
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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לש 448אלימלךבשלת נועםש"ש
 כ% נדע' כסכר פזמו מכניס סליך תהמר ו6סכלנד
 ליכין סקדום' "ת לסו5י6 סו6 סתירון מ"ו יכ0)סמה

 סעי"( )ר6ות' רק כיון 1)6 כמקמן (6ת CD'סק)יפות
h3%פעולתו כהנות ומפעי) . כג") ית' גפורה )רכיקות 
 רכיו טל ריוקגו רמות ורקס ונסו נרו) )רכיקותסכ6
 יוסף סע) וכליסר ככ") 6כיו 30 )מדרינתו טכ6ר*)

 סו5י6 כי ניקוד סדינים מנותקת ועסוי (סס5דיק
 ומסכתו ועיקר ורכקוהו סטסזר' ממסכתו ע"י מ;"5יקר
 סקדום' )סו5י6 )י0ר6) סנ16)' )סכיך כדי כוסס"

 )עטות 5ריק כטרו5' נרו) כ)) סו6 ונס :מסטוננ6'
 כננקכ) )סכגיס גוקויס זריך 6( 6ים (k~Phפוכ'
 * סטיק r"'D טוכ' )ו סיסי' כום t'Dh'n 6נומ'סטוכ'

 ננסת כו' מקוך )6ננר כו' ס0ניע סטכע כי פי'חסו
 מטון ססכע כי 610 ססי' 6ך מוכן סיגו)6מר
 חסיו עד כ"כ למוגי כסס סכגיס טסו6 י')טכיע'
 יסקור פקוד );ס (ס וקמרו מקור כסיסס ורני3תכעיס
 ע5ס גקר6יס מס סדיגיס כי ויוע )6מר חסוסי

 מסייעים ע5מס סס סדיניס 6ת וכטמננתיקיססק0ס
 ע5שת סנמ' סי' חסו סמסדיס ו6) סרממיס%

 WD ס" 6יסול )כע) ס0יתר עם מ5טרסיסס6יסור

 סרמעיס 6) ננ5ערפיס וסם סריגים יונתקו 6;ימניטול
 )סס סיסי' כרי כמ5ריס יוסף כקכר ו)(ססנמוריס
 כמ5ריס )סקכר יעקכ 5ריך ס" )6 ולס כג")שותו
 סכקכר ס5ריק יוסף עא (כותו )סס ס" hSibnכי
 מסם ויקם ח10 כנ") קניו 30 כמרחו סדך 0סו6סס
 ססמתיק יוסף ס) סמררינס ר"י עמו יוסף ע5מות6ת
 כקמר עמו )קח ככ') סדיגיס סייגו טע5מות6ת
 יסרק) ינטלו )מען סריגים לממתיק סקו ססע%ותפס

 ט) קרונו ר6ס מס וינוס ר6ס סיס חסו :ממכריס
 כמררנתו ס5מ1 סדכיק סו6 נס מסס ס" ר06עסף
 מברנש סי' יוסף ס) קרתו ונסו יוסף כמו יפקכט)
 סדיגיס כ) כוס ונמתקו יסרק) כישו וכוס יוסףט)
 סל מסר מפען S*rn סימרו כש סוף כיסמסי
 ככר כי )קטרגפס עי סיס 63 כי כר וסלקו ע"ז עוכרי סל%ע5ריס

 נמתחי
 מתססה סועים כ3

 : וקל ומסייס)רחמים
 סוכות רנמ כ6יתס יימנו כמכמךכנריןףמער

 סוכ*ס ושני סרס ימיסו6
 לימו עיקר ססי6 סתפי)ס ע* וסיע סף סכיכדינר
 6מת צותיות כהימס )מזת 5ריך מתסיס וסחר :כנש)
 סחסיל' רקודם סמדכר 3ק5ס : 6מת גמדת לסח~יקשרז
 שתמיל 6מר 6מת וסעס סתסע' ערס 6חת סעססוסין סי סר6סמיס מסידיס חו"ל כמ"מ סתכודרוח$רעי
 סובך וסי : סתנודדות סו6 מדגר סמ"רר ק5סיקרץ וגס כמחנכתו מתנודדות 5ריך סתסי)' 6חר עדאמ65
 *081 837 סוס נר31' כמירנ' כטסו6 סי' יומסשריסס

 סקויט )רומ רגם מעכן נעמוד : )סגיסס מולך וריי16
 : ס6מת דרך שבמוחס סקורם רוח )סס סגותןוסייגו
 ומדרנה 6% ו6ס ס" כוי )סטיר 06 כעמורעירי
 5ריך 16 מננכי סוס) נרו)' נננררבי מציגו רסיילו)יר'
 תסו : 4 טי6יר מססי"תסיוע

"Dbs1 
 ולסרן מטס

 מ5ריס מצרן 6תכס ס51י6 ס' כי וידעתס ערככו'
 16 ממדרנתו מנס) פרי כמדרני סיסי' כעתר"ל
 דסייגו n1DDl~ (6 ממכו סנר6יס וכריס )דעתכריך
 16 נח)' כמורנ' כ60מס ר*) וכוקר : ע5ריסי5י6ת

 : וק") ס' ככורור6יתס

 n1DS גויה : גי ין הים "י הרםועתה

 6מד Shnn כנמרק ד6ית6 כוי מטס וי6ננר כידךשם
 מס %כ6ור' : טפי (סיר פכיך כמס)תכירו

~Shn כלתי וס 6ך : סמלות ככ) )י(סר 6רס זריך ס)6(6ת 
 פרעיסס ככ) )קחמס סמ5ות ככ3 6וס סי~סרלסטרי

 n1DDS' 6מת כמ5ו' בסר כט6דס רקודקדוקיסס
 )ו מסיעו סו6 וס כס סת)ויס ורקדוקיס פרטי'גכ)

 טומרו ח% : סמלות כ) )קיים נעורו יסיםססטי"ת
 מזות ע) רש כוי )תפעש ובקוס סקוכע כ)מ(")
 כנמרק ר6מריגן חסו : קמר )סק סו6 ותפי)סתסליק
 סתוכקות ר") תפילין ט) קטר סקכ"ס )1 0סר6סמלעד
 מקוס סקוכע כל ובסו : סע)זכיס כעולמותוקימור
 )תסיסתו סע)יון נסורס סקוס קונע מסוה פי')תסיסתו

 ככ) )קיימם גמ5ות וסתדכקותו כסתקסרותור")
 6(י ככ') תסי)ין כמו 6מת מגוס 6סי)1דקווקיסס

 סכחונ ס"ס : סמלות כ) טיקייס גשרו 6כרסס6לקי
 כנ") ג"כ רש ס' מלות כ) 6ת ו;כרתס קותוור6יתס
 6תכס היסייע שכו כתקגס פתקייננו 5י5ית ננסותמע"י
 כמס 6כיך ד60) חסו : מהותם כ) 6ת )קייסס0י"ת
 6תס פי' כירך שס ס' 6)יו ויהמר וסו טסיוסיר
 מסס ויהמר : טסי כס ליסר כידך מחזיק 6תספלוס
 מטס : מהוד וספקות סכגע' כמדת אסר 60ניס"
 מס פי' 6ר5ס סט)יכסו ויהמר - ופסלות סכנעסר*)

 6מס סריך סמרם 6ותס תקכתן ס6תס סונרט6תס
 6דס כגי דרך סכן סוסת טמחטנ' 6ר5ס)סט)יך

 6מת כמלרנ' כס עומק וסוך מוס כלייז'כס15מ(יס
 סקס וס61 סחת סמדס כ5 חיקן מכנר סונרסו6
 כ6ות' )עלות שריך 6)6 סו6 כן ו)nhr 6נמו'
 6ר$ס ויס)יכסו וגסו : סימנס ניו)' )מדרנ'מדם
 נמרי תסתנור )ע)וח מסתמי) כיון פ" )גמתוימי
 ונטמעתי פ"י )נמס סיס טמתחי)' סכין(6ת

 ס5דיקיס ט" 4 מסע) עומדים מרסיסמ6רמ"ו
 מסמים 6ט סמ)סנא ע"ס סרפיסכקר6יס
*ש  ממוונ' תמיד 4י שרמס וסס הכססוספנית
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 @%שלימלךבשלח נועם4ש
 עומויס ס%יקיס סיגו שטייס מרסיס וסיעו3מדרנ'
 מיותר 3מדרנ' סיעף ס" )ו מסע) : !6תככחיגס
 oh ומ)י3' מרף גקר6 ס5דיק ממ65 : סיוגוננע)ס
 כננעסיו יגרוס )פעמים כר6וי' ונוותיו מתקן6יכו
 כ(גכו וקמת ידך ס3מ ויקמר : ממיקס טרוסיסנמסים
 ס5דיקיס עם ו)סתמכר 63מח ע5ס 3ו גסן מס"תס"
 תוכם וס וסממת 63ריות ויכ סוי מד3 ם6גנרוע"ד

 ססתננר ר"3 כס ויפיק ירו וים)מ : סככע'3מררנת
 סיד )כקות רוננ( כסו : ככסו למס' ויחי כסוסמ!יק
 כ6 )6 סעדיין רכע*ס מטס טסכק כמן רנת כןכעו

 עגום ככ))1ת רק עגיגיס ככ) כסרטי עגווס)נודינח
 ס6ת' מקוס כ3 מ(") ד6מרו כיוו ס6)קיס ומט'ווסו
 עגוותגותו מו65 6תס טס סקכ'ס ם) נרתתומו65
 נרו) סו6 סססיאמ סממת 6ומריס דסמיליסס"

 מו") קמרו וסכן כתמשכיס DS~Sn מסנים מיגוכע)יוגיס
 ניסים )בו עום' כססמי"ת ר") נדותנו מו65 ס6ת'כמקוס
 ענוותנותו מ651 6תס סנתוז סתו נתנדף !ס ועשוגס)6ות

 כסמנחס טמסנימ עגוותגומו רוורס 6נו (hSnסי'
 סח3י4 ישרו סו6 וסיסס סטסOS1n 3 ע3סרנדות
 נוזתו סממת ססס3 עולס ע3 מטנימ סיגוסט"ת
 גיסים 3גו עום' טסטי"מ מס ומנס : סו6וגססוך
 5דיקיס ח("1shn 3 ע"ד סטייק ע"י סו6וגפ)6ות
 ס6)קיס ו5ט' ו!% : סרממיס )מות סדין מדתמססכיס

 )ססנימ עינגו מעם ססו6 כ"ס סכורנו ס) סעגוסס"
 כיו ~ס ר"3 כיוו : ענוותנותו גרז' סכ('כתמתוגיס

 לכי6ור וגח(ור : ככ*) ז6ת נורם ססו6 ס5ריקם)
 סי )סגי וימכו כסמוק ר6ית6 מטך סרססססוק
 מכ3 גט6ר סו6 (*) וסירט'י 5סק כע) 3סלממירות
~pihירקתן קסם טירטרו )מטעותן כרי מגריס 

 ע)יסס סכתו סמכומ כ3 סמ5ריס ר6ו ס)6ו)כ6ור'
 סור' לסכתוכ סי' וגרוף : nhr עא ע3 יטעוו6יך
 ימרו כ) כסיות לריר ד6דס רר6חו ס' דרכי)לו

 רסוסו חסו : )טמ' סקדוס' כתורתו ו)סחנכרכתטוכ'
 סקווס' כסתורי מן סלטו ס" ממלו : תסוכ' תעסוס"

 ס63 סימר כן ו63 מן מעלת טסי6 )סמיטלמדו
 כן נקרך כתוו" מעוסק דכ3 סמירות סי לסכי :3ממ'
 וסייגו הלכיות מסיעכם מירות 0מומ ממיך חירותמורין
 י"ס גקר6ת דסתור' סיס וגץ מנדוף כין : )טמ' תור'קמור
 רכים מיס גקר6 י"סוסגנ3' גקר6 סרצר' סכסתרט)מסייגו
 6ותס ס" נ6כיות סיס יורדי ח% : רסיס סמ5וותי'מממת
 דעתן כפי*ן גפליות מעיון סת3מוד ניססיוררים
qSh3ODSnnn נפולס כסכגע' כסייגו 6מס"ע כאותיות 
 סעוטיס וסייגו ונו' *מר ס)6 מלון כך סגסמעדיר )ומר טגג5ו' כסס ד6יח8 עיד רסיס כמיס "t)hSעוס'

 נכנס מ)6כ' עומס חסו : hSD1(' כמכשעעעיסס
 עוסיס כי3 רייס מיס סנקר6 סמורן כננסת ר34רכיס

 כסס סג"3 ע"ד קומר ט)6 16 )ומר ,Dh )רעת מ63כ'כס
 יוכיס מס ר") ס' מעטם ל6ו סגגס : כוי )ומרסמ5ו'
 כמסורות 6ך - סתור' סודות דסייגו ס' נועמס)ראות
 ונד)ותו(סו קטנות לסייגו מדרינות נ"כסני ?ססתור'
 6מר D"DS' ורקס D~h ורועעי )כי )3כג' ססי"מכסמדר

 ר5ת' ו)6 מקטן סגט36 סמך ע) יקראו 5ריקיס)0
 סתור' ם) נדלות סע)יון מורם מעיקר מ50ורךגנממת
 ננררינ' נ6ות' טתח(יקו ט" סיס וכין דינרו) ניןחסו
 מררנה סו6 סיס ונין מנוול כין ססי6 סתור'ט)

 ע%0 סיתקייס סרו5' ססי' וי") 'pD5 )סעסירסרוק ד6ית6 5פק כע3 לסגי : כאויר מסורח נונד)נזלות
 ס5סת כמ )סכר מטוך ימננר סי' י5פין יטס'מס

 כמקמר דרע ומיטרק כמ" ו5סון י6תס (סכדמ5סק
 )סתגסנ )מתקנון וקריך כף תסתת חלפוןסכתוכ
 )כפסו טמור תוסר ים" )כ) לסריס כר6וי'נזדווגו
 סכמו סמכות רכ) 5פון (SD )סגי חסו : ח)י)')רעתו
 ננרתס )סי 3סס סר6ויס יודעים סיו סנו5ריסע)
 כ4 נגסס 1360 סיסר6) כסרקו 6ך מרס כגנדהדס
 סממממ סוכרים סיו מלריס 6ת ויגאו וסכ וכליכסף
 סונרים מסיו ממסי 6ותס q11%S כמ )סס יסי'(ס

 ס5סוןססו6 כח יתנכר וכ,ס וכות כמונן 0)6סמקנו
 סטי"ת גיוס )כן מ)י4 יטרק) 6ת 3סרע דרעמסיטר6
 . דרסת )סטרת כח יתנו 3כ3 יסרק) 6ת הייסיר)תסס
 שכר דסיינו סטת ססער6 ננד pnS סי' נכחוחסו
 )סיותכס תוכו 6! ר*) סיס ע) תמכו * 50פוןכמ

 סגקר6יס סע)יוגיס )סורות סת(ט כג") סיס פ)מוגים
 טתע4 םתר6' פ" מסך 6ת סרס וסו : סתומותיס

 וגסס . סע3יק 3טורט' ab' )סריס סכגע'כגגורנת
 )סורות )כ6 ככמך )מתנכר סתורן ר*) סיס SDיזך

 סל(כ' כמסר' יוכנו וסרס יס סנקר6יססע)יוגיס
 ועם סקרן ומ63' כ% ויקוים ע)יוניס לסורותכבלגו

 :6כ"ר
 ע3ן o~eh 63 כמקריס סממי 6סוtSnnDנל

 כודרי סקסס 1"5 רמש הסקך ס' 6ניכי
 כתים דסר לסרם וכרth1D~S '6 )מס יטיס 63כלסר
 3מס ומקסים מלריס מהין סו65תיך 6סר סי6כי
 וס סכר6' סקסי וקרן ממיס כרקתי 6סר 6מר63

 ססו5י6כו יותר מירוס !ס וכקמת גרז' 6ך - יותרמירוט
 ססטי"מ מחננת ס" עולס כריזת דסר מוריסמקרן
 ננס חירום סכרי6' וקין 3כרו6יס )סטים ר5סנ"מ

 טסכם מלריס י5י6ת 6כ) 3סטיכ טכעו כימטחת
 סכעית צד חס שפשות נעכות מלריס 6תסתתת
 ס" סוס מממת 6ך סרע' תDD 63 65~ כי כ"ססכורך
 חס 6ותס )סכות סטכעית ננץ סה"ת עמס3יםר6) ס" סעוכ' ועיקר מלריס 6ת מסכי מס 3ימר6)סטנם
 מכס 6יך 6ך המיס 63 סעמ4 כ3 חסו נדוק. יוחץמגדום
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מ ושאיאלימלך לחבש נשם*8
 כי 6מר 06 * סרע' ת65 )6 עשק מסי ס63עומס
 )יטר36 מטכס ס(6ת כאיכרי ס" ונמ65 רום6ך ד'6כי
S~hכלתי (0 יסרק) ע) ממי סוס מ)י3' )מסיס 

 )מס )כס ממטיר סנני כף ממס Shס'ךי4יכמר* : וק") נמס יכ6 סטכי מס כי6פסר
 ססוס כרנר סירוסו סללי ס" ססמיסמן

 6ומריס ס6תס מס 6ומל סססי"ת כקמרתמיד
 ונמוננן ונוכן עם ככ) תמיד 6ני )סרלנ('ס5ריכיס
 סרנסתו גיומו יוס מרוי Ph )כ) ולתת)פרלנ(
 סו6 כם%ס 6ך ס" כף ולקטו סעס וי65 ימססמיס
 )כעות וסר6וי' סככון נסנגר ויו65 סנטמוןממוסר
 Plh ושתמרס קריך ס" כיומו יוס דכר ו)קטו :כס'

 פרכס% פית, למן כ3כ נועח ס" כ"6 גנמדססלקיט'
 כמטר כ"6 כ)) ועכדות כלער ס)6 )ומזומנת

~ro כף ו)קטו סעס וי65 חסו ניניע' ס)6מסול : 
 וכותתו ושמיס עכורתו ספונד מי טכ3ן )סיות יכייסו 6סר 6ת וסכינו סססי כיוסרךץיףץ
 6ז )ומד 16 מעוסק מס ככ) ססכוע ימי כ33טוכ
 ית)סכ סרסי יוס כ6 כיוס כסחקיס 610כסיר
 עטם סo qh 63(h ססכמ יוס ס) סכסירוח 16כקרכו
 וקרסו כרכו סחי ימי ס) ממעסי רק יוס סכלתעניין
 קסם סמנת יוס 6ת 3סרניס נידיו ומס"ס קצריוכרס"מ
 סדכר (ס וגמ65 ככוקר סססי כיוס כסתקרכומיד
 ו6ס כקדוס' סיו oh ססו6 סמוק ימי ע3 עוכסימן
 כוקר כטכ6 - שכריות וגומ כשמיס כום עסייחוסית'
 וס" חסו כוסו טרם סכת קרוסת מרנים סססייוס
 סיס סססי כיוס )כס כסיס" ס" וסכינו סססיכיוס
 קודם ס" יכיילו 6סר 6ת . כסגימיות 56)יכסדרכם
 סו6 (ס ע5מיות סי' )כס ים" ססכח 5ורכיסתכיכו
 שתדע ס" ים טס י3קטי 6סר ע3 מסנס וס" .סימן
 ס" הור' פ" ממל )כס ס" סחו) ימי סכ)נכח

 כמורנ' onhD כץ! ע5מ' כתי' סי' מסתמקעסקינס
 מוקל כה וירעתס ערכ ולסרןמפסרי84כשיש : וק"ן סקדוס'11
 ככור ומלס ער 'כף סי ככור 6תור6ימס

 לנער )6 גס6רס סיות ככ6ן רש . כענן לרקססי
 מעורגכ 6% 6! מכתו ע) סה"ת כעכורתעדיין

 )מיסך tYSn ולהעמיס דרכיו מטיכ להעמיסכממסכתו
 מטמעות כמס סוני סו6 וערג . רורד כעולןוסוך

 )י3ס ערכ 4 ופעמים ועריכות מתיקות יסק)פעמים
 כחסון ססו6 ס6דס גקר6 ותכן ערכות לסת סו6ונס
 יודע 6עם'כ זו כמדרנ' ססו6 6ע'ם ועפים -ערכ
 . חוקסו ערו ם)סעמיס 6)6 מס"ת כומתתססיכ
 ערכ בנחילת ססו6 מי ערכ שר6) 6ת ססזסירוחס
 וכיס חסיו עב"ם גף 6תכס ס' סומך גי וידעתם *גג*)

 ספרנם מנשר סטייק פ" ושקר " 9 ששנתוכשריס

 ע5סצ ומכקר סרוסם כיקור אסון סו6 כיועוקר
 % ק) מט6 כלייז' אסירו חיו מוטך 06תמיד
 וראיתם - חכי ס(6ת ככמיג' ססו6 וכר מט6כדכוד
 )פנים קן 6ין עד נרוקות מדרגת וסו ס' ככור6ת

 ככתו D~pn 6" ססו6)יס מסרת נערכימגמילת
 כשמעו תיגה ז6ת טרד נס . סקדוס מוסרכמכר
 סי6 )ססי"ת מתססן סברס YDno' כי תפלותיגס6ת

 שכבכא מקרוס כ(וסר כר6ית6 ת)וכ' כעוכקרבת
 מפיק ם6רס קוכ)ל6 כנה ססתסי)' יוע"ס -רעכי
 3סס מנסרו סוסו )מס"ת ר5וכו )ממסיך 3כו6ת
 ח% תמיר onS~Dn פיקוכ) )יסר36 ובסרןממס

 : וק*) ה4כותיכס 6תכסומעו

 נכומר ולמס וכו' )כס ס' ימת וכשדץרי14כמר1
 סנ'נ ע"ר נ'כ וסו6)סכוע

 כמקו )0נין יכו) nDDh( ערכ כמדרגת ססו6 מיסיות
 כערכ 1(10 : )כסר נרנמיס וסריניס סדיליס)סמתיק
 כידוע)סחסריס רני ולחס )ממתיקו מכפר 6ת )כלות סירוס)6כו)

 ככוי
 סנמדרנת סמי : כעכוע

 וסרממיס ממסד כסמפכש סעו)ס מסכיע סו6פוקר
 : וקלטויסס

 )סיות כעכן גר6ס עז ת)מותיכס כו'ס' קטי קלנו . וכף למצר 06רן 6)מססרי4אכשר
 תפקס נסרכות סלמתי סנדו) סמ"ק מדרסתסכן
 פיוס ממטס נדו) )גו ו% )פגיו ר5ת עת ססו6כעת
 )כך סמסי)1ת )קכ3 )פניו ר5ק עת ס6מיתיפירור
 6ת מנכס )6מר הסרן 6ת פקד ססו6 סעוככטרסט

 ר5ק עת מעתרי )6מר 36יסס כדכריך יסרה) כגי)כ
 6) הריר קטרן Sh מסס ף6מר חסו : תפי)תס)קכ3
 סתסי)ס ת3מותיכס 6ת סמע כי ס' )סכי קרכוכף

 הסרן כדגר ויסי - רעע סכינתי כמו יקולסלקרה
 )סתפ3ל 6*ע וסכינו כן סעפו ומפלס כו' ויפלוכר

 סטעס וקט סתנודוות עיקר סול )תסי)סוסככם
 מחסהו 4% עימס כרכוררו )מען סמרור ודךססיכס
 עכורכם וסוך 6מ' כרכר ממטכתס טימרו גוץכ3

 מקמר קרחו דכרי )קכ) ותכו ויתעלס סמויתכרך
 סקיוסס תורחיט כקכ)ת עמכו וסטים עמס כקטרפיו
 6*ע פיכינו 36יסס סמסיריס ר6ס כסחירחסו

 כמררנתן סיו ס)6 6)6 עסו כן ר5ת עת ססו6תסתפק
 ו6סי4 פג" סוס כלי סטיב כרוריס סיסיו עדייןכ"כ
 ס6ל פי' ממוכר 6) ויפכו חסו . סתכוררותסכעת
 ולכך סכיות )מס עדיי( סיו סתכורדות סו6סמרכר
 ס6ינס כ6ססק)רי6 כעכן נרפס ס' בטדומכס
 יפש יפר rf6 סגורך ככ) נרוריס סיו פ6סעיירם
 ש וק*) סעו )דגריס שמטמעי OD1פגינע
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 448אלימלךבשלח גוש**8
 רהט דליחה * וכף עמוק י 6מי6מזכנרו%

 (ט וע"י תורס כג6 מיס כ)6 יפיססיס
8pSnD סתור' )גו רמזם חס כיהרה) ועמס hSn 
 וס ע"י כי ת"ו תור' נ)6 יביס נ' ניסרק) 6רסימס
 )סתמוק סירס יריך והכן כמלי מ*ו סי5"סריתנכר
 כו' עמס 6סר 6ת זכור תסו - תמין כחיר' plpDSIמ6ד
 ס" ומסר6וי מיסרה) תורס פיעו) ע"י כמ )ועם"

 ו6תס * )סמם תורס ))מור מ6ד ו)סתחוקהכמנכר
 מלעסוק וינע עיף לתרי עדיין DDhn"( סי' וינעעיף

 6ויכך מכ) ס' כסגים וס" : פסיס יר6 1)6כשרם
 ס6רס והריך . עוכותיו סם 6דס ט) י16יכיס סי'עסכיכ
 מעליו 6ףכיו 6ת ויסלק יגומ )מען כ"ס )סכורה)טוכ
 עדן )נן )כ6 לותו עימו 1)6 מקפתו כיוס יגולוס)6
 6ת )נ"ע o~pn ויסכן כמנם מנ"ע סמסנ3יס ססכי
 נתמוסס )סוג תוכם וכלסר סמתססכ' סחרם3סט
 מסכיכ 6ויכז מג) וכף ס' כסגימ וסיס .שימס
 6סר . מנ"ע סו6 שינס )6רן סכיכ סס" ס"שרן
 מוריס כהי סכמ)ס עיקר ססו6 גמ)ס )ך כותן כףס'

 !כר 6ת מממס 6! ירוסס )ך סתסיט סתוכס)רסחס
 ססמיס מתחת מעיך 5%"סר 6ח סתמחס סעועמלק
 ס)6 !כרוז ע) תמיד סייס תמכם )6 6עס"ג :6ך

 : וק"ל פץ %תךיכסף

 2 יתרו nW-Dב

 631 ספת ס%ע: 08 יע צסש "היישמע
 לכ6ור' : עמלק ומהממת סוף יםקריעת

 רס"י כפי ומס וכף סו5י6 כי כמסוק מסורםש6
 דסק גרז' חך כיפתו ע) פעמים עוד סמיכםכוס
phענוד% עשו ו)קרכ כתסוכ' 3סוכ מתעולר %ס( 
 כי )המריס סנעטיס וגס)6ות גיסים טרו6' ענייתש
 מכיר 6ין משגותיו ח~טוגופוס הפיס )כ 4 סיסמי
 סו6 יתכרך נפולתו ולמכיר כתסוכ' סחעוררות עיקר6ך ורוממותי ית' נזו)תסנור6 ע) )סמנים כ)) י3ק ע6כנס
 וירסן רכס כ6סכ' כ"ס ספחת סעוכר ס5ריק ע"יכ6

 כ"ס ססי"ת הזי צמת סניף מש ומימיחרכקות
 החרות 6) ומכילו קוים פסע עוד )לריק 4מסטיע
 חטיכם )י עסימס onh סקכ"ס צמר ע"דמהמיתי
 ניחר סטת סבכיכם )י סעסיתס ס" כשלס6חמ
 לכס 6עסס ו6ר ס6מחח % כ*) 6מת חסוסמי

 סתמית Sh 6תכס 6כי6 שכי נס ר") 6חתהפינס
 6) וקרום' כדכיקות סככם וססגימיומ )כככסלשרר
 6דס כני )כ 6ת נ*כ סנור' סו6 וס יכר ס5דיקש כססגימיות קדוסס ספע ממסיע טססי"ת וע"יסלחיות
 חלק נ'כ סס כי ית"ס )עכודמו כתסונססיתעוררו
 פגי bs שריס 6)קיס י יס" 83 הסו *תלקי

 )6 ואיסיר סי5ס"ר וס (ר 6) כך "hk' )6 ד%ת6ע"ד
 פג" ע) (רות מחסנות סי' המריס 6)קיס )ךיפיס
 תוש ט)6 סתגנדו' וסוף חס ספגימיות ננד ססו6ר")

 הכוורדי וכוי מכועס מס 1") ל"י ח"ח ססגימיותהעורר
 משנייר )כה )כו שעורר )6 סי165 יסרק) סר6סע"י
 כ6ממ כצר יסרה) מתעוררות ע"י ס" )6 סגם זסכי
 !') רסס ט" ולכן וכו' ע"ו עוכרי סקו סקטרונס"
 מעוררו ס" ככר פיוס סי' וכ6 סמע מכועספס
 סטיק מתעוררת ע"י סי' סוס י"ס קריעת :טיכ6
 ומהממת . וינוס ר6ס סיס אסף ס) הרונו סיסכסריס
 כי כמס"ס כלתתה מתעוררות מ"י ב"כ סוסענו)ק
 יס" וגס כפרם"י כעמוק )ך' מ)ממ' י"ס כס ע)יד

 חס ס5דיקיס ס) י)תת6 6תערות6 ע"י כמסר'6הס
 חסו : ססכיג' כגסי תחת )חסות סכ6 )יתרו )1נרמס
 %' ע"ס סמקך טדוך ס" סגי כקפו )כי חמר)ך

 כסמתעורל ס6דס סיתם)) סו6 סתס)' מעיקרמרנמ
 )כי 6מר כסכינך ר*) )ך וסייגו וקדום' כרכיקות)כו
 16נמה וכהנו כרכקוח )כי סגתעויר דמיינו סגיכקטו

 : וק") 6כקם ס' פנקי 16 סכי כקםכטכי)ך

 סקו חסית מקריס טר6) 6ת ס'סו5י6כני
 מענדות סו5י6גו S1hx1' כרכת ככוסם6ומריס

 ונעיין נדו) %ר ומ6סי)' )נ6ו)' וגזסענוךלפייות
 6מד טכ) סיות וגר6' )סורות כ6 )מס )מוןכריסינוי
 סס" נחותו מסרגת )סי ססי6 סג6ו)ס מעקתסכין
 סקם' וכ)כגיס כמומר עוכר סס" מי דסייגו .כו

 והם סקסי מסיעכוד כסוגיתו כ"ס סכורה פוכותסביר
 חסיו 6)6 4י ס) סרו כמו כסס מעכרו )66סר

 י165 הסר ע) סנ6ו)' מעץ וסכינו כמכריסמוכגעיס
 חטמו 1)6 סע)ימ' כמע)' PD 6סר וים )מירותכס
 קמען סינדלו ס" מנמותס עיקר רק )(ס ו)066

 כמ5ריס כמיוחס כי מגיע' טוס כ)י ססתמיענדו
 ממנדי) מסך ט) וסמומך מעכו סיס ספומ6'כמקוס
 ע4סס )מוסיף פ)יסס ננס 6ור כסי155 ולמ"כע)יסס
 סממתם עיקר סיס זס )נגע)' )מע)' וקור סוסךכעכוד'
 6מת )מדרנ' )מון ססינוי כ6 עזם : ממ5ריסכ65תס
 למירוס מענדות 6מר סכ' ותנד S1hJS' מסעכוד6מר
 חסו נרו) )"ור משסיקס 6מר סנ' סמ)וק'וככנר
 סי6 מ5ריס י5יהת סנוסממה סכין סיתרו ככלןנ"כ
 עמס 6הר וגסו הגסים מע)מ )פי סמתמ)קתספוכ'
 6מר כשוסן כוודויי עמס ס)מטס קיסר"))ממס
 ילידת ככולות כונס סוטוו סיס 6)6 יסרך)מכשר

 ש S~p1 כו' סו5י6 כי ווסוע5ריס

 יס*י מיותר ס" )מ5ס % שקיק ים כי יאמראו
 ס51י6ס כי כ' : כונס בנני דסשנ פי'ו*)
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 מסוק )סרם כמקריס נר6ס 6ך למרמר: 04מיכעי
 6סר וסירסו מקריס מקרן סו65תיך 6סר ס'6כי
 רסכס גריס ושכיר : יחי לטה סו65מיךיקמר
 סוס כסס דעת סיס )6 מ5ריס טענתי תמתכ%ותס
 6מד )כ) ככ") ימיר בסון סו65תיך 6סר חסוככ*)
 רכע*ס ומפס ומדרנתו דעתו )% סנטוס סיסוקמר
 סטהת בעטו יכ% סיס ס)6 סיס י6נמו כ)כוו%
 יתרו ויטמע חסו יסרק): ע) גה) 5ער 4 טסשפ"י
 %יטרק) )עסס ס' עמס 6מר כ3 6ת מסכיןס"

 )עכור סנ6ג' סית' קמרת כמררנ' )מסםדסיגו
 סנ3%' סיס וניסרק) : ו5ער מייסף סוס כביסטיית
 סו5י6 כי )מבריס עכור )כלתי )ק5תס 6מר כטוסןנ*כ
 סיס וסנ6ו)' וסס6%' ס" ממוריס יסר36 6תסי

 : וק*) מררנ"ט )סי שחר 6מר )כ) 6ך קר6))כבבות
 קהע כי חסיו לדחיס כתיכ דסר י*שנ*רש*8ך

 רסס סם" גומר ים : כף ס'6כי
 תסיד )סיומם 6ססרי כלי קוחיס יסר% כניעס

 ממררני ס%כיס ויוס טס ככ) רק 6מתכמורנ'
 מקק נסס טש סממת ףתע4 ישם כעכיש)מדלנ'
 )ענודת סירס מעורר סוס וסמוק מסע)שקי
 כמוך סוס סמוק ממנכר ים וככ) כ"סממ"ת
 מתנכרות ט טחן סיום משכד סעכומ ידי ע)ס6רס

 מונס מ"ו oh וכי ית*ם )עס1ש וכע סוף phי תעי יוס ככ) וכן 1%W' כענשן כממרש3סתעוררו
 קרוסים חסו : ממדם סמנכרומ %רזך ממדרנסצעם)
 קמרת סוי' ככס כתסווס יסדן טס ככ) ס"תסיו

 ממעת ר*) וכף 6לי קוום כי : כילכקדחמכס
 ממזו במכס ומשרר כקרככס סוכן ס' קרוםסרכי
 כעכורתי סו)כיס רק עומדיס 0תסע nDh"וכקמו
  תסיסות יסב  סיון %תם חסו : )מררנ'ממררנ'
 קרה ס6תר, ע"י מס Sh~t תסיסת ריקי%
 63 כנני ד%ת6 כר ימרו ויטמע חסו כסס:יומם
 %כ6ור0 נרים ע4סס מיתו0סו כף 6)6 קר36נ4
 סר6ף ומן 3%יס יסר% התו סנליס גם3י)וכי
 רמנירו מע5מס "שר5ל )15ן סל%%ת פיט15מש
 'סו6 פכסס סקירה תסכיתן סו6 סעכק Qhפס

 סכ6ושת מקדום סכי5ע ועממת ומהניר 6ותסמעורר
 6ת )ססי6 ס(ס ככה"ק כס pb1 עטי קטןסו6
 עי רק שתנשל hnp( )16ן פע5עס פיכו3%כס

onlh~טר36 6ת וססתכ)אס 'a~pon 30 (יסרק 
 מכסס מקרוס )כי5ע ומתעוררות וסתנכתת כסינק

 שמר חמו : לילות יסרח סוכרמו %גןפיתנירו
 9ף1 ר*3 כה 0תס שמש ט'-- *תרו ויסמעסכתנה

 ט פכיתן ימרו )כ כתעורר מפס פ)סחוסי
 ש חך3ו4פ%צ 3פי סי פסס 6סר כ3 6ת 15מש.ט0ננרנת

 ae טן %%חשתי ו% %ס יהיהכי
 סוס קסת דש6 6)י ~oh )ננימר )ש דסרירקרק רם : כר יתרו 4 ויספר רעמווכין

 ותוך עכר 3טת ט6 כ6 כי PSh תעיר כליססס"
 )ספ יס" כי עת%) כי גס : ענר רסון כ6ןהייך
 יתלו תמוכת oa 6)י: כ6 ימי ניון ועסייסדכר
 פיך ש3 3פק פס ס6)סיס מ% כעס 6תר4סיס
 )יסר% וכסס" סככו6' מעגות וכ) וריח YDnר6" )משי נח4 מורני סיס רכע"ס DnD כי חר6'כ6ן

 %6 פכ6 קבס סס5סרכום מפס ר6ס 16ס5טרכות
 3ס%8 ס6רס %6 סכ6 קךרס סס5ערכות ותיקןופע3
 לכר )סס יס" כי hD חסו : פקו סס5סרכותממגו
 ככר סר61 דאר 6)י כ6 רכת 6תי )ססכפים

 6)כךס כירקת שם) סטיק סדכר סיס" 6יךמופע ס6י ר*) וספטתי 6מר חס hWD: סרכר )תקן6כי וזרי
 סקכשס כך פופט מסמיק חש לדיק כי נוט) ומיע"ר
 ם%6 כ"כ נוי' סעטד עס יתרו )ו וקמר :פקים
 6סר )כ) ויפעו) 6דס פכי ס5טרכא )עלק5ייך

 ס6)קיס פי לעס Dnh סיס ס1סכ פ4סס5סרטת
 8100 36קיס )מות סתכנרות סיע 6)קיס ככנדר*)

 ספסרכם כ) יס" hYnm %סקס סדירס ע3מרוס(
Sb~Pקאי 630 כון onno "רסמית רק ףס 

 : אק ס5סרטת כ)רם"
 האש מרעתי שים כ0מף כמ% ט יאמראר

 סף מ" עתם זעת ל *מה סנפםתפס
 על סו6 "ס סי ססעס וכר% כטד ט4שיתיו
 פכם פט4 ים עה לעתי 10ט*ו ננד ףסעוס*כ
 סי ומה סס" חסו : ש"ס סכ) רם" שס*כ כוכוויסי'
)עי

 ולש 6פד פ יס" ססו6 נוס ~ph כ) ע3
 9ף סנ415 דגמת )סיות 5רז סורק 56) כי6מד
 הימיש נעסר' סנ415 כעת )סיב fnsn פסכ3

4ךי
np~S ס% חסו : סונפתו סטיק %6 עכסיו 

 מ% ס' וס" 4פר 4 9ש ר)כ6ת8 )מל סיוס"
 ס6רןרסיי% 0) ע4כס טחן כססקכ*ס ר"ל 636כף

 O~ih כירקה תמסו) כמרך ס5דיק סיס")מיקים
 להמהר 6"ס סיס" כסו יס" יקרך ססטס ר*)6מו 0" יס" סש6 ניס 5יק גי Smn מי s~nsכנמם
 1 )מירז' מיק 1כ' וכ1 רנרכו כעסר' סנ%)'כסיכון
 סדכאר 9ף" ססו6 וכריף 456: סנ4% כינמתסימ65
 פ6פר ח% : סנ415 ומנמת תו סעו)מה ככ)סעי' עה5 % דכורים 4מר מתמי) כפס5דיק כיסקרום
 כטתדנר ר4) ט' ע5 תתעכנ 5ת דכר %כרונפסוק
 ניסו% כמסר' לעתיר סיס" כנ1 סטם ס) תעכוני סיס" ר*) ס' עס כס1 ס' ע) תתעכנ 16 קרוסיסוכורים
 פרס סכשכ % ogpo '~eb5g מ3 כסש%ייפסיקר15 עת?ע hwhN 6מר חש הש יס": owכפיקרס

1תם4ס
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 6מד 9 ש" לעמי ffh( 4 יסמר קווםנהיס5יס
 ססו6 6חר וסמו 6חו )מון תם ש" ססססיקרון
 תסו : נמור 63חרות סיכולו 6מר נ*כ ים"40יקיס
 סטם סיקרון בזיכים כססם ר*) דור 3סס יס"סי
 וכסבכי סרכור 6)י סכ6 ר*) 36י כ6 רכר"ם":
 וכנ*) ~S1ha' פונמת %6י געט' לה 4כרמם%)

 : וסכן וכרורנר
 כש4 שמע12רזה

 עמך 36קיס רמי 6שי
 : וגר סעס S)D תפס %61הר'

 ומגס כף 6יע5ך רנסנס )עם, זהרו 6פר יכךש*)
 כעכעת וטרשת למיתי כרכירית תפי סונוקסטיק
 כני OD ויעסוק D~h סיסמ לספרי כגתיהס"ת
 כסססיק יועיס (OWD רק עיתים ככ) תמיד5וס
 ולכן עמסם )סתערכ יכו) 16 סרכיקךת נק ע5נצ8ת
 6% כשסיס תעי וסק סתם" לועגך : )ממס8פר

 מכ) תמום ט6תי נסיכו מסוכקות )מסוק58סוך
 ס' דגר סיס מקוום טומר hn~hv ע*ל : כףסעס
 סמ)6כיס ססי' מס hn~bl כמטס למרסס%

 וער"ן VSh כר6' ס' סס" הכרסס ע83קסיניס
 )סק סו6 ממון כמכי' ס' b(P גיפף הכן נימו)ל8

 כדי דסייגו 4 נמדקנךן טירת מ63ר סליוסורס
 30 ססתר6ומ כ136 סמ)6כיס כסר ו)סס0יר)סע4ס
 נמש' יק נמור השקית עזם %ע שרסס %סה"ת

 חסו : סקודס נהוון נקמת פקע תרגום 5מהנסי

~nha
 הכסיס מתכמר ס" סעס 8כ3 תמוי ו6ת' עצץ

 נשל שמת יתרס ט %מני דס1ס רצי םל6נ48
 סעס עס מסתערי יכוייס יסע )6 כow)h~ 46סי

 פסס תכמר כ36' טכסיס רק פת ככ3 %תסושפוע
 כ6ממ רכוקיס ולעס לסדכנ1תצוקרוכיס

Dhופיכו סקודה 33טט סיוכ כסא סתרנש כנףיש פרנוס נסח בש' טימר כרותע רזם 
 מקונ)ש סיסיו סעס מכ3 חסו : סקנס (DnS%מת
 מסקר Dnh1 עת ככ) one סיספש סעסלס)

 : ה1ל עמך o~pb עסי כמנקותךושרר

DS~ אתהיץידץ
 סתס" כף3 ס" ס%6ס פ%
 יכו)יס יסיו פנ6 סדיליס בד6תס

 hSn רק ר*) ס36סיס 36 סרכריס וסכלת :5מ3וס
 6ת פמממיק תעסי כן 6ך סיירם מסשצנרן
 6) נס סרכריס 6ת פתכי6 ער כמכעסושכליס
 עמך רסכיש סדמיס lpnnv 3סס פנסהדירס

 : וסכן3רחמיס

 "י6ימ6קמ5ויס י65מייי השלישיבחורש
 ו6ית6 ע"פ )סרס לר6'וכר

 ts~S טשל' מסומך ש ע%50 כציצך וססוכשניקש

 6ךכר6ס )מי4: נ%' מכ6ןסמיכת סיכם ס6זולכלי
 ממריפת ולחס s(O עמס ס' ססוק ע) סירסתי כנרוסנ'
 ס6ושמ רחיץ ס6ע ססיכ' תסכין יס רסכ' כךספ"
 ההליס סס יפרך) רסעי בס יסר36 ס6%יססס

 ככר6 י phn מחמת סטעס ולמיתי :ס5דיקיס
 סיות כסס סגותן P~1? גיהק כו ימיי ס)6כעולס
 פכסס וסנדק )פיות יגיל סיס )6 קרוס סביבתשעיי
 מתקנון פכ6ו0צת סקרוט סאת וכן כ5ויקיסמתקכ6
 : ע)יסס סנה' משעת ססיכ' הס יסרך)כנאות
 סקדוס סלא ס" 3כס יומס ס' רנסנס מססיו"ט
 והחס . ככס סנלפס סו6 36קי חלק ססו6מכסס
 כ) וודו יפלו ומפעה טכסם סרק סתקחוככוי )עכי סתר6ו דמיינו ועכורי חריס' )סון פי'תחריסון
 א%)6 עס41רס סקחסות סכי5ו5ות )סוליהעכודמיכו

 ססי6 סטכיג' נ4ת שסו מתערס וססכינ' נוס)יססס
 טיתעDSD1 4' אומטר סוס סמר ננ)ות נ5רסעמכו
 כעסרס Sb1P נ%)ת יסי' 161 סכ"סק כ)ויונכסו
 סקדופות סר%5ות סס%י15 מבריס נ6ו)מ נ"כ סיםוזס

 קירס חמר' פסוקי 6וסייס 6ע וסנ' : וכנ46ממ5ריס
 פרי4ס 6מר דסיע סוטת כונס נ*כ סו6סתפי)'
 נלעיס מסמך יקרה חס סנדק )סו5י6סמי5וכיס
'Swni: טסוכ מס ר*) עסהשי כעינעי סטוכ וסו 
 ומסתכסך מתקף 0סי6 ספכיכ' כעיכי וסייכוכעיכיך
 פעפי5ר ס" עמיחי : פינכסו סכ"ק ע) חמיינעיכיי
 : )תפע' נ3%' סמיכת מכלן כגמד ומסיר סרתססע)ס
hn~hlבסים טכעס' סיר סו גקל6 )מרי כנמיך 
 %6 5" כעכעי רס4 סל 6"כ סנער6 ומקס'כיסרך)
 סעפרס כמס שיכו ~hS %כקורס )קושת ohtnמירדם
 סנמר6 עקסס מס גמי סכי תיוקיי ע) פו")שמרו
 hSh סיני תקרי Sh קומר יכו) ס" )" מכעי גיסיסר
 63 רסמקס' hw סעכק 6ך : רוכ% נסקר כמוניסי
 סכעפיס דכיסיס כיסים סר h~vn נסקי )"רמ6
Shnn~S6פעסיסס )פי ר15" כטבק מסד מ% ש 
 סתירת קפי 6כ) כס ע"פ רמסנו כרוכ עוס'סטיית
 הסר6) ר6ר סטכע 4צ 6וי osw )להנצת טג6'סימנס
 6% )קומות סטנכן כי יתע4 מסכורנו סכוכות)כ)

 וממעך סרעיס פעסשס ohn כ"ס הסכורךמממס
 מחוו %כן פעסשס ננד סס טוכיס שר6)מעס'
 0יסט תירו65 כס% )" לימך כי וכו' סכ6ס0ירד'
 1hSN hDPS13 כס ע*ם 5% סטכע ררך 3פיר6ריס
 כ"ס סכורך 6ת שכריס כס6כמע וסכ' ניסקפתרחיס
 hS~n ס6ושת נק סקדשוום סכי5ו5ות מו5י6יס61כו
 כרטס פ% ממפ43ס %6 %61כ ע4סס: סל6סירד'
 דסרע כף ומר" סכמו 6דפ יסרר OSIDS כנננר6ו6ימ6
 )עסק כוי ומד" סכת" פסס סר6סתחם נרכוסמ

ין יירק מ נקר%ס ר6טוע0 יעלט 3ר6ט יתחרךסרם
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מב ש4* שלימלך . -יתרו נתם$ש8
l~hD16מ(") סיחרו וסו טונות עשו שטס סו oh 
 )פטורו )מער ט5ליך ר") )ל6ם יחור כשות כיוץ5ה
 גמיס חסו - ר6ס העסותו כתמי)' כיוון טסה מגמתר6ט

 ססי6 טקטית ג'ורג' נומדס טפס. 6מר סי'סטטוס*
 כגי )65ת : )ל6ם יר"ם סנורה 6ת )עטותופיקל
 סעו)מו 6ה עמס ומקבס ר") מלליס משקיטר%
 כי5ו5ות ססו5י6 דפיינו מ5ריס כי5י6ת טסיםכמו

 מרכל כ6ו סוס כיוס . ((sff ססוקיחמרן ע"יקיומוח
 סכסירו' ועם כיוס כסירות יסק סוOP) 6 סי'סיכי
 סעו)ס )קומות טכ6' דסייכו סיגי מדגר כ6וסוט
 יסרק) יכעיס עי"( גס סי' מרסידיס ויסעו :כגא
 ע5מס 6ת סמוכעיס ע"י סימות ע) טג6י)פורר
 )סק דסייגו מרסידיס ונסו : מעקות ידיםמרסיק
 (ס ע"י ר") סיכי מרכר ויכסו : וע5)ות יכיסרסיק
 SD סנ6' )סורית דסיכו סייי )מיכר כליססם

 נדו) חן סיחי (וכיס טנס ט" כמאר וימנוסתומות.
 ~ס נס ס" מסר ננד יטרק) סס וימן : דכורסע)

 טסם ע)י0ס (ורח סר מנקרך ססכינ' מזרימת(וכיס
 וממס : עימס וורמ (רימת' ישר ססכיכ' כנרמוכים
 מסם כסס כקלף סנוב דס5ויק Sh os~5hoעפש
 )עי) סכוגריס מס5דיקיס יתיר' מדרינס )ו יט1פ6
 סו6 רקר6 ס' קליו ויקרץ : סע)יוכיס )עעמומסעודן
 מעוין ס5ליקיס דסייכו יעקכ )כיח ח6מר כס . מיל'5שם
 ותניר : גס סוקרך ססכיכ' )תקן ע)יסס כמורנ'קונס
 יסרך) נסס 6טר ס6מתיס ס5ריקיס דסייגו יטר%נככי
 טקסס וככרס יתיר' עכס" )עסוין מוכס ע)יס'יכוג'
 גסס טסתן טמן ש"י דסגס נד גורע וסמן ונסו :כניודן
 ר"מ נדונות: ובסדרנות נרו) )סורככות כליס סיוססהת
 מיק ר*) מן סמו ויקרסו - יסרך) )ככי ותגיד ככ")נד

 מסיונוקכין
 מע"

 6תס סטהת וקמר י סמן ע"י מ"כ
 ממדרנ' ססתח)תס דסיכו ננו5ריס עסיתי 6סלר%תס
 ודרסו מעמך Sh~n קרסיך ס' מס כתיכ דסג' .)מירנ'
 מ6ס )כרך 6רס סחייכ מ6ס 6)6 מס תיקרי 6)רז")
 רנמ מ"מ ומכס כך ססירוט י") - יוס ככ)כרכות
 יתמי) ס)Strn 6 וקמרו מיס ס) טס סע)יורס)עוקשת
 ע5יתיס מעוקמות ירqlhnS '6 עימ' )מדרנ' מיד)ע4ת
 תמתוכ' ממדרנ' מילחי) דסייגו )עי)8 ממתקכ"8
 רוממתי)רשית

 יט כרכ' מכ) כי כרכות ממ6' 6)
 ע)ימ'. )מדלנ' לח"כ סיע)' ער Sh רוממות)רקות
 מ6ס לכרך 6דס דחיית נג6' 636 מס תיקרי 6)חסו

 ר6יתס 6תס ווטו : (hS'D מתת6 כני) גףכרעות
 רוממות )ר6ומ ססממ)תס י") )לריס עטיתי6סר
 : )מפיס מעטיתי ממס דסייגו תמחוי ממדרנ'%

 ~ס עכור ס" כסריס כגסי פ) 6תכסו6ס6
 מלסת כסריס כנפי SD 6תכס )ט6מ~כיחס
 בוריס פסס עולמות יסייגו סנוסריסמירות

 : 6)י 6תכס ו%י6 : ט"ו ומנס מי5וגיס מנענגס)

 טהו6 דגר סס 610 טמע כו' משע 6פלעתה
 תכוץ 6פ וסיעו )כוכם שיגו סכסתרנסק

 ע5נרכס ע) במוסו hsn סייגו וסגע)ס סוסתיכדיר
 גככעיס חסיו רק מס דכר נטוס p~rnol D~hכ))

 )שמוע ההכו ס" כקקי תחמש . 6( כ)) o)rbכאי
 : 4ל6יו סי סוד ע)יוגיס וכרחים n1Slp דסייגוקקי

 כ) 6ת תסנגלו ס6חס ס" כייתי 6תוסמלתס
 כ) גמ65 כר 41)' יומס כריתי )6 6ס ע"דסעו)ס
 סנו' סנו)ס )י וסייתס . כלית כסס כקרץסעו)ס
 ור") 6ו5ר גקר6 סעאס דמיינו 516ר )מתסו8

 כ) כטס תקראוס6ת0
~SID 

 סעו)ס כ) ע"ד כוכו
 : S~p1 06 )4ות 6)6 גכר6 )6כוסו

 - כף יטר6) נכי )65ת וסריסי כחוים משכתיש4*ך
 ,מן מסכיי עימו פוכס כסקרםרם(

 נרוקי )מדלינ' hs תיכף סק4פות מנין יו65וסוף
 תסוכי טכע)י גמקוס טרטרו ע"ד נמור 5ריקוגקר6
 כני )65ת סתיכף מפסוק )כו רמ( וזס . כו'שמדין
 כ% כפס כיוס : סק)יסות ממס מ5ריס מקרןיסלף)
 טס5ריק נוו) )ר(חגודרוח רגם מוכר סיגיתדיר
 רכם נ'כ סיכי ית' כו D~b ומדכק כע5מומתפער
 סיכי סמו גקר6 )מס מ(") סימרו כדרך)סקרוט'
 )קופות סכ6ס וירר' )יסר36 כיסים שעסועש

 :סעו)ס
 סברס פות סיכי פכר ויכולו מרפיריסויסעו

 וכטגתעורר עפר מיס לומ 6ט יסותת עי'כבי
 ומרפס געטד' נדו) SSn סו6 16 אעפר סכםכ6רס
 פ) מתנכר כסברס %) ועגפ' פר' נגרכריע5מו
 5ם נעג1דס ומתקננן ממכ' )65ת נועלתו ונגערפ5מו
 1011 - ככ") סיכי מרכר סכקר6 נרו)' )מדרנ'כ6

 פ" כמריר ויחכו . סיגי מדגר וירובו מרפידיסויגועו
 וגקףוטהו כעכורות נדו) מן סיס מן מבסון ~h1%וימכו
 סג6יס יסר% וימן . ועוס' טיעסוק מסוכב)

 610 סתר לנר משאריס סס וכוס . (SW)שדות
 סו6 ס6)סיס Sh עכס ומלס - סר סכקר6סי5"סר
 )ממתיק סו6 מעטיו כ) מלס כסס סלקר6ס5ריק
 ושמחיקו ס6)סיס 6) ע)ס ומסס חסוסדיכיס
 ססר מן ס' Pih ויקרב : ושממיס ו)ססכוו)סע)וש
nnhS"פ SDIDD מרסא סופינו סכין )סמתיק נ5דקו 
 1S9Dh hla קטם סר סימנו ע"ד סר כסססגקף6

 : וסתסריס סספעות ככ) עמומסריס
 יסר% )ככי ותניד יעקכ אית תקמיכה

 סומכות כ) נרגם כס סכמותסיא
 סרוכ ו)סיו(ע זרעך ים" כס תכרכו כסכס"ט
 )1 6מר ו)ו0 וטמע )סרנס' 5ריכיןספו)ס

כוי6יפ
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448אלימלךיתרונועם1י8
 מסמון ה* יעקכ הכית תקמר כס ית"ספרשנו
 כס ממית מסע )סם תמסיך יעקד כסססמכוגיס
 יטרק) )כגי ומניד נטמי' וסססע סכרכ' כ6 מטס6טר
ISh6ור )סס במטיך יטרק) גסס סגקר6יס סנדולים 

 ע)יוגיס מעו)מו' תכניס כפס וירה' רנס 6סכ'סע)יון
 ססי"ת )עכורת )מררנתס 5ריכיס טסם מסעיוכיס מעולמות )סס חמטיך סמסכ' )סח סו6ותני"ד

 :וק"ל
 כ) ויעלו וכו' יטרק) )זקני ויקרהמטסךינבא

 ויט - וכו' סעס דכרי 6ת מטס וינד )עורסיטמינו כך ונס - וכו' מעגן כעג פיך 63 שכי מכסויהמר כוי סעס דכרי הת מטס ויסכ וכו'סעס
 והמ"ג סעס דכרי 6ת מטס ויסכ )מון a(SD 6')דקרק
 ימרה) המרו נוס ג6נגר 1)6 כו' עמס וינדג6מר
 מטס ויטכ גימר ככר וס ופ) וכו' געטס ס'דיר 6סר כ) מהמרו מס רק )סטי"ת *מר רכילו)מטס
 ונס . )סטי"ת נגסס טימר טגי' סנדס 11 ונגסוכו'
 רס6 כס) ffJ( סעגן כעכ כ' : )סנר' מססכ' ),סיכוי
 11 נגס נ' . ערס) וסו )סרס מוכרח ו") ורס"י6יט ככף קעכי סכ וסג' יכתיכ כמס עגן סס כמיעכ

 ויט . )עולס יתמיכו כך ונס סטי"מ )ו ס6ננרסכעח'
 סוט כן ו)6 סע)יוגיס כעולמות יחוד ועום'סוע) ככורו 5דיקיס Sh כקדוט' סמרכר מנריק וסג')סרס

 )כ) ידוע סדכר כלסר 6רס כגי מסועי עסכסמרכר
 631 סדכריס כ) )סכיסס וימס יסרה) )1קכיויקיף ממס ויכף סכ6גגר חסו . סעוכ' רנות ס5ריקיסכרכות
 מסס כוונת סי' כי יחד )סס )6מר יסרה) )כ)קר6
 כרכרו נצול ימור ויעטס סייועו) כדי סג") )רכריגוע"ס
 : 6קליס רק קי6 ל6 ולכן יחדיו מפס כ) פסיזדכרו 01 ימור nltDS )סעו) יוכ) )6 6טר ס~קכיסעם

 הגימר כמו סעס כ) טעכו ע"ס רגיגו גסס ר6סוכקמר
 )6 כו' נעסס ס' דכר 6סר כ) יחדיו סעס כ)ויענו
 כג") נרו) ימור רגורו יסעו) ט)6 כקומרו כעיליוסופי
 סמסיכ 6דס כנוו סעס יצרי הת טסטים יסייגועס מסופי סו6 סעס פי' סעס דכרי הת מסס ויטכ כתיכ)כן
 סו6 06 )סגיו נלוי ססכ) ס' 36 דכריסס יסמעוממיץ סדכרי' טסטיכ ססי' רק ס' 6) סעס דכרי ססנירויסכ סי' ס6ין ר") סדכריס ה) וסוכ' חוטט והין )ההריורכר
 מנס מסס 6) ס' ויהמר r~nb כתיכ מס : ס6נויתייחוכו 6ת SDD )6 6ו)י סמסס סג") סכווג' מחנגת סניך)6
 יותר עב טסות מערס) 0ו6 ~ס ספגן כמעכסוא) רס"י כס"ס עציות ככס) סעכן כעכ רככסטחלם)ות ססת)ס*חי סיסי' סי' מעכן כעג 6)יך כה6גכי
 לצמיגו 3ך ונס עמך כרכרי סעס יסמע כעכור -מעגן
 ימוד והכסוח '51DDS תוכ) OD מטועי מע"י דסייכולעולס
 וחסדך סוכל ע) חתמ' ו6) ע)יוגיס כעו)מוחהמיתי

 כמו עס ססופי ע"י ימוד סיס" 6ססר סטיךכעיניך
 יעסו ע"י כך סי6מיגו 1ס טע"י חתמי 6) ס~קגיסע"י
 ססי"מ מסי OtO סרכר מסס טמע וכ6ם' נרו)ימור
 טסמע מהמר סי 6) סעס רכרי הת מטס וינר16

 כרממיו וסיס המתי יחור נ"כ געטס עסטע"יסמועי
 ויתע)' יתכרך סנדו) סמו )ימריזככו

~SIDS 
 כי וסכן

 : S*p1 יכין וסמיכי) ק5תק1רתי

 י") סרכם ע"ד מנוקי נסיות סט)יטיכיוסריקתי
 מנ' יותר כ5רס איכס סקרוטיס יטרף)דסג'

 סכחוכ והמר . וכמ" יקינגגו סט)יסי כיוס ע"דימיס
 כיוס 5רס 6לה הילו ויסי סנדלר בקוס דכ)וימי

 כוור6י 16י מנוקר כסיות סס)יטי כיוס מיד סי'סס)יסי
 וכרקיס קהות ויסי . )חסדים רמו דכוקר סמסייסכתסוו
 מיר6' מעוכר לריק ים 5ריקיס מילי כמס יםדסלס
 5הי )סס) שמו נגחויק ו6יגו עליו )כו טנכס6)6
 נרקיס כנוו 6)6 וחיגו מתקיימת יר6תו סוס 6יט6ין

 5ריקיס מדרנת 0כתו3 סננגס חס : סעס )סיוקוקות
 ועגן כרמו חסו . תמיד נסס) ע1גגו טמח1יק נדיףויט - כגי) ונרקיס קולות 6מר דסייגו מוס )מע)'~ס
 וננססי)יס יורדים )סיותס עכוויס ודרך מסר ע)ככד
 ר6ם ככוכר סס)ך סוס ס5דיק כן כגנו )מס'ע5נגס
 סלה סריגים )כפ) סיוכל ידיק ויט גדו)'כסכגע'
 ושל סכתוכ נורמז ו6ס ח)י)ס קטנוע כח כססיסי'
 סופר ומקח )דיגיס רנו1 דסוסר D1f1 מהד מ1קסופר
 1ס ם) סקורו סכתוכ והמר מפסיכם מסרו )מוןסו6

 ט)6 סייגיס 3עככ מהור חוק סו6 מעטיוסמססר
 6)ו סכ) רם, כמחג' 6מר סעס כ) ויחרד .יטמעו
 סעוכר 5ייק ויט . hy' נגררנת 6)6 היגסמררנות
 סגם נתורים )רממיס סדינים )ספקך סיכהמ6סכ'
 מסס ויוגה סכפנ מרש ~זס רממיס געסיססס
 כתחתית ויתי1כו : רחמיס 6ותס ועוס' סריכיסס) סממג' נין ר"5 סנוחל' נון : סדין נגד ססטסרממיס )רמם" מדין טסו5י6ס סי' פסיס )קר6ח סעס6ת
 : ממורס מסכינויות רוח לחת )ו ים ססי"ת דסכ'ססר
 ט) טככורו ריי) ססר כרסם סי כנור ויסכוןהסו
 טל ססגימיות מסוה סר6ט ע) )סכון סו6ססי"ת
 נגמררנות גססעות וסספעות : ורקס טורט טסיהסתורי

 ומ1כ מעמך )סס aDn' ר") ויחייכו חסו :תחחתות
 : ססר מתחתית סטסעוחדסייגו

 ר61 די"פ סי"פ סנו)דס גייס סמלהרמורירתך
 סירס עום' כתסיסתו וס5דיק וכו' סניהן סירותע) כעזרת ע)סחכו6י כידון דכססח דיישיומה

 סמינו רכר רכ) סריליס כח ממסכר דמיינו סוסכיוס
  מסיס לנפרס  רררסילין כרכיס מסיסמסכרת יוככי גר כיסת רש ובס : 0ו)דס גקר6כתמיסתו

נגוריס
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פג 148אלימיךיתרו טעם*19
 )מומת זס ו6ת מסכתם: מסיס %6 )0 סכיםנכורים
 כמות נטכריס מסכתות ס' שיי 6)קיס עטםזס

 : כרכים פסיס קרס יופני כר ני5ת ויסוסדינים
 סו)רס 6ותס ס" כירט סגו)רס כייס )עגילילוולחזור
 כשר סנכורות עם סדינים כס ממסכר כ"טסגעס'
 טוי רש סי' ת6כ) 6ומריס נים : כמ"ק מוסכתכלו
 ססי6לכיוס לטת רמז וזס : ישעו )כל סריניס כמ סגסכרכוס

~h)a 
 סז6ת ססעיס כן כמו )ססניע

 )6ת6כ) שמריס ס)) וכיס נגס: סכלותי נ*כסי6
 ממס' h)a' 6כי4 11 וקין ממסיק קינו עדיין ornס"

 כממיס ימיו מס פנס )רממיס סדירס היססנועד
 ס6גו דמיינו וסכות 6כי ו6כ)תס חסו :נמוליס
 h1(oni סי' חס סויגיס סס 6ויכיכו )כקותכריכים
 סרו5יס סדיניס 6ת סי' ס6כ% 6מ 6תס סבכנור*)
 תסס סגיע' סיף ו130ע 6)6 עוד 1)6 6תכס)כפוח
 6ויכיכס: 6ח ו6כ)תס חסו רממיס ע5מס ססהיעסו
 רכל מחמן סו6 סקור נכזית טלור קומר" סמקיכיוו
 פר זס 6מריס וממעיך סחופך רבע 6ש וסיס6מר
 כח סבן וממן . נדו3יס ויניס המעורר כזיתמ6י
 דסיגו דעתך מיתכ6 רכותכם כככותכומ )6חריסלממן
 כים מקוטי וזסו : סממטי6 גנח כ"כ חשראייו זס דעתיי )יתכ" כדי מ"ו )תיאכף סעוס' רסע6רס

 ממנגתטמעכיר ככוית ונס זס ס6ומריס כ"סומחומרי
ohזס נס ר") כי"ט ועוף מיס ססומט ן סרממיס 
 קומרים כ"ס יסנטו )כ) )סומטס וסרו5' )ויניסרגם
 סרינ"ס לכסות רק סדי כנ"ל ר") יכסס כדקריחמור
 ססע' Ph' כדיגים חפירי 6י;ס טעומי ור* 1wsP)כל
 )ו סיס 6"כ 6)6 יקמוט )6 6ומריס וס"ס :סוכ'
 כעמר עווננו )עסות עריך ס" יום מכעוך מוכןעמר
 טמ5יגו ע"ר במוריס רממיס סיעס' ככרי מקורסמוכן

 שכי וקומר )סתפ)) כסתחי) ע"ס בכינושכרסס
 יסרב): עכור וכ) כ) עשו סימסור רסיסו ובפרעסר
 מהוד ומזק סובך טופר וקע סכתוכ )כיאורוגמזור
 נקר6 חס )עורס וסטפעות כרכות מממסיך ודיקריס
סוגך

 טסותי
 רש מ6ו מזק סוגך חסו )ררנה: מדרנה

 ככועס נאמר והכן סטסעות מממסיך סוס)ס5דיק
 sfft רפ"י כמ"מ יטרף) 6ת )כרך סיבך ואמרסס)ך
 סלו" נוורנ' 11 סבין סו6 סובך כי ס' 6ףימר
 )סמליך סרו5' רס5ויק ידכר מפס - סובך )סיות)ו

 ידכר מסס וזסו . וכנכור, כחזק' )דכר קריךסססע'
 דסיינו כרפי )י געגע )מון כקו) יעכגווס6)סיס

 : S~p1 )קולו וגעגע ע"י ססכיססססי"ת
 ס6)ס סוכרים כ) 6ת אלהיםפרבר

 שסר 6ית6 '63מר
 ו6ית6 לסרס וגר6' שרסס 11 כ3 6תסקרוס
 פלס מתורס כל ע"ס 6כש 6כרס'שיט

 6ך . סתורס יודפ ס" מסוכן ו)כ6ורס ניתגס ,630פו
 ומיכק D~h מקרט ע"ס 6כיגו הכרסס ססי'שמח
 כעימות נגסחכ) וסי' נדו) כרוניקות 3'ס כסכורהפ5מו

 מ5הצ חיך זס ס)עו)ס וססינ סכין וס ע"יסע)יוגיסחמיר
 עסיס ע3 מרס ס)מע)ס רומניות סססורס כסייגו5י5ית
 עולס כ) וכן מסיין מלות סמך זס ולעולס ז6תמאווש
 סתורם מסינים 6גחגו 6כ) רכקותו: ע"י ספיגועולס
 כתורס פוסקים סקרשסכט6נו סתורס ע"י ומקורסמקוס

 וכר למסיו כלוכ סססי"ת מחמת וס61 )מננססקדוסס
 סתעוררווצ )גו וגתן סקדוס' כסתור' סרכקותומכניס
 מבכסף במ"כ להתעורר גוכ) )נגסן כסתור'סדכקות
 . ומ5וס מ5ף כ) ומקור טטורס )סטיב כסתדכקות)ננע)'
 סטנצה סכ) פ" 6כלסס (ו כ) 6ת עסיס ויכרוזסו
 סתדכקום וכמדינות דכקותו ע4 הנרסס סססינסתור'
 נאק שמר ס6)ס- סדנריס כ) 6ת )גו ססי"מ יכרז6מ
 ע)משף העורר כרכקות )ומר בח"כ כוכ) הגמלוסנס

 8 וקר)מע)'

 סטייק כרי וסר כה 63מר כו' רדכר יאפראו
 סרכרחשש כ3 6ת חסו דכיקות )יחי כ66דס
 : ו6נענס סרכיקו' h1k1 0' 6גכי)6מר

 סנטרך ע"פ מוכן . פגי SD ממניס 6)קיס 3ד ים"קךש9
 ס63 )מתפ)) מכדן מקיר 6) סכיו מזקיסוויסג

 מוכס סטיך )דקדק ויש : סקיר )כין כיכו ח51ן וכריס6
 ונ")יסרככלעס סקיר. כעו)כק מ"מ יס" ט)6מגטן
 גש ס" oDb ו6ית6 סקיר 6) כלעס ינ3 ותלמןכתיכ
 יעקש 6מ ורקס )כן שכית וס" ס" 3כן כן ו"6 ס6רמי)גן
 פמש 5צר 01" למדרנ' ממררני סוכך סס" ע"סויכילו
 הגש : כף ממדרת כק)יפ' סמך יס" סו6 ס6ףכלעס
 % כלעס ירנן חן3מ7 :. וכף סו6 סטך כי ס' qhוימר
 % סקסו 6) )תן ם% וסק3יפווצ סרנ)יות רסיילומשר
'D'lpOסקול 6) פכיו ויסב וזסו : קיר גקר6 וסק)יפי 
 סק3חא נו יקמח מ"ו לכרתי ומסתכ) מסנים סס"וסייגו
 %ץ חיכו גוע רכר יס6 ס)6 מכהן - נעמס trnhנסוס
 סקרינו סכןר ע) מנססתכן מ5י5' יס" ס)6 פי'סקיר
hia"סוס )ס יס 'enh 6'ע יסמור רק כתסיסתו 
 פ" פגי ע) המריס 6)קיס י יס" )6 חסו -ממיר
 מסק)יסה ע5מך ותסננור כו, זר Sh כך יס"ס)6
 סכיט וזסו . פגי ע3 סתתפ)) כתסיסתו המוז)כלתי
 מסקס סיבי סר כמעמד ט16 עמכם ס' דכר פנים6)

 פגים 6) פכים וחייכו ססכימיות רק נסס סי' ו)6זומנתן
 : וק"ל סכימיותן 36 ס" ס'סני

 תעסו 63 (סכ ושסי כסף 6)סי 6מי "עסחלא
 36גך ונכי קמחי דקיקו ככר : וכו')כס

 : )כס תעסו )6 זסכ 6)קי ונכי 6ח4 כתיככסף
 כך ססי' מ") . יופין 3סעסיר סרובן י6ית6וג")

 ס5סיפ הכוסו 5" רכה S'h כעירוכיןר6ית6
סשן
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 448שלימלך'תרו נועם4ש
 כף לסמויות נכעיס r)D 6"5 גסון D)h* ל'סרק
 מסדר מסכת )ומר ססי' 1*3 סרסאי משכתל )סקמרי
 63דס יכ6 06 ס" י5סין )מעטיר סרו5' וגסו :קדסיס
 תורס יגמור פ" ~PD5 סיע0יר עסירות ע)פמסכ'
 06 תעננוך 0תור' חכות ממי63 סעסירות 13ותכל
 r~w פי' י6תס ,סכ r1DiD וגסו : פיעטיר סו6מס'

 )6 ו!סו - ועסירות !סכ )ו תכ6 ממעל תורישלנגור
nfiDo%6 6תי תעשון )6 ותסיק תוי' כקימור סיכו 
 ורר0יגן ור Sh כך יסי' 63 כתיכ מסג' כסףי36קי
 סוי 6רס 30 3כו כמוך ססו6 זר Sh כיוסוכנמי
 נכסף מרסון ת6ו' )סק סוqD)1 6 יצה"ר ~סקומר

 תעטון )6 וכתפיך כתור' כממעסקו וסייכונכססתי
y%6100 תלות טוס נכס יסי' ט63 כסף Sb ר! 
 סמייך דכר סייגו )מש ירעעו 63 ~סכ ו6ש :כנ*)
 ממעטירות נ"מ תעסו 63 עסירות פ3 ממסמס סייגו%ס
bYnn66דמס נווכם כג"3: טיעסיר סו6 מר4' 06 כ 
 סי5ס"ר 6ת טתוכמ ע5ס 3ך כות! 6ני פ" 3יתעס'
 חכמת . ולפר כעמל 6רנמ ע5מך 6ח סתעססעיי
 6ת תוכח ע"ז פ" ס3מך ו6ת עלותיך 6מ148

 כ3 ט" ס)מיך 61מ . עש ומשתנכר )פ4תסרבים
 הנגיס נמכם ו6ס . עמך 1D~Sns 6דס מדלעתסנר
 כפס כקנביס רישתיות י5ינ" כססר ד6יוו6 כףשמפן
 ' כחול, עוסקך ע"י סי5ס"ר )!כום תרוס 06 פ"הכגיס

 )סר6הם פיו גימורך חס" )6 פי' נזית 6תסן תכנס65
 פ" פ)" סגפת מרכך כי . כזיום כ6כגי פ610פקסוסך
 . וכהכסותך )ככורך וסופקך מליפות 6ת תנכס06

 כמעגות תעכס hS1 - ת"ו סחור' 6ת חם)) 6ו1תמ)5ס
"8hSn ערותך מנגס )6 6סר כמעקות עגמך תמ~יק 
 כ5 ש" רק וסטותך מרפתך יתנ)ס ע"ז כי148

 2 1ק*) ויתסכת יתעכס כיס סכורת יטרששגמך

 * משרים פישטתשצ
 תע4 63 מסמיכות )פרס י כה משפיסושלה

 ערותך תניס )6, 6טר נמכתי ע)כמעקת
 מס 6ס33ס דכאים כ54 . סמ0סעיס 361סע3ט
 כמינות סכי ים דסגס . כתורס ולנוסכו כסיר36סיס
 כמירנ' תניו פסוקך לריק יפ דמיינו ס5דיקיסכמרת

 ותסנחות כסירות ממיר ומסכם כריסי"תכדכיקות
 6!י ימנרך מלתו טוכס 6חס סוס 3ס5ויקהששומן
 יתכרך כנדו)תו יותר ומכיר כספיית ישרפמדכק
 מסקות וכיותר כו סדכיקות כיותר ימי 3סכור6ומסכת
 מטוכס נסכי) יותר עתם יתכרך 3ו מודהוביכו
 מכיר סו6 סטוכ' כסכי) רק ממקדם יותר עמומעסי
 : יותר ורכקומ כמסקות )ו ומסכמ יתכרךשיוקחו
 כטוסתו מכיר סו6 6כ) זו כמררב' שיגווים

 וכפי 4 סכעס' ססוכ' ע5 כבס 3סנור6 ומסףשי
 מסכמות כין מינוק וים * יותר מפנפ סו6 סטוכ'סככתו
 סתדכקות 6) כ6 ססו6 ס5דיק רסייכו סג*) ס5ריקיס30
 כרכקות יותר כרס 3סשור6 ומסכח סטוכ' כרכי)יותר
 יותר 3ע4ת רפ6י וקינו נדו3' מררנ' סו6כנ"ך

 וכדינמיט וסתסי4 ססכמ לעת געת פס61ממדפנתו
D~hוכופך לנדו פסחותו הנכיס 6!י משרנתו יותר 
 כשע DD(n כט6% 6כ) ר*) !רות ומחסכות פגיות4

 )סכם עכ) סו6 יותר סכרית כפי 6!י טוסתוסכרת
 ע3 נמענות תעקרי 631 וגסו . 13 מ!יק ו6יגויותר
 וסכרמ כרניקוום וממסכמות סססירוח ר')מחכמי
 ע5מו מקרכ ססו6 כסייגו קרכן כמקוס סו6נדו3ותיו

 . שכס נסס מקרץ ע3יאיס ו)עו3מומ כ"ס סנוריו36
 ספירות לעת דסייע נבעלות תעכס ו)6ו!ט"ס

 מעלס )6 : שכמ' ע) קרכ! כמקוס ססו6וסתסכמות
 ערוחך מנסס פ)6 כף ממררנתך עמרכמעקום
 ינכיס ט)6 דמיינועליו

~mSDti 
 כך עסי כבנרך

 תטיס 6טר סמספס" 0361 3ו וסמך ככףפכיתן
 6סר 3ך פ6מרתי סנ34 סמטפעיס 056 ורק3סכיסס
 כמורנ' העיכס ס5דיקיס לסגי פ" 3פגיססמסיס
 3פגיסס 6פר סטתפ מעוכות מכירים הסס רקנוול
 ועצות יכון סע6 דסייכו סגף סמססטיס o~nsהצכ3

 כהבוס ותדלגו כסיר ospSh סס ו6ס)3סי1דםך : סכר% כפי ,ויותר יותרכמדרנ'
 דפיים hnwPS תרתי ממויק טסניורע

 6גי לצי יה, נאוותו סכרת סממת כ"6 ככ")סטוכס כפכי 631 ותסכמנה כפירות )0כמ !ו כמררנ'כטעני
 : מתמרנתי יומר מפכם 6ני וקין כמררנתיממזיק
 ובנרמלו : ממררנמי יותר 1)6 כסיל ו6ס33סחסו

 כסגי) מסכם ססו6 6יס ע3 רש ותורסכמודם
 כסבלי ור*ל לסאיפ 5ריכע ד' ננמ'  כו6ית6סוכ%
 %י %י שכהו סכרת כסכי) לסכמו ז6תנכמינ'
 מ!*3 פ6מרו חסו - סכרים כסי יותר כחודםהנלעגו

 מכהן ישיר rh 636 ג6מר 63 סר כוי מפס יסיר16
 )מס טעם 3תח ויפ סחורם מן סמתיס התחייתרמו
 ע"ס 3סרפ ויש : סמתיס תמיית ע) רם( כ6ןדוקק
 קטגס כמורנ' סיו מ5ריס כי5י6ת 60! רסיילוסג")
 יפינו 6! חס"ס . סטוכס מכרות כ0כי3 מסכחיספסיו
 סיר צמררנה מסנמיס ימיו 6! סתמי' כעת 16ר"3

 : וק")כג")
 מ)ך נמוג יסנס סמספטיס י6)ס י84נמך84ך

 5ריק יס דסכס 6ר7 יעמידכמספע
 תסו . 3רממיס ו3ספכס 3סמתיקס סריגים כידו6סר
 מ3ך פנים ו6ת כמדרבן ט610 מי ר"3 כמספעמ)ך
 ו6ש . 1%6 יעמוד סדיכיס ע3 לסייגו nDnDOע3

 6ת ומריס מיסת פסוח גויק וי0 יסרסגסהרומא
סעעס
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מר ש44שיימלךמשששים ניעםשיש
 סוס וס5דיק יתם ולעבודתו )סטי"ת חסידמעולס
 ו6יגו וכס כ% יכולו טל6 סדיגיס 6ת יסרססו6
 תסיס 6סר סמססטיס 61)' חסו : )סמתיקסיריך

 )סמתיקס הו לסליסס תסיס סריליס ר"))פליסס
 יכוסו ו)6 י165 ס)6 )שככס מסגי כררך 6ולרחמים

 : וק") וכ3)כ))

 ענר S~r סירס"י כו' עכרי מכד וזקנהכי
 קייקים )סכי ג"כ רם( : ענריטסו6

 ידוע 6(י נוו) תדיק כר6ותיגו )רעת כריךדסכס
 וס5ריק ע)יונ' מגסמ' נרו) 5ריק מלסמת מנו)נלססהם
 וכסו סעו)מות: ככ) )עוסף ככסריס 6כר )ו יםסוס
 )מון וסול q~Sh1 מחמ)ף דעי"ן 6כר מבסוןעכרי
 סיס ממילל נגוכן עכרי עכו תקכ0 כי וסיעוכנפים
 : ע)ימיס כעוקמות ויריתו כ6סנתו צעוסף ככפיס)ו
 סיס דמיינו 6רס ט) )סגותיו כנם יעכוי ליסמס

 )חמסי י65 וכטכיעית - )עכור 5ייך סגיםעפריות
 ממיקך ססו6 רק ככמ עכת' 5ריך 6ין 16מגס
 : סעוס"( נהמי ומכ) נגי5ס"ר מפסי וסו6 י"ת כ1דבוק
 מנפנוף ככגפיס 06 ס" י65 כנפו יכ6 כנפו06

 יוסף סו6 פנס דסייגו י65 כנפו ס5דיקמכסמת
 סוDh 6~. כע) 06 : סע)יון ושולס ויכףכקיוסתו
 )ענית סמסחעו ס6רס דנוף סקדוס כנוסרד6ית6
 )מעמיס ןסכ' סממיס )תמיין עמו יקום סו6ססי"ת
 כמס גתנו) סכ6ת' נוסים סרכ' 6מת )יסךים

 רק סמתיס )תמיית עומדים סנוסיס כ) וציןפעמים
 6סס כע) oh ו(סו י"ת: )עכודתו מסייעו ססי'סנוף
 וי65 )ססי"ת )עכוד נוסו 6ת מתיקן )נוף רנמסו6
 : וק") סגסמ' עס יסגס סנוף פנס ר") פסוקסמו
 5ריך דס5ויק כמ"צ כתשו יסג' ישמראו

 לגו טסור' ו(סו : נוונ' כסככע')סיון
h)ne06 פי' לכ )ך עמס וקמר גל 6סר סררך 
 פרגס' ן0ייגו סמרוכיס כורכך 6ת רעתך ע)יעה

 וכריס רכ וסיילו וכדומ' וככוו וככיסועסירוח
 : ס6חדות 6) סכ3 תככיה ימיר לנון ל עסס -סרכ'
 וסגסמ' )6דס מכר גקר6ת יסגסמ' מכר )ךוקנס
 כעווית ויניע' טורם ע"י כ"6 )6דס כ6ס6יכס
 סי' וצרן סמים קונס מבסון וקנס וסייכוססי"מ
 מכר 3ך סתקג' עד גס)ינגות כ"ס סכורך 6תסתעכוד
 )ך )קנות כסתר5ס תקנס כי חסו : סגסמססייכו
 תחניק פי' ענרי : ססי"ת סכורת ע"י פי' עכדגסמס
 6תס 6כ) יסרך) כטס נקרץ סס5דיק כסכנפ'עלמך
 הניכס הת ו6קמ כס"ס ענרי כסס ע5מךזח(יק
 סגיס סס כג"): כך ויתגסנ כסיעס' 61( סגסרמענר
 יוכ) ויסי' סגיס גקר6יס ק5וות סססט' פי'יעכור
 : )עולס סמוכות וכ) סספעה2 מטס לעמסיך כססליכוד

 סו6 פסס משיעית )מדרנ' יכ6 06 פי'וכמניעית

 6ת ומפעו) )תקן יכו) 6( מגס )מפסי י65ממירות
 רק וטורמ עם) סוס כלי מגס וסייגו דכורו ע"יכל

 עו)מיס כבסטך 6נורס ו(סו : יקוס כן ידכרכבסר
 ככרי' כקרל כנר עקמי כעיני וספ) נגוכגע כסקליסי'

 ,)סספיע יכו) 6גי ר") . כבסלך : נירוה )סון6נור'
 עאמיס : 6וס3 נקרץ דפוס"( ניצוח סכסעות)עוס"(

 : וקע) עליונים מעולמותר")
 )מס (") וסירס"1 סנוססטיסו6)ס י14כמיש4שך

 )ומר נמכם )פרסת דיגין פיגסמכס
 רמזי כווגח י") : סמ(כח 56) סגסדרין סחסיס3ך
 ע3 נמענות תע)' 1)6 שכמ נפרסת שמר דפס(")

 6יך סמסוכ' דרכי סתור' )גו סרמ(' י") :נמנמי
 סקרכגות סיו קיים סיס ספית וכזמן ס6דסיתכסנ
 סקיוס' סתור' נמכמ )גו ספין כעוס"ר ועכסיוגנכפריס
 יגמוד 6י דף ))מור סרני) S~rn מקמרו ע"רמכמרת

 כמו ממכפרת שכם גקל6ת סחורם וכנו65 דפיןכ'
 שכמי ע) כמעש תע)' 1)6 סכתוכ ולנגר -שכח
 עווכך ע) )סוכ דסייגו שכמ ע) )עקות כסתר5ספי'
 6ח0 )ך סיס פועתך סתחסוכ n1SDD עס מערס)6

 ומורנומ כמעקת כסתח)תך מיל תנך hS ונס :מעקות
 כסורנ' ע5מך 6ת תרני) מתמי3ס רק נמוריס5דיקיס
 פרוקך תכלס לה הסר : גוולס לסכלני למררנ'ממורני
 וי') : וערותך קרונך )סתנ)' סוסך י6)"כ ר")פגיו
 וסק סוס כדרך ג"כ ססגויכות עס (") רפ"יכוונת
 עסקי סמקי" וכתלי ט' כעס' )לממו 6מתוין

 )מנין כטרם שכמ נ"כ סו6 6זי כסוכמוסדינים
 התסיס )ך )ומר (*) רס"י ספירס חס :עליו

 סזס כדרך נ"כ סימלסנו ר") נמנח 56)סגסדרין
 עת ייסר רמוס וסו6 סמוכת 56) מנקמר כמוכנא)

 : מן 6 יסרק) ו)כ))בו
 סו6 רעכלי כו' ענרי ענר מקניכי וכשבמר14ך

 יקד כהכרתו כמס"ס ככסיס)סק
 ור"3 : 6מס"ע כצותיות כעיין מהמטף ד36"ף3ך
 עכך סתסיי (ו כמדרנ' 3ע~ח תר5ס כי תקגסכי

 סכורה כדכיקות n1SDS ככסיס לך סיס" עכריססו6
 תכוייס מגס פסיס ר") יענוד סגיס סס rh~ :כ"ס
 כסכמות D~h תקכת )6 ועייין )עכוד 6תס5ריך
S)h6יכך 6(י ססיס' 6חר כמתניע ר"3 כסכיעית 
 נ"כ סו6 נסו : יכ6 כנפו oh : כ"כ )עכסהריך
 קמוט טסות שיק יס דסגס כתרנומו ככסיס)סון
 מס ק5ת )תקז רק כנמנע )עורס כ6 ו)6ורמס
 ס5דיק סכתונ וקמר : ר6סוג' ככריה' תיקןס)6
 מדיק ססו6 וככנסיו כהכרתו וסייגו כנפו סכ6סוס
 )עוקמו י65 סננפו כטום סו6 6(י מרמסנמור
 : כעוס"( כסיוט מע6 כסוס ח"ו יכס)631
 מרמס קרוס היגו ו6ס פ" סו6 6סס כע)ו6ס

ך5ס"ר
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 ש44אלימלךמשפשרם נועם*ש8
 כתקות קותו מנרם טסו6 )סמטי6ו יכו)וי5ס"ר

 כמס"ס גוקכ6 דמיינו 6סס כסס סכקר6יססנסמיות
 סו6 6כ3 ו6וכ3 ססי6גי ענגרי גחתם 6סרס6ס'
 מתנכל ססו6 6סס כע) וסול סי5ס"ר ע)מתנכר
 סי' עמו קסתו וי65ס : )עסותם ס63 תקוותיוע)
 סת6ויות דסייגו עתו קסתו סת65 3עוס"כ ים"סכרו

 13 יהל מזמיו 061 : )סגר )1 יס" ע3יססססתנכר
 יכו) סי5ס"ר ס6ין ולס נמור לדיק סיס סי'6כס

 ק5ת מט6 גדגוד rh' )ו ע!מין סס"ח רק3סמעי6ו
 לידו סכ6 סוס חע6 כגדכוד )בו סימרר !ס טע"יכדי
 וי)ד' וגסו : יותר )מדרס יע)' וחרט' כחסולוירכ'
 )מדרנ' יכteDn 6 כב") רם! כלות 6ו נכיס)ו

 ס5דיקיס חולדות סוס סרכי מגות )ו סיסיינדו)'
 מוכן סי' )6ווגי' תסי' וי)ד' ס6סס : טוכיסמעסיס
 וסוף סכ3; לדון )סגי )!כיות )ו נמסכ ס!סממיש
 חט6 סנדכוד )מדרנש )ו יזיק ס)6 ר") כנסו*65

 : S~p1 ככס בנפו י65 רקסוס

 ע"כ : וכו' )6מס כחו 6ת6ים יכמכורלגני
 כקרוית דססכינ' לסרם יםסרס

 סקכ"ס !ס 6ים ימכור כי סכתוכ וקמר כידועכת
 תירס כי טסמ' מביז' )6מס : מלממס 6ים ס'סיקרת
 ויכריס כר6סי : סעכויס כ65ת ת65 )6 :נכירתס

 עיכיס כ6כי3' מן ס6נריס 6ת מקלק) ח"ו ohפ"
 נדו) סימור בריך ככ)) סלמי וניר שריס וסהרכר6"
 ח"ו ו6ס מ3ימ סטומ6' כחות 63מת מקוס ביתןס)6

תקתקן
 ססכיג' נ4ת נרמת 6יך 6וי ס6כריס ותסחיבי

 חג') קנגרו ת65 וכמ' - סנגר סניטת מן ת5הס63
 )מסס רע( ויוכ) כסם סת65 סמקר6 מןוירמו
 6ח יסר6) יתקכו כשר דסיילו סע4ת ו)יונ)ק5עמ
 : ספכיג' סנפת ען ת65 16 וסיוד) ק5וותסטטס

 יש : כסימגיס סח65 עכר" 6מס עביו מוסיףועי
 ע"ד כסימגיס 6ות' תקכ' 06 סקדום' סחוריע3

 כו' כסימניס 6)6 כקכית סחור' 6ין S~rnס6מרו
 ססי' )ומר וים מקטורת סימכי )מון סי6סימגיס
 )סכיו ומקוטלת מתקיימת סתורי tsh מ!")כדררי
 . כסימייס 6)6 )מסתת רום כחת )עסות ס%יתכיך
 קדום' כממיס מיכי כ) כימומ ריח (SDDn' 636ס"

 כסיסס טיס, סנ6מר ונרתות חסירות וסריסותוטסר'
 )סכיו כיחום 3רימ כממיס תעלס תור' סכומימספי
 ס!6ת סתור' רע דכר מכ) ולסתו סיו סונגרטיס"
 וינשכו מסננות מסכיל )ע)וח 3יו5רו רומ כמתעוס'

 : כי"ל 6מן כימינו כמסר' עולסנהולת

 )סרם כרש ממוסר פ"ר : וכו' הנפיס י41יבנרןרכני
 י5ריס סגי כ6דס גתן כ"ס ססי"תרסנ'

 יתנכר ח"ו 6ס 6כסיסדסייגו גקר6יס וסגיססי5"טוי5ס"ר

 כקרה דמתחי)' כיגוע 6יס גקר6 6!י סקוס פ)סי5ס"ר
 )ענוד 5ריכין ו6גחגו : 6יס והח"כ הורח ולמ"כסוכך
 גר6ית6 י5רך כמגי )ככך ככ3 גמ"ם י5ריס כסכיטטי"ת
 סי5"ס סי' 6גסיס יריכון כי חסו : וכי5ס"ר כי5"טכנמרץ
 ס!ס סי5"ט סיס וסכם !ס ע) כסיתנכרו.!סוסי5ס"ר
 6מר כי סי5ס"ר סייכו רעמו 6ת 6יס כקרהכודויי
 רעסו גקר6 קוום' 6) נ"ב עתו )גסות 16תוסיככום
 יוכן דגר 6ח' וע"י יגריס כסכי סעוף ככ"ל סי5"טם)

 סתור' ידי ע3 ס" כלכן : סכתוכ והמר יזרו 6ת)ככום
 הכגיס גקר6יס סתור' ד6ותיות )עי) כתכנוכלסר
 ד6מרינן ו!סו : ס51ס"ר כמ מתים סו6 סתור'דע"י
 כוי )סמ' ם63 לסילו חור' 6דס י3מוד לעו)'כנמ'
 6מרוגי ס' 3סס סי' nDS' 3סיות זריך ס)ימודכעיקר
 6ס 6ך ר6סולות זנותיות סס3ס עם )ימדף ססכיג'סי6
 סqh 63 )למוד יכו) עזיו גגתנכר סי5רו 6דסרו6'
 ונסו : סי5ס"ר )ככום כדי כווכחו )סיות פיכו) פי')סנו'
 6ת )ככום כנ"נ 3סמ' ס63 הסיקו כתור' יינסוק3עו3ס
 )מס חמוד יכ6 )סמ' כ6 כוס )סי' ס63 סנגתוךיזרו
 ממכסו וס מנוו) כך פנע 06 ונסו : כג") 6מרוג'ס'

 : )כוכינו כוי ))מוך 6תס זריך דוקה ס" סמורם)כיח
 וס6דס כנ") יסייגו סעכד יקמר לנגר 106!10

 6מר ו6ס עכך גקר6 ססי"ח כעכודח )סבוךממתחי)
 כ"ס ססי"ת 6וסכ 6כי סי' הדוכי 6ת הסכתייהמר
 )6 : עוסה עניני 6ת 6וסכ 6כי ונס ס" הסתיו6ת
 סכ3 מספי )65ת 6וכ) הינני עי"! סי' רססי656

 כן ס6ילכי מעכככי ונס מורין כן כקרה כתורסמעוסק
 3סמ' כתור' יעסוק סי' הדוכיו וסניפו והמר :חולין
 סגקר6ת ססגיג' סי6 סדקת 6) ~וניו 41מד )סניםכדי
 ורבע : וסכינת" קכ"ס היחר סוס סנגר כנבוחד3ס
 ועכרו ססי"ת )ענודת מהוד )סחקסר סירי סי'הדוכיו
 ס" כ6נרוף 16 כהכן סכחוכ )כיהור מח!ור :)עמס
 יברו 6ת )ככוס יכו) כ!ס נס דסיעו במעשין כעבימבסון
 כמדות ע5מו 6ח ולסרני) וכמהגשר )סתמ!קשריך
 כ6 וגסו : )גבחו 6נלוף כע) יס" סעי"! כדיטונות
 בריק 6מת ע) ומעמידן מכקוק כb"s 6 ע) וסענגידןדור

 י"6 ע) מעמיד סמע"ס דוד כ6 ס" ימי'כ6נעגחו
 מעמידו ומכקוק וכו' 5דק ופוע) תסיס סובךמדוח
 6ת קומן וימי משון ימי' כבמוגש ולדיק 6חתפ3

 כמדות )מהנד) 6"ע סמרני3 ס5דיק דסייכומרסס
 סו6 ססכ3 6חת וסייכו קדוס' מיות 13 ים יחי,סוכות
 כלכן סי5ס"ר 6ת יכס ו6ס סכחוכ wb1 : למדות6)
 סוכות כסיות סייגו כלנפוף 16 ככ") כתולםסייגו
 : )נמרי 16תו ממית )6 שעויין ימות ע6 :גג"3
 )6דס עכיר' מכסו) מ"ו סיכך מס סי' )מסככונפז
 בטומרת מפיקס טיכס) וסייכו כסי3ס כסס כקרץ!ס
דסע"מות ס" יקום 06 והמר : 3מסככ וכס) ווסו ר")קרי
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מה 448אלימלךמשפפים נועםושש
 קומם 13 ים ו6ס קומ*ס כקר6יס ס3יוליסדסעו3מות

 כננררנ' סוגך ססו6 פ" כמת וסתס)ך . כננדרני(6תססו6
 סיעו ממעכתו ע) : סקווס' Sh מכיף סמי5וגיותסכ)
 עונות ומחת סחור' עשי נמור מסען )ו יסמככר
 נקי סו6 6( פ" סמכם ופקס : ופסוחן סיג סוסנ4
 עם 6"ע )סכות קריך ס" סחנרד טוכ סייר סייגוסמכ'
 שלכודה עמו ויקריס 06 פי י5ערך 1)6סי5ס"ר
 כעוס"( רס5ריק יתן פכחו רק טס וס5דיקסס"ח
 ועליותיו ממסכותיו טכ) ע4וג" כעימף סו6וסכתו

 ורסק כעוס"( יתן סכתו רק וכליסר ע4וניסכעולמות
 : וקץ )עולס ימלק ממפעתו דסייגוירסק

 עסו ויקמר כתיכ ומגס ר) כף ויפיסיקורכתי
 ויקמר ס(ס onho ס6רוס מן י6ס3עיטגי

 סי5ס"ר פ) רנמ פוס יש3 - וכוי כיוס מכרסיעקד
 ססי5ס"ר דסיילו יעקכ כסס נקרך וירט עסוכקרך
 רש ס6רוס מן ג6 ס)עיטגי : תמי )6יס מסיתסו6

 סנסמיות סת6ויות 6חר טילך מרס דם 6סרס6ו"ס
 3י ככורתך 6ח כיוס מכרס יפקנ ויקמר :ומחומריות
 כקולף יכ"ף ודריס' כקור מנסק ככור נקר6יסדסמ5ות
 מגוס a~h סיעס' קרס רסאגו נ"כק נ6ותיותנתמ)סיס
 סוס כסי וכתקג' כמ5ותס n1DDS' ולדרוס )נקרזריך
 )פעמים ומנס י עסייתן קודם גתסוכ' ולמזורפג"

 )1 סיס" כרי אות סיעס' נ*כ olhS מסיתססס"ר
tenh(*כתיקוני קותן עוס' ס6יני כסמ5וח נ"כ ר 
 : לנדו סע"ט טסנה חסו נסס. nnhS כח %ויה
 מ5א nltDS 3ססיתני עוי 3ך מס פי' כו' כיוסמכר'
 ס6תס )ך וי פניות עס מעורכים רק 5)ו)יסטויסס
 ט63 סלולות 4 סלית ומעתס ח"ו שנירוקמסיתני
 )י ככורעך 6ת כיוס מכרס חסו : נסס מ3ק )ךיס"
 תערוכות כרי כיוס 4135ס סיסי 3י 6ותס מכורס"
 כסימונן מלות לעסות 6ססרי שתי וממי63טלור

 : עוכות לתקן כמקרסג'6
 דסר : וכף נכור כג מכס וס' סלעי כמלי תסיוזהו

 ממקת ססקייס ע3 סעונר כ3 יתט (סכמיס
 6דס יר6' )עולס כנמ' "hph ע"ס לפרס ויסמסק)
 מייכ ממ5' (כ6י ממ5' כו4 סעולס כ3 כ36ו6"ע
 . וכף מכריע (כס )6 (כות 3כף סעו3ס כ3 מכריע(כס
 טיס" syn' מי ס" ססקודיס ע3 מעוכר כ3תסו
 וכמלות נתור' סעוסקיס ס5דיקיס כמלק שנס נ"טסו6
 סו6 טסעו3' דסיילו ססק3 משיח תמיד יר6ס6(י
 וחרד יר6 ירויי 161 וכף וכרי מח5ס כלח Ph5nSסקול
 טור סוס סרנמו חסו . חי6 פכ3 ומלסר מ4ת3עסהע
 דסייגו וססתכ)ות מכעס בסון סו6 רססור וי*) קרן(ס

 כניל מחס ססוfDn 6 סעו3ס ע3 מסתכ)סס5ויק
 מסבם חס הושב וקמרו : יסרק) ו5כ6ות קרגוח סו6חס
 ע3 כעסתכם לואיס יוסי מס ססו6 יש סו6 רססמ"ג

 וע) כטורמות טיסיו סמ5ות ע3 רסיעו 6וס3יסכ)
 מסקס סו6 ס(ס ס5ריק 6(י ' ח"ו )עסותם ס63עכירות
 )סס)יס סו6 5ריך מ5י סו6 ססעו)ס מס רסיינו כנקמ5י
 : מסמלות D~h כממגע מ"ו ג'ק )ידי יכ6 ט)6 (6תסמלי
 מסלם ססו6 ס5דיק ס" סגי(ק כח5ר קרן מסמסחסו

 סנדק כמקר רסיינו O'Da1 כין )דור 6'עומתמכר
 )י)סו6מר גקר6 יעוס"( ס)י)ס כח5י וידי תסומ"ו. ס3ס מק נורם נדיק ססוqh 6 לנה ס3ס רוקמסלס
 ס3י4 מ5י ססו6 תמיד רו6' ססו6 0(ס סקוססכתוכ
 ככור כ3 סכס וס' . וכף ,כ6י ממ5' ססעולסדמיינו
 מכס 610 רממיו כרוכ כעורו סקכ"ס סי' מסריסכקרן
 מ5ד סכ6ס סננ5ו' דסייגו ר*) מ5ריס כקרן ככורכ)

 ססו6 יס מיקר דסייגו מ5ריט 6רן רש חסו :סי5ס"ר
 )כ3 סי5ס"ר )סכות נעתרו סקכ"ס : )ססכינ'מיסר
 ממנות נמסר כעלמו מכין סוס ס6דס דסייגו כויסקור
 6נו כנק לכס סומר חסו . סי05"ר מ5ו סכ6יסכ6)ו
 כנק ר") בריי )ג) מ" הכקת )6 6'כ 6")כינוגיס
 ממ5' פ) ממ5' סו6 סעו3ס דמיינו כילוניס6נו

 מץ )מכריע ס63 דסו6 כ3 ממטף נסמור נרו)(סירות וזרי
 ס5הק 3סעמיס וסל כו' הכקת )6 6"כ 6") : חוכ')כף
 מטת )יתן כדי יתכרך גנ6תו ק) מט6 כניגורנכס)

 יס" פ)6 ר4) כר" )כ) מ" פנקת )6 61"))מי5וניס
 כגי )י(סר ס5ליך מהחר )מי5תיסמיות

 וכסל חסו :
 וסיט תסוחין ~Spn רש סדם ס" תרכזו 63 טרפ'כסיס
 זרקי חיכנו 63 טרפם . ממעסו סמ5ו' ר"3 נסרסשסר
 תערוטפ וסטו סריפ' כסס יס" פ)6 נויוסירות
 תס6 63 : 6ותס לטרוף סי5סשר כמ (ס מע"יסיור
 פשק 3עטח 6הען מסית ססעס'ר רסייט טו6סיע

 רפע עס ידך חטת Sb )1. תסמע ל6 סו6נתערוכות
 עס כסילוף סמלות מץ תעט' oh ס" חמס עד3סיות
 ומסטין עו4 ס6מרו ע"ר ממס עד סו6 יסי' 6(י :סי5ס"ר
 : כתקר נעמית ס)6 סרת סמ5ו' 6ח (DIDn ערוימיי
 מכרס יעקכ ויקמר כג*) ימד ףחווכמו סגיססיריכק כי כי וי5ס"ר י5ס*ט ע) רש ימדיו לפסיס ינכו וכיחסו
 מכות סעוס' כוס ד6רס סרס 6סס מנסו : כו'כיוס
 טות מ)6 כסכו 6(י ורע כטום מעורם סי5ס'רעס
 מסנים חיכו עוכותיו ופ3 חסרון כסססוס מו65סלינו
 עם) סרס ס"ס ע"ד סרס כ6ס' וסוף עסיסם)עמוד
 נונף סו6 6זי נס3יטת סמ15ת סיעס' מהניח ohמסה"כ
 יקדים סיו5י6 ס" עד" וי165 : סעמ3 סייגו סרס ס6ם'6ת

 וקע: ס5דיק" מעדומ עיקר פסס טוכיס ממטיסדסייגו
 דסגסנמ : וכו' רעיך סכמת תחנף חנף84נם

 כשם וסכורך )כוס דסייכו שמסגקר6ת
 ער עמככן א )6 כמררם כר6יח6 רעיךגקר6
 מ*ו 06 סכמוכ וקמר : לעי פחותי 6מךSקר6ן
יסית רסקך סגקר6 סקכ"ס ל סגתן סכפמ' 6ת תמנו)ט)

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



aoפ*מאליהלךההמהיר" %שמ 
 הצ1מסכן נלטממך וממנום שקרקל טממע6ושעו
 מסמס כ6 עד ר4). סק)יפות כין לסממךמקלס
 מסידות כמדת אסמיק מכו תתמי) 63 ס" )ומטיככו

 6ת להקן 5ר7 מתחעס רק וכנסירות 6סכסת)סכות
 וסוך כסכסמ' עמס 6סר כתמיו הככס עוות6סר
 תכסי! מיני ככ) מוס מ6כ) 6הס )מכם) )מס)עמ'
 כו מ)סתערכ סמ6כ) מ)טשר מסר ס" ם63רק

 רק hnS(S סוכ סו6 מתכמי) וסר 6סר 16הגושן
 דינרם ססס )תוך עעס ככ) וסלסל סמם%סנמניע
 סוס סמ6כ) ס%כ) ס6דס 6713י 6!* סילענמה
 ס6דס סוס סדכר כן הז מנצך סמ6כ) 6תוורק
 כיס מסטרא סוכ מ6כ) )עסות וחט וקוק)"עוות
 )6ותס 6וי ~P)e 4 עורסיס מפן מתערוכותעט
 קבס סטמס כ6 עז ש5ס. %9 636 ונאישהס'
hYU1( תסיכ ס" )1 ממיכלו וסת)סנות סכסירות 
 : 6ותס וזככם )תקן כ"ס )סכורך סיסמי6ת
1r-aרסמויקיס מכריך עררי ע) כעוס" 6ס"שמס 

 נשם 3ספ% מכריס נקר6יס בס עררינקרץ"
 כיס לסכורך ס5הקיס וממכמת מספת סססכירחש
 סתורם עע 03 )סתעעף ופרכוס שמס 03 עפופסס
 סט"ן וכף 6ס" סימם ומינו כס)ישת סעומיס1פ%ת
 הסט ס5ריקיס עיי טיפ מכריך עירי ע) :סםע6)

 שטכסני
 ע"פ חכם ס" !כ9 זס ממן ע) תטמס)6שהו

 כסת5חע והמר סדם סו6 ט!נמ יעילתדם
 גצי מ)כ ימן hS1 כר): מפן עט הס" )6 14כפ
 3נצ כס) דרכם (ס 6מר סמע*ס דדנו פקר8ד

 מש )ש כס) רשעים ס) ררך ~ס ו*)9רם'י
~DS 6ותס יועלת וקילס 6ותס ומכפיס כפקסס ע)פ)כ 

 )ומר ים : סקס יריו כפיסם שמרסס ~4onDצכ
 )עת דסייכו סכ6מליתס כסימם סו6 החסרי כךסס"

 סכס)יס ע) ססו6 סמ)כ ט" ס)כ ילק ו)6 כך%ן סם" נ"כ ות) - ועהמו קלקלו 6טר 6ת ירקונקלותם
 ס6ס דמיינו קרוסתי סירו מני Dh פקןש"
 עד מיינו כוקר ער ילין 6) : כתמוכ' )טוכסת)סכות
 מיד תסוכ 31DS 6(6 זמן )י ים עוד תקמר ס)6ס!קכס
ונד[זלר( : )פתר יפות סמ6 סיוס יסוט יום יוקר מס יורע מיכי

 דסייע tnDD כ6 עי סר) סכתוכ )ניקוי
 תמיכ וסקוום' סכסירות ל טכ6טווס

 ומגס מיד כתטוכ' טתסיכ גסקכ"ס )1 סלטמ'6ת
 . והפר סמסוכ' עיקר סי6 מס הותכו מלמדסכחצכ
 למלם ט6מל כסכימתך דממט ט" )גזו כסותם סו6כי
 עיגיס כסות 3ך סו6 מגס )קמיך כסף 36ף לתמיטגס
 hla כי כ6ן סס" וסוף כך. יסמרו ס)6 (6ת יכססי טיתהי ומממון מ*ו כעקיי' כך טסחע))תי יקמרו)כ3

 . סעכירות יטפו ~ס סע% סתסוכ' מעיקר ס" לכווכסותם

 יה* 3נו 6) רמש סרת ככויתו ככדיות לך ס")כח
 ס4ס כרמעות ויככס סקכ*ס פ"ס מוך )סלימע6
 י5ונ hSD עלמו ע) ו)קכ) נמור' כמרס' lD(Pn1ע)
 וגדד% תמיך יוט ככ) יעמס וככס לכסוססנר

 : טס מעוכות מכסס ס"כע!ס'י

נ~
 שחה לסמכים סמ)ס יעמס 6מ'כ ס" )עויו סמ)תו
 המסלע ד%תעת טעמם וסמלות סמורן עשיסדקיו!

pDSnnD: 
 לטוס 'hP~)O עעגצ SD כסםקט "םככ 80 כמסיסככנ

 76 יקמר 061 . מס ו6כמכו 3טת כמרי וממסג'סרסור
 ותפר nhie ע'יסתסהמ עונותי ע) תקג' 4 סיס"6טס'
 : וק') 6גי חלק כי וממעצו חעקס סככי 6)* יזעק כיוט"

 סתורס דסנס )פרם ני6ס וכף 84hS SSpnקמד[19[
 6סר סררך 6ת יותכו מלמדתטקחם'

 דסיפ כנו ים)סו bSn סריכיט נע 5סנ5) כסנקף
 יסכיכע סס מנס סדיגיס )ממתיק 6גחפסגריכיט
 חץ אגיס עמסם )סתנרונו ומכייס הכממיסעמלו
 רש) Sipn 63 שסיס סיס חס - 6ותס לדמשקרק

 סירם כר יחרט 63)סים חסי!וכח תק)). 63סריגים
 יארס )כח נסי כקש ימרס סויניט. 4כומכסתרם
 סרסרם סחט כננס ד6ית6 ת"ו סקרם נסקסו6

 % )סכי6ס סעיקר ס" כר 3סף ימרס חסולעקדם
 : עמן)6 3רמנרס יססכס )פו )ס'סקרוסס

 שסיף רז וט' תמים 6סר סממטסיס ופס :ךוזן
 *תרוסעהל' כסרית סנ6ער ר6סחע)עכק

 סוכרים כ) תספר וכפר שר6) סנ5סווסדירות
 סויגיס משע )מרסס פייס סמססעיס כ)6וי

 אסמיק תקור )6 כעמך ולסיף : פפע6גנגתקיס
 חששיסי6" - כסט נקר6 כרטוסי תמידנמורססו)ך

 4ע9 לנרי*כ סיו סמומן דרכני ססוסט לכלי 6תסכי6ו
 סכייך סס נעוגיס נדיקיס מסיו וסכסי6יס כ"ססר'
 6ת וסכולו ותקע ססע)ו דסייכו ס6)ס ס6ככיס6ת
 סל")6כמפ סוס ס%6תי ו6)ס5ד" סני) 5רוסיסאנ

 כקיוסתו נדו) %ר 4 )מוסיף ככדי פיו )מכרמחויכ"
 שמת ס' נר חסו סעו)מות. כ) ע) הורוטתתסמע
 סדיק 6) שכלילו 6תס זריך סי סקור ר*)6רם
 ע)יהס לספס מסיכו 6וס כסמת 13 6סרסנשר
 סככי6 רסכס %ר כסמך וגטי6 סכשכ והער :ונכוסס
 מירוטו קומר ים כסן כפריכי ועפך יסרה) 6תסוכימ
 מטס סממת מקשר נס )כסלים תקנו דם!") כנמ'ד6ית6
 ~nDh יסגק ינרסנס ס)6 )ס יתריס כך וכמוךקסוניס
 קהם' % גו ים טסכסן מחמת סו6 קסדניס ססכסגיסמס
 רותמך כhnsh") 3 ל" רמרתמי סו6 ו6וריית6יתיר'
 כף ועמך סלכ" וסוכימ טכ דסו6 דרככן כרמרתמ6כיסף
 ם" כס! כפריכי עט כטס סנקר6יס 6דס כלי סססועןר*)
 עם פסועי ססס ועמך חסו : ככסן וקפדליט רתמכיסטס

בכסן
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מן 48*אלימלךמשפפים תעם**8
ODS~nns"hs1hl-י"י":םןב:ך;:ך D_n1S י%גויםך:ט:ךקג יזהי:;: 

 ~ph פס כסכי חירע מלומד כל כגמ' "hrh פיד כמריכי רעמך סעסככ*ל כמרות ומעורכ עם מפסןפוסס

1
 12ה(ג:י~מי7:רטיו: צני:) יי:5 :מו:ן,ן[:י:י2י

thynסי:עיע"ןמימיו ,%לג" :;ף::ךן ~rh 
nP)D 

 ::;: ODShSD מם ב:1%::י
 עב: צצ צץ :חיב: ו ג צין מ:1:יש:צציג %וסיצ ככועל סו6 לכי ע"ס פל גססתרר לסתנ6ות גלצכיס ימיו פל6 כדי ת"ו סכים סוס כסס יס"סל6
 ":ב בין%זן:וגה::ג ג ons :ן7"בךעם",בוביי
 שב2 ג:%ג%:ןובל"" DnhnaaDT)3 שנצו גי צ4
 מתגעי 1 ג2

)oSn 

~hnehW 
p~D: n~wo 

 יין
 ן.ג"הנ .?י) יטיוי,' הית

ID~Sד' :;וק נזי ךושנ ן:ן4:מת;::2 .,;ונג ב גך ביp~s 
 יני "י' ' יינתש "י h)h י נמיהם יזמזם י"" ייי י" י0 ת bk 7"0 '7'י, ע,%0"י,0 י י 1 1

% ת " מ ,עי ינ" י"יי יי" "ן"גךנוייי:'"י::"  "ה " 

 11)) (ן קון נתוך י2:נ "דית וונ. י"ננמ. גמי יתדית יית ס'"י,ינמי : ה" שי'2,"י"

:, .ת,י.ס עמי" ")(0 0ס )נד 7"י ,סר 0קנה'DtD 0 המן 7נ,,ת wl~pa 0ו7ע' ע, זהב.
 נ"::יב נך וישג :: גזמו p)nr :י:%י:ךן.:ךביבב:, ::ט 2י : ך:י בוג:יב:נןךנ" ;ישי::: % . זיןי:1::::ןי, מ""יי 5,ן p~DSD ה" =ה י קי= י.",1, ה," 0,ן ,.:י"י""1.נ"=

 כעתו סמפיס כגשת פל רום יי61 קי1 4* מדריסת פעלת 6 סיס ס6ס : וכמרכו כפו"סר 6שכעיירות

 'מטו ירה י'י 'יש: "ם D)D'nh hS יה ע,י dh) "0.5~ %'י"h5D~ 7 נ"י ,ב"

 )ה,)h~poS 0ש
 נהי געש 0מ0 0'ונ) 0נ",)' ומן )נ.1 מויס 0" נמ0ו0נמי

 ,נ,
 נ"'נ" יורי

 סו" נ: 0שו' פץ ט6 0"מת' נ'",7 710'1' 4"1טנ)
 נקחיש D~h המוץ) 0ו7'ק SD ווו 7נ)

 15 סרס 6יס יכפר כי תש * 6חיסכס סיס" לסש5יטל ב לסמ' ספסרסקרו'
שם
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 448אלימלךמשפפיםטעםושש
 כני ריח ר6ס כמטיס סדות מיס ער ים וס"סכרס
 חק) לסרס סמסעיס סקדוסיס הסיך) חסו ספיןכריס

 מן כ6 ועסו כמ"פ שקים עטם (ס nn1DSI .תשמ*ס
 סיס כרס נקלק" יטלא) ונס - 6חל סרס נקלקס0ף
 כי סכתו' וקמר . 5כ6ות ס' כרסייהודי

~DY 
 6י0

 6'ע סיכער 5דיק 6יס דמיינו וסר)ק' מכעיס)מון
 ושח . יסרך) מס כרס 5צ סטר' ע) 6סכסת)סנות

 ססרנ' סעס כב") ר*) . רנ) % מף) ודלסו כעירם6ת
 ססו' ויכנס טיכער פ" : 6מר כהדס וכעליפעו)
 0) סמיעכ כ) י0)ס כרש ו%טכ הדסו מיטב6מר
 מכונו: ע) סכ3 ויחקז יסקס )0ת י0)ס ומכרסססו'
 ע) טנתעורר סחסד" סתעורר' ע) רש מן 610נ
 נתיכות )*כ כננו טיניס )"כ 3נו סיט סטיקידי

 מסהס נחעורריס ס(ס סימור ועם מכמסס3י6וגצ
 וחסדים מנלעס מסדש מטויס מיס 12 י0רסנם
 מכוסס וסע%ס מם3ס פעמים 0ן לש ~(ס :נוכוסיס
 רפעמים 01DW פן מכעס נקר6 )מס כנמ'כו6יוש6
 סמסדיס כי )כרו נדונות נ61ות DnwS ח% :מצ'נס
 עעע עולס סו6 )כוו מס"ת 56) וסם עעסיססס

 6דס (ס מכעס ממר רכ וטמו56 רכ ספ)תמ6רזיתך : (wSנפרשת
 סס$דיק רסיילו מטיךק דוי 6רס לועריקקד%ס

 : סמסימ כילת לגרוס )פעו) ויכו) סכ) למש)יכול
 סכר Sbinn כנמ' ~hnsh סחן (ס מכעס 6מרוסמ61)
 חס' מזכיות סעכוד 6)6 סמסימ )ימות עוסו כין6ין

 : כני) מסריס 03עו) סיוכ) ~sff סן (סמכעס
 סיסי' פ" תסכנו )6 ערפם נסרסוכסרךיןקך

 )סדם כמ תתם 0)6 כדי נקדו0ס%י)תכס
 : כנ*) 6מר סדס וסול ר*) סקליסס 6) רסאלוטריפס
 מפיס ד6ית6 קותו תסריכו לכ)כ : ורסמיות רנמכסר
 סמר 0) דתפרד כידו ועכירס כירו0)יס olh )ן)6
 סערכיס כין וס) )י)ס ט) ענירומ ע) מכפרס"
 מכמר קרכן 6ק ס)6 )כטורס : סיום עכירותע)
 כיס נס hie ס" 4 6ץ )ז לסט ונס ממוכסכ)6
 מכפר ס" סערכיס כק 0) מתמיד עכירס )ו ס")6
SDתוסר כר6ית6 סו6 סעודן 6ך . טס 0) עבירות 

 סמערכס מעסן %ומ 3סס ס" ססמיטכיססקרוט
 )פנות מת6מ5יס סיו )6 ביות רסס סס" מממסוגמ65
Shמ*ו קר נעומ6ת כ4)ס ולסמקו )סמסי6ו ס6דס 
 ר*) כידו ועכירס לן 63 חסו : %ומס מקוס סו6טוס

 : ככיוס קרי עומלת )יוי כ6ס)6
 ס"  סעטהז מנית וטנק לותו הס4כק )ג"כןזןקן

 סל סימלו ועכשיו עכסר נמכם ס"קיס
o~hעליו מכפר : 

 ס"רכו$ס משנח ס) o~nw נק סנ6 ס6ס 3ניושיתש
 טסק4ס' רסיינו ככ)כ רכו5ס סי' סחטנו וקמרכקלי

 סיס" כלכיפתך (סיר סף סכתוכ וקמר סכ)טרסס
 )סכ)כ מרחוק תסביך . 6כי)ס מנתוך וסנסנרכקדו0ס
 : וכ)) ב)) 36יך יקרכ ו6ל סמערכס עמןכ%

 מ" 1)65גך )סורך תעטס כן סכהוכ לניקורלנחזרר
 כב') סטור גורת )תקן )סעף תרפס06

 65( סנקר6יס )יסרק) חסייס )עורר o5% 6סוכין
 תרסס ר"3 ימים מנעת - ~ס נקופן תעמס 6ויקיסיס
 סעו)ס דסיינו 6מו עם טיסיו מדרנת אתכעס)תקן
 ס0ניע* וכיוס י ממנו מתחתון )עולס 06 סכקר6סע)יון
 : וק') וסכן ס6מ% נמור ימוד סו6 סס )יחתכו

 רזבנשיל4*
 YD )פרס כרקס : 6ש כמ)כ נד
 למס לטכם טעם )ייק ריסמרש

 6כרסס 56) כמסיו וסמ)6כיס כמה כסר )נושסר
 לנמם ונס . כמ)כ כסר הק6 )סס נתן ע"סמכינו
 6מר )ממתין 0)6 מ('5 )נו ממירו ס0כועותכמנ

 )וער וים - ססנס ישח כס% כפת ססישרסנכיכס
 סנ0מיהש 6וכ) מסמיק וע"י לרסמית רוש נסרכי

 עיר . סע)יוניס מעולמות סטסעות סוף סו6כימודיס
 סססעס דסיינו מ)נ נעמס 6כי)% כ6כי)חוסירק כן כנו מ)כ ונעמס לעכר רס כ06ס ח~*)ס6מרו
 סימור לעסות כס ככו סיין וסממת : מ3כ ע"סנקרץ
 כר כמ% כסר 63כו) ס)6 סה"ת מוס )כןלמטס
 6% . מרמסס מס עס )מעלס טסיך עם )ערכט)6
 נסיר 6עהי סים% )עסות כזס טכמ סם)6רטק

 דוק6 )ס6וכ 5ריכין bS PD סכן )מע4 כש3עעס
 פיעור סתתנה כ)6 נייחס 6מר )6כ% ס0כועותכחנ 3י מסתירו ססעס וגס : כמ)כ כסר 6כ)ו )כןמ)מע3'

 מר6יס וקלו סקדוס' תורס מתן מעת סו6מממח60(
 . סתור עיי מנת שעת סמ)6כיס וונוס שכוע5נגיגו
 סערי וסקס נשי לריק פריך סססעות )סעו) 06רק

 כ) 6כ) . כימיים ס0פעומ יסעו) כימוויססכילתו
 כנוי רך סו6 ועריק כלדנותיו סקס Ph 60דס(מן

 6ק 6ס נירק% תמרס ולמעמיס תמקלמעמיס
 ת*ם - ימיים לעסות קדוסיס כמעקת 4)ךר6ר'
 (מן כ) פ" %6 כמלכ נדי תכ0) )6סכחוכ

~nhD דסיינו לכס) )ך לסור כנוי כ5וקותז ומזרך 
 * ימאיס עש סע)יתש מעולמית סססשת)ממטיך

 )עו)עות גנם 6ש . כל) )סטפעס לנס כמ"כמסו
 ס6מצז תסו . ממחתת לעומם 06 סלקר6סעיוניס

 סיס" ירכו כ3 טיכוס) עד כיסו) פריך)6כי)ן כנמר 0)6 רסמ6ג) שא' 06רס (SIP ררךנח*)
 כידי פנסנקרץ כלדש ננמר )6 הערקן ~ovh כן וכמו )6כי)ןרוצי

 סערתן מממת ססו6 (מן כ)
 6%0 כק ר4ל דרך ש*) וימרו : ונמר )כשילרז

חסו י הימאיס נעסוק כף) יר' Wb כיסויכממרינת
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 סו %48שלימלךמשפשרם נועם&@
 ממט )מוערים ירח עמס סכתונ סקטוררירתך

 6ותיוח סו6 ירמ ס6ותיות : מצוקוידע
 5דיקיס כמינות כ' כר6 כ"ס סססי"ת דסייגוריח
 עליוכיס 3עו)ננות ר"ל לננועדיס ריח טגוחן כדיקים

 וים לעיל ננקוננות ככננ' כננכו"ר גנועריססגקר6
 )גנע)ס סססעות טגותן טסט כסס סגקר6סדיק
 6ור ולותגח למפס סמ6ירס מסמס כמווכמפס
 סורס יודע סו6 סי' מכוליו ידע סוס ס5דיק)וכגס
 3מפס יכר טכ) ע)יוגיס כפולות )ניפלס יכרכ)

 : וק"ל וסכן למעלס סורס 4ים

 % הרומה מרששת%

 ס5דיק דסגס )יגריסו : )סמי )י s"r סיס"י תרומה ליוימחו
 )ננקום )כו "ת וננגוכ )ממס נתורם עוסקוע"י
 3סורסס סדיגיס 6ת tb~m נגריס סו6 זס ע"יכ"ס

 חסו - וחסדים רחמים סוע) ומננעץ טסוממתיקם
 טע"י סתויי 6ת וילמדו מיקמו ר") תרוסס 5יויקחו
 )מע3' סדיגי' 6ת סיע3ו כסייגו תרומ' )י ירימוזס

 טרט"י ר") )סמי )י 1") ססרס"י וגס .)סמתיקס
S~rסק6י מרמז SD סקכ"ס ס) סבותיו סי6 מתורס 

 דסייגו )סנני קותי )ממסיך לסמי סתורס 6תותלמדו
 קותי לממסן )סנני )י חסו : סמומי ססי6)מורתי
 סדיגיס סננתקת תסס) סתור' 611ח לתורתילסמי

 63)סיס h~ph סמע"ס רוד ס6מר ולסו .כסורסס
 6סר סע)יון עולס סו6 עניון ד6)קיס כו'עניון
 5ריך 6ותס סמגנתיק וס5דיק : סדיגיס סימלתמאס

 6קר6 סמע"ס רוד והמר ' כסורסס טס3סמחיקס
 כסורסס סס סדיגיס ננמתיק סאלי י"3 ענית)פסיס
 געסי' ושננילן ר"ל 63) : עלון 36סיססגקר6
 עלי נומר : סיום כ) Sh רקד כס"ס וחסדרחמיס
 האי וננמר )מפס 6)י מחסד כ6 ממילה 161ר")

 סו6 ויום יום נכ) ס5ייקיסגס י4יכמרש4*ך : וק") וסכן וסבסדסרממיס
 - לעוגם לסטסיע יותר סססעו'מרכס

 מפיין מרסון יכיע 6וננר יכיס )יוס יוס סי'חסו
 . ויותר יותר סננססיע סטסעתו גוכע יוס סככ)סגוכע
 ע"ס הגילו דכ6כרס' נו' תמימים ימי ס' יודעחסו
 6יך והסנין 6תס הלסיס יר6 כי יגעתי עתםגימר
 מסמע ידעתי עתס כ"ס סכורה 56) קומרסידך
 מתכסנ כסס5ריק סוט סעודן 6ך ח)י)ס קךיסו3ה

 ועכודתו קדומתו מכיה סוrh 6' רסיס יגיסכקיוטתו
 הכרסס סגתגסס 6חר ולכן - כ"ס סגור* עד)מע)'
 ר"ל ידעתי עתס ססי"ת 6ננר גסיסות כמסרהע"ס
'SDnמון ידיעס גקר6 חס 16 )ננע)' קדומתך( 

 תמימים ימי ס' יויע חסו . כ"ס ככורך מננטוזיכור
 עו)יס סתמינניס ס5דיקיס ס) ויוס יוס כ)סי'

 ססססעות ס5יגורות וננתקכיס כ"ס סכורך עד)מע)'
 מתקן נ"כ סו6 6(י כננותס לדיק עור סיקוסוהחר

 ס5ויקיס ע) נוסף עוד סססעות ושננסיךס5יגורות
 ס5דיקיס וסעדו סתיקגו מס דסייגוסר6סוגיס
 סו6 הח"כ סכ6 לריק וכ) לעד קיימתסר"סוגיס
 וגח)תס חסו . סר6סוגיס תקון ע) תיקוןמוסיף
 )עולס : לעולס ננוריסיס פסס ירוטתסדסייגו
 תעלו ס6תס ע"י ר"ל תרומ' )י ויקחו וזסו .תסיס
 . מגוס סנני עד 36י סקודס עכודתכסותגכיסו
 : סססעות דסייגו תרומ' תקחו ;ס ע"י )סמי )יחסו
 תנרמו ועכויתכס מעסיכם הע"י לכד (ס1)6

 )כו ידמו 6סר 6יס כ) מ6ת הנס 636 .סלסלות
 סקורם ונדיק 5דיק 6יס ננכ) נס סי' תרוננתיתקחו
 : וק") )יסרק) סססעתי רסייגו תרומתי נ"כ תקחו)כס

 ע"ס סמקך רדוד פרופ' )י ויקחו י4ינמרש4יר
 מקוד ס' ננעטיך נדקו מס6ננר

 מיני כ' יס דסגס ססי' י") - מחסנותיךעננקו
 פונים כמעטים ססס מעוכר 5דיק יס דסייגו5דיקיס
 )ננדרינות סניפ )6 ועדיין כנוסו כטרוחועוכרות
 ויתענן יתכרך ככורך נננור כרכקותממסכות
 תיקון נורם סו6 סוס וס5ויק - ספסור'כמחסכתו
 סכם כידו 6ין טדיין 6כ) וספסור' סקדוס'ססכיג'
 סיכוק לדיק ויה : )עולס פונות סטסעות)סססיע
 כלי ודכקות תנויד קרוסות כננמסכות יתברךנכורך
 נרתות סססעו' נורס סו6 סוס סליקסססק
 סדרנות ר"3 ס' מעסיך נדרו מס חסו .)עורס
 עמקו מ6ד . פוכיס כמעסיס סעוסקיסס5דיקי'

 (ס כנומטכות ססוכד סנ"3 )5דיק רם(ננחסכותיך
 . ימ65נו מי עננוקעננוק

 רסייגו חס5יסס )כ) דרוסים ס' מעס' נדו)יסךוףןך
 נדו)יס סס וסברות וסתורי עוכיססמעסי'

 6ותס )ירוט יכו) סס5דיק 6)6 עוך 1)6 :ננקוד
 וכרכות סססעות )סס )נרום 6דס כני חסרי)כ3

 רמז )סנני ;") פרס"י תרומ' )י ויקמו ווסו -ופוכות
 ונורם" פוכיס כמעטים סעוכדיס ס5דיקיס)קורנת
 ידכגו 6סר 6יס כ3 מ6ח . סקדוס' ססכיג'סערות
 )כו 6ת סמגדכ ס5ויק קותו ידי ע3 6כ) ר"))כו
 ידי ע) )סריס D~h ומגדי כשמסכותיו כ) ננכ)ככ)
 רסיילו תרומתי 6ת תקמו רסייכו סכ) תקחוס5ריק
 סספעות )כס סססי' ו6ת ע) נוסף ונס :קדומתי

 תקחו ריסון ענין ע) מוסיף וי"ו ועת חסו . ידוע)
 וכסף וסכ onhn תקחו 6סר ת6ת נס תרוננתי6ת

י וק"): ופוכות כרכות נדקות סספעות דמיינווגחוסת
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