
4488אלימלךבראשיתנועם&@
 יני י' י י' יי' יק'ס :::בראשית

 וכמפרס . להטית סנקר6ת סתורם וכסכי)והסית
 רסמית טנקרהין כיכוריס נו5ות נסכי) hn'hנמי
 6מר דבר למכחלו 6חד )דגר רכו)ס 5וננרויש
 SD כמהגס ר6ית6 . ס3יני 631 חד6 6מר ומרמר6
 סעכורס וע) סמורם ע) עומר סעו)ס רכריסס3סס
 רכריס ס3סס SD כמםגס והיתה מסריס נמצות1ע3

 ויט . סספס וע) סתמת SD1 סדין SD קייםסעעס
 נ' )סלילו וסגם * נתכוונו 6מך ד3דנר לנויצמר

 מעכורותמררנות
 סכור"

 סתורם ס6מר יתערס
 ם63 6סי3ו S~rn )כו מתירו וכימת ' )סרס))מול
 )6 6ס * כו' 6רס יעסוק OSIDS כלהמרס)שמס
 תגם 6) מוס עכ"ס )סמם )ימול ממרכנותמניע
 כ"6 ומננס ))מוך 6דס יניע כמסרס )6 כיידך
 ._סגודות ככ3 יתכ"ם כטגויתו נדון סת6מ5ותע"

 ס0י6 סתסי)י סי6 טכורס סלית ונודרנס -שוכות
 זו )כככס ככ) ונעכרו כמ"ט טכ)כ ענוןסעיקר
 3דניקות לעקות יוכל וכס נכין ס3כ כימסקס
 )טון סו6 דתסי)ס י"ת נו ע5מו ו)קסרסכורך
 חס - ניו) כדכיקות כ"ס ככורך ע5מו טמרכקקמר
 סממסכ' )קמר יי ט) תסי3ין ט) קטר )גומרנת
 יותר סת6מ5ות גריך וטס * יתעלס כוסכ)נ

 )כ) כעתרו טיסים כ"ס )סטי"ת תלויו)סתס)3
 סקוס טכפ כי - סנורך מדכיקות סי5ס"ריסרסו
 : סעס"ז כעסקי כעכיגי כמחסכותיו סו6 -טענו)
 ס6דס רעת רכס כי ס' וירק סססוק פ"וגסו
 ס6דס רעת ורכס כקרן hlkln זון כ) ר"3כקרן
 לע עוטם ו6יגו ססי"ת הענוד סרו5ס נסועי"1
 ויגחס - סיום כ3 רע רק מוסכתו מחסכתו6עפ"כ

 o~hS 5ו טים כוס י"ס 13 סי' ומגוס פי'ס'
 כניבער ר") ס6דס 6ת עלס כי י"ת )סגיוסתגלנות
 והסר ממס ומקמר כו' מקרסות סלבס blnibמז")

 Sh ויתע5כ . י5ס"ר )מס טגתתי 3כס 6נומלעותי
 סגתן 6דס 0) )כו כסכי) סתע5כ סססי"ת ס"3כו
 5ריק סיס טגח פ" מן ע65 וגמ כוס: 6כן )כ3ו

 סכורך מרכיקות )ספרירו סערות מפכע D~hומסך
 כסיפוך גח חן ונולה : כנורה 3סו!ונק וסתמ(ק :ימעך
 טקטית מררנ' ססי"ת כעיני מן )ו נסיות מןהתווין
 רחמים סם סע)ימיס לעוקמות דסק חסדיסנמיכות
 מעטיו 3סי 50ריק 6ת 6וסכ ססטי"ת וימימה 6סכ'ססו6

 מגס חסל )1 ערס ססי"ת - סנון ט6יכו )מי qbרס61 מסי גקר6יס סוס כעולס 6ך עסס כהרן 6טרסקדוטיס
 0יוכ) )מדרנס טסניע ס5דיק 6ך - מחסורו די )1)תת

 )סערות דמיינו 3ננפ)' סנסנוייס סדכריט כ3לסערות
 כמהכנו וסייגו כסס סיס סקדוטות סגי5ו5ותממועריות

 סוכרים מעומס כעת מחסכותיו וכ3 . וכוונוסוסתי'
 ונריק . טכסם ספק 3סע3ות רק הילוסנסמייס

 )תת כג") מגס חסד ס" )חסויס גריך 6יןכום
 כי * סבסד מ5ד כסוס"( סג5רכיס דכריס)ו

 סרחן" סדין סורס ע"פ לרכו כ) 13 מספיעסטי"ת
 בסייס ונמיכות סי' וגס סטוכיס. PnDD ע"י)ו

 3מררנחם אריך סחין כלו עמק 6ח וינעלמאסון
 : %16 ית' Sho חסכת ע"י 3ו מניע כ"טמסריס
 כממס )מעלס 3מע3ס 6"ע נוקטר ס5דיקופי"ו

 עולס )תעפנ סניע כעוס"ז כמסוק 6סי3וסנ5מייס
 תרסס עולמך סנמ' סי' וזס סל5מייס מהייססע3יח
 סכ3 סעוס' ותגועו%ו נגעטיו סכ3 טעית סי'נמייך
 וכיר6' וכ6סכ' וטמחס ודכיקוח וכטסרסכקדוט'
 כד סד"כקיס ו6תס סססוק כוונת גמי )ומריט : סעעס כזס סע3יון עמס תעגונ 3ו יניעמוס

 סתדכגץ סרוקות פ"י ס" סיוס כו3כס חיים36קיכס
 נס ג5מייס מייס )כס יסי' כ"ס כסכורךעגמכם
 %ס תורס סטסוק סי' כמי וזס כנץ כעס"זסיוס
 )"נ נמי רם, יעקב: קסדות מורסס מסס)כו

 ))מוו 5יוס )כותו סי' )גו 5וס תורס סג").בדרנות
 מדרנתו. )סי כ"6 )גו חס )למס ס)6 לסילותורתו
 )סערות סג"מ מגית גנדרנות זס מולססחגית
 3נו וגתן כיגוע לכות נמלח גקר6יט פסססנ"ק
 עמר 3יסיני 6מוגתו ומקיים כווגת 011 נפרסיווסו. )נועף סנ"ק )סערות 11 וירוט' כמלס כח"יססי"ת
 אמונתו מקייס ס0י"ת )מפס טכסנו סכ"קר"3
 ט)יסית ומררינס סקרוסס. Sh מעסה 3סע)ותס3סס
 )לדיק סיט נעור סרכיקות סייגו : יטקכקסי)ת
 סו6 וסרי טופ כ) יטר36 3כ)) ממסיע סו6עי"ז

 5) תמת מסתוספיס הסס יעקכ קמלותננקסי)
 טסת סנמ' מהנור ינוקר וכזס * )סס 03ססיפכנסיו
 מן 1 בלי 1sb ל"ע, ~וירשך )ך סקכ"ס )1 6ננר סו6 סיכן תורס מסקן6מר
 ססי"ת רסגס וסג"3 סוייגו יכל ססי"ת יקמרסליך
 הימור ד6סי3ו סקרן Sh )ך סמקפינ מסען 6)6ננר
 מקוכ) נ"ב מסמס ט)6 סייגו וחומר כלרטיותתורס
 המרס וסקרן . יסרה) גני פ) )ססעין 3ך והין :לפגי
 כגס כקרויות 6ין סתכ3ית רעיקר סי' ' כי6ין
 מעלס 6100 ס5דיק סייגו * סיס 6) )ךרק

 ' עי)ייתן סו6 ס)סס סע)יון סיס 36סג5154ות

 . סתכ)ית סיקר סו6 וו סמדרגס 36 0סניעס5דיק
 צון סגח)יס סי' סיס 6) סו3כיס סגח)יס כ)ח"6
 נקר6יס קווט' גי515ות סט65ת כסייגו וירום'גמ)ס
 6מר וסיס : סע)יון סיס 36 סו3כיס כגקירוס'
 )מע)ס עוד טיט סי' O~nD כן 56) )ך כי6ין
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 %48אלימלךבראשית %עש-ויש
 ע"ס רכינו מסם מדלגת כמו ס4ם" מטרנסשו

 כמייס יתנלך  כפרק  סוניקומ למעלסמסנים
 *סנ5מיס

 סעו)ס וכריס ט3ס' עי יףסת(P~Uונחוור
 תורם כו6יתה מורס וו מוין ע)קיים

 ס6מת וע) נגס סטיי שסל כדו' דק הקריגנח
 רממיס טDSIDDO 610 ססו6 יעקכ )מדרגתשינו
 מעורר ג'ק כמעלס ופ*י 4פקכ 6מח תתןכמ"פ
 סייגו סס4ס וע) : כג38 למסרים יריך וליןרחמים
 : טקס סקנ"ס ט3 סלמו כ"ס ככורך סדכוקוכיקות
 כוי ס' וקו 11 סרסם קודם מקרשי יוכןוכוס
 ורע עוכ סלעת ומעל h S)hn(S1 סנן עןמב)
 בנ hn(h S(SJ ס3ס'ן כס) 4ש לכוסדקדוקיס - תמות מות ממגו 6כ3ך (OP כי ממגו מ"כ))6

 דש תמות מות כפ) נ מיותר סו6 ממגודתיכת
 כ6ס ס5יוו ע5 ססוסיסו ע"י ו'3 רם*י ססירסמס
 ט65 שמת יועת סית' ס)6 וקם' . גרעוןלירי
 6ק 61"כ - מעולס סנניע' מיסור ow ע)יו(4וט
 סי6 אמת 6כיל' פ) כי . h(Y' 6) מגניע'ר6י'
 וססי"ת כך סו6 מעגין סורס ונ"ל ועומדתמ5ווס
 )סתורם רש ת6כ5 6כי סנן ען מכ) 6מרנ8ס
 )ימוד סי' גסתי למון סו6 6כי : סמייס עןססו6
 נ"מ ססי"מ ס0,סיר ועיקר ספורם 610 חס)סמס
 לקנוס. תורס 33מוד עויק מנעת 63 06אכ*פ
 אמס ס3ה דמיינו תלמי 3סג6תך ר") מהכלפכ'ס
 מדעת וען : מתורתי תמום 631 5נוכמ מ6כ)חסו
 וכרי ר") . יייק6 ממכו . hn(S )6 ורעסוכ

 סני5ו5ות רסס טוכ נ8כ מפורכ כחוכם 6סרסנטמיות
 ס" ממגו ם6כ) )6 : נהמי דכר ככ) 6סרס"ק
 רק )נד ומנסמיות ממוסריות כוונתך יסיםס)6

 גיוס כי . תסכל מוס סכו סכ"ק מיינו פכומרוחכיות
 כחיים כע01"נ מות פ" * תמות מות מתנו6כ)ך

 3עוס"כ רש נסתר נ*כ סו6 מות ואוןסג5חייס
 טמעס מוס וסגם * כעוסקו תמות . סג5מייסמייס
 סים נונני63 סכינם 16 סגי5ו5ות ספל6ת ונס .((Se אומי ID1h כהי,0 סתורס לימוד דסייגו מלרנותהגי
 . יהדם ככולה נמור סלכיקות דס61 6חת מדרנסעוז
 גניעס סי' כו תנע ו)6 מנגו ת"כ) hS טהורוחס

 )6 ג"כ מסדכיקות כעלמה סססקס סיילוכעלמה
 מסרכיקות סססקת רסייכו - תמותון מן *תמסוק
 וכיקות דס1ה טקטית מדרנס על מנס סנרםססי6
 כ6 ממיט סדכיקות וכקמת * ג5עוותסנ"כ
 עויין סייס )6 ססי6 סג") מדריגות סגיס'י

 ותמר כו סכנע' עי ODn7 ומגמם - סאתכמדרנ'
 6תס phn סח % כמיע' מימם ס6ןכסס

 פ" כ6כי)' מיתי 6ין כך * מדכיקות עי"וכפסק
 - סרומגיות )מעלות סג") נכווג' ת6כ) )6 06נס
 נסכי) כרה נרהסית ס" חסו : תמותון מות)6

 דביקות ע) רמו כו' יטרק) וכסכי) . גג") גו'חורם
 טירות סעי יה' כו סדכוק . ויתעלס ית'ככורה

 ונסני) S~h * ים'ר . יסר36 רנמ ונסותסנחות
 סעל6ת מררנת ע) רגם רוסית סגקר6יסכיכוריס
 כו' ס' ניח חניך רקמתך ביכורי ראית כמיסב"ק
 )סעלותס ס' כיח מכיך למעם סלסלו סגי5ו5ותדסייגו
 כסניטת לענדו ס6נות ררך יורע ססס כנ"למעפר

 * 6כי"ר ונתמיםנהמת

 סתורס כסכיך 1"ל רפ"י פירות יי6הכשאשית
 כו' יסר56 וכטכי) ר6סיתטגקר6

 )סרסת סה3ו נלכייס כיון 1*) דרס"י )סרסנר6ס
 : קננת וכורה כגפ)"ותיו ימיר ססו6 ית'סהמדותו
 טור הסר ס5ויקיס יסרה) מעמו ור"יס ס6ותתם
 ער טונות ומדות כמעקות ננקור רחב וקנססכ3ס
 מכ) סנלו)ס מע)תס רוחין עיכעו 6סר קל6ין

 ס6ל לסם גתן 6סר סקרוטס וסתורםסטורות
 ע5 ויודקו עידיסן יחגו ס6)ו סלי כרמנניוסעוכ
 כ5י )כדו סלמו כר6 6סר וגסיסותיו גורלותיורכ
 סקכ'ס ~ע"1 מעידין ס5סס עד"ט כלעתו וסיופסור
 ע) סיע רמו ס' יסרק) סמע חסו ויסרק)ותורס
 יתכ"ר DD'1 למעכו מהורס 6% ס?;ע כיסתורס
 סו6 סיו5ר ססו6 סטם ע) עדות סםויסר"ל
 סתורס כסכי) כהוסרו נ"כ רלי כעון וטססנורך
 על ר4'  ספ 6)1 חסני 5מר יסרק)וכסכי)

 : וק")נר5סימ

 ינ61ל גו' סטרן ו6ת ססמיס 6מ אלהיםברא
 סססוק לסרס וגקדיסעי"ו

 עיגיגו זסגס סוט כך סס"י הסב לדקות ס' לדיקכי
 הינו גזר )סס סיס סדכר 6דס כני דרךרו6ין
 חמת 4נר תמיר מסתוקקיס 6)6 געיגיססמכיכ
 ככ5 ס' ס5דיק 6ס*פ כן קינו כ"ס סנורה 6נ))סס
 ומסתוקק מת6וס 6עפ"כ כסר )כ3 5דקס ולותןירכיו
 )סטיכ רק 3ו גתן מס 5רקגו 06 ו6ף 6דסכ5ןקות
 5דקות ס' הדיק כי סכתוכ המר לוס כ6מריתעולנו
 כנורותיו חקר וסיגו כעקמו ס' ידיק "ע"ס6סכ
 הסנורך נדו) סכמ ונס 6סכ לרקות 6עס"ככלוס
 16 )גו הריך וקינו תעגונ סנוקנל ויתעלסיתנ"ס
 נמור המדות "ת 1556 סו6 נירותיו סכ)כמרותיו יחי כ"ס סכו" יסגס כף ס' ידיק כייקמר
 ושכד כמצותיו סמק 6מז כ) יערץ) עמוו6כמגו
 סי הריק כי סססוק פ" ווס כפיגום )פי יתכוןסש

הומר

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



e&ב %48אלימלךברושמת נהם
 וסב) כ5דקמצ יוהד יתקנס ס0כור6 לע"סקומר
 כ3 רע 4סכ סדקים 6עס"כ יצח 56)1 נתוילהדוח
 6מר סכ) D*Dh מלתנו ומקכ) %סנ %שת9ני
 )פען )כד )סמים סכעגוש ים ככודנתו גרקסמשק
 מסם מקנן 6עס*נ 3שנמס פכווגים וים י"חפסו
 ויסו 5יגץת מילי כ) סג) מלתגו ס6וסנרייס )שן 6סכ לדשת וזמו כו* לספר( ס)6 מתוךכי

 כס"ס רא%נד טוס ס%ן ו6ח סטטוס לע, כו'כלמסיח
 ככחיגת טו6 )ספים ס)6 הסעוכד ממיס נכשגתר61
 וגס י"ת רשו ונכ) סמו י"ת כר6 סכ) 6תסקרן
 %"ס סי' . כו' תיש 0יתס וסקרן סכתוכממסרס
 YDDh הסיקס עדרינס סי6 *יפר% ס63שכשנד
 נרקיס ור"מ סגתונ 6פר ו0טעס נאכ י"ת נוחסן

 ס) לוסו כמדרס ד5ית6 ע"ר מיס סכי פ3חרחפח
 : מתולכן סכ) יסיט מסימ כטיכ6 ור")מסימ

 3כהורס - 6ור גיסי 716 יס,o1~ihיי*שכםץ
 6ור סיסי' סקי ס6מב רכושןמס

 יס ונס - ויסי שמר סו6 מירוס מס 716וימי
 כו' נמחסכס ע3ס ננתחי)ס S~rnbn ע0)דקדק
 דקדקו ונגר מ'. ננתקייס סעו3ס סטיןורקס
 הנזיתי סססוע סכורך ע) עומר )מטוסמקיטס

 סרעפת שם והמ"כ לך נפחסנתו מ)תספ8תהי)ס
 ורוח נכתכיס ו6ית6 )פרט ולרקס * ומקיטס30עס
 סרס"ח פ3 רע( מ"ת רס'"ז קומיות מרמרת6)קיס
 )תקן עכורתילו הסיק סכ)יס נסכירח סנדקולי5%י'
 כו' 6)קיס ויקמר חסו : סני5ו5ות קותן)סערות
 "ת 56)1 טייך וכיסיכן %י נאכ ד)כ5צרר( כיב כי סער 6ת 36סיסףר6

~ohn 
 ססו6 סגין טלקס

 סכור6 ט) טסריכור כך סו6 וספורט מענין 6ךית'. סכורך 6ל) כך לחסום )ומי ח34ס קורס ו)6.טוס
 כפד גריך ו6יז נו סכל גסלס ית' מסיו סיו65ית'
 * ית' סיו נמרמר סכ) נתקן כי כ3) תיכנן)סוס
 6ומב סי' 06 כילויין מרס"מ לפיקת כעתלפ65
 נחזר נניד סי' 6ור ימי 136 שריס פיו כרוחכסיכוך
 . טכירס לעדם טס56י) כעת טסי' כפו )קדמותוסקור
 דווקני חסז נ"מוסטי"ת

 טסם ס5דיקיס כעוכרות
 כג") כביכולו 16מר סי' ו6ס סגי5ו5ות on~hיגעו
 עומס סי' )6 ו6ס ס5ויקיס. )עליית זורך סי')6
 ס5דינףס כיכטת סיס 63 כניכור פעו)ס סוססס"י
 . כו' טדוו סקנ"ס )ע6 (S~iDn ז6ת כ3)סעו)
 וכחכנגהו סנןייס רמנרו נחג סטי"ח טטסולכן
 סני5%ות כקותן ס" ססי6 שור וטניס ורקססרנוס
 כיד יכו3ח סיס6 )לדיק שור סעוף וססנמשנר6ייתו
 06 ר") כו' ויקמר סכשנ פי' וגסו 3סע3ותסס5דיק
 חהר ס"ס סי' 6ור רמי סיד 6ור חסי ססי"ת 15מרסי'

 טטרס סוס )לדיק 3ו סי' 1)6 כג") )%מותוסקור
 ססס ס5ויקיס כעכורת דווק6 ר5ס נ"סוססי"ת
 סי סקור 6ת 6)קיס וירה )כך * (6ת כ3יסערו
 וסיוע טור יס6 )מען ססו6 כקור ורקסססכיט
 כמו טוב כי ו(סו כגק סני5ו5ין )סערות)לריק
 נכוו ס6ננרו וזסו עוכ 0)קר6 לדיק (סס6מ(")
 53ריקיט לחרות שתן נכש סי' )כו6 )עתיד53ןיקיס
 יום )6ור 36סיס ויקיזו ' לחזן טיע3ו 3נו6סעשרין

 קריך סס5דיק מס דסייגו ולמוסך כפסוסו ר")כו'
 לקר6 כשקונו סוייגו כ"( נתקן )6 וערתןלתקן
 1% מסימנו נני6ת ו6י*ס * )י3ס לוחו וקרלשסך
tP1ns(וזסו נמור פחת יסיס סכ )סכתוכ סרם 
 ע) )רמח נס . מתיקות )סק ערנ סי' )ערבסיס ויסים במסרס 5דקינו מטיח כסי5נומ ר"3 סרסויסי

 ערכ )עת וסיס נננערכ ססי6 סקנסס(סטכיגס
 טסים כמו נמור )לחדות ויכל סכל יתוקן 6וריחס
 סכ) ףסי' קוס יסיס ס4)ס מנס כשחדות 6)כ) סיני %ך יום נוקל ויסי * סכ)יס סררתשדם
 כמיסיר )כרפו כעחסגס עלס מתמרס lk1r1 .6מו
 סי' סמחסכס עולס סגקר6 סנסי3ס קורססי'

 סי' ורפס * )רחמים 5ריך 6ין סם כינמדס"ד
 סלון )סי כג") )ר6י' יריך פסיס סנסי)ס6הר
 5ריכיפ ססס כג") 5דיקיס כ63 מתקייםמטולם
 סס5ריקיס ננדס"ר וכיתוף סגי5ו5ין לותן)סערות

 * סיטיכ וסכן 3רחמיס5ריכיס

 קין 6ת ותלי ותמר לפתו חוס 6ת ירעידץ84ד9בם
 פירוטו מונן %נו ירע מקת)כקורס

 סו6 סענין 6ך כו' כ"ס 6ל כ6 וס6דס אומררמאי

 כי ידעתי ל6 סגה ע"ס רכינו שכרסס ר%ת6ע"י
Dnhדמחפת כספר ד5ות6 וטמעתי 6ת מרקס יפת 
 כרמס סעוסיס 0יו ססס מנג'רים אכרסםסכ6

 סרסור נ"כ מכניסו עות בסרסורי ממפכפסומתפת
 וסמעחו ידעתי נ6 סגם 6מר ותן 63סמוכ3כו
 ס5דיק דרך סו6 כן כי . סקי5ור תפסתי 6ךכעירך
 6סי)ו ותקף וסרסור ננתטכ' שס )ו סטין60נרבר
 )מסו אריך )קסתו סמזרקק נעת "פי4 ')%תו

 OD ט0ו6 כ)) יוע 1)6 סע)יוגיס כעעמחז6(
 ר*) שתו חוס 6ת ירט הן6רס סו6 הס .6סש
 תטמיני כמעת 16 שתו ססי6 וידע רעבה נותןסס"י

. 
 גדנ6 כמסר כד6יתr~P 6 6ת ותר והסררכן

 טפס k~9DS ס3ו כננט ד%ת6 וזסוומס6כות6
 פיד עדיות 3מדרנ' רש סו6 נמרס טנמסוירוו
 PSD(t למפרנס סע3ס ומתפח ס3ס)עס פפתומנס
 זס נס כממפכחן ססי' ממסכות נ"כ ד0ייגוכמניס
 מדרעמ 1' סילו סכע' ררדו 6(י ככ")סעעס

ערוגות

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 שאלימלךברשמית נועםש8
 * פ)יוליס מדרנות ~rff ירידם נרם סעי"1ע)יולות
 6ת מסקס סו6 כקיוס' ס5ננו מתנסנ הסרומהדס

 * וסכן ע)יוכיס מדרנות1'

 דסגס - סק 6ת ~מסקות מעיז י651ינהר
 וס5דיק ' עין נקר6יס סעיוכיססעו)מות

 וסוף עוסה עכיני . מכ3 סמוסרס מגמורסוימתי
 לקרך סוס הצדיק 6(י ולזכריו נוסו ככ) 5ממ15מ5מ
 )י סיתם כבותי 6מר כמ"פ עדגס מבסון .עדן
 מקומר וסוף . כסר 5ח15מ )מון (") וסירט"יעדני
 ונס טפוס"( (ss היגו כ136 ע)יוגיס כעוצמותתמיד
 ד6ית6 * )יריביך בסכת 6סר שיכך רכ מסס"

 ממי5ס 13 6ין בסון )רום מס מפגי סעעסכמסריס
 וימזיק 6מך ינ6 ס6ס ספעס והמרו . 6ויררק
 מחי5' סיעף )ו 6ומריס 6זי ח4)' )הצקותעצמו

 כו סיס סעעס כוס סו6 (0 וכ) - )צפוןרגיעית
 ע"ס 1)6 שעורס סקכ"0 כר6 )כן סי5ס"רשייכות
 כג"3 מנמור ס5ויק 6כ) כג") צפון רוחממי5'

 הין ססס ע)יוגיס כסולמות מקושר תמידמסו"
 כמו בסון רוח סם קמרה )סיטרה ולניע'שייכות
 - סג") טטעס שייך 6ין סם כי סעו)ס רומותסהר
 ס)יר6ס ר") )יראיך בסגת 6סר עוכך רכ מסאסו

 נעו)מות סס כי ס5סון נהגות )סס יטס6מיתיס
 שר"י עפ"י כמו אור )סון ונסר חסו יסעיוגיס
 6ור יו65 סתמתי מס5דיק ר") מעדן יו65נסורה
 סכקר6 )עוס"ז )סססיס פי' סנן 6מ )ססקומנדו)
 1)6 סי' * ר6סיס )הרכע' וסיס יסרר ומאס .נן
 )"ד חיבוק כסס ים 6ך סוויס ס5דיקיסכ)

 עוקמות ס"ד )חקן כובס עוכדיס ססס .מדרנוח
 סי' סיפון ס6חד סס . סחמיסי )עולס)סע)ותס
 טחולי ר") סוכות חולי סי נוטריקון )סוןסיפון
 0) קמות ד' 6)ה כעוקמו )סקכ"ס )ו והיןסככות
 ס5דיק מ"י סמוי)' הרז 6ת ססונכ סו6 .ס)כס
 חניקות ק5ת נו סיס סעעס 6ת מתקןסזס
 דסייגו כומ"ף (nrnlh מתח)סין כוי"ודכי"ת
 )ו 5ריך העולס סזסכ מחנות כי ס(סכ סס6סר
 נותכסניס סעופם l'ha ונזק מכי' ק5ת כוים

 סוס ס5דיק והריך . ח"ו ג6נווכ' ומתןגמס6
 חסנ - טמור זסכ )סס )סספיע ו)סכנהתקן
 ממסיע סס5ויק סזס סזסכ סי' ' טוכ ססי6סקרן
 ססו6 ר") : סניעח 6נן סס : טוכ סוסהסס

 וזן : סכןעמ כעין כמן כמ"ס נדו)'כקןוס'
 סוט ססנ" מנסר וסם )קרוס' נ"כ רם(ססוסס
 נדו)' כסכגע' מסוה מסגי )ס5דיק רמז :נימון
 סוכך וכ) ס"ס ע"ד יסיק וסייף עיי)סיע
 ד6ית6 י כוס ph 6ת ססוככ סו6 : נמוןע)

 כוס מס ח(") ודרסו . כוס דגרי ע) לדודסניון
 כן ו6ית8 כמעטיו ממוכס S~hn חף כעורוממוכס
 מס6 כלה סגם ככן חז") ודרסו כמלכו ס6ו)פנס
 פסד סגס כן כתינוק ו6ימ6 סנמר6ומקס

 סס"י )טוכ' כוס נוסח )טרם טיס כ% ננוסס"ס מנוכי
 כסיפך )פרס יס כן כמו טוכיס כמעסיסמסוכס
 וגסו י  כו' כתיכוק ו6ימ6 ססוקסו כמו כוסמלת
 סוככ סו6 סזס ס5דיק ר") כוס 6רן 6תססוככ
 ~פן כמעסיו מסונ' ססו6 רע ס6יט כמומסנר

 ס)6 סנוקטרנ כסגי מנין ס~יק ו5דקת :מ"ו
 חוק) סוס סס)יסי וסכסר : רסעתו מחמתיס)וע
 וממדק מי*שתופס סי' ר"ל ק3 מד 1") רס"יפ"י

 . ונממימות וכזריחת נוו) כמידוד סכורהנעכודת
 ספלך סו6 . נקשת סכורה עגמת נה64(י

 וסוגך סתלנדות סוה סזס ס5דיק ס" הסורקדמת
 הסריכי כי ע"ד - עשו כעיני יסר ססו6 (סכלנד
 סקס מסוה ע5נוו כעילי נותם6ר ססו6פות

 * סרת סוהסרניעי וסכסכי * כמו מסכר סו6 סב") וס5דיקכמעסיו

 % נח פרוטת%

 תמים דיק 6יס י" נח תוירותאלה
 ל') . נוורומיוסיס

 ויתעה י"ת סכורה כעכורת מעוסק ס6דסדסכס
 כמן סנסמייס כמכריס הסיבו דסייגו : מעסיונכ3
 וכחגי עכ"ס כקדוס' וסות' סהוכ) וסתי'6כי)'
 16י סכו סרומגיות 6ת ובסערות סססו)ת 6ח)דמות
ככ)

~DD 
 (ס יתיר' המרת ככחינ' וכה סעו)'

 ותוסב טסים סר6סול' וסכמיל' * דור כססגקר6
 סכופ) וטמר * בור כמו סי6 כס כמונו ימי כ)נס

 כנס סוה סרי החרת )כחיל' וגוס) (6תמנחיל'
 ס" כ6 ודור סטך דור סו6 הס . המר כדורסכה
 ער מתגסנ סס" ר"סוג' תכח"י לוס) סוסכג")
 * סוגך גור (ס ממנו סוככות ס(6ת סכח"י *סגס
 סכתוכ והנור ' "חרת לכמ"י סכ6 כג"ח ג"כ 3הופור
 ס"י עומד' )עמס וספרן ג"וסן סיסי' הריך6ך

 עומרה )עולס וסייכו כג") כקדוס' כססמתנסנ סיסי )מעמידי פריך סנסציות דסייגוסס6ר5יות
 ככ3 כ6 כג") סמתגסנ וסהיס סעיף )עמסר")
 גכץוס' מתכסנ סמוכו מי הכ) - קמרת ככתיסעס
 )כמיס כ)) עו)' ט6ין . י6ת כ) נו סייך)6

 ו)כ6 )65ת סרו5' הדס סי' )דור דור חסו .החרת
 יטכמ כנ") )כח"י שכח"י דפיינו )דורנדור
 עד כ"כ כנסמיות 6ף ע5נוו )קיט גריך סי'מעטיך
 גס חסו נ"מ לסטיית יסכמו סנסמייס מפסיוסנס

טיס
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 448אלימלךנח נועם1"8
 למילותיו  ככל פ"  ירורותיו סיס תמים ליק%ט
 (ס וכ3 *  נסס  תפיס לדיק סיס  פפס ככל נוססי'
 טכ3 ר") גם סתס)ך 6)קיס ט6ת ממנגח 13סיס
 ככ) סטך )כן * י"ת סנרו) קסמו רק סיו 63מעסיו

 * )כח"י מכח"יסעס

 6ני סססוק D~D ט' נח תרלררתאלה
 6סכעס פגיך rnfi~נסוק

 ידיק ססו6 כעקמו סוכר כסס6יס )סי תמונתךכמקק
 ע"י 5דיק כלמת סיס "ס qh מנודרנ' גוסך סו66(

 כטס6דס 6כ) סקו* ממירנס גוסך סו6 סולתסממסכ'
qb6עדיין י65 ס)6 כממסכתו סונר סו6 '5ייק ססו 
 יתמוגגו סדנגיון כרכר ולכו כע5מו וסול לוחכו כ)י"ח
hSn6עדיין כ Sh סו6 6( סעכויס וסע5ס סחורם 
 . וסוטך ומוסיף וקיים מגק יפמור כננדרגתו ומטןסכת
 כם6גי כג") סי' כ5דק 6גי סננע"ס דור מלמרחסו

 סכתוכ ע"ד סכיך 6מ(ס 6( ויטר חס כ5דקתכע5מי
 ט)6 3סי תרנוס )טון סו6 )6ננר נננמ(ס ס"קכנוסר
 כרסון עגיו גנגס כמדרנתו ס"ס סיס 6% גיתו)סיס
 h(s סי' תרנוס )טון סגיך 6ח1י כ6ן גס וזסחינוס

SD1)וכר 6)קיס רוח מתמי)' כי ססי' סמדרנ' מן 
 פי' חמוגתך כמקין 6סכע' h(S * חיכם כ)סוןכי

 16 סעכוד' פדאיון סי' כתמונתך ס6גי סוכרכפלגי
 כרס )ססכיעגי 5דקך כימין תתמכני כי כסקין6סכע'
 וגס ' 6"ס עד ו)נגע)ס )מע)' נדונות מדרנותטוסך
 כעגמך 6תס תסכור oha כ6ן נס סססוק )גורם(

 ו6ת )ך טגס) כיון כיס פעות )6 עדייןמהדקת
 636 מעיקרית סעכוד' 36 גכגסת )6 עדייןסממסכ'
 סגרם( ספריך ספורם 36 6כ3 6כ כמקוס תירסכמו
Shתו)דס 6)6 ט6יגו ר") כמ תולדות 6)ס וגסו ס6כ 
 תנגיס 5דיק 6יס גמ כעגמו יסכור (ohכג")

 *וק")

 ןס5דיק . נוורותיו סיס תמיס נדיק י14נמיש714
 דכר r~h' טעוס' סקדוטיס מעסיוע"י

 )עוס"( יתע3' כ"ס סכורך 6ת ממסיך סו6קווט'
 י"ת ססכיגתו )מס סמ1כ' )דורותיו עוכ' עום'גמ65
 יתירס כננורנ' SID' וכטס5ייק . ס5ויק ע"יעמסם
 נכ) יתע3' סננו 6ת ו3סמסיך )קמר נורם סו66(י

nlnSIDOר"3 . נדורותיו סיס חמים 5דיק 6ים חסו 
 (6ח ונס . )דורותיו מועי) סיס 5דקתומתמימות
 נס סי' גח סתס)ך ס6)קיס 6ת 5דקתוסועי3ס
 36קיס 6ת וגסו לריס מטפיע סיס סע)יוגיס)עוקמות

 סיס סס נס ע)יוגיס עולמות דמיינו 6)קיס עםפי'
 * וסכן כממתססך

 ר6ר סיס נוונו 3כ6ווסכדויומו יאמראו
 כמס מי סיס טנף 6עפ"יככתום

 יט (") כסירס"י )6ימעיגין כ6 עיקר 6עפ"כדורות
 גסמע נ"כ סיס . ככורו ג6מר סיס ו6ס * כו'רורטין
 * 6מד דכר עוד 63סמעיגין דכ6 ונ") * (ססדרם
 מיומרת מ5וס )תקן טורס יט ודור דור ככ3דסגס
 )תקן פורט ים סוס כדור )מס) מלות מסהריותר
 דור ככ) וכווננ' * מלות מסקר יותר 5י5יתמלות
 מהות: מטהר יותר מיומדת כנג'וס 3סחויק סורםיט
 כדורותיו תגניס לדיק גח טסים 3הסמעיכין סכתוכוכ6
 6ותס ומתקן ממזיק סיס מי טסיס דור ככ3ר")
 י0))ו ו(סו סדור )קותו יותר ממיוחד סננ5ו'סורם
 עוס' כסס5ויק דסגס * 3עד 3כככס יחי דורסיוו'
 סמ5וס 6ותס מנילוס * כסורטס 6ות' וגנקייסמ5וי
nhloסמ5ו' ע"י כו מכוער וסתלסכות חימום ~די 
 ס' יסטו חסו )ססי"ח והסכמות טירות טומרס61ת
 סנטוס סדורטיס ר") אורסיו ותסכמותגמירות
 ר") 3ער הכטכס ימי כמוריס: כסכימות3עטותס
 מממת )טכמ- כ6ס 3סס )מס עעס נותן0כתוכ
 שיומדר נג'וס כ) דורטיס פסס דסייגו )עד מיס3ככס

 * וק"ל 3ע%ס 3עד יור)כ)

  ססלס סלריס  וסרס נאוותיו כו' י" יאמראו
  סו6 סיפתי  כימרות  תפירסלולך

 מרת( וטס . יסר36 )כ) וכרכ' טוכ' פסעמפסיע
 ורקס - ויו"ד נו"ן יסייגו נב כוס נכתכ לדיק6ות
  ססלריס ~nilnhk 5ל רפו  הלר סוך  סלו"ן  סלעליון
 גריך  טסלריק רמו למג סו6 סתמתון ורנ)  לושולך

 : יסרהל  כל פל  ססטפפס  ו)ססע )סרחיכלסספיפ
 ססו6 רגם מכתף ע) כמו סנו"ן מקמורי סגכתכויו"ד
 פייר (k~h  מפסס  פסיו"ר סכתו על  סטסעסמקנך
  מעסיה נ)  ר")  פפסיך  לל פל ס'  יורוך חסו .ססספס
 ר"ל כלוזיר  הלרמם  ויסלם חסו ' סיוד"ין ע"יסו6

  לספסיך  לחסרים רפז  רכוסר  o~pn סיסעותסספסיך
 הת  וימלול *  סכם )מון סו6 ויטכס *  ססכספ"י

 ולוכם מונם  סיס סויליס  סס  סמופריות  ר"לספורו
 ספפ"ס  ס6ו3 נכי סג6מר חסו * וסמתיקס6ותס
  ססי' )ג") רני(  פס פכל נלו' ס" ולפפל'פסלתו
  מסמאיך וו כמדרג' וסי' מי5  פכל לסי טלס  כלןסמול

 ונגו' מעו3' סיס עס מכ) יותר  ססכס ע"יסטפעות
 כדורותיו סיס תמיס 5דיק 6יס גמ וגסו : (6תנמדרנ'
 וסמליך סתמתי נ6מןות כ5יקתו תמיס בסי'ר")

 * סיטיכ וסכן ביורותיוסססעות

 ןסגי מרש ע"ד ג"3 כו' סס 6ת ככיס טטס נחושלר
ס5דיק

_שש4444
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448אלימלךנח נועםשש8
 טיבך דסיכו מורנות nSe ע%05 )תקן גליךסטייק
 )עכור 5ריך מחמי)' דסייכו . )מדרנ' ננמורנ'מסדרני
 ומטקת מעטיו 6ת )חקן דסיימ כיר6' כ"ס)ססי"מ
 גתטוכחו מתקן סמ6 0' חמש ט610 נחטוג'געוייו
 )מ9' כמ גח * נמדרם ר6ית6 כמו נח נטשנכיף רגוז')ס5דיק גם ףו)ד QP' י"ת סנדו) נחמו טסנסמס
 SDni1' )מע' ממסעות נורס ססו6 וסייגו )מע)'וגמ

 ססו6 ס" סם 6ת ככיס נ' מוקד וסוף .כפעמות
 ספנם מס מקדום מסם 6ת כירכתו מתמי)'מחקן
 לפרוט  כמסיס נער  תטוי )כע) סים! תם גג")כו
oaסימן סו6 עיכיו )כנר עונגך 3"ס  ףץןי'ןץ 

 5ריך ולח"כ סי' מס 6ת * ח69יו כ) ניר6תומתיקן
 (o~h  חפיפות פ3י"'  טסיה 306' 3מדרנת)סמ(יק
 חמיננות IIDS ססו6 חס גמזת 6סכ' כרם(3כן
 4 תסיס  פחפח כי  סליל הסכ'  וס r'h סעדייןרק

  11WD יספח  כפו  ולפלוח  גרופות יסלתפחחל'
nthaלסלחפורר (ס ומממח סטפ)יס 6ס3ת ום6ר גסים  

  סילסולים  סגרופומ יסכת 4  לורפיס  לסלקי המכסלו
 ג"כ רופו וס  OD~t וככן  וו נחסכי פלי'  הויט3י
 ע) סי5"9 )סרני(  ילריך  רסיילו פיפס  ליון סםפלח

 סחי5וכות ס6סכות 6ת נס גוע)' סו6 ועי"זט)ימ, ויסכתו טיסים סי(כ' עד ססגיות כח )סכרסי5ס"ר
  כס"ס סקרום' 6) נ"כ 6ותס 5DD' מתמיך לוססי'
  6וגנריס סילו  וגסו '  כוכיוח  געסיס סזרוכותמ(")
 )כו ססי' עוס"ז לסכת נס סי' לסכתנו עלס306ת
 )פכיך 6סוכיס סס נס כלוזיר * 6סכתגו -מתמיו
 ויתיר' נדו)' מכניס - 0קדו0' 6) 6ותס נגע)יסכטרקו
 - ע)יכו )מקוס ויתיר' נוו)' ממ)' סו6 הנס ר")כו'
  כפס"ס )פסלות רם( דכנען * כנען 6גי ומסחסו
 יפ"י  מתמימות יפ"י ' פרפס  פשלי כיריכלפן
 "Ctlpk' 6ל  סר6סולים מגרופות הסכת התפפל'
  סו6  כי הל  לטס לסרי סוית סחפיפוח סריבל"ל
 )ומר ים נ"כ ו(סו * )סמפוטי ומכינוס 6ותסממעיד
 יסוה  פי  ים ר") )מקרפ  06  ים S~rn ניכריסרנו(

 )גגסורת  oh וים . 3"ס )ססי"ת נקרי6תו  3ohפררגח
  סקדוס' 6) סקודננות ססספת וננוסר כוס נסר")
 קטף ננדרנ' רמ( oh כמיגרנת פסס olh כבי נ"כים

 קרמי * 6כי  קונן שרפי רפו  ווסו כנ") 6כממדרנת
 6סכ' כתוך )6רס סכוכות ופכיות )ססס)ותרמ(

 תנייד מעכר סו6 6כי הנכד * )השי"ת 13סגתעורר
 סוס )צון עוכר כסנור וככן סג"מ סמררנות6ת

 ים( ססו6 רק 6כי 6כד )ומר )ו סיסוהכעירי
  כתסוק' עסתנכר )סחמזק ס6דס והריך )ג")נ"כ
 ו6ת ככ") 6כ נמדרנת )סיותו נול וחמיננותרכס
 לפררנת מלריס כה עיהפ"כ רמו יפת  ושח כוימס

whDn~ola; טכ) ותספרת יפוי בסון יסת רפו 

 כ) וכעיני סכריות נעיכי ומקוכ)יס יפיסמעסיו
 ס5דיק כקרך סכ"3 מדרנות )נ' כסיגים 61( *רו6ץ
 נהי תמיד יסכתו טורף 6100 * טרף כסססוס

 וחיזה וסל%סרס רמ( חסו * סג" טוס גלימפסק
 ר%  "ופלים *  כרסיס  לפומת  פתלסהיססקודס
 לופל  ילספפיס ירחי  פררגח ספיה  ר"פול'לפררג'
 מי רנמ סקוןס וחיות ' )פעמים מחג)נ) סו6כן )מי מהמעל סמחנ)נ)  טוסן כפו  פיר6תולגפרי
  ממדרנתו  לוסל הילו  סוס 6סכ' כמןרנת ק5תטסו6
 חסו )נמרי יום) )6 יסו) 6ס )מעמיס נס)נמרי
 * )מדרנחו מיד טכ ר") וסוג ר5ו6 ושחיותרמ(
 )עוננת עד כ"כ לסתנס6ת הריך ס6)ו נגררנותוכסגי
 כ"סכלצ  ססורף  סרפיס  ללזררגח יינה פר ר"לטרפים
  רכוקיס  לסיורינו  אכלו  וכסס ספסס  כלי  הפירטילני

 * אנגן תמיד )פכו ככ) ושסכתוכיראתו
 יו3  קלן  רס"י פי' לשיבה רועשהםבדץר8

 סרס  נומריט
  הריך  לגסיו  olhn  h51D וחיכי סמ)ס סייכותיגס
 *  9וכ  כקנן גרול  שור  חפיר nhlo  טסתיכ')רקוח
 SD רמ( סו6 אננס רמ(  מהמפקס  חכיללי  ,פסו%

 נמור ממרות )ימך קריך  ססלריס גמורכעמדות
 ' פ)יוניסנפעמות

  ססלריק ס" . לחינם  תפסס 5וסר , אחרבענין
 לס  מנופר סחורם חיכתפ"י

  סריס" טגייס תחתים - )5סר  סלרס  מספךסו%
  נעליס  לריסוס נ"6 מיכי )ם)מס רמז כררךתפסס:
 וזמו )רסעיס רנו( תחתיס וכינוגיס נננוריסורטעיס
  סנו6וסים  לרכריס  פיסיים  ססס לסל  ז"ל  רס"יסכחכ
 סגיגיניס ממס )מדור סנייס סענירות- כמס)(נ)

 סו6 לסרס  ספליוליס  סליסימ '  פלירוח  פוסיןסיין יפפ"י  סגספייס ותענוגים סעוס"( ננזרורסעוסקיס
 וס5דיק סע)יוגיס כעוקמות תמין פסוקך מגמורסלריס
 ופכך סקדוסיס כמעסיו כובס )תקן פריך סו6נמור
 תעס0 ס5ריק 6תס ס" תעכס סריסי 56)כתוכ

  סנכערותו כע5מו ס6דס 6) רנו( נס -ותתקנס
 סכיו ו6מ5ע : ומ6וסיס  לפייס  לרלריס  פיסקסו6
 סכ) )תקן )רקות בריך עוס"( כעגיגיו עוסקסו6
 לסמו:חיייס qph'  OD  לכל  סליו סוף סמס כם)יטיססכ"פ

  סנפרי )סרס נסקדיס כוי 6מס 61) יאמראו
 כל

SSDtDk1ויכולו ויופר  'CD) לססל"ס סולף 
 ד0כס )סרם  יס  ויכלו 6%1  ויכו% 6לתיסרי  ויכולושלשפר
 )סורסס  on~h  ספפלי ע"י סדיגיס ננגע) סו6ס5ויק

ומס
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ד 440מלרשלךנח נשם04
 ויכולו וקומר סמתפ3) כ) חסו נמתקים סםוסם
 סיסיו סרינין )כלות וקוער SSDnn ססו6 סטייקר"ל
 מכעך. וסוף נחר סקכ"ס )סקכ"ס טופף כעסםכאין
 טסנזירות ר"3 ויכלו b~h ויכולו 6"ת וימלותסתמר
 ר(סנמס . 6ותס SDn' סס5ריק ע"י כפליםוסריליס
 מ)מע3' תכי)גי 6מס Sh1 חסו סקווסי Shלמע3'
 תסי)הך מחקיר ר"ל )חוכי 5המר פתפט'דסילו
 וס"י נויסר36 ומנזירות סייכיס 3כע) סוגי6גן
 מננס 61) סכתונ 6ער סדיכיס )כ% ח"כ)מר(
 ah גקר6יס ס)יולס דסרממיס 06 )שן 6מר,ר")

 %ל וסייכו ע)יסס וננרהמת כגיס ע3ממרמסת
 סדיניס 6ת תכלנה )סס סע)יונ' eh ר"ל6מס

 * ננלמעלסכסע%תס

 סס5דיק רמז שים 53דס התיבהר0תח
 כתטוכ' תמיד )סיות5ריך

 מ6ן %ן"י דס"6 כרע" לננס כנמו ד6ית6ע"ד
 סיכגס וסייכו תסיס כ5דס חסו כו' )מיע)רכעי
 רנמ ססו6 סס"6 ס) סלי מן טי(61 פתםכקותו

 :)תסוגס

 ר") תסיס כאס סתינ' יסתת י4*כמך4*ל
 מעיקר 6ומגו נלמדתססתורס

 קסם לידס טגר6ס ונס כקדוס' )נ6 וממחוקסתמ)ת
 סספיס טמן עי כרוע נעל עלמו ידפוק 6עס"כמ%

 וותרן סקכ"ס ס6ומר כ) ככר ס6מרתי ע"דשממוסו
 מש"ת )ו סיהתר סרובך כך וסרסמי מעוסייותר

 06 לעתר לרוי  ר"ל  פפיהי יתר  והיייועחגוחיו
1'DDוסתים ג6כי4 כייסו )מבטות ס)6 דמיינו 

 מוותר כ136 וסייגו חיותו כדי רק עוס"זותעכוני
 דמעי מש תלויי דס"6 כרע"6 )מס גנמ' הלטשךד6טסר פרי נב) הוחס ומסגף פ)שס ממניח שעוסמפיש
 הסוכי סלע) קריך קטן נפתם דסיעו )יעו) נס4%עו)
 ופתמ וזמו לו קץמיכ סטטוס טמן ער עלנולרמוק
 דסיילו תסיס ככיר( סמכודדו' ס) ססתמ סילוסתינס
 יותל סעס נכ3 עלמך וסחחזק ודחוק קען כסתחטתכלס
 ס6דס סיריך סעו)מות מלס נכל ע5גוך מחלקןעד
 סמ63כיס ועמס סנ)נ)יס ועו3ס סספ) עורס דסיכוכחקן
 ממתים . וק") תעמיס וט)יטיס וסייס תחחיסחסו
 ע)יוגיס 1") סירט"י * תססים וטכסיסמניס
 )ונגר ים 6כ) תחתים שדור 6ע5עיס)%ס
 סלט כעגויתו )תקן ס5דיק פיך ועיקר כךסס"י
 ר6ס דסייגו . ס6דס ננוף מרונמיס וססעקשת
 כמרס דמום ו6ר6' ונסו . וננרככ' כס6 סו6ס6דס
 דגות דסיילו סכס6 טס ר"ל כס6 ע3 יוסב6רס
 כס6 ססו6 נמול ס5דיק ססו6 כו' o~hפלוס

 o~ns ע4הץס חסו * השכן סעדיה כס6 כמוחץרגכס
 ותמתיס )מרור 6מ5עיס : וכסט מרכנ' טיס"כלי)
 עכ"פ ככפר ג%י3תו 3ר(תגסנ רייס סקריך4כ)
 קדחות . ספ6כל סכתני סקדוטות סניליתלסו5י8
 53pS נוף 6פ5ע דסיגו סנש רגם חסוספנד)מ
 6כ3 ותחתים סל"ק 3סו5י6סמ6נ)

 )טויי
 )ישח

 סו6 סעיקר רכם כו' ססגיעי גמודם ס3%'ריקנך[ * ססס)ת6ת
 סנה ססגיעי נמחט פעטיו 6ח )תקן)6יס

 כמו סקס ימחז משר יתר ר5וי תסלתו 161תטרי
 תשנס ימי עטרת 6)1 כטמ165 ס' דרסו מז")שרטו
 סשנ' והנמ ווס סקרוס' ססר6ת יותר כח סו6סל4
 מעכרו 65מר רסייגו לפריט ים עמר נסכע' *גו'
 שות נסס וקיים סר6סוליס ימים סגי סחנ ינוינ"ב
 רירי ע) לסלוע )סקדוט' כח יס ו16 ו)ו)כשכ'

 * סקווס' פ"י אוחס לחכר 3סקליסות רמז6ררע

 פי' סעסירי מיס ער וחסר סבוך פיורהכמיבו
 סג6וס וסיגיקות סקדוט' סו6 . למיס )כו 5מ6כ) ע"י מיס בקרית סקיוס' סוער'טניס

 )מעמיס רק גתמידות )סיות לסחרי נכחיטסו6
 סלססק דטייגו מסר סו6 יסענניס נסדכיקות סטךסו6

 ר") סעסירי סמודס עד . מעי 1)6 ונעי ע"דפר(דכיקות
 סע)יוכי סקדוסס סנוף סעסירי מדרנ' כו סגתמדסעד

 מסריס לשי כר6ו )מודא ג6מד . קורס יס"ספירי
 למדות 6) טנ6 11 סננדרנ' 36 טנ6 אעפ"יר")
 דמיינו ססרש רשי 6)6 כו נראו )6 6עס"כנצור
 סגור6 ספכודת סקדוס' )מנזלת 636 עייין ג6סל6

 * סוף 13 טלין דגר סו6כ"ס
 ס6דס טיזכ' 6חר ס" יום 6רנעיס מקוךיןקי

 למס' סנתנ' סקדוס' סתור' לתוכן5נ6
 סכויי מקון 6ה לח רסתמ : יוס 3"מרכע"ס
 ע"ס גם סגלית כ"ס ססי"ת 6, ס" עמס6סל
 שסדיק סותם יריותיו ע3 )ססנימ כעולמו ולממטוכן
 . רכס נקונט' ומתנכר סלך סיסת כקדומתוסער
 מדרגת וסיסכ יענם סכתוג סי' סעורנ 6חויסלח
 יסייפ כו' ויסלם ש"י נעולמו סקנ"ס סכיך%ינךס
 נהי סיט רנמ ר(עורג 6ח - כעולס ס5ריקסס)ח
 ומהן כמסף סיחעסקו סקנ"ס 6ותס סכרה6דס

 כסס כקר6יס וסס גיתו וכגי פכיו )מרכסנ6מוג'
 ט6ייס . כ"6 שחס ע) כנמ' ד6יוץ6 ע"יעורג
 עורכך פ)יסס ננכרקיס סיו נניסס 6ת )טרנסרו5יס
 סו6 עולכ ונס * נכי כעי 63 נכרך וסקי ככיכעי
 ססי"ח כעילי ותתוק פרוכ סי6 סוס לנתיקותרסון
 כאימג' ומתן כמט6 כעוסקו סכריות וכעיניכ"ס
 סגקר6יס סג") ס5דיקיס סייכו סעורכ 6ת ויסלחחסו

כסס
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 8 'אלימלךנח נועם&@
 וזריך ס" וסוכ י5ומ וי65 * כג") עורםכסס
 6(י )עסקיו י65 סי65 ומיד טתיכף סוסס6דס
 ויסוכ וממיס כווכחו טיס6 טיכמן יסייגו ננידיטוו
 ים" כן ממיס יכוטת שוו : כ"ס )סטייתכוונתו
 כמסרס 5דקיו מטים טיכ6 עד מתגסנ סוסדרך

 רנו( (ס נזלתו סימ' 6ת ויטרח סו6 מ"כומדרנ'
 6כתוכ כ6סר יוג' כטס סג"ק סם)ס ס5ריקע)
 : ס6דמ' פגי מע) סמיס סקסו )רקות .)קננן
 מסקדוס' ו)ססרידס סק)יסות כמ )סכר סיר6'פי'

 מעף מעכס סקדוס' ויעף גג") מיס כסססיקלנו
 כמ יס ננסקווס' סק)יסות מסרך קמרי כינק)

 רנ)ס )כף נוכומ סיוג' מ65' ו)6 . )ע)ומ3סקדוט'
 3סדכריס 3ע5מו מנוחי מו65 6יגו סוס 50דיקסס"י

 ע5ננו וכ) . נעום"( סגעטיס וסמוננריותסרג)יות
 ותסכ סקדוס' Sh )עקות hSh 6יגו ותטוקתומנמתו
Yih"סקדוט' 6) ר") סתיכ' 6) )ססי"ת 6)יו ס 
 רו6' סס5דיק סי' . סקרן כ) פגי 36 מיסכי

 מטקס ונפטו . סקרו ע) )גנע' סי6ססקדום'
 ידו וים)מ סקכ"ס עוטם ננס - )סע)ות'מקוד
 ידו וסג"מ ס5ריק ט) רעו עולס סטי"ת פי'ויקחס

 . ס5דיק 50 כססו כקוות)סייעו

 וטוכ י5ו6 וי65 סעורכ 6ת ויט)מ אחרבנענדי
 ס6דס ט5ריך לנזרו כי :כו'

 ככיו 6) כעורכ 6כ(י )סיות כתורס )סמ(יקסרוק
hSn6סו6 ס5ריק גמ65 נאמי מהטכס טוס )ו יכ 
 תנגיד )סיות 5ריך ס5דיק ופכדות )עורכגמם)
 וסמיוח ע)יסס סג"מ סקווט מיות כמו וטווכר5ו6
 סח(יק סי' סעורכ 6ת וים)מ חסו : כוי וסוגר5ו6

 בג"): וטוכ י615 וי65 פורס כמדרנישננו

 פי' . ערכ 3עת סיוגם 6)יו ותכל כו' טיםריךכמף
 פסס )עורס ערכ עת טסותכטפס

 מעורר סו6 סוס ס5דיק 6(י ו)סרגס' 3רממ"י5ריכיס
 רננו זית ע3ס סטי"ת DS(~ ונוכית ע3יססרחמים
 : כסיס ערף * מזית סכ6 סמן כטס סג"ק סקורע)
 תסלתו ע"י )סם סוע) סו6 סרכס' סייגו ערףס"

 וידע פי' כו' סתיס ק3ו כי למ וידע .טכסיסו
 טסים סס"י SD ק6יגמ

 גותי
 כעלמו ככיכו3 דעתו

 כר פור וימן . וכוי מסקדוס' סק)יס')ססריר
 ~qp ו)6 נדו) קו) מא' פי' כו' 36יו טוי 'DD'ו)6
 ככ"ל ננדיג' עור סים וסייגו פסק )6 רט"יטפ"
 היגס מפטיו כי ימיו כ) נותסוכ' מוסקט6יכו

 טוכ ממדת peD 63 ס" יסט' ולה חסוכתטוכ, תמיד וסוף חסרונות כסס ומ651 נעיגיועוכסריס
 תסוכם: כעל סו6 תנויד רק עוד6)יו

 1 לך לך פרשת*

 ס~ס יריך וו יסגס י"ג גי' לך לך אברם אל ה'ויאמר
 מחמידן דמיינו (6"( גנדרנות כרס כ"ס סכולה)ענוד
 סעכע מדרך כהדס סמועכע סת6ווס כמ )סכייריך
  כקרוס הכימתו טיסה כסס וכיו65 וטתי' 6כי3'כנון

 י36קיס 6חריס 6)קיס כח נסכר סו6 ופי"(וכעסר'
 )כ6 (וכ' 6חריס 6)קיס כמ טננטנר והחר סעכע:ני"מ

 סקוס 5ריך בנ מייס: o~pih ססו6 יר6ס)מדרגת
 מיום כתומדי 1356 פסס סכו סספ)ות ממוותשנר
 נרועיס יותר טמדותיסס כ"6 יס 6מו מרמס65תו
 וכדומ': כעס גנית 3מס) דסייגו (1 כמד' כ"6מסהר
 סננסכר וקמר כתו)ר'* מחגירו נרופיס מדותיוסס6ר
 )הסכת )כ6 (וכ, סו6 וסנרועות' ססס)ות ממדותכמ

 מעסיו סכ3 גם כסרט' )עי) טמכ61ר כמוסתס6רות. ססי6 נ' )מורנ' )כ6 5ריך (6ת כ) וקמר כ"ססכורה
 תספרת ססי6 כ3 סתכ6 ס6ננר כננו ומסו6ריס יפיסימיו
 3ך )ך רמ( סו6 חס . סקוס מן )ו ותפורתכו'

 סקרניות סת6ווית ססי6 ר6טול' )מדרנ' רנג(ננ6ר5ך
 ננמג'. )65ת ו5ריך כמחומר מועכע ססו6סנטמיות
 סנרועות סגורות פסס כ' )ג'ורג' רנמ .וננננו)רתך
 ג'. )פירנס רמ( 6ניך' ומנית ס6רט' עםסנעדיס
 ססו6 ע"י 63רס כליס סמס)ות סתס6רות עיקרדסנס
 )65ת ו5ריך נדו)יס גן ססו6 כסכותיו ומתפקרמתנ6'
 כעיני סעוכ המרת )סתס6רות סחת מגרועמסמוס

 ע)ית'* )6רן רננ( 6ר6ך 6סר סקרן 6) כב") o1h1ד'
 כחס6לת והסהר )סדר סי' קורס כסדיי )ד' ססתחוותסו
 תעוסלס נוסת חסו סתס6רת. מלרנת ססי6 סקדוס'6ת

 נוסת סג"מ מררנות )ס"ט ג"כ רנמ כו'. כנסהסתותיך
 ח(") ודרסו נגור כועפות יר6ס למורגן רמותעופגס:

 6סכסי 3גנןרנת רננ( כלס: והסתותיך כו' מור תקרי6)
 לסתך תמת וח)כ רכס . סקס 63רום ס6סוכסככוס
 )כ5 ומסו6ריס כדכם סס מפסיו טכ) נ' )מירגסרננ(
 נסתמלת דסגס . תעופגס כופת יקמר 6ו '6רס
 )סיות זריך . ויתסוס יתכרך כעכודתו לנ6ס6יס
 3כן 5ורכו כ3 מתוקן תיגו ספדיין וממגנת .ניר6ס
 כמעורס ומח"כ . כוסס כ)6 כנקוי דכריס יכרכר)מעמיס
 6ת לנכות מזדכר מתכיים סו6 סרי יפייסכמדרנס
 כעכור סו6 וגס כמסקי סננעט"י ככנס כדיוריוכועסיו
  יתיחס למררנ' גסעול'  ו"ח"נ * פכיו ע) יר6תוכי
 רמ( . תעוטגס נוסת חסו מעטיו גכ) 5גע 610איי

 דכריס מעסעף סוy~b 6 עכודתו כסתמ)תממתחיל
 מסחותיך ומח"כ ' ט)ימס ירקמו 6ין עדיין כיכג"3
 כחסמי מן ומעטיו ככובס ג6ננריס סינריו ר") :כלס
 סמתוקיס דכריס סי' ' וח)כ וכס ו6ח"( -ככ)ס

כדפס
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 )כס ס5גע ססו6 )סוגך תמת מס . וח)ככדכם

 *לנמרי
 ס6דס ם5ייך מיש ע"י י"ל )ך ל י4שכמרש84ך

 לרקות תמיד יחסם ~דרום)חקור
 מיתן תכס t~hD1 עעז ירקו 6סר דכר מכ3 36רוממות

 כעולמות ו)סטכי) )סכין וכינס סכ3 ספחת13
 3ססתכל סג*) 3מררנס יניע 6סר וטוסן *סעליוגיס
 מדומו 6ת המקן מקורס ס6דס הריך . Shכרוממות

 וכ) מדות מיכי ככ) ס~ס 6ת כר6 כ"ס ססי"תכי
 Sh מדס כהותרי וחלק . 5ר ים סנ6דס ומרסמרס

 ס6דס והריך - כידוע ח"ו )רט )מיסך וכן .סקדוס'
 סקדום' Sh רק סנודוח 6ת )מפך ככחירתו עלמושכר
 וססי"ת - 6) כרוממות ונססתכן לסכין חכי 61()כדם
 ככ) ו)סטכי3ו לסכינו סחכמ' מעיינות לו פותםכ"ס
 עינו 167 ס63 מס ויותר יותר עליון כסכלפעם
 דסייפ כמטועו )עגמך ס" 3ך 3ך תו ' נועמססכלו

 nPS~h ממדות טתסרום תמיד ע5מך ע3סתסתכ)
 ומייחס * מהרוך וזמו כג"3 לנוגס סתססכססגך
 טסו6 ד6דס פ" . וממוניתך . )כדס סקדוסס36

 י51" 6(י מנוגות נמיותמתגסנ
 תולות ממגו

 ע"ר תכריס 6ת מערת 6מת סברס מיקסרעות
 ועכית י וממולדתך תסו " עכירס נוררתענירס
 ע"ס מדות כחוס מועכע ר3ספמיס ס"שיך
 סגודות כו טסכגיס 6כיו מכם )ו סכלוותעכעית
 סקדוטס ה) ולסכגיסס ממס ל65ת הריך *סללו
 הרסך 6סר סהרה 6ל ת(כס ומז 6כיך ונוכיתוגסו

 ס6ר6ך ספ3יוגס ולסטרן סע3יק 3סכ3טת(כס
 ורכך ס' ע3 נו3 וזסו * רצית 3ה מעולס6סר
 סינוס סתנ)ות רסון סו6 נול כי כג") נ"כס"
 כולס סיסיו ותרמס כסס טתסתכל ונורותיךדרכך
 ה3 נרווחות מסתכן מהדס נוס סי' עליו וכעת3ד'
 . נעמון נקרהזס

 3ך יעמס ו6( ס" יעמס וסו"
 * מעולס ~nsh ם63 מס חדהות פטיומ נ"מסטי"ת
 * וסכן מדקר כצור וסו5י6 מעולס סכגחו63
 סר6סון נ6וס יסגס כי' 3ר יר יאמראו

 : S)hn 6כו3 סנן ען נוכלכתיב
 תסכלו הכול כי - סי6כלו מס 3סס 5יוס 3מסקסם
 ען מכ) כהמר מתחי)ס סרי ועוד : er5 )מוןסו6
 טעם ומס יסכלו: סחייס מען נס מסמע כויסנן
 לנכול לפס ג6סר מו"ר מדעת ונען כ65כלוהח"כ
 מדרנ' )ו סיס דמתמי)ס )פרם וגרפס . סמייסמעז
 סטעס ומוס . סחייס TD סג"ק סע)יון כעולסנהוסס
 טיס6ר כדי יהכ) סחייס סממן סטי"ת5יוסו

 * יתנטס ם)" כדי סתחתוגיס פוזמות טססי6כ) ס)" ג5פווס טו"ר סדעת ומעז העולסכקדוטתו
 ממדרנ' נס3 טו"ר סדעת מען כס6כ)והח"כ

 מען ~Snb ס63 סה"ת 5יהסו 3כן וגמנססמעניוני
 והין ערר כסס וסיס נחנסס מכנר סכלהמסייס
 העבור תמתמ' ממדרנ' טיעל עד כע"ס )כנוער6ו"
 זריך הרס"ר bwn ם6מר שם וסיו65 *כסדרנ'
 מתחור ממדרנ' כסדרנ' לסה"ת 3עכודס6דס
')PSDS* ך )ך ס" מ6ר5ך 3ך )ך סססוק ס" חסו( 
 פ" מ6ר5ך : מהכת ממס 6סר סעפן לפורמךר"ל
 ססכגעס סו6 סעפים לסורם לכ6 ספכ3 סתמ3'ועיקר
 ומשלדתך - כו' 6תס עמר כי ססלותך 6תסתמסוכ
 סכ) תכניס 06 כו' משלדתך נס ס" שיךומכית

 6ל )כ6 סמוכך תנכס עי"( י"ת ה3 רוממתכממסכת
 6טריכס חסו ע)יוגס )6רן דסייכו הרצך 6סרסהרה
 ומיס ע)יוגיס עיס ים כי : מיס כ) ע)(ורעי

 נקר6יס ונס : ס(דתיס מיס נקרהיס ומסתמתוכיס
 6ת )ככות יוכ13 )6 רכיס מיס פ" חסו רכיםמיס
 3ספ3ות לעי63 מתתה 3עכוך ס6דס וזריך6סכ'
 מחיטר' פסס כוכים מיס סגקר6יס סתחתוכיססמים
 ס' כבוד ברוך ורמז סקדוס' 6ל 3סע%חדקליפ'
 חריע' כו' (ורעי 6טריכס ו(סו' כוכים ר"תממקומו
 3ס(ורעיס ושרי (ריע' כסס סוקרה סגומסכ'סי6
 סמיס ע3 נס ר"3 מיס כ3 על מחסכתם6טר

 ממסת 5דיק טס61 יס דסגס כו' 3ך 3ך משנמושישך : סקרוטס 6) 3סככיסססתמתוכיס
 לססנימ סל6 ס6דס הריך שנות 6גל : ס5דיקיסנין תמי טסו6 נגממת 16 6כותיו(כות

 זוכותיו (כות פל ימניח לה הדיק כן 50דיק מן (סע)
 כלכודת יתחמן 1)ה )ו יעמוד הכות סכות63נור
 קימת הריך לק (ס ע) יסנימ 3ה (ס מממתסכורה
 הדיק כן שיגו ס5דיק וסן י"ת כעכודתו נדוץומרוק
sh6כומ (כות )ו סחין מהמר )הנור עגמו יתיש 

D'~DS6( יקמר 36 י"ת. סכורה 3עכודת לסנים יוכל 
 % מסייעק )טמר וסכה כצמת סטי"ת יעכוד רקכן
 61ת כ3 % עוס' סססי"מ 3חסונ רק ססמיסמן

 תצניח ט)6 סי' כו' מ6ר5ך לך 3ך וזסו 13ממסייע
 סקרן ה) )טורמך ותלך סכיך צית וע3 6ר5ךע)

 ט6גי רק תחסונ סל6 כנ"ל ר"3 הרסך הסרסעליולס
 ונסו י"ת: מסכורה סו6 טסכל 61ת כ3 הותךמרקס
 עכרך OD מעטית סטוכ ר") ענדך פס פסיחעוג
 רא) כרכרך ס' . עוכ כקרה סס5דיק לדיקטסו6
 * ממך סו6 מסכל דכורך ע"י 06 כי (סעין

 ים 1)כ6ורס * הטור ומקללך מנרכךי ו6כיכס נרכס: וסיס כו' נדו) ינויראעשך
 561) כו' והכרכם ג6ננר סכרכם ד56)לדקיק
 נ"כ )ומר )ו וסיס בסיסך סמלות גימרסק))ס
 מקדט הסר ס5דיק דסגס וג") . מקללךוהטור
 כריכם יסייגו כרכס כעלתו סול יעמס עלמוומעמר

ע)יוגס
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')PStסמפע' "כ) סרו5יס 6ותס 6ך : )כ3 )סססיע 
 סם 161 ס5דיק עם )ססכיס 5ריכיס ס5ריקע"י

 מסכים ט6יגו מי 6כ) : יכ כטסע מתנרכיסממילך
 )1 טיוטסע 6ססרי כלחי )(ס נוולתי ס5ויקעס

 ס6תס דסייגו כרכ' וסיס חסו ס5דיק ע"יססספעס
 ר"3 שכרכך ו6כרכ' : 3סספיע כריכם תסיסנע5מך
 סו6 סכ3 כי הותו הכרך עמך טיסכיס הותומיד
 כמו נסו ע5מ' סכרכם 610 סס5דיק כג")מוכן

 S)b סי' 66ור ומק33ך : ס3ך ממכריכי פי'מנרכך
 ננעס' 6מר רק סכרכ' כמו ממילה כ6ס היגוסק33'
 עס עסית עוכ חסו קשתך- 6חל הותו ספסורעד

 עכרך כיר גתת ססעסעת רסייגו סטוכ ס"ענדך
 ס' כעופן רק כג"ח סעו3ס s)s סמססיעססו6
 ע) כולס ויתגזרו סכ3 עמו סיסכימו דסייגוכרכרך
 ע"י גססעיס כולס 61! כרכרך מסכיס מס'ס5דיק

 * וכרכס רכ סעסעס5דיק

 ממוסר ע"ד רי כף בשרש רעבשהי
 רעע )6 סכתוככשמר

 * ס' דכר )סייוע 06 כי כף )מיס 5מ6 6%ממס
 יסרק) כגי עס מ"ו 6ס סרעכ עיקר וסה:מ65
 ח"ו. 3כס כדרך סוככ וסו)כיס כסור' מתגסניסתיגס
 סיורר נועציו סס3ס 3ס5ריק נס נורמיס ססועי!

 רעכ ףסי סכתוכ ת"ס סקךוס' רעדותממדרנתו
 יורד (ס ע"י סי' מ5רינוס h(~o ררך גג")נטרל
 ו6עם"כ - ממדרנתו יורך לכרס כסס סיקריס5דיק
 מ5רימ' סיורר רק מ"ו )נמרי יוע) 63 יסףכי

 ודומק 5ר )ו טיעם' י"ס מי5"ר גועריקוןוסייגו
 )קדוט' רננ! י"ס מקרס )ו טסית' סע)יוג'כקדומתו
 נ"ט ססי"ת a1D' 6ק (6ת וכ) * סע)יק יסע)יוגס
 רק סרסעיס רטעת מממש ממדרנמו סיפו))ס5ויק
 סיסות nbf י36ו3י * סס הנור יסייגו )עונתו (סנס

 )סחנד) ק5ת )כו סינכ' 6ססר ק5תממדרנתו
 סיס) ס5דיק סרוה' ע"י ועתן " וקדומתוכמדרגתו
 ממזיק וסיגו ומתחרע מהוד מתניים סו6ממדרנתו
 נר ססו6 עקמו סממזיק ןסייג1 כקרן כנר רקעקמו
 כלר ויפי ממדרנתו: מנס) מהחר וכעוס"ככעוס"!
 קרוכ כי ס5דיק טרו6' 6מר סי' מ5רימ' )כ6סקריכ
 סרס 6) ויקמר * מ5רימ' סכקר6 סמדרנ' ה3סו6
 רסייגו ס5ריק כעכורת ים נווגיס הגי רסגס *קסתו
 סנס מסגי ודרך : כרומניות )עכור 6חדדרך

 מהור: מקול ע5מו 31טסר 3סתקדס הריךכסנסמיות
 "כרס כסס כקרה סרומגיות ענודת ס3וסכחיג'
 נקרה סנטמיות עכורת וכמיכת : דוכר6 מ5ךדמיינו
 ס5ך וסייגו קסתו סרס 6) ויקמר וסו סיסכסס

 כי ירטתי לה מגס * )ס ולינור הסס נקרהספקנה

 יודע ס6גי רו6' ס6גי מקמר ל"3 מר6' ימת6טס
 סליך ע)יוג' נקןוס' סייחי ו6)ו ננר6ס יפתטקסס
 ר") כו' קותי וסרנו כוי כן וסיס : (6ת יורעסייתי
 מ"ו 6וי כקדוס' )סתננר ע5מיגו ע) גטניח )066
 דסייט יחיו והותך : מרומניות כח דסייגו קותיוסרנו
 סי' 6ת לחותי ג6 למרי 3כן * יתננר סנסציותכח

 סקדום' כתור' נדון וכרכיקות כקדוס' מקור)תנכר
 ר") )י ייטכ )מען . 6ת לחותי )מכמ' למריע"ד
 סרומגיות: כמ סיתנכר פ)יונס כקדוס' 3י יועכעי"(
 ע"ד נ33יס )םון * כנקפך נססי וחיתם (6תונס
 כסנ3)יס נס קרום' חיות סיגה ר"3 סנ33 יכערכלסר

 כסגספע דס5דיק כ"5 כו': מהוד ככדר4ובנישכן : וק") כסנסציותדסיילו
 ננקוד מוס מתירק מריד"מ ספע1

 געגודת יותר מתננר סוט וע"כ . כו' קטונתיע"ד
 לסחסויס ר") ככוקר הנרסס ויסכם 6מר 3(סססי"ת
 סמסדיס 1356 מניע כמסיס ולזהת נוקרלקר6יס
 )מדרנס וסלך 6"ע )!ינק סנכיר כיותר 6ןנדפיס
 ועסו י סנוף מומר וס ממורו ומכם נכוססיותל
 מס למם6 3ו ססי' ר"3 כלוקוס מהוד ככדו6נרס
 3מסעז וידך * ו(סכ כסף נקלס ססי"ת )1סספפיע

 . מקפותיו ססרע !"ג רם"י ס" ו(סו )סורסוסי'
 תוקף ערונויס מדכים יוס ככ3 מנרכיס 6גודסגס
 סוס עולס ס) כמימ)יוח מוקף 6יס כ) כיכפוסיס
 ננמי5וגיות מוססט סו6 6(י נדו3' נמדלנ'וכטסו6
 כירטס ערוס סוי המרס ו(ס ערום ונסקר עוס"(ס)
 : סע3יון מעורס דרכגן כמהוקף קותו סמ)ניסיןעד
 כססומ קימת ערומים מסכים מכרכין סרגווגס
 ט" וזס סע)יון העורס ססו)ך דסייגו כסוסים!וקף
 . ס6ט' י6ם 6ת וסלע מרסון סקסותיו פרע satרם"י

 * ממי15גיות ממוקף סקסוחיווסייגו

 יסע טסו6 סטייק דסכס כד י ל יאמרשד
 רו5' 610 (ס ומממת ממסיעססו6

 ללוגו כקמת 6כ) ולתלמידיו 3קרוכיו 3סססיע3סענניס
 ממסיע טסו6 כ)) ממסכתו ע) יעלס ם)6 סמי"תס)
 : כ6 מנוי63 וסטסע כס)ימו' כ"ס ססי"ת טיעכודרק
1CfIיעלס ס)6 י") כו' מ6ר5ך )ך )ך כו' ויקמר 

 סקרן Sh רק כו' 63ר5ך סגונע וכר כ33כנ:מסכתך
 סקרן ה3 רק יסיס עכוותך סכ3 ר"3 : 6ר6ךהסר

 סנוסנס ע3 קמלי דקדקו דכנר לפרסי נרסס . כף 36יו דגר כקטר הכרסרילך * וקע יכ6 ממי63 וסספעסט3ימ'
 )מס )יסתייע ומסרס מסיגי תורס קיכ3מטס
 %61 קכ)ס )סק נקמל ממס י56) סוסוןסיגם
 רסחורס 610 מעגין 6ך - מסירם )מון כקמריסוסיע

סניתגס
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ah*ר%48אלימלך לךלךנועם
 6חת: ככמיכס יסרך) קנ6 63 סיגי סר ע)סכיתיס
 )יתן מסריס מכ) סיגי כסר נחר כפס ססי"חרסלס
 . מסייס מכ3 נמוך ססו6 סממת סתורם 6תעליו
 ע"ס רכיכו ומסם כסכגפס כתורס )עסוק סו6ועיקר
 סתורס )קכ) ונווכן נ%כטר וסיס 6רס מכ3 עגיוסיס
 ככמיגס נ"כ מסיס סיגי מסר : סכו סככעסע"י

 תסס 6ת סיני סר כמרקס כמדרם כד6ית6סכגעס
 ננמינת סגיסס פסיו מממת וסטעס )קרחתו רןסיס

 ר") מסיגי תורס קיכ5 מסס גימר ולכן :סכגעס
 יטרח) ס6ר כן 1)6 . סגגעס ססו6 סיגיממדרנת
hSnוכרקיס קולות סיו ולכן : סככעס ככמיגס סיו 
 ספמד מממת : סכגעס 6) ו)סכי6ס 6ותס 5טכרכדי

 מסס ככמינת כך כ) סיס hSn יסוסיס ולכןוסמורך
 כסגי יסוסיע ופגי ממס כפגי מסס פכי ~hnshע"ד
 לכרס וילך חסו . שסירס 3סק גלמי )כן .)ככס
 וכר )קכ) מוכן סיס טסו6 ר"3 סי 6)יו רכרכקטר
 DDhl"( : נדו) 5ייק פסיס : 6)יו כטייכר מיס'
 qh דס5דיק )וט סגקר6 ססס"ר סו6 )וט 6תווילך
 ימטירו ס)6 מסי5ס"ר )י!סל גריך נדפס ככמיכ'ססו6
 סס"6 מתקן פסיס ר"3 גף חמס כן ו6כרס .מלילי
 עי"ן כמררנת ססיס ים! ואכעיס סקדוט סיספ)
 כקרץ דס5ויק : ככ) ממוטטות ס' עיני טסרסתיע"ד
 כס5ריק דסייגו ככ) מתרכסות מס וגן עיני ר")כ3
 : יסרק) ע) כ"ס שסכורך פקימ6 עיני )פתומוכירו
 סמת)כסיס סעיכיס ר") יסכרו Tib כ) עיכיתסו
 ממירות ומכט)יס ממכריס סס ס5דיקיס דסייגוככ)
 ססקכ"ס סכירס )מון יסכרו 36יך 1071 מאתוסגנ!ר
 כן ולכרס סכתוכ 3כי6ור וגמ!ור ; מכע) וס5ויקנחר
 סכיט) דסייגו מסמרון י65 161 ס" ממרן כ65תוכו'

 ר"3 הסתו סרס 6ת הכרס ויקם ומרון.סנ!ירות
 ו6ת 6ותס: וסע)ס נקנות ס) סמדרנ' נסס)קמ
 נס won עד )טוכ אותו נס מפך סי5ס'ר סו6)וט
 קמיו סכקר6 טופ י5ר ס) תו)ד' דמיינו קמיו כןסו6

 * יהרך כסני )גגך ככ) מ!"3 מהמרוע"ד
 ר') כו' דני כאסר 36יס יתך י4שכמלט4שך

 ככמיכי ססס כדרכי )י)ך ר5וגוס5דיק
 ממס סכחיגס כ6הצ, דסיילו סי יכר גנוסרן6מ
 וכעסר' כקווסס ססו6 סדיכור טוסי סיסריכר

 ננ5ותיו ו)קייס )עסו' 0רו5' ס5דיק ררך כןוכדכיקומ
 ר") )וט 6תו ויסך !ו: ככמינס נ"כ סיעסי"ת
 מט6 מעת ורע כעוכ סמעורכ סכ6דס סרפסמוק
 מדרכו )מדימו עסו האתנכר מתמי) סר6סון6דס
 סיסים סו6 סרס pSn )סכגיע וסתקגססטוכ
 כרכר רק כחסכ כ)6 עצמו כעיכי מקוד סס)ס6דס
 וסגוסף סעפ) כרכר כקומר : ו6כרס כסומכוסף
le~b(ועיקר ממרן כ65תו סכ0 וסכעיס חיט כן פוע 

 סתמ)תס כוריו 6ת ס6דס כעונד 6דס ט)פגותיו
 מכעיס וסם סגותיו q1D עד )מקרץ בליסמחמס
 )דכריס רומזים נוקרך ס) סייס סחוס כימגס
 כידוע נכורות ס' סנומתיקיס os~pn סי )רמןנרקיס
 מרע כק ויסכר סיכגיע סעי"! סכתוכ וקמר)י"מ
 מכעיס ופד ממנוס סכותיו ככ) מסור יסיםסכו
 סמוק סו6 מחרון מן כ65תו ר") מחרן 653תווגסו

 : סטסרע
 סכם מקוס עי כארץ אברםךיונברר

 סיס ס6כרססר"כ
 )סתור' רמו טכס מקוס עד * (al~p' וריו)דעוכר
 עז) )סכו) סכמו ויט ע"ד סתור' כ5 )ססינטפס
 וכגוס כתם ים נהיכן דסנס : עורס הקון עו *תור'
 מעיקר 6) גנחוכריס סס סעגסיס וכ)עגסיס
 ועיקר סורס )ו יס ומ5ו' מ5וס כ) כן .סביהן
'SDtSרעת )מסכי) סברס וצריך סע)יון כקינן( 
 . מ)ומד' 6גס'ס כנגנות 1)6 0גנ5ו' ס) סעיקרסורס
 עד ומצף מ5ו' כ) סססינ מורם 6)ון עדוגסו

 סתג6 ט6גנר וזמו : ס6י* סעיק' ססו6מסורס
 ר") l~sh מכיר וסיס ס' כררך סי' כדרךססו)ך
e~kinפ" נור 16 . סמ5ות ט) סביהן סורס מכיר 
 נדרים )עסות סקוס עריך סנדריס מכירוסיס
 * ס6יסור 36 יכ6 פ63 כדי ממותר כדיר)עצמו

 תמת סיסמות מקומר רא) תמכיו מכיתתיוהמר
 סמ5ו' ועסות ססורט )ססינ מסכי) היגו 6נ)ס6ען
 כעיקרו סכיתתי 6מר 061 ' כקוס 6מר )6 *כסורס'
 וסורס' נעיקר' סמ15ס )עסות )דעת מסכי) ססו6פי'
 הבסין כ' )ו יט סוס ס)ס5ריק רם! כף בבסיס )ויס

 סל 6)ף דסייגו כבנסין נמור ימול סעוס'דסייגו
 * וסכן מן )יודעי כידוע 6ק"י ס) q~Sb1הרכי

 טכס* מקוס עד כהרן הכרס ייעכור י4שכמרש14ך
 וכ") מיותר סו6 מקוס מנת)כהורן

 יסכחוך וסכ) יורוך סכ) 6ומריס הלו דסכסמקורס
 עולס ויש י סכ) סגקר6יס עקמות סיס וסייגוכו'

 וכן סכמים כו T~aD עמס ויס סודיות כוטסייך
 סורסו 6ל ונונע כו ססייך עולס ע) מרומויסכולס
 סברס צריך טמתחי)י ,~su קנס סכ) קנס ועתחסו
 ו6ז . סע1)ננות כ) )ימי ידי ע) ידיעס )וטיסים
 )כווין למורנ' hJS1 לעצות סיוכ) ר") קגססכל

 כתס)% עיקר ו!סו סכ) סגקר6יס סע)יוגיססעו)מות
 ס6גנר 011 תסי)' )הותו סטייך נסורס סיתם))דסייגו

 סמו סו6 חים גפם סקוס )ו יקרה 6סר וכ)סכתוכ.
 כך ממות )סס קר6 כבסר כוודוי קסםו)כ6ור'
 סע~ון נעורס סמו סו6 כך 610 סס"י 6)6 . סמםסיס
 סקוס ' כסייס )16תו 16 חי0 63ותו ססייךכסורם

סר6סק
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 448 אליטלך לך לך נתם84
 טורם )מס טים סגנות נהסס )קרותם כיווןסר6סון
 כהרן "גרס ויענור חסו I1'iDk1 כבוקס סוס3ססס
 נכי ע) ססתס)) כתסיסתו טע)ס טכס ננקוםעד
 עד כתסיסתו ועו)' מכווין וסיס ו") כפירם"ייעקכ
 מכס ננקוס וסייגו : טכס ננד טסו6 - 0ע)יקעולס
 הלון עד - SDnS~ סורם )ו יט )מפ' דכר כ)כי

 ע"ד 6י)ן גקר6 סו6 דפוס סירסתי כנרשרם
 וסייגו כו' סגטיע )6יק דומ' D~h )מסשמרו
 סיוע ודבור ככור וכ) . )מע)' טורטו טפוססממת
1'DD'6י)ן נ"כ נעט' סוס סדכור וכטסר' נקדוס 
 3")וני ויסב וסייגו . סליהן )סורם ענפיםרסיינו
 כ) כסייגו למירי )מון סו6 ממרה פי'ממרה:
 - הילות מסם געס' סיס יופיו סי65 והמיריהמיר'
 ר") ירסס )סון סוס מורס : מורס ")ון עדחסו
 געס' : ומטסר עגננו מקדים פסיס יראתוכע"י
 )עו)ננות רם( סו6 מסרס מסס ויעתק ' היסכותמסס

 וסייגו - סריס גקר6יס וקנות הכות סנ"קסע)יוגיס
 5עו)תות עוד וסטך מתנכר סיס סג"5סמסמדרנ'
 מסתוקק ססיס ל") ' ה) הכית מקרס .סע)יוגיס

 מקרומי נרוסס מדרס Sh )63 עקמו וננתח(קכ"כ
 כיח ננקדוטת יותר רסייגו 56 מכית יותרכקדום'
 ס"דס 5ריך כן כי * סקדוס' עיקר סיס טסםסננקיס
 קן "ין עד סכורה נעכודת טיניע ו)סתהוות)ססתוקק
 לועס סי' "כילו ט"נרסס סי' הסקו ויע 'התכהית
 סיס )סטי"ת סוכך ססיס ופכורתו ירבוע דסיגו6ס)ו
 סוט 6ח המיתות כמכרעם )מכריע ובכסן לכהןגועם

 וחיץ ר") מיס ה) לית . ורקס * )הו 316ס)יננות
 מקלס וסעי * מ6ת ממגו רמוק' ססקיוססנעגמו
 סטי"ת עוכר טוילו תמיד הכרסס )סכי סיס סוססי'
 : כע5מו וענגות מסרסות נ:651 וסיס כר"ף'כטס
 עכ! ~SDn עון נמש ס"ס ענגות ע3 רנמפסעי
 כעיניו כוחיס מעסיו ס"ין ס5דיק ררך כן כילחרס
 ומהמין כהכרסס סגהנ:ר טסו . 3סם)ותו תנייךורוהס
 נגס רנות6 מס ~כהורס 5דקס: )1 וימטכס3ס'

 דויחסכס נ'כ יכופר סכ") לכריכו ועפיי מס'מסלמי,
 a~o סהכרסס רסיילו הכרסס ע) ק6י 5דקס%

 מוג תמיר ורפס תמיר ע5ננו ע) ומסד"כ)רופס
 גוי (רעך יסים כס ססי"ת )ו 6מר וכבסר *)ע5נוו
 יניע (כות כפחס עלמו ע5 מתמס וסיס 3סיסובין
 וכרס 6) ס' דכר סיס ס6)ססרנריס84דזיש * וסכן ס' חקת h~h (ס מהין ומיסכ (ס)ו

 תלכי כו' o~3h תירת 6) )6מרנממ(ס
 כו' סוסך והגני כו' מהוך סרכ' סכרך )ךמצן
 ו5כ6וי' * כו' (רע גתתי )6 לי מן o")hיהמר
 וססכר - 4גhnSn 6 נס4 מס' טלר רסל' ולר6'פ5מו. כפגי וגו סו6 כ% סגר6' מיותר 610 סטיר6מר

 לסחת )מס) nDD' מגוס 6י(י ע"י )"רם )וסנה
 ~ס 6ין טעם' מגוס הי(' עכור מינון (olhנותן
 רק : )יכ6 עלננ6 כסקי ננ5ו' סכר כי סוכרעיקר
 1~10 מ5ו' עוז טיעם' כדי סוס מממון סמי"תסגתן
 מ15' עוד טיעס' כדי כג") ר") מ5ו' מ15ס סכרפי'

 מ5ו' rh* עכור כליס )6רס סטי"ת וככנותןהחרת
 )פכורי )תור' )נדרס מ5ף עוד סיעס' כדי נ"כסו6

 תמ" טיס סס)וס עליו "כרסס וסיס ' כ"סססי"ת
 מנן 0גוס6 כהדס כ"ס )סכורה עינגו ומקמרננדכק
 SD ID5D סטי"ת הת מדכק סיס כן ע)יו רכוקכסגיו
 קותי מעטית עכור פי' )ך נגנן הגוכי ו(סו :תמיד
 סכרך )כן . עליך הותי סדכקת טסמטכת )ךכגננן
 6ת' פ" לי תתן מס ס' הכרס ויהמר * מהוךסרכ'
 מ5ו' סכר ס)OiO 6: נעורס לי )פיות יכהסכר
 ומס * מ5ו' מ5ו' טכר כג") רק )יכ6 עוננהכססי
 ו6ס כן: )י טהין ערירי סוגך ואנכי טלי סטכרסוט

 סס" 6)יע(ר ר") כיתי מסק סכן סכרי (סתהמר
 ט"ננרו ע"ר )כן )י לח"כ טוס )6חריס מתורתומסק'
 )סק סו6 מצק יוגדו כ6)ו תורס חצירו כ!סמג"ד
 (ס סי' ההיעור רמסק רסוק קינו (ס ' מתורתונ:סק'

 6ין )המריס ממורפי ומסק' ור)' 5ריק סו"ט")יע(ר
 ססוono 6 סייגו נולם סמה ט)סעלויס רק ננחמתי(ס

נקר"
 טיסים )הרס נורם ~ס ויסר כסר הדס כטס

 כ"ס ססי"ת )פכור ורוה הכרסס מסננו גני )מט)ריק
 ~ס . שיק סיסת % ומסייע נורס ס(ס סססה(י
 הנרם ויאמר . כפער כ6 ועוד * המת טטגססיס
 ס6יגו מי כנמרץ ~hnsh * (רע גתת )6 5ימן

 וקמר י עכר' ע)יו מ)6 סקכ"ס )יורטו כ!מכימ
 )עו3' לתיג' ~ס 6ין )י טגתת מממון נס"כרס
 ומי הותי יורא כיתי וכן (רע )י ס6ין מקמר)סכר
 דכר וסגס עכרם: עמו מ)6 0קנ"ס גן מרחסטין
 : כוי סחו5ס "ותו ויו"ט וס יירטך )6 ")יוס'

 ויקמר 6ותס )מסור תוכ) הס 0כוככיסוסטר
 כקי5ור )ומר )ר סיס ו)כ"ורס * (רפך יסיסכס

 * (רעך יסיס כן סכוככיס )ססור תוכ) )הכאסר
 * ורעעך התערותך סו6 ן)תת6 התטרות6 דסגסחך
 ע*ו ק5ת נסמי כרכר ותמיל )מתחי) סירסו5ריך
 ק5ת נסמי יכר סו6 5דקס תפיק תפלטהורו
 סירו מסי)ס ולמ"כ י כתענית עוננו טמסנףוסיגו
 ומסור סטי"ת 13 ט6מר וגס לרקס ו"ח"כ :וניקות
 ספירת ע4י מאמפי ים" ססתחג' רסייגוסכוכניס
 )מורנ' מיי העקות רוץ סיס D0uh1 :סכוככיס
 מקטת כסי וס6מין וסו - סכוככיס נגן stnS~נרו)'
 ע5ש משק ססיס רסייגו סיסס 6מ "ונוןרמי

 )1 ומעכס * סו )ס' נועי )מורני 6"עוממסיך
 לצתו וסורס מרד ר5וגו )1 עמס טר4טתמ י")5דקר4

6י
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 1 448 אלימלך לךלך נתםאשש
 סו6 וטס סממסכי פולס ססו6 פליון מעולס6ל

 ד6יתYD 6 ם" כף )ך מנן 6גכי )סרט יטונריש . וסגן5דקס
 ומ5)' עניני כס יעסיק כעיוג6 מ5ו'כנמרק

 עסיק ד)6 כעידנא וכין כס ופסיק כעידג' כיןמור'
 6מת סעס תור' כס)וננד וגננ65 וננ5)' ננניג'כס

 וכסכומם )ומד ט6יגו כסע' נס עליו מניג'סתור'
 מס כי סוס סלימפ כעד סכר )ו מניע rh'סוכ
 ספני ס)ינעד קריך וקין ע)יו ננבין 0ו6 ככרס)ננד
 מנן סו6 סקרוט' )סתור' רמו 6גכי וזמו ע)יו)סנן
 )ימוד כ5 עכור כנ") מאור סרכי סכרך ולכן)ך

 : וק") טכר )ך סמניםוכיקוד

 סוסון ע) לדקדק ט טמר PSb ס' יכררדפנה
 ויקמר גמכחכ גידי רסר . סי חגרוסגי

 )6מר מלת ונס ' סתור' ככ) סכפנ כררך פיוס'
 כסירינו )"נזר מלת n~DS כ6ן סייד יחיו נניותרסו6
 וסכ' )סרס ונר6' - )6חריס )6מר ססו6 מקוסככ)

 סוכר סיס מקוד סרכ' סכרך )הכרסס סקכ"סכסומר
 הייך וכטס סוס עולס עגיגי על סו6 סס"יסכווגת
 וזזייך גסרריס דכריס מס עוסה עגיגי דכ) רכוי)פון
 כעגיגי כן ע6 ססי"ת )ו סימר סרכ' )סון3סס
 ו)כן קומלי י3ר SD סרכי בסון סייך ן6יןעוס"כ
 וס ופ) סוס"ז עגיגי SD ססו6 6כרסס סוכרסיס
 עוס"1 עכיגי )י )מס ס" 3י תתן נוס 6כרססתנור
 (~SSDnk ומתחי) מקורנתו וירו כן )י ס6יןמקמר
 )ירד D#h סיטם )ס5דיק מכים סיגו וססי"ת . כןע)

 ס" . )6מר 146 סי רנר וסגי ג6מר לכןממררנש
 סקכ"ס סכגיסו מיד ר") מיד סמוכן כרכרמנס

 דכר סגם וגסו ס' דכר )6מר מוכן סיסי')מדרנתו
 יסים סל" ו6ת כמדרנ' מיד פסיס 4מר קליוס'
 נסיניות עגיגי ו)6 תמיד )6מר שיו ס' דגררק

 )6 ססי"ת )ו והמר . מתמיי סעסס כמופוס"ז
 הותו ססו5י6ו ר") סמו5' קומו ויהל כוי וסיירסך
 מחחי)' ירך ססיס סו6מ מרימדרני )חעססי"ת
 ר") * סכוככיס ומסור ססמימס ג6 סיע )ווהמר
 גנמירנתך )ירד ע5מך מטסי) 6) ססהת )1סימר
 לססתכ) כסייגו ססמינמ ג6 סכע רק עוס"ז)עכיכי

 רותמות )רפות סקוס יוכ) וכיותר ה)כרוממות
 ע) כמסעותס סכוככיס ורו6' ססמיס כסכיטו6)

 )6דס יג6 ומזם הורס מוסר מוסיריסמסתרותס
 * סכוכגיס וססור וגסו י"ח רוננמוחו לסכין"ר6'
 ד6ימ6 ססו)ס ססקט' מס גכ6ר 6ורח616ננ

 סריוקיס סעולס ומקסים 6)קי )ו ספין כמידומן )6כו כמון וסדר הלקי )ו סיס כמי רומ' כל"יסדר כנמררי
 מסמם כה וגש כ6א סור 6מר ומתמידן6סדדי

 דוש שרן כמת סיר 6מר וסדר )ו rh כקמת6נל
 סנ*ל ופ"ס . 4 ים כסמת 6כ) נוסמע כו' )וכהין
 יכוק ומתפ)) כמ") סעומו כנמרה דהיתהיכותר
 ירוס4ס כננו יכוק כשי ומעומד י 6"י כגנךלכו

 * 6מד סער ורך סו)כיס יטרף) תסיסת כלוכמ65
 טרקי גסמעת חסיכתו סתס6 סרו5' ס6דסוגמ65
 ושכם ככוי סמקכם וכיח כ6"י נותפ)) סו6 כ6)1)כוין
 כשי עתר( וו כ46 סו6 וסרי וכסיכוך מכונועל
 ככווגס )סתפ)) נסגר ודכיקוח לכסוחות נ6 סו6ופי"(
 כקלו וכהסכי כיר6'סלימ'

~DID 
 * קרסים קרסי ככיח

 לססמכ) 6וס סנריך 3עי) סכחכנו )מס יונינהויסו
 Dsh כר6 מי ומזקת כוככיס מרקיות 6לרוחמות
 כמחסכתו )נייר איך כן סר6ו(2 נמוט סכhl% 3'כקלו
 סמקיס 31כית כל"י ממט סו6 כ6)ו תסיסתונעת
 סרר מירוטו מוכן וממילה nlh~o כחוס סכלורוה'
 כ6 ועש כאי עומר כ6)ו לעלמו המגייר כגי)כהיי
 ר*) pih' )ו סיט כמי דומ' . כתפילתו הכסירות)ו
 6) רוממות סתסתכ) מהדס )קותו דומ' סוףסרי
 סכוככיס סמם סעודותיו ע"י כ"ס סנורה הת)ססינ
 וכ) י*ת. ~Sh כמ5י6ת סלימ' )6ננוג' ונ6כנ")
 תסי)תו 3עת מתגסנ סטינו "sff )הרן כמוןסדר

 )כיפור וגמ,ור * פקי )ו יט nDIS oh מסנימסוייגו כסי ר*) שקי )ו סטין כמי וונגס כג"))ססניח
 וסייס סכוככיס וססור ססי"ת )ו מהמרסכתוכ
 * זרעך יסיס כס )ו ויקמר Sh לרומצותסתסניח
 6מיר' 610 זס 6ך : מיותר סו6 )ו וייזמךר)כ6ור'
 יס" מורע ע) סתסי)' כווץ סנס יסייגוהחרת
 * כ"ס 6) לרומננומ סנונע 11 סכווכ' כררךנ"כ

 סיתגסנו תר6' ורעך סנס ר") כו' יסיס כס יסנגר6ו
 Sh הכרסס פנס סעיד סי' נד' וס6מין . 11כנודרנ'
 ססתכ)ותו ע"י י"ח כהפוגתו לסמויק ססי"מדברי

 וימסכ' פ" 5דק' )ו וימסכס ויתע)' י*תנרוננמתו
 קיים סמיו מורע ע) ק6י ולו הנרסס ע)קטי
 סכווג' ע) מזרע ע) כנוחסכ' סמיסכ ס' מ15תועמס
 חרפ ס5דק' - ס5וק' עו)ס כגנר סורם סיסיססג")
 ועיקר )5יק' )כס זרעו עיד 6חי נעורססס

 חדרנות מנ' 6מד ססו6 כממסג' סו6 6)רוממות
 וכמחטני ונמעס' נסנור לספיית לעכור ס6דסט5ריך
 . סמלות סס ומעמס * סקדוס' מתורס סיגוסדנור
 * 6נק גבחיםינגח )עו זכרו ויתעלס "ת 6) רוממות סו6וכמסמס
 * כר %ע כמרי ויקמר )רסיסי( )תת כד 36יורי*שנמר

 הכרסס ס5דיק דעת ע) עלס 6יך)כ6ור'
SbPn6רע כמס ס)סון 6ין 6ך סס סרנים ורשיו") " 6הז 
 ע) מתנפת 3סק סו6 %ע רמסת גרפס 6ך ' מסירעמס
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 כ6כרסס טג6מר תסו )עולס כ! סיקוססדנא
 6יך עכ6ור' . 6תס 6)קיס יר6 כי ידעתיעתם
 עתס )ונגר מחטפות מיודע כ"ס סטי"ת 56)סייך
 יר6 כי סדכר גתנ3' טתס נ"ט פי' h)fj :ידעתי
 S~h סם סדכריס דכ) * )עולס 6תסנרקיס
 גתנ)' סיס סטטירי ונגיסיון : נכח ב"ססטי"ת
 ספ"י נ"כ וכהן : OSIDS 6)קיס יר6 סיס"סוכר
 SD )סתנ)ות סוכות סו6 אופן כהיי 6דעכנוס
 כ3י )טווס (1 סירוס' סאזס6 6ירסג' כיסוכר
 סנוקדס מכית כזמן חיגמ ח("3 מדרסו כמססססק
 גנר פי' מסוקסת ענ)' )י קמם )ו ויקבור כו'קיים
 . כדן ול ככרכר 6חר ענ)יס נ' יטרק) טעמוזס
 ועז : (") כסירס"י 3יטר6) סריס נ' יט (סגנך

 : 3ס"6 למ( סו6 סע( (ס כררך נ"כ סי'ננסו3סת
 )"נ רמן כסירם"י ע, נ"כ נקדוס' ים (סואעומת
 ססו6 ינמק ס) )6י)ו רם( מסוקס S'h1 -סעיריס
 ס) ט6פרו ינתק כמסר' 63 6סר סננסו3סכחוע
 דור ככ) 5דיקיס סיס רמ! ותור - )טוכס לכוריוחק
 )ס5דיק רמז סו6 סתור )קמן 6כתוכ כהמרודור

 סעורם כ) מ("3 מקמרו ע"ד ונו() :סמססיע
 "ת )ו ויקח : כזרוע גיווגין וסם כ5דק'כי(וגין
 דסייגו רעמו )קר6ת כתרו 6יס ויתן כו' 6)סכ)

 סלסול ו6ת : כג") (ס )עוננת (ס סכ)סספמיר
 יסרתן כתות ננד ר"3 כתר )6 * 3יסר6)רמ(
 מהטיס רטעיס טנס (כותם כנר סימוער דגר 3ך6ין
 לפור קן יקרה כי סססוק וגכ6ר * כרימוןננהות
 יטרף) טי5טרכו נעת ר"3 קרי6' בסון יקרך פי'כו'

 )סגיך סכתונ והמר תסיסות ע"י יתכרך )סגיו)סקרך
 )סתם)) )סגיך נווכן ס(ס ססדכר תרע סי'כדרך
 סיסי' רק כס עומי ס6תס ננררנ' כביניפ)יסס
 סטתי כין רמז ען ככ5 ס' כדרך דסייכוכדרך
 סהתס כין ר") סטרן ע) 16 : ע3יוגסכמררנ'
 נ"כ רמז כי5יס 16 6פרומיס : תחתונ'כננדרנ'
 וסייגו כגסייס 3ך סיס כין דסייגו מדרנות3"כ
 כסס )סרומ כלסיס לקר6יס רסס ו6סכסיר6'

 6עך טעייק כין ל") כביס 16 : ע)ימ'כקדום'
 סכי5ס כמו זו )ננררנ' ננוכן ס6תס רק ורנמדרנ'
 )ך ים העס"כ . הסרוח ממכס 653תסתוכלת
 וגח(ור * תס3תך ויועי) יסר36 כמות SD)סתס3)
 סק)יפ' ר8) ססנריס ע3 כיציע וירי סכתוכ)כיהור
 6ותס ויל : ח"ו )פנריס סכ) nlnDS כסכי)ירדם

 * כעס ע5 סחסריס מסנפיר וסייגוהכרס

 % וירא שרשת%

 זקן ושנרסס מסוק אסרם כקדים כו' ס' אליווירא

 לקר6יס סע)יוגיס סעו)מות ומגס * נימיםנ6
 סע)יוגיס סעו3מות פר מניע כקווסתו וס5ןיקימים
 ר"3 כימים כ6 מכמס קנס (ס (קן ו6נרססחסו
 נווד וכן . סע)יוגיס י ספו)מות 36 טסניעער

 חיים וזסו כף כימיס כ6 (קן ודוך ג6ננרסננע"ס
 ס5דיק רסגס . ינניס הורך )ו נתת מגנךטה)
 יכר כמו רק 56)1 הינו טפוס"( )1 סיססמייס
 תמיד ותתנכר סוכך (ס ומחמת טעם )פיסגט6)
 סוט סיום טמ6 חנניה סמחסכ מחננתכקונוסס
tirnk~ס5ריק סי' מגנך ס6) חייס חסו סס6)ס 
 : מתך מסה) k~ihn 636 6יגס ססחייסטמחסכ
 ימיס )"ריכות !וכס עי"! ימיס הורך )ו גתת)כן
 ננערה כ36וגי ס' 6)יו וירה וזמו : עוס"כסוס
 הכרסס מסיס ונס ר"3 סיוס כמום כו' יוסכוסוך
 כעקמות סיס כקמת יסיכתו עיקר 6כ) -)מטס

 כחמימות פסיס ר") סיוס כחוס רמז וגססע~וגיס
 עולס 30 וסוכיקות סמננימות כמו ודכיקותקווס'

 : וק") ככ8) יום סגקר6עליון

 כי ססוק )סרם מקריס ס'וירק י4שכמרש4שך
 י6ית6 כו' הסכ עקות ס'לדיק

 ס6) 6מר חגיגה דלכ קמים ינחית ס6יכנמרה
 )סכם" סיימת6 )ו 6ננר טס עיין כו' ס6מץכו'

 סכמים 3ססי"ת ממכמין 6גו ~hSk הכקורירמר6
 6ך סנדו3ס כגסת הכסי המרו ס63 מס נסרכים
 ומגון רחום כסס גקר6 כ"ס סטי"ת דסגסנר6ס
 סמרם היעורר סכורה 6ת 6דס טעוכך וכלידסולדיק

 . סמרס קותו גסס סנורה ונקרה נעו)מות )מעלס(1
 כדי סודות ככ) סכורה 6ת )עכור ס6דסוזריך
 ס6רס מעורר וכקטר 3ננט)' סמדס 16ת1)עורר
 נדיק כסס כקרה ססי"ת "ז שיק סגקרהסננדס
 נוו)יס רמעיס נתעורר 161 סטו3ננות ככ)וכדומ'
 ס5דיק fft~ )רחמים כמסכין סדיכין וכ) מעולס כ3ע)
 כסס נקרה סססי"ת כעת ר") ס' נדיק ו(סו :ס(ס
 k~h( עקות rh כעכורתו מלריק ממסכת ע"ילדיק
 פ" פגינו ימזס יטל : )עמס ושקות רממיסוסייגו
 כף יסר . 61ת סנורם (ס סו6 מי מסרםסכתונ
 סכורה )סננסיך תנגיד ימ(ס 6טר סיטר סו6ר"3
 קמיס אגמית ס6י "כ) ספוריות* ס) 3ססגימיותכ"ס
 כרה )6 6טר ככינוי סכמים תזכיר טסים מגיג6דרכ

 )מהמיס סיימתיי 6מר )כן . כ6)1 עו)ננות י"תסכורך
 ע"י כסכינו ר"3 שיו - כשתי ס' 6)יו ונסו "ונזרך
 סיעו כ36תי רחעיס כמרת ס' גראס סיסעבודתו
 ר8) מננר6 )עי) כתלתי כלסר סע)יוניססעו)מות

 כף טסיו הע"ס הכרסס ט) סססורות המרותע"י
 * וק") ככ38 )עו3נעת יתע03 סכורה3סננסיך
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ח 448אלימלויראנועם84
 ::ף ~עך ע~~ע::נביין" יאטראו
 טננעתי ע5ננו 6ת 5מ5ס ו)סיכן : D~h סקנ"ס5מ5ס
 סתור' ס16תיות כתוך ע5ננו ט5מ5ס s~r מוריננסי
 מ,") ס"מרו ססירוס סזס 61ננר סעו)ס כר6סכסס
 )סיות סקכ"ס יכו) 6תווין כ"כ ע"י ר") כ"סככיכו)
 כקלוט' )סמס כתור' סעוסק וס5ריק : סעו)סטס
 ס6ותיות כתוך ויתע)' כ"ס סכור6 6ת ממסיךסו6
 ס' 6)יו ויר6 וזסו סכרי6' כסעת כנוו סתור'ס)

 ו6י)ן כג"3 6מיר' )סק סו6 מננר6 ננננר6כ6)וגי
 טע"י סכתוכ ו6ננר פנסיס סס וסננ5ות סתורססו6

 סכור6 6ת סמסיך כתור' סטסקו סטסורו'6ננרות
 ס5 כ6י)ן ר"5 ממר6 כ6)וגי ווסו ס6ותיות תוך56

 זכ0 מסיכן 0כתוכ ו6ננר 6)יו. ס' גר6ס6ננירותיו
nhr'6סיתס 1"ת : תורתו עסק ע"י 6)יו 0' טלר 
 יוסכ hlk~1 יסייגו כו ססיס נדו)' סכגע' מהמת)ו

 סמויק 6עפ"כ נדו) 5דיק ססי' qh דסייגו ס6וס)סתמ
 ט) וסתח)' כפתח יוטכ טעדיין גדו5' כסככע'ע5מו
 י") סיוס כמוס ' סקיוט' ע) רמ1 ר"ס)סקדוט'
 תוכו 6ין 6נ3 ננוכגעיס ססס סגר6יס 6וס כגיסיס
 כ6ננת נדו) מוכגפ סיס ס6כרסס סכתוכ ו6ננרככרו
 hSh ט6יגו כעיגיו כטמס וכרור ננמט ט)סכ)כ

 וסנס ויר6 : סיוס כמוס וזסו יתנרך נטכוותומתחע
'nSDסננוט) 6כרסס סר6' רמז ע3יו ג5כיס 6גטיס 
 ומפ6רת* 6סכ' יר6' רסייכו עו)עות נ' rpnjע)יו
 ססס ססס ק5וות סססס 6ת )תקן 5ריך ס5דיקכי
 ו"נ ' ססכת לפגי נ' דסייכו ו"נ ני וסס . מו5ינני
 ס)טי רק כ3סוגו סכהוכ תסק 1)כן סטכת)6מר
 ס)פגי חותן ק5וות סססס כ) ימד כע) וסו66גטיס
 6וננריס ט6גו ווסו * סטכת ט)המר 6ותן פססטכת
 ס"דס 5ריך טכ"ננת סנס : ו)יר6' )6סכס כ)כגוותן

 ע) לנתס))יס 6נו 6ך * )"סכ' סיר6')סקדיס
 ימיס ס)ם' יסיילו . "סכס ננתוך סכ6ס0יר6'
 - סעכר )טכת סייכיס טסס 6סכס סס סמכתט6מר
 כ"וס טמתוכס יר6' סס ססכת ס)סגי סימיסונ'
Sh'(' מתס))יס 6גו ןס וע) ססכת ססו" 6סכohi 

 וסדר "סכס טמתחי)' סחו) ינני כסדרו)יר6ס
 . ק5וות סטטס )תקןיר6ס

 כו' )קר6תס וירן ויר"
 כ6ס lUSD ככ") פו)ננות ס"נ טמתקן ר"תרפי'

 כ;רי,ות ןסייגו )קר6תס וירן ויי6 ווסון)תת6 "תערות" )סיות 5ריך וסעיקר סוס )עו)סססססעס
 )ידי מכי6 ורי,ות סתג6 ס6מר כמו עיקר סו6ס;ס
 וסייגו )תקגס סעו)ננות לנד ר") )קר"תס כו'גקיות

 סו6 דסטתהוו"ס 6ר5ס ויסתמו . ד)תת66תערות6
 0576 ויםתחו ו(סו )ננט' 0ססעות )סננ;יךכדי
 תעכור גSh 6 וי6גנר )מעס: סססעות ססרנסיךר"3

 טע5 ק5רס .תסי)' )ססי"ת ססתס3ל סי' עכרךננע)
 סיוקמ סי' נניס מעט ג6 יוקח . כנ"תנויעכור

ננ)עי)"
 ס5דיקיס ררך סכן ננפע מסדיס )תת6

 hSn סיי רנ)יכס ורמ15 . סלגס ועוט' מעט6וננריס
 3סחי5וגיס ן0ייגו )סלנ)יס r~nhl' )ניע' סוסיסיס
 יסיס ס)6 ר") סטן תחת וססעגו מסקרום')סלות
 יסים סספע0 וכ) ננסתננ5ית רק סססע')סס

 * וסכן)יסר")

 טעגר סנס דסיס כו' ס'ךי6 י4שבמר84י
 נרית כעגי סיו וממר6מסכוג

 סכתונ טמתרנס וזס : כגעגיס סיו 6עס"כ6כרסס
 6סטר ס"יך ר") מננר6 63)וגי 6)יו ס'ויר6

 סכגטגיס ננן ססי' ממר6 כ6)וגי 6)יו סטי"תסיתר"ס
 ו6ננר : סנויס כמקוס טכיכתו מטרס סקנ"סו6ין

 סתח יוסכ וסו6 כי : זס ע) תתמס Shסכתוכ
 6נ) )ננעס ססו6 סנס ס5דיק דרך סכן ס"60וס)
 רסס סע)יוגיס כעו)מות )מע)ס סו6 יטיכתועיקר

 כחדוס תמיד ססס מחננת ננועד Sk-1bגקר6יס
 עס תנניד סננסתוקק וס5ריק י"ע: כננווטמח'
 סע)יון 3עו)ס מחטנתו OD )ע)ות ומתננרמחטכתו
 6סטר ס6יך ת"ננר ו6ס : ס6וס5 סתח יוטכגקר6
 )זס . סע)יוגיס כעו)מות ו)ננע)ס )מטסטיסי'
 וסייגו סיוס מחוס ר6י' )ך קח סכתונ6ננר

 )מעס מזריח ו6ורס נטנניס )מע)ס טסי6ננססננט
 סיוס כמוס סו6 ס5ריק כן )מטס סי6 כ6)ומרמס
 )מע)' ננזרימ וקדוסחו תורתו ו6ור )ננעסססו6
 יסכון ותקרכ תכהר 6טרי ווסו סע)יוגיסנמעננו'

 : סע)יון כעו)ס ר")ח5ריך

 נווגי נ' יט רסגס כו' תכחר6סרי י4יי~ך4ין
 חוסק לסטו 6;ר 5דיק יס5דיקיס

 3ספ)וח יכול ס6ין b~h כ"ס ססי"ת )טכודומת)סכ
 מגיעס k-t~h מחמת ית' כעכורתו ו)סתמוקע5ננו
 וכתפי5ס כתור' ססי"ת עוכר טסו' 5דיק וים :טכו
 וננח;יק ססס עוכד ססו6 ננזס יויע h1TCרק
 )ססי"ת כ"ננ' סעוכך 5ריק ויס ססס )עוכ'ע5ננו
 כ)) עוכך ס6ייו ע5ננו ננח;יק טעוכך עכודתווככ)
 ויר6 חסו יתע3' כטכורתו כננתחי) b)hס6יגו
 גדמס ססי' ככ") ס6ס) סתח יוסכ וסו6כג")
 כחוס - סקרוט' ס"וס) פתמ ע) hih ט6יגוכעיגיו
 )כנו כתוס 56)ו עוח)ט טסיי כג") נ"כ פי'סיוס
 ר") ותקרכ תכחר 6סרי 1or1 כמתמי) hibס6ימ
 ע5מו כעיגי DDhl"( ומקרכו כו כוחר סססס6תס
 סייגו ח5ריך סוכן hih ס"ינו )ו ודוננס חסוכ6יגו
 ט)" סכית ט)סגיכח5ר

 כן סקדוט' ") כ)) נכגק
 : וק") תגרד ס6ננתי ס5ןיקחומכ
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 כונס ס5ייקיס 136 )כ הכירי כה טמעו ח(")סררסו
 סס"י וקמרתי שרוע לופפים יוטס כסקסגחוגי'
 סע)יוגיס )פורקות קרוכיס טסם ס5דיקיס סייגונ,רוע
 ססו6 כקוס כיוס סססעות )יטו) )סגיססומוכן
 כן נידו )יפו) כק) )1 תום דכר היגס 56)קרוכ

 סוכן סו6 ס5דיק דסייגו חסריך יסכון וגסוס5דיקיס
 סססעוח מטס וגופן סע)יוגיס קלטיךכחגלות
 6גחגו נס טעי"( כיתך כטוב גטכעס ו(סו )גו)סטסיע
 )כיהור וגח(ור . וסכן ספ)יון כיתך פוכ ככ3גטכעיס
 כ)3* מטס עוכי סלילו תנגיד חוטב סס5ייקסכתוכ
 וירה עיניו ויטה דסייגו נדו)' )מורגם (וכסו6מ"(
 עגמו ע3 תמיך ומסתכ) הרולס ר6ייתו ע"יס"
 רמז עניו ג5כיס לכפיס ס)סס וסכם יותל (וכ'כגג)
 וסייגו כסס )עכור ס5ריק ס5ריך סמלרנות)ם)ס
 ססי"ת ממסקר דסייגו . וסתס6רת ו6סכ'יר6ס

 6)1 תורנות וסנ' יתעה ונדו)תו כרוממותוכמעטיו
 נתנגו יזיזו 1)6 ומכונס עמוס ע) ככיסעונגדיס
 ננססך סס5דיק ר") 6) כעדת ג5כ' 6)קיס סם"יויסו

 סססס עדמרס"ר

- 

 פומד סדין מדת טסות 6)קיס
 פיוס כ) Sh מסך טסות Sh כקרת עומדו ע)גגכ
 סכ5כ וילך כננו כהי )מון סו6 ג5כ )ונור יטועוד
 מסלי ס3 כ)י לעט' 6)קיס טסטס כסייגו ס3סכ6מר
 מי' ססספות ס5דיק מנוסיך סג") ממרינות טקסוע"י
 ת)" (hifn 636 מיטתך ת)" כזכותך "1hS כגימזוגי
hnYnכתעורל מ()6 סגקר6 סע)יון סעו)ס דסייכו 
 סס"י )ומר וים סג"3 036 סס)ם ומטמיע ס5דיקע"י

 כ) ע3 כי ס6ד' יח" )כדו ס)מס ע) 63 ,סכתוכ
 מ()6 גי' סרחי ע) )6 ר"3 60דס יכיס ס' ס,מו65

 (ס ע) )ה סכתוכ והנור ירין כמוסככם ידיןמוסננה
 מוסך נמ)6 סכקר6 סע)יון עלס ייעורר טס5ריקכבכד

 6)6 סי' ס' סי ננו65 כ3 ע3 כי כו' מי'ממסעות
 כקדום' כרבוי סקרוט מס כסיו מו65 ס5דיק ohנס

 )כיהור וכחזור כג") ססספ' מוטך נ"כ fb?וכפסר'
 נשתכל סס5ייק 6חר ס" )קל6תס וירן וירהסכתוכ
 ויר6 ג6מר ובכן יותר ע5מו ע) וננסתכ) ורו6'עור
 6ססרי כבתי 6(י ר") )קר6תס וירז : מעמיססני

 מ06כחו עלמו ו)סססיק עגות )סמקיפ ס(ס)ס5ריק
 רן 6חל רן רודף תגני רק י"ת ותס6רתוויריבתו
 מסלח (וכס (ס וכ) תמי 60)1 סמדרנות)קלטת
 כו, 6ר5' ויסתמו כסכלעס עגננו למחזיקש"י
 מעוכרות כ3 6חר סי' תעכור ג6 36 ויהמרכג")

 כתסי3' חיזוק בריך טי(כס ס6)וומדרנות
 ממגו יעכור ס36 כ"ס נגסטי"ת ובחגן )מקותוכתחכוגיס

 3ד6ונ בריך יוס ככ) כי )עו3ס ממגו יסור631

 עכוומו גי נוקרוטהו ח-ו יפו) hSD סימרת יוסע)
 חסר 63 סהס נטפר' סת)וייס _כסרריס ססי"ס

 וסטטן נוי 6זי ססער' כמופ 03 וימסרכענודחו
 הריך ובכן מתדרנתו וננסי3ו ,' מ"ו בספגו ימינוע)

 )ססי"מ וביסס יומס ונתחגוכיס כתסי03 מהויחי(וק
 )כ3 ס5ויק טי(כס והמי : ננתכו יעטור ו63טיע(רסו
 המריס נסוכים מוכרח סוף הזי סג")מתורנות
 ם) (רות טסמחסכו' דרך סו6 6זי 6חריסוממוכיח
 כבסון 6מר ובכן סוס ממוכיח ע3 נוס)יסהמריס
 ו)6 ס)יח ע"י כמו דסייכו נניס מעפ ג6 יוקחס"ס

 רק ונודרנתו נוסו ככ) כחוכמתו הביסססתקרכ
 רנ3יכס ורחבו : מקדומתו יסו) ט)6 ונסנור (סירסיס
 וזמו ומרפס ווידוי כסרס בריך ו6עם"כ כ6כקסיס סק3יס וסדקרוקיס מפוייס סס טכרנ3יס' ס6כקד0ייגו
 וכרסו עמו 6ים וי6כק ע"ס 6כיכו כיעקכטגהפר
 )ונגר ים סככוד כס6 עו 6נק ננע3יס מסיוחז")
 פסס סחפ6יס מעריס פסיו סג") )רכריגו נ"כמסווגו
 כמו ומרפ' תטוכס ע"י רם( סככוד כס6 עדכ6כק
 * סככוך כס6 עד טמנעת תטוכס נרוכס S~rnם6ננרו
 תר6ס עוקמך )ו ס6מרו ע"ד מען תחת)וסכסכו
 נרוסס כקדוסס 6דס סיתקרם ע"י )יפר יטכחייך
 תחת וססעגו וגס כחיו עוס"כ תעגונ מרנים סו66זי
 טתחת סתעגונ גול) ותרניטו סתתעכנו ר")סען
 דס5דיק - )נכס וסעדו )חס מת ו6קחס 'מחיים(מן

 5ריקיס ע"י )סססיע בריך סו6 )עורס )סספיפסרו5ס
 6ותס סמקני) שגיבס וע"י עמסם כסתחכרוהכייס
 ס6מר וזס ידו ע) ניוחס סססע' כמטךכקדוט'
 )ככס סתסעדו דסייגו )ככס וסערו )חס סתו6קחס
 ע"יכקדוס'

 6כי3'.
 כו )טכק olpn סו6 ר)כ . (6ת

 ע"דסקדוטי
~nbD 

 61( חכמם )ככ וגכי6 סכתוכ
 6חר וזסו )התריס ממפעות תססיע כןכסתעסו
 : וסכן נ"כ )החרים סססעם טתעכירו ר")תעכורו

 וסרס'סומעתפממ כו' כעת הביך 6סונ סוגךי4שנמרא
 קמלי )6מר כקרכ' טרם ותרחק -ס6ס)

 6יך מסורסמיס סדקרוקיס כו' טרס ושכחס כו'כבותי
'SID(ס' דגר ע) ח"ו מ5חק המלו טטרס רעת ע . 
 . ס' כנד סרס סתכמט דפה פ) SID' 6יך )(סוכוסף
 תמיר עקמו SD 3ססתכ) ט5ריך )6רס סי6 תעגין6ך
 יתמיר . כלסר 161 0ססק כ)י ותנועותיו מעטיוככ)

 לריק סו6 06 גס בזיכיו ירטו שבמו ע)כססתכ)ותו
 פוכ' hS נומטנ' k~Ph ננמם3תו ע) יפכורנמור.ר)סעמיס

 סורחם ס(6ת מממסכי כן 6חד כרנע ססורמ פוףכמו
 ומרתק רומס ס5דיק 6ך ס5דיק ממחסכת ע3ופוגרת
 6עס"ג 6ך - ח)י3ס כס רו5ס ותיגו ספת סמחטכס6ת
 6מי סלמת (6ת )דעת וסרו5ס ס(ס' סדכם פוי)6

 ער' כו' ותקרכ תנמו אשרי יאשראו
 מס עג ססי'מלנורתי

יטבי)
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 שועותיו נ) ע) נתמיוות 3ססתכ) מהוושכי)
 מטנימ סוייגו נוי הכ) כחננת: דכרי כי עיפיווירחו

 ס"ה ויסכור כ)) מוס ידע )ח עקמו ע)ומסתם)
 וסרס חסו * סןהת ננחסכס מחסכתו ע)ע)תס
 שימות הדגרי כחננת מהרגת ססיתס סי'גומעת
 כמדרנס שמעת ססית0 סי' ס"ס) סתם * ס'משך
 יסמם 6סר סוס iDO'11 מהל) מתח h'onז6ת
 )מוס) סתח מעוסה )עלמו גורס סי דכרי )ק%ס6יס
 סרס ס) לדקת סיס 1(ס * )נ"ע כו )כגוסמעליון
 חספוס ממתת חך . ננהמגת סטיתם כסמתהמכו
 יכה סלה 6פסרי כלתי ועכ"ס סנטני כנוףכנרה
 כג") עליו מעוכרת טוכס )6 מחסכם גדכוו היגס)ו

 סמנוקוס חן )יודעי כיווה סכו המורייסמממת
 ס6מר חסו - עונות )6 מחסכות ק5ת גממך6מורייס
 כקמת כהמגותס ס5וקס מנס ס" 6חריו וסוףסכתוכ
 דסייגו מ"חורייס ק5ת מחסכט )ס סיתם6עס"כ
 סנס (קן ולדוגי סמחסכס עריס ופורח עוכרט0יס
 כס ר5חס ו63 הוחס וימחט nhr )נוחטכ' מסמסט)6

 ות5מק ספסוקיס סי' חסו . סרנר פוכ )66עס"כ
 רק מ"ו וסיחו) מחוק למון ס6יכו ס" כקרכםסרס
 פגיו פ) ויסו) הכרסס נבי ססירס"י כמו טמחס)מון
 סגם גנהס )כן כנס גס )ו סגעס' ספח ססי0וי5חק
 ע) ע5מס מסננחת ססיתס כ6ן ספ"י כן וכננו :יולד
 )י סיתם כלותי טהחרי 03 סגעט' כ(0 נדו)סנס
 והדוני רק * בן 03 טיסים המת סוט וכוורתיפרנס
 (6ת סמחסכס מחסכתם ע) עוכר מסיס דסייגוזקן

 וסכר' ס5דיקי' כדרך 0(6ח סממסכ' ודמ' (קןותדוגי
 . 61ח כממסכ' רו5' ס6יג' ובהחר תעה Ofס6ין
 המגס ~qhk )6מר סרס 5חקס (ס )מס ס'ויקמר
 6עס"כ סת3ד כאמת מ6מגת ססית' סנס ס"36ו
 עכיר' )גדגוד גחטכ סוס ועת' ע) ע)תס )6וסיף 'י כג") סממסכ' מעכרת וסיתו) 53מוק לחסכזס

 ס(6ת סננמסכ' ודחתם רסס ס)6 מהחר כג")ומעט
 מתגעת ססית' סי' snpnl לה 63מר סרס ותכמס)5ן

 טסית' סר6ת' ממנגח סי' יר6' כי המקי ט63)6ננר
 ודמ' פליי חוטטת סית' 6% (6ת מממסכ'יר6'
 וסיתו) 53חוק נחטכ ו63 מע6 (ס ס6ין וסכרי6ות'
 סוכר tnbG כמו )6 ס" ומקת כי )6 ויהמרמ"ו
ph~(ס סנס )5מוק כמסב (ס נס 6)6 : חע6 (ס 
 6חס ויפרם מחסכתו ע) טיעכור )לדיק פופ)6

 סחדכך עד ס5דיק הלכוד הריך רק עוכ' )6 .ממסכ'
 מחסכתוויתעמר

 כ(יכי
 סיג: סוס כלי ועמור נדו)

 הריך כךסס5דיק סו6 דסעכק סרס: ית5מק י14כמרי714
 ונדורות לס63ות והעכיר כ"כ עלמו)קדט

 rh' ירש oh סנס כוו )מדלנ' סיכך ער כ"ססכורה

 גס)15מ ננד נרו) )מירוס כעיניו יסליק )6סלה
 ויותר יותר פלות סnltDS 63 מכירו יתע)'סכורה
 ס)6 6ח' ע) ס6דס hSDn~n מס וגמ65 * קן6ין
 וכמקוס קיקם מיעוע סו6 נעיכיו נדו) מדוסמסוה
 נום) דמר6 הנכחה סיימת" S~rn למרו ע"דכ"ס
 )טון סי' סרס ותוחק תסו כף הותו טנוק)סין)ננ3ך
 )ס טעם' סס)ה נור) ע) מסממת טסיתטמח'
 ס' ויהמר * כו' כקותי החרי דסייגו כ"ססטי"ת
 hD' 6)ד הננגס ס6ף )המר סרס 5מק' (ס)נוס
 . סוס סדכר כעיגיס נדוף hSe1 חיווט (סננס

 ס)6 סיסת דכר )ך יט וכי ר") דגר מס'סיפקה
 ויותר יותר נדונות (nlhbD )עטות כידי טים כחי)ננד
 סיף ססי6 הכרסס סוכר יסה ס)6 ירה' סית'וטר'

 סמוק )סון נ"כ סוט ר5חק' . ומסתויתמטחקת
 כי 5מקתי )ה )6מר סרס ותכמס )כן *וסיתו)
 סיס כן וסגננת כתיגי )סמוק סיס ס3" יסייגוירמס
 כג"3* )ס סגעם' ספ)6 נוד) ע) מסריחת מסיתירק
 טסיית סטנומ' נס ר") 5מקת כי 3ה הנרססויהמר
 חירום (ס 6ין כי ח"ו וסיתו) )סמוק גחסכמטממח
 ררך (ס והין דינרה hn)Di סיימתי' וכהו י"תלסכיו

 * s~pi כג") סיתס)ה לס5דיק0ככון

 סיס כי ימסרון 6ו)י סוסון )דקדק ים וממס'י 6רכעיס כף ויקמר כו' ימסהן "ולי כו' הנרססליען
 סססיכ כמו ומממס הרכסים ינו65ון 6ו)י לותר)ו

 סמססיע סו6 וס5דיק כתכנו כככר וגרה'ססי"ת
 כר5ותו 6ך ' ומ(נל מיי פכי 6)0 טרם 6ת)יסרק)
 ו)ספה1 מרכיקותו ק5ת פירד ס5דיק גריך)סססיע
 )ומר גום) %(0 סעו)ס לרכי )רקותעלמו

~DD יסרה) מוטעי כס ספין תם3' כ) מו") ס6מרו)נגס 
 סו6 )מס (ס ע) )סכמ עעס )תת ו5ריך נטמעת6יג'
 סס5דיק דסייגו יכופר סג") סרכריס עפ"י 6ךכך

 טיססיק )ו 6ססר כלתי rf6 נדו) כדכיקוחכשסוך
 דסייכו יסרה) מוסעי וכסיס ליסרה) לסססיעמדכיקותו
 כ"6 נמור רסע סריגו qh יסרה) כסדרנותססטע
 נורס סו6 6( יטרק) סגקר6 מדרנ' כ6ות'טסטע
 ס5דיק טמע' כוס ונורם מדניקותו ס5דיק3סססיק
 3סס )סטסיפ 5ריכין טסם מס סעו)ס )לרכיע5ש
 ככ) כמ65 5רכיסס )כ) עכורס גסמעת מסלתו61(

 טיפעו) כוי עטרי )מגין 6מו יסרך) סוטעי 5ריךתסי)'
 שרסס סימר וגס : ס5דיק כגעיית ססספע'הת

 סממסריס 6ותס ע) ורץ( ימסרון 6ו)י )סולושמות
 ימסרת כוודאי )ממסיס ס" ממם' 6מר 61'ס5דיקיס
 סומכי ננדרנח h1Dn 6' ים עטר' )כ) גיממסי
 ט63 פ" ימסרון 6ו)י ספוט כלמוגו דייק 61'יטרלל
 ס6ינס מעמת 5ויקיס סממטיס כנספח אוחסמכיה

נמורנת
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 b~nh 06 קפחית )6 6עם"כ 6ותס 6מטכ hSn"ף ססי"ת )ו ססיכ זס וע) : נננוריס סולקיםנמורנת

 : מיססם

 פיטר  רסלס י  מלליס  5רסי נסכת סשפהו
  סלרולים  סיריקיס  פ"י  סוללים  סםססספפופ

 )6 תמיד וכסירות  ערול כרניקות פקורנסדדנתס
 רמז סטכת סכת כסס גקר6 ס5ריק הסתזקיק
 6ך * ס5ויקיס ע3 מטורס סנרוג וכסירותלדכיקות
 וסוך סוס  לעיס מע לספספתו כ"כ  סו6למסקרים
 סעו)ס כרכי יודע 6יגו ע3יוכיס כעוקמות תמידדכוק
 סעוכ ססס סעכיע וגזי )סס )סספיע וננסכ3)

 תעגונ rh' נ*כ )ו טיסי' סב") כנריק נחי'ברחמיו
 כדי נ"כ נסמיות סכ6' ק5ת )ו וכונק כעוס"וור15ן
 16 כך כמלרנפ סו6 וכהספיק סעו)ס 5רכימידע
 ומעכונ  ללסירות  סו6  טססמס כסס סמם כטסגקר6
 סהר  סוס  סלייך  לן לכ"מ סלמס פפלי  סל6ב"כ

 כטפת טמא סי6 וזו נ"מ )סעו)ס ומהסיעושסירותו
 סנט) סטייק כנסם סעכיע ב"ס טסטי"ת מסר*)

 כסכי) סו6 טמם ככמי' )מעמיס סיס" סכתסכקר6
 )סססיע עמו עכי עם tpv5 סשס' פוייס%ק,
 ססטסעות סנדק ס5דיק WD %כיסס כ)נסס

 * הו SDפ)כץ
 כף 6נסיס ס% ומגס הר6 עילי רס6ןךד:ך

 וירך וירך מקת נס סכ") כדרך נ*כיכודר
 עלס הציגו ס6כרסס לסייגו סיטכ יכויר פעמיםנאר
 פיק כגי ר*)  6גסיס  סטאז' 6ס עיגם כוטוסיס
 ר") עליו ככיס שטיס ס)סס כמ3' סננרנמונמוגי
om(6)6 : )יסרך) )סססיע עטו מוע otsn סיס 
 מותל ob כרכר ממוסק וסיס מדכיקמו 4רד6ךז
 2 )6ו 16 יטרק) ירכי כסכי) נניכיקותו, עסססיק%
  רסף כרפו  נלסולפ  מתל כיווכו שוס )ומררט
 לספסיס סרי 15  פסוסס  טס" כג") ר") 61סרסרי
 610ח סמררנס ר')  סיפלו  פירסו 5הר  תסור%5

 ממנו סירס )יסרך) )סספיע סגי) 6)ס טקסלטעו)
  )סססיע כסכרי טנפתי ככ') )סעו) יכו) ס"ט)6
 ירן והיק מרד . מדביקותו ק5ת )ירע כסטסיקו 06כי

 06 כי ו6ת יכו) טווינו סר6ס מסחר ר"))קר6תס
 5ריכין ססעעס פס 6%חם שמו )מעותס5ריך
 )עסות ע5ננו סתחוק 06 * 5רכס די )ססלסספיע

 )קר6תס וירן 3עעס ט5ריך פס ~sff וירק חסו .כן
sff"5רכס כ)  גסס  לסיסיפ sUp1 דוד ס6מר חסו 
 hS רועי ס' ע"ססמלך

~Dnh 
 סס" ר") כו'

 עלי  ספופל עם דסייכו יועי יסים סימתפ))
 )יסרק) סיס0יע וכדו ספחת  יעמס  1סלספית
 )6 ובכןכזעף:

~pnh 
 לתמסיר 5רז a~h ס% רל

448אלימלך
 וט6 כגחת 6% ומיניקותי  פפהרנתי YS"חמי
 ע3יוניס כמקמום ר') ילס)גי מגומות מי ע3ט'

 : וץ8)ורכקותו
 ס"ס %"ס חע5ש האש הנהר'אכנר

 ויקמר :4ש)ס
 ככר כני יעורס ססס % יר6ס 6)קיסהכרסס
 hS1 שכרסס סעקידס מייחס מדוע קמטידקדקו
 וי5מק הכרסס שמת  רולס )פרס וגראס .)יגמק
  מסיס  אנרסס י %ומ1 ססכשס רפת ס" ס)6ירעו
 : סגיסס ספגו  יכיפולו סל ספר פדחמדתו
 : גשמת קותו )המוס כ6)ו גפטס כמסירתo~JSle סי ס6עפ"כ רק . הפיכס ונסונס וגסתחוסכמ"פ
 ר"ה סמקוס פ" מרמוק סיקוס 6ת וירךחסו
 ויפנפ כו סכ6מר יעקכ ממלו סי65 רולס סס"מנס

 וסת  ספמסלס מסכו מרמיק ס" 6עפ"כ *כמקוס
 ינמק  ס6מר חס כג") כס)ימש סטך ססי'סממת
 עכודתך מעסית מקמר ר"3 וסע5יס ס6ססגם

 טפס וליס מדתך: )פי כרחו" כסכימותוכוונתך
 מוכן כסיות ר6ר' סס" ססס סו6 סיכן ר'))עו3'
 יר6ס 6ז הכרסס )ו והמר . )ערס קורחסרו סיסי רוסס וס" נכורס מרת כקרפ סכךיימק וסוס כף % יר6ס 6)קיס הכרסס ויקמר :בנר
 ס6הר4 מדתך DS~ ר") כני )עמס ים" כלסר .סטם
 פ"נ  סתעל' עד ססס יר6ס )6 : כנכורםסוגך
  לסרך  סיס"  פסילייך ינפהר 5ש לפיהםממוכס
 סנמכמ ע"נ  לוחך לשקוד וססלרפ  לפולסלכור

  )הכרסס ספקייי סכהרכ פיפס ולכן  לוו6רךותפסיפ
 כסתגכרף ענודתו סיעס' 54חק ססי6ו ססו6מממת
 ועקירת ננתמי4 יומק כמחסכת סס" ממס יותרפ%

pnPפ תטר כרממיס( w)h ש 

 ד)כ6ורס : 6מר כורך ספסוקיס י יאמראו
 נף תסס ויעפר 3ססוס  לדקרךיס

  מש . סידיעס 3ס' 6מר )מס וסע5יס nhoמלס
 עוד דסגס נרסס 6ך כף ועסיס 6ט מנס )ומר4
 מכיסן ערס )יקמ ל6כרס' % ס" )מס )סכיןיס

 ס" )6 וכי י1ס  פלפס ררך  61מ סמס6)ס6ת
  מוסס ססיס מאמר 06 נס : סזס סדרך ככ)ע5יס
 עכ*ם . סדרך ככ) ע5יס  מ5ר  ים" )6 %161פן
 )כקת )ו סיס כ6ן סע5יס 6ת )כקע )1 סיס)מס

  מפס ו6י0 יומק 6מר )מס נס )עו5 ססע)סוכמקוס
 סעכין  6ך . פו4  ו6יס  onp  לופר  לו סיסלפול'
 קוסכו 6סר יתעלס וכיס (OW סנורה רסכססו6

 יתכרך % %ך pb . מגושו )קיים 1ג1כוכגננותיו
 יתכרך לסליו ניחום רימ סיס רק מלותיעסיית
 סו6 יתכיך סכויי רא פפהוי  ישי:  ולפטםט6מר

ש
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 רגון 5"דססיסי'

 ננ)"
 יתכרך רקונו )עסות וסקס

 )כו כיוון 6ס סדכריס סן מן ס)כ כוונת "הרולמלה
 וסקס ננ)6 נר5ון יתכרך )סמו נסוס "יגס)עמות
 hnD' ככר כ")ו מיד יתכרך )פגיוחסיכ

~rhn 
 מכוולתו

הנימס
~D"Dh1 

 סקוס ומנמור )טסות o1h5 ססכרחי
 כוונתו ע) היעמוד e~sh olhi-. כנתי וס כיכלנעמס
 6ס נס * ננ65 כרקון ס5ימ0 ככוולס סיס6כבירור
 )סננו סמ5ו' )עסות .ם)ימ' כווג' מכוונתו )"דס )1ידחס
 כי * סמ5וס סינננור עד )עלינו י6מין 5" -יתכרך
 ננחטכות מ)חטוכ )מלעו ס"רס נוף חוננר עכסכן

 )עסות ח"כ ח(") "מרו וכבננת : ום)ס hSnכר5ון
 כ6)ו סכתונ עליו מעלס עם"ס ו)6 ולנסננגו'
 כווגת סו6 טעיקר סג") כדכריגו סו6 וסטעסעם"ס
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 וסנור"
 יורע כליות וחוקר )ככות מכוחן כ"ס

 ס"ס כרבן )סננו כווגתו פסיס ס"דס (סמחסכות
 . עס"ס כ")ו )ו חוסם5כן

 ודם כסר ננסך כס"מ"
 )עסות עכוד' "יזם )סם וננ15ס עכדיו 6ת )כחוןסרו5ס
ohככס 6ת יכחון 3" כס)יננות יעמס( oh כווגתס 

 6ת ויקייננו סיעתו 6מר רק וכרוון כבננת )עכרום)יננ'
 סננעס' )סי יר6' טויסס 5וס "סר עכודתונזלות
 יתעלס סכורך 6כ5 ' כווגתס ק5ת ויכחון פסו6סר
 תוכן יודע ו)כ כליות וכוחן כסן חדרי כ)סהוסם
 כ6)ו יתכרך )סגיו חטוכ 6(י ם)יננס סי" "סכווגתו
 כננעם' ננכוס 6רס יטם' הס )מיסוך וכן *פם"ס
hblלעיבל סרחת )6 ורחימו כדחי)ו )עטות )כו יכוין . 

k~)kt1עטות מחסכתם ט) כסיע)' "רם כגי מדרך( 
 כ) נדו) כמסק סו" סמהסכ' תחילת "(י מלוס"יגס
 ננחטכתו 'SD' 6סר נננור וס5ריק - מדרינתו )פי6חך
 כן לדקתו נויל )סי נ"כ סו6 ננ5וס )עמותור5ונו
 ס' "ט וסת)סכות נמנניננות וססתוקקותו מוסקונוך)
 סי' וגס : סס)ימות כתוכן סמ5וס )עטות כותנער
 קח ססי"ת )ו 6ננר כ"םר eD 6ניגו הכרססכווגת
 )כפר 5נו מתחי) סי' . )עולס וסע)סו כו' כזך6ת

 ועככס ממטכס 6חר "ך - וסכסכת "סכנמלת
 נוס) נמעסס ו)נומרס סגנ5ו' )עסות סקוססיתמסננס
 כעלותו מתמי)ס )ו טסי' סנדו)' ננתסוקתוס"דס
SDסיסת 6נרסס ננתיר6 סי' ומוס ' מחסכתו 

 . כסכו מכוער ס("ת סנדו)' ננקם סנדו)'מתעוקתו
 עולס ע5י ויכקע מיד )כן ימים ם)סם נדרךכמתמסמס
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 מידועם כס"ק ס6ס סגם יוחק )ו ט"ננרנ"כ

 סוס סנרו) ס6ס )ך ססי' סר6יתי מצחרכלומר
 דסגס נך כער ס' ס6ס וסר6י' ס5דיקיס כדרךמידוע
 מיר טכקעת סע5יס ככקיעת רציתי ר6גיוסע5יס
 )סגיך נכון כ6)ו מיר מעט' פתעטס ו6ת)כוול'
 ועי' - סידיע' כס"' וסע5יס חסו נויו עולס)סע5ות

 סי' וי )טוף צותי )קמת )ך )מס ר") לטוויסטם
 )עול' ססס )ו יר"' לרסיס "כרסס לו ויצהר 'נסס
 גנעטס "תם נס תעמס כ6קר סוס יר"ם "ו ר")כני

 : )עורס מתני'רב
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 וסת" לכיוס כמו סמותריס דכריס נסרסיינו

 סקווסס 6) סכ) )סכגיס קריך וכדוחסומ)כוטיס
 ונוקטע עקמו סמ5כיס olh דסייגו )סמים כסס)כוין
  כווגתו יסי' - וגוייס יסים וקיסוטיס נמ)כוסיסעלינו
 יכר ככ) וכן : כנננ' כננכו6ר דננ)כ6 דיוקג6)קמע
 מס כ) 6(י כך יתנסנ וכקטר )סנניס כווגתויסי'
 כננס 6"ע יספיק מ)נומיס וסק ננמון סן )וסיסי'
 6ין 06 6כ) סקו מייס ומייו כסס ויטננח )וסיט

 ו)6 )ו יחסי תנגיד rb' )המיס סג") ככ)כווגתו
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 ססו6 תינוק כמו דסייגו כ' ומדרנס )יוסי ('ככת
 )סתקסע ולמסוק עלמו )מתפקר יורע 6ין כסננומקמע
 ס6ו כ' כת כססית' טרם סיתם כך יקרכקיסוס
 עווננו )יפות )תקוות )6וס סתנכרות עיקרסו6

 כותתם כ3 סי' וסיף עולס עגיגי וסקרו)סתקסע
 : )המיס רק וסתיסות0 קיטועםנכ)

 ד6ית6 ע"ב כו' סרס חיי ייסיו יאמראו
 כרכות ננסס )כרך 6דס מייככנמרק

 6"ת כו' מעמך סו6) 56קיך ס' ננס מקרץ יוסככ)
 )6דס מסורם ועיקר ספי' )ומר וים ע"ס 6)6מס
 גמסכ וכמס עלמו כעיני וזפ) נדו)' כסכגע'סיסי'
 תס סמקדס כקן כמו כננעטיו )סעף יכו)ו6(

 כמקיט טסיו אגיס מ6' ננד כרכות ננ6'סרנו(
 כמטר ר") מ6' 6)6 מס חקרי 6) סגמר6 סי'חס
 ס6וגיס ננסס ק נס תתקן כסכגע' מס כננדרנ'תסי'

 טרס מיי וימיו חסו סמקד' שמן כמו כמעסיךטחפעו)
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