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 ע5 נפספס ונכי סכתע מ"פ עניןולהכין
 cSnn 635ר נריר . סחפ5סעסדח

 כויס סמלינו . יחיי לו כניכור מנרכס ועניןפי'
  ברוך *דקיך. ס' *ח ונרכח .  3מיר6פעמים

 כיסי. וסרנס ס: 6ת גפפי נרכי כו: לעולסס'
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 גרוך סוד s#r פ"6 סקייסיס סער נפע"חוכ"כ
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  כו'. י cnh שווך  למכת  חרבריס 6נו .  רסויל
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 כפוס נריין ע5 6%מ5כ6 לסע41ות5סחיגר
 5ענמותו 5סתפ55 נ55 לפ6י'  סייי %עו3ר"פיה

 . גריין עhnaDh51 5 לסעו14'יש'פיו:חנר
 מ5ך ס' 6תס 5ומר 6נתגו מקרימין51כן.
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 וגס 5ע5מ*ן. כן 65מ5כ6 סרטן  פייר0יחנרך
  Sh סתחנלוחו נ5תי יש ענמותו נחיס5פי

s~51POph 6יע%מר וע" . כ% ומטת 5חורס מקוס( (o~s 06 nhDn  ונו'  גו חפפל  פמ 
 וכן ייפ.  פירך  פפ  16 4  מחן פמ  לריח06
 6דון 5ענמו' כי 5ך. חכמת חכמת 06 ש( )מס5יכתי
 רעס eh סי6 סטו3ס ס6רס מע0ס כ5 3'ס.כ5
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 3ריך 6יסו ('hS ע5 מתעיס סע5ומע5ח
hS)S65ד5יח מ6חר6 נרכ6ן 6יהו נייך ו 
 ה יגה' סס'ו 5י י6ספע מ6ןע5י'

 2י:ש ומה נרכס כ5 ע5ומלומ0
 לכוויןנ%נלכסכווח סכ5 אלא '( :ומס5ם
 מיומייך5פע'למ'ו0י סנרכית נכ5 5נכיכווגת

 ממ~ן ":ק':"112
 "אמספפיישפנ0מ כ5 סס 0מ%ססעי5מות 6שי .  .ב:%ק  Sh ימנרך כרנינוסתחנרו

 י% %ת*סמסכשגסמ61ריסוספמוחמתח5פיס
 בגטצבש 6ור נסס ו5ר%מסיך5פע51
 פ"מ 5יהן סל*  סוייס  מענמומו קרופסוספעת
  צ:מו*יש סמגיע סתעולרות כפייח'

o~1Shנענולמ כו עם'גפ'יי . סט5ם מעס 6יס כ505 5ס* ועיין . 5גיו 5ש ס6רס  פפפסי 

Dhיכוו 5פ 50 צ:4 . נמפפט 06 . נחסר 
 mn5DS 656 מיוס?ת .  גרחמיס Dh ננרקס.06

 6ייו'סיי6"פנ"סכ55 610 כנס . ל3 ו6ססמעט
r*p5'פ:מ:ינך'1:ן:%[ מפעס יתנלך נכ4כו ניקדוק 1ססיעור ס16פן 

 ניגיגי סי*'תנ' סבע 0פעת 5סמסכחטתקפרותס
 ילס סעל פלסי  לפגין . סגהנמס פרטי וכ65ורס.
ohיס ען'ו סוע5, 5חסי 06 .  ורוגז 5דין 

 ני'עי5:.ן:,ע',נת%ן: סדין 0יעיר וגס .ורתמיס
 סוס6ן ן' סל,י ססינ : ר3 061 סמעטוסתסד
 י"ה 5סש,  טס פג"לס65  3סמ6מריסז'ש
 וינ5סון יותל.ויאן(. גסן  ללרף hShi  פי1ליפניחנו
 41י  סייייו  פלורך סיימ . סנריוח6מ

 סס'כיפ
 aaDq,D. צ  Ot)DSגרוליוופילףיולויייןפיי

 מרנססיגי



 1*ג בשער
 א'סי !' יגן ע"3 סכחו'וסש*טח מכ5ססימ

 צנם וימינן ימגרףסנר61יס.
 וסוס ל" יקי16 ע6תל נחגר 5נלףישייט נמסמעוב"כ
 רק ע ע כי 111 וסש5מוח פכחות כ515קסל

 y)S( )וסתעויע' כי' כעניון 1סרנ1ן מכוונםכפי 36י נכIDbrnh5' 5 6תר1 ומסודרת מחוקגיססגר61יס

 "S)s :ך'יגוע?י6י: Sh~o ניח גס 1ממי65 .3זס

 נוסרילושן":הק""ט"
 ~ט"%מ'"'י:

 )יעמן)ג~ותיי6עיעיי יינכן 6 מנרכס ענין-זהו
 bmSS bpin כי 'סי'.סנרנויוסמפ5ו'ספירוסו

 ם י677ין::ש:1 ממם תינוי חוספססו6
 . כו' וטסיות פעיית למוכו משו כנ"5..כממסעו
 SDbwDIS'on~nr3 י%. 6חו כמוס מטעס"ת3'

 וגשכלתעיכו'.ון%  סנרלות ע9 ומיחקפשקן
  נכ5 יישי כוי"" יגיי ההסלתות סכתותומחפלת
 כס, נפסל, מוכניס פשוסעליוניס.

 ",1'ננןי ג.;!""ל:גנלי *)קעי
 סקור קדוסח נססו5סוסיף

 שתפרט 56ש' סממחגר יוע3' מעימותו גרטמורג
 נרכס י%חוספת וס ישפע וממ6%.יגחוכם.
 5כ5 וסננו מגרמו סגוף. עם ע5 גסוסקדום'
 כסניקפסזShvnP 6 ר' ס6מר וזס סוס.ר%כנוז
 פיכגסו רטן ימי . 3רכגי גני ShD~p "6מוי%

 עס ומחנסג מ' רחמיך ויגונו כעסך 6תרחשך
 מסורת 5פניס 5סס ותכנס סרחמיס גמדתדגיך
 כו ולכסת פתח נ"נ ל מץ רוח וסח ויסדין.
 ס' 6תוגרכמ

~y5h 
 נרכח כח גד) 61ר"י . ט'

 . osvn~ סhSWD3 5 נרכס כח המוסיףמשון
 מס ומ"ח מגרכין( כטד )גר"פ רו"ח קמרוז5ק

 גח5 סנ6מר מ5ן כקלתן מנרך וקיט ס16כ5כ5
 כי ט'. סקנ"פ 656 6נת וקין כו'. וקמוקניו
 וסקדוסס סנרכס ספעח מסע51מוח ט6151ושסו6
 כ5 וכן . גרסתו ע"י נסס הישפיע גריךמסיס

 נד 6תס נרוך ס'. 6מ נפכי נרכיסמקר6וח
'pSh56סכ5 כי1נ6,נ1. וכ5 כו'. יסר hlo r*p 
 . סנרי6ס 56 5סמתנל י% רנוט ומנד .מעגין

 שוס: רויך  סענורס שמרע"1
 עיקרוס5עניןסחוספת הסגין אמנם ה%רק
 ע"י גסע%מוח גרשורווי-

 סעו5מות נורך סעגין ומסות סקוס.מעסי
orS. סני ע64( י ננלכות קמרו. רן"5 מנס 

 % ויכנוף. סיסע'מיקל6רגספ"דידנליסרגס -1שא % . דוד קמרן מי כנגב נפסי נרכיחמסס
 טצ נססייסוףפ"נוגמררסמס5ימזמור

 כי . חץ s~ns זשס . י"ג מקון רק ונחקומסק"ג
 3ג6":ס6יועייויימיי1 פכחם פ' סגי6ינרע"תוכמו
 תלפות סמל תנשל געא ול 6י. והחח גירג"
 1עקי6 תקופוי 3סל3ס qle ותתעש פגימיומסער
 :, ע65קי%מ,הסים -3מם'ל"ס חסלז"5 י"6.דרופ
 יגין 15. סכ5 טעיגי לנריק 3' ח"ג הע"ז 3'ל"ד
 נ'םסיפגן ס6'וצ חון מותרים ספרטפומכ5

 ""ס6514סתפ%ר% טעמך ומש 6דס.מפרג1ף
 ע5מופס;םמס5עגמות 65 6מי מעלון 65דכמינ

 ז ים"קניני ב6 ימרו משר ירה19ן*
.GSh9q1DfDגני* כס סי6 וננ"ררש wbw 

 65 06 ופעורן. סמל יין 6'ר ט' גחכמססעמ% 2 6וס ים כי כתיו סמרופכר
 סעף ~omlwnb עגי ממדמין גני6י' ם5 כחןגי51

 גנךהן"ם ,.מ"," ו% 4ן,ייטי



 נשער52
Dnthl%גץ 6וס ק blb . 1mltte .לי.עו)עוח 
 ינס0סי*,01ייתית. קייק לן 6י,ץ 3"סאר"י
 ק'ע בגס . נ3ר* )מוס דין מן יתיר כמחוורלותרן

hD)Onin~Swl"nh)D

 לייז' ילך7ע'ון לנסור ח8יר 6דס קכמ' פייטלנס :"י,,י,גוע':י
 סיין ו5ף עפגיכיס. הגויס סמדמיןדוזוחגני6יס וכם י:"ג' ב, סל כחן נדי אר"יפגיו
 סתוס"ק יעיך3ץ דע'יו כו' 8דס לנירת מעלס0ל

 ב'בן%ן':יים סיח' רנס נקמלת וטס .ע'ם
 : 03 יסוו )* עניך ונחנתומ6פיחקח. 6'פסוק

 מי Sh כי . יפלקהכקורס
 ססנחנו סכל כמסע מענין c)nh . וכו'חומיון
 יזל סמחנרותו וקר רק 610 . ימ"ס 16תוכריכול

 כולס וסכחומ סע1למוח גזננ וסדרלסעולמומ.
 כניכול מסודריס יחרגכ%. ותחתוניםסעליוגיס

 כל גסידור olh. קומח כחנגימ פרטיססנכל
 סגו סעכיגיס פרטי וכל וגידיו לסריופרקי

 יתרגחוכו כוללס 6100 נתגירו. 6'וסת6חרותס
 וסוף . " לעילנסער כת"ס וסע1למו'. סכתוחכל
 . נמדרפף  נדנריססז"ל ממכר קומס ספיעו'ענין
 מס וד' ונ' נ' ענף ויוסר עימליס סער גע"תוצ
 וכחג . חגינ, מסךור6 גייס מסער נסיףו0ס
 ס6דס 6ח 6לקיס ויגרף סכחוג רמז סוססס
 0נלס סער גריס עוד וצ . o~pSb, ניסצלמו
 י% וענח1חו . סס 6ני"ע עימות סיורונסער
utDn"כולס נתוך וחסחחר chSnnl וסוף 
 סגסמס כענין כביכ51 . דלסוןגססת*

 לכן . ס6דס נגוף ומסתתרמסמת5מטת

 14%'ילס::::::נ ייון: 'ין', יננן יין ו:::(ענג::

SSnn~sעמתלייעןזססד'3כל סעילס תלקי כלל 
 ומס 6)ית%%0ו',:) ס6דיוכלענינט 36רילחלקי
 ליעיס*3,; ומזיעי, נסמק 610 ית' וסס61 .סנו

 *יגס גריס גס וק לגלף סכומם כעביןשעולס
 י )%וסריס סעית ן'5ר6וף ודבריוס6דסע"ם.

 ולמז )קיען רק ע"יס מנואל סכן . ס6גורסלמי
 סעליוגיס יסעגעיס . ע"ס ע"ג קפד מולד1'גז1סר
 וסת3גי' ס5וי' mbS~, שעולמות כלל סדרלענין ם ם :ה: לרירן נממע ז"ל1)זיגרט

 !הנס::ם::;:ג

D'pSb.ענודת ונפיל סס. 6ר"מ חניך תלוי 
 pSPfi ב פ :טנ 6חיס וזסללוזס"דלסנימסלו

o~nibn'ק'ס 3ס' 0רוו3'ס טל מלך מינוינו 6חד כו 

 מועך גוס לאטיות ינ6ו6תד
 ט י:ן'ם ישל ינו .

 h'D. מגוייס מעל אוחו סרוהס כ15ח65וסו
  תמסירי% נסק יחסיו ופירס"י ט: תלוי שמלךקומר
 . "ים גדיוקנו עסוי 6D~hף
 וכו' ומת 6ין מכס פ"ל ר3ס ונסמומ מקוס.סל

o1h5Scn6וזרס54ך כר ולך סל סקפת6יקולן 
 ס5י ג6יקוגין נוגע ססו6 גף סכל . כו' nh~pל6
 כקילו כו' נפק 6דס סרג oh כך כו' 6נך610
hloר"5 מלך. סל י 6יקוגין מעניר of מסייס 
 עמס כלקש 53לס כי ע"ז סטעס דקרה3סיפי'

 : 6olhoמ
 ס6רס גממת ol~pl תנור קעכין וכמו ופרק

 ומתש. 6כיל0 עשי סו6נגופו.
 קחינורענמוחו ממגיף. וחסחלק מפררעלתס
 . enlh גפפו מגעל ול6 ולקיימסיסעמירס כרי . סנדול ס6רס סוד סמן סעילמות 56ית'
 ומעדי געסק0תורס חלוי סיס6 י% רניגוגורס

סמטת



%ר בשער  

 ע5תס סגו5ס. עס 50 סמפ5ס ועטומסשוח
 יתנרך סו6סיס

~SD" 
 מסס. י% ענמומו

 51כן ו6ין. nthS כעס חתריס סיווכדגע
 רוחות כ6ר3ע כי מ"י ע"נ( ל (6plunחע
 א",ה כו' 6מכס ערסתיספמיס

 a'1b9b1Vblltrsה:"עע:ן211%7

 hnip~ *"יז WW)b ס6מלו זסו6 . יסר65356
 7:ם:; :2 סוףפ"דנרכי לגסגויקר6
 5:15יך"לב . קייע'ן ע5יי0ו מס וכי כו' ט 6מגפפי
 עאמיססיסן יגיס. מס5יס נמורם ,ס3סגגין י , ונן4ו נ:/מ: עייו "ייע י' nhro orh סגפם ט'סץ

 ג6מכ 1ם2ך 2ך 6יגס ומססנפםמומורק'ג
 יוסומ  nbb# ייישנ נך סזהר4 61ינק6זכ5מ
 וכו'. סיוס נ6י 6ינו 610 גרוךסקדוס

 . סומס 61יגו16כ5
 . ססג6ומ מס6ר יוהר וסתי oS*)hנק,כילט
 ססנפם וסי6ססנס . סנ"5 סענין וסססמיעוגו
 עיקר כ5 סרי עכ"ו סוחס. InS)lh 6% 65ע3מס
 ימיו מספר וקיומו כ6תר סגוף עס סגפםחי3ור

 סניף. ע'יסמ6כ5ומתייח ח5וי סו6סקניגיס.
 6'ם יחיד 6דון ס5ע3מות וד6י כי עס סעגיןכן
 ותזרס סמ3ות מעפס טוס ח*ו טנע 6יגגונ"ס

 כך . כמ'ם כ55 04 6כפת 651 כ55וענויס
 נסמ6מר% וכמם"5 סותס. ו6יט 6וכ5 6יט.סקג"ס
 סתתנרומו ענין עיקר כ5 6מנט גפ"ד.ס%
 כתנכ*מ כיחד סמסיךריס Sh NnSIPOהת'
 נזלס . ט5ס ס4י6 ו6נלי ספלטיס נכ65וס
 50 סטוניס נמעמיסס ח5וי סיס6 יחג'ר3יט
 וסמיס oSwh ענץ סמס ססן קרופו:עום

 הניה סע51מומ Shדגהיה
 ,סעת *5 וגם 5סעמידס ט3עעי)*(ו2ם

D'S)b"כע"ס ייקייי51ס1סיף sfft 3'פקוק ייססיען קרוסמס כת 7' 5סיקיק נקי.לת 
 נ*יס '"י6יןסונ י_, svיקו7ו'סנוףסי"יו.4,י4,

 כו'. וסתס טי*כ5 י אע " " סר6סוןי3כסס
 וסמיס 6כי05 כ5 ית' סתחנרותוויפמ"כ5ייסנכסס

 סג6ינעגי5סס,6ת ס7'156סיכר116כפי כס5סוקיף
 וניע"י גחולס מ נ נכ13יקהומ
 נפיען סס יי'ס סמו. ול31רך 5ו 5סו9'ףס76ס
 ס1"י שש,סמיץ רונ 5פי קוסכ5 נ7יע5

 וכתינ י"נ. עס םכ סמעסס ו6ינונכ"ומו.
 6עיו גס ס סע נ ססמס ,מג51ק ג6כי5סעקמסק

 ג:עם: (י, צ ומ6חדיממקגיכ7
 3סיפך וכן '6כ5ו. סיסו סעו5מווו 5* סגפס גסכן

 וי6כ4 כתי3 ס"ו WS')b3 o~lh"' 5?p5תע65
 עפלי7רכיונלע'ע ע/י4 ,ם '" ' ' מולס ס5מועעת
 כו' 7נו'ן עויג6 ' ו5סומ'ףחוי0 6'ס' י6וי%תי קרוסתו 'SD1nl 5כנומ ס%סכ5 7וו,וג* גוכ'עני ס16ר וז0ספעת .ועע,ע
 פנספ נ"' וסס .ע'ם מוספת פיומסן ע7ע3ות
 יגסעת6 עי6 פוףיכ'ו ונרכ0 קיוססננו'

 י6וליית6 3ה5ין*תסלגפת יתכ וחסתוניס.גע)יהיס
 כעגין )ס גסע*7*'נון סנעס סקו ע7ת כדע5

 hnSD~i. וי%לין דגיפי(bw' 3עת  ית'םסנזל6
י*סעסקס3יוריית%6לסס סו* ע3ודתיווטכל דנפםי  סו4פעוססר%*ר 3ע"ס לכ%נוילסנרי*ס.

 וזסו 3זס. נ' רי"3פס כדי su יסל גדול.יור יור וכ' כוי. תיכליניס 3סטרחנותלסיםיךןויפיס
 לריקיס טל סלסיס%כין טייטי *יי קוידט

 רסעיס  וכ%יםלפ"ל. נפת יתנלך סו6פסימיך
 וזסו כונ  פלמן ליכיתטרוך מיוט סכרפ ללורךסנרייס
יסק""ג : 3לס%י 1WDSלכו יפו5מום(ווקיוס

 יוש"""ש
 גועסיגעפי5ת.כפי רז'5 פפירסוסו .53המי
 :יעדעסךעהבץ: עקנ 1131 נ' 5"ג 13ערע"וז
'hff)nו5כן סרגס. ו*ס עעט ע"ס.סייט ג'ע5סמורי 
 It,~1eFvhbtDe71p 5חמו כניט5 ממם.נ4מי

 ' עכןיתנרך



 נשער%
 מגיהיגופתולתו*תכו סס עקנ 3ל וכמסם .יחג'
 . יין לו והסגג'ן גמל סוף ר"ג 53ק 31פ'ע"ס. צבל,ש כו' למקרך פעורךתקין
 )יעגץ,ס~ן%"יסס')11 ססו6 ת6כ5 ממנו כיע"6
 העלן יותל קיהתה. מפרנס חיסו כניכולזכ6ס ב סי :4עך צ 61007 ט'. תקיפתטנר6
 קק . כא' מזונק לס ויסיג05

 לין
 כסית

 ע
 כסיגי

 לו )לו ס%"ניס לית S)hn ממט גיננ"כ
 וגוי* טיס* סליל t~sp hSh כלימזונק
 gb צ'רלס 2 נרע'מ עוד וע' . ע"סממנו

 סלפ, מהנכל עניות 31פרס'פנתסנ0רק"יע"6

 ::תבמ,2' ונווסר ע"3 ריס רכ"דסם
 תסוגןמכלסהריס סיס . 3זס ע'3 רים רכ"ססם
 . ענגו נוגס מלסי 5סנ"י ממגיד 6מרוכן
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 טניס סתפלס עגין 6מ וד"למקראו
 סנריך דחנס מקרעי ויגמרו עי"ז .סנ5ג

 : נמפתיופיחתוך
 סעיקר זס רמז חיו. לפני ושש יאפרק

 סנ55 עניןסמפ5ס.סגייס5
 . נקדתם כת למוסיף רק ~וין . 610כווגחס

טפש



 נשער
 ענייני11נרכי כל מם5יך מחיל מלנמי 0ס6יםפכחו
 כ13ד על רק  גלנ1ט לפזז ומוסר  תנגרעלמו
 סמועס הוחס o)ts~ 50 סכתי פיפיגסמקך.
 מיסר 5ס6רס מ"ר ר16י כן . מלכיחווחגם6
 רק נחפשנו מחמנתו . ומוסר טוגתו כ5למוס

 ולעורר . סקדו0יס גסע51אות כח מתלמוסיף
 נרכ6ן מניס ל6מפכ6 סע5יון 351poק61

 סע51ס מן סטומ6ס יזח למעמר . לכ65ונסגרי
 עניניו על 651 . "ת"ם 3מ5כותosid 1ווא"ן
 כנוסח סלוניות ועיגיט . כ% עגמו%הכי
nSDnסופו ער מרפשו מסודר ססו6 וטס 
 כנתת5ם סתתעלם יתרם מלטחו כרוי ע5לק

 ססנס. גל וגסנוסתמפ5ח 6ד"סר.קורסחט6
 מסודר ככולו רצו סנר6ס פשוטו סלפי6ף
 מנין לכל גרור ודקי . עגמט פרכי עניניע5

 סכגסי' 6ג0י עיונו אלן מוכרע סו6וממקומו
 לנד סמלות פ' מפויטי סגר6ס .ע5סנו54ס
yign)~.פסיו מקנוס חמידין גגך ומפלוח פ"י 
 1לhpSD 6 לג13ס כולס ל6י0יס כלילעו5ומ

 : כלל סדיוט ח5ק נסססיים
 רם6י ססיחיד נס"ס. לס גמירה רסלכת6ראף

  ענויו  נרכי על  3חפלתו ד3ר לחדתרם6י
 'hSn גריך 3זס נס . עגיגס 5פי נכלנרכס .,שערו
 סררך זו 6% . נערו על כוונתו תכליתוזס6
 6יך יפ65 63מת כי . נ5גומס 5יסריססככותיי
 למסיר יתק. לפגיו כ5ל 5סוזחנן 35ק0סייך
 סגיף. רפו"ות נעגין כווו נער11י(מורי1.מעליו

 6ססרופ6 6ו חריפיס.ר%רופ6מםקסוםמגיס
 ס65 לגיירי 6חד 6נר לחתוך נס qhמוכרח
 6לי1 יחחכן ס6ס יותר. סחתי D~h*מפסט
 יחתוך hSn 16 משמגיס קקסי 650סה51ם
 6יך כן 5כך. סוכרו עגמו סח1לס סל6ס6נל.
 סיסוריס. מעליו להסיר יתם לפניו פיתישפיך
 , עונותיו לכפר דחיי וסמק רטיס onoס65

 .נ65 יסורין 6ין 6'( כ"ס )סגמ ז"ל מלמרסכ
 חחכפר: גפססחוט6חנמס 665פ61. ו6סעזן;

 סתסשלקנירך נריכס . סכיוגס תכליחאסנט
 יוד סוגו תילול סיס נמקוס כינ13ס.

 וסמק 6לס עסס' יסר56.ג6מור כלל 5רתכגין
 סיח ישפוך לרקס גוחוייניס . ו)ועיגיסמוכים
 סמו למען 61ך . ית' סמו חיסל ע5 ימ'0לפגיו
 הסה"ת גערו סיתירע5 וגסיעכס.

ו%'4סגש. ואלו8ף6ס6יןחי%לי%םס3ר3ל
  הייייע'ס לפניו לנקם מקוסג"כ)'(י0

 :עכב :::ץ סל מנער נורל ע5יתנרך
~sP"יג3כ ייו עפיי יייס כרוי סס6רס כזמן 

 בב%ן: ז"ל כמ6מרס3נער5גוטס.
 5ל*לועל)ךוכוע . כו' y~h רםגסדרין פ"ו113סנס
 *יעל *תס כי%*373י מנטערסכינם נסתרסגזמן

 1 בצעקו מרפסיווססלםין16מריקלני
 ילול

 כסיס עע)ק 3ע)"תח סכחו3 לגו סיע( *תר . ית'סעו
 (") ע")ורס כ'17ע . ית' סעו סיקו)3וס

 "SD  כסריקתי
 וצ%:%,::::2ן:ן:י:ש .יש%%::נ::

 עעלס כלסי לק עקחכל'1 יסרבל סביו כ"ז bSb וכו'הסס
 ווחג3כ'ס סיו . ית"מ ס3סתיס *כיסס מס חיש) עלרק %" לעלס ע)  'ת"ס לנהיו תפלתם לעקת סיחם סל* .לגי
 חילול סרן נעקום 0גס עוד ופעל צו'. ל"ו ופס סעס.גס
 וסגין *ומן סגחסת. נמס נעגין סיחות לגו רה( 7373.תסס

 וכו' תהית גחם וכי יח"ם. לסגיו סר5ויס ושתפלסטקסס
 וסיו . לנעלי תכני ע5,נס 5עי עסליכין ססיו Iwrs"ל*

 סל מגעל ג71) על יק ונקסחס תהוסס וסופכיןהסתכ)ין
 עתם סל לעל וגס ר"ל. מעון עסייתי 3עח סגלתועע5ס
 תיפורי 53על עתס סרויס 0סעס עחהת לתערןסגעסס

 ו""1, . )ט ןנל כו': תתרפ*ין סיו *( . בעוגםכעוגם
 rnr ,ס.ש

 מ"ר תפיכן סס כעג'ן ממחי יסנס. "גינפסיק
 . תפלין עגים ססק3"ף חנירומרגיס. 6'נר06וחמס ש :י ~עובית ס%ו6ס סת16מיס מסכו'
 יעג'התפליןסשית"ס. 6נכי עוזו 6וורסקנ"סכן

 ב,3:תיתגגןי3ת1:ב מ"פ 'וגתגתומ6:ניס.
ססלחרי
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 י'69
 ע5ע6 לתבלי מסחפ5ץ סנ6יש ימועס נ5"3רי
Sh~P56צן::,ונ:: סקנ"ס ם5 סי 

 . וט, ג517 גוי מ' כי כו' 6גכיגנרססכ6מרעמו
 u91bs' נתיני יי5ס1 סכך סקועסגיסועתי(. שכ5י"צץ:ב 61ר6ס1 ומסייס)י5
 ס' "" לג'ו יס61 5יסועתס מכס 0ג6'סי6

 הס:2,וין מזמור *ס 31ש"ט5גי.
 טכסו כו'. הגור ous 3יסועחך6ר"6 35י יג5י"ג

 ן"ן'י'וןי"י"'")" סקן'ס ס"קו"ו' "ןוס"ת7

 ענין סו6 ססס הכו.יסועתןס5יםר56.ני0ועמנו
 :ם4ןשן גיסועחך 656 כחיג6ין
 צ"עע"[ הצ ע"נ לים ל למור ,הר1, סחפ5'1 היי 6תפ6ל . יסועתכי סי6 ורועמךכו'

 ק"3כיס 'OSDS יחי 11י סיסועס. 5ס' סכתוננענין
 5כןכס76'ועטער ע'3. .סייגו 6גכי3נרס עמוחסו

 :ג:חבי,סי:צ: ית"ם מסחף6וחו ס"נרסמן
*1osSnh .ממו ית' ~עו סריס וכסס6ד' וכר 
 מן* כינוק נס5:תו~ו . מיסוריו נערו מרגים6ין

 :ק5כ' צג'וק מנערו מלילוחומגודל
 סיסל*וי O~Dl'Stnt ס%יסן סמרורוחכניכ51.
 יס'יתסק~יםסי.ון3קי" . פקעיו מירוק c~Pמן

 וייסורי ער 3זס1ממכסר
 קדופות סננולות סן נוסן סימנו נדויןעקמו
  תידיין וס61 . נמר מר 5סמתיק ימעסכדרכו

 נסרטן(:סגודות
 כ5 6'( מ"ג )נרכוס 6ח"5 ולכן יבפיק

 סמיסננערוכופייןסמסתףסס
 סנעסס מנעל זס מקנו כי ומענין פיסגתו.15

 ערוך 6ין ר"5. גיסוריס עונדו5מע5סכסמקנ5
 עונססנער ננד מע5ס 50 מנער 1orימיוןכ55

 סנן כענין . ר"5סגרס5מעיסגעתעסותוסעון
 מפרקתו ופנל 65רן וכפך גייגו ססהפ"סיקיר

 מרגים6זכ55 6יט עגמו 6101וטפווסו6מסיכן.

 33-ח4תי סטני כ"ג(, )מס4 כטס גשו.סכנת
 מ6ד מחמשיר 5גו קניו למקס יועמי. נ5שמוני
rpרטי' יסגילו ספנרי קמרו סרוחה וכקמר 

 ע5 מירח וזר וסנן חריפים. מסמגיסותחנונית
 ועם נסרו. ס6וכ5י סתריפי' מססמני' 50וסנ6נ
 "ין עחסל 6נחיחט ורנות 5נעקת1 מנפעל 36יוכי

 סר6מון ומיגון סנער נגד ס5עתס מנער כ55ערך
 כמעט. 6פל ענמותי1 סנפ15סינר 3עת 65ניומסיס
 ענין סו6 סקוסן: rap' ממס כן 6ז. מחייונתי6ס
 טרם עומסג,סו~* 0ס6דס סנעח . ר"5מעון
 עקמו ערך.'וס6דס 65ין וענים גוף נעל5מע5ס
 610. כי'נגפפו s)vsht כ%. נחס rh הרגיםיסיגו
 מי )נר"פ Is~r כמ6מרס ח"ו כמת :rh גחסנ סו6כי

 וים . מתיס קרויים נחייסס רסעיסתמהו(
 חמרי חקו נכרתס כפסו יריסס סע5עונות

 6נ ית"ם סו6 6ג5 סקנסס. חנ5מסתק"רוח
 רחמיו וסרוג . נער 15 נכרמו כגיני5מרחמן.
 רטיס סמם 6סל יסורין 15 סוכת יה"םוחסדיו
 כ6נ מרגיס ס6יס 61ז עונו ימלקותחנחת
 ומערס נער' ג"כ מבעורר or31 41נטער.יסוריו
 סנער כגר מגעל זס כ% ערוך 6ין כמנסכנ"5.

 כפנל 1ל1 ח"ו.  11PO  עפותי נעת0גרס5מע5ס
  מעסו  יחיי-להסיר  לפגיו ס6רס nSDnתמליח
 סמסחמף מעה 50 שעל ע5 רק ט61נערו.
 סגרם עונו ע5 נקמת ומהחרט וסג גיערו.עדו
 מסת5קין סיסורין rh מעכס. 50 סנער ידוע5

 וכופ5ין כמדהו 15 סמודיין 656 עוד 651מעקיו.
 5מע5ס 0גרס נער מיני סנ' נגד הגסתי.5י

 מתספכין ודוכות . סכיסס ע5 מתחלטועתס
 : בזכיות5ו

 מלת וסי6 3( 645 כפרכות גתגס סדר;"5וודוא
 דנריכ5פי ססטיקס ס'. עSSDtU11 5נפם
 גפם מרח מיחס עומס ססי6 סגם רעמעכס.
  לסחפלל :os 6כפח 651 מנגד נערס ספ5יכסעכ"ז

ע"



 בשער%
 לפניו תפ5תס דגרי סי.טיתס bSh כ%.ע"ז
 ססי6 מחמה סנעפס מעלס ם5 מאר עליחדם
 מיש מגס ס0  למרו ולכן נכער. עתספסיס
 ס' Sh חקרי Sh כו' מעלס כלפי דנרףסטית
bSh55רז"5 סכריחס מי פשטו ולפי ס.. ע 
 כלפי וגריס ססטיח קומר מקרי 56לדרוס
 סכי ומרסו סוh~sSPnS 6 6מגסמעלס.
 עוד מס מ"מ עו"ז לסנן מגין פגי )61חוכמזם.
 סג6' מעלס כלפי דנליס סטיח 6ליסוסגס
 6' )מלכיס 6חורנית 5נס 6מ ססנותו6תס
 זומר וע' וכי'. נגני 3ור כענין וסוף .י'ת(

 ל( )יכעיס וכמים . ע"נ ריס קשחמלנמס
 . ימיט לחור ססינ . למכס ס51קסונפסעכס

 וכן 6חורנימ. לנס 6ת ססנות 61מסזס1
 : ע"ס( פית סק"ם סער נפע"חמפורס
 נריךפתס6 לערו. ע5 סיחיד תפלת נעניןועם

 נמטנע כ"ס . לנך ננוס 13רך רקכוונתו
 סכנתי מלגפי וסדולס סקנועסגרכוחסחפ5ם
 לרך כ55 נסס לכוין ם65 ל16י ודקיסקדוסיס.

 5נן. ננוס לירך 656 מפמוטס. סנר6סעלמו
 למעולמות וקדוסס נרכס רנוי תוספתלסמליך
 :  נקורך כמם"ל 46ס0. ימ"ס  סתחנרוחו"%
 יט5ני 6'( ס"ס )ערונין ימרו לזח סגסוטף

 ספורת סנ6'  תפלס מוין סעול' ג5לפטור
 6סר ס55י. נדורות עתס ג6מר ומס מיין.651
 כ5 יטיס ויצג חנל גרפם כסוכג blo 6יסכ5

 6יס 6ין %ז6ת ספרנסומ. יגיעת מעולסימיס
 מנ5כו5י ומתסכתו 5נו 5פטח 5נ ע5סס

 . סספ5 מעולס זס נסנ5י סע3ומי'טרוומיו
 ודקי עכ"ז יתדם. 56קיו 5קר6מ עצמולסכין
 ענות 5םימ מחוייג . ושנגהו סכ4 4ני .סכ5
 לממלט . מ13ס מ5חמח חחנ51ומ 51נקםננפסו
 סתחחוק טסוריס 65 6סר ממתמנותמגלגול
 ענודמ כי . כלקוי  סחפ5ס לענודמ PSPדעתו

 סקרנן ענשת גמקוס עתס 5נו סי6סהפ5ס
 סגמחסנחו כ%וגמחסלתוסלסכר,ן. חלוימסיס
 סיס מתמנקו קדימת וע"י . לפג15 יכ51סיס

 : ית'ם לפניו ניתוח לחית מתעלססקרנן
 נמו סו6 . זס ע5 סיעו3ס והעצה יגפיק

 ס"גידלס3"יג6ןסרסס6מל
 ליזסר . str מיסרים מגיד מספר סנריםג'

 15wh 50 מחסנם נסוס חפ5ס גסע5%4חפונ
 . ע3מס סמפ5ס נתינות 06 כי ומלותתורס
 . מתינות נכווגת לכוון 6מי סל6 נדנריודוק
 6ין . סחפלס כוונך פנימיומ נעומק נ6ממכי

 מטקות מססגחג5ק כינס מס. עד יוןע6הט
 קרישי str סר6סוניס מרנוהיגי ס"פ5'כווכוח
 6איס 6יס סקרום סרג בחרון וערע5יוגין.
 כווסות לעסומ סגיי5 ספ5י6 6סר ס6ריז"5.גורב

 כלל סיס מן כטפס 6ף נערך היגסגפל,יס.
  )זתקגי כגס"ג 6כם* כוונת עומק פגיתיותנגד

 נני6יס כמס ומסם זקגיס ק"כ מסיו .סתפ5ס
 סיוכל ינפת6 על 6נס ביתי ד65 ינין. מנין1כ5
 לכ5י5 . כוס וטרק נפ65 מקיןלחקן

~l)ASI חפלס3מטנע  OP13p נכוסח ומדורס .'" 
 ותתתוניס. ע5יוגיס סעו5מות כ5 סלסתקיטס
 סמהפ5לין פעם ומנכל סיורכנס. פרמיוסורי
 וסכחוח סע51)%ח נסרור חדסיס חקוגיסיוגרס

 סחקטס ממעת . מוחיןתרפיס6חריסוסכסכת
 סוס יסיס 651 סיס ל6 ג'ג סגו6ל ניצתעד

 05 סקידס לחנרתס רומס נפרטותמפלס
 יגיס 65 33פר6 ד35ים ד5נוסין . כ55ו6חריס

 חכ'נ. נתקוניס כמים כוי נרמם6נרמס16דלנים
 16,'5 ויק ונוחריו. סופניו 5תנרו יום כ5וכן

 א  שלס י"ל  ומרמר ונרנס ע"נ ט'אגייס
 . ט' חפ5ס 16 ט' ק"מ סלט5 א "קיןיוכ5
 . עזם ממפקס מסער פ" נפענח נקורךונמ"ס
 obiw~ עיי 65 06 לפר גבחיוס61

 סע5יוגס
1ר1ח



שער
 ענומס סופעס ע5יסס סופיע 6פר י% קוווורו"
 סם וסנרטח. התפלס מטגע נוסח מקוןנעת

 וגניעח  ספורות מתינות 156 נפיסם ית"ססו"
 עמד 6ור 610 מי 66ת . סתקוכיס כלנתונס
 דרך 6יזס ימם. יוונתו עומק ע5 ס'נסיר

 : מסס פרטית תיגס כ5 50 16לסיסכון
 olh~n כנעת מהפלס. נעטדמ מעיקיאלא

 6 הייי . מסתפקי תינס כ5 מפ*1מוניל
rhכנולתס נ16חיומיס סתעס קוהו 3מחסנחו 
 סקדושס כח ירס ע5 5סוסיף ולכוין)*(

 דגה"ה osuns פרישיערס
 צ סיוט ופגם . וקורס קדחחסיקרנות
stcn)ג*עלת3כללסון.סייגו נקלחת סגנן נפדי 
 תפלם תוות ייי ס"ת  סעומויס דגריססחע5ס
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