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 פ"ר ג") : כו' סיגי 3נ7יכי מסס Sh ר'ריו4ננר4 שיאאאאישי זשחאי
 כ5 גיתגו מס סיגי סר ע5 דסכססרנ7(

 כ5 מסס 56 ר' וידכר ד6וריית6 ור(ין סתורססודות
 ס(6ת וסנחיגס סע)יוגיס ססודות כ) )ו וני)ססתורס
 5דיקיס יכו6ו 6סר עד מי כ) ג7עין וגתכססגע)ננס
 ככ) נועסיסס ויתקנו וכתמיס כ6מת ס' 6תויפכדו
 )6וננרס סע)יוגות ססורות כ) ינ)ס oo~ih 61(סכחי'
 ו(סו " כסיגי רכע"ס )מטס גיתכס כ6טר ווככמי'
 סכחי' כ(6ת סי6ננר )6מר כף סיני כמדכר כו'ויוכר
 ו6נ7ר (1 ככמי' )6ונ7רס יכו) 5דיק ו6י(ס כסיגיכמו

 דסיינו ס6)1 )ננדרנות (כס 6סר ס5ויק סו6סכתוכ
 סדכריס סכ) כננו * )יר6ס רנ7( 6ס) * נ7ועדכ6ס5
  ס5ורך כ) גתוכו )סכגים כ)י סוSeh1 6 )כ)י5ריכיס
 Sh )סכגיסס 5ריך וסננ5ו' סתורס כ) כן)סכגיס*

 ססו6 )6סכס רמן וננועד " סיר6ס סי6 סכ)י-תוך
 טוכ מכו)ו )יוס סי(כס 6חר ד0יינו טונ יוס)סון.

 נ' )מדרינס רמ( ססני )מדם כ"חך " 6סכסמסי6
 וסייגו כסקכ"ס נסמתו ממיימר )6חוות )כ6סיזכס
 6ין ו6סר * מדס ננס כססריס סגקר6 סתיקוןעו)ס
 rh סמיס )סס ס)6 כסגיות כ"6 ס)יננסעכורתו
 כ"ס ססי"ת דסנס * סחרוכין )עו)ס סו)כי'ננעטיו
 סתיקון טו)ס גר6 ו6ח"כ וסחריכן עו)נ7ותככס
 ו(סו * סנית סעלס חירוס סו6 סתיקון עו)סוגמ65
 תתקן סוה סמני )מרם כ"חדות ססו)ך סי'כ6מר
 רמו ססגית כסכס ססגי )חדם סכק' סתיקוןעו)ס
 י5ירס כססר hnsh1 כמו ט:ס נקר' סעוס"1טכס
 עכיגי וכ) סלס גסט עו)ס )עו)ס ים סנ7ותנ'

 ננעסיו סננתקן וס5דיק נסנניות עגיגי ססעוס"(
 ס:ס סס מנותיו 4נו65 סעוס"( נסמיותכעגיני
 סגס כמדרני ססו6 רסיינו ססגית ם)ס הסוסכייס
 ססגיות ססגס סס מס סכתוכ ומסרס *ססנית
 ננסנסמיות כ65תס ר") מ5ריס מ6רז )65תס.דסייגו

 ס6)ו ס5דיקיס * ס6נניתי' סקדוס' Shוס6ר5יות
 )6מר ו~סו nhlo ככח" סתור' 5ומריכו5יס
 כי סמנין SD 5םנח טעס 5יתן ר6ס 6תס6ו

 6ך " יסר6) 6ת למגות 6סור מ(") 6ערונ6מת
 פ) יטר6) ר6ו כ6סר כננורס ר6ית6 * סו6סעגין
 * )דנ)יס סת6וו סמרככס לום6י סננ)6כים סיניסר
 וסעגין )רנ)יס סת6וו )מס טעס )יתן ים כ(סנס

 סני6כיס מן )נוע)' סס יסר6) נסננת דסגס0ז6
 ססו6 )עעס כס6 סו6 ספו)ס וכ5 סקויס סמיותונ7ן

 סקורם סחיות ס) יסודות ס6רכע דסייגו ממלו)ננע)'
 וסמ65ניס כ"ס סקרוס ססס 6ותיות )ד' נ7רככססס
 יטר6) וסגס * מסס ננע)' ס) )טלס מרכנססס
 סע)יוליס )עו)נ7ות וכס6 מרכנס סס סגסתותיססידעו
 ס) סנוף סנס סכיגו ו)6 * סקודס ננחיות (SD~ס0ס
 ירעו )6 כי סתמתוניס עו)ננות )קמר כו 5ורךס6דס
 )קטרס נ"כ תחתוגיס )עולמות מרככ' סיסיו נידססים

 ו6חר 6חך נ6חדות סע5יוגיס סעו)מות עסו5יימדס
 טיס וסכינו ר6ו 6( סדנ)יס פס סנ7)6כיססר6ו

 ע)יוגיס )פו)מות מרככס )סיות כח סתחתוכיס)עו)ננות
 מננגו ס)מע)' )סעו)ס ננרככ' ססס סננ)6כיסכננו
 )קטר וכס6 נורככ' יסי' נופס סנס ת6וס סת6וו)כן

 כינ)יסס סמ63כיס כמו )דנ)יס סת6וו ו)כןסעו)מות
 סס יוכ)ו כן ננסס ט)ננפ)' )סעו)מות ננרככ'סיו
 סתמתוגיס סעו)ננות יחך )קסר יסודות 6רכע)תקן

 nhr גווגס ע) סיו 6ותס סינגו וסמגק *כע)יוגיס
 סיו וטנ7ותיסס סס יסר6) ט) qSh סת"ר כ) כינ"כ
 6ת סקכ"ס ו5וס סע)יוליס סעו)מות כ) לנךמכוון
 ויסי' כו)ס כעעננות )קסרס כוי 6ותס )מנותנ7סס
 כי 6ותס ו)חקן כג") סעעכנות כ) 1)קסר )מכר כידסכמ
 ססיר'* ר") סו6 ננססר כי נססי' מקוטריס סס ננססרע"י
 ורנני כו' כ"י ננססר וסי' סננקר6 ט) מ(") טמקסוו(סו
 q'pg~, os~pn מטסר וסי' 6נ7ר דמתמי)' 6סדריקר6
 מקוס ס) ר5וגו כעומין כהן ומתרן כו' יננר 6hSמר
 ננקוס ס) ר5וגו כעוסין ?ih כך ספי' יסי' ו)פ"רכו'

 כמעורריס יתע5ס 5סנור6 סר5ון עוסין כסימר6)דסייגו
 ינסמר )סס יסי' rh סטוניס ננפסיסס ט"ירחנ7יס
 סס סססי' טפ"י כג") טוכ סו6 קדוסס ט)סססיסור
 כוי ר5וגו t'CID ט6ין כ6ן ספ)יוגיס כססירותמקוסריס

rhחיכתן מתוך (") ססרס"י חסו : 6ותן )נוגות 6סור 
lh)Dכו' )מכות 6סור ססרי ססיסך סו6 1)כ6ורס 
 ועו)יס רם"י דכרי נ"כ יכו6ר דכריגו מתוך6נ)
 כרי מג6ס נמוריס 5דיקיס טסיו חיכתן ננמוךכסונן
 ןסגס 6' ויוס6 6מר (ID1h וי") * וסכן ככ"))קסרס
 ס)6 ומ"ו סעמיס נ7כ) סמעט 6תס כי כתורסכתיכ
 6ת )מגות ט)6 סגכק 1)כן נרוכ כט) סמיעוטיס6
 כין יתכט)ו ס)6 כדי מססר )סס יסי' hScיסר6)
 ר5וגו ועוסיס טוכיס סס כסיסר6) 6ך *ס6ומות
 כדי )מגותס מ5וס ומנני)6 סננגין )סס מ(יק 6יןי"ת

 וסס ר5וגו כמעוסיס וסו6 : כג"5 כסססי'5קסרס
 סדכוק כוכר ססקינן וכס"פ ית"ם כסכור6רכוקיס
 כו רכוקיס וכס6גו סדכוק כ) כגנד סכיטו)5ריך
 (l'CID כ6ן :תי' ו(סו : 6ות:ו )כט) יכו)יס "יגסית"ס
יש מ(יק ו6ין )נ7נותס ונו5וס )ננגותס יכו)יס ו6ו כו'ר5וגו
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 כסטין SJh יתכט)ו  ול6  רכולים ססס ממעת)סם
 6סר ו6( סנוגין 3סס מ(יק מ"ו rh כו' ר5וגועונין
 נוגהן מיכתן מתוך ספר0"י וגסו יספר ו63 יננך)6
 כדי )מגוחן 6)יו חנינין ומס י"ת כו דנוקיס ססכי

 * 6מן ויתעלס ית"0 6)יו)קרכם
 כררך )עי3 כו הכרגו 06ר סמורם )סרםיםגעור

 סננח0כס ר6סית ד6ית6 ע"ס וסע *6חר
 )סכריות כממרכס ע3ס ס6דס דסייגו סננט0ססוף

 * סגכר6יס כ) 6חר סי' סמע0ס ולכסוףתחי)ס
 כמירס )1 סיסי' כרי סו6 תחי)0 נ"כ גכר6 סגהחס
 )ו 6ין 06ל מ63ך כגנו סי' מיד ג356 סי'60ס
 ג0ת3ס3 והמ"כ סעו)מות כ3 גכר6ו מתמי03 3כןכמירס
 30 וסימתו : 0יתנ0ס ככדי מכסס )כעס עזס6יס
 : סננח0נOSID 0 0סו6 סככוד כס6 מתחת מ5וכס6דס
 Sh 'מוכ 6סר עד כ"ס סכולה )עכוי ס6דס51ריך
 סנע0יס סטוכות כ) ומגס : סר06ון וננקורוגנמ5כו
 3י0ר36 מטוכס וגט3מ כמ"כ מתמת 0כ) כ6)יסרק)
 ננמ5כו ער כמורנתו ס6דס יתוקן ו6ס ננ)6ךע"י

 געסס ס" רק סמוקך )הנימות כריך סי' )6סר6סון
 מיגס וגסק6 * מסנג)6ך 1SDnS~ 0סו6 ע"יס0)יחות

 סו6 6דס ע"י 16 מ)6ך ע"י כערס ס" ohכין
 מסם)יחות )סגות טפסרי כוהו סנע6ך ךסיתו0סט)ימ
 6כ3 )ו מנמסר נמס רק קעגס 16 נדו3ס)עסות
 * סטונס SD 3סוסיף )צגות יסות 6 י0ס5ןיק
 יעסו 000 וחוטקס תשוקתם סקודס סמיותוסגס

 יריותס ס6מר 6)6 )סס )סטין )י0ר6)סליחות
 טרויס פסס מקןו0תס ק5ת מתנ0נניס סס 3ננטסק5ת
 % 0כתס )מכון )3כת מסר שכיס ו6( כס"כממת

 3סיות כחמקם ר5יס ססס סי' וטוכ ר5ו6 ומחיותוגסו
 ננתנ0מיס 0נירידתס סרו6יס מחנגת וסכים30ומיס
 ממיכו סו )נמרי ס6לס מיתוקן מ6ד קלסחס

 כמעסיסם מניעו סס כו' 6כרסס 6כותיגו רקסר06ון
 ועויין מ5ווין 6י5ם סיו וסס סכס"כ פדסקלרוסיס
 5ריכין כן נD'n1DI (3 מלווין לגמנו סתווסוורות

 : לנותי )ונערס מעסי יניעו מתי ונומר )גסות6גו
 יר6 כי יצעתי עתרן )6כיסס סע)6ך סלמיתם

 תמיד 6סנס מית סי' 6כרסס מדרנת כי 6תס6)קיס
 3ננפ3ס סי' 6( כ6סכס כססי' 636 6וסכי 6כרססכע"ס
 מסותו כ)3 יודע סמ63ך ס" ו)6 מ)6ךמכמי'
 ס" כמכרח י5מק עקרת רק לע"ס 6כרסס 30וטיבו
 6כרסס מוכרח י5מק פחד מחננת ירמס כחי'ע"י

 ויטר )דורות (כותו יענטד ו3ננען ירסס כב'3סת)כס
 קדורות סנוסנת כמפרנס )סיות ס51רך 5כורלסרו
 סי' יצעתי עתם סמוקך 3ו 6מר )כן * יר6ס כמ"וסיף
  ייעתיך לה פתתילס  6ותךכי  ירפתי יל6ס עמ' ס6תסעחס
 ידעתיך פחס 6כל  כזפ"  פפלי לפפכם ס6תספפפם

 ו6( : לתרי 36קיס סיר6 מחמת סי' 6)קיס יר6כי
 סגת6וו וגסו : כו' (רעך 6ת לרכס סס)יחות )ו6ננר
 פר ע5פ' סיתקלו המסרי כלתי  סוס ידעו כיי0ר36
 מסמ)6כיס סגנרככס  ר6ו כלסר "לה :  סרהסוןמהקלס
 ספתכן  כסלללס 6( סת6וו ע"י גע0ס 0סט)ימותוררו
 00)ימות ויסי' ספרככס  סס טיסי לפסס ססכילסססי'
 נ"י פדח כל  רמס 6ת ס6ו הסו * ע5ננסע"י

  הכוסס לכיח  ספולפות פל  ללםהם ר"ללפטפתותס
  )0ון ממות כמחסר 6כותס כיח מקור פרשיניפו
 זכר כל :  ספליולים כמספות שיהירו  וסיילוספיר

  0יטוכ 6' כל  מיזכור  ע"י יסי' וס ר"ללגלנלותס
 * וסכן כב") לכות3נ)נו3

 : כו'  שילי כפרבר  תסס 36 ד וידכר יאמראו
  פלפו טיתלסנ  להרס פלמרת רסתורסלרהי

  6דס ~DS"  לגהצן  כסילי ליתלס ססתורס  לסיותכי
 סעסס כווך כעיכיו וככוס נווך מוכנע חמיו3סיות
 סעי נסר וכמר  סגכוסיס  כסריס מפיס כ"ססקי
 קריך )!ס רק : סיבי כמדכר חסו : מכובסמנמוך
 כעקות יסו) סככעס נודן מחמת יתע5נ ס)6ס6רס
 )כן יתכרך סכומך מעכורת ניוחס מגיעם סו6ווט

  כי  נסתקס תנייד )סיות מירמס עליו תורסס(סירס
 פופר שהסל  וגסו :  פ5כוח  מתוך סורס  ססכילס5ין
 טפפס  לטון  סו6 סיפי  טל )6ס3ו  פלפו  סיכליטפי'
  ו6ס ס" :  סמלי 3חדט כלמד י"ע  למון מיה  פיפרכי

 3פ0וע ססרכתי כיח )סמום 6וכ3 והיך מהרסיהמר
 כמפאס  תפונס )עטות יר6ס 6עס"כ תורס הנגרסולס
 סוס סיום כמדהי כ136 6כי סרי )6ננר ע5נעויתסס
  טגתמדס מירוס כקרל חס 3כס3ס עוד 31ahע6
 סוס  סהרס כי  ססלי לפרס כ"תר וגסו :  תרססככרי'
 ומסני סלולר  כיוס ס6פר סעפים כ' לתחרםסו6
  ססנימ נסלם : לו ולתכסר  סתסוכס  מפוססכיוס
 ב"ס ססי"ת כי סרש1 על נ"כ :  פטרים  פטרןל5התס

  סערי מ"ע נדונות סק)יפות 00  ננננ5ריססגי"לי
  פתקיו פל  תסיכס  פוסס  כס"רס ותמיר "פופהס
 י5י6ת נשב  ולסרק  ססרוסס  36  פסקליסס ישהסוה

 נקרה מפולס כי ססליח  נפלס גקר6 חס *מלריס
 ססגית כמגס מנס )ומר י5ירס לספר כלזכרמלס
  וסייגו  סלים פ5ר"ס  יעיהם יט נ"כ  עכסיו כעוססי'

 *  וסכן כליל כמוכס  הרס  מפוססכלעס

 פדרך דסכס כו' כמדכר כו'וידכו יאמראו
 6יזס ר61ט 6ס ככיו ע) )רמס6נ

 פ6כל כיוס לו  ולומן  מרתם סו6 הו  לסם טיטכ6נ
 הכל *  כסם  רפתס  סילופו  פלכים  ורלריספוכ
 63כיו הסערי כלתי 3סס סיס נופף וסכהכס5פר
  )6רס 5פר 6טס  כסיע כ"ס וסכורה מסםריעו)
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% ש6 יאמרשן  סוקוק כף סם נס ניעת יר 

 דסכס וא') %ותר סו6 סס נסמ3ת
 לנוטו (כות ממעת ססו6 5הק ק שיגיס מיכי מט
 ממתת כ' * נוו) )6ור )כ6 יכון נקל סטיקו6ס
 hlo ועתם כעולס ככר 0ס" ס5דיק 6ת ממוררססו6
 עכמו )ו וכ6 קורו 6ת מעורל סו6 סע4חכערס
 סלויק ומס מע5ננו 5ייק ססו6 ים ועוד * נדוק6ול
 מת3סכ שכו 6ך נדו) שור טינף ק5ת כקמיסו6
 (רוע 6ור כסו כשישת* נכס סכורך )עכרתומוסק
 55 %טרי מלכותיו 3סלדיק !רוע סו6 סגור פ"53דיק
 סממס מע5מס יסריגו פסס ס%יקיס 6ותס ס"מממס
 יסיר 6! חסו : ית' )עמודתו ומסמא מתוססשנס
 כיקור )ו ph )6מר מלת )6מר ויקמרו כו'מטס

 ר*3 (רוע 6ור ר"ת 6( ינוקר דרשו וע"פ)קורס
 איסיר 61ת פעו)ס עכס סקדוסיס מ6נוחילו ס(רועסקור
 סכ6יס כוורות סקוופיס כמעסיסם ספלנו פ"ממס

 כקרץ ססלויק ודור יור טככ) ס5דיק מיסיר6מריסס
 )תמיית מכלן סקדוסס כנמ' רשו 6ססר ו6ס מססגסס

 0) סקור 6ת תעורר סס5דיק סיס סתורם מןסמתיס
 סקור 6ח ממח" סמתיס תמיית סו6 (ס מת סכורסטיק
 ועור * כו' יונכות ססתותיו ונס מתו סככר ס5דיקיסס)
 63מר סעדו סירם קמרו פסס כמס פ" 63מר בקמרופע)ו
 סייגו כו' 3ד' אירס : סירס היסס שמכו נסתיקמרו
 אירס ו6ומריס לנגיש ומת6וףט סחוסקיסס5ריקיס
 סליק 6ך * תסקס הכפסס רק נח) %ר עויין )ססט6ק

 וכא כ% 46 נח) %י )% י% כלמרש כהור'מעוסק
 כדוס" וכסוכמן מט6סס6לק PD קסת גני o)a :6טת
 סתורס עיי נדון )6ור כק) 3כ6 יכו)יס וסיו סתור'3סס

 נרסק נכי ר% 6ת כט6 )מסס ספ*י סימר וזמוסקוסם
 ,כות ע"י נווך 63ור )כ6 יכניס סס מנס פ" כף ססנס

 * וק*) %נ')6כומ
 וכ) גרוע כ3 מ!סממכס כףייס3מו מטס 36 ףךיןשבשך

 כה יטרק) כלי ויפלו כה טפס טמ6 וכ3זס
 ייעסו נסת מכס) נסרס לרקס : יסלם) כבי עסוכן
 : 3סת יתור ססוSh~P 6 ככן עסו כן יטר%כר
 ניסק כגי ר6ס 6ת ePs כ"ס סס"ת 6מר כיופרת'
 לדיקיס מיני בי סים )סידם מס לנם כי ופרריקסת
 סנקר6 5דיק ש וגצ6 שם !ס כעורעתסמסורס
nop(יקסת וקירץ וסעסהךי סקוום' מעסט טס ע 
 סוקרך ומבכיסו ססוכ' יי ורכי )סס ))מזממיס
 סמריס כסינופ' כתערתש עלפו ממסנף ע"סמררי
 כנר סו6 6טר סו6 וסמפטי ופרשם ירכתופרוס
 למלט כעיניו נחס נח) ועלוות! כרך הזפ)כחון
 * כה סייחי נר 6מר כי נרשם כקר6 כךוע"ס
 לנפם: וסמך תכ 5~ע ומס %שהס מוףעם מם%ר6"~ס 161י . כיסר36 ס43 סקדוסיס מירעות ס3ססוכפיס

 . 0ס)ס קותן סממנ' גק 3ס3מ כ"ס ססי"ת 5וס%כך
 כטקס כטכגטוו ושכף סס ככיף" קדוטיסוישראל

 ומררי קסת נרסון וסס סקדוסיסמהרינות
 נק ומריס ספוט )ס4ח אריך סרכר עע5עססכינו
 פ" עסו כך אמרו יתר סססת כ6 ו)(ס *סממכס
 וכותו א מע5מס סכעו זו כמוס טכלטה קרסלפיסו
 שוס ממכיסם יס" ימען 15תס וסימו סלמת36

 * וסכן סקווסות מורישתנסוס
 מכ3 יעסו כי %%ס ffe כף נ. 6)ךש%

 )פרס כסקדיס נ") * כף ס6דסמסקת
 )ס(יר מיר כרר )מןר יס64 כי 6סס % %קמסוק
 )3מן כזס )ע רשם סקדוסס דסשרי * 4מר ש3סי
 ומורכם סרעס מדרכו )עוכ ס6רס כרקת ףירכי

 כסיטפיס עמו וסנף תרוכס nlnDS ורו5ססמש3ק)יס
 אמס סו6 פ)6 ר') לגרור יס)י6 כי 6סס Ph 16חסו' * כסיגופיו כלסכי) וסכ) מכגגס )זס גריך וסוסותעכית
 כדר )עור כסרוסם נווך כמא' )עסות שרזוסיעו
 סו6 מיר ס" 3ס' יסגיר כויר * סינוף 6תס)עסות
 5ספש עסרס )עסות סרו5ס וסירוסו ועטרי נזר3סון
 3עסא יר% י! מסתיית נס ר'3 עיר וסכרנזין
 ושמן י! פוען * רכס כקדומם סיעסס 3ס' מ(סמר
 סם" %י כקחסס התייקו ap 06 ph יסתם )6סכר
 63 סו וטת" רע וסופו וקטם מזק כמומן סי6(6ת
onP* (ש כננו דררסינן עקר עלכיס מסרת וכ 
 הרן * מ5סרף %סור ומא סיתל זית פ5יוסייכו %3סי משרף %3מר 6ער ומז כעיקר 3סעס6מר

 מקרוסים כרכריו לש חמד סיני י6 ומק"מסמ6"מ
 ססתכ4ם סיע לעס וס61 6מר דגר ומסכי 5הדגר
 6ו פ44ליסור

~rb 
 סחן מ)ע' רע וסרסור ממסג'

 כוס מ6ד עלש יסמור %ריך מטס עכירסכעיקר
 דסלס כו' ופיתל 6מר ומר * עגירס מריעיקרכמו
 ספריסס עסק סו6 סכור6 מענדות ס6דס מכיעתעיקר
 כעסק מ)י3' הכסקס ורוכס "ס כקריסת כו'סקסם
 * 4161 ס% וכוץ כלס מ6ד 6סר סנריך ומתןמס6
 ומסורים כו' שוכו% שיו רכט*ע סירס ס6מרסוזה

 6% תכמר ס6תס כוך 4ס" ססנמירס פי'כידך
 כידי יס" ט6ס 6לכי מתיר' כי מעכוזן כעסיך6ר
 המירס 06 ס%ז מחמם ח44 6תמוטס ס63ז6ת

 להעמיס %מוכס Dne סק5תיסיט %סרטן סיתר דת ומ4 %סור זית פ5יר1ךןך *נרוסס
 כקיסוס כגלע ססיתר נס 16 מ'ו לסיפךו)פעשס
 קדוחי %יכךס יס וסכס ענכיס עפרת וכ) חסומביז'
 רק כ% מוטב" סיו )DntSD 6 מ% 6סרע4ת
 ניע (Orh ק5ת כתספק עיא לרס"ר סס6עפצת
 ושל ס6דס DhW מכ3 וסו י 6סס %ס% תשעורי'

ייי
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448אלימלך במדבר :, נועםויש
 לער מנעו כשסיר זי )rh 6 י% 6)יז מחס))וסז6
6(6qh ו) פסו * כרכס מסע 0טוכוח כ) )ו טגותן 

 כיוס k~an 6) ויקרץ ימים מסת 5סר מעגןויכססו
 רננ( סו6 כסר סי'ססכיעי

 קב' סר ע"ד )ננדס"י
 )שוט מ"ו )כלס"ד כמ ים סחו) ימי שטת וסייגוכו'

 * ס0ר קותו נכסס סו6 גקרוםשוס5דיק
 ויקרץ 6)6 (1 631 )קרוסי רם( מעגן ויכססווזהו

 ס(1 ססכיעי כיוס מיכס כ3' כקרי6ס נגסס6)
 * ע)יוגסקרוסס

 עומס ס6תס סטוכי ר"ג טובתך סגת עטרתוזהו
 מכד (ו 63 וסד"כ 5ער מסרת דסייגועמי

 * וסג") יו )סטוג' מור עטרם עומס ט6תס6)6
 סחפעות qh סוע3ת ססתס)' דחן ירעפוומענייך
 ע"י סגסעליס ססכי)יס יסייגו מענקיך וגסו *נוולות
 ססו6 רמ( סיגי כהדיר כף וידבר חסו *סתפ)ס
 ועקרכיס גחסיסמקוס

 וסנרי"
 ססו6 ריכורו ע"י סוע)

 כקוס) סוט) 610 דיכור )מון סו6 ובמדגרננתס3ל
 סייגו )י"ל רגו( תועי . כג"ח מכסס סו6 ד6וס)ס"

 * כנ") נשכ סגפעלות נרוקות וסוכותסטסעות
 דסג0 נ"3 כו' )מססמותט כו' נ"י ר6ם6תשאו

 סיסי' 65רס סנורמיס נודרינות סגםים
 ומחמת ר6סון כנסנו) ודיק ססי' סנונו) מ5ד 6'וריק
 (כות נגממת כ, עתם* נס 5דיק )סיות )ו גק)וס

 כנוך )סם חיקים ,כותם ומחמת 5ןיקיס מסיו6כותע
 נגממת נ' * 5דיקיס נגיסס סיסיו מעכס ס)נסמנים
 וכך כך טיסי יעורס ככריתת נור כ"ססססי"ח
 כסגתנ)נ3 ועתם סנועון ממות וכך וכך רכוכןטעות
 ססי' 6' טריק נסס סם )ו ונותגין כעומס 6דס6י(ס
 ליק נ"כ טיסי' ס)(ס )6יס נורם (ס כעומסככר

 * סע5יון כעלס ססו6 ס5דיק ס3 סטור הנתעוררממנות
 סר6סון ג3גו) מחנות מסוט ס5ריק קניןוסמעוק
 כך סו6 סכותיו (כות זיממת ססו6 ס5דיקוכין

 ע5ס ענננו נסנין סר6מון ג)נע ממנותסס5דיק
 מס סכ) וסיוע סע5יון כעולס ככר ססי'מממת
 * ע5ס )יתן וס כמ )ו ים ורכן נעולם )סיותטעתיו
 כמדרינ' סו6 כן )6 לכות (כות ננחמת סליק6כ)
 והחר תגמגי נע5תך k1~D סמקך רוד סומר ונסו!ו

 5דיק סיסיי עימו ע) מתס)) ססי' פ" רקחניככוך
 עכ"ס 6ו ע5ס ממגו גסגין 3סיות !1 כמדרינ'16

 ססם"י כו' ר6ם 6ת ס6ו תסו רכותיו* ככוועחמת
 כ"י כ) 6ת )סערות ע"ס רכינו )עמס 6מיכ"ס
 סייגו כו' )גנססחות' 6' * מררנתו )פי 6חךכ)

 כ, * 6כותיו וככוך !כות מממש קיקמדרינת
 שיק סייגו )נלנלותס 2' * כצ"ל מעותגגגקסר
 * וק"ל ססי6 כעת נריק נ"כ סס" ר6סון נלה)ע"י

 ם5 ססי' מוכן 6יגו )כ16רס ז' 6גי סריס )יוהיו
 )י וסיו סימנו )ס)מע)0 חייך ס6יך ד'6גי
 6ססר כלתי כ"ס סס"י דסגס סו6 מענין 6ךס)ויס
 ונס)6ותיו סעודותיו ע"י רק ית"ס נו5י6ותו)ססינ

 ר' )רעת ס6דס יכף ירס ע) וסנור6יססגס)6יס
 ו)וויס דכוקיס כסתריו סי' ס)ויס )י וסיו חסו *כ"ס
 וימיו נעורתי וגס)6ות ליס ס6עסס תגרעו עי"()י

 ו' 6)י ו(סו מפעלי ע"י קותי )סמינ נירכססינורת
 )י מי 3י 6ני 6ין 6ס תסו * ד' ס6ני קותיאתרעו
 ס6כיר פ" )י 6יי סיס6 מעסי תקותי )oh 6פי'
 )י נוי 6גי )סקרך סיוכ) ככדי גס63ותיו ע"יכורזיי
 כו' )רווי 6גי ו!סו * מסעותי פעו)ס )י יםנוס
 כ"ס )סס"י '6וסכ ס6גי ו6סוכתי ידודותי ע"יפי'

 ועלי כג") 6כי ויתקרא נורס עכודתי אותוועוכר
 סברס ימט6 ס)6 כ"ס סם"י תפוקת ועיקרתפוקתו
 תסוקותו פי' תסוקתו ועלי ו(סו : תכייס לדיקויסי'
 * וק") לריק ס6סי' ננסתוקק 6כי מנס עלי נס00

 * נשא פרשת1
 )תת יס כף סס נס נססת 3יי י6ם6תנשא

 5מססחותס כתיג 5סעמיס 5מס 5סנמכעס
 6כותס )כיח כתיכ ו3פענויס 6גותס )ביתקורס

 )נ)ג)ותס כ"י ר6ס 6ת ס6ו סססוק ע"ס *עמספמותס
 סעעס 6ת ננע)ס סו6 ס5ריק כי כו'ו)מספחותס

 ועי"! וקווסתו רכקותו ע"י on~b גוסך וסוףכולו
 ססי6 ר6ס ססגסי6ות ססס 5וס )כן * ר6סכסילות לסר"  חס ית"ס סכורך )עכולת 6ותס מקרכ610
 סגסמות נדנודי מיודע סטיק כי סנ)נו)יס )סייתגסג
 תהי(0 הו קווס' גסננס )ו יס 6יס 6י(ס )ירעיכו)
OSID(1 נננררינ' סיו והסרן ונוסס ג)קח0 גסננט 
 כ"ס ססי"ת 6ותס 015 )כך סגסמות נקני)וידעו
 סרסרות ג)נו5 )פי פי' )נ)נ)ותס כ"י ר6ס 6תס6ו
 גסמתס 6סר כ'6 מסועי 6ך * )מע)' 6ותס תעלוכן

 ע)" 5ריכיס סס נס נרונס כמדריני כ"כהיגס
 )סגס6 יכעיס סס וכעס ינרעו ולנוס ר6סונסיקות
 6ותס )קמר ס5ריק גריך לוס )מטס סססכיון

 יתעלו 161 יסר36 מכתות סכ)ו3יס סקרוסיסכהכות
 הכובס )כיח כתים )סענניס ו(סו ידם ע))מעלס
 כהכות 6ותס )קמר ס5ריכיס ע) )מססחותסקורס
 יסר36 ממסחות ס6ר כתוך 6ותס )סערות כויתמי)ס
 סע)יון מעולס סו6 סגסננתס 5ריקיס סססוטותן
 )עי63 מתתה כסרר 6ותס סננע)ין )מיסךסו6

 16תס )קמר 6נותס )כית מח"כ )ננספחותסמתחילם
 * וןו"ק נ"כ ס6כות מברינותעס
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 448אלימלךנשא נועם*י8
 עכיר' סרכים כ6קס הנכסוס ו6ת כעיכיסססיריו
 מס' מע4 כ36ו כעיכיסס ויש עמס עכירס עסוכ36ו
 vn&n ס" ססי6 סכפס ימסמס * כסי מע) )מעוןחסו
 ססספחוה"ס יסייגו מעלס 6ת וסחוודו מ6י כפסו6ת
 רסכס * כרססו שמו 6ת וספים * מ6ד כמש (סע)
 תמוסס ונדו)' סכטי כס6 מתחת מלויס 6דס ס3כססו

 וסייגו ס' תסוכ 6% תסוה דעיקר כמ"כ עיממנעת
 כרשו ס6סס )ססיכ יו נתסוכ' ופוע) מ6סנסתסונ'
 לזכיות )1 כמץ (ס מנס וסיגו סעידת יסורסודסחכו
 כ6ן כף כזכיות 4 כעס" זדוכף תרוכס S~inhaחסו

 יסמור מסייו רני תסו * DhYW כהמלסיס
 o~ba יהסו כקרץ חס למעלס סו6 שדיקדסורס
 כתיקן הדקתו מממס וסייגו רנ3יס לקרב סו6שטס
 כרנ)יס )מ9ס כסער סו6 ממיש 6( )מעלס סורסוכ)

 יסר36 סונורו תסו 3מע03 וסורסו ר6סושמת
 )מס 3מס וקסם ולנוכס ר6ס נתכם ממוריסכסי165
 ומס )מלריס נגסועכריס ימיו מיסוכו כיון 'ס)6י6ס
 דוור סיטנ יכו% סכ") )יכריס 6ך )ר6סהסס

 )קיוסס כ6ו מגג5ריס וכיניקתן דעס דור סיוסמרכר
 כשריס סיו וממיש )מעט ר6ט 3סס סיו וכמ65נדו)ס
 6מר ר6ס )כו כעסם ר") ר6ס לתנם המרו והכןככת
 סכתוכ 3כי6ור וכמזור * 3מ5ריס 3סוכ כוכן )מען31*(

 ניו)ס קדוטס עוד כמוסף ר"3 עליו יוסף1ממיסיתו
 כינס סערי )ממסיס טפ" כא ע4 וממוסים ע"דע)יו
 מפסוק ע"פ שיו onhe )ססיכ pb PhS Shllו6ס
 "ל סתמורס וע3 סנטוס ע3 כיסרה) למכיסח6ת
 מכ3 יסר36 6ת סנוב) סס3ס ס5דיק ע3 רששם
 ע4ד * תמורתם פסס ס6ומות ע) וכותכם5רס

 כף קרוס 636 6רס 6"ת תמתיך o~h והתןסכ6מר
 וס3ף * כך )סתכסנ %יך כך 3פעו3 6דסוכמרולס
 מס 6רס ימכור לעמס כנמרק ו6ית6 לפקו6יס
 ע3 כוס מרש י"3 קרנפיו מכעיס ויקח 13סיס
 פריך 6( סס3ות כרכרי ח)י)ס סורנ) 6סרס6דס
 ויופרש ימככר קמען וסינים נרריס 3ע5מו)עסות
 יתככר 3סת ימכור לעולס תסו סספ3יסממעסיו
 וים" ממלו יתנכר )ו 6סר ספסל ססרנ3 טכ3ר")
 ראיינו ומנעול מסנר לטון פכפ3יס יקם כריכיושר

 ככ) ו(סו סלו )סרנ) ס" לרנתן וסייגיםבוריס
 ניתן כמעטיו פועל 6טר סנרו3 ס5ריק 6כ)%ס

 כוס לריק 5רס ככ) יסרך) תחת תמורסס6ומות
 י5ערך ס63 עד כ"כ כשקמו עועגע לסיות4יך
 06 חסו * )כע3 סי95רך (1 מנגררנס qSninפיסק פי' יעזו 6יס טלף מסו * ו)סיניס )נדריססוכ
 נו6) 3סיות (ו כמדרבס סלילו פי' נו6n~hS 36ין

 ס" ' )כסן )ד סמשכ ס6סס עכ"פ גד4סר6)
plpD~גשרס onns (סקכ"ס סל טסותיו מתורס סכ 

 כקר' דסקכ"ס 3כס! 6סנצ ויתקן ירים ועכז )דחסו
 כלע רנמ )סנני )י סירס"י תרומ' 4 ויקמו תסוכסן
 תרומ'ר"3 סקכ"ס 30 סמותיו ססי' סתור' מעסקע)
 יפ3י6 כי איש 3מפ3ס* סכ) ושנכיס מריס סו6עח(
 יוררת טיפס 6ין ננס ר6ית6 ע"ר n~DS כרקסכוי

 סוס DO~' "3 ככנרן מלמיס עטין טיסים 66"כמלמעכס
 סמתמען ע"ס סיסס סנקר6ת סקווס' סחור' ע3רש
 כתפסטו וממכס סיורו ססי6 קטים כקורס סס"יס56ע
 כספעיס סקרוס' סתת" וע"י )י"מ* כירום לתווין סכ*ככ3
 ר*) כו' טרדת טיפס 6ין חסו * )מטס ססספעותכ)

 טפותעו)ות כ' 66"כ ככ"ל סתור' ע"י סססעותסיוספע
 ים ידם ע) 6סר ויסקס 6סנס מררינות כ' ססמ)ננע'
 כל") סתור' ע"י 3יסר36 סססעות 3נרוס ס5דיק נידכמ
 וסמיטס כמוכס מזות וזיקך מקכ3ס מ("3 סררסוויסו
 כן פיסק וככף כסר ססו6 שון סו6 כסר, כורכסרס
 נ6 )6 סעדתן נר 6% סור ר') כור סטחיס'סתס6
 נעוריו מסקת ותקן עיין 4 וים סטיק מררינות36
 עבי יסיעו סוירס סונט סו6 סיס6 )ו ונטןכסר

 ט סמווכקין סנסנרות סת6וות כח )סנר0ת6מ5ותו
 ומממס קרכן כמקוס פסי6 סתפ)ס כעת וכיותרמנעוריו
 טותו מעככיס סס שקלו )6 עדיין 6סרסח69יס
 חכם תסורס כממסג' )סתם3) 13 6פסר סננתיכהסלחו
 ועישו זרות סממסכוום כמ )סכר נרוכס עכוד'51ריך
  לדלי4' מי 6כ3 * כו יסלעו ס63 סדיכיס סומםסו6

 מזווע ורמיקס מטע )קכ) סרו5ס סי' ו6י3ך ננקנ3סחסו פסי ססו6 כסן כמדרנו )סיות גריך מטפשת3סמטיך
 סכ6ע' חסו * מסר כמדת כסן סיס6 ע)יו מלותוכסוכס
 נרסון כר ו56) קנוחם וזנית 3מססחותס קסת כבינכי
 דרכיכו ועשפ ו)נגססמותס 6כותס )כיח )מיסךשמר
 כשק ומסף ככה סתורי ע"י סו)כיס דסססעותיכו6ר
 כיק 6מ כס6 )ממס סס"י ושר סתור' ססו6 ספרוןסי'
 דס5ריק קורס )מססמותס ו(סו * 3סססיע כידם כמסיס6

 כמכריו ומכוין ס95רכותס כ"6 עם מדכר סו6סמססיע
 כרנחיס סס עוס"( ועכיכי ייכורו ע"י לרכס די )סס)תקן
 וס5דיקמדכר 6מר 6'ס5טרכות ט)כ) סרכם מספמותכ3'
 ע3יוכיס כעוקמות וימודו וכוולתו ככהן כמססמותסעמס
 כאהמסןס כ) ס) מסורס ססס הכות ציתוסם

 6ף סס נס כ"נ ר6ס 6ח לס6 5וס ובח"כ *וסססע
 יתקכו מתהי3' 6עפ"כ )0ספיע סטת כמררינ'ט6יכס
 ע3יכיס כעוקמות וכוקיס סיס6 6כותס בכיתע5מס
 חסו * בורנס די )סס )סספיע 3מספמותסי6מ"כ
 הנוטס 6מר סמע*ס צרוד פ)6 )סק יפ3י6 כי6יס

tlhSD)כ)'מ סוכ כי )ס' סתו כף )כדו נדיבות 
 ר וקמר )ספחת הסוות )כו קסטל דס6יךפי'

 לספות )כו הכנק גיס סנורך מסד סוס ר"3לעט
 : לכרו ניולת כפשם )עומס ספי' וכן ית'4
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ע 448שמימנךנשא נועםעשש
 ס5דיק כיר ממסר ומס )כלו סנסציות סעוטס סו6פ"
 )ערס כי וגסו * חסדו סו6 )עוררם כירו כמפיסך
 ססתס)) פי' ועמך 6כי שפסיגו תסו * חסדוסו6
 סגפ)6ות כידיכו י0" ועמך ס6כי ע"ס רכינותסס

 6יט כסו * וכסיס (DD nlhSD(1 סתפסססגעוררס
 סגס63ות מעורר סיסת כירו סס)6 סיס6 יפצילכי

 נס יפעו) ס" גדל 3גלול יתע3ס ססס DD(1תיעמס
nhrכס"ס כ"ס סכורך ט) וססכועס מכדר סימ(יק 
 )ס(יר : מסרס 3גו סיקייס )6כותיכס גסכעתי6סר
 מעסיו ע"י ימע3ס )סכולך. ועירס כיל )עטות3ר'

 סנסמייס מרכר" 6פ" ר") תיר וסכר מייןסקדוסיס
 כקזוסס כסס יתגסנ 06 )ססי"ת סר )עסותיכ%
 דמיתם ע"ד יטתס )6 יין מומן יק : סנר%)סמו
 כסתייהו וסוכך ין)) ים" hSn ופי' יין גן:ומן
 סנוי6 )ר5ק מגוס כמקוס ולסתות )6כו) hSh)י)ס

 * 6כי"ריתעלס
 )סרס גר6' * יסקו ככתף כו' נתן )6 קסםולבני

 נכוס ומעלס מסכתו S~hn 56) שנגרכי
 כמר 6סר סר6יתס סככי6 סש6) וקמר סעסעכ)
 כממכס 63 מס מפכי וכנמ' כו' כנגוסו 6ין כי סטםכו

 ובמוס וופי סוס כו כמ65 ס)6 נופכי ט6ו)מלכות
 מימסך עוכ סי' דופי סיס כו סי' ס63 כסכ4%רכס
 )סיס סכיר' נעומס hn'h כננג' כי מר6' * פדעדי
 5וס מי וכי שמס עכירס 56) שייכות וס מסוקבס
 כר6' 6כ) * טטנוס 56)0 טייך טיס6 עכיל'לעסות
 כעולש סקכ"ס טכר6 פס כ) ומנס כך סו6וסלעת

 סספע סספעות ע"י )כרומי נססיי כ'6 כריו)6
 ד)תתמ סתערות6 צריך ס)(ס 6)6 * 3תת6מעיקך
 וכפסיס ~ל6) סמול' כגתיגת מכיון ס" ונס משגע"י

nlhSD~1כנסכו ית' כו טנ6מין כוי עמכו טעסס 
 כמ5מ סערות סספעס סוכותיו 3קכ) וגוכ)ויר6'
 6טר וס5דיק סמססיע* ס5ויק עש כ*6 4גוסטסע
 עמסם שמו 3וכק סו6 גריך )כש6 )סספיע רו5ססו6
 סרו5ס נר כי )טונלי ס5ורך וכר כ) )סספיעכוי

 סטוכ' 3ו 3עטות יכו) חיגו )מכירו טוכס 6י(ס3עסומ
 61'כ נשל כימיות עמו הידיק ע"י כ"6כסכימות
 )סם )סטיכ כרי יסרק) ככ) עגמו )רכק זריךס5ריק
 6ף YSn b~e' עכיר' סיע) עם עומס 610ו6יך
 והיך ובמיות )סטסעס זריך 6עס"כ עכיר' כע)ססו6
 עכיג" נדחוס סנמ' 6מר' 06 עמו ס5דיקיתקסי
 טסיה 636 עכיר' .6י(ס נ"כ עוסס סס5דיק)ממס
 ויסיר נ"כ סכ'ע עס )סתקסר יכה ועשבטמרי
 S~hn 56) כמו כך סו6 )סמס עכיר' ועכין נ"כ3ו

 06 כמ) עסקי ע3 סרכ ודרסו כלחב וירכדכהיכ
 )1 לר6' וס" מעמס מס כסמם כו' 6' נפםע)
 6כ3 * נלופף עכיר' עמוק ס) סכסמות סיסרונזס

 6ת וסורנ tmb ס" מסמס עכיר n1DDS יכף ס"6ס
 מירמס )ך מס כ"ס סמקוס סקוס כיון נ"כסנסמות

 5רקותט סנגרוכ 6)6 )סנגס עכירס יס" עכירס)ך
 6פ" DIDDS יכף ס" 63 דופי טוס כו סי'ס63

 עירס בעסות יכו) ס" ס)6 כיון וממיש מסמסעכירט
 )ממסיך סכ*ע עס 3סתמכר יכו) סיס )6)סמס
 וסמקך עמסס שוק סג כמס כי סססעסעסיסם
 עכירס בכעכי בסי' טוין בכובס יסר36 3כ) )סטיכגריך
 ס" ס)6 מפגי כף כננסכס )6 מ"ע ס6נגיו נסומ"ו
 31(0 וכס) )כונס )סטיכ כידו סי' 1)6 דופי סוסנו
 סעס מכ) נכוס ומעכס יוסכמו ססי' ס6ו) 56)כ6'
 סחסדיס 36 וגרמ(יס סכתסייס סס ססכס כיפ"

 גנודע* ככתר הכרסס ויתרכס סנ6ע' כעכיןסמנייס
 נכוס 3סספיע סריך ססי' סלו סמסדיס עסוס6ו3
 יכו) ס63 גמ65 דוסי טוס כו ס" )6 כי סעסמכ)

 יכה ס" 6% תסס StnS' ס" כי כ)) עננסס)ס6חד
 סיסיו פי' עמו יתלמדו פסס כ*6 36יסס)סססי'
 יכוץ ס" )6 סו6 6כ3 כמררנתו עמו ויקמחו5ריקיס
 טוס )עסות יכו) ס" ט)6 כג") 36יסס עלמו)סורים
 כף סר6ים' )סעס סמוק) 6מר )(ס * קלסעכירס
 ס5רימן פ" סכטס סו6 ר6י' פ" כמוסו 6יןכי
onbסטין כשוסו 6ין כי ' כו הסתקסי )סכיט 
 וכליכין )כס )0ספיע הפיכס )מוריך יוכ) 6% וופינו

 DDnD חץ SP )קכ) 36יו ע5מכס 6n1SDOSתס
 חסו * סמלך ע"י סככות סססע כסכרם כיס3כפ
 5דיקיס טס" כ"ק ע) כי יט6ו ככתף גנך )%6כ"ק
 מקורס עכוית סי' ומס ע)יסס מ) מקיט ענודתס"

 * )מיך תתוק ותרי" ססיכ תזקכי) כתף סכקימ ~DDni )סוייד ~יכין סס" יטלושכנקף

 2 בהעלותך ועששת2

 מלרות 6ם כסערתך יף מסס % פרירבר
 כף כמרקס כף סמכורס מעכס חסכף

 )כ6ן סכ6 6יך סמסרסיס ודקו סמלורס 6ת עטםכן
 וגריס ימר 3ססת ככ6ן ססי6 סמנורס - מעמסחס

  מנסוס כ6 פר יף rrnDel  רור כ6 כנמ'ו6ית6
 עשפ רשל ים"  להפולהו והריס 6סם עלוסעפזן
 כעכיחו סככגס 6דס  5ריך  סמתהילס ככררכמנלו
 יכוון  יסלסגוח ונרריס סייניס )עלמו לעסותלת"ס
 נמררנום היערס וקמר כעמודתו קורס טיתכסנציי

 סס" סלסנות קותן 5ליך 6ין טוכ פעם ככ)נדונות
 סעס כנ) כי סענוך' )תנית כוס קורס5ריך
 hla ס6מרות 6) יותר נ6 סו6 % מעלססע%ס
 סוס סדנר כן : ונסכסנותיו כמטסיו מכתתקפו
 עסר 6חר כי עפר* 6חד ע3 ותעמיק יוד פכךבכא

רנו(
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 4488 אלימלךבהעלותך נועםאשש
 טס על נקרך ספח ספגי כחורם ססמ ועמס *סנורך
 תמיר כקרוס' סיוסיף פ" כידוע סנוטיסקרוסס

 תמיר ויהודם נרולות מיותר ננררנות לאסנתיכ6 ומיד תיכף כעיניו כסיוקטן כי מגיותכסתחרסות
 6יס 6יס יסרה) גגי Sh דכר כףסיייי8ובר * וסכן p~h עי ומעלמעלס
 ממס וכן )מפ)' הכרסס )מטס הכרסס סי'הכרסס הכרסס מסריס וכסקר מקרוס כ(וסר ד6ית6סרס( ע"ד )סרם גר6' )גסם טכנ6 יסיםגי

 נס ספירום נ"כ )כוין וים * כולס וכן כףמסס
 $ כמעולמות לננע)' וקים )נננו' 6יס סלקר6 כוסנוו) 5ויק יננ65 סמ65 06 ס" 6ים 6יס * סוס כררךכ6ן

 סנרו) דס5דיק כנוסר ד6ית6 לגסם טננ6 יסיסכי
 סוע) סו6 כ(ס סס5דיק )כו והואר מסרסוסכתוכ ס" )רורותיכס 16 )כס רחוקם כררך 16 *6יס"ר מחטה כו טנ6מ( סנפם מ5ר hih היכו מטומרתור") )כפס סמ6 ס" חסו * ק5ת 6דס'ר מט6 מחמתרק דוסי סוס כו גמ65 )6 ו)(ס ד6דס"ר מסגסםסו6
 עולמות וסוך רמוקס כדרך 16 ססס * דרכיםכסגי

 כמו לכס * כסס סוגך וסוך מרתוקיםע)ימיס
 ססח הר' סכ) סקיוס כסיו עטיותיו כ) ס" )ד'ססמ ועמס סע)יוג" )דורות )סעלות' לססכינ' רירםלעסות ס" )דורותיכס 16 * סוכ כ3 )כס )סספיעכטכי)כס
 כחדם סכתוכ לגו 6ננר ועוד * סח פס טסו6 ס"ככר
 טסו6 מי כ) 6( כ(ס נדו) 5דיק כסים 6( ר"לסטני
 נתור ס5דיק כמו כן נס )ספו) יכו) כן סי ע)qh כמוסו נצול לדיק ס6יכו qh מסוה ס5ריק ט)צרורו
 כמירום ר") * סטכי כחים חסו : 1DD סתמכרומחמת
 יכו) כו6 אנס ס" קותו יעסו מפסח חוקתככ) * סנדו) ס5ויק ננננירנת ננמכו )תעם ססו6סכי

 כהמרס מ(") רמנו חס * עמו כסתקסרו כננוסו)מעול
 סו6 06 אנס רם( שכית עננו ומלס חמן סגיססמ
 יכו) tffDDh ורע סוג סם ומלס כחמן ק5תמטורכ
 סכיכיו נמור ס5דיק 6כ) : כג") )ר' סססח)סיות
 ל6 ועלס סנרול מעיקר סו6 ו6ת רק סכתוכוהמר ' כס) והיכו כו הוסר ממסו וממן מ6דגסערס
 וים סנדו) ס5דיק כמו סלינו סנס ר") * כויספרו
 6ת יסכר ט)6 )רקות יריך עכ"ס ורע טוב ק5תגו

 סעכו6ריס S~rn דכרי ע) יעכור סל6 וסיעוסע5מיות
 ומסורם סע5ס סעיקר סס כי סיעכ )קיימסכנ"ע

 *וק')
 ספודות כ) ס5דיק וסכ' גר6' ממסכן 6ת סקיסרבבירבם

 סכתוכ והמר ססכיגס* 6ת ו)סקיס)סעפת
 סי6 סמלכן 6ת ויקים nhlo כמררנס ס5ריק יסי'כלסר
 תמיד סו6 סוס ס5ויק פ" ממטכן 6ת מעגן כסס 'ססכיגס

 עעוננד דסייכו סעלן כססו וכקלו נרולסנסכלעס
 נעקמו חוסכ סו6 ס" 6ס כמרקס ממסכן פ)ים" ונחסך כערב ססו6 מי הכל ר") * וכערכ : כ)3לריק סוייגו כטגננו וחוסכ סכו וחסרונות טסלותו)סכיו
 תמיד יס" כן * נמור הריק ססו6 "ס כגראסססו6
 מסוה מי )יגס 6ס ונגריס ניזור כהריק יכסגומעכן

 וסלמת טוכ ססו6 דווקא סוכר סו6 )יגסגמדרנת
 וסככנו עד לנחנו נוסעים כו' )מוככמססרי*ינמרש * וק") נננור ס5ריק 356 )מיסךסו6

 13 6ין )עיגיס )גו וסייח ו)כ6ורס *)ר
 )סורות )סגיסס סו)כיס ככור ועגבי סקרון רס)6סחר
 ירעם כן ע) כי (ס מקומר 6עי ונס : סדרך)סס
 סתערות6 ע"י דסגס )סרס גר6' כו' )כו וסיית)כן

 כסס5ריק וסייכו ד)עי)6 התערותה סו6ד)תת6
 )עורר 5רז לעולס וצפע רהמיס לעורררסס

 ננססיע ועי"( כ"ס )סנורך וסמחס חדוסמתחי)ס
 סס5ייק ע"י כעטם חס * )טוכס טונותססי"ת
 יו5רכו עמנו טעוסס וגמלאות נגסים ורו"סמכיר
 הניחס סיס וכיון מ(ס סמחס )ו כ6 6(כור6גו
 )עורר )ו 6ססר כאתי ולסיס כגס)6ות מכירמציגו מי 6כ) : )ניעלס סמחס מעורר סו6 עי"זלס5ריק
 סי' : 3סגס 3י תחונ רננים סרס פי' וזמו *רחנניס
 3יטר6) נרו) גס 6י ככ) סיס רננים כסרסדסלס
 תורס גנתו סכועות מלריס י5י6ת סיס ססמכירוע
 )סס הנתסס סגסיס )מכיר דעתיסס ויתנויטרף) מיזכרו סקכ"ס סרוס 1(ס סככוד עלגי סיססוכות
 )סכורה ומממס מדוס יעוררו סעי"( כרי ס6)וכינניס
 תמונ ויסו כמ6( כסיס עתם נס לסם ויעמסכ"ס
 סס ך, סעיגי )עי) מוס כתכתי כ6סר 5ויקיס6) ד' עיני וגסו * 6ם וסת)סכות חדוס )טון ססו36י
 מעוררים סס סקרוסי' מעסיסם מע"י ס5ריקיסכיד

 תע(וכ נSb 6 ס" וזסו * )טוכס סקודס IDDע) פקיח6 עינו פיתן )סקכ"ס עיגיס כניכו)ועוסיס
 ט6תס ר") כמדור חגותינו ידעת כן ע) כי6ותלו
 ללו וסיית * חליגס מרסון סו6 וחכותינוכמדכר סס"י עמכו סעסס סמגיגס ונוד) סכס)6ותסכרת
 )עיגיס )גו תסי' כמדרנס k~thn כיון סי')עיגיס
 ע)יכו ססס סיסנימ וכדכקותיך כמעסיךסתנרוס
 ר") )ך וסטננו כף סטוכ וסיס * סקיח6ועיגל
 * יכוגך סו6 פין עוכ מסוס מכרך סכיםכע) כנננר6 י6יתD#D 6 וסות * )ך טוכ יס"סממיות
 מתכרך סכית וכעל סו6 מפסוק מהמעותו)כ6הןס
 מתכרך מכיך ססו6 ננחמת יננמי)6 סנ6 סעכין6)6
 ר") סטוכ וסי' חסו * מנרכיך ו6כרכס סכתוכעשר

 כנ") )ך וסעגכו ידך ע) עלינו סיוספפוחטוטת
 * וק") מכרכיךושכרכס
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עב 448 אלימלךבהעלותך נועם*א8
 וסיככו ער כו' )מוננ מטס ייפויי י14כמר714

 מתמי)' נס ס)6 קוס ו)כ6ור' .)ך
 ר5ס 5" וסוף )ך וסטננו לתגו )כס מטס )ו6ער
 כי כעס מתיגת ~ס מס ועוד ססטכ' נסכי))עככ
 יעככ כו' מגותינו סיןע כסכי) וכי כו' יצעת כןע)

 עוכותטסם"י מיני כ' ים דסגס וג") * ססטכ'כסכי)
 ר5וגו עוניין סיטרה) lDr1 דסייגו יסרה) עםמטיכ
 וגקר6 כלכרס )סטיכ )סם ר6ו" הוי מקוסס)

 גקר6יס rhn כגיס ע) הכ כרחם רממיס ססי6סטכ'
 6(י ח"ו רגמו עונין הין הס ומביז' )יפקוסכגיס
 קודם מסטל מקריס חסדיו כרוכ סטוכ ססס6עפ"כ

 * מסריס גקר6 הס סקטרונפינה
 מסרו )עורס כי טוס כי )ד' סודו שמריס ספגווזה

 טוכתיגו סכ) ע5מיגו )סמויק ממוייכיס "גחנוכי
 ובה חסריו D"D סו6 וס"ס כ"ס סכורה עמנוכמטיס
 תקדמגו כי ע"ס סמקך דוד ס"ננר חס .כמכרכו
 כמסתרס וסייגו ס( עטרת )רפסו תסית עוגכרכות
 כ) הוי מגס מסד ענגו עמס סססי"ת כננדרינ'סו6
 כססהרס 6כ) סטוכ' ע) )ו ו)סוןות )סכם הריךעקמו
 טמייכ קורס סיקוס רבון nlnDS ע5מו מקריססו6
 )תקן ויותר יותר ע)יוג' כמדרינ' )עלות סו6 יכו))ו

 סו6 טיס כו' תקרמגו כי הסו * סעלימיסכעולמות
 סטוכי' כמעטיך תקדמנו כשסר )גוכם )6דסכמדכ'
 טתסית כננעלו' תעש 6( טוכ כרכות )ך טיחןקורס
 תוכל ר6ם סגקר6יס סע)יוגיס לעולמות ר"ל6%סו
 )כס כתמי)' תסס קמר וגס . פ( עטיף סםלעסות
 סכר סי' יסרה) SD עוד ריר ד' כי )ך וסטכגוכוו
 ר5ס )6 )כך 6) מסד מחמת סי6 טסטוכ'ימיו
 פכי 6ת לנייר 6)ך ס" כו' 6ר5י Sh כ"6והמר

 כחסד ול6 כסכרי סעוכ' סיכו6גי )מעןמסממתי
 ססטוכ' סוכר סהתס כמו )6 מטס )ו 6מר )(סבנס
 )כך מסך כרכסי6

 ע"י כסכרנו כ6 סססטכס כ""
 וט" ו)יר6' ל6סכ' נדו) כמתנודדות נמדנרססיילו

 סדכר סו6 טעמנו פי' פעו ייטיכ 6סר ססו6סטוי
 עמנו סייח 6תס ונס ססי6 סטונ' )ע5מגוכנרמלו
 כי )ך וסטכלו תסו ססי6 ססטכס נ"כ )ךורשוי

 * וק") סטוכיס מעסיס fft~ )ךלהוי
 ע) רנותינו וסי' כו' סעס 6ת מטסךישכמע

 יי~17::%":14שבי:צ
 מתמיך 6ך מיותר סוט )ווכוחיו גסכעתי הסר ונס)כהור'*
 כו' ויהמרו כממס והסרן מריס ותוכר * כס'מריסכדקיק
 מס וסגם כו' עגיו ממס וסטים ד' ויסמפ דיר כגו oaסלה
 %ס 5bP 36 גנמ' ו6ית6 עמתך כמוץ סכל )סרםארש ד ויסמי סקת' )סססוק מחס וסלים plnD קיטולטייכות

 כלטון מכלין סטרת מלרכי ט6ץ עלמי כלמוןהרכיו
 סכ)כ עחסכ' hSD qh תיגזם סתו' וסקסו :הרנני
 ד6ף רמנ"ל כסתוס' סמפרסיס ונרחקו ע"סיודעין
 סנו)6כיס 6ין דכ6ממ לומר והמסר יודעים סכ)כנומסכ'
 סמ)6כיס דסגס זס כ6וסן רק סכ5כ מחטכ'יורעין

 יסר56 תפלת 6ת ננע)ין סס סתסלס ע)סמנווגיס
 5ריכין וסם ר6סו ע) עטרם ועוסיס סקנ"ס)פגי
 כס סגמ65 תס)' וכין ו5)ו)' כסרס תסקס כיןושכחין
 ניחום לרימ a5Dn )6 ע מסז' כי חלילי מסו)מחסכת

 סכ)כ ממסכ' יודעין דלין סיורר )דכרי ז)כ6ור' *)ד'
 סירימו ססי"ת )סס גתן טוס In)k~S 6(6 יוועין6יך

 ממטמר מהרס ותיילו * סלתפלל' כחי' כקיוטנסתסלות
 1)י5גות ומקריס מתגיסות סיום כ) רע דכר ננכ)אמו
 סמססידיס וכריס ומסקר ותחרות וסג6' ונהותוכטס
 וכעסק וכנ"מ כתור' עוסק סול ולוס *מעכורי
 כ) 16י )סתם)) סירס הותו יכ6 כלסר וסי'סקלות
 כסתס)' טונ ריח נו נותכת העטי מלוס מ6י(ססכחי'
 ומביז' כתכסי) טוכ ריח לותכין ססתכלין כמוססי6
 סמקכ04 וסנע6כיס * כתס)' רע ריח גותגתבסיסך
 מלוס כ) וכחעת חפ)ס נהותי מריחים ססמתפלות
 )0 ים ועון מט6 כ) וכן לעגננו ריח )ס יםומגוס
 )סכחין סמ)6כיס יודעין (ס ידי וע5 * לעומסריח

 יודעיס o)'h (ס כל6 פנל רע ו6ס טוכ 06סייס עחסכוח יכעיס סס סתפפת ע"י גננ65 *כסתס)ות
 6מך 6רס דירי ע) מסכתי וסיס * ס6דסממסכות
 סם'י לסגי סננ)6כיס ס6ננרו יסעע6ל 56) מפיגוס)6
 טידעו וגמ65 סכ6ר )ו מעלס ו6תס כו' מעתיד01
qbומכ"ם סברס כמירת ע"י )כ6 סעת?ס סמחסכס 

 6 וסמכתי * יודעיס סיסיו ככר ססיתסמחסכם
 ע"ס הנרסס תסלת ע"י 6ל6 ירעו 63 וסמנס

 הכרסס סכווד6י )סגיך יחיס יסתעף) )וססתס))
 סעתיו וידע גכיה וסי' סחורם כ) סססינ ע"ס6כיגו

 מחמת יסננע6) ע) ~SSDnO 6ל6 ליסרך) )פרע.סנועהל
 תסקס וכהותו נסינס ו)6 נלוח עו) )יסר")מנמר

 סעתיד חף גנמסכ' 6וכצ סכגיס יסרה) פ)ססתס))
 סיחי' הותפל) נ4ת עו) סיסיך מוטב )יסר"ללמרע
 nfk~S מעתידי סממסכס הותו סמ)הכיס יגעוועי"ו
 מס רסגס * סג") סססוקיס ינוקרו וכוסכג")
 על מחסכותיסס סי' סדנם 6ת (כרגו יסרה)סהננרו
 * ורכים סריס סס שיניס רמו סו6 דדנסעריות
 סורס )דעת )מסינו יכו) ניכורו 6חס כסעעווס5דיק

 : כדיכורו NhD'ממסכות

 סמחסכס טסכץ פ" )מטסמותיו טכס מפס ויסמעךוףקך
 מתפ)) ס" ומפס סדנ' 6ת (כרכו כבערססכ)כס

 סעמסכס 5צתס וגמ65 ג"כ ססי6 כעת ש תמיר קר56ע3
סנפיע

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



 448 אלימלךבהעלותך מש4ש
 כידוע סנדיק כעכבת סמת6מויס סע%מות SDלש
 ימודיס )עסתן ומעס"ט תורס תכרית עיקר חס)י"מ

 כפקרס פי סיע ע) מעמידו ויסע" * כידוענעולות
 מסורות ססכע 36 סכ) מכיך סו6 6( כעכודספוקס

 כתכנית פי' 6י ע) וסעמידו מכקוק סכ6 עיסע~ג"
 תשית תם סנטר ס6מדות Sb ט6 0יכ6סנטוס

 *סמטת
 ס" מלרוח 6ת כסע)וחך 3ס5דיק ס' ס5יוסתה

 מ16רות סגקל6 וסמ5ות סתור' ועקותכטתרל
 תר6ס * סיע בסס סע)יוגיס שורותסממ6מדיס

 נע3 6) וסוף מנמור ס6מדות Sh סכ) טיכ6פיקר
 : סע)יק וממקור סכ) ספורט Sh סכוונ' סמגור'סכי
 רומגייס מסויות סיר6' טנסי איריס ס)6ו6*ת
 קיכו3 כיח מס סכרומ כי ע1מס סגולור' מןפתר

 וכר סי6 ע5מס וסמכור' כסס סגתוליס)סקורות
 * עיקר מטס) מן געסס ואיך מנרות מז יותרבכיות
 נעטס עומס ססמכורס מימ6 ט)6 תירןקוס

 כסר סריס 6טר כנרפס כו' מעכס חסכנשיות*
 עמס כן נסר טלעס' ע5מס קדוטס כ6ותסכקומר
 )פי ו6"כ סופם ועד מתמקח. כרומכיות' וסיףככלן
 סנסור ס6מדות 6) ר"מ סי6 שמס סמים"ש

 ועוכ סעי%יס סמ6ורות סכע' לבד ססומלרות
 מעיקר וס כי נמור ס6חרות 6) סכ3 3סכי6עתר

 * וסכן סכ)ומסורס
84ך

-DM~ 

 ד6ית6 מקימן ע"פ כףנסע)ותך
 כסקרמחו 0) פסע סקרוטכספר

 ומכיש כו' רוון סעו)ס כ) מ,") 60מיו 3מסטעם
 יסלם 63 שמח )מס מימם וכר וסול כו' )1 דיכני
 6' גר תקח 6ס מט) דרך ואמר כעוסת סו6בס

'pl)hn6נוקס ס) סקור יככס 16י )סמוירו ותר5ס 
 מנס עד )6מד 6' לרות מרכס תמכר ו6ס מלר.6ת
 )קרכס יוכן 16י )5נוקס ותקרנס 6כוקס סססם
 ח3ק ססי6 הדס כסמת רן כר כן קורס וירכסיהד
 )נוסי ע"י כ"6 כמקורס סתמוור 6ססר ככתי35קי
 הפוקס טתעסס ככרי רוחכיות סורות ססססמ5ות
 .)ו די ככי סחכיג6 סעעס והכן ס6"0 )6ור)מער
 ר"3 מגרות 6מ נסע3תר תסו * כצריכות nwsנף

 סלמת סדרך הסס )סרוגות יסרה). 6ת מוכיםשסר
 יצירו סמכורס פכי מ1) 6) )סס)ותס כדי ית'כמצוחיו

 36 ג0מתס שור )6וי 5ריכ" הסס )סס תהמרפ"
 ף כ"ס D~h טור ססו6 ע)יוכס ממגורס פלימ%
 6) סלרוח 6ת נסע13תר כו' ריכס יאמראר

 רסכס כ'נ כף סמכורס סכיע%
 וססס מוחס שטס סכס6 סו6 שכ'* דסטסורוע
 וללחנו כ"ס סריס )סיס ססיכ3 סו6לדגיי
 עם סו6 )ססיכ) סייס סטס 6ת כקמטיךממויכין

 חסו * סונים מעסיס עא כנ*) כס6 נסיות6דכש
 : עכרך מע) תעכור ל6 36 6רנ"י 66ע"ספ6מר
 6נרסס סי6מר סיחכן ו3כ6ורס קורס ~hwופרסיי
 דרכנו וע"מ ס6ורמיס סיככיס עד עניו סימתין3סקכ"ס
 3עסותס אריך סטטוס רסכס * 6כרסס 6מר סכךיכו6ר
 עורץ טיע)ס ס6רס סנריך סו6 ודמינו ורמימוכימינו
 )יימר כשימות -סמ5וס עורס פיכו 6ו)י רפסוע)
 ס" תס *' כלס כס6 נעטוש כ6דכ'י מו"ססטס

 סחת ממנוס מע"י ל") כר שגי מחס))אתרסס
 0)ס כס6 ויסי' 6דג"י סרס יעכור 0)6 נסעו)6וכ)
 זריך 0ס5דיק 636 עוד ו)6 : ככת כ"ס סו"ס3ססס
 סע)יוגס סקדוסס סינוטיך עד עלמו ו)טסר)קרס
 סע)יון )עולס 6ור יתן מתחתה וסע%ס)גנטס

 מממת סתמתת )עולס כס6 ימיו ע4וליסוסע%מות
 סיכר וסיס : )מטס טסמסיך ס5דיק קרוסתלוכ
 ססו6 סרכר ננד מכוון ססו6 מ% יקרץ )נוטסססו6
 )מטס סקיוסס מלדיק סממטיך חסו ממכו)מעכס
 פי' מכרות הת כסע3ומך יכותר וכוס ענייינקרץ
 נרות סכקר6 3נגטס סקדוסס מסממיך כסתר5סכנת
 כ"כ סקרוסס טתמטיך ער כ"כ )סתקרס 6תסהריך
 ויק דסלס כוי סכרות הכעת כוי ממגורס פכיטכס)
 סכת כלנר ססכיעי וסורס סמו) ינוי מסת ככנרסס
 כקמו )יימלס ס5דיק וכריך * סכרות סכעתוגסו

 סגקר6 סקרוטס כ3 סיס" ער )נגסס סקדוססו)סמסיך
 * )מעלס ננו) סגקרה וסכסך )מטס ושגורססכי
 ססעו)ס רסייכו כו' סכעת יתילו כו' מ% 6)תסו

 קרסו כסיכ) ח" ונסו * סע)יון )עולס יהירמתחתון
 כ"כ סקדוטס סימסיך כל4) פי' כססו כבמיסס'
 וסכסכן )מעם סיס" ססיכ3 סוט שכ"י הסס מו"ססרס

 * וסכן סעדיה כעמס שמיסים"
 שSh 3 מסרס דרס" : כףכסערתך ייכמש84ך

 נר מערכי כר סייגו סמכורססגי
 ו3כ6ורס : מסייס ס" וכס מתמי) ס" סממנס6מ5עי
 המגעו רלר וכר6' : )" מנעי מלרות סטתיהירו
 סריך וס5ריק כמערכ טסטכינ' )ססכינ' רם!סו6
 מתמיך ס" ממלם חסו * נוו) כדכיקות תנגידמשיום
 סנר מדלעת חסו כדכיקות תמיד 6100 דמיינוכו'
 מנו סדכקות ממסת סכת תמיד סח"מ גקי6ולכך
 סכרות 6מ כסע3ותך חסו * סבכת ככימי S1nDכימי
 נר מסוה סמגורס פכי מ% 6) )דכיקות רשסו6

 פי' סלרות טכעת יהירו )סכילס רמוהמנע*
 כזול סבכת עס ימר היזירו סמול ימי נסטתתקן

 *המו
 ס) הכחו )מניר סרס"י : גרותי' סע)ס כו, לסלן כןהעש

 סס רפיי געי k~D מפורס סלקרוק טיגס6סרןס)6
פסי

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



 עא 448 אלימלךבהעלותך נועם&@
 טפטס חידוס פס SWt 3רט" דקסס מסוס 6ו 5סנידאפי'
 סם" כעס מתורן סמיך ומ"כ סס"י הותו ט5יוסנמו
 * עוננדת כמקומם סקוס" מסלן ס) סכתו3סניר
 ירות" ספ)ס כו' סכעת י6ילו כב' )ןקדק יםועוד
 סנעס ו6ית6 מעגין 6ך * גרות" סביר )ומר )ווסי'
 וסע)יסס ורוך יוסף כו' הכרסס )ימרה) יםרועים
 ינני כסכנת מאיריס הסס סעעמות כ)עומרים
 גקר6יס ס5ריקיס h~nu סעו)מות כ) יסוד וסםמנגין

 )קמר סריך כבננת ססס סטוכר ס5ויק וסיסקורות*
 hSc )בדיק נוגמד וסס"י סג") רועיס כמכעסעקמו
 יקמר רק רועיס כמכעס עקמו )קסר יעמס כבכד(ס

 )קסר 6ססר כבתי nhr 6ך נ'כ יסרק) ככתותעגמו
 כי 6' ככת רועיס וכטכעס יסר36 ככתותע5מו
 )ירד בריך יסר36 ככתות ע5ננו מקמר ססו6כפת
 מקמר טסות וכעת * סע)יוג' מננררנתו פ5נווונסעות
 נוע) נכוס עמס סו6 6(י סרועיס כסכעםע5מו
 ט6ננר וגסו סכ"3 קסריס סכ' ככ"א )סיות ו6"6נכוס
 איעמס ))כנרו דסייגו כו' I~klb 6) דכרססי"ת
 ולמ"כ יסרך) ככסות ע5מו יקסר מתחי)'כסדרנ'
 כעת ר") מנרות 6ת נסערותך חסו * רועיסכז'

 סגת* סרועיס וי סס כגרות )סקסר ע5ננךסתע)ס
36SID סגי כקר6יס יסרך) כקות סס סמגור' סכי 

 ולח"כ * סמגור' ס) וסנוף ספורם סססממגורס
 ותקיר שתתקמר סיועים ז' סס סברות סכעתיקימו

 *כסס
 ס" oh גודלי כי כרות" סע)0 כו' לסרן כןויעש

 כ6י קסריס מסגי ס5דיק סיעטסכלסמרי
 וכן רכתו סו6 סוס ית"ם )סגיו רום גחת סי'כוחלי
 6)6 ע"ס רכינו מסם OD טריכר כסעס סכווכ'סי'

 ולסרן כסררנ' סיעטס 6יך )6דס מקמךטסכתוכ
 * 6מך כמתקטרות ככ"ל סגיסס עמס סנדע'כ5וקתו'
 עלמו טסתקסר כטעם סי' כו' סגי מו) 6)ו(סו
 סכ) רועיס סכע' ס) גרותיס סע3ס * סנונור'נסני
 סחסידיס ר6ס )לסרן נרו) סכם סי' חסכימר
 וגסו ית' סכורך כעיכי סגככד סוס כרכר)עסות
 ס" סילם hSn לסרן ס) סכמו )מניד ז")ססרם"י
 כנ") סעפים סכי )עסות יסיעו )סגות הריך ס"ם)6

6(6anD כף ויעסו )6מר סר6טון. נחודס כו'ס'ריד114ר4 וסנן* כ6' סכ) ותיקן 
 כין כו' עכר כ6רכעס כמועדו סססמ6ת

 כר6סח סססמ 6ת ויעסו * ספסמ )עסותיסרק) כגי 6) מסס ויוכר * כוי חוקריו ככ) כו'סערכיס
 כוי 5וס 6טר ככ3 כו' סערכיס כין טס עמרכ6רכעס

 ססי"ת כ5יזו עעס מס לרקוק ים ו)כ16רס כו' פסוכן
 כמודם סססמ יעטו זמן ככיוס ס133 ססימגיס כ)נקמר
 'Sb~P לנכי מסס וכרכר כף סערכיס כין כי"רסר6סון

 ולח"כ ספסמ* לעסות כו' נוסס וירכר רק ג6מר63
 ממ"ג ססי"ת שוו כננו ססיגנגי' כ) נגס ג6ננרכעסיי'
 כ) יסרק) )כגי ננסס כ5וו6ת )סרט ס5ורך מן 6ין06

 הותו ס' גיוס כקטר 6ותס 5יוס כוודאי כיסעיתיס
 כלסר כוודאי עטו כי )סרס זורך 6ין כמכי' נס6"כ
 סכתוכ מתחי) מככר מיותר סו6 עסו כן ונס .נ5עוו
 ;גיגיות מזות דכ) ~hlk סעגין "ך * יסר") כגיויעסו
 )עטות ס6רס זריך ו)1)כ מוסר סוכם ססמכנון

 סע)יון וכוכיקות כטננחס נדו)ס ככחיגס סרתסננ5וס
 ;נון )כ) סססק סוס כהי כקדוסס יתקצר t"'DDכדי
 )סכ"3 )רמו ממגו 6ננר 1)6 כבנוערו מזת רם;ומס
 סוכך ונועדו גג") ודכיקות כטמח' סננ5וס סיעטסנ"כ
 ורכיקות סננמס יסייגו וי"ט ;מן )מון פרוטי'סגי

 ססומ ממן כסות) סי6 ונבגיות סנג15ס עסייתוגננ65
 רכיגו ננסס כיוןי!ס * כו סתס6ר קרוסס סערת דסיילו !מן )6חרונכח

~up 
 יטרק) הכגי סתם סימר

nlnDSתמיר טיעמו סכ") )רש ספסמ nDD~ יסייגו 
 כס סנתקסר קרומס ככח זמן ושמר כסוע)כזמנו

 ויעסו גלאור כעטיי' תכן ית' )עכוותו תוירוכעוררן
 וכרכיקות כסממ' סג") כטוסן מעסו כסייגו כננועדוכו'

 כסו)ס פסיי' סס" הסורות פסו כן כס3 ולססע3יון
 * וסכן (מן )6מר )עתיר וככמ כזמגוכסופ)

 ו6סמעס עמרו כו' ננרע )נוס כו'6גסיסרירתי
 כנעלי סגכתכ גראס * )כס ר' e15sמס

 עסק קדומי ס5ריקיס ס6נסיס קותן מע"חכ6ן
 ססו6 )מערס מניעו ואיך סיו 'qD1 ם) הרמוגוט6י
 )כתוי וזכו כ6)ו קרוסים ככייס3וננר

 סרסם ידן ע)
 וסוך ממוסיף נוס ככ3 סטיק דרך כי וסוףכתורי
 ס)6 13 ורומ' טסות כמי' יותר ננכין סו6כקדוס'
 סוט 6גסיס והותן סכורה כעכורת עדייןסתחי)
 ער נדו)' )מורנו כ6ו סדיק יוסף ט3 דרוגו)ט6ת
 פגיסס נגד וסין כקוס o)~hD כעומס וסכינומ6ר

 כו' ממסיס 6גמגו ס6נורו הסו * כסנו6יסחטוכיס
 טנוף מוסיסיס כס6גמגו סעס ככ) ס" * לנרע3מס
 סתמ)כו ס)6 כירור ילעגו כי כעיגיכו כנרעיס6גמכו
 עמרו )סס ננסס סקטור חס * רוממותו 3סיכעכוח
 וקער רכריסס מ6ך כעיניו סועכ סי' כו'ו6סעעס
6)ך

~hDnh1 
 סים )6מר כ"ס סכורך )סגי כדכריכס

 ער עומס מקעיגיס קותו טעוכרי' מיותר כוסעס
 )רכריס כ"ס סו6 סי6מר מס ו6סמעס *מ6ד
 רמוקס כירך כוי 6יס 6יס כ"ס סט"י וסטיכו *סלו
 )עעס כתשו 6סר ע"ס ספגי כמודם פסח ועכסכו'
 סניו) ס5דיק ע) )רמח כתור' סג6מר 6יס כס)ע3

 16 עמ6 יסי' כי * למעם ו6יס )מעל 6יםטסות
 מירמס נרוכס 3מדרינ' סיכת כג") ס" רמוק'כורך
 כעכורת רחוקי כורך ססו6 כקוס 16 כעמתכעלנו

סטרה
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 ס6רס ממטנומ סכל כב') כתסיפ טמ63כיססכמים
 )קטלונ סקערונ וסתמי) * סתס)ס ככמ"גכגסיס
 יסרק) ע3 וקעינו מס0 כתסכת מסכמינו 6ותסע"י

 סי' hS סקערונ ר6י)ו3י ס' qh וימר )כןכעריות
 מ5רפס סקנ"ס 6ין רע0 דממם3ס סמחסכ' ע)געכסיס
 יורעיס סמ)6כיס טלין סו6 רגריכוסעעס וקפי)מעט'

 נגסס ע"י עתם SD S)b" קפרונ טוס וקיןנוסננמטכג
 נוסס וגעיכי כו' ויחר )קערנ סתחי)ו )כן nhrסכחיגו
 עמס וננס ו6ת )מס נרם סכול מסכין מחמתרע
 ס6דמס ע) עד כו' תסס ויקמר כתסכתו מתהי)ממס
 )סס )מכיר סי' מכוונתו ר") )לנותיו כסכעת6סר
 כסר )י מלין גוסס ולנור מעלו הס וטף לכותעות
 ע) כומת' סי' ט)6 קומר סדכר )סנט %'כוונתו
 )ססקיע כדי עריות ע) ו)6 כסר ע) כ*6 כ)3עריף

 עטם 6ת ככס ו6ס * (tSDn עפ ומוסיףסקערונ
 סתסע)ות רעיקר מס כנימ' דככס סרנ נ6 0רנגי)י

 * מיס סס ע"י סו6ס5דיק
 כף מעמך סו6) 36סיך ס' מס יסרה) ועתסוזהו

 61ת )מירנס טתנ6 מעמך סו36 מ"ס ססר")
1SDDnnכטס 

~UD 
 הככס סעס לסרי וגסו ס5ערכותך

 לסרי וסייכו טככס סמאך וממת מ4 סככס פ"%
 * ככס סו6 מ"ס סס WD ממנוס )סכך פיכוייןסעס
 מכיון ר") כו' 6ת ככס ו6ס מרכע"ס סימרוגס

 ג6 סינגי לסגיך SSDnD 6כי ככס מדרנת 3יטגתת
 ודרסו כקרכי מ)) ולכי 6ננר ע"ס סנייך יסוד א4סרנ
 מ63ך סו6 סי5ס"ר ס)6 ו)כ6ורס סי5ס"ר ססרנמ!*)
 טס" מ16מגתו טסענירו ט" 6)6 שסרנו 6ססרופיך
 סייגו סי5ס"ר סורג ולדיק לדיק וכן קומומסית

 יכו) טויילו כית סי5ס"י ודרך לחסיתו ט)6טמעכירו
o~h)סו6 6! ממסימו דגר כ6י(ס עליו )מתנכר 
 תמיר )ס5ריק מוכימ וכעמס שחרת )6ומכוחמממסך
 עונין שיכו טמעטיו ושיך חסרונות תנויד )וומרקס
 מלסתם))* ויירש ס5דיק יצום למען כ(ס וכוונתוכסונז
 סגק' סי5ס'ר סיגו סרנ ג6 סרנלי מסס ססתפל)וגס
 כי ומרקס )נווכימ עלי מכססך רק ככר ססרגתיוסרנ

 )סכיך מ3סתם)3 ו6יר6 סהכוט כרי ורעתמסרוכות
 מקלק) טליי יר6גי ס)6 כוס 6תס נס סרנסו3כן
 6ר6ס ו6) חסו וגסס )כ ככ) DS~? מתם))ו6ס"
 מריס ואזדכר חסו * מסרוגות בי hinh ט)6 ס"נרעפי
 יוס"כ 6ין )הכירו 6דס סכין עכירות כנננ' ד6ית6 ס"כו'

 )מכירו רי5ס hSn ומן כ) מחמת סטעס לונגר ויםמכמר
 מכירו טיר5ס עד עליו )כסר מגיח ו6יכו )מפלס קערונים
 כבנדו SDnS' יט 6! עליו תרעומת לחכירו סיס (מןסכ)

 3וסמקטרנ*ו0כס סלך מ3ף מכירו סגתר5ס וכיוןקערנע)יו
 סקסם ,hSn סממת )קערנ סקערונ יכו) סי' )6 כמריסכ6ן
 6וס מכ) עגיו ס" כי מגוחכותו מנוד) כגורס מססכעיני

 ס" ס)S 6(W סרס ר*) ין ויסמם סכתוכ קישורחסו
 )6 טסם"י 6ך ונקוי עגיו נוסס וסייס כי קערונסס
 )לוט h"h ונעום"( )עו0"כ מביז' עווגס 6ת )טווסר5ס
 ד' ויקמר )כן * קערונ נ663ותס

~lhnD 
 ט)מתכס 165

 מנודרנתו וירר ק5ת נגסס פיתכס) כרי סת6וסר")
 מלס ט3סתכס חסו כבורנסס ומריס שלסרן סוסויסף

 ק5ת קסם ס" 161 6' כננדרנ' כג") סי' 6)6מיותרת
 3סעכם יכו)' סית' ולכן כו רכורס 6ת מססכעיני

 . )עוס*כ כ% ועון מסה כס h~w 1)6כעוס"!
 ק5ת מטס וכעיכי כוו מטס ייסמע יאמראו

 סנויק כרשות סלם כי 6מרכשוסן
 וגתרטל מקיטס ע)יסס )סתפ)3 יכו) שיכו יסרק)פסקות
 כהמרו כננס סס3ות' סר6ס רע מסס כעיפי חסו *רעתו
 סתפ)) )כך ככ") עריות PPD~ ע) blen טסכין כו'!כרגו
 ו6ת מדרינס )י נתת )מס סי' )סנרך מרעות)מס
 טהיטי )י נורם וגס מאו יסרה) ט) סרעות )רמתט6וכ)
 6ת ol~s מן מ65תי 63 ולמס * ע)יסס 3סתס))יכו)
 כתת oh % ס" מועג ר") ע)י סוס סעס כ)נול
 ו)6 5רכס כ) )סס 3סטסיע 50ערכותס פ" ע)ימטפס
 )סתס))ע)יסס ס6וכ) כדי מעזתם רק כסם)ותס6סתכ)
 סססעום דכ) יצוע וסיס * עוג כ) )ססיסססיע
 ופס ffn~ סס סברות סגי %6 ע"י גספעיסשכטוכס
 מי 16 63רס פס סס מי סססוק ינוקר וכוס 'מ"ס
 סס מי )סק סטיכוי )רקוק ים ו)כ16ר' 6)סיסוס
 ורמס עתי )סק סו6 יסוס פי 15 סווס רסוןסו6
 וכנגררם כנמי ר6ית6 ע"פ רכו6ר * סכתםכעס
 פ"ס כו וישתייר סכממק מסר חסו יותר מכו6'סו6
 נגסני ומזיה סיויס 6ת ומעננה נגחם עעוג'מיפות
 כטס6רס כי נוס רמוס טסנמ' ולסטר :סד)יק'
 כמסל סכחונ מס מומק כ6)ו סו6 מקיים ותיגוקומר
 6ך * )עולס ועוכות סטסעות )מיצוע ונרםח"ו
 כדיכורו )פעו) ויוכ) קדוט מס )1 סים כעולס ~יקכסיס
 מכת) סוס ס5ויק 16 ורמשים ספע מיני כ)סעוכ
 ססו6 עסו ירי ר") סירים 6ת מענגה חסוסריכיס
 מ5י) סוט ו3סססיק )סככיעס 6ותס מעמהססס)ות
 מס מרסון ד)יק' סגקר6 סרעות סייגו סד)יק'מסני
 וסקכ"ס ס6דס טמרי סרודפיס ע"ס החרידלקת
 ככ*3 פ" טכממק ססר מכופר וסוף מידםמזילו
 פ"ס כו וגסתייר * כו סגכתכ מס מקיינניסס6יגס
 כג') קדום סס )ו ים 6סר ס5ייק סייכו :חיכת
rb6ס סס סס מי ונסו $ סכ) לתקן יכו) סו~( 
 סגקר6 ס5דיק סייכו )6דס סס סס מי ס) סטסר*)
 וסחסריס סרחנוי' כ) סקווט כסיו )סעו) סיוכ)6רס
 כוס 5ןיק )סיות זריך כור סככך סווס כלי נכתכולכן
יק 6לס יסוס מי 16 ססו6* סוור )קיים טפע 3סמטזסיוכ)
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 עג 448אלימלךבהעיותר טעם**8
 6כ3 יסרס) ע) מקטרג סוס 'הי' ס)6 הלקוידמן
 6ז SISn' ומסטין מלסין 6יזס ימ65 המ65 ח"ו06

 וע"י )קטרנ יוכ) ס)6 6)0 16ת1 עיסה כרחמיוהל"י
 עתיר כב' כת" 3כך 6)ס קותו טוסה הו6 שגס
 1DIDDS )כך הוגרל כמהסעה כלומר 6)0 יסוט מי16
 סם ע"י סדיכיס מכס) הו6 שריק והקרס *6)ס
 6ד"ס כמדרינת הו6 יה5ריק מ"ה כגינף 6דס כ'מפס
 וז"ם הדיניס מכט) iW1D1 hto מ"פ כמידת דגוק1ה61
 יסרק) סחטניו כסר6' מ*ה ונחנו ע"ה רגיטמסה
 הריניס ונכע3 מה כנורליגת 6גחט )יהרן6מר

 ככה ו6ס ז6ת SD מיס התפ)) כ6ן ונסמע)יהס
 * 6כיס"ר הרחמים )עורר סרבה מסנניס

 לך קילחפריצת
 ~cib , ,ליד דסגס : כי'o~cJh רךשלח

 תמיר נהסחכג סכורך 6ת)עכוד
 * וה6ל5'ות סגסמיוח 6ת ו3הכניע תסכלכסס)1ת1

 מהורות כמחסכות 1)י)ך Sh רוממות תמיר )חסככ'
 נסמהו 6ח oSDn הוrff1D1 6 מחסכתו eb ולעסק)וכך

OSDn5ער olpn ויסוכו מפסוק פ" ונסו סרסו 
 )סורס וכמחס 6ת מסמיכו ר*) ט' 60רןמתור
 הקרן מהור והיינו ה6)1 מצרנות סני ע"יס)הס
 מקן כן * להכניעם כ6ל5'ות הסתכ)ותס ט-יג3,מר
 סן  ולמון  יוס )מ' הניתנה החורה ה61 י"ס6רכעיס
htoכמחסכות התורס חמדו והיים ותכרית  סוף 

 ווט ושפה הסורס )ימוך תכנית סו6 סוסטסורות

 נ"";נו 'יי,"7""'," :2.ס:'ו:ווו""2
 המוס מתעסה "sff כו' ספח שייט וכסכנעסשסורס
 6רן 6ת ויתורו . דייקן 51ך )סורסך )מעקהותס)חס
 וזך )סכגיען כ6ר5יות סטתכ)ות עצי כג"3 פ"כנען

 * ,s~pכנען

 5ויקיס מש נזמו דסגס י ,י' ס)ח י84כמך84ך
 כק5 16 כ"כ נמדרינס ס6יגס6ף

 הדיגים )הכג'ע פעו)ש )סעו) oinh )הטיק6%
 החנק סימר וזהו * עוזרים 6 סיס )פי1)סמחיקס
 סיס כלוקוס כי גי' הסתר) קנביס ם6קנמורס
 להסתדקות 6יס הכקרץ הגע) )העיק 6*5יויקים
גי
 ס6ין כמקוס S~h פעו)ש )פש) 'גו) כק) ו
 )פעו) סיוכ) וגלענת )הספך)ות הו6 גליך6שיס
 נוו) כי 5יון יושכח ולוני 5ס)י וזמו . כעגמוסכ)

 סמ15ייגיס סס דייק ר*) * יסרק) קרוססקרנך
 קיסיכתו שריק על hp' זגוגי גהקי שן ודשגר34כס
 )פעו) סייכ) מ6ר שמח גר4)כס ים415לסכי!

 גרול כי פי' וזהו *  ליון ייסכת וזהו * 3ק3הכ)
 כקרט גתנד) פיזריס )י סיס ע"י ר"ג קרוסכקרכך
 סרח פ" וזהו . יסר6) קדוח סגקר6 הכורךקרוסת
 גד'קיס 3ך סיהי' תר6ה )טיכחך לן3 6נסיס)ך

 )תור 3ך 'llrD סרס ר"3 * כגטן 6ר7 6פויתורו
DIJ)OS1כנען 6רן גקרחיס ופה והק)יפוח הגיגים 
  סלריך ע"ס  וכנון ונסמיוח ס(טל5%יות פאס6רן

 * הקרשה תחח )מכניעןהקרס

 יהגה ייסמך84ך
 י
 יס : 6רס בגי נווני כן ים

 ופסוקות סינ נו 61'ן גמור לדיקסהו6
 סגר6ס חסרונות כעינו תמיר מו65 ה61 ו6עפ*ככ))
 גפי ערמו ומכיח נד,) חסרו; כע) 0ה61 תמיר)ו

 5ריקיס ססס היות 5ריקיס כחיגת עור וים .ג"6
 )הס ויק )נמרי לרכס כ) עימס תקנו ס)66)6
 סהס"י )ט,כה ך' עמס ססג'הס ף") * חסן'טתעד'יז
 סחנו elh חסר סהו6 )1 גרסה סיס" זס כגכמכג'ם
 סו6 חלקה מטOf'h1 6 נכס) 6סר ג"כ הו6ולזה
 כ3 מתוקן 6'ן סעריין הקמח וירקה סיוכגעכדי
 יתירוח כפענוח )עלות מ6ד יתקוון ועי"זלרכו

 חסר 0ה61, כ133 מכרס ההסעי וזה יר"םכעכעתי
elhיוכיח כלסר )בע' הו' ססס כוונת כן סלעו 
 גר6ף מעסיהן נתקט )6 סעדיין כ"6 נפט עלמו6ת
 זכרוגס ע) עמס עיר חטרים 6ח נפניה' מזכי'1ס1'

 ולתקן הטיכ כחסוכ' )תזול ףת6נעו מעסיהםק)קו)
 )ך סלח וזס * כענור' on5D ומזרז'ן כר16ימטסיהם
otnlb: 6סר ה5ריקיס ס) הריכוריס הס לגריס 
 עמר ית' )פניו ועסיס דבור מכ) מ)6גיסגגר16
 ויתורו * כ6)ס דכליס מתקמר רהייט הנפיס )ךס)ח
 יזגיר ס6)ו סד'כוריס סע"י כנ") פי' כג'ק 6ר67ת
 כסס גקר6 סזס חט16 6ת דכוריך הסימע6'ע
 ס"ס כג*) פין יסרק) )כני טחן 6גי 6סר *כנען

 * כג") הכח" )סגי 6IDDט
 ס3", י84כשששך

 טן
,

 עולס מ)6ך ממט ננלDD 6'1סט65 י י3 ק
 וממתיק )שמוז וסספעות העליונים כשקמיתסטפעות
 חסו . לשוכחו )5ורכ1 הס דיטריו וגשרסדירס
 נקרץ nlnSIDS סס1)כי' הדיכוריס סייט )ךסלח
 וזסו ו)הג6חו )עוכש והם )מרחוק סה1)כיססי)יח
 6ח ויתולו ס6' * דכריס 3' מחפש) )הנלחךלך
 * כגען 6רן סנקר6 סריגים סמתקח ססס כנען6ר7
 סססעוח סייט יסרך) )כני טת; 6ני 6מלושר
 חסרך מסוך רכס'ע כזס סתפ)) ע"ס סמקהודול

 ה5דיקיס סס )יודעך סחסדיס ימסוך ססס"י ר*))יולעך
 * חירור )טון  6רס והזפ  פלטוו  יטפיס תשרסעייחויס

 ס6ן 5ריקים טוני כן ש דסגס חסדך משך יקמר15

-י
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 448אלימלךשלח נתם*ש8
 6סר פד כ5ח5חות נוסו 6ת ועיסר עלמו טסינףסו6
 הס תמיד כדכיקוח סחך וסוס פסעת סוס כו6ין
 ו(ס ו)תמתוגיס סעעמותלעיוכיס )כ) סססעותנורם
 5דיק וים ית' Sh )מסד 5ריכיס ססכ) מסייסגקר6
 ננת6מן ססו6 רק סננרות כג) מחוקן סיגוסעדיין
 ממסיך 6יכו ונס מןותיו )תקן חמיי יכולתו ככ)עלמו

 מסוך הסו . )עוס"( 5דקס רק )עוונטותסססעות
 ונורם כוכיקות ססו)ך ס5ריק כסייגו )יודעךחסוך
 onlh סייגו )כ )יסרי ולדקתך * סעו)מות )כ)חסדים

 ככ) נותוקגיס )סיותס )כס 6ת ומחקכיססמייסריס
 * וק") )עוס"1 סקס ופוע)יןממדות

 נפקוס מתגה סהננר ע"ס כויס3ח יאמרלשר
 וים 6יס לסיות ססתרל o~c)hספין

 )סייס 6יפכ6 16 כו' היטיס ט6ין כמקוס ס)"))דקוק
 )סק סו6 דהגוס מעגין 6ך * הגוס )סיועסטתד)
 5ריך העדיין פי' 6גחס )מון רסייגו סו6 לגוסכי

 מתוקן סטינו SD כעויננו 6נום ונסיות)סת6גמ
 )מתנכר וסריך 5ריק )ננררנת מניע "6גמדות
 וננת6גחיס ד' עוכרים רכים כסים וסוס סכורךכעכורת

 כנודרנת טסו6 )ס5דיק סו6 כק) 6ז קי5ויעכודתוע)
 ויותר יותר כננררנתו n1SDS ע)יוג' מעך טסו66יס
 קריך כעכוד' מת6מ5ין 6יגס כ"6 מפסועי כעת6כ)

 * )מררנ' 3כ6 נדו) ססתר)ות53ליק
 סטתד) כo~i)h 11 סטין כמקוס סתכ6 ס6מרזזהו

 סקכ"ס ה"מ כג") נדו) מסתדקות 5ריך ר")כוי
 רכיס טכסיס )סכסינ תר6' ר") 6כסי' )ך ט)מ)מטס
 סיתקגו ר") כגפן 6רן 6ת ויתורו . סכורםכענודת
 * ונרועי' פסקות מרות כסס יס6 ס)6 סידות6ת
 )יתן כק) יסי' עי"ז סי' יסרה) )גגי כותן 6ני6סר

 )ודרגות S(h סיוכ)ו ס5ייקיס מס )כ"ימתלות
 ססו6 ס5ריק סלים ר") 6מד 6ים * כק)נדונות
 ס5ויק ט5ריך פי' תטוחו 6כותיו )מעם *כלחוות
 ע5מס פסעו פנותיו מעמס 6ת ומסעפות )תקןנ"כ
 )סעפת ע)יוג' )ננדרנס מניעו 1)6 )עמדתונ"כ
 כ3 חסו ונכון כרצוי ע)יוגיס לעולמות מעסיסס6ת
 ולסערות )כם6 זריך מעסיס' כ) ר"ל כססגסיה
 סמסס ר") * ממרכל מטס 6ותס וים)מ *6ותס
 וסייגו (1 נמררנס כ"י 6ת וסכגיק סגסינלכע"ס

 וסתכודדות ססק' מסוה כמיכ' סיסיוססכגיסס
 עוכ' )עסות יקרץ) )כ) מסקר )סיות זריךסס5ליק
 ית' כענוותו כסתכוןדות )פיות זריך ונס 6' כ)עס
 * פטרן * נונ"6 סתכויוות מקוס ססו6 מדכרחסו
 ער ית' כמכורתו סכגיסס מכ"כ סייגו פ6ר רסוןסו6
 סיסס מו65 סכ) ע"ר פייד' ע) ונוסוכחיס* מסו6ריסטסיו
 כעס סיסס ע) סוכן ממרים סס מקרוסת )כ"6 גר6ססיו

 כ) ס6ין ת6ננר ס)6 סי' * סרס כ"י ר6סי6גטיס
olhכעס רק סו6 כן )6 6)1 )ננררנות )כ6 עכס 
 יכו)יס הכסיס כמדרנת סס 6סר 6ותס סי'הנטיס
 . יסרה) כגי ר6סי )סיותס גדולות )מדרנות)כ6
 נגנכ (ס ISD הכיסס ויסנור כו' מטס 6ותסויטף
 ע"נ מכמס )ננןרנת סיערו ורימוס טסוריכסר")

 סי' מסר 6ת וע)יתס יכריס )ממכיס סרו5'ספסרו
 סי5ס"ר פנס וכי5ס"ר כי5"ע י5ריס כמגי )סכורמתנאו
 S~rn מדרסו כמו ית' )ו יענוד כן פנס "ותותט13
 ע"ד סי5ס"ר ע) רננן וסר יוריך כסכי )כדךככ)

 סר תאתרו הסו : כסר 3סס נרמס )5ריקיסט6ננרו
 כר() )כוסו קסם סי5ס"ר סי' ממתכן כר()קם'

 כ) במתכת סמיה סקדוס' סתורם עס ר")היחתכו
 ו6ררכס נתנגו יגזל ססר סליחתך ככר()סקליסות
 סי6 ננס סקרן 6ת וי6יתס * סקרוסס תחתיכניעו
 וסנסמיות ס6ר5יות ע) )ססתכ) תרס ועיקרפי'

 סעס ו6ת * מס ו6גחכו כדכתי' סו6 גמסכעמס
 סרסם סו6 סח(ק מעולס 6ת חרצו סי' ע)י'סיוסנ
 ירפס )טורס ננמ' ר6ית6 * רכ 06 סו6ממעט
 הסריו מלוס פסס וכו' (כהי חליו כ6)ו סטו)סס6רס
 oh סייגו כו' סו6 סח(ק וגסו )כ"( כו'ממכריע
 סמפט ח)י)' רפים סס 06 6ו נעכורתומתמ(קיס

 כדי (כ6י כחליו )סמ(יקס 6תס וזריך רב obסו6
 מכרון עד וינוצו נגננ ויפלו ננהות )עמותטתר6ס
 )מתמכרות 1630 ען סנורה כע3וךת טסתנכרור"3

 נומעסיסס ))נווד ו5דיקיס מכריס ריכוקדסייגו
 כסמתחכריס מיד סי' המימן ומס *סקדומיס
 רננ( חס סס"6 מתנכרים מיד סס הוי ימדס5ריקיס
 וקטעות ננמ)וקת ומעוררים מענק יקירי כו'אמינון
 גככתס מגיס הכע ומגרון סכתוכ וצנור ס5דיקיסע)
 סעי"ו נדע' מדרנ' סו6 סתחכרות ונודרינותפי'
 סי' מלריס זוען )סגי ע)יוגות* נידות סמכתגכלס

 * ודו"ק מלריס זוען סכקר6 סק)יסות)סכגיפ
 6רן 6ת )תור ננסס on~hויסלח יייכמרשאשך

 * )כ )תת ים ו)כ6ורס : כו'כנען
 ויסלח נהמר ג"כ וכממס ויחורו )מון 6מרדסס"י
 ותקרכון ג6מר כססוכימן אכריס ופרקת כו' )תורכף
 * ויתורו יצמר 631 סיגם ולס ויחסרו כו' גס)חסכו'
 ככני מסו) כתורים כסר סמסגס )פרס כסקןיסוג")
 )גו סרס( י") כתוריס ססו) יונס ככני כסריונס
 סכורה כעכוןת כו גלך 6סר סקרוסיס כדכריוסתג6
 היגס יוכס מס )יוגס גמט)ו )מס כנמי ן6ית6י"ת

 ממסיסים 6ין יסר36 כך (ונס כת התמחלסת
 כן כי תמיד י"ת Sb'1 מרוכקיס ססס וסויגו6)סיסס
 יתעלס כסכורך זכוק טיסה )6דס ופיקר רצויסו6
 ר"ל ג6מרו 6חר נדיכור וטננור וכור חסו יסמיק1)6

דט%ר
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ער 448שלימלךשלח נתם*ש8
 ויכור כו' סטמר טכ6מר כ"מ )"ת מ5ות סו6דסמור
 3"מ וסס"ס נו"פ רמ"ח סע) וסיינו טסס מ5ות610
 סיסיו סי' 6מד דיכור כסכי) 636 )יסר36 ג6ננר)6

 וס5ריק ודכיקות* ננגור כ"חיות ויכור 3רכריכו3יס
 וכוק ססו6 ע"ם יתס נקר6 י"ת כסנור6 סרכוק0זס
 מ)סכי תרטיסס יוגס ויכרח חסוסג6מר ככ"5 כיוגסנו
 יונס נקרי ז0 וע"ס כ6מת נסס"י דנוק 0י' ססו6ד'

 סכרמ 3ומר סרעת ע) עו)ס 6יך קסס ו)כהורס :6מיתי
 וסמי וסמיס כו' ס6רן כ) מ65 6סר סס"ימ3פני
 עכירס )עסות ס" סכווכר;ו hSh : 6ותו יכ)כ)ו )6סנויס
 )סמיס כווגתו סי60 רק )טננס עכירס דנרו)'3טמס
 כיגוס c:hS'  סללו5ס )וננר נעיניו קסס ססי' סי'וכחגתו
 יסרSD (6 קטרונ ח)י)ס יסי' מעווגותיסס יטוכוס6ס

 נגיר תסוכס )קכ) ע)ו)יס סס ו"ומות כנמ'כד6ית6
 ס)יכות כטיררות ו)טרור ע5מו )ססריי רו5ס ס"3זס
 15 יכ6 63 3מען מסדכיקות ע5נוו סיססוק ככדייס

 ע"י סי' סככו6ס קכ)ת עיקר כי 610תסככו6ס
 טסו6 מ6ד ע)יוגס כמררנס 5ויק ים וסגססוכיקות
 כדכריס קגגדכר ו6ף טייד6 סוס יסרידו 631 חמידדכוק
 6כ) גגדכקותו כססק ססו6 6יס )עיכי וכר6סנסמייס
 כסס מכוין סו6 סרכריס כ6י3ו נס hSb כן 6יכוכ6מת
 טסוה מחמת תור כסס גקר6 ס5דיק ווס * ע3יוגסכווכס
 כסמע סתור וקע ע"ט כעעס וסנוח0 סספעסמססיע
 כרכריו סתג6 סרגמ וזסו : וטממס טירס 3טון 'hlonכ6ר5לו
 סכסר מס 0ניו3יס ס5ייקיס 0ס כתוריס כסרסקרוסיס
 כרכריס qh )דכר )סענניס רסות )סס טיט רסייגו)סס

 סקטכיס ס5ויקיס סס יוכס כככי ססו) כג"):סנסמייס
 נגוכיקותס יפסיקו 3נ3 נוטורדיס )סיותס 6יזרסותס)סס
 כקטכות ע5מו )סחזיק 5ריכיס סס ר"3 * כקעניסכסר

 6ין גמעסיסס ס0נדו)יס גתוריס ססו3 נרו3סוסכגעם
 )סיות 5ריכיס 3ספמיס כי כקטגות תמיד nYOSרט6יס
 6סר 6)קיס סמכמת 6ותס יורס 6טר כסיננך)וק
 : ידיסס ע) 5עו)ס וכרכס רכ ססע )סססיענקרכס
 סמהס גקר6 5יסוכ וטכ~ס סכזס ס5יסוכחחי3ח

 כסתח)ס סי' תמי)ת וסייגו סגיו 5סכו מ)סוןוסתס6רות
 כרכיקות ע5מו )רכק סמתמי) ס5דיק 6ותו סןכעכורס
 * טוכס וסססעס סעו)ס 6יזס ספוע3 ס5דיקוסן
oh6ונוס כ,ס 3ו )סגונע וטננמס סניי 6י,ס )ו ינ 
 6רן 6ת ויתורו כף ס3ת 0קנ"ס ט6מר ווס *ססו)
 כווכת וסי' כסרס"י סיו כטריס טעס ך16תסכגען
 )רורות תקג0 נקדוסתס ג6"י סס טיתקלוסס"י
 6נגר לכן * קרוסתס ע"י וסממות סססעסו3נרוס
 כווכת ונס כג") סמטסיע )ס5דיק רנמ סג")ויתורו
 סכוונ' )וס נ"כ ס6רן 6ת )תור סטי)מס סי'מסס
 מרגוע וחמ65 סיטכ ותדקרק )דולות סטסעס)תקן

 *)גססך

 ססל 6ת וע)יתס ככנכ !ס ע0046%רי*שנמר4
 03 גוכ) יכו3 כי עד ס6לן 6תור6יתס

 יס" ע*ס רנעו טמסס 6סטר 6יך מ6ד תמוסו)כ6ורי
 ותקרכק נכי ס)6 6ררכס מרנ)יס 3ט)ומ ור5וכומס5ו
'Sb'סו5רך וומק סמממת סרט"י 6כסיס נס)מס כו 
)ט)ו"

SD טעטס כיק קסס 61"כ ע'ם כו)ס 36יו סכ6ו 
 ס6רן כסתרת כ*כ סרנס 3מס ור5ון חסן כ63זס

 וססירות ס6רן ו6יך סעס 6יך יסס טיעיעו )סס3וגור
 * ר5וגס 3ססיק כדי רק סתס 6ותס 3ס)ומ )ו סי'מוטנ
 3מען )טוכי סכ) סי' ע*ס רכיכו מסס כווכת כיוכר6'
 ס6רן רכת יו5י6ו bSn כ)סונס ממעו6 6ותסמכוע
 סמסי) ער 6ומס מסי) סקכ"ס ס6ין ירוע רסכס *רעס
 5כ6 ע) סי יסקוד כרכתיכ SDDS' ס)ס סטרתח)ס
 ססר טמסי3 וכטן * 6רמס מ)כי ע) וסדר כו'ננרוס
D~tb'1 סי6 סרי מזקס ערין ס60וננSh) '3ככר גסו 
 וזס * מכטס 6כד כי )ססען מס ע) )ס סהיןכיון
 3ססי) סכסריס כסעו3ותיו )פעו) ס5ריק ס6וסיכע
 ו)!ס כוס)ת* ג'כ סי6 נגמי)6 3מע)' 6ומ' ס3ססר
 סוה ננכ ככנכ 01 וע)ו מרכע"0 3סס 6נגרסכווג'
 )סס 6מר 3זס ידריס )סמכיס סרו5' כי חכעימררנת
 ע5מכס )סע)ות 6תס 5ריכיס ס6רן 6ת )רנ3כסתר5ו

 כ6סר מ)י)' 3עעות תכו6ו ט63 כרי ע)ימ' סמכמ'36
 כ6כרסס מ5ינו כי ססר 6ח וע)יתס * 3קמן 6י"סכסרס
o~Dbססריס 6חר ע3 )עי' וסע3סו סס"י 3ו ס6ער 
 כרכרי 6' כיון עור )ספג*ד תר6' : 36יך 6ומר6סר

 כש סריס גקר6יס ע)יוגיס סעו)מות כיסססוק
 סשר" סר כגנר מכוון ס3מטי סמור" סרסג6מר
~SDnia;3מט' 0י6 וסדונמ6 )מע3' סו6 וסעיקר : 
 כעעמות לדכק 16 כ"ס סנור6 36 ע5עו סמרכקוס6רס

 3מטי סכינ' ירדס 63 מעו)ס מ5יפ כי0ע3יוניס
 )יסר36 )סס עמיו גכי6יס סכמ' מ5יגו ו0רימעטרי
 ע*כ 6)6 3ננע' סטכיכי ט6ין כיון וס ס"וגגסיכן
 סור, סו6 כסם"י ע5מו סמיכק סס5ריק כתככוכ6סר

 סו6 ורומו וגססו ע)יוגיס כעו)מות סקרוס'כנגמטכתו
 עעו מרכר סקכ"ס וסס טס סי6 ססממטנ' כיוןסס

 ססריס 6מר ע) כוי וסע3סו סי' חסו עפו סכיכתוומסרס
 3ך מתנ5 6כי 6סר ססריס 6ותס סירוסו 6)יך 6ומר6סר
 סעעס כ6ותו סס סע)יוכיס סעו3נגות ססס עמךומרכר
 מסס ס6מר ככ6ן 0סי' נ"כ סו6 חס (SID' 6ותוסע3'

 ס6רן )רנ) כסתר5ו ר"3 ססר 6ת וע3יתס)יסר6)
 כדי ע3יוגיס 3עו)מות ע5מכס 3סע)ות 6תס5ריכיס
 מ)וטיס 16 מ,קיס סס 06 ט)מע)' סטריס 6תסתר6ו
 ור6יתס 6מר ו)וס כו)עי) ע)יוכיס עו)מות כקר7016
 יסי' )טון ככם) סרסס סו6 סמוק סי6 מס ס6רן6ת
 )מען )סס כם) סכיון 3,ס 6ך . )6 06 סו6 סמ!ק )ונורוי

 כי כזס 3כן יסינו hSn מזקיס ססס סיר6ו))מוס
יט)יס

----- . - ---- - - - - - -  
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%448לימלךשיחנשם84
 מטל )ספי) דס"ט מרפס סיס" סדכל (PD!יטפיס
 : כנפ1)יס סם סרי מסר סיפי)ו וכיון tsunק)
 חפתנו כ4מר מלפס ס61 חזק 6ס פי' סו6 מחזקתהו

 ספ" נ'כ : לב 06 סו6 ממעט * סרפסם'ס"
 וכן מעט קיסי' )פעו) 6תס יכו)יס רג סו6 6סכך
 כ' לזס יריך 61'כ כו' ססמגס כתכנו כלסרכטס

 גקססיג כ)כ 6מר s~fst * )מטס זלף )מעלס 6'פע1)1ת
 פי' לס סכל יכו) כי גע)ס עלס )0ון ככפל)מרג4ס
 0)מע)ס סקייס לספי) לפעל יכו)יס 6ט ספעי)הןסגי
 כעס נתיגע כמו סו6 )ס טכ) יכו) כי מטס501

 ויסולע כ)כ כי כוס )פעול יכולתי ככר כיכלואר
nnhsעלס )סס 6מר 1)זס כ)) טש 1)6 כך עסו 
 קמרו עמו ע)1 06ר וס6גמיס 16תס' ףוסטגע)ס
 יכו) סכית סכע) 6ין ככיכול קלמרו דערכיןננמיך למרס ממט 610 חזק ס D15DS % ODO טכ))6

 כליו לסו5'6 זס מס )פרק ונר' * ממס כליו5סו5י6
 * ממס )ה51י6ס 50ריך סס סגיח כליס 6יזסוכי

 סרסם ס) וסע)י' סטת % מלגס לפר;ונקדים
 ויחויר כו' )כטח מכית )כע) סע5" כע) 16מלסגפך
 06ריכס כ4ס מכף סוף 6' מסנס ושד * יריקותיו)1

 סמסכס וץ כטסרס 1י65תס בטומ6ס סככנסתסכליס
 סמסגס כפי' מכוין מיותר וסגר' * כ)) פי' כליטשעס
 סס 1ס16רוח וכליס 16רות סים ירות ר כך610.
 סע%ס נזם )מטס סס וסכלים עליורס כעולמות)מעל'
  נק)יפס סגפם גילולי' סרפ"ח  לסולים גוי ,ס 0"%מרי
 )סע)זת וסמ15' סחורם כוונת ועיקר * )י"חכידוע
 ס16רות 6ל נ"כ יניש 0סס עד ו)כררס סגפ15סגע51ין
 ורוח כממצג כמפיס )כעס 6ח*כ נם6מס ססוסג)"
 ושרן )ס' סמים מלמיס נסופק %1 * ז6תשן סברס ע13דת פיקר וזס * מ"ת רס*ח מרחפת%קים

 סססמיס כמעם כך ר*ש' כ"כ סו6 6דס)כגי
 כ"ס סכורך כתו וסכלים )מע3' סס %ורוחססס
 סכ)יס כ16תן סיס ר*סגימעת יעף מסט )נ*6למטס

 * )מטס ים6רו וסמ%וגיס)מעף
 מח גל סוס וסעו)ס לכן6- גתן וסקרןרעץ

 ייפסל 9' תש ע)" % ססוססמיס
 וס6דס כיס סלולך ם) סייט הגיס ס) ורוע)"סנש
 phw הסס וסטת 4 סטרך ם) o~no סייסהספל"
 יכייס פסס )מ% כמים סיט עגפ)1 סיס ;)סי6
 ס) 610 וסכוי מהמעין סקורך גי54י ניגסמיק
 ;י*קכ*ס פ" שטת )געס*כ סע)" גע) ימרמעס
gD~DVhS DU~S 4סעסומס כפשייה שע 
 מ %ס 6% סכ)ש כ15גן ים רידויסגי44
 ים) 6ש%וס

 )פשי
 ט צעקנן טס נו%  ריר

 פל סנים % ספ)" כע3 הרד * k$ ow~hש6
 כפלש סקנסס 5רז כסט) ~WO ומנס103ט

 )מסע כניוח עמס ססמגן יהדס 31זס 4onnsרר
 כ"ס 6*ם סbSO 61 למטס יורד סקכ"ס מס ע"יכי פ" ttntfits1 )1 מחזיר ונמס"כ * סגע51" שחן))קט
 מדותץ כי מרותיו %ד 6)6 ודמיון ת6ר בו 6יןוכ"מ
 וכל ומת"ת וסנטרס סנרו)' וסם סע1)ס נזסגתג)1
 l'nth'Y 016ן )ו )סחור uh 5ריכין וזס . 0ל1סמדות
 דר סו6 קע*י ממדותפי'

~StD) 
 6נחט וסריגן סוס

 ונננורס ננדו)ס וסייט כמרותיו שיו לקנח)סורות
 ס6ט דסייט עילותיו סחזרח גקר6 וזס *וכת"ת
 S~hN סמדות כלזתן ותקכש0 ססירוח שיומחורין
 כיס כשריכס : וכליס סמסגס פי' וזמו : 6)יגווירר
 סברס כי ערס סיחם ג"כ ס6רס nlht~s כיכו'
 סכ) קוס 4 6ה ומתחי)ס עומ6ס ממקוםטלר

 גריך וסברס סכרי ה61 וסנוף ס16ל סי6וסלאמס
 ויערס גורס מחומר מן סיע0' עד כ"כ עלמו)זכך
 * וסורסס מח5כס מקוס סע)יון )16ל )מערסס16ר
 כטורד סנכגסחס כ4ס כשריכס ממסג' 6מר'ובס
 כסמשגט' במ"כ כעסרס 1י65תס עומ6ס מקיםרסייט
 סמלנ% קמרו וזס * 3טסלס asbSr סס6ותס
 ספעו)ופ סם )פכמ) יכולי! ס6ט 16מר 6תס)כ)נ
 דס%ט סעס % )עקות גוכ) )6 כג*) ולמטס)מעלס
 ph ו)סכרעס )עקות 6)יסס 6פ" תחתוגסמדרינס
 ככיכו) ממט סו6 נהק כי )מעלס מכיס יכ51"6ג1
"Dhסכ4ס סס מסס כליי )ש64 יכו) 6יט סק3"ס 
 נטלמו סקנ"ס  ו4הך סקדו;0 סט44 עם סספיס

 6יט סו6 6פ" כניל נעס*ג סנקר6 וס61לשפלותן
 נט חק onhn ot~nth 6% 06 כש )6יסייט וכלב וישסע מ6ד חזוןס סס גי ow )סעיוחניט)

 4ש ~נהג 1"~נ[
 טה% י מן SDS ש 1SD 6"י'בררך

 סר נמר6 ססי5ס*ל ףווע יוהבלסתמם
 וס6דס כסר )ריס נרמס )5ריגךס כנמרץכמלם
 )תנם קריך %רס כי יקרים כשי סטרך )ע"דקריך
 סכנצכ כתחקר wh יטיס נ*כ פסעס*ר עדפ5ש
 דןכשום

 6מר ו4ס 6חו o'Sps נויכם גס Ph דלי
 6) שמכס חע4 9' כגנב זס מ4 )ט%)מפס

 נסג סע4 ם" מסר 6ת ש)שס שיונססחכעס
 מתק סי6 מס סקלן 6ח ור4מס סר סגקר6סעס"ר
 3מירינס ממדמנ' סש)ס ע%הק פ" כו' סרפסט6
 שפסוק שע סטר 6) גח) כדמיות חמי610

 5פש) הטל לוט %א מכ"ג כמחסכש p),DD 610כדניגצח
 כ*6 נהני נקט) ם4 סדניהףס לסטתיפריס שהק 4הך 041 * סש)ס מס כ)) &~U גי '%ס5לס

4888סוסם תיפשי
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 עה 448 אלימלך שלח מם*8
 %5 כגוף פליסס ostn~ 55DP~S קשתייש:

 ' הידיק ע) מוט)יס כולס ססספות ם% 16כממון
 סנוגיח כמס נדחס מקס טס סטיק שסם)גמ65
 ה61 011 * כך ה61 הנורץ ר5ון כי הרכיקותלפעמים
 כמרריגס כסחהיו פ" הי6 מס סירן 6ח ור6יחסמ"
 מס לר16ת 6תס 5ריכיס עמגס ק)יס ססעה'ר%

 רכריס כי גרתן רג 06 הי6 המפט * 5ריכסוסקרן
 סימרו ומזוגי חיי כס הסס1%

 hncr3 )16 כנמרני
 ע*ק מ% סגקר6 שלס סיס דסייט ' כמזק 6%כו'

 )המסיך כריך וס5ריק הקמשת כ) מקסמטזליס
 החזק בגי גגנד רכ 06 סי6 סחפט וזס מסס%חס

 מדגי* כעד רוס oh ססמגס 3וי כנגרסלמס
 לח"כ בריך טס6דס נענ זס 1SD י84בשש%ך

 ולשם ית' ונדולדל Sh רוממותתמים
 לכלום נחסכ ס)6 6יך 6יס מל מסלתו פל נ*כפיניו
 סחכמף סי6 כגגכ זס פלו ח'ס : ספגווס כיקר %ט

t~1,SD(מממות וסין וכלדמי Sh * סקרן 6ח ור6יחס 
 מחסנין סתריו כץ גמדרמ מחסיו D~th ס" סי6מס
 6תס 5רוכץ זס נס . וכדכיקוחו 6ל נרוממ1ת.תמיך
 * כלוס ס6יט 6ז וסגסמעם ס6ר5יוח 6תלרקום
 סברן מן סכ6 סברס סו6 סקרן 6ת ור6יתס1ח1

 * וקבל כלוס סייט %ך 610מס

84י
 נגמ' ד6י% פד" מסר 06 1פלית0 י84כשש

 ולמר סר ל3סמ"ק קר6ד36רסס
 רם? מזה סרס סקרנו ט5חק 1)6 כף כ6כרהסל6
 סיחקט מסס להם 6מר לכך סיחיט מקדסיח 3'פ5
 יחרר סל6 סקתויס 3מפסקס 5ינרש ססר6ם

 וק*)*)שלס
 וסיס גרפס * לקמר דגרת ט' ג6 ינד)ן,1תךץ
 לכר61י0 לסטיכ עולמו 6ת כר6 ר*מי"ם --
 גילו ילבן נדון לסכל יזט יחף 6 פטדתססערי
 פצי ס6ח'כ נכדי סבריות nD~S קרעםגי1515ת
 סקרוס' גי1515ת כיד )יפול סוכדף 6רסקל חט6ויחר הרפס פרוכות יזכו הגי1515ת )עויות היקנחפטדתס

 כסגי יתן )ו לפסוד ס%ס עליך hpn) Otstפרן
 )ר16ת 610 ירץ * ויר6ס 6הכס מסמדרישת
 מסנר ט6 ועיא סמוס*ז לטפלות תמירויססתכל

 Sb רוממות לירי hJS ויוכל סגייעו' סל סכ)יסכח
 )מפל' סג*ק מפלס 610 ופיט ' מנס %לססי6
 יסרך) 6ת לסגיך סמק טונת ס" חסולמעל'
 )סע)1ת יותר כח 610 מס כי מקדומן)6רן
 ל6נרסס 6מר סס" וסנס ' תניס 3ך%ח ייסק" קרמי סמרנ)יס ייקח טוגת ט' תסרא?ק*
 טן רגלך כף תדרוך 6מר מיס כל ש4ס6רט

 סרם4מן ננךופתך נס סדניך י6תס סף*גאל

nhto%לסס קל' מיסך לזרעך תם Ynh ס%ס( 
 לח"כ קל 610 נקדוס' סכרסס כנר כל כיסמ"ק
 סמרנ)יס קילוח ס" הזקת ו)גוול . המועל 6))הו5י6
 לסייס יפתו פסס נכדי סיו כסריס סעיסכ16הר
 הניקנס )כ%י6 הימרקי לח"כ ק) ויה" 63*יכקחתן
 חכמן סהו6 נננכ זס פ)1 )הס 6מרולכן

 6ם ור6יתס * הג"ק דסייט הסר 6ק וכליחס 'לפי) כדם"
Pho6% רצ*ל ד)6 לרקרק ים 51כ16לן כו' סחזק 
 * וסיפוס סדרר hS s:si 1ת1 חזקים רוס 06ול6יתס
 ממשת סייט סחזק ור6יתס כב") 610 סכווג'6ר
 מדרינו0 גן סע*י סקלן 0פל1ת wto סיפם ט'56
 לסכל נדול כח קריך )1ס 6ך סג"ק להפקיח מכח6)1

 ססמתםל) כמפריס hwh1 פ*ד סג*ק לסעלו0סכ)יס
 מן קו) יזהו * סמכדי) ממסך כר4ז מסכל הו6נכח

 sp 41 ססעש ה ידי פל פ" כסור ס' קולנכח*

 כסדר ד' קו) ה61 גן למוריקן סתזכו תפטורככח
 פ*ס רהיט ovn קסתש) Sh * 1011 רוממותסו6
 מ6ד קלקלו המרגלים רסגס כח נ6 ינד)ופחס

 5ר0 כ6יזס סס כסיסר6ל גך ס61 וסררך *כהעוכס
 סיסועfh 0' 5רחס נפת לנחס מיסיפ 1הס4. .לאל
 מככתחילס צוחר יותר הטכפ כדרך מל6 נרסססי6
 קק)ק6 לי פתם פין ופתס ממס מתפלל06

 כעת מוחס תגס מלכיס כלחמיך ו6תססמרג)יס
 כוט ינד) סלא לספ06 %ורך סכת סינר) *5רחס
hSnר"ל )6מר דנרס כער דסייט סטכפ כדרך 
 ערם כיקר תסו 6רר**ר סחע6 קודם מס"כש

 יימין עיי 6"י" לי" סי"ס פקי %ייעבד * וסכן )6מרדייין6
 דס%ט מדידי" נווני כן ים דסגס ט'לחלי

 מגש ומוכרתך פרוס" לסיות תשכרחיס רה"י"ט
 ממורנח0 כרפק )סיוח יוכל משלס כין יסיו ניחסלט

 סש)0 כץ ממשרכים 5ויקיס וים * להססנכוגס
 61דרכס ממדלנחו טס) קיט 61מפ4כ פמססומרכריס

 מרכי הפי' קסמעתי ע"ר * )מוטכ מחזיריםסו6
 רק"ק 3פר דוכ מ' המטם הקרום סנ16ן סרגומירי
 מעולס קורס 3סר מסריח 1)6 כג"פ נממשר116ני
 6יט נמור טיק םה61 קרוס כסר hlon מיופ"

 ומרכר פמסס מפורכ גסס61 6ף. מעולסמסריח
 ס"ס שחרת ריח היתה מקכ כ)כ ועכרי חסו .פמ6
qhפמהס סריגם )*DDh 661ורנ0 ממדרינתו גפי ל 

 ' וק"ל )גמרי 6חרזימ)6
 htsn 6ט 6סר ס%ן 6ל כנ61כסךןףןץ

 שעכס 6רן סיס ירשיוח ממס6סכס
 סינף פר 0חחהונ' שרן פ5ש לקדם %"ךוסלמס
 סקנסס 16 כך פ5ש וכשמקום סםליונ' ' 6רןלמדרנם
 מפלס ספ)יול שממיס מ% )מפל' לכ6מטיש

18עלס
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 448איימלךשלה נועםו*8
 מלמטס פגמו מקרס 6רס חס * קן 6ין עדומעלס
 מקד0ין מעט עלמו מקדס 6דס * למעל' 16תומקרטק
 פי' * סקרן 6ן תכ161 כי ם6מר וזפ * הרכס*תו

 JSDDS ממס 6תכס מכיך 6גי 6סר 6זי *סעישגס 60רן Sb )כ6 סנף'ו0יס כמעסיכםכסתפע)ו
 * וק"ל וחכליח6*ם

 ס6דס ם" * כון חלס סקרן מלחס63כ)כסקיץ
 לסתנסנ צריך S~ts כו טדכרט סזסשקיק

 1כיו65 וסש' 63כי4 נתמשס גרנליס גיעסוקס6ף
 Sb סכל קיכי6 )ס' חרומס ממט סירים ילעסט

 . גו' תרימו חלס ט' עריכצחיכס מר6סית *הקרוס'
 סכפס ננון SD מ6ר מחמיר פקדות סיפסרסיות
 )פי רשית סגק' 610 0סת'ח וידוע * סכרתכליף לפעם" מותר )י' קמלתח 6ורית' 6טר סת'חרק

 רמז 610 והעיסס * לרטית נקרצות סטמהתורס
 . כי651 16 גכטם ס0פל1ת ס"ס סחמ51יןלד3כיס
 מדכריס ס6ט % כמדרנ' כמחסיו סכשכ ע6מרתסו
 נ"כ מספל" סרכריס ש' ערינצתיגס תכ161 16כו
 * עריכעשכס ר6סית תו * ר6קיח הכנקלת סקחס'6ל
 תמיד יhSn "0 מ6ו תסמרו פי' * חרישחלס

 ט 6חס מוחריס תסגרו ל StSn' מכפם56)יכס
 כמכרח )פעם" כך ממ"מ 6ן סיoSn 6 כש רקחמס
 תרימו וכזס ססס קידום 16 מ15ס דגר (ot'hניול
ן ט, 7"7מ 1" ע..ט,4  "!ה י ן 

 מפגיו SD דכא ככר SSO, סכתוכיס כי16ר 6Shח'כ
 למעך כקרוסש תמיר שלס כסס61 שהיק גי1ה61
 סמתיע כצדקתו מרס 6ז 6' רנע מפסק גסילמע)'
 )ס6ר קפיצו )סחפים לסס*6 כמ ו6ק סק)יססכח

 לפין מדלנכצ הלריק כמשזנ גפח)עס 6כ)נן6:
 )התנכר כקיק וגרפס סכע*ך נתנכר 16 6ןרנע

 עות 6סר לתקן לוס ומתקנס *' וחריט YSn'ו)סחסי6
 6ת סיטכ ולררות תחקור גרכיקותו מ6ך)מתנכר
 כחס Pnol )מעל' לעלות עלמו ויחרר עמס6סר

 )מעלס יותר ג6 סו6 16 כך וכמעומס *כמקרס
 גזם נרו) וכר כקווסתו פע) גף קזוס ס"מ6קר
 6ת ויעכר וזהו : לי"ח כידוע יכ*ק סגתן סי6והקרותן
 סרמחס כקרוסס תמיר ס" 5100 פ" ינתקפעכר
 ק5ת ומניח סמררכן 16תס עכר ש*6 : ישקכת"

 סכע*ו מ65 פ" : עמו 6יס 364ק סנדול'מדרנתו
 כך ססחר ע15ת עד מלחמס 6יס כמו סגתחזק6100
 עלזת וחזר לניט יעקב סע)ס עד כח סכע*ר כירס"

 תסו )1 קירע 6סר מ5 ודרם וחקר סעייולמדינת
 פית 6טט יעקב כ6 י6ז * ודריכן חק?ר' צפוןסקחר
 שר6ל סמו 5סקר6 3מדיגס ש6 נו1)' יחר)מוהנ'
 גנ6 ועמס * טן קמם ט קומר סנפם גש ששסר

 יתר מספת ע) וגרקרק * )פגים 6סר סכי16ר6)
 נסנור סל6 כי קורך ))6 נמינל יסר6ל גגיףסץ
 טעס טופ )תת גר' 6ך * כמדכר שיו ג"פונהגה
 ע"ס רכעו 0מסס )סיות כמרגל מיוחס ע)נקמת
 לזם סטכם מן )מעלס מ6ך ער גרו) כמורנתוס"
 מחסכתו כי כקרן כצל ס" hSn 6)קיס 6יסגקר'
 יכו) ס" ל6 ו)זס וקסור'. דכוקס )מעל'חמיך
 ס" כי סטנע ררך ע"פ )יסרך) פרגס')סמליך
 זמע. )6 "רן נמרנר' גהנס ו)זס סענע מןלמע)'
 מזון למס לסמ0יך יכו) ויסי' ר4עכע מן לסו5י6סכרי

 סקדוס מן לס0 וסמליך ועמס ופע) ססכעבלדרך
 גזוגח 9p'DD מא )ט סיו65 גמ65 *36יריס

 )סיות קריך ול"י * סטכם מן לסו5י6ס ס"מלס
 נסגר דכר סו6 גי נ*כ 0פדכר מן גנט)o~s ים" )רכיקוח יכניפו לoh 6 כמרכר 6ף כיכרכיקוח
 תמיר ממיכר דור סיו וכקמת סק)יפ' מקוסכמרכת
 ספ'6 6)6 * כידוע תכלית כלי נרכיקותסעו)יס
 פי' כמיכר וסע דכקוחס מעט מסרחו לססקירע
 גמרכר כ"י ויהיו 1011 * כמדגר סיותס סףיתסמסע
 וגעתם הס"ס כח הכנכר רכוס מ165 גי : 6יסוימ65י
 פ" ע5יס מקוש * עליהם )מתנכר כליססכע*ר
 06 מהימס גמורנחו תמיד )סיות צריך סס6רס)פי
 )סיפך חלילם 06 16 * כסכימות יס" טוכ יס"6קר
 תכונס סרסור לו יכ6 וכנא ספ) 6100 ג6מנסידפ
 וסתוידס 0061 סחע6 כהרע שגויעתו עצ יס"ט

 ג5עיס וע"ז * ורפ כעוב משרכ יס" hSnאעיקר
 פ" ממט ת6ג) )6 ורע טוכ סדעת מעןרוס"ר
 hno פ" טיס מקוסם חסו * שמת תמידטת)ך
 להם ))קש פ" עריס )סס ולקוקס (~ohttnסכע4ר
 כקהי סחעי6ס למען ורע טוב סמעורכקדכריס
 ע) )רמת לג" לטון ע5ש כתיכ ו"ס ח)י)סססכ
 * מרע ומן סטונ מן ע5י' מסט סמעולניןדגר"
 הקיבוס Sh שמס חום ש' ט' ממס 6) 16ת1ויכילו
 מן Sb סונריס ויכי6י כוס )סס ס6ירפגסר6ו

 נדור דויק יע סרי חט6ט גי 6ף )ומרכעעגתס
 Sht 5ף לנע לפין דכקוש עחכ whn מססכמו
 כללם ס" סעדם כ) 61) * יס לסרן ונס פ"יסרן
 נמ65 גפירודס סלמתן 6ף טוכיס תמיד ססיסרק)
 ער עוכ" סס סכ1ל)ת 6כל סחוטכם 6דס כר6תס
 יסתם סלם ס5ריקיס זכות )ט יעמד ולזפלמקד
 קדוקיס וגרי" עוד סחטי6ט )כנסי סקייפשכח

 * לטסטרגעכודתיך

 נין תעסו יי6 מסטרכני
 oySh כף מסס 6) ף יפי 6עי

 ספרסס שף עז )דורותיגס וס)6ס כו' מססכיד
 )שה ש6' 6ך * מא ש לשטם כסיטי סדקחקיםרט
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 10ך כטכסו מטינ ס6רס ססגס מרסון סו6ותמנו
 כמכמתינו ססגתיגו סיסי' 6יך מ)ננרכו וסכתוכ רכר6יזס

 ס13ר' ירקת למיתת )ססינ רק - סקרוט'וכתורתיגו
 כי . כ1 3סתגס6ות .ממיקס סטנתיגו יסי' 61)כ"ס
 עמו )גו ומסיו כסוכתו סספיע כרמציו סטוכפסס
 6ופגיו ע) לכר וכר )מסכי) ודעת כינס חכננסמקרוס
 כ) כטכסו סיסינ נכ"6 עכעיות סי6 ססטנסוענין
 סמ5י6ו כעת כקלס סכורך סטכיע כן טיפוסמס
 כתורס מן סיעסוק L1D נכ)סיסינ

 וסי
 וכננסות כיר6'

 )(כך סרו5ס ס5ויק וס6דס * מכמות וכם6רומס"ט
 ננחסכת ננגימ סו6 ית"ס ככורה )וכקס ו)סע)ותסכפסו

 -יננוןו ומעטיו כמחסכתו סב) ופוסק 1תעגוניוסעוס"1
 כמסג' סכורך עכרות 6נניתת )ססינ כויכווגתוסכ)
 ד' מלוח ולעטות ופסולת סינ מכ) סס)ימ(וירה"

 נוסי Sh סמ5ו' s~no רכר כ6סר נדו)נסתלסכות
 נ"כ תורתו )גו וגתן סו6 6כ)י 6ט כי ס6סמתוך
 סת)סכת נחס מהוותיו עסות גומר )מען ס6סמתוך
 סתורם )עסות כקמת רי עכורת סו6 וכן נרו)ומסק
 וכמו . ים סכסכת כ6ס סנכור' ננסי כגתיגת'וסמ5וס
 נדוק ו6סכס יר6' כסת)סכו' סנכור' מסי מפססקכ)
 סמס' 6ל' * לגו5ותיגו כמוסו געס' ט6גחגו מיוסרכן

 ננמס' קכ)גו ו6גחגו כככורו סקכ"ס נגסי סמערכע"ס
 כמסר ססי6 כ6ט הציגו )ונר מס' יכו) סי' )6כוודויי
 )עסות מועל עכ"פ עגילו ו6"כ סנכור' מסימסע
 6וסן עור ים וכן סמיה כסוסן מסס כנסי סקכ)גוכננו
 5וס 6סר מ5וס 6ותס דופס היגו וסייגו מזםסק3
 )עסות' ננמויכין סיו נוך6י ססי6 נעת 'nltDSמסס
 סקר 6סר 6כ3 * תכון טוכ סיורר ככ) 5וסכ6סר
 אפסר סים )6 כודאי הטריו סכ6יס )צורות )עסותנוטס

 ס5יוי כסער ססי' ססי6 סיר6' ס6ס כלכס)סככיס
 ~nlnDS 'hy' 5ריך עכ"פ ו6עפ"כ עצמו ,ננססמפי
 סיר6' ומעיקר ססנתו )סי o~h כ3 נדו)'ו6סכ'
 וכי חסו . סכורה העוודת ססנותיגו כ3 סי0י'מהדס
 1)6 6ך כג") סטכע כפי סטנם 3כס טיסי' סג")תסגו
 : מסס 6) ד' רכר 6טר סקס סמלות כ) 6תתעסו
 וסת)סנות כ6סכ' סלת נמרריני סנו5וס תעסו ט)6כאומר
 סי' D("D 636 (1 ו)6 * מסס 6) ס' דכר 65סר6ם
 מס0 כיד ח)יכס ס' דגר כ6טר כמרריג' )עסות)כס
 סיסי' כסקרי כצתי טוס מסס ע"י הטמעתםפי'

 0דיכור סי' לסר 11 נמורינ' )יטרף) נוטס ס)סדכור
 (ס כגיוסן תעסו rh D")D~ : מסס Sb ס' מסיסי65
 ר") )רורותיכס וס)6ס ס' 5וס 6טר סיום מןרסייגו
 ססנותיכס כסי ונננמותיכס מחםכותיכס כ3 תכניסועכ"ס
 כו')דורותיכס ס' 015 לסר כמירינ'61ת: יכולתכםככ3
 ו)קכ) )ם6וכ תראו עכ"ם ס" ס-וס מן יאמר 16 !כג")

 כקדוט' ננככר סגתקדט יוס ננ6ותו. קיום'סתעוררות

 ור"מ ;ומנתות אופיס סינניס רו6יס 6גו כאסררכס
 'כ3 גן .נורם מסיום ממנות כקרס קדוטסמלתוסף
 6וילגתקרפ6ותו נג5ו' 6יזס כ"ס ספי כו ט5יוסיוס
 וגורס ס(6ת סננ5וס מחננת קדוט0 כתוססותיוס

 ו6ננר כ6דס קלוג' נ"כ נתעורר סוס סיוסכמניע
 tn~vp )קכ) מוכסר כצי סתסיו תרצו עכ"ססכתוכ
 .6ס וסי' : כוי סיוס גנן וגסו : סיוס סתעוררו'ע"י
 סר6טיס 00 סעדם כעילי )הננס געסתס 0עדסתעיני

 וקמר סעדם עיני גקר6יס סמם 0עס 6תסמגסיניס
 כדרך סולכיס סר6טי' סם סעדס פיכי ח"ו 06סכתוכ
 סעילי' כלס ס6מרו כדרך כסס תוסס ועיקר עוג)6
 כ3 ועסו מנסר סכתונ נריק' 6"5 נוסס ק)יסות
 עננו ע) ירחם וחסריו רחשיו כרוכ סס"י סי'סעדס
 כ) סגקר6יס נדפיס 5דיקיס )מס ויעמודיסר36
 יסר6ל כלצות ע) תנויד דו6ניס ססס מטעםסעדס

 מעורלים ססס וס5ויקיס עת ככ) ע)יססוננתס))יס
 וגנספ0יס יטר36 נוע) סןיגיס כ) וממתיקיםרחנניס

 . סו6ימו פר כקר כן סר סערם כ) הסוועסו)רחנניס:

 'ננ). וחסדים רהגניס רסייגו נקר כן ננסס עוסיס)דיגים
 * 6חרות'נננוה Sh סכל סמע)יס ר") )עולס 6חד *כוקר
 ונוגחתו ויתעלס ית"ס לסגיו רוח נחת סיס6 )די גימוםלריח
 נתם)ת.סנוגמס נפנס לטיסו ד6ית6 כנוסע.:"ונסכו
 ממורסס סויגיס י651יס rhc מחננת blon גל6'וסטעס
 טמתפל) תסלתו ע"י ממתיקםלרממיס ו6ת סרו6סוס5ריק

 חס וננתגסכיך סנספכין כמיס כמכמתו )כו 6ת וסוסך16
 חסו . סמכח0 כתסכת געגס ולכן ית' )סגיו מ6דחכיכ

 הסוסך ננס ר") . וגסכו סלו סמגמ' תפלת פי'ומגחתו
 כלסעתי.ס ם63 יו65יס סדיכיס ס5ריק סרו6' וסימןמעת כסי סי' כמססט : סדיגיס מננתיק סו6 עי"( 3נווננגסך
 כמתנכרות יו65יס o~nDDSn 0ריגיס 65ת נעתמוות
 תסלתו תפורת יקר )מוסיף ס5ריק צריך 161נדו)

 ו)סעמים ממתיקם )מען נדו)' ויר6' רכס כ06כס0טסור
 מתסכל ס5דיק כן וטומן סטת כסי נסתננרות כ"כ)6

 עי(יס וסטיר : כמהפט חסו נןעיס )רממיס)ססכס
 סי' ממסתלח. מעיר ם3 סטעס "hnsh )מטקת6חר
 . כירות: יסרבל על יקטרנ סל6 לס"ק חלק ציתןכרי
 כ) ססו6 סנסור ס5ריק טנס עתים סעיר רם(וזס
 גרי )ס,6 ק5ת יניקס )סנים נ"כ צריך כג")סער'
 בינו קמ"ו רמז 6י מסר )מס"ת וזמו : עליו יקטרנסל6
 וריסס סי6 כי(ננס מעבו ע"י כבחרות פי' (q~ihמונס
 )סס וגס)מ כוי מכסן וכפר סג") מעעס )יסו6גס

 כססוטו-

 16תס ננעככ ohpn )נגוד 6ין ר") קרכגס 6ת סכיניווסס
 :'" ית"ס )פגיו מקריכיס קווסתס. 6ט )ד' 6ס' קרכנס)סכיך

 ' כמכם מסרט ססכתוכ סי' "ננתס SD ד' )סגיוחט6תס

 טמט6 מנס ל6ם )6מרס5דיקיס
 סננתי

 קנמ6דכגרגור
 טמע6ו תשד מוטייס סם DDh"( 0רקס: מן רקסמע6

נח
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 448אלימלךשלח נועם*י8
 6מת גסם ו6ס : יטרק) )כ) ס)ימס נורנניס עי"(ר") כ"י" עדת )כ) וגלח * סננתם מע3 יוקר ננקרנדו)
 6יס סי' ע) כסע)ותך כס' פי' ככר : כמננסתחע6
 סנדו) ס5ייק SD רגוז סוס * )גפם טננ6 יסי'כי
 6רס חטה ננחמת כ"6 ודוסי חט6 סוס כוסבין

 ר") כו' גסם ו6ס כך כ6ן נס .וססי' * ע"ססר6מון
 מט6 היגו וכבננת סחע6 כעיניו ירמס סוססס5ויק
 וכסר : בג") )ירו הגס o~pihn )ירו כ6 כסננסרק
 מנסס ע) מכפר 610 כסן גקר6 סם"י ר")מכסן
 סמע6 ס!ס ר") ד' )סגי כסננס כמטקסססוגנת
 )כסר )ו !6ת סיתם סננ0' סי' ד' )סגי 6)6היגו
 * וכג") סמקטרנ מסגי עליו )חסות כננו פירושועליו
 כ6)ו )נמרי נמחק ססחט6 0י6 טסס)ימס )ווגס)ח
bb'5דיק ים רסגס כו' ס6(רמ סכתוכ ושנזר * סי 
 וגקר6 51)1) (ך וסוף מעטיו 6ת תיק, ככר6סר
 טוס 6"5 כ!ס 501ריק כ5רקו סלתייסן ע"מ 6זרמכסס
 כנר ננתס)) ססו6 כתפוס. תכועס סוס ובסייסינף
 * מרוס כסמי קולו וגסננע וכסתיק' כגמתתסלתו
 Tln'hl חיזוק עדיין ס5ריך )ס5דיק רננ( !ס סנרולנר
 וננפקסק ותנועותיו כתו ככ) וננת6ננן סגותח(קרכ
 כסט גקר6 חס ו3)יננווו כתם5תו סכסררתו מוניותכג
 תורס " כם)יננות סט"י כענודת עלמו )טמר סנ6נר
 סוס ס5דיק ומן סם)ס ס5דיק סן ר") )כס יסי'6'

 נומן ססו6 מקמר סס"י )סגי ננקד חכיכיסטליסס
 וננסעכר סנרו) )סננו כוונתו טכ) כהיות וחוקר)כ
 6סר ומגסס * כ"ס )ססי"ת וננחסכתו וכחו נוסוכ)

 מגסם S9h פי' * סנר ומן ס6!רמ מן רמס כידתעטס
 ס5ויקיס ע3 ונידופי' חירופים אכרי כזדון ידור6סר
 * מנדף סוט ד' 6ת * סנר ננן ו0ן "nl~hk גנן סןסג")
 כו' וגמלתי : ככיכו) סם"י ע) דכר כ6)ו מלמקכר")
 עגיגי כ' סיס סי' * תכרת סכרת מסר מלותוו6ת
 olpnS וילך זס ננמקוס יכרת יכו) כנמ' ר6ית6 *כרת
 . למקום מפקוס סיכרת סי' סס"6 גנניה כו' ת")6מר
 סס"6 מייס 6)קיס דכרי ומגיסם נ"כ נך 610וכבמת
 דסייגו * חוע6יס עגיגי ננ"כ מדכר ססכתוכוסמסקי'
 סנודכל סוט וסטני * ממס ע"! מנדף כמסוטוס6חר
 6סר ונידופי' כמירופי' ע)יסס פיו וסוער ס5ריקיספ)

 כ"ס ככיכו) ע)יו ננרכר כ6)ו ית"ם סניר6 כעיניגחסכ
 עגיגי כ' ע) )רמוז תכרת סכרת סכתוכ כס)1)!0
 מנמי ט) כסננסקג6 מנים ע"! ע) ססס סג")כרת
 )כן )כו מנכס 6)6 זס ס6ין ס5ריקיס מכוס טסו6וע)
 יככע 6( כקרן ולד גע נוסס וים" )מקוס מגנקוסיכרת
 * כקנית ו' סעוכרי' ס5ריקי' מעקת ויכיר סער))ככו

  גרי סו6  וממסוס מתורס ס)ימון יעיקר )עניגיגוגמאי
 סוס כלי סלמס ו6סכס כירטס כיוננת מטס עכורתלססינ
 סדכל עוכ )6 6יך )זס סר6" סכתוכ וקמר וסס~ת"סיג

 כננדכר כ"י גיסיו ר6י' 60 כס )סמגם"ות תולםטי)גווד
 סי' וגס כנטיעות סקי5ן סי' סחטניו כו' 6יםוינו165
 ת"י nhlk1 סננכם)' סניה )סמם ם)6 תור' הימוךמחננת
 גקר6 טס6ותיות כו' כ6כגיס קותו רנוס סי' עוגמוולכן
 ננחמת כ"מ מרס סי' וז0 י5ירס* לסר כר6ית6לגיס
 הכגיס נרנימת איתתו סי' )טניס ס)6 תורסט)ננד

 מון כקולר )מחגם נוחת ורווקה נ6ותיותסננרוננזיס
 " )עיף סורחות תורתו סי' ס)6 ע"ס סכיגס)מבגס
 )מננס תורס )יננוך 6) )כ6 סררך 6יך סכתוכוהנור
 כגסי ע) 5י5ית )מס ועסו ונוסרם ססס 6תקירקס
 כעקכיו רם ~olh עכירות ע) וימניח סי' *כנדיסס
 ורסון ורכיכות מסקלים ומחגוסס מכעס עגמומיסמור
 מססתכ)ות ממגיות נזנקות ננתחרות מקג6' ננסג6ימרע
 יוסר ט) סייגו ננמון ננחננדת כטניס מדכריסכגסים
 ו6( : סקיחה כעינה ענננו ע) יסנימ 1דנר וכר ככ)וכן

 הנקות ננחכננח חכננס כ6י!ס יעסוק 16 יסנוורכמסר
 וסדנות ססס דרכי ויסתרסו תורתו 6ור )ויהיר

 ננן נזוין ניסון סו6 ו5י5ית * ויתערס ית"םאמיתותו
 ויג5) ע)יסס יסתכ) כנירס )טון ננריסס *סחרכיס
 " אכי"ר וכף סם )1 טונ 6! נוסס וכ)מכ)
 5ריך טס5ריק DS~5 כתכנו 6סיע"י יאמר4שר

 דונמת' והתקן 5ננט' כקרוס')0ח!יק
 * 1)ננט' )מע)' בררנות כ' וסייגו ע)יוגי'כעוקמות
 כנריסס כגסי פ) 5י5ית )סס ועסו סי' 6) דירז~סו

 ננ5ות מע"י כג") ססתכ)ות )טון סו6 ד5י5ית)דורותס
 יסיעו סג") מדרנו' כי )תקן ויסתכנו ירקו5י5ית
 כומס 63 )כוס כנמ' hn~hl )כוס לקרה רכנרכנריסס
 ונס עווגותיסס ית)כגו טע"י )כן חופי סוי כןונס

 כגסים 6רכע )סס סיס6 כקרוסתס ג"כסיתקדסו
 עיקר רסייגו )רירתם כמו חסר ככתכ)רורווןס
 ננרכנס סס נס מיסיו סע)יון כעומס יסי'דילתם
 קמתמי)' כגסים הרכע )סס סיס סקורם מחיותכגגו
 כ' ננסס ניע) סחורכן והחר כלסיס ססס )סססי'

 מקמרו כלסיס כ' מ"6 כננו' סי6 וס)וגת6כלסיס
 מכמין פסיו סכגסיס 6ותס וח"ק גיע) סיר'כסס

 מרפות כ' )תקן אריך וס5ריק * מטס ניט)רנ)יסס
 כפיאור )קמן ולכ"רס סג") סמררינות כ'ומס
 תכנת פתי) מכנף 5י5ית ע) ונתלו חסו *סיטכ
 יוננ' ויס )ים רוננ' סתכ)ת תכנת )נוס כנננ'ו6ית'
 ימו סו,, ויס * סככור )כסה רונגס ורקיע)רקיע
 סקכ"ס 6ננר נמדרס ו6ית6 )6סנ' רם( ורקיע)יר6'
 )מנגס וסרקייי סיס )כס סכריותי ר6ו כגי)יסרה)
 סתתי נכו) וכתיג מ15תי ע) עוגריס ואינס6תכס
 )עגור מתיירך כי ננו)ו 6ת ועכר סעס כקוס)יס
 * וממח' כחרום )כס מהיר ורקיע * )ו ממתי 6סרגסונו

וגס
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עז 448אלימלךשלחנועםתיש
 דסייגו )רקיע דומ' וים )ים סדותי סתכ3ת רמזחס
 כנסיס 6ותס יתקכו ולסכי יר6' ססס מדרינות כ'מע"י
 סכי יתוקן יר6' עם דסייגו סקורם מסמיותסגיט)
 חס רנניסס כסס מכסים מסיו 6ותס )יו"רכנפים
 כסס מקמרו כנסיס 6ותס יתוקן וכ6סכ' * יר6'סו6
 מיות כמו מרככ' )סיות יוכנו rh1 6סכ' סו6 חססירי
 כקרל דרכך )כניס כנדיך יחיו עת ככ) ונסו *סקורם
 נ"ב וסייגו כנמ' כד6ית6 כוס' כ)6 יסייגו )כוסכנד
 כוי ע) וסמן יסרך) ס) עוגותי0ס ))כן סיר6'רם(
 וגסו * ע)יוגיס )עוקמות סיספיע סע5יון )6וררמו
 יעמוי וככוקר יטס 6דס כ) כערכ 6ונוריסכ"ס

 ר")
 ערכ ססו6 רע דכר 6י(ס )כס) רוoh '5כערכ
 כלכד* (ס )וכר עגננו )סטות 5ריך סי' יטסומוסך
 SDn~ סייגו יעמוד חסייס )ממסיך וסייגווככוקר
 סי' סע)יון 3עעס )ו ממיוחד כירכו 3"ס3סכור6 סיקרי ר"3 כדרכו קורל וכס"ק * כעמידיססי6
 וממיקך כנ"ך סקווש כחיות מרככ' )סיותסיתומן
 כנקות דסטכיג' כ6רנמן רהטך ודקת וזמו * סכ)יתוקן
 ר6סך 36 )כ6 תר6ס ר") כ6רנמן רמסך ד)0נקרה
 )ע)6כי רמ( כ6רננק : סככוד כ60 תמתוסורסך
 רס6) 6ורי6) טסם 6רנמן כננות סנורונמיןסמרככ'

 * כססריס כד6ית6כו'

 )פרם יר' * כו' וט"ו כו' נוסס Shס'רי4*כמר4
 ותס6גס ס' SD קידוסין נמסי ד6ית'ע"ס

 )0 )כנות מס ושיסרס * ככגסיסס ורות סהיפ'6ת
 * יע"ס כו' תנוסס (1 יומגן ו""ר מגער כלרזכיח
 )ס פוסס סק)יסס סעכירות הככח רהיגווסגם
 סני0לס כעדורי )עוף עוף ינכיסו רסף וכניכנסיס
 )ס(דסר סהדס זריך ולוס * 5סרסעיס מרור)סכין

 )כלתי סרכר יתקן וכמס * תריר וס ע3ו)ססניח
 תנויד ססו6 סדכר ע) כסכינו " )ו מרעתוכ)
 עד ננקד סטוכיס כמעסיס ויתחנק * )ככוויככע
 ע)" ו)סתנכר העוף כנסיס לעזנו עי"(סיעסס
 ססי' ועתם " וככה (er 13 טוב וה( T~hb)ססי)'
 חסר )וורתס כנדי0ס כנסי ע) תנגיד הימניחוור") " וסנטם ססתכ3ות )מון 5י5ית לסם ועסו כךסו6
 כלפיס on~b ע) )ססניח פי' לרירתם ססי'כתיכ
 * ניסגס )נגדורי )דירתם לעוף ומרע מסכניןותסגעס'
 כיעסו 0גכוגס סע5ס סי6 סי' סכגף 5י5ית ע)ונהגו
 מקדום סססתכלות 63ותס החרים כלפיסלע5נוס
 ינרנוו כך )0טינ )נו מכנע למען (6ת ע3סיטנימו
 כיותר כגפים נ"כ )סס סיס.ו קדוסתסכנוד)

 פתי) . ססי6 0ק)יסס כח והסתים )כספי)סתמ(קות
 יסרק) טלפנית פי' לחלתו חכ) יעקכ דכתיכ *תכלת
 כמכ) )6רן )נוטס וסלם)ס כמ"כ נותחתח5וכות

 כך הנוטס עד וסטך ותקוי bDnl* כסרסו סנקסרסוס
 עא י"ת כו קסוריס תמיד וסם יסרק) כסמתסי6
 מוטך כם6דס 6ך * סקדוסיס גסעתס סס ססו6סחכ)
 סורס כהי ססו6 סריס ונסקר סקדום' חכ3 לפסק6(

 סוס טיתקסר )מעטות סכסוכי הריך 0131קדום'
 תמוש נדו)' חסו סככת כס6 עד ויניע ססו06חכ)
 ליס וומ' תכלת כנעי ו6ית6 כמ"כ ערסנונעת

 ס)"3 ל6 כי יתר פסת גר6' ו)כ16ר' כו' )כ0"ככו'
 * ממכוון עיקר סוס כיון )כסס"כ דומ' תכלת6)6
hihכוונחיגו עיקר כי כוס מ)מרלו מקרוסי מסתורי 

 )מעך כטרסכו עלמנו )קמור סקווסיסכעעסיגו
 )(ס : כוו )נודרינ' )כ6 סדרך והיך ית' כצודוככסף
 עו ע"י )עלות כסדרן סננדרינות S~rn 3כוסדרו
 יס סגקר6 סו6 יס : )יס דוננס תכלת חסו *סגוכון
 )מתמיד תר6' כתמך פי' סתורי סי6סת3נווד
 והח"כ כסתנוד' סיטו ע)מר' סתור' D~Dו3סתנסנ

 מ6ד סדק דגר סו6 רקיע סי' * )רקיע דומ'ויס
 וסי6 ננהו עד סרוחני דכר פ" פמיס ריקועימלמון

 רקיע הח"כ תמיד ית' 13 וססחכודדותסדכקות
 כממתך סיסי' )מדרינ' תכ6 סי' * )כ0"כדוק'
 סי' מתי) חסו * סטוכ דבקותך ע"י ככסס"כקטור'
 כמכ61ר תכלת )נודרי' תכוף תכלת * סקיוססחנ)
 )חקגס ס)כס כסס13ת ססתכ)ותס ע"י סכ)וגס

 הנרגנו (6ת עוד סי' 55י5ית )כס וסי' *וכדבעי)
 3מדרנת שתכובו סקדוס' ססתכ)ות ע"י לכסטוכ

 כקר6י' ססיו סגכי6יס כ(נגן ססי' כדרך הותוור6יתס
 * וסכ, ומונסרוכס

 % קרחמרושתב

 )סרם כסקרים נ") ו6תפ)ינ תרנומוקרמויקח
 ים ד0ג' כו' סריס כתוך רקיע ימיס'

 * ורסטיס 5דיקיס סיסיו כעומס סקכ"ס סכרה ע))סכין
 5ןיק ס"ין נזמנות 6ך * כרסעיס סס"י חסן 6יןוסלה
T~h)'כי ס5ןיק ע5 קערונ מ"ו י60 ס)6 והמען כו 
 דקות מעמס סו6 סוס סעו)נוות )תקן הריך50דיק

 ס5דיק הרקת וגר6' ניכר סרסעיס וע"י *ורומניות
 סחכס יתרון כן כוי כיתרון ע"ס סגלך סלמסכר"ם
 מעקת גיכר מומך סע"י כמו סננסרסיס ומיי סכמי)נון

 ממכס יתרון נועלת גיכר סכסי) ע"י כןסקור
 הדקת ננד סרסעיס רסעת סננקטרנ וכרקותכחכמתו
 לסתם 16 סס"י 3ו מנתן ככחירתו כחיים טכמרס1דיק
 כתוך רקיע יסי סי' ונסו * SD'1 עוד נו)קטרנפיו

 מרקות ע"ס רקיע כחס טלקר6 ס5ריק ר")סריס
 לתקןע"י כח )ו סיסי' ס~סכ פחי נו)סוןוירקעווסרוחליות
 )נניס מיס כין מכןי) וימי * מיס סנקר6 סקדוס'סתור'
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