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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

ל
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 שבת שלסידורוא
 הפס זס כבוסן וכסהו6 . וכו' דיל כמומת סלי6 י' ד16ת כגין כס לחמר דילך וסומל וט' קלום6 נתיגמוגי
 גור6יכ חקוגיס בחקן ש"נ( ס"ס )סגסדרין רז"ל כמקמר כמעמס מסחיו עקימת 5סיוח כומו יגדל rh . 3וס'

 כיצגי וכו' כמעסס ססדכור מגין 6)'עזר רכי 6מר ע"נ( ק"מ כמכח לז") רמזו סטרן יזם . סט5יוגיסכלמיס
~rS

 מי תקמל פ65 6מר כ6ן גס וע"כ . ממס כמעסס 51חקן )עסות גדוף כהו )5דיקיס סקנסס מגחן ססדכור
 . ממען כממיס מעמס עטסוח )חקן . 1nlnDS )כד וכזככך כסיך 6ף ")יך קרור כי . סם בחקן ססמימסיעכס
 יסים hrni סגעסס ממס . נסס זורך עכודח סו6 עכודחגו סכ) וסמכות סחורם nDD' כ5 מוסד tSa מיסודוט5

 : במטוס )מטס זס ננדגעסס
 נחירתנו מסורס . כידעו olh כ5 6ח ס' )גו החן מסר 6סר . ס)ז ככמי' 5נו טדעח 6סל יחילס סמינס והנהב

 מהסס or1 עי ונו' הגרות פכעת יקירו סמנורס סגי מSh (1 סגרוח 6ת כסע)1סך כמסוקכקדוסס
 6ם כסמוק במרסי 6מר סי blot SD . ממגורס 6ת עמס כן עד 1ג1' סלמס עד ירכס עד זסכ מקסססמגולס
 בהכין . )סוכע )חמכם 61כ)חס עד תו' כלחס גסמיכס וגתתי en~b ועסיסם לסמרו מ15תי 61ת חנכוכמוקוחי
 הסרוס נס . 6ותס ועסיחס חסמרו סמקתי הבסון כס5 סו6 מס כו סגדקדק קמרי . ס5זס קוום מקרץסיטכ
 סרכם 16כ) 6דס סיסת קומר פריך 6ין וו") חרט"כ( רמז )יפקוס רז") ס6מרו 5סוכע DnS(bs o(enS ס)מנמו)
 מד0 סו6 6יך . וכו' מימיך וקת בממך "ת ונרך )סין שגימר כמס עיזיו ומתכרך btt'p 6וכ) 6)6וסכע
 bDD'p סי"כי h't . 6(1(S 65כו) סרוס לו סיסי ממנוח מסכר )ו יגסן 65 עמס . סמנם סמירת ס5 מרסכגנד

 : גם ע"יויתכרך
 ועד מחמ5חן סכגס וקמין . ר6ם )מטה כסן לנו ;מי לכו סדקדוקיס 6סל כחולם ססוקיס סגי כיבול סקריםנ

IDSDמן וממס . onb1 ממון . חמיי גר ,הטבת במקור כתית זך זית סמן 6)יך ויקמו כג"י 6ח ח15ס 
 : כהן אדקדק . כג"י מ6ת cnl1ISS ע"ס מוקח ס' מסגי וסגיו להרן 16חו ישרוך סעווח ע5 "סלבשרוכת

 : )מימר 5יה סוס 6)י ויקמו גחגיס סיו )סקנסס bSo )יחן גריכין סיו )ממס וכי 56הך ויקמו טון סו6 מסא
 מסמן כ15מר במזמות כתיח ,ך 61ין )מ16ר כחיח זך ע"כ( ט"ו )מנמוח רז") וקמרו 5מ6ור כחית זך זיח סמןב

 יריך . )מלכיו סנורך מס סמוך דרך כי 'hSD 6דס גגי ובשיגי . )מגמום ממסמן יושר ומזוכך זך 5Ototמ16ר
 ז54 וכמ6מרס . גריך )זס 651 5זס )6 סכ6מח ס6ף )סגיו 5ס6יר סמן)יק מטה . הקי ת)51 טוכ יוחר5סיוח
 ע"6( נ"מ )כרכות S~rn מקמר ידוש עכ"ס . )ך קומר )6 6רטכ ch1 גריך hto )קורס וכי ע"נ( כ"כ)5כח
 מלכות" כעין דרקיע6מלכוחל

 : נסר )עיני גס מוכן O'O'D סעו)ס סנט כדרך סיסים )גו )נוח וסיס . ו6רט6
 מהו ד : )מימר )ים סוס וזרוח מדביק סיס סגרוח סכעח ס)6 דו)ק סיס 6מד נר וכי תמיד גר )פענוחג

 סע17ת ע) 6סר )מרוכס ממון מושד כ16ס) ה : כזקר סי מערכ רק סיס )6 וסט ילק סיס חמיד וכיתמיר
 טכס תסיס סמגורס 6ח )מעלס מקוס )0 קבע וככר 5כ6ן מגורס קכיעוח ענין מס . ונגיז לסרן 16ח1יערוך
 מועד ס"ס) פירוע )פרוכת מהון ססו6 ודקי . 1D1D כ6ס) ססו6 כיון מיותר 5כ16רס )מרוכן ממון 1 :ס:לחן
 סתו" סקרון ע) קקי מעדית ככ"מ כי 5י' שכעי סעדוח קרון סעדוח ע5 "סר ז : לסרוכת ממוןסו6

 עדות
Shl~'Sס"ט )סס ז"3 כסמלו כוקר זען מערכ ח : כו גיחן סעדוח 1,ומוח (h"D דיקקת סתה6 מדחס )ה חן 
 מדע שיהיה סת'ר5ו ומה . הקיזה כ) דוקק סיס6 יתן כהדס וכודאי . מיוחר )כקורס כוקר ועד מטלכוסו)כח
 16ת0 אחו יערוך ט : )מ;תנ )יה הום סגרוח 6ת כהע)וחך יגכי );16 זו olorb שייך נוס ס)י)וח );)6חח
 וה)" זו ה'" עו)ס מזקת ודי "חמה6 . )דור1חס עורס חוקת י : חמיד גר גבי  וכגי) )מימר )י0ס1ה

 גקנש3
 כיסר6ל hsl מ)ת6 ח)י6 כקצרן . קלמר ההדלקה ט) "ס מוכן קנו . יסרק) נגי מ6ת יא : מכיחנהורכן
Oh1(מס תיהגו סמסלסי0 יר1נ . יסר") )כג' מק סהו6 איך ויקמו "ג) )מכתב )יס סוס קורס הסמן ס)קימח ע 

 מלמן 'זוע כי וסיt~htr 6 כלחח חוס ו;) דלכג1 )סי 16חס גנרל 61גחגו . האס מסדקדוקיס Plp3סחירנ1
 עלמו מתגהנ ס6דס 6סר וכפי . )1 יסרס 6דס וסוע) 15 מודוין מודר ס6דס נמרס 6סר ע"כ( מ' )סוססרז")

 טכע כדרך סו6 החגהגוחו ו6ס כנמו)ו )1 מאס כן כ"ס3ס מנוחיו וכעסיית וכעבודתו ס' כחורתכס5יכתו
 ו6ס . נוסו יח)יסח הו" אפס "נ) . יעמס נמהו )ע"ח סיף) מס ו;) . נזמי ;ח כשי מגות עומססעו)ס
 מקריס כימות )כהמ"ד כהניסה "1 גדול ככח וטעיגס סריקה כמ"ח )מס) ממנוח נטסייח סעכודס ע)יוח;כד
 למטלס  סמ15ח קיום "חל )לשף יקנס ו)" . קולס סו6 מיד rb . )מאן נ7)ס שקלילות ch נסוכר,וסיגת
 יהססגו 16 לכו יחלפ 061 . 1מ1ג1 פרעו  סרך כסי מגפת סירו מקוס ער ילמור סתולס נ5ימור וכן . ומזנומטכסו
 ותן . מסכטו ביותר ס' 6ח ועכור גוסו  ופנס  כהומיו כסינור ירמס ול6 . גוסי 53רכי לעסוק לו ילךמיגס
 'דו ספנח נערך נדקס הזחן סמ15ח SD מסור ס5יקסכנתינת

- 
 טל להיי,  פי5פרך לסטמיס לו  יירשן 061

 עיח ידו מהפגת כיוחר יתומים ונססיי טרומים 1)סגניס רב כסך ה6תרונ כקניית  י17 מסמנת ניוסרסיקוס
 . ידו והנגח 1)1זנ1 ועכעו נוסו כמ ערך לסי ססו6 מס 6כן . ערכו כסי ופסף מסיר יפיס ולי מלקיימםסמלות
 לכע כריך עמו שתוסג סקכ"ס כן . מעולס נטנע כלסר יממות ול% 5יקש ויתן סחורס וילמור סמ5וסיתסס
 למעמיס 06 3%) . ספוט כררך ומזוגי היי כגי 3גרכת ומכרכו עמו גס יפים מעולס לכל  ונספינו .משלס
 לו יניה ו0 15 . לילי וסוררי  למפיס  עליו  ימלו כופר לפסל שעולס לפצע מון יסיך ו3ר לו לסעפוסיתכרך
 שר, :י . נ:גילו שסמים מערכת לפרר נר6סית סררי עלי יפשט ל6 .  וכרומס סנסר לעכור וי5סרך 6רן5ל

 קסמות %ף עגמו סיתגסג 6דס ימ65 6:ר וים . מרס כנגד מרס 1 יעפס כן שו% ערס כשר יוכלפעלליו

מדרי
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א שבת שלכשרורו
 כטרחות לטרוח ייערך 6ס 6ני . )1 יקרס ו)6 עסיותו נק) )'דו ונה,דמן . ממוגו ימסר סמעס ימעט .עליו ממש ילו וקין כקוס סל סרחך פוס כ5י סמ5יס לו כסיניט 06 כי סכורך מתות יטסס 651 . העולם מנעבתוך
 . ומדוגו נוסו 6סכס מלוכ והמ!ו: סקורם יעזוכ ועיכ כו לעמוד יכ% 6ין . הכיגעי כדרך 6ף ממון ומהסורחזס
 מחווה מן סער נטפס סתיכף עכרו מסער מסק רק ג5מון. נמעט 6ף יגרו 6ת )ג5ח ירסס 1!6 ט!'1 חוקזככו

 hto סע%ס וכס;) . סעגע מזרך כממות מלמעלס שותו מו)יכין כן וכמו . הנכור מן פורס .וגקר6והמשת
 ע5י1 כקין רכות ונרות . ח6כ3 ע4ו ונפסו יכ6נ עסו ונסרו . )ממגת מחון יסב וכרז . כגער rh הו6נגחת
 !6 . 16713 כענודת 1ר51ס ה' 5דכר והחרד הירק 6:גס . )ו יעם: ידיו נמו) כי )רסע 161י 6דס גגייגגעי
 כר"ו 6סר . כ"ס סעו)מיס נור "י ישסוף 56יו וגפסו ורומו . וטכעו )נוסו מוסס 6עו סו6 כי . טוסם הו6כן
 . מבןים

 ענעו ומערית וגעכירס סמי תגססו 1tthe סבין Sb מהים עגמו מהפך זהו"
 כעלם"

 )סכת( דרכ, rCSD כהסיק )ס' ICD1 ונ:וסילת titD'SD 'ותל כתירס ועוסק . )עסותם ה' מסמנות wrth)ה"נ מכחי יותר יתירס
 כ5 היקריס ממנוח )ידו וכמיגיע ידו- מספגת יוחר מסוגו ה' 6ח ומככר יותר גומד סיס והו6 מבנעו דם טפטשסיה
 בקנת נסרו ויעיי גססו whrl כי עגור וסכ) . )6 "ו מניתו ערף ליחן בדו עיד )1 נם6ל "ס כ% מסנים"יגו )עני לרקתו וכנטתן . יתפייס 51ספי6 ערומים 5ס)כיפ מלכוסיו 6ת וסוסת . נמנום ויכוסס גפפו כעד יחן 615סר
 נם זס Slnb . נדו!ס וממזק: וכחפ'5ס רב נססתוקקת ממם 5וקח 6סר מקוס סורפס ומקור עומס 5דכק וסוכין ם4 וסח'ות יסו 6)יו נספו . ctrro ננד כקס5: וכמעומר . לס' נערו ככלות גכסוףומפן כי עד . בסיוה'

 והית . געגע גקךע תיכף הגער נעטר יקיר כן מנחם ר' וקונס . סע%ס סכע כדרך ס!6 עמו מחגסנהקנ"ס
 וידויק )טמן מומר מי 6מר דוסי כן מגיג6 ורכי ע"6( ז' )כחו)ין כמ"ת )דרכו 35כת נתיכם עויס כמיסמנדו
 מערוד 15 ו"יי עריך כו ספנע )6דם יו 6וי c'1nlb סיו ועזיו ע"6( כ"מ וכתענית כון כדקיק )מומו יקמרקו6
 גמ"חים סתיס )היות הו6 סטו5ס סטכע 6ף כי הרי ע*6( )*ג כות )דכו כמעם דוס" כן חגיג" ר' כוספנע
 ידויק וסתןוסויגיס

"51 
 תעבש !תטרק יהגהיגס הקכ"ס עמס ו)הס לותו. יהרינ כ"ךס טרוד וסיפנע חותן

 פ)ח:פך 6טת ל5דיקי  סגעסו גסים נחום רבה העין גתה כ7ורותיט אפי' מפניהם. נדחה סקכע סיסיםהע"ס
 rte?n סחהווח גגניס המהוה עגיהם גקלמ ה' ופס . ה' נלך ולע מס 0 יגייוס לומיהס ובג רייססספכע
 כטכע פ)6 ס' כדרך ht(:Crr 5דקתס סו כי טנור וסכן . כסני!ס מרקיע 1מו)1ס סממיס מעלכח כ5ומסוד
 נכוו כני ס'ה6 כדי . הנוף כמ 1)הח3ים 1)עהר ),כך כדי נדו3ים כסיגוסיס עגמו מסגף 61דלכס גופוכומי
 ימל") oih' וכדלך . הקדוסס )הסלקת ומדומןמקוית

 ה"פ מרכסן רנו) "נן:ס . מכעכע (clrn סעו!ס )קנות מגעשו C'ilC1s1 תול16ח הגסים עגול '(ר36 6)ה'"1 ויעקש וינמק "נןהס בהי כמו . rro 6דס ע)  פעו יקרי
 יר16 הכ! כי . כמוכר 3סס סריס וגפ!6ות . סיף וכיס מלריס כי5י6ח . כלטסינו געתו גם'ס וכמס .וכיומם

 מפסוק סיןו( 11: ;ן!וט. כסס טסית וכחמחוגיס כע)יהיס והממס): הכמ )ו ולסר כס' קדום 6ין כי ידוע)
 סיהיס "):יך יהיה הו6 . ממכעס 6ותס ומע): כ) 6ת סמהוס סה' רוק rb סת"הכ . ")היך ה' 6ת61הכת
 תוש נס: הקר" ומחרס . הנריוח נעיג' נדלקו ויוודע סתו יחנט 'דך וע) "נרהס 6יהי כמו עלך גקר6סמו
 ע"6( ג"ד :ינוק )מלגס חן") 61מרו )ככך ככ) ומ!1ח'1 קורותיו וחעסס חוחו ;פחעכוד 61מר . )זה),כוח
 טסיות ידי ע) הנם וסכירת כמ ח)ימיח )ך ירקה ס'5ה"ר ch 1"ף . מרע וכינר סוכ כינר %פיךגסני
 ;מהו" ch" גפפך וכ) . וענעו מכימו יותר ויעכדהו . גועו ;ומי ע) ימוס )6 ומנוהטורס

 גיסך 6חן גוטג
 "ן לט,וכ כ: יסוו )6 מפויך ו;) ממוגך כ;5 מקודך כ;) ומכפ"כ . וגעכורס סמי ))פסי קומר כעלמךחקיים
 הן 6ו תעסה ;ס 06 . ממוגך קינון עכור ס,מנוח

 יאי: ס:ג:נקך בהיך יניס הו6 כ5 6ח המהוה הויה כח"
 סנ"וג1 בחיי . כמניקר עטך גקר6 יק6 סניו) וממו מהטכע כלמעלס רק הטכע סני' בסים ננחי' )6 .ע"י

 6ער )ערוכת מחין p1Cp ע) ע"כ( ס"1 )בחוח ר,") "מרו הנס כי . גכט ע) הדקריקיס כ) יתכ6רו ו6חגי
 מערני גר ו: רנ, 6מר rtt1D מ6י . 5hrc'3 סורס rrn(nt עולס כ"י )ג) הי6 עדות יט' העדותע!

 ע5 מיכתו 3הר6ות ה' ממן כי וסו" . מסייס סיס וכס מדליק היה ונוצגה מכרותים כמדח סמן כסשגיק:ין
 )מעלס עמס מתנהג rtel . כהט סספכיגה.מורס ויכינו 1'ר16 סיועו  כדי G"CD היה וכה מדליק היםוממיס מכרית" :מדת סם( כס גוחן מהי: מערכי כגר הגדו3יס נפ65וח'1 סס)י6 וע"כ . cnmh ע3 כהיותן הייג1 כג"יטס

 יסרק) 36סי ע3יסס גקר6 הנדו) וסמו . כסכ')ס המעלגות 6ח ומסדו המהום ה' נסס והגהנחס העולסמטבע
 "ת המהוה נטם 0הג:גתס ;יון כי - ממך ויר16 טויך גקר6 ס' פס כי ירזו כי והיה כסס יחקייס ולמען .סמו
 . (er גס)6 דגר 5הס !העם'ת ו6ך . מרס 1rrtt יירק "מי הו6 מי הסמים ומטית הע"ס טכע כ) וכם'דוןכ!

 וכטירה כקדומה מעפיהם )עפות מקיזם המהגריסין
 וכטוח"

 ו)הסווח . העולם מטכע )מעלס סחירה רכה
 היה hSn מלמד . העם 56 ה:? תן מסה וירו ס' ע) ר"""( רם, )פקוע סקרו") מסלע"ה )מעיהמעסיהם
 מר!וגי קמרי )מפס סקכ"ס סוייר וגס . סעס 6) ההר מן 6!6 כיחי לחיך זרד O)1D 1'pDU) 6% otOמכס
 יהיס ס):ט ססקימ: 6)יך ויקמו נ"י 6ח oun 6קס 5;ן . מיכחס סיוכר ייסרך) גשש גם 11 נמ15ס)טפוח
 ונס . גס )הס 5עסוח ר6ויס סיסיו הממסנט וזיכיך וכטהרה נקדוסה . כזה ומעסיך מעפיהס סיסוו ס5ךגכמי'
 )מ"ור, יהיס סממן Ornt הוית כר6פ ולגרגרו כמכקסח )כוחסו )מסור כחית להיות יחירס כטרם" ט5מסלהסריח
 תיו: כל ספיד  דולק יסיס 6חד פיר דייק, י'ר חסיד גר )סערות . נר6ס: נמרס )סס 3פ)ס 6וכ) סט'"זעזי
נסרמף )טרוי נ5טוי כזס 7ווק6 כי . )מגמות ו!" ):וכור ובן בוו נדו! lblau ס' יס כי סב) תודעו כדי הזיזה%ש
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 שבת שיסידורוש8
 יתיחסשש"

~)DDS 
 גסס גויעת יתירס מיכס עוד סגם סכתוכ 6מל וע"כ * עי"ז גם )מס סיעטס כדי מססנע

 פקוס )ק13ע נויתי וע"כ . 013 ויניד1ן יעיזון עלס 3"י כ) רק )כו )נ"י נמסחר סוס גס יפיס bSn .בזם
 מנעת יקירו ס)מסס המגורס סגי סו) ס6) סטסולס המגורס מע"ח )סי סיס סר6וי מס . מועז כקוס)למגולם
 ננסס סגס סיס :" ססס 6ך מקודם. בלון כמקוס עסגיס )סגי מקומם )סיות )הבן גכ6ר כבסר סע)יתיססגלות
 נ6י כ) תיו l'hm . )כד נזו) O(IO רק ממס )כ61 רסוח 6ין כי . כ) )עיןוגרבה

~StD 
 . יסרק) ממיכת יודעין

 )פרוכת וממון . מוסד כקוה) סמגורס 6ת קנעתי )וס . נוס מ6מיגיס חיו )6 מכ"י 6מנס ממוסרי גסוספסר
 עדות סיסים )מען גטם: סו% כי סערות SD יסר הו6 כי לז: וסטעס . )סרוכת מכס:י0 לסיות סיס סר16ימס
 מן . הף מסע)וח ר6ו וכולס רכים כמקום גיחנה )כן כ)) מ6מיגיס ס6'גס סע1)ס 165שח 6ף עולס כ6י5כ)

 סלמס כמקמר רמוקס מקרן סיכוך סגכרי 16 יסרק) מטס )עורס o(c~h כ) ומן סכהגיס רגלי מקוס ססססכסגיס
 ר"ו כ"ס הזס מכיח 1SSPP01 Sb ונבו ער עו' רמוקס מקרן וכ6 סו6 יסרבל מעמך hS 6מר סנכרי Shונס
 . מדחס )0 חן )ומר בוקר ועד מערב וכניו בסרן רוחו יטרוך 6מר ע"כ . מוקד י16ס5 סמטהיס נסתמים"וחס
 )ו סמלי!ס סקעיד סממן מותר ע5 6ף 656 . מסעירס ותמוח 0)6 סקכ"ס סקסיד )כד סמסרה מרס ע5 4065
 ה' כגסי מ6מיניס ס6יגס כוסן יקמרו hie ככדי hp' תוסיף וככל חנרוח4 ממדח יחר מסגרות כ6')יתן

 סיעור רק נצרך )6 טוחו מנס מערכי גל ט5 נס סכו 16חו יערך וע"כ יותר דולק וע"כ מערכי כגר יותר סמן טחןפקסכן
 )מגהות כע6רז"5 ס' )סגי b10D עכור סו6 ממס יותר כדולק ממס יודע ו6ז הכרות" כמדת כוקר ועד מערב רוקקסיסים
 6סר ימר ,כן נסכש. פ65 סיס 5עת מעת דקק סיס וע"כ כ) %ת סמסוס כמי' ס' )סגי נקרץ מערכי טור ע"נ(5"מ
 דקק סיס תכן ניניהם סורס סססכיגס )יפל") עדות ססי' מטלפי גל ע) ק6י כי העדות קרון 1)6 סעזוסע5
 עמס ימגסג כן 1ממי)6 . סוס כדרך תמיד סיחגסגו )כ"י )סזסיל מעגין )כ))1ח סקל6 מזל ועתם . ויום5י)ס

 כוס גנ5יס נסים )סס 6עסס ודור זור סככ) . 5זולותס סי6 עו)ס חוקת 6מר וע"כ . מסעכעג)מע)ס
 הגסנחס כפי . יסרת) נזי מ6ת ס61 ספח סהמוקס ורק . המזנות מטכע )מענק )הס חיכחס3סך"וח
 . סיפג כדכריפ כמכה"ר ומעכס 6ף וסן כסטנע סן ונרכוס סונור עמסם )עסות עמס סנהנחי כןססוכ0
 סמוקי יוסט . עמו מחגסנ ס6דס כלסר ס"דס טס הקנ"ס סחנסנוח סרוס ממס 6סר . ז6ח כ) סכ6רגואמר

 . סנטוס ט) סממסכס סו6 גו סטיקר . יתכרך כור6נו סווגו ממתיגו טתייח סכ) ידוע סנ0 כי נכין ע5כמוקוחי
 כמו סי' - ספיר מטיס רייס וגקר6ו . גסמס ג)6 כנוף סוי ד6)"כ . סמנוק ם) וסממסכס הסגיניי סמיוח6101
 נקר6יס סיס סממפכס כמגח כלתי סמ15ח העסיס ")1 כן גסשס כ)6 גוסיס והול יפויס סמס5ח6פס
 ממרכות טחי סנס 6ך . 6( ענף הסכיעי )כמורס בי"ס גכ%ר כאי גקמס כל6 גיף ססו6 :סריס סם)חמדמיון
 סרי פס61 ה6תרונ כמו . המבוס טף ע) מופף ס' סס 6ור הבור זס וע"י . וכממסר כמגין 1מ15ס :נוס כ)ע) נקל* ס' ססס 6יך כגססו ויודע . ה' סס עביה ומס ממסוכמת סלמת . ממכרחס מסונמס 6מת כוס יםסגנות
 מי כמו ונעמס . עבורו למעלס ס6מרונ נוף נתעלס ס' 5סס ע5י' מחפשו וסס 5מ5וס 16תו וכמלקח סטןפפרי
 גקר6 סמלך פסס )מעלס האת מפיכס גתע)ה f~tDa המלך 15רת עליו וחוקק זסכ 16 כסף מח'כחס)וקמ
 ס' פסס )מעכס ס6תרת סף נתעכס ס/ )סס עניו ממפכחו וסס קלוס פוחו ס!וקח מס ע"י ס6תרונ כןעליו.
 נקרץ סקכ"ס offn מנך סני 7161 סס 5סיוח )מע)ח סגחע)ו 6יך ס5י5ית מוטי מטבח מיודע וכן . טויוקר6
 מחקן ססו6 עסס 6סר הכקר ו3ן ע"ד תיקון פGID 4' מלס עוסי גקר6 תכן . ומטס מנוס גכ) כידועע)יסס
 גמקק "OnD )סיוט כתסנין סרפיוח ועור סנעיוח מוסי 16 מסכך 6ען 16 ס6תרונ כנון . מנוס סגעסס הדכת6ח
 0סיסס 06 כי כממטס מכוין 61ין כוס רכו כיס ידיעת )1 ספין מי והקני' . סקג"ס מ"ס נפך 0) פמופגע
 סמו קמען יעמס 06 מקכ)ו מסדיו 3רוכ סקנסס 61ח נס . כוס מפסו כ1ל16 מרות (ot~p סן 5סט"ומס
 ז6ת o~tnm 150יחיך מסמ15ח 6מס וסטסס כמוקחי מחוכו נטת ח5כו כחקותי 06 הכתום ס6מר ונסג6סכס
 5מע)0 כממסכסך )טבוח נוכס ס6חס 16 מ15סי סהס מקמר בוסס סומר onhn חסמורו פמפמי ס6מד 6חךבסון

 ע"י עביו תמו) מסמי כזס סמ5וס זכר 6ת ומתקן עומס ס6חס 3מס . סמנ1ס מעבת 56)ך גחכרר )סיותכיחרס
 סקכ"ס 6מר מדס  מיגר  הדס ט"מ  כלוכד. המ15ס נוף 6ח ומתקן סחעסס 6ותס ועסיסם וזס . ססונ0ממסכסך

 כדרך גסמס כ)6 סגוף נעמס )מעמיס כן שסיס כמתת גס כי . סגהגסך 6חר 16סך 5סנסיג 6טסס 6גיסכן
SitlbDמוכס עחיס . )רעת וטחים )מוכס עחיס . וט' כס אסיך ס' עיג' מסוק ע) ע"ג( ט' ססנס לרש( 
 עליהן )מוסיף . נסן מזרו )סוף מועסיס נסמיס )הס ומסקו מסגה כרקס גמורים רסעיס יסרק) מהיו הריבעד
 פסיו סרי כיסד )רעה ctnp . )הן הכפיכס הקרן ע) נזמגס מוריין סקכ"ס 6)6 . נוירס גנזרס מככר6"6
 . כו' 6ססר 6י מהם )נרוע כהו מורי )סוף ממוכין נסמיס ע)יהן וססקו ססגס גראס נמוריס לזיקיםז0ר6)
 עמדכרות )ימים ומורידן סמ6רס 6ת נסן וס"מ )הן וריכס סייגה סקרן ע) כזמנן פ)6 מורידן סקנ"ס")6

~Dbit
 . סאן ע) מנסס נס ויהי סט) כממוליד 6ף )סטמיס סלי . ע"כ וכו' ס)נ מימי ינוף חוס נס ניס

 ססינ מממס והב) )הס ספרך ומקוס כומן ס)6 )ירד כו מ15יס המקלס יסיס 31סנסס )כלכס הס) ירד )6ש"מ
 ססונומ מממתגות כסחי וגסתה כנוף ממנוס טוסין כסלט 6ך * כו 6ין סגסמס סמיות hl~D ע)יוגססנלכס
 גסמיכס וגחתי . ידו ע) מתגרך מעלס )היות כו נסמחו סוד . מנרכס גוף כתוך יתן הקג"ס נס rb .ססזכרט
 tbnr1' סיס ופריו ענו טעם מסו, )ס סריגיי פליס . פליס 6ת הקלן ונחגס . )כלכס לקוי סיסים 3עת3עחס
 סדכל ניף כתוך כלכתי 6ת כגויתי מעעס וסב) ג)וסק6וס )ה1ני6 יפל") 6ר1 עתיוס ע"כ( קי"6 לכתוכותנו")

אתו
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א שבת שלמיגורו
 געש" כן העלטנים השמים בשמי גם נשך פרבר בונף

 האיץ עי טעשינו אני(עישין כאשן
 : ע)י0( ט' )ופו השורש בתחלת לעיל שבארנוהו ארץ עלי ימינו וכצל צלך ה'בררך

 מע5יט ס0"6 סמרת מערס פעשי 5כ6ן ו6ת כ5 מדמין 1:6 . סגוכריס סדכריס כ5 סנ6רגו ךאהך אעלה
 . סע)יוגיס ססמ?ס ופסי כמרוס זס ננד מעסס געסס . סקדמיס פרסים כפגי כמכובר 1כ5מכן

 כמזת סגעפק מעגה ס5 כפמלית סס)ום מכם" פמון . כוס וכווגתיג1 . )למעים גהפכין 5סיותן סזיניסשסלת
 מידוע מסוי מדח נס 6ף . סקוזס כפורס פכ6יט כמו גמתקיס וכו וסמסדיס סדיגיס מעכרת בו 6סרשיסוד
 סכ5י)ס סעסיות כ) פ:)!ות סם פכתכנו כמו כמסד וגכ)prt 5 עגמו הו6 . סגכורס מכמ" ססו6 . מןמיוזעי
 פסעיקר הקדופ ככוונת פ"נ( מנת דגיג סעודם פער )כפע"מ כתג ולכן ע"פ סדיגיס ממסקת ע5 מוריס סכ5,ו

 כוס מעסס טופין ס6נמגו מקמר כי - 56שיס eltelb כמממס הנרמויס בכורות סממסס גמתקיט סיסיושכוין
 כמפיכס הנס ט;ין נגדט ע5יוגס כקדו0ס ג"כ געסס כן . מע5עו מו) כנדי ו)סס)'ך ולסחוס . bffDO~ מלחגו)הסיר
 6קר6 וסמכוסו . סיין ע) 5קדק ס)ז סיקוס 6ת 5תכ) רז"ל חקנו ,ס ועטר . גמחקיס עסיוח . 5רממיסומדין
 ~,P1DT O'pDIP חלוקת וכסי ע"6( ק"ו )ססמיס ננמל6 (hnte1 ק"ן ,נ) שלסו . )קוטו הסכת יגס 6ת.וכול
 יין 6מר דוק6 )סדר גדוף פמיוכ טודיס סכ5 מ"מ . הסת ע) יקדפ יין 4 6'ן 06 רכ11ת6 וקלת פ5ל"ס .גזם

 דהר ע"י דוקק 5היוח פריך 5לממיס עססכו מזין 6ח )ממתיק פכ6 מקמר . סו6 כוס )סכמ וסטטסויקדם
 מיו6 גקר6 סדין ומעכלת ממתקת כי . 6טס )בג יסעמ ויין הקלק וכלצמר . 61גכיס ot~sb 6תהמסמם
 לקדום מאימר סו6 מפממ )6 פחומי סעיד מסעד נסמך ע"כ( 5"ס )כלכות ר,"י עליו פ6מןו מסח "כן .יסממס
 סיין וסטנרת ממחקת סס61 סקדוס מלוח פיסיס מעעס סכ5 . הסת ע) יקנס מעומק ורק . יין )1 פקין5מר
a)DSכסיום סכתוכ מס 5ך 6קדיס . זס ענין פחגין ניגס ו)ססכעך . ס)כ וכממח ססעס כמחק ומחוכן ופממס( 
 וט . סננורס כמדח מח)כפ כטיוחו ה61 הון סגקר6 ומסוד וו"5 וד'( נ' פער קירס )נסערי סכחוכ מס סיש5 דבריי ויוכט כיין סו6 ססממס חכן וכו' סיין סוד וכן כעס ענף כסוד סויים וו") ססוריס יטי PJDSהאר"י(
 וסגס)6וח הנכיס nlDD הקוס ססו6 תסי . )מעמית טלי גססך שודי וססוד ס' 16הני ולסניף ס16יכיס )סססי5גם
 56)5כן

~lpD 
 גריך S~rnh הסודקות מקוס bl~D תפי וכו' מ0ךו 5ס' יודו כסוד . כי' סהוד6וח נתמרס וס

 פכו סנכורס מדת כמ ע"ס . מהוד מדח כמעת כסס ססוריס גס וכטת גטן וס ואס . ע"כ כמוריסלכרוע
 גוכייס bo(o סימיס להיות . ,ס ט5 ס' 5פס )סודות כאן וכסיגו . ית' סמו 6וסכי ו5סנכיס ס' סת6ילסספי5
 מיק ע) ספירס 16מריס 6;ו שיגו ~Otnp מכ5 בהלעגו טיט. סלוד מדת נכולח נמ' יומתק עתם סנ0 .זנעפיס
 ממס 610  ווי . 5נ שמחח ונמדוס b1(o't קוסים סמסמח כרכר סמהקתו פיסיס וכדי . כמינתי ט)ירומו
 כמי' ע) למג סמסממ ויין כעס סגף ססוד מדת תיקון הו6 סעתס כש ט) . דוקק סיין ע5 סקךופכחגת

 מהיין ע'6( ק"ד )ססמיס רו"5 קמרו ולס הסיס ומדות וכממס כעגנ יסע נטפס הסמתקס יהיס וע"י .11
 נסעדפס ה'וס קדופ sg סקדופין מטסם כ6 פמממתו סקדופ זנרי עם ומלקו ידו פנס סי' סח6מר 5קדוסגורס

 : טעם כמחק ומחוכןיתירס
 נו נעמס מפן דכר סכג . וס,מניס ~ctrn כ) 5ג1 גיא 6סר . ז"5 מכמינו כעקכוח ססו)כין כ"י עס ואנחנוב

 6גמט מופיפין ,ס עכור . בסיס 6ותיוח ס' סמחקת סו6 הקדום פעגין כוס 6ו:יט rhוגפו
 עכור . rio : מס: נ"כ הו6 ככהנו"ק 6ומריס הלויס סתיו תיקון פמ!וח ידוע סוס כי 1ה61 . כנס דכר )טסות,עוד

 גיחן 5כן )יודע" כידוע מסתכח חדוס ומסמ656 סייגים כמ" ססו6 סנכורס מפי )קים וגסמח0 סורססבסריס
 , ס' סמלך 5ס;י ומרס 1ק1) ככינור ומומרין מסכחין מהיו ומסיר הסנמ ידי פע5 כדי . כפיסט סס'רס כמלהם
*lDO'רממיס כסיות ססירס הכח יוסי כגוזל גמתקיס סגכורוח )קעת ממס רוקמו 6סר וסורפס יסורס ויומסק . 
 . לפגיו געיס כקו) )פיר עוכס מתנם ית' סגךו5 סמו (cr גחן 06ר . המסוררים הסיר )נעלי ססכ) מוסרומנק
 )סיות ס)ויס (יר זונמת ה61 וסב) . מגרונו ס' rh )ככר רכ וגעימוח סידור כנוד) סודו ימסר 51פכמו'לס45

 ס5 לנינו נ;ספכין כסה0 6נ) . נ"סכס פמ1 )מען כקמת ר13ג0 06 . )טוכ )הסכם סננורות נמי' 6חמ,,חיקין
 בטיס כוחן מ:כזין )היות . סכריות כעיני ו)סכמ )שסטרת 5ה0 )סיוע 06 כי . ס' 005 עוסין וקין מ"ו,מקוס
 ען ככונס הזיגים כח מתננר עי"ז ח"ו כי כרכים קוף !ססנויע סן6 יסס שתיקחו סיס מקוד מס עי". מון ו5קכוןתסיס
 : המזך כיח 6ת סוס מרב עסהרס וסו" כביביו )סלונ )עגד1 מלב סגתן )מוך ס)נכות סמוכת  מס) ;זונחת מעטה . כזין גיטין וסעו)ס סרממיסמדת
 טוכס סמחגס כי . Ot)D כיס 5'ת כיס 6י ניג'ס טכ 5יח טכ 6י כ5'סג6 5"ג( ס' ויקדך קמ"ר ר,"5 רמזו וזה:נ

 כן 5המסיק ודייו ונכורם כמ כי . מיניה סג 5ית טכ ו6י . רנה וכפוגגו כדרך . סבון פס ט)גקר6ח
 כיס )ית כיס 6י ותשו . כמזר ה' קע )שורר פמכו'ן מס ידי ע) מצידיו )כ) וסור הוד 1:עסס כ"י מש.הדינים
 6פר )ענין גמוור . מ"ו D'~nhSt )עגמו רעת נולם )היות מסתייעת כ'סוח6 ונרכס מהיסוך ס געו מ"ו כי .מגיס
 סככוד )מ)ך והון6וח סנמין זנרי קורס )ומר . היין ע5 קרוס סמכות )וס סנוסיף קדמו;יגו )ען תקנו סוס)עע0
 ס, וחספס סנמ 5ס'וס כדי . סד'ניס מיתוק נם" סו6 ז6ת וגס הקידום קוזזו כסכחין צונזר כסיר 5סגיו,151מר
 יסתייע" n(cot ומניו קדום ס) הצו המנוה CDD' עס )מע"ס טופססקכ"ס

 יסירס כהעיפם סהמתקס פיהיס מ)ת6
 . ס7יניס וססנלת סעיטק ע) נ"כ במי 1DIb )חון "ומלין וע"כ יהילס כקדוסס רכ 441"עיטאשות מדוס1כרוכ

 יער =,.
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 שבת של סידורו-ט
 הסכלת blon וכליחס מיפיך טגץ טס61 עריניס זמיר ומבסון כלידס ומירות טחן מנסק הו6 6ארכי

 מס. מסנפתי 16רס כסערי (StD כמחכר ים ואמי הסוד16ת 3מ.' הו6 11 סכמדס ועכור 6). כמסדי)המחינם
 קומריי)כ!

 : גמתקיס הןיגיס ם;) עתק סוכ כי )ה' כסודות ונסכמות סכירות פ6ר
 נ,. וע"כר

- 
 גקרכ )רממיס סדין סמתקק כעת כי . )ם)מס 6סר ססיריס סיר מכתות כלילי ג"כ )ומר )כב בגסי

 דכרינ סני גין סקוס עומס הו6 כרוך הקדום כי סקודס( )כפורס כדכרינו כמכו6ר ממרומיו :,וסעוסה
 : סרממיש ככמי' יחד 5היוחן ודין מסד דסייטסהסכיס

 סמיכ כמ4 כי . Sh ככור מססריס ססמיס וקמר ע"ה סמלך דוד 6דוגינו יסר56 זמירות נעי: רמז זס ועלה
 הו5 ככוך מהקדום מס כ) כ"ס( ס' סתות ):!"ל רז") 6מןו ככן . ימד סננ)) ומיס 6ם סס ע5גקר6

 נק ו6ם נסריח סג6מר 'מוריד הו6 הממיס מן ~o7h 6ת )יסר כסכם . וכו' כבמיס סלו ס:כ) עוסס )עסותמסל
ot~no. סג6מר מוריד הו6 ססמיס מן )הס )היטיכ וכסנף onS מיס חקחס ססמיס )מטר ונס . ססמיס מן . 
 כסהכריוח 6ך . רממיס ככמ" ממוונ מעכס ודין מסד סהו6 ומיס 6ם הו6 כרוך הקדום הכלי) סכו מטעם ה61הכ)
 מדת )התנכר וכסמססכין . הסמיס נין 6ס )כן הדין פהוק ה6ם )החננרות בנכורה כמ ו:וחנין מע0יססמם:ין
 6ד כרכר ועכרך . הסמים מן )חס rh כ6' מהמסיס ססגיהס הממטע וכעת . הסמיס מן מיס מטר 6זהמסד

 ניכר וכוס . גיחן סכ) 6חד ומלקוס 6מד סמ6) מכירין וסב) . הסכים סגי געסס 6'וכסורם
 מססליט הסמיס כן וע) כתמד הסכים סני )סעו) נידו מהסכימות סלו סהס)וס מלך ונקרס . וס)ימותווכמדוהו
 והסנמיס סזמירות %י רממיס ככחי' )היותן הדעיס המחקת כעת ,כן סכ5 ומידו 6חי 6) סהיSh . 6ולביד
m~aנעסע סמהסיל )ס)מס 6סר הסירים נסיר וכמנמו )הדרו הזם המכח ג6ס )1 . היין ע) כקרוס סמעסיוח 

 : ככ) 01)01 5ר מב) ס)1 והס)ימוח סהם)1ס המלךכמ"
 נמסד נמתק סדין )סיום ממדוח כין סיס :)מה נעסה ותיכף . )סדיגיס וכליחס Qtrכמי' געסי הסיר ידי סט) זס ע) ג"כ )רטב ס)מס נל"ח trJIID . הפכח )יום סיר מזמור מהחמדה חיכף ולזהר

 : רח;.'ס)פענוח
 סטיריכג 0יל . הגזבר הקלק 6מל הכחוב )נו 3י0ל הזינינו מיתוק ע) ,חד 0ניהס היין וקדום 0ה,מיר,ת במאחרז

 יותר ס' מסן סמחקס 63יזס )גו ידוע קינו 61יך סמחקס --.- סקי ט:פ!ימ )מ)ך )סמה6מר
 פיגר סנסיקוח 61ומר ומכמר . סיגו סירת ע"י סנע:ה מה 16 . יום; חסוכ סקדום יין ע"י מנכסה 1:ן:קה06

 : מיין דודיך ot3% כי וזה . הקדוםיין יני ע) סנעסס מסמיתוק יוצר ,מלס גסירי סכוחר כדרך . יחנרך הגורף )סגי ומניף מסוג הסירסנדגלי
 גסמיככ ונתתי חסכו כמזקותי 6ס מסוק ע) לתורס ז)ס"ס רס"י דברי נכון ע) ינoiho 61 כדנליס סי ועלח

 מקמל. ע) ו") ה6ר"י סכחכ כדלך הזיגים מיתוק עי כן נס מורה ח)כו חיכת כי . סכחוח כייסי .3עתס
 3מעםט סגזכר 6)היס מעמיס החמסה Wnt'D סגיו סיחן וסי' . הכות) Sh סג'ר 11rotn לריך המחס))הגמליך
 סוף יתכרך הנד51 סמו ה61 כלס וממחקת . ffo( ע51ה 6)היס סעמיס וממכס ot.~Sh 16חיוח ס' סהסנר6סיח
 . טח) 0ה61 המיתוק )וס ומנמתו סגת סיחן זליך 16חס )מחק כדי הקווסיס משח ומיימד והמתסס . כ"1סעו)ס
 ס' כמ" הת") 6ח הך"ו עס )מחק בכדי . כ"ס הוי"ס סס מסגל וך"1 ח') סהוctnlb 6 סעמיס ס'ממסר
 ויהיר 3כ"1 ממחק סתת חנרמו rh . חיו כמזקותי 06 060 . ח)כו כתיכח סקרך רמז גמי וזה . ה6136)היס
 .. וסזמעעת והסירות )יגס ם) כקדום ססו6 0נח יי5 בעת )ט גחנ)ס סמיחוק מהעת ומממר . ח)כו 3ח4געסס
 ן וסמסד סרממיס קדומת כח )הנכיר קידום ויין ס0ירס מעניגו וע"י יפס נעסהסכם הנ:יחוע סטם )ט גחג)ס ס6ז הכחוח )עי סו6 ח)כו יהיס מוקוהי מע"י ז6ס סתקיימ1 עת ז)ס"ס רס"י 6מר)כן
 נ3מי' ומלוס מס ס": 06 6ף . והסנחיס סהוד6ות כ) סכו הסוד מדת )דרגת זכיט 6)ו הנמיגוח וע"יב!

 דמינו וכ' סמ6יס דמים ס' כאס ים כי דע וו") מקרע( סרסת )כלק"ת ז") ס6ר"י סכחכ זותסנדח
 סהוליס הס מגש ידי ע3 ס)!קמת מגיעיך nitplh ה' ואו . וכו' וניגס זו"6 מאב"ך 3מי' כ' והם .עהוריס
 0)0חן וכסהי"ן 1כ6)סי"ן כיודי"ן לבי"ס נ' הס סקס כגה"י הכינס כי ידעת וככר . וכו' משחקות ננורוחטהס

 6)! מגכולות החי15ג'ס יוגקיס טלמין וכמהעונות . c~rn מעין געו) נן ס6ו O"D מוחס נימ' ':61 חנ"סנמסרי6
 . הו6' מלוך )סקדוס וסכחיס הודיות מהיק והדר )ת"ר הדו"ח גהסך עתם מגס . ע"כ דוחס גדת נעס'ת16

 נגד 16חיוח כמכעיס גיתן יין כי . היין קרוס ידי ע) הנכורות סהמחקח ידוע כי . סודך חגם 6מר בגומחקייס
 מגדת ונערס כג") ח:"ס מסתר סו6 אי"ה מזילי וג' אי"ה מינורי ונ' הגייס גוי)ו6י 3ד' סיס מוחיותמלעיס
 : הודך חגה 706 וגחקייס " ס' )סכ: )הודות הו"ר גאה ומדו"ס חג"ס עס סרוס מססר הו6 ע"ס ס;דאתתגס
 0סו6 סכת הסס כקרי6ס 31"ם כ"ס רחמים גוכם מ)ך )גו רמו ~er אורס ומגו6ריס הג6מריס דכריעוכל

 ס6ג1 הסיפוח ע) )הזרוח הכ) . תתקן בו שני:' גס תמתיק בו ושנעים תזיל בו שירםנוטריקון
 יי, ידי hlo SD וסמהקסו )נוענה ממטה והמדות פי.סי סה,6 ההון מזח ונתקן נמתק כי ע) . סקדוס3עח קומרי

 במכעיס הגיחןסקדום
~1'PIb 

 גרמו 6סר -יח מקדו- ע)יוגיט כע1)נוח מ!קך טורם ורומך גססך ע) )הקיל ממרוס רום עגיךיסרס סקכ"* , חעסס כן 06 והיה . כמרגו כאר כן ונתקן )אות )זכרון )ך ה,ס הסס והים . סוס הפילסיבליט )כ5 )6וח תיוק )מען . כן סלה הסורן 00 קר6ט כן ע) 6מר . מז") כאמר
 כניע ottSr סיריי נישנק נמעפיט הופ כרוך הקזוס סיחלגס ונוכס תסורל גצ  ושבת ,9ף5 כ~

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



- -- - - - - -  - - . - - - - -  - - -- - ------ 

 )48 שבת שלמידורו

 : סוס נסורם )כ6ל סר5יגו מס גבס וכוס סע1)ס וסיס ס6מל מי ספגי ש"ל סינוסממקדם
 בפ44 שמתי אשר ורוטרי בי לקיים אתחנן אליו - וישעי אורי הן בעזרת השלישי שורשופלים

 : ימושו לא זרעך וזרע זרעךמפי

 למדני ומששמיך יי נא רצה פינדבות
 תפצה בושבת לו נאה שפו זה ה4ביעישור.ש
 וממס . כסריס רעיתי 6ח ימס ככמת . סקנסס )סגיוגרס סיסס כרזוי מרונן 6ט סכת סכני) 6יך נויבואר

 עם גם מעלס עמן ט יתכלל וגס . כ5סריס סניור כ16רו ע)יגו ומניר מנסיר ססו6 51סר ר5סגע0ס
 : ענפים(שני לובו . סרוס 6גס' ע) 6נרסס וחס)חדורו

 תרי ופי' . בנו ורצה במצותיו קרשנו אשר העם בקדוש אטירתינו ענין לבאר ושבנך אימת
 שיט ריעבר בגין שהוא לה' אשה לקטן ירצה יהלאה השמיני וסיום ע'פהזוה'ק
 : ע)יס( 1' )וט : תרשבת

 . כקרט כייסר סדינים כממתקת סכת כ54 נעמס 6סר מעגין . סקודס כסורו דכריגו 6ת חלאס כעין עין אונלה
 ממעלס עזו נוס )ט6 ע)יגו שנדע וכמס . ססמחקס עכמ4 סיוגך ססנמ גוו) 1CD5 כ6עועתם

 לסיס מתקן עגמם מממכך ס' כרכת סי6 סרו וידוע . )סו"ך גספך סדו"ס ס6ותיות כחנט 06ר כעניןלמעכס
 סיוט כקדות 6ומרין 6ט אכן פיפססס ט"י ייפ וכל  DS("a ומננ'ע )סו"ך מדו"ס )כרכס גסססך עימס מרע'ומ6ותיוח
 לנס מ06ל יתירס מעכס כמ5ותיו!סו6 16תג1 קירס 06ר (ס כי יחר. (nDD 610 1)כ16רס כגו. וכ5ס נמ5והוו קד0ט,"0ר
 נ. כ6)סי"ן כ' כיוזי"ן 6מי הסיס. 0) 6ותיוח סממסס גמי' גתמ)6יס otbli'n סכס)0ס יזוע מלסי מעגין ו6ך-כגז.

 סססעופ )כ) מקור 610 סיו"ו כי במגיס כסס וסמתקחן ארן 61)שן יזדין פנמי)וי הסיס מעמיס ג' קותן ומנס'גססי"ן
 סמסדיס פורס ע"כ כסס סגחגס ועוד וכעמס. קורס כולס וסכגיגיס סטית ג) גתמ)6 סקו ממקור וכ0גסתמוכמכוח.
 ס6)"ף ונס לרסיס. צותיות )ס' סלומז 0וסגס עלי סנממסס ס6ודס ויתרכן סדק תוקף גתמ(נ 6)סיס סם כהוכסגחמ)6
 נפגשי 0ס עיי קרוי כסיות סדיניס כ) 6ת )ממחיק מלמעלס סיורן סע)יון ס)h1ot 6 6סי"ס כסס ר06הס 6וחססי6
 oto5b סס כס וכסגתמ)6 . 60מריו דין ס6ותיות 6ת מממחק סו6 610 6דג"י 0) סעף כי . סעעס "זוןססו6
 סוף מוין וקיטת ססחר 6ך . סדין תוקף כטמס גתמע )סיות כתוכו לוסו וגומת וסמתקתו OD1 כומו סוף'גס

 6מלהס וס' מתערין זינין מג" מנזת מכסס ר6סהס סס' סגם מס' סורס כי . נססי"ן סמתמ)' o'o)b סס5נמ4
 )סיוט ועוגנ )ר5"ס סוס ממסר ססו6 מקריס )סס וגתססך . )עמו סקנ"ס גתרנס מע0יסס ססכח ע"י"דם גגי ורכי מן 1כל15ת לנ"מ סמססרו עכור . מסמססר 06 כי ע"ס סמחקחו 6'ן תכן . עסיס גמי' נע5מססי6
 161 שסריס 6ור כגוז) עמו ע) מנסיר )סיות 5ס"ר נמי' גע0ס ס)( סר5"ס ונס . סקכ"ס )סגי כר5ויסמרווין
 גע0ס 0יסיס סר5ון כעת סקכ"ס )סגי עו)ס ומיגס otttlta סיעוי ענין וסע . עסיסו (b~p ס' סס כי כ)?יר16
 מס 16 ל5ס כמ4 סדין מתוקף )עלות וכות כך כ0י0 כחרגם רעיתי "ת יסס ונסו . ו5סל )ל5ס מגרסיגתססך

 : גקל6ת ורעיתי 6חיסס
 סיומתק . קרגו וסורס ס0כמיס ק5ח מ5ד ומן עגמו מ5ד סן סמתקס סעח 0סו6 כנכח מתס))'ן 6ג1 ים ועבור2נ

 נמת :עסת פיסיו ככגומחגו ר5ס י6ימלין מתס))ינ וטס ר5ס ככחי' גע0ס 0יסיס סוס עסיס כחי'גס
 . )ל5ס חתססך סברס ס"וחיות לק מגוממנו כיוס 5רס תסיס ס)6 ומכק0ין וסמ)י5גו ר5ס עם מגומחגו כיוסל5ס
 סג5מ כמרח טסות )ר5ס הגס ירסיס כמ4 נמחק . קירוס פ) סמסמח ויין וסודיס ססכמ סע'י כקמת סוךיכן

 D11D נ' נמתקו 161 ר5ס כמי' גסקדו0 נע0ס כי כגו ולטס סיום כקדור 6ומרין 60נו ונס . מן )יודעיהידוע
 : ועונג ל5ס )כמי' סידועיס יסוד סודנ5ח

 ו(") ס' חו0יע וכסמם 6דס מסוק ע) ג"6( ד' )קמור כ(וס"ק סמנו6ר סטע0 יסס עלס (ס דכרי:ו סי ועל.
 )כ)6 ס' תופיע וכסמם 6דס רממי ד6יסו וכנין ע)מ6 )כסמך כרתמי זיגג ועניי כו)6 ע)וחיית

~)tpra 61 תמת ימיס הכעת וסיס מסמס . ,כר כ) )כס ימו) ימים טמוגח וגן 6דס וכו' וכסמס 6דס .מדDh ומיום 
 )פי )כקרס ומגס . עכ") 6וקמוסו 601 מי סכת ע)ייסו דיעכר כנין 3ס' 6פס )קלכן יר5ס וסוקסתצמיגי
 קוזס כהנת סקי גמד ז6ס כן תיגו וכצמת סננת יום כ) עניו )עגור מוכרם ):'ות רצוי סיס 1lhoסדכריס
 עציו ענר ס65 גמ65 ס0מר כע)וח תיכף )מנוח מקדימין ווריוין נס0כמס נמו) ch סנ6ס 1)0כת סגוככיס65ת
 רמו וסקרך ומסירות סקדוס ע"י נ)עס גע0ס סג") ר5ס ממתקת דנחי' מגש) "eDn 61ך . )כד סכת )')כ"6
 ככיוס סו6 0(ס ומצחר )קרכן. 0ר5ס סגם ר5ס סומן סעכרח ע14  מ) סיסים סי' ירגם וסגחס סתמים ומיוס כתמסנכי
 יוס כו' כילד ס6 ע"6( ס"6 זף )כחקין 6סטרקי דרני וכמימרה )קרנן יר5ס סכח )י) עליו נסעכרס תיכףולכן

 סססו)ין קרכגוח )760 דמי 1)6 . ירד עלס 6ס ו6ף ירפס )6 ונ)י)ס ס0מיג' כיוס כ"6 מרולס סוייגו פי'5סר65ס
 ע)יו )עכור פמוכרמ מטעם 1:כ) 0ס( )נתוססות כמ"פ ירך ע)ס ch 6ף וגצן ירד )6 עלס oh ס0 כי כ*)סלקרכן
 ירפס )ס' 06ס )קלנן ירפס 1ס)6ס סכמיגי ימי1ס סה"נ סרגם הומן 0ס61 מפכתס)י5

 זייק"
 כג"ח ל5ס ככמי' פגכגס

5ק
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 שבת שלסידורו**
 מד6 כפקו65 לכילת סנ"צ כזוה"ק וכ"מ . מד סכח ט!יו עבר גקר6 שכח 3ע ע"ו כמענו 6דס גני כןלכן
 . מרממי עלמך ממתכסס כעת לפיוסן ה61 5 וס . ומגס סהרמיכ וכממס 6דס רמסי חד6 כסקולך סהו6סרי

 ע)יסס כפ'ענור 3ס' )6קס פילט וכסמס 6דס כוה מוין )כן כמטלר מכתות  כציני געפס hlo 60  ססכיסוסונעכור
 : )כד מנח)ע

 ע) למסיס שסיס ca סתתו ט פיה" עד )ממתין ע)'ו לממיס הקכ"ס סגתן )סמו:ס גימעהתיוק צמי וז"ל גפור קן יקר* כי מסוק SD ס"1( ח65 )כי רכס ממדרס 5דכרי טפיס סגו per~ro דבלי והנהר

~7ho
 סכסמס ועolbo 3 ע) סקכ"ס סמם סיקוס )רחמי 5סור וקן וכסמה מיקס 6יו מ15ת סנן סעיפם היי ע"כ וכף 11DSש יקר* כי סג6מר סע1פוח ע) רמשיו גחמ)6 יכך וכו' 6מו חמת ימים סכעח והיה שגימל גהצה ע) למביס ה" כך
 נגד הו6 ס)כשלס ו6ף . סמקוס לממי מ3ך שול קן ס) כעס ונס כמס ככ) סיונמלו הכסיגי יום עדלהמתין
 נשברי 61ך . שומו גכ) שיניס פזי כחוג ונמדרג חי סכח ע)ייהו סיעכור כדי סטעס סכתנ . הנ") הווה"קסעס

 חיים הנו רנס כומן ס6ז כע6 ע) יחייס כ, 5ןרס גוכן כג") 1כ1' כוט ט) ומ"מ כנמוט סכחכ המכרהזוס"ק
 . וכו' מד סכח ע)ייסו יפרי כד כי' )6תיסכ6 כנין מ"כ( )מס כדבריו ממסורס כמו כומס (OO מוחן כוטע)

 וממס . עכ") עסוי ז6עכר מן דפכח כקיות6 )ס' 6סה )קרכן ירסס כתיב מע6 ה610 כיס דיחקייסו5כחר
 ע3 המקוס סרממי כטכוס מן סוין ה,וה"ק ודברי סמדרס ודברי . כומס ככ3 פיסו כזי המדלם ידנרימכוונים
 יניעו לסור קן ט) הקומר מ"כ( )"נ )כרכות המטס וכרי טס יסר5ס . כדכליסס מסורס כ06ר סןכריותיו
 ו6לרבס לסודי סתרי דל6 ודקי כר6סית כמעסם קטה סמט') תסגי 0סטס DS'1 הגה . 16ת1 ממתקיןלממיך
 רממי מפני סעעס )היות גליך גמור קן ננו כן המקוס רממי מסי הלעס ה61 1נהמס נ6דס פ7עתסמקמר
 וכסמס ס6דס ע) 1)6 סרחמיס לטס הו6 נסור קן ט) סרק כדבריו מורס כי . כמ"כ קג,0 יטף פ)6סמקוס
 61יס ספור קן כדבריו 6)1 ספ)סס כ) וסולט 1Dtb סיס 06 ו)דיןיס . סן הכתוב גוירת כי לק סרממיססעס
 דחק6 טקס ממסגה )מון )דנריו ספיר teht כ;") )דכוים 16מ ממתקין היו )6 סרממיס כטעם )כותןונהמם
 )מזד טורקן

 6כ5 . כדכריו פקסס כסגקט מסחקין 6ין )דיויס כי . כימר ס)סחן ד6סי)1 . רטח6 לממעינן 1)"
1~DSסיעכור סיס הקנזס פגזירח )ומר וזריך גזירות 6)6 וייגס רממיס סקכ*ס פ) מדותיו סעוסס מסגי ססעס 
 "1ת1 מססקין סיו נימד סס)סחן י) עומל סיס cb 6ף 5דיייס וממעני . הרמעיס עסעס 65 מד סכתע)ייסו

 : ל6מריגOffi11 6 מד נקט החג6 . כמסנס לסור קן דגקסוס6
 ערס חיטק ומ15 סעו "ס ס"6( רס"ל סי' יו"ד )כסיע סס"ך OD סרמ"6 50 הסלתח6 ת5ף סטגין כוס והנהה

 גלית דם ממט 5ססיף קליך 6ס ימיססמגס
 כיו"

 נוירח מסוס )ח' סמי)ס דסטטס ג6מר 061 . סמ'
 כס)6 הקכ"ס רממי הים "ס כממיס oon סטעס )סי 6כ) )הטיף 51ריך Ostn מעתו 6ין מ) 06 ודקישכתוב
 י"ל OtD1 . המ' קורס טוחו מ13 סככי כיון סמ' כיוס להטיף ס)6 כסמלו מכפ"כ טוחו )5טר סל6 עדיין קותוסלו

 עתד דמסתקין וככרעה כ6זס h'D3D ו)6 . נסור כקן רנוח6 6סמעיגן דהמסגס )זיוי )ומי ים . נזירות")6 ס6יגס 6' טעם ס)כעס ח)ת6 סגי סמסנס 65סמעיגן קסם ל6 רממיס, סקנ"ס סל מדוחיו סעוסס ספוסז)מ"ו
 רריך עויין מ' קודס )הנימול )הטיף 6"5 61"כ סמקיס רממי סלמס מרמרו כסי ד6ס )דיגך מורנר מגיסדגסיק

~ttOS

 ד6ף מחגית'ן 6סמעיגן 5סול קן 6כצ . )יע6 מורכזו מגיס תיפוק ד)6 סיכי כי פוחו מססקין טד6י 61"כ
 כ35 שמלען ז)" מסמסנה גידוק ו)דיייס וכ' מדותיו סעוסס מפגי מסתקין מ"מ )דיגש b3un מניס נפוק7)6
 כיון נסור בקן 6ף )6סמעיגן b~no צריך הוי )6 כן 6י 6כ) גיס n'b(le 1ס1Dbn 60 6 ס)6 קג6ס פ5ססעס
 מולכך מגיס ויסוק כמ"כ קג6ס יעין ס65 כדי רממיס מסוס סטעס מיקס נכי דנם תומר )סעוס מוססיכעין
 )6סמעיגן סוגרך )6 תרי הגי פכן 1כ1' סעוסס מפני טע0 06 כי דקג6ס ספטס כ5ל כס פקין וך6י hSb . כג"ח)דינ6
 )6 קג6ס 6ין ob כי תקלס לידי 6ת1 ד6% צפור קן גני 6כ) . כריח דס )הטיף ס)6 דבריו )סי n1DPS דיכויןכיון

 : רממיס מ11תי1 סעוסס מסוס לסור 61עפ'כ נ6דס )טעםיגבו
 כנמרצי מסורס סוייגו nbro מסמסנס )מירק נוכל 65 הג6מריס ולרברינו1

O'pDID1 06 סמיוכ סייך כטוסות גס 
 ליס )מס ד6)"כ )יסב דשינו מסוט גרוס סמררם מדגרי כי . )קרכן סירוס ימיס סכעח5ססהוחן

tp)'DSלומר חמ65 ד6ס ימיס סכעח כהס נוסנ ד6יגו ז6ס 6ח )מידק יכווין היינו מהמם:ה גס 51כ6ורס . גוהנדכינו וזלי 6)6 בעוסוח גס ס"ך הימים סנעח ס) סרמת'ס נס סצ6 נסור קן גני העוסות ע) המקוס רממי 
 קודח לסקריכן ס6סור ימס וכגי כחורים סרגי) כרכר )נקוט סור קן רממי )מנקט )סמסגס )י )מהדנוסנ
 כי נוה המסגה "סמעיגן 7צ6 ומה ;והב דמעתם 7י") וו )הוגמע etpn 6ין נברגו 6סר )פי 61ך . ימיססנעח
 מסוס 'G'D סכעח המתסס סטטס וכבהמס כ6דס גס )טעות מורכזו מגיס )יסוק דיוכ3 זמסתקין ספוט ה61וס

 טעס סכר bSa כיון )מיצה גוה )טעוח סטן 3ס,ר כקן 6ף 6סמטיגן )כן . מקס מקוח )נס) ,ינוקו המקוסרממי
 תלימתי ע"ג( )כ"ג כמוכין רס"י ס)גי' 6ף גזה )ספק ססני6גי OD1 . וכו' סעוסס מפגי מסתקין הכי 61פי4הקנזס
 anno צריך ד)6 וזפי מגמע כברין tncfhnl . הן r'at~n רקבון דכיוס מסוס רס"י ופי' כברין יונסכגי

 ,ס עכור 61פסר . ומגן עכר ע5 וקצי כסרין מתי עד כנמרץ כמרק ג" )1 היה נ"י סרמכ"ס 6ך . .מיססכעח
 ח'4 הנכה מ"ג מ,כח ליסורי )נה)כוח הצפון כזה פכחכ ימיס סכעת ס5ריכין מדמע מבסוגו כי רפ"י כגי' ר5ס)6

 )הרמכ"ס סיס וכודויי הקרכגוח )סקרי עוסות כין מיחק 1)6 והצחה הצמיגי כיוס סקרכגוח כ) )הקלינ עסהמנת
 זי)פיק ממס )כלולס מסמע וכן . JOIJT )כקורס משמע משנעת כ) ומקפוט ומסתימתו . גוסנ 67יט )סרסז")

)נעת
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48 שבת שלסידורו

 )עומק ילזתי )6 ס)6 מסככות עתס עסקיע ופין )מכימון הפכחך ססו6 מממח 61ך . nbr סייך ~n1DID 6ן(לדקי מי סכת עסיסו זיטכל גנין סווס"ק סעס )פי גס . )כ6ן דעסיגן ס"ס קסטל מסכת סור טיל זנליסשיליץ
 )ענץ גמער . )6מיחו סדין ויוניך כרכר סוס סככו מי יכ61 61מרתי ממסיקו )הו5י16 6דיריס נביס 5ג)1)סדנר
 גפיהן שסיט גכולת )ממתיק מוכס 6ת1 'סיס 16יכי1 נס rh . מנתוח כשי ונמלט 6יפ לרכי ס' נרטת"סר

 : כקמור ונהר )ר5סססי"ן
 דורשכן הים טעם תם * רורו אנשי ע4 ביקש ש4א מה ע4 הצדיק נח אח לתרץ ידועך בענף

 * ממאה בהמה בנטת אפילו סתר הכתוב שאין וירוע . כך לררוש הכריחם מילגנאי
 : ע)'ס( ט,)זנו

 ממגעיש נכמיגח ס6ף )סכם יולסין כסיפ 1ה61 גמ הה,:)ך שסיס 6ח גם נכי הכחו' רמו 6)ס כ) וטף אט4ה
 גירשו והקכ"ס . )רקס )המנירת גמ התשך 6עס"כ ססי"ן כהוי blon המזק סחין מדתסילוע

 ., )קמן מנכתר וכמו )סתר15ת יכו) הים )6 סורו כגי עי כי Ors הע"ס )קיים )עלמו פועי) ועכ"פ ידושי
 ככמינס נעמס סיסיה )ר15ת1 ה")היס "ח וסהה)כוחו תמימותו סועי) 'זו ע) העורס ו)סתקייס 1D5D ע)ל6ך
 )מיל רז") כמקמל גר"ס מכמינת rbl'n )תיכס חעסס נס"ר )1 61מר סקכ"ס )ו סגהר5ס מעסיו 61הגי .י%

 כגהר ממנו סיע)ס וסיבך )גרס עגיו יסים ס)6 הכין מתוקף סי65 גמ זס גד'ק מגרס וי65 )7( פ'כבצפית
 . ס6-ן כ) סגי ע) ורע )מיות 6חך כתיגם 6סל כ) וע) עניך סח6'ר הקרה )גון ונהר )כינסחעסס

 )1 הסיכ דולו ע) rcnl!ב
~'apo 

 הקנ"ס 6ן 6כרהס חסנת ע) פ6מרסי גללך הו6 . )פגי כ6 כסל כ) קן
 , כקלכט "סר הסדיקים ממסיס )מען ונו' העיל כחוך סדיקים ממסיס יפ 6עי ס6מר מדוסכמעלס

fnbtנון ה61 מס וגס . סב) יכסס סהקכ"ס כן )ומר )1 היחי מסיכי 1)כ16לס ונו' טיק חספס ה6ף 6מל( 
 : כוס פייך מ5י6ס מש ימ165ן 6ו)י במ"כ קומר "כלמס וגס b~nh 06 סקנסס )1סקטיג

 וש מס ק' 1((ollh ר6יתיס מג6תיס מ6י ס"ו ע"6( כ' זף מניעך )נג6 לו") מצמר ע) קמלתי הגה אךב
 אייך )hJtrb 6 וסוס . ר6יס 556 מגייס ענין מס . מסמע O'd'b1 מנ6תיס )ומל 6מיג6 הסוססיס

 ןס:ס )1ג;י נרסס ו6ך . רייס זו %י5י6: מג4 61גס . כן )ומל ס"6 גיס כ* נס ע"כ כוו מקוס כסיס obכי
 מרופ סכ6 ע) CWD1 "1ח1 מ65הי נקיקן פ' כרצוית )מ"ר רז") וצמרו ענדי זוד 6ת מ65תי כקלטמגינו

 צוחו סריס ל6ף )סון 610 6)6 ניסי הותו קמותי 40 6ין ה)1 סמ5י6ס סגם . נסדוס סהיס )וט מזיעספו6נ4
 b~on היה ,ס ועגול . )כך סר46 ע) נצמר מסייס פחון כקלט זמנינו סלי . דוי מפס נעמוד טעמיימאמוק
 )6 ודקי המס גי . מס חפר הצדיקים ע) היס )6 וכ"י 6כרהס חסית והגס . ל6י' הו6 זו ohtinnננמר6
 מקטגיס ודצי 6)6 כ)) סעיר 6ת )ממת )כ עי עלס היס 1)6 סעיר 6ח מט) הקווה היס כנכותם 761רכסיתנדו
 ע"ס 6כיגו לכרפס ו6ך וגו'. o'bDn1 רעים סדוס 1":סי ~hlp כמ"פ )המהסך הצוין פיו ככף) כויס נכוייסוטד
 ומכוקעיס מוסנעיס 5דיקיס יפ 416 ו6ך . גדיקיס סוס גיגיה0 6ין עתה 06 6ף כי . הסנר כוס עייפם וכות)ימד
 כקרכ hp"7 כקרכ"ס . בקרכם 6סר סגדיקיס )מען 6מר )כן 7וליח )דויי Q~D )עמיד סעתין פ4 סעירכחוך
 עת: סהו6 כוס דיק חססס ה6ף 6מר )כן . צדיקים מס0 )עמוד פעתידין כנססוהס ומפוקעים מוטכעיססעס
 ממט )5"ת סטתיד ססוכ ע) ה6זס לסעס כעת מסנים 6חס פחן מדתך הי6 כך ו6ס מן6 ג5ווה6 לסעעם
 )מ"ר לי") כמצמר נו סעחס העת DS' ה6דס 6ח )וין כטוכס ממדחך ילוע כי  פ4 . כלסע גנדיק וסיס16

 כעוגמים רכון )סגיו תתרו )קטרגו הסרת מ63כי קסנ1 סימון רכי 6מל סס 610 נבסר ע"ס ק"ג( פ'כר6פיח
 גןיק )ו הגורו רפע 16 נדיק סוOD 6 עכוזיו )סס 6מר נ6ר )1 מעכס 6חס כגמר גניך 6ת )ממית עתיד פסוח6דס

 : ע'ג וכו' כמעתו 6)6 ס6דס 6ת ין 6עי )סס6מי
 וסרסם ס5דיק דין יסיס 16 סכקומו המקומר הסוכ ע) ססנימ 1)6 דססח6 )עת סרסע 6ת משן 6ם ילבןשץ

כויי
 ממית ערוכס המונס מדת ונקמת . bPC,"7 (ttcrl )עי 6וה0 בזון פוין גימע גג7יק והים .
 qb פ4 כמדוס "מ65 06 סיכ"ה )1 והסיכ הו6. מסד לב כי SD ע"6( יק6 )אופס נגמלנו כ?6'ח6טסילעניות

obוכיון . כעגורס קמשם )כ) וגס6תי 17רוח )דורי מחוכם יענוןו 5דיקיס ממסיס ס6ר6ה ר"4 מ5'6ס כדרך 
 כווך 'ItbiD 16)י כי "מרי התפ)) ע"כ . 6מ65 05 כקומרו ohtin נ)סון גקר6ס ~nbr כקגעו)ס שנרססכקמע

 ונו': וכסיס 6רנעיס רח'מגייס
 מסוק strtbD SD מס ס6ף גמ 6ח מתרן כהקרץ לדווו כחוב 1)6 כד)רוחיו סכתוכ גמ בני )הרן ים נוס לכן8ש

 סכ6מפ כידו מסמס סיס ע"כ )6 דורו כני ע) הת;)! ס)6 נשני סמו ע) סגקר6 )י ד"ת גמ מיכי
 ידיק הקכ"ס 6מר )כן . oon )65ס לעתיד היולית 6ת נס כשכיל )ונוה הזורות ע) זה;;)) פ)1 6תטט0
 )ג6ת ר6ויס מהיו סדורות כ) ככמ כימיו סהיס הזור זס עכול וההפך) עמס ימס ההע) 3דוךות'1 סיס.חמים
 סוורות כ) סיף עד כסר כ) כקן נסחכ)תי סכור  )סגי כ6 כסל כ) קן )1 ססיכ הקרקס ו6ך :וחס 5נ* .",

 מממתן ממס מ)16 ס6)1 סמ17רות סקרן יעי סכ) הקרן 1כ) . ממגי גע)ס 1)6 ס,ס סלע מדיל נעמודככהוי
 : כסס ג:65 ט1כ6'ן

 1תמ)6 המלסיס וסגי הקרן וחסהח סססוק )מלס ים הגס כי h:aS' דורטין היט rb נס גסוס כמחי ובגנבי
 מקמי דלר ע5 ה61 . וגו' ממסגירן

"ש פפ6)1 3הפי)וסו0ין ככרומי התסיס פהקנו גמש( נגז לנע"6 ו")
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eeשבת שלכידורו 
0"po פפס כשצי בו ירזי פסעוים לרנר  פינריס סם ירי  וסססובס .  פכפלס *פ 5סס נל6 %ש es51 ילכד 
 וורעס  מפין סיס  סגול סני . הדין 6ת )יחן עתידיס פקוקיו וסוטים טסנ  כמגסנו  טויס blb  ססופיס  פשיי1)ש
 כפנסנו blh esw סתצ3ר פל6 סוף דין מנידו rDb ע5 סכי סרי כף כמגסנו פורס b)h סימת  סלhw 6חיץ
 דבר 06 ו6דר3ס ט3ירס זס  כקין יקמרו ע"1 גס 6סר )ססי)וסוסין ר6יס 6נו שם ויב16רס . ע"כ וש'ל*ששנ

olrnnhסרנר מסוס לפס ע3ירס זו 6ם לו סיקס?  גססוס ל% סעריין כמס פכס"כ  פנפל שיגו לפס סקוס  בטילם 
 ק'  לעירינין er( פרימר ע"פ וממונס . יותי יקסס כי ודמי וכו' 15רת לשר *%:רמ ססקנ"ה מס וגס .ושריש
 6לו פנירות סוסי הכס .  מיוגס  וטריות מגטלס גזל  למדים  סייגי מסורס ~olnf ל% ch  ימגן רבי 6מריה"ב(
 יל% ו6רר3ס  כך  טופיס 6ין PCh1"( לסכמיפ לרסס ר11י 5ין ועוז  וסייגת כסגמלס nlnDS  עלייו סיס סק3*ס*יף גל% סוף  פידורים ~1Sb  ל?סילוטופיס רייס סכינו לין  ססורס גיתבס סיס ל% %ם שף 3יייפ כשסבסב*-ש
 6סיקורסים דטת יגבפל גכמיס ו3זס יוסנ כמגרבו מטילם סגורם לנו מרקס ונוס כי'.  לזור שוחו סמכריחין b)bוצר

l':b~Sגרכריס הקנ"ס וסריס וגו' ר15גו 6'ן 6ס )ומר בו )מעות מדעת סיוכ) ברנר ודורסין l'bD סועת 
 וכו' מסין ס6ס פגז) הרי )הס טמרו וע"כ הסטר ע) גקיס ומסם גורית כמשנו עלס 'ו6עפ"כ סיוחרו,10כ)חן
 . ונכנס ממס ע) נס O'h9 6ין תכן OSD~D קינו PDh1'1 הו6 עכירס 1ד6י ונס וכו' מכירו nrh עי סכ6סרי
 פלי  סמלך  מצות סת%מר סגמלס יעמס דטת סגל% ירוע כי ספבע  3סס )כנותם לוין 6)ו סערות מתיוסיס
 כעת 6ך . מסק פיסעת כמינו )ידבק סעו!ס כטכע סקכ"ה הסכיע סכך ודקי bSh כן כמי  וליייס  שגזולסל6
 סק3"ס טסס רק מכונס SD נסורס ולי  nhro ססכע ונהרס ס6דס וב) ומיס סכהמס כ) בת:)ק)ו ~orbק)כו)
 6)היס כחיגת הו6 והטבע העורס סכע  גפ3ע (or פטל 6רם לבני  לסירוס  סיים כטלי 3ק5ס ~rtr סטכעשיסקר
 ומכפ"כ %לסיס לסגי  מוטח גקר6 עסיסן )עגור ס)6 נורמת הסכע ס6תי)ו 6)1 3זכריס bttno )כ) מסוס3מססר
 טל לסים  סירם  סלריך  סכן כל . ומ5מימ ס5יממ  לעס מריס סק3"ס בבזל דסייבו מכמיפ סספכט כרכר*ס
 כ% ספוט  פן  סייגו נדגר 6ף )טעות ג6 גוהנ כמגהנו סעו)ס )ט 1)סר16ח  לסורוס כ', "עו זס לומרלנו

 ולרייק פוסר לתוכפת ז,ס %ס  לוקחים ייגס וספס .  לעיגיסס rbt סקב"ס כפמר%ס  ו"ך . etJJro SNJOסבבינו
 6ין וס על ,ף ויופר ואופח וגסבדל  Pttrt וחומס  מגוזל פלורס עבוי 6דרנס לק . נטנע סטנו דכר  6ףממי
 כרצון פסגימ סטין טוסס רסוס  וסתים  מסן  ליזסר גריך סיס ססכע סמן נדנריס 6ף נ"כ ומוסק כדגר6סמס
 6ף סהפכע 5מפס "ף סמטolo5h 16 )סגי סקרן וחסחח וגס . סס3ט מן סחות %ף  סמיפ6 ועור יתכרךסנור%
 וסיס . נוסנ סמנ:נו כעולס סירן  מן למם וסיתיח  וירטו סגזלו נסממס סירן  כגתמלן חמס סלןסתתמן6
 6כ) . מהסיוע )מטס  6ף 3ז? סמפטי  נהיסוך טסו וסם בסחיט לסיגו 6ף מדבר רנר  ללווו זס ד3ר לירפלסס
 דעת )6ןס ))מזד נ6 ס;הורוח וסכין . סעו)ט כסכע )1 הלס on~(Oe מס )ידע הדכר 6) )כו פס ה75יקגס
qbשהתנע סק3"ס סל סמסיר6תו לחוסכו סעו יריך גם ל'( ס' כסקסית למ"ר ג'ל ס6מרו וזס לסבם  סמון )רכל 
 א4  פרורו 3רורוסז סקל  כו' ס1דיק לגפי דור:ין ים  לכן . כג'ל חסן קיני 6ם לו  פוקסס ס)6  16ש  tlDIDאייס

 : וכו' הכרסס ס) כדורו 36) הסנים והם מ*1מסבים
 פססר  פסמורס ID1h1  לדרוס להרכס זכרוגס למשמעו למס יחמס  סלכ6ורס מרי )נ;6י דולפין הי0 6ת %מוץ*

 6סל סכהמה ומן הקר6 כמקמל טמ6: כממס כנטת 6ת" מדגר הכתוכ ס6ין מס השיק  6דסחנגות
 סיף . )שכש"ס ס3מ סו6 סלו סס:ג%י פכור סו% 3זס פעמם  %כן . פ"ק( ג'  ל3ססחיס כ"ח טהורם"ינגס
hSnהקנ"ס 6ע;"כ . )כנוס גמסכ הים )6 6כרהס פ) כררו היה ולו גמור בזיק 1)6  דורו לסי  6ם כי טייק סיס 
 5רסתס 6למג? ג3י  רש( רמז מלכיס  ןי5קופ רז") כמקמר . דורו מעסי )סי 16חו ודן תותו  רכס רממ'31רוכ

 סיס  6נ)י כ6ח ס)6 עד . וגו' עיני 6ת )העיר 6)י כ6מ כי 6!היס 6יס 1)ך לי פז ליליסופ5מרס
~ffrpo 

Oh'9 

 לכלים נמסיתי לי לכפן מסנפת . ליס רצוי וסייחי עירי  3מ פססי על רסיס  פטפי וסיו עירי כגי ומעסיותעסי
 וכמסמר . ומקומו עירו מונעי יותר נדיק סהו6 כמס הנדס 6ח דן סהקכ"ס סרי . ע"כ וכו' נזכרת נדקתי61ין
 . סק3"ס  נעימי יחסר ל5ריק  זס גס מרעש יחר ס5דיק וק נשר דויק שגו 06 6ף קף  נדיק פרעסו יתרשטר6

 :  לברו צותו ליחיל  דורו מטסי לפי גמ 6ס זיכס סקכ"ס  כין כןטל
 5"מ( ען כלשית )מיל מו"ל כדררי 6יתו בס לסלול  כסר כ) )ומר זקדק . )פני נ6 כסר כ) קן )1 6מר  ולוהוש

 הנסע"ס
 כססו"

 tnc)ai" ים לסילו  יימ  פסיתם כי נחמתי כי כהגן כר 6כ6 ר' ד6מל
  קיוו  מפס

 וד6 מוקר blo כ)6 )ס'5"ס ונו'  למוזך קן גזס"ל ט"ג( ל"ב  רף לב%  p~olt1 וכמכשר וכו' מן פמ65 6)6כדקי
 קמרו וכסירוס . גמ על  גס לרמז כלי  לסיל6ס 61מך . ע"כ וכו' )ויניס כנין וזלי יצגי כ6 כסר כ) קןמיסו
 ,מת מוש 60חס מקוס ככ) כי TtDI . כנס נח fisl סג6מר דין נ,ל (ern גמ sp  "ף h'D) כ"ס  לטלסדריןרז"ל
 תר,יס פה5)תך כנוער ונו' גודל עף חיכת )ך עסה ע"כ . ורעים פונים והורנת 5עעס נ6ס 6גזי)1מוסי16ע61
 56 מסוק ע) ניע נבי רו") כמקמר גיס) 61חס כמספחן חרפה ס)6 כדי מסס עגמך סתסחיר ההמחלנכמי'
 6י;ו )חב) )מנחית לסת מניחן מתחל ועיד . תמריךתביע

 מנחיי
 )החרפות )ך מפיקס יו"כ . ;נ") )רסע נדיק נין

 עכול נתיכת )הותחל )נדך )ך עמס וע"כ . ונו' ניחו מסחם 6יס תנ16 )6 ופחס נמנריס הכחוב כמ6מרוין
 לפסן יאת לעית  שיי %מוג? טותו סיס נ"מ סיקוס מסרי מרונ  וסכל .  )ס%) חוכ) 761 6)1 ססעמיססם
 היס וחייו :כתכ ל'( ס' לכר"סית סמדרמ  נלסון סמפ:ס ולס"ס רתעי כמגת גרפס וזס . ירו SD העולם ottpttיקל
 סכמ6מל ידנרינו כי4 . הכרסס ס5 בדורו ס9 6)ו כתג ורסק נדיק סיס bblD~ 65 פן כוזרו 16 פסס פגבויתו
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י4 שבת שלסידורו
 נמסוך וימי כחיכ ושכרסס fhnn . וכו' )קי blto כסדי כי ע5יסס 0נ,ר כסנוירס נם 6ח נס כגל נ0ל לק

 כדורו סיס 6פ גתכ 5כן o~labS סכי;ו וססכד5 סססרם מניט סלי שכרסס G'~ih Db וינכול ונו'"5סיס
 : הכרסס50

 פעי דמ0מט כסר כע קן חיכת 5סס קסם סיס ג"כ 5סכמ דויכן סיס ואפנםמ
 0סס ו6ך . י65 כונו סכ))

 מסם 5כמי' קלוג מניע סיס מ0ס 0) כזולו סיס 60י15 סקג"ס 5סגי וידוע גנוי סיס כיסונליס
 ל' 6מר מסיס 6יס D~D י"6( ס' דנריס )מ"ר כט6לו"5 מסיס )כמינת 6דס כסר מכמיגס 0יOffD 65גנים
 ממניוהכין

~SDDS1 
 מסיס נין סממ51ע כמ4 סיס blon ס0גס דרוג סגי )כמנק כדכריגו יכ61ר ובי"ס . מסיס

 . ומי 6דס ככמינת 0סו6 סי סי' ומי ס6דס 6ת 56סיס ידגר כי ר6יגו סוס פיוס סכחוכ 6מר ועביו .0761
 מייס D'Dih ש) 0מע 06ר כסל כ)1 0סו6 מי סי' נסר ;) מי 6כ) )יגר ")סיט יוכ) וס עם פסגיסססנ6)
 מגין ס0ורס מן מ0ס ע"כ( ק)'פ )מוכין ל,"5 קמרו ועץ . or3 הסתרכתי %ס וימי כמוגי ס06 מתוךפדנל
 . 0.: 56סיס סמיות צמיגת כיס 11ptDI שיו וספ) גס כמין רק 6נ5ו סיס כסלו כי . כסר סו6 בסנססג6מר
 וכדלך תסס 5כמיגת קרוב מניע סיס מ0ס ס5 כדורו סיס 0"י)ו כגח נו וידע ס6דס ממסכות מיוזע סקנסס5כן

 ממיגרנת 651 _ויקו )סקכ'ס 15 נמסי ע"ע וכו' ממך נ517 6גי 5מ0ס 6מר גם סם( רנס )מךרפ רו")פ6מר
 מ0ס כ)0תס גקסו ט"כ . וגו' כסר כ5 מי כי 60מרו 156 ככס 5סיות ס)6 כסרכ5

~btDn1 
 Slpn פמ561 גי

 ,ס ככ)) 6ע1 גח 6כ5 06מית 1ah גמר כ5 ככמינת 6100 עי פי' ספגי ג6 כסר כ5 קל 6מר וע"כ . כססגרנד
 מסריס סדין ססו6 56סיס וגת כ qb כי . וגו' חיכח 5ך ט0ס 61תס 1נ1' כסר כ) קן )נם שסיס 1"מו%1כ
 כ) כו' Sh1Dn1 רכ ממקס סרמוקיס )כ לכירי 6)י דמעו טפס ט"כ( י"ג )כרכות ר,") וכמקמר סו6פיגנ)

~ltro 1(ע')6 גיימ גמ גמ 5( ס' נר6סית )מ"ר רז") מקמר )סרס י0 וכזפ . ע"כ כ,רוע ג,וגין ומן כנדקס מוגיןכ( 
 כסגי כי . וכו' 6י0 ושהטס ממניו סג"מ רו"5 מקמר ע) נמרחי וכמל . רכינו מ0ס כדוגמת OtO כי (hpnהיים

 :עכב b"D) ט"ו הכמגעם כמ"פ מרח 5מ!6כי עמס ס6דס דכריס סג' כ156 גדורם סייחה )מערס טקסמדרגות
 המסלוח נדורך סימר סדרניו 6100 6יפ בנמיגת גע0ס ~תמס רומס ס6דס דכאים וכסס5סס מסיסכו15
 ע5 כ'( גידעים 0סיר0שי וכמו ח0יכוח )מון סו6 כי סככו5ס סמע1)ס סו6 ו6י0 נכר 6גו0 "דם 6יס ססו6ס6דס
 נ"מ סקר6 6מר כ6ן נס ט"כ מע ו6ג0י סג7עיס 6י0 וי0ס5 סקטגיס 6דס ויסמ 6יס ויפסס) olb ויסממסוק
 גיימ" בו סיס כי . 5חס6 וגיימ)עי)6

 . מ00 נכמי' 5חת6 סרוס וכדכליס 5עע6 מוס כדורים )סקנ"ס וגפר
 מרגו: כמר סמדר0יס לצגי סססנקיס יתיסכווכוס

 פנס ס0ס כקריצת וע"פ כ"ס לרם כטס עולס  מלך ללן רפז oro  ססירפ נכל ופנו5ריפ  סג5מריס ונוינווכל
 מורות סכ) . תמס שכת בנע 6ת11ן כמיסוך גס המתיק בו ש5סס נס תרה בו שכח טסליקון6100

 סגם סד5"ס כמי' כו )סערות סגולם סו6 0נת )י)6סר
- 

 לעיתי 6ת ימס ננו גחקייס )סגיו גטין 61גמג1
 )סיוח עציו ס:רנוז כפמו סוס מורס קר6גו כן ע5 6סל נמור כמיחוק גמסקיס גסיי מדוס ס)0ס ועי"ו *כחלנם
 מעלס כן 06 וסיס כן 51כוין )עמוס )וכרון )ך סוס ס0ט וסיס . סוס כסורה . דכריגו 5כ5 ו5סימן )6וח5ך

 ברי"יס ושכח כג") נו גרמו 706 ס0נח מק7ו0ת ע)יוגיס כעקמות מצקך וסורס ורומך גסתך ע5 יקירהקג"ס
 5נ6ר לנוגס פסיס מס גק5ס orll . ס' תופיע סגכר6יס וב) וכממס 61ךס ט5מ6 כ) ע) ומיות רנס נמי'ופרנס

 : ס"סכסולט
 הר::;ה שעינינו רצת ויהי . שביעי ופברך השבת נקדש ה' בעזרת . הרביעי שורשסליק

 : 'ביאו תנחה הכל שאלטבעת

 אע כל בי תשלט ואל באמרתך הכןפעמי
 תפה בי שש לו נאה . שטו יה החמישישורש
 את האוככ בעת ובפרם . הגשמים תאתתיו בנץ האדם פהתנהגות . רבים ענינים בויצנךאר

 ואכילת . וכדיסה פסחים בלילי מצה נמר מצוה של הנאות ואכילת חול לחםלחטו
 נעשה הכל העולם'ח כל והשפעות התנהגות שכל איך ויבוא- - קורש שבת של סעודותשלש
 להורות טתשררין אנחנו וכאשר בהם נכללו כולם העולמות שבל אק- לבאר נם . צדיקים ידיעל
 : עגפיס( ממס עונו * בפיהם ולהללו לשמו להורות שבנו שורשם ע" ושעוררו הסה גם . ה'לשם

 : עלים כ' ובו . ונו' בכס ו6כד'5 סכתוכ עין כנעור ישבנך אענף

 ורומת גפפנו מתרפס סכו וחיך . קודם 0נח )ע ממעט . נקודם כפורס דכריגו 6ח חר6ס ךאה אעלה
 וכסמס 6דס סכתוכ קמפור סגנר6'ס ס6ר ר5ו" נס גכ)5 וגו . נ"נ מזכנו טריו )סגיומזקנו

 כפיוס סקדוסס עדיים חמ5ח 06ר ס0כח יוס 6ור למטלת גגג0יס 1:6 סגו סר:6ס ע"י כן ע) 6טר . ס'מופיע
 כטוי שכנויים סער )נירדם כמ"כ . י0ר6) וכנסח יכר6ן nrbrn מדת כסתיימדות קודס נמררי יפודחוסוס
 ועגולו גפ5"ס נכ0)' סמו) מימות יותל ככת ו0נמ' ושרות ככעס . תסתרס זר )עער 1)פ6ר )סכם ע5יגו )כןבנח(
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