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 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'

כגונדר
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 8 אלימלךקלח נהםש8
 וסייגו )מיס מים כק סגד) )סית גצכרמ פרגכלנמר
 3סיסך להרס וכחיר' רשת צתן צם * 5ייקנמותיי
 ממרו כמו כחהה' סלק )ר ים סיע נס 461ח18
 סגין ססנד) 0מקטרנ נרשות כו' מ"פ סגךרקגין
 ס5ריק ויכף פקיו )קסרנ מוג יט5 וסרסכ6יןכמרח
 כסרך ונחתי סססוק סי' ווסו * כנ"ל פמויתו)פשע
 כפירם מ3' סוס כפרך תמתיך וסנף כוסנקריס

 כחטה ק5ת גכט3 ס5ריק מ'ו ab וסייגו מ"ווס"
 לננט3 כנע רסעיס סקכ"ס כתן (ס לעוצת כב"לק3

 סער,( כרי כעולס וסכך כוס קומות ום6רמקריס
 כמיג ולכן ר-p~o* על 3קטרנ 3מקטרב כס יסי')6

 סכסכת כיון כי תמתיך כנוטים טכוס אפי'כצבעיך
 nlnlbe* כ) ס5ויק תמת ככוטיס שמילט סמקטרנמ
 מלוקס טעםס דסיכו ו6תפ~ג תרנוגוו קרה ויקמחסו
 5דיק מס" 6כיו נדקת ניכר ס" המעתו DC"'וסנדל

 * וק") 6כיו 6תר מיחסו ולכך *נדי

 נרקת כי : ו6תס)יג קרםייקמ יאמרשו
 כס6 מתמת אונס ונסותו6דס

 כעולמות דירתו עיקר לאיות 5ריך 06 *שכטד
 6"ס עז סתחתק מע"ס סססעות וזיתןע)יוגיס
 ממריד סו6 6ו מ"ו ענירס פוכר וכפרדס *כ"ס
 כ)) סייכומ נו ooi "ין ע3יוכיס ממעלמותעלמו
 תרגמו ונס * סוס ססע3 כעלס וכממתו ניסווכסקר
 6וסכ חסו * מעוקמות עלמו מספריה סי'וההס)ינ

 63רס טעריס סס 0פו3מות כי כוי ליון סעריד'
 תחת גסננתו ו)ססכי' מולכו )מקוס טס ירךסימ(ור
 מסערים סס ליון סערי ד' 6וסכ ונסו *כסעכ

 סססעס כסס סגותן סעו3נוות ומס כס3כ'סנו5ויילין
 יעקכ נגסככות נגכ) "ותם 6וסנ סו6 וקימתיומיות

 * כמ"כ תחת סוככים כסיפרת)סי'

4שך

-UM~ 

 טונו מס ספסו' ע"פ כו'6וסנ
 יעקג דמדרנת כו' יעקב6וסליך

 ע)יוג' מפרנס סו6 ויסר36 סתמתונ' חדרנםסו6
 ונסו * סקכוע סו6 ונוסכן ערקי כנין סו6ו6ס)
 כמסמוכי סו6 טוכ מס סי' יפקס 6ס3יך סוכומס
 * פרקי כגין ססו6 כ6ס3 עיתים לתורס קוכעיסטס

 קובע טסו6 סס)ס ס5דיק סי' יסרק)מסכגותיך
 : סקכוע כמסכן סכורך כעכורות כקכיעותעלמו
 6)יו כרוס גקכיעות ד' כעוכר ס5ריק דרךומגס
 סכורך כעכורת )כגום כ)) מתחי) )6 טערייןתמיר
 שמר ונסו סעכודי DD" ע3 636 עומר שיכו 3וורומס
 ס5דיקיס 6ותס סעונ ססס ס6וסכ ליון סטרי וי6וסכ

 סיער ע) כעומדים נעיגיסס וסס נס)ג'סגג5וייניס
 כסס סנקר6יס מ6ותס סי' יעקכ מסככות מכ3עדיין

 קנוע סכין כעמודתה עסו סכגר שכריס וססיעקנ
 * Sffp1 סקוושטמטמו

 ישתק * קלמ ויקח 6חר כדרך עור)סרסריקם
 6400 לגי) תמיטרש ס' תורת )עםכדררם

 סס)6 מוס)' סו6 ממדרס ופנס * כססתמיכת

וסלי
  נבגו) ס" ססרמ כתנו סמקוכיס  כי ולרי 4
 6פר )תקן כרי ס6רז סתימ' ע"י שכך )כךקין

OnlDסג3 דמי בקמת ס" 6ת ס6יננס *Pnh ובוס 
 63 ובמס (סי )תקן כקרם )סתנ)נ) קיןסוברך
 6)6 ספפס שותו סדכר ~ס כעלמו 16 קיןתיקן
 שימס חורתו ס'סי' כדי כנ)נו3יס כ"ס ססי"תסנרה
 דכרי וכוס : כתורס קרמ ויקח פי חסר סי'סה"כ
 תמהים ס' תורא )מס סיטנ מנוהרין ממססעדר'
 כר6 טסקכ"ס כסכי) פי' כסם מסיכת ססי6כסכיך

 * כב") נ)נו)יס ע"ימעולס

 631 פרס"י 3וי כן קסת גן י5סר כןקימךיקח
 כנכר וסיכן כו' סגיקס יעקנ כןס(כיר

 )דקדק ויט סדוכןץ ע) כסתימסס קרמ ע)סמו
 06 קסם סי' מס כו' וסיכן ("ל רס"י קומיותעל
 (") סרס"י )סרס וים עקום כסוס סמו ג(כר ס")6
 קס' ס" כי ניו) ריר לכו לסורות כקוסיתוכיון
 636 כו' ייסר כן )יחוסו 3גו מס כסססוק)רס"י
 וחלק )מחלוקתו nblo סיכום 6ת npSn סו6פירוסו
 יעקכ ס) יחום 6ת וכר 6% ימוסו ממסתע)יסס

 סו6 6טת סיכות סדכר וסורס כו' סניקסנממ3וקתו

 )ענוד רו5' ססו6 כסע' )6רס )ו וסומרת נדוליכי
 סמ5וי )עסומ ססמיס מן סייעתם )ו סיסי' ד'6ת

 סימום מעלת 3קמ כסלק 636 סיגו ושתנסלימות
 * סכורך 3עכודת 13 עוצרת כושי 6וי 6חר)5ד
 בוכר ס)6 וכיון יעקכ כן ס(כיר 6% ססרס"יווס
 )עכוית סמו סג(כר כושי 6(י סממ3וקת ע)סמו

 ע) סמו סגוכר ומסרס סמו נוכר וסיכןסכורם
 * וסכןסכוכן

 כולס סעיס כל כי )כס רנקליורי14נמרשך
 ים יסגס כו' סי ונתוכסקדוסיס

 * מקורס ע) ODD נתיכת (ס מס מערס כ3 כי)דקדק
 סנדו)' פי' לכס רכ 3סס 6מר רכך סו6 מעגין6ך
 ר6ויס ס6תס ע5נגיותיכס מ5ר )כס כ6 )6 )כססיס

 ע"ד קיוסיס כולס סערס סכל מ5ך רק *לנדפס
 ודור דור 63רס"ר סריס ססקכ"ס נחררםר6ית6
 * סרור )פי ווויסיו דורסיו )סי ווי כו'ודורסיו
 5דיקיס סס סדורסיס נס 5דיקיס סדור Dhוסייכו
 6סר מסרסתי ע"ד ס' קם) על תתנס6וומדוע
 חוטך ססגסי6 סדור לסרי כנמ' ופי' יחטטגסיך

 ומוכדל מופרס סו6 ס5ריק רסנם סוס כררךופירסתי
מכג
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 כ% סמומך עס סיתות )ו "ין עוסה ענינימכ)
 לו 6ין גי 6מזס ס5דיק סיע)' )מעולס קסםועיר
סייכה2

~WD 
 ח"ו מע6 6ח' )5הק יקרע 6ס 6ך :

 לתגור ית) עיר ותסוכי ומסרסר עמררנתו יורר6(
 סוור 6סוי פ6מרו וסו כתפוגתו עמו סעו)סנס

 כסס5דיק והמ"כ ג6ריכ' ויחי כפ' עיין hwinס0כסחה
 כ6 סו6 עמו סעו)ס "ת וננע)' סעוכד6 ,סעומס

 ונגדוש ס6ננרו ויסו * (ס עכור יחזר נדו)')מדרנס
 )כס סיס ע5גנכס מתגס6יס ס6חס פ" כףהמגסתו
 06 6"5 וכקמת עמכם סעו)ס )מעלות יומדרנס
 )6 ממס ס6מר תם . קדוסיס כולס סעו0 כ)כי

 )מדרנ' כ3) כ6תי )6 סי' נסקתי מסס 6מרחמור
 מרעותי 6% נופם (1 ממורס 6ת נסקתי )6 כימ"י
 ח"ו ורעס חט6 סוס )י קירע 63 סי' 6חד6ת

 * כנ") עמסס לסמערכ  לצלצררנסיס6פיל

 ויקריכ סקרופ ו6ת כו' ס' ויודע כקרכו'רי81בצר
 ידיכם מעל כדגריכס )6 פי' כו'6)יו

 אכסנתי ממתת כ"6 סו6 כן )6 % )מדרנסכ6תי
 ימנתי שכקר כקומי ומיד שתיכף סוס נדרךע5מי
 ויודע ו(סו * ודביקות כיחודים וסכורך סנדולסמו
 ויודע נקר חסו יחוד ספיי מוס 6ת וייע מ3'ס'
 עס וסכיכתיי קכ"ס סימרתי )ו 6סר 6חס'

 מקרס שמ"כ רס5דיק סי' סקןוס ו6ת :סעו)מות
 כו יכמר 6סר ושמ"כ ' לסגיו )סתפ)3 )ססי"מכימו סמקרכ פי' 146 וסקריכ : טמורות כממסכותע5מו
 קליו יקריכ כו נוחר כ"ס ססס"י מי ר") 6)יויקריב
 כדכריכס 1)6 קדומות כגנדרנות 36יו נוקרוסו6

 : וקא ז6ת 3נודרנ' כ6ת- ירכס סע) 6ומריסס6תס

 ע"ס רגיכו מסס כי כו, ייייע כקו ישמר4שר
 טונס לסם לעסות וווקףר5ס

 סכקר 6ור עד סימתיכו 6מר 3כן חייםסיס6רו
rbnוכססחסר מתנ)ס 6) ומסר נוכרים סרחמיס 
 מרתם סקכ"ס 6עפ"כ חייכ סס6וס 6עפ"י 6(נוגר
 נרו6יו ססס יייו מעכס ע) סמרחס כסיותעליו
 ~כות רולס ססקג"ס מבמח 6ו : ססחיתסלכלתי
 )מס ומכפר סדור על ננרחס וכוכוחו מגדורס5ויק
 ס' ויורע נוכר ססחסר כקר 3סס 6ננר 3כך .סכ)
 סלו onhn כסכיך ע3יכס ירחם ססס"י סי' לו6מר
 סיקריכ 36יו וסקריכ סקדום ו6ת 16 . ידיווסוע)
 )כס למחו) עדיכם וינן מקיום 50דיק וכותשיו

 *וק")

 ע"ס י") כוי פגיו ע) ויכיל ננסס ייסמע ישתמר14ך
 היסוי o~hS הסור ננמ' כי ס53סדרך

 רסס תסס גה גוסוסע שעכס ידע hh?( סניוע)
 שתידק זס" 6מד ננכל תועש פפ) וע' מ% עניוס"
 סרה ס1וו6 ססת' ניקרח פסמע 61מר פניו ע)עלפו)
 פכיסר36וסכסוך

 ח~
 ממחי) סנדקי ר6ר

 ש לימי
P)D0)(1 'כו' רש) נמש ויגמע ג6מ . 
 קרה מחשת לגס קמו קימ Sh מססרי14כמרש

 דיו ססס"ר וכי הס"י כחג * קטורתכו'
 ספקם וקרם נכפסותס חטפו סס 6)6 כסס מתרסס)6
 ע"( כו' מעלו סס סטית ~ס נוס במוס ו)כ6ור' כו'ס"
 דסכס נרד ה)6 סיו טפסיס תי מט6ו 3מס קס'נאכ
 תסוקתס כי סנניס נסס מקוך נדו)' סי' סכווכתסכושי
 וקסם ו)פכיס )סכי קטורת ו)סקטיר נדו)' )כסמיסי'
 סוס )ומר 5ריך ע"כ 6)6 סו) ןכיקות )וס 5ריךס)6
 כסס סכסדר6ות ר6סי סיו סס כי כורטס מזגוסך
 ידם ע) כדי סטת סעוכד6 6) מת6ויס סיו)כן
 מיותר סדכיקות 6) %נ6 כפסס סכימות 6ת )תקןיוכלו
 ססס יותר עוד מסכין 6ך נ"כ ~ס סכין ותסס .נן31
 כסכרת קריך כי ס)סס טרויקות ו6ת לנמחה יוכלול6
 כי מעט ס6ר 6% סמוכמריס הסרן כני דוקק)(ס

 )סגתם ממל' יסנס ס63 נדו3' יר6' הריך)רכיקומ
 כדכ מט6 סי' חס * נמור סתפסטות רק (ssע5מו

 כסרס ותמי)' סכי6ור כמשך בי"ס גכ6ר כחסרוהכיסוף
 מסורו ע) בסרן כגי גנתו מ"מ ס6מרו סנפידכרי
 ו)כ6ור' * )מקדס ככנסו יין סתויי ומ"ח כו'ס)כ'
 ומס * (רם 6ס כסקריכם כתיכ כפ' ס)6חמוס

 קמרו ל6 סס כי %ר6' * 6חריס טעמיםגוסרסיס
 על סיו הסרן נכי חט6 כי בפסוק סטעסרק

 6ס D~Dh h)a הנזריכן וכקמת סדיוט 6סססקריכו
 גיס עסו ות"כ ססדיוט נון לסניה מ5ו0 ססמיסמן

 סתט6 )פרס סכ") סמפרסיס כ6ו וגוס * כעכסוולמס
 גדצ סכומת כך סו6 וססי' * ססוגס סיוולמס

 נדיך וכיקום 3סס סי' כי מ6ד 3טונ' סי'והניסוט
 ענעו מקרכ ססהןס ע"ס "ס כקרה וסדכיקותמהוד
 כ6ס סנדו) סקור כקרכו וכוער סכילתו 6ור6)

 מסק )6דס סיס וסייכו 6מר 6ס נ"כ וים *כוערת
 סוכיקות וחס ססי6 )וכר כוער ולכו נחגגיוחעגונ
 נק 6ס גקר6 סנסמי ווס * ססמיס מן 6סגקר6
 כ) 6פי' לננעלי סכ3 לסערות חרקך וסברסססדיוט
 בריך סמדומ וככל וסתי' 6כי3' מן סנסמיותססכ6ות
 ען 6ס סכn~Dh 6 סי6 תו * מוו)) יקר)סו5י6
 מדבק שדם סנסע' 6)6 ססדיוט תן 3סכי6 מ5וסססנויס
 מונס מח"ו סגלתו קורך סוס בתוכי )ערכ רסקי 6יןע5מו
 מץ סס וסוס * סור' סס סדכיקות 6סר ססו6כמקוס
 ~רס נ6ס 3סס לקרב רס6ין סיו 631 מהור נדוקנשיקות
 ממסומר יין כפם מרוס( ססוניקות וידוע נעשו%כך
 כפ* ככ6מר ורס ס6ם ע) סגעיסז כנמ' המרו %כך *כענניו

וסוף
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 48אלילךקרח; נגשש
 סיגיקהש ע) ומלש ין סתרי סגכגסו סטעס מסוסוסוך
 בתק"ם לסקריי 5סס ניו ו)6 כיין סערתםסנדק
 כך נ'כ גו' פסורו ע) ומש : סייוט פ) ס6סססו6
 ס6ס סי' מס טמסרס 6)6 * כסקריכם ע)סק6י
 נסס פסי ומסרס כרקעי) נעמי סכ6ס ספ"גרס

 )סכףיכ ס6מת דכר ע) סכ6ו ע) שם נח)תעגונ
 תעכונ )סם 01" כגח טוס סו6 סלמת כמו זרט6ס
 כפכי ס)כס סטרו ע) סי' תו סממת סכומונמס
 מסי פטמנו קורס כרעתס כך עסו ססס סי'רכן
 סרכיקות ונסעת נמס סכ6ס )ירי 1כ16 סלמת וכווכורכן
 ס" שמו חס . כ)) סנ6תס )מטוס )סס סי')6
 קתקרכ קמען קטורת )סקעיר סרקו Pb ר"למס6
 הסס ירפ ממטס 6ך כססם )תקן סע)יון סקור6)
 כני נדו) כסירוס 06 שריך * זו נמדרינס6עס
 מחתות )כס קמו )סס 6ער )כך : ע5מיות סל6ססוס
 )סתקרכ 11 נמדרנס )סיות חוכנו oh תנמכו ו6זפי'

 )סייס ע5מס סכומו סכוונס וס וכסכי) :כעכורס
 כי ט' ממחתות 6ת סרס )לסרן כ"ס סטי6מר
 סממת סמחתות )6)ו קרוס' )סס סיס פי' *קרסו

 וכרקעי) (1 כמררנ' סיו ס63 ה)6 )סמיס סיוסכוולתס
 יסקר ס)סס סדכיקות ס6ס סי' ס)הס (רם ס6סו6ת
 )כך סדכיקות כוס 6דס סוס 1D5D ידכק ס)6)מס'
 כותת חס 6דס )סוס יתקרכ hSc )מרמוק ס)6'(ר,
 סכרו סס פ" * ככססותס חט6ו סס (nUDרפ"י
 סדר ותרנם נוהך וסכן * כטסם 6ת כ(ססיתקגז

 י") : כו' מט' מ6תס קח מבס 6)י,רירבר *וסור
 6ת רפס סתג6 דכרי )פרסכסקרים

 נו65תי ס6מרו ט"ד גנ5יהס גקר6 דסנסמס כו'סמ5י6'
 וכמ65 : ככיוס מ165 סיכן מ,") ודרסו עכרידוד

 ע"ד ססו6 גר' סטעס ולסכין מ5י6' כקרהסגסנגס
 הכרסס י65 )מס טעם סמקוכ)יס כמסר"ד6ית6
 סעומ6ס מהכות י165 סקרוסיס 5ריקיס כמס וכןמתרח
 סכסמ' כר6ותס סמי5וגיס ססמקטריניס מתמתופירטו
 ועוסיס )עמס )65ת )0 מגים" טיכס ונכוססע)יונ'

 6ות' נותן סקנ"ס עוס' נגס )עככס סממנו)ותכ)
 61( טמ6כנוף

 מנימיי
 כעולס סכטמ' כ6ת' ועי"( 6ות'

 סכווד6י סוכרי' טמ6 )מקוס מיורדת כרהותס סס נסבו
 מ5יהס כמו סי6 ונמ65 כמי)ותקדוסיס סתע)ס6"6
 מ5י6ת Sh מכס 6יס ר") סמ5י6'* 6ת ר6סתסו
 עניו וכפ) כמו כס ססנס פ" ע)" מפ) *גסמ'
 וסמ(יק הדיק סכ6 ס" כס וממזיק 6מר וכ6 :ומכסו

 כס ססמזיק (ס : סקדוס' 6) הותם וסע)סכסנסמס
 : שו)) יקל ס0ו5י6 מ% נד" מזכותו כס(כ'

 סי, ככ"מ )ו קונות %ס סל ר"6 וס6 סנמ'הצקס'
 וי5ר כסרט"י ד6ית6 כך סוט וכריכו )סי סמקסןקומיות

 עפלו וכר פרס"י כה עמל ס%ע' ק סקס 6תד
 : קכ1ר' ס) 6גית ו' כ"6 %3ס )ו 61ין )קכור'קיעש מס6 פס עדשת  סגףס  סכן  סיקוס רהטםפ"ר
 6ת ססע)ס כס ומשיק כי כך סו6 סס"וכמ65
 ס6רס לקומו חסוכים ע"י 6ות' ts~o מס ועםסמינר
 מסוכ 6דס פ כממצר ערכיס כהכריס ומחקו סכיוע)

 כתסזכס מור ועיא וספת כעת יעס' כמותךומסו))
 יתר נרע וכותו ז6ת כ) שפע) (ס כמ65 ס%סקותו
 כס וסטיק בסון חסו : נמוק יקר ססו5י6 ע)מ6ר
 סמ5יגו ע"ר תעימי' טוכ" כדכריס סתמזקותמרסון
 (וכ' כ) )ו והמרו לריק לפוחו כן ים 06 סס6)כרכי
 רכי ss' 6מר וכו' רכי 6ותג וקרה וסמכו ע"סכף

 עונגו ע) סקנ) ער (hnh~p 6י(י) וקערת לקרית
 ומקסם * ס)סק ע"ס כו' מרע כיכר עי יעיס)6
 )6יס כ6 וססכנעס סכגע' סו6 מעיקר ס)6סנמ'
 סכגע' 63רם סנורם סו6 סמית' יוס 6ת ס(וכרע"י
 תסו * קכור' 30 ר"6 כ"6 כעוקמו )ו סטיןאכרו
 ס)כס 0) ד"6(6 6 (1nSID )סקכ"ס )ו 6ין פ"נ"כ
 )ומד כט6דס כ"ס סס."ת ס) סמעגונ עיקר טוסס"
 מתג6' והין ס)כ' כלימוד ל"6 וזוכ' נדו)' כסכנע'סרכי

 סו6 סנדו) מעיקר סגמ65 מקסס )(ס סטויכקימורו
 * כמסיכות )נרצו ולה כסככע' ותסויימו)סספי)ו
 דלקני )י' גימ6 זכגפי)י דעתם נלי וכסי) כיקומסגי
 כיון ר") יגס) כיון פי' ו)קגי )י' ניחה )6כד"ק
 וסכם ממס )רנ)יס כממחו 6ת טססי) כ"כמקלק)
 רגימה גודעתו גר6' ר") כו' 6דעתי' נהיי ומכור'כסלע
 הספרי ושתי תעחועיס מעסם 1nSplpl כססס)תופי'

 ויום טפלותו סוכרת ע"י ו)סח(יקו )סח(ירו כוס)6רס
 nltDS )ו (eh ומ.ן כננעלות ונגעי' חסונססו6. )סחסיכו נדלות ט"י חיזוק וצריך דלקני 3" ייחל)6 כדי ואו * חייב )6 )מית' כ(ס 6דס כיסגזיתס
 קם חסו * רכי סקרהו סג") ע"ד 360וכממסיס
 מטס * כעיניך לעיקר מ6תס תקכ) ו6ת סי'מ6תס
 מטס כעיגיסס והפסיס מוככעיס טיסיו סככע'פי'
 : 6נותיסס כיחוס יתשו 1)6 עומס היכנעו 6נ)דית
 ע5נגס נכסי6ות יוככעו וכיותר פי' גסי6יסס כ3מ6ת
hSnססס כלכס להנגר ונד)ותס ע5מס כמסיכות יתנקו 

 יס דסנס מטות עפר מגיס * ומכוייס נדו)יסכעומס
 סכגפחו נסיות צריך כסס מתכסנ טסעו)ס הלכסון נ%3יי"כ
 סס ממגירו סנטוס סעו)ס ככ) סנכו)יס ככ) כ"כניו)'
 תכתוכ סמו 6ת 6יס * נרו)' נ"כ סכגעתו סיסי'צריך
 ונפסו יעקנ סמו 6ת ויקרה כתיכ רסכס מעסוע)
 ומעגין יעקכ קרחו סקכ"ס וסרט"י כף ויקרצוכתיכ
 סכווכו ממתת לק יעקכ קלש סעו)' סכ) כקמת610
 נקרה נסורנו הנס סע)יון כפורסו סמו הנגיחת6)
 * ויקרה ימיר כבסון כהנגר )כן נמור קמרות סו6 וטסכן

ע"ד
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עפ 448אלימלך ~קרח ניעם*ש
 כסם סברס 3ו יקרה 6סר וכ3 פי ע) מסרסתיע"ז
 קר6 כקטר כודרי ס" מוכן 6ין %כהור' סמו סחןמ"
 כנ"ך סו6 ספי' 6ך * ממס 3סיות מוכרח כךהורס
 6' כ3 קסמות קימו כרום מכיון כסורם סמוסו6

 3מע)' סורס 13 סבין עסו b(S * סע)יוןכסורגיו
 ויקרבו רכים ככמון ג6מר 3כך ססירוד כעולסוסוף
 כסכי) ר"3 מטסו ע3 תכתוכ סמו 6ת 6יס חסו *כוי

 סמו סיכתו' ינרו' מטסו סנקר6 סנדו3'סכגעתו
 * אכי"ר (DD(t ופרי )מס' סורס ויעס' 3מע5כסורסו

 ~",יני י"ג" '"' "-וט " י'בדגי
 סמס ס)6 )דקרק וים : כוי 6ת מרעותי ו63כסלתי

 ססנויס נון תורס 6ין ס6מרו סדת עיקר SDספוכריס
 ססס כקמת ידע כוור6י ס63 * תפן Sh 6מרומס

 ססס פיסן 56)ו סס"6 סי' 61יך מייס S~hnמגחותי
Shחננור )6 ט6מר כוס תלוי סטיך ועור : מגמתס 
 מרע 16 ממור ממס לוקח סו' 06 דנגסמע כו'6'
 תורס 6ין ולנגרס ע) עמס )טס ר6וי ס" )36סס
 ס5ויק תורך דסגס גר6' 6ך : מוסקך ומעגיןכף

 ככ"6 ונס וכ)) כ)) h~a לער )ררות יכו)סריגו
 יכו) סיגו כי סעו)ס כוס סיעגסו רו5ס 6יןרסעיס
 סמע6ו 6מנס ו6ס ס5ריקיס סטכע וכן כ5ערס)ר16ת

 כעוס"כ סיעגס רו05 עוגסס )סס סיסו)סוססכרחי
 תמן 6) ס6מר וזס * כעוס"ו כ5ערס סיר63106
 קסמיו סתג5) סדכריס כתוך כו' ממור )6 כו'36
 ע3יסס וכות ו3ימד סעו3ס גוס יעגמו ס63י"ת

 סו6 כן מסג' * כף מסס 6מד ממור 63כקמרו
 610ת ססג6ס rh מנכסיו ו5ריקיס ת"מסמסגס
 נמור רסע נסיות חוטה סו6 כעסר' סל6תכי6סו
 נוער ס5ריק thr Oh ונס ! מ3י03 כתורסלכפור
 יסתקע ס)6 כו סוע) "nhrk סנערס נס 6דסכ6י,ס
 מכח ניסכר סו6 כו מנוער כנערתו ס5ריק כיכחטטו
 כקומר כו' ממור 63 סימר וגסו * סרסע ט)סק)יפס
 זס מסס )קמתי ס)6 מע"י ז6ת )סס נרמתי6כי
 6ת מרעותי )6 ונס : יחטטו לכרתי 61תעימס מנין סי' מסס גסכיתי ס6ס למטסו הססנרעם
 חייניס היגס וגמ65 ונערס רעם כסוס מסס6מד
 "תר )סס היתן ר16י פוס"כ ונס כעוס"1 )עוכסכ"כ

 6תס 3כן ממס ס6מר חס " ohwn ע) סיעכסוסעוגס
 סססי6ו סי' * ננחר והסין וסם 6תס ד' הסגי סיו עדתךוכל
 תר6ס 13 והמר עולמית כניסכם יסקר ס63 טוכספ5ס
 )עוס"כ רמו ממר ר' )פגי הסרן עם סחקסרות לךסיסי'
 וסיטה * מכרס 3קכ3 ומחר 3עמותס סיוס סומרוכררך
 וגתקסר סק)יסות כמ גסכריס 53ויק גתיגס טע"י עזם3גו

 (bPn לחעו6 סיכר יסי6סו ס)6 סגריק עס קיימה סלכקמר

 מגס והיי וזמו * סטיק ע"י יתקנס ו6דרכס מ"ונדו)
 )ו ובמר )כסן תרומ' )תת %ס כ"ס דסס"יגתהי
 גחון )סיות עליך מטיל 6כי סוס סדיר מנססס"י
 סחרומי מע"י תרומתי ס) סמסמרמ k~nh סתס6כידך
 טיתקדסו כ"י קדטי )כ3 * מסוננריס ימיו )ךמיתגו
 קיכגס לכ) * קרוסות מיני ככ) סו6ת סכתיכיע"י
 המר onnh ו)כ) * כקרום' ים" קרכן יכילו06
 תנרוס כתסוכ, ויסיכו נחטף יאסמו 06 סייכויסיכו
 i1DDt כן ט)ימ' תסוכתס סיסי' ו6ת סגתיגס)סס
 חז"ל וסי' )עסחס * מתרומי עמס כלקימתך)סס
 )עולס כנמ' ד6ית6 : 16כ)יס ססגנ3כיס כררך)נרו3'
 כי' יכמין יזכ' ס6ס אומות נ%כי )ר16ת olhיסתך3
 )ר16ת סיכחין נר6' סז6ת סכמג' סי6 מסולסכין
 ויבחין סנור ננהות עתס מוספקת מלכות מדת6יך

 ויבין שלכות כתר 16 טיתנס6 כמסר' וסימנוככיפת
 כררך חסו חקר )6ין נרו)' מע3ת' 6יך מלכותנדופת
 סמיי כקרוסי DnS~Jh פיסי' סי' הוכעסשמהכיס
onS~)hכמוך ר") 31כגיך * מלכות ננסת יתקנו 

 * עולס )מק כך יתגסנוכמוסס
 ג") * כו' ס6ם מן סקדסיס מקלס לךיס.'וףן

 נוטס מ6תס וקם כ"י 6) דכר סססוקנ5ירוף
 לנוס מדקדק יסרח מטסו וכו' מעות עמר טניסמטס
 עיקר ס)6 מטות עסר טכיס היקח כ"ס ססי"תגיוס
 כרקיחת ןי וס" סס)ה דכר טוס ססרימ' סי'ססיגנן
 )6ות י0י' ננסס סיסרמ ירקו וכחסר )כד הסרןמטס
 נס 6ו)י 3יכחן יקמרו ו6ס * ת3וגותס ויסורכיגיסס
 טיר5' מי 6ז מועד ג6וס) כטיגימוס יסרחמטופס
 כ3 )יקח ולמס * )עגמו ויגסס ויכמן י3ך' ז6תקירע
 קטרי כתיכ רסכס סו6 מעגין 6ך . כס"הסי"כ
 636 * רניס )קון נ'כ וסוף נספח סוי)")ךשלףןף על ולכ6ור' יוס יום ריתותי ע) לסקור ליסומע
 נודותיו ככ3 ססי"ת 31עכור עקמו )וכק קריך ס6יסגר'
 ))מור 16 מן' 6יוס )ע5עו לכמו' לו סוי יהמר61)
 רק המרת מוס 6יוס 6ו חקי )יתן 16 )סתס)163
 ככ) עקמו 6ת 3יכק עגמו ע) )קכ3 סקוסהריך
 ג6' ולכן ססת6מ5ות ככ) ס6פסרי מדותיו ככ)גססו
 בה' י6)ו ולתות כ) ע) )סקור סמחויכ )ומרדוחותי
 סכתוכ מוסיף )כן אגיס ~חי מיעוט הומר מיתידלתי
 וסגם * ס6ססרי סרינוי )סורות דלתותי)כתוכ
 סכטי י"כ כננד פסר פסיס סס סמכות כ33ותעיקר
 גס"פ מגט סכ) הלכסון גמולי י"כ כבנד טסםי"ס

 שכטסט 56)1 מוטמע מיותר 6חת מדם כוסוטכע
 )סתחוק 5ריך o~hn כ) כקמת 6כ) כולס וכןסכ'

 וטס : כ"ס סכורה כסס לעכור ממדות ככלו3סמ6מן
 ססמיוכ )רמח מטות עטר אכיס )קחת ססי"ת015
 ססרס"י וזס כסס )סקס סערות ככ) )סחויקמוטל

כשסוכר
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 %48 -אלימלף -,קרח מעם*ש8
 מתרן סרטיי 40 מקריס סס4 סוכר ספריכמסוכר
 סי"כ כ) )קמת' ס5יוי' וס מס 1DY 63 טכ*י(6ת
 ר% כבסר 6ך )כד בסון כמפס וי ס" ס)6מפומ
 מחמת כ6 סזס סננו) סגם סריגו ס)טקויסססרימ'
 פוכות ממרות ל) פ) סוקר ססו6 פ"י ס4מקריס
 חסן סוכר חסו סטכפיס כ) 6ת כטוגו כו))וסוף
 סו6 סלת )מלרנ' כ6 ט)כך טסוכר סירוסוטקדיס
 * כג*) יוס יום דוחות פ3 מסקר סקליסשממת
 סיח(יק סט"י 13 רם( י*כ נינה (ס )ך ים" זסחסו

 * וסכן יס סכעי פאר מכיס 0) סיומותככ)

 תרומותי מטמרת כו' גח% מגס ולי י*יכמר48ך
 למור כגמ' דורטיגן פיס ל5 :כף

 וספ" )מ"כ וקדס כר6סיח )מעמס למור לרתכיוקרס
 כר6 כריקותו תמיסת וכים כ"ס וסכורכן כךסו6
 גסתכם) ולמ"כ סם וקמרו סמחסכ' כעומס ריסוס6ת
 כעלס סייכו )ינ"כ למור תסו * סטפ) לעולס סג6עד
 (ס וכ) * סמחטכי כפקס סייגו )מ"כ וקרססזס
 )י)ך ס6רס יוכ) )מפן סנרו) כמסדו סקכ"סעמס

 וקטרו סטם) כעולס לותו גר6 )מירינ'ממדרינ'
 היוכר כ5דקתו )סעו) olh יכה וכוס סממטכ'כפולס
 * מיותו כמייס מעויו סעדיה )סורסו ו)סוכ)מנור
 סכורה כנדוית )סטינ יותר ס5ריק נוררינות זסוממסת
 ר5ו5 ומחיות כתיכ מיון ד56) סקויס ו6וסגיממיות
 סנדו) סננר6ס סננסיניס וסוכרים ועסיס ר5יס כיוסוס

 וסליתם מסמך ומנון) מכס'כ מעלס ס)וסגורך
 יכו) מהדס 6כ) ומוס 6157 חסו )החוריססאכיס
 * סעוכ" מעסיו כמ פ"י ימר סוך כסככו)ספיג
 יר6כי )6 כי 6מר רכך מסט טסקטס יתורןוכוס
 כך סוט ססי' כי כו' ו6ר6ס בערת ו6ת וחיסברס
 מאסון סו6 ומי 6' כעררינס וחי ס6ןס יר6גי )6כי

 לותי רו6יס לילם ומי סברס וסייגו סקורםחיומ
 יכה ססהרס זס כר6" (ס ר6י' )" כי 6ינסינגון
 olhn ע"י סו6 (ס וכ) סבכנית כרבייתו חתר)ססינ
 סקרוסס 6ט וכסכות כרכיקות כ"ס ככורך עקמומרכק
 טמיס וויכוח פע ונקנית ססונ' מעסיו ע"יסכו

 ימיר "הד סו6 כ"ס כסכורך וכפס כ"כסלמס
 מפיכס עטיתוגי 6תס כננג' ד6מריגן חסו *ועיו"ט
 כעולס 6' חעיכ' 6תכס ntknh 6כ* 6ף כפו)'6י

 יסרק) כעננך מי 61ני כנ' יסרטן טמע 6os9nlhתס
 ע5מיכו מךכקיס ס6גו כנוו ומיינו * כו' 6מונוי

 יכו מוכק כ"ס סנורך כן כעו ככיכו) כ"סכנוריו
 סססעות כלים וח"ן נתוי כלחרוש 6מד סכ)וגעטס

 % ססר6ס מלמד בחורי 6ח ור6יח כנמ' טימרוךוךןך * וי 3)י ער נעורסנדורות
 ר"5 תמעין 0) קמרסקג'ס

 תפעי
 )טע 610

 וסרקנו כף כפתותי כסת31י , ע"ס . .יכיקותסתמכרית
 לקוצר ס6כמכו סרכקיסל כין קטי סיעסס סקטר'סקכ"ס
 ס3 קסר וסייגו 6' סכ3 סיסת כגו ככיכו) וסוךכו-

 כתסוכס 6' סעס יפם סתל6 ס6גנר חסו *תסי)ין
 סקכ"ס )סכי ימס סעוס"כג" חיי מכ) כעוס"(ומע"ע
 כי ומע"ע כהטוכס קמרות סגעס' ר") 6מת 11טעם
 וסול כו גרכקיס 6גחגו ומע"ע סתסוכסעיי

 עוסיס ס6גמנו ננס סיינו כעוס"( * 6מת וכעסםכלו ככיכוי
 נו סיס סתעגוניס מכ3 ר') פו0"כ חיי מכ)נעוס"ז
 כ"ס סטיית ותעלוג תטוקת כי סעמוגיסנמו)ננות
 המת סעס ויפת - )סעיפנו פכו )מתאמד 6)6היגו
 וימס ר") סוס פקס חיי מכ) כעוס"כ רומ קולתס)
 6ח )ממסיך פופ)יס ס6כמלו רסייגו כנ") 6מתסעס
 ים וע4( כתותו הכיסחו )סיות )עוס"( כ"ססכורם
 סקורם כעינינו ומסוכ כג") רומ קורת כ"ס)סכולך
 עוס" והעיוני מיי מכ) )כו יפס ט)1 וסתענונעוס"כ סגקי סו6 בסכורך טיס סתעכונ ס" עום"כ סורומ

 . סכרי6ס פיקר (ס כיסוגו
 טוסים 0יו סר6טוגיס מסידים ננמ' י6לוייגןןלרוך

 ומקסריס טעס סוסים מסיו סי' 6'טטס
 סיסת כג') 6מת כסכי) ס" 6חת - נדכיקותע5מס
 ממינור ר") סתס)' קורס * נ"מ כניכ1) תחרותבסס

 סקרוסס מחסכתס ע"י כ"ס כככיכו) טיתדכקווסקיסור
 6' וטעם * ככ") מקיטור ממטכתס ע"י טיטע)וכדי
 וסקיסור סמיכור סגעטס 6מר סיינו סתס)ס6מר

 ממסכתס ומכווכיס סעס טוסים סיו כיכיססואמרות
 * ככ") כגו כסתחנרו כ"ס )סכורך סיס מסתענונ)סגות
 כ6ר5ס לסרן 6) ויאמר ו(סו * ליטרא) nirDnoכליס וסעפי תעגונ ככיכוב )סקכ"ס טים חעגתיסחסו
 רסגייק - כ"י כתוך וגמלתך מלקך 6כי כף תגח))ה

 )סגלת כווגלצ יסה ט)6 5ריך 3י0ר6) )סססיעכראותו
 ס)6 סי' תגח) )Di~h) 6 סט"י 13 ט6ננר ו(סופ5מו
 טיסה ככס סי' מקקך 6כי רק ע5מך )בורך כוונתךיסי'
 ונחותך * חקקך 6ני טיסה כי עוניך )רכק כווגתךכ)
 (ס )סס ט6ספיע ססספעות סי' יסר36 כבי כתוךיס"
 נריח סו6 עומס מ3ח כרית חסו : גמ)חך עיקריס"
 טפי' ננננו)מ משון ר"3 מקח : נרית סנק' כתורססיעו
 קרוסות כמחככות סתורס מערכ כסס5ריק וטייבומעורכ
 סו6 עקם . כ"ס ככיכו) עם ניבחרות כרי0יס6וטמורות

  סכיכש  לסיות כפולסס~ס כ"ס  ממסיךסכורה  סוtff~t 6ס"
 טים סדכיקות ומנס . טוכ ג) )גו 1)סססיעבחוככו
 מחמת וסעעס תרוסס כטס גק' סו6 כנו כ"סהסכורך
 תרומפ Pe' והכן כקרוטתו 6ותגו ומנכים ורומסטסט"י
 ס6גמפ 5סי מסמלת נקי וסרניקות'ט)גו מתרוממות.)טון

  וכקותי% יספיק ט)6 תמיר ע5מגו יסמורסייכיס
 י רגפ Dh"  פליל' לכילול. ל"פפסנדר4

תסו
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ם 448אלימלךקרחכנעם*ש8
 כסן סנק' ס5ריק סו6 6סיז 36 ס' ותנירודפך

 ר"5 תרומותי מסמרת bh 3ך לחתיופלי
 5ריסריגך

 וכקוש ימסוק טגמ סדכיקות )קמור לק
 קרסי 5כ5 . תרוממי מסמרת וזמו ממר תרוסססגק'
 סקיוסיס ס5ריקיס 3כ3 סייך סוס ר") יסריקכלי
 5יסר6) לסספיע ס~יקיס נינגיס ועי"( יסרק)שככי
 גתתיס )ך ונסו ושוכי* חיי גגי סם 6)ס סקס6ת
 )מסמס * סעוכיס מעסיך fft~ )פעע כיןך ססכ)סי'
 תוכסס מלכיס הכגי כררך מהמרו ע"ד נגוועסייגו
 ר6ית6 כלי סייכו ולעגיך * מ)כיס סולקן וסייגוכנדו)'
 יודעים סגין כניס חסוכי כסגסררין נעטיכין 6יןכנמ'
 כליס )ס5דיק )סיוח הריך ולכן כניס נילו)כגער
 "4 כניו SD יירמס ססו6 כמו )יטרק) סיסטיםכיי
 ינגיס מהריך סס6דס מר4 רכ) מיי סיינו עולס3מק
 נורקו מ5ות מקונס סו6 עיט סוס כעולסיסגיס
 tSsSn* ספיקות טוס כ4 ס)ימ' כ6מוג' ויותריוחל
 כסרס"י ע)יסס P)1D וליו"ט סססען סהוקיסוסגם
 כזיכוך כוכו 6מוג' מתחזק ימת מהריך ס6דסוע"י

 ססכ3יות סמלות כמו מוקיס סמלות )קיים נדו)ותילות
 * וק") עולס )חק וזמו מייוסייכו
 נר6 * מועד 6וס3 ענודת 6ת 610סכויךעבנר

 )סס והמר מועד Sah כקרה סתור'דסגס
 סו6 6ת סיכגיס )סס"י יעגוי דועכו ס3ויועכר
 מופר 6וס) פכורת 6ת סו6 גקר6 סקכ"סדסייגו
 6ת וסס'יס6ו : מסמס תור' דסייגו סתור' כתוךפי'
 נמור לריק סיר' ס" )וורותיכס OSID מוקתעונם
 ממדרינתו פירר זס רק ע"י חט6 5עעס יכ6 ס)6וסקס
 ותרי חק 56)1 סס0 ע)ימיס גגעו)שת דסייגוק5ת
 6ת כי * דירס חון )וורותיכסקכוע

~nDD 
 כ"י

 * סקרוס' ב"ק מעסם * סקחס' לסריס 11כמורינ. )סיות הריך דס5ריק ר") תרומ' )ס' ירימו6סר
 יסי' ס63 סי' למיס ינמק 63 כ"י גסך כןע3

 ע)יתיס כעולמות רק ססס) כעולס )מס'למלתו
וק")

 מ3ף )כס סו6 סכר כי תרומתכסלכסרנחווב
 הכות סרקי כמסג' כ" פ"עכודתכס

 0' )סריסות טינ גדרים 3עוסר סיינ מעפרותים
 3גו הסורות (ו כמסכ' כוולתו סתכ6 ס5" )דקדקויט
 סכורך )עכוית נכריס והעטות )סתגסנ 6יך ס'ורכי
 שמרו 3סתעסר 6יך ע5ס )גו היתן )ווהמס

 סו6 ססע5ס סוס סמסמעות )עופר סיינמעפרות
 נור 610 עסמעסר וקמר סעוטל קיוםכסכי)
 3קדס הריך כיותר ס6דס כי מרש * סירסר)קיוס
 16 סתור' מן יותר ונממון וכגגסת, כמ6כ)עלמו
~SDnססו6 ננחמת סולט כ"כ סי5ס"ר 6ין סס כי 
 ססי5ס"ר סנסמיות כתקוות 6כ3 קיוס' כרכרעוסק

 36 מ"1 ננ6 ס63 יתור' סריסות סריך מקודמלוי
 מהוך פ5מו )קדח סריך נממון ונס סת6ווסמתנכרות
 יסי' ס)6 כרי ממיס ו3סס נהמונ' ומתגו מ"וסיס"
 סתכ6 הנגד )וס * לרעתו )כעליו סמור עוצרח"ו

 עלמך לקרס הריך ס6תס ס" )עוסר סיינמעסרות
 6) סיינ כ"6 יס" )6 ססמעסרות עד כמנגולךכ"כ

 נוקדוסת יותר סקדוס' פיקר יס"  וספסורסעוסר
 כו' )כס וגמסכ כמסוק ככהן סו6 סביון ו6סמעסר
 כמ6כ3יו ע5מו סמקדס ס5ריק 6ל הומר טסקכ"ספ"

 כמו ותס)' סתור' 56 עקמו יקרס כן סכגגוכקדוס'
 ננ)סון קווס' )דכרי רגם 610 ותרומתכם סנסמיות36

 כו' וכמליס סנורן מן כתכו6' חסו *סתרומגגוח
 תור' כין חילוק 6ין ח5)יכס כי ס" כו' סו6 טפרכי
 ענודת 56)יכס סו6 סכ3 וסתים הכיבס 6ו תסקס16

 מ3ף ו(סו )עכוד' נגעכוך' מיקוף 636 והיכוסכורה
 : וק")עכודתכס

 ס5דיק יסנס : כו' ח3כו 6ת כסרינגכס ההיססואמרת
 וכקדוסס כדפיקות כוודויי סו6 תסלתונסעת

 תממת הכיפתו וכעת * וזכות 351י)ות בסורותכנגחלות
 יתנסס )כ) ר6סו ע3 עו)ס מור' 16 נסתי דירססו6
 נגתחזק סו6 ופכן סהכי)ס פ"י ח"ו מסקרוססוינתק
 )ינק הכיפתו כעת ויותר יותר ע5מו 3קדסומתהמן
 הכיפת כפת וגמ65 * נדו) ורכיקות כקמרעלמו
 6כ) תפלתו נוכסעת יותר מ"פ נגקדס סו6ס5ריק
 יותר )סתקדס יכעיס onSDn סיעת סעס ס6ר כן)6

 כמ יח)יסו ד' וקוי פי' וזסו * 6כי)תסמכנועת
 תסיסתו כעת ע5נגו ומטמר מקרס סייסרסקדוס'
 *  מפלס סל לפמפס כח  לומן סו6  פי"1ו6כי)חו
 ומלפיס סמקויס ססימיס ס5דיקיס on~h סס דיוקוי

 ססס ומיסף כמסר' סיתמ)6 כ"ס סוי"ס ר')תסוערי
 מסהר מח)יסי' סי' מכח מח)יסיס סס כקרובסקס
 יותר סס תס3תס כמעת OD ססננון ט56)סעס

 נ6כי)תס on5D ומבסריס מקדסיס סס 6כ)כקרוסס
 ההיסס וקמרת חסו * תסלתס מנסעת ויותריותר

 וסרכיקות סקדוס' כמתרימו ר") חפנו 6תכסרימכס
 גקרכ סל6 כסקרכן כננו מ3כ כסס גקר6סזס
 סעו)' סי6 סכם סקווס' נתסוס כך סמ3כ 6)6ממכו
~SDDS: כס ולמסכ סקווס' 6ת כסרימכס וזסו( 

 כתסי)תס קיוסתתרומתס ר"3 נורי* כתכופתתרומתכס
 ויקם נורן תכופות רמז הס oni~)b נעת כמוימסכ

 * ,ק"3 כג"ח וטסר' כקרוס' ססי6 ס6כי)'סייגו

 % דןרקוז ס%רש~יר%2

 מוגין ומו"ס סססטן )פי סרס"י כו' סתתי חוקתיאת
 כס: יס כעס ומס ס61ת סמ5וס )ומרמס יסרק)6ת

3כך
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a@*48*אלימלךחוקת נהם 
 )ך ph עלסני סי6 סירס קמר חוקם נס כתיב)כן
 רם" כתוכ ס3ס3ן מסקסות וים * 6חר" )סרסררסוס
סרס תכ6 11 מגוס onw SD סררסן מ0ס ריכסס
 * מוק' כס כתיכ )מס טפס סק כיון קסם 6"כ *כו'
 נידיס ומס"ס הכריס רס"מ ים (o~h כי )מרןונרצי
 מלוי ניד 16 6כר ונכ) )'ח וסס"ס Dffn ממ"מכגגי
 כו' יעקכ ירך כף ותקע הע"ס כיעקכ נס 6'מס'
 כיעקכ ססו6 סמעם' טסי' מיד י6כ)ו 3ה כןע3
 וס6ושת ; ססו6 כניו סתת" סיקוס יסרה) קשותיכף

 שמיס מס 06 3ר6ות Sh~P ע) ת1דעקערנ"
 יודעים היגס 6וומ' סרס ס3 !1 ונמ5וםכמ5ותיסס

 יסרה) ס) וסנידיס ס6כריס ויוגין סס כי עכיגסמס
 ODP נוס o~Shln 3כך כמגילם זו מ5ו' מו5יהיןוקילס
 63 6מר' כנמ' כי כך סוט o~s וסת" * כסים
 nDD~ )קוהי ~Ph יסר36סיו

 )סורות כדי 6)6
 )כסר סר' מעם' )סס סוקס ו5ס )רכיסתסוכ'
 עיקר כ) נננ65 * )רכ' nStw סתטוכ' כי)סריגות
 )6 .נוסה וסחטה סענ) מט6 נסכי) סו6 פריסעעס
 כחיכ )כך מוק' כע5מ' וסוף תסוכ' )סורות כ"חס"
 סררסן ר"מ כדירי טעס כס סים 6עס"י מוק'כס

 *וסכן
 דם") )דקדק ים דסל' כו' מוקת (6ת י4שננר844ך

 כפרי דס6 ספר' חוקת !הת)מימר
 כו' טס6ומופ 3פ3 ססרס"י מס ע3 קס' ונס :קמיירי
 Db כסגננן מסתורך 6יפכ6 ~רכס שק' כסג6מר
 טעס מס לנו יקסם ס)6 כסכיננו סעעס גריךסי'
 מגותיו ע) )סרסר 6ין לומר חוק' כס מ"כ טמירס"
 סי' טוב הותכו מונין סס6ו"ס עתם 6כ3 :ית"ס
 * 63סיקורוס נסוכ מס סכדע ככדי ססעסלפרס
 15' 6סר סתור' חוקת nhr סי' וכך סו6 סענין6ך
 סקיוס' לערתו )נו כתן כ"ס סס"י וסנ' : )6מרד'

 סו6 דסיר6' וירסס 6סכ' ככנר ונסחר כננ)'סכ)ול'
 כורהותיו מעמס 6ת רו6יס סקלו סממת דסייכוסלנל'

 מורה לורהותיו ומהד ית"ס וסגיו ירהיס 6לוונס)הותיו
 ד6סנס סגסתר סוט והסכ' סגנ)' וסוף רכסינו ע)עול'
 יופי דכר היגס )פניו כסנמכיריס )6דס )סיותיוכ)

 )בו 6! ססו6 סיכר )פניו ונוסכמיס וננס33יסומסות
 לרקות סיזכס משתוקק ולסטו מ6ד זס )דכרמת)סנ
 כלתי כי ק5כס )ו טיס וכר סו6 וסגנ)' : ססו6סדכם
 ומרד' כהימ' ספסקתמיר כמור6כ)י סיסייסהןסהפטרי
 חסו : ק5גס )ו ס6י! וכר סו6 61סגי מננ5י6ות יכוט)כי

 סכסירות ססי6 סססמס כמו סי' o~pih י' ומנןסוס
 5מי5' כסעוסין דסייגו וסגננן : ק5כס )ו סחיןכסתססטות
 xlh' כסייגו o'~ih ר' כן ק5כ' )ו ים h1k1כסכי.סטנוס

 סתור' וכן : ק5כ' )ס ים וירה' ק5כ' )ס היז 6סכ'וירה'
 נגסורס סטעס סי' oh וכניתר כננל' 3גו סכתונ'סקדום'

 631 סגתוכ סבנן חכן * ק5כס 5 שים דגרסי-
 Sa טעמי מעגמיי גני( למען מפורס סטעסנהמר
 סמכ' טעס כ3 כי ק5כי )ו סיין דכר סו6 חסדנר
 געסיס סעעס כ6מירחילו מיופר עמס 13 יסלסכינו
 63מר ד, 5וס 6פר חסו * סעס ככ) כדחיסממיס
 0) סטעס נוסמר לגמנו )נו 5וס כ"ס ססס"יפי'

 חס * ק5כי )ו rhn דכר סיס" כדי סחור'חוקת
 ענין )שון סו6 מונין ומו"ס טססטן )פיטפרס"י
 ע*סס ומסינים ובעריס סמלות וסופריםמתוניס
 נסכלי סס ססי6 סמ5וס ם) סטעס )סס נהמרס6פ"

 סי' ו6ס סטעס ע) נס מ0יכי' וסקריסססטותיסס
 הומו )דמות (of סכם חלילי סי' מפורססטעס
 hS 6חר וכעס סטות 16 סכ3 כ6י!ס ח)ע'סעעס
 ס6יכו 6ועריס פסיו מחמת )סס זומר יכו)י'סייגו
 סעעס נהמר hSD עתם 6כ) נהור' סטעס זסכשש
 טעס )סס נוסף ה! כדור הותנו יסיכו 06מסורס
 כמס 6ת ולסכר )ספי)ס כירינו וסכת 6חר)מכח

 * S~p1 )גו סנתחדס כעולס פעםככ)
 נתולם טעוסקיס ס5דיקיסיסגס י84כמר14ך

 וכ) (D~D עקמות נוניס סס)סמם
 גקר6יס וססו)מות כוכיך ה)6 ככיך תקרה 6) כו'ככיך
 סתור' מוקת !6ת וזמו : )סס נתן ומן מק ע"דחוק
 העסות כרי )סמס נתורי טנעסוק סם"י ס5יור4ר"ל
 )6מר ס' 5וס 6סר : מעולמות )נכווי סייפוחוקת
 וכר סנתוכ כיון כיהור )ו 6ק לשיור מלת)כ6ור'
 )סיות סהיס ם5ריך )רמח 'סו6 סענין 6ך : כ"י36
 מענר מיוס יותר ויום יום מרי ית"ס כעכודתוסוגך
 כיר6ס ודכיקות )סוס כחור' עסק 6ס נסומיינו
 כמעסיו )סספס יוסיף לממרתו 6ז : סיוטו6סכ'
 וס)6 י"מ 651 ם63 שתמו) סלוד מלימוד ע)ולרשות
 כקרוסס יותר ככח" סיוס ))נגוד וזריך כרשויסי'

 ויוס יוס ככ) וכן ורעדי וחי) רתת וסריסותוטסר'
 ככמי' יוס ככ) 63מר ר") 63מר ס' 5וס "סרוסו
 מטמא טמור יתן מי וזסו : כס כעוסקי סתור'קמרת
 מטמרת מסרס ח!") ס6מרו נוס פי' רככר 6חך)6

 מלמיס סס אטר סס6גסיס טסוריס ומטגנהטמ6יס
 כנססם ומדמיס גכוניס פכיסס ולנד כעיכיססויר6יס
 אתסיס סס כודאי )סס"י כעכודתס י"מ יו65יספסס
 יכיכו ו)6 וחט6יס כעמות מ)וכ)כיס סס ועויין)לפס
 5ו6 כ6מת ד' סעוכד סגדיק "כ3 : יתסבכונחסכס
 ככפסו סכ) מלמס )סס"י ועכודתו מעסיו סכ))סיפך
 מסרוגות תמיד כעלמות 1מו65 שוס עומססלינו
 סו)ך ועי"1 : כתיקוכו עמס ו)6 כעכוותוהניחסר
 ממעסיו )ו כוח הילו ותויר כעכוד' יוס ככ3וננתנכר
 מעמק חסו : וככהית קו 6ין עד וסתך מכומ' )ווהין

 סי מטמאת סי6 סטסוריס ס5דיקיס ר")טסוריס
סנוונויס
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פא ~44אלימלךחוקת נועםכשש
 ומטפר כמטקס* מ"ו טננ6יס סרס נעומססמומים
 תנגיד סמוסכיס סמוט6יס כרסטיס ססיסוךעננ6יס
 ננטננ6 טסור יתן מי 1(10 * סטסוריס 50דיקיסמבס
 )ו סיס" סי' נוטמר טסור יחן גני ר"ל * 6מד65

 )ו יסי' סעי"( ומיינו ענננו גנטננ6 ססו6 נמסטסר'
 ממחסר מקומר 6רס גמ65 5סעמיס כי כרננתטסר'

 6נ) * כך סו6 וכקמת ע5מו וקטננו ית"סכמכורתו
 יותר ומריטות טסר' )ו ינ6 עי"! ס6נניתיס5ויק

 * יום כב) ומתנכר ננת6מן6100
 כמדרינ' ט0ו6 מי ר") 6מד )6 כו' יתן מיוזהו

 סוגך )סיות יותר מתח(יק ו6יגו תמיר6מד
 * מטמא טסור 6ינו !סכעגור'

 3מסס די 0150 סי' כ"י Sb דכר 0כתוכ )כיקורונחזור
 דנם פקסס ויתחכרו כ"י עם סידכרוו)06רן

 50דיקיס 3ס6ר מתמכרות 5ריכיס נרו)יסס5דיקיס
 :" יותר מדלינות )מס יכ6 יריסס וט) נוסססקטניס
 )ר יפעלו ועי"( ענוסס תחכרו סי' כ"י 6) רכרחסו
 סס5דיק ננס סייגו חננימ' 6רומ' פרס 6)יךויקחו
 ומלוכלך סוררם כסרס ט610 חסרונות כעלגנוגנו65

 * כמליס חט6יכס יסי' 6ס ע"ס 6דומ' סכקר6יסנחע6יס
 )כדו שוס סיס" ר") תמינו' IDD סטת סננורינ'יסי'
 כו 6ין כגננת h(S כ3) ססס עוכר סוייגו 610 סכןכגנות
 . כ3) ועזן מט6 גדגוד כו ס6ין סוס כס5דיק כ))ננוס

 סז6ת סמדרינ' ר") מכסן פיעוי 6י 6יתסךנרנתם
 * מגס סקטגיס )ס5ןיקיס נסתמסרו

 ע) לסמו ויננסור יסמוט סו6 מנס ר") 6ותסוממט
 * כעכוד' מקור ססו6 ע) כתשכ' ויסרסר סוססדכר
 סולע ור סרס"י)סגיו

~rD)hl 
 סו6 )פניו * רו6'

 דוייק סיחכן דקס' כנס (") רס"י דכיון סגינניות)צון
 6י(' כסמו65 גססו ולמקור )ממוט גריך י0י'נמור
 * סכורך כעכורת )נמרי !ר ססו6 (ר כגנו כעוננוחסרון
 רריך כפכויי (ר טסות סמי פ" סוחט (ר 6מר5ז0

 רו06 ו6)ע(ר * נמור' תסוכי ולעסות נססו)מסור
 רק מוס כו 6ין כקמת 6סר נמור ס5דיק 6כ)ר")

 תמיד חסרונות כעגמו מו65 סו6 5דקתו נוד)מחריע
 ממןרינ' וילך כך תמיד סיסתכ) )רקות רק 6"4זס

 : וק") 13 ויתכסה לגד מטוני בסרסורלמדריני

 ספסוקיס* 53ייוף ' מתורס חקת nhr יאמראו
 נ6ס) ינות כי olh 0תור0(6ת

 * יםר6) כגי )פני נוסס מס 6סר סתורםח6ת
 וסטו)מות סגננן מן ts~ns סו6 3"ס ססי"תדסגס
 מועדים נקר6יס סס י"ת ננחתו סנ56)יס כר66טר
 לסקריכ חסו * (נק )ו ים גכר6 דכר דכ) ונון)סק
 סיתייחר 3"ס סכורם ותסוקת ור5ון ר") * במועדולי

 עוםין כסיסר6) ד)תת6 סל~ערות6 9*יכעולמהן

 גסס סכורת 6ת המשיכיס סס עי"ז ר"תרקונו
 *)עו)נגות

 6) קותי 3סקריג ר"5 ' נננועדו 3י)סקריכךדןקך
 מעםי0ס ע"י מופדים פלקר6יססטולננות

 0כור6 )תעגונ )סמרי כתורס עוסקם וע"י :סטוכיס
 נקר6מ ס5ס סורסס olpn עד )סע)ותס כדיכ"ס
 נרונ וסטיי * מסס סי6 סתורס רסעיקר ניחסתור'
 סתורס מע"י כדי תורש 6ת )גו גתן ומסויורמנניו
 וממחט כממוס כ"ס סכורכן 6ת לעורר יכו)יסלסי'
 כסס סתול' יקר6ת וכקן עוכ כ3 )גו )סספיערכס

 * כ6ס) שסיס כ5) )מסות ססו66ס)

 : לקער מועד מ6ס) מסס 6ל סיוידגרךיףקך
 יס6 6יך רכע"ס ננסס )מד כ"ס ססם"יר")
 סתמתת מעולס דסייגו סקרום' כמתורס ו)יננורוסתעסקו

 נג06) וסייגו ' לסורס' טליוכיס לעולמות 0עלותסער
 סייגו מ06) סתור' 6ת מתקמר סי' )6מרמוחד
 ססס מועד סיקר6יס ט)יוכיס 0עו5ננות ערמעוס"ן
 6סר סתורי ו!6ת ונסו * תורס ם) סורטס מקוססו6
 ע"ס רכינו מסס ר") יסרך) נכי )סכי מס0סס
 כמו כך ס)ימוד סדר נ"כ ,Sh~a מכי )סני)מד
 סכה גני הסרי כנמ' ד6מריגן חסו * סס"י )וסרסר
 סיס6 רמוק רכר סו6 ד)כ6ר0 כיוו ותלמודו)כ6ן
 סורסס נפקוס ער 0תור' לסערות ס6דס גידמכח
 מסקוס סככור כס6 מחמת נח5כ o~hn מחננת6ך
 סחורי OD ע5מו )סערות יכו) סו6 ומס סתור'סורס
 סברס )מס) כו' סכ6 מי קטרי וסייגו *לסרטם
 ננעותיו גוסם סו6 )ו וכסח(ירו מעות ננחנירופלוס
 כן כמו מעותיי 6ת )מסינו כטתח' כיווברורות
 סככור כס6 מתחת כ0מ15כו עמו סגמקק0סתורס

 * )סס כידו מפיקססו6
 וסייט חקיק0 מבסון סתורם חקתז6תךךדקר

 סברס יוכל '( ועי ס6ןס OD גמקקסססתורס
 י nhr סגק' 0תור' ע"י )סססיע ומממס חדוסלעורר
 מי סיינו כב") )סעו3 יכה סע"י סתורם (6ת6ך

 נמייס כעודו כתורס לסערות יכ31 כנוס"גמלומד
 נמי 6)6 מתקייננת סתורי 6ין S~rn ס6ננרוע"ד

 1(10 לסם גנוסירמ ס)ומד סיילו ע)" עלמוטמאים
 * כף כי 6רס סתוריז6מ

 כ"ס סנורך )עטי גריך ס6דסיסגס י*שנ2ךהיך
 ויר6ס ופספס ירפס תורנותנסני

 נהדס סים תממת כי : )עפר מסוסו )מסוססו6
 מ"ו רעות 5ת16ת נננוסיכו ססו6 סעסריסוד
 וסיילו 3(0 סדוננ' כרכר נ"כ תקותו )סכרוגריך
 6) רוממות סי6 והסוס . סירוס חסו )עמרמסופו
 סגנסיחו סעס"ר שחמת כניר' מ)ממ' )6וס תמידוזמו

תמיד
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 לקרס גריך ססהדס ר") כספר יהמר ע"כ חסו *תמיד
 כטכע ק51)ו כמרסת סקדוס' סתסי' עד כ"כעלמו
 נקדוס' מגוילה נ"תרת ס)ומד סתור' סססרכ6)ו

 : נרגנומנטך
 תנגיד הוחס ס5דס ע"י וסייגו נספריקמררוףןך

 * כו סקדוס' סתוסרס ער סיירמ)חננומ
 ססמ)ממי ר") : כמוסס וסם 6ח . ס' מהממתונסו

 6סכס* )מון סו6 וסכ 6ת ססס 6)1ננתנסנתע"יכ'
 נמוסס וגסו . כסוסו יס6 מס סיחסוכ סכ'ונוררינ'
 )ס ס6ין המכוס דסייגו חקת זהת ו(סו . hy'סיילו
 ס6וסכ 06כס מ5ר סו6 6ותס סעוס' ס6דסטעם
 חקת 61ת חסו * וחוקיו מלותיו ומקיים סכורכן6ת

 ומדרינ0 : כחוקם כ6סכ' סתורי )ינגוד טיסהסתול'
 סיזכיר ירפס סייגו ימו' כי 6רס סתורי ת6תסכי
 ככו פיקוס נמסר' נוכס זס וכזכות סמיתסיום

 ש' אכי"ר )כ5ח סגנות כנע סכתוכמקרך
 : לכ) מרפא סו6 סתורם יסב( י14כמר4שך

 סכס6רת ססרסימס כך סו5 ססעלין hSh *תורי כדירי )כחרפ5וח חסורו)כ6ורס
 מקת ו6ת תסו * מוריס )רס6ות סוס סחוסיכו) ע"י סתויי )יסוד ע"י כו סגרסס וסקדוס'כהדס
 : מסתור' כלידס סגס6רח רסיננס סו6 מקיקםמאסון
 קרוס'* 13 סיריוס סתור' סינגור יסי' טוסן כ6תס5נ)
 ))ננוד סטוכ ד' יוכלו כן ויר6ס 6סכסננט) עציו גססו הימסור פי' כו' כי 6יס סחור'ח6ת

 * 6מןמורתו
714

-DM~ 

 ס5דיק דסכ' כו' סתורס חקת ~הת
 סו6 וסרי ויקס 6וננר נוזרסו6

 ז6ת ויסרק) )6מר ולסרן ננסס 6) די ויסמרונסו * יכריו 6ת מקיים וססי"ת ככיכו) )ססי"ת מגוסכ6)ו
 סתורס )יתור )סיות גריך (ס כטוסן ר") סתור'חקת
 גומר סיוכ) ככרי )6מר ד' 5וס 6סר ו(סו *ככיכול )סס'י )5וות סיוכ) ער )סמ' וטמרי נקדוט'כ"כ
 דכריו 6ת יקיים כ"ס וסט"י כך סיטי' )סססגוס

 )פעו) כסרו5ס רס5דיק כו'ז6ת י4ינמרש4שך *)טוי
 סרסר לוחו ומעכס סעו)' סי6 וסתורי חור'כ6יזס סרכר הותו 3ס)כיס גריך דבר6יזס

 )הנגר ויסו * כר5וגו יסעו) סתורי מע"י דברס3 כס ולסלניס נס לפרס 5יס יוכ) ועי"ו חוקכרכר נטמרי מסתורי ר") סתור' חקת 61ת חסו *כפתורן )כוס )ו יס6 ס)6 כטויס לכרכר ולין כ"ס סס"י)סכי
 * S"p1 סירוס מס כ) ע"י )ומרסיוכל
 ושננכס * קליך נגלת פי' ז"ל רם"י 0ג' 46ך'ייקשת

 עכודח סגס כי לטרם והספר * נזקין )6)וסעור

 יסרבל כל כסכי) 01טסור1 סקדוס' לסמו מסירת ווקומר סר )עורס ו)סספיע נזירות )כס) ירס ע) יכו)סס5דיק עכוך' סי6 ו6יזס וככי' ועוולי ת" סמי סל6סקרוסיס וננעט1 כמעלותיו 4טר6ל למס יתסס 6לס וסלםסעופה )ג3 )סססיע ס5ריק ניד 61ח נס ו6ף : מנט)וס5דיק נחר סקכ"ס כ6)קיס מוסל כסיות )ס5ריק לתורמתכ'
 ס5ריק ועיר : ס6עיתי סס)ימות כיוחדותונתפחד
 יטר36 כל עס וכקמרות גפסו כמסירת ס5דיק כןוכמו וכתמחוגיס כע)יוניס יחיב ססו6 כ"ס )סכורהכדמ'
 כג") )מס ומספיע נ~ירוננ גוכט) ועי"ז כןגקר6
 יסרה) 36קי Sb )ו ויקרה כחור' כתוםומגילו

 כמו כח לרון סו6 ו6ל 6) )יעקכ קר6ססקכ"ס והית"
 סו6 כרוך ססקרוס ר") * )קח 6רן 6י)י ו6תטג6מר
 מירוס )כט) ותעגומוח עוז ס) כח סטיק כירגתן
 מעוים סיילו קיסר סיריוס סד עגמו ו)סכניעו)סססי) )כרוע ט5ריך ר") עכו כננד מיסור טיר6ס עדהיכרע יריך סמתפמ כנמ' ו6מריגן * n1D~Dhlהמרתות וס)פ ר6סוכווע 5)פ ומס סתס)ס כלס"נ הגסי4 חקנו לזם מעכודמו )5ויק מכיע ק5ת יסי' עי"וו6ו4 מן כי שוכי ממסכת ומיינו סכ"3 מ36ס 6'תדיק ימנע S1(S נדו)' ועסר' (יכוך סריך סו' סדכרומנס

 ומוכלם כאומגת סו6 כמקו פי' )כו כלנדספרלסס
 כזכות לפסו מסירם 03יום ויכף טניעס טוס IRDI pb4 קרגו כ3 4 טיס כסס"י כטוח סוכו )כוגלנה

 כ"6 טסיות תספרי כלחי ר6סוכות סס)ס ומדעסכ) )מכיני מידוע כרכר סתמית" )לחלוח ויניעוכ5)י)ות
 נ ומזולי מיי כגי סס 036 סט)ס נחוכסוגכ)) ס6מ5עות סנרכומ סס וס וקמי ויחרות משלמ"י

O)Dh1לפשות קודות סס ס6מ5עות טסנלכוח נוהמת 
 הלכסון נכוני י"כ כגנד ססס לי"ח כירוש מקר5ין
 סקס נ"כ וזסו * כתוכם נכל)יס נ"כ סג") סני6ך

 (סכ זר 4 ועסית סכתוכ והניר "' מזוגי כננדוסוך נססי דכר פסוק ען ס) וסהנו5עי (~ShS סעס'הרוגות
 וכממסכות וכטמרי כקרוס' 6וכ) ססגדיק ~sffסכיכ
 6וכ) ס" )Ytb 6' כסה כ6ססרי סי' ו6סקרוסות
 וכיחירוון כסתר 6וכ)יס וס5ריקיס כמסריסכמנוקר
 תמיר מסקס כססם כי S1)hS סכוסיס סנוס'נגממת
 כסס ס6ין opSh כמ63כי ו)סיותס סס"יכרכיקות
 זל עוסיס סס 6ססרי כלתי ריר מסיה מחננת 6ךהכי3'
 ופגיית נ"כ יו להמר מזוגי לנר נ"כ ססו6 סקודטסולחן נכי לרמו נ"כ וןסו : נרולס כקרוס' onS')hS סכים(סג
 וסניעו מס"ל ננחמת טס5ריק נננ65 סיכר וסורס (סכזר

 )כט) )עולס נפוייס רחמים מניה ס6מיתי'שמרות
 ש' שכ' סיגי וכ) טוכ כל )סס ולסססיע סנוירותכ)
klri1ננטרל טמור יתן גוי סכתוכ רמז hS 6מר Sff1 

 ישיכו מטתה טסת- )יתן סיכך ,ס סו6 מי מתמססכתוכ
לממש
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 )6 )רמעיס )ססכס וסק3יפף מסדינ" נרו)יסרממיי

 ס5ריק ט) המדוי ע"י כ"6 הסמרי כשי (סו6מי
 וסו' 6יוכ 6מר נ"נ חסו * ס3ימו' שמדותסשס"כ
 מתמ' סי' 6יונ פי' ויעם 6יות' וכסטו יסייגו ומישחד
 )כט3 יסיככו ומי כיחודו יחיי ולין 6תד טסקנ"סמהמר
 ס5דיק ם3 כסם ר") 6יותס וגססו ולמר *נזירותיו
 הנחיות ומניע כסמו ומוסר וגנסתוקקתסגנת6וומ
 סעוסס סו6 ויעם ככ"ל 6מך גקר6 נ"כ וסוללמיתי
 סנ(ירות* כ3 ו)כט) נדו)יס רממיס )עורר ס(6תסעפי"
 כו' מורס סי' ספמסוני סמעק כנמ' גרנמ נ"כוגסו
 ר"ע סכ6 ער סי' תירץ PSh'1 ר' )6מ טסניעכיון
 סעמסוגי שמעון כמסכ (ר כגגו ומגס ת"מ )רכותכו'
 יכריכו וע"פ ר"ע ס3 סוס סדרת לנרום יכל ס")6
 כסעס כנמ' ד6יח6 יורם סי' ר"ע סרוקהיכויר
 עליו וקיכ) סי' ק"מ זמן )סרינ' ר"ע 6תססו5י6ו
 )מס 6מר ע"כ רכינו תחביריו 13 למרו סיימיענג"ם
 וככ) )ככך ככ) (ס pinD ע) מ5עפר סייחי ימיכ)

 ו6ית6 כו' ו6קיימכ' הירי יכ6 מתי למרתיגססך
 סגרמ' 6ך (ס מקרס ל5דיק סי6וגס סח"1כמסריס
 רקסר"ע * ממס סי' וסגידון לדיק לותו דיגות)סס
 כיחודה נפחו ומסר עמ"ס עליו קיכ) a~p (מןכמניע
 תלמידיו )ו הנגרו כממ"ג* ויותר מתח(קיותר וסי'סריס
 מכיח 6עו עדיין לנדות כמירוסי וסרם"י ע"כרכינו
 תמיד מהסס בסי' סי' ' ו6קיימי' כף )סס לנניכוונתך
 ברורות קיום סדכר סיס6 כ"כ יסעול נוס"גמע"י
 )סעף יכו)יס ימיו סס בנססכ6יס

~UCD) 
 )מון חסו

 הרכות וגסו * )דורות ססו6 סוכר ס6קייסו6קיימל'
 שחדות כסת6מרס רכים ססס qb טר"מ ר")ת"מ

 כולס סכו)) נכיסס ע) סעו)ס סס)ס וס5ויקם3ימות
 לר(ססיע נזירות לכע) )ס' יןגוס סריס כימוד6כמס"ג
 רכו 6סר מריכ' מי סוס ולסו * ס' 6ת גקר6)כן
 סט)ם' כזכות סיו וכקר ככור וענגי וסמן ד' התכי'

 ככנר סס ס6)ס וסס)ס ומריס ולסרן מסס5דיקיס
 סו6 ככור וענגי נג(וגי סו6 מן רסיילו וכלי ומזוגיחיי
 סו6 וסכ6ר כ)יסטר' נותנני ע)יסס מנין ססי'חיים
 סכ6ר ע"י (יוונם )סס כזדמגו נ' ד6ית6 ע"פכלי

 ככ") כמס"ג nhr כ) ו)סטסיע לממסיך יכולוס5ריק
 3כן (הת )פסוק יכו) סס5דיק ע"( נו6מיכיס טיוול6

 * מעמיס תקמירי 6)1 ס' 6ת ברכוכקרל
 6)יך ויקמו סתור' מזקת ז6ת כ6ן ססי' נ"כתהו

 טתת6מדו כמדותי ס" כחוקותי מתוכו מקססי'
 ומסרס * ס(6ת )מררינ' חכו16 ועיר גסטכ'כמסירת
 יקמו יסרק) סכ) )מסס 6מר ססקכ"ס 6)יךויקחו
 ס5דיק סו6 ו6תס 6מד כליס כך ויתלחצו 6)יךע5מס
 סרס סתס6 וכלמדותך כמס"מ תסעף כ1)' 6תסכו))
 לדוס סלקר6יס סייכיס סס 6דומ' וסייגו6דומס

 תסרמ' סתס6 תדרוס כוי כמניס מט6יכס יסי' 06ע"פ
 : ום4מה2 כתמימות סכ3 סיס6 נרו)יס הכממיססתססכ'
 לסערת מנרום סם)ס יחודך סע"י 06 רנמונס

 כסוסן סיסת רק כידוע 6דומ' סרס סכקר6תססכינס
 ויחודך כמס"נ יסhba 6 יסייגו מוס כו 6ין 6טר(ס
 כסתימות סכ3 כ"6 שםטוס

 ו(יכי
 * S"p1 נדו) 51)י)ות

 ססוק פ3 כנמ' ד6ית6 כו' 56ירייקחי יישמר*1ך
 ממני רמוק' וסיף 6מכמסלמרתי

 ע3 ע"ס סמנך סלמס 6ער סוס ססססוק מו"לוירמו
 ' סעסייס nhntm סענג6יס סמטסר' מסרסמעמס
 * עכר )מון כו' חכמתי למרתי )ומר )ו ס"עכ6ור'
 כעכויתו )סתמזק סמתחי3 ס6דס רגגס כר6'6ך
 כרי ס6דס )טונת ממגו מתרחק כ"ס סכורך 6(ית'

 ס' ערמוק כס"ס סעס ככ) ויותר יותר עודסיתח(קו
 6ת וירץ כו' ויסף סס)יסי פיוס סי' חסו * )יגרפס
 סנדע' סקדוס' ע) רם( סו6 וסריסי מרמוקסמקוס
 לכרסם כ6 ושסר )סכיו וימיי סס)יסי כיוסכת"ס
 וזמו * מרחוק סמקוס 6ת ר6ס סנרו)סכקדוסס
 Sh )כ6 שתחי) שמרתי ר") כו' שכנגסלנורתי
 רמ( סו6 וסרס כג") כו' רחוק' וסיף ע)ימ'סמכמ'
 דסרס * מטחיו 6ת )תקן ס6דס סממויכ סתטוכ'ע)
 סי6 סרס חיכת ס3 וס' כידוע ססכיג' ע) רמ(0י6
 ס6דס 6ותס למערס לטס 6חרוג' סס"6 ע)רמז

 מדרסו וכמו ס"6 תסוכ סי6 דתסוכ' תמוססכעסותו
 סרסתי וככר * ע"ס כו' ת)וי' רס"ל כרע"י 3מסר(")
 סרס מעמס ע) מז") לררתו חס * מרכס מעמיסוט

 כשכתו תסוכ' ס6דס כעסות דסייגו סטגו6יססופסרת
 ולח"כ ממטף" פסור סו6 6(י נועמיו 6תומתקן
 מנמו ננתרמק סקכ"ס 6( יתיר' כקדוס' 6וסכסיע)'
 ל6דס 13 לר6' ו6ו כקדומתו יותר היתלמן כדיכג"3
blk~n'(י(ח hDD ק סו6 ועי"ז ומטפיס כעוכות)מתמ 
 * עסוריס 6ת סמטמ6 הסו סעס ככ3 רכס כקדום'מלוד
 ססרס 6ת ססורף מכסן סיו עפמ6ין כנמ' ס6מרותסו
 ימיס (' סרים' טעון ס" ססורף ססכסן )דורינורמ(

 וסי' רכס סקווסי 6) נ6 סיס ז6ת סריכםומחמת
 : כל") ית' מסכורך מקו רמוק ססו6 כעיכיוגר'
 )סו5י6 כרי לותו מטמ6ין כ136 פי' כוי מטרליןונסו
 ט" געשית סי' ססנגם כמעורכי כו' 5רוקין ט)מצכן

 כערכוכי6 סכ) )עמו' פרסות 6ומרי' סיוססרסעיס
 סמם כסס סמרומ( וסקדוסי סכסירות )ערכיסייגו
 ססמט6יס שמרס וסייגו ~thelg עם ח3י3סלפרכו
 עכירס דכ6מת סו6 כן 1)6 סעוסס 3מ15ת ננ(יקיןהיגס
 סימור צריך יותר כקרוס' ממכירו סנדו) וכ) נגסוסמככם
 והוד גסערס וסכיניו כע"ס ק3 וסח מט6 נאגודנוכן

 סחין סי' מכמס מו5י6 סו6 מכסן ס) וספריססוסקיוס'
מוו

-- -  - 
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e&שליאלימיךחוקתנועם 
 הדומס סרס 6)יך ויקמו חסו * 5ויקיס ס) כמלתםמוו
 מסרם והח"כ - סטמ6יס 6ת 3פטסר סתתני ע)רמו

 6סר 6ת עמור 6יס והסף וסייכו סקרוט'ננדרנת
 ג6גכי מסותתת סתורם ע) רמו סחן ~q!'Sh *0סרס
 6ח ומקיים סומר מתמי)ס סנמוי וס5ויק גו'ו'

 תסוכם סכע) כריך כן וכמו מיד נתחי)וצסתי'
 מסרס סיעטס סקלוטס כסתול' יסתח(קלסת6מן
 והריך כג") סתור' ע) רמ( qih1 610 ר") *6סל
 hSn ומקייס ס3ונגר סתור' עם מוככע )סיותס%ס
 כעיניו מוכנע ס" ס6כרס' 5סי היסר פפרובנכי thb""~ ס6מר כמו 6סר רש ולס מלידס כסיתנ6ס
 בריך ס" 6( 6ך מ%' עכ רכר כבמת עסוקכעמר
 טננקייס לקמר ק5ת מתכ% סי' 3סתס)))תפיס
 וככל כג") 6סר ס) כ6)ף סכרמז "ת ותורתולמותץ
 6סף כנוו כו' ובסף ונסו '" ככ") נדו)' כסכנעסז6ת
 סנותחי)ס ככ") ר") ספרי 6סר 6ת * מרסתי6ת
 36ף קורנת 36 ו)נ6 6תרוגס סס"6 )תקןשיך
 * 6סר כמו מוכנע יר4י' (6ת וככל סקדוסי סמור,ססי6
 סטוכיס מעסיו סכ) ס" * )ממכי ממק Shוסגים

 טעייין )1 סימנס רסייגו מממסכתו יניםוקדומתו
 סי' * טמור מקוס 36 * קווסיס לממנות מחוןסו6
 * סקדוט' 56) תמיד סיס" 3טמיס ים" כוולתוכ)
 סי' מעטיו ככ) סי' מסכי) דרכיו ככ3 דוך וימיחסו
 עסוייס שינס כסס ומסתר) ע3יסס תמידמסכין
 סקדומס S~h מם? DDb1 tso~1 עמו וד' : מכונסע)
 סי' h~ph 46ך סקרן מקנס תסו * י"ת סמום)
 מ6סיס ט6כי דסייכו למטס 6רן נק5ס 6s)haמר
 שיך ס6חרק כקלס וקרויות כנסמיומ ס6כיע5ש

 * וסכן )י גר6ס מרסוק ד' ע"ד6קר6

 4*שבמרשלשל
 ר"3 6דומ' סרס 36יך ויקפו עי"'
 סרי )בע' ימשיכו סיצר'מע"י

 ם)6 תשמש י5ר56 סיס" ס" חשרת, כידוע%ומ'
thO~3סס p~pr? 6ין %ר * מ6כריסס 6כר כסוס 
 דכר כטה ממרון תסס שי' ט)6 סי' שסגס

 םiff" 63 * עע ע)" ע4 63 6סר ' נססס5ריכס
 ph דרך ועו) מ)כומ עו) ע3יסס לעקום כמיס6
 הר' ע% עליו סמקכן יכ3 סתור' ע"י יסעו) (סוכ)

 ממשך חירום עורס * ph ירך SW1 כו' פפנומעכירין
 כסמר יקמר כן ע3 פ" חסו * מרכזת וימעכודספום

 מססרש ססמ" 6מר עכס סמלך תיור כף ךמלמשת
 ט6כמגו ע"י וסייס תמיר pnbn מהסריס 36סכור
 ומטכסיס כמסוקס 6גו ע"ז ו' נטרת 6ם טיוטס
 ררקיע סרגדע מניו 1VP ופעסס * גיורתו מם6רמככור
 ס(סכ ממי וירקעו כמיס ורומגיומ ינחם לסחסוד

 ידיו מערס חסו * סקכ"ס סל זטוס5דיקיסכקר6יןמעסי

 מנגסיך hlk~n סכסכם )מון סו6 מניו 50ויקוסייכו
 סכורך סקדוטיס כנגעטיו ורומגייס זקיסוכריס

 ס5דיק ע"י ר") ד' מלחמות כססר יקמר ע"כריקנך : כקדוטחועוקמות
 סכו ד' ונחננת ffD' סנדו) כמקורסמ6יר

 ס5ייק ע) * ומלות תורס ס) נננ)ממתס )למוסתמיד
 מטים כסיכת )כ6 ד)עתיר כסום' וסב 6ת יקמרסוס
 סיס6 וסייגו נוים 6)יו וגשרו כו ג6מר כמסר'5דקגו
 כננ"ם רכות לנתלות )ו ויתכו 36יו 6סכס נוד))קומות
 נורם כלרקתו וס5ייק : רכים וכמכס )נגורף סייוכיחו
 סכומות כפיכי מן )לו יסי' ס(ס סמר כנקותמנס

 ר") כסופם וסט 6ת ונסו עסינו 6סכתסוסגר64
 כסופו סתומות )גו מיתגו וסגתעות ס(6מסאסקס
 כנקות DnD טנס כעת )כו י6נגר 5רקגו ממיםכסיכה
 סועה טוס ר") הרגון a(osSn ו6ת * כג") כןיסי'
 סתורס וע"י וסטסוריס מכיס תס)ותיו ע"י סכ)ס5ויק
 כנמ' ד6ית6 ע"ד סתפ)' ע) רמ( סו6 סנמליססקדום'
 ומרלון * עליו ע5גוו סימנס הריך מכירו ע)סמתס))
 ו6ת וגסו נוירון מתמת ססי' סתור' ע) רמ(ס,6

 ססו6 לח)יס פ"י נורס ס5דיק זס סכ) ארנוןסנחליס
 הרון )מון סו6 ארגון וע"י תסי)ס וסייגו חומסאסון
 ד6ית6 כו' גסס 6סר סנמ)יס והסד ' ס%ר'דסייגו
 לסנגכס )נוס ס' נטע כ6ס3יס נטיו כהחמסכנמ'
o~iohממומאס 60דס 6ת מעריס גח3יס ננס )נח)יס 
 וכף ס6רס 6ת מעריס סתור' טסם הסריס qh)טסרס
 תיקגוס הכות מפיקות כנמ' ו6ית6 : (כות )כףמוכס
 וי") תיקגוס תנגירין כגנך תסיסות הומר יסוסער'
 סאגות כאמת וסייכו סכיני ו)6 ומק"מ 6"מדבר
 סיו קיים טכסמ"ק דכזמן 6)6 סתפי3ותתקבו

 סכ)י3י עכירות ע) סחי ס) תמיד מכטריססקרכנות
 וגמגם יום ס) מעכירות ע) סערכייס כין ט)ותמיד
 כסמק"ר סמרכ נעו"ס ועתם חע6 כ)6 תמידסיו

 - סתסי)ות תקכו ו)(ס סתמידק כמקוס מכסר*ןסתסעות
 דכריכו ע"פ לח)יס מס S~rn מרמזו )סיות יכשחס
 מטוכעס כו' גמ)יס מס תסי4ת סייגו ססלמ)יססכ")
 סחשרס סייגו נטע כסריס כך דסייפ"מכפריסכשסרס
 סנח)יס מסך כסרם'י סלמ3יס ולסד פ" ח% *מכסרמ
 6סר סחסעות מס מסנמ3יס סנטרך סטורםדמיינו
 מתכופם דמין יטע* כ6ס3יס כג") סועלס סיילונסס
 חסו * סנגר כנצ"מ קיניין ס6כח% גמטך ועי"( .כסט
 כין )י0נ יטפיס ט6כמנו עורר ומון סו6 ער)סכם

 סמורם ר") 6%כ: וגטען)נכו3ס6וסצתסעורר"ע4גו*
 מלכווך סו6 סג") כ3 )נו נורמיס טסח5י)וחמנטען
 כגו לסנוט יכוייס סתומות יסי ם63 )% מקנוססס
 כמו 01ייכ1 סיס נם% ולעך וס" כת"ס ריבכו))עגור
 ימיו )6 ס6ומות כך 3סענירו יכוה ו6יגו נכוה 4 ששסיס

יכוייס
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פג 148אלימלךחוקת נוום*8
 וסוך מ"ו )סם לסלט זרעך עם מנכו) )עכוליכעיס
 גיוס כח 6ין ע)יגו טמכ0רי' סוגו סתסי)ה2מחנות
 )מון 610 ננו6כ )נ13) וכטען חסו * מנכול)עכור
 ס6כות דסג' * 63לס ומסם : מסכות דריםננ6נ
 ונוטס ויעקכ יוחק סכ6ר 56) (יובס )ססגזימכס
 כקרס וננסס חסו * יידוע )סאסקס סיכוי סו6ולטס
 ננתגסנ כסיותו כו עסוקין ס6גחגו סג") טסמיקדסייגו
 כטס סגקר6ת )גסמס עי"( .(וכס )מפ)' ס6מורכמדל
 : כקרס ומחס חסו סכ6ר ע3 )5ויקיס סנ(דמגס6סס

 עוג כ) יסרך) )כ) )סססיע יכו) rf6 )גסננ'וכסזוכס
 )יסרך) טיסי' ססו6 ס5ריק יר6' רק רחמי'מסע
 6סר * )גסמ' כס(וכ' פי' סכ6ר סי6 חסו :לחרות
 סננ5יגו ע"ד ננסס כסס סננכוג' )אדיק רמו)ננסס 16מי טסס"י מסדיק סוע) rhn ר") )מטס ס'6מר
 סיסי' סי' סעס 6ת לסוף ק6ננרת מסיר מטסננמ'
 נדו)יס רחמים )סס 6תן rf6 )סס ו6תנס לחדות5סס

 * וה") יניס כטססננרוננ~יס
 יר6ס * כמסעגותס כף כרוס סריס"סרוסבבאר

 וכרי' נדונס סו6 מפרוס ננסת רסלסאסרס
 וכתיכ נ"כ "0 ורמו ודקם קעגס חסירס מ4סו6
 כע) חמור 6ו סור סרס וגס) כור 6יט יפרסכי

 6סר )ס5ויק מרמוס דסחור' גר6' * יסקססכור
 וסייגו וסק)יסות סדיגיס )סננתיק ונכורם סכםכידו
 כרי' יעטס 6יס סגקר6 ס5דיק סו6 6יס יכרםכי
 לק כור כתיזת סגרגנ(יס סק)יסות סס ככוררקס
 6ותס ינרם נרם כסס סיור )ניגרי 6ותס יצע))6

 ע6 חסו : ק5ת יתתקס רק רכ6 דתסוננ6)גוק'
  להרס  לסיותס 3ספ כת  ועידן רכ6 כתסומ6יכסכו
 כו' סור ממס וגס) וגסו ומחמור )סור סוונרסכעס
 סו6 סקכ"ס סו6 ים)ס סכוי כע) מכתוםו6ננר
 יתקן ר") ימרס * כרחקו כסס )עסות סנכורותכע)
enlh6"3כ) מלמיס )סיותס וחיוור )סור סדונניס כ 
 תפרוס כ6ר סססוק ס" נ"כ וגסו * לדת ממסירמ
 יסרק) כ) ננד סקו)יס פסס ולסרן מסס סססריס
 וזגוגי חיי ססוnhrk1 6 ככמר נדו)ס חפירסערו
 יכוייס סס וסיו ס6)ס )סם)ם רם( סו6 סנ6רוגני
 סיו כנממיותס ו6ף )ימרק) 3סססיע נס5פעו)
 ננסס מע"י דפיינו סעס גדיכי כרוס )סעו)*יכו)יס
 ס5דיקי' סס מעמיס גדיכי מנס גנוטךולסרן

 סיכו)י' יסרק) כ) כסכי) וגפס' )כס 6תסננגדכ"
 כרי' ע"י )יסרך) 6ותס ו)סספיע )סכומיך ססנס
 סמחוקקיס נס סייפו כמסענותס במחוקק *דקס
 כעקמך חקיקס כ"6 עוסיס שניגס ס5ריקיספסס
 ויתקן )ממסיך יכולים סס נס מכרי' דקס יותרססי'

 כי מיי כוס נ"כ וגכ)) ומיס 5חס מסעןכננטעלווץס
 * )חיי' זגוגי יסיכ)ננתן

 2 בלק פרשת%

 )סרם נקדים וננתמי)' כו' סור 3ז33קוירא
 סומר 5דיק נוי ויכף מעריס סתמומסוק

 ננחט ס) כסדקו סתם )י סתמו כננג' דליתההממיס
 סעריס סתמו ו(סו : 6ו)ס ס) כסתמו )כס כסתחוהכי
 5ריק נוי ויכה תנרננו וכוס סתסוכ' פטרי סתמוסי'
 כי סורסס )ננקום עד עו)' ס5דיק תסלת טיסהסי'

 )כן סרסעיס מחנות מזעפות מעוככת סי6)פעמיס
 מסומר סט"י ט) ק6י (ס 6מוגיס טומר .תסוכו
 6ת וסונגר )סגיו ס5ריק תסלת תנ6 ננהיוממתין
 סלמותיו נדכר עמו )מסכיה סי קננן עליו )ומרסתס)י
 יטרק) שטס הפר :וי נלך ויד" נ"כ  חסו ' )1)סגתן
 גזמו יסרך) 5דקת נוד) ממסת טכוי6י וסכין63תורי
 ננסמוטי סי' סעס מסגי ננו6כ וינו )כך ועוב)סימון
 ננתייר6ין ננו6כ סיג ירש כמדרינת כ"6 היגס 6טרסעס
 עזיו ממסיך כך סעוכד ננדרנתו )סי ס6דס כימסס
 ל:)ננע)' יר6' ע5מס ע3 סננסיכו מירז' טעכדוולותן
 מו6כ וינר וזכך סוג6יסס ע) נבוטות 6ימתסוסיו
 סננרוננוין 6ותס סי' כ"י מסגי ויקו5ו * סעסמסגי
 מ6סכ' סעוכדיס נדפיס ס5דיקיס וסם יסרק)כמי'

 כחייסס ננו6כ ק5ו לכך נדו)' 6סכ' עומס ע)סננסיכו
 ק15 )כן כסכו 6סכ' )קב) )רשע 6ססרי כזהי (סכי

 * )קכ) יוכלו ס)6 ס6סכ' ע"יכחייסס
 נס"ע ד6ית6 מעריס מתחוr~1D יתאמר*אנך

 ט5ננו כרכת 6מר 6מן עוכין 6ין6"מ
 דסטעס וגו.6' * סכרכ' סוף ססי6 כרכס 6חר6)6
 "ותו מעורר סו6 מכרך ס6דס כרכ' סכ) )סיסו6

 ו)כ) וקורס סורם' סס 6סר ססי6 סנרכ' 30סעו)ס
 סעו)ננות כ) סוף עד כפ"ע עולס סו6 וכרכ'כרכ'
 סעו)ננות סוף גנד סי6 סנרכות סיום ססי6וכרכ'
 ס)6 כיון 6מן )ומר טייך 6ין ע5ננו כרכת 6מר)כך
 רם6י תכירו 6כ) סעודיות ככ) ס6ורו' עדייןננגר
 מעלסו וכוס דכריו על כננסכי' ססו6 6מן ע)יו)ענות
 כסוף כ"6 רסקי 6יגו עגמו סו6 6כ) )ננע)'יותר

 מכח סו6 וקננן * סעודיות סוף גנך ססו6מכרכות
 כננקדת 6וערי' מסיו סכתקן כדרך יחד מעימות כ)ע)
 6מן )עגות למ"כ וסתקיגו סעו)' וער סעעסמן
 ועד מעורס ס' כרוך ססירום נ"כ וסוף 6'וסוף
 ננותר עו)ס עד מעורס ססי6 סכרכ' פי' קננןעו)ס
 (ס )פי וגמ65 * בג") כרכותיו 6חר 6מן)עגות
 עד מכרכות ככ) תמיד עו)ס ססו6 סנדו)סס5דיק
 כרכת 6מר קנון )עבות ננותר סי' סו6 סעו)מותסוף
 סיסתמו מתפ)) טס5ויק סייגו סעריס סתמו הסו *עקמו
 סי' 6נווגי' סוננל ככרכותי' ודיק נוי ויכף תסכות סערי)ו

 * וסכן כרכותיו 6חר קננן )סגות יכ31סיס"
6ו

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



 448אלימלךבלק נועם*ש8
 מכין סי' גהק כי כו' ילק hy1עי"כ יאמראו

 ס5סס כדיכור SIDDS סיכ%יןניסר6ל
 * ננקייס וסקכ"ס נתר ס5דיק מקמרו פ"ר סרו5יס מסכ)
 יסרק) עמס 6סר כ3 6ת טסכין סככם )' וירקחסו
 וסו סוינור* 610 קמורי כסכין כלומר )קמוליסו6

 )סוס רצוי מו6כ וינר * כפיו hSh כחן 6יןמהמרו
 * ויקן )מון כ"י 561) וינר כהמר סעס S~hn)כ
 סמלך ינקי מנס כי תר6' סוסון כס) רמז )מסנס
 פסס כסס ידע כי ססרוסיס מן תתיירקו 6)6מר
 סם" רק פקס )כקוס יודעים ו6יכס נמורי'5דיקיס
 מנקרה ס5ריקיס 6ותס כ6ן ונס * סעס מסקרמחייר6
 כע"כיסס* כעוחיס סיו כי נגתיירהין סי' )ה מסםכ"י
 מו6כ וינר פסו מתייר6ין סיו סעס מפיוטי6כ)
 סי' סל6 )וננר ויקן כ"י 56) )ומר ודקדק סעסנופכי

 hih כ"י מררינת סס הסר ס5דיקיס גנןמתייר6ין
 יכווין ס6יגס סרסעיס כדרך סטוכיס כנגעסיססק5ו

 נטוכ ססממיס ס5ריקיס ררך כן ולה מעסיס'לסכו)
 * וק") נגהר יותרהמריס

 63 6רי התקרוס ותרנוס כו' ניעקב ימם י6כני
 כעידן כו' יעקכ )דכית רייטיכ 5כי'כמסיה

 )דקיק וים * 6)ס6 עכו מס %יסרה) )יעקכיהמר
 סייטיכ רו5יס h~(o רכמסי6 מסוס כס4 60 ת)י66יך

 מסרח רמ)6כי דסייכו כוי )יעקכ יקמר )כן)יסרה)
 ים ועוד כוס זס ת)י' וסליך Sh מעל מסטו6)ין
 נטפס pih (6" ויכף * סקווננין ננגקר6ות)רקוק
 )ך קוס ס6כסיס כ6ו 3ך )קרוץ הס )ו ויהמר)יגס
 וכי . סוס סמך כי ד' 6ף וימר כתיכ ו6מ"(החס
 6סו ימרס והמ"כ כעצנו )ו 6מר טסקכ"ס6ססר
 סרנים (") רסי' otnh * כזהת )מסוכ וח"וכסיכוכו
 ר0כ' : )סרס וג)פ"ך : כו' כסטם תורס וכרי חךכוס

 )יסרק) )סס מ6ק כי ע) ~DP )יתן מסורייממסרס"
 כ' ככמ)ח מקק ופסו סיעקכ 6מר כעוס"( נ"כ)כמו)
 פוס"ז )סס כ6 ומקין כעוס"כ יעקכ וכמרעוקמות
 ע"י כשברנתו 0ס)וס ס5דיק ימל )סנמ לעסוב")

 )מדרני ממורגם סוקר סקדוסיס ונגעטיו חסוכססרסורי
 סקוס סיפ)ס ד6תכסי' hnSD ' )ננדרנת מניעעד
 ממסיך סו6 ומחס סס )סמכמסי' ו6חי(' רמותסיין

 הכמקוס סו6 כן כימת ~hSn * יסרי)סססעות
 * כנוייסו שייכות )יסרי) 6ין טס סגגכמסיסיכרית
 ויקר נכוס כמקוס ססעותיסס יתק" יטרף)רק
 ססע"ס מהמר חסו * פס רסות )סס 6ין 6סרמ6ו
 מלי סו6 פולס ר") * כסכו כתן סעו)ס התנס

 פיכו) הדיק ס) כלכו כתן ד6תכסי' ע)ע6 סו6גע)ס
 עולס נ"כ ו(סו * סכע)ס מקוס עד כמדרנתו)עקות
  פריך כשל סגעלס  עסעולס וסייגו ייגס"קד
 ומס כינס אותיות יככ' כי טיכס לנגידת מסדס5דיק

 חימס )מירח רמז סו6 סתיכ' כתחיקת מיו"רסבכתי
 bnSD סו6 תמהה נג6ין וסמכמ' מכמס סו6 יו"יכי

 סמ165 עד סקרוסיס כנגעסיו סוכך וסליקד6תכסיה
 3יסר36* טססעות שומטיך סו6 וננסס ס(6תמפרנס
 סיעת שסיפח כליס יכריס ס)סס כנמ' ירע; נ"כחס
 ממימין ססגחסי' וסייכו ומסיח ומ5י6' גמם מן61)1
 %פוננת : כעוס"( חקק 3יסר36 יסה ~thrk~ hSדעת
 סמ5יהס )עו)ס סניעס פד דעתם ננסימין סס נסזס
 סכסכת ותסס כמ5י"ס ססו6 סכע)ס ע"ססו6

 יסייגו חסיי כ) יתד)) ,6ת ע) נ"כ חסו :סססעתס
 חסר )סס סיס6 יסרה) כתות ע) יחס))סס5דיק
 נ"כ רנמ סו6 ומיו"ר מסר אסון סו6 חסיד כיורממי'
 וסספעות חסדים נגסס )מנגסיך סנויק סכיד מכמ')מדת
 וימ65 ס(6ת )עת ס5ריק כסיניע נגהה )עתואמר
 טייך 6ין כ"ס סה"ס כי עת" גקר6 סידות כיהות'
 ומניע כ"ס ס6"ס ככמ כננוסי' סיו סמרו' רק עתכו

 : עתי' גקרהי' והכן ספוע) 36 נוכמ טיו5י6סמעת
 עוגגר )סיות h~h (ס כי סטת סמך' סנדיקוכסימ5ה
 וסייגו כמ5י6ס סו6 רק כתמירות סטתכמדרנס
 רק ר") כף 146 רני' נניס )מטף רק : נג65)עת
 n1D'Spo סס רייס מיס qD~3 סגננגעט נגיעטסו6

 )סס מהין יניפו )6 סמליו nhto מסטסעסוסכמסיס
 סס5ריק מוס )גו וסיו65 ככ") ז6ת )סססעססייכות
 סגג65 ער )נגררנ' ננננדרנ' סקדוסיס כנגעסיוסוכך
 * כנוום סייכות לסנמסיס סטין ס(6ח סנגדרנ'ימ65
 ס6כסיס כ6ו )ך )קר6 הס ויהמר סכתוכ סי'וגסו

ג,"'ק כי החס )ך קוס סעוס"1 וסוף סכר סתקכ)וכסרם"י
 1 י י

qb 

 סרנו כסוסו ולכן כו' ד' 6ף וימר כיסרה))נגדרנ'
 הכין כמסייט )6 6לי ס%'6 כוונת חסו : 3מר163תו
 כטעכ' כליס ססס דסייגו כו' יעקכ )רויתדייטיכ
 )סס מהין ומעתם (~Ok ממניע מסקס סו6ססעוס"(
 יהמר כעת 6מר תכן כעוס"( וכמקס ח)ק)יסרק)
 עד )מערס )סערות ס5דיק גריך )וס סי' כו')יפקכ
 רחמי' סו6 וסם מס"ס נגמחי5ת )סני' ו6תכסי'טונגה

 * נר%י' ומסדיינמורי'
 סנרכות סכ) כנט' bn~h : כי' עוסקיך מןרבנךמר:

 מן מת נתנערו כדפס פ"יסגהערו
 כסקדיס גר' 06 וסטפס ' סוכו ננס סוסמפסוק
 כו' וימסוך כו' הגמוע כו' 6נס ו)6 מסוק)סרס
 מסמע )סמוע 6כס ו)6 6מר ומעיקרה )דקדקיס
 טן ויססוך כתיכ וסור כ)) 6)ע )סמוע ר5סס)6

 כך ססס" וכר' : )כרכס סססכס hih ססמענגסמע
 יודע 6תס רסע מותו ס) כרכתו מתוך כנננ'ן6ית6
 : )כרכס סס"י פססך ה)6 )ק3)ס כסכו סי'מס

וכך
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 ר5ס 63 ססקכ"ס ר"ל : 6נס 31ה סססוק פי'וכך

 סק)ל' 0יסך ססי6 ככרכם ולנרכס קשתולסנחע
 סיפך סריגו ככרכם כרכס h)h * כלעססחיסכ
 יסכור ס)6 כדי כוס סי' כ"ס סס"י וכוונת :סקנסס
 3כט3 6ך יסר36 6ת לכרך חסן היגו ססקכ"סכלעס
 * סק3)' כסיפך כרכס ולכך תחו) סלה סקנססמסם
 סכווגתו ידע 3מע; החרת ככרכ' כ"ס כרכסולכן
 651 כסו * תנגיד ננננס יסרה) 6ת )כרך כ"66יג0
 וסס"י )ק3)ס סרוס מחסכתו סססך וימסוך כו'6כס
 כרכס qh קטתו סכיט) וי )6 רחמיו כרווכ"ס
 טוכ כי כלטס וירה סססוק סי' חסו * החרתכרכס
 סכ)טס דמיינו כדלפי) נ"כ פי' * כו' )כרך ס'כטיני
 1)6 יסרק) 6ת )כרך רק כוונתו 6ין ססקג"סמכי'
 ססי6 ככרכם )כרכס סי' ס6)"כ )כד קטתו)כט3
 )כרך נ"כ כלעס ס) כלנו עלס ולכך סקל)סמיסך
 נסיו סס"י וגתן ע)יסס טוכס ננחסכס וחיסד6"י

 סוס כס סי' )6 כי נתקייננ0 ולכך * סוכו ננסכרכת
 סנננ' פי' ווסו * מכרכות כסהר ננס6"כ קללםננמטנת
 טונו מס כרכת וסייגו כו' רסע הותו ס)6מכרכתו
 מסה"כ ק))ס כס מיסכ 63 כי כרכתו גקר"תוסיט
 סי' חם ק))ס תערוכות כסס ססי' סגרכותס6ר
 גתקייננס 31כך כסס* רסע טותו ס3 ממסכתועיקר

1)hp1I~ : 'סכרכות ס6ר ע) ק6י כסכו 6יךסי' ופי 
 * למיך מתוק כיוסכן

 כי ידוע * רכיס כמיס חיעו מיליו כניםיזל
 )סעו)עות סספעות סמננסיך סו6ס5ייק

ari1'חיבור ני5וק וק") * סספע כ6 מע"י דקיו גק 
 ננ6חרסגח) ע5ננס כמקוס כמו כו )סכו) כסרוסוף
 נ"כ וס5דיק " 3טסרס חיכור סוי סכור 6) סדקימן
 ננקורס 36 נתנגו וגוית 6)יו כ6 ססססע כךסו6

oSDnSחיכור וסוי גי5וק נ"כ וסוי . דכקותו ע"י 
 3סעמיס5ריך "ך כג"ח 5דקותו ככמ רק כ))סעיס סוס כלי ספסק כ3י תמיד סספעות למניסיךויכול
 D~D )ננקטרנ ימי ס)6 כדי סעו)ס 6י(סלעסות
 6ו תורס 16 מלוס עוכרה כיוס )עסות זריךלקטרג
 סי )סתם וקו סספע מנגסיך יחס וע5תסקס

 ככח נ6 כי הקיטס )סם וקין מעליוסמקטריני'
 דכר ססי6 ;ריע' גק' וססעולס * ססי6סעונד6
 סתכו6' פינו) 51DDS כוי ס;ורעין its~r כתוסכרהס
 ונס * סססע )סננסיך כדי 0י6 ססעו3' כןהח"כ
 כרוכ ס5ריק פי' * כנדליו מיס יגל סססוקסי'

 סנק' סססע נ"כ )סננטיך יכול סעו5ס כלידכקותו
 ר") רכיס כמיס תרעו 6ך * טמסדיס פססמיס

 סנק' 0ק)יסו' סס רכיס מיס כסכי) סי6סססעו3'
 * וסכן יקטרנו ס)6 רכיסמיס

 סכי6ור 56 וגנך 6מר כס' סי' יקריס תמזהבר"8
 )ננס )סקסות ים כי וסוך 3פניגו6סר

 0ס)ע כמכותו הריכס כמי ע"ס רכינו גוססגעגס
 רכיס נניס וי165 דכתיכ ידו ע) סקכ"ס ססכיסס)6
 ס)6 סעססוכיון

 כסוני
 נניס 5סו5י6 )סס)ע ס" )6

 ח)י3' כוודויי גר' 636 )סקריי גיסך רחעג6 עכידוכי
 6ל6 כ"ס סכורה ר15ן )עסות ס)6 ס6)קיס )6יסלו

 ו6ף יסר6) טובות 6חר לחוור תמיד ס5דיקסדרך
 0דכר כעסותו עכיר' ק5ת דכר 6חס )וסגר6ס
 עליו ויקכל עומסו יסרק) n1)IDS סיסיי 6ך *ססו6
qh3סטיכס תפוקתו כ) כי עכורס כניסגס )סיות * 

 סקדוס דיכורו ע"י סססע )סייסיך יכו) ס5דיקוכסמת
 זריך ס)סענניס רק כ3) נסנניות פטו)ס סוסכ5י

 קינו כריכור כי נסמיות סעול' )עסות דווקניס5דיק
 יכול סס5ריק כוס סננ6מינ" לכ"א כ"6 למעוליכול
 זריך כ(ס מ6נניגי' ס6ין 6ותס 6כ3 * כדיוור)פעו)
 3פעו)ס זריך 31(0 סטכע כדרך 15 3סמסיךס5דיק
 )קכ3 יכו) סיגינו סחול' 6ל מסל כדרךנסנניות
 וזריך כיותר מריסי' ססס מחמת )ו סטוכי'סרסו6ות
 )סכו) יכו) סיסי' טכעו )סי קלס רסו6ס )ו)כקם
 כריק יותר סי' סמריפס סרס61ס אקח סי' 6ohף
 מוכן* וסגמסל : )סכו) יכו) סוייגו כיון )ו )עסותמס

 6דכר oh 6מת מסכר נ"כ ע"ס רכינו ננססוכוונת
 יכו) 6ס" )6 6כ) כ"ס סכורה כרזון יס" מסלע36

 )כך : כקרגו כאסר ס5דיקיס ל6נטיס כ"6לסעול
 וסכל )כעס טוב ויסי' נסנניות סעו3ס 6עססמוטכ
 כראותו ייו ע) סקכ"ס ססכיס 31(ס כטוכסמוין

 סי' רכיס מיס וי165 כתיכ 1)וס ננמך מטוכסכווגתו
 י() ווטו : כג") לכונס די רכיס כסכי) פסיורכיס
 ויצורו ע"י 0ססט )סננסיך יכול ס5דיק סי' ננדליונניס
 כדיכור )פעו) סר51ס גני כי ד5 גקר6 סדיכורכי
 כדוד סמלינו כננו וזיכיון כך) ננוכגע )סיות5ריך
 כמ"פ סתס)ס כעת )עגי עלמו סעסס ע"ססמאך
 סנסמיות סססו)ות פי' רכיס כננים חרעו * )סגיתסקס
 נניס כסכי) סס נחסכים (ריעס כמו ומססעוס'
 ס6ילס )קותן נייכ סיסיי סססע ריכוי כטכיל פי'רכיס

 * וסכן סדיכור D~D )קכ)יכו)יס

 מדקדוק בירו רמח ויקח : כו'סיגמסרירש*ש
 * ע"ס כוס סרנים ורסי' ר6ס מסנסורס

 מ"ס ר6ס סינחס וירה ר6וכגי כילקוט ד6ית6וגר'
 וגתיר6 תי"ו וי"ו אותיות )סכ' סורחת כרסמתוסס
 ל"ח ני' פינחס רננ"ח ויקח )כן ננוח יס6 ס63סמ"ו
 לסרט וגקדיס רננ"ח" וגעס' )סננו וחיבר סנו"סונט)
 "מסר וכי 6מריגן דסכ' כו' סדכקיס Dnh1 : ס"הטור
 וחג' כו' רמוס 0וה ננס כמדותיו 0יכק 6)ה כקכ"0)ןכק

שטולאות
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 ע"י עוננו )דכק 6רס וגריך תרוח כקר"יססעו)מות
 מס סעו)ננות נס ורומנס נעולננות סננ5ותעניות
 סמ5וס כעמות כ"6 כסס )ןכק h"bl נכופ מע)ננוסי'
 כעסיות גתגסנ 6יך רכותינו )גו ולמרו *כסכימות
 מי ס' ע) S~rn כננ"ס סרחנני' ינ5ך סכ) סו6)גו סמליי סם"י דמיינו רמוס סו6 מס וקנגרוסמ5וס
 )ך גתתי 3" 6ס ננעקס עסית כלוס כו'סקדיגנני
 ס6רס ולח"כ )ס6רס מקריס סט"י ננ5וס נכ) וכןכיח
 כעסותך ךסייכו כו' רחום סו6 ננס חסו : סמ5וסעומס
 נדול כרכיקות סייגו כילד ס6 נרחנניס תעס'סננ5וס
 ע) כורטס 6תס וכוס אכריס רמ"ח ככ)כרס"ר
 יננות ויהי' 6דס יטטס ננס !") כננ"ס ונטירתךעלמך
 כממ"כ עלמו ממית טסו6 כנוס כמ6ננריגו וסייגו'6"ע

 ר") סןניקי' ו6תס וגסו " עלמו מחי' כוסכעכורתו
 מרכקי' כסלתם סייגו רקבון מעגין ע) מוסיףסוי"ו
 6תס נס מחסיו תראו סכלוות ע"י כ"סכסם"י

 אכריס רמ"מ נכ3 ע5מכס תגנסרו סי'נסןנקו'
 דבר סו6 מדביקות וסגם נסדכקות סכ)ותתגיסו
 סיסת רק מחסכותיו כ) )כסיר כסכ) ועיוניסתכוננת
 וסוף עומס טסו6 סוס סוכר ע) וממסכתוחוטיו
 כדכק )סרכק ססכ) כעין סרו6ס ר6י' נסססנקר6
 סמ5ו' )עסות כחסכו דסייכו Dn)D וירא חסו *טוכ
nhloכדכיקות סננ5ו' לעסות ר06 ס' כקננת )נקום 
 גפסו ומסר אכריו רס"מ כ) וסייגו רמם ויקמ *נדו)

 ועי"( סכיסס 6ח וידקור כסדכיקות 1nSD כ)וסכגיס
 * יסרק) כגי מע) סמימסססיכ

 6דס י)מפ OSIDS כגמ' י6ית6 ע"פ יס61בנר"ש
 מסמס ס63 לסיקו ומאותתור'

 טגנתי
 טל6

 ומלות תורס כל דסכס )סרם כר6' וממסע כ6)אננס
 כס6דס וכמ65 גסמס כ)י כנוף סי6 כוול' כריסנעסיס
 רק ננוס ככרי nDS' ס)6 ננ5ף עוסה 16 תור')ותר
 ס)ומד מקרוס ס5ריק כן 1)6 * ככמס כ63 )כדסנוף
 יכלת וים רוחגייס* יכריס רמ"מ ע"י סוכרי)אננס
 סל וסננ5ות סתור' )סערות )אננס ס)ומר ס5דיקכיר
 כסמס )סננסיכו כידו יכולת כי )סננם ס)6 סונרר(ס

 מתוך ספי' ונסו * לכך סנוף סעם' (ס ט))תורתו
 ליד תכ6 סי6 פסתורס סי' לממס כ6 לסרוסטל6

 הסו * סגטמ' פכרי ע"י יתקנס וסוך )סמםס)ומד
 יעפוף כי לעני תם)' סססוק כיון )סיות יכו)נ"כ
 לכווין יכו) ו6יגו כיעח מעגי סגק' סו6 עגי פ"כו'

 ממכוין סנסור סטייק עם 6"ע מימכר ותקכתוכתסכתו
DSDn)6ת יעלס וסוף nSDn ס(כס תסלתו עס סעפי 
 כס גנתן וסטייק גסמ' כ)6 כטמרי סעגי תסלתכי

 * עולס תם3תו ועי"זמיות
 וננס' )רקון תסלתו סתקונל יעמס 6יך לעני תסיסןךך:ן

 נמור ס5דיק OD סיתחכר ס" יעטוף כיסכתוכ

 פי' מיחו ימסוך ס' ולסגי ו(סו חיסור )' סו6ויעטוף
 )קכ)' ד' לסלי סעפי סל ססימס 6ת יססוךסס5ריק

 תול' דס)וננד סיגחס וירץ כ6ן נססי'ןיףקך *כ6סכס
 כווגחו כי ר6י' כסס aro ס)ינ:וד בק')טניס

 )מען ססי6 כניקוד סכתונ' סנטוס )רקות3)יננודו
 שתורתו עליו מעיר סכתוכ סיכחס 1.רה ותו "רכ. )סקרה כרי כוונתו ס"3 סטופר נ:ס6": *עסוהס
 גסיה סי' ומרי וסגס ר6י' כסס סגק' )סמהסי'
 פינחס ר6ס וכאסר * כתור' נדו) וסי' לניסרת)טסט
 )סמס סל6 סי' סתורתו סכין ססו6 סננעסססעסס
 סגוף רק ננתורתו נכרך ם)6 ו:מ65 ס)ננד ננסכ)
 סרמ"מ 6ת סי' כירו רס"מ ויקה ולכך סתור'ס)
 ו)סםסיע )תקכו כירו )קח ;מרי ט3 סנוסיי'אכרי

 י וק") כתוכם חיות3סס
 % פנתם מרשה%
 ולה ער כו' כן הלעור כן סיגמס כו'ךיר4בניש

 סמכטיס מסיו )פי וסרם"י כו'כליתי
 וסרנ כו' ססיטס (ס פוטי גן סר6יתס קותונננ;ין
 הסרן 6חר ויחסו סכתוכ כ6 )כך וניסרק) סכטכסיף
 6כ סננ5ך נמס יודפין סיו )6 סס וכי )סקסותוים
 נתורם וככתל סועי) ומס ונרו DDhl"( הייוחםסו6
 כ"6 כננס ים רריגס )פרס וכר' * הסרן ס)מיחוס
 )עסות 06 )ימס כ6 06 וכר 6י(ס מלניסיםס6יכס
 ע5מ[ )גסות גנכיגיס ס6י! )פי )16 16 6100סוגל
 מסוגה סי5ס"ר כי ססי6 סדכר נעטות ננכוס ים6ס
 hih מ)י)' 60ננת ר16ת )כנתי ס6דס עיני6ת

 סו6 501דיק ססו6 סןכר סעוס' 6' 5ייקכסר61ין
 סרו6ין סכ) עד כ"כ ויר6ס כ6סכ' סךכרעוסס
 )עסות נדו)' מ5וhlk~n 0 סרכר ע) נ:עידיןאותו

 ננכוס ים 06 ידעו )6 סמתמעס אעפ"יכגנעטסו
 ל6 כתחי)' ססכטיס 560) כ6ן סרסר סי' כן *כס

 טנתע)ננ0 וכת"ס (מרי מרינת ט) סננ5ו' 6תסכינו
 קרוטתו ככמ 0(ס סדיר ועטם פגמם וכסכל 0)כסיצמגו
 נרוסס מ5וס סוס 6מו סס כולס סרניסו 6(סנרו)ס
 כעיגיסס סי' )כך נטיל ססו6 לעפש לותו)סיונ
 * סופי כן 6ס מ5ד טס" טיגמס ע) נרו)מירום
 (ss לכס ע)0 ס)6 מם כוס נדו) דגרויתסס
 מן )ירע )פינמס זס כ6 וחיך מלוס 610סוס
 סדיר יסי' )6 )ומר סכתוכ נותרן )כך ססו6מסור
 (כות )1 ועמדם לסרן כין סיס כטיגיכסמירוס
 lhih דכרו נגלי סממת )6 מביז' טדכרו וסםלסרן*

 כרכר סרנינו ל6 6יך עומס ע)כננתמיסי'
 ס6חר מוס )נו סיו65 * וסטסורס סקדוטסכמפרסו לעטוי

סעטס
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 סקווש  פס  3לנ קנ"ס סניפ 1ס  רלר סיכמססעסס
 סקיח6 כעיגון 6רמותיסס SD יניסו וסוקססמסיוס
 סעפו לוס ומנס * ס' כנוטות ועכר זרח)גזיות
 t1SDS )מניע יכו) 6עו 16 סעו 31סי מעגמוס'
 * סכנתו וכמ סרסו וכסי מניע ססכ)ו מקוס עדכ"6
 מקג6 ו0ו6 9וכ וכר מחכירו רולס כס6דפ6כ3
1DSDלסיקו טיעסם מני6ס סקנ6ס כך נ"כ פסות נו 
 וסכך עי"ז SDDS' )עקות ויכו) סטכע כדרךט)6
 חסו * סיוס כ) ס' נירקת ~hff כו' תקגSb 6כתים
 כןסינמס

~lDsh 
 6ת כקנסו ע"י כו' ססיכ כו'

 כירקת סקנ06 יסרה) כ)כ ססכגיס סי' כתוכםקכ6תי
 סטין חכר סו6 סוס סדכר סי' כהיתי 1)6 כו'ס'
 כי סקוס כריתי )ו נותן סגני קמור )כן * כסיוןכו

 כעוכרי' סט)ס סו6 כחננת ס' עוכל סגק'ס6רס
 13 כתתי ו)כך קרובתו כנוך) סיגמס זס גרסומי

 : עליו ועיין * ס)וסכרית

 )כ6ורס' יתר טפת סו6 כתוכס מקת כינבריש
 מניתי 65 ס' 6גי סי' כסקדיס לסרטוגר'

 6כן )ו טיס מי )מס) * כ)יתס )6 יעקכ כגיו6תס
 סעס וככ) נדו)תו תכין סוייגו רק319

~incnc 
 כו

 ויותר יותר נועלתו נוד) ומכין רולס סו6סטיכ
 סנננס) כן * כע5מותו סטתכות כו הין סזסוסטכן
 וסוף חלילי ממתגות סוס כו 6ין יתעלס כ"ססכורה
 ורולס מסת:) סברס ומן וכ) ס6מיתי פסוס6מר

 ויותר יותר סעס גכ) עסינ סו6 ורוממותיוננדו)וחיו
 )6 יסרה) סכי ו6תס )כן * מגיתי )6 ס' 6כי,מן * )שינו )רוממותו וסוף קן והין רומננותונורך
 כבות 6) )כ6 )כס תסטרי סכרת. ר") *-,בבי"ס

 חסו * )ססנתו וסוף תכבס )כס ,6ין ססנתראסוף.
 רו06 כס6דס ר") * )ננסנכ לויע כ6רננ5ותיל6)קי'
 וכתוכו כנוסו סייגו כ6רמגותיו טוכן 6)קיסטיסה
 )נוסנכ גודע 16 * תמיד כו ונוסתכ) נוחסכטסו6
 חקר והין וגטנכ וקדום נרו) מסוה גודע 6(סי'

 ורוביי ננסתכ)ין סיסר6) כוננן וגמ65 ")תכרתו
 כן וכמו מסינו* סוף Sh )כ6 יכוייס 6יןכנדו)ותיו
 )ססינ וקן סוף 6ין נ"כ 6חרוח )מס כסיסיסרב)
 ורסעי' הסריס ככשף מגרנות כ' ים וסיס *מערתם
 כו מתקג6" ותוגנו כזרקו ססו)ך ס5ריקכי6ותס

 p(nh )ק:6 כוולתס כבערס עליו ועורריםומתקוטטי'
 סנותקג6י' הייקנס וים * כלכס מכוער 5כ6ותס'

 מי נוכח ומקן נמור" כרסעיס 5כ6ות ס' קנ6תכבמת
 טדכריו מי סדכר כן 6)6 * זס 16 סזס 6תוס6מת
 ו6נניתיס כגיס דכריו כוודויי ס)כ 6) וננתקכ)יסגסנופי'
 ועי"ז ס)כ 6) וכככסי' ס)כ גנן יו65יי סוכריו ס5ריקוסוך
 כף סילמה וירך חסו * )כינת כינו )סס בחרותיכ6

 כעיניסס וסוטכ )כסוכתוכס Sh~ קג6חי ס"סגכנסכתוכס

 רש) כוי כהיתי 1)6 * ופיכמססמעסס
'hg סויף 6ין 

 פסס עממת יסרך) 631 "וחי )6 )ססינותכלס
 ומכבס סוף 5י סבין ומכיב" ורוץ" כנדו)חימסתכ)יי
 נשכ )ססינס תכ)ר( 6ין המדות 4יס סיטוממנגח

 ש וק") יסרה) ככי עם נמו סי' 6תוננסת

 דקדקנו כנר דסלס סמפוטעשך ר(יי"ףשתשך
 סיוס כ) 6) מסד 6ונור 6'כתונ

 כסיס סיסי וכר6' יוס ככ) כועס Sh 16ער 6'וכתום
 רו6' כסס5דיק וטיילו )ננעי' דין 6ין )מטסדין

~Ph עליו וכועס סכיו ע) מוכיחו וסול מסברספסלות 
 סמפטן סוע) סו6 * דין כמו 610 זס ז6ת עסותוע)

 ויקרץ כמ"מ סטיק כקרץ ו6) * מ)ננע)' סדיןמעליו
 6)* )יעקכ קר6 ססקכ"ס ודרסו יסרק) 6)קי 6))ו

 )מעם יוס ככ) זועס ס5דיק Shn h1k1 כומןוסייכו
 סססוקיס* ט ימדיו ודקו וגננ65 כ)סיוס 6) חסד16
 ע'ו לרמון גקר6 סעוס"ז כ6רמגותיס ה)קיסוזמו

 וסייגו וין סו6 ו6)קיס כסרחדור ע5ננך כתקןסטורו
 05 סי' )ננסנכ גורע 6ו )כעס כהרננגותיו דיןכסים
 * נזק מכ) וכבסתור )ננחסס סי' )ננסנכ ית'גודע
 כסס סעסס ותוך כחיתי ולה rh)p'  הת  כקג6ווזסו
 עטיניכן לתעורר כי 6ותס כחיתי )6 "ס )נוטסדין

 מפסוק פ" )כ6ר פגית וגסים מיבין)6)01ערש * הכיס"ר סנדו)יססרממיס
 * כ)יתס )6 כ"י ו6תס סליתי )6 די6כי

 כדי סעו)ס 6ת )כרוב ססטוט כרבוכו כסעדןוסלם
 DwhD כי ווסתו סכוי מקוס סי' 1)6 )כר61יס)סעיכ
 סכילתו ו5מ5ס q1D ו)6 תחיך )6 כו 6יןכ"ס
 סי6 יו"ד ונעס' סנקוד' סי6 תו מגוי מקוסוגס6ד
 סעו)ס 6ת וכרף תמ65" מבין וסחכמ' וזסוחכמם
 6ת ויגר . כסדרו כ"ס סוי"ס סוס סו6 סיטרנבור
 ססס סו6 סנונך כמותם שתו ומתם 353מ1סברס
 SD1 סנוף ע3 כת"מ חותם ומחון נוכית נ"מסוי"ס
 ככרי5ריך מנפ ccn כמקוס כיין סדין כן כיסנסנו'
 סמקך מותם גריך סספ) כטוס"ז סקוס כן כננוחכ"מ
 3סס וחתמו כנוים יתערסו 5כ5 5ססנור כדיסקרים
 סס"6 כחת ס46ף סנ6ותיות ו6ף מיסר כ"ססוי"ס
 תסרק ע"פ סס ע)יוגי' סס6ותיף נגסני 6ך )יו"דקורמות
 3"ס ס0ס"י כן :י וכמגס סיסר 0סס וסוך קודמתוסי'
 ופעמים )סוכי סעעיס )סיו' ח"ו סטתגות סוס כו"ין

 כהמרות 6מר וסוס כו' עליון ננסי כי מ)י)')מיסך
 ע"י כ6 ססטתנות רק ססתגוח סוס כליס6מיתי
 תעסיגס )6 6סר מנות מכל 6' כעסותס כא6מעסם
 ט5 ס6ותיו' מעסיס סיסר סטור ננססכין ססחשו
 סססוק פ" נ"כ וזסו וסי"ס דסיינו מסוסגי'ססס
 ססס כ6ותיות סיסר סתעסס מעסיך עשיתפעו) ס" תעמס כעיזיו וסיכר כוי טמוע מסויקמר

סקר"(
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 ווסו סמ6יריס )סי עיגיס נקרה ס6ותיות כימקרום
 )תקן כתטוכ' כסתסרסר וסייגו רום"ך ס' 6כיכי
 בסי' )כמות ותחזירו ססס ס6ותיות מסכת 6טר6ת
 מקוכם ססהדס עכור מוס סיו65)כו * רפואתך סי116

 סוי"ס סו6 סמקך חותם כחוננר תתספך וע"יכמומר
 חקק ססי6 סלאמי המנס * סגוף ע) סנחתסכ"ס
 מהור )טרטס עקות תנגיד מטתוקקת גנננע)6)וס
 מותסס והכן )תסונ' תמיד 0הדס 6ת וננעורלמסע)יון
 ו6יגו כקיוננו ענגנד טכתוכ' סף"ס וסטםקיים

 לכסון סגי )סק סי' טניהי )6 די 6גי וזמו *מטתגס
 היגו סלסמ' ע) סמתוס ספני ססס ר*)סיגוי
 ססגסמ' )סי כ)יתס )6 כ"י ו6תס * )עולסמסתגס
 סי' זס כדגר וכיו5ה * המועג 6תכסממזרת
 ולפורר יסר36 6ת )ססיכ כ6ן נס פגמםכוונת
 סויעס ססס סגעס' סע) ועי*( סי 36 כקרכםרומס
 * ממס חננם מן געסס %זס כ6ותיותיו יסרכ"ס
 6ת נ"י מע) ממימי תעכס חמתי 6ת סטיםחסו
 כו' כלימי 6% פ"י נתסוכ' ברו כי מע6תסנ)

 *וסנן

 סעור ע"ד גף סמד*רס 6ת לוינףרי84כמר
 כי 6ננרו נלקלק וים כו' כזכיוע"ר

 * ככר ונתסוס מעכר דכר ע) כסוס כו'לררים
 )כד כמחחכ' וכי סננמם3י מס" כגכ)יסס קמלובס
 מעול כדכר נ"כ סמפם' פעלו נס ס)6 )יטרק)סלעו
 סכורה כוונת עיקר גי )מלם וגל6' * כנקמרוכוכי
 סנומטנות נוב ממתת ס" כמדין כנקגנתוכ"ט

 כדכרס ירס ע) 3טרה3 טגתסוו רעיםוסרסוליס
 וע"י יכזכי ננעטס 16 רמעול סמעססכשיסור
 * תהויות סרסורי 3יסר6) נפקו כס סיכרוסליכור
 וכי( ר") ק)יפ' נכרה טכירי סככ) כוסוסכ))

 )6רס רעות ממסכות כוס)יס 6זי כעו)סססק)יפ'
 סק)יפס )כער ססכ ס6דס 51ריך סעכיר'מ6ותס
 סרטעי' Dn~h מסיו כ"( נג"י ונס : סחרן מןססי6
 ג5טוס ולכך סמחסכס )סס )כ)כ) כיטר6)סיט" דפעור עכירס ספסורי עדיין סיו 16 נערססננריכין
 כי חסו * ר נקמח נסס )נקום ע"ס רכינוממס
 ומסרס )כס קורר" סס עייין ס" כסוס )כס5ורריס
 דכר ע) )כס לכלו 6חר כנכ)יסס : כמססכתוכ
 )כס סמתסוי' מרעות סממטכ' כהותן פי' :סעור

 תכערו ולכך כוי כזכי וע"ר דסעור כמפססכדכרכס
 מרע וכערת וקדום" עסוריס וחסיו סחרן ען6ותס

 * וקב 6כי"רמקרכך

 )סרס ים84ף
 כהומי

 מד) משם ע'ם : המד ונסינכון 6מר
 וסני : מסס נתעמר עכסן סלך יס6 סססו)ות )ךס30

 סלה ו6דרכס כעסירות ס5ריק טימסון גחסכ (רכמו
 יוסך ס) כ6רוגו כפסירות SDn ס)6 ס0יסךמ5יכו
 כ) יסגד כר' 6ך : מהות כיקה )כ מכס גה'ועפו
 "יגו עס6רס סיו65דיוור

 סוי
 כ"6 : ו)כט)ס )ליק

 ו)סיסוך סקדוס מקהך ננר6 מקרום ס5ריקמכנרי
 סדיכור זס ומנס : ת"ו רע מקהך ככרה רפננ6דס
 161 )ס5ריק כוהו ער מנומס כהין כהרן מטועעסוט
 וסוט ססו6 סדיכור כממסכתו סוס )ס5דיקגופ)
 )ס5ריק כ6 ס)סעמיס וזסו : סקרוטס Shמעלסו
 סעמטכס דענע ע) עכרם )6 מעולס 6סרמחסכי
 ומטועעת רסע 6יזס מסי סיונה כ"6 זס והיןססי6
 מחריך ננטכגי מפסוק סי' וזסו : מנוח ננ65סעד
 )ס5דיק 6וננרת עוכ' )6 6סר טסננמסכ' דמיינוכרו5'
 6) כלו6' והח"כ כרו5' המריך כי )סקלוטסמסככי
 סו6 חדריו סגננך סכיהכי והומרת מסכמתסקדס
 סם"י ט) קדם כמדרי סכי6ני מגך סגקר6ס5ייק
 ס" סכך יס6 סססו)ות )ך SQD ס6מרו ונסו :כ"ס

 סדך יס6 סססופח וסמחסכוח מפסו)"סדכריס
 כשעפר ועכלן יתעסו וכוס סקדום' 6) תכי6סס6ת'
 סס סני* !סכ כ) יערבו )6 נדו) עצירותמסס

 סס גורר" כי ככב סם' כווגת וזסו *ממחסכות
 סרס ומטורס סרע מחסכותס ע"י פי' כטכסיסי)כס

 שיי ססס סמממכות )כס ים 6תס ננססועדים
 * s#pl )נס נחוס עמוס סו6 ונהמת)סעפתם

 ב מפות מרשתב
 . יסרה) ענגי סיעות יחסי 6)מטסרידבר

 n1DDno הרעמיך סלוק ס5ריקרסכס
 מע"י 5ריקיס ס6ר עמו )חכר סריך יטר6)ע3

 וסם Sh1P 5כ) ממעיע סו6 עננסס סמרכרסריכוי
 סמקטרנ פי )ססטס ספיה סעוכ 6) הותוסעסייעי'
 הריך )כדו כטסות מסה"כ : סרנים בזכותמעקיו
 יס)וע )כ) סמקערנ )ססקיע חזקם ויד נרו)כמ
 )כדי 6ס6 ~כס ע"ס רכינו מסס נהמר ונסו *כן
 טריקים ס6ר מתמכרות hb )כרי כסמכי ט"כו'
 וזסו * כו' 5ורכיכס )כס בסרטיך עגי )מס6סוט
 עם עקמו סמינר ס" סמלות ר6טי 6) מססוייצר

 )לממיך יטרק) כסכי) כמו יסר36 )בגיס5דיקיס
 : תימן ונולי 5סק עורי וגסו * וק") טפע3הס
 סססעופ סי6 ס5פון 6מ תעורר סע"י ססיכסרש)

 תימ! וכולי : י6תר( (סכ מ5סון ע"ס0רגסס
T%סרו5ס ע"ד תימן )מצרנות מתכוץ 6תס 

 וסמכמיס ס5דיקיס מתמכרות וסייגו ידרוסהלמכיס
 *כנשר

גף"
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פו 448אלימלךמפותנועםוים
 סדכר ןס כו' ממעות ו06י Sh מכס וידניבנר"א

 קגקי6י' כ) כנמ' ד6יתD~D 6 : ד' 5וס6סר
 וס כלטון טנתגכ6 מסס עליסס נוסף ככסגתגכ6ו
 סוסון 63יזס ג"ננ ונוס סכיגיסס ספרם ולסגיןסדור
 6)קיס רום 6סר סנדו) ס5דיק דרך כי ולר' *שייכסו
 )ו נרמס דכריו ס0ומע rh * קדומתו כנוד) כודכר

 ומו5י6 סקרוס' כתורס כתוכ כן סקדוסיססכדכריו
 ככרי ע) 16ננר וסוף ס5דיק )ונרי סנוקייעיסססוקי'
 סס5ןיק ןכרי' 6)ו סי' ו' 5וס "סר סדכר וסס5דיק
 6טר 5דיקיס ס6ר וים : ד' נוסי סנ6מרי' סדכרי'מס
o)~hכעיכיסס גדנני' ססומעי' כ) סיסי כ"כ כמדרנתס 
 ססס דכריסס ע) סננעיייס hSh כתור' כתוכי'כ6)ו
 מו65י קינו 6כ) מייס 6)קיס ורכרי וקנות יוסרדכרי
 : ככס ננת3כ6י' סגכי6י' כ) וסו * כתור' כתוכי'6ותס
 * ונכון רפוי כס 63מר דכריסס על נועידין מסיוסי'
 מ0ס ע)יססנוסף

 ססתגכ"
 ססיו סי' סדכר er כרסון

 טרוח סי' ר' 5וס 6סר סרכר !ס רכריו ע)"ומרי'
 סרכריו סכ) מעיריי טסיו ער כו רכר כ"כנרקיס
 6) ננסס וירנר חסו * ככתוני' וסרס תורסדכרי
 סי6ננרו כנ"ל סי' סרכר !ס )6מר )כ"י סוטותרפטי
 * סדכר k-r לטנור יטרק) )כגי כדכיקות כךתור'
 6טר סדכר !ס דכריסס סג יטר") כגי שיהמרוסי'

 ": וסכן ן'5וס

 שי' י") כי, דיי ימייכיאיש
~lho 

 13 ים
 ולעסות )סכין ס6דס ו5ריך ומע) 6)וסחלק

 : ע)יוגי' כעולמות דסייגו ס(ס )תמלק נ"טדירס
 וגסו * 6)קי' )חלק ר") )ד' דירס לאון ידור כיחסו
 : יוג'ין )תלחין סי" דירס מסוכר סתם מו")ס"מרו

 מנגע) )חלקו דירס )קכות סרונס ס6דס ע) רננו!ס
 לסרסר דמיינו יומין תלתין ככ) מעסיו )חקן5ריך

 יום לטיס כ) סעס' מעסיו כ) ע) תסררכתסוכס
 )מטסט כדי ער"מ ככ) )מתענות ח!") תקנום)!ס

 תזמורו מסדר בסי' ריכ") ע) רמ!ו ולס *כמעסיו
 מל' סו6 טכועס פי' * מכועס סטכע 6ו : יוס )'כל

 מסרסתי ט"ד מדרגות ב"ו )עכוד s.1h~s סנריךסכפס
 ים! סכת ססכיעי וכיוס ננ)6כס תעכס יכיספסת
 סמררנס ") יכ6 וס והחר קהוות ססטס )תקןסנריך

 כחייכו מנועם ססכע וכסו : מכת קרוסת סי6ססכיעית
 כסמו ע3 היסר 63קור ממכעס כ)ו3 6' סכ) מדרנ'('
 כסכלו לרקות זריך סמדרנות )כ) כלדיק 0יכ6 6מררמו

 כעיניו וידמם כעכודתו י"מ י65 )6 טעןייןולסכין
 מסרונו' תנגיד כעלמו ו)נו5ו6 כעכורס מקטר כהותמיר
 דכוק יסי' כמעסיו סחחוסו מע"י כוי וליסור"וחע"י'
 רכ 3סססיעס ענוסס מקוטר ויסי' )נוט' סעו3סעם
 סי' נססו על קיסר לניסור חסו : ס5טרכותסטוב

)מ5ו"
 60מרו ונסו : חט6 0) מיסור" טעם' תמיך

 זריך ס" " )כו גגו קיסר סירוס זריך ככרוךמכורע
 )כו ננד )סיות )נו ככנר קיסר 0יר6' כ"כטיוכנע
 )סעיכ סג") ספע%ס )מען וחע6יי 6יסורי'טעסס
 ר"ע על שנורו חסו * נסס סתקסרותו מ"י)יסרק)
 מסרוס סי' ועולס ננקור סיס כזיכור מתסכלכתסיס
 ס5ינור עס דכוק סיות למען כענורס ננקור ססו6)ע5נוו
 ס)פעמיס ר") כיחיד מתם)) וכטסי' עוב רכ למס)סססיע
 מגיחו 6רס * שחרות )סת6מד כמ"ע שכודרכטסי'
 )מס )דמם ס)כ"6 סי' mnh כזויות 1ננ165 (וכזוית
 נעו3מות הרת תוית סי' וסוף סעוס"ז (1 נ(ויתמסוטי
 כ"6 עס נוכר ססוqb 6 ס5ריק דרך כן כיפ)יוגיס
 סקס ו6ססר * כעולמות Htns קטור' גפסו nhrככ)
 לתסס כוי 6חר כמוריס כרע ר)6 מקן כ6ננרס (")רננץ
 זריך ריקנות * מיס גננד מרס (ס כי לחססדרתו
 )מ65 ית) יסי' ס63 נתור לס5דיק יכ6 נזקין)סכין
 סגמט מט6 ממש נקמת סו6 וס נמעסיו סקסטשו
 סי' כמוריס כרע ט)6 ונס * טקס סיות לנפטריכשי
 ססכגעי גג") ססי' קיסר סיי6ס ער סייגו סכריע'כררך
 )כ6 סתומן 6% סכ) מחיקן גט5ננו סוכר וסוףסנדו3ס

 טל6 עכור מכ"מ נמם סדרתו געסס סג") ננךרינות !'6)
 סר0"י דורו ית) 65 הכתון )כיקור וכמנור עשו*מכניע
 מס5ויק ריכנו לסי ססי' י") חולין ןנריו יעמס )6(")
 כ"6 1כ5) כ)3 מוכין וכריו יס6 ט)6 )רקות 5ריךסוס

 6נ) ר") * )1 מוחלין כמריס 6כ) * ודכיקותקדוסס
 )סס לסטו) ס5ירכותס כרכר היו סכ6יסכתריס
 מוכין כרכרי עמסס )ככר מוכרם סו6 נטמיותדכרי

 מסיו סיו65 ככ) : 5רכס כל )סס )מעול ס6)וסנסמייס
 נרקיס ס' יעסס כן ס5ריק מסי י65 6סר ככ) פי'יתסס

 * מקיים וסקכ"ס נהר ס5ןיקכס"ס
 ספתי סו 6ומריס שגו ט"ד כו' סיו65 ככ) ישראו

 "ת מיסתמ דסייגו תסכתך יניד וסיתסתמ
 סריכוריס ר"3 תסכתך כממכס רסון יניר וסיססתיגו
 תסקס סלק' עליון ע"ס ער גמטכי' ימיו מפיסיו65יס
 כפיו וכוקי' סס מדכר טס5דיק קדום' דכריויננ65
 )65' גפסקי' ו"ינ' עליון טו)' עד ועו)יסוגמסכי'
 דכרי כן 1)6 : סקיוס כסיו נס דכוקי' רק נגמםנסיו

 מנס )לקות זריך וס5ויק : מסדיכור סגססקי'כנסמי'
 נדחס וטסרס כקדוס' נ"כ יסי' סלו סנסמיותדכרי
 ככ3 וסו * קדוש עיניות נ"כ נסס יטססלמען
 : תיקון כסן יעליס נסמי רכרי 6סי' סי' מסיוסיו65

 6תס כי כו' כ"י 6ת 15 מסעי כפ'סג6'רדופך
 )סכגיע כסתכו6ו סי' : כגעל 6רן 6)נ6יס

 כגען 6רן סגקר6 וס"ק סמי5וגי' כמולסכר
nbr6סר סקרן Slen מספי) ע"י כסירם"י )כס 

 סי' ררכגו ולסי : )סגיסס סתומות מריסקכ"ס
6תס
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 448אליסלךמטות נועם .

 סכקר6 סקרוט' סמור' ע"י ר") ללמ)ס סט"6 תפעו6מ0
 סנכו).' )סכר טתר6ו ל"3 )נכו)תי' גגען 6רן :כח)'
 ננמוכו לנכ ס6ת )כס וסי' סכהוכ ו6ננר " 06"6ם)
5ין

- 

 )כס מגימס ס6יגו ע) סס"6 ס) סגכו) 6חל סי'
 )סחכיס סרו5ס סג"3 ע"ר סחכמ' סי6 לנכ )ס6מ3כ6
 0יגי מדכר סו6 5ין ננרכר hnsh1 5ין 'מדכר *ילריס
 ננעככות וסס"6 * נסיגי סגתגס סקדום' )סמור'רגנו
 6רוס ע"י סו6 סעיכוכ ועיקר fk כ0 'מעסוק6תכס
 טתסכרו 6מר 6כ) מ)כיות טעכור מעככ ננילמ"ט
 ננק5ס ננכ נכו) )כס והיס ת(כו ונכו)ותיי סס"66ת
 סגקר6 ע)יון סטו)ס ~hlk יס ק5ס * קדננ0 סמ)חיס
 מ)מ כנוו 6ותס תננתיקו י") סננ3ח סמ)ננוד .יס

 )יס כתורס טתניעו ע"י סי' קלננס *סממתיק.סנטר
 ,עקרכיס )ננע)ס מכלכ סנכו) )כס וג0כ י עו)ס") קרננולו טסו6 כ"ס )סכור6 לומ כחת תעסוסע5יון
 6חר ס(ס סנכו) עס 6תכס )סככ כ(ס טת(כוס"'

 גהם 6סי)ו ד6ית6 עקלכיס 3מע)ס פך 6ותוסתחקנו
 )גחם רמ( כמס ר"3 יססיק 63 עקכו ע3כלוך

 6טר כ6רן 5ריק 6ין טעי"1 זוסננ6 טסעי)'סקדממיל
 סס5ריק כסל נכר סכתכתי כננו יחע6 ו)6 עוכיעטס
 ית' כעגורתו וקי5ור חסרמות כע5מו תמילמו65
 ט) כרוך גהס ו(סו סגחם hwn מחמת כ6מתוסו6
11pbפ)יו כרוך כעקכיו דם ם6רס מט6יס .דסיילו 
 יס0יק )6 (ס כמכי) ל") יט0יק: )6 סגחס5ממת

 'עקרכ 6כ) גמס מי)י' סגי מ("5 ו6ננרו 'מדכקיתו
 טסו6 נכפ) חט6 כ6י,ס ח)י3' רמ(-60ס זס :יסטיק
 יססוק עי"( ח"ו נוננם חט6 דסייגו סכגסח))י)ס
 כסתסכרו סכתיכ ס6מר ו(סו * ח)י)' משלכיק'ע%3ו.
 ים)וט ט)6 עקרכיס )ננפ)' תנ'פו 6(י סס"6ותככיע
 )מע)' ותסיו ח)י)ס נננום חט6 סו6 עקרכ טוסככנג
 י(כנו וסטס . כז6ת ככס )ינע יוכ) bSn)מפ)ס
 כמסר' וכ(כס י5ס"ר כגו ים)וע ס)6 כתמיס)עכדו
 ס6רן וננ63ס סגחם מט6 סיחוקן ננטיחגו3כי6ת

 .ל " 6כי"רועס

 % מסעי סשרשתול

 כ") : )עטעיסס מו65יסס 6תמטסריטנתוב
 3ו טסי' 6' ' )דקרק ים )כ6ורסדסגס

 מו65יסס ומ)ת נו0עיסס 6ת ננטס ויכתוכ5כתוכ
 יללתכו )עס- ונס. - : )כ6ורס פי' )ו r'h1 מיותרסו6

 ככתכ 3מס ועוד : ("3 ס3מ.וכננו-טדקדק~רס"יספ"טות
 יטר6) כני ויסעו 5כתכו רי וסיו ויחלו..,נכ)--ע51פי
 מסעות ננ"כ 6ךסעגיןוסגס וכזכי)סי )סוכותמלעמ0ס
 טסו6 עו3ס ים וסלס * עו3מות DS~3 רנמ .כ6ןנכתכו

 , ננטותף hlen עו)ס' ויטל רמעיי 'טסו6. עו)ס ויטךרין-

 6חד כ) )ע5ננו גויוחד ועו3ס עו)ס -כל וכן :נרמנניס
 סננק3ק)יס 6לס כגי טים מחמת ותיקוגו.יי,6ך3מ5ותו

כמעטיסס

 6מר-

 נ6י(ס ח)י)ס וסוננניס טוכיס )6
 ססר מסר וי0עו ע"ר DDn~ גסס לקר6 (ס *עו3ס
hn~fblדגע)י חוקת ס' כ(וסל hDShin 6כו' ת)ננוד 
 1(ס עו)ס סק3ק)ו מס )תקן ס5ריק ו5ריך * )טוגוע"ט
 גנד יטר6) ויחן סכתוכ ס6ננר ע"ך מכיי' כטסלקר6
 ננקרמוגו מגסעו מס ר"3 : ויחגו ויסעו כ6מר ו)כןססר
 ססי' סי ויחגו : עו3ס כ6י(ס וק)ק)ו ק5ת עו)סמ)

 ויחגו כססוק )כן : כנ") נותקניס טכיגיססס5ויקיס
 מרג)יס ט) סרע ס)סון פ"ס כסרוסו רטי' סי'כרתננס
 סי, ו)6 ע"ט רחנני' נח)י ע"ם רתננס סמקוסנקר6
 ססו6 ננ)וי סי' סחט6 ט(ס נטכי) מסעות נס6רכן

 מו65יסס 6ת גנטס ויכתוכ חסו : סגורנלי"מט6
 כסיסס מו5י6יס סס5דיקיס ננס סייגו סי')מקעיסס
 סננסעות 6ת מתקני' סס סקרוס כסגינניותסככחס
 ר") : ננ6ותותיך ק5תת יומכי ויר6ו ויסו :כנ")
 סק5וות ע) תנניר סיוסכי' ס5ריקי' סס ק5וותיוטכי
 ו)עורר סריגי' ו3סמתיק )תקן ק5וות כ' SDרסייגו
 כ' סי' o~ioh יוסכ תס 6ים יעקכ ע"דסרחנני'
 סס5דיקיס )ס' סססוק וננסרס דו"ר סייגו6ס)יס
 כוע)יס סס וס5דיקיס פי' ננ6ותותיך )(ס ר6י'נוט)י'
 0תור' ע6ותיות גר' טכן סקןום' סתור' מןר6י'
 יתירות ו6ותיות תיכת )כ6ור' כסתור' מ5יגוכ6סר
 ומ)ת גכתכו 3נוס 6ונור ס5ריך סג") סמסעותכננו
 כ(' רמ(ס ססתור' hih : )כ6ור' נניותר סו6וימנו

 * ככ") 6ותו סק3ק)ו ננס כ) סכ) תקגומס5ריקימ
 סננעם' ט"י טגתעוררו סדיניס מננתיק" סיוו5פענויס

 עו5ס כ) רמנני' מעורריס היו ו)סענניס : טוכ)6
 יו65י' 6חריסס סכ6י' ס5ןיקיס ו)כן " עגיגו)סי'

 * כנ"3 ק5וות כ"כ כמעסיסס ג"כ ועומיטכפקכותיסס
 יממי' 01ופ)יס גנננ5י6י' ססס ר") כקר :hily'ו(סו

 ערכ סגקר6י' סדיג" סס תרגין וערכ כקר*סכקר6
 ננרכגיס סס נס וגמ65 )רמנניס 6ותסומננתיקי'
 מעו)ס סי' ו(סו * 6ננן )יסודיס ו6ור וטמחסנרגס'
 רקדקתי וככר כיןו וענירס כירוס)יס 6דס )ן)6
 )יגס )סון גקר6 ,יסדין פ4 ןרכגו ו)סי )עי) עייןכו

 6ותס ו)סננתיק 5סתס)) טכירו ומי כל") ערכססו6
 6גכי נס כנוט"ס חוט6 גקר6 סו6 (6ת עומסו6ינו
 6דס )ן )6 ו(סו : )0תס)) 3י--ננחטו5-6"לו)-מ)י)ס
 סיו ו)6 6רס 6יזס ע3 מ)י)ס רין 6י(' סי' ס)6רסיילו

 סי' ס)6 סי' נירו ופכירס ו(סו כ)3 הין )6 6ותו,סמננתיקי'
 ננתס))י' סיו ו)6 דיגין 6חס יךמםיר6ו תמת nhloסרנכט)ס
 סזכס כתסלתס ופע)ו סתס))ו ומיל תיכף. כיוממחיק"

 * )רחמי' ו)ססכו סכ) )סעתיקוסוכרות.הכסרות
ווכו

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



שלח נועם89$
 כ6ן( וס5נכו )ך ס)מ מסרסת)נסמם

ש דידו  שן צגו~יב 
 מ5ק כננו ססתכ)ות )מון סו6 5י5ית דסגס :סננוסר
 ע"ס רכינו )מטס סקכ"ס ס5יוס לסייגו * סחרכיסמן

 תגגיי סיסתכ)ו יסר6) ככי 6ת))סוד
 כנלי0ס ככפי ע)

 כננו ככסי נקרהיס ססננ5ות ד' מ15ת כעטותםר")
 סורחת טסיה ונס : כגסים כע) כלניסעטמ5יגו
 מסרוגס SD תנגוד סיסתכ3ו סכתוכ וקמר .3עי)6
 מ)עטותס סננ5וס כעסייך ומשעריס כשמסריסמס

 פוכ יפסס 6סר כהרן כריק הין 6רס כינסוייות
 ס)6 הספרי כותי מלוס כעסותם דסייכו ימטר1)6
 סמסרון ורולס ננסתכ) ססו6 וע"י ק5ת כסיחסר
 * )י' ו5פק.י5עק כקרכו )כו ימרד 6;י כמ15סממיסר
 עס6ס כ136 ע3יו ניעמס סנדו)יס ומסדיו כרמשיווע'

 נניר' )סון סו6 : וכנדיסס * ממרון ola כהיכננ5ות'
 כעוקמות תמיד יסתכנו ונס ר"3 )וורותס :וממרון
 ס) דירתו טעיקר ויר' )סון סו6 )דורותססע)יוגיס
o~h6תמיד היסתכלו וסיעו ספ)יוגיס כעוקמות סו 

 OD יסג' * )רורותס )סרם גוכ) נס : Shכרוטינות
 כתורי סמ5ילו כמו נוטסמות גקר6יס יסרק)כגי

 ס6מנ חסו * דורות גקר6יס וס6וננות : סרכ'מעמיס
onS"עו)ס וס6רז כ6 ודור סוגך דול פ"ס סננ)ך( 
 הת 6)קיס כר6 כר6טית כתיכ דסג' ר"3עומדת
 סנקר6יס יסרה) כסכי) וסירס"י * 60רן ו6תססמיס
 )מס 6ין ס6וננות סייגו ר"3 310ך דור וסייגור6סית
 )עו)ס וסטין : כף סו)ך טווי רק : )עלסקיום
 נסכי)ס סיתם סקרן כריזות מעיקר יסרק) י")פוננדת
O~1DSדורותס חסו עו)מיס )עוקמי עומייס עומדת( 
 תכניע זס וע"י )סמי כמהינחת סמ5ו' מתעמסדסייגו
 סי' כו' 5י5ימ פ) וכתגו * ככס יקופו )כ)סקורות
 פ) פיסתם) גוס ;1 ממדריני )ננע)' יפאוועוד

 )(ס יתנו . כגק כמ5ו' טממסריס ומסרוגססכניך'
 כנמרץ ד6ית6 * חככת סחי) סככף דסייגו ננדרינ'עוד
 3יס דומם סתכ)ת מסכי : סתכ)ת מן כה 5י5ית)ננס
 ו)כ6ור' סככור )כס6 דומ' ורקיע )רקיע דומםוים
 )גס6 יומס תכנת כקילר )ומר )ים דמוי )רקרקים

 רכותינו חכרי )סרם ים כך כ) דקדוק ס6יגי חף *סככור
 סדרך 6ת 3כו )סורות כנס נרו) וכר )כו חרמנוז"3

סו 448שעמלך
 וסייגל מי צותיות יס יסל' * כקנות כס כסך6סר
 סס5 .עלזנו ו)סח(יק )סיות סיס סקריך גגוטרנמו
 תכויר גססו 6ת והסקו) עלמו כעיני יחטכ וכףוגכ('
 ותמיל ד' ננ5ות מקיים ו6יגי כקוס ס6יגגי 6גימי
 רן ננס פי' ו(סו ית"ט כעכודתו וממעם מחסר6לי
 סו56 צינו טסטי"ת י") 3ירoh '6 כי מעיננךסו6)
 ס6ת' מס כננירינ' עגמך סתח(יק רק ננמךוננכקס
 רן )ירקת עיקר סוט ;ס כי גחסכ וכמס וגכ('טס5

 סנמ3יס כ) ע"ס סמקך ס)מ, ס"מר חסו *ו)עכודתו
 וסמלות סתורי ע) רם( סו6 סנח3יס * סיס 6)סו)כיס
 )סון מורטם כף 5יוס תורי כמ"ט כמא'טיקר6יס
 סו)כיס עומס ס6תס וסנג5ות סתורם כ5 וסייגו :ירוסס
 מעדיי! תמיד ותד6נ סתמטוכ ככ") נשי סייגו סיס6)
 : כוס וקייצת עסית 63 וכאלו מוכחך ידי י65ת63

 סיעור )ו 6ין סדכר טוס ר") מ)6 וזיגגווסי"מ
 יותר תמיד יכסוס יותר כננררינס כעולס ס"סוככן
 )סון סו6 ורקיע : )רקיע דומס וסי"ס : 6גכימי

 )סממ(ק סגריך וסייגו * סטרן )רוקע כמוסתסספות
 6100 יותר ספס ככ) וימבוס ז6ת נמדסו05תפטפ

 סככות: )כס6 ווננס ורקיע : גמסכ וכ63 ננקורטס)
 סומרו ע"י סככוי כס6 כסס גקר6ח תסוכםומגס
 וסייגו סככוד* כס6 עד כמנעת תפונס נרוססמ("3
 סדינן כתסוכ' )סוכ תחחי) 6; כעינך סם) כסתם"6(
 6ססר כאמי )כ)וס כעיגך כמסד טתס" כטורכי

 ר"5 חכרת פתיך סכגף פסו ט)יננס תסוכםטת0יס
 תסוגס );ס תמכר : כג") ככף סגקר6 סננ5וסכעסות
 כסכי סמ5וס סתעסס רסייגו כל") )תכלתסרומ(ת
 מ6תס ומסרונך המפזומך סתסתכ) יסיכומדרינות
 : תמיד מסוכם עס סתסש ונס נעכורתומנזפת
 תסי)ס חסו סמי) נמיו מאמון מיכור )טון סי6סתי)
~)DSרביתי מקוד עניו מסס וקים כ~כ רסנס * יעעוף כי 
 טס" כוס רלמס ססתור' ורע קפיע6 כוי"ו עגיו ט5")כתוכ
 כקרס סעגוות ס)פעמיס כדעתו וטס) כעכי שננתעגיו
 סמרור עגיו טסו6 כעלמו ממחסם וסייעו נטוססו6
 כננמט כתכ ואכן נפולס נבוס הסוך מסיס 6רט כגיפס
 מס) ססיס ארמוז כיו"ר קפיע6 כוי"ו עגיו פ"סרכיגו
 כעיליו סייכוסעגיוססס) תס)י)עני וגסו וטס) כעגינעיגיו
 ומע)ותוננדות ויקסו3כ)סמדרינות סיתעטף ר")כייעעוף
 תסיסתן 6( סוס כדרך כסיעטס 61( נו "יגס כהנו סכופוכות

 : יתעלס כאס סכורך הסני וננקוכ)ת ר5וי'כוון6י

18-חשו
.)8 .48 .48 dh .18 448 .48 .8( 448 48. 8ש 
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