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dk-
 : ענשים ב' 1ב1 . עלס גמת עוד יתנפל ומחיכו . והד)קחן ונעךיגחן נעמידחן * נסס

 של בפמלית שלום נעשה ידיהם שעל י - הנרוה פולין פשלות ששתי לבשר כשבנר אףקצף
 ומתמו * ספותינו והרע הס"א ונסתלק נתנרש ידיהם שש והשני - סטה ושלפעלה

 : מיס ט"ו וט * שחרית ידים נשילת ענת קצתיתבשר
 וגוש ;ס0ו ממס 6מ ס6דס תיקון 3מיוכ פקודם כדורס סכ6רגו מס דנריגו 6ת ימס עיפיך כשקת שערה

 עליות ענין )סרפ כ6מ טחס עתך . מכח קדוסח סנימי1ח 6ול גססו ע5 מתמסך 5זכוחכני
 . סיין ע5 כיוס וקדוד . קודפ פנס 50 מגרות מדקקת סייגו מכתום כאי ומיכין סמסודרין מסוכיםמעסינו
 נפייס ס' )ככון מזמרין 60גו וזמירות הסירות ומרי . מקדום נטת 6ומליס 60ט ותסכמוח מירותודגרי
 כש6 כסדורו סכ5 , ס6)1 מנות 56י;ו כ6ו מס )0ס כפס ויחסר0ו יתכמרו 610 נלוך ממקום וכמסוי .).,ס

 עוף גפם זונמח סע5יוגיס משלמות ותיקין נ16 סגה כוט ו3כ)5ות . )1 ניימד 6סל מיומד נ10לפ מקומו ע)'
 וס61 . סחמסוןס6דס

 עגיי
DPDDO ככ5 סנמג6יס הזיניס גם" סוס כ5י5ס כהמתיק גליך 6פר סדיגיס 

 הקלת ע"י 0כח וכ5י5 . יטר מיחו כ) חרמו0 בו 5י5ס פסי מוסך חסת סכתונ מקמר ע"ר מ% 50הכינוס
 לכפינו מירס וככמ מטונים וממס3וחיפ מט0יגו ע"י 5גו נגק5 וכ"מ 3"ס סוף מקין 1כ6 ממייל הנדון6ול

 כט"מ סיגים 5סמחקח נריכין פכח כ5יqb 5 כי . ht~o סקול 6ח ט5יסס רסוסים וגמתקיס גכקדיט כיס כיוס'
 6י'ס קסתו וגכי6 * סדיגיס סמתקח ארך 6100 כקדום טסת געגע 3'( סלק סכח 5'5 סעודת פטר)נסט"מ
 כל 'plD ד65 תנינן ho קימט ו6י 0ס( חש5 ע"6 )ר"ס יקסם אוסדק סו6 וכן 3'( ענף סס5יטי)כסולם

 53י)י6 טד . טן ודקי ס61 סכי ק"מ . נסוריו Su 6555ס העיגן hnSD1 651 מקסרינין מב) גס6 כני;לירין מנח" 3)ע6 קמלן 1ס6 (h~nwh גס כר ופעי דסכח6 3)%י6 651 דסכת6 רניע6ס נ5יth1'p 6( 65נס
 ותו . 61DPObS ילידתי גס 3ר כעי obt5ai יכווין 1)6 דעסר6 נגוקכ6 (bSDh מחכדלן דכ)סון ניוןרסכת6
 חלסו3( למז )נמקותי געקופ מרומו חס . ע"כ וכו' 65סתמר6 ונעי )זזנין 6תהויין obn!DI יכוין ד65)לע"נ
 ליצעי l~DD 6"ל . p~rn 650 מפסיפס קומר ממשן ר' . סט1)ס מן סע3ירס 6ומל יסודם רני רעם מיסוהסכתי
 סוט וק . מזיקן ולין ריקין כסיס 1D1b סוי . מזיקן 61ין מויקין כסיס 16 . מ,יקין כמין סקנ"ס 50סכמו
 כ% Sh 3ע51ס סדינים כמ" 0יפ לסגיך סרי . ע"כ יזיקו ס65 מויקין 5פפכיס ססכח כיוס סיר מזמור,קומר

 יריך %כן סכת)
~DnS 

 650 מסכיתן סקל"ס ו6ך 65דס אזיק סר51ס דד3ר6 עננות סטכנריס מן 1DiP 6ת
 0543 משסיע כבד% 11bo ובכם סזס רעה וממגו עוכדיט ידי ע5 וסכי . כנקי נמחקים סדיניס 1כ) יזיקו,

 : סכח 50ועם
 כידוע סכח קכלח סנקר6 וסול . ססנח כסכגסת תיכף 16מריס מגו ססכח גיוס סיר ממזמור רמז וזה)ב

 מ"י( רס*נ )6"מ נ0"ע כמ"פ S11a סיוס עוד 6ס 6ף מ65כס סוס 3עסייח לסור סוס מזמור ס6ומריןסמסעס
 ש 6ח הט55 ס0כח הו6 0" ספגת פיוס סיר ממור 61ומרין סכח פ5 סנדול גס3ח ומססרין מזמרין 6גוכי
 חסודות תזמר דיי ס0כמ נסיות י0ס וגיס ססו3 . )מן ויסודות כו ססוכ סמט5ס blo סכו סכ5)וח . שסרחעם
 6סור וזש5 6ן( osn גן )ענף סר06ון נסורפ 5עע דוריו וסכי6גו ויקה)( )כשס"ק כמיס . עליון sb 5ס' כקו גו,

 . כ6ן טד וטף דמ6ריסון וכחוסנמין וכמירין כנ15ס6 065חד65 גס 3ר כעי ד6 וט5 וכו'. חוסכמין נמילי 6)6)6סחד65
 נ16רן מהננרין %ר סנד%יס סמסדיס עליהן סמ0יכין )היות חסדיך 5סניד סו6 כוט ססכח יגס וב) חסנתי,: מוקי 50 סדורו כ4 . נ5י5ות 61שגתך חסדך ג3וקר לסנים וגס . מפכת מ5י5 מסכת יום ומחמ5ק תפרי6כן

 מס 1כ1)ס זה כמינורגו כמקומו 6חד כ5 מעלת 5ס5ן כזכרינו יחסר0 ובי"ס . כידוע מטיס 6) ממעלסוס%כין
 כיומם יממ6 נסיר כד ,sfft ט"נ( )קעו הרומס 3זוס"ק כמ"ק . הסכם 'וס ס5 מטיס וסו סנמוליס המסדים716

 ומתחקנץ . כף ונלין דגסירין hlb מס0ריס ססמיס כדין כחדוס נגיימ, ע)מין ככבסו סליק ומדוס סליקו07כח6
 ממסוק ד6 מן ד6 651תנסר6 גד6 ד6 65סתכ)ל6 5דרנ6 ודרגם 5יומ6 יומם . וכו' כסוד 5ס6י ע65ס וכנלי3%ססירו
 ,ס כענין 0ס וסיוריך וגף ומוסדי זמגנממשרו

~ffp 
 6ך )עע5ס ננוכר סזס 5כ)5 נ6ס ס)6 ססנח )י) מעלק וגס

1%lnh1ס6מוגתט ג)'5וח s'1prn שסי בס' מ6מיניס 61ט Sh1D' מש כלידס מעליט סדין )סמקיק 1ר15נו פירכו 

 מסיסת סלו סססוק 5ס1ני6 ישרך 65 וכוס יחכ'. מקדומתו המקיר ננס ptpm זיו 6ור 3כמ נמוריס 5רממיס 51ס0כ1,לי
 . 5ס' לסודות 13 0ט1כ ככ55 וסכמו פכם פ) 3ס0במ מדכר סכ) דרכנו %סי . מסלעה כיוס מלוקח 5סספסוקסס עטי ))עם הזומרי 3דיגין כ)י)ו0 ז6מו;חך הנקר )6ון פמכוגס סנ"ו)ס 63ור מסדך כבקר )סל0 0סוגיחוטיפ ע'6( י'כ )ברכוס וסוסית רסני מרסוס כ06ר 5כ6 סטחיד הנפקס ט5 %ארסו מסכת כיוס ממדגר המזמור סתמ5ס'

 מ סמ"יר סנדו5 סחסז 3"ור גמעכם ממו"ס ויעזות סחסדיס 3דלנוח ככור דסיי;ו סכו סעחיס סתמ)קחםוכסי
 סדימס כמיגס כל ננרט סמסחיק ס' סוכ כי כו (I'tbo סמכר למו"ס נדרכת וכלילם .  סדס"ק נסס'גמור
 : לימת 6הס סנדלר כמו  פרין פיחוס טל  פורים כלם סוס  סכלילס סעסיוס וכל .  ברמצים ניעלז!סזסן

 לכווגפ"ט כסן לסחגסנ ולזי ססמסוח סן מס סכח נרוח סרלקת כמלות  nro כקורס 5ד3ר מבמילין  rrnn 1%:ג
סתריך
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TSSקויכם סכת נר סכת וגר מגוכם גר ע-כן כ"ג ):כח רז") כדירי פ5יגו ויגל . ונהדיקקן נכלי:חן יכין 
 רס"נ( סי' 6"ח כיסעור . מונס פכח נר הדיקת נממן רב 6מר ע"נ( כ"ס )(ס קמרו טיפ . כיחו סלםפסוס
 כ*י- 'ס.' הסכו כ"כ ע"ז מכ"י וכתכ ,כיר כגנן וע' סשה כגנך 6' מתיפת סחי 5ע0ית 0מכווגיש 1יס ~ו"5כתכ

 סגף. מד!יקין 6ג1 %ק מנגס )מס מסכת 5זס סיר מזמור ככסיס סגי טניס דסנח מי5י כnhic 5'גח:הימו
 * סז:ג 5ם1) ס5מ ניסוגס חוק מרמזו מס עגיגיסס תוסגי חוכן %כ6ר דכריהס 6ת וסרס וע5יגו . ע:"5נרות
 כמקמל etSn סמו היסוד מדח 6;ר ידוע הגס כי . 1ה61 הקמת מכסי דגכי עם 6מח וכדוגרת סמך 5הס סי;שיך
 הו6 סהו6 מממו מעלס ס5 כסמ5י6 מלוס גע:ס סגו עכור 1ה61 כליס. כריתי 6ח 15 טחן הגגיהכחוכ

 סקדופ מס זו מדם ע5 לומז זס סם 1ע5 . כמסדים 0גכורוח גמקקיס 1כ1 המדוק מכ! והמסדים הגכורות נמםנ5 המקני
  hD(rto  1 כלעה 6151ת . ט ctpnN והנגמרות עכול ל5ריחיהס די כלו' וי )עולמו ס6מל כס ע5סד"י

 דקדו;הג סגכורות %ממחיק ה5ייו0 :כן סנמ65יס הדיגים מהסיו מו5 ס! סלילות מכctO 5 הלעס סיסתגסככל טיפי
 סס5ופ כמי' rb ע5יגו נס סיסרוס סיומך סוכת עיינו ומלום l'1Dth1 מחס55ין 6נו . כרממיס גכ5יין5סיותן

 : עביט כמסךיס נמתקים יהיו מהגמרות ע0 ידי ע5 מס0 50  גפמ)יו נס פסוס נעסהסיהיס
 לטע ה61 ומס כם,וס כרכנו 16 סםל1ס 6ת עלינו 5סת 6מר וי6 0150 מוכח סריסה 50 הדון שד ולבארד

 כרממז ע5יט "5העו fo געס0 ע5יגו 01500 ונסיגת סרממיס כעס סגס כי . ככתורו וירכן .סריסם
 ומזרם ומום מקור עליו ו5הגין לכסות ונכנויס נ5כו;יס . 65מ1 הגריך כגס עPDD1nO 5 ה6ש כדוגמתהגח5:ס
 תמנת כמסות עליזי יסך וכבכרחו עלינו כגסיו ומסרי; עיינו יגן כלהיט ה' כן . כגס ט5 רממס )נוולוממסן
55vrn . ירמף נוליו ע5 קט יעיר כנסר סקרך כמקמר . הזוח ומדגר יקום מסח 1!הנייגו 05:רגי כדי יסכן .. 

 כי דורותיכם ידעו ימען סקרת ס"מר ססוכ? דוגמת וסוך . לכרחו ע5 יס6סי יקחסו כגסיו יסרוסקומר
 פלכ יכס 5כ) כמדבר ססקיסט גכוד ענגי וסוך . מקריס מקרן 6ותס כסוגיתי יפר6ן גגי 6ת הומכתיגסוכוס
 ס:יס' ומוכס ד'( ('O'DD ג6מר )עתיד 5כן חרג"ה( 40 6"מ וכמ"ע )כעור כמ"מ רע מכ5 ו5:5י!סוסמם
 וג5רכין )עו!ס 5כ" סמתךנסית הרעות 5כמי' כינוי וסול . וממסר מורס 51מסתר וכממסה ממרכ 5crstנ!

 עתם סגע;ה ססס!וס סכומו מוכח ע)יג61ת 5ןרוס סכת IDI~O כעט מתסנין 6גו כן הסוכה.-וע)5סרי:ח
 ;יסיט סםכס סריסת כגסי 55 עייגו עחס גע0ס ימיה כחסדים. הננורות כשסימר תכעיס סגמחקיס המדוחניו

 כמנודר . 5ר מ:5 ע!יהס 5הגין עליסס ומופסח נניס ע5 המרמפת ה6ם כדונמח הסכיגס כעי 55 ע5עו65רום
 טפס טל  סריסה ct?n ומוכח סו"י5 (hnP )י)י6 כהקל 6;תכח גסינו סוף סוף ע"6( כ"ס )ייקס5נזוס'ק

 : ע"כ חמן nrnch ),  6מר6 סרך, %ססכס פזים דסיכס 6סר בכל מבילןרס6
 סהקכ'ס מס ע"י חקי:ין ומדיגין 6מךbltCt1 6 רע מכ5 16תגו !הנע ע5עו ס;!וס סמכת והסויסח וההננהה

 %?י"ס סל כ?כ:ירז ע"ס רניגו  למס? הקכ*ן רמן .  נחלתן סדי וכזל טליין נסתר  תחויומסמיל
 rh'"ןיר

Tbt: ?5רחס עח כב! עמהם סחפי cSIt~) מעמיס כהסקי ופכן ככורי טגן כסדיסח ע!'הס ולמנין 
on'rbכייסינו רשיעו פך"י  סתם מרומז rntrb '% כמזוי ו6'  יודי"ן  בזלוי lfltoo כו)!יש כ' עז CSID מספרם 
  חוף 5%דך ויפי) רט יוכל מוחלו לסמיי ל5רוחיגי די  שסלים פריפת טעי  סימרר סרי  סס פפ סייס פספרס"ד
  כסחר תיחגו וחסחיר  %טייך. סיח  ספ!יון %ס פ"י  יפגל חר6ס  רסטיפ וס!ו%ח  %ירידך.א-ככה

~ttsP ו לפטל?  כפכותי סלוס  סעו 6סר סיסיר ופדח ררנח ען סרופ1 סדיוגזל 
 יטסוח 5ריכין tJha מה 1כ5 מקת", ת5יhSISnl 6 נע1כד6 "סר תקיתות כפתק סווס*ק תיכרי ידע והנה1

  0ר15גגו מתה 16חגו 5כן ה35. כיונת "תר ומעפה דגור כחיגת ע*י "ס כי תתעורר סיגי )חע)סהיורר
 ספנו %ס סו6 יערנות ופסס?. ככיר כהי' 1"ל חכמינו לגו תיגו ג"כ  ססיופ סוכח עלינו סיסרסלס"טורר
  6גו סללי ושירוח טבח  מל  גרית  סריקת ידי  עי ("oa ?י6 סנה והמטס? כלכר, tl'SD וסריפהתפילין
 ס"6( י"כ תציג?  (olon' ג%*פ סד"י  למס רויו  סוס ותמסר ח"ק מספר פהי6 נר סעתיס סתי עי 5רת,מנזיקין

 nfu. ת"ק ני' יעד 5'ח  יין ויסכר סדי  פהי6 מסורס 16תיות תסיר יו"ד. דל*ח  סיין 6וחיוח ג' ים 3סד"יגי
 כסגרוח שרומז סד"י ססס מכמי' 5ג1 יריר 6ור )?יזח 'רן ע5 ויעורר הדו מכוה כ5 הזרוח 6ח מדייקין%61

  ccc ?יפזר בחרס בהלעיס ?!ע"ז ?גביר? פ?יקז סנמ"  סוימו סיכת ערגו ויסרו; 55ךוהיט די יקמרפ:קכ"ס
 ??זתקס בעם? פיזיז לפעל? נדול  %ור לזליו יתעייר פירית ?טלפן  מיות ירי וטל .  סים וסמי ט4ס רומזסד"י
rhr."1 למפ:  וכן בתסדיס סגניריס נ?סכ!ליס מעלס סל בסזלין סלוס געס?  וסימן גדול נסליפוס)t?P .נסריסס 
 מנועז דהר"! כעעתס ח"מ וו"5 ע"6( מ"מ כרשית )כזו:"ק מרומ,יס 56ה ודנריגו . הסוכ כ50ומו וינןבלינו
 עג כ6ע6 )זן ומכסי6 די;ך6! ע5ייסו (hcpi ופך'סן גמחת ען"ה frnl*,p כדין לוס סלח 5ה6יומזמג'ן
 סל, גר כו' מליס סוכת דן  ושרין  דמרישון קרוסים סתות יסרתי ויסכי hr~rn 6סכניסו  כירין וינן וכ5בגין
 ל6דלקן 6יפזיבס עם, לכפיבכס

 פבו6ר' סרי . ט"ב 1כי' סין  רעלתו %ירויית6 סלינו סוכן ס6י hinv ורבי
 ! 5וס רומזין ;כח פגרות  6'ך סייע פכין  וברבריגי .  לוס  רומז  פבס פצר וסרי  סלוס  סוכם פסריסס טנזפס

 : בוכר הסוססכח4
 ) הקרן כקרב הסוע) ה61 סדי ומשש סדי. הקדוד מש לס6רס גירס  כסגריה  בגטסז ספש5ס סער עביי ייקרז

 יסרב לן ו1ר בתשו %סתת וכורחך  PP)rctt  ו:סרפין גנד5ין המי5וגיס ו6מיזת 6חך6 סססר6 כ5ליוח
 גכפך. 1:"1 . הגריל  רלסות עוומר blo סוס סס  הנוטריקון ספע~ס נפלות 1'ט ס6ר"י לככוונת גע-ענ4ליט

בפיז
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 שבת שלםידורוש
 מס עם מסייעתן 0נח זכות מגס נסגרות כ6ן זכים כמ"כ כפחמים הרע מ)כ61 לטמור כדי ממוחס SD*שן
 וסם'6 והרע הממגיס ק)יסוח כ5 וכיומין ין ומסחבק מתניתין וכס6רחן כסד)קחן וזלי . סיס 0ד"י 0ס כהןותרמוז
 כף נקמר "סר סקדו0ס מיסך הט5נון נמקוס גורס )סיוח מרע סורך . Slno ימי וד6נח מהעדכון גכחיט"סר
 וגננת . ככתיט והסקס וסקוס סנט ומזוח סממה 50 ג6ורס הכית "ח מבירין וכמקרחן . כמקווו ומדחם-גר'

 והכעס הימסיר סי 06 6כ)ס 06 נעמס הנרוח מנוח 50 06 והכערת . המהלוקח 061 ומנה ריכטחיכם
 גרס "0 0מס יגעל )6 סלט מכיח מווכוח 0ככ) * מו0כותיכס כגל 06 תכערו 65 גט וגתקייס .זסממיוקי

 : הרע סינרמנמיגת
 פ4 . המוקד כיח כמדורת מכעיר 8חה 6כ) מסעיר 6הס 6י מו30וחיכס ככh~D 5) כ' )סכת ס6ר,"5 פח'ומ

 6תס סמוגמ קרנטח ס5 ממוקד כיח כמדורת כ"ס סמקוס ופגי סח0וכס הגרוס סל ס6ס מדורותמ"י
 סו6 סוס מכית תיקון . כיחו פוס 61ור ומדוה מממס נסרגות מלירין והן . מו0כוחי:ט SD ה6: ומכרסמגע',
 סריך כ6ן סף . נו )סרוח ע)יהס סקדוסס 0יוכ5 כדי ג'( ענף הקודם )כסורם 0כ6רגו ההדס טף תישןבעץ
 כווס"ק מרומז זס וענין . גו )תרוח המנח 716 סיוכ5 כדי ניתך 6) חועכס תכיל )6 )סיגת ניסו חיקון 6)ק61

 5כיח6 )ים דיזמין 161ת כדקק מחקג6 )סתורכן ליס היומין עגנ )מנת וקרצת ד6 1עb~D 5ffrt 5) מ"1)נפח
 לסכמן דק6 ניסק ונססו6 ח"ן 61רגעה( ט0רין לתיקון זוסר גחקוג' משרם וטמר וכו' י16ת כדקקמחקג6
 עס נמתין זק6 מליכין 6)ינ למרין . )דרוס רסון נין וממס כחסון וסלמן כדרוס מנרחק . כו' מחקג6 ד6דירס
 16ספידן כ1' מסק:ין "יטן ד)16 וככיחך כו' ס' קדם מן ניס זרעו6 6תר שהין סדיוס 6תר דין 5יסשכינח6
 )דרסם ידורסס ססכס צטסוס ס0נס 6ח י0ר6צ 3גי וזמרו 3ס ד6חמר די0ר6ל דירס ד6 6יסו 65ולמרין
 סירת מ65כי סני שמר "סודס כרכי יוסי רבי סגי6 קמרו fD) ק"פ לסכת ז"ל ורנוחיגו * דירס משוןכחיכ
 ערוך וסלמן דקק נר ומ63 לכיתו וכסכך . רע 61מד עוכ 6מד )כיחו סכגסח מכיס סכת נעיב (osb 5ומלוין
יכון )16 061 . כרמו גע) 6מן עמס לע 1מ)6ך נך mnh לסכת סתס6 רנ11 ימי קומר סוכ מפך nDS~D,ומסס
 כיי סכיה טגי:י כל ויתקן סמטות הניע 0ו)מגו יסדר . 3)0ונס רס"ר( סין 6"ח ש"ע )נטור ה61 *
 נריסת ענין ססו6 . )מעלס מסוכרנו מנית חיקון ע5 מורס סכ) . ע"כ מסה"כ ככוצו ומסודר ערוךשימגנט
 נדכאים מכ61ר 1גמ63 . סכל ועגנ סממס 50 כ16רס סנים 6ת )סטיר סגרך ס6רס ע"י והב) ממכס וסלעסס"6
 13 6סל וסס"6 סרע הסיח מן ויציר יחנל0 ס6רתס סמ3ד 6' . סגרות 7:1)קח ס6ןת it)DtP פעולתשאתי
 716 ומדוס סממס )סרכזת כמוסנוחס 6ור לספח סממס 50 כ6ורס סכיח 6ח עס6יר סמך ימי ודלוח"סגנון
 )סיות מטקס b'5nDs 50 יעמס וטוס מנרות ע"י סגע0ס 0)01 המוכח סרו:ק עגין 610 ס0גיס וספעתס .גיחו

 א0מריע 5רותיע מכ) עביט )מנין מסם כ5 נסמ)י6 01)01 . כ"ס ~otpn כממזי הכפיס גמתקיסגנכור1ת
 : וססל1ס ot~no ממקור ט)יט )סביר סלם לחנו סנט )סביר כגסיו נ5 חמסצסססירנו

 מס סגס גי . n1S~DO סגי SD 1(6 מרמו מפס 6' וכ) . )מע5ס 0סכ6תי רז"5 כזכרי גרמויס 15ho סערותולמני
 ס6מור 0ס ע5 כיחו נר )קרותו כדכריו כיון . כיחו o15a מסוס טדיף כיחו גל )י ססיס6 רכ606מר
 מסכית כיחו סריס מסוס 0עדט( 61מר סנת קדומת 50 כקורס )ס6ירס מניס חיקון כסכי) 0גע0ס3דנריט
 לנרות 0ס כסרס"י סכיח ככני פוס ונס . ממגו h~nh סססר6 והתנר0וח נעימת ידי ע) כהסוס מרניםשפו
 הזיגים המחקת מגד סהו6 )מע"ה כזכרינו סימור ninbo כחי' ע) מורס וסוף . )06חו "ים כין 0)1סמכ'6'ן
 מטס 0) גסמ)י6 גע0ס וכן מעלס 0) כסמליךיעלוס

- 
 8ה3ח ומינח למדוח נעכס 0)1מ1 מוכח ע)יגו כסרוס

 רכנן מקמר ע"ד ממס )6מזיס והיו גמור גימוד ,ס עס זה )התיוחד הק17סס זרך 706 כידוע . )וה ,סליעים
5ffr  )סכח בכוס רכי מקמר נכון 041 . )עולס והגבס )הס הגבס )5דיקיס כיטב כמכנה( ע"כ b~v )סנהדרין
 סקוס ס0)וס )מען רק סו6 מגרוס סד)קח עגין ג5 סי * שכת גר סן)קח זו ג00י מהבוס וסונמ מ6יסם(
 מ6ן סגרות 0) סטת סמ0וכס סמנ1ס 5כן . כמכובר סכ5 0)1ט סוכח מכם" עביו כס6יכ גפתו וסקוסעיתו

q'~tnTמתרכס . 6מר6 הססר6 כמי' כ5 ומכיתו ממט התסרס ונסתלק 5ד מכ) טוס )יה מוסיסין גשרן )הקיר 
 )1 הויין כגר סרני) 0ס blto רב כמקמר החורם כקול מבירין כגיס )ו 0יסיס חוכם מותכי מקוס נכ)קורו
 דר3 נ60 וכי גנרל קנין זלני 6סחח6 מקפי דסוו )0:( מסדך ורב סוגך דרכ וכמערס מבמיס ח)מידיכגיס
 3ל מיי6 ור' נכין כר "ידי ל3 מגייסו נפקי מסכל נסקי רכרכי נכלי קמלו b31D בצרני לני) דהוי ומ,י6שכי
 ד)כ6 נמדוס כעיט 61תח6 סס( 3ל06ית הקרוס )כגוהר סו6 וכן . סס כד6יח6 שכי ורכביכין

 כ6וריית, דע5מ6 כו5יג6 ויהון קדי0ין )כגין )מוכי )נרמס לכ ותו )ס הוO~SD 6 יקרץ דה6 07כחבוניג6 )"ך)ק" ורעותני
 : כיס 65וזסר6 נעיק כך כנין דמיין 1th(h )כעלס ויסינת bD1h1 שמה ויסנוןוגזמ)ח6

 ולס"י ת"מ כגיס לו יסים סגרות ס7)קת דכסכיל . וס 6) זה מכמיס 0סמ:וסו נוס ע) למלחי מגון ומעם12
 ומגוכם דסכח מקוס גל ע"י . 6ול ותורס מליס גר כי רכתיב  פסוס סס" כסירוסי  סס גדמקז)ה"ס

  מוח יסורס דר' דביססו  סס ס"פר . לבר סגת גר טל דקתי  פפמע סס הנמריץ ממקנח הפי . התולם 6ורב6
 ע4 גופים ורס"י )כד סכת גר ע) דקקי ודקי וס6 י6חר ו)6 יקדים ס)6 וכלכד עד וכו' 5ס ומדלקהמנמרס

 הוג" רג הוכסת 06 )ספיר י0 ועוד ע"ס דרגת נ0רג6 . כ0רנ6 רני) דמויב)
 דסו6 4מ6 . סססוק מוס ה61

  וגש) Sh'r1 מקדום בספר כסם סיס כי * 5סרוי  לסובבן ימס  שטס בוס ים  i")DDS  כגומרים דבריוו לכל"נן . ס"מ בגיס 6 סיסיך  לו ופלץ 5ור לסורם ייכס מלוס בנר טוסק סמוי פמפס רי  שסירס  לקור  ימסגע5מו
סו)וי
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יי שבת שלסידורו
 נוכלי כי מקנס שכזכר 6נליס וחס pen סרי ו*ד ומיו"ד 5"ס tffSID1 14 י61 מסיין כי %ק סו6 סדיי*5ף
 ורכהו מפלס עמן סת)ס סרי . ע"כ ורנס פרה מיי 36 6גי עומל וסכסוכ ס"ק הלי רג"נ ונגקכס שנניס לע"מים
 6סל )מע5ס עי ק6י סכ5 'נ16 ממיניך ושלניט 6מ"נ סמסייס וערי גימל 6ג1 ו6ף . מקודם הנכתכ סד"י5פס
 ירמח' ורכס כי 5זס ירמוז ורכס סרס ינס ע"6( מ"כ )נימין רז") תמ"ס מ5כיס )כגי י,כס סדי הסס ס6רחע"י
 וסכך . ספים כממסר רז ומתפר 716 ממסר סו6 רכה כי . מתורס כרוי וידיעסן חורתן 61ור כמעיוסן רכיוחןע5

 סםכש כזמירות ממסורר כיון )זס ולפקר . י165 ממ55יך וממכיס עד ורנס סרס סדי Sb 6גי 5כרכות נוכססו, הגס- סגזכר סדי מס מ15י ננד ח"ק ימסמר ולמוריס oiunS סנ6רגו 5מס גרים ומכוין 66 כגרות ורני)הנסיר
 כרכהר סוס כדכריו סוכיר bs הנס כתומם עוסקין כגיס וכל כגיס 5ר16ת ויזכו נסיוס עמו 6ח יכרך ה61סרממן
 כתורש' מלירין הכגיס וזכין ע"י סדי סקדוס 5סס מרומז ס150ם כרכת ע"י כי . כחורם עוסקין כניס רםלמרס

 : כקמור סיום Shlat סע5 מס עכור ס' וכמ15ח כחורסושמקין
 כי- וסוף סנזכליס ססעי5ות סחי ט5 כיון . מוכס סכת גר סד5קח )0ס( רכ 6מר נממן רכ מקמל נסאמנם

 ס5וט סוכת הסריסת ססעו)1ת ע5 ומורס . כ'6 סעו)ס t'cb סקדוס סס כמספר כ"6 נ4 610מונה
 וסחנרסות סכגעס ע5 הרמז מוכס ככס סוס סקדוס סס 55רף כהסוגו למ, ונס 5מע5ס איכר לסיס נססמנרמז
b~DOלמראים. מיס ע"6( קרס )מ51ין רו"ח וכמקמל . מוכס דמתרגמיגן מסקת גקר6ת סי6 כי מוכס סנקל6ת 
 6!1' הנרוה 61ף . סדומימ ומ!מ המ6כ5 ווסמת מחמת סידים ע5 ססרוי סס"6 מ5ק 5נרפ כ16 המס כימונס
c~h3כתוספות. מהסוסקיס דעות כמס סוס ענין ועכור כקרגו כקמר סכ' ססעו)ס וסיף מהכיס ס0"6 מגק 5גרפ( 
 6מרוניס מיס 00 61מריגן מוכס 5יס מדקרי הגרות סדוקם ע5 הכרך פרקי דלין סונרין רס"ג( סי' ונטור0ס
 ' : כות.יהו קי"5 1), מהטה דכריהט גדמו 6ך . כרכס מעון 6ין מוכס דמוי מידי 1מסמע . ;ה כ; פעוגין 61יןמוכס

 סידיס מן הס"ק )נלס רק נ6 6יט 6מןוגיס מיס פ5 זו סחוכס . להדפי כ55 דמי 651 כיגיסס רכ מפוק ביי
 וכווסל . המשכ5יס מדברי אודע סקדוסס מן סיחסרדו כדי מיס המעם כוס מנקט 5הם וטס:יןוסלמן

 6מרוגיס מיס שהו ומקן סטרא (bico דחמ!ית מוזקק )מיסכ שעריך כ"ג ד6כיי 5כקר וז'!( ט'3 )קי"דפרומה
 ' )16 נרכס דס6 כ55 )כרכס 6נטריך )6 וע"ד וכו' כריין ומוכס 31"ת? 6יגין מונה . חוכה 6';ון ודקי וע"דכו'

1a1h~br3 65ס6יר כ6ו עיקרן ס:ס כי . כסכת הגרוס הדוקק פ) המונס זס הו6 כן 65 6כ! . ע"כ וכי' סטך ' 

 0פס הגס סקדו0 סס ידי וע) . במסערן הגרעו סד"י סס ידיהם ע5 ויתעורר 5מעיס כדוגמתן סיעפה כדיכ16-ן
 6ת- ט)יט נס ויסרוס . כ"ס המקים כמפזי גכ)5יס סיהיו והדיג'ס הננוךוח נ5 המקקה 0הו6 מעקה 0)כסמנים
 נגש. מכי ופוקס 5רה מכ5 5הני!גו ע5יגו 5הבין 5!רותיגו די ויפתר מטס b'5rc3 50 קוס פיעלה מומוסוכח
 והקניסות ;b"D עיני כ! ושלמין ועתנלסין עסת5קין . גהגרות הגרעו הגס הקלוס פס הקלת ע"י 1ממי65 .וממוס
 0:ו6 6?יס הקדוס ססס ע5 רוץ, ועיקלו . סס'6 נלוסת הו: כחוכה התרותו עם גח0נ (5rs כמו רק011

 כרכן !נכי ס"מ( ר"ד ID'D )6"מ כבע סמכו6ר ממס הי6 דכ0"כ וכ"מ . טויסס מכרכין ו!כן ה0!01סרי:ס
 נסקס המיך )היות טעם ס5 ס"ס סוס כו 61ין 5כד )לסובה ופוחס 160ם5 סקס הנופ:יות הנקח ט5הגס:ין

 5ןסו6ס לק סבוכנו cjh"' 6כי5ס סאת כנסכו וטוטם )מיך הו6 מקוק 06 6נ! . גכןך גריך 6יןמ6;י!קו
 )קכ5ס כ6 נס 6ם סלע. 6ת "נרם )רחקות וכן 6ף הגסס סגפת )נכי המוות נכרכת דונמחו כן . )כרךקליך

 כט)מ*' עכסן hS'tD כ6 הרסו6ס . סץ!וה ה61 מעיקר כ6ן ומכס"כ . פכם המנס מנק ע) מכרמיןקקדופס
 ו6ת. 6ת ינין וסנל6 כעיון לק סב) 15 סיס ומי לקח 50 כחין (ca) כחוס' מרמז הזה ומעוק . עריו פמכרכין11"י

 ב מונן ::וגי תהרי כוה גבריך ו)6 החוסן ת4 ממס הו66יך
 ' ד, )ככרכוח כמ"ס ממריח ידים נסי5ח ע5 מכרכין פסו מס ע5 גט1 ככעס נ"כ יוכן . 6יה ד3ריגו ועםלא

 ס)6, בו: יקלק ס0 גס הכקורס . ה0י0קיס כ5 מסקו וכן . וא' גליך )ים" יניס מסי כיע"נ(
 ד6מרינן סיד( 6"מ פ"ע וכטור ע"כ ק"מ )כספק כמ"פ הידים ע) העלס רעת הרוח 6ח )העכיכ נ":טיקןו
 גטי!ס כ:0ת:ס ומק גסיי? תגי הידיס ע5 ס0ורס סדומ הי6 וסיר0"י . וכו' ומקסדת זו סי6 -)ותן כחכס
 1:6, . כן כ6ן נס נאמר )6 ובמס הס"א )נרי0ק כ6: כהין עחמת גלכם גריך hg'1 מחרתים מיס מגסיסת11
 6101. . עריגה הקדיסס )קכ)ת !;וונ: מנוס הכזך כו יס 11 כפסיפס גט גי סעס כסוכ יתירן זנליגו)סי
 רכס )כקוים מדניס דכחיכ מדמה כגריס נעמיס 6ג1 סכ0הר )סי 11"5 סם( (tffj -1:, ):רסכ"6שמ"פ
 ;:תקזז נןי;ין 1:6 1);יכך וכו' נזמו ובנרך אכרתו )ככיזו טכג6גו ע) יתברך )י )הודות 6גו 5ריכיןאמונתך
 קת"ד יסכ (p~ota הו6 וכן . ע'כ עכודחו קודם מכיור מן ידיו 0מקד0 ככהן הכבי מן יייגו וקינו)נקדוסתו
 וקכ"ס עד וכו' קדור 61קר6 6חקדס כדין מיי כדקק ידוי גטי! וכד . 1:1' כדי כ:קי.ן 6דהן סתם '0ע"כ(
 סס )כמ"ק ועוד . ט"כ וכו' טהוריי מיס טויכם וודקתי דכזיכ קדיפין 1!מהויי1 )יפר"5 115 )דכ6:כעי
 עכ5 . הל6פ גגו ויגניהט יגל 5קכ5 סרוב: כע' העירה )קכ5 הכתית 5::.ט סנייך הכתכים כסם מכילמק"ו(
 כאידס והעסרס סקדוסה טמקכ5 6ף 6!6 . מסידים רסס סרים סמגוס כשגוייס נעל? כבכד 11 כ65 גסמע6!ס

 : מסובכות כידים 5רך ד06ול הגטי)ה קידםק Pbn מס מעבה. פ5 קןוסס 5קנ5ת ורבוין נססו ס' ס0 51:וכירכ בכרך צחנו מוכסריס ועעתס 5יןו4 דגרסמקנ)
a%ידית נע'!ת גי ורוטר . נ,ס 5סניגר טסך נ"",ינס 6מפ מכסי כחכי מפי הידוע וכסי . ממריח ידים גסי!ח כענין 5ך "כ6ר מו: סגימיוק צמרת יעוד וצת blo הידושיפ דלגון עפרם ישו מיכוכ ע) שנס 

סמס מ-

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



 שבה שלסידורו88
 4צ )כמנעש Ytb תמלו וטלישש הץ סרק )6טת כמסגס מן") כמסמל סטו)ט ננרמ מכהן מקמלות עסלס)שה
Lbffl'6מ1 מוחס ו)קרכ וכרממיס במסד עד וכף ונמם וכרעת וכקנהס כמרמס העו)ס גכר6 לפריס נעסרס 
 דקסל סוnlhs 6 הזיהו כמנייר . מבתו (lSib 6סר 65מד וכיחדם . זס עם זס ו5סדניקס 5קסרס 6מד56
 נכ)) כקן העוגמות ג5 מתיחתן יךיסס ע) %ף 6ין עד זס עס זס והתקכרוחן וכסחיהדותן , יון ומימד5ון

 ומייס ורמיקס כרכס 5סס וממסיט ומעורר מוליק הקנ"ס ומיד . וכים ב"ס נורכן עס וגקסריס ו;גגהיסוכסרס
 . ס6ת סכל כבסר 61' 6מד ע) )כ מסוקס 5מ65 . וססחוהס וסמ65ס סרמכס ססונס כידו פוג 1כ5וסיום.
 עס ויקמרו וס ע0 זס סעו)מות ויתקרבו כסיתימדו ותיכף . סבם דגר ע) 06 כי סורס הנרכס סבין"ך

cisl~nיקרס כור6ס qb וע"כ . יתכרך קדומתו וקור די גמי עד כררתו )הס ומריק מסתיע הטף . עם6ס 
 אססניע כךכוח'ו משכ 14 5סעניק ורנונו חשו נ"מ טויס ומ5ך כעומס סהסדיס סחעוררוס ס6ז נכקר יום ככ5'

wn~bכעוגמות מנומס 6ין מג3עס . מגיח? מסר העו)ס ומס . 6ז המחשרייס הנמאיס מסדיו כרוי ';( 
b'oOוט כעי)ס וסדיגיס הס"ט סייסת עת ctmn (וכעת . סוס( סורס )כחמ.ת )עי5 הזכרתי שסר יעל מיחו כ 
 מז") חקנו 5כן . כ"ס סמקיס מסדי סוג לוכ נקכ) )הס טפסר 61י גידוע סע31מוס נין מירוד משנ)יססן

 . סכחכיס כסס גש) וכמוכן כידוע )סנכיסן מ15תן ועיקל יזיס נסיקתמטת.
 והו"

 סעסלס כן כמו סינכסו )רמו
 מסמס וימיני 6רן יסרס ייי "ף מ"מ( לי:עיס הקרץ כמקמר סידים נמנעות כעכל ס:רמויס סגזכליסדרנות
 וס ידיו 6ת ימכר סכ6סר נס ומס . כעכר הע"ס גנכם מגסן דכליס ועסלס PIIDbD )עסרס שוי וסוףסמים
 וינכול סיחנכרו לרמז וסוף . מסממו )מעלס ק5ק ימיט סיסים סמ6) יד ע5 ימין יד 5קגכיס גריך זסעס
 כישם סמ56 ניד סרמוויס נכויות מס' ע5 'מין ניו סגלמז'ס ס6)1 דרנוח סכעסרס ctscno המממס גןג%
 גנט מאדיס ס' ומס וכו' cro כגנו חמס 6גכעוק עמר כמספר מס כס ספירות 4 נ'( מסנס )זרעים י5ירסכמסר
 וימשו . נטולם סתסויס כשנרו ינוס מסמקם ק5ת ומע"ס הימין )סיוח %יך וכסגנסחן ונמיכורן ננור1תס'

 סש)מי0 טל מ6ת ותסע נרכ: לוכ יקש סיוכ( ;די וסכ) . ס)י0 כחטרך סעו5מוח כי יזיסס ע5 ויחימדו,
 % ע) ג"פ מיס )מערוק 5-יך וככן . יכנס מסד ע"ס הקרץ כמקמר מסדו )קכ5 כדי זס כסני) סכל6ןבשם
 סורסם )מקור 16חן סמע3ס ~?;ht מ"כ סם ידי ע3 סב) וכדרס ככ)) סע%מוח סע)יות סנ5 מידוע עפל .יד

 סעדי כדי ס)ז ס"ס rh )עורר ת"נ הו6 יד ננס כי יד כ5 ט5 ג"פ מיס סערת ה61 זס ענד . )'ודעי0גידוע
 ורז"י . העוקמות כ)יתענו

 הננהס ס4 סי6 11 וגסי)ס . 'ריס גטי)ח ע) נכרך סתקגו הכרכה כנסין וס רמנו
 ועשי זס עס וס 1)יחיס הידים 36כ"וח עסר )סנכיס מ13תן שיקר הקמור ע) )מולות . ויגס6ס ויגסוסע"ד

 : ומעכס היטע כחרת כשר ה;5 סעו)מוח ג) ויגם16 ויתימרויונכסו
 61מל' ק51 כת 'ohl . יניס וכמיקח עירונין ס)מס מחיקן נסעת ע"כ( 4ד )5נת לז") ונרי סי' למרחי ובזה יג,

 מסיד 16 31דיק . 1,5 כתקטס גר6ס מכמס עסין מס מוכן 6יט הכקורס . וט' )כך מכס 6טכגי
 כ5 סחיחדום ע5 נ"כ מורס b'o עירוכ כי נכון ע5 ז"5 רגוסעו מקמר יתכן דכריגו ונסי . תקריתו 5וסיס
 יניס נסעת סנ:ון כמו . )6מד )ימרס רק כיגיס0 סירוד )היות ס)6 הימיך ח )רב 1)כ6 )סתקסר הגסר7'סכ5

 הדרנופ כ) ונתיחדו סגחקסרו כיוו ועגתם )מערס סחקגס כקומר ידים וגט')ת ערוכין סחיקן הו" ום3מה ,סנטר
 דחני6 י כחכמכם כקרון כבון דס)מס מיי' כנסו 6נh~D 5) רכ"ג )וימי כס,וס"ק כדגרי 5ר6ם למערסער
 ם)מס שנוח וחרב ד:הינ והיינו כ6:)מוח6 סיהר6 קיימם מ)כ6 דס)מס ביומי . ס)מס מכמת וחרסכמיג

 ע5 העיד עימדק שכגס סחה6 ס):,ה כימי ( כרססי מדלי ג:חגס )6 כודויי וקנה . ע"כ קרס כגי כ)עמכמח
 מס שוד . נתדפס הידס מידי כדרכס מיטיל בוס 3ס יסיט 651 . ס5ג:ס סניכן סימקת עדמיחס

 דכן'נ תייגו הזוהר בסין נימיו כחס)מות6 סיסר6 קיימך )היוח וכה מכמהו רוב מממח סדוקך עד נוס)מכמס יהרי
 סע)יוגס סגננה ע) הכויגס ו6ך . שמכמה כחיגת hptv רק קמרת כמיגל )וה יועי) 6% . ס)מס מכמסוחרכ

 נו)מע)ס קולס וס:סעס . ממיס מימע)ס מקכ)ס מסיט מס רק כסוס מנרמס 05 דניס סחמסתס סדרניםסי6-
 )כין נסס מנסיק בין נמור כימ?ד עתם מתימדס כסהי6 הקדוסוח וסברות סע)יתיס ntilho ימ71 יזי ע5ש61
 מקכ)ת הי6 וכלסר . מנכותן ניח 6) כרכס ורוב )סדר והוד עת ויתם נקורן מססיעיס כבס 16 מכסמיםבניס

 טו:ותיגו )מעמיס מ'1 6כ) . הט1)מוח ככ) וחדוס סמהה נתרכס ו6ז החהסוגיס )ע1)מוח תיכף מססעס . מסם'
 . הכקין הנרוח נתינת כ) גחמסך ומזה . )תת6 נס רמסך )ע')6 מוכך כססימ וממעל o'5h מלחס 6וליר16 ו)* crN 6ססו הכיכגי0 מ'ו ו6ו . מסמס )כין ניגס וממסיק הירמ 6ת מכסס הענן קניות נורמיןוהס6חיגו

 גלומות כימיו הימור ונעסה ):כתו מכון סיה6 עי)מיס כ"ת כיס הו6 . ה' ידיד ע"ס סמיך ס)מסלכימי
 יסממו (c~tpn ו6ז יסך") כגסת 6) נ"ס סוף 6'ן מקול כפס הגם:ט 1:ני31 הרכ כ16רן הקירו המדוח 1כ)נמול
 כעולס נס והיה . יסלסל ע) ומסם העקמות ככ) והספעק נשה ולוכ ומדוה סממה ונעסה . T~bo והג)הם-'ס
 נען השחי חפת וכס נסנו תמת 6יס ס)מס ימי כ) יוסכין והיו וסלע כרכס רונ ornסההחון

~lcrn 
 61ין .

 ו0כ) . מקוד מוכוחו ותכון סעול0 כ) sp 1;ל'0 מלך otr1 . )שיו גככס,: סערן 1כ3 . גינות )כלוס גהסנכסף
 כ"ס מ36י)ס Sb ומקוסלין ומקורנין הקדוס'ס דרגות עסלס ככ) ימוד וה4 נ17). כס)מוח כימיו i~'pa סימור נוד)עגול
 ססכ"ף זס עגין ע5 מולס מכס הנח כי וגו' )נך מכס 06 גני וממרה י63ס נפק nhr כ) ch סחיקן נסעס ורכןונ"מ.
 סניגיסט. דרגו' ח' ע) מולה והמ' החמחוגה. ירנ" סמיכות מות הי6 והמן הל6סוגס. דרנו עניון כתר מדח ע)*ורם

 ישתכל ה61 )היות מכס )b~o' 1 ור4 פס ועי קן )6ין המעכס סגז31ס סמכמס סי6 כרגימות 16תן.5סמימו
לעש
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פפ שבת שלמידורו
 סדולופ 1כ5 טוס יפ' מ:3 המד 65 סיעור כגי נדול0 מכמס גריך 51!0 . כגמוד גההימד מכס כ"ס הגרמזיס:שוחן
 סיס or~ 65 סנוור וסחיקון . מכעס כימי 5ימר56 ימים סיו 65 למריו סנ6ין סדורות ומכ"ם ~rDi )סניפסיו
 מכ5 וימכם בו סכתנ עכול וסכ) . ס)מס עד פענרו ק7מומות ססג'ס נכ)פעעט

~7bo 
 onicl מכמס נחן וס'

 סתמחתס סדרג6 ססי6 ס)כ;ס סיס נימיו וע"כ ס' כסס כפס )סת6מד . ז6ת כ) 6ח תיקן סנדו)ס מכטת1.זנכם
 סווסשק כדגרי ס5מס מכמת וחרג דכתיכ מסוס וסכן כ6ם)מות6 קיימך וסות נמור כסיומות סמסעתס.פקכיס
 )1 גחן 6סר ot.~lb מחגת . סנדו)ס מלמחו tfft מכס סנמ" 6ח כח.קן . )נך מכס eh )1 קמרו וע"כ 4'סניך
 6ו ג'( )3סגיס כתוכ גו . ככ"כ 3דקגו מסים ינוי 3" 6סר עד )6חריו otal'1 )פגיו מסיו מדילות מ;5*תר

 1כ5 : נדע ו3פלמות גמור כ6מסיות ס6מדות ט5 מורס וס61 6מד סכם לעכדו כרורס סם? סעמיס 56"?סוך
 עוד יכ6 )6 ס( )יסעיס וכתיג . סממם כ6~ר ס5נ;ס 6ור טיס כלמי כונן יקימדו וקמתו;יס ~tt)P(otסעו)מוח
 כור6ס DtDSID,~ Sb וכ) גמור ליחוד דלנות סעסרס סיתימיו 6מד וסמו Tnh ס' ומיס ייוסף )6 יילמךשמסך
 3רס"ק זס ט5 רמו ז5ס"ס סלמכ"ס ורכיט . נעמס 16סו מסום עוד יתכס5 ס)6 נמור כמקפח וסכך . וכ'ס'3"ס
 יסר מבפס כטל יוד  מזרט פיענוח סמסימ מוך ה'5 ען( פ' מלעיס )3?)כות סכחנ )סוגו כגמ"ח t'Sb"סר

 וכרומס 3דיק 16 מסיד סיסים "ער )ש מגספס)מס
"(6 

 כמ4 "ח יתרן ססו6 י7כריט ילמח שסער . מכמס כע5
 מסיפ תיקון 6כ5 . 5ססכט) יט5 סיס פ5מס תיקון כי . מם)מס ויחר גד51 וכמטות מכמתו ע"י סגזכר.סמכם
 . גשמן כמקוס יתד ותקעתיו כשמח עליו ויו"כ ~bD כמסד וסוכן ffp,) ילעיס כגייר )סתנס) יט) )6,גדקגי
 גקי)ח סי6 11 6קר 5ערגפ גמוול . 6מן יסיף מים )1 סמסימ מ)ך פגי סללת תפ"לת ויו כיקל atb~nשעינגו

 : דלגות סי' )ימוך סרומ,יןיד'ס
 )ככולות מי"ג כמשמר ידים פסיון סו" רסיזיט כי 5העס קסתות מים סיו 65 כלסידים יסרק) כממגו ולבןיד

 ידיס גטי)ח נסס סמכוגס )מקולס 1);ס6ס תגס)ט ימו דרנות סעסלס כ) מכרו ס)6 נותז 6101 עש3(מן
 וסכסוכ 6מח Sh 6מס en~h מלמכר 5ידיס רפיק טסו רק . 5סס o'lb~o ס0ססעס מסם 5קכי טייכלונכדי
 עו)מוח 56 סט5יון טע~ס סססעס מסלון ע5 רומו וס61 ידיס ערפיון נגיס 56 שכות יפנו 65 ע"ז( )ירסיס"ותל

 ג"כ  סמטגס מיס )סם סיס 65 וע"כ . יכין ור(מכין סכן 56 מ60כ מסייך סספעס נסס סמכוגס .סתמתוגיס
 כך ושחר כרסידיס יסר56 עם וינחם PSDD ויכש וככן . נמומ כמקוס נכוס ממקום סיורןין 50ז ססססע0'פסס

 6מו כסיס ער"ס( רמ"ד )י)קיס כו"5 ס6ערו מסר גני יסך56 סס וימן מרתידיס ויסעו כתיב  מרתידיס;ס;סש
 ג"כ געםו 6ז ע)יוגיס ממדות כ1nhneS 5 )כס התגו . 0)ו ידיס מרביון ('SD 5כס גתט כשטד כי . 6מד)35
 )מקול גתמתס סורם טס 5סת6מד זכו כי . נמסכו 6הר וכשים 6מד כ5כ כ6' כ51ס 1;ת6מדו כשרן 6מד.נוי

 : "חך וסעו 6מד 0' וביססורסס
 עגת נלסון כן ע5 6מר . יייס כגסיסת סת15יס 0קדוםיס וימאיס וסנסציות סגדו15ח מע15ת 0671 65וקצה

 כסן מלומו פנס 6ף . כסן סרובו 0ק17סס ומתעוררות קכ5ת pSn ע) עמסן מכרך סנןו3 סמיוכ1ד6י
 : נסרגו כשסר סרסו"0 פ0ג6ת 610 ע"כ ,ס ונס סס.6שקניסות

 כ5י גריך 6ין וסע מכרכין ספגו מס ע5 פס( ככ"י )סוכם וכלמאס ילומס סרכים קהית קס0 65 ולפפודמו
 6;ט") סיקרת סכני פס ע) סו6 סוס כקון 65כי)0 כגטקס מכרכין ס6גו מס כי . סמלית ידיס5געי5ת

 סוס כאסון 16מריס ויכן ידיו 6ת סמגכיס ססננסס רק סו6 סמגוס ועיקר סמ~ס ה5ק ע5 610 הכרכסיוקר כי נכון ע5 מתורן עדכריע . יןיס רהי3ת SD נכרך 5ט וביס כצי היך )6 כ6ן 536 . ככפי דוקם מיוםכי
 : כשול סכ5 סידים וסנכ0ת סגעי05 ע5 0סי6 סנלכס מעב מס עולים ו"גמגו הננגס נכון 6100 ידיסגליעת
 * הנרות ירי על ורוחו נפשו ע5 ה' קרושת להמשיך הארם שיוכל טה בביאור יזשבבי ב'ענף

 ששה טהור יריתה גדול ואור י שבך הנשמה קדושת עם שיך הערושיתדבק
 בהתנלוח נמים לו שיעשה ה"-ם יזרה כאז הנבאר וטתוכו "ar~s ע( לצייקש הגננו בראשיתינד

 ע)יס( י"ג )וט . הטבע דרך בהוך בהסתר יפלא כל לעיןרב
 * ככוגחן סכמת מכמי כתנו עור . סגלות סדוקת נענין )מע"ס נכחכם מס כ5 יע טסף יהנה איעלה

 מסורס כנסר רום גסס טטליקון המו גר היכת גס . גר (osl סגוססר שסיס סורס e'o~b סהס."דגי סו" . מידועים ימודיס סיסס ע) מורס מסגי וגר . )ר ני' לדגי )טד 6)ף הו6 מהד גלכי
n"rca)קרוסות 6ור ורומך גססך ע) סיטור טכס סכת הגר סד)קח ידי סע) כסס )גו ומלין ס)ימוד( כער 
 ומסוי נדוף 8ור )ר16ת חזכם מע"י ו0כ5 . סס כמכופר ממד ממן ונס נדון 6יר ני' גל כי . 6)1סימודיס
 תייג, סנ6דס הנסמם מלקי סחמסס (ulTt . כך 6סל הגלמם קיוסח עס יהימדו ולותך ונססך .סמקוס
 כנמת סמם ורום גסס סנוף כי נרקיס חג' ע) גמ)קיס המס . )סס הססי וכנוף ימיזס מיס גב.:: רוחצסס
 . וט' כנועל וסמיכן hpp-4 "תעל~ת6 פיסו גסס כסיגו ע"כ( יך ))ך טוסיק כמים )סס כס6 כנהי'חעסס . ח"י סגסמס 6מר גנלר ורומ וכשאגסס . 31DS ומיס 5רט מטוב )סיכסך יכולין סט חמיך כי ורע טיביודעי
 ככתל . ממלום יום D('W יעלס עד כז"6 שי' 0רומ מ)ק ע"ס נ6סר"ס כלסיין 1"תעכידת 6תתקגת.)נחל

 חמס hol' ע"ס 65סר6ס נסמס )נני כרסיי6 6חעכיד רומ דה6 . נסמם srps זמינין חרתיי0ורמחקגין
 סתיע"פיסי

ObSD (ע 
 גבת* גתקמס וריכ) )עע)ס סי6 סט)ס ס6דס גגי רוח כנמי' סס 161 . עשש ט)"
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 שבת שלפידורך50
 וט" כססילס 6תדכקח bn)lh ד6י0י חח6ס דגהור6 דכוניג6 זנסול6 כיווג6 . 0ע0"ק מס טסייס כמוגל

 6תעכידת' חרוויי0ו מחקקיי כד לכתר . hn~th ג0ור8 100* על דסרי6 ח11רohSD 6 )ג0ור6 כרסיי16"חעכידת
 וכדיך מוורד גסור6 ססו6 ע) דסרי מס התיידע 1)6 סתמני ד)6 סתימ6ס לגסור6 כרסיי6 מוורה גסור61006
 סייטכ0ור6

 נטל"
 סגפפ ומסרת זיעך כמי' וכל . ע"כ סמא כקרן 6סר לקדוטיס כדש קדום יקרי וכדין .

 גלופן . יגס bS שיך מימינך ורנכס 6לף מנדך ויסו) טמ6 כך עוד יכש )6 61ז . ח"י גסמס מחספימע)ס ntho~ מלקי עם לסחזכק למעלס )פענוחן ורומנו גססנו גוסנו "ח א0גכיס )עריס 610 הכל עוסיס ספגווסעף
 סנסמס כי גוס גסוס ומקוס נקרן נסבך ג6חזין מסם קמרי . כמש לסלוס וסרע וסספ"6 סמגהיס יוכלוסצ6
 ו)6 מרע כמס ומכ) מינ0"ר ומירוס . תנדו) ו0יונ) ממירוח מקום נסס פויס מכסס ר6סונס ס' דוגמת610
 מ"SJb 1 י 6100 סנדו) כ16ר מר16ח עיגיסס ומחסיך וכרמין מחמכ6יש 1ג1)ש . )יגס מפמדחיר6

 סיסודוחי מכ) יותר סעסר יסוד גו גחרנס 6סר 60דס נוף ו:ו6 . לעפר עד יורדיס )מכס יורדים ס)זורום כססגס"
 רוח, ונעמס סכ6דס סנסמיות גסם 61מר קמליו וגגררין ד'( 0)כס כתורס יסודי מס)כוח )כפ"י סרמכ"סכנחס

 סמוחיס וסו6 . כן לסלוח יוכל ממלם וכל ננע כ) מ"1 למכס כס0ו6 מננע )מטס וקין למטס סי6 0יורדוח0כסמס
 ססלסס כקלו רק 6ך . וסרע blbDn1 סנטרם ורומו תססו נופו על לסרוח ומכל . ססוסגס 6ת 0סיככיס1ק1נים
 ערום חנ)ס )6 סמר וע)יסס . טויס 0נד1) סכסס ס"6 ו6"1 גם" סס כי 0נמי' 6)1 כסס ים נ"ר נוףפסס

 ס6מריס סגסמס מלקי כסלמס כן )6 61ולט . לכל וכידוע ערוס 6מד נסס נקר6יס לפיוח כרע מ"on~b 1)סכמם
 קורפ כי הביסס יקרכ ל6 וזר כרע סרויס סיסיו מ"1 סיסתגס 103 למנויי ובסור קיימי נקדוסתן )עלס0סס
 ורות גפת וסוס . ימודיס בפוסס סצ הכונות 6ל1 סכת ס) כאזרוח בכוין מכמינו )נו הורו זס ועכור .0ס

 מרמו, נסמתו כמי' 6צ 1יתדכקו יתקמרו ורומו וגססו . ורומו גססו 6ל ימוריס מססלסס ס16ר סי6ירכגשר
 ויסוכר . חישרה כנסורה bNtb גהורה סמתיחדין . סנר מלסכת כדונמח לעסות 56ו יחוויש סכםלקס לסיסכסס

 סיטנ כמכבר כגסמס ופניקס ורומ גסס 6חדנקק כהדס וכך - התיידע ד)6 סתימה כג0ור6 סניפןויתימרו
 סיכמת עכור ויען . גטן על מסכת קדומת עציו סורס וממילה . קדום היקרי וכדון טד . למעלס טסכ6חיכזוס"ק

lSb~וגקכס זכר כמ" רמוזים : 
 גר ca . גוקכ6 )3מ" לומזיס o'nSh1 לדני והצמוח . 0ז:ל 3חי' ע) מוריס סכימודיס סיס יממות גיב

'hoורומ לטקכ6 רומז מגסס ורומ גפס וגס . זו"ן סנמ" סחי סמס נ"כ 6ד:"י 6"ל )כמ" סלומז ftn~S 

 - למעלס כגזככ ורגנך רמ"מ וגקכ0 סכזכר יכריס סס ח"ק סמססרס סיפוח סחי גס .וכל
 הגלוח msn מיוכ כן טל

 סגר כתיקון זאיר פוי וו") סרי( סרק ס3ת חוסרת סער )כמע"מ כמ"ג וסגקכ0 ס,כר ע) מנרוח מגייס ע)610
 דוק" ידך ע) יכיס סגר סכגח 60ר"י כסידול 610 וכן . וכו' קסתך ירי ע) יביס onpl7o 6ך סכתפ)

 סחערוך וס61
 )0סקכ) סכת מקולח ככויו ע)יו מי31 ונס . ע"כ פסחך ע"י תסיס סד)קחס 61ך ססמלס על סנרוסוחענויד
 ומקמר סגרו". כמנוח מלק )סגיסס סיסים כדי וסכל מ"י( b~D1 סי' י"מ )כס"ע סס כמ"ס וכגר מכוס וכמס"קכגר

 6סר 6ת )חקן כדי סגרוח 6ח סמד)קת סי6 0י6 סס( כסור 0וכ6 )במד' כמ"ס עלס ס) גרו כבחססס6ס0
 ס6)ס ורמזים סמומין ע)יסס יסמיניך )מען 61ך . עולס 0) גרו יפיל סעי"ז מנוס סנר 6ת ולסליל )0ן)יקעיווחס
 סגריי וכמ"מ . )מעלס סגזכל מלוס ססוכח וסריסח סימודיס 6ול סטסורס במסורס טל לסמסיך וכדי . סזכרט6סל
s,,r6סר סטוכ מחסמן היסוד ממדת ממסיך מקר סגקל6 ססמגורח ימטר כתית סמן כסוד חגוה( 0' )כ)ק"ח 
 סמנולס su סגרוח והמעמיד סמעליך סו6 ע"כ . גערנו כנסר זו נהדס סגרמז סס)וס נמי' וסוט סר6סע)
 טויו מיונ ו6ח"כ זו כוונםלכוין

 לססתכי
 סיסכ נכוונחן שנס עד 63רגו 6סר כצ ולכוין למזכיר ככדי . גגרוח

 סכחנ חגמומ6 מיכוני ו0ו6 וסמור זכור כבנד סחי)וח סחי )עפוס סטור כחכ סכוונס וזס . סגים ככמס)מעלס
 מור ככמי' סו6 0כ) כו סגטסיס סכסליס כ) כי . סוס סורפ התמלח ס63חי כלסר וטף סנים דסכח מיציכ5

 6יסו )דכור6 זכור תתמר וס6 . ניסוי מסימנך נרעי6 ע"6( נ"3 )יחרו כזוס"ק כמ"ס עין ינד 6100וסמור
 ויתסס 1ז") ס"6( רס"כ ס" סרס") eca )סת"6 כחכ וע"כ . ע"כ וכו' פרודת כ)6 671 וד6 )גוקכ6 6יסוסמור
 . וסס"ע שטול דברי ט) הוסיסו Olo . ט"מ )16רן נסרכות ומנוס נגמרו 6מד כרכור וסמור דזכור כרוכיםסגרוח
 מסיס ממנץ . 6חד כגר די סיס לדכריהש 61ססר . וסמור זכור כגנד סיס6 סתייוס סתי )עכוס רק כחכומסמס
 חגרות סיעסס סס נתכו 1);ן . pgn מספר ע) וסוגך ס1ככ 6סר . כס עד סכ6רגו מנרוח מכמגח מרכסנמסר
 6מד גדכיר 6סר וסמור טור כינד להיות כר1כיס ימיו 61עס"כ  כג") כתגכן )קרך גרות סתי כלומרכרוכיס
 כנסר כענייתן סגי:ס עצ סח'1נ כן וע) זו"ן )כח" רומז וסכ) סרוזbb 6 671 671 שזוהר וכדכריג6מר1
 נפעו)הך 0זכרגו 6סר כ) כמחסכתך י)כוין )יכיר מצוד יודעת ונססך 3נינס G'O~b לך מלק ו6ס .נ6רט
 6ס. )ססינ ימס דעתך 6ין 6ס 6ף 61ך . געיס ומס טוכ מס מגס כגיס ט) 0חוססת כ6ס ע)יגו סקוסהסופח וסריסי . והרע -ם"6 נסחגרסוח סכית ותיקון יסר"ל כיח מעל סדינים וממחקת עליונים סט1למות כתיקון0נפ!6ס

 ע"6( כ"נ )סכם רז") כמטמר וימס נ!1) מגהיק קורן וסיסיה סגנון ונחקונס כעמידמן חח6מן עג"ס י6תכ)
 כסי יפס עו)ס סגר ויה" )כזין 0נריכין סכותות ככל כונת כ6)1 מציתיך עביו: 063כ0 סיקכל סטונ ס'מ6ת לכקי וחפוין כסן חסחכל מכ0"כ וננומך טפי ג0ורthe 5155 6 6מר דזית6 6מסמ, מסדר לוי 3ן יסוסעכרכי

 : ע)יסס )מסרוח סר16י60ירות
 לניחר יכנס החסלס 6מר ס"6( ססעודס סגסגת )סער כסע"מ כ.;כ כסגלות סלרטז מלוס סנמי' זס ועביר"

ייקטל
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" שבת שלםייורו
1tba,תממש כשסר מלוס סנקר6 היסט נמ4 ע"י עמס הגלות מנח הקננת עטר 1ה%1 . ומטון פסוס סנט 
  אך  כך 6ים כל פי5מר ורפוי סרר כסר מקוד ומס . עתס הגטקס הטיפ לציי סנים ספלום 6ת  נוסוזהוייו
1DSSספותמע הססימס סי סמכו כי . ס)וס סכת גומל עת: עם המון בין סגסחקע יסרק) בגי ע) וטת 
 וסיס נ"י כעמס 1;חקייס . הנרוח ע"י עת0 הגעסס כסקוס זס כו ונכ)) ע)יכס טיס )ניחס נכ61םאכף
obלסלוס נרכוגי 16מריס 6נו ולכן פלוס 6 ומסובין 16תו מכרכין סיכף לקרקסו הנפיס הפלוט סמל6כי חעקי פקוס . 
 העגץ תסכין )ידע סווכה הליס "פני הגלות ורמוי כמעקות ונקרנו סכתכם OD ג) וסגה . ניורט כקער0כ)
 )כוין יודע הזליגו 6ף 61ך כדכריסס )ממעיין כידוע הכצנחן סלמת מצמי כיקרו מזם ויותר ויותר . תיקונוט5

 %0 . לעעותס ס3ריכין ס6ופגיס ככל . כתיקוגס סמ5נס לעסות הסוכ כלט וכפמתשין כעי )כ" רממ;6שכחגתן
 ימס סכ) ונעמס . סר6וץ סכתטת 3כ5 כיון כ36י עעסס למעמס המונס ממסבתו מלרף ממדע נרוכ0סוכ
 01)01 ונמעך במעלס הדיגים והמחקק ס"ק הכעפות כ) עעסי0ס ע"י געס0 )היות . טכתות כקינינתחו
 לטס ספסי מעם סטסף סו6 ח"כ) . סמכת 3סכגח הקודם נסורס סנ"רתי סכת מסחוססח מון סכתתוססת ושי ענין סו6 נס מגרות סדוקת 6פר מדם )יודעי ידוע והנה to'Sb ס%ייס כ) 1ע5 ,רעם 1ע5שימס
 6סתר( )מדרס סממם blb והים 6ין יגיש 1Gh 6ת והגיגו הססי גיוס וסיס ".blp קמר סגיהם וע)הסכת
 סמכת כסכנת עופין ס6נמגו ססלימס ססעעס ע"י מסגת סחמ)ח סל והמדוה סטממס גחרכס הססי יוםטע"י

 : כלמוך סממה )סק וסים 6מל סגיהס ע) )כן . כלל גר a'DtD לסגי0רומ, סרק לממסר עסיס כטיס כן עס 6'ת ו0כינ"1 כי . הגרות הדלקת זס כמסוק סמיומז נם . סגלותובדלקת
 עדך לנקמתך כמתזכם 61ומל כמכמר סקר6 ג6 כ6ן מגס . יכי16 6סר 6ת וסכיט סססי גיוס שד ושכך1

 כתיכת הנרמז סנשק סוג מרב bplt לזכות וננסות )מכוח תוכ) 6ז סגת סגלות עק לסקוסהקור
 : סססיכיוס

 הקכ*ס סכרן 6יר ע"6( י"ג )מגינה מזש5 מקמר פי על יוס )6ור 56היס ויקרש סמוק ע5 קמרתי מנס כיוו
 וטוו עמד כדקי סע51ס פקין וכלרקס פועו ועד 0ע51ס מסוף גו ומכיפ ש00 6דס ר"סוןגיוס
 הפיס ס: 6ח המזכיר העולס דיך והנס . 6מד יוס רק ס'מס )6 6ור אוחו סרי . יכ6 )עחיזפדיקיס
 יקרץ 6:ר סו" סוס ניכר סט לווי סם להדס מלוין קורץ הו6 )מי סיטכ ניכר סיהי' ססכלס ולמעןלקרותו
trr~. כגמרא ומפיגו oc) נסימן  "ותו לסלע סי' עם6  דחד יכ כי כד תלמודה )ההוט קרי דמוי עשכ( ה' דף 
 ):גח כו סקכשה סימן כו' OD15 היה 6דס "סר הגער הנדו) ה16ר כן יומק ומך רכ גי כר כסימט שקו)ידע
 סי' יוס ס)ז לפול סקרי סי' יוס לקור 6)היס ויקרי וגס יומי. דמך 6ור כלנון מד יוס 716 16ת1לקרפ

 קל" וע"כ "' יוס blh חימס סל6)רמו מהו"
1DD שמיס הקנשס סקרי מה )סכם סעס 1)זס . יוס ctTnitno ננודד 

 "סל טווך רכ מס מסיק ע) ע"6( סיח )טמור נ,וס"ק וכמכוער fsO* מסעם הוו הב) ה610 ניום ס'יי,פע 1:ן וכמועזי:ס סממתגס וכיוס עזרת הצמיגי וגייס ססכת וגיוס סגכוריס וכיוס דסייגו וגיוס למקעונט
 טכ קג"ס aD'1 דנ4 הנגוז 6ור פוכך לג מס יו") )ילדייךשנת

 דניה ננה יימק נכ) )ים מזע ו)" כע)מ"
ottpnbbDSD ים וגרי ע)מ6 673 כד קכ"ס עכיד ע)6ס גסול6 דתגן . לירחיך 5ט;ת 6סר ע)ייסו וק6יס( 
 החור עי"ז גע:ס גדע 6ור נדרך נעמס הגעס'ס הטובות סכ3 ס,וסר דכרי וסי' . וכו' דחתי )ע)מ6)גזיקי6
 פיוט ה' ויוסע הקרל במקמר * ;) )עין ה;ר6'ס והגעולות הגנ)יס 0גסיס)סס

 סהו"
 כ) )עין ס;תנ)ה היסועס 40

 ועד סעו)ס מסוף יקרנה סמיה מתוודע דחס מנגח 6ור מ16ת1 היס סכ) וגם)6 נגלה גס O'~D היסגכקיעח
 ומ"מ הנתר סיום 716 ע"י Pbf~ OtO ס:ג)ס OD1~'OD סהו6 כיוס 0ן מופע חה . יוס סגקר6 וס61סופו

 הים כגס כמו יוס כהס סגכחנ העמיס כב) ליס מגע פ)6 ססירופו 16 . יומק כגל ליס מגע 1)06טס"ק
 40"1 . וכיוס כו סכתונ וככ"מ יומק ימד 6וכ יוס 6ור הקניה thl~D 16ל ההול על רומו ו0ו6 6100 גיוס כופכתונ

  כ0' מזכריו 1;דמסמע המניס זנר,ס עמו מלעסות ירגע )6 ממס יוס ככ) . י"מ" בג) ליס מגע ז)"
 רנע6 06'13 ע)מc'bp 6 )6 וכל מכ) 6תנניז tlb(b 16מר יסורס רני 11") סס פכתנ( h"P )קע"פכרומס
 נסיק י)6 יומר 5ך וליח עלמך 6תקייס Ot)Dt 61יכין וגרעין תזדין דעכיד זרעך כסקי D11lb1 6תנייז h:bשד6
 ניוס סני מסתיר הסתר ו";כי כדרך הפיס בסתירת געתה סהו6 "ך . ע"כ וגו' כלD'WD1 6 נעלמךשגיס
 מסמן והגס הטונות פגתנ)ה וכמקוש . סגים בהסתר ההיק יוס 716 ע"י סנעמיס סגפם ס6עסס .גהוץ
 6' כ) כמיומך הימים 6)1 );ן יוס 6ור הגקר6 וה16ר דרגם פוחה לגו מגגנה רנhnv 6 . וכיוס כסיןהקרץ
 הזב כיוס ;י 61מר ימוסו גג)ס ע"כ . ולסכימה )כפרס סמיומך יוה"כ  כמו . כו 6סר העוכס נהקג)ותכמעלתו
 למפנתו . כמוהו ספין גמור כיחוד כנת'מד הככוריך וכיוס וכן . עליכם יכמר יוס 6ור סיקרה כוס . ע!יכסיאסר
 וכפורס כמ"פ . סעחיס מכ) לכך כמע)חו סגתימד קן מנח ויגס . הנכריס וניוס כו ג"מר החורםקכ)ת

 פוס נלי כעלמו עליו גקר6 ס' סס להיוס0ר6סון(
 כתעזות"

 הו" ה,ה ונוגר . מתמחו;יס
 ה,מגיט מכל מיומך

 רז"ו כמ"מ עלינו המקוס מוכח )יו לסוזיע מיומד יוס הו6 ע5רח ססמעי וכיוס וכן . ססכס וכיוס וכוכחוכ
 רק גחנ)ס סזס מחינם ונוד) . 6' י1ס גסממ 61חס 6ני עכסיו סקנ"ס ס"מר סססיקח6( כסס מגחם ס'שעקוש
 60 בסנטן 0כ5 . וגף 5:' 6מז יוס יוצע ההול כיוס והיס וכן . וכיוס 13 כתכ לכן . עקרת ססמיניגיוס

thDכדכלי:1 כמנ61ר יוס 6ור סגקר6 הקז 6ור יוצע : 
 מזי סגגוז ססוכ כפור "והם )הופיע פ0י!רכתי נעת 6מ סי/ . רו' סנים מסתרת יוס לפס  יל ל, מרמזו 18ן1

שר
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 טבת שלסידורו9
 סונלכת~ הס61 זס 16ר סגף הסוך ניול 6ף פגי והסתרחי כ) )עין גנגס להיות )כך ל16י הדור i'hr סממת1,1

 : עמו כגעסס סיסועס)המקיר
 סיע . פגי 6סחיל המחר 61:כי סגחמל מגין החורק מן לסקל ע"כ( ק)"ט )העין הנמ' מממר כויגח 1wrnץ

 מסקיר' ס"גכי ה,וח ההולמהמזכר
 כמרו"ח) לסתר נימי (:rtrr זה . ):חגלת סר"וי כמח Sb הדגל

 , וכמקמרם ולסיס nthicl עמס שסה סקכ"ס סע: וככן עת סככן מידוע 6ף . ctc)o כ5 סיף לסחר כ"ס()יומק
 . חדירות ממן )פי מס רפק 1;י' מס;יקין 6ג1 6'ן )ט פגעמו גסים )כתזכ כלגו ס"ס ע"כ( י"נ ):כחז"5
 גדלך כמו סדנל nlcro5 הותח) "0תל כעח 1נש . העוז 6ור נכמי' הטכע כדרך כהמחל הב) סנעססשר

 55. ננזק סוס קינו cr 5י 15 קמרו . המקך כמק סוס ה3ר 6ין כי סי ע"6( ס"ז )מגיוס sfftQ כמקמלשסכע
 סכ!' סגעס: מורס ימיות הז6ח כמני5ס ג"כ זונחי ממעסה הקדים ו5כן . כסריס קנ6חו כמגך קג6חו"ומר המודעי 56יעור ר' ע"כ( )סקו סס קמלו גס . 5מקס!י ומבעי כרירי תיקני ~brn וקס5ס נוסחי כ: תיקניט5ך
 נורשת. ידם ע) סנעסס מס כס וגסתל סגע)ס לסתר נסמם נרמז וזס . גנגס סגם 3נמי' )6 סהסחרכנחי'
 6ך . כ5 יעין תריס גתנ)ס הים אספיך h~h nlbSD1(t 6סר מגריס י5י6ת כימי . כ5 יעין הפ)6 נחנ5ס ס65ש'
 הגיסים כ5 סיף 1ICb סו6 חס הסכע דרך כ3חי' וגנ55 . ספמייס כמכסס רק . כעיי) גראס 65 אסתרכימי
 קרוב געסס ס:) 6כ) 5מייס משח 5הי3י6גו עמנו יעסוח ס' סהס)6 6ף אסתר ע"י סגעסס D)~Dהנפים
 כיוס qb סגי אעתיר המתל 61;כי 61מלו כתורס כטת מרום, הו6 היכן סגם )ההרקוח סהו6 ביום 1)6ייסרג) יסועס סיהיה (Or זכל כע51ט גערה סיס6 40 . מגין מתירס מן לסחר olnth כוונת סו6 ונס . כנזכר5טנע

 : )מענה 63רגו כאסר סב)ססו6
 יס6 סהיסועה )היסך מ"1 16 . הה61 כיוס ככח" כ) אעין ונראה הסתננות כדרך געסס מהנס וס מאניןט

 כדתגית ע"כ( 3"מ )סגסדרין לו") וכמאמר )6 16 מעסיהם סמעיניס ע"י נעסה ס;5 ססכע. כתוךנסחר
 )הס )עמוס יסרך) סיו רעים מ"תס קמיל . סגיה Oh'3 11 ונו' יעכור עד ל6סתס ניחס זו ס' עמך יעכולעז
 5ך 6נ6ל היטב ,ס ענין ו5הכינך . המטך מגרס 6% גון כן יהוסע כימי 5הס סגעסה כ-רך ע,ל6 נימילסיס
 פסיס ססיס )פ;י:ס סיס סיקרע כדי 16ח1 1'סג6ו )מה ניכתה ים מסך כתריס וכתיב 6)היס מפענוח ור16יגו . לסכ"5 6מר 6חר דבר ברוחיו ע"ס ססיס . מסיס כקונח )1 ועב: מסוק SD ס"ד( מז ברוסית )מ"ר 6'טדלס
 P'cP ניקול כסקוס . הזס מדרס ויסורס סוף ועד מללם bSD' סו6 כי האז כעדרם )דקוק סריך 61ין .ע"כ
 החולם וכי . נסס מסיכת שון זס ומ: רכים )סין מן חולת וס מה וכדקדק . גסם מסינח חמימס ס'תורת
 . ימיך וקורך מייך הי6 כי תקמר סעו)מות וכ) ס6דס כ) ס) המיות עיקר סי6 ס)6 כלכד גסם מסיכח רקהי6
 . חעמה )6 נמ13ח וסן עטם כמלוח סן ס' טנודח לעסק ים ה6דס כגי סוני סגי מגס כי ככיתורו נר6ס6כן
 י תעסה )6 כמ15ת כור16 מנוס su מ)ענול עשו וספור וע:: כקוס מנותיו ועומס ס' סעוכז סו6 הלמדסונ
 י5= ומדניו . גדו)ס כנכוים יקרו 6ח וכוכן כידוע ה)נ ח6וח su הממסלה גיתן 150 גו 6סר הסב) ככמוהכ)
 !מס) rbro ממנוס מ5עסוס ונועככו עליו מזקס 6קר סכו ה)3 ח6וח מפגי גדול ככמ וסג) ינהיר ע!סטיב
 כמנוי ומכס"כ . )עסות pcin 6דס גסס סטין עמס מהמ"ת וכ-ומס . הקול תימוח כסו:ס סיגס 6ו 3דקסמ"ח
 ע, כי 06ס 61ך . חתותו ע) )עכור )ו מרס 1מ6וד . ומממזחן 5הן מחלוה 6דס ס) תגפפו מדכליס חע:ה)6
 הן כרעם יפו) 650 סמיך ומסמך העונם ירפס מממח הן . ה' סי עי מעכור )נססו וירק . עגיו 6סל הסכןכח

 סמחיר6 סמים ירקת 6ו חט6 ירקת סגקל6ת כדלגכן מוס סגימיוח ירקה 6נ . גיהגס כיסורי והן העוס"וגיס~לי
 Inacnt העעמוח כ5 וכי . מן !'ודעי סידוע כלימה כהקומה סוגם הו6 כמס יודעת מגססו עגור עגמומהמסך
 ימרד ומנכו . כדרכיו הסוגך ה' נדלך הממיסי( )כמורס בי"ס יכויל כנסר עי"כ והספעקס )ממס ויומסלע"י
 נסנו ע5 יתן כך וג5 . ידו עי כ"ס סוי"ס סגדך כסס סנעסס C)P כנכרו ורחת מלממס ימוסך גוזו וכ5וירך
 ועומת ית' כורינו רנון מסגי ר5וגו ומכס) . הרע יגרו ויסכים הקנס ורככו ~niprn סבותיו sp עלמו תינכרעד
 Otn5wo נור tbD נזו) וסגרו )מבון הו6 גד51 הגס סכדנר 6ף ומגס . כק"ת והן כעסה הן כ"ס המקוסרנון
 15 מרה גססו כי . הו6 נפם מסיכ 65 6ך ע"כ( כסה )חעגיח מו"נ ססכמוו:1 מדוחיו ע5 מעריל ק5ת וגקר6ג"ה

 לעמור עליו קמה כי מערי 5י וקוי מיוסרי )י 16י ע"6( ס"6 )כינוס מוש במרו גוס וע5 . ח6וחיסנכינום
 ול6 . ללח  מפלוס כזפ 'DJP  ילל  )סגיו היס וכסר טוכ ומה . מקן סיוררו מה תעסוק )בו ח6וח 5עווכ3וס
 דייו ג6 שככר ו6ך . מכעיס: סקור עם מגו: מגממת המלחמס כקפרי ולצמוד כגססן לעמור מסטרךהיס

 סד 6ת סעונד הו6 המגי וספוג . 56סיו ס' פי 6ת לעכור ס)6 ת6וחיו ע5 ומתנכר מכלו גכמ עשומעורר

 העולס מזנקי )ככ1 ותפוקת (tcc תנות סכ) TD עלון 56 )ס' כפכו ס6:כס 36!ו נדלה כך 1:) .מ"הגס
 עסה מגות )ידו יגיע וכקפל . סנוף ומסי סומן תרות כ55 כ5כו לופס סיס יעמס 651 ומנוט5ין נט!ין .סזס

 יקר וכ"כ . כו 6:ר ה' n3rbs !זכור )כו 56 יסוכ . מ5עסוחס ccn סוגה ,כנו 6סר מרכריס תעמס )6לי
 tScnt ומסוקת תרוח כ) ע5 מממסה עי . 11 6הכהכעיניו

 16ת41 כ6:כתו שיו וגככד יקר כ"ס ct~ro וטוי )כוי
 חת555 מיד 6סרעד

~lrre 
 )ככר ע0 כן מחפכקו עם וכשר . !ה' נסה rsbn כ5 נכיס51 ה' nlrbi !נו

 ה15ס ?r)?1 n'b . 63:ג: קינו רנון !עפות נכסיף כי . וכנו כצמיחות ו?כ5 טוויו הכור ו:65 מטותיובעטיית
 * יכוץ) ככסו): nlhp סכ) כנ;:1 יןע כי הומן חרוק ננד 6:ר כ,ו ctSn דבר צידו נה(דון מסךימ0ון

 :::)ך ג'( כ, (ihlrs ס:תונ עניו שמך )ים כן פנטי וכמשק נקלנו 6:ר 3th? 317 מהמת שין כ06סורסיס
"מןי
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88 שבת -שלסידורו

 וקמרו כמוריס עד כמריס וככס מלוך 6יסס 6חס וילך כתיב דוד. )כיח מ6ת1 כסג,קמס ס6ע כת מיצג"מרי
lfff1ס)6 ככמוסים מניסם מעסו כמוריס עד . ויכיס ד6זי) ממטס ע) וככס סלך ע"כ( י"ס )מהדרין 
 : רכס כלסכי "שחס 5קייס עמס כמ15ת וכן וכו' לניגס כיס מרב גוסן פיס ימיו כ5 ט0ס מס ('ob הטססעפו
 . מקוס טפס כ6י4 עכר 4 גוח;ין עכירס סכר 1)6 6דס יסב ע"ב( )"ט )קידוסין רז") רמזו זו ורגל ועלי

 ר61 . עעס מחמדי נכ5 כעי:'1 נחמד סריס ככוי סיסיס כזו )6סכק כ)bn1runh 13 עומס 6סר זסכ'
 . ססוכ וכי5ר סרט גידר יצריך כסגי )ככך ככ5 6)סז ס' 6ת ולכת סכתוכ 6מר ושיו 6סגס ס) ממ"ענעלמו
 )לסי סכם כזפ 11DDSS )מתרעת . כידוע סי5ס'ר מסורס סגחמםך )כו וממדת ת6וחיו כ) גסססך הזר כלסכי

 נש 6י0 דרכי ס' גרשת ת"ז( )מ0)י סקרך מקמר וזפ . סכקלבו סעלר גמי' עם 6ף ס' 6ת ועוכר foשנס
 0150 עומס סכקרכו ירע סיס 6ף כי פרע יגר זס )"ד( פ' כר6פית )מ"ר לז") וצמרו 6ת1 יפויס16יכי1
 סמקתם יסכת עבורם כמכיי ט5מו וכממקמר . כצמור בכמו נס ממן 5כו 6מל Db )טסות tprnn1 ומסייעו6תו
 גככ כלוע 13SS . 6(1 כצמיתים מתכס)ין ס)כ 1ת6ות סעוס"ז 6סכס 0כ)ס טד זו שנס כחוכו מתגבר .ג"פ
 גז: קחס okn . טיש שית יקיים ומפן ומסתוקק מוסק )ט ח16ת תגס רק . פ'נר1 )ו ס6וי סרטוןכסונ
 כסו וסי וע"כ . "'( ס"ס כ' סרק סשרס יסודי )סוכנת 5fft הרמכ"ס גדנעי כמכ61ר 6סכס סל סגד1)סמ"ע
 oa כי ממס גשמו כשכש סי6 סחורם סגס סוס סונ %61 . 6סנס מנות וקייה עמס כי ימסכ מנסעמס
 ום" . רפוט D1nDS כמ5ותיו ס' 6ת )6ס1כ סוך סטו עם מסכימים גסמוה16ת

 ע)6 אסו . כ"ט ע) )עטר
 . ס' טורח כמקייטי וק אניס סגי סומר . ס' חורם כומרו חס . כלמכס קוט ר15ן )טפוח כמזוכם שמחסממם
 סמים מרירות )סו 1יומחק נפדו 0יפינ גסם סעסיכת סו6 מכסס וסמוכמר מסמים דרך blo זס חמימיםו6ך
 5הח6וות . ס' ו5גוטס .5סוכ 6נל1 יתמסך סב) מממיסך )כתורס נזכיר כסר ממיס מס ט) ממכהים סתתותממס
 כנס סריו נר6ס "סר עז ס' מעמדם לכו mbn סיעכירגו יירק 1)6 כס' )כו סמך כי כזקת )ידו סינףכמסון
 מנסער סייחי ימי כ) ע"כ( ס"6 )כנכוח עקיצת רכי וכמקמל . )ר15ט עמו יסכים סי5ס"ר סו6 עניו הנוררהגר
 מלך וסגס * וכו' לידי ;כ6 ועכוזיו 61קיימגו )ירי יכ6 מחי סמרתי גסמחך גוס דפייו גססך ככ5 זס ספוקע5

ttnswוכמו . פסיפס כמדתו סזס )6י0 מ0)ס מדס כגגו מוס )6דם נמול ומסלם ל)נכ פרוצס וס"ס כ"ס 
 . )תונס כתו למרח יתעכס חמוס ע ממטוס כקרט אחדם וסכתו חקיותו )כע) מיסוך 6) ממיסוך עורסטסו6
 )1 מחפפך 6ף ")6 ממגו נטפיס מרעום ח16ת כגנד פסס סדינים מגזירם כלכד זו ס)6 סקכ"ס )ו ע"סנך
 1)סרינ נ16יני1 נקמס לעסות סדינים כמ" עס 6ף וגס)16ת גסים )1 עימס וסקכ"ס ולנרכס )טוכס סדיגיסכ)
 ח6והיו מסך ססו6 זס מא . )עוכס 56)1 1:סססך . סדין ככמ הכ) ססו6 . ע)יו מקמים כ) ולסכרית סוגריו6ת

b10Dמנוסס יוסף 56) מציגו שזו סחסוכס ומס . מדס כגנד מדס ס61 כעמס יכין וכמסכי) לטוכס סלע סורס 
 . סגני )ו ויקמר 6)יסס 61ם)מך )כס כנכס רועים להיך סגס )1 וצמר קמיו Sb יעקכ כסם)חו 6' פעמייםכזה
 גמל 6ניגו יעקב סיס סקו סדכריס מגיג6 כר חמ6 רכי 6מר . סטון כזה 0"ד( ס' כר6מיח נמ"ר מ(")וציורו
 1ר5ס . וזירוז ושמחס ע:וס )0ון 610 . הגגי )1 6ומל וסייח 16תך פוגליה סמיך סייח יודע מתמחכיןומעיו
ottpiכסר . רע עמו יענו ם)6 )נסכו וירק צותו סוג6יס סמיו מידע 6ף . רנס כסממה 6כ כיבוד מנות 
taD1עסס וספנית . צניו 6ת )כנד כזס סוסו קונו ר5ון )נסוח רכס כבממס נזדרז 61עס"כ . 6מ qo,t הנדיק 

 6") מתסס צגי 61גי גתנסס זקני נחנפה 6כ6 יוסף סמר פ"ז( סט )מ"ר S~r1 ם6מרו 6דתיו 6סחכמעמס
 עקיכ6 רכי מקמר כדרך נסיון דבר )ידו מיזרמן מסן סיס הלי . oon יותל קותך מנסה סגי מייךסקכ"ס
 נוחל ntfoi סקגשס סו6 )תזז )ס 6מר וגו' סוגי מן ח"מל וימאן ע"ס סם עוד 61מל . כו' )ידי ינ6 מת'ממזכל
 יכל . הקרכן מן ופסס) )עו)ס 6כחר וסמק )ך 6סמע . כנך 6ת ג6 קח )הכלפס . )ע"ס 6כ6 כיחמסוכי
 "חל "כלהג . כקידה i/ah פית תסוגי sp גכ)ס )היות סקנ"ס סו6 )מור )ס "מל "רוגע 6פת 6ן ויקמל6מר

 'גוס וסמק )ך 6ממע . וכו' גניוס ס' Sb'1 וירק יסמק . )6מר כממוס אכלס 6) ס' יגל מיה ~oihהדגנים
 אתו ימ65 הקכ"ס ע)יו כמיגעה )יר6 ס' 6) יוסף 6סכח מניע כזס עד סרי י טמ6 16תי וימ65 סקנ"סעלי
 6סכס גור) ממעוריטם כער דוב נוהור"ר סמנומ הקרוס 6)היס 6ים ס) ככתוכיס ס61 וככר .טמ6
 ע"ס צניו פ) דיוקנו דמות לו סגרתם ע"ג( )"ו )סוטם S~r1 נקמי ע) )ס' ס)ז כטת יוסף כ)כמנער
 סג6' יוסף ס) כוכוחו hih נקרע )6 סיס סגזכר( 0"ד )כפ' כגודרם סס סורו וע"כ . כמריס )קוטיכספרו
 היס סקס 'רוע כי . וכו' יחי13 מיס רשך 6)היס מיס ר6וך )ים וסמוך סוס ויוסף יעקכ כגי עמך כזרוענסת
 6!היס מג העין תוקף מ5ד סו6 . גוזלים גד כמו קמו )פיוח הים מי קריסת כי סוף יס קריעת סקכ"ס)סגי

 איעמס זו וכמי' . 6)קיס פ) סדינים מנד סיס סיס חוך Sh ופרפיו ורנכ, סרעס סוס פססי) מה . הכ)ממקמן
 סדך מלירד מעליו מוסרים ימיו ססדי;יס )6דס דיו כי ק0ס דגר ה.6 וס הדין מדת עס ה6דס עסגס)6וח
 וכוס ע"י ch כי געסס 61יג1 סוhSDcn 6 ממסד כדוגמת ועסה כקוס )6דס סיס עזי יערס פסדין 6כ) .ע)יו
 הים גקרע 6'ע וע"כ . )מעכס כסמר )ידו כוח טרם סיגיעגו ומאס ס' )"מכח ח"תת'1 למחמסך סזס"רם
 )עזוב ר5ס )6 . סוף יס קריעת 0) ססיכס )סנכ ולס הסיכות כ) סמסככ ")היס וס' . יוסף נזכות 6סכי

 יוכ) )6 61י)י כידו. וסכמירס יקרין hS כקדשיו מהן מממת 6' . )כד פוטיפר 6סמ עם יוסף גסיון ע)סכר
 מדס נזם קשש ויקיים . 6)יהס ליחו ים)ח וסכיו . צמיו שחו כיסיתי ויעמוד נ01 הו6 %כ . cu"1)עיווד
o5llaoס'וכ) כדי . מזו cto יה:)נ מעיי וכב; כישו );:;ור ;;יום ע) כהעמד למ"כ ולק . יקר6) כגי )סגי )יהדע 
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odשבת שלמירורו 
 כזל וסיט . ויגס כידם כנרו ויעזוכ כזכות . רפם ל6ס elo ס"ו( ס' )"? חזק 6מלו 5ס' יהנה ננהגהש
 )קררת כמחה ורן 0גס . ר6ס 0היס חגם גכ)) גכ)) 1הכ) נרים 1ה6 סס6 61ססר . סיס בקריעת די)כד
 . 6)היס מסערות וררו )כו סחם ומקודם נכון ע) סהתמ)גו המדרת דכרי יכ6 ונוה . ה6כ 6ת )כנן כדי"ויגיז
 יתז 0סדיג'ס כוס וי כי ס6דס כני )סוכת מסערות עוד יעמס ס"יקיס . הקלס ךכר מא עגמו מתמסכנס

 . ה61 מהסה סמסד כדונמת ועכס כקוס שד יערס ס6)היס 6נ) . ע)יסס הדין מ)?ד הנדס מע)מוסרים
 0רעס ומרככות גד51 כקימון יס כסג חסומות 0ק160 כוס נס פיס ככיס כחימר 5יכ0ס ים הסך כתריסוגחיכ
 סכטי כ3כ סקנסס ססיכ )מה 16ח1 ח0ג16 )מס 6מר ע"כ . )וס כ"י זכה ומקין הזין ככמ והכן ניס 'רהומיגו
 סכ3 )סגיו ויטס היס ויגיס הגגי יוסף פי6מר כדי ס" )סגיהם היס סיקרע כדי . ס' )6וסכי סת"יס )היות"ם

 כנרכס יהיה הכ) ונ0כי)1 )ו 0יע0ו סגסיס סכ) . האס העוכר ס6י0 כמ ג6 ינד) סעוד ומגס . כסרנוכלסל
 רכות פ)"וח ככמי' מנסיות יעככ מי rso י0ועס )1 )הטסות עמו יסגיס סדין כמי' בנס כיוו כי כ) )עיווגג)ס

 וסממדס סמוקס התפוס ה61 ה61 כי . כקמת הכליס סומר נדרנס סיסים 5מי ס61ת הש63ס יכסס וביותריא : מסריס ויניקת סיס נסיכמו
 ס)כס כ"כ ס' כיחס ליסורי )ס)כוח sffr הרמנ"ס כתב כ06ל סכעו!ס התקות מכ) '1PS .הקפם

 "מלו הלסורות והניסות העריות מן 6)6 )סרוב סעס )רוכ ק0ס blon כויס התולם נכ5 דגל י 6ין וו")1"מ(
 ע3 )מפפמותיו כובס 0ג6מר ונכיס כחלעומוס ץ מ15ס וקכ)1 פכו העריות עי י0ל6) סגגסוו נכעסמכמיס
tpCD6סוסרוסום )היות ממגין 6ין כסריס 6סי)1 קמרי מסכיתך דכחוכות( )ס"ס נילוס5ל %מ65 מספמותיו 
 מסר סונ וכדרך כקמחיות כליחו ומסומר . ע"כ וכו' 1DIh ממגין "ין פכמסידיס מסיד "סיפו זהני6 .קעריות
 עט הקכ"ס סיככ ע"כ 706 . מקוד גדע וזכוהו עומד העורס שעביו עו)ס יסוד אדיק נקר6 ה61 הגססג,כר
 וממונס )מקוך כעיניו יקר זו 0דרג6 6ך . )כד סר06ון כשיון די סיס 6ס0ר 6ס . זס גמיון ע) עוד שיעמודיוסף
 פקס, כריתי 6ת )1 גוסן הגני )1 ג6מל וכשל . סבלית קג6ח su )שהיו סקג6 . 56יהו ,ס OniD 0הו6זכים שנרעדי שיש ומעסת לכ וכהתנ)וח (~Dst בלי  וופלייס טל6יס ג0יס ס)זס הבריק 6יפ כסכין )עסותוסגיו
 סכ) otc:O oiba כ) כי סו6 ובטעם . ח)מידו 6)יסע ידי וע) ירו ען גתנ)ו גנ)יס %סיס וטכ6יס שפייסוכמה
1DD1'תרומס )הווסר כזכרי סדיק ,רוע 6ול בכמינת )5דיקי6 גטו סוס 1ה16ר )מעבה סגוכר סגטז "וכ כנמי 
 כשמת סכרית 10מרי מסמס ה5דיקיס פכן . טופס יסוד בדיק כנמיגח 610 ס16ר קותו 50 סנטזו )עי)(מונק
 )הס ומ5מימ סגגוז 6ור 163ת1 משיר סקכ"ה עזיהם . הכריס אומר דרנח ט:61 כיודין O'h5D סדיקים%קל16
 מטפס וסכ) . סוכות עמס )ע0וח עמס ממכיס הדין 0גס כיון סהסתל כדרך 0)6 ג) )עין כנג'סי0ועס
 כנמיגת נכנס 0יהיס יוסף עם סקג"ס סיככ וע"כ . הנס כשוור ע)יהס יסוייר 5ד.קיס 1blpjn המס0ר",ין
 הנדו) ה16ר עס . ההוך כיוס ה' ויודע כ,כותו וע"כ . הנדיק יוסף סמו ויקלק כגסיוגו 1DD1 היס וכן~יק
 כשסל )5דיקים הבסון טוב מרכ וסכ) . כ) )עין וכרישה גסחנ)ות וסמור ס5דיק ככמיגח %גג, עס 6ולהגקר6
 כ6 6ז . סמדס ג"ח 50 סס)ימוס atct והסנ ההת סמדס פ5 וסגימיות )טד )יכנס 5כך סר6וי וע"כ .כקרפ

 ? וה0מהוח המשורות כ) וחכ)יח סוף מזהו יום סנקך6 כמיגס מקותו עניו 3ה6יל 3הדרנ6יכ6
 5' )ג)ק"ח ו") הלל"י סכחכ בסוס 1י65 כפסוס 0גכגס עקיכ6 רכי גני ע"כ( tffn )מנעם ר,") ימנו תהוכ

 מדת פנימיות דרך )יכיס לפי סכן 71"י . הג6מליס דכריגו פסי . פוס 0הו6 יסוד דרך הגנגסכר6סיח(

 הקול והנות הדגת דהייה . סוסו ועי העו)ס מסוף כו ומניע נוקה ונהיות גו הגגה כפול 1)ה0תמפ .כיסוי
 ע5מו )הכגיס הגבולות סרסי דרך )יכגס )ה5סרך ס)6 יעתו עקיכ6 ל' גחן ו6ח נבג . עורס ועד 0מעו)סה(ס

 )ציות ה"ור 0יהמנר עד כ6)1 6)1 המדוס כ) ויחע)1 יהימדו ה3ז ה16ר נוד) הכסח זרך ולק . עסויןגגכורוח
 יהו6 . והוווג'ס הימודיס נכ) ימס (cnr העורמות נכ) הימוד ויניס ימד הנטרות כ) ויומהקו . ימןט"ו
 העיכזת 0כ) נזה סג6מריס דכריגו כ5 61מר . כעוס וינק כעוס גנגס ואכן טוס ~(blp הגס כזלךע6

 היסוו כמדת blo ונגוזו , יוס הקור ,ס עס הכ5 כפגע כמתירס והן כהחננות הן "מי )כ) כגעלווכגסים
 . )סכת מכין ע"פ כנחיגח הרי 5יוס המטולם הפעית הידס הי6 זך מדם 6סר וידוע . עולס יסוי 75יקנמיגח
 1ס16י הנדו)ס פהפממס . וכו' 6ח והכינו סקסי גיוס טמר . הכחוב )ט גיללוע"כ

 ונגוז . יוס הגקל6 הנססך
 הגרות העטת הפסי כיוס כפכח הכגס ידי ט5 )התמסך חוכ) or כ) 6ח סטי יוס ננד המכיין הסליתנהדס
 . הזו ודרגך מדה כמינת 70"י נסם מרמוז מ"ק )::כסל מולים כי והכ) )עע ננוכר ""ת והכ.ג"ו כמספלכגלמו
onb1ח0י"כ( למז )')קופ 0מכ61ר מס אתוס ch וכף מון 0) גלות )כס מרקה 6גי 0כח פ) גלות כמיתם 
 סעי* כיכריגו 11Dbo ע5 מוןס . וכו' )כס מקיר 6גי ככבודי 6)6 ממס פ5 כ6וןס )ר.ות (cr מבריך61'גי
 מקיר uthn ימר יז? . )5דיקים התג( רקבון נ'וס הקכ"ס סכי "ור hIOOD "ילס (p(s גוכ) סכת פ)מגרות

 : סגוכר הגט( 6ור כמי' יהכלך כבוזו 6ול לק כ) )עין טתס המשיר 6ור 6100 . רימסכ16ר
 הסס כקרי6ח ונגס ה61 כרוך 0)1 0ה0)1ס מי )גו למז הגה הפורר נכ) וסט6ליט הנ6מליס דכליגו וכלע

 eb תת)1:ן שדי בג) רומז שחוון נססני נס תעורר בו ושוי תיויס בו שנוס טעליקון 0?ו6סבת
 רבות )מען פה61 ורעעתן וכווכחן סגנות רמזי ענין ע) )סורות סכ) SJpn ב. שסי נס . המ65 בכיחשהה
 מזוץת 31סמור . 5ד מה) ט)יגו )הנן שיגו יפיר נהסס גח)וגן סדי כ5) 61גמגו מפס וסי מעכס 0) גסמ)י6הפויס
 ה)5 נרוך הקיום פכרך 5צל פקוק יקנן ט פסי יוס גכמ" הנטו "זל ועי"כ . ככתיפ וסמקע פרוה פעוייסתמי
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86 שבת שלסידורו

 ילוה סלי סדיקת ע5 לום, סה61 תמ65 בו ושתים תדפיק בו שתים לום, נס . תייקים תנם לקטוןפיוס
 )6ות )ך יפיס )מטן סורם, כסמו 0זס הסורס קרשו כן ע) 6סל פוכות סעורות פתי ידם ע) געססועי"כ
 נ"מ עורס מנך מפי ע)'ג1 כמקוו: כן תכוין )עסות )וכרון )ך סוס 0סס וסיט . סוס כסולם דכריגו )כ)וכסימן
 מלקך וסורס ולומך (1CP ט) יקיר 6ור סקנ"ס . תטש כן 06 וסיס . 0גני6'ס טכדיו Sh סורו גיוס וכשרוכ"כ

 ומסני טמיס מסני מפניך כ) תמ65 בו cl1W וסכת . כג*) נו גרמו 6סר שכח מקדומת ע)יוגיס3עו)מוח
 0מסס וגסיו ותחת יך יסך וכפורחו יורו טגן עניך ימין . )סדיקים עינגו כהפסיח ימי פסת מרורסגוף

 )63ל סרני:ו DD גסוס ונוס . 6מן ססונ נס!1מ1 יסרק) סמו כ5 ע) ינן 6101 עניון נסתר5סס0'רך
 nrlo~:טורס

 ובבת עצכצתי כל שומר . ידריננו אויבי במות על אשר יתביך אף בחמרי . השני שורשסלים
 : שני ואין אהד הוא *עיני

 אור נראה באורך חיים מקור עמךכי
 השיר בישיה לו נאה . שמו יה השלישישורש
 ענין תשר . כוס מעמס מס סיין ע5 דווקא 5קדס sfft מכמינו מסי סג5טווינו סקיוס ענין טלביבר

 . 15 מודדיי מודד ס6זס כמדם וענין . 0קדוס געת מסוללין ס6גו וסומירותספירות
 : ענפים שניובו

 עצמו כשנהג החש כאשר א' * בחינות בשהי לו חיולם אדם שעל אשר לבאר יושנך אענף
 פבע מדרך anv1 בשליטות עבודתה ואם . עמו סתנהגש בן . בוראובעבודת

 לנגדו ומשבר עמו כתנהנ הקבלה גם כן ה' טצות לקיים בכרי ונעבו-ה שהי לנפשו ואיסרהעולם
 טוליכק כן * העולם בפבע רק עבודתו ואם . וכדומה עבורו ידליק כשמן ואומץ . השנםמבע
 בחינותיה בגל הן מצות נעשה כ"א והב' . בשבילו השמים מע-כת ישידד ולא - מלמעלהאותי

 ואוכל לאוכל ולחם לזורע זרע ינתן שבתוכו ה' ברכת אור חדת שהוא ונשמה גוףבבחינת
 יהיה שירד הברכה בתוך שאף במכותיכם את וארותי חנו לאו ובאם . עליו ומתברךקימעא
 . ח"ו ולמדבריות ליטיום רק כרמים דרך יפנה ולא * בזמנו שלא ריר ורגשם בו מצויההמארה

 : O'5D י"נ131
 וכיתו מנופו 0ס"6 מ5ק 0ק51יס )כעל כוי וסכ) * מסיי כסוים כבמל כיחו וחישן . 0ר6סוןי כסורס כמווכל וגופו גססו 6ת ס6דס תיקון כמיוכ סקודמיס כסורסיס דכליגו 3כ5 . מנס ג6 דקן אעלה
 . 5)ך ו0' סקרן ע) ימינו כ5) ס6נמגו יןוט והגס . מסכת מקיוסת הקורס )קכ)ת ומסותר שוי פיסקנכדי
 כמסמר עדין ע) סר0מיס )סיכרת כממיס מערס געסס גנדגו . סמ15ת מעסי עסיות עסיו0ינו כ) מע"יוכיצרו
S~f10רסטיס גרופיס ומ'ו וכו' 0רחמיס )מדח שין מזת סופכין ס0ס 50דיקיס 6סרי:ס )"נ( ס' כר6סית )מ"ר 

 00ו)ך 0' כמיגע ו,ס ססמימס מניט ורכסו 6ר5ס סמו5כ 10)0 מעסס וסוף וכו' 0רממיס מד0מסוס:ין
 וט' 610ק סיקוס כי סססוק ס' 6מר0י וכלסר . יתהלך 6) כמסד סממתי( מסורס בי"ס ג63ר כלסר .כורכיו

 ו!ג6ויס )טסו0ו. ו3)כ3ך טסיך מ16ד יזדכר 6)יך קלוב כי עד 0סמימס )ט יע)0 מי )6מר סי6 נסמיס65
 . סי6 כסמיס ל6 כי . ססמימס 5גו יטיח מי גימר ס)6 ודקי סי6 כבמיס ס)6 ס16מר כסן יסר כססםגר06
 וכ) . 0ן כסריס כלן סמ5וס מטסי וב) ס10רס כ) סודקי כ6דרכס 610 6מ0 6כן . נס סייך )6מרומס

 קמרי 0טסס כolbo (5 מעסי טוג 6מר כניסוך ומקו )רממיס מדין ומת0סכין גוטין כולן מעלס 0)סדנליס
 כמסד 1nSlD )סגסיג Oto כ5) קמליך oDl:n לך ס' 610 כן . 60דס עלמו סטטס )5ד טרמו ומפסךכ6זס

 ססנס ימוס מסקר ססכח יום כסס0גוח סימיס 0סחגוח )פי מגס 6לן עני ימינו 1כ5) . מעסיך כסיונרממיס
 פס סתמ1ן סיס (or וע*כ . 5ו 0ל16י עת כסי )ס6'ל סגנדגו 50) וגוסס נעלס כן . סמו) מימ' סמועדיסוימי
 )טפוח סם פו יעכס מי 0ע)יהיס תלעיס כסמי )תקן 610 0מ15ס תיקון מעיקר כיון 0סמימס )גו יערס מי)ומר

 קרוץ גי כלמיס 6יגו )וס ממיס כסמי סע)ס )עמוס )גו ש5ס מי סת6מר 0זס5דנר פ" . 131' יע)ס % )קמור הי6 כסמיס )6 כי סכתוכ 16מל ors . חקוגיסס החקן 1560 סגפ)6וחפעו)וח
~'Sb 

 גסיך מ16ד 0דכל
 געקיית ס6יגס סמ015 וסקר וחפ5ס חולם כמוות כמו וכזככך כתיך לק כססי6 ס6פי)1 סי' . )עסותווכמנכך
 . ככומן שמיס 3)3 סעו)וח 1)עסוס )חקן . )עסוח סו6 קלוכ ס)כ ונכווגח סיו נדלול לק כנוסומטכם
 כן ו)כר61 )עסות "ף . ממטך שמיס געסו סע"י סדכול כמ סנדו) סי' געסו סמים ס' 3דכר 6ומלוסכחוכ
 גס )כר )יס "י0 כמס וו") כסיך דכרי ctrht סס!ק ע) ע"כ( ד' )כר6סיח סווס"ק כדגרי מזסיססמיס

 גס כר 6100 ע) וכסי OSD 00ו6 ע) מפי גיסו וכו' מז6 רקיע טכיד מ)0 ומכ) עד כו' נ16רייח656ס:ד)6
 מו' סמיס )נטוע כסיחיך ידי וכ5) סמ"ר . וכו' חוסים סמיס מלס מעסוק ד6חעכיד עד )נכייסו יסתמורעד65
 ייי 61מר פחם ע"6( ר"ג )כח"ו כפג גשר ס' סס דכורו su סינרם ס' דכר איריס נססן 6ר *4*כ
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