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 שושניםלקומי
 ויותר סותר שט'ד נסצא ואטר ט4ד "וא ( . דאורייתא רוין יש בטגדים אמרא

 ששם ואמר . עניו להיות וצריך . אפור ( הארם. עי מקיפ-ם הםרגגרים
 : עניו הוא ע"כ שבשם ס4נ ן יייך צריך שר אצל הה~לך יהור'ולכך
 שהי' הגהגא יחנ,ן ננטרא איתא *6בפך 1 ( עליו. גועם הוא לאו ואם . וט~ולינניופא
 . הכמא כבית עצמו מחכא 1 משייך אחר שר אצי הולך שרוכאשר
 ברכריט מחכא שהי' בפירוש ואסר 1 ונם להו. יית רכבואה רכבואה .ה'~פא
 הי' אצלן באים ארם, כשכני המכוסים ( ויכך דפנים מסטרא הם שינןהבנדים

 ושאר ומתן טשא כעמקי עטהם מרבר ן אכל . וכו' מטראקים בפנים היופ'כל
 ז ולכך רשרים מכטרא ראחור סממראהם

 ן ראח~ר. סמטרא היא אשה ונםאח~רים י כולמ הם כי נאהיר דחבים שלהםכנרים
 ן : נאח~ר וחכמצופה 1 הווימפ באחור שלהם תכשיט'1ולכך
 ו מנשבות רוחות ושגעים שגים אמרג

 ( היום כל אל חמר שהוא חמרכמנין י ע"ב גננר שהם ואמר י~םנכל
 ( מתקיימ.ולכך העול' ל"ה הרוחו'שאלמלא

 , נם מעורר הרוח ויכך עופ~ת. הקכ4הברא
 ( ולכך עיפות אין ובים . בכנפיהםהרוחות
 1 ביבשה. מצויה שאינו כרוח ריםמצויה 1 בבמ'רוח  הוקבמש'* שט סעורריםהרוח
 ; יסריח שלא כרי רנים במים ישויכך
 ויכאן לכאן שמיט שהם מהמתהטים
 יריך רנים שם שאין בבארוהראי'
 ! ימריח שלא כרי עת בטללשאוב

 להתפיל משיקים שהם אהם אב(ךנ
 דאבונין צו ויך רייוט ערבי"א
 ! רעה אשה להםיש

 רש"י והקשזו . וכו' ואתחנן נ:פסוקד
 ן וכו' ותירוץ . יאמורמאי

 ! צריק שהוא גו יכירו שלאדכרים

 בוח . בעולם שלום מרכים ת*ח אמרי
 . השלום הוא ותרצושהקשו

 מטיב נרר כמו הקב'ה ברא תורהכי
 ועור וימול יבוא ויטול הרוצה כלשיא
 כתוגמ ואין יחורים הכל הלימורכי

 כאחור. אחור הי' מעיקרו כי תינרא.בלא
 כפנים פנימ להגראם רוצהועתה
 על המרני1 גל כי ועור אחד.לעוים
 , נרולה יותר אהבה אח4כ . ובניואשתו
 אחר מעוימ אות כי . כאן הריןהיא
 להביאס ר~צה ועמה . נאחור אהורוהוא
 לה'ות וא4א . אחר לעולם בפניםפנים
 הכי משום הקושיא הוא תנרא. ע"יאיא

 ! בעולט שלוםסרנים
 נר'ן בהינות שלש יש בשולחן אמךח

 הוא רוח אכילה הואנפ'ש
 הוא והתורה התורה הוא ונשטההןמירות
 נפש נר'ן נ4כ יש ובפרטיות נשמהבכולל
 ותלמוד המשנה הוא רוח החומשהוא
 הלב בוונת היא רוח הרבור הואנפש * נר'ן נ.כ הוא והלוטר . הקבזההוא

 ר' כשהי' ראיתאואמר
 העולמו' םקשר ובוה הייחורימ הם ינשמה 1 דומא בן חנינ"

 ונו' האלה הרברים והי' הפמ~ק פ" ו1הו ן ושאל וכף יודע הי' החולה עלמתפלי
 יאות וקשרתמ . נפשכם וש לבבכם על ז שנורה תפיתי אמ ואסר יורע אתהמנין
 העולמות שנתקשרו כלומר ירכם על ואני יקראו מרם הפסוק פירוש ווהוכו'.
 תשוכה אין התשובה מעגין אכוך6 , לחתפלל שאוכליאמור י ירו על כמו ירכם על עליונים פף ווהו . להתפלל אוכל שיהי'אענה
 כדכתיב עבירות לכל תורהאיא שמינ" מוחי ת"ח כנם' איתא אנ(ךה

 'ולחמאת ולסנחה לעולה התוה ואת , ופ"המחרשזאםפנישבשםינית

ופי



 שושניםיקומי4
 גרויה יותר שלו שטינית חכטתו יותר אמ , ייטור . אשם , עלה תורתלמור
 א~תו אפי' היה יא וכו ארם מכי ן : מנחה תורת ילמר מנחה אשם.תורת
 מאור עניו הי' ע'כ . שכשטינית שמינית ן במרומיו שלום ששה הפסוק פי' אמר'

 : ארם מכל ( פי, שמים כי עיינו. שיום יעשההוא
 בגגו איתא ואטר . ליראה אם ן הילו חפכים שני בין שלום שעשהמי כי טעפך שואי ה' טה בפפוק אמך פו י והו ביניהם שלום שעשו ומימ אשרש"י
 הוא טה בטדותיו הדבק בו וירבקה ! : עלינו שלום לעשות בירו ישבו~ראי
 ה' מה פי' ווהו רחום אתה אף רחום ן קראת הימים חמרת הפס~ק פי' אמריא

 עיפ אף ייראה אם כי טעטך שואל ן שקרא בת~רה כתיב היכיאותו
 רהיינו גהכ~רא שייך הזאתאינו שהמרה ן .ואמר הימים חמרת השבת אתהקב"ה
 איזה כי אטר עור , גירך יהי' יראה ן )מכי( השכיע' ביום א7הים ןיכיכתיב

 פוב שאין דבר רהיינו שאלה צריך רבר 1 חטרה. לשון ויכל . עשה אשרמלאכתו
 רבר אכי , היראה רהיינו לארם לו ! אלקים ויכל פי' וןהו . כיתהנפשיכמו
 ווהו . ממייא עושה לאדם פיב שהוא ן ליום חטר עשה אשר מלאכתו מכילוטר

 אם כי טעמך שואי ה' .טה הפסוק פי' !השבת:
 אותו ויאהבר בררכיו ליכת אבל . ליראה( רברי לשטוע רוצים ארם שבני אמרע

 ; לך פ~ב כי שאלה צריך אינו , ישמוע רוצים והםתורה
 שבע מבאר יעקב ויצא בפמוק אמר י, ן גכון, אין ווהו . ראורייתא רויןאמייו
 כשארם כלומר חרנהוייךן וה 1ע7 ין מהראוי יותר לשמ~ע פחדכי

 לש~ק כיוטר חרנה ~ילך ח.ימ מים בארי תורה רברי שישמע שקודם ראןיע'כ 'מגי כאר שהוא המררש מכית יוצאן וכו'. ממעשיו מרןכה שחכמתו כינאמר
 3שוץ פונע כשהוא כ?~מר במקום ויפנע( יותר הוא ח"1 שמא ויורע~עשיתחרפ
 כלו א,ע מיישב ואינו מהשכי שיוצא ן ל~מר גשאני ואמר נאמר( )וע"ולחנמתו רה"נ~ שם שלן נראה כל~מר שם ויין ן קורטת חמאו יראת 'הי' ואן לומהראוי
 הולךטטנוויחלומ. שהשכל השמש בא כ'1 אוי מקום באיוה ופוגע מזורה[מוהר(
 פי' חלומ ישון והוא א"ע מןכיר וכשהיאן יושכ אני אך פחר. מחמת לרברסתירא

 וראשו ארצה טוצב סול' והנה בריא לשוןן טרבר: ואיני בוורואה
 ארם בני שגעיני כיומר השטיטה מגיע! . קסן מספר יימןר יכול אין כי אמריג

 הוא באטת אגל קפן דבר שהוא נראה י : רקפנות טהזין הואבי
 מפון בגיטפריא סוים כי . נרוי רברן וסכת מישון טגינה הוא ס1כה אמריר

 אף בו ויוררים עילים אלהים ומלאכי ( בגימפ' חסר סכת נםבערו
 אטר עור . כו ויוררים עולים הצריקיםן כי רבה הושענא עד סוכת ויכךחות-ם
 כגומר ארצה מוצב . קןל כניממריא סולם( שאינן תמי' קצת . החותם הואאן

 פי' ~טלאכי בקוי שירה אוטרים מיאכים ן ; כתבוסועה כי פי' מגיע וראשו ממנו נהנין אדמ בנין תלמיר איןה אויי כאן שכתב כמובגי"ם
 וורקין הכריא עם עונה שאינו וה כין ענ'1 משה והאיש פסוק ע7 אכ,ךט1

 : רינור י:הר אותו , שהיה רבותא מאי ואמרמאד
 כל אוהב שיהי' צריד ארם אמר יחן שהם ארם בני כטה הלא טכלעניו
 הרברים וכל טאכייםמינין מותר ת-ח אי'בנט' איא וענוים,שפיים
 שלא רק . 7ארם צריכן הרברים בל בין חכטתו. לפי ארם וכל בשטיניתשמינית

ימוין
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 אם הרברים כל כי נופו להנאת'כווין

 : טוב אינו נופו יהנאתנ:ו~ין
 מאור עניו שיהי' צריך אדם אכ(ריט

 רבר כי . עייו שורה דיניןואין
 הארם כי ועור שורה הרין ע.ם מהשאינו
 כתר ובבחי' כתר. בבחי' הוא עניושהוא
 שבירת בו הי' לא כי שורה דיניןאין

 :כל'ם
 ואמר יפה סימן תחילה בת !:3כ!ראכ

 הוא שהזכר מפניהמעם
 בו שולמת הרע עין יותר. עייוןמעולם

 הרע. עין על טנינה חוא תחילה בתאבי
 הת~רה כי . בתורה תוכחה ישע.כ

 טעוים הוא והתוכחה עייוןמע~למ
 : הרע מעין מגינה והיא .ההחתון

 במוצא' אליהו אומרימ מה כ!פניכא
 בארם יש קמן אגר כישבת

 תיים בחי' והוא רחיותא ק~ממאששמו
 ורע מוב הרעת עץ שאכייתמפני
 איא נהנה אינו אבר ואותו בע.שהיתה

 . חיימ בכחינת הוא ע"כ טו,שמסעורת
 נם בם"ש אותו אומרים ע.כ .ימרומ חי עלה כי חיימ בבחינת נ-כאייהו
 מפני לעולם חי שה~א צפור שישמה

 ספר נם במו"ש איא אוכישאינו
 ולא ציפ~ר א~תו שראה ארם לי)ייארמ(
 הרבר שאמת וירעתי . שאכלראה

 :שאמרתי
 קורש. אות'ות וצרופי . צירופימיהל ~מעםימ ונקורות אות'~תתורה .והטשי עניו שיה". צריך ארם אמרכב

 כל נטצא . קורש יותר נקורותוצרופי
 כי ועור . ק~רש יותר קמן שהוארבר
 שירצה טה מטנה עושה ארםנקורה

 עושה אינו הנרול הטשך כשהואאבי
 : כי~םממנו

 בתורה עוסקין אין הוה בדור אמרכנ
 עתה כי הראשוניםכיטימ

 .ובימים העולם כין גרולה יראהנתפשמ
 מקומות קצת יש בתורה עוסקיםהי' לפיכך כך כל יראה הי' יאהראשינים

 , יראה אין שמשיומריס

 כינור רהי'נו פתיחה צריךרבר
 קודם כי . הנינון קורם פתיחהצריך
 לפרקיימ הולכים הםלך להיכלשבא
 הפמוקימ אטירות הסליחותוק~רם
 ווה הסייחות כי נכיל פסוקיםובא~תן
 ביום אמר . עיינו טתפיל התורה כירמז

 התורה מן בפמוק סונר יושבהסליחות
 בתפלתינו קמרוג יהי' שלא כרי וה~א1
 : אלה עם על לחלות אטרתיךן צרופה כם'ש . עלינו מתפיית והתורהן
 בלשון וטסי טחי אומרים ימה אנ(ר כח1
 בלשון רחמים טכניסי תרג~ם!
 רברים יש כי . תרנ~ם ואח.כ הקורשן
 רקאמר ווה ירבר יכוי אין הוא השינה, מן ניעור כשארם נפש מסירת שצריךן
 ועני יי' רקרי וכו' נימ ולא בנם'*נים(
 וזהו . תררמה בבחינת הוא ותרנום וכו'1

 אדס'ת יושון נוקקין אין טלאה"ש פי'!
 בלשון כי ניימן. ניט זייא :קעןמען

 אהר ובאות ויחורים צרופים הואהקורש
 והקב"ה ותחתונימ. עייונ" עולמות כליש

 תהלתך הוא הפסוק פ" ווהן .כעצטו
 אחר והקב,ה ההפיה כי אלהיך,הוא

 כתל הם אותיות ך"ב ב"ח רכשיאמרי
 נטתק. עי.ו רינים שפתיהואש.ך ארנין

 בעצמו הקב.ה הכלי ממתיק הואבמה
 ר' כשהיה ווהו . הרינים המתקתהנא
 אם וכו' יורע הי' טתפלל רוסא בן חנינאן

 הקב-ה אם שנר טלשין שנורה וכו'שנורה
 הקורש ללשון ויכך השכינה הוא התפלהן כי טקוב?. שהוא היה יורע כאן גר בעצמון
 שם הוא הקב"ה כי המלאכים. נוקקין דםן
 ובתרנום . שם ידבק וחפיצים בעצטון

 יוקק יכולימ אנו אין יכך יח~דיםאין
 הוא אפים מ'ות אחר ומך .אוחם
 לרבר יכול ויא וכו' נים ~לא ניםבחינת
 בלשון ומסי מח א~מרים הק~דשבלשון
 לגקש צריכיס אנו ואח-כ .תרגום

 כי הק~רש בלש~ן יומר צריךסהמיאכים
 דבשמיא מרן ח~ורן ואחר גוקקיןאין

 : תרנומהישון
מפסוק



 כשה~א תינוק יש טה מפני אמר כט ( ותשטע וכו' השמים "אזינו בפסוקכו
 נרול וכשהוא חכם הוא קטן ! שלקח רש"י ופי' וכו''הארץ

 והחכמה שהנשמה מפני שוטח נעשה ן ואמר אותם לקח ובמה . לעדותאותם
 הוא אסו כבטן וכשה~א הת~רה מן הוא ! עליונים העולטות כי יש אחר באותכי
 וכ~ה~א חכם הוא ולכך התורה כל יורע , המטר סן ראי' קח מאמין אינךואם

 לאו ואם חכם הוא תורה לוטר אם גרול , הרברימ כל ונדילין צומחין ומטנושיוריר
 : שוטה נעשה הוא ן כל של כח כהמטר ריש כרחך עלהרי

 נבנה חי' לא שבונים בשעה בו ממתכל 1 עליהם שמת אשר טצוקים רחםשכחב יהורי שום ה" יא שאם לי טאמין 1 וכטו הצדיקים על עומריםהעויטות והוי שלהם בע"1 תמתכל אל אכ~ך י 1 כל כי והראי' האותיות כןהרברים
 מסתכלין במהשישראל נבנהאלא א.ן כי ן נבורה לשון הוא וטצוקים וכמאהדום
 מעשיות כמה ומיפר חיות בו נותן בו ן לה, כי כתיג בנביאים וכן הצריקיםהם

 לא בו ממתכלין הי' שלא ירי שעל ן גתפל' כי תבל עליהם וישת ארץטצוקי
 לבנותה,נתן ( כל הם באותיות כי דברים כלפועיין
 בהקב'ס בטוח שהוא הכטחון בהראות ! לוקח אני אחר ברבור התחתוניםעולמות ועשירי בתשיעי מתענה כאייו : הם הארץ ותשמע עייונים עויטותהם בתשיעי האוכל כל בנמ' אירעא לא ן השמים הא:ינו משה אמר ו1הועוימות

 כ'כ כעינוי הוי יא לבר והתענית כעינוי ן יערוף סאמין אתה אין אם עורואטר הוי לכך למחר עונות יו יכפר בוודאי ! . לערות ותחתונים עייונים עויטותכל
 שהוא האמונה מראה שאוכל ומכח ' וכו' המטר טן ראי' הביא לקחיכטטר
 בחינת הוא והאטוגה בהקב'ה מאמין , הטגול רור עד ראיתא אמרתי כטלתי1י
 התורח לוחות השני והן והור נצח רנלין , )הרברים( טן נדייים והיו מטר הי'לא

 הוא ןבעצמק כעטו התורה בכתבים כרא' 1 הטל כי הרבה חיים היו לכןהטלום
 חולה או צער לו שיש מי ראיתא מכפרת ן , הטטר מן גבוה יותרהוא

 דע:פ ואיש שנאמר וכו' חכם אצל ילךן ויהי ואייטות ראובן יחי בפ' אמרכ1
 ה,:*% מן יותר חכם לך ואין יכפרנה ( ראיתא ואמר ממפרמתיו

 לפש. נכנס הנרול כשהכהן הבית וג1מן( הבא לעולם חלק להם שאין אלוגנמרא
 הנקורות עםכל הו" שם יורע ולפנימהי'ן ווה התחיי' אחר הבא עולםופרש,י
 ! מכפר הי'ולכך! הבא יעולם ימות ואל ראובן .חישאמר
 למה אחר פעם שיורע מי אמר יבן טמפר לטיתה שיהיו סספר טתיוויהיו
 : לולב שיהכונתן שכי במפרים כתב בעיה"ש אמרכח יורע ניכ הוא מנענעארםן : הבא לעולם יעמור ואח'כ וכךכך

 כל רירט תשרי חורש אותו אמר לנ! להתענות תשובה יעשהארם
 כל רירט !ע שבא .עולמותן אם קיה  ,שובה לכם אתן אניוכו'

 זנ1כר העומקים 1הו הע~למות כל מנענען המקום לפני א' שעה דשע יהי' ואלימיו חורש אוהו כד אחריו של האותיותן כי שוטה שיהי' מוטב עצמיכם עלתקבלו
 ~הוא תחת עומק רום עומק יצירה גמפר1 הוא חכמה של רינין כי באטת .כ"ה
 העולם נביא ולכך מתקיא בחינתו כל מלא התורה כי שוטה בנימט'ש"ך
 כל כאסצ'; הוא תשרי כי בתשרי! לירי לבוא יכול בי ארם וכלהארץ
 כשהלבנה תשרי חורש ובראש החרשים! אותה טכמים שהרינים אלא הקורשרוח
 או חורש יאותו הלבגה אםטרעיק ! האור וגתנלה הריגיסססיר שאט חנינו ליוט בכסה רכתיב מכומהן וכו' טוטב כאמת עליכם תקביוואם

לחיש



 זר שושניםלקום*
 בשגתשגאים 1 יכך מתקלא גחינת הוא עברלחווש

 חנ'תגסק"
 שהוא וטי ביראת נימפרי' ג'כ ברית( בכח והי' נסתטו רבתחילה .החייה השם ביראת נקורה כחר כולה והואן במחשגה מעשה רסוף הברכהוזאת ביראת בגים' גרית קיאינו גיום יענינון פ' ווהו מגרכין רבי' ברכה בהראית הברית שוטר אמר ועור חר וכולהן עיטא בה וברא הב' שבא עובהם ברית בנימ' הכולל עם ותורה תרי"ג! ברא ולא תשר"ק עלטא בי'למיברי היא טינים השלשועם! הקב"ה לפני באים האותיותבווהרכל תורה בגים' הכולל עם אתרוג אמר לחן ואיתא בעיק~ר להיות צריך הכחאותו מרקרט: נ"כ הם ולכך להם יש המעור! והפרי העיין באיין כמו בעיקרלהיות גרית אבל בירים מפפחין ואין טברכים ן צריך בסוף שיש טההרברים אק לכך הלשון ברית בהם אין וגנויםן כל כי תחילה במחשבה מעשה סוףיי בשגת טברכין ולכך פה במקום הירים ן : מאזניםהמול וגאיס חב'ר

ן
 נרול רבר הוא כפים נשיאות אכ!ך לטן ה~א כי לישן אפשר אי נ:שכוחהלה : קראינו ביום יענינו בווראי כרן : בראשית שי ב'באות

 למננא ירא לארסאראסורן בית ובשמחת מוחיןבסור
 . בווהר שכתג כמו נרול עונש והיאן שם היתה כי ישינים הי' לאהשואבה
 כנשיאות רווקא אמר בעצמו הפסוק, הי' כי המוח'ן הסתלקות חואוגשינה וכו' ידיו את אהרן וישא כתיב ובוערהן מוחין בסור הוא והשמחה נר~להשמחה

 שתפלתו סימן יטעיה נרמים בעצטםן ואח'כ א'ע מסתיר הקב"ה כירקטנות ויריו שטתפיל וכל וכו' הלשון ברית( בטוהין הוא שמתחילה כיפורויום והוא וכו' קשר יצירה בספר רכתבי השנה ראש בין מתענין היומתחילה נשמעת בווראי התפעה הומן ובזה יריםן הבחינות בכי הקב'ה עםסהפשטין
 מכוונים ישראל ואם בצלוי ותרגומון קוטה הוא ארם שי כ:חשבהיי אמונה ידיו ויהיו כתיב ויכך נשמעת1 : רנריות טוחין הוא טשטחיןהי

 והי' טתנברים היו שבשמים לאביהם ן הוא מחשבה כישליטה
 געשר יחור וה" לטעלה נרמים יריון אירים הוא מה של רשם מ'החשג

 לרנר ראשון הי' והוא בציו ותרגוטו1 קוטח והוא רגלין תרין הוא א'יבא' ירי הרמותי כתיב וגאברהם ,ספירות1 ומסיימו' המחשבה הוא ביו'דשמתחלת
1

 טפסיקע שיהם ע"ז בנית נוים ראיתין בתפלה מפפחין יטה פעם אמר* ואני באוטות. שלאיש ירים הרטת זהשי( : רגי1 ער גהח

 ברית הוא ירים כי גירים טפפחיןולכך
 ועשר גשמי יחוו וגהתונההלשון

 ובפרמ ססכ'ס'ס ספירות ועשרלהר~עון טברכין ולכך טרקיים יכךפתיהרים המע~ר גרית חוא רגליואצבעות

 כתיב אחר פעם בפיוט אמרמא
 ופעם מים תמנע אלבעבורו

 ואמר מים חשרת חון בצרקוכתיב
 רעים וטים פובים מים 'ן וס מ"ר ישכי
דרו וסי בעבורו סתם נ.קפליין בתחילהיכך



 שושנשיקופי
 הם חון כו' בצרקו ואח-כ . כררדרך

 : פרט דרך טוביםהמימ
 מררים וחמשים שלשה יש אנ!ךמב

 ארבעה יש היא והקשה .בתורה
 אינה הברכה ו1את ואמרוחטשים
 . בשבת אותה קורין אין כיסרר-ה
 אינה הברכה וזאת אמרועור
 ווהו ברכות כשיתקיימו אלאפרשה
 שאין רעים עני ימי כר בג6'שאמרו

 : טוב אף וקבויכוו
 ברורות ימה ב1והר הקשה אמרמנ

 הרבה חיים היוהראשונים
 שבירת הי' בתחייה כי ואמרשנים
 רובי יקבל יכוי הי' שיא למיבה5יי
 טובה בשורח לו שבח לארמ טשיאור

 כיי יו שאין מחמת בוכה הואפתאום
 הוא כי הכלים שבירת הי' וכן אורלקבל
 בפרשת יכך יקבל יכול הי' לא נרויאור

 כי אחר בכי וימת ויחי כתיבבראשית
 כתיב נח ופרשת הכלים ענבירתהי'
 הוא גי וימת כתיב ויא בנים ויוירויחי

 ! התיקוןואחר
 חיה נפש הארם וו יקרא אשר יכלמר

 שמו הוא מה והקשה שמוהוא
 שר האותיות ואמר שמו כתיב יאלטה
 ובבהטות ובעופות שיו חיות הואשמו
 אותיות שישה או שנים אם כי ישלא

 טה וזהו בפה כך עושים עופותצ"צוף
 קרי עושין הם תרננור קרא בנמ'שאמרו
 כל יש ובאדט שלו חיות הואשיו אותיות והשני הב הב כלבים וכןקרי
 הכל ער המושי הוא ויכך אותיותהכ"ב

 שכעולם רבר כל הפה עם לעשותויכוי
 שנו ש1והי טבין הי' שלהןוטקול
 הארם לו יקרא אשר וכל פי'וזה
 חיות ש1ה מקרם שמו הוא חיה:פש

 :שיו
 ותחפרהו וכו' ת1כרנו כי "נוש מהטה

 טעט לו עשית אתה גי שימעלחיטה תשובה 1והי מאלהיםמעט

 צדיקיא יכולין דאיתא מאלקיםחמר
 והוא אותיות הכ"ב מכר כיולהארם כי מקורם שאטרתי כטו עלמאלטברי
 לכך עולמות הם העויטות מכלכלור
 כי שבעוים רבר כל יאכול הארםיכוי
 והוא אותיות בהכ"ב נבראו הרבריםכי
 אין והעופות הכהמות אבי מכויסכלול
 נבראו לא הם כי הרברי' כל יאכוייכולי'
 בשנים שנברא מה איא לאכוליכויים ואין אותיות משישה או משנים אםכי
 חויה כשאדם ולכך אותיות בשישהאו
 יש א1 רבר שום לאכוי יכול ואיןח-ו

 ממנו נפררו העולמות כי עייויראו:
 שהארם מה וכל בסכנה הוא וא1יח"ו
 ברקות יותר שלו הטאכל ביוחרטוב
 הוא יהורי וע-ה נם שלו המאכירהנוי
 ברקות יותר ות"ח . קצת ברקותאוכל
 אותיוח מהכ-ב חיות יו יש כיומעט
 אכילה יש הבא בעוים נם כיבעצמם
 מהכ-ב ברקות הוא שבעוה'באלא

 מנושם הוא ובעיה'1 בעצמםאותיות
 הטעם בו והי' המן ירר הסרברוברור
 הכ"ב מכי כרול ה" כי הרבריםמכל

 הי' כי מאוד גבוה האוכל והי'אותיות
 יש באותיות כי מאור נבוההרור

 הוא והפנימיות ופנימיותחיצוניות
 : וכו' והבינוניות והחיותהנשמה

 שהתחלהי הפעם טאהו טאז אמרטו
 ררפתי ולא הבורא אתלעבור

 יי שנתן מה רק רהשינ רבר שוםאחר
 כי מהש'י יראתי כי בעצמוהקב"ה
 בבת לכך רבר כי לסבור יכויהנקורה
 ויכך שחור והוא גרול בציטצום הואעין
 יא ואיו שבעוים רבר כל יראותיכול
 רגר שום לראות יכול הי' לא שחורהי'

 : וכו' עכשיו שיוהחסיוים
 העולם נל השנה שראש כתיב אנ!ךט1

 וארם . ירישא מסיפאהויך
 אוכל שאינו בקטניות מתחייהה"

 גראש נ~כימ הם בונהלפיכך רקושותה
השגה



 9ה שושמםיקומי
 כל לפיכך צלול דט1ח ובשבוכיןהשנה
 טפני חכם יהי' יא בוכה שאינותינוק
 בגדלות דבר וכל בקטנות אדם נבראמה

 שתחילתה רבר כל כי בהטהדהיינו
 תחילתו שאין ודבר גרל,ת סופהבקטנות

 : גדלות סופה איןקטנות
 במלכות הם פסח של הכוונות כלמח

 עלית שה1א בכוונתנמבואר
 לה. קרינן בע"פ ת1רה ומלכותהמיכות
 לאמרם רשאי אתה אי שבע"פודברים
 ובשבועות ס'ח פ"ה הוא לכךבכתב
 לך כתוב שכתיב כטו שבכתב תורההוא
 עשרת קורין אנו לכך האלה הרבריםאת

 שניתן עיקר הוא הדברות כיהדברות
 עיקר שהוא שבועות ובליל השםמפי

 ליחר כדי וה1א שבע,פ בתורההקריאה
 ווהו שבע,פ תורה עם שבכהבתורה
 בספירה הנוכר. ליחוד נ"כ הספירהכוונת
 בגמרא איתא ולכך הנשמות כיכוללת
 או כי עצרת וער טפסח הרשעיםמשפט
 הן החיים נשמת הו הנשמות כלדנין

 שהוא שמעתי אחר ופעס הטתיםנשטת
 משפט דאמר ומאי הנשמות כלעליית

 מחטת הוא חורש עשר שניםהרשעים
 כל כוילת ג'כ הוא השנה כלשבכוללת
 שהוא הומן א1תו וכשמגיעהנשמות
 לא אם עלי' או ל1 יש נשמתובחינת

 באילנא אחיוה להם שאיןהאפק~רסים
 לו יש לכך השערה כחוט אפילודחיים
 פסח בין רק אינה הפרקיםאמירת כי לעצרת פסח בין אכות פרקילומר

 והראי' ממנו שמעתי אחד פעםלעצרת
 חכמים שנו עם פרקים ששה רקשהוא
 פסח שבין שבתות בששה יהשליםבדי

 כל כולית ג"כ הוא ספירה כייעצרת
 אוטרימ ולכך המוחין הן והאבותדמ1חין
 מתורץ ובוה הספירה ביסי אבותבמס'
 ישראל כל משנת כי נדולה קשיאנ'כ
 וע"פ יכאן ""ך ואיד בסנהדריןהוא
 כל עלית הוא א, כי מתורץהנוכר

 מיני כמה בגט' איתא 1עפ,והנשמ1ת
 : והבן לעצרוו פסח ביןרפ'אות

 הטוחין כי כולית הוא פסח כידני~מט
 היא רנדלות הן רקטנותהו

 טוחין טיני בקטנות 1יש התורהכוללת
 טוחין הוא בכויית סדריםוששה
 קטן דבר גגם' שכת1ב כטורקטנית
 הלומרים כל לכך ורבא דאבייהוויית
 ער בנים להוייד יהם קשההגדולים
 יש כי הנשמ1ת כל כולית וספירהמוייד אינו הקטן כי רנרלות למוחיןובאים
 והטשכיל מגבורה ויש מחסרנשמות

 :יבין
 ללמ~ר העויט את הוכיח אחר פעםנ

 רעית והיכות היבבות חובתספר
 1ספר ת,ם ררבינו היזר וספרלהרטב"ם
 השלום על הוכיח גם בתחייתושל.ה

 :והאחדות
 חסר בחינת יש כי באפיןאפין הוי לא וכו' מתקלא הוי לא עךנא

 מתקןא נקרא והתורה נב1רהובחינת
 הארם ואם שניהם את התורה כוללכי

 בבחינת אינה ח"ו הוא ביותרמחטיר
 :מתקלא

 ע"ו ביעור הוא חטץ ביעור עיקרנב
 שביער ביאשיהו נאמרלכר

 כפסח נעשה לא כי שם נאמרכלע'1
 מסכה אלהי בתורה נסמך .יכר וכו'הוה
 כל הי' אם ואמר תשמור הטצ1ת חנואת

 11 בכוונה החמץ את שורפים;שראל
 אין ויין גרינגיר וועט ע"ו ביעורשהוא

 :גלות
 שס מאוד צר שהוא מקום נ:כ5ננ

 התגלות הוא גדולבהעלם
 הרין סור הוא טקום בכל 1יילהאלהות
 מכת של נס שם והי' לילה חצותובפרם
 בו הי' הרשע בלעם ואצלבכורות
 משה אצל כמו קרוש ניצוץ גרולבהעלם
 הי' הכית שנחרב באב בתשעהונם
 טשיח בו נ1לד לכך הנאולה בחינתבו

וגס
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 מעוברת אשה אצלמם

 כ-

 הלשון ברית גחינת יש פילי בחינת : לה שאין
 מיי-ה בני' ס-ח פ-ה ולכך חמעור וגרית ! להוליר יכולה אינה גרוייםצירים

 כר ביוהר איתא שרכך עא:רוכמרומה
 פורקנא ייתא רוחקא בתר דוחקאייתא

 : נשתנה מה שארתו1ה
 רק להיות יכול אינו נם בחינת8ר

 בצרה ח"ו הואכשאדמ
 ואות נפייה שהוא נו'ן בבחינתוהוא
 הנופליס לכי 11 טומך בבחינת הואסם'ך
 סם'ך בזוהר הוא וכן נ"ם סו"דוזהו
 הוי יכך 1נפלין סמיכה בך לאתרךתוב
 . סום'ר בסור בששים אסורים כלבטול
 החולה את לבקר הנכנס בנמ' איהאלכך
 איו נמצא מחל'ו מששימ אחדנופל
 החולה ועי בסמך אצלו שבטי לומזיק

 ברבר שאלה איזה כשיש יכךמקיי
 נפילה סור בבחינת הוא כשרשהיה
 ה' סומך בבחינת הוא כט-ךכשיש
 במצרימ כשהיו ישראל יכך .כנ'ל

 הבחינה שהוא רבוא לששיםכשהניעו
 הקורש גלשון אין כי שבסספדהנרולה

 יכול אין ח"ו גקרה כשהאדםוהראי'
 נישואון ובשטחת הקב"ה יפניירבר
 ולכך הרבורים אז ומתעלימ יחורגעשה
 בספר ואיתא מילי הילויא רגיאנרא
 גרית הוא יריו אצגעות עשר'צירה
 גרית הוא רנליו אצבעות ועשרהלשון
 וגריוו ה1שון לברית עליה וכשישהטעור
 ולכן ורנליט הירים נם מתעייםהמעור
 כנגד לכן בנישואין ומטפח'1מרקרין
 חוא בפטח כי תורה רגרי גניםארגעה
 ארט מחטא שנפלו האותיות כלעייות
 נתרגל עליה להם יש וגפסח .הראשון
 השכינה נם הרכה. ריבורימ ארםאצל
 דומיה נאלמתי בסור גמצריםהיתה
 עמה ונפיו וכו' יוררת רנויהגטור

 סח פה וזחו הרגה וריבוריםהאותיות
 אפילו בפסח אחר כל עם לדבר מצוהו1כו
 נמ בו 1הכנים לשאול יודע שאינו מיעם

 ! ריבוריםכן
 גכל כי הוא גרוך הטקומ נ:רלך נו ! פררם ובספר . רגוא מבחינתיותר

 ובפסח הש"י אי'ן גיי"ן אריי"ן זי4ך מו'ז , במצרים כשהיו וישראי עליה יכולםשהי' בהש-י ירבק ארם צריך השנה 1 אתם עלה רג ערב ונמ נאמררמונים
 אזי וקטגות דנריות המוחיו כל באין ( אנכי שכתוב כמו ירידה בבחינתהע
 יקרא ואז הארם את מקיף הקב,ה ן השכינה ירירת וה" מצדימה עמךארד
 ליל וזהו עולם של מקומו שהוא מקום , בנלות הדיבור והי' נופיים אותיותונם
 להמשיך צריך השנת ובכל שימורים ן מלכות כי רק ר'ך בפ"ה שכתבכמו
 היא עטשיו אבל עליונה שמירה עליו ! עלי' הי' וכשעלו לה קרינן שבע"פתורה

 , ממילא ! פ"ה ווכך הריבורים זיכילהאותיות
 היתה מצרימ נאולת גשעת 1 שכתב כמו מצרים מלך שמתער כי וכו' ולנו לאבותינו שעמרה ל11לא נז 1 יצעוק יכולים ישראל הי' לא ויכךסיח

 בגלות השכינה שאין שלימה נאויה 1 רנליה גסוד היתה שהשכינה .בזוהר
 כדאיתא אותנו לשמור למענינו איא ( נשמות כמה עמה ונפי וכו'יוררות
 היא מצרים שנאולת נמצא גזוהר 1 מצרים וגיציאת ודיגוריםואותיות

 וכו' אחר שלא ולנו לאבותינו שעטרה 1 1 והבן עלה נם הפסוקנתקיים
 מצילנו והקביה וכו' דור שבכל אלא ( נישואין בשטחת "טפחין כ1רקדיןנה

 ופעם מצרים נאולת טכח הכל מירם ן מייי הלולא דבי' אנראכי
 לראות אדם חייג שע'כ שמעתי אחר 1 השכינה כי שתיקותא טמיא רגיזאנרא
 1 ממצרים יצא הוא כאילו א"ע ן שנפלו ע"י נאלמתיירומיה גסודהיתה

חמנ"85 שי פפוקים לופר נוהגין לכאה גח י שא השכעה העל'ית ~בשעתהאותיות
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 .הודי איש כטו רם בקולהטנילה
 האור התניות היה טררכי כיוכו'

 בארבעה אבא מצד שהארתורהי.נו
 אמרו ,יכן מרדכי התניות נאמר*סוקים

 : רם כקולאותן
 כי כ'כ רוצים איןובשבת לאכוי העוים רוצים שבת נ:ערבנ*

 ובשבת עשיה בעולם הם שבהבערב
 שאמרו ווהו עולמות על'ות יהםיש

 . מעלי מיכלא שנין ארבעין ערבנמרא
 עויות להם יש כי מעוי משתהויותר

 : והבןעולמות
 תורה טל תורה בטל העוסק כ5ם

 אוטר מאיר ר' ראיתאמחייהו
 לרברימ ווכה לשמה בתורה העוסקבל

 שם כי המתנבר כמעין ונעשה.הרבה
 ואם התורה בחינת הוא היד~עמ-ה
 בשכינה טל ולהשפיע ליחר בתורהעוסק
 בכוונת כם"ש שבשם אחרונה ה'ההיא
 גל ווהו . כמעיין נעשה הטיסוריד
 כי מחייהו תורה טי תורה בטלהעוסק
 קושיא שוס אציו ואין כמעייןנעשה
 בחינת ווה שכירה ש~ם ואיןבהורה
 מן המתים תחיית וו-פ המתיםהחיית
 ס' אפי' ברמב-ם כמבואר מניןהתורה
 מאמין שאינו רק בתחה"םשכאמין
 וו-ש אפיקורם הוא חתורה מןשהוא
 בה שאין דהיינו תמימה ה'הורת
 בשעת וישראל נפש משיבתשבירה
 את יודעים היו בוודאי התורהקבית
 אצלם היה ויכך נמור בבירורהתורה
 רו"ל ממררשות כירוע המתיםתחיית
 הוא כי אומר מאיר ר' רווקא הואווה
 הי' ולא טהור טמא עי אומרהיה

 : רעתו לסוף לירדיכויים
 התורה מן מררכי בנמרא איתאמא

 בשטים לך קח שנאמרמנין
 כשיבא כי דגיא מרי ומתרנמיניןראש
 טשיח ,נאוית ודאין מורח יהיהמשיח
 מררגי וגאולת לגאולה משיעבויי~ה

 יך קח נאמר .לכן לחיים ממותהיה
 כטו הנאוינת לכל ראש היא ראשבשטימ
 הקטורת את ויתן שכתוב כמוממיתה ,מציי הקרבנות כל על עייוןהקטורת

 , וכר העמ עיויכפר
 האיצות מכל באמצע ישראי ארץסב

 באמצע הוא המקרש זבית1
 החכמות כ5 באמצע הוא ותורההעולמות כי עי הקב"ה רואה ומשם ישראלארץ

 בכל רוצה כשהיא הלמרן כיוהראי'
 בשאר והחכם להבין יכול הואהחכמות
 יכול אינו תורת יימור כשרוצההחכמות

 ובו התורה באמצע ויקרא נאמהלכן
 הטקרש בבית שהיה קרבנותנאמר
 ולכן רואה עין בבית ולכן צימצוםוזה

 נ'כ שהוא ויקרא הקפן עםסתחילין
 בלשון זעירא א' ויקרא וזהו .בצימצום
 2 קפן אי*ן מיפ 5עריןאשכנז

 חזכר עי יושבות למה פפעמסנ
 כלל ארם כי . יוםארבעים

 שיא הוא . יארם היעוצה' עצ" שביוריט המחיוקת בעניו ר.' יום2 בארבעים נתנה והתורה התורהכל
 אסר ונם לשתוק רק . כלל מהםלרבר
 המררנה פחותים כ'כ שהם רשעיםשיש
 עלי' להם יש מהם מדברים שאםער
 כשאין אבי יהרע כח יותר להםויש

 ויש ממילא, נופלים כלי מהםמרברים
 המלד בחוקיהו כתיב ולכן מפלהלהם
 רנר תעניהו אי היא המיך מצותכי

 :והבן
 ארם כי אמר וכך משמו שמעתיסה

 נפשו את למסור יכולשאין
 עליו קשה יהיה ורבור תנועח כלעך

 אין . רנריות ותעעה . שימהכבית
 : יהוריאצלי

 בחינת היה ע"ה אבינו אברהםסו
 אשר הנפש ואת ווהונפש

 בחינת היה ע"ה רבינו ומשח ובו'עשו
 והוא נשמה בחינת יהיה ומשיחרוח

ששפר
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 ולכן ה'. ביראת והריחו בטשיחשנאטר
 בבוקר ואח"כ נפש בחינת בלייהבשבת
 כבורו טקום באיה ובטוכף רוחבחינת
 בשמים טריחין בטו"ש ולכן נשטהבחינת
 הקמורת היה ויכן כירוע הנשטהיהעטיר
 בחי' הוא הריח הוא כי הטנפהמעצר
 קרשים שקורש הגרול בשבת ולכןנשטה
 פעמים כמה לוטר מוב נשטה בחי'והוא

 ולכן וכו' ואהלות טור שלהפכוקים
 ולפנים לפני נכנכ גדול שכהן כיפורביום
 בחי' הוא והקרבנות קמורת טקמירהוא
 כי רוח בחי' הוא הלוים של והשירנפש

 : טטשה היההלוים
 הקב'ה על עצטו טצער כשהארם ח13רסו

 . רשעים של מפלתן הואאוי
 : עצמו על עצטו שיצערווא

 טחטת הוא הירוע של שהנלות אמרכח
 רהיינו . בגיטוכיחןשהולכים

 אין גלות דער ויך ווענמ בל'אבשערות
 הכל ירעו טשיח וכשיבוא האראיין
 על הוא שלהם שהנלות הטרינותכל

 כח לו שיש יותר וכרון בעל הוא ממן,פ ; קלרבר
 טוח לו יש גדוי וכשהזא הרטיון יי
 וכשטוקין . כך כי ווכר ואיןהחכטה
 : ש~כח הוא ולכן וכו' כשטוקיניןוטן כי ת4ח כי החכמה טוח 'ותר יויש
 קריאת בשעת טכוין כשארם אמרע

 הוא ב"ה שהקרוש באחרשטע
 רעות טחשבות בכל אפייו טקוםבכל
 הכל יתרוטם או טאור ויאטיןיכווין
 : יפלו או ישובו או הרשעיםואפילו
 נשטתו טפקיר יישן רוצה כשאדםעא

 לשם ט'ן נעשית אויהש"י
 וטכ"נ לכ"ג ום'ה ט"ה לשם ב"ן והשםב"ן
 ונעשה יוריר וטשם . כוף אין ערלע"ב
 . טיא'ך דגיטפריא ארנ"י הוי"היחור
 וכשטתעורר . טלאך ע"י כאן שאטרוווהו
 תיבות(: כטה טכאן )נשטפ אחרפעם
 טזטן לעבור שלא נרול שרבר ח13רענ

 כי בתנאים הכתובההתונה

 וחוא העולמ בריאת כטו הואהשירוך
 שווער נאך רער שוין איזהנייפה
 אין חזמן וטתוך . טאכין צוחתונה

 :קפירא
 כתבי ביחר שנים ;לטרו שלא ח13רענ

 העולם טן הוא כי המעםהאר'י
 נמ . באחרות שיהא וצריךהאחרות
 יאטת קרובים שהם אנשים אותןאטר
 האחרות טעולם הם .כי ביניהם אהבהיש

 : כאחד כולםוהם
 וכשימימ שקר ירבר שלא אמרער

 עריות כמו חטורבעולם
 בחינת הוא האטת כי טשיח יבואבווראי
 רנלין טפי כר ווהו קאי וקושמארנלין
 בחינת שחוא משיח לרנלין יצפהברנלין

 :אטת
 שהנביאי' נביאים שילטור לבנו ח13רעה

 רגלין בכור הם והור נצחהם
 ברור שאין ואטר . האטונהונתחוק

 : הוא כטו אטתשיאטר
 . י'ה שלהבת אש ישפי רשפיהעי

 שבת אותיות שלהבתכי
 ויכולו שבפרשת תיבות י"ה היא ולהלה

 י' תיבות ראשי הששי יוםואותיות
 נ'כ והוא תיכות י"ה נ"כ הואובקידוש
 נימפריא וי"ה ול"ה שבת עםשיהבת
 של בניות להתפיל פוב ולכן .שבעים
 שהוא היין על קירוש עושין ולכןשנת

 תורח נתחרש ונם . שכעיםבנטמריא
 אנפין שבעים נ"כ שהואבשבת

 צריק לכל לחנחיל "קב"ה עתידע, : :יאורייתא
 בכתבים ואיתא עולטות.ש"י

 לתקן העוטר בכפירות אחר כלשיכוין
 חכמה הוא י"ש כי . נשטתישורש
 אחר וכל . תטצא טאין והחכטהשנאטר
 כל אוטריי לכן בחכטח שורש לויש

 הכפירח ביטי אבות פרק' קורםישראל
 ואיך כנהררין בטכ' היא ישראל כלכי
 לתקן אותו שאוטרים אלא לכאןשייך
 ש נשמת דהיינו בכפירה ישראלבל

אמר
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 בין שנידון ומה , הספ.רה טעתיכ הוא ואכות . אותמ יהעלות ,4הר
 השנה מראש י,תר הוא לעצרתפסה
 ובראש ההפרים מצר הוא שגכאןאיא
 כזה ואסר הנכ~רה מצר הואהשנה
 ור' . אהן ויך נעטמ טורא אייןהישון
 כחכמה נ"כ נשטתו שורש שהיהעקיבא
 במחשכה ע7ה כך  ואתוק כונאטר

 היתה ונשטתן , חכמה הואומחשבה
 שאמר טה כי משה מנשמתנרויה
 ר' ע7 אטר תשלה ביר נא שיחמשה
 היה יא המהשבה מעולם שהיהאיא הת~רה ל"י שיותן ר~צה ~היהעקינא
 רורש היה ולכן הריבור אל יכואיכו7
 שערית שה~א קוצין תנין אותיותכתרי
 שלא עי והת7מירימ החכמח נ,כשהוא
 בגיממריא הוא וכבור בוה זה כבורנהנו
 פונטימ והי' . החכמה נתיבותל,ב

 המפירח ימי בל"ב טתו 7כן נבוהבטקומ
 שהיה בעומר ל"ג רשב"י שמתעד

 ול*נ הרינימ ונמתקו שבהטהאחרון
 היום ער שמחתו יום הואבעוטר

 :כידוע
 חסרו לעלם כי מוג כי לה' ר;דרןעח

 מוב נקרא שנתפשמ קורמכי
 חסד נקרא שנתפשמ ואחר בגוויהוננוו
 במים א~תו שטוונין קודם גייןולכן
 שנמזנ ואחר . בכח והוא מעם בואין
 מוב הוא החסר בו ונתפשמ המיםבו
 פייושים שני בו יש לעולם ותיכותיותר
 מוב סית עי וחוור העלם לשוןאחר

 לשון ואחר בנוויה גנוו כשהואכנ"י
 שנתפשמ חסרו מלת על וחוורע7מא

 טחתולימ יראים ה*ריצים טה במפניפ
 שמה אדם בני אוסריםכאשר

 נינהו רשיעי עכברי הני גגמראשאטרו
 ההורנ הוא וחתול . בהם הואשהרשעיס

 הסות מהמלאך יראימ הם 7כן .אותמ
 מזלייהו . חזו יא דא.נהו ואע"ג .שלהם
 קאריץ כק"ק לי חלום אחר פעס .ח~י
 שבהם שהרשעים וירעתי עכבריםכטה
 שא~תם ידעתי אך א~תם להעיותרוצים
 לחוש אין מאור מרוחק גיגוששהם

 ! שלו יפלואם
 האכייה שריבוי יודע אני אמרפא

 שיותר שקר וזחן 'צ"הרק
 שרה בו ליב ר' שהרי יותר יחיהשיאכל
 . שנים ע"כ וחיו מעמ אכלו מוכ יומור'

 לאכול אין אוי לאכ~י רוצהוכשאדם
 על נירון בפטח כשאוגליםויכך

 ןהתבואה
 יותר חכם אהיה שלאירא אני ואת רק ירא אני אין אכש4פב

 אק.מפרומער
 קלינער ויין נש זאהי

 בקו אני שאין אעשה מה פרוטערווי
 :הכריאה

 להבין יכויש אין השירש ב:שירפג
 קורש כתובים כי רכרשומ

 כל כי והוא קדשים. קורש השיריםושיר
 לעולטות השפל עולם בין ממוצעהתורה
 בין טטוצע היא השיריס ושירהעליוגים
 אין לפיכך סוף לאין הע7יוניםעולמות
 השפל העילם את מעלין היההנביאים כי הלשון כזה אמר ועוד .סבינים
 טעיה השירים ושיר . העליוניםלעולמות
 : ב'ה סוף לאין ע7יונים עולטותאותן

 הטיוכלכיט את שנוצחים 3פסח פר1 : חמד נקראלעיטא
 ,היהדום היגע"י~ו,הי -'ץ,, ן נ נה'ן , ייע , גיש ש"שמענ, ""-טםד4מוש(

 שאנו ווהו בר'ה היא 7עולם שבאימ ן יהיה לבא יעתיר הפמוקפי'
 : לנצח וכרו בר"ח אוטריס 1 שיהא אמר והוא טתים טחיה אחדכל
 ע~שה היה ע'ה אבינו אברהם פה , 111 , הח'.ם בעץ אחיוה אחרלכל

 גרול אור והביא פסח ( לטקום הולך והכל כנ"ל בירוומשענתו
 . סרש נשרפה אור וטאותו , לעולם :אחר
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לקימי*צ
 נאמר לכן . אור לסגול יכלו לאכי

 נאמר ולא פסח באש סרומיםלהטו

שושנים
 חוא פה לשע . בהתח-ה עצמו מוצאז
 נתיבות מל"ג שפל שיצא וטה חחכטה ן פסח אש יקוד ביקוד וכס:חריג פסו4של "1,כם-זעוו"טשצ-מישיש%.טויגןץ- פי שינט את הסחק ץתה את וכו' ץוטר1

 גחינה הוא רינים ש"ך הוא חכמה ן נרול: אור והביא פסח עשה יחזקיהכי
 הקהה וזה שינים ליג ג'כ יש ובו רשע ן קושיא וחקשהמאי וט' נשהנה כ1וןפו

 קטנות הוא והרבו ותנריו . שיניו את 1 הא זה בליל מצהשאוכלין
 ( רבוא לששים ותנרלו ראשון ן ואטר . מצה לאכ1 וצליך רחמים",סן

 1 האמיתית הקושיא הוא "שני'ישקזשיא
 לטעלת ולהעוותם הטרריגות ן וזהו קמנהן והוא םרור כולו הא:ך .טצה ליואי יכווין אחר 11 כשאוטרים ח13ך צ 1 יאכול שצריך בעליל שנראהמחמת
 לחמ שיש או פוג שנעשו או והרשעיס ו כנראה רחסים הוא שאמאקושיא
 : גרולה מפלה ! . קמנות שייך אינו , מצהמאכילת
 מצרימה. ושבו הוא ייוג , : לזכר רק הוא פיוראוכייו סי וכו' פרעה גשלח ייהי אמך צא ( שאנו ומה רחסים הוא שבאמתחהתירוץ

 להחזיר יכלו יא ממרגר וכי והקשה( כשהיו כי מסובין בין יושבץ נניןא
 וייכו כתיג אלא עמלק מלחמת בראותם1 וזהו בנלות הריבור היה'גגלות

 כאווק שחלכו ופרש'י ימים שלשתן בפר'ך וכו' מצרים ויעבירושנאמר
 להם שנעשה מפני הרגה ימים  שלשת( הקב'ה והניא ר4ך בפ'ה רז'ל4ררשו
 סברו ימים כמה כשחרכו ואהיכ . נס1 הדיבוריט וניצולו וננאלו לעולמאור

 רחוקים והמ גן נםנם שהקב"העשהלהם! חוא והריבור פ'ח פ'ה וזהומהניות
 נם להם יעשה יא וכשיחזרו ממצרים' סביב ישק מסובק זזש מקיפיןגחינת
 כו' חכמים שכינו ואע'פ מקיפיןחוא
 מצוה כי ביצ"ם לספר עלינוטצוה
 . נשמות נולר ועי4ז בפה למפרעלינו
 גנימטריא 46ח פ4ה ולמן בפה זיווגוהיינו
 למוצאיחם חס חיים כי וזהז .חי"ם
 רברים שם מיחר כפ4ה כשטרברכפה

 ' בגיט' כירוע המקופין וחייםחרשים

 חיים גניט' ום'ח אהי"ה הוההאהי4ה
 : טקיפיןגח'נת

 מצוה לכן סות גגיממריא כ(ך1הפח
 עליו רחמנא שחט חפאלהגיא

 ' בר' מעשה חייס רבח תרנוטו פסהחהו
 מהזמן לסעלה והוא . חאצילותמשים נשמתמ שהיו וכו' ברק בבני וכו'אליעזר
 סל מספרים הט לכך שעור לוואין

 :חלייה
 תורה רגרה כנש ארנעה כ:23לפט

  שו~א טה יפי אהר כלכי

 פלשתים ארץ ררך הויכים הי' אםאבי
 : חוורים והיו קרוב אם יורעיםהיו
 וכר חכמה אין יראה אין אם אמרצב

 יראה גמי נתלה מיוחקשה
 יש כי ואמר . ביראה חכמח אובחכמה
 ויראה . עילאה וחכטה עילאהיראה
 אין אם זזהו . תתאה וחממהתתאה
 אין ואם תתאה חכמה אין עילאחיראה
 כן . עייאה יראה אין תתאהחכמה
 לחבין יכויהל ולא גאות אותחועתק

 : יביןזהטכין
 כי רעהו ררכיך נכל טאי אמרצנ

 התורח את הקב4הכשנתן
 ואולם שנאטר תורה העולם כלנתמלא
 . ונו' ה' בבור וימלא ח' נאום אניחי

 לך אין כן אם . חד וקב'הואורייתא
 ררכיך נכל וזהו ה תורת בו שאיןרבר

 :רעוש
איחא



 16ח שושניםלקמי
 צלותא עירן טטא כר בווי איתאצד

 דרעווין רעווא רשבתארמנחה
 הרברות עשרת אמירת כיאשתכת
 שהלכו בגטרא שאטרו ווהו גשבתהיה

 תחום מראורייתא כי טיל שלשהאחריהם
 ריבור בכל בנטרא וראינו שלשהשבת
 העוים כל נתטלא הקג"ה מפישיצא
 נתמלא ראשון שמריבור מאחרבשטימ
 הרברות שאר היה והיכן העולםכי
 והכגיס ג"ע שי פתח הקב"ה שפהחאלא
 הראשונים הדנרות ואמר וכו'לשם
 אחרון ואותו גכאן נשאר והאחרוןנכנסו
 הם בשטים ואטר מנחה בשעתהיה
 כשסריח כועם כיכשאום ררעוויןרעווא
 גיין אפ כעם רער עהם וועםגשטים
 עשרת שבסוף והראיה רעוואו!הו

 : לרעך אשר וכל סמייםהרגרות
 ווהו בהש"י בטחונו שאין מי אמרצה

 בקרח בטו טות יוררותרנליה
 אשר היקום וכל להם אשר וכל הםויררו

 את טעמיר כי המטון והוברנליהם
 את מעמיר בסחון וגם רנליו עלהארם

 : רנליו עלארם

 כדי בטעטו משונה וכו' ייקפואשר
 : יותרשיתקונל

 תענימ יהתענות התורה טן אמרצח
  יהושע טיחמת ביום כיאסתר

 ואהרן וכתיב בארר י'נ הי'געמלק
 טכאן רש,י וכתב ביריו תטכווחור

 ~אמר . טתפללין שישה צ'בורלתענית
 את תטחה מחה שנאם. הטן אתשטכין
 וטסט טחי שון י הכאה !ה וטחת עטיקוכר

 טשה ירים כאשי ויהי כתיב אמרצט
 והקסה ישראל ונבר ירואת

 נלחסה עושות טשה של יריו וכיבנט'
 טתכווגין שישראי בוטן ותירץוכו'

 טה וכי והקשה וכו' שבשטיםלאביהם
 שירים בוטן אלא ישראל אצימשה
 תפלה בשעת מעצטו עויה ארםשל
 נ'כ ו~הו טקובלת שהפלתו הואסיטן

 לאניהם לגם את סשעבריןשישראל
 ! וקופות טשה של יריו ממילאשבשסים

 אריאל. נבנין הטחכים ה' אוהכי אמרק
 אוריאל הנקרא טובח והאריאל

 רנוא ששים ער צריק ובכל רור ן גאטצע! אוירשיהי' בכל מתפשט ע"ה רגינו משה אמך קא ן כרי לבינה נבי על אריח השירהנכתב ! כנוכר ן לכן אויר מלא ריאה כי ננן יורענרולה אל אור הנקרא טובח וה בבניוואוריאל ן ריאה לו שיש ארם וכל חלוליםכוים טחכים שאנו טה ונטחשבה . טרליקין ן נינון כלי ושאר וציטביך פירילכמו במה אוטרים שאגו טה גריבור נרות 1 האויר מן איא מנננין אין ומרכלי טרליקין נשים במעשה וגטחשגה 1 וכן האויר מן בא וומר באוירפורחים בריבור במעשה הנרות להיות צריך ן שהציפ~רים מפני כציפורים אויר גושיש בשבת כי בשבת אותו אוטרין טה , רבר אין כי לציפוריםשירה מפני עולם שי בנרו ויעסוק ילך עולם 1 בשבת קשי*א וורקין טה טפני אכ!רצו של נרו כבה הוא בנט' שאמרוכטו
 !פירוש ז על סשגה וה" יוהר נרולהל~ךרינה באותו אחיוה לי שיש ריגורים אותם 1 באו ובשבת השםים סן מן הקב"הלהם מעלה אני תורה רברי אשר כשאני שנתן ער כלל לאכול יכלו שלאלויה נ"ג ואני אותו טעלה הוא פירוש אותון למררינה באו טמצרים ישראל.כשיצאו וכשאומר התורה. טן אחר גפירוש אחיוהן באכילה טמעט הוא ניותר לבוראו', לו יש מישראל אחר וכל פירושים ( קרוב שהארם מה כיכלוישתו. רבוא גששים תורה לטר משה כי1 ויאבלו האלהים את ויחוו אמר*י

ה*ר4



 שושנשקפי18
 רעת על פי' יש'י רעת בחינז , שפלות אלא אוהבת אין התךרהקב

 ברוח שטוכ"ה משמע וסךכה הקורש רוח ן הי, קרמונים בינלמלכך
 היו השואבה בית בשמתת יכך הקורש , מאכיי אוכיים לכך הארץ עללומרים
 הסוכות בחנ כי הקורש רוח שואביןן קטנות: שחוא בשכועותחלב

 לכווין הכוונת בם' כתוב היחור נעשהן בתורה פרשה שיתר עי יתרו אמרקנ
 אלהים ושם סנול נקורת עם ע'ב של שם , יתר נ4כ קרח הלאוהקשה

 בחינת והוא שי'ן עולה י~רי'ן בטילוין אמרו אלא המרנוים ונם בתורהפרשה
 ע'ב של שם אליו יצרף וכאשררין שיתומפן כרי או ישראי גלו לאבנט'
 על מורה ווהו לחיים לשב"ע נתהפך . ורבים ואסתר במררכי כמו גריםעליהם
 1 כסופן והחי5תן בתחילתן סופן נעוץ כאן אבל וכו' מתיהרימ הארץטעמי
 אומר ללכן רפאי מר' שבןעתיקח מתו ונם צרק נרי הי' יא רבהערב
 עצמו בפני עצרת בשמיניומן י אלא צרק נרי היו ויא במרברכוים
 בא ירו ועל ~אחרות יחור מוכה כי 1 בתורה א' פרשה שיתר על ווהויתרו

 כ* שמחה הוא רעת וכשישהרעת

 : לשחוק מתחייהוא ( מראו לא בנמרא אמרינן כיהאלהים
 קרמאה תשבו כתינ נ:1ךהך קפ ן שביב העקמוטיות לפשט איאהרעטים
 עלמא לבני יאושפיואתנינא ן מיפניו שיראו עשה והאיהיםשנאמר
 ותשבו לגסתר טשמע ישבו שן שהלשון ( מן מפחר עבירא בעל שהואוארם

 מקרמא קרושה רבר לכל שירוע לנוכח , אם אתכם נמ~ת יבעבור ווהוהרעטים
 ישכינתי' קדמאי לכך ואתיא שכינתי' ן והאלהים עבירה בעיי אתם הריתפחרו
 לכך עלמא יכגי והרר אושפי~א ווחו ן הרעמ,פו ספ:י ולא מלפניו שיראועשה
 הפתח אצל עמר סבא המנונא רב ן ירעו אשר וכו' בישראן קס 1לאקה

 אמר ואח"כ קורט נכנם ויא תשבו ואמר ן יכל פנים אל פניםהשם
 1 עילאין אושפיזין תיגו ן להיהע יכוי אין הנס כי וכו'האותה?
 אומרים לכנ מקיפין "וא סוכה קי י פנים באים והשמות האותיות א'כאיא
 ימים .שלשה בסוכה קהלת , הוא .רעו ואשר קם יא ווהוגפנים
 מחמת לכך מיו"כ אור נשאר יו"כ אחר ן יכל או פנים אל רפנים זיוונ1שון

 של לעוונותיהם הקב'ה מוחל יו4כ הארות ן :האותות

 גסוכח עוסקץ י41פ ובערב ישראל י פירוש מלךינו' יוי קהיתבן דבריקי
 עונות. חשבון הראשון יום לכך  שללב בהקתל הי' רבריו שכלרש'י

 ימים ששישה הרב לו שאמרואמר כויל ותפלה קרושה רברי של ריבורשכל
 מרגרים שהי' מה שמע יא יוה'כאחר יראה לכך ונשמות ונופים העולמותכל
 לא הוא כך לעץ ריברו כאילואליו ע4ה ושלמה הכך יכלך ריבור שכלארם
 1שמע כל על ההנשא בהקהל הי' רבריושכל

 הצרות 1רבוי נתארך שהנ15ת , הי' רבריו שכל רש"י פי' ווהוחו,ל ישראי בער יושר מליץ נעשה קיא ן ממררשות כירוע מלאכים עי אףהברואיי
 התורה את ישראל קיימו שלא וה וכל ן : וכו' טלך לפיכךבהקהל

 התורה את 1יתן להקכ'ה חכריח םי 1אםר ן 11הו האתר1ת יחור הוא ס1כהקו

סי



 ונפ שושנסלקופי
 בוכים הראשון גיום ובר"ה היים המלך ן אוחה יקייטו שיא ירע סוף כךמקן
 וול קוראים ימן העיבור גכוד הוא כי ( וא.ן עליהם קיבלו טעשה שבשעתואף

 וטחטוו וכו' שני וב'ום שר" את פקד 1 הוא שהקג"ה וכר בטרוניא באה"ביה
 עונות שטכפר בהקנ"ה טאטינים עאנו ן התורח את 7נו שנתן שטאחרהצדיק
 עלייה יהם ויש והוד טנצה והאטונההוא , שבעולטות טה 1כ7 ועונש שכר נה1'ש

 שנאטר ווו וכו, עליה ג,כ יטלכות יש ן . בתורה היא הכל ותהתוניםעלי:נים
 שגה תשעים בן כשהוא יו שאטר מה ן הרטבים כתב ובחירה יך.עה לעניןיב צדקה לו ויהשגה בה' והאטין באגרהם 1 1 התורה רק הקב4ה שאיןנטצא

 זה טהטת חאטוגה וחו בנש לו שיהי' ן אין הקב,ה כי להקשות שלא'
 גצח כי עליה והור לגצח שיש בגש גא לכם כתבו הפי' וזהו יתבונשחקר
 טשמע וכו' לעד הזאת השירהאת

 שכל האטת רק חעדות הואשהשירה
 עד בע~לם ושיהי' בעולם שהי'מה

 עשה ש כמו בשירח מרוט1 הכיהכליתו
 לוווטז שיניד טשוטד יו שאיברטבון
 בפסוק שהוא לו ואסר האויגובפדשת
 וכרם טאנוש אשביתה אפאיהמאטרתי
 א'ב'נ'ר' ר, שמו טרוט1 שיישיתבאותיות
 גשירה טרוטזים כתוב'ם הרבריםנטצא

 1 עדות שפיר וזהו .הואת
 ראש לאכול הרא-ש בשם אמרק'ג

 לכך ח"י דבש גם גר-הכבש
 בר-ה כי הי הוא כי ממעלניקומכלין

 חנמ' כטאטר חישון אחרמדקרקין
 ווךע וכו' טילתא סימנא דאמרתהשתא
 כבש ראש א:כיין ביילה ינך ח'2קדא
 בהיצונית זה כי בשופר תקיעהוגי:ס
 גשביל עוימ" בפניטיה ווהעויט:ת
 מראש הוא ראשון יום שלשהנמירה

 בגיט' ורא,ש כבש טראיו אוכיים7כך
 וא' ביודי'ן טילוי אחד איהיסשלוש
 אל א' דאלהים אהוריים הוא ור'פשומ
 רי,ש ניטטריא אלהים איהיאלה

 גיטטריא שהוא ב'ד'ב'שונטתקים
 : ה'ר'ח'טיי'םא'ב'

 השטחה כי עוגות מכפר ך1שמחהקיר
 הוא הקמן כי ע7יוןטשים

 טתחיל שבועות נכטה כשהוא4!כה
 פני בא"ר הוא עליון מעולםשהשפחה טפני עליון יותר בעים בא כילשחוק

 הוא והוד ונצח רגרין תרין המ והור:
 טעשה ומיפר 1'ר'ע' ניט' ו'ע'ר'ג'הערגה

 והי' ערגה יגשל לאשתו שאטר טאחף'
 וכל העולטות כל כלול אחד נ.איין קפו1 1 גנים יהם(

 לצווח אלא נברא לאהעולם
 העולטוח ג"כ באדם יש מסהמאל1ה
 בו ויש התדבקות להם ש'הי'כרי

 שיה4 גגט' שאטרו וזחו דשדיםטמטרא
 וזהו וכו' לטלאך רוטה הרב אם טלאךן והוא ולר טטגו שגעשה טהש"י הוא( כ! ואע"פ שר כפאו כאלו עליודוטה

 וכו' קדושיו בל עמים חובג אף שכתב!
 דשדים טסמרא חובב אף חביביס והם(

 והם רטלאכים טכמרא הוא קדושיוכל
 ישא טלאך נעשה טשד לרגליך תכו1

 יודעים אגו התורה ע'י רק האיךיודעים אנו שאין אלא כך הוא הדבריםוגכל על" יהם יש ריבורים ע'יטדברותיך
 לטדריגה טטדרינה והולךן נמתיק ואח'כ נרול אור בא 1ביצ'ב! קמזן : רעות! מרפ רשרים ומממרא מוגות טדתן רטלאכים טסטרא . לנו צוה תורהשזו
 אח"כ ונסתלקו תורה של פנים וארבעיםן טתשעה האור בא ראשוגה בלילהוכו'
 . תורה של אחר מנים בא יום בכלן

 גבית טאור צר גררי בכל ינך;-נקי1
 טוחלין ובבוקרחכנמה

 בשבת גן רמח שטריםשוטתימם
בלוה



 שושניםלקופי18
 איגס במרנלים שהלכו והנשיאים קכד ן וכו' וגבוקר השלחן על מאוד צרכלילה
 כסדר ויא הדגלים כסדר ן מחללו תקרא אי מחללו שגתשונר
 גספר שכתוג ררך על 1הוא תולרותם ן כי רוותים ויושגיה לו מחו'לאלא

 שכתב כויכם אלי ותקרגון דגרים ן ו7כל ווהו גדול אור הוגאגהשתחוואה
 כך: ניב בתג הוא וכאן בערבוגיא ו : בטושגותם אור ה" ישראלגני
 לפשט א7א הרעמים עראו לאקית

 רעם ווהו שגלב-העקמומיות
 האומר ער וכו' יתגוגן מ'יגגורותיו

 צריק שאגי ע"ט יי מקורשת אתהרי
 גתשובה הרהר שטא מקורשתגמור
 ~והו וכר מ!חיין תשוגה גדיהורכי
 התשוגה עי מרמו מ'י גגורותיורעם

 , מיטרא ואתי רעתותלש
 להם פטיש האגשים אותם אמרקיט

 הגלגי.ם ספ.רות מעשרגשמה
 כמו אחת גמרריגח 7עמור יכוליםאין

 יירר יוולין הי' לא מאיר ר' ולכךהגלגי.
 מעשרספירורע נשמה לו שהי' רעתולסוף
 מאור עוה שא שגטיכה מלכותקכ

 כגגד אחר צרקתך גמגחה גשבתיכך עזה המלך רור שלמרתו
 שגכתב תורה וקורין גשגועות ונולרד1ר

 : יתור תיכףוהיא
 לגו צוה תורה רהייגו הרשה 1:יןקכא

 מורשה תקרי אי מ:רשהמשה
 קורין 7כך . משית מהיכ7 מאורסתאלא
 ניכ רור כי רור בו שגולר גשבועותר1ת

 : משיתגתי'
 רבר בכל והוא ושוג רצוא דו:ו(י1י(קכג

 וגריאת !מחשגותשגעולם
 אחרים ויבוא! שילכו וגאורחי' וכו'הגוף

 : וכו' מרבר תי צומחוגרומם
 שעלה משכמו הי' המ7ך שאדלק:נ

 כל כ717 העם מכלנגוה
 אומר שהי' מאיר לר' לכךהעו7מות

 יכולש ,הי' יא פנים וחמשיםמאה
 ו~ג אבן הי' ולא רעתו לס!ףלעמור
 גאמר גשאוי לכך הכתפיי' עראיא אינה חתלבשוה וכל מאריך הי'וגשסתו

 : וכו' וטעלהמשכטו

 הנקרא רג שאכי לו תלם אחד נשעםקכה
 פורחת ממגה ותהיכהכ'ר'ת

 ת ר כ יי נורמ1 ולמחר ופתרגאויר
 1 לקנותו רצה ויאטוג

 יגרתי והחממ האף ספני יגורועיקכו
 ספגי והוא תרי"גאותיות

 אתר דבר תורה האומר והחמה.האף
 : כופר הוא לגר רגרוהשאר

 רברת כאשר ה' כח נא יויי 1עתהקכו
 ארך ה' שכתב ע-רלאמר

 לאמר רברת כאשר ווחו וכראפים
 : וכו'לצריקים

 ואתזכ גצמצום היאתחייה כי רבתא יו'ר גא יגרל דעי(הקכח
 מחטת הווידוי כי רגתא "געשה

 הוורוי וכשא,טרים המותיןהסתלקות
 שמסתמין מחטת המים מרוצת כמוהוא
 יכן אפ ריוט ואח'כ היטיגאתו

 ע7יו ממשיך חוא הווידויכשאומרים
 מחשגת חושג כשארם תמיר וכןהטוחין
 הטוחין הסתיקות מחטת הואורות
 ועתה פשעתי עוויתי חטאתיואמר
 גא חייב שכולו דור ווהו וכו' גאיגדל

 :משיח
 יסורין ע*י באין דגרים שלשהקכט

 ע-ר ווהו !א-י ומשיחתורה
 ישראל הי' וגטר' טכאוג יוסף רעתיוסף

 : ריעה דור גקראים ויכן שנהארגעים
 שגתפיה רחול גרכות עשר תשעהק7

 ויעקב יצחק אגרהם ננרהם
 עשר שגימ וכגגר לאה רחל רבקהשרה

 עולם העכרין איין אין וגשבתשגטים
 וארבע אגות שישה כגגר איאאינם

 כלהח כגגר תשעת הם וגר'האמה~ת
 1 ג'כוז7פה

 ע * ב ל ש 1  לאינטרנשנ להוננסוהלעתק
פן8.0אסס6שם(686."היש
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 זצללה.ה מקשריץ פבחס ר' הקיושטהנשת
 טו)ס ס"יס נג' ייטח ינר הנה4(

 1סו"
 גמו גי כו חפן ס' כ,ר"' ונר נט

 כ"רן יסר") ס) טונוח ס) סט1נס סס,' ק", סחור0 % וסנסקטן
 יסר") ס"רס 1סנס נ)חיח סח1רס גי 0"רסט)

 סט)ס כמי סי" גן 0ג)1ח ס'"
 מסככ ס' מטסיו. ווטח כמסר נ)קס מ)ר'ס ס"רןוגמ, מ-י 6חורנ'ח חרר קרוס )מרריגח ק)ח מ)ר'ס כח'נח ס." חימרו )וגך5ריך

 ס')"
 )גפר גרי כג),ח

 מ).1 גן ס"כ נ' ג'מ' מ)ר'ס כחינחסי"
 ו')"

 סחיכס מס ג)וח 1וס1 נק',
 כסבהך וס" 0פס1ק רמ, ווס , מח ג'מ' מגוח כטסר גוטו )סנף )ריךס"רס

 "ת וגס.ח סכ1סס 0י" וחפוח ח1ן )1רס: סחווור מן1)טס1ח
 : כג)וח סח)6 ר') %חיךךזהן ב ?2ז צב-ע; נן?רזהו

 וסל0ל ס' יל6 ס0ו6 מי גי ,לע )נסוע חוקק ק16ס וגמו יקל")6לן
 סי'כ1ר מן "טי)ו )רקרק )ר.ף כחסובס גן 1כטכ.) , ))ריק )נס1מ חסקו גך)""'
 חוכח טן ווסו ר.), כט)'ס מרכריסרט )רקרק 5" כמ)1ח י1חר סקכ'ססוס?
 נפס1 מוגס גס"רס ג'גסס

 קמטנ)י' מג"ן רס" 1פ.רס למ רכרגן )מרריגח 1כ"
 : לט כריכולכקרסיט וחנ1מ0 חנ1מס כג) )רקרק )ריך "61'י
 )טכורחפיס-

 סכ1ר"
 סה' ס,ח טר1חס ר16ס גסנפ) ח,ו 1"1 סרמ0 ממט)ח1יפ1, סוי~ס מככריס ג) סטסשלל*י1*שתי ס)" 1כ'ם כ.ס

 יג)ס ו% 5נ1ט )סיות 0"רס 5ר.ך גי 1וסו כי1חר סרע 5.0ל מחגבר6חורנ.ח
 6לס כני יככרוס1 ש כסכי) סטר1חו ס"רן "ח חטמ"1 פן ס"וור סס,יט1נח

 סי6 ג"נת0 0'6 גס ו,ס1 , )סיט1ך וגן : "חגס נטס'1חגמ)
 כסופ' סמרמו זסו "הור וחסכסססנס ססכ." )ס1נ1 כטחק רס" סרמ,1זךקך

 0וי'חיכוח רטחך ט) חט)ס וגי ר'יכסס
 ו0כן:"הור חטסו ס)6 ")" סמוגח נ1ח)'ןסיסר") וחס3 101 חיכ1ח כר"ס' 1)"

 )מימת ז0 גי )ימח ייר ךהנהלב( )מקרס ג~נ1חיגס ו'גרמוגממס.סס
 מס"ן כס1ר 6)קיס עס0וס מרוח ג' סס ר') סיהרכ,6טחיגס
 סימ 1סל ס1ר ו,ט נפט סנס מו)ס ל'ח ססס וח1רס 1.ר"ס "סכ0 כחי'חג'ח
 כמ)1חיו קרסנו כרחמיו 1סס"י ג1)1מס'ן "ח ןטנר סט" למ13וח )קנ1חסמיקר
 1סכח1ח מומליס כמ15ת סומנ'ס1ק'רס ס"רס ו"ס "מ1רי החי גנמני ק)יפ1חג'
 1גמו 1.וכ) כטוויט1ח ;טו)ס וק.רס ור'ה "ח )סכר )ריך ס")ו מרוח ג'קנס
 1סס-ס מסס מ)וח למ'ח כחורס ס.ס )סכר רס.ינ1 1)קג1"ס 0מרותס%
 6חל וג) ג'ר'ס 1סס-0 "'כר'סלמ-ה מרגכ0 גופ1 1נטסס ""' כה" 610ו"ז כ6יס סקכיס כל6 גן חע;ס )6ממח מס'ו %ווח וס6ר וסח,ס 6גי)ססח"חח
 1גס"רס)סג',ס

 ח1ט"
1" 

"10 
 1כטסית )מסוחן מ'והר'ס מ)1ח )1'ס מק)ק)

0קר1סס
 ס10"

 16 6כל )"וח1 סמ'1חר וו)1ס0"רס 1וסו , מחח')ס מקרס
 16חס 1מחיס "כר כ) ע) ס1" ססס1רס סנקר"1ח מר1ח ג' טיס "כ1ח'כס)מקרס

 ס1ר ווסו ג1)ס "ח מחיס 1"חס ס1ר 1:11 ט'חרכ:"כוח
 ימטג 651 נחן חק )ט1)ס )טל1'עק'רס )מק1ס נוווק1ס סגו)ס )יטפלצי*ן

ו33יט%



 נחפריםדברים4
 וירגמ,ט ווסו רנמ כג) גייון 5וסרזוקן ח.1 וסורט סקווסס גסת)קוגטמ,)ס
 ר.ס תג)ית ל'ס ס.5 טוכיס סימ'ס תג)ית סרמות מנ"וגי כקרכ, 6)קי 6ין כימ, טוכיס ,מיס ר4מ ותג)יתתכתגגו כסוך )ו )סרמ סחי711'ס ויגו),סססט'6

 תטוכס תע)ית תסוכט יו,כ תג)ית יו"ג :ס5)ס
 מו)ס סי6 כי סיוכ) כס,י הכ5מו)ס כן3ר וחופיס ,61י סריס סתוזהו

 יוס 3סון רלון מת וחירות מ)מ6סכ'גס סקן )כ,כס טיסן סמ.ר 161טמ)ך
5 ו'י"ו'" 1ך"י.",ין%, ,שין5א ט::סת )ימתוצריך :: 12 ךךם4~,טצ'יך : מו)מש )ח' טכתקכופ מ4ט כת'קוג'ס קוסגס סיקר6תססניגס א
 מלממ)ט מ)יו )"לס סיס וגמ,ט)ס ו)ית סג) 5ת סמחיס "חת 16תמסמס
 סק)יפט )~ח)יכ ומגגו, סמ)6ךמח)יכ ט6'ן כמו)ס וכר ו6ין מג'ס פגוי6תר
 3סור סמחיס טסט

 3חיגח סס וסמ),ן ק)יפט )5)גוט יסכך ס5רן כל מ)"
 מ)6ך גימטר." 6.)ן )ר3ר ורמו מ)6ך ;ג13מ

גס,י



 6ג נחמדיםדברים

 מ' ומוה כ0ס ג)') טכפו)ס י3ר,ס ג) כג.3 ט'ט 3נ' )דפת ו5ריך , 0טוספן 6יי סוי' 5'רול. ג'ו סס ג'ו6ות.ות ס6וס ג' ס,י ססו6 ולפ טמות טלכמ,ל
 יו-ד מית 0ימ יו-ר ו"ות מה" סס סימ וגקכ0 וגר ורחמ'ס וין סתורס"ות'ות
 כרגות מ06 וסור 3.ט 3'0 סוי' וטס רחמ'ס סס ו' 0' ד' נ' 3' מ'גננרן
0י" רחמ.ס סס ך ג' " ק' ה' דג1,ור.ס

 וגכר , וסכן מוגיס ממס 3סין
 0ס ו' ס' י' ג' 3' מ' מוה'ות יי7פת סתס ו,ן סס פ' ס' 7. ס' מ' )'סתס
 כטמו ט'ט גט0רכר פ-ג גמ,ר'סרחמ'ס גמור רין 0ס ה' ט' ר' ק' ז' 5'פ'
 ת'03 גגון רחמ'ס ט) 1ו"ות'ותמוהיות וגט'ס ת"ס כח'נת 0'מ טרחע'סורפ
 )רחמ'ס מגר'פ 51163פ ח' מות רחס מו רחוו'ס טסס סמות'ות מ6)ומות
 0תיכ0 ו0 וכסכ') כמ1ו5פ סג17) כסוו טכיך פר31 כסוו 'ותר חיות טס'ט
 ממותי4ו ס0י6 63מ5פ ר' 16ת חרס ס) )5נ6גס סוו ו0ימ סכפרוכ ו' 0ימ)טיכ
 ט5 0ימ פ31 0תיכ0 )רכר וס" וין טמס )0ס סרמו 0מ' קויס סנ'סגתכ
 ס'6 ורפ פוכ קסימ כהינת וו0רחמיס 0מ' נס)ק מ, מחי0ס )פנ' תח),ו)מ
 ט'ט )ופת ו5ריך , סגוכרת מוין ר'מות סומ סטס ג, 653ן סמה,0 סיססימ
 ו0מות 0החס 0סיר ווס ספס מו65ות0' סמית טס מטר כסון 0וכר ט)0ח.ית
 מפ'ו וכר מו5'מ גסמיס כי 0)סון3יו 5ן מדכר כתינת ט0ימ 5ן ונט6רכמרן

דזדקי
 סוו3

 0מס0 'פ ורע )גס 0מ
 תט3י)'ק

 כדרגי )י)ך רו05 ק0ומ מי ו0
 יכר מג) )טמור 5ריך 13 ו)0וכק 0' ס0ימ 0' כטמ0 )0יות5ר.ך

 מג) ונקמרת )מ)חמ0 ת5מ ט' וו0ורפ ס0פיר גמו )ופה ו5ריך גמוריסרחמיס
 רפ!רכר 0ז טממנס סטו)ס 5ג5 ס5כ ס'56'ין

 פ-פ מנוס מ5רימ0 וירו סוןד1דקן מ)ך 0ימ כמוס 0)כ כך סטפפ,ונק'ס
 0,מ ט5ריס ג, וסכן0דיכור : גכו )3 מוח ר.ת מ)ך )7נרוסי'

 0פגיר סגיף ס) 0חומר 0ימ0ק)יפ0
 6,0 וסנטמ0 )פי) )ך סגתכתי גמו ספו)1וות סג) 3נ' לפת גכודדקנה

 כסור 0'מ יו"1 כחי' 0ימ מ'י כתי' ופס מות.ות כג'נ סט"כרמ
 : ג.ר פסור ו-ך וסי' ך,ו 0ס מנ5סך6ות.ות
 כסס מין גי גמפטססמהסכס יו'ד ו1וספר פ' פן סופרין מספר גגג, )16-ס מ5רף ס0ק3'0 סוןדז1,1 ממת כסוו פ' מטפר פן מג)ג5'ןוגו)ס
 סמפסס סוו ססס וית 6)6 ג,ר סוו ס'מ פ' גי כג-ר מי'ק כסוד חוורס.מ

 כמחסכס מפסס סוף סוו ו~סןסמחטכס טס גי מ)ף סנקרמח ו~סת45)ף פו)ס ססימ ג'ר כהיגח יט כיטרמ5מכ) סימ וחספס אטפש מ6וה ק'מספר
 פו,:מח ו' 'ס י' )ופח ו5ר,ך ,חח)ס סמפטר כסור סימ וס מ וסכן מ)ףר
 מחו וג) טל5ופיס ק' יט פו)מיקוכג) 'טר6), )1' גסן כסיו ס'6 כג'ל"ק
 פו)ס סוו ס61 ח'ק סומ מממסג)) סי6 פי1מס מנו6 'ס גי )1פחו5ריך
 ספירס ג,מפרימ סנס , סנס ח-קגומ יס סוו חחמס מ11מ ויס סמגספו5ס
 וגס וסכן נמי)וי טו-י סס סודוסימ טפרי ספר ססני" ספ)יון יססחחחין
 גמול'ס רחמיס סס סכג'ר )1פח5ריך "רנ' סנקרמה נו)גוח מיח סי6מורס
 ף ה' י' מ 3' 6' מוח,וח 3ח'נחס'מ נגמר וטס סנול4ן ג5 ט)לן ססגי

 ש)ק ססוג ג'ר סור ווסו ר'ג ססס קי 1י1 סקי6 ססס וס כסודקיקל
יהה



 נחמדיםדברש6
 פמ ונקל6 6חריט מן לכר 16חו לקכל 6כ) ג'ר ססט 6נוח 5נתיגתיתס
 ססמספ.ם ממס יוחר סמטפ.ם סס ופוסס ווסו 6כוח כחיגח )1 סי' )6מקשט
 לסרכ 16סכ וגססח)מיר סנה עוסס כ,4ת 6ג) ל136חיגו )ומר 'גולס6'גו
 סרכ מס מוסס טס61 ממס ויודםמ6,ד סס גי ורחי1וו דח.לו ס.6 דמ"רס,6

 נמטס כווי6י גן סיסיס (ס ומגוויןיוחר סמחו מ)ג.ס ד כסוד כקוכ רםממורכ
 ססמקכ) גמי6 סממ)וח ריס םד גן ג) ג. )דמח ו5ריך סג)יס סכירתכסוד
 כחיגח ס61 וסמספ.ם 1וספ.ם כח.גח ס61 מת גגון סחמורס מםו)ס סי6 רעדכר
 גמסס וגן סו.ס סג'סס סס מקכ) קוכ חמורת ס61 ורם תס תמורתקו6

 מן וגעסס 1ד"), סיחול מחמחכר"ח : 6*כ 5'רופי טטרס ל)'6כסול
 1וקכל כחיגח מלגות כחיגח ססו6ו6ת

 : מספ.ט וס כחיגח ססו6כח.גת וס' כיואס כ6 וקו ד14ומוטיובממ(

 סס וסגור6 סגכור סגדו) ו(סוט).מוח 'ותר גי )סמקכ) )סספים מ6וורונס
 מורס וה1ור6 ס ימקכ ,גחק6גרסס : וט' רוגס סמג)ממס
 'מקכמ) 6וגו מסס ס61 סמקכ) 6סד1קנה

 ססו"
 קגו)) נוחמת כס)ימלש

 סק)'מוח ,סו וגכורות מחסדיסמקגיסס יס סמספים סרכ לכרי)קכ)
 מעג111 טהרג.ס .סקג ויקן ווסוג.דום גמג6 כוס, מ16ד גלו) תמגוג)סרכ
 חעגוג 6 וס.' וגו' גור6 מס 1"11ר קל ג*ט מקכל כחיגח ס61 סמספיםססרכ
 )ממ)ס גורס ססו6 טיים רק מוס גלו) וסתלמיד מסת)מ'ד חמנוג 1וקכ) סו6גי
 טקפ.ע כמרך פט6 גמ65 עתר תעגוג תמגוג מספ.ם קה61 מספש כחיגתסו6

 )ס ש ססת)ס וילום וס )סון 6מר ע'ג : )סרכוס
 פני וסס יסו'י ח'ח דם"ח ם),וחמ מוסס טסכעס4כ ממס יוחר ס16ור1ד~ר[ן

 כח.גת ססו6 גמ65 )מט)סתמגוג סקיכ) מי דווק6 )16 ה61 המגייי גורס ומ5" ע)י' וכג) גילוםסמ)ך כמס"כ מס מוטס סמג' המגימס
 נ'פ 6מר ם'ג וע)י' ט)" כגלמקפים סחסר מס כט) 6)6 גוסו )גורךמעוח
 : ון') ט)'ות סמ ונדוס ו5ריך גי'ט סן קטט) סן סמדסמן

וונע



 7ד נחמדיםדברים
  ונהסלס כחורס חויש ש) חז?ו:'ס י:ויס סס!-'ס סגהכ, סקיס כיג"לזוזר

  תפג' סתרוה גל ייייו'רת יוג'ס י:וגתיס בקי:ת פל תרתו סתילטתתלית
 5ת'וס תי 'סיי תל" ר"ל יגפ 5ותו ר9 סיי5 ל'רפ 5רס בל  9יריך5תרית
 3*תו טי'  לל1י רגפ ב5יתי  לירפ חג.רו ע.י צססח)ס ייריך  תתיס3ת':ת
 תסס"  שוך לרק- ייס3ת 3ת"י1סו

 6וחו וט) )פס סנחס פ'חוי ס) הט
 גי )5ס גח ר'נס ות)6 נ6י~ר רנע ס6רס נ'ג )חנירו נורס מחכ'רו)וקנ)
 חע6 ח.קן סי' סס)וס ט)'1 6כינו יטקכ וס כח.גח יחנו וס גחוכ ט*גוסטנונ

 סחר ט)6 מחמח 6ך סר6סון 6רס :ופ'
 וגח'נח נגסס ס'5 סס)כ:ס סנ')סרנט טכר סם)יס %ט 6כינולאברהם

 ס" מ16ר קמנס נקורס לק ס.5 מ)טח ככחינס נ,ג סס'"ח6ח
 : חמור 3ן 1סגס6ה'~ס )יוט)ס סנורס ו!זט חטנונ סקכלסג~ל
 )סמור )ריג'ן ר'ח טרג כג)לע"בנ סמט)וח רוס טר ין ונ:ס גךג"ג
 סמ,ךל6יחו סס.6 )וח:וו; מ16ר " מססש גחינח סי6 ססו6-ווירוט

 נחטג'ח טלי;וס חסונס וטוס'ן לגטרג') סמקכ) מן סמקכ) סו6וגטכמספ.ט
 ט)'1 סמצך יור ס6מר ווסו)רקס מקפיט כחינח 61'1 נח'נח סמקכ)גטסס
 ס6רס ג) גחפ~י 6מרח' 6ג'סס)וס דיוקנ6 חקוני י'נ ס"רח ממסיךוט"1
 נחייח מ! רור יר6 ססיס סי' .גוונ וקן נחינה ווסו נמור'ס רחמיסטסס
 כ'ק ניוס ח'ו כו  יס)1מ ס)*סטכ וס' ונף וקן ו6כרסס סגחכ ווסוג'רוט
 ג'מ כניממרי6 כוכ מרמו וע'ו)חורס כחינח סי6 וכג) נכ) 6נרסס 6חכרך
 פ) 6חרוגיס ימיס ס'-רוגססויור סיחס כה כמסו") מקנ) גח'נחגוקכ6

 סנ*) סרנע כטכור 6ח"ג וט'סחוזס ס,6ה מרמו וט'ו סמס ונג))6כרסס
 מחח.) מ)גוח כח'נח )כנס 3ח'נחש סי' כג) 6גרסס 6ח כרך וסיס)

 ס"ח כיחל גמקורס ו)ס6.ל)סחנ)וח כחינח נטכס מקכ) כחינח כג)סנחינח
 ט:רפ 'הי ספ"י 3גפ:ויות תהלילווינץ  סויט סניסס כח.:ח 61'1 כח'גחמסס'ט
 כסחחרסוח סי6 סקירוכ "ח'ט ל.חוקס'ט ו~גס סחט" קורס ססיו בתי193ל1תס
 ס6רס )ל.ך סנרס ימ' ,ג)ס6סכס רחיו'ס ססס וקן גח,נח)ס)וסכח
 ס)ר.ך דלגור6 כע)מ6 6'ע)רכק : ור') וקן גחיכ וט"כ וטףגשריס

 סט'י כג))וה סן6 וק ול')סמ"רס
 ווסו סחווס, טסוף ימיס סיירסמירח נגס'1 ט'))יח סרוגס בגמרא)ד(

 ס") סס)ננוי דיוע גךפ6
 סיפ סעויכס ס3ה'נח כ"קנ)ןגזו).ס סע!ויס

 )כנס ככחיגח )ס)ומ ח'ו גח)סח.)יניס .:1'ס כ"ר רסי.נו נגסס ופטמשגנ)ס
 ו6ח'ט 6חל רנט ע) רק )ו)גוחכח'נח וכ"ר נ.נ)ח סי6 חורס ס)ר6סוגיס
 פ)6 סמקוס ,סס וסיו סרנטנטכור נגסס ס.6 חורס ס) 6חרוניסימיס
 מ):וה גחינח סקכ-ס מ6'ר חין,יח6חוו סכ.וס טר )סחקטן סמחח.))וח)וח
 ס5ח כ'"ר נרו)ס וכחיכס נרו)סכס6רס ש 1"1 ונ:ורי נ;סס ס'5 )חורסכ'מ
 וסו6 ססגס חרס' "כ כסוף ס61ו6רר )ס.וח סח')ונ'ס יגו)יס סח-ו "חררנט
 סו6 וריה ר.ח כח.גח חומסגח'נח כחינח )ננס כגח'נח 6חיש)סס

 6'ק ו6סף גחינח סגכולוח סמסקח :)ו)גות
 וס'*ג חוטס כמ'גפ סס'6 ופ'טסי ס"ו ג6וו )"נ"ל )חגן מזלעל

9111



 נחמדיםדברים6
 סי6 6מרת וגן ססמס טן וקיכ)ס ס.6 ו"לר גכורות כתינת ססוסו".ו מיטפ גתינת ססלינס סחס כחיגת חסי'ס שסיס ".1 ו6ץ, כתינתשוס

 "מרי סמכחינת טר סמ'ס כגיממר'6 כחסר'ס סגגורות כת'נת 6תסוותקת
 )כ1סי כחינת גטקס ותססחות ססירות ר6ס ר,ת ו6ור גנ') כת'נת סי6גי

 ס1ס )סרמ 61ע וגו, סמס וכתינת טכת 6ת )סגנימ 'ט) 6ור סמ'י 6מתרגרך
 יסר6) מת1 6ת סמכרך ווסו כו 6חי~ס 5ריך ומ'ג ג"מ כ'ום ססככח.נת
 פי' מ)כום 6ושות סי6 כס)וס , כס)1ס יותר קמירס 6ור סכסש ימיסכסי'י
 )כוסי כתי' מקיפיס כתינת סמ)כוס ע'י י"ו ג) )סמור יגו) טי"ו סממו)ס
 ו6ע סרמ כתי' נטנמ גנ.3 ויו'מ סכת סמתקס סי6 ג' ססנס ט) ס)'מיס
 ס)וס סי6 ומ"ג ת,ו 6תיוס סוס )סרט סריס ס6מרו ו,סו סמתיל מ)וסגנס
 : ס6מת' סס*סווסו טה)כנס נגסס כת'נת נכסיוסי5)ית
 6תרוניס ימיס ס"ל סייט מטסססי6
 סי6 )כגד מ)כוס סכין סתי)וק~מף ס6)ו סימיס פיסמור לסיינו 6לר'טמ

 גי כג"וס מ)סון ס" וכני גך ' ימות )גל סגנס קת וטי'1 6ורנתווק
 גמ)ס טיג 6יגס סי6 סו6ת מזרעס : )סמתיקססגס

 כגיממל.6 "נ') וככ'פ סנ.לסטס )ג) ס51 מגן 5לופס ס' 5מלת.יזך,ך
 )כוסיס כתי' 6מר'ת וכגימטרי6סמ"ט 6מרת סמ"י פירוס כוסחוסיס

 ונפמס ס)ס 6ע 16י סיט6גס6וס נמסס )ס' ותסכחית סיר"( ס16מרס'
 )1.61 ס'6 יויז ס16היות כיןשרול מן מקישס 16רות כתעת מ)יווגויסך

 )סר גגיג'ת כק פ,רוז סיס נפ65ס"6 ווסו מ)כוס כת'נת )ו 1גטסססויכוריס
 גיו)0 ס6רה מ)יסס נמסך מ.ה1מ.י כ)ס'ק ג"ג סי6 ס6מרת ס' 6וורתס)סון
 ססס 5וה'ות כין יטי סנמסס מזג*ג ג'ג וסי6 6מלקו גלפ ט)סקנגי

ס~*ל



 9ה נהמדסרנרש
 'ו0ל כמט)ס גיו) סו5 ססעסשפ מחע מידפ'ס כהיגה עיסס וגמסךיג'ל

 מספ.ט )סיו0 יגו) ס6'נו 6ך סמקכ) מ! : גנ') מ)כוסכח'ג0
 סמחס כח'נ0 )סמספיט יס "סרק סל ע)יסס גפס 1') ס6מרורזדז

 ויסי' )סמקג) סיס גמו ו0ענוגג11)ס גטסס מ"ת ט'י פ.רוסגג'גי0
 )ו סי' כו611' סמקג) סו6 ג5)1כעיגט סגימטרי5 ססי6 גג'גי0 01.016 כיןיחוי
 מחמ0 גו,) ו0עטג ג11)ססמחס ססי6 סר וג'ן וט' ס'6 יו,1מן

 ג17)ס סממס )ו יסי' ק טוכסמקכ) ע).סס גסס ווסו ס'6 61'1 מןגימערי6 סהו"
 נויו: ס.ו0ר סו6 גן וס6מה גח)ו0עגוג 11') מ)טס כחיג0 )סס נמסךסמוס
 טו(ס הטני סטר טס עוסססכטס,כ סץ )6 כ16נס ססי' מחמתרק

 מה)כס ס61 ססמסשט נמ)6 כעה*כעס יגו) סס" כג1 כחינ0 רקסמ)כוסיס
 ייע  טפייל ופיי  ויי.1 מקכ)כ)מס ס5מלו ;מו מ'ו )סרע 5מ',ה)סיומ
 מ)גו0 כח'נ0 געסס ועי'1)סמספיע כימ' ט'ג )6ור"60 רכ6 מווט6פס6ן
 סו'ס סניסס כח'נ0 מקכ) כחינ0 סס61 ע*ג סמן 06 )סגניעו גסכקסוסמן
 ס)כנס קטרוג ק11ס ססיו נמו כקוממס ג0'כ 1)5 מ)ג01 5ס0ר 01)כססתיכ
 וטיר01'הס הקכיס )1'ק.ס כחינ0ווסו ס" 5ט ט מ)גו0 כג1י 6סמר01)כס
 מ)גיה )גחינ0 סיסי' פיל,םכר5סיסס )סגרע יט)ין סיו )6 כג1 כחיג0לסס
5חיא' סיסי' ט1 ג11)ס ע)י טטרסכחינ0 )סיות יכו) כג1 סככחיג0 מחמח ס"ן5ת

 טל פ0ט)ס סר6ס סכיכ טטרסגמו סס)כיסס מ0מת 5ך 0'1 )סרע
 מקכ) ססמקפיט מחמת סר6סכחי' ס0ורס קכ)ת עא ויו'ט סכהכנף
 ס6רס ג*כ  גטסס י1פירטלספיפ'1 יפללי  ייפל  ו1י וסו' מ)טת כמיגתגי5 רומו סו6 ומר1גי סמקכ) מן0טנוג וסכ0 וט' סרע נ0כט) ש'ומר)ק
 גמו מ)כ,ת )כח'ג0 גו,)ס וטל"גוו)ם סכת כח'ג0 ע) מרמו מ)טת5ס0ר
 מ)פניו)6 15רס חו') וירסו ויקר וס:וןוסמ0ס ומר1גי כ0'כ וט'ג )ע0'ל 6"סס'ס" 16רס ס'0ס ל'סוויס קג0כ ווס,11')

 סמי
 פ'רוס מ)ג01 כ)כוס

 כ)כוס מ0)כס מספיע כחינ0מר1;י ג"ט טוט תפי).ן 11 ויקר 10רסא
 מקכ) כחיג0 סו5 מ)גו0 1סייגומקכ) ג0)כסו 10רס 11 ס5ולס סע")סג')
 סנטסס כקומ0ס יויס סגיסס גטסווטי'ו סכת )כ,ס' ססס וססון סמהסכלכוסי
 מן ונעסס מספ'ט כ0יגת סמקכ)מן סט0וכ תפיין נחיג0 גטסס ועייוויחט
 : 11") וקמחס נס)סשסן וו4) סרע קג כיח ס;4)שגוקיס וסטיר ווסו 1גר כמ.ג0 סוסןכחיג0 כחיגת ע"י ג6ן סגס ממך וייר5ועיך מ)טה כחיגת גוקכ* כח,ג0 ססי6סוסנס גקר6 ס' סס ט ס6רן עמי ס)ור15

 סוהר'ר שרץ קטי בנל המפורמם הצדק וקדוש טהנאת נקעד
-'ש8ש4ש44844_ ? עישז*ה מקאריץ8נהט



 נחמרשדברים8
 . יףל( סל~טין נוטיס י ססר נסף א אע אע א%)שד
 מועתק והוא הרה'ט אדמץ טכ'ק העתקתי זאת ראהעיד

 , טהבעש-מ הזהב ישתו חה זי'ע, זצלליהמהבעשיפ

 יתנהגו ככה רח-ל הקברות בית על להוםיף צריכיןאט
 שרוצה חמקום תחלה מקיפיםא(

 יהומי
 עשרמ עם הקצת בשבע

 : פחות לאאנשים
 בתהלש הה~ספה מקום קרנות בארבעה שמת יקפה נבכלב(
ן

 שירו טתחיל מ'ב קפיטל ובישע" , ק'ד ק'נ ק'ב קפימל
 מזרחית דרום'ת קרן מצד 'תחלו הקפה ובנל , וע' חדש שירלה'
 יקיפו קרן ומאותו ק-ב קפ'מ5 בתהלש 'אטרו קרן אותו בצדותיכף
 ובצד , צפונית טזרחית לקרן שיניעו עד הקפה דרך נועם ויהיויאסרו
 ויאטרו קיפו קרן ומאותו , בתהלים ק'נ קפימל יאמרו קרןאותו
 אותו ובצד , טערבית צפונית 5קרן שיניע עד נועם יהי הקפהדרך
 דרך ויאטח קיפו קק ומאותו , ק.ד קפימל בתהלים יאטרוקרן

 קרן אותו ובצד , דרוטית טערבא לקרן שיניעו עד נועם וקקיהקפה
 : וע' חדש שי לוד שירו מ.ב קפימל בישע"יאטרו

 הראשט השם וצוונו בנח אנא יאטרו ראשונה הקפה ובגמרנ(
 הקפות טהשבע הקפה בכל יתנהנו וככה הראשקבפסוק

 שם רנוונו בנח אנא יאמרו הקפות טהשבע ההקפהז כ5 נמרואחר
 : הקפות בשבע שמות השבע שינמרו ער שטות טהשבעאהד

 טרוח טזח'5ו 5א ההומפה לסקום טח'צות לעשיוןוכשייעחילוד(
 נם , צפונית ברוח 5קנור יתחילו לא ונםצפומת
 . סנהן יתחלולא

 ? מ5ה אמן בשש בטהיה לנצה חשת שיבולע רצוןרהי
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