
 אור שערימאמר
 יהמומר השאה יעיי רכיעל
א.

 63מך כחג . Stp15r סנס"מוירכנוד
 הך3ריס ככ . גסופ וזסממכחכיו

 עסיכס )6ור כילי"וחס המה מולככיסטכעו5ס
 מסי3ס מסוכרת h'o סיכס כ5 . כו'ומסו33
 נלי מסי3כ 6ין דבר סוף . כו' 5ההקיומח
 סעס וקין . נו' סמסונג ממנם לסוגך ,טיגס
 כו' הננסככס ננסיכה פלגת 6ינגס6קר

 :  ספסורעכ')
 ומטין 35 מכס 5כ) ומות ידוע יםושלנדן

 כ) יקרח גון) עלך )פי כי .ךנר
 יגדלו 16 ירכו לפיה כן . החנ5ית הו6מסוגר
 * ר(חכ)ית )מלקוח ר(מסכטח סטע15חססיכיח
nhri1ריחכליח הו" . 'ת"ס ד' עבווח כ"סר 
 h5w5 ס6סטר . וכככר יקר סיוהרסנרלס
 סכרי6ס כ5 יח"ס ס' הכין למעכה כי .כעולס
 SD * כפרט טגכר6יס כמיר ה6ןס ו6ח .3כ5לס
 nt1'DO ככס מס . לךעח וכרדסס ניגס נסכי)כן

 סעסוככ ממכס 5ס751 . הממנכותספועפח
 ; ס)זס וסיקר סגסנכסחכ)ית
 מדגרי ן' ספר מע5 גירשוכנאעטר

 מך3ף 5גו וסמקוכ) .הכתוכים
S~rn. 6החורם )כ5 סר6ס'ח הטיכס כי גמנ 

 הניר והיק יח"ס. ס' ירקת הי6והטפופה.
 לסעדי הליכות כ) חסוכ עביט 6סר .וסמרכו

 וכ) וכמטפחיו ט)י)וודו מעסיו כ) .גיר
  יכנר %11 .  ולס otpib עט השיגהוירכי
 ע"ס המלך דוד . ורימלוס החורס לכ)וסירס
 6ער כנו וסלמס . רן יר6מ מכמס  ר6טיח6מר

 6ת מחס וכן . ד ירקת מכמס תמנהבמכמתו
 o'p5b 6מ כלע הכ) וכר סוף . קמלתספר

 :ירח
 hD' , ע'3 רף ימ6 כנמ' קמרווךןן"ל

 . כי' כסיל ניו ננשר ,ס )עסוכתיכ
 וחז נסורס ספוסייס הית פל  לסונ6יסן5וי
 ר"ח . חכן ר6כוח ונפ'נ . ע"ס סמים  ירקתבסס
 למכסחו קורמת מט16 טיר6ח כ5 16מר ~3bolן

 )'נ( )רף וככרכוח . כו' וכ5 מחקייכוחמכמתו
 כתית )הקיש )ו 6ין רטשי מסוס יומכן ל'6מל
  לערו וביותר *  סתיס ירש ס)  "%1  6)6 .נגדו
S~rnתורס בו  סיס 6רס כ5 . ל"6( )וף 3סכח  
 לו ספסרו לגזבר יונוס . מכניס יריח ט61ין

 ל6 סחי5יגיוז ומטחמוח . הפגימיוחמסתמות
 דוחס סמיס יללני וסרס" . עיי) גהי 6מם?1
 לספתה חרך נפסס סור  ספים ירoh 6 כך ,כו'

 . ע"ס )חורתו מס 6יט )16 51061עסוח-.
 המס"מ h'o  פסיס ירית מ מיהופתבגך
 סירס נערי )ס' סנפו נס 5פתומ .המיכנס

 סי6 6טר . סמיס י6ח  סל מסף מ%יתכנן :וסרביות
 הסינף היינו . טרק סערי לסחומ סתסחחי

)עכורת
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שערי 1יי
 . וסמ5וס סתויס 6ת )קיש * יח'ם ן'למכודח
 . ית"ם ד' כיר"ח 3מיגוה מהי ים כי ידועתגס
 ירקת * 3מס on~h יכנו וסרוסם היר"םוחכמי
 מונח כס' סי' . סרומננוח וירקתסעוכס
  סל וסיריוס וקל * ה' "סכת מסער ששוכלכסוח
 וגסיוגו עוגמו  ירקח  מ:מ %הר . כו'  פניםסלי
 וע51ס ורוממיהו לככובו יר"ס והסגי .כו'

 פ' יסריס מסילת כס' וכ'כ . ע'ס כי'גכורהו
 ממין וזמו . סעוגס יר"ת ים . s~r1 טכתככיד
 סם ספין וזסו . הרוממות ירקת וים .כליחך
 משכור יר" סס"דס . כפם1טס מעונם 'ר"ח .כו'
 "ס . לעכירות "סך סעונ0יס מפגי . ס' פי"ח
 , סו6 טרונומות וירקח כו'. 5גפס ו"סלנוף

 מפני יעמס 1ל" סמט"יס מן יימקסס"דס
 : יח"ם הנד51ככורו

 ירקח נ'כ סו" . טעוגס ירקח ככףןהנה
 כמו כי . מלוס סכר 0) הסכר"כדן

 ימויין כן כננו . ית'ם עגטו מסחר )יר"ם5ליך
 כ5 על ס"מיחי ססכר "ס3ח כלכומיחע5ס
 כגועס )הזוח ונשתוקק נכסף לכיוח חכ)ממדת
 סכר שטו * ל5דיקיס ס5פונס כטוכס סי" .ו'

 . ר"הס )" עין "ס*מ15חס
 ננ"3רן וקיר"

 . סרוממוח ירקח ככ)) וכן . מפייס הנדו)הסכך
 כמטס הס שנימס כי . ית"ם ס' "הכח נ'כסי"
 ד"מר . )""( )דף כמוטס וכנוכו"ר . "הד3סונ
 להו ד"קריון ח)ננייי הרי לכנסורכ"

 מר . "חון ניגורי לדינך ר3גן חרווייכו .כו' כחלם"
 ס6סכס ננע)ח ככ'ז "ך . ניר"? ומרמ"ס3ס

 וכסכו"ם . סרוממוה מירווח יוהר נדולסהי"
סם

 חג'"
 onlDo נדו) "ומר trtSb כן ר"מ

 : מ"מ כו' שירקס ממעומס יותר .מ"ככס

 כודויי סו" . ד' ירקח חכליח כי Db~5נמנכמ
 . הרוממות ירקח סכ הככוסחדרנם

 יראת הי" דעת ל"מיח י' יל"ת כי ידועחולם
 . ז5וק') SbD'11 מוסך'מ הקדום וסחסיד .העוגם

 . str1 כחכ חיים עץ סקדוס )ס'כסקדמס
 לססינ ס' ירקח סכל ר"סיח , ולקיכלטסך וסכ"

 הלוממוח יל"ת כי העזי,:.'ר"ח
 יר"ס מסי"

 סחנמס ניחת מתיך hSh יממה 3" .הפרמיה

אור
 מגנני נחס מע נבלס ומנס . ע'סער)
 יוכ) )6 מעוכר. ירקח וכלעדי כי .סיריוס
 ירקת 0) סע)יונס נוררנס כמתלות כל5לטפת

 151ק'ל מלכי"ס מסרננ') סכמן וכ"כ .סרוממות
 כקרו ככר "מגס . ו;') 'תמו )פ' הטווסנפי'
 סנדו)ס למדרגס תיכף 5כ6 0"'6 * )כמכמי
Chro. 6סניר6 וקריך . סרוממות ירקת )יר 
 מדרנס 56 נעלס ומלננס * מעוגם ירקחחמ')ס
 "רומזר וכ'כ . עכ') מרומשה 'ר"ח פסי"מרמס
 סס6מונט . סחוסו כקנית (5וקעהנישח
 לביס לחח סו6 טסט סס")קיס כנוסגנרחפת
 5ענודיצ ממעריכו ר"סיח סי" . מעלליוכסרי

 * ספסוט טעעס מלנך סכס סדני,ילר2 : ע"סיתש
 לעוף 60'6 . )3 מכס )כ)הככנ"ר

 סכמינס קפית וררך . סמפ5ות לרוס "מת3עיסס
 ליר" ו"ח"כ . עגמומסמך ליר" ננחמי)ס . 3סדרגס טחסיס מוכימסבדו)ס

 לומננותו מנויל נס
  סירוס.  תווכי  6מר יסוד 3(ס ים עור .יתש
 כס' לסרמכ'ס סביב %סר  סרטון  3פי' סנסכי

 . סיריוס דרכי )עבין כח3 . ס"6 סחורסיסודי
 *  וזשל סרומננות וינקת סעוג0 ירקח0)

 מורס סוחר . כתוניס סני כתורסונו5"גו
  סלר~צר סמויות כ) מסיית )ירי מכיבוסססיר"ס
 ג5עוויגו 0)" מורס וסמי . כו' ימר")וערס
 סכ6' )יר"ס כסן 0גניע כדי bih . סמ15ח3כ)
 נ'  לס  ים ססיר6ס מגיסס וססכרע . כו'1'5ויכו
 יורשת b'ot כהילחש סי%  סר%סון סע!ס .קצוות
 . ספ!והלכל

 ע3 יערור )" סמלך מן מסיר"
 קוומת מטם סיר"ח כ) 6:ור ועע; .דכריו
 * סיריוס סוף הו" CO(' ומלק . כו'למכמתו

והף"
 hSh לס  olb יביע  )6 * ס6מית'ח היר"ס

 לוו וכסיניע . ט' סמ~ח כ3 טסייח"תר
 סס"ס3ס . ס%סכס לפמוט  ממנס יעתקסמע)ס

 :  סירוס לקמר h~h תסיס  )")ע31ס

 סענורס מלקי כי יןוע * סו" סעגמדב:י~שיך
  6101 פמפסס הלס %' * ספסכגיס

 וטקס מרע נסור 3פוע5 ורומסת ר~חורסקיוס
 . ספחטכס בחסרת  סענודס Dlh:' כן .פוכ

גיס
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שערי
 טכ1דח יסוד ומנס . רכות מרלגוח 3(סוים
 ועל . כפועל סננעסס קיום סו6 * לעיכוכ6ד'
 ד' עוכב נקרץ וי~מ5וס מהורס כל קיוסירי
 וטהרת * סמקוס לסגי ונחננד 6?ו3 וסוף .ית'ס

 וכננו . סע13ךס לסלימוח רק סו6סננמםכס
 : טיס סחייס נפם כס' כ"ססס"ריך

 ס"יייית ינסס יכויס סמונם ירתחךןקנה
 סיריוס כח חוכן כי . כטכעיח16

 נס'וח גס ולג"ח . ח'ס גס: ככל נסנטוע
 וננסס נפוט . לכו מרירית 6הר מולךס6ןס
 סירחון )יר6 וכמגו י53ר ל6 . ופ:עיסמעוגות
nha1ספוגם ייקח כל . 

~VD1 
 כסת סיריוס

 לכיס כקוות סיכם סיף כי * סגולית לכלקודמה
 לקייס וחלד יר6 ולהפח . nhDn ולכחםמטע

 : סננ15ס וכל סחורסכל

 . סרוממוח יר"ת קל סימס במדיגהאכי
 וססכרססס:ליה. ככלימס סועת6101

 כנס . יח'ם רוממותו מנודל ולחרךלירק
 ונילוני . טמנוגוח וסנודוח סהומריוחר~ח"וח
 לכין כינס היכויל מסך מס . ופטטיספטמות
 . די כטיני סרע 'עמס 6סר עוד וגל .סקוס
 יוכל ל6 . יח'ם ר5וכו וממרס גריתו SDלמכור
 ול6 . קרסו Sb ס(6ח סגד1לס סירקהלככי6
 יתסכט כ"סר כלחי * ענין ככוס (1 למדלגסיניע
 הנדיו 6ח נועליו ויפוייט . מנסמיוסומעט
 . סגנו3(וח nibnol סעעס מסנף .כ5ו6יס
 ויהקדס . סכסמחוה מננןוח עניו ככורויערוף
 סחורס כל "ח ולקיים לצמור * סגויסמסומ"ח
 ולדיווח . "נר ליס" יוכל "( SDl~J.1כמ)1ס
 ולמסכיל להכין מרוממות. ירקח ככסיטל

 מסמר ולהרר )יר6 י0'ס,* לונומוחו63נניתת
 סמעגוח גרוס ולעכוח ככודן וסוררוממוחו

 : ית'ס 3ו ולדכקס "ותול6ס3ס
 יי"ת כל יגכיסס ממיינם טנמצא

 סס . יתש סי ומבכחר~רוממוח
 . ורימוס סחורס כל וקיוס מעסייחמסוכנים
 סו6 . נפועל ע5נוס 1סמ15ס מתורס קיוס16ל0
 'rht סי6 סר6:וגס ננסיכס רקמסוננ

c:lro: 

 סינט ס?י6 מלגו ית'ן '. ; nhyךהנה
 . וס:נ)יס סחורס כ3 מת וגקייסכסטוי

 עסס מלות סי" כי . לעלוס הכליח סי"עוד
 מנכוס סמ15ח זווגי וסל . תירם ")קיך ו'6ת
 סנטוס הגלית )ענין נם סגת . חרי"נככלל
 . ממשח כמסר ("ל סרמכ"סכחכ
 מם'כ וע'ס * סעוף ירקח סיrhr~ 6 ס:נ"עכי
 . יהעלס יריתו לס6ננין :5'1ג1 סי" ד' מ15ס .1('ל

 ס?ולכיס ככ1פדיס גסיס ול" . )וננכוולססמר
 עכסו כירקה נירק 36ל . ובקוי )כסכסד'ר1ה
 ע'ם: עכל תיו" בלזך ס' 6ח לנרו ונסו עה.ככל

 מכחיד לסלול כוינ"1 "יז כי יי6סאמנם
 יר6ת טנ סנכוט ממיכנסזו
 כתורס יסודי מס' ס'3 כריס כיסרוננננוח.
 )6?3ו מטוס סוס וס:וו6 סנככר סחי .כ"כ

 rh וכקננך . כו' nJcht אג"מי 6והוולירחם
 לתסכלו סדרך סו" וסייטך . הירץ 6לקיךד'

 ונישויו נמעניו ס6דס םיחכתן כרע? .וירקחו
 וכסמממ3 . כי' 6וסכ 610 מיר כו'סגפל6יס
 לניתוריו גרהע 610 מיד . טימן סקלו3ןכןיס
 בפלס ססלס קודכס כריס סכוך ויויע .ונפחד
 . מרומצות ירקח סל ורך (כו וסגם . ע'םכו'
 56קיך ד' 6ח סל ~nhr סכו,ע כי כריס"כן
 . סיריוס כמישח כל 63מח כולל *הירץ

 לירך כטויך נותןס?ןעח
 . יה'ס ננננכו ולפמי

 ככל וכן . סרוממוח ירקח ומן העוגי יריתמן
 סכיסס נכלל סמים ירקת חבל סס(כירומקוט
 : עגים לפי סו6 מקיס כל "ך . (ס קםחמת

 c'la 'יי י' . "'י ;""וי ":העכ'פ

 ולעמית לכננור ומרך יר6 לסיות . סיכסכתור
 SD סי6 סכונה כי ספק כלי . כנ"לכפרקיי
 6קר ר6כוגס ססיכס סי6 כי . סעוכסירקח
 לסנדר . במועל סננעם? קיוס ננננכסחסוככ
 . 1סמ15ס סתורס יורי כל 6ח ,(ottpולעסות
 סירק( חמילת כי . מכ"ל קדמון כפי'וכמב"כ
 כל עסייח נידי ומכי6ס . כעוג: ירחחסיח

 סיר"ח כצ כ36וק חז"ל סקורו סי" וזו .המלית
 : כנ? מחקימח חכננהו )הכמהו קודמהמסט

וממו65
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שערי 1ש
 סיימו ממס . כינס קטע יכיר13מוצא

S~rnסריס ירקח * 3מכמחס 
 מהורס סערי לס' משער 3סן 5פחוח .5נופהמות
 לסתום יתכן ט65 כנוו כי rrn מיפן .וסילכודס
 זנמוכחיס 3ר,) 3מנעו4 . בסנר מ5 סנורהדלח
 סטטר לסחומ . נמנע ד3ר הו" כן . מפחםמ53י
 סחורס ונרי כ5 "ח . ו5קייס ולטרוח5ס3נור
 ק5 מפחח כירו טיוח מגלי . ככ5ימוחוסמ5וס
 ימום ל" . הורס צידו ים .eih1 ha . שמיסירקח
 פסוס טיסיס מנלי "וחס. 5קייס)וצרחו

 : יח'ם ס' כיר"ח סיפוקו וימחמילס

 63גרח כחכ . (15ק"5 סנס"מ "המויי סיסגני
 כענין . ססיטוח כין יכר פסךסנווסר

 י5ה'ן ob . רן,נס מס טו3 ויקר :רם כעימכוח

סו"
 1'5'ט . לפמעיס סננוכילו כ"דס הסומ"ס כח

 גי "ו . )טוב סמ,3י)ו כ"דס סקדוסס כמהו"
הימסוך

 כל "ל המסקסת . ס"דס ח"וה כח בו"

 סימר הרכל כח סו" ו'5'ט . 5כעהו הערכוכי
 "מר כוס ומעלס . ט' לסגו5ד ונוכ'טה15פס
 כי5ס"ר . ככוכוח רהיטות כתי כי 3ע)'לגןהס

הו"
 וכן . סטורות רוח 3ו ים וגס . סה"וס כח
 הו" . הטובי%

 כגולן "ת סרי"ס הגטין הטכ)
 כ"דס סקדוסס רוח יס ונס . 5נורהוק51ופ?

 :ע"ס
 . ס"רנוס מן 1CD ס"יס הייה מ"י יהובכן

 5"ס~כ . ועומר טון גחייך , ו)סי~וחולכמה
 . 5ככו לרוס ונילון נוכס לעטוה * וכורהככיר

 . פהותס מדח ככל . בסריס הצגונוה ט55סהענג
 hc גוו3;ניעב::ם :,%עם : כ"כ(? הקוסוכ5

 כמחדם כמכמתו "והן יהמר .והקרס
 נוך"

 מחוד.
 מלחמס עריס ויקדים . כוחוחיס כמוז עםתכויס סי" . קטגס עיר rb הסוככ . נד51 מלךברנר
 . ט' קס5ח 3ס' וכננט"כ . ו)לכדס "והס3:5ום
 . כנצט כס ומכיס ק?:סע.ר

 מלך "ליס ו3"
 . גרוליס מאיריס עליס וכגס . שהם וס3כנדון
1מ5"

 ה("5 ודרסו . כו' מקס נוסכן "י: כ:

אור
 ומלטיס . סנוף  וט  עטנה פיר . ליב  וףננוויס

 . אכריס 156 ננפט03
 גרון מלך אליס וב"

 . י5ס'ל זס 6וחסוסכר
 ומ5"

 מסלן 6יס כס
 : ירט זסחכם

 ופס סח"וס פס י קר3 5ננמרכוח תמירי שכן )סיום רריך ס"דס כי . מ")י1כמובן
 ח"ומו רום 6ת יעכור כננס טחס . סרומ:יי5ר

 olon 35שע . לנליו יס כממוח המ.דר(סוער
 * ס"דס כגי 51תעכונות . סח53 חמסות 5כן .רכס
 סיגר לכנך סכ3וס סמ5מנוס 6ח ייסורוכמס
 המנוי . וסנפרן סנוור ניל סמלך סו8 .סרהקני
 מו"נ "יגו . 6 "ין ומכיס 6סס * כרדםננכל
 . יטרירוסו ל6 כוננן סכלי נס . כיתו טרף5מ5ו"
וסו"

 )(ס סנכך6 . והוכהו העורחו "ח מ?)65
 הכור"כריין

 3לי סכסר. יתרון ככל . יתזס
 . כהו5עח סחלוס וס"דס * יכיס ירפיוןט5לוה
 . ןעסו "ה הנוכ)3ל . רכס וטכודס כטרדספיגום
 מוכס . הט5לס כחיק נרדם . סכלו "חוכנעכר
 . סכמכ,וח סח"וח ירי פ5 . לככ וכחננסוןבעורון
 יפול ול" . המלהמס 3קסרי 5גנדו יעמוד"'ך
 הגסו ופחד ד' יירקח ל" 5רנ5יו."סלדוד
 . מטנכ 1:ו53י rlD מכסח סי6 "פר .יח"ס
 היר"ס כי . ומתנקס "ויכ כל גנך כס5ססנכ
 . ל3ו וזדון הקוהו עכוחוה 5"סוך . ככמס לסעו(
 ימים לסיוח וכן . ו5ססחיח 5כלס הפרון35ל

 . לרממס סיכר וסערה סטון "ה 5סקיס .רוננמס
 : ר~מ)חתס נון מכ5מ כנכור1ל5"ח

 טחיס לני ינ" יס כ5את
 מנס""

 . נעקמו
 נכור גיר כח5יס סו" ס' ירקח "ךכי
 מח ס . י'" פ' טס ככחוכ . מוס) 6ח55מוס
 5כך כררכי וסכך מ'. כי5יוחיךבחול
 ס56קיס ימיך o~b כ5 ע5 כי ווט . עעיךוכמלויס
 כקן פד . מאג( דף )כטבת S~rn ודרטו .כמטפע
 ע"כ גץ5"ט דכוי מען מכס . הייבזודכוי
 סרס מן . כו' כמוך ספוח ס"מל מס כיוסיעו
 סי5ס"יןכרי

 סננס כ,' ויע טיגוני ונוס .
 : סי5'טדכרי

 סקנס 5טן ישיהנה
 מ:סז"

 6ק . ככ"ן
 וך3 . וטג':ס כסח :?נחמסהכיכה

כ~:ס
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שערי"/
 . תטר ע) יענעד סייסיי ר . סמוכת וכןטנגנס
 כ3 סני ע) סגסקפ0 ר(ח16ס. מקודת סלע מןל6ם

 . יסנס "הל 55ר וסיאט . והעגוגיו סחכםמננוןוח
 . סיריוס נכעח SD יחי5כ . יחגס51עומח1
 . יח'ס ענגו )פמד * נורונויס נכסי פני מ1)00150
 נקמור . כח6וחיו "ותו )לכור ננ5ודס יפרוסזס
 לכך כריכי וסלך . כלדוהיך כמור טבחלו

 וגופת . 5גפמך ננעדכיס סיס * עיניךוכמרקס
 יסרוס ונס . "מריך הטע ו"5 . מכך 56מהזק
 יקר" כי . סירקה ככח סלו15רס6ח

 כטס "5יו
 כוריך 6ת זכור לו וי6ננר . סננססט W)hס'
 . וס"ס נקם )ו כי . כמורותיךנינני

 : נעלס כל עלכמסמס ויפי"
 ~D1h יסע 6ס "ף כי . היייי כן כיהנה

 סכולחמס מגס . ס' כיר"ח ונדוסמל"
 נלהנוח סמ)ממס חוכן (סו כל6 כי * לפגיונכונס
 יוכל שירקס כ"מ כי ולך . סל"ס טסר~ה"וס
 ס' נירקח וריק געור מלל יסים )נו "ס"ק . "מור לויניו "ח ו5סדוף . מי5 )עסותלסהגנר
 . לפגיו חקוס כeb 5 סל" . יח"ס סככוושמך
 . וח5יס קמח מכלי , קרכ נמערכוחלעגעד
 elh יריע סי5'ט "ס "ף כי . ומגית מיה63ין
 ע3 כי ורע * סיום כ5 מזעוק נפוגו זימרעיים
 כקו) יסיס . כמספה ~o'p5h יכי6ך ")0כ5

קור"
 מנימה יירה ל6 . עיגיו לגגך נרקיס פמד"ין כי "מרי . לו יפיס )6 וכוננע . נמינר
 .סדין

"(1 
 : סננססס ממררם יסחר

בנ*
 ופץ סריס י6ת ם5 סוס סמפטם4ש13נכ2

 . מוות כ) י כרתק כשת קדם "כןתתנו)) )" כי * ימ65 מקין יה'סעכסו
 יר נוחס חטינ 1ל6 . דרך עוכרי כ5 ינו5"וס5"
 כטחו מכונס סי" כי . כקלס SD "גוםכ5

 סוניח . וד)היס כרימ וערס )ס וסכים .6כ)0
 רכיס מעיני . וגמוכהיס כר() כמגעליומסוגרת

 : נקולס "ת ילעז ו)" .גע)ננס

ןאור
 טל . סז6ח נילעס דרכי תרעוטח מכסכי

 גף6 ית'ס. עכסו ופמר כמיסירקת
 כננו * כעולס סס)פחסיריה נקני כ5 מסטר ונכילת כעס . כשיגסימירס

 . כסכע סי6 סיריוס 6קר . ריחנ) פנעי מס6ך"ו . ודס כסר מור"
 (~bb טפריך . גוחן ומסכל קסרעחוכננקוס
 מסכל ודרכי סיייעס ידי ע5 סנס . ornולכחד
 כי . ופמר "ימס ס6רס ע) חש5 .5כך

 יתפעלו וסמומיס . נסכרת 6ליו חכ"0יר6ס
 . ורעל חי5 ירג.ם לככו מלרי ככ5 . רייןננכ5י
 סרוס ככמ כי ו6ף * סגיו ט5 גס תסיסוירווחו
 1)סטוח . ירקחו ע) ולסנ)ינ 5סת6פק .סו"

 . וממדו ירידתו SD )סמניח מכלי כשע)מעלס
 מ5ו לפענניס כי . כנכיון רו6יס 1:60וכמו

 כדרכים לילך . נפטו "ח 6רס יסכן0סכרמ
 ז"מ כעסותו גס וס ככ5 . וכרומסמסוכגיס
 כי . ורתת נורעל ע5מוהיו כ) ירמפו .כגפפו
 )כלוק כרוח ס)יפ חרס 6'ן ~'oh ע5סע5

onthלססיחט . 5גגןס ועלס הכמס וקין . ממט 
 : מלכנו ולס0ירסמרעהו

 כי . יח"ס עכסו ופחן קמים יר"ח Saי . סירתך ררכי המלוכוח חלק (OSh )6-כנן
 וס"מוגס . ס"רס כטכע "ינכס ~nbrשירקס
 סימנס "ת יוכי15 65 . כמטל וירכיו0יןיטס
 על 'ISDn ע6 . לככו הדוי לחוך למןורפ:יננס
 כי . ?נסיון דרכי סיורוגו וכמו . נתעמססחוסיס
 ד' כי . וע"מין יורע וסכלו כיעחו ס"דססגס
 . "רם כגי מעסת כל ע) ומכיע 15ססיח'ס
 יכיל ~o'pih כי וכן . טיניו מגנר נסחרוקין

 . מייו ינני מסקר נותפר . מעסיו כ5 "חגמכפע
 ידיו וכגיוון . מעלליו וכפרי ככרכיו )"יםלחח
 6סר . כלזנוח כני" ילך כהכך oh . לויטסס
 16 . ונור6יס רעים רגיס טסטיס מס לונכונו
 ס' SD 5סתעגנ . סהייס כקר )"ור ינכסכי

 מיעדי הליכות טס . rhro ס"מוגס ורכי .ככר גי יתקימו eho "ולס * )5מ ועקכגעימוח
 : וקרס "5קיס עס סכ0נהו וכרכי .נכו

 ירצח nhrr 50 סיי"0 כי ינ"סי ס" יסוכל
 ס"נווגס מכח מסוככת "קרכסיס.

ורלכי
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 אוישערי 1*
 ירנינו ehkh~ . 651 3טכט 6יגכס . ס0כלודרכ'
 6לקיס סמך 6ין כן ט5 כי . סוע0יס כחוח16הס
 יפמו ול6 . סדין מקינות "ר" 65 . עציו5גנד

 מפחך מ:כיכ לו מנור טין . המבפטממדדה
 )6 הנוח 6ימת גס . וסגור6יס כרע.סהטועים
 . ימרד 5" סחודרח מרכס וכלסט .חכעההו
 or'h ע0והו כעת גס . עליו יפול 65ומורקה
hDnהכססו ול6 . רעד יתחזקו 65 . ועזן 
 מקט ככון כרומ מעמהו זר יעמס כי .פ5)1ק
 חוסר נס וכן . ננחריך 63ין ה5נ ומגומתו60גן
 נס . 5כ3ו יקח 65 . ג5ח ועדן געינווחהךוהגי
כטסוהו

~r'b 
 יסנומ 1ל6 . גסיו יה0על ל6 מלוס

 כמק" מכרסט5
 : נספקוס יהע5כ ל6 וכן . רב ס55

 עם) 5סיוח . Sh 135 ס"דס יתז כקטינ2לרנ'
 מנס . ומוסן מכמס ס' ייסח5נקס

 51קכוע 5ססינס סיוכל . 15 הפמוד תניעועמלו
 ע5 פרוצס יתש ד' יך"ת כתסיס כגפכו"והם
 . יח'ס טג0ו ומפמד . 5ככו חדרי כל ועל .פניו
 יריחו מום'ו וכ5 . יחפל5ון נויחו עוודיכל

 וכן * ורעדס סחך וירנימו . יה'ם ס'3יר6ה
 הגווה כ5 טל . ספוחי. "ומר "ה ו5ממודל"?ו3
 .ח53

 ול'ך"
 כ"מוו וככנו . הנןו5 הסכר מלנכדן

 מין כננים 3יןי סכל 5'נ( )דף וכבכוהמ,'5
 * כעסכנין"ח

' 

 להסיג cibo 3יד הו" כי הוי
 נדרכי o~b בגי י1ח ה1כ; סי? מג'וןאילם : יח'ס ס' ירקח 50 ש"ח פיר"?.

 נעומס סליקה הו6 . יחף ר'יו"ת
 ההזיון מסו r~:lno . .'8וחידס

 הנמל"
or~o . 

 . יח'ס ענסו 1csl ה' יר"מ "ין נ"ננחמיוצ
 טוס נננ5' . המקמין ס"דס כ5כ כעכעהקוע
 מהסליכוח היך"ס דרכי ככל . כ55 וינ'עסטמע
 הקרס כ5כ מעומס הב" כירויה "ירכהכן
 סכור" ה"מ מ5ק ינלט ונזדוע .כפכרה

 ס5וסע .
 עו נוגפם ה"נ) "סר הככס. כהן רס"יס3עננק
 הי6 "סך . ?ע51ס זס 50 היסודי כוהה: .כסד
 : המומני סח: ונימוך מכפים "מד ה5קרק

 גע): 5" ?דכד'ס כ5ן הכן "ה-ירא,
 כל על אופיס יה"כ ן: עמ' כי סקדס.מעיני

 לממנע קומו . ולמריחו עניני כ5 וכן . 6יסדרכי
 . סגור"יס ד' ממפעי וכל . 5דק דופס כס"לפגי
 ט5 יפם15 65 וככ'ז . ר3ס הסוס הס"מר

 מלכנו ירניס bS1 .סחוכיס
 מור"

 )סמינ * כו? העמל חח הוסיף נוס 6"כ .1CJD וסמי במיס
 כהס15כוח יוגמתס )))יט 5" * יה": ה'יריח
 מס כי . רע פגע מכ5 שירקס בדרכי .החנל
ulncfcהיר6ס כגס . ולסמך לירק מים המדל 
 . כלל SnD סוס ))כ5י . 3סכיח ננע5)נסהנ6
 5כפע כטכ5 מדרכי הידיעת חפעו5 ס5"וכוס
 . נל5 ותהנו5ס עמי סוס יוטיל ל6 . ופמך"ימה
 . לס0יגס יוכל 1"יככס . תמ65 ננ6ין hhh-~hו6'כ

 : וינ.עס עמל ידי ע5נס
 . סייט טבעי ה?לןכית סיס כי * נפ65רהכי

 חכורת 5פי וננהה5סוח טוגותהאס
 מטבע סו6 "כר 6ים ים "וס. 3כיטכעי
 יר" . ה5ככ ורך יר" .ח51דה1

 * נוף עלס מקון

 ימרידוט . מ"יד הרמיקיס והפנעיס ס:נקריסנס
 מטכסו סו6 6כר 6יס וים , ממ:וחהווירג'זו?ו
 ננס"נת נס יירק 65 . רומ ולכיר ה5נ6ננין
 יכין כ"0ר רק . יסחר ול6 . כח5 וקול"ויס
 ימום ים וכן . 15 כמקפח קרוכס סכ:ס כיויסכין
 סחכס כי . ה"דס והמכלה ןעח עם5ס.ר"?
 . רעס מנו15דס יכרם כנרהוק . כריכועיניו
 מסח לו נומלט לסחיט לננו. עהידותוימים
 מרקות עיניו טח . מולך כמאך ושכסיל .יוקסיס
 עד . 3רע יהכוגן ו5" יר"ס 5" . מהסכילולכו

 : לינ5יו פרוצס תסיס ס:נ5ורס"סך

 ירכי "מי - נוהו סיפח סיס כן כידלנה
 . יה"ט עכסו ופחך סנניס יריח ם5הירוכס

 מפגעי ירווחו כירכי ס6ןס חס5וכות כסייהיה
 כחכיות ססכ5חו ולסי וטכטו חכונחו לפי .ההכל
 ונניס rh~1 50 היר6ס חוכן כי 1"ף .סע51ס

 סם .  ורביון טפך לס  ועין . מקוך מלולסהי"
 סיט ככת י בסכל מפלטי  סירסר  ררליסער
 . סריס כיואח ביכר כרקס טכ"פ כיפיהוסי
 . סכ5 16 סו" כמכם . 5כויניסם "ום נבכיהכדל

 5כנו ולהעהון . 5כ הכיל הו ה5ככ ורךיד"
 %ן . י"'ס ה/ ירקה כי . C'hll rttoii"גמר

לס
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ה אה4ש*גרי
 ס65 גי . בי סז6ח סם)י6ס 0פחר .יחשס . סתכ5 מהס)1טח סיל6ס זוני מס נ% ישס5ה

 סנרס יר6ת סל סו6ת סיר6ס 6יןכ6מת עס 1)6 . ס"דס וחכוטת סכעו סס חבג5)"
 גחכ5יח. ממנס שס)5 6101 . ס6דס כ5ככטנע וט'כ . סמכמס גדרכי וסמכ)הו 5כנוסנוגת

 סנור6יס סשכקיס מפמך מסכיכ פ מנור ו6ין למכס יחדנן 6ין * סנויס יר6ח חספטתנורכי,'
SD*סלככ. ורך )יי6 1)6 סגסע SD סיין יוס . הוניזהו )6 מתמת 160) . כ)ל 6מין 
 . יסרירסו )6 סנכ6 ועמק . יבס5סו 65וסננקסס 150ס 0150 . )י*ס 6מל רומ ר . 5כ וככיררומ

 וסיל6ס * יתשם סן יר6ת לס:ינ יעמו5 6סרומי : סמר61ין
 סיר6ס נס סנס . כעכי0 כדרך לי5ךח"ל5סו 3מ רוה כי . 610 5יעחי י3י פסי14כמנם

 (6ת סיתס ומייו . עמ(1 ופדי מ5קו מנת סי6 סו6 * יה"ם ס' יר6ח כןרכיס6וס
 . ססחומס סמיךס זנר פ:ר נ~" orרעכ2 סנכ6ר וכמו . סמכיל מ)יו ס' מיל רקגיי : וכמטפע כגדק סכך )ו ומניע .)1 . רעיון מכל ונסנכ 8טמי מטנ) נע)סג6מת
 סן יר6ח ם5 . סיר6ס ירכי מחס)וכות " * חטוכס מס' כפ'ס ז"5 סרמכ'ס סנס .כע,'ס

 . ס6וס כ5נ נטבע 6ינגס 6סו . יח'ס ענסוופחר עיקר סזהו * ס6דס סכיד סנמירס מעניןכחנ
 מוס5) וס6יס . סחכ5 מסנעי סיר6ס מיגיכם6ר 5ו כ6ין . וסנג1ס סחורס טמוד וסו6 .גי1)
 מ6ע וכן . מכ5יוהיו ורניקס נחכ5יתממנס מן 65מד מוככו 651 . ט5יו נו(ר 651 טיכפסומי

 * 6וחס 5כקם 05 טמ5ס 3נפם סיר6טתמer'b) 65 כוטס ומדעחו מע5מו הhSb 61 .סררכיס
 סו6 (ס כ5 כי . כנ'ל כעעעו כפ65ת סי6"סר סיס ס"5 56ו . ון'ל מם"כ וע'ט . סי"סירך
 כי . 6נוסי מסכ5 וכסנכ גמ)ס3"נזת 6לו 6ו . ר:ע 6ו לדיק 5סיות . ס6וס עלגוזר
 : יח'ם כרטט blo וסכל . nhr סיהס ס'מ6ח נועיקר ס6דס 6ת טשטך . וכר טססיס

 . ט5ס סחורס 5כ5 סיס מקוס מס כו'.הו5דחו
 . מ6 גשס"( כ"זס נוי6ה חכ)ית כי יררע * סוסע מן גסרט מספם ו6יזס דיןונ6יזס

 מ4 5סכמילסו . ב6מריחו 15 )סטיכ 5נזטן ןא : ע'ס עכ"5 כו' ל5דיק פוכ ט:ר מס5ס16
 . סגמי נע1)ס ס:רו ט5 ינ6 כי סכיגחו מזיו 6סר 6מרי . מ6ור יסן6 י6סון מ1מכ)ולכ41 ו)יסטמ ז' ע5 )סחעכנ . כ5ח ויקר טדן .עך

 . וגזטת כחורס טמ15 וסרי כפיו יגיעכער . מ5וחיו )ש3רי עוכם מס . ית'ססן
 ו5זס . עשם פ"6 יטריס מסי)ח כס' ונמם'כ ט5 מ 6מכס 06 . עון eDIDS גכונווספטיס
 סיסיס . ט6רס כיר סכמירה 6ת יח'ט ס' מסר כקו5 סומע 6יגו 06 . סעונם 6יסח הנך5 זסייי
 16 כוסס כ6יז . ו5ר5וגו )וטחו 4 מסוריןמעסיו מס oith . סכור6יס 5ססטיו נס ימוס 6% .ד'

 . סרעיס 16 סטוכיס . סדרכיס מן ל6מדמוסכו מוכרמ כו6 סוף סוף סל6 . מ15ס למכרמקוס
 ל63 י(כס . כטוכ כךרך נמירחו יוי 5SDמען סוכס. לורך ע5מו 5סטוח . כעונס יל"ממכמ
 : סכרוSD מטיקר ומוסך כופס 5ו 6ין o~bo כי 3כךומס

 . ומספע מוק סס ית"ס יס' כ"סג'4שכמנכ2 יוכ5 ומס . כוססו סטוגע מרות 06 .חולרחו
 . מע)5יו וכפלי כררכיו )6ים5חח נדרך 5עך . מ(ס יוהר גךו) סכרח5סיות
 5רסע נס 51סעכים . טו3 לפוע5י סכר )נמול סענויק . חסחס מ6חנוו5 ערוך 06 .טו3יס
 יח"ם ס' יר6ח סיס 06 ו)ן6ת . כרסעחו רע . לקר6חו חרג( מחחח Slhn . מוורתססרמיכ
 סיס סוכ . כטכט ס"דס 3)כ חקוע עכסוופמל - י3עהוסו ע1לס ומוקוי . 3כטנס 6וחו)53ע
 535 . וסיסר הטי3 5עסוח מנליחו יר"חוטכע מכר 5נמו) מקוס ומס ? סכמירס 6יס כן"ס

 וסיס : סגור6יס 1))טסטיו ס' 6ף מרון יסעוסו ? טו53סוע)י
 נס ינרע ולננני65 . סכח.רס כהוק גרעון(ס ר61וח עיניכו 6טי י סנסיון ~יכי עס4שילכ2

 . והמסי הטו3 ננקוי ססו" סקכ"ס ל5ה . סכרו ס' יל6ת מ) סיל6ה ךיכי3חט~כוה
"--יף
 'יעעש'*
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שערי16
 . סםלימוח כהכרית סקוס 3יד טנילסמהסיס
ין : ס6פמויוח נכל ס6דס סכר נכו) )סרמיכ)מסל

 כמכמס סי6 ס6דס ס3רי6ח בעו טכסכן
 צנין . כנסמי כרוחני סקסר .נסנ6ס

 סלקי מהכוח כ61 כן כוחוחיס. 51כ6נוויחו
 רכות כוחות סיוון 3ין כלסר כי .ס3רי"ס
 סנורך כחן . הנויס כהוך 8סר . הק5וכוחכעדר
 ולפחד לירך . סיר"ס ט3ע כח כקרצויח'ם
 "ה )5מ5ס יח"ם מכעהו גורס . רט דכרמכל
 מורסו ס"דס נוטבע ולסלו) . סיר"ס כהנכו)
 כל מורק וכן . לכפם oh1 לנוף oh . עגס1ופהך

 לסכרימ סיכס )סיוח מוכ) 4טר .סדנריס
 כמו . ית'ס עכודהו "ל16חו

 מור"
 נמוח סמר

 : כידו מססימ ס3מירס חסי' לנוען .וכרומס

 סירה סלילת עניו כל סי - כןר12היות
 מטכע יח"ם עטו ופחד ס'ירקח

 610 ורק . "גום* מסכל נפלס סו6ס6דס
 * ית'ם 1יכ1לחו ומכננתו עליון מנזלת רומכיטכין
 מכמס סוס מועי) סיס ל6 כוכ כקמח8'כ
 . יח"ס ירקחו Sh'1 )סטכ . וחמט)סועלס
b'3o5sonlh (" נעור גס"ר מיס וסיס . קרח 

 : יה'ס ו' נניר"ח מלל וקלווריק
 מר h'o ע"ס נ" % 40 ":יאכן

 ינכר מכמס כי . )מכמהו קודעח והיך .דפח
 מלחלוח סי6 סככדס סמ)חגנס "ח )ככוס ,"ים
 סי6 . סעוגט יר"ח הץ6 ממיס וירקח .קילר

 . 5ס' סיער גס )פחום . המי5וגסהמפתח
 וכנוט'כ * וסמ15ס סחורס כ) 6ת ולקייטלכמור
 . ו)קרכ לטמר סג6 כי . י5וק'ל מהלמתסקדוס
 : כג") ספוגם יריה 3ר4סינ . הף יר6ת הכלר"מיח
 נס ללנסור סע)יוגס. סחכמט ר"חס כן על23י

 ס6דס כיד יח"ק מסגיו סיריוסעלס
 טליט ויסיס . וכלכוחו כדעהו טהסיס .לכהידהו
 . טגכו ופחד יתש מפנס )'ל6 "0 . כרקנוטליה
 , יח'ט 1'כו)הו כמכמהו הקר כמו כי . )הדו)16

 כן . פנסו ופחך נוורש סחדס מכנע));ט
 . תקום פחח מהדס )פגי פהה . יה"ס3יכי)חו

או
 mh~t לו )מוככ סיוכ5 . לומני נמ נקלנו001
 . ד' ירקת למקס 3ר5וגו יסיס oh .יח'ם
 מפסיח ס3מירס וגכן . לסטיגס וינע ענג)1לסיות
 לדם . ידיס רפס )סיוח ירכס ob כי .גידו

 מירווח וריק כעור טבעו ע5 ים6ר .כירכחיס
 סחורס נדרכי כונס וקין מטכיס ועך . יח'סס'

 מכמס ס' ירקח 5כקס יר5ס "ס 6כן .ורימ15ס
 rf6 . כמסמוכים )מפסס מם) ולסיוח .ומוסר
 )כגל ומספטיו ית"ס י ס' סמר ויסיס .ימ5"גס
 כ3 )קייס . ימסס ככפיס וכלל . המידעיניו

 ל נח ",) ייכ שבי פעב : ולונוסכתורס

 )ס טנגנס וכפס ח63 כי . יח'ם ירקחוולססינ
 בדרכי טכעיח סיבס )זס 8ין . onibלכקם
 סיחס ס' ומיד . רוחני סגין blo כ"" .ס5כ)
nhr. סיסים . סירן נורץ ט) סנחירס סכטינומ "סי סוס סוכר . יח'ם 3ר15נו וסכל 
 סו6 . )מד51 16 )יר8 06 . כידו הילעסט5ס
 : וכר מס' סיפן "ך . "גוקי מסכ)גע5ס

 ::גרן ,גלן:, %גומעתה
 כקטר כי . סירוס ענו) פרי 8' . כסחיסס6רס
 סמל לסיוח וקריך . ~olh כ)3 3טכע"יעס
 הטרד כמס וידוע . ולססינס 6וחס )כקםמרכס

 כן כמו . עמלו )כ) קן וקין * סז"חסעכווס
 ob 6ף כי . ס3אירס מ5ד כ' . לסכרו קן6ין
 . סימנס פרי רק 610 וסנטוס סחורסג)

 גס ס)6 "כ; . מכמס כהכרמ סרסוננטוגכיס
 גמורת 3מירס . כמירחו פרי סי" סיקסע5ס
 "ין ירכס כקין כי . ס"דס ורקון מדעתמפסיח
 וגנעחס . כמונן )סס'נס כ)) וננכריח כוססעסיס
 חף . olho יעמס 6טר וסמ5וס סהורס כלנס
 כמס בכ"ז . סיריוס מכח כמכיח סננם מסוככיםכי

 מסוככיס גאצס כי . ט3מירס נורל ע)נחסכים
 ס, כיר"ח נחירתו פרי . סר":וגטמסיכת
 . כג") מפסיח גנמרס כחירס סי6 "5ר .יח"ס
 כלדק )סגיו ופעו)חו "הו סכיו סגסוננעהס

 :וכנוקפה
כ31
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שערי
 מסער נפיס הלנרוה הזנה נס' מ"תישונ

 כמיח מסיכ 61מ"כ . וז"ל ס:ח3סכמי:ס
 מעלתה נדלה מס . ס6דס 3ס יונד "מרסכיסח
 ססוט3ע סגן1ל ההיכנס ומן . כו' וצעלחסורכס
 סוטכע 1)6 . כו' 6ןס מכני הכשת טלס,דס

 כדי * חסיד עליו סמסקיף מ3יר6ו מנוסתטי
 מיוכ וימקם לוחו טכיותו על מוכרמ יהיססל6

 מן לסחכוסס חייכין יכהנו 6כל . טליסהנמולו
 טל ססקסחו וןעחעו . כו' ס3חינה מדרךהכורך
 נס ט סרי . עג") כו' וגסת/יוחיטגנ)וווט
 מפגיו מכוסס וסט . סרוננננות ירץנער;
 פיסיס ר6וי היס כי סג") ההסיך כחכ .יה'ם
 כמו * יח'ם מס3ור6 ונכוסס ס"דס כטכענמ65
 סכור8 רק . 6דס מפגי מכוסח כטנטוסיס
 מפכע ס3ופח הקרס מטפט מגע 3מכמחויחלם
 פ3ודחו טל נווכרמ יטיס סל6 כדי .יח"ם
 מכסשכ 6"כ . כג") עליס תגמעו היוכזיהום
 מסיס . לחוס קרוכס םסי6 סטוגם ירקחכטנין
 וסמר יריתו ~olb כטכס גכג6 ס.סיסר16י
 ומסחו כמורק כטכפו ליס כמו . יחשוטגסו
 * יח"ס מכמתו גורס כן כי 6כן . רע י3רמב)
 כדי . טנסו ופמר קורנו olbo מטמעלסלו)
 . יח"ס ט13רחו טל הכרח סוס )ו יסיסנל6
 נס ינרפ hSttnl . הכמירס ימלק גרעוןויסיט

 : כא')ערו
 ירסס נענין 03 * עכע יסריגורכממישבא

 ככמ ים כי ידוע 6סר .הרומבוס
 מנוד) )יר6 סוחח. הננורגס )הסלה6וס

 Ots 6ין . ית"ם מפזיו ולהתכוססרונומותו
 כי ו6ף . )הסינס סיוכ) כסכל נצרכימנוך
 לסח3וסס 6כה:ו היי3יס כי . סנ"צ סמסיוכחכ
 ט) 3ססקפחו סכחינס דרך SD יח,ם כנורקמן

 כי . יורט 6עו גני סנס כגי). ונסתרותיגוגנ.וחיגו
 מגנו נסחר 61ין * כרודו סקרן כל ננל6סקכ'ס
 מסנוםה 3ח:)יח מוסל) הכיס ובכ'זסיגיו.
 וסהקכלס הנמינס הוטיל ננס 61'כ * יח'סמסגיו
 כי . סני) סח:יד כתג כבסר נס ומס .3;ס

 הכוסח הקרס מטבע מ:צ כהומתוהקכ"ס
 . )סכינת ה6דס כח ננס ויו"כ * יח'סמסכיו
בני"ש רומני טנין רק 610 זס גס כי גרטהמלס

פאדר
 . 3מכמחו הזשס סכינך 6סר נמו גי .ככ"ל
 גן * יח'ם מפחו מכוסת ס6דס מטנעמנע

 לישסינ סייכל . סברס ליד כח מס3ח:מחו
 כקטל . יומם מפרו ומכוסח לוממיחויר6ח

 : on~h )כקם וראגו מעייהיס

ע*י
 לשג(* יף 3נלטח 3נף' S~rn ימיו ?הוא

 וין סנלס צידי סכל מגינ6 ר'6מר
 06 כי ט' יסוקל ועתס סנ6מר . ממיסמיר"ח
 מם . מקוד יפי ולכמירס . ע'ם נו'ליר6ס

 6%1 . סנמירס ד3ר סל6 . כוס מזתססמיטט
 סיקר ח% * סדת נרסוןי6מך

 עמור נדוי
 3יד מכמירם ס" לולם כי . וסיסכתורס
 ולטכר וסס5יס ר(חורס לכ) מקוס 8ין .הדרס
 חסוכס מס' 3ס'ס ז"5 סרנוכ'ס כמעם .ועעם
 1סמ15ס היעורס כל כי . סכותס סי6 16)0 .ככ"ל
 . וכמירחו לועהו ס76ס כין המס מסורין3וי6י
 D1'p ככת . יר6 6עגו ג56ר . "לקים כירךכי

 . סי6 כיוו ר(כחירס . ופועל וסמ5יסהחורם
 . סמיס ירתח סל סירוס פ5ס נס כי '6WD'tCכן
 ססו6 סנס . סכיורס כגפי תחח והונסהי6
 סל6ס תסיס  6יך כי . כליל ססכל  דרכיננו
 : יחשס מכוהו מרס כן כי 6כן . סר5ון םליטחחמד

 סמיס ירקח כי * מיס הכרקס וכסי . Otncוירקת י יי מ. S~rn ס""יי יי .גיתיכן
 כמס 6ך . כ) ט) טולס ננ18ך גטלס וחימססי6
 3וך6י כי . סיסכ יוכן סמל ולפי ? גוו)כמה
 נמורס נמירס :חסיה סו6 סכמירסהכליח
 ומכס . כלל כעולס ככרם 5ר סוס כלי .הפריח
 סיריוס נגס . סעיס ירקת לו רכס כככרמי

 ו6ורמ טוכס מררך כנענ)וחיו לפלסח:ייההו
 כיעס כמיס יך6ה ככנך 16)0 . מלולסיסריס
 יר ת"ת העירס הי6 ורק . ס6דסכסנט
 , 6ותס לנקם טפל להיות יר5ס oh .הכמיחס

06
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שערי18
obשירקס טל "וחי  מכרימ %י יוהב מין בן 

 סיהרון סו6 . "וחס לססינ טנף לסיוחפ5מס
 כי . וסמ15ס ר4חורס כ5 ע) כמיס )ירקת706
 "ך הנס"גס. הירוכס כנפי ע) וסמ5וס ר4הורסכ)
 ס)6 'י טיפוס. סיל"ס חנס6 כגף "יזםט)
 . נג') )שינס כ)) ומכריח כופם 8יןטניס

 ורגון כךעח רע  סהלוי' הפכית.  נשירה יתירסרק  וסי"
 "ין כי . )טוס מ"יו נמס גדול ולוקח .ר4,דס
 למיס: ירקח כ5 ",5ר hih . נגייו לכיח )סקכ'סלו

 ::נכתש 311., . :ך :ך, crעם
 דוריס . סמים ירקח 13 ומן תורס 13 כיסו"דס
 ונוסהחות כפגימיוח המהמוח גו כמסיוינ'כי

 כך ופרכ"י . טייץ 3כי לו מסרו )6תהי15ג1ת
 .  ולטסות לסמור הרר כטסם סו6  ממיס יר" סי

 יפל" ולכ"ורס .  לתומהו הס קעי ל"וולס
 . מקוך

  פנין פ"י . נוכר  בטמבל מסל היכירו  סכיןלפיוס
 בביהו "יס יל  נס סל" . י-כמסל ללילםנזכר

 מחורים מפחחית רק )1 יסיס  oh .ובהומוהיו
 . סמי5וגיס מהמדפיס מסחהוח כלי .הפגימיס
 )ומר 5סס וסיס . מכית וצך Sh )נ" טכ55"

 .  ססגימיות  משההות לו  בים o1h5 מס) .כפסילות
 ומעי עיע. 3סי לו  "ין  ההימניותומסהרנה

 ; )כקן מנועט;
 . כחכמהס כ0גיל1 חישן כי נר"ס~לריךכם

 טמוקס  לרולס  נזמר בסמסללסוכיר
 כי . כיר"ס סמל טל olho "ת לפורר .מקיר
 ל% "0 .  ובתיונוהיו בכיהו  סטורר "ים כלפנס
 ס"ס סהי~ניס.  מסתרריס %פהחית  לויסיס
 פל  כגורים ימהרו וסהדרים יסמור.3י1ן
  י"ל5הו סככרה סל" . יססתו יל"מסגר

 "ו . ספיח לפהוח מפרגיות )סיגלשחד)
 . יגדע כרע נרימי וגס כמולס. ד)תוהיכש
o~th"( ;פל  "הריס 3סל סממונס  כגזבר ג 
 מר4מדריס משמוח )ו מסרו )6  6ס .כבית

  לסכתרל טמ) )סיוח יכריחהו מס .סמי5יגיס
 יוכ) וככן . מסנרוח לנוע  ין . מסחהוחלספיג
 * )ע"ס יסהמ ו65 סנור יסיס הסטר כי5ס.וה

 יכ"ונ"
 : סכיח הוך ")

או
 ירעע . 3חגמחס חע סמנים ג"כיולזאת

 (ntrs .  כהגיונות  למפההיתפסיס
 ירקת כן I'hc ומי .  וסטבודס  כהורס סטרינסן
 סמעונוה מסתמות לו סקי; כמי וימס .סריס
 יטמור ל"  נטה נג'ז ' כי נקמר 53 . סכית)סחוס
 )ססינ טמ) )סיח י")5הו וסככיח .כהין

 . )ס' כפער )פתימ . למיס יריח ס5הניפסח
 סחפתה כיח  סריס ירע כי . סיח כן 65כי

  כתורס כל לעיים ככיבוי סיילו . כבפרלפתיה
 0) הנס הנוסרח כירו ים טככר ומי .למנוס
 . וספכודס  שהורס  סטרי יפץ כו * סריסירא
 . ולטסית לסמור וחרד יר" לסיות הכריה?ו סי"כי
 .  סמים ירקת  סל רימפהח כידו 6ין  "ס"ולס
 0) טונוס סמסחמ ע) יכרימסו מס יר"סכקין
 אפסיח מתירס רק כי6 כי ? )ככינסיר"ס
 ") יתן )ob 6 וככן . 31ר5וכו כדעהוסה)י"
 סזס ספסרות כי לטיוח יוכל . יוחס לרקס)13
 ובסרי .  טולוז מר  צירו יסיס ל" סריס ירקתסל

 מבלה סל  סנורים יבערו יפטבירמסהורס
 מכל מםל1 1)(ס . יסחט  ול" בדולבמנטיל
 "מר . סהעי:ות מסחרית לו  מסרו h)eלגובר
 : מסנלוח ולנדע מפחחות לרקס סנרם סוס 15"ין

 עטיים ק . , ין ייני" "יתכלית
 .  3חייס  וכהרה והקוקס הברכס )פניך גחהיוהמוח
 גדר מגס כי מעיר. יפלק  ריכון מוסבלולפי

 מן "חד ס"רס יבהר  "סר "ח . סו"ס3הירס
 כננו . וסחכוכטח כסתכלוח ידי ע) .סד3ריס
 ועחגגן ומכמין  "וחס  ותורק מגיח. )פניו ממוגםמי
 פו3  נתח כ) . וסיסס כסוכ חס וכוהל .נסס
 סדכריס כין רק נופ) סכחירס דגר orst .וכמן

 )ר4ח3וגן ענין ים "סר . כ"יכוחס כמסטסךונויס
 . וסיפס כטוכ 6ח )כחור )מטן . 3כסו)ס3מין

 כרבריס 16 . כירו  סיטלס מר4 כנוט) מי 6נ))
 זר31 3ז כמו . כלל סבמנס  סיס  קריךס"ין1
 2 רע) סף )גין . סרקם יין טס גין  6ו .ל"בניס!

 ענין מ6י י0ל" ופיכ . כי,) כתירס AID החת ;ס 6ין1
 ממיס. ונמרח 5') מס נס . )מוח מייס 3יןהמירס*

 3ח"ס: 'נטר ו)6 ורחרוח* כמייס כידו יסיס נכרגגי
6ו)ט
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שערי
 סיס סכמום סגד . )ג1 '5ס סכ"?אולם

 כן לף. . סירוס בירכי סכלי6סמפלקי
 . ימ"ח ד' מירקת מומלל יסהש מטבעוס6דס
 ירקחו )1 )מו33 ס6דס 3כח ים ככ'( כ*ג'.

 לכקס עמ5 5סיוח ור5הו חפ15 ידי ע5הדס.
 סטכל דרכי ננו ס"ס םניסס כי 6ף .יוחס
 טחורס דרך 3טקכ 6טר קמרי סנה כי .כנש)

 טון בית ררך ונעקם * סמייס כרוךח:מ5וס
 כן יסיט 3טמ כי ס6דס ימסר 3ל . ר4מאכרוך
 ולירך * 6מריו שרדוף סמייס 6ת ל6נן33ע3פו
 לנו יודיע ע"כ . ממכו ולכרוח ממוחמפני
 ינבט סכורך גי . 610 כן )6 כי .סכחו3
 . מגסו שמד מוץ . סריס מע"ע ונענמכעחו
 סיכס להיות תוכ) "סר . סונריס מכ5 מורץוכן

 תמות מורץ נמו . יח"ט ענודחו עללר4כריע
 . פויס סמס . וממוח ר4מייס ונבן .וכדומס
 )לכת 1olhn רום ים6ס1 061 . ס6דסנעכע
 6ת וי,כימ * סמות פורך נס עד . עיניוללורדס

 : סמייסטוכ
 כחתי הצמות סמייס סכחוכ ט6מר מסוקי54

 . חדל ספסרו מס ידוע כי . גי'לפניך
 לס ט6ין יכר כי . פרוטס מסוס ממוח גחינס6ין

 דנו ושכסיט . נחינס 3;דר יחובר )6מסיבות
 כ) עוד "0 נס ומס * כ)) וליווי סוס (orטלין
 וממכלת מוח סי6 כי . כוס )ננוע יר6"ים
 . en~b יקכל מי כי . נחעס מס ע'ז יחיימםל6
 כ' ירדת סיס ob ול,ס . נחינס 6ין מקכלוכדין
 מגי עסת . ענפו :פרר )יר6 . ס6דסכטכע
 וסמוח סמייס לזמר ענין סיס 65 4 סמוחלקרח
 לפניךגחתי

 גתעס כנור סיס )6 סמוח כי ~
bb). ויקפל ס6יס י6סכ סמייס 6ת רק כי . 
 וטוף סמות 61ת . וסמ15ס סחורס דרךוס61
 ו63ין . דוס כנוו יזרס וסת6וס פון 3יתדרך
 ית"ם מכמתו מרס כקטר 6כן . גחיגס 6יןמקכל
 מרפטו "ירח . מיקו סקוס ננט3ע)טיל
 )פניך גחתי 1סמ1ח סמייס . הכה31 יבמי "כנ,ך : ימריןסו )6 סמוחמייק נס י . דכר טוס תכטתסו 1)6 . עגמוופמד

 נס . גוק סנני טמסס 6ח כי .גו'

יאו
 נס גי . ר~ייס כמו מסוכם גחינס יסיחר4מוח
 כי 6ף . ס16ס ייסב וסח16ס שממוס6ח

 : אמוט ט"ו) ואדיס . מוח דרגי6מריחס

 גרס גו 06 * נוסס כאס י6מי 35לאכו
 o~bo מטכע לס*) . יח"םמכמתו

 * ס6דס כסיגי טויס סם וממות וסמחס .מורקו
 . סמום ילן 6ת 6וסכ 6% ו6ס . יפירנסמי

 : יסג6נס6יך
 6ר34ת כי . 3)דיס 31מרס סנת31 6מרןלןןן

 סחם סק3"ס כי . סו6 כירךסמייס
 . יחרם ירפקו )ססינ . apn סתם סברסלפר
 מססע גדרך . סמות וכג"ח כחים בסכתעם

 . 3כוכ לצמור ימס כ"סל גנינו .ס3מירס
 ניול 5ל בוסר 3ין . ולמכמין ולסח3וגןלססחכל
 . כ5מ ויקר פרן עס . עך ומיי עוס'( מיי .סמייס
 סנור6יס. סטפעיס פס סמות גולל 0) מרירומוצין
rh6סכס כמייס ותכמור . ס' ירקח חמן( 

on~hךכרי לנו יקירו ס6לס סו3ריס"ע"י : כס 31לכקס S~rn 
 וסמום סמייס טימר לפי . ג'לכספרי

 יגמרו סמ6 . 1סקל5ס סנריי )פגיךגחתי
 . ירכיס פני )פכינו כמקוס וגתן סו6יל .יסרבל
 בנרפס ממן גבינו נלך . סמוח וזרך סמייסדרך
 מפליל סוס סמ6ער . עכ"ל כחיים וכמרחח")
 . לר64ךס רטוח סיסיס היעח על יעלס 6יך .לכ
 ור.י~וס סחורס כ) "יס . סירוס דרך כ6י(סלילך
 סטענס גממן 6יך נס * סיני מסו יסר6למקכלו
 : דרכים סגי לפגיסס סמקיס מגחן מכנס .ס"ה

 "ענע ,~ י ייעץ ס:אולם
 ניח 50 סרע ודרך . סמייס סוSh 3סע1)ס
 נומן סןעח סיס "זכ . מות 6) נחיכס סי6 .עזן

 מפלם 6יס כ) כיס ו"( . סמות מפגיולירק * o's 6ח ל6סונ * סקוס DSD3 גןטיסיס
 * המייס נתיכ ורומבוס כתורס 3ןרךמענל01יו
 . ס"דס מטנפ (06 מגע סקכ'ס כריי0516
 )נך כי . לו ויכוסס יעיכ ספוח דרך נסכי
 נס כי . )סגל גתתי וסמוח סמייס סכתוכ6מר

רחרוח
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שערי*נ
 ניר מס h? . ככ') מפיכס עיכס סו6ספוח
 . יסר"5 יקמרו פנוק . ribno סו6 .לטפוח
 ~own דרך ירכים סכי )פכיט סיקוס וכחןסו6יל
 סץכו. . סבר'ס מהן כקנזס כלך ספוחוררך
 . כחיגס כהוך ס: הדרכיס סגי 6סרמעמר
 . ~olh "5ל מנוכס גתיגס הו6 החוח דרך גסכי
 מטן 63יוס גלך 6שכ . כר15ן ויק53 י6הכ ;סונס

 צירך )ילך ס6דס ירסס 06 כ' סייט .סגר5ס
 "הטוחו . ריבוכו "ת )ככום כוו מס .המוח
 . כמייס 31חלח חשל "מר ע'1 . סחייסלדרך
 סו6 סמוח וקג6ח סחייס n~oh כנ'; כיסייגו
 )סיום . ר34חירס כננסמע ח3הור oh כי *צידך
StD;סחיט דרך 3'ן 3יגיר4ס וגססתן )ר4חנוג 
 סחייס נול) 3ין מה תכין כין rb . המוח)ירך

 : כפיס וחקור סמקכנורן

 **י*
 ופחו ~aen ה' יו6מ 6סו ""ייאמנם

 ונ6 . סחדס מטכע מוסה .טשו
 . ככ"ל "וחס )נקם לס עמוס ננסס ob כיחכ6
 olho קיעשל סעו) פוספט יהיס מסטחס
 ס) המפחמ ולססינ * סיקך המסמון rhלנו5ו6

 : סריסירי

 גמ65 . חז"ל 3רנרי גייס נסכל יסראין
 . סיריוס קניית נןרכי ר4טמנ יסוךכי

 וסתכונגות וןעח מסכון . ומוסר הכנוס )כקםסו6
 ס' ירקח ננהס 'IDDnn 6מר . סוכריכ3כל
 טשו 371 . ובמנמס וסנר טפס כמו .יח"ס
 ס6מוגס כי ו6ף . וכרומס נרותיו ע5 יח"סומסרו
 חתו ע6 . כרים תעמס ל6 . לכךוהיריעס
o's. ס' 6ח ליר6ס ס6דס תגסס לוסס )צמוח . 
 )0 טון סנה סדכריס כב) הסחכזנגות0516
 ספע )סטפיע . וכ5ורוח גדולות לפעיל .ככמס
 כננים והנץ . כסדו כוחות כל ע5 . ס'יר"ת
 56סיס פחך 1'היס כט5?ווהיו. וכסמןגקרכו
 : ס' כיריעת יריוע הוויו וכל . חציר עיניו5גנד

אור
 גף 16נור רני . י136ת נפ"כ חי") 5עכבר

 קכוס כבנד מ15ס סססד נומ:כוסוי
 פ"נ כרים טסו וכן . ספסדס ככנו ט3ירס51כר
סם

 כסלמס הסתכל . קומר ננה5ל"5 3ן עקכי"
 מקין . כו' ע3ירס לידי 3" 6הס וקין .ופריס
 למקום כולך 6חס 651ן . מרומס מטפסכחח

~eD
 טחיד onh מי ללפכי . וחוגעס רננם

 הכלכיס מלכי מלך )פני . ומסכון ייןליחן
 . סחת וסססחכלות סמסנון מסו טחט .סק3"ס
 . עכירס לירי יל% ל% ירס  על כי  חו"לסערו
 . חי כ) מעין גע5ס 65 השח סיריעססל6
 65 ומי . פכירס וסססי לונוס סכר ינין ל6מי
 . לעפר וסוסו מעמר יסויו 6רס כיידע

 יכיף יח'ס ס' כי וכן . 1ח1)עס רימסלנולחעות
 מ רסיס מגו ומכ"כ . כעלס כ) ע3המספח

 * ס' rb )יר6ס . ס6דס s(an רופס יעמס)6

 סקרם רעת כי . מרע סר ולס'ות נררכיו5סל1ך
 : רקקו יעכרו ועוטחיו . עליורכס

 סבת וסססח:לות סמטטן כי - ספק 43-כקן
 . סמכך כסטטקח סרכ ססחכונגוח סו6'
 מחסכון מדרכי 6מח ככ5 מוטי וכ5יורי נכון3ל3
 . רכות מנסוגות ים וקחת 6הת 5כ5 כיסגם
 "וניר קלח הלוקס רכ*ט סי' 16"מ 3סו"עועי'
 סריך רס6 ולר"6 טור . כיוחר . ח'5סנר'6' נכ.6ורי וע"ר . ליוהב נו )הסחכ) 61ס1ר .כו'

 כעיון blo ססתכ)וח ולטון . )כרך כדילרינות
 b:nc ס6נור מס נס ולז6ח . פ"ם עכ"להרנה
 סוית נ:ססחכ15ח  כו' יגריס גס5טסססחכ)
 ססכ3 בהעמקת הרכ I1DO 3ון6יהו6

 ולן . מכ"ג דגריס גהסנטס טיוחךוסהחנונכוח
 ע) ל6 . סן6ח סססתכ)וח גי . כרכר ספק"ין
 יעמס * יגייס 16 יוס . פעמיס 16 6מר פעסירי

 לידי י3ו6 וסלק כ, 6ת )יר6ס . סקוס ככפםרוטס
 ככור וקסס ה36ן ל3 ס)13 מי DCD31 .ט3ירס
 * סנ'ל ךכריס 3ס)סס יסחכ5 יוס יוס 6כן *סמומים

 כן . 1גוךוחיו ועסקך חכוכחו מ35 )פי ולמר 6מדכ)
 : ימעט וכןירכס

 נחס)"ב"ר
 זכיון הוויהו תקור . הרכריס תוכן"סר לחרי . כמרקס ט) (~orln וכל

ר6סיחו
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שערי
 נעלס 65 ור4מטפט. והןין 61מריח1.ל6סיחו
 1)6 יחח ל6 . מ(ס יהסע) )6 וככ" . ס6דסמעין
 . סריחנהכות יוסיף ונוס יחן ננט * )3כוירך
 גט מט5נוו ייע . סדכריס כ)) כמעע"0ר

 : )נזקווס
 610 כ" ני , )מע)ט נח63י כ3יאולם

nnhsמ0כג וכסנכ געלס 'Dl)h . וכמו 
 נ%3 0ס . 1יכ1)ח1 3מכמתו ית"0 סכור066ל
 מול6ו 6ת מט3טו ומכע . 63רס היר6ס)כח
 . יח*ס ויכ1)חו כמכמהו כן . יח"0 ענסוופחר
 . יה'ס יר6תו 6ליו )0ו3כ 0יוכ) 3"רס כמסס
 ס' יר6ת )נק0 יר5ט 06 . ויניעו עמ)ו3כח

 . ט"מ רף נ"3 נגגל S~rn 60מרו מסךןןן, : וננוסרמכננס
 סמוס)יס 6)1 סננו40ס י"מלו כןט)
 Sg מ0כוכו וגמ0וכ כו"1 חסנון 3ו6ו .ב'5רס
 עכילס ו0כר 0כרס כגנד מ15ט ספסך .ט1)0
 רק כי . מ(ס סגר6ס וכסי . ט"ס ס0סדסכגנך

 6ח לסכיסס ככסו כ3ר 6קר , נלרססמו0)יס
 יוכ)ו סמס . עיו )מ510 י5רס עססמ)חנוס
TD"5וכשכ . ט1לס ס) מם13כו )מ310 . 9"לים 
 וזס . ס(ס סמ6מר ט) פ"נ י0ריס מסי)ח3ס'
 onib )חח יוכ)ו )nhr~ . 6 ס"נניחיח סע5סכי

 יד מחמח י165 0כ3ר 6ותס hih * 6מיחחסו)ר16ח
 ר06וגס וכססקפס . טי0 עכ') 3ו 1מכל1י5רם
 . ~nhr כע5ס י0 וססכ5ס הכנוס 6י(ו . מ6וריפ)6
 * 6י0 )כ) סנווכן ססוט ונר ה61 לכ6ורסכי

 ו0כל . 0כרס כעך מ~ס סססד 0) סחס3ו;כי
 1חמ513ה סוכס מ5: סו" ספסרס כננדעכילס
 : שכ ו)ט0ומ מרע סר )טיות . כי5ס"ר)עד

 8מיחח 63מח כי יען * סי3י י61אלם
 6י0 לכ) וירוע ג4י . ס56ססן3ריס

 )כס0ו ט"רס י6מר 3) . סמ0נון קוךסנס
 . נכ) ומ6נרן כ) 6ח י71ע 6גכי ס!ט06.
 מ15ס סכר נזמגי כעלס )6 . ונוקכ% מ3יןוסגכי
 . נוכ)יוחי רחוקס סן יר6ח זככ"ז . מכירסוספסר

 : נמ30וגוח )י חוע)חומס
 )מדו ככר 706 . 3'5רס סמוס)יס4שרלכם

 סי6 . מוס) 6ת. ))הוס . )קרכ'7יסס

'אאור
 . סנסיון דרכי ע'י יודעיס סמס . סי5רמ)חמח
 * )כל ונףדיעס ש6מוכס כי . סד3ר כן )6כי
 סרי חע0ס )6 * ודטח ח0כון ונ)י ר15ן3)6

 מכמס )3ק0 . ס6וס יר5ס כ06ר 8ו)ס 4מ16מס
 . י4(נוגטח % מ0כון ז6ין וזטח ח30וןומוסר
 וששסר מ15ס מ~ר . ט%ס 50 מסמגולמ0ונ
 ינכר ככמס * פרעיס ככ) 3ר4חכונטת .טנירס
 . כערו מוס) ו)סיוח . סמ5ממס 6ת )כ3ו0 .6יס
 ככש ככר 6סר . מ5רס סמו0)י0 רקוע"כ

 . ע5ם )חח עכלו ר4מס . סמ)ממס 61ת)0כיסס
 החסוב 3ו6ו . מסכון ט6ו ודעח מכמס%1מי

 : כגל ט1)ס 0)מסטנו
 bh )כ)61 . 3מת 0יט 6יס nbS 116~רהנה

 סמל6ות . ס0וררוח סמח30וחסמון
 . סזמן וטירח סע1)ס sg 4347 ממ)5וכקל3ו
 . סגסמט סכ)י ערני מכ5 . ממ30חו 6ח1)סס0יט
 ממס3חו 6ח %סעמק . ולדוס 3רל)יס3

 * עו)ס ס) ממסטכו טמס3ון כררמ .3סחנתגוח
 .וס6וס . ר3וח מס3ינות י0 ין ליר6ת כינס
 חטכון )נק0 מס . סמסנון דרכי יורע6ימ
 כסכרמ כן ע) * 1)סחכהן )מטוב וכמס *ורעח
 סמ0סן כירכי וסר,מכונגות סססתכ)ות כיסו6
 כ0ס לטנן . 3ססר 1)סטת )קרות יסיס .סג"ל
 03שס י4מפחריס מ("ל מ6מרי 6תו)מזור
 סעכיגיס כ) כסרמכח סמד3ריס . 1(1ס"קומירטים

 0ח0ב ומסד3ריס . ע51ס 0) ממסכונו .סר4ס
h'3psו6( . כגסס מסטן וגו60ר . מס56% 3ן 
 6ימס וע03 . גפן וה(רנ0 ויחפע) . )כסיהממס
 נ%סגי וסכנעס 0013 ורטדס. פמוויר6ס.
 3ירי50מן מ('5 ס6מרו עס סו6 . יח"קס3ור6
 טעס עעס )6 6נוס. סטס טעס bSn כניכ)

 : מע6יר6ח
 . סמסיויס סדורוח נ16מ סחכמיסךלן14ךן

 ספ)י6ו . סתלנווד מכמי 6מרי0עמוו
 . ור4מו0ל סיר"ט חלמת  %סאריר )סניעעלס
 ר4ס . (ו כמכמס 0)נרס ספריס ע'וומכרו
 וכל . סכחו3יס כ) נורגק כעמיר וקנ5ו06פו
 . ו(וס"ק ומור0יס 3ח)מור סמפו(ריס yrhגנ6מרי
 . 3כ% ס' מיר6ח סננוכריס . סקכ)ס מכמיוד3רי
 'ע4לות 1כ) . נסרט ונויס ננדס )כ)וסגונע

מ5ער
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שערי22
 . נקיט טנודתס ודוכי . עליון קושימפעוי
 ס' 706 . 5הס ס"ילעו ו?גפ)"ות מכפיסוכ)
 מכעס כ)ננוך מהם כי * יעכס יר"יו רציןיח'ס
 סוסינו וכן . 3ךרכיו ו5)כמ ס' חק )ירסס .ומוסר
 6סך הגסה. ומטגון הירסס דרכי כ)עליהן

 ! ס0כ5 כדרכייסורחס

 ס * "סיייס ,מפך . 133%ת ח3ה %רכנמי
 * 5ר'ח סיטר ס' . ג3'רי5 )ר"מ נכוןנורן

 ס' ימס. לרכינו היפלס וכך התוכהסדניי
 ס' . 5דיקיס "ורהוה ס' * להג-6'0 ה.יסנתהוה
 . הנ'י קמרן כנ0ריס מניר ס' . סנו"וךמנורה
 . מכמס לחית ס' )הרמשק. נכורה הזינךס'
 )ר(מסיר הדךיסס'

 מוסרי) ספרי . עזורי מוסר""
 5ריקיס 6ור ס' * מקדום ס"ה ס' . ויט")ננוה-"ה  כדורוני )המסיר הקזוסס מעל ם' .מפרנק
 )המסיך יוסף יסוי ס' . ס"פירס כנהוית)?הס.ד
אהו"י

 ?)דוכן"
 כפס מ' . יפריס מסיח ס' .

 )המסיד . העצורה וסורם יסוד ס' .החייב

מהר'"
 מהול"רכ" ;יסקיכר

 ספרי סקר ועוד .
 : ןומיהסמוסך

נללי
 . הגח5יס מרקמת כצחי : ד3ר :)
 הכעולס סתיס מיני כ) 3?ס גמ65ו"סך
 סמסיריס סג"וכיס 5גו סנ"י"ו כן . הסף)ההלוכיי
 וכ) סס?ניס כ5 . ומוסו יר6ס ססןיכנוחכריס

nlb'~?o~rn הגפר )לנמקה : 

 כמו כי . מ"5י1 מ31ז הנסאמנם
~ch 

( 
 וכ5 ננרקמח גהי כ5 5הועי)יוכנו

O')DOויינסע ויחע% וירפס . )ממפחז ננזק )כקםיונה )" המקה "ס . הנוף 5המ)י6י סנעו)ס 
 סינס מ"'(ה יסיס . והרפו"וח הכדניס)קכ)
 ומומר ירקה טפרי כ) יועיל )6 כ; .כחמיה
 oh . סגפי )ההדוקי מנול לנהות .ככעו5ם

c:br3הס ולהנוה ))נניל ימכע : 
 יר"ם ספרי ננחנךי סקיו0'ס o'i'DnOרששנה

 )כ5ו5 )3 ע) כמו 5" .ומוסר
 יר"ש כספרי הליננוך הוטח ע"ד .כספריהם
 הכננס rDT וכלנוך . העיקך ;הו ה5" כי .ומוסך
 כי "ין * והמוסך היך"ה )יהון על .ומוסד
 ו:) ח5' 5:5 כדוקט רפו"ס הו" ~.rrה5.מוד

אור
 . ovh ט) ע5 קיום חוכ סו6 כי וכן . לנססמדוי

 עומס )קכוע . יכף וכ) הייווסר שימור5סמזיק
 : 3סס וכרצות מוסר בספרי ))מול . orsסדורות

 SD . ננמקכחס ט) חשך סש5הס כין,י
 )מס כי . מוסר כמסרי לקימור שכת'
 שכן ה3" . סקיו0יס ספריסס נמכר ויגעוטמרו
 6סר )מען . מיחס כוניהם כ) כיננ")יו

 סכככל ס' 6ת )יר6ס . ועמרו יסגו3ספריסס
 ו)וכקט קותו )6סכס כדרכיו ))כה *1?גור6

 )מוסהיס 1)6 )וציוח )6 צריך 6ין כ6כנח4וך4 : יחףכו
 סמ:ננס כי . ר06ון מוקכ) הו6 (ס יבר כיי
 מיי כטליס 06 תתיס .  סווו0ר )יננוו 0)השת
.CDl~"תתחלשו "ומס לרס"  גס  ותוכל . bk- 
 0"פסר . בדולת  סיותר סיסכס כיירוט

 עצלו  כל .  %5%ו "ת סירס "הכס סו" .כבפלס לסמלי
 . כפיסו 6ך סו" . הייו יחי %סער %מסרטיט%ול
 . 6רמחו ע5 סיותו ינני כ) . ותפוקחו מפ115כ5
 alb)nl שטו חם. "לסת ש,ס

 %ן כ)  גס .  יסקול 1)6 יכוח 65 .סיסינוהו
 כנעו  תפליו  לספיר  "ך .  כסמו 3עד יחןמיהו

 )סכין * )כמו "וט כ) יד"ונ וכיותר .ותכ"וכו
 . כש  ככסוח  ישוסו לצח .  וחיוס "מליח)פרו
 . ס0מ0 ימס מעע ועוד . )ערוב סיס רפסכי

 עכב גלוחי מיי ו)חיוח . כטוכס "ן נס)סיוה
 )1 6'ן ככל . סריס הימיס כי oh .ו50וס

Ten3הס : 
 כסטו נעו  ס"יס יי"'נ כי . כיפכן  כזרקום

  וסוט .  תליט% %3 פס פך יי .ובויתו
  סיסיס ומט . מייו ימי 50 "מרוכס רנעעד
 סכפ0  סויות ל"חר  כן.  סל"תרי 3רגפפעו

  ו%ן:וין יורע יכר"ל.  "תוגי  לשלותי 6יקכ) ס5" . סננקלט ניר ויע(וכ כ55 ימול )" .מהנויס
 ט)"חרי )רגע . "מרוגב רגע 3ין "ין כי .יננ5ט )" הו" . ג0כר טסח כי  "ס כי . ותסכיללווין
 סקוס ונס . כלכד סוכות פריטת "ס כי .כן

 ולודר פוסט סו" רק . נ"מ"כ נס מיכעלסו
 כ"חד (5וק") סגס"ה "רמו"ר וכיוה"כ . "הרח5ורס

ננ?נכ0כיו
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יב אצרשערי
 רק 8יט סייס בוף כי . 3(ס"לשמכחדיו
 . ולער טעס ר4מרנסם סברס וכמ .סלטם
 : שכ') סלטם סייסת )6מר גס מיססי6

 3יומ מיל ch" 6ח . ייש כיבשבם
 סגפם סוך ע3 נאון גס6ו .ברסס

 ט5 סמנר כנוס) . סנסנוס עס כגיף וי; *וטכעה
 על יזכך הכגר 6:ר קמרי נס כי .כס"קק
 גכ5 * כסריס ס6רל 56 יסוג ור4פפר .ר4מגוע
 נסיכתם כקטר . מטיס עס ר4)פס בגסזס

 . יפרזו )6 נמוחס נס כן . מט"ו ימןגמייס
 וסהעכנו . olhn סה6וו . ימד סניכםוכמו
 כ"מד וס:יי4ס . יקרנו 5מספט ימריו כן .כטופס

 : יחר טוכס גנוו5יקננו
 . מרומני כטוכס 6מח מטס ע1יס כי . ייגע יםובם

 סקסים סיסוריס ננכל ונזליוחך רעסו6
 סרומכי בעולס רוח קורח 6מח סטס וכן .העוה"ז
 . סעוס"ז מיי ומ?!ודוח חעגוגי נוכל וגטגכנעלס
 ימי כ:) ומפגו יסעו ג) 6סר ס6וס ;ר4ו6,ג
 6יך ybl . פגמו טירת )דרוס לק סו6 .מתו
 נפלו כעך . פ5מו גער ג"כ יר6וג ס65יתכן
 ימר כעת . ל6מרוכס עמס סיסיס מס .וכותתו
 כננכימם ח:ומ סנויס כי . onthn 6ז לעסותמננט
 : נחנס 6סר ס")סיס 6) חקוכ וכרוח .ככונס

 ":י י . י"י יסח מ" י""לאת
 סמזכיריס . ופוסל יר6ס בספרי %מוך .כחמת

 מננס . טוכס ט) ממרכיכו * רנות מסכונוח13
 לכפסו ומסלט מכיס יכין עןי . )ו צמי יחכול6

 כספרי ס5ימוך כי . כורע 6סר 61מרי .ונוייחו
 . מכפם 5מחלח כרוקס רסו6ס סו6 . וננוסריר6ס
cr51י סמף כחמצוני )מקס 'הכן )6 6סר כמו 
 גפניו פתוחם ימיו סרפוחות סערי 6סר3עת
 סנני ליקח ויתעש ירסס כי . כסף מיןחגם

 )6 כן * כמח מררת גפסו )מניל .חרופס
 יעזור כי . סגפם גחמלו6י וגוע למוכסיסומן
 ייחול ע6 * )בסיס. גוייהו ו6ח . )ס6ו5סנפלו
 . ומוסו יר6כ מסרי שימור . לממלחו מער)כקם

 : 3גנסיסן וננרפ6oDln' 6סר

ה*
 י" . "יימ יי" י"%ם
 ילעס סערי מלימור סיוע סמונ 5106פרסס
 ע5 מו3 סו6 כי וכן . בדוריס גיוריומוסד
 : יום 3כ5 סוס סיישל ע5 זמן לרקוע 6ךסכ)

 o'jlh 3על . %ויל מסיי עמסייהנאוי
 ךלוס מ"6 מלנט יעחמ נס' .ותוטס

 כן . 6ךס כ5 כי5מוד ומעיקר * וטל כחכס'
 עס 3כ5 6מו ומ ו6סס 6יס ע"ס מןח"מ

 כצ ם5'ס עניכו 5סי 6דס כ5 . מוכרעססדי
 . 6סכגז ג)סק ססו6 מס וכן . כנוסר ספייס6ר
 מוסר 3סס טיס 6סכנז כבסון מסריס מרכסכי
 יסש 1(ס . כסן ר4:וצל 6יס 6סרי . 5מ6ורני51
 י)כורן 3קל ס65 . כ3ירס למומס ממס65רס
 מס כתכ וכן . D(Y ר3 חמ3ו5ות כי וכסי)זק;

 ס3סס מי וכן . ת"ל חק'ז סיח מספרמדרום
 טרכ עס ככל לקרוח סליו ממויכ . יכוכסיידלל
 ח"5 ר4ס 6סר . מוסר ממסרי זמין 6יזס .ונקר
 זס עמיחי כאסי מוטס וכן . כו' כרשםלכיס

 ))נער . סזס וקננן )עסות טוי וכסג .לסמקך
 )למוד סתמי סרס . וכש בבוריס חלמיריסטס
 רף עמס לאמור . סומק 16 נת' סיעורטמס
 יסיו ו65 . ננוסר גרצכמח מקאך מס5יס6מר

 נתר  ושלכיס .  איריס נטרריס כחוריםנטוס'ר
 יוס )וננו פ  6)ס "סר וסייס . כו'  פולססכל
 לדפס חפי  (OD  יבהין  15 . סכ'ל כספייםכיומו
 בטי  בנר  פין  סט שוד . D(Sn טונ ועשמרע כטוי ס' )דגר מרר ויסיט . סעסס רעותוכמס
 מוסר הוכמה 3ס' ג'ונוו  יוס יחמיד * סנפםחיי
  טיסיס . ככס 6כי מוכטמ כן חע:ו 061 "ט'

 .  סיריוס סרבי פל נססמילןלבבכם
 ליד"

 פלי "ת
 :  פכשל לס: 3סיפ  חמקיו  ניל ולש . btt)Oו'

 קניית ררכי כתב * סייס פסלת כסיהבה
 סרס . רפ3"י רא:כ6 כחץ סמדומכ5

 ססהגונטת סכור . קנייחס כררכי כה3 מךסככ)
 כנר ומנס . טיס טלילה לסי יחר כלו?ס:הכ%ה

כחככו
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 אורשערי 1ש
 קלינו וט-יחנונטח להמהנל1ח דיני גינהנגו
 . ונווסר יר6ס כספרי סלומיי ידי פ5 רקסו6
 סטורווח סננהסנוח המון 6ח 5כ5ו6 יוכל מיכי

nlhino35ו 6ח יפכס ומי פולס. סל מחללו 
 גסירוס נס כחט  5כן . סנסס  מספון 0))מממנות
cr'h3סוסירות קניית  תדרך  פשם .  מקומות 
  פרפ  ררך  פל  5תלס . 1'ל מכתבסיר

 6סר סע13דס מומר ס5 ר(:חנוגנוח טc~s6 סמני"
 זו-4 )1 וי65 . עריס סןין ועומק . סריס כסמיינ
 . הקרס נספרי הגח31יס נגועסיס ~IPDמן
 המעוורים . ז'5 כמכמיס כמקמרי לצימודומן
 י'3 ס' הנקיות קגייח 3ןרכי וע"ס . עכ"ל זסעל
s~r1. סו6 . הנקיות לקנוח ס6מהי ה6מ5עי הנס 

 גמעני ob . זע מכננים כדגרי סקרי6ססחנודח
 נענין וכן . כו' סמוסריס במנייני obtההלכות

 לקדמעיס סמוסר ולמרי קרי6ח 15רימדוח.מוכרחח
 6ין כי . נחג ממ"י ס' ו3סקונוח . )6מרוגיס16

 הקרירה מן יג6 . סכסר מוס ס%קטהתועלת
 סמזרס מן יו65 סחועלח 536 . 6מח סעסגו

 : עשס פכר וססתמדסעליו

 הסחכוגכוח רכל SD : סג*) ממסיד כתבוכי
 3כ5 ,ס טחהיה קריך כי ומוסר. כירטסי
 חיים טן ולך כמסרו ע" . 6הח מטס )כס'פיום
 עומד ידויו. מנוח רוolb~ 3 ס)6 ועל.כחכ
 51מס . סעס מיי פסקי . פסקיו ממסכותלמסור

 . )ז6ח גס 6חח סעס טפילו . 5ככו 56 יפיס5"
 כ6 51מס כו6 ננס מנוס. מנשכח)חכוכ
 . הקשה ננננס'מ נומט ננקם מס "1 .)עילס
 החרופס הי6 61ח . עכיגו גל סוף ימיהומס
 סיט ננו )סמ5י6 מחוסל * ומ,קס נפלססיוחר
 סיעמוד * ר3 ופריה גמולה ופפולתס קלסוהיך
 מסרר פנוי 6חח סטה לסמוח יוס ככ5ס6דס
 וינקה . ס6מרחי זס ט) רק )מסוכ כמחסכותכל

 סכך סעעס "כוח סרחפוניס טסו מסכלננו
 . ע"ס רהיט ממס סמה מה * 3סס ה'מסק
 מה נסכלו ויענס . כו' ס' ויטיח דול עמסנוה
 סו6 גס כן 5עסוח . מייו ימי כo~h) 5טוכ

 : שכע פוטת
 כעננים כנס מוסל ספלי )גמזי .),ק") המסיי סנ"ון נמס כחכ י3 משטךבבם'

 כמכחל וכן . יוסככ5
~'SD 

 כתכ 6סל לתרוסס
 מס כחב . סקדוסס 65רן גסיעחו מלרך)כיחו
 5םון טס מסלי ים כני ונספרים . סקדוסוחל
 וגס . כו' יוס נכ5 מיקרינו הנס למטן .6סכגז
 עניני מרוכל קס כי . )פגיך יקרזלו nk~pכף

 6ני מחני 6ת וגס . כו' מפריס ושר .סוה"1
 כפרקי וכסרט 36וח מס' וחלנעך כו' בכ"זמזמיר
 )תורה קדמס 6רן דרך וננס' . דרינככוח

 : עכ58כו'
 . וא') b5trb' "':י ל"ק '"ו יעןובש

 כי וקכלחי . כו' סנלול כ5 כי . כו' מוסוכמסרי
 : מג'ל מלמרי מוסר חוכמת ה61 ס'5ס"רחשי;

הבאין
~tDnO 

 נע) ז15ק*5 מ5יס6 מוהריי
 סקיוסס כ5וו6ס כחכ דעת. מוחי

 סיעור סתקכעו 6חכס מיסיר מגגי . S~r1סלו
 35גו נעסה בעוה"ר כי ננוסר לסמרי יוסלכ)
 יסלכך מוסר כמסרי לימוד וממנגח סטןכלכ

 : עכ"לה35
 סחייס נפם 3"' 151ק'5 מוסר"מ החסיישנושרן

 o~b גככ רמוי כי . כחכ ד'סטר
 . לקמור סיתחי5 קודם עת כ) לבננולסכין

 ס5כ נטסרח . ית"ס קוכו טס מפט)ר,חממ3
 ח:וכס כסרסורי מעוגותיו וססס"ר * ס'נירקח
 לסקוס נחוגס הרכות סלימוך כ6מ5ע וכן .כו'

 יר6הו מלכו יככס פרס . מועט זמןלהספיק
 5סחכוגן . שינגוד סתחלח קודס צליו סק53 .ית*ם
 5ח 6ך . כו' ה' כיר6ח ממט טולמחדם
 6)6 . סיריוס וקניית כסהטגנוח לעסוקסורמס
 כוס . וטגיגו טכטו לפי 3סגל1 יסקול 6סרכפי
 כקניית נעסוק לו ומכרמי 15לך הו6העת
 6ים כ5 יוק ננוס והגס * ע'ס ומוסרהירפס
 עם 5סתמסכ . )ו מוכרח עת כמס .לסער

 : יח'ם ס' 3יר6ח ס5כ כטהרתקונו
 כחנ סנע71 כסער סענודס 1ם1רסי  יסוו 03' . '15ק"rt~on 5 מסייהגאון

s~rl. ידוע סו6 ומוסר .ירסס ממסרי וריערס 
 3לכ י63 . 3הס )'מודו סמסחמוח .ופסוע
 ס' וירלית נעוד היללה כממגי מטעס6ךס

ותכי
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נערי
 * כשמכו סעד ~יך 6ין וס ודהר * יףתוסיף

 ועומר יר6יס ספרי למוד ממתוך 610 פמוטגי
 גו'מ וחל . כו' סלמות סחמות Sh הלידסי63

 8הי מ6ן . כו' 5נרנדע נס )כר ליסד~טר?
 5מיט5 ימין 6שו וסנייך . כו' יסךולקן
 ט5 סמיו3 סכו"ם סרי . גו' מ~6 קמ6גדינו
 עולס ט5 וטעונם סטין לידע למקורס76ס
 ירקים כהפרי סקוס ימOr 65 וכל .  כו'מעליון
 ס6דס יג6 . ירמיס תפרי מגימוד נס .ונווסר
 . ששם סכורת מגיני 3כ5 סממירוח  ליררבתנ'כ
 וספר סנמ65 יפריס ואנסנים יסרוח שרוחונס
 , ס6יס ט) מ8ר ע6ל נוי מע3 5כן .יר"ש

 3םימור יוש 3כ5 ומוסר ילעיס ספרינלימוי
 * (o1b מקוו נחסיר 511 סקריי ונסקטע.
 יטור 1ל" . וננומר יר"ס מסרי יום ככלםי)מוו

 : עכ"ל ,ס מדימוי 6מר יוס6ף
 סנ16ן חולדות וס61 . סמשלס מוסובנט

 SDS . ,15ק'ל סופר מסל'מסמסיל
 . סרס'ג נכדו מ6ח הוכר . סופר מחס סו'חספר
 וטל . כקים סגף ממסיך הנ16ן מדרך מסכתכ
 5מר כן על . ט' ס' ירקח מכמסור"סייו
 . סלככוח תוכח כב' סיעור כ) קולס5פניסס
 מוסריו כל וכמטס . ס' מר"ח לפנס לל)ר4יככדי

 מפן וכן . סוס סקדוס כף ננדכרי סיסוסנסטתיו
 יקכעו לגיטן . 3מרוחס ניגני ט יעסקוטח5מידיו
 6מל וכן . כו' ספיית כע3ווח 6חו זרךלמס

 מס גי . סניור מגורת 03' סילמדו5חלמיריו
 ע) ורגיל . כו' חוי לנדח דכרי ייטב3ולוקכךס
 סיסמות נעלמי %י מרנק . מיסו מש4מך "גי ס"ין מכיוס לי חקנינו . לחלנזיויו )ומרלסוכו

 : טכע ס'נירקח
 . כו' "רם לכ5 ורפוי . 1('5 כח3י יוכשפ נס' o~b מ" כע5 ס5ייקךהג14דן
ופליטה

 עסו"
 שמוד . 6וס כל ע5 גמול תכ

 : הרכס ו6ס "oh DD . סיר"ס כספרי יוס3כל

 יחף) 06 1"פי6 . )ימדו מכ5 מוס יוחלסדו"
 . 5ימוך מסה "ו מסלות פן מ)יננוך (ס ידיע5
 )יר"ס 06 כי מכנך מכקס "לסיך ס' מסכי
 תורס "ין יר"ס "י; oh 3נוסגס 1כו"יח" .לפחו

 : ע'ק עכסק'

יגאור
 סנ16ן כח3 6סל סים3רהנה

 65 מ . סג'ל'
 . נווסר ספרי תמדו סקוס י3נירע

 פ' מלימוד (ס ירי ט) יחכטל טיניסולמרקס
 65 טמן פסוס כי. . לימיי נושרי 16 .מסניוח
 נישד טעי . סירס 35ימור נזק סוסיניס

 פירכס ס6לס 5כ3 יתעורר כיר כי .ס:עסר
rb'פייטת שגויס כלימור "ומן יוסיף טור . ס 
 ימ65 פסעת עחוח סריס כי . מליעול(מן
 2 נסי5ס נקשח ולקמן . סתורת ללימודס"דס

 מניר נם' מ65חי 8מר ' ס" גכנדךהכני
 נסר סף כסוף עסף מכיח למרןמקריס

 ושקלל וזע. ר4מניר לו סס(סירמס
 6מת קרי6ס חקרך ונשכ . ט' יוס נכל רכרכג מרנמת"

 ושספקו שיסיר )סכ:יע ס)נטח מוכתמס'
 זכו * רב 37י מרנניח6 וטגס . ע"ס כו'ממוקסו
 י3 ס' סירסת נסער אכמס ריסים 3ס' סנים8סר
 גנ65תי וסמע3ין ססעירס תעניני סוד . מס11'ל
 סנטם מס וב* . כו' ר"מ ס5 מרגטח6מכתיי
 . ע"ס כף 5ע~ס והעולס לפרום וסוסו65דס
 י4נוניר ס6מר מס מסריס מניד כסן מטשכוזסו
 3מרנגיח6 סו3 ס"מר מס ונכור . סנ"ילמרן
 רעית כמז ועשק , כו' ל"וס סנ6ס ננססלו
 דכרי יגס כי * כ6ריכוח סנורנניח6 יצרימכויס

 : וסמקכון ספנררס מסניני פסונרסמוסר

 מהיסיר מס . ס"5ס סיכייס יי6 כייהנה
 י6מוסו 5כ כסוס סכש למרןאעניד

 תמסיר נוכוון 6סר ~rib 06 * ורתתרטד
 מסירוות נודל ידוע "סר סקי מרןסקרום
 מלסרסר wb רנע "ף פסק וסלף .וקד1001
 ככמס מסריס מניד 3ס' סס כמכוסך .גד'ח

 יוגר ס' מ65ך כי מטלוא נוול ו6ת .מקומומ
 יום 3ג5 לקרוץ . ממגיו לו 5יוס ונכשו .13

מהנסח"
 תסוקס מוסר וגרי סס 8סר . ר3 דט

 וכן . וממסכון טפטירסמעגיכי
 לקרו"

 יוס ככל
 ולסספילו הלסשר )מכרע . הלנכוח הוכחס'

 סעonrn 5 , קיר "יווני יענו מס *מחוקסו
  1)0טור . קיסיס נזי יסיס . ורכו לכוח נכרסוס

 : מתם יוס בכל סעוסר מלמורעקמו
ובחסיד
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שערי*ב
 פקע ס6סי.ס מהרע שלכירהחם'ר

 . וז') כמג 5ייקיס "ורגס'
 וסנוניך . ס5ככוח חוסת מס' 6מת קרי"ס יום3כ5 וחקו"

 הש 5" ולזתנו וע') . 3ו )לעוד ככ"כ6מר
 . מכמה רוכסיהרפרפו

 וס6יךג"
 ה,11 )6

 : מכ")מיניס

 מסיגו כי "ונגל סיס . ,SHp15 הנסוחר4ורכמר*וש
 )נסחתסיס מהיו הח)מוד. 5מכמינס

 הטוה" והכלי יר"ש פסוקי 6ח )מזוד . 11כחרופה
. 

 מזי הוי כי רב . 1' דף כסכסדריןוכתכולה
 כיח )טייס יעץ "ס 6ננר . "בתריס"ויגיס"
 מר . י"3ד )ג5מכנזלו

 גאי כי מסיר" זומר"
 )'טמרחפי

 כסכת"
 כסיסיי וע"כ . זוור )יור גזר ohl מוסן)עולס )" כי * הכי הער דרינק

 עליו דעתו הזומ ס)" כיי כו' )סריס יעלה06
  )עוור יסוי זהו והנס . ע"ס כ; "ונוךכיס

 מלטרי "ו הכמדניס וכרי ODJ )סגן .המוסר
 נעלי יסקרוסיס הכס 6כן . ומוסר כיר"סחו"ל
 כפיסס הזכירו לק "ס . )הס ptDDD היסחז")
 סוכת עגיגי המכני) . מסוק "'(ס "מךפטם

 . יעחס הזומ ס65 מיד כסוס ותפעל .כשג'ז
 "מך (:rlrr )ט גחון פעמיס כמס מ35'גו"ו)ס

 . 5כ המ)הזכיס S~rn וע"מרי . כקלספכוקיס
 6חר כפרט 6ף . כ)נ3עו קטן רוסס סיעססטד
 : כך כ5 רעפינו חוח hiG . הנסוס מדחכ5

 . מ סער יונס )יזככו ה:31ה טצייר22כם452
 "' כמסקי סכחו3 למר מסס"

 המעמס כמרון פי' . 11') ומוסר מכמה)דעה
 כי סנ"מר כענין מכמס יקר" סע3ירוחוע('3ת
 וירט סיבסוד מחך . ו3ינחכס מכמהכסהי"

 נכוח טי)מ1ך קריך . הטכירוח הס ומהפתקות
 סכמ5" והמדון וההפסדסע3ירוה

 )סרמיק 3סס
 העגסיס כזכרון טרמו ו)סוכימ . מסםכפכו
 היריעס וזקת . (ולהוולימך

 חקך"
 ננוסך

 : ע"ב עב") nhr )רעה ))מיד ימסו)נווכימים

אר
ו.

 קחקיס וחסיליש נ"וגיס מכ5 . פס עימוהנה
 ע) מ"יי סזסירו 6טר .ומקונ)יס

 קרוע שכ סו6 כי . ומוסל ילקה כססנילרימון
SD(ספרי יוס 3כ) ))מור עת )קכוע 6דס כ 
 * סברס 6ח סנדיסו "סר וים . ומוסריר6ס
 . וכקר עו3 יוס ככל מעמיס מוסר כמסרי)למוך
 סתרי 55מוו כחכו . י15ק? שמסיר הנגווןוכסס
?D1nומםיייס נ6וגיס וים . יוס ככ5 פענניס כננס . 
 . כיסיכותיסס ר~מוסר )'מוך "ח הגסינו"סר

 עם מוסר ספרי ))מוך . )"5קיס נדו)והיסי3וח
 סנ6ה:יס כ) סנס זס ומלרר . סיסיכם3גי

 סגס . עומר ספרי לחכר ממלו "סרוסמסידיס
 כונר והסקפחס דעחס פגי SD חסידסעעהס
 )מען מיחס כוכתס כh)o 3 כי . הננוסרלימוד
 ס' 6ח )ילקה . ויונדו יהמ 3ספויהס6קר

 : 13 ו)ר3קס 16ח1 )"סכסיח'ק

 כ) טכס כי . 3וס וכחנונן נסכילרכשאשר
 6סר . סנ"5 וסמסיויססנ"וגיס

 היו המס . אוסר )ימוך SD מסדהזהירו
 ס' 06 דעס מל6 צרור  וחיו)ס:יס.
 זעך מקטנם סעס כ5 כשעט . ויר"סבחורה
 נ6עגס כי . יסר"5 "וזוני מטלומי היו .גדעם
 ויטיס עור ננו(ךיס סיו o'D~nO . רומס ")6ח
 וירע סטכ) bh כי מיה )" הקכ)חס 1כ5 .ההם
 * יחוס גף וע13דח התורש וע'כ . ית'ס ה'6ח
 מחולש מכסי . ננקור ע)יונס כמעלססיחס
 . וחספס חפ"רת * ונרווה נ13ך כהלן . ס'וירלי
 6ס כי . עו)ס לעוסי ו)6 כהול)יס "ן tb:pל6
 . טמיסס מעת רום . היום כ) ס' כירקתק;"ו
 גרפס )6 טון . סגנון רומ 3סס היוס יכנו6סר

"(1
unc) כידן . 

 כ'"
 . מן ויללת דפח רוח

  )יננוך %ם * תסס  וסתסירים  סל,וליס מל"וו3כ";
 )יסוד . ס6וס ") 1מ1:רמ גמזן 5ו3ר .המוסו

 : הנססמיי
 וסוטי הימים לרצוח "סר "מיי 03רמה

 ומנס . 3"ךן כהיה מךקוח .העתים
י..... כסופק 3מה נדקה רוה וכגס . לעס והגהר1מ

 ,י עע,ן
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 אורשערי%8
 פרו מ6ז 6כן . כסן לקרוח ולנ0יס פסלנמוגי
 . (ו נתפס המי5וניס כפריס ויעלמו וירבוו,0ר5ו
 מטלכיס לסם להיות מוסר ספרי מדלוכמעם
 פני ט5 סט(וכט רכס וככן . טס המוני 56)נס

 : ס' סמי מחהח נכחד וכצטט . סיריוסלינתך

 כסל . סד3ר סיכת )יעח גמקורסרכ542זטר4
 היקר הלימור . הז"ח סרעסגל

 חכמה )"דם המלמל . נווסר סירי סלהזס
 יקרה מרס וכל . ומסריס 5רק . ה' וילקחוגעת
 מכ)כיס לס 61ין * וגיטך גס(כ כס לגדוע *וחנוודס
 706 סנוונמיס מלכד כי גמ65 6כן . סחייסנין
 ה"דס נער העו5ריס * יסורס כנרי כס'(כר
 . ע'ס הגס היקר הלימוד כסוכ וירסס יסעם)ג)
 דרכס 6ח ינכרו "קר . )הנה סיכות עוד8כן
 עקרים וכמס . "י0 רג) 3ס העכור 535 .כבגיח

 : ורוחניתנגמיא
 ממוסר )ימד ה65 כי * סי6 הנחמי"כמדבה

 . הגסס לנזמ)ח רסוקה כתורסו6
 המכרס . ה"דס לכ3 כקרל סחקדס דריךונסכרמ
 כחפן כך קמרי * מקוך מולס סנפם כילידע
 ר15ן לנקם והם . )ממלחו מזור לכקקוהרקון
 ה65 נוסט ולז? . יח'0 )עכורחו לר(הקר3ה'

 מוסר ונלין . ככפם שחרגון רניס מ0כוגוחנדרס

 כקרנו יוגו ומקין . ווסת חסכון "קסל"
 נ)6 . לר06עה המח וההחעוררוחההגרס

 : ותטולל מעיר 31"ין . התוסר)ימוי
 16לס רסיס. חס13)1ת כוללת כי"ס . המומר לימור סל הסנ51ס פ5ס כי סרחזאת
 תירקח סנפה מהכון הו6 3ה היסוך כיידוע
 5כ6 ס)6 כי * עולס 0) מצמגו )חט3העונה

 כיסר . ילך כן 630 טורח ג) . 6רן עלילקנוי
 "ח ולזכור * 55כח יטוכ כן . ערום מכמןי5"
 56קי יפקוד וכי . ימיו הרכס כי כהפךימ'

 בריס מז"ל פסנו וכנוו . נטכס כ) ע)סמככט
 הגה . כו' מבריס כ0ל0ס טכתכ) ך"כותפ'נ

 כהעקפה . הטס נעכיניס וההתכתגוחהלימוד
 וחפן יסע וכל . וע"כ תונס דרך הםכר"כוגס
 . חציל לכ וטוכ כבמחה להיות הו6ההרס
 ~חיות מכברו ינון ולהעכיר . מזככו ד"נס)הסיר

 לימור כקלס 6ף לנגוע יחסון 65 וע"כ .3סלוס
 : רווו "ת ולמרר )כו 6) טחע5נ מרי *הנווסר

 סטם הרפ61ס כי . סו6 בן ל6 ס6מח כילרוכש
 ער חמילתס סי6 . כמוסר לימור0)
 עימו 6ח ס"דס ירנע כ06ר ר . מחוקוטופס
 וינכו יר6ס מעיניו rf6 . מוסר לטסני))מיד
 סוhlnSI 6 . מ01ה or מס נסתחט כ* .ינין
 6ונצ יקרס 06ר . כרע מלקוח עירו D5tDלסיוח
 לרוי . כלפקס כעור לילך . סיאנס63הריו(
 נקמרו וכמו . מוס )סנ5) ומסלע מיום 6ין6סר
 8חס ונע'כ מת 6חס כע*כ . ד6כוח נפודחז"ל
 המלגיס מלכי נולך )פני וחם13ן דין )יחןעתיד
 ויגיל 3ח5קו י0ממ כי 610 וגספוך .הקרנס
 . ורע טו3 לדעת  טיליו נפקמו 6סר .כרעדה
 סרעס פני "ת .ס ו)נ, . סטלד 6ח רולסלסיות

 : 60פסנ. מס3כל
 זקת ר . ססועס הי6 סר1חגיח סיב"אולם

 נוו) סמלך סו6 . סי5ר ע5חהי6
 כמון עס הטיס: סי6 . סקענט המיל 6חססו33
 וללעוס 6ותס )כלוס נקודים ע"ס וכוגטכוחותיה
 יר6ח "ך כי ויען . כמייס כ) על פרוסטופנ15דח1

 . מוסל 6ח שחוס . נבור ביל כחגים הי"ה'
 תימוד . קר3 כננטרכוח כגנדוו)סמ1ד

~DIDO 61סו6 כן על כי . ס' יר6ח 0פע רימספיעה 
 סיריוס )ינגוד לרך ין על . )בטן ס6דס גסניג5כ

 וכרוב . נונס ולין ממכיס ילך )מעןוממוסר
 חסכון נ"ין . ומוסר מכמה כקין * יסנסייפתו
 וככן . 65חרמס סיסיס ומס טסים מס .ודעת
 : ומופיע מ5י5 נלין * טזונוח כליסוכקטוף - הים כרני המכורחו "דס נכי לקודן לוגק)

 שלמחו סיקר לרכי מחסוכות סכס כירב2ירזר
 חננר כלסר 6ף כי . סו16חח3ול1חי1

 לטחסותו . כמהדס 16חו למכוו . ס"דס עליתיגו
 . דרך 65 כתוהו עקלקלות )הוליכו . סטונמירך
 כנר 06 ותף . כר15ג1 רScnn 3 פקיוולמכו)
 עוד ככ" . וענר גנחו וכן רנות טניסמלסו
 יפקח ומן . גידו וסכמירס כקנוס סי6 רום"כן כי . סברס עס כטוח 61יג1 . תנזיר 1)וסמדיר6

עיני
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 עןעש

 כי . סכפ:ס מחוך מ6ת 1יר5ס . מכ6עיט
 ו6ן . גפיו SD וימלם . ר4לעס ט) ונקםיפוג
 טויו ית; כן ע) כי . נתט עננם כליטפס
 )סמור . סומרים עליו ויפקיר * עעיססנעס
 . עקכוחיו 6ת וממור * סמייס ען ירך 6חמפזיו
 וודעם ינרמ )כ5 רגביו. 5טןי Dbונספור

 : מפמ כנשרמידו

 6ת 5כ5ו6 גדע נמו 3מס . h~o) h1O'hךכי
 יצרר גבל עניו נסמור . ס6דסרוח
 מהמק )5"ת )סחשרר . מומריוחו מטפרויתגמר
 בס' מם'כ עם ננוכן 610 6כן . מקוט פחמ 56עכור
 נקמת nhr סיס 1"51ס . זז") ס'כ יפריסמכיף
 טגוןתו מסככיך . ועךמחו סי5ס'ר מחחכעוח6מח

 ישר סל6 פך . סברס 3כי לכות פ5כחנוידוה
 מס ורך כ6יזס ונססתכן 5סתכוגן ריומ5סס

 כמעט )כס סנניס סגלותי סו" יודע כי .סולכיס
 מתחעיס סיו סמיך ודבי . ןרכיסס ע5קט

 סרטס ע5ח מטין זס וסרי . כף ממרמסס5סנחס
 ננטחרל סש . כו' סענודס חככך ם6מר .סרסע
 סח:נדח 3כח . סחכוכגוח מכל 5כס)מפריע
 לרס"ר ט5ח סי6 כן . מספקת סכלתינע13דה

 : ~alh ט5מנוס

 ענין יכר . פיס 51" סיס י15קי3 ממסיירהנה
 . ס"דס כגי )נוח טנ סענווסהככרח

 כולל זמו כי נרמס 6ו)ס . סז"ח ספ13דסמסו
 . סתכל כמסקי וכפרדס סבסוב 6' . דגריססני
 וכקסת . כיח טרף )מ5ו6 הסכרמיות6מ

 נכ5 סז"ח גטודס פקוע ס6ןס כי .סמוחרוח
 מקנס ו)סרכוח . תכין וככלום )לסוף . וגפם)כ
 סז6ח להבוס 6ין כי . ממלו לכ5 קן וקין .וקנין
 * ה("5 כקנגרו וכנוו . נבול זו לחמוק: וקין .מוס

 מגס )ו ים . כיוו תשהו ומלי מת 6וס6ין
 : כו' מ"ה.סמכקס

 כ"ס 5"ס. רף כ'ון6 מוםס6מרו וכגזי - יכיי טס ס"דס ידה h'oהשנית

%שור
 כהן ישתו 6ת ומכ5ג5 ס6רס ob סמם?ידי3ר י לון כי . עקם כף מיתי כעיי וטפרסייחי
 כדלכי . ססנל 6מר לידך יסי0מ 6סי סילר.טוות
 ח16ר1 רום ים6ס1 6סר )כ3 * עיניו ונמר6ס5כו

 6לס ומסתי 1)סטמיח )כלס ר4ש:ןתות))כחימיוהיו
 מוכס ס6דס . פ5ו וטויח . סחו) טסקיטורח
 . סייע כף כחוך כמו ונתון . )ככ וכממכוןכעורון
1Cb~מדישת עיניו סם . סמלמר תכו כנ)נ) עניו 
 וזבוח ט5 סעטוס סככית 610 . מ)ססכעעכו

 : סג") ר4)זסיד סכחנ ס6דסכני

 עותרו StD fb'0 4 מן(ןועכ'פ

o~ho. סכ6 טיני 6ת יסקמ 5כ5 מ5י1 ~קמור . 
 . גססו ממסגר 5סו5י6 ו)סחטורר ורע טוס5יעח
 ס)6 עד . )בו ט3 כתמירות פכוינו יככירכי

~bG'
 . דרכיו ט) ו)ססהכ) )סחכונן רי1מ )1
 . משיו מוכן or51 . כנש) נום"י כם'וכנוט"כ
 . סיסיי נעעי ננכ6יכ כקון סו6 כלמוסר לימורכי
 . תחכלע וכמחו וכ) עלתו כ) חסרע זס ידי ט)כי
 סחוסך )ימוך פוי כ) הל6כי

 לרכי סו"
 נירקת וססהכו:כוח . עולס ס5 ממסכונולמסכון
 . Sh 05 יחן ס"ךס ob נס 1:נס יח"ס,ה'

 ירפס ספרי )למוד . 'וס ככ) טח לו)קבוע
 טסתו )קנטר . סומר פקד 3עו6 6ז כי .ומוסך
 כפסו יה:ע) כקטר בי * סמ"ס ען ירך6ח

 06 יסרס * דרכיו ע5 ויחכוגן * ס'כירקת
 מהוסס סדרך ניסי . סמסנלוח 6ח ויגועסנו5ודס
 . נניד כפכי 5סכ55 גפפו ע5 ו)סננ)ט )גוס .לסגיו

 כי . יח'ם ן' 6) 1)מוכ * רעהו ט))סחכמס
 לימוד ננד ,65 ס'5ס"ר כי . מקיליו נווכןע"כ

 מנוט יב5ר oprn . 651 וכיל גר31 ככח .סרוסך
 6חווגית ~olh )כ )ססכ . ס6מ5עיס כ5)'קח
 סיושת כמעגות "ס . וטווסך סיריוסננ)יננוד
 . )פניו נכונו 6סר דרכים נטו 6ו .קדיס
 . כגוית נתינוחיס "ח וקדור . דרכס 6הלחמוס

 : 6יס רגל כס תעכורלכ5
6מגס
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 סמכמס* זלכי כפכי מעומד י3ר יד "יןמשכתבם

 סקי 6ח נס ירגיז 3חכננחו~דם
 הנדו) התניס "ח נס * 3מ15דס ועכדהותחונכו
 5מ0וך . כסר לכ3 לקודד נס ומס * כחכהזע5סו
 . סימיס כל 15 לטוכ והמוסר. סיריוס כחככי6וחו
 סירקה לימוד כידוין חונוכיס עמדו 15 כןופל

 ל6 . ועלס כמכונס ולטערס לחמכס .ו?נווסר
 ומועיל טוב וכר כל כי * וכמרקס כ5ס כך כלהיחס
 טמנו כן כ"0ר . יחמך וחמצונה מ5ס כחדלירק

 . OSQ51 )חנוכים ~סעווס )הורס . חמיךתכיס
 לימוד סל הלס הנכבר מעגין סגי ט)"ולס
 וטלות חרים'ח דומית סכנם . והמוסרהיר"ס
 . כידה ממזיק 6ין . וממורר מסיר כטסם .הסקס
 . כמעלס ו65 כדבור ל6 . נורלס ושנזךוטין
 מכמר 61ין . כסער מוכיח "ין . )פרן הזון6ין
 "כלו . כו לכו סדרך Or . )6מר ר3 3ם:)3דק
 וה6ורכט . וסנווסל הירסס ספלי פימפרי
 . מעס מם16ל סור למען . גפסיכס והמיעיכיכס

 : נ5ח ועדן כיקר ככעימוחמכרוע

ז*
 hs כן . מפן לע ועח ומז )כ)אמשם

 . ס(6ח היקרה ססנולס לסחיוחסעח
 )נוען . ספר שערמת והמוסר סיריך לימורסל
 חיי רכ עם לסחיוח * סיכועס למפיגיחסי
 Dr13 . עמו ע) ה' כחכוח ע"כ כי *סגפם
 כיק . ופרטו רככו וקדומו יסר") "ורכסחר

 קדום ס6מיתי החסיר הנדו הנע:"דוויי
 כימי ומן . h5bD(D מעיר ז5יק)5ה"סיעריל
 כיק . תויק קרוס 6יס יד על מיס עקעלימיו
 ד' קדום עולס לצר ומעגיו המסיד סנדקהנילון
 המסורסס . Ypt5r זונדי5 יוסף מרנהמכוכר
 . ס6ל"גטער יוגדי) ר' סקדום בסמו כ)כסי

 כני סל רכן הרטיה הנדוץ לסנ16ן חניםח)מיד
 סגס'מ ו6דנוושר מוו"ל"זין. זצוק"ל נווסר'מאצולה

אח4

 . 3קדס רכו 6ח נימס . שוק") יסרק)קיוט
 ס' וע3ודח וסמוסר סימנס דרכי ממכווקג5
 06ר עו . לנות נניס ידו טל מיס וילק .יה"ם
 . טנ'ל זוכרי) יוסף מרג6 סנה'ח ו3ונסע

 : חוכ'כ ירו50יס נט?"ק כנודלנכון

 הנסיח נדולח פרכת כל 6ת פס יספירהנה
 תוקף כ) . (קק"ל הנ"למסרי'(

 במטס %6 . וקדומתו פטחגוחו וממירוחולרקחו
 6טר 6ת . (קק"ל "דנוו'ר קדור מפס"סיגו
 רכו ממעגוח וגסכ6ות נןוכות תמיך נספרהיס

 ו6פם . מסכי) היריעס תק5ר . סג")הגס"מ
 )ם' Ypt5r 6דכוו'ר בהקדמת הקורצי ירכסקלסו

 מיס וי5קחי נר'ס . מס סיריעס כטיליסהכוגס
 כירופליס סיוטכ (וגדיל יוסף מ' סרב מוריע"י

 סיס סו6 )קרסליו טנטחי )6 כס ועדהוכ"כ
 ס5זס הניו) olh כנועלת מעט ה6רכחי .כו'
 ז5וק') "ומו"ר עכזל כו' ספערהי )פי ~6osור
 6ימושר מכתי"ק 6חך כמכחש ר6יחי וכן .ע"ס
 ננו'ר "ת סנו0חי כלסר . ח") 0כחכזצוק"ל
 סנט נ"י וגריל יוסף כמו' כו' הלדיק היסרג
 למעלס לדקוריו נויל וידפחי . טניסכמס
 ?מפוחי לפי כי מ' מ65הי 057 )ספליךלמעלה
 סנ"צ מו"ר כמו ית'ס הף עוכר מ65תי)6

 : 6דמו'רעכל

 . 6דננו'י 50 רכו סנ') מסרי'ז הט""רהנה
 מוסר ספרי ללמוד כקרס דרכוסיס

 פסוקי "חו )חיור וכן * רכ כה4חכונגוח יוםנכ)
 המ)סיביס מז") מ"נורי ועל . 61הגסירקה
 ממון סלך סיס רכות ופענויס . ומוסרניר6ט
 יי"ס יללי ולמזוי ))מוו . ססדס פני ע))עיר
 . החולף ימות סל נ54וח קרם נסבת וכן .ומוסר
 ללמוד 0)6 )עקמו מממיר סכע המכיןסריס
 נ'כ מדל סיס ו"( . כע'פ לומד וטיט הכרלנור
 ימי כ) על טכגה )ע0וח . ונוסי יר6סדגרי
 עפיי 15 נמאיס היפיס ועכעיס כמרוחכעכוע
 רזייתי וכן . כהס ו5טח"מן )?חמזקנו5כו

Xrn3
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פז אורשערי
 0ימי' הלס )כנו טנ") טנס'ח טכח3 6מו3מכחכ
 פסוקי חנרד וכמזור כקוום 511 *ככחילה
 מזקו ס' Sh קוס כמו . ויסועס 31ט%ןהססנמס
 מרסת י51י6 סו6 כי ס' 56 תמיד טיני כו'ו6מ5ו
 הן ות0ועח )כטמ כגך ו6, . כו' וכדוחסרנ*

 קבל הו6 כי ספק וכדי . עג') כו' עיןכמרף
 ז5וק'ל מסר'מ סגס'מ מרטו המוסר לימודירך

 :מוו656זין
 "יו~ן:ון; :,ו :::אדנ'1'ר

 . O'nDSn כלור ורמס חכונחו סננם .כניע
 חפ6רח קריר 5נ6ון rh מטורסס סיסוכנר
 שנסיח לרכו מקלט 56 גחקרנ וכלסל .יסר56

מסרי"
 נכנס והיס . סג')

 ויו5"
IS5h ככן חסיד 

 . כקום ועכודחו ר3ו ורכי SD וחנונן סיס .כיח
 סני על סלך ר3ו סי' וכ06ר . רגליו לפדיומוסר
 סיס . ומוסר יר6ס ך3רי ולמזור ללמודהמרס
 ולגמוע )סחטכן * כסמ63 אחריו מולך6דמו'ר
 מסרייז סמסיד וסנ"ון . סטוכ מוסרו דכרי6ח
 סוס סכמנוד ספרמ כי וסתכוגן ר8ס .רג"ל
 . עולס )716 יסים יטרף) ואור . כלכנון כארזיסנס
 לסגתו נס65ח . הקרן ככסות ע5 יה5ואורו
 . 3קיס ודרכו לרקחו מסוו ט5יו וסרס .6לו
 . המוסר )ימוד טל 16חו לטות * למסיחוירץ
 כוס לו "מר 6מד מטס כי ממור 0מעחיו6גכי
 . שמיס יר6 וחסך מוסר למור Sh~nt .שמון
 . מקמח כמן לננו מדרי לחוך יררו ה56סהדברים
 . מחסיו ר3ו כמענלוח חסוריו 5חמוךוסחתי)
 וכססו . ומוסו ירפס ספרי יום 3כל נ"כ))מול
 3לככו וסחעירר * יתדם ס' 3יו6ח vthnר,הסע)
 ממורי מע) )סחרומס . קדם ורנם טסרסרוח
 מיי5יס וינשר * יח"ס מן רקון עכקס .הזמן
 העמיק מלוכוחו 31גוו5 . מחר ס' וירקח3חורס
 ויגע וענוג . וסנווסר סיכמה כמכיח נסוסרחי3
 . יח'ם ס' ט13יח דרכי כ) ע5 ולססכיל)סיין
 ועכל טטף ר~מחנ3ר וכפעין . ר"ןדוח כ315חיקין
 . מט6 וירצח וענוס וחנויות פיקוחשהורס
 . רניס שיו כלוו ככר לימש סטירוכעודו

 דהרי ממכו ולטמיר . טדלכהו כ55)סמחוסף
 וכנר . ש"ס % ועבודם כיר6ס וססכ)וצמכמתו
 סוגך הנס וכס . הרכים 6ח (rb nwrסמל
 נד) כי עד .וגוו)

 וירעצו תורחו ומספע . מ16י
 * הרסיס כלמידיו ע) וניוחר . יולו ט)מסיע
 St(DN . ד' דרך למורס ע)יסס %% גחןכי

 . שוות ומחח ס' יושת נעמניס געעי3קר3ס
 ויראת ר~יילס קרן וסריס . סרכיס 6ח וזיכטוכס
 ככל סמו י5" כי 5נס ויהי . העולסט'

~Dh 7ו)מטיד . גמ)ס נצון סנו)ס ככי 0) )ינן *6ר 
 2 עולס יסיד לדיקוסכיו

דץ*
 , זטק'5 הנסיח t~lmh סעמ'ק כאמיוקבה

 . וסמוסר סיריוס לימוד 50 צנננמס
 . סרכים 6ח כהן )וכוח . טו3 כי ה16ר 6חוירא
 ומיקר איזן . כקיכו 6סר o'p5h 3מכמח16

 סכיגס . סטופר לימוד 0) החח המכמס 6תוחיקן
 לכו 6) כחן וכן . ומכעס סעינס . מקרהונס

 כארע לספןס cnib יכין . ולה6ןירס)כגדי5ס
 . סעס כקרכ מסיקת 05 )טוס .ומסריס
 פע5 6מר הדוריס 0561 הסייס ביןומס)כיס
 nhro*: סמכנוס דרכי ויסודי . דעת וקימךועלס

 ירוכס *מוו ח31ת גונבכם)6(
 6דמו'ר ל6סכ6סר וסשסר-

 וססקיף זקוקי
 כרע כי סדור 50 הרומכי מ5כ ע5 . ט3מיכספעין
 * מחמעסת סן וענודת . פ65יס חרך היר6ס .ה81

 יתרפו "סר המייס לרכי וע"י . מחרנטוחסמכות
 . רכות טרפות סטנך כקמן D~ho * 5עתמעת

 וכשלחמס . 35נ~ייס מדחס מחמד0וחונסיוטח
 . ה"ךס ע5 וקסס הולך סיגר מ5ממח סי6סככדס
 . 61שר פכים 56יו סגלחמס )300 סי% ידשעוז
 ללימור שנפונס הס31ס כ) 6ח . ויוכח ~obוכן

 כקרל יטועות 51DDS לס לוח ט6ל ר .המוסר
יקש
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 אורשערי ש1
Drk". ומרם" ים1עס כי 

 יסע )סמים . ככנפיס
 לססיכס . nlcD1 ומדף )מולי . . וסיר 5ריופסוח
 חומך 6ין . 6חס מחח,ק "ים טין .לקנס
 וכמטח . 3עניגס מחזיק מין .נורלס

 : ערהגמגמ

 . גדול1ח לענומ . וגל3י6 נקרי ר(הנם6ונן'כב
 כמופר. קולווכריס

 3ר"ס לקרו"
 לימוד חוכת למרסס . כמקמלות ולדרום .הומיוח
 61ין השנס 61ין מכמס "ין כי . לרכיםהמיסר
 . הייסיר טל יוקסיס מפמ מפלט לסחים .ט5ס
 לרנלי רמח )סרוס . י"ר3 סיכס כל על6מר
 בלימור )6 06 . 3מ15דס לוחו ללכוד .ה"ךס
 ככר "סר סריס נס ומס * ושנווסרכיר"ם
 . לסגיו חקוס 6ין . כמ15דס וג"ה( 3סחג5כד

 וכן . ר(מוסר לימול 3ל" לטוכ מרע)החהסך
 . וממוחס ממוסר למוד טים . ומרססהודיע
 : חמיס טל כסל סי6 כי . וסנולחס ערכסהין
 ס5מוח 3קי3 . מייס רום לספיח ככמה ים"סר
 טור טקסס ולקרוס . וסמ5וס נור,שורהינסוח
 . 3סר ללס 36ן ל3 לשפוך וכן . ית'ם ס' ירקהס)

 : נכון רומ כקררו לחרס . עועיס רוהוהחח

 כל טל פרוטס סיגי מ15דת כ"5יולזאת
 . נעדר ל6 6מח . כנפסוח לכל מוקף חיובס", . סנווסר )ימם מ'כ סנוד3ריס.החיים

 6סר שסוע) עי * ))טסט כס" היוסכמהרכ
 כעס כה'ח . 6טס ועד מ"יס . הרמייס"הד
 כנקנס . כעגי כעתיר . כזקן ככתור .הדדן
 :יר" .כגככד

 כולס . יר6 "יגנו כסכך ה'
 : ומוסך יר"ס כספדי ):?נוד טייס לקכיעממוינים

 3ק1) וקורץ מולך . יייק'ל "יי'1"י תיקלכבך;
 . וממוסר איריס )יצוד 3סס .גדוכ

 "רם כגי ולעורי למעיר * יכר"ל נייחכיפה
 )יר"ת . מיים חו5"וח ממוס כי . הלו:ללימוד

 ונווסר הכמט דעת לימר וכן . הגנזה רטיהס'
 חיל. ננחמות ינע ,bS ייעף )" .לחלמיריו

 . רימוסם לימור למס . פעליס ורנן קכןוכן
 . רגש ט ישעטו 6סר 3זס סמנסנלסרחינ
 ומרסיס יסרבל 3קר3 מן וירקח סועתוגרפס
 6סל עד 1 ומסורסס כיןוע 3זס מעולס6ח

 . וייחוסן" סירתך )עתד ממח . בחג)גחפרסס
SD1 קםeln~h סקדס ועטית . יסר"ל קדום 
 IDP טר קדוחו מטל מרף ל6 .ס)זו

 :ס"חרון

ם.
 לישר וסות ס5ימול חוטלת ~5דכ~נינכ(

- כסהפ12הסרוסך  6דנע'ל 
 . סמומו לימוד סגי "ח טינס 3מכמחוז5וק'5
 . מ)פגיס "סר וחהח . למרח מרס "והעוילכס
 סיס . מוסר ספרי tr'h לפעמים סלננר גניגס

 גמ' )ימוד 31ננון 3טעס . סיס מלימורסגנון
 6רמו'ר "ולס . לכד ור(כעס נעיון 16 .ופוסקים
 סחוטות פדי כי . וכעס פינס מולהזקוקי)
 הידיעס טו6 6' . פניס לסגי סו6 סמוסרמלימון
 ט' ורך לידע . סירקת 3מכמחוססמכ)ס
 כי . טכוןחו כלרכי ו)סטכיל להבין *יה'ס
 ירקח סן וגמס'כ . ועמוקס ר3ס הכננססי6
 סן ל"6 דף נסנמ מ(ש) וקמלו מכנוס. סי6ס'
 3ס' ממסיר כוס טס"ריך וכמו . ע'ס"מח
 ססחעיררות. סי6 ה3' ע"ס. נסקרמס 'Ot~Gנוסילח
 ל33ר ימם . מוסר כמסרי הלימוד ע"י6סר

 ירקת 3קר3ו ויתעורר . רוחו ויכגט גפנוויחסע)
 : ית'סס'

 Cf'b3 סנדל 6ין . סידיעה ל%ימוחןהעה
ielhלכר מעיון ונס . טעמור וענין 

 )ההעורר . הירוכס קגייח להכליח "1ל0 .טוב
 כמנכון מכס . יח'ס ס' "ח )ירקה סלינוודט'י

 לס3י6 . יסופה רמקס טויין . כג'להלימוד
 כי . נ)33ו רוסס ולעסהת . קרבו "ל ה'ירקח
 יריייס כל( כי . ה"ןס יוסך ל6 לכד3יןיעס

מיוקח
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ין אורשערי
 ממט כעלס )6 יוזקם'* טרמו והמד ס'נמתיח
 ס' ירקח וככ"ז . הנימוך קירס נסהףדיעס
 . )61 יף כם3ת 41ל וכמממרס . מכליוחערמיקס
 ממ6 . כו' יודעין לננו כס) ורכס זס דכחיכמ6י

 : גו' מסן סיי, הכחסחימר

 סחסיס גחון . ob~t קכייח "כליחןךלזאת
 3סחפטליח ננוסר. כספרי מלימודסנטן

 . ךולקיס 3עפחיס . ע35 3קו) , נכון כלכ .הנפם
 "ער כמ כי * חוסי כמורי ר*רעיון 6חלסרנדת
 3רנסח הנפם לעורו * לנמסר מ16דמועק
 מטוש סגווטיס דוריס כקרנס לממך .ס"נריס
 כלי נכמ ר61יס לנמכו כלכר . והכססהנויס
 ויתעורר o~bo נפם יהסט) 6סר . o~nr וקעשיר
 יקרץ כלסר כן . לע35 מן כמממס הןרומו
 סמלסיניס . מוסו והסרי מז"נ מממריהחוס
 . וט35 תונס 3קע . יחק ס' כיללתהללנות
 . 3קר3ו לננו ימס 6ז . סגפם1סחפעל1ח
 . מוסיו כ) ויחסעלו . כססו ויתרנםוימחער
 ל33ו כמטכיעז סירם יכו סדנריס 6סרעד

 נס ומס . קרכו "ל ס' ירקח להכיל .פנימס
 כסחסעל1ח סרוסך לימוד חמ"הו לפטמים06
 דמטיו ויחן . מיס סני ירדו ופינע . סנכי6ל
 וחכך , כו יותן מוסס רוח rb . מרמוןכטל

 : כע5מוהיו וכמע( כקרכו כמיס ס'ירקח

 ומוסר קירקס נו6מר )מזור %נ כן ךעל)נ(
 יניע כלסר וכייסד . פטנניסכמס

 לחוך ויחדור . מוס יחפע) כי כבפסו ירנים"סר 1 מוסר דורי ק6ר 16 . מנ"ל מקמרלפיוס
 . 3סהפטלוח עליו ויפנס שזור . לכחמדרי
 על מרוח יסיס 6סר טד . פענויס וכמסכמס
 לכחו נס 161 . סיגיו 3ין ולעוטפות . לפכולומ
r1ns* יע) . מסכתו טל 531ככו "nhw הבס 

 : מזכרונו שום 1ל6 . כמעניון 6זגיו)חון

 4מל הש . נטלנו 51וק') הנהשמל54ן4כמן*ף
 ר3 3החפעלוח . מוסרמסרי

נימל

 ע5נ. משלל מ16י געיס ונקע .וע"ס
 . כסחפטלות 6מל מקמר על עזר גוס1)פטמיס
 לכתו נמס קלו ושומע וכל . מעמיס וכמסכמס
 וכמטע . וגורם קרוס וסייע . כו'סמוקעיס כ" ח'מ וזקני  ולנוהו לעת ונס . לניסושי

 משמוד מך) )6 בג"ז . מגסמיותו כפסוהחפסט
 1 מלכך למומס 3ר(תפעל1ת . מוסך וספריולמנוח

 : רכ נכי נוכס סיסולפעמים

 . י6ס ספרי ממכרי ס"סיייס כלאשר)י(
 מוסר מ8מף כל וק"ולנססו

 ומדס מרס 5ג5 הנוחיימסש וכן . נגללמיר6ס
 6דס ירניס 6מר ר*מדס "מ )זקת .כפרט
 עין עסיס יסיס . ניוחר 56ל1 נצמתה כיוכפסו
 6סר עד כפרפ זו למרס ססייכיס . ומוסרירפס מקמרי 3סחפע4מ למזור . מזורס )נסותולכ
 06 . ר*ל5ויח 3מדוחע גס וכן , לו ורסקט3
 לכנוס שיך 6מר . נסיון or4 לפעמיס לויניע
 1 סיקר מסערת )ו Ws~n ימים . יכרו6ת

 6סר עד . זס לסרט סמחיימס סמוסרללימור
 סייכיס רימוסר לימוו קולס . סמלממסיכנוס
 ס')ירקח

 3כ~
 ע'ז . עלס סל מסכות )מטונ .

 : תמיך טלשס ולסנוח לחזורקריך

 ),לס . הסס su "צם ומיסוי ליסוד)ה(
 מן בדול זמן מפסק כלי . סמם3החסטלוח
 6סר , טועים סעס כמעט h'o ז6ח .ס5ינמריס
 סעולתס לסטמיס מוטל "ינגס הניוסףלימוך
 כלי . 6ר)ך זנכן סססקוח מם'כח .סגורסח
 סשס נס ים כן . . 3עיסס קטכסר.חטוררח
 5ל לנו סמטמסמת סע3עעח סי6 .רוחגעז
 סעקריח רפו6תס . חלילת ל36ן וסיס .6רס
 זס ירי ועל כסכנטס סתפלס וגס סחורס)יסוד
 יר6ס תוכחת מדירי למתפעל . )3נוירך

 :ונווסר
 ייס וממלחו . בעסקיו סטווילשארם

 . לצרתו נס ומס קורסועחוחיו
ועם
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 אורשערי*,3
 . גפניו סר"מי:0 סיה . לתורס עהיסקכעה
 tn(cf "יזל ללמוד ונס . סגפךכר,חפעלוק מיסי מפעי ק-ם ככבת ללמוד )כס'פנשח
 "'ןס גס כמפט . מוסך ספדי קלס סעסוכנוע
 . ס:ו)דוה ?רמימוח יהכט!ו כ" לצעןנויגיטין

 : )ס"ק מס"ק ?(מןמגיורך

ף
*

 . גיק"5 ,הנס"ח היייו . סצייס יראת)1(
 כגדו)וח סלך נ6 . מוסריוכדרכי

 . רמות 3מיגוח על מדכרוהיו גם" 1ל" .וגפל"ות
 כי . יח"ס ס' nJehl סרומננות ירקה דרכיכ)
06rnh מוסריו כרופי כקדט ורך ורכו לדיק 
 מרע סך לסיות . יח"ס לעכודחו ר~ר"מוןיתיעד . וטה ר"מיוז סי6 כי . סצגט ירקח מןרק

 3"נרת (!וקיל 6ומו'ר וכממ"כ . טובולעכוח
 כדגלי קדם גסןרי ויסוןחס . ע"מהמוסן
 כפלסס ססחג) . ד"כית כפשנ טסנו .ה("ל
 מקין דע * טיירה לידי כ" 6חס ו6י;דברים
 מהיר 6חס מי ולפזי . סלך החס 651ן .3"ה
 נויר6ק סנווסר לימוד ולי? . כו' וחינון ד';3יה;

 נוכל ס"דס לנפת יוהר ייטיל *סעוכס
 : נלעי5ןי

 הסיפוח גנן "מת כי . למעלס כחכנורכבב41
D'L')ltOננוסך מ)יננוך ס"דכ חח? . 

n1Drlrb ירקת סיה 03 מיסוך כי יען . ןרכס 
 יום , 6חויהו ננעג'גו מחסכון דרכי .סעונס
 ענוק . ו0מטכון הוין . ים'דחו מ5ע .סקידחו
O'ho1ססחכונגוח ר6סונס ו3ססקסס . כ16ל ונטן 
 יסע וכ5 * וע5כ חוג? דרך סם ?56סכעניגיס
 5מיוח , נולנכי ד"נס 5סס.ר * סו6 סקוסיחפן
 'Tlcn ל" כי . ~trs לימוד "ורם מגי דרט"ח יט? וע"כ . )כ וטוכ ממח המיד יל?יוח .כםלוס
 לכל ג5ל. ולמריחו משרון )נכו ע))סעלוה

 כי . נורמז יה לנין 6:1 . מימרההנצתנו
 : )כי ה5יחע5כ

 ל6 ס"דס 6:ר מלפד ?כס כי 1 כפ)"רהבי
 דרכי )ק:וק עול לפיוח . לכו "ליהן

 נפלס עוד ?גס . יח*ס עגמו ומחדסיר"?
 ר"ל וממקריס ססיכיח סמו; נס כ' .סוהר

rlrJ'-סאתO~'DS . לכ כל רצנחרידוח . 
 טומר כלי נס "כן . נפ: כלומרעירוח
 . נגסס ס"דס קיהפצל טחן הדעת .ודכןיס
 . יח"ס ס' 6ת ליר"ס כלככו 1CD1  רעיךויחן
 . מזככו לסמכים ישתדל . ור15ן TDn3ס"דס כי יען . כלל בגססו רוסס CCD1 olc 65וככ"(
 כותים לעסות ס'וכל דכד מדל דעתוו5סם'ח

 :לסע5יכו

ק ח"ו יקרס מס כי . נמוט רו6יס סככוויין

 כןגיס . ר"ל פח"ונניח נקלס "קס '
 ולדרוס למקור סמדס כטכע . 3ננ15דסס;6מ(.ס
 כיס לח 1"ס . סדרר 6:נת'נכון 6ס .סיטכ
 כוס ותודע וכקיל * ט3עיח סיכס "יוסנוס
 לתפוח סיפסר . רמוק ננמ5י6וח הף קלססיכ?
 ירגיע גי . טעיס לכסית 1.סיס ר5י; יגכע3,ס

 : 3(ס ןעהו וחמםרוחו

 סוללים (:ו קולס * ירכו 1'ס t~ho "ויהזמררן
 "דננושר גס6 וכנר , וסכלוהנדולג

 6בך ל6יק נרננס וס כי . מסלו "ת ע"ז(5וק")

 ק1ל יפרט ו:"כר . וכרקיס מקולוה יר6ננטנעי
 ענננו ph יסתיר , Tne ויסמר עגלגל גור6רעס
 . ננב:מצ 1u~h 6ח otuhtl . וכסתות כריסתחח
 מס כן . רע0 יפנעסו ל" כן ידי על כינמסרו
 . נוקשוט וחגיו . מרקוח טיכיו טו5ס לטיוחכ5ע
 חוהו יקרס "כר סרעס 6ת * ננסמכי)ולכו

 6ין 6סר "חיי . מטלליו מפרי ctntoכ6חריח
 כסכר ססמ כי נס . מוס לסט) ונננוםמפלט

 61נם . ילך ס' ))רומ "ג? כי . ימלט ל"סו"
 . ך"3ות רפ"י ,"ל ו:ננ":נרס . יכרחמפזיו

כע"ג
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יח אורשערי
 דן *0ן טחיו 6חס וכט"כ . מח 6חס83"כ

 : סקכ"ס ממסיט לפכיומסכן

 חכי6סו פן * 1ר~מוכר סיריוס מלימוז  הלווי 6ח ס6ןס ינטר 6סר . בעיקר מנסן-'
 זס וכל . כוזב דמיון 6ך סו6 . טו5כדרך
 כקטר o51b . הזס נלימול מסכין ל6 מלסרסו6
 יסכיל rb . ומוס/4 יר6ס במסרי ללמד 6יטירגיל
 מכמס פמך פמר ולכוץ . סדכר כן ל6 כיויכין

 לחסון - ' מואכל )פי 65 כי )א( .טטנויס
 . ומוסר יל6ס בספרי ס6דס יקרץ כי נזר6מר
 ס' מירקת גפסו ויחפע5 . 3קרכו לככוימס
 . יחסל5ון נוייחו ענדי וכ5 , יח"ם ענפוופמד
 . olh קל לכו סננטמטמת סע3ירות ידי מלכי
 פל . סמלמים כ15ר וקץ: כ36ן כערסהלכ
 S~rn ומלנורי . מוטת כסם*י יקרץ כי נס6סר

 . מעט 6ך ירנים ל6 . סעונס מירקתסכור6יס
 * סינויס 3רכוח רק . סרכס יתעורר ול"עמוד
 . ר~משרי כלימוד כפפו על ימשך מרכסונניס
 לכרו ויכגט . יח'ס ירקחו רום גקרכו יסחף6ז

 6ל . סכור מעמק לשח תחטורר וגממו .מערל
 : חקוססחמ

 . כבסמו רוסס יעמס ממוסר רימוי כשר נכף)ב(
 עשו וכמד ס' כירקת עמוסויסיס

 61ומ1"ר . טמס ט5כ יוסיף ל6 16 גס .יח"ס
 מעוכר מיל 6יס כי . זס כל קומר סיסכפק"ל
 יחע6 כ6סו ונס * ר3ס כע3ורס פמוט .6353
 קותו למכיס יותן ניוו כי . עמו ויסקוינכס
 ר6יכו ל6 ו3כ"1 . כממסר רסעחו כדינסנט
 יקוס כי . וזעף סי 3ע5כות קורר הולן"1ח1
 . מעעיו ןמטתו 6ח ויננמס . ס"ךןמעל
 6ת ויפסיל . מס16 61ל ענודהו 6ל ננידוי:וכ
 עליו סמוטלח סעכודס מוכח כי יען .פכיו
 . דעה )הטיח יתנסו 63 . לעיפה מם6חנניך
 רק . להיעיל ול6 5ע(ר ל6 נוחסכוחולמסוכ
 6קר כרכר . פעלו "ח לסעיכיהמזק

oirטליו : 

 . ומוסר ירסס כמסרי bepll  ס6יס  יעורי כקטר ר . ש"ס מן 06 3ט13דחגו סינר-ן
 ויסכיל . יח'ס ס. 06 ליר6ס לככוויחטורר
 לקייס . טליו סעמוסס הגדעס סעכויס 6חויבין
 נדרכיו מרתוך 1סנו15ס. ההורס זכרי כל6ת
 . ממסיס כל וכמגו חנלם מירמס סנס ,ית"ם

 m13D לעטר . כעיי לסחגכרוח6ל5הו
 : סיף 3ליית"ם סנור"

 )למור ט5מו 06 ט6רס ירגיל הנפישך)נ(
 יפקמ ו6ז . ומוסר יר6ס3כ0די

 עופי סל סנדק סיכר גס 5ר6וח . עעיו6ח
 "סר . ל5ךיקיס למפונס ומטוכס . יח'םר3וגו
 ירכם כלסר וע"כ . ומוזס ככיף כל עין ר6חסל6
 בגפפו. רומס יערס וכסכרמ . יה"ס ס' יריחלו

 161 . סרנס ו6ס מפט 06 לטופ דרכושטח
 . יכעיס ויגיל כחלקו יכממ כי . )פיסךחסי
 6ת ולראוה . ורע טוכ לבעת עעיו כסקחו6סר
 וסיכר . וחע5וננוח עו( לו החן וסיאנס .סכולך
 6ת סוד לסטיי וסחקוס . הסעדסוסגדם
 עמקי סל טרפל ננמסכח נססו bh ולמלט ,ירכו
 . %מ ועין כיקר החיים כיור לטור .סלול

 : כקרנו תחדס נכון ורומ . כחו 6חחמליף

 ירכס ע6 ס35כ. ויד סיף סייסרבנכנייז
 ר~מוסר ספרי bh 3ר6קוגסלנסה

 ממחר נרמוז כר לפניו סנס . סעוכסנניר"ח
 סכר . ס"ייס כען ירו לסלוח וחינמיתמוסייס
 * ס0כ5 מדרכי סננוסריס וכן . עולס ממיימלוס
 סונגרו רגט ככל סקוס טל יח"ס ננס:גמחוכמו
 כעל וממסיד * וחסליו וחנולחו טוכו ור3 .51יל1
 . סטריס סכי זס על מירר . סלככוחחוכם
 זס 1כ5 . ס6לקיס עכורת וסער הכמינסכער
 ולמסכיל לסכין . ס6דס עיני 6ח לס6יריספיק

 : ית"ם לע13ןתולהחקרי

 וסינט מוסד כלנויו * ס"רס ינ יפול עול)1(
 ננענע כנפתו רוסס 61ין .מחפטל

שטח
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 אורשערי 88
 )עיני גנלס hS כי "ס כ6נונס יןע . דרכו)סגות
 ניכוח ר161ח. ססכ5 עיט מרוסס.גפר

 סרסינווח מסהקג5וח * מלימור 3רי13י .העחיס
 ג"סרו והילותיו . יספך "מר לקוס .סנעלמוח

 וסגסיון . ינטלו 6סר גיס . מרכס יפר15)ג)
 מסט "ס המוסך לומד על . קלס כססקססיטיל
 גרעיתיו . געו כגי ע5 יטכס ג"ח כיהר .כו'
 6דמו"ל מרסון 610 וס כ) סנהגחווכ)

?p15rכננכחכ : 

 r?lnib kve~1(t קנך ~ן אולם,"(

 גורף סו6 כי . מרוחני עוגם עטיין *סטונס
 * "כוסי 5יור כל מט) וכטקס . ת"דמ6ך

 כ5 סמגדלח . כממוס כלי ע"י גסקיף obוכמו
 סכוכניס פ) . ככס פענניס לתפיס 6)ףד3ר
 כ5י ידי ועל . קטכוח כנקודות כרייס6סר
 כקמח 6כן . גד1)יס יותר )עינינו יתרפססננהוס
 ממס 6סר כוככיס ים כי . 5נוד)ס ערוך6ין

 סרכר כן . ספרן מכדור יוהר סרכסנרו5יס
 כומות כ) טס "סר . מרומני עוכס C~Dנעכין
 . סעונס ננרירוח גורל "ת סקוס ס.5ייר .סניור

 כור"יס לסם כסי חכ)יחס טד יגיעל"
 :63נוח

 בתור כי . קימי '5יק'5 6ימו"ר סיס 'כ2,ך
 לקכוע . סירס לסני וכדיי סוס .עסק

 oh "ף . תורס נופי סן סן גס כי . ונווסריר"ס ספרי יום 3כ5 קלס oDn ))מוו . ימיו כלעחיס
 ימול . ח"ו ינני כ5 כמסך כי . פלי הס6רק

 "מח )ס"ר מלדיר ימכע כי . 6מר עו;מלפסוח
 6חת מטס "ו . ס6סוריס מך3ליס י13ר ס6ר"1

 ממסיד סנ6ון גס וכממ"כ . וכרומס תורסכיסו)
 . סעונס מספלגח לחרופ: עריס כמנרה51וק")
  לסתילע לריך . יבל סל דבור כל  וטלונע
 יחיריס. כדוריס זה וכ) * סוסו וער מעולסתסוף
 . כו' 1)י5כות )ס"ר כנון ס6סוריס כיכריס6כ)
 . ניקוי סרכ? לנוטס )סקול )ירד לויך 6ל1סל

 )סטר "פסר61י
 נו"

 עס531 ישוחח סיסורין
 ovb יקמן 06 ועכזם . ע"ס  6מן יטר3סכי5
 טוכם ממת כעס )1 וימסך . "חד יגור6ף

 כנוותס סיין נד1לס ס5לחס יסית * סרומכיבעולס

בע01"
 * סקוס )פר יכד6י טוכ טסק סג0 31כן .

 6ף . מוסר מסרי קלס סעס' ימיו כ5לקמור
 לשור ע"י כי גס ומס . "מת מטון רקלכעכע
 . מזדכר יחרג )פ"ר כמס מסק 3לי .סננוסר
 כמס . יקמן נטפיס יכריס כמס )י5גוחכמס

 : וכדוננס כתורס 3)ינעך יוסיףטעות

יא.
 למוסר לימור מיימד בנית)ם(

_ 
 "ומו"ר

 כי . וסתקין דרס י15ק"5סגס'מ
 נמון . סכמסר )ימוך לרכי ס) סתוע)ח5גע6וח
 ומונדל מופרס . מיומך מקוס וס ע5סיסיכ
 * ממוסרי לימור סו6 * ס)ו0 דימוי )מסרק

 ימיו ומעריו . )מרכס מוסר ססרי ימ165וסמם
 . מלמיס וכן רסיס יחקכ5ו ולסס' . תמידפהוחיס
 . מוסר ססרי ))נווד לכו ידפנו 6סר 6יס1כ5
 כענורתו ממלחו מ35 וכפי . סוס מכית )גצךיסור
 יר6ס ספרי ללידור לכו Sb יחן כן .יח'ס
 6סר כפי 6יס 6יס . מגסס 3סחפעלוחומוסר
 51וק"ftnlh1 5 . ומכ"ו3ו )3כו נגעוירט

 כעזרת . המוסל כיח פס )נטה 3ע5ננוהמחל)
 . סיום עד 3"ס חילט ט) עוננלח וסים . )ככריכי

 ~ית תמיר 63 סיס כעדננו ז5וקע1"ןמו"ל
 לכ נסתפע15ת . מוסר ספרי ))מתממוסו
 כטח כ" סיס מעמיס . פקרס כדרכווע"ס

 תפילת 65מר סייגו . מננס )מועך 5רניססרגי)וה
 3פת נימידות )לנמד כ" סיס ופענניס .ממנמס

I'bD6ים סס : 

 י" מקטיי - י,)י ממיקי "י קוהנה
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ש ר אושקשי
 ככיחו )למוד מנונו יכלר )6 . נווטו חסרילנעול
 ותכונס מעכס נספיק סנני ולחח . גנסמ'ד16

 מיומל ניח מגמילה . לכ) גלוי לסוןיע .נכונס
 מנס מ)כ ענווקס ט5ס 0י6 כי , כנוסרללימוד
 סו6 כי . %וק*) יסר56 קדום כממו"רוחס?
 : סכנין כ) (ptrno מוסו ויסוו פינס6נן

 סו6 . רימוסה )ימוך כילמרוח ממויני . ס' ניסלח מסכע 6ק כ)423ושוש
 וכלסר * סגפם למיי o~ho 6) שכרחידכר

 טינינו 31כ"( . כנול סחסיריס סנ"וניס ע"(ותכירו
 טכר כנר כמעט סוס מלימוד כי . נחוסרי"וח
 5קכוע לב ט) מס 6יס 6ין כי . מעולס מןונטל
O'nDלסכין ימכרו רכים 6% . ממוסרי ))ימוך 
 כמס וער . סל(ס )ייצור ס) טיכו מס .ו)ססכיל
 כ5 מוסר ססרי )מך hSn נוי ונס . הו6גחון
 ורק . נו6ומס כ) מסר פסקו ימ65 )"ידויו

 ליוסגס. עערס סח(יר סו6 (5וק")6ךמוזר
 מוכן 61'כ * ממוסרי )ינוו מוכת כעולסומרסס
 סקס סחמכמוח Ors נדרם כי . מקויוסינר

 . סלזס ))ימור )ככוח )וסוך . ונעתכמוע5וח
 י6ס ססרי %מור ממפן כ) DS(' תריךלסגות
 מונע כנ ממכס )כסיר סנוסי)ס קיסרומוסר
 . ממוסר לקימור מיוחס כיח הגס nhr~t .וגוענכ
 ))ימול בנמוח )קלג ניוחס היוחל תמטנההי6
 מ6ר ונחוץ . יוסי מסעת וסיף .0)(0

 : סענניסונכנוס

 סו6 סקס ))ימס )נכוי ויטפו . וירע סלע ככר 6מר ה6ש 4שה .6'
~lD'.k 

 . ר.מוסלי
 פרי עיקר כלסר וכימונו . מקוס לו יהורחיפוף
 סמועי) DD lDtb" לסניור כן6 .סחוטלח

 ללמוד יסכ כי סיחכן . כנ"ל הכפסנריחסעלוח
 ))מוו 16 . מסכיכ )ו סעוטריס כ"כ ננד .ככיחו

 .  סרסם כרצ(פע)וח כלימודו סו6 6סר .ככרצו"ד
 כ)ימודס וסמם . ומלכוח נגנ' כ)ונוריס 6חיפריע
 oh נס ומס . ר4מוסר מלימול לוחויפריעו
 סככי 6) יתווסף הננוד 16ח1 יעולרלהטפיס

 כהימס ויעעס ינום hb . ניס עני קלוועיניו
 6ין מוסר ססרי גס לגעצנניס וכן . כולעסוק
 63ין . מיומר מת SD or ים כלסר כן )6 .)ו
 . למרנס שסר ססרי נעכן וסכל * שנע 61יןחסן
 . )מנסג ca סו6 סכפס כטחפטשח ס)ימודוכן
 כסחפע)ות מוסר ספרי לשוד 6יס כ) יוכלהמס
 וגס . ומטכם מוכע "ין . נפטו כ16חרכ

 ונגוח כתסיס . והניס o)bnלעורר
-  

 * יטרם
 : מכסס כשן למעותו)סו,יל

 מכ) מס1)4ס 6דס כנירוכ כשנשר3
 ומררם nhro מסידיעס .וכל

 נר . מלסוס מחנוו5 3(ס ססכיט 1)6 *הצימוד
 זרך )סס יורח ומי . חומס יסורר ומייעיר

 כוט. סמגסנ )סרמי3 צללם ר,6 גלתימוד
 סעס 6סי . סמוסרי ~ימור מיומך גנקוסע"י

 55מוד מוער כעת ס3נניס וכן רכיסיח6ספו
 ויטמע . סכייז Sh סכ6 כל וטס . מוסרספרי
 סממריוות . ס' מישלח סטר46ם מוסר ולכריs~rb מקמרי ע5 . וסי מגס קול . וט35 תונסקו5
 רטן וי6מ(סו . רוע ויכנע )3כו ינום . כסםכל

 . כננוסס סו6 נס טלמור . מעסיסס 6מר)מקוח
 ייעות מס' כרו ('ל סרגוכ"ס כח3וכנר
 כרעותיו כמסך )סיוח . 6דס 50 תנייחו דרך .ח")

 6רס שיך )סיכך , ומכרו רגמו 6מרונמט:יו
 סי)מוו כרי סחכנניס 56ל וכיסם כו')סחחכר

 : ע'סממטסיכם

 מונחס 6סר . סתוויו )ימוד נמלח שזנקןג
 סי6 למורס עחיס קנעח . )כ)יגוע

 6מר ירש 6יס כל וככ"( * 6לס ס) ויגוחמי)ח
D31Cקניעוחו 6ת )מ(ק יסחר) . לחורם עתים . 
sisע)יס יעכור OI'b מקרס DJC1 . 16 מפררס 
 ככיחו. ))אוד יוכ) "ס 6ף ולוס . וכווננםטפס
 . גכר4תזר 1))מול  ~לך . סף בסיס מקוס  לויגמר
 וגנון . רטון נעקס יסיס ססרנ) 6סר)מען
 . קכיעוחו עת 6ח לחוק חמ3ו)וח יקנססור

 יקדו 6סר . סרכים 6) שימורו ע5עו)סתמכם
נעת
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 אורשערי38
 . סלזס סגטלכ ס)ינוול נ:* ומס . קנוע3נח
Saמן נעלס מוכחו "סי וממוסך סיר6ס )ימוג 
 והקים . יממכ לנגוחך "ך רכים וכעיני .תעין
 מכס . הלוס ללימוד עחיס לקבוע )בו ירככו6כר
 חס" . 'מלוף ר ק)רוח

 על הקביעות )כ)
 מ"ך ולזונח . יודעו כל ועקכיחיס ."כרוחיה

 כננסננריק למזקה . הדכר במון ומס . טד"מס
 ונוטר . סננוסך הימיר נניומד כיח ע"י .כטועות
 לכיח )ילך u"b ירגיל 6סר וסיים למכיסקבוע
 . חסעדסו ושירקס .  שנסקו סהרה הגס .כנוסר
 קרוע לחק )זס גבון סייועךלטיוח

 . יענוב 1)"
 : ינפט כ) נ"מ;פיחד

 חיו מאס עליו סט:6 ה" הכיתי
 כעלמו הו" . שנווסר כיחס)

 כרקס . )רכיס הננוסר לימוד מונחיפרסם
 עמריו . ק1ל1 יחן ו3רמוכות . יקך6סודיות
 )כ) . ססכ) מיי חיים Ieno ס"ים יני .י6נור
 סמולה סיים מי 16 . סח"וס גמ5עוחיטכע
 סורו . לממלחו ניזור )כקם ומפן . ס:סשכשח"ח
 דרקוכי . "חי גנ651 נכער 5רי כל . "סלילחוך
 וט כי  יזכיר עליו ררך מעוכי כ5 נס .ומיו

  כן .  מוסר הוכהה חייס  לדרך . נומרסמעוס
  הקוס .  סופסר  לליבוי נייחד ניח יחסכ"מך
 מעטנניס "סר ")ס גס סיס . לרכיסמועך
 5סס יפיס הכס . סמינר וכיה ילכו 5"סוגיס

 : לעלמם ))נניד )מתרחעכ"פ

 טולס וכס . יתרם ס, ירקת סכות נססייסיע51ס
 נקוה סכר מסכ כן ועל . סכמם יסועתיוספ
 סע1)ס סי6 * מנוסרי ללימור לככוח לקרכ .כוס

 מעיר היס 51ז"ח . לסכרס קן וקין .למעלס
 %כ עין )סוס . וננקורכיו ח)נניריו 6ת .ונעורר
 5ככס 51עורר לספיר * סרגיס "ח לזכות5ססכי5

 : וסננוסר שירקסללינעל

 6ומו"י ספלינרכ~כיש
 m:h תסוף 51וק*)

 )וכות מעני; יקדח ננוד3 .המוסר
 . סנדול וכמכרו . סננוסר כליסוד סרכים6ת
 סיר"ס לסתככוכגח 5עוררס . הרכים"ח )זכות . )ט 6) ה6יס יפיס )אח . מס הק'ח"3

 . ר"מץסרי  כלימוד כלרעו, יחזיק כן . כו'והמוסר
 וזכות . ה/ ירקת ותרנס רניס luuln' 13לכנען
 תנד) מ"ר ומס . כו' כו אמס תסיססרגיס
 ולסטו )כו לסוס . הקרס געיגי סקוהמלוס
 גע:ס )ה5') ; ממוסר ))יגעך 6דס כנילסגריך
 . קג"ב ןף מכח ~sur וכנו"ננר . התחיתמסקול
 . מסננים מן עליו מרחמין סנריוה על ממרמםכ5
 כני ולעורר מ5סןכיר . כדוכס ממוגגות לךוקין
 . 5זס סננעורר ט6דס . סיר66 לתמוך6ןס
 גסחצון * מזפ יקד 6סר ככ) ככון מלק )ויסים
 פכל ג)"ס רקתנו. )" עין ":ר גלמיגטדן
 מלות וויכוח כננוח היטו )לשכיר 5סקיף"כוסי
 גגקלס מסוכר לס"רס ח)וס "סר .הרכיס
 ערך כקין . הונס וסמר/- מעט הטע) .סלזה
 . סכר וכח עיבו ס"דס ימס 31,"0 .זקיעור

 : סו" כפם 3צל 06 * ה)זס הכדו)להדנן

 ומקורכיו. לחלנניוע כותר סש 6מי 3מכח3י1וכןיב*
 . סלולרי וכלימוד 0' כיר"ח )3כס )מיקי

 הנווסר 3)י:וודסרכיס
_ 

 6ת לזכות . זס ע) 5ככט "ת ומעולץ מעיר היה
 מוסק מיס ען סי" כי . המוטל )ימר"ה המזיק זצוק"ל "ד:נו"רכבסר

 ה' ירקה . וך2ח כיכס לידס מ)ננדה .)גסם
 עוז מי5 ח"זרהו . וחום'ס ע5ס . 5דקוע:וה
 האס Qbt nhr . הילר למלחצתוגכייה

 . ושז תוקף 3כ5 ממוסרי ליננוד prn5 .הרכיס
 תוקמח טופר( . נמנכתכיו כקהה ספיירו;")

 6ת rtrsl "הכס למוכיח 3"חי . נו'מגולה
 . עוז ככל )החינון סתר16 . הינגסככורכם
 3כ5 סלולרי לימוך 5מוק . יעניגו סכלי )סי"ים

יוקף
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שערי
 * סובל 3עיגיכס נ6 יק) Sb . ט' ושזפקף

~;rrs-
 סמזקס מלממס Sh )עוררס . מרכש 6ת

 הסיס ע6 חקוס )6 6סר . סיגר מלחננתסי6
 : עכ"ל כפוי שמוסרי )ינגודכגי

 ל6כ?( ו)(6ת * 1(? כחב 6מירב2כמכ2י,ב2
 )נסלם . רפות ידים 5ח(קמעריכו

 וועד נסטכ) כמוסוי )ישר סססר כיח6)
 מי . ר3 וסריס h'o קלס רפו6ס וכזונח .ל'
 6טר סר3יס ממזכי )סיות . חיים סעפןהקיט

 . חננמס 65 )עולס ולרקתם . יזסירוככוכ3יס
 מס יורצ מי כי . כ(עגט ס)זו סמ5ו0יהי!וף
 כפס וטס . "ירחי עכוזיו )6 ו6ס . יוםיער
 . והיותיו סי5ך )ככוס . סרעיון ללטות "כחכוגס

 ))מדוה63
 נננ5"

 : s~)c למר

 . מחסניהע עמקו ענס . ירכיו ניסי מסהנה
 )סטכינס . עתו "ח כסטית מכ3"סר

 עכס . דבריו גבנננו ומס * יח"ס ס'בירקה
 . סרכיס rh ננכס כננעץ מ(") מספלינו ננסיגוע
 5נודרנס )מגיע ס"רס יוכ) ענין cr'h3"ולס

 סו" והוכהס נווסר ידי טג כי .(1
 . גמכע ד3ך

 רסיס )ססי3 גס וננס * sitrn יקר)כו5י6
 )קנס ממוכיח שקריך ננס מלכך כי .מעון
 ס"6 דף 3"3 מ(") ט"ננרו וכננו . תמידםטרמו

 נס כקן "כן . כו' עלמך קסופ וקצוסתקוסכו
chכי . לו יכיס )6 סוננט דנריס כמו) ילעס 
 . ורכו "ח )ט;ונ . rncin )רירי לוזן יטסמי
 . סעוסר ))יננור 3כ"6 )כוח ולעורר )מפיל"ולס
 . Sl'D כמעט היכיס 6ח );:ות כרמס כרהו"
 6סר . סל;ס ))יכווד )לכוה ליקמ bto כק)כי

 )מיי הכלחי ן3ר סו6 כי עתןטרעח
 :הנסס

 )חוס . ומסד 5דק: יןכ. 3ח:~כיח שיטגם
 תתיר  לטפכיססי הגה . מעני ע)ולימם

 וסננקכ) * פלילי יכמר  טכיחן פל .  פעפלופת

 ") סננסכיל לולס . לו ימסך ":ר נ:מסורויי )ס"רס )ננ5"ות יוכ) מי כי . סיפוקו די יככעל"

כאו
 )עעח יוכ) יקטר סעני. ניו )תמוך ?אד5.
 טענו פי ממרי 6טר )מצן . טסק 6י(ס)עקמו
 עו )פיקס ז6ת חחסכ ו)סכותן . ויסלעי6כל
 מוסר )סספיפ מכפם כחיי סיגל כן .עכס

 . סמוכים גולד נמגפ ונר סו6 . חנניוותוכמט
 ר~מסכי) קולם . כני) חוכמס ר~מקכ)ומקד
 סיריוס ))ימוג )שוח לספוח ירכס . ס'כירקת
 כפסס ועעמ) . פ5מס rh יוכימו 61( .וסננוטר
 התירס 6ת "יש . ס' ירקח מפוגיענש
 סולם 6מר . מורס יעפס כנכות עם .וסמ5וס
 פטרון 3כ5 תמרס מלק )ו לפיוח . סררךלרוס

 : מע5)יסס מפלי סו6 גס וי6כנ ,סנועסס

 נוו; המו"מ. !1"!י מנשת 3%כן

 מסמנו): . מפריס )שוט . פיכס-ו)סטכילס
 %16 . חן 36ן סי6 כי . טמוסר )ימור ס)סיקרס
 . ועקם נפח) סוס 03 עין . 5רק כנוסגח:נר
 חושכי חמעס עווננו "ת )סע)ים קריךוכן

 יסדי) ו6ז . ססכלכיח 3עדח וכימור .סנודוה
 סגס"ח 6רנני"ר כהכ וכן . יידו סן מפן1י5)ימ
 כ:נוסדי * ר~ננוסךי ))ימור ס)כ3יח )קרכס"ס גוסי . סטטוס וו")  פלולת3יו כ"הרזרוקי)
 5י7 חקין וכחכמס . ימי(ק וכסכ):וח .חוסר
 ילמד ננכתכיס הכונס וכ: . ט:') סרחוחנך)
 . וסחוסך סיריוס ))ימור נססות )קרכ 6יך .דעת

 : tn'nho לס)ימוחו)סעוח:

 כחSffpt5l . 3 סנס"ח 6דמיייי כ"טיוהנה
 מרור ומס . ננס? סחוסיכלכרח

 לכו לסיס . ס6רס כטעי ס)זו סנטוסהנך)
 . כו' ס:נוסר ))ימוד 6יס כגי )כדריךונסכי
 ככל ככון מלק )ו יסיס . )זס כניצולהס6דס
 עין 6שך נכחי כעדן )סתצרן . )ו(ס יעד6סר
 . חעחט )6 )עולס 51רקחס . ייסירוככוככיס חסי  ס*3יס  תתוכי  לסייח .  היים %Trסייס פי .  ת"ל "מר כפ:הכ  וכ"ל . ט' ר6תהו)6

 ן כו'  כופלן סקס סננ5וסימסיף
מעפה
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 אורשערי"
 תקיף נמס * %ברנונן S'1wS ט%נמעיעה

bb~n6סנס"מ "למו"י 610 . ז"ענ 
 נורך וווט נך1ל מס .; S~p15r יסרבלקרוס
 סכס . ומסידוחו ברקחו טול מלכו כי .זכותו
 לסנריך * ממגו יהר סרנים 6ח ועיכס וכסמי
 סל6 כי . ר~מוסר ללימורננ"6

 סר"ס. סו"
 סח) מנתוריו6סר

 )קרו"
 נסס . נרו) כקול

 מייס חו165ח ממנס כי . ור~מוסר סיריוסלינווד
 . סולכיס 6ג1 לקורו קנחנו סיום וטד . סגפםמיי
 סגווסר מלימוד נולך "סר סמעסס כמרוןוכל
 וכן . כוס ונחלס חלק לו ים סנט . סיוסטד

 : טולס פדימס
 לפכי 6חח פטם המין Yp,5r "ימוייורהבה

 "קד ר~מוסר נינעך ד3ר טכ *ישוירו

 ססנרס מן 6 יפגימו מקוס כי . מרולסשמס
 כך3רי וכממ"ר . כוסלסתנדר

 כנעלן מז")'
 6ס6 63 יפטר כו' הגממת נחם וכחח 1'דף

 : כו' 15 טכימו מקוס bSh כו' צימרו6%

 סמטז כי * טכטכניס הנינו מלפני ר15ןךיך;י
 אר"ל קרוס . כקדי מחמת י665סר

 . מינניו יכז13 6% . ימסק ל6 .ו5וק"ל
 3רמיכות . יחל ס' ירקח סוטף לנמלויטיס

 : מיסמלני
 אור שערי 3טס קילוחיו "י ירייתמו

 יסרי 13 יש"ו )ס4 ססעל',זס
 ישראל מאור עיניסס 1י"יי1 פאס ילטלב

 :וטווסו

 * ננל4ויעך טוהר'ש בהרנ יצטלק הכותב תלם4רו דבריאלה
 Gaat~eeNacJei("--י
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