
 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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 פ44אלימק=תףומה נועףוים
 כפסוק )דקדק דיט ס', מעסז ניל מס יאמרושר

 טוסם הכגי וכו' )כנהור סמןסימר
 )6י(ס מ6)ו דיר כ) מפסוק מסרס וגמ65)הסוד
 וסיגו סכתוכ סתס וכסף (סכ ולנכי נטיס מסזורך
 דדרסו מפגין 6ך . כ6יס סס זורך or~Sמסרס
 ככ) וסי כוי )כנך ככ) ההסיך ס' 6ת והסכתמ(")
 מממך ככ3 כפירוט 6גנר )6 )ננס )דקדק ויםממוגך
 סקיוס' ססתור' 6ך מקודך )כתוי סכתוכ סילםוהמס
 רמנניו כרוכ ססי"ת דסגס 6חר דכר עוד )גורמוס
 תסכ מכסף כעוס"ז ק5ת )סגות רמות )גוגתן

 מ6ד ננקד )(סר נדו) סימור יריך 3(ס 6ך)5ורכילו
 )דכריגו רם( ממונך ככ) מ(") וסירסו מהורךככ) )כתוי סכתוכ פסיפס ולסו ' כלענוגו כטורס)סתגסנ
 )ירי כסס יכ6 ם63 ותמוגו לנווך מקוד היוסרסג")
 ס)6 כממסכותיו )ענמק ס6דס וגריך מ"ותקלס
 ככסף ג6מר )6 ולכן . ועול עו) סוס כממתוימ65
 כגי )סגות נ"כ רטות וגיתן ררננ( 5ורך 63י(סו(סכ

 . )5ורכיסס כננמוגס ק5ת6וס
 ועסקי כעגיגי סי' ננסי כף לועסיך נר3ו מסוזהו

 ננמסכותיך עננקו מקורך ככ3 כסס טג6ננרננמוגו
 )קיים כסס יכת) ס63 כמחסכותיו כסס )עמוק5ריך

 : וק") מליך ככ)גסס
 כעכדיס ונסיו 36 כננמגס י6ית6 י4שממרט4שך

 פרס 3קכ) ע"מ סרכ 6תסננמננסיס
 דסגס ויק סלמון כס) ע) 3דקרק וים : וכוי6)6
 )עכור ס)D~h 6 וננטמר כננ5ות מטס מעונךס5דיק
 )עסותם 6מרי' ומסדר ק3ס גניוס 6י(ס SDב"ו

 6) כסמ5ות סיכה (ו נמדרינ' היגו 6כ)כתקגס
סדכקו'

 סכור"
 3(ס ית' 36יו נדון וממקות כ"ס

 ים 6כ) - 3פוס"נ נגנו) )תעלוס )הסות 13 יםס5ייק
 ע"י D~h וננדכק עסורות כננחסכות מעוכרנדיק
 ורולס ניול וחטקות כדכקות כ"ס ככורךסמ5ו'
 תעגוני ננוסך סו6 סוס ס5ןיק יתכרך רוממותוחסיד
 וגס : געוס"( ססכיל' מזיו גסגס כ6)ו 6)יועוס"כ
 תעגוני 3ו ים כי עוס"כ )תעכוני מגסס 6יגוס5דיק
  עוקמך טכרכו ככרכות ד6ית6 וגסו : כעוס"(עוס"כ
 סתסי' 5ייק כ"כ טתסי' סת(כס ר") כהייךתר6ס

 כחייך: עוס"כ תעלוני )ך תסיס ו6ז תמירכרכיקות
 סמסמטין כעכריס חסיו 6) סמסגס סי' :ךךון

 סייגו כעוס"כ סרס 3קכ) ע"מ סרכ6ת
 ר") כוי כעכויס סיו 636 סכר )תפקוססמ5סיס
 פסעת מיו מסכר )כס מתני' 5ויקיס כ"כסתסיו
 סמכות ע"י טתדכקות דסייגו כג"3 סמ5ויעשיית

 : )כס סתענונ 6תתננ~כו

 כעוס"( סכינתי מזיו ר")טת(כו)סגות תרוננ' )י ויקחו :ךריי
 )ממי )י ויקחו תסו . מעוס"נ וססרם' תרומם כמווזמו

 56)יכס ג"ס סכורה הת ותמטיכו טתקשדסייכו
 ס(וכי סו6 גני סכתונ וננסרם - סכינתו מוץותסגו
 סיס מכ) רסיסו מדור 6גי מי ו36 (ו מדרינ'6)
 סכורה 6ת העמר )כן סלוכ דסייגו 3כו ידכגו6סר
 תקמו כ"ס סכורך ודפיקות עסורות כמחסכותכ"ס

 : וק") תרומתי6ת
 )סוס כטרו5' ס5ריק דסגס תרוננ' )י ויקחו יאפראו

 כממתמי) 6,י ספוק 6חס 16 תור'6י('
 מספורם מסירוס )ו וכ6 כפורסו מגעגע סו6)ריר
 6ת ומכדכ מכירו לדיק 6) כטננדכר ווקף הסוסקו
 מססורסו למסק פינו רכורו rh' 6)יו מסננות)כו
 סכקרוטס יכר כ) כי גנטורסו מסיי )מסוךויכו)
 מסד"כ )ננקכ) )סססיע ולוקכן דכר )סיות5ר"ך

 דכורו 6(י )סמוע )כו יותן 6ין וחכירו )וכרכטרו5ס
 ס6תס סתרומס ר") תרומס )י ויקמו וזסו .נמסק
 רסיעו קטמי )י תקחו סע3יון מערס ססירוםמרימים
 )סריס תוכנו 6תס קימתי סכתונ וינזר :עמס
 סייגו )כו ידפנו 6טר 6ים כ3 מ6ח מעליון מעולסספ"

 : S~p1 לגמוע )כו גדכ 6טר ס5ריק 6)כסתדכרו

 דסגס )סרס כרקס כו' 0עיסע5י ארוןועשו
 ימ( oe וממגורס וססו)חןסקרון

 דע"י חי' ע) רננ( סקרון דסייגו ולזווגי חי' כגיע3
 ו6תס כמ"פ 3עו3ס חיים גננסכי' סקדוסססחורם
 וממעמן : סיום כעכס מייס 6)סיכס נס'סוכקיס
 וגגי מי' כנמ' ו6ית6 : מזוגי ע) רם( ננמי)6סוט
 זים : (hSrn 6)6 נני3ת6 ת)י' כזכותך )6וומזוגי
 לאסון זכותה גקר6יס סמו) דימי כך ספירות)ומר
 נ6ססק)רי' נסס רו6ס סס5דיק מחמת hlkt1(כוכית
 ק5ת וגנחי5ס ח5י5ס כעין ססו6 סייגו מ6ירסס6יגס

 hSrn גקר6 קודם מכת יום קדומת 6נ) .סמססקת
 ומס סויות נ ע"ח כנימי וסוף עניון O)1Dדסו6
 ס5ריק וע"י : קודם סכת 0) סעודות סקסכלנד
 e("S סויות סכם ע"י דסייגו סכ") סס03 6תנזננסיך
 סכסכת ומזוגי וכלי חי' ממסיך סוhirn 6 כנימ'טסם
 כ6ספק)רי' ר61ס וכקטו רכס כקרו0ס כ6 ס5ריקקודס

 : ננהו חולן דכר סביןמ6ירס
 ססו6 ען גקר6 יס5ךיק סעיס ע5י ברוןרוסקך

 ופירס"י ען כס סיס כמ"מ סהיס כעןיכוק
 )מ)6כיס בע"ס הכרסס ס6מר חסו : כסר 6רס("3

 6ו ומטם 6ותס סר6ס דסייגו מען תחתוססעגו
 . ;סירם"י פרכייס ססש 6ו גמורים 5דיקיסססס
 נדו)יס 5דיקיס 6תס עיכי רבות )פי )ססוהמר

 תמת'וס0עגו
tDk סמייס ען סייגו : 

 וימתקו )מתוק מר גססך ס5דיק ע"י ר") עו ס' ויורמורוןקן
 ממס ס5דיקיס סכתוכ ובמר : 6ותס עסמחיקממיס

נקר6יס
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מח ב44~לימלףתףומחנועםלג[
 שצי טופס פונס סקס ל"ת תפיס עףיקרנים
 עיקר ירקו ומס )עו3ס סב) ממסיכים סססשיכו

 : כשרסספיסע*
 תשומי מיס מרוכ' כנמ' ד6ית6 פרכו ושיוהמתים

 )קמר זריך דס5ריק סי' וכף ממדתכס3
 ס5ריך שיינו כתמתמים סע)יתיס סעו)מו'שיימר
 ד' ססס וכ"מ כ"ס סוי' זנותיות ף וותקן)עכור
n1DSIDמכע' סו6 דסיו"ר סמכמ' 6) מניע עד 
 . יו"ד ט3 קולו טסו6 סמנויטי פקס פד יעמסוממס
 רססי"ת וכו' )מס' ע)יוגיס רזייתי מסור OSIDךךך[ך

 עומס וס5ריק מקין ים 0עו3ס 673כ"ס
 )כפ) סרו5ס רס5דיק ph עולס מים רסייגוכסימך
 סמכננס ער סינר קותו כסכיך זריך ו)סעו3 רכר6תס
 וסמכמ' פפמיס כמס כתכתי כלסר שין לעס'ופס
 - - תמ65מקין

 עויינות סייגו )ננפ' ע)יוגיס חסו .
 מעלס סו6 וסתחתוכיס )מט' ממסיך 50ריקסע)יוגיס
 )י' 6מר - כלמד 6ותס %ימל )קמר )מע)'6ותס
 )סיות olh כ) 5ריך ,ס פ" רטיה כיור עולסכגי

 סוע) מס5דיק סייגו כף מרוכס וגסו . כךפנודתו
 ט3וס לפוסס ט" (SD מספני ז6ת נמרספרכס
 דסייגו כס3 01יילו . ותחתוגיס ע)יוליס נעשקותויחוד

 רכים סם סעודיות מרוכס (0 . ותחתוכיסספ)יוגיס
 כן )סעו) יכו) דכר 6חס וע"י . וחכ)ית TP 6יןעד
 טעוכר סייגו 6לכע' תסלימי ממרח כ6 זסמגס
 . סוי' 16חיות וי ססס סעו3ננומ 6יכע'ומתקן
 ס5דיק סעו)ס יו"ד ט) קווו מממיסי עומס סו6ומממס
 : )6מד סעו)ננות כ) מיחד סו6 ועי"( כב") סחכננ'פו

 נוסיו מנוגס דכר 6דס h~5P 6) מ(") ט6מרור1דוך
 סניעגי )מכל" ו6ננר כף כסגי מרידסכי

 נוחריו נדקו ס3פ6ס סנכ סניעני לירך וקמרכס%
 סניפכי מכסן וכרי )כ6ור' וסגם : מסו) ממז1מ65ו
 יו5י6 6) כ)) מוס נווכם דלין נורך ))6 סו6כסו)
 כסו) סניעלי סכסן רכלי זמו רגריגו וגפי - כו'רכל

 וכר מו65 טווינו (רח סכסן כמעקות מ(")וסס)יגו
 %עטומ ע5מו וכקרם )פסר יכ% סעי"( מסיוסכור
 ס6מר רגמו וחס וכמתוניס ע)יוגיס כעוקמותישר

 : כג") כס% (1 )מע)'סניפיי
 כנסח )מכש ססניעו רסייגו מכננים סגוך11קך

 עוקשת כ' 1מר כלטכס סע5ו סססמטג'
 . סמסגסחסו

 כ) ע3 שול יחס כף תמיד שנרי ס' אוישתחו
 * עיניו גנך כיס כא" ססס )5ייר מיטרק)6ק

 כ"ס סו" ססס 6ת ומתקן סעוכד סט)ס ס5דיק6ך
 53ייר 5רע4 וטין פירו ננד NDID תמל hYnnשי
 סייגו ס' סוימי ע"ס סמנך דוך ס6מר חסו :סגד

 חמי ססו6 עד כרס סף ס"ס 6מ שקנילשפמי

 יצרן גקר6 דמכנמ 6מופ כ) מימילי כי * שיגי)גנר
 ימין סו6 שרוס ירריס )סחכיס סרו5סכד6ית6
 סגקר6 מכמ' ננדרינת Sb סכלתי עתם ס6גנרוסייגו
 עי"( וכפח יסכון נסרי qh 6מופ כ3ימין
 סעו)שת )יחר כתורתם סירקו דסייגו 6מתיסך1וקך

 כסוכות למות יסיירו וסתחתוגיססע)יוג"
 61) ם" ום5י עליון ועמס תחתון עלס למותכ'

 ימסוכ 636 כראוי סכ) וסע) סעס' ס5דיקימטונ
 )ספון )ו סיט מס מק5מ סייגו ח5י 6)6 ספ3ט)6
 סמקסרוחו סיילו ארכו : סכיע' כמדת עצמוטיחויק
 וחלי ו6מ' . שורה istns ננננפ' סע%ננותומשייהרו
 ככ3 עוס"ז על ממטיך ססו6 ססססע' סייגורמכו
 %16 ואסית י כנ") מ5י נ"צ יחסון עו)ס ט)רמכו
 סמעשריס עומןיס טיפיס ע5י כנמ' ד6ית6 פטור(סג

 ען גקר6 דס5ריק כך מסירוס )ומר גוכ) :5פויסס
 ומוסקים ע5סיס ס0ס מס כ) 6ת מענניןיס ומסכנ")
 ע) מעמיויס סס ורממיס סססעס )עו)ס)סע%
onl~pתאמר סמ6 : ותסוקחס כרכריסס יקום סכן 
 סו6 כך )6 תאמר טננ6 סי' . ומכויס סכרם6כד
 . עומדים מפיס ע5י ת"3 נפ) ומכויס סנרם כ)מאיקס
 מטפפי לעמסיך סמ5ס' ס5דיק דסייגו ו5סיתהסו
OSIDS'מעסיך טיס" וכרור 5)% כ"כ 5סיותו יסי 
 - נדחס וכמסרי כמיתר סיסי' מסור . )סרגס'(סכ
 סיס" רסייכו ת5סנו ונגכחון מכית ואמר יפט'ואיך
 כרכ' )סכיך ונוף CD~I כ)כ מ5סס טיס" ככרותוכו
OSIDS. סו6 כסורח סי' אסור (0נ כפורת ועסית 
 כתטוכ' חמיי )סיות 5ריך ס5ייק דסייגו כסרס3סון

 תרי" ססתטוכ' וסייע תסור (0כ : שכסרתטסתטוכס
 סגי ועטית - סינ סוס כגי נד0% כלרג' סרסכ)כ

 קרום' כמרככם ר6ס סגכי6 יח(ק6) דסנס -כרוכים
 )כרוכ ומסכו רממיס וכיקט וכו' ננססמ6) מטולסגי
 חסו . )רממיס מוין וסייגו מלנור געסס קפינורס6ין
 תעמס מקסם : כרכיל כתרנומו כרוכים סניועטית
on~hכחרט' נוסך 6ת סתסכר מקסם ע"י דסייגו 
 לח"כ סמררנ' 6) תכ6 וס ע"י כג") כתטוכינמורס
 )רממ" ססמ6) רסייפ סריגים 6ת )ספוךסתוכ)
 כרוכ ועסה - וסיעו וסוכקות 0ת3סכות ע"י)ינגין
 טתסעו) גמם מק5ס 6מד וכרוב נמס נוק5'6מד
 סדעיס סס סטמ6) דנם ק5ס ועד ננק5' רממיסטיסי'
 נק סג*). כ) 51DDS תוכ) וכמס )רמנניס.יתמסכו
 וסייגו סכרוכיס 6ת תעסו סתסוכ' דסייג01כפורת
 סורחי סכרוכיס גסיו . ק5ותיו סגי ע)סרממיס
 כגטים סורסיס ימיו סנדו)יס סרחמיס סי'כגסים
 שמוסף ע)יסס ככיסיס' סוככים )סיות יסרך)ע3

 סכסורוו ע) . כרכ' )סס ו)סטפיע דין מכ)ע)יסס
 כף5 סדכקות Sh סת63 0"ח סמורנ'וסייף

ולפיעל
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 ' סתטונ' סייכו סכפורת מן )מעלס סו6 סכ)ותפעול

 ממסיך מע"י סו6 ססו)חן סי' סיטים ע5י סולחןועסית
 ו5סית 6כי)תך דסייכו סטו)חן 6ת ותעם' מזוגיס5ויק
 ננמסכות רק חת ננממכות כלי סיסי' עמור וסכקותו

 כ) מיסי' סי' סכיכ (סב (ר 13 ועטית 'עסורוח

 רק )סגלתך תכוין 1)6 כעיניך (ר 6כי)תךסיכוי
 כנמרץ ר6ית6 טופח מסברת )1 ועמית . טמיס)ככור
 מנוגס וסלים ננכוסס טניס סגי חכם תאמיי ס)סיחן
 : נננחת וטבעתו ננוגמיס ומכוסות מקערותסע)יו
 סס)ים סייגו עסמ בנלסון סו6 טוסמ כ6ן ססי'חסו
 )ו סכיכ יסי' )6כו) רטות )ך טגיתן מנוכסססו6
 כלי טמורות כמחסכות D~h טיסניר וסייגומסברת
 (סנ ענעות 6רכע )1 ועסיס . עלזנו סלת כובתסוס
 ר6מריכן ע"ר )ססכיגס קירוסין ענעת סו6טבעת

 סו)חכך 6ת סתקרס וסייגו וכו' )פולס )יו6רטחיך
 ע) : שכעות 6רכט סייגו כ"ס סוי' אותיותכ6רכע
 גקרolhn 6 פי' רנ)יו )6רכע 6טר סס6ות6רנע
 ואריך רנ)יס ארגע מסככת סי6 וסכסמ' סתיסמסלך
 סיריך "כילתו )כסגנ' ומוס ווננס יסי' ס63ס6דס
 SD וסקדוס' ססכיג' ולסערות ו)סתעסר)סתקרס
 פי' רנ)יו )6רכע יעטס סג") כ) 6סר ונסו -סו)מכו
 6רכע מסלך ססי6 )כסמי רוננס יסי' hSnכסכי)
 ומסממיך כאכיפתו סקדוסיס סכי5ו5ות )סו5י6 רקרנ)יס

 סנמ' ס" חסו . פויס ופרגסס מזוגי )עולסו)סטסיע
 )עי) כג(כר מקרוסין ענעת סייגו ננכמוןועכעתו

 .וק")

 כתיכ. ומכס )ומר ים )נגסכן סקיטים6תרעשית
 וג") כתוכם וסכנתי מקוס )יועסו

 סתור' נודות עסרס כסקס דה"י ככרייתךד6ית6
 ננח(יק כס6דס נדרסת סי6 סתור' עיקר ור") .נדרסת
 161 כולס וכן כו' רחום סו6 ננס מדות עסרסכטקס
 ננימטרי6 ומקדם . עולמות ככ) גררמק ס)ומדתורתו
 עגמו מחזיק (:olbt ור") - כ)י )מון סו6 ומרסמדת

 6( יעם נגנם מכ) עקמו ו)סננור סוכותכממדות
 כ"כ ר") ככיסו") ספי' ו(סו . )ססכיג' מרככםסו6
 כאותיות מתח)סין כקו"ף טכ"ף כקו"ף ק"כ כננוסו6
 )ו וי גגי חניג6 סמ5יגו כמו מרס סו6 וקכני"כק
 ר") יכו) ממדות ע"י דסייגו כ"כ ור") חרוכיןכקנ
 ומסנגר כסס שלננו ממזיק olbn טונות סננדותע"י
D~hמעולס כוס )סכון סקכ"ס יכו) רעות ננחרת 
 )י ופחו ו(סו : )ססכיגי ננרככס ססו6 ע"ירסיילו
 כתוכס ס6מכון כדי כמרות 6"ע סתתקגו ר")מקרס
 מדות רכ) סקר מדת סו6 רעות סננוות ע3ורקם
 קננת כמרת D~h וכסימ(יק 6:נת מדת גנך מסרעות
 נננני)6 6(י תכ)יתס עד סקר ננקדת ט5ננוויסכר

 ממדת עלמו ומסכר טונות כנזרות D"h מחזיקסו6
 'רשת

 סו6 קרס ס6ותיות ור") )מסכן קרטיםועמיתרואתן
 סקר ממות ע5ננך סתם3ר וסייכו סקרכותיות

 סו6 קרס כננו מיסוך נננדת עלמך ו)ח(ק תכ)ית'עד
 )מסכן קרי  עלפך סחעסס פר סקר  "וחיותמיסך
 %פות פסר : כ"ל  לססכילס פרככ'  סתס"יסייגו
 רלר  מסוה  qh  ,רוך  מסוי סרלר  ר"ל סקרםקורך
 רוחב 6כ)  16רך  כסס לו  לקרום  יכול  q~p לוסטין
 : רוחכ סו6 כננס )ומר ואריך סוף )ו סים רכרסו6
 לרלר  רסיילו מקרט קורך אוננות עמר כ6ן ססי'וזהו

 סוף )1  ס6ין רוחני כרכר וסוך  סוף  ליסיין
  ס)ימות נהמות הוחס טתפכוד תרסס הורךונקרץ
 סקרס רומנ 6גנס וחלי ו6גנס .  פולפופ פסרנכל
 וגקרq1D 6 13 סיט רכר  שסוי סנסנני כרכריר")
 כהמות סתשס' תר6' מרוככי סדכר )נכי רומינסס
 hSnn ט)6 תר6' נסמי ס6ר 16 ותותר  טתיללח65יס
 ריח% סיתר  לקרס ירות  שתי : כס)יננותתויותיך
 י6ית6 וג") לירז:  יחלפורו  lh)S סל%  פי  הטרילגפ'
 תקמור ונננ65 גנעסס קיוי סננכי6 ת)ננוך נדו)כנמ'
 6נו 6ס וכעו"ס( - נועמס )ירי ע"י כסכה נדוקסו6
 תורתו oh )מכמין יכולים 6גו 6ין סכומך )6דסרו6יס
 געסס סננעם' רוו ועיקר מעט' )ירי )סכיניומוכסר
 ניכו ותאמיו )כ6ן  סל% נוי הטרי תסו ' סידע"י

 . פפס' לירי  סלילו  ססחלפירדסייגו

 רסוס 1nho  לסרס ירות  צתי )פוס יטועבן"ן
 וסלקל  יפין יד  ינות נסתי  סברסלכרה

 )סטננ6) 16 )סיננין oh סכחיר' )6דס )סריגותכרי
  י5ריס כסלי  לפכור  Shnca ע) סיננין )סנכירונס

 : סיננין תחת סספ6))מכניס
 6חותס  Sh  %ים מטו)כות ס6חר )קרם  ירות  טחיוז"ש

  לסכר 16 כס )סחייק רו5' ס6תס 6חת מרסר"3
 כסלי  ולפכור  Shnn ניד נס  6ותס לספניה תרי%זהי
 סכתול  סיפר ע"ד 6חותס 36 6סס ננסו)כות 'יוריך
  הסס כננו כיגיסס שוס ויסי' 6תו ים)יס  לויניונס

 : המות'ה)

 לנכס לפסת סרם  שריס כו'לרסיסר32שירן
  מקס מפוסס  מהדס דסלס פי' :תיפלס

 כתקכס טיעסגס 4ש דסייכו כחיגות כסגי )עסותם5ריך
 h~ns ו)6  פוג  טיפסס עיננו טיסננוי וסננוכס)כתס

 . ח"ו מט6 61חס סני' מוס נסמ5וס יסי'ט)6
 קרם  פסריס יעפר  כפל  פטר כסס נקר6'וסנו15'
 דסייגו . פטר סענניס כסני סננ5ו' התעכס דסייגותעמס
  סתספור ר") ננד )הון סו6 דגנכ ר"3 תיננג' ננכס)ס6ת
  סתלברות מסי% רופס רסיילו תיפלס לבל פפ,תפלויך

מתימן
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 מם 448אלימיךתרומה נועםישם
 עלמך ותסנגר חכננ0 ט) רנו( סו6 דתיננןסתינון
 6ותס ותטפס סננ15' סתננדות ד0ו6 סייסננכ)

 : וק") סם)יננותנתכלית

 קניות ולס כו' קניות מננס כו' סמוכם 6תועשית
 וג6ננר רכוע כ6ן ג6ננר (") סרס"יקונתו

 כו' כלירכו סגיס סי נכסו )סלן מס רכוענסגימי
 ' ו)ננע3' סונכ ננססת קומתו גוננות ס5ס מקיים 6גיומס

'~lh)S("ימו כולו סמוכם ס) נכסו כמסוק )סרס ס 
 סכהונ מ(כיר חיגו LIDi1 סקרנות OD חננות עסר'סי'
 דסתור' וג"3 : מססוננ סקומס ס) רננות סלטרק

 6סר ס' דרכי )רעת ס6)ס כדוריס )גו רננו'סקדוטס
 ס6דננ' SD קיינניס 6כמכו 6סר סינניס כ) כס))ך
 עכורת סתמ)ת ועיקר יסוך onh 3ו סי' סננ(כחדסגס
 ד6נוס ' 6מס יסוו )עסות ס6דס 5ריך כ"ססנוריו
 סיוף כן כמו וכוי טוס כס 61ין יחיוי דגרסי6

 )ע5מוידי סתכוודות 5ריך ית"ט ענויתוכסתח)ת
 כסס )0יוי ננעסיו ככ3 6"ע )5ננ5ס סיריךדסייגו
 כי כ"6 כסגי כסס )סרוגות ס)6 ס' עס )כתסחט
 6ת נעטותו ונ16ת מגיות )ירי כסס S(h יכו)כק)

1'CDD6סר טוכך רכ מס ע"ס סמלך דוד ועם : ננסי 
 סקרת 6סר ס6רס טס חסדך נדלו ננס סי' )יר6יךלסגת
 ס' עס )כת כס5כע ע5גמ 6ת מלסין )סיות סקרןע)
 : 1נ16ת סגי' ola כני עוכ רכ )פיות יכו) (0וע"י

 מ)6 כ"ס ססי"ת וסגם סי' 3סמ165 ס' דרסוןזףןך
 וכסע)ס . מיג" מנוי 6תר )ית ככורו 60רןכ)

 יריך סי' )כרוגניו )סטיכ סעו)ס 6ת )כר61 ית'כר5וגו
 נרו6יו 6ת h'5neS מקוס )סגות כוי עימו)5מ5ס
 ס' ורפו חסו ' עינגו 53ננ5ס ס6דס 5ריך כןכנע

 ע"י ססמ5י6ך כננו כסננ65ו (ס כינוסן ר")כסמ65ו
 ונס כג"): ית"ס קותו )דרוס עלמך ת5גנ5ס כ!5מ15ס
 נגכסו סמ(כמ ~OSD ובחר עולס יסוד לדיק יסוו בננסרני;

 כקומו נניד ס6דס דסנס רם( . ססונכ סי' בננותממסם
 רוממוחו  למסיכ ית' כירידתו ע5נע )סת3כס דריךמננטתו
 סו6  6יך  פ5פותו  טפלות  ולראות  ולחסוכ  ימלרךהנרולחו
 ' )מסר וסוסו לעפר יסודו ס6ומס מן עפר וגנגסטס)

 רמן סי6 דסמגור' ססו3מן גוכם סמגור' ו6ת רמ(חסו
 סוף  וסטילמן ית"ס Sh ורוממות סע)יוגיס63ורות
 דסייגו (ס ננו) (0 )סיות ויריך סנסנניות n~lnDSרפו

 1D5D וסס)ות וגדלתו נ"מ 6) רוממות יחר  סליסם)מסוכ
 יעם' (ס וכ) ססו3מן נוכח מגורס חסו .ונריטותו
 ככ5 וימטוכ ימ(ור ויוס יום ככ) כן ויתגסנס6דס
 כטס גקר6 ו(0  ר6סון כיוס כתמי3תו תנניריוס

 וסוככ. טכ מקוננו Sh זסו)ך סמסככ כ6דססיכוכ

  לפלסנו  ס"רס  סקריך כל"ל ספונת רמן  סי'וכס
  טיתגסנ 61מרי תנייד יוס גכ) )סככוסיטר
 . ס)ימ' קומם )סיות יעכס רכים  ימיםלן

 תסו - למנגח סל סוכם וסו קומתו  המות  סלט רננ(1(10
 ע"ס  רכילו פסס לחספס  רכריס  סלמס כנננ'דקוריכן
 ספל רלרים  לסלם רפו  סחורם וקיווה ומגור'סר5ים
  רוממות  לחטוכ דסיילו  כסס לסחלסג  סינרםסחייכ
Shס וככ) תמיד יוס ככ) וכן ע5ננו וטסיות יתכרך; 
 כסתכוודות כנלוי 1)6 כסתר )כת ס5גט )סיות5ריך
  לרייס רמ; תסו . יר"ם )עמדתו מעסיו ככ)יחידי
 -- רמס עסו 3ננקוס סוגך k~nb ו)6ן רחל" ס"פרפ"ר

 הל  לרופפות רמ( ומגורס ' ס6רס טפלת (סותולעט
 לחרס ס6דס  .ם5רןי  רצי סחודס  ולזיוום '  בל"ליתכרך
 . סג") כממטווח עגננו )קלט ahro סקווט' יוסככל
 ההילס  רסיילו זסכ סל פסח s~r  ופרס"י תפשילפקסס  לסי סול  רלחקסס נוטס לתקסס  חיל  טהמרו1(ס

 כג"): נימידי לנר )5מ5ס פטור הסס  סוסמממדרני(
 ס6ם טעס ר") ס"ס  מחוך סטי"ח ססר6סופר

 3סעו) תום) יצ"ט )עבדתו סית)סכ ונסירותוסת)סנות
 : 3ו מסייעי( )עפר סכ6 ר")סכ)

  פ" כפקרך  סייס  מלוחיו  "רם יט4ס )פולסןזךןר
 tS~Dn1  לחסוכי כתחילס  לססי"ת )קר6סלריך

  דטייגו פסל' ס" נמטגס  וטליס : ע1ג1תי1 ט3וחרטם
 6ל רופפות לחסול  רסיילו ללול  סלסגוח  לכסולכפול
 6מר רמו כתלפור וסלים . בל"ל  פרפו  ומפלותית'

 נדו)ס- )מורנס יכ6  כסרסו  גפור  ויסים  לןסיתלסנ
 גפר"  טימרוע"ד

  סרתנו י") חסה  קורחה  גפור
 נמל6 וכסו : כ5דקו גמור  סיס" ס6מר סל"ללרכרילו
 )ס)) )מפרנס  עילס סי' תס6 (מורתך נמר לטוןנמור

 * ע"ס  ספלך  דור גפו  ובסלמות כסירות כ"ס)סטי"ת
 . גחל  הרם סל  מלותיו  סילוס פל רפז  הפוח מלסחסו
 מ"מ כנמ' ד6ית6 )סוככ. נניסוד הפות  תפססורמן
 סין כגס סכ)1מוחוסמנך

 עומדיי
  סלי ע) רמ; י")

 חפס' מפסכן הת סגתוכ ר"פר :  סיריסיםפררגוח
 ורומו נ6מ' ך"מ סלמת סיריעס 16רך  יריעותפתר
 ממעכן ע) )6וס) ע(יס יריעות ועסית כ6מ'6רכע
 ורומו כ6מ' ס)סיס סיריט' קורך יריעות עטרםעסתי
 6ל  סססיח סיריע' 6ת וכסלת כוי וחכרת כו'6רכע
 פדרנוח  סלי ע) רמ; נורך )ונגר  ים מהסל פליפול

  וממסיך גנגעוריו  ססי"ת סעוכד לדיק  ריססלריןיס
 )סקרום' רמ( יריעומ פסר רפי חס :  מסריסתפיר

 תפיר סוה  סוס וס5דיק עסר כסס סלקר6סע)יוכ0
 כ6ננס ך"מ רמ; וגסו  סמסריסי  לספסיך  oesפכורתו
 סו6 ונ"מ ל"ת  סוי'  רססם כ6מ'  6רכעורומס
 סויי וססס וגותיות כ"מ סו6 1סננ)ף צותיתדש
 וס5דיק דין ק5ת סו6 וסננ)וי רחנניס כולו סו6כ"ס
 : רחמים כולו יסי' ממלוי  מנס )ממתיק הריךסוס

כ"מ  מסוי כ"ס סוי' )סתווי רמ( 0' כח ג6 יגד) ועתםריןקך
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 ש4אלימלךתרומה נועם*8
 ' רממיס כו)ו hbnns לסייגו ג6 ינד) 6ותיותכ"מ

 ע5מו סמסנף דסייכו ננכורות ססיך 5דיקויס
 מסנר סו6 ועי"ז גפיריו חפ6ת ע) וסינופיסכעגוייס
 יריע1ת עסלס עסתי רמ( ו)(ס : וממתיקס סדיגיסכח
 יריעות עסר 6מר ססי6 6מר6 )סער6 רמ(ע(יט
 ים (ס וכגנך : כידוע ימי כגטו) יתי דכ)עעס
 סו6 ס(ס וס5דיק וממהיקס כחס 6ת טמטכר5דיק
 רמ( ו)זס * ס(ס סמר כנ4ח סטכיג' ~קוןפוע)
 ד") נימ' וסוonh) 6 6רכע ורוחכ כ6מסט3סיס
 רגמ ו;סו . ד)ס כקר6ת רוזס סמר כנ4תססטכיל
 )סע)וח' )סטכיג' )נוסיס טעוטס סמטכן פ))6וס3

Sbסממגן : 
 מ4כעיס 6מד יסס עק S~rn ס6מרו )013 רמ(רזףץ

ISDממננסיס 6מד ונעוגית מטטיס 6חר רעס : 
 רמ( 610 0עיק 6ך כ)ום גותן 6יגו רעס עק)ג16ר'
 תמיר סממסיך )ס5ר*ק רכמ יסס עין סג")3רכריגו
 סו6 יריע' כ) ורומג יריעות עסל סג"3 ע"ךחסדיס
 רע( רעס עין 6רנעיס 0ו6 וכמ65 כ6מס~גע
 סויגיס 3סגנתיק סקיח6 סיכו סגותן ססני3ס5ריק
 כססר ן6ית6 ע"ד גנססיס 6חד רנו( ו(ס *רעיס
 רכס"ע כסגים כרכת כסעת 6ונגריס ס6גו)מס
 כגגו6' ננססיס 6חד 610 טסמ13ס סטעס ח)מתימ3וס

 )ססמכ) 6סור (ס סמפעס גכו6' כו)ו סו6וסכ0גיס
 6וננריס 6גו ו)כן נידיסס טורס טססכינ' סכסגיסכייי

 סממתיק ס5דיק וכן נססיס סמ)וס bu~s כדירנם"ע
 כע)יס וכמ65יס כטורטס )סמרוקס 5ריך סו6ייגים
 סיו כגס סכ3וחות וסמ"ך נג"ס חסו :כססיס
 סממגיך ס5דיק סו6 יפס )עין רמ( מ"ס כי :עונוריס
 סדיגיס סגוננחיק )ס5דיק רנוז וסמ"ך : מסדיסכו3ו
 ר0ייגו גס סרימו )סון עומריס 0יו כגס 'כנ")

 סצ: סרכר ו)סגכיס nlbDS 5ריכין ס))וסס5ריקים
~sDnStbDnS . קורס ססלונעת סכ)ונעת רנוז ו(ס 
 5ריך סי' 63 ט6; 6מן )ות רק סיו hSסמט6
 ענ) ס6ותיות סענ3 תפ6 ו6מר סויגיס)סמתיק
 תעסו ס3ומות כתח)ש סרע )סון נ() עריותסו6
 כו)ו סס ינרות ממס' ו0ייגו חמס' מו)חנוסס
 תכ"ף )6 סנ(ס דכרות ותנגטס וכוי ס' 6גכיוכיקות
 h~DOi כמ סי' מט6 ומתמת )כריומ 0גונע נ~סכו'

 נ"כ רמ( וזס . )סמתיקס 5ריך )כן 6מי(' 03)סיות
 ס6חר סכ") ס5ריקיס )סגי רמ; סנתח)קו )וחותסגי

 כננור' ועוכך ח"ו טק)קל וססגי חסויססננמסיך
 סכ)וחות וסמ"ך מ"ס ו(סו ככ") סריגיס)סמתיק

 כסכי rnibn כעכויתו D~h סננתקן 5דיק ויס *כו'
 גקר6 הס ננורות וממתיק מסריס סננתסיךסמדרינות
 6חך כיגוכי הס * מרות נ' כין ממו5ע ססו6כיגולי

 ננדרינות כ' דסייגו ננחעסיס כ)ו) ססו6מממסיס

 מעטרס כ)ו) סו6 רכר טכי s")O טכ3וחותסואוסס
 יטל8) כני ע)ו חמוסיס ו(0ו * חגנסיס 610ונמ65
 * ככ") גיכוגיס יסר6) ססיו מממטס 6חד ("3וסרס"י
 מל סכיק )6 )" ו6מר גיכוגיס 6ג1 כנק ט6מלו(סו
 ממתיק ו6תר~ כינוגי כס6חס סי' כרי' )כ3חיי'

 מי כקרh~pk1" 6 כ)) מי' )סס סכיק ו)6סדיגיס
 סיריפ' וכס)ת כוי חנגס וחכרת וזסו * ננו"6כגו"ס
 כג"h~nb 3 סגרמויס יריעות מסרס מסעסתיסססית
 עס עסרס רק סתכסו) 6מר סיס" כדי 5יתסחכפו)
 כעטר סגרמזית Sh מע)ס 6ת0 וגננ65 סכפו)'סיליע'
 6) דסייגו ס6ס) סני ש) 36 * סריגיסולמתקיס
 ר8! )סוננ מיסוך 6מוח חנוס רננ( ו(ס *סקדוס'
 )עכור ו6ח"כ . נג"3 יסוד )ע5מו )עסות ס4סט5ריך
 ד0ייגו כפ") חנגסס )מדרנת נמררנתו ע5מוו)תקן

 ככ*) סוככ 6מס 5ריך nhr כ) SDI כינוגימררינות
))ps(תגגיד יוס ככ) 0))ו מדרינת ע * 

 ונד3ות סררס )סת סו6 קיז כו'קיייתייךונשידז
 סמררות )כ) סתזכס )6חרדסיילו

 י0יו כו)ו סעו3ס סכ) נדו)ות 3טררות רתכ'סי"3
 * י3ריך 6ת כ5נו6 )טתוח כך וייכקו )יכריךגסמסיס
 ID1d כ6י(ס פי' סינותיו 6רכע ע) קרנותיוחסו

 קרכותיו יסי' ממגי * ונרו)' סריס )ך יסי'סמסג0
 )6 (6ת כסני) )ך סיסי' ונדו)י סררס סכ)סי'

 עתס כן מקורס טסיית כננו רק 6מר Phlתסתל
 כסיגי מן ויס6ו מרתך קתתג)' רק סוננ ו6מסיסת
 נומפ הסו ש ית"ס כעכורתו סתרכר ודכרך 6רסנגי
 ססקרן רנו( חס * קרכותיו תסי' מקוס כננור"3
 63חדות י(כס סמורנות )כ3 סקכ' 63חר רננו 6נוססי'

 כ6טר תעסיס וס3סיס סניס תתתיס וצ:ו *סע4ק
 ו3תקן )עכור 5ריכין ס6גחכו רננ( סוס כנרסירטתי

 4 סד' עו)ס Sh יסני6ס עו)מותסס)ס

 ס6נאכ ככ") סי' מ3נוע)' תכ)יגס6מסר4של
 63תרות יסייכו ככ") סע)יוג' 63ננר~ת(כס

 סיס )6 מ(רחית סךרומית רמ, 1(ס :סע)יוג'
 מגעוריו ע5נוו סמקרס )ס5ריק רמז יסור03

 סרו5' ררומיח רנוז ט(סו * חכמס כררךו0ו)ך
 כ) ע) ~ורמ ס6ורו פ" נמרחית ירריס)0חכ"
 . יסוד )ס סי' )6 ו)מט' )מע)יסעו)מות

 4 )פסות )סת6גון 5ריך 6ין כזס ס5ריקרננ(
 ככ) ע5מו )5מ5ס ככ")יסך

 ס5דיק כי נועסי
 ונוכסו) סג" נוכ) ננסוננר 610 ממי63ס,ס
 סוכריס )0ככיכו וסכן יסננור חסיויוורנ)י
s")oסימיס כ) ו)פסותס )סומרס כ)כ 

 *6מן
ו6תס
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נ 448אלימלךתצוה נועםויש
 % תצוה פרשת%

 )פרם גריס י4 וכו' יסר") גגי 6ת ת5וסךאיזה
 רכות סננע"ס דוד סימר סססוקכ5ירוף

 יפיגו וננחסכותיך נסיקותיך קלסי ס' 6תסעסית
 טס5ויק 6פסר ס"יך )סכין ים )כ6ור' רסגס נ") *וכו'
 וכדוננ' "מוריס יסתיר סמו)' )רס"ות נסעותיפפו)
 מחדם כטס5ריק "ו מסמם תחת מרט כ) 6יןס63
 סטלין 6ך ": )ס5דיק (6ת סיתם ננסיכן סתור'סודות
 טרי' ענני' כ"ס ססי"ת דסנססו6

 נסור"
 כתיכ וכגס

 רסייגו בסי' )ונור ים "ור ויפי "ור יסי ")סיסויינגר
 חרם "ור סגתסוס רייל 6ור ויסי 6ור ימיכצוערו
 )מטס סיור גמטך ומסם כמקולנוסם

 ססורס וגמל"
 סורסו סקכ"ס עסת ודכר דכר כ) וכן k-5Dr)Sגט6ר
 olbc סתגוע' ע"י סו" ללנטס סגעס' וכ)לננע)ס
 : )ננטס סדכר וכננטך לננעל' ססורס ננתנועעגנגעגע

 וסעודות סיכות ססרכס ר") עטיתרכותךודקך
 ס' 6תס ועסיתפעל

 וכנוד"
 סו6 לסורם

 רסו"ס כסייגו כנמרסים מיגו נסיקותיך )כן -)ננט)ס
'D)"DI(סתור' סודות דמיינו ובממכותיך רכר וכ 
 מפסוק סיגור וגסו . סכ) )עסות יכו)יס "גמגוקלינו
 115"' )מון ת5וס ו"תס רכינו )מפס סקכ"סס"ננר
 ודויתי כמץ ורממיס כרכס ספסרות ע) גוס)סו6
 ונוסיף ויו enbl סקכייס ו"ננר ' וכוי ברכתי6ת
 וסססעות כרכות ת5וס "תם נס דסייגו סעגיןע)

 סכ) ורסוס סקכ"ס כנפי ועוננר ננכוס סכ) כי)יסר")
 - סע)יון סמורם לגעגע ת5וס "תס נס רקכסורחו
 סססע סי" ;ית ממן רנו( (ך (ית טגנן 6)יךויקחו
 ויקחו )ונור 5ו וסי' ")יך סג"ננר וגוס : ונכסנדודם
 "(י כטסת גמפעיס טימר") כר"ותו ס5ריק כי)סס
 :': וק") )ו ס"ת סטסעס סי' כ")ו ותעגונ )וסנ6ס

 דרכי "ותגו וכלמרת סקרוס' יסתורס יאמראו
 6ת "דם יוכיח "יך ותוכחסננוסר

 )סיות יריך כ"" )מוכיח סרו5' ס"דס דסגסמכירו
 טמור סו" נר"ג רסייגו כחיגותיו ככ) וטמורקדט
 "וסליו כ) עם נכחן מיסי' סכי )"ו דקי מט6עדיו ים" ו)6 עמיתך 6ת תוכיח סוכיח 161 טסורונוסו
 יע)' מחוכמתו "מסרי כלתי "(י וכטמריכקדוס'
 פיו ע) ויעסו "רס )כגי כטוכ ינוס "ס qhכמונן
 כטליתות רנטסי0ס טיסי' יכולים "יגס 0גיססנס

 עכו )סתם"ר כרככו יקמר ככס (ס )ככסויסנט
 לעמות' ס' כמ5ות חכירו "ת ט(יכ' נדול' ננע3תו6יך

 כסנ:ס6רות ב"כ כסכו יקמר 1(ס : )כ נכס כ3 ס'ותועדת
 כס)יננות סננ5ו' יעק' ול" 6דס כגי כפגילסתס6ר

 וכ) כסככו רכות מגיות )ו סיכ6 רק ססי"ת)ככור
 כלדקו מלס 6ין כטוכ )ו סננ5ו' סוס ננחמת סו"(ס
 וסנון ר"וי' )ו סס)ס ס5ךיק 6כ) כג") כחיגותיוככ)

 )ככו ינכס 1)6 כסגיו "ף כננ5ותו וסעוס'לסוכיח
 רק סעוסיס 1)6 סו6 )6 לחרת סגי' )סוסכקרכו
 ו6תס ונסו ' סטי"ת )ככור יעסו טוכיס כלחדהכיסס
 כחינותך כ) עס "תס דסיינו סענין ט) סרנוסיף סו6רויו
 סו6 וך' כנלנ' ד6ית6 ע"ד יסר"3 כני "ת ת5וסכג")
 ססי' כן וכמו סעגין ע) סרנוסיף סו6 דסוי"ו דיגווכיח
 ר"תי6 ע"ר 5וס כקרץ סוס נטוי תסוס ו"תס -כקן

 ע)יסס ת5וס ו6ס כרע ומנסיר כטוכ ננ5ו'כמסריס
 )ירי תכולו ס)6 תסעול כג") מלך סכהילות כ)6ס

 סמן ")יך ויקחו וסו : סס ול6 "תס ג" "חרםפגיות
 סמן רננ( סוס מיעטו וסננ15ת התסוסות כ) דסייגו(ית
 גמ"ור כתית : ;ך;ית

 כדלוית"
 פירוטו סקדוס כ"לסוך

 כענויים ע5ננו ולסכר )כתת ס6דס סריךכקורך
 (6ת וכ) ' ע"ס ית' סכורך עכורת כסכי)וסינוסים

 לחרת סגי' )ירי "תס תכ" )" כסניך יעסו "סנס
 עטותם רולס ס6תס כסגיך ר") 6)יך ויקחו וסו .ח)י)'

 סננו )יחוד רק מגיס )מוס תסגו ו)" ירך ע)כמ5ותך
 רק כווגתכס תסי' מ)6 ר") הנניד גר )סערות 'ית'

 סע)יון וסקור סקדוס')סערות
 סגקר"

 :" גר
 ט)" טתר"' סי'תמיד

 וסקור סקדוס' ננמך תוו(
 תנניד 6ס סססוק ססי' וןסו )עולס-סע)יון

 סיס" מנסיר ססכתוכ סי' סמ~כח SDתוקר
 תמיך

 )טורס תנכס ס)" כך כוער סט)יון וקולסקרוס'
 ": )עולס יככס ט)" וקרום' "ור טתוסיףדסייגו
 ו)רורותנס מיד (ירון ")" 15 "ין חו"ל ט"כנרוךוףזך
 3גי )מוכית ססכ) ננוסר דרכי ה(") )נו סורוכוס
 כסכגעס תגיד ע5ננס טיה;יקו דסייגו (ס כססן"רס
 סכורך כעכורת כננתהי) רק ננדרינ' כסוס ו)6נרו)'
 hlk-U ית' עמדתו )ירי סננכי"ס ר"סונ' כסרסעתם

 ;רינות סתו ם"ננר ע"דס(רי(ות
 )ידי עד כו' נכי"

 כו' מקורסרוח
 וגננן"

 ס(רי(ות ע"י )כ" ס"דס יכו)
 כ) )1 יסי' oh "סס"כ נדונות בררנות)ידי

 רהסוגס נסתח)' ססו6 רק עגננו ישיק ל"סמדרנות
 6)" 15 "ין ו(סו : ;רנות0)

 ר") (ירו(
"(0 

 יס6
 )כ" )5ות כר5ותך ס5וועיקר

 )6 ית' עכודתו ע)
 כסוס onSt יחניקו ט)" ר"ל ~ירון hih )ססח5וס
 כסתח3' רקמררינ'

 טסו"
 גניר מן (ירו(

 וסי
 )דורות

 5ריך וכיו"ר ": סעדרנות כ) )ו יסי' oh "ףר")
 מסיכן כגכנ' hnlh1 :" כיס חסרון סיס כלוקוס)(ר(

 ט) ננתוקפו "ונגר ר"ננ סננני)' )קרעננתמי)ין
 יסוןי ננ6יס ננררכי סל מתקסו "וכנר ור"י6חםורום
 סגי ים דסגס סרכן( ע"ד )סרס יםוס)ונתייסו
 סדיגיס ננעתיק ססו6 5דיק יס " 5דיקיסננדרינות

ויס
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 %48אלימלךתצוה נועם&@
 3סננתקת 61"5 רחמים כולו טננננסיך לדיקוים

 סטי"ת רסגס עטר נ6חר גקר6ת נוניל'סי'רוחקך * כ3)סדיגיס
סר6ס

~hpln'S 
 ע3 כתוכ' סתור' סגכי6

 גתן סמי"ת רסגס ספי' י"3 * והחור מניסמני3'
 סחייס 6ת לסגיך  לתתי ר6ס כמס"ס להדססכחיר'
 !6ת כמני)' ג"כ רנמ חס * גמיים וכמרתוכו'

 סכחיר' ססי"ת סגתן רסייגו והחור מכיס 6ותסטסר6י
 יסייגו כפגיס ))וננד' סקיום' תורתו כ)יננוד)6דס
 ופיכס פגי' 65י(ס לאנוס ס)6 ר"3 החור 316סמס
 * כחיים וכחרת סכתוכ )קיים ר6וי' וסודקי ח3יל'קמרת
 מ)וקיס כ6ופכיס ליתור דרכי תו") )גו טמורוחס

 ר)יננור ר") גקרהת וניחס סו6 סוחר ררךדמיינו
 ננני)' )קראת ןסתור' ס,ס כררך ימי; סקדוט'סתורי
 טסו6 עסי' עולס )תקן ר") עמר כאחד יסח *כנ"ל
 רם( ווס 3סמתיקס ו5ריך סריגים ס)טיס 6טרעולס
 * ,"ff טסט h~nh וסיטרה סריגיס וסייגו עטר6חך
 מיננני לוננר 6רס כגי כSD 3 נווט) סמיוכואס

 טינותיק נכרי ינקותן אינסו מסגת קורסמקטורת
 סס"6 ס) סייגים כחות י"6 6ת סקטורת סייגיכי"א
 * חן )יודעי כידוע עינים יריעות עסר עסתיטסם

a~Jwaסתור' )יננור ס) סכ' אופן ע) ימי עסי 
 )ממסיך דסייגו סוס כררך יסי'סקרוט'

 רסגס * סריכיס 3סתתקת )ס5ערך ט)6 רחנניסכולו
hn~b6ת יטר6) כסר16 כסיגי ע"ת כמעת כמדרם 

 ננ)6כיס נ' 5ר ככ) וסי' סננרככ' כס6 גוססיסמ)6כיס
 ו5יוס )רנ)יס ננת6ויס סיו נדיך וכו' טמר מגיסטסס
 טסי' וסטעס רג)יס ן' )סס היעסו ססי"ת)טס

 נוך) טר16 מממס סו6 )סרנ)יס ותטוקתסת16תס
 ו3פעמיס : ננ)6כיס ט) וסכחמדס סגטיננ'6סנ'

 3ר3נ לו אפסר כט3ינווח 6חת מלוס 6דסכטיעסס
 6סכ' 6) )כ6 6חר כסעס סמדרינות כ)6ת

 *סלימס
 וריקונו 6)6 ורננו תקרי 6) 6סכס עלי ורננוךוךקך

 ס6דס פיכו) סכ") )רכריגו רמז 6סכספ3י
 3מע3 קייצנו ודרסו וקנאו קייננו כנמ'י6ית6ךיף:ך " שיימס oh(' )ידי Sl(b)ר)נ
 סתור' ע3יסס קכ3ו יסרבל למטס טקנ)וננס

 63 6חסורוט ינוי ער וכי ו)כ6ור' 6חטורוס כינוי6(
 hSn סו6 מעגין 6)6 : סתור' 6ת ע3יססקכ)ו
 עד 6סכס ט) ס(ס סר5ון לידי )כ6 יכו3יססיו
 * לחסורות כימי )סס סגעס' מנס נוד)סרבו

 )ירי 6רס יכ6 (ס מחמת לארס נםוכסגעם'
 תור' % קורס תסו * כקמת 3"ס סכורךאסכת
 תורס ט) וסבור 6סכס )ירי טכ6ור"3

 תפיהן (ס ויקר )סס.'* סגעסס סנס נוד)נגממת
 קכ3ו 161 רכיקות סו6 חפי3ין ככר סרסתיכבסר
 * 6סכ' כמרינת 3ייי ס63ו כרינון סתור'ט3יסס

 סקח(' המיי' יתך ל ים עשרבשלשה

 ומן עסר ס3סס ;") מכמעו סימרו כסו *מרות
 סקדוסס מתורס קמורו טיסי רמ( סי6 )כלקסי)ס
 זמן וגסו * סעו)ננות ככ) ססס נורות סי"נ)עורר
 כו' סקכ"ס סנתעעף ברננך חסו סי6 )כ)קסי)ס
 עסר כ6רכעס ' תרות כי"נ סעו3ננות וקיפלסעיטף
 כמס"ס עננ3ק מחיית לזכור סטי"ת ס5יוס )מסרננו
 כ3 ס3ס וכסה סוס ססס טיסה יס כס ע3 ידכי
 עולס ננד וסוף סקרוטס סתור' כלימור יסעו)(ס

 דורוו, ט"ו כנמ' כך6ית6 יסוסע כינוי 6( ססי'כמו ננוי)וג" ססיסר6 טתס6 3פעו3 רמ( כע"ו "סכס6
 ננימות חומם סננוקפיס כרכים סתנ6 61ננר *כו'

 ע3 ח("3 ס6מרו ע"ר כע"ו קורין נון גןיסוטע
 6ס S~rn וכרסו ע3י' ככלם סי6 חומס ohסמוק
 רמ( 31(ס * ע"ס כחוננם h~r9 כינני עובין יסרה)סיו

 נבחרות סננוקפין ס5דיקיס נ"Dn~h 6 כמסוססתג6
 כקרי6תס סועליס סס ר"ל כט"ו קורין כחות'נתור

 ועיילות כסריס " יסולע כימי כננו סקיסר6)ננחלות
 זרות ומחסכות כע"( טכוסר נוי ר") כפריס "נהוגות
 רמו נדולו' ועיירות : כולס סתור' ככ3 כמורסססו6
 תנגיד תסוכתס מ"י סדיגיס סננכט)יס ס5ריק.'ע)

 ותרוכס סמורו הע"י סגדו3' מעיר סי6 ונגוסכשס"ס
 קורין * מע)יסס סרן נמתק סרעיסננמעסיסס

 * ענג3ק וכל 6ת )מחות כג"ח סוע)יס סס י")כי"ר
 ר6יתמ ע"ר סכגיט' )יום מקרימין ססכפריס6)6
 תערס טסח(ירו סנרו3' כנסת סננם גקר6 )ננסכננו'
 ע"ס נכורותיו סוסו וכו' סנרו3 ס36 3ונור3יוסגס
 וסכסריס רחמיס סו6 כנקותונס

 מקרימיי
 )יוס

 מתחי)' סיס6 כרמנניס מקריננין ססס ר"3סכגיסס
 ול6 ננתחי3' וריגיס נכורות טוס יס6 ס)6רממיס
 מננסיכיס סס סקו וס5ריקיס )סמתיקסי5ערכו
 מנמי רמו !ס : )עולס ונרכות טונותסססעות

 )סססעומ רננ( כו' )6חיסס ומ,ון מיס טיססיקוכדי
 עיר 6י(סו סתג6 רמ( ו(סו 3יסר36 ממסיכיםססס
 סריגיס )כע) ר"3 ' כשלגיס עטר' נס סיט כ)נדו3ס
 פחות * כקמרות סיסיו עסר' ססו6 ערסגריך
 ואסלות כפחות ע5ננס סננח(יקיס ס5ריקיס סי'מכ6ן
 סו6 כג") ר"3 כפר (ס סרי 6יסמכ)

 סרחנניס ננקןימיס ססס סכסריס כגיכמררינת
 מקדימכן כ36ו למרו כלנות - סספעות )סוסיךקורס
 סרמנניס מקרימים ססס כג") כו' מלמרין1)6

ט)6
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 ר"3 ננ6חרין ו)6 . מעיקרך ריגיס כלל ים"ס)6

 מטתר3יס 6ס כי סריגים הננתקת 6מר רחמים)סורר
 כיותר ונסו רממיס: מתמיך סיס6 סטוני'כמעטיסס

 גנוכן סירוסו כיס ממרון סים כמקוס לזר(5ריך
 סננננסיכיס סס5דיקיס ר"3 סגף סרכריס ע"פנננניל6
 כעיני וסס)יס סחותיט )סיותס 5ריכיס מססספעות
 ססזירוז )עיל סרטנו וכקטר D~h מכ) יותרע5מס
 )ידי ננכיnirs~I 6 כג") סכורך כעמדת ססתח)'סו6
 ע) )5וות נטוכ סננ5ווס סמוכיה ויריך כו'בקיות
 קינו ססו6 לעולס ע5מו סיח(יק כנ"ל רסייכוס(ירח
 )זר; הריך וביותר * יתכרך כעכודתו כמתחי)6)6

 כטוכס ח"ו "ס רם; " כיס חסרון סיסכננקוס
 וה( ויותר יותר נדו)' סכגע' 5ריך סססעותחסרון
 סג"כ )פ)ונת6 וגחער :" כג") סססטות הסיסיךיוכג
 מ) ננתוקפו ח"6 סמני3' לקרות נותמי)יןנוסיכן

 )ספתך) מהדס הריך סננתחי)' סוכר טוס רמ;6חסורוס
 טוס סדיגיס )ממתיק סקיוס' סתור' כלימודו)סעו)
 סריליס תוקף למכר רוך :י 6מטורוס ס) תוקמורמן
 ימגטו ס)6 )סננתיקס ע)ייסו תקיסס ידוסיסת
 ס5ריך סוכר סנו"ד (ס כי מרדכי ט3 נותוקסווח"ה
 3סניח ס)6 סרמגניס )סיומיך נויך מתהי)'ס6דס
 רננ; עריכי ט) סתוקסו )עוררם מעיקרךסריליס
 כ3 ר6ית' ע"ד יסורי ננ6ים )סתמי) דסייגו)רחמים
 סמקרימיס לס5ריקיס רמן טוס יסורי כקרץ כערסכוסר
 * כנ"ל )עולס וכרכות סססעות ומתסיכיסרחמיס
 יסרה) ו)כ) )גו תמיך רחנניס )נו יקריס סרמננןו6כ

6כיס"ר

 כטח פסוק כסקוס )סרס יי6ס אחרמצררר
 וסעיקר " וכו' עוב ותססכס'

 ונסיות ם)יננ' כיר6' כ"ס סכורה )עכוך ס6דס5ריך
 סכורך כירקת וננ,דעזעין גרתמין הכריו כ)תנניר
 כגתי סגיו פ) תציד ס' ירקת "סר סוס ומהדסכ"ס

 יוכיח וסוכם 6רס כגי ננ)סוכיח )סת6סק 3ולסטרי
 ססומעיס h(osn )כ 6ת גנעורריס ורכריו ענניתו6ת
 סיס נוי כ) כר6ית6 כ"ס )כורה )סוכ דכריו6ת
 (6ת טמע) והחר גסננעיס דכריו סמים יר6תכו

 סין עי"; ינכס למ"כ 6זי 6חריס כ)כ יר6')מכניס
 הסכתלירי

 סכור"
 6סר ו3סרכיקות מלס כלכ כ"ס

 וגסו " סעו)ס 6) גדו)' סספעס )ממסיך יכו)עי"(
 סייגו ננקור חס7 כמזזותיו עי"; ס' 6ת יר6 6יסהסרי
 )סיות גנ"ד טתחזיק סייגו כר' כעת סירם er1 *6סכס
 סיס %י סכ) כ"ס כסכורה ו)כטוח ס' כירקתתתיד
 6וסגיו ככ) כס' כטמוגו )סיות קריך סמיס ירקתכו

 נכון סס וג6מר כו' סייס לסרי סג") כקמיט)כמ"מ
 ס6ןס כגי 6ת )תוכיח סייגו עוב ועטם כס' כעומ)כו

 סרעיס ננדרכיטס 3סטיכס כ"ס סכורהכענודת
 תרסס 6ס שכסרו סכתוכ סי' 6רן סכן טובו3עסותס
 6ר7 כקיק סוס כ"6 )סוכימ סייגו 63רן)סכון
 סכריות ננסס )ונגוע וחומריות 6ר5יות דכרידסייגו

 הירי תכrb 6 סי' * המוכס ורעם 6(מ3עסותס
 כססנ' ע5ננך 6ת ותרעם ס6מוג' עיקר ססי66סכס
 ט6תס פ" תנוס ו6תס חסו * סססק סוס כליתמיר
 כ) כי orlr5 ס' כירקת כטוכ יטף) נכי 6תתנוס
 סי' fh ויקחו " זירוז 6)6 היגו 15 סג6ננרננקום
 סתכ6 לך ינרוס (ס ד' ירקת 6ת כלכס היקחועי"(
 סייגו סננן (ך (ית סננן 6)יך וסייגו 6סכס)ירי

 סכו* וסרכיקות 6סכס ע"י ממסיך טס5דיקסססעס
 )כתת enh הריך (6ת כ) עס סי' )מהורכתית
 )ידי תכ6 ועי"( סכנפ' כמרת )סתמ!ק ע5מךתסכר
 עולס ס3סכח התסה תנויד גר )סערות נרוקאור
 ותכרית. קן 6ין עד גרו) וכסת)סכות כ"סכסננ6)י'

 כיהר סנננ' וננקטס ס3ניסן כיהרכנמ'~שירץא
 גנ)כיסן כי5ד 6)6 סוי דמוי ננ6יהחניטן

 וכזיו ו06רן מטס כסיכה סנה' וננקסס 3כ6)עתיד
 וים : ע"ס קראי )מסכר ס)כיטן כי5ך 6)6וכו'

 וג") * קראי )מסכר נניד )חרוזי רם"))רקרק
 וכלסר וכו' ננסס ירים כלסר וסי' )סרסכסקרים
 סלמת 6ך * ירו עגים סי' )ננס ו)כהור' כוןיגימ
 וקרוסתו מרסנתו סי' ע"ס רכינו סננטס ננחמתסו6
 עכודתו סי' ו6ס רמנניס )עורר 6יך וידע מלודנדו)'
 מננ5י6ות כס) סעו)ס סי' כנבעט רחנניס )עוררכוס

 נגרת כו וסיחף עלתו 6ת כר6 כ"ס טסכור6ננחמת
 ועוגם סכר טיס6 כרי ורחנניס דין רסייגוסרחנניס
 רחמי' )עורר רק עכורתו ע"ס רכינו ננסס סי'ו6ס
 qh עוגם סי' ו)6 6חד סכ) טיס6 סוע) סי'3כך

 כממתקת רק עכודתו )סיות סוכרה )כן)רסעיס
 3עורר לסיקו כעכורתיגו 6נהנו חכ3 * כנכרסדיגיס
 רכע"ס ננטש סע) כחסר כך סגסעל סנוורילמנניס

 יכו 6ת ממס יריס כחסר וזמו :" סריגיסכסננתקת
 ס5דיק כרסות סס סעו)ננות כי רמותו פי'דירו
 6)6 סעו)ס גכר6 )6 וגסו * כר5וגו כסס)סעו)
 יטמעו )מען סיס סעו)ס כרימת סייגו )(ס)15ות
 סריס וכנוסר כו' ממס זס כמ"מ זס סגקר6)ס5ריק
 * כמוסננות )ו סים ורמותו כחו סייגו ירו 6תממס
 כג") ננמדרגתו ק5ת קירר 5ריך ססי' 6ך יטרק)ונכר
 כמורנותס יריו 6ת תנוכו וחור ואסרן * עמוקונכר

 * רממיסויעורר

 ונסי כו' גומר )6 סר חו") כו'ודרמו ממס יסיר 16רוחקך
 רכע"ס מסס וסגם נררךסזס נ"כ יכו6רירכינו

כססי'
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@h%488 אלימלך תצוה1 נועם 

 ודיגים יסרSD 56 5רמנניס זריך סי' סיס פ5כססי'
 רממיס ולעורר מסקסיך יכוץ סיס 6% סננ5רייסע)
 רק סוס) וסי' מלרייס SD עונט סי' )6 עי"זכי

 )יסרך) רחנניס דמיינו סריגים סננתקתכמררנת
 5ריכין "מריו סכ6יס סדורות 6כ) * )שריסוריגיס
 6( וסו * כג") כממיס )עורר וו כמררינ')ענוד
 סגנתקת ע"י מטס ספע3 ס~6ת ספעו)סרסייגו
 דור ככ3 סיס" ס5דיק וסייגו ממס יסיר :סריגיס
 ר"גנרינן הסו רכע"ס מחס נקנו) סו6 דור נכ)כי

 כסס גקר6 !ריק דכ) ק6מרת טמיר מטסכגמ'
 )ד' ס~6ת סטירס 6ת יסירו יסרך) וכגי :"מטס
 )ד' ומיינו רחנויס כולס לעורר שיכין סססרסיינו
 65מר 6יך ססיר' עתם ויקמרו :" כג") רחמיםכולס

 :" סכ6יסלדורות
 סמלך דס5מס )נגיס כנדיך יסי' טתנכ)ךוףקך

k1~Dוי"ד ימין י"ך וסם עיתים כ"מ 6מר 
 ססמ6) 6ף סעיתיס כ) סי' עת ככ) וסייגוסמ6)
 וסייע טוכ נו() סי' נ"ר כ"6 ננ)סון כנדיךיסים
 דסיינו )כגיס יסי' )עורר טתר5ס סטוכ סם()בגדיך
 ומנון :י: )כר סריגיס כסננתקת 651 לחמים)עורר
SDסמן סגקר6יס סרחמיס סייגו יחסר 65 ר6טך 

 י" תמיר ימסר)6
 הכסריס תיו כסוג' דכגרי סבכיכן כיוד סנה' סי'וזהו

 דסייגו ססיכסס סי' ID1b כ6י(ס כילן סתנ6וטוף)
 א: רחמיס גקר6 ד)כום סרמתיססתעוריית

 ד6ית6 תכלת נסכות שכוט כו' י65 ומררניוזהו
 סככוד )כס6 דוננ' ורקיע כו' )ים דופסתכלת

 סי65 מטל ומרדכי :" ורחנניס וין בו ים סככורוכסף
 תכ)ת ר") תכלת כלכוס עולס ט) נומכו הננמךמלסגי
 נמוריס רחנניס סייגו )כום ננננגו עמס דין ק5תטסות

 1כולו

 סי' סוי רפוי ננ6י כו' ס)כיטן כייר סמקטסוזהו
 קדומתו בסי' מחנות נננסס סי' ס(6תסנודרנס

 סריגיס כממתקת סכ) )עכור קריך וסי' ננקורברולס
 כקנסן )עסות  5ריכין ספלו "גחנו כן 1)6 :גג")
 סי' )כ6 )עתיר מלכיסן כי5ר סתג6 וקמר .6חר
 לעורר ס)כוס יסי' 6וסן כ6י(' כמסלי נסיחכסיכון
 61ננר :" כו' מסרן ננסס כסיכון )1 וססיכ שרחננ*ס
 רכע"ס רננטס סי' קררי )מסכר מ3כימן כיסך6)6
 סנוקר"ות DC", תור' ט) כקררי סכ) וס)כיטסכגיס

 סי' וכיוד רחנניס ועותר גוץ תורס ם5וסכתוכיס
 רחנניס )עורר סננקר6ות ע"י לגמנו מגרע (6תס)נס'
 סי' יטרם) נכי 6ת ת5וס ו6תס חסו ינדו3יס
 6)יך ויקמו : סתורם וע"י וסמלת סתורי )מסטת6מר
 ע"י ירך ע) ססי' סלת סססטס סייגו ~ך (יתשען

 כג"ח 5מ6ור כתית : סס יקמו כנ") סדיניםממתוק
 כר הסעדות : עלמו כעיני ופס) ננוכגע סיסתסנריך
 כג") רמנניס )פורר )עכור 5ריכין ססס סי'תתיר

 :תנייד

 דוריך ננוס כתכנו רסגס ' )טרח לסרןע)רךקירן
 כלכיוס מן )סנניס כוונותיו כ) סיס6סברס

 ע3 יסי' כמולס טכנרי סכתוכ והנור : דכרוכב)
 1)6 ית' סכורך ועתדת )סירת סייגו )סרת רקלסרן
 6) ככסו קוק ונסייע ועי"( וכדודו ע5מו)סגלת
 : סע5יוגיס כעולמות סקיומס 6) כסיע)ס סיינומקורט
 : כעו)ננות וקימור יחור לעסות יסעו3 . ד'לפגי

 טירר כעת "ף סי'וכ65תו
 וי5"

 ננמררנתו ק5ת
 קרוכ ססו6 נוי הסיקו SI~D'C סי' ימות 1)6 .יפעו)
 לסננ5י6 כתפילתו ננמיתס )ס5י)ו ס5ריק יכוללנניתס

 : 6מן ומייס רסו6ס)ו

 1 תשא כי מיששה~נ

 פרכס סענניס מ;ס כתכנו רסיס ט' תשאכי
 גריך )פולס )סטסיע סרו5ססס5ריק

 כ"ס 6"ס עד סריס כיחוך6 סעו)ננות וליחדלקמר
 ס5ריק נס יכו) כנס ס5ריק ויחוד ותיקן כח וע"יוכ"מ
 ' )טווס סמסעס לסוסיך נ"כ (ו כלנדרנסכקינו

 סריגו qh ו"5 וסירט"י מחון 6סר 6ת והגותיונסו
 ססו6 )נ"י )ריסך וקרך ססט6 גר6ס ו)כ6ורס -סנון
 s"r רם"י כוונת סי6 כך )סטג"ר "ך . 5חונלור"וי'
 סננימר כ"ס לסכורך וחן רוח נחת סתומהדט"י
 מחון 6גי סוס ס5ריק כה ע"י כג") סעו)ננותוננקסר
 סי' כו' ס' יתן וככור חן חסו : סנון מקיזו )מי6ף
 ע"י כין : כעוקרות ויחור חן מעוסה נדיק ע"יכין

 נתסוכ0 תנגין ססו6 "ך (1 כננררינ' ם6יגוס5דיק
 יתן חן יתן סגיסס ע"י ויתעלס כ"ס )סכורךווידוי
 5סו)כיס טום ינטע )6 : )ע"ס ומונס ממסעםס'

 מעגו ונעלס ס) )מס עעס נתינת סו"כתוניס
 יננגע )6 )כן )כ) דרכו/)סטיכ כ"ס דסנור6דגוטוס
 סיס6 רק סיסי' מפרנס ככיוס כתנניס )סו)כיסטוכ

 סו6 כי סי' כו' ר6ט 6ת תס6 כי ו(סו :כתמידיות
 ר6ס 6ת תס6 6תס סקכ"ס ט6ננר 6סר)מון
 כרי פי' )סקוריסס . ר6ם גקר"יס סעו)ננותדסייגו
 5סוקרס 5סס 5סטפיע ססספעס 6ת כ"י 5כ55פקוך
 כמדרגתך ס6ינס ס5ריקיס ס6ף ותנרוס . עוכככ5
 כתטוכס תמיר סיסת סי' נססו כומר 6ים וגתנורק
 )סננטיך יכו)יס סס נס . )נפטו ועחי)ס כסרס)כקם
 6ותס כסקור גנף כסס יסי' ו)6 ' )עולססססעס
"ת סייגו 6ותס נסקוך ע)יסס )קטרנ קטרוג סוס יוכ)ס)6
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נב4488אלימלך תשאכינועם5~8
 * 6מן וטונס נסטסעס יסרך)6ת
 )פרס גקדיס ונתמעס )ייער"סוףמשוך

 )עכורת ומגס וכוי סמים )ך קחמפסוק
 )כ) רמו סמיס מיני כ) ליקמ קריך כ"ססכורך
 6תו סקוס טיקמ וטכניות וסתפע)ות תמכו)תמיגי
 ויתעלס .ת"ס סכורך )עכורת עננסס )נ6עמו
 5גוט יסי' ככס"כס מנס רם, ח)כגס כססוננגס
 ססו6 דסייכו )סרסר סמותריס וכריס כווימטוכ
hSnרם, 1)(0 * ככסמות כמס) וכלינוס כוסס 
 )6מר רמו טעית )סמיס סכתוג ומץ *מלכנס
 סמיס קח ר") סמיס סה"ת )עכורת ק5תטכ6ת
 מתניע יותר וננ5ומ5ח 5ח עת ככ3 יס6 ססכליותסייגו
 ורק זכס ולנוגס וגסו . ס6מיתי ס5ריק לפענחגסס
 ככד כד * יסרק) עווית ))כן תוכ) מעסיךשכות
 עולס לסגיך סתוכ) ער שלגך עלמך סתזכך ר"להסי'
 סע4ת שסעוף כמו ימ"ש סכורך )קמרותסעפי'
hK~ס' ע3 (") סירס"י ע"פ חס - נמור לחוות 
 עד מסעולס ס' כרוך סססוק ס" חס ע"ס ככדכד

 )סכיך סתוכ) (1 )מעלס כמתניע ר") * 6מןסעו)ס
 6מר 6מן קומר חוכ) 16 נמור )קמרותסעו)מות
 * כירוע )קמרות נ"כ מורס סס6מן עימךכרכת
 תתר סו6 6מן מעמס מי כו' 6מן סעוגס נרו)חס

 * כב") סמנרך מן סו6 6סנדו)
 )סוז סו6 קטורת ר") כון קעורת6ותסועשית

 לענין מרמו ססו6 עטן ומימרומקיטור
 ומוסמס מדמין 6כו סע)יוכיס סעו)מו' כיסנסמי
 )ממטיך נ"כ טחר6ס סי' מעסן לרמו וסעוס"ו63חר

 ס) ססי' ווט : נסכרו' כעניני יסר6ל ע)סספעס
 זריך סיס נסמי עניני טנס ססו6 כל עפןמעקרי
 ססי' נ"כ וגסו * ומזוגי מיי כבי ומס כמקערת)סעו)
 וגס * סעסי' עולס ס5סרכות לתקן רוקםמעסם
 רכרי ס)ם ר") כמגס מעמיס סלם נמסוק נ"כגרם(

 סמסמעו סענניס כתיכת מרומויס וסס מכ"לסנסעייס
 כ) יר6ס גסגס * מעמיך יסו מס כמוסרנלס
 נסמי וכרי סס)ם )סכיך ותזכור תרמס פי'וכורך
 כעורקות )סת6מרס ספי' כני' ססו6 כחססכ")
 סטסרס סתערכ רא) קדם עמור ממקח ןס)יוכ"
 רק סו6 סעפי" שכעולס " סקחסס עםס3ך
 הסו * סע)יוגיס 03עו)מות סוס וקדוסס *טסרס
 סעו)ננות קיימך סיודעיס ר") )יודעיך חסרךממוך
 נ.; *"יהר ב,ב':7!ו;:ינזיוגר; מייחדים* 6טר ימורס ככח טוך מחסד )סםסססע
 נ"כ ר") טכמומ סגי ספי' מכתות" 6ח 6ךספ"
 כיני סי6 6וח כי * ו6דל"י סו" סע)יוןומור

 מס סי' וכך 6)6 03ון סו6 גי ס" '4וכיניכס

 ע)ימיס וספירות עולצות ססס וכיניכס כיניטסי6
 כ6"ס כי וגותיות כ"6 כמחםכס )תסוס יכו)6יגך
 6ל כי 3ןעת * כ)) כ" תסיסס ננחסכס )יתכ"ס
 מעולס )כ6 יכו) טטסרס ככ") סי' מקרטכססי

 ונסו כ"ס* מסמס )מעלס סו6 סקדומס 6כ)סעטיי'
 תג6 60י ג6מרס סכת כמס' מז") רמזו 6טרנ"כ

 עוניין סס5ויקיס מס פי' 4י קרי' סו65ססכגסס
 מ"ו כריך קסקכ"ס תכין Sh ע)יוכיס כעולמותימור

 ע"י )וס 5ריכין הגחנו רק וחלי)ס מלידס)מעסיכו
 סעענוות )סכיה * ד)תת6 התערותה סו6מעסיו
 ורחמים וכרכס שפע )גו יוספע ועי"( וכטממסכמרוס

 גר גנמ' דקיי כ") * ר6ס 6ת תס6 כיס,עךןש * 6מן יסרה) כ)על
 וממכו מך)יק סי' צמגו יונק סיסמערכי

 ע) סקרוטיס כרכריסס רמזו S~1m ח) מסיגס"
 כנמ' ד6ית6 ע"ד מערכי גר גקר6 טסההס5ריק
 וקנסות ונהרך כמסכ' סכ)1)' ככל סננם כקרך)מד4
 קרוסות מיכי כ) כו מפורו סו6 ס5דיק כן כמוכף

 תטוכס ו5וק' ותס)' תורס 6) ורומניות ויר6ס6סכס
 )פון מערכי כר גקר6 ולכן וכרומי חסריםונמיכות
 וננתיקות עריכות )סון סו6 מערכי נסמעורכ
 ובס * מתיקות תיגי ככ) ומתוק ערוכ סו6פס5דיק
 עס סמתחכריס כ"6 סס מדליק סי' ממגוספיי
 גסמתס סס גרותיסס מד)יקיס סס גסס5דיק
 סי' ננטינ סי' וממגו ' נ"מ לסנורך יר6'נ~נ'
 מיכי כ) )עלס נ"ס סס"י מעינ ס5ריקע"י

 *סססעות
 ר6ס 6ת תס6 כי רכע"ס )עמס סקכ"ס ס6מרוזהו

 סס 3ר6ס )מע)' )ככס כסתחם פי'כ"י
 כלכס יכבסו )מען ר06 כקר6יס ע)יוגיססעודיות
 יפטרו ו6ת נס סי' )פקוייסס ' וקרוסס ויר6'~כס
 גוזר סס5ןיק טוכ מסע 0) טוכס סקיר' )סססיסיי

 : ע"י מקיים וסקכ"סוסוקר
 טוכ' עגם )סס גתן סכתוכ גסט1 כופר 6יסונתנו

 עתותיסס כ) ע) )כסר כשמוכססיסרסרו
 סחת ספקיד' כעת סי' 6ותס נפשך כססותסוע)
 6ותס כסקור נגף כסס יסי' )6 61( * סססעס)
 מקמר ססקיר' SD קיטרונ סוס יס6 ס)6ר"3

 * כתסוכ'מסרסרו
 סר6ס 6ם ס) מעגע כמין ננמ' 6ית6יתכו1ןץ

 והניר סכנוד כס6 מחמת )מסם סקנ"ס4
 סל 3גן 6י~ס כנמ' ד6ית6 ע"ס רמו יתכו כוס)ו

 )מס סתו' ומקנס ימעכע כ5ורח6 ייע ר)6קתרוסים
 חכותיו SD סו6 ר6י' ומהי קרוסים ס) נגןכקרץ
 מסתמק כה ירע ר)6 מחמר ומתר5ין קרוסיס סיו6סר
 יגריסס כוונת י") * ע"ס קווסיס סי חכותיונס

יסלם
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 שת"יאלימלך תשאכינועםויש
 סי' ר6סק כנגנו) נס כוודויי סנננור ס5דיקדסגס
 וס סגי )נרגון 6כ' גקר6 רונסון וסנננו) נננורטיק

 " עתםסגתנ)נ)
 כ)) כ5ור' עת0 יודע ס65 ננ6חר סתו' כוונתוזהו

 נריק סי' נ"כ סר6סון סנננו) סו6 6כותיונס
 קננת "ור שככס 0י6 ס:נעכע ס) ס5ורס כיוסטעס
 0גנטכע SD זעתו גוחן 6ס נודטתו יכין כקטרס6דס
 יתנו כוס סעוכ מטס 6ננר )(ס מננגו ססכ) 6ורלככס
 ננתחת 6ם ססו6 כ(ס כספיסס OD- סיתגסנודסייגו
 ח"ו 06 דסיילו שממס ו6ס טורף ה6ם סכנוךכס6

 ננתגסכ ו6ס הורסתו 6ו כמונן סנה ככססוגותגסנ
 מנעת סטת סננ5ו' 6(י ונ"ה סקס כ)כ כ5דק'כטורס
 כוס רכ לעוגנ נניע וננחתתו סככוד כס"ער

 * קננןוככף
 ים יפיס )פרם ריי תו* י"6ת תשאכי

 גרות ע5 נוטגיחיס 6ין 6סר 6רסכגי
 כ"6 כו' ולסכת סכתוכ כנו6ננר חכריססודומק
 6דס ככי ים וכן * )מס טיטינ )ע5נ:סחוטסיס
 רך שחננת מכריסם ורוחק לרות ע) ג"כסמוססיס
 )6 6כ3 טוכס סי6 ס(6ת סכחיגס ורחננלותסלנכס
 טיס6 סי6 ס"נניתת וסכמיג' - ולדוג' 6מתסע)
 ~tDllp סטכיגי 5על טוס מחננת ימרק) קרות ע)נגי5ר
 לממסיך סו6 מנמתו וכ) 5ר )ו 5רתס כב)"מר

 * סטכיג' לסערות כדי יסרבל ע)סטסעות
 )מון )פקודיסס יטרק) ככי ר6ס 6ת תס6 כיוזהו

 כגי ע) שוכות ומקוס פוקר ססקכ"ססקידס
 בסי' כותתך 061 * ויקם קומר תנור ע"דיטרק)

 עכור יסי' )יסרק) טוכות )כטוח סטתכססקירס
 יסרה) כגי ר6ט סכקר6' 0טכיג' 6ת ולס"ת)סערות
 עוכרות דסגס כו' גססו כומר 6יס ונתח *תסעו)
 ועכורת כקדום' לסת6מן סננתמי) ס5דיק ס)ותנועות
 סססועיס הדס כגי כעיני (ר ק5ת סס יתכרססגורה
 ס)6 סס סתנוטותיו כ6וננרס כלכס גכגסיסוטיכס
 blk~1 כעיגיסס וגריס סוגים ומעסיסם סעורםכררך
 6כ) כ5דקתו גנננר )6 עדיין סוס סס5ייקמחננת
 ססכיגי )ספנות כווגתיו כ) "טל סקרתיס5דיק
 רכס 6סכ' וגותגיס 6דס כגי כלכות הכגריסשעטיו
 - ית' טנגו קרוסת ע) כססם מוסרים ומסכ)ככס
 כנף כסס יסים ו)6 כו' גססו כוסר 6ים ונתגוהסו

 כגגיס' ס5דיק נלעסה יסי' ם)6 ר") 6ותסכפקוד
 6סכס יוסיף 6דרכס רק כעיגיסס יוכטר ט)6וכעיט'

 * כלנכסרכס
 ס5ריק ננדנד סכתונ פי' 0סקוריס ט) מעוכר כ) יתגווףץ

 סוקר ננסיות ספת כננררינ' סולךופוכר 6סרסמטפיע
 יחסוכ סי' מח5ית תמיד ע5ננו יחניק "וי )יסרך)סססעות

 מעכס דור כ) ר") ננחה 6) 6ייס כועסיו סכ)תנויד
 6)6 נננור נסוייות עוס0 היגס יעמס הסרעוכ
 יסק) )כן סי' מסק) * )סיות סר6וי' כפיח5י
 עסותו קורס יעסס סטר דכר כ) סכלו ננה(גיכסקס
oh6סקורם כטק) * ח3י)' )סיפך 6ו סטוכ נולד סו 

 * סקווס' 6) ו)0כריע )סקו) כדיר")

 עמיר k-th כנמ' דהיתך יינ' "העשיר
 ט6ננרו ע"ר ססי' י") נמלקוססננח

 כו' וכס )6 ננ"ע מגילו וחלק חלקו נוט) (כסח(")
 כעומ סיסת ר") כו' עמיל פיוסו (") רכותינו61ננרו
 פוננו סו6 רק כנ"ע חלקו יטול )6 טחכירוכעמרו
 נס פי' ויעטיר סכתוכ והמר " סעוכ כחלקויטננח
ohכנ"ע כמלקך סתסכנח עטיר נכנדרינת )"DDh 
 ונדוק יתיר' כנגדרינ' עגננו ימ(יק )6 ר") ירכס)6
 פי' יננעיע )6 וסד) . כג"3 מח5' 6)6 סריגורק
 )ילך ח)י)' פ5ננו יתיי6ם )6 6עס"כ כננ5ותסד)
 )תת )ד' יסוכ 6עם~כ 636 )כו כדרךסוככ

 * ד'תרומת
 יסי' כווגתיו סכ) סי' כו' תסהכי ומלכמרי14ך

 ר6ם סגקר6ת ססכיגס )סערותרק
 ססי"ת ןסכס כו' וסנכורס סנדו)' ס' )ך וגסכג")
 כקמר )סס )סטים יסר36 )מען סעו)מות כר6כ"ס
 סנרו)ס 0' )ך וזמו טורפו "ת "מד כ) ויתקנויענדו
 רק כווגותיגו 6ין nhr כ3 ננסכחיס ס6גו נוססי'
 )כ3 וסננתכס6 * כסכינך ר"3 דייקך )ך סמך)נגען
 כ) עס מסד תוטס רחמיו כרום וססי"ת סי')ר6ס
 מגת ס' ו(סו )סורסו דהיינו )רעו וניגסנו6רס
 * לס' מנות )יתן 6)6 עינו חלקי כ) ר") וכוסיחקקי
 חוננך כרמנניך 61תס כנ") סי' נורקי תומך6תס

 ' וק") )סורסו דסייגו לנורקי"וחי

 גיוס דסגס )פרם נר6ס כו' גמומת כיוררעשיר:
 דכריס נ' כמונס כנגדי )יקםססי"ת

 )6רס רמ(ס סקדוסס סתורם י"3 גחונת כסף(סכ
 סכגעס קריך ית' ועכודתו סקדוטס Sh )כגוססרו5ס

 נוהך סתג6 כמקמר סכגעס תכנית עדננתחי)תס
 "ות סכ) (סכ 6ותיות רננן k-rl1 רוח סס) סוינוקד
 סרו5ס )ס6דס )רני( ס)סניו ננהות שועט ממסר610
 רם( ססו6 מסוכם נודרנס ססי6 סקיוסס Sh)כגוס
 6סר ונד)ותו נכסותו )אכר גריך מסוכ דכר(סג
 * עגמו )מעט גריך סכגעס תכלית ער כקרכועמן
 כמו ית' סכורה כענודת ותסוקס )"סכס רמ(כסף
 6וח כ) נננססרו עולס כסף ו6ותיות כו' נכססתנכסף
 )ננעל' ולעלות )מתנכר סגריך רננ( סקוד' מהותמרוכס

"י, כענוךתוית'עד ו"ססרו יכולתו תכ)ית עד סטסננע)סככ3

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



גג %48אלשלך תשאכי נונם84
 סקסת ע) לוסל למון נחס רסון ולחוסת ' תכתת6ין
 נסנניות ועגילי וסתי' 6כי)ס דסיילו סנסנניותר")
 סקרוט' 36 סכ) )סכגיכו זריך מגחם מ5ר סכ6עוס"1
 פסורות וכממטכומ וכפסר' כקדוטס ויטהסי6כ)
 סטסעות נורם סו6 וכוס ית' עכבתו )נגעןסכ)

 * 3OSID51יטר6)
 סמטפיע רכר סו6 דסכיור כיורועטיתרוקעך

 ססי"ת וגיוס  מלחוכו  פסרריס מיסומריק
 ע"י סייגו גחוטת ע"י סטסעות סינרוס כיורמיכסי

 וכגו * וכטמרי כקדוס' כסס עלמו סיכסנסנסמיות
 * סנטריות ע"י )יסרק) )סטסיע )סססעותנמור יסוי סיעס' דסייגו ויסוד מוטכ )' סו6 כגוכחוסת
 נורקות )קכ) ע"ס רכינו נוטס ר5ס )6 ננתחי)'ולכן

 לקכ) ססי"ת ס5יוס עד מכיור ממס סיעס'ס5וכ6ות
 )קכ) עלו) דכר סו6 סבת סת6ף ננחמת כימסס
 סוס כעזן גכט)יס olh כגי רוכ וכעו"סטומ6'
 יודעים ואינס (ss חפ6 1ס סטין )מס וגדמססנר6ס
 ע"ס וס נחטט ססונמיס מניעים סרכריס סיכןער
 גנס6ס' (oth סבו ות6וויות סרסורים ט) מט6סלוכ

 5יוס הכן פונים )6 כסרסורים מ)י4סמסרסלי
 סכווגת ממטנות יודע סטי"ת כי מסס טיקכ)סטי"ת
 מסס יכוט) )מען נסמר6ות כססתכ)ותס סי'סגסיס

 סיקכ) ססי"ת 5יוס )כן 6מריס מ6גטיסססרסוריס
 (6ת נס סנטמיות מכ) עכ נסמיות ססי6 ו6ףמסס

 * Sh 'nllpD )סכגיםסגורך
 נימוח רימ טתע4 סי' כטמיס )ך קם ו6תסוזהו

 כיותר סנסמי מדכר פסילו לסייגוכמעטיך
 ר6ס חסו * גימום רימ מנמו תעלס סנסציותמכ)
 ורקס תכלית טסות דכר פסיקו ר") נגר )מוןמור
 סי' דרור " גיחומ רימ ממגו תע4 ממרירות)כ)

 דסייגו ממ"מ מירות כסייגו דרור טיסי'תרפס
 ככ) תנרוס וס כ) ננ)כיות ומסעכוך 6מר6מסיער6
 עכס קטין כן S~rn סנטרו ונס * נטנניוחדכרי
 וסיו כ)ינ' נסס)יס מימיו יסה ס)6 כדי )כיורמוכני

 רמו נ)יגס גסס)יס 6ין סטם נכור קותומסקטים
 לסגות )6רס ט6סור סו6 6"כ ס6דס יקמרס)6

f~o1tnדכר וסוף סננו לנוען סכ) כ"6 ותקוותו otp 
 עינני לסריס 6"כ כו )עמוד לפטרי סכלתימקור
 כ33 6טתס ו)6 6וכ) 1)6 סנסמי עוס"( פגייימכ)
 )סת6מן ס6דס זריך h)b כן י6ננר 36 מ6ד פרוט61סי'
 כסיכוכ סרכר ולסכנ סת6וויות כח לסנר מעפנננעט
 וסורס' סקדוט' יסוך )תכ)ית טיניע עד סיכוכ6חר
 מוכני סעס' רנת וגס * נ"כ נסיניות דכרככ)
 ו3טקע 3נ3נ3 סקוס סיריך רם, ככור )פוקעולכיור

 כפגע ויופכע יוטקע 6סר ערסנסמיות

 )עוסה רמו ג'ינס גססיס יסי' טל6 סקדוטסנפורט
 כ) ניקר 6רס אינס כמו 6)6 ו6יגס )י)ססגקר6
 כ3י)' )ן וסוך סגיו ע) ממיחס ותעכור ונסו 'ילין
 סיו יעקכ טט)מ סמגח' טכ) qh י") כננמג'ססו6
 ר") hli~D כ4)' )ן סוDDh 6#( נסננייסדנריס
 כסקיוסס רסייגו כממכ' כס )ן )יגס סנקר6כעוס"ו
 Solh1 . סקוס) 6ת יקח ומחס ונסו * קדוססממגות
 רכע"ס ומסס S~llh סגקר6 וסטכג' )סקדוססרם(
 * וסטכינס סקרוס' )סערות נקיוסתו מתקננןסי'
 qh ל") )ממגם נגחון 4 וגפם סקוס) 6ת יקםונסו
 פסס נסמייס יכריס רסייגו )גנמג' שחון ססו6דכר
 ומכיילו טופסו מסס סי' לסקדוס' מחון חי5וליתדגר
 מלת 6ל מוסכ לו סי' לו גפם ונסו * סקרוט'6)

Sk~lh: מנתוך סביוני סרנר סי' סמחגס מן מרחק 
 וסרומגיות וסקיוס' * תסקדוסס מרמיק סי'סנטמיות

 י65 ד' מכקס כל וסי' . סקדוס' 6ל מעלס סי'טנו
 נננני)6 נווכן סירוס )נומג' וגחון 6טר ניועד 6וס)6)
 סוס* נמרך עגמו לסת6מן יו65 סי' ד' שכקטסכ)
 סקוס) 6) מטס נ65ת וסי' סכתונ וקמר עססוסניך
 מעסיו 6ת נוס5דיק ))ננוד )6דס מעיקר יסגסכו'
 ונ61ת סקדוסיס מעטיו ט) ויטנימ יר6ס טופס6טר
 * ית' כעכודתו לסתמי) כקרוס' נ"כ נקרכו )נויעיר

 רא3 6ס3ו מתח 6יס מזכו - מטס החרי ומכיפוווסו
 סבת קרום' סל וססתח)' פתח ע) לעתודטסתחילו
 ולבו ע) מוסכ Stllho' כוהו ער כו כיו65)עטות
 והסתמי) )סת6מן 6יט כ3 טסתחי) ר") פתם6יס

 מחוור * ממט ס6סל 6ל לכה טוכס ערכקרום'
 6וס) כין וגתת . גחונות כיור ועטית סכתוכלכי6ור
 כרכרי ע5ננך סתקוט ע"י סי' סננוכח וכיןננועד
 סקרוס' טתעלס מן וגריס סגי תסעו)נפתיות
 עווגותך ע) כפר' נותח )ך סיס6 נס כג"))ססכיג'
 קרכגות סיו קיים סכסננ"ק כומן מ(") ס6ננרוע"ד

 כין ונסו שכסר 6רס טל ס"חגו ועכסיוננכסריס
 SIDDn (6ת ומן (6ת מן ר") סננ(כח וכין נוער6וס)
 סססעות סתנרוס רמו נניס ממס ונתת תפעלופוד

 יחזק כרחמיו וסיס ויסרק) )עולס ומסדיםרחמים
 * 6כ"ר סקדוסיס דרכיו ככ) )3כת )ככנווי6ננן

 ע"ס נ"כ ינוקר כו' מסר מן עסס נרותךיףקי
 סקדוט' 6) )כ6 סרו5' ס6דס סג")דכריגו

 כסכגעס ע5ננו )סכגיע קריך ית' 3עכודתווסריסות
 כרדת ווסו * עלמו ע) קדוסס )קכ) )ו ינרוס הסנוול'
 ססר נכגוניס סריס חו") ס6מרו ע"ד ססר מןמסס
 גחוך ססו6 ננחננת סיגי סר ע3 סקכ"ס סגתן 6)סיסמנגד
 עגיו בסי' ט5מו והפסיל נכוריך סי' ומסס מסריסננכל
 וסגי וכס )כן סיבי מסר יותר מ6ך מוככע וסי' 6רסמכ3

)וחות
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 סנךי' )סקתטי זוכם ס" סכגעתו טע"י כידו)ומות
 ם)כ6ורס מסר גנן כררתו )כסו) סכתוכ ססכס וסוסז6ת
 כררם כתמיך סכתוכ סתמ חסרי )נגותר 6ךסו6
 כעכור )!6ת טוכס מרמות מסתורי 6)6 ססר מןמטס

 סירוסו כריסו סל  כי"מ  נררמו חסו עגמוססכניע
 .  כיוחר מצכלפ טס" כנ"ל ססר  פן ררהרלפכור
 ס" 6תו כרכרו סגיו עור קרן כי ידע )6ומסם

 כוי קרן כי ייע hSa סכגעתו  בודל מסרטטסכתוכ
 ס' וירקח קדוסומ דורי 6דס עם סמדכרדס5דיק
 לעור  פליו ויעיר  פלכו ברול  ססמ5סנות )ו כ66וי
 ידע 65 ו6ת וכ) כקרכו  6טר  הס נגסת)סכותנדו)
 נדקו חסו . כ)) סמ)סכות )ו ים 06 כפ5מומקס
 וכרי מס0 עס מדכר 6רס 6קס כטס" ר")%6

 *קחמות

 1 מקורי וירשת31
 )כמס מתורס סיס כו' סמםכן פקוריאלה

 נדו)ס דסגס )סרם ונר6ססייס
  ימוג  מפוסס סם)ס )שיק 5יקס סנותן ס5דק'מעמס
  וע"י ולרה  לריס  פויח  סלי טיט  כידוע  ספליולומלפרות
 6מרוגי מסי 6מ נגע)' b1D  סלרס' %ס  הפלנלמלריק

  ו6ז 5רק' תעטס 5רק  לפות  לב4פינו התלוטסיי
 ותייס ורממיס וכרכס טפע עוב כנ ומנע מכ6סעויס
 )כ) סעע' )כ) ססספפ סולכוח  ופ"י סלרס' התספקיל  מלריס  פ"י  סלסספ ותכנית קל ph ער ום4' ומותיוכבי
 כפסוק מרונג( וגס וס5ערכותו ממסורו ר* ופחד6חד
 נ"כ סו6 )ממרע  ס"וחיוח  ולתלו  פלח  כו'  כופר 6יסוכתכן
  ים ומגס : )עמס 5דקס כ6 ס5דקס טע"י כג")וכמגו
  )ממוכ  פטגימ  ט6יגו כדיק יט - 5ליקיס מררנותסלפ

 כוונתו כ) 6)6 עימו וסלחת  ליונת מלרססלסללהו
 וחמיו  יסר36 )כ) פורס DDn  פיח  סיוססע כדיסו6
 ספוכ ודלולולפסו

 פספוסי
  יסרהל  כטמהה  4הוח

hSDמס יוחסר( (כ כ% S)b ו סכונע מס( 
 כ6)1 כעיכט וסכ) וכ))  כלל  פילית 6יכו)ס5ערכותו

  כסס כקרץ סטייק חס סוס כ) ומוכן מ63גיתו
 חיכו וכקסתו כווכחו כ) כי מקכ) טסות qhפוכרך
 ויוב  סיס מידוע סויוונ סו6 ו(ס )סטסיע כרי636
 נ"כ וכומתו ורקס סמקכ) נריק וים *  וצייפלי'

 כסס גקי6 חס ופרנסתו מעתו כדי פעו)סגלת
 ב"כ סוס  וסיריך  לקבל נ"כ  סכוולתו מחמתגוקכ6
 $ ס5רסס  לירן קכלס פ"י סל"ל פרות לסמלי יחורפוסס

 רסיינו ו6רנמן תכנת 6תו כמ65 6טר 6ים וכ)חסו
 כקינו ס5פרכותו סכ) כב") דוכר6 נסס סנקר6ס5דיק
 מיני )כ) רש ו6רנמן תכנת נווכן סכ) 56)1גמ65
 5דיקיס ר") סכי% : )סספיע רק כווגחו וקיןעוכט

 * )עורס עוכ כ) לכ ספע תמיר מכי6יס ססכ6)ו

 ככ") גוקכ6 כסס סגקר6 מסכי ס5ריק י"3 6ססוכ)
 ימ' סכורנו נעכודת סייגו )כ מכננת  מסוהלק

  פון כייי' : )יוכרו רוח גחת )סטות סקדום'וכחורתו
lffgלירז סלרס'  ספסנל ין"  פ"י  hK~ פמסיך נ"כ  

 ו"רגגע  מכלם - סספפס טיילו מסוס  ויכיילוסספעס
  גס6 6סר סנטים וכ) נ' . ממפעות נגעי 3כ)רפן
 )כ נסיקת )ו  סיס ס5ייק ר") כחכמ' 6ותכס)כן

  כסם ב"כ h~pi1 לסכל  סכוולהו 6ף ע3יוכ'כמכמ'

לוילי
  סו6  טסורסו כימר רננ( ר") סעי(יס 6ת  פוו .

 : מסטורם סססע' מוסך סוס ס5דיק כך סעי(יןמן
 סג"5 5ייקיס )סגם רננו סנוטכן פקודי 61)0וגסו
 6יס כני כ) 6ת סוקר סס5דיק מס ס"טקסי

 סוסכן 6' מררנוח טקס כסס ים עונסכסטספס
 לס"%.  מפסכן חסו  ספל פרות  כסלי יפזר ופוסס4יו ס5רק' סגלת  ע"י סטפפס  טממסיך ממטכס מרסוןסו6
 כקרץ וס כג") ומנמור  ססלס  ללריס רפו  I)DDגי
 נגממת וגע)ס onp כבסון וכקרץ ככ") פוכרךכסס
 ימת ופוסס  לפולס  הילו  בהלו  עלפו על  פסביתזינו
  וביסרן  מטס  סי ע) סוקר  6סר סערות * וכי'מגי'
 ס" ו)Sh~PS  6  לפספס  תפיר  פסהוססיסמסיו

 * ע5נגס ע) וססנחתסכווגתס
 סססימ חז")  וירמו י פסל  פסס 6) ס' וי6ננרוזהו

  ססס"ת סנמר6 ס" )כוון וים כוי סבךימיי
  )ס5ערכותך  לפרלסתך ל סלובפ פס  כל  לפסס6מר
 ט)6 סנוף מן סכרמס סמ6כ) כפסולת כעינךיס"

 ספטס פי' פסס לחפסר  פכחן :  לך  סליגפ  פלתזניח
 כותתו כ) וסי' ססי"ת )ו  6תר כביסר פססרלפ"ס
 עומרו כ) סי' ו(ס פוכ כ) וסנפיס ננל6יססיסיו
 סייס מפוייס עכורת נ' : ועוצתם כעומרםטר06

 סס נס 1b~3DS ס' 6) סג)וויס סקעכיסס5ריקיס
 .  יסר6) ו)כ) )עורס  ואייס לריס סספפספיעיס
  שסוס כסרס ונגתחי)' כו' מכנר)מ'3מריעש

 ויעם מרף 5ך עמס מטס 6) ר'וי6נגר
 )מס )סכין כיקור כריך (ס ו0כ' *  סלתוטת לחספטם
  ספקי  סרקרקו כמס )סרם )ך ו6קדיס : מ00סינט

  לכרסו כמהם3י פלס פתתיל' וכוי לרהכרגשית
 סיפר סק3"ס פל למסוד ללז  ומליל' כוי מריןכפרע
 סכיקר 6ך * 56)1 טינוי 6תס tS~Sn פיסה  ספסורסהפסי
 ככ) סכורם 6ת )סנור סברס ט5ריך כקמת כךסו6
 פוררי  כסוס מיל'  לסליו  יחפה )ככתי 6D')D1bוסגי
 וגס כממורות כעיניו יסי'  nlip)D וסקלי ספהולרלור
 חס סדין נגרת ע"י qh )סתקייס יכון סיסס5ריק
 ע)" 3כי 6כ) כך ס6דס סי60 כותן סדיןטורח
 סדן מורת כני )עמון יכתים סיסיו  מועטיםסמם
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נר %48שלימיך יריפק נועם&@
  לתחילי וכחפת  סרתפיס  פרת qnnS 5ויך סטלכן
  פפיקר6 ליין  סיילו  מדריגות סעי כהתר ססכ"סר5ס

 ר") כו' כממטכ, עכס נגתחי)' 1011 תסוכ' כע3וסדרנות
 מרז נמרת לברקו כמתסכ' פלס  סכרי6'מסתמקת
 ~oh  סמן פורת D~D לסתקייס  סיכול  סנריך פלק5י
 כלחי סנרי5' טפכפ מהפח מתסייס  מפולסמהין
 ושיתף נמ"6 כתנתי כבסר 5דיקיס <OS1 )סיות5פסרי
 נימד סב) ורקס חיץ כבמת S~h סרממיסנגיה
 קננת 36קיכס ס' 6יי חסו * ח)ע' סטתגות טוסכוי
  יחע6 ט)6 ימ' סכורך כעכורת כ6נגת ססו)ך מיר")
 )ו וטין 56)1 רמנניס סו6 סדין סנגית 6ףמביז'

hyno)ס6רס סימע6 קורס ר' 6גי וגסו ממרס"ד 
 רממיס סו6  סרין  נס  סיתמת  רסורס  טיהע6וסחר
 )י ועסו חסו * סרמנניס ו' 6כי סימס6 6מרו6ף
 ט)עע' כס"ת מכוי,כגנד ס)מע)' סנגקדס כמסכיתמקרם
 * ב"ס  לססי"ח מקדט CID' )נוט'  פלפו מסרסולהקרס
 סייגו כתוכם וטכגפ 5פהי מקרס  לי ופסווזהו

  16  כתוכם  סוכן 5לי  150 )נוט' OniDכסיקדטו
 * )מע)' עקול %עוטין

  ססורסיסלסרוסתס  6רס  ללי ר"ל לטרף  פססוזהו
  סלו  סלריסיס  לוור5י  ססתלסלותס 5סוכרססי

 גם ע) קותו וטיס * וכו' קוער ותנור כקמרע)יסס
 סכל  סיכילו  לפולס ללס סוס מלריק הת  מתסיסס"
 כ) חסו *  ליסיס פפסס סכל ומפסיו מפולותיוסכל
 )ו ממסר דסייגו כסיכ' )ו טים מי כ) ר")סגטוך
 קותו ורקס * כגי ח" מזוני וסי לס61' מן דכר6ח'
 סנדיק )ו ימטיך כעוננך וסוף כ) כר6" תיכףומי
 סמם  פליי  סכלי ריס פ"ס  רלילו  ופיס סכ)סג")

  למון sfft וסרס"י מלמוסת לתת פסס  ויפס *מופפיס
  סו6 מטסן  סו5 :חס כך ססירום י") סרטון ע)גופ)

 לפסות פ"ס  רכילו  מטס ור6' ומקטרנ סעו)'סיגס"ר
 מרנח 1)01 כנ"נ היק כ"כ  סלילו פי  ~qh לפוסחלנרו
 פל פכפר  ס"  מפסכן לדלח סל טסלהוסתלמוסת
 )סעוף כיוו יכומת ימיי כוס  סלרי'  סגם לתסמעסי
 סי' כן כי סקנ"0 מיצרי מסם מסז' ס" ו)6סכ)
 למ~כחמככר  ויפט חסו כב")* כתמיך סכריניכוונת
'nDDלרתות ככלר' כזכרן  ס"  מכנר ר"ל לחימת רמת 
  פופיימ  שפס  פליי  וכלי  רפפיסר5  מלריס פפסס5ת
 כ"כ  גרולס כלחיי  סוגייו ס5דיק כנס וסע) פססולכן
 פכלר * כסרס מוכת ים"  לספן ר"ל למוכתויפס "  כך סכתוכ סיפור וים" סכל לפעול  יכול סו6נס

 פפסס  לתוטח *  מגפור  מלויס פפסי  לרתותססכרחי
 ורמת כמ5וך' ללכריס  6רס כלי סרוב ומחמת ר"לרמח
  נסם  מפרופי סלויס  טוס SDD1 פטם  ססס"רסלחם

 * ויל כל"ל סכל  יפפוללמוטת
א4*הא4שהי*4שא*14ש*

444שש%ש%%%ש%%%%%%%%%% (יהח9ייזזויייח% %  ויקרא  ספרש
 מוער מ6ס) 6)יו יי וידיר מסס5יריקרא

 ר' ויקרץ )כחוג רצוי סי' )כ6ור' -)6מר
 כן ול6 קרצו מי סכות כיי 6)יו וידיר מסס6)
 *  קריו גני יווע וקילו  סתם  פסס 6) ויקרץעתם
 * ועירק 6)ף כו' ויקרנן כווסר ר6ית6 סו6 מעגין6ך

 סיו h~'Dt 161 סי6 6זי כפקופ' כסהילסרססכיל'
 * כירוס)יס ככסית סו6 כנודו מקוס ועיקרכמוכר
 ועירק  6)ף וסיס  מסס 6) ויקרץ ג6' מתמי)'ולכן
 נוטס וסי' קרצו כשכנר למ"כ 6ך * מסס Shקר6
 יכלתו ככ) כ"ס סנורנו )ענוגת עצמו מעם פ"סרכינו
 וידכר 11 )מדרינס ונ6 נו6וד  לפקור  1D~D מקדטוסי'
 ספגו ורר ססתסלל חסו *  סרהפיס  סם ססו1s5h 6ס'

~ug
  סססכילי  כפו"מ פחס כי * תסכ  לפולם ס' 5תס
 * רמנניס ככסף ע)יסס ו)יסכ וין עכם6 )עמודרמשיו כרוי  גריך יסר6ל 5ת  לרין ריס כססקי"סלסגלית
  יוערה 1)6 נמוריס ימעיס כוצו יס" )כ6 )עתיד6כ)
 1ע5 . ((hp נוכסף ולסגות כ)) דין מכסה)עננור
 * ודור )דור כס6ך תסג )עמס ס' 6תס סתס))(ס

  וסתסלל  סלריקיס ע3 610 יתכרך  כנורו  סכילתדעיקר
 כף ר6טמיס  06  סדורות  מלממפיו e~thל5פר
 יתמיך כיוכ וכור דור גב) עלינו כסלך יס"6עפ"כ

 * IDh שכעתך 6ור ע)יכוממוסף

  מקיוט כנוסר ד6ית6 כ") * כו' תחטףכירנשש
 ססגתוכ תפ"  לטון  ססו6 חחפ5  כיולסט

  וים "  סלסון פ"ט טיהי5  ספלין לסט ע)מחמי'
 תעaI'h) 6 סחיה לריק לפס פל כרפו נ"בלפרס
 פוכיש וסלסנ' מרס  6יו' SD מפכר  ושספרי  כפופסל
 מררינ'  סי6 סלמס ~anpk סוחרר כפי' *מזיוי
 כחופ מרס כ6י1י חליל' מלכסל סזס  ומלריק *נרול'
  ופי  מללות לפסו ותחתן לערלו לנו  יערר  5רסיפרי
 חמורות עכירות סעוכריס סרסעיס )כ וימרדיחן

 כפילו טכקלות סקל 5סר  סוס ס5דיק כמוכקצות
 כה% מהור וחתרר  פליז  ת36ל ולסטוכתמורות
 סי65 קורס  צותו  פטליפין  מסיו  ססנופ'  סיפפפחס

 *  כנמ' כי6ית6 סעו)ס)16יר

 פתים פתת  לוכ,לופיפפ  טרופי סי' 6)ס קי וטפפסוךךןך
 סתר5' ל' סו6 פר וסוף כאל* וססכוע'קולס5לס

מלטון
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