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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

וסרי
, 
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 סנוף SP רם( עורף וגותיות סו6 פרעם חו)סוסרעס
 כננו ממם כו סטין ססו6 מסרסור )ו סמע)ססו6

 סי' יקור סיקור SD עומ' וסג' ידגרו סו6סח)ומות
 סקור ע) עומר סכור סו6 כמחסכתו סייגו 6ורכננו
 סג") כחיגו' כסגי נדו) סת6ננ5ות גריך 63ננת36)
 ים כו' סרות סכע עולות סיקור גנן וסוס סססק:כלי
 טיוסף סיות ניודים רירים SD מרנמ ר0כתוכ)וגני
 6גמגו וסגם תכו6ס ט) 6' מקס מקומות כ' ר"0נ"כ
 מדריגם סו6 טיוסף ונסיות וירמ סמם ט) ומלוסכו'

 )סססיע תנויד ומסלו ר15גו "סר ס5דיק ססו6מיסור
 ס) סר6סון וסח)וס כר5וגו )סם סר6וי עוכ כ))יסרק)
 )ימרק) )שמטיך 5ריך טס5ריק ססרנסס ע) )רתחתכובס
 ו6מ"כ כריש גסס ננווננגות סרגסתס סיסי'רחמים
 סע)יוגי' כעוגמות כ5רקו סוס) סס5דיק מסר6ס

 נ"כ וככס כוככיס עטר ולחד וירמ נסמםסמרונמיס
 1)0יות רננ(יס טותן ע) 6)ו ח)וננות כ' ר6ססלעם
 ננקריכין יטרף) מסיו מסריס מן יגיקס )סס סיססיומות
hih3דמוחו ר6ס וזכך סגוקכ6 מ5ד סיס טסרעס 
 וסיע סיגיי ינני )מכעס רמ( סו6 טטכע וידועסרות
 ס)ויס סיוטכיס )קומות רנו( ושוכות כריקותסלוח
 יטרק) ע) רננו ת6ר ורעות דקות סרות וטבעוסקעיס
 רעות מסרות ותכ)עגס סמר כנזות וסחופיםסדוויס
 יסרק) סיכרו רננו וסמוקות סנרי6ות 6ת כו'סמר6ס
 כ6ו מסיכן סכתונ ונופרט קרוסתס מרוב 6nlnlhk1ת
 קרכגס Sh ותכ6לס 6ננר OISI סתומות "ת טיכסו013
 סעוכ ס' טגטע סיות סי' קרכגס 6) כ6ו כי גודפ1)6

 6ם כקרכס טכוער )כס כתוך ס5דיקיס כקרכנרחנניו
 ו0ס סדכר כסס ומכוסס ומו5גע וסדכקותסיריוס

 וכסי נמס יודעים )6 6סר סעו)ס כפגיכמטתנעיס
 כו' סוכך רכ ננס D~D סקדמוגיס כימים סי' 6ננרתי6סר
 רכ ס5ייקיס כ)כ טנ5סון סג") כסירוס נ"כ "דם כגיננד
 סייגו כ"6 ננד חסו וסתגלנות וסיריוס ס6סכ0עוכ
 יודפיס "ין "טר חטך יוסכי כ"6 )טוחן סתגנדותטסט
 ויתע)' י"ת כורזינו ס) ס6סכס ומסק סיריוס עוכמרכ
 טור דגר )תונס טכ6 סי' כו' ותכ6גס ס6מרמסו
 יורעיס טלין דכר ס" קרכנSh 0 כ6ו כי נודעו)6
 : סקס ודביקות ו6סכס יר"ם ומס ססננון רוככו

 ס5דיק ס5ריך ססרגסס ע) )רננו( טכסיס סיו כ'ומקוס
 סל") סררך ע) נ"כ וסול כלרקתו )יטרק))ססס"ר
 ס6וננות עוכ TDn כ) 6ת כו)עיס טיטר6) סי'ותכ)עג0

 מס נ"כ וגס יסרק) כשכי) hih גכר6 )6 סכ)כי
 טיכגיסו טר5ס סי' 6תס מרנ)יס )"חיו יוסףסומר
 סרגסות זורך תמיד )חטוט וסול רנ)יס כמדרגתעומס
 כוונין ס" וסתרנוס לגחנו ככיס 6ננרו וססיסרק)
 נדונות כגנדרנות )יזך רו5ין "נחגו סי'6נמגו

 תמיד כיחודים נדונות וככוונות ע)יוגיסכעוקמות

 כו' 06 סרעס חי תככינו כסת )סס 6מרוסול
 סגקר6 ססכילס שע"י )סס 6מר סי' 6תס מרנ)יסכי
thrטתקחו סרעס חי (ו )כחיגם תכולו סי' תכחגו 
 6תס מרג)יס כי סק)יפות סס ננפרעס חיות6ת

 סמטננר ") 6ותס וי6סוף )יטרק) ככמכסותפסיעו
 6ינס מיסרך) )מדו סמכ"ן )היות סי' ינניסטפסת
 כוונתם סיס נ"כ וזס יפיס מנ' יותר 53רסארוין
 נ' כמסמר לחיו 6ת ס6סף ססט)ס נוסכע5ננו
 '1D'DI )6 שתמיד סקדוסס כסעודתו (6ת )סעףיגייס
 50ריקיס דרך וכן יגייס מנ' יותר 5רס כעת)יסרק)
 סעוכדות כלותן ומחטכין וספונות עוכרותסעוטיס
 נדונותכוונות

 וסועריי
 6כיכו 6ת סקען וכו' עפר סגים )ו ט6גנרוךיךקך וסכן* דוריס )דור עוכס כמעסיסן

 ננס ע) טסוסינו סנ") סדרך ע) נ"ככו'
 הרמח יסרק) פרנסת ע) )סטגיח סירסס6מר
 למרו )~ס כג") סרנ)יס ס) ססי' ננרנ)יסכתיכן

 )תקן כווכתיגו כי נדונות כמןרנות סו)כין 6גחגו)ו
 קרוסים נטמות קטורם וננחס3ותיגו ללכסון גנוניס"יכ

 סננסימ )נעך רמו לסיגו "ת סיום וסקעןע)יוגיס
 סגקר6 סט)יון כעלס יומכ ססו6 מקטן דוד0ו6
 6ס (~Ok סטיכ וסול ' כנוסר כננכ61ר נסורקן

 )6 סי' מנס פקען 6מיכס ככול כ"6 מנסת65ו
 תמיד )חטוי סי' ננרנ)יס ס) 0ננדרנס k~rnת65ו
 כמסר' סונטיי כילת ער כתחתוגיס ססטספסעכור
 מוס ת65ו ו16 (ס )חסוי ח5טרכו )6 161כימינו
 כעוקרות )חסוכ דסייגו ם)מע)ס מס ")סמירנס

 )כקורס כו' ימים מגתים ננקן וימי י~לנמר4איך : וסכן כג") סקדוטיס וכממותע)יוכיס
 וגר6ס סגיס שתי ננקן )כתוכ )וסיס

 ככ) כסייגו כרוחניות סנסמיות ולקטר כ"ס)ססי"ת תוויי )עכוך 5ריך ס5דיק דסגס סרם( פ"ר)סרט
 נטמי דכר כ) ומן וטתי' 6כי)' מן סעוטסדכר
 ככוונת סע)יוגיס (nltSID )ננעלת כוונתו )סיותגריך
 "כילתו )סיות 5ריך )מטס ונס ' ע)יוכיסימודיס
 ' ו)מע)' )מטס כפוקס עכוך' סי6 וגננ65 .כקדום'

 . יום סיוס יקרם ו6( 0ימיס כ) )סתגסנ 5ריךוכן
 וזמו - יוננו (ס סטין יוס קרוי -D1k 6ין )"ו6ס
 ר") כימיס כ6 (קן ו"כרסס כבכרסםסיפסר
 נמורי קדוט' %6 כ6 כקרוט' מתלסנ טסייכימיס
 נזקן ויסי וסו : חכננס קנס (ס IPr)ננדרנת
 טיניע "תר ור") כסו) סירוסו סנתיס יגייסטיתיס
 עכודתו ~t1Pnk סוף 6) סיכך nhr )מפרנסס5דיק
 נננור ויסי' כג") כסו)' ענודס מסי" סימיסם)

 . יתיר' )מדרנה עוד ינכס 6(י 61ת וכמדרנ'כקדוס'

 ומרע כמו ניקוי )פון פרעך - מובס וסרעסדסייגו
 טיוכ) ע)יוג' ססנס )ו טגתנ)' דסייגו ס6ססר6ס

)ססינ
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 %48אלימלךמקץ נועם*ש8
 רנו( 31(0 . ע)יוגיס ועולות נדונות סכנות)סטינ
 ננעו)ננות ססנס וסיף כגכו6' מסריס 6' סו6 וקוסח3וס

 לסטת ממנית נסווס סכתוכ וסכר ' מס' 6'סע3יוגיס
 קותו סמעככיס סחוסים כ) ס6דס גנן תסורססיגס
 )ו סגתנ)' סכתוכ "נגר וככן ע3יוגיס סטגות3ססינ
 מעניגי ונוכר) סננוסרס ס5ייק כיוננת "כ3סח)וס
 חוסיו וקיןעוס"(

 כעגיי
f~k-1D 'rh (תנגיד )ססינ יוכ 

 סיקור ע3 עוננד וסגם ימן. כין פר נין ט)יוניססמנת
 סע3יוגיס. הורות 56) תמיד עמידתו סוס ס5ריקסי'

 6ת )כנות יכו)יס "גו מהין "ור )מון סו6סיקור
 ס6ו(ן 6ת )מכר כרי "ור כסס רק סע)יוניסספו3ננות
 דכר יותר טסות סטור סי6 )ססנותיגו סחסוככרכר
 סע3יוגיס )עויינות רם( סו6 יהור מ) ומיו"ד ה5)יגו'חטוכ

 עוס"( טו3נניס 5ור ד' כי"ס כי כננם"ס כיו"רסגכר6ו
 סי16ר מן ופנס : כיו"ר גכר6 ועוס"כ כס"קגכי6
 עוטם טס5ריק סירות רסון סו6 סרות סרות סכעפורות
 5דיקיס נווני כמס טיט סכתוכ וננרמ( ומ5ותסירות
 כסגי 6חי(ס )1 ים 6חד סכ) )תכירו רומס 6חרטלין
 מעוסק ' סע)יוגיס גנדרנות ממכעס 6' כעומסעווננו
 ומעוסק )מסגם- סמיוחך כעולס החיותו )טמסכמסגם
 6מר כ) וכן )ת)ננוד סמיוחך (OSID ג6ח(גת)גנוד
  )ימודו יסי' ID1h כ6ח' גימודו ועגינו דרכו 3פיולחד
 ג) וכן - מדרנות מ(' 6' כעולס החיותו סו6כן
 ככיוס כעולס "חי(ס )ו ים 3סמ' יעכס "סרדכר

 ננר6ס יסות : דכר )"1ת1 סטייך ע)יוג'מדרינס
 6ור 6סר )5דיקיס מרקס יסות רנו( עטרוכריקות
 סגיו' תקיר 6רס חכננת 6דס כ) )עילי תקירסגיסס
 טסו6 רק )מדן היגו 06 נס רננ( כסרוכריקות
 כסרו 6ת וטומר יכולתו 3סי כיוסר פ5מומתלסנ
 כסרת מ"ו עושתיו ע"י יתקתק) ס)6 כריקטיסי'
 "מי(תו (ס נס ספיקר טסי" סקדוס סכריתטטוננר
 קטן "נר ח(") מרמזו חסו סע)יוגיס ממדרנותכלחד
 )6 כמס"ס רעע ססי' קומר ים שכע. רעע כהדסים
 סו6 06 נס וסייגו ס' דכר )סמוע כ"6 33חסרעכ
 תמיד כתורס )עסוק מיוכ) )נגרן כ"כ מהילורעכ

 ססו6 ס6כר 6ת טומר Dh סכע )סיות יכו)העט"כ
 כגסים. מססתכ) וסעיליס ס3טון וכרית ממעורכרית
 סכרית סומר היגו הס מוס ססיסוך רמ( רעכהכע

 נססתכ)ות טוגות nlhnlv1 נני6ופיס ח"ו עגמוומטנה
 יעננ6 ידיסס ע3 "סל כרומס דכריס וסהרגגסיס
 הנע סוoh 6 ננועי) (ס מס סקודה כרית כסרו6ת

 סק)יסות ינ)עלו כי ממי רעכ סו6 6עס"כ .נתור'
 גססו 6ת והטמור מהוד )מתהמן ס6דס ו5ריךמ"ו
 מרקס יסות ויסי' כג") כצרו "ת יטמא ט63 נטרופ"י

 ננדרנות מ(' כ6' סג6ח(יס מ5ריקיס כסרוכריאות
 6סנ' 3סס יט טס5דיקיס רמ( כקמו ותרעלס .ע)יוליס

 סכתוכ והמר החוס )' כאחו . )(ס (ס ו6מו'וריעות
 6חרו' סרות סכת וסג' הדס. כגי נ"ט ים (סוהעושת

 )סי 5דיקי' כננעס' ננעטיס' 6סר רסעיס סיס רמוכו'
 סרות חסו - כנכס תועכו' וסכע - 6רס פינירקות
 מעליס "מריסן עוצות רטע ננעסס "תריס סירותאחרות
ohגנן ר") סקור נון קטיפות: )מעמי רננז 6חולייס 
 ננטננהיס oh קניסות ננטסס ח"ו עוסיס תורס ם)סקור
 פי' נירכס רעות סכתונ והנזר - בעכירות מ"ועומס
 הדס כגי )עיני כ5דיקיס on5D עוסיס טסםמנס

 פגיסס וסכרת 6וס )כגי )ככס תוכן יודעהעס"כ
 סרעיס: מעמיסם "ת )סכין )נ נותן סססי"ת נסטגתס
 כג"3 סנסר 6ת סק)ק)ו כסר ודקות מרקס רעותחסו
 )וסר ס5ריך רננ( )פקדון ס"וכ) וסיס יוסף סומרונסו
 )קמר כקזוסס סיסיו סגסמיות עניני ככ) ננקודננקור
 וינוור טיסקוי מס טעי"( כוי כג") כרומניותנימיות
 ג6ננר ונס ' מקיים וססי"ת נחר טס5ריק יקום כן6וננר
 )מוסר ס"דס ס5ריך רמ( )קמ5יס סקרן ותעםטס
 סימר כמסר ן6ית6 כננו וכיקית קגנ5גות ממדותמאוו
 ,6ת 6ין קמכן מיינו כיקי 6דס יסים "ס חס)רכינו
 ח6ת 36ס מהכר אמרת רק כו. )כרס סרעססננדס
 הכיקי המסר הי ע"כ דכריו וסוף כו)כס ע)ע)תס
 ס6מיתיס סמתוקיס וכריו סם עיין ס' עוכר)סיגת
 מכסס סקמ5גות נידות 6ת סכע סגי כטכע סקרן"ת מתקן סיס יוסף כסייגו כו' סקרן ותעס חסונהורך:
 nhr 06 ממדם גמ)ט olh )ך 6י1 כי )קננ5יסוסו
 קלתו ק5ת 6סס כסס 6סר וים ננק5תו נו ים כואו)6
 nhr* ממרס עלמו 3ססיר ס6דס ו5ריך ננסקמ5גותדכר

 מ3ס וסרעס ינניס טלתיס ננקן ויפי וכשכמראשך
 רמוס קדוסס טסתורם )ומר לוכ)כוי

 וסקכ"ס )כ)ותילו ע)יגו o~ln1D 6סר סוס סמר נקותע)
 כיוס מיומים יחייגו סכתוכ פ"ס וסוף . מיוםת5י3לו
 ימיינו טססי"ת דסייגו )סגיו ולחים יקימגוסט)יסי
 כככין סייגו סם)יסי וכיוס : חורכגיס מטנימיומיס
 יקימגו כינניגו כמסרס סיככס ס6חרון סמקדסכיח
 כסוף ר"3 יפיס טגתיס מקן וגסו . )סגיווגחים

 חומס: ומרעס ' ס(ס סמר סנ)ות דסייגו ימיססטגתיס
 6כ3 : פרעם כטס גקר6 נגירות סמחדס מנךרב)

 רק ו6יגן כטלין נוירותיו וכ) מירס מבינגוסקכ"ס
 n1SID סיקור מן וסגס . חמס ומרפס וגסו -כח)וס
 )תקן תמיד ר51יס סיו סמכות דסגס כו' פרותסכע
 דסי6 סטכיכס 6ת )סערות סע)יוגיס מדרגות הנע6ת
 סר6סוגיס הכות כדרכי )י3ך לדיק כ) וזריך סכע:כ6ר
 ס) מנמתו כ3 סי' וקם לדיק יסו) טכע כיוגסו
 סו6 וה( וקס סננררנות סכע 6ת )תקן סו6ס5דיק
 6תך נר מי כמ"מ סוכן )מון סוט יסוך ט)ימס.קומ"ס

עזיך
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כד 448אלימלךמקץ נועם**8
 רם( סו6 עולות סרות הכע ומגס וזמו ים%עליך
 )תקן- 5ריך סס5ריק סטכינס גתיקון מדרגותלמנסס
 לחרות דסייכו ס6חוס סו6 ועיקר סי' כ6חוותרענס
 6הרומ סרות מכע וסכ' * סג") לתקן יוכ)עי"(
 6ת מרמו סקרומס מתורס סיס . 6חריסןעולות
 נ6י(ס מלידס יסו) 3כ) מקוך )סטתננר ט5ריךס5דיק
 תנויד וסיף מדרנות 1' נ"כ יס דכסקליסססס)ות
 וגסו : ח)י)ס לסכסי)ו 6רס ס3 ננ6חוריועומןות
n1SIDות6כ3גס ו(סו : ח"ו סקדוס' )טרוף 6חריסן 
 עורסיס מ"ו סלסעמיס ר"ל כוי סרעומספרות
 * קרכגס 6) כ6ו כי גודע olhn ' hSIסקווסס

 6) ח3י)ס סכטרף ו6ת )דעת כ)) מרנים ודייגור")
 כחלונני ו6ר6 : מהוי "סר 50ריק הריך פ"כסקליסות
 ססרגסס Sh רוז 6מד כקנס עולות סכ)יס סכעוסגס

 6חד כקגס נ"כ )פיות זריך olb ס) ותתןוסמם"
 יכף) )כ3 נוו) סימור כן נס 51ריך כהמיותדסייגו
 1)ססגנר 3סוסר מפסיו ככ) ס6דס זריך )כן כג")ח"ו

 : וק") מסקדוטס ימסוק)כ3
 )סתור חמוס תסננע )6ננר פקיך שננעתירעלני

 כמקוננות )מרום נקריס : יוסף ויען :הותו
 : חלמנו חלוננו כסתרון 6יס כתוכ סמסקיס סרס)

 סיגוי )סכין וזריך סתר כחלומו 6יס כתיבוהמ"כ
 כסתרון 6יס )גו ויפתר נ"כ )מכתכ )יי דמויסלמון
 )סננטקר לוי כטס5ריק דודג' לסרם וגריס :חסוניו
 סנריך לחרת סססעס 6ו סרנסס 6דס ע5 טמע6יוס
a1hiקותו )סם מקטר 6וי . רחמים רכר 5"י:ס 
 סעו)ס 6) )ו סנריך סדכריס ונווניך בנססו6רס

 כפתרון 6יס סמסקיס סר ו1"ס סדכר לקותוממיוחד
 ןכריס ד0ייגו כסתרון סיס טגנו טה5וס כ)וננרחסומו
 סי' יוסף 6ך )סתרון 5ריך וקין סתומים ו)6ססוטיס
 סרכריס מע)' וסי' סח)וס ם5 מעליון מסורסיורע

 סר ט6ת יריך סי' כלסר ר5ונו כסי )סותרו)סורסו
 כגו SD יסיכו סננסקיס סר ו6ת יתלוסוס6וסיס
 )מפל' סינרים מסמיפ ס6תס סי' כו' ח)וסתסייע לסינר כו' סננעתי סרעס וו"ס כננדרסכד6ית6
 סייגי כלומר כלטדי כו' יוסף ויען כג"))סורסו
 כלעדי 6ך כג") כגפפי סרסע גסם לקמררו5ס

o'~Sh6סר 6ת כו' פרעם חמוס סרעס 6) ייסףרי4שבמרש : וסכן כו' יטנס 
 סרות סכע ' )סרעס מניד פוסס6)קיס

 סדכר סו6 כו' סרקות סכ)יס וסכע - כו'מעוכות
 מרפס: 6ת סר6ס פוסס ס6)סיס 6סר כו' דכרתי6סר
 יוסף 6מר מרעות טכסיס כטבע מס תסגי )דקדקוים

 65 סטוכות סכ5יס וכסכע רעכ מגי סכע ימיוסרעס
 סו6 כו' סדכר סו6 ועוד . ססוכע סלי יסי'6מר
 ועוד - )סרעס מניד כו' 6סר )1 6מר ככר כימיותר

 ס") כו' סדכרסו6
 ליס הכע מגס 6מר )ננעתי

 ירע כשת ומנס )סרס וגר6' כו' נדו) סכעכקות
 ירקותו יר"ם כעכויתו ס6מת כדרך סוכך ohס6דס
 סו6 6מר ככר וכ) ריקם מוורין ורכוריו תפלתוסטין
 ע) תנזיר וננ5טער רו6נ וסוך : כירו מ5)ימ ר'עומס
 כחננתך סדריכגי ססי' ו(סו יטרק) וכתות ססכיג'נקות
 0ו)ך ט6ני 610 סכן ס6דע דסייגו )מדלי ר")ולמדגי
 ונס ישעי 6)קי 6תס כי ס6ר6' ע"י סלמתכדרך
 נקות סייגו רייקך חותך פי' סיום כ) קוויתיחותך
 סחני 6רע כטת תמיר סיוס כ) עלי' לקוותססכיל'
 שוכות נורם 60מיתי ס5דיק גמ65 - חננת כררךסוטך
 וו"ס : רפות )ממטיך יכו) רט 6וס לסיפך וכןלעולס
 כניויס וקסיס רעים דכרי' ר"ל )סרעס סניך כו'6סר
 ס3)יס סכע יסייגו - נידים )מון סניד 3סרעס סייך(ס

 נניעוס כו' סדכר 610 : סרעכ סגי מנע יסיוסרקות
 6ת סר6ס עוסס ס36קיס 6סר )כד (ס ר")סו6
 6דס ע"י סינף הסטרי כלתי ספונות 6נ3 'סרעס
 סרעכ סני יסי' )ו הנגר סרקות כהכניס %כן 'רע
 6מר )6 סמוכות כמכניס 6כ) . כנ") סדכרוסוף
 כהות סגים סכע סגס 6מר רק ססכפ סגי יסי')ו

 * ידי ע) כ"6 ידך ע) )6 6כ) נדו)טנע

 סמלך מדוד ר") כו' נ6ננתך סרריכגי י4שכמרש4שך
 יתנ6ס )כ) ע5מו ע3 מחסל) סי'ע"ס

 ססכ) 3סכיז )כ ססי"ת )ו מיתן כטנודתו*4נ%:ס)נו
 כדרך )ילך )ו עוור כרמנניו ססו6 יתנרך מהתוסו6

 pSh' 6תס כי ולמוגי כקמתך כגי סדר ו(סוס6מת
 . כג") קוויתי ס6ותךיספי

 ויהמר כו' חלס 6טר סח3וננות 6ת ייסףריזכנר81
 וכי נדוייק היגו גכ6ורס כו' מרנניםנסס

 6תס ננרגליס )סם יקמר סמלומות 6ת סוכרנסכי)
 מסוכי

 עגיי
 ססי"ת דסגס וגראס . 3(0 (ס וטייכות

 סעודיות 3כ3 חיות יתן סס5ויק מתני )ס5דיקגתן
  )כוך ו' 6תס ו(סו : כו טיס ננמעל הלקי מלקנכח
 ומחי )ומר "S~k ד)כ6ור0 כונס 6ת ננמי' ו6ת0כו'
 ק6י k~ra גראס 6ך : 6ך)עי3 ק6י מסרי כוסס6ת
 מזק ססו6 ו6תס כקלה ס5דיק כזומר סטייק ע)נ"כ
 חזק ככח טס5דיק ור") ססעו)ס וי"ו סו6 חסנומך
 ססמיס 5כ6 ועי"( סעו)מות כ) 6ת מח"6)קיס
 )עקמות DDn1 חיות גוחן ססו6 כיון סי' ננסתמויס)ך

 געוס"( סליו מססיעיס סס נס r"'Dספגיוניס
 סכגעס )' סו6 ננסתמויס 3ך וגסו סגטמיותסססעות
 דיוסף וידופ . בעולס נסססיע ע5מס מכגיעיסססס
 סע)יוגיס )עולמות DDn1 חיות וגתן שיק כגנורנתסי'
 רמז כוככיס עפל וסחר וסירת סססמם )1 ח)סולכן

 )עו0"( 6)יו )הלסיע )ו מסתחויס סע)יוגיס)פולות
כג")
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 148אלימלךוישב נועםעשש
 ויזכור כתיי ולכן - מיות )מס גתן ססו6 ע"יכנ")
 ננסתחויס כוככיס עמר סלחך כו' סח)ומות 6תיוסף
 ססס 6)יו )סספיע לריכין ססס ס(כר דסייגו :)ו

 מעילה שליו ננססיעיס וסם כוככיס עפר )6חדרומ(יס
 פמתס רנ)יס נעטון 6תס תרנ)יס 6ננר ו)כן :)תתה
 רנ)יס גקר6 סעוס"( דסייגו )רננים )סספיע5ריכין
 ס6רז ערות 5סס וי6ננר לנלי מדוס סקרן ס"סע"ר
 סנסמיות נורך )ררות כהתם ס6תס פי' )ררותכ6תס
 ס' טוב ויסו )סס )סםסיע כרי סקרן ערותסגקרה
 5ס5דיק: סים 6)קי סחבק סו6 ס' טוכ סי' כו')כ)
 סעו)ננות גקפעיס מע"י סעו)ס )כ) סו6 )כ)סו6

 (l'aD ועי"( . ות"ן ד)תת6 התערותך ע"יסע)יוגיס
 כועסיו כ) SD ורמציו . סעסיי' )עולס )סססיעת"ד
 ססי"ת סיס oh כי כ"ס סכורה ס) סרחנניס (ססי'

 )קכ) סמעסס כעז)ס כח סיס )6 גנססיעכעלעו
 )קכ5 וגוכ) ננ"ג כעסין מלדיק ע"י 6)6 'סספעס

 ססקכ"ס ננס סכ) : )כ) ס' טונ מבשכמך*כשך "סספעס
 סננטגיס מ"ו הסיגו בכונס סכלעומס

 כועסיו כ) ט) ורחמיו היפ"כ . )טועתו סו"ס6דס
 והכותו )לרמו. כדי )טונתו נ"כ סו6 ססעוגסס6ף
 ממגו ונוט) עגיו מרמס סוDDh 6"( עוס"כ)חי'

 * ירומם ועות ומודם )ו ומומן וספוגתסיסוריס

 )כהורס כו' 6תס מרנ)יס )סס ויהמר וכשלמרש1שך
 י6ננר ס5ריק יוסף וכי )דקדק פוךים

 ס5ריק יוסף רסיס ונרה' ' התם מרננים סריגורכר
 )עויינות ממסיע מסיס כג") נדוגם כנודרנססיס

 סר"ס ווס סתמתון )עלס סספעס כ6 ועי"(ע)יוניס
 קמם וטכס 6)ומי' מ36מיס פגמנו וסגםכחסומו
 ננרנ5יס ההיסס ויניר : סרגסס 3סספעות רנו(ההומתי
 כבפרנס רק נדו)ס כננררנס 6יגכס 6תס כסונ"ר6תס
 6ת )רקות מתחתון מעורס דסייכו ננינ)יסקטכם
 סכ6יס 6דס כגי גנדרנות סיס סי' (onh סטרןערות
 ח"ו סרעיס מעסיסם ע) כ"ט 6ת )סוכימ)פוקס
 כ16 ועכוביך 61מרו * סקרן ערות 6ת )רשתחסו
 שתכריס סלו נרוסס כמררנ' נ"כ ס6גחגו 6וכ))סכור
 6נו 6ין : נורג)יס עכריך סיו )" סנסמיותתאוויות
 נדו)ס כננררנס כחנו 6חד 6ים כבי : סתמתוןננעו)ס

 1 וק") עניוןכהחרית

 ג"5 כו' יוסף כיתם סוכמו כי ס6נמיסךירש~שך
 דרך 6יך ימרס וסגסנס סננוסרע"ר

o'n)heיום ונחרדת וחרריס סיר6יס כסריס 
 סמיתס יוס (כרוגם ע) ומעריס תמיךסקורתס
 חנניך ,:ס r"'DI נעוס"כ וסחט6יס מעוולותועונם

 ועכקסיס חט6ותיסס ע) ומתוודיס ומתמלטיםכתמוכ'
 ר"5 ס6נסיס ויראו ובסו יתעכס סנורה ננ6ת נפססע)

 סולו כי כחומוס תנייד מתייר6יס כסריסלסיס
 טוכס 56 5נ6 חמן סיום סניע סמ6 סי' יוסףכיח

 ססכ מכסף רכר ע) ויצנזרו : יוסף סגקר6סע)יון
 6סר סנסמיף סתהוויו' כ) רכר ע) פי'כ6ננתחותיכו

 5מ65ות סחוננר 56 סכ) 5ססיכ כפוס"ז ככססנונכסוף
 פי' )מתנו)) מוכהים לחכו . יתריס כננ6כ)יסמכרס
 ר") ע)יכו ו)סתגס) : ח"ו כנצנו) )כ6 מוכרחיםליס
 ננסנ3נו) ננתיר6יס ס6ינס olh כגי סים לפטרננסוס

 5(ס ' )סכיסס טוכ סעוס"( מנס כמותרססיתנ)נ)ו
 סנונו) יפיס oh יורע מי 6כ3 ר") עצינו ו)סתגס)6מר
 מפי) סיסי' דפיינו כבפיקס סנ)גו3 יסיס 6ו)י .)טוכס
 ננוכרחיס וגסים נדו) וכספקות ודוחק כעניות כנצנצווכווי

 וסתומך סנוף סי(דכך עו נצנו) כתר נקנו))סתנ)נ)
 ו6ת )עכדיס צותנו לקחת חסו סכורה )פגודתנ"כ

 ענד )סיות וסמונור מסנוף גס סיקמ ר")חמורינו
 . "רם ס) וסוסו ססכרח סו6 סוס כ"ס )סכורהג6כנן

 סננע)יס 6חר ר") יוסף כית ע) 6סר ס6יס 6)וינסו
 ננתחי)יס -Ok הזי סג") כ5 הת ווכרוגס )נסע)

 6) ומתס))יס וק)קו)יסס טוגותיסס ע))מתוודות
 ס6יס 6) )הפיכס מנסס וינסו חסו יתערססכורה

 ע5 6סר ' ננ)חנוס 6ים ס' 6יס סנקר6 סקנ"ס(ס
 ההיו וידכרו . כעוקמות ננכה )מט5' ססו6 יוסףניח
 פתמ ססו6 מפוקס כוס ססס כעוד ר") מניתסתם
 הדמי כי ויאגור - )עו)נניס מגוחתס כית סכית6)
 ננתוודיס oon ר") 6וכ) למכור כתחי)ס ירדנוירד

 סגמכר סכווג' )מען )עוס"ו סיררגו כחננתרכס"ע
 ומהגריס וסתענוני' סנסציות תצוות רסייגוס6וכ)
 תסי ו6) לדיק סוי קותו ומסכיעין ככ"ננר 'יתיריס
 6) כהנו כי וסיס : ססכועס "ת ע)יגו וקנ)גורסס
 ונסתם ))ון ננוון כית 6)ה ס6יכו סעוס"ו ר")שננוון
 הים סכסף וסגס וסכטן סכרס ר") 6ננתחותיכו6ת
 - סמוננר כסכי) תהוותינו כ) סיס ר") השתחתוכסי
 כחיגו ככ) כתסוכ' גסוכ ועתס סי' כידינו "ותווגסכ
 סיסים 1גתמ(ק י") 6וכ) )מכור סוררנו 6חרוכסף
 סס גני ירעגו )מ . קנוסות תקוות 6חריס תצוות)גו

 )גו ססי' מתהוות on~h נס פי' כהרתחותינוכספינו
 נרם סו6 סילס"ר לנחננת 6)" יריעס כ5ה נ))סיס
 5נו וכפר וס5י)יגו גחלו סוסינו וצחרי וקת כ))גו

 גכתנ 6יך וקסם - 56י כ6 כססכם כו'ךי*שכמרש * 6מן מט6ותיגו כ)ע)
 כ6 )6 כסרי ספינו דכרנתורם

 מיוסף ידוע דסגס ונרפס - 6)יו ס5סססכסף
 סכסף כ) 6ת יוסף וילקט כננס"ס סכסף כ5)יקט
 כד6ית6 יסרך) כסכי) ))קרס סיס וכוונתוכו'

כנעץ
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 יוסף עכר )סם הנור וכך - מן 6ו5רות ס)ססכנננ'

 Sh' סכ6 מכסף כ) סל6 ר") 6)י כ6כססגס
 )") 61"כ כסכי)כס סכ) כססכס סו6 סעו)סמכ)
 ססס מכמס כורך )סס סימר רק טוכססכסף

 : וק"ל כותתו יכינו)ה

 % אנש מרשת%

 לקרוס . הרוגי כי ויהמר יסורס הייוריגש
 עכרתך וכיר"תך כשסייס סססוקלמרוט

 רק יר6ס טוס כ1 טייך 6ין כ"ס סכורה דסגס -כוי
 ~hS טגנתייר6 יתעלס )מטס )ו יט ספתסיריוס
 ס6רס 6ת ט6וסכ הסכתו מח"ח מהדסיחפץ
 3ר61י1 )כ3 לסטיכ יתכרך דרכו כי כהמריתו)סטיכו
 סי6 כ"ס סכורה ירקת וגננ65 ימת". ט)6 נתירהולכן
 נ"כ סו6 )6רס במעגים סעוגס וכן 6סכס מתוךירפס
 כיסורין ננ5רסו סו" : כהמריתו )ספיכו סרו5'נגממת
 וכיראתך ונסו )עוס"כ סטוכ )קכ3 סיוכ) כדינעוס"ו
 ס6דס הסכת ננתוך סי6 טוך ססיר6ס כמו פ"עכרתך
 6סנס ממגנת נ"כ סו6 )6רס מענים סהתס עכרתךכז

 סברס כי ' מורע כן ימינו )נוגות : נ6מריתו)סטינו
 תתוך יראתו ססטי"ת כמו יתכרך כמדותיו )רוקהריך
 הסכת מחמת כזו יר6 )פיות 5ריך סקוס כן6סכס
 נגממת )מפוק ר6סו ט) מורץ סיע)ס יתט)ססכורה
 וימריד יחע6 וסביך כ"ס )סכורה ט6וסכ6סכס
 כירטס סוט סדכר סטורם כי ח)י)ס יתנגוהסכתו
 סוייגו ונגס 6כ) - רובות סעיגיו גנמס 6)6 סייך6ין
 הסכם 6כ) ננתיר6 ונמס כי יר6ס סייך 6יןגראס
 סריגו וכר 6סי)1 עלמו )בייר יכו) וכף כ)כסי6
 סרו6ס כוודאי 610 כ"ס סכורה ובכן כ))גראס
 מנוסקתו נוד) 6ת גחכו )נייר ס6דס ובריך נרססוסיגו

 רכס הסכם )ו ינ6 ועי"ז י"ת וגס)הותיווגורבותיו
 ס6דס יכה סכמחסכס נס וננס - י"ת )סנורה.כלנו
 נ"כ 0י6 סממסגס כי קן )6ין גדולות ססנו')ססינ
D~h- כעכותות ע5ננו )קטר ס6דס הריך וב"כ 
 ח)י)ס )מעוה סיר6' )1 יסים 6סכס ומתוך6סנס
 חסמורו סיתומי 6ת סי' וזמו - חלילם 6סכס ימרידסן

 ז0 ננס תימויו שבנתי 6ת )ונזר )ו סיסו)כ6ור'
 6סנס רק סו6 - ' - ו~י6'כיססכת סתוו"ין:כס)

 סמק ינני )קטר הריךוס6דס
 סחו) ימי כי נטני

 : 6סכ' ננתוך )סיות ייכ' טסיי6' וכתכנו יר6ססס
 סמנת פ"י סמו) ינוי מונים 6נו זס מכעסולכן
 )קמר כרי ויום יוס כל וכן כטכס ר6סון יוםסיום
 6סכס יסים סמו) כימי מנס סחו) כינניסטנת
 6סנס תתוך סי6 וכאסירתי . 6סכ' מתוך יר6סויסים
 מדרנוח כן נס סס כי סכת גסר6יס סמק ימי גסשי'

 סבכת כי פ5מו סמכת כמו היגס 6כ) :6סכס
 ממתת יר6' סס סמו) ימי 6כ) )בו 6סכ0 רקסו6
 בפסוק רמז וזס . סכת מקלת כקרץ וזס6סכס
 מחול ימי סייגו מכתות סגי ר") כו' מכתותי6ת
 ככ"ל סכת נ"כ גקר6ין סמו) ימי כי סמכתויוס
 כמו ס6יגס )סריות סתווין ככס) סמו) ימיוננרננז
 פ) רמז תסנוורו 6סכס כולו ססו6 ענננוטית

 דעיקר וסייגו סדכר 6ת סמר ו6כיו כמוסממסכס
 מוס )גו וסיו65 בג") כסג כננחסכס סי66סכס
 )ממטיך כרי כסכם סמו) ינני )קטר 5ריכיןט6גחלו
 6סכס גנתוך hy' ויסיס סמון ינני ע) מסכת6סכס
 )גו ויודיע סססי"ת ר") סוןע כן ימיגו )מגו'חסו

 ר6טון יוס פיוס שסגת עם סנזו) ימי סלננג'כרחמיו
 מדת- כמו 6סכס מתוך יר6ס טיסים כרי כףכטסת
 סי' וזסו ס6דס 6סגח מתוך 0י6 טירחתוסקכ"ס
 ע) ימו סרכי רסס מרין נס ר") 6רגי כיויקמר
 וסכ) עכרמך וכיראתך כג") )פוכתי ג"כ סו6סדין
 ס' כרוך )עוס"כ עוכ סכר )מגחי) כדי )עוכ'סו6

 : IDh1 6עןאעורס
 )ומר ים כסרעס. כמוך כי כףיעם יאמראו

 ג6מר ו)6 סכתוכ דסמסמקמר
Shע) דקקי )ונגר גוב) סתע6 6)יו רק גס מי 

 : יסודם גקר6 סס5דיקסקכ"ס
"101 

 6)יו מנים
 הדוני כי ויהמר עלמו SD )סתפ)) כתסי)סית"ט
 חסדך תנדו) חנניו רק כעכרך 6יף ימר ו6)כו'
 ס" כסרעס כמוך כי מעסי החר תדקדק 61)עמי
 6ת )כונן 6ססרי סכלתי מהחי ענני תדקדק)מס

 )עלות ננמטכתי תחזק ו)פסמיס 6חד )דכרנוחםכותי
 5ויקיס כמדרנת סע)יוניס נדקות )מעלותכמחסכתי
 ו)סעמיס ננקייס וסקכ"ס נוזר סס5דיק כמוךפסס
 כסרעס תעתועים מבטס רמס ו)סכ) עחסגחיתחוס
 ~ס פ) וכי )ק)יסס רם, טסיה עול"ף צותיותססו6
 עמי עמס )כן מעסיו 6מר )דקדק עיניךתסקמ

 מסוק )סרס וגקדיס כו' יסורס 6)יו וינס י*שכמיאהיך * וק") וחסד5דקס
 6סיסיס )6מר כו' יעקב וידר וי65סרסת

 חמוס וסוף כו' עטר )י תתן 6טר וכ) כו' עמדי6)קיס
 כ"ס ססי"ת עם מתסס יס6 טכ6כות ננוכחר מע"סדיעקנ
 )ו יתן כסרסן ס6ננוריס מעוכות כ) )ו יעמסכקטר
 וגננן סמם 6מר ע"ס סמקך דור רסלס ל") 6ך 'מעטר
 כנסירות מ6ירס כססי6 טסטמס כננו ססי' י") נרקיסד'
 ע"י כ"6 הורס ו)קכ) כס )ססתכ) 6ססרי כצתינדו)
 כמו )סממם ומס כסב" סמו55יס מכית מצוגי דסייגומנן
 )ססתכ) הורס סכ6ת )קכ) יכו)יס 6גו ועי"51)
 סרחנרס נור) מממס כ"מ כ"ס סוי"ס ססס כן כמוכס

 סרפפיס סטפעות )קכ) כהספרי ס" )הוסקדום'
סנ~*ס

--
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 ס5) ססו6 6)קיס(ס ידי ע) רק וסקיתססנרייס
 מקנביס 6גו ירו ט) נ"ס סוי"ס סם סרחנניס)ססס

 מננתיק סס5דיק וסייגו וסקדוסס סרחמיססססעות
 סוננרך ס' חסו ' )רמנניס ושכגיסו וממסכו 6)קיס)סם
 6לקיס סטס ססו6 ס5) וגס סי' 5י)ך ס'סרחמיס. טס כ"ס סוי"ס סטם סו6 יטרק) מסומר סי' 5י)ךס'

 מות געסס סו6 נס כ"ס סוי"ס )סמם ס5)ססו6
 )סמור מסכים סו6 ונס סמתתיקו ס5דיק ע"יסרממיס
 6)קיס יסי' oh ע"ס הניכו יעקכ ט6ער תסו .מותגו
 כורך וסמרני . סהמתיקכו עמדי סיסכיס דסייכועמדי
 )6כו) )מס )י  ולהן כג"): )סומר )י יסי' סו6 טנסכף

 )סנוב רמות גיתן 1)כ! רילים  להרסיס  סגספיותדסגס
 פליילי וסהר וסם"  %כיבס  רסיילו  בסנני ננעכיכילעוס"(
 קרוסות גי5ו5ות מסם ויו5י6ו  פס5ריסיפיפחיסס  לריגפתי

 ס5ריק רסקי סי' )6 (6ת 61)ו)י ' סקדוסס 6)5סכניסס
 וסדכיקות מסקדומס 6מת רגע 6ף 1)ססריד5סססיק
  סקדוסס 6) )סכגיסס כדי רק נטמי )דכרי 1D~Dולסטות
 רם6י 6ין ומ"ו ננוניקותו ק5ת ו)ספסיק )ירד ק5תרם6י
 סו6 ועיקר סג") סכווכס 6) מעע רק עלינולשפריר
 )6כו) )חס 3י וגתן ונסו ודכיקות כקדום' סלמו)6חו(
 )6 שח"ו  פ"  4כי  ליח %ל  לפלוס וסרתיסקוסן
  סגי5ו5ות  ס6ו5י6  רק פי"1  פססריסס 6s~hסריד
 כסקוס טכסמיס 6כי 6) )ססיכ ומיג נוסססקדוס'
 מכהן מן") תמדו כו' עמר לי  תחן %מרוכל

rlr)nk"(ס מס 1)כ16רס : גנחומס יותר  יוזכו  הל 
 דרכינו ולסי - מכותן )ומר )ו סי' סמכ(נ(סוסון
  רסיילו  13יון  t~cs  סוס וספכ(כ( כע("סיכוער
 דכרי  6)  פסרליסות לספסיס %"פ פלוססס5ריס
 מכ) ימסוק ס)6 ר") ממומס יותר  יל31ו 6)סנסמי
 כסקדוט' יסקר ח)קיס להכעס כסייגו מעפ רקוכ)

 רננו )מסוק רסות )ו גיתן חנניסי חלק רקודכיקות
 כג") סקדוס' Sh ויכניס יעלס (0 ונס מועעדכר

 ע"ס 6כיגו נויעקכ סנמ' )ס ויקיף כב") ב"ק)סערות
 )6 נסמיות מעניגי רסייגו )י תתן 6סר וכ)ס6מר
 6עסרגו עטר הסו כג") מפע כ"6D~h 6טס
 נ"כ רם( חומס נכתכ ומרץ כג") מומטדסייגו
 nllpo' 6ל ג"כ )ך 6ע)ס סוס סמעפ טנסכדיוריו
 (רע )כס ס"6 יוסף ו("ם . )סקדום' רמו  עפרכי
 וקמר סמ5ריס 6ת ומנייר מ) סי' דיוסף ידועכי
  לפס  תפפו ס)כס סעוגדות דסייגו ס)כס ס(ריע')סס
 )סרעס חמיסית וגתתם : סטכיג' סי6  6מרוכ'ס"%
 חלס רק תפו הל גטמי  לרכרי  ע5פיכס  כסחפוסי'

 )עניני )עוס"( רת! מעורף 6ותיות OD~D  כיספיתי
  3סקרוסי  סתט%רו )כס יסי' ירוח והראפ 'בשפיות
 61ח"כ . )נמרי תססיקו ול6 נסקדוס' ידות הרכעותהמנו
 כי ויסנור יסורס 6)יו וינס וגסו . סקדוט' 6) סכ)תכניסו

 ססנותקתיו דסייגו 3י סו6 הדגי טססס סי'הדכי
 חרון )ידי )כ6 יוכ) ט)6 כו' 6סך יחר 61) :)רחמים

 : וק") )רחנויס מומתק 6ךגי כסס נס כי מ"ו6ף
 מנסס נחררם ז6ית6 כו' וינם י4שכמיש4שך

 ספיי י"ג גתפיג' מנססגנוגמננ'
 וס5דיק נחר סקנ"ס ויקם  6וננר  תגור  סירילרסלס
 סגכור' מחנגת סו6 )כט) יכו) סיכם וכ6י(ס :מכע)
 : ד' ננ)מננת ))חוס  פלהמ' ו6יס נכור ססו6סכו

 :  לתסלס  סנסס )ננ)ממ' מבסס  חסו : תפי)'וסממת
 י0וך' כטס )קר6 )ס5ריק רנו( יסורס  36יו וינסהסו
 : ונתסי)' כנכור' רסייגו כננ)ממ' )סקכ"ס ינססו6
 )6 כנמ' ד6ית6 מ!ס כתכתי דככר 6דני כיויקמר
  הלרסס ס%3 פד  "דון לסק3"ס  סקריו 6דסס"
 -I)Dk  6ך '  %רון סירקו רכותי פס  ילל%ור' :וסריו
 כי"ס ככתכ נקרץ 6)י גכתכ כסבוכי )6 ד6ית6סו6
 סוי' ע"י מתגסנ דעוס"כ סו6 ומעגין . כת"דוכקרץ
  6ומריס  סילו וגס %רל"י  סס ע"י מתגסנ ועוס"(כ"ס
  מלפסיס סמעסיס  כל  רסיילו  סמעסיס כ) פ) הוון6)
 סיוס- כ) 6) חסר וע"פ ירל"י פ"י סו,  סמולםלזם
 התומרח דסיילו )הכרסס סקודנויס ס5ליקיסוסגס
 והכרסם כ"ס  סטי"ל  סם ע"י עכוןתס ס" וכניווכח
 סעו)ס 6ת סגסינ טסו6 )מררנס כ6 ע"סהכינו
D~Dכי ויצנזר חסו ויקס הומר וינזר כר5וגו הדגי 
 מתלסנ  %רל"י סססס פלחו  מתסביר טסי' סי'הוגי
 ' נרול' 3סכלע' תמיר מסו" ס5ריק  ררך  סכןע"ס

 נזירי 6י(' s(S9 6ו דכר 6י!' )סעו)  כסרוקילל
 ס6גו 1(ס1 לריס  hlk~n 3סתפהרת פ5פו מתלכם6(י

O~SSDnn'ססו% %רנ'  סל  סס  פי' חפתפ  שפתי ד  
 דכר ל6 ידכר - מסתי ע"י ר5ון ימי פוסססמלסיג
  )ססי"ת כמתסס) )תס)' סנסס וסייגו הדגיג6(גי
 רסלס כסרפ'  כפוך כי .  לרפפים תפילתילוסילסל

 ננתנ)יס סס 6(י ע)יי' )סס טים נסעםספולפות
  כנווך  לסיות  תסולתי  מלריס  ב"פ . לפיסופפסיפים
 כסרעס וגסו סספע' וכותגין נותנ)יס טסעעמותכטעם
 ע"י )נוט' )סססיע תמיד תסוקתי כן כננו נ)וי')מון
 יסרק) וגג) )גו וחיים וס5)חס נרכ' DDC 6רנ"יטס

 ' כו' 1Dh ימר ו6) לדגי נ6(גי דגר עגרך ל6רזשבשךש :6כיס"ר

 יפ פס  וקמי נ6(גיך ןנרי יכנסו (")וסרט"י
 ננסס ט6מר סתור' ככ) מ5יכו ו)6 כמגיס סכלסילבון

 סכלסח סוס  סלמון  מיכתוכ רכריס 3ס6ר 16)ימר6)
 לתסס סקכ"ס סימר פלילו רסלס ולר%' :הזלים
 ים ו)כ6ור' יסוסע נבגי וטיס 3ססר  וכרון %1תסביל
 63זלי ל' זס 3וס  וכן :  יסוטפ נטויי וטיס טייך וסליך13 יסרי סיר5' פי כל %"כ בספר  כחוד  טיס" כיון)סכין
 ויקמר כתיג דסג' )סרס וגר6' כפניו יכימוס וכיכו'

6ין
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 6גכי עגות S~p ח)ום' עגות קו) וקין נכור' עלות קו)הין
 6100 מדוס קו) !ס 06 )סכין יכו) סלה ו)כהור' :סומע
 ולעקת גיקס טסו6 מהוסי ק% סו6 הס 16 - ג5מוןקו)
 סל6 טלו שגיס מטמר סי' סיסוסע גר"' h~h .0וי

 מסוקי כקר6יס נכור' ומכס כ)) סנון סוייגו דכריסמיע
 )סננתיקס והריך וסננורוח ערי5יס )(נגר כרי מסוהד(ננר'
 רם; ומהסס . נכורוח גקי16 )זס כסורטס כנכוריג"כ

 הריך תכירו ע) SSDnno מ(") ס6מרו ע"ד)תסי)ס
 נגסס וים) כמ"מ כמ מגיסת טסיה עליו עגננוסיח)ס
 6גי קו) )ננסס יסוסע ו("ס . עלמו ססמ)סג%מד
 ערי5יס (מר דסייגו נכור' עלות קו) (ס 6ין כממג'סומע
 חסי)' סי6 ח)וסס קו) כו' והין סדיגיס ממתקתססי6
 סריגו ר") סוגנע הגי פגות קו) רק ע5ננו )סמלט5ריך
 עגיו נוסמר ס0" כוס קו) סילעתי hS סמע%סמכין
 )סכמ ODD )יתן ים וסגם . סנון ס6יכו דכר יטמעס)6
 סססר וגר6' ססר גקר6ת ססתור' מסר )און (סמס
 טסססר כמו סססר ע) סעוננדיס מדיגות )סקסוס

 . 0מדיג0 ע) סוף טוס יכ6 טלה סננדיג' 6תסומרת

 כך : סססר דרך )ילך 5ריך )ננייכ' 6וס יריךו6ס
 כו' 6ותגו נוסננרת ססי6 סוגו סססר סי6סתורם
 5ריכין יתע)' כסכורה ע5מיגו )דכק 6גמגווכס5ריכין
 וידוע : סססר ססי6 סתורם דרך ע5מיגו )דכקהלחגו
 !"ת כתוכ )נוטס סקכ"0 ו!"ס . ססכיג' לקרויתד(6ח
 טתסרי תר"ס כתור' כסת)מוד ר") כמסר(כרון
 כשגי וסיס : כג") ססר סגקר6ת כתורסססכיג'
 שגיס )1 ס6ין גני עם סתור' תלמוד סלה ר")יסוטע
 יסוטע כהרי כמו רע( דרך וסוה יסוסע כנווכרוריס
 0(גס כרווייתו ר6ס יסודם כי כהן ספר נ"כוגסו
 qD1s סוס ידע hSn הע"ס יוסף דירנת סו6טיס
 סנדו)' קרוטתו סטכ) כעין וסכין רקס 6עס"כפ5ננו
 )ך יקסם ו6ס DD' דבר ס" הרוגי כי )ו המר)סיכך
 כמירנתי מדכר ספגי עגני )דכר יכ% 6תס6יך

 כי )!"6 - עמי סתדכר 6ססר ופיך מסוד עדסנדו)'
 סים רו06 6גי סי' שדוגי כשגי דכר עכרך ג6ידור
 כמוך כי * כמזגיך דכרי ויכנסו כרוריס lh(~o)ך

 6ך כפרעם 6תס כי 6מר )6 )מס 31כ6ור'כסרעס
 )עונות (0 סי6 סלך ססקווס' 13 המר כךמעגין
 התם כן כק)יס' סו6 טסרעס כמו פרעם ט)(ס

 כחגיך דכרי טיכלסו 6גי יורע ולכן : נ0קדוט')עומתו
 :וסכן

 נוסלם )סגיו )סורות )פגיו סלחיסורסרמזרן
 סמסס חלמור כיח סם  לתקן (")סרם"י

 טללת DQ1' כפרדס כהיתה לסרס לרר סור5'ח65
 )ס כ"כ ל"כרסס 5ותס וסיביר סרס התסרפס
 שכרסס ט6מר סעגין נכשר ו6נכ . ככחוכת' נוסן6רן
 כסטי ומירז' 6ת שמותי )י המרי )פרס ע"ס6כיע

 מזר כ6כימ)ך ו6ח*כ- כוי סרעס צית סרס ותוקםכנגנך
 6ח ויקח הכינקך ויסלח 6ח קמותי )י 6ננרי 3סו6ננר
 וכתיכ סו6 6מי )י 6ננרי רנקס 6) שנור וי5חק יטרס
 סטתו רכקס הת מלחק י5חק וסגס שכיגונךויסקף
 מעמיס סגי טרס סג)קמ' מס סעכין )סכין ים)כ6ור'
 ססי6 )הכימנך נתוודע י5חק 561) . ו)6כימ)ך)סרעס
 )י המרי )ס ס6מר )סול 0סעוי נס : )קמם ו)6שסתו
 רמוס ססתור' סעליןסוה "ך כהכרסס 6מר 1)6 סוה6מי
 ונתקן ע)יגו ועתם כתגו סקווטיס 6כותיכו ס6יך)גו
 ע) תיקן הכרסס דסייגו כנ)ותיגו קיום )גו )פיות)גו
 וימי ו(סו : ככ) ונקות ננ5ריס נקות דסיילו נטיותכ'

 סנ)ות ר6ס כשסר ~su מ5רימס )כ6 סקריככשסר
 תרע ידופ ססי"ת )ו ס6מר כמו b)S קרום סי6מלריס
 סת0" כנקות קיוס )גו סיס" )סתפ)) 6כר0ס סתמי)כו'

 ע"ד 6ת המותי 3י הנירי הכרסס וז"ס : עינגוסטכיגי
 כו' )י כ6מ יחנך עי פסוק ע) סקיוס ס6)סיךטסי'

 ממט) פ"ר סי' )י יצחו )ה נס הסקך כמון6מ65ך
 )כ))מכק' כמרסוס הין6סכתו )הסתו 6יס הסכתרסגס
 נס )שמותו 6ח שסכת "כ) )ו יכחו כו( כי כשוקו)גסקס
oh'יתגך נזי חסו : )ו ינונו )6 כרוק ויגטקג' יחכקנ 
 . סוסון ע"ס כו' יתגך מי המר' יסרה3 כלסת )יכ6ח
 ע) רננ( סו6 כמון הננ65ך כך ססי' דרכנו DS'וי")

 3י כ6מ יתגך נוי )יטרף) שוערות ססכיל' :סנ)ות
 יסג0 כו' הסקך )הרן כמון כנ)ות ר") כמתכהמ65ך
 "טס נקרשת סטכיג' הימתס פ) טרוייס סיפרה)כוננן
 עכ"ס. )י כ"מ יתגך מי חסו כמ") כן ו)6 כע3כעוטת
 6) סמינר ר") 6ת שמותי )י "נירי שכרססו!"ס

 ושמ"כ : ע5ליס כנ)ות 6ת שחותי )י 6ננריססכיג'
 נהות ע) רמז כו' החותי )י המרי נ"כ "מרכ6כיננ)ך

 טסיו ג5ר ו)גכוכד )סרעס כמ סי' נקיות כ' וכקותו -ככ)
 ע"ז עוכרי סיו טכמ5ריס מממת nlpSh עלמןעוטין
 כו'. 1SSk11 ע"! עוכרי סמו כנמ' כרטיתהניסרה)
 )5)ס סססתמוו ונס ככריות כסיס )סס סי' ככ)וכנקות
 כי ענו סטכיל נקות וסוף )ה)קותס כחוגתנו
 סרס סג)קח' רמ( וגס . נכירת' תירס כי ומסמסימלוך
 )סרעס סעמיס כ' מ)קח' טרס מלקרש ססכיג'מיה

 סעמיס כ' ססכיג' וג6מ(' טגתסם'ו)6כינג)ך
 ככ) נ)ות נס )תקן רו05 סי' ע"ס 6כיכוושכרסס
 )כס"מ קרחו ט6כרסס 3עי) ככר טסרטתיע"ד
 לחילת סעגין חס : טלמרכ מקדם ע5 טרנמסר
 Sh ססכיכ' טלתסטס qh רמז טרק )כחוכתנוטן
 כקדומות )6מח plp' מקוס )ס גם6ר DDh"(סרעס
 סעמיס כ' סרס כלקימת רמ( (ס וגמ65 : נוטןכהרן
 6כיגו וי5חק . ויקיהגו כנע מי) ע"ד דסיילווסחזיר'
 סו6 סס)יסי גננות קיוס )לו )סיות )לו חיקןע"ס
 6מר 1)6 סו6 6חי 3י קמרי כ"ט שדוסנ)ות

כשכוסס
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 סמר ננסות סעתס מחמת 6ת וזחותי 3י קמריכ6כרסס
 6עפ"כ כגמות ועו) 0סעכוד עגילו פקסס qhסוס

 . 0סכיג' עם )רכק כח כגו ויה כיגיגו סי6ססכיג'

 ססכיגי ע) )רמ( )6כיננ)ך רנקס ג)קמ' ס)6 רננ(וזס
 קמיני )0ס ס6ין )ונגר ר5ס כ)קח' )6 רכקססכקר6
 עיללו ימתטטע סססכינ' ר") 6חי )י 6ננרי )0 וקמרכס
 מקנחנו 6חר ר") היביס )ו 6רכו כי וימי הסו : 6חכמו
 כעד 6כימ)ך ויסקף . רכים ינניס k~ro סמרכנקות
 ויסקפ' מיסרך 56) כמסריס ר6ית6 ננס D~D רנו(סח)ון
 ,ס ע) רסיס )ס ס0י' כמסריס ו6ית6 סמלוןכעד

 6כימ)ך וישקף כ6ן ססי' נ"כ 1(10 : כמ)חמ,סגתסס
 י5חק ט0גס (6ת ע) ר6י' )סם ים 0מי5וגיו' שנסר")
 סנגר כנקות טנס רו6יס ססס קסתו רכקס 6תננ5מק
 וסים 03 יכוקיס ו6גמגו ססכיל' עס סעמופיס )לוים
 מטומע כ) 6)קיס )י עטה לחוק מלס ותקמי ולסוכגו
 חי קן גלותיות ססו6 סנסור ע) רננו די5חק : )יינמק

 כ) ססכיג' וקוברת סננר כנקות כחייגו ק5יסט6גמגו
Dnt~o("יכו) וכקדמתי כי )0מ(יק )י סיסמע נזי ר 
 . סמר כנ)ות נס וקדוס' וחדוס וטמחס סמוק )ידי)כ6

 קיננתי ר") כערכית טמע 6ת קורין מקימתיחסו
 )גו סיסמע )סטי"ת )קרות יכו)יס סגסי' )גוטסטר
 ט0ו6 סמר כנ)ות ר") כערכית י תפי)תיגו כ)6ת
 )6כו) גככסיס טסכסגיס מסעם - )ינ' וערכחוטך

 סיכגסו כסעס 5דיקיס סייגו סכסגיס סי'כתרומתם
 טיענו כתרופתם - ודכיקות קדוס' )ס6וכ nhfכמדרינ'

 הכיקי גקר6 וגס ס"6 תרו"ס מרומ' טרגמ ססכיכ'6ח
 ע)יסס עומד וסוף ע"ס הכינו כ6כרסס סג6מרע"ד
 תור' )סס גתכם )6 דסנע6כיס ויתכלו מעןתחת

 תור' דגרי נופיו טוננעיס פסיו הכרסס 56)וכסלו
 סמיו סז6ת סקדוס' ס" ויתכלו : סחייס עןטסו6
 כמגיס מכרי סנננ' ופקסס . 6כי)תס סי'סו6כיס
 קימת ר") 0כוכניס 5הת מסעת כתרומ' הוכעסהימת
 נננור ודכיקות קדום' טו6כיס סיסיו 61ת סננררינ'יס"

 - 5רקיגו נטיח כטיכ6 סי' סכוככיס 65תמסעת
 65ת ניתכי . כמסג' סיכה הלקינו מסימ ע)רמ, סוס מיפקכ כוכי דרך ע"ד יטרק) ס) oSinויתגס6
 )6גו) גכגסיס ססכסגיס לעס נס כיסכוככיס
 ומסלי . ככ") סכוכניס 65ת כמעת סי6כתרומתם
hnSnהע"י ננסמיעכו סתג6 סי' קמ"ן 16רמ6 6נכ 
 סקדוס' ותורתו ד' כדרכי וניסור נהורס 6דססיגך
 ס5ייקיס כקורמות טילך 6נכ ר") 6ורמ6 6נכחסו
 סקודס )רומ ו)סניע נדו)ס m~o' )ס6וכ נ"כיכו)
 מטעת כו' סכסגיס הימת חסו : כגהות עמסנס
nhSוסדכיקות סקרוט' עיקר כקמת ר") סכוככיס 
 סקדוס' עיקר יסי' 6( 5רקילו מסימ ככי"ח 6י"סיסים
 כרור' הסס יס" וh~a )6 חרךס חרושע"י

 מעכנתו סמאו כילת קם") וס6 . ודכיקות נקדוס'יחד
 ס' כדרכי כלמת 0ו)ך סלינו ןס סי' נתרוננ'נלחכו)
 ננעככו (0 סקדוס' דסייגו ססגנס כפירות )וסטין

 ע) רמז כסי' ר") כו' כסרתו ולין : כתרוננ'מ)6כע
 עוגותינו ע) וכפר' תטול ע"י ססו6 ננייחכילת

 6ין (ס - נוסתך ת)י6 דכתטוכ' מקרוס כזומרכך6ית6
 סקיוס'וסדכיקות: )ט6וכ נתרוננ'דסייגו מולכו)מחככו
 ויסוכ יתכרך כעכודתו יח,יק 6ס תנור כנ)ות נסכי

 ונידיו 6יכריו כ) 6ת )תקן עוגותיו ע) ס)ימ'כתמונ'
 )סכגיס וט)6 כמריס כננ6כ)יס 6ותס והמסר)קרם
 nlb(~o ככ) 36ריו ויקדם 6סוריס מהכריס מעיו)תוך
 ד6מריגן הסו סקורת רוח )ירי ננהות עת0 נסי(כ0
 וסכ) : תקנו תננידין כגנד ו6ית6 תקכוס הכותתסיסת
 מגמ' תסיסת וי5חק מסחר תסיסת תיקן דהכר0ס6חד

 כו' ככוקר תעכס 6חד סככט 6ת : תמידין ככנרוסי
 ע"י כנ)ות קיום )נו טי0י' )נו תיקנו ס0סד0ייגו
 נדו)יס והורות סתור' סודות דסייגו דרחמג6ככט6
 ויעקכ : ו)י)' יונס תמיד כסס )חנות כסססגנך
 6חר רמ( וסדרים הכריס כגנך ערכית תסכתתיקן
 כסריס נמהכ)יס ו0סנינניס סחי5וגיס 6נריו 6תסגתקן
 )גו סיו65 כסקדוטי וכלחח )סתקיי' נ"כ גוכ)כג")
 סקדום' כססכיכ' ע5מיגו )דכק 5ריכין ס6גחגומוס
 : )סמם ))מר' סקדום' 0תור' וע"י עונים ננעסיסע"י
 וכ"ט כ"ס סוי' טס מקרוס )סס רמ( יסודם ו6תווסו
 וחרק olpn סי' רסס : נוטגס )סגיו )סרוגותסרח

 סגתן סמררם דכרי סרסנו כלסר סכיגת' טורטנסכיג'
 מרכק סי' ע"ס 6כיגו טיעקכ וסייגו - )כתוכת')0
 עלמו ננקדס טסיס סעוני' מעסיו ט"י כסטכיג'עגמו
 ר") ת)ננוד כיח )ו )תקן ססרם"י חסו : סנדו))טסו
 ועי"( סור6' ת65 סמסס )טמס מתוקן ס)יננודסיסי'
 כי כי חסו - סוס סמר ננ)ות וקיינניס חיים6גחגו
 ויסי' מקיטס כגהות ינניך ירכו 6ס ר"3 ימיךירכו
 טפות )ך ויוסיסו : 6וי כג") כי דכוקיס טתסיופלוסן
 שני כו' סוי טלי Dlh~ סית6 כנמ' י6ית6 :חייס
 ומיסר סי65ו מס י165 וכעוץ . סקסית יינותההסיס
 מסימנו ככילת 6י"ס סטכיס )גו שיהוססו סיתום)גו

 טניס כמו ויקריך יתנד) 6מת טטג0 רסייגוכמסרס
 קרוכ' כנ6ו)תיגו )גו יוסיסו וסקוס חייס וטלותמרכס

 : שכי"ג כימינוכניסרי

 % ויחי מרשת%

 ננמ' ד6ית6 ע"ס כ") מ5ריס נקרן יעקכךיחי
 מתסס כטסי' כ"ד ר"ח ע) פקיוקמרו

 )ו קמרו כו' מי (ס קומי סי' סחו)סע)
 נפי סנורם מסלחי 06 6מר . DIP 6תסמכין

סי6
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כז 448אלימלךויחינועם&@
  ס"  מונן היכו 3סי סנור' מקת )כהורס : מקונסםסי6
 כידוע נאנוס כלי מסי יו65 תסלתי 06 )ומר)ו

 )סכין ים )כ6ור' דסג' סוט סעכין 6ך ' נוקוכ)תס0י6
 מתרפה 6101 סחSD '(1 נוחס)) סס5דיק ~thrkססיכס
 ס6חד סכורה 56) ח)י)ס ססתגות כננו סונרוגר6'
 סעלין 6ך : כך 1)וננר )חסוכ וח)י)ס מעמיתיסססוט
 קורס מתחי)' סיו סגכר6יס וכ) סעו)ננות כ)דסגס
 כר5וגו כסע)ס והח"כ : כ"ס 6"ס ככמ סעו)סכריצת
 מס וכ) : ספוע) 6) נוכח ohs51o )נור6ססססוט
 6ין וגמ65 . וכ"מ כ"ס ס6"ס ככח ססי' סו6סיסי'
 טוס סה"ס ככמ ס" nhr כ) כי ססתגות סוסכ6ן
 וסו6 כתסיסתו ויעתד עציו יתם)) וס5ןיק חו)'יסי'

 סתסי)' הע"י 5דיקיס ט3 )תסיסתן ננת6וסססקכ"ס
 מקוס ס) תעלונו חס יתע)' כסכור6 מתרנקס5דיק
 סטעס כמסריס 61ית6 : כו ומתוכק עולססס5ריק
 ו6וסכיס 6דס כגי סגי (o'h ט)סענניס רו6יסרגו
 מקורס r~hr ננכיריס סיו ס)6 נס מצוד !ס 6ת(ס
 רכקו וטגיסס ימד וגתוועוו כ16 מקרוכ עתםכ"6
 !ס הכגיס פסיו נזהמת וסטעס : רכס כ6סכ'יחדיו
 )סדרי ככובס ועתם יחר כנ"ע כיסיכתס (ס56)

 חסו : גנ"ע כסס ססי' סיסג' 6סכס כססלתעורר
 סחת סתפי)' ר") סנורי תסלחי oh ע"ד ר"חס6מן
 סרני) דגר כמו כפי סנור' סי6 עתס מתפ))ס6גי

 טס!כרלו גנה סייגו ססרנ) סו6 וננס ' ככר כסססורנ)
 סיו וס5דיק סז6ת וסתסי)' סוס סדכר בסי')עי)
 r~br ס6וסכיס 5ריקיס סגי ע"ר ס6"ס ככחכולס
 מכנר ממסת מקוכ)ת טסי6 גידוע כיחך- ססיומחמת
 ו6ס : מ)י)' )סגיו ססתגות וצין כ"ס ס6"ס ככמסי'
 ס(6ת סתפי)' סיתם )6 כמ65 כסי סנור' תסיסתי6ין
 גידוע מתם)) סו6 יועקמו ס6רס רק ס6"סככמ
 ע"י סי6 ס5דיק ס) מחיות סיקר ומגס : מטורףססו6
 וידוע ככ") יתע)' כסכורן מתדכק סו6 הע"יסתסי)'
 'I~bk1 ,61ת 'ססמיס '6ת מפסוק סי651 סקלות מסכע"י
 סי6 כלריק תפילת ועיקר : טו"כ נ" וסוף סעו)סגכר6
 . מלריס כקרו יעקכ ויחי וזמו : סקרוס' ססכיל'ע)

 ע) עלמו מגער ססי' ע"י זסייגו יס מיגר )סגןמלריס
 מתינוק בסי' מיות 13 סי' עי"ן יס סלקר6ת סטכיג'נקות

 ככח ס" !6ת סכ) פי' מגס עסרס סכע כ"ס'כסכורם
 וכ) סגכר6יס כ) כ) כסכרם סכרי6' כתחיקתס6"ס

 ג3ר6 סכו כל") י"( ני' ססו6 סקדוט טס ע"יסעו)מות
 מתס)))6 ספלי תסיסתי מסיר )6 הסר די כרוך ונסו -סעו)ס
 וממיקם 3"ס ס6"ס ככח 6! מחמתססי' ממלי 6ותסססיר
 מבחר יס 6ודס כ)(6ת ופ) סי' נגבתי וחסדו נוקוכ)ת.סי6
 מ5ר ננחמתי (ס t'hD נמ65 ס6"ס ככח ס!6ת סתסי)'פסיי

 לותן)י DDh1"( !ס ע) סכר )סגתן)י ר6ו" סיסי'פעולתי
 מ6חיס6וריססי"תסכלכ6)וסית,ססעו)יממגי.ו(סוומסרו

 מבתי ס" כ6)ו עבי סננע)' סנדק חסרו ע) ית"ס)ו
 :וסנן

 סמו כצוד (מרו סססוק ע"ס כו'וימי י4שכמרש14ך
 פיות ס" גרש תסכתו ככורסימו

 יכו) תיגו כוורתי כ"ס סכורם כעכבות 6רססתמ)ות
 סככוסו פריין כי ע)יוליס כמדרנת עקות כסתח)תותיכף
 36) וכסכוייו ססס5 כעס"( סדכוקי כממסכתו!ריס
 ממס ערי5יס וקמר גנחטכתו )סגות וקורס 6רסזריך

 עכוד' זריך ופס מענודתו קותו סנוכ)נ)יססק)יסות
 כימור" קרוטיס כנחסכת )עזות ע5נוו יפנס ו6ח"כרכס
 כתחיקתו סעכ' סעכוו' 6ות' )ו גמסכ ו6( ע)יוכיסוכווג'
 מעיקרית סחסוכ' סענוד' כ6ותס ערי5יס )(מרוסים
 6י וסכ) )ס"ס סכ) סכווגתו כיון )תכניתו נססעע'
 !גויר ס) ססעכוד' כג") סי' כו' כסוד !מרוחסו

 כקיק סתס)' תסלתו ככור סימו כנוו חסוכ סו6עריסים
 ע)יוגיס )עוקמות סמ6יר ס5דיק ס) סנדו)'סננדרינ'
 חסו 6ור חס) עסיטותיו כמו 6ור חסון סו6ותס)'
 סי' פסס פולריס כקרל יעקכ וימי כ6ן ספי'נ"כ

 סכם עטרס הכע רננ( ולס קטלוח נמררנתענורתו
 כקרן בסי' ממנות כמ"ק סקדוס ססס ססו6 טו"בני'

 )(מר סעכדות עיקר וסי' סק)יסות מקוסמוריס
 ססי' טסותיו כסקר ,ס )1 גמסכ סי' 6עס"כערי5יס
 סני יעקכ ימי וימי וזסו ניו)ות כמדרינת כססעונד
 כטוס סגותיו ס6ר כמגין )ו גמסכ סי' ס!ס סי'חייו

 :כנ")
 מעיקר )סי כו' מייו סכי יעקנימי י4שכמרש4שך

 סימיס קותן סס ס5דיק ס)סחיות
 ע"ר ימים גקר6יס וסם סעכוד' 6ור כססהמוסיף
 יעקכ ינוי ויסי ו(סו יום )6ור בבסיס ויקרץסג6ננר
 סגי עיקר סיו סס 6ור נסס מוסיף ססי' סימיססי'

 סודו הסמוק )סרט וגקדיס כו'וימי יזשכמרש4יך : וק")מייו
 ע"י סטייק וסגס כו' טוכ כי)ך'

 כ"ס סכורך 6ת מנוסיך סו6 וס5)ו)' ס!כסתפילתו
 Sh סנדו) סמו סמכי6 כננו סו6 וסרי : )מוס"!וכ"מ

 ע) ונדותו ככורו ססמ" ע) נדו)תז עיקר כיסקטגות
 כמו סו6 סעו)ס )(ס ממסיגו וס5ויק סעו)מותכ)

 עי"ז 6ך : י"! ניגני כקטנות סקדוס וסססקטנות
 מסדו ס6רל נוכבס 6(י )עוס"( סכורך 6תסננמסיך
 סייגו )ד' סורו ו(ס סרכ' וסוכות וכרכותכסססעות
 סתכי6ו מנס ר") טוכ כי - )ו וסורו )סגיוסתתס))ו
 סקדוס סטם דסייכו סקטגות 36 כמו ויתענן ית"סטותו
 ר") חסת )עולס כי כג"ח טוכ נימ' כקטנות כ"ססו"
 ססספות סייגו חסדו )עוס"( )ממסיך תפעלו עי"(כי

 סכ6 מ5רי' כברן יעקכ ויחי חסו - וטוכותחסדים
 נ" וסוף )מטס ססמסיך סקדוס סס ע"י ר*) טגסעסרס
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 448אלימלךויחי נועםויש
  גברן  חולות וס0סעות מיות )ו סי' עי"ו בג")י"ו

 דסייגו מבתי ומסדו . כו' 6סר ס' כרוך חסו -מלריס
 )סטכי) רבוי דסנס כו' יעקכ ויחי י4שכמרש4יך : וק") כג") )עולס חסדו )סמייך נורס 6כי תסי3תימע"י

 סגם סננלות סכר קכלת SDולסכין
 מבחר כי סמלות קיום נוממ' 6יגו וסדין ססכ)מנר

 נונ(סיקיס 6כו ובין )ככורו כר6גו ויתע)' ית"סטסכור'
 סעסס כו' סטוכוח SD כו' hn(q 6חת ע))סודות
 סקרוסיס ננלותיו ננקיינניס סיותיגו ונכון ורבוי :עמנו

 כו' תחניק Sh סרכ' תורס )מדת 06 סתג6כמ6ננר
 מנך סו6 סכריגו קכ)ת עיקר 6ך : גולרת )כךכי

 עת ככ) 6ותגו ממסית י5ס"ר כגו גתן ית"םססכוי6
 ח)י)' ולסרסר תבוס )סת6וות ע)יכו ומתני'ורנע
 וס6דס ' סיום כ) רע רק ממסכותיו ילל וכ)כעניר'
 )ס,סר )ניו גנ)ממ' יעמס וכבמכוצות עינדועומר

 ובסון וחינגות וסקרים מתגיסות רע דכר נוכ)ונסתנור
 מ)חננ' לריך )וס )סם וסרוננ' וסרסורים ותקותמרע

 עינוי ו!סו סי5ס"ר סת6וות כח )סכר רכסופנודס
 עטם כ6)ו ומטמרו מקוטו סקכ"ס עיד נרוץוסינוף
 כבמור ומתטסריס מתקוטיס 6כו סמלות ע"י כימלוס
 כס) סיוטכ כנמ' ד6ננריגן וזמו : כמלותיו קדסגו06ר
 עמס כ6)ו סכחונ עליו מערס עכיר' עוכרו6יג1
 30 סח6ו' כח נוטכר ססו6 ע"י כג") וסייגומלו'

 כ6)ו מתקדר וסוף עי"ז SSSn' )מט6 ס53סילס"ר
 הנוחינו ע"ס רכינו נוסס טסתם)) הסו * מנוסעמס
 עגיתגו כימות כקדומתך טתטממגו סי' עניתנוכימות
 - תקוותו כח )טכר מוכרמיס ט6למלו סילס"רע"י
 וססתכ)גו ראינו 6טר המגיס כ) סי' רעם רעינוסגות
 עכדיךפע)יך 6) יר6ס עי"ז : ממגו ו)ססגור )ס!סרכרעם
 סע"י כנ"צ ופעלך מלותיך כ) עטינו כרו )סכיך יחסכר")

 עסיתי כרו יחסכ כמו )סכר מסינס"ר וסינוסיםעיגויס
 )6דס מגתת זס כף )ו גתת )כו תבות וזסו ממנותכ3

 ס3ס מנטת כ) טפוחיו ופרטת : )גו כתבות סיעם'סכחיר
hSnעסית ו6ת כ) : כרלוגו שמפתיו )ככר ממגו מנעת 

 טסכחיר' עי"ז סי' טוכ כרכות תקדמגו כי : ס6דס)סוכת
 יקרתנו עי"ז יללו 6ת כוכם וסוף מסיתו וסילס"ר)6דס
 סוי' 0ס מקלוס ססס ע"י נרו) וסכר כרכותססי"ת
 סססס סמר כנצות בסיקו וסיילו עוכ גימ' ססו6כ"ס
 קן 6ין כוודאי כנדקות ססס טיסי' )עתיר כי נקטנותסו6
 סנרו) סמו סוי' )מטס ר") הס' סודו ויסו )סטסעתווסוף
 6עפ"כ כקעגומ סס0' סמר כנצות qh ר") טונ כיית"ם
 יססכר חסו : חסדו )עמ' כי וזסו טוס כנימ'סוט
 סו6 ססממור ע"י )6דס מנ"ר י"מ סי' כו' גרסממור
 כמ מם3ר וסברס ומת6ווס מחומר ממומרסגוף
 כין רוכז . סנר% )סכר )ו נורס סו6תקוותו

 סמססתיס נין רוכן 0סו6 ס3סון פירוססמססתיס

 סי' מנומס וירק . כרלמו כבטוגו יזדכר כירוססכמיר'
 מנומי 3ו סיסי' רק רוסס והין תקוותו כח ננסכרוהדס

 סי' טו"כ כי : כו נורס עי"( זרות וסממ0כוחננסת6ווית
 חסו : טוי נימ' ססו6 סרממיס תסס סטסעות )וסיס
 כח מסכר ססי' ע"י סי' שריס נקרן יעקנוימי

 סק)ים' טסיך מלריס 6רן סגקר6יס סינס"רסת6וויות
 ססו6 סרחמש מסקס וסססעס מיות )1 סי'עי"ז

 * וק"ן כג") עסרס מנענימ'

 כנמר' ד6ית6 טי אריס כקרן יסקכ ויחי יאמראו
 ס~ך סקכ"ס )סגי טועלת סיתם0סירח

 סקנ"ס )ס 6מר 6מר ככתר )מסתמם מהכיס )סגי6ס0ר
 ס6מרתי כסכי) רכ0"ע )סניו 6ננר' עלמך מעטי)כי
 סקכ"ס )ס 5מר כך )י קומר 6תס )סגיך סנוןדכר

 hlD ות כממך טיקר16 נויקיסעחידין
 טקטי

 טמור)
 ע3י סכ*16 סקכ"ס 6מר מתסייסת ס6יגס ר6ססקען
 מרקס סנמר6 עכ"ל סירמ 6ת ממעטתי ע)כסרס
 סגי עולמות סגי סס וסירת מסכמם ינוע כי)סרס
 מז") ודרסו hwns גסיך 6סר ו6ית5 . סקרוסיסטמות
 וגר6ס מוכן הינו ו)כ6ורס - ימט6 ססכסי6 סדורהסרי
 6תס 6)קיס גסיה ע"ר נסיף כקרץ סלייק כיסירוסו
 מן SD' סנרו)' כמדרנתו סו6 מנריק ומנסכתוכיג1
 וקעגות ונר3וח קטנות 04 מעקות ר0גי וידועסעס
 סתיגוק כמס) סני13ת סו6 ומעיקר קטגס מדרנ'סי6

 סעריין כ"כ סינונו גומי רכיו רוח הין כקטכותכ0סו6
 6(י סנר3ות 6) כ6 וכססכן כקוס )סכין יוכ)היגו
 כן ו)ם)ס3 ושמוד )סכין סיוכ) סירגו גוח' פכיורום

 6ין כקטנות סו6 כספדם סמו יתכרך סכורהכירקת
 כממזק 6זי סנדקות 6) כסכך 6)6 0)ימ' ולסכתויר6תו
 )סנכ" יכו)יס פינס עם סמון ורוכ סקו ויר6'5סכ'
 סמנוסמיס ס3סס סנסמיות מנוך) סטי"ת )ענוותעלננ'
 : וכיר6ס כנדהות תמיד ומתנכר סוגך וסטיק 'כיותר
 כגי סננחו מעריס כהרן טבעו מסוק ע) כנמרץו6ית6
 סכור כתוך מרס ט) קיתון ס6כך' )0סח' נוס)קרח
 פוחו כתוך זסנ ט) קיתון וססי3ס מ3ך כת ס)כ'והח"כ
 כ6ן ממס) סו6 כ! ע"ס סססמס k~nib טממססכור
 והכן )עכוותו עלמם )סנכי' יכו3יס ייגסססעו)ס
 סיכוך כדי )מלדיק מט6 6ח' 0ו)מ כרממיוסקכ"ס
 6ת )סערות יתנכר 0סלדיק וקמר כקטנות סו6נס
 חסו עמו סעיס 6ת נס ינניס )קדוטתועלמו
 יתכם16 עי"( )מען ימט6 גסיך 6סר סדורארי
 : כקדושתו עלמו )סנכיס כמזילתו עמו סעו)סכ)
 נוקיר סיס כנכחך SSDnD כססי' ר"ע סנמר6 פי'תסו
 ענש וסמ(יק סקטעמ D~h Sh מקטין ססי' ר")ועולס
 6ת ומנם" לח"כ ועוץ : סכורך כעכורת מקלרססו'
 נווך כמדרנ' כסס" ר") נימיר וכססתם)) עמוסעו)ס

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



כח 448אלימלך~חי נועם*8
 ססעו3ס ר") (1 כ(11יות מנימו 6דס : סע)יוןשלמדוח
 סעגנר לחרת סוית ומ165 - כעוס"ו ססו6 סוכריםסיו

 מירח וסג' : כנדלות כ"כ ססי' סע)יוגיסכעולמות
 סטיך י"ת )פליו וטפג' סקכ"ס סל משמותיו 6'סו6
 דבר מס סעו)מות דכ) : כו' מלכיס לסגי6ססר
 כרכר ימיו סס מנס רו5' וסית' ומקכ) ממסיעוגוקכ6
 )כי סטי"ל )ס וססיכ ומפסיע ננקב) דסייכוונוק63
 כסכיו 6ננר' : סננקנ) סי6 סתס6 יסייגו עלמךמעעי
 סס" וסיילו כו' מגון דכר סימרתי כסכיירכ0"ע
ר5וג'

 0תס"
 )סטפיע רגולך וסטיו : סננספיע סי6

 סמך ע) יקר6ו ס5דיקיס סייגו סססם' ל התן6גי
 סקטגות 6) )כה 5ריך סס5ויק כתכנו דסג'ור")
 נקטנות סו6 נס יסמר סל6 וכדי כג") סעו3סכסני)
 כ6סר סייגו כו' סקסן דוד כצמך יקרינו כמסרולכן
 D~h )סנרי) ויוכלו כך 6מי(' )סס וסי' כקטנותיסיו
 "ת ויעלו כך 6מי(תס ע"י סע)יוג' )קדוסתס)מ(ור
 נקנית ו)ננ' גתסייס' )6 סעןיין ר6ס : עמסמפס
 )ס5דיק כ6ססר יסי' 6יך ססכר' )סי גתסייס')6

 - מננס סעס כ) )עלות סוס סניו) כדכר)עסות
 סנסמיות סייגו הותו יככדו ככר 0סננ60ננ6חר
 6ננר לוס : קדו0יס כננעלות ננלעלות יפככסוחטמים

 )(ס תמות 6) ר"3 : כסרס עלי מכילו ססי"ת)ס
 . ד)תת6 6תטרות6 דסייגו 6)י )סכיה ננוטל ע)יכסרק

'SD1ת6 מט6תס כ) סכ) לכפר נווטך ועני כסרס 
 סי651 )טכודתי ט5ננס )סנניס וטון hDn סוסיעככס
 עננו סעס 6ת )סערות 5ריך 0ס5דיק מחננת מוס)גו
 3סס סיסים כוי סירם מיעוט סיס (ס כסכי))כן

 נדו3חו מדרגות OtiD Sb )סגדי) ויוכהו כסירת6מי(ס
 וגרומננס 6תי )ס' נדקו סגנע"ס דוד ס6ננר 1(ס .כג")
 D~h hJS Sh ס6קטין )כס ננס סי' ימדיוסמו

 מיפות והריך 6תכס )סעלות כרי כ0כי)כסמקטלות
 6תס גס תכולו מוץ 6חי(ס )י 0יסיס כדיסירמ
 סירח דפיינו ימויו סמו ומרומנס נדקות גנדרנות6)

 ול6 ולרוממוסו כנ"ל סקכ"ס rninDn 30 6'ססו6
 כלור ס)כגס 6ור ויסים נניעוט סוס גריךיסים
 סוים כסס 6חי(ס )ו י0 ס5ריק וכקמת .סממם
 וגמ65 טו"כ כני' k~i1D קטן נמספר סויס ופסית'

 סס5דיקי' כעת נס ולכן טו"ב ג60ר כקטנותלסיקו
 וס"ס כטו"ב 6חי(ס )סס י0 6עס"כ כקטנותסס
 סו6 כקטגות כססו6 לסיקו ר") עו"נ כי )ס'סודו
 6חי(ס )סס ים סס5דיקיס חסיו )עולס וג'ניהטו"כ
 חסו . כקטגות סן כגך)ות כססו6 מן סנדו)כצמו
 כקטגות כססי' 6ף ר"ל מלריס גהרן יעקבוימי
 מכח חיות 3ו סיס כן סי עqh 3 מלריסנהרן
 )ט"וכ רם( 0גס עסר' פגע חסו כטופ 6חי(' )ו0סי'

ככ"י
 : וק")

 סס0וק )סרס וגקדיס כו' יסיק) ימירילךרשבני
 טופ ס)6 ו)כ6ורס חסדך כנוקרסכעגו

 6ך - סיום כ) 6) מסד כחסדו 0יסכעגו )סתפ)))נו
 ויטכס הטו : כוקר לקר6יס סמסריס רסלסלרקס
 גרו) ודיק סס" הע"ס ר6כרסס ס" כנוקרהנרסס
 6ח 1)סקדיס )ס0כיס סטוכיס מעסיו ע"יוסקדיס
 6כ3 : נוקר סגקר6יס סחסדיס )עורר סייגומנוקר
 כ"ס )ס0י"ת מתס3)ין 6נו )כ וחסרי כעס דלי6גחגו
 . סחסדיס ט)יגו יעורר 0סו6 מסדיו ככוקר י0כעגוססו6

 ומקכל י0ר6) פתו תפילת סומע רמשיו כרוכוס0י"ת
 כננס ססי' )כווין וי0 תסי)תיגו "ת וכר5וןכרמגניס
 מסדי' נום) )ונור ר06וגות כרכות כסוס 3גומתקיו
 נותן סססי"ת סמסדיס סייגו טוכיס מסייס ר")טוכי'

 וינמ) מ03ון סו6 ונוננ) - טוכיס סגקר6יס3ס5דיקיס
 טוכיס סמסדיס 6ת נונו) סו6 ססי"ת סי' כו'לרסס
 ' 5דיקיס ע"י סחסדיס סיתטוררו עד מננתיןוסיגו

 6ת גנקכ) רחמיו כרוכ ס0י"ת סי' סכ3 קונסרק
 כרכות דס)0 הכות חסדי ונוכר 6)6 עוז ו)6 'כוהו

 סגקר6יס מוחין סס)ס וסס הכות גקר6סר6סוגות
 כמכו6ר תסי)ס סס 6ין כרכות 030 וכהותן067
 0ס)ס מסגי 3(ס )0כח טעם )יתן וי0 : 6"חכא"ע
 6ין וסס סע3יוגיס נעקמות סס סר06וגותברכות
 תסכות רק תסי)ס סוס יריך 6ין )כן כ)3קטרונ

 חוכר ונסו קטרונ כפקוס ")6 תסי)ס 6ין כיותסכחות
 סם סס הכחין כסתח)ותגו וגניך תיכף סי' כו'המדי

 לרכינו כ) )עסות מסדיו 6ת נוכר סו6 מידר6סוגות
 תסי)תיגו נמר קודם ר06מות ס)0 סייגו כ6כו'מיד
 3ו לתת 3כו ח"וח סי' חסו : גקר6 תרס יעלנוסו'

 יסרק) כ) סיסיו תנניר ס5דיק ס3 וסתסוקסדסת6וס
o'hinס6)ו סת6וות גוחן וססי"ת טוכ כ) והכעיס 
 )תפיסתן מת6וס ססקכ"ס )סליו סיתם)) כרי ס5ריקנ)כ
 יוצנע וססי"ת סי' סקס מגעת כ) מסתיו ו6ר0ת :כו'

 כרכות תקדמגו כי 636 עוד ולה ס5דיק ס)תסלתו
 כרכות כ3 מקדים סוט עדיין 0יתס)) וקורס סי'טוכ
 מחמת ס" ס( עטרת )רפסו 0ת0ית ידי ע) -טוכ
 6תס ר06 סגקר6יס ר06וגות סקס כסתח)תסעיד
 תעגם 6תס יקרה ארס ולכן ס( עטרת ננססעומס
 סי' כסס סתס))1 חסו כג") )תסי)' 5ריך 6ין 0סכי

 מכק0י לכ יצמח וממילה * תסי)ס רק 000כעולמות
 י0ר6) ימי ויקרכו ונסו ' סיתס3)ו קודס מידס'

 6ת תמיך ממסם סי' ע"ס 6כיגו יעקם פי'גננות
 חסו . סיוס ימות וסננה קרוכ ססו6 סמיתסיום

 קרוכיס כעיניו סיו ינניו סכ3 ר") כו'ויקרכו
 מחסכותיו כ) וסיו נוסו הת ננ(כך סיס ועי"(3נניתס
 סי' )יוסף )כגו ויקרץ וגסו - סע3יוייסכטולאות

 )כנו דסייגו ע"סו כעגיגי כ0סי' 6ף רנג((ס
וכרומס
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 448 לימלךאויחינועם*8
 ליוסף ממסכותיו כ) סיו כ, פי ע) qhוכדומם

 : יוסף סגקר6 סע)יון עולסדסייגו
 ירך ג6 טיס : כו' יסר6ל ימיויקיכו י1ינמרשעלך

 610 מעיקר דסכס גראס ירכיתמת
 על כססו 6דס הימסור וסוט כסמת סנדק סמו)ימך
 כתור' עמס מ5ות והכן ויתעלס יתכרך טנגוקדוטת
 ננוסריס ם6נו טוו ימוך סוס וכוקר ערכ ק"מ)קרות
 )ומות ס6דס ס5ריך רק יתכרך סניף )סמוגפטיכו
 סננו ימוד ע) גססו נננסר עתם כ6)ו כחננתככססו
 יסר6) ינני ויקרכו וזמו : 50ייקיס דרך סו6 וכןסנדו)
 ס0י' 63מת כ"כ גססו ננוסר סיס יתמיך סי')מוח
 )ו סיס )כקורס )יוסף )כגו ויקרץ ' )מית'קרוכ
 מקיים טס6דס מס סו6 מענין 6ך יוסף )כנו)ומר
 גקר6 )סיות 6כ) : חיוכיו מ5ו' ע) עוכר ט6יכועכר כמדרני 6)6 חיגו נוזותיו ע) עוכר סריגומתורס

 ו)סוסיף וסייני' נדרים )ע5מו )עסות זריך )ננקוםכן
 )ככו ויקר' פסו )ננררנ' ננננדרנ' סוך סכלו )סינעכוד'
 כ6 טיס : כג") תמיד טמוסיף qp,,s כגו סו6 מיסי'
 5ריך כעכוך' תמיר ממוסיף סניו) סס5ריק )סיידך

 ססו6 היסנור מחמת )נסות 'SID ס)6 עלמו)סניור
 ),ס וסתקג' תנייד כס )מוסיף כענוד' ונועינעוכ
hloו)חסוכ תמיד )זכור (כיווניו סכ! o)~b כך6י 
 וכוס )ו כזרמן ah ר") קרי ניחטף 6חד ODD)סג5)
 כ6 סיס ככ") )יוסף )ננו ויקרץ ולסו וימס)יכנע
 מקייס ס6ת' 1סמ15ה סתורי סם כמך כל סי'ידך
 כודננן ח"ו 06 סכ") סמק SD רם( ירכי תמת סכ)סיס
 6) תסו סנטוס מן תג5) ומס מ"ו ועכר מקף סכrh 3)ך

 * וק") מלריס סלקר6 סק)יסות סס כת5ריסתקכרלי
 כו' כינויכו הסריס 6ת סגיסס 6ת יוסףן'קח
 כו' ס5עיר וסוט כוי ויסלח יסרה)מימיןי
 עיקר 630 )ןקיק וים סככור מכסס כי ידיו 6תסכ)
 יסרה) מיניין סי' ססככור )סרס סו6 סכתוככווכח
 מיותר סו6 יוסף ם) וממץ) וימין ממנולנווס5פיר
 )ממטיך סי' ע"ס 6כיגו יעקכ מחסכת סעיקר גר6'6ך

 כונס ומכרכות ממסעות סימיס כ) 6חריו)יסר36
 5ריקיסס))ו כ' ע"י )ממטיך ורכס תמיך קיימים)סיותס
 כלסריס כו' יסרה) יכרך כך כ6וננרו וננגססהסריס
 טסעעס ע"י6)וס5דיקיססיות רוקה וסעעס)מסוכנוכס'
 תמיד טימטם סו6 ס6מד 5דיקיס מיני )כ' תמיד5ריך

 )מע)' תנגיד 6ור )סוסיף וכיחודים סע)יוגיסכעולמות
 פרגסס 5ריכין העולס נוס ערס כ5ורכי )מסוכ והחד)ננע)'
 5ייקיס נניגי וחג' : ס5טרכותס וסקר ומייסוכרכ'
 ו6ח SIDD31 )סריסיך רOISI 05 סעו)ס קיום סוףסעו
 תנייד )ע)וח כבדרנותו סי' מנכור מגסס כי - יחסע)

 - כ)) סעוס"ז כעניני )חטוט ו)6 )מדרינ'ננמדרינס
 כמררנות סטך כ"כ סי' ס)6 ממגוכעכוך' עיר סי'והסריס

 חס י יסרק) ע) ססטעס סכסכת תביי מוסג פסייכ"6
 מנמש עיקר כי יותר 6גיכו יסרק) כעילי מסוגס"
 מיסך סי' יוסף וכווגמ : יסרה) ע) טוכ )מטוךסי'
 k~tS1 וענייתו כוולתו רוכ ממנות מסוכ סמגם' סכרסס"
 כסכי) נ"כ סיס כותתו כי עלמו )ימין 6פרי' 6ת)קח
 6ך ס))ו. ס5דיקיס כ' ע"י מכרכות )סננסיךיסר36
 )ימין ססעמידו גמ0 ימינו כמ מלסריס קוימסכר
 ועיקר וכג") )יסרה) סכרכות )סעף די יסי' כזסעלמו
 ולכך נדונות כמגרנות עוכר ס0יס )סי מכם' 56)וסיס

 הסיכו יעקם דעת סיס כן 1)6 : 6כיו )ינגיןסעננייו
 מכ) )כך ס5עיר הסריס טס" )סי )מיסך 6דרכ'ע"ס
 יעקכ סעודת עיקר סיס (ס כי כיננין )כרכו ידיו6ת

 סססעס טוב כ) מזומגיס סיסיו גרורותיו המריו)סעיכ
 ס6ננריעקכ חסו . הסריס מדרגת סיס חסורחמים
 ככי ס) סיןיע' )יוסף ט6מר סי' ידעתי כגיידעתי
 . כמדרנתו נדו) מיותר סו6 סמגם' נ"כ ננוסידעתי
 יסי' הרעו ממנו ינו) נמדרנתו סקען לחיווקולס
 וטוסו מסססעותיו מ)6 סעו)ס כ) סיסי' סנויסמ)6
 )סכי לסריס 6ה ויסס )זס יותר כעיני מכיכ סו6ולכך
 סיר6יס ס" )סודיעס וכריתו )יר6יו ס' סוד וזסו :מכס'
 כסור )עסות 5ריכין סססעות סממסיכיס ס5דיקיססס

 ' ס0ו6 ספוכ ע) יקערנ ט)6 סקערונ מסליכמסתר

 )סודיעס וסתור' סכרים ע"ס סמתגסנוכריתוסו6ס5דיק
 0עוכ סדרך נומנו סירפדו o~h )כני (6ת סיודיעסי'

 :ססו6

 סו6 סעעס ו)כ6ור' סנסור מים, כי ידיי 6תשכי
 6רן ירך תור' )ננר' 6)6 עסיס ט)ססיסך

 טסים ו6עס"י )1 סר6וי' )סי כמכירו ככוך 6דסטיגסונ
 )ימיכו זס כרקונו ו)סעמירס )מזור 6ע"ס יעקכיכו)
 מלם' 6ת )כייס ס63 סיס טכווגתו 6)6 - )סמקנווזס

 : וק") כרטסם ידיו הת סכ)ורכך

 ים דסגס ל") סיס! ע"ד כו' דחיס תויושכמערן
 סעוכד לדיק ים לריקים מירנותסגי

 וננתדכק מהטווס ססו6 )וי כטס כקרץ ו(ס כדכיקותר'
 ריקם מהר דכורו 6ין ס!ס וסטייק יתעלס)סכורך
  ושוי  חז"ל  לחפרו ויסו : כרכורו )פעו) יכו)וכ)
 דכריסס טמס)ימיס מז") וכרסו וקוריך תומיך6מר
 סריגן דכריו מסריס סוס טס5דיק סג") ע)רמו
 דסייכו ןכריסס סמ6יריס 161ריך . ריקסמארק

 )כני דכריסס ע"י נדו)יס וקורות יר6'סגנכי6יס
 5ורכו כ) תמיד ננתס)) ט610 5דיק וים -6דס

 המעון כסס גקר6 חס תסיסותיו כ) סולעוססי"ת
 סכתוכ וטנור כו' ד' טמע כי )6ס ט6מר'ע"ד
 : כהמד מדוכקיס סגיסס דסייגו 6חי' ולויממעון
 ע"י )סעף סרו5יס יס5ייקי' מכורותיסס חמסכלי

 מכ) ע5ננס )פרום הכיכין ותסי)תסדכורס
ורעעני
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כפ 448אלימלך~חינתם*ש8
 פסו כנ מסקר )עסומ וגליך עוס"1 עסקי ותקוותתעגבי
 שרוע סססעומ גוע)יס 161 סמומריות כ3)מתמכר

 מן סרמוקיס )כ לכירי כ6 סממו מ~"3 סימרוע"ר
 גיווגין ומס כ5רק' גיזוגין סעיס כ) 5דיקיס 50136דק'
 )יטע ממס כני )סם סים ר"3 ממס כגי חסוברוע
 מכורותיסס ע"י ספת סכני נסס סו6 ומסיכןכזרוע
 מסנימיס וקין סמומריות וכ) נוסס כ3 מתמכריםטסם
 6ח ממוכל סחנ6 טרנמ חסו עוס"1 עסקי ע)כ))

 ע"ד - ססיגס גקר6 דסנוף סתורן 6ת נוכרסססעם
 יונס סססיג' ירכתי 6) ירד ויונס סקדוס זומרד6ית6
 כמו סו6 סנוף נס : ע"ס סנוף 36 ירדם סגטמ',1

 כהדס ים כנוו סו6 דעוס"ז כיס סמעורפתססיג'
 כעוסא )1 טלין חמיי )חסוכ סקוס הריך כןסננסועע

 6ת ממוכר סתג6 ולמר . כיס מסע כמו לותו )טוערק
 : ממומר סנוף SD כ)) מוסם סטין ככה סנוף סי6סססיכ'
 כתורן עוד )סיות 5ריך סטין וטיילו סתורן 6תמכר
 עס"ו עסקי ע3 מוטס סייגו מלמר כי מסרכרקס
 כסויס - ססר כרסס כתורן וסיגו כסטכילי מדוכקסו6
 )מע)' מולוה דסתסי)ות כמסריס י6ית6 לפסי תכ66)
 וסיעו ס6נות 6ח מעורר וסול סמכפ)' נוערתררך
 ים oh כסייגו מדרנתו גסי 6דס ט3 ספגימיותעם
 סו6 )מסו סכימיות עס מתסס וסול לסם מדרגת)ו

 סו6 רום מדיינת )1 ים ו6ס לכות ט) מגסםמעורר
 סו6 כמנגס מדרינת 3ו ים ו6ס . סכ6כות סרוממעור'
 ססו6 יעקב 6ת )עורר ועיקר . טכ6כות מסמסמעורר
 עכוס ע"י סו6 מתעוררת ומעיקר . לנסכותסמוכחר

 יסרק) ויחי גכתנ )6 3מס ט)כ6וי' יעקכ ויחי רמוחס
 עי"ז כו' עקכ כמס"ס עגווס סי6 עקם ע"י סרתו6ך
 יו"ד סייגו יעקכ רפן  וטס מסיו"ד סמיות עיקרסו6
 )עורר כסיכולו ל") נסורס - מתסס יעקכ וס"עקכ
 ר"3 נססי תכ6 36 . סלימיותס ע"י נתסי)תסלותי
 6ך נססי 6ת רק )עורר )כד ו6ת כמדרינס ימיו)6
 . ככורי תמד Sh כקס3ס . סרומ )עורר כמררנ' עכ"סיסיו
 כמקסי) סו6 סרי יטרק) כקות ע) סמתס)) ס5דיקדסנס
 סו6 סאת סתסי)' וע"י ימו יסרק) כ) 6תומכליף
 מתם)) וס" סע)יוגיס כעוקמות 3מע3' ימוךנומס
 כעו3מו' ימוד )כד ו6ת כתסי)תס ינרמו 0)6יעקנ

 3סמסיך תסי)תס תסעף (6ת פנס 6)6סע)יוגיס
 6נלוס ט63 ר"3 ככודי תמד 6) וגסו . נדונותסטסעות
 סנס 6)6 וסכיגתיי קכ"ס יחוד דסייגו )כד 6חדדכר
 ססס ר"3 )סס ג6ס 53ריקיס כינוס תסו סססעותינרמו

 מ6' )עולס ס"פעותמעמיגיס
~SIDS 

 עולס סייגו
 ע"ד 6ים סרנו כ6סס כי . כו' קכ"ס )ימךסע3יון
 ולמ"כ סוגך ולח"כ 6ורמ מתמיי לקרם דסי5ס"רו6ית6
 ו)סרונ לותו לסכר נדו) כמ 5ריך ו6ו כיח ככע) ססו66יס
 6ת ססרנ נקרכי מ)) וגי p1DD ע) חוק כפ"םלותו

סי5ס"י
 פג סיג מרנתיס פסיו ר") כתסס וסייגו :

 וכרומס : 6ים סס" 6ך לותו וטרם מרע סינרע)
 כדגר מועמס מסיו 'נס ממוער סור סייגו סורעקרו
 מז") סרנמו וגס )סססעס סס ור6וייס 6ה~ועקרו

 סרו5ס ס6דס ס" כטכס מע"מ סמו5י6 סכתכמסכתך
 עוונותיו ע) כו ידו מחס 6טר ססע"מ 6מ)סו5י6
 ע) סקכ"ס )ו סיממת קותו כקרוע )סו5י6וורו5ס
 סגקר6 כסקדוסס ע5פו טמכגיס ע"י כסכת -עתותיו
 סרעו ס63 עד 06 . ע3יסס כתסוכס ומוזרסכת
 כסננומ )ו געסין טזומות הטוכס נדו3ס כנגנ'ד6ית6
 כהן מזק והמלו כוכיוח )ו געסין טויוגותו6ית6
 ור6טס pnSn סרעו hSn עד חסו מיר6ס כ6ןמ6סכ'
 מירטן לק תסוכ' עמס )6 06 ור") דסייגוסיועם
 ויכום מנו)יס היגו עדיין ממ65 כחננות כפתיןחרמות
 . כסרס 5ריך טוננ ונס סו6 טננס D#)D כיכסס
 מהסיס מהימס כתסוכ' עור )סוס מייכ סי'מייכ

 ומססרעו : כוסס כ63 מנו3יס סיסי ~כיות)עמותם
 סו6 6וי מ6סכס תטוכ' סעסס ממיקך מוגןסעור
 סנריך מסלי מייכ מססרעו qh 6ומ' יסודך ר' 'סעור
 כזכיות אשטין מ6סכס תסוכם טעטס סנס ר")3ו

)"DDhמ5וס סס רק נותמי3' מ5וי כעומס היגס 
 קדוסס מיום תגרד )סס )יתן ו5ריך מפנירססכ6ס

 ר"3 )1 ט5ריך מסכי חייכ תסו יתכרך )סגיו)סע3ותס
 כ) דמים כף סיעו ס63 עדah י"שכמרשאיך : ויתע3' יתכרך )ו)סע3ות'
 ונס מסע) 36קי חקק כו ים6ד6

 סכו 36קי סמ3ק היסעי ממיקס עכירס מפוססכסעס
 6כר כסוס בלועס כסוס המתגעגע כמ כו סיס)6

 ע) נ3כוסיס )סת3נס 36סי )מ3ק וססכרמ)עסות
 וגסו סעכירס ס) סנתוז ס5ער )סכון 3נוסיסנני
 כתסוס מחר כמהדס והח"כ . ססכיכס נכותסוד
 - ססכיגס ננוח ע) מטוכס סו6 וס עוונותיו SDונוכס
 6)קי סמוק ססוכרמ ס)כוסיס 6ת מסכר סו6ועי"ו

 חסו עוגו גסמתקן נתיקונו וגתנ3' כסס)סת)כס
 6ת וניגס מסיר )6 טעדיין ר"3 פרעו ט)6עד

 כמונן תסוכ' עסס hS מעויין 6)קי ממקקס)כוסיס
 : גכ") הומר ר"י כג") סטור מססרעו ו6סמייכ

 מתס)3יס 6גו דסגס כף יווור 6תס,ןשןדשףש
 )6סכס כ)כגו ותן לכס 6סכ'כסיכת

 מכי6' סיר6' מסיפך סו6 ו3כ6ור' : סמך 6מו3יר6'
 ימדיו 5דקו טגיסס סלמת המגס 6ך . 6סכ'הירי
 סגקר6 תת6ס hy' 6ית ירא וטיח hy'דהית
 וו ומסג' 6סכ' )ידי כ6 11 וממדרינ', תתסס6ימ6
 - ס)ימ' Jklb' 6יכ'  סעייין 6מ כססכקרמת
 סגקר6 ס3ימ' 6סכ' )ירי כ6 ו6ת klb~'ומגנדלנת
יר6, הידי כ6 ז6ת 6סכ' ופמדרינת . 6ככסס
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'hy'6ממו ללט טג6מל חסו . הס כטס .סגקר6 עע, 
 63כ- קורס 06 כקמר תת6' )יל6' למז )תירקוו6כיו
 ה"מ ' )"ס קורס 6כ' ג6ננר 6סכי ססי6 כיכורו56ל

 כת לחותי "מנס ונס : )6כיננ)ך ס"ס 6ניג61כרסס
 )ססינ יכו) ס" )6 כורך פסיי מחננם סי'6כי

 סי' 1)6 . 6כ כסס סכקרhS'D 6' 6סכ'מדריגת
 טסיך 6מ כסס סנקר6 תת6' -6סכ' כננררינתכ"6
 סוייגו 6מי כת )6 6ך hl'D' 6סכ' )מדרגת כתכמו

 סגקר6 עי)6ס )יר6' כת כננו טסיך 6סכ'כננדרינמ
 מננס גכ6 6טר olpn נכ) )ס 161מר : "סכסס
 סגקר6 6סכ' כננררינת ס6גי רמז סו6 6חי 3י'.6ננרי
 ככנרות כטהתרי דסיילו onb יסורס תסו - 6מכסס
 6ומליס ט6גו כמו סכנ)ס ססו6 6תס ננדלנתדסייכו
 כמדרנת פסס 6ותס ר") החיך יודוך "nhrk וכמדרינס. - סגסתר סו6 קרטגו 6טר . סלנג סו6 6תסכרוך
 כננדרינ' כסתסי' פי' 6ויכך כעורף ידך S~h י גכ"63ח

 וישתחוו rh ' וסדיגיס ס6ויכיס )כקות כידך כח סיסע)יוגי
 : מהוד וסכין 6כ כמדרנת ססס 6ותס 'שכיך)ך-כגי

 לאגס ')לסרט יי6" טוי לסי תשייששכ";
 דיריו )ססתיר גריך סמתס)) .ס5דיק -.,

 SIS'h1' " מאיקס )קירנ סעקערנ ~כין hSnככדנ
 לכריו כ) כמסתיו )ס54י6 יכו)' 55דיק ש"מקטרוג
 ת5ח דכריו )כחד 5ריך סקערונ מחנות רקטיר5ס
 כין רוכן גדם ממור ישכר ונסו ' ומסתיולטונו

 סננוכרמ )5דיק נורם 5חו5ר סו6 סלוף סי'סמטסתיס
 )מון ננמסתיס ' סססתיס כין דכריו 6ת רוכן)סיות
 כין דכריו 6ת )ססתיר ס5ריך כג") סייגוספתיס
 סיכו) סמקטרנ תסגי כפירוט )דכרס ס)6סטתיו
 חכם ולכן סחוננר נוף ננחננתי שדיק ע))קטרנ
56, ולרגון )רחנניס יעי ותהילתו ויתפ)) . ידברכדעת
 15' ננם6ו תמת רוכן קמיך ממורתי6'ל4ש

 סרי טוסו ועסקי כשגיגי מעוסקדס6דס
 כננקט- עליוסעו)ס

 ורוכי
 סכתוכ 1"מי ננצרו ,תחת

 .._VSD סיתם)) )מיק 6וסף' )סתע)ס תוכ))6
 *וק")

י ~ א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א ) *
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 מ5רימס סכ6יס 'Sb~D דיי שמותואלה
 )תרן - כ6ו וכיתו 6יםכו'

 וסייס סוס כרסון סכ6יס 6וננר טמתחי)' אסוןססילוי
 יטרף) ע"ס קראט מתמי)' נס : 163 עכרכאסון
 סס5דיק סיון כוס סכווג' : יעקם ע"ס קר6עכ"פפ
 6ף 6וי רכים יגייס כלדקו וכחייטן סגתמוקסנדו)
 ניאו) סו6 6עם"כ רבות ולרקות נדו)יס רכריסטעום'
 )ומר מסרוגות כפזמו מו65 סו6 6דרכ' כימנך)ות
 זס. ע) עקמו מיקר וסוט כעכוך' עויין מקורטסות
 סמר וגלוחם יסרי) 5ורכי ע) עקמו טמ5עי נסומס

 היגו כענוד' וכנקותו סת)סכותו וכ) ו6רגוגיתכמסיס
 עמודי וסמ' כסי) עסיסם רינתו מרוי כ)) )וסווג
 סננתחי)יס ס5דיקיס והותן : יסרק) כסס סגקר6יסעולש
 רכר 6יו' עוסיס כסיותס ל6ו מקרוי חרטיםגענוד'
 מכנר סונייס זסננ' סנדקות כקרכם גת)סכקדוט'
 5דיקיס טסם ו6עס"י ס6מיתי' סע5וו' )תגלילשניעו
 יעקכ כסס 6סר סננס סנר)ות כעון גכס)יסשננס

 סכ6יס יטרק) כגי כלנזרו סכתוכ רמו ונסויכוג'
 כמיכר תנגיד סנו' סנדו)י' טס5דיקיי )ומרננ5רימ'
 וכו' פריין מק5ריס טסס )ונגר סעכוך' ע)ודקני
 כאסון סכ6יס ונסו סססק כלי תנגיד )מפ)'סעכיס
 פ) )רמח כעכר כ6ו וכיתו 6ים יעקכ 6ת -סוס
 חסרון טוס נוכלי כעכוד' סרננו טככר ססוכריסאותן
 )סטניח 6)6 סלמת מיגרנת כן ט)6 מניע6)יס'
 )מס עוכ 161 מנך)ות יג5) )תען In1SDD ע)תמיך

 : כי' "י6י כיי שמות ואלה יאמראו " וק"),
 גפרםומתחע'

 כלי נמ)' )1 נותגיס סטכת 6ת סמעכנ כ)סנמר6
 מסכר ונס : כפנת ע5מו סננעגנ )ונור )ו וסי'מ5ריס
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