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 עת מגו מפסוק )סרם ייקייס * כף סיכייס -שלה
"pib)'וס גנמוכמ 6ק )כקורס * גו' ופות כו 

 מעסיו ע"י סס5דיק וכתכנו סקלמגו ככר המכס *6ס
 ו)סטסיע נגיסר6) סנ(ירות כ) )כע) יכו)סקיוסיס

 * יכליו מקיים סקכ"ס ויקס קומר מנור כקטר)מס
 לוס )5ות hih גכר6 )6 סעו)ס כ) מ(") סומרוחסו
 כ"ס )ססי"ת 5וות IDnS סו6 סעו)ס כריותרסייגו
 טס5דיק כג"5 ולכוסו Sh~ (ס וכתום כמו (ססגקר6
 נ"כ כוויו סרוס )ומר ו6ס0ר * מקייס וסקכ"0נוזר
 ר6ס סדין כננות )כרוץ כממטכ' עלס מתמי)סמ(")
 וככר סרחנניס )מדת ושתסו מתקיים סעו)סט6ין
 ד6ית6 וכרקס סטתכות מ"ו יט וכי דקמ6י קמ6ילווחו
 ר") * וקמו b(P סקנ"ס כ6דס טותסיס 0)ססננננ'
 )יניסו לניסע ס6מר כמו 36 סיקרת ס5ייק סו66כיו
 נזקכן טס5דיק דסייגו סכוכן 6ת מזריע וקניוסטכיין סי6 יסרח) כגכןת סייגו וקמו יטרק)* רככ 6כי6כי
 סטכילס וגס * )ימאיס סדיגיס וממסך ספווגות6ת

 טכווד6י כך לסירוס יסי' ממ65 * רממיסנקרנית
 )"חר qh גתקיימס ית' וממסכתו * סקכ"ס מזר)6

 סרטות וגתן ממסר 6ך כמדס"ד טגכר6סכרי6ס
 יכו) טיסי' כר06ית )ננפס' סוחף 1hcDI ס5דיקכי
 טסגיח וגמ65 ותפילותיו כ5דקומיו )רחנניס סדין)ר(סך
 ס5דיק ע5 ק6י וסתסו ט5 סטיי וגסו כלנקרססוכר
 )סננתיקסדיגיס טיסיייכו) כוס סוחף ססי"תטפם16
 6חת* כסקירה ס" וסכ) נננוריס )רממיסו)ססכס
 נכורותיו ע"י סייגו סדיגיס 6ת מעתיק סו6וכמס
saדונמתס דסייגו עסיסם )מתנכר ס5ריך ס5דיק 

 זזייך ס5דיק ויגס * נכורות גקר6יסטסןיגיס
 סו6 וטס סריגים סורס מקוס על כננררנתוופקות
 גריך דכר כ) כי נכורותיו ע"י כסרטם 6ותסממתק
 יריך מהממס )נכור דסייגו נדומם יומס)סיומ
 ד6ית6 וגסו * מהחמס נכור נ"כ ככנרו)עמוד
 כנמ' ו6מריגן )מקומן חו(יין )ס5י) סיו5היןכמהגס
 6ת )ס5י) סיו65ין ס5ריקיס ר") כייס ניילןוכוי
Sh~nsמקומן מוחין סדיגי' ו)סמתיק )סכליע( 
 ומו65ס סדיליס סורס )תקום "עגות )ח(ור5ריכין
 5ריכין כנכורתס דסייכו כירן (יינן וכהי *וטיקרס
 * כמקונוס הוחס )סננתיק )0ור0סלעקות
 * בל" סמוכי כד6יח6 כ(ס רולס כ"סוססי"ת

 סנכורות סס געינרס ל') ג5מ כלסיגך לעימותחסו
 )ימין* )מקומן ונוכי6ס ממתיקם כטס5דיקוסגי5ומ
 )כוי )ו סיסיי ר") עו)נניס )מי וסגות סכויחסו

 כרם ועתם )כלעס כלק ס6ננ' ונסו קותוכטמכ5חין
 )כס )כ5ק כלעס 6ננר (ס 6חר ותיכף מקומך 556ך

 ע5ס )ו גתן כו' )ך כרח % ד6מר מסוס וכי6יע5ך
 תכלעס יותר נדו) קוסם סין דכ)ק מטוס6)6

 רס"ק ק5ת טורס ס" ססעס קותו וסגס (")כסירס"י
 6ת )כרך ציי ימ~ס טדי ממוט 6מר כקטרעליו
 )כתרין רסייכו מקומך 6) כרמ כלק )ו וקמריטרף)
 ע5ס )ו גתן ~כן h~D1 טסרטו הרסס )ננקוםמחקין
 )ו סומר ו(סו כגותיסס )ספקיל סוכות ע)מיד
 סרטי )פקוס וסייגו לעמי סוגך סגני ועמסכלעס

 עז כנגורנמו עמס סס5ריק)עיייייורנדקיררש ' כו' 6יפ5ך)כס
 ונס סס וממתיקם סדיכיס וסורסמקוס

 טיסה )כך סר6וייס סרסעיס ע) סריגיס 6תמעורר
 ומתקנס מתירה כרסעיס דין כטעוסין ועי"( ע)יססמקין

 כי )ס' הסירס סססוק סי' חס יסרה) ע)ומתנ"ס
 סריכיס טנספכו סרחנניס )ם' 6סילס ר") כו'נ6ס

 יסייגו ורתתך 3עי)6 נ6ס נ6ס כי עירכו)רחנניס
 SD1 כג") נקות כעין יסרק) ע)יגו מסדיגיססיעסס
 כיס* למס ורוככו סוס ו(סו סדיליס לטהרוסרסעיס
 טתע)ו לסייגו pSh5" עו( תגו מפסוק פי'חסו

 סייכיס סס 6)0" ננד ונכורתכס עיכס )יתזכמדרנתכס
 נקותו Sh~P ע) ונננני)6 6ותס ולהמתיק)סכגיע
 כסחקיס ועונו * נקות כעין 6)6 סדיליס ימיו 0)6ככ")
 למתקים o.~c 6מר סקכ"ס ס) ונכורותיו פחודמיינו
 כסחקיס ו6ננר יטרק) ע) וסעלתס נועסיסס יסי'מס

 פ"י נ"כ כ6 וסרגסס נמתי גי )5ריקיס מןטטומקיס
 סמן כקרץ )מס כנסמיס כנמ' כד6ננריגןגכורות
 ננזפי סייגו ונסמיס * כנכורם סיורלין נסנני'גכורות
 כקריעת 6דס 50 מזוגותיו קטם כנמ' ו"מריגן נ"כהסו
 ומזוגי כג") גכורומ פ"י סי' סוף יס דקריפת סוףים
 יסיף) 5ריכין 61ת ככ) 6ך נכויות* ע"י נעככ6י'
 ס5ריקל6(ר ועי"ז ס5דיק סס ו"מרותס סתחכרותס)סיות
 טסיי כסרם"י ימיי )פון וימן להזור ספר לנדיטרם) וימו וגסו * )סס ו)סססיע תסס סריגיס )כע)כנכורם
 סדיליס גני ססר גנו סתלנדות ס" (ס 6חר כהיםכהחרות
 ס6)סיס 6) עלס ונוטס * 6ותס )ממתיק סרסגקר6יס
 מטס דכר 6טר סןכריס 6)ס ונסו כסורסס*)סמתיקס

 קרות סו6 כנכוי מוכר ע0ס ססי' דסייגו יטרף) כ)6)
 ככ) דסייגו כו' כערכם * יטרף) כ) כסכי)ונגורס

 ננסס סדינים )כע) )רממיס 5ריכין נסיו 0חפ6וממקומות
 תכן תגס) כין . בנורותיו ע"1 לנסס מטס 6ותסניט)
 סי' סתמכרותס ע"י דסייגו מתמכרות )סון סו6שוס)

פועל
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 סמן סו6 )כן ונס מסם סריגים )3ט3 )מססוע)
 מומי סטפעות נ"כ כסס ותסיע טסי'כסרס"י

 מפס וכר 6סר סדנריס oih סג")כססנה~ו1ש *וסרגסס
Shככסן סנרם( )כ6ר ים כו' יטרק) כל 

 עכורת למיתת S Sb(h יתכוונו פיך ד' )עםפ5ס
 כ3 קורס כומרים סככו )נגס טטעס כי כ"ססטם

 . יסר36 כ) כסס כו' ימוד )טס ותסי)תיגועכודתיגו
 יכו) סליך 61"כ כו' גפרן 5ךיק ספין סיותוסכווגי
)עסות

~r'b 
 כסס סגעס0 כיון כ6כריגו קרוסס בכר

 יכו) ופיך סיכר לותו וגסנס מקיטס ענירס6יזס
 )(ס טסתיקון 6ך ססי6 סעוכד6 קןוסת עליו)סםרות
 עולס ים כי ימרץ) כלטות עס עלמו סכו)) נמססו6

 פנס סוס כלי טכס ססו6 וסעו)ס יסרק) כ)סגקר6
 כיס ועמך כמ"מ ס5ויקיס סס יטרק) 'סכמותכי

 6נ) )סעעיס מוע6יס טספרעיס qh 61"כ$דיקיס
 וקין טפן וקין כקרוסתס קיינניס תנגיד סססכמות
 )נגעכם חקוקם 5ורתס ותמיד מ)י)' כסס רעסנט
 ס3יע' 6ין וסם קדמון o~h קורט כספרי סגקר6.ו0ו6
 ט0י6 כסתכ))ות טס עוננו מקטר וסקרם כ)5)מע6
 ע)יונס כקדום' ונתקן ככתות נקטר 60נר קותו61!
 ע5ס חס ססו6 סעוכר6 16 סמ5וס )עסות יכו)61(
 סס סמע6יס כ) חסורם סיות ע5ס ים ועוד :6מת
 קתות כקט ס6יננס סגתקעס סיעת ען מכםכליס
 סנט טומר כפרדס 6כ) (o~b ס!וסמ6 כ6סוממס
In)So)761 קתות סמע מתקן מללכות כ3"ע 
 סטומל כ) סטעס ונסו * סק)יפות כ) עמכןיסידו
 חסו * )ו מומ)ין כו' עכר 6פי)1 כו' כסככתוסכם
 )עס סתו עגות כאורורו ע"ס רניגו מסם )סססרכוז
 כרנת סדכריס 6)ס סעסוריס כאמרותיוסקויט
 6)ס כנמ' ס6ננרו כדרך מלרכות כא"ע סכתסמירת
 61)0 סדכריס דכרים מלרכות D~ss ננכססדכריס
 תיבת סו6 סטנית ופס טנת כננס' יעוין )"עסס
 * יטרף) ככפות ע5מו ולקמר )ימר יטיף)כ)
 יטרף) כ) 6) מטס דכר 6מר סיכריס 036חסו
 )גו כתן כנ") עוטין ס6כו יטרף) כ) סע5ת 6)ס"
 * פוק טסת סמירת כסייע סרכריס כפס ע5סעור

 כסקדיס כ") כר סוכויס%ס יאמר%ו
 מסריס 6) עעי 6ס6 מסוק)פרם

Ihhn66כיגו הכרסס קיים כנמ' ו6ית6 כו' עורי ינ 
 מקדם סס" וסייגו הכטיפין עירוי הפעו כו'פ"0

 כמנוס 6כר כ) ניציו ומס"ס אכריו כמ"מ כ3 6תומרר
 עומס בסגי עולס )ס ים וגג5וס מנוס יכ) )0מסייך
 6ת ססינ מלסיס ססי"ת עונד בסי' פ"י הכינווהנתסס

 סורי )ס יס רריכן והסיקו--מלוט כשורטס ומלוס מלוסכ)

 en:ls הטי הס'* סמ~ומד כעולס כר6וליית6ועיקר
o,)aס6דפ ~ין' דפיקה כורמו- 6ת הנרסס מכיר 

 מקעיומל )טכ) כמניעו מיד ע5מו 1)סטסל)ממקדם
 ללשי%% ונסגס על)יס )כס יסים סגיס סיסוסיגו
 פמ4 גקי6' דרוס )ו' סי)ו)יס קודם סריו כ)יס"

 כ6ק סנדול כפרי 636 היגו וסוף )נגע)' סו6טטורטו
 .% )סלת סרניעית נפנס ונניד תיכף ס6לסו5ריר
 ה60 כ4 סנדל מסלי כמ"מ )ס' סי)עיס קודססריו
 ט)%4ט עכוותו' ע"י' לכילו 61כרסס מנעוריועו)

 סיס" קדוטס סורט )כו ו0טסיע SDD רכסכ6סכ'
 כ"ס סכורה )עכור כדרכיו )ילך יכו)יס נ"כהכמכו
 ס~6ת ס6סכט ר") שוסני הכרסס (רע פ" ו!סוכ6סכס
 שנמכו 6כותילו וכזכומ עולס כ6י )כ) שכרסססזליע
 ס5דיק כר5ות 6ך * סוס סמר כנקות וקיימיםמייס

 זכו% כ)6 6ף עגמו סערת ע"י דכר 6יזס והסעו))סטפיע
 זכות ננועי) ושין נדו) מאיקס מסקטרונ דסייגוהנות
 ממררינת נרוכס כננררינס )סמ!יק הריך )כרשכות
 יסרק) סכסמע6ו ע"ס רכינו כמטס סמ5יגו כמושכות
 שכינו שכרסס דסגס כו' תויגו כי נגס והצמגו6מר
 סו6)% -נ6 מגס 6ננר סרוס ע) ננתס)) כטסי'ע"ס
 כססמ*ק סוכר סורם רסגס והפר פסר ואנכישוכל
 .)סיות 5רק4 נרכורו 31DDS סיוכ) ז6ת )מררינ'כ6
 הכרטט ס6מר חסו * ע5מו כעיני רוח טפ)מהוד
 טכסתי ר*) )רכר סוקרתי נ6 0גס ע"סשכינו

 י%6ף ס"מ עימו ומטסי) מכניע ((SW ז6ת)מררינס
שככי

~DD 
 יסרק) כסמאנו ע"ס רכינו ונוטס ואסר

 פ% %ו)י- יותר כמדריג' 0מ(יק ע)יטס )סתם))ורקס
 רכע*6 'ומטס )עסר עכ'ם פ5מו סנוטי)ד6כרסס
 סו6 מס ידע 1)6 מסופק ססי' גוס ושגחכו6גנר
 ע*סל רכיט מסס מהמר חס ממגי חסוכ סעסרוטפסר

 טע)ס 6מר מכדך 6ת )סריות סחיטות 6תסנ'כ
 ע)ימיס, ופוגמות מ)6כימ ורסס סתולס וסוריר)מרוס
 כ"ס סכורך נרוץ כנר סתמ)ס סכ) לעיניו זסוסי'
 )סעו) ס5ויק כרסות עתם ומגס כו' ממינות 6תסוסייגו
 וסייגו יותל ע5מו מסרסי) )סככיט $ריךיסססיע
 )טת סו6 מס טמנת * וקין כ)6 כעיניו כמסכסיסי'
 יודת ט~גו 6ך מס דכר D")D ססו6 וספקס36ס
 ע5ננו 6ננמ!יק עי 6כ) * )ו וכומס סכמם) סינרקותו
 6ם6 וגסו * מוס ניו) ופסגות סככע' )ך 6יןכקין
 סגקר6יס לכותי כזכות 6כי טכעוח ר") ססליס 6)עיני
 כסמני 6כ) פי' עורי יכ6 מקין * ומורי סורי )טוןמליס

 סרגי עי"ז סו6 )כד nSIDDn~ סעור טינר ננע5נוי5ליךדכר
 כוי ס' מעם עזרי * עורי כ6 ונוסיכן כקין עננניויחזיק
 ר") גנדק0 וננעות )עס o13c סריס יסקו ס"חסו
 ונכעוח DPS'% טפוס 6כותסו6 6"קכות סייגו %יסיסקו

 :מקח ימול קי~מו )6 כקנות כסוסקיסכסקס-ד6ית6
$רקם
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 3מו3יס  5רסס יתן )מס סי' ס)6 ממגנת )נמרי4קס
 נרוסס רחנניס ר") נכעות ו(סו : סכ3 )סעו)סיוכ) נרוסס יותר )מרלינ' נ"כ כ6 ס6דס סקס נתינתוע"י

 לכוח זכות כ)6 סו6 סוס קרקס ע"י כ6סע)יוגיס
 ו(סו * )נננרי לרקס ננסות יסוד ננקוייס סעתסע"י
 כו' מירדן כעכר כו' ממס דכר 6סר סדכריס6)ס
 מטס ט3 סמקכם כיח 6ר5ות מכ3 מקודמת דה"יר")
 )6דס סו6 כק) וטס מעלס ט3 מקרס כגנדמכוה
 )סס קומר רכע"ס מטס וס" נרוקות המרינות3כ6

 דסייכו סיררן כעכר סיס כ6)ו סיכריס כ))יטרק)
 סמוק )סרט וגקדיס מירדןכעכר יאמראו * כל"י סי' כללו סתררינ' וססיננרו) כ"כ ורכיקות כקרוס' 3סס 6ננר כך כל"י סי'כלילו

 ענווים ויונני כננססט עגוויסידרך
 כ"ס סכורך )עכור כ"כ יריך ס5דיק וסג' :ורכו
 ו)סננתיק ו3סכגיפ כעינוי כרכור 51DDS סיוכ)עד

 סמקטרנ )סגי סדכוריס כמסתר )סיוע קריך וזוסדיגיס
 וכענקו כככודו סקכ"ס סי' כמריר יסל36וכטסיו
 פסס סנדול כנודכר הכתך ידע כחוכמתוקיסרך) ע"ס רכינו מטס ס6מר וזמו סרעיס עיססממתיק
 יכר מחרת )6 מגס 6רכעיס 1ס סריגים מקוססו6
 )סמתיק 16 סוטיך )6 כפקעך דיכר טקסינור")

 ידרך חסו * ע)יכס י"ת חסדו נוד) מממססףגיס
 דורכים ס5דיקיס סיילו עכויס ר"3 כמססטעטים
 ויקמר : )סננתיקו קותו וכוכסיס סדין כמדתכמססט
 )ס5דיקיס מלגלד כ"ס טססי"ת ר") דרכועגויס
 כקרס מדילים משותיק סזס סדכר כססתרסיעפו
 * כססתר יד כ)6חר סעו3ותיו ועוטם ררכו 3פיססו)ך
 ועמעעות סז6ת סעו)ס עטם ס5ר ומן כססתריסוטו )כפ סריגיס המוריד סמתיק ע"ס רכילו ממטסוסייגו דיין יר"ר )מון סו6 ירדן ר"3 סירק כעכרוזסו
 תסו 6מר* ועכר 5ר ע3 מלכר סי' כ6)ו סי'דכורו
 טכריכור ר"3 כמרכר סיררןכעכר

 כעלננ"
 ועמס מעל

 נגממת )טסות ס5ריק ע) מ) זס ר") כערכם61ת
 כערכם סי' ונס * )זס (ס ערכים יסרק): סכ)ערכות
 ננתוק 3סיות ס5דיק ט5ריך ועריכות מתיקות )יסו6

 טכודתו כ) )סיות סנריך q1D סו) * ולכריותמלמיס
 וסכתוכ סע)יוגיס כטעננות כ"ס סוף 6ין )מו)סכ3
 כננדת נסיות סיריך ר") I~hD כין כלמוגומקטר
 עי"( ר") )כן וכין * כעולס ועפ) כעיניו טס)טיסת ר"3 תופ) וכין רסעיס ע3 סדיגיס ו)סמטיריסרק) ט3 רחמים )עורר ע"ס 6כיכו יעקכ מותתם6רת
 סו6 סוס טס5ייק ר"3 וח5ירות : סע)יון )לוכןכ6
 עירוכס לותגיס סחור גני סכ) מנית )פניכמנר
 )סתם)) עגיו ולכ(מכיס לסעניס יסר6ל כל כך456
 * והמד 6' )כ3 סגורך כ) )סס ו)סננסז )סטסיעע)יסס

 כו סיס דמ5ר כ"ס סוי' 3סס ננרמ( חקירות יקמר16
 ר"3 וח5ירות תסו * כ"ס סו" לבס רם( סו6המות ד' * 6חר )כ3 בננות מד' ממות היגו ח)וקסוין

 כננ"ם עיניו הננד תנגיד כ"ס סו" סוס טיסהט5ריך
 )סננסיך סיריך ר"3 (סכ ווי כף )ונדי ר'טויתי
 יהמר 6ו : סרלנ(תו ף 6חר )כ3 וסססעספרנסס
 מרריך סס5דיק ר") סססוט ע"ד כננטסט עגתיסיצרך
 ססי"ת )עכורת סננתחכריס ס6גסיס סס 6OS11)Dת

 סיבכו ננ)מרס זס והחר ר") דרכו עגוויסויסנור * תמיר כתסוכס ויחזרו תנגיד עימס 6תסימפטו
 3סטיכ כ"ס סכורך ס) ור5וגו ורכו סו6 סוסהיסרך) והסעים )סססיע וכהימס רכס 61סכס כרכיקותכדרכיו

 * S~p1ו)סטסיע
 6גסיס גטלמס ותקמרו כו)כס6ייותקרבון

 וכרכר כו' ממסו החיגו וגו')סגינו-
 )כ6ר גר6ס כו' מגוחס )כס)תור כו' הינכסס(ס

 ולקער )סניסס סררך )סס )סלוח 5ריכיןסטיו )פי )טוכס ס" מכוונתו )סי סגכיהיס הרוןנוסס כעיכי סוטכ 6סר ע) וכמרע * ננרגליס מילוחסטעס
 ימסכו כי 6ותס ו)סרונ כ6ויכיסס )ס)חסכגק) 3סס סיום 3ננען כגפן כהרן סי' 6סרסק)יסות
 ננסק)יסות 3סס עוד וחיות כח כהין ננתיס)פנריס
 כולס מכסס וסחסוכ סמוכמר )סס לכתור ר5וו)(ס
 מנוד) סק)יסות )כער כח )סס טיסי' 5ריקיס6גמיס
 סמעו3ס סכה מכ) 6חר 6ים טעמו ו"סקרוסתס
 1"3 כסירס"י סיו כסריס ססעס וכקותםמכסס
 כקמור ע"ס רכיגו ננסס סוכיחס כשקלקלו הח"כ6כ)
 סגס)6ונו סניסיס 3כס עמס 6סר 6)קיכסכה' tDhk~i )כס סי' הכ3 )טונ סי' כווגתכס כחננת)סס

 סי' 6טר וסכורך סגרו) ככורכר ס6)סוסכור6יס
 )סגיכס סלך וסוך מקליפות סס כו' גחםמקוס
 6ער סממ)כות s)s כוודויי יעמס כן onlhוכער
 כף 6לי ותקרכון ס6ער וזס * מי כל למססגריר )כלתי 6חריסס ולסרט מ6ויכיכס )סגקס )כסsp סיסת כרי מגומם )כס ולתור )סגיכס )ילך מסתסכרו
 )סס סיס6 כג") ססי' סו6 )פגינו טכסיסגם)חס
 סק)יסות סכ) כיון ננכסו) גנכ) סררך )סס )סגות3ע(ר
 ר' תערלו ל6 כו' 6)יכס ו6וננר " עדיין ססמוכים
 כוו לית 6טר וכמדכא )סגיגס ססו)ך6)קיכס
 )ס6מין )כס סי' ומוטכ ננגומס )כס לתור)פגיכם מסול 6)קיכס פר' מ6נניגיס 6יגכס ס(סוכרכר
 )גס יגמי) וסוך לסגיכם סדרך יפנס סו6 כי י"תכו

 סקרן6ת
~upy 
 וימפלו הנטיס גט3מס כו' 6)י ותקרנון סי") כמסוקערףש *

 מעריס ו6ת * כו' כס גע)ס 6סר סדרך 6ת כו')גו
6סר
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 וכר קומנו ויסיכו כף ויעלו ויסגו כו' טויסס גכ%6ר

 כס) ע) לדקדק יט ושכקורס * גו' סקרן עוכסויקמרו
l~nsk"ויענו ויפנו מס כ' * מעריס ו6ת כו' סורך 6ת . 
 ע"ס רכילו ממס מזכיר hS 3מס סקרן מוכס ויקמרונ'
 3סוכית ר5ס hSn תקמר ו6ס * סקרן ריכת ססתי6ומס
 וכחורם )מס 6מר סרי עווגותיסס ולנסות6ותס

 סי' יסרק) וכוונת ג"hih 3 * רניס וכמוסוסק5סתס
 ךכר כ) כע)ותס יתקנו ססס כיי טמרנ)יסכטלימות

 ויקמרו סיכוניו וכוי כ5דקתס מסריס ו)סככיערע
 סוס יס" )6 זס ס6מר נסורס ויפעו3 סקרןטוכס
 וזמו ונטמ כסטקע וינוקו 60רן Sh נכו6סמוגע
 ונס)מס כו' ותקרכון ע"ס רכינו מ0ס 6ותסססוכימ
 * סיו כסריס סעס ס6ותס 1"3 כפירס'י 5דיקיס6גסיס
 מסירם יעסו כ5דקתס ססס דסחנו ס6רל 6ח 3גווימסרו
 וסקטרוניס ומעקמומית סמכסו)ות כ) )תקןכסי)וכס
 חסו כג") כמסתר )סיות ס5ריך דסייגו מפירם )מוןונסו
 60ין ררך ס6ין (*) כפירס"י כס כעלס 06ר סדרך6ת
 וסנוסכיס וסקטרוניס סמכסו)ות )כ) רגם עקמומיותכו

 Sb כגק) גכ6 ס6ז ר") כו' נכ6 6סר סעריס ו6תכנ")
 כומתם )פי כי סוכר כעיני וייטנ 0ג6מר (סוסעריס
 Sh פונים מרנליס מסיו כו' וימלו וזסו טופ סדררסי'
 ויקמרו דבר קותנו ויחיכו (6ח על )כס ונחגו סוססדיר
 )סס סזכיר 0)6 מס גווכן סו6 עניכיגו ולפי סקרןטוכס
 3זס כינתס כי סקרן סוכר( סמרנליס סימרומס מיי סיומינו hSn ק)קולס ס" טוס סקרן רכתסו65ת
 6) )סכות ס" ו)6 ס6רל עוכס ויקמרו סיכוננוכגי)
 6סר וכמרור 6ותס סופיה ועור * סיכריסס6ר
 סמולך כד' מ6מיגיס 6יגכס סזס וכרכר כו'ר6יח
 וכרכר ו)כ6ורס יומס וכעגן כו' )יגס כ6ס כו')מלכס
 ועניני כנסמיות סובך כסברס 6ך מדויק קינוסוס
 סניסיס 60פילו (ff( גתנסס סו6 עי"ז יוס יוסעוס"ז

 ננ6מין sh(1 סריגות כמוס וסגר6יס סגגליסמסגפניות
 בחיגו ו6מרתס 0קלק)תס 6ף on~h 0סוכימחסו
 סר6יתס סגיסיס ע"י לס6מין לכס סי' כו'ממסו
 סזס וכיכר )סגיכם ססו)ך ועכן 06 מעמודכמוס
 סלנ)יס סגיסיס הפיקו ו6תס ר") מ6מיכיסהינכס
 מ6נויגיס הינכס ר61יס ס6תס ועגן 06 עמודדמיינו
 סיסינו 6ותס וסוכימ כ"כ מנו0נניס ס6תסמחמת
 ססי"ת ענוסס סעסס וסכס)6ות סגיסיס )נוד))כ
 * וק") רכס כקדוסס ויתקוצו יזדככו ועי"( עתככ)

 hnsh1 נ"ל כו' להמר ננ33כס ד' סת6לףכינם
 )עוס"כ סלק )סס 6ין סמרכר דורכגמ'

 דור סמרכר דור ע) למסוכ חמוס סדכר1)כ16ר'
 סל6 6לקיס ורבו כסיגי סתור' סקיכלו כוסדעס
 סעעס גר6ס 6)6 * )עוס"נ חלק )ססיס6

 סממת סו6 סעדנו דרך יסר56 6מ סקכ"ס0ססיע
 ומצמת עממתן וטסקס סחורי וקכפ עמ5ריססכסי165
 5גן סדעיס )ממתיק גסס כמ ס" קדוסתסנפ5

 סויגיס וסורס מקוס סו6 ססס סמרכר דרךסגסינס
 מסעיר להתלמי וס Ss)D)D סךניס הימתיקוכדי

 וסק)יפות טריניס סורס סו6 0סס תממתלמדכר
 ;ola ס" hS 63"י מנס סמדכר דור סי' ו36וגידוע
 לנמרי גמתקיס סדיכיס ססי' תממת )יסר36נקות
 סככם) מוסות עם מסכי כנמ' סימרו חס 0ורססעד

 ו)כ6ור' מסס ססמגיס עזס )מדאר לך 61"לממגיס
 גריס 6ך : ז6ת 60)' ע) תטוכ' 11 ומס ס36' 11מס
 סעוף רסגס * סמר נ)ותיגו ע) ShnD' כזקתמרש
 עפו קמרו כנננ' ד6נוריגן 1k~r * סקיפ' גקר6עמ6
 גסרף ספורם עוף תורס כשמד עחי6) כן יוגחןע)

 גסרף וכטסר' כקיוס' לימודו ססי' מממת פיוכסכ)
 3סרומ סכסיט עוף סנקר6ין סק)יפות פיומסכ)
 פיו S~en כסרסו יסרבל ע) tYSn סדיניםו)סנכיר
 סמנים סכככ) עוסות מס מפלי Shan וזססקדוס*

 עופות סנקר6יס וסקיס' )סויכיס יס מס DD(~ר")
 שם )מככר )ך וסחיט יטרק) ע) כך כ)מתנכרות
 סדיגיס לממתיק קריך 6תס ססס ר"ל מסםססמגיס

 סו6 סכמוכר מסס סו6 ס)סס סתנכרות עיקרכי
 מטורס עו ממתיקו )6 סמדכר כור עדיין כיסרוס
 דרך כסיעתם עיקר ממ65 לב"י גכגסו ס)6מממת
 סתנ6 ס6מר וזס קווסחס נודל מחמת סי'סעדכר
 סו6 טמ)קס ר") )עוס"כ מלק )סס 6ין סמדנרדור
 מלק )סס יס Sh~P כ) כנמ' ד6ית6 )עוס"כ5סון

 מס דסייגו 65וס"כ 5סון סו6 סחלקס ר"ללעוסאכ
 סכעוס"1 )עוס"כ )סס בסן וכמנות כתורססעוסקיס
 )סגומ יכו)יס סיס" ס61ת )גנןרני )כ6 6ס0ריכלתי
 מממת סננרכר דור 6כל סעוס"כ סו6 סוס ססכינ'מזיו
 וגסנו )עוס"כ )ממתין 5ריכין סיו )6 קרוסתסרוכ

 לסם 6ין כוונת סו6 וזס מיותם כמייס כעודםממלקם
 ס" )6"י לנלסו לה  סמרנר סוור ומממת לעוס"כמלק
 דור 0ככ) פכיי כמוכר שות מוכרמ נ"כ רכע"סמ0ס
 5דיקיס דור ככ) ויסי' מיק כגומת סו6 יתנ)נ)ודור
 רכע"ס מסס נ6 61)1 סועים )ממתיק סיכולים *כגנותו
'"hb6( "סמלות כ) מקיים ס" ס6( )סתנ)נ) יכו) ס 

 מלות קיים )6 פריין כמדכר ממת ועכשיו כהרןסת)ויס
 כי נס רכע"ס מ0ס ת"ס * 3סתנלנ) ויכו) נטרןמתלויות
 60ותיות6ח0"ע ענף )' סו6 )סת6גף ר") הגנ))כססת6לף

 סממונריס סגסיס עגסיס כסס יס דסלסמותמתחלסיס
 63"י נכגסתס 63 ס6תס מחמת מ0ס ו("0 סע3יוןכסורם
 נ"כ לסחנלנל מוכרמ והגי סורסס עד סיעים סמתקתסול6
 מריל" לממתיק סיוכ) נריק רוץ ככ) סיסי' כריעיכס
 מסיר מסס מהמרו ע"י מטס כסס ס5ןיק גקר' (סוכסכי)

קונמות
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 5ריך 6כ* נס ס" סת6גף כי נס חס כףק6ננרת
 )סתנ)נ) כדי רא) כנ))כס סנטמות" נתוך פגףלסיות
 סייגו ~כות סו6 סגם ר") כוי נס )6מר *עמכס
 : יסרק) מע) סדיגיס וימתיק דור ככ) )סתנ)נ)ויוכ) כקרן סתלרס סננ5ות כסכי) עדיין סיעוככ כריכג") מס תכ6 )6 6תס לכן בסתנך) גריך נ"כס6תס
 יניח כי יכעמ ובנור לויתן מעלות סקכ"ס ססיסרחסו
 ומתדכק ממתמכר ס1ריק גקר6 מלויתן מיסו Sbירדן
 )ו ים וס5דיק כו' 6יסי יבוס סספס )מון סקכ"0עם
 ועוסקו )ימודו ע"י מקדום כסיו סדיכיס לממתיקכח

 טינימ כפמון )ו ים ס5דיק יכטמ ו;סו * )ממסכתורס
 )6ים והוריך תומיך 6מר וללוי מסו * סקווסכסיו ס" סיסו Sh די"ן יריד גג") סריניס ר") מירדן6ת

 סע)יגיס כעו)גנו' נדורות הורות גוחנים וסיו חפ6וסלה ית"ם )עכודתו מיסרה) סננוכחריס סיו דס)ויסמסידך
 סייגו 161רך תומך ונסו : מיסרה) דיניםוממתיקים
 כיתן (ס ס" מסירך )6ים : סכך וסקורותסתננימות
 כס כסס סים סקדוסיס חסידים לקנסי נ"כתנוסר

 )כר כי כו' מו6כ 6ת ת5ר ה3 6)יי'רי84נמרש : וק"ל כג"))סעו)
 כו' כס יבכו ס6ימיס כוי נתתי)וע

O'bD"יקריו וסמוהכיס כו' כעגקיס סס נס ימסכ 
 וידך כו' )מגיס סמורים יינו ונסעיר : "יכיס)סס
 כו' תהורס Sh ענון כני מו3 וקרכת )6מר 6)ירן
 סיqh 6 תחטט רס6יס 6רן כו' נתת" לוט )כניכי

 ;ננ;ומיס. )סס יקראו וסעמוכיס )פנים כס יסכורסהיס
 כוס סתורם )גו מודיע מס מהליו ונווכן כרה'מדקדוק

 ססתור' למוטכיס רוחם ושיסח * לפליס כס סיטומי
 סקדום' טתורס 6)6 . ומקיא מ4)' דכריסמסורי
 ו)730 לסטסיל )עסות 6יך כוס נוו)' מכמס )גו)מרס
 ומו6כ טעמון ר6ס רכע"ס סננסס * "ninlhk סריכח
 )הכרסס עלו סתחכר סיע (כות )סס מסייועטו
 קסם וס" * 6כ כיכולי מ5ות קיים פסו ע"ס6כיכו
 מטס סטכי) )כן סתו סתומות טרי כמ התלסכר
 כס יסכו היכיס מקיוט כרכורו והגיר כחכמתורכע"ס
 יסכו רפ6יס כו' ממוריס ימנו וכהעיר כו')סנים
 כסריס הת וסנכיס סקורמי' כססריס סללוninlho סרי סקסר סקדוט כדבורו 61ת וסע) כף )פגיםכס

 כעלקיס סס qh יחטכו רפהיס כחומרוסקודנויס
 )סיותס מחרניס ומס סתו מהומות נרו)יס כססוסייגו

 יקראו וסמוהניס המר ונס מסריס תחתמוכגעיס
 וסס הומתו סס ע3 נקרא הומס ס) סססר הימיםלסם
 ככ) סי' רכע"ס מטס וכוונת טוסן נכ) סיטינ)קסרס כרי סטם הותו נ"כ ומכיר המר סס הומס )הותםקראו
 ל6 סקודמיס ססטריס מחמת סקרומיס בסייס לקסרסזס
 6ותס ולתססי) )טמר ממס כיד כמ וס" (כות מוס כססס"

 * שור ונס) צחר וכס) סכתוכ כע"ס עמססגקסריס 6יתס נס ולסנרו יטס4 סקודמיס נסיססילסטריסוממי63
 * קעורת מקטר מונח ועסית סכתך ס"רדךור

1
 שנם 5סקר6 סייך 6יך סקדוס סזוסר וסקסס

 )6 ססגימי סמ(כח וע) (כמ ע"ס גקר6 מוכחוס)6
 * יכוהר סלקל סדכריס וע"ס (גח טוס כקוסמכח
 כמות "6 )סככיע כדי סי' מקטורת סיננגיריי

 מקטר סק)יסות* כל סתזכח סיללו מזוח ועסיתחסו * סיוע עריס יריעות עסרס עסתי וסססעונוה'
 סגקסריס סמריס הפילו וסייגו קמר )טון סו6ס"

 ע"י תסעו) (ס כ3 כג") כסקוומיס קוסרסס6תס
 * ולסכליעס הכחסקטורת

 סדרנות סכי ים דסנ' * )סניך קעורת תסי)תי תכוןוזהו
 סעוכדות ככ) אתמיר ליק ים דסייכו *5דיקיס

 כעמודך ממחסר ממיר כעיניו גרמ' סעום'וסמלות
 5ער 3ר וים נם)ימות כס)כת' סננ5ו' עמס ם)6ית"ס
 ע) עלמו ומוכיח כמסוותו תמיד ורוסס ;ס ע)נדל
 ויזכיר סיורע מחמת ית' סכורה כענודת מחסרטסות
 כן סרו"ס 6כר וכי) ית' ס6) ורוממותנדורות
 ננקדם סו6 מזהת תסוכי סרסור ע"י מחסרססו6
 6כר כל ומקרם יותר ית' סכורה נעכודתעיננו plnD1 קדוטחו ע) קדום' וננוסיף סוס סיכר6ת
 6יע עכודתו עייק ימיו טכ) טרו6' מחננתוהכר
 הכר כ) נעמם ס(ס וס5דיק * ~Oik כהכרם)ימס
 : והכר 6כר ככ) פעעס )עסות ;יין ככוי הקווהכר
 ~חתכי )ננרחכ רו5י6יי ע"ס סמלך דוד ספרורוזמו
 כטפלותו ומסתכ) רופס סלילו ס6דס כי : כי חסןכי

 )ו ים ית' סכורה כענודת מחסר מסוהומסרובו
 מתמ;ק והין נמור מיק כעיניו hlk~n נדו)'סרמכס
 )מרחכ ויו5י6ני וזסו * ימי כבכורתו למוסיףע5מו
 ממגם ממניע סבת מכמיגס הותי טסו5י6ר")

 ר"ל ימ)5גי ית' כעכורתו ממסי טהגי תמידמהער סרכי רק 6מת רנע סרמכס )ו סטין )טיססרמכס
 ח)ו5יס סס הכרי כ) סעי"; 5כ6 ח)ו5י)טון

 $ והכר 6כר ככ) )סעו) טהוכ) (יין ככליונו~ייגיס

 5ויק עוד ויט * כו' סחרו טסקכ"ס hbnihח;") כמ"מ )עורגי כי חסן כי סמו ית' ננ6תו ;6תוכ)
 )ססי"ת תמיר מתפ)) ססו6 רק מהת כמטרנסטסינו
 חסו * כם)יננות עכוותו )פכור סיע;רסו וקילסיומס
 סטינו מי הסילו ר") לפכיך קטורת nSsDn~תכון

 ע) מתם)) מסוה רק מסרוגו )מכיר ;6תכננורנ'
 )סעו) נ"כ כידו כח יס6 5עס"כ כג")ע5מו
 * כנ") כקטורת סק)יסות : סדיגיס ו)סטפי))סכגיע
 ס5ויק סג' כי ג") כו' מירדן כעכר כו' סדנריסאלה

 )כיח טוכ ר3 )סססיפ סנן1)יס תסוקותיותמיך
יטר6ל
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 וכספך ומזוכי מיי סכי 5ורכיסס כ) )סם שסעייסרתי
 כדי נרקיס מסדים )סס ו)כמסיך )רחמים סדיןמרת
 ככ) תעגונ )סעו) ית' )יוררו רומ גמת)עסות

 ו)(ס : סססק כ"י תמיר סספעות ו)סמסיךמעלמות
 כנמ' ס"מרו כורך כמדכר מסקר )סיום ס5דיק5ריך
 )עוכר ססקר כיתו ססי' כמוכר וגיתו יו"כומכי'
 3כ) ססקר סיסיי 5ריך סוס סליק ונס כמדכרוסכ
 סוכרים k~ih ספיי סי6 וזו דכר )כ) דיוס5ריך
 : כ6ן מסר כמןנר יסרק) כ) 6) מסם דכר6סר

 ב ושתחק פרשתב

 6תס כף )6מי ססי6 מעת ד6יושתחנן
 סג6מר סיות כו' )סריגותסמכות

 ז") רסי' כתם כף גונדרי ר' ימיכך 6חרכמקוס
סכ6ותו

 סיסיי
 מרעץ ימין כקותו ככח סכלי עימו

 ו6ת מחסד סו6 נול 6ת כך ססי' כ6ן ונס6ויכ
 סו6 סנרו)ס סגתעורי סכמקוס )ומר סמזקסידך

 וסטעס : סמ(קס סיר סורס סנוקוס כקותו ססממסד
 סלקר6 סי6 ססינוין )סי מוכן 6יגו )כקורס כי05
 מסלמת 6ך סנכור' סו6 וסמק) מקוס ככ)מסו
 ס6ומות סס כסרסעיס דין שסה כסססי"ח כךסו6
 מסו סו6 כי מסד כממיס )מעלס כקרל סדין16

 ס6)יסס כעסיי כ6ויכיסס כקנותם )גקוס3יסר6)
 ו6ת כו' נדך 6ת כ6ן ס6מר חסו נצורותסו6
 חסד ססו6 סגפי כימין כלמת גכ))יס סס פ"כר

 סעוס' )מי נכורם סו6 כקרן )נוטס 6ךכסמיס
 ושרן כסמיס Sh מי 6טר סתירון וזמו דיןכו
 כסמיס )מעלס סרממיס סס כמעסך יעס'6סר

 on~h עומס 6תס 6סר כג") כקרן )נו9;וכנכורתך
 * וק") סכ) כימינך 6חרככמ

 יסמיר להשמר
 6ת תסכת מן מ6י נפטי

 ס6דס כי עינך ר6ו 6סרסוכרים
 ית' 6) כרועמות )מסוכ כוכיקות תמיר )ירךהריך
 סיס ע תנזיר רוכס 6סר וכגסיסותיו כבפסו)כמון

 )סמררנ' )כ6 וססתמ)ס ככרו6יו וכור6יסוגפ)6ות
 ממע) )ו מגיתן כדק )חסון מתמי)' הריךסדת
 ליסיס סועדת סי6 והיך סיט מס סלו סלפםוסוך

 סוס סנסמס וכריס כמממס כנמ' כמ"מוגפ)6ות
 סו6 עלמו 6ת יורע כטלין 6כל ס"ט כ"ס)סכורה
 ע5מו ס"פי)ו כיון 3"ס ככורה נ"כ ידיעסממוסר
 06 כי לסמך וסמור )ך מסמר וגסו * כומן לילן610
 סס עיגך רמו "סר סדכריס 6ת תסכם פן כך מעלס)6

 ספ)6מ כעיכט תמיר לוקס ס6רס גיס סכורהרוממות

 כעגמו )ססנימ ס6דס גריך 5"כ וסכפ)6ותסניסיס
 וסכת כוי סימיס כהמרית כו' ומ165ךיב22בר4 : וק")תמיד

 ע"פ כר6' כף יע(נך ע6 ירפך )6 עיכו'
 ס6עסיי נס)ימותס הלמגיס רפים ח63יס מז")כקמרו
 6עס"כ מ"ו 5ר' )6חס מ)י)1 )מקערנ ראותפכיתן
 קותו סמט)חין פד דכי סוס )עסות רסקיהיגו
 0כור6 ממסדי סו6 וזס ססו6 סדכר )עסותכמכוון
 )כמס מאיקס 5ער 6י(ס 6דס )6יזס סנק5ככ"ס
 06 כי ססו6 מת )מ5ו6 סנע"ר יכה 6עי 6(ימים
 SDDS ס6רס יוכ) )מען )ו סלק5כ סימיסכסוף
 קריך כ*1 6חר 6כ) * סוער סומן יסריך סנ6כיון

 5ער סוס יוק ס)6 )תקן מוס סיורע ס5ריקס6דס
 6) סדיגיס )סכיך סו6 ומתקנס כ)) ויטרללוקרס
 כמ*om 6 נזדכרנו כמו סס ו)סמתיקס ספ)יוןסורס
 כוס ונכף * כ)) סולע לע פנע וקין סטן Pbו6ז
Shס5ר )ך כסיס" פ" )ך כ5ר * סכתוכיס כיקור 
 6חס )ך )סמ5י6 מ)י)' עליך )קערנ יכ6 סכע"דסו6
 מסו עמך עוט' סססי'ח )ך קומר 6גי * מ"ו5רס
 סימיס* כהחריב כ"6 ססי6 סנע"ד ימ65וך ס)6זס
 סורסס 6ל סדיכיס 6ת וסכת כך 6תס כטתעס'6כ)

 . כ)) 5ר' סוס )ך יסי' ס)6 תסעו) 16ותמתיקס
 ים כי רסו6' מאסון סו6 ירפך hSa לוסוסריי
 כך יסוקס ס)6 פי' יסמיתך ו)6 * 6י מסירותתינות
 שטרך ו)6 סכ) יומתק כי סטחתסטוס

 ס4ס 6ת נרקיס ונר כי רוזינו סוסהיום ' וסכן ל שנ "זכ% ~פו~
 שמכו יוספיס 06 כתים "מ"ז :וחי

 סס כתוכיס מסגי סג' * ומתכן עוד כף)סמוע
 כע5מ0 הסס )כקורס זס 6ת זס וסותריםמכמיסיס
 המרו וסדר * ומי ס6רס 6ת הרסיס שכר כיקמרו
 כתסי)יס פסוק )פרס ונקריס * ומתלו כו' יוססיס06
 כהדס 6כן כו)כס עריק ונכי 6מס נרקיס המרתי6גי

 גקר6 דס5דיק רייס פעמים כתכנו דמכן *תמותון
 סוט סס5דיק מסכי נרקיס 6יט מפס כמ"ס נרקיס6יס
 )סכגיעס יסגו ימפון 6סר )כ) כורו וסם סייליסכפ)

 גקר6יס סדיגיס כי סכרין סוט וס5דיק on~hו)סנותיק
 כסיס כי יקום כן )מעס ועזור ידין וכנסר6)קיס
 כ3 )כס) יכו) זס ע"י והכן )מע)' דין 6ין )מטיכין

 6יס ס5דיק נקרה והכן סנזירוח וכ) מיטרק)סדיגיס
 סקכ"ס כנמ' י6מריגן ח10 נרקיס כע) פי'6)קיס
 וסכם ויקם הומר ותמר סג6מר ננכס) וס5דיקנוזר

 וסנ(ירות סדינים יכט) סס5דיק מזם מוכח סניך)כ6ור'
 כסס5דיק כו6 סססוק מג'מעות וס)6 נוזרססקכ"ס
 ספיר ייחל סי") סדכריס וסס"י מקיים סקכ"סנוזר

 0ס וממעל (Sw' חין 6ין ונחר )מ9' יןכטס5ריק
נטפיס
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 448איימלךואתחנןנועם*8
 טיבו) )ס5דיק סו6 למיין )סכין הריך (6מ 6ך *כפלים
 סיחיי חיות לו ו)סמטיך תסיסתו מ"י )מולם)רס6ות
 סוה hSh )פולס 6ינלו ס5דיק ט) חיותו וס)6ס6דס

 * )"רם מיות לינק יכו) מקרס רכר וסליךגמקריות
 פענניס ולפולמי )ער וקים מי ססו6 וכ"מ כ"סססי"מ
 6ין המנס * פ5מיות מיוחו r~a ס6יס כן )66כ) סיקרי )6דס מיות )יתן יכו) ע5מיות סו6וחיותו
 כ"ס נסם"י עלמו מדכק סס5ריק מחמת 06 כיזס

 וסוי ספ5מיות סכ5מייס נסחייס דנוק חיותוממ65
 ע5ס Sh כי וגלמיות פ5מיוח ג"כ ס5דיק ם5 חיותו)י'
 מיות )ממסיך סטייק כיר כמ ים ו)כ! . ירוכקוימך
 וקיס חי סטייק יס6 6"כ תקרור וטס * סחתם36

 תנויד היכו סס5ריק ממנגח נססיי נטתי (ס *)פולס
 סעו)מות כי ננסדכיקות כספק ו)סענניסכסדכיקות

 )סיות 5ריך סס5ריק כסייגו מפי ולה נופי ככרטיסכך
 )סמררנ' )פ)ומ וכרזותו )מררינ' מגוררינ' תמידסוטך
 חמן עת וכסנים נכוס סיומר )מררינ' SID'והמ"כ )מפרי ק5ת ו)סוכ )סוריר זריך וע)יוג' נכוסמיותר
 גססק וסוף לסקופ bnSD3 ס6רל כ) נדרךסיכוכו

 ס" (ס וכמגס - qph~1 Sh PDD ילך הנימסיכיקות
 דכקיס כו)גו הכמכו טגסי' כ"ס סנגקוס ט) ורכתומס5ו
 כללקוח )"ת מלות 610 )ך יסי' 1)6 * עטם מזותסו5 6ככי כי טמעכו סנכור' מסי יס" 1)6 הנכי ולכןכו
 כעקדו כ"ס מט"מ %3 6מי הכן רכיקות דכאיומס
 ס" ונסו * סג5חייס כסמייס כו דכקיס גסי'לנוען
 כס' דכקיס טתסיו יספגו 6תס 6)קיס הנגרתי6כי
 : כף )ך יס" )6 סה"ת סיעו 6)קיס מיריבתע"י
 כל ע) פליון מטוה 6ככי מ"ע מיינו עליוןוכגי
 כקוס 6כן * סל5מייס כסחייס רכוקיס onhnוכמזה
 ט" חסו מסדכיקות* ע5מכס כספ0ק כסייגותמותק
 מלת מנס סיום כולכם מייס כס, סרנקיס .ו6תסנ"כ
 רכוקיס ס6תס דסיילו יכו6ר סכ") ע"ס o~nh ביותרסיוס
 כחיים כסטי"ת דפיקות ע"י והמד 6חר כ) כו)כסמס'

 ככ) יסייגו סיוס כז6 וס 6ין 6ך מי סוטסג5חיס
 6"6 כי כג*) יתן כו ו)דכק )מ(ור הריך ויוסיום
 סיוס יטרח) מקמרו חסו * כתמייות כדכיקותטיס"
 עם דסייגו ס6לס 6ת 6)קיס ירכר כי רקעוסוס
 ונחר מדור 3"ס סססי"ת (ס Sh (ס כמדוריסס6דס
 ט) טיתס מ"ו לנזר הס qh ומנטן נתרוס5ריק
 מהיך כג") 61"ת מיות )ו )ממטיך יכו) סטיקס6דס
 * מיות היתן יכו) ע5מיות נכחי מיותו הסרס6דס
 כססי"ת לו סיס סוכיקות ש"י סייגו וחי 6מר)וס

 oh וקמרו פ5מיות* נ"כ מיותו 1נמ65 סג5חיסנמייס
 חככי סנגורי פסי טסמפלו מס דסייגו הכחגומעסיס
hbl'סרכיקומ וסוף כהלקות ופת מ"פ ססס לך יסי 

 השפיס 06 6ך ו)מימ )סמופ מסיר סיינויכו)יס

 כעלמו כ"ס ססי"ת מפי עות ט6ר )טמופלצמגו
 )טורך כ"ט וחי ס"רס עס ססי"מ סידכר ""ה(ס
 כשגיס מכיס ממס עס ס' סדיר סייגו ריר6י~ס
 כו' כמר כ) מי nhr ו6)ו)י * יטרק) 6) שוכרכוי

 * וטמע 6חס קרכ)כן

 ב עקב פרשתב
 סעסתס מס מ"מ פ"ם מחסר ו6ת כו' פקנרהטה

 עקכ עגווס עסתם כו' עטרםמכמס
 ומסורס סיקור מיה סספגווס ססופ וססי' :)סגד)ותס

 לקרחת וזכך סכ) סנוקיי' וסיף קרוסס דכר כ)ט)
 עומד מסנוף סקיוס ססו6 סרנ) כנוו עקככהסק
 )סיות 5ר*ך עומס ס6דס וכי סככ) כמ65עזיו
 עקכ וסי' חסו * סעכווס ססי6 כעונר6טתס"
 סמסספיס ככ) פ" ס6)ס סננמסעיס 6תתסמפק
 * סעגווס סי6 סעקכ כחוכם )מסרות חרקוס6)ס

 כ' תסעדו מ5וס ככ) ס" "וחס ועטיתםוטנגרתס
 סמפטכן 1ס"כ כמעס' סירוס עמיימ ס6מדיכריס
 שטת גקר6 וסנוחסנס סעגווס וסיט כסספסור'
 ועסימס וטננרתס תסו כתוכו סוכר תסונורסמיר'
 )ט סנעימ ו)(ס * סג") יכריס כ' ע) רש16תס
 6ספיע 6כי נס טתפטו יכריס ג' נסני) י"סכורטיגו
 ומחסל* סכרית וסס כלנין wnnh דכריס כ')כס

 כקר6יס פסס מ5ות )עסות מוכס מי סו6סנרית
 כעוס*ז )6יס ססי"ת סמספיע מס סו6 ומסדכרית
 ע)מ6 כסקי ננ5ו' סכר כי מחסד נו5ד לקאונ'
 רוד ס6מר חסו תמיד )כו מעיכ DDh1"()יכה
 עיקר ס" עקכ )עולס כף )כי נטיתי ע"ססמקך
 סי6 סעקכ מרת ע"י סמוקים )פסות ס"סטנמתי

 . וק*) כנ*)סעכווס
 דסכס יל כף תטמעת עקבוס" יאמראך

 סינוורו כתוך 3ו יכ6 6ס מסל" פ) חמיייססתכ) )טמס תורס ))מור זריךמהדס
 כסס וכיו65 6וס טוס כסגי )סתס6ר סגיי6תס
 יתן כך כסיתגסנו 61( סאת ססיי' כח יסכר6(י
 וסי' וזמו מסורות מחסכות הירי עינה ססי"ת13

 סדכריס הותן SD כטתסתכ)ו ס" כו' מסמעוןעלג
olenוסמרתם י4 ככ") וסייכו 1") כסירם"י כפקכיו דם 
 סוס וסורות מחטמות %י )כ6 תוכו פי"ור")
 * סדכר 6ת סמר וזוכיו כמ"מ המירס נססנקרה
 6ת ד' פסס יביס סטת כתיכ וסגם 6ותמועסיתם
 סמול ים* גמש ויגסס סכת ססכיעי וכיוס כו'ססמיס
 ויוס * עמס ימיס טסת כס"ס עסיי' ססי"ת 556כקר6יס

סטים
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@bצא %48אלימלךעקבנועם
 וסייגו 0רומגיות מגסס 610 סקרוס' דסייכוססכיעי
 סכנת כתוך גסם ססי"ת וסכגיס סגתן ר") ויגסססכת
 וסמרו  לסיפך להמר  והללילו  וסרכיקות:  סקרוס'דסייגו
  רסיילו ססכת rh לפסות מסכת הת יסרהלכלי

 לחסם סוה כסכת ללן  טיס וסדכיקו'  וסמתסנ'סספיר'
  עסול'  פהטל' )כס סיסי' כל") וטמרתם  מסילעסיי'
  onhn  פסיי'  o)~Slh  למסב סוס  "וחסופסיתס
  סמלך רוד אהמר  חסו : סלימס  CD"' לוספוסיס

~up
 סטי"ת רסכ' כו' )כוקר  מסומרים לרי  לפסי

 פלס כלגר ססס  ולסמ'. רוח גסם כנוסנו כתוכנוגתן
 וטפס סנ)נ)יס ועולס  סמלהכיס  פולס רסיילועולמות
 ססס סמל6כיס עולס כגנד סי6 סגסננ' דסייגוססס3
 מחסכ' סוס 3סס וקין נדו) כדכקות דכקיסכולס
 סכורה Sh לרכס תמיר  ותסקס ר5וכס רקלחרת
 רק "הרח עסיי'  סיכ'  סוס לס הין מלסמי כךית'

 ותמיד יתעלס כ"ס כסכורך )ונק וחסק'ר5וגס
 פולס כלנד סו6 וסרוח * !6ת ע) OD~nlטומרת
 כן )ד5מ"נו וסססע' כח גיתן ידיסס טע)סנ)נ3יס
 וסבסב . )מטם סטפעס סו6כ סו6 הכקרס סרוחע"י
 שלספית לפט ג"כ  ים סכלסס הססתי עולס כלנרסו6

  סליסס ומרוה וסלסמס *  גסמייס 3דנריסספת"ווס
 דוד וקמר * וסרכיקות סקרום' 6) ומלפיססומרים
 סכחיכי 36 סיכך מתפ)) ססי' )ד' גססי ע"ססמלך
nhloדבק רק דכר )סוס ית6וס )6 נססו מנס( 

 תפיר  סופרים  ססס וסרוח  סלספ' כנוו)סקדוס'
 ומחסד" וסרכיקות סקדוט' רסייגו סכוקר 6)ומלפיס
 ינרוס ומי )61ת גפפו חת6ווס כן כמו כוקרסכקר6יס

 יכרימו וסרוח סגטננ' סם 3כוקר טומרים * nhr)י
 * וק"ל לכרו לר' גלתי  כפוחס  לסיות סגסט נסויכילו

 רמו סו% פקד  כו'  תספפון עקש וס"  י4שכמרש4שר
 וכינס סכל  לסם  מהין כקלסלקלפיי

 כקמת לעכרו  טליפס ועכודתו סכורך נדונתלססינ
 5רק "לטי %ל  פ5פם  פהנריס  ססס רק *וכסלימוח
 ועוכדיס כ"ס סנורך נדוץ ומכירים סיודעיסוקמת
 פסע  סס  נם כקלו  לסם  בס  לפסכ 16יכקמת
  וס" חסו *  מסלימים  כס5ריקיס סלימססכורתס
  סס"לסיס כ"ל מהלס  סמספפיס הת  תספפוןפסכ

 קותן 36 ע5ננס 6ת ויחגרו יסמפו  כסכלםססתותיס
 ועסיתם וסמרתם * ס6לס סנוספטיס סעדעיסס5דיקיס
 סמרתם 6תס נס כ36ו 3כס גחך יסר ר"63ותס
 )כוקר מטונוריס 3ד' נפטי חסו : כלגוססועטיתם
 h(on~h  o~c פרפת לר'  עלמי מרבק  כמהליר")

 טוננריס : ((SH )כוקר ומלסיס ססומריסס5ריקיס
  ססוננריס 6ותס עם גמסכ 6גכי נס ר"3)כוקר

 וק"ל*לסוקר

 מסוק )סרס  ולקרים  תטפפון עקב יסים  יאמראו
  כלי ער  מלוס ורוכ 5דיק כימיויסרח

  6י ססל"ס  לפלי לכלס "מרס כגמי  רזייתי *ירח
~nDh

 סקל"ס וקמר "הר ככתר לססתמס  מלכים לסלי
 ממוהל  רסיילו  לחיוך יקרחו  5ריקיס וטפר  עלמךתמעיד
 ם5ריך ר") תם:נעון עקנ וסי'  חסו *  סטין  רורסקסן
 מגיוס )0תנר3 1)6 כטגווס סמטסטיס 6ת)סייוע
 ג6ס וכר סו6 6! מסירות מרימת כרעת סתם)וסיס
 כיונני סיוirrin 65 מקמרו כננו )מרקס מממרמקור
 נתר ו6חר כו' מנרך מ)נ3כיס 6י)גות ור6'גיסן
  כספת נסתי דגר וגמ65 * )מ6כ) טופ סו6ספרי

 *  לנרך  ולריך  לפילים סוף סה"ווס עיקרספריתם
 חסו  למסכל* סתיוס  ספייר  ספרי גפרוכספת
 למסכל  IDO פופ כי  מהסס ותרה חוס 5%למלטפר
 סלי לס סי' הפר  סכספס  רסיילו  לפיליס מיהותהום
 ותקפ  לכן מקור קרוס רכר סוס וסכילסתהייות
 ס63 ופירסו כינוים כ6 !קן ושנרסס bnsb1 *ותהכ)
 סכורכן ענודת סט)יס ויום יום טכס) כלוס מימיוחיסר
 ימיו טכ) ס5ויק ר") ודיק כימיו יסרח חסו *כ"ס

  ספירפ ספירות סריחת כמס) ומס ית' כמכורתומלמיס
 טווס ורוכ ימיו כ) וכמבוריס  ג6יס ומפסיוכקרוסתו

 qh כפולס סקוס מרכס סו6 ס!ס ס5דיק ירמ כליעד
 * וק") ירמ נודרינת דסייגו נקעגותעינו
 * סמיי רקרקו שככר  סדקרוק )סרט גראסןערדש

hlaלטיפ הסר כוי סכרית %ת כף ריסיפר כי  וספרתם  כו'  תסמפון פקכ סיפר Ynl)hS  "סל oot;>וסמספע" סמוקים 6ת ויעסו  יסמרו  כפיפס  
 6ך * )זוכותיך גסכע 6סר nhr כנטמס )סס)ננס
 ת3י6 כזכותך )6ו ומזוגי פי' כגי כנמ' ו6ית6גר6'
 תוניס היגס )מס לסבין  יס ו)כ6ור' (h~b hirtנני)ת6
 וגרhlnsS '6(* מן) 6ין כנמ' 6ית6 60 ונס *ג!כות
 כתמידות סעו)ס 5ורך סס ס36ס דסס)ם ח!")כוונת
 מסרו סנדו)יס וחסדיו  רממיו כרוב  יססי"ת סססקכלי
 כי  פטמו  סירס כזכות "לס ססלס לתלות  סלהכוס
 עמס תם 036 )סוס  סי1כס כ"כ !כות יס" 663ו)י

 וסמ5ות ס!כותיס דסייגו כמon~h 31 ותגססקנ"ס
 סינ6 קדי נוף וס!כות מקות  מיותם  פסס בנותינוס)

  סויגו )מי qh כסכרם מז) ע"ס  6)0 סם)ס)כגיסם
  הותם  פ5פין סקכ"ס  סכלים  סעוסין וסמ5ות כ"לסבון
 מ1) 6ין כיוננת תס )עולס וכן 6חריסס )כגיסםב"כ

 טיס. רק סיומות כסקר ע"ס לסונין  סיסיוליטרהל
 כ6כרסס כהמר ולכן  %כותיסמ  פוכיות כוס srnלסס
 סלך מ56ענגיגות 65 תו") ודרסו 0מו5ס שותוויו65
 "ת יתקלס ע"ס כו' כמפרס 5רק רקחי  מדתמס
 ומוכרח הכות וכות  לרברסס  ס" bSn פעמתפוקר

סיסי'
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 448אלימלךעקב נתם&@
 יסקרו וכדקותיו חכיומיו סנמ) טיגוי ע"ס כן )1סיר("
 ונסו "' ((sff כמ() )מס סיס" למריו )(רעווינגב
 )ך ר' וטמר כו' וסמרתם כו' תטננעון עקםוסיס
 ו)(רעך 3ך יסקר ע5מך ונכות )למתיך גטכע6טר
 סרו5ס רסייגו ומרכך ולסכך ולמר כן ולננס *למריך
 מירכו )חי" רננ( עטיינו ס6)ס סקס 6ת עמך)סעיכ
 ותירוסך רבכך * ככי סייכו כסגך סרי וכרך :ימיך
 6טר 3ך יסמור ס6)ס סטנם וכסכי) נמוכי סייגוכף
 י0" עגמך חכות כנ") srns סיסת )זוכותיךגטכע

 * 6כ"ר עולס עד למריך )(רעךנ"כ
 סססוק נגירוף כו' הממעון עקכ ים" יתגמרלשך

 ס(קן ע) סיורר סעוכ כסמןנמסי)יס
 6ין כנננ' ד6ית6 מרותיו סי ע) טיורד 6סרן(קן

 IPrk1 סעכע מחמת וסעעס * כסיסדרין (קןמוטיכין
 6ך * רממגות כמרת כ"כ וביכו 6כ(ריות ק5חסו6
 סיס ע) גנבם טסקכ"ס כ"ו מות סקכ"ס כמדת)6
 גספעיס ססרממי' מחמס וסוף רמנניס מל6כזקן

 יורריס וממס רממיס כקו טטס סע)יתיסמע%נפת
 רממיס סו6 נס וגעסס ס(קן SD וגטסכיססרממיס
 סרוס ע) סנמוריס יממיס סייגו סעוכ כטמןחסו
 ע) יורר * ר6ם סכקר6יס ע)ימיס n1DSIDSרש
 וכעטם IPK1 ע) מסם יורדים ססרממיס ר")~קן
 סי' ד6סרן נמוריס רממיס סייגו : לסרן (קן *קן
 * ורממיס חסר סו6 ומכסן ט3וס ורודף ס)וססכ
 ע"ס יורדיס טסרממיס ס" מרותיו סי ע)סיורר
  פרם סקכ"ס כמרת ס)6 ככ") סקכ"ס ס)ערפו
 ססב"ס ופרת  6כ1ריו' פנת  סו6  ס~קן ב"ו ספרתניו
 ולגמנו כ"ל לפסס SDDSt' פפמיק  ~hlk י"ססססי"מ כי ססנ"ס בפרה  ולה  וסכן. רהפ" hSn 1סןסו6

 מבכעס )סתמי) 5ריכין 6כו מתירס )ממתיקכר5ומיגו
 כו' עקכ וס" ונסו * טורסס עד )סממיקס)מערס

 ספקנ  מן  לסמתיסס חסמפון  סריליס ר"לספספטיס
 ס"  יומס  ופסיתס וסמרתס * בל"ל פלפפסרסיילו
 רסן  סין שפירס  כפל  פסורי פהטנס  לבס  סתם"פ"י

 * וק") )רממיס סמספכס 6ותס ועסיתם עח1לפהסנ'
 סכתוכ ע"פ n~DS נלי כו' ספמיס כי 6תר14כנלת

 )כרר עםסו
  יסכי

 יתמסכ ל6  ונגויס
 *  פפסס ספהס דופס ph  ספפין כססן ד)וסרס"י

 וקין 61' 6' כ) עס  6וכיס  סם כפונ'וכסס6ופות
 : כ6ן ספי' נ"כ )כוה וים ממסכון: מן )ססעולס
  כעוכ'  סגופות  כסיסיו ר") סעגויס כ) 6תוסכות
S)hnכ) עס vnh רסנ' כו' ממוס ו)6 * ולר 
 פספס סוQ~h 6 פ4י  פובי טפקכל  ס5רספפכפ
 וקמר * יומקו מטעת עטיו ומרמס  והלות סונ'לו

 . ע3ע מרמס 1)6 ע14 עינך חמוס 631סכחוכ

 מז") כס"ס רממכיס )סיותס יסרק) כגי ממיתומף
 במרסס ס) מזרעו ססו6 כידוע סכריות ע) ממרמסכ)
 סלה  (oh  ומהפר  סחוט וספה בו'  פרכס  ט6יגווכ)

  ועונרותיסס  פעסיסס  כסום'  ססוכ  תם"  פ4סמחרהס
 )6 סנ(ס ר") 6)סיסס 6ת מענוד 6% סכתונו6ננר
  )ך  סו6 מוקם גי * מ"ו onl~ih כעוכר חסונתס"

 )מוקס )ך יס" ע)יסס וברמס )(ס במוסכסתר5ס
 סכתוכ הותכו ומקמל וכ)) כ)) חחגס 1)6 תרחםו)6

 סו6 כי ר") סנויס רכים כרככך ת6ננר כיכקומרו
 כסככך ותקער ע)יסס תמיד סת5עק רסייגו 6)6)מון
 ססי"מ כתסועת )6 06 )סוריסס 6וכ) 6יכס סססרכיס
 * וק*) מסס תירק )6 כוודאי 61( : )כו %חסססו6

 כו' )כסך כב) גר 1)6סכ' כו' ))כתכו' י6, ) 06 כי1 מעמך סוטי שקיך ד' מסרער~יץ
  סמוסכ פלפרסו עוד הסר ספסרה פס מסורססרקדוק
 ככ) ושכת והסכי יר6ס סמו סעוכיומ כ)וננוגס
 סוקל סכמצכ  מהפר )עסות עור יס ומס *כרכיו
 כ"ס- סכורך דסכ' )פרס מר6' כו'  06 כיפפפך
 סגריך 6ך * )כרו6יס )סטיכ רק עוקמו 6ת כר6)6
 וסל' * סספכס לקפל  טיוכל ומוכטר לכון  גזי)~ס

 )ו ולין רכס 6ו יין )מכירו )ס)ומ סרוגס מיספסל
 ט3 ג6ס כ)י )ו סיס ~ס ממכירו Sh~n וימס ג6סכלי
 * סלו ססכ4 4ס  וסולפ וכס 16 יין on~h ונגגג)6כסף

 סו6 וגס לסכל  סכלי סלה  טס6רס  פוכןומלפסל
 פיכסר  סיס"  סברס רסילי  סכלי  סל ותיקוכומכסיו
 סיריי סו6 כ"ס סנורת וסספפוה ספוכוהלסכל
 סו6 61( לרכיו וכ) ומוקותיו רי  n1SD  וסיוםו6סכ'
 Dn~h וממץ סלח סלי ססי"ת Shln1 ויס' כ6סכ)י
 קימתי ר") מעמך סו6) לוקיך ר' מס חסו * עוככ)

 כדי סגך סכני דסיעו עמך טיס מס Sh~nססי"ת
hSnSיר6ס  06 כי ונרבותיו*  שובו  פסספת 6ותס( 
 נכל הותו  שתעכור 06 כי אפסרי כנתי (ס ר")כו'

 כ)י תס" 61( כטסוק וסמפורסיס  ספלוייסספוברוח
  רסייגו סלך סכ4 פסך  ויסקל  לקכל ומוכסר וכלסיפס
Dhלך  סייפיל  כוי ל  לפוכ ע5מך  SD1 יכולו ירך 

 . וק")  יטרלל לכל  וסספעומטוסות
 מסר וגתהי כה מ5ופ  6)  השפפו  ספות ohרדץידץ

 ס6דס זריך דסנ' )סרס כר6' כו'6ר5כס
  וככור דניך  כל וכז להינד ככווכם )סמ0 כתורס)עסוק
 כס) דגר יס6 ס)6 מ6ד כו )כוון 5ריך מסיוסיו65
  סוס )ומל ויט סע)יאיס כעוגמות סרכוז 6מו)קסל
 הם6  סל6  פקר נך יס" ול6 סררטו הו"ל בוולססו6

  וסכל פו4 ס6ילו פקר ם" ףל ורס"י פקודיתפילתך
 קם ים"  ול6 סכהונ והפר מסר 5פם סו6 רמפי5ס6סו

עי
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 צב .' 448אלימלךעקב נועםלשש
 ט6תס סיכור דסייגו תסיסתך יס6 ס)6 וסירוסועקר
 :ו, נ:י:גי:ן::יע, תם %:.ניקרן bic סע)יוגיס כעולמות )קירו 6תס סיריך ננסיךמוניך
 ודיבורך כזיוודך ע5ננך התקרס ס5ריך רק סטכ'דסייגו
 )6י(ס גנ6ד כרכורך וססתכ) מסיך כס) וכר י65ס)6

 וגסו * תר5ס 6סר כ3 תסעו 61( יכורך י0י'תועלת
 וכר )ך 6ין כי דכר )כ) מס)ינ תסי Sh סתנ6כמגת
 )כט03 רכורר ת51יhSn 6 כג"ח פי' olpn )ועין
 תסי Sh חסו סע)יון מעולס מ"ו והוסרם ננוס)נוים"
 3קסרו מסוד תכוון רק וכור )כ3 ר") רכר )כ3מס3ינ
 דסע"ננות מקוס )ו סטין פכר )ך סטין סע)יוןכעולס

 נוסי סיו65 ודכור דכור וכ) מקוס גקר6יססע)יוניס
olhכסו)ס דכור )קותו מיומד עולס )ו יט כקרוסס 
 וררטו סמוע 6ס וס" ו(סו סעו)תו: 3סעו) )וסמייך
 דסייגו מפיך גוו5י6 ס6תס מס )סגיך ססמעמ("3
 סיסמעו ככווגס סיסי' מטיך סיו65 מ6י כרכורךסתכוין
os)rhoסוגו ססורנ) סננדכר כקרס 1)6 סוס סיכור( 
 ססו6 נופיו סמו5י6 מס )סמוע 6טומיס 61(ניו)יכר
 ס6ין כטניס ככריו וגמ65ו 6מריס כדכריסנומסכ
 חסמע כיסן סיוע oh סי' (") ורט"י . כ))סוערים
 סב") )רכריגו מרנמ ג"כ ("3 סרס"י סונור וגוכ)כמרס
 סיגי סר ע3 כורכר )גו סלתוכס מתורס סייגוריסן
 טסורס: נממסכס מסמס טתלננור יסיעו כס תסמעכלסר
 סו6 ומס חדת רכר תסמע (ס ע"י י"3 כחרסתסיע
 כו'* 6ר5כס מער וגתתי סכתוכ 6מר סמפטסדכר
 6ר5כס כסנורו 0כתוכ סייס )מס )כ6י' מנכךוגוססת
 מממש )ומר ים ימיי )סק דנגך ופססת * רכים)פון

 גריך )עולס סססעומ הרומסיך סרו5' ס(ססס5דיק
 ולדיק סמקערנ כסני תור' כ6ח* .רכורו 6ת)מסתיר
 כבסון 6מר )כן כעיר 6מר ימ65 סננ65 0)וו6יכוס
 כיתך תוך 36 וגוססתו .מבסון ססו6 כו' ופססתימיר
 )כ3 )סעו) )ו 50ריך דבורו 6ת יסתיר סס5דיקומיינו
 )כ) עוכות סססעות יסעו3 (ס וע"י סמקערניכמון
 סנניומד 5דק ע"י 3כ) S~h(o מער וגתתי ונסויסרק)
 * וסכן וק") כג") ר"3 דנגך ו6ספמ מבמדווסכתוכ

 מגמרי ע"ס כוי סיום מלוך 6גכי 6סר t~stoכנל
 ממיס נניר6ת מת טנניס כידי סכ) ר"מ6מר
 6עו סנמ' ונוקס' : 4ר6' 06 כי כו' OtP1סג6ננר
 סמסרסיס ומקסים גו' מס' )נכי' 6ין ווטרתי מ)ת6יר6'
 נופק* סססוק ע3 )6 ובמס כר"מ סנמ' קוסי' ת13י6יך
 סכתוכ סע) 636 מפסוק ע) סי6 סקוטי' כתרייוגרז'
 גותגין כי כ"כ נדו)ס סקוטיי ט6ק קומר סייחיע5מו
 עיזתך סי6 61"כ ~hr' סג 6% יעסיק hnD"pלו

 o~h: )כ) )סייע סמייס כירי ססי6 כיון(וסרתי

 סקריך ס" סמיס כירי (0 סגין גומר מר"מ6)6
 סיוע סוס כלי סיר6' 6) 3כ6 כע5מו )מתעוררס6רס
 עריך מוס )גו סיו65 כו' יר6' 6עו מסיר מקס'61(

 , כי יסכם ס)6 תנויד סיר6' 36 מתגיו )ס(רר(ס6רס

 סו6) כו' וסתם סססוק ס" נ"כ ו(סו סיוע )ו6ין
 סמייכ ססו6) כתו סיר6' ע) סו6) נעמית פי'מעמך
 ממך מלכר ס)6 תמיד )ססנימ זריך 6תס כןכמעסין
 6סר סננ5וס כ3 חסו * כ16גס 6ף סגים כסוס0יר6'
 כתוכ, סתסרי סי6 סגו5וס עיקר פי' כו' ננ5וך6גכי
 סכינתי סתם" סתר6' ממגי סי' חכי סנקר6תסיר6'

 * S~p1 סיל6' ע"י ססי6 כנג5ו'סור'

 1 ראה פרשת1

 קמטי דקדקו ככר כף 3פייכס ייתן חייראה
 סו6 ו)פכיכס * ר6ס ימיד כבסוןדסתח

 )עמס ספסוק כ5ירוף )סרס וגראס * רכיס)סון
 מסל" 0ס סמורות סקי רסג' * כס"מ נדפיסקורים
 יל6' ריס כלחד נדו)יס סכיסס סין וסם *יר6'

 מלכיס )סכי 6ססר 6י ס)כג' כס6מר' וסג'רוטינות
 : סממ' 16 טי6 6ו כמדרנ' סתע3' כוונת' ס"כו'
hSlכ"ס וסטי"ל * מפיוס 6חד מדרנמ סימעיט 
 עריך סרסעיס מחמת טפסרי כנתי ס(סר6ס
 עגמך סמעיסי )ך )ס וקמר סעוגס כירקת)ירפס
 hn~h וכקמת : מעמס ירקת תמק קענ' יר6'וסיילו
 ונגח גוי גזרי ס6ק ר6ס כר6טית ימי (' ס)כקור

 וכורך 6ור יוגר 6ומריס ראגו : )כ6 )עתיד)5דיקיס
 3סק 1)6 עכר )סק כו' 6ור י5ר )ומר )1 וסי'מוסך
 יוגר רמשיו כרוכ סססי"ת סו6 סלמת 6)6סווס
 כלמת ססס כורכי ססתך ס5ויק דסייגו תמיר6ור

 יוס יום וכס) סננו( 6ור וגג)' גר6' 6)יווכתפיס
 * יותר 7160 13 גתנ)ס יותר כמדרנ' סו3ךסס5ריק
 3כ6  לעתיר )5ויקיס וגג( כו' כדלי סטין ר6סו(סו
 ס(ס סטור  6) לכ6  לסיום  פתירים  טסלריקיםר")
 נדו)יס 6וריס אעורס חסו טויסס סנתנ)ססננו(
  )סיות  יכול סעוגס ירקת וסגם * סווס )סוןנ"כ
 כ6ומריס רק סמירתו סדכר ~ohl סטין qh)6דס
  רלר  סו5  מסם ס(ס סנוקוס 6) תאך 6) )מס))ו

 6סכס 6כ) * סודך ו6יגו מתירק 610 וסמ(יקספפית
 סנ6סכ* סוכר כר16ת1 כ"6 )6זס )שיות לסמריכאתי
  )ר6ומ*  ססתוסטות רק 3ו 6ין כעיניו רולס סטין (מןוכ)

 ומכס vnh* כנימערי' 6סכס ולכן ס6מדומ סו6ו6סכ'
 מצהר  יפיר' 5ריך כ6מוומ וו כמורינ' סורסכסיוון

~ססויק
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 %48אלימלךראה נועםשים
 טורם וגע65 * 11 כמדיינו היגו טעדיין עלמו1)סמויק
 6סכס טפין כג") ר6י' כטס כקרה 6סכססןכר
 כמדריגת כס6תס סי' ר6ס חסו כר6י': hihלגזירת
 ר") )סגיכם נותן 6גכי : ר6י' כסס סגקר66סכ0
 החדות כנודרינת סדינך עוננך )סמ(יק זריךעדיין
 6תס ועדיין רכים )כון ססו6 )סגיכס רק:נמור
 תמויק ר") וקרס כרכס סיום ' הס כי ' 6יס כגיכם6ר
 oh(' כמדרינת פ5ננך )סרני) פיוס סתמ)ת כ6)1עלמך
 רסיינו )יר6ס רננ( וקוקס : )6סכס רנת כרכס :ויר6ס
 י") כו' תסננעון 6סר סניכם 6ת : )6)ק6סרגועם
D~D(וגתרס6 ר"3 מו)סס 6י~ס כו טיסי' 6רס סננם 
 הקילס oh וסוננע מעיין סו6 ורנע עלי ככ) 6ויממגם
 זריך 6יס ככ) סגמס) כן . כו כנתעורר ס!6תסמו)ס'
 יו65 סוoh 6 ולעיין כע5מו )מננוע ורנע עתככ)
  כו  ננתעווו 6ק 6ס ו' מות כעטיית מוכחויאי
 6טר סנרכם 6ת וגסו : סנון טילינו זכר 6י(סמ"1

 Sh תסננעון 6סר )6דס כרכם סו6 !ס ר"3תטננעון
 כעסותכם qh חמיי ותעיינו סתטננעו כג")כו'

 וסקנסס . כסס מחסרים 6תס 6ין oh ית"סמ15תיו
 ע5נניכס ע) תמניחו )oh 6 ר"3 תסיעו 0663
 ע3 ו)סטנימ תמיד )ססתכ) סירס זריך )כןכג")
1D5D(0 עת ככ)וקט עולס עד יזרעו )ו כרכס יסי' ט : 

 כו' כרכס )פגיכם גושן 6גכי י6ס י14כניששיך
 פוכך רב (כר טסוק )סרטוכקדים

 סס5דיק סרכם סטנויס נחס כתכנו דככר כו'יניעו
 לעוסק סקדוטס תורתו ע"י תמיד לחמים מעזירסו6
 וסטירות סטנחיס וע"י ית"ס ננ5ותיו וע"י )ממסנס

 רותתך ט6תפרות6 יתעלס כ"ס )סכורך וננסכמטמרגן
 פיסם 6ין כגמ' ו6מריגן וס61 ד)עי)6 התערותךסו6

 - מחמאס עטות טיסות טוי oh 6)6 ננ)ננע3'יורדות
 6ם תכעס ניס מרסון יכיעו טוכך רכ (נרחסו

 (כר ונסו . מנעכעין סנניס ah ע) נניסכטטופכין
 : )עולס )סטסיע עוכך רכ טי(כר סי' עונךרכ
 כמט) וסוף ד)תת6 התערותה קריך )(ס ר")יכיעו
 כן מפמפס פיסות כ' ועומס סנוכענעיסממיס

 כסי ד)תת6 ו6תערותס קרוסתס ננכפנעיסס5ריקיס
 ורממיס פוכ רכ )עולס מטמיע וסטי"תיוצ3תס
 וכדקתך 1Dh1 : י)תת6 6תערוננס סו6 ומס *נדונות
 סגותניס וטכח וטיי ספוסיס וחסד 5דק ע"י ר")ירגנו
 קריך !6ת גס 6ך סריגים כננתקיס ועי"( ית'4

 חסו : ס6ומות ע3 וסדיגיס סנכורות )עוררס5זיק
 מעטיסס ע"י ס5ויקיס סי' י6גנרו מלכותךכנוד

 לעקמות 3"ס סכורה 6ת גוגנסיכיס כג")סעוניס
 דסייפ קלמרו וגסו * ורממיס נמסד מלכותלעטותו
 סקטים וסנכורווע לש) יוכרו ונעורתך * רכסהמירס

 הכגי )מודיע )מען ג"כ 5ריכין קסם )י סו6עכור
 כר6ית6 סקורות מס ס6דס וכגי נכורותיוס6רס
 גקר6 ןיסר6) )ס6דס 6רס סכין סחי)וק נעןכתוס'
 רם! כנ") רסס וגסו : סהדס גקר6 וס6ונמת6דס

 ר6" כסס סגקר6 "סכ0 כנ:ררינת רסס3ס5דיקיס
 0ק)3' דסייגו וק))' כרכס )סגיכס )וחן 6גכי *כג")
 יסר36 ע) סרמנניס סייגו וסכרכם * סכומותע)
 תפעלו כ5רקותיכס ס6תס כירכם מסור יסי' !סכ3

 וק"ל*סכ)
 !יפי תמוהת יי 6ת תעשרעשר

 י"3 יף
 מלוס סכר h)no ס"ננרע"ד

 6מד סעס ננעסר כסתתן תעמר טפר ססי' חסומלוס
 סטדס סיו65 (רעך תכונות כ) 6ת . )פטר עודתנכס
 ססו5י6ס !רעך תכולות סכ) תנכס נס ר") סיססיס
 כטדס סכרכ' סכ6ס )מנס תסי' סעכר' כסלםססך'
 סעכרס* סכם ט) סתכו6' כ3 כמו ממעטרטיע)ס
 : פלס סג0 כו' כ) 6ת תעטר ו(סו . וסגם סגס כ)וכן
 מטוס סכ3 ייוע יסגס ' תעסי עפר ימוסמר*לשך

 )עסה )סכניסס ס6דס קריךוכנוס
 )סיור קריך כן וכנוו מעפר כלואיס סעו)מותטכ3
 )עו3ס סמ5ו' 6ת ממערס פעם וככ) סיקוספטיות
 * כידוע ננעסר כקו) סו6 סס נס כנוס מיותרעניון
 )כוסס סמ5ות כ3 סתר6ס ר") תמסר עסרחסו
 כ) 6ת 6ותס טתע)0 ועומס עו)ס ככ)כעמר
 . ותכולת !רע סגקר6יס סננ5ות סייגו (רעךתנובת
 כסתם" ככוקר ל") כו' (רעך (רט כנוקרחסו

 ודכיקות 6סכס ככוקר )ך סננ6יר וכקןוטסככסירות
 מאות )עטות תתימן ורעך (יע rh * כ"ססכורך
 קר5 )ך י0י' ח)י)ס 06 נס ר") ו)ערכ *סרכס
 Sh 6עס"כ וןכיקות וקזוסס נסירות )ך 1r'hn)י)ס
 * יצ"ט מלותיו )עסות ותתממן תתיחס 6ג . ידךמגח

 ססדס סיו65 כו' תנו6ת כ) 6ת )עגיגגוונחזור
 ספ)יוגס כססדס סיו65יס סננ5ות כ)סי'

 ורימ סננ5ות סורס סו6 ססס תסומיס סרססו6
 יומק סימר הס * סו6 סס מסמלות סעעסספוט
 כרגו 6סר מסרס כריח כגי רימ ר6ס ע"ס6ניגו
 ריח כמו )מטס סעוכ ססרימ רופס ס6גי ר"3סטם
 מקוס טכ) ר") : סיס - סגס : תסומיס מק3סע)יון
 כנימפר" טכס * )ס סנניומד עולס 6) עולסוג51וס
 גוי:נריס 6לו יסנס 6)קיך ס' )פגי וטכסת *ססירס
 16מריס 6גו טננתמי3' סייגו 6)סיגו ד' 6תסכרוך
 כ"ס סכורך 6ת ננמטיכיס 6לו ו6מ"כ 6)קיגוטסו6
 * ית' סמו 6ת ולטכן מלכות כסס סכקר6לעולס
 סעעס* מלך ט6ומריס ונסו כו יכתר 6טרכמקוס
 טסות לכיוס גקר6 סמ5וס דעסיימ ו6כ)ממסו

סתעכונ
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 צג 448אלימיךרשה נועםי"8
 6)קיגו* ססו6 כנ"ל לצקיך ד' לפר וסונקהש'סחעלונ
 תכוין ולח"כ ס" מס סמו גססן יכמר 6טרכמקוס
 קדמו כסיכ) ית' סמו 6ת ולסכן )ולמסיך)סעף
 קמר )מען כו' דנגך מעטר : מעולס מכך ססו6גג")
 סכתכהי ע"ד סי' סימיס כ) כו'שירקס

 מנס )עי)
 סתמית סעתס עלמך תחזיק ד' נג5ות כ)כעטותך
 : סימיס כ) תעמס ככס 0מס כירקת עצמך)סרני)

 7ונ' ':. oh "גן ו') קרן ממן 'ינהושי

 * סז6ת סמס6 עציר )עמוס 6פסרי סכומיס6תו
 סס טעו )סכן יכמר 6סר סמקוס ממך ירמקכי
 משכון ככ"ל SIDDS סתוכ) געיגיך רמוק סיסי'ר")

 ססכי6ך ססיכס תדע כע)כותו* כעוצמו כ"ססם"'ת
 כממוגך די יכרכך כי * ממסת סו6 ז6ת)מטוכ
 ממסכותיך כ) גתת ו)6 ר"ל ככסף ונתת עונך*וככ)
 מכסף וצרת סע5ס nhr סכתוכ וקמר כמממךרק

 6ל6 לסימון ע) סגי מעמר ממשין 6ין כנמ'ד6ית6
 סתעסס סכסף וצרת וסו גורס בו סיס כסףעל
 וסככת כרמותך 6סר כידך סכסף* ע) קיוסססורס
Shססס כדרכי ננמוגך עם ותלך ר") כו' סמקוס 
 ת6וס 6סר ככ) סכסף וגתת * כו ו' יכמר6מר
 מת6ווס ססגפס וכריס מננמך עס סתעסס סי'גססך
 וסכלי 3תענוני ונות6ו' סמונך סטכור סנוףו)6
 כצדקי וחע6ך יכולתך כפי נ5דק' תרכס 6%עול'
 )כ) כ5דק' סתרכ' רני( ר") כו' וכ65ן כבקר :סרוק
 וכיין קרסיס 65ן סו6 )65ן ומן עס לפסועימן

 )גסך סרו5ס מז") ס6מרו ע"ר )ת"ח רמזוכסכר
 ונב) * יין ת"ח ס) נרוגם ימק ממזנח ע"ניין
 ס)6 תר6ס דכר ככ3 וכן ר") גססך תס6)ך6סר
 * גססך טיס6)ך מס רק מיקית ת6וס סוסיס6
rhככ) ס' מצות )עסות שכס כו' ס' )סני ולכסת 

 * וק") כג")ס5ייקיס
 סקס צריך דסכס כו' תעמר טסו יאמראו

 וכשמטכס כמעס' כ"ס סכורך 6ת)ענוד
 סננעמס )עסות צריך סעוסס ומלוס מלוס ככ)דסייגו
 רם( תעסר עמר ו(סו * סננמסכס עסכקדוסס
 ד0יינו 6ופגיס נמלי כפוג )0יות וריכסלסקדוס0
 לב) רמז ורפך תכופת כל 6ח * וכשמטכסגמעם'
 )סי סי' (רעך * תכולות גקר6יס סמ5ותכללות
 כלי נקי" תסוקס ט,ורע גני כמם) סלךס(ריעס
 ט(ורע ומי * גקי' תכוסס נ"ב מ5מימ 16יססולת
 נ"כ ונו5מימ עולס 6(י ססו)ת עס מעורכתתכוסס
 6טר ס6רס כמזזות כן סקורת עס מעורכתסתכ61ס
 * ומסולת סיג תערוכת סוס כ4 סעוסס יםעוטם
 כמיכתו )סי 6חד כ3 כתערוכת סמ5ו' סעוססוים

 תכולת כ) כקדום' לעסות 6תס ט5ריך סכחוכוקמר
 ר") ססדס סיו65 * כנ") וכממסג' גמעפ0זרעך

 סוס סו6 סע)יוגס פסיס 6) ועולס nh~rססמ5וס
 כמתנכרות יתירס ככחינס כ"ס סכורך לעכורסירס גריך וסוס טנס טכ) רמז טגס מגס : גירותחפומיס

 *קדוסס
 מסוע) רמ( סגס סגס מסרס סיו65 י84ננרש84ך

 י51" ססס"י סירוסע"י
 ינעימו

 ונס סגס סגקי6יס סתחתוגיס סעענוות 0Shע)יון
 סגס סגס חסו * k~SDn5 גסותו 6ת מע)'ס6דס
 סקר ססס ורכי סכתוכ מותגו ומלמד *כפול

 סתתגסג ר"ל ס' )סני וטכסת סייס ית'נעכודתו
 * כברוסס דסייגו סטם לסגי סכ) סיס"כ6כי)תך
 ס6דס סיריך סי' כו' דנגך נועסר סכתוכומסרס
 קנביס ככורות 16 מעטר 6וכ) כ6)ו )עלמולרמות
 וכקרוס' נרו) בסריסות טוכסין ומכסן סכוי ססי'כמו
 סו6 כ6)ו כעיכיך דוננס bo~n תעס' כןניחס
 ~su כו' ס' קירקס תלמד לנגען מעסר* 16תרומם
 מסכורך ט)ימס יר6ס )ך סתכ6 ע5מך 6ת תרני)עיאן

 סו6 רכ ob ר") סדרך ממך ירכס וכי *יתעלס
 וצכ) )6 כי כלכך ותקמר כ"ס 0כור6 עכורתממך
 ית' עכודתו כעינך ומרכס ננקד עליך סקסםס6תו
 (ס ר") סגוקוס מנוך ירחק כי תרע סכתוכ6מר
 ססמקף ממנותסו6

~ff) 

 נוי 6כ) : ממך רחוק
 ססי"מ 16י מעסיו ע"י כ"ס 671303 עלמוסגוקרכ
 )עסותו וכרככך כסיך סדכר 6)יך וקרוכ Sb'1קרוכ
 וקמל כעילך מעע יסי' ית' )עכורתו תעסס 6סרוכ)

 סע5ס (6ת 6זי ית"ס עכורתו עשי סקטס מיסכתוכ
 סכסף 6) עוגנך סתתן ר") נכסף ונתת *סיעו5ס
 * 5דקס כמתיגת סכסף ע"י מעסיך 6תסתתקן
 סכסף על 15רס סתעס' ותריס סי' סכסףוזרת
 ונגיכס מנו) עסורות כידים דסייגו נידך תקח6סר
 סכ") (ID1h סכסף כטתקמ rh~ 6סורי' וכריסוסהר
 ע) קיוס' טתטרס קדוט' הורס עזיו תעס'מיד
 כו' ו' יכתר 6סר סנוקוס 6) וסככת 0(ס*סכסף
 הסר סמקוס 6) )ילך תוכ) סוס סכסף ע"יר")
 6סר ככ3 סכסף וכתת 61( ית'* כעכוותו ד'יכחר
 כקדום' ככססך ע5נוך סתתגסנ 6מר ר") כפסךת6וס
 גססך תקוות ככ) סכסף תת1 06 נס 16ככ")
 ימיו ס)6 ר") כססך תסכלך 6סר וככ) כו'ככקר
 רק ועיקר מתמרת ממס תטווס 56לך סת6ויוח6(
 ססו6 לרוס סגס6) כרכר 56)ך יסי' ט6)סכעין
 סת6וות יסיו )6 כן סלו וסיגו סס6)ס 6תמחזיר
 * וק") נויך סת6וס מננגו ותלך כס6לס רק56לו

 על ימיך כ) מלוי 6ת תע(וכ סן לדהשמר
 כנטרם ד6ית6 )סרס גר6סהרמתך

ססו3ך
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 ש44אלימיךראה מעםשאש

מסוי
 וגו:) * כתור' יעסוק )ו" עמו וקין כררך

 כצרכי עינך )סתכסנ )עסות 6יך כ(ס 3גו סרננץלוננר
 גגמסגותיו כ3 6סר וסקדוס נשר ס5ייק רסנם י"תססס

 ניכקות תמיד וסורך נשר כלמלחות ללעיסטסוריס
 כמרכר גר6' 6רס כבי עם כטננבכר ונסוקרוס'
 )סכורך ננחסכו~1 כ) שננת 6כ3 נסננייסדכריס
 ססוסק כסעס יחורים ועום' ס6פ כךכייס נסכ"ס

 ע"ד ודכיקות חיכור )מון )ווי' כסס גקר6 (סלתימודו
 ר") כירך ססו)ך מ(") ו6ננרו כו'* פיסי י)ווסססעס
 כמררנס ו6יגו סי' )וו" Ph1 1DD כ"ס י"ת סססכורכי
 י6ננר bh כנ"ל* כמחסכתו ו)סתרכק )מתמכר(6ת
cn~hח"ו )כס) נמור מסמיק ויסמוך 6גי נס כן 
 י5רת (0 )וויתן הסו * תנגיד כתורס יעסוק 6)6נעיננווו
 למון לוויתן כטס כקרך סס5ריק בג") ר") כו)סמק
 oilDn 6)6 שיגו נס י5רת וס * ודביקותחיכור
 ' מ6ך עמו ומסתעסע מסמק ססי"ת נו )מחקי5ירס*
 מע"י כעתו h((o )תת יטכרון 6)יך כעסועיף
 כעתו ור") סעעס: 5כ) ממסיע סקנ"ס סוסס5דיק
 ס6תר עיתים כ"ח ריס כמ"ק k~rn כתיגוכ6טכ
 הכגיס וס5דיק סמ6) וי"ך ינגין י"י ע"ס סמנךמלננס
 וסספעות רחמים (o~h ועי"( סיננין 6) סטמ6)נס

 610 עת ר") )ד' )עסומ עת חסו )עורס*נדונות
 )ימין 6מל )עת עיתיס כ"ת ומכניס טעוס0ס5ןיק
 עם6גי. כ6)1 ככיכו) ז6ית6 ע"ד ר") )ל' 3עסותכג')'
 נורותיו ננסיריס כ6)ו ס5דיקיס ר") תורמךספרו
 סמקנו וכסו מנטוע וסטייק נוגר 6100 סקכ"סס)
 5סס ים דס5דיקיס ר") תחכקני ויגניגו )ר6סיתמת
 וסימין וססמShnno (6 t'nso 36 לסכגיס ככ")כח
 sfft )ר6סי תחת סמקנו וגסו סטייק* כרפוטמס

 * רקמי סכקר6 סע)יון מעלס 6) כ6 סו6ססטמ6)
 OD עינוי ומסתעסע מחוק 6כי עי"( תחכקגיוינניגו
 ירדן יניח כי .כטח 1(10 )ינגין סכ5 ססכגיסס5דיק
 ססי"ת ע) נרו) כטחון )ו סיס סטיק ר") מיסו6)

 מכסיו סי' סיסו 6) די"ן* ירע סייגו ירדן יניםכ"ס*
 יס6 ס)6 וננניחס סדעיס ומככיע מוריך סו6סקדוט
 6ת תע,וכ מן )ך ססננר ו(סו ונננותיקס" כמנסס
 הת יע(וכ ט)6 ס5דיק 6ת מנסיר ססכתוכ ר")סטוי
 0קדוסיס כמחסכותיו וחכורו דכוקותו סייגוס)וי

 הדינתך ע5 יתיך כ5 * כ"ס כסנורהוסע0וריס
 סימור olho 5ייך כעוס"( D~hn ומן כ)ר")

 והדפק סססק כ3י וט)ימות נלכקות תמידעסתמ(ק
 * קננן סימיס כ) עוכ כדכקע5גוו

 % שופפים מניגשת~נ

 כנמר' י6ית6 ע"ך )סרס גרז' כו' יסוטריסשופפים

 ורך כן כי ססי' הוגני ים כו' סופטן טון י5רלריקים
 ע3 6ותס סמוכים כקרכם שכיח )סס סיסס5דיקיי

 שכיסס ע) 6ותס מוכימ עוטים 00 6סר מעסיסםכ)
 ו)6 מחסרו 6יך סטוכיס כמעסיסם נס )ססונגרוס
 חסו יתעלס לסכורו לעסות כר6וי' כסככתןעס6וס
 סכ3 סו6 גססך כי סרסעיס כן 631 סוסטן* טוכי5ר

 מעסו רעים סמעסיס ונס נעניסס טוניםמעסיסם
 סופטן* י5ס"ר ו(סו עסו* סטוכ סי5ס"ר )ססננר6'
 6נו כנון סתנ6 סינור כמו סופטן* וגס (סכיגוגיס
 ררכיס כסגי עלמו )סח(יק הריך ס6רס וסייגוכינוכיס
 תמיך מיסי' מעסיו ע) חמיי כקרכו )סתווכמסקלו
 ית"ם כענודתו סננמסר חסרון כע) מסוק עיכיו)כנך
 יכין ד' נוחלות 6חת כעסותו חוכתו ידי יו65ו6יגו
 כ5)י)ות ס5ורך ככל עס6ס ט)6 ויחסוכ 0עיכויסכי)
 כעיני וגנגס סס) ויסי' יתעכס )ססס כר6וי'רכות
 כהמרס מ"ו כרסע עונגו יח(יק )6 6עס"כ 6ךעלמו*
iur(6 ו0טטס עלמך כסכי רסע תסי h~h כי Dh 
 6י(ס )עסות כקרכו )כו 6ין 6(י כרסע ע5ננו יחזיקמ"ו
 ויסרס כסרס עונר6 ו6י(ס ותסי3ס תורס 16ננ5וס
 יריך וגמ65 )(ס רהוי' ס6ין כקומרו ע5ננו מתייקםכי

 56)ו תמים ימיו ימדיו ננררינות כסגי )סח(יקס6דס
 כינונים. 6גו כנון ו(סו י5רך כסגי )ככך ככ) ("3כהמרס
 תתן וסוטרים סופטיס ו(סו : סופטיס וגס (סוכיגוכיס

 וסי5ס"ר טוכ סי5ר וסייגו סג") סוסטיס )סני רמן)ך
 סו6 כי סוטרים כרסון סטוכ )סי5ר סכמוכושכגס
 כן כמו רע עסות )כלתי כעס סרווס מסוטרכמו

 )ו ובורקס סיו כסנט )6רס ונייסר ממוכיחסי5ס"ט
 מ5וס רכר )כ) כי מעריך ככל כטכוד': סחיסרננס

 עומס סריס מס וב) עלמו כסני סער 5ו יםוקדום'
 סותם סו6 קיוס' 6י(ס 6ו תפנס 16 תורסכעוס-ו
 תסס )6 סעריך' ככ) חסו ססי6* סמ5וס ס3סער
 נרקיס 5ך יסי' )6 כתיכ יסגס מכיס תכיר ע6כו'

 סו6 כ"ס סכורך ןסגס כך ססי' י") פגי ע)6חריס
 ללקות ח3ק )ו יס דיר כ) כי דכר כ) ם3 מניססנקר6
 מחמוס 6י(ס חוץ 6דס מ"ו ו6ס 6ותס ונגמי'סנגסתס
 סוס 6(י רע ססתנ)ות 6טס מסתכ) ססו6 6ו(רם
 וסססת)ו' (רות וסנומסכומ ננננלו ספלים 6ת ותרמקמנרם

 יסים )6 חסו המריס: 6)קיס )קר6י' רעיסוסרסורי'
 תחט6 ס)6 ר") פגים תכיר )6 תסו כו' 6חריס 36קיס5ך
 ססכיס 6ת תרמק ס)6 כיי חון )נחטכת המסוכו)6

 עיכי יעור ספוחך כי סומך תקם ו)6 ננמך-ותתנכר
 מקנזי וכמס כמס רו6יס עיגיגו ס)6 וככדורי כףחכנניס
 טיגיסס. מרקס נעכס ומתים o~prnl נרי6יס ו0ססוחר
 )ססינ (וכס כזמת ד' סעוכד דס5דיק סו6 מעגין6ך

 סע)יוגס- סחכננ' סי6 סככו כעיני נדונותמדרינות
 ס5ריקיס 6ת מוכס ס?סי"ת 5ריקיס 6) ר' עיניהכו

כעיני
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צר ש4שאיימלךשופש'ם ניעםששש
 ססומד כי כו' תקח ל" וזרי תעליק: סכ4געעי
 1SJG כעיני יזכס hSP ס" כה חנמרס עינ**ע4ר
 דניי ד") 5רינךס רכרי ויפרף : טעלינסהמגמי
 ~חס מסלף נו6 נקרוטתס סמדכריסט5ריקיס
 נס hSh עיונ' למכמ' יוטס ס65 נלכד (ו 65רע
 3סמזירו כדכריסס הסרו ס5ריקיס יריו 06ש6ת

 יכריסס כ) 3ו ירמס כי דכריסס יועילו )6)עוטכ
 סתר6ס ס" תרדוף 5יק 5דק : סמסעפיס)דכדי'
 6ת תרדוף ס)מטס סידק מע"י מעטרי)ס5דיק
 ג"כ ונסו : עסננתיקו יסורסו )סעפת' ~I1SDkסידק

 : 5יק פססט מעם 6ת ומסטוססי'

 5דיכךס סגי ים דסגס כו' סםטיס יאטיםאי
 ע"י 0כ) )סעו) שיוכן היק4ס

 כי וקסתם)) )יערק כ"כ שריך ושיכו מקדוםדכורו
 יכוסו ס63 סדיגיס )עכס ויכו) רוסס עוסהדבורו
 )סחט)) ו5ריך (1 כננדרנ' סלינו לדיק וים :כ33

~DISI
 : תסיסתו 6ת ססי"ת םיסמע סד 3ססי"ת

 סעיגיס כי פועתם 6) וחגיו 5דיקיס 36' ד עגיוסו
 6) מניע 6סר וס5דיק כידוע os)rhn 3ננע3כמס

 סקיח6 נעין עליו ננסנימ סססי"ת עד סעלית'מדרינ'
 מצניח סססי"ת סחת סטנחס ע"י סכ) גסעל6זי
 ססו6 וסטייק תסי)ס ולגי ונסו ' ותכועותיו ככורוע)

 ד' עיני חסו ותפ)' סועס גריך (1 נומדרינ')נוטס
 כו' סוסטיס ו(סו : סנה נוררינות )סני רם(כו'
 6סר כלו סוסטיס סתתן ר") לסכייך כו' 3ךתתן
 מעריך ככ) כ3) יכוצו ס)6 סריגים )עככיכוייס
 כנגל סי' מסטי"ת כר6ית6 ס5ריק ס3 סו6דסעו3ס
 )סכטיך תסו כרצוית כמעס' ס5דיקיס הגנתעם
 )עען חפן ס' ונסו : סדין סכט 3עככ סיכו)יסלמ(
 רהעיס סן לעסות ד' טרפז מס כ3 ר"3 כו'צדקו
 ירקות )עסות סרו5ס ידקו )מען סכ) סו6 ח"ו ויןומן

 לעולס 5רקס וסוף ס5דיק ע"י סריניס סננעככדסייגו
 ינדי) חסו ' נךו3ס כננדרינ' )עלות 5ריך כיוקייק
 ר"3 סכטיך סי' וננמענתך סכטיך ו(סו כו'חורם
 on~h סנזעככיס 50דיקיס סי' וממענתך :סדינים
 : וק") יגחננו:י סננם יכוצו ס)6 )גו 3ננסעכתוסם

 ועלית וקמת כו' דין נין כו' דגר ננמך יפ63ננו
 מפליך סו6 ס5ריק דסגס )פרס גר6סכו'
 סדיגיס כל נננתקיס מקרוס דכורו ע"י נרוקותס63ות
 סו6 ונס סרסעיס ע3 ריכיס ונננוסיך * יסר36נועל
 כמסר ר"3 וכר ננננך יס)6 כי ו(סו * נוולס)6
 לגין דין כין * כנ") ס)6 יטסס ס3ך ססדכורתר5ס
 ותמסיך יסרק) ע) סדיגיס )סננתיק דמיינו כנ"לכף
 דין ו6י(' )סננתיקו נין 6י(ס ותכחין רסעיס ע3סדין

 )תקן תריס סי' וע)ית וקננת סרסעיס: ע))ממסיכו

 קומס סתם" וסכר "כר נ) "רם ,6כרך כ3הה
 טפרb1D~ '6 וקרקס מסוק ע) קמרתי גנוסרט5ימס
 סנורך על ו6ת לחסור הז)לס כס6: על יסג6יס
 פעוין 6ך * כגל הזננומס דמות )ו סטןיתעלם
 ו~ר 6כר ;) רכ' כקדוס' סתקדס סככותסיגזזק36
 ו6ר6ס ט6מר ו(סו סלימס כקזמס סורסו עדוסנים
 ססגיע דינותו 6ת סר6ס ר") 6דס כמרקסרננו'
 יכמר %ר סננקוס 6) ועלית ו(סו סככוד כס6עד
 * s"pl סככוד כס6 עך נקומחך טתעלס ר")ד'
 יכריז(טנ'

 ד'1
 מהדס דסג' נ") כו' סנויס 6ח גו'

 כריצת כי סנועסס סוף סננחסכס ת'מי5תסו6
 סמתסכס ותחילת כככר6יס כ3 המר ו' ?יום ס"ס6דס
 לזכך ס6דס ו5ריך ס6דס קמען גכר6ו סגכר6יס כ)כי

 ממסכות 3ו טיסי' דמיינו סננתטכות 3עו3ס ויניעעגמו
 סרו5ס מ("3 ס"תרו זזסו * הסורסו כסס סיניעטסזרות
 גקר6יס (רו' סממטכות כי 6חרי' )סרם הריך ע"()עקור
 ר"3 פרס וזריך )ו* סורס ענודס וסייכו ע"ןכסס
 ממחסכות וגוכעיס (osh ממגו 6סר מסורס )תקןסנריך
 מעקות מסורם גוכעיס סס (רוח סננחמכות כ) כי(רות*
 )טרס הריך וזמו כעקציו דם ס6רס וננעכירותגעוריס
 סכ6 כי דסנני6 סייעתם הריך ("ת ככ) 6ךכף

 יכו) סי' )6 עוזרו סקכ"ס ו36מ)6 )ו מסייעין)שסר
 סננחסכות ר"3 סנויס 6ת כו' יכרית כי ו(סו13

 6סר * נוים כסס סנקר6יס וסקליסות(רות
 סגותן ננססי"ת מתנם סוס ר") 3ך גוחן Sh~"ד'
 וירטתם כסס" סססרסוך סנסמיות סייגו 6ר5ס 6ת)ך
 סקרוטות סלי5ו5ות ננסס תו5י6 תטוכתך מע"יר"ל
 ס" וככתיסס כעריסס ויסכת * ויקיפו כלעמי)

 כעיר מסיית מסוכותיך דסייגו סר6 עיר פוןשריסס
 סנסננייס סוכרים סן סקיוסס 36 סכ3 תסגסר6

 וק")* סע)יון וססגינניות 3סדכיקות ותניע ר")וככתיסס
 כקןמסר

 תר06 6מר סי' סדרך לךתכנן
 מתכיי

 )ך ותרחיכ
 סי' 6ר5ך נכו) 6ת וסרת )סכורך* יסרדרך

 כו' יס)יס )ע31ס (") כשקרס ימיך 6ת סתס)יסמ"י
 )מון )גוס פי' רווח כ) סרס )גוס וסי' כמקרץסריס
 לכייס כ) 6ת ותנני' תעכס ;ס ע"י סי' גסמרימו
 סן 6(י תסוכם עמס ס63 (מן כ) רסיינו ורגמו6סר
 סגי5מ כרכר ומוט) )עילה סרסת )S'Dno 6~ וסןתורי
 סרו5ח יכר ונס ומעכס* ותנס6גו תנכיסכוועתם
 6טר " עתם ער כר5ח סי' 6סר סזס סרכרסי'
 :, )ננע3' ותנכיסג1 תנס6גו ועתם סי' סמםינוס

 טס" יודע מי תצנזר ופס חיותי כו סתתן ר")וחי
 ספות" (ס סכתוכ 61ננר סנר5מ* דגר כמותחי3ס
 תורות 0ן סקוומיס ננעטיך ר") רעמו 6ת יכס6סר

 ס5דיק סו6 רעך הת ננכיס סיו סלךותסיסות
רעמו סגקר"
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 סיו 1)6 מעסיך 6ת )סכך יכו) סי' )6רעמו

 פסיו כעכור סי' דעת ככלי סכריות ע3עקוכ)יס
 וקמר סיננת סוס 6רע 6יך תקמר ו6ס * ועתכלי
 13 סונף ס" ט65 רצינו כי סי' )1 סונף 63וסוך
 מעסיך לכן סמכועריס מעסיו מחמת רקמפוקס

 * וק") סכ) )חקןיקרכוך

 % תצא כני פישורן%

 כגי ים רסלס כו' נסני' ורטית כו' תצאכי
 טס 6כייסס כט))וח 6סר6רס

 . וכדונים וקינוסיס נתענית )מטס גסוסננוקריס
 כר6וי' קינו ע5ננו כסכי ולכר 6כר כ3 כסרטות"כ5
 ר6י' כ6י(ס דמיינו כסס גכס3 ו)סענניסונכון

 * כעקביו דם סקוס דכריס וסקר דכור 6ווססחכ)ות
 סת(כמ תע3 ססקעו ויכריס מז.ל כרכרי רמ(ונסו
 ססו6 כקרס וגכס)יס סוקעיס ס6כריס כג")ס"
 6ותס תתקן )ח(ור קריך סי' ימזיר 5ר': עגמוזוכם
 מנוך יס)6 כי חסו * ע5מו כפני 6גר כ))קרס
 גקר6יס 6יגס כטניס דכריס רסנם כף למססטרכר
 ס' )וכר סגונעיס דכריס כ"6 " כ)) דכורנסס
 יס63 כי ו(סו * דכור כטס יקררו סמםותורתו
 דם כין " סדכור מנוך יוסרה oh פי' דכרתמך
 ו6ס * )6וס ות6וס כח שגותן סו6 דפוס -)דס
 ס3סעמיס כחות כ' דסייכו רננים מיני סני נךיסי'
 ריכזת וכרי . )סיפוך ו)סעמיס סי5ס"ט כחיתנכר
 סס hSh ממוס כמ(נ הכריך ימיו ס)6 סי'כמעריך
 סמקוס 36 ועלית וקמת כג") (ס טס (סמריכים
 ע"ס ועטית שכימיך 6ננח ססוסט ס5ריק 56ר"5
 גנעקס ועסית ו(סו * כמסוטו לך יניאו 6סרסדכר
 סקדוס' דסתורס " ככיתך דניס תסיס 631)ננך

 * מכית ע3 סנננין סוף דסננ : ננ כססנקרצת
 סיסי' 3(ס ו5ריך " ס6דס וננ55ס נונינסומתורס
 עסתנ6ות )סתפ6ר )ימוןו יסה hicנסכגעס
 דסייכו וסספ)ס עומק )תון עעקס תסו כ"6בסגי

 ונניס תסיס ע6 מתורס סי6 לננך תסיססכנעס
 דמים מילי טלי כך יס6 ם65 כג"5 סי'גכיתך
 יסו) כי * )ס' כום 6מר כח סכ) רק *וכחות
 6סר סעונ סננעסס 6ף כי סי' * מננגושכוסן
 * כ)) תסעו3 1)6 תתקיים ו)6 ממך SIDnתעסה
 סדכר מע"י סי' סר6וי' נון 6סר סי' משגוסנ1ס3
 וסק)יסות* סריגים דסיינו המריס ויוסלכו יפלוס(ס

 תסי) כו נועורכ 6מר כח יס" ohומ)ילכ
 5ריך ולכן . כ55 תפעה ם65 סרכר 16תונס

 כסכנו יכין 6סר עד והכר 6כר כ) )תקןס6דס
 h~(o מעסיו וב) כענויתו נוחסר ססו6נעלגנו

 כף לננ)חמס ת65 כי חסו : מכונס ע3ננתוקניס
 16 פי' כידך ס' ונתנו * סי5ס"ר מהממתדסיילו
 ס" )6 סקכ"ס ר6י)ו5י כידך צותו ס' יתןכאסר
 ~hnsh תוקר ימת 6סת כמכי' ורצית * 15יכה

 ותכין תרסס 16 פי' תואר ימת גקר6תדסגסמס
 ייי עדיי! י65תס ס63 כטגי' סי6 ססגסמסכעגמך

 * וק"ן כס ומסקת " כ55מוכתם
 עכוופ מעיקר וסגם כו' תא כי יאמראו

 . וירסס נ6סכס כ"ס 3סנור6סקוס
 ס6) רוננננות לחסוכ רסייגו סמחטכס סי6ו6סכס
 6ססר כממסכם כי ס)ימס 6סכס כסכו ננכגיסועי"(
 זריך והח"כ : מעולס ר6ס ס)6 דכר 6ף)צייר
 סדכור סי6 וסיריוס : סיריוס וסיף סס3ותולרצותו
 ננ5וס 6י(ס ועומס ננדכר ס6רס ס3סעמיסוממעסי
 סטכם סננתיר6 ס6דס שיראת 16 יר6סמחמת
 ססי"ת מירקת 16 ימרק) דת על כעכרו קותויענטו
 כו' 6סוכיס כולס ק"מ ככרכת מסדרין ס6נוו(סו
 והמ"כ 6סכס לעורר כדי סו6 (ס סננ65כיס מכחססו6
 סיר6סי לעורר כירטס: כף ככינוס עוכיס 6ונוריס6כו

 6תנס - בהימס 6סכס סי6 וזו כלחם תפי3סוהח"כ
 סט דסייגו צחרת 6סנס למס סיס 6רס גניים
 סלוננו 6סכתס סי6 זו ונורקי זרות מתסכות3סס
 סוס וסקוס : כשמסכתו כונס 6וסכ ססו6סדכר
 סתסי)' 6דס ירצה שחנגת ננתס)) 16 גנ15סכעומס
 דכורו כי וזרם סחי5ונית ל6סנס צותו ננני6ססטת
 כעת כסס לסרסר מחסכותיו וכ) הסכתומעורר
 ננרוכיס מממכותיו סטין סתפ)ס ננ)6חר יותרתסיסתו
 וגגנ65 סתסי)ס. כספת דוקק רק iDriO~ 6חרכ"כ
 ד6מר ו(סו כטייס סהי5וליות הסכתו סתסיל'6חר
 כעלס דכר כס) כרכר תלוי' מסיה הסכם כלסת:ה
 סמי5וניות 6סכס רסיינו דיכור ננלסון דכר כי6סכ'
 כליס סתסי)' כמעת סדוקה כג") נדכור חלוי,טסיה
 דסייכר דכר כט3 לו סנ6סכיס ס(ריס ננחסכותיו כ3)ו

 זרות ננחסכות כ"כ )ו ספין כטי5ס תסי)תו6חר
 6סר סם)ס ס5ריק כן )6 6כSDnt . 3' כמעתכמו
 6ל רומניות חנניד כחסכו כ6סכ' תמיר דכוק'גפסו
 מת ת65 כי ו(סו - OSIDS  ושילי  k")h כטת6סכ'

 ויוסע כתסי)ס מגנוכר דסיינו )סיטם חון ת65כקמר
 מלחמת (1 )מלמנוס לעלמך תנרוס מולס ממסכתועם

 סחי5זגית !רם ס6סכס כסכי) ר") שינך ע3י5ס"ר
 דסייכו כידך ו' וגתנו סכתוכ ו6ננר )6ויכ' 3ךכעסם
 סתם" וננחסכותיך ננעטיך 6ת שתתקן תסוכסע"י

 סמכי* דסיינו סכיו נסכית 16 6חד* ו6סכתךדוורך
 סכ5 6ת תו5י6 )ע5ננ' סק5יס' וטרסט ככרסם3ס
Sh1:'תסוכסך געת )חסוכ ע5ס )ך נות! 61ני סקןום 

 מעסוקות ס3ך וסתסילות סעכודות כ) 6ח3סו5י6
נסקליפות
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 * וק"3 סקלהן' 6) ותכי6סכסק3יסווע

 סככור סנן וסי' כו' גטיס סתי 63יטתידיזכני
 ססו6 מדוקרק 6עו וסי' מ)ת )כ6ויס :)סכו6ס

 סככור סנן יסי' ו6ס )נניננר 3י' סוי וסכי ופ6י)סק
 6טס כקר6ת סממסכו רסגי )סרס וני6ס *כר

 מחסנות סתי יט וסנס * סמעס' 6ת עופדססממסכי
 (ר'* ע6סכס סי6 ו6חת : סקרוס' ממסכ' סי66מת
 מעורכ סיסי' גסיס טחי 63יס יס" כי סכתוכו6מר
 6מת ווסו (ר' ומחטכ' קרוט' ממסכ' ורעכסוכ
 סנכור סכן וס" סכתוכ ו6מל * טגו6ס 61מת6סוכס
 ננטסנו6ס סגו3ד ססכן כוו6י סו6 ס(ס רא)3סכו6ס
 ra גקר6 ט,ס (לס מסממטכ' סכ6ס סמעס'רסיגו
 כיוס וסי' * סע)יתס ע) טירו סככור יס"סו6

 כגיו 6ת טילמי3 יוס כסיניע פ" כגי 6מסכמי3ו
 6ת )ככר יוכ5 )6 )רן 3סע)ותס סוכיס סמעס"סס
 סו6 )ככר * סככור ססגו6ס כן פגי ע) 6סוכ'כן

 מ5וס סוס )עסות יוכ) hSn רסייגו כיכוריסנג)סון
 סכן עחמח סככור ססגו6ס כן פני ע5 *כס)ימות
 ע6ר כמ6ד ע5עך סמור )כן סככור סו6ססגו6ס
 סתוכ) כדי מחסנתך 6ת 6כך ע5מך וטסיוקרס

 ש' וקא) כט)ימוח מ5וס3עסות

 עעסילו כ3 דסל' יסרט יי06 כו' 5סוי קז יקי6כני
 6ותו 3סמסיך סו6 כשס )ססי"תועכורתיגו

nlnSIDk~Sעיגי כ"ס כור6יכו 6ת מכגיס ס6לו רסייכו 
 כסו3ס רנניון כטוס 6ותו )דמוח וח"ו * ו' ידד'
 רו5ס כקס5ריק וסיינו כן גקר6יס סעו3נעת6ך

 5ליך סריס' יסייגו ס5ורך יכר 6יוס )עעס)סמסיך
 3עורר 5ריך וכר ככ) וכן ר' יד סלקר6 סמרס)עורר
 6ת מננסיך וכסס5ריק )ס סייך רכר %160סמדס
 ר6מריכן חסו * סימוד סו6 זס )סעעמות כ"ססכור6
 מכס סו6 6עכ hSb כימיר כערככס וורטין Phכנמ'
 עו)ס ט) יתידו )סמסז רורסין ph סי' עדעתוומכין
 כמדרינ' ססו6 מי 6"כ 6)6 ס3ו )סמרככ')סני6ו
 מדעתו וכיגס: חכמ' עמדת סססעות )סמטיךס(6ת
 עסס מ(") כמ6מר סמכרעת ט3יסית דעמססו6
 רסייכו וכות )כף ספו3ס כ3 מכריע 6מתמ5וס
 ממ5ס ע) מח5ס סו6 כ136 כעיגיו סעו)ססיס6

 וסו6 6כות סעו)ס כ3 מכריע 6ממ מ5וסוכסטותו
 p5h' 6ת רע ססו6 סנו סרעת ע"יסמכריע
 * וכדעת כדכיקות ססי"מ טעוכר ועכדסו6כיך
 גקר6 סעוס"ז פי' )ך 3סורות 6קוס )עס מ5ותווסו
 סעוס"( סו6 כעילי ס"ס סגז3ך רור ו6נזר3י3ס
 )ך 3סורות 6קוס )כן ממ5ס ס) ננמ5ס ר")ח15ת
 קלס ועת הסו : כדעתו סעעס 6ת 3סכריעכדי
 ססו6 סרעת In~DS קוגס כסס5ריק ס" קכססכ3

  סמוס סי6 סכ3 טקונם )סש"ת נזלס הטתסכלען
 ס6פ חסו : SD~' וססנמתו )ע5ני קוגם כ3סנקר6
 חוכל סכ3 וקוכ' ננר(תסי)' ר6סוגו' ככרכות6וננריס
 כ3 מרת 1D5DS קוגס כססקכ"ס וסייגו 6כותמסוי
 כנש ס,6ת נעדם כעס סיו ססס 6נות חסןי ווכרעי"ו
 טג6מר וכמו כו' מכ3 י5מק ככ3 6כרסס 6ועריסס6גו
 יעקכ נגכ3 ו6וכ) 6מר י5מק ככ) 6כרסס 6ת כירךור'
 pb ו6ית6 כיווע סכא) סנזרס ע) רמו כ3 )י יס6מר
 רסנס 3סרס יר6ס כסכיס: כר6סית כגנעסהדורסין
 DDIDSI כר15ג1 כו ועוסס 6תעעמו ועסס נר6 כ"סססי"ת
 6יך וסכס * נוירותיו )כע) סיכע ס5ריק סס4"ת כר6וס

 כעו)מום נסמיס ננולו סככר סנוירות סיכט)6ססרי
 טן כוכר סעמיס כמס כתכגו כ6טר סו6 6ךע)יתיס:

 )סמס כתורס עסקו ע"1 ס5ליק דסייכו געסוסעיס
 מעסס CID1~. חרסיס טנניס געסו חירוסיס כסוננמרס
 כ6ותן סיו bSn כט)ין סנוירות מגני)6 וננג65כר6סיח
 תענית כעסכת ו6עריגן עמדט* סגכר6וסעו3מות
 6מרו ועותג6 כפל6 סוי כממכי כל סמו6) רכיכימי
 טג* SD מכק"ין Ph ת;*ווייסו ע) גכעי כעכרסיכי
 כל6סית כננעסס ריסין %ן חסו ע"ט כ6מדוכריס
 עוסק ע*י כר6סית כמעסס )ררוס רונס כסס5דיקר"3
 ו3סספיפ סנוירות )כט) חרסיס סמיס )מדסכמיר'
 דכריס סגי SD 5כקט רסייגו כסגיס יררוס 36)יסר6)
 ססשק פ" ו(סו ע5מו* כסגי רכר כ3 ידרוט bff1כ6מר
 עעס 5סור קן גקי6יס רסעו3מות כף 5פור קן יקר6כי

 כווסר כי6ית6 ע)יוכס כמרככ' 5פור קן גקר6סע)יון
 כי מכ)ע' יותל קוסס ס" כ)ק 5פור כן כ3קסקרוס
 ירפ 5פור םס6י טמ6ס כמרככס כ5קור ornb )וסי'
 סכתוכ ומ3מר : 6)קיס עסס ןס )עוממ (ס ו6תכ)

 כאס סנור6 6ת )סמטיך סי6ת כמררינ' ססו6)ס5דיק
 סדכר (ס ר"3 )פניך * 5פור קן סגקר6יס)סעו)מות

 כ)סח סכתוכ ו6מר כג'): )פפו3 ותוכ5 )סכיךמוכן
 כעסס ס6יך סמר כנ3ות ס6נמכו כעת פ" כדרךס6)ס
 יסר56 ע3 16 סטכינ' נ)ות ע) רחמיס לכקס06
 ו6יוס כנ"5 3סתס3) 6ססר % כ6מך דכריס סגיכי
 06 587 ס6רן ע5 6ו ען ככ) ו(סו * קודסמסן
 ססכינס סי6 סען כ3 כעכול ועכורתיגו עסקייויס6

 ס6רן ע3 עכודתיגו יס6 06 6ו * וען כ)סגקר6ת
 6פרומיס סנקר6יס יסר36 עס 5ורכי ' 8ר5יות ינרע)
 נוור6י סכמוכ ו6ננל כ~וסר. כד6ית6 כי5יס16

 ס6סרומיס SD רוכ5ת וס6ס כי ויותר יותר קודסססכיגס
 ע)יכו תעיר ונזניגס רוכ5ת ט)גו ס6ס ססכייס סייגוכו'

 )6 ע5ס )ך גותן 6גי סכתוכ ו6מר . סננרכנ)ות
 ותסי3תך נזחסכתך כ3 סתס6 )6 ר"3 סככיס ע3 ס6סמקח
 רסייפ ס6ס 6ת תס)מ ט3מ 636 )כדסש ססכיגסע)

קתס6
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 שא4אלימלך תצתכי מעםועש
 6ת מעקר( ~ס WD1 ועסורס ~גס ממסכתךסתריה
 * סקכ"ס עם הומס 3ימר6 הומס )ס)מ )מעלססטכיגס
 תקם )מקוס כגיס סנקר~ס סיסר6) סם סנגיס61ח
 )עסות 6ססר חס עוכ כ) )סססיעס ע)יסס תתם)))ך

 יטרלל ע) וסתסי)' ססכינ' ש סממטכ' רסייגוכהחר
 מנעת כסי ס(כינ' 6ת )סע)הז תסעיוממסכתך
 ותהמן טמתמוק )רש כס) תשח ט)מ חסו *מדרנתך
 ירי י65ת ככר מקמר ו)6 כג") כממטכותךממיר
 סתתמ!ק עוד וכ) סוף )1 סיין חכר סו6 כימוצתך
 תסעו) וסתסי)' )מעץ )מע)' ססכיג' 6מ Ssn'זתר

 * וסכן יטיף)ע)
 ומתמירם ' יננך מעקם ועטית מלם כיח תכיסכי

 * טוכ כי סקור 6ת 6)קיס ויר6 מפסוקגכ6ל
 ר6ס סקור סכתסוו0 6מל סמסמעווז )כקורססל

 ע) וקומר )חסוכ ומקיטס * עוג גי ס6וי 6תמסחת
 ססתגות טוס כלי סתמתי סססוט ס6מר כ"ססכורה
 עוכ: כי ר6ס ומכסיו ר6ט )6 ממתמיהם)ומר
 )סיוע סקכ"ס ט) ור6ייחו סססנמתו ס6מח כן כיהמגס
 סיות )מען סו6 מטנימ טסו6 מקוס וכ) כעוג דכרכ3

 סיות )מען עוג כי ססנחש PDJ ע% ססטנימדסייגו 1bo" 6ת 6)קיס ויר6 תסו * וכטעימות כעוכגדכר
 ממדף וכעונו ק"ט ככרכר הומר" סרגו סו6 חסעוכ'
 כסייגו כרמלית עעסס תמיד יוס ככ) ממרם ס6יש ססטנימ עוכ כהותו ר") כר6סית* מעמס תסרר יוםנכ)
 טופ וכ) וחסדים רממיס יטרף) ע)יכו ממרם יוסככ)

 6ת סעסס דסייגו כ"ח נדו)יס o~lh 4טט'העמול
 עלינו ממוט יוס ככ) כי מסדו )עולס ים" )מעןסקור
 ססוכ 6מ סמקכ)יס ושחגו : )יסרק) טופ כ))סססיע כדי ס" כסקור ססי"ת ט) רטייתו ונמ65 *מסדים
 סעוכ 6מ )קנ) כ"ס )ססי"ת רומים )סיותגו נאכ5ריכין
 סטמיעס ע"י רק לפטר כלתי !6ת ולמכס סר6"עאי

 וסירסו סיום מלוך 6גכי 6סר סכתוכ כמקמרהחייגו
 עומד כ6)ו כמרסיס נעיכך תור' דכרי סיסיורנותיכו
 מדמם וגמ65 סתור' ומקס) סיגי סר ע) יוסככ)
 וזמו * טס ככ) כמירוס נ*כ כ"ס מסנורךעלמו
 ~כס מחסכתו שין דמיינו תורס מסמוע עכומסיר
 סתור' סומע ג6)ו יוס ככ) ז6ת )מטוכועסורס
 מעורסת סתפעתו ממעת חועכס תפישה נספסעי

 ממסכתו טיס6 יריך לק זרות כממסכותומעורכת
 יכו) וס וע"י סתורן ומקנ) סומע סיוס (1Shוצמיד
 רסי' יוס ככ) ממדם טסקכ"ס סטוכ סססע')קכ)
 מצמד סייופ מסטי תו") ודרסו סממי יוסכתיכ
 כם6דס ולמ65 : כסטן כססי טלמנס מתורס 6תיסיך) טיקכ)ו מכת ע) כראשית כמעמס סקכ"סססתגס
 סוי מתורס סומע סיוס כ6)ו לעלמו ומרמסמוטכ
 )סיות סקכ'ס סטנים ו6ן סעו)ס נכרך סיוס כ6)ו)"

 * ססו6 סעוכ ממסיך ס5ייק יוס ככ) hSnnעוכ
 ונלוו כקור 3ססתמם כדקי רסעיס סטין ר6סוגסו

 )מנין קדממיס דקוקו וככר * 3כ6 )עתיד)5ויקיס
 ס" סקור וס)6 סקור 6ת סס"י נוכ!ו מקוסכ6חס
 הסטר חך * נוג~ו וסיכן סוסו ותך מעולסמסוף
 כרפייתו ספנית ססי"ת דסגס סג") סדכריס ע"ס)וניר
 סרטעיס נס וכמ65 כגא) עוג nro5 כרי ספורע)
 סקכ"ס עטם מס ' ססו6 מסעונ סכ6ס פססיס"
 רסייגו )כ6 לשתיו 53דיקיס כפור סעוכ 6תונלו
 סעוכ )סס ומזומן עתיר יסי' טי5ערכו עתככ)
 מממכתם ע"י מסריס יוס ככ) עסיסם במחרטכנא)

 סתורי ODD1n כ6)ו יוס ככ) טממסכיססעסורס
 ססכימיות רסייגו מרם צית תסס כי וגסו *נסיני
 ע"י סלך ססגימיוח כסתכנט כיח יקר6 6דסט)

 דכרי סיסי' onh 5ריך ר") מדם * עסורותמחסכות
 סי' )ננך מעקס ועסית * ככ") עועי ממטיסתורס
 מעקס * ננסוחך 6ת ותססה סתעמיק 6תסוזריך
 כמו )נפות לנם וננ כו' קר6תיך ממעמקים)מון
 * וסכןכפק כיבי יגיס 16 עלמו 6ח וכסייסי) נכוס ססו6סננ

 סרנם ע"ד לסרס יימס כר יערס a~b יתמצאגבי
 ס5ליק יזכס ס)סעמיס ככתכיסד6ימ6

 הריק מפטמת כעיכור גממם 6)יו סתכ8 מעסיוע"י
 16 סמ5וס מטרימות גופו פיוס סמיסל לקנדו)

 סעיכור כסוד ס5ריק 6) סכטמס ונטת .ממתמימות
 מוזרות 161 כס טמיסל ס!6ת סנז15ס סעוסספד

 ססגסמס סוס ס5דיק 6ס )שעסיס * )מקומטוסוככת
 סיכת 6יכס 6וי כתמימות כלרקתו סוסך כומתענרות
 גקר6 וגס ית' סכורך )עכורת )ו ומסייעתמחמו

 * נו5י6סכסס
 ימoh 65 6ים גקר6 ס5דיק ר") 6יס ימ65 כיתהו

 )סח לערס . לריק מסננת עיצור דסייכומ5י6ס
 )נער יסעו) סעי"1 ר") Pbo גון רטב"רלערו
 . כשלס : מיטרק) ומרעות סרסעף כ) 6תולנרם
 קרקע לטון דאורייתא מירוסין טימרט ע"ידסייגו
 * סקדוטס כתורי מרם רכר טימרת דמיינוכתו3ס
 כסס תורס סכומם כנמ' ר6ית6 16רטס )66טר
 ט)6 ס5ריק כן ו)D) * 6(P 6רוסתו כזע) כקוע"ס
 630 )יסוד סגו סגיי )מוס ו)6 ע"ס כסגי תורס)מד
 טיתסק ס" ומסמס * )טמס תורס טוויד רקשמס
 טתסגק יסייגו עמו וטככ מהתו תנך ט)6 סגטמס6ת
 ס!ס )ס5ריק דסיילו מליחס טיסי' סי' וגמ165 *עמו

 כ6ן מסר סגערס )6כי וגתן * סמתעגרתו)סגסמס
 גדמים: פיו 16 חמיך טול 6ת תר6ס )6 חסו *ק5ת
 הסורגו ע"ר ססתכ)ות )טח טור* סגקר6 הדיקדים
 ס6ל כרוכלוות תמיר טנוסתכ) לסייגו קרוכו)6

יפ
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צו 448אלימיך תצאכי מעםשש8
 : כתמימות ססו3ך דמיינו סם סכקר6 5דיק וים 'ים

 ספיכור כסוד 36יך וכלו גנננקוננס סגומו סי'נרמיס
 * כג") ית' 3סנור6 כעכוותס ק5ת ממיסרוננחרות

 ננ(סירך 6גי )כן )סתע)ס ותר5ס ר") ננססוסתע)מת
 סגסננס כי )תקנו סתר6ס ר"3 )לחיך תסיכסססנ

 עיי ו' כנוגות סחיסרס ננס 13 ננוריע נוסעתענרת
 3ס ס6ין ר") 6)יך 6חיך קרוכ )6 ו6ס 'לתקגס
 וסוף * סחיסר מס ?עתו 651 3ך )סתיע עעךקרנות
 ולספתו : כ"כ נס)יננות היגס עויין ממעסיךמעמת
Sh36 )6וספס סחר6ס כלסירך סכתוכ סי' כיתך תוך 
 עמך וסי' ככועסיך ס)ימות סתוסיף דסייגו כיתךתוך
 טד ר"3 לוחו Tnh דרוס עד עפך סגסנוס ות0י'ר"3

 וק")* טתתקגגו ר") )ו ומסכתו : )ו יחסר 6סרהתדרוס

 סוS 6(nlh ר' דכרס ל") כו' רפך ככיס תנ6כני
 והמר כעגכיס סמסוננר יין כו6 מתורססודות

 כבכיס ולכלת * סתורס לסודות 3כ6 (כיח 06סכתוכ
 ס)6 מדרנמך כסי ר"לכנססך

~SDn 
 6טר כמררנוח

 כס תעלס כן עדרנתך כסי רק 3ס מנעת )העדיין
 כסי סו6 6ס ;ס תדע 6יך ר") : מכעך * יותר631

 ט6תס כמתרפס פי' סכתוכ ו6ננר יותר 6וננדרנתך
 )6 כליך 61) וננטדגיס* תענוניס ננכ) ננ6וך מ;0סכע
 ע"ד מוס נוסך תתעגנ ם)6 ננ;סירך סכתוכ :תתן
 וזמו * כסס לסתנד) עטרם תעמס Shl סתכ6סומר
 סתורס כסודות דסעוסקיס כו' כסדם ק5ירך תק5ורכי

 כננחמי )סיות תר5ס ob ולנור . מק)6 מח5ןינקר"יס
h~pn* 1or1 עוער ופכחת * תסומיס סדם ר") סדר 
 כ6)ף מתמ3ף פעין כ6)ף הומר כעו עומר :כסדס

 קדום צונזר "יגס תסכת סטדיין ר") 6חע"סכצותיות
 מננמ5ןי )סיוח (1 3מדרנס סנעת 63 ועדיין כוססנונע

מק)"
 6ת נס ר"3 )קחתם תסוג )ה סכתוג 61מר *
 פד סטת סמורנס 6ת )קמת עור תסוכ )"סתח)ת

~ch
 רם( יסי' ו)הלמנס )ימוס לנר : 36יס מניט

 סעו)ס עם שייכות )ו וצין כסוס"( כנר ססו' כוסתדיק
 ססכינס נקות ע) ודו6נ * כיתום וסס3 מוכנעוסול
 ס" כו' ר' יכרכך )מען סז6ת סמררנ' ר6וי')ו

 ע5מך סתמטוך ;ס ע"י תתכרך הנס ננכסרךסכתוכ
 )סססוק וגמור : עדיין )ס ר6וי' 6יגך 6סרממדרנס
 )מררגס 3כה תנכס ob פי' רטך כקמת תכ6 כיסג")
 ונידך לכרך סכ) ס3יעס קוננ' סתסיי כזונפולס

 וקטמת * וקדוסס טכינס לססר6ת ומתוקגיסמקדוטיס
 דדויינו מלילות סקןוס' לסו5י6 תנכס סי'מהילות

 ויקיהכו* כלע מי3 ע"דננסק3יסס
 ססתורס )6יסי'טסורכו'ע"דסרמ; הסר יסיסכך6יםמני

 סטי"ת כירכי ססו)ך הדיק 6יס ע3 ננרנמתסקןוטס

 ים" כי וגסו * מחסכותיו נכ3 טסור היכו עויין6כ3
 ומט6ימ טס)ות ם) ננקר6ות 3ו סהירע )יגס מקרסכו'

 )נמרי טסור נוסו טלין דסייגו )יגס סגקר6יסמקיטס
 מהססתכן ועעיו . מ"ו קרי מטומנות גממרסיסי'

 מסייוע והוגיו כרע 1נפר16ת סוכות )6ססתכ3ות
 וירקעו )עכודתו נכ01 גורך ס6יכו דכר גנ)דכרוסיו
 ע5ס מסיקו סכתוכ סי' )עמגס מחון 6) וי65 .ית"ס
 עגמו )תקן גריך קדוסיס )ננחגת מק סי65ונקמר

 סקדוסיס ס5דיקיס כדרכי יקחו( ט)6 תחתוכותכננדרנת
 וכ6סכתס כיר6ת' ע)יוגיס כסודות סעוסקיסס6מתיס
 * כ)) עון וסרסור מט6 וגוגוד סינ סוס כ3יס)יננס
 נקרוס' 5)ו)ס ו6יגס מנומס ממחסכתו סו6 כןו)6

 ןמ)כ6 כסיכ63 יכנוס והיך ננתוקגיס היגס61כריו
 סתורי מסויות סס מנעך כקוברות 1)סססם)תפס

 סונעיס קג6יס ח"ו ו6דרכס - סעליוניססקדומיס
 3סמטי6ו כו וגנת6ח;יס סחי5וניס סק)יפות ססכו

 גססו 6ת )תקן 5ריך והכן . ממיקס יותרו3סכסי)ו
 סקרום' 3מחנס ננמון טסם עגיליס כקיניולכריו
 ויתמרט סינוף כ6י(ס ט5מו סיסנף דסייגו *סע)יוגס
 הותו סננכי6יס עסדכריס ע5עו ויסמר ויוסרויסוכ
 ל50)י) pinnoil לסתומן וירפס סג") מטפיס)ידי
 סס oh כסס ו3ססתכ3 כמעסיו ודוקדק ננמטכותיו6ת

 וקינ ממן תערוכות סוס נקי סקס נ)נ נחננתעסויים
 ערכוכ סוס כלי פננת כררך מעטיו וטיסי'וססו)ת
 כס והעסוק סקדום' כסתורם ע5נוו ולדכק ורעטוכ

 ית)סכ ו6; * טכי)ס סיריך כעת ע5מו )סכו)כטסר'
 ע)יוגס קדוס' כסירות וסת)סכות )וכקות כקרכו)בו
 'e)D כחסר ר"3 ערכ לסגות וסי' מפסוק כונתוגסו
 כמיס ורמן * כנ") כו ססי' סרע סתערוכו'6ת
 מיס ונס : מיס סגקרה סקווטס )סמור'רננ(

 כג") כמיס כטוכ3ו כטסר0 כתורס סיטסוקכסנוטו
 וסת)סכות* סכסירות )ו כשיכף ר"3 סכמם וככולוה;

יכ"
 סנוחנס סניליות ה) ינה ה( סי' סננחכ' מוך ה)

 * וק"ג סע)יוגיס סמורותסס
 )6דס ממוסר ע"ס כו' היטיס כיז רינ יסי'מי

 יצרו לפעמים רק מטוס כמזנ צילו6סר
 עליומתנכר

 כעגיי
 ע"ר כעצמיו מלוס ולין ריכ

 וננסו כו' כעונני סקוס 6ין ע"ס סמלך רוךט6נור
 המתי מוסט hlOD ס5ריק ה3 ר") סמססט6)

 סם5רקות פי' ס5דיק 6ת וס5דיקו : נ6וסןוספטוס

~sg,
 סי' סרסע 6ת וסרסיעו : 3ננע)ס ויגס6
 כפגיו הותו לסוכימ ננהר ירטיע מעמסטסרמעות

 חס : סרסעות 6ת מצוד כעיניו וינרי3 רסעתו6ת
 ר"3 ומעיקרה ס5דיק הת וס5ויקו מ(")סהננרו
 סרסע סכות כין הס וסי' י5דיק* ננתחי)' טעססס5וקות
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 448אלימלךתצא נועם*ש8
 3ננדרינת 3כ6 ס5ריק יוכס כקמר ר"3 ניגס צפון כיןס"
 6(י פי' סרמע סכות * סתמוכ' עיקר סי6 סססניגס
 מים.) ס.' סמוספ וספי3ו * סרמעות 6ת ויכתתיכס
 סי' )סגיו וס:סו . עול 36יו תטונ bSn סרטעות6ת

 כמפשר רסעתו כרי סרמעות rh כסגיו יסתתט:5ריק
 רסעתו כסי כ6)ו עכירות כסכיו ימסר מס5דיק ע"יסי'

 6ת יכתת פ."ו סתעתופיס סננעסס נסכיו וינכססעסס
 : ס3יננס תטוכס הידי ויכה עור פקיו תטוכ ס)6רסעתו
 5סח(ירו כרזותו )ס5דיק מ3ננרו סכתוכ סי' יכנו6רכעיס
 יגנ( וטס בנגור )שיק עוננו יחניק rb ם)ימ'כתמוכס
 6דס סנריך הע"ס נו6רכעיס 6' יפס עין6רכעיס
 )סחויק זריך ץ כלעס 6כ3 חנניך 3ניכוגי ע5מו3סח(יק
 : יותר עור רסעתו פ3 יוסיף ם65 כרי נמור )וריקעגמו
 שתוסיף ס.' רכס מכס k-ih ע3 )מכותו יוסיף מןונסו
 6ת יכתת )6 6ס ועומסים רכות מכות יותרעזיו

 rh'1 וגק3ס : עור כשת יעמס ס63 צנתרירסעתו
 6ת )ר16ת מנ"ע מן )65ת )ע5עך ותגרוס ר"))עיניך
 תר6ס 3כן ניסכם ס) כ6ם קצוי סו6 6יך להיךיסורי
 וימוכ רסעתו 36 ימוכ ס63 טנדרי רשעתו 6ת)כתת

 וק"ן: עציון )גועס וי(כס ס)ימ'נתסוכ'

 % תבא כי פרשת%

 מרריגת סגי ים דסכס )סרס )ר6' כוי תנ6 כירסקיה
 יננות כ) מיר6' ר' עוכר 5ריק ים5ריקיס

 יתיר' קןוס' עליו גיתיטף קודם מכת וכמניעסחו)
 וכk~)k-h 6 סי6 סכת כחיגת כי ננ6סכ'סעוכד
 כינני פנס ידיק וים : 6סכס כמררינת ס5ריקיכ6
 סכת כסס גקר6 ס5ריק ו(ס כ6סכס ד' עוכרסחוף
 כי וסייגו סכת גקר6 . ת"מ מקרוס כ(וסרכר6ית'
 תתיר נ"כ סוס וס5דיק 6סכס כחי' סי6טכת

 ס6מרו וגסו סכת: כקרץ נ"כ )כןככחיג"סומת
 כלי כחוס )ו גותגין כסכת 6ת סעעגנ כ3מ,")
 וסוי 6סכ' ככחיג' תנניר טסות ס5ריק ר"3מ5ריס
 סו6 כי וט עס (ס טמתעגנין סמכת עםכננעננ
 כמא' 13 גותגין ססכת כננו 6סכ' ככחיגתתנגיד
 ממש 6סר ספלון סכה) סו6 ס' גח3 ר"3כו'
 כ36יסו ומ5יגו הסו : )יטר36 סםסע ס5ריקננוסך

נכי"
 3ו נוכי6יס וסעורכיס כרית כגח) ויסכ (")

 הכגריס ססס כעורכים ר' צחר 3גנס 1)כ6ור' :3מס
 סג") דכריגו וע"ס 3חס 15 יכילו טסם כגיססע)
 ננגח3 סססעו' מבנטיך בסי' כנחך ויטכ סירוסוכך

 )טרוף כקליפות מס. סעורכיס ודרכי :סע)יון
 סס נס ננ6סכס ר' מעונד 636 ססססעותטרף
 חסו נסססעס ינעו 3נ3תי עמו ויסכיתויסמיננו
 סק)יפו' סנס ר") 3חס 3ו סכינו ססעורכיסרננ(

 ככת כמאס )ו מותגיי כו' סמעננ ג3 הסו עננוסס:ימו
 סוס כ3י ר") ננ5ריס כ)י סי מגחל סטסעותלסרטיך
 כסיסיו דסייגו ימיר אסון תכ6 כי ונסו % וננתפקטרונ
 סככ)3ות ר"3 36קיך ר' 6פר * כקמרות יטר36כ)

 סו6 י' * ויר6' 6סכ' סג"3 סכחיגות סגי יםיסר36
 כולס נסתסיו 6( יר6ס סו6 דין סוD'pih1 6 :"6סכס
 סי סכמך יסי' 6( ר"5 וירסתס גמ)ס )ך נותןכלחדות
 . ימר36 3כ) וכרכס קרוס' סטסעות )סריסיךכידך
 )עולס כנננ' ד6יתC~D5 6 ייחס כף לע"י תכלסכני

 ספי' )וגנר ים כו' כננקר6 סלים סגותיו 6דסיסלים
 כסתח)תו ס6רס דסייגו * מקריות )טון סו6 רמקר6כך

 יתנכר ט3סעעיס כננקריות 636 חיגו י"ת סכורךכעכורת
 " תנניריות רכי וקינו עגיו מתנכר יגרו וכמעמיס יקרוע5

 עד מחרכותיו 3עסר כסררנ' )מתנכר ס6רס51ריך
 חמוקי חן") סררנו ו(סו סננמסכ' סו6 לעיקרסי(דככו
 6ף כסתר ירך מס )ירך תור' דכרי גמאנו 3מסירכיך
 קרי עגן ע) רננ( כסתר ירך מס סי' כסתר תור'רכרי
 סו6 וסנוחטכ' ח"ו ורות מחסכות לנחננת )6רססכ6
 תורס רכרי ע"י )תקן סממק3 תטוכת אריך )וסנסתר
 ו3סע' טסור' כממסכ' כתור' סיעקוק כסייגוכסתר
 כ"6 6חת ככת עחסכותיו סי(יכך 6ססר כלתיו(ס

 יסייעו ססמיס סנון פד ויותר יותר סעס ככ3כסררני
 ננקריות תחסון ננקר6 ססי"ת עכורת תחלת ולכן :3ו

 כעסכ' ם)ים בסייגו יתיר' כמע)' לעקות 5ריך ו6ח"ככג")
 3סס ע5יוכיס 5פו5ננות כאיסורו אכווין סברס לאריךר"5
 עטכ' ועי' )קק כפוף רסייגו מסג' )מון חסו כידועיחוד
 ר") סנוטג' כלטון חכנניס סלו ו(סו כו' ילקטו 6סרע)
 )ננט' סבסדו דסייגו כג"ח מסג' ססו6 כוס כלמוןמסגו

 יום ככ3 סלכות סמוג' כ3 הסו איחר 3ננע3'וכווגתס
 ס3יס : כג"3 מנני63 ינונן עוס"כ כן מסוק 3ותוכטח
 כנננ' כר6ית6 סיעגס נרו)' סבין הדס ססו6כתימור
 כר6סית ח~") סריסו רעו ונסו ובסיס סדכיקותרסייגו
 וכסכי) יסר36 וכסכי) ר6טית סגקר6 סתור'כסכי)
 סכיכוריס דסכ' 6חד וסכל ר6סית סגקר6יסככורים
 עגננו )סחויק ט5ריך סברס וסס3ות סכגע' ע)רננ(

 )סר מניע סתג6 כמחתר חניתות וסכ:ע' עגוו'כתרת
 כתיסו ע3 מסל נוט) סמלך 6נריסס Ii'Dhמנית
 כלסוגו ~h,r רננו קוס סכגע' )נוטן סי' (סוגכגס
 ורקס סרסו לתוך יורד 6רס כיכוריס נולותכילך
 סרוג' ס6ד' רסייגו נתי ע3י' כורך סככרסת6ג'
 וכריך רונסון )פרי מת6ו' ס"ך' )כ כי תקוותיו3מכ'
 יוס יזכור סי' נגני ע3י' כורך כוס תקוותיולסכר
 ועטכ: ננני עליו וי5עיח כקכל מוגת יס6 6יךסמיתס
 ירתתו 6( ועכווס סכגעס 5ננדת סברס מיכלובחר
 כיכוריס אסון סו6 ו(ס ית' סכורך כעכורת ס3יננ'ובסכתו
 נת)עוד ס)יס ו(סו סטרי וננגר כיסו) אסוןכסנוטו

סבין
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צו שא4אלימלךתבאנועםויש
 0קוג' כנמי י6ית6 ונסו * סימנ' נוו)'  %רם )ךסטין
 סננדרנות כ' SD רמז כו' קורץ והיכו מכיף היהגותסחי
 )כ3 ומניע כ6 היגו עדיין 6סר ס6דס דסייגו0נ")

 סני רם( וסיילו מסם הסנים כ"ט סג")סמדרנומ
 פתי וסקמס ע)יוגיס n1DSIDS רמ( י6*3ןהיהגות
 נמור יסוד % 6ין טעריין ר") קרקע )ו 5יןהיקנות
 סטי"ת: )סגי סרכר הותו מכיה סו6 כ6ממ פ"מכיף
 קורה טיסי' עויין (1 כנגררנ' סוייגו ר") קורהוקילו
 מנחר ס5ייק כדרך מעטיו ע"י מססי"ת מידוכעכס
 סקנס ר") היהגות DSn' סקוכ' 6כ3 ויקסהומר
 קרקע קנס ונס סג") סנגורנות סם)ס כ3)עלמו
 סג") ע"י וקורץ כוכיה נגנור יסור 3ו טיסדמיינו
 כטג' כו' )עטר תכלס כי חס * ויקס הומרותמר

 תכו6תך כ3 הת )נמור )כלות ת(כ' 6ס ר")סס)יטית
 סעליוניס כעקמות ססי"ת )סגי מכיonhn 6 מסר")

 )כ) טכ6ח סט3יסית כטכס וסוט עמר כסססמכמיס
 סכ3 ותת3ס תתן ר") ))וי ונתח סנ")* סמדרגוחכטלס
 וסת)ווית 0חחכרות ע"י סג") סמדרנות כי )ךסכה
 * וק"ל נלפת עלווס  מרת סם" כו' )נו 5ויקיסעם

 % האוינו רשת פ%

 ר6ית6 ע"י כ") כו' ו6דכרס ססמיסלקאזינו
 5רקיגו מטים כסיכה )עתיר סקדוטכנוסר

 יסרה) עס תורס וי3מוך 0 ע' רכינו מסס יכ6כמסרס
 סקדוסס סתולס וסירוס ד6וריית6 סרזין )ססוינכס
 דס)ומוי ססמיס ס6(יכו ע"ס רכינו נוסס )סס61מר
 מתורס ינקדו ססס )סס ולוס ממיס נקר6יסתורס
 ס6(ג' ככמי' ימיו חירום פיוס כס ימוצוכלסר
 סקדוסס סקור נססעת מ)ננעל' סדלר סי16ילודסיילו
 יסרחו ו6( ססו6 סדכר כמלומד מ3נוע03ע)יסס
 )קרכ מנרמו סתורי לימור וע"י כס )רכרפיסם
 עמכס ם6יכר סתניננו סי' ו6דכרס חסו *ומקרס כמי מסי ר6וריית' ר~ין לסמוע ותוכוסנ6ול'

 כנסי סיו5היס סדכריס יסגססייגו י84כמיש4יך * 6מן כימינו כמסרסלעתיד
 srh מ)מע3' 6)יו סגטפעיסלריק

 עד ומ6יריס הלמיס למעל' עומס ס6לססדכריס
 כגי כלכות נכגסיס כהדו יכריס 161 : רקיערוס
 גכגסין ס)כ מן סיו65יס מחמת קרוסתס ננרוכ6דס
 י16יכו מדגרי ס" ססנגיס ס6(ינו ו("ם * ס)כ6)

 סקרן ותסמע 6( : )ננע3ס רוסס טיעטוכססמי'
'

 סקרן ע3 6סר 6דס כני נס rh ר") פי קמרי
 ג6מריס סס כי כלכס ויכנסו דכרי ויקכ)ויסיעו
 ססתס)) ומיינו )קמי כמטר יערוף ומפרם *כקעת
 6ת סנורוו0 ססננטר כמטר והת מכחילי דכריוטיסיו

 סג06 טוס )עלמו סוע) 6ין וע5ננימס ומולידםסקרן
 ר5ת סו6 וכך סעו)ס לשוכת רק סכווכס וקיןותעגוני
 ע%5 3סנ6ת סעוטס דכר ככ) כוונתו סטיןס5דיק
 ע3יסס ולעורר לסם 3סססיע יטר36 )שוכת כ"6כ3)

 סיסיו עגמו ע3 ע"ס רכינו נוטס ססתס)) חסורמנדס
 סל6מ סוס כדכריו יכפין סל5 סוס כמערדכריו
 יסר36 ועונת כ"ס סכורה ר5ון 06 כי כ%עקמו
 מקערו ע"ר כע3 דירי טיסיו סי' קמרתי כע)ת()
 ס" ננמייסו תורס ע3 תורס כע) מעוסק כ)חז"ל
 )דט6 סוע)יס וסרכיניס סססעיייס כעו כג"3 כו'יט6 עלי כטעיריס סתריי כע3 וימיו כדגרי חיותטיסי'
 כי * דכרי יסיו כן )עומס סנ6ס pun והיןועסכ
 מתחי)' י6ית6 ע"ד )6)קיגו נוי) סכו 6קר6 ד'טס
 0עעס טלין ר6ס סיין כמית )כורזיו כננחסכסעלס

 6יך קמלי דקוקו וככר מרס"ר כו וטיתףמתקיים
 כננמטכ' עלס טמתמע' ס6מיתי ססטו9 סכורה 56)טייך
 וחליל' כו' מתקייס טפולם ט6ין ר6ס והח"כ *כך

 מעגין 6ך * כ"ס סכורה 56) ססתכות טוס)מסוכ
 כמרס"ר כו' מתמי)' 6ומרס ע) עוד )סכין ויםסו6
 עורס ולשל"ר * לנרוה" לספיכ סי' כרי6תו עיקיסל6
 למען רק 0כרי6' עיקר ס" רכהמח נכון עלסב)

 ר6ס* ננס כו' 36קיס וירה כמכרס כדהיתהס5דיקיס
 )טס ר6וי' )5ריקיס ומגס * 5דיקיס טל גססתןר6ס
 מכרס )סס )סכתן סעוכיס מעטיסס )סי סעוככל
 סדין מסורת )פגים גקר6יס רממיס כי סדיןע"פ
 גוחן כרממיו סטוכ ססס ר6ו" 6ין סדין טע"סמנס
 ס5דיקיס 6כ) . דכסוס6 גסמ6 וסוף חגם ננתגח)1

 )סטיכ כדי סיתם וסכרי6' * סדין ע"ס )ססגנניע
 ע"פ סמכי סיס" סו6 מעכס עיקר וגמ65)כרוציו
 סי6 סכריני שכע 6ך דכסופ6 לסמה יסי' סל6סדין
 רק סתכו6' סו6 ס(ריע' כחגת טעיקר ס(ריעסכמו

 סכרי6' סי6 גן כס מעורג מסולח סעודךס9יעס
hnsh")כמרס"ר כו' מתחיל' תסו : %"ת סיטר כשסר 
 ותמיהתו סדכר עיקר סי6 מתחקי טססירוסדסיינו
 כדין 19כס ויקפלו )סיות סעתידין ס5ריקיס למעןס"

 61ת סמחסכ' נטתני ול6 לעך קיים סו6 וכןוכיוסר
 6)6 : כדין סכרו לו39 סס5דיק תמיד כו6 סכן)עולס
 ספסו3מ ~SD* סננמי)6 כטוס סי6 טסנרי6סתממת
  כוי מרס"ר שיתוף עכורס )סיוח וסוכרם סרסעיססס
 וצריך סכין מן (וכיס ס6עס )סיות סעו)ס קיוטפיס"
 וכסקירס 6חת 3ממסכ' סכ) ס" זס ע)יסס)רמס
 ע"ס תמרס גקר6 ס5ויק כריצת סממטכת 6636מת
 סעו)ס ככריכת כ"ס סכורה ור5ון כומת עיקרססי6
 )יטרה3 ע"ס רבינו מסס ס6מר סי' 6קר6 ד' סס כיחסו
 סדין לפיהו רממיס 456 סס סולמות כ3 כחעתו)פי
 ס6ילכס 6תס 6נל * 3י לסעיכ נותן מסדין רממיססו6

נכרו
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 448אלימלךהאזינו נועםששש
 סתתנו ס5ריכיס פי' )6לקיגו נודל סכו * ן6תגכחיגי
 סתכגיסו נודס"ד ססו6 6)קיכו )ססס מסך רסייגונדו)ס
 )מון סנ6 5ור סעדו תסיס ס5ור : וחסר רמשיםגו

 6ת )עגום רולס כססטי"ת דסייכו קסם ותוקףמחק,
 סו6 דתם : כתם ככיכו) עגמו עומס סו6ס6דס
 כקינו ע5מו פוסס ססי"ת כך לרמות יודעפסיכו
 )6 וק"ת * מעסיו )סי )6 כרמחים ומעגיטויורע
 ננספט דרכיו כ) כי 6נור לוס נמדס"ר כ))יתנסנ
 כדין )סתגסנ יריך ססעעס סי' סו6 ויסר לדיקכוי

 * וס5דק סדין )סי סו6 5ןיק סי' מוין מסורחו)פגיס
 פי' כו' )6 )ו סחת : סדין מסורת )סייס סו6ויסר
 סכ) סו6 וסרממיס וסטוכות הכרכות כ)רסני

 סיכוך 6פסר כלתי 6(י מ"ו חוטף כסקרם 6ךקיסרך)
 יתיי6סו Dthn Sh"( )מס וסכטימ סמוכות כ))ו

 כני ו6תס סליתי )6 ד' 6גי סנטיחס ככר כיע5מס
 : מ"ו חוטף כם6דס פי' ממת ולסו כ)יתס )6יעקכ
 qShJ )6 כוית ננץ עומס סססי"ת גורס ס" )136

 ככיו * 6ותס )כלות ס)6 סטכועס 6ת לזכורס5ריך
 )6ננר 6ותס מוכיח ע"ס רכינו סמסס סי'מוננס
 ח"ו סתסמתו אע"פ כוודאי כי תתייחסו 6)6מת
 ססנועס מחמת כג") מ"ו 6תכס יכנס )66עס"כ
 )מקוס כגיס סגקר6יס ס6תס )כס יפס ס6יןרק
 כמט6תיכ' כע5נגכ' סומכנו כמומיס סת)כו *כ"ס
 סי' (6ת תנמקו סלח ופתותו) עיקב דור *ח)י)'
 כננעסיכס ותנרנוו תעסו סליך on~h סוכימ זסכ)
 (6ת . מליל וסכינת' קכ"ס כין פירור )עסותמ"ו

 ויגס) )' תנמקו ס)ר' חסו : כידוע ססכינ'גקר6ת
 כי * תר6ס ננשך ס)6 (6ת 6ססר סליך י5חק6ת
 ; נעמי" )ננסס ססו6 סריס )נוף ימ( עמךסו6

 מיסוד עיקר ססי6 סקןוסס )גסמס ים(ויכוגנך
 וסגסננ' סנוף וסגיסס * 6רס כריאת ס) וסכסיסוסכן

 מתנסניס ססו)נעמ וככ סירוס כני תמידמיוחדים
 * מ*ו פירוד תעסו 6ז 461ככלמד

 סת(כרו תתלסנו כן 6ך פי' עולסיינותללנר41
 כ) ונרולתו 6) רוננננות תמירותחסוכו

 רומעותו התככוב כדי עולס טמימות וסגס)6ותסכיסיס
 סליך סתכיכו ונור דור סגות כינו * כ)ככסונןו)תו
 ס5דיקיס כמעמס לדבק טוכ ומס כ6 ורור סוגךדור
 )סתנויד 6ססר סליך תאמרו ו6ס * מ)י)' )סיפך631

 מעגתי עלמי ו)ספריד 6) רונגגנות תנזיר)חסום
 אגסי ו)סרנסת לפרכסתי לעמית נותי ננ)6כתי *עולס
 כ"ס )ססי"ת סחפ)) סי' 6כיך ס6) 6ננר )(ס *כיתי
 שפע )ך יננסיך וסח סכסכם )סון וינדך : בכיךסו6
 ס)6 לרמן ס6ל נלסון נכתכ ולכן )סרלסתךוכרכ'
 מעיקר 6)6 מפרכסי כסכי) נננמותיו כ) סכ)ים"
 ספרנס' וסכקסת כאמת כ"ס )סכורך סעכורסיסי'
 : Osn51D כעגיגי )סס טהריך סמוס6) כרכרתסי'
 כתפי)תיכו געכיס טכסיו כרע 6יך )ונגר תחסוכוו6ס
 ל ויהמרו (קנז : )כס סיnhto 6 סר6י' הנגר)וט
 מכמ' קנס (ס (קנים סגקר6יט ס5דיקיס נס ס)6סי'
 כדכורס ומסע סרנסס )כס )ממסיך כידםיכולת

 ננקירות כסתתפ))ו 6כ"ו ע) * ס5רופסו6ננרותס
 סס סיומות ס)6 תאמרו ו6ס : כ"ס )סכורה)ככס
 תנויד ופס טוכ כ) מלסיס וס)וויס סקטיםיוסניס
 סכ") כ) עיינו מ5ווס 6תס ולזרוע * ססירורכעולס
 כורך ספרגסי ע) SSDnk1S1 סחת סתור' כ))עסות
 )סס סכמים 6סר סתומות מכ) כנרע )מס *סקס
 כסכם) וגסו . כ)3 )סס טוכ מפס' כהין טובכ)
 י5כ )סס ססיכ וטס : כו' כססרידו נויםעליון
 סו6 )סס )6 כוודעי פי' סי' )מספר עגגיסנכונות
 כמסר' )עתיד כי עתס לפס סיס וסגמ)'סנוגוח'
 יסרה) כגי )ממסר )סכטיס 6ר5ס תתמקקכיגניגו
 כמסרי סטוכ ופסס נכונות )סס ס5יכו)(ס
 גירס )6ומיס ועם) נויס גמלת )גו ויתןינ6)גו
 כ3 מרוט )ככ ונטוס כסממ' הותו )עטו)עט!

 *6מן
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