
 אורנתיבות
 . בקדושה והילוכו זצוק"ל הנהוק אחיהוד דרכיקנת

 "י 'מ' יגעיי" יי bsh ~ws י"הנה
 )6 כי . חו)וס כוחכ כתור . עתו טורו"סל
 )רג) לסטי 6תגס)ס רק . מפן כזבמ65תי
 "ח נעזעס )"ור )סומק . )פר %6סמ)6כס
 וקימור ס' נירקח . סקלוסיס מכתניוקנוחן
 . מר(לכס מסט )מודיע 5בכי עם מגנחי .סמוסל
 ו6ח . וחסירוחו מדקתו ויל"מו מכסחומנד51ח
 סקרוטיס מדבריו כננס וכן . נקים ומיעוכוורכו
 ירטו )מטן . סיסריס ס' ודרכי . ומוסרמכמס
 לכיר מ6ח . יסכוך קדום מננקוס כיסוורות
 קדוס ועגיו מסיר לריק סנ6גיס נלוןסרועיס
 ועמקו ורכיו נכסו כי נס קוק").ימרץ)

 . ית'ס ס' נע3ורח ושסכי) נעפץממפסחיו
 )כ) )עיניס יכיס . כקוס וע5י15חיו דרכיו כןמ)

 וילכו דרכו ס' ירקי ילמדו . ית"ס ס' ר5ו;מנקטי
 ללכת למריו יסר") ניח כ) ויסיגו .נ6ורמותיו

 "ף ו65מוז . סטוכ ננוסרו כררך מסריס6ורמ
 : ושרוחיו לטסיו דרכיו ס:סגי3ק5ס

 51וק') 6דננו,ר 3סיוח כי . למטכס כתככיכנכר
 ל"סו . ס6אכט כסיר ימוחו נס5טור

 מכמחו ועולס סכלו ג3ורח לעס סמעלטנ
 וכגר . מיוד גורך רקס 5מט5ס סרסומנחו
 וסגם . ימר56 מפ6רח "ליל 5נ6ון "זגתפרסס
 SDSDS מס סכסונ כי * כטת ססו6 ננכול"מר כמנגון ומעיון ט5ימוד לרכי עוד סיס הססנימים
 ומסרקיי כחום' וכיס מיגיס רק1)ס)פ)

 גס .

 16רס פטלי )ע פחמו 6מי לסכנו נ6וממפרי
 . 3מיינתיגו כ)5 מגויס rf1 סע )6 מלימור3ילמ
 50 מדם וקר סייר יסרך) 716 כסחר 3קפוכלסר
 )סניו סמ5 כי . כמנכס ומעיון סליננוד דרכיסר
 וסתום' מס"ס כ) )כסוג . ופ)פומס הרסמיחסי
 נסתקס  וסריס .  מקור נוי" כמריטתכננרקמס
  ר~ננל6ס פל  ססתומתו ,  סופן  נרולי5:ר

 : סז6חסנךו)ס
 כמו"מ עוסקת "סחו סקס סיס 6יהרהנה

 . )כיתם טרף)סכיך
 וכטח יסכ וסו"

 . סרכטתס נספק סיפוח ננ"יזס חמ"כ . סחו"עע5
 161 * 5ימיס מטיל טוו סיס S~p,5rו6ומו'ר

 6)יר(ס )63 . ווי)ג6 סיר ויקירי מככ3ךינקר"
 וכלסר . 3יסי3ס ר"מ נחיר . גחוכם כנוךשכון
 5ק3) 6כס )6 רנכוח זעו) . ססכרמ טריו"כף
 . סז6ת סנוםרס ט)יו )קפל )נקסתס מ16מט'כ
 כמריפות מסך גפ)6ש סיעוליס יוס יום מסוסעד
 p'nDO ר3 65 זמן וכמסך . )3נ 5תמסוןעמוס
 3כר.פאר 6סר . ז"רפ65 סעיר )פרור מ:כגומקוס
 מכם . יסרק) נרוקי ת"מ ם5 ככופים סיסמס
 טור נתוספו ולרגליו . 6מריס וממקוננותתעיר
 כסלוח 6מ'כ יסמ רוכס "סר . חורסגדולי
 . סרור לג16כי וימיו יסרק) 3קסי)וח5מספט
 וסיס . )טדריס תורס סס ר~רנין ז5וק"5ו6דנוו'ר
 סס . מוס יוס מילי קיסוריס )פגיססמנ?
 סמזקס וירו כמו "ח וסריס . 1%16 6תסחמ
 3פ05ו5 מן . והרעיון נימור ורכי מק5ועוחככ)

 * סלכס כסמק וסל . ספרם נלרכיומריפומ

,-
,ק
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 אונתיבות 1"
 והרטט . למעטס סליננול דרכי סורסוכן

 : ממודסיס דעיס פגיגיס )ה51'6גסל"וח

 ;י D'h3 וי צקך ):ייומנדלי
 סיס כן . נ"וג1 וסדר גדולהו נופמד מרלווכולס

 33חי כי . דרסכן 3סומייסו נוכדריןממעחהי'
 מחילופי ונוחגין כו0"יס ס'1 , טכעי?נודרקוח
 "יפ )י וסיפר . "ומר יסיע יוס יוס "כרוערהו
 סנ6ון ווי5ג6 )עיר גקוס "מח סעס כי"מוגים
 וסיס . ננ3יח"וו S~p15r )1רי6 דוד תוס'הגדול
 (5וק"Y1tlh 5 ם5 הורהו )סיוע למעמיסהולך

 וסס5ינ . סרכיס לפני יגיד "כרניעוריו
 וחריפומו סכלו עומק ע) מ"וד נדורותססלנוח

 )סע)וח "031 ל6 6מר , (5וק") 6דנוו"ר0)
 : פנייתט5

 . וחסידוהו לדקתו ח1קף מכל פ" )מסיאמנם
 . 333ורוח ג63 מסוחח יועדיי)6

 קלסו 6סם לק . תסילוה כ) על כורך סיסכי
 כמו . סונור כל) 3ךלך והבט . פסולערכה
 6ור עיט כן : ותורהו 3הכנוהו טורס נ"וןכסיס

כבבקוש . : ומסידוהו נזדקרוע"ס
 בטיוח כי ' )מעץ ספסר עם "נווי
 גהקר3 ילדותו נט5 עוד קוק")"רמו"ר

 ס"מיחי סמסין הגולון רכו pffJ הו" . הקנט%
 (ונדע יוסף מרגם טופס הזר נוכוכד ס'קדום
 ר' מקדום כחמו כ) כסי סנוסורסס .%וקע)
 טריו הקליל הג"ח והנס"ח . כ")"גטערזנדי5
 6ת ומעיר . כקדט ודרכו 5דקחו מסוךמרומו
 Sno וכקמר . וסננוםר סיריוס )לימוןלעכו
  לעסיס . טמסיר רכו  3יוע3לות לנסוריו)הנווך
 ועכול ס' ירקת ומוסר הככנס לכקס . כנסגס
 3יר6ח כחוד גסם1 וסהפע) )כ3ו )קמרו .5דק
 הכטה יתרון ככל . מכניס ירקת )ו רכם":ר ער * ועוז "ומן ומוסיף מולך סיס וכס .ה'

 המטפט וחרדת הדין פמד . ל6ט h,khSk)מעלט
 וכבת"כ . תנזיר טיסיו סנר סיס . העוגבוירויח
 60מרו נוס כי . סנווסר נ"גרח (5וק")"דנוו'ר
 עגננו ייין ירכס (OilD . ,' דף 3סנסדריןחד5
 פחומס וגיסנס ירכוחיו 3ין לו נ1וגמח הר3כקלו
 )"ו . מהמהר4

 "דס כ) דס"ס דיין דוק"

 6ננרו לק . חנסרוח לנטכילוח רע מפגע)טסטר
 nhm הגרו5ס וטיר6ס * לסכול טלו) 5סיוחדיין
 נר תוחס * סנווסל 5יננוד 3כמ לו קבס6טר
 . יח'ם ס' )ע3ורח סררך )פגיו ופנחס .)רנליו

 וסמווח וס50ימוח סמט5וח כ5 )ידיוסכי"חסו
 : שעולסהנזורות
 )133 כססו כ"סר י שימיי מיתיב2ר14שתה

 סעמיק . ית"ט ס' ר15ן)3ק0
 ו' עלוות כררכי ו5ססגי5 5ט3ין סיריוסלחכמת
 סימפט וסמסי5ס סגכומס סורך 6ת 5ננ5ו6 .יח"ס
 הקוט עכווחו ר06יח . פרט ככל לוסינור
 33חעט לסננה תולס )יסוד ע5 עננן )טיוחסיחט
 סמפן 3עק3וח כי * ויוכמ ר6ס 3חכממו *כעלס
 מטסט לפעמים ל65ח חוב) . ל"מס )יננולסל

 ע) טמ) )סיוח סה0וקס )מתרפות .מעוק)
 . סרוס ו5סחמכס כ0כג נחרד . מגימודיכסח
 תסדר כפי 65 . ס5יננוד ורכי כטפר שינויונס
 . כקרובותיו לסחסחמוח ערכו לסי 6חר 5כלסכחו7
 . טסרר ושינוי סחסוקס רפיון כקמךוטייטס
 וע"כ . ר~מגמס 'לסמת)מומ ר3 מק )330יוכש
 נו"וך 3יס סד13ר מרמיכ (סק") "דמו"לסיס
 . "ורמוחס יעכפון לכל לסוודר . תלמידיו)נדוני
 . 3יוהר )סחחכס מלימור יכולת כיו)סר"וח
 וללכות * 1)סיי0ירו סטכל )מןי כרון )3)קנוח
 )כ) נס גמת . ההולס מק15עוח ככ)טבקייות

 06ר וכל . יח"ם ס' )עכודח )עגמו6ים
~DP 

 מדרכי סליננוה נסוייף יוכל כן . זיעתמכנוס
 : ית"םע3ודחו

 והמידוד לסלסול דוי ע:ו י3ו 6י "ווכי
 מדורות וחסידים גהוכיס כמס06ר
 . סגם וגררך )נטות מקוד הוסירו .סקולמיס

 עג% S~pt5r 61דמו"ל . "גנח חורת לחדתרק
 געית ממסע סו6 מס )רקם . טרכס כוסוינע
 לסמתמס )התיר מסוף מכריע "סר עי .6מח

 כסקלננס 3ע5מו וכנוט'כ . מטם 63ין3פלסעיס
 שלכרים מתמידם מהרריך וע"מ . סח3ונס)ם'

 ותל כח3 61מ'( . "מח חולת כננ0פטימו0כ)יס
 סרמיקוס המוסר חכנני, "סר 6b'oמח

 סרסר גססוך מדעתי . ססלפו5 סי" יטר356קס5 נולם"
 . כי)דוחי סגמיון יד עלי מזקרי 06ר סי6 סכ' .כו'

ערפולו
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מ אורנתיבות
 נמרחי . וננכסטיס טמוסר נ)ימוך 06ור3סיוחי
 דכר יגורי לע(וכ . כו' יקרי 6ח אכוףכדעתי
 . כו' מסטי יכיס ס6מח 6ל ורק .סס)פ1)
 כי . מוכרת כעין כ0קפהי סמו כמגסנה)יכחי
 ט6ננח נ513 פרנס סכלי כח 5סר6ותהתסוקס
 6( . והגי 56 סגנות לטסות סכלי 6תוחחעס
 )סטחנום חסם כ6י; )י )סחיר לי סו3 טו3ייערתי
 למען לחידורS~rn 6 טחירו כ"0ר .כס)סו)יס

 ,  ר6ס כשפסה  לרססוי ותוקף . ס' כדרכי לכו נ3ס כחסר 3ילדוהו~י : ט"מ כו' מעי סכלייטיל
~SD 

  למחוז  נופחו
 נחול סכליס Sh גחכך לסיוח , ססייקותדרך
 ומכני  ספולס %דרכי פשו )סרור )6 ,נסחר
 דרכי וכל  וממסיי מכמהו )ההתיר 06 גי ,6דס

 o~b בגי  יזוחו  יכירו סל5 , %ים כל  %פיןסנסנהו
 לנור מקוס )ו ולחור , כל5 ממסותו ידעו1)6
  nlnDS טמ) וככר , מסרחו Sb להגיע היוכלממס
 סדרך סגס ~יו"ח כידוע ומכס  וט,  פלסכגס

 מזיוך קרוכס סיrhr~1 , 6 כגפל6סספריסוה
  ס5ינוות )קנוח ן יח"0 סן לגון פנקסילפני
  רמות  כמתלוה  ולפלות , יה"כ כף בכבורהגרולס
 6יס Da ונוס , טרוחכיוח כדרכי גס ,והגנוח
 : כגדו)ס וילינו  וגיולוהו מגננתו תוקף עםכמוכו

 , nbrt היסה נעי ג' היואולם
 'נ~

 , מולחו נס 5סועיל עכמו)ממר
 5ס51י"

 יקר
  psnD.-b  ל33י  מס פגכ , סר3יס "ח ומכותמזען
 , ס' ממן סדרך (ס )6 כי סמליס 6טר ער ,3זס
 , מענו ס' וירקת , כמכנוס 15 מלק 6סרלליס
 ויר6תו ס' תורח בעד 'סועס )פעו) )ו לוםוסקר
 6ח )וכוח רק ולסטקיף כדר 3עח )יס3 ,יתגיס
 נירקח סמסכי5 , סדור מ35 5פי נס וננס ,עלמו
 מסלי 3חס)וכות ' וכמו ,  nhro 3עת ~וס 56ס'

 סמלו כ) לסיוח )ס6דס 15 מלעס 706 ,עוס"(
 מסוכו לסססיע , יככט חסד  פולס  גי , )סיורק
 נטקרמס וכנוס'כ , ד5 6) עססכי5 ,  לצלתוגם
 ,  זטק"5 ))ישר'ח סגס"מ 3סס , סחייס גסס5ם'
 5ע5מו hS ס"רס כל קוס תנניר דכריוסריס
 "פר ככל להחריגי לסועיל רק ,גגר6

 ילל"
  תכהו

 )נקש  6ין  פוססי ריי  בורך גס  כן 1 פ"אלטסית
 )עלמו רק טרומגי נוסר ג) ענין ו)כטס)לסוף
  )?טית , ה3ריוח ע) גס תרמס  להום ,ממיס כניי לסרנות כ"6 , גססי עליך 0150חומל
 כחס 61ן , ככרכיו עס5וך מן "ח 5יר6ס5ככס
 : כרסיס %תילוכותל , 1)יך6ס לתורס מפויס 5קכן וסם) ממחסומו,וסכ

  הליוח  יפר פר , nhr יספתי חיק  סיסרכנ"ננ
 וכקוס קלס , ווי5כ6 העיר סכתוממן

 סו6 , נכחרס דרכו סי 6חו 63יס טרניטו6סל
 6נ0יס , כסריס כמירח 3מ65כח עוסקסיס

 סייס כל  .3תפי4ן לצוק 610 כי 3וסרגיטו
 טחינת רכים , וכוונוס חריר מרמויןוטפמוחיו
 ידם  כלוס  סריס  5סוכוח יחר  olrnn~lחטט
 מ"פ )כק0 , (5וק"5 6רכנו"ר %6 ונלו ,  פינו%ס

 , עניט חוכן ממגו וילודם  סוס סריס 6מר)קל61
 סלים סגס , 3זס') למס ססיכ (טק"65דמו"ר
 , מפ6 וירקח נחכמס סמע5ס נרום טו66סר
 ,  שפו 6ח יכתיר כזרח לעת 6סי מלמין6יגכי
 נהב"ויסים

Sh 43% ,  ולרוס בוו  ליבב  טכליס 
 מ"מ 6י0 סו6 6סר כיות יוכ) ג סחר 3עד  גסלר5וג
 , 6רס 3ני צוחו יכירו )6 כ06ר פחס ,וחיק

 בכסו , 5ים עס )ו 6ין ודכר , מולגע ~זןוסי
 , פגיון נסתי טנידחו כי , מצורנ61וסר

 לסרס  תמס  פוייס , יח"ס ס' 6ת )עכור)ו וסגי
p,DD51מקור )כו  מט פהק ,  לס%: כחולה( 
 ולסגו , 5ר3יס כנסותו ולסרסם , פניניוללרון
 טכודס מ) הזיח סיקרס ססנולס 6תמנוט

 מטענויס מימיו עליו ק3) 5ח טלנגוח,ןל : לסריס תורסוליננור
 מדדן סורס )6 כמגס , לו ססיסכמוסים

 רכר כי מהזיק כל5 כירך סגס , לח)ננידיוסוס
 , סחורס דח יסוד מיי סו6 , כדוריכוסטור6ס

 סעומך דגר ,. ו('5 ממכחכיו כקמי כחכוכן
 מ35 )ח(ק )נ 5חח , האמיתי עולס 50כיומו

 , .סליו כספן סדת יסוד "סר  ויסרבלסרשור6ס
 סוצרס וררך , יטמון 6סר סמעסט  ל"מלסורית
 ננדריך  סיס 3סרפ וכן , על"5 כו' כס ילכו6סל
  כ)ימודיס  לססחלס )כ )טוס , ח5לנידיו5נל1)י
 : מט6 5עח גכולס לסיוח ,  ססור"סכירכי

rtlhhשעיעון 
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 אורנתיבת(112
 נוסח היך ,6סי ז ")והיייו מגיעיאהרים

 כס3)יג . יןס גחנ יסיס כי ,ומיוכס
 )ס' קדח ינניסס 31סקדיס 1ח)"ס. ענו) כ)ט)
 על )ו ס")1 . רככות  סול טויסס )קכ)נ,33'
 ))תוך . )תמס הורס הסיס סוס . 521ח1דכליו

 : סר3כוח)הורח
 . טפחיו כמחק פסס עכס יפק")אדמו"ר

 וכיחס סן . נחס גוו) לטנגנס6י;
 . כהסס 6103 ע5נויכס תתעו 6) .3דמיונכס

 )כס ידמק כ"סר סן . נכסיון )עמוד חיכנוכי
 כ) . )כ"ג ספרגס0 מס5טרכהק הכעסהגיג?
 יכיס ססכרמ "סר וי )rht 6 . התכנעט5ח:ס
 "ס נס ס! . ססור"ס עו5 ע)יכס )קכ)6ה:ס
 כ) )מלקוח . ומחוקגיס ם)תיס עו"ן חביו)"
 ע5מכס )סכגים מכס יכיר ל6 * ס:ור"סורכי
sts3oro (טקט ההכרח כי . ססור6ס ם SD 
 נוטרח כי גמ65 . טכ"פ יסיח זס וכקור .סב)

 כלסר רק . סרכגוח הורה לחס מיגוה)ימיד
 הור"ס )ררכ' ס)ימוך מגס . )6 "1)היך"ס מתוקן יסיס 6ס 3ין , כנ"ל כסורח יסיח(ס
 . הלעס סרכים "ת יכטיל ל" . מסכרה עליוי":ף כי . מ5ו6 )עת tcb )מען * )סוס )ס.יתהי:)
 כי . י"ס יף r~u3 מז") סימרו נוס 3:])1.היס
 זסח)נויך ספילס הנג'סיכיס

 )סור6ס כניט ס)"
 : מוס גרול לממס ו6.ן .ומורס

 6לס סכין סחורס נהדק כקים טנודחוןשושדא
 . טו3 3עסס וסן נזרע כסור סן .)),קוס

 כ) "ת לקיים נפולס וכ,רי(וח 3,הילוחס'ה
 oh סככות כפומית מרגל 0י0 . ר~(וו0דכוי

 וסיס16נוו וגו'. ד' חכי;יר6ח rb כו' ככסףהכקסגה
 הסלוכות כסי ע("ס 0' עגורח )סיוח סו6 הכ))כי

 סעסק* מדרכי דוגמ6וח כנוס נור6ס הנ).וסיסטסק'
 לווייכן מעריל נעיר טע)עגר6ף ס)מ "מדOtD י ית"ם ס' כעכווח ntrtrrl )זס'רוח 3הס)הכהניס
 כדיקח ט"ר גיסן י"ג סוס 51") הגיוןלמהגו

 : תמירוממן
 ידי נו ל65ת מ5ס כניח סי מ"עבזמירם

 נוס סיס . סר6סוגס כגיוסנונס
סג")

 הומר"
 6מר 6ים וכיס . שמתירס כדגר

 וים ויגס . מלוס 5בס טכסיס ננטט שיניוק51ר
 נתינס 6והס מגריס סיס סךי5ס 61"רמחס
 ספסמ וקוים גנזיו. בכית ככיתו ממזיקו וסיסקטכס.
 יוחסטחנו

 פרמי"
 . קמח צטט ועמס יד 0)

 וכמט . מלוס ירי סר6טוגס כ)י)ס כול65ח
 )פי רכס סו65ס גס עפעמיס * 3(0 סיסיניפוח
 כסימו כ"כ 6סר 6מר כמכסכ ורסיסי .טרכו
 ר4גכח ע"ר . ממקורמו vnh5 )מפיכסממון

 ג6 6כקט . סטסור ח") . מיס )מ5תסממורכ
 לי) על טנמר0 ממעט )עסות )ממקמכח"ר
 כעדרם 3כע65ס כ5ל יקמן Sh . כו' כעדיפסח
 כס 6ין 6קר יחרוג צמו 56)י וסו כי . זסט)
 כתכ קמרת מטכס 6מר 31ננכתכ . עכ")קימין
 ert ע5 גס cb5l~o על ימום 56 . סוסון3(ס
 ל6רכעס מננ'ע רננ5ס עמס מרה גרע ל6 .רו"כ

 : סטסור ענעמיניס

 כמו 8סוויס עונויס משכו "שמלת
 גדעס כ(סילוח סיס . כו'5ס"ר

 . סכרעח עס מעור3ח דעתו סי4 כי ו6ט .מ6ר
 סוכימ ש"6 . כטניס ננןכריס נ"כ מכר סיס3כץ
 6 6מל . סם דבור עניכי ע) ממקורביו)6מך
 קורס סו) 6)י )ומר חוכ) )6 )מ"ר ט)013")
 1"ס . הטניס דכריס ט) גס וכמדוכס .כו'

 כלי . כמןומס 6מר 3עגותנותו Y'p,5rכלמו"ל
 : מדור 3זס נוסר מסיסספק

 ממקורניו 6מר 6יס DD "למו"ר ססימכ2"14
 חלמיר 4 הוחקוח ונפנים דע)ננ6נמקי

 גלננס סדנוריס חס)וכוח 6ח סמע יר"ם6מד
 6ומו"ר OD סח)מיר וגר ס"6 . יחר כפפת)1
 בגססו סרחים . כטויס דכליס גדר מוךוחט)
 סרסרם מטפט ע) . 6ומו"ר 6ח )ם6ו5טוז
 )6 כסטחגוחו אדמו"ר . ס6יס rh bD וכר6סר
 מר סיס סליק זס )1 וסטיכ . שלח. ע3מקפיד
 שסו 6ח )ס"מ נדו) במ"מ וסיס . ?סודכפם

 עחס . וע35וכו ך6גתו ממכו ו)ססימ .סעגומס
 עמו )עכס ס6ס . רככו 6ת לסרטן 6וכ)3מס
 ספחש נמהק "ך 650 . ומוסר יר6ס3פניגי
 סיס כמס . 5ססוט כוס) ונניס . ההב)מעגיכי
 : ס' יראת ומאגי כפגם ר5לץ 6חלוק)

עיי

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



נתיבות
 מלכתי ייווני נט5 פ'6 כי , מנוו נעו"ךך

 6גכי העיר. "וצרי לסרס )סומעמו
 * כנס רכ כנמורך . מ"ר ע"י סיס מורקו6:ר

 )סוחח * ס"דס 6חר כעס מע"ס עמו רכרון)"
 6גי עומס סייחי לק . טניגיס 5ו )ספרעמו
 . 61ננריו יפויו מתק )מננוע כ6סיכסתתמיר
 6יזס )1 מסרחי . מטרס 6.;ס "ן )י סיס"ך

 snlh ס") . )רכר כמתימי . סחכל מעגינימיסור
 )ך OtOס6ס

~rtb 
 16 . )י סטפרח 3מס כונס

 . מטרהי לו נסגיר סמיכותי 6ך לנכי . וכחכוין3)6
 ו)" "וחיסססיק

 "יכך )י 6מר . סנ1וע 036
 6ככי 6לי כ"מ מס . עלמך 6ח )תרןגריך
 : כטויס רכריס "ודות טל 16חך ונסעיר רקרולס
 יסר"). מי16ח דת )יאת יכיס כלסיהנה

 וע5י5וחיו ירכיו ע5 חסיד1לסח3וגן
 י' סלך )6 סטערחעו )סי ע"ג .וחגועותיו
 : יר"ם 16 מהורס 3ט) כרטיון6מוה

 מימי מרכס ייבע עייןהמדוחשמשרכני
 31כח . סמומי חכננח ככת .עגורניו

 רמס 5ינררנס העלס 6פר סך . ומסרגלס)ימוך
 6מר ער . ומדוח.ו כוהותיו כ5 וחיקן .מאוך
 )סיוח ומכנוןוח טוווח טמרוה כ3 )סניוכ3ם

 : קיים כטכעלו
 b'o 6סי [ הכ13י 1ח"וח סממוווקרקרת

 . סמייס ככ עכ כמעט פרוצסכמקורס
 . ס6חרון ק5ט טד כנבעט כסס מו"ל)כיס
 ע"כ . ננימיו עליו קכ5 ל6 סרכנוח עו5כאסר
 החסור כ5 . ועוני ןוחק המת טמירסחנלנל

 סיסיס ממכו גסמע ל" מעולס . נניגניו ט5כו)"
 ע"ר רכר סוס . ןכריו נננר51ח מסיוגממט

 : הנטויימזכו
 החסרכם יועץ נעי כ3יי1 מסיובנהיות

ע"י 6טי וקמיי . סיעוליס מכנרתסס
~rft 

 וטטהיק העיר 6ח ע;כ . )יו'מ סילוע
 הקסי)ס ככפרי עזיו סמו קחווג6 )עיר 6ס615ת

 פרס וק3) . מעיר עכיגי מגסס )סיותסכוכרס
 טוחיו וכ6ננ5ע . זסגער

~rD 
 . השח ממסרס

rblתיחס . מהריס ננס) )יהכ1ח מוכרח סיה 
 מנרפי נניח"ס 6חד עיי חליו מוססעחפרגסהו
 כ) סדיק "וחי ס5טצר Or וכר ועל .מלמידיו

ך,יךע

 בו~ 3,דדאור
 פסיעת ~ptrn סו6 6טר מכו כי .ימיו

 מכסו )יסכות לח"מ ס6ין . ו136ח פיךסרננ3"ס
 טעעס פן . )גססו ומרל פמו כיוחר "ך .חורתו
 (b(D סיס וע"ז . כידו גז) 61,1 13טועין

 : חננילומ5טער
 סמו ממתי נדו) 6מר י3 )ניחו גקיסנ1'14

 16)י 6דמו"ר )ו 6מר . ס"כי05נעה
 כי )טכוס יוכ) . כנס רכר )לטוס כ3וךוירכס
 . מיופו 6ת )כבצל )1 60) סרכ . כסר מ"כלסו6

 )סיות יוכ) 56)י , )סוגו כימות )1 0סי3חומו"ר
 6כן . נידי מ) 610 כי . כסר 6ןט סמ6כ)כי
 : כסרמ"כ) סו" ככורו *עס:י מעמס כסיכוי קג,חי כ3ר"ככי
 פלמ"ח סיתת לטחי מיי ימי ינסר,בכל

 וסות . )ימס 63 סמ15מ5מחסכגסחו
 )6 וכמעט לתרי 6סר מכ) ממנוס ירע)6

 פחס כ"סל 1nl)pr וקעת . ננענע כקורחסחיט
 מעות מכוס 6יזס 3ע;כוכט נמ65 . יסחועליו
 נסכט סיס סו6 כי ויען . מעיסחס קמגס"סר
 6מח סרוטס 6ף מוס נגע 65 ע"כ . 6מריסמם5
 ורק . )11"מ גס מקמט מזס כתן )"וכן

 : )5דקס 16חספני
 . 6רס מסוס מחגס ק3) ל6 י15ק")4יךשנמך"ך

 ניסכות מוכרמ כסילו "מ"כנס
 סמ15נו5מת כבנסחו מ)3ד 0גס . "מריסננס)
 )6 . ככ") מח)נניןיו מיח'ס 6מד ע-י מניע6סר
 . מעסיס מכמס ידעתי hhh~ . ננתכס טוסקכ5
 ו)" מפויס כסך )0סכוחו ר5ו כמס756

 קכ)
 מסחו פגיו מחס כ6סר 6ח"כ וגס . "ומןפסוס
 סיס . ולקו) מכחו למחד ר5ס עו . יחיייוגס"ד
 5מ5ס סו6 16)ס . 3כ3יד 1)"תפרכס )חיותיכי)
Dth6ת )ק3ל סיכו)ת 3כ) ומ)13םיו 3מחייהו 
 , המיצועותרע

כלפר, : למסיס מ50 סרכס )יסנוח ס)"
 . קעגיבס3ערג מעיר 6מ1כיס 6:ס )י
 נסיות . מיע מימי תימרון כחורףכי
 נכיר )סס כקלס . ק"3 העיר ז15ק"5"דמיין
 וסמרריס o'bt'o מן . 6סכגז "ין מקלס"הר
 . בניחו 6דננו'ו כנוך 6ח ופקר . ס')ד3י
 3קס ממייהו וסור ננעו:1 ע) ס"3יגןככיסי
 6כס 6% ו6רנוו"י . :סרוס כמיס לוחו5סס:וח

א -)1""יי.י  
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 אורנתיבות 141
 סתפל) ט6סר . 8ופן פסוס ק3) ול6סננופ
 "רנוו'ל כי סחכוגן טמררס 33יח "ח'כסגריר
 נו6ח 3קס . מקור גוכן ינן כטליתמחטטף
 . )נו ע) )וכל 6דכנו'ו ס) ונ~קורכיומכיליו
 )קנות סר51ס קטגס נוחגט נוידו יקכ) )כע"פכי

 . והנווכחר הטוב כון מדם מלוס 0) טליתעתרו
 כיס הו" . סרכריס )י סיער "בי סב")הליס
גכגס

"51'1 
 סלך וסוף . "דנוו"ר כליה תמיל

 "רמו'ר טס ולטכס לכלכל . nhro מלוסכס)יהיה
 הו" כי . לכו ע) )רכר והלוס . ככסט)

 גס
 )ו המר סדכריס ננ)רו5ק . ג"ס טליתמ5וס
 הענין 06 . ימן כט)יח סוגך "נכי גס .ה"יס
 טליח )ר":וגס קוכס סייחי . ריוח ",,ס )ידיס'
 "גס ה' "0 * כקורח )1 הסיב 6וש'ר .ג6ס
 סוף . ג6ס טויח קונס סייחי ג"כ ריומ orth)ידי

 : 103"6 ק3ל )מדכר
 )"מריס ותזכו . "יססיט קיי )6 סייחוגם

 . מ"ז דף כגיטין ררם כעו3ד6 .מילס
 . דמוריק6 קכ6 טכק כם5יס כח כי . טסט6מלו
 ומכס . ע"ס מילס )להרים ופזבו 5כפסיסקרי
hsp6כגיטין וכמכו"ר . מועט דכר הו6 דמוריק 
 . ננועטח ההכס הי6 דמוריק6 קכ6 כי .( "כ)רף

 קכ6 6ף )סגיו סגיח )6 %וק') 6דמו'ר16)0
 )יסגוח ר5ס )6 כי . ספר סוס )6 "ף .דננוריק6
 מנהמם וטיס . מפריס )קנוח 6מריסגום)

 . משנוס ממגו גט"י 1)6 . ס"31יסבססריס
 : וחפי)יו נוטן ימן טליחכ"6

 סטטחווח למוח הניע כמעט סט13יבמרת
 . סגככוח חוכת נט) המסידטזנל

 "נגר וסוך . נעיגיו סוס והנגוח סטכם)הנוח
 דרך לו ים זו 3מדס כי * ט5מו על 6מרסעס

 מטעיו גסס סככת דרכי )ציות .סי)יסופית
 . סיכ1)מ 3כל סככול גנן פורח סיס ו3כ'ז .נמ"ס
 )6 . סחו"ריס ספרות "סי סר"טוניסכמגיס
 מסחיר וסיס . כטייס נה6ריס עכח3 הסיג"ס רומ לננרוח )1 סיס . יירכס גיס גפרןהץט
 .16חס

 ג"ש "מוכ לק , 3סס )הריע ל5ם ו)"
 : rut )ככס )" מוס . ונרוכס הננוס ctthtno הזיןנסרן

 036 6ימו"י 6סי * ישי שיי 6יסבבוא
 ט) ט3יט 65 . מסככו ככיח5כקרטו

 מהחי)ס יק53 בקורח כי . 3עוגס הנהוגנימוס
 )חעון )סור מיד עלמו r~tr 6ך . סתוסכפגי

 "יזס 3גל) וכן . הרידוי לכוד )1 )מלקס"1רח
 : 6ים כ) )3יח )סור מזגגו ינקר 5" . לו סגדרםטכין

 otprJ3 6יייו"י כסייח רעעי טייחי14נכי
 olh ג"כ 5טס ונקרס . זמן מקך6חך

 נזדכר 6)י1 כריך סיט "רננו"ר . לקמו גכבךנדול

~r'h
 6יזט לכיחו וסלך . סריס לנחפני ענין
 פכי קכ) 5" 6סך ננלכר סג") כנדו) ,סטלניס
 5טוכ וז6 מרת כסג )" עור ., )ר"סוכס6ומו"ר
 * סקסילט גככדי 6יזס . כנועוכו "דמו'ר 6חלבקר

 מסכו כי . הגס הרכל 3נ)) מ"זד )ס0מרס
 קליו סס)ך מס גס . הככור )פחיהותז"ח

 עם דכליס )קם "מד גכ3ל ן לר"סוגס"רמו"ר
 56יו מסלך מס נס . or ולגו ט)"דננו'ר
 . סטנניס "יזט "ליו כלך מרוט גס ומס .)ר"סוגס
 כב' רוח וט5 יה סרוח נימור סמי6וננו"ר ד3י זס 6הר . רוחו לכקר סב ל" 6קרסמרי
 ו"ננר . מקור מקור שפט) 437 ומדי .ס6דס
 וט נוס )הגין מלנומי כחמס 6יכו 6ופן כטוס)י
 יטש ו"ס . פגיס )קכ) )ר6סוגס ילך מי .ענין
 סנעריס כלחוק סו6 כעיני . )" "1 16הי)נקר
 וכס . תכין 63ייס 6)יו ,יריך "כי כקטרוביחור
 . ועלוס רכ וכסחסע)וח . נמכנה כרכרהרמית
 : סנלו)ט טחפע)והו 5מר6ס גסחוננמחי 6כרעד

 מיחס גן כגדולתו מכס העטם12כמרת
 והודעותיו ודבריו דרכיו וכ)טכוהכוחו,

 סגחכ ע) )טע)וח ה'6 . )דק וענות ס'בילקת
 מן ע3וומ 3כחיגח . ,"גוס כחרט יחוויר1)6

 31דרסוחיו . )מטופס D'h קומטיו סיס 65 .יח'ס
 היס זס כטמר , חלמיריו )פגי כימוד דרס6טר
 5עולר )ספיר 3סהפע)וח כ6ננ5ע )סניךדרכו

 ע) עיניו יסרו נגיס פלני ס"ס .מלנכוח
 : סרוסימ35ו

 כטס ס5טיין )6 . 5מלכוסיו י"י15גיוח1בכם
 . 3נ3וסיטס  סמ5ויליס סמע)ס "גם',כמגכג

 וכקמך יסר"5 כיח הנוון ככ)  לתום  סורך סיסכי
 וע"כ . רו"ח עין SD'1 -ניסוך 65 )נוטן .סברס

כטיובו
- - - -
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נתיבות
 . "ותו מכירין סבין כמקוס 16 ניוןנסיוהו
 סו"וכבסר

 סיס 65 . סו6 מי כחווע ל6 3פ5מו
 . סמע5ס מבכסי 6ים סו6 כי כ5ל עליוניכר
 ל6 "סר 6ה (ולח . 6דס כגי כו כרגיטווג"
 6סר . ספסור פגיו 6ור 6ח )ססהיל 'כן)סיס

 : חיים מלך סני עור פכיו סויירו וירידתומגמהו
 פני נסס עלמו 6ח מננס סיס זקיוחועיזלו

 )עני מס )סוט SD מ)'5הו וסיס . (קן*
 6יס )י מיסר . סעי)ס ממנ~וד1ח )3קם?(

 סמס נחלוחו כי . קטגיגסכערג נועירחמוגיס
 ורסיס . מחוחו עליו וחקפס . הבחרון חליו6ח

 תכנרימיקירי
-O)ftOOO 

 . 35קרו תמיר כ16
 עומד . טמס סוכל 6סר גמדל גיסהנ~גנו
 נועלו . oprn3 v~bn ודופק נדו) לטיחמירס
 לסעעידו . סיס כנחרר טעות סננורס כהסיריחד

 סם "סר "ת טפט אוק') 6דמו"ר . 6מרומקוס
 מס למס 6מר טויסס סחרעס . ימדמח)חמיס
 6סר 3כך גוס . מקס (קן עני 6יס .הנקנו
 עוד קמלו ס"ס . כענגיו מעות מורסנוסק

 : וקם לתכן סמון פגי 6ח)ר5ף

 .גס ש נרנוו:קבהיי"
 5טולס ה"ר ל"6 דף כנכח חזי) ס"מרוווכנוו

יס"
rn~h כפמ6י קפק יס8 1"ל . גס)) ענוותן 

 ר' ד"מר . מ' דף 3סוטס לכולל וכן .ע"ס
 התיג" סוס כגריסחכמו

 כיון . 6נה ענוחג8
 "יסו חמר עכו. דמן 36" לר' ליסומ(ינח
 . קפיר 651 טעננ6 חך במוריס ו6ננר . טטמ8חד

 מיסודי כי מער סרי . 6ג6 טטחנ6 )"1"מיג"
 : כ)) )אוקסיד ס)6 סו8 סטטוסדרכי
 נו" ע "הל גח'וע'כ

 . ט,יח:ימו
 . מדותיו ע5 ומעטירוסקפוכוח

~SDD) 
 5ספלי6

 (D'hic מטפיס מכננס יועגו ג6סר .מקד
 סגסנהו ודרכי . 13 מסבירו בגריס OD )ותקרס
 ch . כקים דיגו סיס כ.וחר ועוד .עננהס
 6ו . רעס 6ייס לו סגמ) . ככדו חט66חר
 . מקוס למוס חוכנ"י נוהי) סיס , 6וחוליער
 "תו 51גמ1) טיפס oi'h )1 לעסות יוכללצלי

 חנ*י
 6ומל וסע , רעס המת טונס 6, )סקס .מסו
 . למדוחיו סדיק סל סחויס ט, מ"טססו6
 ס' 6מ,יי ישר דף s"r~i ODID3 שמרווכמו

 6מר )סלך 6)6 . גו' תסמל וכי ח)כ1סלקיכם
 נחרוק כלסר ומכס * ע"ס סק3שס ט))?דוחיו
 ע3ילס עוצר כסרוס מגס . ירשם מדוחיולדרכי
oa1)3 ,ל51" כי מייס לו ומספיח עמוייטיב סק3שס ית'ם. ס' ר15ן פממרס סלנע 

 סםפעחו
 ס6דס ~'ך וכן . 6מח רנע 6פי)1 להמק"ס6"6

 . )1 ומיגר במקמטו נוי )כנן (1 כמוס)כחגוג
 יומדר )תעמס (ן כמדס סתנסג (15ק"5ו"דמו"ר

 : דרכו יפריס'

 %בנס~ן"יע,שה מג ען"
-מלשכו

 סיג"
 61סר . לו טמט6 למי וקסיו6 וקירס

 : טורמיו כינר ש 3חמ3ו)ס סקחמס כעלמוסו8
 ע4ו )1 6ין מקמות ככמס bnth כס"סהנה

hihפן כריס ננשם כ% . הרעומות 

 4שם 6ין . (ס 6ח or ומטעו ס"וננרן 5חממוכר
 עשמ 3דפ עס וכן . תרעומות 656, (ס טל(ס

 )ס(כיר זריך מס חמוס ו)כ16רס , . ע"ם ג"כוגוף
 4 8ין מ רק )ומר סו') . חרעולנות ננעכיןכ%
 יסיס 3וך6י חרעומוח כי . ממון סכיעחסליו

 : מעלמו15
 זו::ך:ת :ג ב: ::ך ::יאולם
 "4% , ל"יס "יס ימט" 06 , )הכילו מוסטנין
 18חו לרקוח 5רן , 3י3ריס 6ל6 סקגיטול6

 סל6 וכף , סיו  דף ימי כגמ'  וכוו3ו6ר ,תפייסו
 ע14 לו )סיח רסקי דין עפ"י סגספייפו

 יס6 )6 פייסו מכירו oh רק , וקפיר6חרעומוח
 6ים ימטר 06 וכן , ,מלנוחו) b(u'סרוח)
 כי 6ף , גרמ8 עש וכמינון כדלריסלמגירו
 הכיעס ע)יו )1 סין מטול ר41 כמקיןגרנו"
 , חרעומוח SD'1 )ו לפיוח רססי מ"ת ,ממון
 וקפירר  הרעומות מגירו SD (d~h איריס"1)0
  כנוו Dff)D1 מסור. נוול עין 610 מכסעל

 ננספעי טפ"י ob דין סו6  ממיןלהליכת
  תרעונעת הכיעס  לן ללז .  לכר הייכסהורס

.. . . 
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 אוונתיבות 611
 חרעומוח עליו 5ו 5היוח רם6י 06 רן סו"ג"כ
 h)h עליו 15 "'ן מ("5 ס"?נרו מס (סו . ןיןעפ"י

 ממון תכיעח עליו 5ו "ין כי סייגו .חלעומוה
 bG((~l ונס , הרעונווח עליו 5ו )ריוח רס"י"כ5
 כו' 3"ר3עס כעיו"כ ד"מר "י מסככ"מ

 וככסשנ וסייגו . ע"ס עכיןהיס מ"יחרעימוח
 להיות ~o'hC "יגס . כהרכטס כעס"כם"ננר

 : חרעזמוח5סס
 15 יניס 6ס מכחן. 3ח3יעת כמוךהנה

 וימחול . מכירו "55 מנוון מי653ןס
 יתחרט י"ס . קנין ""5 מחוס מגס . סמוםלו

 ב(5 בו" הרי . מתו "ת נמנו ויחכע6ח"כ
 כן ככוו . סהוכ "ח 15 ממ5 כ:3ר מיחונמור
 מט" ננ"י;ס תניעס מכירו טל 5ו יטיס06
ממט"

 5ס'וח רס"' יין עפ"י 6פר . כגנדו מתרו
 חרטומות עליו15

 וקפיך"
 מכירו oh "כן .

 חכינו ע5 15 יהיס 3כ"; 06 סגה . לו וממלפייסו

קפיר"
 חוכט ססו6 . פללי עזן סו" . כ5כ וניגף

 "0 . סקסרנות למדח היעורס סע5ס גיח,'ג2 : לו ננמ5 מככר מסננחכירו
 יממ51 . כמעמס הו ידכו? ניס 6'סירט"

 מ5" כפס תשף5ו
. chl 53כו 5ו יהיס "ח"כ 

 נפיו עם יחסוכ .טליו
 וכננו . נרול הון סכו"

 מוכן "סך לו ל)מ) סככי ננס ננעוה הוםסיחכע
 סו" כי5כל

 ע5 יקפיר "ס כן כלו . גמור נו)
 : 5ו מח, ממכך r]en ".(: ע5מכיה
 מדם . ננהו כסוי עוק")זוד~כמו"ר

 . הקכ"ס 50 נאדותיו נ)טמוג'סנמי 1:)5"
 . "חויהם לסדך 3סגסודבק

 ונוונ?נ"
 5ספך מגגי

 "מך גדול רכ לכיחו כקלס "הד פעם גפ5"רכר
 . כוס irr ימד סחיועעו 1"מךי . ומירעיוממכיריו
 "רכ)ו"ר נס . 1)י)ך )סטור רכות גט5 סגלוהרב
 ס:"5 סר3 . מניתו 5י5ך עלמו 6ת סכי;;נקע
 גוס" "ומו"ל כי וסהכיגןרקס

 . כסף סרוס נידו
 . "דמו'ר טכסו . סלכ 5ו סקל כירכם (סנגס

 לננסור סלך לגי . "חד למכס סייכיססמעוק
 5ננר 15 מס כננהנניס 15 ס"5 סר3 . לידוסנועוח
 . ס5ימ ע"י לטרוח הוכלו ס5" . כעיננולכסרימ
 ("ת 5טטוק ממניד סנני 5ועהי טגסו"ומו'ו
 3יס ניס סיס "סר סרג . הס"ס )ודיןכע5))י
 or'h ע", סיס  "ס  שלהיה  לו "ן)ר .3"דמו"ר

 ססי3 6רמי"ל . יורע סייחי "גטי נס 3ק"סדין
 or 6ין ס5כס כס"ס ל51י . ככדיחותח4

 3גנו5"
4 

536D'a3 כו ספ5יר ס?5 ה?כ . כן גחוכ ב5י 
 ניכמוח S~rn סגת עגמו. י5וק"5זלרבמךיי : סן"ח סחרס "ת5כ"ק

ן"
 ויסי . סכתוSD 3 ירטו ע"ח

 6ח דור ויכקס : כו' כגיס ט5ק דוך ביננירעכ
 סרנניס 3יי( ו"5 סיע "5 ס' ויקרור 1 ס'פני
 ניח 1"5 . כס5כס נספד hSn ס"51 "ל .כו'

 ופריך  סגכעוגיס, %ס  יורוז "סר ע5סדמיס
 . כס5כס גססר ס5" סקול 56 חכע ק"3נננ'
 6מר . כו' ס' "ת כקמו דכחיכ מ"י ר'5ויכיר 6ין וממגי . סגכעוניס סמיח "מר ע5 הכעוק"

 וסרם" . פעלו טס פוטפטו כי"ר מעלומנפטו
 מ;כירין טס סירס ממגיס כנילוס נשפטוכקטר

 : ע"ס לרקותיוסועף
 . גס65 יכר סק3"ס ק5 המנוחיו ללויסלהניקנו

 צוק"כי
 עניו "רם תון מסוקר 3עח

rbט"51 ענניהם וסגה . לדקותיו פועל גס כמכיר 
 מס . נרמר56 סקכ"ס הכע 5" רוך ינניסוף עי * O~D סנפך רוך כל מללוחו חמילתטפו"

 רסון עלס כ6סר רק . "ס5כס ס"ו5 כססךס5"
 וח3ע . לדקותיו פועל נס ק(כיר * הנכעוגיס"ת סנרה "סר ט5 ס"ו5 עון לסקור . ית"םלכופניו

 : כהלכס כספד מן"ריס
 6מד דני . סנט נוסהכס חונצ "גפי . כדגרךזךן

 וכקמר . כקורס עומס "'גו כלרעתיכוס
 6גכי כ"סר (nhr . ית"ס כמלותיו 5סןבקנוטס
 ע5י . עוגו "ח מנעוחו3ע

~tiros 
 . חוסהו "ת גס

 "מר כעת כי "ף . ה(ס מלכוד יחרת 5ווגהת
 5חוכס 5י h~tb עחס "ך . כ, עומס סייתי5"

 עמרן וננס . דרכיו כנסו מס נחנונןדןן : פעלו מס נ)טפטו כונסך כי . ;"ח5עטוח
 * ס' hh-.r~מחימומיו

 5מ5ו"
 ככנךס

 למסוג ;ס וקמר . יה"ם כמרותיו ס;"ססמ?וודס
 . למעמס כן ו5סחנסנ . (ו כמרס 5סרכקתרוחו
 5ו טיס נזי כי . יו"יס "נחגו לטווסוכ?ננסג
 כ5 . לסחיט סגונע "ף "ו הזיו ככונע3ו3ר סו" "ס . עון "'(ס 3עד חכירו ע5חלעוכמח

 : עוד ת;:ןגס 5" ו!דקוהיוהוכהו
וכדרך
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נתינים
 מעגו 3"קר סייגו . nbio ממרס 6חי מססכין יט כי . 16מו טגני מ5'5סובררך

 ט5 מרעתנוה לו יק 6מד כןו:וס . מטפסוטס
 כדרק יטיס וכלמר . ועון חט6 "יזס 3עךתכירו
 עגיו יפקוד rh . טכמו ו5ס(כיר טוכס )ו)עק1ח
 )קמן "ו וכג מכ) טטוכ "ח מנבגו לניגוע .עוגו
 דרכי : כמסטו מס פעלו ג6סל כי .כסכמו
 6רס טפין טחורט 3ה)ק . וסגסגחוחס15כחו
 למעלס וס(רי(וח ס(סירוח כהכ5יח סיס .)מרירו
 . כנססט ומטני יפלס סוקל סיס דרכיו כ5 .טו3 כעסי ומן מרע כסור מן . מקוד )כפליקלסקכי5
 : ויועד "ודח מהלק ככנו . ננססט מוטןכמלק
 פסיי . דונמ"וח כננס נסלקות הרמסוהוך
 נזל כטון גק5 ככם5 ט6וס "יך . סחורםנופסט

 : טהיקין וסדכריס דנ(יקיןויוי5י
 גחם 5פעמיס כהן יתק") "ישדר כקטיהנה

 "נטיס rnh1 1"3 . עגי )חי;סמכעס
 לו 5חח סוס 6יגו סוס ס"ים כי . ע)יווסכקיכו
 . מתוקגין דרכיו וקין כסורח נוסג היגו כי .כת3
 יהססו חומ"י . כנס כמקרס ט3עולס ככוהנ"סר

 65 ו6רמו"ר . למורס הכחכ 6ת 5סם'נחחנו)וח
 15 כחחי טכחכ סל6 "ונזי וסיס . זע 1)6חח

 סכחכ ממגו 5טל51 עכס . סלו וטוךגננהגס
 כמגלגל . חלינייי1 עם 3מ301 3הי1ה1כניתק : נמור מ5סו6

 י3ריסס 6טר . 5ריקיס לגסים ע"דכדכליס
 כומר והגזול כסס ונהקייס . 3מנניסגסנועיס
 מקים יודע סו6 כי )פגיו סיפר 61חד . 5ךויקם
 וסוירו 6נסיס 3ו מנעו 5פעמיס כקטר .5דיק
 וכל . קטמו כסס ופגע . )מונו כסוט מכס .15

 o~rh 2 קרור כפ5 )6 כהקייסדבריו
 : )טוכ1 שטת ים SD "מי י5ק"3ארמוייר

 רמס כמרלגס hlo 6מר סמיםכי
 ננ6וך ס65 : רוסס )עסות יוכנו דבריו 6טרכזו
 5סו5י6 ומפתיו )סוכו 5כ15ר : מסל )חיותכריך
 6רס לטיוח יוכל נק) כי . רע וכר טוסמפיו
 שיק 6ו 3ידיס מזיק 06 ס3ד5 נוס כי .סמ"ק
 : עליון גזירת 3כמ כסחר רססו )סכות )סוכו.3סופ
 1לסחכוגן )ענ!וד נוכל . הקלס מהיכייסךהנה

 רעהו . חרנ!ו"ר סל רומו הכוגחעל

גש,אור
 6רס 3ין טכונע 3מט סכטנט 3דלכיוססקפהו
 מנדודי גס )פענניס כי . שכסיון בולע סן .להכירו
 לכסנם ע5 6פס כחיות גי . ונלכדו כוקקוסיר6יס
 )טוגס סוע 3כס ים5מו . )טס ן וסרטס"ירו
 : מיומים נשסי נכח קמס "וחס 5סעכיםוימעלו
5"1b5D' 3טכע טו6 כן כי . נעיכינו מלגר 
 3טכע 6סר . ס' יר6 ים "כרכס וכננו .3כ"6

ו~וז,,1"ני
rt~P' :גז,מ:נו ו 

 טניס 6ף 3ק)5ס 610 וכן . לי 43 על:נוכס
 טסקגיעו גני ע) 6פ1 כמרות גס 6סו . ט'יל6
 : קסכס נ56כע 6ף )רטט 3ו ןנע )6 . )1וסדיר
 . ונפריה פחיס עליו ימטיר סנניס מס)לולס
 טגוש כי . ס' נחר סדרך (ס 5" 63מח"ולט
 ד'ס ל דף כרכוה 3חוס' ועי' : סוכ )6)סדיק

 מדותיו חכוכת סו6 כסור ימס כפלך ננס,"וש : ט"מ לדוקילסוך
 y'1~lb ם5אא

' 

 כחור 3עיכיו כח"כ סיס . ננרומיס נכסי ככח"ף 63וס 5פגוע 6קר (5וק"5
olb(15ק51 מ"דננו"ר רגזינו )6 וע"כ . סמ(יק 

 . מזוקק כ(סכ סיס לסוגו כי נ כ")סמופתים
 כקו מעיו )סו5י6 ס)6 מטר מעך כ(סרוסיס
 . 15 וסדיר כו ססגט נני ע5 6ף רע ד3רטוס
 15 ססרע מי כי . כנתכו ררינו סוס ממופחהך

 לם5ס להפך  היכף לססהרל  .רשו סיס .וסקכיטו
 : כגס ית"ס נמווחיו )סרנק 'רעס תמת טורס15
  סטנס נררכי 5מנירו D~h צנין סנ31ענן

 : וסמרע1ת ס(ריזוח כחכנימ סיס .וגמ'ח
  דרכי בסביל  מסירות  מרה )פעמים סטכילסו6
 .  כפלחו 3ס"ול יום קטס 6ים )סגיו 3כו6 .ננויח
 לבתו יתסס

 )ספניי
  360 יטר פרבר הב  בעיון

 לעס כי כעיני ~th(r' "נכי . טוכס כעבט)הקנסו
 . פרכסס ננמוסר יוס קוס 6חך עני 56יו כ66מך
 6ין כי וסגין . 35נו ותוגת טיחו נורו )פניווטפך
 )לרום בעיירות 5ס3כ 06 כי : קמוח ע5ס5ו

 6יגכו כי . ננכנגו יכלר (ס גס 36) .כלנקטלות
 6ח 5ססניע יוכל ו65 . סררוס 3ננ)6כחקמן

 מ6ח ומסו טוכס בסס פ"כ ן  רנוןססולועים
 קוהו 5)נ!ור (זוקק6ימו"ר

~r'b 
 וירבמ"ר .  דרכס

S"p,5r6ת לו וכחן . מפי "ח מנקו מגע ל" 
טקסקו
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נתינות118
 "ף דרות 6י(ס )ו וסננן . ט"ג 6סונקסהו

 . נומכיריו "מך )כיח כעגננו 5י)ך סחע5) )6קן : וכגט פעמ'ס עמומוך
 מנמס וקף . 1nStri וחסו טויס 6קס ננט1
 "ותו מגע 5"וסטלנ

 ו(סו ירכו'. על לסטן לו עונד ו)"
 כמס כי . הפונס כם' ז15ק") 6דמו"רכעס":
 שדורס סמוכ . מכירו וס:6ח )חוע)חסניגע

 וכרחונוח כטוקיס 655ח ספריסוח סיפך)ספחמם
 ומכם"כ . מכיסו סוכת למלקות כמסםקריס

 : ע"כ כו' טיססוכת
 . וכנרוק כני "ים כנפן. כורוד וגפמר נרעדןןיןן

 . ססתחיס פל  סיוהויר עגי מפגיוכן
 : 1.כ" "ח וע' רום נכס btoכלר

 ל"סיח 3ס' טמכז"ר וכמו . כנמה דרורויו)סיוה יום קלס ל"י נם ומס olb Sffco3 ל יעי
 . s~rl רן"5 נודכרי י"כ ס' סיריוס כעלחגננס
 סעו)ס מן נפטו ט"יס כסעס כו' יוס. ר'6מר
 סו") ")" גו'' ס:1' משנ"ך נכס) טסות די)6
 )קונך וס?ו5כח וכנכנ"מ כהורס עסקת חוס15

 רוה כגמה הכרך "ח וסננלכה . ועדכיחממריה
 "ת )?נחיך nhro סעכזדס ומגס . ע'םגו'

 ,  לו"ייוה פנים 5ו 1)סר"וח . רוה 3:הההכירו

   כד"נס ת"י  כויי ?ית  סברס ob  כיוסךהכבר
 "רמו"ר וקרנך . עזנו 53 ולכו (ועסות ופרוופחד

 מיורות כריכי  מעוקל מבפט ח5" .סךומ:. ופחד ד"גוה ידי ט5 גס )פע?ניס כי51וק"ל.
 טוום בו" "כר ס6יס סגוך"'ס כינויםשנו

 מ(ס יסוככ סדין r:1rnl פמר ומ)" . ס'כיר"ם
 כריך חסו . חצירו עט כסכסנס כדלכינירפון
 "( סגת ו5סע?ויס . רוח כגחת "וחולסמליך
 3"מח כי 6ף . וכדומס לכעוס 5סככ5 כק5יזהר
 ביותר דרכיו  )סייטיר  קריך סל"  סז"ת כעתסיס

 ססיכס . ר15ן לחכייו  לססביפ .  סבוריםכררכי

 כעמניס לב )הת נוורנ) מיגו ס6דס יעמרסו"
 סרנילו כמסלך י5ך כ"6 . ונווסר לירקהסגונ2'ס

 :  טכסי  במייןכפי
  בטל עזך כי . י15קע "ימו"ך 5ג1רכ(יכשר

 5קמ  שתימר  לישיר :בכךילריתי.
 ירקח כדרכי 5סהכוגן רמס עזיו ועכס .זככו

 כסיוחו . יוסכ"פ כערכ 6קח סעס סגס .ס'
 וסלת * מעריב  מפילת  לייפלל 35סמ"ךסוגך

 ומרדת  פהר .  סייייס  לובריל' יהר ביטליריסי
 ע) ודנועהו . סניו 50 ונייר כרקס סיססדין
 דכר or'h 15 לסביי  לוחו  ט"מ 6ד?וו"ר .לחיו
  סקר" ויקיט .  לוסכה71

 ומררתו פסלונו  מגורל

 עתר ז5וקאל %ררי"ר *  s-hthn "ותו מכסל"
 ממכתי ס6יט סני גועל פכיתי  כייר .כווקל
 . 'ר"6 סגך 6חס כי וימס מי,כ סנני ננס .כלכסי
 .  "לי  ביבפ  וס נוס . סדין מיוס, והרעדוהפמך
 כנמת tn~hc  סל עותי ליסיב  תחויב enhסל%

 : וגמ"ח  ספכס ,ררלי זמו כי .רוה

 . מקור  גסל6  סיס ייו"מ  יליי פ4  ססלייהיררכני
  "סר . 5יו"מ 6כוח 6סכח DIDסגס

 תעור סטת ס"סכס כי ספילס,. מסיסכביס
 ס"סכס כי . דרכם "ח זתם)ף פקהיסע'גי

טמדחס
 5סו5י"

 "דמו"ר פנס . ננעוק5 ננטסט
 )ו סיס סל, פר  סמבפ ים  לסגיו כבסז5וק")
DIG(סן 3נסמיוה מן . ,)כמריס יו'ח כון מכד 

 .  דין 0פ'י  טממויכ ,מס מלגלכרומ:יוח.
 : טחיקיןוסר3רוס

 ע"ס 1ה%::ש;:ע :ננאחר
 . סלומו rh 5סקוד 51וק"5 6דמו"ר "כיו"5) לכקריס כ" סיס כ"סר "ך : מלכו מרל סו"ונוס
 2 )חומס O'nD קוטע סו" bh רק )ו קו")סיס

 "מ רקס )6 פעס "סר . מכויו 6מן מכסגם
  נקט) פ "4ו 63 וכקר . כמט כמס סמו-'-
 רוסס סיס כקמך כהכתס  ס4ס 4 וגחן .מיוחס

 י  'זע5ייס1  יז ייהו  סיס  ייי"ה %"ייב4לויור* : וב ק ?חמן (ה"שו
  ל% ג"טר . כטוו מכחו טחק65
 מכ) לנוסק) סיס יט5מו כי hic) 06להיררנוש : פזמי כסר תגחוסתר

 ומהמוס מסה"וס . טתכ3מעודות
 סיס .  לוולסו סרובך  חס ככ"ז . טו' ועזךוקככוד
 וכעניני ונעוויו חפנו ס"דס חטו"ח ככ5 וכורניםיודע
 כם'  51יס"ל הרמו'ר  ט:הכ לס גי . וכנלו"ססתכ5
 610 . סהיקון בבתי'  כבר  ובעתר בוס"ל.סברס
 סרוב . כנדוח גדו5  כלל  וי כי סמ'דוהמדכך

אני

מיום
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נתיתם
 לסקנס טגונע כמס רק המס . ססו3ותמוות
 )סםחמם סמוכ . למכירו סגוגע כמס 6נל .3פ5מו
 . 3ספוכ: סו(ככ5

 כמו.
 סי6 סככוד מן לכלומ

 קמלו . למכירו טכוגע לננס 6כן . כו' יקרסמרס
 ספריסוח . סכריות 6ח סננכ3ר מכוכל 6יזסור("5
 רק סי6 . עליס לעני גסנכס מעלס סי6"סר

 )תועלת סטנע כמס 6כל . 1tiDS ס6דסהממעת
 סיפך לססתמס סריסס סחור . תכירווסכלת
 5מעס . קרים וכימוכית 3סוקיס nb5S .ססריסוח
 . כו' לכיס טוכח ומכם'כ . מלילו טופחלמגרות
 כגפיו קגיס )עסות )עכנול סירס קריךלזקת

 : ע"ס כו' וספוכו ד3ר3כל
 נ6ס סו6 וכנוס . סקי יעניו יעיתיסננמה

 וע"כ . מקייס ג6ס סיס וכן *לורם
 מס כין . חותם כמומי החצפך . כאזרוחכמלכי
 . )תכירו הנוגע מס לכין . לעגננו טגעטסים
 ק5ס עד סככור ממדח מוס5ל סיס 3ע5ננוסו6

 6ת לככר מקור כזסר סיס ו3כ"( . ככ"לבקמרון
 ירך כעכרו . סגהיג סככוד 3גיננוסיסכריות
 כי למעלס קמור וכ3.* . ככור לו 5מ5קומעובו סעיי ר3 6ח )3קר סמך סיס . עזי6יזס
 3נ5) 1 ממכיריו "חד לכיח לילך מהע55 סיס)6

 : ככף 5זולחו ומסד מוכס6י(ס
 וחסונם יקרס מיס סי6 ס3"מו;הנה

~lh)b 
. 

 וסמר . חסלו פת לו טים מי כל קומרמגדול ר"" . מ"מ יף 3סועס מזע 6ננרווכנר
 . טיס 6ננכס ננקטכי 6ל6 "יכו לגומר 6וכ5מס
 . 3ע5מו )ס6רס מכובע ננס רק כוך6י (סו6ינגס
 כניו לסמחמם מלילס . למניבו טגוגע 3מס"כן
 לר6וג עליו סמו3ס מכירו ט5 כי . (1כמדס
 . רכים לינניס וגס . לנוחר סי6כ) ננס .פבורו
 קריך . 5יר6ס 16 לחורה ס' לדור 3סנוגעוכן

 5ססחכום ולין 4 ססטחרלות כ5)עקות
 : סכטחוןינודח

 כפץ יבר :ייע~"נג2י
 6סר 6מד כעגי; -

 לקמר כי . ויוכמ ר6ס (15ק")"וכיו"ר
 . מעוק) נוספט )65ח תוכל . מלוך רכיסמגיס
 לדחונ תיכף וסחן . ס' דכר כ6י(ס רפיוןלססנ
 מסך כ5 . סעכין כנס ויגע טמ5 וכסעט(.
 3ססהר וסכל . סמלו )כ) קן וקין . סרכוחהם:יס

ם,אור
 כ5 סעיע וסטפן ימ"ש. ג"6 )נ(ס יגעומ

 )פנץ . ליר1.6 עיכ סכר וסמםלס .חט)ומס
 : ויניעו ממץ 'כ5נגלו
 ועקפמיו . וניס במיס ,פלד ",נן23לו

 טמון מ51גע למון סיס כי . נודטול6
 נדווח 6ח סיכולם נכ) תסקיר 610 .מטיטס
 סט15 רומנ כי נטכס Oh1 , . ו5רקיהיותודחו
 3סח לססחיר. יכול סש ,ל6 . מרעצתוועומק
 ומטל . סרכיס )חותלת )1 נרקם סיס6טך
 . סשורס וסמר לערריס קורס סרכין 6טרכעה
 . תורס ניו)י עס ימד כחרועע כלקר16)ס
 מכסחו 6ת וססחיל * הכליס 56 כח63כיס
 65 כקילוחו מסות נט וע"כ . סהססריות3כ5
 )פעמיס כקרו . גרון טל קירע מפתרסיס
 . הוצ' מיאס  מושרי דכר 6יזס וס(כיר .ער"ה
 כעקרס . תעיר קומר סיט כנ;עט כי ממטמננעט

 סחתי פ"6 כי . 63הי ממעהי זס 6חרק : סחוס' רירי "ת ננק14כל6יהי
 וזס . כס"ק "מד כמקיס ענק מח6רמ'
 ,טק'5 6רמו'ר . ט3ת 4רט כינני 3מורףסיס
 עפ* . ססתוך פמיר 'ולזככי . כמדרו ימןסיס
 סליל סנ6ז "ור ורק . למררו סגר כ3ססיכס
 1 סלי5ס כמלי ניעל 6דמו"ר סה15ן,. בכעךנטמון

 לקעור וטחמע . סמקן 56) סכם6 טלויפכ
 ומועלין נסוג" ע"מ יף 3'ל כגמ'כעט,
 וחרי 6ת כסדר 51מד , ,כו' סכהוכן וכעס3סן
 ע5 יוסי סיס וכס , סתוס' דנין ע5 ומורסנת'
 , מקור וגעיס טרכ סקול וטכס , 6חךמקוס

 : מנקך 6ור ,עדכננעט

 כי  3גסתרוח, גס סריס ייט' סייסלנוי
 עפעמיס , קכלס מסרי גס 56לוסיס

 מספרי ספר orth לססיג פגרות ננמפססיס
 כוס מ16נוס וכל )6 כקרס כורכ. o51b ,קכלס
ODסוס olb , :"עק3וחיו וע hb 3(ס 5כ1 גורעו : 
 t~1Bvh , זס 6ח or ~כירו ל6 וכס.סדסיס ען :י נ , %י 1~י"עם

%%ן41%
ט
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 ארנתינות120
 כחפיסה כי מל ימח51 , לו ססי3 "ך3וו'י ,13
 כספד לעיין לפגי וככד ק5ס "ינגסס5י

 , ס:'5 כנתין Sjh ר15ן ספיקה nhro hSסהכי3ס
 ס3ועוה "יגס סג"מ כנתון סהנ,סמס "ה?"כן

 , מעמיס חרס ימר טחלועעו סופןוכנוסן
 , "רנזו"ר "ח נזעט לסביר סנט סנ"ון כידועלס

 : כקרס ודרכו רוחוהכונה

 רכים ונקו , סיע הכקון (rt'c קורסךיךקי
 , ספרידס נרכח צנונו 5קנ) מעירנוג:3די

 , כזס'5 "דמיה ע5 5פכיהס הגס i'hJO"מר
 סנוררס כןכרי "ומר ענגי יסן"5 "וי סנטןע5
 5מ)"כי "מר סקכ"ס כי , ע"ס כמלך Slbrטן

 ט3ע51ס כגוסג כטורמי טכר"תי כביה ר"גסטרה
 לריס ר"ו "ונזר ":כ. כן ,כו'

 סכר"
 סקכ"ס

  להודיע l1DI('D מכתך)יס הכ5 הגס .3עו5:)ו
 דו"ניס סם וטור . ונןו)הס טכעס "ח3עו5ס
cth~llעוד 5סעו5ס ימסל ח5י5ס פן .~rtb יויעס 
 , יסר"ל "ור וכנילון , ערכםממכות

 סו"
 עמל

 5הסהיר גפן",כחריגות
 מכג""

 גדולתו "ח
 : סגפ5"'סוכוסחיו

 מקיד ע,5טער ג"גה סיס ("ק"לארמו"ר
 ההורס קלן ט5 , סדות פרגהע,

 פכיהם פיוס "תר cue , ס5"'ם ירדו כיובימ"ס
 סקלו , פגיו "ור גפיו כי עליו סה3ונ:ו ,הומס
tr1h5ויריך , ט"ח הו" ס'וס ה5" , ככס ע 
 הנוחק 5כס O)U , ההורס כמנזקק5מן,יח
 51ער כממס hFth* )"ים יניס "ס הגה ,ספקו
 hlo נתפרח b~o , גפרדיס עג':.ס נזם:יכיהד
 הפינ , "מר לנפרט לכנו חרגין הסר כס:זחסכי

 כיסר ish , טסני מסרט ולערו ד"נהו "חממט
 לו יט "הד כדונזס "חד נועג'ן וה25ר הסיעהיכיס
 , החמודות סמעלוח 3כל מחך גע5ס , 'ה'וכן
 / מקור 3ו ו'ם:נח כגססו קכורס "ג'ו נפם":ר

 מולס יטיס סגהמד ככן (ס כ' מקרה יקווכונסי
 ד"גחו "ת הפיג 33גו כהזחתו כי סיחכן , ר"5מכוכן
 סו" נספוך עוד ,bS , נ)נוה5הויט5כוגו

 כל כי ,
rDוננעלוהיו  מפסול כגו (כרון 53ככו יעלס "כר 

 : וינוני 5עדו נכפל טור ,ההי)ודוח
 3הורהיגו גסמוה לנו יס סיום כדנךג2ן
 רנתי חהעורר ;ס לשוכנת "ו5ס , הקדוכסי

 שניס , י"5 נוסס סי" אהוסס כטוסטר כי ,5ער
 כ) ולס , יום "5 פיוס וימעטו יסזחווכקיימה
 3חירהעו 35כו שממח סירס ינכיר"סר

 רנסי , סוחר כקלו יתעורר ככס .סקדוכס
 . "מורגית פ5"יס חוד כי נננו35ה,סכור" ליגון5ער
 "יך , (DDI "מרי 5וף לריר , סייס נכש"כן

 טס סי ס"רן עמי כ5 וי"ג , גתקיי:,לרך : 5סמחס מקוס יס כ"ז עטכי
 דיו וה"לז דלזוהו , מנוך וורדיו כו'ס'
 סיס פכיוקלסתר

 גור"
 ס' "סר עס , מקור

 rh שקירס ויר"הו מכננתו זס עס , )זמרחי"ר יפס סיס כי , וסיופי סמן מהגח לו ח5קיח"ס
 וליחור , הייס מ5ך פני 3"ור , הטמורפגיו
 "ס , טכין cr'bi ממטכהו סעלויק "סרכעת
 גפק1 החרט כננעט , ס' תירקח "ונהורה

 , "ס כלכת נוער סטסור פגיו וסיס ,מנקנניוחו
 ה' כמלקך תוקרו סיסו"(

 גול"
 "סר טד נז"וך

 h~h , כעיניו לקה ט5" ולני , "5י1, ננגסחמרדו
 גיור לו5סיוח

 נזי,
 על מסוך כיס "5קי רומ כי ,

 מגיח bS סי" . כנהולי הסנוט וכלחח ,פגיו
 "ת סנ5יון פגי ע5 55"ר , "וקן 55יירמטולס
 : ענין יטוס יס "כס 5" כי , חכגיחו לנזית055

 ,ימס עול , 1"0,י נקו ס"ס ימירהנה
 וירקח סתולס קרן סייס hlo כ55 3ךלך"ס , כקור גסתה צמדה סך3יס "חוויכס

 פרם כדרך ו"ס . 3כנהו(תינו וכיהור , 3טו5סס'
 פע5 , קריבתו כזמכ; טס סיס "סו מקוס3כ5

 "חר וכנ , וננקור3יו ננכיריו עכ טוספטו5ס
 כזעט "ס רוחני הועלת ק3ל טרכו 5סיוטמר
 ינדוחו ננטל "סר 3ררסוחיו "ס , סר3סו"ס
 התכיס היו ודכןיו , תנויד 3רכיס דורקסיס
 , טסתותץ חטופכם וטפח , ס' בילקת "סמהנוח
 :ODI "מרי5יף

 ננרפ"
 ספיק ונ)פיו , 5גפס

 כ5 ורהו ט)יו כחקיים "סר "ח Dh1 ,פרנקיות
 דרכך ט5 סה3וכ; "טן גני כי , כו' סקרןענוי

 ועמס , נז"וד נפטו סהפע5 , וכודוחיווע5י5והיו
 : יח"ט ס' "ת קירקס ל133 עלרוסס
 נעזר 3סי1הו כי . D')llth "" ייפיפר

nrhחד "יס טס כ:נקדס סחרתע" 
 מפירסס גכ3ךנציר

 וגסו" (קן 5יך""
 . מגיס

ונהנ5נ(
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נתינות
 * 51וק"ל 6דמו'ר רוווח ט) פויספ41

 כ) כי . 5י ח6מעו 15 ו6ננר . נזקגו ס6יט6מו
 הו6 . ית"ט ה' ירקת מעט כקרסי סכמ65מס
 זכיתי כקונני כימי 6מר 151ק1) שר6) קדוםמיצי

 . ופיותיו 53) ומסו . 53י)וססהוססו 6סי . תלנניליו ע) מפוחו סטסיעבניחרות : נננוקורכיו5סיות
 כלוו לכר .  ליונים לעיר 3טוךו לתוהו מט5כי
 . סררכחו 53) )מסתופף . הורס מנדוף רסיס56י1

 ס' ביר6ח וססכ)חו הכנחו דירי נומכוו)סמוע
 כי ירע 6סר הלנזידיו וענדולי . יח"סוענולחו
 כחן , טמעו )ק3) וננ1כמריס ע)ו)יס כליססס
 . סדכור עיכס נייחד . כיוחר עכיססגססו

 דעת עסולס . לטיוח וננסות ס' דיךלנמרס
 : טהורס ס' ויריח כתולסתכוגוח
 נכוקס)וח כרכיס זורם סיס 6ם/ "3יהנה

 . ת)מיריו )פגי צימור גס דורך סיס .עם
 ו5יט3 פסוקיס )פרס סיס )6 . דלוטיויסור

 . מעכו וסנס מלס 6טר ופריס כש6 .מדרסים
 . יח"ס ס' עכויח לדרכי פננוקותחקירות
 רולס סיס וכניטר . סיפוח ידרכי ועוגםו3טכר
 . רעיון 6יזס ס5כיס )סענניס טעות.כננס

 קפתיו לח . S~rn מ"מר 6י(ס 6ו סכחו3כמ)י5ח
 (ז 65 דרוגיו ככ) כמעט * ננ16ר )ור6סיס
 רכות גפטוח ממיס וע"כ . ועוגם סכלנוסיו

 : סכנםנדי

 לפגי יכוליי מסכל 3יס יייכיירהנני
 נעמול (כיגן כקמר סכת .חנננידיו

 6דננו"ר 6טר לכ (מן סיס ק"ק. 3פסלפגיו
 3פריטוח סטכוע ימי 3כ) טמר סיס .(לוקי)

 . )פס ססמוכס PhDpu~h לעיל .וסח3ודדוח
 63 סיס ס"ק 3ג5 ורק . נימען )נסרמעכר
 המקול3יס ננה)נניריו ו6ן . כעיר פס35ימ1
 . 6)יו קוט 3כ5 פ"6 ס51כיס ס" . כיוחא56יו
(6olrn טטרה ס) ם)ימס עןס . סחכודדוחו . 

 6דמו"ר ההעטף . מכחה סתפ))גו 6טרוקמרי
 )פגינו )דרום וכחמי) . נטויח(5וק'5
 סיס 51סעכ1יס . כקדט כדרכו יח'ט ס'3יר6ח
 להגיר הח5 סררמס וכ"מ5ע . n1DC כננסדורם
 רומגיס מטכיני ההעוררות ככוטיןדברי

מא ,אור
 וסוט . )כ3יגו נמס 6סר ען ,ע5וננס3סחסע15ח

 ומעורר יעיר וסיס . לנ16ד קרנס 13כססיס
 * יחום ננ)פרו רחכניס )נקט 6"ע )סכיןונוהגו
 ר,סתעוררת כ6מ5ע וע"כ . סרוחכיס עגיםע)
 ק5 ננם3"1 פסוק 6חס ,ננחחי)ס 6ונורסיס
 סמי3גו כמו . דרממי מסוקי 6יזס ו6חדכ .מקים
 פיחד )סחפת טמו ולגמנו . כו' סכור 5נ כףס'

 מבקריע סבכן )3 )הסיר . הרומס י5ס'ל ט)לכור
 : 63מת )עכןו 335יגוו)טקר

ךארמךי
 סתפי)ס 6ח ptrnn סיס (15ין
 ננ16ר גע5ס 5עכין .ס(חח

 פלשם .ח("5 רירי עפ"י סיס ווסורו .3רוחגיוח
 קלטי קם דרגני . מ"ט יף ובי3מוח י'חדף
 מיכהים

 כס-

 וכהים . 6)יו קל6יגו ככ) נלקינו
 . 53מר כ6ן כיחיל כ6ן ומטני . 3סק65ו ס'דרסו
 סגין ינניס עסיס 6)ר כ"6 ל3ס "נגל קימחויחיך
 חסלת כח גי מוס ונכותר . 6"ס ליוה"ככ"ס
 . עקי'ת ke סומן נטרך סו6 "5גס 3כלס5כור
 ומ"כ . כו' 3סננ165 ס' כרסו ,6מי סג3י66סר
 יכץגו . ס' ירקי עמרם 50 ס)ימס עדהכקטר
 סו6 . סי1מ;י י5ס'ר ט) כיחד )סחפ))ךעחס
 : סלבס )פעו) וחוט) . לנקור נעלס,סגין
 סכור6יס כימיס ז15ק"5 אדמו"ר טסיות ס"6-כנו
 כה3 6סר כמכחכ עכס 4 5~ריגס מחוז'

 * ס?כגס ע) )לכס . )מעיל . וננק,ללו)ח)נניויו
 . 5דק מופע כס6 )פגי ספין ביום 3כנמפ4)עמור
 לטיוח ננס 6כן * סק' ו(') סמכחכ ג6מ5עכתג
 קעומ6ס רוח סי" - סמפמיק , 3ר(3)כוח)

 6חת - כו' ס6דס לום וננ4כרתסמ)פפח
-סי6  )מפיך סי6 - יוליה סגמיון oa 6טר, 
 . ס)(ס מרכז Sh . כעמלס ות"ס ס' 6)מכסם
 קטן יכר . ס)זס סכר() ככוחן קטן חור)קוכ
 %ם כעת %6י וכקמל . לכ וקריו סו6וכקאם
 (nhr . יו"ר 15ס )ססינ פידי 6ין י ננננקימוגודל
 "סר נעת ומיחס . גכודכס "ח )ה(כירהגי
 קלה,( דף נטרח כילטס וט,לכס )כסננ15י

 : D(Y כו' ככ"מ כעסרס)בהאסף
 4מ ננה ויני "י יי" ;, "והעולה

 ח3ךו ומסיויס  ל"וליס  כלוט גי k~)O 06כי
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ריבותשעז
 כסס ולסנ1מ )):נור למצן . ולושך '~rhכפוי
 ומאיריס נ"וגיס כננס וכן . ס' rb)יי"?
 כגא . ו:;י:ר יד": כ:פך' ה)':ווד ע)ה;סיךו
 . כמ.יס כין ננ:)כיס ~cr )ה)יינור סיס65

 . (!וק") וקדומויבר") "ור כממי כקצ 6סך עז , ;:וו כמגהוכמעט
 סו"

 סעטדס סח,יר
 סיך"ס 5יננוך מוכח "ת כמולס וערצם *)יוסנף
 .וממוסי

 ומם:ני"
 rh 3;ס );:ות . )יס זכו

 )היי ס"ךן כקךכ ימועוה ו5פעי5 .הרכים
 כננ"ננרי וכן * כסקדמס כקורך וכמעוקר .הגפם

 הום כי מ"כ "סר "ח ניקע "ימנתייהנה : ובמוסך סירקת 5ימ1דע"ר
 טיס מותו כנגע )" * יח"ם ה'לטן

 גס וננס . לרכו ע5 )סטן פ עננך 1)6 .דנך
 כחח ;קנותו )עת כי ירוע . הרכיס מח)ן;ומ
rbד3ר "י;ס סם לחקן * סקריו )עיר רנ)יו 
 וכח:5נל . סר3יס זכות 'e'o זס כי הסכ"סר
 15 גס)מ heh רק . "וס מסוס מח;ס ססקכ) )" כי יען . וכנפוק כננ5ור נדון יוחק המחטס

 סדילוח תיוקר . סמ5ומ5ה סרכמחומלנרי:היכו
 "מך כתדר ור כיס . סמייס 5יכי וסרט:
 לסיוח הגוטי ככח סו" כי י"ומן )ח "סר5ך
 וכעז . ס/חייס לרכי למ"ר לו חסר סיס וכן *סס

 : יה"ם ס' רקון מפגיסכ5
 מ ל כש י יריו" י"שמעתי

 ממגי כ:נדומס רנ?לנררגוח ונפל רגליוהת
 . סקרן מע5 "יחו סרימו וכלנכר .כנכפלות
 עפו טסס יה"ר ום/ . רוח בו ס"ס 5"כנועע
 )י סיר (tcb )"ישו. טכ מניס 1)"הרגס

 )כי כפ) )" ":כי * כ,ס") )י ":וי .סקנסס
 כסקרי( יסיכחי כגיסי כי . סחך פחותי זל"כקרבי
 * ית"ס ס' רקן כ"" ע5מיה גניעם טוס 3'"ין

 : )ס(.קגי ם"ךח יוכ))"
 ,1:0 יל מ, ר . "ח תטי ו," ",יהן
 סגס:י כק5? ופיחוז * 3"ורהוחיו וילכו דרכוס'

 סנרטם הלנזידו סכ"ך . ובדוהיו)נעציו
 בחרב י2רךקכץ , מקדום כמו נ1(כר1ןוגסהד

 : בבר41יזלסוהר'ש

 כו' כו' טר3 ורעי ןדידי לי כתכ "סירזרץ
 יליד ((cc נ"י "מסטדרס נפה)יכנסו'
 tffltlb ס) ה):ניויו מגדולי "קן .ס")6גע
 "דמו'ר כל 137 דכד ע) . זנוק")סנס'ח
 ננכ31ר ס' קדום טחס,רשגיון

 זוגרי) יומת כנךכ"

~:hlhtn
 טכס . סג") סיס'נ 1;'5 ., י15ק"5

 כקולי חכוגס ס' כסקרנות זקוקו) "ומו"רכוסכם
 יוסף מ' סרכ מורי ע"י מיס וי5קהי .סיויע:
 סנעשכ יסלעו )מען ער כו', לקרסליוסנעהי )" גס וער . חיכ"כ כירום)יס סיומכזינוי)
 קילר סנ5יון ען סס יגס . כ"וומות'ווילכו

 מוסלי'ן סחטיר טןכ מורו מן סמיפוךמךנע"ר
 כמעלת ננעט ס"רכתי קס וכמט'כ .,15ק"5
 ק5ריס כמילין כי וקף * כו' , סל[ס הבדו)ס"ךס
 "ך . ככ5) (?ו ו5דקוהיו מע)וה'ו סריסכ)51

 מעטי כסיפורי נוקריך "דננורר סיסכסךטוה
 ער 1מסירוהו והרקותיו מ:נעםיו . טוההקים

 מכסיל גפ5"יס סיס 5הקוחיו מעטי כי .הססני"
 : מיזעיוכ5

 פטם .  D:hlht כעירנו קןס ודייתומקרמר
 נופע:מ קלילת "ולזי  שלתו "חת1
 D'DJ שליכלך 5מר כרחום  מכניס, מרלסתביריי
 סס ועוכרה מסככת "סיתת "כנו )ככווורפס
 "ותו 513"1 "הת מעם כן ל סמררט רכיההגניך
 קט, סד)ח "5)עוננר

 סטים ונידו . ם)1 סכח5י
 . כזריזות כננס:נ1ליס כפטים וננכסו:נ:ננוריס
 טנהק)ק3 מסגי . מעסק טטס, "ח"כוטרע
 טסעגייס ער . מליו גסיך וסיססמ:ע5

 n5ro 1 )מחוח ינכרו )" . ססתמ:ס ע)סמה;ליס

וסו"
 [' דף ככ"כ סנמ' נגד

 סער וכיח ):נימי"

 : כו' rrne )יס ד"ית סח .' וגו' סי"רנצ)יוח"
 נכוצות נודי וכמו כספני". עדכקנו כיוס" וחמירוח" מ"י ס,3ס עיניי ס~1כן

 כוער מסיס וסיריוס וס"סכס ופריסוחו5דקוחיו
 )חיות טמרו נוד) סיס כן , . כפגי:ויוחכקיכו
 . כמי5עיות ננ"וכנס כו יכילו )כג 5כחס5גע
 סעוף c:h' כיעד

 מ)"
 . "ותו בכירי; סין

 : פם1ט לים "ותו 5פט1 עיגיסס)בי"ס
 סעו)ס מן )קכ) . החוךס מן נסג? י'ס )"כבי

 ומי . בסיו ננ'גיע גחפרגס רק .כנסוג

אור

כדמקות
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סב, אורנתיבות
 פעס לק . קכוצס פלנסס % סיס 6% .כוחקוח
 : ונסמור 3"'(ס ר%חעסק ופסס . ח)ננירממזיק
 סיס 31":נ5ט . :סתוכס נפרייסין תעניףנמיר
SDI)6מן פעס * 0:ס מסך על כפריסות ))מזד 
 0ס ולכנר * מ'ר כעיר כפריסות ))שודנסע
 סדמק מהוך תורס ולמר . חתימס פנסח1רס

 : סכוע )כ) (סוכיס כן3סו65ס
 נזס)י6 טסים טד עגוחגוחו ,תגודל סיפגוכן

 3מ;רס כמע ג"0ר . ממעיו כ)ומגסי)
 )(דמן , Dlh5bD וכעירו )כיחו ל0וכ סירמעיר
 סומרים לסיס טס נעג)ס יחד )נסוע4

 סח(יקו פיכיסס וקמרך: , "ותו סכירו 1)6ירעו )" 6סר , מסברס )רגני כנטוע) )עירככספו
 ססומייס ס"גטיס . סדיוט עגי פטנט (G'hקותו
 עליו )עגו סדרך וכ) , סיריוס מקנטי סיו)6

 כורך וימי , ופין סמוק דכאי טסיווסרבו
 מפס) "יגס ע) 5יסן קככ סנף מחסיר ,כמלון
 כעור סג"ל שסוחרים , ססמוהיס סטנייסכירך
 ס,ס הכמוח ספגי הגס , יחד סתימתו)3ט
 סעו מעט לשרוף זקג1 6) דלוק נר נניע ,י0ן
1)prנתוך סוס כחסיד סרטיי וכקבו , פסו וכן 
 פכור קי) טמעו פה"1ס ,סגתו

 ו51"
 מפיו

 המממס כקרמו גחעורר כי ננעט' ,טור)"מל
 כננעע , ננסס 0גנקכ) סוס סנדו) הכזיוןמן
 )כס 6) סתו )6 ככ"( "כן , ונוסקו מריוקט
 . )רומס מעקור 63ין ממכו העגו טחקו סורך1כ5

o'n)hoוהיפכו מע"ע) )עיר 3"1 ססומריס 
 : מסמרס לרנניטס
 וסתמי) ו )עין 0כ סל) שהיייידהחסיר

 ו3סננסך , מסמור 63.(ס 6p'~DSז
 6מד crn , מהמטל לעיר ג"כ כקרססימיס
 , הכ") כמסיר "ת גטוק ססומריס ס"כטיספגעו
 6מו 6ים טס סוד וממתיק מוכר הו"וסנר
 Sh "ים ס"ג0יס ויחמסו , מקוד וכככרגרו)
 זמו כי )מס  גולע למריו מקרו וכקמי .רעמו
ilbJoוב"ו מכונך, י' קדום מסרי'( כמסיו 

 ע) )סס טימחו) מכנכו ונקש )פגיווכטהעמו
 , ט5מס ע) 0יקכ4 כחגויי 6ן (OO וממן)סס ונעתי , טמסס כסיטחו טורך לו טסו"טר

 יחי כ) 6דס מסוס עסח)51ן %עוגס)"
 נענוד מן )כרוס חנניך גוסנ סיס וכןמייחס,

 סעטס ממדח סיפורים עוג וים  ס,מיין  ק5ספר
 : מ:כע סנ)יון חרגרסט

 ממגו וספרו , סכטמון כמוח ויג? עמ'בן
 כפתן  מגנוח וגפ)6יס ,טר6יסננעפיס

 )עע)ס 6ף דכריס וססינ גו מסתמלתסיס
 (akb , פותעיו ג) מכסי) כסיס סט3עמן

 תוקף 1גס)"וח גד151ת ממכו , ספרו1כ6לס
 (15,ל5 6רמואר וכן , חסידוסו ועולסזסירוהו
 גייס 6יך . וכעטיו פרפי גס מנמו מספרסיס

 מסיווה ודגלי נדו)ס ונססקפס ע"ס,כדקדוק
 מס) דלך o~h, גני )כ SD טפס 6ין"סל
 , חטגר1 מימי "כטזס טס נודק סיס 6חדפעס
 ט) 6מד דבר כסיפורס ס(כירו , סד3ריסולחוך
 פ) דגר )תזכיר 6ין כי 1 סס )*ס ו6:נל ,5ער
 מטכס ימי "סרו 0ח;'ל כיון , 6)ו כימים5על

 כנסיית כס' וכמ"כ ודגר ו3ר כג) וכן .כסססר
 S~rn מח6-ו% סחסירוה ייקר טסויטליס
 )עסות מרכר ל3ר 65נין )עמקו רהז' כמתעולס

ayt :ן ~ט: olpns נ"ע%'ייי'יי'עם : קפור15ן
 תמק מזעתו SD "לגפו פסגיח נו

  נידפ 6מ'כ . (ס ע5 ,וחננסו מרכס.16מו
 נכל כוס בדרכו תפכי .  ברנר טעםלס:
  כשבגס וכמ"מ סתעסס יריפת לחפרלימור
 כ"כ כריס קמרו חסל וסיס ., כסקדמסטס
 טסו, כסי!ס מכירו כסרס )עמוד )"רם6סור
 טל" כו' חסור וסרס"י * כקננוחיסמומרח

 ייקנו
 דף 3כרכוח וכגס . כרנע )ר%טחכ5 מ3)י)סרסר "סטי 6י לסענניס כי ויען . ע69 רעםנעין
 דעייל מחן 'ho' סס "ררונ"ס

 ו6י כו' לגנח"
 : זו תקנס עכ"פ טטס )כך * ש"סדסננ6)יס יכמיר" "טדפח 5יחזי . לי)יס כיט6 ננעע6דהי)
 וקנס ר3 לד ע0ס יקיים 171 ס"מ י" crnגם

 פ) מוכסק חלמיר סיס קירוע . מכר5ך
 (5וק*) תוסרנה רסכ3ס"נ סנפיר סנרי)סנ"ון

i'rhibtnממט וק3) המיך 6)יו "וסצ וסיס 
 מוסד'מ סכס'מ סגסת)ק ולחרי . נקיםןרכו
 מסידוחו מגור) 6( וגס:נט מלואיס )גג(יי15ק')
 . Stpt~r 6יגר מוסר'ע לקככסקג סג' סנ"ון0)
 . סוס" )עיר מנקיו 6ת מרירי"ז סמסירכחה
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נהינות124
 יגס"מ סל וחסידוהו לוקחו תכ. עללחכוגן

 : מס ;מן מס 1יט3סנ'ל
 סגי מפכי ההסיד מסיכוי תקריחיהנה

 . כס 3ח3ונט כחכ 6מר ס6הר .דכריס
 סיס 6כר סוס סחיט ננעעי סצולס יטמעולמצן
 ירעו לנוען וסוכי . כ6ורהוהיו וילכו3דוריגו
 תוקף 1כ5 . ר~מוסרי לימור מטלת 6חהעולס
 כרס דבר כגס כי . עמס h'o מסנכורח:

 סליק ק5 והסיזוהו 5דקחו הוקף סכל .סו"
 פסיס ממוסרי ליננור וק סיס . כנססרס

 לח,ור ס(ס. מלייחוד להכמס ופתלתמסמס
 . פצנניס וכינסכמס

~r'b 
 מ6לנר 6י,ס 16 פסוק

 סיפר כ06ר רכ 3כח3וכטת ת"ל "נדחעל
 : גנתנו ,%ק")"ןננו"ר

 כעיל כמרותי כייני 6)י זכי סכ1"3למעכני
 מוסרי'( סחסיר נסיעת המרי .סחל6גט

 גיירוח כננס כעיכי וסליתי . סקדס לעירסנ"ל
 פ0חל סס6לוח יסופר 00 הקר . כטהורננ:ח'י
 * מוו6ל";ין גוק"ל מוסר"ח המסיר כנלוןמרכו
 . סג"5 סגס"מ ר3ו גנן נסל6יס נ)עסיס סיכוריגס

 כעת סג"3 סנס"ח נוליו 60ל 6סר טסור"יהי
 סו3 ננוסר ספרי 6י(ס . נויוה)6;יןסרירהו

~tOD)

 טוב נווסר מסרי 4כל ככסיל )1 וכ0יכ .
 א1עוי "ימי"י יכ"ק גמיי,רנה : מכסלך" יסיס סו6 יפריס נוסעה ספר "ך .ללננון

 יגס .
 גדולתו 3חוקף חלדו ניכני סיסכ"סר

 ממסיד רכו ע"י נניס ליקוק סהמי5 .ונ6וגוהו
 וסליכנוד סמכמס 6ח קכ) מנוט ורק . י5וק"לר"ל

 ולחוור ללמוד . סמוסרי ליננור hlo ס"ססנדול
 3סת3וכגוח כנוסר וספרי S~rn מללוריתרכס
 לר3  פליז כוהו וקכל "ותו מסום וסיס *רכ

 רגליך טל לוחו סקיס כי אמר וסיס .מונסק
 ל3ו נסע וג06ר . מקרס ודרך ס'געכודח
 סרם6וח נ' ללותו אדמו"ר גסע * לטס'קמחסיך

 : מוכסק לרגו ליסכרין
 י15ק"י 6דמ1"יךהנה

tD'D ג06ל כי ננו 
 לימול ליווי כגלנו י651 סקול 6תכנגע

 מלרי חיך ירדת פוער כ6ם בנס .כאוכלי
 וסלינו . סוס כלימור נס לעסוק וסהל .לכו

 63יס סמוסרי למוך OnD פיי מםלהה3וגן

אור
 עולס לילל סיס 6טל . ("ל 6דתו"רמחסיד
 6ת ר6יגו 3עינעו כולנו . כננרעוח י65סתו
 לכו שוטר . ומסירותו 5דקחו גכורחהוקף

 כטים ל6 6טר סנור6יס כתעטיו טן .וקיוסהו
 פס ' דבורו כעת "ף ס' עכודח מןדפחו
 למעלס כמעט ספ131ת כמדוהיו סן .ס3ריוח
 חתרת וכן וסכנול ס53ע כנכח כמו . טעגעמן

 סגידות 3ג) וכן ס3ריוח. וסטכח'סחסד
 וכל . נסס וכיו65 סכמות עטסספוכות
 טסיהם ו3מךוח ממעמיס תקפו וננעמיפיקותיו
 יושטננר ומוס . כלנס סמוסרי לימול רק סיסל(ס
 ממוסר לימור 50 סכו כמכמס לסומק 3עססדור

 : ג'י 6מטטרדס גפחלי ננסו' סרכפכ")
 ת"י,י יי מי"ג יי יי לוהנה
 חנטי סו6 כי נמי5תיוחו עתו כיכרסיס

 כרב מפי טמעתי נטייתי , בגט *סננע5ט
 (5'ל 6מטטיוס גרסון מוס' כעולס'ר~מפורסס
 * סנ"ל סח0יד 6ת טכיר )6 סו6, כי -כנ11ילכ6
 . ונילנם )עיר סג"ל תפסיל נקלס 6מת סי!ס6ך

 ננכחכוס3י6
~ohn 

 מוסר"נ לטרם ננס6ל6גט
 מוסר"נ טלכ )כיח גכגס ס5"5 טממיך .סנ"5
 . סמכחכ לו וסוסיע טפהמ 556 וסננו .כנ"ל
 . פפוע 65יע טוחו חט3 סג"ל ננוסר'גסרכ
 5ססטכו וללס . וכןומס מספכלתיס 6חדכמו
 6 וסורס . סחדרס 16ח1 קר6 . טןחחוכעך
 מאליו מומן . לזחוח קוהו ונקט יי"ט סלכוס
 מקומר מס כ) כי . כרכר סירב ל6 סמסירכי
 6מר 6ח'כ . חיט מפט ו"תס פסס 3עס"כלך
 . ס656גע מעיר סגכם oth סל6 מוסר"ג סר3לו
 מס "וחו ועגס . יונדי5 ר' , מחסיר שוסמס
 )סרמי3 סנ'ל ננוסר"נ סרג sthno 6מ'כ *סעגס
 olnJS וסחמיל . סגן) סלטיך תוחס  טרטורעמו

 סו3רש מתוך . מפלתו "ח ללועטנח0ונחו
 )תגמע כקמר . סמסיר ,סו 16לי. . כלפכוע5ס
irtb15 6מר . ג% ט)יו ניכר 6ין כי . סנוט 
 , עמכם 3נט ס6ננח לי הנידו . מוסר"גסרכ

 . מוסר"ג סר3 לו 6מר . h)w סמי 5יכלנר
 גיכר יכיס hb 6סר . יעכס ירידיו רקוןס'

 : כל5כ5יכס
4ן
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