
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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448אלימלךויקרא מעם*8

 סדכר סו6 מס כך סז6 ופירסו כף ככס סערותימרסון
 ונגסרם )כנו סימרר )עוררו כס5ייק ומתרססמעיר
 רסייגו 5ס5ייק ממתרס סינר (ס י") פד וסולסכתוכ
 קורס ססגסמ' ככר מסרסתי ע"ד ידע 16 ר6ס16

 ומ)ננדין עו)ננות נכ) 6ות' ננעיכין )עמסי5י6ת'
 פיו ע3 וסערו מ)6ך כ6 ולמ"כ סתורי כ)6ות'

 כקרינות ככר לתרתי * )מס nhr וכ) כנמ'כד6ית6
 סו6 עולמות כ) )1 סמר6ין סחת )סיכם סו6מסורם
 כסס יעכור סעו)ננות )סטיב למ"כ טיוכ))מען

  כמרעין ימת  ועילולי  כלפר  סתור' עססינ כ"ס)סמורת
 1)6 סתור' )6 וכ)) כ)) )סמים יכו) סי' )6 כג"))ו

 קונס גו סגרסס סרמימ' ע"י רק סע)יוגיססעו)גנוח
 סי' 63 061 * )סטינ למ"כ יכו) עיף )עורסי5י6תו
 סכר סוס )ו סי' )6 וקמר סר6' מס כ) נתנגוכסכמ

 *כעכ1רתו
 סנכוסיס סעו)ננוח כ) סר6ס lff~ 16 ר6ס 6ותהו

 מתנ)נ) ם3סעמיס ירט 6ו * כו )כו ימרד)כן
 וגסו * )תקן )ו סיס 6חת ננ15ס 6י(ס עגולס5דיק
 וגמ65 * סכ3 סר6ס ר6סוג' גכרי6' דסייגו ידע6ו
 6ס . כנגנו) כסכם כגק )ו )סרוגות סכורך סי')6
 k1I'h )ו י6רפ 06 סוס ס5דיק סדרך כו' יניל)6

 ומוכר ע5מו מוכימ סו6 6(י ססו6 כ) מט6גרכוך
 יניד h"1S גכתכ והכן * כנירין קמין רכריס)עקמו
 יניד )פ5נוו כסייגו )"1 06 ג"כ )רמז ו6)"ף613"1
 רעלים יטרק) )כגי ותניד מז") כמ"מ נידין )מוןסי'
 עובו גוסה (ס ס5ר" סי' עמו וגם6 * כנידיןקטים
 ~דוגוי 6~") הכמרו ע"ל ע)יוגי' )עו)מו' )מע)'וס

 ר") כך 1iSD'1 יסמחו ו5דיקיס ובסו * כזכיותבעסיס
 * ית' כו ויותר יותר סמחיס מס סעס ככ)טס5ריקיס
 נומננת ססמחות כ) )סס נורם (ס סי' ירגנו5עעס
 חט6 כדגור )ססטוס כסנה on5D ע5 ננרגגיסססס

 * וכות )סס טגעטס סע)יון )עוגם סמט6 קותוומכילי!
 ע"ד רינון רסון ירגגו * שהיון )פוקס ר") )עורסו(סו

 סס סוס ומרינון אחריו נורגגין מטס כ) וסי'ד6יח6
 * וסכןע"ס עד נךע' תסמח' נמור )וכוח עריק )עלסמכי6יס
 טסהור' י") * כו' פנוק דבר נכ) תנע הסר גססאו

 סריגים )כע5 סרו5' ס5דיק דרך מ)מר'סקיום'
 עלמו )מעות טהריך גניעס )' (h~p ם(סו)סמתיקס

 3כ) תנע כי גסם סכתוכ והניר * וכר נקותו)ינט
 רסעיס )מס' )ממתיק סטומ6' ככתות ל") טע6יכר

 * וסמתופכיססטננ6יס
 חיות ד6רכפ' מקרוס כנוסר ראיתה כו' טמה' מי' נלכלחאו

 כ)6' ומיות גותליססססע' סכס6סס סנוס6יססקודה
 וסור נהדס חיות גוחן 6ןס דסייגוכמינו

 גותי
 ככסמות חיות

 ונס - )סססיע כרי נ'כ סמ(כמ ע) לרכת מוכרח סי'וסהר"

 ע) רממגי טסות ממגנת 6ך hnp מק טסט qhנטר
 (ס ומעוננת * nlDID סיג" ע) ננספיע ג"כ סו6כניו
 נ"כ 6סר טמאות מיות ר' נ"נ טמ6ס כמרככםים
 )סס כותגיס סס סחופ6יס סרסעי' ע"י כמ )מןים

 3כט3 סרו5ס ס5דיק וגריך " נעווגס ומיות6חי(ס
 והמל . סדינין ט) סתמ)תס כמקוס כמרסס)סמתיקס סדיניי

 )סמתיק סר51ס רמו טמ6ס חי' כגכ)ה 6וסכתוכ
 ח("5 סררסו ע"ד רמ( טננ6ס ממיס ס) סדיןסורס
 מיס נפור ' קכס מית נער ספוק ע) ססחיסכערכי
 )כמ רמ( כוי פמפס כממס כגכ)ת 16כו'

 כגננת 16 * טמ6ס כסריס כס סים טא"סטכנורככס סריי
 ומאמד סכתוכ וכ6 סטונו6ח )כשות רגם כו'סרן
 ס5ליך ממגו וגע)ס דסייגו ימתיקס 6וסן כאקסס5דיק
 נס כ6)ו כמסתר נמור וכסוך כגפצס )סיותסרכר
 ססכתוכ סי' פמ6 וסוף . נעכס סו6 עגמוממכו
 טינלוס )נמלי onlh )כקות עגמו ידחוק ס)6ננ)מד
 6ת )דמוק אסור ח(") אמרו כי סמסימ ני6תנויך
 4 חם6ר עויין טספוננ6ס ט" פמ6 וסוט רק *מקן

hSbר*5 סננמס )מון והסס ו(סו * )סמתיקס סירוס 
 )ט)ופ כמ נסס יס" ם)6 ונננו)כ) נעומס)עסותם

 וסעכיר ו6ז כמסר' מסימ סיכה פר ו)סננתיקסכ))
 * אננן סקרן נגן ספוננ6סרוח

 מגשמה רתע )6רס רמו 6רס נטומ6ת ינע כי4שך
 )6ד0 וחיות כמ גותן ועי"( וחפ6יסכעוונות

 יעמס 1)6 מעוונו סיסוכ ר51ס וס5ןיק * כניע)רע
 (ס )לכר עגמו ממטס סי' ינע כי 16 ו(סו .עוד
 וגע)ס (ס כררך טיעסס ג"כ סכתוכ ומבניד *כג")
 * וכססתן כסעצננס סזס סקר )עסות סיריוסממגו
 וירנינו רסע 1nlhS יתוורפ hi'nD סי' ירעוסוף
 י תסוכם ומתעוררת נר~' חרדס עציו ויסו)כעווכו

 דגר נולותו וננכו5כו3 מחומס סיס6 כג") פי'ו6סס
 * עוד יעמס1)6

 סמסכס ונסרס כו' כססתיס )כט6 תסכע כי גסם84ך
 5דיקיס נווני נ' ים ומגס כו' סתיססגופות

 מסנרים סן עי"( ע5מס ומסנפים ממעגים צדיקיםיס
 וכטמרי כקרום' סהוכ)יס 5ריקיס וים . סדיכיןכמ
 ופרגסס כרכס מספיעיס סם 6!י ית"ם עכודתו)מען
 ו)נ(ור )סמכיע כמ )סן ים סקו וס5ריקיס)עורס
 )נ(ור )סס סים וסט)יפס סכמ סוס יקום כןכר5וגס
 ננ)כו נ' ראיתה ט"ד מכועס כבסון גקר6 ויקוםצונזר
 מסססוק ר6י' סנמ' ונוכיח hnh( סי' ממן ו6'ככיטס
 ילקיט )16 061 מנוי ו6ת שממוכס 6מוסטכיע
 סם)יפ' כח ע"י נמ65 ט"מ )ססכיעס יכף 6יךפוייסו
 מנחר ס5ןיק כמ סכן )סטכיעס יכו) סי' )וטסי'
 סתיס.. תנועות 1(ס1 . סכועס כלס נקרה ויקם16מל
 6ומל וקמור 5ססגיע כמ )סן סיס ים 5דיקיס נווגי כיפי'

ויקם
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גה 448אלימלךויקרא נוום*81
 תוקון נורמין טכסיסן לנם . 6רכע סם! כני)רקס
 סתג6 ומסרם - צותיות ד' ססו6 כ"ס סוי"ס)סמס
 סוס סס5ריק כגת רונוו St~h וס)6 ס6וכ3סתיס
 * 6וכ3 סלינו וכסינופו כעיבויו וגס כלכילתוננתקן

 ס5דיק סי' ס6כ)תי וסייגו כ' עוד מכמיסוסוסיסו
 1D~D )ס~כיר 5ריך כקזוסס עתם 6וכ) ססו6סוס

 ס6כ) לכילתו ע) רו6נ )סיותו ןכרוגו ע)ו)סע3ות
 לכיתי וסח : nhr ע) יכער ולכו קחסס כ)6ככר
 ססינוסיס ע3 יך6נ ע5ננו ממסנף סטכי ס5ןיק ע)רנמ

 ית"ם )עכורתו . 3תכ)ית סין ס63 ככר עגמוטסינף
 כענין כחס ומכמיסיס ע5ננס מסנסיס מעמיס יםכי
 ט6מר ע"ר טמיס )טס ם)6 עוכות )6 כפכי'לע

 ס6דס 5ריך ןס ע) כי תנומו ומ5ס 3ריכ מןסכתוכ
 תרתו )6 ננגייכו כננטות6 ט6מרו ע"ד מצוד)ססכי3
 ע3 יכער תכו )תקן ס5דיק 51ריך נסיגסתרתי

 יס" ו6ן ית"ם )עכורתו סיו ט)6 סקורמיסססינוסיס
 רמו נסס 6ו ווס"ס : כג") סכ) )תקן כס5ריקיסכמ
 מסתיו מעקימת כססתיס )כט6 כו' כג") ס5דיקע3
 כעוקמת מעסס סוע3יס סס מעמס טוי ס5ויקם3

 hia )סרע S~rn כת"ס )סטים 16 )מרע *סע)יוגיס
 . סג"3 ס5ריקיס נווני כ' ע) רמן ס6וכ) )סעיכ6וכ3
 סוס ס5ויק מן יכטת 6סר כ) פי' - יגט6 6סר)כ3

 כמו . כמכועס ס6דס * כסינוסו מסגי וסיכלכילתו
 דסייכו כסכועי ס6דס )סיות ם5ריך מ~")סורסו
 טסים 6רס כסס סגקר6 כמקו נמור לדיקסיס6

 * נסוקסמדרנס
 מכס מ~") ודרסו קרכן נוכס יקריכ כי6יסר1ךקך

 ג") כקומות ו)6 חקקתי ככס כו)כסע6
 )סכורך עקמו סיקרים 6דס סג") 3דכריגו נ"כמרמו
 חו") ו6נורו קרכן כמו סמן כסריס כעוכרותכ"ס
 כמנכון סוס כו3כס גנדרנת תס6 ס)6 סי' כו)כס1)6
 ממתקן 6' רסייגו כג") נווגין )סגי חקוק רק6מר

 וגסו . מןרנתו DS~ 6' כ3 כסינופו 61'ג6כי)תו
 ס5דיקיס כין מיצוק יט כיסרך) ס" חקתיככס
 כו' 6כי יננוסגי 6ו)י לע"ס יעקכ ס6נור חסכג")

 כוס יעקכ טעם 6יך הכקורס - ק3)ס עציוסכלתי
 עם סיס סטכיג' סרי צותו יק)) סי5חק סוכרססי'
 יחק 6מר כקמת כקמר סלמת ידפ וכוודאייעקנ
 ODD ט6מרתי מס )פי נכלר 6ך * יס" כרוךנס

 יחק יטעם מ3י3י וכי עסו 6ת אכרך יחקסרוס
 רוכס סי' סי5חק 6ך * יעקכ 6ת ו63 עסו 6ת)כרך
 * כעוסת עסו ו6ת עוס"כ ככרכת יעקכ 6תאכרך
 חקק )יעקג יס" )6 06 סמ3י)' ר6תסורכקס
 ס6ונוות כין תקומ' ח)י)' )כניו יסי' 63כעוס"ז
 נס יעקכ 6ת יצמק טיכרך ננסדרת סית')כך

 מוס גומ' דעתו ס" )6 ע"ס קנינו ויעקכ .כעוסת

 ככוצו עוס"1 כעגיגי אותו יכרך טי5מק מתיירקסס"
 כג"ח מי3וקיס יס נפייס כעגיגי נס כינטויות
 כעניני ונס * כגק 5ויקיס נוולי )סני סעו3סטבורך
 עסורות כננחסכות כקרוס' )6וכ) מיצוק ים6כי)'
 6כי יננוטגי 6עי לנור ואס * ככסנר ס6וכ)כין
 דסיילו מיחום כא' גקר6 נסמייס ירכריס ננננסות)פון
 SSp' פצי וסכלתי נסמיות ככוצו לותי יכרך6ו3י
 כג"ח סי' חקק 6יס ו6גכי * ימטכ ssp~ 56)יסוס
 חסו כג")* 6וסגיס 3סכי דוחקק )סיות מוכרמס6גי
 )כו ננסת 1)כ6ור' ס' כלור תנכס 3כו יעקכטית
 כאור ג)כס יעקכ טית )וכינור ס"3 וסכי מיותרסו6
 סי6 יעקכ כית * סג") 6וסכיס )כ' סכווג' 6ך *ס'

 )יסר36 יעקכ סכין סססרס כיגוע קטגסנוררנ'
 * כקם עסו וניח 6ם יעקנ כית וסיס גססוקוכתיכ
 ממכריס מוונתס טע"י ס5ריקיס ס) )מירנ'רמו
 כננדרנתכס סי' )כו יעקכ כית הסו * סויגיןכח
 )מררנס רמו ס' כאור תנכס * 6' )מדרנ'רמו
 וסמי"ת סעעמומ ככ) קדוסתס כאור ססו3כיססכי

 * 6כי"ל ממס 3סיומיזככו

 ב צו פרשתב
 % 6ין פרס"י יטיף) נכי 6ת 15כו'רידשבנר

 סיט כמקוס )ורן צריך ויותר וירוו6)6
 6ת מעוכר ס6דס רסג' מרמו ע"ס וכ"א כיסממרון
 עוכות וכנורות פרחות )עכור צריך כ"סססי"ת
 כרצון ם)6 וכוותק כעקות ססי"מ 6ת מעוכו6כ)
 כמו ססו6 נוף 3ו ס6ין סנוף מסר סו6 סרי6וי
 צריך כיותר רס"י טרמו וגס 3טנסמ' ונרתקכיס
 כע35ות סעוכד רסייגו כיס מסרון סים כמקוס)זרו

 *ככ")

  מותגו מצמד סכתוכ פי' כו' סעי)'תויתי4ור2
 לנקרץ ססכיג' סי6 ו6ת * ססי"תדרכי

 ר") סעו)ס תורת ו6ת סכתוכ ואמר * כידועו6ת
 )סערות )מננס וסייגו ו6ת 5סס סי6 סתור' צימוד06

 סחת סתור' סי' סעו)ס * 3יו5רו רוח גמת)עסות
 וצימורו )סמ' )ומד סוייגו מי 6כ) * ית"ט )סגיועורס
 hlk~n גוקכ6 )סון סי6 רמן ואס ססמ6)* מ5דסו6
 סחת מתורס סי' מוקד' ע) סעו3' * סנו536ך

 ויו5רף ישנס ועגום כניסגס מוקד' ע) )כ56ריכ'
 כ) סננןכח ע) סכתוכ ואתר ניסגס ם3 6סכגרוף
 כסרס )סיות ראוי ססי' סתור' סינונם ע) פי' *ס)י)'
 מכפרים סקרכגות קייס סכסת"ק רכותן מוכםכמו

 כ36ו עורס כפרסת מעוסק רכ3 מכמרת סתור'ועכסיו
 מולח כלקוס יסי' ססתור' רצוי 01" כוי עו)'סקריכ

ועכסיו
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 ש%4אלימלךצו נועםוש8
 bsn נס ס)6 תקמל ו)6 * כניסגס יעגם עגוםופנסיו
 S~rn כי כרכרז סו6 כן S~rn 65 כדורי פוס סו6קסמי
 טנגנס )ירי יכ6 )סמם hic ממתוך )סמרן ם)6מתילו
 יפלס  פלוס  כודעי לסמ' סלה  ימיו  כל קומו 606כ5

 כחוסך סו6 ס)יננוד 06 סי' ס3י3י כ3 ו(סולנסיגס
'S'DhI(סכוקר עד ימיו'* כ )יוס מותו יום עד יגנ 
 * נו"ור נגר סו" 6(י ננעסיו כ) פ) וכיקור וממכוןדין
 כסיות ר"וי טסי' ס6ם ר"5 כו חוקי סנחכמו6ס
 6יענךסהנ55 סכתוכ 5כן6ננר כניסגס בו תוקרננ(כח
 ר6רס מכסן עכס וסייגו * ותגל) nbr עמס רעמכ)

 נורו עזינו ירכס * כסן גקר6 ית"ס כטכורתוסגכלס
 מרע ננרתו סכנך רנמ פי' כמרתו מיו סרם"יכד
 nhr ננדס מיסך )עסות ייהוד יתחנן כליס נוטים
 Inhnos עונגו יכרימ * כעס גנית כו ים oh)מס)
 נגדת נו ים עם * רכי כ) ע) רממן )סיות)כנו
 הדס* כגנו מוס ססס5ות כתכלית עגמו יחסי) *נטוס
 וקמעות כילות )מדת רמ( פסת, טסו6 כו רם(חסו
 )ר"ת סיחר נס' והיתה כמו ויותר נרוע הדסטוס
 ופרס"י ס6רננ' מסרי סכיה מקין כמסוק סמ5יגוכמו
 כסרו ע) יטיו כד וננכיסי * סנרוע גגן מסת(מזרע
 גנדס )סת6מן ז6ת כמוס עוננו סיכגיס טוריךר")
 סכו סננדות יתקן כלסר 61( וכיני קנונן יסי'ט63

 הסריך ויסי' חייו ימי כ5 רכים o~ns כןויתגסנ
 * 6מן כעוס"כ )ך וסוככעוס"

 )סרם וגקדיס ' כו' סעו5' סי6 סעו)'חולתונקיז
 1)6 סוס סרכר 6ת עמית 6סר יעןפסוק

 פסוק מסמע סכתוכ )מון 5כ6ור' כו' גגך 6תמסכת
 עסיית ע5 תורס ס(ס סדכר 6ת רסייכו רכריסטלי
 6ת עסית "סר יען )ומר )ו ס" ד6)"ס 6חרדכר

 כמהקת ו)6 ם) סוי"ו כי כו' ממכת )6 6ער ס(ססרכי
 דסככ )סרס וגר6' * רכריס)כ'

 מסורסות סקוסי"
 גומר ק"מ ם5 ר"סוגס כסרט' מס מסגיוננקטי'
 וי") מ"ודילס* וככ) גומר )6 סני' וכסרס' גנוניךככ)

 ומקס' כזכיות )ו נעמו ס(דוגות תסוכ' נדו3' כנמ'לקיתה
 מיר6' כ6ן מ6סכ' כ6ן וננטגי כסננות )ו נעטווסתני6
 3גו ומודיעו עיכיגו ס6ירו')גו סר(") נו"חר)כ6ור'
 מי ננוטכ 6"כ כזכיות כלטיס (דוכות ננ"סכ'ססתסונ'
 * נויד מ6סכ' יעמס עוגותיו ע) סירוס רוחו 6מ ס'מסעיר
 זריך רק ת"סכ' סיסוכמיך הספרי כ5תי ס(ס סססוט6ך

 וכן מסכי 36 כ6 ומירמס כיר6' נגתחי)' כסררנ')סיות
 תסוכ' כעטותו כמננוח כעסיס סננתחי)' S~rn סוגתסו6

 * כזכיות כעסיס ננ6סכ' לעטות ככוהו והח"כנניר6'
 סדרך 6ת ))1 סורס הסס ק"ט ק) ר6סוג' כם'ולכן
 עכווס 6י(ס 5ככך ככ5 דסייגו תס3' ע"י כס ג5ך6סר
 )כו ע3 )מום ט5ריך כ3כ 640 דמתמיל' תס3ס 11טכ3כ
 גססו 6ת הגננו) דסייגו כססך וככל * ונפולתו ו'ירקת

 חקך נמיהן סי6 ככרכי ססתם)י חסל 6יט כסטודטמ)
DD)S* כטסתיו סננו5י6 65מר דסיילו מקווך וככה 

 ככ) מדכר ססו6 דסייגו 6סכס 6) כ6 סו6וכןיכורו
 * נדת כסת)סכות מהוד כשהוו וכותתו וכוחוחוסיו
 סקדום' סתור' ע"י סררך סורקת טסות סגי' כס'6כ)
 * כחדם תסמפ כיסן סלוע 6ס וסר ח(") סדרטוכמו
 סנמע וסייגו המנף סqh 63 ס3מוד יסי' כלסרר"5
 hSn דסיילו ימן* דור כ6)ו סתור' סתסמע6תכיסן
 55יננוך 5כ6 המ"כ hisn תכ6 כחדם תסלע5סנוס
 סנכור' מסי כסיגי סחוס סחור' מקס) כ6)ו)סמ'
 עור הסרס 6"5 והכן נלו) וסת3סכות נדו3ס "סכ'ד(סו
 וכ34 כ6 נונני)6 כי 6סכ' ע) לרמז ננ6ודיכסככ)
 * סמררנות 3כ) )כ6 ס6דס יכו) סקדוס' סתור'וע"י
 סננקןם רכ(מן כו' ו)ננגמ' )עו3' סתור' ו!6תחסו
 טו4 כתורת מעוסק ועכסיו ננכסריס סקרכגותסיו
 פי' כו' )ע31' סתור' וקת הסו 4 עו5' סקריככ156
 ע) ע)יוג' ננדרנ' ססי6 סכ) )פעו) תום) סתור'ע"י
 רמ!ו ומסג' יר6ס דמיינו מררנות טסי וע5 .סכ5
 כ"ג ננסריסין יס"כ קורס ינניס הכעת כ"ננרסר(")
 ועם כו' נוסריסין ססר' מרימת קורס יניס ושכעתוכו'
 סכסגיס C11pi lsnh1' מרימתו ס(ס ")ה )~ס כיןזסמסרם
 סכסגיס החיו והין )עמרי סריסתו חס * כונונעין
 6) הכמגס )טון סו6 קןום' כנגלת ר") כו*כונעין
 ססס' 6ת )תקן כדי סיו סג") סריסות יסגיסדנר
 )קדוסס מרימתו ט(ס 656 כשניעי וסעעסק5וות
 ימרק) )כ) סגונע 610 ן(ס סי' )ונעין סכסניס61חיו
 וסריסנו ית"ס סכורנו )עכורת ע5מס ויקרסוסיומיכו
 כ) 6) לכר רננ( וגס * ס(ננגס רסייגו )קרוס' מיתינ"כ
 כ) סחת )סומגס ~sfl חסיו קדוסיס יסר56כגי

 עמרי )טסלס פרימתו ונס - )טוכס כ6חר פויסיסרק)

 ר") כו נונעין סכסגיס קמיו וקין נדו)ס ננדרנססי"
 רש ו(ס סטת )נוררינ' 5כ6 יכון "דם כ)ט)"ו

 כססן ע5מו ממזיק ססי' מי סי' טמ6יססמטסרת

 ע5ננו סמח(יק מי טסוריס וננטמ6 ננטסר סי'וטע"
 עדיין כווך6י (0 5רכו כ) וטמור מתוקן מסוק)טמור
 )ס 6י( סטת סנודרינס כי יוסכ סוף טומרתוכתוך
 6סר יען ע"ס 6כיגו כלכרפס סנה' ו(סו ותכ3יתקן
 טפס 65 עדיין 6כ5 5טחטו סמורי' 5סר טסיךעסית 6סי 6מר יסייגו יכריס סני ססו6 כו' חסכת 1)6כו'
 תסו כו' עגך 6ת חסכת ו)6 כ' . יר6ס כדירנת(סו
 תורת (הכ ו(סו : ניס וסת3סכות נדו5ס 6סכסמ5ר

 סכתוכ ולנזר ס)כ סרסור ע3 כ6 סי' דעו)ססעורם
 טיטן ס(6ת )חדרנם סנ6 סי' סעו3ס תורת(6ת
 סי6 . ס5כ סרסור ע5 סתכסר פי' עולס ס3ךתורס
 סת5מוך ססי6 סתור' תסעו) עוי סי' מוקד' ע)סעו)ס
 ססתורס וכג"5 נרוץ וסת5סנות 6סכס 56סתכי6ר

שמוכס
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נושי4אלימלךצונועם4~8
 כגנימ0יכ'

 סי6 סלת סתור' ר"3 סמוכם SD . סכ)
 כונס תכפריס היגס 0סקרכנות סמ(נמ נון)גנע)'
 סתורי 6כ) 0)ו מטה SD ננכסר כ"6 כ"6 מט6 כ)ע)

 ו06 סמ(נמ מן מעו)' מתורס וכוס סכ3 ע)מכמרת
 סמ(כח ע) 06 כ6 בסי' כמו ר"3 כו תוקרסמ(כח
 סוס כס5דיק 06 מתרסנות תוקד כן ססנניסמן
 כ06ר פי' כן מלו מכסן והכס . כג"ח יתגסנ6סר
 )סבכיך והריך כסן כסס כוס ס5דיק גק' ככ")יתגסנ
 כמרותיו ע5מו )תקן סיריך ר") כד מרועגמו

 כסרו ע5 י)כ0 כר ושכגסי * ממסכתוכסתכודוות
 נסר 6ת )כסות החרת סתכורוות נ"כ סגריךרסייגו
 ת6כ3 הסר סרטן 6ת וסריס * תקוותו ר")ערוותו
 יודותיו כ) הרס ייסכר 6ס0רי כותי 0(ס ר")060

 6ותס )סריס סגריך רק 6מו מכסן עמוסגו)ריס
 מכעס יסור כעס מדת כו סיס מי )מס) סקןו0'6)

 וסננו ממרות ככ) וכן סר0עי' פ) ויכמוססחי15גית
 סקרו0' 6) סמך' 0י0יס כנ") סי' סמ(כח56)
 ע5ננו יבכר גנדס 60ר 16 3יכעוס יכ6 כ6סיסייגו
 כנריו 6ת וסחט * סקדו0' 36 סמך' 6ותס)סכים
 יותר ננדרנ' Sh יכ6 60ח"כ ר"ל 6חריס כנויםו)כס
 סדכן 6ת וסו5י6 סננדו' מכ) וכ3 מכ) 0יופ0טעד
 ננסמןות פעם כסוס )1 יכc 6(h ר") )ממנ'ממק

 * רכס כקרוסס סכ) כ"6 עננוסגו)רות

 כמקוס כו' סחטנית תוית nhf כף "סיז6)ושביר
 ר") : סמיקת לחט סעו)' תסחט6סר

 6ל6 60ינו qh חט6 גדגוך כו סיס וככר דכרסכ)
 גמסכ יסה עליו כ6 ועולס ס)כ סרסורכדונגית
 חטטת מיוכ 13 0י0 חט6 ע) עכרת כ6)וכעיניך
 תמחט 706 חט6 וגדגוך יכר 63ותו ר") כמקוסחסו
 כ6)ו כעיניך מ0וכ יסי' סחטנה תסחע עליוסעוף

 חטבת נרי לסני דע ר") ו' )סכי חט6ת*נתחייכת
 הרסיס קורס : )מע)' י' )סגי סוגך מפנס סיכןוען
 hDnl)o ומכסן * ק"ק סי6 סטת סננררנס ר"לסי6
 : תנגיד ע5ננו ומהסיס ננחט6 תמיר 6סר ס5דיקר")

 6כ)ס מט6 )0ון הכיבס סי' קוש כמקוסי6כ)גם
 יתן 0עו0ס קדוסס רכר ככ5 דסייגו פיסוננחתם
 וימ0וכ מ5ו' כ6ות' סננחסר מס סטיכ לחמסדעתו
 ר"3 . ת6כ3 מועך 6ס) כמבר * נדוק חט6)ע5גנו
 ע"ד מועד 6ס) גק' סע)יון ועולס מ5ר גקר6סחוס"(
 סכ6 סעו)ס כסגי )סרו(רור רומס סעוס"( מ(")60מרו
 סיס" OSIDS טוכס ינרוס כנ") סמתגסנ ס5ריקוסייגו
 ת6כ)* ננוער 6ס) כסר וגסו ידו ע) נעוסהסג6ס
 6חס )ו יג6 הס ר"3 יקרס נכ0רס ינע 706כ3

 יקדם * לתקוותו דסייגו סכור 56 סגונעסממ0כס
 OP ו6;ר ססדוסס* 6) ססי6 סדנר במניף ירססרי5

 דסייגו ק5 כרכר נתפס יסי' 6ס ר") סננך ע3מדמם
 * חס מקת רוננ( ו)(ס סק) ונ0נניות חומריותכרכר
 כרכרי ססי6 סדכר חיככם ר"5 קרוס כמקוסתכונס
 תרכל כו תטוס) 06ר חרק וכגי ותסכות*קדוטות
 עננו ויכר יחס )סגי רופס ת"מ ח(") 60ננרוע"ך
 פ דוננס עננו S~h כסף ס) כקיתון כעיניווומס

 . ע"ס תקנס )ו 60ין סג0כר מרס 30כקיתק

 סעו)ס 6חס יטפס 06 פי' כו' חרס וכרירוחקך
 ככהי פרופ' כג") סג6ס )ו סינףנלי

 ו6ס * סדכר ע) מ6ד פגמו 03כר יר6ס יסכרמרס
 כוס 6יס סו6 06 סי' וכו' וננרק כום)ס גממתככהי
 מנחס ננמננת עכיר' 6י(ס )1 0יכ6 רק הדיק0סו6

 תמרוקי )צון סרס"י ומורק : (וסננה 0סטי)'סקדננוני
 לסייגו ויפיס גהיס נקי0וטין עוננו )ק0ט יר6סנפיס
 נ)ימוך ר"3 כננים ולוטף חסדים ונמיכותכמגות
 ן4 )למוך רני) 6ס להמרו ע"ד נניס 0כקר'סתור'

 * וק") דמין כ' י)ננוך6'

 % שמיני 40רשת%

 דסגס נ") * כו' סעס Sh ידיו 6ת הסרןרישוש

1
 כערניות ודפוק נדכיקות תמיד סווך קס5ד

OS51'SDי0ר56 סוכת ע) תמיר מתפוקתו ננחרות רק 
 כומנות וכרכס טמע דייגי ככ) ס0י"ת לסם0ייטיכ

 ככ) 6ך * ורכיקות ממדרינתו ק5ת יורר סו6(ס
nhr6סו SDID מסרכיקות ק5ת פיורד כמס :1כ 
 )טוכתס ותקוותו תפוקתו נוד) כ"o'hlln 6מע"י
 נתעורר מכונס 61סנתו ו' ירקת כרכס מכניססו6
 יריו 6ת הסרן ויסה ו(סו * ית"ס )עכודתו)ככס
 ס6רס ןסייגו ססי' וי") כסיס Sh )ככינו ג60ע"ך
 נורע מחנות 6( ית"0 סכורה )ענודת )כו י660סר

 וגנג5מ כף 6) כף ינכס סו6 טעו וסת)סכותס6סכ'
 * סירים ע"ס גקר6 סכורהעכורת

 כיס סי' סעס 36 ידיו 6ת הסרן ויסףוזהו
 וינרכס * )סם )סטיב סעס 6) ס5ריק0תסוקת

 )כרוק תמיר סו6 ס5ריק 0מדרנת נומררינ'ירד עי" פי' וס0)נניס ומעולס סחטנות נכעסותוירד
 גדנוך כביז' מביז' חט6 6ו3י ורנע עת ככ3עלמו
 רמז (ס כתסונ' תנויד נסרסר וסוף וסנסורמט6
 רמו וססלנניס * סרסור ע5 סכ6 ועו)'מט6ו'

 וע"י מע)' 30 כסגנ)י6 פוס סעו0' טכו)סרכיקות
 . ק5ת 60)1 ממןרינתו יורד סי'תפוקתו
 5ריקיס נוולי כמס די0 ניועד טוס) Sb והסרן מ0סריב41ש

 ס1ה 6סר 5ויק וים ממס כסס ס5קר6 נדובבדיק
מנוגח
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 שע"יאלימלר שמיני' נועםוי8
 וכSID 6' מדרגתו ופי 6חד וכ) * 6סרןמדרגת
 יו65יס ובמ"כ ר"3 1י165 מועד 6סל סגקר6כקרוסי
 סעס 6ת ויכרכו )מען h~h (ס 61ין ממדרנתסק5ת
 *. מפס )כ) ויר6' קרום' נורנניס 61ת ככ) 6ך *כל")
 ערותיך ונסו * סעס כ) Sh ס' ככור ויהדןוכסו
 (ע"( מעידין ס)טס כנמ' ד6ית6 כו' מבורג6עגו
 ט) עוות 5קר6 יטרק) גמ65 וטסת וימרק)סקכ"ס
 כבמניס ססס סי' מ6ד כ6ננגו ערותיך וגסו *סקנ"ס
 )בוחן קים גבוס )כיתך סססוק ומסרס )מיומכיכיס
 ד' * סע)יוגיס כעוקמות תמיר סדריםס5ויקיס
 סתתססט כמעסיסם נורמין טסם סי' ימיםצ16רך

 * קננן יסרב) s)s עי"( hyk~1'סקרוס'

 נווסר ד6ית6 ל") ' כף תיכבו 6סרסמי'זמירן
 6טר מקדום )ססס רמו סמ" (6תמקרוס
 וחיות* 6מיוס )יו ים טע"י ט"תבכרו

 מי' דגיה) סר6ס )מס רם( סמיי'6ת יאמראו
 והכ)תס )מון תבכרו 6סר 6ןוסזו

 )כבות כייכס כמ יסי' עי"( סכתוכ ובמר 6ויכיכס6ת
 מ5יע6 ככ6 כננו' "hnsh כממס מכ) רסייגו *6ותס
 נו5ריס י5י6ת )רכיג6 דסרת מסורק מגיכ6 רכ6ננר
 סקכ"ס 6מר 6") . )") סר5יס נכי רממכ6יכתכ
 קסיhp 6 סגנע)' 6כS~h 6 ע"ס כו' ססכמנתי6גי
 דכי )כדתג6 6") * רממכ6 דכתנ סמע6 מרם)י
 כסכי) hSh יסרק) 6ת סע)יתי 63 6)מ)S~DDns 6ר'

 כסר5יס מעמ6יןס6יגס
~nPSDDI 

 * וכו' ננייסו סי6
se~1 במדרס ד6ית6 ע"ס סג") סנמ' מסייSh~ 

 )מס וססיכ ססר5יס כר6 )מס סקכ"ס 6תסמ)6כיס
 יסרק) ע) )קטרנ יכ6 06 סקטרונ מפגיססי"ת
 ססי"ת )ו מסיכ 6( כסס ו6ין15רך )סכיו סמוט6יסמביז'
 * כר6תיס DDhl"( כ)) כסס זורך 6ין ססר5יסס)6
 )סון סו6 וסמע)ס * )י קסי6 ממעלס h)hא"ס

 סק)יסות מכין יסרק) הת שנכיס פסקכ"סמנכסס
 כו' סמע)' ת"ס * )מטס גופ)יס וסםוסחע6יס
 יסרה) כסות 6ת מעלס ווסת סיכ' )6יוסכקומר

oonlhDnD* ("6 6(כו' 6)מ h~h מטמ6ק מהין 
 וגמ65 ססר5יס 1h(e'S 6ין יסרק) ס)6 סי'כסר5יס
 16כ)ין 6ין שיסרק) כיק ככרי6תס כ)) בורך6ין

Ok~Dממילל סג") מדרם כדכאי כר6תיס ו6עס"כ 
Phע)יסס )קטרנ )סמקטרנ כמ k1IS1 מע)' 6גי 

 * כנ"ל ננעונותיסס 6ותסומנכים
 כקות פי' )עוס"כ חלק )סס ים יסרק) כ)וזהו

 פיקר ססו6 כ) גקר6 ס5דיק ונס ככ")יסרק)
 ס5דיק מע"י ויר6' וכרכס יונס )סס )סטפיעכלטות

 * כתסוכ' יטרק) כקותגתעורריס
 6סק וסרם"יםסי' סשכמ קרכ6ל 636סרן מפס ר6מרוזהו

 נכתרת לכך נום 6תס )מס ממס וה") )נסת וירץכוס
 להרסטסו6 טוכ סינון סכום' לידס סו" עיקררסיס
 ויסרן * חוטה סו6 כמסרי ל" סננתכיים וכ)כייסן
 ררך סכן כו ססי' ססכנע' מנוד) ננקר מתכייםסי'

 גוגוך כSD 3 חט6יס כחיליו -hlk ותגוירס5דיק
 ומכניע )ו תחסכ ממור' )עכיר' ק) רכר ו6סי'עכירס
 * ע5ננו ננוכימ רכים וכסגי תמיד ע5כנו וגוססי)עלמו
 06 כלנגרס כססוננעי' תסוכ' סרסורי נכניסועי"ו
 וסס מקיר שוכי יעסו מס סט)סנת )סקסכלרייס
 רכיב מסט )ו ם6ננר הסו ס)ינו' כתסוכ'מו(ריס
 וירק כום ס6תס כסכי) סי' כוס 6תס לנוסע"ס
 )מוכמ )יקרכ סר6וי סס)ס ס5דיק סו6 6תסו6"כ
 כעכורתו )סתגסנ )5ריק רצוי סו6 מכך גכחרת5כך
 טטננע כיון ר") סמוכמ 6ל לסרן ויקרכ וזמו "ית"ט
otnloססכגע' ונור) סכום' סמטע' סננדרנ' סו6 סכך 
 מקרכ בסי' סי' סמ,כמ 6) לסרן ויקרכ כן ועמסכ)כ
 חסרונות כעלו ננו65 ססי' מתוכח 6) תנזירעלזנו

 * כסרס )מוכח ם5ריך תמיר ננחסכוסי'

 כצנות רסגס )ו 6סר סחטנית טנ) 6תרישלתם
 מט6 כ6י~' מ"ו סיוכס) )לריק יכ6ננסי!

 וסווסמ6 עב) חט6 מחמת סכ) כ6 (ס ק)גרגור
 וע"י קלס עכירס פיוס ח)י)ס )ס5ריק 6ף נורםסטת
 6וי כתמוכ' ומסרסר ת6ד ומלכער נניד מתחרטססו6
 פ" )ו 6סר ' סמיקת ענ) 6ת ויסמם נורססו6

 סו6 )כדו )ו כ"6 3עכירס כמסכ הילו סוסססחע6
 כ"6 ט6ר וכרצות * לדקתו )נוד) )עכירס 13כממכ
 Dh" ותטוכס שמסרסר 6יך סוס ס5דיק מעכס6ת
 ונווסריס כקרכם )כס נסכר מ6ר ק)יס יכריסע)

 ' ית"ס לעכודתו ודננסגססם

 כל") פי' 6)יו סדם 6ת הסרן פכיויקרינורוחקך
 : ית"ס )ו רמס ננקריכיס ס5דיקמע"י

 סוס 6ת מעלס סס5דיק ומ( כוס 56כעוויסכו)
 נרו)' )סון קרנות סננוכמ קרנות ע) כפסס לנסירתס)

 י5ק סדס ו6ת . מ6ן נן1ל )רכר כוס מסוע)וסררם
 גססס מסירת עס כסס ממויקיס טסס סערותפי'
 )טורס יסור ok~n געסס פי' סננוכח יסוך ע)י5ק

 כח ים סעיען סכתוכ )כי16ר וגמוור * כג")סמוכת
 ע"י יסרק) כקות דסייגו סכסמ' ננכ) ס16יכיס)כלות
 וכסמס6)ו 6רס ח!") ס6מרו כסננ'ע"ר כ) סגקר6ס5ריק
 ע5ננו וממסי) מכניע ככסמייס5ריק ע5מס סממימיסכ"6

 וכג") ומתע5יס גנכסיס יסרה) כללות ועייככסמ'
 מנדי) וימי כתוךסנניס רקיע ימי כמס"ס סכר) דסייגוסריסו ע"י נכרתו למיס רסיס ססממ ופרסו מ5י מרססמסרסת
 ומיס 6ם סרם"י ממיס יסגס ססי' וי"ל )מיס* מיסכין

 סרס כק מורנומוסנר) כר6 וספי"ת מיס כקריתשסערי
למיס
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ט ש44אלימלךשמינינועםקאש
 סת)סכות 06 עם ))סוד סקוס סגריך סם"למיס
 ותרנוננו סמים ריקועי )0ון 610 ורקיע ית' )דננווחדק
 נניס כין דקות )סיות סגריך דסייגו רקות רוןורויוו
 * נמט' ו)ס0סיע למע)' יעלס סתור' מהסודות)מיס
 )נניס מיס כין ניכרך 0יס6 כג") פרסם ננסרסתו(סו

 נמור* מנד) hosn פסעופוסעת
 136 תסננעון עקב וסי' ע"ד כוי מסיסת יאמראך

 תוניס טיסיו כעקכיו דט 60דסענירות
 מסרסת חסו 60)0 סננ0פטיס 6ת וסייגו כממורותעניו

 וק")* רנוניו כפרסות סרב) דריסת )0וןפרסס

 1 תגריע פרשת1

 יום כחיו וסיס כו'* זכי ך3יס תקיע כיאשה
 ס%0כיס נ"6 וסגם ג") קומר* יניע)יוס

 6ין 6( וסכ)יסס 0טותיסס 6מי )כס כדרךסוכנ
 סיום כן לתמו) יוס מתגסנ 0סי' וכננו 56)וספרר
 ס5דיקיס S~h כ)) וסכ) דעת יוסיף ו)6 ממרכן

 יכין ויום יוס כ) 6( ועכוןתו ס0י"מ נדרכיסס%כיס
 יוס 1ככ) התמו) סככי) 0)6 ננס ויותר יותרויסכי)
 קוקות כמכמות גועם 61ננרי חכמות )רכר פיויוסיף

 )0ון יכיפ )יוס יוס ו(סו תכנית* 6ין עדורוממותו
 סגנכסיס 6כעכועומ כמין סגעסס 06 מנפםמיס
 געימ' הנניר' )ו עמ' יוס ככ3 ס5דיק כן כננו)מע)'
 נוכס כקדו0' 0גסנ התמו) כיוס 6תמ% מיוםיתירס
 ס6רס 50ריך רק * למריו סכ6 )יוס יתיר' קרוס')ו
 )תקן קריך סמתמי)' דסייגו )מדרנ' מננדרנס)ירך

 גקכות כסס גקר6 ונס נעוריו nhDn ו6תמדותיו
 יוכרת כסס סגקר6 ע)יוכ' סקדוSh '0 יכ6ולמ"כ

hlonית"ס כקדו0תו ומ)6 0)ס כלי * 
 וכסרס"י תמי)' מלרפת 6סס פי' תריע כי 6ססוזהו

 6סר 6ת )תקן 0תמתון ננק5ס כיתמי)יסייגו
 סכקר6 רכס קווס' 6) יכ6 כג") (כר וי)דס 61(פנס
 פי' יגויס וכעת וכמקס 0כתוכ ומסרס * (כרכסס
 סוס ע)יולות ננורינות כוי מפנס מס תמקי.תיתקן
 ועד סטימ6 מס 0יסתכ) ר") טומ6' כססגקר6
 סקדוס' 6) יכ6 61( ר") ססמיגי וכיוס * splpסיכן
 ימו) * )מעכס )מע)' סמיכי מדרינס ססי6ע)יוכ'
 כו ורכיקות קדוחות ממסכות )ו וים" ערקתוכסר
 דגסי6יס סקרן מק5ס כסי6יס מעלס חסו *ית"ס

 סי' ג0י6יס 5DD' סכתוכ ולנזר מסר כחוריכתיי
 מק5ס סי' סקרן ננק5ס * למיסר מס )סערותס5ריך
 כרקיס * סר6סון ק5ס מתמסת סק)ק)סתמתון
 לעומס )ס0סיע יכו) יסי' ולמ"כ פ" פססלמטר

 * טוסותסססעוום

 יסר qh oh וסגם ימים סכעת וטלקס י*יממישתוך

 תמיד עגמו )סכגיע גריך פיק6דס
 גוץ יסhS 6 ונעורס סכו סמסרוגות פ))ססתכ)
vtDnn* כמדרנות ית"ס )ו )עכור תמיד וכריך 
 כקדומן תמיך )ירך סקריך דסייגו כנ") וככרותכקכות

 * כתסכותו ו)ססתכ) 6)כרוממות
 ולמור )וכר סכור ג6נורו 6' כרכור ולמור וכורוזהו

 * וכג") 6חד )וכור סייכיס סמדרנות סגי סס)כקכי
 * ננ)ננע)' גננור דכיקות ס0י"ת )ו חיתן ינכסועי"(
 יורדת טיסס 6ין מ(") ס6מרו מ"ר יכיע )יוס יוסחסו

 ס" כגנרן מכרטס פקות טיסייס 6"כ 636מ)מע)'
 ""כ hSh  מלמפל'  ללוס וכיקות )ותן 6ין כ"סדסס"י
 סל"ל  פררעוח כי  סס  פלפט'  פולופ  היפיסכי

 * תכרות כנקבות כסססעוכד
 דסכעיס יכניס וכעת וטנגנס כג") ת(ריט כי 006וזהו

 כ) ימיס וכעת גקר6יס סיס 6דס ס)הלס
 ופ" נססריס 0כתכ כמו 6' יוס גקר6 ועמרע0ר
 0גס תכעיס 0) מעסיו ככ) תנגיד )ססתכ) 50ריךסו6

 כימי * סריס נעווות onlh וטימא מ6ו כססהחיסר
 סחט6יס כעיניו גדמם 0יס6 פי' תטמא יוותסגדת

 * סכמננורות כמננור' כעקכיו דם 60רססקסים
 כעיניו ים" כן תטננ6 ממור' טומ6' 0סי6 כו' כינניוזהו

 ו)(ס ככ") כו' ימו) כממיני וכיוס *קאות-הכמעסיו
 סגקר6 ענית, כקדוס' ןכוק )סיות נרו) ןכיקותאריך
 * כקרנו ימרס ככון רוח סי' ערגתו כסר וימו) וככ")צמיגי
 כטגיפ כן 160) ע) ע)יו קמרו כנמ' ד6מריכןוזהו

 דסגס ממרות גנמי5וי סמן נרכי מאות 0'סככם
 סיו65יס ממות ע"נ ע"י ס" סיס SD כמעכרויסרק)
 )י"מ כירוע נסרים ע"נ וסם ויט וינץ ויספמפסוק
 י רכוע ס) סננססר גמתקיס כמות ע"כ on~hועם

 . 0י"ן 0נוססרו6)קיס
 לסייגו סי"ן ע"3 ע0כ ס" נציך ע0כ וגתתיןוןקך

 ע"י ססי"ן )ממתיק צידך ומסור כתוןסוס
 ס6תס סנרו)ס קווצתך ע"י י"5 נחרך כג")ע"3
 0ססורפ סערנו וכגר * מסומים הדס h~en כססמך
h)S(6 6רס סיתתן ממדות מ"י סו6 ס6מיתי 60ור 
 תסו . וכני) וממי)תס סר06ון מקלס כמדותיו6"ע
 ממנף סמן נרכי מקות ס' הכגס כוי ע)יוקמרו
 ממרוח התיקן כ"כ נדו) נדיק סס" פ"סמדות

 סמתיק rw~D כלומר כונס ס" תח)תס מקלסמתמ5יתס
 0ס" סנדו) סקור פ" טמן נרכי ע"י * כג")ספין
 %פי . כג") ננתמ5ית סיעו סמדות מילוי עיי)ו

 כסססוקיס )כ6ור' )דקדק סיס מס יתורןדכריס
 כנעי ולח"כ 6דס כנעי כרי60 כתורס פנכתיס)סגיגו
 סמט6 ע3 כייס סגנעיס וס)6 כתים גנעי ו6ח"ככנייס
phl(י6ר וסי' תמרס כגפסומ פונע סרממיס כע 
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a*&442אלימלךתיףיע נועם 
 * 6דס גנעי והח"כ ונתיס כגןיס כנעי מתחי)')כתוכ

 ס6רס הכנודת רסתור' כע(ס"י יכו6ר דכריגו )פי6ך
 ס6רס 5ריך טמתחי)' דסייכו כג") כסררנ' ס'ררכי
 ומסקר וסממד' וסת6ף סנ6וס דסייגו סכו סמדות)תקן

 )ע5מ' מרס כ) 6טר סונורת סבלות וסהרוסמגופ'
OS)DDSn~  לסמכי) ו5ריךס6וס ממסר 6ין ער רכים

 סכרוכ ס6) כעור ע)יסס ויעור ע)יסס )עתומ6ר
 כקנית כפכודתו סרו5ס )6רס ויגס מכותן סו6רממיו
h~btנ:5וח כסיעסס סורס הריך והמ"כ * )סורפס 
 הריך 6רס ס) ס)כוסיס ססס עוכיס 6D'nDDו

 ופסוקת* סינ טוס יתערל )כ) כתקכס )עסותם)סמכי)
 6טר סע)יון סעורך סו6 מכית 6ת )תקן סריךאמ"כ
 אחר 6דס ס) ודירתו כיתו עיקר סוס כו קמורסו6
 ס5דיק כיד מכח 6( כג") כסררנ' (6ת )כ)סי(כס
 ויעם כמין רסכ' כו' כסרו כעור יסי' כי 6דסוזהו " כעולס נדחיס למסיס ונעורר סדיגיס כ) )סננתיקסוס

 ו6ית6 * ושכיסס עור כתנות )6ןס6)קיס
 ~q5h 6ור כתלות מקיר ר, ס) כתורתו נינינוכגנו'
 ס6רס 6מ כר6 כ"ס סם"ח כקמת דסגס )פרםוים
 סי' ויסיכתו י5ס"ר סוס כלי גווו 6ור גוסו כ)בסי'
 רק ולממרס קונדס כו' ויטס סכתוכ כמלנירכנ"ע
 ר6יגו כקטר י5ר כדגת סדקי מ( רקס ק5תטסיי
 )סמעי6ו )סכמם נדו) נקומי בסי' רק סמע'כקנות
 ט6כ) o~hk1 מע6 61מל 0 כו' מס"ס סרככ ערכייוע
 טוכ )עסות )6דט סכחיר' גיתן 6( מו"ר מדעתמפן
 סקרו"' ותורתו ס'  ירכי ס6דס וכרוות . מכיוסורע
 כשות נ"נ נוסו שטס 6( )ממס כמ115תסכטמור
 מנוקר וממי63 * סכרי6ס תחיקת כלסר (6qihור
 מקיר ר' ט) סכסנחו אסי מקיר ר' ם) כפורחוססי'
 6ור כתגות )1 ;(" סקרוסס כסתור' נ:תכסנמסיי
 מאיריס וס" ולכריו נוסו 6ת מתיקן )סי כג")כ6)ף
 כסרו כפור יסי' כי 6ךס סכתוכ 61נור * נדו)16ר

 תקות מביז' מסככים וסייגו קרר כטס בק'סנסמיות
 טיס" עורו 6ת תיקן ט)6 )ושיי סי' נעורוסנטרייות

 נעורו* ועוונות מפסיס ח)ע' טיוסיף 6q5h3 6(6ור
 ס6ת ומסלט ועוגות סחפ6יס מס מס סכתוכוקמר
 טע"י סחט6יס כ) סורם טסם סמנונומ למרותרם(
 רעות סמיןות וסורם מעסיס )כ)) 6דס 63 רעותמרות
 כמדרס ד6ית6 ע"י )נטוס רש ושת סנ6וססי6
 ככל מלך ע) סמס) 6ת וכם6מ D~D נכל (1ס6ת

 . מגריע עמ'ע"ס
 כה 5ע~ס ירסס נטות קכין עסרסכנמ'ושיתא

 עומדינו סכתוכ פי' ספחת 16 : ככ)כעכס
 )ס(סר. מידע ככוי )נטות 6דס יכ6 פיכס 6י(סעיי
 דהייכו קסמת 16 מינוי כ* ים )(ס סכחוכ5מר

 שסיס מ3 ע5ש מכנר סשס .עמדותסתמנרות

 6חת סיגם זס ומחקין נרחונומ סמס)כיסריקים
 ססחגי מ)' סוtneDI 6 )6רס נקות ננוסר'סנורנ:ות

 6רס SD סכסירות סוגית טיכס כסרת 16 .כ6
 יכnDDS oh 6" דסייכו כסחקיס סו6 כסרכסרס"י
 טפס' עוכד6 6י(' ע"י וסת)סכו' כסירות 6י(ס)6דס
 ררי( (סיר ביכו nlhal 06 סליות קילי )63 יוכ)כק)

 עכנ צותיות סס דגנע 5רעמ )כנע שרו כעורוהיה " עשו)סנגור
 6ך )עגנ מכנע )מסך )ו בסמר טס"דסייגו

 סכתוכ ובנגר * צרעת כנע נעלס 6( מסר ביכו06
 יס5ריק סכמן Sh וסונ6 * מעסיו 6ת ויתקן יעמס6יך
 ורקס * )5ריקיס עשו ימכר דסיילו כסן נקרבגמור
 יר6ס סס5דיק סי' )כן מפך כגנע וסער וכףמכסן
k~I'h)6ס (6ת 6ת טיכין רסייכו סגנע יסי' בוסן 
 ע"י גתססך 06 מן סע)יון קוכן דסו6 סבכןגחספך
 סת)ויס כסרריס %י רוס ק) מט6 ע"י דסייכוספרם
 כסרו מעור עמק סגנע ומרקס מחמת 16כ"ער'
 כנע * ככמרו סגנע 6ת ססענניק נגחנות ח)ע'סי'

 0 צרעת ננע סי6 סכ) (6ת ומן ו6ת סן ס"צרעת

 6ת ויכיכסו יר6סו ר") צותו וטימנו סכסןור6ס1
 סתסוכ' צרכי ויורמו 61ת ככ) סנרם סגרו)ססנס
 ומרעות סמנוגות ממדות 6ת )תקן כבניתוסחרט'
 סגנעיס רמ( ונכיס כנעי סתול' כתנם מח"כסכו*
 קינ 6ת' טיכ6 דסייכו כג") ))גופיו מביז'סכ6יס
 )מ5ות לס( 5מר שנד 0 ספס' נסמ5ומ פסוקת6ו
 ומטת O~nDD 16 שמל סס עיקלס 5י5ית מגותכי

 כעלכ 6ו נסתי 16 0 סמ5ות כ) כנל מרונו(5י5ית
 סיפק כן )ר"6 סיפחו ע"6 כנמ' ס6נגר ע"ררמ(
 חרי )" 1nwh כוי גשת ומש מכית מ"ע )"תנורו
 גיסך 6תרמיט רערכ וס" לטתי ס" )" במרוקכורי
 (יכורטס ו6תי6 דברכם ע) וימיכ (יכולך6תי6
 כקכס (יכורת6 וכל b11Yt וסרטיי בהתיז ע)ויתיג
 גמש סעיכ מקב) טססתי 13 סנעסס סכםוסלק
 6מר וכך )גקכ' רומ( וסערכ 5כל רוס(סטתי
 מסמ5ף סעסס סיכום סיס" חופן (eb' כ6ןסכמוכ
 פ" נעור 16 יו נכש) מכלות וסו כנקכות טעט'סן
 0 ממומר סעכ סנוף סו6 סעור מממס )ו כ6טוס

 6ת טתיקן תיקתי טמ63כת ר") עור ע)6כת ככ163
 )ו פככם עי4( כתקכ' ס" )6 ככ") נסמדותטסו

 0 כחכוחו ססו)מ סינ6כק

 סכייוקיס ייוק כערגתי 6דמוט 6ו ירקרק סגנעי"יה
 פסקת שירע וס רש) " סכ6דונרסלדוס

 ס(כס סמ6מר מ6ר מל זס מזותיו כ)כוטיוסינים
 היפכי) ר16י ס" ממ15' )כוסים )נופו)עסות
 ספעו)' סכתוכ וקמר * כתקגס )עטוחס ס'כמזות
 ד)0יר )5דיקיס )סתחכר כף) סכסן 6ת וסרוסנ*כ

מפולשם
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נח 448אלימלךתזריענועם*8
 *  סלמת ולמסכיל  ולמסמר  %וסר  שקרוסיםממעטיפם
 כלען* 5רן Sb מנולו כי  לחים לבשי מסרםולת"כ
  לממתיקם  לסלריס  מיסר סוס לסרילין רה% כלען6רן
 nhr למררינ' סתוכס 6תר ס" כף מנולו כיויביילו
 כלומר )6מו(ס )כס נותן 6כי 6סר סדעיס*לממתיק
 וגתתי )רממיס ו)סוסכס )סמתיקס )כס מפרמי60גי
 6תס טתסיו ע"י פ" 6מחתכס ,ph כבית לרעתננע

o~rnh)60ת' סע)ימיס סעימומ סם ס)כס ככיח 
 כרעת מכנע )סממוק )כס מסיחי עיר כססקסוריס
 ום" סכים )1 6סר ונ6 סכ%כ ולמר סדיכ"סס
 כי% 6ת תיקן 6טר סוס ס5ויק 0יכ6 סתיכףסו6

 כרקס כנגע )ו )6מר * כסן נ"כ סגקי6 ססי"תלכסן סיני מי %מן וסני סע3יק נעמס 4סמיומר
 ככימי סדינים סס כנע טים ע) )י סיער ס" כו'3י

 )סמתיקס פי' מכית 6ת ופכו מכסן 1נ1ס . 4סמיומי
 * 6מן נרקיס)רממיס

 ו6ית6 ג") * כף נזויע כי006 יאמראו
 מטיכין 6מת מכוס סעוסס כ)כמטכס

 6סר ס6י0 ,ס מי ו)כ6ורס : ימנו )ו ומ6ייכק)1
 )ומר רו5ס ו6ס ימיו כ) 6מת מ5וס qh עמס)6

 )סרס )מכ6 )ו סי' כטליית 6מת קוססעוטס
 ר6ית6 ע"מ גריס יעג"ד * עיט מא') סיקוונצ"מ
 &~hn יבריך כסגי )מכךככ)

~rh 
 6ת סכוכם נכור

 עביו מחנכו 6דס ס) יברו ומגס כך ססי' י')יברו
 ס6דס ובריך מיל' מבכיס במסיתו וממממו יוםככ)

 סקדום' 6) ססימוס קותו )סניף נננורתו)סוצנר
 arb ס" חסו * נכור נסס סוס סיבר יקרךו6(
 סשנןס ט%16 דסיכו יסריך נכ' )גנך ככ) וסונכור
 וסנשס סקדוסס Sh נ"כ )סככיס בריך סיבר0)

 שוס סעום' כ) ו(סו * כ"ס )סכורך עוכריםכממר
 סס סי5ריס טסכי כבוסן סמ5ו' טפו0ס נ)וננר6חת
 6סר שרן בריק 6ין 6דס 6ך * )ו נזטיכין6מת
 ש סעוטס עוג שותו סייגו ימטר ו)6 עוגיעס'
 ג6י(ס סדכר טעוסס ממרון פי' חעk1I'h 6נ"כ
 כעור ים" כי 6רס סססוק רם( טוס וי") .סב"
 ססו)ך ס5דיק ע) לס( סו6 הכסר וגרס6 טמיןכסרו
 )כ וספירותי ע"ר נסר כמדרנמ וסוף ס'נצרכי
 ספדיין hih כסר )כ )כס וכתתי מכטרכ'סטנן
 כתורמו סס" כמו q5h9 ו)6 כעין נעור מטוכססו6
 סו6 וכמ65 ע"ם קונס ספררתי מס ע"ד ר"מ0)
 ובס נסרו עור תמת סייר מימוס 6חס )קכ)פגול
 61מר : כסר0"י מיתוס )0ון ססו6 רמיירמו

 יוכ) כק) כוודויי סוס ס6דס ר") וכרסקסכתוכ
 כמקוס וסי' : סקעג" וחסרוכיו מנמיו ע)3סתרפ6
 ע"י כוודויי סוס סס5דיק ר") )כגס ס6תססמין
 עיי סיקר 0) סמימוס ע) וממרעות תרוכססרסורי

 כממיס Sb (6 )3כו י60 מסחין טכננקוס ינכסוס
 ס6פ ינם חסו סע)יון 1))יכון עוונות )3יגוןוחכם
 Sh )ג6 יום) פנס ר") )כגס כסרת 16 *)כגס

 מסתכסכות וקור כסירות )מון סו6 וכסרת נדו)כסירות
 נתרכס 6עס"י סכתוכ 61מר * ית"ס סכורךגעכודת
 63מת מתבע ומכמוך מבסירך סבכי DDb"( וס)כ)

 לש %מושת פתוכי פ" %מדמת כך יטטערין
 סו6 סכסן ס" מכסן Sh וגריס * D1Nh טכק')מפ6

 * סכתוכ 1Dhn פלד ס06ףמי סנשרסטייק

 Ynhb סני%רדץכנהן
 שנטעי

 נכף נוו) )סיות 4"ן דכ"נ סס" "לי 6חי מס) ניסו
 ססגו46 וכר סו6 שמירמת %כ6מ" כעטיכמכש
 סעסירות סנס ס" כעוצר כגר כך 610 סם"636
 ו6ס * ע5ש oS(nh 6% כ"ס סטר6 )עכרתיס"
 מעויק זו )מוכנס סיע 63 עדיק oh ר*) 64ק
 נדגש * סמומריות סעסילות 6) ותטוס מימוס 13ש
 סטו %מי 11 מדרש 6) %16 נסנין )מסתר)5ריך
 ספן סרס 6ת bbo סמ)6כיס סמכי סססי')
 סנ48 % ארסס 6ת 3סר6 5רז וסי5ס*רסי5"פ
 ו4* חרמשש )כעציו חשל עוטר חסו : ימיןדסייכו

o~SD3Dnם1% פסוט4ש ספרור וטמור שהטיס 
 *כלל

 4%8ק רל סכסן Sh ייירא )עררפשחוור
swl:"DD 6סניטר %ץק 36 4שך סו 

~ahDור% ס" סכסן ורקס * %י סחף יכפף 
 א84 סנר סמ"ק הטיפ סכסן ש סוססריס
 נם פעוין כעירו פימס פ" סשה מן SDnמר%6
 ס4כךס %5 סכ%ס כ*6 ים כן כי מסרחונוכו

 שערס ח% * קשתת ס5ויק ע) )סס וקטםסנדייס
 כמס כממסכ% סיע)' ככפפו סער כמו מש"פ"

 p~on מממס ס% וס וכ) נמור ס5הק ע3קומיות
 ממסכות" כ) 6מר ר4) %ן מסך ו6עפ"כ *סכמו%
 pn~o ס) טליתו )ו ינלוס נשל סנףק ע)ונוסיוו2ץ

 : 33ק ס% נס ביספךססו6

 תתיחס כמרעת enh כטרט'י תורש ר %סל1הך
 סמימוס 50ריך סכ") ע"ד ס" וכרשות

 כשמוו י5ליס כסגי יענוד סקדוס' 36 יכילוסיקר
 כסיות )הי מכיה ,רתות1")

~gg 

 סנמלש סורחות
 סקדוסס 6) לסכיך סי5י סכ כמגרמות ומתנכרע5מו
 דסיפ מככסיו בקי פ' י65 עיד כקיות 4דימניקו
 ולקיהש סינ פכל לק" סי6  סרי  פלויכעטותו
 6סס חסו * נד1)' מדרה טסו6 סמרי )יריפניקס
 כידוע וסטמ36ית סגקכות ססו6 סי5ס"ר ע)למ(
 6) סממימותו תמיתן כו מריע סו6 נסו6ס
 סעדיה סו)י' נן)יר סו6 סרי ,כר רדיוססמ5ף

סיט
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 ש%4אלימיךהזריע נועם&@
 דסגס כג*) ימים הכעת זטנזהס י (כר כסססכק'
 יום סיום 6ומריס ט6גו סימיס )מנות 5ריכיןולגחנו
 לסכגיס כדי סו6 כוס וכווג' יוס ככ) וכן כסכתר6סון
 כ)ו3 רכר ככ) וגמ65 סמק ימי כססת סכםקדוטת
 נעורר קריך וסם" כ6כי)י ונס סכיעי מלק סכמקדוטת
 * סטכיטי ויום ק5וומ ס0סס כ1 סורס סיס6סקדוט'
 סי' פריין מענר עכודתו סכל ס5ויק טיכיןויריך

 * 30ימי עכורתו סי' ס)6 דסייגו טומ6'ככ3)
 ספטס ונר כל ע3 רגנ( ימיס טכעח וטמ6סוזהו

 כעיכיו ידנזס כך כו' כדת כימי * מלסעד
tmblסתכ3ית עד למדרינ' ממדריני סעס ככ) 31ך 

 *ממכוון
 )מעץ hlon סקדוס' Sh רם( ססמעי וגיוסוזהו

 וסוף ססכמ מננחרת סגקר6 סכתמקרוסת
 ימול 6( ר*3 ער)ט נטר ימו) * כידוע מסמיכייוס

 . )ט פרטכ)
 o~h יסחט ננמ' ר6ית6 ימיס ופלטת יוסכשלשים

 רכל טכ5 וידוע כו' כמקרה סויטסגותיו
 כהו)קרוס'

~aDn 
* 

 כמקרץ ימיו סמסליס מס כ) ר") וסקסת והרסיסאוהו
 סקסתן וסייכו ננעסר כ)ו3 החד כ) )סיותהריך

 (ס כ) י") עסרס נדמי ת0כ ' ס)סיס כעסכץ
 מכיף גקיומ כי סעסרי ס) נחמימות כך תשיו"עסס
 נצניך עקמך תמרק )6 ו6ת ככ) סכתונ 61מל 'כגא)

 . קרוססכקרכך
 כי תנ6 63 סמקיס ו6) תנע )6 קודח ככ)אוהו

 ועתם ככס"מ ססכיג' ססר6ת סי' סמקדסטמן
 סייגו מעע )מקרס )סם ו6ס" כמיכ סגנרכנ3ותיגו
 ע5ננך תחזיק 36 ו6תס ס5ריק ע) סכיגחוסנזטר'
 6חר ער ר") עסרס ימי מצת עד : (וכננדרינ'

 * וכעמרי כקדום' רכים ימיס ימיךסיתמל6ו
 מפר ננמר ו6ית6 כו' חריע כי 6סס וכשכמר714

 עתר מס )פתר גמט)ו 5ריקיסמס
 מיס"ר מספכין 5דיקיס 6ף כנורן סתכו6'ממסך
 כעולס תסוכי סתעוררמ כסיס 6ך * סרממיס)מדת
rbסעס הסרי ונסו הססך 61'5 מתמיך כעולס רמנניס 

 סיכו)יס כעולס 5ייקיס כסיס הסרי ר") )ושככס
 מלטון סו6 ושככס )רממיס )מפכו ו)טככו סדין)מסך
 קטרי ר") הטסיו מס' סעס הסרי * טככס סמלךוממת
 מתעוררות כסיט רסייגו מטיקר6 רממיס סו6כססרין
 כקטר ר"3 תגריע כי 6סס וגסו . כנ"ל כעולסתסול'
 כגקכות ססס on~h ס6ף תסוכ' כמתעוררות סעו3סכ)

 ר") (כר וילעס 6( כקיוס' סירות ועוסיסמ(ריעיס
 ר"3 כקכס ו6ס * (כר נסס גקר6 ננעיקר6רממיס
 קסטל (6מ נס רא3 תלך 3נקכס סכי5' מ"ו דיןכטיס

 * 6מן הכממיס המפכו וולרס כוהעסות

 5ר? ס6יס דסכס כך ת(ריפ כי 6טס י14כמ1481ך
 ותסקי כתורס תמיד כ"ס סכורך)ענוד

 סססק כ3י תמיד פוסק nfk1S )6רס הסטר ס6ירק
 כדי 6חריס עס )דכר )מעמיס וכריך ונחפל'כתור'
 ימיו ס)6 הריך (6ת סככ) רק מ"ו סטעגווס)כס)
 ולסיח לדכר הריך רק מ"ו מו3ין סיחת סדנריסהותן
 טמתסורר 136 כדוריס סוע) 6( ומוסר ירסס 30דכריס
 (ריע' כטס נקרץ חס 6)1 כדיכוריס ע)יוכיסקורות
 יומר ומ5מימ מתרכס מורע נורקי גורע סקוסכמו
 דכרי קדוטיס דיכוריס שמדכי סנדו) ס5דיק כךויותר
 סיתרכ' סוע) סו6 כי )שפריס נפריע סו6 ומוסריר6'

 ונס עמס המדכי 6רס כני כלכות ת0וכ'מיסורי
 סססוק ס" חסו * )מעך ע3יוכיס 16רות סיתרכ'פוט3
 סטות ס(ס ר") סממם לכ וליסרי )נדיק ~רוע6ור

 3ס5דיק (רוע סו6 סקור סוס )כ3 מניכרומסימן
 שליטרי סטות סו6 (ס כדיכורו פ)יוגיס שורותסמורים

 6(י מוסר דכרי מדור כסס5ריק כדיכורו שמחס3כ
 שהיסס סמדכר )כ תיסרי כ"6 כ5כ ירסס מכניססו6

 3כ יסרי כ3כ שממס כחכו סדוריו רו6יסוכשרגו
 סמיק 5ריך 6כ3 * )מעי ע3יוכיס 6ורו' נתעוררכוך6י
 יכ8 ס)6 כדיכוריו עלמו ע3 ומדקדק מחון )סיות06
 )סרניה והריך כ6)ו יכריס טמרכר מוס פג" מ"ו)ו

 ס)6 סרב) סיכר 3ו טיס" פד מעע סעס ככ)עלמו
 ס3 סימתן סנמ' ס" וסו * )נמלי פג" טוס )וים"
 מוקץ סימת מסים כסס5דיק ~ff( תמוד הריכסמ"מ
 Sno כגיוסן )סיות 5ריכין מלימיו מעע 3כומכרי

 סרנ) מסירוסו )ינגוד הריך חס ומוסר יר6סכפכרי
 6חס )1 ינ6 ס)6 3עכע 3ו סיסי' 6"ע שירניןסיריך
 )סרניך דיך ע5מו ססת"מ וסייפ ננוס ונדלותסגי'
 * פגיי קיוי יכhSn 6 כדי nbto ג6ס כסימםפ5מו
 ס" ע"ס שכינו סיעקכ פ" )רנני טותך ד ויכרךחסו
 לרקם כסכין שותו כירך ססטי"ת ))כן )סרביותרוכס
 ויסיך ת"ס * כג"3 ססרנ) 6מר סו6 ס5וקותועיקר
 * כהרקתי ססרנלתי 6חר כסייגו )רנני קותךר'
 כשמרנת כקא 6( תס3' 16 כמור' עוסק כפקרסוהנה

 דכרי  זיכוליס סיילו סכ") דכריס 6כ3 *(גר
 כטס נקרן (ס )פעמים מדכר סס5ריק ומוסריר6ס
 ט5ריך 636 וסתפ)' מתורס סו6 מעיקר כיכוקכ6
 (כרתו על שיעלס )עלמו פוע) ונס כב") 6)1)דכוריס
 ))סנר 16 )סתם)) סלמו סיעמוד כעת תפונססרסורי

rhסרסורי )ו יזכירו קוים סדכר קדוט' סדכרי 
 סוolhn) 6 ר"3 תגריע כי 6סס פ" ו(סו *תסוכט
 ירסס דכרי סדיכוריס נסעת יסיילו 6ססנמררנת
 כוס נ"נ יסעו) ע3יוכיס קורות כמזריע כג"3ומוסר
 (סירס ס36ו מסוכרים )ו שיוולד סי' (כרוי)ד'
ועמסן - מטרז' סרסורי ותפלס מות כספת 1tSDSסחרור
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 נם 448 אלימלךתזריע .נועםשיש
 כננולנ' ססו6 ס(ס ס5דיק ל") ימים טכעתוטמ6ס
 נופ)' טוס כע5ננו מו5י6 קילו סוס סטייק ((SUססו6
 כטומ6' מ"ו כסננה 1%6 סו6 חנניו לק ינניוכ)

 * ית"ס כעכודתו טסל היגו סעדיין .כוך6י מסוכרעוגות
 6דס 0) 0גס )סנעיס לש ינכס שכעת וטמ6'חס
 סו6 ,ס 6כ) * ויותר יומר עשו 0יעסר תמידווו6נ
 16 6דס כגי עם כממדגר דסייגו tSDn כרעתסלה
 b(S . סג") ממעמיס כסס)ותו )סתייסכ ס5דיק5ייך

 מי כלוו י6ננר 6) רכר 6יזס SD )סתם))כס5ריך
 5רז 6דרכ' יק ססו6 סוכר על 0התס))6גכי

 ככר* כ) ע) מ)סתס)) יתעה) 61) כמפרנסו rf6)סמ(יק
 כטיכ6 ר"ל פרכתו כסר ימו) ססנניגי וכיוסחסו

 גריך 1 16(OSD סע)יח סעופך ססו6 ססמינית3מדרנ'
 כהנו נוו) )5ייק עקמו )סמ(יק ס" ערלתו כסר)ימו)
 סג") לס5דיק הריך נס וערקות נסקות סוס כו6ין

 וסקסת יום מלסיס דסייגו ס61ת כננןרינ' ע5מולסמויק
 מעמיס עלמו )סמויק סקריך פ" טסר' כדמי תסכינניס
 )נד)ומ רמז שסיס כגי) כקעלוח ופעגניסכנדלות
 נימ' עול' 6ותיותיו 6רכע עס כ"ס סורסטפס
 קטן ממסר סו6 30ט כי קטנומ סו6 ו0)טהרסיס
 דסייגו וסכגע' כהסבות עלמו 3סמ(יק וסייגו מבטיסס)
 כטסר' דסיילו לסימך עפענויס hnp ססו6כדמי
 שיק ססו6 נמור )עמור עימו ימ(יק SDn~שכמעת
 ית"ס כעכירתו ממיך ססו)ך לדיק מדרנת פ'גכנר)
 עשו ומתען) סכור' עודד קינו ב"ו 6יס 606כ)

 וחוס טרחות מחס)) חיגו וכתט)' כתור'כעכולנו
 כסס מכמ' סו6 מתעל) סו6 קדוס' דכרי כסקרוכן

 כקכס 06 וזס כעולות* סי6 סלקכם טכע כיגקכס
 סכופומ ח"ו טמ6 ססו6 ס" סכועייס חמה'תלד
 מעסיו ויתקן )סטי"ת ס)ימ' תסוכי טיעט' ערסרכ'

 * וכש כוס 6 טופ161
 16 לחת 16 ט"ב שרו כעור ים"רארם

 הסרן 6) וסוכה לרעת )גנע כו'כסרת
 תסוכי )סרסור 6יס יכ6 )סעמיס רסכס כףסכסן
 ו60ר חס)' דסייכו כ"ס )סכורה פונדק 6י,סועו0'
 ט)6 ממתת לנמרי כסיימיות 6ינס וסם סעו0'דוריס
 * כעוריו מעקת SD ת0וכ' עטם ע6 עויין D~hתיקן
 סככו 0יט6 ר"ל ס6ת כסרו כעור יס" כי 6דסוזהו

 16 * ססס לענודת הסוכ' סרסור כבחסנקרכן
 5דיקיס )6גסיס עלמו היחכר סרסור )ו סינט 0"הסחת
 כסירות 6י,ס )1 סיכה כסרת 16 * כוי ספמכיג6כמו

 רק לנמרי כבמיננות קילו ז6ת סכל רק ית"סלמכורתו
 )נמרי עננו 5) עכו כסרו כעור כך עקמו מרקסונכמת
 5לעת גנע כמכיל כמו 5רעת לגנם חסו * געוריםמחטיות לנמרי ע5מו טימר סלה מחמת לו כ6 סוס סכתוכ6מר
 ברקי ס6דס סזס סכסן 36 וסו63 ולכן מכפורםפנו

 761 כסן גקר6 וסוך סנוורו ונמור נדו) %דיק)כ6
 תמימ' יר6' )ו by1 )נמרי %56 גתטוכ'יחוור

 D~llhn ככ) ושט כ)כ )ענדו חשו וס"סכפנימיותו
 ' כיסור 6כקאכנו

 2 מגריע שרשת2

 דססכינס רל * סמ5ורע משח תהי,יאת
 סו6 רמ5ורע ויוע * ז6תגקר6ת

 1"מר * מרע )סק ע) כליס דסגנעיס רעמו5י6
 ויפעו) גנעסיו 6ת ויתקן כתסוכס סי0וכ 6חרסכתוכ
 . ז6מ סנקר6ת ססכיגי תיקן ותורחו תסוכתופ"י
 סמ5ורפ סתורת ס" סמ5ורע תורת תסי' ("תוגסו
 טסרתו כיוס * nhr סגקר6 ססכיג' מיתקן ("תתסי'
 יסעו) מעוונו סיטוסר כיוס פי' סכסן ")וסוכך
 36 וסוכה ו(סו קכ"ס פס )ימד' מסכיל)סערות
 6ת סיע)ס 6חר 161 * כסן גק' סקכ"ססכסן
 ע)יתיס דספולמות )מחגם ממת סכסן וי65ססכיכי
 סכסן ורקס )מחלם חון גקר6 וסעוס"1 מחג'נקר6יס
 : למס לסססיע סעוס"ו ע) נ"מ ס0י"ת טי0ניחפ"
 6ת ינרוס ססו6 סירופ מן יסי' (ס כ) ס5רועמן - נגותקיס ימיו סדינים כל ס" ס5רטת גנע נרססוסוס
 יסמח 6( סע)יון )עורס ס0כיכ' eSDnD דסייגולעיס ס' ככור יסי' כקטר וסייפו כבוד גקר6חרססכיגס יעורס" ס' ככור ימי וזמו סטלימס כתסוכתו זהתכל
 % עגינו היפסיע סטוכ כמעמס דסייגו כמעסיוף

 * הכישר וכלכסטוכ

 מרש ע"ד לסרס יר' מס" ז6ת יה יאמרשר
 תורס מן מהדס עתק ככ)דסכס

 סקכ"ס וחוך 3סס )ומר סברס 5ריך : תסק15
 ס(ס סיחור סו6 מס ססכ) Sb )קרל וגר'וסכינת"
 תורן כסכומך סורס וסנ' כך סו6 ו0כיגת"קכ"ס
 ומכח סקדוסיס ואותיות קדוסיס דכריס עוכרסו6
 כקרגו הסר שקות חקק מכח מלכר סו6מס

 גסמס ע"י גמ65 מד כו)6 וקכ"ס דאורייתאייוע וזסו . מגע) 6)וס pSn סי6 סקדוט' סגסמידסייגו
 כקומיות סכו הרקוח כחקק ע%5 סמדכקסקדוס'
 ומתפנקים )ננע)' סייכוריס מעכס 6(יסקדו0יס
 ממימד וטנינת' קכ"ס ימוד ויסו יצ"טכלמדותו
 ע"י קכ"ס עס סקיוסי ונהמתו סקדוט'סתור'
 מטס 6כ) 6דס ככ) וזסו - וסתס)' מתורס)יתור
 ס" סדכור סקודס יתירס מפק כו סי' ע"סרכינו
 סיו65 סקול דסיעו קנ"ס עס סכו n~pih מלקמימד
 וס וס" נלודע סדכם קודם bso ש6דס ס)ננרופ

מעץ

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



מ

 %144אלימלךטצורע נועם -1י8
 סקנסס מיחד סי' כקו) "מיד ע"ס. רכינו מטסמע"מ
 ידכה מסם נסו גימשו חלק עם יסייגווטכיגתיי
 'מגעגע סי' 6)קיס מלק ר"3 כקו) יענגווס6)סיס

 טסטכיג' מלמד חו") ס66רו וזמו סדכור קודםכו
 סיו65 3קו3 דסייגו מטס 30 גרונו מתוך מדגרתסי'

 קכ"ס עס תנויד נייחד סי' גטנותו יסייגומסגרון
 6ין עומדין סנע"ת נמקוס 3נמ, hn~bךעךןש *נקו)

 יכווין נמורין5דיקיס
~lnDS 

 )תת וגר'
 ית' כעבודתו סכולך ס6דס דסגס 3דנר טעםעוכ
 טוס 13 יכ6 ט)6 מ6ד כמקר פ5מו ע) )רקוקקריך
 16 סתור' כעסק וסייגו יתרס כעכויתו .ונדקותסגי'
 סוס סעורות 6(י סגי' 6י(ס )ו ינ6 ח"ו כ"6תסקס
 תטוכ' עוטם רסע כס6דס 6ך * )מע)' עו)'היכו
 ולר ועריות נ() ח"ו דסייגו סנזו)יס עוונותיוע)

 וכטעוסס סתטוכ' כסגי טעומך יכר )ך 6ין כיפנירות
 מתסכות נ"כ ננע)ס 6ז וכתמים כקמת נמור'תטוכ'
 טכע"ת כקוקוס וטס כסס מגיות )ו סגס)ו ס5ייקס).

 מס5דיק יוהר גדו)' כננררינ' סכע"ת כי כו'עומדי'
 נסו כגץ ס5דיק 0) וסתויות תלפתו נ"כסמע)ס
 ססו6 סמ5ורע תורת סי' * סמ5ורע תורת תסי'(6ת

 6( ט)ימ' תסונס ויעסה כהיתקן רע סמו5י6סכפ"ת
 ,6ת טגקר6ת )ססכיג' תופלת תויתו טתסי'יפעיל
 ומסרט קכ"ס עס )ימדם סטכיר 6ת טמע)'כייוע
 )מוס זוכם מסיכןסכמוכ

~)hr 
 וסונף מחמת ומסרט

 טסיו ס5דיקיס תפלת ומעלס טמכי6 ככ") הכסן6)
 ונועמס )מס טסיו ספניות תממת )מעםננוגחיס

onlh'(ננע( 'SDni * 
 כ)) סו6 ;ס דסגס כו' תסי'י6ת י4שכמרש4שך

 טכ) קרסיך פס )כת ס5כענןו)
 עומס כס6דס כי כס5גע )סיגת קריך 6דס ס)ירכיו
 וגדלות פגי' )ירי )כ6 יכו) כק) כסתנ)ותדכר

 6י, כי סגי' )ידי )כ6 יכו) 6יגו כס5נע 6כ)כעכודמו
olhעלמו )קרכ סרו5ס כ6דס סו6 זס 6ך * רו6סו 

 עכירס סעסס סכע"ת 6כ) * כס5גע )יזך 5ריך)עכודס
 תסכתו כסכרת עכירות ס6ר 6י )סיר כננוכסיססי6

 ס6יסור ככניעת כקומר כ"פ ככ' גי כסרססי6נ"כ
 תטוכס יעמס כסתר עכר oh )סלוע כריך כן כוטלכ)ע
 )סיות נ"כ תטוכתו 5ריך וסרססי6 ננ)וי ו6סכסתר
 נפרססי6 תסונס יעמס 6יך 6כ) * וסרססי6כגנגס
 ח)י)ס סכ) ויסמיך מ"ו כתמוכתו סכיי 6חס )ו יכ6מן

 יג5) נודבי ו6ן סם)ימיס ס5ויקיס 56) טילךתקנתו
 נפקוס טס )ם)וט כמ נו 6ין סי5ס"ר כימססגיות
 סני' 6חס )ו 3כ6 כ6ססר ט6יגו nhr ונסס5ויקיס
 כקרכו )כו ימרר מ6ר רכ טסו6 ס5דיקיס מעטם'כרקוחו
 * ס5ויקיס מעלס כגד כמעסיי k~hJnh 6יךלקמר

 טדכר לע מו5י6 טפי' סמ15לע .תסי')תוית ו6הוזהו
 )טמר זריך פי' טסיתו כיוס תורתו nhr)מ"ר

 נקוי ססו6 כיוס וננ)וי נסרססי6 תטונף )פסותפ%5ו
 כג") מוס נירת 6י;ס )ו ינ6 טמ6 61"תננסורסס

 , 6ננר6ס

 וסוג"
 כסן 56) טילך תקנתו סכסז 6)

 מכ) ימגעסו וגס כבמת ד' ספוני סנדו) ס5דיקסו6
 ו6( 6סכ לדקות 6טר ס5דיקיס ננעטס כרבותוסגי'

 וסוכי וכו' תסי'nhr י14כמיש4יך * סגינו יחוסיטר
 ככר סגם4 6)

 סכסן 6) כי"מו ;ס ננס קמ"ידקדקו
 * ננוננח' רוסי 6חר טיח(ור )ו פוג )רסו6' סנריךכי
 וסוכ6טמסמע 631 )ומל )ו סיס סכסן 6) וכ6ונס
 עוכ' ממסג' עמ' ר6ית6 ע"ס -וג") * המריספ"י

 טס" טירוף סוסון )פרט ירסס )מעס' הכרסססקכ"ס
 ט6דס סמחטכ' דסכ' * )מעלס מלטכס, )ומר)1

 יודע גני כי סגי' טוס כס 6ין כודרי דגר 6י(ס:-ננחסכ
 1)6 סתור' עסק 6ו מ5וס )עסות נזחסכ 6דס ו6סכו
 נתורם עוסק 6חר o~h1 * 6וגס k~rh ממגנתעסת
 מ5רף סקכ"ס סגי' 6י(ס 'נס טמכוין יק נננ5ו'6ו
 (1Sh וסוי ס5ריק ס) )ננמטכתו ~nhrk סעוכד66ת
 וחקק חקקו נוט) ;כס ורכך ססו6 סננעטס עוססכו6
 תמיד ננמסכתז 6ת ,)שסר (כס 06 בג") סי'מכירו
 סיכ' k-rh נוכם מנוגס ונתנעלו ננ5ות )עטותונמסר
 כממסג' )6 6כ) כללעט, טעטס ככירו ס) סמ5ו'גועך
 דפיינו כג") סי' )סרס כ6 )סמם ס)6 ממתוך כו'6דס יבמי )עורס וגסו * שנימס לוס r",D למ"כת0)ס
 ))ננוד טחיטנ );ס נ6 )טמס ס)6 ט)ננד ;סמתוך

 * כג"ח )ננד 1)6 וג'ינס נסמם ננסכת6ות'
 סתור' מעסק ר") סמ5ורע תורת תסי' nhrוזהו

 סכסן 6) וסוכל תקנת' מס רע סמו5י6ט)
 )עסוק מחסכתו ססי' ס5דיק 6) מוכלת ספתססתור'
 )תקנו בריך דס5ריק גו' סכסן וי65 וכג")כתור'

 ט) וסדכיקות סקור נוד) ומחמת כתסוכ'ו)סמ,ירו
 תטוכ' ממגו )קכ) ססס) )6דס לסטרי כבתיס5דיק
 6"ע )מעות ס5ריך סי' סכסז וי65 סכתוכו6ננר
 סקוס 6) סי' )מחג' ממון 6) * ממדרגתוז)ירד
 6"ע טססייד סטכיג' )מחגי מון טי65 סוסמטס)

 ס5דיק סייגו סכסן ורקס * חע6יו ע"ימסקדום'
 ומלס * עביו עילו טמטיס וסכנו סקרוט'כרבייתו
 ! כרטייתו קלוט' עטיו סמטרס ס5ריק ע"ילרסק
 ססכיכס דסגס * בסריס שתי כף ו)קמ סכסןוצוה

 כננ"ם כנ)ותיגו עמלו ססי6 סלסולגקי6ת
 טנ)תס סטכיגס ע3 ג6' וסו כו' מקיגס )וןרת)כבסור
 כמט6יגו סגי נכית ר6טון ככיח מורכנין כסניפנננו
 זכית ל"ד נ"ע ע"( 13 סי' ר6טון כיח כגמ'כד6י'
 ססי' 6)6 נבו מס מסגי o~lcn וגמירות 16לס כו טסיסגי

ט
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 עליין סו6 6( כנעוריו ס6דס וסגם חגם טג6תבו
 כנ"ע 3סכסילו סי5ס"4 פליו ומחננר וכריקותככמ
 טומעי תקרה Sh סיקרים מומטי כגרס כד6י'ום"ד
 ממכו ומסק כחו כחלט rhn כזקגותו והמ"כ pnip~מ63
 סייגו סכטן 0151 סכתוכ וקמר " מכס סגלת ט)ס"ס עח מעגו ימול )6 עדיין 6כ) וסרסורים תהותקנת
 SD ס)ימס כתסוכס )סוכ ססכ )6יט יברודט5ייק
 וקנותו nDSn כמטייס ע) ונס ככעוריו סעס0סמע6יס
 סטכיג0 נקות נורם 0ו6 ס6)ו אעליס עכיגיטנפני
 טע"י עורותו 6ת )תקן ככ") 5טריס טחי ו)קמהסו
 תטוכס כהיעמס 61( כנ") שעסיס כ' סטכיגסניחס
 ר0לס טמורות טית זו מולינס PS" %3 תכסם)ימס
 ופכי כוי ננימין olb סגי כתים סקרומסכמרככם
 0יות ע) עעס )ימן וים כו' כסר ופגי מטננ6)סטור

 מממת כך וטוה : טבלות מיות סקרוססכמרככם
 6דס סגי ומן . )עורס נסמי וכר כ) יומשךטמסס
 כיליסס מסרם 6)6 )עולס וןכיקות מיות ינוסךוטול
 וספור ומיות דביקות סכ3 סו6 נזיקין ססו66דס
 כ"6 ומיות כוכיקות סכ) יוננטך )6 מססנג6)ססו6

 כ"כ קינו 6כ) כדביקות נ"כ )עורס נווטותססםעות
 סתסוכס מע"י ר") עסורות מיות 1(10 * מינגיןכמו

 : נוו) וקור ומיונז דכיקות )יי 3נ6 יזכססס)יננס
 6ר( זען סכתוכ 61ננר תופן כמקס תסוכם יעמס61יך
uh3יחסי) 6( 3כ נכס ססי' כערכותיו ועיוות *ק 
 )ס1ן מיי ס" תוקעת סגי ב"כ ונסו ננקר גנ6ךעקמו
 כתולעת כטיסיו יסי' מ6ר מ6ד כקומר כפקמסגם
 סעק יסגס - סממת סיפור 6ת וממט מכסן וטוסו6(ונ
 וכ) מכ) ממגו )ספרר )6רס ע6ר קטס מיססכ6ת
 מרס ככלי גופו 6ת )סכר נרוסס תסוכם "סורריך
 6)6 מקנס )ו וקין )עולס  רומיו נניוי י651סוייגו
 פרס  כלי 6ל k~nlh  וסתר סכתוכ מלנוד ולכןטכירס
  וקמר  סכירס  וסיילו פרם  ככלי  ho זס  סלסלסלתו

 מיס ע3 וגסו נןו)ס וקרוסס חניקות ") 5נ6 ינכס!ס
  סלוכעין פייס למים טי1כס  כרי ספל כל  טיפססמיס
  חסונתו יסי'  eh ינכס וס וכל ורפיסות  סתייס ממקורממיר
  מימין סכ6  מסרכיסום רכ6 הרוסס ולסכל  לס6וכסלימס
 גוקכ6  כסס כקרה ססע6) 6כ) בוכרה כסס גקר6ככ")חס
 נחרעתתחי)ס 6טס כסרם"י (כר ויטוס תגריע כי 6ססחסו
 ויהדס  יפפול  פספהן16 סלוקכ6 מ5ד תמונתו ים" 06ס"
 כ"ס כורה )סגי יטרק) 6ת )ס!כיל סנורם סירס  לסףוגר

 ל6  קילו  פריין הלל  כחל נווטת סטפעות ננסס)ממטיך
Shוטמ06 ונסו ככ"ל ודכיקות וחיות סע)יוגס סמררינס 

 6ת לחסן סגיפס  כתסוכס כ"כ  סלילו ר") ימיםטכעת
 כמהר )מתנכר וזריך  למקלס מהרס  סלריך  פררינותססכפ
  סע)יוכס  לפפלס וכטיכ6 )ננררינס ממררינס )י3ךמ6ר
 וטמור: קדום סיס6 ערלתו כטר ימו) 6( ססמיגי כיוס01ייפ

  פספך  סלריס  וסלם סוט עץ כ*)כויאחרי
 ננית' 6ןס ע) ננגר  06 ותף לרתמיםסדין

 )!6מ וססיכ' למייס ו)ספכו סנ(יר' )כס3 יכו)מ44
  עוץ  ססלריס  פהפת סו6  סן  לעסות ס5דיק כידטכמ

 כ)6 רחמים כולו טס 6טר ע3יוגיס כעו)ננותכתפלתו
  וננגנסיך נ(יר' Dn~h כנור )6 וסם כ33 דיןתערוכות
 כו' ימינו וסממי  סטון  ויסו *  01ho  לקיתי  הייםפסם
 סס 6סר עליוגיס לעולננומ ננטיניס 50דיקיסל")
  גטו  וממילך כפקומו ותרוס  עח כמס"ס  וספת'תסק
 6ת כרגם כסטון עמו ויו5י6 נ"כ ונסו * ו6למ'עון

 לעולס ומכינוס עמו 6ת סמו5י6 לרכריכו רמןכמיריו
  )יסר6) רגם מכיל 16  פ" יהיריו הת  כרילס והומסטון
 כיר כת טים ר"3 כו' כגי סגי מות טמרי תסו *כתיריו
 6יס מטקס סמית' )כס) כ)וננר גנות קמרי סיסי'ס5ןיק
  כככר  o~nnlh סנתליל יכר על נ"6  ס"ומריסכננו
 ע"י סכתוכ וקער * עוד יס" ט)6 ססו6 סוכר6מר
 ס' )פגי כקרכתס ומסי )כט) ס5ריק יוכל מסדכר
 ם  פליולים  לפולשות ר' לסלי  ספתסרכיס ע"י כנקסי'

 מדפס טל  מרין  ~otpn כה4 סוף  סרי ר"לויפותו
 * מלויס ע"י  סייס  לסם  לפסךושהפת
  ססווסי רסתורי לפרס לר6'  התיך "סרן  Shומבנר

 יוכימו ט63 3כ"6 סתוכיחיס )6כסיסמלנודת
 נכגסיס דגריסם 6ין נויתי 6סר ורקכיס 63o~isלטיס
  )לבסיס רק )ז תוכח  6)  כפס"ס כ6וגיססכ)3

  6ליסם  כתסונ'  ורוליס ומוסר  תוכח' לקילסמסטיכים
 * סתטיכי  רריי וירטתיר

 ורו5' קמיך ססו6  ר")  התיך  הסרן הל  רכרוולוו
 תקמר וכס * ממך תוכחס ויקנ) טוניםכמעסיס

 לפרוכת  מכית סקודס Sh עת ככ) יכ6 ו6)6)יו
  )טוכס  o~np מילי כל לו סיס כוס  הרס  סוה  הססי'

 ככל יכ6 6ל  כוס 60ןס כעכיר' )סעגניס מ"וסיכם) )סיפך יסעמיס טוכיס מעטים מוטס ס)סענניסו)רע'
 *  פליוליס כסורות  פ5פו יכלם 5ha ססדט הלפת
  פסך  לפלצו מפסס  כיון ס"  לסרוכת  פכית6טר

 ע)יוניס כסורות יכנס ל6 סקרוסס  ונין  כילוסמכריל
 כתטוכ' סיירו עעכירות יסוכ מחחי)' רקמיד

 * מ6דויתמרט
 וסחרע' ססתסוכי כסרס )טון סכסורת סכי %36הו

  קורס ר"ל  סהרון  פל  6סר * עוןוככפרת
 )יתורו ויסי' טוסותיו ע5 ויתורי יתמרס סתור')יתור
  טמויחת ע"ס סתור' ע) רם( וקרון ית"ס )סגיו)רזון
 נס סי' כעגן כי סכתוכ וקמר * מעיקר (סכקרון
 )ך כעגן וסכות כמ"מ סמכדי) מסך )עימו עכס06

 מתנוכי סייס"י סכפורמ ע) 6כ6ס 6עם"כ תסקסמעכור
וסמיט'
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 כמ 0נדו)' ימות ו63 * )קכ3ו סה"ת 6)יו יר6סוסמרע'
 *סתמוכ, כסכי טעונגד רכה 3ך והין ימים טמ6רכתסתסונ'
 r~so מדלינת )דבר סססוק מת"%כ6זבנזרקת

 סנדו) ס5ריק סול הסרן ינ" ט6ת :סנננור
 ש כקר כן כסר * סע)יוגס כקוום' מקדם Shיכ6
 כקר נלסון )מסך רם( כקר כידוע דיכיס סו6פר

 * המכס מתוך ירסס )ו טיסי' רא) הכמסר נכור'רסייכו
 טיילו כמעטיו ממיר )מטפם 6ט6יס )עכין ר"))חטהת
 * נוטס כסככעס מ6ד עלמו ויכליב ידי-מוכחויו5ה
 עו3ס ס0י6 תסקס סייגו )עורס 6כ3 רנו! 3עו3סו6י)
 )סתם)) עלמו ימנע )כ) כ6י) (רי! )סיוע יתנכר)נכוס
SD3ודגר וכר כ Shl סככי נוי יתנזר hinh~ י% 

 כקען וכנך% כן יהמר Sh כ6)ו רכריס SD)סתפ))
 טיתקן רנג! י)כט קורם כו כתוגת * תמידיתפ))
 כ6)ף 6ור כמכות סיס" נדו)ס כקדוס' כ"כ נוסו6ת
 ע) י)כט כר ומכנסי )כוסים )עלמו יעמס (סוכ)
 וכריך עייוח נקוי ע) מכסריס סיו דננכנסייסכסרו
 )כסות כסייגו ערום כסי )כסות תמיר פטרו SDסיסיו
 סוס כ)) הכו ע) יעכס hSn סנטעיות סת16ותכ)
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