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 הקבר ומהבום רע ומפגע הרע מיצרוניצול

בשור
 כת"ס זס טלק כסבח )דגר מז") סהט)ינובאפני

 הגרפס )סי כי נט , )טרש קויכתמ3ו(1
 : סלפת מיני כמה כו ור6יחי . טילוני נריר6י%
 1)6 פירד )ומר 6)1 כ) זכו ימה הראשוןלקמין

 כליס נעלס סיכר16 דברים ס6ר'
 ob כי סירס ס16מריס כ6ן סווכרו )6 כי ,וטלסיס
 , 51ממיס וסרנים ועוטות מ'ות מכסמוח טרטיסשיגים
 6מליס וזכליס ומזלל, 61רן O'De1 כורטסודכליס
 וגסמיס וגיסגס עדן וגן וכוככיס ירמ ממס ,טרסייס
 גו))יס דכריס כמס ויל , ענים כרקיס ט)ענגים
 (wth גכ))'ס ו6יגס 11 וסירס סוכרו ס)6וטרעייס
 ו)6 , זס )דבר טעם )מח 51ריך , סירסס6ומליס
 סר5יס ob כי מרכס מיגים כ1))יס זכריססונדלו
 וינקות ה6'3גות ושר הלכמס וסקל , סרפדהימיות
 )חת קריך , ה6מריס דכריס נמסכו 1)6 ,הנסרס

 : זס )יגרכעס

 המסוררים 6)1 סדר ה61 סס6)ות מן השני מ'1ף
 כהמות הוזכרו 1)6 , זס כסדר הוכרו)מס

 ס)6 6)6 , סחורה כסדר nlblD 61ח"כ מיוםולח"כ
 : 6)1 עם 6)1 וגועורכיסכסדר

 1)6 הטסוק 16מו סחירה היחס )מס רימיג'ס. 1Sbn 6מד כ) ס) סירה עיין ה61 השלישייאמיד
 טסוק כ16ח1 ממסורר נזכר כס)6 כטפט , 6מרעסוק
 ים סנץמסוח ומה 3ס/ נו מסורר blen עניוסג6מר
 ו)6 טכוק כ16ת1 )ה' מסורי )סיומו ממין)16ח1
 נ16חו המאורל סגוכר כסירם 61ף , 6מרנטסוק
 6ומריס 61יגס ג"כ סגזכר "מרים "סוקיס 'ס ,טסוק

 : טסוקיס סגי ס16מריס מהס ים ,16חו

 16 יום כג) זו סירס 16מריס 06 הרביעי מיןך
 6חח טעם 16 מגס 6ו מרס 16 מנועככ)

 סירס, )ומר זכו זמן מ6יזכ זס וככ)) מייהס, ימיגכ)
 החחי)ו rbnn הסר התורס ממסוקי סכירחס 16מסכי

 הסריס מסטר סי6 ססירחס 6ותס 6נ3 , סירס)ומר
 התמיר: ult'bn ונסוכים ומגני6'ס הרםע)
 )כע"מ סירס חוייל 6יך הסרוח מן ההמישיהטין
 : )דומם 1(Gff )5ממיס סכן 1כ) מדגרים כנחי'

 טרק ר6יגו כי ג"מר, ")1 ס6)וח מינירבביאור
 רוכס , סירות )סנטים נמוק זססירס

 ונסתי ססוליס הכקהי ומהמעים טרטיסבמיגים
 )6 העהורות הכהמות וממיני , ומשלסמיסמגהים
 , מהורס נסה כהמס וכ3) הסור 06 כיסווכרו
 )6 תמרס פרטי otr הוזכר )6 מהורה דקהומכרטיס
 ע)והס 1)נמ5 )סוס יהרון וש , Otrt 631מקביס
 ושירוח וכ)) מיגיסס: 1ככ)) כסס סירספסוזכר

תניא
מבי"ח
 ומן נמ3. עד מסוס , מנע הן ננר,מומסגוכרו
 כהן כיו65 למרוח מיות וים  בלב.  פוסל וינפריס לני  מסול סנסדס מינת טי) , מילות סמוגסהמיות
 1)6 וגמר כדוג וסמלות ונו' וימסר Stbכסורות
 טהור. 6הד "63 כטרטיס וקין , סירהס כטרםסווכר
 ינגס חרגנו) עסרס, המס הס העוטש סירותוכ3)
 הנר 116ז גיס רממס סמג'ח גפר 7116 עורבעגור
 . סמ"יס לוכם , ספוגית פטורת ,חיל מסייה6וגכי
 5טרדע , והמיש הקרן וסרן העוף סרן סירותוכ))
 עקרכ חגיניס גמי סכסר5יס היגיס מרייס יגיס)ויחן
 6רכע מס , מקין זכוכ פממיח גמ)ס עכברמו)דס
 סנוף מטיס סכ1)ח שמיס סמלים. רוכס 6סרעסרס
 ס6ר ח6גס חסום חמר נטן הסנ)יס ס6רסעורים
 ימיס נמימתט, וסכת . תסע הס סנסיס ירקות6י)%ת
 ט) כרקיס נעמיס כנוד ענגי טניס מעיזותמהלוח
 ילמ סמס מדכר 6רן סמים עוד . הסע הססדות

 : אכעיס סס , ספגה הס גיבוס ג'עשכניס
 eb כי סהור סווכר )6 גנסמוח גי ר61הרוקנך

 1ה61 , סהורס ודקס מהורס נסס ונהמםסור
 סור 06 כ' פהורס נסמוח מן כע"ס 6'ן כ'ידוע
 סיס ס6מר חי )חג' וידוע נפי כמ"פ , פויסכלכיס
 מגס )סיכך התהורס מן מרוכס סמקה סגהמההעו)ס
 נסס נסמס נכ)) גכ)) 63 61'כ , כסמולההכחוג
ollonכי כו' עוצו )"3סיס הרנינו סילם מיקמרו 
 ep1 וכבסמה סמור, ממין מהן והמריץ סנר אוי06
oonכהמס ככ)) גגונו 6)6 סס תכרו )6 ועז סס 
 גסות סמ6וח וכממוח , ומיגיהס הס סהורהיקס
 גהמס נכ3) החכרו 1סדקוח נכ3), 1)6 כטרעהמכרז
 6מו כ)) סווכל וכמיוח , גטרע 1)6 סמ6סדקה
 ונטרסן , סכפדה היות 6101 ועת6וח עסורוחגו))

 : שוו נכי 6)ש מ651 6חס6י
 סערות סווכרו )6 30עוטוח פירש עלס הממסרבו

 הכר 116, 116ז ימה תרגנו) , ממס 06כי
 ס6ל וכן , 6)1 נסילות גסמע 63 סמול וקון ,טלוניח
 ספרות סעורות ית' פגיו וידוע נקי כי סגורים,עוטש
 עוטות תיגי הכד מגה 1)טיגך סממ6וח ע)יתרוח
 פ6ר גג)) נ'כ הוזכת 1)6 , שחן 6ין כיעמ16ת
 : ומיש ככסתוח פסוזכר כתו סמורות nlbng 16עופם
 )6 והקרן וממיס העוף סנסר5י סירות ני"ירכן

 וגג)3 , דניס קויהן סגים 6ס כי מהורותה11כר1
 סוס כפס שוכר )6 61"כ , וכמגייס שבוריס יסיניס
 , ה5דיקיס )סעודת המוכן )ויחן eh כי מהזרסרסי

 6סר והמ)זון , סירוח י'כ הוזכרו טרסייס וכסמ6יס'
 : וזכרהס מלח וסו )5י5ית ,תשח גגכעממת

וכן
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מבי"פ שירהפרקביאור304
 סנסחכמס המיגים מן המסה כהס סונגרו נ5ממיסוכן

 וכחס , חמר o)hn נטן מעורס ממס ttffbכסן
 וכן סירס, נסס הינכר hSa מרמון 61מ)) גיחמעסה
 סירה נהם החכר )6 כהט1מ ofJtnn טירות מיניכמס
bSbסירס ס16מליס ה6')גוח ;"ר נכ)) ;גכ))ו : 
 כנוד עגי סוכרו הכמיס סנה eon כזנויםוכן

 ככור עגני ;כעס כס 061 , ושמיס עניםנתוך
 וטסקר, טסקו ככר כמדכר יסרך) 6ת הוטטיסטסיו
 רעמים הוזכרו )6 )מס נרקיס משוכרו וכמו ,הירחן
 מס נהס 1ני631 מיקים 1רעסיס , 3ה0 סוהטיססהס
 כן, נס סם סוררו )6 )מה DO'SD מנרניןסוגו
 ורומות , סירס כקסהו לוכס OtOt )6 )מסוסקסת
 : סירה יקמרו )6 )מס הורעיס 6ח ומנדוחממגחכות
 סמם ססווכרו כמו , 61רן ;מיס ם) כסירותוכן
 מן 5מד סוס החכרו )6 )מס וכוככיס וילמ.

 מן 6הד סוס 1)6 כ1', ח6ומיס כור ס"סהמוטח
 וסמדכר , קיימיס 16 גנוכיס המסורסמיססכוכניס
 ומס "מר מדגל 16 העמיס מךכר הו6 06סהווכר
 הדוממים הטרכייס וכדכליס , כמדכרות ס6ריקמרו
 וסדכרוח שרן סהווכר כמו סירס כסס סווכר65

 : שממיסובס
 נמתן רמסו וגמ"ח (qo זסכ מהכות מיגירכן

 , 1)מוסן )קטון מ)ו6יס 61נג' ססס61כגי
 "תם וכנוד עשר 6)1 כ) 6סר ומרנ5יוחוטניג'ס

 : סירס שרו )6תמס

 טלק 1מ63תי סכיךי, סירס טרק )הגיסוחיפשתי
 : )טרקיס ממקקסירס

  זגים  לויסן  סועיפ 3יס מדגר 6רן סמים א'פרק
 סכסרגיס "יגיס סרג'ס מעינות שרוחיביס
 : עמר סקס סס סכסר3יסרגע

 כנוד עגג' 16יר רוח  O'~D  שובבים ירפ  שפש ב'פרק
 : י"כ הס , ג'הנס עדן נן שמיס ט)כרקיס

 מרגנו) גמ)ס התו) עככר מו)דס עקרב נמס נ'פרק
 : י"ג סס 6וגכי הכר 6וו( 1116 עגוריונס
 מסית הטורח ורויר פסירס  שיטי ליוון נטור ד'פרק

 : י"ב  סם  סרור StDn שרוגיס  סשיס מינת3ג'
  גפן  סרוס רהס ונוב ;ממית  סגוגיח  גרר עורכ ה'פרק

 מעים סנונית כסדה ע3י כ) הטוה המר רמץח6גס
 : י"מ הס סכר) ינקות כלנג'ס ס6ר סעוריםהכוכח
 , מהורס נסס ככמס , טסורס דקם ככמס ו'פרק

  סור ממור סלד מום נם) , סשה דקסנהמם
 . טמגיס  סס . י"ג  ספ  (ot~s  שועל  ושב 6יישיל
 אוון וטור "ויה  פנשרייפ רצע , סס היחריםעסרס
  רשפ וסירת . טרי סכם) רמון מרוד טסיתרפטי

 )שון לותר 6ויר , וגו'  שוריי  בגין  שיסךשבירליש
 סירו 6'(ון , ונו' כיח obSn נטור נס וטול , ונו'חגי
  שיר טסית , ונו' שמו גממו רהיטי , ונו' )1 (מרו5ו

 הסוכ סרוד , 1נ1' עילי יסרלפפלוס
~tpnol 

 , )מעיכ
 , 1ג1' סכך) כמו סכך) , רקחך סרמון כם)מרמון
 כטרוגיח וכן ונו', 6רן מצגי כ) ה' 'ודוךטרד

 : ונו' 6רן פכי כ) ס' יודוךכהיכ
 1ה61 , הקפוח טרט' )טרע ים הנגיח הסעהך2נ3שין

 מעיפת כין מנסס 1)6עיס (otlx ים סייכוחמה
 וימים  דניס  שפוכיר הרונסון טרק qlD  ספ כי  זויניס כסרך  לפושיפ  מלפלס  סירס וכטרק , וירמ )ממסונהרות
 טרק מחודן 61מ'ג , סר3יס יס וגהס ומעינות1גהרוח
  לפס  לשקול  יש ב"כ כו', וכוככיס וירפ נכפשספי
 61מריהס. ונעמיס ומס) העכיס 6מר וניכנס ג'עאוזכרו
 כנמוק נטרק נחרן  זס וגס . כו' והמיותמשרוס
O'p1D)וירמ  כסמם 6מר סגי טרק סוף הו6 כי 
 נקע יעכיר מבמעלס סכ6יס "1 כע)יוגיסודכליס
 והיות נסוים 1מ'כ ספסחיל  לסקול יס ג"כ .וגיהנם
 ~blo מחון עמהם וערכ כו' ועקרב )גמס והבךסכו
 וסקר ויונס חרגת) ו6מריס גמ)ס 61מ"כ דקסמיס

 וכטרקיס , (כוכ סממית )סר5יס מזר ולמ"כסעופוח
  סשבליס יפר  עוב . זפ  פירוב  יש נ"בהמהו)קיס
 סנר 1116 5יה )עוטות פור  כיילווס  שירוםופרפי
  מבשוס  מינה לפעלם  ססזכיר 61הר , כו' שויר16נכי
 ומור מיס סהו6. סרכי סעוטוח 6)1  6מר פססישכיר
 פור  סנספוס  שספיר קמר , כו' וארתיח)עוטות

 : כו' וקב יריתלפיוס
 פסוק קוהו הוקכע )מס 1ה61 הס6)וח מן סנ'לקמין

 סיס 1)6 6מר למין 1)6 מין )16ח1)סירס
ptDbוקך  סכילוס, פרפי  גס  )סלט 'ם , סילתו 6הר 
 המסוק OtO אמס 5סי6 כקירה הכוך ממין  הוזכרשלש
 םה61 כמירחו הוזכר סלי  בלויהן  כפו ,  מירחוההוך
 היסס )6 וצמה , הסיו )עו)ס כי סוכ כי )ס'הודו
  בו,  final ילרס  or )ויחן יה)כון פגיות  שפסירחו
 יךיפ ורמכ נדו) otO (ס הכניס סירת היהה )6ולפס
 S~pn  יותר ליס פסיפס  שריס ונו' מסטר 1"'ן  רפשספ
 כארמיס וכן , סדנים  כלירח כנקמר למיס ע)ס'

 )ע"ס ה' לנוד  יעי  במירמס  סיידר  שבסס61')יס
 מחימת יוחל ריס , ונו'  במוסיו  יסרך) יסמם ,ונף
 דעהך חוום )6 )דוד )ו שמרה בלפריפ  שיזכירטסוק
 סיפרת גהגכ6ס 1"יך , ממנו  יוהר  פיפפושבפס
 , %ס סמיך ס)מס סגים כמס 6מר  6מר  ישרמשירוש
 מס וסמעיכ הטוכ  ברוך  ס6ומריס סנסזסוהיות

 כ5 משר וסמכים כסוכ יותר )הס 'סההימסות
  גשר 6חד ~p1D מיומך מקס יגרע תמס ,הכליות
 )עונים 716 בו סכהוכ נמכי 11 סכה ורןסבריות,
 קראה טסוק 11 מירהו 6) גח)וס כי גס , )מסיכ16רס
  ג5  ס16מרח המו)דס נ"כ  וגו',  עזך  לסיר 61גינ"ל

 ז%  בסבפ  סירהס גתימד )חס 1נ1/ יה Sionהגסמס

 והסר rtibot העגור וכן סבע'פ, לכל  כוללמסיי
 גו))ימ כטסוקיס כירטס גחימד והסממיתוססגוג'ח
 כקוהם )קורר יכוייס היו הכע"מ וכ) ית' ה6)כסנמ

 ה(נוכ וע) , ומסוררם טוע)ס  ספ הו,כר ס)6סטסוקיס
  יותר  כפורס  שבישול )קג6וח ר6ס מס )המוס'ס

 הוזכר )6 ונס , ממגם וספליכו גדולים בע"פמסקר
 ,  כסם  פסוררה סיט יסר  ילו  בטסוקיס עליילס  ון5סמס
 נטמו )סירחס ים ההיהסוה מה 61וגכי סכר  rtthוכן
 משר ישר עמהם 1נ1' גממו גממו 1נ1' עד עזיכב'

 כולת ג"כ  סירהב 31טורח 1(ר,'ר ומסידה ,עוטות
 וטרוגיע פסיל מירח  וכן י בשרי  טליים פהיפכפבלהי

וסוס
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 805קנג שירהפרק

 אלא נאמר לא שר , משה ישיר אז שנאמר 1רק האומר כל אומר אליעזר וביתניא
 : לבא לעתיד לומר שעתיד מלמד ישיר אז לעוה"ב ואומרו זוכה בעוה"ז זהשירה

ביאור
 מת'חסת o)'h ונ!' ע3דיס כעיג' הגה ס'והווסוס
 hlo כי6)'1

 המהגם"
 והמיץ הבהמוח סקר )רקס )כ)

 והמור וסור וגסה דקה כמהמות וכןהנייחות,
 )ט'רחן ים הקיחסוח מה "הריהן הגמ;גותוההיות
 וסירה טסוק מגי הו" הסירה 1)טעמיס ,עמהן

 : ptDbס6'ג1

 קומר ch כן גס )סרט הם")וח תן הרציעיידומין
 והעניס העמיס כי , חייהם ימי 3כ) 6רז שמן"1 ק!וכ כ,נון "חד פעס "1 יום 3כ) 11סירה

 , 'וס ככ) סירה יקמרו ולך מטייס o)tbוהנרקיס
 םוומח ונח יוס 3כ) "ומר סוייגו גר"ה העככרוכן
 ההתו) ונס ההתו), מן סגינו) נעה 5)6 )'"ויכי
 חמר כמרודף h)h כגדר חנניה ch "ומר"ינו

 סטן כסרוקה ")" )מירחו קבע 6יגו והוכונ ,העככר
 סגהנו)"יס כומן והסכ)יס , כחורה t'pDID'סר6)
 ממוררים הס "ס )רהוח )ריך וה6י)גוחהלכביס
 והמדוח, הירקוה וכן , יוס נב) "1 טריו גס6כ:הען
  תל"ך לו וה:יכ  יסעיה רש ההעגה 6סל הכלניסועג
 יהרן )6 ימן") כגי ו)כ) מג"תר מה ע) כוכופטום
 O'DSb מגי קהו" הונן סקודס )רקס 1ג1',ג)כ

 : מתירס וגכרהה שירקס ותהיה כגסוהח"ח

 )כע"מ סירה הגוייר "יך ה;")וח מן ההמ':'רבמין
 מן ונבעיט , 'והר גטרס 1)זומס1)!תהיס

 6רו 1bho כממוררים סגזכר גס הדותם מן 11ט6)ה
 "'ן , ודומיהס וטכיס ודומיהם וימים וטדוחותדכר
 הס והנדוה והמדכר הלרן כי , דומם מסוכים")ו

 היים ו3ע3' ה)מהיס מן ם3הס מה כ)כותים
 otJtcnn "טיק הדונ,נויס שרטי סקר 6נ) ,)תיגיהס
 מככודס O~tho הקרן "סר ט31ות ו"3ג'ס 1,הנככסף
 סיהיהד ודמיון !יור )סוס מהסהרע ט3עס מנעקור
 סירה ככ"י גכ))יס הס כי , סירה המירח)הס
 וה"3גיס המהכוה מיני כ) גמולו מקרכה כי ,סקרן

 otnnSJ 1'bG 11 ס6)ס מין גהרכה וכוההטוכוח,
 ככע)' ונס , סירה יחמרו 6יך דמיון סוסכסכעס
 נהירהס וככח סירה )הס כימם קופי 'םחיים

 : מהם "הן כ) כלירח סגהיהדוהכחוכים
 מן דלח (c~h המנווד ~Sh כעור )הטיכונחזור

 קוזס כהת והוך , הקודם 6)המ"והר
 חייס )כעני ססירוה נסור טעם חמיטיח כסחנהכמין

 1)קדיס . השחווה מיני פ"ר 6) גכו6 וקמר1)נמחיס
 ככ) קח יהכרך Sho גתן העו)ס כריווח כסעחגי

 מהו" סיךעוגלומו
 ס6מז") מה דרך ע) כרקס,

 )כרפו כדעה? גכר"ו כקמ,תס כרפדיה מעסהג)
 :הודיעם 3דעהס s~r וטירס"' , )כרסוכנכיוגס
 , )הס :מרו כדמות כ5כ'וגס יסחו וטססיכר"1
 6) ,כ"ס וכ) )ס'( הווין כמס' הגהונ נון ס)מדווכמו
 :הו" גמה ort , 5כ'1)ס ")" !כ6סהקר'

 )כ) ;ו))
 הכו))'ס )דוריס )נד )" :גכר"1 הטרגייםסדכריס

 20 כנ אלהים[]כיוו

יתניאמבי"ס
 כע"ח כמו נהם סג3ר6 מה ככ) h)b וקלן טמיסכמו

 ענין ממגו סומלו הכתוב מן :גר"ה וכמו ,ו,מהיס
 והס ch35 כ) ו"מ"ג וקרן :וגיס קודם סה,כיר ,זה

 סרס ומקוהכוכ3יס
"3( 

 וכמליס 31ע"ח הלמיס
סהס

 סכתונ מה ע) ג"כ מס ט"מרו וכמו , הקרן )נ"
 רנתו "ס 3ענמס ק"ו דס"'ס סגסחו 3"י)ניח)תיגהו
 , 3ח')גוח )מיגהו 6מל )מה 3ערכוכי6 הקב"הס)
 כער13ניnbS) 6 זרכם סחין "יסות ומה ק"וועוד
 טחם מיד ע6כ"ו 6גו )תיגהו 3הס הקב"ה"מר
 ה' 'סתם )עו)ס ה' כנוד יהי וקמר העורססל

 )זעתם גנר"ו הגכל"'ס פרטי סכ) )ר"ה ,כמעניו
 . 'ת' ה") 3נו"נ,ר כנרקיס היו כי יידעוו))3יוגס
 ויפתר ככרי6ס סג6מרו הכתוניס מן :גרטהוכנוו
 ויהי וגו' המיס יקוו , כן ויהי וגו' רקיע יהי6)היס
כן,

 הדם"
 נ51ורוה יהי כן, ויהי וגו' ד:6 הקרן

 ועוף וגו' היה )סט סרן הניס 'פרנו , כן ויהי1*1'
 , וגו'יעוטף

 בהניס )מינה ofn גטם הקרן הו)"
 הז3ריס )כ) נוה htnG סגר"ה , גן ויה' וגו'ורחם

ot1)r)oונו,ניוגס מדעהס שוט כמו 1גכר"1 סיכרה , 
 6ת שידעו הנריקה כהחקה כהכעס שהומנעומה
 הננוסכ'0 ככ) כן , מקמרו )ק"ס 1גהכ11)1רכוגס
 'ודע מהות הג,כר הטכע כו גס6ר ומין מיןמכ)

 :ידעו יה' ככודו הי6 וה כי , ית' כמקמרוסנכך6
 ":ר הטרף כמו מס) דרך , נר6ס הו6 כ'3רו"יו
 גודע )סיהיה סימן כו ומוחס )מעסהו כני עוסהה61

סהו"
 עסק

 )יאפיס הכהוכ 11"ס , "הר )ורף 1)"
 כ)מ"ג(

 "ף ינרהיו כר"היו ו)ככון' 3סנו' הנקרי
 ס0 ע) גקר"'ס סכעו!ס הךכריס ג) כי ,עסיהיו
 והגנוז , כריסיו ויככודי חמר וע)יהס ית'הה)

 י5ירהט מטעת גרוייו הס כי מכירים ;הסהו"
 מס htot כך ס6הר כעסיס וגס 3רי"הסכהה.)ח
 תכיריס )תיגו 6מד כ) כעכע מזה ,הסגמסכיס
 Dffrs , ככחח)ה עכס ט61 גסו ה61 והר'כורטס
 מס דרך ע) הי6 11 והכרה ידיעה וענין ,עסיה'1
 ועסכ עסנ כ) )ך 6ין )כחדרם( ,sff הכדיגוס"מרו
 וקומר קוהו סמכה מומעטה מז) )1 ס"יןמקמטה

 נע"מ הנכר6יס כם6ר הטקיד ית' ה") כי , גד))ו
 כנידרס טמ:ליע ומג) סר ומין מין )כ) סיסו5מחי0
 ה") כפס שמנטיע הכח כלי ומהתדחסונמימהס

 יהכרך )") טירה ס6ותרח (Oh1 וע)יהסיח'
 ס"מרו מה כי ג"מר וכן , )הסלטחסמהיהסק
 ד:"'ס סנס"1 :6מו מס וע) גכר"ו וךעהסכ)ניוגס

 טגהכו כמו ס)הס irrO ע) סהו6 , כו' כעומסק"1
 אהיה הי0 עם orn ט) ונוחן מSD 60התטר:יס

 : 'ס ס) סרועט
 ט'היה הדעה )לי ג"כ רסוק "ין כי קומר 6ג'ערך

 סהונורי0 , כטסוטו הייס )כטוי האירוחענין
SDlb)חס מהרי , כו סכהוכ מס ונוין מין ג) סילם( 

סקדמוגי
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מבהם שירהפרקבישר306

 6ע"ט ועלמם גפכ) סדרור כמ 4 סיססקדממי
 SP ומ5יגו , סש6 סנמ ט %% כפגסק3)פג;החק
 . סכחוביס כטסם נסורס סכחוכ הלחון לכור גסדלך
 נסן פגחוכ ספפ )כיח סטרת רומ1)יטת קלוח מגיסוכן

 ומש פירס %מלו כיד( )ע"ז S~tnb1 מטרותויסרגס
 )גניתי פשר נ6)יס1 וכן , מיחס 0% ססירר,נמהות
 6פ ויקש 6מ'נ וכתיג %מי סטר )כס כמלוסנע5
 עד מעקומו 16תו )111 יכ4 פ)6 3סס גחן 6פרסטר
 כידם )1 ומסרו 4 ספיג 1ש6 6)יס1 עמופסטר
 ס36 הגחן נ'כ 1eb 61"נ . כמדרפ פישרועמו
 ית' הו6 כי סמכיריס )כד וס נדגר ככ"מ 5יור"ס'
 רימיומדת ספירס וקשר , יטיס מגון טמן 1ה61גרפס
 פריס פי16ת קמה הגרה גסס טיפ כמו ממס 6מד)כ)
 פ6מר מס נדלך , סם%) 4 'נו6 ומקין S)bnoמן

 , ומ' נעריו לכוס וממור קונסו פוי ידעסכחוכ
 16כ4 61י% הסול ממט פ6כ) מס מניל סממורוהרי
 )6 ממרק )קמי חורץ מקמי )קשמ( פכם נמסכתכמ"פ
 6מר רכן , סק)יגן שר6 רקמי ממרט מקמיסק)ינן
 טניר סממול כי , כעריו שום וממור שנהו פולידע

 ספור, ט י6כ) 1)6 )1 מיומד סה61 כעריו ס)ס6כוס
 6טי' 4 סלחן מס פ16ע שנהו bib ידע )6והסור

 : בו וכיו65 סממור מוחליהיס
 ,ס ויחלונס הכ"מ כהגז) ססנע מכמי כחנורכבנר

 גדטליס דם (oa אין נ"מ גי , אע)
 , חמנו)ס ונעיי יותר מפכיייס הס וזומיססוגמ)'ס
 כי מטני ~olb פג) סכת כי , ורקס וכס )'מוחסכי

 )מס יפ כ"מ מיני וקש , תקי קי 610 סכ)נסדם
 )השחס ר.מועי)יס הדנריס )נקפ נסכע מכמהק5ה
 הכטניס ע) D'1Dtbn כמו 1)ר%ותם, היייךמיד

 ססורסונ"6 ומין , )סקי6 6חד עסכ שרםס16כ)יס
 וקוים מדכאיי 16רינ6גץ 16כ)ח סגתם פ16כ)ח65חר
 וממרגנו) , )0 המוש) הפורס שמגח6כי)הס
 )6רס יועע רימה כי רודף י6ג) שמס עםכפג)מס
 מכורטס ע) מגיחים כסג)ממיס ועוטות ,שמס

 כחן כפגממ15ח האיריס וגקכוח , מדברי16ריגגו"ם
 וי65 אס רך אוחו 161כ)ח tD("Sffh1 )נקפס)כגס
 ימשס כורם סוייד כסיאנס והטרק , מחוכםסמן
 סגי ע) מיס קטומי 1'פ)יך די כב' עד ואוחססמים
 )כ5 ממחפש ססכע מטעונות וזה , פיגל) עדסוייד
 כסטר כן סמ65 ספמיס סער כסטר כמ"פ מייסגערי
 6מד ימים כעוף ולהעידו , והמומפ סמואקי15ר

 כגקכ והכגיסס סיס ממי כטיו והניק )65חפגחקסס
 קריפסי'ג )עפות סכעו וממגו סגפה)ס) עדהתחתון
 הלרן תחח כמורף סגחמכ6ו סגמסיס ע)והעידו
 כקאו גיסן כחקוטח מפס 1כ5"הס עיגיהסומסכו
 שף נס , וגחרט6ו עיגיהס כ1 וקגהו הסומ'רענג

 ככד וכקם כגסן גזו) כ6נ )ו סיס 6סשו'רסגקר6
 גרבה סעוטוח כמיני גס , וגחרט6 ממגו ו6כ)הכ)כ
 הקגיס נעפייה )סס עגע 1ה61 סכ) ק5תגהס

 )1 רעפו וחזק ג16ח סיסיס כממר וקל הנןשיערכו
 כגוורח מתכי) ונהכוגס ג6ה )כגס נכי ע)"רימ 3ג'ן סדכם יערת יטפו סדכוריס ומין , חוקשוד

 מן פמזנ0 סעככיס ומין , הדכפ מן לככסות
 , 161כ)הס פוחס 51דה רמח נמין קורנתסזכוניס
 )מווטתיסס פמט)ות )הס סיפ 6מריסומיגים

 וס ככ) ההמיס סער נע3 פה6ריך כמו1)רט61תס
 רסס ההג'ל נמו מייס, כעבי כסויית כ'כמקמר
 )6יוג כגתונ גכ)) זס ג) וסרי , שריסמסטרים
 , ימכם% הכמיס ומעוף 6לן מנרומות מקט%)'ס(
 מכמס )הס פנסן , תטי)ין המ651 כטרק S~rnlnגמו

 )6 6)מ)6 יומגן 6"ר , מסס 6רן דרך )גו)סורות
 עריות מנמרס srl ממח31 תיעש )מוגו קורסגיתית
 : ),ס וממסכם דיור )הן וים , מחרגנו) 6ון דוךמיאס

 סוסנע נ"כ הסירייך )ענין כי )ומר גוב) גןרכמי
 סם 6ת סיסינו כרי6חס כחמותכהכעס

 שחוכי בגרטה כמו , גדמיונס )1 ויודופכר6ס
 וכן , טססן כסי ומעכס הנוכר סמדרפ ומןססירוח
 ני5ירתס וס סנע הומנע מהם הגמסכיסרימילס
 כזמיון )1 1'171 נור6ס 6ת היכירו )מו)'זסרומס

 הדמיון כמ )הס סיס גמו , מהותו כעיןממסכחס
 כמו כמנע כק'ומס )סס פוריך )דכריסוספכ)ה
 פירס קמירת lb~h חוכן יאוייר וכוה )מעכס,סג,גר

 : מאס pJO(t)מיגי
 (IOV ס5ממיס )פירות נן נס ,ס עגיןוי1זמשט

 פירס ימסו )6 כי , )קרקעממוכרות
 ס6י)גוח ופקר 1)נטן )ח6גס 6)6 1)ענניס5ה6גיס
 טסתי פיורו וכמו , ס5וממח גטם כמ נסןפש

 , וע' ס' מ)טגי היעל ע5י ירגזו 6,סכחוכיס
 כמ ה15ממח gb)5 סיפ כמו כי , יסירו 6ףיתרועעו
 6טסר כן , כ5מימחס הק5וות גספ )סתעעעכסכע
 )הכיל , גסנע גמימתם טעונות גזמן כמ )1פיהיה
 מ5תרף פקין כומן גי , נורקה כר5ון הי6 טעו)תהכי
 )טעונת 1)'16ח קי15ר כס תסיג סכ1ר6 ר15ן)ה

 )onlb~1 6 1נ1' הלמיס 6ח 1ע5ר וכמ"פ ,מכעס
 )נכ)6 6יק)ע כד ריי נטמרו וכמו , יכסס 6חתחן

 6מר ענקי גי קיימי דהוו קמוטי קלגסווחוזהו
 טירותיך הכגיסי 6רן 6רן "מר גו' blO('O ניןענ)'ס
 וכמו כו' כעיזי חזהו מי'6 ר' 6יק)ע )סגהכו'

 "עו)חס בי פגר6ס , )ק'"נ( כהונות כסוףפסני16
 כטעו)תס כמ כס וסיס יח' הנורץ כר15ן כסנעהי6
 ה61 ,ס וסעכע נסנע (SIDb ה))1 כהיסח)סחי
 כ)) כי ס"י)גוח כ) סירת עגין 1or1 , סכורךכרנון
 גטס nh~s כסכע ספנה סיס סו6 סכירות כ)גלח

 כ5 גמה 61ין כורכה ככמ ~hf ססעו)הההיוממת
 מן ט5רוח סתיסן גי המיוגיח גטפ מגם למוקכך

 כסחעקל bnnt~o כבטס 6טיסס סיס וכמו ,הקרן
 כסחסח)ק המיוגיח גטס ח6טס כן 5מימחהמבקוס
 הכרומס ולוח ג'( )קה)ח וכמסה"כ הכ"מ,מממר
 זס )עגין חוות מהן וכיון , )6רן ~מסס הי6סיורדח
 זו סכרה כס הקכיע יחכ' סס6) סי5וייר רחוק6יגו
 פ5יירגו מס כפי מייס כעלי כגרס ס'5ויירגמו

 כטסטס 11 פירה טלק )הקמין 610 זס כל .)מעלס
 סהו6 השכר ס16טן ע5 6חד כ) סירסס16מריס

 : 6מירסכמו
אבל
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פרק
 העוסק כל אומר הנדול אליעזר וביותניא

 מעיד אני יום בכל זה שירהבפרק
 רע מפנע וניצול העומ'ב בן שהואעליו

ביאור
 ג6מר הסכ) 6) יותר זו סירס "רק ענץ 5קרנשבל

 פגנר6 תה כ) גי 'רוע ('bla , 6מר דרךע)
 נרי6ח 6מר הכחוג וכקרפ ה6דס )15רך גנר6גע1)ס
 ביס נונח ו'לדו ג7מוחע נגלמנו oih נעסהגנ5
 , ונו' מרמס וככ) הקרן ונכ) ונגהמה שממיסוכעוף
 כת6כ)1 ה6זס והגבח )קורך 0ו6 סלדיסוענין
 3כ) כי , ורטו6הו לרכיו ס6ר וכ) ומגופוומסתיו
 1כ1)ן ידוס כדגר 6מך )כ) כגרס יפ העורסגנרלי
 )נוף ס5ריכין נורך כדגרי )נד 631 , ה76ם לווךגן

 , ונמדות נמנמה (o7b המוע'4ס נ7נריס נ'כל)6
 ומעוף 6רן מנהווה מיפנו ptDb ע) נדרסווכמו
 דרך יגו )מורוה מכמס )מס סגתן , ימכמעו:סתיס
 )מעבה ;כחכנו וכמו , סס ו") סטירס"י כמו5רן
 ))מור ים ה,מהיס מן וגס , ממחו) 5ג'עוח)מזנו
 רנני מקעע מ5ונ6 סוכ יום כממנח ס6מרווכתו

 סין ננו) ומס,גיס ot~ruc otDnint ,7ר;יע'6
 דק5ניי6 רנ)יהון מקטט גט'עה , מח15כ6)ותזיס
 דרסעיס רנ)'כון מקטע הורמוס6 , נדוחודנוע)י

 מגנרל מה כ) כי דבר סוף . פחס (bntb1 יסרס).ס)
 כי , )גט:1 "1 )גיטו )"יס והגלה 15רך 3ו יטגעו)ס
 "1 כענע דכר or 6י כו יס מסגכר6יס 6מדככ)

 הנדחיס כעצנים bb" כי , ה6דס נו שהגהכמנוגס
 כלע עגמה חוע)ח בסס יס המד"ס פגי ע)מעלס

 , שחס )תכיריס 1))רכיו olbo )רוווח כסנו)ס16
 ה5ריכיס ודכריס נוריעהו הינדס סעורם דמהוכ";

 )כ) ;יס 33"ה וכן , נוויה ;הוע)הס תסגי)נידויו
 הג"ש מודע ה"ננ הקוס נו ;יהגה הועץ6חד
 כ6גגיס כדומם וכן , כן גס )ההריס מהגהויהיה
 יס ככוסס העלס מ)ק' וכ) כהס 1כי651סוכות
 הכ) כי )6דס והסהפוענח

 נכר"
 ומכסס שרכיו

 , ימעל )כקהי טג'1 ע) יר6הו וחסיה ה' ענויהי)חוד
 תכן הושכח כו )1 יס 3ע1)ס ס;נר6 מה ככ)ס6ם
 הימה )6 כי כ,ה חסכי) ימ;31 !הועלו (ostככר16
 הוע)חו הי6 111 , ה' )ענודת hlh )3ט)הכרי6הו
 כ3רי6ח דגר הלהים יעסה )6 גי נגרי"חוכמכורח
 חכ)יח 13 כלין )מי )הועי) קן )6'ן הרנהזכרים
 המזכי) )חרס עצומה רוויה 111 , כגרי6הוהוע)ח
 , הגט( הס6רוח 31"נ,ו:ה etniho כעכודח יזין)הגק
 : העוס"ג היי והר )סדיקים התקווה חכ!יח יסינ31וה

 6מד ג) כצ'לו 1'מ:olbo 31 סיסהכ)רצריר
 סירס נטרק מהמכריס כסרטמהגנר6'ס

 הכ) 6ה כורך כדכור גכר"הי 6גכי הגה )1"ומר
 rnh הקיים וסכן 6הר )הכיה 1)6 1)סונהך)הג"הך
 טרק מסדרו )הו") הגרלה וגהו , נרי"הךהכסיח
 מ")1 "מד כ) כי ה"דס סימ(וכ )גמור 11סירה
 16 כמנע )"זס הוע)ח כו :י: נדכא גכר"1המתים

 807קנרשרה

 משהית מיני ומכל ומשפן הצעומיצר
 לדעת נפשך ובכל לבבך בכל נסורוסזיקין.
 ולשמור ותורתי היכלי דלתות ולשמורדרכי

מצות*
מבנ"מ
 וכתו טר16 5עכוד ס6דס יגמוד ותרוסכסנוט
 גסס יפ ממס 6מד )כ) היימסו וקירס ,שוכר
 )6דס 16מר כטיפ ה61 וסרי ית' 565 וסנמהזו)
 16חי סנרך מה ע3 16ש וחסנם סחה33 )ךשוי

 כ) מנע כמחח וסמינו ;ידעו וסמכמיס ,)חוע)הך
 יו סר16יס הסירס 6מד )כ3 יימסו מסס ומיןמין

 : הנדס )15רך וחוע)מו סכעוכפי
 1)5ממיס )כשמ ס'לה החימסוה חונן סג5ס"ללאחר

 , מחמ)חן bto((n מעי ע) להסיככמער
 נטרק הגזכריט ~otb3a ג6)ו מילה סה1זנר מה1הו6
 )כ) הדירס גימוד ונסורס 6מריס משיגיס 1)6סירה
 6)6 כהסונוח מדל )סמור 1)6 , סירתם וכותן6מו
 וחע) קדמה כי ור6יגו . סכהיגה כעתהסייס מן הסכ) ע) סיוכרק מה וכט' סי,דמן תהכטי

 ונקדימהס נסירחס המסוררים כ) ע3ה5טרדע
 , )6) נה)1)ה המיגים 51ס6ר )סמקיס1ננ16חה
 עוסקת והיותה מס) אטיס נ' ימפ)חוהיותה
 תיגי ופ"ר הסמקיס הוסרו 1)סנחה , נדאהכמ5וס

 הגוייס ונקרן נסתים החגך והחמי) ,המסורריס
 דניס )ויהך מדכר הקרן, 1635ח גטרסי 61מ"כ ,הכ)
 נס כי , ;כעס 61י)יס סר5יס מע')וח גהריימים
 , סירה )ומר י"ויס הנקיה נס סירס אומרחפרפרן
 חי ה' ה6תרגס ע5תוהי נ) ט פג6מר ה6דסכמו
 סס 6ח קרכי יכ) ה' Pb גססי ברגי וכחיככמוך
 חוע)ת כעס ה6רן,יס מקקי ככ) כי )הורות ,קזסו
 כי , 6מר p~ns ים זס נמסק ס6ין מה סגנר16,)מה
 ית' ה6) אמר 6מר נס כתים מכוסה הי6 הקרןרונ
 וחרש 6מד מקוס Sb ססמיס מחמת המיסיקוו

 גס%ח והניס הקרן כדור 6ז ס:חג)ה , כן ויכיהיכסה
 התגסס וכהניה הגדו) היס וסוף "1קיגוס ניסמכוסה

 מדרש וכמו כקוהה לגוס דור נימי 6מ'כ התי' הזרו16
 , וגו' 6(יח וט6 תוסיף 1)6 הכ6 טה עד שוקע)
 1)1'הן ומעיעח וגהרוח otw הו6 סש)ס רונ61"כ
 המדגרות זבן , 3חוכט עותדיס ופר5יסודניס
 eh גי געו)ס י:וכ 6ץ כי היכסס לוב הססנינסה
 וכ5 מ)",,ה5טון ושר , הע"ס לטון )5ד מע"חס"1
 'סוג 3)י ' ;מס ה61 סעו)ס מ5י סה61 דרוסמקק
 נ6רוכ0 זה כ) סג6ר וכמו , סהוס ואד הקורמ75
 , הסגי מהתוותר סגי נטרק עורס יסוו סטר3ע)
 )הורות 1ה71"ס פכם סירס נשג )הס פיתימס סריךחכן
SDוהם העמיס 5נ6וח "ח"כ סרס וכן , )כר6ו תה 
 מנסס )טונה גסחגו סרוס כען וכוככיס וירמממס
 ימיו 1)6 עומס שגי פירס מיקמרו ר16יהסייס
 העגגיס וכן , והקרן הסמיס סירס כנ3)גכ))יס
 5נ6ות גמסניס הס וע) ורעמים וכרקיסועכיס
 פיסיו וראי , נכניס למיס התכסה ש"פהסמיס

מיומיים
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 שירהפרק808
 עיניך וננד בלבך תורתי נצור והקי.מצותי
 חמא מכל ולשונך פיך שמור יראתי,תהיה
 שתלך מקום בכל עמך אהיה ואניואשסה
 יודע והוי , דבר מכל ובינה שכלואלמדך
 אם כי בראו לא הקב"ה שברא מהשכל

 ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמרלכבודו,
 : עשיתיו אף יצרתיובראתיו

 מקומם 60'ן מטני וג'הגס ונ"ע , כקירהמיומדיס
 עדן כגן הממיס נוסר nDbao ונזונח 63לןידוע

nDb~olג5ערסו כניהגס הסמיס מן ה6ס Sb nibjS 
 הגיגים גהץ מכו ומיוה סדותי . הקלן 1)5כ16חהסמיס
 גרפס הנמס כי , גמ)ס מסו) עככל מו)ךהעקרכ
 ע) התך תהיה המזה 3חיו0 גה0נ היה מחח)הכ'

 וגו' הפרן היה מכ) סרוס כיס וסגמ0 וכמ"מרנ)יו
 וגז)) וגו' חוך גמוגך ע) בו ג6מר לגהק))61מר
 )1 וטרף , הסדה סגי su הרוה:יס הלרסיס3כ)

 ומסג' והסככה, ומקדה והעקיב )1 הדומיטהחגיג'ס
 נס , )ענבר ממוך ההו) הכיק )עככר הההו)ההימסות

 הווה ;הו6 מה מעין ה'6 :ירהס כ' היה הי6כי
 מטוכעס היסך )היוהה )סם נסמכה והגמרה ,כיגיכס
 ההחי) כך ו"הר , הנו) מן גיווגיח o)tb הי6כי

 )סכוי גיחן כ' סכהס הרקבון היה וההרינו)כעוסות
 עגור יוגה 6הר'1 ונמסכו , הטוטוה מ:6ר יותרכינס
 וכע כמנויח 6)יהס 1)סמגו סגוגיח גזר rtibעוף
 1ה6')גוח הסכרים מח"כ , ממיגע ניגס כי גסרהבה
 מסידס 6וגכי הכר 1116 5יס )הם וכמך ,וירקות
 היות כך 61הר , הירקות מן הגיווגיס וטורהזרזיר

 )ומר O'D 6מ ט)הה 6:ר ס5טרוע ")ךנרזזרוא : וגסות לקוחוכהמוח
 קומרת ס6ג' עטך דעהך מזוח Sh)זוד

 ומי הומרה זו ה61 מ' ממך, 'והר וח:כמוחסירות
 )ה 31" כן )דגל )גה ת)"ה "סר מהוחד 11ה,6

 סרה וכס שרה )ומר גה חנינה ו)" דע"הגנט"ר
 Inttoc מה5טרדעיס גני6וח כח 1)6 גנחה )6הדסה,
 גיחה המוסקים (P(otnt סגכגסו ית' ה6)מקמר
 :גיס כמה "מל )יקמל העה'7וח סילת חומל)גכ'"ה
 וסוף , יסלק) מרך דוד גן סרניה יד ע) הקדםנרוה

 הי"חג)יחה
 h(b ס0תיס מן bSn 6ה7 מין מ6כ)

 : סמה הווכר )6 כי מס כרי מנג' היםמסטת
 כשסייס עניו דוד ט) דעתו ס,מה מס כיר3אנור

 סנר"ת כריה ים ס6מר חה)יססטר
 סיס ממני יוחר ותסכהוח סירוח ס6ומרכטו)מך
 סגורקס ס))ויס יס הה)) סגסמס ככ) מסייסמטגי
 סכר6ח כריס יס ,ימר ועץ , הקדס כרוחמטיו

 סגסמות ג) כי נס והול טירות ס16תרחנעורתך
 ורמז , חה)יס כסטר ססיימחי כמו לוחךמהמיס
 יס 6מר 1)" כעוקמך סכר"ח כריס יס סומרכתה
 סגכר16 הר6:מיס המיגים ע) )הורות , כעו)סכריס
OstDJ1 מיומם היס סעו)ס כי "דם כרי"ח קולס( 

 בשעה ישראל מלך דוד על חז"לאמרו
 עליו דעתו זחה תהלים ספרשסיים

 שבראת בריה יש כלום הקב"ה לפניואמר
 יותר ותשבחות שירות שאומרתבעולמך
 אתת צפרדע לו נזדמנה שעה באותהטמני,
 ואני עליך דעתך תזות אל דוד לוואמרה
 ולא , ממך יותר ותשבחות שירותאוסרת

 כזנח וירדו כו אמר 6דס סנגרך 6מר כי ,ית'
 וכחיכ 1נ1' הקרן 31כ) ונו' כממיס 31עוףהיס
 0גכר6ו הל"טוגיס המיגים 61)1 , 6זס )כגי גחןוהגירן
 המסת):)יס ע) ומעקה 60ח יחר )הס היס16

 וכיד , שהיו סומר 'ת' מקמרו יניר )היופםמפס
 סיס יחר  סר5סון  לקרס  לו שהיה מס וערךנגזר
 למריו הנטיס זרעו מכ3 ונמדות כהכמהומעקה
 וה וערך נדר וכסי , הקב"ה 0) כטיו יגיר)היוהו
 הגמסכיס ס6גסיס מז"ר ונך נקי כן נס הומרוהיס
 כ:הר6הו המנך )ךוד סגה סכמים מסגוה'1כסי) כי הרקבון 6דס ע) ס"מ,") מה גודע וככר ,למריו
Shn'ו היו )6 גי ולקה יו'  וקרנסיו  זור זור ית( 
 17ך ס) סגותיו וגמנ"1 , מועסיס ימיס 06 כי)דוד
 היס כ"')1 הו6 והרי הרקבון "דס ס) :נוהיוהס
 מיסיר היו ססגוח'1 כיון הקב"ה ס) כפיו כיקירה61
 מוך דורו כגי מכ) ומערס nhG יהר )1 והיה ,כטיו
 'ת' )6) )הנדוח רוס"ק כו סגג;5ה סריג ונוה ,,ה

 ),רסס נהם olh קרמו )6 6:ר והמתהוהנסירות
 עסרח חספוס ומומול' )6ז%ר המיוחס מ,מורעם

 כמוהו יקוה )6 61הרי1 הקנס ספל נכהנה,קגיס
 דעחו ומה וה ומפגי , ית' )6) וח:נמותנ:ירוח
 סירוח "מר )6 6סה יקד 6דס סוס כי ייע כ'עניו

 מהגנרלית סגו)ייס כ"מ וכ"ל , כמוסו )6)וחסכהוח
 הר6סוגיס הגכר6יס ע) ס"מר bih ,הר"סוגיס
 שילוח נקומר חהס כליס י0 בצה"ל קולסכעקמו
 עלכי כסי ממני יוחר נ"מ הינחה עלך )סיותסנמ,ח

 מהדס נ56)יס הס וימי ונגוחי התסכ)ח גט0 ביסיס
 גזדמגס וע"ז , הקב"ה 0) כטיו יגיר סהו6הרקבון

 הנטלדע כי וממצנחו כדעהו עקה כגומל , נטל7ע)1
 דעתך 0זומ Sh עומר )1 )עגות יכונההר6:וגס
 מגומלו יטר סעי סקסנה 0) גט'1 כי5יל ס"תר.עריך
 עלכי כסי יח' (sb ומפנהות פייות וגומלת ו6ג'יח'

 ")6 עוד ו)6 תמך יוחר סקרן ע) סורן כ"חכהיותי
 : כו' עריס ממעת mmb עגי סירס כ)ע3
 הקויה, יס תכ)) הגטתס כ) ססייס גתה גלמוערך

  פו"פפ כסודכי
  בגוי

  6ין  סטכור  כטופ
 סיעו כגז גסמחו ככ) יח' )ss05 (6 יכו)ה"דס

 : סעף מן מסתרקה כסהיbh 6 המומר עסמ5ערטת

 כונס הגסמס 6ז נעוה"ז סמכוק0 חכ)יחנהסינה
 מערמו מ)ס0ינ מלע ד3ר )ס 6'ן כי , יח' Shlחה))
 וקמל ע3'1 דעחו or onr וע3 , כריצוי )ה))1יח'
 מכרזת 6דס יס 6מר )6 כוי כעוגתך 0כר6ח כריסיס

 עוד מבי"אביאור

נעלמך
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 809קנה שירהפרק

 ואלף, חמשה שירו ויהי משל אלפים שלשת ממשלת אומרת שאני שייה כל אלאעלף
 ן גרולה במצוה עוסקת שאני אלא עור ולא וירבר שנאמר טשלים, אלפים שלשתעליה

ביאור
 כמוהו ית' (Sh מהסיס סם סיסים כ) בינעו)מך
 , כריה "מר hbb , יוחל 16כטמוא

 ס)מיגי גהו"
 סירס כטרק הגוגריס סזכריס 681ר וה5ממיטהנ'מ
 סיה3)1 סט6רוח סוס סמיוגיס "1 ה3ומחח )גטםסגין

Onl~bsSb) 'גלמת טפו הניף מן טטרדס 6מר יח 
 כ) כמעם , ollbn כב) 16חו מספח סהי6ס6דמ
 סנר6ח כריס ים 6מר 1)כך , 1ג1' יה תה))סגטמס
 6טר והיוגיח nnntso גטס כעפי כריות והסגט51מך
 , הוה העו)ס מן וגסס ננוף ימו כויס ינר6יסהס

 כמין )6 , וגו' חים גטס הקרן ח651 סכמוכוכמ"ט
 ויסח כממ"כ יתכרך מפחו 156יס גטמהו כיהסופי
 5טרדע כדעהו 4 גזדמגס זה וע) , חיים גסמחכקטיו
 )ך כהיזח טסך דעתך חוום 6) )ומר סחוכ)6מח

 מנס , ונעוה"כ כעוה"ו 'ת' (ssns Sb גטסהס6רוח
 וחסנמוח מירוח 16תרח 6גי גטם הס6רוה )י 6יןכי
 כדבר )הסיג ר6סהה הי6 והימה כעוה"ו, ממךיותר
 הגהרוח כסטת נזקה ססי6 מטני ס' וסכם קזוסה0)

otllht,ntה וים וכלרן כמיס גדדה כ6)1 ס'6 והרי( 
 מון ה'וח )הס סטן כדג'ס )6 המקומות כסגימיוח
 הלרז מן הגכר6יס מהוע)1ח כה ויס ,)מיס

 , כו)ס ע) )הסיג ס)והס וסיף המיס תןוהגנר6יס
 מיגים מסגי מזק )י ים כי ממך יוחר למרס זהוע)

 טפס מסגי יח' )6) וסכת סיר 16מרת 61גיהנגריס
 אתרס 11ה1 , מסגיהם מורכב blon מנד סקסומס
 עוד1)6

 o'D5b נ' יח' Sbn ע5 ממסח סטני 6)"
 מן 6מד כ) כו' מס) ")טיס אסח וייכר כדכהיכמס)

 והמנח הסיר )סט)נח רמז 1סnsb , 61 ירדוףהס5סס
 : ערנה נטי Mn~b סי66סל
 1)6 ונגיע )1 סג,דמנס מס גי נ'כ )ומיואפשר

 מי כ) 06 סיחה הי6 כי 6101 6מר,נ"מ
 סתו 6ח )קדם יחס ה6) מקמר סקייתסהר6סוגס
 סמיו , ע)יהס כ16 "סר נתחח תגריס כ))עיני
 , לרכס ערוב כניס ארדע כ"מ תיגי 6ונעסמכסס
 גחטרסמס ונס , סס6ר SD ,מגיח קדיתס )סוהימס
 כמס סס6ר מן יוחר ה6) מ6ח ס)ימוחס קיוםוגיכרח
 הקת 6מר וכס1נ הנטרדעיס 1ע)1 סכח1כטלר
 יה3' ס") כמזומר סעדנה , הנארדע וסע)הכסס
 3מס ונס , נמים גכר"ח. ססי6 מסכעה חוןטכסה
 מ,"5 תדרסו מס גטי וכמס6רוחיך וכמגוריךסכחונ
 סהסינס )מס דומה , ה36 נמסמר )סרטה עימןטגחנו
 וטע)גי כו' יס 6מד ממין h(h עוד 1)6 כסירחסה'6

 וסדר מנר ע"ס המקך דוד גי )שמין הזנריקריב : הנריקה מחה)ח גונרס' )נך גיו6וכ)גי
 כמסייס 3ו סגחוסף כרוס"ק וס סירססרק

 גחסנהוח מהמיג ע) עגיו דעתו onrs חה)יס,סטר
 , )מעקה סכחנגו וגטי הקוזמיס מן יוהל יחלכ6)

 כסירה כרוה"ק )1 ונתנקה ס5טרדע כדעתווג,דמגס
 מה )קיים גה עוסקם סהי6 והמגיה סומלתסהי6

ויומבי"א
 6ז כרוס"ק 4 וגחג)ס , 1ג1'  יוליך רעם  יטיגופר
 סגתנ)ס ומסג' , גנ"ס וכ) והקרן הסמים סירתק"ג
 כרחו 6מר ,ה טילם טרק הקדט נרום )דוד)1

 כסטר סעסס וחסכנות הסריס 6)ס כ)מטיח
 ס16מרו ט) בי s~ro קמרו , רוה"ק 13 סנמוסףטט)יס
 'הר כו יס כי , כו' ottpnn וח)מודו ))מוריכה
 מגמור סכ) , חה)יס מסטל ,ה כענין oSDn1ס6ח
 פרסית שכה )סכיך 16 מרעם )הג5) סמנה בויס
 ט61 טירה וטלק , o'bon מסמום סיזוע מהכטי
 ונורך הפס מעי כ5 כ1))יס )דכריס ומסוג)מיוסד
 וסמל ' ו3עוה"כ כעוסק 'ח' )6) )סכם ה6דסמיוח
 כטלק העוסק סב) הגוו) 6)יע,ר ר3י 11SDמהעיד
 רע מטנע 1ג11) העוסית כן bton יום ככ) זוסירה
 3כ5 "הליס כסטר מעוסק מ' SP כועד ס)6 מהכו'
 סכי be'~ חט)'פ מסמל הן המירוח סרוב גס כייוס
 פילות גסהן ג'ד'עטו כהן ~pD1 וכסה"דס ,ות', מין כ) )סייח חסכון )מ615 )6מי 6הד ((ntwpמן

 פוענח נסס 'ס התכריס המ'ג'ס onibס16מרוח
 6' )כ) המוסג ההיטוח דונכם , רע דגר תכ)יופר

 כמיגס ont'p והול ההיק נסירה הגוכליסמהמיגיס
 הנסיח גהו כ' כרי6הה, מחה)ח )ה המנומןוטרגסחה
 טירה כטרק ועוסק הקומר olhn כן וכמו ,כרקחה
htnoמן 1גי15) עוה"ב גן 1ה61 כרי6הו חכ)יח מסינ 

 ההכפית )הפיג הגגה )ו היניס כוי סג,כריסססנעיס
 1)6 העוסק כ) נכרייח6 סגה 31כן , סמנוקסההוט
 הדנריס עניג' nDIS הו" הטוסק מגין כי , ה16מרכ)

 סירס עס )גו מה כי הלס, 75161 )פוענחוכולס
 סירך )גו יס סרי והדוממיס והנממיסהנ"מ

 גבס, הערס 1כ) טיס כסירת )6דססמיומדוח
 כי יח/ )6) והודלח שכח כעס וכחוניס.,יסוגני6יס

 )מי )ככח יהרוגס ומהו , גמזנו מכס הסירות6)1
 6ין הנירוח 6)1 כי ה61 העמן 6)6 , כהססעוסק
 ו)קנ) ע5ה )שמוע וה61 ),סחן, hSb )עגתןמכווגוח
 )"1הס מיומסוח הן 6סר 15bo הסירוח מןמומך
 )מען , ה"דס ממדלגת מדרגות כמס )מטהסהס
 חקי )עם1ה 'דינו מעוסק ונמדו) נ6מריחנ1נמכים
 ת"ס הנעני ני מסוררים, 3הי1חגו סוס כ)33רג1ג1

 1)ס"רו )סכמו ומשנג'ס רנוגס ילעיס פססוסלמה
 : )כך הג51ריס "נהגווכיס

 טתמ הו6  6ף  ימרו  טוהס טרסה ",והררננכ(פר
 1)6 ע'גי רמו ו)" )ני גנה )616מר

 717 6מר קר6 ה6' , ממגי ונגט)16ח נגדו)וחהפכחי
 גהר" עיף ע) ~str דהוהכסעה6

 רנס"ע 6מר והוה
 )קינ)ך ומסנמ ד16די נעומק גס כר סגהכקוס
כוותי

~)nlrtb 
 )6 דוד )יה לתרה 6חת 5סרדע )יה

 ע) נוטלי ומסריח ממך 'תיר ענ7יח h)b7החנ"'

 1ה6 נסרדעיס היסור וסרן דכתיכ דתרימימרני
 )י)'6 ותסכם מגמל h)b1 והו ,"וקמות

 וימם"
6(7 

סג'גו
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 שרהפרק810
 יש , בה עוסקת שאני המצוה היאוזו

 אם ב* פרנסתו שאין אחד מין היםבשפת
ביתור

 1)6 ש ננס )6 ל דוו %ל סעח6 נרג61 ,שיכו
 טרק ממקמל גוסה סמ6מר וס הגס . ונו' עינילמו
 הו6 , העגין ob . מ5י16ח1 ומן וע) ענין ע)סירס
 נמנות מדקי יותר ס5טרדע נסחכמס סירסלטרק
 ממ1016 ,מן ע) 061 , ורוהר שגובר ממסוסירות
 מנלעס יסר36 מ% דוד ע) 5wfnb סם מנקמרמס
 כריס יפ 61מר עזיו דעתו onf להפיס סטרמסייס
 גין 1'ס כר %ח 5טרדע גודמגס פעם נ16תסכו'

 עפרים כמו מסטר qtDS )גי ננס 65 ס'מזמ1ריס
 15מר רוטלים )6 נווסר יי קמר וקטאר ,מומוריס

 פל1כר  בפו  סלסירע מסרס גה6ח כתירס דגרי ג63ת
 6מז SD 01Db 6)6 מעגין סכיניו 1)6 סירסנטרק
 כן נס סיס or מ5י16ח וזמן , וגו' )כי נכס65

 כי , סירס נטרק ססוזכר נמו סס)יס ספרנפסייס
 כהה61 כזסל סימר ומס , בכי16ר סכ) שמרטס

 ססוכיל ה61 ונו' )כי נכה )6 ס' דוד 6מלפטח6
 15)מ נסהיס כרוס"ק ontb קומר סיס עשסקמרך ווי מנמולי כי , ר,ס61 גמ,מול 6מל סנגלסילוק
 התקרס כל )סתו ע5 ומרחו נו  שידבר ס' רוםשריו

 : כו נזדכר סוכר ע5 ידיעס)ו
 , וקומר ~ollnh ספ56ס תיגי תרפי 6)רנדזזיר

 סירס כטלק ממכרו ססגעיס 6)1 כ)גי
 סיתימם וווקף וגחונים עסיס נסורס פמו0סוזכרו
 , o'DDb כמס מגריס לוכם , סירס כמירח3סס

 , )ו סיס כמריס ושות הימס גן ני6 גוברוגיסגס
 סכוי, גו6 חרגם)6 מהו)יי6, כייס תרגוםמח51
 סמ"ר b'tb1 סימגיח6 ענה 0רעס סגננית ,אווז
 מין סי6 סיפגיח6 גי ס6טסר כסירם )מעכסעפר
 סיs"'S 6 , נשטות סכסונ רמס סוODm 6 ,ענור
 תרתיח עורג, מין שיר למכי מרס)'יגזollb ,6פייט

 : ונאנס גמ)כיס סכשכ פגהכיס ה61 ט'5 קמן,חרגט5
 סווכלו 1)6 כמקרץ גויריס סרכם שגיס יםאלא

 6מד סוס נכ55 גכ55 )6 נס סירסהכמירח
 גיס כי 61ומר . otn~no 46 היגיסמהרסי

 מעסם סכ5 כען גי מקוכ)יס סיו %סהגכי6יס
 כן ob גו' פרקו נלניוגס גכר16 ניע0סנר6פיח
 6מד ג5 מיקס, ע) יי 363 ס611ס 5חח מייניסהס
 יפ ס' כרוכי נסיותס גי , סולחו גטי 16 כשכלי

 קמי )סודות מונס כטויי ימיו )ס% סכגסנכונס
 ית' מגי16ש סטדע 6מל כטרם , והמפייססגרכם
 ntmbo וקות סיסר56 כמו החומס, גגחעחוכפגמש
 כריותיו נ) כן נמו סמו ומסריס י0כרך )6)לודיס
 ה3)1 ס5)ףס ממפורר וגעשן , נמ6מרו גנר616סר
 וסמ!ס ונו' ה45ס1 כמרופס סיקסו ססמיס מן ס'*ת
 ונכרמו גוס 610 גי ס' סם 6ת יספו ריפמיס מע65סר
 ונו' ונרד 6פ ונו' חגעיס הקרן מן ס' 6ח ס)4וע'

 וע) 1נ1', וסטור רמס ונו' טיי ען נכעוח 1כ)מהריס
 נסס סמ165 סגכר6יס קרס סירס גטרק סדרוגן

 ואוכלני, נומלני רעב שהוא ובשעה המיםסו
 רעב אם שנאמר מה לקיים המצוה, חיאוו

שונאךמבישם
 היו 6סר כסוכיס 16 גגי6'ס 16 נמורסססוקיס
 6מר )כ) סירס 16 )סנמ מחימסיס 16 כבסנסגרים
oon1כטסהן יס' )6) שיסורר ר6וי כך ממין 61מר 
 הים סהטכוק סלקו 16 , הה61 המין נו סמכרהה61
 קפילת שימסו כמו , כו סיסולל הה61 קמיןמתימם
otnnoוסקרן 1נ1/ 6) ככור מסטרים הממיס ס16מר 
 פמעגר ומוינה l~bo מכנף וגון 1מ)061 סקרן)מן
 1נ1/ יוסכי ירוט ונו' %יס מדגר יסוסוס מזכל ,ונו'
 *1 סירתי ועוין ר,מפורר וכרע 6)1 נטשקיססיס
siso(6( 'הונו מסורר 0ס61 1)1ימן , ית ~os גי 
 זיע blA1 נטי שויהן גולל ס)b~tb 6 כ3שמע1כ
p1Dbוס ני מקוכ)יס סיו כי גר6ה כן , כו שנזכר 
 %ריקים סע71ס 610 )וימן כי , סירסו הו6סטסוק
 5סן סיודו )5דיקיס ס16מריס גמו 1ה61 )ג6,)עחיז

 )סעודס עמסם מ15י מסדו יהיס העו)ס כסוף כיע)
 ירהיט טשקי מעינות בסרוס ימים דניס .ססי6
 סם וימס כסס 0נייס וריס wtlb מהימסה61
 ס' גטו ימי סמפורליס קנביס , לניס מיסנכ))
 נגן נעופיו יס5% יסמם סכסל5יס 61י)יס ונו'5ע1)ס
 נסמיר כנוד עגי עגים כופנים ירמ סמא ,עו'

 וניסכם נשע , סירכם נרסוק גזכלו כוסס ע)כרקיס
 סכסוך ומים סדם , 6)יסס ומחימסח מוכימתירפס
 111קף סגוט)יס )כ5 % סומך וחגיגיס וגוס , כןנס
 הכטף. וקוסם נמסמס טסך לסיס ע3 מנסוטים)ג)

 עככר , היסס מחימסס סירחס ומו)07ועקרב
 גמה 1ג1 . ע)":ס מוכמת הירחם כן נסומחו)
 ~oot הסקר וגן , עריהם מוכים הלשק ענין1תרגג51
 : ע)יסס שכמח הסירס 16 כהירפס שחסע)
 כ"כ כהס נמ65 6)1 מסוררים מיל נסנעיסויהנה

 נ"מ ושיגי , ח0עס 5מהיס מיגי מ6ג),מיני
 ינרך נ"ך החורס 016יוח סימגש , י"נעהוויס
 3שID'D 6 פמ6יס נ"מ 1)י6 , סנהגין נרנתיסרם)
 eD נקריס ס' מנד כממיס וט' , מועכם כ)ח6כ)
 , סי6 יסמשגס הקרן ומס סימן %ון ומ' יומי,נ)נ)
 סיני כמס ףפ , וירקות סנ)יס מיגי ונ'5ממיס מי* 1?" 6י)ן טילות סס סהמסס 5ממיס מיניוגו

 גטגי סיכם נהם סווכל 1)6 כמקרין מכליםאירוח
 יזגגו 16 ס16מריס הקיבעת ס6ר ככד 6)6עגמם
 וסוס ס6רן, 6ח קקטוס כ6 גי ס' )סגי יער ע5יכ)
 גפירונ טון סגכ%ו hlb כסירוס עכר )6 "רעיירק
 נדורש ימס רוס ח)מיס ס6ומרוח סכסדסירקות
 גול ומנס . סלאמס טרי סס ירקוח נגע ונס ,עו'

 דש , ופ7נר נןמ טממ רומס ש6 הסמקתהעלס
 ,. הדס סדנר 6רן וחס הדומם מן bo(1כמסוררים
 מסמל ג%1ש 0ס כי. om7n מיגי כ3 גכ))יסוגהס
 השוכו כ5 גו% 6רן , 1מרנ)'1ח וטכסיס ווסככסף
 פ6יע סקוס מדנר , ומדוס מדבר מלריס כ' כסוים
 ו)4 סמ0כו0 מים כ5 סו% ט וים %ממסר16י

יחיעם
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 811קנו שירח%רק

 %ל% לך ושלם תקרי של לך, ישלם וה' השקהו צם% ורם לחם ה%כילחושונ%ר
 : לך ישלימנו רפשו על מותה %תה נהלים בימים

שנום טבי,טביסור
 Db" פרסי רומס ows פירסיעמס

 מסוכ סיהיס
 סגכ5)1 6רן , )סקסה ob כי 1מלנ3'1ח ו,הנכגסף
 1מ)061 סקרן 5ס' סי6 וסירתם 0ע%ס נליוח כ035
 נס גי , מי כ) 06 סיתס היoms 6 סיומםלעס
 , העטר ה61 עיקרם יסודות מו' מס סכריותפכ5
 יה' פ6מ1 ה61 טמגס סי1נ6 פס כ) כי מסוררתוסי6
 לגומל , גנודו סטן כ) ס63 1מ)061 סקרן 15כי

 י5ק% כ5 כמזפ 1)כנול1 מגמדו סי6 1מ)61ס60רן
 פוס שמלץ פקין ומטני , %1' גר6מ'1 1)טנודינפמי
 5נ5 סילף גחימדס , פממה !ק5חס משמת קנתסגי

'snbכונן 6לן יסד כמכמס ס' 16מר6דס נלי ניוונים המגס 6פל 6מד חקק מיקיס, מטני ofnn ,כחטיף 
 ונ"מ 3ממיס נס 6סל 1כ) סקרן גוסדס גמכמסני
 מס כי כמקומו 5וממ כ61 מסט S~b פכי פרצףפס
 ספית וכמכמס , יזם ר16י utb 5מ6כ) )זססלפי
 מסמס ומדבל , )ממה ono~s וגוחן גיזו )עוינמכין
 ממט פ'1נ6 מה ע) מסולר הו6 נס מגמימשיגו
 : 5כש6 %וטירח וכצוד סס %ר וכריס ושרמתוח
 , כלקיל נסמיס ככוד טנגי מטיטח נהו!מלימים

 מחטעעיס 00 דומס )מין גמסגיס סס כינס
 וטוס פירס )סס גחימס %כן , )טממ דומיםתונעיס

 : ה6דס ממיתטוך
 , פירם כסם סיכר ס)6 )16חס מטס "יגסונתננו

 משמיס פירס נסס ססוזכר 165חס6ב5
 זים כמו מסם ומשגיס הנגיס "מריס ים 6פרונ"מ
 המסוכמים )מגיס הדי ען סרי hton 1"תרונורמון
 65 ויטיס שניס הירוח ס6ר וכן , החוגם מןיוחר
 , 6י)טח ס6ר גכ)) 6)6 ארסיס סירס כמסהוזכר
 %6ז טרונימ יונס חרגם) הוזכרו נעוטוח נצ"מוגן
 וסיס שמר מי DS(' וידוע שוי סימנים, טורחהכר

 לכך סעמ6יס מן מרונים עהוריס פסוטוחסעו)ס
 , מיגים ג'ו ofpptn גסס הסמ"'ס blb מיה)6
6(1oltDn 1)6 , חכרומיס טס מסידת עומס 6סר 
 והזכיר שטוח, ככ'ד כחורס סמשרסיס מן 6חדסוס

 1)6 משרסיס שסי מסתיניס 6מת סהי6סיגוגיח
 מזכיר סססוריס וכעוסות , סמקר6 כג) סמוהוזכר
 6)6 מזכיר )6 וכמיוח , סטייתי וסגים סכראווז
 סזכיל )6 ונס גטשק, )ו הקורס ס"י5 וד)נגני
 פסס רקס נכהתס מהזכיר כתו מיוח ס6ר כ"ידרך

 הגסס מן נסרס סור ומזכיר , סנסיס מיוח6)"
 ונס , )מטיס סכחכט כמו סדקם מן ועז ססהזכיר 1)"

 וספייר סמ6'ס נרסיס נזכיר סמ6ס נסהככהמס
 נמס כס"ס ואמר onsb )כיון מזר ו)6 ,6הריס
 ליסר56 )ממזירו סעחיד ממזיר ו6חסמ"ס,

"(1 
 זכר

 סירס ט' לנס מי כי ידוע והו6 רנ)יו. טרסותמסועי
 נטשקי נרתזיס ומס סעגיג'ס 6)1 כן פעס ידעזס

 : תתרוס רום קינו היערס עד שגבוס 1)6שירוח
 כ;5 "ו יום ככ5 זו פירס והתריס "ס ;")חרעל

 יו0 גוי a'1ntbD omb שמל נר% מיס "1פטם
 סה6יסי0 וכמו , 0טולס  %ליום לסייט ס6ז ,ונקו
 ltfnon ע) יתנסך ntswb (65 יקומו סנטר165ר
 כ5 כן , מדא קילס כעין פ610 ונוטס':סמחס
 61ומריס מי$יוחס אמל נטשם אגיסהנרושם
 "otDN כנקי סמוכמי0 סייט טכסני טטרפם,יה,
 הכמוו )נטפס16ג5

~'"bSD 
etAbw 1)נקס צעוף 

Sbnelnb , 1 מי 6ין ייWt'D הס( hib 61ימשיך ס 
nsfnסניתיי0 מייס ונכעסי , ינו' י6פט1ן סטמפ 
 שדפס גוחג'0 כוס 1כ)5 סטירים, סלף גוחג'סנע5'סס יי , )לעיס 655ח נמר נכ5 כמ ימייטס ית'קונים
 הממיס נס , נירתח ומסוררים נכקר יוס נכ)565

 ניו1)0 זמן הו" 16 טויסס פמפ 1יורמ כקלכסי
o~nlb1,פסס נטרן נדפיס נטורם כי פירס a'nnts 
 6מל )6 סילת ס16מריס ס61 הגוממם גאפבכם

 פסגינו וכמו , ס3מ'מס גח מ0ן טסק0 כיפגת)ס!
 6י5עח ס6ר ח6גס חט1ח תמו 16 נטן סירסבטלק
 ס16מל ה61 וס6י)גוח סנטן ען עי כי סנר6סט',
 נידתן IOD סאסקס המ)וסיס טירות ע5 )6פירס
 כ5 06 הס 6סר ומדבר כקרן סלמס נס ,וכיסתן
 נדפיס סגממיס 1כ) מהם גיעגי0 מייס פסכע)ימי
 כ5 גזמן מס6 פפירחס ר16ינ00

 סיוג"
 ולן' , מהס

 )הסחמוות י1נ6 ככקל סיסמה כמו וכוככי0 וירמפמם
 16רס פ5%) וכוככיס י"מ כן נמו , עלס ס)5מ)ט
 )ויחן הנויומ ס6ר נ) וכן , ננקר מסורריםממפ
 וסירחס סש)ס )נורך גנר16 טקס טן וכצלוחדניס

 : העלס כ) הכו% נומןקטע
 5*ר סירחס ורפויה nnfw nlspnn כשי 66וכל

 ;וכס יגירהס מעת כי , דגר וסוס גריכיסתיגס ני , טרם )קנ5 מגח ע) 6'גס כי ע)הקכ'ס
 ניזוגיס פיסיו נמס יודעים לכעס עפם ברכסוכ)

 S~ens מחס))יס ol'h )הס וכמייסר זמריו,וגמס;יס
 כנעת 06 כי )סס נימסר יודעים שיגס כינרכס
 , )עורס ס'1% )מי יויעיס אינס 6ז ונסמהפרון
6(6Sb~ '6)יסס שגס מעסיו כ) ט) כרמוניו ימנ 
 ישרג יקרעו 6סר עורב תכני )ממס )כהמהונומן
 וכתיג , נסוט יחכוך ה61 6)6 , סעורנ יענם651

 ססס 6כ)ס מ6) 1)כקפ לסיף סו6ניססכטיריס
 ועכל , ימ' ה61 6)6 ;יחן מי וקין 6כ)סמכקסיס
 ית' )56 חסכמומ o)tbt; b)b 5הס מסוכמתפירכס
 וסוד6ס נרכס פ")ח olbn~ 6(1, מן 6חד מ"קפה61
 גקר6ח תכן . ססט)ס מנקי סקר oon מנקטע)
 כערן סבו מסוק 16מר 6מד סכ5 תטפס 1)6סירס
 )סס מוכן סיסיה כעכעם ;יגרס ע) ית' )56סירס
 הכף 61טי)1 , זמריו 5ערומ ייסרכו 1)6מ"כ)ס
 מען )1 ספין עסכ 16;5יס היגס כי תועעיןסמזויוחיו

 נ5עטר זס SD1 16חו, חס)יכון )כ"כ חורה למרסמוכן
 סכ5כיס זכו ממס חטגיוח כמס וסתעגס ';עיסרג'
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 שירהפרק812
 הארץ מכנף ואוסר בה, ויושבי תבל םםפרים השמים , אוםריס הם מהשמים

 ו ונו' לצדיק צבי שמענו ומירות הרקיע: מניד ידיו ומעשה אלכבוד
 ותגל וציה מדבר ישושום , אומר מדבר ומלואה הארץ להן אומרת, היא מהארץ

ערבה
 מבי"סביאור

 סנה )מס י0 מייס סכע)י 60ל כ) כי , קירס15מל
 וגוחן 6מד )כ) ומ"כ) מזון הכין ימנרך 0ה6)ע5

 ית' סול  וסורך מוכן מ"כ) 3ו 60ין כ"ג "כ3ס71"ס.
 טירה 1D1b ועכ"ו , ימים נ' כמעט מוויות'1להדהות
 )1 תזמין hSn יח' עו)ס )נורק פירס )ומר זכוסיין
 60ח ימר כוס )1 י0 כי , מייס סכעי כ0"למ6כ)1
 'חג' 600) ע) דירס כקומרים כ*מ ס6ר מןומעלס
 אכעס ידעו hs נט0 עזי כתיכ ונכ)ניס , מזוגוהכין
 ע3 ס0מיס מן 13 וס0יכו , )עו)ס 0נעיס ניגסגי

~ffn

 or וע) וגו' )סוגו כ)כ יתרן )6 יסר") כג' 1)ג)
 עוד 631 , 3)0וגס )") )סרר מדם כגנך הדסנכו
 כי נס ; שרוח סטרי מ615תס )עכר שכו6)6

 מלוס )דכא כפס חוע)ח Oto מועמסמומוחיסס
 י;- מוכגיס סמווגוחיהס כ"מ נ60ר כן 0"'ןחס
 יום נכ) ))טס וננד )6כ1) )הס 50ריכ'ס "יםלננני

 בג) 5התט3) 5ריכיס tolh 0) מנגוחיווקרס
 01יג5)1 , 5רכיהס ו60ר מווגותיסס ע) יתנכך )"3יום

 תורחו 31קייס )עבדו 0יוכ)1 כדי עורסממנעי
 אילת כעין ית' )6) 0כח כוסח ותט)חס ,ומלוחיו
 וגת'גת כמגעיות, מכרכות ורכס ו0")ח , מייסהכע"י
 )כ) מעמיס חכמו or וע) , "מרועם ננ'הושה
 , 0וגיס דכריס )כמס חיוכה 11 גירס נסלקהעוסק
 6דס גגי כי וע) יח', (Sb 0גח bSb כה 6'ן כיע)

 וריומ מזון דכריס )כמס ית' )") 'וס נכ)5ריכ'ס
 גריכיס הס סומן ממקרי 1ה5)ה ונשות כחולה)עסוק
 ש"ע , "ערניח "מגמה "ממריח 'וס נכ))ההן)
 ומגי כ0)0ה ו)חוע)חס ע3יהס מטויס הס כייסרך),
 "מר וג'רידחו יעריקו, ססמ0 3ולימח העו)ס,לעיי

 : ה3'3ס הרת 0ה61 31העכרת1ח"ח,

 'דיי :ית' 'ו; :;;5:יע ין:::ד "םן,
iPns11 פינוי 0ה61 למרית תטוחGbln נכ3 ההווה 
 מגמם חט)ח וחקן כעקידס ג'315 6כיגו 1'5מק .יוס
 ויעקב . י1ס גג3 מהוה החג' פיטי 0ה61 ה15ח6חר
 0הגימו עסו כן מקניטו 0גי15) גס )ו קרה6ני:ו
CnD(מטפח והקן מירדן, 6ח עבר )נד וכמקק מכ 
 יוס, ככ) סהווס נ' 0יעי 0כו6 הצ'נס נכגיסחסלנית
 נומאס חט)תס 0גחקנ)ס נמו )עתיד למג יסיםוכן
 6כלסס כי ונס , 5רחס כעח )כג'הס חקונ) כן6)1
 חנ0י4ן ודרוכי וקל" גובה החולם ג) ק"מ"טגו
 0סגימ 6)6 וערנית, מגמס חטבת נס )חקן )1וסיס
 0י0ס לנזמן ססט)וח ג,. איכנו נו )מהגדרמקוס
 סקס ועכ-ז )שטס, 0)0מס יד Sb תהוקנוחססיטיין
 s~mn חטף ייס נכ) מסט)) ע'ס 6כייו"כרסס
 עסיסן במהיו )כויו צוק 1)6 תקן 450 6)6וערג,ת

 כיתו ז)5) )כניו ס61 0חקגס ממרית חט)ח ע)636
 סוכר: כמו וערכיח מגמס קכוע תקון יהקגו וימסלמרין,
 גכקר מ6כ)1 0ה61 העכגר )ו שדמן סמתנ3נם

 "דם כגי עם סמ15ייה כ,כונ גס , אירססומר
 עוסקים י0י") 0"'ן 1כ0ר61ס סעוף כליי משריומל
 נס לסיחה סכקר כפיוח ההורס גתיגת כומןכחורם
 סגיח:ס סחורה קר6 קומר קו) קומרת 16 , 0ססי6

 גתן החרגנו) גס , 1ג1' קר6 16מר ונרקיסכקו)וח
 : ופ' )ה' )עסות עת לניעי נקו) הכקר 16ל עדפקוקו
 כ"1ח1 6חד )כ) הסירס גחיהיה )מס ה60)הלעל

 0ס סווכר כ0)6 נטרע "מר כטסוק 1)6טסוק
 הטסוקיס נס , 05ילחו 0גחימז p1Db3המסולר
 סגוכר 6מריס טסוקיס יפ "ס התסורר בוההוזכר

 0הווכל 6מר נטסוק 1)6 נ,ס אירחו סיחה )מסכו
 : eot סגמסורריס הצמד מן וגתמ,3 , גן נסגו

 b'o וגו' משריס שליסאפייסשמים
 הטסוקיס מכ) מ0וגמח היוחלהדירס

 התרס שמיס כנריקת כי 1ה61 , שמיס כושוכרו
 ומעסם כמוקה ונזק ככורו יודע ונודחסתוכסס
 יד סע) הרקיע, מגיז  פספסתן כעולס 0הסידיו

 משל ס6י5ענגיגיס ינידו הנרקיע והכוכניססמ16רוח
 : ע)יהס יכ6ן

 חנ5 ומ)ו6ה הקרן )ס' וגומלת הי6 מסארץ
 ע5 הור6ות '0 מהרקיע כי גס , כהויומני

 ע5 מדרס ה61 כי מס' הכ) כצרן היקלסמס
 כין , המעלכוח מטדד ה61 וכטירדה ,מכוגחס
 הזנריס 0הס 1כמ)61ס כקרן ההוויםכדנריס
 1כ5 מייס ונעמי 151מח נומס הקרן מןהי1ג6יס
 וסוכני חג) יוסדי סרס ג"ג0,ס גין , תהםהנערס
 זמרות הקרן מבגף יתכרך מקהו ה61 הג3 ,6רן

 סקרן מכגטוח 6מל )6 , וט'פמעגו
~sitnf 

hib 
 , נמעט ,מירות הרכה 6רן 0) "מד מכנף6טי'
 , הורן כנטות נכ) הומירוח ג0מסו 6מדומכנף
 נכ) גומעו הקרן מן וכגף כגף כ) 50סומירוח
  תגף ותירות oh גי , יצדיק והזר זכי tor1 ,הקרן
 5דיקיס תט)ת כי הנדיק חטפת סכן כ) גימעוסקרן

 :רשו
 ט61 סורן כגף 0) סזמיתמ גפ5 כי יומיאו

 מעמיד סהot~mbt 61 הלדיק 6חפמה))'ס
 6מד כ) 16מריס וס5דיקיס , עולס יסוד 51דיקהורן
 ~)6 שלטיי")16מס כקומי )י היכוער. 30 והסיד סל, )י, יני. 4בז'

 )16ץכ,6מר"
 סכל ,"ן4וק ליך,ו

.oftpntמכ"י ' דולז.וק,סכ)1 5וו,)ד,כג הידועה,, . ומן 
d~bniהנרום-: ,61ני,סכנתי. קדוריח כגדו,.3כ). כונייפ 

 ממזכר מינר,.וטן.):]כר,יןח .;*16ל .)למלמריצוץ
 תצרע )6 ?)דס ס)6. טקרס וכמו 0מסמקוס
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 813קנז שירהפרק

 אדירים רבים מים מקולות אומרים, ים'ם ועריו מדבר ישאו כבהצלת, ותפרחגורבה
 ה': בטרום אריר ים משברי : ונו' קדר תשבהצרים

 וגו' כף ימחאו נהרות , אומרים נהרות : לע"ח כי טוב כי לה' הודו אומר,לויתן
 נהרות ישאו קולם נהרות נשאו אל המים על ה' קול אומרים,עגים

 : רבים מים מקולונל דכים : רבים מים על ה' הרעיםהכבוד
 )ו סיס bS ע0כ, כ3 כס חע)ס 1)6 ח5מימ1)6
  פכפוב ץ הכסמה מסגי hih קילה, קמימקוס
 ערכת וחג) ח0י0 )עתיד כי וגו' וסיס מדץי0ו0וס
 )פון 61מר , כישימון גהרוח מיס כמדגר יכקעו'כי
 יותר סערנס בי , גערכר1 וגירס 51'0 כמדכתרסון
 תכן , 51יס סמדכר מן גורעת )סיוחס,12כגח
 גתת 6ף כדכתיכ ס00ון מן 'ותר hlon סערכםחגי)
 כמנקת העלבה חסרם יותר מוגגת 1)0יומס ,ולגן
 )נד וורועיה מיס כהס קיסיס 51'0 מסמדכריוחר
 י60ו עריס כמדכר כסיסיו ועריו תדבר יסקו ,י5מימ
 , קדר ת"כ ממיס גי נמדנר ערגרי ומקין כרנס9ול
 הריס ומר06 יסוכ כו סיס 0)6 ס"ט יורשיוירמו

 : ס' יזועם )ריח 0ינ161 )6נ0יסימוחו

 היחס )" . וגו' טונ כי )ה' הוזו6הילויתן
 )וימן סם סהו,כל כמקוס כי , סמו ע)שירחו

 , כו )0הק יורח זה )ויחן נמו , )0כח סווכר65
 )ויחן ע) , )ויהן ריסי ר55ח , כהכס )ויחןסמ0וך
 , כס"מ סוג כי )ה' הודו משורר ה61 סכן , נרימגמ0
 מכרכין כן הטוכס ט) קמנרכין כססגי

 "ומל ונגן , )כו6 סט1כס וסוף מרעה spמודפס וגומזיי
 )סוף מסדו )עו)ס כי , העכר ע) טוכ כי )ס'סודו

 : )דחן כסעוזח מסדו ימלךסטו)ס
 טסוק גתימד , ונו' otno ע) ס' קו) 16מריסותגיב(

 כמיס הגדילים וכ) 0הס עג דגים כתירת,ס
 נדי)1ח כריות י0 וכן , המיס חוך מיוח )סס"'ן כי כיכסס הגךי)1ח כריוס כערך גס דרך סו6למוחס
 סבונן וכמו , סס)תגדר"6 כמו ה"0 והוך I~hoקוך
 16 נ06 16 כמיס גדי)חן נתקוס 6)6 היות )מן6ין

 המיס כהוך מי1ח שהן 6יג תיכסס הגדעות כן ,כערר
 , n1TIot תז' גנר"1 כובס כי מס , סעטל 16 ה6ם16

 סיס )6 כי מורה סכריות ככ) יסודות שד'עירוכ
 , )כדו היסודות מן מלמד וגרי6חס מ5י16הס6ט0ר
 מ6)1 6מז חוך חיות סטיגמה סכריות 60'ןכמו

 0כר6ן מס כסי ומזיגהן כו)ס וכעירוכ ,היסודות
 ס16יר יסוד זוח , והיי מ5י6וח )סס י0 ית'סכורך
blonהנריקות וקיום )מ5י6וח ובוס דק יוחר 

 גרפית 130 0)הנח ס6ס 6ט" , ענים 0הסהיסודי מ0~

נעי
 )סן ים 0הכריוח ה16יר כיסוד כן ספין מס
 )גסס מחדתה 6100 תשגי נחנכו ודיוחמ5י6וח
 נין הפסק ליזה ימיה eb1 , והחיוגיםהרומג'ח
 , הנדס כמיוח הטסק יקרס המווי והרוםכגטה

 תסס 6הד יסקס 60ס כו' י5ר 06ר ככרכחוכלקרגו
 הסך נמים הנדי)'ס וכ) הדניס מיוה וכניוח ,גו'
 זו קירס 6ומריס כינסס 0נד1)1ח סנריוח )סרךטנע
 הכריות טכע סיטך כהן נס כי 1ג1', סמים ע) ס'קו5

מעינותמבי"ם
 0)6 יס כ"כ 6גי0 דרך מהזך )נריוח '0 ינסה0)
 להוג 6מר זSDt 0 , וי0עטוס עיירך המיסילו
 )נגחי סמיס ימחו ה' מקו) כי , המיס SD ס'קו)
 סיס 36 נס5ערף 11)ח , כס כהו)ג'ס סעססעוף

 יטנעו )טעטיס rh גי , כס הגוסנומ המוקותכממוח
 הגד')ות וכנריות שיניס 6)1 ונס , עריסס310כיס
 0יו5רו , ע)י0ס הכבוד 6) סרעיס וכבסרוחנימים

 706 נ) ג' גבויו זהו גי , בנדיפות הכטיוחו0יהקיימו
 כמס ומייס גו5ר'ס '0'1 ונסס כמיס ינועכינפה
 יזיס ורהט נדו) otO ,ס ק"ד( )חה)יס כת"סכר'וח
 0ס נזו)וח עם nvip מינח מסטר 61'ן רמס0ס

  סרנרינז  0ג' 6) רתו , 1נ1' וס )פחן יס)כון6ג'וח
  סס 06ל ע) רניס מיס ע) ס' 61מר ,סל%פריפ

  סירס גמו נסו ניכל 1)" , עוגם מק 5יס נט)גע)
 ונמו , עכו וען יפו otO TD מלפס  ירפוייפביפי
 "פית וט6 הוסיף 1)6 חנ6 טה עד מסוק ע)שדרסו
 ע)'הס  הro 61  רניס  פיפ  גפיכם כי ,  נ"ךכנ16ן
 ההמיס ה6)1 סגסיס ס)סח תרמוז יעכרו,0)6
 , גם גר6ה שיגו  סרגל  כפו  לכר 0הס ומטניכמיס
or)טסוק גחימד or מ0ורריס הס 706 סזניס )לירח 
 : סססוק מרקי נ' והם זו)חס ועם עמהם סגע0ס גסע)
 היס סירת . כו' רסס ת'ס מק1)1ח 16מריסימים

 ע3 ס'  קו) עופר  סרלימ  בירח ט)רומזת
otno, (עמו ו6חריס עקמו מוסך המסוק חה)ח ש , 
 ונשמרו , סרעיס סנכוד ") S1pl המיס ע) ס'קו)
 (nlbSD כקוק'רעם

 כקוש כי רכים מיס ע) ס' וק"
 6מר וע"ג , ככ"כ סגרמויס הג' ")1 גסים היוית'

 6 ק" גי רכיס מיס תקועת ע יס כבירחככחוכ
 מ)קי 0)0ס סרס רכיס מיס ע) נ"צ וקו) 6)יוקו)

 ע3 הכחוכ כ16ח1 0ג6מרו סקו)וח מפוחססגחוכ
  ייולקר ,  יס  סינרי 6ןיליס כי יוכן מ0ס , רכיסמיס
 ס' כי , ס' כמרוס שדיר ועכ"ז קו)וח נ'  עליסמלקרות
 )סעמידס ק1)1 יחן קרסי 1ממע11 י60נממרוס

 :  סעולפ %ס  יליפו  סליו)הסקיטס
 גסרוח גססו ונו' כף יממתו גהרוח "ומריסנרעשות

 )0ילו' 51יור טעם כחח כקךמגו וט'.כנרס'
 ה6דס  לזורך  לכריו  נלגיולמ  סגו)ס כיון כי ,הכ"מ

 )6יוכ כיל" מדוח מהן ))מוך כג))ו,ותסן עו)ס0גכר6ח
 מסגנר6יס 6מד כ5 ופכן , 1נ1' 6רן מנהמות מ)טגו)"ה(

 על  סודקם  ונוסן  פיזורר  סו6  זו קירה נטרקכגוגריס
  יפן  OSID  תסוי )6דס כסרט  לטולפ יס לימלקו,
ob)nסועף כ0י651 יוקרו ר15ן 6חד ג) ועורס , תמנו( 
 זנך סוס נעלס גנרל )6  ג' , )ו המיוהזתההגחה
 כריתחו ותימוח גתכ)יח ה61 מסם 6מד כ3 161)כס)כ
 ככרסת נסדרו וכמו ,  קווסו  רלון  נטווסו  ויפפוס0

הלננס
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 שדרהפרק814
 כל כחוללים הררים , %ומריםמעינות

 : בךמעיני
 לעולם ה' כבוד יהי אוסרים,שרצים

 : במעשיו ה'ישמח
 ישראל ישמח , אומרים שבשרציםאילש

 בטלכם: ינ*לו ציון בניבעושיו
ביאור

 סירס ומן קנינות גי ההנן *  ownnt  פיפ%ננס
 סגכגין ושגרס קטוע) יניקת נומן 610 מסם 6מדנ)
 וכמו , י5יר0ו נכסח קונו ר15ן שסם 6ז גיממגו
 ניו)' נמ15ס עוסקת סנני 6)6 עוד 6% ס5טרדעס6מרס
 1כסס61 המיס מן ob כי  י,-ופר סטין 6מד מין סיסכו'
 Ob כס( למס4 6%' מס )קיים כו' %61)גי גוססירענ
 מוסס 6סס נמאיס כי עו' למס ס6כי)סו סונפךועכ
 מלכד )ס סמיומדס ססירס סי6 תו , 1נ1' תסוע3
 . זע0ס לט' סלמס וסירי כמסלי ומסוררת סממס)חפס
 11 פייס pilmb וסמגועעס כגכיעהט סגסרוחועדיף

 : ירטו סריס 'מד גף יממ6וגברות
 . נך מעיני כ) כמו))יס וסלים שטייסלמעיבות

 ממימי ottp)1 זכים סמעיטס מימינסיות
 סעו)ס )כ) ופוערת סגף נסס ים כי , 11 סירס)הס כחימי 5עור01 דוך וכויס מכוסים )סיותסמגהרות
 לכיסת תכסי) 1)15רכי )ק0יס סמעיגו0 מימינכ)
olb", ספוחין סיעני סגסרות במימי כן פקין מס 

 וק"מיס גג)יס גרטיס סגסרוח עוין נססומסחמפיס
 עולס פ) המעיטת במיסי מס6*כ , כמקומםגקויס

 1or1 , 6זס כגי תסס נתגיס ונכונס מאססס61ניס
 ממימות ג) כלומר כך, מעיגי כ) כ16מר1כגרפס

 כסיע , ס6דס מין ועוכו0 הג016 מןסכמעיגוח
 ופסגות )ס10ת תסת37יס 6ס סט ומו))יסלריס
 : כטס ניוחר אקיו0 זגו0 למיוחס המעיגוחממימי
 יתנ' )6) סוד6ס ותחן ממורל כממס .ינו' 16רי קומי ונו' 131)ס עמד ירמ ממס %16ששש

 מנד )1קס סססמס נזמן , ססוכס ע) כעין כלעסט)
 16 החג' נר6ס גנדו ועגמות 16חו מכסס סירםסיגת
 טומר , וכוקף 1DP ירמ כמס סכ10כ 6מל תכן ,נוגש
 61יגו גע)ס תיגו 1016 ומכסס ענדו כססירממסמס
 1DP 6(6 161ת נוטלו עומד 610 כי ממקומו"

 ג)י4ח מפ6שכ , )כ'% גיגי% ממי5ס פייחמהירח
 כינס ח551ס כסה6רן מסוכם גס6רס סי6 כיהירמ
 כקמרו סגר5ס 1or1 , ממגו סו6 חרס כ) 6סר)סמם
 , 161י1 נוטפס SD1D ספקות טמן ~tbb' וכולסעמד
 6'ן סקמס ps'~ כומן 61ע" , סיים נ)קוחמפ6"כ
 מו55ת mton 6ע*ט וב) מב) סקרן מן נעזרתקרו
 גפקומות וזמ"פ , נקרן מקלתו ח51ן עמו 1716כי
 כמו ססכטס כמיקוף נר6ס 6י% סלמס )קום6סר
 ר.מקומוס כ16תס 16 כי ס0כונס מכמת )כעליסירוע
 וגי415 מילי כי , ישכו מליך 63ור O~rt , ססמסמקיר
 לדדיו מכ) יו61יס ס)קות ותשם גזמן Db" ססמס716

 נטווח מסקיי , זס )6ול כ"6 סמס)כיס ק05ופ6יריס

 לאור זבולה עמד ירח שמש , אומרשמש
 חניתך. ברק לבונה יהלכוחציך

 זרח: עליך ה' וכבור אורך בא כי אוריקומי
 לסועדים ירח עשה , אומר הו% מהירח

 : מבואו ידעשמש
 כזוהר יזהירו והמשכילים אומרים,כוכבים
נתקיעמבועט
 כחק %נונס , ר24שמוח נכ) 31קו0ס מעם ollhnהירמ

 נךונ 7161 טנס 610 גראס סלקום ס6ץמניחך,כמששח
 ו0 סכמקוס ס)קוח מקורס מעככ 61יגו ממגיחכגי515י
 ססתס מלסני הירמ וכסגדמיח ) ~יח 13 פקין)מקוס
 מ5ד כ16ר עכירו0 רוסס פוס נסקל )6 ס)קוח ומןוענר
 נס סיקר 16רך כ6 כי 16רי קומי 16מר %כך .סוקס
 , מאידס סהיס כמו 16לך כ) bs ככר גי ס)קותנמקוס
 כגקכס 6ורו ננור0 כמ 0סס )קומו נומן ביומתגי
 וכנור גקכס נ5' גו' 16רי קומי 6מר , ס)קותנמקוס
 )קוס: סוס נסס נרסס פ)6 המקומות כסקר ורם עליךס'

 שסיס 1'עס ס6ס"כ מטני . ונו' ירמ עמס 1Dlbיוקון
 ע) סקערנס במגיל סירמ IDP~ , DD'ngסמינר 6ת 6מר fnb1 סנדו)'ס ntllhno סני6ח
 , 6מז נכתר )מסתמק מ3ניס )נ' 6"6 61מלסססמפ
1Dbיימ עסס כ6ן ot1D1nl משדם סגקר06 כיון 
 ריקם דבריו יסוכ )6 , סמיעעס 6ע"ט נדו)סירמ

 )מועדי סגעסיח סי6 סקס 1סנד1)ס , נדו)סגקר6ת
 ~bff כשנס ק' מועדי 1יקר6ו ימנו סמס SD גיס'
 סי0ס ססמפ , אסרי סיון גיסן )מזם ימים בכךמסס
 ירמ עפם 6מר עכן כתועזיו, וסירם נ16רס1נדושו
 עסי0ס ימן ע) )הור1ח , ירמ כר6 16 ילמ י5ר1)6

 סמ6ורות סגי 06 ברסיס ויעם כס'פ נדפס כב'פגקר6ת
 עסייתר4 מסעת נדו)ס מס )0 גס6רס כי ,סנז41ס
 ע) סמועדיס 1)קדס)מגות

 1)סכס , ה)כגס מידוי
 כמיין סמועדיס זמני קדוסח ענין גס3ס . שגוגי

 , נ*כ ססתס ,מגי ע) סיסיו נ"כ %פיך בגדהחדפ'ס
 , ה6ניכ חדס 6ת סמור כמ"פ ס6כיכ כומןטסה
 , הנגס תקוטח הלסיף ומנ כמ"פ ס6סיף כזמןור.מנ
 סם כיס מעוכרים מגיס ו' שסיס 6גה% ,סוע)

 S~rnb1 , מנו16 ידע פמס 6ס"כ )כן , ס)כגסממנור
 והכעס , מגופו 'דע )6 ירמ tbun d'bl ידעסמס

 ושסועים ידושס 00 רגמם מהבכי גי הסייסכמכמת
 וסריך כמס)כס גכוכס הי6 גי , ס)כנס ממספגייוחד
 סיחיסכ כדי , הממס מנגנבי יוסר נ)נ4ס 3ס)תקן
 מכמת כעבי סכתכו עמו וגרמנה לצרכה עס)כסענין

 סקריך 610 כי עו)ס יסוד כע) וכדרס ,ססגונס
 עוסקים ס6גו סגין ככוונת 6כ) , סמ16רות סגינ0כוגח

 מט6 עדע ססמס עם כי מט16 יזע סמם ירססגו
 קביעות עגין נסקס )6 נירמ כי , ס' מועדיוממרח

 נעשק .סירמ מירח גסימדס וס וע) , כתשהמועדים
 וסי6 כס ow1no סנקנעיס נז1)0ס גל, סיכלזה

 : כמס"ק )סמס ניכ וריכס סי6 ג' ושרת'ודעת
 bto 6תס וא' יעסיקו וסעפנעיס 6ומריסנ2רנ222יבו

ס'
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 815קנח שירהפרק

 לבדך הן חוש שתה , ונו'הפקיע
בישור

 סכוככיס . משרייס 5ך ספפש ו6:5 בז' לנוךס'
 סהמסכי)יס ממס עתו )הקיע 1יהרון מעלסטסניס
 יזהירו סם סרכים מצדיקי עnbc 5 יחר 5סססיס
 , סכוכניס מזוהר יוחג מא וסוס גי , הרקיעשסר
 ורומנ 16רך סט3נח ככ3 ותוסר ס0ט0עוח כמסגי%6

 רופסן גטגכ lffbnn , יכ !סרס גרפס 6יגומרקיע
 קמן כגיח וגר נדך כט5עין כפנוקה יוחר,בס י6יי סרקיע מעהר 50י0 כי סרקיע יפורךנחכ)ית
 גנוסר סמ0כי)יס סכחוכ ודפס , יוחר סגרםמ6יר
 6ין דכה מחוך דכר 1)סכגח )ס0כ)ס כי ,הרקיע
 סרריע עמר כמו מקר 6ין פון )כ ורומכחכ)ימ

 סורקת )מן 0י0 כטככיס הרכיש ומסדיקי ,נהס)גחו
 ירגיס מגדקחס 0מ0עיעיס סרכים מגדיקי ע))מונס
 0סכוככיס ורירי , המק נזרח נקרע ומע'ס חסוכסעק יי , קיים )י0ר6) רע מורס סמוי 6ין כי , הסכמו
 , רויכיס )מסדיקי 3רעס 651 )סוכם סור6ס 005י0
 ומגיירן הרקיע כזוהר ייסירו והמ0כי3יס "מרקנן

 ;6עו הכוכניס כעמר 6מר 651 , ככוכניסהרסיס
 )ע"ס וקמר , סרקיע ווסר כערך )6ין זוסרסגמ0כ
 כי , הרכיס )מסדיקי ועד , )ממכעיס )עורס ,ועד
 יורם )עורס כי 4מר ו6ט0ר . עו)מיס 11GS ה61ועז
 יוחר סו6 ועד , יונ5 50 עולמו כמו 0גס חמ0יסע)

 5כ5 כי , ודור דול נכ5 ויון 6)הקך ימשך וכן ,6מד
 דור כ) כלמטס כי , עטו כסגי מוכוח כמו ה61דור
 ימ5קי 6מר ולכך , יחכרך מוכוחו מכיריםודור
 )דור פמד0 מוגך כ46 סרי ודור זור ככ)טומר
 ostn מ)ך ס' כמיס 5עו)ס מגך ה61 ועכזי! ,ההם
 מעכר 6מר מ)כוחו סמחמד0 6)6 השסק נ)6ועד
 מדור זה מנכוס הדוב וגערך , 6מר )דור 6הדדור
 ה' כקמר , ועד )עורס ימ)וך ס' נ'ג 6מר)דור
 סוף "ין עד ועד וכן דור, נכ) hlon )עולסימשך
 וכ160מר , 6מר עולס 0הו6 וסור דור ככ)ימלך
 מ5ך , עסיס ירנ,1 מ3ך ה' , הקרן חנ5 מ5ך ה'הכתם
 עוכ דור כשמנר נעכר לדור הוזר ענר )0ון6100
 סמלך כומן כי , הקרן חנ) מרך ה' עליו 6מרוישר
 0מ)ך נמס אניס ottb ויסממו pbn מנ5 717נ16ח1
 כ0מחח'5 הגון 6'ג1 וג0הדור , עונם )יגס 0יעססה61
 : כהסוכס ויחורו ממגו )סירנוו ה61 ע)'הס)מוך

 )עולס ימלך ה' מ)ך ה' מ5ך ה' כגה'נ 6ג0ילמאשרר
 , כמקרץ הכחוכ גמור ס)6 "ם כסדרועי,

 תגירו, 6ח מוסר  הכסוכיס פעלו  יהר כ) יהיס 0)6וגס
  מכנר מ)ך ה61 ו6ס מ)ךע כככר ידוע מ)ך סו0606
  סנר6ס ועד, 5ע1)ס יימלך מן כחמקה 6מר  6יךמלך

 צו:: 41 "ע6%1ש:גב:ציגגצ
 סננר6 מקורס  פלך  סריס ית' קזמוהו )גו)סורות

nhWונו' השמים שת עשית : 
עביםסבים
 סעגש 6מ וכ0כל6 , 5מע)ס רסיס פס נ5 שמם5ס
  סגפנים 0גרוכ ומטני , סגרך ~nlDSID כ) ע)פל

 מכיריס  מפולס גל 6ין עחס עד סולם כרי%ספסמלס
 טופ  פנירוס סדן ים  פריין כי ,  פלכוחוופ4סיס
 גי , ועד )עולס  ימלך ס'  כסוף צררו לנןנעיסם,
 6100 כ41 לעולס יתנלס סנ516ס כזמן olnwכשף
 )מל ס' והים 6'( )שגדיה וגתתך , סעאס 5נ)מ)ך
 6ם 6מד, 01ש 6מד ס' יסים הס61 ניגס %רן כ)ע5
  סכחיכ  זס 6)6 , )מ)ך ה' וסיס 6יך פ5ך ככרס61
hwלמסוס טייטס sG~ 'יוליך ה  O51DS  ונסורס וטון 
  וסנני6יס  סימיס,  נסוף היכיס פס פרע*סכסג

 נמשוש כי , מ5ך ס' מ)ך ~ס' ההצ6 כהכווהכחוניס
ככחוכיס

 נמ5"
 וכשכיס )כי"יס חורה סטרי כיד ככ)

 מעמיס ס'נ סס ל0'"ח מנוכס )0ון כחוכ כרוכס6סר
 ים ומהם , ע'5 0) ית' ;)ו סתו כגנד מנוכס)0ון
 יסר36 מ)ך ס' 6מר כס , נעמיס נ' מ)ך ה'בסון

otDn'J, מ)ך ה' וי0כ ועד, שלס מל ה' וגסס)יס 
 , כחה3יס 0)0ס גמ65 עכר כלון מ)ך וס' ,)עולס
 מ)ך ס' , הקרן חנל מ)ך ה' , )כס נ16ח מ)ךס'
 טויס ויקמרו 6ממ כעס סימיס ונדברי , עמיסירנע
 ימיך ס' , נ0יררי bSb נמ65 )6 ימלך ופ', מ)ךס'

 56היך 3ע1)ס ס' ימלך כחוב כחס)יס כי ועד,5ע1)ס
 קודם ס' )סדר 157 סנדלת כגסת 61ג0י , וגו'ניון

 , 1נ1' ימסוך וס' מ)ך וס' מ)ך ס' ס9ר1 1)כךכמנכות
 סו6 קודס כסדרו מ5ך וס' הטסוקיס 0)0חמח"ח
  עולם  פלך ס' סתוי ,  חסליס  סל סר6סון עסוקחמ)מ
 פגר ס' 6ל6 1 לטוום בו  כחוג  סלינו יספידו  מן 1)6ועד

  פלך ה' ויסג  פכחוכ  מסלים סל סנני סכסונ ו%יסרבל,
 שצב סנר":ון  כיון ,  לעולס  בו סכסוכ פשעיי 1לפולס
 סכים סני  וכעס , לסני ללכס  כלפרך לי לרולסג'כ
 נו  סכתונ ס"הר  פן יוסר מסו% ועד סו4נחוב
 )0ון ונתוך ועד,  לסולם  יפלוך ה' כפו לנד,לטולס
 תעמיס סו' גג) תגן , )ע"ס )כון גול) שנוענר
 מל ס' tor1 , 5ע1)ס כו כחוכ 6ין מ)ך ס'סכחוכ
 מ)ך ס' , 0כחס)יס הר6סון ה61 מ)ך ס' 6מלמסדרו
 ep חצים כו סכסונ פוך  0ה4 ומסגי , )גסגלות
 : ופ'  מלך ס'  סספיס כ' לנטול  נסנו רסוסיםנ'

 מוש 6תס  נסוק 0כ61 סכחוכיס בירח )חס)וסנחזור
 הפשיס 06 מארמיס הנוכעס וט',  לכרךס'

 כשעסיס )כדך סייח 6חס otlntb1 כחוכם הן706
 ר,לקיע קודס דכר 0ום גכר6 )6 כי הלמיס6ח

בנכר"
 נגנו 6'  כיוס בנסים סיור כי , נ' כיום
 סוסיו עפוו  וסכוכניס והירס וסספס 1לנריקים
 סובבן לרקיע פעלם  וים ,  ספפיס נרקיע5מ"ורוח
 ספל6כיס נרי6ס w1p1 לנרו ס'  כסיום לכלחתלם
 ופחימש מוקיע כעסייס סייטו סרס יישריסל6

 פ4 6מד כל כי סס  ofnao ספי . לפערנמחזרת
 וגבל ומוס יופם 1  רסיעיס כפם למס י;הכוככיס
 סקרן , הקיימים  סכוככיס כלל  הס 5ג6ס וכל ,הקטה
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 שירהפרק816
 סביבותיו סתרו חשך ישת , אומריםעבים

 : שחקים עבי מים חשכתסכתו
 אל ולתימן תני לצפון אומר , אומררוה

 ובנותי מרחוק בני הביאיתכלאי
 : הארץמקצה

 מים המון תתו לקול אוסרים, כבודעבני
 וגו': ארץ מקצה נשיאים ויעלבשמים

 מוצא עשה לממר ברקים אומרים,ברקים
 : מאוצרותיורוח
 אלהים תניף נדבות נשם , אומריםנשמים

ביאור
 כקרן, סע) 061 16'ר יסודות נ' מס טסיה 6סל%1

 , מניס כע'מ מיני וכ3 דניס כפס 706 1כ)סימיס
 מיום )הס 6ין הכיעס 16חס כולס "ח ממיה61ח0
 06 ממיס 061ה גיננה מיוה )סס 6ין ו0כמיסנמים
 מסממויס )ך הסתים 6351 , כמקומו snb ג)גבס
 , 6)'1 1ה0המ011 מ5י1016 כס0נח וקיומם מיוחסוסיט

 וסטס!ק המכניס )ממסת ה6' שרסוק סירתוגתימזס
 : המ' וכנ"נ) הקייתיס הג!כניס )5נ6סנ'
 ססעכיס מטני מו'. סחרו חסך יסח 16מי'סזבחים

 סמים המכסס סכ0וכ נמו ממיס מגדמ0וכ01
 0נמ וגו0ג'ס י0' )6) ומסבר'ס מנלגיס הסגעכיס
 )מס דומה הו6 העגים מנכח כי , op)n ע,והודקה
 י0' מתהו סחר כי סר") , סחרו מסך י0' סו6שסח
 וסניטהיו , מכהונו מס גרטה סריגו 0מ0ך כמוה61
 כך כ) קנו סניכיו bton מכהו 0גתוך מה כיסגתו
 , כסחרו מס"'כ ססנס כו וים מהרו מסך כמומרוך

 מן ס!חקיס סהסמקיס כמו 0חקיס עביוגקר6יס
 : )עורס מ,ון ממגילים העכיס גן )ע'))כזיקים
 וכרון ת65ג1 )6 וגו'. תחו )קו) שמריס כטדעבני

 כמו וה ערן ע3 כהורה הכהורס עגגיס 0כעהסמך
 31מע)ה הע31ס רומות ד' SD מהן , כמכי)ה06כ6

 3רוכ כי ע) , כנוד עגי tb~pll , 1)טגיכס1)מסס
 ונס , ככורו הקרן כ) מ)6 וה' ס' כ0יכ עגןכחוכי
 ע) כי וגת'כ , מ)6 ה' וככס העגן ע)י1 סכן כיגחונ
 , יסרק) SD הוטה סה61 עגן כמו 6100 , מוטס כטדכ)

 "ה מ)6 ס' וכנוד מועי 6ה3 06 הענן ויכסוכחיג
 "0 00מסו ככוד תעסי 6' זה משמיס 61מרו ,סמרכן
 כנס ס) 6)1 עסיס וכהיך , 0גס מ' נמדדהי0ר6)

 וה6דיס מהעסיס נס כי מסוררות מסר, 50 )06'
 סימרו וכמו , כ"כ עסיס גקר6יס ס6דמס פגי0מסקיס
 , מגיז עכ ג0י6י עגן 6יד )ו (th1p סמום ממסככער
 : עק 6)6 גקר16 )6 לכעס ככוד עגגי ,ס כ3עם

 כי מסגי . וכו' ערס )מסר נלקים 16מייסנקרמים
 , )מע"מ )ע)01 ה06 וטנע מ6ס סו6הברק

 התעורב העטרורי העג ספיד )מכח )מסם יורדוסנרק
 הכמק סירקה נס כי סי6 סכרק סירת. וס וע) ,כו

 כסכע 1עס16 נרץ י0' 0ס6) מודם ה61 כמנע-שוע)
 : ככרק 6ז סיכגס כקיד מתער כומן6100

 : כוננת אתה ונלאהנחלתך
 הפיחי תימן ובואי צפון עורי , אומרמל

 ויאכל לננו דודי יבוא בשמיו יזלוגני
 וגר: לישראל כמל אהיה , מנדיופרי

 וגו': תיגע ובואי צפון עורי אומר, עדןבן
 שוקקה נפש השביע כי , אומרגיהנם

 : מוב מלא רעבהונפש
 ארץ יסד בחכמה ה' , אומריםשדות

 : בתבונה שמיםכונן
חיות

מבנ"מ
 כסיות . ונו' גט) 6היס וט' רסון עורי קומרמל

 הס) נשרה הושלו מיע5ר )6 30 מז")60מרו
 כ5 כי , כטון טורי סגחונ כתו העולס, רומוח ד'כ)

 הימן ונהה)0 , תימן עד 1ה61 5טון כ5ד ה!6הי0ונ
 הסמם )קורכם סס הנוכר המוס מ5ד היסוכגטסק
 מסמקת מורמי רום הו6 גגי הטיחי , ר"סיהסע)

 ועט , מיוסנ הכ) מערל )5ד מורם מ5ד כקורךהי0ונ
 , מערג גסמ' קהוי) יטלמ מתמרח נם העימי6תר

 , מגדיו טרי ויטכסו )ה' דודים יסרק) ססס דודי)סיכ61
 רומזת כד' עזיהם ס6סנימ ('Shln כס) 6סיה61מר
 סר0ע'ס הוך סס כי וגס , נהם גט51יס 0סססעו)ס
 1'ך ארסיו ויך כסוסגס יטרמו ההומים ניןגסוסנה

 : כ)כגון כעלי )סטריהס סריגיו "תר.ס)
 משגי תו'. חיכן !3ו6י לטון 6!מי.עורי עדובו

nhbnלה"ר, ע) תורס סם") 5ד ה'6 לטון' 
 )הכניע נקנו היתעורר 6דס )כ) ומיען ניעמסורר
 5ד סהו6 הטוכ 3י5ר )הכהוסף ו)כ6 הלעיטרו

 : כנ"ע )הגם 0י,כס כסידרוס
 סעס גוחן סניהגס . 1נ1' הסתיע כי 16מיניהנם

 גטסס וכנעה 'דם מ)6ו כ' יען 6)'1)כסס
 העניל1ח 6) ומסחוקקיס כעדירה העולסמעידוני
 , פיהגס מהן )יכנס טוחמין )0מ6 63כלמרס
 ע5מס סמרעי3יס ה5דיקיס ע) תסורר טותווהניהגס
 יקמלו כמו ניע מטוכח גסוס סיהמ)6מהמוהרות

 : "1ח1 מסייעין )עתר63
 סונים סדות י0 . 1ג1' נסכמה ס' ot~nthשדות

 מיומדיס וי0 תנוקה מיגי )ממסחומיומדיס
 מיני 1)60ר )ע0ניס "ו )6י)גוח 16 )ורעוגיסתוניס
 סכי0ונ )תקומות ונקי יודע 6דס כ) 61ין ,5ממיס
 פיסגות תיגי 16 וירקות ,רעים מיגי 'עע 16 יורע6גס
 בכן העטר, נריח סקדמוגיס כקי6יס מהיוכמו

 061 ספרן, "0 ס' יסד כמכמס כי הכדוחתסורריס
 זרועים חומית )6 6י)גוח גסעוסו 16 שרעוהנדס
 אסיה מס הכירו 1)6 ידעו )6 כי ח5ד הו6 ,גר16י
 )מה תכווגיס סיג 061 כס )ורוער16י

 0הו"
 מיוחד

 י0ן הנדס זען יכבס מ0ג0 היחס כו )זרועססדס
 1)6 וסריו יכובס סכ0וכ "מר )כך כי , נפוסעטריו
 סו)כיס ימרק) כסיות כי SD )סורות וטלי, יגו)6מר
 6ס סכהוכ כמו מטחיו וסומרים 'ת' ה6)כחקי
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פרק
 והמטיב: אומרים,ברורהטוב שכשרהחיגה
 וזוקף הנופלים לכל ה' סומך אומר,נחש

 : הכפופיםלכל
 הארץ מן ה' את הללו , אומריםתנינים

 : תהומות וכלתנינים
 על ורחמיו לכל ה' טוב , אומרעקרב

 : מעשיוכל
ביאור

 מין )כ) ור6וייס סמ'והד'ס כמקומות ו"')גוהזיע'ס מיני 1)גטוע )זרוע יכווט 6ז כי , וגו' חכוכמקסי
 )מין המיומד כקומר יכונס ~T1b חכן 161 ,ומין
 טריו יחן DO~' )פחו המיוהד כסדה וען ,ססו6
 ס' כי , )ו מיוחד ההא שסדה הטרי )מיןסמיומד
 )מין "י נגון 6ו סדה מוכן סידיה שרן יסדכמכמס
 , 6מר )ורע "1 )טרי 6הר וסדם 6מד טרי 16ורע

 כססגמח חוי )וריעס הללן מקומות יייעחומכמס
ibO'ססטעח ע"' , כהכונה ממיס כונן סה61 יר 

 גרעו 16 כסורעו שדוח 5ומחיס והמקוחסכוככיס
 סוייגו עסנ כ) )ך 6ין כי , )הס הר16' המיןכסס
 כגי יד סע) 1"')גוח ,רעיס וכוס , "דם יד ע3גורע
 , נד) )1 ס6ומר )תעסה מ,) 6מד )כ) סטין ,6דס
 סללי "1 מורע 16 סעסנ מין מלמרח ע) מז)וכ)
 מסניח סמו) 6'ן הסוף )מקוס מיומד היגו 6סר"מר זרע זס נפקוס ,ורעים ו6ס , )מקומו מיומדססו6

 . הניזח (SL'1b ס'65 עניוומוטע
 סעוכ . והמטיב סטוכ כרוך 16מריס סכסדסושיורע

 כסדות מ'ומס נמקוס סגנר16 והמטיבסגנל16
 יכ) כי , )מ"כ)ס כג6והיס עסגיס נסספ5ומחיס
 : עסכ )קוהו מ'והז מהדס )מסכנה מיוהד עסנ מיהמין

 מטני , עו' סטט)יס )כ) ס' עמי 16מרנחש
 )1 וג"מל מוס 6ח סססית ע) גהק))סהגהס

 610 , מייך ימי כ) ח6כ) ועטר הנך גחוגךע)
 סנט) )1 היחס ס' מ6ח כי סדין 6ח ע)יומ5זיק
 סם ע) רהמיס מדת ו6טי)1 , חט16 ע) )6רןוגכטף
 והכטיטס הגטי)ה ע)יו )סק) הסטיקה bsההוי"ס
 כעת )סומכו רממיס מדח Op'bQ01 , טמעו)עו5ס
 ס'וכ5 קומהו סגכטטה 6מר וגס , יחגגע ס)6גטי)הו
 "ח )ר5ן הכסס 6דס הכגי וכרמו כה)יכחו)יוקף

 : ר6ס 'סוטך סו" סכהוכ כמועוהו
 ס0 6)1 חגיג'ס . 1נ1' ה' 6מ ס))otlnlb 1וענינים

 כו( )ילעיס כקמרו , נים "סלהחגיגיס
 יט( )ימוקד) וכהיכ , כיס  6סר  סהגין 6חוסרנ
 מסוררים הס 6)1 , י16רי1 כחוך הרוכן הנדו)כחג'ס
 ומנס ס' מס 6ח סיה))ו כקרן ))כר"יס161תריס

 : ס' סם 6מ 'מז יה))1 מתהומות ככ3 סרסהס
 כמעלס מ65גו . וגוי )כ) ה' טו3 "ומיעקרב

 כי ")ריס וירק סכחונ כר6סיח ימיכסח
 עוג נו כהוכ מפיגו חג' וכיוס , היניס ככ)טוב
 סנכרן סכי וכיוס , סריסי ניגס תעמיס סכיכתיב
 6)הי0 ויר6 כחיכ כלשיח מעקם כ3 תנמר olhבו

 817קנפשירה

 הללויה: יה תהלל הנשמה אומר',כלחולדה
 ולא רליתני כי ה' ארוממך אומר,עכבר

 בין ואם כנשר תגביה אם , אומרחתול : לי אויבישסחת
 נאם אורידך משם קנך שיםכוכבים

 . ונו' אויבי אררוף , אומר וכשמניעו .%
 : ונו' ה' אתה צדיק אומר,והעכבר

 במלהטבל"מ

 טוכ הכחוב "מר )כך מקד, סוכ ומגס עמס 6סר ג)6"
 מס סוכ היה כי הסי"ח ר6ס יוס 3כ) כי , )כ)ס'

 סכ) סגנתר 61מר )כ), סו6 ייטינ ט31 מהיה וכיוןסעסס
 6דס סגכל6 6מר כי , מקד טוכ והגס כהב סריכיוס
btonממס יותר הטוס מיס הכריקוח כ) וכווגח חכוים 
 מן י1חר b~nc ותם , ת"ד כה3 )נך כי ק1דסההיה
 , הסד דרך הדין מסורח )טניס סהו6 רממיס הססטור
 סגנמר ססי יוס ע) מעסיו כ) ע) ולממיו 6מרחכך
 ופכן , )טוכיס )6 )נך סר16ייס )כלעיס 6)6ייגס )צריות רעה ססי6 עקי5ס )1 ים ססעקרכ b~Pht ,הכ)
 מעסיו כ) ע) ורממיו )כ) ס' טוכ וקומר מסוררסו6

 : ככליתו וממזיקים ידיו מעסה שהםהמכירים
 ההוצד 6מר )6 . ונו' סגסמס כ) הומרחרץרלדדץ

מהו"
 גקכס מודפס blh בחורה מודר

 ההר סהר )ק3ס )ס11 סהי6 הנסוס ע)16מרח
 : סוס ~cc סם 6ח (SSO כמס שסט סיס)דגי

 טוטו )סי ,ה plDD ה'וגו', 6י1ממד 16מיעכבר
 כהה) בנכנע b~Dh כי , )עככר מיוחד610

סו6
 )6כ"

 )עכנ' מחים סוס סונע )סי סיס 1)6 העגכר
 ההתו) מן סיגר) )עכנר גחן יח' ה6) עכ"ז , החתו)כשי
 כנית ע)יוגיס נהוריס hunn ס) כמקומוה גוזרכסיוחו

 ירצח מפגי ככפיס כגטי גרטה 61יג1 ככיחוחהחוגיס
 כי ס' "רוממך סירה 61ומר , גי15) 610 וכוס ,ממחו)
 ס6וכ3 הי) )עסות כח )י גחם עכ"ז , המחו)כיד )תסרגי שהי וע"ח ססכגח סז)'חגי 6ע"ט כיד)יחגי
 רוממות )כון ד)יחגי גטרס 061 . סחתו) מןג'15) קהו* סמר 11 וסירס , כי 'ממח 'ס)6 ממגו)סג5)
 מע) ונהחגס6ס כדי)ונס העכ3ריס וריווח ע)יפיס
 ג51ריס ל31ס כהיומ גס , המחו)יס מן )כרוםסדרן

 161מר העכבר ומסורר , ננוהיס מוריסכממכ161ח
 )חח כטבע צותי סרוממח מדס כגנז מרס ה'הרוממך
 : גי 'סיומו ו") סמהו)יס מן )כג5) כמכי

 כנסר חנכיה 06 16מל עמריו כמרודףןדץךץוערל
 ס' "רוממך סעככר ס6ומר מפגי .1נ1'

 חס ע) שסר הנניח "ס סו6 16מר , ד)יהייכי
 סה61 מס וע) , ככהיס סגכוהיס כמקומות כורםסה61

מחמכ"
 'כ31 סמחו) ספן מקומוח וכסדקים כמוריס

 3~3::ימו(% ?1עמ ,1:שבה;
 נמוריס כסקול וגס , ברגיו ע"י הנכוסיסכמקומוח
 בכן )הסינו, )כסי65 ע)יו 161רכ כו מרים הו6ונסדקים
 )מסיגו סיוכ) הי5ירס נזמן כצנעו פקס ס' ג6ס6מר

כמו
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 שירהפרק"81
 : בליח בשר לכל לחם נותן , אומרהנמלה
 הצדיקים אצל הקב"ה בשעה.שבאמשננול

 עדן נן אילני כל סרננין עדןבנן
 שערים שאו ואומר, ראשון בקולומשבח
 מלך ויבוא עולם פתחי והנשאוראשיכם
 : ונר עזוז ה' הכבוד מלך זה מי ,הכבוד
 ראשיכם שערים שאו , אוסר שניבקול

 מלך ויבא עולם פתחיושאו
 צבאות ה' הכבוד מלך זה הוא מי ,הכבוד

 : סלה הכבוד מלךהוא
ביאור

 תסס סמחג%יס 6רגיסס 6מו סוודטיס ס6גי0ימו
 ככ5ורוח 16 רמוקיס )מקומות כולמיסנסיוחס
 , לגפר הנניס 06 16מל attbo ועשו , )סג%גשמת
 מסען 5סס כסיס oetst~bn ארמיס 6יגס1)טעמ'ס
 ס)6 עמסם מממכר 6101 ננוריotn~bn 0ומסעגח
 ס16ינ'ס 16מריס וטס , כסס לסיוע 16'כיססיוכש
 והנכורים סנד1)יס גין כקומר קנך סיס כוככיס נין061
 מוסן )ע"ס 63 בי , 16חך 6"רוכ ונס מליזךמסס
 6מר 16ח1 כסמסינ תכן , סכחכהי כמו סעכנרעם ממחוי ענין 610 וכן , וסגדו4ס סנכוריס כיןסמהיס
 6סוכ 6% , סכרימס lbtb' ע) 1"סינס, 16יגיוירדוף
 ממוריס סר.0 סנכוריס נין סעמידס קטן ע3 גלותםעז

 , סכרימס ע) 6ססס' $דיק וסעכנר16מר ,סננוסיס
 סגמסרתי מס כי , ס6מר סינוטן ע) טסטסיךויפר
 כסתתי 31ססוס)ומ ידיעתי כמיטוס סיס 16'גיכיד

 למסר 3י ו6מ סיתר. מידי , )סג$) כי שתתכעכע
 : תו' ס' 6תל. נדיק כי מידך 1)6 16יגי3יד
 ע4ס ג6מר סגמ)ס . וט' ~חס נוחן הימרחנמלה

 סמ1רף )ימי ס$ריכס מס )מסה כקיןתכין
 16נלח סי6 סק5יר נימי וכך כך ונין , כקיןמכיגס
 )ימי פככיגס מס מנכד יוס כב) ס16כ)ת מסמפקוס
 פג6' כמו כסר )כ) )הס גוחן n~mb %כן ,סמורף
 06 כי )מס גקר6 שיגו כי , )ממס נקין חכיןעריס
 מס סו" המסם ממין כטרם מסס 6קר ר.מיגיסמס'
 ומני מסס נרעין כי ס6ומריס וכמו , כקיןסחכין
 ס16)י סחוסכח ומסגי , פנחס נכ) גמ)ס )כ)מסטיק
 ישרע 06 שנמרח כסוס חמ65 1)6 מנגס יותרממיס
 nnbo %סי , ממ"כ)ס יוחר nDD1h )כך מקרס6יזס
 , ע5ס )ס ס6ין כריס סי6 כי חמימס פגם חים"יגס
 כסר ססי6 )כריס כגומל כסר )כ) סכחוכ 6מרוע"ז

 : olb מ6כ) bton )מס )ס גוחן עלסכלי
 ס5דיקיס 56) סקנ"ס סג" נכעס שימרתרננול

 ה' ונוי ר6סיכס כעריס 160 כו'גביע
 מכמין חרגנו) כסיות . סיס סככוד מלך ס561כ16ת
 גכ) מכרכים סיגו כמו , וסעוהיסס י)י)ס יגסגין
 . )ילל ונין יוס כין להכמין כינס )סכוי סכומןעס
 6סמורוח )ר6ס כלידס )רגן הקימם סעוח )ויחסו

 , כלידס 06 כי חורם פ) רגם 6ין כי , גחורס%עסוק
 כלידס כחורם סשסקיס פדייס סכיס )חסוכדי

 ועסקו צדיקים עמרו אומר, שלישיבקול
 כפול שכרכם שיהיה כדיבתורה
 : הבאלעולם

 : ח' קויתי לישועתך אומר, רביעיבקול
 תשכב עצל מתי ער אומר, חמישיבקול

 : משנתך תקוםמתי
 פן שנה תאהב אל , אומר ששיבקול

 : לחם שבע עיניך פקחתורש
 הפרו לה' לעשות עת אומר, שביעיבקול

 :תורתך
יינהטבי"מ
 hsn נלעס פ'ע %ומר כ61 סחורם סודותסיסינו
 ססעל , ר6סיכס פערים 160 ונו' ס$דיקיס 56)כקלגס
 גסס )נ61 )עומחס ינפטו וסטתמיס תחגפ6 סדות6100
 151לך )מדח עסוי וסמם פער כ) בי , סכטדמזך

 )ו תכי) )6 גמדו כשרן כ3 מ)6 ית' 601) כוסגכגסיס
 ססעליס ראי סיגס"1 $ריך וסחה,31כן סער כסוס)יכנס

 סכיגמו )5מ$ס י5סרך 1)6 הככוד, מלך לסיטךוסטחמיס
 סני כין גי t~StD ס) כטחמו נכוס מהסיה 6טי13כפיעור
 נטסוק 6מר חכן , סכינהו מ5מ5ס סיס )בז סקרוןנדי

 ננכורמ כי , מלממס נטר ס' ונכור עכו ס'כרפסכן
 , דרך )ו )עסות טורן וסמלך סיעור 6יןסמ)ממס
p1Db31סמלך כי , ס)ס סכטד מלך ס61 5כ16ח ס' סר 
 נטסוק 16מר זס וע) , סחם דרך גכגס 6ע1כ5כ16חיו

 )טתמיס יוחר סחגס16ח סנריך עולס טעמי 1סגס16וס
 נ"ע חוך שינחו וכר,יומ , 5כ16חי1 עס סמלךכסיוח
 )סגין טוב וסכ) מן נחורם סטוסקיס ס~ישסימ165

 : 16מר וע"כ כנ"ע )יכנס )אוח מטורססודות
 וסכט5 סחורם )יסוד נסכר סקרן כו'. עמדו נ'בסול

 )יגס גמ15ת העמדו משגחם יעורו 6סרע)
 : הורס))מגד

 העוסקים מוכות כי 1נ1/ )יסועהך טומר י'שבקיל
 מנקת מוסעים ג416ס גסים נגייסנארס

or~ס סגזמס('(( : 
 $דיקיס )ס6'גס ונו' ע% מחי עד 1mb ס'בפיל

 16מל ד' וכקו) ג' כקו) otnp וייגסכר6סוגיס
 ע$) מתיעז

 ומתי עמות 1)6 נ' כק% קר"חי ככל חסכני
 סמע 55DO , עמדת 1)6 ד' נק% בקמתי מפגתךחקוס
 וע) %)1ח1 מ5ד op )6 נעור מסיס %61ט וד' נ'קו)

 . 6מן6)ע6סנ:נ1' ףבקול
olpntl קמס 

 6) 6מר תכן , פיקוס ול16י כסיגם סכעככר
 כ5 ימן מנכר 6הר סי6 ססיגס 6סכק כי סיגםח6סנ
 מן וקלח ס)י)ס ג) עכר וככר יוסר )יפן 161סכלרכו
 יביס 1)6 יורש טן ממכס )עסות ))כח ורריך ,סיום
 קוזז עיניו יטקמ 061 , )חן ומיס 5ר )מס 6)6)ו

 : )מס ויפכע יוחר ממכס )עסותיום)
 ריגהס כומן כחורם תעסוק )עסת )קוס עת 'ן )מס סהיס ")1 ט) ונו'. ונסוח ע" "ימי "במול
 : הורתך כסרו ג"מר קמו bS1 כפיוס6100

יונה
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 815קם שירהפרק

 אהנח אצפצף כן ענון ככום אומרת,יונה
 יונה אומרת וגו', למרום עיני רלוכיונה
 פרורים מזונותי יהיו רבש"ע הקב"הלפני
 בףון ביד כרכש מתוקים יהיו ואל בידךכוית
 עשור בנבל בכנור לה' הודו , אומרעגור

 : לוזמרו
ביאור

 כמכתכ שם מסוק . וע' תבהר  כסוס מומלץ*לנה
 עמר כסוס 6מר , ממליו וימי כמטחוחיקיסו

 סחחעניס נרכוי 56ט5ף כן סתגפ5טיס עוטות0סס
 nlhlx1 ר~שסגמותוכמכוי

 )פ-

 , ממקיו מיותו ע5
 6מר וסרג) ידיעס כרי מס מעוטות 0גט3וףומטני
 הכחוג כמו כיס סי6 היתגיס גי כיעס קנסעוד
 סרוסך סו6 גי )מרוס עיזי י)1 , קטמך )גיוסינון
 עסקם ממלום ס' , ריחייגי סחטנים מרימת 1)6מגיס
 עיגיס 1ד)1 ההנס היגס וכן , )עמיד וערוג הוסף4

 651 מרסיס ימיו bb" ממרוס מבעתיה פיסיולממס
 5י ירסיס לטינו )י ע0קס ס' תומרח ולכן נ"ו,שיד
 5י סחערכ רופס 6גי מרוריס מעגותי )סיוחעוסק

 : נ"1 כיד פסיס 1)6כסס
 ים תסעיר מעי 1נ1/ לגור )ה' סעו נימיכתנור

 16מר סו6 תירס שמר וכטס ה5ט15ף כח15
 סיר, ככסי )ס' סיודו 5"15ף )סם 60ין סעוטוח)760

 המחקיינות כחוח סד' כי ככפר otonההודחס
 בינו נכפר מטוווח ובס עם רבוי סס)סודות
 06ל )ס' וסמזמוריס , כו )גורר 6ומעח כך כ)זזייך
 ס6יגס קדו0ס לזכרי כולס מוכעס ביס כגי.סס

 : עוור כגג) יומרו מעורסבחוח
 וא' לכסמס פחן וא' )עווכ יכין מי 16מו'עררתן

 מ6כ) נסס מסטיק 61יגו גניו 6ת סונף 6100כעולג
 סיס )6 כי , 5דס )1 סכין מי כזיו ס6יגספמוסנ
 ~blh Sb כגיכס, 00מ6יס כיון פיוס )רוס ויוכןר6ף
 פכר6ס כיוןית'

~rth) 
 610 כי 5ידס, )סס מכין גוך

 מרמס 6ימ 6ניסס כי רו6יס חודיו )כ5 ומטרנסק
 עדיין כסס כמ 60ין 0יטרגסס )6) ומ0ועיסע)יסס
 יחו0יס )טס מומן ססקכ'ס 6)6 5יד, )5וד)עוף

 וגיזמיס טיסס )חוך מכגסיס 6כיסס מ5ו6חסמ5ריס
 עדיין יגוייס פקין 16כ5 )כסי ots~n סהס ,שכס
 גכגסיס עומס ססיחוסין bib )טיסס 5oi)bסגיע
 הס יקר6ו 6סר עורכ )כגי סכחוכ 60מר ומס)טיסס,
 PDD ע) כמדכר גערם קו) 161מריס קור6יס ססיערכ גגי 61)1 , מסוטים פסס סי5דיס מן יותר 0גד)1שכניס
 המדגר כי ס' דוך טוו , נמדנר יסרם) 0מס16טס
 , יומס )טגיסס סוגך והן סכחונ כמו ס' דרךמיה
 סעור בית מו6כ גערכוח כערכם onlpipn חסיפרו
 י0ו0וס כמשן )עליז, )אסיע מסקס סמדכר ניסיהזזי
 : יסרק) 46:י ס' wb1 ונו' ערגם וחס) 31'0סונר
 סודו וס מזמור חמ)ח . ונו' )1 כירו 16מראורן

 טעו)וח נסוד6ח כי נס כי , כדמו קרויומס'
 1hlpt1 )ס' יודו עכ"ז כרמו )סוגפו ראוי 6'ן נ"1ופקך

 נותן ונו', צידו לעורב יבין ם* אומר,עורב
 אשר עורב לבני לחמהלבהמה

 ואתה , ונו' במדבר קורא זל ,יקיאו
 : ישראל אלהי%

 בכל שיחו לו זמרו לו שירו אומר,14וז
מבי"ס נשר :נפלאותיו

 0י,נלוסו ית' נגחו נושן אין כסויכן סס פמסנתמו
 , ו") גמ6מרס הע"ס ג) נר6 סמו ע"י גי ,נפסס
 כעי ויגיס , ע)י4מיו נעמיס ס1דיעו 16מרוחסו

 , סעו)ס ג) ועפם "ע) כסמו כי ועמו מוזלע154תי1
 , ntbSbl'1 נכ) סימו )ו ומרו )1 סירו 16מר1חסו
 מס ע) נסרס 6)6 כ5) כדלך )6 )1 סחודיעוומס
 מרפוי מס 1ע3 , % טילו נפולל פל16י 6תכססמל
 ס)גס שנימס ונמרס הסירס ומוכר לו, חומרו)ומר
 3טכע נרעון 6100 ומטר גט)16חיו, כ5 כסטורחסיס
 סימם )מון 6מר מכעס ותסגס hSbo כסעחפחכגע

 , )כרו גןולוח (ntblb )עולס 0כחוכ כמו ,כטרסוס 1)"
 כגסו מכיר 6יגו מגס כע) פלטינו כו מדרסו גסכי

 נסנעס סדכריס ככריך )0ס לכוד 60יגו נ'כגסמע
 חטקידס 6מ סיסת 0יחטלסס וכו' נ5גיוגסכקומחס
 0ה61 חמ0כו 1)6 קדדו כסס 1SSono , הטלכרעת
 6דרכס )ו ומתריס מסוררים ס6חס ס) מסדכםנמו)
 וחט6רת סלו) כי קדמו, כסס לחסולו 5ריכיס6חס
 מקדוסח קדו0ס )כס יניע וכוס סחס))וסו )כססו6
 )כס ה61 ועוכס שממס , ס' מכב"י )כ ויסמםסמו

 ס' סמככם מי כעומ יסיט ונס , 16ח1כס4כס
tol~lwnסגיו סקסו ועוזו ס' דרסו , כ1 ויסממו 
 כרייסס לכס 0כר6 ע5 ס' 6ח 0חדר0ו ממויינ ,צמיד
 פס6Sb1 61 )נס כ0מ5פרכו וגס , עגע כורךשנימס
 ועזוז פכמוכ כמו הממיס מערכם )0דד וכתגעת

 גט)6וח עמכם יעכס נ"נ , ע0ס 06ר1גט)16חי1
 עפיית 16 הגרה גסעח )כד )6 חמיד סגיווכקמו
 : )5רס חט)ס )סקזיס גריך זמן נכ) 6)6סטם
 כקפו יקמר זמם פ) סגים ע5 י"טרס טרילאם

 0) טניס)סטך
~Dr 

 כמו רקון 0) )טגיס
 ו6ס , כממיס )מדח הדין מרס 0תסטכיסס5דיקיס
 Sg טגיו כקפו יקמר רגון, ס) טגיס ע) יחטרסטג'1
 טיסת tpbtn1 מוטחיו ע0ס 6סר (~ltntbS וכרורגוזן

 ontb סמני) )5דיקיס גם עומס ית' ס6))טעפיס
 כירקת מול ס5דיק 1)סעמיס )1, סגר6ס גס ידיע)

 סמר טמר יסופע כמו יט 0יע0ס גוזר 6100שפסיס
 וכרו חסו , 600) הגס אעלס , וגו' דוסכנכעון
 הפליק, ידיעת נפי מעלמו ע"ס 706גט)16מיו
 סי ע) 0גע0יס סמוטתיס הס טיק ומנטעיממחיו
 טנדו קר6) ורע ottpn* יה' וט) מור וה61ס5דיק
 0מ1רס כמו כסררם סס כסיסר6) כמיריו, יעקבגגי
 6, 'סר6) זרע 0ה6 גר6ין ויפרש) סונים ומס י0ר6)סס
 , )מע"ס סכהוכומ nlhiblt גסים )סס ינ' ס6)ע"ס
 טופס כר16י גו0ניט altbn 6ע'ט יעקכ כגיוכרסס
 : מקנזס נסס ננחר גינן )סחריס נפיס כנקותעמסם

נשר
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פרק320
 אלהי צבאות אלהי ה' ואתה אומר,נשר

 אל הגוים כל לפקד הקיצהישראל
 : סלה און בוגדי כלתחן
 ולא כבוד יזמרך למען , אומרתמינונית

 : אודך לעולם אלהי ה'ירום
 שמע בצלצלי הללוהו , אומרתשמטית

 : תרועה בצלצליהללוהו
 ישראל שאין שרואה בשעה אומרת,נבוב

 קרא אומר קול , בתורהעוסקים
 יבש וגו' חציר הבשר בל אקרא מהואמר
 שפתים ניב בורא . וגו' ציץ נבלחציר

ביאור
 כי מטני . ונף 5נ"ומ ")סי ס' 61הה קימרנשר

 יחלק) ע) ס16מוחס)טגוח
 סס6) גזמן הו"

 6מר , )מעס מי) )עסות )מערס כמ )מס נוחןית'
onh1'ה tosb ע5מוח )מון ה61 "חס כי ה5נ16ח 
 ילוח 1)1 וקיים מי הו6 כי הכי"ח ע) )עו)סוג6מר
 opb , ")סיס ס' סו6 6חס סכחוכ כמו , onb)ומר
 נמורס 6תה )ומר ילוח )כזך )ך כקמר , )נדךס'

 onht onbn 6מר וס וע) , סיגוי 31)י תמידיע5מוח
 סמן הגכ16ח ט) סונט ס6תס 5נ6וח 1nSb המידיגדמי
 וכו' גוס) וס קם כסוס 6)6 כמוך המידי ממסרה)הס
 ע)טוקד

 )טקוד סקנס ונו' מרכי SDI 3מרו' המרוס גג"
 : וכו' כגרות סכיגס נגרות ס6גחג1 כעוז הנויםג)

 סי6 ססיעגיח . וגו' יימרך )מען "ימיתמינרנית
 1'ס סיגוגית כו6 עגול הלנוס עגולמין

 )טסוק מוגר יומרך )מען 161מר סעגור, כמו 5ט5וף)ס
 סטין כמו כי , ונו' )י )ממו) מסטרי סטנת מע"הס)

 ושסירס סומרם כן כממס מחוך 6)6 סורהסגכו"ס
 למען 6מר ולכן מסטר, מחוך סורס 6יגס יח'65)

יומרני
 הגסס כסיו65 כי הגוף ככור סהי6 סגטס סהי6

 יזום bs1 , ויכויס חו)עיס וירס לגנגס גס6רסנוף
 )מחו) מסידי פסיגה ממס 6סכח 1)6 , מקמרלטס
 : עוגה nSmn '3 ע) )ך חודוח 6חן )עולסגי

 כמטורסמיס סגסיס ע) וגו'. סבוכו 16מיחשממית
 נ5)5)י סקוסו 16מיח ימ')יסר6) ס6)סעוס'

 מגסים וע) . גט)"וחיו 6ח רם 3קו) סחקמיע ,פמע
 פסו" חרועס כנבגרי 6מרסגסהריס

 : גרור סיגו דגל
 מ15י הזנnfo3 31 . כו' שרופס נסעס קימיז2:ר22

 נהורס טוסקיס יסרק) כספין ר61סכנחים
 , נדו) כקו) ויזעק הגכי6 מיקרך th~p 6ומל קו)61ומל
 מס 1mb 16 מס ו56עק b~phn קמלי סנטיךוקמל
 כסיב , וקורץ זועק "הה "ס sp )י כסיס6)61קר6
 סהיס מי כ) , מגיר סו" כסר סכ) סו6 סחקר6מס

 הסיר, סו* ונסרו יטבו ספוח 6חר הופך הדורנ16ה1
 וינוסו יכף מעסיהם כ) ע) כך יגס ה61 סההגירכמו

 נכדור 6והס הסרס גטן חסדו וכ) . קסיסוייסורין
 ספין ססדס כסין סו6 מסדם מסד זס 6י סטוסיסכס61
 )סם יסקס נעוה"( סכר תמעט , סמ'ס )סםמסדם
 מסדס מק 6ת "כ)1 ככר כי )עוס"כ רקיסוגס"ריס

שירה
 : ה' אמר ולקרוב לרחוק שלוםשלום
 ואקבצם להם אשרקה אומרת,רחמה

 : רבו כמו ורבו פדיתיםכי
 המעלגת שיר אומרת, חטיםשבלת

 : ה' קראתיךממעמקים
 בי לעני תפלה , אומרת שעוריםשבלת

 : שיחו ישפוך ח' ולפנייעמוף
 הצאן כרים לבשו אומרים, השבליםושאר

 ישירו: אף יתרועעו בר יעטפוועמקים
 ימצא כאשר וי אמר כה , אומרתנפן

 : ונו' ואמר באשכולהתירוש
תמרמבי"ח
 סמויות סעופם מי bh למהרס, הסוג) סגיןכמו
 סטרי )עו)ס הסדו 'otp סמים )סס מסדועומס
 )רמוק סקוס סטה'ס גי3 כורך , )עוס"כ והקרןכעוסזו
 610 טח ככ) גי נורץ 6)6 כר6 "מר )"1)קרוכ
 וקיניו יטממ מטחיו וס' , מכמס יזיק )סייגו3כ
 hto רססו 6) 6יס פידכר סר"סון וסונור ,תספחו
ס)וס

"101 
 ומקד'מיס כתג ע"י )רחוק ס)וס )1 יסיג

 הסרוס 6מל ית' וכסה6) , טס ע) 1)קרוכ ככחכס)וס
rbOb3 מכסו) )מו 1"'ן )טקס וטוכס רטו"ס : 

 כסריקס הנ16)ה כזמן ונו'. 6סלקס "ומרחרדץכ(וץ
 , )""י יסקנ5ו )3ד 6' רמז כמו ססו6)כד

 כמו ולכו ככר כטזו"ס סס סלי ס,מן פסניע כיוןכי
 ס' מעסך רכומס

 )קרו"
 : 6' שכס ובעכזו סע1)ס כ)

 ממס הזורע . ונו' nt)vw סיר "ומר otDnשבלת
 כרגם יכ6 כ6 סזלע מסך גס" וככס ירךסוך

 סע)ס "הר סמע)וח והסיר הלגס tor1 . במומיומס6
 fnton ה,ריעס מזמן כי 1"ומרח מסוררם סקנדלכמעפה
 סכ)מ: למעסה )טות) סי65 ס' 6ה קר6 כמעמקי'סמטה

 כי ע) ונו'. )עגי o)bn טומר סע1ייסשבולת
 סיוגת מסויי הסעורים לוג)העגי

 6ז )*כו) )ו סטין סעג' ערמו כסיעסוף כיססטוריס
 סטיגמ סימו יסטוך ס' ו)טגי ססעוריס, Db"מהרה

 : סעיגוי מרוב סו"ספיח
 lbio . ה:ו' כייס )נסו פולריס הסכ)יסרשאר

 סכלים ס) סח5יר מן וגיווגיסמה)נסיס
 )מזון סרסי ככר יעסטו העמקים ויפ"כהגרמנים
 : ס3ר ע) ויסירו הפיר ע) 1'היועעוס6גסיס
 יסלק) . 1נ1' ימס ג"סל ס' "מל גה "ומלתנפן

 ממוריס lbk סכחוכ סומל כמו )גטןימסק
 וכסגסעו הגטן, כבוסר כמוריס היו יסרק) כי ,תסיט
 יג6 סמסס עגנים )עסות הגטן ית' ה6) הסיעמנס

 )יץ ויזכו תורס 0) ייגס )קנ) ר16'יס סיביוההירום
 חסמיחסו 6) בוסר סה61 וכאן , כענניוהמסונור

 נרכס יהיס עגגיס לסכו) סיהיס עד חגימסו "0כי
 סתירוס ע) "הרת כרכס ומיחדין מכרגין , העןטרי 3ור* האכו) ע) שממרכין מה מ)כי כי כו,מיומדח
 p'D~ כי )הורות מגטן, טרינורץ

 גנרל )6 הגטן

"(6
 סיין, מן ויסת גרס ויתע סג"מר כמו היין ע)
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 821קמא שירהפרק

 כארן יפרח כתמר צדיק אוסר,תטר
 : ישנהבלבנון

 דורי בן היער בעצי כתפוח , אומרתפוח
 וישבהי חמדתי בצלו הבניםבין
 : לחכי מתוקופריו

 : פריה יאכל תאנה נוצר , אוסרתתאנה
 היער עצי ירננו אז אומרים, אילנותשאר

 : הארץ את לשפום בא כי ה'מלפני
 נדוריח נחת רוה או',תלמיה שבשדהירקות

 : תברך צמחה תמונגנהברביבים
ביאור

 כרכס כי יחטרס וג"כ , סעגכיס מן וי6כ) 6מר)6
bs(וקידום טוון כרכת עבו סג6מרוח מכרכות ע 

 יתסס וכן , בהן 1כי631 ממן ס) כלכות ומנעוסכד3ס
 דומים טוסעיס כיסרך) סיביו 6ע"ט )עתיד יה'ס6)
 סימכו ממירוס י65 ממס כי יסמיחס )6)שסר
 : 5דיקיס סיגיו גכק )סגיסס יסיס ,לעס 16 ,כמקונס
 ניכל מתח)הו ס5דיק . ונו' כחתר סדיק קומרוצכןר

 נמו , 75יק סיסיס מקעגוחו מעסיומחוך
 ומפוך , טרי סיעסס ינוע פולה ססו6 המזמןמחמר
 ממטכס סו6 כזיק ככר כסמוק מטוניםמעסיו

 )1 ספין ob~t ניכיון כפז , 6זס כגי כסגיומסרומס
 : סחמר מן יוחל ורוממוחו קומחו ג,דbib (1טרי

 )ו ש ..סמט1מ וגו' סימל כעסי כהפמ 16מיתפוח
 סרק מ6')גי סכן כ) פיסגות מספר טוכרימ

 מטיפו לים 1)6 עעס )6 נהם ספין סיער ע5יפסס
 הלנס הי)וקיס סיס הכג'ס כין דודי כן , ס)ססלעסיס
 כך כ) כו ספין 6טי)1 סחטומ כ5)1, . נגיס )ס6רבעו
 מלימו )ישוח 0מ0יו גיסכ ממכהי ס6י)גוח ס6ל כמו5)

 מסוק סיסים כרכו כ) הטרי סיחכם) עד המחיוניסיכם
 6ע"ט סקג"ס כ5) )יסכ מומדיס פגמנו וכן ,)מיך
 5) יהיס סיסועס כומן , סקס ס5) ספין כנצוחס6גמגו
 ונ"נ . סיסועס ומן סהו6 מחוק סריו ועוד ,ס)ס
 ס6גמגו ססמ15ח סקכ"ס כ5) סעו)ס 3וס החט גייכוון
 ממתיק ומסרי גזוז סקרן 6101 כעוס"ג מגרסעוסיס
 כעוס"ו 610 סמ15ח סכרוטרי

 פסו"
 : כ5) כמו

 גסס מחנס)יס היגס 1ג1'.סח6גיס ט5ר למרחתאנה
 סמכוס)יס, מסס )וקטים יום ככ) bibכלחד

 יוס: יוס on~b הח"גףסילור ~גו) סיר5ס מי צריךאכן
 סס6י)גוח כמו . וגו' ירעו o~lntb rb ליצגהשאר

 , )עתיד 3סט)גס פריס יגיס טריסטוסיס
 )עתין טרי כהס יסיס סרק 6')גי ססס סיעל ע5יכן

 , סקלן 6ח )מטוט נ6 גי ס' )טלי זס ע)וירננו
 : תירוח מגלוח כ"ס סוסמפסיס

 ה"דמס עונדי . מו' ח)מיס ot~ntb סנסדוחיושקףןן
 גדי ח)מיס שמיס ועוסים מקרקעהורסים

 ח)תיס 6מר זה וע) ן סרטוי תקרקע חמת המיסשכגסו
 ג"כ 'סטרך )6 61מ"כ , גדודים )ומח הנסת'ס תמירוס
 5מהס 1(hlon תעטר תמוגנ כרכיכיס 6)6גסמיס
 : וגו' סמק חכ61וח תתגד וכסקס כ"וירחהכרך

 ויאור בית טצאה צפור נם , אומרתציה
 את אפרוחיה שתה . אשר להקן
 אור , שלהי מלכי צבאות ה'טזבחותיך
 : שמחה לב ולישרי לצדיקזרוע
 : עולמים צור ה'ביה כי עד עדי בה' בטחו , אוטר הבראווז
 : אלהיכםיאמר עמי נחמו נחמו , אומרת )רצופי(אונכי
 וקראו ירושלים לב על אומרת,דברוחמידה

 ונו': נרצה כי צבאה מלאה כיאליה
 זרזירטבעם
 כעסיס )ס סטן ט5פור . וט' נטול גס mDtbציה

 ניח ומו65ט מבהדוח סי6 16תססיסגיג1
 )ס סיטת מיוזעת )ס קן ערול כ3יולס nCIDIבסכון
 ע3 פ6ף סג)ככ סריס סכן 1כ3 , %1טרומיסניטים
 )1 )טיול )סטה7) איך ט עדור כיח )1 סיססי
 גבו 13 ידידות תסיס וסי6 , כו )התטף תיגמדניח
 וכסלי )5י 1נ1' מסכותיך ייידוח מס )מע"סס6מר
 36 ילגם סיכן 6מר וס וט) , מי Sh ")ילעגו

 : 5נ6ות הןמזגמוהיך
 ס"גטיס ע) הנעמון . ו5ף כס' כטמר 16מי סכלאווז

 סוט 6דס כי ה61 ה6' , מנוח מסחי גסמון6יגו
 מס )קייט כידו יעלס ס)6 6טסר כי וסכ' ,)כנמס
 סנגר קרור י"ג( )ורייס סגניו 6מר וס וע) ,סהנטימ
 )עסוק ניןו סיכו)ח 6יס סהb~Db 61 כ6ךט, יכטה6סר
tStb,סכטמחו )קיים 'ר5ס סלטינו ורועו כסר וסם יגמש 
 %1 נהדס פכטמ 61מל , )קייס יכפת )1 ספין כסרסו6

 תכן , כ"דס כ"מ סמהמ)ס "מר )כ1 יסור מס')תקיים,
 כסי יכטמ "סר סגכל ברוך 61מל סנכל, קרול ע)יו6מר
 , ס6מר כמו יקיים ס'6מל 61טי)1 כ) ע) סיכו) 610כי

 וכן , ימ' )עחיז הנסהחSD 1 )עהיד תכסחו ס'וסיס
 "ס עד עזי סיכך ס61 כי כה' כטמ1 כ6ן6מר

 וסעוס"כ סעוסזז כל6 סו6 כי , )1 תחכסיתמסמס
 ס' סרחמיס מדח קילף fnh1 , י"ס 16ח'1חכסחי

ottp)ע1)ת'ס סכ' גלי6ח סיור : 
 יע דיר ע) הגחמה . 1נ1' גממו גממו 16מיאונכי

 )סכך ופיוס רי15י דכרי ס61 )6דסאירע
 גיהוס כמו עותזח כמקומם הלעס b~h' , סמגוהס5ער

 "כ) , )טחו מוס) 61יט ממת סיקכר 6מרס6כי
 6והס מגהס ססו6 סי6 )יסרק) יתכרך lboגממת
 ממנהמים מס כחטט הכיגעו כטיוח נגלחכמיוחס
fib(סר6כוגט הגממס סי6 וץ , כגנוח ססס טי ע , 

 n,(bib ס"כדו מס כ) )הס סיסיג יומאס1)עהיד
 יע 1 הכמירט כיח )סס ויכנס יקרך) )"רןוימ,ירס
 6מר פכך , ס6נדו מה )הס'כ ה6מחיח סגהמססי6
 )סס וכנוח יסרם) )6רן ססנתס ט) סייח לעסנהמו
 )כ6 )עחין ")סירס יטמר 6מל ורכך , סכהירסכיח

 : ")סייס 16מר 6מר1)6
 ירוס)'ס )כ ע) דגרו למרו "' טסהיכי"יס י5 . 1נ1' 'רוסקיה )כ ע) דכלו 6היחהמידה

וחרקו
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פרק822
 וצאצאיהם זרעם בנוים ונודע אומר,זרזיר

 כי יכירום רואיהם כל העמיםבתור
 : % ברר זרעהם
 ההרים אל עיני אשא , אומרתצפורת

 : עזרי יבואמאין
 למטיב אודה למובים אור אומר,צבי

 וארנן עזך אשיר ואני . יושרעל
 : וגו' הסדךלבקר

ביאור
 סוג ע) סמחיסכיס דכוים )0 ונרו , 1b'Shקו16
 5כ6ס obin כי כ"רסוס o'Sb קר16 61מ"כ ,)בממס
 )0עגיפ נונס 6101 י0'מ6ריך 560 וסמט6יס סעופה)סי
 וכמו 6מ0, ננס סכ) 1)6 כעס מעט סמוט066

 06 ע)יכס 6טקוד גן ע) כ'( נעמוס 0כחוכס6מל
 ונונס כמגירו )0טס0 מס) מעט, מעש , עמומיכסכ)

 , וטקז0י הקדי וגיוס מעג) עון וכן , מעט מטעממגו
 61מר סטוגוח, נכוי טקידה 5כ6ס, מ)6ס גי "מל וסוע)

 , 60) )טדי מרו5ס סירוס רידוי סריך nlnDOהסרוס
 ס' מיד )קמ0 כי סמר , עוגת גרוס כי שמר)וס

 רממיס מ)6 610 יתכרך ogbwn (600, גכ)כטקס
 קורס ס' , 0' ס' מדוסג'"נ

 סימטרי
b~tb סמוסכ 

 סימט6 )6מר 0' , )מטפס מממסכם. מגרף קינו)מט61
 מז0 ססי6 0' מיד )קמס כן ו6ס , 1'סוכגטוע)
 קורס 6מי , otnbDn כג) כרממגו0 גרטיסהממיס

bnnoויסת סימנך 6מר 61מד : 
 יפר6) כי נס . וגו' ,כעס נגויס וגוזע 16מרזרזיך

 סכמות כסקר גם ונס סר6סון "זס גגיכס
 פויס שיכריס כרמ"מ .כעיר0ס. כיגיר.ס 0"רפ61ין
 ווסמ0ן טסקס סיני סר ע) כסטמדו סכי 6ט')1 ,נגסס
 מדרסו במו , כו' כסמי כנים )6 סער 61ois'ן

 ולטיך כנוים מס )ך וי65 טסוק ע) כ"6(נסגסדרין
 )6 כטרק סריגי יסרק) יסמע6) רכי 6מר 031 ,1ג1'
  וכסללו  וגו', 010 ג"סכרוע 6)6 סמולים %1)כניס

 וע) , גמ1)'ס ססס כמס 6)6 גיכריס 6יקנעחו0ס
 ס0ס ורעם גנוים ונודע )עשו סנכי6 יעדו0

 כהוך 65651יסס , גמו)יס ס0ס כמסמונז)יס
 )זמן מניעו esn טי ע) 6ף קטגוחס מסעתמעמיס
 6ניסס כרכי ע) עמי כחוך ססס פלר ספרנ'11ל

 וסרר  חקר  0סו6 גדמן  י1סיטו  וטור ,מחנז4ס
  %סכם ויגריל  ptDb0 כשת  otnso פגלפוכרל
 כ"י כעגמך כרטיס  ootbtn סכל פד  ספפימפן
 , ס'  ברך  זרפ סם כי  ליכריס  יכין  פלכיםמילוי
  סיסיו י'  נרכם  %פ% כפפי סלזרטושמפס

 :  לאובספונרליפ
 נגער (olbon מו'. שם mmb  bnhשפורת

וסו"
 Sh סיגי נוך תסג% )נרות 0517

 שער 610 06 16 , י%) מריס ,ס כ6י )ל016קסליס
 ") עיזיו גוש , "דם כגי ידי ע) otonקס5)0ו
 טי ע) 61ף , )עזרתו יטג0 מ0ס מי 6)כגדו)יט

  ועזינו סלחו כי ומכיר יודע תסס 6מד ע"ילגיטי

שירה
 ארץ מלכי כל ה' יודוך , אומרתפרונית

 : פיך אמרי שמעוכי
 אודה ארוממך אתה אלהי % אוטר,תמיל

 מרחוק עצות פלא עשית כישמך
 : אומןאמונה

 יר אל עבדים כעיני הנה , אוסרמום
 יד אל שפחה כעיניאדוניהם
 : וגו'גביתה

בהסחמבי"א
 winb ס/ע'י מעס 636 מס' עזרי "מל 0/)6 מטס0י6
 ס' יר ספפ  לולס  מטירופו 0016 כי מס' טורמוסימם
blon%1)10:  פורסו סבפ סיסס  פפלו  ושרן,  ספים  פיסם 

 , יוסר ע) )מעיט ostb )טוכיס 6ור קומרצצי
 יסומם וינוגס 6ור כסיס . 1ג1' יסיר61גי

 716 סיס יסר56 כגי )כ) נמו )רסעיס 1)6טמור
 ססו6 יסכוך גסס 16דס  %ז )מוריס 1)6כפוסנוסמ
 מקיר )טעמים כי , )רסיס 1)6 )טונים יומו ט)מעינ
sb0'כפו  לרפים  ישילו  סיוכימ  כנכוס ומטיב י0כ  
  שכפיס  סרספיס סגם  סלריקימ כזכוס  כעולס  סונפסיס
  לסיר  כסונויוי  וס וע) ,  סיורר  טל ס6יג1 גר06 61זנו
 ורגן  פיך יסיר  פיוסדפ פונס לי פוסס כריסםפוך
 bsb  מונס, פפי  ספיית גיוס )כד )6 מסדך)נקר
 סייפ כי  מפרך פל  לרון ננקר  יסכים מיז למ"גגס
 מן ג"כ 501)חמ  גיפור לי ספפיס  ניונס 4פנית

 : 5י 5ר גיוס )י מנום פסיי0ססולעגיוח
 מבכיס קג0 סיו . 1ג1' כף יודוך אמוחנ~ררנירצ

 , קלוס  עלפש  שגטנעורס
,bp, 
 כי %פר ~ס

 046 1)6  6ון מלגי  טיפפ  פמסיכיס כס %סרספלכיס
 פקודם חמעו כי )6)0ו10 יוזו 6סר 0ס , סמיםמגך

 פסיס מס וכ) כמב%, 5סיו0 עתיד מסיס ממס טיךקמרי.
 : 3ס' שודו זס וע) , ottpnn וסיס oitJSמיעד
 כסוכך 6חס . וע' "רוממך 6סס o)h' 0' 16'וקמיל

 לרומסך 61גי 56סי 06רי כי ע) מעתנמומסיך
 %מך ססט5ס 1ככיכotnSbo 51 אסי 006 כיומע"ס
 כרווחך ")6 טסים כי סמך 16דס לכך , 6)0י)0קר6
 כ) ע5 מרומס onbt otlb ,  ונספי  משל ע"ימסנים
 610 ע)י Tnlco5 וע"ס מכס %ת0 , וחספסכרכס
 6צ  סיס ")6 כמומר סממונר ס6ססי ססכ5 מןרמוק
 : מסר6סוניס 1מ16מן nlalpn ~ס פל ס4פס%פונפ
 5נ )סס 6ין 0ענדיס . ונף כעיני 0נס 16מומום

 ממפקסס 6טי)1 דהר סוס מ6דתי0ס)מטע
  סגן  כפרוצס  ירוליסמ יר יל  פיניסמ  ססולין6)6
 6מר 1)6 , )סס ספריך 0דכר 16 מורותכידס
 , 61דוניס עכויס hSb 6דחיו יד Sb ענדכעלי
 פופ, זפ  ומ0נייסיס 6מן במעמד עומזיססכו)ס
 שפמפס, יי Sb  פסיפס )0)ו0 במגיס כניו6טי)1
 כח גנחת כג כי , גכירמס יד Sh סטמסונעים
 שומפ פירכס  וסס"מס ככיסם 6מח כ3 שגימםמ)ך

 1 סיממצ עד מנסיכו ס' Sb  טילינו  כןנניסס

 מס 6 עיגיע 0ו5יס ס6ט 6מר  16חג1  סיוצוןעירפלו
יספנריפ
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 828קמב שירהפרק

 כמומה מי , אומרת פהווה יקהבהמה
 : וגו' כמוכה מי ה'באלים

 כפיך יג-ע , אומרת פמאה רקהבהמה
 : לך ומום אשויך תאכלכי
 הרנינו , אוסרת טהורה נמהבהמה

 יעקצ: לאלהי הריעו עזנולאלהים
 ישראל ובני משה ישיר אז , אומרשור

 : ונו' נאה נאה כי לה'אשירה
 והתפארת והגבורה יהנדולה אופלךחמור

 : ובארץ בשמים כל כי וההודוהנצח
ביאור

 03ס מיתגו עי 6מר 1)6 , עיגי0ס 10)יספסעגדיס
 6מל bs ונו'. כמוכש מי ונומרח לפורס יקםצניץכמיץ : כן יעסו )6 6ו3י כי ימוגגוס 616זמיהס
 , b 000(e' מעמס "סר 0ננוריס 0מס עומסס"3יס כי נקביס, כמוכס מי 6)6 כלויס כמוכס6ין

 ס' גי1)0 )ר.כמין blh כמוך, 6ין )ומר פמ)יטיס6יגס
 סיעסס 16 סעס0 610 מי כטיס כמוך מי16מריס
 גידר כמוך מ' , עס0 6סר 1גט)016י1 וו כמעסת)עמיד
 סרסעיס מכגיעיס 6סר וסנכוליס 0460 כי ,נקנס

 'ס' 601) , י0יר0 נקדוסס onhbnn שיגסכגנור0ס
 כינו ערך 61ין גקדו0ס נזכ שדיר 6101 נטר 61036
 הכמרכס מ)0))1 יו16י 00)01 גורה סו6 כי ,וניגס
 וקסטל )דכא יכOb~ 31 6ין כי , ממעיט סו"כ60)יו
 : )ע"ס bib עופם 610 כי קן )מס 6ין כי60)יו
 ססקד- 6מר ום'. יניע mntb סמop1 06ניזכצדץ

 גמעע וסו6 בתורס יום ככ3 עסיסוקגע
 מיניע0 ס16כ) וע"ז , 63כע מלכס שעסות כוצךינע
 , נפולס pDDn ע3 לסריו נסורס מעסק 6מרכטין

 : וחס 6ג) כהיו מגיעת למ"כ גי ע) )1וסי
 סרגיגו . וגו' סרגיגו 16מרת ס0ורס גססצנדןכצוץ

 )1 סכים )מדלי לבסיס רגס 6מררגם

 )רסעיסן )רסיס רממיס ממדם סגסטכס ו)מס"דע4י
 'עקכ )036י ונ0רוערי נ0%0 תריעו , טנגו )0י01ומס

 : יעקכ כסס גקר6יס זכ6יס נך כ) יפרט)כסבין
 6ז ושעכר 6ז ים . וגו' מפס יהיו 6ז 6חושור

 , נגויס יזמרו 6ז 1tnDS1 , ~וט שוטיגנס4
 6ח ורצו וע' ס0'5כו מפס )כס 61מר fO 36יפרש) כגי הזעקו fbn כי 5ע0יד וסיר )מעכר 610 וסו6ז

 סמלינו , כממסון ו06ס )גס ימס 0' ומ', 0'יסדתם
 סירס 15מר מ6ז וכג"י מ0ס כ)כ OSD1 שד, עט1)6
 1ס56 , וס0ט5ס סגעקס מן ססמריסו ניון 6מ*כזו
 ססו6 כיוס ס' ויוסע סכ0ונ כמו סהוסיעס עגםיס'
 0י6מרו אמרו ומרז , )0ס סג)מס )ס' זו סירסבמרו
 יומס 3טגי0ס סבך סריס נ6ס נ"ס כי )ס'שסירס
 ורמס המברייס "ת סטין ומלס )ממיס ריגםוגימא

 : כיס )מס0 רמס ממעכס0016
 מצך נדו)ס ש . וגו' 0נזו)ס ס' ין שימיחמור

 , גנורס עגמו 3מ)ך 61ין סממ)כו0 ע5גד1)
 ונכור ג17) ויפ , ס*3ס וממוכס נכול מ3ך נטירפ

 קדשו וממעון ישאג ממרום ה' אומר,נמל
 : נוהו על ישאג שאג קולויתן
 עמקו מאד ה' מעשיך נדלו טה אומר,פיל

 :מחשבותיך
 מלהמות כאיש יצא כנבור ה' אומר,אריה

 : יתגבר אויביו על ונו' קנאהיעיר
 חמור על שור על פשע דבר כל על או',זאב

 : ונו' אבדה כל על שלמה על שהעל
 צדק בלא ביתו בונה הוי אומר,שועל

 משפם: בלאועליותיו
כלביםמבי"ס

 01"6רה1 ונכורחו גז1)10 6'1 מס )h'o 1 )0ט"ר10)6
 הנז1)ס ס' )ך bSh זס כ5 ג6ס 61'ן סוד, 15 61'1ג5מי0
 וכנכורם כגדו)ס 65 וכצרן כממיס כו6 וס כ) כיוגו/
 : 60רן n~bb כקוס 6)6 ס6עס כ'1 מנכי30
 כדורכים סייד , וגו' י60נ ממרוס מן קימרבטל

 יכ31 כס"'ג1 סלממיס נע) 6100 ססס ונו','טגס
 וממעון ככיכו) 1'5טער יפ6נ )יסרך) וכול 0"ין)רמס
 וסוכו 6)'כס 61סוכס 6)י סוכו )ומל קעו ימןקיפו
 סנמרכ סמקדס .כיח 6100 גסו 1ע3 , סוככיםכגיס

 60גס ע) 60נס יס6נ 60נ , Shlnt כמס6 6)6 מס6כ)"
 Sb יענה גדורכיס תידו , מט6 מכפי מרצ 6100ע5
 גסס 60ין b~tb יסוט) 6ת סמ5עריס 11bo יו0כיכ3

 : מניס כס6יגס )ינ6)וכס
 גור6 מן מטכס 1ג1/ מעסיך גדרו מס 16מרגדיל

610oh 15כרוק יכוסס שיגס הכ) מכסי כ) יתקנ( 
 ממ0כוהיךן עמקו ממעסיך ויותר ומשי 6', יטוס6טי)1
 : גנרל 7נר )6יז נע31ס זמין מין כ3 נריקתכוונת
 גגנורתו מ0ט6ל סנגור ומ'. כננול ס' 16מראריה

 י1ג"כס610
 )י6ס 610 1)טעמיס )מבממס

 ס)6 16)' י)06 ס)6 61טי)ו , סמ)ממ0 נתוךוינע
 ונשך כנכור 610 ס' SJb , 16יכי1 ע) )ס0ננריוכן

 סו6 6ולנ0 6)6 61ימס טמר )פגיו 6יןכמ)ממס
 63מליס גליך 61'מ , 0מ3ממ0 גתך קבסעשרל
 610 כי 60ויכיס "ח )מנסי) כמממס ויגרימוהיריעו
 : 16יגי1 ע) גוס וי0גכל ומ5רימ סמליענעגמו
 מס כ) ע) תו'. מסע דהר כ3 ע) 6מיזאב

 משכפו כעיקר כין שמכירו 6דס ויטסידויטמע
 מ63כס סשסס כמס כין , 0כו16ח רכ סור מכםסנ6
 מנו ט עגמו סמ3גיס כמס גין , סממול כמוט

 ססו6 ))כוסו כנר מוכן 6100 ממס ניןכבסיס,
 זס סו" כי סחוכע תאמר סיסים לכיס 1כ) ,אמס
 ~otolb עד , יכמיס וסג0גע שמע סנ6כד 16סג5קח
 D1b' ע5 מסנים ועד סייע סו6 גי סמסס ונרי%

 16 )תונע לו סיר0יע 3מי נשנס ססחיססדכריס
 ס' נססנמת יעגל מכמס כיון , מגיס 'סוסובתנע

 : מס06יו נכ)כטויס
 . מו' ניחו נמס סו 16מישועל

 וסו~

 שרסוק

 , ונטוע)יס עטל 16 עריס 16 וכשנגיס נקלקעננמר
וע5
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 שירהפרק824
 ונכרעה נשתחוה בואו , אומריםכלבים

 : עשנו הי לפנינברכה
 דוסא בן חנינא ר' של תלמידו ישעיהרב4

 תעניות פ"ח ומתענה מצטערהיה
 נפש עזי והכלבי' בהם שכתוב הכלבי'ואטר
 , הבין ידעו לא רעים והמה שבעה ידעולא
 ויזכו מקצהו, לבצעו איש פנו לדרכםכלם
 הקב"ה לו נענה . הבורא לפני שירהלומר
 עד ישעיה לו ואמר השמים מן מלאךע"י
 מלפני שבועה זה דבר על מתענה אתהמתי

 נלה לא הנביא לחבקוק שנלה מיוםהקב"ה

ביאור
tffD1רססו ננו) 0ססיג נדק כ)6 נימו נוגס הוי 6מל 
 b~Dh הנית מן )מעקה מכמס וסע)יוח , הקרקע גו)16
 ה6נגיס )1 0יכי6 כרעהו , מנסע 3)6 הן נסוירמהן
 )1 ס16מל מגס יענוד היעל מן ע!יס 16 הממםמן

 : גוחן 61'ג1 ניחן קומר סנוגיס ונטוע) , רעהסה61
  קולב כו16 . ונו' גסתמוס כובו ot~ntbכנלבנים

 6יגו )כדו ה61 כי 6)יו סיה)11 6זס)כגי
 , ורננים ייינן כטימוט bton גסהמוס 6מל בכן ,ר16י
 )סגי נכליעס 1)היוח מהסחמויס )קוס וכסולמ"כ
 סיעמוד 6)6 לגביו ע) )קוס יותר ינכס 61ח"כ ,ה'

 לפסיס נחס כי תגיו )סמר ס'וכס ה' )תגיולכריעה
 : ודמועו כשמו עולט וזמו , ה6זס 6חעכס

 . כו' ba1 כן הניגף לכי 0) ח)מידו יסעיה41בני
 ס"מ עד )החעגוח גחכוון מחח)ס גיגרפס

 מ16חיוה 6' כ) כנד מעג'ו0 כ"כ , סיעך כז'לעגינה
 6גכי 0) ה6)"ף סכגנד ל6סון נהעג'ת ob ,החורה
 , כר06יח ס) כי"ח תנד סגי נהעגיח 'עגה , 'עגם)6
061or~ 6( מסדים נמיכות 0) כנית") יעגם יטגס , 
 , כזו 60ין מס כזו סיס % 6מר זו ה16היוח כב)וכן
 )6 ככוץ 061 ד'. כן סם 0) הר06תה 16חכגנד
 כ) כגנד העגיוח, כ"כ )ההעתה סגיה יהוריעגם

 ה16ח כנגד וכן , סם 50 סג'ח 6ומ כנגדה16תיוח
 6מר תכן תעגיוח, ס"ת סהס סס ס) והד'סג'

 ט"מ עד והחעגס תצטער 1)6 , ט"מ ומהעגהמ5עער
 סיס געגס סיס )6 060 מגראס , געש 161תעניות
 6)6 , סיעגס עד העג'וח עפיו סקנ) יוחרמתענה
 160 כידע חעגיוח ס"מ עד ומתעגם מוסערסליה
O)D~געגס היה )6 ו6ס , הכהגני כמו bS סיס 
 סקכ'ס )ו עגס ה' mtn~b כ,כות 61ז , יזהרמחעגה
 נו סגתן 1)6 , 16היוה ד' גן הבמיס מן מצךמ"י
 ס51רך 6)6 המ63ך )1 60מר מה מעגמו )הסכי)כינס
 ג"כ ס) סר"סו;ס כלעס )נ)1ח1 רגם 1)6 ,"דם בגי )0כ3 מוכנ 60יגו כור מסיס ס:ר6ס ,)מצך
 )obio1 6 ומנס )הכקוק סודו כגפה מסגיהע;יוח

 שאדם בשביל אלא בעולם, אדם לשוםסודו
 לי נתנו לך להזדקק אתה וראוי אתהנדול
 לומר הכלבים זכו במה לך להגיררשות
 ישראל בני ולכל בהם שכתוב לפי ,שירה
 למען אשה ועד למאיש לשונו כלב יחרץלא

 וביןי'פראל, בילמצרים ה' יפלה אשרתדעון
 שזכו אלא עוד ולא שירה, לומר זכולפיכך
 תפילין בהן לכתוב עורות מצואתםלעבד
 ולעניןשאלה , ומזוזות וכתובי' נביאיםתורה

 שכתוב כמו , לאחוריך בך חזורששאלת
 : נפשו מצרות שומר ולשונו פיושומר
מבי"ס
 כהנע 636 , 6וס )גגי סוד סוס )נקח ר51ססיס
 6 )מניד )מ)6ך ר0וח וגחן (pp~t ה61 נדו)ס6דס
 כגס סכח1נ bffDh כי , סירס )ומר סכ)כיס זכונמה

 ססמיס סס כי , פכעס ידעו )6 גטם ע,יוהכ3ניס
 , גיוס טעמים (h(onlt קכט )סס סיס כע"ממסקר
 , שכעט ו6כ4 )כרימתך נדדך ע"נ וגחכי טכהונכמו
 מכעיס, ססס )סס ים כן )6זס קכע סיסכמו

 סגטס מיי הו6 המץ) כי גטם עזי ססוהכ3כיס
 1)6 כסדות רועים וממס , מכביס ייגס גטקסוכעז
 ס6יגס , )מינוחיסס סוס ס'היס טסכ סוס הכיןידעו

 )דרכם כגס כסס, וכי~6 ונסר )הס 6)66וכ)יס
 סיחנו )כט)יסן סגו וכסל )מס דרכס bl~e )מסטג1
 הנמס )מסוף סו)כיס 16 גוהגיס וכס6ין ,)סס
 רוס העיר קנס ועד מקנס סימ165 כמקוסוהנסר
 כסס סכחוכ ss~ פירס )ומר זכו O"kh1 ,ממרסיס
 סכמוכ מסגי , )סוט כ)נ ימרן )6 יסרך) כגי1)כ)
 06ל מסריס 6רן ככ) נדפס 5עקס והיחסקודם
 65 6מר )6 תוסיף )6 וכמוסו גהיחס )6כמוסו
 )6 6נ5 , מקרה דרך oten )ומר 6טסר סהיס ,מרן
 , 5סו% כיכ ימרן ס)6 סנור ית' ה6) מקמר 610יתרן
 י0~5 נגי ס5כ) מן סומע 6מס )16 1מכ)) עסו,וכן
 ומיחס ס6מר כמו )מוריס, ימרן 6כ) ימרן65

 סמנרייס כיח נכ3 15טקיס סכ)כיס היו כי גד51הועקה
 )מריס 6מר 31כך , מס סס 6י1 06ר כ"ת 6יןכי
 פנלים כין ס' יטוס 6סל חדעון )מען כממסועז
 Sb~nt ממיס שכרס )כלכיס פסיס , יסרק)וכין

 כטען סהיס וכמו , 1)כסמתו מנלי atb5ומנסמחו
 וכין מגריס מקנה נין וסט)ס כסס סכתוכסמכות
 פור 651 סירס, )ומר סכ)כיס זכו 1)כך ,יסרק)
blbתטינה נסן )כמוכ טורוח מ5ו06ן )ענד סוכו 

 ס% זכו ס)6 מס 4מ1111ח וכתוניס גכי6יסקורס
 זכו )לגריס )שגס מרנו ס)* מפני , נהמם 16מינח
 י0ר6) 50 )נהמם מסו 0)6 ומסגי , פירס)ומר
 מסם 6סר . וכו' )גחונ עורות מ5ו6הן סיעכדוזכו

 : ונו' גסתמוס נו16 סירסייגמלו
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