
 שבת שלסידורו
 חרבונה רעת פפיו חכמה יתן ה' כי . כל אדו! לפני לרצון אמרי נא יהיליקבה"ו

 תשש טשם לו נאה - שמו זה הראשון,12רש
 סלון מיונ . ססכעו לזניו מס SD סקוס ע) ממון 5סוסיף שבלהט מגח סשססס ענין 3ויפאר

 מנקפי . יוכ16 ט נעתו פגכויו 0כווגס חוכו גס . סו6 מס גו ועסית  כמנרך וסעעססענשיו
 : ענפים י'ד ובו . 'מגש כו חסן דגריס'
 הפוערים ווסני והחגש הימים כל על יתר * השבת קרושת תוקף נפל מענין יךבך א',2מ

 פשלת כל . הומן ומוש-י הסטת בשארי כי . שבתורה הכצית בלושארי
 אתעיותא בבת" נעשה הכל * בכחם הנעשת הע.לסות ותקיני האורות והתגלותושחדים
 ומורי? מאיר ה' קדושת שאור למעליוהא נשתנה קדשנו שבת יום משא"כ . כידועולתתא

 וגל רירן את:רותא שום בלי לבי ב"ה ם הסק בחסדי גש ותחת עליומם העולסוה לכלבו
 : ע)'ס י"ד וט ב טא*הם נעשים ה5ל העולמות ועליות החסדשפעולת

 למסיו כיוכ . נמוגו 6סל וכנטת מעוטת כ) ע) . ")סיט 5מ5כט ף:עח ךיחר nhcn יובשך ח?לה
 וס61 , 16חט (S~nlo קדופחו יום 6ת עמס לעסות ספניה ז6ת 6ת 1WS . 6ת%ומסדיו

Olfמס סלמתי ערכו ומנס . וסס6רחט עוזט קורט סיח 
~hD 

 מ5סכין . סי כ) b)ctnt ttDD מכוסס
 * סקדמוניס מבמיס ניו)י סגם ו6ף . למיס ג) ע) רם גס"ו 1Vht . סמקך סקוסו קדוס0 נוד),יוידע
 מ סגספע . סירו ז'1 סכסקס טד5 ורנ . טרכו חץ יקר 6ת ו35ור )סרס . לניס כו ממסרטת יי,מסט
 . ממכרוסיס יותל סטיב סמן מסימת נמע05 סר6ס קנסו DDb 61אס . ע"ס ומנך מייס 56סיס סגי,נגול
 מיוכל גכגדוע  כיסר .  קודם מנקלי מ60יי ק7סט סכת יוס ומכד) 3ססלס . מפ2גס יט01יס נין:יסכ)ח
 סמנ1ס מנ . מקוש ומינין קיטן 0)ח6 11*5 ע"6( ג4ד המול )זוסוק ע"ס לסכ"י ס56סי ססג6 במקמרויו
 nics 165 . ננון )16 "י5 ושן סו6 מקודם )"ו סגת וכי 6כ6 רכי )יס 6מל ססוכ1ח ומנ ססג1עוס:ימנ
 610 די)י' 607 סו""טע

 דקוזק ודקי ירות"
 כסגת ומתקסרין נקודם ומינין כלהון וע"ד י נמיט 1%1 סו"

 מכישך ימיל6" 3ר6 5יס דסוי binS . וטו סו6 זשן 65ר פגת וע"ד סגיע6ס יומק גסתי גיסומתעסלין
 כסעת6 ד6כוס 33יח6 וקמיכן SD'DS 656 לזמג6 6תמזי 65 כר8 . סוסכיני לסגי לון זמין וכו'דגספיס
 מקרך י5" קודש ולחקרי ומגין ומגין מקן עדיף סנה כר גגיגי b~V) 1"ס הסס ועיד י 6'ג וכו' בעי,ייחוסי

 0""( דפסם טדטת )שעל מייש ען שלי פקדופ 3ס0ר1 ו"5 מסןמ"ו 6)0יס 6יפ סקדוס נפז ג' וק . קידםל
 י1" , 11") כתב Of עגין )כ6ר דגרו 0רמיכ עדן נן סערי סממנה 3ע5 סמשנ5 סנד51 וסרכ ..ע"פ

 שלניעו
 )זי5פ 16ת1 לסמ)יף כחחתוגיט חפי 61י% . סחמחחיס ממעסם סעע סיס גלי מעימו קדום וסוך יידם.גי6
16'W7p) (36סים ויקדם רק . מדחיס ורפסי סמועדוח מקדסין גס3"ד כש כ"ד סי ע rh ססכיעי יוס 
 קיום כי . סקכ"ס מסי קדורפסו"

~YO 
 כזמנים 51:ן . מרסיס ור6סי סזך2יס כמו קודס bl~D ון6 )6דוניט

 תדחס ממס כי מדפיס ורקדי יסר56 מקדת 16 וסזמגיס יסר56 טקדס ס3רכס מסיימך חדסיסור6סי
 'bb1D ו65 ססכח מקדס ססקכ"ס )כד סמכת מקיד מסיימין ססגיעי ctg מסד"כ . נ"ך ע"סגקגיעות

 , וסומגיס 0ימיס כסקר כמו כווגתט 6ין סכת מ651י עד ערכית תפת מן סגת 50 סכןטת כ) כי תדע51כן
 ד05ח" עוכד6 ע"י וכמנחת חס5חיגו'ממ"י

 סומן ערך כפי התעמוס כ5 יסע5וח אעיט h5'DS עוכד6 יחער
  סוס  כווגסו 0עו)UD 0~ )ענות מכתניס "גו "ין סכת כוונת "כ) . גיוגחגו ע"י סעו)מות לסערות.סטכ5
ותגיס

~sanS 6ט כך . מליו גע0ס סכו סזמגיס כסי כסכת ע5יס סיס סטו רק . מ6)י1 נעמס סו6 כי 
 6'ט כיוגחו סיעסס ו65 סזמן g(tnlb סע5יס כסי סתם)ס כזו )כוין . תסרס ככ5 0ע1)ס שיזומכוורן
 וזס . ועף מע)יהס נעפיס ססעלוק כ5 כיסע51ס

 קנוח וכווט . ערנית תמת מעת ~btr ערג )עת סו"
 מם, סמוסיסין פכם 0וסס0 סוד וסוף . ונו' ומינו סססי גיוס יסים כדי )סכח סכגס )עסות 610פנס

 שנננו12:%"ש צ'"ו"פ מין ייי רזיי מנן4'י%" ייי
hns~tnh5עסו0 . קרנן 6ר כן סרגת סכיום סעקיס קדופת סחמלקוח כסי יריך מעמס )סי רק ו6מ . סלי 
 סם סזעגיס ;סי סגזככ סר3 נדכרי כמכ61ר 13 סמ6יר ס' קרוסת 16ר ערך כסי וע0 עם גכ515כוין

 : משיונעמס
 מזכיריס חגמגו סגסיס )6 . )קרסו ססכת יוס 6ח זכור סקרך מצמר )סרס שיך ~osb סדכרים ולפי2

 סק7וססמירידת מעקת ערך . ססכת מיוס פעס 3כ5 )זכור סעדיה 6ך . קרוס סו6 מטיו כי 16סי5קדס
 זס כמכורי יכ61רו ובי"ס . כמכר כו סיס הזמגיס חוקק גסי סערי  כזוחי מלידס סעו"

 6גמגו סגס נכדי כ6ס סז6ח סזכיךס ומ15ח סוס כקדוס מכיוס סטתיס קדומת והסרכת סומן מקקיכ5
 )קרעו. . מנו ושגס עת ככ5 ססנח יוס 6ח זמר וזס . ססעס ינוסס )0י סר6חס גקדוסס עגמיגווקדס

 ועפ עס נב) נו סמ"רר הקזופס הסחטת )ש כר"ף עקו7ס "חס 0חהיס עכו )כחוסהוק)1'
ונדנרש
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 שבת שלסיתרו10
 כח"ב כמיס סכת מטח הקוקס רמז היכף כשבפיח טנמ)ס מס ודעת סעס נסוכ י3"ל ס56ס ובדבריםך

 )מנינו כידוע 61רן. סטים )כרירת הסכת PDt7p מסוס סוס כענין כי סכת חמן כל6סיח O'nDD*כמס
 . מ"ח" b~tipnb )ע"ח כרמס סוס 6ז מיס )6 כי . מותחו 6תערוח6 סוס 3)י 1DStU כ) נורק 6סרקדט.

 : מאתי הקרן רוקע )כדי סמים גוסס כ) עמס ס' 6גכ' מקד( )יסעיס סקלןוכמקמל
 רפויות סגי ע) משו )ססתסק סנה יסור פתי מי כי כרוסית כמטסם )הקכ"ס סוחף סי' ס)6 )ומלהקר6' 5ו-יך סיסיה וח"ו עורס פי כנלייחו עמי סוחף היס מי גהינ 6חי מי ס"נ( כר6סיח )מ"ר מ,") ואמרוה

 גפם עסלס nSG3 ומנוסס גילור 6מר נירול נגוד) והמו:כ) הסכ) פדרך ועו:,דיס גמקליס הנכריסוכגל
 גד מפוס ומוגם) מוסנ כנחי סמו 'ח' סנורכן 6מדו0פ5

 כעי)"
 לש6 הנכו) והכנת . העורס רומות וד' וחתך

 %5 )הוזיע ית' סכורך סכם בהגדע 6ת" 5מעס הקרא ו6ך . ומגילה מגיוס יחכ' כהנול6 )6בסנבל6יס
 וע"י . הדנריס נב) )עיhnnD 65 עוב 6הערוה6 סיהיס )וס eta סנלי6ס כתכלית 6ף . הנדו)מסדו

 כ6 כך (clh1 סכ6 וכזרך * הגד1)ס כידו )נהיותיו מטיכ סקנ"ס עי"ז )היות (hS'D מחעיררס6תערוה6
 סיהדס כ"ה המקים מסדי היס . ),ס כבפסלי היס ס)6 סנרי6ס כעת מ"מ . 6תערוה6 ענין מהות סיג3.( עוף הו? )ככורם גכ6ר וכאסר . בו 6םר הקדוסס מיות )ערך ך)כ6 כ6תערות6 ידו כמחגת 6'ס .)יר6וח
 )טענו 1') האר"י מדכוי ו6ח כ) כישע ערמו 6ח )נרך ככדי וכיה מגיס ע"ס 6חערוח6 )היות ,ס 6תבס
 * bncin 6קערו.ק6 )עכוח 6חי היה מי כדו' עורס כ) ככרייהו עמי סוחף סיס מי כת" 6חי מי וזס . ottnoסטן

 . כעיגיט נ650ח הי6 ו6ח הגסס ס' ומעת . הוו ה6חערות6 סחמ)ח נס נענש ועמס 3ר6 סנדו)שמסיו
 מנו( כשסית צינח רמזג . מאחנו 6חערוח6 שתי 6) כחסד פניסס סגעסו 11 נמענה סגין ססגיסןומסמל

 : אגריפס נרפסים סביה מס המעך בו ים מבס )הוזירסנר
 סר6סית זו המעקה הקוקה סמלמז עת ואפשר1

 6הערוח"
 כטמר 673 מרקיח גמות . וכיס מגיה נעסה

 יותר נוסעם גוס . כקרנו כפסל וניס מגיס 6חעלוה6 מעסה 1ה61 . כלי"ס היס סל6סיח כתוךס6ף-
 1b13DO 2 ע"ד נר6סית כמצח ס3ס מסצסזכיר

 תעסיק )סיום )וס וס סהסוו סססתוות סס ע) כר6סית )מעסם וכרון היום לקילוס ot~Dlh 6נו וס ועל1
 : מתמחוגיס 6תערוח6 כגי סיטסה . סכלי6ס כדוגמתסכת

 היס, מיכל) תקמר ס)6 גסוס הר6סון גיוס ננרhSn 6 מודים סכ5 סס( )מ"ר מעי כיווני וס ועלוק
 6תערית". ע"י היס ססנרי6ס חשמל פ)6 הגס עיד סב) . וכו' כספונו וגגרי6) רקיע סי כדרומומוחם
 גמדת מימין סגסעורר מה)) מימין ומיכל) . )1 המיומך נדרנתו 6חערוח6 גסן 6מד כ) )סיוח .ימ)6כיס
 ע"כ . רסון כסס ממכונה הגנולס למדח מסמק) סגחעורר ממי) מסמק) ונכלי6) . ולוס כסס ממכונסנמסד

 : עסיס 3ל6 הלנסית ונס . סכג עמס 5נד ס' 6גכי לק OtO כן צ66מל
 גלן ממי63 לק )6חערוחס גריך סבין 5הס מטמס סה61 0" . יסרק) יעמו הנומס המנחרן 3י6ור וזהשן

 : כמכר קודם סכת כיוס 'סר6) )עמו הזבח סמגומס והנמוק *ידיו מעפתי סעודת מנד ס)6 ממיך )6דס סנ6 הילוסס כבחף . יח"ם נור6ס מ6ח סקדוסס6)יהס
 כמ6מר' גטו נמרס סכח סמנ1ס מס ע) )מניגיס וגכק סעס סוג 5תת ירש סנוכריס דגלינו כ5 ועםי

S~rn;נ"י )סגהיךי 
 ומסני נמרס 5וך כלסר יהודם 6"ר לנהיך ה' 15ך כלסר מסוק ט) ע"3,

 מוג טטס הגס כי . וברור יסה סעס )חח ים 56ו נדכריס נס . יחכ' % תמסד וס כמכולנונפנים סיכו6רי C'nrDO כי מן וחון סמו. המנות ס6ר כ) OD חומס גמהן ))ו,נ. fw ה61 ממחין ),טס
 tPh ונו' יעקכ )כיח ח6מר כס )ו שמר יסרך) כגי 6) סשרס נתיגח קנביס פכיו מפס 6ת סקכ"ססס)מ
 * קדור וגוי כהג'ס ממנכת )י תסס 61תס עד ונו' גסריס כגס' ע) 6חכט ו6ס6 )מאליס עסיתי 6סרל6יסס
 )היות )פגיו וירין היטוס ה61 . ושמט געסס ויעה הקכ5ס ט5 פכסיחר5ו סכיי ו6פ גסכס ה' מ6תסכ)
 )סמוגב ומלוז כמקוד ככך ר5ו:ט 6:ר . מלחט 6חערוה6 תמאס גטסס מס . ז)0ח6 6תעלוחi~rD 6געסס
 מסחמ:ין מסרח סמ)6;י זס רז )כגי ניגה מי 61מר ע6 קת וכח . ססוכ נזכרו )גמע ס6מ"כ כדי ס'נדגר
 הס למ"כ ספ1מטין הדבר ס6ותו וסי' b~u) ס"מ )סכח מ,'5 כמקמר וכו' צסמוע ומדל דולו עוסי3ו

 : סומעין לח"כ סיסיו כדי 6תערוח6 נכח" עוסיןבחמאס
 יבלי. 6ח מסם ויש כתיר סקודס יתרו 03' )יחור סגר6ס ק' המקלון סיטכ יחסרס 56ס ובדברינוי8

 1ג0 ונו' יסמע נעכור העגן כטכ 6)יך נ6 6גכי מנס וכחב מ"ר 61מ"כ . ס' 6)סעס
 נתעוררו וכלגן . ומניד 1מ11ר מגיד היס ומס * ה' 56 סעס ונרי 6ת מסה וייי נעמס יקמיטבך

sfftn  : נכ.ן עי יכו" הנוכר )פי 6כן . h~D) 0"1 )סס
 .. הקון נכ50 )מסה נוה סקנ"ס פלגה . קומר כלסר hlo מדכריסס פנעסס ס6חערוס6 עיקל הגה בייב

 קדוסל הוי מהגיס וממנכת העמיס מכ) סנו)ס )י ומייחס ונו' ככ"י ותניד יעקכ וכיח תצמרכה
 נ,0 דוקק )הס מיקמר כנסוט הקסיד סהקנ"ה עגור והב) . נ"י Sh חדכר 6סר הדנליס 6)0שסייס
 הסניכם יהיו והמה . הקרן כ) )י כי מעמיס כין וחס6רח נדון )כבוד נסס פסיס ססתולס .סוסון
 וכ) חדיש 1המולס ה' olnh1 )ככס מוג ל1נ עממם ימי56 תהום . םרמ )קנD~D 5*ינ 6ת סמפמס כדרך תורחו 6ח יקנט נדי)חס כסני) כ6)1 הנסיון דרך לעין כהגיס p)iDn1 מכ5החנינס

 המש 1נ"
aish
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נ שבת שלפתת
 ס63  כ15' .  ימדיו טעם ג, ויענו הקל" כמקמל 6מד כסס ממפ ימד כקמו כ51ם והטיט 6טלאגם
 נמסכת סטם ופ"ר כדכר עריס מסם פקוח סמסיניס סרכים כדרך מוס וס ומ16מר גמ5ק דנורססיס

 כ"ס יסר") סטו . סיס כן )" כצן "ך . כס)ימוח כן כ"כ נ)ככס ס"ין Sb . כמוהם נ"ל כעטתו6מליר4ס
 ממסכת סוס כ"י . ;עמס מן רכל "סר כ) רק רגתט . 6' פה כולס ועט . היה 5קכלס ודעתם 6',כ5נ
 סיס וזס . וכחמים כצמת עמו למען ס' דבר למטן רק . יגו "תוטרח 51סוכ והכחוד סגדגס nbspiגצן

 ן )כד )הן גססם כשוח . ית' סנ1ר6 ומ6הכס לנכס מטוכ כצמת ס)הסהתעלותך
 מעט נס לסיות כטת ישמע מסס מפי מנס ס' מפן טצה*

~SD1 
 כןכריס "תערות6

~ibo 
 רושן וכמקמר

 סוס )עורת זריך הקנ"ס Phn וכודויי . )עזרני 5ך סיס )מסס סקכ"ס סימר ט"6( ס"סבסס
 נעיר משינותו נוד) עגור וסג) מצחו גס סיעים O(bnt1Dnb f טפין ע) 6 שרמו )ונשיט זיתכן .גרי6ס
 רק סעוכ 0רגוגס 6'ך ס' "5 סעס דנכי 6ת מעם סהסיכ 6מר )כן . יסרבל ג) גננד מסקו) ונס"מקוס
 מסיג . ע)יסס סחנינ ס' כדכר 06 כי . תורחו )קכ) לנמס נד1)חס נד olgn ע6 נ6סנס סמו)מען
 ~טס יסיס ססורס קנלס סטיי דכריס % וקמר . יסרבל  עם ססינכ הנו מסיגר, "ת "תו נסהקכ"ס
 יתעורר מסס מפי סנס נכרי , 5וע5ס ייגמעו נך ונס ומ' מענן כטכ ")יך כ6 6גי 0ה)6 בדולחומונתו
 יתן סכור6 מסכת נגז נטפס נדו)ס נסוס מסן ספין ממן סוכו מס ויגסס .הזנר

 מסס עסס וכן *
 . ס' דנה למען רק "תר זכר ממסכת סוס כס נינסה ס' צנר 1ah כ) כעס תסוכם סיס כלסר ססיגיחיכף
 ס6תעלות6 וגעסס העס דכאו כאסר יתכרך פ מהניד ס' 6) סעס דגרי 6ת מפס וינד וגס . לסקנ"ס ססיכ;ן

 כמ"פ ה61 כן ג6 6ך . ?יזל )"חטרות6 הגריכין סחורה מגות כ) כקנות "מלו סזכריס 6ל1 ג) אב?יד . בזגרי;ו כמנ61ר ש"י כגנז ססקו5 וממסם י0ר56 מכ)כס)ימוח
 . דיון bD11Doblt פיט (plDD הקג"ס הנרך )6 ולכן . כמנוקר )וידן ו6"5 געסס סמ6)יסהסכת

owl~etסעו)ס סמכת וקדומת מטוח כוס 5סס ירמו . )סם נוס כמרס 1מוקותיס מסר ניוסר כמנוס )וכוחם 
 : )התערותה נס עין ססכס נמנות טדעת יתילס מיגר, )היות 5"סעו1ת;1 ספג . עגה5

 WD1 לעוף צרתי אמת שאל ח"ו לשעות שלא - ענינו מה ה6 אתערותא ענק בביאור בשבוש וב,ע.נף
 טניס "נ ובו : נעשו בטרה שבת 0ה על פעם עוד בו יבואר ונם .מהחתונים

 0)6 . כו עחס עד מדנריס סבו tSo 6תטרוח6 טנין סו6 מס 51סרפ )כ6ר . למודעי גריכג6 עושה אעלה
 המנהיג )כד הו" הו6 כי מרכו ויסכמ . עתמחוגיסועור )סעי גריך עולם כורך סמ"ו סומר 5כו כהטות 56ס כרכרי 1ר61ס )סקורה נו )סעוח מקוס מטו5הממ

 והכור"
 ,יקו 6סס וחמתומם ע)יוגיס העו)מומ בג) ה"מת

 כלסר סו6 סוס מעגין ו"מתיוס b9tD מכ5 ג6 )תח6 6% 5עע6 65 )ים ד6נסע מ6ן 51יח . נצתו61ין
 ש5ש ע5 סמסגימ כביס סהסנחס הו6 ס6מד . טעמו ע) יתכרך סנורת הסנמח מגיס כסחי מגס גי .גנ6ר

 היצור )כ) פרטים כב) . רנע ~pDD כקהי הע"ס (ottpחמיי
 ונכר"
  סע)יו;יס ממיס שכסמי סר6סו;ס מגורה .

 מ6מדוס (otl~b ג31ס ממסר בין סוף 6ין טד הפרסים וסרסי ססרסיס כ5 כי . סכים קטן 50ס51עד
DtDnhס5סס נכי ע) ופסד מממיסי( )נסורס ס0ס ירסס 06 יכבר גנוסר . וסטרני סגכנד ע"פ כ"ס ממקתו 
 רממיס 16 דין 16 מסד היעו . OtlD כס05ס הו6 וססנמתו . 6מד 0ה61 יחכ' סכורך ססנמת ט5 מורסיסוף ס"1( מסלות יגירס )נמסר כקמור כוס or שדוקין וקונס עקר שניס נכי ט) ומכעס 0כעה נכי ע)?ס)סס
 סכרינית . הימים סגפת ע5 הסנמח1 ופס . גייסי ומד ק5ר ומד 6רק- חד ")יסוגמ6מר

~stwo 
 ימי פסח ה61

 הע)יוגיס השים )סכעת וכמגיס והם . הסגעס מצותן סעס נכל מפיוס ומחר )סס המכיש הסכת ועםהמעכס
 מוופ סכno . 5(o מרסי 5י"3 סססיעיס ODOI הרקיע כגננן 6מר מונות )י"ג 716 מסט הסע סמססייזועיס
 משכעת קכ)חס ערך כסי הממתגיס . הסמים ממעות החקנ5ותו כפי "מד ג) העולס לרכי כו )עסותשפחנר4
 קול וקגיל ולע סהס בתורס הכתוניס עתים מפס המסטת ידיהם ע) )סיות לכיס 5מ)קיס plnns1הימיס
 והגהנס . ס6דמס וסלי מען כסרי כ"ס סחחחוניס כ) סחגסגוח ה61 ס")ס ססינויס וכ"י וחורף קיןזמום
 כיומרה 6מר Sh3  ומתקסרין מח6מזין סכו)ס נ,ס זס "זוקין וכונס ומסייס . סרטיו  נסי "מז )כ) עתמ)קו()ו
 מכרכין ספגו כמו . כרבית מעמס נעוכו ממדפ po("o תטיל טס וכב) וכו' )ון ומימד )1ן דקסר 61bloגת
 העומס 610 מחמיד עומס 6)6 עפס מככר מסמס רסיס כר"סיח טס6 6ומרין ופין גר6סיח טוסםברוך
 יתפרד cne1 . נ"מ Dnh ה6מךוח ככמי' המנמתו וטחן . העורס "ת ומחדם כונס 6ח וממיס עוצמו 6תומכרך
 דרגוח מהרסס כ"6 פ) הסחנכרוח וכסי . כרממיס 16 כדין 16 נמסד מתגהנ העורס 5היוח ר6סיס5נ'
 . סויסס מקור 61) כוה ,ס והחקסרוחן החימדוחן כפי ומחכרכין . הימיס הפכעח ומחקסרין מחימדין .")1
 התגהנות סרכי ג) וכוה . ממקורן התקכ)ותן ערך כתי החמתון העורס )הגהינ מוות עסר הסרס מקכ)יןימהן

 החנהנות וססנחת . %קם וממט 13 נסרס גסמחו 6סר ומנקו סירסו 5סי ו"יס pb כל וסחגהנותקטומות
 לנע סעו)ס מן המנמתו הקב"ה מסיר הים מ"h5Dlb1 1 . "מח רגע הפסק גנתי יחנ' מ6חז חמיו גססע הו"וכנוה

 המוסע וכרכס המנמס וז6ח . סקדוסיס מססריס כיןוע . 61ין )6פס והיה וגתכע) היס כ)6 העו)ס מיה fbלהימר".
 16 נגיס 6)1 סהסתיס ע"פ טכדיס 16 כגיס כמי' נגדו וגקר"יס מכתניס סחמחעיס 6נו סעו)ס. )קיוס יחן משחוסמיד
 כ)וס מדיחוס 5יס טיפ כי)דוסו געו17 סגן נעגין ע5יהס העסגימ Sb ומיח)יס גויס עי;יהס תמיןבכייס

 גמש כ'"
סרממה
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 שבת שלכידורוט
 ן ממשורם כ5 להם 1למ65וח 5הח 6דעיהס יד 56 ענדים טיני וכן 15. ימהר 6מל ככ5 5הם!ימו טמע ס"סכהממי

 t1;SS1 גנו ע5 גרחס ס6כ ומטבע פממוכ "ף כי וסות ע)עו סמרה ססגמת כענין 3ח4 ים עיד ואולםוב
 עניניו כ5 ע) 1)סקמ גרכיו כ))1

 לס)"
 דרך ומיפרפ מוחלק crb~1 . יוכ) ג6סר )כו מסקלות

 כי 3ו ונחת סעגונ )6כ ושין קסטחו כקטטת סתיגוק כעוד כי וסוף . סונים מגיס ככמס מה6כססקנלות1
 וסכל . מייו גדי )1 המוסרך כי )1 ולחח )סמיותו ע)י1 מסנים ה6כ 6ז ממגו וגוזר ממקיו יו65 סהו6 מס06

 6ת )רמס וס ע) נוענע פס61 מסכסכעו
 הי51"

 כקוק ל5ס5ף ומחמי) מ"ע מעפ הכן 3ההנד)1ח 1sh . ממ55י1
 סק) דכור Sb ה6כ ססוסע כעת 16 מפט51ןכר

 רוססו עומס סוס סיכור . 6כ כסס )קרותו הנן מסי סי!"
 : גנזכה )ו )חח תיכף ורנונו * יותר לנהגו "כיו3)כ

 כסלימווצ ממרכין כעס "ומרין ס"ט עינו ורמס מוס trlb(1 ס' קרגו סמע תסלת על קמלתי סוס ובעניןנ
 והנעלס. סגד51ה כ) 6מר ו"0 . מהכן מ"כ ס) וחעגונ סנזו)ס סוף גנ"ר כנסר כי . סמקוס )פניוכחס)ס

 ללן כעס קטנותי נימי עלי מרמה סייח ס6תס רממיך וזכור עלי רמס 6כי לפכיו קומר סו11SD 6 ס6כ לממי"ס נסעיר 1ך5הו . 3ו 06ר המעלוס ונדונת סמוכים כ5 ממט פכרה עד כ"כ סגמ5ס ומרי רעם מקרס להכןמדמן
 פקר"תיך 6חד ונור ע"י עלי רחמיך גחנ!נ)1 5כד nbro נסקרי6ס . יוחר 1)6 "גי כסס כ"6 )קרותךידעתי
 ., מגורות ננכ)'0 . והסירות העכו7ס נודן ס6חג1 גחמעפ . ס5כ3וח ומיסוס פלוס ט'* נ"י 6גמגו כן .636
 במנוום, עוכרן פסיו מס כעכודתן כהניס מהיו . מקלפינו כיח וכגין נד%תגו כעס ית' ה13ר6 )סם עוסיןתסייגו
 סהו6 ס(ס הסיר זכרי כ"6 כיןיגו גס6ל )6 ועתם . הדוכן ע) ומ(מרין ממכמין מסיו וכזמלן נסיכן וטיסס'
 כ4 )סגיך )זמר יכמין 6ט סטין )הקו) סחסמע . ts~Sh(1 ה' קו)ט סמע פ4 וזס וט' לרהיט מן יסרק)גמע
 ה6כ ולמסי :כס " כנודך ע)יגו ורמס מוס 1nCSbl . סנגלל סכן דינמס t'oSh ס' סו6 ס6תס"ס

 כס_
 2ן

 סי6 מנער סמגמס אבוסס"ף . כמע: כנתמכת ידוע מקטסי' כווין 1כ51ין . סגיס 7' 6ו נ' )כ)) 631 סכן ג:נחנו5 וסגה . 6גי ק16-1כס
 וסו"

 5עורר- ס6דס 3ינ רוכס טופס ס)ז סססחכמוס מ"מ . דעס נר נגד כבין
 מתוקים cs53hwl ג6ס ככנר יומן ק5ק לו ו5:ססיע רכס 6סכס 65הכו סלו וקר סחקצק ע5 ומיכס 6סכסגויל
 hla גחם 1מ)6 6סכס 3נוד5 והכ) . ידו הפגתכסי

 כסממן"
 גקנדנ סכן )סיוח ה"כ וכמוכס כגו לנון קנת

4 המנות ועכוית . סס1לס כירתי )יזך . )"!הים נסיכ 5ס15ל ומחחים 1ר51ס . כתורס הכים בר )הטס )כ)15ב6  

 עוטיה ~etrrno or 6ז . יוחר cfl טס כב) ימכם מלמיס עם 1ס1)ך חכמים 1בח5מידי נפוניס עגמו1)דכק
 )כר 6ת ה6נ סטתן עד נדרס. וממכס יחירס כ"סנס )משד 56)1 ס"סכס וגחנד) . "כי1 כ"כ נזו)רוהט
l~svיוחר נקלת 6ף . ומכונדיס ג"יס גכגדי0 )ס)כיסו מסדו ע)יו להנכיר 1רנ1ע ועתס. עת ככ) חסיד 

 דברי לכ5 16 נוס לכנך דכר Cr'hS 3ט סר15ן יכין ס6כ )ככ 06 וכשע . תמיד סינס 1נ6:כתו ידוסססגס
 הכך Sp רטנו ככ) מסריגו )מ)16ת סת6מטת וכ) סלמות ככמס ועוסה 5DS1 יסקוע )6 )ככו סגם . נופושגי
 וכס"ס . 3קסהו ויעם: יתרס) 5כ5 ניכו ומסעורך דכר 6יזס מסכיו setn הכן 6ס דברו )מסות דכס"כוכס*כ
 ומ0י5ס מכמהו דרכי ורולס . מפיו תורס ופסוע זוכם וס6כ הער"ח כמעקת מסערה גחגד5 ס3ן06

 נתיכוס-
 היו מסגן ותסכשת סירות דכרי 1םומע שהכס טעס כורך )"כיו סמככד 6יך סיו 11rh כעס וסומע ,יסרו
 וס40 וכ13ט י סגד1)יס ומסדיו כרממיו ה"כ גחשרר 6ז . נ16ת היותר כדרך ומירות כזנבי . יסקכ"ספסכם
 סכל' . פכש)ס מרשת כג) עקמו )סעריח elb סעו5וח סיגי ג5 ענורו לעסות ומבחוקק וממן פודר 54סרנוס
 סולן סעטיס ורוכ י המן סרכן ממס נתחר 6ף )כגו 5ספ)יס וס גנר ס:5 1%6 נמסנ דמו %כל ע)יומכיר
 מ7עחר 15 )הושף הסורס מקלקלת ס"סנ: "ך . כ% סכן דעת עס עלס ס65 מס עמו )שות מזעתושפס
 ס6כ סעוסס טכס סערות c~ib וסוס . רום גחת 4 )עסות נכדי , ה56ס ויניעוק מרשת כ5 עבורולעסות
 כ"6 . ס6כ ;עוסס ots מ5ק 5הנן ו6ע כמימו ס6כ עוסס קילס סעקיס כ5כהכן

 הנסערות"
 השנס סו6 די)יס

 gp השון כדרך וכן . סכ) ע1סס נענעו מ"כ ה61 וסוג . עליו מ"כ רמסי ומתשרי קניו ל3 6) הנן%ד
 ועומד עוכוס סעז!ות סעיסס מענדיו נאמד rbn/t עבדיו עמקי ע5 ממוסטות האדון כ(עיגי ניחו גלמןענדו
 ס% שפס האדע נד%ח מ5ד ממנו ונויר6(ו אדונו סמ6:כח מעפיו מחוך גיבל וממסכתו כהי ככל 6דוטג5ד
 ס4176 ר15ן גס rh . 61הגת1 ס6דון ניולה ננד 5כי01 לו גמסכ )6 ססלס וקנית . )כר מפרס nlsp מנד6%
 כסידכר ומאב"כ . ומסוו לסגו כ) 6 1)מ165ת סוכ רק עש לעסות . ה6)1 מעסיו ע"י צושרל וממענש%1ט
Sbס"דון רטן ט) יעכס )נעמיס 1נ0 . נקמתו 1)מ)ווח )עסותו וימיפ ימסר מס דגר מ6ש 5כקס ס6דון 

 : כ!) 1DO_1 לנון ע5 ע): ס!6 מס 6ף )1 יחן ומחסת ומגות ויקר ככור )51עסו(
 ז5תחל4 6תערוח6 סנקר6 מעגין הו6 וגס . עביט סמקוס הסנמח סו6 כן הנס גט עס ס"נ וסתגהטת4םזנטת

 ככמוס 16 סגיס 6)ס נסתי הקנ"ס מ:!'ס כור6נו מ6ח המקכ5י0 1:6 כי ונקמר . נכישרוססחמ)ט
 tD'~o והכרכס העו))ח מממנחת מון ה"4 מסדרנות 6' וככן . מליוניו עכר ככמינת 16 הסיג סכןקככח
 ססנמק4 ומסדי "גרו סוג . עלינו ו)סרכוח )עסות נידינו ,6ת נס "ף , 156 ככמיטס "סר הצו5ס לקיוםהמיד
 ס5" סרג 6ח סמ0מממין כעכביש שסעת לפניולום גמיי )היות ככדי ס' וגמירות געיס כקו) )0יל 6"ע )מתעורר . ונמרס סירס כדגלי בומרק שס"ט .יגס כמהכס כקמת :' ומלוה נסורס וס5יכתיט והמיכם ס6:כ: רכות ועיך מכעיגו מכרת קפי . מע5חיי ורנתכסי

 0ה461 61דנותו נדו)חו מגוז) 06 כי . סרס )קכ) מגת ע)
 6נופנ כסבי Ltctt כ"גו ונמת וכבוי להנס )ערך 6ז * ססמינס לגפולס D"'b ,ס כשין ושלקך סכל.4יט

פגפש?
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 שמת שלסירורו
 תוש ס61 ודרנה לרג* עsn~ern . 5 נצולתו נרום הכלס זור עצ מסמו 51יר6 %"רגנו יכנרו,3טמ?פ

 וננוד( סנדו)יט ורהבים מסדיו נודן ולגכ עת ככ5 עביט מבורר סו6 סיסיו . עליט ס' גססנחחס6סערוח6
 סו" ה6 ה6חערוח6 קמען . 61סכק1מפקו

 מ40 והסימת ניכ!ח מיס נגu~h 5 )ס 5מ5"!ח עצינו חטיך
 סוס )גו 6ין ו6ג;גו ומנרכחו רשו געסס וסכל ריע' נדוני גין מע5 כפלגו מהסיס ר6סיט 1)הע)1ח3יכי:1
pbnכי נזה cb גחעשי 706 התוכני1ס כם.גפ 

 יחכוך נורהט 16) טגתעורר עד . שעניש מעסיה עיי ים כ)
 כירן צגו IPD הו8 מגם ומחגת כ55 גר5וגט ע"ס 1i'bD מס qb . עמס 5סיפינ נ) 6ת ועומסספענימ

 סמון 6סר 6חומטתי
 המעטיכ ג) בנטוח 50ואי ס' כי מטעון כבת ועדיי קלח Sb ע*ש רכיע מסה ס"מר מס 0יר0ט ובזה*

 סיס סע:*ס 3זס 6ף חמסדגי 0)6 כלומר . s(ta )6 כיס6)ה
 0יהיכ )וק ימשן ממפכות למסיכ גלני 61"

 סג113 מ עמס ככך פלטה 3ממסנתי ותנין סור 31'0 נ'ס עוגמים ומגך - מגך !5גי נדו) כהן 6מי6סלן
 סיס פ)6 מוכי 65 כי וגס )נך ע) o)pn 56 וס נס . דית 6חערוק6 ע"י גטסס ור61 רציני. nthXSסור
 יירכס מניחוחי סעסיחי . ס' סם)חגי סס)יחות ככג כמו כר5הי ס)6 נע'כ ו6ח עסיסי ורק ומנכי t~pb%ח
 ",ת ומועט . כדגרו )עסות והיימת' הקן המעסיס כ5 )עפות ס)מגי ס' Of3 גן , ")4 1. פקודתמ0מ
 המקוש סכימות כחוךת סדכר עסיתי )6 כ)ומר ס)חמ  לדי 65 ונק ס6דס כ) כמוח 06 י6ס;
 נסן I;rh 'ch פיהק הכנוד בוס מסקס גססי מגס מסגי ר15ן ססטירלו0 כסחערכות כ"6 .5נד
 פ-13 ס' rSbo 06 סקוסים ל16 גי וידסחס וגו' O'D 06 סקרן ופנחס יכר6 נריקה י6ס . וכו'גדת
 כטוס וממסכתי יינני 61פ סיתס ס)6 חדעון המוסת וכסיסים . מריס 50 ס0)ימות גש בדוך ז6תכקעריתי כ"" ס)ז נם סקכ,ס יעסה 651 הגס משסח יסים ס)6 כ16סן . כוס נכי ס' ר13ן ot,nc עם מן כ' %06טר

 4 כשצי 1מ13ח סכימות כגס )קיים רק נעו)ס1016
 משלטם סמטידה ה63ון סרב . גססי וידיד ס' ידיד מחוחגי כפס bSD1 הס)6 גסוס יגר נוס משמעתימ

 ה61 וכתם . 6סס" דק"ק ס6נ*ד גר"1 סעסי5 יסוסע שכרסס מוס' קזוס 6)סיס 6ים מקודםגור
 )הנין עיזה מ63 )6 סהקניס לכריו ולנכן . יע"" סנייס י6ס קיק רב סוך קרית 6) הונף 61סר סורס6מו
 )gh 6 ע"ס רגע מסם סימיתם

 פמ3"
 ע"נ( ים לכרכית חז") מקמר עי ע5 והול לצימגה מנוס נזס 6ף )1

 )6נלסם גררם ור 6: 5ך )מסס הקב-ס 6מר )6נ!ר מ6י )יעקב )יומק י%רסס גמכעחי 6:ר ספרן ז6תפסוק
 שהי )נפט 6מר הצו ס)יהוק 5ו סקס טיכף )כן . )3גיכס קיימתי ככר )כס סגסכטסי מכועס 51יעקכשמק

 : כמו נכרוך הו" גרוך סמקוס 0יימות ועסות נכדי 5מיתס תיכף גססו ומסרונע3ורס
 מעם ימת עש6( י"1 )ג*ג לו*) עימר דלך sp מסס סיפח סיכת שכס ענין גוס נ*כ שמדש זס "שרמנשעי

 5;חוכ 15 6מר פה' כיין ע"כ . נדמע כוחם ODDI שמר סקנסס 61י5ך פכ6ן עד וכף כחנופי
 תקולס יס6 כנ" התירס )מסריס ס)ימותו עקייס הקג"ה 0צ ישלחו )ק"0 נעיניו מכיס סיס . פססיפת
 מקכי וסיס . פשקים מןממר

 "סגה הג!כ כ!.ן עד הר. סקגץ? פ) כמנמרו צעסוח כדי המימם נוירח עניו
Ps~iga5הע3 ועסיתי וגו' )עסוה שמני ס' כי כזפ "מר כ6ן נס ג"כ שכף. )מיתרי  גססו כמסול מסס פ 

 לסת:יול ד)תת6 6חערות6 ענק סו6 זס ":ר )עניגיט גמוור . גמענה גזנריע סע-.OWD~" shl ס4מש%-
 כנרכת ו)רכיגו חסלט )מ63!ח פרט מעורר סו6 גס זה 1מ1) יחג' נפש רוס גמח n1GDSI סן 1סע)6שניוחי
 סמנים נט עג סרג ככמש 6ותט כלסנט וחסוי! ומעיו גוס לעזני* מציגו ntsh~n 3סע~ס מסע)לפיס

 : 3"רט כ"סר הכי .)ו
 ויללך כחיכ 6מל תמק  לן וזיע ס*מ( יחרו )יאו':! נדכרי . 3סטריס סלע מגת קטטת שקף נוט יהמו

 5:1 עע,ק שמין פיכרו ס) %o מתכרכי! יומק bto~1 מפוס 0ניט6ס ני1מ6 מ% %חכם bS 6מ6יש6י, . p'io פכיע6ס תיומת וסת6 ד:עי!8 נלכ6ין ג. b;bn סכי 656 וכי סס:יעי עס 6ה56סיס
 ימיס תסח כי חס . וכף סגיע"ס (bmt דמחכרכין נרכס פסהו6 ניומיס מד כ) )תח6 משר יסיג ומדמד
 ססניש גיוס כטעמה עא 09ק 0) קנרג* פה:ימ פ" הכניעי רייס הגם הקרן 1"ת המפיס 6ת לןעמס
 סיס העלס ככילת כי סש)מופי כ) 6ת וסמקייס סמהיס הו6 כי 'O'D מפסח כי מגיס מחנרכיןנסיות
 מתקיים 3סיוח ססנח ניפ גיתן 0יסס וסקיוס וסגרכם . סמטסס ימי ססח 536ט סגקר6יס סכגין שינפסח
 ג%6 עוגמים 1)כךך )המיות 'O'D הססת ג5 נ; קיום גו נינתן ממקס חמי סנ0 וב;) ש1 ע)סעו)ט

 זס כ)6 6סר . כשתמוח קרס כסניvfDn 5 מפוסע הכ35'יח שהמגמה זמיון 6101 כו שיר 6סרסקדוסס.
 קדימת פ16ר . הגה עד ט דנלט 8סל ה37ר הו" חס . לנע 6עיפ )התקייט יט) ריעיתן סיף )"סה:נהס
 6ת לקשות 0ייכ סמקך 90 פקור ע)יו מופיע 6ך דידן 6תערוח6 פוס נ5י מנ ש הקך'ס טחןספנת

 : ייו עיעשו
 ר.פכ סין סנר6 עגול ל* . סכת יר6 וגס סיח כל6 כלאסית נמות סגלמז מס נכל SD יט6 מם שוהח

 גל"סית "מת נמקה פגיהן נכסו )כ1 הכגח נמיי ע"י כקיימן )המיוחן יריך המעסה ימיססח
 ההורת )הגמי5ס ימרט 6ת נכהו הקנזס כ0ל5ה 6מגס . מכח פסוק קותן הממיס ורכל הסית כרינת"הו6
 רטגפ ומסקת מע0יגו כסלק צ0י ח)4 המוכס וזבת . מהנגח ח"ז היתרוח מטה עוד Qos וגתתנטדנר
 מן )עיוח 5מע5ס* גדגכיגו ובזכר עיירן 6קעכות6 גיע5ס סנן"0 סינר ע"נ . מפסגה לנביואכ)

~DS OU'~D3

. -- . - - -
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 שבח שלסידורו*
 61מלג1 עשינו וכן . ס0ממ%' חולתו כ16ר %ידנק ע5יע 56סות1 )קנם שסט ישות שישתשריטת

 ננדפ גתע1רר ססקכ"ס . ובסון omb כ5 זכו 650 מס ,נינו ועיף . גע0ס ס' זיככ 706 1כ5 כסן קדוח"ין ופלוי
 וכרקיע כקתות 06 מבסטת קז0ו ודכרוח lstp סוד 6ת 5;1 וססמיע . עמס בזכר כנודו כענן 56יטמנכס
 ויזכך . ומטס תורס ובוסנו )5מד כדי סיס וסכי סיגי ע5 כסג15ת1 מ6תו חרדו נרשית ונרעם מאר*3ש5
 יטיסו מרוכ עמס rhi 1;5 . ר06יט ולסריס . נע מסיס מלריס ו,וסמת מטומרת זיכוך מיני נכah 5(%1שזר
 גג) 6ת1 בור 61ין סיס )כדו )1 ספת ונטוכס סנדו5ס וכ5 . עלינו ומסדו סוכו ורוב . סש5מחש כב)וממפתו
nsGao8 56ע1 6סכחו נודל 6חערט סכ"מירחגו ימרק) גגי עמו 6גחט ע0י;ו ז6ס ותך . סז"ס סנד%ס סוכם 

 כפגי 1p'Dt unth סתו יתכרך סנורך DS(' ונוירון ניגוח 5גו ג0"ר וגס סק71ס. עכורת וחיכת סתו"סגת IWWS סכ5 יעסיח ס'. גןכר 5ע0ית כחרגי ורק )גו ססכקיח הככור נכ5 במיסגו )כגו נ"תתיית סריסהכור
 ס' כפו )גסתע נעסה יסרק) ססק7יתו כסעס ע"6( ת-ח )סכת Str1 כת"תרעערות

 וכו' גסמע כגני החד גע0ס גגנ7 6חי נתריס סגי 5ו קירו מיסרי ופחד"חד ויני סברת מלפכי 50 רכו"
 וסו"

 סב נמעחד  פצי  קיר  פגרות פ'  פפפפ 6ח עיי לעפפ  לסיות רלתת*.  6פפרות6  בזפ גערו "15יגריס סכיני עגור
 ג oSPnS סיקכ נארנו שסר סג5סיני

 נעפח סגו ס6הכס )סכרת  יסרק)  זכו מסין י13"ר ובו גנטוו כמרס סכה מס ע) סעס )תת גרפס שי חרגהשש
 וכמקוס . ומפור רסוקות מיני מרכס 5ו סהיס 65מד מס) פי  סו 6101 . כקמור סמיכם כדלךרפפפ

 . למקוי רעים ומוחס מרובין מומין גערי 0ס ים כן ע5 6ער סרסו6ס ממעי ג55 מס  סיין  לפיור -=?orי:י0 נכככי 6מת מדינם סיס וכמע . ס6)1 5רס161ת %רכים סיסיו 5סמורתו otllp 6% 65 5מס יוסב 610אסי
Qnh-~tי ,י( (001 ס5ז מזעם 6 S)1b כמגוי oon לו  פלש  יפפ יכן . נז% וכיוקר סרכס  Sb  כי . סרס61ות ע5 5ס516 שיו קו5 5ו ק% 6ין ומגס . יומים 16 יום 0ס יסכ וכשר רסוקות סמיםפס פלי יפרילפ bS ירש 
 . סגמ5ס סמולי 16 ספוס 6מ ו5רס"ות 5סמיות DthIP1 סיגי כ)CS'D1 5 ים nbro 06 כמדיגם סוסדס,מעת

 נס . למכש תלוסס 61ין גשר יסים כר ש4 16 מטף סי,ק פיוס לעס פקרס )6זס יקרס 6ם סןוכסכוכין
 עכול סכ) י קסכ 61ין ק% 61ין דמיי סמ6 געי מ16 ומיי סמ6 נעי מ16 וכלשטת כסווקיס מגריו tboהפיס
 למס רש6ס 5יקמ 5כס ע5  מש )6 מערס וע"כ . פעם גדי)וס סרש16ס 6סר ממדיגות מזינתם סתלמקות%נ

 עובר 6' 6יס ר6ס . ס5זס סייס ססס מס . סרס61ס ע" סשי6ים ססרס סימיסס ר"bs 1 כי . גסוסמוסמס
 fso סריס 6ת יקם . ג6מניס ומתריס רסיס ממומים 5מ16ד עד סנ9 תמתקי עיש רט כמו רכו 06רמזגיו
 שנתרסס ס)ז ס6י0 כי16ת וסיס . סלסו6ות תועות סריות קמען 06 גי . נמנם מתמרקיו נלמד פיתו%"6

1'DWD'bSDIהשתנס ODD תמנוניו ג5 ע5 ולפקוחו רכ שון 16ש סכר . קדמסס מקדם מסיט bS'wt לט 
 1סנ)1ת רסוקות מים סכ5 . סקדוסס תולעט נענין מגס ויתר מפס bto וכן . ננכל 651 נמגוג סמ5ס,"ותו סריקת מכויס יותר נסוכם גפ6ר סרטון ס6יס ומש . שפקיד ונתעכל לש"ס סלי;ץ סמדיגס מכני5יו
 מ'( )סם ולשמר ED9D נסרו ו)כ) 5מו65יזם סס טיס כי ד" ומסרי b~pn )כמשר כפורס 610 סכ5צנתרות
 . גסחולס 610 סכ5 ותמתתיס ע!יוניס סע,מות כ5 50 כלכות מיני וכי פסו. ליון pD'1 שים מ65 מ6%י1י

 אגס 6סר מגחול כנושר שמיס סירס )סס 5תת ככחשו מסרח 5פ65כי 00ונס 5ססינ ימרס 6מר"אורס 6ת מטסן ס' ומנס . סט 1ס1)ך כמונס ככרסות כ5 ונו' נעתם ג0מיכס עסתי ובי ס5כ. כמקוחי 06]כתונ
 ע'6( וס"ס ע*3 נסס כמים וכו' כייכס יס ינסור כיניכס יס קנזס מסס 5סס 1ססיכ e'Dno ס5הודך
 יפקיר גנרכיס סמנך סני מ16ר סתרמקוסס ענור סחמתוגיס רק חמידיוס 610 5סס סר6ף וס0סע .פגמו כיר6ס שגי תמיד ועומדים רעיס ותקריס רעיס סנעיס כסס 6'ן גי ע) 6101 . 5ס כמיכין "חס 6ין,וכקומר

 . סעס"ר ננד 5טמוד סתורס ע"י וסיוכ)1 . נלי6תס תיקת ע) ו5סעמידס גססם 5סמיות מתורסע"י
 פמ5ריס nbb Sb~nf %6ס . oowא5 גטר"ס ו)סחזנק כינס"ל גנד 1)חנ)'ן סגס0 %זכות כ5 )כסכת יזכו סטיי . )%ן סתורס  פגוריו  ופפפמר

~7pD 
 ימ6ע . וסעוס"כ סעוס"ו טוכ כ5 כס נכ5) וסכי מעמס ף נ נוסה ונמחק ערכם כעוכ . סחולס 6תידעים סכינם מקמר מ"1 6ו5י סקנ,ס מם סקרן וערות סעומ6ס

 וברוך 610 כרוך וכורינו מ)כט עסס מס . כס יסוו 65 עו5ס ומעשי פסעתי וכ5 ססמגיס סי6 יקרס"סר ערכס 51סנין nDIS 5כ גתנו )6 כי ע"כ( גן (hfft1 כמש )קכ)ס 157 6% %מון תומס כ5 ע5 סתורס 6ת*מור 11bP מסר תופיע )סו  פפעיר וורמ סיני סל ע5 כ"ס סקדו0 נכוץ ס16מות כל גס6ר סיס גן וכלסר .ש)קנ5ס
 Dp51 תסס י6כותיגו גסכע 6סר סעונ דגרו 6ח סקיס %מען 1)סוכחע )גד%תע ומסתיקק כתשב"ע סחפן~מו
 בפס ממטס 115  זכינו ו6גמגו . פיני 5סר נ161 קורס נמרס stsu %וט יגו התן סחורס מטת מכ5 ססנס-נות

  ליסר כיפר  נפלריפ  ספיפ 6תשסמרנו
~ffth 1 וקמר וסמ'(. פפ'  לכפורי)Dt'pD  מטס נטעם ורקיע סעמט ע מנוס 

 דברי 5כ5 מוקמו ומוס )מיך. למרוחיו גמעו ומס מדכת. ומתוקי' רכ וסו מוסב גממזין וסכי כמ15חי1 ס' סוג כי4ז6ת
 ססו5ס כ5 ומסט סגך( מסני כ5 כודניי 6סר . סכסיר 16רס מחיקוס עעס ננוף יגס  זס סופוו סידתי ימטשיאי
 . כ"סכס בטסיו עסות עשי סברס ע5 ממוסף ס' ועגן סמגוס "ור חרוקת כנססי )עשס  פוילי  למי ישו68

  656  יפרזל  רירו %  פפפ"פ( רמץ פ)מ לי)קוע כמרזת סר06וגס נסכת יסר56 כ5 מעמו ס4 סעס*סעימס
 צנר 6סר כ5 . 61מרו 6מד טס כ"ס ועט סיר סי 5סגי קרכגו ססכס 6ת לט  סגוף  6מר  5כן . ר6שגס*שז

 )מע"ס כבלגו (1gb 6סגס כבדםס'געקס
1כ81
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6י שבת שלביסורו
 סגינו ס4 . ממים כס )הס סניהן יסלמנ מניכין 67כו0( ע"ג י"ר )נמ0גס afn( מקמל י00 0י0גו ימהי

 )קכ)0 ומפן חמדם )סס יסים 11 כמ סעדי כ)י סנטרס קכ)ת קורס )סם מגיתן מן . ממדס כלי5סס
 דכה טכ )קמ תמ"ס לכס מגתתי פ4 תעעט Sb תורתי )כס גחתי סוכ )קם כי סכתונ סימר מס וקטיש : מתורסכ5

 : כמדגר מסורס 6מ'כ סתקגיו תעויכו 6) תורחי ס6מ"כ ככדי כסף נממיר כסיותסלטי
 5קכג0 מגורס סו6 סיס קורו מחיקת ססעימח ססכח כח גד51 כך 06 סגטסס כ5 06 חר6ס 6חס כן ע5אשר

 חוכך עליך ססכח וקכ)0 5סמירח חזכם 06 ס6דמס ע) מי 6תס 6סר הידס ימי כ5 עחס נס סחולסג5
 )סיות כי . ג6סגס תורתו חידוד זכרי כ) 6ת )קיים . כונס סתורס Pntlp כ) ערך 5סתמסך וס ק?ע5

 מוע') סנט קדוחת קמירח 6סר סקדו0ס ניומרוח נין סו6 ס)1 וסניכם P'(l'h יומין סיחך ג) מ0כרכיןחמ;'ס
 חולחל ירי ע) נו 51סחדכק . כקמח יתכרך סמו לכודת )נגוד ס0וכ) סמון ימי מסח כ) ידו ע)5סחכרך
 : עזיו ססוכס ס' כיד ומותי מא כגי כברכת מה% ימי כ) מגיס ממתכרך סכרכם כנסמיוס ונין .סקדופס
 וגעש סיאנס כ5 1קכ)ו יסר56 ומעמו lbg ססכח ומופת 16ת DD"' יסר6) כגי וכין כיני סי6 "ות וזהיב

 : 5מע5ס כגימלים לאריגו ככ5 כמטלר חס דור 7ורותט לעסו ססכס ידי סע5 )דורוחס ונס חסדור
 פה לבאר . השבת הינת בשם אמת חכמי בפי הסנונה השבת הוספת מענין יוסבך גענ4

 שיא אי מחסר קא השבת שקדושת אף בי * ה-נבאר ומתיכו . זו הכיהענין
 התכם איש ש שכת הקרושת בהשראת יש רב ויכפיש גדול התק טים ואתערותנו פעולתינוקרי

 :  י'לים  ו' זנו . השקרש טפאת הוא וההבדל * העם והמיני הבור מאיש אלהיםירא
 SD יסר מפכת קדופת תוקף נוד) סי6 ז6ת 6סר מגס ועד מרקס למעכס סג6מר כ5 6מר ואולם אלה

 חסיי ניונ קיוסתו 6ור ס:,'ר . 6ותט מסיגו ס' טוס סמועדיס וזמני וממניס ססגסימי
 ועד Sh9p mas t)Dpn כ5 ע5 ססנ0 קיוסח סחח51 סיס ול16י נכון מס ד5חח6 06טרוח6 סוס כלי56

 סריגו דכיון כרפע כלדיק וסיס נס 61ססר ככסן גבס כמכס וככעל . מסמסכי5 ססכ) ססרס 63יןנדו5ס
 6יס ע) ככת ק17סת ססת;וח וססגדל סר,סלס נוי) להיט סגעעיט ,ס וערי . ושנסיט סע1)תט 5פימסתגס
 6ת )כטת 'כ15 )" רסס ומיס "ס כרפפי נקנו כוער ontviln "ור נ71) 6סר גמום סגר"" וסטיקסחכם
 סרכם צסוסיף נס 6ף . קודס ספח סל סיום כ5 ס5יצס כ5 ס' 5עכודת ומח)סכ ומ0תוקק כלנו ס0קועסרנסנס
 נכנוס נכסף כמעם כ* )כ) ונר6ס . מונס :כתו ונ. . ס' ודכיקוח כמסיקות ובניקש ככניסתו סקודס ט5מם%
 סכת PS17p סתנו5טת גיפר כעשס סטכעס 6מל ותיגף . נ5ט מכוער ס"סכר4 "ס סכעלת מנודף ל56סשנססו
 ס3 פגיו 11ba ברט י"6( )כיר כממר"צ שיו ינסח סיר6יס עד מכסיק "זרו סדרת חיו . סגיו ע)המקיר
 ססט0ו רופס מעין כמס 5ססר שכ5 ומי . כמת ססו6 נשח מסכת ימות כ5 6דס 50 סגיו %ר דומס תיגו6דס
 ידע ל6 נער ו6ש סערך פשט bo(~'e 6נ5 כן 1)6 . מוס ויותר ממערב פורם כרמוק ממס סמיסימי
 . סגת פ) ומירות נ7נלי "מלתי סקס וכדיך . עו)0 )כריעת רניעי "1 סיום סכת 06 ו6ת 6ח ינין 65וכמע
 סח% מימות קדסט סכת ססרס ניכר נוס . 16ת1 יעסו יסר56 עזת כ5 זס 1פ10 6נו5 גתעטנ %סמום בו5טמ
 6נ15 מכר כן ו65 ופתו 6כ51 כתטטג נו לסמום מרכין ססס כמס סערך וממותי 5קסגי 6ף שר56 טדתככ5

 ולצמוד סחורם n~wbs 716 כו %מסון מכמול יותר ס' 5עכודח כמכו ממחוקק 5סיוח דכריס כסקרי מסגתקדוסת
 )כרמו רן וס לרן יסרבל כסיגשו רנס"ע סקכשס )מגי שים "מרס במד' מז") כמקמר סקדוסס ח1רס8ז
 יטמין פמלכחס גשש פסס פסס וסכת ל מויונ סטי עג 5י ים 5ס "מר טלי תס6 מס 61ני לסדסו רןחס

 5סקרייל סכ6יס דומת ממך סירפדו עד וא' 6גדס כשי לנותינו ויקם)( ס' הכפקוס hD'bl . נךתעסיק
DIS'r~5ולסורות שמד מדרכות ככחי וייכנס וסכם סכ0 ככ sb~ctS עלג וטף וסימל חיסול שלס דגרי . 
 ייתן סל6 סב0 נש' כפך( )מפלי כקלף סג6מר גססך מכמס דפס כן ח"ק ס)ימוד( פער )נפעשמ סו16כ1
 סורס ))מור 6)6 )יסי56סנה

~ffn 

 וטף זעמך יסנתזו נ5ת6 1*"5 ט"ב( ר"מ ויקס) )כזוס"ק 610 1כ1 ,
 עיסו י6 דט)פ6 וגמ5ין 6מלגע נמעין דמססו5 ומפן . ו6ורייח6 י%יח6 סוסנמין נמקי 656 65סחד65קטור
 פוין 61יטן יסכתbats 6 61 ע5 ממזן מ)6כין תרין דיסר6) כעמך מולקOts 6 5ית סכח6 ממ5) דק6 גפכל
 וכתוסכמין וגסירין כנקוען )"סחז)6 כעי ד" וע) . כקנ'ס bpStn )יס דקת )ס);י6 חי 61מכ1 ריסים ע)ידיסן

 5ן עטדת בעסק ספנת יום מסחטת כדכריסס מכו6ר סרי . וטף יומbsoo 6 כ16ר"ת6 6%סחד)6זפ6ריסון

'D'D5%61 . סש S'D)O ק כ6ו סוס OI?D עת עמס סעכ"פ 135 ע5 גוחן 6עו סמ51 נימי כיסר DISS~" 
 61דרכס . כוס קזוס קוס גלויי מ6סכס עגודס תמס עטדס 5עכדו כטכודתו D1h; יוסיף ית' פמוקדופת
 . קמטת חסני נין סכיי גדרני 51סרנוס נסקס סיהס לאיה 15 סטי עם טסם מ65כס כס5 יוס ססו6יבסר
 דנרים 6סי וידוע . סכם% יוחר זכרים כרוב עחס כסי) קו) כי . מז) 0) גדנורו 0נח ס) דיילו יניס6%

 נס ודכר0 סג6מר גטסס עוכר מוכין סימת ססמ רכ6 6מר עשכ( י"ס וניועץ כד6י' יסור נמול 6ףנסלים
 שס"ס סרפנ*ס סקדו0 ,ס על סוסיר וכגר . 101' כל16 סוכר 6מר יעקב כר 6מ6 רכי 6מריס כדנריס 1)6נס

 : סגונר נווסשק כמכויר ק7סט סכת גיוס סק ומכל ד'( סצכס ס"מ דיעות)כספיח
פחמ0ונים 6סערוע" נלי ט גטקס סקדוקס h~h סססעס 06 5זס 1)סמעיס 5זס )סרנוס ככס ס' עסס יי1ש5

---- - - - - -- . . -
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4 שבת שיטךרך

 סע% ממיס והגוי . זס כסגין הריי 6מסיוח )ך 61כ6ר . כס r~v סכ5 יל נג'וס מסלקה04מתוגיט
 *סמעק * ננוס יפלס5 כ5 ע5 קורו סססעת יומנע )6 ומתחו מניס מסות לסרו %0ן 610 וכלת. . "ממסש3

 : גכ6ר כלפר המקכ)יס מסלחסו6
 %ט . קדוחים וסייטה והסקדס0ס מסוק ע) hen) ג'מ )יומת לכ') סססכ) tnbb מעץ נע5ט ל6 מגס כי*14

 לסימן  3וס מו') סגנרכו מס יס)6 1)כ6ורה . מ5מע)1 קותו מקדם וסקנ"ס פ5מעס מעם ע3שמקדם
 הו"64דס

 ושריהט ככוונת הגריס 6כן . חריגה ועירס nbr 06 ירע ל6 6סר סו6 ומי לפעל? וסקנסס למפס
bw. 5כהמס נהם זומם 60דס מזכריס דהייט ס)מסס מזכרים ס" . מ)מטס  ממיס ע$סן לקדם יריך סס6דס 

 הי6 וסה"וס מממרחן ס6דס ס5 ם5כו 3)כ סח)וין ח"וות 1ם6רי ופתייס 6כי5ס 1ס61 5מעס סי6.,הצרדת
 ש והרע הס"ת מזק SD'1 סורס ס6ו סקפגומ נעכירות tDh' 3ענילס גכס5 מש 6ט פק ומכן . רביע.שורפ
 כו קכולס "ומל ")יעור לכי . וכף ומו)יכחו מ)ססחו 6מת ענילס העוכר כ5 ע"6( מן )ע"Sfft1 6שמטמר
 ה)זס מ6דס גורם והקדו0ס 3רע מר16ח עיניו ע"ס סקנ"ס מסרע פורם 3י15ן טים ewn וככן . ע"כיככ35
 חוכך hS סוטהיו תכתמי מ)כ5ך סנף סיהיית סלמת מכלי מספלי כיוופ ס%מ6ס. למנסס סוור יכוןשקיט

 1הג"ות תקוות btne ס5מסס 6)1 נדכריס עגמו 5קדס %יך וע"כ . SD'1 )יסכ מקוס "ץ כי 13 )סרוחשסכיגס
 6י'ס נסירות נ63ר ו6גמט btD) כן )יכמות Sefn נדכרי המכי6ר ל בפותר עלמך קדת ררך ע35צוסגיומ
 מעוסק נסעה "ף 6ל6 ליסור )ידי יכול ס)6 כוי היתר סערי מניס סיסרו0 מכעי' ס65 החשישי()כשירש
 מסק הסס סוס ע) גוהקו יכו יהיס ס)6 נמור כהיחל 15 והשחר ססכרמ'ות גוש תרכי וסתך ומסיס(נ6כי)ס
 )מ5"ו0 עותן יעמס "6 . הנסרס ע5 3סן מומר 65דס 5סיוח . הקודם פסרות ט1P1b 5 יכת? "עם"כשיסור
 s(tbr . נזם דיכיס כמס גדורך פס ינוקר ג6סר ס' 5מ5וח נעם)ין סיסיו דרך פ5 6ם כי י 1nh)olשטווחו
 "זל r5tD h~rn 0) מ,-כליס זהייט מקמע)? 16תו עקלם הקנ"ס ו6ו )קב) "ר16י סו לרסוק עגמו 6ת*,מן

 )שopn 5 "ין "מר ונקופן . מלמעלס עלץ הניס המקיפיס 61ורות ספגימיס יקרות כקטופת יחכלדשבנוסחו
 : עליוסקדוסס

 עלס? 16 סרס )פניו והקייס פ)כותו ממדינת 6מת עיר 56 יעש כהים ודם 3טי למגך 6ז2ך גמש4י,נש
 % וכמר עמס וכן . סמלך למסכן רדוי סיסיס כשדו פקוס דירס ניח לו לסכין נגומד 3ירימים

 6ת סכין כתמ"ס קימר כרגמו ועיניו מכס הכית וכסכע5 . המיך 5מכ61 ומזומן מוכן מיסית ג6ס' דירה 6'61נ)
 ומרימו . יום* מים ככ5 סדירס 6ס ומעדר ומטסס . ומרכך וסמור נקי סיהיס דירס פכית נקיות גרובשנמי
 )כגרד כר16י דעתו המרהבות ג6ה )דירס כיללתו כסמלת המלך דעת סתעמ ככדי ומכוסמים טוכיסוכרימות
 מכירת עק ממון 5הריימ סיוכ5 . )ניחו המלך מנילוס 6 להביע סעכ5 ססוכס 3וד5 5כ1 פ5 מסיס וקיןוסמלך

O'SSb~עט מסירי שסו ימלו וגמגמס מגריס מם6ר עתר המלך 56 מקורם ירייס סה61 טמר 16 4 ומטקיס 
 סנקנכ ה56ס המוע:ין כימים עוויותיו וכ) . המלך כנוו כעינש ומ"כ נדי כי ע5 . ספל סגי Sb*הכמסם
 יסשזס השיכיס הדנייס וע5 . ככורו )מסק סגכרר כסדירה וזיכיך וסירס ויופי סייור לרכות .*3י6תו
 והגס סמלך מומנית מקוס גיתו משיות ומדר* המקימות ע) ומסנימין נ"ין )שניו 6;ר והר3יס המלךרככו, ולכן . קטן כרנע סדכריס כ5 6.1טוף 5ך:ות מ"י סמלך וניד סמלך מכיס ממר שוט ניכו 6מר $רכיו וס%וסמל
 06 ויכץ כרטסו סמגס וסמל . המלך כיר סגרך דכר כ) 5ו ומכי6יס מכינים ום:רחיו המלך ענדי 161"ס ם5 ניחה סמלך 6ת ומנינוע . )עפות נידו סיס משר עסס 6סר הזכר כעימסס הוסכ "ו . Oh11 ימס4סכ)
 גש ג) תתן הזות סמרדס כ) 6ת 6)ע1 המריד סוס הקים הנס 6מל . 5כגודו וס ועמס מסע) מס oSbקנ3

 סייס 15 ומרקס )1 ייקרץ . סמלך עט קרוי להיות מכראוי . כחוכו לסכון ס6וכ) מקום ולעזר )יפות ע"ז4'דעחו
 כע:'3 דעת כן ch 65 6כן . )ו חוכ 1::) )ו מחסר 61ין גידו אדוגם ע"כ כ) 1ממ')6 סדעס וקויכתטוחקנס
nttoSכיחו כשכמר וסיכף . כעיניו סיקר המוך כגוז b'ic)hl (אתסיס מגמר רב ממון 3:רוימ 160כ5 הסת הניע עתם,כעכו 61מר . עלמו ס.נת כמשכתו הקדים מלך כ tbrtc~lh f:).rs . מיוכ),ספוכ: ושל לט כי $רעיו נהנית 

 )כו"
v~b ערי DD כ5 ימסיר העיקר )שות כידו סימוק הים 65 . מ)1 דכריס שנת מרדת ומחיך . 3הס 5סריפ גדישמסייס מ:6כ)יס המנך כזוכי הכ) עוסק ה136 סמו:ע.ס ונימים . ככיתו הסך סיעמוד 

 כ)16 סני ס)6 81ף . המלר l~CD ):נוד ר6וי סיה6 כיחו מדרי כהתגלות וויסות . ממנית וסגופכן(ם5גנכין
 סכסך והעמות המלך מופכ "ת %:ק'.קל )סת:כד ונכון כרעץ )6 6ך . ככורו נניסו סקס מעע 0שססוסכי

ntiSDהמלך 5ככ,ד ככן וכ) גס"כ הס,-המיס המלך ועכרי )מסרחי 6ף הי6 קענס 1 וסכנת . המלך ע% סיו;כ 
 גכ,ס 6;ל ע) וקלף ציון וכדי והכית כשנסין גס %סעמ.ס גזו)? גנויפס טחו גוערין ocb 1Ob והכייסר.מ!ד )עי ומקיכ) ר16י "יט ניחו מסטיות מדרי סכ) ctb111 מקוזס סנ6יס סטר סיומי נהניע %נ . כעלמווכמכס
 ס6ומר qh המלך ע6ת 5ו ~SD1 פין וגיוסי. שגוך כנקיות דירתו לו מלסגין מתרס) . סטך ככורמלעיגיו
 מ4ו ומכ"ם זך "יט מגוסו נעוד ודגי "ומל . מעיניו נמסד סמים וככוך ס' )וכר ומרך וירק נרפסופעיניו ומי המכם כי . משט מונן והגש) כ:6. ע) 1)מ1:כ1 )מנייתו מקוט 6ין 06 . המלך לרכי 5מ16דפהכין
 וממהל ע3עו מכין ותמנה עגיו קדומתו לממרסת מקום 6ין . סרעיס ה)3 וסרסולי לשח 3ח6ות משנףפש6
 .טשגד

 קהצג,י
 aw~ * 50רע: דגלים ודהמת

 יק וכנוגש . וסרוסות ממסידות כדרכי C'A"DI נדלים 5עיש
ט%
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 ~1 שבת שרשדורו

 שקדומת* יססר6ת ר"וי וסיסת הסעתו ס' דוח סיחן ככיי 1הי17ר ייפי תיגי ככ5 ו)סתפ"ר )"תהירשמצהר
 עת וככן תדחו. חסר ק5יס הקדוסס  56יו נכו6 161 ס: וכירקת ומרייסס במסרס סכ5 סיעסס פ5יחיו.שיי

 כקרוסתו. 5קדס סר15ג1 יתכרך סנד51 סתו גרבון oallp ע5 קזוסס עליו )מרכות ה' ת65כי 1SSn ת,ותניס וטיגסי
 )סגין היוגן כדי וסכן 5ככו ותצות חיות וסגגיע וסיכר .  פוס 076 מינע ויניעות סטרחית כ5וכסרו6ס
 56 מרככה מיסים סכות ור5וגו כסכיני. hSh טרח 65 סוס ס6יס סערת תם ק) הגס סותר הז ספיגתכתוכו
 וקורות ססגיתיס כמורות קזוסתי "ור ויו עליו ותפסיע ותופיע כנכורי. סיסתתם  וט רבוי כו. nallp~ססר6ת
 יקרכ 5" זגנע רסס היו ollhn 65 161 . כגפיו כסתר ותסתירו גד תכ5 פיתו תקיף 1סק7ופס .סטקיפיס

 115 עוב וסכ) רע תכ5 05תרו )1 יניס 1ת65כי1 ,כ"ס)1
 5י תקויטת 6ח סרי כתו הותגס לסין הו" וסתקדסתס פי' כי , קךיסיס והייתם יסתק7סתס וזה,נ

 ק7וסתי טייכס שתתרכס קיוסיס וסייחם 6, . ונקי זך ככחי' ע5תיכס חותינו 5י תוותגתפירוס
 : ונקי זך עמור כתקוס סורה )היותסר6וי

 מקודם ט5 תח51 כע-ס יסוסיף כו סג5טייגו סכת מתוססת סוס תדע חכתי ג5 גתנו סגוכר כ5 לזובור.ר
 מ*מ )כסיע סיכם 5ססק דכריסס h~lo1 והרעים סרי*ף סיעם )סי תתם 67ורייח6 עמה תלותוהת

 "ת וסכינו סססי כיוס וסיס 6קר6 וסתכוסו מסכת הכגת P)D הוnSp ,ofn 6 5קתן וגדכר ס*כ( רס*6סי'
 סמר"י נסיזור סו" וכן סנ*ע. סתחנר כס) סרכ כיכרי הוה( סורם )כתחלת ססונמ וכתו . יניבו"סר

 6חערות6 כבי תעלתו קדום פסו" מעיתו סנדיס 6ף ססכח קרוסת נו57 כי ע*ם. מכח ערג ם5 מנחסגכווגת
 ססירסו מכית פניתי 61גכי נדרך הסכת קדוסת עביו 5חו5 רשוי תקים כו סיסי וסותנס סגנם גריך מעת7ידן,
 ולס . סכת כערכ עגתו מסכין וסותגס ססכגס ערך 5סי סובך וסכן ע*6. מענוסת סרס( חיי )י5קועקו'5
 ככת מספר סכו חינה ככ5 גרתו י0ר36 56היך נקרית סכון 6סר סכח. יום ככוונת סייסיי מעל נסע*ח'גתונ
 בקרמת וכן טיס סכת כגוז ני' סו" ס6ותיות ODI ולחי וסצסיס תלות מכש ה61 פסוסס כגוען סכון גיסגת
 סכפוב כפנתר  ספכיבס  פויו הסכיעס סגפת ענין ט5 6כ%ס סם יתיחס  לשפפיפ בי נסבת. ישלל נפ*פשירפ ופי . סמנת קרוסת כו  מורס גן הסננה ערך ובטי סגנה יריך סכח 50גכוז וס ע5 (fD1 עדם. ")סיךוגן
 וסרניפו גסנו סדי תחוס עיי כי סס( רס*י וסי' י*ו )כרכות רו*5 ססי' ויסתו יי"כ15  ס6לסיס 6תויסע

 5ססרמת רמוי מקוס פיסיה עגתו )סכין סכת כערכ וינע סטרם חי ולס וסתם. 6כ5 כמיס והסוכעשנריקות
 ססנינס. תויו עיניו ויוון גפסו סתסכע כלותר כסכת סימכן סו6 11 סכגס ענין 5תטס גכ"ר כמסר,סקדוסס
 כנופו ו)ס"יר נו )נוח סתוכ) 076 ותגוף תגוחס תקום ותכקסח טויס. נ"י 5כ5 קורס סכת כיוססת6יר
 5ך 6קזיס אסנת. תטיס סגתוסף סגו ק5ס בסעס לעסות סגוכ3 תם 11 מכנס עגין כעוב ויסכיגך'וגסתתו

 יקבי ספרסס פקרך 6חר וו'5 ס'6( סכת ערכ פטר )כמע"ח 1*5 תורגעו ס56סי סרב סכתכ'מס
 וכוסת נתורץ

 * רכ ענין ק5רוח כחית כOJO 55 . ע*כ סכת תק7ו0ת 5התנייס רמוי כי כסת גותיות ססס סבת חומסתפגים
 עגיו פעכר סחוף פמפסס סיכום סו" ס5ו מכוסס עגין כי.והול

 6ו הנוולות מסכירות כעס סכורן רגון ככיסוי
 סדרך טצ "yns יתגoh 6 ו6ף . קטגס 16 נדוים לטסות ס' פי 6ת ומתרס . גוננות סו ,זוגותוקולגות
 ( תערס )מ כמגות ועג*ס 7רכגן. "ן 7"וריית" טפס תמלח גורמו רגון ש3  סנר )6 גי גבסנו ויודעהקנון

 ותכסס 71כור תחסכס כ5 ט5 ויתחרם ס'. 56 יסוכ סגס ת*ת מנ6. %" סססס כעקביו דם ס"דס עכירות6ף
 תנוס כוונת כס "ין 06 ססי6 כתות ק5ה סתחסכס תדע כי החס* 5ה' )6 6סר סחו ישי ככ5 עליו.שעכר
 "חרק סטרך כסתם 00*6 עליו סורס תיכףבה'

 0סו"
 ס' עכוית לכוונת ס6יגס היי כי 5ה', סמינו 6חר 5ד

 pSnגי6
~'DO 

 ודכר 7נר ונגן עכירת געפית מנוס ניגס 06 טכירס. 6ו תנוס 6ו 6ס כי נעומס ומין
 מת וכסוגרו . כס יכס15 סוסעיס ח"ו מז כס יבכו גדיקיס 6ו כחי' הסתי ח6)1 6חת 6ס כי 6יןסנעו)ס.

 כ5 גסס כידו 6סר וסגורך הנגדד וכעס כ"ס עוימיס תלך מיחיד חרסות 15 פיסע כחס תקוד ותתגייס ~"תג)
 עכירס זכר הטופס כ5 מ"כ( י*כ )כרחת ר1*צ תסתר וידוע ה6ר4 ט) כעכדיס סו3כיס וסריס כסריס,יחסין עני ח*1 וגעסס מרע, וחיק הס'6 רזות תחח ורוחו טפסו ""ע בהכניע 15 יכרח 6יס כסר נ3 ורוםחי

 כסת "וחיות 56)ו ויתמסכו כלתת זה טצ  ותתחרט סכ סיהיס כתסוכס s~OI עוגותיו, )ו תוחייי גה.1מחכייס
 ימי תעסי כ) כוכרון , קונו ps(1 כתים 5כו למסיך ותחסכחו סככו ככ) סכ נסיות תסב, )צירוףו:ג,גריס
 תקות ותסכר סערן 5ככו ומכניע סתס, os~ ל6 6פר ותעסס 71כור תתחסכס עליו ועכרו חמסו "סר0ח51
mnnf.יכו 

 וחקכי
tsSD כיס סניר6 וחתרת "סכת גני פכעויס רעית ונסכת סתויות כ5 תהגו ניחס להיות 

 מן סגנע וגרסה חטמו. כעת ע)יו סורה סהיס הס*מ חלק סרט תגנעו סגחרפ6 סי' 5ו ורפק וסכ ו6ו.וכעם
 ע*ז כו )סכון ססכח קריסת "ור סיוכ5 והוחגה הכגס נחי' די כו להיות וגקי וך גיסו גס6ר ותיכף הצרוע.'

 רני פסיס נסרס חקוקי 6רכעס מסרם וגסי מעוגם, חותר )סי סכל הו6 סתפיכה פחיכ 6ף כתיכס.ופכנתי
"יפתטמי

 כחסינש זככו סכרון 6חר תיכף טכ'פ 6כצ יסקכ*ס לסייס כדי הו6 סכ5 וס htP). פעו )יימ" סרס
 כתי' זי גו )היות וגהי וך נוסו נעסה הססי( )כסירם 6י*ס גכ6ר כבסר צוה תסייע פכח סק7וסת.ינסרט
 פקוס לנטילת  סחיכף יזס סכורך גר5ון גו.  לסכון הפנת הכיסח 6ור שיוכל  וסופנס.ס2;ס

 : מלס 6ת1 סגיו ויריר ית' תרתו יתכוססכרגש פסרש.י
 רוש סו6 כוס ונו'. מחון "סר 6ת וחגותי סי ונו' סגיך ט5 סוכי כ5 נעכיר 6ני לתסס סקכ*ס ממתר~עטך

 סוסונ
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 שבת שלטיהורו1
 1ר16י וכ"י סיבים וכסל מוכן מקוט כסרי6ס סמיד ויתערס flw טלפנו מ6ת ממז תודקסע

 5קכ3ש.

 ל51ס. סה:ג) ממס ויותר וקדוסס כרכס לוב )הסתיע דרכו ומיד  סיבף %י .  סיוב  ולרוססוכרכתו
 יישלך ט!" . )מעפה  ביריו יפר סרפ מסורי קונו  לנין  ביבו פבדיל  סיסים מסך ה76ס ע) l'ha)1 .וכף

 )זפ נורם Sh ממן . סקו סמו;ע נהענרת תוף ה'. כרכת )קכ) ממונע כהוך כרע מר16ח עירו5סעניס
 תעכיר 6גי סו6 וגס . כ"ס ס36 מ6ח הנדו)ס סטיכם סו6 וגס מזה. ס6דס ע) ברכתו וכהריק )סססיעסרונס
 6:י מניגס מיקב) מניעם נו סיין קותו )מון ם16כ5 סימי Pnb 6סר 6ת ממנוסי סוכי כ) ה61 סוס סוכיכ3
 נ"מ כר6סיח )כווס"ק וכמכויר יקכ)  כרשוי  לפל ליפפיפ  ופ 6מר רודף 6גי ותמיר ומ50י דרכי וכך 16סומן

 גמת )6סנ6ס 7)6 מ"ט עו)ס 3ס6י  רומש סקי יסרק דל%  בגין וכו' כלי plnnb נס%גר דמכי ססס6 . )6חקיימ6 )כ)6 ומיין כרכ6ין נסקי מתמן עורס 5ה6י 6תנגיד רומש ס6י כד דס6י 1,ש5ע"6(
~hnp  

 ריסססף ררגיס
 ממומשח ונקי מסור מקוס ימנך S~h ch חח6ס נחס )6סנ6ס ז)6 עגור ס61 המגיעה מעיקר סרי ע"ככיס

nn~trsיום) כלסר ס' 6ור נו יקיר תיכף הנמס Ibg ססעופ כ6)1 נוכס 6זס 06 כגטן כן וכגוו . כגססו 
 סם( המט למזקנת כמ"ע כמ"מ הקורס ען ממו) סמוסיפיןטחים

  לובי
 רע מוס מכ) );קותו ונוסו גססו ו)ססל

 כסינים 16 . כתסוכס סלונם ס' סמנך )סגי גכוגס וכתסוכס מכסת ע"י והכף כ)כ סח13יוס רעות ומןוסוח6תח
 כעי)מוח 1pSn וסולם גבסו ע5 יקיר s nl~SIDO(s 631 ומקיר סמנהיק הסגת קדוסח 716 מזרת ויונוד)

  פבס  לוף מסג פבפי'  יללו ובפו"פ  סוס משורע)יוניס
~UD 

 )ו ויומתק . 1DSW ט5 ז6ת ספס0יע ס' סס 716 יןיוות געימוח כעליכוס גססו וידבק ויכסוף יית)הנ  ימלקפיר פי ס'  יפפ לי ויבפפ פבפ.  פ9רופס  לבלסו
 ספייר  סי4 ס' יריש  י"ר( פי' בריסיפ לפיר  הו"ל  כמקמר  פפבפ יום 6ח ממגרך ס' כרכס ומתיקתמכיכם
  וכטסרפ נקדוסס ומדוס עת כלוב סכטד )מזך ויסקר ויסכם ויסק יברך הנס 16ל וככמ . מכח נרכתוי
 מרש וסורם חלות מקורס )מסיר )כס גותנין 6';ן סדעח ומסירי הם'טיס 6כ) . ors סווכס מי לסריה)כ

 נירמ  בפילם  סיבפ קדומת 6ור כהקיר rh . ס' )מסכן וררי מקים סי;יס ונססם גוסס גובך )hS'nm 6סכ)כס
 י)כדפ עוגותיו כי . ענטתיו 5כ)וגי  מווספת bD10 פל  ליסנ מקים 6ין גי ע)יהס ;נס 6ור ו)6 ")1מנעסוח

Dbססוסע סקדופס 6ור ננוד) 6סר ו6ס . סקדוסס )ססר6ס מ651 מקוס כקין ט) יסמך מסלחו וכמנקי סרסע 
 גזמו. . כו סמ6יר 716 ויו מכסקח דמטס מעט ע)יסס נס סיניע ימ)ס )6 . וכ"מ סו6 כלוך עו)מיס כ5מנורק

 וכודניי . כס ס;מ65 והססנית סווסמ6 ממנוסח הגוף קיבת מקודם וגיקס זיכך ו)" . רסו6וח סמקכ) )6זסבו:
  סו%  ותיפז 16כ3 ססו6סרסו6ס

 cnib כן . הז6ס סרסו6ס )1 מזעי) ולין  צבו  יפפולש  בריב  וסביל בי לריי
 6ת' טככס סכתוכס ועכירס כרע 31DO 6ח מכגיסיס ממס )עסות  6יך  בייב  ולסרו  ררתי  ל% 6סיס6נסיס
 רו"ח מלמר עדרך . ונתכם) הקניסת )חוך מפס) )הקדומה נחגו ומנרעוח רוקח סמן יביע מות וונוכי .המסוס
 תכנו  סרפדו היכ וסרהורי רעות 1ת16ת כהממסכוח תיכף כי הטוכ עוסיס היגס DDh1"( מרסס מ)6יסרסעיס
 מ' וס עמן ט5 וסמר כיון סמ)ך ודוד . סכ)ככו כהרע עיסוקו עכור סעו)תו 05עו5 יוכי כ)oon . 6ממו63
 )הסיר סןע ע,ינס )הקדים יעמס הות כמדל סדוקך סי' . טונ ועמס מרע סור טד 1נ1' מייס ממסןכקים
 כסיר )העסות כך דוקק גדרם סיהיס סכחוכ והכ;ח . ממקוח 16תך וירכש 761 המקים כנדיו מע3יותמרס
 מוסע כסס ממעתי כן 6)ס ו:דכרי,ו . ד'( דלוס סעי )כחקק 6י"ס סגכ6ר ODD ייכן נהיסך 631 נוסגכתנ
 הנמלץ דכרי כן ססי' דיטוין דקשק מ"מ ע"ס )מיי זכרו יסעיפו מוסר"ר יטסורסס קדום  שסיס 6יםמדול

 )גרפ יודע ס6יפ מי סי' . עמסם עסק )ו יהיס )6 -.- וק גיהק גטינ יודע פ ל" מי  כ) פ"י( ישב)קידושין
 )הכמע עגמו )קדם 61מ"כ  שבלבבו. מרע מרתו וג:רקיק  לברוש  בריסים ננט מ"ע 31עסוי . חמי3ס הרע6ת
r?bתוך 56 סקדוסס nSIDC~ 1)ססרו נססו 6ח )וכך כדי סכתוכו הרע סורם חמיגס 5נלס גריך וע"כ . וסרת . 

 סתמת. "תם )1 "מר "ומר נרכיס כגי כו' הטף ")  רענן  ויפב  ploe פל  סקי"ו( רפז  עסו תלי מי)קוססונ6  פו"ללפפיייי  פרפר פיריסי  ובוז . ססכיגס כגסי נ) PnD נמסות המייס וקור סקדוסס ע)'1 )סרות חוכ)61ח"כ
 רפיו כ5 כעין תשם 1ה61 . ונו' יסר6) סוכם סג6מר תמעס כחסוכס וסתם נ6 כזך סנן מייך תמעסכחסוכס

 קודש חסונס עסו וקין ס6דס'ר ידוע bSo מגיח . טקסיך מן עז וסכת נחסוכס ומסמס תסולע קדמם ססחורס6'
 כן ו5סמזיר נססות הנקח נדרס מטס )עסות סיס הכור 56 ר6וכן םסכ מס ס"ס כי )דנריגו יתכן 6כן .רקונן
 תסוכם ועסס וכחעגיתו נסקו שסק סיס )זס וקירס סס( וכי)קוט פ"ר פ' נרווית קמ"ר כמ"ם )6כיוסמכינ
 5טסוגנ כ)1' חהי)ס כחסוכס מתחח 6תס סקכ"ס 6"5 כ6ן ועד בפררפ  פפ  פכסב כמו ניניו יצעי נסכו)ע3

 כן-  סו%  פבס . כו' נלך  סבן מייך  עוכ  ועסס ויפשע פרפ  סור  בררך  סייס  עטי1ת קולס תמי)סכמובס
 סיוכנ כדי חמוס 5םוכ 6תס זריך ססונ קימת סקודס טוב וקם וכמ"כ ונו' יסרק) ס1נס תמי)ס אמלשוסיר
 1 )מערס כמכ61ר סטוכ )קמת למ"כ וחוכי  ספלפ  פייבפ  פיס ע"כ . הסס%ח כרוב יתכטי ום)6 נך כסרותססוכ

 51ריך כחב מס( )גסע'מ מוסרמ'1 וסקדוס . קודם נע"ם סונ)ין  בפיו  סריס  נפנילס ברפו  סוס מעגין וכל1
 וקדומיך נימין ט"ו 1ה61 . סכח תוסרח עגיו )המסיך 61מד מעזיו מו5 כנדי וסחוס 6' סני13ת כ'5סכי5

 )סגר ס)ימס כחסוכס 5סונ וממסכתו 5כו 56 יתן citpn 0" ס5כ כוהת 6מר מעסיו סיסיס וכיוסן *סגריר
 פ6חב, )נרם  יוכ) ו6, . )מעמס כנקמר וסתסונס סכומת ע"י מ% גנזי פעמיו וליעיל )עמוס  סיוגן ציי .טל16
 סוכון טכי5ס סיס  פון כידוע ממיס כמיה ע"י ומסת3קח מתגרסח ן ס Olo כי ע)'1 ממורס h9nhסססר6
 וסמלות; סמסינף כמקוס שלות וסעומ6ס סרע דרר גי כדוחס כימי O',D סשרס פפ1ש נפ  טע)יס )נרםופברפ

גדש
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* שבת שלפידורו
 וריפש ולכן וחסתנק מממס חחנרם המסד מימי סמקוס כמי הסתקס ועגי . ~.hffD ע4ס סורה יחס נכת)0

btJPiנע5 וב) טכס סתע:רס כדי ונסערס ננסרס מקוס נסוס מוגן דגר סוס עסיס יסים 651 במיס כייס 
 סו6 וכן מעגיו סס"6 כ) יסטכיר 6מת כטכייס גטס'ק 6דם גריך כן . במס ונלין המיס ס)וגעין "קוס.*וחג'

 מסמ1ם6 עגמם( )ככס )סירוס נרמייהו (ohneb עמ6 קיטן 6גסליכ1 0כח6 ע6) כד ע"6( ר"ג יקה5,)נעסיק
 דכמי כנין טעמך ש"ידה%

 יומך ס6י מן )גסק6 גס כר כעי וכר ע)מפ ע) וסריך וסטיק b~nb bifh רומץ
 (hncb~ כעי OhSD קדיכ6 6מר6 נרומם'ז%6)ן

 וע5 . ע"כ קדיסoblD 6 רומץ הה61 טניס ומסריס נרסיס
 גו )כרוס סתוכ) מקוס ופכך ntp:S נכון 0דעחו מסחר . סכת קריסת עגיי )מקוך המניח הסנינה ג6ס'ירתך

 ומטסו ולמט . כ15ס מם)יך ותיגו 5ססיקך כממפנתו 51נין )סכוי קוף מעכס )עבות )ו יועיל s3b 65.סיגופה.
 . מקרם )6 וממ')6 מנרם 1)6 )כד נעסייתו חוע)ת סדין ו67- וסכנו כמחסכתו גמועות וכמסמרות גננוותויו
 סכ%ס )ו ע)חס )6 סכעו5ם מימות ככ) סוכן סילעו נידו וסלן סוג) ע"6( יו )תעמית S~e קמרו כוה.וע5

 הגמ65 כסרן והוך . נסן ח5י סמיוח בעיקר הפגימיס כ6כריס %נו כמממכתו וסמ5ו ימרת כססוכ5:ושכסיג
 19Dh ועץ . שמיחו יחוד 0יסו5 הקד1סס כקנח ohnlDn חת 5הלנוח ס)6 ען ם5 כגנת )הו5י16 לגריון-כטקדס
 ססלס )סכינת גתכו'ן סprnlo 65 0)6 ופירם"י D(S )6 כ6י15 הומזק 1)6 טנ) במסג: ע"כ( י"מ )מנינם.גנמר6
 . כווגס גליך )6 )חקין 6נ) . )סני5ס כוולס כעי 5קד0יס סדוקך ננטר6 מס ולמלינן כטרמו ורמיזה-656
 סיססל מהרס )סכי)ח סיכוין כוויה זרקך הסניפה ע"י מעגה ס) קרוסה )קכ)ה טומר ס)קדמיס ידכליטיירפו
 וסעיקל . מעמס ס) הקדומה 716 )קכ) עי"ז קיוכ) קזופה )ידי מכ.6: מסרס 161 . גססו מסומ6ח זו סכינהונ"'

 )בו 6ת )סהר מקודם סליך ה' 6ת יעבוד ססרהס . גלמת )ענדך )כע ומהל מכקסיס סטו כמו ה35.פסלת
 מעמקי כתיך יקיר 60ור כס' כטום 5כ1 יסיס גכון ו6ז כננו הקסיליס n~ptno וקלוח ה)נ סלסולי מכיג"מק
 הנטת (q,c סכתכ )סוט 5מ prn3 זס ע) לס, 1))כ"ס הלמכיס עניון וקדום 6נ סלעת 716 גתוט )סכק.ן)נ

 סמוקים מכ)) .זמ6ות י גזן הסני)ס וכן הן הכתוכ נזירת והמסלות סהסוע16ס וגתי גרור זבל 1,'5,שקיסוח(
 נדגל ים למז 61עס"כ . וט' הומזק 6% סב) המבמיס קמלו ונסיכך . ה)נ ככוורת ח,.י וסוגל . קו'סוגו
 נפעל )כהר )גו המכוין כך . דכר גנוש שחדם ס)6 פי ע) 61ף מהור סטנ) כיון )סהר )ט כסמב"ץנמש

 נעי גפפו והניק סעגוח מ16תן )מרום גחכו סהסכיס כיון הרטוח ודעוס ה16ן מחסכות ססס הנסמור.8כ:,ש6ם
 סעיקל כדנליט הקמור עי יורה . עכ"ז וכשלחס ססוליס מיס ע5יכס חרקתי קומר הו6 סרי . שהולבשטת
 ויר6ס כחספס ס' 6מ )עגור מוכן ומעתה . 1ltPS 1tpao עגיו ו)קכ) ומהסכתו )נו 5סהר נ)כ תרויהפולס

 עיקר כי . כידוע טנ) צותית סו6 "כר6 "טהור ")נ 50 ר"ח ולכן . המכת וקדומת Sh סכינת 5:מר6חויעל ר16י סיה6 עד יטמר 161 . כ"ט העו)עיס מי 6) ולצווחיו מדותיו כ) עם עגמו ו)קסר ומסודו תססו )כ3ו3כ)
 ס' 716 קדוסח כתוכו )קכ5 סיוכ) קדוסס )ידי מכי6ס מהרס י6ו ה)כ. מסרח )ידי ידים ע) סינף ה61ייט:ייה
 1rDlh 156 6"ל סמ)1חיך וממת וסכת ורמגת ע"נ( קי"נ לצנת S~fn נמ6מר nhr )רמז 61ססר . צטט)קמר
 כיון 51כ16רס וסכת. וסייט מיוחיוח סמ)וח 6)6 מיתה ע-ומס וכי כמנוחיך וסתת וסירסתי סכת 0)שאדיס
 ור6יהי . סיתם ערומס וכי )הקמות מקוס ומס הרהיטה נעת עוומס ססוסס סתס6 ודלי עימס סהרמן.בניחה
 וגו עליך סמ)וחיך וסמת לדקות מנת 6פ ומכח 0)ך ע'6 מסיגוסת ורמגת 5",1( tsO ע"ס רות ופ"ר')מ,*5
 . נסכת ו6ן ימוג 6' עפסים סגי 15 )היות 6דס יריך מניגון 6"ר מכרן וכו' פגח6 גנך* 155 656 היתהוטרומה
 דכר 6101 ע'6 מטיגוסת )רגען רק כמיס כסרס )נו6 צריכה היחס )6 כי היהה ערומה וכי 16מריס גטן?)זה
 bffD מטגוסת ורמגת ח') ססירסו סס המסרסים כדכוי עיני סקחחי ו6ך . ע)יס מיס 3י6ח ג65 נ5ג":ה5וי

 ומדל כססוסס רמי5ס סמדר (etlto 6ח 6)6 . )מעגה מיטר 15 6ין כי מיותר 1ה61 ובמוח 61"1 פדגתינ(ס"
 המיס )נימת גס צריכה מהיתה כיון )דוכחיה קומי6 הדרס דכריהס תסי . ע"ס נוסכת וכן bvs,בייטסח
 5סעכרת מקוך מוש) סמים רמיגח המכייס 7כריגו 5פי 6כן . היתה ערומה וגי )קומיות מקוס "יןוכמתוסס
 . כל5 ע'6 מטיעסת 6100 הכית מגיחי 61;כי כדרך ה)כ ככווגת חקוי והעיקר . ס6דס גסס מע5 והרע":מ"6
 כעססוח 6' וכוער. ססגכ6 כיי סגורן 6) ירידתה כטת דכריס )כגי וריכס סיתס רות מגס כי . גנון ע5יכ6

nU?h-tכדי גלוח נקים:עין עומס 1)קסס להחג16ח סהו6 העולס bDrn ע)יס כגפיו )פלוס )פגיו ומסך מן 
 סטרן וילדתי ע) סס כמדרס ס6מלו מס ה61 ומסגי . עלס ותעם סטלן ותרד מסוק ע) וסירם*י רז"):גב4(*ר
 6 הדנריס וסגי . בועז קוקס סיע כדי נעמי וכות לה סיסייע סס וסירס"י . עמך תרד נטתי יה."פרס
 וסוגוף )כגוך מג) הרמים? 6100 כסחוסו ה61 6' . ממנוחיך וסכח ורמ5ח גס ס6מרה כמס נעמי כאגרי'שטניס
 0ה1נרכס מס ע) דירן 3נמר6 )רז*) קסם והול . )פגיו )החגלות כדי ססו6 נכנדיס %התנכס הסיכם כךולמד

 וע"כ . סנורן Sb 56'1 ערומס סו5כס סריחה ס'ך וכי הגורן )ילד כך אמי עקש טמ)יחיס סחטיס5ס,קירס
 סקרו 65 ו)כן . עלץ מינ6 )סנרה 5סנח ctlelno סגלות ספתאח %טס סהו6 סכת 50 כגריס %י5וז")
 נכת המד' )דכרי כי ממדרס לכון נקט 1") ורפ"י כגק כועז לסגי ומסר )ע 0סס6 כדי סכח נגדי ו55נו0:י4:'ן. )רמון 'סה ק: 6)יה געמי טוי סיתת וע"כ . ק:מיגה כעת ערומס היחס כי היסס ערומס וכי זיזןושנביש
nsilci~ס56ס כדכריס נ"ב רמוס . כוע, יוחס סים, כדי גצמי ~מות עמה סחרר מהוי וסמל יכויר. כלסר כן . 

 סגי . הכריסק ע%ס כטסי פורות סס סכח סכנדי ידוע.שו
 חסי ככווגח כמיס מגעתי הכ6 סימיון טעם נמין

 סנטם סגת קינת 6101 נעמי 1paD הלס 6ותיוח 7' כס פ"נ ולוע ס'נ נסס ר61 הבריק עוץ כח" כיאשש
פב"פ
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 שבת שלסידורו20
 נ כ%6ל סנילס ועג קניו סכ6לנו ססכגס קודם גריך rSO 6ור 51קכלת טבח( כיסי סכטייט )סעי כסידם%ע
 כיר- 6מר6 ססטר6 כמ" כ5 מפחס )סתגר0 כדי סמקוס 3מי טכעס ססי6 סרמינס 156 5ססתיס למוסוקן
 6מל וע"כ . כ)כ 610 מעיקר ו6ך . מנת כננדי סרטו נעמי נמיגת סכרי6ס לנומי 6ור כך 6מר 5קכ5פתוכ)
 ס' 51רקות מגות 5עסוח עליך סחקכי סירוס 51דקס מזחם 6)1 ומכח סלך ע"6 מטגוסת ורמזתממדרס

 61מ"3-
 716 עריס הוסף )סיום געמי זכות blon סגורן וירדת וקמ"י סגד% סכת 6ור פכם כנדי 156 המלותיךוסמח
 , ערופש וט כמדלת מקפם סכמיגס ויזם . יכין וממכין , עולס יסוד נחינח לנוטו ר16יס מתסיס כדי סימיוןמעם
 4 סס:שמ קנזס שינוס מגס סיתם WD19D וכי 6מר וע"כ ניוחס מבוכות וחמיי . סלז )ססכגס גליך )6י"ס ודרנתם נכמינחש מרומז עומס Qlh )כמ" יומו סו6 זו כמיגס לסי סמ)וחיך ושמח דכליו סססוח )חי כיסיתס

 מסרטת )רמון סיב נכווגת ומעיקר כטכי)ס סגוכלת )סס:גס גריכם סיתס וע"כ . גנ"5 סכת כנדי 0סוbSh 6ס)1
 , יסיס )6 ע"ס ע"כ( ק"מ נסכת כמ6מז"ל סלדם טכחוך זר 6) כסס סמסוגיס מרע סינר 50 ס)כ סרסוריע"6
 . כ%) סנדו) סנת מקדי0ח מטורס )קב) למ"כ סחו% כעי . ע"ס ע"כ( ק"ס )טמור נווס"ק סו6 וכן ,ר 6)נך

 ' 1)6 עגתו מלמן "מר מיד סכת נכגזי עגמו ויסכם ח")( מ"ג לע"כ ס" )ג6"מ מלמ"ק כתכ 11 כווגסוע)

 וסכת ורמ5ס מפסוק ~sffl כמדרם (1DS מ% מבגדי סכת כגדי חיגני כי 5דכליו סמך ים וכדכריגו כוס מעמוגודע
 , . סנת גועם "ול )קב) יוכ5 ס)נ ונתיונת כרמיקס ססכגס מנור כי 6סזדי סכתוג וסמכן כמטלל קטותיךונמת

 : )מעכס כדכריגו סיפם כמכער 0נח ננגדישרומז
  פספופ מרד ו5כך )ך 0כ5 ועיני 6תס ג)ככ 6יט 06 6מס ועתהז

  פליי
 נכססות, נכסוף כי ס'.  וקור  ססרוסס

 קודפ'  ססנס כי01 ומקיר עסש ספסגלס ,סכ'  קדוססו  גועס  סררת  ויו 56 נססך )תדליק . 6כיך)כיח
 סייכ_ וכטיפ סכסכנו ודיורנו מלמרנו מסל .  לך nh)g 5פר  ברכתי %ס נ% קת bstb גיס עמס ניגס6סכילך
 *_ כקמת 5כך מקירח סלע כעזיכח . סגזכרת רכס כסכגס עגמך ותכין סססי כיוס וסיס * מגס וטדפלפעלס

 לססבגנ נשפל  פוי  זו וסכגס . וכל פכי ססללס לגפר 60ז ס0נח וקנוח סמנמס תסות כעת נעמס OrDוצחר
sunע סכגס גקר6 פע"ז כמנוס )מנוס וסגע0) . קורס ספכס  כיוס  רשפך  עלי  ירו כס4 לך יקיר קיר וס ירי 
 קריבת. ע5 סטם י"5 וכזה . )1 גספ) כי )1 יקר6 סכת וחס ימינ לנכס nDO b'oo  פגם  פנס מוססתנסס
c~o6101 מכס  סל D"D 0% 1)דעחו .  סורס טס  פטם כ"ז גי' ססנס  סוס(  יום נכיוני סלפוד  פער )כסעומ 
 דל6 סיבי כי עדיף )יס  דפ%מרין בפס יופז b~D hp1Dh) ג"ש לנרכוס כגפרה לפיטר ססנס  פן כנורהסיס וסלי  h"D) ר5"ג סי' 6"מ )כס"ע כפיס סכס נפוחיי  להוסיף  פסמיוכ זסו כ5 6חת וסעס סט( h~noיכסס 5עי5 כנוכל סטות 0חי ערך hton כן מדכרין ס6ט סכח סחוססח וזס עגמו כמכח סיוס 0עוח כ"ד ע)רומז
 גס  טכס כסס סקכ"ס רמז 5כן . ימסכ וכמנח נסמכת נטם) ס61 ססתוססח דכריגו וכתי . כמס6וי עלןליסוי
 : לסכם סכנת געסס  פיסיס  נו לתסוס ססירמספן פסי סכס ססוספת נענין כקרגו nhr בל סכס ממסר סוי"ס סעפים (ff' סלל 3ז לסיום 6לו מנס מוספתססעוס
 חסר אהבת מצר שיהוא הלזה שבה ומההוספה אחהת הוונה מעם שי בביאור המצבי% יעקש

 : ע)יס( י"6 %נושבנו
 כמסדי סכ6 קודס מפכח סמירס :1 כמנוס וכון לטויסס ס' כגוסס מ5ק )ט גס לעיס  זוכיי tmlh  גססמייס  לפ-  ימסכ וזכות 1)5דקס . מתורס וסגת נגודל סכט סקודס ומיכת מסד ורכ יסנסגורל פלר- יעמס סוט לי וגימר . נו  לכוין  פלוטך מס ס4ס  סתיספס  נענין ג53ר mnb וטד %פ אבלים אעלה
 יפס, סירסתי כיסר . נסיכס לסופיף סררי scn  נופל סכע) כדרך הותש )קיים מתמסד מסיד עט 6גמגונס ועגיגי ט 6מג 1 מ6תט התערותך כלי געסס זו מ15ס הקדורת . )מע)ס כדגריט כג6מר ממעך עלינו כ"ססמקוס
 )יכנס וכדי . מסד גומלת 0חסh'o 1( 6 רח' )ינמק הנכדך סוכמת  wth  מסוס על סיסכ זלס"ס רפ"ירנרי
 גי.  יחס רכקס עסתם טונות מסמדוס עדם כפיוס )6סמעיגן הס"ס רפ"י נחית 6כן . גכ6ן הכרסס ס)ככיתו
 דרוס נ' )כמלק בי"ס לקיתן וגכ6רס  פויס נכפן  סרמפימ פפרס שמסר פרס פיס ימר  פגודל ירופסלם

סוניע"
  לערף ונודל סעגי כעגיי 0ו6ס 6מל רק )כד מפכו נדקנו טחן 6יט סרממיס סכע) סססוט ססתרס 6ך .
 מנו ס35 רמסי כסרך 5דקס 5ו וגוחן סרספיס זס נגד  פכוסיו  כעעיו וגכ,ס עליו רמשיו נכמרו 6זתומקו
 וסול- יטמוד וכבוקר טחן ומטרמו חסדו )סחפסט ידרכו ס,6 סמסד מדת כי ממסד עדת :61 כן ל66ו5ס
 כ*' . דניס כתר )רון מסד גופל סל  דרכו  סלן פ",( ח"ד לננס  מז"ר כמהמר מסדו )מ% מקוס )גו615ורודף
 פ"ב1ff0 4 פ5יע, לככב מזיל כמקמר ס"ס לידו  פגזדמן ושנתזקק בקרנו כעל חכו סממי מדת דרך 610כן
 וסלך. . סימגיס ג6 16רמיס יס 6ם 5ר16ת oSnn 565יעור סנדר סיוס כמוס ס6ס) תחם יוסג וסוף p1DPפל

  ופנקי. )טפס סמסד מלח ס61 כן כי cchlp5 וירן וירק כ0ר6ס 61מ"כ . הכיחו 5סכגיסס 6ורמיס )נקםנעקמו
  מנרך.'  יחורך סמו 6סר וספוכס  סנדולס סמדס וסין חסדו.  למעול כדי ברכס עליו  ולתם לו לסססיע סערי06
  ספון כסס 6עגס 61גי יקר16 ערס וסיסעדו

  ויבשי.  סוף יכקפ  פרס לן . ספלי נקנס קורס ספני %ל קורי
 : ממלומיס חתו עוגם יתכרך סמו תס6 רם 6) מלך )סגי וכקרס כלפנססימו

 ",4 וע כניסו מכיר סגס כע5 סבין )כדו ג0)16ח עומס מע"כ כקמר . כק"מ נדהות גס)16ת )עימס עשי והואב
 וס: דונעת כעין עסו6 סנדול מסךו כעולש סיס לעי מסדו )עולס עי lvbn סינקס שם ס5על;ותו4

במוטס
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11 שבת שרסידורו

patng56יו סעגי נ6 קירס ירעב כי גסנו )ח165ת יעני 5תת st~cs 
 6וכי

  וס 5מו) יתו.
~VJPO 

 גנדרך מר06
 והרר ה5ו מחסי כע) עייר זמנה ירך. סתו )צני חחגזגיו והגלת 9יס! 0")ח קיום גסים 15!עשה

 סכעי כ"כ גנגס תיכף יחד.שביסס ג0גסנםי
 סרס ו6ך חסד 0) ס73ויס ותרס תוות עתו !)קיים חסדו עתו )0עו5 חסד

 qfi כוכו "תר חס7 ומנע) כסס חלקי )ס6י5 תקריס יוחקי נוי) עגור כו, מגע "סר הלזסעגי
 60מ)"

 מסקלתו
hSי!ק6, נצפר וכיככו "תו סימת וגס . מחסד ודרנת תעלת ו!" סתרחס מזת 56" גוס 6ק,יס 
 קען. זכר תבתו S~nD סרס עכרי ע) )מוסיף כ*6 לחקן כי17 6ין מחסר. מ"חיקיים

 וסו"
 נ7עחו'

 מוך החסר ותזת מגות ost~nt 6תו, "סר סחסד נשי עכור חכקסתו וינחר יותר )1 תוסיף העיעסומחסכתו
 המעמס היק 11 גי )גון. ע) ונסעה רם'י דגרי יג6 ובוש  סיעו. 60)ה גלתי tnS~D ע5 ינחר מזעינו )ומגוחן
7רכקס

 כפתחיי
 רנקס: נכחי' 0יגתס יבתר יכריגו tpst ס", יו "ין והגס שתינת יוצקת רנקס והגס סקרך

 , סגרנה וגזם כ5סון יחד ויג6!רס 0כתס ע) וכיס כתיכ ויכן ושניס. יעיכריס חסד יעשות הנגורסנ*7קתס
1Steגיקות 5ג! תורס סגת1כ "כן 0גמש ע) כד )ס הים "ס 5גו גרע )6 ועסיין הינוע, נזכר תכנר 
 סיגי"ס ע) כ'6 סכווגס "ין וכבן ניחס 6) תיס )הניב חוים ככווגח הנפיס 0"ר כתרך הולכת היחס 0!6רנקס
 י, 5ג) כגדה מיס (a onlhln(on עי )סע1)תס 05 סילוע וכוס חסד OnS~wD ntnuS )סעו) יגיס וס050ס
 0"תל 6)יע,ר 50 הנסיון כתחרת 6חי זק7!קיס, גתה זרכקה כתעסה קי07 כתקותי )7ק7ק ים והנהנ

 ' כמס כי הנסיון נוד) כוס 6ין ו5ג6ורס ונ!' מוכחת 6ותס "סקס נתויך ינם 0תס עד ונ!'. ה*5תהוסיס
 קרס סתתגות )ס סגתן מס כ' חתון, מפסן כוס 0"ין 0כ6ר כתוך תיס הכק"ת וכפרע כסוקל "יג6סרחתי
 סגגעני מכנות )כגי "0ס תקח hS "סר ססוסירו הכרסס 76וגיו תסי גגעוס כן hS1 6ת חי כת onthסס"5

 דכריו ימי יקרס  דרכו. ש' סלילית  שכריס סל  נוכותו כפוש O'OD פי 1לש*ס  ורעי  וס. su ועותןותו0כע
 תמרס, הרי )3 "ס דרגו ס' ההשיח )דעת תחרים 5ס תסתקס nthot נתחיו )כ) וח60כ "חר 0גת!כמס

 0גתיגת וגירס ונו'. והכ גוס ה6י0 ויקח יכתות הנמייס כ)1 כ"סר וימי כתב כך סחר רק ייע, )"העדיין
 1nhc ער לוס 1ס  סגין פס נדט ל6 ונגהנו לסחות.  סגינים סכלו פס נוס  חליי ידיה ע) !ה5תי7יסמנוס
 סיס  ניליו לגליחס6נ

~olDn 
 וידן ססר6 פ6פר ב'  6ברסמ. פפססתח ססי6 לו  נתודע לשחוח 1S1D  ובחר

 sp' )5נ כנכי סגס כתיב לידס  יי לרוןי  פסוס לי סיס סל6 גריס למעורס כי תפוס סו6 לקר6הסספנך

 , סטג? בסוף ד . רן  ולסיבן תליו ספוכס סיסש  סטין  פן מיס מלת"ס  וכנסוי .  נספיך סול וסל OtDOפז

 1)כ6ווס: 1Dh. סרס סלסלך יימק ויבי6ס וגו' טסם 6סר  סדבריס כל 06 לעמק סטנך וימסר כסובפקרי
 כל, סייס  גס . מניקש סיס ל6 זס ובלי סבילת  דוקי לו ססיסר ממסני לז:  זס סססוקיס וסמיכת קירור עניןמס

 0י1613 0דקדוקיס o~b כ) 6ת %תרן 1ב1' עמס 06ל 6ח ויססר לכסוב לו וסיס  מיוסר לכיורםסרנריס
 יףסס על 6סר  16. )ס תגעלו וסגמיס סגדתם דנקס מעקת נוי) );1 מרמזים ה")ס 7סכח!כיס גימל גכ!ןע)

 ברקסים. לפ-ר במורס  פנו6ר בס  סרוס 6תס פטלס ומנס . סיח שברסס  חרוליו ממתפחס זודתי ל6ליט1רנסוורט
 o~o פוסס  פרחו  כיין  וזו  סטין  מן ומפל6וס  ירדוס  סיסים כל חיל  וגוו סטינס ופרד  מסיק על  נר(ם'
 0סכ6ר ביק עגיך 6ף ע15 מיד etDo  16חך מרש  כצן 6ס מס  לבניך  סימן ים סקב"ס לס 6מר טלו.8יר
 )נד סטין 50 ססמיס מטמע מסועו ולסי . ע"כ ב6ר טוי 131' יפיר 16 סס"ד . ש5ס יסים מיד לותןר61ס
 : )קר"סס עגו סמיס יוחס 1670 כיון ני0ונו כדמ0מע . הנדס וכ6 ממקוש נענך עגמו 0סמעין )Olhlpl . 6פס
 SSP1 061 DtDO כרס וחפף סעיפן וסרר כתו וסרי  נסי0וך פסורס  סמני6 כה0סוק גי גע)6 ולבאורה88

 ותעי וחרד כס )כתיב טיחם ומלין ירדם )סיכן יקר6תסע)1
 תמעין סו6 סמדר0 ססי' )דעתו 06%1

 "וחן ר61ס 0סכ6ר ניון 1כ1' )כניך 40 6ת מסייס וע"ג רכקס 5קר6ח וכ6 ועלס מתקומו ;עקך כולוסמיס
 במדכי נמיי מו") כמנמר יסרnhlpi 56 ע5ס טש "סו ססס"ר ו67י ומס . יעלהפיד

 61סד מסוק ע) Dfft) 0ן
 מורו ויפרץ) מקר 5סס סטין ולנ)יס  DID11t1 ני)נ%ח 1ס1ני6ס ממערות )לצחן סכ6ר סירו כקרס ומרססגם)יס

לכרי
 6ף  וטלס ירד עלחצ  ססב6ר מסורס סרי וטף סגח)יס מחוך ח)6ס ינ6ת 0סי6 אוחס 1671 סב* 6ת

 : 6מ;ו רכקס סודקת )קר"ח רן כוס מתעין טס סמיס סירוסי )קר6חס ע)ו ההמיס כמדרס סכתונ ODכ6ן
 : רנקס לקרקס פקתו  סיסט הכצר )מקוס סרן 6)6 רן )היכן כו 0דקדקט onhlp5 הענד וירן צומח נטן ובזהה
 ' ? )קר6חס סמיס 5DD' 0ל6ס )סי . )קרינתה 13DO וירן SD פכ' 1ללס"ס רסק רגזו דגרי יפס  פיפסס  ובום1

  6כן . ספררת כרנרי סטינס וחרר ס' סל לכוסכו וסיס .  1ס גס סכ6 )כחוב מקומו כש pb%כ16רס
 עג שמד סיס bio1 . רז h(o )קר6חס סעכד ערן . ס)ז עקרא ע) סיחמס מס נוס ומחרן . )דכריטכיק
 . )0ס רן hto נס פכן רבקה כקרית 1כ6 ורן מיס יימעין ונעקר )קר6חס מיס סעפו 0ר6ס )סי וצמר .סמעין
 מו"צ מתמר ע"ד וסות . )שתזח הבמפיס כ15 כאסר במסוק מרומו סכ' מעלס . כרכקס oh~n 6מס מעלססרי

 OPt'p  16כ) 6לן ומבט סרנס תוכל  6רס  סיסי )ומר 6"5 )מונע )ממכס 61:)מס 0סוק ט) נמקתי()י)קיס
 יךיס ODDD סריס 6פפ סרס גני  מ5יפ  וכן . ע"כ  מימך ו6ס לפקך 6ס  וברך  לסלן סג6מר כמס  סלייומסכרך

 :  סרס( חיי לילנףפ כמהו"ל לע"ס פט"ס דלוק ויר בטווס פסיס מברכס וסיספסנרך
 ffD~  רניי ממש 56ל במורס כרי זס  ועכז8

 ובם  סרוטיס תיר  סלילנו מורי 6יס ל6ניסן יתוו כוות סומרו
 כממועלו סרועיס מיד 0סגי)ס 6ן ממס. )מס 0ע0ס מס פ סמרו 7כריס כן סגס ס5"ן. rh ויסק לנו דלחדלס

 רסקך ונקמל  ייוסיטן כ6ן ג"מר ומוקיען מפס וטמר עעסן יעשק כ15 עריות נפי 0) דנו 6'( ם' p~g 1שם
גטקס
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 שבת שלנשורומ
 כמ6רזן5 יסרו 6ת טגירו הנידוי מסגי 65נס )ססקיח מנימו bS מסרועיס 6מ עמס ושר . תף Dtetn 31!יןעסקם
 )ע5מגו )ע רק DIInS סר6וי כדרך מיס DSD סדקם מומר כגו ד5ה וגס כגזם סמים o51h .'סם

"(1 
 סמו

 birt ט סביל גי * 60ים 6ע עזבתן זס למס 6מר לכן ה65ן ססקיגו סקלו מיס וכמעט זס ע5 ננכס,סרועיס
1D1rD(0 יויו כמעכס מסיס ססכרכר* שכרסס ? 

 כדלכם מלמתות סלמן ממנעו כלומר . מגיעם )מון םה61 כלו )מון וקמר הנעליס סחו כלסל ויסיחמר 5" רולס . כסתוח סבמ)יס כ)1 כקמר וימי סזס כמקרת כרכקס כ6ן גם התורס 5ט רמוס הזו ומעלה.!ץ
 סמ?ס ונתכרך . ודים כלעס: מגיס ססכרכ: מממת וס61 מסחוס עלמן מנעו מעס מסתו 6חר רק'תמיד

 גרמו נס . ס;1 6סל נרעע ספוקן די )סם )סיות ונתכרכו קיטעם וסתוגמעיהס
 עגיי

 הגמ"ר ותער כתיג : ) ובכן . )ו גנט כ"סר כסכימות עניין הכי סיס סעכד פתיית ס"מר עי' החוקת,"5 כיס ותשל ככתוכ הגס
 סכס"ינ0 כקמר גמ)יו )כ) וסם"כ סקרך רמז נם . סתיס קורס סיס כשסר נס)ימות סגם"ר כדם 6)6'נכד
 , כרגקס סל": הסגיה מע)? סרי . ידיה מעמס כרכת ע"י וסכ) מסיס נמאיס )עסלס גנניו )כ) די הים,6מת
 מיק עציית דלך htot . לניעור ם) גסיוגו תמות היס חס . נרכקק ססיס כקר6 מפורם סגדו)ס tlDDיעוד
 מעוכ 4 5סע:יק ומכקסו לסגיו חמגוניו פסיל מעגי 6סר ממסד כס) כרקות וס61 . )מעלס כדכריט סגזכלהמסד
 מזח )" סמומם מדת 6ט כי גוס "קיים bs מסחותיו tb(cb b 6ף ג)ט 16מר יתממס ככפיו ומנו'ברכותיו

 מסד טס) נכמיגת סס סי כדי . Shn 1rbD ס)6 מס )ו )יתן ס6)תו ע) 4 ומוס.ף ה51ך שפס OD1 .המסד.
 הנמי":י o15b יקמר ": ע"ז גסיוגו סע:!יו חכן . כחיגו כשסר מסדו מסוכ )ו למסייע סד) כתרנרודף

 מרשפם סגל המסד מדת נוול סוס ויסרקו שטקס נמליך ונט סתס מעומס ותקמר * מכדך מיס מעס'ג6
דוק"

 נומקת מדת כס סי: נכרת תסיס g(Ot )וכרינו מכתן . "כרהס 0) כניחו )יכנס וכדלי מסוי: נומלח bonn.)ו סי" ר"ויס רפ"י פי' וע"כ . )ינמק )עכרך הוכמת "יתז . סליתו על מוסים: וע"כ , מענעס מסד )נמק
 .הסזיס

'ffpt 
 )סגנים זס 6חר יודף היס ימיו זב) . המטד ומשר עיקר hton "כרסס 0) ככיחו  ליחוס רסיס

 סומיפס ומיעתס ומעליס טסתם. ;ן רכקס וס5דקת מחמד. רכות )מען יסחו ומכוסו DD~1 לס"כי)ס כיתו Shלארמיס
 נס rbll לעתות הנמאיס כ)ו כשסר ויסי סכתוכ 6מר ז6ק נ)) עמו. מסד )עסות כדי b~b( בנמליך oa יו.*שמרס
 היכף 4 ותזווע נעים: מטה והנרכס TDW עציות כעוין "נרהס גיר יונמת ה61 וסר) ה")1 מעלותומלסם
 כסס כי . 5ס ונחן ונמידיס זסכ גוס ויקם 5כן . ככיסו )יכגס ור6הס סי6 שכרסס מממסמס סטוישינכירור
 65 ונח'56 )5כן סעגד נסיפור 61ך . 5ס56ו מע"ת כ5 כס סר6ס 6מר דרכו הפימ סטד6י שכרסס.63)סי
 מעצ0ס גדולת סנר )ו רנקס "ח מלמסור ימנעו tfftu יר6 כי . מכס 6)1 ססוכ1ת סמע)וח כ"כ לנבוס,יגס

 : 6סס ע) הגוס וטיס 1"ח"כ 16חס Sh~b1 הידס )ומר ג)סוגווחיגה
 כמעת מנס קומר גסן רכי מלוס כדכרי )סגות מיתר ע"נ( ס"ס שכמוח S~tlbn סס)וס מסני כמםגס שןיט

 )כעס'ק 40 וכן . 6יי סדכרס דכליס כמס עסותי ככופך ה61 ועסו )ך סמכי6 "נכי סס ז)ס"ס 0סירם'יוא' טסיתי נכורך עסו 6גכי יעקכ פ6מר דרך ע5 רק כאסונו סקל דבר קמר מש סעס )6 ז6ס ונכ)וכו'
 שתמר וס6 וז"ל ונו' ס)וס 61תס )מי כס . 5גכ) מפסו סי6מרו )נעריו המאך דוד שמירס עשב( bntp)וים)ח
 סרס )"קדומיד6סור

 )רסיעי"
 וכך . ע'כ וכו' קימר דע)יס גכ) ומ"כ קימר ד)קכ'ה 6וקמוהו ה6 6!6 וכו'

 "ת סלעתי כעת סגזס "ח ורסיס . מוקה tnibnD מצח כ16חס ככומר . 16ת0 56061 6מר סעכד'כסימור
 מי4 חוח כסגי עשנ( ע"נ מסע" )ככ6 6רו"! 1כ1 . ייסור כזה 6ין )כ11גח1 יכין י6 לכן לככ ו"ס .שגוס
 6יזס ממסוס מ'ו כי דמסקרי עכידי 6מרו ע6 מ)ייסו מסגין )ומר וקדקו וט' מכייסו דמסנין רוגןמנירי
 מנקל וי.מסש . 6מת הקכ"ס ם5 ומותמו . כוכ ירכלו 65 יסרך) ום"רים גדנריהס מזו יסקרו וסיכםטעם
 6ם* לסרי סממחמצ כדכריס )ומר ינין עכ)ככו מליאון סמס;ין ורק . מן )יורעי כידוע סמלך נמותס וסקוסשם
 סם)וס מסגי 16 מילי חלת כסגי hpll ושת . ככך 6ין וסעס סמע ססומע cht . סכמת ע5 יכווןיס61
 כדי וסכל 36יעזל ם5 סיטי סיס וכוס . "סור וס 6ף ודקי מ15ס )סס ס"יגס דנריס כם6ר 6כי .יעמול
 5סכי6ס 05 יעמס 01501 . 6ש "וחס סים)מ1 כגדי . כס סר"ס הטר6יס מע)ותיס 1כח1") מלכן5סססיר

 ? 05DSלכיח

 יומק ףכ6ס עלס 6מר הדכריס כ) "מ 5י5מק הענד ויכער . סנוכריס סעסוקיס סמיכת נטן ע5 יכוה ובזה"
~irbo

 קודס והגמידיס הגוס גחינת נסקדיס עסו 6סר כ) כסדר 15 מיסר מקודם כי 6ש סרס
 כרינס כס 0ר6ס הנדחוס ומע)וח מעסיס הסגלת מנך 6ך . כסטן ס65 610 ס):16רס 6ף . 6ת סי כת60)0
 מרודעת . 65נרסס מסד כענין חסדם מדת ועוכ . )סחוס סנמ)יס סכלו עד יזיס מעסס וכרכת )קר6תס"ונגפר

 לכן 6מו סרס ומדוס כמע"ח נר* מים ססמע ע) "מ1 סרס ס6ה): ידחק ויני6ס היכף ופכן . מטד געשתך'
 : סיסכ נשרט וכלסר כסירס'י ד15ק וגר מניס ססנרכס 6מ1 סרס דוגמת וגעסית הלהנסויכי6ס

 הקר" הע"ס סכרכקס טונוס מעקות וכמס מכמס חרפם ועיניך:לש
 לפז דרך שסמו ורמזו . כ:סיסור

 יייס מעסי וכרכח סכ"ר ריוח כענין סכס סנטת מע)ות סכחוכיס מלמז גסמע0יס6
 מהו"

 רק
 כקרך הקל6 סיבר . המסד רדיסח שסכת עס"ת מסו" דידה )נכי והזוערת' הקעגס 1סמע)ה . המקרמותברמז
 כ5דקתס מנעמס סהדכר 610 והסעס . כסמעסס י"מ'כ כהגסיון סטין כתיכח סגכם) op~h נמליך וגסממקמר
 גס, סנסיס נוס "רהיט ס' "ת ;עטז 4יך נסס ענודת טלי ממנם )~TIDi );ו נ"י! . הגזולה !דלנתס נשתנסושק

4נמע
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8י שבת שלסידורו  הכסוכיסנ שמז ורכיי' סקרת כוס קיש . העולס והים שמר 5מי רום נמת 3זס )עסות כעשייתם p61Dש"ט-
 ויסת;סנ . הגו51 המסד נמרח לימוז 61יך . ס' וע3ודח חה3ת דלך ))מזד נוכ) סממנס הלז מסד העסיוח4כן
 התולם ט סילסס הנס דלך יפס. והעין הע,כ מ117 מגד סרחו ע) )הוסיף . )גנדע ג6 כסכני העניאנס

ODllpO!ס,"41 סוכרי מז0 דרך ו6ס . למעלס כנ6מר גמעססו עוניין פגמנו גס 1)היוס ממגם )למוד כסירוס 
1CD&5חת oDn (סיערו מס ע sff'1 סענה ידוע כי כזכיות 5ו ;עסו ודתות מ6הכס פססכ ע"כ( פ'1 )יומק 
 מעולר מ6הכס תסוקס וכסעוסס 1'( )מיכס נקל6 העמר מסד לסכת סם על ממסד מסורס גמאךהמהכס
 הרממימ מזת כ"6 3,ס 6'ן . 1tnulp )1 סיטחו) "ס כי הקנ"ס )1 יעמס )6 061 . מעכס ס) סחסז מדתעניו

 )סגי )13 סובל סוס כעת עגיוממרמס
 . לנדו סע'וה OD ע5 15 סיממו) כ1713 כס6 )סגי סמטגיו ומפי)

 ומסיג סוג )עגך נלוח ונמה . )1 ויכפר ~1PV (ntbiD עניו )להם גיממ;וחו מועליי6101
 הום גהו"

SDIWהקמיחי מסד n1DDS כג6 עומסיו ט) )ו סיממו) קמרי המסו ומדם גמיש עמו or סרממגוש מדח מ5ד 
 המבסלך. כקסת כנתי הטונות עריות ענין סהו" מסריו כרוכ מסד עמו )עסות דוקק ל51ס גחסוכה1הר51ס

 זכיות מהזדוגות )1 עומס וע"כ .)סס
 והן"

 תמוכין סכע) 5כ ע5 ערס 6% מלחו be( )6 6סר דכר
 )ו פעוסס נוס ס6)סו ע5 )ו ומוסיף ז6ת )1 עומס מנד% 3הסזו וסק3"ס גשת מלתולנקם

~OD 
 והכן זכיות

 : כמכוש סמסד מדת עגיו מעורר כ6ו מלהנהההמונס
 מ6תנר כעורל 6גמט  לריקין ול5 גירינו  סיין למרי . סבבם כמלוס  עוסין שהגו נס כן הס המסדשבמעשה

 ומדעתנו מע,מט סמ5וס ע5 )מוסיף 06 כי )יי וסין 6'( )כענף )מטוס כמדובר סמ5וס נוףע5
 דרך וע5 )מע"ס כמכ61ר כסוף כין 3חמ5ס כין מקודם ע) ממט מוסיפין 6ג1 זס וע) סכט ימס עיןזכרונ
 כז ס"ין 11 מ15ס ע) מוסיפ'ן 6נמט כן . סכו מסד 6סכח כס3י1nDIDI 5 מעגמו כמוסיף סמ"ר המסדטים

 היות מסק: גססנו 6סר 4 6ס:1 6סר מסד לסכת רוכ יתכרך כורמו 5ס:' (ntblo וכדי . 57תת6"תערות6
 יומו ט) t;ao מיום ק5ח מזק מם)נו 1)סוסיף סכי:)חט מס וטום'ן 0' מ15ס 3ם6רי כמו 11 נמאס גסמגשו
 סכנו שמירות השורר כרת, ונס . סקו הג7ו)ס גמלה וח)קט ידיגו נס )היות . גנת נמו65י וכןהמניעי
 מדת ממנד ועוכר השין )01 רומו . )63 וממהרין סס3ת מן )65ת סמ6מרין 16הכ1 6כרהס קרט ה'זורמי
 וכממרין המכח מן )זקת מלמרין וס עכור מעסיסם OD1 . הנוכר המוסיסין 5;)) כ16 המס המסד btoD"כרסס
h1JS. o1v1 67ורייח6 עשע כהול ססוכריס מה0 וים ו"5 הנ16גיס נמלקו הלס סכת סכסחוססת 6ף 

 פיטש והו"
 מ"ג(. h~o1 ס" )כ6"מ ס)כס )מסק ה3י6ס ומכ"י מד)יקין( 3מס ופ' דיומ6 כחרק )כסרק והרק"םכרי"ף

 פירש עוננן לעג'ן עגמו כסכת זיט סכת סחוססת 6ין )דידהו 6ף 1ד6י 6ך . מ7י5ן התוספת rr 6ין%דעחס
 ד6וריית" ודאי טסות יוסשכ כתוספת אפי' ;י עגמו כמנח כמו נ"ך r?ntn גו עג6כס עסייח ע5מאג

 לסינר
 כדכריר גמכו6ר ד16ריית6 ססו6 יוה"כ גתיספת מודם . סכת החוספח חיוכ כ5) סכיsfft hSn 6 הלמג"סגדעם

 5ת כי סס( מסנה ונומס פhn~ta) 68 נ~ם גלת עוגם כו 6ין מ"מ 6כ5 וו'( 1' הטכס עמור סכיהח)כהפכות
 כי 1'( עגס נ' )ענף )מערס סכתכנו כמו כמכח גכ)PDht 5"( ע5:וס כסגי כמגוס והוי היום כ5 מעגומו*מ"כ
 ככמינת 16ת0 )התעורר המ15ס 3סתמ5ת ottnh )נו ים וטו . כו גכ)) %כן סכת סמכות 6סכס ע) מולסהו6

 הכ5 סו6 6יט מדרושן ס6פעו סרמכ'ס כרכרי )ססוכריס 61ף . סמ15ס )כ5 5;1 גמסכ ומכות ד5תח66תערות6
 )מוכ הת"ס )סיות מנוכר ססשע וכסמק כמונס 1קכ)1ס יסרק) צית כ5 כו גסנו ככר bistbo 6כ5 . הדיןמגד
 ע5מכו )סכין ס5ריכיס ססכגס מן מון חמכמתי מממנת בס סיחנו יסרק) גגי עמינו 6ח להזכיר כוס וכלתי .נמור
 הנד51 סמו לסני 5סר6וח . סנזכר סמ0ד נורך סכת מתוססת 5ק3) נס qb ססכח קדומת 5קכ)ח סטתנעת
 ומדעחגו כ55 גריך ס6ין ססיסס 5סי מן 11 מ15ס ע5 מוסיפין ו"נמט . סכט סמ15ס ומביכות ס6סכס פוגיח'

 3יומ וסיס וזס . 7י5ן ג6חערוח6 מלקנו הו" סכסוססס מס . תעגונ ומקכ)יס סממיס סיהיו 3זס ומן *מוסיפין
tD~Oכמקמר פממס 56" והים "'ן והכינו S~rn מיל( Onnb 1 מוסיפין ס6נמט מס 5סקנ"ס וחטגוג ססממס( 
 סכ5 סגעסס וקמר ע5יע 6סר 0קוזס ונ6סנס סיפם כדעחט הסכת נגד יו65ין ו"גהע המניעי גיוס סססימיוס
 וכספוט גסני)ס ונוף גסס כהכנת וסן . כו 6:ר 6סגס p,:p הן . סזכרגו סכמ'גוח כפחי פכח כסתוספחיסס
 ורשו* סכת. נמיוף ח"כ "'פיוס ננד1 מחהסך 6, . וגכתס סוכה וכממעכס הסוכ וסככו ועיקר . עס"ק ס5מנמס
 : סחסוכס יוי ע5 שנוחיו 15 פיממע עוגות t1D'D ומתוך . כמ15ס סממס סממם רוכ מחוך סנחוח יקכ5מטתם
 r~w נוסרינ,ון 6100 סכח cno כקרי6ח כ"ס סעו!מיס 5ור )ט רם( . oro נסורם- וכיוגורט שרט עניוןוכל

 ט5 )הגלוח הכ) תקנ) ב6הנס ושנח הוסיף בחמנס שנח נס תמ"ס בתסוכס שע עם תשובבו
 ולסימך )6ות )ך 5סיוס עליו הנרמז כממו cr)n הסורס קל6גו ע"כ 6סר נו ועסייחט וכחנחנו פנת חוספחעגין
 ספנש קדוסת עגיוגיס 3הש)מוח ח5קט וסורס גססו ע) יעורר הקכ"ס . ;עסה כן 06 וסיס . וסיורךהנכבד וכ"י O'D51P 083 המלך מסי עלינו כמנתה כן )עכוח ),כרון 5ך סוס מפס וסיס . סוס נסורס ד3ריגו5כל
 = עניו טנס הנדו! פמו קדוסח 61ור הסכת קדוסת ol~a סיחעורר ומחצורר בך ושכת גימור כו גרמו6סר

 : סוס נסורס )נ6ר רזוננו סהיס OD גסוס וכוס . המייס כ16ר 65ור היוס כ) ע)יומוסף
 2 יישן ולא ינום לא הנה . כאישוז נצרני מעולם אשר יתברך אל ברמסי . הראשון שורששליק
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