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 נניול כתיגספר .ש 5,3" לmnh 63'אשבשששש%

 גדולית 1,דנרח נסיין סדנור מעט 51סרחינשולילס.
 סיסר וס6רס סחורת.  ויועלתספל תפ,רתסיקר

 ntCDS לצונו su חסר נחורתס:וסווסוגסנס
 סמ"מן דעת 61ים . יחס ינור16  ויוסרו רוהגתת
 תורס עסק ססוספל לי0ר6ל רניס,סימיס 'ch" 6תרי נרקיס. ו5סחזיק עסערס לחומכסכח

 סללי נדורות עחס ומן דורודור. נכלסקרוסס
 סמררגס נסחר ננוגס3עו"סנפ5סמ6דמ6ד.

 עתס סרו6וח עינינו כלסר ר"ל.סחחתוגס
 ספרנסס stv~ מס6 סנ5 מגודל עמנו גניגרנת
 "5קי קינח 6מר מגיחן כמס וגם . ירחםס'

 עיקר כ5 לקנוע לעגמם נחרו ממסיקפג1ן.
 נל6 , סיוויס כל ויווסר ירסס נספליליווודס
 סעסע  עיירקגיעות

 נחוס"י
 וסלכומ נחיריות

 651 ווימיסס מגורות ר6י לי וערןחרונוח.
 כי . 5סס ים5ח ס' . שסירס 6ור ע5יססנגס

 "ור יס:יןנס סדרך 65זו 6נ5 כממיס.כוונתם
 ככל סנש יר6ס ספרי כי והשטת :סחורס
 פיו סר6סוניס דורומ כי . סיסריס נךדרכי

 חוס"ק'תקועי 3עסקוסגיון יגוייס כ5קכועיס
 תוס"ק 6סנמ 1םלסנת וגמ"ח. סמדרפומ63ס4
 וירקח נ6סנח נוערת. כ6ם נלנס נוערסיס
 ולס6ר(רס. כגורס לסגדיל תפנס וכ5 . מסורס%

 לודען סגוכיס רגיס נתלמידיס גנולסוסרחינו
hSnnמנס סימיס. ירכו וכקמר דעס. סקרן 
 ס' געס לסחקכes~wo 6 סינר סל דרכוכן

.oShניקיי ס' ודרך רורכיס סמס כקמר . 

 מסחגמידיס0מו מכמס עז . חרם גססנסטינ
 תורס 50 נפ5פולס רק ועסקם קכיעותסכל
 6ין ch גמםכתינו ודגיגו כל5. וילת ו3565ד
 ר,"5 מבוזרי סרוס ועוד חכווס. 6יןיר6ס
 לו6תסתעוררו בי"ס. פ"ר 0יונ6לסלן כמומוס
 כרכס 6סר סעדם עיני מגדו5יסס כמסעניוס
 ישראל;  3ית  שתינו ללל  תיגת ע5 הקודגקדס
 סמכ0י5 לסריס פרניהס. "גדור ססדוריסלייסר
 נתוכתות לנ61 ידם 6ת 111ל"1 ס'. עםמדרך

 5סי0יר יך6ס ספרי וחנפו ויודות.3מוסריס
 סקרוסס נתורס עיסקיס לסיותס סעס.לב

 6ים כ5 6מנס טסורס. ס' נירקתונענודס
 כי מרעתו יגין . סיפך יקר ספלו 6סרחנונות
  סחורס. ננופי לסז:יתח"וסעסק כיוגינססל6

 . מוסרס נספרי סימיס כל עסיק "ך51סיות
 קניעת עיקר סגל מיחס רגייס כווכחם656
 סקדופס נתורס רק יסיס . סקרם עסלימוד
 גופי סן סן . מרו13ת ומלכות פס 31ע5סנכחנ

 : טסורס ס' נירקת cat .תורס
 סו6. נספיר נעוס"ר ס1%. גיורות עתהוהן

 סמוכן וכמס המס מספל.סגנוס
 נספרי רק סימיס רונ ליוזווס קניעמעיקר
 געי5מו זסכלס6דס כי נ6מרס ומוסר.יר6ס
 ס5)נומ מ5סיגיס סרס כי . חציר נססויעסיק
 סינר ולסנר למכניע לננו יככע 6rhסר

 וכתר שנוח. נמדזמ ז5סהייםרמתחוחיו.
 נפלך לקיתי ונעיני זוית. דקרן מונחתורס
 נהי סנרוג עד nbr. 6נלס סחפכם סג"כ6'

 וקפי . לרונ מוסר ספרי רק נסס 6יןמררסס
 וטחעיגיססמר6וחמסנין 6יןנו. מלס 6'ס"ס

 ס' גו נחר סדרך זו ל" 6סר לגותס.ומסכיל

 יוכלו טמן נסמסך מעט ועוד ירסס, 65כי
 תס6 מס ותירס . מורס כסן 655 ח"ולפיוח

 :עליים



 רשער%,
 מל0וריע יוכל. מי נמלין עלל לזאתהן

 ס' לירקי נ6מנס יסר6לנסנטי
 %ורסס5חורס. ילכונש 6חסדרך סמווחום3י
 ע5עון מיוססתוכת' לגי מיוססדין:16י לנו6וי

 לתנוע לס יקג6 ית"ם ט61 כנסר תור'. 50ניט1לס
 עסקסחור' נענין 6ס"דגרתי כההלהעלגול:
 תט6ת וספרי גס כי . לנמס ענין מסו5םמי4
 סקדוסס מתורס מעסק עגמן סמונעיסלכמס
 ג5י גדול נדניקוח פי לממס ענין כינחמנס
 ססונריס ofn. יומה הולס רעס וגסמפסק.
 כלוס 6ין דנוקומ 653 ממורס מעסקנדעתס
 עגמן (nhrS phl~c ח"ו. תוענש סוס65%
pb~סחך 5נס nh~S לימודס סדס6) סמררגס 

 וע"כ . כלללליווו יתחסו hS תזזידי.3דניקוח
 6י"ס ימ63ר סעג'גיש ומסמסה ח'1. תורסוזפת
 וס6דס סקדוסס סתורס סל מעלוזסממילך
 5סני6קנת נסתרח 66ת 5ר6וי. נססעוסק
 נס 6סר ועמל ומדרסיס נם"0 לג'למקמרי
  סקדוסס  סמור' מעלת גזל16תידונר

 יננחיס עכי1 . ומפורסמים  ירועיססמ6מריס 6* פכל  סנס ר"ל. ועונםס  וגורלסכרס3ס וסעוסי
  חורמו נ6סנת לסחדנק סחשיס 35ות5סלסינ

 כורך: סעליון  ו5םחלונןן3נלקץ:
 סלמת  להמס. סתורס עסק ענין בפרק

  6יןפירוסו לסתס כיסניור.
 יונסעולס.ססרי עתס  ססונריס כמוזניקוח
 ית' מלפגיו סייע"ס דור  סנקפ נמררס6רזע

 סיס כתלו ייז' 6נלי יחסי נחסליםססעוס9
 נסלכוח פסעס9 סרי ו6סלומ. גנגעיסעוסע
 י6סונ גע5ס ייתי ?ניז סו6 ויגיעס נעיוןסס"ס
 סלפתס גלאור  ת6מירחחסל"ס;ו6ס ית'להגיו
  עיירעגין כל חלוי נזס ורק ~hpi רניייחפ%
 נפלך  יותר דניקומ  6ין סלי סחורס.עס9

 יודע  מי וגט  סיום. כל כרידוי חס*סמ6תירח

  מבט % כי  3זס. טלי סקנ"ס סטכש06
  יחנרך סו6 סמינו מפוננו ואס ז"לנר3ריסס

 סס61  ו6יך 6' יט נ? ס6לחונכתוסהנינועל
 bS(p די סיס כי וגס :) נעי( דק6 610רחמי'
 שויסיעמק פרייו  נמס'6הח6ו .סדניקו'

 שפרו -stl~S  מ5יפ ק י6יס%ימיונרגייו',
 ו6נרומ סלכוח  ממגס h~pnI סניה hSnl  רינ'זעל
 ל6 עוז  כי ממיר  US על תסיימו כי וסייגוכו'.
 pnw. עד מלמר לסהסימס  טסיסחור י"סי65
  תחיו לקם  למוסיף ימיו לל פוקך  סיס66ח
 פי רגת6 ונמשה . %עם יתכעס 5יוספיוס
 מעתיד סדין יוס קמם כמס ורקס 663ך"1
 %י נ6 סי. ט*  שעולס כל 6ח 5רקסקנ"ס
 סוקך פינ'ט  מסנס נידו 61ין h~pn נידוסיס
 . כו' 11 חתג3רין גיסכס  ומאירי  מתנו פכיו6ח
 נ6 לניסנ1H1h  .0 ומסליכין  16מ1 ניטליןוסם
 6'ל ס9נ'ס פ45ס 16 סדריס סני רידו סיםמי
 נ6 . ט'  cah פית % לחס ססלכוח כלבני
 ons כסני תורח גני Sth סלכומ בירו סטמי
 תיםימנירוח'כסקצ'ס נ6 סהשנונו'4 מניחל6
S~hטניחפט חורס,לתס חושי התש נאי% 
 תתפס נידו סט מי נ6 . ומיוזס  תפילין 9"סנסס
 סגרם לתרי % למס Seh O~3po חמוסתוספי
 צרוך סירוס סגדס גירו סים מי 63 .סי
 63 . כו' nlwS להס,צ6, חלמור נני 6'לסו6

 סקי% נני '6"ל סקנ"ס מלמור גירו סיפמי
 כס6 . כו' נמרכנס אפית מתלתיהונתעסקה
 ס61  סליך תסמל . כו' עומד סו6  ס6יךכיורי
 נקורך: ע"מ כיי מתפפך ט61 פנים ונכמסעומר.

 מרודות סלכוח כחס מסרי סכי. נוויותסתברי
 סירס  6סר סנעח בם"םים

  עיפי
 סו6 . נסס

 נרטיבי וסכלו מחסננו ולהעמיק לעייןיריך
 סכן גרס ופסחי קינין  כגין מוסס.ריגסוויוח
ייט וכללי בס"ס 'ומחן סתס6 16 . סחטתסן'גופי



שער
 לטעון יכיל סרמ6י טהיט ~ehn ם5 תיגודיני

 סרניקו' גט 16 6לו סיס6 6פסר nSs~וכמעט
 י כר16יגם5יוווח

 סירוס לנמס ענין כי . סלמת אכל גפרע
 כמו ומענין . סחורס5פט

 נרוק גר' ר*6 מאחר עs~r 5 סר6"םמפירם
 ויגר פעלן למס דנריס עסה 6'( נ"6)נדרים
 לסמו ttSPt 5סס נגליש עמס ;"5 6מן.גסן
 נסן ודגל למענסו. סכ5 ספע5 סקנ"סם5

 5שס יסים גדית ומם6ך דנורך כ5לממן.
 ופלפיל את ולהוסיף ומהנין 1רע כתןסחורס
 לגיר דקיק ע:"5. 1להתנ6וון לקנטר651
 פעלן. לסם "מל סגעקיס נ"נ דר"ח לפוניסיכוי
 פילס מעסיס נענין 5כן לסמן. 6מרונדגור
 ונענין למענריי. סכ5 ספע5 סקנ"ס 50לסמו
 s*r 1כ11נח1 כר. סחורה 06 פירםסקור
1blsnסנריכס ידעי סקוס עציית כי סייגו 
 ומתעגם ניניקית סמונתל מן למנוס5סיומ
 כדי וס0גתו. סכלי כפי ס3טסורותטסורס
 וכחות סעולווות תיקוני לגרוס עילקהשיתקלס
 פעל ג5 גי פעלן לסס ;סו סעליעיס.וסדרים

 מגס וריי כי 061 5קי5ום4. 61ר;"ל למענתוס'
 נפועל. העסיס סו6 לעכוג6 נסס סעיקרנמנות
 מעכנת 6זס סמחסנס וטומר סיהירס1סכ11נס
 ככין ש 6' סער סיף לעע פנכ64ר כמוכל5

 מחסלתו וטימר קרוסת מנטרף עג"געז'ס.

 יותר ולפעילוןקוגיס נפיע5ללורל סעם'מעיקי
 כעפית סמגוס מיחס מס"ס נסעולווותגי51יס
 סגסגת על 6ג5 . סמחמגס וקדוסח דניקוחנ65

 ממנית איני התורס עסק נסעתס6דס
 סמנ1' נעניני סדנור נסןר"ל ודגרוס5כומיסן6מר
 ליגע מיינו מד"ת לסס פף . לסמן יסיםוסלכוחיסן.

 6תלח גי ;"ל )ירם"י . ופלפי5 לקחולישניןו5הוס*ף
 פירם 5כן . ממיס למגש נסן ודכר סט 5רסיחס

 96בר

honn5לממס עניןופף המנס טגמך5פיויס. כ 
 כפי' יפרס s~r .רס"י סגס ורלי נכ"מס6ר;"5
 כ6ן s~r רס"י ונש גרסתי. 5פי כ6ן ;"לסרקזם
 יס6 ס65 65פוקי דקתי 656 . דביקות כינתו8ין

 ;"ל. סרקזם כר"ם 1גי16ח קינטור לססלימודו
 גני סם"ס סווסייס וגסו . כי'( נסס5סהנד5 עטרני תענש Sh ל6"ננ דגרי מסיוסכרוווכח
 מס לקיים כו' מניח ס5,רינ";

 סג6~
 5סגחי5

 onlh 3כ5 מס מעגין סוונ61ר . כו' ים8יס3י
 סקיישס סחורס מקמר 6100ספרמס

~nSP סיס נתוןחרונס.6סר ShS ולימן להנחיל ידע 
 6סנחס מחמת נס ועוסק מסוגיי לכ5 ט31סכר
 . ופ5ש5 לקח נס למוסיף סייט . ממסענתס

 : 6וסניתסו
 לענין ס6"נ 15מר ד6"6 וו6י אמנם רפרק

 סמתסנס מוסר סוס מתורסעסק
 ~oh סגינו סלמס מנגס כסרי חלילס. ס'וירקת
 כ( ע"נ לומדו 61מרו . תכמס Ph ילקה6ין
 ולנ תכמס לקטת כסיל ניו מתיר ;ס ons~מ"ך
 נסס 61ין קעוסקיסנתולס 5סס5ת"ח 16*6ין
 יודע 0סו6 מי כל פ"מ רנס ונצמות . כו'י"ס
 סקפ5יומ כליס נידו 8ין חט6 ירקח ניכו61ין
 3' י"6 ונהקרמתס~וסר תט6. נירקת תורס50

 5ט 5"ע65 תרעץ איסי 0סיר6ס רמנ"י6מר
 עלמ6 כ5 6חקייס ד6 פקידי ועלמסימניח6

 פקירין ם6ר 5כ5 ויסודך עקלך 1ד6כ1'
 ירסס גטיר 65 ט65 נטיר ירקה דגטירמ6ן ד16ריית"

 נמל ונט . ע"ס כו' 6וריימ6 פקידי גטיר65
 ס*נ כי' תורק כסקי 656 וו"ם עיל מ6י 6'ק"ת

 נקרמיית6 עי5 עלי' 5ק3ל6 נם ל3ל 5יקוטריך
 bS 61י . ד36טריך מס נכל גי' ייפלה51נתר
 . 5וופ5ת ייכי5 ל6 נקרמייח6 סקי ע5יסקני5
 כר"ת ניר6ס מסו ניר6ס ס' 6ת ענדוסס"ד
 3קרמייח6 ס6י וע"ד ט'. ס' ירתת חכמסר6פיח

hw



 רשעד%
 ו6י קדוסס 5ס6ל עיי5 יגס6י ננין כ1' דנ61065
 קרופס 3יס סריך 65 ונניס 6ימתכת hSסקי

 קירממ חטיו סירקת כ5 עוד ימרו . כו'ד5ע.65
  DSnn י  יריה כי מחקיינית. חכמתו5חגמתו
 וכמסרו"ל סחורס. חכמת סקיוס50 עיקרסי6
 עתיך ליואח וסיס מ"ר 6ר"h~u 5) 5)מנח
 3וס ס0 חמינ כו'. ,רעים מרר זס 6י~ונתכו'

 סי6 ס' ירקת :o~Dh1 ומסייס סם"ס כ5מפשוק
  מנוקות. 5רנ מתורס 6ת סכתונ ?c~nכונרו.
 הנ161ת סמון נו סתתזיע ל6י5רוסיר6ס

 ותכמת ס6ונר סי6 ס' סירקת נתוכו.וממתיורי
 olh,~ 061 65. חחקייס6נ5 ירססתוס"קסע5

 רג סלי . סיריך סונר תח5ס ~olh 6סכין
nlhunרנ5 5וורמם ססדס ע"פ כמונת סתורם 
 כ55. 6נ15 מהקיימת ח"וס6יכס ומחמורמשור
 onb פ"5 לנס נססות סכחת ע"ז קמרווכן

מול"
 "ין 061 הנדוח סוכות וודר0 6רססוגס

 כו' olhS יוק כ15ס גירו 6ין חט6 ילדותנו
 5ך6פומיק16' ים ""5 תבוסס. 6לףוודו'ס5 5יים
 עתך למונת וסיס סנ6נו' נסטכי'. cn~hייתן

 : c~vכו'
 6סר פירנס סונר גוך5 ערך ולפי הפרק

 מעלך ע"ז כן ס"דס. 15סכין
 תגו6ות 51סחקייסנתוט 5יכגס51סמהווריוכל

 ממחלק כיס"נ ליורו. יחזיק 6מר כפימהורס
 מדח "' 5כ5 ונותן מחלק סו, . 5נניוחנו"ס
 6סר סנן 50 16גרו יתויק 6סר כפיסתנו6ס
 וירו ס6נ ירננו 06 סגף . מקורס ע"זסכין

 6יט ספנן כיון 6מנס . פרנס לו ליחןפהוחס
 כ"כ גרוף Slh~1 סגין מחמת  יווזר si~sיכיל
 15 ליחן 5ו bth ס"נ גס יותר. 5סחויקסיוכ5
 קטן. סנן"ף",נר סכיןcht 65 15  יותר.עתם
 ווקום 5י סיין כיון . כל5 5י יחן 65 ס"נגס

 סהוחס ירו יח"ם סו6 כן 6נ15. סחתקי'ווסומי

 סניפנו evn 6ים 5כ5 תוויד 5סמפיעכניכל
 6נלס ומהמקיים . יתירס וניגס תכמסרנ

 כנו6ס  cnb 5ספתעסע . 5נס 5יח ע5ויקןרס
 סדנר 6מגס . בירס ותלמודם סמנוהסלעולס
 פקס olr)nn  .o~hoSh  6ינרסיר6ס לפיחליי
 טסורס. ס' ירקת 50 גדוף ס"ד60ונרסכין15
 כפי ספע נרוג ומנוגס תמ"ס 15 יתן ס'כן

 כמ " ob1 ",ין; וי11י

 6עסק3"סגותן סלופי ILP 6ינל 6ף ס6דססטן "ילי:"

 :::י ריש.1
13D'D'"SbSbtWID 

 )מגיעץ מגעת* 'ף'3 6חר . כ55 תכוזס סוס15

 ""י, י.1 .וון~1,ינ::ניוהיו
 ס6י'י  S~b  ויזנולי'יי.י,6יורסכתונ

3 
 6עגס

 גקל*מ .סיכ*ס מגס . ס' ירקת תכוונירפוית
 כזועי נסקרוותוכמנוקר

 )6יו3ג"מ( כע"מ מכעס
 ש ף:לב:ו ר'חפתחר6סיתחכמ' 3'ז'

 ססי6 .. סג"מ עטעס סכי קר6 ס'כו'ס6יירקת

 ממכעס "עייסעו3מ) כ1.. קכוזס סיף 5ימנעי

65"s~.h ס 1160 ,"ס 65ע65 ר6מית 
 זרג56גו

 דחכגוה"
 "כעס זעמע'ע גי"ז עלס

 ,' צ"מק,' 5חכמס קרמ6ס הלעףכו'.
 5עי 656 עילו. תלעויו , : כו'ע"ס סייסי ירקתע65' ויי.* לנ2 ס

 '3'קי'ע': מ:ו6עגולתס. 6' ברנר סווח 6ינןסמני
 מהלי ע"פ )ילכגומןסחור'6וונסנ'ניתקכייח

 5 ' "י :'יגב סי6 ר3ס יתסיר6סממנו
 רק התגנית סע5יויס מוכרחה ססי6 וינדמ6ך.
 "im)S טית ע" סימור סקיוסלעיקר
 ט:יגוכי~3ן: זד נמ6סת גס ה5תססמוס"ק

ו3זסקץ



שער
 ן'ןןיץל,,:"'י"ן"ן~( p5trך:נן2;1סוי'י1

 mwb 50 יי656 : סתילס עסקקירס
 נכרכות אניסיס

 5הקג"ס 15 6ין לזולו ג'( (a~s עועיין 6'1 31פ' ש"6(מ'
 יכ6מ סל "ו5ל "65 גנויונגיס

~'WD 
 ו75נכיגו גל73.

 : ע"כ סעיס. ילדת סל %16 מעלו וסכן 6י. סכלגרעת
 ס6מהי סדרך סי6 סגו סלמת לזאת ופיק

 . יונ"ס סו6 3חר גוס6סל
 15 ר6וי 55וזוד. עלמו ס"דס ליכין עמס3כ5

 נירקח מועט זמן עכ"פ סימתי5.5סתייםגקויס
 חט6מו ע5 5סמירומ . ס5נ נטסרמ טסורס%

 וטסורס. קדוסס מורחו פתס6 כרימעומקירלנ6.
 נסקג"ס. נו נתורס נו 53ימור1 לסחדנקויכיין
 . ס5כס זו ס' לרנר כחותיו 3כ5 לסחדנקסייגו
 יתנ' 610 כי כניכוי. ממם י% נו דגוק סי6ונוס
 ממילס ומלכס וק וכ5 . נווסר כמ"מ תוורנונו

 סיסת רניט גזרם סק י% רניט סו6סקדומס.
 6סורומ1חר טמ16טסור oplh'5 כפרכךסדין
 6גדס נדנרי עסיק סוDh 6 ונס . וזכאיתייג
 3ד3ור1 רווק סו" ג"כ דין רוס נפקומ6 3סססיין
 ופלטים נכ5ליס כייס סתור כי . סקג'ס50

 סכ5 מרנו סי4 קטן מסססת5מיד וקפיודקדוקיס.
 פ"3 סיף דז'5 כמיס לגושסנסיגי. י%ינ6מפיו
 :h~s ס"6 רנס ונקסם 6' ס' ד3רכו' 31פ'קומניי.
 ונויק"ר דפ6ס פ*3 31ירוסימי פ"1 ס' 403'ומס
 סרנריט 5ך6ת כתג מ"ג רנכש 31םמ1מ ע'ם.פ"כ3
 4סר4 תור 4תן נסיט סקנ*ס סנגל 3סעסס4ס
 ו6גוו' ס5כו' מקי16מטנס ססוינ ע5 לוזשס"מר
 יפילו 6מכ5סוגר'ס4ס. 6לקיס ויוגרסנ"'
 נס כי 64 עוד 651 ש"כ. לרנ סיף ססמלתידמס

 כל . למטס נחורם עוסק סס6רס מעתנקומו
,oyn6גס כגיכי5 י1נ6י סדנרי סן מן ופיו סמ1ני 
 דגיטין 3פ"ק כר6מכחן ממם. סעת יח'נ6ומומפיו
 6מר לניחל פלנםנננע'ותןנסעליופ5גםור'גני

 97גר

 5hS~ ר*6 ולשכתי כו'. גימל רי"6 5ס 6511זמנ
 גננעס נפלנה עסיק 6"5 קנ"ס קעניו מ6י6"5
 יטחן 16מל סו6 כך גני לניחר ק"מר1מ6י
 עסקו יריי סרי מפגי וסייט קומר. ס61 כךנני

 גס שם. נתוחו 6ז נננעס פלגם נעניןניגיסס
 ודנירו יח"ם וסוף . נמם דנריסס מגס י%סי6
 6מ מורס65סנס נמפנס נתו"סק וכמפירם .תר

 ננדיימ6 גגדריס רזת ופירפוסו כו' 56סיךי
 וסיפ" ע"ס מתורס עסק על דקקי 6'()0"נ
 5י טונ 'עס סם דוד 6מר 51כן . גו ו5דנקסדקרך
 גתורס נעמלי סיזח 5ני כי 6מר . כו' פיךמורת

 חורם תסיק ע55ני נסע5ומי עיז נרונסקרומס
 נס עוסק ס6מ מי~מירס ממס מינס סכ5פיך
 מפיך יונ6מ סי6 עמס ונס . ינ, סכלכעס
 תדליק סוס53יסוס סהורסקדוסתס כ5 51כן .יהנ'
 eh1 . ומם ימס פיו דגור סכ5 כי . ק"ו כ%ומינוי
 סי6 ממגע 56יף מפסיק 6' 6ות )ס"תחסר
 מעסות 6' 6ות נחסר סיס ch נמו .גפס5מ

 גס וכמ"ר . יסר56 סמע ופסוק 16סדנרות.
 פ'ג: rhe מתדיק וסוף ז"לסרמג"ס

 כל עגמו לסכין לטורס ר6וי ולזאת זפרק
 . ללמוד 0יחחיC71p 5עת

 ניר6מ סלנ נטסרח יתןס קיכו עס מעט םנכסתח
%. "~DOSI כרי . שפינס נסרסורי בעונותיו 

 נפוס'ק עסקו נעת ולסתרנק לסחקסרהיוכל
 לעמות ע-ע יקנן ונס . ית"ם ורפטגרגורו
 והסר זנע"פ. סגכהנ נהזרס סכחונ ככ5עקא0
 כסרתס וכן . מחוס"ק וסנסגחו דרכו ויניןיר6ס
 י% סיזכסו 5סהפ5ל רפוי . ס5כס נדגרלעיין
 65מיחס 5כיק דסלכתhyShI .6' םוזעח6לפסיקי

 תורס:סל
 לס6דס גמוכס סרסוח . מלימוד 63מנעוכן

 ירכיתו מלנו יכנס D~D' מועט. זמו5ספסיק
 לסחנונן ס5ימוי. סמח5ת קורס עליו םקינ5יתום

מחדר



 רשער8
 )סגת שר שחע ט. נירקת מעט סנימטיפ
(h'S50סל כיר 5י מעלם לפליתו ס6מר ל6דס מ 
 קזמטין קנ נסן 5י עירנת Sth כז' 5זנ4םחטרה
 SP וקוי . סשיוז סל6 מיטג 46ל . 6hSל

 ג"כ סר6וי תכממסמורס נמג61ות6מנעסעסק
 תלמודו סחחקייס כדי . *תנ' ירקחו נמוכו5ערנ
 ר" דגי תר '-4נרייחdih 6 סמך הקע .גידו
 וקינו מנוסס 50 3טר תאבון קנ 6דסמערג
 מקומו 06ף ו6ינ6ס נול מדים דין וסוך .תופם
 סולונו כמנס . סכ6 פייטי ומרי סינךן3נו
 61ונ6ס. כנע סנר6ס מגס גמ'ומ סכמונתש.
 וסקיוס מסימור סו6 עפר 0סקג כיוןכמגס
 כןלם6י נול. פסוס חחIwh~ 0 מנושך סכור כ5פל

 . מסימור שועט ,מן ולגט5 לספסיקס6דס
 מסוס נוס תשי וקיט . ס' 3יר6תלטחנוקמעט

 1S5b סתמקחס סנירס ססו6 רון מורס3יטפ
 : סחורםחגרת

 שםנםיקמינסגמימעניןג'סמ0ליס חפרק
 י4מורס נענין ו"05סמ5ילו

 גגי מרגח גזסכמס סגו מלסר סיפךוסיריוס.
 יל6ס נספרי לימודם עסק כל 0קונעש .עמך
 5סתנו"ס ס16נר קדימת נענק סכמו . 5נךושסר
 סכ5 כיון 6רס לנ על כלל יעלס וכיסנחוכו.
 כל יעסוק ס6ונר ט61 ממנוסס וסימורקיום
11wr16 מנו6' גו יככיס ול6 לנד. ס6תר רונ31ננין 

 סוס 15וזר 6י0 5ג על יעלס 6יך כןמעולס.
 לימודו קניעח כל 0י0יס מיסרה. ס6דסמכללת
 ו% ריק. קוני וסוף ל3ד. י'0 סל כישירבנסין
 r~sh ס' Sn'b רקמנוס מכלעמלו גידושחס
 ומלכיוונו כלל. צינר 0ס עליס 6ין 03חירף.
 הנר כו'64 5סקנ"ר4 נמ6מרססר65ין15רשם
  פיחונס בורקס 6ותס SP 64 כלגד. יז500

  וסלכיופ6רי ייר6מפנס  סשצוח3ויות.*ונתי
 ומסמר' סטי "וגרם ס*6 ססיהיס סלצרקנפסיגי

 וחרומיס נפיו 01נוטס ערוכיס 1bh.פיחויווו
 6ץ עוד מנכם ומוכרח כמוכח כמו . לכו לותעל
 . נ4ד י54כם 50 ז'6 %" גש5מ1 לסקרם6

 מנרמס s~s סיריוס פנתי . סעליוניס נמדותס. ףר6מ חומס סל סנחי' ל ענין זנר יסרסנינירוע
 קינ% 3"ע 16נר ססי6 רק נ6ס כקי' סי6 כי .כ4ס
 נטש ווו וכמ"פ . סמורר4 מנחיכח שיוןס0פע
 ט"ו( )מטי חרס ול(. תשג נתיקוניס זל .וף0ו
 : 3ו ומסיס רנ מכנר ט נירקת מעטטונ
 ג6מגע לספסיק ססיחר נענק וכן טפרק

 מעט שר לסתטנןמלימוד
nh~uסקנ עיר31 המההר ז") ססמסי15סו . י 
 עירנ 060 חכמו . נמי מינרט . תנוהס נכור.חומטין
 גריך 6יגגו חומטין6מר מקנ תנו6סיותרנכור
 נעכין כן ו6וכ6ס. נזל סו6 סרי סמנ61ס.לקיום
 מכדי יימר ,מן ס6ום נס יקריך ohסירקה.
,omnמתורס תט6ות רג וסימור לקיוס משרך . 
 מסיס מסחורס . סעודף סומן 16מו נחלסיס
 לעסוק סורסס hS כי ידעת. ניוולו ללמורשיך

 S1pP 06ר כפ* 64 . סירקה וקניימגסחנענומ
 נזרך סו6 מעת 0זס . ועניט מנעו לעינסכלו

 4רך ומוסד. 5עסוקנקטיתסיר6סוסכרחי6
 וכשטת : סתורס מנו6ומ 50 וסקיוסכתימור
 כמו 4מס סחורס נעסק סקגוע ס6דםכי

 עמל לרוד גריך הינכו . לממס עגין נפ'נ0פיל0גו
 עד ירסס גססתי סעטק ,מן וקורךויגיעך
 6פר ס6דס כהומו . ימנ' יראתו גלנוסיוקנע
 סמורססקדוסס כי סחורס. קנוענעסקהיננו
 זמן נמעט פניו ע5 ס' ירצח חלני0סומענמס
 סל וסגו5חס דרכס נך כי . עי, מועטתויניעס
 4מס נחורם כלמעוסק כמ"ג סקדוסססמורם
 פש6 רנח6 וגמסלי . וירוכס ענוס ומלנפחוכי'

 חכמס למס מוסר oh נוו מוילי שומרתכמס
 וטף מורס 6רס 5מד 06 6% כו' חכמסו6ס

ומתעסק



%ר רשער  

 ומוסר תכמס ניו מיי ניט גדי 03ומתעסק
 יעלה כגחל ועל פ"ח ס6שר 41ת*ד6 . ט' 165ו6ס
 מ"( )יבוקש ט' מלכל עו כל ואס מוס טפחועל
 תשחפיסנסס גגהל,ס46 סען6סריעלסומרס
 חשש ומע"מ ו6נדומ סיכר וממל מקרךתורס
 rowJI כעוית כו'. קפ5למס"ר מסלו ט'.ת"ת
 סמוק וושמ כו' וסט סמקר6 6מ טקר16 כיק3ד"מ
 חומס וטמןגר%ס ע4סס 0קגשספלחס .טויסס
 וסגל ות"ת מעיט לעשות ומסכל ודעםונוכס

 : ס' לפגיססמחוק
 ודפי . גמולס יסעיין מעסק  ובשעת יפרק

 . כלל סדניקומ לענין 16פ6'נ
 נרשו דגוק 610 לגד ועיף ס3סעטקכג%
 וס61 הר. 1ד3ורו ורזינו ימנ' השוק ישלורנורו
 4קת 6דס פלו רגם גםמות ויל מ6מרסענין
 נתן סקנ*ס 6נל געתו. לקטם יטל פמ6חפן
 4קח' enh כנינ4% 4פר6לאומרלססחורם
 הד. 61וליית6 יקנ'ס טוסר נכ"מ תשפמ'.

 דקג"ס ו44פנb~v 6 % 3פ4 נ% מוו1נד1לם
 וגס . קנשם 656 מורס 61ין כו' סיקרימורס
 כעניון סו6 סקדופס סמורה של מעליון סרסםכי

 סור . n*ho ע1למומ סגקר6יספנסש4ומ
 תכמס פלי16מ נסתרי סגוכר מנעלססמל3ום
 ר6סית קנני ס' וכמים . סקדום' סחור'nPnlh סי ריפית ססו6 . ס6ריו'5 רנתוממורח
 "5סקר"סלע51ס ת'ס מפעליומ16. קדםדרכו
 קמרו פסרי טלס. סע1למות מכ5 נססיט

 סקדמס וס6מח . מכנור ;hD)S' פקדמסנג'ר9"6

כניכוי
 hSh כ5ש5 ימנרך יש36ילומ לעולס נס
 ומסוי ph נקר'סוא,נייומ

 סוד מפח% סכסך
 לכסך סקרמס קמרו לכן כניכ1ל קומסישסיעור
 סעימומ כ5 וכגרויו כ15% גס י5כןסיעוד.
 61ס"ש ח( )מס4 כמשם . וחחמומסע14טס
 וכו' 6הק teh ~pnh 6% ושל וקמרו 6pnbנ4

 11 גיושס נגחם חכמות רפרט רנח6וכמפלי
 : סשלמוח כל ס3נתססחורס

 יתג'. יגורו סי6 סקהפס o~lno כיוהענין
 הנרפו גמע*3 ימג' פיו31מ6מר

 ס6ותיו' %ופי נלנ% סידול העשי . כולססעימוח
 סרלש6סעריספכיסו6חורם3מ6פר סררעפא

 סעודיות וכ3ר6ו ג%6ו . וט' גד6גל6סית
 ענגסופלטי רטון3כ5טדר לני ע14טסע14גי
 מלמר 3כל וק . 3סס סגכלל וכלעניגיסס
 פרט*סמיטס כל כנריך סנ'ל ע"ד סטומקמר
 "הוו נקמר מעליו ססונ סנ6השווסעגיניס
 וגרון (S1~Dh hnnllhso ע5מ6 קונ'סנל6 דכי 6' קם'6 מרומס נבסר כווכם .סמ6מר
 י6וקמחש כמס עימא 6תנרי ונ6וייימ6עלמ6
 %ותת 46ריימ6 כר אמון 436 ופסיסדכחינ
 דעך ע64 קונית נר6 גי אמון 6נ4ופסיס
 יכר . כף 6ורייתnn~vph 6 ע64 6חנרימ
 3ח מנ4שנ5 סוס ~hnb למגרי קונ04גע6

 6ומגהש6 וסצידלקנלם ומלס מלם נכלנ6ורייח6
 163ריימ' עלמק רכל מליןועוגדין וכל כגיןדעלמ6
 673 נר6פית 3ס כמיג נ16ריית6 כר.ליגון
 ספמיס. 6ת ו3ר6 "לס גסיי 6סחכלוגו'
 6סמכלגס46 6ור ישי 6לקיס ויאמר גסכתיג
 וקנכלמלטומ4סדכתינ סקור. 6ח ער6מלס
 * מ4ס קונ'סוענירססו6 ויסתכל נ16ריימ6גס
 עימה כל כנ"נ המון 436 והסיס לוע"ר
 וכ)סע%פות 1לקכ5סי%רסנג5ל ע"כ.6תנלי
 טלס עניג*סס וכ5 וסרורס ופרטיסס%ליסס
 וכמשם . דמ9ינ סמ6מרא נעכר ורמחיםכלסיס
 נפ"על זנוקים מוסר"6 כחסיד סנ6ון סנדולרניגו

 6': מא 3ר6פית נבסר 3וס ועיין גפ"6.סספר'3
 דכ5 גסירו סי6 ד16ריימ6 טסם 6מרנולכן

 . רכלסון ונרמץ hnyp1 וחישףשמין
 סספמיפלות סרר ע5 סירוס 0ש5מומ כיוסטוץ

וי.סדרגס



 רצער8ש
 וגנוס עליון מיותר עילס סכ5 .יססירגס

 סעי5ס 50 17161 וקיומו וחיותו נממתו610
 ס56עיח עיקם יהרון 6מגט ל3ד.סתתתיו

 1מ6יר מתפמט ססי6 ני"ע. עי5מות סנ'ע5
 סער נע"ת ע' סהחחיו. ני"ע nlnSsu סג'לכל

 ח' דרוס ריס וסם נ' דרום 1חיג1טחפנימיות
 וכסער פ"1 6גי"ע דרוסי ונסער ף דרוסוריס

 סכhhn . 151 נגס קליפת תסער פ"6ססמומ
 רע'ס סתיייניס  יסירמח כמיס . גמור56קוח
  נסון הר וגרמיס  ריסו  בסון מלכןהחילות
 דגרי6ס 3ע"ם סכי ד65ו מס נסון חד וחיוסי6יסו
 . הר  וגרמיסון עיטן 65ו חי 61*ק1 עיניןי165
 סי6 סנעלס  סעליון  ספורסס ס9' סחורסולקן

~swnsOSPD כנ"לויב'ס ית' קרסו מלמילוה גס 
 ונסירו וסהיוח סנפ( סי6 הו. כליו6וייימ6
 סברי6ס3ס שנעת  פגמו  כלסו.  רטלמיןוסרסן
 והיוהס נסוזתס סי6 מ6ז כן . כולס וג3ר6וא5לו
 קורם ספידת ובלחי  מרס. סרר עלוקיומם
  1לקיימס. לכתיוהס לס6ירס ממס רגע כל3סס

 : מ"פ ובסו lonS  לולם תחרןססיו
 עיקרחיותסו6ורסוקיומס ולזאת שפרק

 נכון. על ט5ס סע51מותפ5
 כיק3"ס . כר16י עוסקיסנס כם6נתנו רקסו6

 מיסר6ל  סכ'6 . תו כ51, ויפר16156ריית6
 6' 63ות וניתז מרו93 סע%ונס נצמחוסרס

  בב"ר  קמרו  ולכן מתפ.  ליתרים  וסיומסתורס
 63 ול6 לכ"ר.  ירמס יסר56 ;ל  סיהסנהןפ"6

 סכל כי לכ"ד קדוזס ססתורס מ"מ עלל9%0
  סליסר6ל. ת"סמחסנ'הן וסי6סי6.הבפרסן.
 סמהסנס ריפית ר"ל נווהסנס עלס יסרבלוכמ"פ
 סרעוח6סור

~hSP 
 קי"ה וירי נווסר כמ"צ

 % עד ד9וב"ס  נרעומp'Sn 6 יפריל רס6ג'
 סכל"ל9וח ר6םימ  סי6 וסרעוח6 עלמי.ינר6
 ס"ס נח נפ' סס כגזי . 6'ס  מעולמות כביכול.גמור

 דכד כו'. 6רימיוע כר"ם 3' רמ"ח ופקודי6'
hniw"

~hSP 
 ע"כ . 6"ס l'"Ph כלסו ולהחיל על6סדמק(בס  מרז" נסורין קיטן וכל כו'

 סער ונע"ת פס ז"ל סרה"ו ו3סנסתסיטנ
 ססתל5לווז ונסער ד' ענף ריס ויטרעיגעיס
  נס3ילסחורס נר6פית עכ"פ . 3' ענף ריססי"ס

 פגיר6ו  Sh~v ונסגיל רעליתסנקר6ת
 סעימר 6'( כ"ס לוזים דל  ימרו  )ילבןר6(יח.

 60  לקרוע היינ כטויס י5י6ח נסעת סמתעל
 נפתתכל פירו(ח  סנ(רף. ס"ת  לרופסלפס"ד

  וללן . ממם( ס"ת ירופח סי6 סי6 מישראל6'
 3מ9ור עריין גנוזם ססיתססמורס ס3לי6סמעט
 ומרהו9 עליוגיס. סעולמות מכל שנעלסמרפס
 ול6 ולייימ: לסהיוחש סעולנוות לכל ס5ירסלנר

 סעולש 6ס aun5 ממפ עגמוחסנפתלםלס
  סעילמוח  סיו  עריין  toun  יבולי 03סיעס9ו
 סילמתי. מכעס ע5 סיו ול6 ורותתיםרופפים
 הלייס וסיו חסו. 6לפיס סכי רוק1קר16ם
 ז"ל מתמרס כירוע . מ"ח עת ערושיתריס
 ch מע"נ עם ס39'ס ססחנס  %'( פ'"ונבח
 נצמות  וכגס וכו'. 1hS ו6ס וכו' הנרגלמקנלין
 סחנחומ6. ונרים  םפ'ת רסס ורנריס פמ"זרנס
 רעיתי  למרי רננן לעיתי רמיתיך מס"ס31יגס
  סייחי יגלו hS פילו  תויתי סקולודעולווי
 ר'6 נפם ר6ר"ח לח"וב עולזיי 6המהזיר
 עמוריס חלנתי 6ככי כו' 6רן  נמוגיםכתיב
 ומי  כוי סיני ס% על סעמרו ישראל  d1Shמלס
 נך אנכי יזכות כו' אנכי סעולסנסס

~'olh  ס5ס. עמודיסחככתי rfn1 וידרס  שנ(חלילס 
 סע51ס  5זס סנעלם מרפס ממקורכלינול

 כtph5 5 וסורירס רסס גS'r 6כמתמרס
 ע"י רק 610 סעודיות כ5 ם5 וקיומסתיוחס
 פנוי לגסו עד o~pn כויו סעולס סיס ס6סכש. ספי  3לתיפום  וסימת נס. וסגיוניט פינוסנ5

ח"ו



שער
 וסחנוגטחסלט מסעסק ממם רגע6תת qbח"ו

 עליוניס סעעמות כל נחרניס סיו כרגע .גתורס
 וכן . ס6ס חם ותסו DDhS וסיווחתתוגיס
 ורת ענין כפי רק סכ5 ח"ו מיעוטו 16 6ורסספעת
 ע51ס ותיי ע5יס מנרכיס 6ט לכן נס.עשקנו
 כדי סכטיעמס סנטיעס כעלן . גתוכגונטע
 גוחזיקיס 6כ1 06 כן . טונס לסרנוה פרי5עמות
 חיי מנחילין 6גו . כר6וי כחגו נכלנחוס'ק

 מכל למע5ס סגעל0 מסרפס 1ממסיכיסעו
 ו6ור ונרכס קרוסס חוספיח .סעו5מוח

 מכ5 פ"3 רנרמ, נמם5י ו"ס סע51מות. גכ5גדו5
 תורס מדנרי מנלת ס5" לגך ' נטרמפמר
 שיוו"ת ללמיך חייס חו163ח ממט כי5מס
 סנלרטות לנגית וגס . 5עייס חייסי1ג"ין

 51סס5יס ו5ייחד 5קמר . גדוליסנחיקוניס
 סקי4ן סע5מין 1כ5 סתחתוניס. עססעלייניס
 )נ*ט ח5ק ני ז"5 כמ6מר0 . כחי6וגף4ירין

)'3h*"h ט(ד. נ156 3סמס נתולס סעיסק כל 
 סנ6' מטס 50 ונפת5י6 מעלס Sch~Snt3ס4ס

 kj"nh, רנ כו' 5י ס5וס יעמס יחזקגמעוזי16

 סנ6' מטס 50 ופ5טרין י~עלס ם5 פ:טריןננס
'o~hl6רן. וליסור סמיס 5גטוע 3פיך1כ1' דנרי 
 נמם15 למס ת"ת 156 סם עווורי סיקיוונח,יח.
 ל6גריתי 06 סנ"' ע'5ס עמודי סססלעמוריש
 רנת" 501131י . כו' ו5י5סיומס

 ננתס ח:מוח
 ו5מד 6וס ז:ס 06 סקנ"ס 6מר . כו'גימס
 סמיסינ14 סנר6 כווו יפני חסונ וחכמסתולס
 חיnch 5 נ% וסס . כ'ל1 סעילט כ5סעמיר
 מתעסקין סיו נני 5ימר4 סקנ"ס 6מר6מרו.
 כ"15 ע5ינס 6גי ומע5ם ג54ס גיוסגהירס
 מ"ן נר6סית ונווסר סעילם. נrnh' 5 חע"'י"6תס
 יזכי יומ6 3כ5 63וריית6 ד6סמדל וו"ן כ65'

 5יס i~cnnsl ד6תי. hn5P3hpStn ליסלמסיי
dh)ע5מין 6חנגי נ6ורייה6 דס6 . עלמין נ6גי 

 10%הר

 וכתי3 . וגוי 6רן יסד גת:מס ט סס"ו61סתכ%
 סכלל נס ד6שתדל וכל כו' 6מון 6ג5ו61סיס
 קנ"ס עניד נרגת6 וח"ח . 5יס וקייסעימין

 דלע6ן י6יכין רוח6 ז6 מתקיימ6עלמ16נרוח6
 חחלס סס6ריר 6חר ויסנ נש וסם . כו'נ16ליית6
 נעס"ו נתורס סעוסק ס6דס ם5 סכור6סנמעלתו
 כסמתרפס סע51מיס נסני סגדו5 ועינסוונע"סנ.
 על קיימ6 כל, ננ"כ 61מר סייס . ח"וממנס
 נקיומיס 6תקייס hnSu1 hS ד6ורייח6קיומ6
hk6וחת6 עי5" דעלתין קיומ6 ו6יסו נ6ורייפ 

 תרומט וגש . כו' ולילס יומס נריתי 65 06דכתיג
'h~Dp'" 6יךסנסתורס 5נ6ל סס6ריךכענין 6תר 
 ד6תנרי כטן 6חץ 6מר סעו4עת. כ5ננר6ו
 דס5יק עך מתקייס סוס 65 ג5מלסומיסעלמ6

 63וריית6 מסחרל דיסוי 6דס 5מנרינרעות6
 ד6סתכל "6ן כל ססחbnSPi 6. 6תקייסונגיני'
 מקייס 610 כניכו5 גס ו6סתד5 נ6ורייה6גס
 עלמ6. ונר6 נ"וייית6 6םת:3 קנ"ס ~hnSP.כ5
 נס 6סתכ35"נ

 63ורייח"
 6סחכח ע5מ6. 1מקייס

דעונד6
  וק.ווו"

 ננ'כ 6וריית66יסי. דכ5עלוו6
ohrrחיסו דס6י נ"וריית6 ד6מתד5 ב"נ 6יסו 

 גניןדעלמ6 ם1ףע"נ י"6 ויקר6 ונשמקייסע5מ6.
 דיסר4 ,מנ6 1כ5 6וריית6 3גין hk 6תכריל6

מהעסקינ6יריית"
 hlnr וכ5 ווחקיימ6. ע5יו6

 ch 65 כתי מס מ6וריית6 מתגט4ריסר6ל
 מעלוח גיך 6וורו 51כן . כי ו5י5ס יוווסנריתי
 . ריע נק' 5סמס נתולס סעיסק סכלסתורס
 ית"ם. נר,מית 5יינר סיחף געמס כני50כי
 סע51חוח נ5 6מ עתס סמקייס ססו6כיין

 חו,ריס סיי זס 531תי . תירתוגעסק
 יגויתיך סנ"5 נמורם וכמ"ם . 10131 לתוסוכלם

 : כו' תורתי סקנ15 דעילמי רעיתירעיחי
 ד6ירייתe~ninh 6 חיחסין וכ*ש ייבפרק

 6ין . ס6רס ע"יסמתחד0ין
ערוך



 רשערשן
 ופעולתם עגיגס גפל6וח גורעות לגודלערוך

 ממכס וכנגס 1מעטרלס. 05 קנ"סכסיקסירס. וזפי סמתחדסח ומלספרטיח סכלמלסלתעלס.
 וסקרן סתדסיס וסןסןססמי חדסנפ"ע.עולס

 ד"ר סווסר נסקרמח כמשם . סכמ31 ס6מרסחדמס
 לי"ש ph כמט גפיך כנרי 01061 פתח ר*םעשנ
 נגין . וליליה hnw 3הוריימbS1nch5 6לנ"נ
 ג6וריית6. דמחעסקי )ק)יסוןד6יטן נייחדקנ"ס
 רססו6 יר6 על נ16רייח6 ד"תתדם osnוגכ5

ד6מתדל
 ג6וריימ"

 תך6.חקגססו6 רקיעך עניר
 ססי6 מפימיד3שנ התחדל ד16רייול דגעספעתה
oS""סלק 

 כטיל וקנ'ס דקנ'ס קמיס 61חעחדח
 עטרין 3ם3עין ועטרלס לס יכסיק osnלסכים
 סלקה ד6תחדפ6 דתכמת6 ומלס . ומחקקןנליפין
 נסגעין ומטיח מחמן וטם6 כו' רים6 עלויחנה
 b~oa כו'. עתיקיומין 1םליקתלגגי עלמין6לף
 1גחת6 יומיןוסלק6 דעחיו וו4ן 63יטן"תחנרח ס8ק* כד סכ6 י6תחדפת דתכממ6 סתימ6מלס

 ל6 דעין נגחין עלמין גחמכיסל ועלתגסדייסו
 מליהן ו6תיין סלטן מחמן נפקין כויר6תס
 6רח פעמה נססיה ע"י. קמים ו"תעחדוומלימן
 נססי" יומיןעתיק

 נטיל . מכלה קמיס וגיחה מלס
h~o5ססי6 עטרין. 4ף נם"ע לס והעטר מלס 
 תד6. רקיע' ו"מענירמ ונתתם וסלקה טסתמ8ם
 רקיעין משענוין דחכמת6 ומלט גולס כלוכן

 פסיס לון קרי 6101 ע"י קמי כליס נקיומ6קיימין
 וגל על6ס. דחכמת6 דרוין סתימין ט'היכיס
 קיימכן  ריוססרייו. ד16ריית6 מעין סקר6ל.ן
 וגתחין סתיף לרקוח 61חעגיר1 1סלקין קלסקחי

 6רן כל6 ו6מעכיד c~nnhl כו'ומתעטרין
 ועשר . ג16ריית6 ד6חתדם osn נססיךתרפס
 6ני "סר כו' 0חדסיס ססוויס כ6סר כיכתיג
 דעכיר עופם bSh כמיג hS עסיסי כויעמס
 ועש . ד6ורייח6 ורוין חירופין וזייניןהדיר

 וקיטור סמים לנטוע כו' נפיך  דגרי ולפיסכתינ
 כו' Sth כפיתיך ידי ונכל מסו 6רק6 כו'.6רן

 וקיימך ו6חעטר6 סלקך osn דס6יוספמ6
 וגסי osn סמא על חפי 6שו . קנ'סקמי
 מלס מססי6 ר6תעגיד עד כר ש 3ר bgOעל

 עמי לנוון ולקמר כר. חספס וקרן חופיססמיס
pnh'עמי 6ל6 עמי חקרכן 6ל כו slo~s 
 פסיס ענדית די4 גמ4לhlh 6' "ס עמיפותפ6
 ימפחדלין 6יטן וכקין . 6מ סכי 16ף ט'וקרן

 כחע עש6 ליס למ"נ ויחי וגשג6ורייח6.
 ד6פכח וייכון 6לין כר ריח נחגוסדוד6יס
 גרש עיטן מגדיר כל פחחיט ועל כו'רויונן
 . מגדיס כל ונימד ג"כ פחתי עללמסוי
 ועחיקין lbmn מ4 כמס יתגיס גסחרקים

 ספנתי דודי כר. יגייסו על ד6תנליי6ד16ריית6
 "pS ולחדשותי מלין לעתדי וידע ירותכדקק ג"ורייו2* ד6סתוי מ* כל 6וליפנ6 מסכיןלך

 עד סכרין מ5ק קיטן יגלוןכרקק
 ונפעת6 . לין ונטו גרעין לון פתח וכ"ידמלכ6 כטסיי"

 נגכת6 צדיקייך עם 65פתעסע קנשסדעאל
 . קדי גסו ומסתם קם" לון 6פיגןתרעדן
 . ס' שיי 64ין געטרין מתעטר קגשסכיין

 יכעס ט' נספרנו כתעין מ4י hnunומסמא
 . י6וו2 דרק* נ16ריית6 וישתדל מאןתעקש
 נעימת סו6 חכ6ס עלמך hm~ סו6,כ6ס
 su יעלס מכחל וע5 פישח ס""ר וגחשר6דרמה
 זס כ3 פס שי מאכל ען 30 ושס מוסכפתו
 ינכר לחדפם מסו פס וקומר יאת עלסכמת
 יום 3כל ס~צרס 6ת סמחדפין חוררילמחרמי
 מסכל י'ת פמתרם כו' נטר פ610 לנן .ממיר
 יוס נכל לשנע לו מתחרפ פמתס כו' גוכמחין
 נ"סכ פנימי3ת מורס פמתרסין מקוט ונכלכר.

 נכל לסקנ'ס מחחדפ סמחסונשינת.3סמ'ד
 : פחן כר  ממיריוס

 הנפרק




