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 כל . טלס ו3)כ rinbi עליו יקכל כי מף .עוד
 . הטלר על גנוורס מרסס כ)נכו ירנין b~cטון

 לוסימוג סל" . nltlSun יוןע עליו כיעיר נמנעהו"
 סחט"

 6חר רק "כן . געל לעולס
 יוכג rh . נננורס מוטה דעכי ע)היתעמס
 וכומן תעלומות היודע 6מר . למדרגסלסנ"צ
 ויגונו ל3ו מרירות מח ומכיר ויודע .לרכיה
 כתס כטיסיו סעכירס עדך וקת . רוחוועדכון

 יךיעס עפ"י ננליו יע.ר . ממכה ונפמד :דהעהו"
 ממט" 3(ס יסוכ hirכ:)'ה

 : לעילם

דע*
 בן כמעון 3ר' מעטס - פקויי פ'12מ"ר

 סיס 1ל" . סכת ערכ 630 .מנפחד
 וסחפ)ל כעיר מן מון לו י65 . להחסרכם מ6ןלו
 . סםמיס מן טוכס 36ן לו וניחן * o'~5boלסגי
 לסחו 6מרס . ס3ח דוחס ופרגם לם1לחגינהנה
 . סק3"ס ספרגס מננס לס 6ננר . "לומסיכן
 דיגי . הן מסיכן לי 16ננר 6חס "ין "60:זרס
 כך לס 6מר . )ס ממסר סחחיל . כלסטועמה
 . סטמיס נון לי וגיחן ס"לקיס לסגינחסללחי
 לי טה"ננו טד . כ"ס טועננת חיכי לוטמרה

 טמרה . למס לס 6מר . ס3ת נו651יכהחנייה
 מכירך וסלמן מטך מחגך טיסן רולס 6חס)ו

 . לרכי מעמס ומודיע ולמעון ר' והלך .ננל6
 6ני חסר מלמגך 06 . לס כמור לך )סככנר

 לך לו ממרס . לס וקדור סלך * כנמי"מלדגו
 וכי . רם לו כנגרס . הורס טלתךך למ'כנוי
 לדיק כל ל6 * סכ6 )עולס למכירו 6רסרו"ס
 סוגך כי שגלמי . 3ע5נוו עולס לו סוס51ריק
 כחיכ "ין סולנניס . כו' טולאו כיח "לה"דס
 והמזיר סלך כן קטננע כיון . עולננו b~bכ";

S~JDסמג"ד : 

 מלסתן כן כ"ס "סח ססטינס ההמוכסןן:ךן
 מחומס תירס הי" . הקדוםלרניכו

ch'intע ומס . קותו גלהס 3י.)ס . נעומס 

 )חצילו 6רס ר61ס וכי . )רכי )1 ססטיכסהטוכס
 מעולס טס לפיכס הסיס סכי . ה63לעולס
 . וסמסידים ס5ריקיס סתמי על למנור .ה6ננח
 סכטמתו 6ח (ollp ענוגו )דרוס רכי 6ח)אפם
 . פגיו 6ת ערלות חוכן ל6 כי "ו . חננ5"סו1)6
 6ני מסר סלמגך "ס . 6תר מקרום רכעו1"0

 ול6 ד3ר . יעלס ול6 "נור ".ob . מם)י6מל6גו
 ? מלחסיקייס

 לפום 6וננר 60 ס6 בז ' פ"ס 363ות נינרענש
 דלכי בחהגוכוח הכס . "גר"5ערמ

 ט5ס כעך סגה . ככיר סעויח סכר מעגיןהתכל
 טכר יחחסכ ל6 סטכודס סל וסיניעססעננ)
 כמומר קקס ט3ויס סעיבד'ס כ) נס *סןכס
 עסיס 3זעח יענבלו 6סר . 6ככיס ומו35יוכלמניס
 גס ומר* . המיס )יוס מקוד ננ5צר מכרסככ"כ
 כימים כלל נחמכ ל" . סעכודס ם) 5ערסכעת
 . כמל6כס סעוקס 06 גין הכדל "ין .הככר
 )פכיו גק) סע3ווס 6סר כמ ככיר 6יססו6
 חככך 6טר . 6וניס כ"י; מלם 6יס סו6 "ס16
 סו" 06 . סטכודסעליו

 כעל 16 16לס כריק
 ומנס 1? ע) "ס יתיון 6ין בכ"ז ,יסוריס

 : כקמולכרס

 1מכפטי11 :ח"ם ס' ישי י; )6אכו
 טס

 געולי טוכ סכר ננסגס ממר .כחיוכיו
 סיכר מלצד הגס . ע3ורחס מנף ית"סר5וג1
 עוד . ס' לקול סומע "פר . המקס ט5נניחכטד
 סטכויס 5על 3עד . סכר מספון יסוד )זסים
 . 6נר6 5ער6 ולפום * וסת5וס מהורס קיוסס)
 וסגפם הכוף מפמל סעכודס כוכך ס) 5ער"ס

 ממקיים מי רומס "יגו וכן . יתאםכטכ71ת1
 06 * הוחק מחוך 16 . הריומ מחוך 6hhh.hhhח
 5ער 6ו . יסוריס 3ע) "ו קולס נריקסו6

 תעורס גני רומס "יגו . סיקר כפיית םלסעכודס
 קריך "0 "ו - סיקר יפייח נס r'hnננוס

)כחנפי
 סרך ולסי . עכו 6ח ולכוף ח"והו ע)

 ירכס כן . יח"ס 3עכודחו שסוכל והתערהעמל
 5ער6 לפוס כי . ק1 כחין למעלס הרכל יגדלוכן
 כיתרון נחן וא' 63כוח מו"ל ספ)ימ וככר .6נר6

 sttr1~ .  כריומ  מעבודה SD נסעך ג:ס'6סעכודס
מס
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פג אורכוכבי
 5ך חטוי Sb . סריות 03עח הורס למדת 008ס

 8חד דכר o~h5 )1 0טוכ )פי * סומקכסעח
 נס' וכ"כ . טיס 3ריומ ך3ריס ממיס .כלער
 נדו) . סקר 6ח )כפוח סגריך מלוסהסיויס
 מזוחממיס

~'ha 
 : סיכר 6ת לכפוה ~יך

 . ס" 1 יני S~rn ל"י, ""הוא
 ונמנום כו"ו מקנון 3"1 . ניגרססמוס)יס
 * הכרס ככגל מכוס ספסל . טקס ס)מספוגו
 מס 'bSD ו5כ6ורס . הפמדס כנגל שכירםוסכל

 מ15ס סכר ידע )6 מי . 3~ס המוסליםססמיעגו

 טוב סכר נוטלס כקכייס כי . ענירסוסססי
 . עזן )פועלי ככוכו וספטיס . יח"ם ר15גו)סוטי
 )ילך 6יס לסכי גק5 מכס כי . סדרר סו66עס
 סעכודס תכנר )6 06 . ס)ו)ס יכליםנ6ורמ
 כוכל 6י,ס דרכו ע) יפגע כלקר D)lh .עליו

 "ת לככוט ם5ריך :סיון "יוס 6ו . יח"0לעכווהו
 )פמ יקרס כלקר נרכ . ידיו חרפות 6ן .יגרו
 . נכונונו 6ר שגוסו oh . מ15ס נ6י,ס נסיוןסברס
nbrיטיס Sh הו6 הסכר מרכזת ס)6 כי . )ט 
 והלעי סעטדס כועד 3נ))רק

 קיום ס)
 יטמור ו6ס . כגק obn 6חח ע) 6101 *מלוס
 OIO סיטר 3טד h)o . ערו "ת ויככובכנסיון
 * 6מח מקוס ינקיוס מנוד מרכס מכרויסיט
 מטר ס)6 כמלוח מטוח מטס סיקתס מנוסיותר

 : ס'5רוכסייח
 וכמטול כ161 , כי5רס סנווס)יס יקברו מטרוךקן

 כנגל מ15ס מפסד . OSID ם)ממסוגו
 ערפיח ס) הסכר מככר כי יודיעגו .שכרס
 Sc D1'p 5טר כעד סכר מטגון טור .סמ15ס
 סססל ו(סו . h~ab 5ער6 )סוס כי .המ15ס
 מלוס סססד ממכון סייכו * מכרס כנגלמ15ס
 שספסר ע"י לק כי . סספסד פ) רכלכגגל
 סכרו ינד) ננוס כקיוט טסוכ5וס5ער

 : ר8סלנמצות
 סכי1ס)יס סילמנו מסרכן

 ן
 מכל . ניפלס

 ננ1סכג גפי 6סל סקסדס. כגנן עיירת1
 ידע )6 גני . תיטוח 3,ס 6ין כי . 'h5Dלטמון
 ע) ג"כ יחכ6ל . עון )פועני גכוגו ספטיסכי

 "וקע. סגסגת שלמוזיל מנס כי . (סורך
 ר~מטח 4מר כמו כי . נומכתלו 63חלכחב

 )פוס "str כנאמר קיונוס 5ער ננדכערכות
 עונסס חהמ5ף סעגירוח נסנין כן . 6נר56ער6
 וכ5 * ר~עכילס ממעת מ) 5ער ערך נדראוי
 כמגומר . גגו) גבגטס נס כן 53עלס חסמת"סר
S~rnמניר ר' סיס חניך . מ"ג דף מנמות 
 ם5 מטוכסו יוחר )גן ט5 עמסו גו51לוניל
 כקורס D "tmh . 1ffll(~s כו' מם)חכ)ח
 "סר % רימס ש וסנה . ע'ם כבכונסנס

 ס) ר~5ער נדר קפי גע,-ך עגירס ס)העמס
 נג סרי מקוד 'hiD 6"כ . סעגירסוגיבח
 . ומממניהן 5סן מת6וס 6דס ס) סגפסוועריות
 מניעת מ) וסדרר . כשנ יף כמכותכמטלר
 רכס סח16ס כי . ננ18ד כדו) המוהעכירת
 כו מוחס כמוננל תתספן 41"כ . חוקפסוימס

 : תסקס עיטן וערעת כמ) סממורוחעכירות

 ממטן ע"ז ים " ישמ" כי גייסאמנם
 טוס 3מ5וס 756 כמו מכס כי .6מר

 ע5ננעו ס) סטכל מלכל כי . מנר56על6
 טס31) ט5על 3על טכל מטמון יט עוד *ממטס
 עגילם כענין כן כמו . ית"ם ר5גו טנוקייסמננס
 דיכו 6סר . ספ3ילס טקסית 3ער סעוכסמכלר
 3טד עמס מסטן ים טור . % כקו)שמע
 ס' רטן מנומרס נומס כמש סמהטגנסהכ"ס
 כן . 6גרh1D5 6 )סוס ננסוס וכנוו .יח"ס

 הכיקור מנס כי . טפס ססכ6ס )פוסכעכירה
 ססכ6וח כ) כי כתכ * נום)י )0' (15ק")הגז"ד
 . )מרס נקכר )1 'תשפכו . כעוס"ז נסגסרוס

 וקט * סקנל כמיטט כעגסיס ~otthnnוסקרורנין
 פנסך וער 8כר כ)גרון

 כעוס"
 . ננו15ס ספח

 ס5דיק 6כ) גמם. פ) כקרס 16הווסורפין
 גמטכ שלכס סתיס 5סס רק כסכ6הוסמתכוין
 : ע"ס כקרכן 1"כי)חו 5מ5וס ססנ6ס)1

 הסאות כ5 כעד גס כי מ3י8י סריוענ:"ס2
 מיכר 6ף . 3שס"1 גרטיס סברסק

 * מסוד גד1) רבצתם סנטוס ם)6 רקהרקות
 ס) כברם שוחו סורסין קכהכס וסכר 1736כ5

נמם
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 אורכוכבי166
 51טפום. )ןון מסכון לערוה גוכ) r'rrl .גמם
 0כסנ? הסנ"ס כעי סטינם נודל6ה

 סכו" . עכירס וכךמן כעוס"
c)?) נומס ומחע:נ 

 )מעונם ערוך חין כי . יח"0 ס' 157; התממנוו?
 סךעיון נור" מס . עכירס 50 ססכ"סנער
 )וגר יזרו יחקס:1 עת כי . 3ס למתכונןסוס

 . ה"סוריס מדכויס "י,ס לכר "ף .עכירס
 . מעון עלניח ק) סעוכס נ,לנך כי 5כו 6ל)יחן

 : טכעהיס יקלס ההגיס כעך נססכת

 . ייפל" ל" 0וכרכמערצה
 ועךיוה נ,, סוס כין

 ובמנכרה;. )מן מח"וס D~b 0) סגפנוק
 סלען כבכי) . כועךכו נניע סעוג0 היס יח"פה, רטן טעוכו מ? ספכיןס ט5?)ימ כעי כי"ס
 ננ"מך ו? )עוננה "ו5ס * סעגירס מגיעת0)
?cbוהתעגונ הלנמס ככס . 3סס רכס סלג"ה 
 טסו" סעכילס0)

 יו ר15ן קמ?נרס מוס גסגס
 כעוכס כננויל ס?ג"ס מ30ון הכס .יה'0

 : רקסלמעלס
 כוט . כי5דס סמוס)יס ס"ומריס מסדקו14

 . ספסרס כגנך עכירס 0:ר כו'מסכין
 ע5נניח כער סעוגס מלנך כי 3וס י0זיעכוהגס

 50 סרכן כעך עוכל הככון י0 עור .העכירס
 . סעכירס מן ס:ס:ס מסג"? הייכן העכירתעסיית
 מבכון מיינו , הפרדס כגנן עכירס סכךויסו
 כער כי . כברך כעד ססססד ככנך עבירססכר
 עשו יגדל . מסעכירס לו 0י0 וססכ"סהתכו

 : cb1לנוע)?

 ט) הלעי כי "סרהנה
 ן

 מנוי) . נו15ס קיום
 5ער6 לפוס כי . רקס למעלססטכר

b-Jb. כל ע5 1)?חנכר . בנסיון לעיוור ונוכס .ית"ם 3עכודחי גסיוגוח לו ים מלכו סלפי וגני 
 קכרו כי * מלקו טוכ ננס וסננפריעיסהח)מוח
 הנסיונות כע"כ "ולס . מיוד סרכםיהיה
 כי . בנפלס לו יכו)ע פן . רכס מכנס נסכןוכס
 ורך מכי ויטס . ככגדס )עוווד כמ רססיכיס
 כב) ננתפ5)יס "נחגו כן ע5 כי . וריסיהטיב

 : גסיו; )'ר. הכיקבו "5יוס

 נעכווחו 5ער נמיכן . ב5"נ1 סי" ""חאמנם
 סננ5וח סכך ויקריר יגןיכ "סך .יח"ם

 כי . עעס כטומ ארס יפיס וככ"כ .)מע)?
 )סטותו למטן לו העמור ו)" * לנסיון לוח:יס ל" . הקלס יצמיח ול" ירש )" ה,:סוער

 :עקכקליח
 מעוט סני" ה3י" נ"" יף 3קיי01י;דןנה

 נחכיו מחו כוככיס עוכן טעססמס
 פ"" .3"מק)ון

 והים . לקעור "נגיס נננוכו כקטו
 "כיו 0) כנר"0וחיו rr~n נ,וכממפהמ

"51 
 . ליערו

 ו"ננל . כו' לכרו סקכ"ס גהן ס"חרת)0כס
 מלוס כך ועולס נו15ס 0"יגו גני ננה הניכ"ר'

 מלוס גדול hr:n ר' ד"מר . ע"כו"כועורס
 יוסף רכ rth . ועמה ננקוט ס"יכי מגניועיכס
 דהוס כסן "חיג" סוסמויו

~kh 
 מלכס 5י

 וקננך יהורסכר'
 סומ"

 עכירכ" סננ5וה מ; פעור
 כניסקידנ" ho7 "5 . )רכנן טכ"יום"

hp, 
עכירה"
 ל?" ן0?)עית" הפח" .

 ר' צינור

מכיב"
 : כו'

 יוחס וננ5טער 0דו"נ )פי . עריף ועו0סס?נ5וס
 כסלו פח לו סיט  יוליה סלינו  לותי . יעכורפן

 :  סתים' עכ"ל ינום k~jr1כ"ס

 ,סלטי בללנו ;, מנט"ן ע,ו יףעכ.פ
 נוגדי) נופט הלער וס . יעכור פן ומקטעךןו"נ
 (D1b )ו ביה"ס 5עך מיני כפל . הננ5וחסכל

 ועורס מליס גרון "נורו לכך כי . ית"0כעכורחו
 נכ5) ,ס גס וסגס . ועורס ניבוס קילינומגני
 5ער" לפיס הות 60ננרו מס3כל)

 ר . 6כר6
 . המ15ת ottp 0) וסיער כסד"גס כויסהכ3 )" ועורס כמנוס גס כי . מקניו נווכן orהגס
 . ית"0 ס' "ת ה"ךס ירקח עם תנכן orכי
 0) וסקלך סר"נס חסיה כן יריבתו "יכוחקפי
 . ")קים 7" יותן סיסיס ננ.? יכ5 . המגיחקיוס
 יעכור סן 51ערו ד"גחו כיזהר חרככ;

"51 
 יקייס
"הס
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מר אורכוכבי
 יעל h~a 16 * יצ"ט ס' מנו15ת ממכס"זה
 לנחו ילקחו טרך ולפי . כתיקוכססמ5וס
 ירום כן . יח'ק ס' ר15ן לקייס .ולערו

 5ער6 לפוס כי . ר6ם )מעכס מ5יחיוטפר ונם"
hllb: 

 "ס ,"פר. "זונות נ"ע (SDJ~t %,מן
 יוכ) . or~b סיעפס סמטת גס סגר .ולת"ס
 . ועוטט ח5וס 6יט כגדי רק טכוס קבו)לציות
 lphn פ) ועומס כלקוס טיס סיתרון כ5 כיצחרי
 וס5ער סו6גס נגפני רק סו6 . ועומסכמיס
 וו6נ ומיגו . )כ3ו כהרי ס' ינציחת"י; מי o51b . יעכול פן יוהי וננ5עערטרו"ג

 . יעכור פן סמלות קיוםפל ונו5טעי
 גס כי גמ5"

 רק מכרס ממוח יפיס . 6ותס טיקייססמלות
 6100 ככך מס כי * ועוסס נו15ס "יכובנור
 0) ליווי פל ומצטער לוהג חיגו 6ט *לקוס

 : מקוסם)
 . דעי( פשק כרים S~rn סימרו מס י31ןרבנזה

 רקס 6דן וימודד עמך יוסף רבדחוי
 ע)יסן טקכלו נבוח ו' ר6ס ר6ס ננס . גויסויחי
 ומחירן עננך קיינוום 650 כיו; קיימוס ול6 כחכמ
 )ך קומר וממגי , 6יחנור 6יחגורי ופריך .5ק
 bih .  ופיפס  כמלוט סכר טויסס מקכ)יןטלין
 הכעס ר' ר6מר * ועוטס מלוס  סלילילפי
 . ופחס ננוס ם"ימ ממי ועומס המלוסגרו)

 מלוח ו' קיימי ם65 מס כי "מרי יפלץולכ6ורס
 גכסיס טור יעגס1 מדוע . Or על יעכסוכוויי
 . לכרס בס יקומחכי

"(0 
 : ועומס מלוס ס6יע ככני רק .היקייטו י(מ5וח ע) סכר יקכ)ו

 כ) כי קמרי . היסב י1כ; מ") )פיאולם
 סו6 . ומורט מ15ס פ5 מכרסיחלון

 יזהר ומ5טעל סדו"ג . וכקטר סך"גס מפגירק
 כי סקנסס ר6ס כ6סר וע"כ . ככ"ל יעכירמן
  ו)6 עליסן וק3)1 מליח ו' רק נם לכניגחן

 סל עו) )י60 כ)) מפייס 6ין כי הרי .סיימוס
 לרייס כ)) 51ער יקנס )מס 61ין . טמיסמלנות
 . נילוס 6קס יקיימו 6ס נס עמת . מקוס 50ליווי
 : ככ") ועוסס נטוס ם"יכו (SD רק סכר יק543"

 . ש"ל סומרו מס )טפין מגס גטכי) וט כ2,ך
 כ) . רכ 6מר ריי 8מר פיו וףככ"מ

 תסס , כפטמו סםרח )מלרכי 6נרסס טעטסמס
 . ט' סעסס OD וכ5 . בעלמו )כרוסקכ"ס
 . ס' מ6ת נסע ונוח * 6כרסס רן סכקרו56
 מן 5מם )כס ממעיל סכר . ומ)כ ממטסויקמ
 . )שמס עמס ס5ן 61נרסס , כו'סענניס
 . מיס מעפ נ6 יוקח . יומס לס:יסס סולךוס'

 : סעס וססס מיס ממנו ועלו נזירוסכיח

 שוס כג)) . סקס וסגוף סגרו)סיכר טס)נת ע3 . 1'סטמעמס )סקפ)6 ים מסדמה
rnbסכסש וכל . 6ורמיס סיככת ם5 פכומס 

 . כמרכר ל6כוחעו סקכ'ס מעמסוס;פל"וח
 סם4. "ת 5סס סניו . טמן 6ת 5סססוךיך
 ימס 5פגיסס סלך . סקור rb ליססכט
 סז6ת מלוס סכר 3כמ סו6 סכל . עגןכעמור
 ססכר גורב מס . ע"ס 6כעו "כרטססעטס
 לכרו יסיס פש6 כן 0יעסס 6ים כ) ס6ס *סוט

 : כ"כנדו)

ן
 ממ"מ י:י מזלל . יעלות

o1'pSn 

 . ס' rhy מכם לק גמטך סן6ח ולעטר-סד6גט
 פן 51ערו ר6גחו יסיס כן ירצחו ויכוח51פי
 )6 )ה 6ין . יהשם ט' ליר6ח כי וידוע .יעגול
 נס ומגט . תכלית hSI קן )6 נכו) ו)8נגרס
 ישנ וף ככרס S~inS מציגו . ס6מור6יסכסור
 . עריס ימריס "יננח6 יסודת רכ על 0סם6מיו
 וסייכו . 6סס ילוד זט 8ין W~D סמ361דקרי
 )רכ 15 תטיס סני31ס וס6ימס סירוס מפגיכי

 ע"ע 0מו6) סמ)ין . ית'ס מרונונעחויסודס
 . מרוס ממצרכי 6מר כ"6 . 6סט ילוו זסס6י:
 נומס כיתי נסודוח 15רוח רק כס'וחס6סר
 לסייג )סס כקל .וגויס

 ולסעכיי
 מרוממות

 חכית ומכייס ירסיס הס וע"כ . יתיקקדוטחו
 :קירקס

 גוב)ךמזה
 מביס היל6ס כנסוח 8ת )0עי
 מזול גע5ס כלמל . הקחםיס)לכיוס
 כעס ננ: . (OttD מררגות כנוס ע)ס6נעי6יס

בפן
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 אךךכךמבי168
 ננורגס "הר מדרנה ומהם סר6סוניס יורות)כין
 עהס . ע"ס סעו)ס לכוח ומר . סג3י6יסער
 ומיון ו6ופגיס כ:רפיס יר"תס סיחת נורקמס

 תין6 6) . 6)יסו ו3י כהג6 !") וקמרו .סקןם
 ססו6 )גני bSh . הירך 6) 6ומריס 6ין .36רס

 : )"נניתו סנניסין6

 :1:ג4:מץ (hle'hb~c,hומעתה
 לנעו לכרפס 0עסס 6מח נחוס מסכר6סר
 וכרכס יקועס טורס מפט סקנ"ס הספיע .ע"ס
 יר6הו ט51ס לפי כי . נרוסס 3מדס למרע35ניו
 0כ5 ככמ 6ין 6סך . ע"ס "כינו "כרסס0)

 65 כיסר . ננמסוחס 5יור )ס לסיוחקנוסי
 טיס . וסיריוס ס6יכנס ממסות 3סכ)יטייל

 חרכ כן ירקחו ולפי . הקרס ומיוח)6ופניס
 גס נרכס וע"כ . סמלות כקיוס קטרויקנחו
 לפוס גי . קן כקין )נועלט נשותיוקכר

 : 6נר56ער6

 ווין מג ה יעי . פי' ילוממוצא
 מבכר כי . ית"ס ס' כירקת עמום יסיססברס
 r'b ולקיים nlnDSt )סיוול מיחס סי6 סיריוס"סי
 המיס סכל עוד . והמרס סחורי דבריכ)

 יר6 הו6 6סר . יח"ם ס' ירקח נכחסיטנס
 כי . )לנעלס סכלס ינד) "וחס )קייםוחרר
 כסקר סו6 יעכוי. פן )ו סיט וס5ערסד"נס
 "מר . יה"כ כעכודחו )6דס )1 0י0 5ערסיגי
 )פי "ים כ) עכס . כנ") "נר6 5ער6)פוס
 * 6הר יפרזל 5%לו יכיס סנטוס יל ל6 .ערגו
 יעבור ול6 , כעיניו  מנזורות מס 6סר מקותיס

 יסיס "סר וים . כעולס ענין כסוסע)יסס
 "מר מלוס כ) כי נוטליו לנונן . 56)1קמוח
 יקיים ו)6 יעכור מן 3יוחר עריס וחרו יר6סו6

 : גג") )מעץ וכרו יגד)מחס

 וסט . )נ עריס "וס ימי 6מי סי6אחת
  גדינ בכרס הסר סהורס  כילוירממת

 )0 )סיום יוכ) 6מו דנם 0S1h . סננ15חמכל
 כי . ס!6מ טנרו)ס טמ~ס סכי  )מקטיןלספן
ohסימרו  S~rn  גדיל חית סיכר  טיס . נמטרי 
 . סעכירוס פכל  רול ג כיפולס  פין  כן סמ5יסמכל
 0) 11 מלוס ניעו) כי . סגסיון  יורנובכס
 כנ3יטו) יותר סקוס כסיגי נק3 . הורסחיתוך
  נו6יוס  ס6דס יחרט) ננוקרט ob כי * מלוחס6ר
 יי6ג . וכרומס וחפעין מחפי)ס נמו .מ15ס
 061 .  כייסי  ע"זויצטער

'SDSn' 
 (נון 6יזס

 . סירס סוס כלי "ף . התורס לימורממ15ת
 הננ15ח. כגל ש"ח סמ15ס יסיס לנסעירי. ס'  %סר טריןיס כ"6 . כ)) יך6נ ו)6 יחום)6

 רסוח גיחן ח"ח מלוח כי רצן טו6 "סססיכס
  5ע0וח h~hn )נומס 16 . פרכסכן לסכרםוככנס
  כ"מ ילל ס,1 סורס  סן5וס יפכ"ס . כמריספ"י
 יט כי .  ופוסט )י5וס קילו כגרי כמפתכנ"%
 . ינוח יר5ס ו6ס עמול ירפט  ט"מ חסלו פס15

 יסיס ופ"כ . סכ"ל  בקירויין ססיס'וכמכ"כ
 ח"ת 0) העת ננ5וס לטעלוח . עם) )טיוחסרבר כורי מס פ"כ .  בנ"ל הגריל  לוסכרס גסנברפ
 וטון סירוס כל פס טחת  בלוררגס)כס"פ
 c5rol . מטיס סטי  ככיפול מנזור יהיסכיטו)ס
 טמרמיכים ססרי'מוסר עמוד , סו6 לוססיעו5ס
 וכן . תורס כיטו) סל מעון כמוננרדכריסס
 6דמו"ר וכננס"כ * לכועסס  כעיון ח"ת ס')למנד

 : ט"0 סכנוסר  ככנרת  (5וק")סגס"מ

 . העריגו נפתח סג5כ סמך"ל ללנרי געוכ,רעךן
 חסת סמי6גס ננס כי נחמרוננחמיגס

 ח)פח" 3ןר"ט
 בגיחן טוכס סלכן 6ת )קב)

 6ח )סמינ ככעוס וס6י5ס . ססנניס מן)כעמס
  יסיס סל6  לפפן .  לספים  כחזרס טוכססגיכן
 ינכו קננן מקוס רק ססעס 6ין מסר.ס)חכו
 D~tb . לו סנפסס  סננן לעכור מזכיותיו)1

 וסיס . לעתר עני מכסחן 3ן ר"מ סיסכנרהס
 ס) הסכך מד) וירוט * סדמק מחנך הולט)וכנד
 כלכוס s~r  סופיי וכננו . הןמק מהוןח"ת
 תסים %ל *  ספייה כספח פירס  לוודס  cbורש
 נסעתלך

 סרחי
 דכי. . לקרס לי  סטוי לסי ,

irh
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פה אישכבי
 כ06ר וסט * כליומ דכריס ממרס כלעל"חך
 יוכ) "קל חונט 6נן ס0נניס מן 6גיחן

 סורס יכמור 0וכ מעחס ס65 . מזםנסחפרגס
 ממסייט סל עעט מסט ;ס ע) . סריוממחוך
 מחוך תורס )יסור 50 סנדק סוכר נכדןעל

 כנדו)ס כמררס כ5 "ח מררס וע"כ .מרחק
 טוכס סרנן 6ת לס0יכ לכע5ס ומיסרס .ס(6ח
 5טהנ5ג) לגסוס והכמר * לסמיםנמורס
 י)ננוו כעלס 6סר )מען . וסומק טוניהמח

hpnסדמק מהוך חורש : 

 . לרכי חלפח6 כן ר"0 06ח סימנס מ"ךרץנה
 )6 . 5עוס"נ )חכירו 6דס רקסוכי

 0ג6מר כעגננו ע"ס )יס כוס וקייק לריקכ5
 6כן ככנס. מוס)) הץ6 )כ"ורס "סר .גו'

obt)טוס"כ טל סרומ:י וס:ירון החעכוג כי . 
 . סמלות כ) נער רומכי "הד חטכונ מין זס6ין

 פרכס יט . נעום"( סנ0נרס כהעגיני כננו6מגס
 כהעכיני כעוס"כ כן כננו . תוניס משיגיסמיגים

 )ס גכוגס ומ15ס מלוס כ5 וכעךסרוחגיס.
 גס וכן ננ(1לחס. גכך3 רומם ערן הענוגנוין
 . קיומס 3ער )סי הכרס חהמלף 06רמקס

 לפיט כן . 6נרh~D5 6 רפוס ("5וכמ6מרס
 וכעולמו . סרומגי וסעדן סהעגונ כנין 0תסחסים
 ועידורס חענגיס מים כננס תקוע 5ןיק כ)0)

 סע0ס סמ5וח ומסקך מספר )פי . קוכיסרומגיס
 5ער וסחמלסוח וערכם מסוהס תסי .כחייו
 כעירתיס כעולמו מתענג וס5ריק .קיומס
 6מח הנכל . מנוהיו מספר לפי טוגיסיומנים
 : סעוס", מיי מכ) רומ קורת "מת קצסימס

 )ם נועד ממס לב) כמקר סייגו . כוי,טג6מר םיענ :הן ntbt~nbt הת
 ננחעגנ וס5דיק . מ(ו)חט נכד) רומני ועלןחעגוג

 מליס מכ5 סריס ממניס ועידוניסכחענוגיס
 כי . ימלח ל6 6סר ומוכן ירות ורכס .1מ15ט
 6ין 06ר מטקט 6י(ס לריק )כל יסיסל6

 ננ5ום 6ס . ממגו 0גי51 )ידיק "ף :לזורחו

 תנופת לי . ע5מוחס מ5ל כערכם גןו)סממח
 וחוכים )ני31יס גס (ס 6ין 06ר * קיומס5ער
 ע51ס כריק )כל מיומל כטכלמ פ"כ .ממכו
 עולתו לחוך לנגוס יוגף )6 גי . ע5עוכפל
 נ, )מען . ננמש שקען 6ף 6חר קייק0)

 ממס trtb מן רוחני ועדן עונג טעםיטעם
 ג'כ ונסו . כירו כיס כיו65 מין . לחצירו0י0

 . 5עוסש3 למכירו 6דס רוסס וכי 0"מרססמ)י5ס
 . כע)נע ע1)ס )ו י0 ושיק טייק )כ) כיסייגו
 30 גמ)נע לחוך הכגוס טייק )כ) רשםולין

 : כנ"לתכירו

 סל מעלתו r~D כלי ס"  כ%  כויךךהנה
 ר"ט מננעלת נד51ט * שקרוסרבינו

 טיס כערכס נדו)ס rnb נו15ם 6ד . חלפתםבן
 0)" ניס מ)פה6 כן לרש)1

 )יכיס )י סיס
 כי . סוהק מחוך תורס )יצור וסוף .סקדוק
 עד . גד1) עני סיס מלפהק כןר"0

 סיט 0)"
 סיס סקטור ורכינו . כס"ק לסהסרגס ננ6יןלו

 . O"D יף ככ"מ מו"ל 60נורו וכננו ניולספיר
 מפכור עתיר טוב רכי דכי6סורייריט

 נו)כ"
. 

ו)"
 . ספרגסס ז6נח סקח0 לרכיט )ו סיס

 ככר וסגר סימק. מחוך חורם )ימורול6
 . מלפתך כן ר"ט 06ח טמי6נט מס כינחכ6ר
 ס0מיס מן )כעקה פגיהן טוכס ט6כן 6תלקכ)
 30 טינס תסס כי יען . ננזל 5סחסרגס0יוכ)
 חורס )ימוד 50 סנל51 ס0כר פל .המסייט
 מום rrn לסהנ5נ5 ור5תט . סרהקמחוך
 )ר'0 טקרוט רכינו 6מר כ6:ר ער"ח *ודומק
 6מ מסל אלמגך ob )ס קמור )ך . מקפחןכן

 כי קמרי . ל60ול מקוס י0 . מנלי6מג6גו
 ככון מיוחל וטון ענג סכר י0 ננכוס5גל

 . onvp 5עו סחמ)פוח 5טי וגן .מהיחס
 . מ0)ו )מקרוח סקיוס רניגו יונ) 6יןמעחס
 כי לחרי . מדחק מחוך חורס חומוס 50סכר
 מחוך חורט )ימור סייגו ץ מכוס 50 ממין(ס

 : ככ")ניון עמיל ה61 גי . כערמו )ו 6יןסרמק
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כוכבי"17
 )רכינו bnDin 3ן ר"ם "סת טססיכס מסזהו

 ל1 ו6נורס . 3חכנוס סחמס פיס .סקדום
 כל ל6 . לטוס"3 )ח3ירו 6דס רו"ס וכירגי
 . כו' מכ6ננר כע5מו פולס )יס סוס ו5ריק5ךיק
 כי יען . כע5ננו ע.לס 5דיק לכ) יס מדוטסייגו
 ויעין חעכוג מ15ס כ5 נעד h1O סמ5יחטכר
 . קיומס 5טו ערך לסי ננ15ס לכ) וכן .מיומר
 ס) עולנוו )חוך לכגוס 5דיק כל יוכל ל6ו)כן
 6סר 6מרי וננעחס . פגיו 6ח לר"וחמ3ירו
 חורס ולוכנר . נרול טסיר טו6 סקרוסר3ינו
 כם:ל . מסלו 5מל"ות יוכ) 6יך . סריוממחוך

 : ככ"ל סדחק מחוך הויס לליכניךסמיומן

מ.
 )יו לקים 3ן י"ס 6מי כ"6 יף כוכסב2נמ'

 ומכקם יוס ככ) ע)יו ננחנכר 6דסם5
 וננ3קס ל5ריק רסע 15פ0 סנ6ננר .)סמיחו
 . לו יכול "יכו 15 סעו(ר סק3"ס ו6למ65 .)סמיחו
 מ6ון יפל6 51כ6ווס . 3ירו יע(3גו )6 ס'מנ6מר
 (ס SD ס6דס 6מ סק3"ס כר6 הכ)יח )6'(סכי

IDthn. י5רו 6ת )ג5ח נידו סכח יסיס )" 6סר 
 סקכ"ט גחן ומדוע . ס' מעס כ,ך כלתי .ר~יע
 D~hO יוכ) ל" כי טך . )סי5ס"ר כ(ס rlDIכמ
 סרי bto מס . סקכ'ס 3ע(ר ob כי לג5חו)כדו

 כנס"מ 6רמו"ר ע"ו חנוס וננר . מ(ססחוע5ת
 : פוי TD 3מ6ננר(5וק")

 כו' 35נך נכל 56קיך 6חס' י"סנחננרזינ2
 )כנך נכל . סרו6ס נר"פ S~rnודרמו

 . ט"ם כו' סרע וכי5ר סוכ 3'5ר י5ריךנסגי
 . ית"ס ס' ט3ודת עננוןי כי ירוע סגס )3"ר1.ם
 סגס סחיס ע)יהס ככען וסמ5וס התורס כל6סר
 עסס ננ5יה הס ופניסס . ו?"ס3ססיר"ס
 סתורס יסורי ננס' כפ"sffr 3 סוינכ"סוכמם"כ
 ל"ס3ו נ)15ס . ס(ס וסכור6 ככככך 15ho(.ל

אור
 36קיך ס' 6ת ו6סכת סג6מר . 6וחוו)יאס

 : חיר6 56קיך ס' 6חוכ6מר

 . נמיכוח מני ס' ניר6ח ס'ם כמורהנה
 . 3טס 6וחס יכגו סיי6ס מ:נוי6סר

 3ס' וכננם'כ סרוממוח. ויר"ת סעגסיר6ח
 וסיל6ס . סס 1(") נל 6ס3ת ))קער ס"ומוס"ל
 . כו' עו:סו יל6ח מסס 6מר . פ?ס פגיע5

 ג3ורהו ועו5ס ורוננננוחו )ככודו יר6סוסמגי
 ים . ח"ל כ"ר פ' יטליס מסי5ח 03' וכ"כ .כו'
 יר6ת . כו' סיונומות .ו6ח וים כו' סעוכםיר6ח
 ס' פי 6ת מעכור יר6 ס6רס . כפסוטססעיכס
 לנוף 06 )עכירות 6סר סעוגקיס ננפגי .6לסיו
 ילמק סט6וס סו6 סרומעוח ויך6ח . )גפםו6ס
 : יח"ם סנדו5 כ3ודו נופני יעקס ע6 סמט"יסנון

 * ם יח ס, 13י_וי(ז-63סבת מתי יס כזרככמו
 "סכת . כטס ג"כ 5כטהס כוכ65סר

 . סו6 הטו3 6סכח . סרונוננוח ו6סכתר~טו3
 וסמסריס כעובוח כם5,3 יח"ם סכור6 6ח)6סוכ
 סרוממוח ו"ס3ת . ס6דס עס חמיד טוססססו6
 ככודו נוד5 מסגי יח"ם ס' rb 65סוכ .טי6

 נפ'כ מוס"ל 3ס' וכננק"כ . יח"סורונננווחו
 פניס כננס SD 6כ5 . ח"5 ס' n~rbמםער
 כי . ט' "ומל יח"ס כ56קיס ס6ס3רימסיס
 פגיס מס)סס 65מד חסיס כ6דוניו סע3ך6סכח
 ממני ס6סכס חסיס סי6ת סכקסס וע)כו'

 ס31חו וסחכנדח ע)יגו חסלו לרוכ .63)סיס
 . כו' נמ151 5חקוח 3חסבחו נפמינו וחדכק .5כו
 )נר5ו 1)כנוךו )~ש נו 6סכהינו פתסיסוים

 נ56סיס כ(:ס ס6ס3ס סי6 ח6ת .ו)רוממו
 : סננויחנרך

 סעעטיס מפכי טו6 סעוכס טי"ת כמוודן3ה
 . כ;'5 )שם ו6ס )טף 06 )ע3'רוח6סר

 פוכנצ כג)ל יח"ס )סכול6 ס6סכס כןכמו
 סנוף עס 6מי סגסמיס סטו3וח כו5)ומסדיו
 3שלס טכפם עס וטמטו וסטיכ .בעוס",
 ר5וט לעוקי סגפין ס;דו) ססכר וסו6 .סנמו)

יה'ם
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כוכבי
 osoho 4 מוס') 3ס' מק'כ ו(סו . )פוס"3יח'ם
 ממס . כנ"ל ט5יגו מסוו 5רו3 63)קיסממנו

 וחר3ק וננק"כ . סנוף עם הגסמיססטעוח
 הטוב הו6 . כו' נמוק )חקנה 63סכחונפשנו
 : 5יר6יו טופ סכר ממקס סקכ"ס "סר הגסםטס

 קנות בן גי, ענאלם
 מס גנונו מפטים כי מ6ננין הו6 63סל .5גסט
 מעונסי 6ו)ס . ומסלט מגוס 63ין טין)סזטלי
 כי יטן . כ"כ יתסעל ל6  לבוף 6ןרסס:בייוס
 נסתרס * נעוסש( כניוחיו טס סקנסססגסגת
 רכפיס כי נר6ס 5פפמיס כי 6יס כ5 מעיןדרכו
 חחמוגנ 5ויקיס ונסק . חי5 יסט ע51סושוי
 . כלדקו 6ונר ~ריק נרעחו מקריך רסע .גלפס
 מדוע 61מר סנכי6 ירמיס rup התנוגןוככר
 5ה3ור6 6ס3ס כורכי 6ו5ס . 55מס רקעיסדרך
 ניוהר ירגיס ס6דס . ומסדו טוכו רכ כגלליח"ס

 כלועט כי . למיס קווכס סהי6 הנסנזיסכטוגות
 וירט יכיר נתכו לפי 6וס כ5 מנסהחכתטח

 עת ככד ומסדיו סכול נשכות טכוס הו6כי
 : מרמס נימו מעת קעהוככ)

יל
מ .ש הי_)ש הל מ  

~ מ ה  לו יחן 6סר מי נס ומפלים. נקליםהמס 
 ורפות הכ5 (ס גס וככוי 1גכסיס ע1סרכשלסיס
 . סככור לנולך נ(1 6סנס ילוח ס6ס טחס .רוח
 6ין 6סר סגממיס 3טנעי וחסריו טו3וחיו3עך
 מכוחן )גני טונס מכיר 6קר קטן גפר כמוhto ה)" . וכהו חהז ג"כ יסורס 3ע5נזותסממס
 ס6ס . זס 3נל5 וי6סכהו . נו לסמוק ק5 לכר5ו

 5מ5ך 53ע מס כן . כזו מ6סכס סורסיתפעל
 : כוס כ6ס3ססכי

 ציי-',"נ::ו:ו"ן 'י;'י1ג?71נן
 כא' מסמסי סער )ר"י מקשה סטיי כס',וש'

פואור
 וטיסנן מסויו (כרון ומע"ח , 1(עי"(
 )גנן מסרך כי וכינור מן מסרי ויחנתכו6מר ויוי , גו' סדרך כ3 6ח וננכח ס"מר ,3סס

 : טגש5 גו'טים

 6לסיך ס' 6ח יכחכח S~rn קדיש מסמי14
 וניל טוב כינר ידייך נסני )בנךנכ)

 , סנש) 6סנס מיני לסגי סו6 סטתכס ,הרפ
 כנ55 5סק3"ס ס6סכס ונסו , העוב n~chסיעו
 , מרוממות 61סכח , הטס טס זמסדיו טונורכ
 סנרו) בטלו מפס . יח"ס 56יו כעכסוסוך

 ככמ ט6 הווממוח 6הכה כי , יתרסורוממוהו
 ידיננס מחוך 6)6 הגלד ל6 כי , סוכהילר

 . יח'ס רוננמוקו 3גול5 51ססכי5 אסכין ,ותאכלס
 כלערס יסורי מס' כפ"s~r 3 הרמכ"סוכיוה"כ
5ur,, 3סטס , וילקחו )6סכחו הירך הי6 וסיגך 

 סנה5יס סנפ65יס וכרועיו כמפסיו סקוסםיח3ונן
 ומסג"מ "וסכ סו6 נרך גו' מכמתו ממןויר6ס
 . הסכ) ורלכי סי5"ט נכמ ה61 זכ"( , ט"מכו'
 טד) כסי ס6סכס 6עס , 513'ט "מכסוזע
 הכס , סגסמיס נטניני טונוחיו וטחמןחמסריו
 5סקכ"ס 65הוכ אריך , וסח6וס סי5ס"ר 3כמגס

 . לדוגו 15 ומהביע וחזוייו מטיפוחיו 15סנוססיע
 עתר סיס ס6דס )כ סער מס כ5 כיוכישו
 לו  טפטפות בפר ,  ליקבסמ 6יבפ  יופיףכן סל" , סעוסייו  והמורוה מטוכוח פחמון)6היכ
 כן וע5 . רסונו 15 ימסכיע , העוס"(סבוב
 מעניני ססוכס סספטח 3פד השתס6ס3ס
 חסו . נעס'ר  6סנס  ב"מ  תבונה .הגלמים
 )ננן 3כל סלקיך ה, "ח 61ס3ח  חו"לסלסלו
  סקריך סייט .  וניקטנו מ95ם יאריך 3סטכו'

 מ35ר כי . 6סכס כחינוח כנתי 5סק3'סל6סו3
 יסיס עוד כנ"ל כי5"ט סט61 מרוממות6ס3ח
 רכ כגת הייה . כי5ס"ר יחק  116ההטבח
 : כג"5 כעסשר טסו6 הגסנניס נפניכי ומסווטונו

 . כטוסיו קרס מארכי סגסמיס טניגי כ)י 3עו * וסתפי)ס וס3רכס הס3מ נפכי1 יץ6וכזון
 )סטיר ירכס ס6דס 6מר סו6 יח"ס ראתוכי

לסתמכן
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כךכבינ17
 על תמיד 15 ויודס . ומסדו טונו רבולטחנתן
 יכרך כעוסת סיסכט מט ככל כפרט וכן .הכזיו
 לסור מכרכין כי5ר ראפ מטל ס6מרו וכמו .מוכו
 61סממט נרכס נ65 סטוס"ז מן טיסנט 65דס15

 נע5מוחס עוסא סנ6ח כ5 כי ו6ף . ע"ס6קר6
 hw וכן . יח"ס ר15ע (סו 6כן . רומ ורעוהפנל
 ויכקם הנ"ר Sh'1 יתפלל מס6דס * ית"סמרעו
 . מסלו כ5 15 5סטליס . לרכיו ט5 מלפגיורממיס

 2 יענס וסג יקרץ . 5כ13 מס6לוהולמ165ת

 וקננן:; נ~עיע~ענ"~ךזהו
 הבטהון סו6 . יח"ם % ענויח זרכי נרסוריכי

or~b)יקוס 5כ) . ט"ו רכו כחומס וככניך יהדק 
D'b56סו יפיס 6ס כי . 6דס )כגי יימל 1ל 

 Oik~l . בה. יכטמ 6סר לגכר וברוך .מכטחו

 לעני מכטיח 6מך כדיכ 06 . סנעולסכגוסנ
 ונוחן סכטמהו b5nD וסוף . ס'סוקו די 13נתח
 כי סיחכן . 15 יחסר 6סר ממסורו די תכניך15
 ל6 כי . מנדיב פגי העגי ימ(.ס ויום יוםנכל
 . מקו 5מס יגרע "6 . ממכו חסלו 6חיעכב
 1ל(0 . כמוכן 6רן ודרך . מסנינזום (ס 6י!כי

 ננווט סקכ"ס כפסי כן כננו כי קומרבייתי
 5ג) הנויך ומטביע . יגס כו נוכטמו לטוס5ס6דס
 ננלפניו רממיס נקטת עיל כריך מס רכון.מי

 : המידיחי

r~a יגהיק "'י )גל סננך, מ יינו גיןמן
clh~ תניך ית"ם מלפגיו רמתיס ויכקט 

 * יח"ם ס' 56 גפו16ח עיכיו יכנו rhl . לרכיוע5

 לככו )זם"לות למלקוח . מקהו רקון יפיקכי
 סקדוסיס סוככות לגו קטעו כן וכקטר .לטוכס
 ם6מרו מס (הו . יוס ככ5 מעמיס נ'להחםלל
 גט סייט לכ) יכ51 . לקויו ס' טוב . כנדרסחז"ל
 רק גריך 6ין כי . כל5 קליו ננהפ)5 לתיגולנוי
 לגסס ת"ל . י"ס 13 ולכטוח ס' Shלקוות
 לדרוס ג"כ יריך מכסחו; OD כי היעז .תדרסכו
 : לו ימ65 ידריגו וכער . תנויד )סגיוולסחס)5

או
 ל אה יסע גל 'ת" עשיתכלית

 סכ3 כי * לתפילס 651 סירס ט5 לקעוכויריך ויין . ותסי5ס כרכס כ5 ט5 מרומס טו6סק3':
 סברס נשילת תכלית כי ידוע 6כן , נלוילפכיו
 . כבמריתו 15 לסטיכ IDDI רק סו6 *כעוס"(
 סכרו ע5 יג6 כי . נ5מ ועדן טל מיי5סכחעגו
 1SDD1 כסו יניע פרי נטר . הגמולכעולס
 bwn יטרים מסילת נם. וכמב"כ ומנותנהורס
 פן לך ססמר סמ15ס כ6 לכך ס וכי6ס .ע"ס
 ישי טע'ח כס' וכחכ . 56קיך מן 6תחסכת
s~rl. עת ככ3 סס"י 6ח )(כור 3(ס סוערנו 
 יח"פ הף (כרון יסית כקמר כי וסייגו .עכס
 סיירים ס' כורכי ילך , חכניך 3ככוכקרכ
 כסו"ע וכמ"כ . והמ15ס סהורט כל 6תכלעור
 המיי לכנוי ה' סוימי 6' סי'6ו"מ

 כלל  יוק
 : ע"פ כו' ה5ריקיס וכמע15ח כהורסגד51

 . סמוננר נמ"סר נ5"ס טיפס כלסיןאמנם
 לטכוח על51 סקוס ולכן . סמוננריח לחלוחמוכס וגככי . מנעוריו רע כקרס גכויקר

 כן ע5 . וסמ5:ס ההורס מררך ולסור יה"בבה'
 להסוס ירך לפכ1ח . יה"ס נגחכמחוסיחט
 כלרכי סנטכניס טגיגי ע"י תמיד יה"ס כולעור
 ויכקס הכניל קליו יתפלל סברס כי ולוס .כקוס
 ע3 5ו ולסורות . טוכוהיו וסחירת חסדיו"ת חנניי לנכור וכן . ברכיו ע5 יח"ס מלפכיורחמים
 : לוחו יכרך כטוה"( קיסגס ננס כל ועל .חסרו

 ס6יצ . פ"ו דף כיומך ח;"5 בלמיו מסמי14
 ל6 מס מסגי . יומי גן ר'ס 6חהלמיריו

 ונלך דוננס סמר למס ננסל לכס 8נזסוללסס 6מי . כמגס 6מה סיס מן ליסר6ל לססירד
 כחוטמו לו ופסק . 6מד כן 15 סיס וכסכסר
 6)6 6כיו פגי מקכי) סיס 631 . פטנט 6ממפעם
 * יוס ככל מלתוהיו ופסק עמד . כמכס 6מחסעס
 גני יסר6ל 6ף . יוס כל 6כיו פכי ננקנילוטיה
 61ומל ח6ג וסיס . כניס ומננטס 6רכעס לוסיס
 ננהים כלן וכמ65ו * 5ננחך מן ירך 65טמ6

נועג

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



 מו' אתיכה2בי
 )6מסס )3ן 6ח מכויס כ31ן נמא1 *גוענ
 סמרנר דור סנס כי ~h5c לכ6ורס .טנמתים
 . וטכור6 סגדול ס' כ3ור 6ח ר6ו נעין עין6סר
 סיננס 3תירנס כאחס ענודהס כי ספקו6ין
 ייר6ס טיד לריך סיס מס . סרומננוח יר6ח0)

 * סעונס יר6ת 0) סכמוכס יל6ס עסו5נסלס
 : וכפ; לעכממרפח

 oby5 סנמ ISh גי . הון orאכן

 6יס כי סגס 6:ן * ית"ס עכווהו ע)"והס
 ע) ס' יר6ת טהסיס לריך ניר6ס מורנחולפי
 . כרנט 6ף יח"ס 3ס' ל0כומ 650 . המידסכיו

 כ6מר 6כן . כו' חסכמ סן לך ס0תרוככנ0שכ
 טכעי סנס ו)ן6ת . 5סכמס עלו5 סו6ס6דס
 חמיך לריך וט6 . 0תיס 3יןי ריכ) 6סרסנסמיס
 ע3ק0 56יו 5סחס)5 וליונו . יח"ס ס')מסרי
 rb1 . 3ס/ יסכח 0ל6 ס'גס (סו . מלסניורהנניס
 מייגתו מל3 כפי . ית"ם 36יו עכודתוהסיט
 ימר6ל 6ף iffI ס6ננרו מס (סו . יה"םגיר6הו
 )מחר מן ירך )6 סננ6 ו6ומר דו6ג וסיסכו'
 . ט03תיס (oo~b )כ! 6ח מכוומס כו)ן ננ16%גו'
 . )ממר מן ירו )6 0ננnhro 6 סיר"ס כיהייט
 סיו כי . י0"ס ס' 6ח )וכור רק 6וחססני6
 56יו 5סחס55 . יוס יוס vSh 5כס 6חננכומיס
 פל חמיד )ו ו5סודוח . נלסכיו רחמיס1)כקם
 ננררגחס לפי עכוומס סיחס וננמי)6 .מסדיו
 : לל"ל ית"ס ס' ו5:נת  סרוממות ?nh ט5כנכוס

 . S~rn ס6מרו כנס )סנין מכס כטכי)רכמערןה
 3כ5 ע)יו כנחגנר 6וס 0)ילרו

 "סר . )ו יכו) 6ין עו(רו  סקנשס  61)מ)6 .יוס
 ס' עקס מווע סטעס )סנין יפ)6)כ16רס
 כח מכפי יותר )סיס"ר ופו( כמ לחת .ככס
 סקכ"ס כ)תי )גלנע יוכ) )6 06ר עך .ס6יס
 סנסנניס פכיכי סנס כי . סר3ר (ס 6כן .עו(רו
 וס6דס . 0מיס לןי סו6 סכ3 06ל כ6ךסנולרגי
 רממיס ו)כקס . ועוגחו ס' )מסרי חמידלריך
 ית"ם ס' (כרון יסיס 06ר סיכס יסו , חמילמ)סכיו

 06 %1"0מור 3דרכי 6י . 0תיד )33י3קרכ
 0) סממניס משעי 6כן * וכתלוססחורס

 6ין 3(ס ר יען . כזו סי3ט )פכע סיס )6 .יה"ם ע3ורכי
 06ר 6מרי . ממנניס 33סי עס 5ס6דס ימו0סוס

 : ס6רס 3יד סו6סכמירס

 סילס"ר 3יד וש( כח נחן וטהכ . ים"ם פזרחוו3)חי
 3)יד )גלחו ס6לס יוכ3 וס)6 ס6דט kD. יחג3ר6סל
 , ית"פ )עזלתו ~יך 610 6מר 61מרי . )ו עו;רס'

 מ)פגיו רמתיס ו)כקPih 0 )ר~תפע מוכלמסו"
 חסי*ס וכמס . ילרו 3יר יען3כו 0)6 .חתיר
 1כן . O(nD ענעי ע) ע"ס סמ)ך דוךסהפ)ל
 ערור. כנו 00)מ 61) עס. 3כ) ננתס))ש6גו
 כ61 סכ) 6ק . ס6דס מר ט6 סכמילס גי61ף

 סקכ'ס 61)מ)Sg~n 6 ס6מרו ממס . ס(סתשוך
 * )טצמירס סוחר (ס 6ק ונכ"( . )1 יכו) 6יןטהרו

 פנכע מס כ) ukn 6ת ס6לס יעסס afh~hכי
 סגס . טיו עשנ3ר ילרו כי 6ף . ערו 6ח5כ3וס

 : ערו כיר יע(כט 1)6 פוזןוט'

 )ע(רחו ננוכרמ טנסו ס6דס 6טי 6חרי כ2"מנקר
 וליך . פוכס ססי6 סעוח 3כ)ית"0

 . מ5סכץ רמנניס 351קס )סקכ"ס חמיר5סחס5)
 ניד יס(3כו ם65 וטרוחכיס סגסמיס לרכיומל
 * סינס יטיס כ6מך טלסס סכס מעתס .י~ו
 . )ריקכ*ס חמיר גסו6וה יסיו ס6רס עיר6מר

ום)"
 : כלנע 6ף עז"ס כו 5סכומ

ה
 )מיכנר רגיי טוס סלמו . פ"6 ~ף קיי1טי;גכמ'

 מן יוננ6 . ד0טן נעיכיס ניו6 יומחכ)

 . כעגי6_ )יס 6ידמי . סוס דכיפורי יומ6מע*
hnh66מר . ריסת6 )יס 6ס"ןו . 6336 קר 

)יס
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כוכבי 1 י1
 )ים וקריכו עייליס ."3ר"י ו"כ" 13"י hnSD כ1לh11'ho 1 כי י1נ,6לי:

 לימת"
 )יס "נול .

 . גוצו6י hnSD b)nh h)ht כולי ס"ילג6 כייונו"
t.-t'ph6יהכוסו h)nb . יתיק סני 

 גססיס מ)"

 * דמיים מילי קעניי וסוס . Otst וכיניסיחג"
 3" כמרו . כימו 3יס סד6 לכמר * כס6 )יסיטלו כס" לי סכו )יס לנור . ספיר תיכ )יס"ננר
 גכר6 קמיל פריינו ק6מלי יסוי פרפי . ונניחסק"
 נכר" קטלסלינו

 . סכם6 כסיח כפסיס וטס" עצך .
5'rhנלי נצטער כסוי ה(ייס כי . קמיס כפ5 כחריע 
 סיגי b~ht . סכי "מרח ננ"ט 6"ל . גפסיס)יט
 ""ל ."ינו"

 נסטן ביס ננער רמננכ6 ננר )יננ"
 : סגננ'עג")

 . חמ6ימכו סל6 כתגן ט3 סעיד תי3רכנרש"י
 "ת בחוכו סס)יך . כיהו ניססד6

 נעלו 3יס גמרו . סלי"ס מן סיו5"ת ליחסכיהו
 סו" סק"כיס

 מנגעו * כמת עלמו 6ח סטייק
 מימון ע65 קול ביתו )"גסי סקנ~יע כו'דק"מרי
 (~SD סוימו"טויס

 גלל"
 כסכור  פלימו פרס .

 טם6 . )סורגו סגולך כונסי עליוסנ"יס
 לפ)ימו סטן מגייס . לעיי מון ככסףמכיח גמכ"

 סורגלח לננס . סכי hnDD mnh ננ"י .דמ5טצר
 כינו" סיכי "5" .לוקל5:י

 פסיס סרס מסירוקי וגריס . עב")ההשר ם)" ננעלי גומוהך .
 וסטן 3עיגיס גיי6 יונני כל )נ,ימר רני)ס5יל1ו
  )ומותו )מען ~'iDC "ה פלינה טק)ל ק)לס?61

 : 1h'Dnt סל"נועליו

 פ)י"ט . (bSt הזון טו6 הזם מסיפור כלהנה
C'tSD)ענין מ"י * 6' . מחומס והידם 

 כ"ס . יוס יום סכטן רקם SD "5וח 5חח)סגיניו
 נתמכנת סל סנולחמס. 6ח לככוב דרךזכו
 "סר כבטן . כ' .סיקר

 חגר . רומ לנננל"כי סו"
 גורס 3)3ום וסחעטף מטס ירד . וכעסחימס
 . מם)ימו כקס לקמת גורילות ולעמותפליטות לספלי" * ס"דס כ"חר כמון )מהטלך .ונויס

 סכטן ס"ס * נעת ושכגח ר5מ כע5'לוח5ססהירו

אור
 יחר גס . נ' . יסודו כעפר "קר מחומר 3כחרק סו* סז"ח סמרס סל6 . מילנס 31ע5 כוקסס"

 דמחיס ננילי קע3יר סוס כי . מעמססדכריס
 )גקס טוסיף . שפיר תי3 )יס 6:נרו 6טךוקמני
 כקמס 3(ס 6ין סל" . גיחו כיט וסדק ייןכוס
 קט) מלימו קע וטסמיע ומיח ססק" ומט .כ))
 ס:ר6ס וכפי . זס כל6 לעמות יכף סיסנכרך
 * כמליננו ולסהר )סמוק לו ממד ללון "סר5ן סו" ססען ס6ס * ומסח)1ח סמוק דגרי רקמס
 כערת ופויסו )עסות oDnO 6ת כיו; ננדומ .ד'

 or מט 0'. . ומועד מג cr'h3 ול"יוהכ"פ.
 . 6יננ6 סיכי hihl )סטן למ"כ פ)ימוס6מר
oh.~כ"" 8מר דרך "ין 

 . 3"רן מלקו )ק))
 : )סינריך ם6ין וקד!קיס ק6רגס

 ומחמילט . הסיטר 3זס מממעט )ייבלרבראה
 כחימר כגיסו רגע מסיס מס כיג3"ר

 . קולס ורך יס 6ין . דסטן העימס גירך יומךג5
 . 3חכננחו יתקר ננכס"6 ממכס כי . ידוע מכס6כן
 בתיר . מטיס כוחות פס כיחוסו סי05"ל6ח

 קטגס עיר נף נקסלח כמב"כ . 6וי3יסמלמנגח
 וסכל נד51 מלך 56יס ו63 . מעט 3סו6כטיס
on~h'עיר )"כ. וף ככרליס מ(") ודלקו ט 
 . הכריס ")ו מסט 3ט ot~)h1 . סג!ף יסקטגס
 כ!' י05של entb ctr וס33 גלו) מלך o')bו3"
 )עלם 1' דף ככרסת מ("5 המרו וכן .ע"מ
 מלממס יעכס ופרק"י . י5ס"ר על 'Dff5 6דסירגיז
 כסשה כתב חוס"ל 3על וסחטיר . סי5ס"רעס

 ספנע חמיך ע) "נגרו . סקנסס ימוךמכער
 מכהס 6") . כו' 6ויכיס ננכנלחמח טויסהכסיס
 סגד1)ט )ננ)ממס סחעחוו סקםגס סמ)חננסמן
 סי5ס"ר ומנס . עעם ומייליו סינר גנלמננחסי6
סו6

 טוכ"
h,**hhhk מקמרו וכננו . סג"מ ככלית 

 5י5ס"ר ש יס :לנוח ס3עס כ"ג דף כסוכרמ(")
 מוגלש רעם oh כגומר טו:6 קר6ו כלננס .כו'
 רשי 6דס בן . 1(") כתב טס מוס") ו3ס' .כו'
 טממיתיס נמליו "והך מורט 1"61 כו'יתרך סו" כעולס לך מיס סנדול תסוכך כי לרעתלך

 : ע"ס ט' חייס ננ~ן5טרטך
ומגס
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כוכבו
 כמ גלול ימס * ~מיס מכיס" ישערהנה

 )גנץס * ס"ס כקרב וסנ5מוןסגקמס
 ונוס . 6והו עג5מ נפטו ר,מ3קס סוגלו מ6חנקם
 ממערכת למרס שיכו טס ליס יחר6ס טתנס

 כח גקרכו יחעורל "( כי * קרכנמעלכות
 ויהלל . גכורס רוח ויכרטסו . וסכ5מוןסגקננס
 וטס . לסמו לפיס  )ס  לפמיר  ותפ4מית3ע,ן

 : נומנו ממזק 16י3ו עoa 5 לסענויסיתנכל

 מ" י,;.י ":י ""ף . ",י יי,"ולזאת
 . 3מ15וס קוהו )לכוד * סיום כ5 לע רקט)י1
 ל6 כמר עיני כי ו6ס . מייס מקרןולסרסי
 זס מס יפ65 61"כ . לוכוח סטכן עינייסורנו
 ל6 מדוע . וכמיסור 03)1ס ס'5ס"ר טסיהותך
b~fונקמם לכ5מון כמפן רוח ס"ס נקרב . 
 כמרפט סנלממס 6ה ולכ"מ עיי 6תוכנום
 רום טל )סחפל6 6ין 6מכס . וטוכם 6וי3לכ)
 עגעי מסרנסי 6כמגו רמוקיס כי . ס6דסבני

 גיור 3ל33יגו לטייר ל6 סז6ח וכמהממסס,יוחגיס
 מסכר מסרגם לגו חסר גס כי .למיתי

 : סכומייוער

 סי5ס"ר ג3ד 3מ5חמקו prnht וסיס ."מקט מיגיענו 2 מגכי
 רגי) מסיס נוס סו6 . וסנ5חון סנהמסנכח
 יום. ככל4מר

 כי סייע . רססן 3עיגיס גיר"
 56יו ומלס עליו יחגכר כי )נגדו מחפ6רסיס
 "ח לכ3וט ננ3ורס ג6זר סיס ונוס .מליס

 : סמ)מננס 6ה 31ג5מילו

 . טו3 610 3ע5מי מש סיט1ז יי 6סאמנם
 5י5מון ממסן לומ )ס6דס 515סיומ

 פלימו לסיס ננס 6ו5ס . סי5ס'י נגדונקנוס
 קליו ויורע עליו יחנ3ל כי . סיקר 5ננדננתפ"ר
 3עיגיס גירך יוס כ5 65))ר מ65 וגפיו .מגיס
 כסוכט S~rn ם6ננרו מס לפי קינו ים .דסטן
 יום ככל ע4ו מהגרר 6ןס מ) יקרו . ג"3()דף

 6ין עורו סק3"ס 61ללנ65  לו'  לסרויפווכנפק;

פחאר
 כחו ר3 63מח כי סני . ט' סכ"עו 4י%
 לסחפ6ר יכל ע6 . ס6רס מכח סיחרחר 50ומילו
 65 ימינו כי . מגונו סו6 חק כי סיחנגד
 יו"ט 1CIU1 ס, יוגין 3כמ 61ך . )וחו"יע
 כי כהסט וכני . המלמנוס 6ת )ככוס הי)יעמס
 כמ לחת * ית"ם מחכמהו הכגס סו6 זסכל
 )נ5מ יוכ) )6 ס6דס "קר . )סי5ס"י כוסועוז
 ועכס . משטניס 65כי1 5כו 6ת יכווןסירס 6טר סירס 610 ,ס כי * יח"ס עזרינו כדתי16הו
 כיר יפרוט )" כי . חמיך 6)יו גסו6וחטיניז
 כלסל כי . כלנזח ס3וו סיס פטמו "כ; .יטו
 סגם . ס6דס מד סכמירס 6ת סק3"סמסר
 יקרו ע5 5סחג3ר יוכן 35ך יגו ועולסנכמו

 : מהו51ככום

 ס' נוטח . כ"י פ' ימד"י קמיי חף5ררץנה
 זס "תו יתגיס חניכיו נס מיסדרגי

 סעס"ל כי סכוכס 6ין כי ונר6ס . ע"סי5ס"ל
 מלמחגרות ממנו ידו וירף . ס"ס עטיעליס
 מו:6 כו6 סי5ס"ר סגס כי סו6 סכוגס 6כן .3ו

 למסוקות למפעו ויר5ס . סג6ס הכליח)ס"דס
 . 6יט דרכי ס' כר15ח 6כן . מייס מקרןולסרסו
 ויצמח . )6וסכ לו ויכיס . עמו יסלים ס'5ס"רנס

 תניע פסילנו גס ובכס . סחוס מן מכ51מ)סיוה
 וסי5?"ל ורכיו. 6ח מן ר5ס כי זו.5מדרגס

 : "וסכו OCD)I פלגוסם5'ס

 . נזק כחעס פ)ימו כי פסען ר6ס כשי כן '-ך
 לעמות ככח ג6רל ל3ך ינניגו כילחסוכ

 ננכ5י חחחיו לוחו ולנכף יקרו ט5 5סחגכר .מי5
 סמעוכס כ) 6ח לפניו ערך ע"כ . יח"םטזלהו
 6ת לסכיך . סו6 לדטחיכו סדיר חכ)יח .ס(6ח
 וללכוד . ממרוח 3ןרכי גוו) נקיון )יריסכיננו
 לפגינו יו(63ו כשסר * סקסרגוח נוית כסח"והו
 6יס ינכל לכמו 5, כי כמום 15 51סר"ות .כמ"ר
 וכירו . ס6רס מכח כהו ר3 כי . סי5ס"רכגד

 ע"י . חטיייו וכ) ס' ירקי ללנני רמח)פרוס
 טן ו6ס * כננ5ורס 16תס ללכוד נר51ותגסיוגות
 ססוככ. גדול מלך מיד סקטנס עיר י:כוורל6

6והס
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כוכבי"17
 D~h )עור טומר סקר )טו6 ימסיר ;ט"ותה
 הסידיו רג)י 6ח י0ננור 610 יח"0 ס' ורק .מידו
 ;') וכמהכנוס . יקרס כיר יע;כס 1)6 .מנכד
 6ין עוולו סקנסס 61)נל6 כו' מדס 0)יקלו

 : )1יכו)

 לקנן רצי . ~r?hl יצענה ת :ינאטנם

 )1 )סלטות ר5ס זס CD כן ע) . 16ט13וכערס
 0ע0ס מס וכ5 . ס6דס OD חס)וכחימורכי
 סימנס ככ) כי . )3ט)ס ד3ר סוס ה.ס )"3זס
  מדרכי ומסליס. מירות  נהוכס שנוגסס(6ח

 יהוויע וכפסל .  סנרם  פס סי5רן'יחסלו:ות
 ו%3  טתחסס  06ר . ס"ס ס6י0 סו" מי)פ)ימו
tiraויכין י0כי5 . עני rb (סלפת  ספחות כ  
  סרוסך ית לאסיר סנני OnD .  מליחסירוננון
 . סנוט פנ' ונגוח . סז%ת סלוהוס פני פגסנסיכס
rbוסננס5יס סמיווח חורף ו6ח . סכונס חג)יח 

 1)כ6ר .  שסיפור סרר SD ל3,  וסוכי .וסתךוגס
 : (rnb %הס3טו"ס

 תומי טוס ןכסוךי יוננת מעכי מד  יוכמ14לא(
 מס )ש סגה - גי' כטחיך)יס

 )ידי )סדיננו סכיך סיטן כי . )פכינו0יח63ר
 . סספדלות בפדח  ושלטילו . סנוווח כריכינסיון
nhrilכי *  יוסכ"ס לטרם ססטס %ת  תספן  כיין 
 ס6דס כריך . ח0וכס ינני לעסות כי ידועכגס

 מדח ו6ף . כיוחא נועריו 51ספר ךלכיו)סייסיך
 . ס0גס ככ) );סר )סיג רגי) 60עוחסידות
 וכמכוער . 3טסי"ת  זהיר )סיוח זליך3כ";

 )לכ ננפקיד ר3ס מייק ר' . ד0כח פ"ק3ירו0)נני
 )6 61י . 6כע 3טסרס 0ח6 כולס )מיכ) יכו) 6rhhי

 וכחג ר"מ סוף t'~hhah סכינך . כ0ת6 ימים ;'6כו)
 . )יוסכשס רפס סגין מן ינניס ;' 60)1 ר6כי"ס003
 60ין  6תז! t)bc נ%סככו גטנו דע"כ סי6"סוכתב
 נט0י"ח ס0גס כ) כוככיס סוכר מסתכסוין
 ממרוח לדרכי כן כננו וטכ"פ . טיטכשרין
 מסקל על סגו כינניס )סיוה )ריךנון6י

 טקווק יוס כע"כ נס ונוס . ניוחךסחסייוח

אור
 . סוט פיוט גס כי . סנטן hh,~h 4 661ח *סה
 . כמען )יף olho 6ת )סניי ומקו כמולכ

 : כמלידס 6והוו))כוד

 כעג" )יס שכשנמי)ב(
 hs~h קי6 6ת6

 כחכו סילקת מכמי סנהכו'
 nlDS תשיב ל%  ohl * בריסיה 3פ'  סכסיללפרט
nbunסי5ס"ר כח לקין יח"ס ס' סודיט כי .  מכן . 
 n1PDS סכים Sh י%3 טל%  ספרו  גדר נדרכי
 יעמוד ספית פתם ט) רק . 5טכירס ס6דס6ת
 . כ"כ ןף כפיכס 5ffr וככנ6מרס . ססחמ ע)כעכי

 . רובן חפתם לסזח  הסו . לסרס"י ופ"ם %יסיריי  ולמסוף %ורמ.  סרבו  ו)כ0,ף הלך קך16מהמיקס
 ספחם )ו לפתוח Dun 3סו* יספם  סירסוכיסר
rbנניתו 6כסכ6י )1 )סיוח עדיו סי5ס"ר יחמ,ק . 
 * ומיחס כמס) )סוימו סלטן )ו 0סר6ט1;ט

 כמזלי טמר וממחי)ס . כערק )יט קומיכי
 : כמוכן כסתח )ו )פחום 6336 קר6 ו6ח6ססחמ

 י ':"" '" ימי י"ר. ," אפיקו)י(
 Ots 6מר . ריסח6 )יס וקדינו עיי)ס .6נר6י
 . לחורקי h~nb h)h1 ט5מ%  כוb)1'bo 4 גייומק

lollnh6ות3וסו  h)nh -  סמסיל סנ6ון עכס 
 סי5ס"ר דרך 6י; כי . כחכ מ0)י כפי'151ק")
 )סר16ת מחחי) 6)6 )עכירה )לספירמחמיק
 . עליו מחגר 60יגו וכלרולס * 3:6ס)6דס
rhגלוח )עסות וננסיחו . 3רסהו למסכי ננהתיל 
  0) ומנומס 6כילס ככו; . סגוף כג"ח כסן0י0
  rh מ5וס כהעגעי לנע סו6 וכער .פלוס
 ומכס . כו' עוסק חחות 6חר )סננ0יכומחהי3
 מדרכי )ו ארמז וסו . סח16ס ס61י5ס"ר

 סח6וס 610 סי5ס"ר כי . ס6דס פסחס)1כחו
 סייט . רשתך רק ופקס 36כ6 קו6גחמעס
 : רמכניס ס6דס מ6ת מתחיכם שכקדת ~olhnכי
 פתת וכתפר .  וכל  מכל עוס"ז 6ח )סזגימ0)6
 כי יומק 6') . היפתק )יס וקריכו ספתח)סגיו
 מינו . )חוך6י ו6ג6 6תכ6 טעמך כליס6יוג6

 גסעורס ו)סרטח "ט3 מ5יס יוסג"ס גערםכי
1כנונ61ר
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כוכבי
 כחוכות תוס' וע" . ופומקיס 3גמ'וכמכ"ל

 כעופוח )כרכות רג')יס טסיו hSb ד"ס ס'וף
 . כ,' ס6'רכ6 כי יומך סטכן ס6"5 סטו ~וכדגים
 . בסעודת )סרכוח מלוס כל6 (ס כיוס כימיינו
 לככוד קכועס סעויס סתסו3ין טס )לכולורופס
 סילס"ר כ' . והידס 3?נס) )ו סרנח וסו .סיום
 וממ"כ . ריסח6 רק כקטס כחמי)ס סה6וססי6

 כס סיס )מ15ס כרסחס )מסךסחמעס
 : כגוףמכ"מ

 וכיני סיחג6 כפריס נ,ל6 יחיב דןרדן)ד(
 סנר"6 ככשורי שכס -טליס

 טרטורו )ננס כתכ * h~D) )דף כרכות)6גוח
 ,כובי סכ6מר כו' ל(כונ וונוס סלע י5רטס
 סכת כי . רוקמ טמן יכיע יכוייסננוח
 י5ס"ר וכן . רע תקום ע"ג 656 עומל קינוס(כוכ
 )1 טעמן וזט . פנוס כתק,ס ")6 סורס"יגו
 . וגויס כולס כלכום סתעטף כ"סר כיכמסל
 6ג6 סורס 6י:1 כי וכיני מיתגי (olcn)נ63

 : גב") מגוסכמקוס

 הינ 6") , רננ6יס מילי קעביד רזרןן)ה(
 )יס יסכו כס6 לי סכו 6"5 .מפיר

- כימו כיס סד6 אכמר .כס6  ננט סגס 
 מוח (כוכי קג6' ),כוכ ךומס ימסיר מז")ס"מלו
 כג סכס כי . נוס סמלי5ס לסוט כר6ס .ט'

 וכממ"כ מס6דס יר6יס כמס והעופוחסחיוח
 6ותס לנרץ 6פמר 51(6ת . כו' וחחכסותור6כס
 מלכך . עקכס ע5 יסוכו כמסרס 1)516סברימס
 ע) יעופו וכאטר . מסתרס יר"יס איכסזכוכים
 עק3 על יסוכו כרגע סגס . הוחס ויגרםפנץ
 לגגדס ועלס מכמס ולין . פניו ע) לסכוןכסהס
 מס זמו . חנניך ננכיפס טויסס 5טגיף 06כי

 חוח (כוס טג"מר מכום דותה ילס"ר מ(")לצמרו
 יר6 ס6'גו ה;3וכ ככנו סו6 הימסיר כי .כו'

 . ויכרימו כו יגער סירס "0 ומף .מלידס
 כ"6 וטוס מכמס וצין . חיו יקור לגעכמעע
 . הנניד קוהו 51סכרימ ממגו דעת לטסיתם65
יר * י' דף נרכיח igrn כ"ננרו מס סוסווהפקר

8 8

פפאי
 מנ6 610 קרס 6)קיס 6ים כי יגעתי לסגס
 זכויך ר6תס ס63 6מר חד וסתו56 רכיומס
 ורס"ר כי ומיינו . כו' 6תר ומד ס51מנו עלעוכר
 לסעסשר סיס ס)6 סקדוס וסנכרן . לזכוכרומס
 ע) עונר זט3 כרקס )6 ט"מ . סליטסעליו
 יישר ר3 6מר טש6 דפ נכרכות וע" .סולמנו
 סו6 מטס כתין 6מר וממו56 . כוי מנ1כיומס
 : וסטן גו' 6ער מר מס סינרו מס אסוךוננס

 . ומירס כננםל 1D'5DS שטן טסי6ס hloרזה
 . לוחו )נלס וקסם . )זכוי ןוננס סו6כי

 תי3 ו6ל ותטיס מילי קעכיר סוס כלסרכי
 טס כקם וכלנע ;ע. ו)6 מת )6 וסוט .מפיר

 : בימו ניס סד6ולכתר

 יי"י"סיטו :י: ימי י" נמרו),(
 סל6 כסוגן סכ וכסרם"י * ספיר חיב רכס31לסון

 והכמר כס6 )יס יספו כאסר 61מ"כחמ6יסנו
 וטקס כ1 נערו ומרפ"י 13 גמר* . כימו 3יססד6
 סק6 שמרו מס וסייגי . 3קל גערס זסוכי
 . כנוס טלאו 6ת O'rne סו6 סק6 . ופרס"יוסיח
 וגתכסל נמרד כקלו עלמו 6ח עמס כיוסייכו
 . פת6וס רומו י65 כ; ילי ועל . סנערסננקז)
 המרגיז . סנטן מטרח יסוד פיחס זס גיונר6ס
 קסיד6 לירי אותו ושיכיף . ו)סכעיסו סגיננו6ח
 סס5מן ט5 מיטר עכי "יס ן גוע נסיון ליביסיימו 6ת סכיה כי 6מת ומגס י 3קו5 כיס כגערופו

 וכקער סתסונין. ,כסכי סננ6כליס 6חממאס
 ואכמר כום כקם . כן יעטס ט)6 כוספ5ירו
 . bh 1b'p מכיח וקם . סכים לחוך כיחו כיססך6

 : סננסומן כסט ק5ס "קרעד

 ןים סני נרע, שגז םכן
 4( )דף כספח Sern ססיפלו ובננו .-3טול0

 . )ר*קניטו ר5ס 6חר 6יס כי סל) סלננעגותגוהיס
 כידו ע)תס ול6 יטפס. )6 6סר מעסיסועטס
 לירי חוחו 1לסבי6 סלל 6ח )טקכיט 16סןכטוס

קפידה
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כוכבי1,8
קפיר"
 ל6 . ס6נויחיח סענוס דרך )פי ועכ"ס .
 מעני bD 51נעור . קסיר6 סיס 5חו5 פכיןסיס
 דרכי )סיום זריך rb "סר יוסכ"ם 3על3 גסומס

 וזר . כג"5 3יוחר במסירות מסקן SDממדוח
 )סר6וח . סז"ח כממיס מסטן מטרח הכלתסיס
 כסיון )ידי 16תו )סכים . ומילו כמו ע51ס "חלו

 )1DrS 6 . כקפיגוח הננדח ולככטי5וגוון.
 . וכנק דסטן כעיניס גיי" )ומר עלויהפ6ר
 )מסיכי סךומיס טסם סקדו:יס )כמסיויסכי

 סו6 מרס 63'יס PDn רסיון מגס .קרח
 : ל61ור גד%ננכול)

 עצ יתו י" ריי" יי" שקא"(
 מ% ומיסו כמו ר3 )שעריס "סר . סקסכמ

 6ח סקכ"ס מקיל מקלגס סגת כי .סי5ס"ר
 יסופך סו" כו' "סיח וטיכס )ו טנור *סכמם
 סכת כי )כ6ר וים . טקכ הסופנו 61הסר"ה
 מולמת וחס . ססס"ר מ) ונכורחו תוקפו כ5פס
 . ס6דס רקס ע5 כפלוח 3סס פסיעס 5פסועיוכן )" הי5ס"ר בגס כי : סיף מכת סקוס כ5וחיק כחו רב 6סר . 6מד סרט ים בכ"ז . ס6דסכח
 )עזוב פוחו רסמית . ותפס חולט :ומרי:ך"5 הכזוגי מט)ונני "ים ") )כ6 לכמו "ין כיסייגו
 תוענס כ5 וללקוח . "הת 3סעס יוסר6להוח
 יעמס 6ס כי . כוכ3יס עכודח )טכוך גסומס
 קוהו 'eDn 65ט לפט . כסדרגס מתססווי

 )6 כתומו עק)ק)וה יטסו כי עד * סטויגודלך
 "ונוגחו קכך ק"מ דף כמכח מז") כבנולו וכנווירך.
 לו "ומר וכלנחר . כך טטס )1 6וננר סיום . ילס"רט)
 1ס1)ך כוככיס טכורח עכור )ו ט6ומר ען כךטטס
 בממרט ג"" רף כטוכס ז") במרו וכן . ע"סועופר

 : ע"ק כקרנס ולכסוףסתעס

 במדרגך וירך . סי5סיר נמ5ורח תפחזי 3פמ גלכו כנר ob גס . ס6וס כז )6~כו
 . וקמפוס כחול כ) מ"חרי )סורסחחחתס

 ככחו סגסכלז
~rhrt5 

 )כ13ם . וחע3ונ~וח ע11

אור
 % )סוג . 6מד נפעם עזיו ו)סחננר ילו"ח
 טסיפרו וננוו . סוימת חלובת %עסות ית"סס'
 כן ר"6 ע5 י"1 דף כע"ןמוס

 דורדי"
 ס)6 .

 כעומס 6מת זוגססגימ
 סעס . טניס כ6 מ)"

 כיס גט3 כו' סיס בכרכי וגס סיס מנוע"מת
 כינס זו סספימס כסס )ו "תרס . ט'דיגרין
 מק:5'ן "ין דוררי6 3ן 56ע1ך כך . 1:5קוננסחיזיה
 ונמס כוכיו כין ר6סו סגיה . כחסוכסלוחו
 סול 3ת עימס .  נשיותו  סילתס  פרכבכיס
 .  טניס  בנמס פילוץ סילת יט י,יור רביייס . ספוס"3 למיי  לוחמן  דוררי"  3ן ר"5ושפרס
 ככנס יק ועול . ע"ס "מח כטעס עונננו קונסויק

 :  כוולט  לנעטיוהמיסורי

 ו5הס ר5ס  יסופך סו6 סכהונ  ט6מר מטןקן14
  כמם מ  ילוע %ס סי . פתבההיפכו

 סדרור וזפ , סילס"ל טו6 ממטן, סו"מקדמוני
 6מת 3פעס ס6דס כי מיינו . ר6ס יטוסךסו6
 ס' 6ל ו)סוכ . 3ל6ס "וחך )נטך טסיךיעבט
 תסיס 6חס סייגו . עקב חסופנו cnh1 .יח"ס
 וסמו . עקב רוחו )נטך רק 3חחי)סמוכרמ
 9Dlb  סייס ילישר  סל 16ננגח1 ננס ז"לט6מרו
 פאודל עכור לו ס6ומי ער  כך. פטללו

 : ככ"ללו:3יס
 כנסר כי . נננמזס לסגיננו ססטן 15 טסר6סןךקך

 ים כי סיינו . כננת עגמו סחז'ק נ"נעלו
 כי5ס"ר )נטור 6חד כרגע עוז לסת"(ר ס6ןסככח

ולוכ"
 מס כי * למפיס  בקרנו וכבר . כיוסיריר )פגיו ימי) "סר ער . לנדיו תחת "ותו
  ליס "ירמימסכמן

 כטוי"
 ולח"כ . h31h וקרץ

  h:b1 גולי hnSD כ"י ס"יןג" כי יוננ6"ונר
 . כו' "תכ6 ע)מ6 כווי "מל ולמ"כ .36ר6י
 ללט ל"י ס"דס פס מריכו  3וס )ו רמןכי

 מחמי)ס ט"ב יף כמוכס מז") הקמרווכמו
 ט"ב . כו' נורח קרנו 351ס1ף . ס5ךקרויו
 סקס כח 6ח ואידס לנוט) לח"ז )1סר6ס
 1ah ולפסיל . 03"5 ילכו עללסהגכר

 : לרגליוסרור
טלק
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כוכבי  Strh י.ג" נם שיש ס" לקי(

 טיכס 51ססכי5ס1 . סער ממחננת נטכיןןטמ
  גביר  לפיות לויסליס  יפלס  ס6רס 06 6ףכי

 6סר פד . תחתיו קוהו עסככיע עיו 6תכ31ט
 ימכנמ כל 3כ"ו . סרנו ככר כי )ו נימסשיס
 * כ5מ0יו סן שכו י6ננר וכ) * גקס מוס כיסליק

 . סנו5מננס פגי 6ת פקיו קמיט יכסס .כסף קמרי ימיה כרגפ כי * מס6דס ירף ל6 חטטןכי
 ימור נופטר תפ"ס מוס"5 כפל סמסירוכממ"כ
 סים 6ויכ כ) כי 6מי סתימה ומן . וו")סמעטס
 ז)6 . ממך ירף וטחיס פפס 16הו כסתגלן5ך
 6ין סיגר 6כ5 . כו' נך )ס)מס )נו מ5יעלס
 כו' פטנניס ומקס פסס כ5ומ ממך )1מסורק
 011 נט5מך. חינין 56 ר,"5 סימרווכמו
 גס כי וחייס 3מס5 יקימו סחטן )ומשליס

 ו6וי5 לנסיו ע5 עמר כרגט ומיח סק6ס
 : דפ5ימוכלריס

 סריס - סכסך 33ית כסייס בששיך)ט(
 כי . ומעי כחו ל3 "ח כוס15

 )מסיתו . צלבו יפיס ס6רס 3קל3 6עלמעל
 5ס5יר כידו יט סוד . סטוכ מדלךו5סתעוע
 לוחו 51ססריע . הגממי 3מ5ט "רםו5ס5יק

 וסתו ע53כ5 מכומס )סדריכסו * יח"סמטנוו0ו
 6סר יוכ"פ טרכ סיוס וס סכס כי .וממפכחו
 )קרתה עינן ויסכין כמסמס נסעת ~יןס6לס
 פחד טסיו סכים . ית"ם ס' Sb )קו3 מקדוםיום

 ש,שור
n1S~SDכמם סוכלם כי על מות וסכנת  ו5מ( 
 מקוס . סכם6 פכית טבלתו ורמוס . )טילממ71

 : סם פסול נרשת ססלסור 6ף6סל

 י"-;ש" " ~:ך וך,היכי)'(
 סטטיכי

 . דסטן העירס נילד למלח wtrn 6ע
 ע5 5סתנכל חוכ) ילך ושלס נכמך כיותמשונ
 1 ומליס קסת מורס 6סס כי פ5י וחחס6רערך

 עש י "' . hn'b ירי מלא,"(
 עז עליו 5ר~0נכר וחוכך . הידס מכמומילך
 5יש גועו . 6ימ6 סיכי 6שכ . )מאך עכ5 )6כי

 : קומך )ככוס כעדך יס ותמאיסעלס

 מז לס" אל)י(
 וחש"

 055 כרו

 , ר51ל עז )1 חוטענ 65 סקוס שי! 63מחכי
 יעלס ועולתו גה ימין וככמ סיסועס 5ד'ורק
 יקץ מזע ס6ממ וכמו . עלו 6ת לכסוסמע
 ו6)כו)6 גף יוס נכ) טבע עחנ3ל 6רסט5

 5כנד ושפ"ר 65 ט"כ . )ו יכ51 6ין סחרוסקכ"ס
 מ6ח רמשרס ויפקס חמיך יתססו כ"6 .סער
 יטונפו ע6 . מקוס סוט 15 5ס5ומ . ים"סס'
 מסידיו לג4 "ח יסמור ית"ס וס' . יקץ3יר

 : )מסח )מיימ4ס יל6יו Sb סט כי .מפכך

ש 1 8 9 ש ש 4  ,oioeeee--א
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יא.

 אטר , ה' תושיע וכהתהאדם
 כני אלו , רב אטר יהודהרב
 ומשימין בדעת ערומין שהןאדם
 : ס'( דף )מעין . כבהמהעצמן

 . "1יט ט) ייכס סין כי . יי "טחשנינו
 כממורס ומיס ה"כ5 כמנחמת

 . תמיט 5ער ומיי . היטן ס"לן וע) .הטתס
 "סליך כן עוסט עתס ו"ס . פסל 6הטוכתורס
 ומכס : )עוס"כ )ך וטוכ כעוס"ז "סריך )ךוטוכ
 פח ט"וכ5 )גי כי 5ער: מיי סו" ננס . סככםמוט)) סו" )כטורס חמיס. 5ער ומיי ,") סיתרו מססכוכם
 . T~ho ט5 וים; . נמסולס מיס ומוחטכמ)מ

 : 5ער מיי זס "יןס"ס

 "5ייייי1 ט")1 ע"1( )י" י1מ"בבמ'
 ן
 5סס 6מל . נטנס "מת פירס מן )יטרקו)מס יפי 65 מס מסר . יומי גןסממן י "ח

 )מלך לימי סדכר לננס . מם5 )נס"מש)
 מיונותיו לו ופסק . "חד כן )1 ם'ם וכסכסר
 "כיו פגי מקמל סיט 51" . כמגס "מחטעס
 כנזוגותיו ופסק עמי . כפכס "מח פעס6)"
 וגנניו . למחר נון ירר )" מננ" שוננויו"נ וסיס . כגיס ומנסס ~נעט )ו טים מייטל") "ף . יוס כ5 "כיו סכי מקניך וסיס . יוםככ5
 5כן "ח מנותיס כלס גמלו . כלעה מהיסכלן

 : מבמטיס65כיסס

 טנא כי ,. מקוי יס5" י"םיז מיטילליכנע
 טכחוכ "ת חז"ל דרסו ק"ג( )דףכמנויח

 זס . מכנר 5ך ח5ו"יס מייך וסיס . הוכמטכי
 . ויוננס לילס ופמדת . )טכס מאגס חכו"סס)וקח
 ופלס"י . ספ5טר ע) סטורך זס כחייךח"ננין ול" . מכח 5עלכ ככח מערכ חכו6ס ס5וקמזס

 )שוע קרקע לו ט"ין 5מנס ממגט חכויהמלוקח
 5ו יטיס "ס יורע אריגו הגוייס מייווסייגו

אור
 . טס הרפ"י ועי' . עכס הכ"ט )מנטמעות
 כפסוק סננ"ומר כ) כיוכי"ס

 . יותר קל)ט סו"
 ס)וקח זס מכנר. )ך ח)ו"יס מייך Otk-1סי

 ופמדת * סכ"ס 5מכט סרו"נ לטכס מננסהכוולס
 . )עפם סכת ננערכ תכו"ס ס5וקח זס ויומס5עס
 5ע"ק נס ננטוח לו יסעו 6ס יודעוניכו

 . סג"

 ס"עו . ספ)טר ע) סטומך וט כמייך ת"נניןו)"
 מעוח )ו יטיס "ס יורע ודייגו כ)) חכי"סלוקח
 "ו . סת 5קגות ננמר יוס ט5נס

 5" סגו"
~ch1

 יוס ע) נס מעות 15 יטיס "ס יורעס",ו טסי or מכ) נמננע ועכ"פ * ספ5טר
 . כמוחס ס"ין גל31ס ק))ס טי" . "וכ5 )קכותמחך
 51פ"ן , כמיין יסמין 5"כי

 כדור כי . מ"וו יפ)"
 )ו סים ועי . יוס כב) ננ; 5סס סירןמכרכר
 65 "מ" ואומר דואג סיס ככיס וממזוט"לכעס
 כמ65 . כועכ מסיס כולן וכמלו לממר גנןירר
  לרור סקכ"ט  גתן הלילה  סים  תסוכהסקייט יליז  זפ טרי .  יוס 3כל תן  לטם הירו מסכי

 : מחוכמס סק55ס "חסמןכר

 :גמ:םוז :ל; ~4'יאכן
 . "שלגן רוסנתי hih יינו . לתחר  ,יכל מסי"יי1ר פסלי פה לי טים מי כ5 . "ומר סגרו)"ליעול
 טילו 6תנט. תלרולי סיתת טסי, ווי כיסרי
 בס' וזינוין טי6 כי . למהר יעכל רוון כללדובב
 לכל להם  נוהן סו6 כי * ית"ם 13  ווספתוויטיס
 עון לנוחר 16כ5 ננס וקומר רו,ג  ססו6 ומי .בסר

 לני 41"ח . המגט כנקטכי סו" כי . ריווסו"

סטו"
 יעננם oh בס . כתגלית כ"מונס ס5ס

 יסיס "ס יודע ו"יגו . יוס יוס רק פרכטתו ס')1
 קולס כנלר "5)1 זס 6'ן ככת . )"כן) מסלמחר
 כס' וכוטמ מקונוס רו"ג אינו "טי "מרי .כ5)
 . 5יר6יו ממסור פין * מזון 15 ימסר )6כי

 . לכרכט  לי הספך סוכת סק55ס כי טו"וגססך
 סלינו יס כי .  לכפטו חועגח פרי ננוס 15)טיוח
  סי3ט ,סו . )מהר )"פ) מס )ו יסיט חסיודע
 :  otn>sn )"כיו ל3ו יס לטעכך עכ"פכלריך

מונס
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 צאן איכוכבי
 nnbs ווונג . כמנס מקטני טמ6 מיאולם

 יסיף 06 * י6כג עה ממל יום SDנס
 . מקו )מס )ססחכר יו0 יוס לכקס פלנסחו16סן
 מכול מס )1 יכנס 06 יודע קינו יוסונכ)
 ולזומר * ככיס )1 ים ob גס ומס .למחר
 )מס )1 יטיס ob יודע 61יכ1 . )מס ים6לועלויו
 . מ)כט יקנס לנסיר יוכ) 1)6 . סחףלפי
lbh6מ . מחוכמה 6לקיס קלוח 63מת סו 
 )6 גס . כמייו י6מין 1ל6 מנגר לו מל61יסמייו
 לנו "ח )טון )כעסו תועלת פרי מוסש6
 . הננכס מקטגי סו6 כי קמרי וכסריסלכניו
 6ח ומכ"כ)  שמו 5ה מפכר  סריך כיוניוחו

 : )כב כתמסון מוכס וסוף .רעתו

 סכה כי * ל3ר פתר 1כמ65 גסכערבזאת
 ולעסות לסמור . ס' 3קו) יסרבל כמיסמעו )" 06 סו6 . חוכמס טכפ'סקללוח

 גס למס סכס : מבמריו ויסורו מפתע כ)6ת
 )ו סיס 06 יורט ם6יכו נסוק מן חנו6ס3)וקמ
 סנס . ססלפר ע5 מסומך נס OD1 . לקנוחמעות
 יסיס o,~ftn כי )קבס. )מס ז6תחחסנ
 "ולס * כחייסס ינמיכו ע6 מנגר )ססח64יס
 * כירוט מ16ך גיו)ס כננריגס היו סמדכרדור
 . כחכליח ס6מצס 3)כ3ס כקבע סוף סיסוע)

 וכמסט כא' ויקטעו ס' 6ח כעס ויירטוכמת"כ
 מז סקכ'ס )טס מוריו )6 כי גס עשת .טכס
 ככ5 מן )סס ירל 06 כי כסגת. 6מתסעס
 . לממר מן ירד )6 טמ6 וו6ניס וסיו .יוס
 כי . מ"ו קללם כנלא )סס י6ת סיחט )6ככף
 פרי רק )סס סיס ~nbr סר6גס גי , )כרכס06

 )כס 6ח מכוונים סיו כלס כי . לגפס0חוע)ח
 כלל דו6גיס סיו )6 וסוס . סכסמיסל36יט0
Dp"~ ל :ןגהגת?שי ביי י ענןו ונמליט כס' ס6כניכו כי . ממרכיוס

 טחלוס נמון * מליוכס ככמיכס סחורם
 נפ"ג ו") וכמנמרס . יח"ס ס' ירקה נס6)יס

 06 . י6ס 8ין מכמס 6ין 06 . ד36וחנפ"ג
 6סר סמינר כיול ומגס . מכעס 6ין יל"60ין

 6ח )רום סורל וסקכ"ס , ממן כחסרכסויסרס)
 סצס סיס וז6ח . חקם למס יוס יוס רקטמן
 "כיסס )כס 6מ כנכותיס סיו יסרך) כ)6סר

 ככ?גס יר6חס נס סיס וממעל . כג")הכקמים
 תסוסות וסיקס רישרש 6צס וסיס מטורגע)ס
 ל6 פור ריסס כימים OSth . %יס כחטמיימד
 לפן יטרם) נכנפו ג6סל כי . )יסר") )סססיס
 5ם%  שלסיף .וכיפי 5רך.  ררך  ניסוגועסקו
 וסק3"ס * גי  ים%סס  ופקיו .  הכויסה5ת
 מיס ישי  ימן  6סר פר *  כרכסו 6ם  לסםסלת
 סיס )6 סוכ פוגסמס מעגתי ט"כ .סומלו
 . פנםפס )6מסס  לכס 6ת )כזין טיפס עור)סס
 במיס )6 גס מ% זינת כסס סיס )6 טולכי

 מס עסו . סמכותם נס) המירס ונסור .רניס
 מן )*כ4 6% תורס נחכם )S~rn 6סימרו

 2גמולן

 . 6לן ללך פס ספורט סביאות  סיילזמנה
 .  לסרס רם1ת גדא כי כמנס06

  *זך נמסמר 15  במל5כס 6רן נורךלפסוק
 . פיל נ"כות מו') 1tDb כ3ר  16)0 .סרלססו

 * כתורס וטרוק נפסק מננעפ הוי "וננ/- מקירר'
  חורמך OnD *פר פפסי פ"5  סם 6ננרווכן
 )יכנס סקוס ישירי 06 ני 610 וסטיק/* .קנט
 ומט . לכיס  למיס  לסניו )סכין . ענין1)"סוף
 עעוך וס יוי 'ע5 . )מ1)14 יחרו גסגימגס

 נ)ימוד 31מעפ כמ%3ס. * pbt3)סר3וח
 )פסוק . גץ6 סט)יונם כמיגל ררך 16)ס .סחורס
 לססתכר . יוס 3כ) וכרומת  כנל6כט 6וןכררך
 וכמכופר . כקני יוס 16חו ס) פרנסתו כרירק

 . וז"ל כפנס לט"ו ס" משת ס' עפ"רנפו"ע
 מס 4 6ין 06 מייו כרי יוס כ) מ)6כסויעמס
bb'. טיס העורס הפסוק וס)י)ס סיוד וסקר * 

 Offs) )דף 3יומ6 מזי) ססיפרו ממס סוסןצר6ס
 עומס סיס ויוס עם סככ) . טוקן ס))ע)

 כסומר  נוחן %ס פגיו . 3פרפפיעיפטהלר
ן. . כיחו אמי ופרכסם )פרנסתו ואיו .כסמ"ר
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 )ו יסיח . כ[0 63ופן ס"דס יחגסג 06 כיו6ף
 06 "כן . )6כו) מס 6 יסיס eb ממר יוסד6נח
 חוע)ח פרי 5ו יסיס טוך . "מגס מנדתי610
 hS וטוכ טכסמיס )6כיו )13 6ח )כגין .)גססו
 . וככ") נון 63וכ)י מעגין טסיס וכננו , כ))יך6נ
 ט5ס )סיות . 11 למורנס כמע )6 עויין 6ohך

 קנס דור 0ו6 כי . 3חכ5יח ו3טהון63מונס
 . כל'מ( )דף טוטס כמטגנן וכמכפר .מטוך

 . מיפרץ) 6:וג0 כגטי מסקו סיקוס ביתמסמרי

 כסקכ"ס מ"מיכין ססס 6דס נכי 6)ו יסמק ר'פנני
 נסקו פת 15 פיט נזי כ) "ומר סנדו) ר"6דתני6
 . זו )מדרנס כניע )oh 6 6ף ועכ"פ . ע"ספ'
 . וב) מכ5 ממר יום וקנת )ססימ יוכ)ו)6
 ס6פסריוח 3כ) ימונחו וימזק . כנע יחגסגבכ"ז

 ; 5ער מעעויסטו)

 לרכס סי6 נך . נ"3וח S'rn סלמנו מסוהוא
 ומיס ח6כ5 3ננלמ פת . תורססג
 5ער ומיי חיטן סקרן וע5 * חטתסכמטורס
 סו6 5ער מיי וסיס . עם) 6תס וכתורס .חמיס
 כי . )6כע מס )מחר יסיס 06 יודע סלינומי
 ספ)ינ וסכהוכ - הוכחס כל נרקיס קלחסי6
 מנגר 5ך ח)ו6יס מייך וסיו . נורק לרסוןז?

 סדרטו וכמו סמייך ח"מין ו)6 ויוננס )עסועחרח
 ורכס כי . מז") 5ג1 טמורו ווט כג"). 3מכמוחהו"ל
 כי סססחסקות מדח )6דס 1 )ריוח חורסט5

 וכטורס 3נלמ מרי03 טח עם עקמו 6תיספיק
 וסיט 3מ5ח סח ט) סמעט [ס נס 6כן .מיס

 ירכס ט)6 וחייכו * יחיס 5ער חיי *כמסולס
 )יניס המטורס ונניס כמקח פח )פניו)סכין
 5טו חיי רק . ממל יוס ע) )6 6ף .ר~רכס
 . מייו כוי לק מלטכס יעמס יוס יוס כי .יחיס

 יו0 16חו ט5 מיס ומסורס nSns פח ע3)ססחכר
 : כתורס יעסוק והלידס סיום וטלר ,כלכר

 סיב ויום יוס סנכ) מזקן ס)) טנסגולנמו
 סיס וזליו . 3טרפעיק ומסתכרפוסס

 יפיגסח לפרגסחו ומ5י1 . כממ"ד )טומרנוחן

אור
 פ"ר ר~ננטכס אפי' 5ffr וטרמ3"0 . כיחו6כטי
 . עריס מוטכ סיס ipro 0)) כי כהכדריכות
 יט כי . 16מר סיס [5וק"5 סנס"ח 6דננו'רומכס
 מקון מועט ד3ר סו6 פרפעיק ח5י כי)הנין
 . 3טננ'ר לטומר טרפעיק מ5י כוחן סיס 0)6כי

 . 3סמ"ד 5סוננר כזס גוהניס סיו 6הויס נסוכודנני
 סיס . חסול ד3ר 6י(ס סיס טרפעיק ח5יו6ס

 רועע ד3ר עס ועכ"ם * מתעטר נסמ"ןהסוננה
 5סרנסתו טיפ לנספיק סיס . טלפעיק מ5י ט)כזע

 סכין )6 ממטע זס ונס . סיחו לגסיופרכסת
 טניס מוטכ סיס יו0 יוס כי . ממר יוס ע5)סניו

 סל 5סרגסתו הזיו סיסיס . טרסעיק כדיוניחכר
 : חורס ס) דרכם הי6 וכך . יוסלוחו

 לכ"מ לכס 6מי )"ס( )יו 3כיט"רקונה
 3"ר יסודת ל' מטוס יומנן ר'6מר

 ךורוח סל6סוניס כדולות ט)6 ורקס 3" .6)ע6י
 קכע חורתן עסי סי6טוגי0 רורוח .ס6מרתש
 לורות . לידן גתקיימס 1[1 זו . טרקיונל6כחן
 . טליי ותורח! קכע משכהן טענוס6חרוכיס

 : ס"ט סגמ' טכ"5 נידן גתקיימט )6 וזו;1

~hsntl
 . ס6לס עכיגי כ) כי ירוע שגס )נכון

 לרכי ונין . וכדומת טרג00 כמו סנוף שכי3ין
 3סנס יעסוק ~eib 06 D1hk . וירפס תורססגפט
 תקום )" ככ"ז . 05 טמ5ס ונפט מו51וחניייס
 סנטרים עגיגי . ית'ס ס' עור כגתי תסיס1)6
 סחורס כי 61ף . ofnn רירי ככ5 כיידוע
 סם ('5 סימרו וכמו . 6רן ידרך )עסוקסחירס
 לרך מגסג 3סן סגסנ כו' וגנך ולספח3כלכוח
 קריך זס OD 6כן . עיט יסמע56 ר' פכרי6לל
 ובעו וכסלת ככיח ס' שכח טחסיס ית'סעזרתו
 לעלו סנפם מעגיני וכן . כחוקתי 3פןסכחוכ
 מחגיר 6דס ט5 יערו כ"3( )דף 3סוכסמז")
 ו6)מ65 כו' )סגניתו ומרקס עס 3כ5עריו

 : גו' פ יכו) 6ין 01trlDקגש

 . מע טוטס ס' ימין ו6ך . למיס ידי סו6י שעיקר שנטמיר בעניני כי . סו6 סבכיי~כנו
ו60וס
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 כשש"שש ' '.] איכוכי
 Dp"~ עוב ס'3ס"ה'ל 3"'ד, יק,נסוקוב"1ס,י'1

 " ילכ..%"ם.;. הרימז יינתז י,,,
 וכסעס,,;,ק,-'ושש 6דס י5 סימרו מס . יכרינו קא 5סוקיע לס' מדור 6ין וכ"מו . ס' כרכתלמת
 -)ש , לנדעחל סערומיס 6דס 3מ 6לו . סן חוטיע 6ח יקטין מסקוס מס כ5 ע"כ . כמעט 16כרכ
 . דחמיד עפ"ד ריס כי . ככסמת ט5)וסומ0ימיס כעסק ויננעט . ס' טל יסכו ויעיך .ססיכס

 . ע"ס סנטר rh סרוקי מכס 6יזס חז"לקמרו עליו יח"ס הם3מהו יסיס כן . כתורס לעסוקכוי '"ו
")י-  סטרו )רקות סמ:מס יסע ט מקליו מוכןוייגס גרעיני 16)0 . ידיו מע"ס "ח לכרךגיוחר

,ו עמו שסיס מס )סחכוגז . סגפם כעניני0ו6 העיקר כי )היפך הו6 * ויר6ס כחורססרומגיס
bo5וסר יר6 5סיוח . דוריס ולדור סימיסכ"חריח כל 0)1 6ח יטכס ה6יס וכליסר ס6דס עמ 
-, מנס * סנסמיס כעניני D51h . כ5מ ועדןעד 6ח יהן ס' גס "1 . וסיר6ססחורס נדי תנשל . 160) שד גפסו )מלט )מען .מרע ט) גקקו )ממור nvh' ככס ולפטרי 6100מה

 חס ע) 6ף ג)3 )167נ ס)6 . ס6דס הורתזקה : מקןם טורו )ו ויסלם . עליורומו
 רק חרפ hS סנהננס נס וסגם . כידועננמך טקו 0ר"קוגיס 17רות ח;") ס6נורו מס1ךקך

 ,' . קולס 6ח ח60 ל6כ,ל חרעכ עת . מסוסמרגע 111 11 . ערקי ומלפכחן קכטתופחן
 גס ולסעמש . מחר מד6נח מ6ומס הרע 665כן כידן כחקיימס מהורס כי וסייגו . כיוסגתקיימס
 וע"כ פיס על סקעלס חרפיך נוטכעסמנוחר נחקיימס ומל6כחו . קכע on~b סחטוכקנת
 צנע תעו רק )דאוג . ככס יחגסג "סרסורס סיס וע"כ . טר6י רק 16חס 5ע0ו כסכי)כידן

- 
 סמתיו על נל5 ימוס ול6 . לחם לסכ1עסרוס ודורות . יויסס מעמס ע) מוסף 0'כרכת

 סו6 כסר עיני רקוח )פי סיס . לנגמר .6כללוס זו עך"י והורהן קכע מל"כהן לעכוה6מרמיס
 6וכ3 מס ואומר כסלו פת 15 טים מי מו"ל6:נןו . טן6י רק "ותר סעפו כטכיל כיון תקיינוס,' י כאנות כי ססט5 עיני 5פי ל6 . ככס:1סנפסל ל6 סחורס כי סייגו . כיין גחקיימס ל1116

 : 6מגס מקטני ס"זלמחר "והס צטטו כסכי) כיק נהקיימס ל6ומלנכחן
 , ס' תוסיע ונסמס 6וס S~rn 0":וןו מסךהך4ש כטחו ול6 . ירס ועולס כמס טל וסמנו .קכע

 ומקימיס לדעת כערומים "רם ככי16 : מי5 )עטות כמ מכוחןנ0'
 מס ס6תח בדעה כי סייגו ככף:.ע"ס

 כער ולך316 סנולר* 6ת 5ר16ת מכנניסערונויס ס" נך . נלונות s~r 1ס6מיו מס יכהוא
 ומ0ימיס * עורס מיי 5מיומ . דורים לדור נס נמסס ומיס ה6כ5 כמלם פח . תורס מלדלכס

 מלרכי ע5מס טמני נער שיגו * כנתמהע5מס ו6ס . טמ) 6חה וכהורס חמיס 5על ומייכו'
 כ55 )ד6ג ס65 . ככסננס ע5נוס מסימים .סנוף כעוס"( "סריך . 5ך וט1כ 06ליך כן עוסה6חס
 . ס' חומש . ננחר יום ע5 ל6 "ף סעתיךע5 טל כלרכס יחגהנ 6ס וסייגו . 5עוס"כ 5ךוטוב
 . םגיכס SD 5סס תסיס ס' יסיעח ע"כ גיסייגו CD 6"ע יספיק כי . קכע הורהו לעסות .תורס
 םסס כסכ) . ו' ימין 5סס תוקע הגסס טגעיעל . 3חורס עגל לפיוח . כמסורס ומיס כננלחפת

 ננ~כי סנסמיס טגיט וע) . )נפסס ך61ניס סנט . יהיה 5ער חיי כי . ערקי יעכסומלפכחו
 סירס 3סכי3 . ס' וכרכם י0ועס יציגו .סנוף , לנגמר לאכול מס )פגיו 5סכיז ירסס )6 ימועטזס
 ט5 רושש ;opbn * ככסמת טטנוסמטינניס טסיס וכמו . לכר יוס "והו סל פרג0הוכ"6
 : )חסןו ונניימ)יס כס' מנטמס יסייגו כי .סעחיו יחקייס וזה וס ו"1 . ונג"5 הזקן ס))עוסס
 ויום יוס ככ5 כיד( )דף כחעכיה S~rn ט6נורו ההורס גס כי . לעוס"כ לו וטוכ .)עולס מרי זס1 נ כחלקו 0יסמח סססחסקות סו6 "וי מזון לז ימסד ttrsn . 6(0 ואח )ממו"ח סעיקר . כו' נכעמ סח חורס 50 דרכסנוכמ ס' יברך כי . העוה"ז "שיו יסיע וע"כ .כידו

 כל ויסתרח יו65ת כ"ק : כירויחקייס
 סע1לסן

 כהכיל נתון כו4
מגיש
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כוכבי184
 G"Dn חלו3ין 3קכ * וי 3מ וחגינו . 3רמכינין
 חרו3ין ק3 לו ים כני וחכיתן 6מר ל6 .לט"מ
 סו6 המיקר כי . חרורן כק3 לו די 06 כי .כו'

 : יסכן ליראיו ממסור 6ין כי . 1 ;ףמה

 ןן מ:::ן,,3ן ב%,:י,נ(,,ץק
 רמתיס עליו 31קם גו' ויחיס למתיס עלו3ק;
 ר"סו 6ח r(h' כן העיח 6)מ)י ריכ"ז 6)ור *וחיס
 וכי עסתו )ו עמרה . עליו מכנימיס סיו ל6כו'

 רומס סוhih 6 . ל6ו לס 6ננר . ממך נוולמכילו
 סמלך לפגי כסר ווננס ועגי . הנלך לסכיכענו
 : לסר טכד כין מס מכנס מום)) וסוף .טיס

 . כ6כנוגס טוכדיס םגיסס 6סר . סיועךי לסכי וסר מתלך לסני עכך ים כי נר6ס-ננד
 ו3כ'1 . סנפך 6?כח על גפ;ס 6תומוסריס

 לפעמיס . ושנלך "5ל כקבס 6יזס לסם ימיה6ס
 6ח 6הכתו חה,ף כ5 עם הסר כי . סו"כ';יהס הסגדי כי . מהסר בקשחו יותר יפיקמעכר

או
 ג"כ כמגס סו6 "מגס . עמיו חמו ומוסוי")ן
 מ6ח גדול פרס מקפל הו6 הקר כי . סמלךמן

 סעכר "ולס . ססרחנויס כ6חר וחי . כידועסנפך
 פל ורק , פרם מוס מקכ5 1,6 פטום מי65ים
 נסקו מוסי סו6 בכ"ז 1"ס . ימיה )כד4ס)חס
 . כקרס cr'h )ו יהיה 6ס עיט . טמנך "סכתעל
 מס כי . וכקמחו ס%56 06 לו לחח הננלךשסר
 Sh'1 ועכודתו 6ננוגחו 3פר סמלך מן לוים

 כנע גיו) פרס לו ים 6מר מסר כן )6 .כמם"נ
 )ו 6ין . בקלחו סמלך ימ)6 לcb 6 נססגה

 610 רינתן סונור מס זהו * כנזורן כלללהתקונן
 כיכיסס ההכרל כי . כו' התלך )פני כעפרןונוה
 * עוה"ז מטוס גס סק3"ס הטמיעו ריכב כי *סו6

 5flr וקמרו מסוקל גטים היה כי כרקסוכן

 ית"ס ס' מממיר רמזרך 6כן . לחיו מק)גובהו
 לסגול למס גס )1 סיס )6 גי . טוכ מכ)קותו
 ישקט כלסר וע"כ . 5ע"ט יגע"; מרובין קכרק

 מט גי . כקטתו 6ח ימלץ . י0"ם מלפניורחנניס
 סו5 כי ריכ"ז כן ל6 . מלפכיו זס nSlr לוי;

 : וטגן כנ"ל המלך לפגיכמי

--ש88ש8ש148וג8א1-

 . כו' כוט ספמירס 5"ל גס 6מר י"6 סורס ע"ד ל9ג וףתיען:

.1"

 -י,
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