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 טונמו גם)ט . סמש"ק עסק ירי ועל יגפיק

 ולניל רק ססש נצרי*ימנ'
 נר6קs~rl 4 גמ6מלס יסר*. נס היעסקוסמולס

 מפס וגסניל יסתיט: ונסגיל ט'. סתורסנמנןל
 וכניט) . ממורס נקגלח מסרסור ססו6כר
 ממעסי שריומיו נעו%ו נמעניו סרח ש'סו6
 כמו סנרי6ש. געמ שנוגס כפעס ימ' לפגיוק

 גרנה כמשם כניכם. נעגמו יר' סו6מקיוס
 ר6ס פיטרין סננם )8לך ט פוסס3ר6פימ
 תס6 ס66י פלט*ןפלטין 6מר 4 וערנ'יוחס
 עקש לעקמו. שקנזס 6מר נך . כר חן8ז%ס
 כסט נכ5עח תן5פגי מע"ח חס6 ס64יע851*
 נמנח נקמל, וק . זו נסעס DS(~ הןססעיימ
 5*0 מ ומוסר חן. ויעים 6סניס nS~hסמורס

 מגיכן כו'. נפיך ינרי ו6ם" ולפר רש6 פחח16
 נם 3רכ3

 ומפשמיס ו6הרייה6 נמקי ד6פמדי
  מיייס hl~V %6 עוי bS1' נו: 6וריית6מרחמן
 נטע יומק ססו6 שן כמיס הרי וענששלהט
 6רן. ולסוד  סתיס לנטוע ייכשר hnh1סמיך

 רק616מרעמלעם1ת פחת קגשסג'ונשמרומס
%nDO ד6וריקם6  זפג6 3כל כר מזרמך  

  כניטל . 03 ממחדלן ג60 ורני8חקימ36ע6%
 כויסו.  נעלתץ וחדי ידוי נעונרוי חדיקנשס
 6ל6 עור ו% שיפיסו. שתי bu~b1ופפי5

~e3p
 'hnD התו 4ן ולתר ריליס h~Snt % פין
  פתעטו"בניייסון ו6וריימ' 'rhPfihs 4קדייד6יומ

 הרוס כדחתו %עעכה
 היר נעמי ד68ר"סי

 ונר*פ  כצתןץסר1גוי6הר61ר4פתתיו6הריותי
 ftiii~hi  יסנוין דקו3"ם יסרן פינון  Ph)t'סיועי
 %גוי4ת6 יק31שס .חווחת' דכ% חדוומ'קיהם'
 : גר' יוס יוס סכסוך 4061 זכתינדי4
 מס טלס וס3ריומ מעולמו% וגם ידפרק

 3תדוות166
 ונסירין העירת"

 סורס ממקיס עליסס ססועע סע14ן סויירשיו

  מסייה סחורס מעיו 3ל כמיס סחורס. סלע4ת
 לתרס ובן . סנריות 6ת פסתה  סמיוס6ח

 ויקס5 31;1סר יוסיוס. ו"סיססעמועיססחורס
 16 יו' ס' יר"י נדנרו rh 61מר פתת 6'ריי(
  יריסין.  הייזקן זיינין וכל  ירימין  רחיכז טעוןתכל לעילי ניטרו %6  גרברו. מ6י 04  פגעייגרו
  ליגון וכחס 5עיל6 ט)קין קדיסץ IpSni ר6יניןנגין

 ומחעטרין  hP1p  לוןעוויתלכ5 ונטלירמירעי
 גרברו  על6יווכילסו  נסירין  עטריונ6יכוןבכמס
 h5w~ תלכיפיתי

 המי ת6ן  הרען  חמי מ6ן .
 יולכ6 ימי  ר9יעין זיינין בכל  רסלעיןחוסבהן
,hPSp. ותלכי 

 נסו ו6חעטר בסו מסתכל קדיס6
 1ימנין  עטר16נתחין רהשיסוסוו עלו6יגוןסליין

 ומתמן גמוקפיס לנו תיקי'ע)
 סלקיי

 ריסי.  על
  יוס יוס  יעמועיס ולסיס 6ורייח6 לתרסוע"ר
 עירן ומןונכל נגל כתינ6ל616סיס )6וסיימי

 סס6רס ונכ)עח ע"כ.דמ)יןעל6יןסלקיןקמיס
 סמחיכנתינחן סרנרי כרשוי. נס וכמינקעיסק
 61ת פהק ריי npp ר"פ  בבוסר כשם .מסיני
 ליגון יהיסין דאורייתא  תלין ת"ח כי'סחורס
 סנחמדיס וכ"ינ כמס קינון סתימין 6יניןעלוין
 e~hp כ46 163רייח6  ר6סחרל .מ6ן כו'.מוסג
 סס"ר 6ורייתs3p5  6 דמיני טורק על  יומקכל
 'h:hm 6' ס"ט  יהרי ובפ' לעס. כסייס סוססיום
  סוינס"י ד6וריית16כיס  לתלוי מ6וד56יתכל

hnSw46מכל ויפילו . מסיני  מורס יגיל וכ 
 וגואן . דיורייח6 וגלוי לפח"ע געי נמיבשנ

 9רים6 לתלכיד יירק ישיב לינלי' 6ורכיסר46כין
 ס(ס טיוס נחיג עכס  ל6ורייח5 יקרץ1יסינ
  ממעמד סבעת  סכמו וסטעט . כו' לעסנסיים
 עתס נם  כן יש. נרבולו כניכול נחרנקוסמ9ירס
 סי6 . נס וסונס עוסק מסייס וזתס עתנכל

רבוי
su מסכל מהגומ תתם. ית'  בדבורו ירס 
  סתלתיר ו6פילומס  יחנ'לתסקבסיני פיומכתר

קטן



 רשער%י
 נעת עתם וגס . פגו כגן5 מרגו ם561קטן

 מחם סתינס .6ותס תיגס נכל עוסקנססס6דס
 כמכ"ם. כניכ1ל יתל מפיו 6ע רסנת rhנתכנת
 . ית"ם מפיו נסיני מקנכם עתס כ156ונתסנ
 טיותיס סדגריס וסיו פעמים כמס 6רז"ללכן

 מפעת ומימך ושחלול ואז : מסיגיכגתיגהן
 . סעולמו' כ5 על כע5יין. סרםס ממקיר ונרכס16ר
 ומניף . ומתנרכח מכ13דס סקיררה סקרןונס

 ס6"ר ונחד"o51PS 6. גריס וספעמ טונססרנס
 זס סרי ממורס 6ת סלווור כיון . 6מרפי"ח
 רתוויס לכקם סו6 ויכיל לעולס טונסמניף

 ויניף מרקיע 6ת ויפקפק סקנ'ס לפגי51סתפ%
 סיסר56 כ"ז עוי מש וקמר . כנ' לע-לשמטר

 סנסמיס 6ניסס רנין ועינוין נהורסעוסקין
 הוות סנה' לנרכס 56יסס 3ענמונפנססקנ"ס
  הליוחמהרן

  ולרי
 ססקפס  וקין  qpcl  וו(מימ

 : כו' עמך 6ח ונרך כו' ססקיפס סנ' לנרכס656
 ומנרכתס . מתניך סמומך והנה סופיק

 ינורךגסס6לס סעולווות50
 6נילס לנג'וס ומסיג סיום .כ5 עלו חיפףס. וכנוד ל:"(. סמרם 65מיחס כר16י נססעיסק
 03 ודינוקו עומקו נודל ערך DS~ קרום.ממק-ס
 קוהו מקדסין (~ODnS ענוגו מקרם 6רסכווים

 ונסקרמח סרגנו. קותו מקרבין מעט .מ5מע5ם
 קר6 גס6י כו' תמים6ס 'פקודך נ' י"בסיישל
 ג16רייה6 למלטי וחד . וכי' סקיןין חלת6ית

 3ק65מהד5,

~crhSI 
 5הק:6 יומך 3כ5 5ס

 נ6יריית6 6העסק דנ"נ דכיין . ורוחי'גפסי'
 סרןכפס דכת*3 קדים, 6h~rhתהקןננסוומ6

 Svnch וכר כי קדים, חיס זססי6 גפםחיש
 נססיך זכי 03 דרתיס רחימי נססיךנ6וריית6

 ד6 . כי' קריסין כמ5,כין ילווסדר חיסגפם

 מיש דוקריליריית"
 יצרניי

 דנפס ריתס6 ויפקין
 כמדילך לתתך לס וגוסכין ח.ס רססי6 וו6הרתיס

 5מ5עי 1קיס לי נר6 טמור 35 וור 6מרוע"י
 : 3קר3י תרם נכון ורוח וכריןנ6וריית6

 נסין סרינין 1כ5 . נגל 1מת5 סחדסוהוא
 סוס עליו למס וקין גועליומסת5קין

 נפיק כמיס סעעס. 3זס נעורו גין ח"ו.סליטס
 יסורין גחול מעוסק כ5 6רסנ'5 6'( )ס'רנרכו'
 חס 6'( מ"ר מענרין כינר וגש . סימכונדלין
 יעסוק ננרונו חם כף. סל גחולס יעסוק3ר6פו
 טפו 3כ5 תם ט'. נבעיו חס . כו' סכ6'נחורס
 וכעין מרפ,. נסרו s)st טכ6מ7 נתורסיעסוק
 ע"ס. קיט מזמור תסלים ונמדרגיתרו י ונתנחומ6 פי"ל רנס טיקר6 קמרוסגניןזס

 כענר 6וס . כר ד5 מעפר מקימי פ"ססקר ונחד""
 ועסק וחזר כו/ מיחס ערו וקנשו סרנסענירו'
 מסניו וסגם וכתוני גני6יס חירש וקורץחסונס
 ננזרו 6פי5ו תכסיס. וםיווס וסנדו' סלטותמדרס
 וכס כו/ ממגו מענירן סקנ"ס מירו' וז6סעליו
 5סקנ'ס סיס כפס תדריו סמלך סניטהרפיו
 5כ5 לחאת 5סס יט כך נחורחו. תפריסתדרי
 ר6יח 61ט . 3תורהו חדרים חררי ויקר6חר

 תורס לתפרי רו7 עטך ונילין חמסמסיןססיסורין
 נתרריך 63 עווי לך סכ' ומוך נורחין כייסוריןוסיר
 נני5ס . חוריו סמלך סגי6ני נקמר לכך .ונו'

 5ט וקררת ורומשתני סנד5חגו נמס נךונסמתס
 וסס סופי. ועד סעילש q'Dn נד"ח נדעכתר
 דנם וקין ורנר סליך סילכי0 סרס וימי3פ"ס
 וכסלחית כף. ד"ת656

~hSn 
 ומנקן ו63 כו/

 נחור ועיסקין נדרך פס'5כין ג'6 סל קמרומ:6ן . כי נוט( לאוט יכול סיס ול, 3ד'ת עוסקיןמסיו
 ונזומר . עקם כו' נסן לסחיט יכיל רע דנר6ין
 פחת חנוורנרסכו' יסם:ר סיףע"6 ר11"3ויחי
 מלין לזינין חנינין גיוס כו' "ורי ס' אוד61מר

 תני3ין כיוריד6ורייח6.
 כתיל 3"ורייח*ל6 יכ5מ6ןך6ותדל ק3"ס.קמי  יירןריו(הרלי63ורייהי
מפגעי



שעך
 Ih5wSI סו6 גטיר t~nsvמפשי

 נטיר0ו"
 5חת6.

 61תיח "hnSu פגיעי לכ5 דכפיית ש6 עוד651
 דע56 נטעח6 ח'ח רנס. דמסוס 5עומק66ן
 5י5י6 61חפמג נפין ר1ת 6תער כר כו'%5י6

 ח51קף זכ6' כו'. hnSDJ 6מער ת קדיס6מערות6

 S~nthlI סעת6 ק6יסנ0סי6 י6יסו גם גרדססו6
 זינין 6ינון כ5 נ16רייות' פמח ד6יסו כיוןנ6וריי%.

 יססכר ננ"כ כו'. רנס דחסו' נגוקנ6גיסין6עי155ן
 לי וכתיח לחיער לי כפיח !ItnM~lhsר6םתרלוחיו

 ד6יסוכו'
 סליי

fpr15 6בין מרור" וסוי עלמ 
 י~( לכ"6 דסוטס נפ'ג ז'ל 6תרו  וכן כו'.סממפתי
 בערני  ביו  סיסורין  מן פגיי יגונירסמווא

  דעסיק
  גמ5מסו סי6 כי ע"ם. גס עסיק ד65 נעדג6 ניןנס
  רל6 נעדל 5פ"  תייס('זיינו  ימי כ5 רע 6% ט%רק

 ע51ס מחיי ת"ו פירם 651 ונוק 6100 נס.רזעסיק
 הגדדה  חפיר ע5יס ודעתום5ס

 וכוע געלת0ו1ט*ש : )*( נסו5סנות
 . מקולס "מו ס0עיג לתי גתו5 תסלוס סילוס גתולכי
 סו03 טעוס0 605לס  סו3  גהול מם5עת ס0תוי0ו'ט
 bia 03 טעקו 6ס וגס לסננ0. 03 כסעוסק סייגועע0
 ס0תוכס 0יס סתסל*וי . 6ת0 05פי3 ו5י לגכוויס5סת0
 . מץ לע0 לו גותלת *יג0 עכ'ז ח"ו. כע0מגעלגו
 . ,anDi-bSD 03 לעסת*יליס 0ייגו 3סת6לס גסי6לל03
 : עיכ 070. 3עו5ס וכ3וי עוסל לו גומגססי6
 כ5 מעלו ומס5קין מענירין וגם טזפרק

 ו'6 מעול וסעניניססטררות
 חחירות  סמוכעוח סעולס וס טלילי  וכןי,רוכו'.

 חורס עול כלכוהיבלעליו  כוו"פסטסיבתוס'ע.
 מ5כיחועו5ררך6יו.61מרו עול יותנומעבירין
  0טעס  rrnnrpn ל וגתנחומ6 רנסננמדנר
 נזרע 6יגו סמדנר כטס נמרנר סתורסניתכס
 פילק*ן וזורס עי5 וצליו 0ווקנ5 כך נענד61.ט
 6רנין חטלס 5ינו  סוירבר וכסס כי' ע51מויט
 ונזוסר .  כי  תירסבניסורין  בני  כך  פם(ור"ל
 :he"hsh51nihS דידע מ6ן דכ5 נ' רמ"גויחי
651Sv~h בנפפיס.  יחתייב  bSI עוד hSh 

 1%ןד

 הכתהנ 3יס6 51ע613 ד6רע6 עול6 עייסדשנין
 6רתיס דסט6 מ6ן כו' 51305 פכמו ויטניממכר
 ויסי מיד hnss~lh1 עוSJD~S 65  רל5וגרמיס
 ס5כרי שדין וכך כו. 5סיפך וכן עונד.5מט

  לי ס6רי %( ור דנתל6 ונפ"ק 3' כ'3)גרריס כמ"י *תסיס.  פטורין פה"ת  בס"ספסוק0
 ינחינ כרנ6  יסינג6 ל%  1wnS  וורבכןליורב5
 וסס . ע5יסוס 5מרמ6 ס5יט 65 וס5ך נ5ומגדס
 ענרת לנ3'י 6"ל כרגי6רבי.  סר5 גר"חר"ס

hr11hlhכר דכתינ 6דכתוניס 6דגני6יס . 
 ס6'ל ונתד"6 . גטירומ6 נריכי 65 דרננןכמס"ם
  ממירנפניל ת"תסעיםקגחורס3כ5יוס כ5פ"ר

 651 חרנ 65 גריך 6יגו . סמיס כ13ד05רנות
  סופר%5ססב'ס  לו סי0יס רבר כל  ו65חגיח
 ג6דס נו יס ~eb נפי"ח קס . כו' נענמומםמרו
  5מומרו 4י מ65ך 15 מוסרין 5נד ומקר6ד"6
 וכחעיס תורסנבי,ים  6רס 9ר6 . לו'פניתר
  סכיתרכימליכיוי%ס מ65כיס סכי 5ומוסריס

  נביייס וערס ירנו h~p 6נ5 . כר יםמרך5ך
  ויגרותופמן  סלכומ  וחרהם )וסגס וסג0וכחוניס
 כו' פכיחר כו'  בעימי  חסחרו ג"ס סקיוסח"ת

 ע5יו יקנ5 6סר סקינו5 ערך וכפי כו'.פופרך
  סערך  זס 5פי  כן כתו. ובלל  ב6וות תיל0ע%
  סעויס.  or עגיני טרוומ  ממלו ויע3ירויסירו

 כנן וסו6 ע5יו. הופפת ע5יוגסוספתירס
bvnnnc5ומס5יס רניט 5ו עוסס 61ני1 . 6גיו ע 

 )ע'1"ט6'(כ5סעוסק רו"5  כמ"ס חפנו. כ55ו
  חסלי נחדרס וכ"6 חפנו. 15 עיסס סקנ"סנחורס
 וסגוי נתור0 סכתונ סם .61תרועוו)וזמיר"'
  יחורס  סיוסע  ס:ל נכתיניס ומסו5סנכני6יס
 רנין ויפק ספ"ת  רנח6  ווהזלי  מלליתז.לוסיו
  חפיסנד"חומלתרו3ריי:5ף שסו6 וני כלמ0'
 ומ,וגיחיומוכגי . כו' רנין מפיק5י  רנין בעת5ני
 ע5יסס. מועטת ויניעס עמ5  פום bSs  תתיר5י

כמ"ם



 רשערשן
 ועוסק יופנ סחשח לו חי5 6פמ נפ' ססכמשפ
 4 מממ6 ססקנ'ס hSh עוד 6% טינמולם
 5גיתס. טרף ותמן סנ6מר ויוס יוס נכ5מזוגוחיו
 סו6 נרוך סמקוס נרוך פי"ח ס46רוגמשד6
 יסנין ססס כמט ט' ונמלמיריושס נתכמי0נחר
 וקורין 5סס פטי מקוספסו6 צכ5 וננק"דננשכ
 י"ת ומחזיקיס נ5ננס ויר6ס פמיס 04שיגץ
 יס6 כי 5גנל טצ ספסוק ע4סס ומקיימיןגפיי%ס
s~p15 סס 6פי5ו כניט5 כך גנעוליוhP 6ת 
 5ססמיר גווםן סו6 6תח גמעס ט4 סעי5סכ5
 וד6י ענמו ססו6 סגס hSh . ק ע5 וימר .כר
 6פמר 53תי זס 653 כי וגדו5ס. מסכנודגורח

~SWJ
 %1 . 4מס נחורס עוסק 5סיות כ55
 סמורס מע5וח גי כמ*'5 כש. b~hממקייס

Sbכי . כנוו מתמוד 361 %5מך נח5ס מנקם 
 6מגס כ55. 5זס ועמו 5פכומ 4 6סורס6דס

 נעשכ. וגדולס 0מתס 5ו טמן יון"ס סענסגדוי
 סנחר נרוךסו6 גויךסמקוס פס 3תר'6כע*פ

 גג"כ יופנין פסס כמו כי צת5מיייגחכמיס
 ויר6מ 0מיס יוסונןיריןוםינין5םס נכ5וננמ"ר
 פיסס ע5 מורס ינרי ומחויקיס נ5גס0מיס
 כרתס נע5 5~יקיס סמחס 5סס טמןסקנ*ס כניכי כך מ*sw 0 נמחתר" שיססומי5ץ
 טונ 6ך sln)o וכת6מל עשנ. כו' גטצחספ65
 נולת ס6ני סנס ל"5 תיי ימי ש ירדפוגיוחסד

 :- גע"כ 6חלי רודפיס סמסמסס
 6רז'5 סע%ס. שס פטירחו 6תר בין יזשרק

 50 6ור 6י1 ח"ח ל( כ")חגינס
 זסרת  ח"ס סט 6מרו וק כר. נסס סולטניסגס
Ph5סגין ני רנת6 וגמס4 . גמ6סת חורמו 
 %מס ענמס סחורס 11 ומ5ינם כי ומ5יגםמם5

 מד*נר% עוסק" מנ5ה ססי6 מ5יגםנקר6תטמס
 כו' 6מרי הקח 06 3גי רפ"ג ו0ס ניסנס.50
 זכיחס 06 סיגי סר ע5h~PS 5 ר%קגשם6מר

 6תכס מניי 6גי ו5עמותס תורתי 51קנ55סשק
 פ5 מתנ4 ומטנ. *ניג ממ4מת פירערועמס5ם
 06 6חך חשק ומנות* גיסגס. 50 מויכטמפית.
 מטצ "תכס מסניע 6ט תורתי 5סשוןומתס
 ט'. נפגת 6פר טונך לנ מס סנ6' 5ע54סנפע
 6ת סמ%ת נרנןס 5ך 6ין 6רתנשד גפאו0ס
 . כר נ5נך תורס 656 ניסכס 0ל מדינםס6דס
 גמחיינ 1S~Dhl, סדין. מ*וס 5סני65וועו כח נססיפ
 סדין  מיוס יאו 4זיל יט6מ  עיירס נדגר6דס
 פסי6 ענירס נרנר 0ענר 5ח.ת מכ6ן סריכוע
 ותקשתו "ט חס45מזמור ונמיר0 6ומו.מ%ח
 מער נ6 סיוס סכס פג6' סרסעיס 6חמ5סטת ס" שו ne~h5h 5עע ג*סכס pbמיריטו 6מרי ולסגל לא ט' מתמתו שתר Phכו'

 536 ט' 6ותס 51סט ט' זריס כ5 וסעכחניר
 עוטק 0סו6 מי מחמחו נסחר מי לנ56עתיך
 גר תמימס ס'* תורמ 6חריו קתיג מסנתולס
 0ס 5ססתר נ4ווע 6יןחסךו6ין 6ומר 610וכן

 נתוי עו0ק ססו6 מי גסחר ומי 16ןשע5י
 כו'

 ג'( טץ )תניגס ם6מרו 6חר. מ46סע וק"וע*ם.
 ונן6מרו מסוסדנמיר16ליית6. מיקגדייני65

 טונ נפסוק סימןז' רנס ססונקס5חנילום5מי
 ססער  9תניימיילזחי9 51, ט' דגר6קרית
 . חורחו  נוכות uns5h5 מני5ין כו' ססערעס

  6ורייח6 6תיהא sbnh 6ר"י ל פ"ג ימרוונזוסר
hebs6ג6וריית6 דימחד5 מ6ן דכ5 ט' ותפוכ 

,"rnch6דמחסכין ומתםוכ6 נגיסנס 6חר6 מ6ם 
 תרומס ונרע"מ . ע4ס ני 5יפר% עמין ס6רכ5

 ד6יסו %hnl נכ5 חורס 55מוד פקת6 נ'ק5*י
 דקנ'ס. 6לתי' 5מנדע ע65ס דמסימטת6רן6
 ע5מ6 גס6י זכי ג6וריימ6 ד6סתד5 מ*דכל
 ניפין* מנ5קטרונין 61פתוינ ד6חי גע5מ6ו,כי
 רמ6ן 6יסי דמסימטת6 רו6 י6ורייח6ננין

 6פרי Oh5u נמסימנות6 6חעסק גםדימעסק
פלגת6



 ש1ח רשער

 %מ6מלס 'trw נו' מיגע מעדי דל6 נטיסכיכה6
 גס  4ימיניס כוי  מימיכם יכיס 6רך ע8פז"ל
 סע%מי'. גסני וסוף וכנוה עומר וכים ימיס6רך
 מעיקר . לעס8נ ימיס 61רך 3עי4'ז וכנודעוסר
 כמנם ערוך סכין לעולס סטונם ימיםס16רך
 ע"6 ריס ק'נ וימנ וניווסר דוכתי נכמסרו'ל
 פתח ר"6 נ' btSp חיי נפרסס ופס .עשס
  ליגע נשס  מצורחך גפל16ת ו6גיטס עיטגל
  ל,סחרל6 מסחכלין ול6 ידעין דל6 טפפיןנ"נ

 וכל תירו וכל תיין כל י6וריית6 נגין .כ16ריית6
 דעלמ6 חירו 6יסוטוננעלמ6דיןו3עלמ6ד6מי

 6יטןנעלמ6דין חיין . ליוסי דקתי 1דע64וין
 וליומין כו' כר"6 עלמך 3ס6י מלימין ליומיןייזכין
 מלימין חיין לעיגון גגין דקתי. געלמ66ריכין
 חיין ד6יגין חיין ענינו גל6 חיין נחירו חייןלינון
 ד6סמדל מ6ן דיל . דכ4 תירו דין hnSu3,חירו

 דעלמ6 עסין כל עלוי לסלאמס יכולן ל6ע6וריימ6
 ליס 6קם תירו נ16ריית6 ייםתדל מ* כ5 ועידט'

 געל% חירו עמין דם6ר מ"עטל ריןשכמנשמי
 hnSD נססו6 דינך מינע יתנעון דל6 נגיןזקתי
 סגחל ועל נפסוק פגת ם6"ר וגח"ד6 עזם. כוכלל
 ~bSl מ6י כו: 'Sthn~ כיען ומוס ~Iofn ספחו עליעלם
 6יגו סעוסקגמורס לךכל לומר חס י63 כייד6ס
ob1"גן 4מומ גין נעוסה נין פורעגיות  מדת 
 חגחס  נסתסלנך ז"ל DD": וכמו JOePS* ונקדוד
 ומקיט% עליךגקנר: גםכנךמסמור . געוס'ז"ומך
 ל קפ"ד וימנ י %,סר . לעוסשג ממיתךמא

 ט' ממימס ט חורמ וקמר פחת רי 6'וקפדך
 מ6ן דכל ג6וריית6. ל6סתדל6 לנ"נ 5ק 6ימכמס

 דין נעלט חייס לין לסוי ג16ריית6ד6סמיל
 מ6ן וקפי עלנוין. נחרין חכי דקתיוגעלמ6
 נססתן לי דייטן ול6 דין :rhnSvs סג ל6נרי6ותזכי כרק" לממס נס ושתדל 1ל6 63וריימ6ד6סחדל
 16רך כוי: נימינס ימיס קורך נתיג ואח .ע64

 לי ד6יו2 לנמס נ6ולייו62 י6מחדל גססו6ימיס
 דיומין ho~lh דני hnSu גר4י*ו6 ימיסקורך
 ל" 6ית ופלוס טנ 6גר וכנוד עתר oknns .כו'
 wnS ושחדלג6וריימ6 מ6ן וכל . 'bnSu,גס6י
 ופכחת קמי hSrhI~ 6וייית6 עלמך מסקי נפיקכו

 דדיג6. מבריסון נמדי יקרגון דלt~sp 6"גינת
 וממתך כד לף. נטרח נקנר6סי6 גיפ6 פכינכד

,nSrh,איסי נסתרק למיתנ אסתלק nSrh' קמן 
 hnpn 6תנרו מרעין וכמס ג5מת6דססי6

 עלף וקיימך . לדוכתך דע6לח עידאורייתא
 דעלמ6 ממייק דיקומק נומנע דיו2ער ערדגל
 תנחס נסמסלכך סס"ד . su~ סניטריםוגייסי
 לנחס נסחסלכך . כו' חממורעליך נסכנך16חך
 עליךגמעת6 מסמור גפכגך . nnnhvi כמסקומך
 עתדן ומגק גססו6 כדין דס6 נקניא גופ,דםכינ
 וסקטור ע4/ 6גינמ 16ריית6 וכגין נקניאנופץ
 מתי דימערון םמג6 ד6ממר כמס מפיחךסי6
htSvסלטר6 )מידף הפיחך סי6 עפרך מן 
 נפסוק ל( )נ"ט חלק נ9 ארז"ל וכן כר.עלך
 זס נמקוס עמל סו6 כו'. לו עמוס עמלנפם

 רנתך ונמסכי 6חר. גמקוס לו עומלתוסחורס
 15 פקגס מי כל ניחס. גנחס נמיס תכמיןפיזר
 טת 6 ננסס פסיק חונטת יס6 געוסזותכמס
 קנס סל6 מי כל חסרסגו נידיס 161לת .לעו"סג
 ונם'ת לע"נ גיסכס לו סקנס מונטח יס6 חנמס5י
 'Oko~ סדנרי 6חר 5ך5ך

 ט: 16ריית6 פתגמי ד6
 סייט מכל 5ך מק 6גכי 6נרס תירק 6לסס"ך

 ד6מחדל מ6ן דכל נגין מ6ד סרנם סכרך .דניסנס גיסיי
 כנין ע"6 ר' ויקמל ונווסר ע"ס. כו' י6תילעלמך 6חסגתי 61חסיןירוחמ וכי עלמךג6ורייורגס6י

 ט'. ממן ק6יס קנ"ס עסיקנ16ריימ6דכדג"נ
 עלמך. דס6י מיינך . דינין מהלת ג"כ61סמוינ
 וננמדנר ממורס. nSvn גי וכטרז"לדניסגס. ומדיי . עלי לסלט6ס יכיל דל6 דמסשמונ,דיג6

רכס



 רשער1%
 ט'. עו5ס nhr מי נעסוק ונחזיח פע".רנס

 נן 5ך ס6ין חירו' ,hk~ חרות 6'ח עקנ יתחגתומ6
 חירו' ז"5 ופי' תורס. נה5מוד סעוסק מי ;hkחורין

 htw) ני' ימכו' נפ"ן 6מרו ונןממ65ךסמוח.
 נדף חיי פ' 31ז1סר . ממס'מ תורסקילטיןסדגרי
SUJOחירו hnSv) חירו כו' יכ65 חירו דין 
 ס161ד6י וסכי  לפלפ%סעיוי.  יכול רןירפס"מ
 ד6יסו דחיי h)S'h3 6תדניק סוס 6וסד6י

 ונלכ  bSI .hnSu  לי' מות6 גריס 1665ריי%
 חרות גס כמינ מס  5יסרי 6וריימ6 קנ"ס יסינכד

 יקיס 6מרתי 6ני 6מר וקג"ס כו'.ע5ס15חומ
 יכי5 65 נ6וריימ6 ך6סחד5 מ6ן כ5 וע"ד כו'.6תס

ohDSn5עימ6  ד,הפיך  ניס6 תוי6 6100 ע15י : 
 ע51 ע"ע Si~no ס6דס רלואת ימפרק

  65מית'  ליחש סקרומססתור
  Svn גע5ס 610  לפמס. פי  SSPS  פסהבירכיו

 ססגתס יתנ'  פ,חו  ופומגתכלטייניוססעולס.
  וסמעות סטבעי'  כחותפרטיתלמעלסחסורןה

  רבוי  יסוי  כיוןנולפ.
  %הם  עסיב"פ בחויפ

 סתוס"ק  פל סע5יונס נקרושס ומתקדם .כניפ5
 סטהנת וסי6 סע51מ1' ערוךמ:5 65ין ItSunslססי6
 סרי 51כ5סכתותסטנע".  יסייוסלכילססחיוח
 כע510מע5ס 6ח 1מקייס מחיס סעוסקנסס6וס
 ע"י יחנ' ה%תו ו6יך6פסרשחס%סנסגתומכעם.
 כתינ ע"נ( נ' ופסתים וחיז"ל . סטנעיססכחו'
 ל"ק חםדך. שהינ(  וכתינמע5 תםדך. סמיסער
  לפחס.  hSn כ6ן3עוסקיס 5סווס נעוסקי0כ6ן

סייבוססעוסיבתורסיל,
~oncSI 0% סגס וו6י  כי 

at1"hloית3'. 5פניו ~qb 6יזס כ11גתולסס 6ס 
 06 וכ"ם  ס"ו ליבטור  ייבו %ס רן  פתסיפ.עניס
 כי נכך. ססורג5 לפ* רק פגיס. 5סוס מכיין6ינו

 ז'ל.  מהיתרס כידוע 3םמס 5יידרגה י63מחוכס
  יתל סנסגהו שיסיס ונחע5נו נחירן לי ירןעכע
 כתע 5ק סטבעי. חכתוה  להוולס עגיניו 3כ65ת1

 סקנועי סטנעי ערסכתו'נירקעוממיססיינו
 נס סעוסק ע5 6נ5 מ:ס. 5מע5ם 651נסמיס.
 יהב,  ר"לןןלפנסנותיו  מילפהים. %פרלימס.

 קודס  יעלמ6 נריין נ5 ת"ת נ' רי"ו פבהסירע"פ ונ"י  סטנעים. כתות  פסור,ת לוועלס ר9עתו
 כו:  פווהלייןנחוי, 5יקר56 6וריית6ד6,זי0ינח

S)h4ן 5יסר656פיק  16לייור  ריתיסייה  יהר 
 סממתד5 כ5 ונג"ר כו'. srnl~ דככנימחית6
  qsS7h %י  ריכבייוה1לי  היביהיובן נטי1635ליי'
 65 כ156 165 ו6י  פיירפ%.  5קיימ6 כדילס

  דככני16מז4: חיוג6 3טי5מינ" 3סי665סתד5
 כ6מל PSbi~ מסוריס סטנעיס סנחותואררבה

 יחפין 6סר יכ5 . ע5יסט 16מריגזול
 החור' 3ש כמ"ס מוט5תע5כעס. ו6ימתויטס.
 כניכו5 וחוסס ר6סו. ע5  וענסקת מ6ייססתורס %וי  pSh'1  נזר כי וממם5ס. מ5כוח 5ווגותנת
  3י5"ס6'פתת  בדסר כווץז  סיכיבס. כנפי53ל
 כסיתיך  ירי ונ53 נפיך ד3רי 61ויס  ו5פרר"6
 ד6וריית6 כמ5י ד6מתד5 3"נ כ5 חגיכןכו'.

 ע5י' חפי קנ'ס  "ורית6.  הרה(ןומפיותי'
 דנרי ו6םיס סס"ר גדפס6 ע5יס פרס"וםכינה6
 hffw ר'ס  ו%התנן נש ס5ם1ן ג6וחו וכ"ס 6'י"6 סזוסי ונ0קרמח כי. גסיתיך ירי 5331נפיך

 חילן  סו%  כחסח"ח
 וכמס דיורייחי.  חויפי

 כ6וריי% ד6מחד5 מ6ן דכ5 . כ651 ע5 ע5"ססו6

  מערעורין וחי5 651 והת6י  htun' יחי55"
 וחיי h)S.h3 6תיר ד6יסו 3גין . וע5מ6ניוין
 5.6יף 6ורייח6 דס6  יומ6. נכ5 מיני'61:י5
  חביבי כיוס . כי' פתח ר"י 6' מ"ונס5ת וני . כו' עיט6 5י 516.ף קמוט נ6רת 5נ'נ5"

'e~lh  
 נ6וריית6רחיס דיסתר5 דכ5גז6ןקמי'דקנ"ס.

  לחה" סו6 רחיס 5עי65ט61
 4' 6מת קנ"ס

 ל,לחלולי'
 ל4' פיי9 ול% bnSu  נסיי לי  פביי

hnSw)וכד נ' ג'נ מטרע מש עט. גו' רשתי 
6יסו



 %9מ רשער

 נ6וליית6 ולעי דמ6רי' גפ51חג6 לפתיל6יסז
 ומכיגת6 5י' לנטרק לקולי ומינין גטוריןכטס
 יקרץ סגו וקמרי קמי מכרוי. וכלק עליסריך

 ונעלמך דין נע64 610 6תגטיר דמלכ6לדיוקנך
 : חלקיס ohifופתי

  סחורס גי l~su. גקר6 ס' ושם יפפרק
 נרוך פקדות סל פמומיופילס

 מנין 6'( כ"6 )נרוחה stf כמ6מלסמא
 כיסס סג6)ו' סתורס מן 5פגי0 סחולסלפרכת
 ססעוםקנתור'סכיגס למדו וכן וטי. 6קר6סו
 6ח 6;כיר 6פר סמקוס גכ5 דכתי3 עמומרוי
 חנינ6 כמס 6' קי"ח 3מדלר 31;וסר . כו'סמי

 דרוריי ךמלי נכ65מר דס6 קנ"ס קמי'16ריית6
 גייחין כלצו יילי' חיילין וכל קג"ס6מתמש
 נכל סס"ר עמי 5דייר6 6חי וקנ"סלמלוליי
 מספטי 31? . תו' סמי 6ה למכיר 6סרסמקוס
 ד16ריית6 קרחי דינטר מ6ן רכל 6'.קכ"ד

 דחגינן קדים' hnw ד6סמרל61פתדלנסכמ6ן
 כמקן נס ומסתגל ומהן דקנ"ס סמ6 כל166ריי
 סמ6 כל6 דהוריי' נגין קריס' 3סמ6דמסתדל

 כל דכליל סמ6 על6ס. סמ6 פיסי. קדירהחד
 עניה נ156 תיגס חד 6ת ונרע ומפןסרסן.

 ר"6 נ' י"ג 1יקל6 ונ? קויס6. נסמךפנימוח6
 1ל6 . כו' סכתכוך 63חנוולnhr 6 כלפתח
 כלמלן 16ליפכ6 מכפן שרייתך. מליליהנסכין
 כ6ל1 גס נעילמלעי 1ל6 6וריית6 1,ל1ליד6גסי
 דקנ"ס סמ6 כל6 6וריית6 דס6 לקנ"סקנסי
 16ריית6וו6ן דס6 סוףע"6 י"ט דף וכס0וי.

 דס6 קדים6 דםמ6 נעטרוי מהעטר נסדימחדל
 גס דיסתדל ומהן 610 קדיס6 סמ66וריית6
 ידע וכדין קדים6. נםמuPnbl 6"6חרמיס
 נר"פ וכ'6 כו'. עוזיקין ורזין סחימין6רחין
 "' ע*6וע"ג סוף וע"ג ע'6נ' החיי וגשסייגי
 ולכן . סים קרת ~ל'פ ג' פ"ט קמור ונ9 6'וע"ס

 כי הר. 161ריית6 דקנזס קמרו סטעס מוסגס
 ע"נ נ' יחרו תוסר כמ"כ . סו6 חד וסוזי610

 דק3זס קרים6 סיס סוי סמ6תר כל1616ריית6
 יזכי מ6ן גס סכי זמה חולקיה ;כ6ס .ממם

 רי'6 ממס דקנ"ס קרים6 נס)61 ;כינ6וריימ6
 ולכן . סו6 חי וסמי סו6 דס6 זכי מורסגקנ*ס
 כקלו ח"ח על )זרינס סעוסס מי סכ5 נחד"66מר
 סנ6' 0עעס וסיס עמל מי על מרינסעוטם
 כקטר לנן ס: על נסנוחס כו'. 61נירס והןסו6

D'7ho6ומזרע;עיס יר6יס סכל . ס' גסס נ 
 גקר6 ס' סם כי ס6רל עמי כל וררו כמ"מממכו
 ו6פלטסו הסק גי כי וכע-ס ממך. וירקועליך

 ממם י% נו תסק ני כי . סמי ידע כי6סננסו
 תנינין כמס ת"ח 6' ר"ג נלק ו3פ' כנ"ל.כניכול

 נן)ונ6 ד6פי' קג"ס. 63ווייקמף6יכוןומסתדלי
 למח3ל6 רכו והתיסינ נעלמך תלידגיגך
 דק6 קינון על על1וייסו לי' פקיר ק3'סלחנל6.
 תנול כי קנ"ס 6'ל וסכי . hr~1h3מסתדלי
Sh1~ 69 כו' סגי6ין תוניסון נגין עיר'pthl לך 
 ד6יסו מ"ח ד6 עכס 6ח תפחית ל6 גיתי. גניעל

 . חינין דיסיג 6ילנ6 וחיי 6לכ6 ד6יסונמתך
 q'Slh1 כו' למתץ עיט, דיסיג 6100 עכס6ת
 ענס. 6ח תסחית ל6 וע"ד 3ס. דיסכין ;hnilhלון

 bunlh5 1ל6 דינך עיי' 5גרת6 גרן עליולנדוח
 ד6 60דסעןססדס כי . כו'עליחרנ6מל0ט6

 וכידך כו'. ומחק על6 6דסד56תמודעלקרי
 כו' ג16ריית6 כמבתולי קינון ע5 קנ"ספקיד

 : גיבורךע"ס
 פ5טריןומלכ6 מגני 0נןיקיל והוא כפרק

 לו 56ר דמלכ6 סינל6מגגי
 דמלכ6 נגשי לחפם עת נכל נתוכס סרסוחלנדו

 . לפגיו פתוחים עליוניס ססעריס וכ5קדילק.
 טעוסקנתורס כ5 מ"ט6'( )סיטםכמ6מרס,"ל

 0פרגור 6ין 6ף טומר ג"ח 6ח6 ר כו' דוחקמתוך
גכע5



 רשער"11
 ונכנס . מוריך עוד יכנף hSI סנ6' 3פגיוגגע5
 ספנימי נ16ר 51ססחכ5 5ססיג סחוס"קנסערי
 סתורס נש כמ"ם . די5ס ע65ין לויןנעמקי
 651 3'( 5"ס )ע"ז וכן6מרו 15רזיחורס.1מג5ין
 15. ממג5ין 6דס מנני סמכוסין סדנריס ש6עוד

 סShlnn %6 ע5 6מרו י"ט מזמור מס5יוגוודרם
 כסירין סגרס6 )ונס"ס כו' סרקיע חוט' 6גימכיר
 5רקיע ע5ס Shtnn וכי כו'( סני5ידרקיע56י

 מס מתוכס 5מי חורס פיגעגחכמחסס5ש6ע"י
 ספתי ומפתח פ"ח רנח6 ונמם5י נסחקי.סים

 חדרי חירי לכס פומחין טסס דגריסמיסריס
 סנתר סייקיס נלוך פכ'ז ס6"ר ונחד"6 .סנמרוס
 יוסני ססס כסס כו' וגה5מידיסס חכיויסנרנרי
 וקורין 5סט מקוסספנוי ונכ5 וננסמ"יגנסכ"נ
 7"ת 1מחזיקין נלננס ויר6ס סמיס 5ססוסוגין
 5סס ומג5ס כנגדס יקנ סקג"ס כן כמו פיססע5

 קדסו ורוח . כו' ונ5ננס נפיסס סמור'ס171מ
 ס111ת נזוסר כמ"ם ע5יוחמיד 5נטח יסנקימנ'
 5נגי6י דס6 נכ65 מנני6י עריפי חכימי נ'1'

 וחכימין 65 ו5זמנין קודם' רות ע5יסון סרתלזמגין
 חד6 רגע6 6פי קודס6 רות מגסון 6עדי65
 5ג65'. געו 1ל6 וחת6 5עי5' די 11ס דירעיןזעי'

 מורס 6דס סקר6 וכיון פ"6 ס6"זוגמד"6
 סלכות מדרס מסנס וסנס וכתוגיסגני6יס
 רות "יד 5סמס ספ5פ51 סנמר16סנ0 טנסוסנדו'
 כו'. גי דנר נו רות סנ16זר ע5יו סורססקורס
 סעוסק סכ5 סתורס %3 6מרו כ55ודרך
 סרי6ס( לבס"פ וכ"6 . נו'  תחעלם ס"זנת"ת
ohננלח henos ר"ח על עלווו סווגנל כל 

 לתעלס סמדרגחס s~f ס6מרו ער .מתנמ6
 מנני6 עריף תכס כמ"ס .  סנגי6יסמווררגת
 סעגין מנו6ר ויוחר סנשל. סמיח  3זוסרוכוו"ס
  נ6וריי' 6יגוןרמפמר4 ווסנין 6'ח"ה  ל"ס  טנפ'

 עריפי '  ביוריימ רמיחרלי וןינין  תסיתנילנגי5י

 3דרג6 קיימי.  ריינין וו"ט .  h)nr 3כ5מנני5י
  נ6וריימ6  רהפחר* 6ינון וונני6י. יתירע65ס
  קיומ6 רסו%  ביתריי%יריחורס ~bS*DSקיימי
דכ5

  ווגויפנוהי
 נ6מר hnnS  קיימי ונני6י .

 163ריית6 דמפתד5י llyh ע"י . ט"סד6קרי
  יייפין  רילין  יהיר.  מנסון וש6ין מנ3י6יעדיפי
hS'DSוכ6ין וע'ד . כו' 4הה,  קיימין ו56ין  
 ע~ס ד,ינון3דרג,  נ6ורייח6 רתסחרלי6ינון

 : נו' כ651 ע5יהיר
 ם5 מייגחס גפאס כ"כ ואם כאפרק

  בוס  ועורם גס  הורטעומלי
  קוסס  ברוה  ולססהנל  4מפיג סחסיך.סעי5ס
 יומר גמיממן שיקיס גרעיס סעייון.נ6ור

 סטסור' נממתו  6סר 6תר ערוך. 65יןמנחייס'
 Sh סנס וסי6 ומנוח. חורס 5ס סנעסרגח
 גמגס כ6סר ומטוסרר4 מקודסס 6גיסנית

 ססעריס כ5 נידו. מ5מתו סתוס"ק 16רונימרון
  ונר1ל כו'. לק'עין וגקע 1ם5יק 5פגיונפהחיס
 ונתד'6 . ית"ם 56סי1 ס'  6ה סחייסננלול
 מםס ונכגם ס61י5 ח6מר וםמ6 6מר פ"דס6"ר
 מ6ור ס5 סכחר 6ותו ממגו 3ט5  סמ6 ע51מו5נימ
 פגיס 56 פגיס . ט' נני6 קס 651 ח"לפניס.
 5גית עמו נכנם  יוסס מל פניו  מ%ור  כךייליוים ו5עו5מי 5עו5ס קייס  ס5מע05 פניס 716ינס
 תכס ח5מיו כhSh 5~ נ5נר מסס 651 . כו'עעמו
 ב%פה ויפהוופה.  וער מקטגחתו נחורססעוסק
bSמה hSh עומזי לטןלס  והייס עריז  סוי% 

 נרורסנגרול 6דני נפם וסימס  סנ,מרעו5מיס
 Sh סנריק סח"ת מקים 56קיך. 6מלסחיי'
 הי  פבורך סלר51 סמו יס6 56קיס מס56קיס
 ימיוומח כ5 נחורס סעסק תשח כך ט'.וקייס
 לצולט  פהוסושהי  65 ועדיין נתייס סו6סרי
  סכנורעצ. כס, חהה  נימהו ט61 וסיכןלו'.
  כמ6מרס סגנוז. ע5יון ס6ור ננחגחו' מסנעוגפסו

str



 א~י רשער
 מתוך נתורי סעיםק כלת"ת 6'( מ"ט )מוטסז"ל

 6וחומזיו מסכיעין 6ומר6ף לנסו ר' כרמדחק
 . מוריך 6ח רו6וה עיניך זסיו סנ6מרסכינס
 נסקכן 6פנעס מ6י hs) 4'  רבהייונפיק

 נעס"ז מעיגיסס פינם סמגידין מ"ח 156ממונתך
 לעס'נ.וני ססכינ0 מזיו מסניכןסקנ"ס

pSn 
 ע5 פניו ממסתיר כל נר"ס ריי דרם ע'6()ז'
 לפי וסכל לעס'נ. זיוו מנסיק סקנ"ס נעו*0זד"ת
 כמים 3חוסאק. דניקוחו וגפ5וות עסקי רונערך
 מסג6מרנסס סנדיקיס %6 פ"נ I~hDגתד'6
 מס נמ'סס. מם6"כ גננורתו מסמס כג"חוחוסניו
 כמו ענויו כהר מיפס ססו6 נעשסכ סל כתויפש
 1ון סי.נרי וסגרי פרנס סקרך מי 61'ח .כתרו
 כ6תד סיין פכיסס מקור יסיס קימע6 וסגםסקרך
 נרוך סמקיס נרוך . ק 6יגי . לעסיס פניסנמרור
 ג6מרגחקו'6חר כו' פניס מם6 לפניו ס6יןסו6

 כו'. דרכו לפי hS)hk '61'יתרמרעסוגריקט'.
 סנגזו ר6סון פיוס h3)D ס16ר סיד סו6וסוף
 ר"6 6' מ"ז נר6פימ נזו0ר וכ'6 לגויקיס.סקנ'ס
 נר6 קינ'ס חית ט/ גפנם 6מר טינך רנ מספתת
 נפילתג6 מליס למסוי ליס ו6מקין נעלמךלנ"נ

 דנניז ע65ס לגסיר6 ייזכי נגין 6רחויול6חקכ6
 יעמס כי. ר6תס עיןל6 %דיקיי6כד"6קיג"ס
 נסור 61005 נם נר וכס ונמס לולמחל

 עת ול6 קמטו 6סר י"ד6'( )הניגס IS~nhlכר. נ6וריי~
 מעיניסס שיגיע סמקמטין ח"ח %ו יסירס יונקגרגר

 נסר סנ6הר 5ע'סנ מג5י4צסססוך סקנ"סגעו"סז
 ססס סעיזי מורס מטעמי ומס יסורס.יונק

 : סנגיז מעליוןספיר
 4מס גחורס כלסעיסק מתורס קמרניולכן

 פירם 1לtfiD 6 . סרנס לרגריסזוכם
 0דנריס ססס 4מר ו6ע6 סדנריס. ציתן מסמס

 . כו' עוד ול6 ולח"ז 6מר מסרי . ולח"ז מסמפרט
 5סעיון 6מגסרמז נפם6. מ5מ6נ6פי ססו6מםמע

 מ65כי כ5 נס 6מר . סגנם גפור סנפםונחגות
 ל6 ותוזם נניף וסיס קידם וסרפ* וחייתמעלרי
 וכח6מרסו"5)ם'פןין ענסענעו. נ%ספיגיסו
 6נ5 כר. גתננ6י%, (hSIS1 סכ3י6יעומיין(כל

 וסיין סעדן וסיף כי'. ר6תס hSru עגתןמ"ת
 ר6תס לן עין מ6י סס סימרו נעגגיוסמסימר
 hSc סגכיד תורס מטעמו סור *. וסכלוכי'.
 סרינו סרנס לדגרי מחס 6חר לכן עריין.כמגלי

 ס46רפכ"ז 31ת"י6 ל6ימרוולנ6רו.דנרסמומנ
 וקירץ יוסג וסוך ד"ת 13 ש"ס 6רס הסרי6מר
 צותו מלינין מי %6 וסחר גביע נמקיםוסיגס
 ע5יין נסתר יוסנ סכ,ייר סקנ"ס 6ג5 הימרסוי
 יחיןיס  סססמסימיןעגוון גסס . יחליגן סדינ%

 סס נעס"נ סס גן כמו זר עמסס 61יןגעס"ז
 : כי' לניו סקנ'ס 6ג5יוסננו

 נס 6נחניעיסקיס 01לוש חס ואם ככפרק
 ספע מתמעט כניכו5נרפיון

 ערכו. לפי 6חד כל סעעמות נכל עליוןס16ר
 כתסרן"5 כניכיון. נפסויחנרך תנכסוגמסתריס
 הד עייססותסינ סקנ"ס3וכס ל 3'( ס')חגיגס
 וסיגי נתירס לעסוק לו ס6פסר מי עלמנסין
 ט' למס סללי דוועית ל סט צמרו וקעיסק.
 610 סנכיס זקת וענין . יוס גכל קניודמעות המוריי לנן 6 61וי .  תורס 3יטו5 על 6חח61"ד

 ססס עליון סעור נסתמעטות סייןסתגנרות
 וס6דס . 0נסחריס סגייליסגעילמוהסרתמיס
 עסק ע6 חיוגיו סתורס 6ור ר06 5, עדן"סר
 קדוסס עליו מחמרם כלל זוכם קינו מע"סנס

 כיי"ם . טסירס לכפם ,וכס 1YhIסעליונס.
 נ' י"מ סזוסרנסקדמת

 נסקי כי' חחיס6ס פקודי
 נ6ורייח6 לגולעי חד פקידין חוח גיס 6יתקר6
 ליס 4ת . נ6ורייח'  pownh ל6 נ"נ רכךגו'

 עלוי hs~c לי hS'P51  כרופס hP1p~נפם6
 סדיןסל לכחומ ח"ו ונעזנ ויסולח סו6 וגסלויי

ס0*6



 רשעד119
hto~נפ"ק כמסרטן עכו. וסלט יט3ין סיסיו 
 נמורס לעסוק לו ס6פסר פכ5מי 6'( )ס'ונלטח
 יסיריןמכוערין עליו מגיף ניס מקוום עיסק61ינו

ועוכריי
 נעכר. וכקני מטע מחסיתי סנ6מר "ותו
 ניסכריע סרנסממניומנלסע%סומ6נדטונס

 כמהמרס . תיג לכף סע%ס נ5 את עגמו 6חח'1
 ס"ע1לר'מ חננסו י4זקלנדנרייךנסרפ"דםמש

 מ5נ56עו5ס. סרס 6ת חנניסו 6) מנגסו ו4ט'.
 פורעט' ספין htu) )ח' ךגתר6 3פ"ק קמרווכן
 ינ6 תשו 061 סקרן. נסני5עמי לעילס4,נ6ס

 6פי15גקנס מריגס 16 6דס 6קס עלפורענית
 סמו יתנרך סרחון ת"ו. דיל" נרמץ דיןסעיל0

 .ינילנו
 610 . ח"ו סימנס ופירם נס עסק גנרואם

 1מתקלקוס מעקם 50 פמ5י6 כת ח"ומתים
 סקרוס'וגנרס סעי5מרוסמרכנס סרריומחנ5ג%'

 סקדום' כח ומחסיך מחלים וכגיכו5 . ר"5 סס'6יד

 ספוכגת יסר56 לשוגת עתה סכינתסע5יוגרי
 כר"ם סחורסכר6יי. עסק ידי ע5 תמידנמוכנו
 nl~PS עת 61תר ר"ת פהח נ' קנזס תרומםנזומר
 ד6וריי%מחקיימח תורתךנכ5זמנ6 ספרו5ין

 חדי קלס כניטל . מפתד5יןגס וג'גנע5וז6
 ו6רע6 וסמיך כ51סו נעלווין וחדי ידףנעונדי
 ממנט5ין דטר4 ונסעח6 כו'. נקיומייסוקיימי
מ16ריי'

 לס' 5עסוח עת יכוין חי5יס חסם כניטי
 לון 6יח ד6סת6רון נריקים ע5מ6 גניקינון
 דקכ"ס נגין יכסר6ן עוגדין ונמעכי תליין5חגר6
 דספרו נגין מ"ט כו'. ננדיקיי6 נסויתתקף
 יפות כיקה עלתם גני גס מסתדקי 651תורתך
 ב6ורייח6 ממחדלו ויסר56 גזמכ6 וסכיכף.
 נתקונס6 התתקנח מסימטח6 עתססו6

 דיסר4 ונזמיך . יפוח bp1)l' נס5ימומ6ומתקמטה
 עח סס'ד 3נסור6. 651 יסלימו 6סחכתת"6 נחקוגס6 6יסי 165 עח ססו6 וו16רייח6מחנט5י

 לעצר עת סב* 6יף . כר nltPS*, מ6י לכולעסויי
 יסיט משט . סכומו 65% מקיכ6 נ665סת6ר
 מפחנמי לתתך יםר4 חורתךננקד6חנטלידספרו
 סא6 16 קיימך ירכי עת דססו6 כגין .*רייה6

 pmnn יכגיכו5סו6 נגינסיןדיסר4. נחתל16
 3ר כר 6' כ"6 ויקרץ מוסר כמשם יהנ'ממט
 כ* מקנשס. 610 רחיק "6יר**ת6 אתרחקנם

 סעלוכס וסספירס כג"5. חי 61וריימ6קיג"ס
SDלכחות וניכר 61מתי,ודע מעליו סר סקדוסס 
 113 עליו. יבלוט סיוגיי נעלמו סגגיל 6פרסדין

 סמונ6לעי5. 3פ'קדנרכות3חייוכמסרז"5
 טוניס ר"פכ"ד6"ר ונמסליר3ת6 6'( )ס'נמס וכ""

 לעמוד יכיל קינו מר'ת עשו המרפס נ5"'ס
 כחמס. נר סרס גיוס העורפית סל גרסכיוס
 סחור 6ת סמםמר כ5 ג'( )מט מלחס פתיונס

 סתורם 6ת מםףר סלינו 1כ5 ממתמרחנעמתו
 6מר רז מזמול תסליס נמךרם 61מרו .כו'

 סתורס6ט6פת1ר פמרת6ת 6ס %פי4סקרם
 גשכ וכיגוע . כל הפמרון סמור 06 סנ'ליחך

 יעקנ ק51 ססקיל נזמן פס"ס גער S~rמלמרס
 יעקג ק% פי5טיתסקל עפו ידי 6ין וננמשדגנ"כ
 פסס כבס 61מרונויקר6 . ר"ל  יריוסולטות16

 מטרכין נימנו  וסםפר ססייף  רפ'רורבריסרבס
 נספר סכמונ מס פמרתס oh סקג'ס 6מרכו'

  שם וקמרו . כר 165 061 ססייף מן נינ41'6חס
 מפ יל פכ6מר מורס פל  מ6סס su  ויתר51, ום'ד ונ"ע ע"ז ע5 סקנ"ס סויחר מניטעוד
 6ין וסיר ונ"ע זרם ענתס Sv פירן5ברס
 תורתה 6ת עזנס על ס' ויקמר 64 כ6ןכתיג

 סל פסעה כח גדול כמס וללס נ6 ססונתד"6
  ממקדם 651חר3נימ ירום5יס ס65תרנסתורס
  ובחנחומיופלס  יו'.  פב'  תורס  פל גפסעס64
  י"ל m'nS 64  לסר% 16*  כך לו' h'hDנשם

  ליינך  השר11%ר'פ  ולפיפפירפו בר"ממלעסיין
b11%



 %88יא דשער

hshgס,קסשא וק6ה8יא ע4ססכר 
 : ע*ם כו סחורס מן ידיס יפיק לי hkנ6

 6חרפטירןזומ!ססעו5ס.6מלש וכן כנ8רק
 עימו סמרפיי ג5 לף( טף)1)ג"ג

 כsw 5 סס 61מר1 . כו גגיסגס טפ5מד*מ
 6פ סהשס גרנרי ועיסק מד*ת ענמו-סשרם
 מוכחת ועחל פ" רגהי ונמם5י . כר16כ5חו
 (bh רש עתנ מי61 ת"ח כ3 6ר'6פמעס
 656 שי 851 סעי5ס %ףם ס6מר נ%מתעחע

 ט: 5שס"ג עתי כקנ"ס געס" ז*מ סע(יט11
 מ6לי 6יטן !כ6ין 6ר*ם ל כ*ס h~r1ונעסר
 ד44 ש4" גגי ו6וריימ6 מ6רידנממת6
 !ט ד65 מ6ן דכhe~h)lh)t 5.3מ6ייסקhp3~nhS ,51 (כ6ן י65 חיינק נ6יטן %י .יק6

 61מדנקווה' 4נרוחו65גגממ: !כינ6וריעי4
 5י' 5ימ וס6י ני0ין. י!יגין סטר6 3ססו6ד4סק
 (bnS מס6י יפוק כר 4' ווי . וקדוססת51ק6
 מ6לי ניפין 6יטן(יגין 4גי סי6 6פתמ%עיק6

 דנור" ס5וחי כניני חקיפיחניפומ6
 דגיסנס

 4ף קפ"ס וימ3 וני . כו' טגייסו מרחמ6ז65
 ם5 ומדרגתו סנתו 3טד5 סס סס6ליך*חר

 מ*ח 6ח"! 6מר 1ער4*3. גער4"; נמולססעוסק
 bt,Sw 3ס6י 65סחד65 (כי ד65 ג"ססו6

hnw~lh)גפק % 3חפוכ6. *ע אקו *hon 
hnSu4' גט4ן p5wbl 6תר למסנס 5י obnn 
hb6סיון טיט 160ן נור ד6קרי ע5י מלחס יס 
 31נ"כ . ט' סיון מטיט 0תון מגיר הע5ניכו'6
 ו6תטגף ע5מ6 נס6י נ16ריי% 6סחד5 ד65ר,קו6
 6ותו ףפ4ט ויקתוסו כחיג מס ע64נטטפי
 5ס651יטן זדיינין ד6סו6ניסנס6מרסנולס.
 ד6יסו כמס ריק וס13ר . 3"וריהע6 6סתד5וד65
 כמס ות"ח מיס. נ" סוס נגיןי65 מ"ט ריקסוס
bW6יסל56 6מנ4 65 דס6 אוריית6 שש 

 מ6וריי% ד6סמ5קו 3גין 68hP~ 656לע6

9snDh~כו ויק סחכס ס6ש מי שץ 8יש 
SP6ת שנס ע5 סי י6מל ס6רן 6נרס מס 

 6דס ם5 ייגו סתחי5ח 656 שו 651 כו.מורתי
 כא*ם . ז*ת ע5 610 י% 5פגיו 5ממפט3נ6ו
 yh "'( % דס0סורין וגפ"ק דקחסיןנספ*ק
 וש עbSh 5 הרס SD רנו חח5ה 6יןסמטל

 : כו' מדון ר6פית  מיס  פיטרפנשפר
 חור3 מסל ייאת 59 נמ IDP1i ייס ג%ואמרו

 גתור עוטק u~hn מי ט'0כ5ומכר!ת
 מע145 מפלי מסעטו כ! כי . כר ג!יףנקל6

 ונטונ נח"ס 5נחול רנס ס65 כיון .יסנישסו
 51סמדנק ט5ס וסש5ש' רינליו' יכ5 4ס6שתי
 סעפי%ת 50 6ווו ספעת וסמעיט ה(י. נוענמו
יק"5

 הסחמיכס. סקרופס. סמלכנס םדרי ונ5ני
 מתתס 041 סקיס ננדי 0שט 5עשו רעסוגרס
 יס ח"ות מעסקי סגעם' ומטוגפי נו6יסגגדיס
e5w~ומזבנף  פפופש  וסו6 עניגיו ותעטטת 
 וג5 . 5יכגם יוכ5 6% י%תוסו 50, 6%ימי,ס.
 מ6מו מתרתק' 16מ1 קיימיןססומריטסתיי5ין
 ומסוטט ו6!י5 ינעונ5םםיוסמטתפי. יונ4נ65
 גחיי4ן גמינו סמתדנק יקל6 טמ6 וטמ6געעס
 ע5 סנגירס 6סר סטומ6ס כחות 50טמ6יס
 גר פתח 647 %8רע ל*פ מוסל כמ*םענמו.
 35'נ 5ין אימכמס

 %סחמר"
lo~*nhh blnh 

 יענחר hSI דשר6 מ6יח6 יסטי ד5" קנ'6מקמי
 מ6ן דש מינס. ימשי ו4 6וריית6 פחגתיע5
 6שh~y) 1 נר4 יסתדhpv91h 651 5 4ידא

 סכיגת6 סר" 65 . מ%ס 610 רתיק6מקג*ם
 מניס. חסח4ן עמי ד6!5ץ נטהרין 61יטןעוו".
 6סחיקו 61מרי קמיס 7"כרזי 656 שו651

 רמ6רף יקר6 ע5 חס ו65 ופ5גי6מסיתרניס

 ת51ק6 5י 5ימ ומת6ין. 64ין ם3קוסו דס6 5י'%י
hnhh3.ו5טןנ6וריף 6יסו06תר5כר. וכד דחיי 

 וסכי0ע' 5ף 5גטר6 5קנ5י (מיגין גטוליןכמיי
0ר"



 רשער114
 יקרץ סגו וקמרי קמיס מכח* וכולסsuI 1~*סר"

 6תנטיל לנלי'דמלכ6 יקרץ סנולריוקלדמלכ6.
 . ת51ק.' obr1 יצתי מעלמך דין bnbu3מא
 ל6 מעוות 6'( )י דהגיגס פ"ק נמסנסאמרו
 hSh מעטם קורין Ph לעמר לסג'י כמקיןטש
 ןס ו6י  ונח4וח נתחלם מתוקן פסיסלמי
 לנריוח גסס וקוי סתורס. מן סשרם ח"הוס

 מעלנוכ' לנו 16י רויונן מס יתש' וצינןסווגי
 תמיר %יךס6דסלסתנונןע4ז וכמס מורס.50
 ח"ו תשך ילך נ5 ובחיגן. וכצותיו דעתוויסית
 נרתמיו לו נקזנו 6סר ימיו מספר סגלו ימיכל

 סתור*. מן אפסי מסולח גפנו נ6ומ ימשחותסרט
 מעפר וי0ונ פקידהו עת יניע כי סו6.כינגפמו

 לספרר ס6לק" Sb מפת hS וסרוח ס6ר4של
 לסמקלע חלקתו מקוש כי סעליוכי. סחי"ערור

 עיף כויףלעילos 6. קר6ו ניתט1ל6חרגיעכי
 : טילנו סרחמןית"ס כר. נוסס ל%16 לס 6וילמס/
 עוכרו נתומר רז"ל ספלינו וכ"כ כרמרק

 לעסיק לו ס6פפר ס6דס50
 עד . ח"ו ופירם סט( 16 . עוסק וביט3שרס
 כמשם ר"ל. לגוזרי מעסים קדסס נרוקסכרתוסו

 נחן ף ט/ מס ס' דגר כי 6'( )נ"ט חלק3פ'
 3סור6י ר סמפטי. על mxn סיגינו כלקומר
 עוסק. איבו לעסוגןגחורס 6 מטפסר גל6מר
 . ססי6 סנפו מכרס סכרת קר6 יס6יוסיפי
 מכרת נעסה סכרת סיכם 0סלעיל ז"לופירסו
 סוייגו סכרת זס תומר סכהונ ספמיעגולעסשנ.
 ס6ר.עונומ. על סכרימויס6מוררבתורסכם6ר
 עכ"ז ח"ו. גכרמ ססו6 חרון דינו ,qh eh~06ר
bS16חו ס"ק . סנ6 עולס נחיי חלקו עינד 

 ס61 מעין 6ת נו סעפם סנפם 50סנינעסקטן
 מסיס מנמרן סחגל ודינוק מקיפוחסנכרמ
 נקנ'ס נגממו סורם עד עמס עד ינוקמקיר
 סכרח 6מר %ן ,onb גבורך. י4 נצערכמטל

 חלקס אינדס נפטו גח" ח5ק פכל סייכיחכרמ
 כלל. לעס"כ חלק ו6יןלס ת"ו לגמרי עמסגחיי
 פ4ג תשח 3ס5טח לס5כיש סרמג"סדל פסקוכן

 רמ"ו ס' סם נם"ע סנני כן וקנע . הנמלכס
 נפעל ז"ל יונס מ"ר וכן לסיכס. כ"ססעיף
 . מעוכות עיטי נתומר  מררט' עפר מכססמכים
 ס6רו"5 סכת enlh מונס ס6חרונסוסמדרנס
 נכלל סס ומכס לעסות חלק לסס 60יןעליסס
 עיסק. 61*ט נתורם אעסיק 15 מים,פסר גסזס
 מנס ת"נ ס"ת קרופס נפערי ז"ל סרח"ווכן
 לעס"3. חלק לסס סבין 6וחט נכלל ג"כקוויו
 עס6ומן סססדינוסוי( מתחיגר14 מחמקונתדר

 סניסכס 6י( נהג דר"סס6מרוז"לע5יססיפ"ק
 זןל סרמנ'ס וכחג . ר"ל נליס 6יגס ומסכלס

 עילס לסגלי ופירס אנס 0קר6 סמי סס ז"לוסנ"י
 ס6פסר מי עס 6חר דינו נשם חסרי חלמונווחגית
 מעפיו נדין. וגן עושק. 61יט נתור לעסוק6

 מנעו ותט6הו ירתקוסו. ממס טיגיס ל66פר
 גידו וסיפק 6 אפסר פסיס 5תר מאחו.סטונ
 עקה נחל גפת וסלט עזרוןלנ נחורים.לעסיק
 ומאס כילס. וסעולווו' 651חרר לעגמי רעמקק
 עלמין רכל ונסירו חיותך סתוס'ק עולססלנח"
 יתדם נקניא כניכם מתדנק סיס ירס על6סר

 50 פלטין להרום ידו וסלת . כילט 6חסמחיס
 50 קורס nPDD וכניי ורוחפיך וממעיטמלך

 תייס6מימיס. לו למס נפתו. ונסמלסעימומ.
 סתיף נבור וסנט מר16' עיניו חתסכנ' סל6כי

 עליון. ס16ר עולס גודל לסנף יה5 651סגנתיס
 וסוך סעילס. נוס מעודו 3וס נימס ל6כי

 ומרעס . ימ"ס 6לקיו ס' 6ת סתייסגפרור מלסנרי יחדם 4קי' גן מערן מקליו ונכרחמנולם
 : ט' נופס ל6ותס 6וי ת"ו. h5P סו6 רעם6ל
 מקוחו הנדס סכנזרס דינו זע וחתט פסקיוכן

 oh ל6 %ת ער תגס ח"ו. דוריסלרור

6וי



 6תיב רשער

 6סר . pn~o קן געמ קננת עוד יחי 55 .716
 S~r כמהמרס . עלס פחיי יקבי  יריפשפריסגי
 סמסחמם כ5 כו'. ט5ך 6ורומ ט5 גתצר(כייסוף
 מפחמם סיין וכ5 מחייסו תורס 6ור מורסנ16ל
 מנהו 651 מחייסו. מורס lhI'h" מורסנ16ר
 hSh סחתי. 5עח סיקוסו לע"ס תקנם רז"לסם

 lhT~"' חמני סחיי נען ענ"פ ותומנינסתזיקס
 מנקתי רני 6"5 כמזמם . מנכסיי ת"חנסטת
 56קינ' נס' סיגקי' onhl מןסחור תרוס5סס
 נסכיגס 5ר13קי 6פמר וכי סיום. כ5לחיים
 פרקמטי' וסעחס 4דח נחו כ5סמסיh5h 6~כו'.
 סנחונ ע4ו מע"ס מנכסיו. ח-ח וסמסגר154ז"ח

 פ"ססקינו סא"ל וגמד"6 גסכיגס.כ46מיגק
 יס6 שמע"ס דוד 6מר מכאן עפר סוכניורגנו
 ע5 עגמן 6מ ממיתין פסס 1Sh עםחלקי
 אמרו מכאן עפר סוכני ורנט מקינו כו'.ד"ת
 5חחיימ ננער עפרו גתייו לעפר סכן סגעססכ5

 6ין נחייו אעפר סכן נעמס ס6ין 1כ5סמתיס
 סממכיגיס 6דס גני 156 ט'. 5תס"מ נגערעפרו
 מניף סקג"ס תורס 5למוד מעפר ע5ענמס
 עס"ג גחיי ומניה כו'. תורס ם5 6ורוח ט5ע4סס
 סמירstf 6 ירקו nhrSI,  סלך. 6ורוח  ניטלס%
 סתור' מן ספורם ח"ח ע5 אתקן י1כ5 65מעמת
 עממית. תקנס 4 6ין מח"ו 6'( ט' חניל)מכנס

 : מ כיוגה 1כ5 מוס עלגו יח'םמרתמן
 מימר56 6גסיס ים כמעייין ול"ו כהפרק

 ונמורתו ימנרך גוסדנקיס
 ורק מסמס. נד51ס ויגיעס 51קידסנעיון
 ס6נמיס 61ז סימיס. כ5 תפנס ס'גמורת
 . נתירחס מרוע סתורס מעסק לגמריהגטקס
 מלמסתפח ומנור5יס "ייס 5160 יידוסמרי
 . ונתורתו ?מנכך גו סדנוקיס ס' ענדיגגונה
phnlכ5 גס סעילס ועכ"פ ח"ו. יכרתו חייס 

 מקדוסמס וירוו נתמעטו כי מגס .סעעמומ

 . נגפסותס ס56ס סחט6יס גסנת161רס.
 נתדית כמים ח"ו 5יתרג ריס סנטיווכמעין
 מנט5ין 6דס טנגי כ" חכגזיס קמרו פרגס6"ר
 סעעס 6ת 5סחרינ סקג'ס מנקם סתולסמן
 ויסת 6רן מקקי 5י כי ס"ס גם6זז ופס0:

 נכ5 . כוי ת"ח I~PU" 656 61ין חנ5ע5יסס
 Sm5 סקנ'ס מקפני חנ5ס מ65כי י1נ6יסיום
 מתשת ונימד ג"כ h5nShI כלו סעיפם כ65ח
 כ5 6ת מחנ5ין סיג נד"ת ועוסקים נססיוסנין
 יוכנו עויע עכ" . ע"ה כו' תיו כ151סע51ס
 מעוסק" . קירץ ס' 6פר סנריך" ע"י5סחקיי
 להצר לגמלי ימנט4 ם65 . ו54ם יומסנתוס"ק
 פסי סש5ס ח"ו סיס 06 536 ח"ו. ונסוכמסו
 וסתטגגות מעסק ממם 6תת רגע 6פילולגמרי
 ג5 סיו כרגע חינף נתוס"ק. סנ51סעס

 4"רי ממניפת וגנטלש נתרניםסע51מ1מ
 . כחו רג . לנך "Sb~P 6' 6ים גס 61ףח"ו.
 וסנרי6ס סע51מות כ5 6מ ולרייס הכעמירסנירו
 . לממס נמוס'ק וסתנוננותו עסקו ע"יגכל5ם
 שמס נעורס סעוסק כ5 נ'( )נ"ט גח5קכמ"מ
 וכ'6 כ51י. סעו5ס כSP 5 מגין 6ף לי"6כי.
 כ5 סתורם3פ'

  סעופי
 ו% כר. לרפס נמורס

 ו6יך . 4 סו6 כולי כולו סע51ם סכ5 656עוד
 ומחנוק 135 ע5 3סע15ת1 ס6דס 5נ ימ5סנ65
 ופחו 6ימתס ע4ו ומשל סנורך. סעגיןמס
 כיפר תשי. סחו"סק מעסק ח"ו יתרפסלנ5
 ט% סעורם מ6ח 5עמ ח"ו 416 נלננויחסת
 . סתוסשק מעסק לנמרי פטי קנסו וערמקנס
 נעורס. סעת מס עתס 5גו וסגיון עסקווגנתו
 חץ. תמו מש וכרגע סש4ומ כ5 נתרניססיו
 . מסעריך "ין מ6י *ל31ר4 ספררי הו מורסזו

 קייט 6סר ססו6 6חל . כולס סנר סנוטךססו6
 וע5 . עתס סעו14ח כ5 6ת כתו נרנומעמיר
 םכ5 *( 14 )סגסדרין נמלכם 6רזש5 זסכטן
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'6Sh~P" דפנתנפ"ק . סעו5ט גנל6 נםני5י יומר תייג "( (hs 6דק6 יר"ש תוי" הג 
 ועוסקין ע51ס חיי מגיחין 6מר גנ15ח6מקריך עולמות רנ61ות 56פי ים עוטת סנם6רו6ף

 תיין מוספת סו6 ממפיס מענין . סעסנחיי סמחתוניס ועון חט6 סוס סיין ע5יוניסקדופיס
 עה ניוחו וכרכס ידופס  נחוספוהנסעו5מות rp נחמיד ח"ו. 5שגמס כ55 עזיססמניע
 65 סוג ר(סעס ענרס oh ולכן 5סס.סקנוע ינורך 65  נקמר ועלים כנודם נמקוסוחדוס
 סחו0פח גסעולמוח חת 5סוסיף כ55תועיל ע5 סע51ם 0י6 מורס ניטע עזן 6מנסרע.

 גמוס"ק מעסק ענין 6מגס ונרכס,קזוסס סעו5ועת: כ5 5קיוס טגע 6100ט5ס
 סע51מו' עמידת וקיוס סחיוח 5ענס  נוגעסוף  כהעור  כיעל דגר. ם5 ופעמו כופרק

 plnpS חייג ס6דס 5כן לנמרי. יסרסונ5 ם5 סגע5ס סע5יוןסורסס
 ולסייס 5סעמיר כרי ממיר. עת נכל 03ו5סנומ ראוית סע41וח. כ5  וועד  נעל?  הקרסחוס"ק
 סגם 656 עור ולא רגע: כליל-?טולתוה מעליון. סודסמ5נוס יחנלך. קדפו NSS5bוסרם
  נעסק רק מקים אינס סחפ5ס ענין עיקרכ5 רק .  ס6ריו"5 נורק Ph D'p5h0 רגיגוכמים

 ח"ו.  כפרית 6יגס ונדחססתוס"ק ס6ירס %פר  ויררסכביכולערל%רןפנפהלילס
 מפלתו גס תורס מםמוע אנו מסיר כ"ס()ויסקי נחוכגו ימגרך- סו6 וכטעם  ומסר?מכלורפ. כמפקי

 רנתך ונמפה  ים 3סנמ וכמסר;"5תוענס. נעןסחייס.  והוהכיפ  סמהיעיס 6גחטסנסיס
 נתורס מעוסק כ5 סוטס( 1161רו)נסוףפכ"ה.  סשולהות סל  ועיוהס  הייחס  כי  מ6;66ת
 ננעל מפרגוד וקין נדמעת חפלהו דוחקמתוך עסקנו ורוג ענין כפי רק ועומד תלוי .כ51ס

 מקוס חיים וען נ' ר"ג מקן ומוסרנפגיו. ומח;יקי' נס עוסקיס קנחנו ס6ס נס.וסניוניט
  ילוהיס  יייל  ריב'ס  רבטי  מקן  הנילןob3 . כלל  רפיון נלי כרפוי  יוחסותומכיס

 5כן כו'. חייס ען  רסיסי  ביורייהיוזחרל  יייר  סעליון  ירפס חיור  הטוררימ'ינו'
 מותר ג"סכ  6'( כ"; )לגיוס נס"ס פסיקסדין מוספת 51סריק ההמסיך וסנרכות.סקדוסות
 bp ~sP"  o~s  רעלויי  מפומ ניסה.לעפוהו ~tinsip. כ5 גור6סע5 וקדוסס עולס וחיינרכס
 סטחגה סי% פרע  ההורס.  יותר 5קרופס . ו5סג51 5קנ5 סיוכ5  ערךקדוסחו לפי  עולסכ5
Oh11"מטעס 0עו5מ1' 5כ5 61ור וקןסס  היזה ספפש  ותתמעט מתקמט נרפיון. נס עסקנו ח  

 :  הכולס  OSP~5 ססי6 סעעמו'. יכל  סהורס  סל סע5יון וקורסקדוסס
 ויתלם ערך יתירק ;6מ ועור כז פיק ורפויים  ערנוסולךוהסררוהתיס  %הרופיכ5ן

  מסעולמו: סגור6' קדוסחס ומוניתיס מגיחים כולנו סייגו ת"ו ו6סת"ו.
cnlhבטליונים לי  סשולהוה גס וכ5.  מלל נס מ5סמעסק  qh  המנס מ6ד.  רנס  פיריפהס 
 וסדרטת ססמ5ם5ומ דרך וירדו  כפהוקיו כספר מפ%'כ  ח"ו.  וכל מכל מתנטים סין כיגעט5ס
 גו ונחחס נצטייר עולס סנכ5 מנס עגומות.  6ס  פגם סתפ5ס. מנות 61פי5ו nUnoגכ5
  וקמין נכ105 וכן מגייסו לחח6 %יוד  'ד5עי65 ר;"5 נדגרי  נקר6מ סהפלמ  ולין עפו.  לחסוו נגווג* ת6נ6 נ' ת"ג יחרו תוסר וכמ"פ כיוע. א עגור  סעוליוה  ההריס סיו לי  יהברר.לו מפי  כילתו  נדהוהו  סוזש~ו סעורך  סררי כל  מלסהפלל ועתניס מניתיס Sh~P גל ח"וסיו

 בע"ח וכמים נד6. ור6 גד6 דp~nh 6 נ5סו ;"5 כמהמרס ערס חיי נק' ושמורס סעס. חיין
נענע



 17ייג רשער
 ררוסי 3סער ע"ס 36י"ע nlnSIu סד'נעכין
 . לפ"6  פמווות ונסער סס ונפ"ך פ"66ני"ע
  17161  קרוסהו ערך כל5 ורוויס סוס 6יגועכ"ז

 זנחוועטו נתענו ס:'כ עד . סמע5יו05עו5ס
 וסדרגוח ססהלס5ית דרך ו6ורסמקדוסתש
 ס6גו חולין כעסו סעו5ס סנזס ערענימות
 סקרוסס סחורס 6מנס חי5. מגסנ נסןגוסגין
qbסורסס ממקור וירוס נסת5ם5ס סי6 סגס 

 5עו5ס DS,Pn סיעור 6ין יזררנוח נקרססע5יון
 סר6סונס קוחתס ענ"ז . 5מדרגסווומררגס

 דלכס ר,שית סרסס נמקור ססי6כמו
 סכ51ס . סעעס נזס גש ק6י כוק6ינקדם
 סגס . ח"ו חו5 מנסג נס 5גסוג 61סורקורם

 51ז6ח . סמטונפ" נווקומוה 6סור נר"מססלסור
 וספ5יטסחווירו

 רזאי
 תלק )נכו 61מרו 3עונסו

 וסיפי' נ,ס. ס' דנר כי נכ55 610 סגס 6'(לט
 תכרתופ'רו"5סכרחנעס"ו סכרח קר6דס6י
 נקנר עלוס ס"ח ~rnlh 61מרו 5עס"ג.מכרח
 גס6םרו5טלם05ממקוס מגיס. o~hnערוס
 6סרו כניסה6 5ני כנקת6 מני ו6ף5מקוס.
 מטעס . ע"ם לטלטלס ג' ע'ג "חרי לגזוסר
 )ונן . עויזדמ סר6סונס נקווסחס 5עלסססי6
 ע5יון מעו5ס סי6 נסמחו ססורם ס6רס6פי'
 ל1 ויקק סעליוגיס. מסע141מ מ6ר.וננוס

נסכ~
 מרס 6יזס לטסרח לסחדנק נכוגרי מתסנס

 גס סמחשנס גז"ח לילך רם6י 610 .גכונס
 נדיגי ד"ת ססרסור י56ו . סמטוכפיסנמקומומ
 פחסיס ר"ח 61קס דיניס מ"רי 6ו 61ס~מ.גגעיס

 : סמטינפיס( נמקומוח6םור
 דקנ"ס נזוסל sffr מ6מרס ענין נ"כוהוא

 ססעו5מומ ם6עפ"י 6101 . חרו6ורייח6
 וסיטייס וססח5ס15ת סדרגס דרך כעססעכי'
 6נ5 . ו,נוינו רק סו6 כ"ז . נערךקרוסתסרניס
 ח"1. מקומומכ55 טיכוי סוסחעוק 6ין ימ'מ~ו

 סקדוסס. נסחנס 651 סכיוזי hS ס' 6ניוכמ"ס
 qhi סהוס"ק כן ע"ס. ג' נסער לוזעלס נ6ורךכמ"ס

 עממומ. רנוח סדרגותכיילדסונסה5סלסורך

 סי"עכ"
IhS 'וכקדוסוזס . כ5ל נסחנת0מקדוסת 

 כ6מל סתתחון. סעו5ס נוס גס עומדתסר6סונ'
 . סרסס נמקור ית' 6הו נ6מלסיחס

 סוס 53"
 י% ס11נרו 6עפ"י 6מנס כ55. מקוס וסיגויחי5וק
 ס"ין כלל. סינוי סוס 53י שויס סיוקווווחכ5

 וע1נס 65חרותו ח1גניס סנוטונפיסווקומיה
 סתוס"ק קרוסת נעניןע051 סו6 וכן יתנ/קדוסהו
 נמנו16' נס 5סרסר גס לדנר נ,סרנו 6נחכועכ"ז

 וסינוי חי5וק יס וד6י מנריכו ניסנוטונפוח.
  סחוס"ק 6נ5 כמוסנחנ6רססנ"ולך.וזקומות
  ווקרוסהס  ירירהס ל6כסה:חסבסבת3ע15ווחס
 נעונס מר16ח עיניט סטת רק . סע5יוןו6ורס
 סחע"ס  %מררור  ולכן ספכימי 61ורסקרוסחס

 ב,תת כי .  תתורתך נפל"ית  ו,ביטס  עיכיגל
 סמס סתריס פנימיוח סמוס"קסס ו6ורערופה

 סע5יון 6ורס נקדוסת ומ6יריס ונג5יסמפורסיס
 ע1גס לםנול יכ51ות  6ין סעיניט רק . סו6כ6סר

 : 610 כ6סר ו6ולסקרוסתס
 ירידתס דרך סי6 6ף ולזאת כתפרק

  וומדרגס1ססת5ס15חס
 לסמ5נם ענמס 5מגמס 5עולס. ומעו5סלפררגמ

 ענין כפי . סעילס 'ullb  נועניכי לדנר  עולס3כ5
 קדוסתס 5סני5  סיוכ5 כדי סעו5ס 16תווערך
  5ססעולס.גתלנטס 5נ6 ס3רדתס עי161רס.
 וספורין סעעס זס ועניני נערכי 5ונרג"כ
  *בולירויה  סעולמ סיוכלוס כרי  ע5מ6דס6י
 .  3חחתוליס  חרברת ססי% einh  eh%ורס.
  פניחיס  ועניגיס חורס  גופי 3סס סיירומזת
 תכיח. 6ז ער  מעלגבוס גבוס . לפנימיסופנימיס
 ונפ' . כף "b'c 6' קנ"נ נסע5מך גזוסלועיין

  כ5מסדענירקנ"ס 6ר"יוד6י 3' קמ"סמו5רומ
נ6רע6
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hP~hs6נלק וגש . כו' דחכמח6 נלזת סוס נל 

 6ינ1ן6רתין תופתחו6מרכויכמסטנין 6'רשי
 ע"נ סיף נ"מ 3ס5ח ונס כו'. ד16לייח6ומלילין
 3פחגמי hS)nDh5 5ן 6ימ נמס נו' פחחר"6

 נ6וריי' ע"נ סוף ק5"ד מולדות ונפ' . כו'6וריית6
 פרטות וסם כו' חתימין ע65ין רזין כ5קינון
 וסמדרמח סעעמומ רמ6וח סרגי כלעניני

 סגורס3פי ולכן . ירידחס דרך 3סססנתלנסס
 סמא וגליך. סתיס 6יסי כינס ד6ורייתסזוסר
 סדרךסנסחר סו6ססו6 ספי' מנין 5כ5מ613ר
 .bSh 3ס. ווונ61ר מפורם נח31 5ע.ם6ינ1מסתור
 ודרך . נדנריס נרם; "לו סענייניס ונטמןסנסהר
 מקר6ססו6כמונ ספסוטוס5 סו6 פנססנג5ס
 כחוג נספר סר6יתי כמו .)1ל6 נס ומנ61רמפורס
 לחכמת קור6יס מס מפני מענין ע5 מחקרמלחד
 נסס56ל1 סמ3ין מי ס65 נסתר. 3סססקנסס
 ומנינים. יודעים ס6ינס "הנטיס גנליס.סם
hS~לפיס יודעיס 6יכס מקרל סל פמוטו מנם ים 
 . ממס נסתרס דרכו 11קר6 סל ספסוטו גס05561
 3סעל1חך זומר ועיין מתירן(. מס ססומירן
 דנכל יהור-מ" מלי ת3ינין כמס 31' 6יקמיט
 "י 1כ5 . ע"ס כו'. ע5"ין רזין 6ית 1מל0מלס

  תכמתו רה כפי סנימיומ גסחריעומקמסתכן
 וסגיונו עסקו  ורוב לננו. טסרמ סכלווקדוסתקי
 6מנסנס.

~lPU  
 סוד  מורס סטעמי

 סכיסס רנרי סמס . סחויס  סחרי דילםלנחמתן גבחת"
p*nwידעם 65 61ים מנריוחיו ומעתיקן  יומין 

  נתי'נסמש מסיג 6פר סר"סוןסו6 לניטעדייזרק

לנמנמי
 על6ס בזיסר5 מסחכן סיס מבס . דיל'

  tul~spo וסתכהות סתוס"9 סל לנסייח6נסתתר
 ומטח  סע*ין מרפס בפורס לפגיו גלויותסיו
 מכי' ו6םחלק חט66סר

 ונתבלגן על6ס סזיסרי
 סנהיבות  גס נסתמי סע*וגי. ססררי'ונתערבבו
 סשיוח% סוד ר6וריהזו רחכי1ח% שיוניומנילז

 nS?pnD3 פקדות במעמר וגס וילס.לנססה,

 s~r ס,יורו עד h))Sw. ר6חנסס יףסתוס"9
 עכ"ז  הספחן. פסקס סיני עלסר  פעיזרוישר6ל
 ר6וריי' סגסמח6 פניוויוה עומק רע לסשינ  זכו65
Sjbנתי' לן 

 סנסתח"
 יערס ער5טר לנסייח%.

  כ5 על רוחו 6ח ית' סו%  ויפפוך  יוהרוסרות
 שירוח כניבוח רחכמח6  הנועין יהגלו vh .3פר

 כיישם . דילס נפווח%לנפתח6 סעליוגססתכווס
 בססוhSh 6 מסתכלי ל6 רעלתי  טפסיןכו' גופי לס 5וריית66ית ן' יהב  נסעלוחךננוסר

לבוסי
 חסחכלן ל, יתיר רירעין  11yh  כי'.
 ססו6 תהום דייסו 3גיפhSh 6כלבוסן

 לנוס"
. 

 על6ס6ינוןד9יימונטור6 דיילכן ענדיתכימין
 hSh מסתכלי ל6דמיני

 עער6 ר5יסי בנסממ"

 וכמ"מ ד6וריימ6. דנסוזה, 3נסמת6למסתכל, זווינין רקתי bnSu51  יוחס.  6וריית6רכל"
  ייריה עוד יכשף ע6 מוריך 6מ רו6וח עיניךוסיו
 לנריקים סנננו ר6סין  יום סל סקור עניןוסיף
 מנרהיעס חמס ווותיק סירס  חסרז"ללעשללעיל.
 ססו6 כידוע סעדן סוד 6101 . צ( ע ח'  ונרריסכו'

 חטרו קודם ו6דס"ר דנפוות6. נחמתךסוחף
 . סנ"ל בערן מסמכיו סיס ומחוכו נגן דלסיס

 סנתינ' כ"מ וימנו נסתליס rhn "סרונתט6ו
 סודסגרופי וסול 16מג'ט.  לכוגורםמשיונס.
 כמשל נמרוס כחונס סי6 כלסר די5ס6ותיות
 מזמוני רזם  חסליס נמדרם חוזיו ועל נ'. סערסיף
 פל  פרסיוחיס  ניחס ל5 כו' מרכס :o)b ירע ל6ג'

 מי כל עלססדר גיחנו hSnShnמורסעלססרר
 ולסחיו' 'I~SIP  לנזי6' יכול סיס נסןמיד קורלססו6
  סספרפ ענין ק5ח לניר ונבוב כו':מתים

סחרי
 : סמ5ומ על סורום' סתורס לרותח "ור

 )סוטסנא*( למדי דזע הנה כספרק
 מ5וס גל כי רמנ"ידרם

 ו6ת גנר סמגוס 6ח תלססכחונ 6ור.והורס
סמזרס



 מ46ר6ל6 6יט מסנר לך לוסל ג16ר.סמורס
~DSכעס qh מניגס6ל"לפיסעס. מנוס.6יכס 
 6ףחורסמנינסלשולס. לעיס מקיר 6ור:מס

 מניגר14מנלט גס יעסיק געידג6 דתורסומסיק
 לb')h 6 מנס לעגי נס עסיק יל6נחירנו
 געידג6 דעםיקנסגין 3עית6 נין מטסמללס.
 וכן : מגלם b15h 65 מגגי לעגי 03 ,עסיקרל6
 מכגסמטס61יןענירסמכנס עצירם ס0טמרו
 מס מטס מסמלי"ג נזוקר ינוע וכןמורס.
 סנ6דס. ונירים 6יגריס סחר"ג ננדמטויס
 מתקרם כרפוי ס' ממנות 6תת ס6דס31עפות
 ומתיס16מו. נגרס סמכתן ס36ר פוחו ירשעל
 ס'6טרל6 וותרת  6תת לידו ונזדמן ג6 606ר

 עליו6רז"ל 6סר עם6ס.מעטנסתמנעופיושול6
 ענר ול* 046 יסג ד9רושין( פ"9)נירג0ליוי
 וגתקרס נטמר . מנום כעיס' סכר 4 טמגיןענירס
 לוחו ומחף נגרס סיזכוון מפלטי שניר קותוג"כ

 וחי ס6דס יוחס יעמס 6פר סמכות 56םכמם-ס
 כשסירס למכס . חי 6ים גקר6 סו6 ם6ז3סס
 וכמגם וגרפך. נסרו יכל 3ס כתיג נתורסעוסק
 סג6' נהורס. יעסיק גרבצו חס 6'( רן)ערונין
 יעסוקנתורס חמננרונו ססלר6סך. חן 4יחכי
 תם כו'. נמורס יעסוק מעיו גנני חם ט:ס"'
 מרפק. גררו ולכל סכ6' יעסוקנחורס גופונכל
 ונמדרג ימרו ונמנתומ6 פ"נ מנס 3ויקר6וכיס

 מחקירי סתורס עסק מע"י uffs*חסלי'שמור
 ולכן כולס. וכרומיו וגידיו סנריו כלושדככיס
 עון ח"ו למיפיך וק . כ1ל0 ככנר וימ"חקמרו
 על 3ענרו כ* כולס. כנגר ג"כ 610 חורםגיט1ל
 יגיר 16 ס36ר 16חו רק נפנס ס.. ממנ1'6תת
 7161 סקדוסס ם5 ססחיוח גנגס. סמכייןלנד

IIQ5PO6נר כ5 ע5 מסורס י% סוהס סס סור 
 ר"ל. 3" סריס דס"6 ומותך ח"ו. סימטמסתלקת
 נעון 6נ5 6נר. מ16תו חסר מוס נע5ונעמס
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 וגידיו וסנריו כל 6ח פינס סו6 ת"ו תורסניטי
 ניפו כל סל סקדוסס וחיומ . כעס כחותיווכל

 4 סיין וימס כנזח חינף געסס 6101מסתלקת
 וכס6רז'5 חייךוכר. סו6 כי כמים ח"ו.סוסחיות
r~u)'למס סיס כדגי 6דס ותעכס מ"ר ע"נ( נ 
 מניס דגים מס לך לומר סיס לרני ג"6נמחלו
 כיון ג'6 כך מתים מיד סמים מן ספורסיןכיון

 גרסת סי6 )כך מתים. מיי סמורס מןספורסין
 סכ"ל(.ערע"מ פסוק על מקס"נ למזסי"1'חגקוק

  ח"ה 6וף נמיך תיומן ימ6 ניני מס וימיניס'פ
 6חפרסו ו6י 63וריימ6  היותייסו מחג"קרי
 06 06 ס' )ורכות חסרו'ל . מתיס סירפנס
 נמעסיו. יפמפם עליו נפיס מיסורי 6וסר61ס
 ילכ6ורס . מורס 33יטול יתלם מנ6 1ל6פספס
 סל6 ת"1 תורס גיטך עון נידו סים כיוןיפ65

 6מגס 1ל6מנ6. 6מר 61יך יותרמוס6יןלךמנ6
 ם65 סט ספיתם 3מס מוס 5fft רפ"י גזסרכנר
 . עליו ל63 סללו סיסורין רפוין סיסיו עוןמנ6
 כגנד מרס יםלס 6יס מפועל יחל מדתו כיוסוף
 על נחט16 ופנס פקלקל ס6נר ס16ח1 .וגרס
 ותכלית . יסורין עליו מניף ענבו סונרפוחו
 ינין סיסורין סוזתוך כרי גוס- ימנרךכיונמו
 5נו Sh ויסיג . נקו תט6 6יזס ע5 ויסעסירס
 רו6ס ס6ס tfft לי. ורפף ועחנוסג מוססלסיום
 וינין גמעפיו יפספס עליו ג6יס סיסורין6דס
 גירו "נ, 1ל6 פרפם ו6ס סיסורין. ממוךדרכו
 סיסיו 16פן 1nlhs1 6נר ניצוחו חט6 6פרעון
 ככנר מרס עליו 5נ6 דוקק סיסוריןסללור16ין
 תורס נעוןניטו5 כי הורס נניטול ימלסהדס.
 610 ח"ו כיט1לס כי מרס. גגנר מרס סייךל6

 : כנ"ל סיסים 6נר ופיוס מקיס 6יזס גיפינוגעלכל
 . ח"ו 6, נסער כרס"ל סו" סנר. ם5ופעמו

  הלויות סמנו' 50 סעייון מרססממקיר
m~lcplסמרכנס ופרקי קימם כמיעור נסוד 

סי



 רשערא
 פרטיח מניס סכ5 . כ3יכי5 סע5יון ס6דססיד

 6' וכת נע51ס וכ6ח, ק0ור סע5יוןסורסס
 נ"כ ססו6 ס6רס כ5 זס וכן קימסמס0יעור
 וכ5 ופרקיו ונידיו 6נר*ו 3כ5 ומסידרוותוקן
 וסיעיר סמרכיס. דמות גחננית . כתתיופרטי
 ניד 6ו 6נר ננד מכיוגח מניס נ5 %,"תקומס.
 כ5%ת סי6 סתוס"ק 6מנס . סג6רס פרטי6י

 כ5 נני סקי5ס סי6 לכן . ננ"5 כי5ןסעו5מות
 : מרפ6 נסרו לכל ג"כ סי6 ו5כןסמניח.
 גיחרון סחוס"ק יתירס ז6ת ועור לפרק

 ע5 נס קדוסס ותוספות16ל
 כ5 ס6דס קייס ch סגס ניחד. כי5ן סמנוחכ5

  כך6וי  סיוויפי נסוווות  כ%ן  וונוחסחרי"ג
 וקדוס'. וטסרס ו3כוונס ודקדוקיס0 פרטיסס3כל
706rh ופרקיו 6נריו 3כ5 כ%ו ס6דס גע0ס 
 ע5יס0 ס04רס גווורס מרכנס כתוחיו1כ5

 ערוך 6ין עכ"ו כען. סמנוח 50 ע~ונססקדו0ס
 עונ0 לטי5 סמנית 61ור קרוסת כ%ורמיון
 ע5 נסרס חופיע 06ר סתוס"ק ו6ורקדו0ת
 ר6סיח כי . כר6וי נס וסוגס סעוסקס6רס
 ו01ורס מע5ס 5מע5 סגנס ט61 נקדםדרכס

 כג"5. יחר כין סמנות סע5יוןס5סקוו0ס61ור
 כ5 ע5 ומרוממהו וווגדלתו סחורס 3פ'וז"ס

 וכן . כ%ן סמנוה ווע(י כ5 ע5 סיינוסמעפיס
 כ1לן סמנוח סכ5 דפ"ס פ"6 גירו50מי"וורו

 6ורס  תפכין ch~ סמנוס וויר  ורוסת כייגם י  סתורס מן וי לד3ר ס11מ6יכן
 וע"יתע0ס 13 וסתפלחפר סדנר 16חועל
  נעת סיהו לפי רי  יליסם  סורש 6ינוסמניס.
 נסן סנע0ס 6חר 6נ5 . נסס בע(יהססהמס
 מסס ומסח5ק  מהילס וס,ור  סירופסמנוחן
 מקיס כ5 סחוס*ק "נ5 כנר6שונס. וג60רחי:ף

 קדוסח 6: פעס וקרוסח' "ורס וחיפיע0חזרית
  ממביבו  כתו  תהירבזרופתו. ונס6ר 5ו תסיסעו5ס

 %הר חריין מיו'  (תסתיםי '( כ"ול יו ןמגבברייה'
  ירויש*  בלללהן)ויפי  הפיליווהץ%'פשהפהייי  ולבןמבי  יגמין.  והימי(יערושס  הליהןסבע(ס
 נחוכס  ייינתיס  ססיי  סחורס  פו'ייוהמת)וה
 נס 6יר והירי4 מניס נר כי ס:חונ 1ים5כויןנקר6. רמיוי רלי  1'ל  3רברישס  ווירי  יך  וליה . 4ףפעס
 גסיוו סנ"5 פירטס("5 ע"פי סטכר סעניןע"(
 716 ומס שעס.  ליי 656 )נ6יר  6יט נר מססש

 5עגין עשוסספר0גיליסס וסס,"c51us 5.מ6יר
 נ"כ לפרסו 61פ0ר . 5ס6דס וססנ5םססגכס
 נין וססנד5 סספר0  ליבין גס  סכהובסירהח
 "ל:  ינ רמגילס סהיויר3ברייתי יסי%יה "ישוזוס
 ותיוחן סקדוסס 6ותס סגס hSh עורולא

 ומהיי סמקדסיס סמ15ת  סלו6ורן
 ווקרוסוו רק וג0פע ג5קת סו6 סמקיימס.לש6רם
 מנרמס 05 5יח סווניס כי  סהוש"י.  סל161רס
 קדוסת יינר רק כ55 ו6ור וקדוסס חיוהסיס

  סמטס. 6יתר4 גענין סכתונוח סתורס6ותיות
 וחורס ו%וס  נר כי שי:יןבכהוב ~rr'  ילייןנשוים
 כ55 6יר סיס 3ענמס  לס  ס6ין  כיביוסנריור.
 סעסקנחורס סנס ור6י נס. סמ6יר ווס6וררק
 כ5יס. 6ין נ"כ .  ת"1 כל5 סמנ1ח קייס 53י5יד

 6'( )י"( דנרניח 3ffb31  6ין5י.  ייהורסחורס 56" 5ו  6ין  סיוהר כל Dtp)  וייוזוהכמ0ר,"5
 חסו3ס חכמס תגליח דרג6 נפומיסמרנ65
 363י1 ו13עט 1סוגס קור6  6יס ינוי  650וווע"ט
  5עופיסס hSh  נ%מר ל%  %מריסם ט'31רנו
 תורס יודע פס61  מי כnfft . 5 רנסונ0ווית
 נרפכס 5עו5סם6 ינ" 650 6 מוטנ עוסס1"ינו
 . פל"ס רנס 3ויקר6 וכ"ס . פניו ע5סס5י6

  ע"3 ר"( ס'  סתוה  ונווסר עקנ. גמו3חגחומ6

 bnSP 3ס6י נ6ירייח6 611ןך06תר5 כ5ד6ר"י
 וו6ן וכbnNSC 5 עימ6 ירית טנין עונדיןומסנ5

 ע31דין ענוין  ולhnSu' 6 כ'(6יד6סתד635ורייומ
טבץ



שער
 ל6 אר"י כו'. ס6י 651 ס6י 65 ירימ ל6טנין
 עד . כ% טנין עינרין 4ס דלייך מ6ן hShחק

 סעוסקנתולרש כ5 נ'( )י"ז יעץ נשק.ס6מרו
 קיום גלתי כי . קלוס 4 ס6ין כמי דאסלנו

 5סת6תז נמס דגר rb ח"וסמנ1ח
~cpnoSl כרמיון נו. ולמתקיי עליו שרוח סחורס 6ורגו 

 מקנלת ס6יר ענמוח כמנס פתילס. נל6ס16ר
 וז"ל געגינס סכלויות סחורה מלותיךסקווש
 תייס טחנת ססי6 תורס נקולס סחולסגפ'

 6ל6 לעוסקיס 16 ללומדיס 6מר ו~. .לעוסיס
 עד חיי סנימנת סי6 ססתורס ומלהעסיס
 . נחוכס סכהיגות סמטת רעומי גטזקדוסס
 מייק סו6 06 ם6ף גחקתי נחנחומ%6כן6מרו
 : ח"ו נלוס ניח 6ין נתורם עוסקו6ש
 סרסן נסקור מסמלית כמג'ל כ"כ נוסוהמעם

 סמרכ3ס פרקי נסירור וחלויותקשורר
 סעליון סרם ומקיר . סעליוניט וכחוססעולמ1'

 סעו14' כ5 מעל נעלס מ"ר סי6 סחוס'קסל
 כולס נפנימיות סמתפמטח וסיף כולסוושכתוח
 . קדוסמס ופפעת תיוחס עכס ממגסומקנליס

 וסקרופס סחיוח ומופעת ס4תנת סי6לכן

"1hotכזל 5סמטח : 
 סי6 עסקסמור ומזהסטעסג'כ. לאפרק

 סנפם סל כיסעונו' עלמנפר'
 ז6מ מ*ו מגחות( )סוף כמ6מרסז'לסחוט6מ.

 סכל ומסיק כו'. ולתט6תסחורסלעולסלמכתס
 sip~ ל* 6"נסעיסקינחורס

 1ל6 מנחס 1ל6
nbDn6י .etbl ונססות גי. ש גתגתומ6 וכש 
 לפי ס' 6ל וסוגו דנריס עמכם lfip פליחרנס

 לנו pb1 6ט עניים כר. 16מריססיפר6ל
 פנקס 6גי דנריס סקנ'ס 6זל קרנטתלישג*6
 ובין עוגותיכס. כל על 5כס מותל ובגיט:
 נעכין ויקסל ונחנתומ6 כף. ד"ת 6ל6דנדי'
 יסרבל סל עוגותיסס גה6 ססו6 קמרוסברה

 "1סוד
 . יטלטל סל עוטמיסס טס6 130ססתורס
 סרנס ענירו' כענר 6רס פ"ס סמ"רונהד"6
 וקורב תכונס ועכס וחזר כו'. מיחס ע14וקנסו
 מדרם שגס ומנס וכתוניס נני6יסתורס
 עליו נסרו 6פ" חכמים וטימר וסגדוחמלכוח
 ונווסר ט'. ממנו מענירן סקנ"ס תירוחמ6ס
 לסו 6ית כמס כו' פתח ר"י 6' קנ"טסלח
 כמס . דקנ"ס 3פו5חג6 ל6סחכל6 גס6לנני
 מש רכל ד16ריית6. נמלי ל6סתכל6 לסו6ית

 קירנגין כל מקרינ כ6ל1 163ריימ6ד6מתדל
 וקכ'ום 656 עוי ול6 קכ"ס למכי'דעלמ6
 כור"יין כמס לי ומתקגין תינוי כל עלמכפי4'
'bn5wS?nh~I סבין חמורי מעיטת קותן על וגס 
 מכתיח.,כמסרז"ל סחורס ~pD מכפריסקרננו'
 סו6 ונמואס נזית 6י( י"ת )רזס עליננגי
 וכן נדיח. 'סו6 מהכפר 6נל מתגפרוקינו

 מסקרנת יותר תזמ גדול ע"3( ג'6מרו)מגילס
 מ6ן ועיד כו' ת"ח 6' ליס נו ומוסרתמידין.
 ול6 לקרנכין hS סנטריך 65 נ16ריית6דלעי
 וקסוה6 זזכל6 עויף 6וריית6 רס6לעליון

 דרכי דרכים כתיג וע"ד דכל6.רמסימגוח6
 61ין מודתך מוסני לנ סקוס וכתיג וכו'טעט
 ונמכחס נזפת ע'3 פ' קיוסיס ו3פ' מכסיל.לסו
 דד"ת לגין 6מ6י נד"ח 610 מתכפר 36לכו'

 ~olnplh כמס דעלמ6 קרנגין כ5 עלמלקין
 כו' nhunS1 למנתש לעולס מתורס ז6תדכתינ
 6"5 דעלמ6. קרנגין כל לקני5, '16ריית6מקיל
 בע"נ 63ורייחS1nch1_Ihn 6 רכל ודקי סו6סכי

 מכל לי ניחך מלעילם עונגך עלי'ד6תנזר
 ל6 וח"ח . ויתקרע עינכם וססו6 ועל1וןקרננין
 6% 5ע5מק מ"ג"הדכי

 גמליי
 . כו' י16ריימ6

 ס' יני ירוט כי רכחינ  בתקרי קדופס61ורייח6

 מ6ן וע"ד על*ס.  סריסי ממ6 רסיס  *ודייה*ור6
 h)hn . כר בתקרם ולנתר 6חדכי נסד6מתדל

קזוסס
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 קרוסין נ5 ע5 דס5יקת קדחס י6יריית6קוחס
 נטלו קמרו ע"6 ק' וירק ונוזד"סנ ע"ס.כו'

 היעסק יל, ס6י ס"ורס נטלם 65סקדננוה
 דקריי יתיר לי' ויחסני נתורה ליעסקנקרנגו'
 נמנילס לסם מוחל וקני נתורס יעסקו S"bכר
 סחורם ו6ח סנ6מר םנעולס. סקרנכיח מכ5יותר
 עולס נטניל סחורס nhr כו' כמנחסלע51ם
 דמדכר מ6ן ס6י כרוספי6י 6"ר לו'. מגתסבם3*5
 נריח כו' דקרגגיי עגיינ8 ונ"מך נב"כנפומף
 b~h3hS דמדכרןקוני' מל8כי8 ד6יטן 610כרוש
 עוד וקמרו 64'טינו. לי' למענד יכלין ד65לף

  ימס פכ'ס ס6"ר  ונחדיד %( )רז דנרמ'נפ"נ
 וכו' נטיו כנחלים דכתי 5כחליס 6סליסגממכו
 )וע5ין נחלי נוס לך לומה ג1' נו נטעכ6סליס

 6מ מעליס 6סלי' :Iqh לטסלס מטומ6ס ס6דס6ח
 מפכי סם ונפיח זכות. לכף פונס מכףס6דס
 מן טסרס מקוס סללו מיס מס כו' לנךכמיס
 מקוס ד"ת .כך כף געולס ננר6 6סר 5S)S1ימר4
 נ6 מוסנומיסס.. מקומו' נכ5 ליסרם סןטסרס
 6ח סמטסרת מתורס סל כתם גדולם כמסול6ס
  "יסטסורי'  שביחרחריחיע4בש לגייסדרס מענודי 6פי חסונ' סעוסין נזמן Sh~Pפוסעי

 סלמס סתסצס עיקר כי שים. כו'וטסרמס
 עסק ע"י רק סו6 . מ6סגס ססי6ס6ממימ

 "ת 6וסנ מתורס גמע15ת כמזם כרפויסתורי
I.olpn~למולחךכו'וסחזירנו לניט ססיננו ונכסס 
 6' כ"6 ויקרץ וגנוסר יפכיך. סלימסגמסוגס

 מקנ"ס. רחיקסו6 6תרחיקמ16ריית6 3'נכד
 . גסדי' קנ"ס 5" קיינ "ורייקך דקרינומקן
 כמזם סחורס 8סנח תכסס פסעיס כ5 ע5כי

 יפשיי'  ווויהרו מפסוק. ע"נ ם-ג ם6זרנהד'6
 סהלי5 ונט מח,ירו5מוטנ. סמ8ורסנסטיכס(
 לנסמ'ד מנכסו or מט) נך פגע 6ס 3'(נג"ג
 נתאווש קמרו ,ס וכעין וכן: נימות סו6 6נן06

 לקסחיקך יארך ch: 63' פכז3 331'ל ע"ס. ס6זינוש
 4ד מזמור סוף תס5יס 31מורם . 3ד"מממחסו
ehיגסזרס6כי5סו עליך עמד wp5 מורר, טל 
 נ'ג חוזן כד לרזי ע"6 ק"ל ויסג ו3זוסר .כר

 163ריית6 יתעסק לגני' 6תיין איפיןדסרסורין
 hPJ סטרך ססו6 כד h'1h מני' יתענלוןוכדין
 לגני ליס מסיך יס6 35"ג 5י' למפתי6תי

  מנף: ויתפרם16ריית6
 וסרך. סמחננר כמעין ונעמס סחורס נכר שינ'

 סכמו מנע. מענין ע"ז גס לפרסו מקיסוים
 נפרנס ונסתת סלפעמי'גרפס 6ף סגונעממעין
 ומזלך ומחגנר ונוקע טנע עכ"זסו6 . וטיטדפס
 ויתגלם יהגנר סימיס סנרנות ער מעט.מעט
 נפויס נחורת סעוסק כן כמקז. ויתפרטלנמיי
qhoh ענומיס ותט6' נעווט' מתלם נתלכלך 

 עכ"ז ח"ו. סר*  מגילוח וטיט נרפד מקדוגטנע
  סורקי נטוח לנו נכף יס6 סמורנו יס9ע"י

  וסולך מהגנר וסטוב למוטב.  יחוירו מנססינוור
 יתגבר בסכרת מלסוף  ער העט. מעט  סרעסבועל

 מחקרפ וסוף .  לנתרי גכו4 ויחפסטסטונ
 סס 6מר וכן בכולו. טסרס ופרתסווטימ6חו
,tmen1וסגעלס סימר כריסון גרייתסיד לסיוח 

 וכמ"ע חחלס. בו סרעפסיסוליבוןמפינולגיעולי
 מיננתו םסי6 כו' כ6ם רברי כס סל, כ"4(3יימי

 ססתורס ויקס5 נחגחומ6 וכ"ל ט'.ומבסרחו
 ת"ח: פל  וכליותן לנןמטמרת

 ססורשססע5יון מטעססנ"ל והכל לבפיק
50p.oln~ 6כל מעל סי 

 6' לנפטי כמסול סו6  וסעגין . כולםסעילהוח
 שירבט 6מן  סעשס סכל ז"ל פ6מר טעשפ"כ(
 סעגין ק ע"ס.  שפמיו כל על 4 מוחליןכחו
 פרנס מעורר 610 נישוי. סתורס מסעסע'י

 עליון 716 מפעת ו5סספיע לס6נ*5סע14ן.
 6ם רספי ורספיס . כולס סע51מות ע5וקזוסס

פלסבת



שער
 וסזוסמות סטומ6ו' כל ולכל1ח לגרס נורקס5ס3ח
 %ספיר לסמקום סע%מוח נכל נמעםיוסנרם
 . גחנירו 6' יחד 5סמקסר סע5יונס נקדוססעוד
 גהקגיס סקלקילי' וכo~hSnnb 5 ספנמיסוכל
 יתירת6 ותדות6 וס0מתס . מחנניס ססריסו'וגל
 כי וגם סעילמוח. נכל מחרנס מעליוןוקור
 זכ5 03רפוסעליון. (ikipn סיגו 0כלדנרינוע
'6

 מיסרי
 מקות סו6 נצמתו סל מעליון סורס

 סחוט6ת סנפם פגמי כל לכן סקדוסס. ממהורס6'
 מעסק ע"י נתוס"ק נסרסס ונממקיסגחקניס

 תעית  שפייות ס' חווית וכמס"ס כרשי.נס
 ח"ו ממור0ס סנפם נכרתם ס6ף6סכ3רגפר.
 סתוס"ק . ח"ו מרע מנו15ח נעמקי פל6יסוחרר
 ממסנריס ויז1ני6ס מקימם סי6 נסמעוסק
 6ור היחרזן נ3חתילס לסהקפר דוחסומפיכס
 ר חגיך 6'( )ז' רמעניוץ נפיק 11'פסחוום"ק.
 חורתו אמס גחורס סעוסק כל יקומר3נ6ס
 ט' סי6 חיים ען סנ6מר תייס מס לונענית
 נמכילת6 אסלו ט'. חייס מנ6 מושי כי161מר
 לממס סק3"ס 6"ל רופדך ס' 6ני כי חילמס
 רפו6ס לכס פנחתי מורס ייפר6ל o~sקמור
 סס os~n כי סג* 5כס סי6 חייס 5כסס*6

 נוסת ז"ל סר6סונש upn %ק5מ1נ6יסס
 לעירר כדי . 6וחיומ סכ"3 סדר עיפיסוירוי
 מקיטרמ סי6 6מר נפמו 50 סעליוןסרם

 ילקד0ס: לטסרס נחוס'קונ6חזח
 יתנרך נחורחו ודנוק קצור o~hon עודוכל

 ח6יור סיqh 6 תמיר. יסגרע6סגחס
 יפול סל6 ועניניו דרכיו נכל ומבמרמו146
 ע"ס. פקו רנס נסכות כמום ת"ו. סינרגרפת
 סני 6פי במגי" נתמור תר45%םונזדרע
 ינס'ר pb לך bDnh ל6 למען ולמרחךנפרזי
 יגר 6ין נלוו ססמורס ומי ממורס 6לסולם
 ס6"ז ונתדית 13. טנא 6% 3ו מולטסרע

 5*1סור

 סגוחן כ5 מסגיי 6)ור דר'ג ת36וחרפטת
 . קמים דנריס  עמרס  )ומט מענילין לנו עלד"ח

 . סטומ סרסזלי . חרג הלסורי . עגירססרסורי
 סרסורי ,נוח. סרסורי סרע. יגרסרסורי
 סרסורי זרס. ענודס סרסורי רעס.6סס
 ומלנסחו . גטקס דנריס סרסורי . ורם 703עול
 . גכוכס מרס וכל פניו על ט 1יי6תעגור(
 סגלות נעכיגי יכרו מפתויי מתיירקוקינו
 לכל נידו מסור יגרו כי וחעטגותיו.מעולם
 והעמידנו חגתסו ונעמיס יטנו. יחפת6פר
 דרכיו כל ועל 16רסנקרן

 נגס.
 סחויס 6ור

 נעטן 1%6 סס סע51ס וס עניני כ5 סגםעד
 )קדושין 1"5 כמ6מרס כר16י. וגמסק5 נמוסטונ
 כסס תורס גמסלם חס סס וסמתס ע"נ(ל'

 ניולס מכס גנו 6ת ססכס D1h5 מסלחייגם
 ,מן כל גגי לו וקמר מכתו ע5 רטיס לווסטת
 מס 1blon ona יזס 6כ% מכחך על זוסרטי'
 מעגיה 6חס ו6ס מתיירק 6תס וקיןמסגלך
 נרקתי נגי סק3'ס 6מר כך . גימם מעלסס"ס
 דגושה ! תורס 15 נרקתיינ"סר

 2:ם י4חגלין)*(6ס6תסעוםקין
 וסמכתנ 0מ0 *למיס נמסרים 6תס r*hגתורס
 וכו' סו6 01'ס עכתDh 3 סל6 סנ6מרגידו
 . יכו 86ת :ניייםי 6תס עין ו6ס ס6תמטיו
 ס"שוססאעוז5וק% 6חס נתורכןעוסקין
 ם "5 נעט לפתח 0כ6' גידונמסרים
 ני"תיי5סיכנל6תילו ספירתו וכמו לען.חטפת

 212ננותב
olhשגי עעושעגע' תנלץ למס חורס לו סקנס 

 51ש:לגננן
 טרונס'ם . פ4ס רגס גויקר6וכ"ס
 ומכווגח שייקרח סי6כי

 ע8י
 ישא6)ן 100* הסולן



 רשער1%
 ללפ"1'מוליו לו 'עסת לננו h~'"ch עד 6135ת
 2צן,,1בס:: עס6לקיווכ6מנס6מסלם
Sbתי . נידו מתעלס כפי ננ5 יתנ' לענןו רוחו 

 hSb 'נ'1. 1ל* ית' .כמ"ס3פ"קל3133סכיינרי1

 ' עי טל,ן::יע:ינו דגריחכי~י' 3'( )נ'דחגיגס
 . וכעסנים סטיוגיס ד"ת נמחלו למסכדר3ונומ
 a'b ס 2,, ווכוין6ת (ס דרן מסלךר3ן

 ופיעול . חוליו לטנע חיי לסניף לת5מיסמפרס
 Sb . ית"ם כו* btb( ', כן . oS~nnl עי"ס לנ מכווגין ד"ת qhלעולס
 לסוולט נגססכס תיונו פלכי וניול ווררכילומדיסן
 ועגיגיו סכל איחויי 33מד3ר 1%nh 1כן .חיל(
 צ 3תסגיליי~עלג פ 1נמכחוי61 פייררנס

 *גכ' סל6 7ע'וגיכס. סם. וילך 31ר"פנסעלוחך

 151:::1~שצ
 %,'."01.4': צות:ט
 '"סיסלסי' 6ס. PhSh n9Db"' חיו. עולסמיתח
 :::מ :ט ב rh 6סל נתוס"ק.מעסק
 לוס על כמגס )כענין דנוק טס61 חי 6יםנקרץ
 %ב נ צ קת5ס גחיי נחלקו ידםונ5

 ?S(1 עגין'גלדסגטוע חייה סי6 כיס6מת"נולס
 otpib עג"נ יסעכתג נ' )ע"ז 61רן"ל .כו'

 :ן יגעגע ::ג כרני 6רס ותעכס מ"7ע"3(
 ולסקקס לכחנס סתול' מניס דניס מס ט'סיס
 -לץ י3י עןל"ית osno וזן פפורסיסכיון
 לד סין ת7ע ולית כיון qh 6"3 ממי'שיר

 ועי' מעג'ג' נומיייו מיד סתויות מןספורסל
 *סיח כמבלס סוס כךכו' נמקוסחיותיגוומס ע:ילועש* גנניך לפפ1ס ר"עמתיס.וכןססיגו

 ' 'ולטס ומרע"ה 3'(. ס"6)3רכו)ז
 ת"ח 6וף 3מי6 חיותן ימ6 כוני מס סכינימ"פ
 מגס 6חפרסן 61י נ6ורייוו חיוחייסו מתני'מקרי

 סס חיים כי עקנ פ' 31חנחומ6 . מתיםמיג
 11י כללנו1נ6יס'

 מ~6 610 חייס ד"ח סנוף,
 ונווסר . ~פיסם סס חייס כי נקמר לכןכו'
 ייסר" חולקיסון זכ6ס 6' נ"נ לךלך

 ד6ורייח6
 תורמ כתיל ודקי כו' דקנ"ס 6ורחוי לסו516יף
 וגו' תווימסס'

~h)r 
 ד6סחרל מ6ן חולקים

 דיחפרס מ6ן רכל מגס יתפרס ול1636ליית6
 ד6חפרס כמס חד6 סעת6 "פיליוו6וריית6

 וכחיב וגו' חייך סי6 גי דכחי' דעלוו6וזחיי
 ונר'פ יוסיפ51ך. וטלוס חייס וסטת יגויסלירך

 "תרעי דקנ'ס דיסר6ל ח51קיסון (כ6סנסערותך
 דחיי 6ילנ6 יקמוט 16רייח6 אסון ויסגנסון
 עלמך 5ס6י חיין ויליה נס נר אחידוניס
 63וריימ' ד6סתול מ6ן דכ5 דקתי 5עימ6וחיין
 וכל . נתיין 61חיר חיין ליס 6ימ 6103חיד
 מ6וריית6 61תפיס ד6וריית6 וגלי דסביקוו6ן
 מ15י וכל חיין רמיה נגין מחיין מהפרסכ"ל1
 "nthD החיג ומ' 0ס חייס כי סמ"רחיין

 : ינו'  לסרךחשי
 כור6ס נ6וסרס עט1יט ולזאת לנפרק

 . ולילם יומט nuo1 13 יופיך ס(סמתורס DD" ימוס ל6 יחנרךמפיו
 חילק 610 כויס ת"ח ס(יסר 3סקדמתוכס"ס

 ד6וריית"חקיפ"
 כילק על ע65ס סו6 וכמס

 63וריית6 65סתר65 לנ"נ ליס געי 31ג"ככו'.
 נו וסניה  סס"י מגס  lpns~ 651 ולי5י6יממ6
 כקלו מנס ולמפרס 16 ולתעדי 61י וגייסיומס
 6מר rhD A~W 31חד"6 דתיי. מ6ילנ6יתפרם
 מסולים מן סך"מ 3ד"ח 3ענמו 6רסויסמרל
cnSJמכסס ללמיך כי/ וכמיס h'hn לקרס לו 
 לו 6"6 כך מיס 6531 5חט 653לעמוד

~lhS סמורס ספר ימים ל6 סנ6מר תורס 3ל6לעיווד 
 חנ6 ש 3מגחומ6 למרו וכן . וגו' מפיךסוס
 וכמדרס ס6זינו עי סמוע 06 וסיסגש

o~Son
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 סי6 תייס ען סכחונ 161ו7 6'. מזמורחסליס
 נינו לקנוע סירס גריך נ' וגו'. נס5מת(יקיס
 סוטף ננחל טונע סיס tSb כי נדעתנ.זידמס
 כח יינון ודקי חזק. IS'b ננסר לפניוזרוקס
 ירפס 1ל" כחו נכ5 נו עגמו ולסתדנקלסח6ח(
 נוס סרק "תר . "חד רגע יפילו סיננוידיו
 ohc ינין bSt פתי מי חיותו כל עהסתלוי
 מסה6ח( ידיו וירפס 6' רגע qh ת"ויתעלל

 חיים ען נקרנית סמוס"ק כן חינף. יטנענו
 rinh סס6לס בעת פוחו סרק וחיי.6ילנ6

 סוrh 6 נקניעוח. נס ומסגס ועוסקנ6סנהס
 תנזק קשור סע5יוניס ס"חחיס מחישחי

 דק3"ס . שזזו יתנרך סעולמיס נחיכניכול
hntl~thlתלמודו י(נית ח"ו 061 . תר 
 נסגלי לעשוק 03 מעסק )זקניעותופורס
 מסהייס ונכית נפשק סו6 וסנ6ותיו.סעולש

 ס(דוניס-ר"ל. נמים ענמו וטונעסע5יומס
 ישר"ל קינון (כקין 6' קנ"נ וינקונזובל
 בנן  ל,מהרל5 דקמוט  hnst~lb 5ין יסגדק3"ס

ימם"
 ב5ורייה5 ר5סחרל  מ6ן כל דס5 . ולילי'

  יכלב יל5  מוחק מן תירו hSin תירו ליס5ית
k~hL15CSד"שהדל  מקן רכל נגין נז' עריס 
 נס ו6ח"חיר53ורייה5

 6ח6חירנ6ילנ"
 רחיי.

 6ילנ6 ס6 יחיי מ6ילג6 גרמי' ברפי61י
 סתרפיוע פס"ד ניס ו6ה6תירדמות6שרי6ע5וי

 זס ,Dlipi  להינוע olbo נריך וכחס ע"ס.כו'
 שכל . המוט גל  לנו גמקשנוח סגורךסענין
 דבוק שסוך סעמ  קותו לי סו5 וחייוסירס
בחוס"י.

 וכמחסלי
 לעסיין סיחכס עגמו יפורש

 ערו ניר מסור ס"ס  סתסוך o51ua זס שלבנויו
 ר"ל כיכנרנטנענוויססזדוגיס חייס. לולמס
 חמם כחח וגחסב סרע )ז15לוח נעווייונשקע
 דחי Sh מיתי  סולך . סעולס  3זס נעורוגס

 . סו6 בגפפו כי ירע ול5 סרריס ול5ולמוח

nhtStוחוטפי תסחר יווריס ע5ווס  סתורה  
 מקד נפצך סשוור%ךושחור ונוו"ש נפני.חומס
 ע"( s~r וכיז6וורס כו' סרבריס 6ח  הסכהפן

 דרור גפור ממסר לידס מסל נ'( 3"ט)נזנחות
 ח"נדס 6תס ש"ס 6תס כיודומס S~bלעידו
 .  מחך נוטל "גי נסמהך ממך נוטל 6ני"יסר
 רפ"ר רפס נרבריס ע"ז s~r מהמרסוכירוט
 05 נירי  תרך  בירך נרי לידס  סינטושקמר
 : ע"ש ז'  בזיווך תסלים 31מדרסתש, פ' בחנהיוז5  וב"ס ע"ס. כו' גרי 5תסחרת ל" ו"ס  גרך 5ת וישייר 5ני  נרי "תסתרת
  חורנןניתקדסנווגלוסנניט  ומעת  לרפין

 סכינת .  oo~3h שלהןמעל
 5זל5 יהב'כנורו

 ווזתרסי
 תרגיע. ול, כניכול

  עם כסישר5ל nhe סתורס רע  שיורושין
 סחס סן . קר16י כס ומסגים ו'נפנפיסמקוש
 וסורס  ולשערס ,וחס לסכין מעט ל)וסרסלס

 כך וגין . כבילול עליסס כנפיס ופורשתעחסס
 נפ"ק 1"5 כמממרס . כו' וזעט נייחך6יח

 לו  Ph  נסיז"9 שהרש  מיוס ע"6( )ח'דנרכות
 61מרו נלבר. סלבס  סל ד"6 6ל6 נעולמולסקנ"ס

 נחורס ועוסו שיוסב shn '6' וזנין עודשם
 6שר סמקיס נגל שנ,ת' עתו סרויססשכיגס

"'jrh
 מו55י כי n~DD רנתך  ונחשלי . וכו'

 נן,ן מסי מסו" חי כל סקנ"ס 5)ור חייסמנ5
qhמונקי כי נ16זר לכך מקוס נכ5 לו מני 6ני 
 כי וקמר פתה 5' ריב  נ5ק 1נ(1סר . תייס)1נ6
 ופת"ח עכס 5ח תסחית ל5 כו' עיר Shחפור
 וכי תרכל יומנו כי . כו' רחיי  6ילנ5רסיסו
ססו6

  מחנלי
 ממנו hS S1thSh מניס. יכיל

 ססו6ח"כל
 לולין רכל ססי5 תקיפי טינר"

 דססו5 5וריית5. בסייעלמ66ל5 9ורם5לרות וחייו3תי סנ"ס רלית  מנס נפקין קדיסיןהקיפין
 ;h)trn  לס ויחיב לס  מפרנס  ביסו כביכולוכיס

נרי



 רשער126
 ט'. דע5מ6 קרנגין מכל ימיר עלמךנסקי
hnvnlקלננין ונט15 מקדם6 גיח ד"החרינ 
 ד6ורייח" מלין קינון bSh לקנ"ס 5י5ימ

ו6ורייח"
 ממנו כי נג"כ . נפומף ו6מחדמת

 עלמך 3ס6י b)lrn וליסח6כל
 ממנ611ינין 56"

 6קרי"רס ד6 ס6דסעזסמוס כי כו'.דכוומי'
 6ילנ6 ססדס ען ותהה. עילקד6סחמוזצ
 ס' נרכי 6סר סיס דססי6 ותקיףרנרנ6
 הדס לפסוק ד6סחמודע "ילן ע5ף.דסמיך
 ז"ל נמ6מרס מפנימי סמכיון ג"כ חסוהדיך.
 עזססרס כיס6רס )ן'ע"6(מ"ד רמענימנפ"ק
 )ומכו סו6 סנון ח"ח oh כו' תחכ5 ממנו כיכו'

 קע"ד ויסלח ונווסר . כו' 1hS 061 כףה6כ5
 3יורייהי. יתקיף ני93נ'ס 3"ג  יחתקף וסיך3'
 63ורייהq~nnhl  6 מ6ןרכל

 . ל5חחעפ, לכ"י חויפ6 יסיב וכניכרדחיי.  6ההקףנ6ענ"
  6יסו 6י סחרפית  כתיב גוס יתרפי סו5ופי

  ניומ6 כתכס 5ר 5רס גיוס קוריי  מן"תרפי

 רסיסי לסכינתך 5ס דח*ק כגיכי pp' 45דייתי
 כניכ51  עופס סו6 ובעסוסתויס .  ועלמךתילך
 7763 כנור למכון בחתתוניס יתכ' לודירס
  ס,ל9יס. 6ל עלס ומפס ליפריל חורטניחנס  עךושלי פ5'נ רגם נסמוח 1"5 כמתמרסיח'ס.

 מקרפ לי ועסו סקנ'ס 6מר מורסמשניחג?
 5ממכי65מר  56ס נדנריט ודי : נטוכסומכלי
 גיק ויקחו נקרפ. דרכו ועין  יר6סחתוכם
 גל נתוסתן סעסע מפמרח על  לעמורדרגו
 נרע Dlhn  ולסיוח הי סו6 6(רסימיס
 כולש  ה~עילמות  ס3ריוח ולכל לו נטויונתיר
 : יתנ' ונורקו 5י51רו  רוח כהתלצגות
 בחורתו לסו  פשתת יתש כלפניוויסיר
 כוונתו  ויובלגו ויר6תו. 6)ובתו מלרכוויפס

 סרי. נמלכות עולס  סיתוין  עלנו3ברי6ת
 מלכוהו עול כולס ויליטו כו' פעול כלוירע
 6חר ס' ויסיס .. יתנ'  סעליון  סרדין כפיית'

 : בכייר : 6חוופזזו

 ונשלםתם
 : מתעתך נפלאא ואביסה זרני גל : חקיך למדני באיבנדד.

8




