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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)

 P5Sn כנכור טיה!ור רמ! ומנור כד וכהכנע :תטוס
 נגוס ע) עכסר ae דמ5כסת יגפף כי וכמ5גמתיותר
 סיכה עד סנ6וס כמ )טכר כ"כ ע5מו )קרסויריך
 ממכס רעסס )קרוס' וכגיס מסנ6וס טנס כוהת)קרוסס
 יכניס סדכליס כ) ר') מס קדם כניי * קדםמונסת
 כסרו ורמן * קווט6 לכוסי ממס ויעמס )קדוטססכ)
 5ריך 06 עמ6 כנוף רתסל) יקפוד hSn רנמכמיס
 כ"כ עלמו יקדט כטיעכי) ו6ן עקמו יעכי))טויסס
 יכhSn 6 )גסמתו הכום ממלם יעמס מסטכי)ססנס
 . כמכרמי )עכו) י5טרך ול6 מלידס קרי עומקת4די
 )מעהמ ע!יס מעירי סכי יקם יסרק) כבי עצתומלת
 סדרנות )נ' רכס כ"6 עם עפו סיתחנר ע"יסי'

 נדיי כ' ויטבח טמ5יגו כמו ממינות חסוןוסעירי'
O~lD: סכ)פ וממסרח סמט6ת כסכי) ר") )מעטת 
 !כס תפלתו כ) ao.n ט6"6 !וקחו )5דיקואפסרי
 נגממת וסוף ניס ממסכ' ופסוקת סינ מכ)51)ו)ס
 6י!ס עומס 6מר ט6דס מממס ספחת מינותג'
 )לדיק סרסור 6חס טי63 נמסך מ!ס ח)י4מעה

 ופיכס עטיו )כסר 0דכל 6ומו סיע)' כדיכתסכתו
 היתן בריך סמר כנבות ט6למכו (מן כ) כיסכ'
 סינף עו ק5ת חיות )סס סיס" כדי )ס"6יכיקם
 רמ( ונס סקרו* נון (דוז נזמס)ת ויעכיר 5דקיגומסים
 )ס' סעו)ס סמוק רסיינו )ד, סנור) פקיו "סרומסעיר
 סכ") ססיכס סממת ממרון כ" סלעט' ר") חע"תועמסו
 !רם מממסכי סס)ק דסייגו כו' עלט עלס 6סרוססעיר
 3סס סיס" סס"6 )סעעיד כג*) פ" מי יעעו )עעןסי6

 ותסס כנ*) עזיו )כסר סכ' ססיכס וע3 ק5ממעת
 * (D"hi יטועס קרן וי5עימ בעי יכמרסטוכ

 8 קרושים פרשת1

 ומלס יסרס גי' * קו6) כר עות כי%רבר
 וס5דיקיס יטר36 לקר6יס סנמוריסס5דיקיס

o)~bDיכל ססי"ת וטס 4טל6) כר כקלטם נקביס 
 סרת )עררנ' )עוכס מוין סכוכן פי' כ"י כ63)

 6ר קרוס כי * נדו)ס נגדרנ' טסית תסי'קדוטיס
 תמוד )ססתכ) 610 סקדוסס עיקר כי סי' כו'ד'
 כוסס יכו)יס סס !"ת וככח" ר' ט6ני הזקותיפ)

 6י) וסכם וירה עעיו ויסה חסו ' קרוסיםנסיות
 )ססתכ) סקוס ד5ריך כקרכיו כסכך כ6מ!6חר
 זריך נ"כ וסת כג") 6)קיגו טסו6 6) רוממותתמיד

 זכור עמרו י5מק עקירת וסלס ' כטפלותו)ססתכ)
 ע"ס שכינו ושכרסס יטרק) )(לע ינמק עקידתהכור
 )סס 0יס6 6מד ככר שיסרך) עוד )תקן רולססין
 וירש שכרסס ויסף ונסו יצמק 0) 6*4 כנת6כות
 )יסרק) תיקן שמרת ועוד !6ת ר") 6מר 6י)ומנס
 לקנזו רסיילו * י5מק 0) ס6י) !כות כמומיסה
 כסס)וחצ )סטתכ) !הת כמו' טיהמו! סי' כקרניוכסכך
 hD כברגיו ודרור קן כמו כעיניו וככ!ס טס)סיסת

 * וק"ל ונדו3' סררםקמו! קריי ונרו)כצ 6) רונגמות ג"כ 3ססתכ) (ו כנגרסנס

 ולקדים *4 יסרה) נכי כ) 6ליכר משיכמר11ך
 חכמיך ר' * כהכות מסגםלסרם

 כתכנו ככר רסנם כו' כ)י3' מנעור הומר מכיג6יכן
 סכורך 6ת )עכור הריך וס5דיק מעמיס כמסכוס
 רושעות )מסג תמיר )ר6ו' מדרנות כסכי וכ"טכ"ס
 * כטפלותו תמיד ולרכות ו)חסוכ * ונדוחתן6)
 ססתכ) הומר מס))36 כן עקכי6 סמסכס סי'ונסו

 ג6ת מהין כף כ6ת מהין דע כו' וכריסכטלקס
 )ק5ל )תג6 13 סי' ו)כ6ורס כף סרומ'מעיסס
 כו' סרומ' nhs 'DND מהין דע ססתכ)וקוער
 טסמכ6 סממת 6ך * וכויו 6ת )כסו) )1והמס
 חייכיס ס6ימכו כג") ס' פרכי 6ת )לוסורס

 ורש * ופסקותינו 6) רוממות הת תמיד)ססתכ)
 השאשכל ר5ס פ" * ב6פ phn דצ כקמרותחי)ס
 מתמת נכוס ממקום ננסס סגמ5כת ממבכתךומסוכ
 סברתי ותחטוכ פ" סובך 6תס ו)6ן * סככודכס6

 סר6סק )מח5כס ס)וקחס )מקוס גטננתךטתח!ור
 ושכן ו)5מ5מ 6כך 6תס ובריך סנס סוסכ4

6ת

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



מש ש44אלימלךקרושים טעם4ש
 דין פתן עתי 6תס מי ולפכי סינ* מכ) נססתך6ת

 כקסמו סתכ6 וכלסיר ס6) רומנגות 00 סקסוסלם
 כספ)ופיגו סכחסוכ סתג6 )גו פי' ולמ"כ * וסטסורסוך
 סכיך תס6 ו6יך כו' מי ונסכי כוי כ6ת מליןוסמם
 סם כמספותך כססתכ)ך וכורך נדון מזך )פכי3עמוו
 עיניך גנו תמיר ים" )כן עוכר 51) וריק סכ3ס6תס
 כוס סססס) ופסעיך עווכיך ע) כתסוכ' תמיות0"
 רוממות 6ת תמיר ותר6' וסגוף סנדו) סמויכעיס
 תמיד ותר6נ כבמת סנדו) סמו )ימל ובמדותוס6)
 וסספעתס טונתס ע) ע)יסס ו)סתספ יסרב) 5רותע)

 מפ3יסס וקנט) טוכ כ) כ"ס ססי"ת )סססיספיע
 hlk-n ס5דיק סי' כ)י03 מנעור וגסו * סתירותכ)
 )יגס כקר' סוס סמר כנזות ימן ו)6 ינוס ו)6געור

 וסננס3ך * ונדו3תס יסרה) טמחת SD תמירוננתס)3
 כס5כע ככדירומ סממת כדרך ססו3ך פ" יחידיכדרך
 כבמדותו וסוגך )6חריס מסירותו 3סר16ת ט)6)כת
 3כו ספתם פי' )כע)' )כו ומסגם . סנרו) סמו)יחו
 ורו6' מוסכ ותיגו )ו סכונעיס ועגיליו עסקיומכ)
 כוס הדיק וכסתר6' נניסר56 ממירות כ5 3נט)636
 ודו6נ ת6גמ ספקותו רו6' תוייר hlon ישעסוי
 לממסר )עיננו מוס תמיר ורו6' עוגותיו ע3תמיר

 סכורה עכר )6 עדיין כ6)ו )ו ורומ' ית"סכעכודמו
 מתמייכ (ס בדיק פי' (ס סרי ו(סו * 6' רבע qhית'

 חסו * ככ*) תגרר לפחו 6ת מחייכ סו6 פ"כגפסו
 ס" כטויס כהכריס ו)6 כנמ' וררטיכן כסורכרת

 3כט3 )דכר זריך תרrh 6( "4 )סמ' כתור'כסתעסקו
 * כטניס סס ממיש כידיכיס

 דכר (סו פי' קדוסיס כ"י עדת כ) 6) דיריזהו
 * ית"ט סכורך כקדוטת )סיקוס כסס )כ3מסוס

 )כ) סו6 ול6וי' ממען מקקי וחתם כו' 6כי קרוסכי
 6מו 6יס סכתוכ ו6ננר * ימיו סקיוסיס כ"יסרת
 ננ6ין כססתכ)ו כ(0 יר6ס 6יס כ) ר"3 תירקוובכיו
 כננ6מר והנוו מפכיו 65תו מקוססו6

 מפיז סתנ"
 סננ)ך דוד ה"ה * כספקותו רזיותו (סו כף מטיסםכו'
 וסייכו תסערו מכתותי ו6ת * 6מי יממתכי וכמעץע"ס

 גיוס וילמ כס"ט סעו)ס מירוס סו6 סזס Shרוממות
 תתקנו תמתון סכת התקיימו ע"י סכתומ וסתיססכיעי
 סכת סיילו סבתותי (SID' מ3ס וזמו * סע)יוןסכת

 6חר Sh 6חר 1חר ועגילוממתון
 )רמנניס יתמסך סמדס"ר 6ף פ" 6)קיכס ד'אני

 * מיטכ מיקי כ) סעו)ס כ) יתמקק ממיקךו6(
 ננדעתכס 6) תסגו ס)6 ס6)י)יס 6) תסגו 6)ו(סו
 ת5טרכו )6 ממיקך כי )כס תעסו )6 מסכם61)קי

 * כ)) ו(סכ כסף ע))ר6ונ
 טס6רס כרקס * וכו' 6)קיכס ס' קןוס6גי כי מסיוקדושים

 כ"ס סוי"ס ו)ס6מיזכסס ע)מעס עגמו )קרסגריך

 עס ויטף) ספ" עטר ע"י כוסס סעו)מותסמגסי2
 סעו)שת סטתכם) 6טל כ"ס (p~h מ6נניכיססקורת
 כ"ס סוי"ס ס"ס כסטסעת סס" עפר ע"יכולס
 מוחס כסס מ6עיכיס היגס סתומות 6כ) כסססמ6יר
 טסעו)ס כהמרס סמיכיס כתסקרו (ס ומכחכ"ס
 סעו)מות כס"ת)ס)ות מ6מיכיס ס6יגס תממתקדמון
 קדוסיס הומרו תם * כ"ס סף"ס סטס ככח ע"סע"י
 סעו)גנות נגסוס טרגי פ" 36קיכס ו' 6כי כו'תסיו
 ס" 6)סותכס ר") 61)סיכס סוי"ס סטס ככחכעס
 מ6מיניס 6עס סס כי ס6ומות ס) )S~h 6ס)כס
 )מטס ס6דס פנס חסיו קיוסיס סננ5וס סו6 חסכוס
 סעו)מות כי סקדוטיס סע)יוגיס כסעו)מות עלמויקדם

 דונננתו ים סרס) סוס כפקס סיס ננס וכ3גנכווגיס
 עומס סקוס דכר ונכל סקרוסיס ע)יוגיסכעודנות
 כך סו6 מעלס ט3 סדור כפורט ע5מו )קדםזריך

.* 

 ודונמים ו6ס 6כ יט )נוטס תיר16 והניו הננו 6יסונס
 ו6ת 610 (ס * h~1b סגקר6יס עו)ננות יסהמעלס
 קרוסתן ע"ס טפת לקר6יס ססע%עות תטמורוסכתותי
 כמחסכתגס תסנגרו סתעסו מס ככ5 ל") תסמרוומגומתן

 : וק") סע)יוכיס כעו)ננותסכווכס

 63מתו 6מת דין סדן דיין כ3כנס, ר6ית6 )פרס גרז' כוי תסיוקדוסיס י14ננך4*י
 מיותר סו6 )המתו ננסת ו)כ6ור' )סקכ"ס סוחףגעס'
 מכע) ססו6 ס5ריק ע) כוס )נו רמזו דר(") כר6'6ך

 יקום כן וינ(ור ירין סכ6טר ריק סכקר6 וסוףסדיכיס
 סוnclpn 6' הע"פ וסוף מכע) ולדיק נחרססקכ"ס
 ריכ6 כ)6 דיגה יעכיר סו6 כריך טקודס6סמ)י)'
 סו6 כי כך טיס" סו6 מסדין כקמת סו6ונגירתו
 תססוט עיניו )ער6' ס5ויק 6ך ספנותסיויע

 וסקרה ס6מת סטין סו6 סכך )ו מרקסוקמירתו
 חסו ס5דיק עם ממכיס ומסריו כרמשיו סו6כרוך

 כך גוסס ס5דיק ס) המיתתו סייגו דייקה)המיתו
 תספרת ססי6 כ) ס6דס )ו סיכור ירך 6יזס ס"חסו

 סס תפארת ר") " סקוס נק 13 ותספרת)פוט"
 תס6רת וסייכו סקכ"ס ט3 תפ6רש סוססרחמיס
 )1 ותם6רת סרממי' סכרה כ"ס לסכורך ר"))עוסי'
 ~olh מן סיכה 5ריך* סססתעוררת פי' ס6דסמן

 יכול תסיו קדוטיס סמררם פ" ו(סו * כג")מכחו
 מקרוטתכס למסג' קרוסתי 6לי קךוס כי ת")כננתי
 יכו6ר ורככו ועשי ממדרס כ33 מוכן היגו%כ6ור'
 כ6 610 כ"ס מסנורה סרחמיס סססעות דסכססיטכ

 ס" )6 (0 6)ו)י כי )עולס מעולסכססתלס)ת
 36 דכר ו(סו כסירוס מרוכ סספע 3קכ)כ6ססרי

 )סתכסנ תר5ו ס6תס ר") כגנוני יכו) תטו קרוסיםכו'
 כקרוסי D5D' גוסנ ט6ר כמו כקדוסתכסע5מכס
 ותראו כססת)ס)ת )כס סעיריס ססטסעות סססקי
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 48*שלימלךקרושים נועם*8
 6' כסעס סרמ%ס מעורלו 6% כן 3עסומ 6מסנס
 ו3כן מקרוסתכס 3מע3' קרוסתי 6כי קרוס כימ*)
 וככ") סנדק מנסירות מסני סססת)ס3תקריך

 וע"י כ"ס סוי"ס סקדוס סם ע"י סו6וססטת)ס3ות
 סכ) סרמנניס )עולר 5ריכין 6תס 6כ) * 6גיסם

 * וק")כקמת
 קוער ס)) כנמ' ר6ית6 כו' תרניוקדוטיס יאמראו

ohכ6ן 6גי 6ין ו6ס כ6ן סכ) כ6ן 6גי 
 1hDnD ס)) ס" וגי )סכין ים ו)ג6ור' *' כ6ןמץ

 דסגס כעוס"י סרכריס כווכם נר6' 6ך כךעגמו
 6רס סי6מר 6ססר וכלתי כמסכ וקין כ)6 610ס6רס
 וס6רס ומנגה חסום דגר נגסננע ססו6 6כי פ5עוע)
 קרוסת ע%5 ע) מננטיך כס6דס )6 6ס לחסככקין
 סגקר6ת עטיו סקדוט' סכינתו ומסרס כ"ססכורך
 מממס 6כי כסס גקר6 סוס ס6דס 6( כידוע6גי

 11 כמדרינ' מקילו ~מן כ) 6כ3 עגיו סמוריססכיר
 06 וזמו * כ)1D5D 6 כעיני סס) 3סיומ ס6דס5ריך
 כ6ן סכ) 16 6ני כסס )סקלך ס6וכ) ר") כ6ן6גי
 ו6ס ס6דס כ) חס סערות ככ) סוס כוודאי סו6ס"
phסכילס טתסרי 11 כמררנ, ט6יגו סי' כ6ן 6גי 
 ט6יכי הלכי מי )ומר עלמו )סססי) גריך כ6ן מיעגיו
 כ"ס סכורה 6כ) סירס כו סיתכסנ סררך סו6 כןכ))
 טפוסים סמיעוס qh מאתנו מקכ) סו6 רמגניוכרום

 מק 3כ)י סיס ופערם סנמ' סי' וגסו * *מ,כעכירתו
 כא' סתור' כ) סקייס % qh 6מר מד כנמ'וירטיכן
 * חקיני כנסילס )כ6 מוכרם 6י מק 636 חיסרא6
 קיים hSn מי 6)6 כך קומר )מרייסו גימא )66')
 1)6 ומרס"מ רמר6"מ לרג' ואי כו' 6מר מק6ס"
 יריך עלמו כעיני סס6רס סנף ע"ס רסיילוסדיני
 קילו וכ6פ תמיד סס3ונע נעיכיו וידמם כ63)סיוע
 וגס כג") מלתגו סכ) מקכ) ססי"ת S~h כ))עוסי
 ע) ק6י (ס 6' מק 6)6 חיסר hSb מי אפי'ט6מר
 636 ימסר Dhn 06 hS" כך כעיכיו טירמ'ס6דס
 כימה )Swh 6 ' מ)ימ ננסעס הריוח יוכרמ 6מדמק

 כן קומר גימא )6 כ"ס )סנורכן ר") כו')מרייסו
 ס6יס כמו כך יאמר )6 .כ6%י כ"ס סכול6כי
 6סי' השתגו סכ) מקש ססו6 כע%5 )מטום~יך
 פ" תרוו קרוסים ג'י Sh דיר וגסו * 6מזמק

 כי פלוסן סיס" רק וגי*) 56)י )עוכס טויןכוצכם
 כסס לקרת טסות כוס צדיק כסת י') ט' 6כיקוום

 * וק')6גי
 Sh חסלו Sb אמרו כנמ' ס6)י)יס Shתסכושל

 כמסריס טכחכ ע"פ פירוטם כר6' :מדעתכם
 6ו עלוס כס עומס ט6רס הכועס 16 6נרסככ)
 וכטסנטעס ססי6 שכי טורס סלאמס 16 קדוססדכר
 עכמס מתנועע ס6כר 16 ס6כר כמומסשרם

 (olh מפתלי חס כמת סתכועס כשית וסומחמת
 ס) מתנועות ~ס ונסכי) תנועותיו סס מעסיו3סי

 סנסמס ננכח כי 3רו"יסן ועוכיס נגתוקי'ס5דיקיס
 6פר ' נגמעו הקוס ח3ק סי6 וסנסננס סתגועססי6
 קילס מכירו תגוטות עוסס כם6דס ופס כו סטונכ)

 גוזמתו סי' 1)6 סקו שיגו עחנגת 6רס )סוסמקוכ)ת
 וסוף קזוסס כ)6 וסיף סתגועס כטעטס ססי6כסכר
 כ"nipib 6 ח3ק ט6יגו תכועס 'סעוסס כע"כר*)

 ח! 1תננ65 מחכירו טר6ס סתנועס ס6סכתממת
 בקקות סחבק מחמת סי' ט!ס יודע פיכו הסכעיכיו
 ומ65ס מתוקם סתלועס סעעס 3וס כס6כרססרוי'
 כ"6 ע5נניות סתכועס ממתח )6 6כ3 . כעיכיומן
 וכ)6 טכ) כ)6 עוסס וסוך כס סטרוי' טכסנגסמכם
 עוכר סו6 וב"כ סתלועס ימס ננחתת כ"6כועס

 כממכס סתגועס כס מעומס ס"כר ועומס)סתלועס
 סה)י)יס 36 תסכו 6) סו6 וגס ססי6 ס6כר)עכור
Shכס מצק 6סר ס6)סותכס כו' מדעתכס 6) תסגו( 

 עכס תסכו 6) סקרוסס סנסמס סי6 כחסרוסכורך
 )ע5מכס תעסו )6 פי' )כס תעטו )6 ננסכסו36קי
 6)קומ מיום כסס טלין כזוכות כתלועותכנוסכם
 36קיכס ו' 6כי סי6 וזו וככוונם כדעתכם תעסוכ"6
 מסרו" סקרוסס סלסעס טסיך ס36סות ננכחו")

 *ככס

 קומלו מצמרת טסתור' ס" כו' 'כמ מ'כמורכסי
 ים" ר") )ס' שנניס * סי5ס"ר וכמיכטכוכמ

 )ר5מכס סכתכם ומפרם )ס' כונס ט)ימ'שרימס
 כואתכס תרדי ט)6 שכס )סרטון סתוכמו סי'שכמוסו
 יסי' כוונתכם כ) hSh גססכם מלות )ננקטותכ6כי)'
 : )טכודהן וכריקות גם )ך סיסי' סכורך)טכודת
 סכומם S~DD' כ6כ) כ6)ו ס" י6כ) !שכס כיוסוגסו

 פש ססספות )ממסיר כותתו ועיקר וס (hSלסטרי
 ע'ו )עוס"כ סכרו טיקכ) ר") וממחרת *לכילתו
 * מכרס )קב) ולמחר )עסותם סיום תו")מקערו
 )יום )ך מיותר תר5ס oh פי' סמליסי כיוסוסגותר
 שיטי גיוס נקרך ס!ס נרקנו ננסים )וגנן סי'סס)יסי
 יסרף כ"ס * )סניו וכמיס יקימגו סם3ימי כיוסכנג"ם
 נדוף ודכיקות 06 כנסכות סכורך )עכור 6תס5ריך

 * ובמיס וכאמת ומאסנת 6סכרססם
 מסוק )סרס ונקריס כו' חוכמווכי ישתמר*ישך

 )ס' מכמ' סהרננס מפרי קיןויכ6
 חע6ו סי' נגס קסם tlh)SI' סי' ססתן ,רעופרם"י
 * 6יעס מסרי וסכיה 6דמס עונד סי' סו6 כ"כנדו)
 נכי קמרי 3ס' כד כתיכ סענניס ר' רסנ, לרקס6ך
 כר ו6כגע כך וננכגג(י יטכס קורם כר כתונת כסוג'בנדי

 ית"ם סכורה עכוד' )קמור נדו) רם! סוס וי") כדומלפת
דסגס
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סם 448אלימלךקרושים נועםגשש
 ממסר וקין קן 6ין עד עלמות גר6 3"ס סטי"תדסגס
 )דעת ו5ריךס6וס כ"ס סוי"ס סקדו0 כסמו נ6מויסוכלס
 סע~מות ו)קסר וסנור6יס סגס)6יס מטויו ע"י ד'6ת

 ו)6י6מל ית"0* ענודתו עיקר סוk~rn 6 סוףג*סעד6ין
 למיתי 6מך נורק 0י0 המקמין כוס 13 0וי נע5נווס6דס
 (1 )6 סגפ)6יס מטסיו ע) וסוווג )מקור )ו 6יןוננפת'
 כמהמר מעסיו ע"י וי 6ת )דעת זריך רק ס6מיתיסדרך
 מעטיו ע"י וסוף ועכיסו 6כיך 6)סי 6ת דעסכתוכ

 ו)6 סנוף דמות 1)6 נוף הייו כ"ס סכורה כיסגס)6יס
 אגמנו ו5ריכיס מעריו עש נ"ט סנוף מטיניי0ינסו

 * )עיד ונתמך)ענוג
 דכ) 6חד: ננ)סון סו6 וכד כד מעמיס ד רמזוזה

 6ין עד יכי' עוגמות כו י0 סקווש מסרס6ות
 סכתוכ ומתחי) )6חד 6מד )קורס ס6דס וסריךמססר
 פסס וננ5גפת ו6כגפ ומכגסיס כחוגת כסדרנס)פרס
 0סכי6 קין חט6 ס" k~rD וי") . )עי)6 מתתך)נו0יס
 בסי' וסייגו גר כד עולס וסרתן סרתן כמרעמגחם
 מי0כ )6 6כ) 6מו כורך סיט ס" 6' כר יקממ0כ

 ממכירו 0דס סמקנ) סתג6 ט6ננר וגסו . ככ")כעולמות
 ר")0ננקכ) ס0דס ססו6סמקנ) ס6דס פי' מופטותלמגיס
 תסומין: )סרס רננ( וסוס סכור36"ס 6ת )עכור עקמוע)

 כו' רעך כדכתיכ מכירו גקר6 ככיכו) ס0י"מממכירו
 שגס שכטיס 6דס 30 חגותיו יימי שועטות)כניס
 נרכן פסתן תרעלס )6 רגע כמעע ועוכריםממונפק
 ס6ס י") טכס SUS מכמיה ססתן מורע ופר0"יככ")
 סו6 גמ65 ס0י"ת 0כר6 סעו)מות ע) כ)) ימרוט63

 ססנ) ד6ית6 ונוס סעעמות* פסס מו"ס כ3מכייס
 מגמסמככורות מכיך 0ס" מעלו סי' ת)0(ס נ'כמט6
 * )ספין רוות 60ין כמקוס מ5ץ 0ס" דסייכו65ע
 פעי  כן לפררס לללסו %רלפס לנפ'  רשית%ע"ח
 )מעלס פס  סטופר  פו"ל  ,מרו פ"ו  וסילו כויס1ן
  ס0י"ת )עכורת ס6דס 5ריך ועיקר כף )ננססמס
 6סר וסעו)ס * וכ"כ כ"ס %"ס פר ספולמותלחסר
 וס  כלל לו  הפיפס  מעכס ולית )ס5ע רמות )גו6ין

 *  סתם 5ננר  לסר%יס  ספולפות  ו60ר )כן 5ערלקר%
 סעו)נוות דסנס ' )5נע 5מו  מלוחן סחלב  סיפרחסו
 וזריך כירוע )ע5מו נוון 6' כ) נוהיו כמיכי מלוקייסם

 לתן  וסטי"ל ספתכם לסר%  סוס סנווגין ליחדס6דס
 * )סמתיקס ודיילו מעולמות נהגי )5כוע לפל%רמ
 0סקויח ס" סיורם ומקדימו )5כע 5מר סגותןחסו
 חומר 0סו6 סנוף ע"י דמיינו סיורס מחמתק5ת
 סס0" ס" זמרו רמי לו פתן כר6וי תיקן hS1עכ
 06 סתג6 ומסרס * עכורתו )סי סכרו )וגוסן
 נמ65 . סכרו כן עכוותו כסי רנמ כו' יתרסטכפ
 כ"ס  ססי"ס לעכור סקוס דריך גחם )כוסעו)ס
 p~DnD  וקין נשם p~b פר  ספולצוחלקפר

 )פורצו זריך רק למיתי 6חד כור6 סיס )כד  זס)ח0וכ
 רפות מגיתן מס יותר )ס5ץ ונס כג") מעליוע"י
 כחסן  ותפס  ופסתיס 5מל  פסתם ו(סו : )ו לסור)6דס
 %ה סרורסת  olh  סל סג0ננס ע) ק6י 0(ס י")כפ"
 קיק) סוס וסג)  קין פפ%  סם  סילם  סהי%יספלי
  ס" כפי'  לחפן ותעי * כג") ככמר וגס  פסתןע"י
 ספולפות סס  ספפליס  פ"י  nDD" %ת פוסח סי%ולכן

 ף TDn %סר  לל פ"ו  ססי"ח  הפלי  TDnסלקר%ימ
 ת"ס פר  ספילפות  לססר פפס" שפישר  רסיילופסס
  ללפיס  הפרשות %י 1ס  ללן  כלפר  חסוס%ת *  בל"לל"ס

  לוסל  סלריך רס  סגרול ספר%ס  לקון סו%רפרפות
  סלרול לפריס  פלילס וזפ %י1ס  יתפוס  סל%פשר
 פריות  להרס ים  רלפפפיס פ" סטה מהלהומפרס
  מסוה רק ומ5ות  לתורס פוסס טסו,  רסיילוגדולות

 נס סי' )גן כ5ננר כסס ומתס6ר  לסם  פלפופלטי
 ~olpn סננ5ין כמעל ס" )כן  סללפר  כחטך גמטכ(ס
 עלמו סמתגסנ וס6רס . ככ") )ס5ץ רצות )וס6ין

 כפמפם oSn עורס סו6 כנ") ית"ס כורךכעכורת
  רנון יס'  ססתסלל ע"ו מטס 30 וכסמליך מטקסס)

 תוכמו(כמ וכי חסו * וכף ס"מ כפננ)י6 0)ססתס6
 הכמיס לעטות כוי שד' )(כוח כ0תר5ס פי' )ד'כלמיס
 כפל ככר  מסרסתי ע"ד )ר5וגכס . ו)מעס)מעכס
  סיפסס )6דס סכמ" גתן סס0י' סי' ר5תו נגפניר15גך
 כט) סתכ6 ומנסיר חאלס לסיפך ומן )עוכ מןכר5וגו
 כסלוקך ממסן סכורך רטון מסכי כמירחיך רסייכור5וכך
 * נומך סדיגיס כ) סיכט) ר") המריס ר5ון 0יכע)כוי
  ר5וגכס %ח  מתיכתו  שעיקר סי' ת(כמוסו )ר5וככסו(סו

 * כסייס ואכמור  טיכס מכמירםסייגו
 מסירות ס" י6כ) ססו6 כיוס סעדו* פיע) מ6י סרכם יסי' סכרו כך כהיעמס סכתוכר4שכמרש
 ומנותר )טוס"כ* קיימת וסקרן ומנזמרת כעוס"rhי6כ)
 תרגט  6ס  וסיילו סכן"%  O~nb פקרס פליסרי ס0)י0ייקימכו גיוס ע"ד פרסתי ככר סט)יטי יוםעד

 סברס  לריך  ישרף כ6ס סתחיס )עו)ס )ךהיותר
 *  גרול %ס לסתלסלות  יס"ם 4  מפסיולפסות
  ספופריס כ"%  כפס  ים דסנס ו6וכ14  סכתולואמר

 יס6 עוונו )אוכלס  רו5יס  וכפפם  סלריקיספל
 כסס )רכר קותו מסי6ין 0עווגוומיו ג6מגס ידע16י

 כו' וכקו5רכס 6מר ועוד : כדת )6  706דכריס
 6ר5כס גקר6יס לס5דיקיס כו, תכלס )66ר5כס
 ס5דיקיס 60לו)י ס6רז 6ת )כס סננקיימיסטסט
 וסייגו כענודס מק5ר ססו6 סומלכסטייק מיכריס סכ"6 וכ06ר ננתקייס סעיס סי')6

 כקי5ור דכרו כטח סי' 6ר5כס כו'וכקו5רכס
 תכ)ס )6 * ככ") ס5דיקיס סס 6י5כס ס)עכובם

פ6מ
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8~4אי*מיךקדושים נועםאיש
 סטערות )נ3ח זריך ס6דס דסנס רם( (ס סדךס6ת

 סראם סטות )סלית ססי"ת וגוס דינים מססססערות
 רחנגיס המעלס סס כסוערות כקמת ס6רס סיריוסכדי

 ס5ריקיס כן וכנוו דיכיס ססס גענגטס סיפךנננוריס
 6כ) כפכורתו מק5ריס סס ט3סענניס חףנמוריס
 גנג65 )ק5ר )סס סעס טהורך ססיסך סו6כחמת
 נוקדר סכ5ויק )עיגיכס סנר6ס 6ת מחסניםכס6תס
 6ת מכניס 6תס גנג65 מלידס סלמת גןנעכודתו
 ע"י עוד ו)6 בג")* דיגים סס מסערות כיסס6ות
 סכלי )כס 6ין נמ1ריס כס5ריקיס ממכריסס6תס
 תנקט )6 ק5ירך ולקט דסייגו * ע3יכס המוט)לעסות
 נניד 06 r~nh (O'nDD ח)י)ס כס) ססו3ךדס6דס
 )נגד hic ית"ס כפכחותו וקי5ר סמיעט SDמתחרט
 (ס מנס ססריס וסלי וסוסקין נמרץ סיעורין6ת
 וגמ65 וננקכ)ו י"ת 3סגיו )רוון ועומס )6' 6'ג3קט
 6ת ))קט סנ6י )ך 6ין ג5דיקיס )דכר תפגם06

 סיע)ס כדי ע)יסס )מתמרט ס3ך מקיטורסמיעוט
 וכרמך * כו' תנקט )6 ק5ייך ורקע 1(10 י"ת3סגיו
 סטיק 6ת ג"כ )ס(סיר סכתוכ כ6 ס" תעם)63

 )סמור נ"כ ג;סר טיס6 5כ6ות די כרס גקר6טס61
1D5DbSn 'מ"1 )כ"6 סכר6יס לכריס נ"כ יעם 
 יכי6ס ט)6 ית"ט כעכורתו נגק5רטסות

 )חט"
 ח)י3'

 6יגו טכ6ננת 6ף 3עיכיסס סגר6ס גסי : כוסירגרו
 כ"6 יכסיף bSn טימור קריך 6עם'כ כג")מקטר

 63 כרמך ופרע לדיק 6תס סכתוככמספלוערלך * כו)וכר
 תפרוט hSn סייכו סרטיוח בסון סרטתלקט

 תפרוט 6) * וננע"ט סנגע)ות סס כרננך מעטס6ת
 מעטות 3ך ח)י3' כ"6* נמלי ו3ספרס 3)קטס6ותס
 סו6 עלי סי' 6ותס תע(וכ ובנר בעגי רק סוסכרכר
 ממעט' ))מור סג6 ו)נר ס' וכמסוג כרעתמעני
 סטוכיס מעטיך 6ת ימסרו ססס )סס תעןוכס5ריק
 וחקכן ית' )עכורתו כבכסס ו6סכס יר6ס 3סס סיכךכרי

 * 36קיכס סבכי סיכיכו כדי כו' ד' 6גי וזסו *36סותו
 כתף )6 )1 סטין כ) ו6י(סעו))ות סרפ L~rh סתג6והנור
 עגמו כנוגח מספל ס5ויק ד)סעמיס סי' נטף1)6

 )סססיפ כדי כוס וכוונתו סעוכיס מעסיו 6תוסורס
 ע) (כות כמגמר ססו6 וכרכס רממיס סספעוח)עורס
 ועכור עטם טונ וכך 5ויק 0סו6 נומר סנורה )פכיע5נגו
 כנג5' טופ כ) ביסרה) 3סססיע נגס6)וחיו 3ננ63ות רבוי*ס

 יסרק) ע) טוס כרכת )סכיה כ"6 )סתכס6ות היכוכוונתו
 ונומר טסתכותיו כביות וכוחן )כ חוקר סטונוסרס
  לתמוך  כרי  הו  ססרופס  ופחסכחו דכריו )כ) )טוכסכעזו
 סככנה ס"ס 3יר6ת נרכריו הרס 6י(ס 6תובסער
 יתן מי (1Sh ורכריס כעס כורך )6י(ס 16וסבורא
 סי' גטך 1)6 כסף )6 ט6יכו סדיכור 6כ) יוכר*זכר

 סמספות )סטיף כטיסס 5סון יכסף )תלנוך סייגיכתף
 כרחנגיו וססס כו )ריר )נ"6 מנ:עכ.נ עוגלות חי"(ס

 עד מנגיד כקרוסס וכורנו סיס6 עלתנו )קדםיוגנו
 ולוכדיו כף 3ר5ונכס כו' תונחווכי י*שכמרשחיך * 6כי"רעולס
  )מצרנות רומנים סס)כניס כי .כו'

 עכסגיס ולמוכח )כעסיס טקס ססס ונפוייסע)יוגיס
 Sc כסתריך ט)ס טעוסס נמור )ס5דיק רוננ(יסומס
  רולס  וכפקרם  סחפחון  OSIDS  סספפות  ושננסיךכנע)'
 ר5ון )ו יסי' ו)6 3(ס נדו) סריסות 5ריך כך)סיות
 כ"ס סכורך ר5ון כ"6 ית"וס ו63 כ)3 דכר)סוס
 )עסות סי' 0)נניס (כמי )(כוח כסתתו סי' ונס *וכ"מ
 תוכהוסו )ר5וככס * ותמתוגיס ע)יוגיס כעולמותטכוס
 עכורכם כ)3 ר5ון 3סס יסי' ס)6 ר5וככס 6תתנכחו
  וכתכם  כיוס  כך  וכפתפסו )כדו סכורה ר5וןכ"6
  סססרן ונגנומרת סוס  לפולם  ספירות  סח%כלו ס"י6כ)
 סחפלונ  סו% תיכהו ס5דיקיס כק כנ"ע )עוס"כקיימת
 סכורך מהסכת יסרוף כ6ס ותכלית קן  6ין פרסלרול
  ססחל"ס ס5ריקיס כין )סרוח כוערת כ6ם כותכער
 ססי6 6כי)' יסי' )6  ים כי ככפיס )סספוסס
 061  חסו * ל"מ  סלוד% %סלח כ"%  גסתיתעגוב
 מלעתיר נססריס סכתנ ס"ס פי' וכו' 'h(Sס6כ)
 וס5ריקיס סמסהריס סעס 6ת יקכן  לרעלו  נגטימכהיכף
 כנס הסתרסנו לבסיס ו6ותס תנגיד 56)1 'סננוכיסימיו

  0) סכ) )סס סי' )6 6ך כטורס כנקותסעו)ס
nnfbוסיו%וסלי  סיופן"  לכל ל"מ סלוד%  %ת )ענש  
  os)n  לפי סחפ%  פן  On~D  טספרו רקרנגון
 וסותמ 6וקיי6גוס סיס Dnlh  (6  פליי  פפיפ%ו
  טונות 6נכי' סס ונגלף סס סנגחיס ס6ו5רות)סס
 מס5ס כ3 מפס וגוט)ין מ6ד סרכם הסכוכסף

  וכסמ0יח רכ* ומון כסף כ5ע כרכ )כיתםוסו)כיס
  טלרור ס5דיקיס 6( סניו)ס כקרוסתו D~JSפורח

  סנוולס  ופריסומן  קרובתן כלח לנ"פ %תריופורפים
 ס(סנ כקוברות ור5וגס טונתס סקכ)ו 6גסיסו6ותס

  כן  לספחות נ"כ ר51יס סס סן6ת סנרוגסכסרו6יס
  פסיס כונר  ווחמח יכו)ין ו6יגס כיגיססו)סרומ
  610  חס *  חסל  לכסף  פלפם  טרללובפפיוחם

  סס3יסי  ליום  יבם פי' סט)יסי כיוס 'h(S ס6כ)ו6ס
 לו%כילחם  מפלוג  שיסכלו נסנגיות לכיוס )ססיסי'

 כו' וסוכליו ירכס )6 סו6 סנף ועכסושכפסס
 פסיפ  לסם  סיחן 6ף כי סי' כו' סגפךונכרתם

  מסו%  כיוס  תפרח  לפסס 6כ) ור5וכס  olDnלל
 )מעם סס ויסקלו (DUJ  סריחתן כפת סקרםפפם
 3סנוד תמיך סיו ור5וגס a~Dn 6סר ס5ויקיסמס6"כ
 תמיר וסוכו נדו) כסכימות כ"ס סכורך6ת

 מיוחס ימי כ) ככך וסורקיו י"ת עננו נוו)כזכיקות
ונעטו
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סג שיניאלימלךקרושים נועם14ש
 ככי6מ מ6ד סוכר ק) )טס ויסי' )כך מוכ, כריוכעטו

 * סוס 6מן כ"כמסימנו

 דסתור' גר' כו' 6ר5כס קריר6תרננקר(נרכם
 וסייגו סתסוכ' דרכי 6ותגומקמרת

 נעוריו מטלת SD 1)סוכ סק)ק) ננס )תקן ס6רססגריך
 סקניסות 6ת קודר ססוbipn 6 מח5ןי גקר'חס

 ק5יר 6ת וכקו5רכס סכתוכ ולנור מטוויו ע"יסננר6ו
 1)ק5ור )ח15ר כסתתחי) וסמונוריות סקרניות סי'6ר5כס
 הדס נקרנית ססגסמ' סרך ס6ת תכנס )6סק)יסות
 התסנוף ט"י 6.הס תכלס )6 תסומיס סרססייגו
 כססכ) סכ) רק מרקי יותר וסינוסים קתעכיות16תס
 )ענוד תוכ) ס)6 כפינתן 6ת ח"ו תכ)ס ס)6כדי

 חסו " הקילס סתמ)יס כחך חפיסת ע"י כ"ססכורך
 פסוק )סרס וכקרים מגערים יק5רו 6סר כסרסעיניך
 6ין וכ"מ כ"ס סנורך 6ג) כי 5ריקיס 6) ס'סיגי
 60גו וכיון מלידס ותוקר רננות כסוס )תקרוסייך
 6ין כרכר מצניח ססו6 ססנמ' 6י;ס כו לוננררו5יס
 סעוסיס ס5ויקיס מכח 6)6 טיגיס )מון כו )חחסייך
 עיגיס לנלסון כו 6וננריס 6נו סססנמס ונורמיסר5וגו

 )סון סייך וכסס ס5ריקיס ידי ע3 סוככתססססע'
 כטכי3 כ)וננר 5ויקיס 6) ס' עיגי חסו *עיכיס
 כ"ס סכורך עלינו סיסנימ ססנמ' סנורמיסס5ייקיס
 כסוס עיגיך ווסו * ס' עיגי )וננט סייך סקימ6כעיגול
 עיגיך כידוע רות סנקר6ת ססכיג' 6) כמדברסי'

 סגעריס יק5רון 6סר ע"י יסרק) ע) סתסנימכטדס
 * גועריסס מטפת ע) תסוכם ועופי! ננתחרטין 6סרסס
 מסנים 0סקנ"ס טוכ כי סקור 6ת 6)קיס וירךוזמו
 6ת 6)קיס וירץ חסו * 3סס )סטיכ יסרק)ע)
 * 6רס 30 עיניו סמ6ירין סנרו)ות מעוכות סססקור

 * טוכ סגקר6 ס5דיק ע"י טופכי
 06 פ" כו' ק5ירך ולקט סכתוכ)כיקורונחזור

 כסף ))קוט יסייגו כ6' סריסם )עסותתריס
 )ק5ור תסס ונס יוסף וילקט מרסון ועכירותווסכ
 רק כך תטיס )6 תלקט 63 כעורים חטטת6ת

  5ותס תעצי  ולגר  לפלי *  כטלימוח תסוכ'תעלס
 * פרוק כסקס וחטבך כמס"ס סקס ע"יפ"

 6ף 3ספמיס כי כו' ייק51ייכס יאמראו
 % יפ כנר 6סר סנדו)ס5ויק

 כחסרון רכל פוסס )פעמים 6עפ"כ ססמיס גנןטנויר'
 כתסכתו כרכס כביז' כרבוי מכוין סוייגו כנוןכ"ס
 ססו6 גר' כוס )5רק וס כ6 ומבין )וט וסדומ'מוכס
 ססננוך)קדוסס נונס קניסת כססריססיס סכתוכ ורךע)
 )סס סיסיו סקןוס' Sh סמוכ' סי6 )וס יוגקיס ממסכי

 סוס )5דיק סי' ס)6 וכיק שנדיק תקר וסכ) ונמיותמקוס

 )ינק גונס )ק)יסת מקוס סי' )6 16 כ))מנס
 סטיק 5ריך )וט כ)) מיות )0 סי' 1)6מסקרוס'

ifl)k~  )סס יתן )נוען כננק5ת ממרון k~I'h )ו )סיות
 6ת )קרור כסתריו סי' ונק51ריכס וסו " נ"כחיות

 ר") )ק15ר סדך ס6ת תכ)ס 63 ו)כערססק)יפות
 : וק") )יגיק ננגנס ק5ת מיות 6י;ס )סססתע;וכ

 תעו)) )"דכרמך
1 

 )יכיקות מרומז כרס כי
 וסססוק כענכיו סננסוננר )יין רם;עלון

 ססו6 כרס כננדרינת )כסתסי' )ו ובכנר )הרסמוכיח
 6ת תעוונ )6 סי' תעו)) )6 * סע)יוןסדכיקות
 1)6 מביס כער 6סר ויונק כעו)) 3סיותמדרגתך
 . ומע)' מערס )עקות תרסס 6ך )ו 6רסכינת

 סברס כי סי' ת)קט )6 כרמך ופרט כךוכמתני'
 ו)יינען סכין כטוכרין וניריו 6יכריו )קרס5ריך

 כוכיקות מקתסיס ס6יכריס סיסיו טוכיסכמעסיס
 כ)5 יעכסו ס)6 ומוואליס ו)עכודתו כ"ססכורה

 כננ5ות ג5טויגו ובס ית' ס6) רוממותכמחסכת
 סיסי' נופנו סתקדס )ננען סנוף וככ) גיריםסעכור'
 כו )דכק' סו6 ומעיקר ס6מיתי סכורה )עכורמוכן
 סו6 וססטכס )נרו6יס )סטיב סעו)ס גכר6ובס

 כו ו)רכקס כו' יסרה) ועתס כננס"ס 6)יו)קרכם
 הכריו וכ) כעכוענו גנגנל וכטס6דס 3ך )טוככו'

 כו 3דכק' )עכוד' וננוכגיס מקורסיס כנרסנסמייס
 )עסות כ)) 6"5 16 כ)) גוסס שכיעס סוס כליכלתת
 כידיו מוכס nlnDS )נוס) דפיינו מע0 כנוסוסננ5וס
 מקודם נוסו ככר כי כעכוך' נוסו )יינע כריננמט
 ותעס' כסוכם )יסכ ססי6 סננ5וס )קיים סריך636

 16 לכריו )קרס עייין ס5ריך מי ע"י סמ5ויסמעסס
 ע"י גריך היגו נום6 סטמיגי )ססמ חיטים)עמון
 סעכוו' כ)6 ססי6 סמ5וס פיוס כ"6 נעורלריק

 . מרטיות )טון פרט לקרל סמ5וי ס) סמעס'וסעורות
 ממרומז כרס כמירינת כס6תס סי' כרמך וסרט סי6תו

 )וס 5ריך 6יגך כי סכם מסרט ת)קט )6 כג")3רכיקו'
 ססס)י סעדרינס סס 6ותס תענוג ולנר )סגיככר*
 עויין 6כריסס גתקדסו 1)6 )עכוך' סנכגסיןממך
 סדגיקות  Sh  סיכולו כדי כך יתגסנו סס ~כסכ)

 * סיום ככון עו וקור סוכךסע)יון

 ב אמור פרשתב
 א5 כף ההיסס ולמזת יו' סכסייס%אמור

 ומתחיה * ולמרת למור )סון כס)ע)
 מקרסי ויגורו כניו 61) הסרן 6) דכר סססוקנסרס
 5ויקיס ים 5דיקיס נווני כ' ים דסגס * יסיק)כגי

 וייי6יס קדוסיס פסיו מ6כותיסססגתקיסו
 סקס D)h(hs ע) מחזרת ומתורסוספינכס

וים
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 -,448 'אלימלך אמור; נועם&@
 מע5נגס סריסותם ע"ס ג(יריס סגקר6יס לריקיםויט

'"DDhל6 ססס וס5ריקיס מדעת  פליי  ללי פסס 
 Pb כי סקןו0' ממירנתס )יפו) יכו)יס סםכמסר'
 ומסנימיס כועתס גככעיס וסם סיסמוכו מס SD)סם
 %) * סססק כלי תמיד פקימ6 נעיג6 ע5מספ)

 ססס qh מ6כותיסס שנתקררו סקדו0יסס5דיקיס
 מסייעתם 6נותס (כות מחמת ומלות תורסמלליס
 ויפ% מוס ונולות סגי' זס ע"י )נ6 יכו)יס)מעמיס
 לסרן גגי סכסגיס Sh קמור וגסו ממררנתסמסר
 וסס גדיקי' בגי סס 06ר 5ריקיס )קותן רם(סי'

 hSn מ6ר 6ותס תוסיר לסרן כגי כסג"גקר6יס
 יגורו יק 6כותיסס ימוס כ)) ממסכתם ע)יעלס
 סירך )סס ויכמרו ננחדס פריסות )עימסויסרסו
 מקרסי ויגורו כניו 61) 6סרן sh דכר ו(סו *סעונס
 ויפנימו מעומס וסרוסים נ(יריס ימיו סס 0נס ר")כ"י
 שכובס (כות ע) יסניפו 1)6 מקוד עימס ע)נ"כ
 מתנגת סתיסמות 6חס ממיקס )סס יכhSn 6כוי

 * )כ נכס כ) די ותומכתימוסיסס
 מקויסיס סס 6סר קדמי סס 6ת ימסו 1)6וזהו

 סי' 6)יסס 61מרת סכסגיס 6) מעור חסומ
 )מזור 6ת0 50ריך מירינות )"3 רמ( ושיזרתשמור
 לכות יחרכו ט)6 כדי סוכר )סס ולסו)שכיסס
 יסערו ו)6 )נקות or ע"י מ)י)' ויפ) מסייעתםשכובס
 (כות ט) יפנימו )6 סי' טויסס וקמרת חסו *כלוס

 )סס מתקמר 6מיר' חסו ע5מ' ע) כ"66כותיסס
 )סס 6ין כ6)ו עימס ע) טיכיטו סי' 36יססתימת
 ישנני )6 )כסס וגסו כ)) שכותזכות

 ע"י כי כענניו
PDDסגסט )טמ6 יכפין סס 6נותס סיחוס סס 
 סינ) )סס וים" מ6ו סוס סיכר )סס מכס))כך

 * )סס טוכ 161 סיסרס סירך ויכמרווכר
 שמור (") סירס"י שכיסס ו6כגימ כו' ושיכמישלשך

 סקיגיס ע) נכעיס )ס(סירוקמרת
 יסייכו נרקיס )ס(סיר (") רס"י כוונת יומריט

 קעכיס עכירות ע) ר") סקטגיס ע) גדו)יס5ויקיס
 * כעקכו ו0ס6דס

  ס5ויק דורך יסכ)) אמית 6מוי יאמראך
 5ריך 6ז 6מד 6דס )סוכימכסרו5'

 יוח) ממילך 61( o~h סכי )כ)3 ס(0 ס6מילס)סיוע
 קמור סססוק )סורות ג6 חס ס(ס )6יססדיכור

~ff" 6יומ) סדיכור סיס6 שכיסס ושמרת )כ)) ס6מירססיס 
 "sff סקעגיס ע) נדו)יס )ס(סיר sffr רפ"י ס" חס)6'
 ע) )ס(סיר כ0רו5ס )נרו)יס 6ף )כ)tlklth~ 5טיסת

 * וק"לסקטגיס
 סקטכיס ע3 נרוסס ("))סזסיר רפ"י פכרי )סרס גר6'בע"א
 16 כתאי 16 כתור' העוסק כמפס סורס כ3נסיות

~Ph1 ס5ויקיס סררך וכך ממומק כנדפת 616 6( קרוסידור 

 אגף טכסם pmn1 ע5נוס מייסכיס סמם סתס)'סכסכי
 כעת סנווחין ונכיס ססי6 וסקדוס' נותפ))ין ססמי

 ססו6 סקןו0ס עסק 6ו סתפ)ס 6מר 6כ) כסמעסק
 הס סימן כסכלי נסי)וכו סננומין )קטנו' נוס)סו6
 )סיור קריך olb כי ס0לינוס סעכורס תכליתשיגו
 נססנה מממנתו סנר)ות כעת כ"כ עינגו )ק0ריריך )זס * 6' רנע סססק כלי וכטסרס כקוו0'תמיד
 חס * ממגי סיגך 6ף קמורי ממסכתו סיסי'גיס

 סקערס ע) כנך)ות* טסם כסעס פ" נןו)יסו)ס(סיר
 * וק') כקטפת שיטיו 6ף כקווצתםשיסקרו

 סנף ר6טו ע) יתץ %ר מאחיו סנדקרהכהן
 סספעות כ3 סמכים סע*י פ" :סלאמס

 * נרקיס לטון סמטמס טמן גקר6יס טססוסרממיס
 כיר כמ סיס פ" סכניי0 6ת ))כוס ידו 6תומץ
 מלסת סו6 כנר כי סכנייס 6ת )סבכיה כוסהיק
 עומס קיוי עוון ע) )כפר כירו סיכו)מ ס"כנידס
 הנגיר עלמו )סוכימ ס5דיק סדרך קורסך )נוסיממס
 מקודק) פסוק תמיר כ"6 כסני ואומר עתככ)

 enlh טעוסיס מט6יס )שביסס סורס וס61כמעסיו
 מטקס 6ותס כע5מו ס(ס ס5ריק ותונס 6יס כליס6ר
 ירפס כלכס מכניס סו6 ועץ סוohnD 6כ6)ו
 ט(דוגוו8 תפונס ונרוכס מעווגו~סס ליס וססגדו)'
 ס5דיק ע5מס סכנידומ 6ותס גנג65 כזכיותכעסיס
 כמלות סקודס ולנוסי זכיות מסס עומסכמכמתו
 יפרפ )6 ר06ו 6ת כוס ס5דיק סכתוכ ואמרע5ננס
 ססס"ר יריך רק סכרטו סמכמות ינגס hSפי'

 יפרוס )6 וכנריו . כ'6 עם דיכורו לעת מ6ד6ותס
 תמס 03פ3 סמיו ע%5 ממחזיק 0(6ת ומדרנסר")

 * OSIDS ז6ת כמדם יחזיק רק יסרוס )6 מאיקסוכבונד

 יפקד דסנס כו' כטננס קרס "%כיךאיש
 עשף 6)קיס ים"  06 5מר ע"ס36יגו

 6פ0רכו עמר )י תתן 06ר נכ) )6כו) )מס )י וגתןכו'
 כתכפי ידכר פכ6כוי סמוכחר ע) ק0ס ו)כ6ורס)ך
 סו6 סעגק 6ך : % יעמר rf6 )ו יטיכ כאסר ית')1

 כתסוכס ימיסס כ) ססס ס6מית" ס5ריקיסדדרך
 CnD ס63 תיסרק ט גע65ין מעוסים דגרונכ)
 סס תמיש כתסוכס חמסרסל" וע"י כ~קוכוסדכר
 מט6 מחמת )מטס סגס)ו סכי5ו5ות אותןמעריס
 תסוכתס* סרסורי ככמ מתקנים סס כ"( כ"6ס6ר
 IS)D ממומס יותר יכ(כ( Sh סמכ(כז כנמ'ו6ית6
 סמכזס תיכות כ' סו6 סנוכ(כ( ער"( ספ" וי") כו'מיעקכ
 מ6ר וכעורים כפייס טסס כ( נקיא" מסעורותנו
 מעסו ע) תמיד נתמרט 0סו6 ס" on~h מססוסוך
 % * כתסוכס ומסרסר )ו ימסכ PDI ממרון כססטמוא

יטגן
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מך%48אלימלךאמורנועם81
 כקרוסס י0י' 1pCD מעיקר סי' מחומוס יותריכ(כ(

 חנו-חית וחלק ו)כננוס )תורס )ך' ידות הרכעסע)יוגס
 06 ע"ס הכיכו יעקכ סקטור פסו סג") כררךיתגסנ
 (ס ננררנס לי סיחן סי' )6כו) )חס )י וגתן כו'יסי'

 תרוכס סרסורי ע"י תמיר סקדוסס גי5ו5ות)סערות
 כעכורת ננק5ר סולני ננעסי' ע) תנזיר )ססתכ)סה(כס
 ))כוס וכנד הותי יהכ) סס)חס ר6וי' וסי'סכורה
 עליון )כום ושכנירות )עסות וסייגו כניר'ננלסון
 36 כס)ו' וסכתי ממוכס סרסורי ט"י ולכנןחילוקי
 )סטנו i1Dnha ער כקרוס' כ"כ ס6תגסנ ס" 6כיצית
 "עכרנו עמר )י תתן 6סר וכ) סכסנניס 6כי 6)סכ)
 ע)יוגס כקרוסס מעיקר החזיק nhr כ) ס6חר סי')ך
 רנני וגסו " כג") (ס כררך החזיק מנניסית חקקרק

 )מעם מלסגו סקרוסס סגי5וגות פי' יסנוורחסידיו
 תטוכתס סרסורי ע"י 6ותס מעריס וסחסיריס)רנ)יס
 והים חסו תנזיר" ההיסס וננ5סס ססי"ת סונ"רוע"(
 סי' כמננס חנניך כקדוסס סיגך פי' קורס י6כ)כי

 כסס סטננ )ומר כעלונו מסרוגות תמיר ממו65ככ")
 )כ) רם( עגיו חמיסיתו ויוסף כר6וי עס6סו)6
 סקכ"0 סו6 מקורס 6ת )כסן וגתן מחומס יותליכ(כ(

 * וסכן י"ת PSh סכ) סיע)ס כסןסכקר6
 )סיות הריך ס6דס ומכס כף עז 6ו כסכ *שור

 ס6חד סתגרנות כ6* כ"ס סכורךעוכר
 תמיר סיכסף סרקי נס כדכיקומ תמיד סי)ךטהריך

 כ) )כע)  כפלורס  לסחנלר הריך נס *)עכודתו
 )סתנ)נ3 הריך 6( 136 נוכ) 6' ערס )6 ו6ססדיליס*

 מכעס )מון דסייכו סור מררנמ ס" טור חסו * (סע)
 חסיד )מסוס דסייכו סור עלי לעוס ככותכע"ס
 )כסף כסכ 16 י"ת* ודבקותו Sh רוממות סכלוכעיני
 וכיח כסמך מתח)סת מסין כי י"ת )עכורתוממיר
 631 )תקנס מסגם 6מת עכור ננ3נ) סכ6 ר"3יולך כי * סריכיס )כט3 ע5נוו סיתנכר סי' עז 16 .כפ6
 סגותיו )ננגין רמ( יעים טכעת ח)י)ס עכירסכסכי)
 6מו פי' הננו תמת יסים * סכם מכעיס 6דסם)
 ע) תמיר מתססת וסיס יסרה) ככסת ססכיגססי6
 )סתפ)) נ*כ יסר36 ככסת 6מו תמת לדיק ףסי'יסרה)
 * 6מן ע)יסס רמנניס ו)סתעורר יטרק)ע)
 סטי"ת דסנס מועדי מס 036 כו' פ"י6יושבנר

 6ין חת סכו ס(מ! נק המעלס סו6כ"ס
 רסעימות כתכתי וככר * כיצוע כ)) וגנן כו3תת

 סעו)מות 560) )סי ומועד (מן )ס1ן מועדיםיקר6יס
 דסגסנהמ ידוע וסכס * ס(ננן תחת ססס IDr )סוןטייך

 ומסע מיות ספותן כ"ס סוי"ס סס ע"י סו6סעו)נוות
 סעו)מות ס" ר' מועןי 3"י 6) רכר חסו *)סעו)מות
 כיס סוי*ס סס ע"י מתכסניס סס מועדסגקר6יס

 ס6"ס ככמ כסססמססיע
~DO 

 עיי ס" קוס מקרסי 6תס תקרינו 6טר6מראכן
onhnוכעסרס כקלוסם סתורם וגותיות תקריו 

 נדפיס סננררנס 6) סעו)ננות 6ת ננע)יס6תס
 סתולס ס6ותיו' כי כככורו כ"ס ס6"ס ע"יסגפפעיס
 עומס rf6 כ"ס )סכורך עוניו ומקרכ ננדכרססהדס
 כמכתות כתורס )קרות ג5טוינו סעו)נוותול(ס ככ)יחור

 הותכו וננ)ננד ו03ע)ותס* מעולמות )ייחדוכנוועריס
 סגכ" 6יךסכתוכ

 ממת סעו)מות )סערות (1 )ננירנס
 מהטכס כלחס כסתעסוק ס" מ)6כס תעלסיניס
 כס טתעסוק רק כמהטכס ננחסכתך כ) תכניס6)
 כ) תתגסנו כן ShD" תעסס וסננ)"כס ערליורך
 סתקרס סכומן סכת ססניעי וכיוס סמעסס ימיסכת
 תתקן )מעס סומר ס6ת0 מסכת מע"י כ"כע5מך
 סכת * סקס סכות סכתון טיסה סע)יון ססכת6ת
 ס6תס משס ככ) ס" ננוטכותיכס ככ3 )ר'סי6

 ססכת ט3 וסקור סקווטס תרוס ליכר יס6יוסניס
 ס) סמר ויזסיר יקיר olpn ככ) נמון ומן גנית0ן

 . סנדו3ס קווסתכס ככמ קורסססכת
 סועדי 6)יסס והמרת כ"י Shיכר י*ינמרשושר

 כס3 פ) יש) נסעף סס 6)ס כו'ד'
 טסם סנשעמת )כו כתן ככס ססי"ת דסכס *סמון
 תעטנו עיקר כ"ס וססי"מ 3גו ותעכונ סממם(מן

 כקדוסס כסס מתלסניס לגמנו כלסר סו6וספחתו
 )כו סכתן ד' מועוי 6לס חסו עסורותכננחסכות
 16 וטסרס כקרוסס 6ותס תקר* כשר סי'קדם מקר* 6ותס מקרצו 6טר * ו)סממס למועדססי"ת
 סכתוכ וקמר ותעשני* המחתי סי6 ס" מועדי036
 הסרי סקדוסס סמחסכס מהם ססעיקר )וססר6י'
 מצליי כעמית סמל6כס פ" מלנכס תעטס ימיםטסת
 ~ea סנורך עש כ*6 סמ63כס עסתם ידך SD1Dול6

 כ"ס סכורך ע"י נעטית כחו) 6ם" ססמ63כסו6פס"י
 כסכתממ)6כס ססכיתסס6מססוכתיס )כס6עס"כימטנ

 מ5וחסכת ממתת ממם ממ)6כט בונדס onh כלו)טוס
 * ככס סמ63כס חים טסכתוכ מלכס תעסו ו)6חסו

 ס50ריק מס לסכין ים יסכם : ט' ד מועיישלה
SSDnnכססתגומ גר6' ס)6 כתסוסת וכעלס 

 כך סו6 סעיין 6ך * מססחכווע ס6מיתי )מימירומקיטס
 מחס)) ססו6 כטעם 6יס 6יזס ע) סמתפ3)יסדיק
 מטכס סוס כוי וסס"סניויו לכריו רס"מ ככ) מתפך)סו6
 לכריו כרמ"מ כערו סנותפ33 6דס קותו מקמר וסוט(רם
 ימסר סט מסיכך כי כעט סו6 מס מקרסו וסעס3ו
 מלכרי כ6' טעסס מע6 ע) פוץ מחמת כוויקי)6רס
 כעסם 16 עמו ומכססו מעעסו טס5דיק וכעתנוסו
 כעתקן וממעל 6חו סדיק לכרי עם olb לותולכרי
 * ממט הטוכס עכר מ* סמטIPD)n 6 וכעןס6דס

מש
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 כ6סר דסלס כף מ5י5 כף מ6מרגס ע%5תי כ)חסו
 ורות מחסכות )ירי 6ותו מכי6 חט6 6ותו ס6דסימט6

 כענניו יטמ6 )6 )כסס סי' ו(סו ח)י)ס מחסכתווגענו6ות
 סס כעמיו סגסם סי6 סמחסכס 6ת יטמ6 ס)6ס"

 כננחמכס ננתס)) כס"גי כו' ע5ננותי כ) חסוס6כריס
 ועי"( כעכור' ענני מסכינגיס סס 6כריס וכ) ו5)ו)0(כס
 דכר )6י(ס ס5ריך ס6דס סו6 ממלו ממ(ק פניננ5י)
 וננקטרו פכורו מתס)) 6כי כי כי5ו) 6( כדכר עגיוסו6
 סו6 וסקכ"ס כף ס' מועדי 6)ס חסו * וכר)עי)עמי
 סכתונ ו6מר סטתגות שס נו ו6ין ס(ננן מן)מע3'
 סכור6 356 )מ5ו6 6תס יכו) ס3סעמיס ס' ננועדי036
 מילס DI'b ס" oh Slnnh רסייגו וססתגות !מןנ"כ
 נגסיכן סכתוכ וננסרם * )טוכס גסתגס וסיוסכג")
 תקר6ו 6סר ומסרס ס6נניתי סכורSh 6 כ6ננת (סכ6

Dnlh6רשל 6תס 636 6ותס 6"ת ננמ' ו6ית ~ffn תפ)ת 
 ככ) פ" רייק6 6תס 6כריסס ככ) סמתס))יסס5ריקיס
 ו(סו * ח)י)ס (רס ננמטכ' עירוכ כ)י ס)סנוסכס
 ס(מן תחת ססס מוסד גקר6יס וסעו)מומכמועדס
 ספעמות סמקייננין סס נכווגס סננתס))יסוס5ריקי'
 סנורמיס סס 1)(ס סעו)מות )כל ומיות טוכסומססיעין
 ככ) סמוס)יס סננס כי נמוריס )רממיס מרס"ד)ססך
 נמוקותי 6ס חסו . )כ) גנטפיעיס 6סר מיותסככמ
 מוק ננ)טון מוקיס נקר' סס דסעו)ננות ס" כו'ת)כו
 כמחסכותיכס )י3ך כסתת6ננ5ו וסיינו )סס גמןחננן

 נטמיות סס גסנניכס וגתתי סט3יוגי' כעו)מותסעסוריס
 ויע)ו נ'כ חוכך מסנוף 0עו3יס וסננחסנוחסוכריס

 * סע3ימיס כעיתיס)ננע)ס
 כהיס טסורות דממסכות ס6רן Sb תכו6ו כיחהו

 ו6ננר גנסנוף סס 6חרות ומחסכות סגסמ0מ5ד
 כקרוטס כ"כ סלסמס )סננטיך ת!כו כ6סרסכתוכ
 קדוסות כממטכות סנוף נ"כ ימקרס סע"ינוולס
 ותסנימו טתעייגו )!ס סתכו6ו פי' ס6רן 36ותכו6
Shוק5רתס 6( * כקיוסס )סכניסו נשכ ס6ר5יות 
 )סנין 6תכס תטכי) "nha סמורנס ס" ק5ירס6ת

 5ריך סיכן וער * י"ת כעכורתו וסקי5ורסמץעוט
 6ומ"ר כמו סו6 עומר 6ת וסנ6תס מעסיו)תקז
qSh)סיי 6חס"ע כ6ותיות כ(ס וס מתמ)ף כי 

 סדכרתס כט)יס סרכריס 6מ )תקן 6תסט5ריכיס
 י"ת 3סניו 5ר5ון טיע3ו כקדוטס 6ותס )סע)ותותר6ו
 ק5ירכס ר6סית חסו * סכסן Sh ו(סו כסןסנקר6
 )כ3 ס6רס 6מ סמני6יס סס כט)יס סדכריסכי

 סעומר 6ת וסכיף * )כו3ס סתמ3ס וסססקי5וריס
 ב' )סגי ס6ומר 6ת ותכיף טתע)ס ר") ר')פכי

 טיס6 דסייגו * )מחסכותיכס ר") *)ר5וגכס
 ססכמ מממרת כקווסס ימו וסממטנסס6עירס
 ינקף כרממיו וסקכשס ר"3 סכסןעפפ

 ועסיתס * סע3יון )עו)ס )נוע)ס thr ס6ננירס6ת
 )עו)ס סגתו כן תנניס ככס סעוכנר 6ת סכיסכסכיוס
 16 טוכיס כקדומס יחר וסריכור ננחסכס כסיסי'פי'
 * )ר' )עו)ס סדיכור הותו )סע)ות וררנ6 ככםיעסס
 6יוכ נכי ר6ית6 סי6 סהיסס עסירית וסעוננרו(סו
 כססריס ופיי 6רן כיסרי סית 6יסס סקכ"ס )וס6ננר
 סר6טון ננ6רס 6תס 6יסס eehn סמי"ת 6ותוסס6)
 והננר סר6סון ג6יס ת)ויס סיו סס סנסמות כ3כי
 וסעונור ו(סו * -h~k סיכן ס)ך ססורם )י 6מור)ו

 6ננירו' ע"י וסיינו )קרום' רמ( רעסר ס6יס'עטירית
 ססורם סייכו ס6יסס 6ת מקדם וטסורותקרוסומ

 * מטס כ6ססו6
 סיה ננגמס i~SDn ר") ומנחתו סכתוכ )כי6ורונהזור

 מטרסס 6( )5"ת סננתחי3יס ריכיס )כט3עיקרס
 געגס hS ק6)יסו וכד6יתה ס5דיקיס תס3ת ע"יונמתקיס

hihר") עסרוגיס טגי ומנמתו ו(סו * סמכח' כתם)ת 
 )סססעומ רמ( כסמן כ)ו3ס סעת * קדוסות מררינותכ'

 פמטסיע סססעות סו6 )ר' 6טס סעו)ס* )(סטמספיע
 * סע)יוליס 3עו)נוותס5ריק

 סמ6יר ססיר מ)סון ססכת ממחרת )כסוטפרתם
 וססע 6ור ותספיעו קרוסתכס סת6יירסייכו

 * כל") 0סכת ננגומרת חסו ע)יתיס כעו)ננות)מע3'
 * סריכור סתע3ו כנ"3 סתכוסס עומר 6ת סכי6כסמיוס
 סכעיס כ) סתתקן ס" תסיכס תננישת סכתותסכע
 תגוסס 5מס תכי6ו מנוומכותיכס * מי 6תס 6סרסנס
 ע)יוכגם כעדרנ' כ"כ חסיו hSn עת יס" qh 06ר*)
 יכו3ת יסי' )מס תכי6ו 6( נס כננוסכותיכס )ננט'כ"6

 stnS~ תלס6ו עי"( תגוסס * סססעות )סמסיךכירכס
 * ויר6' 6סכס מדרינות טמי פ"י סי' סתיס)מררגתכ'

 סעס ממכיסס כ)ו) יסי' 6מו סכ) סייכו עסרוכיסטגי
 סולת * סיר6ס תסי' 6סנס ועס ס6סנס תס"סיר6'
 ועסרס* נקדוסס כסו)ת נקי יסי' מעסיכס סכ) ר")תסיעו
 לק )כ13ס ע5מך תח,יק )6 61ת ככ) סיי ת6סכסחמן

 ותסי' חמן תערוכות חסרוגות ממיד נע5ננךסתמ65
 מתמ)ף כקו"ף וכ"ף )ס' כיכוריס * כתסוכ'תמיך

 )כקר ס6דס ס5ריך סדרך סוה (ס ניכ"קכ6ותיות
 סר6סת כמודס כו' ס' מופרי 36ס י*שכמרש*שך * כי"ר 6מן סנדו) )סמו 3ד' סיסיו סיטיכ ו)ררוסכתחי)ס

 רסכתוכ ר"5 * 5חודס עסרכ6רכעס
 כסיומ דסייגו כסררנס ססי"ת כטכור 6יך 6ותגומ)מר
 )חדפ עסר 6רכעס רמ( ו)(ס סגותיו ח5י קודסס6רס
 )קכ3 יכו) ס6דס 6ין ס6( סערכיס כין חורס מ5יקויס
 כין 610 ועדיין 3נגנרי מעסיו 6ת ו)תקן סקיוס'6ור

 * ס6רס SD סי5ר סתנכרות סעדיין ערכ 5))י כיןסערכיס
 יסש סססס סח סס כסיו 6( )חקן ס5ריך פיי )ס'טסמ
 כעיל יעסוק )סש )ס' 0קווס0 כתורחו תמיוויבכל
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שה ש44אלימלךאמור טעם4ש
 * מס"ס ומסרסי וסוסקיס כנש סיפםם%שי
 סלומ מ5י 6מר רסיילו ומווי ים עמרובחמשת

 טיתננר סי' )ס' סמלות מג 'סיס
 061 רכס כ06כס ס' כמזות tPDD וים"כקדוט'
 גויות ימים סכעת * נרי מסתכסכות )ס'כוערת
 6דס ט3 מגס סגעיס כ) יתקן ע"ן פי'ת6כ3ו

 סרמסון כיוס סכתונ וקמל * ימיס כז'סמרושיס
 )כגוס קדומתך נסתחטת ס" )כס יסים קיםעקרך
 תתוזמן כגס ים" קורט מקרך ' ימי סכורךמנכוות
 רק תם)ס 16 תורס מן קרי6תך כ) סיס"ע%

 תעסו )6 עכי' משכת כ) מ"ו* )סב" 1)6כקדוס'
 תסקס 11 טכ)כ עכור' פיוס עכורס גקר6רסתס)'
 כ6סר )עכורי יקריכו 6סר כ"6 למ65יסיסעמיס
 סופכ ית' )טגנו ותגועתס ס5דיקיס מעסם עיניויר16
 כמוסס 610 נס )עסות ססי6 סתכועס מ%כעעיו

 מסוכר ורימ פעם כ63 סיער ע5י כגוע כך)סתכועע
 כפ"ע נו)6כ' וסיף ימס סי6 ע5גנ' מחמתססתגוע'
 סוכם עכוד' מרוכ כ6ס סתגוע' כי כך היגווכ6ממ
 נתסוס מעיטך rh )עכי' סנדו) ומסקס סגסטולמות
 63 ענודס מ63כח כ3 חסו וסיסיו* סל6ס סתגוע'נכמס
 תעסו )6 טכעכת' וסנ6%כומ סתגועות דסייכותעסו
 מעטסו ור כמעמסו )עטות 53ריק ID5D )דמותככונ'
 * סנדק )סמו תעטו ורק 6ך מקילי )ממס bSnכסיות

 ותינוק על חוק לגורו דסגס )דו 6ססוהקרבתם
 י5ר ר") סו6 מך וט טכ) יא) כויולטס

 ית' כעכודתו ס6דס 6ת סמתע% 6ט0 כעקמוכקר6
 כתינוק מעתועיס מעס' סעוטס ומינוק עלסכלטס
 סכורך 6ת )עכור כ"ס )סכורך )קרנו ס6דסוכריך
 סו6 גקכות דדויינו ר"3 6סס וסקרכתס ווסו י5ריס::כטלי
 ימי כ) מס יגויס סכעת )ו' 16תו תקריכן סיטר5ך

 6מר ר") קודח מקרץ ססכיעי כיוס D1h* סגשושו
 טיס6 כקדוס' )מתנכר נ"כ קליך סוקגס )ינניטיניע
 ידיך* תגם 6) ו)ערכ ורעך ורע גכוקל קורסנוקרח

 ב בהר מרשתב
 ע"פ לסרט כר6' )6מר* סיגי כסר כו':ריד*בבר

 תורס קכ3 מסם מכות כסרקישמרו
 מסרוס ולכי6יס כו' 3וקגיס ויסוטפ כו' ומסרסמסיני
 )יסולע ותמרי כתיכ סמתמעי )דקדק יט כס"נ)6גסי

 )לגי6י' הקגיס ונס וממרוי ג6מר 63 6קגי'ומיסוטע
 כס"נ ג6לטי ומסרוס גומר וסרר כו' ומסרוס)רל

 כסיגוי כך סנוסג0 מכסי כחכו כווכם )פיוסומסתמך
 מסירם )טון כ)) כ6ננר )6 מטס ט56) נס וגנם3סון
 סנט ע"פ טהרן ונר6' * כה קכ) מסס6)6
 )סני מסריס סגתקכ5ו נכפניס סריס ארגוון)פס

 כו)כס כנס סס'י 3סס 61מר מתורס ע)יסס דיתןססי"ת
 כף דק 6ו נין מסי סיגי סר onh (56 ווודויןכעסי
 מכעס טגמוך 3טי מעסתוומס

~DS1( 
 סתורס סטן

 ע"ס רכיכו ומסם עלמו טמגמיך כמי 6)6מתקייננת
 סתורס )קנ) יכו) 0" 6ס ס6דס עכ3 מ6י עגיוסי'

 )יסוסע רמוס למ"כ וכסר05 כעיננו* כ"סמסטי"ת
 ככס )יקם לכילו מסס כנן כ"כ מכמו ס" )6ויסוטע
 )מסרס מסס שיך ס" 06 נותסס סתורםע5מותו

 קדטים גיוכ )ו ומסרס סנוו)ס נפטו לנסירת ככמ)ו
 )6 6קרס כם)מדס רסוטע * עליו כמס"נסנדו)ס
 )מסור רכינו מסס כנם בין) מסה )עסות יכו)סי'
 ג6ננר )6 3כך )מין מסס כש סתורס כ))סס

 דור )קג) כמס כפי סתורס נסס קימר 6)6ובסרוס
 מסירם )סק כסס נ6מר 6% כמס תטו דור6חר
 סו6 סכך מסירס )פון גומר )כס"נ ככיף" 56)וסור
 ססו6 סדכר )סוף כפכעו סיו65 סדכר 0פכטסדרך
 )ננעם ססו6 סונר סנ)נ) כמו )ננע)ס ועולסגתע3ס
 סככי6י' 56) )וס ומתעלס סוור כע5ננו סדכר6ומס
 ככמ כס"נ 63)סי )מסרס 01 כמ )סס ס"ככר
 ph כ"ס מספחם מסס hl~bn 356 ננו65מפ"ם
 קכ)ס 6טר קכ)ס כ*6 כ)) מסירס )סח עעי)6הייך
 מסס חסו נדו) ענוותן סס" עחמת סנכורסמסי
 סגתן סיבי מסר ע5מו ס)מד ככמ מסיגי תורסקכ)
 * ססריס מכ) גחוך ססו6 מחמת פקיו סתורססטי'
 סח~ק פי' )6ננר סעי כסר מסס 6) ד' וידכרחסו
 )יסר36 )ונגר הוכ) ועחז סיכי סר נמדתע5מך

 דיקדק ויס סנוסורס' סמסיד 6מי כסס כו'*o)s ון:יוע.ניני :יסייע :גיוכי
 )כתוכ סקר' סררך עררכס נכפן ע6תס מסתוריסיות
 מתורן ועי"ו 6' 6ות 6סי' כפסוק )סון יתור6י~ס
 כתורס* כע5ננס גכתכ 63 סקסי' 6כ) קוטיותכמס
 כ"6 )וער ס63 סיס ועוב נתורם סקוסי' גכתכוכקן
 ננס )ומר 6דס סוס יקבס )6 וממיש כרכתי 6תולויתי
 סססיע סעו3ס 6ת כטכר6 כ"ס ססטי"ת ולר6'ג6כ3*
 ס63 סספע ודרך כ"6 )לרכי טפע ננוסכי' 5ינורותמפוכו
 )1 וקין מננדרנתו (SD1 כסס6דס 6)6 כ)))סססיק
 כריומ וננסרכס סון 6נניתי סננטנימ כ"ס ככורךכטחון
 ססי6 כממסכתו ססו6 ס6דס עומס 16 כ% מפסקנלי
 וכתיתין פ)יוגיס כעודנות מביז' פנס מעומר )66סר
 מלולס סטפע גססק 161 ר") מעלס ס) סמ3י6כח
 מתתי)ת כננו סתרך סספע מחרט )טוות כ"ס ססי"מו5ריך

 נוקרת מסתורם כו' תסערו וכי סו6 ונססנרי6ס*
 ו)6 לקסיו ע3 ככעחוגו ס3ס טיסי' ססס דרכיארס
 סנפמת ען יסק מלידס כקטר כי י6כ) מס (ssיתמר
 כסספע מלילה סנס שטס סו6 י6כ) מס3מסוכ

אפוש
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 448אשומיךבהר נשם**8
 636 ט' %וימי %16 מוריש מא גר מאפרוכיר סי' 1shn ש1 * ממוס )%מ טפ" %%שטוש

 ת3ך 61( 3כככס ככ) מס' ומנטמו כך חתגסע)6
 * כס כ3 ימסר 63 תפיו כ% סססק ss~מהסע

 ומכר פ" כף * מהמתש ימכו 6"ז ימיגצי
 טע)יון סעו)ס סו6 מלרוותו נתעכרלמק
 שטר )מס) : כאמת המחתו וסוך גמ5נומפגו
 מקומר סו6 נזוע מתמעת סס6דס כחום רואיןהנחגו
 ויתמ(ק יגד) %ר וכ3 ס6סכס כעכותות שכיופ%
 מזיכיו מעט מעט גפרת 16 מעולס כנטמיותסג%
 ונס כבמרע ףדמס מסכיו 1*65 כואו יפרר %רעד

 פריין ~OSID 3(0 נובס סמתמעמ כך 0י6סגטננס
 גמ5כס מעלס כי סע)יון כעי' סתקמורות 3סים

 כנסנניות נתסוס כסס6דס והמ"כ סכורך כסכור'ומרכס
 רמע6ס סרסורי מרי סרס h)SI עינה ויסיםפתוס"(
 וסוכר סנורך מעכורת ממסכש לסררם 6(כמהוותיו
 סנסננייס ותקוותיו ס(ען לסכלי כ"6 ככרך עלהכעלפו
 חסו : כעוכס וינוכו כ"ס מססי' וכתרוססונתמכר
 שיו סקרוכ נובלו ונ6 מקכת" ומס מ6מחחוופכר
 כנ"ע 1SSh סקרוני ס5ויק וסוך קמיו ממכר 6תונ6)

 וננכר 6ת ונ36 6מר מסורס גסמתוכסתקסרות
 סספ) ננסעעס עלמו לפרום ויעורסו סיסייעסוקמיו
 סי' חסו * ע)יוניס כעולמות ע5ש ו)דכקסז0

 סו6 קרוכ סכן רמוק מ6מ קרוכ סכן עוכסססוק
 כרמוקיס סעו3ס כוס ססס 6ע"סי שגססתןקרכם
 סוט (ס סע)יון כעולס קרוכיס סם 6נ) מוס(ס
 וסוך כעוס"ז 6מ ססו6 ממי רמוק מ6מ טוייומר
 מסועינו יכול היגו ס(0 סע3יון כעולס מנסורשק
 6מך נמורט עמו 6תו סו6 6סר ס5ריק כ"6כאס
 וכד)עי3* קמיו ממכר 6ת ונ6) וכסו כקמחם נלו סו6~ס

 ו6יתD'D 6 ג*) * כו' מומס עיי גי ימכוררכני
 ויסו מונוס גקרהת רסתורס סקריהג(וסר

 סגקר6ת מתורס (סו פי' מימיגס חומס )מסוממיס
 סכתוכ ע"ד )יסרה) מומס וסיב מיס ונסמומס
 ימכור וכי חסו * כף וכסמ36ס כימיגס ימיםהורך
 מעסיו 6ת 6ןס יתמכר 06 סי' מומס עיר מוסככים
 וחורתיו שותיו ע3 )עכור סכסמיס מהניומאיקס
 וסיתם סכתוכ והנור . כנ"ל חוננם סגקר6סקרוס'
 יתייחס 36 6עפ"כ ר") ממכרו סגת תום ערנ6ו3וע
 כתסוכס כססו )נ6ו) עדיין ויכו) נתסוכסע)ח(ור
 מרע לעסות ומרכס והגס עכר 06 הפיקוומע"ס
 גזענו )6 המוכס סערי 6עפ"כ מייו ימי כ) ר'כעיני
 ונסו גסס ס3 דכווכו ער וכ6 ער שוס תסככמ"צ

 כו' % nlhlSD עז ינ6) ל6 ו6ס ממגרו* פגת שםפי

 תנית רקס * לעוקם מלידס יטוכ 63 ס6ספי'
 טיס סזכיופ כ3 פ" שווע לנוגס מוסס 3ה6מר
n'hS6הסמרו ע"ד סנדו) ס5דיק 6ותס כוע3 6ז ססו 

 * כנ"ע מכרו P_ND1_ מלש גוט3וכס
 : ע"פ ג") כו' מומס רסס 6ין 6סר סמ5ריסובתי
 מפ3ינ תסי ו6) 6רס )כ) כז תסי 6) כממכסי6ית6
 )תקן D~ho סלייך דידוע כך ספ" י") וכר)כ)
 וסם כסס סגקר6 סעסיי' עולס רמינו סעו3נוותססלס
 6101 סכפ13 כיק 3סע3ות דטיינו נמעט' מתיקוןסו6
 ועי"( כ"ס לסכורך כוולתו יסי' סיעסוק ננססנכ)
 סי5יר' עולס סוט וסמני סקרוס'* גי5ו5ות מו5י6סו6
 )קרס מהדס סקריך וסייגו נמרט הותו וי5רמאסון
 ושלס סג")* כעלס ולקורו )ייחדו מסיו סיו65דיכורו
 ס5ויק מע"י סרכיקות סוסו סכרי6' עו)ס סו6סס)יסי
 )כל כ( תסי הל ו(סו * )עמס ססספות מוסךסו6
 ס)olhl 6 כנסיר ססתנ6 סר6סוג' נוררינ' סייגו6דס
 ננדלינ' וסול 6רס )כ) מסייך כרכר ומסוקן כווייס6

 לכ) עפ)ינ תסי 361 * סעסי' סעו)ס )תקןסר6סוג'
 מעולס דיכורו "ת לחלק יפלינ סלה סכ' )נודרינסרכר

 ו(סו )משין* מי3וק סי' סקנה ל' סו6 וננס)ינסע)יון
 6ותס סי' כו' חומס )סס 6ין 6סר סמ5ריסוכתי
 מכית סלפני מ5ר 6ל6 )סס 6ין 6סר ססטוטיסנ"6
 כעקמות ןיכורס ולקמר הכוין 3סס 3ית נווטי כתי6כ)

 ססתור' סכינ חומס 3סס 6ין 6סר ו(סו .סקווס, כתור' עסקו ס)6 עחמת 3סס סו6 חסע)יוגיס
 ירקו פי' ימסכ סקרן סרס ע) כך)עי3* חומסנקרה
 ע) )ססניח וטיילו סר6סוכ' מדרינ' ע) סיסיועכ"ס
 ו(סו סע)יון ססר' ה3 )סע)ותס שרן סגס)וב"ק
 נלעס כך וכסיתכסנו כוס* תמיר פיחסנו פי'ימסכ
 כיוכ) ונס )גססו נקולס כ"ס ססוע3 ר"3 לותסי'
 * כידוע סיוכל כעולס סכ6 פעו)' סעוססיג6
 סנ' 3ננדרנ' רש (ס המוגרס ערי כתי ס3ויסוערי

  נלי תהיו  סרכיקים  ססליעיס  סלריקיסרסייט
 ססעס מא' סירוסו "וים ודכיקותו נקרוסתוסססק
 ס)סס ט0כית ל") ממונתם ערי וכתי כוי* 6יסיינוס
 תסי' עו)ס נלופת 6מחת' כמקוס סע)יו, כסורםסו6
 ו(סו )עולס וסססע' S1ha' נורמיס ססס סי')פיס
 סר6סמס כמדרינ' כס6תס פי' החיך יתוך 6תסי0וןס
 סכיכר וכר סוס (0 המיך יוווך " יסודםסמכוכס

 מררינס (סו 6ויכך כעורף ידך * "חיך ויודוך 6דס)כ)
 חסו * )רמעיס )סמתיקס סריגים 6ת )כוףסכ'
 סכ") וכריס סמסכס )גו סריס )פיות יכו)נ"ט

 וסנטי) סיררן ועכר יסורס לכיעור 6ר5ות ס"סכ"מרס
 סס)ס' דסש)מות כידוע * 61' 6' ככ) סוסולס

 חסו עס3ס נחג כלי ממס 6מן כ3 3ננע)'שכרגו
 סקדוס' ו)כרר שפי חסיי% )כשור 6ר15ת ס)ססי'

ממי
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 סו @@אלימלךבהר נתם*א8
 רש יסוף 6' סדרנות סקס הנס סקסתימתוך
 סנוכוגי 6וס 3כ) וסוס ססכרמי סל6טול')מררני
 סעסי' סעו)ס תיקון וסוך כך 3גסונ יסודםכטס

 סכורך )כנוד יכר ככ3 כווגהו )סיות 0ג"ק)סעפת
 סו6 נ' וממוריגס * סכ"ק ננו5י6 סו6 וכוסכ"ס
 )סק סו6 ירדן ויגיס מותיק ססו6 מירדןעכר
 סנ' וננלרינס * ו)כערס סריכיס )סוריה ויןירד
 סגרם( סטסע' סמננטיך סנדו) ס5דיק סו6 סנ3י3סו6
 יכלכך סזס סדכר כב)) גי טג6נור ע"ס נקי)כטס

 * וק") )סספעות למן וסוטס'
 ימוך כי כתורס כקמר נ"מ כו' 6"יו ימיכי

 סכגמכיס );ס רמז ססו6 וגל6ס * כויקמיך
 יט מסכת ננסנת סמיע' ם) ססמעוק hnshס6ר"י
 0סמיט0 6כ) גנ56י)1ת )גנע)0 ער נרסס ע)י')0
 וטכוס ונסו * עוקמות ט)טס כ"6 ע)" )ס6ין

 מבכות: ססי6 ע)יוגס )6רן רם(סקרן
 סקוס ג5טוס לוס נד1)' ע)י' )ס סיסת )ד'שבת

 ספו)נוומ יתעבו ירו סע) וססמיע' ססנחלטמור
 סקכ"ס ס) סמותיו כובו סו6 מיסרך) הסקוסכע)ייתס
 טנסס 6חרוג' כס' סו6 יטרק) ם) ו6חיזתססמקומס
 6"ת ר(") ודרסו נקרן טמות טס 6סר חסומקדום:
 ססו6 ממס ממות סנוטו שמות 636שבמרת
 כגגנ' ט6גורו סו6 חס * סקנ"ס ט) חמותיו-כקו
 פי' ורגנני) סירדן ועכר יסורס )כיעור ai~hטקט
 )6רן רנמ סו6 ו6ר5ות ע)יוגיס* כעוקמות עניותמנם

 )סעו)מו' יט 5דיקיס חייכי רסס ע"י כך סו6 ופי'ע)יוגס
 כיציקות תנייד סוסך 6סר לדיק סים סי' יסודרופ)יי'
 ססו6 יסוים כסס גקר6 (ס כ)) 0ססק כהיויחודים
 מגנות. גמרת רמז וסד' כתוכו הרוי ג"ס סוי"סססס
 ע"ס כך סגקר6 לריק ע) רננ( נ"כ סו6 סיררןוענר
 ענר הסו כשקתו ומעכירס דיגיס מממתיקמעסיו
 ח)י)ס וין כסיורר דין מירר ממעכיר כלומרסירכן
 ח)י)ס ,DISn )כ) ומגערו הותו נעכיר סו6 6()עורס
 עויין 6טר ס5ייק מס נשכ סו6 וסנרי) מקורט.כעס
 6טר סוס סרנר כנ)) מלסת וסוף )סתנלנ)גריך
 וכי סס)טס 61)ו . כטורס ממוזר ג)נע S~rnורפו
 סטיק סי' - 136 מררינת )ס)ס' רמחים ססימוך

 סיכול נדו)' מדרינס ע) סו6 כן דיריו 6טרסר6טון
 כרכיקות תמיר טסו)ך ויחורו כשקתו סנ6ו)')סכיה
 ג6מן כ6מ 56)1 סו6 כ"ס ססי"ת כגס ותויקויחורים
 וסקכ"ס מנחר וסוף מסיו י65 6טר רכרו)קיים
 כעת כתורי מסוק לסרם כוס רכרי ומרי *מקיים
 עתידיו ננמ' וסי סע) מס וליסרם) )יעקםיקמר
 וימיו מהס"ס מממילת )טג" מחילתן טיסיו5דיקיס
 6ס חמוס ו)כ6ור' : 6) סע3 ננס הותי סופקןסמ63כיס
 Yh1 ססי"ת פל ספש)' פס עועים אינסספרטנים

 ט)6 6)6 53ריקיס 1Shn ם)6 פד עכטץ עוטין6יך
 היכפת ומס יס6פ )מס סיום נס )ידעסוגרנו
 טעחידיס כך סו6 סי' טסנמ' גרז' 636)סס

 יעטס ססקכ"ס נד31' כ"כ כגנןינתס סיסיו50דיקיס
 עשי ערס סס"י מי וע"י ינוגס ככ3 סי115 ננסכ)

 ימיו וסככך סמלך יכר )כ) טווחיו סססמלאכיו
 טיפע3 מס כ) יודע 6תס )6מר )5דיקיססו6)ין
 סנחר 6תס כי לעטות אותנו פילוס נוס וכ3ססי"ת
 סגעם' פעולת 6י(ס 36 סע) מס )גו לנגורוככן
 כעטם* כן 0טוכ ככרך ככ) (רצין כס)יחותיגווכלך
 טעוסק כ(0 )5ריק כ6מ סו6 ססס'י )עגיגיגווגח;ור
 טסות אחיך ימוך וכי ופי' : וימודי' כדכיקוחתתיר
 * יסרק) עווות מכמ ימוך כאטר 6מ סכק'סס"י
 ורכיל קוטו וכיח גמלתו 6רן סי6 ננ6מהתוומכר
 סטכיגס )סי מאחוזתו 6)6 6חחחו כ6' ל6 ו6סמקדרו
 ע3יכו DDh1 qcin"( עדיין מערכי ונכות) ז(ס)6
 מנוכר 6ת ונ6) 6)יו סקרוכ גוזזו וכ6 קדומתו6ור
lsnhhlk~1 סל") סטיק Sh1' (ננסנ)ות אותו ככיכו 
S'noסנוו3'* ופריטותו קווסתו ככמ סוס וסלגנסר סמר 
 כוט לדיק ימיי כסלק סי' נו6) 13 יסי' )6 כיוטיס
 )ו ותוסע כשקתו סנ6ו)' )סכים יכו) סס"יטי0י'
 S1D1 ו)30ס מתויכיו )סוקס סננכת0ו וחמתו(רוסו
 טי5ערך מלחמס 6ים )מון 6ים גק' ו)(ס)אוגליו
 טיטינ כזוור וגנז) ידו וסטינ' כנכורומיו)סתננר
 נ6ו)נע כרי ונו65 סמו )מען וינ6)גו שמוכיוו

 ספר סנדול לריכול 6ת כרחמיו סעונ סקססיחך ממכרו סגי 6ת וחטכ סכתוכ ומסרס ימ65ונוסיכן
 יט כי 6 מכר 6סר 43ס מעודף 6ת וססיכסוס

 גננף כס"ס ס6ומות ומזכי 3ט)ס נדון עודף)ססי"ת
 ומכיריו ר"ע תמת כו' כסף 6כי6 מכמוסתתחת
 כיס )מס"ת q11D סיס גע65 ע3יסס תס6ננס
 6מן: כימינו כננסר' )במחתו וטכ וחכיריו ר"עעסיסן
 (כס כנמ' מקמרו ע"ה )ו סטיכ די ירו ע65ס )6ואם

 סגת סד ממכרו וסי' וגסו כעתם (כו )66מיסגס
 : כך וכין כך כין )בחוזתו וסכ י65 וכיוכ)סיוכ)
 )סטייק רמז כ6ן כו' סמך ידו ומטס קמיך ימוךרכני
 סר6סק כנוו וימוריס כרכיקות כ"כ חיגו 6סר סוגי.
 סעע0 כוס נרגנת ס"תס עמך ירו ומעם סי6ות
 6גי לכך סכמך: כלומר ועמך ככיכו) סטי"ת ס)ידו

 תע(וכ ו6) כ"ס כסס*י סתמיים כו וסמקת )ך6ונור
 תוסס ססו6 ניס )סט"י רנת ותוסס נר :קומו

 עמך ומי סזס סספ) כעולס גר ע4משכעולמות
 מעלס ם) כסמלים כמ )מוסיף כברקחךסתר6'
 רכם 6חס כסחפסס פ" ותרכיב כסך מזתו תקחששי, : סכסכמיס 63כיסס מסרגסין יסרב) ט6גנרוע"ד

ין פפל רתמים פסע 4קמ יחס סטרי 5ל 6 תרוס ל6פוג
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 448אלימלך בהר ',. . נועם84
 ח)י)' נקות 16 סכ" 6תס 3ך טיכ6 סטוכיסמעסיך
 )ו טיט )סכורך ככיכו3 גוסך 6תס (1Sh תמסכוכוס
 ימיו 6דרנס hSh )כ: נכס כ) ס' ותועכת מוס נרו)1ער
 כוי6יגו )סגי )י5ון יקוכ) ופס ממיס )מס כוונתךכ3
 סי 6גי סי6 וזו כינניגו כמסרס )נ6ו)' ג!כסועי"!

 )6)סיס: )כס )סיות כנען 6רן )כס )תת כו'6)קיכס
 )ס5ריק רם( כ6ן 3ך יימכר פמך לחיך ימורני

 סו6 וכסס6רס כנרנו) )כ6 ססו5רךסט)יסי
 וגסו * חדטס גסמס כמו כמדרינס כ"כ 6יכוכגסנו)
 מקורס לחיך ססי' כ"ס סם"י !ס 6ח.ך יתוךוכי

 כזר טגעטס גתננכר רסון )ך נמכר ננ)נו)ועתם
 מ5יכו כי עכר עכורת כו תעכור )6 *כעיניך
 סט"י עסה )רכו עומס ססעכר מס טכ)כננדרט
 ערך וססי' טווחן עורך סכך כמדכר )יסרק)כ"ס
 פנס מליך סעכד ססנניס מ! )חס וס6כי3סטווחן
 )ס6יר כו' )סגיסס סורך וע' מגס סוטיך וסקכ"סכו'
 כ"ס סט"י ונריק לריק )כ) וצור דור ככ3 וכן3סס
 ככיכו) )רכו ס5יית מעכר כמו וכריו )כ3היית
 גירור כ5דיק דווקא וזמו ננקייס* וסקכ"ס נוזרס5ריק
 6סי)1 ינוח )6 ויחודים כדכיקות תמיד סוכך6סר
 ס5דיק 6כ) וסטסורס סקרוטס כמחסכתו 6'רנע

 דכרגו 6סר סר6סון כמו כ"כ כננדרנתו וסיגוסכתג)נ3
 עכורת וכ"ט כ"ס גססם יעכור ס)6 ננו(סר סו6כו*
 כעת מ6ד ננקד שיו )מתמגן גריך 6)6עכך

 * 3עוכס כערו ינננול סטוכ וסססס5ערכותו

 ב בחוקותי מרשתב
 מפסוק גפרה וגנתח)' ג') תדכו כשקימיאם

 יסגס יעכול 1)6 גתן מק )עורס )ערויעמייס
 סעו)מות ונקמר )יימך כ"ס )סס"י עכוותיגועיקר

 כוי סגיו ע) ס' ויעכור כתורי וכתיב :סע)יתיס
 י' ויעכור Sh~ns ע3 ע"ס רכינו מטסכטסתפ))

 6נ) י רחמים ססו6 סי ויקרץ ODr ט) סכיוע)
 סנורם כר15ן סעו)מות ומקטרים מייחריסכם6כחנו
 כ)) ט)יטס 61ין נוכלים סרממיס ננמי)6 6!ית"ם
O')DS(ס OD~ Ph1 וזסו . סגיס )מעכרת 5ריכיס 
 כני טעימות סספמיר )עורס לעך ויעמידסמסה

 סמיירי מפסוק מוכן כלסר עוס"ז עם ימך3קסרס
 סוקסו ססמיס מן סעו כקומרו סע3יוניסמסעו)מות

 31" גתן מק כף 6ור כוככיסי
 דסעעננות יענור

 פקס מקת כמסוק ונרגם מקגקר6ין
~Dh1 

 סכתונ
 3קסרס סטיק גרו כמ ויט מק גסן כ4סבסס"מ
 סי' יענור ו63 ח% נוסרק סרממיס ממלק161י
 )סריניס כ)3 סייעי ס6ין 3פי טניס משיכרח 5ר*ךס6ין
 סוככות DDao מםר43 16 טכרק טסרממין וכיקכנ34

 תמ65 מלדיק סתקסרות ע"י )עוס"ז 3סטסיע טוכככ)
 : פ)יוגיס נעו)מות ונקומר עוס"ז ס) סנסנניותנס
 כעוקמות סוככים טתסי' פי' תלכו בחוקותי 06וזהו

 כננחטכותכס ותסרסרו מק סוקרךסע)יוגי'
 מנס כעתם נסנניכס וגתתי - (6ת תמעלו)קורס
 סעו)מות עס נסתקסרות ימיו סעו)ססנטמיות
 * פענניס כמס כג") עת ג"כ סגקר6יססע)יוגיס

 כס16יגו וכסרט"י כף ככס העידותי כמ"מ ערותיקר6ין ולרז טססנניס ידוע כי מקוו ג6ננגו ערותיךחסו
 עדותיך כסו ע"ס כו' מכסס פרות יתכו יזכוט6ס

 ססס והרן ססנניס סס כערותיך טיוחיםס6גחגו
 עיקרית טננחתיגו 6י! 6כ) מכרס )יתן מהודג6מגיס

 סנוחתיגו עיקר כ"6 נטנניות ממחות )גו סגותגיסע)
 6גמגו וכוס סע)יון כעולס יקומר ט)כו סנסמיותסנס

 גנתחי)' ל6ית6 ע"ס כו' כחוקותי06 י1פכמר*שיך lao1* קודם כסס )כיתך חסו . ננהודסננחיס
 ר6ס כננרס"ד )כררו נמחסכסערס

 ככר וסגם )מרס"ר טתסו מתקיים סעופםספין
 ע) כן )ומר מרעת ע) יערס ח"ו 6יך כ(ססטרנו
 ר6ס והח"כ כך כממטכ' ערס ננתחי)ס ס6גנתסכורה
 ססי' ג") . מססתכות שסכורה ומהימס ח)י)סכו'

 נעמס 63נניש 6ננח דין סדן דיין כ3 כנננ'דאיתה
 כ!ס רמזו סח(") פרטתי וככר נננ"כ )סקנ"ססוחף
 6מת דין דן וסוף ריין מגקר6 סס)ס סטיקע)

 ויודע כראוי סעו)ס 6ין ח"ו 06 6ף רסיילו63מיתו
 נוירס 6תס ח"ו ונהר סממת מיודע סו6סמחטכות
 )פי ס5ריק 6ך * נרוכס טוכס סו6 סנ(ירסכורמי
 מנט) סו6 ':סי6 סעוכס מכין ס6ין וסנגתורעתו
 סוס וס5ריק רייקך )6נניתו מקח וזסו ססי6סנ(יר'
 " מכס) וס5ריק נתר ססקכ"ס )סקכ"ס כותףסו6
 וסקכ"ס כמדס"ד )כרקות נננחסכ' עכס ננתחי)סחסו
 יחטף ס6ס ע)נו6 כר6 וקוסט6 קפוט 6)ס6סו6
 ר") ננתקייס ספוקם ס6ין ורקס ח"ו יעגםס6רס
 !ס ר6ס )כרו6יס )סעיכ ע)מ6 כר6 כ"ססססי"ת
 ט) סעו)ס ס" מלס"ד D~D !ס יתקיים ס)6מתחי)ס
 וכך תסלתו ככח יכט)ס סנדיק כי יתקייס )6ננדס"ד
 יגעלו ומלדיק גנדס"ר סיסי' מתמי)' סכרי6'סיתם
 ס5דיקיס סכרך פי' )מרס"ר סחפו ו!סו סיגוי 6יןוגמ65
 כ3 חסו . מכסל וס5דיק נחר ססקכ"ס טותסיןססס
 סו6 דייגך 63ו כדיגך ממונך מילי' דמסקיןריין

 ממסיך סס5ויק סססעות ע3 רמ! סו6רננננון
 ססססע' סננפקיע מוגע 6י!ס יט מ"ו ו6סכקרוסתו
 כן קומר ינ!ור כ6סר ס5ריק כי דייכ6 )6ונצמגו
 סמיר' 3כע) ס5דיק יוכ) ?ו ע3 6טר וסדכר *יקוס

 ממיס ססו6 סקווסס מתורס ע"י סו6 סססע'ורסוסיך
 סעומהס כק עס3כיס י וגתתי רכתיכ מירוסיסכס

Dbho
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 סכ6סר גנחננת וסוף עוננד כקרץ יסמ63ךס6)0
 ולסטרי כלתי )עטות טייחות k-~h ססי"ת )ויננסור
 קרובתו כרוכ סס)ס ס5ריק 6כ) וכ)) כ)) )סגות)ו
 וכקרובתו hinkt(~o מס סעוננריס כין ננס)ךסו6
 kliDn1 מסננ)6ך סס)יחות סרכר וגוע) ננוסךסו6
 סרסמיס סס 6סר סע)יון )עולס )ננע)ס סדכרקותו

 וסתורם כ(וסר ו6ית6 * כט) מעיקך וסנ(ירסנמוריס
 תורס גקר6ת )מס סדכר תסכין חוקיט גקר6סנע"ס
 ט6יגו סיו 6ת מקדט סס5דיק סממת סו6טנע"ס
 סס כע) )מון וגסו מ"ו כט) דכר סוס מסיוגנו5י6
 דכרי hih מדכר סלינו )סס ותדון כע) טסותר")

 תשתו וגקר6ת מקרוס כפיו ד6וריית6 ומירוט"למוטס
 גמוקומי oh וגסו * כע"ס ט) פי' הכע"ס תורסט)וננר
 עם סעומריס כין מס)כיס סיסיו בג") ר")תלכו

 סכהורס וכפרס"י י16ריית6 סחייוסי' סי6סחוקוח
 ס5ויתי מס סי' תטמרו מלותי ו6ת * ננדכרסכתוכ
 6ותס ועסיתס 6תס תסגנלו כמרס"י סעו)סוכרויתי
 נעתם נטמיכס וגתתי תגרמו 61! * )רחמים)ספכס
 סוס כן שייך 6ין וכ"מ כ"ס רסט"י 0עו)מותרסיילו
 תמת סס סעו)מות 6כ) מסומן )גנע)ס ססו6(מן
inroוסססעות סנסמיומ ר") נסמיכס וגתתי חסו 
 תתן וסקרן * )כס )0ספיע כסעו)ננות 6תןס)כס
 סיוכ) ער קרוטין תנתן ס6ר5יוח גנן ר")ינוגס
 כב' כעתם טג6מר וננס יוכ)* מרסון ויכולםספ)יון
 6תס כרוך 6ומריס 6גו ר0נס )ומר ים "נסתר
 מכסתחות מממת גסתר סו6 קרסנו 6סר גנ)0סו6
 ככר ססו6 )ו וגרמם כרקס סכורכן )עכוךס6רס
 כתננרות י"ת כעכורתו כמתמדתו 6כ) מ6ך )ר'קרוכ
rhועדיין כ"ס מסכורם מ6ר רמוק ססו6 ורו6ס מכין 
 וירק כ6כרסס סג6מר חס * (ss כעכווס סתתי))6
 * סס )כס סכו נעריו 6) וי6ננר מרמוק סמקוס6ת

 קרוכיס כולס ססס 6כר0ס סונר סי'רמתמי)ס
  מס וילק כמ"כ "כ) כמוסס כמומו כ"ס5סס"י
 סו6 מקוס סוקרם כ"ס סססי"ת ר") מרחוקסמקוס
 )כס מנו )סס וקמר ו6ת הסיגו )6 ומס ממגורחוק
eDrhr סמי וגגנ65 * ימי וסתחכרות סיכות )גו 

 ססס"ת כקמת סו6 מקור רחוק ססי"ת )וסגר6'
 נוי6י )ו קרוכ בססות )1 סלר6י עי ורסיסך )1קרוכ
 מי ר") וכקרום )רמוק פוס ו(סו * )מיסךסו6

 15 קרוכ :0ו6 ונקמת מסטיית רחוק ססו6סכימס
 שכפפות טנורס סב") סס5ריק גסתר )סון כקמרולכן

 ערגו רפק ססו6 תמיד לו יומס סויגיסומנעל

 ככ) 5רק0 עומס ננססע סונזרי מסרי ונסוית"ס:!:
 תנניר )סססיע וחטקס תמוקתס 0עו)ננות רסגסעת
 וכטיס סריגים ננעורר ט610 ננעככ ח)י)' 0מט6רק
 יכולו ט)6 סריניט רסייכו סננטסע 6ת מסומרבדיק
 סיכו)יס סעו)ננות ככ) סי' עת ככ) 5רק0 ע001סו6

 * ותסוקתס כר5וגס כקטר )סספיע מ(6)ותס)מבטות
 ס)יננווו סי' כידו ותלמודו )כ6, סכ6 נוי לסריו(סו
 טכותן יצו כסס נזכוגס וס5רק' (nlDSID 5רק0פוע)

 ר") תורתך מסרו )ס' )עטות עת ותו :"כעודנות
 * )רחנניס )ספכס עת סנקר6יס סעו)ננות )עטותכנ")
 עס 6' כ5 סתסרו ע"י תסערו וס ר") תורתךססרו
 סקרוס' כתור' ממטכ ססו6 ס0מחסכ' 0ריגיסתורתו
 ס) תורתו נקרץ (ס ד6וריית6 מירוסי' כסוננחרס
o~h* כו' יעקם כריתי 6ת ולכרתי וגסו 'tlh)S1 
 יכו6ר סכ"3 וע"פ כוי יוחק 6כרסס כסרר 13מרסי'
 וזכרתי סקב"ס 6מר סקורות כטל6ננרו דסגסמסיר
 וסוף סריגים מכע) סו6 וס5דיק כנ") וסי'כו'
 )סורסס סריגים ומכיף 3ננע)' מננע' במערסע"י
~btnsוקין מען 6ין ומס DJD רמנניס וגססכו רע( * 
 :" 3ננע)' כמפס כסייגו יעקב כריתי 6ת ו(כרתיחסו
 דסמתקת דירוע כו' )לדור יפסיק כי 6יס1011

 ע"י חכנג' )נודת enlh סמע3' ע"י סו6סדינים
 תמ65 מקין וסחכננ' ע"ס קשין געסיס וססכיכס

 6יס : כו' יפליק כי 6יס חסו י - . ס)6 גקר'ומחכמי
 ע"י hiD סגקר6 סחכנני Sh יכ6 6סר 50ריק0ו6

 סריגיס )כע3 סר51ס וסייגו כידוע גרר סגקר6סכיגס
 נססות כערכך סכתוכ 6מר * 6חייס ע)ו)סתס5)

 ססו6 כעענת )ס' תסכתו סתסי' סיריך פי')ל'
 סיווסעו ס6חר )תסלתו ס5ריכיס ס6גטיס 16תסמעריך
 סיערו יסייכו 3ך' גססותס י0י' 6(י 5רס ננכ)ויגשו

 * ס3ימ'תסוכ'
 פ" ע"ס סמקך רוד ס6מר יסועתי עת ר'וזהו

 ונגרס פורס לגי טסי יסוע' סי' יסועתיע"י
 סוי"ס ס' וסוף )רחמים לספכיס עח סגקר6יססריגי'
 ורממיו מעוכו עגילו יססיע סעוכ וססס רחמיסססי6

 * 6כ"ר )6י"ט יסמיק )6תמיד
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