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  סדמוח סנ5ס  פ9 לפעיוה  פיויל  נקופןורפיפ
 .  0לו5ספרפי

 וממלי"
 חעסס סע"4 פנימי דפוס

פגימיח
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 וגס . סרויס וכול סייח כפי סכליפגיחיח
 לסגניל סכלי דיפגי  סתייף חסינידפוס

 ושניסם . ריוגו כפי  וחדתם נעו3יססדקית
 נכנס זס  6ך . 6' ודפוס 5לס סחסכצחך

 orl 3310~ . סוודס כפי חללס לעסות סכלילפנימית

 nOp5 שך ::מ, ל4גו"ן'י"יי(ען'ןן,

 י רנונו 5פי5ססתוום
 קשת ה ק )תסל'ס סכלי

 לסתי"קמ'ס1נ1לןעוק ודפוס 055 תחי5ססזווין
 . גס' נקיל יל'ג' 'ים דצ'ות 5סעשותסתוכל

 ~ויק",טצגהנם:
 שכי"ח. רגיןכפי

 וגל"
 סמלם מ,ג זסתגנלוח 7'

 סק"תגורס טסויססל ללס סמנ*16 סחססמרסין
 לןש)לע)נ : רוחניס ומקיףפניני

 . צעוק

 לזרוח כחורם סתלס עליו גנלס )רוחיו תלו3' כן3ע7נר.
 כלמס "פכ כ' מס כסתר כתו ימי ולזעוק 076 3ג'תמניח
 טים ממוכס מכס מולי כיזע מפכתי וסקווי3נכיסכלתי
  ז"גילח סת3ויזותונכ'. "ל" פע1ל1חי1 ניתזתגל6ס על" 61ף . תווית ולנכות וגחלים סממיס ליכול ת6וסלו

.9DD6וכת6 מרס התג3רוח מונו פג'תיות ועסות hS 
 ממורס שוולס ספגיהיות תוסג 3טכל ועב"( . 3מומגריס
 "קימותן מס133"ו ס67גות וגלות ככר 3ו מנכנסתי"גס
 סיו סטי יו"גי הזעום ס)לס טוה מן אגמון.עוז

 ע"כ: ו)ססט7י. ול(עוק לנכות כוס פכעי גיבוחפעולותיו

 נרוחגיו'. סכ55י ודמות נ05 עחין3נתירעותם;
 ספסוט נרצונו ית"ם סנור' רנססכ6סר

 סעו5ס פרטי כ5 רמות ניגרס מעולס735ו6
 קור"יס סספלוסופ.ס 6' כח ס"גי5 5סן.כמו
 6ור. "ו כח "ו נקר"סו. ו"גחט מיולי."ותו
 up' רנוכו סיחנ5ס רנס סכך סייכו . רנון6ו
 זססני . ד"ת למעלס "'שיומסך . כחותסני

 יתפרדו 65 ולמען . ר"מ למטסיוווסך
 קרור סו" "ויר מנס 6ך . ונוטס פיורדועפר 5עי5" פםליס ס"ס עבין כמו 3יגיססc~u5nh סנוני"

 )ירד יונף CA1 15'ע5ס. 5ע5,ת ס"סלטבע
 כווסרז"5 נחויר סגמסכי 96 ומיס .למטס
 מיד65 פרסיחותת

 עינ"
 מניחיס עכ"ז .

 פגימך עניין' 3"כ דח31ימוס"ק
 5עי5"

 וכן ט'.
 הווסר 5"5קיס. חכו'עוו וזס"ס, כנ"ל.לסיפך
 כד ס' ע5 לסתירת 'ט' וינקו סיום וימי נ"לזפ
 ס' ע5 דיסר"5 עונדין "יפן ע3hn"pS 5ע6ן
 עו3רין ענדין יסר56 כד רם" . קיימיןוך"י
 וכר . דקנ"ס hSsn ויתיעץ כ3יכו5 כסרןד65
 1חי65 תוקפץ יסנין דכסרן' עונדיןע3דין
 נחס o~p5h5 עז חט נתיג וע"ד .5ק3"ס
 נ"5קיס וכן . 5"5קיס "וזר לכן . דכסרןנעו5דין
 : וכנ"5 כלס מכחות 3ע5 ספי' Ssn.נעכס
 מס כי . ח"ו נ35ו יקמר"Sh~nt 5 "ק % סקוס תורת ןואת ואנשו-ק
 ענין סוס  סמילימ  והייי 5פעו5 כחי ומס"גי
 . 5נו 3ווחס13ת ויקנע וידע ינין 3e)nhעע'
 עת כ5 וווחסנותיו וך3וריו מעסיו פרטיסכ5
 ולי מעסיו 137 וחס ח"ו. 6ת36ידו 5"ורגע.
 5פעו5 שרסס כפי עולס 6' סכ5 . ורמוגדא

 וגחנחות נעולווות  וורומימ נגגסיפעולתם
 )'( סע5יוגיס.סערות

 O)D י~ן:גנ"ג7',"יל'.:יץ::העש

 יע 3"3וח ("ל כוונתם נסומן . ולערס נחילנקינו
Sw11 SP 6מר לועסיו bS 1 יהכל:תתך' :ס 

 סעג'ג'ס 3עיגיד .ממס סיכן עד ח"וטונים
 זעס'ס סגיי6'ס ולפרום 5ק5ק5מגיעיס
huni.בן סרנסיותר ק5ח"ו D~tS)b. 

 ם:עססלתענ'3עול111' . וטיטוס כ"ג ססחרינממס

 :ן:'גנ':גפ:: DID'L'1 65 נ"נ bioכי
 . )וטיס לדן מעסיך פגם סיס 13ועסיס'עסו

 '5"יייני":': רסס su כי להעלס כ5ליק5קי5

 פיסו סעליוגיס מעולצות וסירם חלק 5ססל"
 סנחט"ינו רק . נמעסיסס כל5 סם 5גגיעיכריס
 חקרם "ת מעלס. ם5 גבירם כח כניכול וחסנתמעט

 ועי"כסיסלסס סע5יון. סווקרסס'טמ"וכניכול
כחייקוש



שער
 סמקיון מטס Sc, סמקדס 5סחרינ וטיטוס 5כ"נכח
 רנתי( )"יכ' ס"רו"5 כווו סווקדיס5-מעלסגגך

 טחיכ"קתח"
 סתרינו עוכיתינו כי סרי 'טחיכת.

 וסווס . סקדוסיס ע5יוכיס עולמות "ע5סטס
 סווע"ס דוד מסתפח תסו ווטס נוס לקסתרינו

 כיקם קרדוחוח. ען 3סנך 5חע5סיוךעכווני6
 "נ5 . סרס וורווויס נחמי 5ווע5ס כ"15 15סיקסת

 nhr ע5 גם כלק: כ55 טסמעסיונ"מת5"נגעו

 3תנכיחוכ5 כוhl~cl 55 וועססקדש ס"דס 35יחרד
 חג-הה כו5סנ"( וסעו5מותמכחות
 ויתקדם סיוסכ; כי 3פץ 5ס5ן "י"סכמ"סית
 מ כיצ  כ':  מווי ססן . פ"ס גי31סער
 כולס. קיוטות סיסיי . סע5יון וסמקדססקדס
 "מדעית" ~olh ש5וס5נ

 יגיעי: נחיי כן
 יכ) עכ-%י:~ך]:~ס גגד סכ5 כ55יתדגיפ"סו"

 לבס ע)'1:' 73וגת'י "3ן סיסיהסניתק"ק"מ3ינ
 סמנטית גת'תת3ג'ת מקור סרסי כ551כ5סתיס.

 'גוי סוס . התיכנס ו"5 ורמזוסו כמוסוסקדשו'
 . סיידה 7תיס"%"35ווסגסנבתפ5תססחריכוין

 עליכו' כל נרכיל . יס"ע בית כבגד  לבו"ת
 ע"" קם""סיףו3ןוסלש5ח

 st~r 61מי1 סת3נ.ת.

 פ%ב:י"ג'"': 2 1',"נגיפיי"
ע5"סיקיר"

 ")"מסיי'יט3';ניווס חי)י' 5י' ויסג
 ן:2:~ג ןק דגופ". נ"וו3עית6וחוקי
 סרי'יתמן

 5נ"
 פקוליסס1" ומג"ד . כו'

 נגל מקו)

 :,"יייו)י.,ן:..ן.: בחב:"
 ,,ן' '"ווו '.ו ".' זקו"תוקן,"",ע,ימ

 ג-:.:סינת3';סו3יע' דה~ון קס"ק 35יתושסיכל

 וגו' נ:3וגס כיג;סעיס 1מסכ""ת(ני 1ע5מ""רע"

 % קכו'

גא
 נוווך 5ווקוס ויולריס 3"ויר ס5סס עשמקוס
 ומטס. מע"ס קומר "'ן 3רוחכיס כי ו"4לעפר.
 מעלס ענין "מגס סנ"53. סע5ען לכחורפרט
 וסייח כמו מקוס. סכוי ע5 5" גס גמרומטס
 ינ( כח )ד3ריס למטס תסיס ל5" 5ווע5סרק

 רוחניות ווועדות ע5יוניס סיסיוספירתו
 הנה"ה ץחדליגת'.נ*( 5חטסירדו 51"

 5ועל7לךד-ים ויתבן ,hS נקידה מענייןכענין

 תג"' סי" . )מעה לנמסך פי' hSSP5דמסר)קק
 מסו" סיגי יניל' 5וודריגסלרוחניות

 'ת"ס

 רק סכסהי' כיופןודנחתין5תח"פי'5מדכגות צמ כי תבושמי ס3ע5יוגוקסע5יונס
 )ליי'גח יעעס גיי 3חי' כ5 ו5מע5סס36י15ת וגי נקוים. 5מע4ס נעובש "ף כיו?חתזכות.

1:יינף~
 גו' plh" סי סגות קיום 5סספיעייתלילת T~hk 5' ג י"גך"'::

 וסו וכעטות וסתום . סימג' ס5ווטס5נוןריגס
 הגה,ה  סעיכיגס  לכלות ס"ס 7"חטנעוכווו
 גססג"מ' סעיץ" כידוע 5לוחכיות. גסגויותכ5

 ס יג בי ועכ"זמז5ידעגיןסקרלגות
 גיוסי

 פימ,65 ת% לשיי סמים וטנע . ומקייוווננסס ש,1 יתיז נכגם ועכ"ן "ש.5סו5יי
5עי5". ן !1גן'ס5סווסך"חריסרוחנתכועס

כהדסו.
.ין מיו'פי' גל:ץ יורד5ווקוס ועכ"

 מ)פלום 'יי "יגו יגס וודריגות 5קיוס גטספע
 תו , נפייס מיתגי סנססםמיס ומןס5מטס.

 11,:ין:1",י:ןךלי.גך%:לנ
 סחסוקת "ף כימס(

 ירך גס ע)יוגסכריוי נ3"
 שמס )ומב גוכ) ייש לסדיק "os)nlמסריס
 "בנסוייים (ותמירו כענין . ע5יוגיס3)זדלנית
 כטלס נעיעוחס סי* סיורן נכ5 עק'ז Sh.כדוך גי2:ךיבע ז 5תי ווספריס ססמיס.סכ"מר

 ולק631



 אשער18
 כליחס. חגקג סל6 ייק מליסס. ה53 קיס31ק5סי65
 סטיית %5 סייכנ . 3"רן סשפעחססייגו
cncSגת מניב לדין 3סס "סל סם 
 מסמס סדרך גרו3סל1

 נתוך סברס ליחן ססחיס רוחניות קורותכקנביס
 קל"1 חרוווס 3זו0ר ועיין ממדריג'לי~דריגססקרן
 מסו" סרדין "ו ומסכת . ע"6 וקל"וע"נ

 נסתלסלו
 עד לוורריגס י,וודריגס מיסודות כחוווונגלמו

 '  כותהחונס יממ5י"ות נכל גס ספעססמספיעיס

 כפי חסונים פרטים דחות ע"פי ומתר"יסס6ו
 תעפר בגוף סברס ברירית שיתריר5יוסוי"ס
 רוחני ורפים  סללם lotn""h סיסורו'ופע'יסלס
 . % סיוכלס"רסלפעול גופו163פן כליימ3"וכל
 פרטי וע"י . ית"ם רכוני כפי פרטיס פעולותידיסן
 סנטוס עלזו נקרן ס6רס סיעפס סמטתמעסי

יתנם6וסיסידוחס6לסרסיןסקרמ"יןךלעיל6כפי*
 חיליסוןרסכך ל"פק" מג6 סו6 ומגיף יחתם.ר15ט
 סחמוקת יגלס גת"ומ פעוליחיו מע"ימרסין

 '- כעגון . לרקם לשתנם6 סו6 סננפסוסיסודות

1hhn.כלמעמיס כי וגו' סגדולס ס' לך דסע"ש 
  חוויללת ס' לךו63רן

 ומחהנעי
 ' כ3 ס"ף סייט ין. לך 56" סגיעסיפרההומן לי. לר,%.  4רל

 לך כתסכות ממס מתחתסכחותסכמ65יסנ6רן
 . כל כי סייכו tI~hS לחתך נחתין מכמון כי ועםס'.

 . סמחלכס ס' לך סגם .ננ6רע6. נסמיקי"חיר
 : נ6רל "ף . לרקס לכלומתגדף

 קמות ספלם ע"י 5סמ5י" מיש סקנדל רטןווהנר;
 מדריגית נמ5"יס כליס סימג6ו6מ'ס
  סיסויוח  יתיהרו מדריגס "נכלמירידות.
 וכלילפי.3חיגחס כלי גל מע"י . סיניםג6~כיס
 וגום לקווסךלמעלס שתפוקתן סוטתיוכרנגחי'
 סנט נכרי . סימכס סלחטס לסכי למטסלסספיע
 גמn~rS 65 . לרקס ויתנסך ססי6סר6סוכס סטונרי ימ165 סנמחמעות סחתחונסנכלי

 נלג. נמוח. כליס. נםלוס נ"וססממזטתס
 ונסמססנ6דס. %יסגפסרוח וסןסמסוגכגד.
 כליונכל

 ;vnh קמוח ססלס ממגלמים כליס מסג',
 ממוח נכלי מיינו . סוכיס 3גלייס כחןלקחר6ומ
 : סמחסנס ע"פי ססרסין nurnrioניכר
 יסידין ד' סתמזנות סלפי נווסר סמורעחוהוא
 גו. נסכל 1SA~ מי64 ככס סמוח. מגכ4.

וסיוחר

 ונוח 3' ילק OD1 6י נעת 6"כ 63ורך. ע"סכו'
 ע"מ ע"ג ל04 תיועץ לחסolh~ 31 יוזור6סר

 1"יי"ל ם " יר מ"סנס13%3
 9% יל*ל מש  סרי ר"ל..טסורס3ני,וף

 נעךן O'nD"ו;,קיי.."ו,י,ק7;),ן,
.גור"

 הייי יל מכ סכילל סעליוכיס 3עולוווגז
 סנריהם (ss צ 4"ל וווגגיר ח"ו.סקרוקיס
 רוגעת כיס.ס"ג"י וסם"6 סטווו"סכחות

 ז כליו וכל :ת.:יקתדם סרוס מעליון.3גיתק"סק
 עייענסררסהיטרא סכגרס תחם ויותרינתר

תחמושן
 5 ף( k~Pi'h ,"י4,7רומן

DP13
 6ו.

 תקוות סקרי
 ם געי לאת ווחס סו" סל" "?s:רעוה
IS)P)3וסליימ סקזמוסעקלס סר( )יכעיס סכהו 

עז
 "ן,נתוו,(י :וו

 :2,':יי"
 ק,.ו

 ג"כ תלויין סיס ט* ישלט. סו11 יתנרךמרתמן

 כל (ss~ סל  כגימל  תעיט 6ח)מ"ג( ךא תעל ךו ליחזקאל ס5ס סומרונס

 "7,,ו'. ע,י,.יון ,;ובס 'וי, ,ן.:::"זך

 מין ת,ה,י,והה ,מ"ם,ן "ה יפקועתק
 סיייסס' %טס לעולס: כתוכםופכנתי

 ומכרמי strוכע*עלס
 נכתוגות ס6רו"ל וזת כוי גמוכס 6ל6 ג16נ' ל6 נמוכונתוכס
 וזלן נתיס עתעסס 'ותר 3ייקיס מעסי גזולים ע.*(ט
 ויעיגי 6רן יפיס ייי 6ף כתיג 61רן סהיס נעעססיפלו
 מקים כת"כ 5ייקיס כתעסס 61ל1 טייס.תפחס
 ל6יימס וסיימו 5דיקיס נעעס' פחסו . יייך כוגכוזיגי
 הכטייס עעםייא עא t'p'V*D גאת כן כי .תעקים

אני



 19י אשער
1'SDSי%כחו3 עזיז ויק . עמס ס' עקום מס מן . .יתמלך 
 תעבו וכן וגו' "ותך עריס תגי ככל*סל גו' ~ID1pn )יועמו
 '") ו5זככ';1 . ליורות תעסו ע"1(וכן )ענסלרין יכםוולקל
 העקלם עמיית ה61 כוונתי מתכ)ימ uDnn ") סל")זי5

 וכל המסכן 3ת3ג'ת רג1ג' תכלית סכל תיעו ,hSh .יימי5וגי
 תל"ווכןחעם1"תס6תענעיכס ממתנו 5כס לכערכ5י1.כק
 . וכליו מעסכן כהנגית סל15ייס 3עעסיכס "חססמליו
 ותוכעס סכינתי )הסרות ועוכגיס בלויס קיוסיסכולס
 סככ) יייק" לחוכם וסכנתי עקים לי ועסו וסו .מונם
 לווגתי  תכלית וכו'. מעסכן תגג'ת 6ת שוחך עכ6ס 6גי*סכ
 *מר cnSnS ית"ס 610 6ער וכן . ע5עיכס *ח תעסוטסן
 נוגש "חס "סב ס,ס בניח )'( "' )מלכיס ייווקים נגיןנמכ

 יסליל עשי להוך וטככחי גו'  כסקסי ת5ן ob לקסו"
 :bS יז סלהוכס. סעידפ פניעיוח שזילזלו thriדיקי.

 ס"עכ ונס ל"). .חוזותיו 5סי%ניוני(רסו סעקד0מועיל
 ויצלעו הנית 6ת יסרבל 3ית "ת סגי )ע"ג( פיסוק")ססס

 ישגיח נולת עסו 6סי מב) ;כזועו 061 . גו'מעונותיסס
 מקות'ו כ5 וטת )1י1תיו וכל ועובטיו ומולקיוותכונתו

 לעיגיסס וכת31 "וחס סוזי . חוכתיווכ)ג1י1תיווכ5
 וסות "ותס. ועסו מקוחיו1יסמר1"תכלנולת611הכל

 נעחויסין זענזו עכ5 יתכגעון וטס וכתרגומותכותר.
 : כו' ועיקו0י' ניע*גורת

 ס6רס "ת ",ים ס' וייזר  סנתזי יונןובזה
 ויסי פייס ג0מח בדפיו ויפת גו'עפר
 סו6 ודקי מקרץ ם5 ושסוטו . חים לכפםס,דס

 סכ"סר ור"hSSnn 5. . לרוח נ6ךסכתרטמ11סוס
 סוסחיות נ5" וימס עיייןעפר סיס סגיף%5דוסיס

 .-16כעמס נ110חחייס נו וכ,פרנופחותיערה.
 3פיסתורס. רמ3"ן זעיין ו5ו3ר. 5סתטעע חי"יס

 ס6רס וימי 56" . כתיג 63וס65 ויסי6מנסנקי6
nbrSיס olpn פס6רס סנתנ"ר. עפ"י תפרסו 
 5רנוי חיס גסס נעכס סו6 0נתוכו. סחייסגרימה
  סגוף סכסגות פרטי סכל 0כוע 6יןוזספר.עולטות

 ס6דס  כן ויקרבו. סגפם כס ע"י סו6ותנועותיו

 ע%מותע5יוני'ותתתוגיס סחיסם5 סכהונעםסו"
 : כמ5 ירו ע5 וזתנסגיס סכו5ס . כיעור65ין
 6ח 5סרש'3 ית"ס. גרשנו סע5תס ימה וקפרק

 סעו5גווח 5ר6"י שתחתוןס6דס
 וכתני תושר ידוע כי ע"י. מיכנסנוע5יוניס.
 סעולמו' וסתק0רות  סמח505ו' נסררס6ריז"5

סכל

 טנ5 51תשם 53pS מוכםרומיותר
 עמו"

 מי 610
 כי . סחורס וי,רס יסוקס סתננרותסמרססטנעו
 לעומק 5עי65 רס5יק ס6ס חיסור הו6 ירוקםמרס

 5סנטייר ' מתח ס3מוח6 "ויר' ססכ5.וע"ירוחניו'
 - סמכויות סניורי ונגרסי פנמוח6 נמילניורק

3וזנ"
 חזק ונקנעוניעוח מנמוחי. סעפת דיסור

 מן מכחות כ5 סיטנ 5חנר סדעח כעביןנדעתו
 נמחפג' ממו5,י' מוחו כ4 כ5 סיסת סקל. 56סקל
 ענודחו  ומתשת 5ס"יגכ5רניטחססי"ח.תורס
  לרכוכו נסכ15  יוחשך  ועי"ו  וגרולתיויסו"יר.ית"פ.
  בלתילס'לברובחורס  מהצבותיו בל  סיסיויה"פ

  61ף .  סלב לכלי  סיסירוח שנ וויחל0ליסיערני יריס: ,שרלי  פגול נתפסה סי'  יע4  סליוענודעד
 כי . נמות כמו כ"ל בולות cJ~hמבלב
 מקיט מוחק כי יותר. מורנמיס ממס נ5נתקועתס
 . prn 3כח-יותר סיסידוח פוע5יס צינ .ונייח
 יותר ווחגלס  וזזגס סס"יסיסי' רנין סף נךלקונס
 ופיסי'  . ס6נליס כ5 חיות וזיור כיכיפס סבבבילי

 נתגרגר ס5ג כיור 6חל נמסכים ס"נריספעולות
 חוק 5עוררנכח סיוכ5 . יוחרתזק נכתסיסורות

 ונ5נ סרותני. ל5יורס מגוםחי  ליותר ס6נריס6ת
 ס' נדלכי 135 5סנניס  יותר. 064 יסוךמתננר
 4מפחפפ "~I'Stu 4גפמיות סגוף כקוה כלולר%תפיך
 ס6ס כטנע 61ס1"יר. ועוורס  בחוים .בעורר
 ס6ם וכח 5עי65. 15ן 65עי6 גס~יות כ5יסכוך
 ממ6% רוח  כ5 4ם%י6 סרוח  יסור  מעוררמ53נ3ו
 ק65 וס61 3תולסות%לסלפיססביןבפופו.די5'
  וזאפרבליל

 ורוה"
 ר' פנחס כר נרע"ח  כמ"פ ואי%.

 ד6יסו רמיך מסטרך סמים. ע5 ס' ק51  טי3.רכו
  5ס3ו' חונק ס' קו5 רי6ס. נכנפי ס5יק רתמןמותק
06b1DD"  

 רלל"
  רבור lpnhi~ אפיייך  גפיע כר

 וס' ס5נ וכלי . ותפלס נמרס דהרו נ5ומ6%
 ןם5ם הי5יסון h)hn hPDb5 סמס מפס.1יונ6י
 . לנדו 5ס' נמתי סיסת c)rn 5פי 6מ"םחמות

 נטפיס: גדנריס 651 נסודנורו
  סקנסס  נלי לכל  סחחצוחס נמסכיס 350ומן

 נ,סנס ט. מלווח כל ממפ נפושללפייס
 מלוס  פל צסמחס . .דמיו מסטרתוירסס
h~uD"

-hth1 
 דרות מסטרו כפ65ס אזרחות .

  מסמסי ניכר גופו-יס6 סנרי מנועזת פכ5עד
נמאיס-



 אשער%
 סמיסוד סגוף כ5י וכ5 . 5נרו 5ס' ג5חינממכיס
 עי5"ין דסרטין חי5יסין bpthS ווכ6 סו6סעפר

 : נמעסס "נז"ם ,מוחט5ס
 5סתקסר 6וו"ס יסודות סם5ס ירנו "סרוכל

 3פנימיוחן "ורן  יתרנס . כנ'5 דילסוןנסרסין
 ש6סוס ט% פמעפר  סגוףו3סןי,ןויורלכיכל

 וק5 כנני רל ויסיס . סנוף נ36רי וכנוותעעות
 נ;וסר סכתונ כעכין נ"ס. קרוס ס רנ1ן 5עסותכג0ר
 מכ)" ;גיך "יסו 35 "'. רכ'כפנחס

 כ5 מינס .
 וכ5 יזוקפ6 וכ5 . כ5סו דטייפיןטגוכ35רי"ותס

 ונ(וסר סייפין. ד6ינטליך5כ5 ם5ימו וכ5חרוס
 רעותי נטסוי ת"ח3סעת6דנרט5קנ"חנ'.
 35" ע5נקשית, ס4ק רעוח6 ססז6 דמ"רי'פו5חנ6

 קיומ6 י6יסו
 ויסור"

 דכל
 סייפי כ5 ע5 רעות6 ססו6 ס5יק ו5נתרנופ,.
גופ6

 ורעות"
 נופ, סייפי דכ5

 ורעומ"
 ר635

 ע5ייסו ווסכין ו"ימן . כתד6וזחחני6ן
 . עמסון .5יייר6דסכיכת6 (יסר"

 וססו"
 6יסו נ"נ

 : דקנ"סחעק6
 סוזס סן ,I?h5P סרסין סד' . סקדס מסולפי

 דשס ימ3", יד, סעג רותגי וסדשססלס
 מוח סכ5יס ס5סס חמוגת ע5 ס6דס 6נריפרטי
 ירן ע5 וסיתר6ס . כר"ן ססמס . וכנד35

 סע5יון. רנון כפי וועסס ונור סמחסנספעעות
 . נ"ס סוי"ס 6ותיות מ6רנע גמסכיסוסס
 . מ16ך  ר3  3סרפי  ע%ין  ססרטין  6ור כיוסיות

 וק י פעימדיזבן
 5ססת5ס5 "ורן י:

 כחי' 5עסר נח5ק סורס וכ5 . ע5"ין סרסיןסר' סו" רנ5ס מ"ס וס61 . נפכימ1ת יותר51כנם
 6יזית דס5ס ווקיף סו" רג5ס וס5מ"ד .ככידע
 . 3וזוח6 סתמ;גותן 5פי ענידתיסוןדענדי
 6מוח סס5ס 5פי פנימיס וווחין סו"וסנדי"ק
 חסו זכ3ד. ו)3 וווח ג5יס נס5סס 3גוףסגכנסין

 יכל L'CDnn סלרי"נן  חייס בען  ס)ו3ו"רמס
 : ז"6 נתני ו5מ"ד . פרקין 3ט' h~rגוף
 ו"ח"כ ס5מ"ד ו"ח"כ החיס סל סקדסומה

 סססרסין רנוןסק3"ס סיס 06 סנס .סמ"ס
 כסדרן Ir'sl~D יפע5וע5"ין

 נווג"
 נגופו. דיסון

 65יסמכועמותין כק55ו סיס סו5דו. מיוס "רסס5
דג)ט

 פרש 1כ5 מננו נסידור מתנסג סו6 ע51ססכ5
 פמגסימ . סעליו סע51ס כה נטיית כפיעכייכיו
 ווע5 גנוס ססרר ~ru סעך וכן. סגזף. 6תכנטוז'
 זוסר ע' . כו5ס נטמת ית"ס סו6 עו .ג3וס

נר6סית
 ך'ע""

 ותת"מרים עי5, כו' b1)Su וכ5
hr~כ65 דרגין דכ5 סופ6 עד ע65ס דנקורס 
 ר6 מן 5גו ד6 כו' 5ד6 ור6 5רhp35 6 ל66יסו
 ו63ץ כו' ד"' מן 5גו1ד6

 לנ'"
  לסורין  וללנוו 3'

 3כסול6 ד6 ונסור6 ר6 3כסור6 ר6 " נסוו,תידן
 כו'. 3ן6 ד6 וגסריןד6

 נסור"
 6קרי ד"תג5י6

35וס"
 דמ5כ6

 נסור"
 ופרטוח ע"ט. כו' 5ג1 ר5גו

 וחיניכיוח פנימיות סער 3ע"ח מנו"רסענין
 ופ"ת פ"; ססנת סער נסקרמת ו3פע"ח 3'ררום
 פרנוף כ5 ס5 סחינוכיות . פכ"ר ססנת31סער
 סתחתיו וסעו5ס נהפרניף וווח5)ס וותפטטוע51ס
 סעו5ווות וכ5 . וגסמס 5פנייזיות 15וגעטס

  ססןס6ופניוסחיוח.  לר'כירוע.  וגחלקי?נכ)5יס
 כל ונטיית . יתנ'  קר(ו ו"נילות  כ3ודו.~ג60
  "'(  (Shprnt כמ"פ . סעליו  ס?ולס סו""הר

וכסגס"
 5עומתס ס"ופגיס ינס16 גו' סחיות

 ו3ע)ורס י5כו נ5כתס . נ"ופגיס סחיס ריתכי
  os1P ע'יי תהגסגיס ג": וסתיות וגו:יעוזורו
 6ת ניס6 ססכם6 למ(,רז"ל  ס?ליסססלס,
 רחיות "' ל"נ )זרכ3ס )זעטס יתר1 ו3;"תטן"יו.
 כו' 5ון 5רנט5יןנט5ין

 כרסיי"
 נטי5 קר'ס6

 סורטרט סו, סכס6. מ5 התייס  ונס)ות5תי1'.
 יותר ססו6 יטר6)יתר  נייזות כ)5ית (5סע5יון
 ה הג גס גע5ס ומ"רג3וס

מסכס"
. hlrn ס"דס 

 .צ:2י5ג1ת21 -.
 :קי* לי5י"ת . :טיה1 וע5 טס כוז"ס סכס"סע5
  ס?שירמיה

 סגיף ,("ס )*(. וגו'
)-,,: 

 ס.ב גענ
 עקני.' 3מי' לק כי נענין ע"כ ע' יתלו3זוקל
 )תוך גכ:ק "סטורט נרתגי וקדס "חזרספסוק

"חור
 5ע'3ך"

 ננ"לוקרס ת,-ר,,י סב~ס נ,ין. דכר6סי'



 1צה אשער

 131יקי6 מי"3 33'י . רוורכ3ס 5ע31דקוקדס

 ;ג..~;": ג,,: 6חור ט61 סגיף0מ5ד
 be1u1 673' 3תע"3. סע5יון סר0 ווונר5מע"3

 םץ'סי6יז.נסג'יק'ע סו6 סיו חייס סכםתת50
 ס6רן ת7מ6נמנשי

 003' 73'ו?'. 1כןע7"ז גס דנורכנס 5ע31ד6קדס

 . ס76ס 6ת 5נלו6 נ6 כי יגס . סכס6מעו5ס

 מיד סי6 חייססנסמת

 061 3עו)ס. ם)01 כניכו5 ית"ם פיונסימת 2:ן%),:"

 ותו 6יתי ניי6 "גי ט"ו ש 5ס5ן 6י'סכממי"ת
 "נ6 . כוי סתמתוגיס',

 6ותו 3ול6סייג'ע"ס.5כןסעי5מוימתנסגיס

 ומן סע)'יג'סייו סמס כי ס6דס חעסיע"י
:ב'ץ,.ע"ע::ן 0רם יועורריסכפינטייתס

 ולכ6ולס . חייסגסתת 0ווע5יסס סע5יוכסנסמתו

סי6עתס5"גלסקג" ס5סס חיס סנפםססי6
 3ור6 סיס ohtn'ותי

 סתמחוג'ס מן6י"י ונעוורס יכועוגסתטעעו
 מ)ק 13 'ם סעתסיני גופח כ6סר ז"0תרפינס.

 :נן ::נגבני טסי6 תייס סג0מת63פיו
 יך מ)ו.סכליןג3וסמסעולווותופניתיות;

rhסס76ס כי6.כצגיו חיס 5נפס ס"דס הסי 

 לתע5'גטוע ז"5 רת"ו וכעכ5סע51מות.
 ק

 נ:רם
 ועונ? סע)ית?גסהתו 0גסוז'03ערסקרו0'ת"ג0"3

םגסוב:י"ע ספגייוי0נכעש:ס"רססי6
 מנל 'עק3 עו;ו ס' מ5ק כ' וסו לתטס. ס6דס 3גוףגכגפ
 תי:ם כו'.ס מלק )תעל? וגטוע קסור סעיקיוגמלחו

 ""יייב!ן ..,יןי, ..ולן"מם,,,,,י.
 גס סע:'ן הוי מ?ן :ק). 5:גון )71עה סע5'ון.ר6מק)סו
 ע' . ;ג':ו) i?'irr ה"7ס גשי7 )תעגס ס7עיסגסהם
 ט) נו' ?4יס 6ת 6גק'ס ל ויי)י 3פסוק 6b'np '3ד*ר

 ).:חל:5 ננין )ת? ד" וכל וקי'ס . סע5יון ס6דסקוי
 'ל :ס . ; :ז'., 7:) טלקו:hn~rp7 4ו)עיי),גייקתיס

 )::ם ס*7ס ויהי . 3? ותתקייתין ג:תח6 תס?61ת)יין ותת" יע.)5 מיי דכל גסתחי מ"ס )מתת ג6פיוויעמ
 ל??י6 ולי:):י כג"7 גתקוגין ו)עיי)י 65תכק6מיס

hnnfi)6די?וי גג'ן . דרגין יכ) סופ6 עד 5דיג6 תילג 
 : ע"ם( כו' 3כל6 ותתפמט' 3כ65 מטתכח6 גממת6ססי6
 )כי . 3י6ור נריך סעגין עייין אכונם 1פרק

 דרך נקוסו דינל ז"5סו6
מברס

 פע61' כ5 0יסיו סו6 "י,גסרטןסקנ"ס כנ"5.דנלס
 נעגחותן נתח5ס )ווסתריס ע5"י,ננר"ןססר[ין

ihS1סגיפ נכ5י תיכף יסע5ו 
הגה"ה יגר5 עד 0ו175מיוס
 כעל יכידוענע"מ נחוס וכנר6ס )*(.סנער
 י:י"'ו7קטג1ת נכ5י סו5ד סנגד5 )וססכ5
 סימ מ6ף 'h"r ץק' ס)כו וד3ורו. סכ5ו. גנד5 כןסגיף

 ,ע,ס)גס"'נס?וע3" סנפני)ויותו פ5וסעיניס נו:יק:,ו כ)  ויומע[יו.וולויויובייריבךורוון
 ותוסחכיס פעו)חס ע5"ין וסר[ין .מוסהריס
 וכעג'ן)מון נע)תותס. ס"רהן ס5חו ו5")וקיפין.
 קפ*ס דלק סג6ת'3,י?י סיס5טו ווקוס י0 .5פני)ויות

 "')ג'ייי)קבן"הץ . ח"ו סרע כח,תע5יו
 ל3ל )ג3' קיומתי?מ5יטתסס""סו"ניןפגייוי, 1קת,ט גס1י,ס ",ע,כ םנמקוסםורס)כנודע3ע"ח

 : עייכ . ס "רס פר" ועירי);יי)ץין(
י51ד

 תסטר"
 חיוןדורםין ךר

'IJhDn5סוווק6 )ורס . חיור6 מרס . וורירן ד. ע 
 ריסידין ד"יכין5ק53ייסו "וכוו'. )נרס ירוקס.מרס
 כי ו"ף 3'. ר5'ר דף פנחם 3רע"מ כנ"5 .ךכיין
 ית  ו" לןירםיי,. רםמרין  !יליות תיון6ית

  ססרסין ס5" "מגש . ע5יסס וג3וסיש .מיליימו 5עי5"
 חסו . ערן גככסו 51, יוקיפין 33חי' 3מרסססיוס

 ונום5יטתוג13סיסעליס'.
 רוום,נ" סטר"

 כווסכי'
 יסייין חסר' רעותס"רית
הנה"ה ~ch )~יסוד .י3עירין
 3ווסכ סיו3ו"? י~חו . )*( וכטס ג"וסיוחעירר
 :חוי3'6 ג,, י רעיס. ר3ורי' סרוחו,יסיר

 הת".'י:יי טוכיש ו5י,ע[יש .רעיש ומייניי י:והל  ליוצ(ים 3ג'ף וועססד3,ר
 תי:)ס.:.עיק?ת:כן סקנ'? וכסרב?סקר.ס!. !51%ננ"המ:ו:: ?:' ג')"ר

5יכיה.ןהיןרןלפיןן-?רלי
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 תטמי טכ5 . 3העמיו מסדרי כחוחו6ורותר3וון

 נעי3י3'6 סע0 ס6יס 3זוסר כוו"ם . קו1וססןיעור
 בצ::ניו: פקורי כ5 3' פ4סיתרו

 תט31 מתיי ותתספך ננו5כ6 נ1ח6חדן"וריית"

 :צס5::ין טקדיס"ע65ס.וונסון3רים6
 נית. כתעט עגתס . נגופ6 ו1וגסוןדגו5כ6.
 סעי5ס 5יו3 "סמי ו1וגסון 511כ6. 3יריונוגסין

 קדס כולססתסיי
 5געל1 י1קש ,כס יוחר וסעכין כו'.ברג5וי

 (crlb סוס.גטיס 53' 3הקוניסה"עקכ"טנו3ו,ר

 5, ימל 03תעמסקס"ס3'פק,די"יריית'כ5סו ה'שס5::ז צ,, תרו1וס ו3זוסר . ע"ס3'
 ו"נרין3רז"-שייפין

  תעיי3  ג'י . :י3ס  ד5עי5'.
 5פעהיס 103

~r'h 5פי 5טונתמ:נס1כר11הח3רןכ5סוכחדכדין 
 ס5קןכ5סו

 5ר("
 סעיק וגס .ית'יגו ושס תד.

 יהע21 בתב סח" 3ס"י 3' קס"ס3ד'
 1ל, סתס 665סי  6וריית'ללילוחרי"גפיירי

 ט'מס :סג:.ו ~I'hS  רזין רכ5 כ55"ד6ינין

 כתעט עכ"( .ח"1 פקודין וכ5סו כו'.והת"ין
 כ55 6פסךני", ו36רין סייפיןכ5סו

צ::ץןן:ץשצ רז" נסו65תחן"ס
5:3ייווש6עיתי5נהל' ך65 מ"ן .דמסיוינוה6

 63מת t?th 'ס'סי.6  גרזין "סהכ5 ע6יסגח

 6ורייה"דסק.די
 ('( )י.5תצ% ירע 65 .

 גייק63יזכ'76ס"'1  ייהתיבן סיך  26חכ5ו5"
סייפין

 3ר1"
 2:ן2 ':]נ סייפין . ע65ס

דגיפ"
 חק?ין קנח ם עכ'יסיס רזח כ5סווותתק"ע5

 עלתס סיי3נעעססדפקודי"ורייה"ע"ם.וכ"כ

 4ס"רי"5
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 ס" חי6 כ' . טעומתס6ליזענמערסיחודיפ*3.

 . ימ"ם והייו לכספי וכח 36ד 63קס ומקקית"ס :סינעכג,ג:ס קעי ר5ין ס6דס31עסות
 37'0- ממפיגי" ע'ך1נו6חתמ11נותס'.ססיייו

 ם 1 סדן. יסוכינע65וקוע1ןסוכחסע5יון
 371וליו tDD'1 "1 . 5תקכו .סיוקכי5ו

 ייפי;ין יכנ נית'י ייגימסטג 6ור להוסיף "ו5סע5ווזו.
 גע"תס65ןסיוגוטיס. מתפן קדוסחו ע5וקרוסות
 עטי. :סנסס(6סל כפי . ית*0 כעציוןורנין

 Oh'jD3 וסי כג"5'עלךו6יפןעסייהו.ו5עירו3
 . רסיס שמגהות סקסו קרוסת  וטסרחסס(ןככות
 q'p י ק' יע:יסיייי סוזנו' עסייח נעממתסכתו

 וגיסך . 7נריגו ע"פ למעמס 5טוגססמנטרפת

 L'h כ.ן )מס 5ר~") סעג5 רמיי כח"כ ולכן טס(.3ט3ח
 מט, נעגין כתו קנמון סני סייגו כוי. וערגג סטןסג6-

 "כלך ג'וט כ' ל76ס'ר ית' 610 וס"ס . צלית עגלוכגיס וסתם ו'( )הסע וס"ס כנתמה. כחומס וגחעכגסס(וסת6 יומי ח,רס מעגל מןי וע"י גחגרס. %תוכם כי כנר.6י"סר
 תפי כי . ועונם קלגס ענין מסיס 65 . חתות %ותתתנו
 כי. וזונך ס לאפריל 6מר תיקון 'ס.ס 1)6 . מרע טלסזהע6 גן חחעלנ תתגו 6כ5ך DC"1 פ" 6ל6 כו'. ת65 )6עליון
 גק3ר. ו?ע'כו) מתיח? ע"' )ob 6 . החליתך)סז'3ך
 ועתה כו' סיס ס76ס מן למ"כ סו6יח' ת"ס סעג'ן ג"כוגסו
 וסל, )עולס. ו6כ)ומ. תעזטמ"ס 1)קמגס ילו 'ס)מפן

 )עולס. ימ'? ים )ים יכפת ות? ל3רו4(ו לסטינ ית"סמפר
 3). ח"ו יטיל לעולס ומ. העס"מ י"כל סכ6סל ר"ל%6גס
 ם5,תיקון.

 יריר ופי מ"ו "DS1 עי %תנו סיע יחפרי
 כ7' . וננ"ע ניפטו 5עוכתו 5ו6ת . תיתיו ויונסה6ויוח
 סוניתס תנ:גוע"י ח'קוןג%ורכמתפריסיע ).די )63םיוכ)

 גסס כל נעריו סתתו ס7' עג'ן וטו . נקפלוסעיכו)
 עב"( . (ss~ עלונם חי6 )?ס סיס ט)6 מ6ף 6מ?( 3תס)ע'

 חן. ע". ?רע 5ג סייםון ~.esllur עמתת )תיחססונרק1
 3גע סיתין קז עת עי כן סעג'ן 1'1:סך . סימט תעית4יס"ל
 יע3.ר ?טייר? רות וצת יג( ),כר-ס כפיי: .%תגי16ח1 ?עולס הן ?וע י( מית3על יתיון עוד וגס נגנח.טווח

 : ?"רןהן
הנה-ה סקדוסס כי,מךוגוסס
 גיקמ סתקפ וזה ספח "וקו su גסוחיות
 קיס.ןיכגיתצייח'ה,5י'ייי קייס ש13 נ*(  ~olhס!
 עעת.סדו י נ%)ימיך. וקימחנו סתכיוג' 16713מגו'

 נין 6% ס)יעמסי5"סכ ט%קוס סמ3ו6ר לפי .ספגיתיס 26יא
 גונם. ק5יפח עו*ל סיעת 3עז גכם5 ע"כ )תקיפיןסגיו)יס

 : ע"כ . סם )גירס olpn ויפס . 6רוכיסוסלכריס
 מרו3יוווחכחקו סוועסיןכ5

הגה"ה כי כו".  וווז?יי%החכיוהו
 :נ, ו;,. יון ,ן.:יו:ע,2ניר סג)ססו6 כתו 5ססתע3ד יגרו 6תלכיף לעיל ס%לויל ילפי  תהלי 5ננח סוההעיקר
 2) 'וסכלו חכעתו סו6 ס6ותיות פיסורסת

 7עוח מסוגיך גחוכו ססכ5 נחי' סו56גו"ך סמהוס ס5לס סריס ולח"כ 3וועמ')זתי5סנרי'ק
 נסוע) מתעסת כל' ולח"כ . נגווקיןסחקיפין
 תתם כסי'מ כחי' סי6ס"ס

 3':ע2
 ייע5ית

 ימים".), כעילםךנינסכי6ס35יגסהקר6.
 תמלסעורלס ג%חטגס וסג"מ סער.יוסס5עירח מעלס נתוית סתעטס ונו' 35יגס. גי' 3ן עגזוסע

 כן סג)ס כי' )?חי" 6ש תיגת qlDJמהוחל
 סחיו? %עמ' פחס  נס  מהווו? סי"כירועמנעי3ור

 %טרסז סללם  פליי  פל ויעניו 5פי 6יכורימון :::יצךן:ג ם~יווג, יי"יירס1"ל הס :ע"כ(
.c~hנגר'6מ  קיה,ין.51י6י לפי  שי. פכי  חיווג 

 נעמס כ"'3 ס6דסוועםיו.כירוע3(וסר3,וויר
 כי%י"גי 3י5עד 6דס :othp רו"נ (יווג ק"ר(סכוג'ד'

 סח 6ח יכ"7ס3סגיי ענין וסו, 515י61. תרעריס
 ס3עתגלי6מ כסתו. כי סנר. דניס 3קי'סג'

 סקי*ס 3רי סילםסחוו(גותסר'יסודין01ר0ין
 ')פעו) יי76ס טיוכל ןן 'יסורין ס ,ק
  סיי:תל;ן::יתין ל:עי'י:  ענין לפי  כוו(כין  מרסין),ד'

 סנמירס 36ל . וער"ח "זעריין תלוי 61ינוסויוונ. ע"ע 11 רז") ילימו נעת ob1  360?רופת
  עלן וסי' . נידו סיס ו6ן שיפי. סוכר  מעכס5פי

 סר'ןרשין חתלם שיו"ססו.? ולי ,3יפ  סן!יןסררסיי(לחןי?ורייגי'1%גס
 ס76ס 6)ק,ס6ח י'3י6 סעפר. יויסור ל3ר"ר"יו ט%"'%ש;'םע[::1 ,י'ח5יכחי- בסלון

 ליהונ))ס6לקי'נר6 ססכ5ס עדיין-גיחיוסכל
 ברעיתו  ויולר י3חשטס*-סת  3יורוחוותפסטין .:ייליל5ןיפינ ו"ח'1 ל3ר.  סוזותיןויי?-ף

כ%55יגפ"ג
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 סגלטגכף ס(כיל (1WSS' זיווג חסו . )ר5 י 6101נפ"נ

Pchx1]כדעו'ו3יעותפעו5תו 5סזוווג סמותיןוסמסכח ,~עעש לגט 
 os5. 5סתסיך עייי5ס1ני6פעו5חסנע51ססו6

 ע"י יכיי ס'ס ס" יגס גועסיו. 5פי ח15י . ססניזיווג
 בש,:צן ב1סדרס6זסו36'%ס.ומזס

 וקג5תו נמילמו DD*' נפרסו3עעוווח סעכיןמנין
 וק53ח מהיס ע5כות :ע5יוניט

 כ3יכו5 '15 סנלעי. ספכיתית גקויס עיקל סן* נמעמרותיט
 נעelbc 41 5סנכ16' סיוכ5 י.כולע" כ5 3לי6ה%ע5ס
 עייסי יתאם עלכותו עדת ע5 3זוסל ג6על וכן .י(עמ"
 סתסיס ית"ם ת5כוהו עית סעיקר 3ע"פ וכע3ויל .תסע ו5* עסל ו(ס . 3מיגומ סטי וווס5עת פפיכין. יכ5ס5יעו

 : ע"כ פיל91 33מיגח עסר 3ע5ת 5סיותיגו5ח

 1)מ3י 3זמסי נקי6 סעיממז תקעי )5רפן
 יפ65 ע)16רס . זיותיס 3ססס6ריז'5

 עכיגירותני תנור ע5 מס5 רק 6100 מוועחססי6
 3םנל התלמלפכלול'םלרות  יוססויתנרכעגין
 ע"פי . תופס סנר6 15 טיד סס3רוון נ'ומחנור
 סגי6ס ומס . סר6סוטת ססנרות סגיסקרמת
 גסמי נוים5 רוחמ ד3ר 5סמםי5 ע5יון5קרוסי
 וגורתיגי- סדו3ריס פי 5סכור סו6 סעכין 6ך .נזס
 6מתי ס5תוי ע5 סחוק פיסס 1ממ65יס ו5מיןפס

Sh~P. סעוסס סמ3יומ יויצסי סכ5 ס16מריס 
 נעו5מוח נר51יס תקו4ס טרמיס 5תטסס*ט
 נוכל ס65 פכיוו דוגוו6 סר6ו ו5כן .ע5יוניס
 זיוונ כעכין ספ5ס סןווועסס 6יך ו5סנין5ססכי5
 ס4מס וקימס גפ65ס גליס סרותיי מטפייט%
bS"5(רותניס נפ65יס עניגיס 5ססיג רוחני ס 

 נ6ורומ סמסת35יט ע5יוניס וסכחותסעימומ מקיגי 6מתמ סורם 5סנין טכ5 65 נן .וקדופיס
 5ייטסנזס עוסס סמ3וחסס6ר' מעסירוחניעאי
 הו"ה ס' ס3יוכו כפי סספ5סע51ס

' וו6מרנ'יתאפ*ועייןכחרי
-  

" 

 ;יוונ ס6ף וידוע מוריס ע5מ6 וט3י כ"ג.סי'

 "."::":י:י,י",:ו"1:יעףי,א"צלק
 ז1ץ 1ת(יתג ג3י5יס.ד3כוכ3

ג"דיס

 לעיון .SD',~SIDD תעת סמ3ומ קייסכ5 וכ6טרנגדו.
 . ץוס יעפו" 4*יס פרטיסס נכ5נס5ימ,ת
 פרסס 3תקול 5תע5ס סוועסס. 3עיקרויקדוקיס'

 שש"שם(למנ"ם'צנו
 וכתונ . *ותו 'ופוגנת סע51מוח ג5 חיקןסרי

 ".owt מ::: סתייוילעוו."
s*r :,'זני 

 5"ע וממקוסיס 5ססמרכנס
"6 

 סתקיס כ5
 ט:2ה ב 1כ713 סע14נס.מקדוסמס

 טליו געפך סילופלס ויווסרס'הופףע4וח11יי.
  ינ"מ6'ללסנקדיהרוחמ

tD11po  בס 
 5"6 ג1 3ווסל כע"ם כו: נר6חיו ו5)גוויסד

 נת': ע"3 ליס51כ13דיגר6תיודיק1.6רז6
ד6)ו'

~sSlb 
 ב וי'"קיסתז,ן כנוד דס6י

 5י' עקיסין גלע4ע5לע מנו 5עימ IPnb כ%נו'
 כוהקיין ט'. bSt~in 6יטן )ד ע5מ6 י3מת43ג6

 מלי' 9bm" קלוםסננינס6זכ6יןיתסיריןוידעין

 ט.'""י"ינ"27נ
 ינ2ן ע'ן"ן 4ס: 05יפךח"1 .וכןסןסמר)נס

 tmb ינ'ג נםעת6 61נריו מכחומיו 6'3פגוס

 נ6ימ לתת* עיני* ג*כ חט6.ע"יחט6ח61סל
 עצ:: ין ג פ,4טו 4ני מגיעספגס
'1nthSקייס* יומ ר4ע5יון וסכח סעו5ס tbSQ 'כו 

 צטטס"ש גסדלי נגדוסגוכוון
 3'ע hD7-bS ע65ס . כניט5 קומסס5יעיר
 עקיס'ו 65תקים hnh . ה*1 ו5סתרי0513ורסו
 ןלישזש "סן,ן,":נ"גון,יר"ו ד מיני*קיק . 5ינמ1 6ו "ויידו.6:
 ,תגיד וכפי עפיימו ו6ופגיסתט, םים'ויק'6יי,כי'ע1י1 ערך כפי סכ5 .ח"1

ערך



שער
 . 3מייו גס ימנרך 0ע51ס 6ומו 1עניןעיר
 י%:נ: :"0 גhS 5 כי . מדרגתזונעס

 כ5כס חייס נעתכססעי~ותסחנסיעורןנענין
 0"יי יי10  0י!ס.  סגתחתון ו0קלק~.0פגס
 0י6":וין צג . ר"5 וחורנן סר,סס610

 0*וי 40עי יע'י 31ע5יון51מיגלמכיע'ס16ר.
 י: :ן נ" רק נורס מ)וטיומל

 0נ* ז"5 *תלו 16 6ור1 ספעת0חמעטוח
 עוסכת נס .1ת1 ,. עם'!י!יו לייסי ג13ס וניותר .0קטגתו

 ות0 לנו *ת וגוללמ  0תמעטות רקונע5סגירס
 טו0 עור לפגל וטסרח 6ורו 5ת5ותבגודל

  סיוון שח;סי ' % וכסכס .סגפל6ס.שרוסתו
 553 כוסס תעס : סוטת גתיטחרגומ

 3פתי 0קיוס' כגעיייהו
~I'h.I1tSDעעפק 113ל0םית0511יימו 5מל1ט 05י5"0ל עקף 
 5כו "5יו ים'ס וכ*סל . ה5ו0 נוררח סע5וס ז"ם .ר.ע15ת
 כגפסו וירג'ם 10נ5ו0.ינין עטייתנעת

 ס0ו"
 וע315ם מהוננ

 וותם 3חוכס 0ייגו 3י.ס נסס. וחי ס*רס *ותס יעס0יסר 0ע%ת *ל0  ו7ם"0 . נקכנו גממים גכון ודום גי*קיוס0כעת
 דג"ע:- ע*ויר* ועוקף סע5וס גקדום6 *ן יסו3גססו6
 *עלו 0' עעגומ 6סת ע5 עגח נעת ם"ו 05ימןוכן
 ע5עיס ע5עו 0תטע* כנ 0ג"5 ז"5 נת6תרס ג"כ'

 סעון 1mb סתסורס כג"5 ג"כ פ" ע5וזע05. 16חומסע6ין
 su 0סוע*0 רום כ'5 10"עעסיך5עע05נכמות0עוע"0

 5ו0ג"ל1*י ש גע"ער גע"ם ומופעתעליווקוג3תו.ע5עו
 וםל" ו6תי lhStDif עק*נומ6 לומ *מער 5מת6 6קמ"נ6"1
 bnl~hDm קיומ0 ו3ים ט3 לו 5ית 607 1'. ו*קת*גע5"
 bnbi1 1Dnb וגעוגי6 . 5עיל* וטרס* טןקי* ל0י5ימ
 0ג"5 קזויס ו3פ' . ע"ם י5עיל6עונז6

 ו3סעת"
 67י10

 עו3י6*סזי
 לתת*צ6רמ"

 וסל" ונפיק גגי7 כ7ין כו' עקיע'
 03 וגסעתס 0כחו3 6תל ועוו . ע"ם כוי b~nh לוסע5וי
 עוע"0 3רוס 6ו ועפונ3 קסול מ'ו.מ0ו* עעם נמוכססייגו

 נעו5'.כי,סכו"ל סי 3עויג1 נס161יי76ג'0ג'עלפסוועקיעו
 0,ופ4ז

"6 
 ע5ספחוו0ו5כת עג'כ'"'3ע"0ז ייע1גכ כ5

 וכו'. ט קסורי. כ6"6 כו; י5סתו סג*מי סיין 5יוס5מג'1
 : ע"ט( )תשס יס31נ' עקני עון 0עע"0 יויוו'ס
 )ס"ו י0ז 3פ' ד5 ע*עכס יוקדבוה

. 
 תסוגיי ג7ו05 3'(

 זנסונ 'נ( )ימ,' סג6' כ(כיות ל00 געמותסז7וגזח
 ו5כ*וייי ימי'. 0ו* ;~slts" ו73קס עכסעמוועס0עססעיסע
 7ע5י0'.0חנ'"י' 5פרם 'ם פפי י3רוומ6 עוכלמת. 0ר*י'6'ן
'bp5ר6ייחו ולפע'ם מוכו. *סל' טעפס ו%קי. ר.תספפ ע 
 וסי כע"ס ים" 0ו" ג0ס 0ולי5 וג7ק0. 0עספע ע5ימי0 0ו* עש0ס ק"י 67' . סכי יייק 7קר6 57ימג* .גכע0

גר.ס

 תחא

 3ני גמתות גו5דסתכוכנש6ערנ0ילותכי
 עגגו0 0גתטכ:ס *07 יס6  דנ%ק  וויו 60יוכוי

 סעי5ך יפעי5 ג" 6ינס זעכ'ז . וכו' גדק;גנר
 0עגין ל0סעיך ויחכן bSh מכחס ח5קגותניס

 י"*0'( )ק50ת 3נמ31 סויווג מעסס3סחעולרמ
 כוי. יויע *יכך ג*מי כןסכתותמעול1,ות3פיע5.

 הע5*0 ננעז כע5ת:ס ח5קס גיחניס 6יןע5יוכיס
 י:ע,%;סיי:י %יי:ש  מעטס 5עועת hShנתייס
 *לקיס tDDW"D 0כל. ג"נ1ת ממס גפיע5ס6דס
 0עעס0 -10* 5ייי ס)זני6 הורסז3ת5)זוך

~Db 
015 

 omb "יק"6מליעסי )זתע~רליס 6זמעסס
 נ0סי ימ' 60יס מ6ורססע5יוןגס5ספפיע
 ל%:יסי,שי:% %ן, פר'פריין  בפחתןגיה5מטס
 בנפתהיטלוין

 ויע~ר מזו 0ינר וכן נסכ5.
 (~Dhl" *1מו לטפות ונזזעסס.ועס 3מדוח.53נ.
 ול* וכעו וי( '"ם נפרטי 6רוכי' סן3רי'כי

 )סעו*5 שייו פיס להבי  לפי 0נ5סגחי'
  י.י: ' י"ש(  י.י י' ררן-כללרי ,תבססיריו"ל,

 : עוד ויחל ~כס ותןב1ס.

 !1WDD1 ע5 7ק6' ו7"י על'0י וע7ק6עכ טגתנ*ל. וכווונ0ס
 0ל6םוגי' עעם'ו 3עוינח תסונמו סע"י . 0קו7עיןועוגותיו
 : ע51ס וקיי לוכיומ *ותס גס 05פך* עעםיו0ר"סוג" ~SD' 'תג3לו י,ע0 ו75מ' מספי ,Irnhועסומו
 5פנס מקומות גכמס רז"5 סקר16 0עגיןוזהו

  יחרו  וביפר  תלין  יל 6יקוגין רנססעין
 כג61ן 16ריית6 נפקירי מ6ןדפוע וננ"כ נ'פ"ס
 ור6ו ויג,ו דכתינ מזס . דמ5כ6 3נופ6יפסע
 5חייני6 ווי  חפן. ני ני. ספקעי ס6כם'נפנרי
 hp מ6י ירעין 651 6וריימ6 פתגמי ע5וענרין
  יפסע מ6ן , וכ5 ל קכזט ת'ע ונחיקיניסענדין.
 כג"5קספגס פםענדיוקנ6דמ5כ6. כשונפקור6
 וסשנעת  סלחות  וסרוי נערקי  ויגעעקך

דגד"ה  פלר%רולן  יוחס.ססיעור
 ענץ ימגסית:ן יא'ולכללובוובהפתלןוזפליומ,

 י'5 . יגיס 5סון "זס : . ונרי6חוננניט
 ועסומףמכו5ס כ5ו5 3נניגוסי0* ומ5ק כמ יחגוסכולס

געג1*ר



 אשער8ע
 לי"ש פגחק ונרע"ע 6' פ"נ גיורדנחו"0 פירוטוכמ3ו6ר

 ס' 531ק"ת ג' סער מ"ג כקיוסס כמער str הח"ו וכ"כנ'.

 נעמס "לקים וייתר פ"ח 33"ר ונם . ע"מ סיזינו וס'תסי
 ס0תיס 3וול6כת 6תר ר"ל גסס ר"י . געלך נתי76ש
 . :מלך ויוס 'וס כל 3תע0ס 6וור רמ3"נ גמלךוסירן
 6ין עמומו כ3ר "שר "ת '"6 פסוק 3' סי' ר3ס31קסלת
 יינו וגימ סק3"ס כג'כול . עסותו hih עמסו כ6ןכתיג
 ו""ח תיקונך. על ומעתידך תשלך ויכר 36ל כSa 5כמגו
 . ויכוגנך עמך סו6 ג"תר כנד וכלי מן רשויותסחי

וסו"
 : תגויר

 . נפיס ~sel מעגין )הו"ר יעהה זגגי-ק
 וכסיות סנפם נקרץסס"דס

 כגפם (nlnS1u . 65 rD לנוון ר3י 50סחייס
 יהכן. 65 דוס . ס"דס גוף נתוך וונוס וק ודוסנתון
~elnh36ר ונטייה הנועזת סרטי סכל סכנו סייגו 
 תכועות כפי ס3ו חיים סנסמח ע"י מס .סנוף
 סכח,ת נטיית סכ5 מענין כן ונטייתוחיותו

 ו3גיגס חקונס . סחרכ3ס וסרריוסעעמוה
 ססהעוררח ענין נפי רק סו6 . ח"ווסריסות'
 ומ0וכ55 כ5וhlan 5 ומטל . למטס ס6ןסממעסי
 סדרי ע"פי וסדריסס כחותיו פרטינמספר

 עליוני' וסעו5)וו' סכחות וסתקסרומססח505ות
 סעליוגס נסיותו מורש מגד וסול . כעסותתתוני'
 טלס סכ3ר6י' נ,סעעי1ות וספנימי' סג13סססי6
 וסטעס . (esl 6ת נו55 סו6 5כן . תפ"סכג"5

 גסוס ססי6 נקמתו סורר  ליוןמ1ז נפ"ססנתנ"ר
 נפרק 0נת63ר וסטעס . מסע51מוחופנימית
 סכ5 . סעול)וות )1כ5 כלול 6100  חתיותסעגל

 : סנת3"ר כמו6'
 לסטות ס3חירס מרפט ניתגס ענדו 5וולזאת

 6סר נד 65קס סעו5)1ות ו6חעגמו
 נחט"יו ח"ו וסיננ גרס כנר qb ch 6ויחפין
 וירידת' וחירננש  סעולמו'וסדריסחרי3'סריסח
 351ני' עיות 6סר 6ת לתקן נידו יסיפיק כת יםח"ו.

 . יוכעס ומסוחף כלול 0סו6 מגר .סנסל0ית
 דיררז"ש

~UP))o 
 סייגו . ימינך יד ע5 5לך ס'

 סו6 . ד3ר 6יזס 50 סנ5 0גטייתחכמו

 כן . טטס 65ן סדנר 16חו תטעות כפי רקמכוון
  nlv)S  ווההבר יח"ם סוס כניכוין זסנריויון
 . במטס ס6דס  יועןי ונטיית תכועוח כפיסצולמו'

  5ך6מור  k~3po OrnS  ייורלווכןיופורסנחדר'
 6קי"ק 6קן"ק.)וסו 6סר 6קי"ק ם)זי כי5סס5יטר4

 סיס 6ני  כך  עמי. סוס 60תס כסס 6קי"ק6סר
 ס' ויסו  ימינך. יר  זול ג5ך ס' דוד 6מל וכןעמך.

 וו(תילושו5מיה9  5לך5ס,חש ווס5לךכ5לך.
 onhl 61ש  כנגרך. פויס 6תסבוכססו5  ו6שלך.

 סוינותן 6ף מוסדרות יו זעומות  פנים 15מרקס
 סו6 עמו סוס ס6תס ס'גלךכסס סק3'ס 6ף כך.לך

 ע5י61 מח"ה קפ"ד תנוס ונווסרסוסעניךע"כ.
  ל6 ע65ס 51ע5וו6 כו' תדיר 5ק653 קייח6תתסס
 לי',לייסיב

 עיסוקייך, 6י קיימי. רסיסו  כגוונן
 '"hSwS  נסריולי' מהתןכריוסכי  ר,:פין3נסירו
 4393' רינ, ס6י לי' יסנין 3עיי3ו  קיימן 6יסו61י

 מסיך תדוסד3"נ ס'בפמחס.לנוונ6ר6ע3דו"ת
 ע5מ6חת6ס ס"נס6י . 6חר6ע65ס5ג3י'חדוס
 כן: מ5עי65 למסיך סכי לתער ופיסו.כגיוכ6
 6יש כנוער  מעורין  שסיי סכרעיס עניןוהוא
 כהיו ובכריביסליוש סתיו %ל %יי פניססולזיוה
  Offt3:  שיחביר כווו לבית ופניסס  ג'( נ'לד"ס

 (IS)P כוירו רז"ל הנה חפרק
 3נ"ג סכריי_ף

 ר"י עימדין. סן ניני 6'(נ"ט
 פניסס וח"ק לחיו. Sh 6ים פגיסס ח"6ור"ח.
 ופ:יסס סכתינ לחיו % "ים פכיסש וביו"ד .לניח
  שיסרי  יזוין כ6ן 5"ק35יח.

  מקוס סל עוסיור5ונו
 1)ג' וקוס 50  רקנו  עושין  ישרף  שוין  בזוזןכקן

 % 6ים ופניסס  סכתינ קנית פכיסס וקיוץרפ"י.
 זס וקנת פית קנת ר"5 "%חי. זמ%די .לתיו
.~rSכ6ן כרלעיל  לחרוני 4כ5 וס6 רס"יו"ל וי  

 כלוגי עסייח וכיוןדעיקר כו'. עוסיןגזווןשיסר%
 בסימן 5ע0יתו 5סס סיס 65 . 5גימפגיסס

60ין



 9עמ אשער

 מס תיס' זכ"נ . מקוט ם5 רניגי ע61ין יור56ספין
 עוטיןרס"מ נסיו 011 סעוויר01תח5'5פידמסתמ6
 תח5ס סעמידו 5ווס תקפי 6כתי51כ6ורס
 "חיו 56 6-651ים  נוגורדין פניסס סריסכרוני
 )5"ס מגרכין לכיכר כר"ם סי6. והענין :מיום
 ספר ימוס 65 םנ"מר 5פי כו' רננך 61ספת ת"רנ'(

 ת*5 . ככהנן דברים יכון כו' מפ-ך סיסהתורס
,nDeb1ר'יסמע6' דגרי ד"6 מנסג גסן סכסג דגנך 

 כו' נסעתחריסס תורם 6פסר"רסרמ3"י6ומר
 עוסין סיסר"l"r)h~h 5 עלס. מס6תורסמס
 . נו' 6חריס ע"י געסית מ65לחן מקוסרגוגיס5
 ע"י כערית מ65כתן עוםיןרס"מ יםר56וגומןס6ין
 נמוקי ת111ס 51כ6ורל דגנך. ולספת סג6'עגמן

 וס6 רס"וו. עובין כם6ין5קר6ד61ספחדגכך.
 י51ותי 56 "סמעו שוע 6ט סיס כתיג מיש5ע%
 ועקם . וכו' 5]ככל 3כ5 %עשו וכו' 65ס3סוכו'

 כיוד6יס6ין מעגין. 6נ5 דנכך. ולספתקלמר
 65דס5פרוס נתונת ?רסוח סיסי רייסמע56דעת
 נפרנס' עסיק סתורס.ו5 מעסק 6ףומןמועטח"ו
 ת"ו. בגיורי סתורס מעסק מעת נט165הוויסים
 . ד"6 מני.ג 3סן סנסנ סי נ5סוגו ר"י רמנוכמגס
 כעס קעת נ16תו שגס מיינו . מד"ת עמסןעסר"5

 ומסכרת סנורך נדי נפרנס' עוסק סלמסמועטת
  תס6 מחסנהך מרעיוני עכ"פ . גפת5חיומ
 ניומי לתלמיריו שיור רב5  וכן ר"%. 3 רקמסרסר

גיטווהסרי
~ 

 לביה פל6לנן רישי.  9ת,י תתתוו
  נט5יס  סיו רב"לי  סתלתירי וך6י 6נ5מדרסו.

 סימיס. נניתסנ156 נס מהורס מעסק כזווריח'1
 וסרבס בירם. וילתס  עשוכר"י סרגם61מלופס

  רייס. רבים סיינו ילתס3ירס.עןוכרט'ביול6
 פיחווידו ,cth~; נלאי כתעט וכסמוןכיור6יסלכלל
  פסס  qhi לפגות  סלי סמורם נעסק רןנליוויסס
  קמרו וע"ז כ55. מזוטא פרנסת עסק  לפוםמועטת
 6נ5 וט:  וול5כס  עמס Phn מילים כ5נקנות

 לעלתויהיר

-cDhc 
 כליוויו עס.ק 6ך קנייה לי

  עלי  DSD111  ית"י.יר,י(תולס3תירהווע3ודהו
S1-tsbS~qh  5עסק 1ע13רס וותורה חועט ,יון 
 הנהיה רס3"": נרעע 1 ח"י.פרנסם

 י*סוגס גר' ולכןוסגספםיקו6םפתדננךוכו'
 ת.ל וסיס  פרכה 1יכ55 מ651סו6

Sa  י:: : 
 י761כס. ונכ) P)hS'3 רגי' נלסון נסורססכילת
 3יסמ יין? טמע ייפ' לטון כ6וו' 61ספתופסוק
 )ריך י.1" . לו  שפטי ,יועיפס  ליןייילי'יחיד.

 ספל ייו1ס bS לקייסרג'גיס5ווק01כסוופגסענ1יו

qbUwn סס':::ך1:7 פרנס?: כעסק: 
 נלכות. סוף ני)מנכ כת"ס תוווגך נכ5 פי' מטיך ו3כ5נ%6ל
 3)10ן טנ6):ךכ וכיס פ' S3b( כלל. 3פרנקס p'D~S; ס65ל"5

 נריומ גס בועט עכ"פ למתעסק ו:וכרמי' כבעטכניס.)רניס
 )ותגס . 611יכס ונכ) 3ס כהיי )6 לכן . גפם למי'ממון
 )פ' ס3ג3וסות כגיוס וסמירגס סירך וו ל6סעייין
nwnb6 )7י7י' גס עכ"ז יםנ"י. )יעה ית"ם טוגו( 
 עגתם גסתפג'ן מקוס ם) מיגו עוסין 6ין 3וס מ"ומקרו
 גורג ג3ס נפרגמס עקקס וגעת פוגמת )עסק גסרעע

 סי6 11 . ים1)עי) 1לכ' . סי וירית  כי"ח 1"סכסכיסנמככה
 סי6 י:? ופ)וגתתס . ?סמון כל5 לסגסגת ית' כלוגועיקב
 כלל כשנסגף גבוס  סיותל וסתדלגס ית' ראגועיקל

מספון(:

 וספני ית"ן  עליו ריח ס6י  יסלרובים.וירוע
 סיעור וכפי InSlan. יסר5לעל
  fns . 16  פלטר,ל6ליו  ור3יייהססהירבוהס
 סכרוניס עמירה גענין סכ5 כיכר ח"ו.סיסרסיסך
 ית"ס. "5יו יסריתוו פגיסס 06 ופ65. נסדרך
 oh 16 6תיו. 56 פניקס6יס 6, עתדו סנרוניסגס

 נילד סיס  .כן 6לרורין ותיררי מעט פניססספכו
 עורף. ספכו ח'1  06 יו .  בכרובים תיכףסיכין
 ווע5 6ים פניסס ספכו ספגו כרגע סכרעיסגס
 דלניוווי.ןנייר"'(  וכעניופ%מיו ח"ו. קמוריתחיו
 לסם ומר6ין  רגליס לעולי  ספרוכח  מגלליןססיו

 ר6ו 5סן ו6ונוריס or3~r  השורין מסיוסלרוביס
 קג"נ תרוסס תווסר נו'. סמקוס כפניחינמכס-

  דכרוביס 6"לבסעה,  גרחמי. כיסו קימתינ'
יוסררן



 א שער-%
 ד6יטן כיון . למכפין 6נפין תוסחכ5ן ט'מסדרן
כרוני'מ

 סחם"
 קנן גווניןוותח כויןכ5 נפין 6גפין63

 קו3"ס )גני יסר6)מקזגייסו כססדמסדריןט'.
 עתרי %31 כו'. 6תסדר וסכי (,hS קיימנוסכי
 3חך חד דסוו גסעה6 כו' o~nhi, מנת ע"נ רשג'ט

 וגו' געיס ומס טע מ6 6נפיןג6נפיןכתי3משגיחין
 ט/ 'bn5uS גוק163וי מן לכפוי רכור6 מסררוכר
 מוו דיסל56 זמנ6 גנ5 6' ג'ו חרומס מ"פו13'ת
 כיין . נ6פין כפין נדניקו דניקין סוו כרוניםוכקין
 וע"ד כו'. ד6 מן ד6 כפייסו מסדרין סוו סרחןדמוי

 6גפין סוו יס11ימר6:14ין זיונך נסססי6כרוניט
 רזיי sP1~ כי.נ6נפין

 זקלין יםר4 6י ידעי 0זו 6)ין
 חדוותך נסתחב 0. 6ת ענדו כתיג כי. 665י

 6חסדר  יפייסו וסקרי טון כו' כרוניןדחיין
 וע"ס כו' גלחתי התסרר h,)Sw כו'3חרוס

 5סיוח. סזט ס)זונר דור והנה םפרק י63ורך
sb)1h"מן 5חס ג3זס סלחן 

 מע5יסס. נ5הס וםמלחש65 יוסניומ0.1סמיסדנר
 . כ55 3עעס פרנסס עסק 5סוס נליכיס סיוו65
 0יו hh"( )וקוס ס5 ישיגו עומק וזקרו 565ר"ס

 6ח  ו)וסע3רין  גתות ניוסר מע05 כלפימשתכהן
 ו5י05 יומס ית"ם ויראתו וע3ודס  להורפ רקלבס

c1n1bSגטומ בלי מתם ככתנן רנריס ~ופ'יי4ס Sh 
  וכגו6)ולס . פרנסס לעסק ק5ס סעס  ~qh; כל5סגד
s~rhS תורס  ניחנס  h~h sS)1h5 לנן .  וון 

 עסין  פסיו חס לפי  סכרוביס 6ה rhסעיוירו
 5סר16ח ממם. התיו 56 מקוספגיסס6יס ס5רפוט
 . קדומו עם עש נפכיס פגים ית' פניניו יחוו יסרכי

 נריכיס  ימר56  סטון  יסיוכלל סלוזס ניל"י6)ונש
 כפרגסס לעסק סנר 56 יועט 5גטותזמוכרחיס

 ימ' רליפ יחיחח  עייר  פוס . נפם חיי כדיעכ"פ
 5חעגד קריך טפי  רלרביס  ר'ייתפילרסכרלרעת
 תורס  כו'וכל ך"6 עס ת"ח יפ0. נ6גוח ונתשסכי

 .מעי ר6טמ מי4 וכל כו'. מ65כס עמסס6ין
 נפרנסס עסקם  בעה  מגס לק ניגסו.דחסידומ
  סעמיזו  לכן . ר"ח  נסרסור בהכנס נוסג 5נסיס6
rhעימין סיסיו מס 5פי סכרוניס 6ת נתח5ס 

 סיו שכל . מעט מגודדין פגיסס מקוס ם5רפוט
 . תיגס ם5 נסגיס 1לויוח 6ים יסערמעורים
 ית' רניכו ליקר סוס 556ינו. ית' חיגמול0ר6וח
 נכרוני פנס ויו"ר . יסמע56 כר )ומעלכנק.
  עוסין סיסיו וגס 5פי  מחי5ס סעמידוס .סלמס
 . ומס אחיו Sh 6ים פכיסס . 11קוס ס5רג1ט
 סטרנו לווס  הכתי ו5כ16רס . כרס3"י(סונר

 ס6י סכרוב ט14  ת5וררין. סכר31יס לכמעוזיך
  תתן. ימר  לסעמירי סי1נריכיס יה"מ  ע5י1בריון
elnhכניכוין י%  יסההנווהו .  נת'פ  ספנין 

 סדריסיוסתקמרוח/ וגל כקש5סעולמותוסכתית
 כפי סו6 נתנו. י% סכסגתו סדרי כלוכן

 eo~5h ממגיע וססחעוררוה סהכיעסמיעיר
 מסת5ם5 ספיעור  זס וכפי . למטסגוגזעמיגי
 .  ותוסנרוה סותיוח ים פג לווטפ קלינו סונוופךג
 נריכיס ג"כ סיו יה"ם  l~su פרמו  סכרנו  גסלנן

  סלרור  פיעור כפי . ייעפ  וקירר5סעמירו
 ע*עלס ,וקועפי,., * סטעס.ימס הגריה עלינו מרומז סכרו3סל

 נמשז"ל
 לפס כו' טיפל נעלי כהפוץ %"ר ירפנ"מ י( לפדדמתה
 קכ6 03*י י60 סם תוס' ומקטו . כו'  לחפומ יירעלנשפלו
 זויי כן כדתקייס 6ל*סק3"0. לחסום יתם4 יסלילל6
 שסיגורו טיסר*ל "מי .כי 3ע"0 יח"סנ ולפת"מ . סגכיסנין

 Sh9D'DI תחעמ 610 ויקי . סמפוט 73ת'ון יח"םוסתסילו0ו
 ס6נ"גו .וכילך 0מפומ יעגין 3תעםישס ותמיתיסנתםליס
otb~nj5 ביריות 3* ית"ם 40* כך ית"ס. לפגיו* 
 גמיזת סומל לכן . )נמם וכסיעור סודני? ע"זמעוותות

 0ר)ויס כתעסיסס Sb~at וגמסלו גתדתו ועניןדגל
 : מתפוס כענין ימ"ם היינהו ע'"ו *סל5תעוס
 פתוס י% סו6 6מי סיף. יס קריעת 3עתולכן

 . ויסעו יסרי נכי 56 דגר 4י  ח5עזחס
 3חוקף ימיו 0מס ס6ס יו5ה6. מ5י6 ר3ריר0ור"5

ס6מונס



שער
eot,)h~סיס 56 ונסוע ס15ך ויסעו הנטחון 
 יקרע  מע%ס3טחוכספ67י יירק. 5נס65סמוך
 . להעלץ  סהעוררוח  עיט יגרמו 16 .לפניסס
 5ססחי וזהו  לפניסס.  ויירי סנס  לסםפיעפס
 נסוסי כמו ר"5 רעיתי.  רמיהיך פרעםנרכני
 ססרוכנ  עילס  סל מנקט סיפך כסיס פרעסרנני
 6ת מנסיג מסוס וחילו ונפרעם .  D1DSמנפיג

 ע"ז רעיתי רהיהיךופוופ4סיך  גן רז"ל.  כויס ולנור
 כניכול קכ"ז  ערנות. רוכנ  ספגי ש6ף מיום.סקסן
 סתחנרותי  סענז  וויפיך. ע"י snlh ז~כסיג6ח

 סתעוררוה ענין כפי רק ס61 5סע41וחכניטל
 . נעורך סמים רוכנ חס"ס . שטיס %ןמעסיך

 : ננוס  גירך  סענורס  )ופרו"לוכן

 מיסי נענין רנר פ0ר ינקר וענטז יפרק
 ז"5. סר6סוניס נדוי מניןועות

 ס6דס6ס
 מיללי

 ע31  מ65ך 6ר  מסוו4ך.  גרול
 מפירמות רזויות מגי6 סדעות cnth"' וכ5ממני.

 יחנ6ר. סג"5 ונריט פי וע5  מפורטים.ממקר6וה
 14 63ממ6פל

.141 
 ט ח4קיס. גנח*' רק וטח.

 סן מסותו. נעמס מן . מס6דס נדון מ5יךודקי
 וזמיון ערך 6ין מסגתו. ונפ165ת קווקקו3ניד5
 3פ' נמדס"נ נרווית מ"ת וכמכ"כ כ%.ניניסס
 סי6 סמ65כיס ססנח יום. %ור 56קיסויקרך
 סגים סינרי . בסס  כמטס  מ60"כ נד51ססמנם
 סחקת1כק סמדרנר4 ספנת  סי6  פ*פיח ססנסט:
 שט olh. גגי סמגת וסי6 יסורס נעפר06ל
  פפע כח מק43ס סקיוגיס סמ65כיס נ'ש"ז

 ושמיס יורד ומסם . תח5ס מע5ס6ספקירי506
 חרומס ונזסל D~Pi. ס6דס 56 ומסס ננקם.וכ5

 . מינן יתיר קריסין l')sh ע65י מ3"כי לקכ"ט
  גרוי  יהרכן 6:  ברורההנט

c1h5  .מסווליכיס 
 וסכחוה סעו5מות ומתקורות סע16מוסו6

 %וס כ% נכת 6ין זס 6מר נחגירו. 6'1ס16רות

 81יא

 גענס סו6 סמ65ך כי סל5. מטעם 6101מ65ך.
 סש5מות כ5 כ**ת בו  פקין 5גר פרטי 6'כת
 ריס  וה%יניוה פניויוח פער  געשה )יכ"כיחד.
  פרטית בהי רז  פסמליךיילו יו"דורוס

 פל,

 נכ5 ס6דס נפפח ליל  13.  יסומר  תיוליחוחו
 סע%מווע ווכי כ5י5ם סי6 ס5ס נר"ן סתלקינ'

 5סעיו8 כ55 סולקך ויכולת נכח 6ין 5כןע"ס(.
I"~pSI5ר6סיסס ע5 3סעו5ססנטוי ע51ס ו5ייחרכ 
 ע5ייתענמותו וגס ונסס. כ5י15מסוחף u~bciכיו,
 פעיו.  לשחזפר3עולמ מדלגתו עד סמ65ךפל
  מדווריי סמ65כי' גקר6י' 5כן נעגמו. נו תקוי6ין
  5ך  ונחתי .  עומרים סרפ.ס ו'( )יסעיסכמ"פ

 ורק נ'(. נזכריס ס56ם סשמויס ניןגזס5כיס
 6ת ומייתר וסמקסר סוזע5ס 610 5גדסקוס

 0ס61 מתמת . מעסיו נכת וס16רומששמות
 ע5יס "aNC סמאך נס אן מכ51ס.כ%5

 בכה ב6 6פר tnct~p על  ירופסותוספה
 . גס6רס  כ515 סי6 פגם  מפני ~olhוועדה
 סעינוריס  סער נאת זס כעין)יעיין

 : פיד(ליפ

 גיחן 65 עגמו. ס6דס פ5 נר*ן נתי סלוגם
  פל וססתקסרומ ססע65ס מכח ,ס5סס
 סע%ס 5זס דדתס ער . עגמם 501סעי5מות
 נשוח נטפיו הפק וכמ"פ ס6דס. ננוףממעסי

  50 חים טנפם ס6רס וימי rh סקוסחייסנטף

 ידרוס ענין ב"כ דהוא  בפזרי כניל  anSwoכי
 כס6 רע"מ עף . ע"ס 6ניגו יעקנ 0510050
 ניס ונתויר ט' תייס נםמת נקפיו ויפח נ'קכ"נ
 חיים גמילת 6יסו ה6י סיס CSD ושנסויח5ס
 ומגס ועי",  לטלובפי"ט.  6י"ס  וכמכי"ח .  ע"שנו'

 סגממת ע"י ר"5 13. ויורדים שימס"65כי4קיס
 סחחתון קנס ווחלבסח צ'רלס  ווו% 0סי6חייס

 : ס6יכג כנוףס5ם
יזקן




