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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")
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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
 הדס כנגד מדם מס כפריס 3)י כמא' )וסכותגיס
 )ו גותגין יתיר, נטמי מ~") סדרם מב נססו6
 סכת טג6מ' ממגו גוע)ין סכת 'עמו65י כסכת)6רס
 מסורסמת ,סקוסי' . nDb 6כר' ווי סטכת כיוןויגסס
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 סיתיר' סגפם ליכוד סרי גו' טטפת כיח מוגרסמס
 : סימנו גיע)' סכת ולמוללי כלמרס מסכת 6מרסו6
 גקר6 ר50ריק מקדום כזומר ד6ית6 סו6 סעכין6ך
 6דס כגי כסקר גספ' כמו) )1 סיס נוחמתסכת
 )ומר ים נסכת ננע)' תוססות כו יט מס 6ךכטות:
 )סכורה מעגנ עסוק ער יתיר' כקרוסי כתוסס'דסכטמ'
 כקרה רקכאס סככת 6ת סמעגנ כ) וגסו .יתכרך
 גותגין וקנ"ס. סמ6 סכת מסו מס י6ית6 ע"דסכת
 מקוטר תנויד סו6 ס(ס דס5דיק מלריס כלי גחך)ו

 ומיהר סוף הסס הין 6סר ספ)יוגי' כעוקמותורכוק
 )קמר סוס ס5דיק וכיד נכע )ו יס סוס דעו)'ונכו)
 כיון מ(") ט6מרו וגסו כ"ס סוף 6ין עו סעו)מותכ)

 רק כחו) יתירס גסמס לו סבין ס6דס סירוסססכת
 ווי סי' גסם הכוס ווי יתירו כממס )ו גותגיןכסכת
 (כס ו)6 סיס סגסס כמו) )ו כמו)ם6ין עכוססכפס
 יתירס גסמס )ו סיס )ס5דיק כסכת סלוססת)סקווס'
 כעוקמות תמיך דכוק ם6יגו הדיק ים וריגם .נחו)

 כיר6ס מרותיו 6ת )תקן עדיין כהריך ממסתע)יוגיס
 6עס"כ חך )תקן כרי מדבקותו )ירך והריךועגווס
 מע6 כטוס מליחס גכט) החיכו כפכיעיותו תמירסו6
 יטרח) כגי ממות והלס וזמו : ננמןרנותו )מעםכיריו
 יסרח) כסס סכקר6יס ס5ריקיס מירום מלרייססכ6יס
 ננ5רימס 6) וכליס נוננדרנתס )מעמיססיורןיס
 כני מסוה יס מ5ר גקר6 )מפס כירירתסוסייגו
 רמז יעקב 6ת וזסו ועגווס כירטס מרותיו התהמקן
 עכווס עקכ סכתוכ סהגו' כנוו מפ6 וירקת)עלוו'
 סו6 ס(ס ס5דיק סירוס כהו וכיתו 6יט ' חע6ירקת
 יהיס וכיתו 6יס ימד ויכה מעה כטוס יכת) ט)6כעות
 סירה' רסיילו פלימיותו סיילו וכיתו סרכוקגקר6
 - כ6ו ככר וכקלו כסקוס יסוטו ימד מגיסם סכווסעגוס
 נוי S~r רם"י וטירם osiolh יו"כ חס 6יס ויעקבוזסו
 סל") )ךכריגו רם( תס נקרה קרמות יודעס6יגו
טסלדיק

 כסגי תס 6יס סו6 וענווס כירטס מסו"
o~5olhסו6 6עס"כ )מעס מדכקותו כיורדו 6( כסייגו 
 דים מעה כסוס גכט) סריגו )רמו' ישע מהיןתס
 )סכם) יכו) נומדרנתו כסנופ) )סעמיס 6סרלדיק
 )תקן ככדי סיורר ס5דיק 6כ) ' מלידס מע6כ6י(ס
 OSIDS' יכס) 63 ועגווס כירקם כיתו6ת

 סמטג' פ" וזסו -
orhמרס( טסתגה לומר ים כו' מוער ו6יזס תס 

 יוסג תס כסס סגקרonD 6 ר") תס 6י(ס סג"))וכרגו
 רנת סו6 מועך כתכנו ככר ננוער והי(ס .הוס)יס
 מועד erh והמר כמולס מועך )מון סע)יוגיס)עו)נוות

 ויכוק מקומר תמיך ססו6 ס5דיק סו6 החסס"
 ימים ס)סס נו מסעידו כ) מגעי סעליוגיסכעוקמות
 מגסם 6ת ננעורריס סס ותקמור ונוטגס כמקרהי6ית6
 כו סגתעורר פי' כו' כו טסעירו רמז חס ולסמםורום

 דפוק תמיד כסיות )עוקמות )עקות וגטמ0 רוחסלפם
 נס כג") דסיעו ימיס ס)ס' כו מסימ(יר וחס :כסס
 מקיזי גכט) טמעו )תמותו מור 610 ננמדרנתוסיורו

 : וק") n1DID כמקומי תמותוו5ר
 סדרנות סגי יס דסג' : כו' טסות ו6)0 י4שכמרשששך

 כ% ממניח סלילו לדיק יססדיקים
 6ת ולתקן "כך כוי עכודתו כ) רק סעו)סע)

 לדיק וים ' מה5כת' )מקוס )סורם' )סע)ותסגסמתו
 יטרק) לרות ע) תמיר ומיהר דו6נ ססו6 ועמורקדום
 : )סססיע פוי כ3 )עולס ומחטבותיו מנמותיווכ)
 הכרס ושכרסס סקורה כ) כרכות כנמרהוהיתה
 מעת' hih סגמר6 ומקס' תעט' ו)6 כעט'עוכר
 יכתים תעס' כ)6 עוכר יסה יעקד )יעקכסקורה
 נס : קר6 ד6סדריי סתס פגי ומסגי כו' יקרש)6
 6ית6 ועוד קר6 הסדריי כשנות )מס )סכין יםוס

 ומקם' מת )6 6ניגו יעקנ ס' דף תעכיתכמסכת
 מקר6 6") ססדיגסו ומסוד מגססו ככדי וכיסנמר6
 כי יעקכ עכרי תירה eb1 (6 טכ6נור פורט6לי
 סו6 מקים סכים מהרן וזרעך מרמוק נושקךסגכי
 מכ) ומקטים כחיים סו6 6ף כמייס זרעו מסשזרעו
olpn6סו6 רכך וגר6' כו' מגעוסו ככדי וכי קסי 
 גומר דור נכי כתרה ככג6 רטיתך סנמר6פירור
 מקומו 6ת ננמ)6 כן מלים סס" )סי יודויסככ
 פסס דסייגו כאייס (רעו מס סירוסו וסכיע"ר

 : 5דיקיס כעס ועמך כמס"ס מייס סכקר6יס5דיקיס
 מוכיות וממנוי נועכנ סנפיס' סקור מעץ מי36ה
qh6ע"ס הכינו טיעקכ וכמו מת )6 כ6)ו כמייס סו 
 סכיו ע) סיס מנמותיו וכ) כגיס גידו) 5ער )וסיס

 נמוריס 5ריקיס ימיו )מען פוכ כ) )סס)סטסיע
 סמו יתכרך סנורה כעכורת מכיע' סוס הסס יסי'ס)6
 )סטטיע סע1)ס ע) סמטנימ כעקבותיו ססו)ך ס5דיקכן
 )סכי )ומר ונום) יעקכ כסס נקרה תמיד)סס

 סוט נרו) שורך )רכה יסקכ וקרשו קר6הסדר"
 6כ) 5ורכיסס כ) )יסרה) )סססיע ספחסננדרנ'
 גט6ר סיס סתו ע) ס' 6ות סטי"ת )ו כטסוסיףהכרסס
 : ננמררנפ סוכ ירד ו)6 סע)יוליס כעו)לימקמור
 מסערות שו 3כו סג6מי נרים דסמr5)D 6 כגמרןו6ית6
 שמרת מקרי 6) 63ין שנמרחה מס 6סרה)קיס
  רסס -  סירוס נזוסו 61ית6 שמית6פ
  ססס סוס  ספיל'  ליופ  להרס  סקור5יפ -וס

  סכולם על ממניח  ס"ילו  סטייק ולפנה טיטרסועלפו
 סו5  לסורס' )סע)ותס  לספתו ע) 6)6 )סס)סטסיע
 לפורסו ססס ליסר סוה סוס  יטרלל כססלסרח
  התיגס סללו  ס5ריקיס לו5ר ר5ס פפות והלסחסו:

  לפפפפ  לספ כחו  ספפם )סורם סע)ומס 6)6מסנימיס
OnlwDIלכר הכרחל כספ  פפוליפ  ספ טר5ל לי י 
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 448אלימלךשמות נועםיא8
S9hורעתו עסיסם )ססניח לסכיו )טוכס מווין כקמרכולס כ6ו כיתו ככי דסייכו וכיתו מיסרך) 6יט כל ס"כ6ו וכיתו 6יט . כנ"ל יעקכ כמורינמ נ"כ 00פירוט יעקג 6ת . יטרק) כשות ע) תמיד 61נסגמילר סכהיס סלדיקיס 6ותס דסיילו מלרימס סכ6יס 

 לסם ו)סטסיע ע)יסס לסתפ3ל כולס ע3ומחסכמו
 ס) וסנטמ' יסרומניות ר6ית6ע"פ י1*נמר1*ך - וק") עוכ וכל ומייס ורחנניסכרכס

 דעיקר סתות כסס לקר5יס5רס
 סטס זס סמפון 16 ר6וכן כנון )6רס סנקר6סטם
 ט6נו סו6 )ז6ת וסמקירס לסנוף ו)6 לסלסמססו6
 06 מסיכתו הסקינו ורו1יס ימן ססו6 6דסרו6יס
 : 3טש הותו קור6יס סיו מ6ס )מעירו כקומייותר סו6 כסמו הותו יקריו לכלתי נופו 6תדומסיס
 )ננע)ס עמס כממתו 16י יצן כט6רס מחמתחסו

 דחיסת ע"י מפינתו )מקינו כקוטי ולכן מנוסוויו65ת
 סממתם ונסו . כסמו הומו קורה" 06 מש"כסנף
 סלדיקיס ר") יטרף) ככי טסות והלס והמרסכתוכ
 מדרנס טסיה מכוייס יסרבל כטס 6סרסקדוסיס
 כמדרנס ססס מהחר סי' ננלרימס סכ6יס -גדולס
 רסיינו יעקכ נסכיל ס" ~pD( 6ת סכתוכובמר קעכ0 נודרנס Sh טכסיס רש מ5ריננס 6לוכביס ממדרנ' )מעמיס טנוסליס ז6ח לסם כ6 מסיכןנדותני
 וכיון הים דסיילו סקדוסס Sh )סע)וחס יכו)סיגם כ6י(ס סכתוכ והננר עמסם לס3ריק סמכותסוס סי' )6 (6ת ד6י)ו)י סקרוטס 6) )סע)ותס כדיעס מסועי עס וחיסור סייכות )ו סיס6 ממדרנתופיסו) מסכרת כענור' יעקכ כסס סלקר5יס עםסססוש
 נתעורר סלו ססכימיות מעורר ססו6 ע"יימיינו סכימיותו מיינו וגיתו 6יס כקרץ סלויק ר"לנ6ו
 חסו סקדוס0 6) יחר וכליס ס)סס ססנימיוחנ"כ
 כמחסכתו לתסוס 5דס ויכו) סננמטכס 6חר סורךסכ) רסנם כפי מקוד ס' 6ודס וגסו . כ6ו וכיתו6יס

 דור והמר )ריר יכו) מפס ט6ין נוס מרכסדכריס
 לסטיה הסטר ס6י מנס ר") כפי ס' 6ודססנוע"ס
 6ס))לו רייס וגהרך כוולתי כי קעלס מדרנסטסיך כסי 6יכו 6עס"כ הנתחסכתי מס כ)כטסתיס

 כטסלריק ככ") רכוס כתוך סמו טיתס)) כהיסי'
 עס סטור 6ת נס )סערות יכו) קעכס כמדרנססו6

 . וק") סקדוטס6ל

 סם" סדקרוק ולתרן סמום0361 יאמר1*ר
 כק מס ר6ו )6ס ס6מר' ז") רכותיה ופירסוכעליי די ר6ס כי רתוכן סננוותקרה כפסוק)דקדק יט דסכס עמו סכ6יס )ומר)1

 כססו' מסורם סעעס ס)6 ו)כ6ור' : חמי )כןכני

 עננס ככרך )עמס כי6תסכמעת 6דס לטמת רכל סתתתון כעולס למט' וגס -סעדתן כעולס למעלס מקוטרים לסזת לריכין ,סנכר6יס סגטמות כ) דסנס רז"ל כונת לרקס 6ך כדכריס6מר סעס לדרוס רכושנו ר6ו ומס כו' רקס כי קמריכי
~SID 

 לסיום לריכ' ונס למעל' עולס כבותו קמור,מסיי )מען )מע)'
 קסירת' בורך וסעעס : מתחתון כעולס )ננע'קסור'
 מעליק כעולס סתקטרות' ע"י למע)' ממע'וסתסילות וסתורות סעוכדות כ) (SDt' יעלו )מען סו6)ננעל'
 (הת דלילותי גמילה סו6 למט' קטור' סתס6וסבורך
 ססס) כעולס קיסוס )ס סריך לכן סססלכעולס סרוביי סע)ית' סכטמ' טתסי' כ6פסרי סי')6

 סכע) ותור' ספליון עולס כלנד סו6 טככתגוסתור'
 סכתוכ ונסו ככ") עושות כסלי מקומר סיס6ככרי ר6וכן סמו h~p' ולכן סתמתון עולס כננר סי6סס

 סתקסרות' סו6 כו' ס' ר6ס כי 6מר' כיגתור'
 למקמר זס סס ע"י ונמלה סכיניסס סססרס ליכרוהין המקס טוס )סתומות 6ין מעליון נעולס 6כלס6ומות וכין יסרק) גין מסרס סים רו6יס הכחכוכעוס"ו כי כו' כלי נין מס ר6ו ופירטו ספוס"(ססתקסרות נס לכ)) זס סכטס המרו ולכן (ס סס ע"ילתקסר וסליך סתקטרומ יריך 0תמתון כעולס נס ס)6ז") לרכוסים וסוקס' דייקה ס' ר6ס כי כס"ט סע4וןגעו)ס
 מז") ט6פרו מס טניס סי נקש ו(ס עו)מותכטוי
 נכור נקרץ מלריק )ומר רוס טניס פי כוט)ככור
 מלדיק סיסיס והמר דם דדם כיון )און סו6 דייםטנדר כנדריו טמורנ) 6חר ר") תכונרי רייס מכי חזקםטוי מקימתי מעל ט6מרו מס סי' חסו סיטריסנמעטיו מומזק ~hlk 6( כטכע שלו מכעסי פו לעלמוינצור 6סר נדר וכס) סעוט' ומד' מרס ככ) ענננוטמרני) ע"י סוט כנדקתו מוחזק יסי' מס דכר וע"יכבמוחזק כר6וי נוע) סככור ט6ין ח(") סומרו מס רם, חסtprn גקר6 ווס עור יתמועע )כל כשקו ומומזק מעטיוככ) נמור נדיק סיסת לוס צריך 5כל עולמות כסלי6חי~' )ו סיט סירוס טניס סי נוטל סו5 יטר36 ככוריככי

 סיס 6) סולכיס טלו וסעוכדות וסתסילותסתורות כצ 6(י סקווסיס כמעטיו ומוחזק עו3ננות כטלימקוטר
 6)יו )שוד כר6וי' ית' לסכורך כולס עסס ל6טעייין ככידור ירע טככלו"ת 63וסן 6ך סחלמוך ים סנ'ספליון
 כ) 5וי כבועטיו ויסכם סם4מוח כתכי' טעם6'עוג דכר 6י(ס כעסותו ימסוכ ח"ו ט6ס סנדול סננוימכרך
 טע) למ) סכקי6יס עוכוה ממרות כל ר") סיס6ל סו)כיס סכח)יס כ) סי' ונסו לכעוס נחטכין 6יןמעסיו
 . סעדיה סיס 6) סו)כיס ס6)ס ממדות כ) )מס'ממעלס סמתטטט ככמ) וסמסדיס סטסעומ כל סולכיסירס

tD1h)1סספמו כערמו היחסום ס" מ)6 וזיככו וסיס 
5(1
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לא448אלימלךשמותנועםוי8
 דידופ כו' סידות ו6)ס חסו . faDnn מלח יסיםול6

 כידוע יסר36 סגקר6 ע)יוגס ננדרנס סו6דיסר6)
 )6 חו"ל סנגורו ונסו תחתוני ננירנס סו6ךסקכ
 כו' עיקר יסרק) h~h ממקומו יעקב מססיעקר
 קימור כסכי) יסרק) סס סו5רכו ססנוות דמגיע"ס

 סתמתון עולס קיטור כסכין יעקכ ומס סע)יוןסעו3ס
 סו6 יכונס יסר") כסס 6סר נמור וס5דיקכנ")
 יסרה) כמדרינ' סוייגו וס5ריק מעליון כעולסמקומר
 וכלכד תמתוג' מררנ' ססו6 יפקכ כסס המחס )וים
 מדרנ' )ססינ יכו) ש6יגו 6עס"י כתמימות עכ"ססיגך

 יטרק) כגי שמות 61)' וגסו יסרה) סגקר6סע5יוג'
 )סס סיס מכונים יסר36 מכסס ס5דיקיס הותןר")
 כ6יס סס סי' ננ5רינו' סכ6יס : יסרה) כסס6מי~'
 וסס )פ5מס מנדרו סנרריס ע"י כסייגו סמי5רע"י

 נמדרגתש ועולים כטנע ככסרותס כססמוח~קיס
 )עו)סחסו טוכות סססעות ונורנניס D'5DO סיס56

 6מ5רי דייט ננכי )מון מיגר י"ס נני5"ר .מ5רימס
 הותן סי' יעקב 6ח : סת)מור ליס רמן גיסכג")

 מדרג' ססי6 יעקש כסס 6מי~' 3סס סיסס5דיקיס
 כיתו ככ5 סיכה 5ריך סי' כ6ו וכיתו 6יסתמתוג'
 וס6כ)תיך חסו כג"3 ותמימותו נוסו ככ)דסייגו
 מכטיח רממיו כרוכ סססי"ת ר") 6כיך יעקשלמנת
 ינרוס 6עס"כ יעקכ כמיגרנת סימ,יק גני מנס)לו

 רק פי' רכר ס' סי כי . סע)יון מגח)סספעות
 ס' רכי יסי' מפיו י65 6סר טכ) כתמימותסיסי'
 לכות מפסעות יפסיע סו6 נס rh1 תמידיותכסייגו

 * 6מן Oi1DS )יסרק) סע)יון מגמהוכרכות

 יומר ים פרו כו' ויסר5ו פרו י1סראלובני
 ע"י יסייגו סירות )סוןסו6

 סמים יסרסו כתיי רסל' ויטרקו סירות עסוקדוטתס
 ססי' )וגנר ים סקרן ע) יעוסף ועוף חיםגסס
 יסודות מס6רכעס סנניס יסוד נהדס סו6יעיקר
 ססעסק ססי"ת הגיוס ור") סתור' לקרה ומיססכהדס
 דבר רסייגו יסרגו רגנו חס נסככע' יסי'סתור'
 וע"י ס.' מיס גסס : וסכגע' כנמוך סקרן ע5מסורן
 ר") סטרן SD יעוסף q1D1 לכססו מיות )ו יכ6וס
 כקווס' ויע5' יעוסף 6דס ס) וממומר סנוףטגס
 : כג") סכגע' )סס פסיס סייגו ויסרגו חסורכס

 יוקדות פסיו 1") וסירט"י ייסר5ו וכשכמר81ך
 סוס כומר לוככ 6חר בכרסטסם

 ע"י טס5ריקיס קהוות כססי סווגתי סעפורנמ
 סגקר6יס ק5וות כפסס והדס עוסיסקדוסתס
 - ,ס וסכן ע"י מתנד3יס סיסיו כרס כססומכוגיס
 רכ גקר6 סוס עוס"ו סססעות טסמסיכו ר")וירכו
 ויעלמו רכ כסס לקרה )כן ספירי עולס סו6דעוס"ו

 סס) פוי מהוד מהוד סתג" דהמר 2 ינקודננקוד
 : רוחך תססי) נו6וד )ונור )ו סיס ו)כהור' :רוח
 סם) תנגיד ס6רס סיס6 סוסיר ססתגה ספסוט6ך
 )סון סוי : רוח סס3 סוי מקוד ווסו סססק כלירום
 מעטו ר") מהוד כמקוד ויע5מו וגסו תמיד מסוסדגר

 לסענניס 56)ס ננקריות סיס ס)6 שהת כמד'ע5מיות
 כע5ס ספקות כננדת סיו תנניד רק כך ו)פטמיסכך

 ס6ר5יות טנס ר") "ותם ספרן ותמהה הימיותסגקר6
 קדוסתס חח on~h ננייח ס)סס וסנוף שחומרדסייגו
 מוכירס סנוף ססי' עד וקןוסיס 5דיקיס כ"כססיו

 * וק") י"ת סכורה לענודתוננסייעס
 דוסון סננוסר ע"ד נ") 3פרעס גנסכגות עריויבן

 כנננר6 דדרסיגין כמו סגהס 3סון סו6ננסכגות
 סוכלת 5ו ותסי מקרה 3ס ויקיף כו' מסוכן Sh ג6)ך
 כול' סוה 6זי סלטות (SD אסוה נני כ6ן ססי'וגסו
 מי 6כ) פרע' סגקר6 3סק)יס' דסייכו )פרפ'עריס
 יכו) הוי יתירות ממגהות עלמו וננענ' עלמוסננסנף
 סולפג' כג") ר") טותו יעלו וכחסר וגסו נרו)' )מררנ')כה
 : וק") סעו)מות וככ) כקדוס' יפרון וכן ירכ' כןע5ננו:
 סחירוות ירטו כי וימי סעס וירכ )מילדות הלסיסוייסב

 סעוכ' ס)6 )וקוק יס . כתים )סס ויעםכו'
 כפירס"י ועי' כסוג' כתים )סס סעס' )מיקדותסית'
5ffr  דסגי )סרס וגר6' 0עס כוירכ סססיק ו)מ'

 עוכר )סיות קריך דס5ריק סרכ' פענניס ננוסכתפלו
 י"ת 6) רוממות b'o הסכי - וכירה' כ6סכ'פסס

ונקר"
 ויתע)' י"ת )סכורה ומסכת סננוד' יסרק) כסס
 כסס גקר6 וסיר6' 6"3 יס"ר וגסו ותסכמותכסירות
 יעקכ כסס סנקר6 וס5דיק )עי) כמכומריעקכ
 יעקכ כננדת )סס )סססיע סעו3ס ע3 תננידננסניח
כג")

 סו"
 דסייגו 6)ס ס3ם 6ת 3טו3ס )סססיע יכו)

 מורנת ע"י סוס ס)סתס וסמיכת ולזווגי מייכגי
 6חר כן )י ס' יוסף כרם) כמ"ש יוסף כסססוקרה
 )"ותו )סייסיך וו )ננדרנ' מרמות ססיתסדפיינו
 )סיסיך רננו חי 6כי סטוד 6מר ויוסף - כגיננדרנ'
 סגקר6 ננדרנ' יס ננוו )מעלס כי וו מירנ' ע"ימיס
 ויכ5כ3 ונ6ננר - מי' מסם מנגסיך וסיס 6כנסס
 וו מןרנ' פ"י נ"כ סו6 מזוגי סייגו 6חיו 6ת.יוסף
 כסס סגקר6 ס5דיק ידי ע) גססעיס סס 036וסלם
 עיקר למ תעודות 6)ס פי' ו") רפ"י ומגס 'יעקנ

 סכווגס )ומר יס טוכיס מעסיס ססתו)דותיסס
 סלקר6יס סע)יוכיס סעו)ננות 6ת מתקגיס סססע"י

 ססס כעולס סתו)דות עיקר סו6 ~ס ע"יטוכיס
 ותסכחות סירות רסייגו 6סכ' ע"י וסוףממסיכים

 סגקר6 יפקכ כמדרנת נ"כ ססו6 ס5דיק 6כ3כג"3
 5ע1)ס עוננו 6ת ומט' ממניח חנניך וסוף יר6סכסס

 דסיעו סג") סס)ס כ) 3סס )סספיע יכו) )סס)סססיע
כגי
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 ב44 ןאל'מלןשמותנועקגשש
 דסיילו למילדות נרקיס וייסע תסו . ונמוגי מייכני

 מתקכיס מסיו סטכ' ס) (ו כמדרנ' סמי)יותכמסיו
 מ6ד רע5מו סעס וירו ' כנ") סע)יוגיס ספו)מו'6ת
 גיסי ה3) )ערס. תולדות ססננסיכו )נד (ס ס"פ"
 )סטות ק5ת ממדרנתס סירדו סי' סמי)דות ירקוכי
 ננורנת וסייגו סעו)ס SD נ"כ )סטניח ע5מס6ת
 כתים )מס ויעם - כג") יעקם כסס סגקר6ירפס
 כסוגס סג") כ) ססמטיכו דסייגו מלכות )ויםכסוגם
 )וי' ' זרע וגזרע' וגקת' סו6 מכסן רע"י )כגירם(
 רמ( ונסכות סנועסר 6ת )סס גיתן ר)וויס )מ(ונירמ(
 )עוטי' מייס לותגת סי6 וסתורם רכנן נוסכי דננ6ן)מ"

 : וק") סנ6 וכעולס סוסנעורס

 כנמרק hn'h כיי מסמוק -נו ווו או והנבגוו-נו
 ע) ג6מל סוס מפסוקכ)

 החותי )חכננ' 6ננור סכ6ננר המותו ומת5כססכילס
 ע"ס ג") )י גריס ס' מלחוק דכתיכ מרמוק6ת

 נ"כ )סיות 5ריך דס5דיק )סי) סכתכנוסדכריס
 מרעות כ) ננסס וסכי) יסרק) ע) )סטסיע זוכמדרנ'
 ער סדכר קותו גנע)ס סס5דיק UD~ וסו6וסספ)ות
 נעס' ופס מכמ'מדרנות

 4ש9י
 סחכמס הסו סיס וכף

 כי חוכרך כטס נקרה ' . - סוס וס5דיק תמ65מקין
 סננססיע ומהריק וגוקכ6 דכי )ו ים סכקדום' דכרכ)

 11 כננררנ' ט6יגו ס5ויק 6כ) זכר כססגקר6
 כוקכ" כטס גקר6)סטסיע

 סכן כ3 פרעם ס6תר וגס
 ססיהור דסייגו יקורי )י המר פרעם כי כויסיכוך
 )סיותס גיוס כמ 6ין וסק)יסס nlpihi )וסיס
 כי סקרוס' ט) סגוקכ6 מ5ך רק ננסקדוט'יונקת
 6ין פוכרה מ5ך 6כ) גוקכ6 כטס נ"כ גקר6סק)יפ'
 רולס סרעס וסי' והינק )ננוע יכ)) כ)) ראות)ס

 כ) וקמר פוכרך מ5ד יונק )סיות tS~Sn)סכרית
 )כסות רולס סי' דוכר6 5ד דסייגו סיכויסכן

 פנת וב) תס)יכוסו סי16ר' חסו ח)י)'ו)סגגיע
 )כס) כמדרינ' ססו6 דס5דיק )עגיניגוקנז-.(זןך( : חיותו מקוס סוה ננסס סלגכות 5ד דמיינותתיון

 ו6מריגן חסו 4ש9ן וגעס' מחכמי ער סך3ר 6תסמטה ע"י סו6 מיסרה) וסגסגות מרעותכ)
 ו)6 ))ננוד . - סזכת' עילס זו קפלי )לו החותגנמ'
 זוכ' )סמ' תורס סלוען כי כג") וסייגו ))מך(כח'
 )סטיכ סרכ' יפריס )סעו) ס(וכ' פי' סרכיהיכריס
 )6 ועילס וסס)ומ רעות נזירות ולכס)ו)סססיע
 החות וגסו )המריס )סטיכ דסיינו ))מך(כנוי
 וסריס כקטנות )יננודס ססי' עילס (1 קטג')גו
 וקמר )6חריס )סססיע יכול' סית' טל6 )ס8ין

 סי' )החותינו נעס' מס ע"ס סמלסלמס
 וסייגו קמותינו 6ת )עטות 5ריכיןסוימנו

 כיוס : מכמס דסייכו מ"מ )ננדרנת SD'D' עד)ינגודיגו
 היזם )סעו) )דכר 5ריכין כסטנו פי' כססידוכר
 ע"ס רניגו מפס וו"ס בורנס כ6ות' גס ידוכרדכר

 נזדכר סי' ססו6 דסייגו עורגו תסיגו כי ב"ס61גמגו
 הנחנו ע)יגו תלינו כי 6ף סי' וכוונתו )מס'עמסם
 ונננ5ה ע"ס שכרנת עד סדכר הותו )סכיהיכו)יס
 החותו ותת5נ וגסו לשין וכעס' ושכוט) כט)סס
 סתסי' ס" 6ת החותי ' ' - )תכנר הנזור סמ"רר(סו

 שרחוק . סמכמ' טד סתור' לסערות זונננדריג'
 )"ותו כhlk~ 6 (ס ע"י סי' ג") ד' שרחוקדכתיכ
 ד' סעדיין ומחסך תנניר סיך6נ ע"י סכ")סמדרנ'
 כקרוס' וסוטך מוסיף סו6 זס ומחמת ממנורמוק
 )כט) סרו5ס דס5דיק )ו יעמס מס )דעת -יתיר'
 מתמי)ס הריך חכמם ננררנת עד יכר קותוומעלם
 לעת וזמו )מכמס ומדעת דעת מלרנת עך)סערות
 יסרה) כקות מסוף סכ) נקרץ רס5ריק קנס סכ)קנס

 סכ) יעת )מירנת כטג6 ןעת וסייגו )סס)סטסיע
 מסוע) ר") סכ) קגס כ) סגקר6 ס5דיק סי'קנס
 דיריו 6ת כסנועל' סי' ע"ס לרעת תסו סכ)ועומס
 סכ3 )ו .תסס 6ז : מ"ס סכקרה )מכמ' ונגדעת רעתעך

 : וסכן ורכונו  לפטל ממסקיננס
 ננ5רים הננמך כ"ל הכריס מלך וימת כו' כינניס :ףרכך

 ככי ממדרך סכתוכ והמר מרע סי5רנקרה
 כקרכט )ככס ויתעורר יניעו 6סר' סימיס כרוכהדס

 )ממית ורו5יס מעסיסס ע) ויתחרטו 3תסוכ'ויסרסרו
 IPnS1 כסונן תסוכי )עטות מסכי) סריגו וים :סי5ס"ר
 SSDn~n מחסכותיו ספסר רעות ממדות ססמעיקר
 הנגר נתטוכ' סיסרסר "תר רק זרות מחסכותכ4
 עלמו ומרפק כר6וי' מחוקן סו" טכוס כסכויקמר
 כ)כ טסיה עכוך' עיקר ססי6 סתסי)' ומן סתור'מן
 (o~h סעכור' נון יסרה) כני ויהגחו ת"ס ' תסי)'וו

 ו6יגו נניניעתו ננ6גמ סו6 הזי )סוס ועומדסננתיינע
 ותענית כנוסיה כיוס רק ר") ויזעקו כקוסעמ'

 כם6ר 6כ) ' וכוכים (ועקיס 16 סליחותס6ומריס
 נכונ' תסוכ' (ו ו6יז כתסיס כ)) מתהננ5יס 6יןסימיס
 כ6)ו 5עקתס ננקם) ומסויו רחמיו נרום ססי"ת6עפ"כ
 6) סועתס ותע) ונסו ס)ימ' ככווג' מתפ))יססס

 זו כ)3 ענוד' ס" כ6)ו פי' סענוך' מןס6לקיס
 כרית 6ת וקכור כו' נרקיס ויסייע : ס)ימ'תסי)'
 )6ו Oh1 )ו (וכר הזי זכות k-Ph )6דס )ו ים 6ססי'
 - הכות זכות )ו מזכיר סו6 6עס"כ סי' כו' "כרסס6ת
 מי ונס ר") הלסיס וידע יסרה) 6ת 36קיסוירה
 סו6 רחמיו כרוכ סטי"ת היפ"כ 6כותיו זכותטתמס
 )עסות סזס ס6דס סעתיך מס ורו6' עתידותסיורע
 )סיות סגותיי עכור ערס 5עקתו ומקכ) ס)יננדתסוכי

 :וק")
וירק
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 גר"ס כו' סקנס מתור "ם שית ס'1יוריפוא

 "ת סיסכר olhi סו" מסורם רסג'לסרס
 וסחננך' וסת"ו' וסנ6ו' וסקנ"' ססנה' כמומדותיו
 כך וננתוך סיתקגס 5ריך ממנולות סננרות כ)וכרומ'
 נרוקות והערקות נרו)' )מרריני )כו6 ס"רסיכו)

 כעכורת נרו) ודכיקותוסת)סכות
 ונסו - ית"ם סכור"

 סננדות ננתוך סי' ססגס ננתוך ch כלכת כו'וירץ
 "וב) היתו וסמנם כקם נוער ססנס ומכס וירץ"מ סת)סכו' )ו ססי' ננירגס 6) כה כקו5יס ססססמנוגות

 נפרד ל6 ו6עס"כ נדו) סת)סנות )ו בסי' סר"'פי'
 ויהדר :" לנננרי "ותם )סרוף סנננוגות סמןות כ)ממגו
 סגודות נגן )נזירי גה "סורס סי' ו"ר"' גההסורס
 גנדרנות ") h~h הו סנדו) סננר"' 6ת ו"ר"'סטנצות
 ססכס יכער ל" ננרוע : נרוקות מרמות )רמותנדונות
 יכלו )" פירוע ור") "תר כמרס וכער )מוןיכער
 סי' וסו : כסכם פסס מענוגות ממדות )נמריויסורו
 סנננוכות סדירות סם :נעים ר") כנעיםנזרקות
 יוכ) ננרותיו מהדסוכסננתקן

 נדונות )ובררנות )כ"
 מרס "י(ס )ו ים "ס סי' כם)נ עוס כסרת :כג")
 סי' עכס כבסרת חרס ס) כנופו צנע ססי6מנוג'
 סתסי' היתקני ער מהוך למתנכר כגמר ע( לסיותיריך
 יסכינו כם)נ כסכים חט"יכס יסי' "ס ע"דכס)נ
 יכו) וס "חר ר") כו' כשיך )ססגי'

 )כ"
 טוך

 : ט)יוג' )קרום' רכו, ססיכ) כסידלננדרנס
 ס' ויר"

 רו5' ט"מ רכינו סמסס רקס סססי"ת )רקות סרכי
 סיע) כג") )רקות כני )ננצרי ספידות כ))מסיר
 עד "מסרי כלתי ונס נרוקות מרקות ר"י' לידי)נ"
 נון טונוה' רוח ד' ומעכיר ו"( 5דקיגו נוטיםסיכל
I~hoו ם"ננר סי' סקוס תקרכ 6) וי"ננר )נתרי( 
 -nhrk סננררנ' ") סתקרכ המסר כלתי ~סססי"ת

"(6
 איילו מהלס למון סו6 ס) רנ)יך מפ) נפלך ט)
 )ססיר "סמרי וכגתי ih~tno כרכר "5)ך יסי'סוס
 "דנות כו' סיקוס כי : כנוסרי סננסיח כי"ח עד)נננרי
 ככ) למתהתן לרמות "תם סגריך 6)" פי' סוטקורם

 : וק") סרכר "ותו )קרס מומריות הי,ס כו סיטסננקוננות

 מסג' וסגם ססגס תתוך כו' 1יי ייי6 יאמראו
 ננדוע כו' ויקצור "וכל "יגנו כו'נוער

hSם"מר )מון סטינוי ט) )דקדק ים ססגס יכער 
 מסג' יכער )" פירוע "מר ו"ח"כ "וכ) "ימווססגס
 סמובר ע"ד ו5י6' ססג' ג"כ) )" ננדוט )ונור )ווסי'
 ככ) כר"ם ה)יסס)טוכ נססך סי5ס"ר נס ס5ריקיסרסג'
 5ריך רק לע5נוו )ס6ננין "ין העם"כ "ך י5רך. כסגי)ככך
 כנכת ")יו ס' מנ"ך וירץ ופסו נתנגו ו)סטמר )ס(סרהנניד
 דסי5"סר :6ם

 נקר"
 ע5מו ננר"' וסוף סי' ס' נוגהך ג"כ

 )טוכ סו6 נס סנספך כנ") נדו) כסתלסנות)ס5דיק
 נו ססי' מסגיננתוך

 ננתמי~
 ססג' וסג' וירק מנס כננו

 סו6 ממסג' סרו"' "ע"סי סכתוכ וקננך סי' 3"םכוער
 לענודת סתלסכות כ"ס נוער נ"כסי5ס"ר

 סכור"
 ית"ס

 ו)ססננר )ס(סר ו5ריך ר") "וכ) "יגגו וססנס"עס"כ
 הסור, ויהמר מותו יום עדנגמלו

 דס5דיק - ו"ר6' נ"
 ית"ם כמכורתו יתנניר כ"סר לננררני רנמררנ' תננירפו)'
 כמכושר סכריות ר"י' )ירי )כ" (וכ' "וי וכתדפיסכקנות
 עיגיס מכלי ורו"' הגיס כלי ססוננע סוככותכחוכות

 סכורה כעכורת טעוס' מס כ) (הת כננדרנ' סוף כ"סרוקו
 ויהדר ונסו ית"ס כטכודתו ניבעט מסוה כעיניו דומ'י"ת
 עלמו טל מתמי' ס5דיק ר") כו' ו"ר6' נ6 "סורימסס
 סכריות ר"י' )יני טכ"תי ננ"חר תיננ' כמסוןו"וננר
 כג") סי' ro(' יכער )"נזדוע

 חסרונו' כענננו סיוון"
 ו"ומ' י5ס"ר עויין כו וים סכור' כעכור'ממננעט
 וכרו ויתטל' יתנרך כעכורתו ססג' יכער )"ננרוע

 מלריס מיד )ס5ילו וקרר כו' רגליתירהסרי14כמרש : הנון ג5מיס ולג"ח)עך
 מסי" סקרן גנןומסכלתו

 טוכי "רן ")
 ולכיפורי כו' ")י כ"ס יסר"ל ככי 5עקת סגם ועתםכו'
 51עקת כו' עמי עגי הת רזייתי רקס )ומר רהוי'סיס
 זורך ננס ועוד כו' )סלינו והרר הלי כחס יסר")בגי

 כו' טוכ' "רן ") )הכיחס סטי"תכ"ס למסטסכטימ
 כנמרק כד"ית6 מננ5ריס סיו5היס )סס מיקסר דיסיס

 סג5" ס)וו6י כקנות יסר")שהמרו
 )ענד מם) כע5נניגו

 דהיתה לסרם וגרה'ע"ס
 כנננר"

 )הרן כחון סעוננד
 יכוין כ""י סטונוד יטר") "רן כננר )כו יכוויןוננתס))

 סגוקדם כיח כגנך יכוין כו' טעועד : ירום)יס כגנך)כו
 "ס ו)כהור' קדסיס קדטי ככנר יכוין כו'וסעונוד
 )כו יכוין 63רז כחוז סעונוד נס נני)תה תליהככווכ'
 סורו (") ררכותיכו גרז' "ך קרסים קדמי כיתכננד
 כ"ס ססי"ת )סגי )רזון סיענו כטוסן סתסי)' דרכי)גו
 סי6 יסרך) 6רן רקרוסת כח") סעומר רסיילווכ"א
 יסרך) ננהרן יותר סי" ירום)יס וקדומת נוח")יותר
 "י כווך"י ופס נווו )ננע)' 11 קדוסתס כולסוכן

~aDb זריך רק "חד כסעס סעליוג' רכס כקדוש מיהחוול"דס 
 כמ") עדיין מסוה גני חן") ו6ננרו )נוררנ' ננננדרנ')ילך
 יתיר' כקדוס' עזינו ויקרםי"ננן

 ""י )קדושת סיכ"
 יכוין כח"י סעומך וסייגו יתיר' )קרום' סי(כ'ו"חר
 כולס וכן ירום)יס כגנך גוססת כקרוס' עוד )"מן)כו

 תסיסתו טיסי' כחיג' כ6י(' 6(י כך הדסוכסיתגסנ
 כח") מעומד נני כוור6י "כ) ויתט)' י"ת )סגיור5וי'
 ננ)6 וסוף כ)) גתקדס )" עריין מסו"דסייגו
 "ססרי כלתי ונאפניות ותהויות :רותנוחמכות
 יסרה) כמסיו ומנס יתכרך )סניו תפילתוסתע)'
 ממסת מקוד ונתנממו טומע כמקוסכפולריס
 סיס הסמרי גלתי מלריס וסנ)ות סענוך עו)זרות
 ססי"ת "מר הכן נ"מ ססי"ת )סני 5עקתססתע)'

וקרך
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 ר") כוי טוכ' 6רן 56 ז)סע)ותו כוי )סויטווהרד
~iDhaיסרה) "רן. קרוסת ה) הוחס ו"כי6 הוחס - 
 וכי -כו' "נכי מי ס56סיס 6) כמהמדקרר4שכמר4 - - " וק") 6)י כ6ס ימר") בגי נפקת מנסועת'

 5כהור' כו' יטר56 כבי 6ת6ו5י6
 כמסוק נס : כוס (") רס"י טסרנים כנו כסו)סוסון
 כו' נסו5י6ך ס6ות )ך ו(ס עננך הסי' כיויקמר
 )ו ם"מר lh)S~' ננוכן היגו (ס נס כו' 6תתעכרון
 כעס כטוכ סי' ("ל ורם"י לח"כ טיסי' הותסמי"ת
 מקת ו)כ6ור' כו' כי (ס "ין סוס סננקוס נורץננס וימנני ננהוד יעקם ויירה סססוק ס"ס גר"'ו)ענ"ר
 סוס סמקוס גורף מס )ומר )ו וסיס מיותר סו66ין
 )גו נגורס סקדוסי דסתורס וגר"' : 6)קיס בית!ס
 רסנם ויתט)ס ית"ט כעכודתו כתגסנ היך (סככ)
 הו נתסי)תו נווננו וסת)סכות הסכם )ו סכ6מהדס
 ר6וי' ית"ט לסננו יעמס 6סר מעסיו ככ5 וכןנ5יננורו

 (רם 06 סת)סנות (1 6ין oh יודע נוי טיחמוכ)ו
 6חר נסעם עור מת5סכ )נו ו6ס * וח)י5סח)י5ס
 וסת5סכות קדומה נורם סמקוס המסר יחסוכסטם
 נטוינו יתרס ו)6 5דיקיס עם מעומד דסייגוספת
 6ססר 6יך ויחסוכ מהור טס) טיסים רק וכ))כ))
 ימסוק ו)6 עוד יוסיף ו"ס ),"ת י(כ' כננוגי טס)ט6יס
 )י טנתן ")קים דגר סו6 (ס כוודאי "נותיחטוכ
 ויתס55 שיכיס כ) וט )כסי טיסים וסנוורי ננתג'סטי"ת
 מ"1 יגס) ס)6 16תו ויסמור )ו טיע!ור )סטי"תתמיד
 6ט לככובן ח"ו סמטה ינרוס מ)6 חפ6 נדנודנטוס

 יעקד ויירה חסו ית"ט סכורה כעכורתסת)סכותו
 6ר5ס מו5כ סוקס ר6ס כאסר דסייגו כו'ננ6וך

o~)hinlסוס סנרו) סנ:ר6ס ורקס נו ויורדיס עו)יס 
 עגיו נ5כ סע)יוגס סמרככס כ) עס כ"סטסטי"ת
-וייר"

 סנדו) 3ננר6ס ס6(כס לכי נוי כי סלתסנגורה סו" ננס יורע מי ר"5 נורא ננס ויאמר ונאוך
 סמקוס לפטר סוס סמקוס ולמר מ"כ ולח"כסוס
 כו' (ס 6ין 6ננר ולח"כ סטת סנרו)ס סקרוססנוכס
 כוודאי 6ננר מפסק כהי סטת סקרוטס טרנסכיון
 ב"ס 3סטי"ת )סתם)) ומתחי) 6)קיס כית רק !ס6ין
 דסייגו כו' וטמרני כו' נרקיס יסי' 6ס נדרוידור
 ו("ם ס(6ת סקרוט' ננפגו )סססי' ח"ו סמט' יגרו'ט)מ
 מכ) עגיו טסי' כו' 6)ך סי 6גכי מי ע"ס רכינומטס
 ט6ניע הסטר 6יך ו6ננר ע5ננו כעיני וטס)6דס

 כהסטרי סי' 6ס ונס פי' כו' 6ו5י6 וכי סטת)גנירנ'
 ראוי 6כי 6יך : סרעס 36 ט6)ך nhr )ננךרנ'ט6כ6
 ויינזר - יסרק) כגי 6ת 3סו5י6 כטת נדו)ס')מדרנ'
 כו' תעניון כו' כסוגייך סאות )ך חס עמך 6ס"כי

 מססריס טוננע כמסוה 63דס' טונ סינוןדסנס
 יתכרך )סמו כקרום' ועכורתס ס5ריקיסממעקות

 מ6ר ומתקסם חמק )נו -~ODDk; נסתו 06_נקנות
 סו6 (ס נאמת ססי"ת )ענוד סו6, נס סחכםמ6ך
 5ך ו(ס הסו ' ס' דכר חס עמו מסמס -טוכמיננן
 מסר ע) תעכוון כו' כסו5י6ך )ך 6וננר סטניסאות
 נוער 5נך יסי' .ah 651ות 5סיננן )ך יסי' (ססוס

 ס6גי תדע כסת ואת נמומעך )מנורתיומת)סנ
 מסון )י סטיכם ע"ס סנונך דוד ססתס5) חסו 'עננך
 טוכ סינון )י וסיסי' 6)יך )סטיכני (כגי ר"3ימעך
 ימעך משסריס כס6סננע ר"3 ימעך טמוןדמיינו
 סיסועס סו6 ס(ס ומזותיך חורתיך ננפוסקירסיינו
 6רע כוס ו)סננחס )טסון (6ת )י יסי' כאטר)ססי"ת

 כקמת ס' ננעוכןי )שיות י(כגו וס' עמדי 6תסכי
 : 6מן ס5ייקיס עשו)סעוח

 ננס סמו ננס )י "מרו כף כמשהר'4יכמרש
 56קיס ויאמר 6)יססקומר

 ויאמר כו' סומכי k~h" ויהמר הסיס 6טר k-h"כו'
 ט"ננר ("5 וסירס"י כו' "כותיכס 6)קי ס' כו'עוד
 קמאי וסירוסו כו' כסעתס )5רס די ע"ס רכיגוממס
 חקקי "ענס אנכי ונס - כו' מיס נוטס טסתני)63

 וססי"ת רכים מס סקנ"ס ס) דטננותיו כמלרהדהיתה
 ט6מרתי סמי מרי ויסי' סוס סיס סוי"ס סנניהנגר
 )תקן סו6 עכודתיגו כ) וסגם : פ"א .רי)עוקמי
 הגטי )כו תיקכו 1)כ, יחר ו)קסרס סעו)מותו)טסר
 הכרסס הלקי סרהסולות כרכות כסלט סנרולסכגסת
 סלם ותקנו  ופכרו  לסם  נמרו טס%נוח מתמתכו'

 ופל  כסס פ5נוילו  מעריס הגו !ס וע"יסדרנות
 פדרבוח סלק פוך ים  מסס  ולמפלס  חיים "לופיסם
 )תקן ר"ל  כמיס  לטס  יטיס  מפסיך כל  חסו -כירופ

 פ"ס רכילו מטס  ט%מר ונסו סע5יוכיססעו5מות
 כמינם כ6י(ס 5י יטמרו 6ס סי' סמו ננס 3יוטמרו
 6ס" 6טר 6סי' 6)קיס וי6ננר ' יתכרך הותונעכור
 ah~: מ3ת חן )יודעי כידוע סע)יוג' סננדרנססי6
 פן.  לפפם מדרנ' סי6 6סי' כו' ויהמר עודוכתיכ

 6)סי 6כותיכס 6)קי סי תהמר כס כו' עודויהמר
 לור )דור וכרי ו(ס )עולס סמי (ס כו'הנרסס
 )עולס וקיימיט  תפס  "לחלי  מרינ' כ"ותסדסייגו
 61גו סו6ת סמדרנ' 6כותיגו )גו תיקנו טכגר ידיע)

 )עולס מייס 6גו פיסס וע) כג") ע5מיגוננקסריס
 : וסכן ורור דורנכל

 כל רסס פלריפס  לסיג כרכתךס'רי4שכמרי
 ועני  כו'  כירך ממחי  יטר מוסחיםס

 !") ורס"י ננוכן היגו ו)כ6ורס סרסם 3נ ית%תגס
 דסנס מקקי 6ת 6גכי נס ולעכס דרכו )סיסי'

 הסטרי כנתי יתעכס סכולה לכרי סננרכרס5ריק
 ופנס .  סטימפימ לל %ת ס%לס'  סרלריס יסכרופלש

ססי"ת
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לנ 448אלימלךשמות נועם&@
 לכו 6ת סרעס סיח(ק רוגס סי' hlo כרוךססי"ת
 ססי"ת דכרי סיסמע מהמר )כו 6ת סימוק טפסרוהיך
 סננופתיס כ) ר06 ססי"ת )ו 6ננר תכן מסםננסי
 תורס )דכרי 6סי3ו נגועות מחסכם כסיסדרין61ית6
 וסין וכך כך טי)ננך ס16ננר 6ןס S~r רסי'וסירם
 6נור ולכן דוריו 6ת סיקייס 6פסר 6י כוודעי6(י
 סמוסתיס כ) 6ח ר6ס ננ5ריננס )סוס נ)כתך ססי"ת)ו

 סננוסתיס תטסס סכן סכ3 תחסוכ כדרך כלכתךד0ייגו
 סממסכס וכקעת )כו תסכר (ס ירי וע) סרעס)סלי
 וסגי )כן )ככו 6ת )סכר דכריך תועי) ו)6מועקת

~rnh
 : וק")

 3דנר שתי ומ6( כו' ס' Sh נמשהרישפה
 )6 501) סוס ODS מרעכמעך

 כיון )מון כס) סו6 סתת 63 ס5) )כקורס50)ת
 וגר6' 6ותס ס5י) )6 נונני)6 ס(0 )עס פרעס6מר
 כ5רותיגו 6טר סוס סנור כנקות לצמגו דסגס מירוטוכך
 31סת16גן )ד6ונ )גו 6ין ענננו ססכיגס ונלס 5ר)ו
 5רותיגו ע3 כ)) )חסוכ 1)6 ססכיג' נטת ע)6)6
 מנמותינו סי' ו6)ו סטכילס ונלוח 5ער ע)כ"6

 כורחי 5עריכו ע) ול6 ססכיכס 5ער ע) רקוגערנו
 6פסר וכצתי 6גחגו כסר כי 6ך נניד גנ6)יססייגו
 סינגיס )גו הרכו )כן ומכ6וכילו 5רותינו 3גו)סכו)
 מטתתסיס ט6גו ממתת סמר כנהות מרסיסכעולינו
 לערינו ע) חוטטים והגו ססכיגס 5ער עסלערינו
 סעו)ס כ) 6ת מ5י) סיס כג") 6מד צדיק סיס61)1
 וננה( ע"ס רכיכן נוסם סהננר חס : סנ3ות גנןכוהו
 כעכור רק סי' 63 רטורי כ) פי' כסננך )וכרכתתי
 נ)ותיגו כסכי) ו63 כנ)ו' טסות וסקדוט סנוו'סמך

 כעכור רק סי' )6 סכווגתי 6חי סלמת ור6י'ומסינון
 ס(ס )עס סרט טפרעס רו06 6גי כי סקדוסמגנך
 לרכר 6ו תכירו 6ת לסוכימ סרו5ס )6דס סימןס(ס
 כלי לסנניס רק סי' סכווגתו ירע 6יך קדוט'דכרי
 הנטיס )סגי כדכרו רסס oh החרת ופגי'ננמסכ'
 סי' כודרי לכריו ע) כוטסיס ו0ס ננסותיסס6יגס
 דכריו וכע(ס"י )כך )ממיס :ט)יננס ככווצהדכריו
 סי' )6 וכרי כ) ע"ס רכינו ננסס כ"ס . רוססיעסו
 ססרע ר6י' וס6 ננמט כטגנך רק המרת כווג')טוס
 טגנך קדוטת )מען רק דכרי טסיו וננ6מר ס(ס)עס
 )6 ס5) ומדוס מיד יסרה) טינפנו סי' סרהוי'תן
 יסכך ספון )י הפיכס ע"ס סנדלך דוד ח"חס"ת
 כ) כי )6ר5יגו נוסר' וסטיכגו קותנו נ6)סי'

 נקולס טתנ6)גו יטעך טבון למען 6)" 6יגוכוונתי
 ססכיג' סי6 מכותך 6ת לסטיכ יטועתך לניעןקרוכ'
 כננסר' ינ6)גו ומטס )מעלך כ"6 )ננעגיגו וג6סקדוט'

 : 6מן כיסועתו ונטנוחסוגניל'

 ב וארס nw~eב
 ר6ית6 )סרס גר6' נוי מחס 6)הלסיסרירבר

 יסורי! 1D1DI ט)ו' תחילתן רסעיסננננ'
 ססי' סונור ים טווי וסוטו יסורין תמיהתןו5דיקיס
 כירטי ננתמי)' כ"ס סכורה הת )פכור 5ריךדס5דיק
 ונסו סנטמיות ת6וויות כ) ולסכר נני05"ר עלגנוולסנוור
 ו6ויכו 0ת6וות כ) )סכר ס(כ' וקמר : יסוריןתמיסתן
 וידגר הסו טווי IDID 6( עסו סס)יס סי5ס"רסו6

 מררנה סו6 ו6)קיס קטות למון סו6 טדיכרלבסיס
 כטסי rh ר") 6)קיס קמות )טון וידכר ופירוסויר6'

 ומדרנה כסכך סי' ס' 6גי קליו ויחתר . יר6'כננדרנת
 לוננר ויט רכס כלבון 6נניר' סי' 6( ד' כסייגו06כ'
 משפע 6תו יכר 36קיס וידכר (") רס"י כווגח(סו
SD'ס(ס )עס סרעותס )ננס וסונור )דכר ססקט 

 וכקננם ניעלס כלסי וכריס ססטיח נננדרסוכוויתך
 רק ססי"ת ננד דכריס יעימ ע"ס רכיגו טכוסהמ"ו
 נפ) ע3 ננור0 חס יסר6ל לסכת גור) עממת סי'(0

 כ)וננר כו' 6)קיס וידכר כך ומסיי ית"ט סנורךלסכת
 )רכר טסקט' על מספע 6תו לרכר ר6וי' בסי'6ע"ס
 oh(n טסיך יטרק) לסכת מנורל ססי' נוחמת 6ךכו'

 6נניר' ססי6 ו' 6גי 6)יו וי6גנר )כן ית"םסכורך
 )ענדך סקס ע"ס סמלך דוד ססתס)) וגסו כ6סכ'רכס

 6סכ' )מדרנת )כ6 )1 יסייע ססטי"ת סי' כו'6מרתיך
 כוו 6סכ' ר"3 )יר6תך 6סר : 6נניר' כרסוןממרומן
 : וק") סרונננוות סירס ססי6 3יר6' 6כ6 6סכ'ממתוך
 ו)כ6ור' ס6נות 36 ו6ר6 (") רפ"י כתכ כו'ר4שר*א

 ננסורס כמסוק ס)6 כוס רפ"י נעימס
 כווגמ וגר6' קנות נקר6יס פסס וירעגו י5מק6נרסס
 כמי וינמק חסד מדח סי' הכרסס כי כוסרט"י
 כצמיגי ננ(0 (ס ננסתגיס וסיו הסקרת ויעקכנכור'
 ס)6 סרי כ6ל 6)יסס יתר6' סלכו)ס טייך 6יך61"כ
 ננ)נוט)' סקדוס' טריו כ6ס ננדרנתו ככסי סו6סדרך
 כ"ס סכורך סמ5ד כך ס(ס כודר סו6 סססורס6ך
 מדרנתו לסי כעכודתו טס6דס hih ססתגות סוס6ין
 עלמו SD מעסיך 6כרסס גננ65 עליו ממטיךכך

 גנ5ד 6כ) יעקכ וכן מדתו י5מק וכן מסד ט)סננד'
 והרק (") סרם"י klrS1 סססוט 6מד סכ) כ"ססכורך
 וחילוק מסרט 6ין כ"ס סכורך ט56) )ונגר .סבכות6)

 6מת ככמי' הביסס גר6' )כך 6חד וסכל כ33כיגיסס
 : וק") סדינ6)

 )סרס ונר6' כו' ן' וטוני טדי נ6)כו'ר4ור*4ש
 די )עוגניו שהכנר טרי כנמ'ד6ית6

 )עודננו ס6מר מוס )גו יו65 מס )סכין יםו)כ"ורס
 סח(") סו6 מעגין 6ך יותר יתססט ס)6ןי

ית, סכורה ענננו סעט' סנדו)' סטונ'מטמיענו
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 448אלימלךופרא נועםשאש
 מסמ56ע יותר רמוק טסו6 מס ססג56) דירועית'
 סי' רי )עוקמו ט6מר SIS'h' ולמ65 כיותר גתנם'סו6

 כעולס מתסווין סק3יפות וסי' קן phi נוחטטעסעעס
 סו6 יי )עולמו ס6מר ועכסיו רכ6 דתסומ6מגוקכ6
 סרי hwh ועור כ"כ מקיפות נתסווס ס)6מעכס
 ממדד סוס סססס ד0ייגו מערכות ננודד טסותע"ס
 סי' סרי כ36 כו' ו6ר6 ו(סו יסר36 )עוכתסעכע

 )מס סכעמתי 6"י ע) 3סס 3סכעיח )מכותכסגר6יתי
 יסי' ט)6 ככוי מערגות מסרר ססו6 סרי Shכסס
~rnhקליפות( n1DIhSI ימיו )6 מ"1 06 נס כע"י 
 ט63 ר"3 )סס גורעתי )6 ס' וממי : יסרק)ר6וייס

 סחע6 ינרוס מ"ו מן וכ"ט כ"ס סוי' כעססכעחתיס
 )הומות ויסי' מ6חוריס )ינק )סק)יפות כמויסי'
 : (6ת וסכן טרי כ6) 3סס לר6' 3כן כע"י מ"ו6חי(ס

 יוגקיס זס ממטס טניס )מון סו6סרי יאמר4שי
 מפסיע נ"נ 0ו6 ו6כ סססעוחיסרה)

 Sh ו6ר6 ("3 וסרם"י טרי (Sh כף והרק חסו)גן
 טסות טרי כ6) 3סס גרפס זס סנטוס )רנו(ס6כות
 6סס טייסי מטמר תו") רמזו טוס וי") .סמטפיע
 גג") ר") 6מו נוסדי יונק ותינוק נעלס טסנוטסרת
 מיינו הננו מסוי יטרק) יונקים סז6ת סכעת3רננ(
 ו6ימ' וסמר מורץ יעלס )6 והיך סננטפיע סנימטס
 )סי5ס"ר רם( קטתו פס 6( למסר 6רס גניע)

 וסוף עורס וסכרי כעריס כדוריס 6( )עסוקדסיינו
 סתיגוק נוסנימ וחיגו כוי גנססרת 6סס תיגנ'3סון
 סוף 6י קמסיכ מ6י סנמ' ופריך 6מו ננטדידולק

 טירטר כוס 6ים נמ65 וכי ר") סוף יממה כו'6סמור'
 )חגג' עת כי )כו Sh יפיס 1)6 מעליס כרכרים6(
 5ריכי )6 ומתרן מטמר תסיסת )סתפ)3 מוערוכ6
 מכסיך סוס ממירק מוכן 6ס) ' נכית ונכי )מהן6)6
 )כו Sh מטיס כהין כ6סי)ות ונגי סודך כמוטך6סר

 : וק") כ"ס סכורהירקת
 )סכין ויט )ר6ם מוזר כעות כיוון. )oh 6 כמ"ע ר6ית6 ע"ס כף ו6י6 ומשנמיש4שך

 סעכין 6ך 3ר6ס תחר נהנות רווקה עעס ננססעעס
 ס36 חסו כל") כו' חסר מדת תיקן הכרסססו6
 תתן 6מת נורת סו6 ריעקכ וסגורה מנכורסנדו)
 כמורה )סיות קריך כקמת 3י3ך וסרו5' 3יטקנהמת
 6ין סזס סמקוס כורה מס יעקכ ס6מר וזמוגדול
 כך ססירום י"3 ררכיגו עסי נרקיס ניח כ"6זס

 ניו) עכרות 3(ס 5ליך 6מת כמרת מסמולךמחננת
 מס יעקכ ו6ננר 6וסכיס ככ3 וטנניר' ופמרומורה
 )מררינת )כ6 טפסר נופן כ6י(' ר") סוס סמקוסגורך
 קננת לנוררינת h)S טפסרי סכלתי ר"ל זס 6ין .6מת
 כיח 06 כי דסייגו (ס כנוסן כ"6 גורך ננדרינתססו6

 כעעץ סידמ' 6' מדרינות כ' ilnhS ט5ריך סינרקיס
 o~pih ככיח סעליוכיס כעו3ננות למעלס עומרכ36ו
 סכגע' כמרח היהמו( סכ' ומררינ' סטי"מ לסכיממס
 תם? ימסוכ ס" סטמיס סער וגס רסייגו מקורמקור
 ע) ועומר פיס סכורה כעכורת מתחי) סו6כ6)ו
 6גו ו5ריכין ססמיס עכורת סתמית ומתחמסער

 רסייכו )עי)6 מתתה )ילך מ"ע תסיסתכתסי3תיגו
 מררינ' ססי6 כו' 36קי6כרסס 6ומריס 6גוטמתמי)'
 ססו6 כו' סניו) ס6) 6ומריס 6נו והח"כתמתול'
 יי )עוקמו קמר 610 טדי סי' ומגס ע)ימ'מורינ'

 סימר ער ננתסטעיס סעו)מות סין סכרי6'ממתמיהת
 כקומר טרי פ" ועוד t9DS סעודיות ונסתקסו רי)סס

 ה3 ז"3 וסרם"י הכרסס 36 ו6ר6 ו6ננר דיקרותינו
 תיקנו טסת רסייכו תמתתס מטרנס מסיקסיכות
 ספגי בסי' סדי כ6) וגסו כעמס רחנניס וסערו)כעס
 רחמים סיס ומנני)6 . די )5רותיגו בקומר טדיט)

 )סס גורעתי )6 סי וסמי וגסו . כטוכס 6)ומסד
 סוקרנתי 63 סרמנרס מדח טסו6 סוים ססר"3
 פערו סס כי ס(ס סקדוט ססס כמדת )ססהסכיל
 )6 06 סי' כנכות כיוץ )6 06 חסו ממיקךרחמיס
 3ר6ס )ח(ור קריך סתחתוכס 0מדרנס )תקןכיוון
 רכע"ס מסם כמהמר חסו ככס )עי63 מתתה)תקן
 מסס 36 נרקיס ויוכר 6( ס(ס )עם סרעותס)מס
 )מטוך ס5דיק ע) נוע) ס(0 סי' ס' 6גי 36יווי6ננל
 ס' יסיס 36קיס מדת 6כי פנס 3רמנניס סדיןמדת
 וייקח 6)יו חסו ס5דיק ע"ס סרממיס מדתדסייגו
 גספך נרקיס מדת נס ס" חטועתי 36קי ס'ולסו
 ר") לדקתך פסולי תרנן סרמנניס נדת טסות)סויס
 לרקות נורס טרגי דסיעו ~קתך תרגן סיוגיע"י

 * וק") )עי)6 מתתך כג") 3מעסכעולס
 : )סס ניעתי )6 ס' וסמי כו'ו6י6 הכשנמיש4שך

 מסיד  סוף  טוי סג סססדסגס
 כגתנ 1)ק נ"מ סויס סוס סו6 וססגימיותמעלכות
 6ת ממסיך סו6 וס5דיק מכהון טדי טסכנחו(ס

 מיומיות דגר )כ) כ"ס סויס 0סס טסו6סטכימיות
 ממסז סו6 נטווי וכר וככ) וכמטתם וננהג)הסיקו
 הככורו סקכ"ס טכר6 מס כ3 וזסו לתוכו סססקרוסת
 ככור כרץ וכ"מ ככור לקר6 כ"ס סויס רסטסכר6
 סמו 6ת )ממסיך כוי סו6 סכרה מס כל וסייכו -ס'

 כסס טלין סמ63כיס 6כ3 . כר6 )ככורו חסו )תוכוסנדול
 ממקומו ס' ככוד כרוך 6ומריס 3כן טתיס ו)6 6כי3ס)6
 סמו 6ת )סמסיך חי5וגיס דכר טוס 3סס טליןמסני
 וטמי חסו סו6. 6טר מעקומו וננכרכיס )תוכוסנרו)
 כף פוסעתי )6 (") רם"י כמ"מ )סס גודעתי )6ס'
 יכו3יס סיו ט63 וגמ65 ס6רז )סס גתתי hic קיימתיסו63

 עדיין )סס סיס ס63 )תוכו כ"ס סויס ססס 6ת3סמסיך
ס6רז
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לר 448אלימלךואראנועם*ש8
 כנסעי נודע% )6 חסו סמי5מה2 ססי6ס6ק

 ס63
 גריך להעמיס ס5דיק ומגס . )ממסיך יכו)יספיו

 )מס) ססנימיות לרוכו ולממסיך סי5תיס דכרלעסות
 סיס" ס5דיק )ו 6ו6ר 16 רסוסן 16 סרנס' ס5ריךמי
 )חוט וממחז מיגתיס דכריס ססס וסרנכ!ג( רסו6'%

 ממכיס וסוך ותנועתו כוונתו ע% נסס סויםסקס
 סטני ר") רב גקס) 5דק כמרמי חסו . יקוםסכן
 סנריך כסי כן % טיס" וכר ס5ליך מי כלמנסר
 a~h מ)דכרו ס5ערכות )כ) h 1SSb(hS )6ומסתי
 נותן nhD' ט" ידעת 6תס ס' ממנד סו6שזוגיות
 TDnn וקני יקוס סכן ע"י לססכיס עמי הפזךרעמך

 * וקל) סג") כסריכוריס קומך פסססגימיות

 סליו עם ע"ס 6כרסס Sh%ל6 י14כנרש*8ך
 6נרסס 36קי פכות ככרכום6ומריס

 כתבע כ6סר גו' סנרו) ס6) 6ומריס 6נו וכמ"ככף
s~ns016ת וממסיך מסד מרת תיקן וכרסס וסנ' מ 
 סמייך ינמק מעולס 06 מסד כמרת כ"ססכורך
 ע5מעו אסר כנו כח rhn וסממת כו' נגורסמות
 מקסריס Dh מתמי)ס )כן סע)יתיס כעולמותעז

 עו)יכ( 6נו ולמ"כ ויעקכ ינמק 6נרסט נ6נומע5מיגו
 מנכול סניי ססס ע)ימיס געו)מות )עיטמתתך
 כייס כס וס" נרו) כמס סם" ס6נא 6נ)ט'

 עכפתס ופיס סע)ימיס כעולמות סרי ע5מס)קמר
 סעו)ס 06 כ"ס סכורך 6ת פסמפיכו )תת6עעי63
 כה 6כרסס Sh ו6ר6 חסו כף) מדתו %קן 6מדכ)
 סמסממס ססס וסוך די לעולמו ס6מר ט61 סדינ6ל
 6מר )סס גרז' סיס ססס"ת וסיעו סע%סכוס

 ס' וסמי סכות גקר6יס וגצן סע%ס 6סססמסיכו
 פפס סע4וגש כעולמות 6כל רשל לסם נורעש%
 סבתות התיקע 6מר עד O~s נודע% ל6 ס'פסי

 h~hl ו*) הסירסר חסו כמ) )מע' וממסיכוסגסוגות
%nDh~ נקרקש ססץ 6מר מפולם סס שילו 

 : וק") לסס hs' סיחיפנתו
 ומעכורי רום מקולר ממס 6י שמעוול84

 מן ס' לסי נוסס ויקמרקסם
 ש מס ורקרקחי . כף 6לי שמעו ל6 הערסלבי
 ס)6 סרעס יסגועגי ו6י!ך כוי *פר6) כר סןקע

 מקו% Sh Osn סמעו ל6 קרקל ונלי נקרךתסורס
 סעכק 6ך % פיסמע 6ססר פרעם 6כל טרוום
 % פיפ פ" רוח 6רך ססס 6דס כני ט דסנסס6
 כשם ספיית )עכור סיריך ויויע עיוגס קדוססטנמ
 כ3 סתו יני כ) לו יסמיק 1)6 ענדות מעי1כ)
 סס 6סר רפ 03ס"ת יפנס 6סר עכפמומעפם
 ויועם כך כ) יקר ורומס נסמתס סבין פ" ראקצר
 מריו נכ3 יתש כעכיו% טנש חץ סת65ושיגי

 ע5מס מסנסיס ooo וסיני קסס עכודתס 6סררם
 הכע"ס מטס כפכף וסייגו וסינופיסכמעניון

~Dh1 o~sסנ16)ס hS1 פי' רומ מרו% מסס 6) סמעו 
 קטם ומעכורה ק5רס ורומס נסמתס סס"סממת
 ע5מס מסנטים פסיו 6טש כיניסס סס"ומיינו
 ס)6 סנ4% 6ת יכי6 פמסס 6פסר 6ז סנוריםוסיו
 יג6 % ומדוע פ13דתס נכ) לספיית עוכדש ססנס

 פסרק oSn רכע*ס מסס שלס יויסס ע)סנ%6'
 כע5מ1 ת)ס Plh יסר% כני סמעו פ)6ססמיעס
 ושן נשר 5יק פקינו לכך ר15" 6עו פסוקמממת
 ההמעני וקקי WbD 46 ל6 יסר6ל כני סן6מר
 וחיך המר% כלור נכנסו )6 סדכרי ע6מרפרע'
 דיקט ס' לסר ר6מר חסו פרעס נלוני ונרייכנסו
 (1DSD סמסטר טחו)' ~ONh יקמר התעמיסדסכ'
 סו6 סק נשר שמת כ"כ ככק תינו )כווכ6ממ
 תם נדו) לדיק סיס רכע*ס מסס 6כ) כוטסהסרון
 ממס ס' )פני קומר סיס כע5ש ממסרק סת3'סוכר
 סחסוק סברס hwn רעש לפי ג6ממ נכת לימסיס

 )כ6ור' * ספתיס ער) 6ני סן מסס ר6מרססמיעס
 יסגס סו6 מענין 6ך מפס ער3 6ני סן )ומר )וסיס
 עירכו חו4 סיס 6תר כעגמו מסרוחת סגי מונןסיס
p~v5גר סמעו )6 רכן נסוי (טר6 V)h * וספגי 
 פא סט6 מממת יסמע ל6 ספלעס גע5עות)ס
 ש כזעק ס)עק )פני 6וס יכר 06 י)פעמיסספס
 )6 פפלע' 6מר ומא' כעילו מן גוס6ין וכרש6וי
 פפתיס ער) חסו ODD על) טסו6 מממת %טמע

 : וק") ספתיס כערלותכפי
 ממס % טמעו ן% כף ק משהריךבץ

 יט קסס* ומעכה" רוממקדר
 מממת סיס רומ ססקו5ר וק) סירם*י לפי%קיק
 ומעכסם תם קסס: מעכרה רק )כתוכ 6*כ onpעכוד'
 ע5ש' כטת מניען סיס רומ ססקו5י 1D~Dnoקס0

 סוקוק1 מס פ*פ סערן 6ך פ5מו נפני קססופקוס
 )6 קרט גני סן רנע'ס מסט ס6מר מק"ו פ3רעע
 6ר סן מסס ס6מר מס ועוי כף יסמעני וחיך כףסמעו
 סיס פמעו esn מס רכ6ממ וא) כסירס'י ר)6 לפרסים כף 036 הטום מי ססי*ת לו 6מר ככר סל6 ססתיספר)
 גכשק שב נק ph~pe דכר*ס ו%ת6 ינר" סליעממת
Sh%סוסתם מנס סמקכל מ% מנישה סר ק קנס ס 

 ספותה 06 לף דקינו לכו Sh ככנסי( ph מ"כסיו65ין
 דגרי 3קנ) יכת ph ע5כו!2נ*כ מ5ד כ' כסיע) 6יססו6

 כנ1 רומ מקולר מסס 6) סמעו ט)6 כשת חסוססוכיפ
 קסס ומעכתם * ערו עוכרי כיניסס סס" כמדרםד6ית6
 סנט מניעות סטני כק פקוק ק 6ך * עלטת מממססעי
 כסא מחמת )קנ3 יט3 פ%כו סו6 סמכיעס 06דמינו
 6עפ*כ דימוע ינו טשי 5ץק oa נס % כזיע)6ק

%
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 ש4*אלימלךוארא חש6"ש
 סט ערכות מ% סי6 סמגיעס 6ם 6כ) ' יקכ)ל6
 נס גכג0ין דכריו נשל %יק סו6 סמטצע 606ף
 יסלק) כיי מן רכע"ס ממס ס6מר חסו : סע5כ3)כ
 מסעת כעננך סמסרון תונס סיס 0סו6 דסיטגה
 כשכיסס לכריו כככ0ין 6ק )כן נמור מ"קסטיו
 סכיני ר') ספתיס מר) תחלי חסו ע5כומסממסח
 מ5ד סו6 סמגיעש טרעס יסמעכי והיך נכשר%ק
 ס6דס דסכס כף DnD 6) גמעו י)6 י14כנר14ך ' S#p1 כמונן סכ) עמס hinM כליעל 6יסטסות

 סוס כ4 )סיות 5רז עומס 0סו6מס
 ע5ש הסללת 1)6 הכד )ממיס כואתו ים" רקפכים
 סיס כנ)ותס 5עלס ועיקר %יפיס סין ויסרה)כ))
 כלשי מסי עומס %מ ע) 1)6 ססכעס נ4תע)

 כדי מסס 6) ישע 6צס סעו 63 ושיכך .ססעכוד
 סינDD5n 46 3סכ6ת תעגונ 6הס 3ר4ס יכ6ס)6
 גסוס 1haD(' נתשע סממתם וימס ס0עטדמכרת
 מסס 6) ממש ו)6 תסו ע5מס סכ6ח דסיכופכים
 עקחר ססעס סכתוכ וניפרס )כך טיס סטו ס)6רן)
 ופכ" תענש 6חס )סם יכhia 6 קסם ומעכיסרוס
 נקות ע3 רק קמרת פג" סוס )סס יסי' ס63 ל5ווסם

 )מכרע כבלויס כך סו6 כוס וסכך) )כיססכילס
 סמם כססתן כי כמממס ס6לס נסיות 5ריךסקיסס
 ר5ס ומפס מס3 ~ס קס כסוס וחונם ע5כות סס6ין

 כיסרך) פיכוים ע"י סרעס סאת סק4פ'לסככיע
 כיל הבממס 3קכ3 ר% )6 וסס נ6ו3רי סגססננמס
 3ס6 יכ6ס63

~rh 
 ססמסס. 6) כ16 63 וכמ65 י תענוג

e1Sכסוער 46 סמעו )6 יסלק) ככי סן מסס 6מל 
 ס)סס מעוניך לעטות כף 36י סעעו ס63 טוכוס

 קמעה אז 6כ3 ע5מס סגלת סוס כ3יכסכימות
 כ5צ 630 כין כוס סוכנעס 63 ססק4סס רש)0רעס
 ככ) ס' 6ת בנרכס פ" חסו : ססממס 36יסר36
 ככ3 ססס מכרך כפ6כי ל*) כפי תסי3תו תנוידעת
 וכיק סמ6) ותו ימץ חד עיצם כ"מ סיס דיוועעת
 כקליפס 6ף דרייילו עיתים ככ3 פעים עוסססבני

 6סי4 כסי תסייטו הסרי 6וי סק3יסס 6ת3סכליע
 אפסס סנ6ס פגריך סק ע5מר סכ6מ 6טסכסים
 סעררנס נק כופ) 6ר 6ע וכוס סקיפס 3סכליעכף

 : כסי תסלימו תמרי ליפסיס
 סאתם ו6ת יפסס ירקי י5ת עשוספ"ךוךקך

 )כקורן כי כוי סי תסיסת כר ף סומר .כף
 ס)6 כי נסמיות תבוס 6טס 53דיק סיס" 6ססר6יך
 סו6 סיעת 6כ3 וכר סוס עגמו 3סכ6ת יעכס 630קריך

.-
- 

 סוננה ס)6 כיס סקיפ, D))P 6יף 6כ3 ע5כצ 1סנ6ת.41 פסיס 3כנוד רק וכרור' 35ו3' ממסכתו סים" זריך .דיק
 ר5ק ספחת 4 סקי 06 כו3עע סטיק 56)ססעמ'
hlonעהשן כרסתם וסקכ*ס יכר 6תי ס5ויק סיר5' ת6ף 

 עוסס ססקכ"ס יעס' ירכיו ר5ט כך סו6וסטי'ם, עכרה המס ס%ק bh סספמ' אשנס רפט4
 וסונכס רוסיעס טמע סועתס ו6ת כדילדיק
 16סכט כ) 6ת ס' סומר 061 סטיק156

 ומס סק4פי המכרע טבע rnP סוסעיס %אם
 6פי4 ס" קרסו 0ס כסר כ) ויפרך ירכר ריתסיסת
 פעוט עוס' סרוס כיק ע5מצ )סכלת ג"ככסעוס'
 כי סיסיכ השנן nhtD ססממ' עש סק3יפ'לסנגרו

 : כעןס*י hleנכון
 טלא כר % רקס 61סק מסס Shס,רי1שבשף

 %ש אהד 6צ מלט עי פועי%
 ענינית וקפי עעס כעוכ פ" fft( ורפ"י פיחסושכן
 ס95רטתס נוכר סליק 36 6וס כר (o~bln וסכ,84ן
 6צ ופישק 6דק 356 דכר 6י~ס 3סס סיסעו3)מס3
 % עס6)ותיך יעל ספ)סק סוס )6וס ס5רקישמר
 יעסס shn סמ"ק עפי כמגיס וסוך Dh" כאופןיסי'
ID1b)יסר% כני 36 וי5וס חסו 6מר sa כף סרעס 
 כעיפך סויות סי6 4סר6) סנ6ו)' סטופר Drפ"
 4פר% רק %61ן מסס יפערו פ)6 כע"פ פרעם%
 סדרור סף* )ש5י6ס יוכרת 6מר כאפן ט"8

 6ם ש5לש 3סס ד 6מר %ר וערסpebוקיא : חף) ניסר% תתעמרווגניוס
 כף מל % סמוכריס סס כף קר36כני

 ס6עש עתם" 0סכשכ כך ספ" ") אסנץ מסססו6

~DDh
 ס" %הך עלסם דגר ף טפי ועמס ספק

 ופצצן %9 ער) פרעס 6) יכרו oonספסר
 דטיס סץ ססס כקער 61סק עטם סו6סכשנ
 וסף )סס י יסה וס61 סג6ער כש ימרהכיסס
 וע3%מ פרעס % hS1 סגיסס פכך hSPסיפר

 וגךי פרעס 36כגמע
: 

 נם ר6ס כנסק ים עם )מנק יע יחייךושקהה
 סרוק סמ"ק דסגס חר6' 36קיסמ3ת

 הספ)וסצ מרעוש ומסמירו ססס) o~h 6ת)5ע3וון
כגתי

~nDb 
 סוונף כיכר כ68 משתו רכר 6ת שכר

nsp36קי ססו6 6מר פרע' ומלס סדונמ כרכר6יו ונקסום ממירנש ק5ת )ירו ס5דיק סגריך דסייכו 
 סת"ם 6פר רכן כף ססרנמ ץ65 מכס ז*3כמירכיי
 קרסום 6תס פנויך פ" )פרע' o~pSh כמתיך ר6ס)עס'
 הסס וע"ע 36נצם כעעס' פרע' )סני ומופתים5צמומ
 ס6ש שכוי ססו6 363קף עגמו סממ~יק סטותו6ת

osplhס)6 עמוד וס כדכר סתסתכ) ר6ס תכן 
 סגניך כף) הממס פכיר' נדו3' תסו מעתתנגה
 סספ3 6וס מעות 6ת הסכר ממקרנות )ירר'סדיק
 )מהר רני) טש6 כר )מס) שמס עי"ר'ופוסס
 כויר %חצ וסנר נ*כ סליק גריך סקי%כר
ססצת מאי 6ך סקר קאן סס5הק מץ ונח%מחמס
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זה 448אלימיךואדא נועם*א8
 כעכין כרונמ 16 כו' כמסכת )סגות מז")יסתירו

 טיל חס %יק סייגו ע5מו SD 16מר סס5ייק;ס
 כמ )סכר כוי )סמם עכיר' ועוס' יריקססו6
 טסיקר6 יכרך )6 6מי 6מת כנמרק ו6ית6סמסקר
hnSt1כקם) 5רק כסרסי חסו : יכר6 6מר 5רק 
 ים" ס)6 6ססרי כנתי 6(י רכ קם) כסיס ס"רכ
l~PDוסקרוחו מטטוהו קותו מע)' סו6 וסליק 6מר 
 כנ*) סוומ' כרכר נ"כ פיו עגמו מטס ססו6ע"י

 : וקל יכרך )6 6מר טעוכ )5יק כסורי סו6ולמ65

 מוסת: פכם מיי פיעם אליכם ירברכי
 קינו נכס מקחסכ0

 סרע' ר5ס סכווד6י )ומר 6 סיס * תנומדוקדק
 )סניו ססר16 6מל )יקדק ים ועש - מופח )ותיתכו
 כן פמרטונניס נס ויפסו למנין נססך סטהט'שסח
 )כ ויתוק כמ"מ ס)כ מיתק פרש גריך סיסמס
'D~DhS~ סמרטושס אנס סר6' למר ממעך 
 דסר מסוע נר6' 6ך )וס פקוק קריך rh כןעסו
 ככ) נס )ו עוס' סססי"ת כניסיס סע)ומרסברס
 סרובן סנס כעיניו ונם)6 מידוט תסגד סוrh 6~עת

 מס)י6 סו6 6עפ"כ גיסים fDn )ו עומססססי"ת
 פעם מירוס וכר a1Dk1' 6כ) ניול )מינוססדכר
 מזום ph סנים כפעם 6(י וכדומי כיסוף ע"י6מד
 וגסו : 6חד סעס כע5מו סעטס ע6מר לכנוסכעיניו
 )כס תנו סרע' 6)יכס יקר כי כנס ססי"תשמר
 )תוס' יס" )כס סנס כוס nDID יתעסו פ"מופת
 ויפרך כתיכ ולכן ס' ככר פ% יסי' וסו)מידוס
 תכי עכדץ. תפכי פרעם )סלי מטסו 6תיסרן

 כחיכ י6 כן כ)טיסס מס נס ויעסו כתיכמרטומיס
 מידת סיס יסרן מטס דסס)כמ תסוס סרעס)סני
 סרס סממת ס' דכר ססו6 "סכין סרעס)סני
 כמרחומים 6כ) . )מירוס סיס ויסרן מפס כעיניסנס
 ידעו כי )פרע' ו)6 )סס )6 מייוס סוס סיס)6

 )3 רמ(ק אסיר כקמר לכן סטותיסס פ"יסעוסיס
 נסס ס6ק סכין כי ס)כ מירק זריך מסיספרעס
 5דק כטרחי תסו 3נו 6ת prnn סיס ו6עפ"כממס
 כקס) מידוס ככר 6חס מככר כשני ר*3 רכפקס)
 h((h )6 הסתי סנס סוס. סדכר כסיות אעפ"ירכ

 מלמד סכני 6ף סנדו) סדכר ע) ולסודותמ)סנמ
 )מען כף עני סתס6ר )סיעם המשדץרי4שכמרש * וק') ס' דכר סוס ממגנת סו6 וגסככך

 כר6' לנקעו כס' 6ין כימדע
 סייס 6י(ס כרטוסס ע*ז עונדי ס6ומות רסוס)סרס
 ס)סס כעי( תוניס סס ירעם 6ו )מונס ע)יסססכ6
 מחמת ו)סנחס )פקרס יותר מסקות )סס 6ין6נ)

 סעונייס סקיוס עם יסרק) כן 1)6 סז6תססיכס
 ומסקרים ומסכמ" נפ163תי1 מכיר*ס וקיט % ס6)6ת

 )פרעס הכעיס מטס למר חסו פעו)ות*ו עש%16
 כי תדע ט6ת כ13מר כה תדע )עען כףמתפקר
rb'כס l)~pbh ססעו)ס יתכרך כו תחוס סכ6טר 

 2 וק"ן nhw נססיכם )סקרו )ככךיס6

 * בא פף24שרצ~צ
 כף סרעס 6) י6 משה אל דוריאמר

 מפורםסרקדוק
 ועוד קומר 4 מש סרעס 6) י סקוסוכנוסר
 %רכס )כו 6ת סכנו% 6ני כי טעם נתינת (סמס

 )ו )עם 3כו 6ת טסככירמצמר
 )יי

 ס)8 כמנס
 כרוהט יסנס )פרפ ונלעס * יסמע )6כוד6י
 סטיק ממגירו כמיסלע % סניך כפשותס5ויק
 סכורך כעמדת מת)0כ סו6 5הי קרוסיםדכריס
 נסיקות כסרוqh 06 סרסע מסה"כ ויתערסיתנלך
 מתר סו6 6זי 6מי סעס 6)ט מדיר סס5דיק16
 הצ6 ומן 6טס כקרכו מתקים הינו 6כ) סעס)פי
 יום שיו מיכר כסס5דיק S3h : קי% 36 סגככ)כ
 יכה יס 6מר יוס סטר6 נפשות נרגזותו 6ויוס
 פרעס Sh כ6 חסו רכ ומן כמץ מתקיים)סיות

 63 ופכן קרעי כררך hh יס 6מר יוסכקכשות
 כי טעם מנהוגת וגסו קרעי )פון ססו6 )ךנקמר
 hnvnlh רש) כוחותי סיסי )מען כף סככדתי6ני

  וייק6 כשכו %יס יס יוס 36יו ממיכרסקדוסיס
 כפיסמם כן 631 רנ ומן כקרנו  שיתקיימוכקמו
 83 1)(' כי3 )סורו ימכור סר6סק כסיס46ך
 נסק מפמעות סני פותותי נמכת )רם( נשמתינקער
 תספר ולמען כנ") צותיות נסק תם כפמוטו15תות
 כף כסקלות רו6' כסס5ויק דסנ' פ" כף כנךכלזני
 ראלף וכסימ(ור רכ ~נק %ו מת)סכ 6וי 6מדסעס
 נרו*מץ )מסר ישרי )מדרני כ6 6(י נסעותעור

 06 סעס נתינת זס נס ונמ65 דורומ )דורייוחכרך
 )מען סול ריסון ~DDD מרעי 6)יך יטמעס)מ
 כשך כקוני )ספר נוספת )מררנ' טמנך כו'תספר

 : S~p1 מורווילרורי
 1)כ6הק ט וסתל' ו") פיוס"י ש פרעה אלבא

 (כרו ףתע)' ניס מסכורך כיך כ))6 ס6י נקרעיסר )פרם ונר6' כגס רס"י כעימס
 S1(S סעו)ננות 3כ) ו)סספיע )סטינ תפגונו וסו)נ5מ

 רכ סו6 כ"ס סכורך ססססעת מממס 6ך :סכרו6יס
 מעו5ע ע4י כ*6 סססעתו )קכ) לספרי וכגתימ6י
 )כ3 מספיע וסול מ)מע)' סססע' סמקנ) ס5ויקסו6
 % מספיע סו6 6עפ"כ )קכ) ומוכסר סנט )קינונס

 3כ3 וממסק SDnSD' סספע' פקכ) ססו6 סעעס כ)עם מסי ננום) 6)6 %כו מספיע סס5דיק ססססע'וגמ65
%6
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 (nlhSD )עום' חסו : ימס מסכורך סו6 מעיקרמב)
 ע% עס כס63ות עוס' טסקכ"ס מס פ" )כרונדושת
 )ערס כי סי' מסיו )עולס כי )כנו: 6)6 6עושר6)
 מסד ע"י ר") חסדו . )ערס סכ6' סספעי ממסכתכלומר
 ס5ריק וסר : ככ") 6דס כ) עס מסד סנומ) 50דיקס)

 עלמו 5ריך3סקעין tSDnin סססע' )קב) כר5וי.וסמספיע
 פמפסס  סו6 )עולס סטפעתו כעת ולמ"כ נדיכריככע'
 סמתסטט כ6דס סעו)ס )כ) )סססיע ומתרהנפרמו
 )ו 6סר כ) כסס )סכגיס PtPSD1 חוריו ככ)פ5מו

 ע) רגם סו6 לבי 6ות 6ס ויש עוכ כ) 6ותס)מ163ח
 צי כוס יור נון יכתב (ב דלות וממסיע סמקנוס5דיק
 קען סו6 סגתן ס) סע)יון וסרקם סגףן ס) מלמוריוקד

 : ס5ןיק ע) רם( סו6 (0 וכ) רמס סו6 סחמתקלסרנו
 51ריך מכי' 610 ומיו"ד מכש ע" סו6 סססע'סמקנ)
 וסחכמ, כמיס קשתו נעת ם5מו ו)ר~כגיע )מקטיןס5דיק
 כעיכץ טסו6 מי ס" חמ65מ6ק

 סוס ס5ייק כנארי
 סוס ס5דיק .' - ' סספע' מטס )קכ5 מכנותמ65
 ט5 סע)יון ר6ט וככן סספע' מחס )קכ) מכמ'סמ65
 נגסיו"ר סססעתו קנותו כעת רמ( קטן סו6סיו"ן
 וסרנ) כג") כלין נעעיו טיס" ע5מו )סקסיןקריך

 סמטסיע כעת וסיעו כג") רנם רמכ סו6סתמתון
OSIDS6סכן ככ") )כ) )מלק ומתפחס מתרמו סו 
 מנס הכחנטי 6ס )רש סיעד נק ונו"ן 6פ"מסור
 עימו pD1' )ו מהסים סו6 )קכ) כ"כ מנק ס%ג1למי
 עטם נ6ומ כי ס' ומרו ףסו : 6 נס )סטפיע%ו
 סס5דיק גכ") נקוי וכרך מעסן סטוכ )סטם (מרופ"

 מויעמ : סנותנ6' 6דס כפין 1D5D ומתרמםממסלע
 )ס6יכו נס Pho )כ) מספיע ססו6 ר') סקרן נכ)(6מ
 דמיינו נסדקות נסס נקר6 ססספע' דרכינו והסי כ"כסנה

 כקרה סקרוסיס יסרק) פסו עס עוס' סססי"מסטוכות
 פ) וטוכסים סורעגיומ מכיה ססקכ"ס מס 6נ)גפ)6ות
 תחתו 6) מסמים מחותות כמש 6ומומ גקר6סרספ"

 עוגסיןורעות סמסכח ונס - מ6ותות )סתייל6ס6יןיסר6)
 ת65 63 עתיק עפי כי ס5ריק ע"י נ"ב סו6 סתומותפ)

 סס5דיק פי' כיסועתך ככווו נוו) מפסוק חסופ" :סרעומ
 לעו)סס(ס סספפתו כעם כנודו וכמרמכ וגתססטשנד)
 סי6 טוכ כ) וטנעיס o~hSn סיחרה) ומס יסועתך610

  פי  פליז  תטו' וסרר סור סכתוכ ומפרט )ססכיכימהמוען
  כיס  ללרךית סלרלוה 4 ר"לפפסרת  לפר לרלוהשביססו
 סמדרנ' ונס ס" סניך 6ת כסמח' תמןOSIDS . 10קר6)

 סקדוס דוורו ע"י ססו' נוס מסממוו6תגחמ)ס5דיקס6ת'
 רוס רסון פכיך 6ת וסייגו סרסעיס ע) ורעות עוכלממסיך
 36 ס' ויסמר הסו : סרע' ת65 )6 מלתך כי ס5דיקממסיך
 דכורך מע"י כקומר כו וסתרי סירס"י סרע' 6) כ6מס0
 )6 מלתי 6)6 כו' סככדחי 6ני כי 160תות עגיוממסיך
 הושמו סיחי )מפן 13 הסתרות 6תס 5רז )כן פרעותח65

 מסי כי סכותות עלץ yvnn ס6ימ כקלפו6)ס
 : וסכן סרעס ת65 )6עניון

 רסג' כוי סיתי i-DnS כף סוע' 6) 63 יאמראו
 ניקרן סו65תיך 6סר ס' 6גיכתים

 מלריס י5י6ת שכיר )מס סעו)ס ונגקטיסמלריס
 יותר נרע' וסטכ' מירוט סו6 סוס עו3ס מכרייתיותר
 סתור' נסכי) סיס סעעס כרי6ת סעיקר סלמת6ך

 יחסית סוקרו סתורז כסכי) כרוסית כך6ית6סקרוס'
 6מר )כן סתור' חירום מתחי) נג5ריס כי5י6תו6(
 סתמית טסי' סעיקר ora ס651תיך 6סר ס'6גי

 סקכ"ס וסג' סכרי6' עיקר סיס כסכי)' 6סרסתור'
 כ"ס סטי"ת עפעמיס 5ויקיס ס) Ins'Dnsגנת6ו'
 6) כ6 ונסו ויכט)' ס5דיק סיתם)) כדי נ(יר'נחר
 יסרך) 6ת יס)מ ס)6 כו' סככותי 6כי כיפרע'
 6ותיותי ר") 16תותי סיתי (nhr lDD חנט)61ת,
 טתמ)ת 16 ססי' משריס Dnh5 כעת סיס" סשר'ס)

 : וק") סקרוסססתור'
 נר6' כף גנך וכ(קגיכו ננעוריכומססןי"וכמר

 hlno~' טת כלחת כנמ' ר6ית')פרס
 !קכתיכו 6ת כייס' ס)6 י3רותיגו לסרי 6ומריססדו

 פיו ו)6 כסור' כיערותס מיד מתכסוס טסיווסייגו
 כקרוס' נ"כ טסיו כערותם ממסס' נוקכותסננתכייסיס

 )עת rb' כיערותו גקדום' מתנסג סוייגו מי6כ)
 )סור ושיך סקוונניס נועעסיו מתניים סו6(קג1ת1
 סומר תסו פוי: עלמו סיתתן( טוס ע"כמדרכו
 )6 תקין כי נס ורכו פי ע) )גער הנוךסכתונ
 מקורס מפרכו )סור יצטרך ס)6 כנונור נומנויסור
 עו מתגסנ פסיס כמו )עודיו כעקכות )יגךויוכן
 נלעוליגו וגסו : כ"ס ספהת לסנור ינק ונקלעתם

 מן כקדוסס וכנך מגתגסנ )ומר ר5ה נלךוכזקנינו
 סייגו כנך וככגותיכו נכניגו כזקנינו ומןככעורינו
 רמ( נטך וככקריגו כענינו - כקדוס' 6ותסטגרריך
 וסתיי Y)bl' ומתן מס6 כמו סנסמיות כעוכןותנס

 כי ר") )נו ד' מג כי . )ססי"ת וס ככ) גצךוכוומ'
 ויתע)' מנע יתכרך מלכודתו כנו נוער 6טסת3סגות

 כרש כו' תפסל תמען כו' פרעם Sh נ6 י"יכמושישך : S~p1וכרו
 6ת כסכות י% סכורך כומת עיקרכי

 צותיות וסיתרנו יסרק) )נכי 6ות )ננע,יסי' ועכדיופרעם
 ים" 1)6 כו סג6מריס סדכריס כ6)ס ידו ע)סתור'
 כפסלך מסס סריס וסג' 6מת 6ות לסיקו הור'מסרסססר
 ממן סי' )6 כי סטוכ כר15כו סלך ס" )6 סרעס56)

 כרסק כ"ס ססי"ת )1 6מר )כך רסע 6דס נדמות)ססתכ5
 )מתוסף יגו ע) )י ים כי נר5וגך שיו סתנ6 ר")כ6

 6ין 061 עכורו סג6נ:ריס סתור' "ותיוה ע"יקדוס'
 ק6דס 6ף נניקרי סדיכן כי ל )מון 4ננר כ6ןטילי

טי
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 )ומד וכס6דס 5ור' כהי 6"ס מסוט 6ור סו6סקדוטי 6עס"כ נר5וגו מ)6 ססו)ך D~th כי נר5ונו ס)6סלך
 ננררנתו )סי 6(י D~h כסקור ע5מו וננ)כססתור' כס6דס חייך סי6 וכי6' - מעסית כרנ)יו ס5יכ'סתעס'
 מדרנתו )סי סוס )6ור 5ור' )ו ים ססו6 סליקמ) סוכר 6) )6רס סמכי6' סו6 ומחסכתו כר5וגוכ6

 קונס כי 6ור יו5ר ונסו כו סננלוכס ססו6 ס5דיקס) צותיות ננ3סון סו6 6ותותי חיתי )מען חסו :ססו6
 5ור' כלי סתפסיוי סתויי סבור סיס עולס כריצתכג"):

 כמסקנ"ס סיות בכךכלני רנסשירלכמען
 כיסר6כ לס עום'כרמנניו

 נתעוררו 6( ננ6ויניסס )מס וגוסס 6חתפעם
 כסיפרת) דור ככ) )עתיד הסיקו וננועי)סרחמיס
 )סככידס ע3יסס מעומד סוגת מ6י(' לסכקס5ריכין
 כיון כו גקננ' עום' סקכ"ס 6( ננמך 6ו סררסכעו)
 ולמען וגסו כוס כענין סרמגניס צותן יתעוררומככר
 ז6ת וכמתספרו כננ5ריס סתע3)תי 6סר כויתמסר
 )כ) מ6ויכיכס )כס ויגקס סרחנניס 6ותסתעוררו

 מלריס Tth ע) ידך גסס מטס 6) יץ'רישיכמרש : וסכן כ)) )כס סי5ריוכלו
 כ6רכ' ס5סון ע) )דקדק ויםנ6רנ'

 סס רכתיכ ו6ר6 כמרסת פסוק עסת לסרסוגר6'
 צותך ו6ך ידי 6ת סלחתי עתם כי כררכמכת
 )דקוק ויס כו' סעמדתיך (6ת כעכור ולולסכרכר
 סטגין;סו6 6ך (ס לו 6ננר כרד כמכת רווקה)מס
 (כות 6י(' פ) סיס D~D' ע) טכ6ו סמכות כ)כי
 (כות קותו וע) : 3סס סיסי' 6ו )ימרה) )ססססי'
 כ"נננכוון

t)sb~ כ. סג") סססוק סי' חסו כננדו 
 ומוריס טמרכריס סרסור שכוח כ6 סיס כרדמכת
 טיכ6 גוחן מרין סיס סכן וכיון כ"ס )סטי"תתמיד

 סרכור ם) ממס ס6ותיות סס כי רכר מכתכמקוננו
 סדין כך כי כרר ננכח תחתכדיר קותך ו6ך ידי 6ת סלמתי עתס כי 6ננר ופ"וכנ"ל

 גותי
 וקוקס כג")

 6ת מסכתי ממי מסר 3ננען ספמדתיך 61תכעכור
 השני:%ובהי:1"

 וימי ססמיס ע3 ירך געס עטם 6) וץ'רי4שכמרש : וק") כנ") (רעך 6תסרכם
 כסקויס ונר6' ננ5ריס 6רן ע3מוסך

 קמ6י דקרקו וככר חוסך וכורה טור יו5רספסוק
 כרי6' )צון וכחוסך י5יר' )טון כקור כתיכ5מס
 6ור נקרסו סקווס' ותורתו כ"ס סטי"ת כי גר6'ולי
 סקור פי' טוכ כי סקור 6ת 6לקיס וירץ וזמ"פ6"ס
 סתור' 6ת 6דס וכט)וננד סקדוס' סתור' כקרץסו6
 ט)6 )ומוס oh מסה"כ טוכ כי 6ור גקר56סננ'
 סקכ"ס סי' כו' 6לקיס וירץ סי' חס ח3יל'5סמ'
 ודם ככמר היגו כ"ס סכורה כי לסמ' ס)6כסיומך ו)6 )סננ' )וננד ט6דס ס(6ת סתור' ע3 ננסנימסו6
 יכו) עיניו מגנר נסתר ו6יגו )סניו סו6 ט0דכרט6ף
 סתור' כי 6ור יוזר סס.' וגס סדכר קותו )רקות ס63סו6

 סתור' 6ת )ומר כמהדס עולס כריית 6חר6כ)
 6זי כסקור עולנוומלכס

~lho 
 5ור' )ו ים ססו6

 גורס: 15 עוס' סטייק כי 5ור' )סון יוזר חסוכג")
 ו)מ' עלינו ינן (כותו )ונגר סרני5יס ננס יוכןוכוס
 לע5מו לו מיקח לו עוכ ס)" 63מר (כותו ס5דיקיתן

 )סון סוט סוכות )סרט ים 6)6 6"ס ססו6)עוס"כ

 נח יקשב%ע:ןנו~ב,ןנ;"':,~נ
 ננכ6ן טתטס ססמיס ע3 ירך גטס סי' ונסוע)יסס
 חוסך יס" ממיקה 6(י ע)יסס ינין ט3ה סגךסקור

 : וק"ל ננ5ריס 6רןע)
 )פני ס6), סמוסתיס כ) 6ת עסו והסרןרששה

 ויס פרעס )נ 6ת ר' ויחנקפרעם
 )סרס 6)6'ים" )ססנניעגו סכתיכ כ6 מס)דקדק
 געגס (ס סכסכי) ם)6מריו סססוק ע5 ק6יס(ס
 )כו על טס ט)6 כסכי) לכו 6ת ד' טחחקפרטם
 גסיסות עוס' כסס5דיק כי ס36' סגפ)6ות סיוטכנס'
 יכוייס וסכ) וקרוס' סקודה רוח עליו סור'6וי
 )סוס ר5ס )6 סרסע וסרע' 61ת סית' טננסילסכין
 פרעס )סלי כו' ולסרן ומסם ס6"ס חס ז6ת )כועל
 )6 ובסרן סמסס )סכין יכו) סי' 6מר סברסר")
 פרעס )סגי רק (6ת סית' סננס' 6)6 כקוסעטו
 מערמם (6ת עסו והסרן טננטס סי' כעיניור"3
 כעגם ורכך (6ת סו6 טמס' )כו ע) )סוס ר5סורה

 : 5כו 6ת ן'סחי(ק
 )פרם נר6' כו' 610 רונסון )כס ס(סדשחרךשש

 n1DSID כר6 סקכ"ס נמדרטד6ית6
 וסדין )י סגי' סדין וצנור מונגנות כר6 והמ"כוממריכן

 סעו5מות כריבת ס) סטעס כמפריס hn~hl )י מכי')6
 סי' מתיקון עו3ס מן סעו)מות כריצות והח"כמסחריכן
 ננגחסנ' עכס מחחי)' וגסו ועונם- סכר יסי')מען
 כו סיחף ננתקיי' סעודם סבין ר6ס כמדס"ך)כר6'
 סמרוכין עוקמות כרימת סיו ננתחי)' סייגו סרחנניסננדח
 - מרס"ר טסות סתיקון עו)ננות כריצת סיווהח"כ
 כמלך סי' טורמו סקכ"ס כסכרה ח(") ס6מרו מסונסו

 נמלך ססי' (ס מס מוכן היגו )כ6ור' ס5דיקיסכגסננת
 ס5דיק דסגס דכריגו )סי סו6 מעגין 6ךכ5דיקיס
 כריצת טסי' כננו תמיד עכודתו )סיות נ"כזריך

 עורס והמ"כ סחרוכין עולס ננתמי)' ססי'סעולננות
 וזריך כ)יסססק תמיך ג5חיות סו6 טכר6 מס וכ)סתיקון
 ע"י וסיילו סחרוכין עו3ננות כענין עכורתו תחיקת)סיות

סו9
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 לח"כ דסייגו 0)1' וסוסן יסורין חחי)תן ותעגי'סינוף
 ורוחו ונופו לכריו כ) סקווסיס כמעטיו D~hכסננתקן
 דכר כ) דסיינו מתיקון כעולס עכודתו 6(יוכאמתו
 וחיקוניס סעורות נו ומתקן סוע) rh עום' סס5דיקורנר
 )5כיוגס סקכ"ס סכרם מס כ) כנמ' hn~hlנרו)יס
 6ת סו6) ססי"ת ססי' וסייט ככרכו ו)יעתסנכרינו
 וע3עכוך' (ס תכלי ע) )סכר16ת רו5יס סם 6סועתם
 נגטמת למסך ססי' ססי' ונסו כונס ומסכימוו6ת

 )מיוחס דעתם 06 עמסם כמזך ססי' דסייגוס5דיקיס
 סחרוכין פולס כעבין (6ח סעכוד' תכלי ע3גנר6יס
 עולס טכרי6ת כסטריס hn~hl כנ"ל סתיקוןועולס
 סחד"ם ע"ס סגקר' כסס סי' סרחנניס מדת טסותסתיקון
 סחודס ונסו סתיקון: עקמות גתחדסו מ"מ 0) סססלע"י
 ונעורר וירכס מסורס סרס וסייכו סחים ס" )כססוס

 ר6טוג' סכרי6' כענין סחוט ננ"ס ס) ססס ע"ירממיס
 כקרוצים כסיר' סחודס קידום סיס6 3כס ח("3ודרסו
 מר דורינו וטסי כמותכם מטוכיס )כס 6מרומד
 5ייך רמעיס )עורל דס*יגו ס3יני 1)6 כו' חד66מר

 ס5ריך רש 6מר וחד נדו)יס 5ריקיס כננותכסחטוכיס
 גוננך סו6) 36סיך ס' מס חסו וקרכות ומסג'לחוות
 גנו"סד דסייגו 36סיך מנס סרממיס מתעוררות (סס"
 וסות רממי' טסות כ"ס סו" מס רסייגו מדמ"רכפם'
 ס6תס ננעננך טו36 ס(ס כרכר ננ"ס ט) ססע"י

SIDDn(כ nhr : חרטי )כס סו6 ריסון מדטיס ר6ם( 
 תיקונם )חרס נועטיכס ע"י תסמקו זס סי'מסג'
 ר6ס נקר6יס ססס סע)יוליס כעוקמות סתיקוןכעולס
 סנס כקרם ססוOSIDO 6 נוס רחנניס 3כס יסעו)ןס

 : י5יר' כמסרכר6ית6
 ס(ס )חורם כעטור יסרק) גגי עית כ3 36ושנברך

 ססו6 יו"ד ע"י סו6 רממיס )עורר מעיקרפי'
 יודיך 3י' קרי ידיך 6ת סוחח ויסו ע)יונ'חכמ'

 תת6' ומכנף biP' מכמ' ססו6 יורי"ן כ' גר6טסמי"ת
 מסר חס י") ר5ק חי )כ) ומסכיע ספיית גי)'סוס

 טס5דיק חי 6יט כן כס"ס חי סלקר6 )ס5דיקסטי"ת
 .תעורר הע"י מלדיק 6ת וססכיע ס(ס סר5וןיפעו3
 )בית סס 6ים )סס ויקחו : סרמנויס דסייגו ס(סטר5ון
 רננ( ס(ס נדו)' סככע' קריך (6ת טכ3 סרסתי כנרקנות
 מחיותו ר("5 ודרסו מפס מסיות ספית ירועע ו6ס .סס
 יכו) סריגו דפס סריות ממגו ימעע oh דסייגודפס
 ס5דיקיס 6) טיתקרכ וסכינו סו6 ולקח - סכגעי)קכ)
 סו6 נס ו6( סי' כננכסתגססות עננסס- לדות )וויסי'
 ר") י' ככור וננ3' וזסו - ס5דיקיס גפטות כמסכוןיסי'

 ו6פסר סי' כסר כ) ורקס כצודו סתנ)ות פססססטי"ת
 יכו) כ"כ 5דיק ט6יגו כסר ככת טסות מי נס 6ןס)כ)
 ס5דיקיס סתחכרות ע"י ד' ככוד 6ת )רקות)כ6

 : וק") נ6חדומ סיסיו דסייגו יחדיו ו(סו61מדותס

  ועןתו יסר5)  נלי  עות כ) Sh שיו יאמראו
 )טית טס הנות )צית סס 6ים)סס

 חס עגווס גמדת )6חו( ממרסיס כ3 ספורםדסגי
 סגי וים ס65ן נגכ) נווכגע ססו6 סס כננסתנורוננ(
 עגום כנידת עווננו ו)(ר( )סנגור ס6דס ס5ריךכחיגות
 סכיך וכיח עמך וסכמי סכתוכ ס6נגר כגטס6מד
 3מררינ' תכ6 6ס וסייגו ככר סרסתי יסיך סניפךויתהו
 6תס 6כ צית ומביז' פחס עם נו6ח' נתסכת(6ת
 חסו יסיך 6ח עמס ס) ננ)כו סנונך ית16 6(גניוחס
 1olnsn מוכנע סיס6 דסייגו הנות )ניח טס כ6ןספ"
 ננסני6ומ ע5מו )סמור שריך )צית סס 6כותיווננכית
 תסה פיון דפיינו צית כסס סגקר6 מספנינניו'סכ6

 )סמי תור' ט)ננד ננס 6ו ככווג' סננתם))שמחסם
 (6ת ננוחסכתו יסי' ס63 נוזם ע5ננו )סננורובריך
 3סמ' 3תור' 16 ככוונ' 3תסי)' עדיין סניע ס)6מידע
ohlעדיין כ6 )6 ו6ס פי' מטס לנסיות סכית ימעע 

 סג"3 )ננירנ' כ6 )6 טעדיין טיכחין ו6ת)מורנ'
 סיבר פי' וסככו סו6 31קח 6וי עכו' מןת )ווהין
 ננסייע ססו' רסייגו כיתו 6) סקרוכ סכיכו ססו6עוכ

 מס5דיקיס תמיד טיססר ר") גסויות כמכסת)סלימיותו:
 סו6 ונססות סיסריס ננדתס 6ת תנייד וינוג'סנרו)יס

 סי' תכוסו 6כ)ו )סי 6יס ומדותם: ס5ריקיס ע)רננ(
 ~orl ס)6 (ו כמד' 63מח סרוk~r '5 מזרזוסכתוכ
 ינוס 1)6 סטם ע) תכוסו 6כ)ו )סי רק מלדיקכמית
 כעדתו כסתנ(ס סכגע' )ך תכה 65 תזם כיכמדתו
 נדו) נהות ססו6 עגיוות סים סי' (כר תגייססס

 מזם )ו ים וכסגימותיו עגיו hlon ע5נוו מפרת'דסיילו
 סס סכתוכ 6ננר ופ"ז עגיו ססו6 כסומרו נדוקנבות
 ננקד גרו) כתנייניות עגו' סחסי' רסייכו (כרתפויט

 מן מט6 כ)6 טכס ככן סיסי' פי' טכס כןסןכרות
 נון תקחו עגו' סעדת סי' תקחו סטי(יס ומןסכנטיס
 נבות מרת לנבוס סו6 כננס סתר6' יסייגוסככסיס
olhJ6כבקיט 6)יו כנגיע ט)6 מס כעע)ות עמ' ססו 
 ננכוס ~hlk כנוס תר6' וממס נבכם פלס ננ)סוןסו6
 ננע(י דסייגו o'r'Dnt עגו': מדת ותקח נקותנגדת
O')Dמטמרת )כס וסיס כנ") ר6י' נ"כ הקת סנוור( 
 )מנגור 6תס טלפיך סי' )חודם יום מסר 6רכעספד

 עד פגמך תקנת )6 טעריין ולידע (6ת כנגרסעלונך
 5רקנו נסיח סיכך עד דסייגו )מודש יוס עטר6רכע'

 וק"): וחירוסס כלניקולס ס)כגסותסיס
 )מודם כעשור יסרך) נוי .6) דננו מאטראו

 סקדוסס דסתורס )י גר6ס כו'ס(ס
 כעטרם ר6ית6 )עטרתו ססס דרכי כוס )גורננ(ס

 )5ריקיס טוב סכר 1)'תן כו' סעו)ס גכר6ננ6ננרות
 סו6 טס5דיק דסייגו וכו' העולס 6תסמקייגניס

 מקמרות סעסרס 6) סססעות ונותן D51Dיסוך
ט"י
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 לו א44 אליטיךכא טעםא"ש
 יום ככ3 ומחננר %)ך טמא סקרו5יס מעסיע"י

 36 ע5מו מחרם סס5ריק מס וכ) סכורםנענודת
 0ססעות ממדם סו6 6זי סעס ככ) יתירססקדוסס
 סקכ*ס ס3 נורותיו חסו סעס ככ) כעולמות 6)יתירות
 סככ) ר"3 כר"סית מעמס כו' מחדם וכעוכוכס"ס
 כסעו)ננות: דמיינו כרחלית כמעסם סספעות ממרסיום
 סס5ייק ר"3 )מוכם סג") מהנירות כעסר' ר") כשסורווסו
 מחדס 610 (ס וע"י כג") יתירס כקרוס' ט5נגומחדק

 טס "ים )מס ויקמו : נרוקות סססעות סג"3כמהנירות
 ע5נוו 3סחויק כג"3 )סססיע סרו5' סליק 60יס )וססי'
 סוור' מס כמ"מ טס כגלת מרנמ ססו6 סכגע'במד'
 נתור הדיק טסיה יכולי יסר36 כסס 6סר !ס סי'יסרבל
 כלון : ס' )דכר סגונעיס סעכיגיס ככ) סוור'כממתו מחס" ועור כסס כעיליו ומס) מוכלע נסיות5ריך
 המך חכם מהמר סלככות חוכת כספר מלעוסוס
 לסיס )ו סים 6דס פ" לסט וסינור י5י)כיססס

 סגכסיו ממקומות נכ) ס(ור' לפסו גמ65 סרכ'כננקומות
 לבסיס מרכי מתלה כמהגנר עליסס ו)ר6ונ )חסוכסס
 כג") וסייגו ס(ור' סס כ6ן ססי' כן כמו ד6נ'מרכ'
 os)D1h ככ3 סוורי וגססו כעיניו וסף מוכנעטיכס
 וממונו ונססו ננופו מסריס וכנמיכות וכמקותכתור'
 : נמור לדיק סו6 וסרי יכוכ' יסר") כסס 6(וכדומ'
 מי ס" כסס חסדי חמור סער וכ) סססוק ססי'חסו
 ע%5 6ת יסרס מחומריות עלמו 6ת )סיורהרולס
 יועי) חס כני) עלמו כעיני ומסל מוכלע רסיילוכסס
 סדם חסו : ונפוגי מ" כגי 36ס ס3ם התניסר") )סטסיע s(S1 ו6! חומריות מילי מכ) סעור סיסי'3ו

 כף גוער ממור ר6סוכ' גופמור' ס)י)' סוימהמרוח
 ככרו נדון סדכר ולרג' כוס חז"ל מודיענו נוסו3כהור'
 הלמכו חמן עת 63קי 6ותגו ומלבוריס כוס תו"))בו
 וסייגו סכ"3 6)ס טום ע) ולעכור nltDS ננסכרע

 מתנכרות סי6 6! סי' לוטר ממור ר6טוגימסמורי
 מלדיק גריך 161 מ3י)' גני פל ממור סנקר6סק)יס'
 6! והסתפק))מתנכר

 )סכור"
 סק)ים' כח 3טכר כ"ס

 טס מנקמר עקיך' כסרס' רמו סוס קומר וים :סרת
 לקר46ם רכוקר ממורו 6ת וימכוט כפוקר הכרססויסכס
 תתן כמס"ס חסד נ"כ סו6 ערמו ו6כרססמסדים
 לסחוט הכרסס וכפסלך )הכרסס מסי )יעקכ6מת
 נדול כסת)סכוח רכס כטממ' סורך סיס ככו6ת

 כוס רו5ס סיס 6עס"כ 6ך D~pn ט3 ראו)עסות
 סיט6ר הב"ס 5לנור6 לסחם% סיס  וכוולחו מיסיס6ר
 יפקכ טר6ס סי' סמקוס 6ח h?1 כמדרס כדהיתהמי

 ססו6 כמקוס ויטככ כתיכ יעקכ דנכי גנמכו )65תעתיד
 6מר ושיך איכס וגסוכס וגסתמוס סימרטסו
 ע5כ% וכטמ טסייך 6)6 לוחו )עקוד סלך ס6וגסוכ'
 כנוקר הנרסס וירכס חש מי: מיסקר תסי3שפ3

 סממנו 6ת חכם סמסדיס עם דלדלו מסרו 06ימכם
 b(1Y יומק 6נ) % כנו סט% עסו סיסכיסנ'כ
 סנג(כח נכי ע) ויטמע סיעתך דוקה תסוק%סיס
 כף מסכת )6 יפן כמים כלמרסס סכתוכ תוטסוהכן
 חסך )6 6עפ"כ % סיס6ר תטוקטק סס" ט6ףמסוס
 ונק רכס כסממ' סכורה היות 6ח ועמס 16ח1ומלע
 6ת הכרסס מעקך סעקירס 6ת סטיית נמכיר כורככ)
 מדש סיס "כינו יוחק 6כ3 סנמכח נכי ע) כנוינמק
 כך כ3 מירוס וקילו )ססמע כמדחו )עסות ורססנכורם
 ונמ65 : קדורות עור מסרו 6עס'כ כמנרפסכננו

סי51"
 )עכוב ס5דיק 5ריך ר6סמס והממורס נמס )גו
 5ועקיס כבכיס סגים : גוער ממור ר6ו כגי ע)עסתפ))
 כמסמר ומז 5ועקיס כבכיס כעצו ממות מ)6ךר6ית6
 )סחגכר ס5ריק והריך מיי ע) סתנכרות מ"ו סו6שגי
 כמהריס נרוסס 5עקס ותסי חסו : כגי) )ממטיך)פעו)
 ססס כג*) סיגו במונו כ% ימרן )6 יסר36 ובצגיכו'

13DDמממורס : מי )סננסיך סק)יסס ע3 וסתנכרו 
 הריך 160 נמוגי סיעו 6מו מטדי יונק מינוקסריסית
 3מ6ן מילס (hpD (1Dlp כנמ' וע"ס שתי)ממסיך
 דסכי יומר גוכ) קאם וייקרי )יקום Sob ככיחדגלי
 כורה* 630 חג') 3נו סכצריעו ח3ת סני מכ3 ל"מס"

 והמר סב") ע) מתס)) סו6 רנע וככ) עת ככ)ס5ריק
 סלך כמוסך 6סר סכסע וסיעו 6פ3 ככית רנני)מהן

 סקסתם יקשו ס" סמע נךי6מ ~ינקי ow~sוכ6סעס
 6כותיפ דסגס כף מן סודק 6וס מנכי יסיסיתרירתך : מז")פססמיעו

 סממת הדס וכי גקר6יס סס כוי י5חקהכרפס
 יפיסית וסייגו 0ר6סון 6רס מע6 התקן נכרמוססס
 כ5 יתקן )ובמסיך יכו) ס6חס 3ך טים כממיסוי
 ינמק הכרסס 6כותיכו וסייגו o~h מכבי סו6סג")
 ene יכו) וע"כ מתמידן סג") כ) 6ת תיקנו סססכו'
 ס" כססתותיך חן סודק סנ*3 כ3 6ת 3סמסיךכק)
 o'p~h נרכך כן פ5 מן כסס ים סססתותז636
 3עכיגיכו גח,ור : OSIDS ססספות המרי טתמסיך)עולס
 סרו5' 6ים סלקר6 ס5ריק ר") סס 6יס )ססויקחו

 סכלעס כנגרת )סח(יק )עלמו )יקמ הריך כג"))סססיע

 יסרה) סוורס טס כמ"מ סס כמהת מרוניטסו"
 פ5נגו סיכגיע ר*) 6כומ )כיב - )עי3 ססיר'כדרך
 ממטסמס סו1snl~h 06 6 כימוס יתנהם ט3"כיס

 העכורת )ו סיוע סו6 סוט יחסוכ רקמיוחסת
 DSD' )סג6ת 63 6כ) ויקרעו )ו עומדת סוכותססכורה
 מתעיר סי' קנות )כית (ס קורך כ3ך 6ו :1)נ"ותו
 5ייק ט6ס" הכותי )מקו' הניע מתי וימטוכיו6נ
 )כימו תמיר יכגיפ (1 סכגעס מרת פ" נכית סס 'כמוחס
 )כית סס סי' 16 : חמיי עלמו יוכימ כקרכודסייכו
 כיש וסנסנת סדרנת ע"י מתג6ס %o ס)ססמיס%א

סיס
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 48ששלימלרבש נועם6ש8
 כסכגיע סנתוז נמסיר ע" וככס וחוסר כגיס טמש
 WD יתיר' נמס)' עימו )סמוק hSn כיס נספגמו

 (1 גמררני יסים )6 06 ס" סנים יתץ ו6ס :וס
 טונס ע5ס )1 נותן סכתוכ פ" ממס מסית סכגעספל

 (") כפירס'י מסס מסחת וסיגו נ5ריקיסלעונק
 וקרוסתו ממיותו קןוסס )קכ) סיוכ) ר") רססמחיותו
 SDn סוoh 6 ס" וסככו סו6 ו)קמ : תמס ס5דיקס)

 כלוס מסנימ ס6ין כנסתר 56)ו סו6 סס5דיק כ"כפרוע
  ו)קמ ו6עפ"כ כסתר )טק סו6 עלת וסייגו ס5ויקע)
 עם פ" כיתו Sh סקרוכ ומגגו סטייק סלר(י ס"סוף

 36יו וקרוכ' וכקרכו ככיתו ססוכגת סקדוססספכינס
 )כ) גססו וע) ססו6 0נרוע ס%ס ע3 )רמס%יכיס
 סגססות חסכק כסכי) כמכסת וטענו נדם ממנוידח
hSnס5ריך סי' תכיסו 6כ)ו לפי 5וס מ*ו: ימסרו 
 כררך ו)סוריכו פרנסתו יי 4 נס שהסיעסטיק

 : רתע)ס יתנרך סטרך 36 סוט עזיסרס

 oh9' פ" מפס מסיוט סכם יפעם י6ס י*שכנרש84ך

 (1bDh סכגע' משורינת ממופטסיס"
 כספיים ר6ית6 וכר שכגו סו6 עקם . נמור דויקסט6
 ומחככים כעיסס נרו) קומת יפ D~h ככי פעעיס)מס
 6מר רניס כרוכים ו)סעמיס )מ6ר עד וס 6ת%
 מרמיקיס )ומריס ססס o~h qh כגי וים 6מד8רס
 סיו ננ"ע סנוך6י מממת סו6 סטעס נמס (סע5מס
 נס )כן ומקורכיס הכניס וסיו (ס 56) (סושניס
 יקב חסו . )(ס (ס וממוכנים מקורכיס ססכסס"
 ים 5ויק סו6 06 )מינק )ו ים" (ס ר*) וסכנוסו6
 . נמור' כ6סכ' עמו וסוככיס 56)1 סמתקרכ" o~h כגי4

 כנ"ע מוסכו כיח 6ל קרוכ סם" מסגי כיהן 6)סקרוכ
 וקומר מפרם סכתוכ ר*) נססות כמכסת קומרוחסו
 סו6 סוס כיש 6) סקרוכ 6ונגר 6לי כית 6חיע)
 רוסכיס נגוייס סגססות ססס כידוע נוף פסשפדר
 נרכסת ולסו )עוס"( ויכוסו סינרנו עת סנעת עדנסס
 כרוכיס 6רס נלי 06 )סימן )1 יס" חסגססומ
 ע) תכוסו 6כ)ו )פי Ph - מיק סו6 6זיולמריו
 ד6כ)ו מ*ו ועיוומ סק)ק) פס )פי 6יט כ) פ"ססס
 )מת סו6 )סי' פיס וממתם 6כ5 כס"ס וקטנך)רגם
 מייוונו )סי 6חד כ) פ" מרצ תפי כמס"סמידוד
 פ" תכוסו כסינו גפסו ממסור מ6ד ימנכרכקלקולו
 סכגע' wrt; (6 ער פ" ססס ס) סמייך מס'סו6

 תסיס סיסsff~ 6 תפיס סם : כב*) מקוד עלונוסיכניע
 טי60 ר*) זכר : כתמירות סססק כגי סכלע'כמרת
 יסמחסכ, גוקג6 כסס כקרץ 0ממסכ' דסג' (כרגמדת
 ננחש סו6 )וכר רו5' דכס6דס סדיכור וורידסו6

 מי? מממסכי ולמ65 נננמסכיצ ססו6 סדכור6ת מתחיי
 שסר סיס 51לן (כר נסס יקרץ וסוטתסדיר

 וסמור כנ") )דיור רם( סו6 (כור ר") כקמרו6חר כדכוי המנמר זכור סננת פ" ו(סו * יגורומחסכתו
 וכין סדכר 6ת סמר ו6כיו ע"ד )תחסכ' רמזסו6

 6חד סכיסס לסיוגו 5ריכיס סיכור וכיןמממסני
 מ5ו* לעסות ממסכ סוoh 6 רסייכו וכטסריכקרוס'
 מסוס )עסות לו5' ססו6 כרכולו כפיו )סו5י6 נ*כ5ריך
nhrסססוק סי' חסו - וסכינת" קכ'ס ימי )סס ויקדר 
 ס* סי מו65 כ) ע) כי ס6רס ים" )כרו סלמס ע))6
 עמ' 6100 מפיו מו5י6 ססו6 כמס ר") ס6לסימ"
 : %ס ס) סמיות עיקר סו6 (ס ס6רס ימי' ס'גסס
 כסיו וירכר סיו5י6 לסג*) רנמ סו6 וכר )עכיניגונמכור
 ס5ריך ס" אנס גן : וסכינת" סקנ"ס )סס עוס'ססו6
 מט6 כ)6 נקי סג0 כנן סיס6 עד ע5גוו )ס(דכך6דס

 כ)6 סגס כן כהולכו S~hn סגם וכן ע) כנמ'כדרסינן
hDn"כ*) תקמו סעחיס ומן סככסיס מן : )עי) כזפ 
 סככם ו6ת ככוקר תססם 6סד סככם 6ת כתיכדפג'
 6סר מדרנת סני )גו רסס רסמור' כך ססי' י')כו'
 ומעץ ררנ6 וסק סו6 כוט כסס וחי סברסיפסס
 ממסוים דסייכו ככוקר יעמס ס6חר סדרנה.וסייגו
 סמסריס לעורר ס5דיק שריך מסך סו6וכוקר

 כ. דרנה כסייגו סערכיס כק כף סככט ו6תסעפוגיס
 סווג דערכיס מביז' יעכור 6סר סוכותיו ע)כתסוכ'
 מס מסני מ(") הרמזו זומר נוכ) וער"( : מוסךבסון
 ונטר* עת פסק סו6 ועתים וכו' כייסך ממנועסיס
 כתסוכ* )סוכ יזרו ע3 מ16ד )סתננר ס6יסשריך
 יתעב סכורנו עכורת כמדרנח )י)ך מירז' קורססכינן
 מסם תפוכ' דסייכו כריש מסני עריס מ"מחסו
 עולס ס) ככרייתך ובמר קודם )סיות זריךכריסון
 סמומך מממי)' )תקן ס5ריך רסיינו כסורק וסדרמסוכך
 וסני מכסיין סגי טעמה מס כסורה ובמ"כ ענירותס)

 לביתה כך פ" ro~n מינייסו דמכסיין סכימנקוין
 כסר הסרי דכחיכ מטסי ימפרס מ6( עלי ח15ףכנע
 )ממסיך כפרו5' תסונ' סכת) וסכ' oh~n כסוימסע

 מ"1 סקסרונ מממת כבתכם" )ילך זריךסססעות
 ססו6 והומו כ6יתנ)" סוכך סו6 מעיקרה נמורוס5ריק
 תמו סו6 וכן וממסורו הורכו די 6רס כ) ע)מחס))
 גרס חסו . tYSn כמוטה עלמו וממזיק סכורהמענוות מחסי ססו6 תמי כ%" וסו6נ 6יס כגי )סגימתץ)
 סו6 סטעס חט6' כסוי )סיות סקריך י") מכסיקסני

 סכע) ע"י סכ6יס סססעחם דסייגו מכסיקדמילייסו
 וסב* ככ*) סקטרונ מממת כ6יתכס" ססתסוכ'
 סובכים ססס דמעיקר6 נתריס ס5דיקיס ר")מגהיק

 סכ~ס סססעות ר*) מנקיי! מיכייסו כנ*)כביתר)"
WDסס נ*כ o~h) "3מתיר6יס *נס פסס נ6יתנ 

 )ך סיס" פתלתן ר*3 ))נוסיך ככסיס חסומסקטרונ
 עס61 ר"ל מטסז מסו )סתקי"ע תגקרך ע)6סילעת

עטוישן
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לח 48*אלימלךבא נתם*י8
 סככטיס מן סססוק ס" חס נוט"ס hwSSנוטריקח
 : S#pl סג") )כ) רש תקחו סעקיסוצן

 רסגס מ") עלס כדם מר5ס ניקף דם כנמ'י דמיעת נ*5 וכי סמסקוף ע3 ושגו סיס מזרלקדקר
 כרעתו נומר וסוף כס3ימאע 3ססי"ת גפסו מוסרכס6דס
 )מון דסייגו ניקף כטס גקר6 חס נסרף 0ו6כ6)ו
 וסיט גיקף רס וסייט כמזומן סיגינו דכרסקסם
 סדם נק ולקמו חסו עי0 כוס מר5ס כססמסינית
 דפי"ו ס" סנוסקיף ע) ושנו נסטס נוסירחדסייט
 סחי ופ) סקיח6 כעינך ע)יגו סקכ"0 ויסקיףימניח

 כליחס מנסר 6ת ו6כ3ו ש"ת ו"1 קוביות מווזות0ננוווות
 כלודע סריגים ע) רמו סו6 סכטר ר0גס 6ט 5)יסזס
 סכטר 6ת ולכפו ספי' חסו סמר סנלות 610כ3יל0
 סער כנקות on~h ויכלו סדיגיס 6ת הינעלו סוסכפיקס
 ע"י וסייגו תסי)ס לטון 610 5לי 6ס 45 ע"יסוס

 י6כ3וסו ומרורים ע5ות ע3 6"ס ונסו כתמימותהסיקס
 ססו6 מ15ס סמסרסיס -ופירסו ננ5ות (hS מכסד6ית6
 סי6 נו5ו0 )16 מעות וכש טורם כלי כאגס )וכ6

 ומרוריס מלוות כיס קרי מלות ע) ספי' חסוכס)יגוות
 וכקוטי כטורח )ו סכ6יס מלות סיעטס דדויינוי6כ)וסו
 סמ5וס סחט3ש סחררו סי' ל6 נוענו תרכלו Shכמרור
 ננכוס) וכס) סממר' מי SD 636 גקר6ת 6יג' סגנ5ו'כי

 תערס ס63 פסיכו ס~רוניס סייס ע) רננוכמיס
 כ6ס 5)ו) כולו סיס" ס" 6ט 5)י כ"6 כפליותסמ5וס
 ס)6 פי' פוקר ער נתנכו תותירו ו)6 ססנויסמן

 ססו6 כוקר ער וסתסוכ' סננ15' 6תידחס
~nhS 

 ומן
 l~DD1 מוכנע סיסת ס" קרכו וע) כרעיו עלר6סו
 סטר סיומה רכ 6מר יסורך רכי 6תר סנגרתג")

 היטכס )ו יטמין ססקכ"ס סטופר מרמו וס סו6לנוגס
 דק6מר כנמרץ ופריך ג"נון היגו ונון )6חרתסונני
 כ) פסיחה סברס יסייגו )וס רקהמר hn~Shמ6ן
 מקוס דק6מר hSh טס יוקד מס יודע 6ין כיכמיגי'
 hlon ע) כרכס עניו תכ6 כ"ס ססי"תדסייכו
 ס5דיקיס ע) רמו עדים דק6מרי 636 : 6סומקריך
 ויסרה) סקנ"ס כדהיתה עדיס כסס מכוליםססס

 עיוותו ססס 61ת 6ונוריס סס5דיקיס סי' זע"וננעידיס
 ימס כתכ 6י כו' טוכ יעמס 6סר ידיק 6ין כיקנת
 SD מוט) ססו6 סוס סחטה פ" 6חר olpnnיו65
 רסיסו 6מר ממקום סו6 הותו ולתקן )מלסס5ריק
 מסימן hh פסיט6 )לוקתו כובע סוייגו געוריםמט6
 וכמקוס יו65 יחס כתכ  ך6ין 6)6 מיס ע"נ תסוכם )עסותו5ריך
 6ך )נננרי נעוריו מחע6ת עונגו תיקן מככר סי'6חר
 46 וע3 וניקוב מגיות מעט )ו ים מלות נעסייתמעתם

 bnh~ גג") !גק )6מר 6ותס מיתקן 1Dlhסק)קו4ס
 נכעס 6ותס לתקן יטליס %כס כווך6י כי מסימן63

 מסגים מב) ע5מו מטפר סוDDn 6 מעע לק6מת
 לעיס רכ6 6ער . ככר טעיוות מס IPnS יכו)ו6ו

 כסטר נהדס רכ 6מר סוגף רכ וכשמר 04דק6מר
  מונס ססו6 סקוס ר*3 )קיימו 5ריך 6יןסכתכו
 )קים קריך 6ין כתסיכס ומחר מוצותיו ע3ומתוסס

 6עפ"כ וסתעגיות ססיעסיס עדיין קייס ס)qh 6פ"
 וסתווס ססוד' 6עס"י סכ6 ו6סמעעין ננצר שיקסו6
 ע) סקכ"0 )ו סי6עין קומר כ6נק 6ין phnnע)

 ע%5 לסנוף %ו כיתמי) כ'6 !נק 6מר עדססעוסיס
 ((sff סקנ*ס ס" מקוס רקהמר 3ע%ס 6מרסכיי
 שמן הילו דק6מר מ6י 63מריס סחכ כננקוסוכנון
 מ5ר וסוף מקטין 6ו מסור סו6 סוס ססרסעוסייגו
 וכריר 6פו פעריך סקכ*ס 6ין כוס והרגע)לריק:
 מסרסע סמו5י6ין ס" 06 ולותנין נמס ph~1DDגתן

 דק6מרי )עולס 6מר 6פי רכ )נדיק וכותגין!כיותם
 סטר לטסות למיס )ו ד6סור כסכה וכרב וכףעדיס
 ססכיות )תקן נרד )סתחוק ו5ריך ניחו נתוךהמנס

 : וק*)כמגותיו
 כה )כס וקמו מסכו 0046 ותמר "סריקרא

 תפי3חש כעת ס5הק וסנ' )סרס וים סלע יפוקכמטיס וסתוי שפגיו עplDD~ 3 פ8 !*)רפ"י
 5רקי ית' סכורה מ4מ )עטוי 16 )סתס)3כסרוק
 מסידים כננת כו4ת6 6' מררנות כסלט עלמו)סכין

 ומחגו ומתפ)4ס 6מת סעס סוסין סיוסו"סוכיס
 וסייס מוסק וסוסין ~OSSDn סרס ") רועננתממסכו
 מתמיסיס מס ונרפותו רוממותי כמוסכם רססנומסתי
 עד 6) רומשת סימפוט 5רז וכ"י בסירתו נוד)ע)

olpnמוענתו 3* סע)יוגיס כעו)שמ מנעת סידו 
 סע4וגיס כעוקמות )מעי גסמתו 6ת ממסיך סו6ועיד

 ספ" חסו )מס' ויורדות קדוס' סספעת נוססומקכ3ת
 6דס )ך 6ין פ" חסו מסי 6% מס4 סקדוסנבסר
 3מסוכ !1 סע0 )1 שין טס 6רס פ" סע0 )וס6ין

 : כהדס ועיכז נמק יסbS 6 כג") 36רוממות
 נדונות ninD~o )סססיע D~h לסכין דריך סכיסכמיל'
 עסיית כעת נ' כמיג' : סרלסתס די יסר36)כ3

 וכתמימות וכסנוח' ושוור כקימות )עטות'סמלות
 6ח סתנוסיכו ס" מסכו 6)יס' ויהמר חסו :נדו)

 עטותכם קורס ע3יוג" כעקמות )מסוכ 3מע3'כסמתכס
 עיף פ" )כס וקחו י פסם קרכן ס) סולתסמ5ף
 3כסתקחו

'tSDnin בע' כירירת' רכ6 קידומך( * 

 ע5עיכס סתכיגו פי' כ' כמינ' סייגו )מססחותיגס65ן
 יערטל: מספמות )כ) פרגס' ו3סגנטיך)סספיע
 כג*) סמ5וי כעוגיית נ' כמינם סייגו סססמוממסו
 נ*כ סייכו כיסועתך ככורו נדו) ספסוק פ"וגסו
 נחכיר יסוע' סו6 סגו5ו' רעסיית סנ"צ מדמנותטקס
 8 סמ5ף עוגיית ע"י וקכיגח" קכ"ס נהמרטסות

חט
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ש44אלימיךבאנועםששש
 ס5ריק ס) ככורו למתנע) רסייכו ככורו נרו)חסו

 ממס וגנקכ) 5DDS' גסמתו 6ת המנוסיך ככ")כקןוסתו
 וסדר סוד ' כנ"ך יסועתך ffD~ וסוף קרוט'סטסעות
 כי כמ" סייגו )ער כרכות חטיתסו כי עמיותסוס

 כמי' פגיך 6ת כסממ' תמרסו - יסרך) )כ))ממסיע
 נקרקש רססמח' כסממ' סמ5ו' עטיית דסייגונ'

 : וק") מקרום מלך ידם ע) טגנר6סנים

 2 בשלח מרששתונ

 )סרס לרקס ספס 6מ סיעס בשיחרשי
 מרע י5ר סלקר6 סרעסדסגס

 וסגם 6דס ס) ערסו טמקסס מפורף וגותיותטסו6
 מס SD ומתחרט כתסוכס 6רס יתעורר)סענגיס
 סרעס כם)מ וגסו מטוליו 6ת ועחנ ונערסטעסס
 1)6 עם )מסוטי רש סעס 6מ : l~hwnn סס)מוסי'
 וקין ית"ס )סגיו סלחם %ן DDh"( ס" 6)קיסנמס
 6ת ~mlh ממגנת חמקיו 6מ פחיו ע) לסניוכממס
 טיכס סוכות כננהות ס6ומ; ט6ע"פ ר6סין סטניסמכ)

 סמלינו רם; ס)סתיס %ן ררך חסו .נם)יננות
 מוגזות מסקר יותר ק5ת 6רן כררך סיוטסס)סתיס

 הרגי מגס 6ניננ)ך כס"ס י5חק 6ת נגקרניסטסיו
 ס)6 ס)סתיס קותו ויקכ6ו אמל DDh1"( כו'לסליך
 מטוויו 6מ סעחכ !ס כן כש נם4שת טונתססלו
1fhסוס ס"דס כי ס" סו6 נךוכ כי אמרי עחכס 
 ינתס פן 6)קיס 6מר כי לסורו )מזור קרוכסו6
 ע)יסס יקום כמסר ר*) מהממס כרהותססעס
 Sh יסוכו ט" מריימס וסכו סי5ס'ימהממס
 ויסג - )נמרי סר6סון )סורס דריייגו י"סספי5"ר
 רמסנו כלוי סטית ס" סוף ים סמדכל ילך6)קיס
 סוף יס - כמדכר סתכוורות פ"י סייגו סננוכרירך סטוי )דרכו סעס 6ת )ססכ סיכות סוע)סו6
 כגי עסו וממוסים יגס סכקר6 סתור' עא ונססי'

 סנמוריס ס5ויקיס 36) סי' גנ5ריס מקרןיסרק)
 מזויעים זיין ככהי עמ5ריס עסיס יסרה) כסססמכוליס

 יוסף עדנות 6ת מטס רקם סיגס"ר כסס יס)שט)6
 )קמ סו6 ננסס כסס סכקר6 סגדו) ס5ויק ע)רמז

 כמתוק ט5מו סמחויק רסיינו יוסף ס) סמד')ע5מו
 . וק') תתוק )מון ע5מות ית' סנורה בענודתוע5מות
 ססו)ך כנמ' ד6ית6 כף כס)מ ~סי ומשכמרהשך

 . נתור' יטסוק )ו" עמו והיןכדרך
 )עלוק תמיר ננחויכ סו6 סכי כ)16 ס63ו)כ6ורס
 כון )כו ומסכם כררך סחוסיך מתגה כננ6ננרכתור'
 6ח מגוס כססגדיק )הת )מגות טפם )יתן 3יוגר6ס
 ונעליס כקדוטתס סס וס מתקטרים מסמכירו
 hlo ככיבי נמור' מעוסק ס5ייק וס ס) וקרוסתוכהמד

 נתור' עוסק עגמו סו6 כ6)ו בירך מכירו 6תמסמר
 גריך פי' עמו סטין מי 6כ) : סתקסרותסממפת
 סמ)וס סו6 כסס5דיק סוט ;ס נתורי לעסוקכעלנו
 כמס );ס תועלת rh וריקן כע5כ 6ים סו6oh 6כ)
 וגנססיקו עגבותו ט מגייס סו6 ו6דרכס מ)11ס1מוס
 ר") סרעס כסלח וימי וזמו - כו סים תקרובתויותר
 מלנעו ס5רומ מחמת יסרה) 6ת סלח ססרפסמחננת
 ומחננת 5רס 6)6 הייו ויש סנ6מר גנקו' ןכ)כו
 ו)6 והכן * כע5כות כן נס יסרה) 6ת סכגיסוס
 6ותס מקוי סרע' ס" )6 06 כי כו' 6)קיסנמס
 קרומתס כי ס)סתיס 6רן דרך מו)ינס ססי"תס"
 טסססיקס סלעם ננחמת 6נ) 6ותס מסמרתס"

 ררך )סטיכם ססי"ח ר5ס )6 כע5כותומקדוסתס
 6סרעס ק6י זס ר*) סו6 קרוכ כי פ)סתיס6רן

 עדיין וסיס ollhn סרעס סכך מקרונ סעתסמחמת
 ססכיע ססכע כי יוסף ע5מומ 6ת כנשהריקדה - S~p1 כו' ויסכ פכן כסס קנותורוסס

 ר!") סכם כי כו' יסרך) נכי 6תי
 5פר מר פל5לתו  לפסות סכיתס ויכף כנמרקקמרו
 טר6ס 6)6 גככס מננס 5רכץ )עסות 8ער ומרכו'

 מום hSo תמום וסוכר כר פכיו 0) דיוקנודמות
 מ*ו עכירס )עסות רו5ס סכס6דס כך קילוסטכ)
 )זס גריך ס)6 כזס סר6" מררינמ )ו )סיות ת5'וכי

 מ*ו סגך סוohn 6 אייך ופיך נדו) וסריסותקדוס'
 פכיו 6ת )רקות כזקת )ל6י" סיזכס גרכיונעטות
 סטכותו עמס יסור ס5ריק יוסף וכי נדפס תמ"ועוד
 קמיו 1SSD )ומר ס(ס סמל כנקות וקיימים מייס6לו
 כך סוכר ט6מת גר6ס hSh . ש"ת )עסותיר5ס
 מררנתו ע) וקמך 6מר כ) סט סקדוטיס ט6נותסו6
 וסכם גת*מ. יעקכ כנכור' י5מק כמסך הנרססכנויע
 ת"ת ססו6 כמרתו ססי"מ פונד ס" ע"ס הנינויפקכ
 npS חהוכ) עום' 16 סוננע "ו רומס ססי' וגרוכ)
 orh 6וכ) ס" ob )ננס) כ"ס )סכור' סתפ6רותממכו
 גנרל סו6 סמ6כ) !ס ביעתו מיסכ )חיך סטונדכר
 כ"ס סכורה ס)6 סמ6כ) כוס ספוג טעם גתןומי
 סכ) כוודויי ס)6 טסם טוכ כ"כ סו6 סמ6כ) ;סו6ס
 וכך ומכלית קן 6ין ית"ם כ"ס נכורה סו6 סטעסטוכ

 יעקכ ויסק מפסוק מוכן סו6 וכוס . רכר ככ) חוסכסו"
 6כיכו טיעקכ תמוס)רמ)נססו6

~vp 
 6)6 כהת יעכס

 יסקכ סר6' סטוכ וכר סכ) כתכנו כלסר כך סו6מסיי
 יח"ס סדכיקות 6) ססו6 דכר מכח כ6 ע"סהכינו
 עו תוקר ימת ססית' רח) 6ת סרוס וככלןויוץע)'
 ויסק ססי' חסו כג"): ידם ע) ית' כו ע5נוו סדכיקמהור
 כרומו רומו סתדכקות כסיק' לקר6 טסרכיקות )רמ)יעקכ
 רוה ס" ס5ךיק ויוסף רמ) כסכי) כמו )רמ)ומקת

 )רקותי דסייגו לרכיו )עקום חסו 6כיו נמדת עלמו)סתגסנ
גחכו
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