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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
330

 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

 וגסו סוס סנדו) כסלסכת נ"כ נניד סמעס' טיסי'כדי
 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

 % שרה חיי פרשת%

 ככת ק' בת פיום"י כו' שרה חייךיהיו
 . )יוסי (' כנת כו'ך'

 ננסולכ6ורס
 נסק"

 ' )יוסי (' ככת טסית' נניגס

 תורנות כ' ע) 5רגנ( כרכריו כיון (") דרס"יוגר6ס
 דסייגו חייו: ינני כ) כסס )סתגסנ ס"דססמחויכ
 ועץ חט6 מכל מקוד כעקוד וססס"ר )ס(סרס"חד
 כ' ומדרנס : וקת נ"ט סוס ט) מ"ו יסכורט65
 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
 מייס קינן חייו וגננ65 : )עולס וסימוק די )ויסי'
 ך' ככת קו"ף כת ספוט רננ( חס - 150 סחייסוקין
 ך' וכת : 31"ת עכס מננ5ות מע6 טוס כס סיסט)6
 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)
 ירמי גוקכ6 כמדרגת סו6 כטס5ייק רם( וטרם סי'מ6ס
 מ6' גנר מלס מ6' רמ( )(ס ומוכנע ספ) )סיויעכ"ס
 סגים ומגע כ6ן( )חסר סכ' ועסריס : כל")6דגיס
 וסכו: ססיר' כני' סנ' כי סכגין ימי (' טיתקןרננ(

 יהמר6ו
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 448 אלימלך שרה חיי ן נהםירש
  לעס  ללפד  נתויו מים S~r ייס"י יאמראו

 סדרנות  סלי ים  רסלס : ס'ררלי
 סו6 כילדותו ס6דס 6מר דסייגו . 6וס כגינדרכי
 יופי גקר6 וס)ימו' כסתמו' וקומו נ)ימודומחח(ק
 כ6 סחוס וכחסר * 3"ס סנורך  ס%  סייפי  סוףסוס
  olh סל  סללו rhn ו)מע)' מעסריס דסייגוכמגיס
 )סססם מתחת סו6 6(י . ס' 6ת nD~Sממנכר
 יתכרך )ככווו כמונן געסיס 06 כסס ורופסכועסיו
 כ)) מוכחו ירי י65 ס)6 כעיננו ונגכין ורו6' .כקמת
 ומכין סג0 עד עמד סעם' ומ5ותיו חורתו עסקכסוס
 )מתפקר 16 סיי' 63י(' למד כסייגו כסס ומעךממיסר

 ומתמרט סבים וימיר 1D5D )סגילות 6חר בוסן כביז'16
 11DSI מעסיו גכ) ע5נגו )תקן ומתחזק מקורסע)

 ויתע3' יתכרך  לסתו )פוכס מוין סכ) טיסי'סתור'
  ססרוס נססר  ר"יח6  ינוע ומלס פלפו.  לסל6ח1)6
 רכר כ3 כי כחמיקתו מסירוס )ך 6ין ' ס)ככוחמוכת

 סת6מ5ות ככ3 רכ ובימת  כחטק כעס' ר6סוג'כסתח)'
 )מע6 ך' לכת ס' כח ~sff  רם" ססירס ו(ס .ס6ססרי

sff~6דס  סל דרכו סו'  160 כ' כת כססית' כמו  
  כעטדמו  סמיסר  D'hPn  נסם ופולל  לפפסיו)סססט
  פסול נדו) כמחוק סוס סררך ותוסס סגנוימנרך

  סו"ף כס  כססימס כך י כג") רהסוגסססתח)ס
 )יוסי. !' ככת כ' וכת * (6ת כמדרינס ג"כסיסת
 נ"כ 5ריך כהימוך דמיינו סג"3 דרך ע) נ"כסו6
  כמו  סירוסם נעורתו )סנור ארונם סתסיסס)סיות
  טמתגסנ ס(ס וס5ריק - סרכים נסגיס ניידותוכעודו
 וימיו וסו *  סללסייפ  לסייס  ווכס  כ"ל  לךפיפו
 סכי : סג5מייס כמייס וקימור סוי"ס בסון סרסחיי
 ס5ריק הינכס  6מר רמ( )עוכס אוין כולן סרסמיי

 טמנגיס מן 3טוכ' )ו סוס סכ3 6זי 61ת)פורנס
 וסגם )עונם 3ו סוס סכ3  טותו  פסלסיס 6וקותו
 כבכילתו עגמו )קדם )סתמ!ק סברס גריךיומר

 לילולות פי6 סו6  1ס יןי ספל  וכפתרי  כקיוט'וטליתו
 הכרסס ס6מר חסו סכ5מייס )חיים !וכ' ועי"זקרוסות
 תמת ר") מען תמת וסטעגו 3סמ)6כי' ע"ס6כיכו
 ע"י וסייגו : )מס מת והקמס  1ה0 ידי ע) סמייסען

'Y)h("סן ופחס כו' סברס סן ס' וי6נגר וזמו : כג 
 s~S )פל' וחי ו6כ) סמייס מען נס ו3קמ ידויט)מ
  כתסוכ' רו5' רחמיו כרוז כ"ס ססי"ת וסגס כךסס"י
1Pwnועתם  ססי"מ ובמר . קוק) 6סר 6ת 6רס 
 . מעבו 6ח יתקן וכמס סר6סון 6דס טמעה עתםר")
 כען ו63חו( )יקם ידו סים)מ תקג0 )1 יסי' וקוהיסו

  קרוסות גי5ו5ות טיו5י6 הכיבס מינת ע"יסמייס
 ע"י ר") )עמס וחי ו6כ3 חסו  כקרוס'נ%כילהו
tS~)ft'ולכן * סכ5מייס עולס כמיי 6חי(ס לו יסי 
 6ין עוס"כ כי ס6רמס 6ת )עכור עין מגן ס'ויודחסו

 )תש יוכ) סעו)ס כגס כ"6 פתיי 1)6 הכש )וכו
 סמתכסנ סוס וס5דיק כב") קדוטיס גי5ו5ומ)סו5י6
 סו6 מעסיו ונב)  וכממיס וכ6כי3ס נהוריכסרוסה
 כ6 !קן ו6נרסס וזסו )עולס מסויס סטסעותמוטך
 ימים nl~1DS וכ6 תכמס קנס זס (קן ר")כימים
 יומס ע"ו ימיס סכקר6 מסדים סססעות)סוטיך
  ככל.  הנרסס 6ת כרך וס' * חסיו ס'י5וס

 רק כותתו כ) טיסים זריך  סיפפות  ספותךרסלריע
 קינו כ136 כ)3 עגמו ע) יחום ו63 : יטר36)כלקוח
 ומכרכו 50דיק ע3 סמטנימ סו6 סטי"ח רק .כעולס
 וסו פזמו ע) מטנימ היגו ססו6 מנס יטר36ככללות
 וסגס * יסרה) ככחות ס" . ככ) כו' כרךוס'

  ס6יגו מי 6כ) כסחנ)ות סוגך סו6 ככ") נמורס5דיק
 כ3 )תקן )כת ס5כע )סיוח זריך  ספל  לפררג'פריין

 סלייך  סי'  כיחו  1סן פכרו 6ל  ויעפר חסוסנימיותיו
 היגו סעריין מסגי ס5דיק 6) 6ונגר סכ"3נמור

  ס5ריך nhr כמררנ' כעכר 6ל6 ו6יגו ץכמררנ'
 (ק! ו(סו ספכימיות )תקז ככ") )כת  ס%לפ פוך%סיים
 כמררנ' סו6 ועכ"ם סי' 13 6סר ככ) סרוסך :כיתו
11blon עלמו )סתקגה סל6 61ת נפרס  פוסל 

  ס3 כממון )סתקג6 ומת6ווס מומי  ס6יגוכחכירו
 ס'  נררכי  לילך  מרולס פי  פיער  סוף סוס :הפריס
 עיקל ססי6 מנוון וממית ססל6ס  פללולסוליה
 )ו 6סר ככ) סמום) חסו . סכורה מעכוןתסנווכיע
 * המריס כס) מונגד והיכו :  %י סט  לפס  %וסרי

 : נדו)ס כמדרנ' נ"כ )סכיניו סרו5' מנמורוס5דיק
 עמו. סיתקסר ר") ירכי תמת ילך כ6 סיס )וקומר
 *  כירופ סחספרוח  פסיה יסוד סכקר6 ירכי רנו()(ס
  מסמם )ו וי(רמ k~D  הניכו  ליפסל  שלטפרוגסו
  סלסירוה סיף ססמם ר"3 סגול) 6ת עכרכאסר

 6מ עכר כקטר )ו ומהיר  גורס  סיס רכסוסירוסה
 מסיח כם6יס וסSh 61 פגו )מון סגול) פי'סנוף)
  סייכו ירכו פל  לודע וסוף  פיר 6ד  פססרוס'ועתו
  ר")  D(Sh1 0%  פלר  וכלסר כסירך ממרון )וסים
 מסמס )1 וחרם 16  המסרוסי כ%%  רפסי  פפימסלינו
  נמוריס  לריסים  פס  עלפו לספר  סטרם ס5ריךנמ65

 36 יסגס )כ) ע5ננו ולטנור ונסירתםנקדוסתס
 יעזרגו  וססמ ככ") סמיות ככ) ע5מו ו)קדסמדעתו
 6כוחיגו עם סיס כער עמסו ס' וימי ענגת)עודו

 * רזון ימי כן6מן
 6רכע 6רן טמעגי לדוכיכו' עפריןליען

 6כרסס ויסקו) כו'מאות
  מסורס סו6 סלמת דסגס לסרם כרקס כו')עסרון
 סו6 מעפר מיסוד 6ך )כ3: כעמר ס6רססיסי'
 סו6 06 נס ומטוות )עלוה ס6רס 6תסמואך
 )עכור זריך ט6יכו 36יו סי5ס"ר נ6ומרוכדיק

עפ
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 יא 448 אלימלך שרהחיי נועם*י8
 ומלרנת טסו6 נמס עלמו 6ת טק כנו כיעי
 ו5ריך י"ת סנורה נענוות )ע5)1ח מכיהו ועה(מסר
 סי5ס"ר דכרי 6ת נסמעו 6! כנרו )סתמ,קס4ס
 כקו גומדם סכורה כעכודח )סתתי) )עטותסמכיהו

 וגססי מתפ))ין מהלו חסו כקוס מריין עכס)6
 ט63 ר") כססי תרדוף וכננ5ותיך בסי' )כ)כעמר
 הירכס hih מ)י)' נוזותיך 3כט) )עקות סי5ריכי6נו
 נ"כ סכתוכ רמז 6ססר )(ס גססי תרדוףכלוכוחיך
 30 )ייסיר רנמ ועפרון )5דיק רם( הכרסס כיכ6ן

 סננעכי טוני כו' עפרון ויפן חסו כג"3 עסרמדרנוח
 סי5ס"ר )ו הומר ס)ס5ריק סי' כו' מהות הרכע6רן
 סכ) תיקן כככר ית"ם אגודתו כרכר הדוןטס61
 דכסוסין ע)נגין ת' מס כסף טק) מהות ד' רמ!חס

 תקכת ככר סי5ס"ר לו הומר )תקן הריךסס5דיק
 )סתמזק ס5דיק והריך - וכיגך כיני ;ס ומססכ)
 סדרך )סקס עריך ר") הכרסס ויסקו) חסוננדו
 כסף סק) נוהות הרכע )תקן נוחדס כעכודתו0'
 מרסון )סוחר עוכר חסו כנ") כו' ע)מין חיסס
 וק")* ממדם דרכו 6ת )סככ ט5ריך 3כרנו6 סחורסחור

 ד6ית6 ע"ס נ") כו' כימים כ6 !קזך14בנרהם
 כסכי) ניזון כקו סעו)ס כ3כנמרה

 כטפי) ' ססירוס 6ונוריס וטכסתי : כוי כגיחלינה
 ודרך סכין עכס דוס, גן מגיגג חרכי מ"יי,1
 כ) גחון עי"( ס5יגורותופתח

~i1DO 
 נ"כ )ומר ויה

 רוקים סרגו כ"ס סכורה עכדות כענין דרכיכו)פי
 כמס נרו3יס כסינוסים הלננס גוסנפיס 5דיקיסכמס
 משיגס 6דס כגי וים . חסידות )מדרנת ונהיםסלים

 וקימות )חסידות (וכיס DDhl"( כ"כ ע5ננסמסנסיס
 סגנסך ומסיר ע5מו ססיגף ס5דיק סיכת ע"י נ"כזס

 סמי5וניס וסכרקגיס וסקו5יס סמרו)יס סנדו)סמכדי)
 סכי) ושות' ס' )דרכי hl)S מהדס 6תסנועככיס

 וליצך סקדוס' Sh )קרכ כק) הזי י"ת כעכודתוודרך
 ע"י ר") )סגיסס מכס וסחטי) וזמו : ס'כדרכי
 מעולס וסויר סמ)) סכו ניכורים. סגפת ס)סמ5ו'
 מ15' ע"י on~h וכערו סכו מי5וגיס מ)6ססו6
 גיוון סעו)ס כ) חסו וצויר. מ)) )כון סו6 מלו)(6ת
 ככר סקדוסיס מעטיו מע"י דסייגו כגי חגיגהגטכי)
 סרוסך סססיר ע"י סקדוס' ספר ומתח רחמיםנתעורר
 : כ"ס ססי"ת )עכוך הדס )כ) bp וסיס כנ")סנוכדי)
 סהומר כהרס די רמ( מרוכיס כקכ )1 די גגיוחנינה
 זס כרכר וחדוס טממ, )י רכ כמו דסייגו די )וים

 סמקטריניס סרוס מרוכיס סקכ )סכר כידו כמהסיס
 כמעסיו וסוף : סחרוכ )עולס מרוכיס קנהמרמז
 כרכי דהיתה מס וזסו - )רממיס ססכססקדוסיס
 כ) 6מר מיערה והתף כדרך סס)ך דוס6 3ןמליגה

 וכסנה ' מיטרה ppe כגער ומגינה כלמתסעו)ס
 hnh כלמת ומכיג6 נ5ער סעו)ס כ) 6מר)נימו
 מגינך הר' )יס נימי' )6 וכי ו)כהור' :מיטרף
 ו)6 : כנחת סעו)ס כ) מהנגר כנמת ספו)ססיסים
 סמטה סיססוק כדי כלער מניגף רק )ונור )וסיס
 יכו6ר סג"נ דכריגו ולסי : כדרך 5ער )ו יס6ס)6
 לפסל 6יך תימ' כקון סיו סדכריו דסייכוסיטכ
 ננמער כגמת מעולס וכ3 כרכי נסמי סו6סוס
 ס5דיק כסכי) סו6 וסכ) . קער מביגל ס)6 .סוס
 : )ס5דיק מקרס מגמת סיסיס סו6 ור6ויסכג"3
 ר") כגמת ומגינה נזפי סעו)ס כ3 6מרוהח"כ
 מהמר כוער סעורך סיסיס 6ססר מיסהסיחכן
 סמקטריניס )סנר סכם וכידו נגמתסמגיג6

 עולס סיסיס' וססכרמ )רממיס ו)ססכסוסחי5וגיס
 זקן כימיס כ6 זקן ו6כרסס חסו ' כלער 1)6כגחת
 טיסים רחמיס ועכס סע) כימיס כ6 מכמי קנס(ס

 וסי : כיצוע 3רמנויס רש ימים מפסק כ3יתמיד
 (ס )עומת (ס הת דסגס : ככ) הכרסס התכרך
 גקר6 ויס כ)כ סלקר6 כסק3יסס ריס . ס'עמס
 סגקי6 מקרוס ססס וע"י כ)כ: ניננ' ffJ( ססו6כסנג'
 מתיקן 6מר וכמ65 : סכ") סק)יסות גסכריסככ)

 סיס סבכיי) סכסך מסמיר ע"ס 6כיגוהכיסס
 ותפוקתו מסקו חסו סכורה )עכרומ )כ" )המריסכק)
 מג ף8מף אט : 8) %91ף לו% 59~6 915(195
 סעוכד סוס )מעכר ס' דרך מורס ססו6 ר")ענדו
 והומר כיתו ע"י מכמס סקנס כיתו (קן וסייגוע"י
 וק")* עמו ויתקטר כנ"ל ירכי תמת ידך נost; 6)ו

 סקרוס' דסתורס כו' זקן 61כרסס יתקמר4יך
 יתכסנ 6יך ס5ויקיס ולכי ))וסורס

 ונקיים : )עולס וסססעות ומסדים רמנויס)עורר
 כסי S~rn ודרסו ' כסכר6ס כו' תולדות 6)ס)סרס
 5ור ס' כיס כי כס6' גכר6 סוס דסעו)סכרפס
 וסכי ' כלרסס - כסכר6ס דרסו ועי *עו)מיס
 מס ע3 מסרסתי ע"ד - 6חד כקנס עולסמורסות
 * כמדס"ד )כרקס כממסג' עלס מתמיהה מ(")סימרו
 * סרממיס מדת כו וסיחף מתקיים סעו)ס ס6יןורקס
 סתמית סססוע מהמר סנורה 56) 3חסנוח)י)ס
 ייתמת מ(") כוונ' לר6' 6ך מהיני ססתגותסוס

 תמי)' ר") מתמי)' חסו כמדס"ד ככרה סע)יוןסעו)ס
 סע)ית סעו)ס סו6 סממסכ' )עולס ר") כממסג'עלס
 נמדס"יונרפו

 ר") כו' מתקייס עולס טין ורפס .
 כו סיעף כמפס"ד מתקייס טין ר6ס סעוס"(6כ)
 וכרי מנוהר וכוס יכנס מטד ~OSID סרממיסנודת
 ונס * כס6' כנרה סעוס"ז סייגו כרפס כסה'ח!")
 סס סמסויס וסג' * מסד מדת סו6 כ6כרססרמז

גתעורריס
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%48שיימלךתולדות פעם*ש8
 )כעליו יסיד וס"סכס סתסוקס דסייגו וגססתנכסף
 גככסיס ס)כ גנן סיו65ין דכריס סרסתי סוס ררךיע)
 קותן כקמת ממגו טי165 עלמו )כ )טוחו סי'))כ

 עוד 15 וננוסיסיס כוכו וגכגסיס חחריססרכריס
 סכריי' SD מייכ ססתימס ע) 06 כנמ' ומקטוקדוסס
 )סתום ס5דיק ע3 סמיוכ 06 סג"מ* דרכינו )מי פי')כ"ס
 - סכרי' ט) נ"מ סיריוס כמעייני a~b כני)כות
 כסעס 06 דסיילו כורס 6מר כורש )סכיהומסגי
 סוכת פ"ר ויוכמ ימסר )כס לעורר יטעו) )66מו
 יומק ר6ס כקטר ר"5 נרר כגמל וימן וגסו .תוכים
 מתנכי סו6 ס" ממגו %מו' ירשתו Sh סוגיסמשיגס
 וממסיך ס' כמ) ססו6 סע)יון סכמ) עד כקדומתווסורך
 ס5ריק דרך כן כי ע)יסס וסתעורר' יר6סננסס

 סע)יוגיס מעולמות רוננננות ירסס מתעוררת)ממסיך
 כהרות 6ת וימסור יומק ויטכ תסו 6יס: כגי כ)ע)

 ס)טתיס ויסתננוס הכרסס כימי מסרו "סרסריס
 ט)ימס כירטס רומס 6ת ומעיר מוזר סוססיס
 הע"ס. הכרסס כסס ססכגים מקודמת סירוסוסעיר

 כעריס מ6ס נו כפיז י5"ק "יע ישמראו
 נכותר כשסר סע)יוגיס )עולמותרם(

 סע)יוגיס 1עו1ננות מסטיע פסיס ע"י דמיינו%עי1
 ססס ע"י מימכרך בולס סיס עי"ז ס'וינרכסו
 : מקדום טס ע"י כ6יס ססספעות דעיקלסקדוט
 ננרוננס טללי פ"י סי' כו' הרומזיך )דוד תסי)סונסו
 סמך ו6נרכ' פה( כעו)מוח סססע' ונורםהותך
 סטם ע8י )סספיע סמך סיתכרך נורם 6גי)עולס

 : וק")סקדוס

 טמעתי סוס )6מר כגס יפקכ Sh המרסרןשבישה
 )6מר קמיך עטו Sh מדכר 6כיך6ת

 כמו כ6ן סמר )ו 6ין )6מר מקת ע) קמלי דקדקוככר
 פעמי' סכי )המר ונס )(והתו. )6מר טפירטוככ"ננ
 DD"' ס"ירך ממיטן ויסורן סר6סון )הנור )סרסוג"3

 6כיגו סי5מק נעת ע) עולס ס6יך כמסריסדהיתה
 דרמת וסירסו יעקכ* 6ת 6% עסו 6ת שגרך יר5'ע"ס
 יפקס ו6ת ננסמיות: כעוס"( עסו 6ת )כרך רו5'סיס
 נקיות ד' סכ) ינמק רו5' וס" כעוסיכ: )כרך רו5'סיס
 סיתם המנו רנק' וסגי . יעו"ם עסו יד תחחימיו
 מעע ב"כ )סם סיסים ננהות כגר 6ת )קייםרו5'

 כוונתו הכ) כנטמיות שנזדכר qb ס5דיק ירךנעום"(
 6מר' ורכק' סו6 תסו כרומכיות- סע)יוגיסכעו)ננות

 סיקכ) יעקכ ה) ט6מר' OD ר") )"מר כגס יעקם6)
 כעודנות כווגת' סיחי : משכיו נסרניותכרכות

 )ך 6ין כי סנסמיות סכתוך סרומגיות כסכי)סע5יוגיס
 דסייגו )המר ו(סו רומליות נעולות גו ס6קנטמיומ

 סרומגיות כסכי) המרת 6נניר' ע) כווגת'פסיס
 סי% רכק' ססגס )6מר- החיך עסו 6) מדגרבג"):
 כרכות )קכ) יעקכ יר5' )6 מן ר"ם' ע) מורהנועמס

 המר' והכן כנסחיות )מיק ממן 6ין כיסנטריות
 ננס דסייכו )הנגר נ"כ כו' פכיך 6ת סממתירכק'
 כוונתו נ"כ סו6 כנימיות )כלכו טרו5' נזדכרט"כיך
 סיס" כג") רוחניות כסכי) קמרת "נזירי)6מר

 נסנניות דכר )ך 6ין כי יוחגיות גי5ו5ות נ"ככנסיניות
 סט)יוניס nlnSIDn נ"ק כ)6 חיות )ו סיס6כעו)'
 )1 מהמר סרסתי רכ 5י ט 5יעק3 פסו ס6ננרחסו
 עו)ס סו6 דפוס"( pSm~ טסי סו6 סעוס"( סייגורכ

ססירוד
 וגה 3ך יסי מסייך סעוס"כ חנקך דסייגו )ך6סר י ימי כעוס"(. מנק )ך וקין רכ נקרה )כן.

 רש כ) )י ים ע"ס: 6כיגו יעקכ )ו וססינעוס"1:
 ממקיימו מחיות מסי" סנטנניות סכתוך סכומות ע))ו
 מיום )ו סיסי' נאמי דכר )ך ס6ין כג") )יטייך
 סג"ק רסייכו חלקי 6ת 6קמ ו6ס קדום' נ)6וקיום
 לנמרי ר6רע6 כעסר6 כט5 6תס 6(י סנסמיותמנתוך
 סיס חלקי עגור סעוס"ז כחלקך סייך )י נס)כן
 מי ס' ת6מרג' ע5ננותי כ3 ו(סו סרומכיומ ננח)קי5ך
 מדקך שיגי סנסמיות כסייגו עלמותי כ) ר")כמוך
 דמינו כמוך מי ס' כווג' 63ותו נ"כ סוטכסם

 לכות סעודות )פעו) סע)יוליס )סעו)מותטכווכתי
 כמוך. 6ין כקומות מז"3 מקמרו ע"ד וטטסעותרסוקות
 ס5דיק 6ף ננתיס ממיס סקכ"ס כמוך ים כיסרנו)6כ5
 עדי ננכומתי ז6ת תסו ע"ס כבהיסע טגנ5יגו כמוכן
 (6פ מגומתי מנס ע"ס סמלך דוד ס6מר י8)עו
 )עוקמות דסייו עד ערי סוט : )מעם מוגילגי

 לרומניא סטייק וכווכח כנטמיות טגס ככ")סע)יוגיס
 : וסנןסע5יוכיס

 סקדהם כניסי ד46ת6 כף הפרס יסוקס יאמראר
 כר ועם י רכקס גקר6תדסטכיגס

 * סוס כדרך )סרס וים יעקכ כסס כקר6יסיסרה)

 כעוס"1 כנסמיות עסו 6ת )כרך רולס סיסדי5חק
 יטרק) כניס ע) סמיממת ס6ס סי6 סקיום'וסטכיג'
 י5חק סיכרך מ16ד תסוקם' וסיס 5ר )ס 5רתסוככ)
 כעגי )ראות תוכ) סליך כי כעוס"1 נס יפקכ6ת
 סיבך יעקכ 36 6ננרס ולכן כעוסת )סס כ5ערפסס
 ננהוד מתירה סיס ויעקכ : מי5מק מכרכותויקכ)
 והובי סן רהטו ע) עלס נזורה כי נסמיות כפסיגיסיתכרך
 4"ת משנויחו ח"ו ויומרד יהנדס סנסמיותע"י
 )(ס : )כנך ורם כו' מ6כ) סן סכתוכ ס6מרכמו
 סמקך סקדוסס ססכיל' מיה המו רכקס Shהנר
 כערכוני6 ננעורנ 6ים ססו6 מסתו )סי I~aDר6וי' * ר") טמיר 6יס עטו סן עוס"1. כרכות )ק3)6וכ)

כורך סוי

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



יד ש44אלימלךהו*רות מעםשיש
 מלעטות 1W5D ימנע 63 174 סכ6 1כ) 3טכורך
 ר") מ3ק 8ים 6גכי 6כ) : רע אס פוכ06
 יתכרך כאוותו 5מ ומ5ומ5מ מ3ק )סטת 5ריךפגי
 . ע"י ח"ו ולוטי ומן ופסולת סיג סוס כליויתע)'

 ימוסגי S1hl' כג") חת מעניתו )כי יומסךסנסמיומ
 ויסססס ימטרו יתעלס סכורכן סכט~ס6כי

 עלי וסכילתי : כמתעתע כעיניו וסייטכמעסי
 eSSp י5מימ סכרכם ו6ת מעשי כרכס hS1ק))ס
 ססכיכי סי6 6מו )ו ותקמר . ומלידסמלידס
 )סמור S91D ע4 רש) כגי קאתך עליסקווסס
 ר") )י קם %ך כקולי סמע 6ך : מקלגסקותך
 נ"כ ר") )י סיסים נ"כ מעוסק סכרכומסתקכ)
 עגיגי ככ3 כותתך טתסיס סננו) קטננו)פכודתו
 )ממיס רק נסמיות וסקר וסתיס נ6כי)ס ס!עוס"(
 כקדום' כלוכדך סמ6כ) מתך קשוטות ניצנות)ר,ו5י6
 ולעסוק י"ת )ו )עכור כמ 3ך וטיסים51עסרס
 3סנניס: כוונתך יסים וכר ככ) וכן וכמ5ותוכתורתו
 מ5ומ סטסס hisnn מוכן )6מו ויכל ויקםוילך

 * לנון ג5מיס ו)ג5מ )עד זכרו ויתעכסיתכרך סנךי חטמו סוס כטוסן מכרכות )קכ)ססכע'

 3ך טחותיו נגיר מן יעסו 1"מי ישוחקריען
 )עניים )ו נתתי צמיו כ3 61תי

 כני לפסס מס hlDh ונך סמכתיו ותירוטינ(
 כרכני 6כי )ך סי6 6מת סכרכס 6כיו 36 עמיוויקמר
 כו' 6רן משמגי מכס 6)יו ויצנזר כו' 6כי 6גינס
 סכרכס עטו ט6נזר עד יוחק ממתין )מס שדקדקוים
 ס)6 עסיו )ו כט6נור מיד צותו כירך 6% וכוי6מח
 סי5מק נמסכ ~ר כמו )כקורס נס כלכם )י58)ת
 סעכין 6ך * יעקכ 6ת ו)6 עסיו 6ת )כרךיר5ס
 ו6ת כנסמיות עסיו 6ת )כרך רו5ס סיסדי5מק
 י5חק מכירך עסיו וכסר6ס כידוע כרומניותיעקכ
 )6כיו וצנזר 5ומ 3עסיו )ו סר6ויס כשרכס יעקכ6ת
 ננסמיו' יפקס 6ת מכרכת עכסיו כו' 356מס)6
 כרכס ס)6 עכאי עוקמות ת"נ גססעיס הססהסייגו
 וכו' 4 56)ת חסו )י מניע 56י)ות מעמסטס61
 כף קמיו וכ) כף ממחיו נכיר סן 6כיו )ווסמיכ
 טקסס לנד סו6 כרכות סס)סס רמן כף ותירוםתנן

 6עטס מס h1Dh ו)ך החיך )יעקכ כתתי סכ")עויינות
 קותך סינרך ספטי' מעולס סכרכס סי6 סי'כגי
 והמר פטי' OSIDn רא3 דייקה 6עסס מס וזמוכס
 מנס ס" 6כי 3ך סי6 6מת סכרכס כגו עטיו)ו

 נ"כ 3נרכגי נרכס עת תננ5ה עסי' כעו3סכנסנ~יות

 תח3ס )1 כמהמר 6כ) נסמיות ככרכת כרכוומיי
 סיס 63 56)ת ס63 כג") רוחניות נכרכתלכרכו
 עשו ותסס כלוס 4 סטיו 631 )דיריו כ33פונס

 : s~pl 6עסס מס )ו וססיכ ירעוכ63

 ב ויצא שרשתב
יעקדריצא

 מנ~
 לפהק  נססרימ ישי כף טבע

pl~Dעש ו6ת ענ%ק 6ת יסוסע וימבוס 
 עס ע) עסי ס) סס)יעס טסיות nYo . מרו)סי

 וכנגס סעסס 6כ כיכר מלות ככמ סכ) סו6סקווס
 061 י5חק ט) כטין 5יו חסים כמרכו נינזדוסיס
 מעסית מלות כמכי) סי* חמים מרנך ע3 613מר
 כמכ )6 ו)(ס ק5ת חיות )ך יסי' כך ע"יכחרכך
 ויסרק) כסכי) כמו ס" ע) כ"6 תמיםנמרכך
 )עמור 5ריכיס 6יכס עטיו Sa כמו 3סמ)יטכסרו5ין
 6סי3ו כי תמי סמקיימין מלות חרי"נ כ) ככמגנןו
 קיים סם כי ע)יסס ס3יפס 13 6ין מ5ופככמ
 סיעקכ סקדוסס כתורס כמכו6ר מנונו יותר 6ככנור
 מ65 )6 מעטיו כמדרס כדהיתה יותר 6כיו 6תכיצד
 וגננ65 . 63כיו )ס6כי3ו ורוס כ)כ ו5ר )סכיה5יד
 יסוסע וימרס חסו : נרנ6 סי' )ת) 6כ6 ועי'מגי'
 6סר מרכו ס) וכמו מדרנתו )סי סי' מרכ )סיכף
 סחבים 1D5D כוס יסרק) עס ))מוס D(1D סגנ5י6)וס
 טכע מכלר יעקכ וי65 ס" נ"כ תסו כג").*קותו
 סים 6טר ניו)ומ )מצרנות רש הכע סכורסייוע
 כמסרי כמכו6ר מדות סטכע כ) טתיקן 6כיפ)יעקכ
 ס)מיס )6 ו)כ( עטיו גנב )סתיי5כ כסס5ויך 06קורס
 61מ מכם" י65ר 6)6 לנדוחות מדרינותיו ככ)גנדס
 ככח סו3ך מסיס ס" מרלס וילך סכע: כ6רסגקר6
 : S~p1 כנדם וס5)ימ ועמס מרכס וילך וגסוס)סס
 כמקוס וימנע סכע מכלר ~pD( יי65 יאמראו

 סס)ך 6ף מנמור ס5ויק דסגס נ")כר
 6יגו 610 כ36ו כעעיו סידמס 5ריך )מררנסממדרנ'
 כי חסו כ"ס- מספיית סו6 סכ) כ"6 כלוסעומס
 מס 6מר סמע*ס דפ ס" כו' מייס מקורעמך
 נגממתי 6עו 11 ונתרפק סמ%ס ע) מחס))לגי
 ר"3 6ור גר6ס ונטורך . חיים מקור עמך כי6)6
 כחסדך נותן ס6תס 16רך סכ3 סו6 3י סגר6סוסקור
 מתחי)ס דס5ריק טכע מכלר יעקכ וי65 ונסוסנדו)-
 מחדרנות וי85 י אכעס סו6 וגקר6 ק5וות סמססמתקן
 מיסרqh :36 ממרון ומכע) טפוסיך ר"3 מרכס וי)ך6)ו
 ר") כגנקוס ויפנע חירות ונכיף סמליך וידך ס"ונס
 חפינותיו סכ) מוסכ סיס ס6)ו ממדרכות נכ) ססי'6ף

 קומר ים 16 כ"ס. סמקוס מהת סו6 סכ) נזתפ33ססו6
 ע) רק סיו )6 תס)ותיו סכ) כמקוס ויסנטסס"

 ליל ססמט כ6 כי סס ך)ן מקוס. סגקר6תססכיגס
 ודכיקות סכסירות דסייגו ססכזם )1 כ6 6סר עתככ)
 ס6ין כמסכו ומוסך )י3ס רסייגו היגס עום'סיס
 מוסך 610 ס5ריק דסכס כו' סוס וסגם ויח)וסיתכרך. נוטתו סכ) כ'6 סכסירות )י כ6 ומחנותי ננע5מי(ס

סמסטר
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 ש""אלימלךויצא נועםאי8
 ה135 וס)חס ססרגסס סיס6 ו5ריך וסרגסססספע'
 ססכרמ ננ5ך רק ה5)ו ס)חס יס6 ס)6 רסייגוכחלוס:
 )חס 6ותיות ו)(ס . )מס נ)6 )טו)ס 6ססריסכ)תי
 )פגיו עו)ס תסי)תו ו6( יתנרך Sh ורוממותפ5מו. ספ)ות עיגיו גנר תנויך )סיות 5ריך ונס ח)ס-סו6
 ססרסתי ע"ך קדוסס )ו סינ6 )ע5נוו ונורס :י"ת
 רסייגו כו' ס)כ מן סיו65יס דכריס תערות כס')עע
 6ותו ))כ גכגסין ס6דס מ)כ סיו65 קרוס'סינרי
 : יתירס רכס קדוטס וננוסיסיס ומרכיס ע5ננו6דס
 סספעות 56)ו ססיס ר") - ויח)וס הסו מ"ו )סיסוךוכן

 ר") 6ר5ס מו5כ ס)ס וסכס ועוד . כח)וסס)חס
 סיס ; ס)ס רומ( )(ס )מע)ס עו)ס ססי6סתפי)ס
 ססיס 6ר5ס נוו5כ סיתס ססתמ)תו רסיינו 6ר5סגוו5כ

 יומנוות סיינו ססננינוס ננניע ור6סו נסם)ותו'מסתכ)
Sb. (זסס r")D ר") עו)יס 6)קיס מ)6כי וסגס 

 )טו)נוות )ננט)' טטו)יס סקיוסיס וסוכוריססתפי)ות
 ר") כו ויורדיס : נו)6כיס נקר6יס ססססע)יוגיס
 סגתוסף כקרכו דסייגו כו ירדו ט5נוס סדכוריס6ומס

 5דיק ןסגס סומ( ע"ד נו' ינ)יו יעקכרישא * וק") כג") קדוסס)ו
 סספ)ות כ) ננט)ס וסו6 קר6) כו))ותסו6

 1(סו סקדוסס Sh )סכי6ס ח)י)ס כיסר6) לעסס6סר
 מ)6יס יסר6) סוספי דנס ר") רנ)יו יעקכויט6
 נננע)ות סתע)ס כסנו5וס כח ס6ין רק כרננוןמ5ות
 6ותס וסורירו 6ותס סננככיס עכירות מחגנתקרוסיס
 סקווס' ננו5י6 כ6ננת סעוכד וס5דיק )ננטס.)רנ)יס

 hP1 סו6 ו(ו נ"ס )ססי"ת 6ותס ומע)סמסק)יסס
 מע)ס סו6 יעקכ כסס סגקר6 ס5דיק סו6יעקכ
 Sh סנפ)ס סקרוסס ר") רנ)יו 6ת )מע)סומגס6
 עס סו)ך געסס ר") קדס כגי 6ר5ס וי)ך -סרנ)יס

 ססו6 כ"ס )סכור6 סגונע ר") קרס כגיס6ר5יות:
 דסנס . כסדס נ6ר וסגס ויר6 : טו)ס ס)קדנווגו
 36 ס5ריק כו יכ6 6סר סדרך 6ת )גו סויססכתוכ
 ע) תמיר רו6ס סס5דיק ע"י סו6 סג")סמדרנס
 - כ6ר גקר6ת דסתורס סקדוסס סתור'ססגימיות

 6100 סןס גקר6 וספגיגויות . סריס חפרו'כ6ר
 ר") כסך' כ6ר וסגס ויר6 חסו : תסומיסמק)
 ססגימיות ססו6 ססרס כסכי) סי6 סתור'סעיקר
 ע3 6סר וססיכס כג") תסוחיס חק) סיססגקר6
 סגתן נחילות ג' ע"י סו6 סתורס סגימיות יסינייו

 6חר וסייגו וגסמס רומ גסס דסייגו כ6רסססי"ת
 ססכ)יות )גסס י(כ' סכסנניות סנסס ס6דססיטנר
 כעגורת כננעו(ו ימ(יק 6טר ו6חר )רומ י(כסו6מ"(
 יוכ' 6)ו כמיגות נ' וע"י )גסמס חכ' כ6מתסכור6
 ט)ס' רנו( ו(ס . סקדוסס סתור' סגינניות)ססינ
 סג") כחיכות 3נ' רמ( כו' ע)יס רוכ5יס 65ןסררי

 )זס גוסף וטוד ' סתור' )פגינויות י(כס ע"י6טר
 סכ6ר מן כי חסו )יסר6)- טוכות סטסעותסיססיע
 65ן עררי סקדוסיס יטר6) סס סטדריס יסקוססו6
 דסכתוכ ר") סכ6ר פי ט) סנדו)' וס"כן :קןסיס
 ו6ותיות ' )מע)' סו6 קרוס' נוקוס דסורסננסרס

 וכעו)מות י5יר" כססר כד6יח6 6כגיס גקר6יססקדוסיס
 6ותיות ססי"ת נתן ו)נו נדו)יס סהותיות ססע)יוגיס
 רכרכין 6תווין 6ית סקדוס כ(וסר כרהית6(עירין
 ע5מינו ו)טסר )קדס נומויכין ו6נו l'~'Drו6תווין
 וסו6 סטליוניס רכרכין כ6תווין ועירין 6ותיותו)קסר
 נרולס I)hk~1 חסו ס6רס' סי(כס נסמ' רומ נססע"י
 כעו)ס ר") סכ6ר עס"י 610 נדו)יס ס6ותיותר")

I11Dk~6סקרום' סורס סו6 סס סכ6ר סי סגקר . 
 יחר י6סוף 6סר 6מר ר") סעיריס כ) סמסונהססו
 6ת ונ))1 6( סג"): נטמס רומ  גס" כחיגות סנ'כ)

 nhrn סקדוט טעס רסייגו וספיכ' נ)י)' ר")סהכן
 וממתיקיס סרמנויס )מרת סדין ננדת ננססכיססס

 נורמיס סס rh~ ס" ס65ן 6ת וססקו כסורסססדיגיס
 )מקומס ס6כן 6ת וססיכו קדסיס 65ן )יסר6)סססעות

 ועירין ס6תווין וימור קיסוי נורנגיס סס סנסר")
 מקונוס עיקר סו6 ססס סע)יוגיס רכרכין)6תווין
 רעיוגיו ס5ייק דסנס . מ6ק 6הי יעקכ )ססוי6נור
 ו)דרוס ס' יר6ת תמיך )מסוכ תנניד ע)יוס)יקי
 ויתע)ס ימכרך ועכודתו ס' יר6ת 6וסגי כ)עחקיר
 סיכ' 6חס )ו )1מר )וס (ס ננדכריס נוחטכותיוכ6פ
 חסו י"ת )עכורתו )כו סיתעורר )6רס סי6וספו)'
 וסינס ID1h מ6י(ס סייגו 6תס מ6ין 6חי כו'וי6מר
 6גמגו מחרן וי6ננרו י"ת )פכודתו סתעוררות )כסכ6

 עיקר )סס סכ6 . יסיכסו ומחסנותיו סעיסיודסייגו
 סמרון סס(כרנו מממת יר6ס סתעוררותסתמ)ת
 כעון וכפרט : ויתע)' יתכרך סנרו) סננוססכעסגו
 6(י קרי כטומ6ת ס6ךס יוכס) כ6סר נעו"ססמ5וי
 ועי"( וס)5ות ויעוס מי) 6חותו וי)סת ס6יטיחרו

 סכעסתי 6יך כ6ונורו י"מ )עכורתו ס6דס )כיתעורר
 נעווכי וכס)ת סרטיס כמעסי וסגור6 סגדו) סס6ת
k~r16תס 61ין ןנריס נ")0ס סקחכ) 0תג6 ס6מר 
 פי' סרומ' מטיסס ג6ת מ6ין רע פכיר' )ידיכ6
 רסייגו : יתכרך סכור6 נעכודת )סתחע כ6תמ6ין

 טסור כ)תי כמקרס כעווגך גכט)ת היךסת(כור
 6י(ס ר") סו)ך 6תס ו)6ן : סרוחס מטיפ'ו(סו
 : יתכרך כעכודתו סו)ך סתסי' יכי6ך ו6ופןסיכס
 ~nhrk ססינס ותעע' רימס )עסר סתסוככווכרך
 וסורס סעיקר וסו6 נד31' סכגעס 63דסנוני6
 כיר6ת ומתנכר סו)ך יסיס סכגע' סם"י)6דס
 tnss עתיר 6תס מי ו)פני : סקווס' וכתורתוס'
 דכריס סגי סת,כור 6חר דסיינו כו' וחסכוןדין

סל")
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סו 148אלימלך 1ויצאנועםוים
 וסגם וירק חסו : יתכרך Sb )רוממות תזכססג")
 סיגי נימ' וי"ו כ63 סקס : כו' 6ר5' ננו5כס3ס
 סגיתג' סתור' 6ח טיסינ )6יס סנורננות ססיכ'דסייגו
 3סכגע' רם( 6ר5' מוח תסו סכגע' מעיקר סו6כסיגי
 נכניע עי"ז סיסיג סקווט' סייגו ור6סו 'נדו)'

 טינית ננקוד 11hQ ססתוקקתו טיסי' ויריךססנניננ'
 ויסתוקק ותכריח קן 6ין ער )מעSDnS '3'גקרוסתו
תמיד

~nbS מלהכי וסג' : הכותי )מקוס הניע גנתי 
 סננדכר 6דס ס) סדכוריס דסג' כף עו)יס6)קיס
 מלקך כקדום' סי65 ופכור דכוא ננכ) גכר6כקדום'
 התערותך ננטורריס מס ר") עו)יס כו' מלרכי ונסוקדוט
 כמפסעות hS'D51 התערותך סייגו כו ויורדיםד)תת6
 )מס ויהמר סכתוכ 3כי6ור וגמ(ור יסרך)* ע)עונות
 סו6)יס טמחטכותיו ר") נחור כן 3כן 6תסידעתס

 טכ6יס ופגיות סמחסכף )דעת )כ גתנו Dh )(ס(ס
 סחור, 6ס סגתגס סקדוט' מתורס ס)יננוך כמעת)6דס
 גחור כן סתור' דסייגו 3כן רמ( ונסו )כג' 6סע"נ
 סננחסכות וסוכתות 0סגיות דטייגו כי נחרו 6מי נויאסון
 יסיכסו ממחסכותיו ידענו ויהורו לימוד כתוך טכ6(רות
 תנייד )ססתכ) )כגו סגתוגגו יועגו סו6 כןהמנס
 ס6תס 6מת מן סי' 3ו סס3וס למס ויקמר -ע"ז

 ,רות: ומממסכות ססגיות ע) )ססתכ) רעתכםגותגיס
 וסס)ננתס תקגתס oh "תכס טו6) 6כי ו6ת6כ3
 כ3י נס3ינוות ס3טס ס3ימוד )סיות סחת סמד'6ת
 סס נ6ס 3תו רח3 ולס סרס ויהודרו . פני'סוס
 כרח) ויר6יס מודע,עיס תנניד ס"גחגו עי"( ר")ס65ן
')DSסקרום'* סתור' כדימוי מדותינו סט)מגו כוס נוסס 
 ר6סכס : כת סכקרhy) 6' רומו כתו רחל רמ(קוס
 ו6ת דנם ר"3 נדו) סיום עוד סן וי6ננר - כןגקר6
 נדו) סיוס תוך סן תקמר סן ס5דיקהומר

~lnDS כקטר י"תכטכודתו k~)Dh עוס"( עגיגי מטסקי rh 
 ימינו 35 כי עו0"( קגיגי qlnhS עת ס6ין ר")סמקי, ס6סף עת )6 כי כן ת6ננר 6) י"ת כעכודתוהתחי)
 ס65ן 6ת סטקו : ותשימו תעטו כן חך 6רןע3י
Sfl~  כננו )כס יסי' סנסמייס ונרים עוס"( עניני

 כעוננן גניט' 6)6 סלינו סמגסקיס כדרךגסיקס
 כמו טוס"( עגיגי pDD' ע) מחסכותיכם יסי'כן

 )וכק ועיקר סי' והכו - מכרחי ודכר נעקמהכניע'
 ותיסק חסו נמור וסכימות כדכיקות י"ת ככורהעוננו
 כסס סגקר6ת סנסנניס 3דכריס רגנ( )חמות'פרס'
 נעליגי רמן כס דכק' ורות לסיק' כמו יסי'סור"ף
 3וס סריך ותסכחות כסירות לרוותו דסיילועגודתו
 ר"3 : כו' טד גוכ) )6 ויקברו : ניזורדכיקות

 3סתחי) גוכ) )6 סרי ת6ננר כי יסיכסוסננחסכותיו
 כ"6 כליל סעררי' כ) יהססו 6טר עד י"תכעכורתו

 : מקוך עד עלינו קסם וסדכר ר"ג )פס כחיגותה"נ

 ר") עננם ננדכר עורגו לסייגו ע5ס )ך נותן6גי
 עם כ6ס ורם) - תורס כדגרי )דור התחחי)כעת
 6סר ככ"ל- וסחך כיר6' )דיר תריס 6( ל")ס65ן
 וכ"ט כ"ס סכורם ירקת ססיננ' סיר6' סי6המכי'
 וימס חסד עמנו יעס' הכממיס יכינו סו6ויתע3'
 * 6נק ג5חיס 31ג5מ )טד ויראתו הסכתוכלמגו

 דסגס ' כו' כטד' כ6ר וסג' וירא ומשנמך1שך
 והח"כ כף הנרסס 36קי 6o~lnlhגו

 ס3סס 6)6 הכות 6ין כי 6חד- חס כו' סנדו)ס"3
 תס6רת נכורם נדו)' גקר6יס ס56י)1, כעולסוכטורחם

 וכ) כידוע גורף גקר6 תפארת כי כו' סנדולונסו
 ממסעות כ3 )משפיע כדי סו6 וכגנ15ת כתור'הנעטינו
 תו חייס נניס נהר סנקר6ת מלכות )מרתמלמעלס
 65ן עירי ס)ס' וסנס . כטדס כ6ר וסגס פי'סו6
 )גו סננססיעיס עןריס גקר6יס סס הסככותכו'
 רק כו' יסקו ססו6 סכ6ר גנן חסו * ננ3כותפ"י

 ססחי5וניס ירופ כי . סנטר סי ע3 נד31'ו60כן
 ונקו ונסו . מטסט ננעככיס סס נגף 6כןנקר6יס
 מסכ6ר סהי5וגיס טמס)קיס סכ6ר סי נגע)סטכן
 כי )ננקוב" סטכן "ת וסטינו ססססע': סת3ךכדי

 סטרן מן יכוער טסק)יס' סייגו סי5ס"ר יסחט)עתיד
 כננסר' )0קיוס' יוחזר וסכ) יום6ר סכו01רחגיות

 : אכי"רכינוילו

 )טרם ג") מנותרות )כן 65ן 6ת יוע' סיסריעקבנ
 )יסר36 רמו 651ן סע)יון ))וכן רנתיאכן

 ליסר36 )תקן רוי סיס O"D הכילו ויעקש קדטים65ן
 סגותרות ויסו מע)יסס סדיגיס וסננתיק סנורכנ3ו'
 וסו . ננסרכ' מעט נותרנו שהגחנו סנור )נאתרננו
 סמר כנהות סגותריס יטרף) סייגו 65ן 6תרועם
 )רחמים ממס סדיגיס ומלותיק . קותן יוע'סיס
 דסייגו וכמעגתך סכטך ע"ד )דיגים רמ( מק)ויקח
 יעקכ סלך מביז' ססו)טיס סןיגיס סס וסננק)ססכע
 סקדוסיס תסי)ין פרסיות ד' ע"י ו)סננתיקס)תקנס

 Dn~DI )ו( )מ )כב' 6)ו תיכות כלרעעסמרומויס
 ממסד ע) רוננ(יס סס תסי)ין ס) פרסיותדקרכם
 ומסר. 6סכס סו6 ואסכת דסייכו ונכור' ודיןורחמים
 ננער ונתתי נס וכתוו רמנניס סו6 סייוע 06וסיס
 ססכס דין 0ו6 קרס . סרחנרס ע"י טס661ר5כס
 : נכורס סו6 : יני6ך כי וסיס ' ננ5ריסככורי
 רומדס 6)ו תיסות ו"ד . כו' מזקס כיד כי גסטל6מר
 כוהו )מסך רנ:( )כגס וסייגו ' סג") רמ(יסנ"ב
 רמ( וערמון )ח רממיס- סייגו )מיס רמ( )ח .)כן
 סיס מרטיות סר' וע"י כ(וסר כמ"מ : ונכורם)דין

 ססי35 ר") )ככות ס35ות כסס ויסה) סדיכיס:נננותיק
נסדיגיס
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 0)כן' ננמסוף : ורהמיס מסד סייגו פ65תכסריגים
 6סר - סמנו)יס סמסדיס סגתנ)ו עד ססננתיקסרסייכו
 כרסטיס ס5) 6סר סנוקרות 6ת וי5נ סמק3ותע3
 )סננתיק יכו)יס נ"כ ליהגו סוסים ופע) ס50ינר"3

 0נניס גסקתות כרסטיס וסייגו סתור' ע"י0ויניס
 כנוסר כר6ית6 כרסטיס 0גקר6 סקדוס' )סוצרירננו
 יכולו כלסר ר"3 )סתות ס65ן %hl(' 6טרסקיוס
 ו))מד' סתור' )סתות יסרק) וסיעו קרסיםס65ן
 סמ6ורעות כ) )סגיסס )נוכח ים" 6( : ס65ן)גוכמ

 נכווון ויממגס י סוס סנגר כנקות יסרק)וס5טרכות
 ס(ס- כסינוור נדו) רימוס )מס סיכ6 דמיינוקסתות
 חיננוס )סס סינוניו ר") סמק)ות Sh ס65ןויחמו
 ותפרנס אופיס. )6 6סר סמ6ורעות SD1 סדיניםע)
 ריס סקדוסיס כמסריס ד6ית6 כו' עקודיםס65ן

 כ"ס סכורך הכרסס כו' עקודיס כן גקר6יסעקמות
 מחדם וכרקס ממריכן ולמ"כ די סיו וסםכקחי)'
 כורך סו6 סקיוס' כתורתו וס5דיק כרממיסומונס
 יכו) סס5דיק סטעס 6ננרתי וככר . מדפיסהמיס
 עי"( סו6 ננכס) ו50דיק נוזר סקכ"ס סדיגיס)נט)
 עום' וס5ריק עורס כ6י(ס גנ(רס ססנ(ירסמממת
 * סעו)' כוס סנ(ירס סיס )6 וגמ65 חוסיםהמיס
 ר") עקולים ס65ן ותפרכס תסו כעי3' סנוילסוממיקס
 6ותס ועוסיס עוגמות ועוסיס מופדים ע5מסססס
 ככס ר") יעקכ מסריך וסכסכיס . נמוריסרחמים
 וסייכו ככסיס גכתכ (1Sh וסוף - 6חך סו6וכסכ
 ככסי כסרי מרסון עניון כסול סכ6יס InlhSרם(

 כ) סיסת דסייכו יעקכ מסריו 6ותס כו'דרממג6
 כג") ע6 . ע)י0 )ס סיסים ססכיגס ע)עכודתס
 סעקיך' ס6ומר כ) ד6ית6 עקוד: Sh ס65ן סגיויתן

 סקנ"ס 6וי סננ(נח ע"נ ע5ננו עוקד כ6)ווננכווין
 ונסו )יסר6) עקידתו (כו' וזוכר )ננעס' מחסכתומ5רף
 כג"): עוננו ספוקך (ס 36 עקוך Sb ס65ן סגיויתן
 כין פסס ס5דיקיס 6ותס ר") )כן כ65ן חוסוכ)
 וננחנננניס סע)יון כסוד סכלו כג") יסרק) סס )כן65ן

 : )כרו עדרים )ו ויסת ססכיגס 6ת לעלותע5מס
 יסרק) SD סתם ס)6 ר") )ק 65ן ס) טתסו)6
 יחס כג3 וס" רק : )יסר36 ססססעומ יסי'מע"י
th~o6ותס ע"י כ"6 ר") סתקסרות רסון סננקוסרות 

 יסרק) כשות פס סתקסרות )סס סיטס5דיקיס
 סס מיסרו) סויגיס כ) )כס) פ5מסוגנחממיס
 סמק)ות 6ת יעקכ וסס : 5רכיסס כ) )ססמססיעיס
 נרסטיס : ס65ן )עיני on~h סס כגס סדיגיססייגו
 - סקןוס' סחור' ע"י סויגיס ימתיקו o~aר*3

 ע) תסניחיס ססס כסכי) ר") כננקדות)יממגס
Sh~a*סרעיס )ממתיק ע)יסס עומס וננחממיס : 

 סעעופיס ס5ויקיס 6ותס ר") יפיס ל6 ס65ןונסעטקף

 סס 63 ססכיג' 6ת )סערות רק מנמותיססככ)
Ok~SDס6ותס ר") ))בן סעטוסיס וסיס סג") סדכר 
 הסעדות סע)יון )וכן )תקן רק ססנימו )6ס5דיקיס
 )סס סיט on~h כג") )יעקכ וסקטורים :ססכיגי

 ס5ערכות כ) סוע)יס סס יסרה) כתות עםסתקסרות
 יסר6) כגי עם 3כ) סייגו )יעקכ סכ5רכיסססטסעות

 * פננן העולס טוס כ3 3ססמקפיעיס

 )יעקכ: וסקסוריס ))כן סעטוסיס 01יס י*יכנרנשר
 * יעטוף כי )סגי תסקס כתיכומגס

 סתחתוליס סעו)ננות וסערות 5ריך ס5ייקדסגס
 וסייגו עיטוף כקרל חס סורסס עד )מעלסמהמטס
 וכן )ו ספגי )עולס ועיטוף )כוס געסס OSIDסכ)
 מיכול )כון סו6 ותסי)ס : סמדרגות כ) סוףעד
 דהית עכי גקר6ת מהכות ומית 6)קיס כפתוקיכמו
 ס' והסגי מוסר כד6ית6 שוס מנמרס)ס

 כדכיקוש כמחסכתו )סע)ומ הריך סס5דיק סי'טיחו יספי
 רממיס סכיו סכוכן מקוס hlk~n סלעיות רוסעד
 כו' תנן סעעוסיס וסיס חסו כו' 0' )סגיחסו
 כף 13 וגסס ס6ס3 6ת יקם ומחס כתיבומנס
 בסרסו מתדכק סטיק כי נוועד 6ס) )ווקרה
  לפסו ופקסר ולפתילתו  כסתכוררותו סמע)ותכרוס

לפילפוח
~S)1SDO  

 6ס3 ונסו לפחס ססספ  ופפסיך
  כיוס כי  וסלת טוכ ויום ננועד מרסון :מוער
  הסתכח דרעווין רעוו6 כי ר5ק עת סו6 וסכתטוכ
  פ"י ליפתו  וסססוריס חסו :  פתלפין  ויליןוכל
  ממסיכים  סם  נל"ל  לפפסכחפ  פרפם  שהסריםססס

  פחותם לפדרנ' פסיס ויסוספ .  3pD'Sסטספות
 ימים )6 כער כון 3ן ויסוטפ כתיכננמגו

 כפן"9 בלוכן מסכילי  סקול  סעיפי כיגועס6ס) מתי
 וכנס יכו ע) מקנביס סעו3מות וכ) לפרמלסרה
 סמךס לע  כי פפס  ספו ותקרס מפסוקיכו6ר
  לסם ירופ סס"  סיס  פלריס  לתלת כי פ"פסיפסו
 "וחד  סטליכו  ולכן  סמסריס כל פסורס סולספס'
 גפם :  o~nS  פיס  כין  פנריל וימי כרכחינלפיס
  מכרס מוחו  מספירי  רסילו לסורגו  ספררופרפם

 2 וסכן כהורסו וכתדכקסתחתוגיס

 1 וישלח מרפשתונ

 ששע"ז מי יי ימיי מלאכים יעמבוישלח
 כו צוק 3סיותו סו6 עכודמו כ) ס5דיקוסגי
 'olpn סככוד כס6 תחת כממתו ידכק ויתע)'יתנרך
 מכ3 ע5מו ומעמר נוסו 6ת סמ(כך וס5ריקטרפו

 ט רסק סעסור נוסו נס 6וי סמי5מיססת6חיות
"צר
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 כעו דכיקות כסייגו תסי3' 3סון סו6 חסו :מכרך
 וס35ו)ות סוכות סתסי3ות מע"י כו' 6)קיסנסתור

 בסון ויסלח ווטו : י"ת בו כתדכק טסורו'כממסכות
 תרנוס הותו ויט3מו 6גטיס סרעס זינו כננו)ווים
 סננ)הכיס 6ת מ3ווס סס5ריק ר"3 61)ווי6וויסלמו

 ס5דיק ננסי סיו65יס סוכוריס דסייגו )סגיוסגס)מיס
 סוט סטסור מסו 0נס וסייגו נ!)6כיס ננססככרטיס
 עסו Sh )סניו (tSDn סיענו ס3ו )סמ)6כיסעסייע
 מעיר 6ר5ס קמיו: געס' מעסו נורס עי"( ר")קמיו
 6ר5' רם( )(ס 3מע' החיו טגעס' ס" ollhסיס
 טרו כעולס ר0ייכו 3מע)' החיו (CD' ונס .צעיר
 החיו. נ"כ גפס' הרוס ס) ספר הדוס סרססגקר6
 6ין כר6ית6 (ירו( )מון סו6 15 סי' 63מר "ותםוי15
15h~h )סקדוס מפיו דכריו מו5י6 סס5ויק דחויינו (ירו 

 )6מר כ"כ. מ(קיס לעסיס ססס עי כ"כ וכ;ירחכקדוס'
 עטו היתססך סוס סינר ממש~שיאמר

 ז " יין
 עיקר (6ת )עסות סגכון נין 6ין כוודויי ..כי

 ודכוריו תסעותיו כאר סדכיקות ע"י לקסתפי)'
 יו65 ננגני63 351עות טסורומ כננמסכות ס5ןיק30

 ונסו : פננו יעליס לויניו הנס 1nSIDDS סוססדכר
 ננכתיכס מס6 תו5י6ו ו3ה סבכיך ירסיסו ט5יו0רמז
 ינני כ) olh ט) סגסנתו כסי דסגס . סטנתכיוס
 אכת 6(י כתסיס שסורות כשמהכוח סמון ימיס0כופ
 3סיסוך וכן : ויותר יותר יתיר' קדוס' כו כתוקם'קודם
 (רות כממסכות )כו כדרך סוככ סו3ך ohמ"ו

 ינני ס) סמחסכות כ) סאת כיוס 6,יומעורככות
 סערי גסתנניס ומ"ו ופינוק מון כנוחטכותסמו)
 סעוננדיס דסייגו יסרך) תסיסות נ!)ע3ותתפיסת
 סער תסיסות וננעכניס סע)יוניס ססעריס מתחפ)

 נוטה ת51י6ו 631 סבכיה 6ותס סס(סיר וגסויסר36:
 0סס (רות סננמסכות רסייגו סאת ניגסמנתיכם
 סמסכ תממת סאת כיוס לסכיו ופוכרים נרוקכננסה
 ירוס3יס כסערי 6ותס וסכיניו . סחו) ינני כ)נסס
 סמתסג3יס סתסי)ות 6ותס תכיילו סל6רסייגו

 סתם ע3 ועומדים סע)יוגיס כמעריס ורותכממסכות
 * ס0עריס דרך )עקות יסר36 תסילף ומעככיסמסער
 כ)כ נדו)' וחרר ר6סו ע3 מורה יעלס )6איך
 : ו)6מריס 3ו כעוונו נורס סיכן פד ס0סו3ארס
 ננ3ננדס סקרוס' סתור' מלס 1nDS ל"רוגי ת"ל!רוןכס

 6גחגו 6סר סוס סמר כנקות 3סתגסנ 6יךהותלו
 )קכ3 מוכרמיס ו6גחגו סהוננות יד תחתכתוניס
 נהוהת וינ6)גו  עלילו ס'  ירתם ער י"סנ'סנלוח
 6גו סמר כנות ס6כחגו וכפור - נמסר'פקס

 6רוגיס ו3קור6ס )סניסס ככגעיס 3סיותמוכרחים
 סתקר6ו ר"3 : )עמיו )"דוני  ח"ינרון כסו(סו
 )כס )מרע יוסיף כ6סר 61( עננו כוכר' הרוןקותן

 כידם ים" נ() ו6רגוכיות נמסים סר6ויס מןיתר
 גכגפיס ס6גמגו כוס )ו די כ. פקעו ס' ירכסועי"(
 פך וקמר נרתי 3כן עם כנוד )ו וחעקיס)סניו
 כקשר יכריס כסכי העכוב סורס טי(כ' והמרגכ3. נקרה סרע סי5ר רסייגו גכ) וגותיות )כ: דסג'עתם.
 וסייגו תכן גססך סי5ס"ר 6(י י5ריך כסגי )ככךככ)
 ע" סו6 מעיקר )(ס 6דס ינכס 61יננת סע)יון:)וכן

 3כ, פס ו(סו : כנר סעו)ס כוס אננו סיח(יקסכגע'
 טית' 33כן מגכן כספך סי5ס"ר סיסי' חכיתיפי'

 פלגני ססחוקתי דסייגו נירות )סון נרתי : 06ססיכ'
 כימים כירי ע3ת' 63 (6ת וכע נד31': כסכגע'כנר

 כעכודס ס6מרתי פי עתס עד ואר כ"6מועטים
 ל6ננרתי ו(סו הגס 6מר וסג' יוס 6חר יוםסלת
 הרוך סמן פי' קעו מסננע ססס 6ג6 6ננרוככר
 )ככדך ט6(כ' עורגי טפס 6נ6 )5עוק ס6דסגריך
 . גנועטיס כינניס )6 6נ) קולו וגסנ!ע ו6( :כהנות
 6ננר )(ס 6דס 30 סרגסתו י0" וננ0יכן ת6נ!ר061
 6ס ענני)6 כ6 טססרגס' כסייגו וחמור. סור )יוימי
 )מ615 63רוגי )סניה ו6ס)ח' מקוס- ס3 ר5וגועוסיס
 כצוד כר6ותס סקורות ררך כן כי ר") נעיגיךמן

 6ף כעיגיסס מן וגוסך חכים 610 6(י יסרק)ועוטר
 ויסוכו כעיגי0ס- מן גוסך 6עס"כ נניסר6) גסג'סוייגו

 ר") כוי המיך 6) כקנו 63ננר יעקכ 6)סנע6כיס
 וגגכסיס סוט3יס ס5דיק ס) ססרכוריס 0נססרמ(
 סוסך ונס DDh"( כג"3 )החיו סימואך עסוכ)כ

 )קרובתך וסוגך מתגנו 610 6עס"כ סי')קראך
 והרצע סטוכיס: כועסיך ומיסך סתגנדות 0סומעסיו
 רעים מעסיס כ) oJc 'ctDn רם( עמו 6יסנוהות
 פקטין ת' 3ו סיס סכ6 עמס כן ססו6 6וננרהעס"כ
 : כג") ע)ננין )ת'רמ, מקות 6רכע סם העמו סטופר ענר כסווכסוסין
 ויקמר כ~כ דסג' וממור- סור )י ויוני יאמראו

 מיס נסס 0רז ממיס יסרבו6)קיס
 סתור' מע"י סרננ( )ומר יס . סהרה ע5 יעוסףועוף

 דסייגו מיס )גסס ס6דס י(כ' מיס נ:גקר'סקדוס'
 טיעוסף ר") סקרן ע) יעוסף ועוף . ט)יונ')גסע'
ODוינר6 סע)יוגיס כעודנות כבמסכתו o~p5h 6ת 

 לוויתן 610 הנדס וכרכרי ופירש"י סנרו)יססתניגיס
 כדכריו רום( (") 0ר0"י )ומר יס וגקכ' וכרסכרהס
 ונס )כ6ור' שיותר ט610 ויכרה סכתוכ )טוןלתרן
 תגיגיס ימי ויקבור נ"כ )ונגר )ו ט0י' )סוןססיגוי
 50ריק ע3 רמו סוס יכו6ל סג") מעגין )פי "ךכו'

 כסטי"ת ודכוק )וויי" 3סון הוויתן סנקר6 י"ת כוסדכוק
 מהתו כ"6 )6יס סיף הסארי כ3תי סוסכ"ס
 כו' ויקער נקמר והכן 3נסמ' ea(, ס(6תסננדרג' ננו!5תי olb סיעכוי 0טי"ת  5יוס  רמעיקרהיתכ"ס

6כ3
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 %48אלימלךוישלח נועםשיש
 טיסה י"ת כו )דפיקות 6דס סיוכ' מכית סמדרנ'6כ3
 יסי' טכמעע כ"כ כדכיקות סיסי' קוויתן כטסנקרץ
 היגן תסו . הותו מ5גן ססים"ח עד נגסמ5י6ותכע)
 כו מ5גן סססי"ת סכ") סרכיקות רעו ס!כר6ת

 3לכיקות- רמז !כר מסמ5י6ות. יתכע) ס)6סדכיקות
 סנקכות סס5ד כוס הדיק מלנוה רם! סכקכס 6תוסרנ
 53דיקיס ומהמוס )נמרי. 16ת1 סרנ סי5ס"ר סו6סכו

 )מס ק) המריו סנ6יס ס)ס5ריקיס רנג! )כ6)עתיד
 ומהמוס כנגעסיו סג") ס5דיק סנורם ע"י סם"ת)עכוך
 כן כמו סנטר 6ת מנגתיק טסמ)ח סנגתקסרסון

 )5דיקיס ק3 טסו6 ער סי5ס"ר 6ת סכ") ס5ריקממחיק
 ויניע'- עם) סוס כהי סטי"ח )עכור h)Sסעתידיס
 סגגדרנ' )י סנ6 וסייגו וחנגור סור )י ויסירדמתך : כנגתגס )ס5ייק סטי"ת גוחן ס)4 סדרנותוס"כ

 סו6 כמור . ססי"ת sb סכתן ממילךס!6מ
 )נננרי נוסו מזכך עס5דיק י6חר ור6י' ססתכ)וחמסון
rhכסמו תמיד ומסתכל סרו6' סטי"ת )ו כותן 

 ויסי וזמו תמיר )סגיו סוגך כ"ס סוים וססססנדק
  מפילה לי סיס סל"ל  פליולי פררני  רסיילו סור4

 גוף  סגם רמו וממור י  סמו יתכרך סבלנחסר
 מילי לכל רמו כו' 5הן :  סיפם  לורכךספופר
 ו"סלפס  רכות:  מעמיס כרנרילו חכר כהמרפררגומ
  )ממסיך ספסכ' פועל 6לי ולוס פ" : להכיל"לסניך
 : סמטכ' )ם' סו6 )מניד כעיניו חן )מ5ו6 עסו)כ

 וי5י כו' יעקכויירק
 סעוכר  סטלס ס5ויק דסגס )ו.

 יכו)' ורסון hn~b כ)  Ph לכו ככל  כתפיפותסי
  ססוה  סקריה רו"ס וכבסר ח"ו 4 לסרפ נולסלוף
 )1 סו6 5ער סוס סדכר )ו וער חף ולנסתרמתירה
 )ו וי5ר ולכן מתירך טסים ט" יפקכ ויירקחסו
 - דכר מטוס ויירק טיפמד ס5דיק מדרך זסדפין
 כחסוכ' מזר  ספיד וסייגו : סעס 6ת וימן עמסומס

 כמווידוי 6ומייס הכחכו דסג' . יתכרך )פגיווטפודס
 הנו )מס עעס היתן וים חע6כו ושכותינו6גמכו
 דנם סו6 מעגין )ומר וים . 6כותיגו חע6שכירים

 לנר ממם רסע עלמו )עסות 6ין 6דס חע066
  פרפו  וידויק י 'כמקוח פרפו ירסיפ רק יספקפרנ
 דמיינו כ6נותיגו סמש6 ק5ת תוסס hD(1 תסו .כפקדת
 יותלו קרסו  סלה 6כומילו ע"י סו6 מט6כו ההלמנומס

 וכהפח סמפ6לו ללז גרפס וס ונס י  סליפ'נקרוס'
  סקטרונ )סס יךס ולה  פרן  כנן  סס ככר"כותילו

 פס פתמק היתן ס)6 כוי כסס תווין hV(1רק
 ר"עיס. ע5מינו עוטים מ)י)' ע05רנו ט6גמכו)סמקטרנ
 : נעולי עשו פוסס חפריו 6רס כסתוויותוגמ65
 סעס 6ת וימן ו!סו - כיגוכיס 6גו כנון whnח%
  ויעסו רישויו 6תו %ר סעס 6ת סוימה דסי*כוש"

onlPלס5ריק כי פח5' על מת5'  רסיילו כשל  פילולים  

 כילוליפ לספסוח רק 6ססר 6י נווד"י פזמוהת
 63יתכו חוזר סוrh 6~ ס5דיק ט3 וסמרע' מווידויוהחר
  ומממנחו כקרום'  )דכורו ומדרנתו )קווסתוסר6סון
 4חת פהיס  רסיילו  מפלות  סגי כקר6 חסכקרוסי
  לפולם לפפל'  סמלית ופהלס סירוס סרכור סוהלפסס

 ומכסו סרחת סמחג' Sh עטו יכ6  6ס חסו יספפסכות
 לסליט' מלח ולכ6ור' *  לסלייס  סגס6ר סמחג'וסיס
 יכומר מפגין  6ך תסקר  סטיית )ונגר סס" פיותרסו6
 6כיכו ~1pD  ססתמיל וסייכו סמ6וחריס סססוקיסע"י
 כמקקי כי כו' סחסריס מב) קעוגתי )סתפ))ע"ס
 )6 טמתחי)י קו) )מון סו6 כנגק)י רמ! : כו'עכרתי
 לל"ג רפו מחלות  לסלי סייחי ועת' סגומםכותנעמס עדיין זכיתי ו63 . יעקכ קו3 סקו) רק )יסיס

  ולעולם סרכור  לפולס  סירנות לסלי פתלספיתי
 יכ6 פן כו' ל4  ס5יללי SSDnn  "לי ולכןספמסלות
 סטי"מ )עכוך 5ריך ס5דיק דסג' . כגיס ע3 06וסכני
 וסיב  מסורס מסיה סיר6' סו6 סכ3) . וכפרעככ3)
 וסמ5ומ ביב( לקרה סמחסי'  גס : לשבןלקרחת

 מן ו!סו : ע5נגו כסגי מרע סו6 ודכור רכורסכל מסרי  ומס .- *  כליס לקרהיס  ס5דיס סל .'וסרלוריס
 יכ6 ס)6 עתירה סקי פ" כניס ע) 06 וסככייכ6
 פל סיס  ססס וירהתי  פחסלותי 6ת ויכ)כ)ח"ו

 6ס ויקמר כג") סכתוכ כיקור ולסו . כנ"לסכלים
 טיכס מנס סי' ומכסו ס6מת סממג' Sh עטויכ6
 ח"ו הותי  סיכלכל  נפמסני ןסייגו 6מת כממג'16תי
 פחל' לי יסיר D")D  הר ר"ל מלסהר מממליוסי'
  למקר התתוק סרכור  פ"י 1ה1 סרכור וסיילוהפת

  לפליית וגסו סלוסטכ'  לפולם  רסיילו  סר6סול'לממלחי
 הוכל  סרלור ע"י  רסיילו  פכליפתו סלפלפ רכרלמון
 פ"נ 1"ל  ספירס"י חסו . סריסולס ספררג'לסלוף
 )ס)מס  6וכ)  סרלור פס  דסיילו סני  "לבסכי

 כן כנתמילי ולמחסלתי לקרוסתי  ונחיריסתמוק
 תפיר  מתמלל ~DDhl hlk"( : סקריה סלסנחררך
 )עמס סעיונ' ומחסכמו מקיוטתו ימסוקטלה

S~p1* 
 !") סירם"י משכיס כף יים3ח  ישמראו

 וי5ו כו'. עסו 6) : ממםמ)6כיס
 6מר כס . )עטו )קרוני ת6מרון כס 63מר6ותס
 )6 !") לם"י פי' ניחי )כן עם יעקכעכרך
 מהות  חרי"נ גרתי החר  רכר .  וחסום  סריפייתי
  הפר הכה 1"ל  סירס"י . וממור טור 4 ויסיטמרתי
 מטמיס )6 קילו תו הרן  ומטנעי  ססמיס SPDלי
 הכקמר יוסף זס סור hn~b וכתגחומ6 : 6רן מןע6
 רייפ ספס  סרקרוקיס :  כפיליך מןלפלוץ להואלי למגיר  וכשלחס סמ"רר על רוכבעי טל6במי דור לן  מטיפ  1ס חמול : )ו סדר טורוככור
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 כקמת )ננס כסכין ס ממם ס מ63כ ) ן ספייס"יאי

 )ו די וסי' עטו Sh ננננם מ3"כיס יעקכ30ה
 יקמרו 6יך כסיסס דכריו וגסוס לגסיםכס3.חות
 ת6כנרון כס ננ' ננ)6כיס )סטרית )ו סיס ו)6כעסו
 נזדכרו ככיתו 3"כנר )יעקכ 3ו 3מס : בעטו3"דוכי
 )עסו יקמרו ססס ננס כסגננך : 63דוגי סננ)6כיסעם

 עס טדכר מס "כ3 כו' עכרך 6ננר כס מיקמרוגיח"
 ג' . "דוני )קר"1 3ס(כיר )1 )מס ככיתוסננ)"כיס
 כס קומר )ו ליס כך * טמר )1 6ין ס)ננ"ד ')עסו
 6מר רנו פירם"י גרתי 3נן עס ןש : עטו )"דוניכו'

 מן )ננ615 ס6ננר (ס ננס וב"כ . סמרתי כנבותתרי"נ
 6דרכס כעיניו חן (ס יסח (ס כסכין וכיכדיגיך
 תרי"נ מסנור כעגמו התסקר טסו6 (ס כרכריכעיסו
 : .)נמגג ננפחך סוייגו 1CD מיכין כדי וסולנוזות
 סר כעמיתי )" ו") ססירס"י ר"סון )פירםכ0)מ6
 "כ) כעיניו מן ימ65 עי"( סכגע' דכרי מסומטוכ
)פי
. 

 כפונן טו)' היגו 6חר מכר
 )ננ5ו"

 : כעיניך מן
 "ינו ג"כ כו' יוסף (ס סור ססירס מנידרס )סיונס
 כחונןעו3ס

 3כנ5ו"
 ג"כ מס ")ס סןכרי : כעיניך מן

 : )ו יעננוד ס5דיקיס סוכות כ3) סחר )ו ם"ין"וסר'
 "לטיס עס כרכרו מזריק דרך דסגס סו6 מעגין6ך
 כם)ועיס דכריו סיסיו )סטכי) כדכריו כלדקדק סו""וי

 ' עמו סננרכר )"ים כמסוטן דכריס "הדכמסמעותיכס

 סרכוריס כהותן סננכווין דכר תוכן עיקר סוףמנית
 :': ונ"ט נ"מ סיקוס )סלי ותהגוליס תפ)'סיסיו

 כסרכוריס סתסי)' ט) ככריו ממסתיר נוסוסכווג'
 3ו סיורך תסי3תו כנתפ)) וקינו . ס"רס עס0מרכר
 .כסירוס

 כווגחו יכין ס)6 סננקטרנ )נגען סו"
 כי עגיו יקטרנ 31" - תסי3' נסס מננכגיסכלכריו
 סו" סוס יורע"יגו

 ס")' סדכריס וע"ס : ננתס))
 ססננ3"כיס סיס יעקכ ס) יווגתו כי ס)וחיס"נפיס 1)" ננננם ננ)"כיס סס)ח (ס : לכון ע) סכליע3'
 6) ר5וי ןכרי מיסיו כ6)' דכליט עסו 6)ידגרו
 )סכי וכתחגוגיס ' כתסי)' ר15ן דכרי מיסיו ונסעסו

 סכורו כ"ס כמקוס )סני יוסר ננ)י5י )סיותססנוקוס
 ' ננמר ננ)"כיס )ם)ומ )יעקכ וטוכ 3ו נוח סיסומן

 ס' )סגי יוסר ננגין )סיות חיוכן סיבים סו6 גניכי
 : בכהות ס'כמקהך

 וכרפית"
 ססמ)6כיס כמדרס כפנות

 יוסר וו3י5י תסס רמה) גכרי"3 תיכהה סיוס")'
 ' סננ)"כיס 6) יעקכ ס"ננר כסו . ימר") ע)תגייך

 כ) ת"מרון nhr וככווג' וט כגיוסן ר") ת"מרוןכס
 סיסי' ר") - )"רוני רסיילו ' תרכרון 6סרדכריכסי
 3טך- וכרו יתע)' סכורם סו6 סכ) )"דוןכווגתכט

 )עמו ר5וי רכרי סיסיי )עסו כממוען רכריסונס
 3כן עס כו' עכרך 6מר כס טי"ננרו ט"מרוגסו
 טסות וסייגו Dh'. )תרי ננסתגנע נרתי מננסת 'גרתי

 וס אכומ מלות תרהנ לסמר יח"ם כסליו מ)י5'דכרי
 שגרי כמטוטן רירים ונס : ננעלו סיג35 )ויעמוד
 חסו : ומטופ סל נעטיתי ם)6 כעטו וסכגעסר5וי
 ותתוכו מתכסיסו ר") כו' תרי"ג כו' "מריכר

 יכין hlon נרתי 3כן עס לעסו סת"מרוכדכריכס
 דסייגו 6חר ככר עוד תכוונו ו"תס כג")כפשטו
 4 וימי וכן טמרתי. ננ5ות סתרי"נ עכורי3סננ)ין
 משתמע ים" עסו ס3 סכחג' ע3 נ"כ וחמורסור

 תכוונו onh 6כ3 6כי כרכות כי נתקיים ס)6כמטוטו
 סנרו3יס ס5דיקיס (כות טגנו יתכרך )סגיו3סוכיר
 3מ5ו6 )אדוני )מניד ולסרחי דוד: כן וננסיתיוסף
 כדברו עתם לסגיו ננתפ)3 נ"כ סיס ויעקכ ר"3מן
 כותתי מעקר סו6 ם6ס)ח'. ~ס וקמר סמ3"כיסעס
 וכותי )פגיך 3ס(כיר . 1י51רי כורזיי )בדוני3סניד
 "כוס מסרי וסווכר כעיניך חן )ננ615 ס5ריקיסהכות

 * "גנן ו3ר5ון )רחנניס )סניו וכרוניכויע)'
 י*וכמרשבשך

 סי5ס"ר בעתיר ננמ' ד6ית6 כו' וים)"
 כמוע ו3רסעיס . כסר )עמ')5דיקיס

 6מד 3כ) גדמם )ננס סעו3ס ומדקדקים .ססער'
 כחוט 3סס סידמ' מסר16י' ד)5דיקיס סילמתמיסך
 ו3רטעיס : י5רס 6ת 3ככוס ק) סיס ס3ססמסערי
 כסר. יגרס 6ת וככוס 3סס קסם סיסעסיסך
 ו)רסעיס כסר )5דיקיס ס6מת סו" סכן )סרם1"ינניג6
 3כסמ"ק סקר6 כבכרסם 63 כגנדרך ד6ית6 .כסער'
 וי65 סרס הקרבו כי5חק ו63 ' יר6ס ס' כסרסר
 ובסכין - צית סקרינו כיעקכ hlh כו' )טוחיומק
 סרס קרבו ויוחק סר קראו ט"נרסס סטעסכקנות
 וסגי ר6סון מקדם ע) רמזו סבכות רסל' )ומריט
 הכרסס דסייגו ' כינוינו כמסרס סיכג' מעתירוע3
 נרו3יס 5דיקיס סיו ס"( "llah סננקדס וס סרקראו

 סוגים S~rn ס6ננרו ט"ר גרפיקות תנזירססו)כיס
 סו6 וסר ' "מרוגיס ט) מכריסן ר6טוגיס ט)וסורגן
 כ3) תסיסס נסס )ית 6סר סע3יוניס )ע31ננותרנו(
 תכן סננחסכס. ע31ס ~hlk ורכיקות כננחמכ'כ"א
 סיסיו ס5דיקיס דסייגו יר6' ס' נסר "כרסס"נגר

 טקסס כדכיקו' סכ) התקן יכו3יס ימיו רהטקבמקדם
 חסו - ודביקות סכריות עיוני דמיינו ר"יי' רננ,ם,ס
 מקין : סט)יוניס )עו3ננות ר"3 מסריס 6) טיני6ס6
 עזרי יג6 6ין סגקר6 סמחסנ' מטופס ר"3 עזרייכ6
 . עסו סר 6ת 3ססוע ליון נסר ננוסיעיס וענוונסו

 ליון סר ונמורנת : 36קיס עמס (ס )עומת (סד"ת
 )דקדק מים מס יתורן וכס . עסו סר 6תישפוט
 ם)כ6ורס : יר6ס ס' כסר כו' "נרסס ויקרךנמסוק
 טפי ט) 30ימות סלי ככתוכ )ונזר ר6ויס סיסמתמי)'
 ו3סי כו' הכרסס ויקרה והח"כ . (ס 6מר כוססמ)6כיס
 יכו)יס סיסיו סיס ע"ס הכינו "כרסס דכווגת גיחךכרכינו

)תש
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 ויקרץ . כנק סר קרצו ולק : נוניקות סכ))תקז
 וכוורדי (רעך 6ת 6רכ' סרכ' ויצמר טגית ס'ננוסך
 נדו3' 6חת כמדרנ' כולס )סיות יכו3יס ימיו63

 )סי קטגס כננדרג' )תקן 6חר 16סן 6י('ו5ריכין
 סגי כסמ"ק וסייגו סרס י5חק טקר6ו ונס .ננדרגתס
 טיסי' )תקן 5ריכין סיו כר6טוגיס 5דיקיס סיוס)6
 סנ6ת כו סיו סני וככיח שדגור. ע"י קיום3סס
 כססך' 6חי(י 3ו )סיות בטסו כמ סיס ועי"(מגס
 ו(ס סדס: 6יס 5יר יורע ועסו ט"ר ככסמ"קרסייגו
 ע"י סיס טכחו רננ( סו6 'מעיר 6ים עסומסיס
 טננ6 3סקכ"ס 6יוכ ס6ננר מננ5ינו כמו חנםסנ6ת
 נוי סקכ"ס )ו וססיכ . )6ויכ 6יוכ כין 3ךנתמ3ף
 )6 )טפר סטר כין תו") ודרסו תעלס )טרףס)נ

 6חת כנוננ6 יו65ות סערות טגי nihn(h )יגתח3ף
 סוער רם( חס נ ע"ס עיגיס מקור הכשיטיססיו

 ננפורדיס פסס מסערות כננו פירור דמיינו חוס)סגולת
 רו5' ע"ס 6כיגו י5תק וסיס : )ע5מ' כנומך 6חתכ3
 חסו סוכור ע"י עסו פה "ת )סכר )יטרק))חק,
 מחתת דיכור 3סון סו6 טוח . כסד' 3סומ יוחקוי65

 5ריכין וסיו כר6סוגי' כ"כ 5ויקיס סיו ל6 סנימנכית
 סדס קרצו ולכן מסר6סוג' )נוט' ססי6 כמדרנ')תקן
 ממררנ' )מס' ססי6 טרס סגקר6 תחתוג' )פןרנ'רם(
 ס3 דכוריס ר") ננ)6כיס יעקש ויסלח חסו סג")סר

 תחתוג' כמדרנ' ר") )סניו - o~)hSn גקר6יסס5דיק
 טסיפך רמז צחיו עטו Sh : יעקש תיקן )סגיוססי'

 ר") סעיר 6ר5' : ס3ו סרכור ע"י לרחנניססדינים
 כג") סעיר כנזלת סגרנו( כטוס"ר מגס סנ6תשע"י
 5יקו וכננ65 : קרוס סרס נסיות : כסטך' לחיגי 3וסיס
 ס5דיקיס דסייגו כסר )סם גרמ' 5דיקיס מ("3דכרי

 סגקר6 תמיד כדכיקות ססס 6ת סעכיוסנדו3יס
 ולסרטעיס : כסר ננדרנתס כסי )סס גדננ' כג") סרכטס

 כסער )סס גדמ' עסו סו6 3ססעיר כמ וגתנוטק)ק3ו
 כגי ריח ר6ס י5חק ס6ננר ו(ס : סק)ק)ו מדרנתס)סי
 כ)) ננוכן היגו ר6' מ3ת ד)כ6ור' ' סדסכריח

 כררך סירוסו נ"כ יכו6ר דרכינו )סי 6ךסירוסו:
 לתקן נ"כ רולס סיס ע"ס 6כיגו י5מק כסייגו 'סג")
 כדכיקות סיעכוד כוס קיק יסים oh סמרכנקות
 6ת )תקן כירו כמ יסי' לססי"ת כן כקרהטוס
 ר6ס וגסו : ככ") סרכיקות סייגו סר6יי' ע"יססך'
 "3ו ריח )תגו סרוך6יס סכתוכ ע"ר ר") כניריח
 ט6מר בסו ' חט6 שטס hsn tnDP יסרק)כחורי
 k~nh )נוי )צנור וסקרך 6חי עטו יסנסך כייעקכ
 )דורן דכריס 3ג' ענננו מתקין סי' ("3 דרם"יכו'

 סמתמי)' כסיפך סו6 וכשהורס : וכמהמנוס)תסי3'
 יועי) 65 ו6ס nl~cS: דורון )קח והח"כ ננתס)).סיס
 נ"כ סיס יטקכ כוונת 6ך . נו)חנו' עננו *ערוימדורון

 כנצת יתקיינפ 6יך ו))ננדס סכ6יס )דורותלתקן
 הנניס סימן סס הכות רננעם' סקורות: כיןסנור
 כשיגיס סדורון כסכימות יעקכ וכיוון כמותםסיעסו
 סוס כאורון גנרומ( סיס6 כו' רמ)יס עי(יססקו
 יסנסך כי וסו כ"ס: )סטי"ת ס3יננ' תסי)'כוונת
 מלידס 3קטרנ סקטרונ יר5ס 6ס ר") כו' 6מיעסו
 גימרה) ככס מי ר") 6תס )מי )6מר יסרק)ט)

 דסייגו כתקגס גרכ' טיכרך כסייגו 6תס )ומרסיוכ)
 סננעסיס סו6 והנס ר") ת3ך והגס 6תס:כרוך
 סמו יתכרך כעכורתו סטך כסס תסיס 6סרטונים
 כת 6ת לסכר מיוכ) ככס מי ר"3 )סניך 6)סולמי
 ו6מרתס : יטרק) 36קיך 6)ס כמלת סמרוננ(סער
 תסלת יסייגו )גו ים נדו) דכר ר") ט)וחס סי6ננגח'
 נטוס )6 ד36יסו . ב"ס )ססי"ת ס)ומיס 60גותימס
hShתסיסת כעת ר") )פסו 63דוני : ננגח' כתסכת 

 )סיות סר51יס טליגיס כמ סתגכרות סו6 6(סננגח'
 סדיגיס כסייגו )עסו - )הדוכי ונסו tS~Sn: עצינו6רוגיס
  %רוליס:  ולפיוח למתנכר  רוליס פסו  לסםסמכוליס
 נס ומגס . פלחם תפילת פ"י  on~h  פטלריסילו
 תסכת כעת )גו ים נדו) דכר פור ר"3 : למרינוסו6
 כקוננ' 3מע3ס )ננע3ס  שפריון  סזיוונ  סו%  טי1מגחם
  כידוע נ6חור קמור סו6 סס(יוונ 161 כידוע:סגינם
 ' )גנעס סו6 6כ) כמגיס מגיס סו6 ס(יווגרככוקר

 ימס ושם ס)ימ' נקוגנ' 610 מגחס nS'Db כעת6כ3
  נס וסלם חסו :  וסריניס סקליסוח כח  לסכרכחגו
 נ6מורייס 6( סו6 סס(יוונ מנס ר") 6חריכוסו6
 עניון (וונ דסיילו : סו6 כננררנת סו6 6כ3כג")

 שסלח  כפרורן  יפסד סרת( ו(ס - וסכן סו6סגקר6
  ננסנין  t'PD יפת%  פשי  לנפרט רטית%  פיתיםפי1ימ
  ספתגייפ  OD  רפסי ע3 ח(") סרננו )וניר  יםכריף
 - סגיס rD' )מון עינין ונסו  סמים  לסם סל%  סלילורפל

  עורס סל ככרייתי  פס ריסי  סמן ר")  נריס6מסנין
 5דקיגו מסיח ככיפת יסייגו - נסורק וסדרחסוככן

 - )ר6ס )גו יסי' וסוף 5ריקיס וסייגו גסור6 יסיס6(
 סק)יסות כמ )סכר עעג' (ס ר"3 עי(יס כ6ן ססי'ונסו
  ר")  פ%תיפ -  פליט  פוי  פסס רסיינו סקערונוכמ
 עסתי סי6 סק)יסס דסנ' * 3סננתיקס כח כגוים

 6) סותוסף סעי"ן דסיינו גורע סננוסף וכ3עמר:
 משתים חילת  כ4ן  ונס . פחות  פלין לפס'  תתיחיכת
ohוגמ65 6מתיס יסיס כתמי)ת' 36ף 6ות 3ו )וסיף 

 פועם.  גוך רסיילו המות כ'  ספירסו שנרע סו6ס6)"ף
  ס) 6)"ף דסיינו סדיגיס נננתקוס 6)ף  6ותופס
 r~'D מ"ע יקמר  6ו  רי"ן. צותיות סני  לפתקים%רלי
  עומיס  ספגו וכעסינו ג) קורס דסגס כרים6.מסנין
 פל  לסתוורות ננתמי3' 6גו 5ריכיןלסטית
  פסגין  מן '  מפוין  o~hwn ר"ל  פרין  וגסו .פוולותילו

בריסל
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 עולס ט) ככריית6 כמחיק. מתוודים 6לונריס6
 ר") עיויס סם" נ"כ חסו נסורק וסררמסוכל
 6ות ע"י כג") . גנ6תיס ע"י כמתקים סססמט6יס
q~Shירקים מיטרק) טיט רמו רמ)יס י כננתקיס סס 
 כיר6' ג1((ס )סגי כרב) פסס רח)יס רנתוס)נניס
 סססוטי כגו ים נס ר") . מגיקות נמ)יס -הנימס
 וממ(יקיס תור' )ונודי סמגיקיס מסריס נומ)י סססעם
 כוגיסס hih נגיסס תקרי Sh . וככיסם ו(סו6ותס
 רם( סרות . כונים סגקר6יס תורי ספורדיסס

 סנכורות ומננתיקיס כנכור' ססו)כיס סט)מיס)ס5דיקיס
 מוס כס 6ין 6סר 6וומס פרס כר6ית6כנכ1רס
 נונותיקיס סס מט6 מכ3 ומגוקיס מוס נסס ס6יןר")
 )מסיח רמן התוגות . סדיגיס סס 6דומ' מפרס6ח

 )נפן הוסרי סכתוכ ע"ד כימינו כמסרן סיכה5דקעו
 עלי מסים ע) סקלי מ~") סררטו התולו כליכו'
 כחמת סמ6מיליס וכות דסייגו : מחמור עלרוגם
 )סכר )גו יטמור יום ככ) וממכיס מסימנוככיסת
 כעסר' ננקדסיגו כיח והקיטס וסדיכיס סק)יסותכמ

 סיככס 6) כית פה0 6כיגו יעקכ סקריו כעוכימינו
 * הגון כינניגוכמסיס

 6יס וי6כק סססוק ג5ירוף כו' ויס)מ י4שכמרש4שך
 גנע)יס מסיו s~r ופירס"י כו'עננו

 וחד : )ו לרמס כנוי 6מר חד כנמ' ו6ית6 -5כק
 רמוקס: ס13נתה סוט הכקורס )ו גדמם כמכס6מר
 6מרתיך ורוסס סססוק )פרוס כסקליס )טרוםמרקס
 כתפירתו נעלס ס5ריק דסגס * 6סכס ופסדךמהוד
 סו6 ו)כ6ורס : וכרוסס סמוק ע) מתפ))נססות
 . ח)י)ס המיתי ססטוע סכורה 56) סטתגותגתו
 ס6ותיות 6ת כר6 כ"ס ססי"ת דסגס 610 מסורס6ך
 6ת מלרף סו6 וס5ריק . כ"ס סכורה 56) נכמומס

 סתסי)0 דסייגו כרקונו נקר6יס סיסיו ס6)וס6ותיות
 נו5רף טס61 6ותיות קרוסי ע"י סו6 מתם))סס5דיק
 סס6ותיות מפיקס סיכוי כ6ן 6ק וגמ65 .6ותס
 תר5ס 061 6ותס מגרף ססו6 רק ננתמי)ס נ"כסיו
 ס6מרו כמו כתסיסתו געגס ס5דיק וווקף )מסקומר
S~rnמכס 356 ילך כיתו נתוך מולק לו סים מי 

 6ך * מ5ורסיס ס6ותיות ויהיו יתפ)) 6דס כ)ויתם))
 מכומר כגנדור . כ6סכס גכר6ת סקדוס' טסתורסמממת
 מטס 6ת 6וסכ נ"כ וס5דיק : כ6סכס יסרה)כעמו
 ננעו)ס יומגן י' סנגור ע"ד . כעולס 6ךס כ)61ת
 כן 1)6 . נכרי קפינו כפוק סקוס 6דס מקדמני3ה
 כ5ערפיס היגס ס6ותיות נס ולכן . 6דס .,כל מדףסו6
 המרתך לרופס וגסו * )כ) ס"וסכ ס5דיק ידי ע)6)6
 מע4)6 נו5רוסיס סס סע)יוכיס סהוהיות ר"המהוי
 ו(סו )סוע) מנערסיס 3כ3 ס6וסכ סטיק ע"יוכמו

 ר*) מהמכיס Spw וטרח חסו 6סכס:ועכרך
nrn~hoוסרכוריס דס6וחיוח יעקכ סלח וסינורים 
 מ)פליס אגס ר") )סניו . כג") מ)6כיסגקרהיס
 ויעקכ כ"ס סכורה 56) ככמ ס6)ו ס6ותיותסיו
 )כ) הוסס פסיס הסכתו ממתת הלרסססיס
 עמו סקס סי' עטו גס ר") rnh עטו 6)וגסו
 6יט וי6כק חסו : כסוק גכרי 6סיפ ע"ךכ6חיו
 סנווד6י דסייגו ריכית 6כק כמו ר")עמו
 רק כנוי כיטר6) כהחד סויס הסכות כ)6ין

 )גכרי 061כס ס)יננס 6סכס סי6 )יסרה)טכסכם
 1(10 גכרי טסו6 6כק בו טים מממת ס)יננסהיגס
 פינו ויהכק והכן % גדמם כנוי ד6מרכמקן
 ו6ע"סכ 13 נרמס כחכם "נור וחד p~h' כמוססי'
 מכין יעקכ מסיס נזמנות טסו ם)יננס הסכתו סיס)6
 רק הותו 6וסכ וסיס גמרותיו osn 6ין טערייןכו

 וגסו עמו טויסס הסנטו סיס )ה סמסרתותמהמת
 ימיל 6סר פד ר") מסחר עקות עו עמו 6יטויוזנק

 6ין למ65 ט)ימ' הסכתו יסים 161 סכוסטתמרורית
כ6ן

~tJISD 
 יעקכ מעקות ססמיעגו ננ"ד טכ) רחוק'

 וק"): 6וס כ) עס ס)ימ0 06כתו טיס6ז

 דסלס כה וי6כק )נרו יעקכ החי יאמראו
 סו6 כקמת ס' סטונד סס)סס5ויק

 ומתיורר יתכרך ונדודיו 6) כרוגנמת חנניומסתכ)
 )מדרינס ממדרינס כממסכתו ועקות כממסכתועגמו
 - עלמו כנסקות תמיר רולס ונס . סמע)ות רוסעד

 חמיי גנדי ומטסתי סכתוכ כמו כעוליו חטאתוזוכי
 י

IS~Dh1כמו רק נמוריס מע6יס ט6יגס סמע6יס 
 כידע 6דש 6ין דכריס ס)סס מ(") ס6מר כננו6כק
 תמיד )פגיו )(כרון סס כו' סרט )פון 6כק יוסככ3
 ע)יסס ומתחרע סכממורות כממורות כעיניווסס
 עו עו)' ותשנתו י"ת מאמנתו ס)ימס כמסוכםוטס
 מן") ט6מר כננו (כיות סכ) ונטפס סנגורמכסה
 : נו06כס תסוכ' געוסס כ~כיות )ו נעמיססודולות
 6כיכו יעקכ ס0יס כעת ר") )נדו יעקכ ויותרווסו
O~Dוי6כק 16 - נמור ככרידות מחסכתו כסתכודרות 
 כס6 ער הכק מעריס טסים מ(") וררטו עמו6יט

 טסס סמט6יס 6כק סייגו 046 וי6כק סי'סככור
 כג") עיניו )כנד : עמו סיס (ס כ) : הים כ)הס
 הקמרו ע"ד סככוד כס6 ער ס6כק מעלסו5י'
 עלות ער סככוד <hD עי ממנעת תסוכם ניו)'תו")
 כככ!מ ססכיג' )סגי סכ) ססע)ס עד סי'סימר

 : מסמר 6י3ת סגקר6תיסרק)

 סמקערנ סמ)6ךסיס oin1nD 6יט יי36ק י4ינמרש14ך
 כטייס ותופסו עמו ))מוס רו5ס טסיסטסו

 )קעלנוכ6כק6סר סתמי3 ופון חט6 סוס ע6מ65כיןומק6
כיח

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



 448אלימלךוישלח נועם*ש8
 כורך מיכף תסוכם פסס ע"ס 6כיגו ויעקנניו

 סככוד סכסך עד ססומ ס6נק גתע)ס וכוסס5ריקיס
 סככו כ60 עד 6כק הסערו מקמר מן") טלטלוחס
 כס5דיק עעס )ננ615 ממור טסכע"ד תמיר 610וכך
 קותו )ספנות תסוכס סרסורי תמו )(ס 5ייךוסוף
psh.סו6 סכך ס" מסמר עקות עד ונסו עכירות 

 5וסס עזיו ועגמו ס6דס עם סי5ס"ר טנו6כקתפיי
 ע)וח בי"ס ער כו' יעוכגו )6 ס; כו' )שיקרטע
 רום יפכור 61( מסרס נ6ו)תינו ויכף )גנע)'יסרב)
 וכין 6לס כין סמ)חננ' 16 ויכע) סקרן גנןסעומ6ס
 סידרום דריט' ננ)סון סו6 סחר מסמר ע)ות פךיזרו
 ילכו ככף וינפ כו' )ו יכו) )6 כי וירך . 6ותגוס'
 מנרכין סבין מס ע) ססוסקיס סכתנו )סיותכו'
 כרכס כ)6 ממוס"( )סגות בסור ס)6 סני6'פ3

 מרע סיטר הפרוכות כ)6 )סיות ט6"6 ע"דובמרו
 ט6י מסכימו וגננ65 עזים מכרככן 6ין 3כךכתוכו
 נכף וינע חסו מערוכות כל6 (יוונ טיסיםטפסר
 )ס(סר בפטר ט6י עממת 6חי(ס )ו %ס טסירכו
 יכקט )עתיר סי' מסחי ע)ר~ כי ט)מגי ויקמרכס

 ותט)חוגי כ(0 3י סגיח' )6מר מיטרנו)סכע"ו
 ויר5' כגו ס3וע )6 ככר כי טסות כמו כךמבטכס
 ס" כרכתכי כ"6 בטרמך )6 ויתמי כך3ספער
 63 טע"י ססססדתגו סכוכות כ) 6ת )נואתחוור
 חטטן )גו טסיימ מחמת ס6)' מכרכות )%סיס

 * כר15גס סעט' טס קותו ידיךו)מקטלנ

 רסנם (sff סלמת ומכ) סמ0דיסמכ)ק%ונתי
 וסייכו חסיד 6ים גססו נומנכתיכ

 וקננת )גססו גונג) סו6 נ6ננוג' ססס מעוכרס5דיק
 . )יעקכ 6מת תתן ט6ננר כמו יסקכ מדלנתסו6
 ס" סלמת וננכ) סחסריס מכ) קעוגתי יעקכולמר
 ומכסיו ובננת חסיך 6ים טסייחי (6ת ננננדרנ'קפונתי
 וכ) סי' כו' כמקזי כי - זו ננמררנ' ונמסרתיגססתי
 ונס פי' סירכן 6ת עכרתי וכר: (k~Ph )עלמינניק) טסייתי ננחמת 6לו: ממררנות סקעגתי )י סיס(ס
 סריכיס )ממתיק כירי מסיס (1 ממורנ, טענרתי(6ת
 וכח3סתי עכרתי ועכטיו יין ירד . ירון רם()(ס

 חסו : סריגיס )סננתיק 6וכ) ט6יגגו nhrננמדרנ'
 . כבפיתן סג6ננר מיסו Sh ילין ינים כי ינעםטג6מי
 וג)ווס רכוק טסות סט)ס ס5דיק ע) ים(ד%יתין
 י ליוח  סוט סוס ס5דיק פי' יכסח ונסו כ"ס)סטי"ת

  סי% Sh : סרילים לירר  סיגימ ר"ל  יררן יניתכי
 שתי  ל"לרסלס סו'  מסיומיו טחי ו6ת  לסיג  טחי 6תריכחדק  וק"ל:  מסריס  לפיןר"ל

 סנורם 5יסו  i"ah מהטס סי5 "חת  (o~h יםלסים
 סקרוטס גסם% סי6 וסטגית : וברכות )סרות )קמתיתע)'

 וכO~h) 5 ססי"מ לתן הסר  סטכלימ סכסךסו6
  )מקוס  ליורס' )ע)ות סכורך )ענודת רק ייגסתטוקתס
  עוכי 6סס מי) 6סת נקרבת וסיב * סע)יוןמה5כ'
 )מררנות )כו6 סברס יכו) DD"' )כע)' עוכסמתגי
 סכורך כעכורת ומנוחר ותכתת. קן )6יןנרוחות
 ננ6סתו בסיחו ית"ס כעכורתו מגיעם טוס )ו 6יןכבננת
 ס'  כרכוס  כמהפרס מסייפתו ג"כ סי"  הררלסמננט
 שתי  לסר"יס  וספ : kl~h 1 פפו  יטליפ  לויררכי
 הגסם מס פסחות טחי )6רס יט ונס . 6דס ט)גסיו

 )ענודת מגיע'  סם הלס  ומהי וסי5ס"רשכסמטת
 ומסכר עגמו ומטמר מקרס כט6דס 6כל יתעלססכורם
 וסוף )ו ננסייפין סכ) 6(י וסי5ס"ר סנסנניותמקוות
 ס' ועוכר טוכ געס' סי5ס"ר ונס ננוו)) יקרמו5י6
  ספכי"'  סכפפיות סגפט ונס וכי5ס"ר כי5"ע י5ריוכסגי
  מקיט סו6 כי מסייעתו סי6 סנטמיות )תקוותהותו
 תגעותיו וככ) ופתיתו  כלכילתו 5א  נשומרקפי
 הם  וייפ  וגסו  ספליול'  סקדוט' 6) סכ) SDD' סו6גמ65
 . ילדיו עמר 6חד ו6ת .  טסחוחיו סתי ו6ת לטיוסתי
 פיר  פסחי כסור י"6 סו6 דסק)יס' כידוע )סס"6רננ(

  ססי"מ ייונו כו' (ס לפומת זס ו6ת - עי(יסיריעות
 o("S וכ) 6ותס )כע) כדי קפורת סימלי י"6)סקריו
  פוכיס  ספעטיס  נתולרות כ5רקתו ע"ס 6כיגו יעקכסיס
 סט)יוגיס )עולמות  סכל ים  שפלס סיס פססהמר
 סקרוסיס טננות )נ' רננ"( ינ"ק מעכר 6ת ויעבורונסו
 סס" נ"כ חס יחק  טפססרס 6ך"ני 6סי"ססויי

 * וסכן סע)יון גם) סייגו Sn)o 6תויעכרס

  סנננח' סיות )רמ( יט מנח' כיח סכ6 קריקח
  פסרי הזי  פלי  סם  6סר רסע ננ6יזס עלמו)ס5י) אריר כיסר  ולריס  ר"ל  וגרילים  סתגלרותס

 נ"פ  סיס חס מסוה  נזפן סלפל  ללכי"י  לספספיס נ"כ ההיסו וע' : מגמ' נעת סיו5היס סריכיסעליו
 עטו ע3 סדיגיס )מטרות כנוגחתו יעקכנוולת
 כוונתו סיס כלכד (ס ו)6 רע לו )עסות יוכ))נסתי
 וגותיות וסיט נננוחס 6ותיות סי6 סמנח' נסכ"6
 טותו מבייליס מ)6כיס וכתות ממגות טיסיוננמנ'
 ו(סו : נתנגו מנוח' )ו וימיו 6מינ עטו ננ?לסלילו
 ס". מכירו ננס נגכ) סי' נננמ' כידו סכ6 מןויקח
  וכ,ס כס כיוון סכ) 6ת כמגח' )רמו, ולטותוככמו

 סמרננ(ת סכת' כתיבת סגרננ( וסדכיקותוכיחודים :'י :: 2 ג וער ;:ן: מךיעקמ וק"):  לנריסלליפ
 כיתו כעגיגי לחסוכ יריך טסים ו6ף כירוע סימורע3
  6)6  שפיכתי בעיקר נסס מעיין סיס )6ואונו
 ולמקנסו סכגס כיתו )ו וינן ו(סו כע3מ6כסכנ'

עטם
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 סיס עוס"כ )קגו' וסייגו קנינו עיקר סי' סכיעמס
 כנדיט מחוטט ננסוס : וסכן וסדכיקות ימוריסרק

 וקמר יחור סי6 ססוכס ידוע כי סוכם )ונעטות
 6ת )עלמו ו)סתחכר )קרכ רולס סנרו)כטס5ריק

 יכו) קילו וס עמסם יחור )פסות כרי כסויםסכ)
 )כ6 סיפכ כעוננו )עכור סריך 6חך כ) כי)פעו)
Shכ) ע) )רמו( נגריס סמופט ויסו ס6מת סימור 

 6תס סי' תעמס ננסוס ססו)ס נדים סוקרךסעו)ס
 : וק") 6מריס ידי SD סעסויס תן ו)6 כעוננךתפסס

 % וישב מרששת%

 נ5ירוף נ") כוי 6כיו מנוריכקרן יעקברישש
 סקוס נמעך סקוס ימימפסוק

 )6 סעו)ס סגכר6 גניוס כננצרת ר6ית6,כ6רמגותיך
 הכרסס סכ6 עד קרון )סקכ"ס סקרת 6דססיס
 כ(0 רכותה מס )כ6ור' הדון וקרצו ע"ס6כיגו
 5ריכין רגמנו רסגס גר6ס 6ך : הדוןסקרינו
 סמו גקר6 ו6ז וכדגי סוי"ס טילות סטניצימד
 כ) SD הוון Sh 6וננריס ס6כו ע"ד הדוןיתכרך
 כ) Sh חסך כננס"ס מסד סו6 ר6) .סננעסיס
 נורנניס 6גו ית' סמו מיחדיי ספגו וע"יסיום

 Sh חסו - )עורס וסרממיס סחסדיסוגנמסיכיס
 טנגו ע"י סחסדיס מעורריס 6גו כפטרר")

 : סעעסיס כ) SD הדון סוrh 6 ית' טמומיחדים
 כ) מסניו סם קרסו נסיכן וס'ולסו

 סקרי
 סססס

 וכמעת כיגוע כ"ס סוי' )סטם ססיכ3 סו66דג"י
 סימוד דסייגו קדטו כסיב) סנדו) סמוסלתיחר
 ס"ס ר"3 סקרן כ) מסגיו ס"ס : 6דג"יכסס

 כ) ע) לדון גקר6 ס6( סייגו 6דג"יכנמפרי6
 6רמ0 פ" " שלרמס לעכור 6ין וקרס ונסו יסקרן
 ס5ור' )דמות ס6דס פטריך )עליון 6דננס )טוןסו6
 )6חר )יארס )מפלס סעו)מות כ) )יחד)יו5רו
 ס6דננ0 לעכור 6ין וקרס ו(סו : ויתעלסית"ם
 . כג") סעו)מות )ימך סיוכ) 6רס עדיין סיס bSDסי'
 rh סקכ"ס גקר6 סיס hSn רמז סקרן מן ~SD' ו6ך)כן
 - לדגי מחס 6ותיות כ' רק ססו6 6"ד רמז ו)זסקרון
 ועכר סוך כטכסו וסטכי) ע"ס 6כיגו 6כרסס סכ6פד
 מפכויי עיקר וסג' כג") לדון לקרל סיס rhlכג") כלדגי סוי"ס ית"ס סננו )יחר חכס 63סכס סיס6ת
 נרותמות ססתכ)ות ע"י סו6 יתכרך סמו יתימרטפ"י
Sbגומי)6 ל6דס סכ6 וסחר כמורץ ונדבתו יתנרך 

 כ) סטי"ת גתן )מס 61"ת : וגס)6ותיו גורלותיוגססתכ)ו
 וסחד גמורך לוחו געכוד : כסס לעסוק מלותסתרי"נ
 מענודי עיקר סי6 טוס כיון ית"ס כרומעותו ססתכ)ותע"י

 מגויר כרוממותו גנסתכ) סברס סיס 06 6ךכממטכ'

 ורעום ופמו וסמורך מסנו5י6ות נפ3 סיס סססקכרי
 )גו'סתרי"נ גתן כרמנניו ססס )כן : עי"( )6דססכ6
 תועות וסם )עכודתו כנוסינו כסס סגעסוקמ5ות
 הסו י"ת נרכיקותו )קייס 13 לסטר סיסי')6דס
 מו6כ וינר )מון צינורי בכיו מנורי כקרן יעקכויטכ
 תנזיר nhr כננדרנ' ועככס יסיכ' )ו מסיסדפיינו
 כקרן : סכסנויס בכיו ס' ירקת וסמר כיר6')סיותו
 כתורתו ועסק כנוסו עוכר טסי' ע"י ר")ככען

 סיס עי"( )סנוף רנמ כנען 6רן . תנגיד י"תוכנויותיו
 Sh כרוממות וססתכ)ו' כרכיקותו טיתקייס )וכלסטר
 סי0י' סתר6' ר") כחיקך ס)וס יסי חסו ' נממסכ'י"ת
 )עו)גנות רננ( חיקך כג") )6מד )ימרס סקסססס

 . מרוס 5כ6 חי) כ) ססס ע"ס חי) כקר6יססע)יוגיס
 כ6רננגותיך טכוס מיסים ע"י ר") כ6רננגותיךוסקוס
 פי"ז י"ת כננ5ותיו )עסוק מכריס ככ) כנופךדסייגו
 )ער ויתערס יתכרך טנגו )יחד י"ת כו דכוקתסי'

 * וסכן לנון ג5חיסו)ג5מ

  ע"נ )סרס ייqcl, '6 יעקד תולרותאלה
 כנקות 6גמגו דסג'מרמז

 סטפפוח  נרומה ווחוקיס וסמוסיס ליוויין ס(ססנור
 ככיכו")  רחמיו לרוב וסטי"ת : כפו"מ  פיסרהלשלתפפני

 וסיף כתוכיגו טכיגתו וסטכין : כ5רס לנכיעמו
 כננו : ידם SD מגיתן כסססע' 6ותג1סגנקיימת
 יסי' כס ע"ס 6כיגו )6כרסס יתכרך סססטסכפימ
 : תמיד (רעך עס תסי' כס גקר6ת סטכיג' סי'(רעך
 כ"ס 6"י : 6יכ"ס : סר6סון )6וס ססי"ת ס6ננרחסו
 ע5מר( תסגס ו6י' ססכיל0 נקות נרמץ 6יךדסייכו
 ססססעות ר") יעקם תתרוח 6)ס חסו .כנקות
 ססכיכ' ע"י נפיס סם : יעקכ סגקר6 מעלססכנות
 ננחמת סוססס למון מוסף תסיסת וסוף יוסףסגקר6
 כמ ננוסיסיס ט6גחגו נדו) ככמ כקומי כ6סססססע'

 טגס עסר' טכע כן : 6)יגו סססע' )מוריד כמע)
 ניו) לער 5ר )1 5רתס ככ) 6סר סמי כנ)ותר")

 סו6 סוי"ס וססס כג") ומוקיס ס6גחגו)טכיגס
 טו"כ נימטרי6 סוDDh1 6"( עסר' טכע גימ'כקפגות
 )6מר )תמר ויונד וסו . פוס כב עגינו)סססיע
 סקןוס כ(וסר ד6ית6 ' תמר גקר6ת דססכיג' .כוי

 גקר6ת סכי רמטוס וי") . וגוקכ6 ככר סו6דתננר
 (nlnSID סנוססעת 'סי6 דסטכיג' תנזר ע"סתמר

 כך וקמר יסרק) ט) פונים סננעסיססע)יתיס
 והופעת 0ע)יוניס מפוגמות סספפסמקכ)ת
 וגוקכ6 דכר דסי6 תנור גקר6ת ולכן)יסרך)
 סססעס ומקכ)ת סע)יוגיס לעימותסמססעת
 כיש ט) מועכת מ~") כרמזו ויסו :קיסרך)

 דו6נ סיס ע"ס דרכי : סמן תגזרר'

ממי
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 יומה ננצרה ר6יתr~o1Dn 6 גסג' סי' 1)6תמיד
 : ר") יטרק) טוג6י ע) סורטגותh~nh 6 רכידמחיך
 מתיקון )סיות 5ריך סיס רכי טכינני מחנותוסוף

 נעקכותיו ססו);יס וס5ריקי' : !ס נג'וסן)ססכיגס
 נקות ע) ומ5פריס וגדחקיס ע5ננס תננעכיספסס
 חסו ר' כיח ע"ס נקר6יס מס ימרה) וירותסמכינ'
 תמר - וכתות מטוך (flC ר") רכי כית ס)ננועכת
 סגקר6ת ססכיגס כ5ער ט5ננס ננסתתסיס ססססמן
 עולס מנויך מנס )6מר )תמר ויונד חסו כג")תנגר

 סקיוסיס מסננות וס!וונ סיחור רסגס -תמנתם
 היגו כעוס"ר סמר כנקות עתם ו6ננ6 6כ6סנקר6יס

 מטיח סיכך פד חיתון כמו hbh נמור ו!יווניחוד
 וי") : סקס ס(יוונ יסי' rh כימינו כננסר'5דקיגו
 יזיק hS )ננתן ' עכ"וס מיתון )גו כלסר (סטננטע'
 ע"י וטכינתיס קכ"ס )יחד 5ריכין ס6נחכו )(ס)גו

 סנגר כנקות ר") חמיך סנס חסו ' סמר כנקותחיתון
 ורוס דסייגו תנוגס )' סו6 תננגתס תמגתסעולס
 סורס סי6 חכננ"ס כננדת פסס ירריס )סחכיססרו5ס
 )סתגסנ nhr )סמך' עולס טסמי"ת וסייגוסרחמיס
 וגנוסיס דמוקיס ס6כו סנס : רחנניס נננרתענננו
 סנקר6יס )ימרץ) רם( 65כו )נח וגסו סמרכנקות
 סער סנ)ות מןוחק נוכו )סגי כרח) סס קרסים65ן

 )יר6גו )נגען h(h סוייגו נדו)יס כרחנניס סו66עס"כ
 מקוד תסוקתס וסטכינ' - ח)י4 נומס כסוע)ו)6

 כעת ונס ' טום כ) )גו יחסר ט)6 קותנוכלסכה
 עלינו יעלס 1)6 ר6סיגו פ) נזורך סיע)ס ר5ונס6ין
 כנייין קסם ס!ס ר") )תנור ויונד וגסו : גונםקו)

 תמגתס עמס חמיך סגם )6ננר תמר סגקר6)ססכיגס
 כרכסיו עמס סטונ מסמס (ס נס ר"5 65גו)נה
 ננקוד )ס קסס (ס גס כג") )יר6ס )מען 65גו)נח

 !כות וננ)ננות רחנויס שעוררות סי6 ותנגיד 'כנירין
 הכמנס כנננ' ד6ית6 6)ננגותס כנדי 6ת וחסר .ע)יגו
 סס סקרוסיס יסרה) כני עם דסגס - ננגס ססע)

o~hinק5ת חסרוגס )סענניס (ס רק כרמון מ5ות 
 . מנזון נחנות ק5ת פירוד כיגיסס ים שננון עסקיע)

 ו6ת סכנייס טע) סקטרונ מיסר36 מסירםוסטכיגס
 ננעסיסס 6ת כסר6ות' ע)יסס !5ות מלמדת ססי6ע"י

 6)ננגות' כנרי ותסר ו(סו . ססי"ת )סני וסקדומיססעוכיס
 נ5עיף ותכס ממון. ט3 שחסרון סננידסססו6 מסירסטסיה

 דסייגו דקות )סון טסות !סכ פמי וירקעו כננותרנומוררידין
 ט) וסרוחגיס סדקים מסדכריס נתרוסס מתרכסתטסיה
 כ) סיס סקדוסיס כנזעסיסס ססוע)יס סקדוטיסיסרת)
 )מרמןטמ6 יכנס מ)'ו)6 עייפות לטון ותתעלף :תעגוגס
 ויניעס k~D"Di סי6 ס!ס סמר ננהות דססכיגס וסייגו :יתעלף
 נותגיס 6גו טונים ומעסיס וסקלות וסתור' ספסרותוע"י
 סחו)' )ננט) ככתכיס. כר6ית6 )סטכיל' ותעלונחיות

 ~q5% )6 )מען כסמים ריח )ו ומריחים ננקור מקסססו6
 וקלו מתעקפות ככיכו") סוס סמר כנקות ססכינ'כן

 סקדוס' וכתורתיגו כתס)תיגו ניחום רימ )סנותנים
 אוחזרת טסיך דסייגו עיגיס כסתם ותטכ : ותתעקףהסו
 הסס עיגיס רנו( ונס - )סרס תורס )ונויי ט)תנויד
 כסתמיסס יוסכת וסיף סעדם עיני סכקר6יס תור')ומרי
 תורתם ע"י ככיכו") (UD~ 6ת )סשיכ גיחומ ריח)קכ)
 olh יתם)) 6) רמ( ווס וטכיגתי' קכ"ס )יחר)מס'
 ממות סגי )יתך רננ( סתח,ס סני טימור יכנוס 6"כ6)6
 6י(ס ע) ר") תמכתם דרך ע) 6סר חס - ו6רג"יסוי'
 כררך סס)כיס סס כסתחיסס )יסג ממורת תור')ומרי
 מכמס כררך וסו)כיס )סמ' תורס ס)ומדיס רגז(תמכתס
 נד) כי ר6תס כי * ידרים )סחכיס סרו5ס תמנתםכנ")
 כסכמיס ס6גו סםכמ' סנדו) רו6ס ר"3סססכיל'סיקס
 סו) ננ)סק סיקס ' רכים ומגיס ינניס (ס סמרכנ)ות
 רס"י ט3 סגי ססי' י") ונס שכמס )טון (") ופרם"יתסוכו
 כעושרר ס!ס כנ)ות דסגס (יתך וים) מאסון!")

 נוע)יסס6ומות סספטות וכ) נניסר6) ססטסע'טנתננעע
 כמו כדוחק דסייכו מסתמאת ה)6 יוגקיס 6גווהין
 סיקס גד3 כי חסו ק5ת סססע' 3גו ס(ורקיס(ריקי
 )יסר36 ססססעות ומיעוע nlSJo הריכותטנדו)
 רכ (גנן ט!ס ר") )6סס )ו גיתג' )6 וסים *כעוס"ר
 ע"י כ"6 ס6מיתי מנמור כיחוד ט6יי' כנ)ותסססכיג'
 ו6ית6 : )!וג' ויחסכ' יסורס ויר6ס - כג")חיתון
 כתוהת קוס תוסיף ו)6 גם)' ע"ס מקדוםמוסל
 1)6 גפ)ס סרי מתראי כלנערכם כנננר6 ו6ית6יסרה)
 מקרוס וכנוסר יסרה) כתוהת קוס . עור SID)Sתוסיף
 )גנ)כות סמה) כדרך סס וננ6ריך 6חר נעגיןסי'
 ננתגסניס כליו סיס ס)6 ונחננת מטרוניתה )ופסיס
 סמטרוגית' 6ת onh ונרם ננ6תו 6ותס נרם .כטורס
 כמסתר הותם ו)קמ וספח עסיסם רחביו גכננרווהח"כ
 והמ"כ . כסור' ננתגסניס סיו )6 שעדיין נוס'מחמת
 וקמר : סמטרוגית6 עס 6ותס ונרה כסרחוגסמוסיפו

 כאסר כססתר קותך )קמת 6טי3 )6 סמטרוגית66)
 h(rf6 hl . מעטיסס סתקגו 6ר6ס 6טר עד :כתמי)'
 ר6ויס שסיס פ!ר6 כימי סגננס3 כן : 6)יךכעלזני
 סמט6 מחמת רק ממס ככימי לס )סס )עסות)יסרק)
 כססתר נכ) מגאות 6ותס )קח נכריות נסים )ססססיס
 קוס תוסיף 1)6 גסוס תסו סקדום תוסר סוסוןע"ס
 יסרק) 6ת )סקיס עור q'nlh )6 ר") יסרק)כתולת
 רק . כססתר 6ותס ט)קחתי כתמי)סכאסר
 6ליסס נעלמי ht~h 6ן ננעסיסס 6ת יתקנזכלסר
 ססטי"ת ר") )(וגס ויחטכ' יסוך' וירסס וסוס"ט
 )סס ומסיו גנתוקגיס ננעסיסס 6ין טעדייןר6ס
 וסוכרם סי' סנים כסתם כי : נכריותלטיס
 )כן . כוסס ננחננת כססתר 6ותס)יקח

ויע
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מ 448אל'מלךוישב נועם*י8
 וי6ננר 6)י' ע5נמ מטס סטי"ת סי' סררך 6)י'ויט
 6)יך כעונני h(h 6( ר") 6)יך ג" ו6כ6 ננעסיסס"ת יתקכו כ6סר ה; מוכנת )סיות תר"ס ר") נ6מכס
 : 9oh' )טון ירעתיו כי ננ)סון ירע - סי6 כלתו כיירע )" כי . כמסתר הותך ט)קחתי כנתמי)ס ל6כל")
 סי6 כלתו כי 06כ' כוס )ו "ין כ"ס טססי"תסי'
 סו6 מסיחור סנור כנקות דפיינו ככנס הקו ססי6ר")
 סי' 6)י תכ6 כי לי תתן מס ותקבר כג") מיתוןע"י

 תכ6 כי יותר "( )י תתן ננס )סקכ"ס 6וננרותססכיכ'
 תתן טוכ רכר ו"י(ס ' )י ננכטיח onhn כמסרס6)י
 6גכי ויסנור ' סר6סון סנ)ות ננקיכון יותר 6()י

 61סיר 6ס)ח "( כי סי' ס!6ן מן עי(יס נרי6ס)מ
 סב) "סיר D'ID כנדי סמרוננ( וסס"6 סק)יסותכ)

 תתן oh ותהמר - קרסים 65ן שיסרה) פי'מס65ן
 ננססי"ת שכקטת סי6 סטכיג' ר"3 סלחך עדטרכון
 סמר כנקות כך כתוך וננתיקות עריכות k~rh )0מיתן
 מערכון ננס וי6ננר . סס"6 טתס)ח מעת טיניעקורס
 מתיקות כטיני )ססכיג' "ומר ססי"ת סי' )ך 6תן6סר
 )י ערוכ (0 פי' כו' מותננך ותהמר ננכקטת.סי6
 )כך ע) כחותם כך ורטונניס מתונניס הכמנומנסיו
 סכגף סססוק לסרם וגקדיס וסתי)ך . (רועך פ)כחותס
 ו)כ6ור' כו' תוכרו )נגען כו' ו(כרתס כו' תכלתמתי)
 תכלת כנמרה דהית" גר6' 6ך )מס ס(כירותכפ)
 "מרתי ועתם 6חר כטוסן סרסתי ככר כו' )יםדוננ'
 )מס ט6ין דסייגו )יס דוננ' דסננ5ות רננ( תכלת)סרס
 וסיס סיס 6) סו)כיס 0נמ)יס סב) סיס כמוסוף
 )מון סי6 ורקיע : )רקיע דופס וים : ננ)6זיגגו
 מנס ר") . סככור )כס6 דופס רקיע פמיסרקועי
 כדכריס )רזות )(ס 5ריך סוף )סס ס6ין כננ5ותסטסק
 סננקייס וזת וככ) כממסכ' דסיינו רומכיסדקים
 תסוכם גריך (6ת ככ) רוחניס נדכריס ועוסקסמקת
 ע"ר סככוד )כס6 דוננס רקיע רננ( ונס פעםככ3
 מתי) מכנף ונסו - כסס"כ ער סנננעת תסוכסנדו)'
 סמרכיס מן ננגין למון 5י5ית ר") ל5י5ית לכס וסיסתכלת
 תסתכלו עי"( תכלת כסס 5י5יתמיס מלות מע"יוסייגו
 : )יס יומ' תכ)ת כג") q1D )סס 6ין הסמנות)ר16ת
 והחר סי' - ס' נגנות כ) 6ת ו(כרתס קותוור6יתס
 תוכרו oh 6מגס וגס סתכ)ת כ5י5ית כג")התסתכנו
 6עס"כ - ס' מלות כ) 6ת פסיתס טכגרותסגרו
 מחרם ו)עטותס )סור 6תס 5ריכיס סי' 6ותסועסיתס
 כו' תתורו ול6 . סוף 13 סטין דגר טסותכג")
 : וסרסור פגי' סוס כלי )עטותם עתם ס5ריכץרסיילו
 סתעטו )6מר סו6 ססגית ס(כירס סי' תוכרו)מען
 סגם ער סעטיתס סננ5ות כ) 6ת תעלו 6(י כג")כן

 כ"ס ססי"ת לסגי הסס )רזון למע)' )מע)'תעלס
 יע,ור טסות מסקכ"ס מסקסת סססכיג' ר") וסתי)ךבסו

 סיכמו O'i'nDO )(כרון )סס מיסי' )יטרף))סס
 כי כתסוכ' תמיד ונסיות נוהותיו )קיים סג"))ננררנ'
 וכסרט מע5מס ("ת )ננדרנ' )כ6 מקוד )ססקטם
 ס"כחלו רמן )כן חוטי רק תכ)ת )גו "ין סנורכנקות
 רסיילו רחנניס )עורר כמכו ככ) ססייית )שכוך5ריכין
 ס"ננר רננ; ומטך * )תומכם סעד 5ריכין ולוס)וכן
 חס * סיקר )מחיות סנוט' 6ת קח )עכרוההיסע
 כיר סוס ממטס סםי"ת ס.תן מכקסת סססכינ'רננ(

 - כתסי)תס ו)סחיותס )רס"ות כח כסס סיסיםס5דיקיס
 כ)סט)ט )ס ותנתן ירט ע) ססכיס סססי"ת )סויתן
 'סג")

 ויכ"
 מתעכרת סי6 6( סי' )ו ותף ")יס

 סטי"ת לסכי ושכי"ח יטרף) ס) טוכיסננסננעטיס
r"'Dימר6ל טל נזורות וסססעות רמנניס נתעורר 

 יסגס כו' שנורי כהין יעקנ ויסג י4יבמר44*ך * וסכן וקננן 6מן)עולס
 דסנס כו' תכניך )כנדי ס' טויתיכתיג

 מגוס) ק) גדפך 6י(ס )ו יכ6 )סענניס 6סרס5דיק
 מתחנק סו6 עי"ן כי . )טוכתו סו6 (ס נסננננררגתו

 )ידי סמכיהו ונס ית"ם כעכודתו יותר עלונווננגר(
 וכ) : כנדקות הותו ומוגע עלמו כעיני ופס)סכגע'
 טויתי חסו ' יתכרך )סניו ר5ויס סס סקודנניסמעסיו
 כך וססי' כידוע כ"ס סוי"ס סו6 דננ5"וס כו' ):נדיס'

 ס6ני )י סתכנדות ססו6 מס נס ר"3 )כנדי ס'צויתי
 ;ס נס נ"צ סגיי פסס סו6 (ס נס : ננננדרנתיגוס)
 )6 עי"( סי' הננוט כ) שימיני כי ככ") יחטכ)ננ5ו'
 וננוכגע ;רי( יותר  לסתת מוכרת  סללי סני מס.נניןהננוט
 סעו( סדכר מן ר") ושניני טחי ד' פי' חסו כג")ומס)
 נננילי טסו6 סרכר ומן ית"ם לעכורתו סתגנרותססו6
 סכ) מניגיס מסם סמלותדפיינו

 כג") כ"ס סוי' ס"ס סו"
 )כי כטח כו כי ו(סו יותר כוירו( ננ5ותיו )קייסטננכי6כי

 יותר יתכרך כו מתדכק 6גי עי"( דסייגו דייקהכו
 ססי' ר") 6כיו מנורי כקרן יעקכ וימכ ו(סוכ(רי(ות
 כקרו ונס - הכממיס הכינו ס' ירקת רושמותכיר6'
 'qD1 יעקכ תולדות 6)ס : כסככע' טסי' ר")כנען
 נדו)' סיר6' ס")ס טוכיס שמעסיס מתולדותר")

 סנדו)' ממררנתו )סענניס גס) 6ס גס נדו)'וססכגע'
 יוסף - קטנ' מדרנ' ססי6 יעקכ רם( מס קטג')ננררנ'
 נדו)' ננירנ' עוד )1 טגיתוסף )ו נורם עי"(פי'

 כעכודתו וננתנכר מתחזק טסו6 תחנות כנ")מסר6מונ'
 * וק") יותר וכסכגע' כזירוז ויתעלסיתכרך

 סססוק )סרס כסקדיס יעקב 1"3 י4מכמר144ך
 וחסד טוכ 6ך כמע"ס רוךט"מר

 מגת ננ31ן בינו ן)כ6ור' כוי חיי ימי כלירדסוגי
 ורורסיס טכורח כמי סייך רדיס' סוסוןירוסוגי
 סמעסיסס 6רס כלי יט דסג' סו6 סעלין 6ך .קותו

 טוש הדס 6י;ס כסס סיט ננחמת רקמקו)ק)יס
מ5ו
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ש44אלימלךוישבנועם4ש
 טוכן ושות' מסי נות) עוג 3כ טסות וסייגו סעכעמ5ד
 )ננועי טחו(ריס )סם ננועי) (0 6רס כגיעם

 תסו :
 וסמס' סעו' סננפט ר") נניפו' )' סו6 6ך דודט6ננר
 ד ככיח ט6סכ כו' וסכתי מיי ינני כ) ירדסוני (ססני
 לופ) תמיר ס' מעוכר ד6רס כוי ויטכ חסו : ינניס63ורך
 ע"ד עמו וס' ית"ט סכורה כעכורת סגתייטכ יסיכ' )'כן

 סקכ"ס )ו 6מר )עמוד כיקה ע"ס "כינו כ6כרסססמ5יגו
 סדייגין נעדת )סמוך עתיד ס6גי )כניך סימן ו6תססכ
 טוכן ססטי"ת כמקוס יסיכ' מ5יגו וגמ65 יומכיסומס
 ד6דס סכתוכ ו6ננר : כמ5ו' סעוסקיס קדוסיס נערתסס
 כרכר כערכו סס) סיסי' וסייגו טוו 6מת הדס ע"ינס

 ע5ננו סננח(יק עקם )' יעקכ רני( ו)(ס : כעקכסגדט
 ויעכס סכורה יסיכיכעכודת 13 סיסי' י(כס עי"( נס)סס)
 עקנ מכת ע"י ר") יעקכ וימכ וגסו כג") ס' נפיציעוג
 ו6מרסכתוכנ6רן כג") )יסיכ' ינכס וסס)ות עגווססי6
 מורג) ככר סוoh 6 הסיקו סי' כגפן (T~h סכיומנורי

 חסו 6כיו 56) טרהס סרג) ע"י ננקו)ק)יסכננעטיס
 k~ril מקו)ק)יס נננעטיס ננתגסנ סי' ס6כיו 6כיומנורי
 : כ6כיו סו6 גס עטם כן ר6ס וכהמר כלען T~hרם(

)"DDhי(כס ע5מו סיח(יק וסס)ות עגווס נידת ט"י 
 מתעדות מן 6)ו ס" יוסף יעקכ תוצרות 6)ס : )ס')סוכ
 יום סככ) ר") יוסף - כערכו טס3 ססו6 סחיט (סס)
 וסכימות וננ5ות עוכוח ומדות יטרות סגסגות יוסיףויום
 יוס מ5ו' 6י(ס 16 טוכ' הדס כ"י(' היחזיק 6חרדסייגו
 כיוס 6(י כס מוחזק טככר כט5ננו ויר6' יומים16

 מ5וס 16 טוכ' מרס כ6י(ס )מחזיק עוד יוסיףממחרת
 ' כקטנות סענוד' סי6 ז6ת כ) סכתונ וקמר 'קמרת

 כקטגות כ"ס סוי' כי מגס פסרס סכע כ! רננ(חס
 )ננקום כן טגקר6 מנס ומיינו י"( ני' קטןכממסר
 יתיר' 3מררנ' סיכ6 וצחר קטגו' סי6 6עס"ככ"ס

 דסייגו כ5הן "חיו 6ת )רעות י(כ' יתיר' כקדוה'סימ(יק
 6ת כפר וסו' חסו . )ננוטכ ויח(ירס 11DD יטווסרכים
 דרכינו )סי דקדוקי' כמס )סרס )(ס וגקדיס כו' כהססכגי
 ותסו כו' )6ס הגורס כי סי וירץ - סכתוכיס מננסס)6
 כו' עוד ותסר כו' ר6וכן סמו ותקרץ 3ןותקד
 הנכי סגולם כי ס' סננע כי כו' ממעון סמוותקרץ
 כ6 כהסס המתי סגס ותהמר כו' רח) ותקנהכו'
 כן ותנד כנסס ותסר - ממגם הנכי נס ו6כגסכו'

 ותהמר כו' ותסר כו' סמע ונס כו' דגני רמ3ותהמר
 ותקח מקרת פננוס כי )6ס ותרץ כו' (SInD'רמ)
k1DSt'דעת ע5 עולס 6יך 6' : )דקדק ונתחי) . כו 
 כ' : )קסתו סוגה יסים סס)וס עליו הנינוסיעקנ
 סנו6ס כי ס' סמפ כי מטעם סמעון ספגי כןסקר6ס
 טמעון יקרך סר6סון סכן )ותן מדעת ס)66גכי
 ט6ננר כמו מתמי)ס סיס סמג6ס כי (סמעעס
 דגני רח) ותקמר ג' כו' klhi הגורס כי ס' וירקסכחוכ

 כן וס)6 סיס כגס וכי 3ן )י ויתן כקולי סמע ונסכו'
 ועדיין סי6 נס טת)ר כדי סיס כווגתס וכ) סיסססחתס

 רמ) 6ננרס . גסתני 6ת כנסס גטי)דס ונס : יהדס)6
 די )כהורס מוכן הינו (ס נס יכולתי נס כויגפתני
 nhS כוולטז סיס ננס כו' ז)פס 6ת ותקח כו' (k-bותרץ
 סוס מעגין 6ך . יהדס ככד סי6 ס)6 סטתכגתיגס
 סי65 ידעו ס6ננסותדסגס

 ננסי
 טמסס הכטיס י"ג

 יסיו6נטיס5דיקיס מסם כולו. סעו)סימתכ))ויתיסדכ)
 נקור6ס (k~h רמוס וע)יסס גנדרנות כ6רכעסט)יוניס
 6סר 5דיקיס ננדרגות )"ר רננ( סקס נגיס הרנע'סס
 ר6וכן סמו קרקס ס6חד סמם ס)6 . יטרק) OD כיןימיו
 וסייגו כ"ס המקוס כן ססו6 רני( כ"ן ר6"ו)טון
 נ"מ סמקוס ומטממ6ת ננ6סכ' ס' 6ת מעוכךס5דיק
 כ6ן ח(") ס6ננרו וזס כן כסס כקרץ וסננחסכמרוס
 . )מקוס כגיס נקר6יס מקוס מ) רקונו סטוטיסכזמן

 כמעסיסם סננקוס 6ת טמטממיס רזונו עוטיםכווגתס
 טגקר6 כוס נדיק טסו6 והחר כגיס- גקר6יטסטוכיס

 עליו olh קנ6ת סעו)ס יתירס )מפרנס כ6 6(י -כן
 ח("3 כרכרי סמ5יגו כמו הותו וסונ6יס כוסננתקג6יס

 מטוס )6ו מת6 כגי )ים דרחמי ננרכגן 5ורכ6ס6י
 ונמ65 . דסנני6 נמילי )סו מוכח ד63 ייטוס 6)6דמעני

 סוג6יס דסנני6 כמיקי )מן דמוכח כסכי)סמטננטות
 כננס"ס תסיסותיו כ) סוננע ססי"ת סוס וס5ריקהותו:
 סמו כקור6ס )6ס רננ(ס ו(0 מגרוף 6ת יכקסו6)קיס
 כ) 0' טמע סי' 6גכי סכו6ס כי ס' טננע כיממעון

 כג"3* נמור 5דיק וסול טכו6 ססו6 מחננתתסיסותיו
 יכ6 (ס ס6מר רננ( : )וי טמו קרקס סם)ימיומטס
 כלסר )וי רננ( חס נדו) )דכיקות סיכל גוו)')ננדרנ'
 ודכיקות. )ו" )סין ססי6 פעמים כננס נחסכתכנו
 רמ( ~thllk )פון יסורס סמו קרהס סרכיטיוסכן
 ובסכמות כסירות כ"ס )ססי"ת וננסכמ ננודסטסות
 מכסס 6ותיות ד' כ"ס סוי"ס ססס ומתוקן לסקסוכזס
 סקדוסס )סכיכ' רמ( יסורס דכסס דלי"ת וקות .יסוד'
 ננסוס סו6 סקדוס ססס טע"י כידוע דלי"תגקר6'
 קמרו וגס . וסכן כידוע )דוד רננ( וגס ' ססכיג'6ת
S~rnלתסס מגיס ז' 6מר כננוריס כרע ד)6 ננון 
 ז6ת )ננדרנס עדיין מניע ד)6 מ6ן רמ( נחססדרתו
 כטירות מ)6 סיסת דסייגו כמוריס כורעסיס6

 עדיין 6(י סנדו) )סננו ו)סכח )סודותותטכמות
 מדרנות (' ככ) סלך 06 ו6ף 5ורכו כ) מתוקןויגו

 סקדמוגי. מנחם מסונ עויין כו יס 6עס"כסידועיס
 ע)מ6 טסיה )6ס סרמ(פחס

 ד6חכסי"
 ע)

D)thססס יתוקן ידם סע) סג") מדרנות 
 ידעו (ס 6ת תם ' סטכיגס 6ת ומעליסמקדום
 סג") ס5דיקיס מדרינות ד, ט)עומתס6מסות
 פחותים 6גטיס מררנות י' יסרק) כין ג"כיסיס

ומסריס
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 רח) כווזת סיתם nblSI כ' פס ופמוטי 3'ותפויס
 סמרומד' סססמו' כדי )יעקכ- טסמת' 3)סס 6תנגתילתס
 סננו קר6' ו)(ס גנסססחות. י65ו ספמותי')סננררנו'

 טסם ססמווויס o~h כבי ע) )ים( כין )' טסותרן
 ו6רוריס קתות מ)6 ססיסס וסייגו דין כולותנגיד
 סמו קרקס כהסס ם) ~S)Ck כן ו6ת וכרום,- וסקרסו6

 גופת קומרים 6סר ססחותיס olh )כגי רמוגפתני:
 oslnhi 1)6 )י ר6וי' סעוס"ו מתיקות כ) דסייגו)י

 וטס )י. כוסת גפתני רם, חס וכליס סעגייסס)וננדיס
 סמרומ~י' ר' )6ס י)ד' הכנר נרהות' רח) כוונתסיס

 סמרוגנ( ד' (ס )עומת מננכ' י65 מ)6 יר6' ומיתי)5ריקיס
 סיס 3מ)ק, ויסי' אכעיס י"ג טיסי' ידעם כי3נ")
 ננחרת טעמרי ר6תס )6ס ונס סססמס: )ו מסרסולכן
 ל )ס עוד יסי' ט)6 יר6' וסית' כג") ד' )סססי'

 נס ולכן כ' עור )מ)ק' סמניפ עם )מסועיסנורוגנוי'
 י65 סננננג' כרי )יעקכ הסס טסחתס 6ת מסז'סי6
 כנך ותקמר נך סלחו מס קרקס ובכן סג")מ"כ

 6דס כני יסרק) כין סיסי' רננ( טוכ ננ() (")כפירם"י
 סתו ותקרץ עוד וחסר נעסירות' טוב גס) )סססיסי'
 כין סיסים ו' מדרגם ע) רמו כנות בסרוגי כי6סר
 רק תור' )ונודי ס6ינס נדרך סננתנסניס נ"6יסר36
 6דס כגי כעיני סס ויפריס כפורס מתגסניספסס

 וסם סגוקנ6 ננ5ך פסס דגות סגקר6יסססטוטיס
 בררנות די מי65ו ס6ננסות סרקו והחר 6ותס.מטכמי'
 התריס מדרנו' ו' עוד סיסיי יורעי' וסיו מסססחו'סי")
 י"ת )עכודתו וטיכגיסס OD )סחוטי קיום יסי'מע"י
 סס 6ת k~hi קרקס ו"ס )ססס)יס: כתסוכס)מחויר
 סיס סכוולמ' רמו טכ"ר ים רסון יססכר סחנויסיכלס
 )רמ( נד הותו סקרתי סססחס )כן קיוס סיסי')תקן
 ט3 13 סיוססע ובריך ועכירות כמנוון ננו) )וטיסי'
 סו) )ו סים מנס ס5ריק'ירי

~"DDb 
 6ין

~DDno 
 כ6ס

 סכרתיך סכר כי יסטכר הותו וקר6' ס5דיק ע"יכ"6
 מסירות יק )יכhn~D -6 כסקי מ5וס רסכר כגי-כדודתי
 סו6 סמ15ס ס) וספירות כעוס"(' 6וכ) 6וס סננ5ו'ס)
 כדכרי' טראנס ונס ומדוס גסננח' סמ5ו' פום' ס6דספ"י

 ע"י יסייגו כגי ס) וחיכם דוריס )מון כגיכיונקי
 וכסלי סעוס"(- מסכר ר6ויס סמ5ו' ט) וסטננח'6סכס
 סקר6תס סטסחס ט) סכן מע"י רמוס וכלוןקורנס
 ספררת יפיס כטורס מתגסנ ססו6 דסייגו6סר
 : כעכורו סטר6תס יעוככ ס)6 ס5דיק ע)סכיני
 סטי"ל דירת סיסים ר") 6יסי י(כ)גי ססעסונסו
 6דומ"ו פסי מתוק מט) ססנועתי ע"ד ' ס5דיק356
 רו6יס סרגו וסוף ()ס"ס ר6ויגי דק"ק ממנידסרן
 טווכיס 6דס כגי ים סנגר כנקות 6נחגו 6סרסכעת
 5ריכין טסיו סככי6יס מכימי יותר כק) סקורם)רוח

 סגכו6ס סיסינו כוי כיןוע יכ וסתכודדותססכעות

 ססו6 סמלך )מס) ופתוק גס63 מס3 וקמרורוס"ק-
 6י(ס ויכש סקו כפ)עין כח5ירו ככיתו ככורוכמקוס
 כוותקי rh' )כיתו )סעודתו )ס(מיגו ויל5ס סמלך6וסכ
 )65ת מסך ס) ככור (ס 6ין כי סמקך עליויכעוס
 נרו)' ססעוד' יסי' 06 נס o~lnh )כיח ספננס)עין
 עד )כיתו סמקך 6ת טתננין הספרי וכותי )שקוד:עד
 נדו)יס וסרק)יעין ננ)י5יס ויעמיד סכנות כ)מיכין
 כססמ)ך 6כ) )סעורתו' טיכס מנעך כפיני חןסימ65
 מקוס ימ65 כחסר rh' כדרך ))ון ורו5ס כורך)וסע
 oh נכפר סו6 סמפון ניח 6ס qb גקי כהכסגי6נקי
 מוכן וסכננט) סס ))ון מהוגו נית וס 6,י גקי רקסו6

 נכית ככודו טכיגת וסר קיים סמקדס פכית כונוןנננני)6
 רוס"ק )ס6וכ רו5ס 6רס סיס oh 6(י סקרסיסקרסי
 כסממת סמ5יגו כננו ננוגס עכווס 5ריך סיס גכי6ות6ו
 עתס 6כ) : רוס"ק סו6ניס סיו טכס ססו6כסכית
 וכעו"ס עמנו נ)תס קדוסס ססכיגס סנס סננרכנקות
 דירס יפקוס מ5ו6 מ16ד ותטוקתס נקרן וגד געסי6
 טסו6 6רס בקי מקוס ניגוח מ65ס ו6ס . כס)סכון
 דירתס סיoe; 6 6זי ומט6יס מסכירות גקירק

 וסייגו דירס )פון כו' י(כ)גי ספעס חסו 'ודסח"ח
 סית' Dh(1 ואח) . )ססכיגי דיר' )ס יסי' סננרננהות
 י כהסס מססחת' סכו)ריס סננררנות סגי 6ת )תקןרו5'

 6ת o'pih 6סף ות6גנר *וסף כגס סס קרקסוהכן
 סיס ו)כ6ור' * 6חר כן )י ס' יוסף )6ננר כו'מרסתי
 6ת נרקיס 6סף ס6ננר' כננו qDh )קרותו)ס

 כקמר וכריס סגי 'qD1 סמו כקר6' רמ(' סי66ך חרם~
 ותקרש ככימין 6ת כ)יותס ממתם ידע' סי6כי

 3סג") כסמו הרמח נססיי וכפתי פוגי 3ןקותו
 ססו6 כסייגו . יוסף ככס כסס סכ) רננ(ספכן
 13 רמוס 6סר נ"6 ם3 ססחות' סמדרנ' 6תיתקן
 כקמות מ)6 ססיסס דין )סון ססו6 כג") רןכטס

 חרמתי 6ת 36קיס 6סף סוס ס5דיק וע"יו6רוריס
hlor;6ת ימקן סו6 נס וסוף . )ננועכ ימוירס 
 ככ") גסתם כסס סר~' כ"6 ס) ססם)ססמדרנ'
 יוסף כי נימס )מדרנ' רמז יוסף סמו hnp'ו)כן
 כונס סעו)מות סעורת סי6 טqp1n )6 תסעתסו6
 ושמרי מן )יודעי כידוע מכמס מירנה עד)מע)'
 יותר נרוכס כמררנס סיסי' רמ( 6חר כן כו'יוסף
 ר6"ו רתוכן פותו סקר6ס )6ס מרמוס ' סכןננ6ותו
 סכתוכ )כיהור וגמ(ור - סכ) יתקן וסות ככ")כ"ן
 )גנררנ' יכ6 (ס 6מר רמ( כ)סס כגי 6ת כערוסוט
 כיסוסיע סמ5*גו כמו גדו)ס )מדרנ' רמז גער כינדו)'
 6ת ממזיר וסוף ו6סכסו יסרק) גער וכמס"ס גערטגקר6
 סמרוננ(יס ססס)יס ססחותיס 6דס כני וסייט כ)ססכני
 ומכגיס' )מוטי ממדרס סו6 כג") כ)סס כגי כיכטס

 יוסף ויכף נדו)ס יותר )מירנ' עוד יכ6 (ס וקמר)סקדוט'
6ת
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 טי6לע וע וכל כ) וסייכו 6כיסס Sb לעס ונתם6ת
 )סני סדכר הותו מכיה 6(י יסר36 כר גסוסח"ו

 רכר כ3 תסס חיסור עסיסם ומתא)) וכסריס6ניסס
 סוט (קוכיס כן כי כוי יוסף 6ת 6סכ ויסרה) .רע
 כטס סכקר6 סע)יולס )מדרנס טי(כ' 6מר רם()1

 יסר36 סכקר6 ססו)ס הת ומימד מעורר מסוהיסר36
 ט6ע ויטננע 3סון . יסר56 סמע חסו . כירופסכ6
 ד)תת' יסך) מיחד טסו' וסייגו ויחוד כגיס' )'ססו6
 ג"כ סגקר6 סקכ"ס 61( - וסכן ד)סי)6 יסרקפס
 6ת סמפ)ס יוסף 6ת 6סכ ק"מ כיצוע יסרך)כסס

 מכ) קותו 6וסכ כג") תכמס על ממלכותססכיגס
 חכים כר כי ותרגום % סו6 (קוגיס כן כי :כליו
 6ק 06 ונסו . סחכמ' עז טמע)' )סג") רמ( .סו6
 6ר נקרך ססכיכס סי6 6לי רמ( )י מי )י6ני

 כלמעלס ר") כו' 6כי 6ין 06 חסו 6ין גקר6ומכמ'
 ססו6 מי מס תסס ע65 6(י מכמ' עיססכינס
 6תכס סו65תי 6סר ס' 6כי ונסו גרופיסרממיס
 סו65תי . tSDnS סטכיג' סימור ע"י ר"ל מלריסמהרן
 6)קיס סס סיס" ר"3 )36קיס 3כס )סיות יטר636ת

 סטי"ת פ" מסיס כחוכת 3ו ועמס : וסכןכידכם
 : וסכן )עוס"כ סע)יון מקוכן קריסין )כוסין 13עומס
 כתיב דסגס כו' דנתם 6ת יוסף וינץ י4שנמראהשך

 מסניפי וכיוס ת5קטוס ימיםטסת
 )עכור ס6רס קריך רסלס כ") כו יסיט )6סכת
 - סחוף ימי ספת כ) וכלסוס כיר6' כ"ססכורך
 - י"ת 6) ורוממות ע5מו טפסת 6ת פירנסדסייכו
 )חי15ניס סנס)ו סקדוסות ני515ות מעלס סו6ועה(
 פסת כ) סג"ק ))קע רמ( ת)קפוסו ינניס סטתו(סו
 כן יסים )6 סכת ססניעי גיוס 161 - סמו)ימי
 סק)יסות כ) גוס)יס מסכת יום כסיניפ ממעהר"3

 סוס )סס יסי' ו)6 רכ6 רתסומ6 )גוקכ6סמי5וגיס
 תמתין 6יס סנן סכתונ סדרור הס נסקרוסס.6חחס
 וסם )מטס גס3ו ססמי5תיס סמכת כיוס דסיינוכו'

 6ותס )ככום עלסם )יסכ 6תס 5ריכיס )6דסמתמת
 סטנוע פ) מעתם כ)3 ר6ט לסריס )סס )יתןט63
 חוכתו ידי יו65 תיגו (6ת ככ) סכתוכ וקמר 'סנ6
 דסיינו נחו: יתירס )נודרנס )פקות ס6דס 5ריךרק
 סכת )תחוס lh)D חד3 ולמדו ממקומו 6יט י3665

 חסו . מקוס נקרבת סטכיגס דסנס : 6מסלבסיס
 מעכס סו6 תסיסתו עם ר"5 )תסלתו מקוס סקונעכ)
 161 : עי)6ס 3טכיגה6 )קונעס תת6ס סמכיגי6ת

 o~lhla סמ)6כיס 6(י סע)יון )מקוס פונסכסס5דיק
 גיוס ולס : כנודו ננקום 6י' ו(סו Sh סע)מס

 סחו) ימי כ) דסנס ממקוננו 6יס י65 6)סכתוכ
 מוכרח ס5דיק כן וכמו מטי 1)6 נגפי סססעו)מות
 ט5ריך מטי ו)6 מפי כסוד סטנומ ימי כ3)סיות

 6כ) . )6סס ומיר6' )ירסס 6סכס תמררנה)65ת
 קודם כמו פ)י' )סס ים סספימות קור סמכתנעם
 נסיות נ"כ ס5דיק וגריך מתיקון עומס טסותסחטה
 פוגת חסו סט3יון תננקומו י65 ס)6 (6תכננדרנס
 סי6 מו3 מ) טסעעס סתגניך: עובת ע) נסכתומגת
 6כ3 ויורד עורס רסייכו ככ"ג מטי ו)6 מעיכסוך
 חס : כ)) מטי ו63 )מע3' כסכתו סו6 מכתעקת
 הכסיס כ' כף י65 6) מספוק ט)מדו מ,")סרמ(ו
 כינס 6)ף חכננס 36ף דסיינו ההסיס )נ' רמ(6מס

 כטס5ריק ל") כו' 6גי 6ין 06 ו(סו 6ון גקר6כמכמס
 בירד בריך 6יז 6ז ס" 6גי גקר6 מכנו; 3ננדרנתעולס
 ס6ומר (olh 6ני וגקר6 כהין וספן מוכנע)סיות
 6ין n1%Ih סס והכי כו' pDh1' 6ני ע"ר 6610ני

 סקלי 6גי 6ין 06 וקמר דדין כבתווין כדיןהתווין
 תקנתי 6, סי' )י מי חכמם כמורנח דסייגו כקיןסו6
 כיבס נעורס ססו6 מי סנקר6 סעו)ס 6ת בורכיכ)
 סוס יסנוט ו)6 כטורטס סדיגיס כ) גמתקיסססס
 הני oh ר") כ6ן סכ3 כ6ן 6ני 06 וזמו נמורסדיז

 סכ) מדרגת מתוקן 6וי ר"3 כ6ן סכ3 6כיכמירנח
 כוס )ט3ופ לסדיגיס כמ והין עמס יסוד לדיקססו6

 טתקנתי מס סי' תמיר )גנדי ד' סויתי ו(סוסעו)ס'
 נוס מנס נרתתי עי"ז 3מע)' כ"ס סוי' ססס6ת

 רנת ענדי וזמו נננוריס רחנויס תמיד יסי'סעעס
 qib חכננס 6)ף ונסו )ננדי' )סלי ססו6 סעו)ס)(ס
 כננקוננו סו6 כסס5דיק גונני)6 נווכן סירוסוכיגס
 מתוקן 6(י חכנו' למדרנת )גנע)' טפוס ככתספ)יון
 סימרו פסו DJD: סוס 61ין בורכו כ) נ*נסס6)"ף
 רוח )כ) המות ר' )ו יס )חמוס חון סיו65ח("3
 חכננס ממיגרנת 3מע)' פור כמדרנתו עולס 06ר")
 רוח s(s ס3כס ט3 המות ד' )ו ים מוסף סודססי6
 סטעס כד6ית6 ממי5ס כ3י ססו6 5סון סרוח פנססי'
 6רמיק ס5פוגי ו6ת סכתוכ ס6נור מס נ"כ סועףסו6
 הורך והין סטרן מן ספוננהס רוח יעכור ס6(וכס
 יוסף ויכף חסו מחי5ס- כהי מרון טיסה 5סון)רוח
 סיקרה סוס ס5דיק סי' 6ניסס ה3 רעם דנתס6ת
 כ) מכיה 6,י סנ"ל נדו3ס כמדרנס ססו6 רמ(יוסף

 סכ3 ססס טנסמיס הכיסס 36 סמקעק)יססמעסיס
 כו' יוסף 6ת 6סכ ויטר36 ממס וקין ומלוט)כט3

 הסכתו פיקר )עי) טג6מר כמו יסרק) גקר6סקכ"ס
 רח) ס6מר' ו(ס מוסף. )מדרנת ספו3ס )ס5ריקסו6
 סי' ו3כ6ורס סמו: ותקרץ מרסתי 6ת הכסיס6סף
 סרס( 6ך o'pib 6סף ט6מר' כננו 6סף הקרותו3ס
 מחרפות כ) 6ת 36קיס 6סף דסייגו )סג"3סו6

 ע"י רמ( יוסף סמו ותקרה סכ) וגתנט)וססם)ות
 ססירס"י ו(ס ככ") מוסף מדרנת ססי6 סמררנ'סמורם
 כמררנס סס" דסייגו כסקוס )יסכ יפקכ כיקס(")
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 קמן כשוס )שכ ורקס תחתיו סדיגיס כ) טכפס!ו
 ויחמוס ססי' ט6מילו ע"ד סי' יוסף ס) רומועטיו
 : הותו D(h1 עוד ויוסיסו )"חיו ענד מלוסיוסף
 יוסף )סוכת סי' ס5דיקיס יוסף 6מי סכווגתי")

 אוה חלס וצותיות חזנותי חמוס טהמרכססמעו
 6ין כדהיתה )נדו)ס היטכס וסכינו מח)אותיות
 : עולותיו כ) )ו ננוח)ין hh"( לנדו)ס פוקס6דס
 יותר יתמ~ק טי"1 )מען קותו סלוף עוד ויוסיסוורכן
n1SDS'רוננו עגיו קסן נ"כ וגסו : ניו)ס )מדרנ 
 )עי) עיין יוסף 6ת 6סכ יסרק) וגסו מוסףמדרנת מסו" ניו)ס )מדרג' סימנס ככדי ר") יוסףס)
 ע)י' כגי )5דיקיס רמן עליותיו סריס כונסויסו
 פוע)יס : חוסים למיס 3תיס מס מעסיסםלע"י

 סקרן ע) 0סס ס6נווות כ) ר") 6לן ט)ולגודלו
 מנע מקין כרחנניס 6ותס נניסד סו6 ר")יסדם

 תמסו) מסו) הס ע)עו תמלוך סמ)וךרי4שנמרך . וסכן נמוריס רממיסוסכ)
 6ת מעלס סי' סירסף סג"מ פ"רנזו

 וכיוסו נ"ב תסוקתס סיס וגס כג"). מלכותמדת
 תמלוך סמ)וך והמרו ע"י ססכיגס (thSDeנדגריסס

 רנו כו' נגל ס'ר")
 )ס""

 מדת פסיה "חרוגס
 06 * )מעלס )סע)ותס ע5יגו תמלוך מלךמלכות
 6יוס לסמו) כסרו5ס ס5ריק רסיס כגו תמס)מטו)
 מט) ע"ס ס5ריך סדכר 6ת )סנוטי) זריךדכר

 סדכר ססו6 סגמס) יתוקן סרס) מע"סוכוונתו
 ו(סו . כף תמסו) S1DD 06 ס6מרו ו(סו )וס5ורך
 הלסיס סנטת )1 וימי ע"ס סמלך כסלמססג6מר
 מע"י הלסין נ' דסייגו h(D" סקסת סי' -גוס)
 * ס5ורך דכר כ) יתוקן 6ס"י סס ס) t'Dshסנ'
 e("S ס6)סין 6ת סמם) D~V סמלך סלמסותיקן
 מדרנס ה) 0כ6 המר רם( 6)סי"ן חמסם סירוויסי
 ותמימות לירות )ססי"ת הסורר )סודותנדוגם
 החרוגס ס"6 סי6 ססכיגס הת )מעלות סע)עי"ז
 . וסנן תכמס פ3ה ססו6 6)ף רמ( ססי6 תכנוססר

 (") סירט"י כו' 6ניסס 65ן "ת )רעותרילכני
 )רעות 6)ה סככו ס)6 תמרך 6ת ע)כקוד

 קילוסי SD ~6ת )ומר מהור תמום ורכר עקמן.6ת
 כנקות וקימים חיים 6)ו 53י)ס "סר ים סכטיעניון
 סכווגת מסגי כך סו6 סספי' וגר6' : סוססמר

 )סס )תקן יסרה) ע) תמיד רק סי' )6ססכטיס
 - כנוים נם" סכ(כותס וסיפסר סמר ננהותקיום
 )רעות ויזכו כהמר וע"נ יסר") גקר6ו ט5הןוידהר
 והיתן )רעותם סס)כו יסרה) דסייגו הביסס 65ן6ת

 המרו עק * קיוס )סס סיסי' 6יך ע)יססדעתם
 6ת )רפות הסככו סוס )סדכר עסקו פטו)סמס

 כרוריס כולס טיסיו גפטס 6ת )תקן ר")ע5גוס

 כנקות )יסרק) וכובס ויטמור כ"ס סכורך)טכודת
 מלס עטרם טכס כן יוסף נ"כ פ" ווס - סוססמר
 nhr'- כננדרנס סו6 טנס ר") כ65ן החיו 6ת כועססיס

 טפ) סי' 6עס"כ סי' כהסס כני 6ת גער וסוף6עס"כ
 ויעקם ' סססחות כגי ססס כ)סס מכני יותרמפיגיו
 טג6מר כך ס65ן כעכורת כוונתו נ"כ סי' ע"סהכינו
 כנ") 65ן נקר6ין יסרה) כי עקור 6) ס65ן פגיויסת

 י5חק ס) סרסרו ו6ית6 6תס 6דס מרעיתו 65ןכרכתיכ
 ו)(ס י5מק עקידת תנגין )(כרון סמ(כח ע"נלנור
 שמיו טינין דסייגו עקוד ה) ס5הן סגי ויסת6מר
 עטרם 6רגפ הענד כוונתו ונס י5סק עקירמפ)יסס
 טגס פסרס ס6רכע )תקן ' ורח) )6ס גסיו עכורסגם
 גי(וגק סיסיו ורעם סוכע סני כמקוס סרעססר6ס
 ו)6 קדוטס דרך סיסים מרפס ט"י 1)6 יוסףע"י
 16תיות ססרעס סק)יפס ורך סטסע ח"וסיכך
 hn5D עולמות טוי סס ורח) ד)6ס וידוע .מעורף

 הריכס ס" (ס מכעס . ד6תנ)י' ועלמהד6תכסי6
 וגטכי) )6ס ססי6 ידע 1)6 ג6תכסי' 6)יו לכ6ל6ס
 כליס סססעות סכ) )סי מלס ססכטיס רוו סי'!ס

 תנד כגיס פסס )ס סי' )(ס ' ד6תכסי'מעלמך
 ר6ס נ"כ וסרעס : כידוע 6מת וכת י קהוותססס
 סגכ)עות מסרות 60)1 והתנ)י6 ועלמה ד6תכסי6ע)מ6
 שנר סס ססגייס וסרות ר"תכסי6 ע)מ6 ככנרסס

 עירס 6רכע עוד רמס ססרעס ומס ד6תנ)י'ע)מ6
 ס6מר עיתים ך"מ כגני סר6ס )סיות יכולשכליס
 ימין י"ר וי"ד י"ר ססס קסטת נמסר סנגע"סס)ננס
 סמ6) יד כקדוסס יעין יד !ס )פומת ~ס סמ6)וי"ד

 )6 ס5דיק ויוסף סגיסס ר6ס כקמת וסרעסכק)יס'
 "מי(ס 6י(ס כקדוסס ח"ו )סרעס סיסי' נוסר5ס

 כי פעמים סטטוס פסגות וע3 )ו 6מר וסוכסכי)
 סיס סונר ס"תס כמו ו)6 )עסותו נרקיסממסר
 רק )ך מהין 6)6 סי6 1)6 כקדוסס rnb* נ"כ)ך
 והין ס"6 וסם סעורף צותיות סרעס סהתס סננה)ניד
 סמרעומיס מפתרו מס ג"3 ועוד כ)): כקדוסס שחחי)ך

 סדכריס תגסו 631 כו' מוציו 6תס כגיס סיע)סרטם
 מס כסייגו ומזויי כגי )ו ססר6ס 6מת זס נס :כ16גו
 ס5ריק יוסף )ו מפתר וננס - גגי סו6 סחרעומיסטסתרו
 חס )ו: סרהס )6 מסולחיי וכסריסי - מזוגי ע)סו6
 סי' )סגיכם o'pSh טוחני )מחים )החיו והמל לסףגט)
 סיס מוכס נר6ייתו רפס הע"ס ויעקנ : ח"יסייגו
 )כניו והמר . ומעכי חיי' כגי סייגו הפס סט)סכלריס
 סו6 וליס - מזוכי דסו6 6וכ) מעע )גו סכרוסוכו
 ספין מי S~rn ס6מרו כמו כגי סו6 גמות 1)6 -מייס
 )כ1 סכרו סוכו כקומרו ורכס . כמת מסוט כגיס)ו
 ס)6 )סס 1)6 סג") ס6)ס סוכרים סקס יס" )גור")
 כווגתו סיס )6 רוסף ' כ)) דכריס כס)ס' )מהריסיס"

רק
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 במרס )סכיו ס)מ ו)(ס מקריס ק)יטת )סכגיעלק

 סס)ח כגס רנו! כר גוט6יס לתמות ועטרלמוריס
 כסיותו יעקכ 6ותס סיכגיע כוי מס"ק סעסר כ))ו

 קדומת מכח )סכגיעס נומ ס0ס עדיין כנען63רן
 כ"ר גקר6 ססק)יפי וייוע כר גוס6ות סיו ו)(ס6"י
 סור ממס וגפ) כור 6ים יכרם וכי סססוק ס"חס
 5ריך סס5דיק 6יס גקר6 סס5דיק וידוע ממור16

 סכי טסם *מנגול 16 טול טמס )ספי) כור)מסור
 ו)6 טור ננמר6 ומסרם וחמור סור סנקר6קניסות

 וננעיסס כו' עיגיסס ויסקו )חס)6כ)רישננך : וסכן וכידוע ככיס ו)6 "מור6יס
 s~r רפ"י מכס כו' והרי גכ6תכוס6יס

 ג") 1)ענ"ד . מסקס הס סכחוכ מרסס )מססי'
 כו' ו6סכיפך עכרו )6)יע!ר הנגר ע"ס הכרססדסכס
 6ר5י Sh כ"6 כגען מכנות )לגי 6טס תקם )66טר
 כוונת עיקר ס)6 )דקדק יט )כהורס תזך נגוועתיר6)

 וסי' ממטסמתו 006 )ו סיטה רק סיס )6הכרסס
 )כבי 6סס ו)קחמ )גוססמתי סתרך כקי5ור )ומר)ו

 כתו לסכר רולס סברס רלר כל  דסלס  וגטקס 'מ0ס
 טעוכדי' טמ5יגו ע"ד ונ" מג" כרונמת'  הלנרוזריך
 קרומי נר פוכר" ודרוגיכן . קרוס SD מתנכהסככי6
 h(h כי' מגי' ע)יס' 6כי6 מסס סקכ"ס 6מרס"
 בסי' לע"ס לכרטס כווץ סיס וגס . כרנת)יז)
  )6)יע(ר ימר  פסס מס ככען כמ 6ת )טפלרולס
  סיליפ1ר  פפלי  כלפן  פללות לכלי  6סס חקה )66סר
 OnlD טמסס הכרסס רוסס וס"  כלפן פגרס"
 יסכר שכלען  טסי' 36יע(ר רסיינו כחס 6היסכר
 וכ) כו' נמאיס עסרס 6)יע(ר ויקם . ללפן 6תסו6
 לרעיו מנקי פי' רפ"י דסגס - כירו שרוכיועוג
 לגפי  רהיח6 לרג'  ררכילו  ולפי : כו'  לכריםפסיו
'hl~k1משלס  ולילל פליו לגור פיתי  לתלום נמל : 

 סנמ) ראיית כקנות )מס לטכס  פעם  ליחן יםולכהורס
 כננרככ' דסכס וגראז' : מנגית' ס5)ס ע) ירש(כמאוס
 נמיות דמיינו נומ) )סק סו6 וננו) נם) סו6עננ6ס
 סנמ) כמ מסכר סו6 מסר נמיות לע"י וסייגוחסר
 גם) כמאוס )ו טמר6ין חס : טמ6ס סמרככ'ט)
 סנמ) כמ מלנר סו6 חסד נמיך מע"י )1 רומורנו!
 רכל פ"  נפלים עטרם רקח חסו - מפיחס  וליללמס"ק
 נמיכות סייגו נתגיס ור") נפסר לכלל  סוט  פלוסרכר

 לכוכיו עוכ וכ) לדוביו מנמקי הסו : אדוניו ס)חסרים
 כידו לקח  חרוליו  סל  טוכיס  סמעטיס כ) ר"3כידו
 גפן  ספסלם סי' וזס .  כלפן סל  לפו 6ח  לסברלרי
 סל מנפל לת פסכר  hlkin  סיריך ר"ל  פסחןפרון

 ממטיך  סו6 סוס  סנריך  טלו 1"ת  פ"י thnuספרככי
 סל ססטפעוח P~PI פסתןספוען  פאון וזמו אעורססססעות
 וסטתי  לספי  בוהן פ"ר  5סטספומ ינה  סוג  רפסתן ימפולי

 : חלוולי סל כלדו  וסרליק )מכות גכגס :ואמרי
 עזר מגות כקרחת וסתור'  חלולי לסרקדסקל"ס
 גכגס . מקיף וסחכווכי סתוחס סחבות סתכ6ט6ננר
 610 חסדים כנמיכות תעוסק סוס ס5דיק ר"))חנות
 תגווני 0) ככרו וסר5יק תסו ' כתורס נ"כעוסק
 : מתורס ע"י נרוסס כקרוסס D~h ססך)יקרסייכו
 יכף חסריס ונמיכות נתורם מעוסק סוסוס5דיק
  חייכ  סנית  ונפל  סיור  סהלוולי וסייכו . סכ))סעו)
 ננחויכ 0סו6 ס5דיק ע) סו6 סחיוכ מעיקרר")

  ממסיע 0סו6 מכית כע) כקרל וסוף סכ))סעו)
O)1DSוקנ"ס : כיתו )3כי טמססיע סנית נע) נמו 
 ע"י לנר  טסלריק מחננת עליו סמיוכ 6יןככיכו")
 תלוולי סלית "לל . סלל  לפפול יכיל  ססרוטיספפטיו
 מקוס: ט3 ר5וגו פוטים 6ין ח"ו  ob ר"ל  פנהוןלרז
  היעסקו 6מריסס )חוור )סדר 5ריך סקכ"סו6ן

 ללי  טילפרו פטתוסס סקנ"ס כי  סקרוניכהורהו
 תורתו וקור גרו )סם )סמ5י6 ואריך  חורתויפריל
 3"ס סטי"ת ע) סמיוכ rh ר") חייכ סחגווכי .)מק

 לגלול  ויטלו חסו - סנרו) כחסדו DnS  יפסיעמסוי
 ססספות ולסיוטיך למעול ר5ו  טסטכפיס  ר")לפס
 קורמת וסגם וירקו  פיליסמ  ויסקו 6כי)תסע"י

 מנס ר") כו' וארי ככלת גוס6יס ונננ)יססיסמע6)יס
 מיני כ3 כוס6יס סס נס פמפס סתרכנססס"6
  לפתקים  סס  סנס ממסעות מיני כ) רמוכממיס

 : וסכן יטריל פסלסייי

 %  מקץ פרשת%

 כו" כקטון חכנויס סגו ~hnsh ע"ס כ") כו' מקןריאלי
 )מון כ6יזס וכי כ!ס מ0מיעגו מסהכקורס

 עוסק כטס6רס )פי כרhih '6 נסכות )סס סיס6מר
 כמיכות סגי כס )מגיח 5ריך כמלוס 16 תורסכקימור
  כעלמו  ססו6 ססי6 כרכר טעוסק מעסק ס6מדוסם

 וחספס ירסס ט) ע)יוי' היחסכי נס ו)סוסיףקרו0ס
 סע)יוכיס מעולמות מעליון 6ור ססי6 כעסק)ממסיך
  כססי'  פי'  סלמו  סלי  כפו כפול  מלמון סגוחסו

 סג") בחיגות כסלי  יוחס  יופריס סיו ספ0ל'לופריס
 )ו וסיס כוי מלכות ססול' כל סימרו מס ג"כווסו
  סכוול' פל  לרמח  כוס כיצגו סבכות ס)ומד כ3)ומר
 SD רם( סו6 ימיס כו' ימיס  שלטיפ  פין  ווסוסל"ל

 דעת ע) יעכס 06 סכתוכ וקמר  יגס  סלסר6סקדו0'
 ס"ט 0) (1 גמדרנ' נמור סו6 הככר 6רסונגחם3ת
 יקמר כלסר ר") ימיס סגתיס מקן חסו סג")כחיגות
  סגין למפלס ירע סל"ל  כהילוה  כטלי  סוג  מכנרס6דס

 סנוף מ5ר )ו כ6ס סז6ת סממסכס רקממסיהוהפת
 וזסו עוכ ככ3 גנדר וסוכרססו6סמומרסמרם)וכעכורס
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