
שמירות
 נפלאותוסבולות

 ליצלן רחמנא הכא שלא צרה כלעל

 קדושי ישראל מגאוני ומתוקניםמקדבלים
 ובתראי קדמאי נ"עעליון

ך~שעשייו--
 ן_

 הגולה טאור התורה שר האלקי הקדוש חבראשר
 זי"ע זצוק"ללה"ה רעיטל יהשע אברהם ר'הרבי
 בק"ק כבוד ומנוחתו אפטא אב'ד'קועכי'

מעזיבעז.

ש~ני , 4  

 לאיפוויפט והוכנסהאתק
8[5.0אסס6ש8[66א,שעשש

 תשט"ד "ייטע""



6דף
קטדרת

 ליצ6 רחטנא תבא שלאלצוה
 חוק~נ העש'ל יחושע אצרחם מרן 56קי 6יס הג6ון ט"ם ומסודרמיוסל
 .מונה הכוונות טס הקטורת  ס7ד 5הדפיס הקליס וזע ממעונו1,ויוע
 נ5 5מגחצ רימס,ג)יס עגיגיס וס"ר ו5ה"ס הק7וס האר'י כתכיע"פ
 מ6ס ויסיס מס56ותם נעונ וינל6 סועתס י"מע הטונ 111' ר"5מח5ה
 5יוי1'1ל"שס ע"ס כניר 1מן זה וגדפס . 6מן כ6רמג1תס סיוסכחילס
 ,י'ע ,15ק') סטאגלינ'צא )י'ע הרה"ק 176מו'ר כ"ק 015 ססווכ"סר

 הספר סיהיס מעילה לשסירה סהו6 הקןוס כסיי 61נ)ר ממדס5ה7סיסס
 סרכ,ו5דיק 3ג1 גתעורר המה גס תמו כמספו ו6ח"ג , יהודי 6יס ככיתהזה

 56פספריס כע)טו וסלסים נוכ5עגךוכ 51"5 יצחק 4עקב מיהסנננורסס
 : מחדס 0דפסנו וכעת , וכריתו ס)ומו )"גסי)ס5קס

 מ:גש יסר56 יע5 ומגוסימ גיוקיס מועי5יס דכריס כמה 5וס51רסג1
 אוסטראפל?ר שמשון רפ הג6ה"ק יסדס סמסעות סיר א( ,קימגיות
 מי:5 עומון ב( . ר'5 החיחת החגנחת געת וגערכ ככקק*מר

 מעשילן ר' ששה וגי מסנ6קזק רע סמ651ח גכט5 לע"יגעליוגיס
 ס65 5רה טכ5 5ס51 מעי5ה וסמירה תומחית קמ"צ נ( ,מפראג
 מומהים קתיע ד( י הההאעמ בעל מגיימיש ווליומי סדג"ץתגו6
 בעאש אליהו .סל"ים מומחית קמיע י0 ו"י. האו*י מרטט)לל

 . עס'ק פירושלים בעיש מסהר'ש ומגחמה כקוק- 5ספ 0 .מחעלים
 ה75יק ךורט ממופת ר"5 ץ 3ה"א6ת ~6ם וסמיס-קנויע
 נסכי סי6יקס 6סל "גרארק 1עעההו

 גט5 ככ5 וסלחס נט5מו מרכץ
 : יסר56 מע5 סמגפ0 16 יתע5ריסר6ג

 והפסוקש המ6מריס י6מר הגהטת גטונ נקי ס6יט תי ל יחע*שי
 ג5 עס ע5מו חג315 הגווגית 5כוון הקודס 56 )נסמ יייר6נפקען

 : יר5ון ויס5ה המגוהיסרגגיקי0



 9כ קמורתסרר
 הברית *חות נספרו י"ל השל"%
 אין בי דע י הקמורח ססור קצת צהוניר נאהיעתה

 פנימי יותר והיא הקמירת כמו הקרבנות מכלמניב
 י;קטורת אטנם הנחוה בל שמקרב לכפרה שגאמהקרבן
 הענין בפנימיות ומקשי מקטר שמוא עליו כומחשמי
 פ' ובעהר . הפנימי בסזבח נעשה עשכ המחהק ריחבעצם
 היה קטירת סקריבום שהי וזה וחצע פנימי היומיבחות שני והלא קטרת מקמר המזבח את ויעש פירש~יקהל
 א'כ אהר לרבן שוק עלע םקריבימ הע ולא פנימימובח
 גל ביפול בו עחהקטורת לפי אלא מזבה קראוהולסה

 לשלוק יכולין היו שלא טהעו5ם חצונ*ם וכחותהמקמרגים
 חביב הקמורת שטעשה ולפי . מון גדילה זביהה לךאין
 בו נאמר לכן וההפלהע הקרבנהע טכל טעכרךלפציי
 עליונים של קיים והוא לדוויתזמם ה' לפני תסידקמירלע

 שכ' סצאת* ז"ל האר"י דהלם(די ,ובקעפבסי ,ותחתונט
 יש עמוקות וטדות ענעים הרב, הקמורת -טום עניןודל
 אמהיט האורבת אותם שהוא עניימ באר6 וכברבו

 הקוושה ו~העללון הקלישה את להמיה וכטנהטהקליפוה
 ם5 -ההם או,ם אנ" אימרט ולקן למעלה שתםהמח*ה
 אין ל,יה שהטש בערבית אך בסנחה כשחריוכןהתפלה
 בומן ולין , לחסרו נוהגין ו,שו הסגפה בזטן %ק . נחבני

 גי הל4לה חצות 4חר 5אמדו י5 חארא טהג היתהסנפה
-

 י ןש11 נ: ,שקדושיה צשטיו: ט ממטקך,גפ ט:םש*לם םשעעמ גי:(5
 העלמטן להעלות שכווגח?גי ולפי . ף יראי ויהיוביחד
 השלמטן עם יעלו שלא כרי אותו דים או אנו התסלותבכל
 יינקו שלא גרי אהעו אומרים אגו השחר הפלוה בסוףוכן
 ןור . בקונטרס שמ מאד והאריך כי' היורר השפעסן

 ובתועליוה הקטורת בסעלת 3זוהר יש מאמריםהרבה
 השטים' שעי בחיבור בארובה הכל ומהבתי טטנוהיוצאות



 - מטורועמדר *ן
 הקטורת פטום עמן השמים שער בסיהרו ירי 1 ע%%י
 הקליפוח יע יש יהנה העשיא ספירות י' הם יץ8שהם
 הנקודה כה עם העשייה הי"ם שהם וקטורת טטסגיהי'א אלי ועא י"א הם אותם הטחיי: קדושה של א' נחטיד

 הקלשות נרחיס אז י"א' ,סהם כולם אה הטחיההעלטנה
 ואחשכ אותם כעיה היעה אשר נקודח חוהה סכלקיםואנו

 והחטת חכמתשה ולט_ןיה מלפום ה" 1~7 ממיהום אנו,8
 ק שסל הקטויות ולבן : מתים הם נשארי מסהלקשבהם
 להמיתן כח בו ואין המלה"מ את מטית היא כיטוהנא
 מצר וצא הכל כי דע יל המגפה עגין שס7ןךך

 המלכים סצר המ הנשסות כל הלא כיהבירורע
 וכאשר מלכים ב3י ישראל כל על אצלנו כמבךארומבירורקי
 הטית מם והו הוברר שלא לת פם יש הבירוריןבהוך
 שוו"ה הר' ומשהלקים מאירים יהו"ה של שמותהי' אין כאשר בא זה גם , הכגפה בעה הארם אלהממית
 ושל מ'ו ע"ב של טילוי שהם לנדם מילו(ם הד'ונשאחים

 והד' קכ"ח הכל כ*ו. 3'ן ושל הט ט"ה ושל ל"וס"ג
 טוס ולכן הנגף בא ימזך: נגף בגיממויא היינ~לים
 שם והוא ננף שהוא בשם הטגפה בזכן המידללוקי
 . ציר.'י חירי"ק שורי"ק אוהיותיו הניעות כפי והנקרהוקדוש
 באותה ובמנחה בבקר הקטורת בפמום לכוין טו4נם

 ה' ירבק אומר הכתוב ~י דע גם . בו שגתבנוהלוונה
 מהבירורין הקליפות עוהם כי והע3ין הדבר אתבך

 עמו דבקש תמיד הולכים הם בכגפה הארם אתהמכים
 סקדבק הוא שם ומתדבק ההולה וכל ממנו מלבושאו כלי איוה או הטוכה האדם שס שיושב השכינהבאוהה ואפ" אמות כסה שיעור סביבוהיו מכל אותוומקיפין
 ידבק הפסוק סוד ווהו להנזק ויכול אהרא כטראבההוא

 אך שם ריבוק שאיו הולאים בשאר סשא'כ בךה'
י"לא*



 שנ קפורתסרר
 כו דבק תמיר דרא הבירורין מצר שהואבמגפח

 הלילה בחטת לקום טוב והגה . ובמלביש*וובשבינהו
 ויא0ר פסוק אח"כ והאבי שידעת הסרר שתאמראחר
 ותאמר יהיה בבר בר עד מםים לך קח משח אלה'

 האותיות ג-פ ואח"כ למפרע נ'פ ואח"כ ביושר ג"פאותו
 "לבנה ושחלח נמף נקודהע סן הנקידות וכללםפרע
 הנבלו הכו דב רבב ההי כזה תחיור וכשיושלמוולכונה
 יע פסוק שבוע ככל הכוגה זו לכוין הוא טוב .ומאיו וצהי לא העצס חק כל םיסס פטנ הלחשו הנבלמופיטם
 בקף בכל וכה לגונה סמיל ו,לבנה ושחלת נטף סם*םלך
 בשהוא לפניו ויציירהו אלו כניקורי,היבוה ץ " פ צ משם
 כולו קח בניקוד ינקדה בשביע הא' יום . בהורהעוטק
 . והלבנה ששי ויום עד לך בניקוד כ' יום סצפץפתח
 'באפך 'קטורה אויעצו . זכה מקוד בכנחה לבונהניקיר' ובבקי- כטים בניקור ינקדהו בלילה שנה ביוםאח'כ
 המלה עם קטורה יבשק גיטן 'ברך 'מזבחך 'על יב'קר"ת
 פמחיקים הי" הקטורה שע'י פי' ברחטימ אהי"הבגים'
 והיו יחמים כטנין מצפא וחלעש רחםיס שועא ההוי"השם

 הדינז את טמתוקע הנז'יחיו יב"ק בסור וצי'ה שם עם.יכן םהערינ דינין רמעה אהיה שקוא הדץ עם אוההסשחפין
 ן חקטורת ע"י כחמוםתבטלין

 כמית אותה ל,לית סוס0יתקמיע

 י םה עו יהוי
 ס חה נו יהפי
 ל לה פו יהוי
 ר צה עו תהוי
 ה פה נו מההי



 קטורתסדרש
 ויהה()יאהה

 יפסשגס"י( ט"נ )יחי אלהינו יהוה *"6( )יש1 הואאתה
 לפניך שיס( ג' ט55 )ס"ח אבוהינושהקמירו

 המקדש שבית בזמן הממים )5וגי( קמרתאת
 נביאך כאטה יר על אצהם צותז כאשר קיםהית

 : בתורתךככדצב

 לפ יימר זט)פשק
 נזס(כיוטל

 יהוהויאטר
 משהאל

 ממים לףקח
 ושהלתנטף

 יהיה בבר בר זכה ולבנת סמיםוהלבנה
 נ'פ( כזס 3מפרט י5תר)ו"מ"כ

 והלבנה ממים ולבנה זכה בר בבריהיה
 .היה סשה קח י סמים נמףושחלת
 :ו,אמר
 'וז 6 מיגומ י' גגקוךוס ויגקוד ג"ס קזס תמק 5מסרנ ימער)51מ"ג

 ש שקא ע%%2יי%יט
 ~ין(51עשו פ,ג5שנ11נל

 ו%%ה %: 1%18



 זי קפורתסרר
 2 ק,ש נמיל6 טו מ)לס ישדיס 4לב4ה ופן44ה 9שסות5ף

 ת:סשנ "4גלסו מןטש רננם ה4ז ד4 ד4בןויה
 ס:ן7וי"יי לא ח94 לק 9ן 9ו99פעס

 וקמושח ,2מרי 23ע5י מו'ח סי651 23ר211 ,ס נסס יטין6מ"כ
 י,כמי1615 6וחו ** יכוין -וקס'616מ,כ *י ע"כ רטעסססרו
 ע"נ סעו5ס ככיק.17 וגמחק מוח ען5ס ימססיו שיי האמס
 מססכו 6'6 סנפגי 1*נח מחיקו) 44 15 וכסימסור י ** - -.*

 יכוין כך 6מר . "1)ס מכ) סמוק עם)ק שג וזל 6נלח )וסמיח
 גכמ י6כ6 סל3סס

 נבבמ מטסך 3"ס 63"ת שפן קרע וסי"
" י :: 3סס י6ח"ג *דגז  2:: כמפ:טרון 
 טס6מ"כ יבנגפפ לט1גלח ::

 מט"ס וסוח מ מ מ ר ו נ 61ח"כ ע"ס ונ'ן ס"ג ימססלוסגייאל
 1סס כמכס " :ז :י :יוז:ז ל4ס וכ6"ת ילי 5סס יכוין 6מ"כמסוסר
 יד[ןהייהיהוי'הוה י6ח"כ בזדהד* וססמדזו

 ,יךז :ז5? :ז שי:זנז:ז?ז 2זרדזזזז

 ,שאראדהוט יוד ידדהאדאן הא ירר,ור
 ;ז .ז ;י י.., ., זי :ז:ז:י ;י "ייי:י:ייזיו ;י;ז :ייי"י;י.י

 כ")י( ן' טס ג"ן ננקם גן"גם"נ מ"פי נ" נגרן 45"ם פציו יטין033
 ו:גלעיות נגס 1:כום . יעשידויו ,%מ651 ישם האכץ17ת ננועוקגל)
 )"כוין( נ2נ4כמפלזז " יי סנ(ני'

 ני כ2גף' 'גי2ד בישי4ב. 'ט"3 1 י .שצצ'זא4%יד מ5מ(: )ס"ח(" )גנורס( )חסד( )רנס( )חכמכ(3כחר(
 ר"" 1'" או ,שא רשגק לוה:ש



 קמורחמדר8
 י"מי( )אמ"ל ללה מהש ןלם סהש 4י'נמן

 מחנה לפני ההלך האלהים מלאךוימע
 טפניהם הענן עמוד ויסע סאחריהם וילךישראל
 ובין מצרים מוזנה בין ויבא מאחריהםוי:,מר
 הלילה את ויאר והתשך הענן ויהי ישראלמחנה
 ירו את משה וים הלילה כל זה אל זה קרבולא
 כל עזה קרים ברוח הים את ידצה וזלך השש

 : הטים יבקעו לחרבה הים את וישסהלילה
 אלוזם ויאמר ישראל זקני לכל משהויקרא
 ושחמו למשפחתיכם צאן לכם וקחומשכו
 בסה אשר בדם וםכלתם אזוב אנדת ולקחתמספםח
 הרם סן המזוזות שתי ואל המשקוף אלוהגעתם
 עד ביתו מפיוח איש תצצו לא ואתם ב~ףאשר
 הדם ת פ ו4אה מצרים עת לנגף קהוה ועברבקר
 הפטח על (היה יפמח המווזות שתי זלך ומשקוף%

 : קננף נתיכם % לבא המשהיוז יתן%א
 ער"ח סי51ה 5סס זס מססיק שלחיכ,ין
 'אבל יהל עוצ הוי הש אהע אמיוע

 . עולם עד ולבניך לך לחק הזה הרבר אתוישטרתם
 כאשר למם יהוה יתן א'סר האו'ן אל תבאו גיוחה



 קמורת5דו
 יאמיו כ4 והיה הזאת העבודה את ושמרתםובר
 זבח יאמרהם לכם הזאת העבודה מה בניכםאליכם
 ישיאל ב5י בת* 9ל פפח גשר 5יהוה "יאשסח

 הקר הציל 6תינו ואת ~צרים %ת בנגפוכפצרים
 יישתחוו םהע

 מך"ח סיו65 )כס ,ס מססוק גך"חיגוין
 י6מו איג והו ובה באמ ביב פעב הלאוזפ

 הרעים מצרים מרוי וכל חלי כל ממך י4והמיר
 : שנאיך בכל ונתנם בך ישימם לא ירעתאשר
 ימך היב ירם רצם ימי סיש ךץי ורא תס נ5ירוף~יכוין
 כעא ורנ י"ם לרל חשכ לאב כמם ךינ מעת מרנההו

 גגירוף ויכוין ,ססיל ספוק 6' סעס שז י"מר נ,6ח"כלי:י-מלך
 ימה מצר דו' כלמ ליו כלח ממך וקוה ירי ןהםי:1
 לשנ כבכ נתנ בךו ימם איש עתל ר"ד : מארעי
 פלמ רני הצרני מצר לי מתר אתה י,נ'ר 6""כאיך

 כי :עדיער ביוזה במחו ~פ0יק : סלהתמובבני
 יתן לעמר ערן יהרה ~ש,ק : עולמים צור 'הוהביה
 וסס.ן יסר וסס ל5 ין כ )1 : בש*ם ע% את יברךיהוה

 מצע 4ול לרז רעו תוע מלה המך היה א:י ג,ת('יס-
 פעב ירי נכה ריו 'בה ניי רהן צית תהי רווצה"



 *פורתסדוס%
 ותל יוש נבב בע בהט ווע 5הת תעא מוךליר
 1ינלן וססוך יסר 5י ס:ו 6חס סשק ייר נ6יס הבםלכו
 מלה השבבני פלמ רני תצרמ מצר לי מתראתה
 נ אתה פתר לי מצר תשרני רני 48ש תמובבניסלה
 ! סלה תטובכני פלם רני תצרני מצר לי מתראתה

 לבב רבב הנם כי,: הסה תלל אהם טש נו1סס],ע1'1
 נרר רנצ יית נרי רננ ציר תפפ רלל צטפ מתייסנ
 טר נתת ברם נלי מל תמי מצצ לרם פתייצנ

 : האה לתתסהא
 מהור טמלח רוקח מעשה ריח קמרת אתהששית

 לפני ממנו ומעת הרק טכגו ושחקתסרש
 וקדש שמה לך שער אשר נוער באהלהיירוה
 אהרן עלי והקמיר ונאמך לכם תהוץקדשים
 הנרת את בהטיבו בבקר בבקר סמיםקמרה

 הערביס בין הגרת את שחרן ובהעלתיקמירנה
 ש לדרתיכם עיה לפני תמיד קפרת קט*רנוץי
 עטל ססס תקסלס סממגי נ64 ויסין סקק1ל0 סישס י"מר6מ"ס

 5סע5ו0 וסין 5סס מקיף 6' גי5ון ושז סנק5יסס סקדוטס 15%קג
 : מחהן יס וש6ווכס7וסס

 י' סוי סו6 כיצד הקמרת פישום רבנןתנו
 7ג7)01מומין



11 קמורתסיר

 36רץ'ס ס:ס 36יסס 5כוסיס ססס 7קעטס וגן ס41ס סשח ו'טסס
 נסשי טסס גמ:תס סנקטלי: מם יוד הי למד אלף כזסניודין

67מי
 טסס טסקעל0 ממחס גימ' וססינ ג56פין גקוין 6סי"ס סכס
 ט' ממ' ססו6 ~סן נימ' ימאדת שלש נרי ס מווםסמומין

% ועטמנה סטיט מעף ע6וששים  עי 7גהא %מין 7י 
 עססרי מאות שלש נה היו גשנים סכע5 ש7קטנוס
 י.סין ליי מ נ" דששים טין גזמ' סש8 7לחנח 7י%ין36היס

 ד2זמה יכצת כטנין עיס 7נשוס כ%1ן 7' ססלדץכןשה
 הערבים בין ופרת נשחרית פרם יום לכלמנה

 נולא גדול כהן מכניס שמהם יתרים כגיםושלשה
 יום בערב למכתשת ומחזירן הכפורים ביוםחפניו

 מן דקה שתהא' כדי יפה יפה ושוחקןהכפורים
 :הדקה

 ילצרי הן ואלו בה היו סמנים עשרואחר
 סגס"יל 'סוד סין רףזצפררן ן כי71 ל5סיס ומססרו גתל 6ס
 עו'י טרגי סו'"ס 6סיס כגימ' והון סכחל טס )קעל ליךכי

 סי"דדזלו:גה
 ת י כ) ס'נ סס ס)גנס הוכי,ת וס' מלגות

 ססו" 'ריטוח ה6 מסוןכ5.!ס
 ודזח)נ:ס ניח ח סכרח: י"ס מססר

 לעוס מ)כוח טהי, וה5ננס נוסגי מקיף *ר 7 ם יי6דהלננונה

 מקף יער עס רס )ק ולליך נס נס6יר סכסר לצל מספיק 6יןער



 קפורתסדרפ1
 שבעיממנה שבעים נששקל ימיד ה17ן גימ'לבונה
 סוס ל' רע"ס 1מססל1 גניךס סו6 וקציונה מסד ט5מר
 שבולה סקטורח סנסנומני חינוח ר"ס נ"ס 1כ"ס 6נסיס נרכ
 ןגנרכנב ולסמ56 לימין כטג"ס ממע מחססטיס ח"ח י61נרד
 מנה 1 עשר ששהעשר ששד בהשהל מ~ס"ר 0"נ סוד פ'ר ומספרו גנחס61

 ריסין נ' כ515' 5רן וגימ' נ*גס ס"קלופה עשישנים מנמרי ט5קשם
 . השעה סו7 טי קנמוןשלשה

 תשעהכרשינהבורית
 ואם תלתא וקבין תלתא מאין קפריסין וון .קבין
 מלר עתיק חוורין המר מביא קפריסין יין לואין

 אומר נתן ר' שהוא כל עשן חקבמעלה רובעכרומית
 פמלה דבש בה נתן אם שהוא כל היררן מכפתאף
 שמעון רבן : מיתה חייב פכניה מכל אהת חסרואם
 מעצי הנומף שרף אלא אינו הצרי אוטר נמליאלכן

 לשפות כדי בא היא למה כרשינה בוריתהקמף
 למח קפריסין יין נאה שתהא כדי הצפורן אתבה
 עזה שתהא כדי הצפורן את בו לשרות כדי באהוא
 מי מכניסין שאין אלא לה יפ'ן רגלים מיוהלא

 2 הכבוד מפני במקדשרגלים



 ש8* קפצרתטךו
 היפב הרק אומר שוחק כשהוא אומר נתן וניתנא

 לבשמים טה שהקול מפני הדקהימב
 שמענו לא ולרביע לשליש כשירה לחצאיןפמטה
 כשייה כמדתה אם הכלל זה יהודה רביאמר

 : מיתה תייב ממניה מכל אחת חמר ואםלחצאין
 שנה לשבעים או לששים אחת אומר קפרא ברתניא

 בר תני ועוד לחצאין שירים של באההיתה
 אדם אין דב'ט של קורמוב בה נותן היה אלוקפרא
 דכש בה מערבין אין ורמה ריהה מפני לעטדיטל
 לא דבש וכל שאור כל כי אטרה שהתורהט?ני

 : ליהוה אשה ממנותקמירו
 יהוה נ'פ 2 בף בומח אדם א'טרי צבאותיהוה נ" : פלה יעקב אלהי לנו משנב עכנו צבאותיהוה

 ליי וערבה ג"פ : קראנו בים יעננר המלךהושיעה
 קדמוניות: וכשנים עולם כימי וירושלים יהודאמנחת
 ית"ץ אב"ג "צרורה "תתיר : "ימינך "גרולת : 'בכח"אנא
 שמ'ן קר"ע "נורא "מהרינו : 'שגבנו 'עסך : "רנת"קכל
 יכ"ש נג'ר "שכרם "כבכת : "יחורך "רורשי : "גבור'נא

 צת"ג בט'ר "גמלם "המיר : "צרקתך "רחפי : 'טהרם'ברכם
 טנ"ע חק"ב "ערתך "נהל : "טובך "ברוב 'קרוש:'חסין

"םעתעו'קב".יצע
 י" "1"יי יי. יך



 קטורתסרר*1

 כאה המגפה כי ף נ נ ה זה קדוש בשםהנוין
 1' ו'ר . מהטילוי הפשומים שמות ד' הסתלקוהמחמת

 . נגף גים' והם ו"ה. ה' ו"זי א'. א'ו א' ו"ר . א*1וי
 נגף גימ' והבולל כו"לימ הד' ועם רח"ל. מנמה גים']המיל,
 להם להאיר שיהוהי ו והכו רה'לז המגפה באהשמוה

 סיג ע"ב ויהיה הויה ד'פ יהוה יהוה יהוה יהוה הפשומיםק
 : בקמ'ה

 ותן המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר נ"פי5מל
 והוזך קמרת ושים המזבח מעל אשעליה
 מלפנו הקצף יצא כי עליהמ וכפר הערוומהרהאל
 וירץ משה רבר כאשר אהרן ויקה סניף החליהוה
 הקטית ויתןאת מקןףבעם החל והנה הקהל תוךאל

 ותעצר וביןהח'ים המתים בין ויעמוד העם עלויכפר-
 5לסיס נימ' וסגישד זס 3גיקזי בופטפיה סמ 1יכויןהמגפה

 ראני ויסר וססוך יסר כ,ך 5סזר 61גי ססוק י5מר סתסלסוקויס
 לי משנב הייה כי חמדך לבקר וארנן עזךאשיר
 הי,ת משגב לי וככום ביום צר לי צרלי: ביוםומנות

 אשיר ואני : ואני אשיר עזך וארנן לבקר חמדףכי
 ומנום לי משנב הייהי כי חמדף לבקר וארנןעז

 : לי צרביום
 כ~ס כ5  לר כ)ס סתגורס 5ת ויטס פר:ס חסלוח סלס כל קידס "תר3גס
 כית עד )סוסיעגי ס' פמוק י5מר 51חריס ו'ס סו5 סלס וס,ת גר"תייכוין
 5ח"כ . י"ס י5תר וגס יסיס סו, 1"ס יעס י"ס סי, ימ"מ סי"ת ויכייןס'

 : כסדרסן סויס וינ" ו"פ כן גנע לסרסס סקסוקיק~יס



 16ח קמורתמרר
 המנרה את עשה מקשה מהור זהב המנורה אהויעש

 היו ממנה ופרחיה כפתריה גביעה וקנהירכה
 מצדה מנרה קני שלשה מצדהה יצאים קנים'וששה
 שלשה . השני מצדה טנורה קני ושלשההאהד
 טשת ל כן ופרח כפתר האחד בקנה משקדיםגבים ושלשה ופוה כפתר אהד בקנה משקדקםנביעים
 ארבעה ובטנורה דטנורה. מן העאיםהקנים
 תחת וכפתר ופרחיה. כפתריה משקדיםנבעים
 טמנה ם הקנ שני תחת וכפתר ממנה הקניםשני

 הקנים לששת ממנה הקנים שני תחתוכפתר
 כלה הע ממנה וקנתם כפהריהם , ממנההיצאים
 שבעו[ נרתיה את ושש . מהור זהב אחתטקשה
 מהור זהב ככר מהור זהב ומח*:תיהומלקחיה

 : כליה כל ואת אההעשה
 היינו ימי כל ננגן ונניגותי להושיענייהוה

 2 יהוה ביתעל
 ססוקיס ו' ככו יחגג1 56סיס ת,תור חפ15ת ס5ס ג5 ק1דס י6עומח'ג

 : 5קתן גגרסס רזת ויכון ; תיכות(ומ"ע
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 17פ קפרתסדר

 נ*ס ר"ת סיוס כוס סגוכר סמונוור יוס י 5ססוק יוס גנ5 5כויןגן

 וס 50 ס",תיות כל . קו5 גי' תו'ן וס'ת "סי"ם נ" י"ויסי"
 5סיכך . רפ"מ גי)ו' רי"ו וע'כ . ע'כ ךסס רי"ו גגך רי'1 סטס)וות,ר

 ן 5חק)ס סירועיס ע'כ כז'יטין
 ע"ס מססיס אדני אולה יה קךל י;ויןגס

 ני~
 רחל

 נ-ס כו' "5יסס וי"נור פס,ק י"נור"ח"כ
 זאת אפוא כן אם אביהם ישראל אליהםויאמר

 והורירן בכניכם הארץ מזמרה קחועשו
 ולמ נכאת רבש ומעט צרי מעט מנחהנאיש
 "ותיות סו" סשס וס גן נשנ מנכ" וועקדיםבטנים
 סיח" סנו"וחרות מו ווס סקוז)והז נעררירךן כסס)ויק,ין

סיוג"
  יס( מפסוק ממגו
 קהפמנת( פנמכאר )צך3לבש יכווןפוד

 כמו סוח וסלקוי וס עססוק רנ סיוא צדנליבש:ש
 סנק,ז : ' . 1:ז:

 כמקר"
 ע0 4קסא 0זי סו" ומססרו

 נ'כ סיונ" רךסם~מ  לסס יכוז פור  ויכולל, 6ותיותיועסר
 : וסתססוק

 1' תסס  *וע5"ין יסו 6סיס ו"ס כגל נועס ויסי ו'פ י~רלמתיג

 ארני יה כמצפץ יךץךדץ יךץךדץ  סיס ,וורגליןגפות
 נך גי מצ~ין אלהיםאל

 פסיק גשיות עס תיטת ק"
 ו וננורתו גמו )סגגיע סגומ"5 ' כתססר"קרון



 קטורתמדר

 ה ן וה וו 4הוי
-
תיןמיה

_-ן--נ____ 3)הןני 'נה'נו
 פ 1צולהחימה

 11_' הר,-;1 לומהןדי

 אשר האנשיםואת
 אכו הביתפחח

 וער "קמןבמנורים
  למוא  ואיאוגדול

 המנורו ת בצו1נועם
 ק 1 8 הז8
ף -=  

 ן רי

 מ יק ק "יו

 % י % ע1

 4,י ח י פ%

ה5
עא

ח11
ק
ע

םע%  מגירס נ5יור6וחו )גווןשיס
 ס5 ר"ת וסו" ,ס כל 5ורתסווסו
 : סקד1סיס סנוות וסס טעסויסי

 ולה נעג ההבוהאפ"פתח
 ימ5סיס
 נעם עם ויהי של וי' יהו איתיוה וי"הועור ריודיי דאהיה יייא שהוא אל גיי ייי נעםןיהי
 גים' אלהינו . ההה וד בק מילוי גימטריא יהו'האלהינו יך:ךך: יהו אהיה הרי עי"א הי יוד הי אלף גים' ינעםי41א
 א או א יוד יאו ור י ט י ור כרה ס"ג דע'ב מלואיםגן

 ואו הי יוד ואו הי יור וי יוי יור ס"ג רבוע גימ'עליבו

קמיע



19 קמורווסדר

 מסכו והוא ב"ש בא"ת א"ל ת"ך וכ~עשהעטטייאהי
 יר הא ואו הא יור יהוה דיצירה שבי"ם דמ"ה ס"ב פי
 יה גימ' יך4קנו א* הא ואו אלף ואו אלף הא דלתואי
 ירינ ור"ת אדני ארנ אר א ארני רבוע גים' כלננה,ארגי
 עלינך הנ"ל ס"ב שבי' י'ר ל"פ הם לטר נים' 'ביננה

 אותיר הם ומעשה של ועש רכןעשדן ס'ג רבועג'טטריא
 רבוע נימ' שהוא במטפרו נמהק ועי"ז מה ונשארעשו
 ניט עי"א אלהים וב"8 קצ'ר הוא ועי"א קפ"ר גים'ע"ב
 ניט' כונן כךננהן ארני יה גים' י(*ינר יעקב גים'קפ"ב
 03 . כוננהו ווהו מ"ה מ"ג דע"ב מ"ב שבנ' אותיותקכ"ו
 ונמהקים נכורות פר מנצפ"ך נימ' נו ה"פ זה בפסוקיש
 יושב אתיכ : כנ"ל וטעשח ושל ויהי של הנ"ל אל נ'6ע"י

 ג'א ועם שכ"א שהוא יגש לא אליך בס"ת ויכויןבסתר
 שב ע"י נצוצות הש"ה להעלות כדי שכ'ה נים'והכ!לל
 והוא יגש לא אליך לם"ת הסמוכות אותיות שהםיג'ל
 כי ס"ת שהוא יוק'ך בשם ווכוין פי"ק יג"ל של שםחצי

 ! 1*רכך נכל לשטרך ס'ת שהוא כל"ר ושם לך יצוהכל:וכיו

 ס"1 נעיר תת1'קס סיין סתדתטק
 11 תסעה כ"ן"1תריס

"1:1 
 ו 1"5 תס5"ס

 קכשף ;"א ללל יייי וליי סעייייסרבון
 לו;לוה באנו הרבים ברהמףאשר

 :- ז * ז- :-ץי :- ע:-
 . מוליבו והמשהית המנפה שתעצדרפניף
 ?ל ווןל עוללינו ש5 ט*ינו ועלינו ורהם . בתינד אל לבא המשחית תתןולא



 קמרוחמרר%0

 אח וברצון וווטים ףוי ?שן'נשן"י
 : "ןב מנהת 3פן משטת ץפנףקית תפלתי תמן שנאמר. כעניןתפלתצו.

 שהקמיר מסמים חמורת שקב1תוכמו
 . בעם הננף ההל כאשר ה3הן אה,לפניף
 ההים ובין המףים 1י1 ינעמי '8:אמר
 , שנאטר פנחס וכן : המנפו:מ(4צר

 וכן . סמגפה ות4צר ויפלל *וקם עמףני
 ליה-וה מזבח דור ?ם ויבן . שנאמררור
 לארן :יהוה ב4הי ושיטים )11תל
 אתה כי : נשראל מעל המנפה~ע(4צר
ף רפטנו : ת4'נו תליי,ת ולףלוינו  ונרפא 
 שכן : אתה תסלמינו 3י ומשעההישןינו
 רולי כל ממף יהוה והסיר . ותורתף4תוב
 לא יר,ת אשר הרעים מצרים מדויוכל
 : שושיף ?9י ו4ף4ם *ךןשיסם

 ליה"



 81יא קמצרתמדד

 ונאמר : מלה ברשתף עמף ~ימ'ששה
 לפ? צפינה ס~שח :דף ,ל אותוושחט
 על דמד את הכהנים אהרן בני דזרקויהוה

 : 49יבס4ןןס
 שיעלה אבותינ, ואלהי אלהים ה' מלפניך רצון)יהי

 כמא לפני נחוח לריה הזאת הקמורתאמירת
 בסממני הרמוזים הכוונות כל כווננו כאלו ויחשבבבורך
 כל דעת ועל למוב זכור הקרוש האר"י דעה עלקקמורה

 : ,ועד מלה אמן ורור דור שבכל וחמידיםקצדיקים

 ה.,ידט קהלות כל על ערוכהברכה
 בו מהכללקוחה

 מוי שטיא אלהא קדם יחמי ותבעין "נחנאמצלין
 עשר הלת ביה דמתיבין אוריהא בספרדרחטי

 חמר ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה' ה' ררחמיסכילן
 נקה , וחמאה וחשע עון נזשא לאלפים מ~ד נוצרואמת
 חיות בין השוכן לשובבים אפים יארך לשליםינקה

 בעת העונה ורביבים שביבים בין שלוח העושהוכרובים
 מדברות להולכי העונה גבזרנה רפועל האל , ובצרותצרוה
 ביסורין המיוסר להולה העונה האסורין בבית לותבושהעונה
 קוראיו לכל הקרוב ז0שברים גלים בין ימים להולכיהעונה
 המהבש מכאובים הטרפא ליראיו טוב שכרסמשלם
 לה:שיע וקרובים טובים רחסים ימלא הואלעצבים
 למלם ולחונן לכונן יפדוה לפנות להניח להבמ'חלהרגיע
 טלף ירחמם ברו,סיו טלך * בו' ו448ש קהלות כללפלם



 קטורת5רר92
 ט5ך ירו~ם הרלות וטאשפא יקימם הצרור מעפרבהסדיו
 ממסגרם ויפהחם ממאסרם ויתירמ טכורם יריצסברחמיו
 רגליהס למרחב ייוציא שוביהם בל לפני לרחמיוויתנם
 ונשיהם הם באהליהם ישליון ועוד לבתיהם נקליםוישיבו
 ברכותיהם יברך הסבורך האל כו להם אשר וכלובניהם
 ישיבם קדם יושב יייהם מעשי בכל והצלחה ברכהוישלח

 יטיב ומראשיהם במשכנאם רבו כמו ורבולקדמותם
 בנוים קללה הייתם באשר והיה כתוב ועוד וכו'אחריתם
 ברכה והייתם אהכס אושיע כן ישראל ובית יועדהבית
 ההיו ישראל גית אחינו וכל יריכם תחוקנה תיראואל

 : אקן ונאמר רצון יהי וכן והשלום החיש הברכוזבכלל
 פ,ייע=זוקעיל,9נה%ף

 ומנומה ברוקלחש
 מהמקובל ריחש וזה ר"ל המגפה שנפרץ שמענוהיות
 בשבח אף טירושלים ז"ל שלים מו"ה הנש"ט החמירהרב
 מחסח ח"ו כשיצטרך הלחש זה אעלזו אותו כותביםקורש
 . יה הוא מובהק ומרג הוה הלחש הוא וסנוסהשברוק
 הלחש וה יקח ח'ו, להק~א או לשלש4 כשיחחילתיכף
 חטק טים תיכף וישתה אהזה ויבלע החלה לגרעויהן
 יעםי1 ובוודאי . החיה לבטנ הלחש זה שיבוא ער זהעל
 וייקא הלחש זה לכתוכ וצריך . ומקרם כטאו וח,קחי

 ועל פרובעות ובאותיוה אשוףוה ובכתב ע~רותבשתי
 : רקנייר

 הלחש ויאוזאת
 פרעון האן קרון פינר האן קרוןפרעון
 צורה מנפ פינר קרון פרעון האןפינר



 28יב הממעיתפדו

 אוספראפלער שפשון ש"ה הקדוש מהנאוןסעלה
 רייל החולאת התגברות בעת ובערב בבוקרלומר

 כת )ם ו9יי "י ועין 4 סכץ9לם ]"ר4ל 4?יישד

 1 י' 'רע'ן לא כח לס.;ת ד'של.1-רמה
 ופקיד 4בר ?ץייון או ל4ח או לךציות או?איתס
 ירעין לא טא'מם . לאי?ם דן69ן דוסיהסך4ן4א

 ל4ברוסה או שרץ לריטון אי 3ענורות ליי ינמלוא*.
 ד'ן9לין ךעסיה. טי4ף4א ו8תיד טעירים למריאו
 ?ק?ה עילו שי .:יעין לא סמירהע שיי 5ס*רות*?4י
 טך4ר4א שתיי סושב לערבות % ילתמתאו

 ימתיר ר4לטמה לע?מע או ל'ס%קלות אולאילם ונשלי א" ?עין לא טקרה * ל9יה ך4גייעך2סי"
 ו,יו לא טאלם * יטילם דן9למ ןוטיהמך4רסא

 לעך או יפון או )ס'שטונה או סיף .לי4 וןייישי
 . סוף יט דיניי4 ה ר.2ט טד4ך4א י4קירסעסרתם
 לחרדה או טין למדבר אי,ומל4 י."רעין לא סוףסךם
 סין למך3ר ד,נמלון לעסיה מך4ו4אופתיד
 . לךיקה ד'ןיין ר1סיה מר4רנא 84קיד4יססה "י 1"הה י94ייו "י ל4,ועץ -קיוסאדכר
 ו94לי 4י לךעיו לאן8קה

 או לישא או *לישי



 המסעוינטרר84
 יטלוט ך?9לון ךעס'ה מוברנא ופקידלאובות
 שמר להר או לרפיה'ם ?מלו א4 ידעין לאסווש

  דינילון דעמיה סדברנא י4קיד געתן לגגיאו
 סיני 5מדכר :נמ5ו "י )אוהעין מ?קיכיםלךטיך'ם.

 מרב?ק. י9חיד מגך4י 5חור אי ההאוה 5תברותאו
 לא סיני מסך4ר . מיני ךמדור רנסיוןהעןיה
 הנד;ד לחור או מ?ט'ה ?קברות 941לו "'מהעע
 . ?טאוה לק4רות ד'נייון העס'ה סדףןקא)מקיד

 או לוקצרות ונמ?ו טי יהע~ן יא סמאהקקגרות
 סרה:ה לרהמה נמלו מ?ורות . לצרורוךלייין ןנעמיה מךברנא ופקיד 4קר לעציון אולן3רה
 או לעברונה אי ו?ץ ירמדן ומלון ט' (ןעיןלא
 ןינמלון דעסיה מרגלקא רפקיד קעברים5נעי'
 מ)בנה . ללבשה גילו קןץ סרמון . וןץלרמט
 וטיד יאובות אי ו9ה ונטלי א' :ךע'ן%א

 :לע? שא סרקה ירפה .ך?9לון ועס'ה נאקד?4
 "רגרט יעהיך למוסיורש אי לתשטה ?91כ4ט'

 אי ידעין ~א מהסיתה לההלהה/ וינמלהכעסיה
 סיקכקא י9קיך -נשקו לן2י או ז9ר ל3יגנמלו
 % לסקסיות ושלי "י ואע לא סוייוה-ירוה ש5י קעי ( "קי * קשי (?מי יישייולעטה



 25יג הנזסעותמדר

 לתחת י92יי "י גיע.ו לא מטקסלית .יטקמיות דינ9ליו העטיה מרקך3א ופקיד רבלשמהטימון
 דינמלון ףעטיה מדבךקא מואב.ופקיד בות לעיאו

 לעציון או ?סךח ?דעיןאיןן9לי לא קךסת .?סמת
 ט(לח * י(כח רעילון העס'ה טדנךק4 וטקיד4קר
 ופקיר שקרים לעיי אן לפינון אולסשמו2ה ו4מלי א' ז:יד~ין לא סטסקה ימתקה,נמלו

 טסקמונה . למשמועה דזמלון דעמ.המך4ך4א
 סבג' יעמן לבל נמלו ממומרות למומרוהקלו
 ל%ברונה ינמלו א. נךעץ לא ס:מבסה *גייסה 4מלו ס4דעך סחיי סקד4ד לחיי גקיינ_עקן
 דינמלון דעמיה סןברנא ופקיד העבךים לריןיאו

 סעציין 2קר יעיייו 4יין קעכיינכן *9%%רעה
 ההר מחור ההר ?וקור *ך.: וקבש נ9לו94ר

 או יפונון ק9לון א' 1ועין ?א סן?מי4ה *ליומקה
 קעבך.ם לע" טאובוה לאובות נסיי מ2ו,ן ,י2ו4ן דזטלין העסיה מדענא ומקיד 5עסריםלע"

4געי
 לעלמון ער מייבון 4ד יד'בון סע4ךים
 וממ?ן הע4רים להרי דב?הישה טעלמוןר4לסי9ה

 : מהשבלעך4יה

484א4יא4"



 ושל טנרייריץ הצריק מהרב מיסחשז קמיע26

 כי מעתקר שמת * מהש % אתהכי
מלאכי

 לכנוא אתיבי רעכתש כורלב זשמאעייעגב וליכי דיכיך בכל ל"םסר4 לך יצון
 ניוכנ תיממא אתיעא מיתעו יוסוםהקהול
 לציקם כיחעי הוהים איגיי ווינהחהבבך
 אאצפך והעש השתול ומה"' הקטוכהעיבה
 הלהית בהפול הוגיא להפהו כיהלץתלרסת
 אגפהס רלרוי שאכוי ארעום המיילמאוהם
 נלפהס בנויץ'האיעי תאסשי בפחים ורנהיהאייב
 לאצעי אחעי5 רקתכא ביולם עולפויהלהא
 חשהות ואפיר רכנבו מנ,ת ורהנכההרנר

 עהצרוש רמתנע ארסאם הבהרישלרתקא
 האתהו וצרנר ברצאא שיגעוהיויאל

 כהיהל כקנעי יהררם וכיוך מוניב יתף4מלצאל
 נהואי יהסלך ענתעע מהטגד וולנברל~ל
 ופלאש סנסבע וניבר הוגרב הלבגתההביף
 שתאנך היהבו תוהאך במתכת רעאלתאבההו
 בםלשי יקפחך והועא מהשוו יאעההמגלרב
 מ~הסב שכענא נידמע הוולו אתהכילראיש
 *מעשו סעטרא שהיקי הלמצא נעעפוסרבעא

 :%7זהב'

 דרך עברי כל וארוה גררקה פרצתלטה

יאכניג,םתנצהלהקזריעךיםשיםעני
 סביפיר,צנה4ג ~שייכישסונ,ג'דז

 ש4 שק ו*קר ורחח  פשאופ הנפ * 9א 81א*תאלהופ



 זצ *ף רע החיאת ולב5ל לעצרפאצן
 פראג דק"ק ור"ם אב"ר שהיה ז"ל טשה פ"המהנשן
 3ל את ידעס אתה : מ1141יםטושל

 השולח . בסתתוים שים .רהלאה
 נושא לעעים הסולח . ורטאר וסזורצרי

 : והמאה ופשעעון
 : לנו נא רטא נא אל חמאנו הנולן
 את לחטא נדרים. בעון אשטנואם

 *:ז* : -:*. :? 4 ין ז**: בממתרים נפשינו תבנה בכה .,בשריט

 מרפא נרתיק גלה . יונרנו . צ~רנופני
 : ווךפאנו %ף שיעט .חרעו

 מ1שה לחבל , סגרגו התורת .ךרתיים לנו נא רפאי נא אל המאנו אלהינולה
 פני . שברנו רוח בקרבנו הנה .ידינו

 בשהינו: % קשא "לחמך4'יירוגיט
 : אלהינו רפא~טברנו

 לנו נא רפא נא אל הפאני אלהינוליי
 זרינו ןמי להרבות . מזוזה מצות זלזלנואם.



פליחותש
 אלהף פני . אחזה ורורח בעתנוערדה
 שטע . עזה באהבה :ייל סיינו:י(נו.

 : והוש:ענוקולנו
 לנו נא רפא נא אל חמאנו אלהינוליי
 וךנו, :סי וט?ם . ציצית עון :כו~תשם

 אלהים פני . נרצית עון מפקנו3ף
 בפרצות. 2מור מרפא לשוןתחנעינו.

 : רינונינו קורשמע
 לנו נא רפ" נא אל רטאגו אלה:נוליי

 בגינ להמית חנם. בשנאה ילט~ם
 פני . ומנינם עזרם ובכי נהי .ובנות
 ועונות. (טף להפאת סלה . תחינותמאזין

 : ממערטת רפואהשלה
 לנו נא רפא נא אל חמאני אלה.נוליי

 יןם. ?ל למעט , שקר בשבועות יינואם
 . האדר יוצר פגי . חקר לאין 3בשניפנים
 משאוך ש~ריתם . תב2ר לצאנף ימזורצרי

 לנו נא רפא נא אל חטאנו אלהינו ייי :תפדם



ת  89פא

 29מה. אדם לבני . שהש שבועת חןכילאם
 אור *גי . מתעב לדרכנו אחזתנוגעדה
 יף שטע . כ(נךרב יכנו לא שמשעומה

 ז .:- י נא יפא נא אי חטאני איהיניוהבימה:ייי

 י9ן למעם . ~טבת בחילול תעבנואם
 *ני . לבת אש 4חדוו, נמסנושניתימ

 רבכת 2כן כאישון שמרנו . מהנתינושמע
 : יסממינו רפואהשלח

 פרי למעט קקם. בתילול העועו"ם לנו נא רפא נא אל חטאנו אלהינוליי
 לשם. נפשינו חשסנו משנובם44.

 . בהשם היים תיו נא חינגינו מאזיןפני
 : י2"חבמאיבו יעםלאוו22נןו

 לנו נ(* רנמו נא וול  ושן,ינו ונלהינוליי

 את למעם . מנובל בפה כ,2לנמאם
 ה4 נצאצאינו

 נפש"
 . בתחגול מתהפך

 ן :-ן- -.*' : * -:..*.. *י?:קוז
 ,י*:.י נ:'לךופ4ק(* :צ"22ן ג2רי צם רץ * ואי2גינך 14ש2ינף:נני

- 
 ;-.* * זעו :**י.. י*



1ש
 ן רפשו צייהשמש

 לט :א רפא נא אל חטאנו אלהינוליי
 ממותי למות . גךכות ?ילקי רשענומם

 בכיות והרבות בלבנו 'נוןתהלואים
 חפשי רצוצים שלח הלמים רווא4'

 : משסזם נשסמי ?שט .ו?9הית
 לנו נא נא-רפא אל הטאנו אלהינוליי

 הייכ מצאנו לא ציבור 4תפלית עיי:ומם
 פני . ובריבור ?"ה גמראנו:גענו
 וחנרבור פ*בע 'הביש הוא שךםמלט'ם

:'
 - ' : אפום מחרון שוב

 לנו נא רפא נא אל הטאנו אלהינוליי
 ?המיה , סגון אדם אבוות טעןלותאם

 ביגון אנה ער נפשימ . ממיהבערוד

 ?שו הוא בו חיקים וקי'ת' יגה9י
 : ויאמת אורףשלח

 לנו נא רפא נא אל חמאנו אלהינ:י~י
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 במצורה לכרנו. תלמידים כבור מתמת*ם
 חדורים ובשיינו. וינינו זיגו *מה
 'שצה: לחין ישו~ינו'. , רנו ר*אות .לתת * 4ךן4ה סמריף14י

 ו

 לנו נא רפא נא. אל חמאנו אלהינוליי
 בים בילנו לעקור הענל עוןועמואת
 לגלגל. רחמיו נחמת' זאתמקרה:

ו ?י?ו ז : :-"זיז מגל, מעם שבף קצף בתודה. נקדמהפניו א -  : 'ודיו ךק יעמי*מ'ניוןרן ?? "-' 
ח--:-- ז : *  ז * 

 למ נא רפא נא אל חמאמ אלהימל"
 ויענור מלךאל

 ווו אותס יעשה אשר השמירות ת הנחנו לךהא
 פמח מזבח לקוחהבהם

 ההררים וכ5 הבען שיההה להזהר, צויכין כ5בםרמ
 וטיעף ליכלוך מכל נק"ם כסאת בהיובפרם

 מובהק הרופא ההעיד . )רפש ומיט אשפה ומכל רעוריח
 הגבירים ואוהן תי"ז ,נשנת רלר היה רימאשכעיר
 עצמם,כגדו ולבשו י"י 54ני בכל ועשרס ביתםשכבדו



 השמירותהנהגות82
 ובר,י יהחררים הבית לקטר וטוב נצולו. כלוןתפארת
 'טלוויע"נ כגון טוב ריח הנותנים וסמטנים בעשביםכסאות

 צבי קרן זכה, 5בונה יאלווי"יו. וגם בהן. וצא וכמיענטק"ה
 והרב חטוצים. תפוחים של קליפות איל ש5 קרן תישקרן

 העצים באלו 5קטר כתב צהלון כמחר"י מהמחההרופא
 באפטייקין )תמצא ראזמיירי( 5אפרו )צינוברההטובים

 עם לקמי טוב וגם 5שכירן. קראמ"י עם לקטר טובונם
 מי יקה אצ5ו מצוים כו5ם אין ואם ררפםא הנקראעשב
 : כו5ם אחר להרר טאר טוב אטנם בעירו ומצוי בירוהבא

 הבית ח5ונות בכ5 ושומין לבנה בצל 5ת5ותס(גרלה
 וא5 החררים שבכל כות5ימ ובר' הפתהיםובכ5

 הבצל עם ג"כ יתלה שוואמין פ5יגין ג"כ להשיגיכו5
 המקומות: הנ"יוהשומים

 חרשה בקררה צ5ו5ים חיים טים בוקר בכ5 יס5אגם
 הקדהה על ויבתוב . וחרר חז-ר בכל א' קרההויעמיר

 מים כוקר בכ5 5יטו5 וצריף אשורית וככתב בנתר אותת
 : כנ"ל ולעשותאחרים

 אש פח5י על חזק חומץ יזרוק ממטתו בקומובנבוקר
 רוזי" 5קנות ומוטב העו5ה. בקיטורויריח

 ו5הניח ידיו. ו5חחוץ הומץ עם ולעיב באפטייקיואמע"ר
 יין. ש5 מומץ טוב ויותר בהם להריח הוטמו ע5יריו

סליק

 השס"ד חייסע"י


