
 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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 448 אלימלך המורש אגרת נועם&@
 קרוב ננ) ה)6 כסריס נקור )וסנתרחס

 הו"
 מגית )ת"י:

 כיח 6ח ד' ויגנע r~h tnch סרטה )קח )מקריס3ני6י
 )קח ולח"כ נדו) גם נ"כ )ו סגטס' גמ65 ופירםמרעה
 ומוודאי hn)sh דכיר' מדכי ממיהות תר והגה לסחו 6תלנימקך
 היש 'ה _") נרי קרוכ כי סגם מנה הכימנך ביתגסמע
 הו6 ,317 כי ס)שחיס "רן דרך נרקיס גחם ו)6כדכחי3
 חידוסיס דכרי זSh 0 זה )הוד'ט המלכיס דרך כיוכסרט
 הקרן היסדה מיום היה י6 6סר כזה ניו)יס גיסי',בסרט
 מגיס כמה 6חר כ"6 גטגס )6 סגמרד רידינו מ65גווזה
 ועיקר מיד גטגם )6 סרעס נס מלריס ס) התעס'6חר
 חרגו כלסר מכית נטמר ממ5רי' יסיף) כ65ח הי'עונתו
 הים י6 זה סרה 6ת כקחתו מיד סרטה סיקס ומסנססרי'
 )6 לנימקך וגס ח"ו 3ס ינט כ) לוחו מגוס )מטןכ"6
  (SD~ רס  %ידגטגס

 ג"כ ?יס וס  רתם כל בפר ו' פלר
  ע15ריס ?יי כי סרס כתטבר'  %כביחלך יפתרו סל,כרי

 מרס י65 )6 כי הקרן סמי כ) וטח )מטן יהגקכותהזכרים
 6חר גתחרט' מהס 6)1 וסרסעיס 5ך מב) היו ע5ר כיורט

 נירל סר6ס "ף גתרוד כחו כתרדס טתרו ותססהמעס'
 ט) מיה כזוגתו vls כסגסב' %ת"כ qhlשנס

~"rhh 
  כמ613ר

 : O("s כקו והתמיהות הקום'ות כ) ט) )הסית לכסומס
 ה' טוכד כסה5דיק nnhr ה.' וכך h(h )כס 6מינ6אמנם

 )סנעון כמעט לוחו מכי6' ו6הכה ומ6הכהמיר6'
 מסון  ורוך ברסט"ס ס%ליני לחי תתיר  תסגס נ6הכח'כמ"מ
 )מדרינ' מחירינס תמין הונך ס,6 וה5ד'ק טוז כב)ומכרכר
 3ין ויוס יוס 3כ) הסייס ט).1 חחים וקיטס ויוס יום3כ)

 חסןי' עגיו מחדם הקב"ה וקין מדרנחו )סי )מס' 3ין)חט)'
 6ין כי הקיטדונ מחמת הו6 כדרר והטטס נסיון ט"יכ"6
 פיל? כיוס  ?תקטרג יתילל וכי' סיב  יפסס 6סר כקרןנדיק

 לו תיחל 3"? סססי"ת כגס  וכשפרג וטול' ?נ"לב?לרין
 ומדקדק ותתחרט תיכוף כתס.כס ממהרהר הטיק  ורךכי
 'כ1) 1הי6ך תסונ' טסס ובוודעי הסער' כחוט טורחוט)

 )מע)' צומך סהמקערנ מחמת 6ך ט"ו )הסטיןסמקטרנ
 כשיגי יל?תפ6ר ל?סחבח כרי  b)h 61ת טיס?  סייןקומר
 '1כ) יס" )" טחו )ק3) 3"6 ע)יו 'עמזו  6ם  ייילסב"י
 מגסה הקב"ה זה ומחח' סחט' ר6י' זה" כג'סי1ן)עתור
 נחסי' 3גתר'  ר6וזרען וו?  פתם בכל יות' נרול'לתררינ'  לבלריך תכין ועי"ויסי"ת 3גסיון סע.חד )הך6.חקחו
 זר כמו .ז: כ,' ננווריס טיק"  6'ן פי%רין תשיב?סבפלי
 כתחעז לטתיר ייבל ל6 חי, סל% %תתיל' ססלריסנתסנ
SD30?יערס ישג? סטנר תניב r~lan 'טל ?נתרן כייגת ?י,  כן 6לן * סג"ל ?ון ת?5ריסלפגי' תחקתי וי?י' נ6חרינ 
 ח(ונ?  וטיש? ט5מSD 1  ונוןקדק ב5?ב' ר' טיבר 6סרסלריק
 לחטן גסייגות ט"י חשויס טליי חיסך ו?קנ"? רגטנכל
 נטל ס?ו6 ?וס ?לריק  ובתקוס גריל' לתרריג' 6יתוסביך
 הייג1lnuS 1 יכויס נמוריס ה5דיקיס  6ין כנ"לתשו3'
 רגע בכל תסוב'  n'aDS ק) בחפף  פרנישין  ס6יגסה5ויקיס

 עניר1ת ט) תסונ' עוסה ס6ין מחמת מס )עמוד יכוסס6ין
 בו לו סים  הקטרוג מתחת גסיון )ידי )נ6 ר6וי 6'ןקלוח
 ה61 ךרונ'  רונ6 ?סי"ס קותו ס?נס' סו?  י?גסיון *יחיו?
 חיל כתקשר חייב  ט"' ח,נ "l'sJse כי רעים נ"6ע"'

 .בסי' נס יכס)י 1חוסעיס  בם ילכי עריסי' סכתיבוכת%תר
 יססנ"ס תויר ?רנ וו? שזנב סרג 1?  לירי Olbושילעיס ?קרתייי  %סל י6חר כלסר ננמ' ד6מריגן כמו כךה61
 עניר' ליזה O~D הלדיק וזה כו' 6' : לסוגדק  onlhיורן

 נסיון עשי כפרס  שריך DDht~1 פסיב'  ופס?וסנג
~wg) 

 41ה
OaD'הקכ"ס תסונ' טפה 1)6 %3ךר פביר oht~n סוגדק( 
  תסונס  פסי ס)6 זה ע"י הזה )נדיק גסיון סמני6 דסייגו6'

 גול? סלריז יוס "8פ  סורגו גסרנ זה נמויד טכירסוטסה
 מעגם הקנ"ה ס6ין ומה נקות )ו גחסנ ולערו יסורי'ר?ייגו
 עיני ממות קמטן כו' בס ילכו 5ויקיס למטן מיד סחייכ6ת

 וחכיריו קרור סגטנסו כתו לת"כ  סנטנסיס ופסרספי'
 והרע רנ)יס )1  6ין  סססר חייליו n)lurn  63 מחמתהו6
 מליל  זכית כ6'זס )ה5')ו יכי) סהקכ"ה זמן וב) 6"עסורנ
 5פ יפיוו למרפשן ססי"ת גסס ?כמיינות כל ייתרלותי
 רורוח  לרירי ?%וכח פ"נ לבור t1Dhl וכותו לפתור כריבנו
 וטומריס מחגנדיס )הס יס 6סר ססס טוכדי כ) יזכוכן

 1Ch 5דקחס רוקות ועיג'ני רירית ונכרי 3סקרי'ע)יהס
 ס6גחגו גוכם ר6סיגיס נדורות כזזו כחסי)תסגטג'ס

 נזו) 6יוה סגמ65 61פסר . )גו יעמד וזכוחססיר1תיהס ג6כי
 טפסר מתקוטט נ"ב וסק ניחים ונדו) 3תור' נןו)הך,ר
  גטיריש תיקת ין תסונ' לעסיח וסכת חפי  "ין?  סעס'מחמת
 מרור גדול לגו ומי נדיל' וסכגט? גדיל' תסיבס לוססלייך
 תפ"ס כותור גטורי' תפית פל תפיר תתפלל סי' פ"ססתלך
 ןנרי' ייןי  פוחי %גי% ס?סכר' לטסו' לי ות? כו'בפירי
  השגיס ת98 לי שיתפר נ"י l~nibb ושולתי נ"י:"ת"ו קריני  ססינוח ט"' דמעיקר6 הלדיק 6ת )הלדיק כרי6)ו

nlnDI)O?כ"י סלי  כך לי יססיב סבתפיל? sut hl~a  ר6ש 
 ?יtt~olpo 5לכל

 הרמ"6 63 61ח"כ  ?גסתיו' קלי 1"לתביי
 tllp'no' כל וחיקר עזן הסוסקי' )כ) ר6ס ג"כ hl~cז")
 6ור סהו6 זו כגוסח6 ורפס יסרך) כסוח כסני מכ,ג'ע)
 גוסח6 )גו והטמיר נו להסתמם כדקי OSIDO ופיןנדו)

 לפגי יבל כפרכנו גסס )כ) הסוה דבר סהו66סכגזית
 כהון סלתם טל ומרסרסי' ת5יותס רחלו 6סר  6לוסלריזימ
  16תם לבצל פליסס 1"ל כיונתו סי' ל5  וור6יסשפר?
 o'pih דכרי ו6)ו 61)1 הב"י סכהכ זו hnDIJמ)התס))
 3מןרינ' ס6ינס 6נסי' כמס ים ס)6 לך חקסה ו6סחיים:

 ימתח3רי' % גוסח' מחסללי' י6פפ"כ כתפחי כלסרף
 קומר הגני * חסידי' כסס גקר5"  הס  ונס פלייני'לחסירי'

 ?ביית ס?סי"ת ?גם בתם?  t)'hhO סי(ר"ל ת1ס לגיוחס פגרי  ובתסס כד' ויעניגו מכחונ היס נסירת מפגו הג')ך
 והוכרחו נן1) דנר כזה ססמיטג1 הקרום' התור'  6מגס :בר' מיסמיני רס הפן הי' ל% h)o בו יסר6ל tnhtc(1 ?י?ריו וכי עוז רנ'גו לטס? לו חס לטיל' ייתיגי  יך עםלתסס
 ס?י5י6גו היס  סתסום ג,1גת דהג' : נמס' )הקמיןע"כ

 ;נןזףן , ן ";י D'D')Oגל
 יסרבל כל וסנ' : לישראל ?תיר'  ושיריר לתרוס OSD1?נכוסס

 פס' סל  ע בפררינ' כילם סיהוי' 3ייר6י  יכיליס: סי'לן
  סעיפינו .מחמת 6ך : הגכו6' מדרינח D~D ?תור'וסיסבלו
 והי' קווס'  רוח פלי?' %שפיט סי' וסיס בו  וסתססרונתס'
 התור' יקם) כעס יכף ועי"ז 11 3נזדרינ' נ"כ הנוכ6)ו
  l)tha וחי %קליו:  תוכו  יסלמסל  3מס' והתקסר' 6הד.ת'ט"'
 הסקת פל יסוב ,מתחל'  כך לו וותר %ני לרבריתאמין

 הדנין nDD" כמה ינו 6) ויסי' נט5מו ויתנודדגפורי
 6ף סקי 6מר DD"" וכמ' 3גש מכני 6חד 6ף 6דסעזה
 ?ירוי' בספרי  מבו,רי'  סם  6סר ונרי' ולר סנפיבדורי
 טל פול' וסניו? : נרול' ותרי' נרול'  ססונ! פליס'ולעסות

 כייס . ,.
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 448 אלימלך המורש אגרת נועם*89
 נ"י 66מ"1 מפי פסוק ט) פי' 6חו פסס וממטתי :כולס
  וכפינ ספר 6י,ס נסס 16 ~6ת 6מר מוילי' 06 ידעתיו)6
 וססי' : 6טך וכיח טסך ומכחי כחיג ומקודם יפייך סמלךויתקו

 6ח מי ונ16חך ויחוסך פכיך ובית פמך גסתסכח כהי.1"
 על וידקדק יפיין: 6ח עולס סל מלכו סמלך 1ית616ו

 וגסרט כפןסק" סמכו6ר סכל לקיים ססער' פחועטרמו
 המ"כ נניע: חיי' טויגס 6סר מוסר וכספרי 6"חנ;"ט
 טטס נס יטטוס וניוד6י ו") מכ"י סל 11 נוסחךיתפלל
 vwtPnn" סיסיו 6ף 11 גוסח6 מלסחפ)) לסת6פק יכו) יסי'ו)6
 תרס 06 נ"י 66מ"1 6מר וכך סכל: ויסכול יחוס hsממו

 סיס ומי iolnsnh1 כגיס סרנרי תר16 6לו נדברילססניח
 לו נותן 6גי ססי"ת עוכרי על וקוסיו' מסיקות עתלו
 0)6 6ף לטיל כמכמר כתטסיו ויפספס ככןיוות סיסכע5ס

 לו 6תן מסכיי סיריטס סק5ר' מתחח קלסו 6ססניקרתי
 פג" נלי Dtb(" נכ) לסמ' תור' ללמוי שיתחיל ט5סטוך
 מנעוריו טס' 06ר טובותיו SD לנכות תמיד לי)' נח15תויקום
 כל )ו יזכיר וסתור' ל0מ' חור' וילמוך נפח נמר סיוםער

 תסוכ': )עסות וססור'תלמדגו נסרו סערות ותסמרעוונותיו
 ותסמר כעיטו נדו)' יעמוד כעיניו כמהחק ססי'ועניר
 ויר6' לו ורפק ו0נ סססיקית כל 15 יתרנו 161 כסרומפחד
mSnn"6ל 6חי 6סובי : נהמת ר' 6ת סעוגרי' ס5ריק 
 סי' לי)' נין 6סר מקר6וס ס6ל1 קרים זנרי' עלתצניח
 ס)6 מסעולס י165 כמ' 6סר ר6ו ועיני 6נד )יל'וגין

 ותר6' רנע כמעע וחכ' כ156 סמח)וק' מחמת נעו"סנוכנס
'1hSD;'ורק יחי' נ6מוגתו 51דיק רנלי' יו 6ין סססקר מהמ 
 עיגיסס 0מסמי' מכת תסי' ל6 למטן נדברי סיטינסתסניח
 ס66מ"1 חס סכל לכתוב רו5' סייחי 6ל1 6חי לסוכי 'ח"ו
 6מר סכך מהכיל סיריעס ק5ר' 6ל1 סנויק" ע5 קומרגשי
 סו6 כמלס סלסס עונד' ס5דיקי' 16תס רולס ס6תסמס

 מחמת סטיגופ' נמקו' יטמרו ס)6 חון לנ6' ס)66"ע ממסמר" סונר קילר סיסס* ספגימיות ננד סיס מןכעיסס
 56ל0 מס שס"ס ס6ר"י וכחני ntgl~p ooSn מחסכו'נודל

 61ף נרו)יס ויחודים החכמ' מעיינות כסס ופותחיםכמפתח
 ונסקר Sh גרוממו' חמיו מחסבחס נ"6 מססמונריס
 מנודן 16תס שוכרת 6ם ממס סקדוס' סנמ' וכסלומדי'ימודיס
 ומן כגנלה מן החכמ' מסייגות להם וגסתח וקדוסס6סכס
 סייס ולתר 1*ל מרכו ססתע נ"י tbb~1 6תר וכךכנסתר
 עליו נו1ל' תמיס 610 שותו רו6' ושין סתג6 סמוכי'סוס
 גסגס מטע כ"6 נסיג' לילם ח5וח טוכרי' 6ין ס5דיקיסיבם
 נמסיר' תמיז עליס' ומחפ))יס ס0כינ' כשוות עםיסרבל וברוי נלוח טל חת16גגיס סס ותמיד ק5ריס גילוח6יוס
 ס6ר סכחכ ע) לסעליח יוכל ומי ונתמי' נקמתנפסס
 ו6ת סמנוכ' טל 6סס נ"י t~nbhn ממטתי 6סרסךנרי'
 ז6ת שלולי נורשי גפסיגו טל 6סס מתקיעסיס מי עסר6ס
 נודל מחמ' כגו לסיוט יכולים סי' ואסון ontb כל6ין

 מקוניך 6ל ברח 1iD'h קדומות 3מהפכו' ס)סססמסי5ו'
 יטסס מס סכסכת נסקס נ6רויס 06 ס)ימ' תסובסוטקס
 ק ג::ל%"שגי:%%צ:ישש%ק%כתהען! קי15ר וס כי 6ל1 נונריס מח;נחך חכלנל 61ל קירליווני

 סליך תכליתן הזך בסכלך להתכונן ותוכל התסל' נטתו6ת
 לסכין יכעי' כערכי גש6 פרוסי 6ף וסני נחול 111מנעת
'ntlpoס6ין 5ויקי' ביגיסס סיס כ"י 66"מ לי וסיסי בכסס 
 ודנם מ4ף יותר ומסוק פרם קולס 61טפ"כ לגנןיכ31י0

 מה5דיקי' נ"י 66מ"1 הסיפר חידוסי' כמס לך לנלסר51ם וסייחי : OtO חיוור נוזל פסוס וס 6ין ונוולי תפלת'בטת
 ונסכיל געי t~nhb מכפור 6ח' מסוק ט) סי' ססמטחירק
 נור פסיק ט5 ס" ג"י 66מ"1 6חר וכך tnDSn D~bוס

 פל ס)6סג%נס' נ:4 סמוק) 50 ' טסיי :לף:חססל
 רק וכו' וור כב) ס5דיקי' מן ריק סדור 6ין כ: כ2רג:

 ו,,,;ו נ,, גן ,ווו,( ץן אזךןן~,ן3וק קדמוגיס נחכמי' מ6מיגי' 6גו הא' כוס 6ומריססקימוגיס

 ו~ס )יג ין' 'י "וו,. 'ין.,ה.שוו~ו
 :5ויסנקיס 'ממצם ם~1לי )יזףי:ו::1שהי%ש

 טמסס מתקיסט'ס סיו נחייסס כי חכחייסס יותרבמיתתס
 מדרינו לו בסי' שותו ומסגחיס מוריס כ"ס מיתת'61מר
 מס כתכתי סג"ל כל תלסוריט 6"ע פגעתי יס ו3פנילסג"ל

 06 0בוז6י סליו יחדותי ותמכתי נ"י 66מ"1 מפיספמעתי
 0קמ דכר מו65 סי' ל6 הטלתך חללי כ5 לו גוחגיססיו

 ננמ' ורן ז, ז6ת למדריו' לנ6 יכול 6וס כל0נק)
 מפ1לפ5 ס61 061 כ"כ מסו)פל 6ין 06 46 טכ"ס פיס"'עס
 ורויפין עולס אסנת נסנ'ל מסעו)' ט5מס ססורסיןר06ין נסני סחכ) ס6וחזין מחמח יסחו ו)6 סחו ירגי' טוביות'
 ווט וג0תתן מגופן יותר על'יסן חניכ וממתון סכנ1ר6חר
 כלות כוס מועלן 61ין מסורות מחס13ת מכ) שותןמנ)נל
 סספיויופ לו נ6 ממי)6 נעצרו רו5' 0סקי"ת ימי נורשיכי
 ~ס נדול' טגוס נט5מס thenn' 6ף סככוד ונס עמלנלי
 תמפ חיותם וכמקים מרס (olpn ססו6 סכנוך נסכילסב)
 סרו05 ומי סחכם רק סכתכ על סכל לסע)וח אפסר61י
 וס 60מר 6חד מנכול וסמטתי נסכלו ינין 16חו לקרבד'

 תמס וסו 6ותו סרנו סנדול' כגסת לגסי ע"ז סלסינס"ר
 16מגה1 סו6 מס 6*כ ר6סוג' מ6ומגתו ססענירו רק6ל6 ורוהטי זך נקי נוף ססו6 סמלצך לסרונ 6פפר סליךנדול'
 6 סגותגין 6ל6 סליחו' לביז' נכר6 מ65ך כל ס)6מחס

 סוסו ועומר ממש גרדיפ' 6דס גגי לנלנל מממון16חגות
 סמלינו כמו נממון וותרן )סיות אריך רק נטו"ס )ע"זקרונ
 ג"פ מכל חומס וגתן במסוגו וותרן 0ס" 6ע*סניעקב
 פכים טל מקפיד 'DDh"( לך 6עסרגו ט0ר כו' 6סרוכל

 כמסוען שיגן פסרנריס qb גרפס תכמס וזמו ססכחקטגיס
 עיקר והוך נדול' סיוט אריך וזסו 6מת נ"כ סססוע36ל

 מס ל60ו) סרוס oh1 כקמח* העונדים ססי"תנעגודת
 )ר16פ כוי ט"ו ממין מו5י6ין ס"מ( ניגיסס 6סבסו6ת
 כסס ו0מחיס והפיס וט"ז נדוליס נענועין למס וי0ו6"ז
 מסיק טל פ" פסמעתי מס כך שומר 6גי מנ6ניס'יותר

 כמרומ' שיפ"כ גוריו ט) כ"כ זוכר סלנגי ו6ף ג"ימ66מ"ו
 ינדילכו הגדל מנכר נן ישחר 6ל ויסו נזם גפסך סתגיחלי
 חקיתן וקמר כו' סנדל הכפל סי' על ויקדק עמומע5
 סקרוסיס כמע0יסס ההווין o'p'1i סגי ים מ"מ לסכין6חת

 סעורך רסעיס נ' יפ וס 1לטומח מ6ד סד 61"1ומחנבין
מעסיס
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פשומג'ףמלף ו:מח(%9נחת %עמימ"ש
 ממי! מוסר ~ה !ס פ) כרעם ,ס סל רעם רעיםפססיס
 6והנין 6ין קמה ~ס 6ת וגס וס 6ת מוסר וגס נ"כ וגסכו'
 מס) 5ך Stnnh1 מיזי ל"ק ה5ייקיס ט5 וססינ !ס 6תזס
 6ת טונדיס סהטנדיס !מן וכל מלך 56ל טנדי' סגיכסיס
 תמיר opln וסלימ' נזול' וכ6הנ' וכתמים נקמתסמלך
 5טר לו יהי' 1ל6 נדוליס וכתטגוניס נס~ח' המלךסיה6
 ומניזף המלך מספח 6דס ס6י!ס ר61ס וכלסר 6דסמסוס
 ססו' %ים ייתן יכול ס" ו6ס ס!ה לליס מ6ז 6והנ5חסגונ
 ו!סו המלך 6ת סמסמח סכור לו גוחן ס" זטלמSSn 6'כל
 נססריד כ"6 ס)ימ' נמלך סטנד 6סנת סיסיך 6ססרבלתי

 גחמכ וכלץ כסיגיו וסגיו הטוס"ו מן וכל מכל ט5מווהפרים
 כמדרינ' ססו6 !6ת שילולי מס ו6גחגו מסרמ"ס כ"סיהי'
 ומחמ' מממחתו המלך מתטגוני כ"כ המחס לו סיס 61hSת

 וטופס וסמח' תטגיני' נ"כ לט5מו - לו להיו' כמחסנתוסמחסנ
 נמדרינ' וכססו6 * למלך סלימס 6הכס 6ין סלו חטגונכמכיל
 כסיגיו גחסנ סו6 לנוו סמלך על מחסרתו כל )סיותז6ת
 קותו 6וסכ יימלך Dh מרמח 6חו 6יפ 1כסר61' כנשל5כל1ס
 גחסכ כ)6 נעיגיו ססו6 מחצת "tDU יותר עלי!וחגינ
 כלוס עומס 6יכו כקלו נעיגי1 קען למלך סעופה מס%ל

 פוטר יוסגר כן 6ס 656 טכירס עובר 6דס ס6ין6מת- סו6 !ס 6ת !ס ססוג6יס סרסעיס וסגי : ותכלית קזשין מד לוס זס 6והניס !ס ומחמת כך סונר כן נסומכירו
 עיניו 6ת מסמ6 וי5ס"ר לחעו6 תקפו יזרו 6וס וכלכו

 סונר חגירו כסר61ס 6נל מלוס מטופס לפטמיםוסונר
 ט5מו טל כי כסיגיו גניה הו6 מטסה כע5מס 11עכירס
 ר61ס ע3יר' מוסס וכסחנירו תבירו על 1ל6 עיכיוסיסמית
 מגתגכרו הגבר בן יקמר 61ל סססוק פי' ווסו : מפלותו6ת

 ומן מ5דיקיס מן סמו מטל יכזילגי סנדל ס3סמ"65כיג1
 נוולי מה5דיק כי הכדלית כסלי והיינו גנרל 6גימרסטיס

 * 6לקי' מסמח סס5דיק מ!ה סמחס לו ס6ין גבול610
 טניר' סטופר נרפותו קותו וסוגלו נוכ גנדל 6גיומסרספ
 061 מקכלו: והקכ"ס lano(' בסגי פטומד וגר לך6ין כי כן יקמר 6ל : סרעיס וגמטסיו כנ"ל כססלותו ר61סכי

 ממון ל1קחיס מווט נ5ט סיגתי ה5דיקיס 06 לזמרתר5ה
 יס 6חי להוני : סיום כ) להס גותגיס סיס qh 06מכ"6
 טל להטלותס 6פסר 6י 6סר כמוסים טטמיס כמה בזם5י

 מגיחים 6ין סמעולס 6מת נ"כ bto סססיס 6ך :סכח3
 רק הממון 6חח ליגס 6ף 56לס )ן 1ל6 נקיפם6ממון

otheSlnon~h יסר6) נחולת 1ל5ורך יסלסל סגיי ל15רך 
 גנדר נעו"ה 6סר כטת משת נדולס מ15ה 6ין כילהסיקם
 כוך6י ה61ת סהנ!יר' 6מר נ"י 661מ"1 כיזום כננוליגונזירה
 טל פסיס הקעעות מחמת 06 כי )נ!ור 3יזס כח ה"65

 6נרת ססולחיס נעת 61ף מכוטריס 6נרת וסיסיסוס5ויקים
 6מר כך כי גו מלהסתכל עלמך מגע 6חי לסוני 'מהם
 סמסתכי מי ג"י66מ"1

 )ר16ת י!כס ל6 נו ומסרח 3ו
 סגותגין 16 * ה5דיקיס ובחופת )ייתן וממחת ליוןננחמות
 מסניחין ס6ין תורס לומדי ומח~יקיס מכויס לסדיוןממון
 לטסות סגכון ח0יייס כמסר כמכובר להח!יקס 6חריסעליסס
 מיד כפלוקח ר"ל רט יגקס ל6 ליד יד סססוק ס" ו!סנך
 המקערנ ססרע ממגו מלוקח לוס עונם עוסה 6חר ליד%ותן
 מוכרי סמן 6!גי ותקח גמרן כק5יר' כתכתי ~ס כלפגכסיו נקי י65 פלוגי מלסנן מנכסיו 16ת1 יגקס )6 5חט)'עליי
 66מ"1 דשיי ונוכחת כל 6ח לדבר יכין פי 61ין ג"י66מ"1
 לנו ייסתיקק יחפין 061 סכתנ פל לסופח ופרעגעי

 מרכיכתי! מעמי ישג מן "כס עי קזס! 8י ונריסעהור
 ' מטס וכל 5וף מגופת סגעימיס 61מרי1 סיחו נ6 ויטרכלכלן
 נסחקיס' סגסיר כקור יקיר גרו 6)'מלך במסוחרר 1iDSh~ס"ק
 ססינופיס סמרונ דתי 6ס1' סמחסנ מס וסגם סניעגיני"3:

 D)tDnV כך כסחק'פ6ינו ומסוי ורכו יור' סלמת'נחליתי
 לי סיס לפטמיס 1מקו161ת כלל כקלו סינופי' טסיתיל6
 כטרמי כסהרנסחי 6נל היענ וחנק כריק כשסיתי ה15רךנסח
 ידעגfis 6 סקדוסיס לכותי מירכי טרמי סורס ס6גייודי 6סי וס"ס כלל: נמקוס מולך סייחי 65 כח רפיוןסוס
 סקזוסיס סחסיייס נסקני סגלך 6גי 6דרנס סדנריספי'
 כנלות קיימין 6ג1 כוגוחס 6סר מזור מופתי סססלגפי
 סיענ לנקר 6רob 05 דודי toh' וסגס : OtO וסגמסרסמר
 סיריעס מק5ר סקדוסיס והגסנתיסס העובים מטסיהםפרעי
 סגסנותיסס מטייפ ק5ת וודי ל6דוגי 6ססר וסגס .מסכיל

 נר6ס * סיס מן כעיפס 6ל6 6יגו ו!ס כ% נדרךסקךוסיס
 כלל ע5מס סגלת תטרונח פוס נלי %מת ולסנדוסיס כלכנ ית"ס סכורך רקון להסליס תמיד מחסנותיססכוך
 נ"מ ססיות נוטן כ% %ס והתרוממות נילוות סוסונלי
 לקיים ע"מ %מון )סמ' מפס בתורת סוסקי' תעידומס
 תפלתם וטיס כלל !רס מחסכ' פוס 3לי למתפללשיוכלו כיי ומחסכותס ט5מס 1לעסר לזכך נלמווס כווגתסנס
 עסה )מטן נלמודס גווגתס נס מ6ד נד1לס ככווג'עולס
 bSn כרי גיוס סרהור סיס להס י% פל6 ומחסנותסע5מס
 סם סנמר6 כס)ומדין : חליל' נליל' קרי nbntv לידיינו16
 יתכרך מסמס נדול' ויר6' 61ימ' ורטד' פחד ט5מסמלניסין
 ס6ר h)no 16 סס כמוכירין : נסגיסס מ6יר' ותורס3"ס
 נפגיסס תומן סס61 התגך כ6ל1 כסכל ח5יירי' ספמוע'נטיי
 נירוסלמי סמנ61ר כורן סט5יוג' ממרכנ' 6ירו סורס 06חי

 וטי"ו שתו כסמ!כירין ססמוטס מנטל לט5מו תיירשריך
 ותכלית קן 6ין סי מסערת נדול' ויר6' פחד טליססכסל

 מלימודם כססולכין מפסק גלי נס נוער 61ורס סתורםו6סנת
 הר6סוגיס נדורות כמו nthSD11 גיסים למס גספיסכ"ס

 וסס : ישראל ג5 ע5 סספעות וממסיכי' חלו6יסומרפ6יס
 סעדם ס5ערכות פמיר סמפניחיס סטדס טיביסגקר6י'
 סס נקי5ור לנוף וסן לגפם סן %כס כל לססומתחגגיס
 סנסמי סת6וה כח עמס סגתנסל עד כ"כ עימסמקדפי'
 ומיסי ' עוסה פטגונ לפום וחמד' ת6וס סוס 61o~sין
 עם יוזי אסוני )פני )עונ' 6!כרגו ~כר סתת נמרסזנרי

 ט) פ" שנסס 6' מנ511 6' פטםססמטתי
~tDD 

 06 6חד
 נמחסכתיו כ"כ עלמו לקמר גריך 6יס כי פי'סבתית בלילי !"ל פרקני כעתם נעמיכס וגתתי כו' תלכונתיקותי
 למדריל ממניע עד גרס ססי"ת בענודת תמידסעהוריס

 othn פוס לו ש" %1 טיקר כל מנופו סחמד' סיתנעל%
 ס6ר וסן ומסנל וסתים אכייס 56 סן סעופנויתטגוני
 נמורינה כססו6 6ך לו וכרומס הכחוד כמו 60וסחעגוגי

 מרחם הנדו)יס נרפמיו העוב סססס לוס ותירן נחיות6דס עי סמיעי' נתורם m~nho עוגם מ15ת לקייס יכול 6ין11
 סקרך נעת לו יתן 11 כמדרינס hton כוס ס6דססל

 יכ% סיסי' פזי נ)3ד ht~o לומן 1ת16ס נססי כססנסור
 יו סי' 6סר סר6סונ' )מדרינתו חוור 61ח"כ סמ15סלקייס
 פע5 כאסר סנסמי ותפוס חמדת כל ככיעור וגס6רמקדם
 ו0 ולפי סקדופיס ומחסניתיו העהוריס מעסיו ש"יכטרמו
 כמו ומיינו תלכו בחוקותי 06 מטרמו מוכן מפסוקס"

 כ4 תמיר ססהת נמחפטת סולך סה5דיק לעילסכחנתי
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 448 אלימלך הטורש אגרת עעם*א8
 כנ"ל סת6וס כת  פתיו  סימנפל וי לירריג' סב6  פרסססק
 תום בסתיס 4  סיחן ססי"ת סביית  נפתם  גסתיכסונסתי
 סייגו רם"י כפב ופשו  bD"~lh1 פינס Ottpi  סנורךלפפ
 ס6פפ רוס תתוך  חיך סיס ת"ת פויס ססי6 סבסופבלילי
  תביפין  סיכן פר לססיג כ"כ ססנס 6תי  60ין ורכויונס

  נטזס0"י כבירור ידטחי ו6ת  6ך  סיפוריםבפתסנותיסן
 סיס  תסס י6יתי יל6 1ס כל פל סיפג יח9רתיודרסתי
 תיחור 16  לקרס  ret)nl  סיר רנר 16  וני6יססתרופת'
 h)o'  לסם סיביפ 9ל ריגיר פיוס ס"ו תירני 16מפין
  56)ס פרוי סיני סנים כת' חס ססו6  סריבור פכחבופגיו'
 56)0 5ן )6 ומטי)ס סיסמות דכר סוס מהם ר6יחי1)6
 טיסקיס ימיסס כ3 ותמיד 6' 5י5ה Dh" כקיפם6ממין
  ילסתיר ושלפגות ויתופפ  יתיתיס  לססי6 ומע"ע ומליחנסירס
 וקנמון שבליס  ילנתס החו)יס 1)רפ6 ססנויס והסוות06וריס
 6דס כ5 6ח ו)קכ) 6ורחיס י)הכגיס o'~lb כ) טסחסדים
 כלרהב תמיד ומלעריס 6ניוג'ס SD ו)רחס יפוח פג'סכסכר
Sh1Pחזו0ין  ומחד0ין ויום )י5ס ד' נתורח ועוסקים  

 מתוקין דנריהס 1כ) וסודיס חורם ר~6 ומנקיןד6וריית6
  יר6ס 16 פורס רבר פיוס כם6ותריס  אופיס ילופתפרנס
 ופחז יר6ס תסס הסומטס 6דס ט) (SD1 16 חיזס כנר16

  ספיפליס חס למסיג יכול שיגי נלילס נ"ס  ססי"תמשמת
 סטוסיס 1הט31ווח סיחודיס ננוד5 ' סע)יס מס סכןוטד

 גיכריס  ירוסתי' נוד) )כ5 הגרפס ו6ח 6ך וקינך  לילסמח15ס
  כ)  לתמתם  סתיכיס  פיס ברע  ootnsn  osDi-nttמחוך
 נ6ימס מסגתס גטוריס הס 5י5ס ח5וח כסיניט ותיכףסלילם
 ט5מס ומגקיס ומעהריס ילים ורוח5יס מקוד הניףומרוח
 ויר6' נ6ימס והכי  במ"פ סכחוג כדרך היעיכ on~uוממגין
 ר06יהס ע5 מקלס 1Dht סירן SD יוקנין לח"כופחד:
 נוות ט5 קרטים ע0ר הגיס ט5 וגקרט ג0כר נ)כונוכיס
 ומחפ)ליס המלך ונזירת nlSJo ~סו) יסר6) וקוותסוכינס
 לנ וימס תסרס סקורם פתו פל  ספיג  ססס 0ירחסע)יהס
 וס  שקירס  פס עירכו וסלל רפית ופסשית ויסיריסתלאים וייני 5רכ פכך  לן5ילס לשיבס פליסס וסריו ויפויוסתלך
 קורס להם מדופן סרגסתס ומיסיי 6חר  enS ול6לוס

 )יר6' )ככס 6ת רססך ערדס נ3י כרווח 5הססי5סרכו
  נסר 5כ )הס וגויתן מקרנס 6כן )נ ולהסיר הסס651סנת
 סנדעס ורוממותו סנורת נדשת ויכירו Oso ידעוקמטן

 עוסקים 61ח"כ ו") ורמנ"ס ו6חרונ' ר6סוגיס ושס9יססס"ס מסרסי  פס ותיספות גתר6  לותריס ולח"כ  בסתתסרטכדוסו
 61ח"כ * ותנ"ך  סיפור 6' מכ) 0'ע 6רנע 5ומדי' וש"כ1") ס6ר"י כתני )1 ופומה סקדוס ספסר כמו הגסתריסנססריס

סס
 מתחיליי

 56 ט5מס מהכין קונס ונין Dn5D סתכודד
 מכ5 ט5מס מסריסין והס יום יכ6 כי 167 כיסתסיגס
 ומח0נותס ט5מס ונקים רק כ)): סומן הכ) קורךממכנות
 וסוסו  6דס  ספלפ ומחסכין 56 ורוממות נךו)' כ6הנ'וגורג
 מקוזמת ידיטס נ4 המיחס יום עיגיהס לסניוגותגיס
  כררך סנספי' לזפפסיו'  9רונ  ספביפי' טד ט5מסומרכקיס
  כלבס וכופר  לסיו' לריכ'  6יך סמפל' פפלות בסשפסבסוב
 ט) מועלת 61ימת'  כפייסם סקור סיריוס פד נרילס6סבס
 מנודי ממגיסם כורח(ס טנירות וכטליסכריות

 התנים הסחך
 דנריס וודי 6ס1' )י ישמין ממיס וירקח קדוססס מרובתסס
 1ל56פ'ס )מקות 6דס )גגי ירופ כבר  כתרינמיכו כיס))1

 כתסיתס ומוט)יס מחסעיס הס גינייס וכמוסתיםמסורסמיס
 *וכליס )נ1 כהימרס 6סי13 למעמיס סר06וגיס גזורותגש

 סי' 06 5ך ויקס  16מר ויביר  שיעפר כדרך כהתפלהכמו
 נמושח סכ) לו מרקה סייחי נכשן 5היוח דודי 6הו'רקס
 6'ן טזיין כי ג6מגות ע) )י ישמין וכטת סר6וחונחוס
 ניגיהס סיס )י )השמין ורשוי ח)י3' נסקר מוחנק6גי

 כנר6סוג' )נרי6תס חורו הוכם תפוסל וט"י כולס ני6ו0ס,י 6סי חו)6יס nDD" כמס  גסס ססבייו ור ול6 ר6ופייי 6סר  onSQn3 תפיס לסתיופ כפפי  סיכולים כ56ו5דיקיס
 רק כ)) הרולס נוה ס6יגס כמטע נקי5ר השרן כ3כירך
 מהס גר6ס וזה העליוגיס נעו5מות כמחסכסס הלכיסתמיך
 6דס 0נגי מס לסטמיס 0ומטין  6יגס  ךני9ופססתרוב
 זנוק' וג0מתס ננוסס סקרן ט5 והו)כיס שביססמדכריס
  מפסס טנירס 6יוס נכירור יורטי' ו)סעמי' סו6 ומס 6יךכו סיכף מרניסיס הנון 60יגו 6דס כן 6יזס וכ0רו6יסלממקת
 נילוס  ספריבות  סוס בלי סליתס  בפסיבס  רביםופתוירין
 ורוממת נדוגס ויר6ס 6סכס מחמס רק כ)olh 5 ורךוסגלות
 5ויקיס כיגיהס ים וודי )6ןוגי 6כסונ מס וס"ס כ"סהכורש
  סס  לקרס  מ"י תילש  *י כ6ג 6יוס יכob  6  סיודעיסג156
 ניס ולמעמיס )5רס חספס ומקדימין י5דק' נטדןנודרין
 סכ6כ כ6 ו)פטמיס סכ6ג מן ססו6ס6דס

  ס9בפ )ומן הה1"
 נט5מי גם'תי ונס כי5 וקידום  איתור  מום נלי סקלסלרי9
 כחירום 61תר סיסוריס קורס חתיד כי ומרנים  יודםשיוק בתריגתינו 6' לריק  סיס סטמיס כמס עונדך הוםוכנידי
 רוז וע"א כטוי 5דקס ונוד' כך לי יסי' %  פספס)מחר
 61פי3ו 6מח דגרי לדקו וטת )מטן מקלתו ג60רגולה גי ס" )6 ו6ס  תסס  סנללתי סי ולוקותיו נתס)תוחט)

 otnlSDn' נוד) שספר 5י מס ממגו מרסקות כמהכמסייתי
 מסרסמין תמיד סס 610 סוף 60'ן דגר גי )סער יוכ)מי

 מחסנות 6יוס 5הס ים 06 נרניס ט5מס ומנייסיןנגוחיה'
 ob 6י  קדוס' נ)6 ק) דינ1ר 6י~ס וינחו 06 16ססו5
  סינף  ושנלין  פפרסתין פס 9רוס' נלי 6' פסיפ' 6יוססלכו
 וחכורתו )חנירו ונכות )ט5מס חוג  ר61ין יתפיו כללגיגיסם תיליל  ועין  סנסור' פפבירצפ  ת"ו תתור' פניר' tDDכילו סלית' בפסוב' תיכף  וסוורין  פלחן לביים כרי  ססו6סרבר
 כ"כ נדחס 6סכ' שריסס סיס סכריות )ממיס מ16דג6ס
 לחדוי )הס וי1nah 0 טס ונט) ננו ע) 6כ מלספחיותר
 )נגיהס ביגיסס מירוק וקין )כולס 6' כיס כמטע ~ט"ונמור
 סבניס סל  6ביסס  סס פי  ניכר  ס6ין כמטע חנריסס נגי6)

 ססתוקקותם מרוס סכ3 וגס ~ט"ו 61חדות ס6סב'תבורל
 נקנס 06ר 0)ס נ5כ נ"ס הנורק ר15ן )ה30'610סכתס
 מסס סומטין 6ין 6וי ום"ו )דנר 6ןס נגי נ' כסנ6יסתמיד
 ומסייטין סקדוס' ותורתו וגדולתו Sh ורותתות וירסס 6הכ'רק
  ספל מהס 6חד 1כ5 ב6תפ Off1  ססישפ נטכוזח )וסוס

 נסוס נע5מס מתם6ריס וניגס הקדו0' ותורחו נ"ססנוריו כעטו' 3וס ,ס 1)ומדי' 1356  ממגו ערול  ותבירוכרפפו
 יתיסס כל גססינ'  תווריס  סס יסתיר  נסס  סיס עוכסמזם
 בלבנם  פסונ' סרסור נל6  סו4ין  ליבן 6' רנע ~eh"כפפת
 במוכתפ לוס וס  פוביתין פסיד  נלנס  סייסנ היכית לסםוים
 בהסתרתו תשם  סי"פ מקיימין וסם mntDn ו6סבסתנל'
 מגנז 11 קינו ניס סוים ססס וממס ספיר לנגרי ד'סויסי
 ס0ם )פטמים 061 כג"ל יסגיסם מולך ס' סנפירוכררך יופי רו6י' מתיר  ופס לסס פייר 6ם  סל כ5)עיגיהס
 ספ כסו 6תר  סס סרootltn 16 '61 מגנך 6יגו ח'1סו"

 ח"ו סךיגיס סחננרות סיס ננירור יורטים 6דג"י  16ללעיס
וימיים  ונקש* גתפ)תן ומכניס שקות תיכף ומפרין סע)יוןנעו05
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e$448 אלשלך האודש אגרת נועם 
W1tRנ"1 סש8 סגורך גגי כל 50 רכן סדור מופת 6)קיס6ים ב"ס סוי"ס ססס ורסיס סתווריס עד מ6ת נדפיס* 
 ס*1 סנסנותו םכ5 ירכתיו י*"1 חסמדיג' סכיר' גיקלססורנדק"ק מספכין 5דיקיס ננמ' וו"ס לרחמי' סגחספך כגירורויודעיי
 כנמ' שמר כדרך סטסור" כעקנותיו לילך טלי ומוסלכך סדכריס פי' לי יכחיל רודי לסוני וככן למגס"ר:מדס"ד
 5י יפרוס דודי 6סונ' ובכן ס6ס 6חי 6חר סולכין נגיסרוכ סכי סקווסיס ככותי מדרכי ט5מי פורס ס6גי 6ליסכשנ
 ז"פ נ"6 6סונו כ"ג סמסורס מן סחים ילמוך כר"םכמכתנו לכוסי נקמת סי' ו6יך כ6)1 ס5דיקיס מכרכי ח)י)' לפרוסר6וו
 סטנדי%* וכריס סק' נסתרקו* וחסן 5עוכתו ומפסס סנד51 מחסיו סג6ון רשרנ דיךי כנור 6נ5 וגתרנתי נתנד5מיכי

 הדפוס לבית המביאדעתנצלות
 מט5מכטינ( סי6ם11נמ"ין6

 יי 6ין ולס"ס סמכוח 66מו"ר סחיכר 6לימלך נובס מספר כקמר כלתך "מרו עט נכהו סהכוהיא
 ליקוצת חיכר עור סיס לחס וכתוורע  כסף DDh מחמת  סלמ6יס )רוות רכ סך )סרפיסממנת

 5סע15ת כי וספ5ירו ומרכו ס6יכות ורכ סכמות כמעט 6101 עלמו כסגי ספר כמו וסוך לנס,ףשישנים
 כרפוס לסע)01 ר5ונס ומהחי לקניתו 6רס כל חיוכן כגרי סנ"ל ס)יקיט'ס סספר סרפום מוכחע)

 זס עקיבא. דרבי אותיות סנקר6 מ6ד הקר גחתך ספר 5פר ס' ומקרס סיטכ ססך"ק רפיתיוכלסר
 סקכלס ע"פ וחירומיס מודוס כו מפירם 161ח 6וח וככל כיתף ס56פ6 סרר ע5 ומתיקן מיוסדסחינור
 ג71 כעיר 6חד כמטס כגמ65 סיגו חריגותו ומנוד5 ס6וחיוח. ס.מני סרר כלוח נזכר ג6סרסכמתית
 6"6 כמדת מסגרתי כלסר מדפיס מזכח ע5 יחד ו5סע)זתס (~ounr ונכון ר16י הכודרי כדכי61מרתי
 דגרי מ6ר חמככ וחכיריו טקיכ6 כרכי כמעט סכירה געכירת גפרו )מסור תמיר סיס ממרחו51*)

 אלימלך טעם חיבור ט5 כ6ריכות מכי6רים סומן מג16כי י5 מ6*6 סחינור ע5 וססנשק ז*5סקימוכ.ס
 סורק עיר יככס וסחפ5ס סחורס וכזכות חיזוק 5ריכין 6ין פקיכם ר' ורנרי כ6ריכות כקמזתססגקוכיס

 ת5ס.ט5
 זצוק"ג אלימלך ם' המפורסם בהחמיד ליפסן אליעזרהל
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