
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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 שבת שלסידורומ4
 וקבול סיר מפס . קודם סבכת כטס עתס סמתג5ס מלכוחו ככוד 0ס על גי51לגו לפסל . עמס גוסס יםסל
 סכרין* 3)כד וס סל6 )מודעי 5ריכנ6 ו6ח 6מגס . ע5יגו סמ6יר 6ול כנוד) ומדוס עוז כרוכ יחנלך סנז0551פו
 עמו סמו) גימ' נ"כ e~lb 60ומרין וס)ו)יס זססירות סנמין נדכיי 6ף h)h . לכוח ntnxm כסילות 3ולהוסיף
 6ין ob לוס למגו זס וע) . כדעת המס ומחסרסין מו) ם) כדרורך סכת ם5 דבורך יסים )6 מ"מ * סם3חפיוס
 עגיו יקלס דכריס וסקרי סמ)6כות ייסורי כטסק סמו) מימי ומפורס מוכד5 שפיוס כמס כי . מגין סבד)סדעס

 )ממול סרס נין )ומל 5ליך 6ין faDpn) למ( 3')קיס b31D )ת"כ רוה3ק0י1ח
 סמה ומוכחכן מוסלסין כני וס)"

l'bsיודעין סג5 כי 5סכדי) זריך . blb סמכדי5 )ומר מכמינו 5גו פתקנו כ6ן וכן . וכו' קנס ם5 מגיו ססומט כין 
 סדע0 סכד)ח סנריך 6ך . יודעין סכ) דכליס וסכרי מלכס כטסייס סנדו)יס כדנריס ו6ס . )מ% קודםנין
 "ס ולץ . שנ"ל גמי דעת גניך ופס . סמו) מימות קז0;1 סבת ומוסלם מו73) . ממס סן מסוין 3ד3ריס60ף
 6פל סנוס;יות ח6וח דברי ס6ר כי . ונו' 6תכס 61כדי5 סקופ מ' ט5 קמלתי וס וכענין . מגין סנד)ס כעס6יו

 : כדעת 03רום 6חס סגריך וסנד5ס ססר0ס ענין סוד ים . כהן ולטסוק )ע0וחן 6חסמוכרמיס
 מן") מ"מר סולעתי ע"ז ומוא2:

 3תכ" )3ג"
S~D )6סייענית" מ"י )1 ם"מר ח;ס 3ל 3ר יגס גני ;מ  

 ופמף
 נעותי 6זמ5)י;6 ורקיע ככוותך h(o~en )ס)ח6י סקלחיס . להדדי ורקיע bD~b ירוקי סיכ56ך

6%ownb . 
 למיג"

 )סורות הדכריס וסורס . 5ש ומ0כמח סכ6 לממר טד גמר עד כו' סכ6 3גכי h~'b )ים
 עוחל כוס נס )מתח . 3סמש )עעסס כסס רומס וס;ר6ס . סנוסגיות מעסי מעסנו נב) ויופק) ניגס דעס)6דס
 סמקך דוד כמקמר . )ס' ומקוס דרך . מסם ודבר דכר ככ) 5מנ61 . עניו 6סר ס0כ5 כס עם סכהמס מןס6דס
 )1 )סיוח סוכם מי הן OD 61?0 )סי 6דס וכ5 . )ק' olpn 6מ65 עד ח;ומס )עסטסי )עיני סגם 6חן "סע"ה
 סויוונ וכווכח ועתית לכעס גומת ע"י . )מעלס )מעלס וזכר 737 כ) )סעפת )כזין מדע סתוים ב-וימלק
 : ממן ס6סס )opSn 6 6ף b~D) ניס כמנמוח רז") וקמרו . ahn' 6ותס נחתיחיקם ממן ODbn 65 סקר6 וכמקמר * ופחד 6מד כ) כותת . ולס"ס ס6ר"י ככתבי סיטכ כמכ61ר נוסניות מעסיו:)
 ס6ו:)ת 6ם מקסי סו6 הכ5 . נוסס ו)קיוס לתיקון )מ)קס מגתתי שמפניות נלמ ח)קס 6ף כלומר .tabn מוקלי גתתי מ)קס ס)6 סכחוכ וקמר מרמסס ע5 גס ק6י מ)קס סיכת )היזח .  )סרס נדכריסס הוססת' ואנינ

 6730 מס ס:) כקרן ס61 כממיס 1כ) . ע)יתיס מדכריס 1גסרמיס ג56)יס ס:) סגסמיוח וכרי וכ) . הסרנרקם
 wvhn )6 ולכן . נקרן 6סר עס דוגמתם "ור נמ"ורי )מולו )תתעורר ;גרו נקרן כר6 סעג'וגיס הממיסכנמ'
cnlhסלן נכלר כלסר מ"1 הרע לחיק 5חהס וזמן( o~tb . י ומקורו ויסורסו דבר ג5 5ססיכ היורע מי ולסרי 

 ולכל ל5ריקיס  פן  פפופקופ 0מקיס סגקר6 ממקום וכרכס עיכ מסע כי הכעס כחגת ידי ע)1)סמסיך
 מכסס ססי"ן מתי וסם 11bo ס) וסי סמ51י6 ס) ס' ססי"1 מסחי )ימד סמ51י6 וככומס . סקדו0יססטולמוח
 מרף )תת פיוס סימוק סיס" כדי ופרכה מסט תסס )קכ) סע)יוגס ס' Sb החחחוגס ס' 51סע)וח O'"gהגזו*

 : )גערותיה ומק)כיחס
 בוס גטסס ונשאד

 כדונם"
 מי סכענ שכתוך סקדוסס מעת )העלוק ומכוין . היווכח SD העכודס סטונד סנן

 כדגרי כוס זס סעו)מות כן עי"ז ומקמר מכס. 5וקמ 6סר ממ5כהו 01pD ה6) 5ה' שוחו סמקרינסוס
 כי לכעסו שדם PntltD ע) )התודית סבליך מן יידעי כ) כחכו וע"כ סוף. 6ין טד דקרכג6 ר,6סעס"ק
 הקרנן 6ח המכיך גריך מסיס . קרכן גני כמו ווידוי אריך ודשי סקרכגוח סקלכה כמקוס הו6 ס6כי)סומקמר
 מסומך 11") "ן( ס"ס הקרכ;וח מעסי נוס)כ,ח מ"ג )כרמכ"ס כמ"מ ומחודם עגיו יריו 0תי סומך5סיוח
 שומר מחורם כילד עד כו' חטבת עזן מטבח ע) ומחודס קרניו סחי כיל ידיו סתי ומנים כו' כמזרםטומד
 קרכגו להקריב כ0רו5ס גסכרס רום 6להיס וכמי וכתיכ . ע"כ וכו' )סניך התכונס ומזרחי וכו' טויתימטלתי
 לרסיס 6ו . ס)ס כ)כנ כורתו טכודת ע)יו ודקכן עוגוחל ע) )סחווז:ח . נקרצו )כו )הניר מקודם יריך ס')סגי
6(orin כעין ס:ו6 6כי)חו קודם כן וכנס . כ6הכס ומקכ)1 שוהו הכוס )6 סדין כחי' סהו6 6)היס ס6ף 

 מס מטיליו ע) ולהתוודות כור16 )סגי rnb3 ו)הכגע' ס)3 )מנירת מקודס קריך . סכתכ;ו כמו הקרכן7ונמח
 הקדוסס עינוני חפת מכ) נססו )הנניע . נססו )סוכע רק 6וכ) נדיק סגה )6כו) כסייסכ 61ח"כ . ית' )סגיוסמס6
 סמ6כ)הכסוך

 מהו"
 מ1נ6 כ) ע) כי ס6דס ימים )כדו ס)הס טל ל6 גי סססוק נפירום offssr ס6ר"י כמ"מ

 כת ס;סמס וכי לכיוס ט"י כבוף הנסס מיכור סיכת )ידע ססייוסיסיס מקרו ככר 11"ל . ס6דס ימיס ס'סי
 1ל6 . ה'6";יגס

~nsp 
 סעוה'ז מדנתי דנר )ך 6ין מנס גי . )ך "ומר 6סר 6ת סיע 61קס . מסיכה )יזע נידם

 עסכ כ) )ך 6ין יו"ר( ס' נרווית למ"ר וכמרקן הסק הדכר 6ק סממ': סקדוסס ומיוח קזוסס 5ד 3ו60י;
 הכאס סס0סעה כח סו6 וסכוונס . גדי )1 161מר 1016 ממכס כרקיע מלמעלס מז) 15 סכין מלמסהועסכ

 סו6 כעולס hn(S כ) ;מנrlh~ 6' "ת יעזו ומס ססמיס "ת 6ע;ס ס' (oth נ'( );וסע גמ"חמלמעלס
 סגפת וס . נד5 )6מר כו סמכה מלמעלה ססססטס וקזוסת . גוף סו6 סיג)ס סמ6כ5 . הפס כנוףמעירב
 והנוף שמ"כ) 50 מסגס0 נמה מסם כי . ממוכרים 0)ו ו;ספ גון( גם6ך לכעס ע"י 6ז 16כ)ו וכ0ס6וכ5 .0)1

 מס ך6"כ 6יט דוס הנדס ימיס );ו סגננה הלמס ע) )6 י") )כדו סלמס SD )" גי 0"מל rrt .מסמף
 מומר כו ממכס ססססעס דסיי;ו ס' סי ס)מס )מו65 סים כ"5  יי. פי/ מ651 כ) ע) 6)6 מוס )הגסםאוסרח
 סנס . )עי) כמיס )כוין ס5ריכין כסכווטת מכיין וכקדר . ע"כ סקוס יחיס עי"ו ייגרל לחין סי65לו

~sDD כוס 
 נמיגק מהם ;עעה "ת"כ . (VD(-i עתס עע)הו כליונקו "סל ס;"ק 1;) ומקולו )סורק ססו6 סוףו0סמזת

Pn1D
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* שבת שרסידורו
 מש . ההם סמומין כמינת כ) 1ccht שיו ושמחו ורוחו וגסו . e~hn oro חג ויכח הס וכנין יסיטשפן
 1DS' 6סר שסתמן זס 56)1 נעמס 161 . סעורם וסיס ס6מר מי גסני הלשיין כ.וומת כנוגפו טונ ע.'שהגנים

 זס tSh ויזכר ומסייס גובהו לוווח 0)ס ען סמוכם כתיב ע"6( ג"1 ):נמות לוע) כמקמל עדיו מכפר 1ם5מטשף
 קייץ המקדם עכית כומן תרוויכו ד6מלי ור"6 יומגן רני . כרוקמן וסייס כמונמ סתם . ס' )סג' 06רו:10!חן
 געקה כי וסב) . ט"ב ע5יו מכפר 6דס 50 0!חפ קיים סמקזם ניח hD'1 ופסיו . הפס ע) מכנרשוכם
 סספ )כמנק סכמעס מוו גדריך o'"ht . סנוסגיות מעני ככ) ה61 וכן . מכסל סיס סקרכן כדוגטתולמס

 : הסכיעי(דרוס
 גע0וש oibl מגיגס עכ"ז אה"ס מאר"י דגרי המנו6רין 1נכ11גוח ע כמכמה מנק )1 ממין י 6ף ואלםמ

 ננמי' מ)היוח נעדר )6 ו6י0 בע' )נ6 ורחמג6 . כנקערי וח"וחו נטנו )מ)6וח . עסו מלרכימעסהי
 כעוסקם . ס' )סגי סהו)ניס הממכעיס וס6נסיס . ירעכ כי גססך )מרוח נופך )הגלות מ"ו ו)6 ס' מס )מעןיו כזונחך סחסיס דעתו סכ) גוסו ולכי כדכלי והן כחפה והן כח1רס הן וכמק ככיח לרכז 0ככ) . דעהוזרכיך ככי ט"מ סמ!ך סלמה כמ6' )ס' clpn1 דרך כהס )מ615 יוכן סנוסניוח מעלס וככ) . גססו נט )0 16כ)צדיק
 הי6 היולדת שכהמס רום זרך )עווכ וסוכה ימס ממ0כהס סגה . 3סס )עסוח ססכרמ סמן מס גוססנטניני
 6ש)ש נ"מ )קייס . )מעכס הקדשה כממפנתו עורס )היזק 6דס נממ0נח rnth1 . )נד 6דג'וח )רכלי )6לן)מטה
 כש )פיוח וסכלי כמו יתמזק 11 לכיוס ט"י ועתם . ממגו כמו כסיר חעסיגס 65 6פר ס' מנח וכמס כס:ש
 1)0מומ 5כ גסרמכח 5)%ס יס6 ודעתו נכוונס ו)חס)ס מ5ותיו %ע"ח ס' כחולת תעסוק מסמרתו ע5 )עתוןגו
 % נמיי ורכינו ז))ס"ס סרמכ"ס הקדום ס:חכ ועת וחע!ומוח עוז נכ5 ס' "ת ונעכור ונתורחו כס'וציץ

 5לט ככ) וכן . דטחעי ניסי 5" וממרק רכיעח6 התינק bS עד 6ג6 ט"6( מ"ר )עירוכין גממן רב ס6:וריע"ז סגפו" כוחוס יתמוקו הנוסגיות כומות כסתמיקות 06ר . המחקר מצמי וסקל ע'0( ינהק מטעמי נט:יןקסדות
 - מטף-ועגיגי

 מכמיס 61מר1 דטהו דרכיך ככ) כדכחיכ . יה-ןך כורDS 16(nll 6)6 )הדחו יכמן )oro 6 כטוס טיסניםופס גי וכן ווי ר5"6( סימן 6"מ וכרע ונסור נ' כ' בכס דיסות מבכוח פ"נ )נרמכ"ס וכמ"מ
 ומתכמש והקימס וסיסינ' והפיכס סעס וסס4 שסכינה כנין לפות 0) פריס ס6ס" . סריס )סס ימיו מעסיךג5

 6כ! 06 ורטכ hnS סיס tbD'(1 טכוסו מגורס 1)דנר כורזיך )עכודמ כוס יסיו . נופך צרכי 1כ5יס0ימס
 קרין 6ין תיגס וכן וכו'. נור16 6ת )ענוד מיוחו כסי וימחה סיס) יתכוין 6)6 מ0וכמ 6עו )הגלחו~0חס
 )יש ופריך יבע 6100 כומן hSh "Pb . עגמו )ע"נ נתינם יתנרס )6 וכמנוח כחורה )עסוק סיכו) שכימן)המל
 סכרי6ופ )נורך מסמס וכנוסו )עיט סייס )חח יס:חן 6)6 . משוכח שיגו נופו )סנ6ח עמס 06 מיניעתו 5)ומגדי
 )האים ע0ס ob כגורס ס6מורס כטונס 6סי)1 כחסמים וכן הכעס מגיעת מחמת כתורס דטתו תפרףש)6
  לענודכם, ספביי  לדבר יו גוריו לפכורס בכי: לו סיסי'  יחכוין b:b  יכו' מנוגס ,ס הרי כוסו ):ג"ח 6וורותו
 ליד סיבי  דגר  וכלרולס . סגך כמדגי מעסיו כ) ירקו) דרגיו ע) קנו פיגיו לסוס  "דם חייב דגר סלגללו
 )זה tb1p והגס . ע"כ תמיד כורזיו 6ס טונז כן 0טהנ ומי . יעסו )1bS 6 061  ירפסו  יפכרך  סבוריבבווס

 : רמי מלוס כטיסס מלוס  )שסי  והגר)  "וס לעוסי פסולים  פסס עסגי תמיד ה'עוכר
 גיס לכרכופ רעל מקפו ע"ס וסוך סליו לכמר כפרס פזבפ סילפנו סיסי פקיפ סיס  בררך  ים נמלן ובברו

 סולמם ע) והמאריך עד וכו' 6דס SD ו0טח'1 יפיו  מ5ריכין  רבריס פלסס רב ימר יעורס רכ ימרט"מ(
 לכתיו )יה ויהיכ עגיל 6תי די)מ6 סוכמם ע) )סריך מנמרת וסייס ומת;רג0ין( כליס עניים יך כמחוך)כרפ"י
 ור"6 ריי כסולחן וסייס במיכת פספ ס' לפכי %סר  ספוימן זס קלי וירנר וכסיב בכוס  שמוס ג'  פן:פזכפ
 1מכ61ל . פיו מכסר 6דס מן מלמגו ועכוזיו . יסרק) ט) מכנר מ,נמ קייס המקדר סגין ומן כ) תרוייסו?קמרי

 : כמוכח קרכנוח כנקרכם )1 גמסכ מבמגו ע) פייס 0המ6;י)מדכריהס
 מגה )1 )תת ומכוין כ) מרונ )ככ וסוכ כמממס ומרכילו ע)יו יסס )כו 6ם סטוכ ס)כ כורח 6מר הכ) ואךי

 'כמו . ס' )מלוח נוחן )1 י0 6סר והכיכור 0סמוכחר )ס' ככורים ומניא 0כ:ו6כ!ו והסס והטונהמוגמר
 פול בלב קרביות  סבלת סעסס לום, הע"כ פתיות הו6 הכ") כי )ממלכיהן 65גו מככורות 0הקריכ סכ5שצ:ס
 ומקננת סמליסיתכבס

 הנור"
 כנהום והסוג שמונהר קונו )כנוד ונמר . והידס הגס נדרך עסו וע"כ ית'

 '~רrb~ 4 ביסר  לכנירו סרלפ לבבי ריס בי . במקבס סרבוו ססינל  פיפתו  Sh1 סכל 6ל ס'  ויסט )כן',לכוחו

~ch
  כלוו  טל ומס . הם)ס וכר5וגו כלסכה המקוס אעומס )הרקות . ומסחיו סכמ6כליו והמוסמר  ומפיונזבנ"ר. בספחי 4 לספ  לריך  סמ1במ קרכיוח דוגמת ה61 6סר 50מט על רטכיס ,מ6כי5 כ נזם נס  וכן .  בינו ימלך

 הצמק מ5ד '1St)h  "ס לו ימסב  כן לי 6בל . טליו מכסר  ססלחן  סיסי ג"פ וכוס . עגמו מכטד  יותןקופ
 להזהיר טין רע כנדר גכגס וח"ו . 6!,ו לוכדו כעת סוחקוח מגיס )ו מרס 61יגו . כרירה 6יןןמממח

 6 וילך )ו יעכל פתי ופלוס נו סיגיו  יייסן פיפוכליי ננזסהיתית י%כילגו יט"כ . ית' טין יט  לחס הלמס") סקל"
 עפ  זו  מלוס יללי נמסב ככד 1),ס6 ו)עכ71ס . לנגרו ייפז פיס געוו  יכילסי  לי יטלב לי כי  כסולמן2ע)

 פ55 כרחו כע) O~tD1 עמו כ) %ט . סזס דבר כמיניו סוכ )6 6ך . ס' מ6ח הו6 מק כי ממגיסשעיסה 161 . סונים )6 מוקיון )הס גחתי 6גי נס ש"1( (Sf~fnt הקרץ  6מר  ים ע) סגה . כעכודחו רומ גמם )ו!עסות פירלי לפי סכבור  לפלך  כרפוי  בעזבם טוכ כ"כ )6 6ך . מגוה )עסות 50ן'ך כגססו יטע כי 16תסנעומס
 קן רכ6 ע"ת )כחגשמ6 כמלע סיס סחן תרע השטס סכסכי סנרוע מן ססני6 קין דוגמת וסמן .צעונתו

 פסתיך
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 שבת שלמידורו60
 קטלתי סלSD 6 ונו' לך מרס 5מס סקנ"ס 5ו 6ער וע"כ סעס )6 מנמכו 61) קין sh ק 1ע5 ה6דמס(מסלי
 060 6ז . סוכיס המוקיס 56)ך סיחיו )כ וכעוב כמממס המגות חעסס 06 פ4 . ס6ת חטיכ "ס bloמנמתך
b~hnהגו הפוגה כדרך תעסה ס)6 תעיכ )6 ו6ס . )פני רמום ~ים )מעלס המגוס . rh 6( תוכר. ס)6 )גד זו 
 * יתעסה 5נ)כ6 כוו סמ15ה סווה"ק מדברי כידוע רונן מע"ת )סחם 5סעמיס 6ף b(b . 6)י גים6 סיקוסלס"ת

 : מט"ח סגקר6יס ס)1 סרעיס כחוח וכ) )הי5ה"ל הכ)ונמסר
 יסיס- וכוס וכיסס סנטוס כדרך סכ) botn ה61 הקין מתיקון קין mtmh ס' קורס גסוס 3ל"ת מלומז ולכןמ

  מס  ממוס 6מל סמ,כמ( ליסורי הבכוס )סוף sfft סרמכ"ס לכעו סכתכ מס חמוס ולחס . בה'קודס
 במגמות 6כ) . וכון ורכיעי ר6סון hlb במפלס כסל 6ין ווט כחב 51מגמוח )מגורס 0מוכ6 גממן מיגיםססטס
 סהר1נס וססמות יססוה . ממט )מע)ס סכין סיפם )ידע כדי גמט ימס )מגמות כפרין סטנן ומנמר . כסכיןכובן
msr)סלי . ממגו סיכי6 היין סכלותו ניוחר וסמסוכמ סיסס מן קרכט ויניף ידו וירמיכ הרע יגרו יכוף עגמו 
 דכר נכ) סדין וסול . מגממו 561 סכ) 6) ס' ויסע וממנכיהן 65;1 מנכורוח הו6 גס O(bt וסב) כחורםנקמר
 ירכיתו יעכ התכי) . יסיכחו מכיס נ6ס יס4 חספס כיח כנס 06 . וספוכ הגרס מן סיסת סטוכ ה56 )סס6100
 וכן סנגכסיו סיסס מן יקדים דנם מקדים . סככסותו היסס מן יכססו סרוס כסה . סכס)מנו pinnol ספוכמן
 סכרכוס( )כסתרי ח') נ,שס כתב יעקם חעעח SD3 סמקונ5 הנדו) והרג עב"). וט' )ס' מ)כ כ) 1D1hהו6
 . ט' 1"5 כדגריסס כפרס מונם )ו יסיס ועז  מולמלו טל  נסיותו ה~ס )ו סיגור יסלם הדרך )מודיע );1י6וי
 6ת מ6כי3 סה6ןס כי . סנים כזמן עניו מכסל מסיס כמו ה,0 כזמן ה6דס ע) ינסר 6סל סתמן יהיסוכוס

 קרכ ודם מ)כ סכ) הסו!מן סע) המסוכם )ס6כי)ס גריך )סיכך )ס' ממיס וכמ קרכט סגה סו)מגו ע)העגייס
 המורס כמו מסוכם דכר 6ין כי . סקלן ומ)כ כמו מ0וכמ וכל 610 מ)כ ממט מנכו bb נסרימכס וכחיכ .5נכוס
 1DDD "גרי דונמח הו6 מסלחן ע5 עולס דכרי וסידול . 5ס' גמום )רימ הקרכ סס)מיס וכמ דוגמת חס .)נכוס
 . סמחפ)5יס וסאסקס מדוכן ט) 6ומליס סריס מסיו דוגמח סמוון וכלכח . וכו' כר6סיח כמעמס טוסקיסטסיו
 המזון כלכיח כגנגס סעטדס והול הסגי עולס b1o1 הלמד סעו)ס קיום סהס יכלים הם)מה כ6ן גכ))1וסגת

 56 סמזכמ נונס סרס 6מומ טוס סס olbt ס1)מנ1 ע) סענייס עם סנמ) ממסד וה61 מסדים גמירותוסס)יסי
 עתם עד . כו' המ15ח כ) קמות סס ס)מגו ע) ott~s ה6דס סקריך דכריס המקסה 6)1 קמות nlDh blbחקרי
 )סוגו כלמוח סס וסרמיכ . ע"כ סוס כומן סעו)ס כ) SD1 ע)יו כסרס מזכם 6דס ם) סו)מגו 6יך )דעתסל6ח
 ספגי0 )מס )ממו וגס . כנזכר נ16ת סיוחר וכנוסן . )ד5 מלמכו סגתן 56ס כ) 6ת וסמקייס * הזה נעגיןסיסס
 06 כי ה'( )כדגיך) סנ"מר רב or:5 ע"ד ע"ד סלמס oa על סגקר6 ססעודס 1כ) ":קחו ס"ין תמין ס')סגי
 6וכ3 סיס bS זס וכ)6 )סמנ1ס גסס) סיה6 כוי . מקודם טכודס וטכודחו מנוחיו עסיית ספגי ס' )פקיסיהיס
 )ססעגנ עלמו )מסוך מקוד וירץ סניו ט5 ס' ירקת )מ1 ס6וכ) וכעת . 5מע5ס המוכס כמ"ע כגמרמלכלו
 מתקוותיו מגים ורק . סג6חו וכ5 כטסו 5מ5"וח )סו יטעם 16:) מיך להיות . כ6הכיו 1)החע)ם . הזמןנחעגוני
 )סג6חו מצוין 651 נוסו )קיוס הכי כ)16 )1 6ססר ס)6 מכוין 1)6 6ססר )6 כדרך רק ועומס הכורך5ככוד

 מהמס וגסמחו ורומו )נססו סכיעס סגוהן גססו )0וכע 16כ) לדיק גקרor 6 נס הנה * כנהמס כריסו1)מ)6ות
 סורס ככחי' ונעסה 1המ15ח סחורם כעסק וסמם טוכ )כ 15 )סיוח בה' )נו יונכם עי"ז )סיוח . טוב כ5יסכטו
 וכממכתר ורקמו 6ר5יוח דכרי גכמינח ועוסק סקרן SD עומד ה61 הגס כי ססמימס מניע ורקבו 6ר5סמונכ
 5fft מיסו 0ה61 ססייע6 50מד ססכ5 וזס . ססמיס מן סניחן 1מג1חי1 ה' תורת גסס )עסות סממימסמניע

 6ר5יות דכרי סימנר 6וסן )1 )הר16ת סירוס ולהדדי ורקיע 6רע6 זגסקי סיכ6 )ך 61מף ח6 מ"מ נר כרקרנס
 6מר וע"כ . ימסכ 1כמ15ס )מלוס נסס) )היזח )סמיס רק כורחו יסיס 6ר5יוח דכרי ככ) סכעוסקו)ממיס
 50 1)6 )מס 0) ס! מהו" )הרסב"ס י5" מקין )הסיר ים 1)כ6ורס . )מס ס) ס! הרסכ"ס 1פ4 )ס)ח6יסקי)ג6
 )מס )חמו )היוח שוכר )1 מהורס קמרנו 6סר סדכר ה61 ":ן . 6דס כוי מגשי וכדומה ותשכין עליתעס

 ;קר6 והכ) גוסגיוח דכרי וסקר כ6כי)ה 31עו:קו תעיד ס' )פגיספגיס
~ap 

 יפס כומו )היות . כידוע ס)מס
 . כומו ככ) המלוס עסייח 16 החורה התעסקות טוכ דכר מוס ויעד קמח מיהיר הקמח כדרך )מחכוין ם5התכוגן
 )ס)ת6י סק')ג6 "מר וש"ג . )מע)ס המנוסס ס! מיוח וקתקלגומ העלת עגך סה~" סכחנט הרפוין נדרךומכים

otnn)htהג,;ריס נחיגוח כנתי )סמיס וממסכחו דטתו סיס נוסו כלרכי ונעוסקו עסק סרך דרקיע ככוותך . 
 המת" כי )ממר עד ;טריג6 עד h)o נגכי "יכ6 ס"מרומס

 ס6מר וזה . סס( סגי )כמלק זה )דרך יכו6' "י"ה
 המסכ) כפלס ודק) ס:ס;י) ;)וזור . ונו' חגומה )עסעק' )עיג' מגח 6קן chדוד

 תיגס 6ף )עיניו )יתן ס)"
 )היוח סדכר סירומס 16 . ה' );נוד סימנס ctpn1 דרך בו !:,:ו6 יכף סיהיס ch כי . 6חחוחטמה

 תרומת נקר"
 כנוסת 1)הקעננ ות"ווקיו כריסו )מ)"וח ומשכחו 6דס כווגח מ"1 6: 6כ! . ס' )מזוח ,Spp )היוח 16ס'

 מנעך סכמ6כ) והגסמיוח לכיוס רוכ לדרכה סססטוח נדרך "ף מעמיס נרוכ הגס . והכ)יו העוה"ז 5וףטגוסת
 otbSlr:1 ומכ"וגוק סנוף 6ח וממחית מזיק רעכוט סכירת מכדי יוהר סה6וכ) כידוע . ה' ומוח סתורה מדגרי"ותו
 מכעסו מניו ומחמת . )ו סמויקיס דכריס 6ף S~thn ודלי ";ינה רנות 6חר סגמסך מי ובסרט ע)יונ"יס
 סמומים. )כ) עיקר והוך המוח סס כמו 6דס ס) )נוף 3סה 1"כי)ס עד 1:ו' מ0כיעחו רניע כמו 'h nlCD(hכריס. סתתם)* ען 6דס י"כ) )6 11") נ'( ה)כק דיעות מהוכוח ):"ד נרמנ"ס ;מכו"ר . ומתססה וענתמחולה
 מם)" סבו" מסגי "1 . רעים מ"כ)יס מסג' 16 ")6 "יגס ס"דס ע) סנ"יס סמי)"י:ולוב

 ipth1 נהגו

-sstsh גסס
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61 שבת שלסידורו

 עע סומל כב' גססו מגלח טומר ולטנו סיו סומר . כמכמתו עמר סם)מה הי6 . ס1כיס ממ"כ!יס יסיתועסה
 היעי ס' )כב' סם וסוד . עב") נססו מ5ןת מסומר סו6 3גלכיו 6)6 מ)דנל אסוט . מבסלוע 16 . לע.פ)6כ1)
 6וכ) 6)6 גרגלן hot )6 כתבי6'(

 )ט)6!ת לגף יה6 1)6 גסה 6כ')ס DD(1 י6כ) 1)6 גוסו )הכלות סלרי מזכי
  ממכס פל סרפ יזריחי נקנלס מסורס וטליסס .  כריסה סתיסח סר ומפסס? מפ%כל  סמתפל%ין כ6)וגרסו
 נשח ממר כי aDnt 6כע ה6ומריס והם כמגין oolnt כי ועיסין וסותין ט6וכ)ין olh כני 6)1 מכת'סיקמרו
 6כ) . מקוס נלי נ061 קי6 מ)16 סו)מנות כ) כי 61מר מכתוב סנינס  הס %לו וסולחנות . סרסטיס מ%כ!יזרו
 )סוכע 16כ) נדיק סלמס ס6מר הו6 . ודיו מייו כדי ממנו 161כ) סגים 16 6חד תנסי) 6)6 זוכי 6יגו,המכס
 ת16ש )מלקוח ס)6 הגילוח נד ט) כהן )החגסנ )חכם סג6ס  6יך סטיס"1 סלית ככל כן כמו סס וניקר .גססו
 דנם מל% ומקר% וכתורהו. כסי לסכום נורם יכילס רכם כמס . לכל ידוע הסגימיות נדרך ומכ"פ .שמג

  56 וסי  ורסן  וכבכ 61כ) 161מר ונו' וסכמת  לבבך ורם  וקופר ונו' תססו ללוס ויים כסית טניח סמנםשכתוב
 יכקס מטיו לחיך סורס דברי  סיככס 6דס סינקס עד הדסון ~or אליהו ז3י כחגך ומכו6ר . 1ג1' אמאיס'5)היס
 תמוי יסוד' לרב יליסו ליס %פר  a~P) כ"ת לכרכום Snrn וקמרו מטיו  לסוך וסתיס שכילה יכנס סל6יממיס
  ול, סרסם ל% מסיריו סלידרס

 לש  כלומר מהפן ול% תרוי לי יונס רבעו טה ופי' חחי% ול% תרוי לי תמפי
 %מרו וטוד . יתעלס blun עגייגי  סוכם .יוניו ;. 6מר ונמפך מנע  כסס%רס כי מפ% לירי  תכו% סל% כריעזסבע
 %כילס פ"י כי וטור .  סרפיס  חפנים ממיני סוס סכרם  מיליי סם וסירסו כיסי זיגי כרימיס מלי ס"%( לל"ג'סס

 ומבושר זיכס לידי לשתויי יחיה% רמיכלי ירכ%  פ"ב( כ' לקרוסין 1'ל כממקרס חי לילם מקרס לידי  63יןוסירס
 (OhSD p'p  מזוג% דם% obtnhi לסכם מסנס רסלחן 6יב% לקפי מוו וכהני וז"ל  פ"נ( קג"ר לסרומסומס"ק
 )קטרנה 7)6 וסחין ד6כ)ין ומנוגד trn(b כי 6תנרכ6 כהני )קטו דהוו מנוגד )מס סהו6 ננין . סולמן ההאומגו
 שסי פס ותסססי וכמסתי %צבט מן סמ"ר  ופססי, מיכסיך מס 6)6 6סתכמ )6 הוט י5ן דה6 סרע יגרגסו

 : ע"כ דנ'ג כמעוסי מתלכי הרע יזר ומסחיך מיכ)6 צמגו .1נ1'
 מיולדת סכסמית  לום  וסו%  ו:כזס ומחועכ גחעכ סו6 (or מ6כ) כי . ותטכס כ) מככן )6 סקרך מקמר וזהג2

 הקרש משמר וזס . תועכם  כל גקר6 סאת הכינס )היות נו6:)ך ת6כ) )6 ס:חוכ 6מר וע"כ .)מעס
 כדי גממי סיחין ימן סיס  סל% ע"כ( ך"1 לסוכי רוך גבי רז"ל משמר פ"ר וסו% * יגש לש פת נססות כליטל
 מי מלכן  יוד דס%  דמלס  רז6 הו6 סכי וו") העעט ע"6( ר"ג )וינס כווה"ק וס4 . דמועך טעמת  יפסוס'סל6
ottptמסיתין מר דזי:ת%  נגין מיסס פעם יפסס דלן ירוי% כל ופיר סוס נילכ% ורוד פלמין ולטלמי  לטלף 
 הי קיהו מד מסר יסמי סיתין רעד גשמי סיתין ,ל%  (oth מוס ל% מי ד%יסו  דוכתיס  בנין ודור שיהו.ננ:יתס
 יסלוד ס)6 מ)כ6 דוד נסיר היס ודb~hcnl 6 דיגמת ססר6 3'ס ושיט 7מוח6 טעמת 3"ג סעיס וילעסהיתמן
  6ס כי לרכיו  פסס )6 וממטכס הפעגיוח ענין ככס) וגדמם גקיס סריגה ומעגין וכו' btnb 7רומ6 ספרת'ניס
 כיבם סכו סם טל סיגס ג3י  זס חמסו ורז") . דמ:,כ6 מססר6 ו)הרמיק דקדוסה כססר6 גססו סיתד3ק63ו;ן
  סולין %וכל סמ6כלו לס'  מקוס bith טר הכסיג ג"כ מרמז סנה ווססר . )עיני סגת 6תן ch 61:ור עגמועוד
 גדתו  ח"ו כי ממס"% סרט סליה יסרס וסלן . ס' לססר%ת Gt~D לסיות סוכל מגססו טר סיס סקירס פסרתוצל
 לית . סרט פכסוס נימין ופרטין כק% מכל ססגוי כפקוס  ונסיסיך טלין. סירס ססרע סמקוס פ6ס ססכעסיגלי
 לס'  מקוס 6פ%5 ער וו? הרוס"ר כמ מהוי ס%כילס  גסמיוס ע"י סס"% טליו יסרס סלן עלמו וסמר . ל6'פקוס לסיוגי  מסוכל nsh Sblnt~ )קר6ת גפסו 6ת הכין דוד ,כן נ'( ענף 6ן )כמורס כתנם  כיסר מגיס פפי"הר
 הי% י%5 ל, סמקרס ומן סקר6 %מר ולזס לס'  מקוס להיות כגססו רשוי  לפיוח 06 כי מ5רייו כליס טיססל%
 טים מת יקר% סרס"% ידוה כי . יכו, לן מת גססיח כל וטל D"D1 תמיד ס'  סובר ~(hlp סגזכרחכמעס

 ל% הלז מח 16 לס' רק ת,ווחיו  3כל ל3ו ממרח מהין נספוחיו "ת מסיס וכסקרם שותה המחיה הגיר%מני
bu'גססוס כל וטל וזס 63רן יצר מקדוסיס .סו% . )ה' וקדוסיס ונרוריס %סוגים  כולס כי ושיותיו  גססוחיו  טל 

 : עליסס hl~Y ל6 מחסלו
  סעוד ידוה כי . גיס,  כמל% bib הבמתונים למים  ספליוניס  מיס נין %ין פ"%(  פ"ו להגיגס רז"ל רמזי  ולוהיי

OSDOסמ5מימיס סס המיס ולכן תפוחיו לכל סירס 6ח ממעורר סוף . סבו יסורוס מ%רכט נקרס 6סר  
 החווות גקרויש יז . בירגו כיסר ה' סס לכרוך רק תייתיו ס6ר עימס 1% ס%וכל  ס%דס וט"ב . תטיוג מעייכל
 b~b  נעיסם 61ין  סחחתיגיס  ריס גקר6ו rb . גסס ג6כילס  כריסו למלקוח כותתו מ"ו ob1 . סטליוגיס מיס'סללו

 : גימר כמל% hSh נונס סיעו . סרקה  מן הרק? הרטה הו% נים%כמל%
 הרספ נלטש סל  לתלמיויו  %בינו  הכרסס סל תלמידיו בין מס רקבות( OUP י"פ למסיס רז"ל סימרו ווהיא

 גיהגס יורסין הרסע כלטס סל חלמידיו 6בל . 3טוס"ב  ו:וחלין בטוסי יעליס 6כיגו %ברסס סלחלמיריו
 והמרחק סנדו) המינוק ידע )6 ומי ס" )1 6'ן )")ו 6!1 כין מה וקוסיותס . ע"כ וכי' סחת לכירייררין
 %נו לו וסביב . בעיסס מס וכדופס יכלה כמו נו  מסוין זנייס ע) 6ף bto קוסייחס 6כן . סכיגיסס~הרכ
  כר%סיסס  ופפר,'סיסס יופ3יס צדיקיך  ט"6( י"1 לברכות %מרז"ל 630 טולס כי . סב% לפולס  וגוסלין בטוס"זשוכלין
  גביניותן ס5ריקיס ומקמר סוס כעולס  לטומן כחקיו עצמן סל  טפרוסיהן סו%  וטפרוסיסס . ספכילס מזיויגסגיס
 6נ) . )עוה"ב כמסין ט5מו orm סזס OstDi  %וכלין %:זרו :תיקין נכללי ג"ג הון וסיגס  וסתיסג6כי)ס
 Sh כענטז והול b"G1 וכומות סי5ס"ר סל "ס כסס  נגען סמ1ג;טיס גדגליס עמ"כי)חן בסיכוך סםיטרפעיס

ם5
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 שבת שרמידורונ0
SD.1 סהח )כקר יורדין לכן ניסגס 

 415 וח6מל הסתי 6) וסקרה . כנוכל )טוס"נ וגומ)ין הוה כעולס 16כ)ין וע"ד ה' 1DS' )מס )6כ51 גקר6סיס6 כזממי וסך יין lh onS onicl(S סגי "ומרש מהתירס פי' ניגש נדרך ושרו וחיו מתסיסע,כו מטעתי כיין וסחו כלחתי יחמו 5כ1 )1 "תרס )כ וחסר מגס יסור מתי מי O'D סתרך סגתה החכם מיתר וזהיב
Sbכ) "פיוס ימיך כ5 )החעטח חוכרם ע"ס מיי ולירש 6)י עלמך )דבק חר5ס ס6ס כגססך תדמי b~h חחעכ 

 ח6כ5 כמ)מ סח וע"ד . סי כקמרי )הנות הלמס ע"י ;תוכ) כזממי 81ך )מס )6כ1) חון) b(h ה61 כן )6 .נססך
 ס6מל' )מערס המוכך ר"ג ע"ד ממסכתי כיין ורק יין )מתוח תוכ) ס6ף מסכתי ביין סחו ו6ף . עם) 6תסונתורם
b~hס)כס ושטות הסחיוח סתעוכו סח6יס עונו 6מל זו )דרגך חנ61 מקין תדע וקמען . וכו' סתיג6 )6 ען 

 )זכרי מת6וס זעת יו סכין מקטן כמו כהדס הדעת ממסרון גמדך זה כי עה"ז חעחוע מעסי הכגי 6מר)המסך
 מס ה' סע3 1כ5 ממחי )6 61רן פמיס מוקות וכו' כריחי )6 6ס ע"ס ע"6( נ' )ע"6 רז") וכמקמר .ההורס שכיי b~b גכר6 )6 עוה"ז tpoP סב) 1הסכי)1 סחכיגו כינה גזרך 1";רו הגז nttoP תעונו ע"; .כטנקים
 מהורס D1pDPnO )מען 16 )כעגיו ה6נידס )הפיג 6ו מוס סיניע )ככורו )מעגהו סיס סכ) נט1)מ1 ועלסטמע)

 : וחמיו תעסו כן ו6ת חנעוו6ס
 קמ"ז )סכת S~rn מקמר סי ע) 1ה61 . )ופ מקנה רועי וכין 6נרס מקנס רועי כין ריכ ויפי הכחוב רמו וזהינ

 6יק!ע ערך כן ר"6 . מיסרך) ;כטיס עסרס קימחו זדיומסת ומיץ זסרוגיית6 ממרק מנכו ""רט"כ(
 6מר . (cr ה,ס ההודל )מקרי כעי נססר6 )מקרי קם 6ה6 הדר כי שמוזיה 1pt'h נתלייהו הימסך)החס
 כע)' מהיו הכטיס עפרה קיסחו מסוכת סיינס מדינה פס דסורגיית6 ממרק וסירס"י . וכו' )כס היתהמרס
 שטן כי ,*5 סקריי ו;חכ . והרמ'5ס היין 6מר כתרייהו נימסך . נהורה טסוקיס היו 1)6 בכך ועסוקיםסגלה
 . ע"ס כך פסוקו קר6 וע"כ רי"כ nltr:1h כנ' Snh מספר דו"ך וגותיות ג' והחניף מ;היחיס כחוח רי"כ )וים
 )מ"ר S~r סמרו והגה . הסטן ס) כחוח הרי"כ מרעות עמו ע) )המיך גורס הומן העגוני 6מר דסמ;כתהרי

 rb ID5D )בטוח b(b הנכו ס!6 )ומר )רעוח ט) נקוד 6ניהס 163 6ח )רעות מסוק ע) ס"ד( ס'כר6סיח
 הסיימן SD יורם, )וע מקש רועי כי ונו' "נכס מקגס רועי ג'1 חכ ויהי ג6ן ס"מל וגס . (Stlb ;ה)כומומר

 נומש וגממך מרטטיך מי6 ושמנומו . מ6רריס מיס כמעת מסיס )וט )מקנה נוסס וכירכי כלכידתןנמח;כחס
 בש' סו6 סכיגיסס והמירק . 6כרהס ס) ח)מידיו נדרך סככו וזלי לכרס מקגס ורועי . ומרע הכהמלחקמרי

 . דרגיו ככ) ה' עונד 6סר כליס הנוכרח הנמי' זו טס געסס נדו) דכר שד והן"ר : )6!ו 1)6 הריכ כחי' והריהם גמשה ;)")ו כיגיהס רי"כ תהי וגס הוכרתרי"ג
 והו"

 דכוי ומכ) . סוס נדרך הסך ס6דס כיסר כי . ע)מין )ססיקח ופרפ"י )5מיתות תמכר )6 והפרןע"ס מכתנתי מס סי ע)
 ולקיט 6רע6 ונסקי . Spnn נסמיס 6;ר הקדו;יס ומ13חי1 ו)חורחו ס' )מס הכ) ומדבק משר סכעו!ס6ר5'1ח
 הקרן נה6מד 6ז6סדזי

~hliDI 
 נתפחד ומקוחה I1hCD 1מ)61ס הקרן )ה' . O~D המיך דוד כמקמר . )ס' כעס

 גסת . גרו) לום וגמת וזס.חעגוג )ס' כפס סמה כה ושני חכ) ונס כ"ס העעמיס 3ור 6) ונתדבקוגחקסר
 ט) סו6 כי 61טר . יח"ס כגור6ס עקמן ומדכקיס שיו מחקרכיס כה 6סר וכן עניה והדלים סתמהוגספס6לן
 כנכורכם ועומדים סמכונסיס והט סיס מי סו6 6' . 3ה יס מיס מיני ספחי כקומר יטכס גהלוח וע) יסדםימים
 כפרכו יפ וסכ) . ))כת מכיס הס סס סהו)כין )מקוס וסכים הרסיס גהרוח מי סס וסכ' . יעכור "6 ע"סכמק
 עמהם ומתגר) ה6דס כ)נ סגמכע הטכעיח ח6וס ע) מורין כגכו)ס העומדים וממיס . דונמחס סקסןעו)מ

 מיס ממן ובעסות )הסכו . יכין כדעתו השכי) ס6דס ו"עס"כ .נקשותו
~t)ttsu 

 ג6ש פימס 6מר י5ך ו;)6
 וסמיוש . כנסרות וגמ;כין 1גמסרין סלודסין 6דס גני מממנח גקר6י: גהרוח ומי . 3ס' בו סימ65 מקום עדרק

 הקיטס וכסכום . גדו)ס וכמס כמולק 1)הת)כפ מסגיו )יר6 י ה' ח) וסוכ ל615 להמיות גורס ;כהדסהקוד;
 וככת מקו כרע 1)דכק רנע 6ף ממגו סכורך דכיקוח געוכ )סיוח )1 'כע וח6וס 6הכ: כוס וקין ס'ויר"מ
 סרס סגוכליס סמים blo . יד)גס חכם 61י; 6י; כ"כ ענה עמוקים מיס הקרץ כמקמר )מע"ס יד!גס רקדעיס
 ע)עגיס מיס 5סיוח . )מעיה סמיס )עיוח יד)גס מכס "יס 6נ) . הקו סמריס ממי )סתות 6י; נ)כטמוקיס

 )קרכם וחקגס מוקס יסדס 6עס"כ הו6 ימיס סע) 6ף יסדס ימיס טי hlo כי וזס . כ)) כרע )מט:ירד 1)"
 כך סי ע) Sh והוך . עוה"ז pDD' 6) וגוו;:חו ממוססת והמחסנה . נהר1ח ע) htca 6ף נהרות וע) .)סמיס
 Sbtn1 ימין מכונים כפיס שגי ידוע כי . כריס נקי הו6 ז6ח מעורס ומי . ס' )טכודח וכסיס כן )עסותםיכוננס
 סלל מכומוח 6סר )בו חלוות )הסך ,ורה וכולד: . ה;מ6) הוי וסהי;וך ימין גקר6 וסימת הטוס ס'סררך
 )נגדי נעצה rh . ה' )דרךהרע

 . "תו יסקס לויניו נס 6י; דרכי ה' נרקת כזרך )ימין נ"כ ה;מ6) נמד
 6סר or1 . )6הד )יסדן הנטיס כסגי הו6 ;נקי כסיס נקי געתה הו6 ולכן כ'( עיף שגי )מירס כחכנוכמר
 שכש 1)6 ח"ו. רסותס חמס )ספו )הסרוח 6מר6 סססר6 הי6 הסו"6 )נהיגת גשו ג;6 ;ל6 גשו לתו" נ;6)6

 קייגו כן ע"נ( )' )כגזם כד6ית6 . לסע יהיס ול6 לדיק סיניה העולס )תויר שתו קודם סנ:כע מה)מרמה
 יסיר )סמיס הברן וחיגר מיחד הבס המם סעי)ח נדרס ומס . גשו )סוכע "וכי נדיק ככמי' )היותכנסרו
 כי ע"כ( כ"ר )העגיל וכו' כגי חייגך כמכין גאון הטולס ג5 עד ס' )ו6ח כשה יכ6 וע"כ . נידו)במדיה
 הלעפר וחוספין העז): כלויי וטסים הנטיס הק)י:וח כין כ,ס מבקיע )מעקה ממסה תעו): הוו עלולה3ממ:כ:
 4 116 סוע)י כ) ויתפרדו כיגיעם ומסלי; מנקיע )ס)ן( גנ"ר )כ"סל העקולם ס:~מ;נס נוס 6101 . מ)מע!סס63ס

ונעמס
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 6 שבת של-טרורוו

 צלף מנע6 מסיקן ודרך סכין נמוחו כני מגינת כסכי) וזב . סמא דרך סספע סולרס על וסכי) דלך כמיןהערס

 וזס, . כחכנו ג6סר כרכס סרט )נסעת ותיכף מצתי כרכס י60 . סמכסו) מצכן סקו) מכי) ים 6סר תיכףגי
btoס' 6ת )מט6 סזורסין דולפיו דול Sb 6 געת(ס hlr) 1 ה' "ת דרסו 16מל וסגנינו . כ) )עיןblwa 'קל6והו 

 ס)וס 6ז . המגיס )מס )ממו ממרמק 6ף )סכיך ממרמקיס 6ף "ותו )דרוס סווכס מי ומכס"כ . קלוכנסיותו
 הרכס.' 5כ"וס מס ש סמו 5כ16ת ס' הגס ככוי וע) . (olb התמסוגיס הפמותיס מדכריס "ף קותו מכינויןסיגו כמס כוס יתכרך )1 גד1) וככוי ע"כ( )"ד )כרכות רז") כמצמר )קרוב והדר כריסק )רחוק ו)קרוכסמוק
 בעיני יקר מצוד ומס . "רן כקנוי ומפווריס וסרמוקיס סגסרדיס הדנריט סתקרכוח מכם והב) . כעקמומכר6

 מנוכס מי 11 דרגךס'
 5כו"

o'5h ככד כ"מתיוח( : 
 כממלכוד. ועלס . ללעו ע) )תת )מקוד סערך יקל (blD מדוכס כתר נתקן ר15גו מסיס )מ)ך מם) טריוהוא

 נכל סגמ5"יס והיקרים סמוס)"יס מוכוח וכגיס מיני מכ) נקטע יסים סוס סככחר . והנקי מזךוסכלו
 (pb הרחוקיס וכלגייס רוווח גמדיגוס סי6 רכה כי מלכוחו כנוו הדר )כ) סיריוס :די ממסיחו מקומותמדיגום
 "מר . סמ)ך ענדי מסקר יתיחס למקוד עד תפוקה רנה "הכס סמ)ך 6ת ס16סכ סמלך מעכרי  %י והגס *קן
 סגיי ע) תנטוח כהרים הגסו5יס ממם)חו כמדלוח סנמ65יס יקר לכני מיני מכ) סמ)ך ילדוני סיקכן 6ס0רהגס
 6ז כרססי כזכי וכוער מסקס נססי ו6ך . עציה וסדרים הקרן סני ט) ככודו ויענד) יחוודט ועי"ז ומקולסתכ)

 סמס' )ם)01 יוכ) )" 9bh הגדו)יס הגונעין וסגסרות סנדעיס סימיס עמקי כחוך גס סמ)ך ממם)חסית1ודע
 6הכת: כסכי) 16תס )מסור ככסי גממתי ט6טו) י6 06 לעמס ומס . מם)ס נכ) מוכוחו ו)העח . בליס כ)עין
 טויס וכמיס זרך ניס גוחן ומיד . מיס כמעמקי ממם)חו מדל ויחלכם ככודו מקוס יסיס סס מנס . סמ)ךכטד
 יסיס 6ת וססליס המלך )עיני וגל6ס . )מצוד וטוכ h5cl יקל 6כן מפס 1מ51י6 . 6דיליס כמיס ומקזי)נתיכס
 נכסו גססו נקט 6סל 6נסיס ססס) וס סעסס העסיס גור) כהכינו ממכס וסמלך )מלחס מממד סי6 סורסכי

 וסע)ס . רכ" דתסומ6 )עומקך לירד )מיחס טרמוומסר
 טנ" מרננית"

 המסרך ורנ 6סכס גודל נסכי) הכ)
 כנוןר כרכות למסון ומסקו הסחזקקחו הנדין וכמס . מלכו 6הכח נסני) גססו נכ)וח קן )"ין כפכופוער
 המ)ך 61ומר הנ6מגיס שכדיו מסקר וכמס כנוה עסו כן ס)6 מס . רמוקיס וים "רן נק15י מלכוסו ס0)הגדי)
 . עכרי כין סכ0מוחיס ססמוח טהSb 61 הזס ס"יס הגרי . ו:מ)ך ויועצי וממרחיו עכדיו כ) )פגי מסדוכרוכ
 עכ"ז . סוס טוב 6כן מערך יותר 61ססר . כהרכו ויקריס חסוכים נגזי ככיח גמ65 :כר יגס דוס "סר סוסומצנן
 לכיס ומיס . 1מ"1ד1 נססו מכ) יורר )1 סמסונס . 6)י rbSDlo 61הכחו סזס סיים ממפכח ומכיר מיודע"גי

 )ל-
 "ת גס6 61)יו . ר"סו סע) סמ)כומ נכתר הגס הלכן 6ח )סוסיכ גססו כמסקס . ס6סכס 6ת )ככותיוניו
 . סמ)ך מניח מסר 1כ)1ס כיפו 6דוגיו טוכ כ) וממיט סמריס כ5 ע) )מעלס סוס D'bO 6ח ומריסומנכים י הצמח כ6סנת לק ור5וגי סמ50י )כ) ויופר . )מעלס )מעלס סמ)וכס ככתר 56גו 6ת )סוס 610 רציי .נססו

 ס6דס התורס ממלות מגוס סכ) ישע כי . הסס טג'ן )עומק )ירד ויודע )1 סכ) סעיגי )מי מויו מוכןוהגממן
 סממע0יך . ~1bpr כך 6סר יסר") הקרץ כמקמר )קינו כתריס געסיס כולס וחספס כתורס כמעוסק "ו .מקיים
 ממם. מסלך ממגילו דגכוס סמו סנד)סון ח:6 כמחניח6 ע"כ( "ג )מגינם רז") וכמצמר )רפסי ועירס פ6רגטסס
 עטרות,' hlo OntD 5דיקיס 0) מחס)חן סס סחוסכם וכ' . )קווו כתריס וקוטר סמרככס צמורי וטומי סוסמצוח
 כדוגמת גטסס עמד 6מד כ) כעוס"ז עטין ס5דיקיס ומע"ש המזוח ככ) וכן סממיגי( )כמורס O"'h מוסוגבריך
 ., וירפס כלהסס )סמס הקדוסס כחורם מתעסקות והגס . 6)הי כרפס ויוסב עו)ס )היזח וסיקר הסוגסלכן
 . גמור גימוד זס ") וס 51קרכס ו5קסרס )ימדס . הקדוסוח והפרוח ע)יוגוח הדרנווו ויחוד קירוכ עייןהו6
 וסכמריס, . מן )יודעי היוועיס הקדוסיס המדוח ס:ס . הקב"ה ס) יזמותיו :ונס סי6 נרומגייחס סחולסכי

 ס6י- ר3יט סס וסי' וגסנע סיין ,ומ6 כן ע"כ( י"ר )סס רו"5 עציהם סימלו לסור סיס "כגי המס מזםסגעסס
 ומלוס וויכוחן ל3 גו7) עו5ס עכור וסוך )סוכ)ס דעתו סכייך ס)6 1הגס)16ת כגורפות סמל16ת מןסנכה)
 כ"ס עו)נויס כ) כורך )סגי סמחסגה וכנסרח ע15מס ככווגס סתס)ס ענין וכן . יבין והמכין )מעיה )מטססכתן
 1ה15רופ ט)יוגות המדוח חיכוכ והוך מתי) צמיד נדלך וימוד חכור )מון הו6 חסכה כי ען"ז כן גס הו6 .וכ"מ

 טרנט נגרע )6 המה גס סידורי 6ף כפלן טוסין ס6נמגו סטות מעסי כ) 161)0 . סתורה כעסק כקמלסער"ות
 התורס כמעלס ממס גסס נדניקות וסדרנות המזות ויחימדו יתמכרו 1מ15ס מגוס כ) וככח . סוס מקדוםמדרך
 5י5יפ כענין . ס76מס ומסרי מען מסלי . סקלן ע) הגד)יס מדכריס 163 כו)ס מסמס )סי "כן .וסתס)ס
 . קלקע גזוזי סגקר6יס מייל מכע)י סכ"ין הקרכנוח מנות 1כ) המ15ח מעסי כ) 1כ17מס ע"כ 61חרונותסנין
 הנמלייסו  היקריס  ct)Jh מלל גקכט יס6  סנלתרו  סמלך  נר5ון סטלס כמיל סניכר  סר5ון כריגמס  טייניסיטסס
 מלך סססיט  נרלון טלס 3זס גס  כן .  רבות  כמדעות סיף רכס כי  מלכותו  לסתוורט כדי  ממפלסו  מקימיםנכל

 . וממסלתו נצולתו וע"ס . כגוזו סדר עזוז 1)הנ)וס )ס0וודע ככלי .  6ר5יוח דבר ככל מסוסיי לטסות כ"סטולמיס
 העוקמות ככ) וסגומס)ס סכם 1)1 מהכי) עוקם גד)ס גערתו ו"סר . סגה llrnr'o הע"ס ככ) 6ף Innanoורג

 הגכר"יג4 ככן מ"ט ה:ססע יתכרך קדוסתל וקור מקודם מיוח ג) 6)יו ויתיחד יהקרכ קמען . כרכמו כסס)עסות
 נהגים "ו ,ס 6) וס סנ)1)כ המיגים 6רכעס כקרוכ )מס) . עמהם כורדנו מ15ת עיסין 1כם1:6החמתו:יס

 גסורספ דוננוסם נטסס כן הגס . סמ15ת מעגי מכ) וכדומם . ססוכס ע) סמכך ונסיכוך הרקס וע) הידע3 חסויי
 )נתש סיס" וסדרנות סקדוסיס סטו)מות ומיכול נקילוכ . סס)יסי סורס נתחפת גתכ6ר כפסל פרע) נסורס5פל

רות
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 שבת שלופדורן)א
C1?קדומתו סספעת 6יל וכמ סקודה מיות כ3 6)י1 ומתימזיס מחקרמס הגרי ושד . ס ית פגיו DtnlO (גג 
 נדפס מעכס עול המגס . כ"ס סעו)מיס )15ל כסלים כסלי גע0ו וממס סקרן ע) סגעקו נדכריס סמיגיס")1

obSD)?,י6סכ 6סל כ6יע ימנ" מסמל )"ין eh 16פקך כוך rtOD המין ונסתקסרות וע"ס רכס כ6סכס סקכ"ס 
 גססו מסקת ותנו) . כו כערס מנכו סכיכוס נעימות ידידות ויקר ממס ot~ihl גסנו ככנות וירכסימזק
 נעו5מו סקכ"ס סמ)כיס מגי מגך ס) מש ומחרומש ומחס6ר מתנד)~סלת

 סכר"
 6ף * ישליו 1כל13ן כר15גו

 ומרע סק)יסות עומקי כין וסוף . נ" . דתסומ6בסומקק
 ומס""

 )תת כדי סקכ"ס סכר6ש . כעוקש סמסוטטין
 סלסעיס מן ו)ססרע . כמעסיסם )עסות מס3יש ולעס . ממס מחסרסין סגדו) ככומס 6מר )5דיקיס טוב,סכר

 סרעוס וכמינות . כטו)ש ועונש סכר )סיות סיס מרע סנרי6ת כידוע )כמעותיסם מינתן כ) עם עלמן0טחנין
 יר3ס כי ענד כמי:ח וגעעק . עוד 61ססי 6ני ס"ומרת עד רב כמרמק ורמוקוח סקןוסס מן נסרדים סמהס6ל1
 ומלסר ת6סריס . מקודם וחיות סקדוסס נקנוס מקכ!'1 כ'6 וגנעי עונוס וע"י ננירחס. )ירם ומסמס5מ)1ך
 סמלך מ6ת הסס 5סגי5וגוס סנפפע סקדומס סססע סיקנ)1 כדי וסוף . מרסוחס )ג6ת מגימין 61עש . ידםושמח
 6ת )סמס'6 . כומס וחע15מות עוג ככ) תמיד לודסין ממס וע"כ מ,ס וחיותם ססעס מקנ)יס וממס .:קדום
 ס6דס ס) גראן מנמיגת סקודס סמיות 6)יסס סיניע ככדי וסכ) . )וס מקוד ומת6מ5יס יכלו 6סל ככ)67דס
 )סמייך לנמו סוס ס:)ככ וספים . סרגסחו 6מר סרורף כ"דס כוס תדמו . ,ס ידי עי ס:פע יקכ)ו (IDDש)1

 וס")י)ים . זריו סכים ח)סט חזך מבסגיו 061 . סקרן כי ט) ט)יון )כדו ס' סם גסגכ )סיוח סקכ"סשזוכת
 ס' סמר מסגי טמר ו3עמעוח 15ריס במטרית 1יכו16 . חספוכוח 61ים מדון 6יס וגססן 6דס ויפח ימדףנ"ע
 סורסט sb סכחוכס ס' 6ור וסססעח סקדוסס מיוח כ) 1)סע)וח . מם)ס ככ) ומזכותו )מזך מן וסיס גלמוימסיל
 )כנסן עקמי 6סי) מוסב תומר . כקת )נרום )1 ירגם וכמס . "כיסס מיק 6) )כסיכס יקנן מזמים .ומקולס
 ממיקן . ס' פחד 716 סס 1כרכוח . סמס קדוסתו נסרכות כדי . יתכרך סמו קרוסת ע) גפסי ולמסיר .ג6ם

otl'lbo,56 ע5נצ ומקרפ ססו)ך ע"י וסול . יוקסם מסם מניקויו מסדו )עולס כי טוכ כי )ס' ויורו יסגו יקר קרסוים הככוי . סקרן כעמכ מעיר י5י15 סכחוכס סקדוקס ומיות . ויפוש יכרעו שסינו ס' תסגי . יכרחון כרות 
 עם זס ס6ןס כני זוכרת וסמימס וסיסיכס וסס)י:ס . ופתים מ6כילס סעוס"ו תקות כענין . ומדרנססנחעחס

or. כעת נפסס כלחס ונס גכספק מקד ומס . ומרע סי5ס"ר כימות סכ) מסמס . טסו לרכי מם6ר וכיומם 
 סגוף כומות 0סו6 )עפר מקו )ירד ס)ז לכו 3ת6ות גפפו סירוק קרניו ס6ר 16 לפיסו רוכל סזס סריס 0ס5סר
 גחיעתיסס 6) )שמסיכו כדי וסכ) מתורס( יסודי מס)כוח )סיד כרמיקס סכתוכ כמו סעסר מן כגידוקרוכ

 ס)" 6כתרייסו צנרר ')סטת וסגוף ספ6כ) גסמיות עמר כנוסיכומוסיסס
 כ~פ מ"ו )ע"ש תסס )נ6ח יוכ)

 )סיוע . OSID יעכר 6וחו עקמת . מפתו )נלמס יוכ) 0)6 )כ13 חלוות נחזקת ומבוקע מוטבע וי60ר .כמגריס
 ו5ע0ות תמיר ר5וגס )עמוק לכו )סטות ירס חמת nteb סיסיס 63וסן כמעסיסם 1)עסוח 6)י)יס )עובדי עכרמ"1
 ככ) עפו מתגבר 6דס 0) יארו )וי כן רעם 6תר ע"ע )' )קידופין רו") כמאמר ימסכו "מר ככל כר5ונסגו
 סקיוסס גסמחו ככח סנדול ככוחו cibol . ע"כ וכו' )ו יכו) סיס )6 עוולו סק3"ס b)nih1 יסמיתו ומנקעיום
 מתאמי כנכורתו וסנגור כבריון עת )וכס סו6 וכנס סרע יסרו ע) סוכ י5ר מרניו . כמהימרס ע)יו סקכ"סיגעש
 )ככ ורך סירו 6ים ;י ערו "ת סכוכם נכור פיוסו ס"ד( )"נות רוק כלגומר יברו 6ח לככוס כמו עוזשכל

 ען כסותודוחו יזרו 6ת ,וכמ אכעס וקורס . חותתו גח ע) עלמו )סנניר 30ריך סעג'ן. כוס 100)ס.עכודתו
 כ6םר תאוותו קח ומכ;יע מסגל )מו סו!כ) כעת jtrb1 כטפו סגוחוק סס"6 כס וימאס )מעלס כגומרעוגותיו
 ווכח סו" ;י )ו ומקכסר יברו ווכמ זס וגס סכורך )ככור מת6ווחו יגימ )6כ1) ת"כ סכעודו יונס רכעו.כתכ
 רק ו6וכ) ע"6( ע' )ניטיל סימגס ידך מסוך סימנס ססג6חך סעודם רו") 61מר1 סקסם )כו וממדת ח6!1ח1'"ח

 . כורינו לפס סרגויס 3כותס 6וכ) ס6וכ) סמעט וגס י )עי) כמ"מ ממ"כ) מרוחג'ות יס:ס כגססו נססוו)מוכע
 וממדת m~hn ומכניע ממכר מסו" כאמר ועי"ז . למעלס כ6רנ. "סר ככ) )סי) סג,כדיט סכותות 6)ס מסתיכאחת
 סר6ויס כוונתו וככמ נסכר וס"מ ופרע סק)יפ: כמ גמכד כן . 1ח"1ותי1 סנו;גיות 5ר;י ככ)*3גו

 ממגם מווי"
 3"רס סכ)יע) ס6דס ימיוט כבסר סקס . )ו )רע כבדש ס"דס סיט 6מר עק pttP ע) מסירם מסהשקיו ס"ר"י מזכרי כידוע סק)יפס מנתוך נ"ק עוד י163 ועמסם נסוחו )סורס סמייך סכתוכש קקדוסס וגילויי מינחכ)

 ג"ק כמס עד עמש מוס;יש סס 15bo סגי5ו5ות מתוכו מיני6יש ;6סר מגס שקדום: ג'נ151ת כחוכו וניגע.וקדוסס
 1ע31ין גמ)טו ססש סג'~גות תיכף ג0כר ססמ וכסמל . 4 לע תעש חיותו כ) מלחו וגוט)ין מסיו כורעוימוגי6ין
 סוי0ס ") ססיכס כעת ס6)1 סג',151ת כן . ממזודתו סגמ)ע ע, וסתומנו סממתן מרוכ . ססמיס )כ עדיייעוסף ושף למעלס )עלות נדו) ככה פורם מפמו סת)עו כעם cptt . 16~ נופם סגמנט ס5סור כדוגמת . למעלסלמטלס
 6כגיס גקר6יס וסמס . D'D51D מי מ)ך )ר6ם ועטרם כתר מסס וגעסו . ססמיס סעי ער נדו) כ"מ יע13פלס

 . ומס, מוסב ס:ממדיס יקר 6כגי ~rr כי ע""( "כ גמנינס  מקל כדירי סג6מר כתסס ומטוקעוקכמסו)מיח
ימסוקעין

 נעומק"
 ומלכותו . ספרן כ) ע) מ)ך ס' ע"ס c5b~ געסס 6י . )מעלס IP1h וכסע)וח . לנס דחסוס

 סמיות כס51י6 61ין )06ם וסיו ג0כרין וסק)יסות . סקרן וחם) ר6תש וע"כ . תכ) ברקיו סוירו כי . מסוסבב)
 מן 6עניר ohtlPO רום ו6ת כתיב שמות סורק ככ) סנסש סקדוסס סמיוק ;ל יכירר ס"( קן כעת תכן .פסן
 סגככד וכ"מ כ"ס עו)מיס וכורן . סיו כ)6 וסו )גוילי סיכט)וספרן

 ושור"
 סעומדיס ססמיס )5כ6 16מל .

 פרי מסי0יס סס;) qb ומחר"פשקרע
~':XftDI 

 "ג3 סנטת עעעי וכ) ותערס נפולס o~brn ככתר )עעלגי
סר"יתס
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56 שבת שלמדורו
- 

 1)?מסיכגי * לנ1גי 5מ)6ות 3ו ונעום חלוקתו גד5ס כמס ועז . 3ו לרסיס לוח 8סר 6יס כוסהר6יתס
 6ף.

 ערמו ומסל כידו רמ"מ ויקם ככסו :ס0ו נקע . ממגו מסרזיס סרמ1קיס 6)1נמקומוס
 כמיס 5)) . עני )מית"

 עמו סע)ס רידו צדעיו טוכ כ) 6ף .6דיליס
 מזגגית"

 ספר )מען חפ6רס זר 16חי )עטר . bD'D 3יס דנית
 כר06י )מעגי כחיקן מס חס"רח עטרת סכני) )סיום 3ככודי. Cttn'D ),ס רצוי . ספרן 3קנ? ותסקסיפמי
 כלו )קונו כחלים קולר 0) ס)ז עין ע) ~ntchl) )63נדח מסייס כנוו סכחר כוס עגמו מכתיר וככיכו) . )יגיסן
 מעכריו סכחר )קנ) עגמו ממזיק )ל6ס' מכתר ממניע 0כ0עס סקנ"ס 0) ורכתו נדעחו כמסולטס

 וממי)"
 ס6יפ

 מרומססוס
 ונעול"

 : Phr )כ) מוכס חזקו 061לי . כיקרו המן סמרך "סר )6יפ יעמסככס 61ועליסי . סמו ומסטין צותו מכרכין מערס מעכי וכ) . ותכנית קן )6ין כנף כע) כ) כעין
 מ6י כריסך רתמי) למיס מכדי וכסו תסו מיחס וסקרן p'~p ע) עשכ( י"כ )מנעם כנמ' רמיו וס ועגמז

 סי )0ס 5סודוח סמ0כיס מי כי . ט"ב וססכיס )ססכיס דרכו 60ין )מי מ0נמ קמי etn~bl גריס ומנךסטכיס י )מתהי מסכימו )ענדיו 60מל ודם כסל )מנך מס) י0מע6) לכי דני חג6 6רן מעסי מ0יכ דק06נ6
 וסתור: גועם ולכי דרכים כ) כי . )ס0כיס דלכו גקר6 וס סמנ1ח ומעבי סחורם ע"י בעקמו וגימדוו)סמ)יכו

 0ן )ימן 6כ) )קוגו כתליט ממגם )ע0וח עמס )סס:יס 3כך ודרכם סקכ"ס 0) רמותיו 1כ1)ס סי6 ס0מיסמן
 5זכ וט"כ . 5ס0כיס דרכו 6ין זה ונ0מיוח לכיוס ורכי עם )ר"0ו עטרם )ט;ןו os1SO כ) Su עסמ5יכוס'

 סדר פיתרכס כבודו זמו כי . סככוך מזך גקר6 זס סם וע) . כמ3ו6ר . וספכיס aol(ot דרה rbn )מימ0כמ
 : CDD1 מע)ס 5נ6ות ככ) מוכוחוסגוד

 גס:ויוח כדגלי כטוסקו גססו מירס ס6זס )פיות ג)ומר המנוחיך כדכד ובמחי כמסוק למג מעגין וזה ,'
 טעית סמנת 5דרנת ח"ו )כו6 130 סכסמיות נסס כח ויתגר) היחמוק טד olbn ע) ת16ס 56)1)סרכיח 0)~

 61ד ס' 0ס )כרך כדי רק סעודתו וסועד ס' 6ת וכרכת ו0כעח ולכנת ככמי' )"בו) רק וגו' )בכך ולס1נ1'
 סכסמיות גסס גסיך 6ח פחדכס ד"ך 6ח11ן כסיפוך כ"ד כד כד והים וזס . וממזק סרי 63ורו )1 מקירסקכ"ס

 כנחיי וכמיס "רן גת6מי "1 . )בי )ס' 6מד )6) ומש"ס rTho כ) למימד 61מל . העסותיך גשור 5ך יקיר16
 יערס כאוס ומסגיסס 6סזדי. ורקיע 6רע6 גהקי יסים רק מסמיס סקרן גפמק 1)6 . סקרן וחג) ס0מיסיתמחו
 )מסיקת רפ"י וסי' )ומיתות המכר )6 וסקרן וגס . גמור 63מדוח ctrno מן כמו סקרן מן סקכ"ס 0)קיבוסו
 שיסיג, תמכר ג6 . סט!יון מטו)ס סתמחון טוכס מוס זס גפסקין )סיות סעו)מוס כין פליקס מ"rlotn 1עצמיו

 : סגוכל 6'ס מטסם ע"י 3וס זס כעס 6ח )סח"מד רק ט)מין ססיקתמ"ו
 מ4 161מריס מע0יסס כממוך וסיס טויסס ננס )6 וקור כמושך סס1)כין )ר0עיס מנסס חוכחס סי6 ומזהיח

 י )מעסיסית יורות 3) 61)סיס . סתמחוגיס מן ססנחחו מסיר סקכ"ס מ"ו וכצידו . יודעני ומירו"גי
 סקרן ט) סגט0ו כדוריס מסנים פ6יג1 3)3ס 706 . מעסיו מתוך :יכרת וממשכחו . מזימוחיסס נב) otnibוקן

 כמ"ת . וכו' סתחתוגיס 6ח )גו היחן סע)יוגיס 6ח )1 שיכול סימנו כ) )" ס6מרו סס!גס דור נכי ,sffכמתמרס
 סקרן ע) וס61 ממע) כשמיס 610 סל)סיס )סס מנזמי מס סר0עיס 0) מסמוסך סרי )"מ( ס' כראשית)כמהי
 כגמיעות קינון גקר6 חס . סקלן יו0כי כ) עג סכתו ממכון מ0נימ 61ין ית' מס0נמתו מ"1 וגכד)תסנפלדת
 ד6חיד ונשרן כשמיס כ) כי ע) כחרנוס סכח3 כמו  יחי וגהרן כסמים htto המדותו משנמחו ופול)שקונן
 כמאמר . 1כ)) כ)) ס0תגוח סוס כני ו6רט6 כ0מ'6 ומיוחד 6' וס0גמחו ססתכ)ותו 63מח 6פר . 61רט6כ0מי6
 * סכ) סוקר 6מח וכסקירס 63רן כענמס סי6 לסמים h'on טנמס 0ססכטס מכיס 6רן 6) מלמיססקרך
 למד וגס . סתחתוגס מס6רז שוס 0) שוסו 6)1ף ממריד וסגלנן . כגוכר ט)מין )ממיקח )נמיתוח גמכלסנרן ח"י 16 . מבמיס סקרן סעו)מיח וממסיק מקנן סו6 . רו6גי מי )ומר וכפכו מתריס כסתרי lDiD סמסחיל6כ)
 וגס . נמוך )מקוס נכוס ממקום סמים וס)יכח )לינס מכונס ית' כרכתו ס0שעת כי לן 6' 0סו6 6רןמינח
 וגעשם מ"1 5גד ר"ן גפ6ר ס6)וף ממחריד סגלנן 6כ) . כרכחו רן )0ס 16 . ע"ס ס) הוסו S)bo כפית לן6'

 : טניס ו)דריס )"לן נ"ר ורוסמס
 יעכור מספטי ומהסי מס' דרכי גסחרס יסרק) וחדכל '3pD ח6:ור )מס מ"ג( )ילעיס סכתוכ 6מר וע"זים

 6סר במעת )6 6ט ידעת ס!6 6כ) כתמקוגיס מ0נימ וקעו מאתו דלכינו orrt)n פרימרכזומר
 סגיו מגנד נסחר 61ין קנסו עד מגיע וס0סעחו וס0גמתו כגמע) שפוע) וככח סקרן קנת כורך ס' עורס56סי

 כסמים ואמיד . ימד כאמד כונס סקרן וחג) ס0מיס יתמחו ז6ח כ) וכ0ת"מיגו מ0)ס ככ) 61מוגחוומנכותו
 וגס. . 6מד ונמו 6חד וסוך . 6סדדי ורקיע 6רע6 ונפקי ע)מין )ססיקס )כתיחוח חמכל )6 וסקלןו6רע6
 וכסקירס. 6מת 3ססנחס סקרן כ) )י כן . 5וס מודין וסכ) . )ס' במיס ctnncn כמו ס6-ן כ) )י כיכמסייס
 .. ממס כסגיסס סרוס 6מד 6) ססנחת ככח . כוס ,ס וכסתקרכוח נדכיקות גמור כצימדות וסכ) סוקל סכ)6מח

 : )ס' עכוךוחיו כ) ומימד ממחמס סגו החמיס "ים ע"י ;ט0ס סוס וסככוד סגד1)ס1כ)
 לס, וזהך

 חולות 0) 6ס)1 לסריס יו"כ כעיזו כמון מעכסו כ) cDnn מסיס לסריס יו"כ חס 6'0 ויעקכ סקר"
 : תרסי"5

 הפסת בליל המצה כמו טצוה של אבילה אכילתו בעת הארם שיכוין מה לבאר רךשבנר בענף
 לשבוב הרצועה הותר לא בהם נם ני . וכדומה ועיוה"ב בסיכה הראשונהילילה

 : טיס( יו"ו )וט : הטחשבה להי'ת גהס גם וצריך תאוותו לסלא הרימו במלוי84וב
"מגס-
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 שבת שלסידורוש
 שישל סט 6טי כעת ס6דס 0הגהנות נעגין סיטכ וסירסנו וכשלגו ככחנגו סרנויס 6ט כ) אמנם ששה

 מ13ס ס"ין סמו) כיש' מו) )מס כ16כ) 6101 הרמות וסתיית כפכירת נכון סכ) .)מיסו
 eltb . י6כ) bs 16 סי6כ5 )1 בתוגת ססרפוח סרסת מדכוי 6101 סה61 מ6וכ5 5סמגע ג5סווס )6 ונסג6כי)חו
 oSDbt ests ססמיט בליני מנס וכירח כמו סמנ1ח 1סג16' 6כי)1ת נעגין ים למרח ממסקס וכזונת צמריםולכיס

 6שם Dent וכסול 1' ס)כס סוכם מס)כוח )ס"ו גלמנ'ס כמה סמנם וכיסח כמו חוכה פסול כמוכססר6סוגה
 מסוס 6)1 סככן עיס"כ ושכיוס סוגים ctnto ס6ר וסייח . סמובמ וקדי סקרכ;וח 61כי5ס מ"ג( סר5"עש4

 50 ס"ס כשכיוס 6כן . סוס ככ)) ק' סכת ס) סעוזוח סרס וכיסח ונס . מוסרים מזנרי 16 מתורס מן)6כו)
 ותעגום המנות כלכינת גס מגס כי . סיטנ 763 גנ6ר כחסר orn מון mnh וכומס דרך עוז ים קושכח
 סכ6כי5ת מוו )6 6כ3 . )עע0 כנוגחן גנ6ר סמל . סערן )מס )עסותן כהס )כוין 0"דס יריך קוסשנס
 ומגאפ חוותיו )מ)16ת וסחים כלכיוס כריסו 51מ)6ות כסוכ )ננוע סר5ועס סותר ממנוח כסערי 16שנ"ק

 )מס עקיכ6 ל' rh 6מד עכו"ם סno (6(ol) עמוד מסכת כמו"ס מוכס )נמ"ר מו") ומרו וככר . נ,ס'הנופ:יוח
 רזסיכס גפתי סג6ס ומועדי מסי כתיכ מי S~b . גססי סנ6ס ומועזיכס מדסיכס כתיכ וסד מועדין עוניין6הס

 סש"יס ויגס )עכודתי סס 6ס 6כ) . סגופים סס כנכד נוסיכם )הגות מכוותם ס6חס כומן כחיםומועדיכט
 ס6יכ)ין oib גני 6)1 מניכם סרם פגיכם ע) פלס וזרית' ומלו ועוד . ומנינים וסונים 6)6 )סולם עגי.61ינס
 רסוס גיתן )6 וישע כפנת פנס סרי . ע"כ וכו' וי"ט מנתות סמעגגין כסנורין h7D' יותל וממחכייןלמוחין
 כטרד כסוס נססו רטכון )מהות ג6וכ) כסגם סממ),יס 1361 . ומסקו tnttbD %מען )מעגו גססו כוסן)החעגנ
 כומס ס' 6ת )דעת )סרו5יס כידוע ה' ממן כרס )6 דורם עשו )ככוד 16 סכת )ככור 16כ) 6ס סכין'"ין

 : נכון ע) וגכ6רס . ס6וכ) 3עת סממסנס )מיות שיך וכמנוס גסנח נסוע"כ
 גתיר16 גנעיט a~p' יסלא) ססמעו כיון ט"ו( פ' ויקש )מ"ר S~rn מאמר ע) שמרתי מס סי SP והואצ:

 )סעפים ס63' והוו . ט' 1)סמומ wlnnS1 )"כו) onh 6כ) ע~מין )1' 136 חת'ר6ו "5 מפס )הס6מר
 כן ודע סייס ונו' כי)דוהיך במור ס"מ כספסר 1ם)מס . כסוסיו יפיס מס נ6מר 1)6 ומתוח )6כו) . כהסקר.ה"1
 לום נסס מלש 0גס כי . כ3'16ר1 ו0גר6ה . מלסליו סייל16 עלס 1ס6)0יס כץ:ס: h(oto יני6ך 6)ס כ)ש)

 גמ)ק )מס) 6)1 מקקים מממס א"כ 6)1 כמי' מס' ומלק מלק ככ) גכ)) יצל 6ים ככ) סיס ימיים מיסיגפמס
 לקונים עתם י6ך . 6)ו כמי' ס' בחוכו כוס 6)1 ממקקים מלק כ) וכן . כויס וכן סננתם גסם 3מי' יםסגפת
 66 סמוקים כגססו ס6דס יקנס כמס וגפרם . כס )עניגיגו %5 סנרך הו6 כי )כד הגסס חלקי כממס'5ד3ר
 * סוס העם ") גססי 6ין פסוק ע5 ממסרסים ססירסו כמו ותקום רצון 5םון שרומו סגפם ידוע כי - מ"יגכ"ן
 )עי5 ססמייס וכסיגו טפח נליט לגמנו ונס מקזוסים ספסרים תצריכו וככר כמתים חורם דנרס )6זסגס
 מח6וס )פיות )כד סכסמיוק גסס 3נמי' erp;1 cnubnl כעס המתלוים ס56ס ס6גסיס כנטם סר6(ון(,)כעוף
 ממכרית עכור . הכתמס מן ס6דס מותר ו6ף סכהמס. כדרך הגיגיות ותקות כהגלות ויינך ו):היח)"כו5
 וגעסס . תמותו 1)הקנסס )מומר )סדמוח עמסם )הגוך מנו סרומ ומנק 0מיוגיוח גסס כמי' ה13רס 6תגס

 מיוחס נס )סיות )1 מרס גססו ונס . )מיינון מרירות גותגין מסמס קסם כעכוזה מייסס 6ת וימררוג3ח4
 נתסס ס5הס מיות נס כי . מחים קרנס מייסן עם כמייסן רמעיס וגס סכסמס כגסם וגסמיות כמוסריותוכובד
 . הקזוסס כח4 )נדר כ)) נכגסיט 6יגס וסטה . סעה"1 נגסמיוח ססו)טת סק!יפס סהיht'1~P 6 מ"נ6 מ"תיכמי'
 Sb חקות* (CD 5סטוח 5כס סריס ם6עס מקמר . פכקדוסס גר"ן ממטח 5מ5ם מון והמס סכגסס גסס כמי'5ף
 ודקי 35ו חקות כmbinS 5 דוקך ומומר ס3המיוח גססם ח16ח נגד 15 מעמור וקין . ס' וירקח הקורסדרך
 עד כמרותיך כימי כוריך 6ת ונכול י"3( )קס)ח כחכמתו ס)מ: 6מר וע)יסס . כ)) בקדומה מ)ק )1שבין
 וגרון סמכוע ע) כז ותמכר הזהב גונת ותרוו מכסף מכי ירחק )6 6סר עד ונו' הלעה ימי י3ו6ו )6":ר
 סוסכ נוית וחרון ססדרס מוט זה סכסף מב) ירחק ס65 עד ע"p )3("h )לכת S~rn והמרו סכור 56ונונן
 סרס סגיכם ע) סרם וריחי וכס"ק סרס וס סגול 6) הנ)נ) וגרון הכיס זה המניע ע) כד תסכל "מס,ס

 :ף ר' 6מר כחנים ימי?ס כ) ועוניין חולס דברי סמגימין olh כגי 6יו מג6 6"ר 5ס 61מרי הוג6 6"רמניכס
 עשן 3י סגתם מס סול 15 וינומר סגיו ע5 5ו ונוס5ס נכקטת כריסו ימים נ' 65הר יסוסע 6"ר סס6 רב'6מר

 : )כ) ידוע ונגוקסוסס)וחס
 ה61 6ל1 )מ!קיס כגיסתו סתח!ח ר"סיס . גר"ן קדוסח נדר כמגיס ליכנס ולההמי! עגמו )חקן הרו:: אמנם2
 ימיו וכ) סנורס כמ ע) כט סמומריוח כמ )סנרי) םל6 נכדי חקותיו כ) ימלץ 6% יידו לני לסייסאש

. יעכיגו סכירת כיי עז י6:) ילעכ כי וסיס . מסוכעו יגימ 6)6 כריסו b~rnra עד נסס 6ט!ס hh1?ןל6
 וס"ס . סס דכריט כג) עיין )עי) ס6רכט כ6סר . וגססו גוסו )קיום )1 השיך מן ניותר מתקותו 1)סגיח3)נז
 )סס ז"ל סרמנ"ס וכחכ מגיף 6ס סמויקיס מדכריס 5רכ'1 ככ) 5סמ:ט וכדרס . סנוסניוס סקוס דנני3כ)
 מת6וס מהמיך כ) י6כ) )6 לפיכך . 61כריו נופו )הכרות כדי וידחס ~'Srh )בו sp ויסים נימתו ( כ ס)כסש"נ
 סמועייין דכריס י3:6 656 וחמור,ככ)כ

 )ני
 והליפט מלידס דכ"פ ומכ"ם . ע"כ וכו' מתוקים 061 מרים 6ס .

 ססק ע5 סעונר וממור . ליסור ספק 61פי15 . דפו כ5 ובריסם ם5 ק5 שיסוי ~tcb' 5נסמסו ממריקונר
 הירש עיקר וזהו וו") bnp) סרק ריס )נרכוס sffr יהס רנינו הקדות כחץ כלסר ליסור מוך6יהיסור
 עריססיתותצקסל

 ופ)"
a~cn מני* הויקי סע) שיט וכן . מסון"י יותכ הסק סעתע ססלנ5 ט.ן סמטת  לעסות
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ש ש%יצרניךשל
 מסאן כגון סססק ע5 "סס מכיך ו6ס . ויגר כסף l'DD סם כי6מליגן סדיגל סתות 6101 מעם 610ייגרש *411 6 יי יגקbSb 6 )חע6ק סי3י6 סטילס 16 כמכס דמי ימיו bS סחסי' כגומל דנקמ ימט6ת ו6מליק"סלח
 ס)עיכג כן ')סניף קליך 6כ) טסן 6יזס יוזע 61יג1 מהן 6' 61כ) מגג ם) ו6' סומן ס) 6' מתיגוס גןוסגיו

 כמחסו סגי הוזיי יע) מעין rffn מץ ס)טיס דג' 6סחכמ מעין ו' וסןינר דיגלין ד' הס)ע כי מעיןשיסל.מ"ה
 יתמלך. לכודו עיני כוס )ממרוח ס)6 כתולם וממסכתו 1nDS יכיס 13 1ת"1ח1 גססו ולעוד * ע"כ יכף 3)נז%4

 ו6)שיןי! ירקח מהמח נמור כס)ימוח nfir סעוסס וסלדם . עליו מחגו5ן סקדוסס גסס כמ וס ומממתח)י)ס
 ')ש4% ופט ומנעת ס6כ) מן ונשמר . 1נ1 עמסו 6)וס 1יטס כסית עכיח טמגח )נזר 1 ח )כגוס ס)6י9עמ1

 כס)ימוס גקיומס 6טר סכגסס .5סס מקקו )1 קתס בוס הגס וגו'למנסס
- 

 )סניטר 6סל הסגי: סמזרינס
 : הו6מוס

'ew; 5קיומ הסחות שכע 15 51רוך )ו ממותר ס16כ) ממעט וס 4עו 40 )1 נמוחל עגמו 5קדס תרוכס' 
 סר4ב6תי,סגד סס'ע )מט)ס,1כ)פ1ן ס6רג% כשסר )ס' מקוס בו ימ65 6סל טד 'b(S )6 וגמש.נוש

ls'e.Gh וכו' יענ סיס ob ס;6ת גווגחו( 4יק יודע גימר ועליו מסו3מ 6י% טרמו ce) יוחש כי כממש 
llaS"גר ;עסס יו ממוקר נעת ס6ף . מט ס3סמיות נסס .מקרר וס5דיק 'מכוח .6;סי גסס הודע ע"ד סבירס, 
 ,סוחב "כ6ל% .וכשסר ,כ-רוע .וסם) )שמנוס גטפ) )סיוע '6ס כי )סגלתו שוסן נסס ,מכוק .1"י% .מכוין 1)6 י6ססר"ל(

 וער וסרם"י חסיו 'קדוסיס גק' 11 ,וסזרנ6 . ב"ו ויסור )ידי 1ב6 ס65 כדי סיור פערי מלט 91ומס5ש4*)ס
 )יכמוי?. 11Db ור,") . קדום יקרש סטריוח מן יססירוס כונס ז3ריס יסממו 13hD .ומס ,וכון ,מעריות מןושי'שיס

 מכמתת דגרי "~attpn 'כ) 6כיי 5מל קדוסס שיסור .)ים קרי 61מ"י סוסריס 'טדכרי מניות קדוסס שיסור ע""(51'
 4. .1כ1' מקרי 'גמי רפע מקרי "bS סו6 קרוס מכמיס 'דגרי מקיים השיגו מי לכ5 יOtb 63 ~"מר . ,קדופגקר6

.ר4י-

 'מן ססנ6 מעריו" .קן ססלוס ימכס?כ . קיום שהיותו 'מכמיס 'ר5ו )6 ,סוסריס יגעי 0) מליסור קססרום
 ,סבתולס סממורה'*עבירות

"101 
 4. עו יקמל .קדוק .ממס יספרוס יימל 61,ך יטכוס 61) יסרג גסס ס6מלו 'מג'

 ק5. דיוקט דמות. 610 סס6דס )סניו יי6ס . )1 1ס15רך סמובר 3טח דרכיו )עמוס כסגכגם ז6סי)ו יקמר'*4דכרי%
 ופש 615ס מ)6 ממת סוס טגוסת בענוף טנמו )סגף )1 ג6וס 1)6 . 16ח1 3ר6 שסיס 53)0 כי סכסמיס"ניו
 עוסק,סן 'כגיס )סוציד 16713 מ15ס )קיים -1mnDS ממוכרח )bffD- 06 6). קג"ב ,33כ3ת sfftn כמשמר וס655

 ע"ס4 ר64 40 6"מ )כטור סגוכריס דרכים סטרי 16 . כסרס ס6מורס עוגם מ15ח מוכו כפרוע 16בסרס
s~bl1V1( 1 "פסל ס)6 ו6ף )סגניתו).שכו-ן 1)* שנקרחו סחוקס סח16ס ממסדת טסו6 סעריוח מממסכת גפרם ,סיהיס כנגופן סד. שכסלו כמי( bSn ממקיע קדופס גקר6 סדרג6 ונס . מכוין 6% 6ססר )6 כעין יסיס יסנס 
 6דסג קונס סדרנה ומוס . כמנ61ר העריות מממסכת סי' סעריוח מן סרוסים 110 61מר סבו קדוסס ענין מסש"צ סרס"י חסיו קדוסיס מתורס כס6מרס ונס . )ס' ח16חיו סקזיס כ' קדוס )קרוחה נ6ס 1)1 . )1 ממוסר ,נעתט5מו
 מ)מטש עגמו מקדם 6דס מקמל ג'( ענף סל6סון )לטורס סכ6רתי ונדרך . סכנססו וגסמס סרומ גמיגתגעבמו

 : כנוסע קדומה נמי' 610 סגפמס ודרגת . מהמערס קותומקדכין
44"4_ 46 מנס . 3תלותיס כב) נסוס גססו סי:יס ימיים חים ססס סמומין מצק כנפסו olho קטת ילמעןם

 כזנלו 6ו כתורס עסיס 0ג5טוי;ו 6:י)ס והיק מ15ס סעודת ע"י 06 כי )קנות )treh 1 6י סכחיגות

444מי
 וכסר סר6סונס )יגס כמוכס 61כי)ס ססמיס כסיסי מ5ס ולכיסת קייס סכסמ"ק כזמן מפסח 6:,)ת
444=

 טיסיי_
nYshl 'נמורס מגוס סכלנו וי"ט סכתי St)b) 6ן ומזכך סמעסר "מר ז66 1כ) קסתות 

 רפס ס6ין גיחנו )יהגוח )6ו ורוח סמעסיוח מרוח 3ס6לי כמו ית"פ )פגיו וגיר רויונו עטסות* כול6ר מ15ת )קייס לק )"מתו 65מח גכוגס וכוסחו . כבכושר ס)1 הנהמיות וגסך ת"ווחויורח
 סקור נכמ מוטהר סגתם חנק )היות ס)ז ככס ס6מח מיות )עורל מסייטתו סמ5וס 6ז,-,ן
 ססוסירר ה' )סס )נו ת"וח 3כ) עניו ומימד ס' מנות וח"וותו גסיו עם עולסל
 כ6מתיוש מ"י ;ר"ן כמינותיס ס' נכ) גפסו מ)ק גוס ונסרס ס)1 כמנס סגעסס סע)'וןי
':clpln 1(6 התורס עסק ע"י כוצן "ת )ססינ )כו6 יכו) ו6דס סרים כמצק יס . 

 יכוץ נקלחו נמרק וכן 6'( ענף ססכיעי )כסורם 6י"ס ו;כ6רס לתורס וכר,י 3ס:מקיר
 6גו. טלין כחכנו ככר 61ך . כור16 )פני ונכונס טסורס כממסנס סחס)ה PDDי
 6ר5סל מ%נ סקס רמז ו)זס . ככיפולו עחס "גו 6סר )ענין הייך סו6 כי . מגסס,ק
'.fib מ11 זו מסחות וירנות ומעקות כמי' כס יס 6עק"כ . ח"י גר"ן מפקיס וסו* . ס6רמס מן עמר ספרן מן סגגר6 סגוף 6) סמוך 6ר5ס ממוצל סגסס SP סר6פ;ג 

 : הכהימסמניע
 .6ר . ס)3יסס נעור דוקק ונמס ועניסס טור כחגון )סס עמס וחוה 6דס סמט6ור
 צעגץ מס"תס סמסיצ סקדוס והקמ"י נומגס( ס)6 חנגה )כדו' S)h סנס סר6סון6דס
 כקצת. מפקס )סיוח . סכסכי הוסס כמחוח כנדר נסר15 סג'סס דכרי וגסי . כידוע:ת

 כמ4 ע)יסס מלמסיכו )706 עור כחטת )סס ע0ס וע"כ . סנהמ'וח )גסס הטס .כטס
 : מע"חס סגדי)ז סכזס תידעו . הכהנס מלהיזח ctla1 ))נוסשכרמו

 ,גמש סו" כי . (q~h 6ור כחגות כתוכ מגצו מ6יר' ל' ס) כחורקו כ'( ס' גר"קיח"4"ל
פורחו
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 שבת שלסידורו]%
 וסססיפ סכסמיות גסס מניר וי5ה . )מענה כג6מר סתורם נדרך רק סיסיו ח16ותי1 כ5 הכנים סקדוססיצללו
 סכתטת נס ועי"( . ססמימס מניע ור6סו כגמי' )סיות סחורם "ור כמקומם 3קכ;י0 סנסמיות ם) סעור מסק,פעריו
blo~סמי5ו:ס ס;סם דרנת 1ה61 . מכו ממעון סוטם ost) נס וקת)סנ סקדו:ס 61ור מיות נם" 716 ;טסם 
 גסם ת16ת וכזכרך )סמך 06 כי סכעו)ס דכר )סוס )חמוק ס!6 סנך1) )סמו וסחקרכוח דניקוח )נודןכססו
 ממדרם רכלי יתסרטו זס ועם . כמכויל 6ור כן נס גסס כמי' סכת:וח נס עמס חורתו כמ סעס מקיר ר'י) סנחורתו למז ע"כ . סרוח;יוח שיות סנדו) "ור נטסס סכס:ויוח טור ותמת סנדו) )סמו רק סיס גססותחקות
 ע"3( מקו )ת(ריע p~rlrJ כמ"מ דקדוטס גסס כססח)קות "0 כי כטין 6ינס ססגגעיס ידוע מנס כי . נכוןש)

 וסורה דקדוכס גסם מהדס מפק סרע ספון כממתת ס" מרע )0ון l'bs SD סננטיס ם6מרז") סמםימסרם
 נגפם ס6דס 6מיזת מ5ל נס כ6 דקדנסס גסס ססת)קיח 1)דכרע1 . ע)יו 3"ין גנעיס 61( קוסמיות גפםעניו

 דונך r'olt חקות כשזיגיו:כסמיוס
 וגרש( ומוס 6דס מס"

 יפיס כי 6רס סימר וו: . טור כשתזוח (ה מס"
 )דר?" סיכוי סי' כסרוגעול

 כעוס וסיס ע"כ . כקלל סגריר טור כחעת כטנין כסרו ע) עור )סונים סר6וי
 וס0ת)קות סכו סכסמיוח גפם סניטת מממח 6101 כסרו ע) עור סיסים זו )זרג6 סכ6 כין גרעת וגנטבסרו
 ס6דס יסוכ כיסר 06 כי ומשתזקין מסוסרין tb(c ס6דס גנעי ושש . 5רעת )גנע עי"ז פיכם ודיי סקדו;סנסם

 דלכו )סי י'( ס);ס 5ןעס סומקת מס)כוח ט"ו (fp מקדום כרמכ"ס כמכויר ימסרו 6ז עכורו כ6ו 6סלפמט16
 . טסיו 6)ו ס;נעיס כ6ו מקין זס ע5 ויכו עיניו 6דס כמסיס כי . ס61 כן דרכנו )פי וגס . גמת וחמ65ש"מ
 )סיוח . סכמן 6) גססו וממדח ח116ת ככ) כעקמו סו6 סעכ6 ס" מכסן hsl~1 (6 6ז . מ5רטחו טהר ]*ילקה
 )עסות 16 ס' )מקות גסס)יס )שיות 16 סוכרט סכמיגוס ככ) ח6וותיו כ) CD ס' 6ס סיעכוז . מן מכסניגסן
ouמסיב כעסות מס כוס סיויס ס;סגי0 לותו סיורו סכסן 6) סיוכ6 סי' 16 . נמור כס)ימוח ס' מ15ח ס6תהיו( 
 5נודDDD ODO~ 5'1 )(' 6)1 תתירקו 6) סמדרם ס6מר וגס . ס5רוע מן הטעת גנע נרסק ומגס 61( .גססו
 וח6ותס כמגס )מ163ח )מעסיס ס6וכ)יס ודחיס כלכיוס ונסרח ורייסס ככ) אכסס וסנסמיות mt)Dtla.חלוות
 עור כי . כסרס יעור 5רעח נגע סיכם ר6וי (co . גדמו ככסמוס וגמם) ס6ת זככו כלסר ורנק גסס,כלכעס
 סכסמיות מגפם סכ6 כסרס כעול 5רעח גגע וממיג . סכהמיות גסם כעור ט5מס מ)כיקיס סמס . עורגטך
 הסוס כדכריס Sb כיניכס גדו)ס ומסרס: סכז)ס סיסים 6חכ0 61נדי) 6תכס 5ויחי ככר 6חס S)h .גגזכר
 ונחולנו כס' עי"ז )סמום כדי רק סו" ס)" ס,כ0 וסחים לכינה כקומר 1)ממומ. 1)סתות )6כו) רק ו6תסגיגיכס
 5דיקיס סממו . כס' סממו כמו ובה' כקדו0ס רק סו6 ססממס מעגין תדע כי מ15ס נופ' לכינת כשממח.שו
 סמאך 01)מס . ctto5b ס' )פני וסממקס .:ס'

~ffp 

 )6דס כי וקומר . )סמומ oh כי טוכ 6ין כי ידעתי 6מל
 )6 מגוס )טס 0)6 סמם ס6דס ססממס כי . ממסר כאין מרכס וכדומה ושממס זרעת מכמס נחן )סגיו.ססוכ

נקר"
 . סקדוסס שממת רק :ו6 סמם: )סגן S1h . וכזומם ס51)ות "ו pina 0ס רק סקידם כאסון מממס כ))

 מ:5% סמרתי )נמוק ו(") נלקוט( ס61 וכן וס ס' ע) קס)ח )מ"ר רו"5 מרמוסו עוסה (1 מס )סממס'6ף
 כר b7h רב"מר

 כסג"
 )כס וכן . כס ח"מ ס) סמחס מס עושה % מס ולסממה ע"6 ם) סחוק מעורככ מס

 סתורה 6) כזוגתו שיהיה מזוהת )מון לסרם סנדהקו הרי . )נו סמ:ממח סחורם ע) ג"כ פי' כממחם 6נסכסג6
 הקדום הגאון הרג כמס וממעתי . מלוס שממח:ס6ר

 כוליג"
 נוסרי המ:ומ . ה6):י עי65ה יני 6רי' דנסור6

 סגכחל ע) . כעיזיו )ססן6 סהיס . כ"רדיססוכ p~p7 6נ"ד 0היס ימר"ן כ) וע) (י"ע ()ת"ס ינמק)וי
 מסו" כיוס סמן תנן.06חל

 cnrv ס) סכמי' 11 )ו כ6 מקין . גכ וע~כ סמם
 מהו"

 הקי גמחת
 סקי גנאי מיוח כו סגדגקו . סמבה אסחר מסעודת )1 סכ6 61מר . כך גו )הכחג)סמן
 סמל 1"0תר . סממ 1י65 סקדוסס כמטח בתוכו ומופיע כו גבס ומזם סמלכם 1rnbסודקת
 מיד . סמן בוו כרתעו מזק כ"כ סיס ס)6 61מסורום . המסתה Sh וסמן סמקך)ס(מין
 )היוו יכו) 6יך מתסיס וסיס . כן )עסות )כו מ)"1 6:ר וס סו6 עי ואגור )כוגססך
 )כ וטוכ סממ סי65 מע"פ וככן )נמרי ):סכו כס:15!1ח כמ סיס 1)6 נדו)לסעחו
 )עג גח"ל . ט סגיהם כמ הים כי . חמס המן וימסך ינו' הלדכי Pb סמןכלקות
 מאוס. סמהת b 16('ol ע"י נס' ס)כ שמחת סהו6 דייקך ו)סמומ . 1)סמומלנסחית
 ס"נ ע"ה עמס כונת סיס ונס . ע)יכס גנעיס יכו16 ומאין ננס ונכרטס סרוסיםמתמיו
 ולב נסירופו  ז"ל לס"י סגדמק וגו' ו)עמומ וקסתות (St)b 06 כי וט' חוג 6'ן"על

 : סמרר ספררםכסי
 מהוכן סמ15ס סעודת 6)1 מכ) ערכו גנלע 65 קדסט טנתוח אכעס נס והנהוש

 W'D~ כאי עד נדחסומעגתו
 זהי )קמן וגכי6גו יתרו כנוסר כמנוקר וסרך

 1 מ)ק . )סתיס גח)ק ק' שנח קדו0ח 706 ויצוע לב( ס"ת )כסחמיס (5bntb1כס

 כמסן ולמרו גן( ענף סר6סין לנסורם )מעכס כדברינו סוכל ויקם)( ותווסר'וכמכותר יי למאך ימס וככור ונדו)ס יקר וסכת י15רי1 כ) (Sh ויברכו יסמרו )סיכך למר .tos סי מנמור ואומר מ0כמ סחכיעי ויום כאומרו ס' )סס כו )הודות )יסרך) ממתןקס61
 חסכ, וכרכרי תורס בדכרי ומחמעין ומוחין 16כ)ין סימרנו) סין ספת ס0כיעי יוסלכ6
 כתורס שעסוק ק11ססכת

 גך6'ח"
 כי.. כשכת סכ) וןכרי . )מערס נדכריגו וגזוס"ק במדרס
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61 שבת שלמידורו

 ע5ג6 כ) נסיין יתירס גסמח6 31ס6י ומד מי כ) SD גסמח6יום
 ומימת"

 ותתם לעינך מזום 3ר מסחכם ו)6
 . מס יתרו כפ' כחג יכ,הע"כ

 ורום"
 ד6 מד6

 תמחל וסלקך ט)מין ככמהו מחססט6 טחיק6 דס"י מעטני
 וה"ה סס וסוד . וא' דישן כ5 רונזין כ5 מכעסו ומסגסי ס)ימ 3גיימ6 שיימין 16רייח6 גסולי )כעסו1מתססס6

 bD'1p מעתיקכן דגמית מט)6 "נסין פעיל לים6 מ)י6.יומ6
 סתימ"

bSDS S'Db1 6ת5ת קדיסין יתפומין )מ)ק 
 כויסו 7יתנרכון כנין סבת" עיע מכד,יטגי

 כמד"
Taat ח)י6 נס6 דס6 ")ין וימוין תלת  )"חע;נ" נס כר כעי 

 . זס כענין סס כחוב ומרכס . וכו' )עע6 סנימוח6 לחמני מגייסו סטודח6 דנרט ומקן . וכו' hStDSVמסימנוח6
 וממילך כהנגסו )ך יקיר "ור 61ז . כפירוסו סנכ"ר rns כזנך וחקםיכ . סקו דבריו )כ) היסט )כך תכין0נס
 סכת ע"נ טין כ) כי הקמר . וזעת עעס בטוכ סתמסט החמיהוח כצ'יחורכו

 סו"
 יגס ססו6 מקמר הדרך זס ע)

 כנודי ומקיר מוסיט מסכת ממחת 7161 . %ס י0ר6) 715 )סגי נדו) ותטטנ וחדוס)מממס
 ומסיק . סדרו ויו

 עומלות ס6רס ה61 . כו סמ"ר 716 כי . המנס ימי 3כ) )1 דומס 61ין . כ"ס סקדוסיס העו)מוח ככ)'נוגס
 סקוס וים נימר וס סע) ס0ג' מוס כחקות ק0וריס 6גו סחב) 31זס . גמ)חו מנ5 1"גמט . "תערות;1כלתי

 דרך )מסם גסמתו Sb מלמעלס 716 יורד הסירם ומוס )מעלס גסמהו סורס )ו ים טיס 6ים 1כ) .)ולמריתך
 גמולם סחעגוג ורב סגס)6ס והסממס סנז,ס סמדוס וכסנחעורל . מן )יודטי כידוע סכל סחקוס מוסלוחו

 מוכלם סנסמוחיס )0סמ1ת 6ף עכ"ס . ע)יוגיס והעולמות מלקו ו0ול0 גשמנו pr'nb כסי . "ים )כ)יסניף סגפם שממח קן )"ין ומממס מדוס וקמן 6תי כ) נתוך )תתעורר ממוינ ממיצם . ס)ימס הקומה גכ) סנט.הגרמות
 וטוד . ס3ו סנמיוח נסתרס ממלוח 16ר ט) וגורת מקוד נדו) ססכח סקור )סי שסכת כיוס 56)1 חטטנ)סתכורר
 bts הקול הוסעת ערול מעגמו ק' כסכת מתעגנ ס"יט ומי . ושמחס סורם ססס סלמס סקומס ככ)סיעסס
 סדי 1)6 )מטכס כו סקסור דתקוס ממוס זס גכיח סמ"ג מנו מסו) סמן נוס מרקס 1% . ועמתו כאורסע)י1
 מקיל סגו )מעכס "ור כס6יר 1)כך למטפס שמחו מסורס ממחך נכרת )מסס גסמחו סמ"ג . עיקרו נתלעפו
 . סכפמיס "כינו שממת מרנים "יט סוס רסס מוסס ועי"כ . נגסמתו:)מסה

 קרוין כחייסן רסטיס כ3מ" 1ה1"
 גסס .6סי13 כקרוסה מגק סוס )ו שין כעגמו סמולם כיון נס . מבמעכס סמייס מקיר מקב) עינו כיוןדחיס
 וכסמוק ס6מר סווהל רכלי כ) תכין 31זס . ע"ס )קליתו ג6ס מת ססס )מטכס שרנו כ3רהכגסם

 גסמח"
 נסיין

 מד6 ולומן . ע5נ6כ)
 )עי)6 מרוס גר 6סחכמ 1)1 מכו)הו ומתגםי מתפכע"

 ותת"
 געסס סכן )ומל סכ)

 6סחמודעין ")ין כסעודתי ח"ח ולגור . ט5מייס 3סממס סט1)מות כי סממני כסכת המקיר הקור ע) יורהיסכ) . רומץ ומהסוף יחירס מהנסמס ומדוס סממס מחמ65 ומעקמו וקססוח ע5כוס מיני כ) מה6דס סמסחכמיןממילן
 סגימות" "מזי סטודת6 מי דעגיס ומקןימרק)

 דמסטוזות ס"מור ע) כ"5כע מורס וא' גרמיה 61מ,י )עע6
 סהו" ניכר")1

 מס )סי (aDD נענשי מתעורר כן 2סמח1 נסורם htk~c ונמו )ו טוב "דתיו מטוב וע"כ . משיו
 כסיכ) טכד סו" 06 סנקטניס סקסן עכר ככמון יסיס ובסיקו . ססחותיס נדרגוח 16 כן נכחת 6ס6100
 bt71DD דגרע מקן וממיבל סלמס הקומם ונכל העולמות כ) טמחמ 6100 זה גיוס ;מח )כו ימוללהמלך
 1)גגדש נ"מ חסומין )מלק הרקס ט) 6סר סטוכ הסמן כיורד ממיה געסס ס61 סכן וס" . )עי)6 סגימוח6"מזי

 : כמכו"ר סכ) סנימומ6 "מזי דנרע ומקן סססע הקור כערך סעס כ) וימגין חבת )החעגג כ"גבריך
 כווגתיט מקוס ס) הכיבס גכ) כי סמבות וסג6וח סעודות מסקר קידם מכח nltrD ויטיס יי3" רוכזהב

 וכ"ג')ין דנ7)וח סמוחין )סכ;יס כמסח מ"ת כ"כי)ח )מס) )מעקה תעיה "יגה 'דיה ע))עולל
 ם, כלכעס כן 1)6 . סמ5וח סגניות וסיר סקרכנות ב6כי)ח וכדומם ומקוח יסוד )תיקון הכמוריס יוסערכ
 סמ6יר סמומין 7161 סרומגיות ססתנוח כסי רק )מע"ס סעודה סוס עי"י )גרוס כווגחגו 6ין כי קודם סכתיו0
 "מת ומכסי . )סלן גכתכ כ"קל )מכרתס רומס "מת סעורת ו"ין סעו17ת הם)ס כזמן קודם נסכת עתיםגססם
 סקור ערך יכסי . וזמן זמן 3;) )מטוחיה סקור ססח;וח ,ה מכיר וקסכ) סמום כי . מוחין סליחגיוח )זסקורין
 )כ) סעודם זמן ו6ך . )עי) מכתכגו חלס סל כההסרם ממס . כעכורחגו סענה שעסה )S)b 6 כו כומחיגוכן

הו"
 6כ" נחעגינ ולמוח

 סם"י כשמת מגסם סרגסס מחמס וסב) . "ותו יטה יסר") עדת כ) וס"ס
 : סעו)מוח כי31סמחח

 מס' ככל ~Olf 6כי)ח ידי ע) כ"6 מקשח h'(o קדוסחס וב) 0כ6דס השוס סגין cp)~a hto רלס~ינ
 ססיhp"1 6 (trp כפלם"י עליו ק5ה יגפסי וחין ולפתות )6כי מתויות הכן . )משה eb3c(1נחי'

 סנה ";')ת וע"י . הלאסון נג'וסן למגמר סטרי מ"י קיוסח S3pn סעי"ו כדי . וסתם h(St )חעגונ סמח6וחהי6
 ותענונ גדול רום גחת ה61 כי . מ"ח ניחרחוקדק

 העו)ס .היה ם"מר מי )סני נס)"
 ככהי"

 סהו6 כטח מחעגנח
 גני דכם"כ ומכס"כ )מגמעתו וסריס שיו סמקורכיס וכ) סיכך כגי כ) סיחיו רשו . כממתו 3עח סמלךכדרך
 יסממיס מסיס וסיהיו . מחוסמים יינות וסחות מעדגיס (pl'pp' עגמן ולעדן כתעגוניס );תעגגיס )היותהמלך
 .מסוו טונו ואגוד) סמלך סממס יוס מריוס סכן 0ידטו )מלך נדו) כטד וזמו . סממתו כיוס וגמת מדוסנרוכ
 כסממחכ כר51ס עריהם וחסרו מגו ורוב )נכו טום סס)"ח מזה סיריוס . כסממנו סמחיס ממס גס סיביורטט

 . ק: )6ין כפ)ייס נכפלי מנה ויותר ממם ה61 וכן . מסממתו 1)סמומ ר15ט לעמות מכרטיס סהס )פניוו)הל16ת
 5 סערי: סקס ככל מעדנים כחסגוקי ומחעדגיס כממתו גיוס סממיס כ%60 )סגיו סע~ס ת"ר החעגוג.נוד)

 זס ע) נדת סכר )טמוחן
 : מז"ר מקמלי )רע5ס כמוכ"
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 שבת שלסידורו68
 סמ"ר 6רך 5ג1 )פי מסלם מסדו נו2 כיר

 פמקכ"
O~D . ערס סיים סיס ג6סר כמעמסו )6יס סמס)ס סמסז )ס'6ך סממתי פרנסת מממת ממיגע סו6 ס6!גגו 6ף e.,p סיור מוסעת כחי ט3מו מדעת 

 )קונ"ס כוס מעומס סתעגוג רפי עחס )ו מפלס כן .עליו
 וסכינת"

 סיעור נלי עז סקדופיס סעו)מוח ו)כ)
 מווס"ק כידוע מזס סש)מוח חעטג גוך5 למסום וס)כ 5דכר יכ) ססס ס"ין מס מסנר ויין קן )6יןוערך
 וס16ל סע)יון מס) כי ודע ~ו") יעקנ( )3חי)עח כס"ס סעודם ככ! ס6ורס ססחגוח סססעח כסי . מדע)מניני
 רז"). זוגו כן ע) סמלך סעודות סוד וסם כסכת סטמיס נ' oynlpn ס) )סרס סקכ"ס ס) מר6סו יולדסנדו)
 לסתעגנ ממרכס . רומזת מס 6) וסשדס סעוןס כ) סס ומכלר וכו' עליתם 3ד1גמ6 3סכח סעודוס סלםלסעוד
 כענ)6 עלינו שכוחו כטד יחגד) 6סר נעת 63סכי? ו)סתע)ס ו)סחע;נ . סממם 1)רוכ טוב )רכ יזכס .1)סמומ
 )כ6ל יכה ומי . מעוכו ויתעגנו יסכעו וכלס עתנ וקורצי סכת סומרי כמלכותך יצמחו כלמרט קריבוכזמן
 מצוד מרכס סכרו ס3ת גזמירות ממסורר רמז וזס . ילין וממנין תלי ח)63 דלכ6 וכ36גח6 שייר SD ז6ס6ח
 : מזס ונגס כקםO'tSID )נול* סמנים ומנ"ר סתעגונ טד) ססו6 ס)1 ססעו)ס )פי לק מעסנו )סי היגו סססכר כקומר פט4 פיע)
 סרנס0 סממת ע3מיית ספמס סי6 סוס ססעתנ כיון כי סקדוסס כמורס מלז סטמנ על ננעהיט 65 והכןה

 ז0 כנססו מרגיע 06 וממ"ג . סלם ככוונת מחלוי סרסר ע5 4וי סייך והיך ית' סמו עמדותמגסם
 6סמו3 מיום טסי טחס סמם ס61 מס מסני געותו יודע וקיט חוי ל6 ד6יסו ומע"ג . יעמס 1מ6)יו 45ויייסרך ל* וס . סטמחו כיוס טחם ומסמם עצמו סמחעגנ ממס כ"ס ע"ס )מלך חעגונ סיניע זס לסם 161כ)ססממס
 6סי4 סממס יחר מרנים 6ימ 061 . כמדוכר קותו ממסממת סי6 ונפסו מזי מז)יס 6ך . מיומים יום מסומתמס
 6לסי סגם . טחס תצוחו ו)ססלש כסגו )מלקית ומותם ושכ) עתם כן וכלז סמק מימות ססחגוח יסוהכ5

 ס6מרז'3 מס תר6ס סל6 . )מטלס סכ6גי כצפר כריסו מ15י כממס לסממחו י36ס ע6 )מטעמוסיו ית16 65פולס
 וסוסעי;4 3ס ילכו 51דיקיס ס' דרכי יסריס גי דכתיכ מ6י יומגן %ר מגס בר גר לנס 6מר ע"6( ת"נמטיל
 - פ6כלו וס (h OD(o5s לעס 6כ4 61' מלוס לפס 6כ)1 6' ססמשן 6ת סללו 6ר0 כגי )סגי מסי . כסיכשו
 C1DS '61"' 3ס יכסף וסוסטיס גו גימר נסס 6כילס לסם 60כ)1 וזס כס עכו "דיקיס 3ו ג6מר מנוס5סס
 hnttitbs 06 עמס סמנת ba nDDO(,ni ד6סי)1 סרי כלעכזן שכלו ח6וס מממח 6ו גסס 6כילס )סם6כ)ו
 5י63 פכר כעין 5ר6וח 6דס כ) יכ ימם וס וע) . גס יכסח ומוסעים מ"1 כ1 ג"מר גססו לעסק )משות6וכ)1
 )ימס ירעכ כי ע) )"כע ימפון כי דורס סו6 עלמו ללכוד eb : כוס סש)ס וסיס סימר מי לפר נ"ל לעסותפסת )ככוי רק "1כ) 06 . )ככו כזימתיות נימת 1)סכחן . גס יכססו וסוסעיס )נדר ום)וס חס יכסס )כ) OtOמב))
 ד3ר לעסות עליו 1135ח פייך tbn(s וססש6 כא' הלט ממחת עמו 3) ולכו יקמר ופחס 6כו5 סו6 כי למיס51מ6
hSD1 .וסגכי6 כר3הוDb כגססך כך סיסים מממח עגנ )סכת ממילל סתקר6 כך כנפטך כפיסים ס)י)ס כדרך 
 )כורזיו רוח ונחס סעגיג סים סמקישן חע)ח נדלח ססצגת וסול . וגו' ס' ע5 סחעגג6ז
 וכו' סמכת 6ח סמעגנ כל 16 סעודות סלק סמקייס כ) זס כענין סכ) רו"ח 16סרח 1כ)פוס
 סג) ר"6 ס6מר ומס מסכת 6ת )עגנ 16 )קיימן זנחי מיונ נלסון קמרו 1)6 . מעלתן נדלת כמ )ספרסכ)
 החיות ס16ר כ"י עס לפמוחי סוnbr 6 וכ) . זס זרכגו לסי טעם געוכ לסלן )ך 6כ6ר )כס דכעינן גסכחמוריס
 : כקמור ולמפחס גמ6כ)1)סממס למגוהצי )סח116ח )ו נורם ססמחס וע"ג . סוס ctp)n מסי 63דס סים ס3מיגוח כפ' סגפם כ3מי' רק סו6הנסן
 וירגיפ ססכח סקור עליסס ונסוסיע וסנסמס סרומ מלק סהס סמיות 3מ" לט6רי ס' סזיכסו מי ואולם1

 טמסממת )תורס מקוד 1יח16ס )בו וימסק יתצסנ 6ז . סזס גיוס סגעמס ססממס 3מד) הממחו רומונס
 ככומס )תסוס ומוסק . 11 סמחס שפסו )טעים סווכה למי יסוו )6 עילס מממיי כ) "סל bnttltb1 וללוין)כ

 ולסויותג6)סיס
 ~ס~

 ססו6 גחפצחו גססו וחומד . סי15ריס כל 5י51ר וחסכמות סירות מהי ככ5 ולפ"ר 5סכמ
 עד . חי 6ל ") ירגט וכסרו 1)3ו 3"ס ס6) )6סכס כסרו ויכמס נססו וי3מ6 . כחננו כ6סר ודגיקוס חיסורעבין
 כמממס ערמו 6ח ומרמח . ממס )וקחס 6סר מקוס סורסס ") )ססיכס ל")סיס גפפו נכ)וח וירסס יכסוף"סר

 וסממה למסמס ל3 רוחב ז"ל רפ"י נקע ולכן , )וס פזו;ס מי מלקו וחסרי 15 "מרי 3ו סמ6יר ס' סממת6מחיוח
 . )כך נוכס 6דס כ) 16 וחספס נחורם ממוח מנח" 6)1 כי . נסס )כ) מסוס דבר )נקום רמס כי "משחי6;31
 פכגפם גספ כחף nlnDS כו ספין מימרא) 6דס לך ופין סו6 גסס לכ) ל6ט) סית6וס י6כ) 6פר סכם" 611ך

 : 3כ) פסוס דבר ז") רס"י גקס )כן .סכקדוסס
 . כתשר סיום וסממת וחסצס מהורס סרומנ' וחעטני נסמחס סמרגיס כעגקיס הגד, 60דס זס גס אטנא1

 6ע מסמם סו6 כזס כי כחעגוגי0 ו)סתעגג ולמתוח לרכו! 6100 לכס ססכת זו מכם" (1DO מטל)6
 כי ועוד . כס)ימוס ימידס מיס סס0 פלס המוחין נהיית טי"י סחק3צ וכדי . )מטעמותיו סמח16ח כפסו3ח4
 ססגיעי 6)ף סוף עיס"נ זונמת ק61 ססכח כי . וסת'ס לכיוס btoa )ו סם"ך ככמי' גופו 6ת )ס"מ סו6צליך
 רגינו סקדום סחיגל 6לכע כסלמן גמכו"ל וכנוף כגס; וסתע;ונ ססממס יסים 161 . סכל nS)p עיקרפסוק
 )כ13ד חקותו וס3ירח סנוסיס וסוכ) נטוס"ז נחורס טרמו מעט ס61 6100 סנוף סכר גס )סס)יס נכדינמיי
 Jsa "a~hs עתם כמ סטין כס)ימס וסטממה סתמי סתעגוג "1 יסיס וע"כ . כו' סכר מקסת סקנסס 61'ןס'

 כ5 טף 6ז יסיס 6כן . סחיס ו)6 6כילס ל6 כו 6ין סעס"כ 61ף . וכגוף נגסס ססו6 תטש עוין כ))~סע
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