
 "קוק ,ן,
ן

 אזלוכבי
4 **בן** * *  

א.
 כ"מ( )"יונ חכמה היא ה' יראתהן

 יוחיו י' כסחוס ח"י ' כ"מ יובברכות
 . 5כקרו חלנוידיו גכגסו h)r'גן

 )1 "מרו )ככוח החמי) "11(ס סר"סכיון
 . נוכס 6חס מס מסני כו' יקלק) גלחלמידיו
 קותי מו)יכין סיו עו"ד מלך )סכי 1Sh לסם6תר
 . כוכס סיימי Yttb כו' עלי כוטס ohnכף

 סקכ"ס ממס"מ לפכי אותי סנווליכיסועכסיו
 לסכי סיט h(b עול ו)6 . כו' ע)י כועסט6ס
 . גיסכם סל ולחח עדן גן ס) 6מת . דרכיםסגי
 . עיט "ככס 1)6 "וחי נוו)יכיס 3"י,ו יודעוחיכי
 סו" כו' סור 651 ס6ננר מהומנס

 . ס3גס ונסולל
 : עין גן מררך )מזכיר )1 מסכי
 )ו יסוקס "דם SDln כי . וקייט "מחי )ננופט . )נ יתרי כ) גסיך ובתורס נננויסזקן

 )סועדי גמע מחח . סו) )עוטי קסס5סעגיק
 ומבמטיס חוקים 5סס יט סמנזסלוח כ) גסטו3.
 וכן . ומוהר חוק פורע כ) גנך . עוגסיססורי
 לנוגס . ויטל טוב כנפע) כ) 3עו נעו)ח)ק'
 . "חח 3ננעקס ועונם סכר כי . נז"ליו נווכןמנס
 עפם וכן . סדכר נעקוחו סכל יק53 כיכייכו

ohגנננה ל3ר ה61 כתעט . מלעטות' ימנע 
 שפע) 6יוס עס1חו 3עד רק יחיימס סכר הגיןכי
 סליו מוכסטלין

~ 
 3על blo עהם וננטסע

 חקות "ין ע"כ כי . ,מ31תו )מ)6ות ימנע6טר
 ינעם 6ו . מולחו חעידח ימלץ 6סר )גניבמול

 ימגע 6סר לגוי טוגס ואין . עו5מ)סטומ
 : סוג מדע)מפענוח

 . 3לי01י1 עם סיטריס ה' תספ,י כן 63~כן
 . קכר "ו פתט מלפט דרכיו כ65טר

 וכפרי כורכיו לליס לחת סו4 טופע 6)קיסכי
 טפטים )הס נכונו ית"ם ר15גו )עוכרי .ננע))יו
 מפיחך יח'ס ר5וגו ,CIDS' [ וגור6יס לעיסלכיס

 : מקוך ננול טנקבסס
 )יינו טרייר מי 3י1 ן ס3י5 ק כיסרלזארז

 מלר )פני מעטי ע) ומסכיןדין
 מס 31ין . 63תננס ~13ית1 6מ ע3ל oh .כסי
 . מעטיו ט) ומטסן  דין יחן 6וס כ)סעחיו
 מטך )פגי סכנססט כי ל סקנדל גנמס'מ)פגי
 עם רק חגנו רוורס "4 סוכות מכס .3ו'ל
 גע ימס תמחטו ,יזכס eb כי . סעעסדרכי
 ~)ס יעגם. עכס ברין 'תייכ ו"ס .תעונה

 . 3סספטו יודק "ס כי,גס . סכר סוס "כד)"
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 אירכוכבי"1%
 ע) וסחככון הדין הקרס מטפט כן ל""ולס
 . סקכ"ס ננ?וס'?נ לפגי ליחן עה.ר "סר .מעסיו
 עונס כין הו" * והמוכס -,nlcr כין הכדלכי

ol'h
 oh כי . מ"וד גךו) טפר לכין * ולזר"

 הטריקים כפסות DD ס' כגיעס יהעגנ . צדיןיזכס
 סועדי DD 'ו5יכוסו כדין יחחייכ וחס . עדןכנן
 . 5ניהנסעזן

 . סמר העוגט נו5כר כי כננט"
 מוכן סיס "סו . סגךול מסכר נס "3ד650

 : כדין זוכם סיס 5Dhפגיו
 טים hib טול 51" . יי13ן 60מי מסהוא

 וקמח  ערן  גן סל חתה  ררכיס סגילסני
 0כנו)יכיס מי כי הייכן . כו' יולע 1"'גי גיהגס50
 ט) ומסכו; די; )תת . כו'ך מ5ך נפני"ותו
 "1 טוגט 16 . "מר דרך רק )פגיו ים .מעמיו
 * סכל קכ)ח חקות סוס ל6 36) . תעוגלק)י)ח

Ditbהקכ'ס מלוס"ננ )סגי "וסו כפנוו)יכיס . 
 טין גן קל "מת . דרכים סגי לסגיו יםה5ה
 ויו5יכוסו ליין יתחייכ ו"ס . גיסגס 50חמת
 בנן ה' בניטע rh יחעג3 5" ס5" .)גיהגס

 סו" עגמו כי כמ5" .עדן
o'5e)s : 

 ירך 3"ייס יצע חיגי , רישי ט"ממומה
 אוד 3זס יעורר הגה . "וחימו)יטיס

 מןוע . biet )כ"ורס מנס כי . (h~eמוסר
 oh ה)" כי . הז"ח סחרדס כ5 "ח רינ"ןמרד
 תטוכס צערי סכה . וענן hDe "'זס כידו יט05
 ונסלח היכה )ענות מננס יכלר ו5" . כגעלו65
 . מן"5 סקוויס כ) כי ידוע הנס "ו)ס ,15

 . קער דף 3'כ ח!") הפליגו וכננס . ננעו)סr'DI מט" טוס לידס bs 51" . כול החולס כ5קייצו
 הכיח bia ריכל 50כמע)חו

 ננקר"
 כו' ננטגס

 hDn טוס בגלו היג'ט )ח וכקמח .פ"0
 : כ))ועון

 רף סו" 3טדו ))פחר סרר ":ל 6ת~לולכש
 וכמ"?ורס . הדין טוניקננפגי

,su, 

 מכני מ:וטיס ד3ליס תכעס ג"ד דףכפסהיס
 ותיגח סכ5 חק45 כי והיינו . סעהיך מריןעונוק 3)"" וסים"י . כו' הדין עוננק הן ו"15חרס
 וסמטכון הדין כירוד 6לניהח "ח )הקיףה"דס
 וסמככון הדין כירור pnlD כי . עעטיו ננט)5ו

 סו6 כלנכות ח!") ם"מלו וככוו . סו" 5")קיסרק
 סחןדס כ) "ח ריס", סחרך כנה ;הו . כו'הרכיו

נהו"
 מוח חס "ף כי . הוין עולנק רנפהר

 טוס 3גסטו מרנים מינו . 3עיגיולריק
 ימ5" "5קי ומקר ה' לסוד כ"' גני "ולס .ועון חט"
 : כנס"רס יפקס "סר הרכיס סח:3וגוח"ח .

 ריכ"ן ם"כנל מסןןקך
 יודע ולזיגי כו' עור 1)"

 ה6דס 6ס כי תייגו . שתי מו)יכי0נקינו
 . וןינו מטכוגו 5מטו3 ומצין יודע היסכעונגו
 ob . יו5'כוסו מגס . מועדות פכיו יסיס6גס

 מדלך "ו . ננקוף כעדן 5נן סעו)סכננסי5ס
 . כ"כ דו"נ היס 65 . ס"ו5 כעמקי רומססננוכי5
 יורע 061 . כחקקו יסננמ סט5ו רסר זך Dhכי
 . וירהננסו ס' 56 יסף . דרכו 6ת OD כעוסכי

 65 כ06ל "ו)ס . 5ס15מ ירכס כי 3רמעיוויצען
 יולע "יגו וע"כ . וןינו קטלוגו 5מטו3 ורכו)"רם
 0יו5יכוסו יתכן כקמח כי . לוחו ננו)יכיסכ"י;ו
 מטוס כגפפו יודע "יכו כן "חרי . טדן5גן

 הרין עוננק 5ם' סנס "ך * כ55 ועוןמט"
 י65 ג" גי * nlt~ccb סו6 כנעמס 50וסחטכון
 ניסכם כורך ויו5יכוכו . ות"ס עכורחו חוכתירי

 : תטוכס nlrDS גס ממנו יפץ 6140אכ

 לנמוך ים . סבת ~מע"ס ממיפויוהנה
 . וסכר כעוגם ירקת כעג'ן ס0כ5ננוסר

 מעוכה וחרריס ירסיס סהס הקדוטיס היוכתה
 "כדן ע5 מסיס סיו וכמס : ניסגס טלסרומגי
 רסוק . ריכ'ז טחרל סחרדס כ5 עס כי .סרגל
 כגיסגס מ"ו גךון יכיס פן יר" קהיר( הדעתמן
 סיס כי כרקס 6כן . הרסעיס כמצפע מודםי'כ

 . ק5ס טעס qh סיס כרון נו)סיוח וחרריר"
 50יק כי ,ירח ר' . O~D דף ככ"ננוכמכותר

)"רע"
 חיוגיה" נניס יהינ ריטר")

 יהיכ . כו'
 3יס כקוט ו65 "מריכימ6ס

 כור"
 כו' יניסגס

 S~sDJ גר"ס . כו' גס)וט ד5" ה05ון מגס .ע"ס

 3יס ים5וט ס5" ר5ס כי ליס ט)יטס רקטהו"

 מרך ועל . ק5ס מטס הף ג'הנס, פנייר"ש ט5" יר" היס ריכ"; וכן . כ)5 דגיסנסגור"
 "5)1 היס )" כין כי ו"ף . וככס נדונתמררס

רק
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מר, אורכוככן
 יודע וזיני . פזמו SD סימר וכמו . מסקרק

 : קוהי מו)יכיס3"'11
 ממגין . רינ"ן ההיכיר מס כי כהגיהךךכנבר

 ים כ"סר היינו : טדי נן ם5הירך
 . )גיהנם 16 עדן 5נן "ו . ורכיס סגילפגיו
 העוגת מלכר טכס . גיסנס כררך יו5'כוסוו6ס
 כגועם "ז יחעגג ל6 כי . היכר גס 6כדהל6
 על גס חרך היס כי גמ65 ' ככ"ל עדן 3גןה'

 יהיס 6ס "סר קלס. טעם סל הסכר36דן
 50 יקר וטין כגוסס יתענג )6 .כניסגס

 . הרומכי וסכר העוץ כי . bto הדגייבמותי : ערןגן
 ננעכין . מהוד הור6יס נדו5יסהכיסס

 חוס'6 נסן str סרמכ"1 כחכ סרוחכיהעונק
 610 מכו6ר ר3ר סל וכ5)1 וז"ל . סנננו5נסטר
 דן מקוס טו6 0ניסנס . כו' מכמיסמרמרי
 גיסורין . כנפמוחס החט6יס 13 5ענוםהמצפע
TD51סעוס'ז ניסורי 5פי . 3עוס'ז דמיון 5סס קצין 
 הרגם כן . כו' והפקס הזכט טכסט ססו6סוער וסמוני ססרג0 וטכ סריס גס ספ5 נבוףט61
 )רוכ סגוף מיסורי מצוד נוול חסוריהמכסם

 וכן ע"ס. עכס כו' כמייחס וזנוחסרג0חס
 . פשי כ6כוה מן") סגו . סרוחגי לסכרמעגין
 מכ) 3עוס'3 רום קורח 50 6חח 0עסיפס
 הו6 6מת כעס סכר לכרן וכן מ6ד.כורם סו" 6מת סטה עמס גס 51ז6ח . מטוס*,מיי

 : מ6ר גדעטפסך

 לטוגה ס6דס הרגטח מ51סח כ) טסרקונה
 הרנ0תו הקטן יותר טולהמוחגי.

 aDJ טול 15 יק סינוס כי . הרוחכילסכל
 . )חום קרוכס סי6 הטוגס כי יען . מבמכריותר
 העזכם כי . מזי נקמיח מ6מימס 6גחטוכלקר
 )כפק 5יול יק נזס . מהלקחת 6ם ונוקריטו6
 נוסט 06 מטו . הנוזמי ה6ק מיסור *סירס
 וליהגוח ס' 3גועס לטחעכנ וסוף . עוסיתסל סרוחכי כככר כן 65 03ל ער מנסם ח"כ065ל
 . 3וס גיור סוס ט6יט )נפ0 "ין . 0כינחומזיו
 . סעוס"ז כהעגוגי דוגמחס מטין 6ין כייטן
 מרכס )וותר . )גפפו טכס ס6ןס היסולזת

 )טבון היטיס . מטחיו מסכר 5עוס'3מחלקו
 ממוקדי )550 . בעוה"ר פוטת מעע עוגםעל

 : ננח5קחח06

 ונועמס סע51ה ס" . מ15ס ~יי 63ינתאכן
 טוכס מרס כי . עמירה עמם ע5יוחר

  פויס ועכילס ננקט 6יא ,יסיס וכמסר .מרוכס
 )טרוך 6יך- יודע ית"ם ס' כ06ר .63יכותס
onlhכלו ז") סרמכ"ס וכע"כ . זס ככבד זס 
 הסכר ימר יםo')rhns 16 ו6ס . חעוכסמס'
 יסיט סיכר הנס . כתירס 50 ומעונם מלוססל

 :  לוסעוללו יותר הרכס כמסק)שלה

 סרוחת מככר נננוי) 51יור שסג יסח בקעולך
 מוסת ע"ז 5חח כוכך . סעוכס , פערך'ק'

 5ס5י5ת . ודנניון ערך 8ין כי ידות סכס .כלנון
 מילת יווהל 8רס וכל , 5ער סכילת מולעונג
 וע"כ . קטן 5ער סמלת כנד . עונגהרכס
 סיסיס סיעו . 5ער סכלת מ5 יכפר 06רסשננ
 לם513 ע סורס לפכיסוס

~rth 
 וננכ6ו3 5ער

 . סקוס 3גי כחעכונות 6מ'כ 5החעגנלניען
 כעכיני 1)61ח . מ6ר נרול סעולנ יסיהנסכרמ
 ומכ*כיט פנעיס ורעתם טוכתק .סעוה"ז
 לכמר ססוכס 3מ5'6ות 6ין . ומממויסחעגוניס
 ונגריס קמיט יסורים 3טד כי . טרטס3ער

 . כופל כ5 6יס יקח 65 . נרו)יס,וננכ6וכיס
 : 1 יכוזו טז סחכ) ומנוודות הענוגי1כ5

 0י65 ננ6מר מסל ססןו ט"ודף 3חניגסדהנדק
 . ד8מר בסריס גח כי . רעב5חרכוח

 . ליחי רקתי 5ע5מ6 651 ליוייניס מיון 65קמלי
 1)6 . 3"וריית6 רעסק מטוס , 5ירייניס מידןל6

bnitSכסיר ל' 6מר . ימטר מסוס )יחי י6חי 
 ימות נותי דיתי )ע)מ6 51יהי ד5ידייניסמוץ
 מקמריה )4טר6 ססקיוחנן גר' כפסיס כחכי 'י' :7י""יק,ן:שש מקיר ןר' נרסיס גח כי . מקנר,ה ט0ןו6ע5ס

וכיסר י :ד"רר
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 אורכוכבי1%8
 'וס לנן כי גנ)5ח 5מס13; ג3"יכבאשר

 סטירת י?); עד נטיך ר'הטירח
 :נחס "ו ו"דכע'ס rbn נערך סיס . יוהרןר'

 הסיס סו? ר"ננ כי . כגסיק.,:.ס
 טוכ"

 ?ורטיגו
 כל)3ו"ך ר"ע נ1ה5נ)'ךי ה'? ר'ננ כי .הקדו(
 . רכ' נולד ר"ע טניה ולייט . ס"3 דף3'3וי,ח
 מקדום ר3יכו וכן 3' ע"3 דף 3קידוטיןוכני3ו"ר
 נמנח . כניס ננהס עד כמטיס סך3ס 'מיםס"ך.ך
 מרכס עכזו כ3ל 13ך"י ר3י פ2'רח כן:)ן:.

 ר' שגס . ר"ת פטירת נ)(:נ; ם:'סט:'"'וה
 הקדות רמינו סטירח החך ית'ס סהר'ך..חגן
 יס3 י3י פטירה 5"חך כ' . סגה כ)ה:ע'סיגהר
 ר' rrhl:'1 ומחרס מגיס סגי כךחם הפסר'

 3ר"ס יועז ר' ימכ r~nhl טניס ערר הנו"כן הגיג"
 סר"3"ר קכ5ח לסדר כ"ג וכסכולך . כנסכי):.ס
 סדיק כד . ?נילר, פטירת יום מן כרב I):ro 1כ5 * ע"ס יוהס'ןובם'

 קוטר"
 . והחן מקכייס

 , יומגן ר' פטירה עתעד
 מ"ט נערך מסו"

 . ftwhhv תקכייס קוטריך פסק 5" . כנסוה?1:יס
 ס5י5ו "סך עד . ביסגס ט5 3"ק נדוןוחיל

 : נ(:והור"י
 כגרוף ג'סכש ק5 )נח5קחח 3חטגודף יח יס - ויה, יפי כיח סיס כיהכמצא
 "ך . כצוך סג? וממכים מ"מ כסך .לכסף
 ם5 סטוכס רגועם 5?הע:נ "ח"כ 5ו:,ק כויודק
 . 3י:,ה. יוחנן ר' כלילו )" ו"ס . ע,ס.'כה"
 ;ס כ5 ונס . עוד נכון סיס כפס עד 'ודעכ).
 חזנות יה"( מכוין rhn וחסד מכס "ךס"ס
 5ירייכיס ננידן כי . רחמיס כקם "5ך . נ)"'רר'

ולעלק"
 : ליה' ד"הי

 מצידון מסו . ז5סט:י5 נסנין גו:)ךנמ,יו
 חורט חוככך עוס"כ חיי כ5הבדול

 . ס"רס 5ט:י וכוס כר"י 5?נע:ס "כך .ותריה

5יכ"
 . ם"51 3עננק' ונ,ך'ס ק:'ס 'סורים ו5ס:1)

 ס"ק כ)כט ג5-ף5?'יה
 כגור"

 רכזה כגיס ננמך
 5סקצגב . "ח"כ 5(:וח 5תען ורק חך . כנעחו"ד

 : סעוס"3 היי ס5 ג5ח ועד; יקדנ:ע'ו)וה

 ד3י1ס עמדה ":'דו . 5"1 הידי כילן' ,עהרז
 (קני "ה נ).קדון הנ:::דרוסכק.

 מכיס. מחקרי לידין 5סס "כגל . כו'סג33
 . כוי סולר 6ח orth orn h.~bh 5יס"יורו
 מ135 הננכין . סג51ד "ת ?רו", סי1פיס51"
 וגזסר 5כ" סעת'ריס קורוח 5סיוח םעח'רנוס
 כרו"ס מכס "יגס ט"מיו "ס ותגס . טכ"5ננתן
 . סג51ר6ת

 וסעניכיס סרכריס כ5 לו55 סו"
 ס"זס 06 "ף כי מקליו. גווכן "כן .שכעולס
 מס * סגולר 6ח לרקוח ן עין יסקח 5""ס 6ך . וע:יכיו ןרכיו 3כ5 סיר "ת ~ohlיסיט
 עטו )מ5ט 5ד6ונ . שיניס ימייה טפוסיסיה
 65 ' כ5מ יקר ועדן עד חיי ו5גה1ל, * ט"ו5כניד

 : וספר כסיל לק . מכס כלס לכנותוטכ5

 ג,:ויבי ייעי
 :ה זנ%?יע, "'

 כעד מ15ט סססר כוחטכ וטוי . ד"3וחוכס"ה
 "כנויו וכן . טפסרס כגנך ע3יןס וסכר .מכרס
 bnh ו65ן 3"ח ננ"ין יע . ע3:רס 5יךי 3""חס ולין . רכריס נמלטס סיחכן פ"נ כריסטס
 וחסכון לין גיחן טחיל onh מי וכפגיסו5ך
 וקני ט"ננרו מס ססגחס מרי וטגס .כו'
 כי נמ5" * סגו5ד 6ח לרו"ס חכם "י;ט ,סנ33
 ממ6 תי כי . ס' ייקח רק סו" סחכמסהכליח

 "ח סרו"ס סח:ס סו6 . מלע וסי ס'יד"
 . כחכמתו ע"ס ט?נ5ך ט5מס "כנר, וכן .סגו5ד
 מס וסו6 . י"ל מסלי . מןע וסר יר"מכס
 מכס "'ן כי , חכמט סים ס, ירקח ס;סכתוכ

 הרקיע כזוהר יזהירווהטשבילי5
 ככוכבום הרביםומצדיקי

 '"כ( )דני"5 וערלעולס

 פ51יס טס - סמ15ח סכך כי "מכס ים בהה,
 יסט כי . סרוח:י כע"ס י"ס5מע)ס

 . העות"( מיי ))כ5 ריח קירח כ5 "הה רעלסם
"כן
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 שעשו.. איכוכבי
 נעומ טיט 016 כל 06 טיס טונ מס6פן
 . טרנס Qbl מעט 06 נשותיו סכר כי .עכ"פ
 . סגמו) כעז)ס 6והס )קנל נעוו טננוריסיסיס
 סיס 3כ" . כו' כקרן 5ויק 6ין כי גס1ל61ח
 כל יקג5 6טר סמרי כי . תקום מ)6 6יםכ)

 ט5 יכ6 סוף סוף . עתותיו קרור נערמקפתו
 )גמול מעלליו פרי 3עד . סנטו) כעלססכרו
 5יל6 סקריך כננו סכם כלמח 6כן * מטחיוסכר
 מיד כפסו 5נ5ט . עוגותיו ע5 ספתםמסמר
 6טר למוחיו סכל כער לד6ונ )1 יס כן .ק16)
 יקכל 5פטמיס כי . כנמול כעולס לו יהמרל6

oTbooh כעוס"ז עולמו : 

 מגס : מעולס הכוח נס מרדו זס ד3רו,נל

 לו עוניין 061 טו' סכגט לפוקוס olbיעמור
 קר6 רמי ל"ת 6ננר . מזכיוהי )1 מגכיןכס

 כו' קטונהי וסרטיי כו' סמסדיס תכ5קטוכחי
 6סר סמסדיס נסכיל ;כיותי וגתמעסוסוקטכו
 ע5 דרסו לך 5ך פ' 31מד"ר . פגם כו'עטית
 מסיט )סי ז"5 כו' לכרס תירק 6לסכתוכ
 לככבן ירלחי . 61ומר מהפחד 36רססשינו
 . וכ5להי סמלכיס לקוממה ירותי . וגללתיס6ס
 כלוס לי וטין . 3טוס"ז סכרי טכהקכ5חיח6מר
 36רס תילך Sb סקכ"ט )1 6ננר . )63)עחיך
  מכס כמורן'ן  פסך סעסיהי מט  וכל . 5ך מגןבנכי
 סכרך 6כ5 . עמךפסיחי

 מהוקי
 ל63 לעתיד

 : ע"ס סמו"רפכ"ל

 36רסס ס6מל ממט ולססלי6 קסט"1מסויש
 . תשחי הקם לכרסן ירדתי . 6O~Dרט

 ע5 נטרף לטיוח . nho לכנפן ילך סו6טל6
 נס טמו סרס סקכ"ס וכלסר . יח"ט סמוקדומת
 ל6 סוס סכס . לבסון מוסכ) לפי סכס .וס5י5ו
 . פסס קדוסח על כפסו כמסר מסכר גסינרע
 מס כי סו6 1כסשך . במלוח מות סכר גסוננס
 . ס6ס מככסן טס5י5ו גדול גס עתו סקנ"טסטמס
 וכמס . כמו גווג מס ומופח כלוח יסיטפוך
 סכלו כמס 61"כ . טמקוס לפכי ומכיף 6ט31סו6
מ"ת כי )טיגיכו וסלי . לכ6 )עתין ומחוקןגד1)

 ממעממת מטלילו מס ופס ., נופחיו סכר גסזס
 סכרו כ5 קכ5 טננ6 . מחפ5!ד סיססמ)כיס

 : ל63 לטחיך כטס ש61'ן
 נ' . הקניה י ירבועי גישמומן

 )מסד זוכס סבינו חי oiib . פמך טמיהיומנס
 למסור סר51ס מי כוס כבוסן גס טגס *מכס
 לו יפסס וטק3שס * ית' סננו, קדוסח ע5נפסו
 : מ,כיותע 6 ינכו . טקס 16פן 63יזס 1י11גם

 קלע 6טגין סונר ע) מקדן S~rn נס,והנדן
 זף 3סנסררין טגס . 3טוס"זפו5מו

 כטכסו trD'5h ר' כטמלס לכ"ח רכס 6מרק"6
 כו' מטחק bnb למס 6 6ממ, . ממחקשי63  ור' 13כין מן כתמילו כו, )כקרוחלנניןיו
 רכי רולס ס6כי כ"ז . ממחק 6ני 5כך 5סןר
 6מרמ . כו' לוקס פסתע 61ין מחמין ייטמין
 ר61ט סעי ופכטיו . סלמו רכי קי3) מ"וסמ6
 כלוס h3'pD )1 6מר [ סננה 6כי עפלר3י

 למע )מךחכו 6 6מר . כ41 סחורס מןמיסרהי
 ל' קכ) ופרם"י . כו' כקין לריק 6ין 6דסכי

ע51מו
 כ5~

 : ע"ס ככלו

 61ססכיל לסכין ים . ~ors עפ4למהכמיכשךך
 גס גי * כפקען סמם שכריסכי

 65 06 . 5פעמיס כטומ  ניכו  סבגרוליסטגו51
 מנס כי . נעוס"ז 'שותיו סכר עימו 6תיקכ)
 . כן נפסו סל קומר סיס געשו, טנרו5 ר"066
 שסר טיס . עולמו 6ת קכ) פן יר6ססו6
 מסיויס מרוב  ספלנט  ררך זפו כי .5מסו3
 עקי63 ל' 6מר ס56ס סונריס ס65 18)0 .ופכוס
 פן משער היה 610 כי , . סנדול 56יפזר ר'טל
 ומכוש גנ5ס onDn . טעננו 6ת ר"6 ק3לח"ו

 רקד כי מרפה  על ייעלם . 6יפ61 נחפנהיכנר : כטוויתן  סם סדנריסכי
 וכקמר * ס' 5מ)6ך סדילנס כרכסנדול

 . כטוס"ז 1nSID 6ח ,יקכ) . נמרס מרוסשנ6
 * ע"ס 6כעו 36רסס נס ומס לכרס חן חורט,1

 "ולס . 3טוס'1 סכרו קכ5 סמ6 מחפמדהסיט

 1 עלס 6כיכו36רטס

סערן
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 אורכוכבי"13
 . כ"( גורס "מר מט" 5סעמיס כי סו"סעגין

 ו:)כסאכ 3עוס"ן כנ5יהיו ככת לו 5ס5ס5סעג'טו
 "סר . :,עלס כ5 וכחסכון סדין עיכנקלפי

 ז"חמכום?
 כנכג""
. h1cl 5?' נ)סגסקדוה 

 :"5קיגו
 ר' סינור ננסןהן

 "ויטיח ן
 עקץ"

 כלוס
 "'ך 51כ"ור? , כ51ק מהור? מןהיסךחי

 כי , הדבר c51h rto . ר"ע 5הנוכח (:גמרך
 . גויס הט" "'יי כעו?"( עילמו 5קכל גוססזס
 כולס מהורס מן מיסרהי כלוס cyiולכך
 לריק "י; "רס כ. רכינו לי:נדה:י ר"עויל

 : כו'מרן

 י, מ מן'ו ח"ד י" ימי "עם
 דננחן "ילין בסון ":נך , "סרס:נון כסרי עמריוהלה
 "מרחי והגי , רמסו הילין ":נר וידך 5ו"כנרו
 כשסטי "כן , כליחי כחי וס53 5תוסו יגעתילריק
rb'ים)" ולכ"ורס . ס:נד'ר עכ"ל ד 

 ננס כנקוד
 כלס וכי לריק יגע כי , "כמו ר' דעי; ע5ע)?
 "ולס , פטו5היך סכו 5ך היקלס נול"כהך3ע) סו" כ":)ן ה("5 "מרו ס)" , וסכן )הסוכחו
 . העות"( מינוח מ:)ורוח כ5 הכ? כי , הרכי(ס

 עוכלן כיקכל נדי ע"כ , וכש הסו וריק סכ5הכנס
 כעוס"ז וננטהיו הודהוסכך

 גכנ5"
 טמלו כ5 כי

 : וככ) חובו 0) נקל? כתר 5קכל ?יס ,ויגיטו

 "כסו 5ר' סקכ"ס המסיע הגר"? כסירהנה
 פייס כפו" ?י? כי . ?טו?"( מטוכנס

 דף גמניגס ו:ננ3."ר , הקיסר כע'גיוגככן
 ס:))ך גכ'ת גרו) ככור )ו וה.ס , ס"ט'"ך

 מיק כי הלסו ר' , י"( וף ככחולותוכמת"ד
 נפקן , קיסר 5כ' ינ:נקיכהמ"חח

 ד3י ח:נסח"
 וע:נ.? ר3ס , סכי ליס וננסךי )"פי?קימך

וכרכרך"
 ד"ו:וחיס

 , ע"ס כו' דיבור" 513יג"
 יתו פן , הגניך לופפו כגדד "כסו ל' היסולס
 סינרו:נ: כבוד כ5 וייק ס3ל טס :נ(כיוהיו15

 1":י ריכסו ".5ין כל ":נך , "פוסדנו;כסן. עסי ת5ח כי? ונקזו ר"ה רכנך וכדוכ'51",
 כליחי כחי וסכ) להורו יגעתי לדיק":נדהי

 טכנ5ו ככר קכ5 כי מו0כ מכיס וסיעו ,כו'
 : סטוס'ז המורות סל וייק ?כל כס ,ויניטו

 5כ3 ימיר מקור כוס ס-ס הרכריס~"ןקף
 כי , מקו טל יח3וגן כ"נר ,ס"דס

 ומי , רקם 5ננע5ס ר3ו עוגותיו ערכו 5פיכ""
 ס"ננח כעולס ויסכל יסח כחס עדיודע
 יסיס כליסר לח"כ גס סכס , טוגוחיו קרורכעו
 , ככסף כגרוףגורף

~ 

 ויגיע , טוגוחיו כ5 ויהננרקו
 ככנל "סר כנל3ל סיס , מ15קיו סכר 5קכ)ס(:ון
 ורזיס ליס הכננוח ננטטיס , לרקותיו כ)עריס
 , מחיכיה סגי ט5 סו" סכנ5יס לימית כי ,כ"יכות
 ; ??נטפס כסרגן ."'

 מוקי עפ"י מגוס כל סיס"
 סמחס3ס טורח . 3' , לנכסקיס ונדריסהורס
 יוכל ומי , כלוד ס' ,5סס רסיס 3כוגסםי?יס
 5כי וקח , עסיהי כתורס סכל "ח כיקוננן
 וויכיוחיו לו כיכו כמס יודע מ, כין מהן ,(כיחי
 "1 , סך3ס ו"ס כנעט "ס , 3עוס"זסך)יס
0מ"

 OSIDO ס"13ת וכר , טוסנו כ5 ח"ו קנל
 ת:ניר עמוס ?ו" "יס כ5 כ; , כנ"ל עליומדרו
ODסבור" חסדי 

 רו"ס "סר , וטוכותיו יף"ס
 , סגסחדיס ?כמיס גס יונס , כעי; עין"וחס

 : 35רו גי51וח גפ5"וח לעומסכ?נם"כ

 ~וכנגס ורץ "הה ]י" ""ס י"אחת

 לרקתו כי , עינם כטוח יסיס'ה"דס טוך ,ממור
 סכמו5 3טולס ככרס "ת גקכל , לעדהעימד

 , סוס כעולס ככרס "מ י,ככו ול" , עי?"3סו"
 כיסר , סר3יס rhייכוה סייכו סר3יס ננננ5ריקי לטיוח סו" כ"חסי)15ה

 5רק חסכון כ?נ5"
 :כעו"ש

 3נינ'הנה
 מיוקי "רכעס ננ13"ר ס"ו יף יום"

 טכר , דורס יסכוע"5 ר' מסיסבפרס
c~hהעסס ל" ע5 עכר כו', ו:3 טכס על 

~CD1
 , ננכפי 1יוסכ'ס חלס הט31ה , הכוכ?

 , הסורס וערס כ'ך ויניתות כריחות ע5ע3ר
 "כל , כו' מדוקין ויסירין חולין ויוסכאפהסוט?
 3חסו3ס כמ "'ן , צידו סקס ה15ל כ':מי

 ,לחלוח
 , לכמר ביוהכ"פ ול"

 , למרק כיסורין 1ל"
b~h
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סו אורכוככן
bi?:ולכ6ורס , ע"ס כו' מנרקח ונניח? חולין כון 
 נס ס)6 , )נורק כיסויין כמ 6ין מדועיס)6
 יסוריס ימרקו hS מרוע ו6'יכ רשלמיחס יתורי כורני מייני , מננרקח מיחס סימרומס

 :ההייו
 מ15תיו סכר סולמו 6תסירס יקלל )לטניס כי , סוני .יסוד סיסאמנם
 ס) עוטתי ממלקין יסורים כי וכן ,גטוס"ז

 קן ין ~lyhh שן %ן קנן:ן:
 כדי נעוסק 5דיקיס ע) יסוריס מגיךסק3"ס
 יומיס רספיס ימס , כו' הטוס"כהיירקו
 טוכס למן מספיט סקנסס כך , כו'כעוסק
 יפלק הכלויס , כו' לטורדן כדי יטוס"(לרסטיס
 כעוס"3 )6דס יגיע 6סר וסטיכם מסכר כילחרי
 )ספליך )מעלס סמס סכיסס , מעלליומפרי
 יפס 6סר כסלל טוכנ ~bK "סכר , מעדגורל
 וכן , הטווחן מיי מב) רום קורת ם) 6חחסער
 מהסיס י0וריס מכ5 6חק סטת טעי ומררע

 סכר למיס 6פסריוח 6'ך יפק מעהס ,3טוס"1
 הרומזי, 3עעס סר3 ככיס כערך , 3טוס"זמלוס
 פעיך , יסוןיס ט"י בפוס"ז עוכוח לנורק16

 : כרומכי כעולס סנר1לסעוכם

 מ" 111 'ת'ם, זרמתן היי ק יאכן
 ש וים ",ימנ סינ )עוטי סגןע מככר סי6 ומס , ס/-ומכי3עעס
16n)lso הקטן , נעוס"ז rn'h סעו:ס h - h ~  

 קטן מלק וסוט , מדרגות ולנכוח 6)טיסהכמס
 עזס , סרומכי 3פעס וסעפם מסכר ננדממור
 כי "5ס טוס"ז ניכורי סוגות למרק נמ5י6ותים

 וכן , טונקס )נוד) טרוך 5ין סרוחכיבעולס
 כי 06 ,  פוסט  3טובוה מלית מכרלנכות
 סרעס הו6 , סכרם לגוך)  טרוך  5יןלטוס"ב
 כטוס'ז 54והיו סכר יקכ) Oh ל6דסהגרושן
 לנורק סנרו)ס וסטונס , וספ)יס כקליתכטונות

 : טוס"ז ניסוריטסותיו

 כסית , 5וק מטגון ז0 טל יס נייקיוהנה
 , כפוס"1 כסכונן וססכר סעוגס Saכמלק

 שיכוח )פי הו6 3טוס'3 טון ט) מעוגם כמוכי ג"" , כיעוס"כ מס כמסר וססכר סטוגסנגל
 ינד) כן גיותר ניול עספון מס וגל .סטון
 סיגו) וכמס , העון סרך לסי נשכ סו6 ,יסוריה טעי כטיס"1 ספון יתמרק 06 כן כמו ,סצמס
 )מרק )עימתו כן , )עוה"ב ספוכם והרכמעון
 טיס"ז יסורי 1יסכ1) י60 ג"כ , כעיס"זהטון
 יסיס כן , 3עוס"ב סעגט טרך )סי כי ,ניוחד
 וכן , ימעט וכן ירכס כן , 3עוס"ז כחלקכאות
 סמ15ס 6יכות )פי כי , סמ5וח בכר נמין610
 סכרס יקכ) 06 נס כן כפוס"3 בכרסוגויל

 : כטוס"3 סכרס סלך )פי סו6 ,3צוס"1

ךקי4"
 מלו) טיס מי 6כ) י .מגו) סלמנו מס
 , ט' לחלוח כסכוכס כמ 6ין , מדוססס

 ומיחס חוקן כשן 6)6 , )נורק כיסוריןו)6
 מחוד גרע טון סוono 6 מ)1) מכס כי ,ממרקת
 יומק כנמי סנוכו6ר 1כ18 סעוטח מכ)יוחל
 כמסוק ס"ס מלי) עון 'ם) העעס ועשכ ,סב")

 וטלק D1'b 610 ,לעוסןכ
 )מעכס טוכס , ננ6וי

 ס) or עון )נניק לקת , סעכירוח טוכסי כ)ס)
 כמכע ונר סו6 יסורין ע"י נטוס"ז סססחלי)
 סגנו מהטור נעוס"ז סמוק כמות טרך 3פיכ'

 בנו5י16ח 6.ן ,)עוס"ב
 (oSh יסיריס .

 , כעוס"
 ויסקר לסכול 6דס סיוכ) סטנע כחיקתוסס 6מי כיסמין כל כי , ספון למרק מכמססיסיס
 סגדרס סחלק לכמוה דעוך מוכס כינס ,כמיס
 , )פוס"כ כטסו6 סנןו) מסעונט , מסכוןעפשי
 כי , ממיקח מיתי רק ססס מ)ו3 לטוןוע"כ
 , מסגויס ס:סס סוירת וסח , רע מיחסיסרי
 , מי כ) מעין נעומס מסוהס , משוד נורשסו6
 וע"כ , גהייס כסיקוס כקלס יסורין דוגמת6ין
 , ססס חלו) עון ממרקת ר") מיחס יסורילק
 סעו;ס כערך )מסכון מטע cnt:,hכי

 :לטוס"3
 ה)31 ימי חיכי 6:נרו סם יומק עמירהנה

 סקי)נ6 6י h)h כנון לכ, 6מר ,הסס
כעץ
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 אורכוכבי18%
 , )6גהל דתי יכיככ6 1)6 , מט3ח36טר6
 טרי 6ונ~ר הו6 5פרוע מ6מו וכ60גיופים"י
 ר' , 5ra3 נו;5;5 5סיות ענוגי וננוד נתן0"כי
 סירס  כל" %מוח  ו' דסנעb:h 6 כנו, לכנויוהג;
 סכ5 וטין כי' h)h  כנון ומרפ"י ,  r~itcoובלק
  לסבפל  סימני ילמדין מגירסתי  ס:תלטתייידעין
 נמלי , פ"א עכשל תירסמיזלרנור

  ס"ס תציל וגור
 ב"יזס לזלול סימכו  ללודין טבסיבהו נוי ,בו%
 וממי)" ',תניס

 יערס 6מד ch דככ"כ נווכן
 , לחורגיה "גריס )בו" )סכ3 , נטוע)נועץ
lr~r)יעלו דכר'1 6ו ונוטליו ; ס' גומזות כ6הח 

 :  בייתר  סכם מ5,5 ;ס סריפרי

  סיטונכ נח , סו%  סטס ~Slfk מייומאחר
 כעיזת לזלזל  סיעו  טללורין ידוטל

 ססו6 ווי וס  לפותת כי  מעליו  לזובן כ:כ: ,מליס
 ת5וס 6יזס ולחבב לסוקיר סיבוכו  סלמריןסיבט
 פסל סכות פי יתכס"כ ,  מכם  סידור ז%ביותר
 ל33ס %ח  למבוך , סרבים "ת לזרוחכמפס:
 סחורם 6ח ו)קייס )כמור , יון"0 ס,)עכוזח
 קידות ;סו כ' , טוכ ועכס תרע כסורוסנוניה
 ועי' , ~cc מ5י5 50 סטון סיסיך , נהורס2ס
 cno, מלול ס) מעון כענין )ר"י הכונס סעדיכס'
sffr,לחלי וגס cr~ t~nrh 6ס . חרפ, לו  ט,ין 

 , כו' "רם בכי כנר הורחו לקרס סטי"חימזרסו
 ו"0ר  לוניל ":ר סמט:ס  מןסס,סיך חסו" סמפסס,  כמרון גודל ברוב מונווסר

 כו חט"
 : טסטעכ"ל

 מכ5 נדול סו6 , ס0ס ח)51 סעון כססרקונה
 קיווץ 50 סמ5וס ;ס 5עומח כן ,כפוגות

 הץ" , כגילהסס
 כסס וכן , סמכות נ)ג5 נ1ו) '

 כל  סל tstns-~ טפס ס0ס ח)51 עון ע5טסעה0
  רסס יירום  סל טמ15ס ככר כן , סעכירוחפונתי

 כ3:* וטנס  סמלוס. סכר כנ פג נל21נסטיכס
 נערך  פולס ת5וס סל סטור כי ,  למפלסנתבער
 , יתר  י:%ו  נת%ז:יס ים , פכירת מעונםיותר
 טל ססכר כי נ?%ת , מרוכס שוכל מרסכי

  סל מסעונט יוהב מעוך עולס , ספסקידות
 , S~rn קמרו 06ו קמרי וננעחס , כסס הלילמין
 ס0ס מ515 עיןכי

~ 

 5ננרק כייסורין טמ 6ין
 כננגי16ח "ין סעון נודל 5פי כי , ככח3"רוכננו
 ,  ספון לתיק בכתם  סיסיס 3עוס"ז כ6)סיסוריס
 , סמוק 5טמוה 'O~D 65 עוסה, יסורי  כ5כי

 צעון הגר51 סעוג0כערך
~ro 

 6"כ , )עיס"3
 , :כ"ל  סרס קידוח ט5 חטט סכר כימכם"כ
  סכלי 50 וממויות טונות גג) כמ5י6וה6ין

 סעוס"1  סיב  כל כי , סככי לו לנכיה ,ספוס"ז
 סיכר  בעיך , מהלק לכתות סיטלס יספיקל6

 ן  לפיס"ב כסיסיס  י  מלוס סלסגרול

 סינים ומלויקי , סכחוכ 60מי מסןקן4ש
 נג"ורס 06ר , ועד )עלסככוככיס

 )ומר 6ס , וצי )עורס סרטון מכז מוכןלכו
 מננס כמלח כ) סכר ה)6 , נכחי ט61טססכר
 כל סל  בצר טס כי , כרכר טו6 "טן ,נכחי

 15 י60ר גי , כסס כטומ ס6דס "ין ,סננ5וח
 ססכר 5ו טמור יסית 5י סייטו , ועד)טוכס

 כסכך נפוס"ו טכרס יעכל '"ולי כי)פוס"כ,
 מלדיקי סל סבכר  כן ל6 ל %כן ,  זנוליותשובות
 706 , לעוס"כ לו סנוור יט~ס בסכרה ,סרבים
 סיען מזו) מעון כסס כי , ועד 5טעס כי6מס
 ככח , ככ"ל 11DS למרק טוסשז חיסורי כח6ין
 , טסס קידות ססו6 סר3יס מ5דיקי 50 סננלסכן
 ססכר, 6ת לנכות  ס4וס"1 כטוגות כח6ין

 יומו ,  לפוס'ב מסיר בפרו  סטיר  יטיסוכסכרם
 2 ועד 5עו5ס ככוככיס הר3יס'ומ5דיקי

- ש 8 ) נ ) ש 8 1 1 ) ן 3 8 "onh1%ו/,/יו
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ש אורכוכבי
נ*

 ביה אל אמור אדם כןואתה
 ני לאמר :למרתם כןישראל
 . עלינו והט::תינופשעעו

 ובם
 אמור , נהיה ואיך נמקיםאנתו
 אלקים ה' נאום אני חיאלנקם
 אם בי הרשע במות אחפוץאם

 ל"ג( )'"'קאל וחיה מדרכו רשעבשוב

 אין "יכך אסרתם בז21רשןי
 שעעמ כסכורין לשוב הפציםאתם

 תשובה לכם תועילשלא
 יומר.ווי SD ,""'ה ין 7' "ים chהנה
 עבדיו 6ת 5סס כ5מ יח"ס 4ס' , לעיניונרע

 36ו 651 , וסעיכ ס0כס יום יוםסככי6יס
 ס6דס )3 יקי כי יטן , ית"ס ס' "5 05יכסייוע
 , רוחץ חט6ח 5סחמ וסילס"ר , מכעוליורצ
 כסי 6סר trb' , 35 כ5 יסחונוס rr פ)"כן

 י ךס lnhcIItDn(r ,:נן:גך'3מנ, )כוכ 0335 וים , סרעס ע5 גממו ככרנמגו6ר
 (nvo , 56יר%ס מגיע וננס ככס ע5 ר6ו נוסמקוד ויפל" , חטו3ס 5סס חיסול %50 סכורין סיוכי

 , נגמ"יו ומחעתעיס ס6לקיס כמולכימ)עיכיס
nab5טל ס' 003 ככ16 מרטט סגכי"יס כ 

 מדרכם יסף) כני יסוכו "ס כי ,סח0ונס
 65 וטוגותיסס מס"וחס 5כ5 כסלח יסיס ,מרפס

 : עודחיכרגס

 נפכיילכנאשר
 פור נחפ65 גמונ , עיכס

 רום ע5 נחכוכן כלקר ,יותר
 כי נורע ס65 , וכיגעו כגייס טסכי5סלורוח
 גס ומס , כידיכו סי6 רסויס נכ5)משנונס
 כמו , טנ0מיס כעכעי 3ר*6יס סלונע.סכלתריס
 " 4ף כ"3 מ("ל סומקו ODI , וכלטמוןי*ססנמס

 מרקס ק315ין 6רס טל ומסרכוחיו מזוגותיוכי
 כונס "דם "ין ("ל 60מרו 3עס וגן ,מטכס
 כמ)6 6ש)1 )מכירו מתוכןימס

 ועוד , גימ"

 : "5י"עוומשך דלס 3זס ס6מוגס סנה לקלו טחנניסמלמניס
 נ)כ מלוד מיקס סי6ח ס6מוגס ,סח0יכס לותי שונע 3מס עכ"ז כי כסא מקוימה
 שמ5 סקכ"ס גי , פ5ימס שתגס מ6ננין ,ס6רס
 מזיל כ"מרו כמס גס "ף , מסע 5כ3יוסולם

 ODD1 הזיו כל גמור רסע 6פיפ ננ' דףכקידוטין
 ט' רבעו סו3 15 'מזכילין 6ין 3"מרונסח0וכס
 ט5 יותר סירס יתמין ועלך , נסס 50דכרוכ6 עי דנ6 ער לגום חטכ ' 1"5 60מרו כמסוכן

 גחטוכס גס כי מקמין , 3")ות ססו6 מכפיסרוס
 ימס ,  עוזו פל ויפרס ס' "5 יסור כיקלס
 ,,  חטיוסיו לכלנסלח

 , סכפוייס גיוס נס ומס
 וטע עות SD ויהודק גפף 53וס יטףכי

 ו3חחטכיס כחסי)ס ס' כניח, סיום כלטלור
 יכפר יח'ק. ס' כי , 50ימס כ"מונס מלנויןסו6
 יכמס פעמיו וכ) מע"ו"יו ' מכ3 לוחו לעסיעליו

 : וכטיןכעכ
 6סר טסו6 סלור , ססתמפיח~סלזס ייי6נשה

 , סרטס ע5 נחס לסיות 5ננררגסמניע
 bos סיס , יחייס 0ן 6) 05י3, ר15ן מסיסוסיו
 ולכך , 5סט סועים סתעיכס ס 6ננונסמפרון
 (מלובי ד4 61:מגו , ח0וכס לעסות י5ו65

 ס6מחס וככ"ג , 'דרכו פ3 נמס וכלין ,ס6מוגס
 חועע כק5 כי גס , מ16ר מיקס סח0ובסככרכי
 י0 ס6ס , ס6דס קט6ח' )'כ) לסלומטחסוכס
OnDס' ") 5סוכ לכו ט) סיעלס מי , 3מ5י"וח 
 מ)ס6מין 5כו יפג כי ; )ספן )ו' ויסיסיח'0

 :-3חטוכט
 סונף וכ 6מר 1 ק"מ , יף 3פסמיסהנה

 , פיו המגט מקסמי סרול כ"1ת1י0ר6ל
 יס פ5 וימרו דכתיכ מ6י , , מרי 3ר ר3סוכרירת
 , 0עס כקותה י0ר56 בסכורו נעמד , סוף3יס
 ננ5ריס כך ,' 6מד מ5ל טו5י6 60כו כס4וקמרו
 יס 0) עטר o~sro 15 טנור, , 6מר נ"לטלין
 קותן ול"ו יטרק) וכחו ט', )יכקס "וחןפ4ע
 לסח SD מח מלליס "ת י0ר6) וירק0כ6מו
 ל3 וסיס , , ט"פ סנמ' עכ"לטיס

 נ6 )" סוג"
 גפרתי סיו כי , סוור , 0כ6וחו מ'0ר556סל1ל

 , 6מגס מקטמ סיו כי רק , וכ) ננכ5ס6מוכס
א"א .י
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 כיקור ולויך , 3כלימוח ~O:t)b לפס היםס65
 סמרו נזדוע נס , "?ונס קטני סל כדרנוסו
 עונין מלריס כי לניכור , ?ים ע)יסך")

 : "הרננגד
 hlo , כ0לי:!וח ה"י!וגס הכזית כי ס"ס-ג2ן

 נגר ססס 3ד3ויס גס נ?'5ס":!ין
 י6מיגו כי 6נ)גט נרוקי חו"ח 11"ח , ססכ5דרכי
 נוטכן ונכנר געbirn ?5 מס נס , וכנכי"יו'3ס'
 ל6 כי , סו6 "?מס קטכי נדו "ולס ,"גוסי
 דרכי טס תתריס ססה?)וכט נוס רקי6נניגו
 סכל לדרכי תחגגד כ"ננוגס ch "ולס ,?סכל
 כמו ונסו , 3,ט 5?6?!ין "מוגהס רפ? ;"גוסי
 ס"5קיס nfh יכר כ"סר (',ניסי מלכיס כס'מכהוכ
 יסיט גו' כסקל טעוויס ס6חיס , 5"לנר סגולך56
 ויתנול סכ5יס ויען , סממן פסעי מחוכעת
 סיס כדור שסיס כבמיס "רמח טוסט ס'שגס
 ויסי ת"כל 5" ונגסס מציניך רולס סגךויהפך
 יטיס "יך לסכין סכלו ק5ר כי , כו' כן4

 ! סיסכרכר

 מ5ד עריס ט"מ כסס יטרק כקמרו מסרהטנה
 ל6 , "חו מ5ד עולין מלריס כך ,6מד

 כנד (ס "ין כי , יח"ט ?' 3יכו5ה cn:lnhר:?
 "סר כ5 סקכ"ס כי l)'rhc סם , ?::5דרכי
 כי ידוע oilb , ?נ5'ל כנידו קין , 'עכסיממן
 מקוד ג?!וכס כמדךגס סין כמקריס יסר")כגי

 : rffb1 עוכרי 1סל15 ע"1 עוכרי ?55ו 5ffrוכמ"מרס
 סקכ"ט כי , ססכ5 ררכי כנד "055 ?,?וע"כ
 נ!חמח לסכמיוס , סגיי!ס "וכנס 3כ5לס'"כד
 "ף ו""ה , כיס כולס הת ו5;טכיע , ה'גמלני
 "ת ר"יהס "כר כי , O"D1t 5סס "נורכי

 , עילס עד צוך cnlh~i הוסיפו 5" סייסמלריס
 ?יו יען , פירס רופסת 013 ס":!וגס סיסככד
 hlrn כמט "ונין "?ויגה 5ס"גנין "כ!גסמקטני
 כהנו כסס כהנגרו ?סיכ? רוסי , טכלס דיריננד

 : כו'עולים
 כ.' ס' ויובע כהורס יה"כהך4ל

 ויר"
 וי"ננ.גו כו' ?יס ספח ע5 :!ת לפריס"ח יטך"5

 ?!?1 גק3"ר 5" עכרו וכלכסכב'
 עגיי

 סהנ!ו;ס
 גה"וק? 3:)ס נס , עכדו וכיבס כס'0סחמי;ו

 מב) יותר , סיס ע) עהס ס6?!וגס"5)ס
 וסמופחיסס".הוה

~cb 
 לעיכי?ס ס' עפס

 יסיף סיג כקעת כי סדכר סוo51h 6 ,כמקריס
 רסס כי סייגו 6))גס, ננקט:י סדורכ63והו
 וטכס , oS)n גגך פסס ?Ol 5?"?!ין"מוגהש
 סגת , 3מ5ריס ס' OCD 6כר וממופחיםשקוהות
 'כ6:ר 6ך , טסכ5 דרכי וגד זש "ין ס'יכולת
 רייסס "סר גי ממע"ר 5סס 61ננר , סיס 56כ16
 oi)a ךלכי גנל סיס ,ס כו' סיוס ולריס6ח
 51ן"ת , יס כמסלות 'כולס "ה יטביע סקכ"סכי
 6עס כו", (ס מ5ד ע51יס ספגו כסט"מרו
 , סיס מסח ע5 נזח מלריס "ח ר"ו כיסרממ"כ
 6; , מרע'ס יכר "סר ננכל וכר גפ5 ל6וכי

 65דס 65 כי , 51סטכיל לסכין עיגיססגסקחו

לכ"
 מרוננים 5עלוח "כוסי לככ5 1ל6 , ס' רכוך

למלו"
 ס"ננוגס כלרכס גק3ט ו"ז "5,י חקר
 כנס qh , עכךו ו3ננפס כס' לס"ננין ,3הכ5יח
 יטופל וירץ וז~ס , בגוסי נ!טכל וכ0ג3 געלתטיסיס
 6ננכס מקטבי סיו ~החי5ס כי , כו' וי6:ניגוכו'

 גסס ס"נניגו rh , טיס פסח ט5 נגח נגריס"ת ר"ו כפקר "ך , כו' עוליס ט"גו כפס1"נ!רו
 עכס:וככסס

 נשיט מקני יקניט כי , ~חווכם יסורךהנה
 ורכי נגד ?זח געונס וסיחומומו

 וכס , "מד עזן ט5 ו~ס)וח לננחול "ף ,ססכ5
 ניזור פסע "פילו כקידוסין S~rn ס"ננרו נ!?נס

 מוכירין 6ין , 3"מיו)ס חטו3ט ועטט ימיוכי
 מארכי ומקור מוזר סו" , ככה רצעו מו153

 : כנווכןססג5

 חלוי , סטכל מירכי סת310ט מסמקאמנם
 שיסיח וט?3חגס שבכרס "יכףכסי

 ס"סמס רכס כמס , מון כ3ר כממקן 65לס5י
 כי , יה"ב ס' רזון 6ה ממרס לפיוח , סהט"50
 ע5ס 6ת ימפוכ ול6 , ויכמין ירגע ל6 "סרנוי

 56ל1 ימי? 5" , כ"כ כדפס 5"כמס ועוןהס"
 מ5ס כקטר כי , סקכ5 דרכי גנד סהכוכסיסוד

?חט"
 וסקכ"ט , גד51ס ל"סנוס נציגיו גהסכ 65

ס!"
 )קכי וי;)מ יממו5 5" נ!דוע וטון יחוס

 : ואטלססלע

"ווי
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מת אהשכוכבי
 ויי.;"'; "יי י"לם .ש ";י ב,אולם

 . ועון מיע6 ס: סרנס וס06:נס סרעס נוד65ח
 . סקכ"ס מננס":נ יח"0 ס' ר5ון "חלסמרוח

 כנד כיותר סהסי3ס יסוך 56יו יסיטכן
 חט6 0ל ס06מס טרך סל ססכרסישבמייזין : ססכ5דרכי
 מתוך h~r ס"דס י0יג 65 .ועון

 וכו6 יה"ם. סנדע וכ3ודו רומננוהוידיעח
 . חט6 יר6ח 3כי6ור י0ריס ננ0ילח כ0'כ:נס"כ
 . סרוננמוח יר"ח מדרכי הע6 יר6תנעגין
hwlיעטס 1ל6 , סהט6יס נון ירחק סס"וס 
 "יך 6ו יקל "יך כי יח"ס סנד31 ככודוננסגי
 ד3ר 5עטוח * וגמ6ס 0סל 3ו"ד םל לכויטרכ
 וסכס . 0מו ויחע)ס יהנרך סכור6 כ5 ר5יגונגד
nhrכי "ותס לס0יג ק)ס כזכ היגגס סיר6ס 
 ע5 5סחכוכן וס0כ5ס ידיעס ננהוך hih חולד65

 : עכ"ל ס"וס 0) פחיהוחו וע5 יח'0רוכנמוחו

 5,יעה י (olun "יס ,כוצי,1
 . ועון חט6 ט5 סר3ס וס06יוס סנוולס,סרטט
 ס' ר15ן לסמרוה ל3ו יער3 ונמ"ס קס) כו"דכי

 06מת סיט3 יכיר וכ"0י . סק3"ס נננוס"מיחק0
 כנ6וד 15 ש(ר סח0ו3ס יס1ד יסיס "( .סמט6
 מנןו)י סו6 "ס ככ"( "כן . ככ"ל ס0כ)מדיכי
 6כנוגו( 3ס6ננין כהכ)יה 63כווכס 0)ס ול13 .6ננכט
 סגס . ססכל דרכי גגד bl~c ננס eih"1לון
 סקכ"ס סכטימגו 6:ר . יהיס כ"מוגהו5דיק
 דרכו רסע יטווכ "ס כי . סגכי6'ס עכדיוע"י
 eb 6?נכס , 5ס5וח ויי3ס וירהמכו ס' Sbיכוכ
 ירפס כי . 6?):ס לנקט:י יסיס ס"מוכס3דרכי
 יוכ5 ס0כ5. דרכי גנד 0יסיס כרסממוכהו
 . סהסוכס 3'0וד כנ5ט"ננין לנו יפג כ"ננח כיהיות
 h)a נני וכן . 5טכיס וסו5ח נוומ5 סקכ"סכי
 "ס נס סכס . ועון מט6 כ5 ס06מס ויכהיןיכיר
btoחלי . סהטוכס 3'סוך ימ?נין 6מכס ננקטגי" 

 : סקכל דרכי גנד 6עו "יןר
 מי "י יי ייי %י ""ובזאת

 נמיס 6כמנו וכס על*גו וחט6יגו פ0עיטכי
 מסרון לסס סיס מיוע יפל8 לכ6ורס 6סר .כו'

 )סס יועי5 0ל6 "כויין וסיו . כתסוכס6?וו:ס
 מנס סטחמ5פות יכר מסו גס . כ;"5ה;וכס
 50 זו כ6נינס ק)נניס "נמכו, כנדוע .לניכיט
 סכס כי . סדכר ה61 6נן . 3תכ)ימח:ונס
 ל6ו עעשס . כ3יוש כ*?נן סוד מיו סכו6סדור
 ..ו6ת סמקוס ו6ת סקוס6ת

 כ13י
 סקוכן. סן

 נגוד) סמנס )סס סש ועיכ . סכיהבתוך
 וסדררוננמותו

 כ3ווי
 גוןל SD ל16ח * יה"ס

 bn S~r(la )נננס סו6 ית"ם מרונננטחוס;גהס

כהכ"
 )(קגי 6ננל ס:כ'Sbpr~i 6 כי . 6ליסו ,מ
 כו' 6גיזנו נוס'ס ל1 6מרו ססוכס ע:1י0ר6)
 )סת3ייס ס(ס ססוגס נור6, נוס סגט *ט"ס
 fw 56יו 05ו3 * מט6ס מל) ננפכי . יח"סמפגיו
 סז6ה סמ;ס OX~1 . %1יחס מחילס מנננוולנקם

 2 כידוע סרומננוה יר6ה מדלכי גוולס כחיגססו"

 ננמך) ססרנס )סס סיס כ06רי.ליש"פ
,'8 -  )6 3כ" כי 06 . ית"ס רומננוחו 
 סיטנ סכירו 6כן . yo5'b כנל לעמור כחט5רו
 . 610 כור6 כי ועון מפ6 קk-):thO 5 גוד65ת

 ע"כ . סמט6 3"0מח סכיס לטס סיסוכחקר
 . סעכ5 מזרכי ננו(ר סח0וכס עגין )טססיס

 רסס כי * 6מגס מקטמ סיו 6ננונס 5דרכיוסכוגע
 וע"כ . כסכל דרכי ננד 0סו6 נ)ס לס6מין8מתהס

 5סלוח לסס תועע סחשו3ס כי נ"כ ס6מיגול6
 : ימ'1 חיו מולכס ישונו 061 פטעיסס5כל

 6;ר . סעוגט יר6ח מסרנ0י געלריס' 6ג"גי נטוס"י 6סר * 6עייי כז ל6זשכ:ן
 . למו0 קרוגס וסי6 . 31;רו )גפקו 6י0 )כ5כונע
 ססרנ0 לכו חמר . ית"ם רוננמוחו יר6ת נסומס
 ערך 6ת . כלל מכיריס 6כו 6ין וט'כ 4 וכ5ננכל

 וטל6 נדו) 610 כמס . ועון חט6 50ס06כנס
 עכין Ohli1 . מ6ור 3עיגיכו קל סו6 טמט6וע5ס

 . כל5 ס0כ) דרכי ננך "5)יגו 6יג;ססחטוכס
 6100 נ,ס rSP-t~i 6מעחס רפס 6טר"מגס מקטני גס וט'כ . נו"ומס 3טיכי:ו יפ)6ול6
 כ6?נונס מ6נניגיס סס ככ"( . מ0כלס וג;גכנע5ס

כ5ימס
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 אורכוככן136
 ו0ילמ ננוח) סקכ*ס כי סה0וכס הולכיט)ימס
 כיליגי זס יפ)6 65 7063 מסע.לסכי

 : כלל0כ5ס
 יל"ח מסרגם לנהגו רמוקיס כי 6ס~ונמנכמ

 "ח נגז? למכמין . ית"סרוננמוחו
 5נו615 גיכ) "כן . ותון hDn סל ס"סמסגודל
 וחוכמה סע3ירוח ננעוגמי * כעז"ס 5דקמסכון
 סל ס"סמס מהו )הכיר גוכ) נחס כי . עוןעלי
 הגה כי * סקכ"ס ממס9מ ר15ן לסמרוח ומוןחט6
S~rnממי רי3"5 6מר . י"ט דף 3טירוכין 6ננרו 
 3ס יסיחוהו מעין סככ6 כטננק טופרידכתיכ
 olb 3כי חלו עופרי . תורס יפססכרכות
 0מעמיקין טמק . סק3"ס 50 רכוכו ט)סעוכלין
 . גיסגס)מן

 מכוכיי הנכ"
 דמעית ומורירי;

 נגרס יעטה כרכות נס , 0יהין סלכמעין
 )סגיה 61ועריס . הוין "ת ע)יהס0נו5ךיקין
 . מייכת ימס ;כיח יפס ונח יפס * עולס 0)לכיג1
 51כ"ורס . ע"ס כו' )ר:עיס ניסנס חקנהיפס
 היסעיס Ob סי6 רנוני" מ6י ננקוד.יפש
 ננ5דיקין . פולט 'לה"ר כ"י; . הקריחכעולס

 : ס' לרקוח ויהגו . הדין "חט)יהס

 חמש קור . השעו גל "וצהכתוב
 "ג . כטפט דרכיו כג כי .פעכו

 . מטרזן ס)')ה כ) חוקר )הקב"ה )יימסמשך ים)" ריסון מו0כ) ולפי . טיל וקין"מוגה
 ההוקי . הסרנן hto הטקס הל"כי

 :)יכת 0)
 ם"ריה וכננם"כ . לכנ"ר חפ"רה רק סו"עולה
 מקור יח"ס ס' "031 . כו' עולס יעם )"יסך")

 0)י5ח 0) חו"ר 6)יו כיימם "'ך .האריכוות
 : עולס O~ut הקרן כ5 המסט ה"ס .טולה

 רע ע% עופי 5כ) להעגים . וקים קננהי )ננססט . חג5 יוסכי כל נסוך וגמורת ונגויסקן
 ומ0פטיס מוקידו 5סס ים הממם)וח כ) .כרסעחס
 ונווסר. מוק פורע כ) גבר עוכ0יס מלקי ןמנכיליס
e)nbob תוסכם דבר הו6 סערם יסוד כי 
 מט6 לכ) העמס כמוח "ו "יכוח "כן .בהכל
 .וסלע

 . הדעת וס0ערח ס0כנני ו3ר רק הו"
 לפקו) . העונה 6ו העזן )רום מסק) 6.ןכ":ן

 ולזקת . כטון רומ גנו טעונם ויכוח 6ח3ס)ם
 6ין וע"כ * הסכנני ענין לק סו6 סעתם"יכוח
 כ) כי . סנומם15ח כל %6 פויס סעת0יסממעטי
 מט6 לכ5 עוכרים ומרפטי מוקי חמיסמניס
 . ןעחס הסערת 5פי כעיכיס וכימר כטוב .ועון

 ם)טון מוסל כרכר עון עלן עוני יכיסולסענויס
 רק "ו ק0ס )טענים . "; רקנוכפי

 : ק)מוכס

 ילקו" י 16 "(י ":יועכר
. Sl~nS 

 כמיק גנננעוח ס" ,)6 6יפו6 %ז6ח .יחד
 קיפוח "ח כ5מ5וס להסכיל לכוין . לגוטיהכל
 נדלכי %ז"ח . העון מרך ננ% 0יסיסהעונם
 6יזס )טענניס לסיוח חוכ) . המבסטחהלוכוח
 "ין (sh . סעוג0 כ6יכוה מסוק) ומהפטע%

 סעוכס לויכוח )עיון . 6כו0י סכל ככחנננ3י6ות
 6מו כרוננה . ימר ננכווכיס פיריו מעוןסו)
 . מונכ) בון נשך ע5 סיגם 6יזס פרעו כירגטנם
 . העוגם זמן ט5 ו~סקל פלס (ס על יםס"ס
 העינם ,נ); לסגכיל * "גוסי מכל בכם ים ה"מ"1

 16 פגעת 6חר יום )6 . כעון עדך לפיכ5מ15ס
 טול 6יזס )סיות יוכ) כהכרמ ו""כ *יוהד

 הו6 וכקמר כו"ד ":וט כמ ננה 6ו)ס .כמצפע
 6)6 לטוסט 6ין הנס . לפוסעיס גסעגיםכהכרמ

 : ריקוח מכך לעירמה

 . יח'ס ה' נשפטי ע5 ):~טכ; סיס ~;"רנה
 וננס . כרטצהו לע גר0ע נוחןחסר

 רכים כמטיס מס ככונו "סר . הג?נול כעולסגם
 כ6ס onlh לגרוף , עון לפועלי ונור"יסרעים

 6יס נם"1) ג"כ ס"ס . הכסף כגרוףננתלקמה
 . סעון רוח עם סעוג0 לויכוח לפקו) וממקלפקם
 דרך רק סו6 העוכם כי חלילת נ"ננר נ"כה"מ

 מלפניו ר15ן יכיס כקטו 16 . וטטכמיהמערס

~rr1
 961כ . 5סעני0ו כמס ופוצע hDln )כ) *
 . כנ"ל מממפם כחיק עו3 )היות יוכ) סריג"כ
 6מר 6ח 6ו)ס . מוס סקרן כ) )בופטמלידס
 . גו"ר  "לל  לתלמותכו6

 . רכר מס' סימל"
 חפוכם 3)י * והעונד העון 5רומ מסקל)ע0וח
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סם אווכוככן
 6ח )הת ס' 3יר מנפט ונמוגי פגם ע"1 יםכי

 . 0גק: ככף העתה וכגננם . 6חח נכףהעון
 העוגם קיטת )סיות . ימך יכ"ו1כמ",כיס
 כמוה עד מעון 6יכות גנר נמטק5מכוון

 :סיערה
 ~י/ יני יז "סל: יץוככר

 עיסותיו ע) יהייות ט(:יוהיו נזי * ועיכוב (כייס)ו "י"
 ר0ע 1trJ1tir על יהירוה מציגותיו ומי .לרען
 לפי bih כזכיות נאין לפי היכו (ס 1קק51 .כו'

 . כו' פונות כמס ננד כסוף זניח ים .גורלס
 0וקלין עין כי' י:יוה כנוס כגר סהו6 פוןוי0
 6יך היוןע וסוף * דעות Sh פ) גרעהו6)6
 עתס . ע"ס עכ"ל הצמוח כנגד ה;כייחעירכין
 כיור ci'h לי להיוה 6גי:י טבל 3כמ יםכ6ם

 ער . ומפתוח ה(כיוח "יכומ ם5 סמכקלממהוה
 50 מכיס כנר ככוכק) עי"ש "מח (כוחטיסיס
 . זכיוה כננה נגד 6מד טון וכן * עו:וחכנוס
 כל יפלץ 65 וממכו . יכול כ5 הו6 הקכ"ס6כן
 כגגל סעת0 העות כל הגה סלקום כן .ד3ר
 .סעון

 הו"
 היודע וסוך . ךעומ Sb 30 כדטחו

 וכיסיה . סעון גגד סעתס הנסקל פורכין6יך
 : (ם כגגו ;ס טוס סנוסק5כף

 . סערו המיס סלול נחורה סכחונ מסהוא
 הין ולמונם 6) מרט דןכיו כ)כי

SID: סקג'ס כי חי"ר לו ליימס הכוכס 6ין 
 גס ס)6 . פול יטפס )" סקרן כ)המוסט
 גס ומס . טולס יטבי )6 י0ר6לם6רית
 כי יטן . סי6 סכונס 6כן . ר~קכ"סממס"מ
 6ין כ6סר * 3ו"ך "5ל סמ0פס חהלוכוחנדרכי

 כגד סעגס )0קו5 כזס וננסק) סלם3מ5י6ות
 . ינזרו למטפס ס0וסטיס כי 6ף וע"כ .המטן
 . ככ"ל כננספט ט51 5סיוח יוכל כשכרחכת"ז
 וקין 6נוונס 6ל סו" ס15ר כי סכחוכ 6מרוט"כ
 וממר פסם וכורו יכו) כ) הו6 כי יען .עול

 סיודע וסוך . סעוכס עם ספון לסקו) .ממפט
 . סעון טרך נגד סטוכ0 "יכוח rhלטרוך
 עד זס כנגד (ס סק1)יס הממגיס כףיסיסיכ

 : סקערסכמוט

 . מיץ 60ממ לנס 3.5י. 3,ס כעכע הועם
 קמ5ןיקין . .מולס יעט6 כרכות נס-
 יפס ר03"ע )פניו ו6ומליס סדין "תע)יהס
r?~"'מעולס כנס כי וסיעו, . ככ"ל כו * tsb 
 .. ועון מט6 5ל ס06ננס נות טוך מכירה6ןס
 סספטש 6ת . 3עעיו לוקס סיס סברס 06וע"כ

 סכם" נעמקסנור6יס
 כנרול ס6ס ו6ת .

 טס ס)וסט1:נור4
 כעמי

 ה6כ5 6סך . 0"1)
 סיס ל6 ועון. מע6 בו כסר 703 וערנוכפש
 וסעתס . וממקל פלס ע-ז י0 כי . כ0כ5ומקיף

סנורי
 6קתח ננד נתת; סו,

 סחט"
 סיס 6ך .

 סו" סעוכ0 כיחומכ
 כך וכי . סס:מי ד"ר

 ועון חט6 כ) כעך )כעסיס * יח"ם ס' רייןסו6
 גרויעוכל

 סכע סו1DO 6(C 61ו)י ן מקוד וסורך
 : הטאחוע5

  ירמש סוסעיס . הקמח יפ51ס 0סאכי
 hwn סל ttnho ,ערך I?h . ותכיריסו
 כעס * סקכ"ס מחה"מ רדון מח ):מלות .ועון
 יורעפו סלמת שעולס ,מס , ננוקר וגורף רכססי6

 מסכמי דגר "יכו סמר סעורם כיומכינים
 ט) 0כע ק0ס ליחס )סטים . ימ"ש ס'מר15ן

 ס' כיר מסיע יננח(:י ס5ם ים "ד .חט6וחס
 וסעפת. סעון ימר ים6ו וכננ6ן:יס *יח"ם

 כגר 3ננסק5 מכוון סו6 והכירך הנד51ומעונק
 מס ולו . ססעיס גשום עו סמפ6מנוח

 ניסגס תקנת יפ: כו' דנת יפ: ר03"ע0מומריס
 :. )5ריקיס צדן וגן)רקציס

 . סרומגי נשנס עין עליוהוכחת, סטונם'ס כומססטי ל י כטייל. דנירנממיפבא
 . וענן brn 0ל ס"0ננס ערך ולמכיר לסכיןנוכל
 וסעיג0 . עו) ולין 6מ1גס "ע סו6 סקור כלסרכי
 ונ06ר . כנע סעון עד ב5מ5ום 3מסק5נטיך
 נפולס סעונס כי . מו"ל כקכיח מ6מיכיסלנמנו
 56י1 ערוך "ין . מקוו 4ור6 סו6 עון טליסרומכי
 ככער ז') סןמכ"ן ו5מס'כ . חכ) יסוריככ)
 ועון מט6 6סתח מרך נסכין טכ) מוס .סגמ51
 מט6 כעד )6דס פ מגיע 6סל . רנס סי6כמס
 סרעיון טרOD 6 . מקור וטרף גד1) עונם .ועון

 2 3ס 45פמיקסוס
"יל(*.יא
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 אךריריבי138
 . כו' ססלס ".ס? ח'ר כ"ג. יף מיי יבמ'רמזנה

 סיס (ס סטוק ה5ג ר"ע מניעוכבסיס
 כו' ומ?כונס

 כי51"
 c~h1'ד2 ו5" . "~מר "חס נדכר

 ונט"
 )צ15ת סגהכוון כני ותר . טוגו

 כו' מכר כדל סידו ועמס ס5ס 3:רתידו
"מך

 וגם" קר"
 לידו 5ט)וח כנהכוון גני . עוגו

 . ע"כו"כ חזיר כמר כידו ועמס . הזירכפך
 טרך 1)ר~כיל )ידע , מוסל הוכהח (?ווסג?

 כי oh מנגס ממעקי . מיל עון ם5סהסנוס
 : טויו ונם" הנס ידע)"

 כיתרי ההלוין גטכי5 סוטיולהרהיב
 פ' סחור? כפ" iurסרננכ"ן

1.קך"
 כעטור . ו("5 סקר3גווז כטעם טס מט"ב ,
 ו3דכור כמהטכס גנמריס "דם כגיכבטכס
 ויכיח יהט" כ"כר כי ית' ?כס 5וס .וכלנעמס
 ויהורס . סננעטס סגד כליו ידיו יסמוך .קרכן
 ושכניוח סקרכ כ"ס ויטרוף . סדכור כגגךפסיו
 יריו כגגך וסכרעיס . וסח"וס סננהס3ס כ5יטפט
 וירוק . כו5"כהו כ5 ?עיסיס olh ק5ורגליו
 סיהכוכ כדי . כבס דכו כגנך סמ(כח ע)הדס
 )"5קיו bun כי * "5ס כ5 3עכוהו"דס
 ויפרף דננו טיטטך )ו ורעי . וכבפכותגופו
 חטך 5ו)י .נ1?1

 סכור"
 . הנגורס נ!:נ:ו מיקח

 כיס" ה(ס כקרכןוכפו
 ונפם . רכנו תחח וכוו

 t'TJh עגן סקרכן c3b' וריסי * גסםההת
 : ע"מכו'

 גור"מה
 rnh לסט כ"סי בס כי , סדיר

 געונס ר"וי ?י? , דטק ככלי כשננסחרט"
 לנחמד כי "ך . נופו וימדף דניוסינופך

 . קר3; ח?וולהו יכי" תטוכס 3עכוהו כיעליו הבור"
 לו."כן וגס5ח נפט תמת וגפם רמו ההת דמוכיסי?
 ככס וטס . כג"5 סמוכי עזיו גם"ר המוכס3)"

 )הט" ~thr' קטוגססו"
 דכוו טינפך . סוגנ

 מס ""כ . נופוויטיף
 טעון ?ר"וי סעוגס גול"

 "ין כודניי כי . וכרון 3דעח כמוט" *נוייד
 טוך לעומת . פיגנ ס) ~hDn נ:כק5 ודמיוןטרך

 : מיד טין כ5כ"כמס

 ימס" ת"טיירקנה
15 ?-~hhk ?מעוך' הסכו 

 עין מס5 נס סעוגס וגודלס"כתס
 טס"דט נוס ע"כ . בנס הט"י נס ומ? .מזיד
 ס"רט רעעי ;מ"כ 5" כמעט , דעת ננסיגככ5

 ננס . ע", )ד".ג ,)3ו "5 ליחן .)נו"וננס
 יינני סרור רוה ע5 נחכוגן כיסר .סדכר נפ5"

 סיס כננס . יסויף כיח מקון כום5 "ף .ה("5
 : כנגס מטפי ס) eib 3עןני?ס סעון חומרטרך

 crico . טס 3נוטגס מ"" ף ' ימויין סגםכ2י
 סכומם . ססו5ס סמיטחו כו' עולס5כס

 כנננ' 61כור . כסיס סהי~הו כו' מט"ח5סס
 ם"יגו "5" סגו 5" יומגן ""ר מט"ח )סט?כוהט
 ומרסיי . כו' rhtn ,ננהויכ "53 . מטקתננמוי3
 "מיי ו5" . מטקת גנמויכ ט"'גו hih ט:ו)"
 כנרו ל"ו הטית דס" לס מפריט bnao"יגכי

 ח"ן רי5כ:" לרגן מטו 5" ו?" . "חיוככך3?
 . סו" חט"ח לנמויכ סכךדמ(י

 רססו"
hip יה" 

 30" דנני)יס
 "יט נכונס עלייה ככר לידו

 : עכ"ל לו ויהכסר סיהכייס כדי טניסננהסס

 למיקס 5מ;"5 5סס סקיס מגסומבואר
 נעון נס טגכס5 נוי דב) :פסוטס

 וע"כ . הט"ו ע5 ,כפרס כלסיג יו"כ לו"בוגנ
 :ננס רכיס פירעו ורוס סע3ירס ע5 נתפס"'גו
 נוס :iJlrr עת? . )ו , ויהכפך ביהכחםלנוטן

 גס c:1:ri . "' . )כעתו כתיגם ססכר5כיר"
 : כפרס 5ס:'נ 5גפ:ויו"כ סיס :וגג צעון םגכס) ,כני "ף . יפן") כיה?לון
 cb ונכף כוט טוגג.סיס 3טט םגכס5 כני כי -ב2'

 ענן ננככו) ?יס וכ"כ ,. crn "כסיסידעו
 ננ' ":ר עד . נקו)ס וחדפ? )כקרנסטוגנ

 סיס . מטרו ויוכעס3כוגנ כחם"
 כמכייס סחט"

 : עון)כפרה, וסחךפס סיואס "" גי חס3 חקר עד .כ"כ

 . "' . "מיגו כו:נ עון עיד ע) גהנוגןערזךן
 5כק: 35 יכיס כני כוגנ כעוו קגכס5יני

 35קם תהעורר ?"דס ?ין סדוקי . כסך?)סריג
כהדס
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 אוכוכבי
 עון נוסני יחכייט יני . כ' . סזדוכוח ע5כפרס
 כ"חמ ככבגס .גכמ5 יפיס "מר 06 *טוננ

 נח:כ )" סיננ טון כי יען . ירט ל" ואכלסיכיס )" כום מן . nbr 1nilrb כלספר ילוםס"ס . וכדופס בורר '63יסור כמו ככחמננל"כת
 מינע5חו "ר0 יופחת 51" . והרעס 5כלימסכלל

 סגככל רסני)נו"וננס
 3מע"

 : כוגנ

וש*
. 

 כ"י3טס . טס בי"סס , ט"י יף יסבקננן
 סכנת כר"ם כו' כדין כע51ספרקים

 h~.h,r , מרון כככי קפליו טוכליס טולס כ"יכ)

 כ"י "מר י"מ יף סס וכנמ' כו'. 5כס יחרסיורר
 סכ" . לנלוןגכגי

 ריס . "י:)רנ" כפגי הרבימו
 "נור יסוד" רכ . מרון ניח כנועלות 6מר)קים
Shlnnופרסיי . סנמ' עב") דוד אייו ;ל כהיילוח 
 )עורן "ות; טמוגין ככנמיס . "ימרס"כשי
 ~rh5 :כווין ם"ין קטן כפתמ (ס "מר ,סוי51"יס
  וסין ק5י  סררך .  לורין כיח  כלופלות .כלנמד
 מסני i?ttD ממעתק cr כ5ך (ס )י5ך יטוליןמטס
 סיו וכך . סוך 3יח פל כהילות . סורךלידי
 5ננ5מ?נס כ5"חס זס "חך זס יו5"יס onlhמוכין

 : רה"יטכ")
 ~t'hltllh )כ) כי . נר"ס תפרם"יךהבדן

 מגס . מבון כשי ?נחי כנת'סמפרמיס
 )וכנר רק סו6 . סתטג כוס" עם 3(ס סהג6כוונת
 3'ס סתקוס לפגי עונריס "עס עולס כהי כ)כי
 נירגן ככר זס "הד 3(ס "ס כי . נימךסכ)
Db6יתרנ" ככגי 

 "ו . מרון 3יה כמע)וח "0 .
 : דוד כיח ס)כהייליח

 . (cr פכוט רכל כמסל)כמכיר כחג" קריך מס י מעד ייפ)"ולכאורה
 .זס "הי יס יה"ס )פגיו עוכרין עולס 3"י נכלמה

 מסו"
 "מר זס כעו3רין . מרון ככגי מס)

 . וט "הר (: נוס . nhr "ח יכין ל" מי .(ס
וסו")

 )חג"
 C5,D 3"י גל כד"ת כססיט,ה )ומל

ע
 %8 סחנה סיס גס . זס 6חן זס לפגיוטוניין
 ק5ל ובסררך . מלון 3יח כננע)ח "1 .כיהר 5"ת יכולן וקין קטן סססקח "יתיג" ככגי"ס . ,ס "מר or 54ך ~וכלמיס סקס ננקיסנמכנו

 : זס כ5ד ;ס )ילך יכמין מגיסוקן

 טילם כ"י כ) 6:ר . סיבי ימיי, ה"אמנם
 '. סרכם טעם ו)ססכי) )סדין יס . מרון כנכיזס ,"מי r~r * כ"ס סמקוס )פגיעוכרין

 khih'~ ע6יזס כזל , סכווגס השיחמסו

 , . סו"
כיסל"

 . מקוד עמ,קס כווגס ק'ס יס יי גן"ס~י:2ן : נימדעולס, נ"י כrh 5 לפכיו 5סצכיר ד3ר הס'
 וקשייו ורמוניו . יח"ס כנמ:?נחו סו" וע"זי
 5ס:ווש . כעיזנו מ; יכנ5"ו "סר עם .שגרויים
 טוכס והקוס "הריח )ס0 5םיס סורךלפגיסס
 06 ג וסממפע סדין ,סול כי . הגוי" מריןכיוס
 . סוס 03דר מלכס חלקי . ליסד וחס)30ט
 : 3ס"ר 5סגעוטיח3"ר וכני זס "תר זס יף"ס לפגיו סעיכיין3תס

 . חסרך רכ 6)ר ח' לף י" כני מסכי
 . )דין תמ.לס ניגס מלך 51'3ור מלך-

 כו' ננץ כו' ענקו , מצפע )עצתאג"מי
 וסרס"י . "ף מרון ל)יפום נוקעי ht'hוסקציה
 06 וסוס . 5י3ור עונות , כסבם "ף חרוןן)יסוק
 ס?נקוס לפגי ס5כיר גככם 3קןס נס כי"נחס
 כל * יחר  לסגיו  וייוע נלוי סכ3 . )דון3"ס

 . נכר ?יעדי ועלי5וח ,. והמ3ולוהיו "דםתהסכוה

וסו"
 : כעס מ55ס יודע

 "'י נ' י י"אכן
 אילינוי

' 
**hhi~ 

 לוון שכפט גרס" ימכ 3ו "סר נודהר יוס)קבוע
 שכרון 03פר ככהכ "מר "יס ניעמס וכל .עריס
 יוס מדל "ק ,ספי'טן 'סך וככר . לסגיויוכ"
 ומוסר ומוחט וכוהכ ., כו' הוהף כוגה:ססדי;
 יקר, ונחליו ,(כרוטח ספו "ח והפחח *וננוגס
 וקף . ום:ינוליס קטי~ריס כנוס יס וכן .כוי
 נסחר עין . תע)1נוס כ) יודע 3"ט ס?,קוסכי

 . עפיוננגד
 . סךיין r11cl כעד קו" סננכין סו"

ן
,irh 
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 כרכבי.140
 טיח:סג יה"ם. ננלסגיו ירוטט 3כו:ט סומ ו? כ5"כן
 כעין וכמהפט סדיןסדר

 : 7"דע" מלכוה"

 ,ו': !1;ץ . 7,נ דוש 3;ום מיולזאת

 כל rih הננקסה ית"ם יריעהי "ין ככל *כולס
 elh מיון "'ן ועדיין , רוסס מוכסהמעסיס
 יסכ ":ר סר .ט51ע

 5כס"
 לכ5 ואכין . ננספט

 ס' "ף מדון מללי: יעלס "; . כדיןמטסיסס
 הניר" הין יוס מסיס 3דיסיקרכן : ס5'3וך עון3:3'ג

 "בך .
 וכדגת . וגסם לום כ5 להפקר ,כוון מנקי הו"

 כ5 ;:ך כ' . 51ננוה 5חייס 5:(כירס יפקרו3ו
 . כ" ית"כ לפגי, הכנעמס כל ו;כןון .הקוי
"101

 כ"י כ5 "ס וע"כ . כוס מעמס דוים
 עיגות ו3ו 1"ס . ננעסיסס כ5 "5 מכין 35סימד והיולי . כימר טכ5 לסגיו טוכרי; היוטולס
 מי תמו לפגי ופן . סמל עצות יסכיל ה'"ף יען "ן . הש"ה2 וככר'? רקם 5:)52סהכלל
 עריק וה,ס . יקום כני "פו וכ)מרון .יעכניד
 יפלס ":ד . ס/ חנה כסכך מליל? ג"מ,'סכדכה

 : מלידס נ)יפ")"ין
 סיבוכיו וירויי , ם ית' מימי" יה?וע"כ
 . כנ"ל לרין לפגיו יעצרו טכס "ף מרוןהמעול 5" . הדס כגי מעץ: ג5 הה יה"םין'עהו כ":י ורכן . (ס "חך ;ס "הד "חן . ט51ס3"י
 הריי כןוע)

 כ5 ס5 הכלל נועוגוה יה"ר "פו
 . כילם "ח ולמקיף 5כ515 הוכל 5" . טולסכ"י
 . 5ר":ו:ס יהים לסגיו יעכרו "מך ונוי ))יכי
 "סו נוי ג) הגס . 5"הךונ: היעכור "מהןעז

 סו" י"כו; ר":ו; יה"ב 5פ:'ויעכור
 . מלנוסך

 כ' . "מדיו כיעכוע גננני ניוהר ממס לרכוכי
 רק . יח"ם הפו לנהדון לס3ו5 יוכל "מדכ5

 . לסכיו 5ע3וך קרננו טככר הלס כ5 50מעונות
 סטיכןיס סO'nDrol 5 ננ?רעוה 5""נ5

 : ככ"ל"מריו

 גס 5ק"וררץנדץ
 25:וח ככמן ים "מל מ2"

 וככוס"כ .רוכס
 מוט"

 י"כד "חד

אור
 . "מד "ים 50 טמט"יס כ5 גס ומס . סוכסטופס
 5פ?1 יעכור "סר עולס מכ"י תחן כ5וע"כ
 כצני הו" מ"1:י וכן . 5ס:11 25טדקדם סכלי מות כוח כיסן סכם . סדין כיוסיח"ס

 כחופפו עוגות.ו "קד כל סי . "חליומיע3וו
 יוסם "יגס 5עסוח והוכל . לפגיו סעכוולמס

 : כ"י "מייו לסעיכר "ה תדוןלספוח

 . יה"0 5ס:'ו ההע3רס כסדר חדד "הייאמנם
 מיסיך סן3החליי

 הריי
 * וסנוטפע

cb3:5ט ch1 סעי3ריס כל דרך כי . כג"5 להמד 
 כיוחר ?ro~1' כי 5ר"כו;?,5)ח?. ית'יסלפכיו
 כילך עחס . ס' "ףכ)מ-זן

 הו"
 כנס5ו5 סרך

 רכס מי * יה"ס לפרו 4')ש 3"י כ) סל:נ?)כס
 . "מרון "מדון ילך %1י , ר":'ן ר"הגעכון

 : דרכס ה' גוכם הל"כי
 נר"ס ס:נ:גס כ":)דס מ? י אמת hr,1אכן
 מרון כבגי לטיו עי3ך'ם עיכס נ"י כלי
 מעיכריס כוס . 3:נסל ל.:~3יר ס:ווגס "ין .גו'
  ,ס  ט?ילכיס ננתן כ3:י הו" כי . ;? "חךוט
 CI5D 5ייך ו".ן , ספוט ולך 1rr כי (?."מר
 וז" ס:ווגס ",לש . ומלעס))ם)

 מר54כס סרר ע)
 מי . (ס "חן cr ית"ם למיי עולס נ"י נ5כל

 פ5 ננס5כס סדר כי הנ)סגס c?):h וע"( ,י"מך ומי . ר"סין ר"סין ןת"ם לטיו 325וךיקדים
 סו" . ;? "חן ;? עולס כ"יכ5

 מרון כגי כעסן
 : זס "הר ;הכ:היגכיס

 מונן סו6 כלל ןדךר כי cb ci::b מדץרן
 . ס".קיס לפכי טוב 5סו" מי כ' .כנקלע

ומון"
 יינון כנעניל "זהו . יה"ר נע'ג'ו מן
 15 כסיות )נגען . "פו ננמךון עליו לגונן .י"כון
olrnסכנט לוי . פוט כררך "ולס . להיים טווה 
 . כדין cnsb "כות יח"ם 3עיגיו מן ינסקו"מר
 ניסוך 5טח3וגן 5כ גסינוס כ":ר מגט":ן

 . כינספעה;וכים
 ג:נ5"

 . כמיטת סלקה על הס כי
 ט(וכין . כ' , סדין סודת מ5ך מוכים הס ."'
 6טד מס * נ' . קכוח 6'(? ננפ;' סדמנויס3)5ד

 . ית"ס ס' רצין הי" כן סי רק . גע5מ?ס,כחס
 : כד"יס ס"'גס "רפ"י עליסם5רחס
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 יכוכב
 6מר כיוטפי6י 6"י ט"י דף ר"ח עמ'הנדל

 3ל"ס נכחחין מסריס מטס . יופכןר'
 nnihS וכמהמין ככת3ין גנמריס 5דיקיסכו'
 )מהל וגחהנוין ככהכין נמורין רסעיס .5מייס
 על מר"מ ועומדין a~tsh מגוגיס .)מיחס
 ער"ן וכחכ , כו' )חיים ככהבין ;טיוסכ"פ
 סייכו דק6מר ד5ייקיס ננסנוע 3יגוכיסמדק6מר
 דק6מר ור0עיס . מטגותיכס מרוביןט(כיוהס
 קטיף וב"כ * מ(כיותשן מרוחין סעתוחיסססייגו
 .  למיסת  נכסמס  כי'  5ויקיס במס דס6טובך
 עיקלן hih . )מייס גכהכין כו' רסעיסוכננה
 . י") מטי6גי כזקן ריי סכחב כמו דוריסס)

 6דס כגי שוחן . קלמר כדין ורועים57דיקיס
 סכ6 מקרי . (כוח 6חס מהמח כדיןמוכין
 . or כדין מן גמולים ס5דיקיס . גמוייסגויקיס
'"euh1גנני וכן . מ(כיוחיסס מרוכין 0שטחיסס 
 כיון , ננעוכותיסס מרוכין 0(כיוהיסס5דיקיס
 קנס עכירס מפגי וקפלו שין מחמיימן0טס
 ו3יכוניס . כו' מקרי רסעיס זס דין קנני .מעסו
 וסקו) מעוין סוסן סננטסט 6דס ככי 16הןמיינו
 Jtrs~עימס מכריעין 0סן עו .. ועוביין חכוים סמןמריס

 : כו'
 .  גלויריס  לויקיס נס )פעיניס כי 6סאמנם

 טכירס orth מפכי כרין מתמייכיןטן
 6'זס כסני) ברין זוכין גמיריס רכעיס וכןקלס
 ים . סכ5) נון י651 כחור לק זלו 6כן .זכות
 וים . ק5ס עמרה 6י(ס מפכי %דקו תוגן5ןיק
 6ו)ס . זכוח or'h נופכי כרעתו מתריךרספ
 סדין יסוד כי . 5ס6ננין לגו ים כ)5בדרך

 רוכ עפ"י נודבי 610 . ססנס כרקסוסמככם
 ר"6 ננ'( )וף קרוטין 3ג?)' וכמ613ר *סמע0ס
 * רוכו "מל ג'דע ססגטלס )פי "ומרגל"ס
 מקס עמס . רוצו 6חר כיווןוסימיך
 סטולס כ) ו6ת עויננו 6ת ססכליט לסליו6הח
 עלמו 6רס ירסס כו' )פי ופרס"י . כו' זכות)כף
 נמ65ו 6חת מקס עמס כ1' סקו)כקילו
 . VVD כו' %יק תננ65 מכליעיןזכיותיו
 כ) . וזע תכובס מרן 3ס"נ ;"5 טרמ3'סונ'כ
 מי . ושכוח ,כיוח )ו יק ס6דס מצגי 61מך6חך

 סטולוטיו ומי . לריס  עולותיו ע) יתיליתלזכיותיו

  סלוקין ולטס . כי' יטע  זליותיו ע)יו(ירוה
 3כ) כך . מיתחו בטטת , 1ע%1חיו 6דס(כ'וח
 סעולס מעי כ16'6 עויות טורקן ומכס0כס
 5רק סגננ65 מי . ריס 50 ביו"ט (כיוהיועם
 וס3יטרט כון לסע סנמ65 וגני )מייסגמחת
 : הכס"מ וע"ס כו' י61כ"פ עו קוהןחולין

 610 * כ% 3ייי 1סייו יסיק טיסרעכנ"מ
 . ט(מומ עס סעוגוח סיקו)עפ"י

 לדיק סו6 וסרי . .וטסיו ע) יתילומסיכיוחיו גני כי ; ללע 16 טננקוס )סגי דויק 06610
 מרוכין העוגותיו זנני . נדין (וכס סו6ננועסיו
 * נוין ועחמייכ כמעקיו רטע סו6 . זכיותיוע)
 %ריק כי מנס. מהליס סכחוכיס כ5ומכס

 געינו וסרסע . ימים 4יס עסס 6טרכלוקחו
 ,65 י0 6כן . ומיס ננלרכיו רסע ועוגינוות
 כקיקו שכן דויק נס 5פעמיס כי סכ))מן

 ל0ע וים . קנס עמילת 6קזס מפני כדיןוננתחייכ
 : סר"ן וכמש"כ (כות 6י(ס כסכי) נדין,וכס

 * ביטח פתי עי סס יריו סי1כיס יינמצא

 סזןיוהיו מי6'
 שרוכיי

 . תעונוחיו
 נס ומס . סיקוס )פני , לדיק כהסב סו066ל
 מ5ר עכס כ35 ועון מט" כ)6 געורטיק

 . כ' , ים" עכס 6סל כ5דק,1 כי .סורח.הדין
 רט: ט6 6טר (כיוהיו ע5 מרוכין סעוכוהיומי
 זוכם וכגץ . גכנוי לסע נס 16 . הננק,ס)פל

 : זבח 6,זט 3ס3יou:ns 5 %לבדין
 ס5ויקיס כמס סי6טגס סת15קטרהנה

 6ח טומר* סקכ'ס וכבסר .וסחסידיס
 . כפסס ממוח )ס5י) ירכיו 6) ועיט . 6וככיוכ5
 טקס כ6י כ) 8ער סטן6 היין פיוסויזבח
 6ה רכס . זס 6מר זס יח"ם בפגיויעכרו

 Dnlh גהע3יר * 6)יו יקריכ וסמסידיס%דיקיס
 6עד כנמרון cnth )נוגן  קמ"ן .  לר5סולס)פרו
 1016 . למעסיו יוהב לדיק ססו6 נני 1כ) .יתגיס

 2 ראשון ל06ון לסגיוננעכיל

 ככני התטכס הכווכח 4,'ל שפירסו מסןךען
 וכסרס"י . 6ימר:6 כשגי 610 כי .מרון

גגנסיס

עאאו
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כוכבי142
 זס "מן זס ויו65'ס . לעטרן קוהן טממץכננסים
 כגס כי . כ"מד ל5"ח יכולין טהין קטן3סחמ
 ככסמוה כ1טנעיסע

~ch) 
 ננמסריס הס הפחח לסניסס גפהח כ"סךי"ך , כריר ככורים כס

 לק"ת יכולין כקין קטן כפהמ ו"ס . הה51סל5"ה
 ע5:נס ל?חקרכ rr rb rr דוחקיס כס .כ"הר
  יל,  ווי סוף סוף "ולס . כמו"ס rh55 סםתה"5ל

 הככסיס כי . מקליו מוכן סגה "כןלר"כוגס
 מל 'ICD ונבורהס 3כהס ו?ה(קיסהנריהיס

 י לר"סוגס ל5"ח ויה6:ו5ו סננ"ל ועל ילדן טלים;ו
 : ל"מןוגס יסירו o')lh כ"י; כחלוקיסוהטכסיס

 עולס 3"י כל "נר . כדין 3י'ס הו"רכי
 "חך וכ5 . (ס cr trh יה"ב לסגיו יעכרוי
 כמסל בו" . חמילס לטווך לסקדיס רולססיס
 ?נכורים הננס וסהסיריס ס5ויקיס סגס כי .כוס
 . י"(( )רף כנרכוה ("ל וכשלמרס . והעולסהכר
 כ) . כ51דקם סיחוקיס ל3 "כירי 6ליכמעו
 כ(דוט ג(גץ ומס * כלרקס נ(ונין כולוכעולס
 וססוסעיס וסחוט"יס . ט3ידן גזכוח ופרכ"יכו'
 . 650 פ' כסוף קפרם"י וכמו . ההלסיסכמס
 מחקה כח חסרי . "הדיך סגחסליסכל

~hDn סגס . סרין טייס 610 וכן . פולטן' סעגןכה'ס 
 . מעסיסס ככח כודוע כייס ו?הס'ריסס!דיק,ס
 כפיוט מפייטן טיסד (::ו כי . בס ?חום'וכבכ"כ
rl:llrrוסם . "פחך סנוהמ'5 דר"ס כ' ליום 
 וסמסיריס. ס5דיקיס סנס וצוחח . כ"ו טדיךנקוע

 סטוכיס נוצם'סס ככח נכורם עם (רוע לעס"כי
 לפי וקמר 6מן וכל לר"קתס. לערוייח"מ5י
 הקרי וסחלו:יס . רהכון לחסון יעכור כועסיוכה
 ,סו . מהרון ולמדון יעכרו . מס"ס ממנוחכס

כוכ"
 "עורג" ככני ננרון כגי סל ??)סל

: 

 . מ(כיוחיסן מרוכין כטוגוחיססי "דם כגי ליחן . סו" סטני"החלוקתה
 oh וככס . זרח 6',ה מ5ד הכממיס כהכיןויק
 . "לקי הקן למלו, "גוסי סכל יר קגדסכי

 לו לערוך בהוכל סזכוח מהוה ו)סם:יל)סכין
 * לחחיס מסד כלפי ןי;ו מטית . סדיןכיוס
 כקדח ,וכס ס"דס סוף סיף כינר":נגס

 קיסיט סו6 פסיל כי כומן מדעה .סרחמיט
Fh~lh-hלפי וסוט * עליו לרמס , וכרולי סוס 
 יתעורר כן . סרין מיום ופחדו ון"נקוסכגהו

 : לחומלת סרמ:ויס נוןת,טליו

 :'י"ס ביק י"~ך,בנ%ןובזאת
 ג6מ( טהו6 מי כי . הכעולס כגוסג טסו"וכמו
 ומם . ממון טגימ מסל "ף ננפסט "קטכסכך
 * ופחדו יי"תו גפי סגס . נפסוק ויני כננס
 כנמלט nsnci לר"וג יחמיל קודס רסס מינניםכן
 גס ומס . כסקפטו יודק ,כי . יוקניס נופמלו

 סדין כיוס, ס6דסמספט
 סגור"
 טומע כס" לפגי .

 וסחקיט יר"6 סדקי ט) ט:)כו וסר"כוכיס .5ךק
 מי ים וכן "לוג. ר"מ מיוס נחסרלהקוע
 . 6לע מר"ח וחחגוגיס 0ל.מוה לזמרטמרנין
 הקם"" סי' "ו"ח סטור כ"(וכנום"כ

 . ע"ס
nhr)6"ע לסקדיס ס"דס )פגי נמין מקון מס 
 or'b לעסות סטופר קע כטבוע . "לולכור"ח
 וגטטס מטומטם סלכ כעוס"ר וכיסר .סכגס
 לקבוע יסחדל מ"כ * ,המלכנים כוי וקססכלכן
 ומוסו יר6ס כטפרי .למנוח לקרוחטהים

 לומו ויפכור לכנו ירך לננטן סגפט,.3סתסעלוח
 יכחדל ערכו לפי וכ'6 . הןין יוסכנחיתת
 . לטוכ סגסנהו דרכי ולמוח ס:ועמסהכסיון
 : והמניגיס בחפירה מהנניס כקפחוכן

 מחתההכנה
 מס'

 "ה כוקדיס טס"יס
 ולטכסיס * רומו ויככע סככו ירך כן . סרין יוסכיח גפני רניס ימיס גך6ונ .עמנו

 רוסס rlb-~ ולעטות . סדין ומצרח פמרכקרבו
 וסקסת . השעכס ככפיון לסהעסה .כגפבו
 כף לסכריע יספיק ל6 6ס "ף .רהמיס
 . סדין סורח נולך ולוכוח . סטונוח ט5סזכיוח
 . סרמנניס מבנקור רממיס לעוור ככמס יטככר

  ס"רס 06 מט""כ )ממיס. חקו כל"י דיגוולמטוה
 . ר~מדק כג5 רטחו ויטיח . ריפו  יסכםכטלאו

וסו"
 ל" כעלמו
 יוס מסגי כלל יך"ג ול6 ימום ,

 לומ כל )הפקד זכרון חוק ה61 6טר .סרין
 : לרמנרס מלעס מקוס "ין סל6ונסס

אור

ס"
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עג אורכוככן
 . מרוו כנכי נפ" עןי S~rn סימת מסהוא

 כי . ננרון כיה כ:נעלח 6מר מזלכי
 ימ6ספו 6סר נננקוס . כעולס כמכסנהכס
 יפנו 6מן ר6ם % וכולס . רכ 6וסהמו;
 6סר סכחיכוה בית גמ5ר כמו . ממיחסלססינ
 וב) . מסע פחקי לכקס רכ "יס סננוןיכו16
 מנס . 3חהילס מפלו )כסיג למסר לולס6מד
 6מר מי כ5 כי . קרוע ומכסנ לחקמוסס
 וע"כ המעס. מטרמו ימינ הוך )63יקדים
 סכ6יס כ) יעמדו . מסדר 6ח )סמורלמען
 סמקדיס כל 6טר )מען . זס 6מל ;ס 6מחכטויס
 לספיג . סמרכן למקום יותר קדונ יסיס .לכח

 : חהעס מפלומטרח

 . זס 6מר זס יצ"ט לסניו יעברו OSIDי 63י כ5 8סי * ככורך סדין 3י1ס 610וכנן
 כימך ינוס סכ) ל6 כקטר ושגס , כנ")מו5)מ ג3י סו6 ר6כון ריסון 5ע13ר רוכס מיוכ5
 . 5דק Wn1G כם6 לסני לוין )סהעכ . 6מדכעת
 קו) יסננפו כ6קר ו6ך . לכ6 ננקדימין יםכי

 ט5:נס ומהכיס וו6ניס סם . 6לו) שר"ממסופר
 כהככיב עוסקים וכס . וי; כם6 )פכי)סמוך
 : ללכת ייחרו 6סר וים . סמום ימי כ)הטת
 )כ ט) יסימו 1)6 . סמום מינני ינג'סיטמרו
 ינגי ס) סינניס ויקרשו prh1 6סר טד .כלל
 שתמרון יום טד פיר יפגרו 6סר ויש . .סדין

 :. לכ על יסימו rh סכין יוסקורס

 גחם . טג"ן oh ot~pw ייולזאת

 6מר זס יר"ם לפכיו נבלס נ6י כ5 יעגלוכעת
 מקרימים סמן 16הן כי . נוהן מדעת מגס .זס
 . רכים מימים ע5מס סכיע וכנר .)כ6

 . הוין לסחי35 מוכניס )סיוח ונכפיםונוננחיכיס
 מדח כי . לר8סוגס יח"ם לסגיו יעכרוסמה

 . לר6סו:ס 5ע3ור סדרך לפלסם יפנסהרמנויס
 כעין סו6 וסמספט סןין מדר כלסי כי נסומס

 קטע ומנסנ מק הו6 ונגר . hDtb7מלנותץ
 סטות יסיג . לב" יקדיס 6סל מי כי .נעולם
 קדי:)וח עוך לסי 6מר כ) ועיכ . חמי)סהפט

 יעכול . חן כמ6 לפגי ועמור . סיחוזמן
 : רשמון ליון יחי)פכיו

 810 מתן כבכי כי . מז"ר טפירטו מסןךקן
 וקין יר מסדרך . מלון כי;(כנימוח

 צעוק ססעמק . זס 753 זס )ילך יכולי;סנים
 לילך מוכרמיס ר.ס וכע"כ . סורך לירימפכי
 עך מי . כוס כדרך סנס עתם זס. 6מרזס

O')DSמ . מקליו מונן סגס "כן . 65מור ומי 
 וסמ6מריס . למון רמו; ילך לכ6 סננקדיסכ5
 סח6מרס זמן כפי 6מריכס י5כ1 נסכרמ5כ6
 יח"ס .לסם סיעכוס נסור סו6 וכן .מלגץ
 כ5 5פ;'ו יעכרו סוס כסדר סגס . סכיןכיוס
 )83 ר~מקדיס כ5 כי . זס 6חר זס עלסכ6י
 ססכנס זמן קדימת וכפי . ~לטוכס יסכורכגיל
 לשטון ג"כ יעכרו כן . וין כם6 לפגילעננור
  נוסי 1or .ר6טון

 כמע"מ מרון כס sp סננק)
 : מרוןכיח
 טיוכיו 16חז כס ' סלעיתהחלומה

 . יטע שוח מלי .כוממיס
 עמסם )רמס . יח"ס מלפגיו רגון סו" כן כילק

 )וף לכרכום סגס כי . כרטיס ט6יגסמעסיי
 מ)פמ מפס 3קם ולריס ocSn ריי 6מר .ז'

 SD ורכיו ID'~gS 3קק . ט' )ו תחןבקכוס
 ר'מ י6מל Dfft7 ובייני . כו' לו ונחןסק3"ס
 סכ6תר 1 ט לגו )6 ו6ממ 15 נהגוסחים
 . מגון ם"יכו ולעפשי 6מון 8סר 6תוחפתי
 . סטן סריגו "טפ'י לרמס 6סר 6חורמננתי
 . ממסעיו ' מדח מכסג ולכיי )סוייטוופרלע
 * 6וען 8מר6ח

 5סעס טריו רממי יכננרו 6סר,
1*Drblס6מר מס ומס . ערם כרבי סחיט 
 3עשכ סייע . מנין סריגו אעפ"י כו'ומכוחי
 זס והן זכות 6יזס מ5ד ן6י . זנוח סוסמשי
 נס . ש"ס משפטיו כמדת ים כי 6כןמדם.
 גס זס געס )6 6סר . וכע5ננח נסתרחסגסגס
 למסיו יכמרו שפסיס גי . ס:כי6יט כ)65ד1ן
 2 כדבי וביט סמן ט6יט מי ט5 6ף .לכעס

 גזומן ים . סיין פיוס גשי סיח, כי יינמצא
 סופגיו רטן סו6 כן גי ונחסרכלמגויס

 כי6ש.עז6ת ם"יכס אעפ"י ולרמס ע)יסס למוןישק
כניסר

------- 
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כוכבי י44
 "תו וט יחף )סגיו יעכסו עורכו כ"י כ5כקטר
Or. כר15)ו טסו" "והן . סן"ח המטקס נס טגס 
 סקס . כדניס 0"יגס 6עפ"י ע)יסס )ומסיה'ס

 : לר"סוכס ית"ם לפצויעכרו
 סנ!טגס נכווגח עוד מן"5 סעילטו מסןךקך

 . דור 3יח 50 כהיטוח . גזרוןכככי
 "הר ;ס י51לרס cnlh נ~וגין ?ין כך כיוכדפרס"'

 סיס "ן מס)כס סדר יהגס למן"ייה נ5החס(ס
 635 "ח ט:!פקד מסר פי ע5 מסק3)י

 3ר5וגו "ז עלס כקטי רק סו" מכן .סח5מ:!ס
 "הר זס סדין כיוס יח"ם לפכיו ט?ע3רסבסרר סו" וכז * לזוהר ונזי למקריס :)י ולוס . הי?כן
 ODD כלי בו" "מר "מח ח)וקס ים -וט

 מלפגיו ר15ן יסים "סר כפי רק . ידועוסדר
 ו"י:1 סנון ט"יגו כני ע) "ף ולרהס ilrs .יה"ס
 1cr1 . לר":וכט )סגיו "והם יעכיר כן .כדקי

כום"
 : דוך כיח ט5 כחיילות . מרון כני ם5 סמס5

 ;,קס ו" . ~ץ" :ייהנוגע
 וכמו . מיון 3יח כ:!ע)וח סו" גזרוןככני

 לכ" ע5:!ו 0מקדיס מי כ5 כיס:חכ"ך
 ליום

 כן . וסי~טמט סוי; לקר"ח r~b וכטין .קוי;
 : רקבון ר"טון 3יוס"ר ית": לפגיויצכוך
 פמד כ)33ו ולעורר )מעיל סו6 ססכגסיכ(ד41

 וסחרוס ספחך כי . וסמקסט סדיןומרוה
 3ענ!ל כ"" ממסרס סקוס 31 גכגס "יגו .ס"ת
 סי' "ור מטרי 3מ"לנר קכח3גו וכתו .ויניעס

 ופחד ו' יר"ת ט) סירוס ורכי תט)ונות כי .3'
 סי" .ענבו

 ס) ירוכס מיני מער וג3דלח כוגס'
 כמוסיו cn~h ירגיל FS~hh "סי . סטכעיסדרכי
 ע) העולס וסנה . ע"ס ויניעו עגל כוסמכלי
 . סטכעים לכלכי וסנינט . סהייס תלווח סי"כל
 )ו 6מר כל . חייו סשה טל רחוק טסק ט5הף
 . סרוחכייס מדרכי כן 5" "כן . גססו 3עדיחן
 . סדין יוס סו" ריס כי נ!":)ין סו" c~hrהנס
 . ולמות לחיים )סזטירס יס';יו נו נריוה"מר
 ! סז"ח סמככס יריח חוסיו ירנימו )"ושכיו

 ת"י 9י ט %ן , יון"גן'; ,תוסרח:הוא
 מיים סחפן סייס גני )סו "נגר : מיי )ן סב)יט
 ועמס מרע סוי . כו' מלע )סוגך נלויכו'
 bn'b וכס"נ . כו' תורס ")6 טוכ 6יןטוכ

 ליס חחי 3ווכ5נבעטט . מורע פ'כהר"ר
 סכרין וסיס לכיפוריסמוכות פסיו 3עיירוחכזמניך
 ע5יס 16דקין מייס סם לנוזכן 3עי נוחןויותר
 ס"יט מי סוס טפסוק ג"כ תסריט וע"ס .כו'

 : כו' מלע לשוגך כלור כו' מייססחפן

ילכאורה
 יל"

 מטיס )6י;ט * מיוד
i?T>~'חיים* מס שמזכן ככס מקן כ!כריז טטיס מרוכל"1 מיי כש ח"ן ")כמכלרי ר 

 סטתוכ ידע )" חי .כו' מחס סחפךה"יס מי כבסריס ננפורם כהוכ 5סס ":!רוו"מ"כ
 . ישליו "ת )ססונ!עיססיט ננוסר c~tb .הזם
 . מיי 5ן סב ו"ננרו)נכיס כ"ע 6חו כ"סרגס

 ידוע bttc כויס המסו סקס מן סכחוכ להט61תל
 מינח" פעין סיס )רסיס .1)כ"ורס5כ5

 ושדימות":

 . עמוקט ט5ט סיתט משטי מטשתמנם
 מנס . סכט5 ומוסר דעת)שייגס

 ולכדורם . ט/ מייס ממפן סייס נני 6מוהכת31
 )מ5ו" )יגען . סיחיו יכקי כ5 "רסיקייס 5" ננדוף . מסוד נלו)ס סמייס תמוהכחפר

 מייס
 סקוס ob כי * לסחג55 "עמר סיס "מכס .וטוה
 מרע לטתו סטוננר לוי כי . המוט כן רו"ססיס
 ימיס ידריך )6 ומרטט . ימוס ~דריך ימיםכו'
 )מען סכתוכ יכלי ,ננקייס olb כ) סיס .כ5)
 לריק ים כי . כל) "ISf כ"סר "כן . סהייסח"וח
 ירפו ע"ס . 3רעחו נ!"ריך רסע וים 53רקו"וכר
 מקננת eilb . טז6ח כסגו)ס מבעשוק ס"דסיןי
 דברי כי סורקי ;ס עכ"פ כי * פעגס (ט"ין

 סכ)). נגן י51" טיכוח יס "ך . "גנח טו6סכחוכ
 הו6 סריס כי . ננ"ור קרוכ ן3ר טו6ועכסו
 וסנס . כפסיגנו חייס ,על o~lnol . לטוןגיד

 ס6דס ימנע ל" . סטכעיס דרגי ם5כרסו"וח
מ5עסוח

או
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כוככי
 . רנצק ססק טסס סד3ריס 6ף . )גפסומלטסות

 עוסו )ססמון 56כסכדרי ר' ססר6ס מסזן,ן : סטכ) דרכי ננד ססו6 מסוגס
 . חיי כטי מ6ן סכריז כ6טר כי .סטכ)

 ספק ו53י . מיי )ן סכ ו6נולי )גכיס כ"עכנוף
 6סר . טכע דכר 6יזס כידו יס כי נצסכיססיו

 סו)שח זסו וסגס . ימיס 1"ולך זכו מייסעוענויס
 6קס סטכע Ph'5D3 יס ס6ס . וסכ)ותנועס
 כנן 6טו סמייס ען צ)ח . מיש סכוחגתד3ר
 3מי  פון סלרת "פר סרוכל וכן .  פקוסעון
 9 כעולס מייס סס יס ס"ס . מייס סס5מז13

 י6ננין ע"כ מ6וד גי)ס סחייס ת16ח כ"סר6כן
 ר' סכריז וכ6סי . גחעr~h b1a3 0ס6יס

 . כטמוק סה, כי 6ף . מיי 3עי מ6ן%פסכירי
 כלי 6נזו גכ"ז * מייס 5תת ס6דס רך יסס6ס
hnSuמיי )ן סכ 61ננלי . rUD מי )סס 6מר 
 הסגו כ6סר סייט . כו' חייס סמפןס6יס

 6103 ט3עיי(6נניט ינר 6קס ג5)י יס כי3דמיוגכס
 מדרכי מייס )כס 60 . להי ח ס3 וה6ננלונחעס

 סו6 6סר . גף מייס 0מפן ס6ש מי .סרוחלס
 0סנ51ס )ק3) הננ6נו ומיוע . מ6וך קרוכדכר
 כ16 כ6סר ס,יונג וכן . ר4חייס )ת6ותהז6ח
 . ככ"5 כ5חוק 610 6סר . מייס כס ננמטלקגוהו
 : כ:") כו' מיים י4מפן t'bo נני )סס"מר

 % 7::ון,ון:) : ob('םנם
 * נכפסו 6וחסו5קכוע

hhh?h סיר6ס ירכי 
 . ע"ס סס כמ6מרי thsn)n וכמו .סט3עיח
 סכס . רש  פל 0דין  יוס  ומירס פמר גס51י6ה
 )נקט עמ5 )סיות )ט Sb ס6רס יחןכ6סר
 . 6וחס )כסיג )ו הטמוו ויניטו עמ)ו ."וחס

 )סתקר3 ומי05 כחט לnhro 3.וסמרןס
 וסיסוך  לסיכי  פפפע  ולפלופ . יום"ס)ע3ורהו
 . מוקי וכ5יורי כ0חסע)וה סמוסר 3ימוןסו6

 : 5מוסר ננ6וד מועי) ס5יור כמכי

יי.

ה
 קישוהו בהמצאו ד4דרשו
 2 נ'ס( )יסעיס כף, קרובבהיותו

 חא; חטו3ט מס' פשנ נריס כחsffr 3דשל134ב:עם
 ש יס ס6וס מכגי 61מו 6חדכ5

 עוטתיו su יחירות סיכיו"יו מי ועוטח,כיות
 . רטע זכיוחיו SD שיוח סטוכוהי ומי .5ריק
  סט%1מע 6וס כו' , גיטט )ממ5סמחגס
 ס"ער נלסעו מת קו6 פיר  וריוהיו פלפרי3ין
 5% כך גו' ססוק)ין וכסס, כו' טעך 317ט)
 ע3לה ו6מד 6מר כ) עוכוח קוק)ין וסנסטטם

 % . שגס י6ס % כעש זכיחיו טסר4עולס
 לסע סגמ65 ותי . )היי6 גחחס %יקטכמ65
 *סכ'ס; עך 16חו חו)ין וסכעתימ . 5נניחסנמחס
 ט' )6ו ו6ס 5מיש , נמהס קטנס טסס06

 : לשםעל5
 . r~g) לוף נרשס סנמ' מי3הי סס יכייירדענה

 נל"ס חח%ן ספריס ons  פמס6מרו
 )6)סר ונמתתין לכחבין נמוריס 5ריקיס .כו'

 ח5וש כינוגיס ט'. ככחכין, רטעיס5מיס.
 5מייס נכת3ין זכו . יוסס"ס עד מר"סועומדין

 מדק6מר כחכ (ע ,סר"ן וסכס . פש  לי'  וכי)6
 סזכיוחס סיעו וק6מר %ריקיס מקמעכעוגיס
 סיעו יק6מר ורסעיס . ננטתוחיססנזרוכין

 עו63  קסי6 ומ'ס 4 מזכיוחיסן מר31יןטעוטתי0ס
 וכנוס )מי0ס יכחכין כו', 5ריקיס כמסךס6
  דגריס ס) hSb l~rD )מייס ככחגין כו'רסשס
 : טהס ט' ק6מר לדין ורסעיס ר5דיקיס .כו'

 סעסרס . מ613ר סימןשס מייייאולם
 גייקזס כי . כססעיס , סנמ'יכרי

 ורסעיס .  פפיליהיפפ  פרויין  פוכיוהמסייכו
 . מזכיווםיסן מרו3ין סעוכוחיסס סייגויק6מר
 . לממ5ס מח5ס סקעין טמצסיסס ססובעתיס
  זכיופו ט5 מיובין סצונו0יו 6דס סכח3וכמו
 ככ) כך מס"כ וכן יו' כרסעו מת סו6יויר
 גמתס 5ייק סגמ65 מי כו' סוק)ין וםגסטנס

ששר

)נהס
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