
 צח 48ש אלימיך שושנהליקושי נועםעשש
 כי כף וטוכ נעום"( לטויך לישכאשררך

 סו6 סעוס"( כעניני לסדיק סעורמס
 ס5ריכיס סןכריס כי )עוס"כ ע"י טיכס כדיסכ)

 יכו)יס 6יגס ומס וסוסות סתור' ממס3עוס"כ
 עוס"1 15רכי כ) )ו סיס )6 06 ו)ססע))מעסות
 מ(ו(ס 5י5ית ו6תרונ סוכם 6ורמיס סככסת )מס)כריומ
 )ס5דיק סיסי' סכ) 5ריך )(0 )טס וכןוננס_ וכגיס6סס
 נעוס"( טוכ )ך סיט מס פ" לסריך פסו כריוממעות
 ג6' ו)זס )עוס"כ )ך ופוכ כ"ט סכווגס עיקרהיגס
T~nh'טוכת )עיקר ע"י )כ6 וגתיכ דרך ספי 

 * וק"לעוס"כ
 נודת עיקי 1דסג' כו' 5דק טעני4מ1רזדץר

 יותר מעוכך מס נכ5 סי6 כךס5דיקיס
 36 )מניע יכו) סוייגו יותר מכין סוט כ"ס)סכורה
 סככת עיקר סו6 וגס כרכר ת"ס כי סעכור'תכלית
 מנמור מתכלית Sh )כ6 יכי) ט6יכו (ס ממכיןס5דיק
 סי' )י סתמו סכתם ס6מר וגסו סעכוד' סי6וסיט
 כס )כ6 סענוד' סטערי 13 וייסתמו הומרס5דיק
 ו)6 עריין כקוס DnD טל6 מסוכר )פי סכורה)עכור
 )ד' מסער (ס )ו ומיויכין פריין כ)) כעכודחןסע)
 יכו) סלינו זס )ידע סעכוד' עיקר סי6 סי6פ"

 * וסכן ותכנית סוף )ו ס6ין רכי כי כסעכוד')נמור
 5רוסי חכ ע) רמז (ס Sff4 גף די עלססיוםזךץ

 טעם וככ) יוס ככ) )כווין ס6ןס סגריךסו"
 עס6ס כלסר ממיקן סו6 ס5ירוף ס)6ו)כ6ורס
 ספעלס י") כן וגסממס גני)ס סכחוכ והמלסט"ת
 תריי' סס 'ניגס כסקוס (") ס6מרו כמו קירקסים( גניוס וירסס 6סכס כס )סכלים nhrn ככומססי6

 * וק") 6סנס מיינו וסמח'רערס
 דסנס : נריתו )עולס 5וס )עפוס)מנשדשריז

 מנוכס קורס רסוקם ס~מ כ"ססכורך
 ס6גמגו ונוכחיו המילותיו סיעו סרפו6ס סו6ומס

 סקדוס' ותורתו סנדו) סמו 6מ ומפקריםמסגמיס
 תסיסותיו ננחרות תסיסות גורף ע"י רסוקות כור6וגסו

 סייגו )עמו סלח פרום תקו סרסו6ות סססגור6יס
 ומכות לרות מכל סרות מקורס ס)מ כ"סססטי"ת
 וסייגו כריתו )עולס ט5יוס ע"י סייגו )מכסקורס
 rnh יטרק) כ) וע) עינו ומלידססעניכס דכי )כ) קודס לגו ססלומס סרפו6ס סיףסתורי

 לדרוס קסם יכ6ור' * 6רכ1תרמיתרבחסרך
 פוס יותר סיס כנגור' י5מיתס06

 כמסוק סס ונס * כמסר )ס5מיתס סתם))ולמס
 קסס נ"כ 6ויכ תרתן כו' ככח נקדרי כףיצוגך
 לריק 6ין כי ויר' * ההסד סרותי כימין)מס
 )ס5ננית כנכורח סקכ"ס מתרכס ס" ו6ס גויכהרן

 סנכורות* נזממת מליניתו מתסמויס יסרבל סיוס6ויכ"
 מסננורות סמו יירטו 3כ) כרחמיו סקכ"ס מוססולוס
 נות)כט סוDDb1 6"( נסוכה" נקמות עוטם1)(ס

 רממיס ססו6 כיון פמד סוס והין נרוססכמסריס
 כלכר (ס )6 הכיסס סוע) סכרממיו גמ65ומסריס
 טוס )כגו ע) qb r~bn k~SID ט)כו ס6ויכיססננכרית
 סמלך דוד תסלת נ"כ ו(סו כו' ימינך ו(סו *פמד

 * S~p1 (1 )כומס 6ויכי מ5מימ וכמסדךע"ס
 סתורי רסגס ג") עלתי קנסי סעסועיעייתיינם

 כב' "סענניס תורס כקרבת לפעמיםסקדוסס
 כף ר' תורח כמס"ס ר' מ5ות ד' ומקודי :עדות
 06 ס1ר' 4מר סו6 ככיוס כ6יוס ס6רסכמיץ לפי סו6 וסכל כו' יסריס ד' פקודי גו' ד'עדות
 )סמו נדו) כתמימות וכטסר' נקרוס' סתור')ומד
 וכסלומר כו' ו' חורת כקרוצת 6(י יתכרךסנרול
 סתורי כך מלומד סכחיכ' לפי 6(י לחרתככחיגס
 )ומר ים עדות סכקר6ת 0(6ת וכמיכס *כקרמת
 פתי מחכימת טסיה רק נדו)' נחיגס כ"כט6ינס
 סמלך גור וקמר : פתי מחכימת כו' די ערותכמס"ס
 טגקרה 0(6ת סנמינס נס ר") סדותיך נסע"ס
 טסיה סעסועי פסס כ"כ 56)י נרוסס סי6עדות
 סעסועיס ב"י כססריס מכתום כנוו ניו)'כמיכ'
 טעסועיס סי6 56)י כן כמו סעו)ס 6ת סקכ"0כר6

 וסוע) הלומד סקדוס' כהורתו סולמות כר6סס5דיק
 456 כ"כ וסיט )עולס נדונות וסססעומרפוסות
 סתג6 סימר ע"ד ע5תי הגסי ססי6 נדו)סכגוולינ'

 ע5ס ממגו מסגין כו' (וכס )סמי תור' ס)וננדכ)
S~p1* 

 כמי דומי יסר36 כהרן סדר כ)כנמי14ירצא
 כנר דומ' כמ") סרר וכ) pih' )וסיס

 6סדדי סדיוקיס נגקסיס וסננעתי * 6)קי 4טלין
 hSh ס6יכו מסיוע כו' רונג' כל"י סדר כ)דק6מר
 קלמר וסיר * מביז' 6)קי )1 6ין כלמת 6נ)כדמיון
 ים כלמת b(S מסמע כו' סבין וומ' כמ"ק סדרכ)
 6)6 יסרק) נקו )6 כנמ' ד6ית6 וג") * pSb')ו

 (ס כסכי) וכי )סכין ים 31כ6ור' * נרים)מתוסף
 ס" טוכ ס)6 וזרות נזות עז) סקןוסיס יסרה)יסכלו
 כלמת 6ך * טס ויתניירו )6"י ס6ומותסיכולו
 ק5מ לירד זריך דגר 6יוס 3פטו) ס5דיקכסרו5ס
 )סיות 5ריך דגר כ) כ4 )סעו) יכו) 61(ממררנתו
 לקדומת ידוע וסג' * )ו ודונו' דונמתו ע"ימתפעל
 )יסך) כהסטרי tso )6 וכמ65 מקור נדו)' סי66"י

 יסל36 קדוחת כע"י מטס ממנות נריס )סתוסףפיסענו
 מסכומות וכ) מכ) וננוכר)יס ומסורסים ונרוקרכי
 כחס 6ת )סכר דונננתס )סיות כסס סייכות סוסוהין
מעוע, סקווס' לפרן וגחון יטרף) נלו 31כן * קיתניירוכדי
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 448 שלימלך שושנהליקופי מעם**ש
 דסיג1 : נרים ע)יסס qpin~n )פעו) ויגו4טמעמד
qh"עמדרנתו )ירד יכו) נרו)' גקיוסי  5ריק סיס 
 )סתנייר סכ6 סנר ט3 דונננתו כעין ק5ת וסויק5ת
 פירד ו6ף מקוו נלו)' ססקדוט' מממס כ6'י 6כ3מיי

 רכס כקדוס' יט6ר 6ע0"כ ממדרגתו ק5תס5דיק
 כג") )סתנייר סכ6 דסנל כנוום סייכות . כ% יסי'1)6
 כנני דומ' יטרף) כקרן סרר כ) 0נמי6 ס"חסו
 ממדרגתו כסיורר דסייכו מדמיון 6ף ר") כףטים

)~Dtfi6כ"6 6ותס ו6ף קקי 15 סק כמי סו 
 וסרונמ6 סדומ' כדכר hih וטיכס כננלרנ' כ"כהטיכס
 כו' דוננ' כמ") וסרר : קקי 4 מש כמי6עס'י
 כרכל רק כקדום' עלמו מחיק וסיגו כמ") סירר*)
 דוד ט6מל וסוף : קקי )ו טסן כמי h1Dסדומ'
 : )טולי תמת ורומס קרסתי סי 146 ע"ססמקך
 )סתם)) דיר DPhS נ5רך כפסוק 6דס פכי דרךדסכ'

 סוכר טוחו ע) טמחסכתו מצמח 16י כ"ס)סכולך
 ע"ס סמ)ך וווי : ומיכיקוחו ממררנתו ק5תימסק
 כעת qh רסייכו קררתי סי טוויו 6עס"י טומרס"
 מננררנתי נפסק 6יכגי 6עס"כ * קורני ע! SSDnnט6ני

 רוממותר ר*) )סמי תמת ורומס תסוומרכיקומי
 ט6ל כלחו סניסס עומס ט6גי למזר תמתיתכרך

 * וק") 6) לוממות ג"כ וממטכעתם))

 ס5ייק" רסף : 6רן ירחו לפולס 5ליקיס כונסועמך
 םכץ מסרסר כמו מס נקמת דיספוכו"

 ססרסריס סס ס5דיקיס כן כמו * וס)וקחממוכר
 ולסערות )סכיך סקכ"ס וכין סקוום' סחור'כי!

 כקורסם תמיך רכוק סו6 דס5דיק יתכרך )סניוסמור'
 56 קמר 1)6 ד' 6)יו וירק תסו וכתורתוי"ס

 י"ח שיו )סרכוק דמיינו 36יו 3מ)ת )רמז36רסס
 * י"ת כו דכוק מסוה ס6מימי ס5ריק סו6ממיר
 )ו וכסכיך ))וקח )סרסר סרת' מסרסור דרךוסכ'
 ומכקט עלתו גילך סקוג' 6מ )מגיח גריךסמול'
 ודונו' : מסמורי עם 3י6תו ע5 וימתין טיעמורמגננו
 מסרסור סי' ססו6 6עם"י הכרסס 56) ס")(ס

 וסי' ויתעכס "מ וכינו סקןום' סתור' כיןסלמים
 תעבור גSb 6 %כי בו שמר nffs 6)יודכוק
 ס6כנים ער סננתן )סקכ"ס שמר סי' פכרךמע)
 כדי י"ח נודכקותו )סססיק )ו רמות דס5דיקכו'
 plpD ע) ח(ע) ט6מרו חסו * מלותיו ו)קייס)ירך
 טמרו )6 תורתי ו6ת עונו ולותי ע"נ קמיע)כירם"
 ננוכן סיגו ר)כ6ור' טמרו ותורתי ע(כו לותיסקולי
 כיכריכו כרכריסס )כווין וים ע(כו לותי סקוסיכ))
 מסיותס ע5ננס סיססיקו ע(כו קותי ס)וו6יסל")

 סימכו מורהי יסנורו יגוען ר"3 טמרו ותורתי )ירכוקיס
 סגמ65יס עוסו עכיגי כ) וסגי כנ") מ5ותייקייעו

 ומ)י5' מס) סו6 ססכ) כר6 )ככורו סכ) כויוכעולס
 ומי סקדום' וסתור' ססכ) מוסל 6י(ס כסס)סכין
 פנל מכ) 16י ו)סטכי) )סכין כיבס כ)כ סקסמוכסו
 סקדום' סתור' 6) ומ)י5' מס) )סבין כיון יםכעמס
 )סס ו6ס" ע"ס סמ)ך דוד קמר חסו י"תוגירסתו
 כקמת כעוננו ידע a~e סמ)ך דוד דסכ' כו')נזם)

 סע'י o~h )ככי עם) ככד גינו ססו6 כתור'כסגסנתו
 כו ס" עגננו סו6 כי סתור' 6) סמה) 6י(ויסכינו
 כעגיגי סעוסקיס ג"6 מ6ר כמו ו6יגו סתוריכ)

 6) מט) )יקח ממכי) 6ים יוכ) ננסס 6סרעוס"(
 3עכיכי ננתמ(ק סו6 6יך מוסר והסכין סג"5סתור'
 וכדומם עוס"כ נעגיגי )סתח(ק טים כ"ו ע"6עוס"(
 מסמקיו ר") )מם) )סס ו6סי וגסו דול סי' כ!)6
 עשו 6ומריס טסיו יסייכו )מס) קותו נגח,יקיססיו
 ו6ננר עוס"( עניני ככ) וננסוקע ח)י)ס טס) 6יסטסו6
 ממגי ויקמו יסכינו מע"י )גוס) )סס סיותי 6סדוד
 ס" מוסר )6י(ס 16 סקווס' סתור' Sh ננס)6יוס
 וט מנס ר") כו' טפל יוטכי כי יטיחו 6ך *פוכ

 )יקח הסעו )סס מועי) קינו )מס) "וחיטמח(יקיס
 ועמך חסו * סכר וטותי סער יוטכי ומס גנם)ממני
 כסם עולס סדרנות נ' ים וסכ' )ע"ס 5דיקיסכו)ס
 ל") )ע"ס וסייגו ע)יוגי סמדרינן סי6 עו)ס :טל

 ס6ר5ות כ) מעליס סס ph יינו : ע)ימ')מדרנ'
 * וסכן יסעו)ס כוס6סר

 מססיקין כו' SSDn'n עד)מנמס סמי סססר )סני %ס יסב לש שבתמשנח
 כתסכת 636 לעלס )6 חיסו כנמ' ר6ית6 לר6'כוי

 נח5 וריר מערס סו6 נוכמ' דתס)ת ולננ65מנוכחי
 ע"ס י"ל כמפר כקרית סי6 סקרום' וסתור' :ננקוד
 ט) מנכו) : ססו6 מדיג' ס) ספר למוןססו6
 סעדיג' חוך 6) סו)כיס טמסס ססממל וסייגוסננריג'
 )כ6 6דס סיוכ) סתמ)' סי6 סקדוס' סתורם כןכננו

 ממערות nlSSJ ענין נס * כלנות ית"ט)עכודתו
hn~bננד) סנה לייסר ס6רס טהריך קוןס כספרי 
 גריך וס6יס נסערות tr~nh )סס יס סס"6 כיסטער
 סו6 ני)וח כנס גמ65 )סס"rnh 6~ סוס )יתןס)6

 יסע 65 סתג6 טרמי הס * ית"ס )עוויתוסתח)ס
 חיכת טתקר6 בוסן כהי(ס ס" כו' סססר )פגי6דס
 כמסוטו 01ן כמפר ומן כמפרש 6קר6 06 מןמסר
 סתמ)ותסיתחי) - עגיגי כ) . יסייכו : ממםכמהנף

 כיוסנו ס6דס יחסום )6 ימ"ש כעגומתו 6דס י-
 כקומרו סרנו( וזס נדו)ס כמלרינס מיד ססו6 כסס)עסוק
 ))ננוד ננג'ס כמסר בסי' דמיינו סססר )סגי יסע)6
 ססו6 יחסוכ )ה ית' עכודתו ענין עיקר מסוה 6ףתור'
 וקרוכ וסכוך נדו)ס ממדרני סוס מגחס כי )מנחססמוך

גס

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



 שנפ 448 שלקולך שושנהליקושי פעם*8
 סוייגו תמיד ימסוכ רק כן )מסוכ )6רס מביז' *3ס
 ער פי' סיתס)3: עד ית"ס נעכודתו כנוחחי6363
 עסורס גננמטכ' )סת0)) יכו)  סיסי'  כפררניטיס"
 גכ) תסלתו 6ור ויקיר ג)) סינ סוס כבי ו5)ו)סהכס

 ס" סתמי)ו. ו6ס סתכ6'  טפפרס חס )עולס*יח"ס מעכורי עוד יפסיק ס)6 כעוס יסי' 6(סעו)כנות
oh'ס6יכו כנגמסנתו תמי יסי bih כעכורתו מתמין 
 6יןית'

 מפסיקיי
 עור יסמיקו )6 כוודאי 6פ פי'

 כפו סי4 ק"מ כי )ק"מ מססיקין סס)ימסמענדתו
 qh ob דסייגו 0י6 )ינוו כע5מס סי6 כי תורס)יסוד
 מעכורתו כמיק סיסי' )סיות יכו) כתור' 6דסיעסוק
 * bS'DS סרמת )6 ורחימו  רחילי יל5  רהורייח4ית"ס

 )סיות וריכס סמ5וס עסק 16 סתורם ביעודומעיקר
 ט6יגו נחננת עוגנו סימויק עגננו כעיני וגכגע ספלסיסי'
 )מפקס ננססיקין ואין ' וכל") כעבודתו כמתחי)6ל6
 יפסוק )6  לפריי ללס  חך  לרוד  InSDnn ס5ריק6כ)
 סיפר  סלייך ע"ס * ויתנכר ויזך מעכוןתועור
  6רס  ולריך  סכיה  לפליי סו5  רסלר  כוי  ספליפימסחלר
 סנונך נמכר 6)6 עומר ס6עו נענוותו עוננו~מות
 ממזר סער 1D1V 6(6 S5h ו6יגו נווניי גותי6%
 1ס  רכר סיס6 סי' ססכימית * ית' פכורתו  סלקרסו

 קדים  ר"3 *  קרים  מפולס *  ליפת  כפליפיותופותלי
  רונסון 3נ5נ31 לדיק ססי' ממנית ו)סענוי' קודם )'סו6
  לריי  טיס"  לו  בורםזס

 כטכוסת  וסתך  פכסיו  נם
 אותו סוגם זס  וכר  סריס  ספולס סי6 ו(סספרא
 * 6' כנסנו) דסייגו ננקוןס שיק ססי' נוחמת)ניקו
 סנור 6)ו מדרנ' )ו 6סר ס6דס 6ת סלטיךוס(סיר
 * יסתת ל6 )כת ס5גע ומוסנר מו5גע סיסי'ים"
  סכסירוח  לו כסילת  כסוח )oh 6 ימתח 0סכתוכיוס
 מרוו סגימותו יסתמ וממילך  סרוסנו  פרוססבדול
 סמום : יפתמ סמדט וכיוס * כקרכו 6סרססכער'
 610 סיכם 6י(ס וע"י כיכין סמכע) ס5ייק ע"סגקר'
  נעדרם כו%ימ4  מרס" פולות מכויך ע"ישכע)
 כתמתוג" Sb 6תס )ו 6ער 6) )יעקכ קראוסקכ"ס
 כורך ו6תס סו)מו' כורך 6גי כו' כע)יוגי' Shו6כי
  טפיס  כורך  כסס5ריס  ללולך  כ6ריכוי ע"סעו)מוי
 כוס כי  לפהק  מרין  פפיל6  פרסם וקרןחרטים
 דין טוס כו סייך 6ין ממוס  פסס מלירקספסלם
 כסס5דיק ר"3 סתודט גיוס סי' חס * ס5דיק ט3ססו6
 יסתמ  רילים  לכפל  רסיילו  חדפים  ספים )חרטרוכס

 * גרחכס )סתס)ךקדומתו

 לשל  כוי פרוח  פטרם כקנט 16ניר יסמע6)רקבי
 פטרס מלס  לנו  לתן כ"ס איישתרסלס

 עסרס סס)ס 6ת להכניס 5ריכין ו6גמגופרות
  דסייכו  כסן  לררסמ  סתור'  סיסת כסתור'עדות

 ססלס 4ח לפורר סקווס'  כהורתילו  ליפורילוסהס4
 פעים 6חס וע"י סחוי'  פ"י  סיוריו  פרותמסרי
  סנור מס כ3 ט" סוס מנ(יר' וקמר * )(ס 3ג6גוס)
 יס6 נסננויס דנריס סן סרומניומ מן כעולמוססי"ת
 36 סנסמיות כ) )סכגיס יתץ סנהר6 3עכודמ סוססכ3

 כעיכיו יס" קלס עכיר' סן פי' וחומר מק)סקווס"
  סיועכע עד סססק סוס נלי מסיד 6"ע ווויני)כתמורי
 : כטניס כדכריס )דיר לפטרי כלתי עד כשנע56)ו
 4"4  סל כ615רו מלוי סי' עוכ' מרננית י6ית6וגסו
  כ5ו6רו  תלוי  ס" יכפ לפרס סרנל  פקדון פרבליחפ"

  ט)6 כדיכורו כ5ו6יו ססרנ) וסי' סדיכור יו65מגוסס
 ולתורתו ו' )ירקת סגונעיס טוכיס וכריס כ"36דכר
 כסס סטננס דסכס : חמס כנונך ת)6' ו6מ"כ *סקדוס'
  סע)יוכיס  כצולפות פ6ירס  סי4  כך  כפוסח פיירסססי6
 סע)יק ונפקס  לפילם  מטפסת ססי6 ממס נקרסוגעורי"1
 סמ6יר' סמס * ודפיקות מינגוס בסון ססי6 חמסלקר6
 *  ספליך  מכפולם סס6רס ננד כנסמיות סי6כעוס"(
  ולמריו  רודו 5פ מלפר  רסיילו פפס  ננלנל  ותלעסונסו
 כעכע סוכר יועכע פר מ"פ  לסרביל  כפוטוטיפסו
 ככ) )סתג0נ  רסיילו  סקרוט' Sh  מבספי דכרי כ))סככיס

 ודכקות וקדוס' )מיסוס סיכה סרבר  סחנפלוח ערוס
 מרולס מי כ) פ" כתרסה מיד כו סיו6ס סכ) *כסיע
 ס" ונמם מסמס ומס חסו .  לחרפה נניד )(סומקמין
 כג") ודכקות )חימום  סכיניו כנ"ל מנספי מסוהסמפט
 הסריכם חסו * רומניות סכל  ססי' נ6נריס הננועוננגס
 י6כרי סי' כעסר' וי65תס כטומ6' סגנגסתסליס
 3סרני3 ס5דיק ס) וכסתח)תו כניס גקר6 סןס6דס
 עמ6 כרכר לעיניו סו6 נשמי דכרי ככ) כב")6"ע
 6ך כו' )סרוסים מררם ע"ס  לנרי  מדל  ס6פרוע"ד
 פסרס  סו4  כורתי  לפכעיוח )ו סיס6 6"ע כסרני)המ"כ
 סכורה קווסח  בסמי רכר  ככל לספסכתו  ברולסוסרוס'
 מדת ודם  כסר נוות סקכ"ס כמדת ט)6 חסו *יח"ט
 כ"ו וגנדת מחזיק היגו ריקן ממזיק מ63 כהיסקכ"ס
 כ) 6ת ככווו וימנן סססוק ע"ס נ"ב ויכויר *)סיפוך
 6ת ומסכיך )ממסיך 5ריכין ס6ימגו פ" וקמן 6מןסקרן
 כעמס דסייגו 61מן 6מן וזמו סעו)מות ככ) כ"ססכורה
 כוס ס5דיק פי' מ)6 כ)י תסו סע)יון ונעורססתמתת
  ופפוסריס  קרוסים  סן  הכריו  כל  יטיילו כליטסו6
  סו6  סעיפי  וכרי סוכל  בפבפ  סויכפ  מכברכפל
 עי"( פ" ממזיק וקדהטתו* ס' ככור ומעקךמכניס
 וסנעיס  פללים  לסיומם  ליטר6ל גיבס  פכויךסו6
 )מיסך סו6 06 פי' מח(יק 6עו וריקן טוכ:כ)

 16י ספולפוח לכל כלזרו 6ח  פפטיכן ס6יגסמ)י)'
 מ)6 * )סיפך סו6 ב"ו וקרת מ)י)'  מהזיק4לו
 תכפי כו  סיס  כפיליו  וחסוכ מ)6 סו6 06סי'

 סוכי )סמ(יק יכו) 6ין * ממ(יק  היגו וסופפלפז
)כ)
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 * ע"י טורו סיכ6 6ססל סככתי וסייגו טר6)לכ)
 וקנו וסס3 ריקן כעיניו ססו6 מי ס" ממזיקריקן
 יסרק) )כ3 שונס 3סמ(יק יכו) (ס )טוס געיניוגמסכ
 oahSnll ומייס וכרכ' פסע מיני כ) )סם)סספיע

 ימ(יק 6) פי' נגוס כנגקוס יחס)) 6) וזמו * טופכ5
D~hכנכסות hSh נסככע' סיסת פי' כמו כמקוס 
 גסרס' סססוק נגל יסורה סי") D~V1 * כג")נדו)'

 מסתכ3יס תמיר מסיו סי' 36קיס 6ת וירקומססטיס
 מסניחין סיו כנסמטתן הסילו מטסיסן ככ3ורו6יס
 ס" ה)קיס 6ת וירקו ומיינו 3ס' ליס" עומסע5
 רנ3יו ותחת * כי עד 6"ע מרני)ין וסיו o~pihעל

 כמ"מ רנ)יו נקרה ד0עוס'( מספיר )כנתכמעסם
 סוע)יס סיו ומן רנני סרוס וסקרו כסקיססמיס
 מכניסין סיו מנסכנות 6פי' וסיינו סכעו"ס! מססכ)
 סססיר כלנכת גססו רנ)יו ותמת וסייגו סקדוסי6)

 6) )וממכס סער פ5ריכין הדיק" פט 6ךכל')'
 קותן סייגו סעד 5ריכין סטן 5דיקיס וים * O(sffכ)

 ו6) חסו * ס16)ות מעלס סו6 סנסעתןס~יקיס
 הומן כנט סייגו ייו ט3מ )6 יסרה) מכי56י)י

 סי' )6 56י)ות מעלס נסמ' )סן סס"ס5דיקיס
 פסן רק כירו )תומכם )סס ידו )ס)ומ סטייתהריך
 * ותומר סעד כהי זס כn1DDS 3 יכולן סיועימס
 הכיחמן 1S~Dhn סייגו D~pSh וימכו ויסתווייכרו

 * סקרוסס Sh מכינוין סיוושתיית!

 הסרן זקן מזקן ע) יורד סר6ס ע) סטויכנשמי
 ד6ית6 כ') * מרותיו פי ע) שיוררי
 ממתת וסטעס כסכסדרי! IPr גווסיכין 6יןכנמרץ
 * רממגומ כמות כשכ וקעו כהכזריוח סזקןסטנע
 ע) כננס ססקכ"ס ט"ו מדת סקכ"ס כגנית 665ך
 ססרמנגיס נגממת וסוף רמנגיס bSn כזקןסיס

 מסם רחמים כולו ססס סע3יוגיס מעולמותסעליולי'
 סו6 נס ולפסס ס(קן SD וגססכין סרממיסיורדים
 סייכו סעוכ סמן ר") סטוכ כסמן וזסו :רממיס
 0עליוליס )פוגמי רם( סר6ס ע3 סנמוריססרממיס
 יורדין ססרמנניס י"3 סלקן ע) יורו : רסססגקר6יס
oan(דסייכו * הסרן זקן סלקן ונעס' סלקך: ע 
 סקוס 6וסכ ס" ד6סרן רחמיס סו6 סלקןפנס
 ע3 סיורר * ורמם" מסו סו6 ומכסן מלוסורודף
 מדותיו פי ע5 יורדין ס0רממיס ר'5 : מרותיופי
 סו6 סזקן כ"ו ממית נאו סקג"ס כמדת hSnכנ")
 רממיס מ)IPr 6 610 סקג"ס ומוח 6כוייות:מטבע

 *וסכן
 כסוככי מדות 6רכע סבסבי ע) מקסיםשמעתי

 61ינו סמך 63ילו סמנה וחוטכ3כסמד"ר
 מדות מר' מוס )סקרה סיז והיך מדום מר' 63'עוס'

 סו6 סטך ו6יגו נעוס' 16 עוס' ויכו כמולךכסלמה
 מסה"כ כעסי" 16 כס3יכס 16 המי 5ד על מד'עכ"ס
 כעמר, כמסג' דהיתה וגי * עוס' וישיגו מולךכ6יגו

 מן )ססרע 636 כוי 6' כנגהמר וס)6 כוינג6מרות
 ס)6 ו)כ6ור' * )5ריקיס טוכ סכר יימן כו'סרסעיס
 מ"ו * )מיסך ול6 )כרוהיס )סטיכ סי' סכרי6'עיקר
 13 ועי' גסחוט6ין לרסעיס 3סרוע 610 ססכרמי6)6
 כוי 53דיקיס טוכ סכר )יתן 6לה עסיסך לומר)חנ6
 ססי"ת מהמר ע) סירס רסכ' לר6' 6ך : כויולסרוע
 קמרת כ6ומ' סמ)יסס 15 וריסים * מטסו סינרך))מוסע
 ס" סכך וסירסו : Sh~P ע) סיקטרנ לריק )הותוומ"ו
 הומות ככל ותר6' החרת כ6ומ' סמ)יפס סוסעכווכח
 יותר סו6 כיסרה) וסנרוע וסספ3 כסן כיוסה ים06
 "יןגמ כסתומות כססתכ) וגמ65 סנהומות מעוניםטונ

 יתסס הסר כקרן לריק 6ין כן וכמו : יסרה) ע3)מקערנ
 מעס' כרפות 6ך עסיסן לקטרנ ח"ו כח ויס ~hwn ו)6סוכ

 )5ייק* סלסע סכין סספרס רטיית ע"י כ6)ס5ןיקי, מסכר סיקוס פיקר גמ65 סננקטרנ סי יסתםסרסעיס
 נ"כ aD' וחיגו סולך היכו סמסכ וכסו : )5ריקיסעוכ סכי יותן מע"י כדי כו' )ססרע סג"ל כ) מננעץומוכן
 סמקטלנ גיד כח מהין )ס5דיק טוכ' כ6 עי"( נס כי)מדי

 * ים" כמתוגתו ו5דיק כ3ל)קטרנ
 ומתמילס ' 3כ ליסרי וכדקתך )יודעיך "סדךמשרך

 כני ידעתי הע"ס יעקכ ס"ננר מפסוקנסרס
 יודע )ומר )ו ט0י' ועור * כטוות מלות ססו6ידעתי
 סככוך כסה תמת מסיה סכסמ' דסג' נרהס חך כו'6ני
 ומלמדין כנמ' כרפיתה סתורי כ3 )מסכי) יודעת סי66!

 כ6 סעו)ס )"ויר סי65 וכיק כפס סתור' כ163תס
 סמתמ)ס )(0 )סכם טעם )יתן ויט פיו* ע) וסטרומלקך
 סמתח)0 מ") סטרו סנג)"ך והמ"כ k~nlhגגלנגוין
 05 יסה )6 ולמען סככוך כסה תמת ססוכגחסכסמ'
 ))שי' ססכרמי חסו כיווה גכר"ת סי6 ככסוסהנסמל
 )סגסמי כ"ססרי סי' 63 וס 6י)ו)י כי כו)' סתור'כל

th1)a36 ח"וותו )סכר עליו 5סתנכר סמונגרי סנוף 
 ותקוות כמ לסנר יכול הע"י סתור' כ3 )למדווססכרמי
 כ"ססרי סי' hS הות' כלמדין סיו )ה הס ועוג :סנוף
 הותם מלמדין 3כן סתור' 6ת המ"כ ושמוו)קכ3

 * סתור' 1)3מוד )קכ) חוכך כגק3 מהח"כ כדימתחי)ס
 ס" ל6 סנגורך סטירת כלתי כך כסקר ס" 6ס6ך

 עכוד' סוס הריך סי' )6 כי כ3) גכרי6ותותועלת
 מ)6 ככר סי' כי סטטוס כמ ולסכל )עכובופעו)ס
 ג6 כקווס' מתמרס 16ת1 מלמדין סיו כ6סיתורי

 כסקר כן 6ע"פי 6ך : ומסכמו סיו ע3 וסטרוסמ3הך
 סתורם כ) הותו מ)נגדין מסיו כוס כו הכרטססרוסם
 סרוסם 6ת )פורר 1סתהמ15ת1 כמו ככ3 3עכוי מהדס51ריך
 כמו כריהם קורס כו טסי' סנגע)ס 6) )ג6 טסכרסס

טסת
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 פ" ידעתי וזפ 0כנוד: כסה מתמת נמח5כתוסם"
 סייכו המ"כ qh פי' בכי כסס"כ: תחת כסיועוכגר
 עתם נס סי' ידעתי כעוס"ז עגי ליינו כגי ס6תסעתם
 )עורס כוהי קורס מסיתי כמו סר6סמ' tstDO 6)כלתי
 )יודעיך: מסוך ניסוך ו,ס כו' סככור מגס' כיכג")
 ע5מס 6ת ותקנו עכרו מככר סנמוריס ס5דיקיססייגו
 סכ) 6ת מכיגיס מן וכוודויי ככ") כלור' כיויע')סיותס
 טוכ' כר6' ס6ין qh )טוכתיגו סו6 יכר טכ)ויודעים
 כן כעסני : ככר מקותו סעוכ תכ6 מסוף יוועיןכ"כ
 כקמת עככי חסו : חסייס מיד סיסת סי' מסרךמסוך
 )יטועס כוויקי ס5ר' מסוף 6ע"סי (ו 5ר' מן עתי סי'ימעך
 וסכן* ((sff )יסוע' מיד טיילני כ"ס נוסם"תכקסתי
 סי ע3 ולרג' סגו)ד 6ת סרו6' מכס ושיוצקךמשנה

 60ור 6ת 6)קיס וירק מ(")מדרסו
 סגור 6ת נס טססי"ת ססייום ח3 )5די' ינסוכף

 ככר סוס סקור ע"י ~עת יכווין ימיו פסס)5דיקי'
 * גקיכ' )מון מכמ' גקר6 סתור' וסכ' * )סיותמעתיד
 ויסו * זכר כסס מכס גקרnas 6' תור' ס)ומדוס5ייק
 קיימי 6% ס"ת מקמי דקיימי ססס6י ככלי סכילמרו
 סנוור 6ת סרו6' מכס פחסו סתנ6 וגמר : מ"חקמי

יליט מנולד* 6ת nlh~S יכ%' טכס סגור טע"יכנו)
 כמקריס ג"3 כוי יסית מס כרסעיס 6סוי
 ר6ית6 * )תמר רמתס קומתך ז6ת)סרם

 מיתקדם קריך וס6דס * אקכות (כרות ט יטלתמר
 )חקן כסייגו )מעכס מ3מט' )מורינ' ממורינ'ע5מו
tssר") קומתך ז6ת חסו : תקכות (כרות כמצרנות 
 חומס כפסול ר") 3ממר ומתם : שמס קומתך סו6זס

 ונסו * כף מקכות (כרות כן ים תמר מס ככ"))תמר
 מלרינות 3סני נ"נ רנת נתנזרו 6מד כדגור וטמורזכור
 מ0ממסכ' דסייכו 6' כדכור 3סיות 5ריך וכוקכ6יוכרזו
 יכו) סו6 סזס וס5דיק * 6' וכעמס סרכור 6)כ6

 תחת סמ36ו הסו ידו: תחת ו)כוכסס סדיניםמבמתיק
 ימיני 6( רפסי תחת ככוס סו6 כטססמ6) ר"))רפטי
 מיכוק )מירינת כ6 סו6 סוס טס5דיק וסייגותמכקגי
 ממירינס )ע4מ טפריך 6ך * ספ)יון ותעלתוג0יקין
 )תעכונ ומ6סכ' 63סכס מיר6' דסייכו ככ"))מררינ'
 עוכ'* טסת )עורס מספיע סו6 סוס וס5ריקוסממי
 לממס מררינו ע"י ר"3 עולס זו מס וכמממסתסו
 ססטסעות כטיס מע"י מס מדרנת 6ת מתקןסו6
 מברנת סתמקן ר"3 עעמך סו36 36קיך ד' מסחסו
 06 כי ונסו ולסכי ירפס ע"י מתקן סו6 חסמס'
 ו)כ6ור' כלסכי מותגו צחר מס"ת ומכס כף*)יר6'

 סתור' סממת 6ך : תעגונ כ"6 סייך 6יןכססי"ת
 מתעכונו יורד סטי"ת )סמם כס עוסקים ט6גוסקרום'
 * תסכו עיינת Sh ינ6 וכת כסשי' ע5ש4סר

 נקר6 דסתור' כרסעיס תסור סקכ"ס ר"3 מגךחסו
 מס : )6סכס תעכונ ממררינת יורך תמ65רסעיס
 וימס עוכ סי' סליך ר6ס ר") כעמת ומסיסית
 כס"ס מסוק לפרס ונקריס כו' )נריק זיוע*ולר4 כג'נט )תעגונ ננהסכ'ותקך סי 6ת תעמס 6תס סני ר") גתעכוניס6סכ0

 סתו רעים 6כ3ו כו' דלי עם יערי6כ3תי
 )רכם כמסקס סקדוטס סתורי דסכס * דודיםוסכרו
 כתור, עוסק וכטס5ריק וכו' מדכט ומתוקים טכ6מרכמו
 )סקכ"ס ו6כי3ס תעגונ וסו סנדו) סמו )יימך כדי)סמס
 ס) הכילתו ר") סו6 הוכנס 6ט קיקיך ס' כיונסו

 נ*כ חסו 6ם סנקר6 סתורם וסיט 6ט סו6סקכ"ס
 )עסוק )6טי )ממי טסו6 דקרכן )6טי )מגני קרכגי6ת

 ניער מ15י סו6 מקומו סרכם וסכס : 6ט סיקרהכתורס
 סיער מע5י )6 הנ5 מלמכס כ"6 מוכלת סל6סוהין
 כמסמיק דסייגו דפסי עס יערי הכנתי סקכ"סוקומר
 ומעגוני הכיסתי 6(י רכס סכקר6 )סמי כתור'עוסק
 ולעומת * סתור' סו6 דכסי עס ס5ריק סו6ממיער

 חסו ' מרעעך קרוסס סססעת )ס5ריק נ"כ ים(ס
 ריב נקרה יס5דיק רעיס 6כ)ו וזמו * ותעכונוהכילתו
 6מי )מען )זס ורם( מכעך וס5דיק נוזר ססו36סקכ"ס
 סגקר6יס ס5ריקיס )מען ר") כך סקוס ג6 6דכרסורעי
 יסרה) כ33ומ ע) סו6 כך סקוס ל6 6דכרס ורעי6מי

 p~nh ח"כ ע" סלכר6ו מסוס ונס ימיר כ3ןסגקרההס
 סטסעס נ"כ ים נתור' מעוסק ס5דיק וע"י : כאךחסו

 ס% ולסו וווי' כקר6יס ומס סע)יוכיס)סעו)מות
 ירעו 6( ססוק נ"כ ינוקר 1ס וע"ס : וודיסוסכרו
 סו6 כ"ס סוהס מס דסכס ס' )סכי סיער ע5יכ)

 סעוס'כ כעוס"ז ס)6 6)6 סעו)מוח )כ)סמנסינ
 ממעת עוס'כ נקר6יס סע)יוכיס עוקמותוסיעו
 כ"ס סוי"0 וטס OSIDS עעו)ס וכ6 סוגךסס5ייק
 6גי גכתכ כם6כי )6 כעוס"( 6כ) ככתיכתוגקר6
 כייחד גריך וס5דיק כ6דגי ולקרט כ"ס ככתכגקר6
 מסכי דסייגו 6"1 חסו : ס)3ו סקדוסיס ממותססגי
 ע5י כ3 ירגנו * צותיות מי 6"1 מנין סןטסות
 כסמיימר סיער ע5י סלקתן ס5דיק רסיסוסיער
 לסכי ומדוס רכס ומכיך מכניס ככ"ל סתותסרי
 6ק ר"מ ורוע 6ור חסו ' סע)יוניס כעו3שמס'

 ססכי מיימד ס5דיק סתור' טסיך 6ור ע"יוסייגו
 כעולמות וממסיע מריע סו6 וע"ז כג")סתות

 ליטרי ממסיע נ"כ סו6 )תת6 ומעיקךסעפוגיס
 : סממ'3כ

 עוד )סרם כס5סרף 6מרנדרך י84כמר4שך
 5ול ס' כחס רסנ'ססוקיס

 גכר6 ועוס"( כיו"ר נכר6 ועוס"כפוקסס
יפטם 6מתס )סס ים כי כעוסת מרקס וסבוכותמס'
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 448 אלימיך שושנהליקופימעם$*8
 יוסף ה*ס סססעתס יניקת סוט ומבס סדיגיסכמקוס
 מסי סי6 סספעחס דמיינו (רע )כס ס"6)מ5ריס
 סי6 מסיכיי סי6 סססעתס יגיקת סקדוטיסויסר36
 סטפע' ממעורר סמכם 610 ס5ריק ע"י כ6 וגסמכמס
 יודוך 6)6 ידיך תקרץ Sh יריך 6ת מותח כ"סכיו"ד
 ונצסכיע יעורס )סספיע סיו"ך 6ת סותח סס5ייקכסייגו
 כמכמתו מכס יתרץ) Sh 0גני6 טומר וגסו ר15ן מי)ג)
 סס5דיק דסייגו קותי וידוע סטכ) כו' נסת 06 כיכו'
 ידוע 06 כי מכנותו ע"י (6ת כSDIDn 3 ית0))6)
 סב") דקרך סיס6 נ"כ ו(0ו יוד 6ות לסייגוקותי
 דתיכת נ"ר כגלע וסמן 1("ם סמך יודעי כךרכעמו
 דסי6 03"6 מספיע סיוד לסייכו רסיס נוננ) סו6נאד
 סטפעס וסיף וסגין תסו מריוס )ס וזית ונסנק'
 סחי כין סיוד ככוץ ו6מגס * וסכן ניד שרעסי6

 מסיוד סססעס ח"ו סנסמס ניר געסס נ"ר6ותיוח
 6ך כו' ניד 6ת יסרר) כגי ירכזו )6 כן ס)חסו
 סדיגין 6ת וממתיק מסיור )0"6 סססע מעורימזריק
 6ול וימי 6ור ימי 36סיס ויבמי מפסוק סי'חסו
 ושכגיס דסיינו מררנות סגי כח )1 ים טס5דיקוסייגו
 )ממתיק יסי דסיינו טלו סבור ע"י סיוןי"ן כיןסס"6
 לקנזס נדו)ס ולסו יטרף) ע) ניו)יס כרממיס6ותס
 גמתקין סריגין דסיילו לקמם גותיות מתי כיןטלתגס
 6ת ו)סכגיע )סססי) גם )ו יט ונס 6ותיות טלכק

 ננקוס כ) 6ור ויריי וגסו טלו סקור ע"יסרסעיס
 כו' (רוע 6ור ו(סו 5רס )גון 6)6 היגו ויסיטנ6ננר
 וסקור ודרדר קת ונס חנוהס )ס5מימ ס(ריע' ורךכי
 ו)ר"כגיע )מטפי) (ריעס כמו נ"ט סו6 סטייקק)

 * טממס )כ וליסרי סרטעיס6ת
 ננסי ומפרם )6כ כת מ5י6ת כ"מבגמרא

 ותוסם' מזוגי מסוס וסרק"י טיכסמטוס
 * טמין ומוכס )מכוו) יננסרגס ס)6 6יכס מסוססי'

 כעכויס חסיו Sh כמנוגס hnth1 )פרוסס ס"וגל6ס
 כו'* 6)ה סרס )קכ) חגת ע) סרב 6תסנוסננטיס

 hiD ע"מ טיטמט מרעת ע) עכס 6יך* )דקדקוים
 ג) סגר מקסמ סקנ"ס ס6י( יןוע ס)6 סרס)קכ)
 סככל דעתו ע) יעכס מהרס )תרן טים 6)6גרי'
 יקרמוגי מי סכתוכ ס6מר ע"ד סכלו כ)קיכ)
 סיום עד מעיו הומו (ן ססקכ"ס דסיינוו6ם)ס
 ס' )ולי גירו יע(ככו )6 0' סכתוכ סומר ע"דונס
 6)6 סמסלס פ" ו(ס כן מנוכס ס" סכר )1)יתן רולי ס" סקכ"ס oh דחף ועהו ע3 ךע)סכפזרו
 )קכ) D~D ט)6 סרכ 6ת סננטמטין כעכדיסמוו
 6דס מתיימר כנמ' ו6ית6 מקטיו נווכן וססי'פרס
 כננןיט ר6ית6 עפ"י 3פלם וים 6מו ועם כתועם
 6מי טקר6ו ער (1 )6 כתי טקר6ו עד מחיכתו ז()6
 גסימגין oh~wn עכר" 6מ0 עליו יתירס סי'תהי

 עכר כסס סלקר6 לדיק קותו ע) עריו יתירסור")
 לקרם קילו עדיין 6כ) ס' 6ת סעוכד רסייגועכרי
 סנק' פיק טותו עגיו יתר כב") סקנ"ס ם) כתוכטס
 כסימכין סיו65 עכרי' 6מס כסס ונקרץ כתוכסס
 ס6מר ע"ר מקעורת כסימני )עוקמו טיו65דסייגו
 1DDW ס)6 יטרף) כמורי 6)ו לימ גתנו סדוד6יס0כתוכ
 ים ועש פופ נרים לעולמו טי651 וסייגו חט6כעס
 מעמלת סי' ססקעורת ד6ית6 ע"ד כשיעליס יו65)סרם
 כסימני h51% סוס ס5ייק כך )עולס מסע לומןדסייכו
 6רס מתיימר פי' ו(סו )עולס )סטסיעסקעורת
 עס מתיימי סו6 וכ"מ סקכ"ס עניון 6דסדליינו
 %6 כסס סנק' ס5ריק עס 6ו כ% סלק' סוסלדיק
 וסנצ5י6ות סעונרת כ) דסיינו נתו מ5י6ת ס"ו(סו
 ועומס עוכב כתו סכקר6 ס(0 סס5דיק סויותט)

 ננסס 6ות! hs51D1 כם"6 טסיו סמלות כ3ומתקן
 ו)6 )6כ סכ) עוכר סו6 * מ5י6ס כסס לק'וסוף
 ורק איכס מסוס כנמרץ ומסרס סרס 5קכ5כסכי)
 רו5ס ס" סקכ"ס qb 06 סוך כטכ)ו מסערססו6
 טיכס מסוס וסייגו ככ") כו מגניוס סי' סכר )ו1תן
 phnsn ו6ת )ו כ6 מסיכן וסרם"י כסכר ממקסעסוק
 )עומס מפסיע ססו6 כוס )ו ודי סכרו קיכ)מככר דממי ע) סע)ס יסייטו מעכי מסוס וסי'נסבר
 WSDD 16חז (ן טסקכ"ס ונס כממניס יו65 כג")מזוכי
 6_ סדי רעתו ע) ע5ס ספת סי' ו%ס' פיוסער
 ע"ד דסיינו סחין ומוכס )מלוו) טותו נוסר מ)6כוס
 מסר )6 וסייגו כידו יע(נלו )6 ו' סכחונם6מר

 * מנוו) סכקר6 )י5ס"רקותו

 ים דסנס סכמתי. י6 ירייתי תוויי ככפינפשי
 ורו6יס עחכתס ע) )סתמרפ )כ סגותכיןג"6

 עיקר מס וכוס גשמת 3'ס hnllo עינדיס 6י(6יך
 סככר 6ומריס ))מור ע5מס יוםכי' כטסםתיקולס
 יהרס כמ נתנכל ותיכף סכ) כוס )ססגתכסר
 כלימוד כמוסס ph טתוסכיס שכמעי עדכקרכם
 נוי) ככירור ירעו ס)ימוד סקודס 6עפ"יוכמע"פ
 מס )מרו טכנר כיון מתוקליס סס וכעתעיוותס
 * ע5נצותס ע5 עווכותס ותסי עוד )סס)עסות
S)bגכ סחיט(סו6 סג obl) הפ"  סס)ותו ממץ 
 יותר )כ לותן h1D' ולרכס וסנטוס  מתירסלפה
 ע) עכרתי 6יך כחכו כלמרו טכיוו מעכירות)סוכ
 מסי י165 כ6)1 כו' ולוסת מונס o~pinnדכריס
 קפי יותר סו6 ס)ומד מס וכ) מייס6)קיס

 כעיט
 ע"ס סמל דוד טומר הס * וגס) ולכוסע5ננו
 נצרונמין סס תטונס מסרסורי כי ככסילפסי
 ו(ס ~Sb D'D )כפכו גט6 סג6מר ועכיןככסיס
 כסרסורי סוגך 6גי תמיד ככפי נפטי ס6מרסו6
אסע מ" טכחתי )6 ותולתך תמיד גניי ומטף%תמוכ'
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 לילי 6עפ"כ תורתך )קמור עלמי יוטס סמנימעסיי
 כתסוכ' מחר ולגי )סגיך מכעסתי 6טר כ) 6תסוכם
 * 6מן כקמת כזך כדרכיו 6סר ד' יורנו כן ס3ס כ3כעסיסם

 6סר מסמתיו קימי נסמז עכיי ירינשתנאתי
 גר6' תקמשו (לועי qh ינמו תכוןידי

 מ65תי ומסכי מ65תי מ6י btb' כנמ' דסג')סלט
 מזק ע"י כורד ס"ס סנונך סדור כך סו6 וספ"נסווס
 )ס"ס סי' )6 וכוונתו שותיו וטרי פט ע"ימסך
 כף כהרן 6ין והדס כהמרס )מ5וס עימס כסגוומס
 610 ססכי' מססיטר6 סי' מטס סיו65 קדוט'ודכר
 סי6 ווו * מסיסס כו3עס סמו5י6ין מ5י6'כמו

~ch
 מ5י6' כנמ' ס6מרו 610 חס מ5י6ס נקרה

 6' וכר 6)1 וס3ס0 סדעת כ1סמ (Ph וגמטומסים
 כמט וע"י מ5י6' ע"י ההיסס ע"י גיר למטיבסם

 ממקק סי65 ע"י ס" ססנו5י6ס 6מר נ"כ וססכגי
 כמטם סננ)ך רוד כסננוסמ ולמ"כ סכחס סססס"6
 סכי רמ' 1)6 קרני רמס מסננן כקרן נדו3'כקווס'
 ולמ"כ סכמם ע"י מתמיי סיכל כלמת (ס ס"עמ'
 טוכ )תת גר' : נדוSDD31 '3' כקדוס' כ"כ)מסחו
 כור6יגו ממסכת טקימס )סי סי' כוס סכווכ' כיטעם
 מ5דיק יוגו מסים ס" ו6ס נקות )סיות ויתע3'ית"ס
 עטינו )ם)וט סטוים כיד כמ ס" )6 עוור6%(

 06 ס" סכור6 ורזון וממסכת מ6ר5גו)ג)ומיפ
 ידוע" וטעם" מחסכותיכם ממסכותי )6 כיגנחנות
 ע"י bpin זן מטים סיורר כסיכ' סדכר נ)נ3)כך
opinטיוחך ססיטר6 )כער ר5ס דוד כסכ6 ולמ"כ 
 מסימ )סיות יכ% רסי' סעופם ען )כערס כדימטס
 כירו (tnwpn 6% נצות עי ים" ט63 וסקייססלמת
 : מסס טנורר )פי ע)יסס כמ )ו ס" hSnיוממת
 כון לכרס כו' ססנריס ע) מעיט וירד ג6גנרכלסר
 ע"ס כו' ויטע ס6וננומ 6ת ומסז' ג6 מדודוכפרס"י

 מרוס 61( 6מ! כימינו כמסר' לדקלו מסיח סיכלפד
 קיום )גו וים" כצרו סטרית )לו סיס" וכדי :קרננו
 נמסמ )כך סתו סו6כיס כין וסגמסר סמרכנפת
 סכי רמס ו)6 קרני רמס נןו3' ונקדוס' מסמןכקרן
 כלמרס קיוס )לו סיס" סוס כבזות עזינו מיניןכדי
 יטרק) עכור וסוכ) זונני h~nh יחיי המטיפ(")
 6( כמסר' סודו קרן %כסי5ממ סיסכ סרטוןעיט
 מ65תי סי6 תו * ו)נ5מ )סד ולמק חזק וקיים ג5כיסי'
 סכמטמ ססעטימי מטחנתו קמטי וכסנף מ5י6' גקר6,ס פכור כנ") נמס ע"י כגק מ5י6' ע"י פי' ענדידוד
 וכר דנריס נ' נקנות זס ס" ולמס נד%' נקדוס'ס"

 גקר6 ססעוס"( עמו תכון ידי 6סר סססוק מתרז *וסיפוכו
 )גו סיס" כרי וסירוסו כו' 6ון יסו' ירי qb כדכתיכיד

 מנוסם" כנסמיו' ט6כמגו כנחומינו עכטיו כהר5יותקיוס
 ת6ם5י יא כמסר' מסימ hs~nnS ת6מ5גו ~רועי6ף

 * 3ער וקייס prn סתסי'(רועי
 1,נ"וף Da" -, 11 ר עט אנתנע
 ד5ריך סו6 מעגין 6ך : גוכם )טון סו6 חלקיך-כמסוק
 עקץ סעומד סי5ס"ר ע) מקור מצור )סמכי)ס6יס
 מקין יס" מדרים כמירי נסלע 6ס נס)פתותו
 כסייגו ססס עוכר ססו6 כע5מו ידע 06 6עס"כ6יס
 וכוותי ונ"מ 5דק' וכמ5ות כחימי עוסק ססו6מידע
 תדפיס כחררי סו6 6ס נס סג" לירי )כ6 יכו)עי"(
 סגת סרסרי עיניו ירצו עלמו ע) יסתכ)וכלסר
 כ3) )כו ע3 יעלס ט63 ס6רס צריך רק *6מיתיס
 נסתרים סס כ6)1 רק ססוכיס מעסיו ממסכת)חסוכ
 והירכס כ)3 סבוכים ממעסיו כ33 יורע והיכוממנו
 : 3כת סלע ונסו * מעסיו כ) כעיניו יושו63

 טנס רש רכר סס טסו6 נסתר הסק נ"כ סו6שכת
 מלין נסלע טנס ר") 50גע כתוך סלע י0"כסלע
 כ3 מעסיו כ) ומס5מו ממכו סלע עור יס"6רס
 ו96כת חסו * ריר 6י(ס עוס' ססו6 מסס יזעט63
 סכהוכ כמו רעיך נקרה כ"ס רססי"ת כמוךקרעיך
 תעווכ 6) 6כיך וריסרעיך

~Dh1 
 כף ולסכת סכתוכ

 6ם )6סוכ ט3ימ' 6סכ' צירי 3כ6 סתוכ) ססיכ'ר")
 כצופן כ*6 לפטר חחי יעיך סגקר6 כ"ססמקוס
 מפחמך תרע ט)6 סומיק ככ"ף ר"3 כגווךסתם"
 6)6 טללך 6)6 גמטכ וכמס סעורי סו6 סהתסכ))

 לנגורם גח3 וסורס עיקר וס כי וסכןכדמיון
 * כ"ססכורה

 36קט יר6 נסיות ס6רס 5רזמתמיין em שאיריס ח3 ס, 6ג4 מ6)ק.ףןיףשאף2
 כירכר תמיד )סיות הריך סכו ID1h pSn1 "pShכ6י~ס
 סככהך כסי סכך 6)קומ ח3ק דסייגו הצקיך נהמר%כן
 )כ6 תוכח מפסק כחי כירכתך חת~ד כנסר161

 * סעו)ותי ע"י מ5י6ותי )סטינ ד לגיטתדע
 סיום כו3כס מייס o)~pSh כדיסדכקיסר4שרעבש

 6מר דסגס וי") מרוקרק 4כו סיוסמ)מ
 6)סחג6

 חכמיי
 מנס * מומך יום עד כע5מך

 כדרך סוס סיוס ע5עו 6ת ססגסינ 6דסטרו6ס
 ע5ש ו)וכק )קמר מקוד מצוד כמעטיו ודקדקסיטר

 6יס ססו6 ע5ש יצמק 6) 6עס"כ יתערסכסכורך
 סרר %ממרתו : כו עומס ססו6 סוס סוס רקיסר
 כו )רפק ימאס ווממוש )מפס ממוס )סתמי)צריך
 ר*3 כו)כס כו' סוכקיס ו6תס וגסו "4 ויתעסקית'
 עגמו )רכק )ו ס6ססר יסרך) )כ) מסוס דכרסוס

 ספמס 6פי' עכר Dh" ד6ית6 כמו יתערסכסכורך
 ממר כיוס כטום 3סיותו )עזו )ס6מין 6ין 6ך *כף
 וכיס כג") כו עומר ססו6 סיוס ר"3 סיוס כחתיכ*6

 %זמחר
~eNs 

 * וק*3 תפוס
ששיי
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 448 אלימלך מנשנהליקהשיעשש

 מכס ס3כ ?א כ4 * ת1ו 4נף סישויתי
 מפיסוק סמא סי5סשע סיפוליעיו

 שסיערה י5ס'ל טסו6 3טמ136 כטע %כ למסיסהש"
 ע'1 3לממיס מלס"ד ער(סך וסחבק המליסי6)קיס
 סוי% מס" ס" חסו כעשכ 6נק יעכס רע1מ63ך
 מסכתי סי5סשר ססו6 הינדי ססו6 מי כקמר )כנויס'

 ס-' חיתי%%
 . כטיס עש 6ת יכרך ס' עק העש עךןדף

 וכמעטיכן כממסכתיכו מבסותינו כנסגם
 )ימד עו)מומ קיטור סחן חס מ3כום מדת)סע)ומ
 נפססעיס סעגשת כ) dh * גקעע וסכיכת"קכ*ס
 תם )מנכו עת יא כד64 עה כקרוית מהכהןוסרוח
 מעסיו ע"י כעוקמות לסססיע ס5דיק כידסכ)

 עח תכו כמשם * ס4 וסדכישמ וסימייססטוניס
 עח ס' מפסוק ס" תס *לטכסיס

~DS 
 יתן

 מקות מות סמימדיס ס!6ת כמדרינסהסיסר6)
 כטווס ענן 6ת יכרך ס' 05 גרועי) עתסנק'
 SD וקף סוס שרט סעודית כ3 ספעסאסקס

 * 6משיסר36

 ר6ית6 עיד תסכך מטרים מק יחידנזכירזו
 ממלקו )1 סיכלו מתפ)) סס"כנמי

 כמלוס 4 סרקו 6משכ 13 אתנו 3עוס'כסנמונק
 )6דס ס6ק hSnn סטיכ סקסת פשס רב3ש סקסט) וסי רניס תרגע ס3 כם6 )סס יט ס5הקיסס3כ)

 כי 4 סנמונק סעוס'כ ממלקו 4 סיפגו)סתפ%
 מחם)3 כארס !ס ג) 6כ3 * מפס 4 ינרעוסמ6
SD1nSD (כקט יכה ומריס ע) כסמתס)3 6כ( 

 יונלעו )6 טילי גי עוס*כ ט) ממסקס o~sטיתגו
 יודעין ויגס סס כי )כך כווגתס 6ין כי וסכסכי)
 ש"ס נשכ כווניי סו6 עכורס סממפ)) וס5ריקכרכר
  תכיר"  סללו  דודיך מגיר' חסו טוכ לכ )סס)סססיע
 מערכים  ~oyn לוחן  פלשו  לסרךסמפסןופתפל4ס
 נפק עליתוסיעימיס

~DS1DD 
owin~ כעוס"! עלנו מע% תססיפ עוסשכ וסוףייק סגרשיס * 

 6מר לוס מקיטס סעוס"כ ממקק ענרפ מלמראס
 לותך 6וסכש טסם 6סנתס ס63 פ" לסטךמסריס
 עכורס 6סר )פכיך טוכיס ומעטים מלותועוסין
 מיסור סו6 וס ס)סס סעוסשכ סמוק !ס )ססמניע

 יורעיס טיכס סעו)' כי ורם" D3pD כ64סנתס
  3סססיע רק היגו כווגסן נשכ וסלויק  opinn  סי6סי

 )6 !6ת כטכס ונמ65 חיתי מסי חיתי)עורס
 סע4ון ככועס )%ל הכגו וססס ((SW מ3קסיונרע

Dab* 
 כטססיו6יס ושכאח כי ספ" יא) כוספיו ייט66ממקושרן

 נו שכרש סם ניס סנדר6 לפלודם  ספחהיל6רם
 ו6עפ'כ נמס נדפיס יסוריס 4 ויט ע4וופתסופפ"

  סלולן 6ת וסולר כ%  וס ע) עטממ 6עוסו6
  פעם ככל  פולס מה, INhD1 עי סת6מלחםניתר
%16  ומעליסים כוהו  להתקים  סם  לפלך ייפרסלפפל'
לריק כססכן  ו6טשכ יתשס כענווהו יתירס)מע03
 ומפסיע כתסוס שמתירס on~h גוטי סו6 6!נמור
 נקי מסמיק נפכן עסר)6 וספ" לרכס כ3ע)יסס
 גום6 סו6 פקומות ככעס גנר כ6רג1 ג6טל6רק
 פט6 סו6 %% מכסוין טסץ יומס רש) כוס6יו6ת

 * וקש)6ותס
 טוכtmb 6 כhn~h 3 יסר כףיי6יייייא*שיך

6ת
~1)DIh 

  ספח 3סס יט סיר6יס 6כ3
 גילמת סיר6 מדרן מ 6מר הו6 נסוקכם %סוט

 ולפ% מס"ת לפפדס ספי פעלר  ססו6מסוכר
 ססהי נפלסי  סוכר 6יכל

 לסליהם ט ובפס פסן
 תו : כ% ירקי נו ס6ן  סוכר כפלאה  hlon  כיןט
 סס 15תי כסרו6יס פ" ויסתמו יר15ר ירמזסי6

 5סק יקומי כרכרך כי לותי פקג6יס וטין גיטממיס
 6ר ספתססר ורער' גחיך 6כי תמיר כי ורעד'מע

 מהרף כי ph aebpn ו6ס מ44 נעכהוךסמק%
 * ע4שמיס

 5טס עס סמסטר סמץק טירן וסףי סס" 4פר ש ש לו אש 6יס ישרךלםבירן
 טיפע% סנפעעת פעמות ס5ערכות 6קס כדכר6דס
 )S1nDS %15 סטייק ט) כווג% 6!י דגולו עשי4

 OD התקן )מטחת כוול% ונס : )ו אריך מס6דס
 סו6 ו53יק חטו * דכורו ע"י סע)יוכיסכעו)מומ
 סר פוען מדיר ססו6 סטור נטותו וסיגונס י~ אק 6יט PSD יקמר כסככי ממלויןס5ריק
 כל 4 סיפעול פשו  ספרכר )6ט רסייגוכותת
 וכפע) נוקר מהממס 6יט סגקר6 )ססי"מ ונס :5ורכו
 ק סטייק מתנסנ וכקטר * סדנור 6ותס ע"יסכ3
 ימשל ין חסו * סעו)ס )כ3 יממיס פוע)סו6

 שיך סרמ%ס מות סו6 ד לש) עסיסככתוכ
 6קס משו )כתוכ סרו5יס עמיס כחיכת 36כרממיו
 מכספך סכתיפ 36 מוס'ר מקיר 6ד יטר6) ע3נ!ירס

 * נפוייסהמסוס
 עפרו כנגף * כף 3נה נחית יפחיתלעושה

 מ6ק מ)כאסככ)
 כפי

 סלו  ט6ל
 הם כיטר36 6כ) כמוך ד6ין סו6 מ3כותס ככ)מיג6
 אפסו פהש פס" ססנשס  פפלילר 6ין )" 6מרומגו
 6מר וחיסו מער מוריו סקנ"ס 5ופית סל כלססם"
 סטישת נמו (esD' נ"כ עוס' ס5ריק למ65 * כו' ס'מי
וטי סאטס  שסלמס סכפ63ות כין 610 ססספרט 636ננס
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 קב 48* ואלימלך שהשנה לילידי %עם**8
 וכר %ס )4טה2 יכ1 6הצ סס5ףק סי פלאש%ק
 כ"ס וסכורת ISDnDD 146 כ"ס שכולל ע"יכ'6
 טיפ) ס5דיק וגמ65 דיניו ומקיים תם)תוטומע
 כ"ס סכורך כמסדי סכ) סו6 זס דור trb)סער
 וכ% (ss גכר6 לטוס 6"5 גילמו ניס ספיית6כ)
 )עומס סו6 תו 6מר ס?וע כ63 3כד סכ)וגוסס
 ר") 3עו3ס כי * כבכוו מעוסי )כין נוכלתגפ)6ות
 . ס5ריקיס דסייגו סעודם 56) גפ53צת סיסמס
 ועיכס מפ)תס מטומע מסדו סכ) 01 ס"חסיו

 *ר5וגס
 דלגתי )מוני מוקיון ס6ק מ63סס'לקוששך

 עוכיס מסייס נות) )ומר תיקנוככס"נ
 כי )ס' סווו ע"ר וסנף ראוי ס6ק 4ר 6ףסיעו
 )עולס סנון 6עו ונין סנון כין מסדו )1צו)ס כיסוכ
 וינעץ מבטון כו' חסדים נומ) 6ומריס ולגוחסרו
 כי ס6)ס )חסדיס וביכין 6גו ס6ק דסייכווכרסס
 כפורת )וקחיס ולגו מלתגו סכ) מקנ) נ"מססי"ת
 סו6 ע"1 סכ) קונס וסייכו )סמקו 5ריכין וקיןסדין
 כ*6 נמסד כגר עוטם ס6יגו כקומר מאדיסנומ)

 ים 6כ3 שרוע כמוכין 5ריקיס הקמרו וע"רכמלס"ד
 )מס כקמת וקומר )קטלג מ"פ עדיין )סעקסרניט

 חוכר 6ומריס 6ג1 ע"( סכ) ג61מגו עקנ)ססי"ת
 מכוסים ומסריס מנוסס מסייס ים ד0גס לותמסדי

 ושזרע לכות מסדי גקר6יס סם סמכוסיסוסממו"
 ph סמכוסיס סמקדס SDI מכוסס 610 ס6כ%)
 וסם ממס יסע סמקטינ 6ין כי ע)יסס קערינטוס

 וסוכ לכות מסיי חוכר 6ומריס ו6ס * ממנומכוסין
 0' חסדך חסו * ס4סס 3קערנ רמות )נוקעינ6ין

 סקלן מיס סווג טסך vDnkln %מת ס6רלמ)06
 סתססיע דסייכו )ננרגי מוקיך 6)יך SSDnD 6גי6כ)
 PDDD כלי חמי ףסי' סמכוסיס סמסרי'עלינו
 * המריס )סרסר ראות )מסען יסי' ס)6 וכג")כמזק
 ל5ויק סו6 רסממס כף סרקי מפי5י ויצמחוירשךנך

 וכינו) )יין סכhpn 6 מ6י(סכסגי5ו)
 יעמס כהטל סו6 וריכס * מ6ד יסננת 6דממכס
 !6ת ועוסס וסת" כ6כי)' ממותר נכו 6קסס5ייק
 טסו6 רינס נקרץ (ס סנ(ווט' 6) וגנכגיסוהמיס
 כי ריכחו ע"י אחרש wb' סמסממ מ%ממ')מעל'
 DPh כטמע)ין נדע מעגונ )סס יט סעו)מו'כ)
 הסו * סע4ון )עו3ס מתמתק שנעורס 0ספ)וכר
 ססומריס כע6 )קותן רם( ודקי אפיני כו'ירמו
 טיס" כקומר ס' 5רקח ומפסים מלניריעומס
 סר51יס ס' ינד) תמי ס6ומריס 5צ)ץ פה ס'ינד) חמיי ויקמרו * מממס כמשרינת וסס )סטייתכדיק
 ודכיקות גימודיס סק3'ס ס) ט% טיחנר3תמיד

 ככ"י ריגם כעולינת סס מ"גוכעניות
: 

 6ומריס וסלעתי גו' מעמךמא) 6)ס7 ס' מס סשק ע"י יר יייי ישפרשו
 סלל מס' סו6 זס מט ומחכו )סק הבכיית רשומס
 חע רנ% טוס )ומר רם מס כמדרעת סרס"מעמך
 מפסוק טס נכ) נרכוס מ6ס )כרך o~h הייכמדרסו
 6) כך סו6 ספ" מ% 6)6 מס מקף 6)סף)
 עניוות כמקרינת סתכ6 טפסרי מנבתי מסתקרי
 לכרך סמוכן %ומן דסייגו מ6ס hSb מסמסקרך
 תרניי 61( (רם מחאג' טוס כ3י יום ככ3 כרכותמ6ס

 מספיגו דע4 )כס נבות מ3ך ס' חסו : מסנמדרינת
 מגך גקר6 כ"ס סס"ח 6(י עוסיס מבגחכוססוכיס
 סטוכיס מעסיכו ע"י מנך טיתקר6 בסטר 6יך6ך

 נכס כ) כף ס' ותועבות כעולס נקות סיסמקמר
 כ"ס מס"ת עטם 3(ס 6ך כו' וסוך 6כי וקין)ג

 )בו סכתן דסייכו ע5מן )סרכים לכוס סכתןכחכמתו
 יכ6 סנ6ות 6ת לכסות לכוס סתסי' 0קרוס'סמור'
Shיס4י ססס"ת ר") מ3ך ס' וסו * עגיוות מדת 

 סנוורן 6ת 3ס)כיס וכוט עס0 לכס נקות מלגז6
 כקמת ד' ר4עוכד ס5דיק ס6דס ומגס כנ"יויכמתו

 ומטפט 5דק כמס"ס עליו )סכון כ"ס 3ססי"מ כס6106
 מתנסנ ס6דס וממסע ס5רק ע"י דסייגו כקאךמכון
 מעט" ע"י סטייק וגמ65 כ"ס )מס"ת סכסך מכיןכו

 עליו טיסכון ככן סכסך ער מתנד) סו6סטוכיס
 סיתבי) )סג6כצ כווכחי nhr rb וככ) כ"סססהת
 סי5 חו וכ"ט כ"ס סטיית ס) סמו סיחנו) 6)6סו6

 עיכס כי פ" (יפי-' כקומם 4)ךלסורבגמי * וכף ס' ינדב תגרדויקמלו
 ספקית נעולם סורסו )תקן ס6דסכריבת

 עטס 36קיס 53)ס כי כדכתיכ סע3ימ' סקומסולתקן
 קותו פסס וכדמותם ע)יונ' כקומס ס" 60דס6ת
 ס6ר וכ) ס' רנני ס' סיגי סי יי סגקר6 עמסטיס
 ותחקר דמיק טוס ע)ימיס nWSID3 סס שין ו6ףלכייס
 רכל כלל נממסנ' )5ייר 16 סס אמות ומלי)' ומלילםכל3
 סתמתון ססעולס 6ל6 כו' רמות ול6 נוף לו וקין ססזס
 )מטנ סעיכיס OIDO כעולס נטורסו מ6ח! דמות 13ים

 גקר6יס ו0ס ס' עיני סגקר6יס סעעמות מקותןימקיס
 כעולס טיס פעו)תס ע) כ"6 מ4)ס ומוחס ע) )6עיגיס
 ע) תמיר סמסניח פקיח6 עיגל סגקר6יס רממיססעודן
 ט6ר ער*1 וכן עינים נקר6יס 06 ו5לכס מעולסרחמי

 עיקר וסברס * כומותס ול6 כקרך" כסעו)חסס6כליס
 כסברס ער"( דמיינו קומם מסיעור )תקן סי'כלי6ותו
 ס' יד סגקר6 סעו)ס כיתקן 6! כיוו מבוס 6קסעוטכ'
 ס6יכריס ט6ר וכן רנ) סגקר6 עו)ס כיתקן כרנ)וכן

 )6כר ססיז ספעס ניתקן 16 עקמו פמקרס 6כרכפחס
 נע5מו וגנ(ס סס3 סיס" סו6 סתיקק ועיקר 6כ) *ססו6
 כקמת ס' סעונדיס ס5ייקיס מדרינת סי6 ח6תכקמת

ננכס
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 ש44 אלימלך שושנהליקושי נועם4ש
 כגנדלינ' טכ6 ע"ס רכינו ננסס מעלת סי' תו)ככס
 מסירוס סו6 וז0 " כ)) סקומס עריין חיקן 0)6כעיננו טסכי! ס6מיתי עגוותכוחו נון) כם3יל סכ) כ"כנדו)'
 כעוננו )סכור ם6סור סי' (קופס כקוגנס )ילך.לסור
 tloS תנייך hih נגר !קופ' וסיף סקומ' תיקןסכור

 : )ו פוכ ו6( למק סייף עייל סייף וגססטסל

 י6ית6 עת נכ) מקס עומס מטסםטומריכקשרי
 וגמ65 5דקת6 ותעכית6 6נר6ננמ'

 ננמ' bn'h ס6 וקבס : סתעגית מן יותר סו6ס5דק'
 נמננוגו* 1(0 כנוסו ט!ס ס5וק' מן יותר תעניתניוחס
 56) סגתנננ' מי ממט) ע"ד ססירום סו6 רכךכרס
 56לו סיתחייכ גני )כל ורור' סוער )סיות סננוט)סר
 כפסו ע) מכקם סעוגם סננחויכ סברס וכבסר :עונם
 נס 16 ספור כתכ )ו כותן ומסר )ו )ממו)מסטר
 דין )פסות סריך ט6יגו ננוס סנ6ס )ו יםסטוטר
 DD לדקי עמ' כ6פ כמסכ מסר זס וגמ65 :כ6דס
 נססך עת' וין )עסות ממוג, ס" טמתחי)'סטועל
 ס(6ת ס5דק' סיעמס )ססר זס נרם ומיושממיס
 סוכר כן : )פגיו ולככע סמחיל' מזיכו טנקטס6דס
 סחוטה ס6דסס('

 כסכותי
 כ"ס )0כור6 )סוכ )כ

 כ6)ו וסוס ויכו נזר לו קורעין מעביו ע)ומתער
 לעכסו טל6 לסמקפרנ רסוס כתכ כתן כ"סטטפת
 לגנסרע וכמ65 עליו )רממיס ע5מו סממוג' וגססךעוד
 סדין ע) סמממ' סגנ)6ך עס 5דק' עט' סטכס6דס
 ס5רק' סו6 סתעכיה סכר 5רקת6 דתעכית6 6נל6וגסו
 ננססט טופרי בסרי לסו . וכדבעי) סננ)6ך עססעוט'
 סגקר6 סכין סו6 סמספע 6ה טמסמר ט"כוי

 יתמסך ו6ורכ' עבו )כ6 ס)6 קותו מטמרמטסע
 ומסלט וס כעס' מס ע"י סקרך ומסרס)למסיס
 סחע6 סעימיס ומסמר טרו6' קת ככ) 5דק'עוטם
 עוס' ועי"! ע)יסס ו)סתענות עסיסם תסוכילעטות
'pNSD6מן נמוריס )רחמיס וגספך סמקערנ עס * 

 כוקכ6 סו6 וסיר כ") * סמו (מח"לסיסשירו
 גוקכ' מברנת ססו6 נרקיס )סם טייךוסוף

 מעתיד כ"ס סויי )סס טייך ט0ו6 רכור6 סו6וזמרו
 גרי סירו חסו סוי' )מדפנת נ"נ ומץ ססיר'ימורט
 )די סירו סו6 )עתיר היתמרם סטיר ר") חדלפיר
 ססו6 (נגר מדרני וסג' 3סוי' סירי כחיגתטיסיי
 טיננור ס6דס גריך וככ") דכור6 ססי6 נדו)'משריני
 )סחמ(ק ולטיך ~nblk נמדלנ' יתג6' )כ)נדו)
 מרכר סטכילי כקיטו כך סומר טיסה מ6רכמש
 )יקדק דים עמ' נהות כי רן זמרו חסו נרוכומתוך
 מדרנת ל") 636 )וננר )ו ס" )ד' כי ד' (נגרו שסו!ע3

 שמרת סטכיגי ג6)ו שמר כעשו ד' כ6)ו חר6'סומר

 וליינון חיזוק כ"כ 5ריך )מס ומסרם : גרונומתוך
 נקות סס"י קעם' מחמת סי' עמס נ16ת כי כ!סנוו)
 6( וזמו סז6ת כננררינ' לסתח(ק בריך )כןכעולס
 )6ננר )6 סר מז") וקמרו יסרק) ונכי ממסיסיר
 ר"3 16 וסייגו וכו' סמתיס )תמיין רני( ימיר636
 לד' כוקכ6 ססי6 ס!6ת סטירי 6ת ננסס יסירלעתיד
 פוכרך 6100 כ"ס סוי' "סו6 ן' )גנדרנה סיחוןסר~)
 )סס סייך טסטיר' רסייגו ר") )לפסיס סירוונסו

 סו6 מקרוס )סס סייך סו6 וסומר טמו וערו6)קיס
 סגריך )סי )סננו (מרו כתיכ )6 בכך כ"ססוי'

 * וכדבעי) נרוגו ונתוך נמצרת ססכינ' כ6)וסתח(קות

 )כלסי" ומרסק הק' סמם סמי ירקי)כסרוןשףקך*
 קכע תסלתו סעום' כנמ' ד6ית6נ"5

 מ(") ט6ננרו ע"ד ספי' וי") : תחנוגיס תם)תו6ין
 מ6ן ס5דק' מן סרחוקיס )כ בכירי ג6 סגנעומ"פ
 גי(וג.ן ומס כ5רק' גי(וגן סעו)ס טכ) 5דיקיס )כבכירן
 0ו)כיס ססס ר") כזרוע ססי' ולגורתישלוע

 )סעעמות קרונים וסס ע)יוכיס )עולמותכמררנתס
 טסות כהדס כידם ססססעס כופ)יס ,כקילו סו6וסרי
 ו(סו דגר הותו )יקח ידו ונווסיפ דכר 56)קרוכ
 עולס טתסלתו וסייכו קכע תסלתו סעוס'ספ"
 )ס סמיומד )עולס סע)יון ~DSID כקכיעותשנניד
 ססטסעס )יקם 5ריך 6ין זס ר") תמגוגי' תסלתו6ין
 ממתמכן כעגי כלדקי ניזון טיסה כסייגו תמכמיסע"י
 ס)ספנניס ס6דס כן ו)6 כנ") כזרוע כ"6 ססתחע)

 סטננעתי כמו יחוס ו)סענניס כתסכתו עלזנוממזק
 ספי ובמר סקודה 6) עת ככ) יכSh1 6 סרכמהחי
 ס)סענגיס רסייכו סקרוט' 6) )עתיס יכ6ט6)
 תנניל סיסי' רק ימרס ו)סעמיס כקדום'יתנכר
 גנקוס סקוכע כ) ססי' נ"כ וזסו עת כלינקרוס'
 )ס סנגיומד 6חד (olpn עו)' טתפ)תו רי))תפלתו
 : )עגיס 5דק' כטכס סמט ספי' ונסו כף 6כלסס6)קי
 ומסתכ)יס נקדוס' תנניר ססו)כיס ס5דיקיסדסג'

 קורט סכת כיוס rh סטכופ ימי כ) 6)כרוממות
 מ6)י' מתנוטת וסקדוס' סנדו) סגסירות )ססכ6
 מחדם כסירות עליו )מתעורר כטכת ט5ריך מי6כ)
 Sh רוממות )ע5מו וממטי) ננסתכ) ססו6ע"י

 כמו 6)6 היגו פוג סו6 !ס לנס אעפ"י ע5עוכטכת
 סמם חסו כפס מם3סס הסס ס6ין הנכיס5רק'
 ככרי סכסירות ע) )ססתכ) גריך טסו6 ר")נסנת
 5וק' כננו סו6 סרי כטכס Sh לוממות )ע5מוסימסי)
 hD~nl 5דק' סמם סמי ירטי )כס וזרמ' גוסו כג"))ענים
 סי' רייקה )כס סמי יראי )כס טיזימ ר") וסייגוככוס"

 סמיטננס5דק' ימי כ) עליו ט)כסטעכיתסמממתיר6י
 : ממי63 )כס תרח כגדק' )0' גוחן 6גי ט)6מייי גנםסי'

ומרסה
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 קנ 448 אלימלך שושנהליקושי נועםעשש
 תמיד סמעוסף ס5דיק SD רם( ככנסי'וערפל
 רס61ס נורם סו6 סע)יתיס כעודנות ככנסיווממועט

 רסנם ג") ' )עד )ננכס יחי דורסיו ס'יףקךןיןך * וק") סמי )ירקי סנטחס וסו )יטרף)וסססעות
 סגנ5וס ומקיים ננ5וס עומסכסס5ריק

 מיננוס )יני 0ננ5וס קותו ננכי6ס 16נסורסס
 ל(ננר טכסם סננ5וס UD~ * כו מנוערוסתלסנות
 דורסיו ס' יסטו ותו : כ"ס )ססי"ת והשכחותסירות

 * )וככס טיחי ננמננת ותסכמותנסירות
 כור ככ) ומננסיותך עו)מיס כ) מלכותמלכותך

 מלך שריסס גננוסיכיס סדורות סי' :ונור
 ונסיכך ח"ו )מיסך 6ס טוב 06 מעטיססכסי
 שכיסס וסננטיכו 5ריקיס סטיו סר6סוג"יורות
 סגנר כנקות סעו כדורות כעו"ס 6כ) טוכיסמלכיס

 עלינו לסננסיך יכולים 6נו 6ין סדורותשנתמעטו
 וחסדיו רמנניו כרוכ סקכ"ס 6עפ"כ : עובנגנך
 סמכנס)ס גוחן סקכ"ס 6ין טוכ ננסך )נו ס6ין6עס"י
 ת"י גס6ר סממט)ס 6ל6 כגו מוס) מ"ו טיסי'כידו
 ננ)כוחך ונסו * סר6סתיס כדורות כננו סקכ"סס)
 כננו OSIDe )סי סו6 ססנו)כות סי' עו)גני' כ5כו'

 ודור דור ככ) וממסלתך חג) 46ססטננמטיכיס
 סקכ"ס ט) כידו )עד קיים גס6ר ןסננמס)'סי'

עיר * )דור מרור )עד כלו 1)6 רמחיםסנג)6
 טמךלע)ס כ:וסרכתי:ו:ן לע":":נ4ת נעלס

 סו6 נקמת )מס )סכת טעם )יתן וים וי"ומסר
 תמת הגחנו סוס סנור ננהות כי * כנקותגע)ס
 לעסות כסר51ס רמנניו כרוכ וסקכ"ס ח"וסויניס
 יסי' ט)6 כרי 6ותס מסתיר סו6 6(י חסרים)גו

 וסרחמיס סמסדיס 6ת ומעליס ח"ו קטרוגע)יסס
 רחמים )גו )עטות טרו5ס יכינו ס)6 וכסלעכסחכן
 כי כסקלות נק' חס כמסתר חסד )גו עוטםוסוף
 נסקרות )עומס כתיכ חסו ו6תכסי' סו6 ס)6תרנוס
 oh כי יודע ם6יגו סרחנניס כמכסס )כדונרוקות
 כנקות 6ף 5דיקיס )נו סגתן 6)6 עוד ו)6 )כווסו6
 ומעוררים )פגיו תמיר סרחמיס 6ת מ~כיריספסס
 )0קכ"ס סננ;כיר (כר )קר6 וס5ריק ע)יגורחנניס
 התערותך רריך 6עס"כ לסניו סכמם סטיןסנס

 ננזכיר וכוס 6תערוח6 סו6 וס5ריק כירועד)תת6
 כתיג חסו כניו" ע) רחמים סמעורייס )ססי"ת.כ"י
 סרחמיס ססע)ס DDh"' ר"ל לגפ)6ותיו עטם;כר
 ס5דיק סו6 (כר לסם עסו כעל גסיסות גקר6וזס

 DDh"' סג") )עלס סנני זס וגסו כסס* תמידמיזכור
 ר") צור* לדור !כרי העם"כ מעליס 6גי סוייטטמי
 (כרי סנקר6ו 5דיקיס )טס מעמיו 6גי ודור דורככ)
 עו)נני' כ) נוסכות מלכותך סססוק פירס 1erכג"ח

 6כ5 נטלם סלך הסמליות גע)ס )מון עו)נניסר")
 ס5דיקיס וסייגו ר") ודור וור נכ)ומננסיותך
 התעלותה ע"י 6ותס וננמסיכיס סרמנניס ע)סמום)יס

 חצירו ע) )ניננס לעקת )ו טיט גני נגמ'שלכמרך * ורוה נור ככ) )סס מעמיד 6תסד)תת6
 ספי' (sfl דין 5ו עוטס סקכ"סורומס

 חכירו כעך תנגיד לסתסלל לו ים ססהרסמסגי
 מתיר חכום טלין כך כ) SIDnS יכו) 6יןטלע5מו

 יט "' וכ) ננסרס געגס 610 חכירו ע) 6כלכו'
 חסלו )(ס פוע) (ס ונננ65 יזכירו כעך )סתס)3)ו
 יסרה) ס6ננרו ונסו געכיס סכו)ס עד 06ונס

 וקולך כנוו נתיקות למון עריכין סי' )(ס (סערכים
 סננתס))ין נתסלתס );ס (ס סממתיקין מסגיערכ
 סתס)ס ועיקר געגיס סס ועי"( נזכירו כעדכ"6
 לסתקכ) כלק) יכו) שכמחסכם מפני נמחסכססי6

 גני כ3 סי' חסו קטרונ ע)י' סטין כעכורהסלתו
 חכירו כסכי) ס15עק מכירו ע) לנימם 5עקת )וסים
 כעולס תפלתו טננע)ס סי' ורומס פרוצס לוטלין

 ר5ונו ספוע) פי' * יין לו עוטס סקכ"ססמחטכס
 ש כתסכתו ולעוססטוכ

 * ויוטיעס יטמע טועתם ו6ת יעמס ייי6יורוקביי
 וננקייס יחיד כרסון ממתחי) ע) )תרןכר6'

 היגו סס5ריק )סי סוסון כס) ונס רכיםכלטון
 נתררנתו כך כל סוט כי נר5ולו רנר לסוסננת6ווס
 כ6 ניסיכן 6ך פכר לסוס תסוס לו ס6יןסקרוט'

 16 )ננ(ון יכר )6י(ס )מעמיס הריך סס5דיק(ס
 סכ) סו6 (ס ל0ס וסדוננ' חסכ )כסף 16)ננ)כום
 חנניך זס )כל 5כיכיס ס0עו)ס מעולס)לרכי

 ט6ין רק ע)יסס וננתס))יס תמיד )ססוננת6ויס
 כמ טלין מסיי כתס)תס געגיס )סיותס כירםכח

 )קותו נ"כ הריך וכטס5ןיק )ננע)' )עלותכתס)תס
 טוס כלי עולס סזכס ותפלתו עכורו ומתססדגר
 סתפ)' כאותם יסרהל תסלות כ3 כאחוין 6(יסנט
 יריביו רגון פי' סי6 וזו * כזכותו יטרק) כ)ונענין
 סיס" )ס5דיק רנון עמס כ"ס 0טי"ת סי'יעסס
 יטמע סועחס ו6ת כרי לס וית6וס דכר לביז'הריך

 )פענניס יס ס5דיק ע) נס כי כע"הלפרסוישך * ויוסיעס ס5יכור חסלת סיסמתכו'
 סבין ננפגי סקערונ נ6 ומסיכן קטרונעבו

 כטח סנ6 סי' כו' טוכ יעסס 6טר כהרןלדיק
 היגו כי כ)) hpn כלי ו5)ו) כרור סיסיי 6ססר6י
 סוס כלי דכר טיעס' כרור כ"כ )סיות סברסיכול
OJD(יס סעוט' דכר וככ k~I'h 'נדלות* 6ו סל 
 כ)) פנס סוס כ)י ךכר )עסות כרור סבינווכיון
 כ"ס סטי"ת 6כ3 ר") קערונ עליו יס (סע)
 וכמס 0קטרונ נוסט) סוט סנדו)יס רממיוכרוכ

מכשרו
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 448 אלימלך שושנהליקומימעם&@
 6ת )סגוד סו6 רולס כי מקור כרור סו6מהיק 56ל 0ר4ן כי כמעסי ס5ריק רקון כעסותמכסלו
 מחטבת סינ1) סוס כלי נדע כסלימות כ"ססכורה
 כמעס' סר5ון הת מוסס נרחמיו וסקכ"ס כ))ורם
 )מעס' מ5רפ' סקנ"ס טוגס ממסכי נננו' ס6ננרוכש
h~nuפנס סוס כלי נ"כ סעס" כעסם ככר כ6)ו 
 כרורס סיח ססעסי' כיק ננמי)6 סקטרונ וכתכט)כלל
 יעמס ירי6יו רסון ססי' סוט ונס )קטרנ ים מסע3
 סועתס ו6ת וכוס )גנעס' ס5ויק ס) סר5ון סמחסכפי'
 ויוסיעס יסננע ע)יסס סיס סקטרונ ע3 5ועקיסטסם

 . וסנן טוב סו6 ססננעסס כיון סקטרונומנט)
 סננעס' ע3 רק היגו סקטרונ כי המר פי'עוד

 סוס 6ין סר5ון ע) h(S וכרקעי) כרור'שיגו
 כרוכ וס5דיק 3451 כרור 610 סר5ון כיקטרונ
 כ6מריס סטוכ' וממסכתו רוונו מכניס סו6וודקתו
 כסכורה )סיכק סטוי סר5ון )סס יסי' סםפנס
 וס כ6חריס סר5ון המכניס ונוס )נכס ככ)כ"ס
 nDD' )ו סיס מסר5ון גטסס כי nDD' גקר6ככר

 סנועס' נס מסרי סקטרונ נתכט) וס וכסכי)כקמרים
 יריך 6ת פותם נמסוק ססי' ונסו מקוך נרור'סי6

 )סעעמו' מסע מנוסיך ס5ייק כי ר5ון חי )כ)וממניע
 רוונו כמכניס כך פוע) סו6 מס וע"י 6דסעכ3

 Otsl ירו על 5ריקיס כולס נתסיס כי וננו65כהמרי'
 גוכמ ידיך 6ת נסתר סו6 פותח כמרה ונסתרנוכח סקסת מדויק וכוס רכ ספע עליסס )ממסקךיכו)
 ספותם סו6 סס5ויק ס5ריק ע) ק6י סוס6)6
 ונמס סעורך ע) לסספיע ככיכו) כ"ס לסנורהסירים
 רטן מי )כ) ומסכיע למסוק ונפרס סותמסו6
 וגעסס כ"ס סכורob 6(n ר5ון )כולס סמסכיעכמס

 לסססיע ויכו) כ)) קטרונ וקין מעס'מסנומסכ'
 עונגו ססי' ונסו * רע DJD והין lWD והיןכר5וגו
 : יוסיעס סקטרונ ע) סועתס 6ת וממייוכדמעי) מעמס (onD מסרבן ר") יעסס יריביו ר5ון כ6ןנס

 סו6 בקול ידוע כי : כסדר ד' קול נכח ריי
 כחסריו כ"ס וססי"ת 6ינ"י סו6 ויגורסוי"ס

 סכסכת ע"י 6)6 סרחמיס 6ת מפסיע הינוסנדו)יס
 וסכ' * 146 סטייק 6ת )קרכ כדי וס ולמסס5ריק
 דכר ע) כי )עיכיס סגר6ס רכר כ"6 היכוסדר
 טסו6 ר' ק~) ספי' ונס סידור סייר היגו hs'סריגו
 סס5ריק כסרר די קו) עדיין כפוע) ו)6 ככסרחמים

 * סדר ונקרץ ססתנ4ת 6) 6ותסמכיה
 נעימות כתיג ימד )סרסם ססוקיס למס ונקריס פ"עוד

 וכתיג כר ימינך ככמ גשרי ימיכךד' וכתיג ל5מכיעולך
 מדותמ"ר תתי ים 0ג' כךסס וס5עמסוכריס מ)ממ, Ph,ף

 וחסד מכמסך תכור' סכנכור' מסד עוד ויםונכור'
 נמו) ומסקס כהומות גוקס כססקכ"ס 610סכנכור'
 סו6 סעופי מנכורי גבס למ65 יסרי בסגי)ל6ויכיו
 נגס ג5מ כימינך לעימות ססי' סו6 חס גרו)חסד
 ממסר ססו6 סלך גינוין לוקמ כס6תס נניס וננססוט
 מונן וממעה ונגור' סנ5חוז מסוה סנ5חהת

 כי : ויפקיר תור' ינדי) 5יקו ימען ישפץפק' * וסכן 0קורמיןסססוקיס
 רכ ססו6 מפכי )כרוגזיו )סטיכ סעו)סככריכית כ"ס סכורכן כוולס כעיקרידוע

 )סמ5י6 סוכרמ מסדים לעטות מי עם סי' ו)6חסד
 ר)חח6 התערותך ע"י ססספעות כ) סמגגסיךס5דיק ע"י געס' וסכל ממסך גידת )קיים כדיסעודת
 )מסר 06 סרו5' מס כסעולוחיו )ריגנסיך יכו)וס5דיק
 רממיו כרוכ סק3"ס כי כתור' וכו' לנכור'ו6ס

 )כשיגמוד כוי ונכור' נרו)' נגדת כחורי מעמיךסנרו)י'
 ונכור' חסד מות ככח' ינוטלו )סנו' סתורס4ס
 חס * סעו)ס )הוניות ונכור' 3יסר6) מסד)מט'
 רו6' 6יי 06 )חסד 06 סו6 וספי' סירותיוספייר I1nsD סו6 הסירי * 6סיר' )נגססט ו6ס"סירס )"סד 06 הסירי ומבסט מסד ננמרה ססי'סו6

 6טיר' 16 )ותעוררי' וסרממיס )מעל' נכרוססמסריס
 ססמספט %hl' וכססני )מססט Oh1 )יסרה)6ותס
 די סונורו וגס )6וס"ע onlh 6סיר' מתעוררמ)י)'
 )עסות כ"ס סכורה סקסן ר") * לדקו )מעןמפן
 מעמיד ס" ויהדיר תור' ינרי) )סעו)מות5דק'
 עשי ס5ויק 6ותס סימטיך כרי וננור' נדו)'גחור'

 סכ6מר 6' מסוק לפרם נקריסתח"ס ימינו: גכ) וגטממ' וגרלג' "סדך 3כקישכענו * וסגן כג")סמור'
 מקו נקרץ סכקר ידוע כי : גכקר 6כרססויסכם
 סמכוס" ומסייס סמנו3ק ומסלי' סמכוסי' חסייסויל

 סמנו4ן ומסריס מכוס' סו6 ממוח כי מוחיןכקרבין
 מנקין סס סכתסייס סס ססכס כי סכטכקרבין
 )סכך סכמו ויט ניטסכר גלאור ו6ס רמגיס*וגר6ין
 פירנסו סנננו)ין חסויס סעכוסי' ממסדים rDטעס'
 מן בעסות כית 6כרסס ונס סתססטות* 6)ויכובו
 כמדרנח סיסיו סמנולין מסדיס 0מגוסיןחסרים
 מן טעס' ככקר ~רסס ולמכס כתיכ ולו'טכס
 ויתנקו סכם גקר6 טיסיי סחסר ססו6סוקר

 גכקר סנעגו סו6 חס * נר6ין ויסעכסחפסטומ
 קלינו וימנ)' סנדו) כמסדך קומלו )סכעמסרך
 ו)ג5מ* לער קייס חסרך השי בכות וכוון תמסמח"ו ס~סשי תפיר ימינו כג) וגרכם כטמח' 161כמנו)'

 לסגי ג") מלוותיך* ממגי תסה4 36 כברן 6יכיגר
ס6ומיומ

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



 קר &@ שלימלך שושנהליקומי נועם*יש
 וסנוף ס)כוס סו6 סקרוס' סתתן ס) וסכתכס6ותיות

 סגפם סי6 סתור' 0) וסגסתרות וסטנימות : סתור,ס)
 )וכריס ווכי )סננ' נתורי מעוסק וס5דיק סתור':ס)

 ספגימיות 5סטינ סווכ' דסייכו סתור' רוי )ו ושנזיןסרכ'
 ר"ת סו6 ד6ככי כנננר6 ד6נגריכן הסו * סתור'ס)
 כ"ס סססי"ת כג") לסייכו יסכית כתפית גססי6ג6
 וממגנת * סכתכ כתוך סגס0 סי6 ססגימיותכתן
 סו6 )סמי כתורי סעוסק ס5דיק ס) סדכיקותנוד)
 סוף 6ין עד )עורס מעלס וננקסר' סתור' 6תמע)'
 סנקר6ת סתור' פי' ד כרוך סג6מר ונסו וכ"מ*כ"ס
 סרמנניס כ) סו)כין סגנננג' סע)יוג' סכריכ' ססי6 ד'כרוך

 6וריית6 וסייגו עלס" ועד נוסעו)ס סי6וסססעות
 )עורס מסעו)ס סננקסר' ס5ריק ע"י דסייגו חדוקכ"ס
 תמימס ו' תורת סססוק פי' וגסו כ"ס" 6"סעד

 סי6 מגסס 6ת סננ0יכ ס5דיק ע"י סי' גססמחיכת
 עיא כ"ס D~h עד )ננע)' )נגע)' תור' 0)ססגימות

 6גכי נר k%D סמקך רוד ס6ננר הסו תמימ'סי6
 SD סנורנו( 6גכי כתיכת סמרוננו ספגימיות ר")כקרן
 סו6 כו' כתכית גססי 6ג6 סכתכ כתוך סכתוג'מכסס
 כ"כ ספו)ס 56) סתור' מעסק סחין 63רן נרכמו

 סגנגז ססגימי סחור סי' ססנינניות )ססינכסצינות
 מננגי תסתר 6) כקסתי ככן כמצותיךוסגסתר
 * כחננת ו6וריית6 סר(ין )ססינ סת(כגימצוותיך
 סס)ס וס5ויק מוס כתננו כנר יטכס יאמרשן

 נתר סקכ"ס סנ(ירות כ) )נע)יכף
 ומוכך) מוסרם סו6 סס5דיק ע"י וסוף מכי)וצדיק
 כפולס הילו כקלו  וסול סוס סעו)ס עסקימעניכי
  לרפיון פהר מרכס  הרותתו 1ס רכר ומתמת כלל:סוס

 סוכר"  ססס כנורו פקוי הי1 לוס 1ס  סוהליןספל"כיי
  ומסנחיס  פורים  וס ומחמת נתמתוכ" סו6 כ"ססססי"ת
  up~ סקרוט'  סו"כיס  ספלהלים  ולפן% כ"סלססי"ת
  ופקכלים  סוהכימ  וסלריקיס בו  הילס  ססספוסס
  סנולהכיס  כסיפך  מסכרתם ספליולי'  ממעול"ססדוס
 נ"ב סו"כ סוט פספוסי ופוכרל סמיפרסוס5ריק
  כ6י3ו סוט  OJG ספליכ" כרפיון פספוסימקרוסי
  וקדומתו סריסותו נוד) מממת כ)) סע1)ס כוס6יכו
 סמ)6כיס וירקת סמ)6כיס לסכת כ(ס יק )מוים

 יעמס )6 כ(ס ו)ס5ריק ממס יותר 610ומדרנתס
 כ6כרסס כע"ס )עבריו סודו ניגס כ"6 וכרס'

 תסו  ולכפל )סתם)) ס5ריק ויודע כף 6כיממכסס

  וננוסר0 מוכר) ט6כי דמיינו כלרן 6גכי נר דויסלמי
  סי'  פ5וותיך  פפלי תסתר  הל  לכן עוסק  בספימכ)

  כרי  פקרם  סוריפלי  נפולס  פלוס סיתםס5יוויס
 * ס1כס  חסלתי  ע"י לפתקםס6וכל
  ד6ית6 ע"ס  ל"ל  סין*  כהפלס )6יס תמ"סבמשעי

 סמו)ס ע) מתם)) כססי' רוטל כן ר"חכנמי

 6מר יורע 6תס מכין )ו 6ננרו וכף מי ~ס6מר
 לקים  ספתם חסו כו' כפי  הפלתי  מגורס 06)מס
 לדיק ס6י0 ס) תסלתו דסייגו פיו מעכס ע"יפי'
 סתפ)הן סיווע 13 סו6 טגוחס 16 כפיו סנורם06

 6' . כ5ידקות מדרינות. נ' ים יסכס י*שכמרש*יך * כ"ס סמקוס )סגי מקוכ)תר5וי'
 יעקכ* נסס סגק' סי6 ירססמדרנות

 56) יר6ס מלינו גמ65 יעקכ עכרי תירק  6לכמ"מ
 סגק' סי6 מ6סכס סעוכד מברנת סי6 וסכ'יעקכ*
  ופסכפ מורס ססו6 6) יסר וסייגו יסרק)*כסס

 רכס 6סנס פ"י וסוך  ותסלתות  כטירוה כ"סלססי"ח
 ע%5 על לסכל  מהדס  ס5ריך סוכנות בחוכותו6ית6
 כהרן בר  hl~D  מהרס כהמר כפוסס  סגירותתליני
 מי ע) )ו  ס6ין מ6ר כעיניו וגכ(' ספל  וסוףהתרת
nl)DSוממהר ק6י ו65 כעמוד סו6 רנת ככ) ותגייד  
 כן כפו 1  פיענח  כמפס וס5טרכותו סעודותיו)עסות
 מכותר כ6סר ס6רס כעיני כרמס סעוס"( )סיותגריך
 חסו וספסור*  סוך  לסולו  כלתות  סיטם כ6רטס

 כ"ס פסכורה  ופחיירה  נספלותו  סרוהס ירפסמדרנת
 כסכי עוכר )סיות 5ריך ס5ריק וסוס  ומלורהסנרול

 מנירות סתג6י סו6 יר6מ מררנה דסייכוסתגרנות
 6סכס וכמררינתוסטפ)ות

  רוממומ תפיר להסב  מסו"
 6סכס )ידי ס6דס 6ת סמני6ס וססעו)ס * ונדו)תו6)
 מיקיר דסייגו וס5)עס ס1כס  סטסורס  ספתסכיסו6
 סעוס"ו כעניני נוינורו ולעט מת מלכת כ)ממכו
 )עכודח! נ"כ יסי' ס5ערכ' וקותו נדו) 53ורךכ"6
  כקרוסס  סיבוכו  וסיסי 4  רופפות חמיו ו)מסכיתרס
 כה  סו"  ופיס  סיום כל הל כהדלח  כקרוססוריכורו
 לליס  ספהס מפסוק פי' חסו  וסליפס רכסליסכס
 טסים 6סכס )ייי )כ6  6יך  מלמרינו טספסוסרסיילו
 לדיק )6יס סממם יכ6 פעו)ס ככיוס וקמרססממ'
 פפלס  מסוה פ"י רסיילו  וסיגוף  עילו  לסך סו6כמעגם
  ויסמור  נכוס  לורך סלילו דכר מדגר  סיו התומסגף
 תסורס  פממכתו  וכי"ג  לוירוסס )דגר מ6י ולסולופיו
 6סכח )ידי וכ6 וגרולתו הל  רופפות מהסבלסיות
  ותוסניס נרים חסו מ6ר ממן וכמלותיו ית'סכורך
  עוכרים  סיסיו ליסר"ל פ5ווס ססקכ"ס  פפריהחס
 סיר6' סי6 נייות דסייכו סג") סמןרנוח נסכיקותו

 סכ6ס סלאמס כי 6סכס מדרינות סי6 (סותו0כיס
 סתמתק סעודם עז סעו)מות ככ) וס)כסמ)מע)'
  ע)יולי'  (nlnSID תמיר  פתסכח נ"כ )סיות 5ריכססוס

 סססוק סי' ונסו 6) רוממות חסו הוטב  כססססיתס
 מררגות  ר3ס"ע ע"ס סמקך דוו סתמי תנכינר
 (6מ ע) 6ך כי ים וספסרת  סגירות סיףירסס
 6סכס מדרינת סו6 מלוותיך ממגי תסתר 6Sbתפ))

 ככס* פכיקות 6סכס עזי ססי6 הכמלותיךספכימיות
לן
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 טטיקר יגוע דסגס * כו' )6ים סננחס ומשכמרקשר
 h(b היגו יטר36 כקות ס)סמיות

 מיותגו. )מקוס נגסר' כדמינו יקכן ססי"ת סקדוס'כלרז
 )ו ים סנדו) וכטגנו ית"ט 3סכור6 סדוק -ההיק6ך
 63רן יעקכ ויחי תסו טינוף ננקום ככ) 6ףמיות
 qb חיות )1 סי' יעקנ סי' * מנס טסרס ס4עמלריס
 כת"ק ססו6 וב"ס כ"ס סוי"ס סם ע"י osh~nכקרן
 כננעגס a~hi סמחס ונסו טוכ. כנימע' עסרססכע
 ס5דיק דסייגו ורירם מעון )מון סוa)Dn 6 כיסיו
 כדכיקות וס5)ו)י' ס(כיס ותפי)תיו כתור' עסקוע"י
 ככ3 דירתו סו6 סיו ונמ65 חיות )ו ים )ו סיסנדו)
 מנריק. a~hS )חלקו )ו ולסרי )ו סמחס וזס ססו6*יפקוס
 ע"ד וג"3 כו' 6נירס סי6 6י(ס מאנס * )' רףבב"מ

 סקוס 6כיד' סי6 6יו' 3ךעת תר5' 06ממוסר
 רועי' סרס 6ו חיזור מ65 והנור לצמתו כןהוכר
 מעוסק ס6דס ס) וסחוננר נוף סו6 רמעורכירך
 סו6 ו(ס 6חריסס סרויף נטמי ודכרי סעוס"ןכעגילי
"Dk13סעוס"( נננרעס עלמו 6ת סרוע' רועים ט 
h)h)"DDhn 6עלמו 6ת גוסנ ססו6 סי' נדרך סו 
 כסכי) 6כיר' (ו 6ין כ6ננוכ' תותן טלוס6 מיסרכדרך
 וכהיו חמור 6כ3 * כסערו מ"1 ע6כד היכו~ס

 ננסננס ססו6 ס6דס ס) ס6כריס סס רכ)יס *ססוכיס
 6ותס ומיסך כסס סק)ק) סי' ססוכיס סס 06כסס
 6ת סוכך 610 כוודויי סכום 6כר' (ו סרי )רעננעונ
 וגוזמתך )פסך ע) ורחם וחתון חוס )כןגוזמתו
 וכרמ': סחוירס : ית"ס )סכורך ננסר' כתסוכ'ותחוור
 דסייגו מעמיס וחספס 6רכע' אפי' וכרח'סח(יר'
 Sh 6עפ"כ )קלקולו וחור סעמיס כב' כתסוכ'סחור
 חייג hih הינע סכ) וט )מס )ומר ח"ו עלינויתיאש
 תפיכם ססכ סג6ננר סתסוכס חיוג עליו סח))סח(יר'
 שכיס סמקכ) וססי"ת סעמיס כמס לסיקוננסננט
 יותמת חתירה וימתור )סניו סינוס כתסוכסיח(ירגו
 6סר 6ת ולתקן כרחנניס 6ותגו 3קכ) ככורוכס6

 * כי"ר 6מן כרחביוממתלו
 כו' בפקדון יד מסיח * ממפקיר סרק סוףכמשנה

 מיסמס. דסגס )מרסס נר6ס ממוסרע"ר
 1)6 6ות0 סיסננור (o~h ססי"ת סגתן פקדוןנקרא
 ח"ו ohn כסקרון יד סטו3מ חסו : ח)י)ס 6ותסיפנוס
 מפקד 6סר סקדוסס סגסמס סי6 כפקדון ידוסלח
 סי' וכיתר כחסר יסקס (h~p ח)י)ס כס שפנס6תו

 )עי)6 ומנס מחסר וסייגו דנריס שגי ננחלותסנענס
 * כמסר י3קס סי6 ווו כגסננתו וסנס )תת6וסנס
 יתר סגקר6ת כסק)יסס כמ סגינן עכור סייגווכיו"ר
 פ" סו65ס כמעת וכס"ק * דנני כנעו) סיתרדכ5
 דסייגו : וקוק) עוות 6טר 6ת ויתקן יעמס6יך

 סעיס מן סו65ס כמעת סמו קרוסת ע5מו)ככוךסירסור

 נמורס גססו מסירת יסים כן סוס מסטטוס יו65כ6)1
 סעו)ס מן סו65ס ;שעת סכסננס 6ת יסיכ ו6ווס)ימס
 6דס )ך ואין סי' תכיעס כסעת 6וננר ר"פ *סע)יון
 תסונס מתעוררות עקיר סיתעורר ססס )וס6ין

k~SDD50אותו תונס טסקכ"ס תכיעס טעת הסו 
 תטוכס בסרסור תעיד טיסת ר"ע ו6ננר 36יוסיסיכ
 כנסירת )עסות יכו) יסיס ו6( ננ)מע)ס סתכיעסכסעת
 )1 סינף 6ס סייעתא ים וביותר כטליתותסגפם
 סכעכור כפגיו 5דיק ראית ע"י וסתפוררותס6ר0
 ס6רס ננקכ) בסגיו סננסתכ3 6(י פגיו ע)סיר6תו
 ססעס 6מותס k~D 6' יעקכ ס6ננר וזמו *נפולס
 ויכך 5וו6ריו ע) יוסף ויסוך ד6ית6 סגיך ראותיאמרי
 SSDnt ומסתננ6 ק"מ יקרא ננסוס נס3 )6 יעקכ6כ)

 ואנזר o~nh כגסיסת מגסס ננסירת לעסותוס51רך
 נט)יננות ננס"כ )עסות 6וכ) סעתס דמיינו ספעס6ננותס
 * נפולס וקדום' ס6רס ננמך וקכ)תי סגיך ראותיאמרי

 כו' ומגחי)ק גוח)ין יס כפרק כתרץ ככ6למשנה
 סיס יסרק) סס6)ו דפס סרנו( ע"דג")

 תסי' OSID כאייס סטקטו פי' 6ין 06 כקרכגוס'
 6' ועולס יט לקרץ 6חד שפולס יס דסגסעכודתס
 ככתכ גקר6 6גי גכתכ כסלוגי )6 ן6ית6 6יןנקרה
 הדלי סס סו6 וסקרי6ס כ6דכ"י וגקרh~b 6כיו"ד
 6ין גקר6 כ"ס סוי' וסיס סכנ)ס טסו6 יסגקר6
blonכו' מנכרם קורס 6מד סו6 6תס הסו * נסתר 
 עכודתו )סיות ס6דס ואריך גסתר וסוף גנגס סו66תס
 ו(סו כ"ס סוי"ס )ססס יכ6 סעסס 6יג"י טסע"י

 6רס סי' )Oi1Dk~ 6 סגכר6 מיום כנמרםר6ית6
 וקראו ע"ס 6' הכרסס טכ6 עד הדון )סקכ"ססקרה
 כסס דווקא הכילו הכרסס חיוט ננס ו)כ6ורסהדון
 סי' )6 סמתחי)ס חירם נדו) סוכר סיגננת 6ך"כון

 וקראו הנרסס וכ6 כ"ס סוי"ס סס עד כ"6ענוית'
 ננתמי)ס 3י)ך 6דס ס5ריך והימד כג") סייגוהוון
 כ"ס סוי"ס ססס )ססינ יכ6 וננסס 6דנ"י סספ"י
 6רל"י ססס והסכת ירסס גקר6י' סקו ססמותוסני
 והריך 6סנס סו6 כ"ס סוי"ס וססס יר6ס גקר6סו6
 סמירה וסייגו 6סכס Sh סיר06 מן )כ6ס6דס
 כמכמתו סססכי3 דסייגו אדון סקרינו ע"ס 6כיגו6כרסס
 טוכ' פרנקיות חסו כ"ס סוי"ס נססם 6דגי טססיחור
 יוטה ס5וו6ר טמן סיילו k~Dh ס) כ5וו6רו תקויסי'

 וגסו וסמור ~כור חסו כידוע 6רג"י טס הסוסדיכור
 סג") עו)עות סרגי סייגו סבתות סגי יסר36 טמרו136

 ככסיס סגי מסכת כיוס חסו * גנ36ין סיו נגיר)יחוס
 כככט עלס כמו ומדרנ' 5DD' )סון סו6 כשטיסכוי
 כג") וסייגו 0סי' מעככת אייס סגקור0כי

  טלי )ימר וסייגו ושרירנות כסגי )עסות ס6דסט5ריך
 ססירס ניננט' סי6 וסנ' סגם כגי . סג")עולמות

יסייגו
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 6' כמסירם 60מדות Sho'hJ טסכי_סעו)ננותדמיינו

 גנטסר כלו) 6חר דכ) עסרוכיס וסגיוסייגו.מתינניס
 מגחם * לקי' סטפעס סייגו סולת ס5היק פוע)ועיף
 סטסעס סנורם כ"ס ,3סכור6 רום גמת מעורס,ר"3'

 עוכ דכתיכ נסמן: נקולס סע3יוניס* כעולמות)ננע)ס
 סגך מדת ננססכיס דסלדיקיס ר") טופ* ננסמןסם

 יטננן כקי דקור תורתם "ור ע"י סרממיס)נגדת
 נדו3יס קורות ונעליס )סרס תורס ס)וננייסוסייגו
 עוג געסס סססס (ם ר") סם עוג חסו )ימורסע"י

 סתורם סו6 סטוי סמן עיי סו5, )רחנניסטגססך
 כסמן כלולס חסו * פ;-יל.סלריקיס סעו3סוסקור

 ססו)כיס סלריקי' on~h י"3 ומיח%ין יו"3ין "ריהר, סתוים* נקור נ)1) סיס6סייגו
 ר") גומ3יס : ים הכק' עולס ע"י=41כמירנתס

כסס
 גוחליי

 ומנחי)ין למטס )סננסיכס סססעס ננ)מע)ס
 ע)יוגי' כעצלנות stnS~ סססע1 נוינניס הסססייגו
 ומסרס סכסמיס* )6כיס' מסרגסין יסר36פ"ר

 יטר36 סייגו ס6כ 6ת סכגיס ונוגמי3ין גומ)יןסננסנס
 6גו 6כיגו וסוף )מקוס כגיס סגקר6יסס5ויקיק
 סככיס 6ת וס6כ 3ננע3' סססעס ית"ס הותומנמ4)ין,
וסוף

 גותי
 מתגם וננמדכר ונסו * )מטס סססעס 3)1

 גיתן 61( כמדכר עלמו )טסות ס5דיק ס5ריך רסייגוכוי
 סתורס סמגחי) ר"3 נמ)י36 וננמתכס : כננתג' סתולס)ו
 SDDi' סססעס גותן עי"( ר") כמות ונוגח)י6) ית'363

 סספעס מממסיך פי' סניף וננעמות סע)יוגיסכעולמות
 סססע' נורם (ס כנס סי' ס6נ נין וס6חין :)ננסס
 ס6כ מן מהמס מרסון סו6 וקמין יסר36 כין המדותכסיס
 * נננור המיות )סס יס עי"( )כונס 6מך ט6כ פ"יסי'
 הורך"ייל%.מ.'מיפמה כנמ' י6ית6 מגמי)ין: ו)6 גוחלכןוים
 והעוסק" ינניס קורך נס 3ו יס )סמם מעוסק 6)6כו'
 )סרסס)6

~CID 
 נורם עכ"ס ססו6 וסייגו )כד וכסוד

 ועיקר ע3יוכיס כעולמות 3ננע)ס )6 6כ) )ננטססססעס
 יוכ) סעי"(; )סגנ' )סיות גריך סקדוס' סתורסעסק
 ו)סוכק וגס63ותיו נוו3ותיו ו)סכיר סי 6ת 3דעת3כ6
 )6מר סלכריס כ3 6ת כו' וידכר חסו כהזקותע5מו
 סייגו סדכריס כ) 3נו הנני כ"ס טסס"י ר"3 כו'6גכי
 הע"י פי' 36סיך ס' הנכי 63ננר כוי כונס סתורסכ3

 )גו מתירו (ס וככן : )גו h(1nlp )ומר יכ% יסי'סתורס
 כך סננתוך כו' 6דס י3מוד 3טו3ס ולנגרו ק5תחכמיס
 )סטינ כוי )המס סו6 ומעיקר סיסת ספורט )טניסיכ6

 ~hlk 3טמס ט63 צמוד סננותר ט6ננרו ומס ית"סללקותו

 ויסו ויסועמיס .מקיטס )ניגרי כס) ס6דס י3ך ס)6כדי
 וסליך )סמס כתורס כעסק כוס רמז קניך מוסר בגיטמע
 כטת)ננוך סתורס טיסה וננסרט )טפס ))מרס סדרךסו6
 )סמס טת)מוד לותך ותוכים מתייסר 3ך )ננוסר6ותס

 תטוס 61) כ"ס* סכורך סוף )6כ כן נק' סו6 ועי"(וכדכיקות

 )נמהי סתוי' "ת תעווד 36 עכ"ס ר") 6מךתזרם
 גקי]כסמ,וקכ6 סוס 3סמס ס)6 6סי3ו %מויח3י)ס
 631 כומ)ין יס ו(סו * ננססיע 6% ננקנ3 636סלינו
 סנקר6 )טמס ט63 ס3וננד סייכו ס6ס 6ת סכןנגלחי)ין
 * וכג"3 )מטס סספע כומ3 636 לילו ס(ס לוק'כסס
 לק' 6ויתיס כי 6טכ פס עו עני מכומתי?קשרן

 סקויס l~oh 36 יכ6 כצת סססוקנ5ירוף
 י6ת נק' סססכינ' ידוע כי ספי' י") כקר כןכסר
 ןסיינו כדוגמתו 3סיות לריך סדיכי' וממתקת ויןססו6
 .ממתיק סו6 חסר סו6 סססורס הכחסד ננור'עם
 כסר כו' כצת ו(סו חסד סכ) וכעסם סננכורסמסך
 כוקף נלסון חסר סו6 כקר כן כידוע דיליםיסוף
 ועש 'חסד סו6 סססורס כן כק' סכחסד נכור'וסיינו
 (6ת תסו * נננוריס רמנניס וכעסיס סןיכיסנננתקין
 סי6 כג") ס61ת ר") 6סנ סס עד פדימכומתי
 6טק ס1ס עה גדילים ממתיק סיגי ממפתמגוחני
 'ש" 6סכ SSh* מננערי' סו6 סכיך עס k1~Dוסייגו
 קוית." נננוריס,*ןכי )רממי' סיין וננספך מטייס6גי

 * וסכן (6ת ע) תמיד התקוותימממת

 ומכס ג"3 כו' סעס לסרי כו' ניעיך יומניששרי
 שסיס סיו סר6סוגיס חסידים כננה6ית6

 6ה ושסר )(כך כדי סי' וכומתם כו' 6חתסעס
 על)סניעס עפוכיס כעצמות שמט ו)דנקננמסכתס
 רק 6"ח כש"ע כנננו6י סנסמיות 3סססעותקרונ
 סקדוטס תס3תס 0) סדיכור סתפ3ס נסעתלמ"כ
 סהע' מץ תסו מקודמות נממסנותס מנני63נתקנס
 'סדי"ע סייגו 3מעט' מלרסס סקכ"ס עוכסמחסכם
 נרו)' ננירנ' יס ועוי * סננחסכ' גני מעט'ססו6
 כעצמות נ"כ ' כממכיס סתפ)ס כטעם וסייגומזו

 ומוכן כ)) סעו3ס כוס קילס כ136 ססווכוקיס
 כעצמות סיוסכרס, פי' כיתיך יוסכי קטרי,מנני)6
 תס)תש כמעת אפי' ל") סקס יסמוך עזןע)יוכיס
 53דיק" גתן סקכ"ס דסגס )ו הככס סעסאסרי
 סבילה %ממתיק 3כע)נ(ירות כידס כח סיס6גנתל'
 )סרס וגקדיס * סרכם פעמיס מוס כתכנוכאסר
 * 6)י)יס סעננימ 6)קי כ) כי פולריס סקלוננס
 )ריט6 סיס6 מקומר 6יך ו)כ6ורס פסס הנניסוך'
 גר' 6ך : ומיסוכו כרכר 36קיגו וך' )גתונ סי'ונס
 סמם) סטריס -תמת סס ס6ומות סכ) ידועדסג'
 סרמוכס* ע) )סס )מחוץ יכוץ אינו וסטר ומגסינססלמס
 רק ומלסינ סר טוס 3נו 6ין יסר36 כגי 6גחגו6כ3

 סנדו3יס חסדיו ומחמת וכע5מו כככודו כ"ססכורם
 כ) וכמגו ו)כט) דיגים )סמתיק ס5ריקיס כיד כמגתן

 כ"כ כח ואין נדו) סקעלוג ח3י3ס 31סעמיסמנזירות
 לקסו6 עוננך 610 סע)יון וכעו3ס )ממתיקו ס5דיקכיר

ו6ן
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 מטים סנרעיס ומסריו רחמיו כרום כ"ס ססי"ת61!

 כריתי )6 06 כתורתי וכתיכ עמך סדין)סמקטרנ
 סכני קומר ס6תס וכיק ממתי )6 וקרן סריסחוקות
 6סר וב) T1h1 ממיס ו6כע) 6מריכ DS )ffh(~מטרו
 ס!ס מדכר מ6ד ננירתת סו6 כך כסננעו 61! *נסס
 * והין ממיס יסי' כם)6 כע) יסי' כו6 מנסמטני
 כי וגסו )סגינור וכמפוך ננדכריו תחר סו6 נס61!
 עזינו נוקעריניס ומס 6)י)יס סענניס pih'כ)

 רוד ס6מר חס * כג4) עמס סמיס ודי )(סוססטו)ס
 מס סססמיס כג") )ר' טמיס סטמיס ע"ססמקך
 גססך סמגניס טע"י )רממיס סמרם! )סוי"ס סי'שד'
 דכר עוס' כעלמו כ"ס סטי"ת וגס כג") )רמנויססדין
 53ריקיס כמ כתן סנס פי' 6וס )כגי נתן וסקרן *(ס
 ו(סו : סריגים )ממתיק כידם כח טיסה כלרן6טר
 סי' ספכס סנייך וממת מרסון )1 סככם סרסהטרי
 כמ 6סר כעולס כ6)ו 5דיקיס כסיס )סעסאסוריו
 וסקערונ' סדיכין ו)ססקיע ומימם כעס )סכךכידס
 )סעמי' qhn כג") ר"ג לקסיו סי' סעס לטריממכו
 )סמתיקו ס5ייק כיד כמ ואין נדו) טסקטרונמביז'
 )סננתיקו וכעקמו כככודו סעודתו עום' סקכ"סו6(
 וממסכן סועים וננכע) ולרן סריס תמוכתע"י

 : אננן יסרך) כ) וע) ע)יגו נדחיס)רחנניס

 6חריס 6)קיס )ר יסי' )6 ססומ וג~ויס יאמראו
 וגר' פי' )1 6ין פכי ע5 טננ)ת סליע)

 גריך ו)כט)ס ייגיס )סננתיק 3ר5וון ס5ריקרסכ'
nl~DSסמקטרנ מסלי מ6ד עד דכר כמסתר !ס 
 )ך יסי' )6 ו(סו לנסס סו6 וססגיס * כו יכיןס)6
 סריגים )ך ימיו ס)6 פי' סגי ע) 6מריס6)קיס
 יסיו ם)6 טסך סי' )ך יעיו ט)6 6מריס 6)קיסט0ס

 כ"6 כננ)' זס כסתטס' סני ע) כסיסיוגמתקיס
 כב") סס" )ו טככס סעס לסרי ו(סו כל")כלסתר
 רייקך וקו כסתר סדיכיס )סכך סיוכ) לריקסיס
 רסגס "3קיו סד' סעס לטרי * נסתר )מוןטסו6
 סס כסיסר6) סייגו דיגים 3סננתיק לוטן עודים

 כלים כולס ססס ימיר )סון סלקיו ד' וסייגוגלמיות
 * מטויסס כמתקים ססדיגיס )סס ולסרי6מד
 כריך כעלמו ס5ייק י)סעמיס מסוס י4)כנרשיר

 מנין מכלי סע~ס גס6ר 61()רחמים
 סריכיס )סמתיק כעלמו סנןו)יס כרחמיו סקכ"סו5ריך
 ט6ף כוס שיק טים ר") )ו הככס סעס לסריו(סו
 נפויס מדרינס ו!סו דיליס )סמתיק יכו) עלמו)טורך
 יכו) )ע5מו 60ף סו6 כן 1)6 6"ע מתיר חכוט 6יןכי

 סיו5ס 50דיק כי מנין מכ3י גט6ר טסעו)ס 6ך .3סע31
 כ)) )עגמו ימום ט)6 גריך )יסרק) סססעות)סייסיך
 * )כד יסרק) רקלגטכי) כ"6 )סגלתו כוונתו יס6ו)6

 כע5מו ססקכ"ס ס" * לדקיו סדי סעס שסריוקמר
 ויססכס סדיגיס נעגמו ויעתיק ססו6 כוננן !6תיעס'

 כך6ית6 סכ) נקי, יסעוס"3 גי, )כ3 דכסיב * 6מן עננו יסרק) ע3)רמצים
 עוס"כ ננעין סטעינון סקפ"ס ס)ס'כנננר'

 חסו * כ) נגכ) ככ) סג6מר יעקכ י5מק6גרסס
 עומס סקנ"ס 6ןס ם3 טוכיס סמעסיס פי'טוכ
 מלס ססו6 )כ) ד' תסו " סנ6 )עולס סנו)סננסס
 סי' מעמיו כ) ע3 ורממיו : כ) סגקר6 כעוס"כ)ו

 מעסיו לקרל ok~n )6דס נותן סססי"ת עוס"(ועגיגי
 סרהנויס מ5ד ה)o)'h 6 סס סעמי' סעעס כ!ספסס

 * כ"ס שסכורתוסממך

 ג") תמונתך כמקץ 6סכעס סגיך o~nh כמקלפני
 וממק יסרק) 6וסכ טסי' מחמת רוד 6מררכך

 ושמר דיגיס כ3 ננסס )מסיר )יסר36 )סטיבננ6ך
 כמרומז הרקס נ"כ סנקר6 ותס)' כ5דק' פי' כנדקהני

 כייוע קרוסות י' כרכות ק' למנין 5' 5ןק'כנני)ת
 nnhS יסר36 כטפי) סכ3 (ס עום' סמי ננסוכ)
 וכ6תס פכיך 6ח!ס סי6 וזו (עם ם) ססגיסננסס
 נומסכ ס6גי ע"י כ"6 היגו )עוס"כ סכר )י יסי'סופן
 תו כרוממותך תכיי ועוסק ע)ימיס כעוקמותתנגיד
 כסכי) כנוו תננוכתיך כמקין סו6 סכ6 כעומסהמכעס
 )חסם עונני ומעורר מקין עיי ננס תפוגתךמקין

 טונים סננעסיס סמלת מסורס 6נ3 "כתמונתך
 * רחנויס ע3יסס 3סססיפ )יסר36 לותן6כי

 פ"ר תחנוגיס תסלתו 6ין קבע תסכתוהעושה
 טום חסן כ"י(ס סמסתכ) 6דס0מס)

 ססו6 סממן מעקות יום מדי )כ "3 היטיסוסיגו
 סרנ) סממת כעיכיו מן גור היגו ססו6 סמסן6(
 תסכתו טעוס' גני וסייגו חן )סון סו6 ותמגוגיס :ט

DJp'יתיר' כתסוקס יוס ככ) קננו תתרמז סטינו סי 
 קין חמגוגיס תסלחו 6ין )1 סקודס מיוםיותר
 מחננת סי' קוינו )ך מגינו ד' חסו : כעיניו חןגוססת
 )מן סו6 )כך )ך פגמיו ומקוים תסוקתיגו כ3ט3ך

 . מ6ד עד)נו
 כף יסרתם )פוקס כי מערותיך ידעתיקרם

 עכס כיהר סרננ! ע"ד )סרסכסקליס
 ומפרס )מלנס ממדרינס עורס כיש סי'ככל
 יסרק) )סייסות ערו: טיפוס פי' )סוככוסיס

 )כ6 סי51ס ר") ורומית 5רכיסס וי )סס)סטפיע
 מזרמית ידרים )ממכיס סרו5ס כננו סחכמ'6)
 סתור' ה) רק יפנס )ה כנוקר כקומו נגידסי'

 ע) י65 מסמס חסו נוו) 6ור סי(ריח )ו ינ6לנמס
 ע"י סנוף סו6 סקרן ע) סכסירות כטיכ6 סי'סקרן
 )וט סגקר6 י5ס"ר ר") 5וערס כ6 קוט סתור'עסק

כ6
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 קו %188 אלימלך שושנהליקושי נועם1שש
 מורחית * וקטן מלער ס:עטס ג'נפר מ3סון 5וערסכ6

 סססעות )סססיע יכו) 0!ס סקור עם פי'גסוגית
 נדו3ס וסטטוס ס5פגס 3!ס ס5ריך נדקותוטונות
 3סעסיר סרו5ס מסרסתי ע"ד סנוקטרנ יניןס3ה
 והסוסיך יסר6ל 6ת )סעסיר סר51ס גני פי'י5סין
 סקטרונ: גנן סדכר )ס5פי' 5ריך סססע'ע)יסס
 סייגו 9er יכ6 סי5פין ע"י י6תס (סכ ננ5סוןו(סו

 ידעתי סקור ננ(רמ ע"י ר") קדם ו(סו *סספעות
 סנקרהיס דכריס מסגי לדעת 6וכ) סי'ועדותיך
 וגיהר כ5פון והולמן כדרוס סי' נגורס ןסיי:ועוות

 )ססינ ס6וכ) ננעןותיך ידעתי חסו  פרושלסגיפנז
 (ס סכ) פי' יסרתם )עולס כי )סספיע כרישחימס

 * 3סס )משפיע כדי סעו)ס כסכי)יסדת
 מהדס דסגס )פרס וים : י' טונ כי ורויוסןעבמר

 וסתי'" הכי3ס מן ננסעוס"ן )סגות רסקי6.!

 סחנויס עיקר פסס כעיניו רו6ס olhn סר6י'וסי
 ס6רס סריך ו6"כ חומד 1)כ רופס עין ס"ננרוכדרך
 וכרוחניותו ד' כבכר כ"" יסי' 63 רטיותיוסכ)
 גנם כ) פי' טעננו תנני)6 ומוכן כגס)6ותיולכמון

 סתרינו ננס וכ) ורשו וסתי' הכי)' סי6 כפססתטעננו
 3סכיר ד' טוכ כי )סכין כ"6 סכ3 יסי' )6(ס

 סיסות) ננס דהיתה כו' ורבו טעכנו יבומך*יך * ית' ונצולתועוצתו
 t'DDID מסיי qb סמן ע)מתרעמו

 ס)6 עמדות רק )טעום סריו טעמים מיני כ3כו
 כסומק (ס )סם וסי' ססו6 סננ6כ3 כעיגיססר6ו
 ס' טוכ כי ור6ו טעננו ו(סו * סוכע )ו הין6סר
 ננס קותו רובין ונס סננ6כ3 טועמין ס6תס ננססי'

 * ס' טוכ כי מחננת סכ3 ססו6סדור
 מס ע"פ )פרט ונרו OSh": נירקת מוס)כשריק

 סיכ) 6) 6סתחוס כמסוק ככרהסרסתי
 כו' כו' סדכקיס onh1 ר6ננרינן כיר6תך*קדמך
 כמדותיו סרכק הלה כ"ס כססי"ת לרכק המסרוכי

 סקכ"ס ס3 כעדותיו 3רכק הריך ההדס כיון1)כ6ור'
 ננ65יגו 6ך : כ"ס כסכורה ירסס סייך 6יך קסס6"כ
 ס)6 וס"ס כ"ס ממתיירך דסייגו כססי"ת ירססנ"מ
hwn~נ"כ גריך סהןס וגמ65 * מלידס ויעגם 6רס 
 )גססו סיתיר6 כ"ס )סכורה סיס !ו יר6ס )ו)סיות
 פי' כיר6תך כו' ושתמוט ו(סו * מלידס ימט6סן

 6סתמוס (1 כיר6' כססי"ת מסייך ע יר6'כמות
 oh סס)ס ון5ייק חך * שלכי נס קדסך סיכ)6)

 סדקו עומס סו6 3ססי"ת סחטה 6דס 6י(סרולס
 עגם )כלתי סנדו)' כקדומתו עליו וננחססומרוס
 טננוט) סי' pbb" כירקת ננוס) לדיק וגסו ח"ויעגם
 ס6דס ~hwn ס)6 דמיינו כ"ס ססי"ת ס) (ו כיר6'6ף
 עליו ומנין כוס ננוס) ססו6 ס5דיק סיחעqh 6 כיויעגס

 * 3ו מס3מ עליו וכרקס ומתפס יעכססל6

 )פרס כקדים וננתחי3ס כו' מוסל מיק וכשבמריכשך
 ערס מתמי)ס ננוס כתכלו מככרמס

 עתקייס סעו3ס ספין ורקס סדין כננדת )כר6וכננחסכ'
 )סניו סיגוי ים מ"ו וכי וקבס סרמנגיס )מותסיחפו
 סנורה עלס מתחי)' פירוסו וכך וגר' * וכ"מכ"ס
 סי' כריתותו תמיהת יסייגו סמחסכ' כעולסכ"ס

 3רחתיס 5ריכין 6ין סס כי סדין כמדת סממסכ'כעולס
 ס6ין ורסס * מרע י5ר סס סטיןנגממת

~SIDk1 'סעו)ס הותו כסכרה פעם נהותו ס6! סי'מתקיי 
 כ) כי סקיוס עיקור ספו3ס (ס ס6ין נ"כר6ס
 וסיחף תעגונו כ) ונס 3כרו6יס )סטיכ רק סי'כוונתו
 סקריך סתמתון טוס"( סכרה סי' סרחמיס ננדחכו

 סכריה' רק ח)י3ס ססתגות סוס )מסוכ ומ"ולרמנניס
 ססוס"ו והמ"כ נדין סע)יון סעו)ס ננתחי)ס כסדרסית'

 כסס גקרהי' סדיגיס סע)יון נעו)' וסגם *כרמנניס
 גקר6ין כעוס"! רק C)1DI דין סייך 63 סס כייר6ס
 וסגי ר5וגו כעוכרי ח"ו ועוגס יין )עסותדיגים
 סדיגי' הת הססך סקווס' כעכוותו )עסוק הריךס5ריק
 סתיס סכועות סמסנס סי' חסו )רחנניס נ"ככעור"(
 מ"ע כניס סס מתורס כעות דעיקר כו' 6רכעסמן
 יח"ס ככורה סןכיקות סו6 ננסכיסס וסכמותע"ת
 רמ5יכו הכיסס כסס גקר6 וסןניקות ננ5וריוע"י

 וכי וקסס וי6כ3ו כסס ג6מר הכרסס 56)כננ)6כיס
 סדכיקות ע3 ק6י סוס 6)6 סמ)6כיס 56) הכי)'סייך
 סי' סנדו3' כקדומתו ע"ס הכינו הכרססדמיינו
 וכדכיקות רכס כקיוס' סטסור ססו)מן )סגיססמסדר
 הכרסס ס) (ס מיכיקות וגסנו סננ)6כיס ודכקונדו)
 hSnn 6כי)תס סי' וגס רוחני דור ססו6 פ"סהכינו
 56) מנס (ס )עומת 1(ס וכיקות גקר6 לכיוס)פ"(
 כויגס כססו ותדכק סג6מר כנוו דכיקות סייךעניר'
 כמיס 6כי)' כסס נ"כ גקר6 ס~הת וסרכיקותכו'

 כו' ססן סריס מנועות ו(סו * סיס וממתם6כ)ס
 ועומר מוסכע סקוס סכועות סי' 6וכ) hSaס6וכ)
 סדכיקות 610 ס6וכ3 וסיעו סתיס סס סיכיננסר
 סרכיקוח סו6 6וכ) וס)6 ס~ס כס סירכקסטונ
 עפ מלעיס וסוסיסו * ס6ןס ממגם סירמקסרע
 כנרקיס סע)יוכיס סעו)עות דסנס כו' ס6כ)תיסתיס
 ע"פ )עפרע סגלתיות וסייגו כגי) סדיןכמדת
 סו6 וססיסך רחמים סוה סיכר וכר דכ)תסרק
 רחמים ססו6 סימר 6"כ ע"ס סו6 וסעוס"(דין

 חסו : 3רמנויס סדין מדת )מפך 5ריךוס5דיק
 יסר )עסותו )תסריק מרומן )סעגר דסיילוט6כ)מי
 מספכין וסרסעיס )רממיס יספכו דכקותוע"פ

 : יכין וסגנסכי) * שכלתי ס)6 וסוף )סיפךח)י)'
הרוקע
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 448 איימלך שושנהלקשיגוש%

 סעיס יסיס יי6' סמים עיס6טלרשע
 ויסור שכמ"ע יסתוה כקריעככרך

 ס6דס 6ח סגוננסיך ומומר עכ דכר סו6סעסר
nlhnSמעמיס מלוו קס0 סו6 לכן סנוסכיות( 
 וקמו מכיו ע5מס קיצו ס)6 ע"י סת6וס כמ)סכר
 וסו עיט כו נדו) סו6 סעפך ויסה תקמיטכסע'

 6ין עומויס תסוכ' סועדי (olpn כננו'ד6מריכן
 ור דכר )כקורס וסוף )עננוד יכמין נמוריס5ויקיס
 כממיסת )עמוד יכף יסי' )6 דנזעיקר6סס5דיק
 מממס 6)6 שמוכס ועמס ולס עכר יועמס6סר
 ע"י סנוסגיות מתלתת )סרור )ו קסם תסוכ'סכע)
1~DlnD6ת כמו ככ) עלו מסכר סו6 ו6עס"כ עכ 
 סמיס יסוד 6כ) * מקוד מרכס סכרו ולכןמלותו
 וגמ65 יר"ם סכורו )עכירת סורס 6ת מנוסיךסו6
 ונננניר תקוותו כמ ממסכר ס6דס ע) 36 חסדזס
 סמיס ע) סקרן נרוקע חסו * סעפר ע) סמיסיסור
 כתוך רקיע ימי ע) כפירט"י חחוק )טון סו6 רוקעסי'

 טכר6 פי' סמיס ע) סקרן )רוקע וסייפו *סנניס
 ססו6 סמיס מיסור יותר מזק טסו6 סעפר יסורסקכ"ס
 )מען מסדו )עולס כי כג") )תקוות סקוס 6תממסיך
 מ6ו עגיו סקסם qh תקוותו כח 6ח סורסיסכר

 : )עו)ס ליס נדפיס מסדיםועי"(
 ננטרל כי כו' מקיר 6) פכיו מ(קיסוריכמבנ

 ח51ן וכר י0" ס)6 קריך 6SSDntk1מר'
 מ(כירין יכריס nSD' 6ננרו ועוד * סקיר וכיןגינו
 סקיר תמת 6רס כססו)ך כי גלוי קיר בסן ו6'כו'
 סקיר תסו) ס)6 )כס ר6וי 06 לותו נתקיןכטוי
 כס"ק סקיר כרסון )דקדק ים סר6סוג' וכנפרךעליו
 6ך קיר )כין כינו סתם 6מר )6 ולננססידוע
 סו6 וססי' מסיר מוויק סו6 סני' סנמר6פס"י
 ממסכותיו )שסר 5ריך סתפ)' קודם סירס )פיכך
 מי6 06 כשעטיו ו)פססס סינול סוס כליסיסיו
 סוס כלי )עקות סתס)' טתוכ) סליגנ' תסוכי)עסות
 וכוור6י כ)) מינו) 40 וכרורס (כ' רק סיכוי)מסך
 תפיר כמסוכ' )סרסר עגמו ע) ממדקדקס6דס
 ומגוק' מטוסי סו6 וממיט כרצוי כמעסיוו)סספס
 כי געוי קיר תחת )ילך )ו ומותר וחע6 עוןמכ3
qhכ) מועצת סתסוכ' כי (כלר י65 כו סיכרקו( 

 יסי' ם63 גריך סמתס)) מס" סו6 ו(ס : עליוומניה
 וסייגו סיווע סקיר פירועו סקיר ונין כיגו מו5ןדכר
 סקיר )1 יס6 ס)6 עד כ"כ )פססם ס5ריך ס" נטויקיר
 וכוור6י )סתפ3) י)ך ו6( תמתי' יעכור qh oh מ5י5'נטוי
 )מס' וסורס )מע)' סירות ותעס' וכרור' תס)תו(כ'בסי'
 סי' סקיר 6) פגיו מ(קיסו ויסכ כמ(קיסו סג6מרוזמו

 סססק סקיר תם" ט)6 עד כ"כ כמעטיו ססספסכזעי)
 * S"p1 מ6ד (כ' מטתו סית' 61( )גידכיגו

 מסעת 5לז ס~ס כי יתייכס ד 6"הוגעתם
 סדכריס סכ) ער מוריס כ"כממסכותיו

 ויעסו סככוד כס6 עד ויניעו 3ריק י0י' ס)6טידכר
 דיוק תמיד )סיוע nhr 5ריך ס~' עכודח וכ)פרי
 כ~' מחטפתו 'יס" ריכול Pb' ירגל וכלסר י"תנו

 כצרכי כירכר qb1 כ"ס סכור6 )כבוד סכ)סדיכול
 כמסוק ספי' סו6 ו(ס למגויס י0" כוואטסעו)ס
 יכריכו סנסי' מלמדיגו סססוק כרכריכס ס'סונעתס

 ס" ו,ס כ"ס סכורך 6) שינעו סד כרוריסכ4כ
 כי )ריר 6יס יוכ) )6 ינעים סדכריס כ)ספסוק
 6) דכריו היניעו תמיד סמדרנס ~ס ע) )עכורכריך
 )סי (ו כמטרנס סו6 סכור יסכור 1)6 כ"ססכורך
 ססו6 ס6דס וסס)וח ממירית ענודי צריךסוס

 % כמדרנ' סו6 סקר וכמיספור וסעכיוותססכגע'
 )1 6ין נווד6י נצות )ו סיס וכיון נצות )ו יס6"כ

 סוכרים דמיינו ינעיס סרכריס כ) ונסו * (1מורנס
 כמיצי כ"ס ית' ס' Sb מניעו סכור סוכרס6תס
 מסוכר כיון כך צינו כוורדי כי )דכר 6יס יכו))6

 * וק") כדמעי)כך

 מיס למסיכו מלמיס מיס 6נס סלייההופכי
 ס5דיק * 5דיקיס סכי יס כיבר'

~nbo מדס"ד סמססך סקרוס' כעכודתו ריכיס טמננתיקיט 
 סעו)' סוס עורס סייגו 5דיק יס ועוד *)מרס"ר

 סו6 חס * מכותו נוכרים וסמסדיס כ)) )ס*טיכו) סול 6ק ממי63 סנדו)ס 5רקמו סמכמ 6ל6)(ס
 כמו קסיס ססס 5ור פק' סייגי' כי כו'ססוסכי
 ממסיך ולדרכי 5רחמיס 6ותס מספך וס5ויקסטנן
 6נס )סיות סויגי' הסס 50ור ססופכי חסומסדיס
 סטיק סו6 חלמים * ממסך Sh מרואיין סססמיס
 כנע )מעינו סוס מלמיס כמו וחזק נדוןמיותר
 פעו)ס טוס כצי )כר כסכינו כקומר מיס)מעגו

 * יין ע) ססטע וכ6 מנין שכותורק

 יסועתי קרוכס כי טקס ופסו ייספםומנכמרי
 כתורס מעוסק כ) כנמ' ר6ית6 '3כ6

 ורככי )י סדקני כ6)ו ס5יכוי עם ומחס))וכנ"מ
 ~ס כי ככת סכ) סמור' עסק ס)6 ו)כ6ור'כו'
 וברייס וכעסות )סמול מסמס סתורי עסקעיקר
 ונ") * ס5יכור עס ותס)' נ"מ 6)ו 6ת פרטבננס
 כמי רומס לנר נמורי סעוסק כל כנמ'ר6ית6
 (hn~h p1PD ועת ונ"מ כתורס  6)6 ללקי  לוס4ן
 וסגם 6' כסיננון סכ) ויכופר מסי eh גפסונום)
 6יך ו)כ6ור' כו' כגיס ע) 6כ כרחם מתס))ין6גו
 כוודען 6כ כרמס רק עבינו ן' מירמס מחס))ין6לו
 ס) סרממיי דסג' גרי 6ך TP~ 6ין סס עגילו ססי"מרמסי
 ומשטניס כדרכיו סו3ניס קמט כקר סס כ"ססכורת
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  קו ' ') ש44 אלימיך שושנה ליקופי נועם4ש
 סו6 וחסר * עילגו רחמים מעורר סוrh 6'כסורם
 ומכותי כיכתיכ סנון 63ילו qh סדין ננסורת)מכיס
 מתס)3ין סלנו וגס סנון סריגו לע"ס לחון 6סר6ת
 מנתקן רק )חסדים ג5טרך ט63 (ו כמדרינ'סגסי'
 כן סדין טורח ע"ס ע)יכו מרמס וסול מעסינו6ת

 וע"י כו' 3כר כתור' מעוסק וגסו * ע3יכותרחם
 ו)סתעוררות סרכיקווו Sh )כolh 6 !וכס סתוריעסק
 כ"6 דכיקות כ)6 סי' )כד נתור' עוסק ו6סרחנניס
 סננקו3ק)ין ננעסיו ננחרות סו6 כוך6י תורםסבוניך
 יניקות )ו ספין כיון 36וס 3ו ספין כגני ווננסונסו

 ינמק וינמק מגפון ונ"מ כתור' 6)6 ית"סכסכורך
 עוד י5טרך hSn סמסריס יגמו) סתור' עסק ע"יר")

 מסתויות כססו סנומ3 סי' כפסו נוננ) הסו *36יסס
 ינה סעי"( גנניות כתורס עלמו ומרני)סכסמיות
 )מון מסד 6יס וסדניקות ססכ)יות מגסם Shסברס
 )סחסדיס ולרון כע3 ססו6 רסייגו כענני 6ים כמוכע3
 מעוסק כ3 נ"כ חסו 3חסריס בריך 6יגו סו66כ)
 סחסדיס נוזנק סו6 סתור' מע"י כג") וכנ"חכתור'
 כנננ' ד6ית6 ס5ינור פס וננתס)) : 6)יסס י5טרךס)6
 ~sfl כטורו 6כרסס 6)קי )תסיסתו מקוס סקוכעכ)
 וכ"ט כ"ס מטס )סננסיך בריך ס5דיק דסגס כךספי'

 )סערות בריך ולח"כ עילגו וישפיע טננגו טיטרס3עו0"(
 36קי % י"מ שתסלת 6וננריס 6גו ובכן ססכיג'6ת

 ע5מילו )קטר 5ריכיס 6גו ננתמי)ס כי כו'מברסס
 סכורך 6ת )ממסיך כידינו כח ים טע"יכלכות
 כו' סנדו3 6ומריס 6גו ולח"כ כעוס"! בסיגוככיכוב
 3ננע3' ע5מינו ננדכקין סלנו סע)יוניס ספידותדסייגו
 בתסכתו מקוס סקוכע כ) ונסו ססכיג' )סערותכדי
 סגקר6ת מסכיל בסיסיך רסייגו בקכוס סרו5ספי'

 3קסר בריך סי' נעורו "נרסס 6)קי )תסיסתומקוס
 סמתס33 ס5ינור DD מתס33 וסייכו כלכות תמי3'עזתו
 כקו כג") סטסעות 3סס המרס סמיכות לרכיע)

 3סס סנורם כגי ו6ת סמכיל' סע)6ת רסייגוסך6לי
 כח יס" ט)6 סנגרו פי' פססט טבורו ונסוסטפעות
 סמוכים* גנעטיכס ע"ס רמנניס שיתעורר )סנוטכדיגים
 כי * בעולס 5יק' טסם סססעות סו6 נרקםועסו
 * ססכיג' סעודת סו6 סבי יטועס יטועתיקרוכ'

 רק ננ5ו6 )עת 36יך חסיה כ) יתסבךnhrוניר
 ננסת סלם * יניעו )6 36יו רכים מיס)מטף

 מ5ו6 3עת מוכן 6ין נס " )כדורס מיותר סו6ג)
 nh(o כנננ' כר6ית6 ח(") מדרסו עד סנוטו)סי
 3סתס3) עביו וננוט) ס5ריק ע3 חוכם עובת דסגסג")
 חסןיס סססעות )סם D'Dna5 יסרק) כתות ע)חסיד
 סטי"ת 6ת עוכר סס5ןיק נגממת חסו *ורחנניס
 סי וחסן  סנדול טסו ויחור ס5תרוח כו6  ו5סכסמ6סכס

 בריקים ס) )תסכיתן ומח6ווס תמיר ממן סט"י כיכידו
 נמטכין ססססע' )כן כ6סכ' סנרו3 טגנו נניחדיסטסס
 6סכ' ק"מ ככרכם 6וננריס סלנו חסו ס5דיק ע"יויורדין
 יטרק) כפפו מכומר חותננין ולגו כו' לסכתנורכס

 סו6 ומתימם 6ותגו צחר 6סכס ע"י רסייגוכ6סכס
 מיד כף סכומר כ6מירתיגו ותיר תיכף כי סרכרתוקף
 ומקטרינגו מספיגינו סיות תסתמיס מסו)קיססס

 כטכעת כחמס 6סר סדכר כי תפ3תיגו ע)סעוננריס
 ומס )כטקס יוזה כרכתיכו 6ין וח"ו )סטיכ 6יןסנונך

 סקסני שע"י 6מו ננימ' ולסני סכסכי סי6סחתיגנ'
 ס)ימ' 6סכס (ס 6ין עניין 161)י מן 6ך סהמןותסו6
 סמו ביחד יטרק) סמם תיכף (ס 6חר סומרים 6גו)כן

 ויחתל ס)ימ' 6סכס תסי' )נגען סגסם כנסירתסנרו3
 כססס וסגי כ"ס סוי"ס סו6 כ"1 גיננ' 61חד 061כיס)יס
 טס בדרנות סו6 ננסס ו6' ננדרינות ר' יס נ"מסוי"ס
 יטרק) ט) סע)יון 6נניתי מסונור סול סוס וססס מסס)

 )יסרק) ס!ס ססס וינוע נהוי סיו כמהריס 6ף כיכנ)ותיגו
 6) כ6 6גכי מכס )סקכ"ס ע"ס רכינו מטס 6תיוכס
 ר"3 הכיסס הומר מס סמו ננס )י והמרו כף יסר36כבי

 הביסס הומר 6גכי נס סמו ננס )י יתגברוכססס
 כרמנניס מותגו ממסמר סטס סוס 10ה כןסכדכריסס

 כו' olh כננר6' רננות ו6ר6ס סנכי6 ימ(ק6) סלמיוגס
 רמנני' כס6 ע) יוסכ ססו6 רביתי מס ננימ' %סכי

 זריך ס3ו ולמדות 6סכס ע"י ס5דיק וגמ65 6ותגו)סמור
 מס סגק' ס(6ת סמדרנ' ע"4 וחסרים רהמיס)עורר
 עגוותכותו סתס6 זריך נדו3תו טכננקוס 3!ס עוד זריך6ך

 ינכס ח"ו ופן כזו כמדרינ' עולס טס5ויק מחננתרסייגו
 בריך )כן ממני וככס63ו' כנרגזות סבכתי 63מר ק5ת)כו
 6סנס נעמת וננס יפית מס סי' ונסו % עגום מדת)(ס

 ססס 6ת )יפות זריך סס5ויק יפית ננס ר")נתענוני'
 עכווס נוות כסייגו נעמת ומס כרחנני' בעוררו מסם3
 סטיק זריך מס ושכמכו ע"ס רניגו מטס ס6מרכננו

 סמו' )1 ומתוק געיס )סיותס ס(6ת סמדס3סגעיס
 כמת 6סכ' רסייכו כתעגוניס 6סכ' ועי"(ס!6ת
 נדפיס* ורחמים כתעגוניס )סיותס 3יסרה3נורמות
 כרסו כי כסננ65ו סי ורפו 0נכי6 סומר כמיו(סו
 6גו 5ריכין ס(ס סנגר טכג3ות דסייגו זיוי )פוןסו6
 סעסתס כמו רממיס עבינו בעורר תמיד ס' 6מ)רפוס
 6ת )דרום ותקך עיכובן 5ער )ס כסיות רכקסהמכו
 6כו 5ריכין עת ככ3 כנ3ותילו 6גמגו כן כמוס'

 ס' דרסו סגכי6 ובוס רחמי' בעורר)סקויס
 סטס 30 סז6ת סמדרינ' סמ65 עו סי'כסמ65ו
 ננס וע"י כג"3 כנ)ותכס 3כס ס5ריכס נ"מסוי"ס
 כסיותו קרקושו וננפרס ס(6ת סמירנ'תננ65ו
 וקרכו' 6חרו' ססי6 הככס ע"י דסייגוקרוכ
 וער"! * תננ65לו עי"( 3ע)יון סתמתוןסעעס
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 448 אלימלך שושנהליקושי נועם*ש8
 פי' כו' מסיד כ) יתם)) ז6ת ע3 סב") מפסוקיכתיר
 )מס )0ספיע יסרק) כשות ע) 6)יך יתם))ממסיך
 כסיניע וסייגו מ5ו6 )עת וקמר ומסריסרחמים
 יטמיע מע"י nhrL1 סנגדרנ' וממ5י6 ס!6ת )עתס5ויק
 3כן כג"ח ק5ת 3כו ינכס זס מחמת ופן 3יסר336סס
 כסייגו יניעו )6 6)יו רכים מיס לסעף רק6מר
 יתן מי סיחסוכ דסייגו שכווט כנגדת עיניוסיכגיס
 סס כו' רכיס נגיס לסעף רק יסעו3 תפלתוטע"י

 ולמוות 6סנס ע"י וממי63 יניעו )6 36יו0ק3יסו'
 מעורר סו6 עגווס נגרת )!ס וכס5ערף ס5דיקס)

 " 6כי"ר יטרק) ע) ומסרים נרו3יןרחם"
 כר' ' כו' לסמי עד כו' עוג רנר 3כיושוקשקו

 כחדף סג") סססוקיס כ) )פרס)סע"ו
 דסגס * ס,0 סססוק נס יכו6ר סיסס וע)גגחת6
 וכווסתו ססכיגס נקות ע) תנגיד התסלק סו6ס5ויק
 ו3נ3 וטכיגמיי קכ"ס )יחד סקווס" כמעסיותמיך
 לסכיי) נקווסס k1Pnh סוס וק3יסוי לסריגיםתם"
 תורס סו6 ו6מיר' סככתי תורס סו6 דיוורסו6 כי דכר גק' ססכיג' ומגס * סחו) וכין סקווסנין

 ורם! רכס סו6 ו6נגיר' קטות 3סון סו6 ודיוורסכע"ס
 ו)6 דכי כנמ' וכרסו רנר יקום פריס סכים 3D~Dזס
 ססכיג' 6ת סמקייס דכי יקוס טס5דיק ר") דכרח5י
 סי6 ס!ס סמר וכנלות רנר ח5י ו63 ס3ס דכרסיס6
 ומעסיו תם)ותיו ע"י וס5ריק סוככי פנימה ת"סח5י

 ס63 רכ6 לחסומה סק)יסות ומסריס החרידסקרוסיס
 רק ססכיג' סי6 כרכר rnh~ וסק)יסות לסדיגיסיס6
 דכר ודיר ס" נ"נ וזמו * עוג כולו כסכימותטתס6
 ריכורו סירסר 3ס5דיק סקכ"ס ממנוס ד' ע3 תתעננ6!

 מסרים סס5דיק ע"י ס' ע) סמכיגי תתעגנ rf6ככ") כמרימוי ססכיכי סי6 טקס יכר יעד ריכורו וע"יססוכ
 OD ס5כיג' תתעגנ עי"! ננקדוסי סק)יסותוממריד

 יסים מס נ"כ וזסו : וסכיגתי' קכ"ס ימוך סו6ד
 ומסריך ססכע' 6ת מיפס כסס5דיק נעמתוננס

 סו6 עי"ז עוכ ככוהו קותו וממתיק ומכעיססקליסות
 כתעלוניס מיחוד סו6 ועי"ז ככ"ל והחדות 6סנ'נורם
 !6מ כי ,YSb חסיד כ) יחסל) nhf ע3 נ"כוסו
 רק ססכילס ע3 יתסל) מסלדיה דסייגו ססכיג'0י6
 1DY ס63 פ" יניעו 63 6~ו רכיס מיס3טעף

 חסו * כ)) כקדוט' 6מי!' )סס יס6 ולה כ)3כסקדוס'
 סועים סס 6לקיס עוג כי סקור 6ת 36קיס וירהנ"כ

 ר"3 ט)יטתס כעת ח"ו כי ירקו ול6 3ססועעיס
orhכ63 כסומק וסם מ"ו 3רע טוכ כין מכחיניס 
 כתוכם סע6יר סלו סקור ממסת וס5דיקרקות
 כסס נורס וסוף )ר6י" כריס סס הכממיס55סכס
 ידי (o~b סריג" 36קים רר6 וזסו * סריהן%ס
 סמ6יר ס5דיק ס3 סטיר כסכיך כלומר סקור 6תר6"

 Sh~P ע) ועוכ 3רמנגיס סגספכין טוכ כי עדכחוכם
 * 6מןנ5מ

 עליסן מתייטכת רעתם סמ!קיגיס !מן כ3ת"חזקני
 (ירח 636 15 6ין מסרסתי נוס )פי ספי'י")

 6ף נדו)' כסכגע' תמיד )סיות ס6דס סקריךמסורס
 כמתתיכ 636 עימו יתיק 63 נדולות כמדרינותססו6

 עכוך' תחילת ססו6 ס!ירח טסו6 ית"ס סכור6כעבודת
 ס6מר ע"ר ית"ס כ"ס 0כול6 עכורת קיויסמכי6'
 וגנג65 רוס"ק )ידי עד נקיות לידי נזכיר !רי!ותסתנ6
 ע3 כעוכ סמ5ו' סנגוכיח וזריך סתמ)' סי6סזירוז
lh~Pרק )עולס ע5עס ימ!יקו ס)6 לסם %53ת עיקר 
 וגרורות מיד hSh I1%'r 15 6ין חסו (ירחכמירינ'

 לעולס 6עפ"כ סמדרינות כ) 3ך מיסי' 6מר 6ףר"3
 תננ65 סס כלריעות ת5וס כס' מפרסיות סררע) גמיכורי עיין כעכוך' כיותמי) 6)6 עלמך תחזיק63

 כקרה סו6 דמכס נ"כ סכווג' וזס : תפסךנורנוע
 סוט מכס ותלמוד סכעו3ס סמכנגות ככ3סממו)6
 זקכי המרו ולכן )מכס תקמור כמו סחכם 56)ס3ומד
 ט6ז (קנותו כעת ס6סי3ו נדוף מוככע ססו6יסייגו כוקגותו בסי' )תלמוד עוננו טמח!יק מי סי'ת"ח
 ונלוות נמענות יותר סו6 כוויי סי5ס"ר כמסמק
 ולמ65 )תקמיר עלמו מחזיק ו6עס"כ נונמרותועונות
 סי' ו!סו : עסיסן מתייסכת דעתן טמזקיגן זמןכ)
 סנגחויקיס מכמיס on~h סי' כעולס טכוס נרסיסת"מ
 )מתנכר תמיד מוכרמיס וסס 3ת)מיייסע5מס

 כסמליך מלוס נגרכיס סס יותר פעט ככ)כעכורתו
 וסססעות נרכות ונורמיס כעס ט) וכפמליה מעלסס)

 טעיקר כדעתי גתייסכתי סי' גגמני רחוקםוסיף המכמס קמרתי ע"ס סמלך ט)מס ח"ה סתמתון)עמס
 ס" * מננגי רמוקס ס6% ע"י סו6 סומכיםמסורם
 161 כ)) כתור' ננעתי )6 כ6)ו !1 כמדרינ'ט6ס"
 ויכין וניסכי) )6דס נרו) עיקר ט!ס כודאי6חכמס
 טורם עיקר ימינ hS ימי' מגיס 36ף 3וברעתו
 631 סוף 3ו 6ין טסו6 ונר ססו6 הלקותמכמות
 רמוק וסוך כל3 מגק תויגו יותר 16 יכין סעסככ) ויתע)' ית"ם כעכודתו 6רס סיתנכר מס וכ)ערך
 סמרוכיס וחסריו כרחמיו ומטס סע)יולי גוסחכנו'מהוד
 : אכי"ר כ6גגת ~k(sff כ) ע) והנסכי) )סכיןיע(רגו

 מקדום כ!וסר ר6ית6 כמוך )יעור*שהבת
 מתרכסת טסיה דק )כוט )ס יםדסכסמי

 חומקת סי6 וסכסמ' סנוף אכרי רונמת וסיףכנ"ע
 חומר ססו6 סנוף רק כ"ס מס"ת 6ת )6סוכתנגיד
 סטיית )רעך והסכת סטי"ת ולוס אוחו סמוכע סו6עב
 %16 התיגת מסיה וכ% כהכריך דונמחך כמוךססי6 סגטמי כמו ס" כמוך כו' רכיך ורעי רעך כמו רעךלקרא

כהסכי
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 ות6סוכ עמס תסכים סנוף onh כן כש סיימינ6סכ'

 ים : מסירים נק0) תסלתו מוט סיולסישירו * נקמת ססי"מ6ת
 סליך יויעיס ס6יגס )6ותן כס)כ')ססיכ

 כתרסך וסוף חומס ע3 כסתס))ו כתפוס 6רסגעגס
 סססוע סכורך 56) מקיטס ססתגות כמו סו6סרי

 ת65 )6 עתון מסי כקמת 0ו6 מענין 6ך :ס6מיתי
 ועממת סעו)נוות ככ3 מקומר סו6 סקוס רקמרעות
 רע מולי כענין וגוס) עליון נוסקסר כמסק סו6מע6
 6ת ננקסר סוSSDnD1 6 סטייק סכ6 וקמר *ר"3

 כי תסיק נקרחת ולכן ככתמיך כסרטו סוסס6רס
 ממיש ונמ65 כו' נסתו)י כגוו 5תקסרו' מ3' סו6מסי3'
 ים כי חליל חס1YDID 03 6ין ו)סעמיסמתרסק
 סגקר6 סנרו) נעורס )קמרו 5ריך 161 ח)י)' קערונעליו
 כי כו' 6ור חס) ולמריו יוסטון סו6 חסלם כית0)י
 וסוף טס )קטרג כצין כח וקין נרוץ 6ור רק סו6סם

 סירי נקר6יס ולכר : סכ) נמתק וטס ננעריסרמם"
 ויין סכ) דרס ע) )פעול סיכומן מסריס מ)כגודוד
 כקם) תסכמו כו' )ס' סילו חסו : רע מנע pb1סטן

 סנותחסדיס סחסידי' כיד סו6 סתס)' עכין סי'חסידים
 * קונסעם

 דסגי גרפס חסידך נס %כ כי סמיושקרה
 מערס סו6 ומעטיו עגורתו כ) ס5ריק-
onlhסמקך שמרי ת"ס כ"ס סוי"ס )ססס )מעף )מעלסO~D 1ס6דס שריך פ" מסמס תמת מרם כ) 6י 

 16 עונדך 6יז' עומס כססו6 ית' כעבודתו)מתנכר
 לשר תס6 ט)6 )ל6ות סריך ר6וריית6 מידו5יןממרם
 6) סממם מן )מעל' )סע)ותס רק מסמס תמתלמע'
 סיכטס ותרסס כו' נותחת ממיס יקוו חס * כ"ס0טס
 סכתוכ ססמיענו רנותיו מס )סכין יס ו)כ6ור' כןוימי
 0ס" וכרינו )סי 6ך * דכר מס' סים)6 כןפסיי
 6ח"כ סיעם' כרי כ"ס ססי"מ עמס זס סכ) כךעלס
 רסתורס סמיס יקוו וסייגו : סזס סדכר דונמוחס5ייק
 Sh סתור' ויכנסו סיקוו כ"ס סטי"ת ונוס מיסנק'
 סיכטס ותרפס ועי"( סע)יון ס6מדות 6) ר") 6מרמקוס
 ספרי 06 סוס סדנר נרפס ירויי ניכסס כיר'5
 סמור' ע"י נדורות סססעות סיסיו רסייגו כסלמסגקחס
 סס)ימ' סי6 כי ירעו 161 ססו6 כמלוס סעוסק16
 טסכריות סיכסס ותרסס ונס מע)ס ועלתם מוסמב)
 פי' כן ויסי : ססס סעונרות מכם ימין כראיןירכיו
 הנס )ס5ריק סעונ מסמס סכסחס רכר כמו thOסוס
 טפך ויקוו מלטון 6קוס כסו כן למעול יכול יסי'סו6
 סדכר !ס )עולס וכרכ' עוכס כ6 עי"( כי טייככ") סמך 6) מעסיי כ) מכניס שגי טסך 6) כמוס"

 קען כממסר ניס סף"ס דססס כו' סמך לקוס י4שנמיש4יך : חסייך לסכי טופסו6

 סו6 סטתוקקותו כ) ס6מיתי וסתסיד עוג נימ'סו6
 ס5דיקיס 6כ3 * עכורתו כ) חס סניו) סמו)משות
 ויסטר ססו6 כקעגות עכודתו 6(י (1 כמררינ'ס6יגס
 כי סמך סקוס e~D סמלך דוד וז"ס : ססס ס3קטן
 גנך 610 6כ3 * טונ נימ' כקעגות כססו" 6סי'טוכ
 דוקא סרו5יס )מסידים סתגנדות סו6 זס פי'חסייך

 : כנדלות אותך)עכור
 )פגי כגר ססכיג' )סגי וועיס ס5ייקיסלכמה

 כמוסינו רו6יס סבכו ע"ס ספי' י")6כוק'
 ולסכין מתכנס סגר 6( 6כוק' )סגי גרכסתקרכות
 טסגר כו6 כך נבנות סינס מריוס סז6תסמקיר'
 גססך רכר סכ) סממת י") בפוקס DS(~תתכנס
 6! )פכיו סגר ונמניע נדו) 6ור סי6 ו6נוקסלקרסו
 11"ם : סטורם Sh סבור נסתלק lQS1 )טרט0כמטך

 דומים סס סכחיג' כ6יזס סי' כו' דומין 50דיקיס)נורי
 סכ) דסייכו כוי )מכי' כנר סטכיכ' )סנטוכביס

 )ננסור נוו) כ)סכ מת)סכיס סס ונגורתסמעסיסם
 " וסכן סטכיכ' סי6 סרסם6)

 ג") כו' נעוריך מסו )ך !כרתי ס' 6מרכנה
 יר"ם כעכודתו סמחמי)יס כ"6 עירךדסכס

 מלוס סעוס' עוכס עוכד6 סכ) סוכר סו6כמחילתו
 מסד כיס עומס סו6 כוס וכיו65 סתורי עסק16

 עוטם כהו )עלמו עוכס p~rnnl אותו סעוכד)סכורנו
 עכורת 6) כסכם 6כ) : ח)י)' סנורם עס נרוומסי
 סכורנו הין כבמת נכין סו6 6! כם)ינוותסכורם
 וכהו כלוס עדיין כעכודתו סתמי) 1)6 )מעטיו'בריך
 מבסס וסיגו כעיניו גחסג סו6 כך כל) עום'6יגו

 נניע 6ין שעתו סככתו סקסי מחמת סכר)תס)וס
 : מסקר כככר ית"ס )עכודתו נססו ומוסר (ss)ו

 כרונ כ"ס ססטי"ת ר") לך ~כרתי מוכןוממיש
 סעטס 0מעטיס נס )6וס !וכר סנרו)יסרמשיו
 DDb*( סנורך עס מסר סעסס מסכר D~thכבערותו

 לסכת כעוריך מסך לך (כרתי וזמו ממגו מקכ3סו6
 סתקכת 6מר כלומר סכותות ס6סכ' סי'כלוכוחיך
 מרכר כמררינ' )עכדגי כמדכר קמרי )כתךעלמך
 * )ך (וכר 6גי זס וכ) נססך כשסירת כמפקרדסיעו
 כו' יפ ס) ממטתו 3מע3' תקף ס"כינויבכמר'

 סס5ריק ויוונ לטון סו6 מעם דסנסגר'
 סקווסי' ומעסיו כעכורתו סע1)מות ומיימד מ~ונסו6
 וכקותו טמרוכ יתיר' ננעץ כו סי' ע"ס סננלךודוד
 סי' כיגור פסו * והסכמות נסירות מקמו שמרסי'
 סססכיג' )ע' מ5ות טסניע כיון * ממעתו )מע)'כו'

 וכיון ~nllpk כנוסר כך6ית6 )ינ' מ5ותנקרנית
 ר") * כו מגטכם 5סונית רום ססכיג' )סימורססניע
 דסייגו ככח כו מנסב ס" עמו 5סון ס0י' סקודסרומ

כדכיקות
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 מפרטתי ע"ד מקליו מגק וסי' וסת)סכ'כיציקות
 3סתקדס ס5ויק ט5ריך pShi'(1 ג6י ו)6 6)קיגו(מרו
 * נרוגו תתוך הוגמרת ססכיגי סתס6 ער קרוסתוכרוכ
 ע"ס סננ)ך דוך ס6מר ונסו נוכליו מגנן וס"וגסו
 סחורי ס) סוכרים תוכן )סכין עגו )סטותסירס ו5ריך סקדנווגי מס) בק' סתור' ס" עני )נוס)6עס

 יכרי' מיסורי רק ססו6 מביז' ירמס ע6סקרום'
 מיסורי סי' ס5תור' ס6ומריס רוחם DS"כרביתי
 SDDh (6ת ונס סי' מידתי ככינור nnDh *יכריס
 כסירות רסייכו כנ") סכגור מע"י כקנותנעכודתי
 מסוה נוע עולס עוד יחס פ3 סותמ 6גיותסכחות
 חימס כי : מיכתי סכקי6 וסוף ס(6ת ממדרנס)מע)'
 : וסכן כ6(יי' )סמוע סיכו) מדגר נדו) מיותר וכרסו6

 5וק כתיג יסגס יו' יי כקס3 5יק12שרהי
 פ" * מעמיו )דרך ויחס יסבך)סגיו

 ס' כירכי )ילך סלמת לררך סעמיו )מוס טרו5סמי
 לרקס עי"( )עורר nSDID 51וקתו לרקס )עסותבריך

 כו' רמוס סו6 מס כמדותיו סרכק כך6ית6סע)יוכ'
 סו6 (1 כמרס סמח(יק פ"י וסייכו כף חגון סו6נוס

 תלוי סכ) כי מעליון נעורס ססו6 סורס 6תמעורר
 נורס )מטס לרקס נותן טסו6 וע"י ד)תת6כסתערות6
 חירוף 5יק 5וק חסו יסרק) )כ) %קם כותןטסקכ"ס

 ירצוף (0 ס5רק כווכחך מס6 5רקס לותן כם6תססי'
 גותן סקוס ס(6ת ס5וקס ומגס : )עוררו סע)יוןס5דק
 גדתי כווך6י כי סעס )פי מסד כנום) 6)66יגו
 גותן ססקנ"ס 5יק' 6כ3 מנותן קותו )סעסירלסטרי
 ועד נפולס ס' וחסד ו(סו )(רעו )ו מעפרתסו6
 ורקס סגותכי' יריביו כסכי) כלומר יריביו ע)עולס
 סעו)מו' כ) כי סעו)מוח כ) ע) חסריס מעורריםסם

 סס5דק' כג") כגיס )כגי וחקתו )חסדי' 5ריכיןע3יוגיס
 5דק כסרתי ו(סו * ככיס )כגי סו6 כ"ס סטי"חס)

 כקסת 5דקס מכטר 6גי סלי 5רקס ע"י פי' רככקס3
 * יסרב) )כ) 5דקס יתן ססקכ"ס מעורר ט6כירכ

 * כבמד לרקות סגי וכו)) נוקברסססוק
 חסתי מגס רכ נקט) 5דקנטרתי התיכמר14ך

6(b51b 6ת מרני) 610 ' רס5ןיק 
 "ומר ססו6 טוכי' דכריס תמיר )ככר וריכורולטוגו
 6ו ככי 6ו נווון ס5טרכו' )6י(ס סגריך 6דס)כ3

 כמו כך )ו טיסיו הותו נוכטר סו6 סנוףיריקות
 )סנורך מתם)) סו6 ט5מו )כין נינו ובח"כ *הרולס
 סגולך דוך סנגור חסו כן סיקוס טדכר ע3כ"ס
 טוכ מנמר טסני המת רכ כקם) 5רק כסיתיע"ס
 וסוס נ"כ הכיסס מתסכל 6גי DDh1"( יסרק)לעמך
 כן מכרכרי )סגיך מפס)) חגי h(h5 )6מסתי
 כריכורי כומתי סכך סוננת ידעת 6תס ר' *יקום

 * )סגיך 6תס3)ס6ח"כ

 נק' סקחם' וסגס כוי %קחוי יאמראו
 כרכים סוורס ס5דיק וסקוס *5דק

 ס6יגס olh ככי ססו6 כרכיס ים ו3סענני' קדוסי'יכרי'
 עDS %5(D 6) סקדום' 6ת מנסנוי' וסםמסונגיס
 * חנירו ט) נתו מס יסע 6יגו סו6 כי (סנסני)
 רכ כקס) 5דק כסרתי ע"ס סננ)ך דוך ט6מרחסו
 כלותר רכ כקס3 סקדוטס 6100 ס5דק מכמרמגי
 כ"6 כניסם סיס )סיות סיכו) ו6טפ"י קס) שיגיככ)

 enh ר' כי 6כ)6 )6 ססתי 6פס"כ מסונניםס6יגס
 ספתי ולכן יודפ מגו 6גי 6כ) 6ןס )כ התידעת

6(hi)h * 
 סברס רסלס ג") - )מברותיו  ונויומחסשאו

 תיכף טיכ6 6"6 ית"ס כעכורתוסגנתחי)
 וסס כסס וקלקל סחט6 מפקיו ננחמת סס)ימ')עכור'

 )עסות וקריך קדוסיס כמעלות )עפת "ותוסמעככיס
 כוי כסרות ועוכרות ננ5ות מכילות סק)ק) מסכגנד
 מגמת )(ס רמ( * (כיות )תסורס סמט6יס נסהיעמס
 כד6" )ס"pSn 6 סי' טוס ססעוריס מן סנ6סמוטס
 נ"כ סעורת נמחת )סכיה כ"ס ססי"ח ו5וסכ(וסר
 ס) סססלות )סערות ככרי (ס )עומת (ס ססעוריסגנן

 ו(סו : סקדוס' Sh נ"כ 6מי(ס לס"ה סיט סוטסנוגחת
 מרכם סי' ע"ס סמלך סלמס סי' גרו5ס שחריךמבפגי
 סמרכריס סם 6דס ס) וסחט6יס ספסרות כלוכדיריו
 סקווס' 6) סכי6גי כלומר נוסכני ס6רס עםכע5מס
D"Dh1כרוכ ססי"ת פ" חדריו סנונך ססני6גי 
 סעו)ננות סס חמריו 6) 6ותס ונכיף וחסריורחמיו
 6עפ"כ )ו יכו) היגו כעתרו מס' 36ו)י כיע3יוגיס
 6תס כ6)1 וסנגח' נחס )י ים" כך וגסננמסנני)ס
 סתסהו סי' מגמם ס6ו ונסו כע5מך (ס דכרסע)ח
 סמנמ' כרם( (כיות )עסותם )נוע)' ספסרות 6תותעלו
 * סע)יוגיס סעודיות סייכו )חברותיו וכוהו *כג")

 ומסתמוויס O'D1D5 עומדים ר6ית6 כו' 3ס'ססתחוו
 סמתורס מכירו יכרי 6חד יסמע )6 סיי)מען (סרווחים
 סטתמוו6ת גקר6 סמם וסחע6יס סוירוי וגמ65 מטיליוע)

 כטוחים סהגחגו סוס כורך )סתוורות סכתוכ הותכוומהמך
 1)6 מט6תיכו ע) )גו גיממו) עגינו מירמס ית"טכמלתו
 כ"6 ע5מו ע) דיגים ומעורר השהיו 6ת כמפרסנע5כות
 * ירוחם ועו(כ ונגורס סכתוכ כבהנזר נןו)ככטמון

 סיות ' רעיתי דמיתיך סרעס כרככילטמרכמרזי
 ררך מסדר 5ת כ"ס טינס פרפםנכי

 חסו * כו' מוסך סקרון וכקן כו' מוטכיןססוסיס
 * סטכע כסימך איו פרעם כרככי ססוסיס כננולסוסתי

 דנניתיך כן )ססי"ת כ"י קומרת nhr רעיתי דמיתיךכן
 וס5דיק נ(ירס נוכר ססקכ"ס כן עוסין ס5דיקי'כי

 מתגסנ סע31ס כמ65 מקיים וסם"י נחר וס5ויקננוע)
 * ס5דיק ר5ון)סי

שחורה
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 קם @a אלימלך שושנה שקופי נועם*8
 מרנמ סו6 סקורה ימו" י"ס * ת6" 6יישחורה

 סקדוס' וסגסנחס ס5ןיקיס ננעמיע)
 ע) סננסנימ מס 6י כחיגות* כ' )1 יט סס5ויקסיות
 נכור כ) וע) וססיעס ססיעס כ) ע) תמידעגמו
 תמיד ורוסס מט6 כוגוד סוס כסס יס6 ס)6ודכור

yCDnnוכ' : סחטה תנייד וננתוור' מתוקני' "ילס 
 כדי ספונים כמעסיו פטמו שתסטר נ"ב סו6ס)סעמיס
 ס' כילבת )כס )סח,יק סטומעיס כ"כ יר6')סככיס
 ופעמים 6כי סחור' טלפענוי' ס5דיק ע) רנו( הסו :יותר

 טקס 0יר6 ס) ממדות סרס ירוס)יס כגוס65וס*
 סננוקסת כ6סרכיי ס5דיק 6ת ומקיסיס ננסנניסטסם
 פי' ט)מס כיריעות קרר כהסקי סי6 תו סכרך*6ת

 OD~D סננסמיר" קרר כבסלי יומס סו6ס)סעמיס
 ו)פענניס עונותיו ע) ומרטם נוירוי כסכנעתו סו6וכן
 נסתפ6רו יריעותסמקים יסייגו ט)מס כיריעות דוגנ'סו6

 טהגי תר6וגי 6) * פכודתו ורוממות סטוכיסכמפסיו
 סטומעי' 6דס כגי ים וסגם : מסמס טס!סתליסמרמורת

 )6ננר כרכים עלמו ומכייס עגמו סמוכימ כסע' 5ייקדכרי
 מחננת ועון חטה 6חס מט6 סכ6מת וסוכריםסחעה
 תרהטי 6) 6מר ובס * ממגו נדו) יהרו ממכירו סנדו)ג)
 טססחרות תהמרו 6) סי' סטמט טחרחורתסס(סתגיסרגי
 י5רי זס וננחמת סקווס' ונוך) סכסירות סממתסכי
 כי דכתיכ כי גמרו 6מי כגי רק סו6 כן )6נדוץ*
 מסית ob כן וכי סנמר' ומקטם 6מך כן בחיךיסיתך
 רע"י כוס סכתוכ ורם( )לקצות רמז רסוס כג")כוי

 כ6 טע"י כחט6תס נורמיס סם סחוע6יס כ"6חע6ת
 " המיך יסיתך כי וסו נ"כ ס5ריק כ)כ סרסור6חס
 וכנ")* )מטפין רמן פננך כן ססו6 ע"י מסרס מסוע"י
 נורם ט!ס 6ססר ועור * וננוכן כי גמרו המי כגיחסו

 דסגס * כו' סכרנניס 6ת גוטרס טמוני גיממתטנכס)תי
 ססגסי6 סרור הסרי כוי כסיה 6סר p1DD ע) ח(")דרסו
 כקדוסס תמיד ססו6 ס5ריק דסכס ספי' י"3יחע6
 כתמוכי )פוררס כ"6 עם )סתוכק )ו ספסר כלתיע)יוכס
 סמולה ס5ויק 6נ) * מעסיסם 6ת הסעדותט)ימס
 קי5ור ע) ע5מו ומוכים מתחרע וסוף מט6 כ6חסעלמו

 והמ"כ כתסוכ' 6חריס 3כ מעורר ג"כ 6( ית"םכעכודתו
 * עמו יטרק) כ) נ"כ מעלס סו6 כקרוססכעלותו
 ר"3 ועולס מק5ר סי' 53יגור מחס)) כססי' ר"תחסו

 ס5יכור נס סיע)ס יסייגו סיכור עס )סחפן)כטר5ס
 ע5מו ומוכימ ממררנתו יורד סי' סי' מקטר סי'עמו

 עולס סי' והח"כ סי' ועולס ית"ט כעכורתוהמקטר
 טסגטיה סרור הסרי מז") טררטו חסו סעליולס)סקרוטס
 הותם נס סיע)' )סס תועץ טסות דסייגוימטר
1DP(6 סכרנני' 6ת גוטרס טמוגי חסו * סקרוטס 
 כרגנו 6ת נויל סהסי' כ"ס ססי"ת ססמוגי עי"זסי'
 (ס סקדוסס Sh )סע)ותס יסרק) כיח 5נ6ות ס' כרסכי

 נגקיוטתי וירותי נטרתי )6 טלי סכרנני )ינרמס
 * סע)יונס סקווסס on~h Snp (6 )סעפתכוי
 יסף) כגסת סי' כו' שטיס סיסס )ו תועי )"אם

 )6 06 )סקכ"ס והומרת יסר36 סעומתססת
 עסקיסס ככ) כסור' מתגסנין כביסרה) דסגס כו'תךעי
 כומ (rh 0 כהננונ' נותן ומסה סנטנניות כפכילידסייכו
 מתגסנין הין ח"ו 06 6נ) כמעסיסם ומסתכ) ית')סניו
 סתעסיס נון ידיעתו ומסתלק כמעסיסם רוסס 6יןכסורם
 הומרח וע"( נקכ' )מון מסוה )נסחיות רם( ונסיםספו
 מתסס 6ין 6ס וסייגו כגטים סיסס )ך תדעי )6 06כ"י

 ססתכ) סי' ס65ן כעקכי )ך 5הי )וחיןנעעיך*סנסציות
 מקת מהליס לכסס סלקגיס רסיילו * ס5הןכעקכי
 כמוסמר סרועיס ננטכגות SD נריותיך 6ת ורעי *כרמון
 ומקורכיס סננחונריס סקטגי' ס5דיקיס ע) ועתךתן
 )סון סרך ניי רסון ונדיותיך סנדו)יס ס5דיקיס6)

 סט)ינניס* ס5דיקי' סרועיס מטכגות ע)קטנות
 מ5וס כי )מכף ס") )כ6ור' 6ור ותור' מגוס גימי

 סו6 מעגין 6ך : 6ור ותורי וקרה כסיפה כמונר
 מתחי)' גריך נס)ימות מ15ס )עסות סרו5'נהדס
 וסקג6ס סנטוס כמו כמיותיו סקס )סיותו ע5מו)קוס
 סגירוות 3סי ה! סמכות ככ) וכדומיסן ומכעסוסטג6'
 המסרי וכצתי כסצינות סמ5ו' ערך יסי' כן סכוסמדות
 ככ) סקס טיסי' כ"6 סינ מכ) טויסס סמלוץסתסי'
 6ננרו דסלס מלתם מקוס סכר ח(") תהמרו תומרותיו
 )טסר סנ6 סו6 וספ" לותו מסייעין )חסר סכ6ו")

 עיקר הותו מסייעין כרצוי מדותיו הת ממתקןכסייגו
 סעס וממדות כסכימות סמ5ו' )עטות סיוכסמסיוע
 )מ5וס* !וכס 6רס ידם סע) מ5וס סכרגקר"יס
 מנוס )עסות סנורמיס סמדות ממס מנוס סכרו!סו
 מלוס )ידו מומן סקכ"ס מ15ס ומסרט ידס ע) כ6מס

 )עסר סכה וכנ") כמרותיו מוכן ססו6 כיון)עסותם
 כ"InDD 6 סוט) לצקיך ס' מס ונסו קותו*ננסייעין
 ית"ס. כמדותיו עונננו )ךכק 5ריכין 6גחמ דסלס)ירפס
 הכחלו סגסי' כ"ס סכורה 56) ירפס סייך היךו)כהור'
 ופיך מרותיו ככ) סקס סו6 וס)6 ייפתו כמדתמוכקין
 הגו כ"6 ד6גמגו טוה סעגיז 6ך יר6ס ית' 56)1מסיגו
 1)6 מחכירו סוה) )6מד סגחסר יכר וכ) חסרוגו'כעסי
 סוס כו אייך וקין כמדותיו סקס ססו6 כ"ס סנורהכן

cihnס6רס סיר6' ית"ס חם15 סוס 6יס ט3 סיר6' כ"ל 
 כדרך מס6דס סיר6' 6ת כ"ס ססי"ת ומקם)מפגיו
 מכרס ונס סיר6' )הדס ומחזיר כעילי' דסרר6ט36ס
 מיד )ירו ססי"ת כמזרמן כסכימות טיעסס סמ5וססו6

 סכורה Slh ירפס סמ5יכו נכון סכ) וגמ65)עסות'
 ס' מס סירוסו מוכן וממיצה כא' טניסס ס")סנס
 סכורך 56) סוט דיר6ס )ירפס כ"6 מעמך610)
 סטוכיס מסמכות המת נ"כ סיט וסיריוס * ס6)סכדרך

סמיך
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Eb*448 אחימלך שושנה לימופי נועם 
 יגס לע.)6 פיחת )6 וח1)1 כ)6 מ15ס ט 3מ4תסללך
 ntcDS' מליס )ו מזמן ונס ירקחו לי מחדר סססי"חסכרו

 סמחחי)' מליס גר כי וזהו * מליס מוס סכר כג*)נם)ימו'
 מזוכך fftt1 מדותיו סיהקן דסהגי דולק גר )סיות4שך
 .0יע0נס )מקס ככס ולח"כ 6דס כסמת ד' גרשמתו
 וזסו Off3 סס4ת עדיו סי0סיע נרו) )716 דוכססתורן סע*י זס מיסך 610 מהתורס ר"ל 6יר ותורסכסכימות

 המחורף פ" 1') ורם" כו' ונשרתו חפרי ס' פשרתכ64
 דכריכו תסי * ע*0 תורתו גקלYnh1 6 ס' סולתגקל6
 סערי המדוח סו6 רסעיקר סרכליס תוכן סיקנינוצל
 וצילולו גם)ימות יעסייוס ושיתיו לן כתורם ס6דסהכס
 מסמדום 6חת נ*כ ססיhto 6' )זס ונ5ירוף מדותיוכותקן
 כי ש' יונן וממעיז כסלימוח. גפמע ומקת תורס6ין

 ס' )חורת 0יזכס ס6רס כסיחפין ר') חפ15 ס'סורח
 יומס יסנס ונשרתו ' נסתמים לעסותי% ס' )סםוסנט
 סמדות סס כחורתו עילס יומס )סטת מתיק צריך1)י)ס
 6רס ס) תורתו ססס כ"6 נחור' כתסיס תיגס oonסלו
 ערך נ6 כי 16רי קומי יזמו ס'* )תורח ףזכס יכ6פ"

 כי תורסי סייט 16רי 6ח תקים 16 קיסרך) 4מרסקנ*ס
 מרומז סיט 16רך 6ת חקכת 6סר 6חר פי' קורך%
 ת"ד ט' קורי קומי יאמר שו : בג*) סברס תורםססס
 6תס 6ס גידך וגלי ביי גלך סקנ*ס %מל מז")ס6מרו
 16רי קימי ונסו כו' כרך 6ת מסמר 6ט נרי 6תמסמר
 16רך נ6 כי קיומס ע) לסקימס כתול' סחפמ51 ר6ספ"

 נזם עוד ותרוימ סכסכן ססי6 16רך לך ים כ3ל כיכקמר
 ס16ר י0וכ ירי 6ח פתקים סעדי זרח פקיך ד'וכנור
 כתורת ססי)כיס ס5ריקיס ומגס * נרו) 16ל לך ףזרמפ)יך
fOמכח כג4) נטנע מדותיסס )חקן ונסקחמן )המס 
 מכרכום יתכרכו יכילס לעולס סרכם סוטת )ישפיעניס
 זריך ס6דס רסכס ומיס 06 ממיס 0מס סך )מסייופ כי כו' 6) ככוו מססריס סמשס וזסו סקרוסיספיסס
 6רמ'ע* הס סכי 'D11ID סד' 6ת ולתקן יתן )1יעבוד
  מיטהר יוסר  IP?5  לקרס  sp סו" ספפר יסוושכס
 ס61 6יך תמיר ספ15ת1 סיחסוכ ס61 מעפר שודדמיקין
 לסעג;יס 6ך מ6ר לככו יכנע וגץ לעפר ומיש מעפריסודו
 וכמחמגותס כעפל ספ4ס oon משטס שיג נן6ש
 לח)וחית סוס ככס ס6ע עפל כמו ססס כסמת 610ק
 011 מסירותיו מרותח מתקן זס 61ין פפר גיס ופסיר*
 )עמו) סריך סמתחי)ס ורק 6ך . ישדו ממסרספ61

 יסי' ו6חשכ שקמות מסיסיו 1)קיוס מסמס ד'נחורם
 וגפני מחפוין 6ט ולכן בעכירתי )כפו יחנ6ס )כ)כפפר
 כתורתך )ט פתח שיכיל )זס וסימכין חי%" )כ)כעפר
 לנו סי% 50ריך דסייט 6חד ככינר וכריס 3' סו6ונס
 ססו6 יבין ו6עפ*כ נ3דקש מוחזק ו0יס6 נתורםפתוח
כעפר

- 
 ר*) ט' כ6ן 6ט ob עלס מזקן סלל ס6מר %711

 נקשם ובגיסי כ* עדך נ6ע מ6ד Sen ק6ט 6ט06

 כ6ן )היות )כ) סו6 השכן מ! hS'DD כ6ן סב)הממחת
 לדיק h1Tn מהנין כ"' סגיהם סכ)) ~hS גר'לסמול
 ק5 616 סעפל סיסו' לעגיגיט נחזור כרעש 0פ)סחין מחמס ממט יות' הזע למדרנ' יותר מוכט' מסכי)סורו' כ* הכ) כקמרו מ6ד SDG סהו' וסכין כ6ן 6גי 06סימר
 למעל' ס61 סעיל' 3*6 רוח כי סרוח יסור נס כי)ר~תדק
 החמימות הי6 6ם היסור ושקר ' סענע סו6 כךכי

 וכ0יזכ' )פמס סתור' ה61 סמיי ויסיר * ד' 3מ15ת1סזרי11ח
 זריזות דהייכו ותיס 06 סהס 6)1 יסודות סכ' לתקןסורס

 ממפריס סמא הקדום' כתורן וגס ד' נירקתוהמימות
 הע)יוגיס* העולמות סס Sb )כנוד מ6יריס סס Sbככיר
 סהס ססספעות הס יגע מעמס מרקיע מגיו יייוומעליס
 ר*) סרקיע סמסכ' לאק מניו סקכ"ס סל שיומעסי
 כמחסכותיו רוחגףס וקיס מע0" סע1מס סוסס5ויק

 ס)6 נסיקותיו מוחזק סוDte 6 והשיק פחיט ריקועי ןכי סו5 רייס  לעולס  ססספפוס 6ת ממסך סו6ווכקילמו
 מחמימות ומסקם מסדכיקות )עי)ס יפסיק ו)56ע1לס
 ע5י ס) 6ם סנסמיס כנו 1)6 וזסו * ס3ווסחוסיות
 6ם במערכת עלמו מעריך 0ה61 סזס סיריק פי'סמערכס
 סי6 ח4ס מן הקדו0' מתורס סי6 סחייס נמן פ5מו)ונק

 סוס סכו ס6ם 6ת סיככס 6פ0רי נסתי כס)מחדקים
 סנעע' הנקמיות D13'DD )סץ)ס ימוע hSn, מכע1)סגממיות
 כמערכס סחייס כפן וכיקים )סיותיט יזכט סטוכוססס
 * 6כ4*ר עי)ס עד יתגזם כ6סכתו יסח)סכו' 06 ם)נדחס
 ל6ית6 ע"פ נר6' . כרנן יעברו נגמר 034ס יםירשך

 סוס ה"יר 3ן פנחס רני ז' וף נחו)יןכנמ'
Stthp4 חקק גסר6 כנינתי כ" פנע סנוייס )פדיון 
 כף )ס6י נמי לין חקק כף )ס6י גמי )" מלוק טןמימך
 כממס 6)6 כו' ממקס ננר6 נפם כמס יוסף רב6מר
 ודלמ6 מממס נכרת וגסים מוכם מסיכן 1לכ16רסכו'
 חד6 6)6 סיס )קרוע יכעיס מסס קריך ס" ד)6מסיס
 וספירום )נניס: סימן ד6נוח ה61 רסעגין 61ךדמג6:
h'oפעיל נתיונתי ודגר דכר סכל כך( otth ס61 נס 
 ס5דינ(יס יכוליי ככר פ'6 נעמס סככל כיון 6כ) מ6דקסם
 כזן מעמיס כמס 6פי6 כ"ת לעסות כך 6חךסיסיו
 גכר6 גסים כמס כך 610 נגמל וספירום סמעה'סיפתח
 כוט נדגל דכר לפעו) יכו) חסין זס לו כ6 מסיכןעומר
 ש וס4 סוער פתחו ססס רננן וסבין ממסםומפרם
 סתס ס" סל6 6ף פ" דמנ6 מו6 סרס 61)1 למש)יכו)
 חלח6 סכ6 לפעול שע פכחם ר' ס" דמג6 חו6כ"6

'h1Dtמטס פ" ויתסס יס מפך מוכן ממילם וסססוק 
 הקד.0יס כמעשו וסע) וינסס ש פ*6 סמךרכט*ס
 כרגל פכר יקיר כן פגמם 0ר' כרנ) יעכרו0כגסר
bnSnסוקדוק פתוין ולכך וכו' ססייכמ' מס דמע 
 עפצם 021 רניס נלסון ומסרס שיד 3)0וןםפתמ

 3ע%ד: וסיסגעל
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 448 %לימלך שישנה י'מופי נתם**8
 נינסס סמכו יסי6ל וכגי יפים"י עלו י84כשך84ך

 קריעת כמעת י0ר6) וסג' סיסבתוך
 ףם . 1נר1)ת1 ורוממוחו יח"ם DIhSN'1 ל6ו סוףש

 גלוממוח תמיר ולכס כרגיקות חמיי ססעכיס5מקיס
Shמנס סוף ים קריעת 03עח ס)6 6ף וכנריתו 

 וערך קן 6ין עד מס 6יך גפ)6ות'ו ר61יןכיכסס
 יסר56 וכבי ספין וזמו : כעילם סנמ65 זוכר וכרגכ)
 הרוממית נוס היכו 0כיכסס פי' סיס צתיך 3יכ0ססוכו
Shהגסים סס5דיק )יגסס יס מפך חסו ' כיס כמו 

 מולך )6טר כינוס רוכס סו6 3יס סנר6ין1סנפ)16ת
 * י"ס ונדו)תו 6) כלוממותחמיו

 סי)) ממלוקת 11 )טים 0הי6 מחלוקת 84hwיןה
 1D1DI* קרח נחשקת זו )'ם o)thnt *ו0מ6י

o~lh)S'וערתו קרח מחלוקת )ומר 15 סו OD ממס ' 
 י thnct ה')) מחקקת נקמר 0)0*0 כמח5וקחכמו

 מחקקת כעלי כמה רו6יס ט'גיט וסכה מעמן6ך
 * ובוז כנג'וס הקייק על ידוכריס סיריקיס ע)העומרים

 כריקי נכוות לקגתר כדי גווגתס oh )סכחין יוגעומי
 כ"6 כמס כפסס ינידו כ06ר )שמיס כוונתס 606מת

 ח כמחקקת גמ65'ס תירס )ומרי ונס )סמיםסכוונתס
 6מח 06 יכחנו כזקת 6ך ' 05מיס כוונתסנ6ומרס
  סחבורתס  רוורס 6ט 06 דסייט )שמיס 0כיוגחס6תס
  כורזיי rb'  שיפויס  בכל  חברים יחר  כ5יפ  כולםפלימ'
 ס5ריקיס 0) סדרך הו6 כן כי ' ל0מיס 0)ימ'כווגתס
 רכס כ6סכס כזס זס קסור' 0גפמס 61מיח.סנמוריס
 6ים pt(h 1)6 מנופו יותר תכירו 6ת 61וסכוחכיכות
 כרככו רנ) נפט יסמל לכירו נדקות כרסתוכעפיו
 6כ) * ויותר י"ר ויתג60 סיחנד5 5גרו5תו עודועפם
 התחכרות )הס 60ין מחקקת כעלי כ"6 רו6.ס 6ט06
 סחחכרוח כסקר 6כ) ' כ6חר כובס יכערו )סמח)יקתרק

 כנטלת )רקות 6חר יוכ) hSt וח)וקוח פרורוח)כניסס
 ממוט זס כרנ)יהס 6מר )סיקוס תטוס וית6ו'חכירו
 המלס התכערם 060 סלוח זס * )ו יסי חכירוונחך
 כי זס 6ין 6מד 0כס יחר כערתס תגער 6טרומריב'
 )כ רע06

 וזרוי
 )ר3ל מרעמו 6יס p(nh ססי6ס )כס

 התג6 ס6מר וזסו * כקמת ו' עוכרי ס%יקיסע)
Dt'h1וערתו קרח מחלוקת 11 לס"ס 60יכס מחקקת 
 נדו)ס כמונס 6' כ) וסמ116 6ים ר"ן סיו פססר")

 וחי)וקות פרורוח )גס ס" כניהם גס וכמ65 ו")כפירס"י
 כעס 3ע5ס כלחד כו)ס סיו רהיט מסה ננדרק

 5כ מסיו כנ") רמז וערתו קרח וזסו : עריולחריק
 )ככיסם O'ptli 6כ) s~fn ,ס גפרית ועיתוקרח

 * 's~p )ס*0 מטמיסס וכל גזם זסךנוק1ח

כשליק
********************************

 הקודש אגרתספר
 .  בירוס*ם  לסיים נוכס ובסם בו  יכפונ כל יי  יכפרידוש
 6תת ר6י' רביתי מ65תי לופגסס 9ש9 פס יסיוסיהנה

 פל ונסנו סג6תרו וסיכתב סכתנ  וסם כמסיסססי6
 חיים  o'pSh דברי וצלו סילו  מנסס ססוס ס5רס6נרמיי'
 5600 מס סכתכ ניף ע) כס)כ' תסוכם סר6סוןסמכתם
  בן וסי6 מלעור פסיר"ר סחסיר לסרבני 6תר 6'0כסגין
  סנתפירר ומרינות n'PDp כנר על פיס תנוכר 6לסי6יס
 וק"ק 1ff3h )1 יצפר קרוס סולקי 6יס  סניין ס6י סרבפל

  ליפות ךכרי ט) ג"י מלכיו 0סמט מס יו יס0יכ נ"יזט)חוכ
 רנרי פל ספני וסחכחב 36יו: ליוו סי על לו ופסיסספל
 הייחסן ס)0)ת החסיו החריף )הרנני סנכתב  פנולסתוכחת
 נמכתכ הג6מרי' ממכריס וחוכן ג"י מטגני) וכיי'מוסר"ר
 דבר ע) סג"מ משגוי) וכרי' מו' 6ת )שכיח סיוסקי
  כפינויים פ5פו 6ת ופינס  וסיגיף בחסירית חסגסנססי'

 פוסר"ר סרבני לו וססינ * רוי פרס על נפל ופ'*1וסעוסי'
 ית5ורתו לוענס9 בק"ו תוסבו  ציתן  06ר ג*. להימלךמוסר"ר 6)קי 6י0 כחסיך סרנ ליווית ט"מ סג"5  תטגרילוכרי'
 כמסתיד 6גי  סין מיסו יפר  סעילס תסיף ירח תירתיוציר
 כנר  6)ימ5ך סריס וסס למלך מסג' )עות 6גי מס כיטריו
 וספולתו  וקריסתו  מטסיו )הדין יכול 6ני  וצין  בעולסינ6
 ונקררי ס0יר' מנזנקת 6הכ'  6ך  סיס חן כייפ'לפילי

  06  סרין פתלה י6חרתי חר6  כסע' ו6מתומס סססנמכחכי'
 כלתי )6 06 ררתי 6ז מרנעח' חו6 6ג6 ה6ר' חוית)6
 וקריתי רייס סג"ל מספכחני' ר' דנר 6ת  לסתוע 06כדי

  פכתבן כותלי  יתמוך ססתי'  מן לנו ר' ססיריו  מן פפ'נס' ספעתתי סג"ל סרב רירי פלי  חביבין יכ"כ פעתי' נס'ומגיתי
 תועלת ורציתי  חייס סרנרי בו ריבור  6ל9יס סרוחזיכר

 חייס  רוח נשפת בי סיס לפי סך 6ין ער ספלסמכתב.'
 שכתג סננחיי' חייס )טיכס וחי החיים מען הו6 נסולקח
 נרוקות 5מדרינו' כסס )3ו6 6רס 0יקג' טובח חידתכעס
 ס1' סתר בנלית לגו ולסיות ר' לירקת לבבו לסכגעשיניס  וסגסגו'  רבים מוסרים בסס סיס גפ0 )כ) סיס הסונס
  תבין גרתנו ויקבך פלינו ר' סירחס סר  קיים סעתיסנין

 %ור לסי5י6 תתגיס ותנרתי חללי כנבור י16רחיסטפי'
 ו)6 וחמתי ס6יכית. ורב סכתי'  מעפ  ססס הנ"לסרכריס
 ךי~הרו8קן שיבאכן  (OG )1 יקרתו 6סר סמו וזתהתמסמסי
 * נירוסליס לחיי' ינכס ונסס סכתוב כל לי יימרקרום

%שש8%%8שא88וששש1%ש881ןששש~שששש"צשש

 * לגלח ויזרח ג"י ומורי ''. 6בי קרוני ס9ךים סי 6ת לסקול נקמר  וסס סיניפגיבצק
  66מ"1 % סקלתי ג"י  ~1bnSD רס'ק ס6ב"ר ספפו'י ססס" ניון ס6י סרב פל 3ט1"ס  סגתעורר סתחליעתבירין
 סיס כנר  56ליכם חירום זס חס  נלסון נוס לי  וססינג"י

  נתסווס לש"י  וכסבי  נסלים וי65 6ם  לכבסן גפרורשיתו סספיל פיס שבינו שברסס  תדיגו : כקלו רכריסלעולסים
 ב6 סחין סוס פחית ססו6 ת9וס יוסבי ושפרו בשרךרטב
  לסססיפ כדי לח5ריס  וסלך זס מקרס לגו שירט56ליגו
  למגריס  סילך %' ל6 61ת י6לילי  ניגיסם יתפגם לבלסרנר
 לת5ריס  מסלך  נסיון וס תס לכ6ורס וסגס סנתנססגסי%יס פפסר' סי' ווס  כגפן Sh T~h לך כ68 ססי"ת לו 6פרסל6
 תפוס וסנס * כנ"ל 5"ל %6  ססי"ת  5יוו גנר כמפסססי6
 סנ0 מנודן כנען 6ר7 יופני כמטו ם)6 6פסר וכימ6ד

םגתרחס
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