
9 שבת שלמידורו

 %0 סנ)עדי 6ליסו גק( וכמו . ופחס 6כ) ול6 יום 6ר3עיס נסמיס טסיה מועדף כ) נומו ימי 9ליזסא6י
 . וטרך סיעור 5נ5תי סדי מממזס ויסגו ספכיגס מזיו עיגיסס יווט ופז . סנוסגיוח o(nth נפחי עכס ס) כממוי61
 גכגס ססכינס זיו מרתוח מסיפוח סכריניות וימינו גוסס סי0כט מס ססכיעס ענין 6ך . שם" )חטנוגנמס) 96 )ממסעו מס כדמיון )סכגיסו ומכם"כ סלמגיוח 3ממסגס פסילו . מתיגו 6דס טכ) 6ין סוס סתעגוניטעם
 6ת וימזו ע"ס ltnhlo) )כסולת )מעוה והכ6היו 5fft כמ6מרס וסוך . סעוס'ז 0) וסחיס 6כי)ס סע מם5קחת

 מ00ימ 6' 6100 כסכת נס וע"כ ובחס 6כ) כ6י0 עסיס ממקס 1סכרי16ת ססכיעס לסמינו ויפש וילכדויס6!סיס
 סגסמם 0סי6 כגסס ס0ממס )סיוח גריך הפריעי 6)ף דוגמת ו:ו6 ט"3( ג'ז )כלכות מז") כמקמר סנ6עש5ס
 0כופ )יוס וחן . גשסשו עמס ס"ס סחו סכת 0) סנ0מיית citjh הן גונח י6כ) 0נח נעלג ססלמ מי"מרס ר,כמ" סחי כסו 171") . ו0תיס 6ני)ס hl,~D סגוף גממת ונס כס' ודכיקות וחספס מתולם סלומניס.מדכליס
 ר'" 6מר וע"כ . סזס כעו)ס הכינס כדמיון סמחיימסח 3עוכ גוסס סיסכטו'סכת

 דכעיק כסכח מוריס הכן
 פ4 )כס;מי

 )תעגונ גליך 6יט מן ויריקות ותפנס מהולס סלופיי וסתעגונ המממס וס 3ו סים מון תטמר פ)"
 )6 6מל עשכ 4י כגו 16תו יערס סיום כ3 כסן 1D5D )פמומ גתעגית יוסג ויסים . ו0תיס מהכיוס סזס'סנפתי
 )דגלים סמת6ות 0סי6 סחמתתס דלגה הגסם מממס sff10 סטעמיס סגי עב"ל וסק 5כס גמי גריך רק הו6'גן

 מעין סיונה ובסל סתמשגס ירש כגס למותי געו) נן מת הו" וסנן . גן גסי עדן ע) מלמז סעגעגסייוע עש )סנפ וקרחת דכתיכ 6מר עיכ . משמי מטף חממת ונס . יזו ע) סקס ומומין קדו0תס ומקולח:תמתורס
 נרזי סכסכת רומז וסוס . כידוע 0כ6דט נסמם רום גסם כמ4 מס ומס סט)יון ועדן שר56 תספרת סוד610
 ולזין כשרם 3' . סגפנה גנז )כור16 סממ0גס ו3ד3יקוח כתפוס 6' גכמh~Q 4 כוון 6ת)פממ

 ז6וריית"
 ננד

 מ6ן וכ) ע"6( גן )דף נוסר כתיקוני 0כתוכ מס ותר6ס . כמכולל סגפם )נד ו0תיס כלכיוס ל . סרומכמ4
 דנה ד)"ס ד6יסו סנן eb 5סמקוח עע6ס hwb ד6יסו מעדן דיתמ0ך גסר דסהו6 נלס כמסכת 5דקסיעביד
 ולתקרי "תקי עגי וסמוק דקת ססו6 )06ק6ס גרס 0גח ע"נ 3ס דמקייס ועלן סכת יוס 6יסו ועגי .ווסכג6
 כו' וממורס 3יתיס ומריכ 5לעק הנע עגנ )יס 6תמעיך עכיד 1)6 פ3ת עגנ )מעקד ר0ו )ים דלית ימ6ן)נעל
 סתמתוגס דרק וכסרס . כעס מתוקגיס סכח עגנ וע"י נטוגנ סמרומויט כמי' ס0)סס כ5 )סניך הרי .5"כ

 )הנן )ך 61נ6ר . דרכנו )פי ולעת )גנע עגנ )יה ונתמסך ס6מ"ז דגליו יטעמו מקז ומס . ~olb )גסס.נרומז
blcסנ:מס 6ת כמכת )עדן מגרז כגומר נוף גסמס טידון גוסריקון 3עגנ מרומז עוד וגס . כענין עיין )טר3כ 
 סודקי עש )כס גמי דכע'גן כשת מודים סכ) 6מל וט"ב . כגזבר עוה"ד כדוגמת )עדן רריך סנוף וגס'ס3ו
 6ח )סמם כרי o~s נמי זרקך 536 . ד"ורייח6 ו3רזין רומני 3חטטנ ס' ע) כהחעגגוח סו6 0כח סעגנ'עיקר
 0הו6 נן גסר כון 6' סכמה מחי סי מרמז טגנ כי טהנ )סכח וקרבת דכחיכ מסוס 6מל וט"כ וטסוישי

 : כמכובר סכ) וגוף ג0מס עידון וגס  גו"ןגמיגח
 . חו5 6כעח מן )נמרי 6מר )מקוס ועו)ס קודח כובו רומניות כובס הו" סכח בכעס כי )ך דע ואתהוו

 מגס וכפרח . סמוון וכשח המ51י6 מכרכק 6ס כי ומחכרכ'ן גסגין סעעמוק וכ5 ה0כיגס 6יןוכמג)
 מנונת דכרכח ובנין ע"6( רי"ח )ויקה) פעה"ק כמכובר עגמו ה6;י)ה מן ומחכרכין גסגין העו)מוח וכ)הסכיגס
 6חר1rbi 6 ומדי 6וטינ 0כע6 ע) דכריך מ6ן ;) ק3"ס קמימנ'כ6

 לםכח" סעודתי וכימג"
 h~nb ד6חר

 ס6י מכרך וק6 ומת' 6כי) דנן וכיון . וכו' דמכע6 נרכס מסהו6 6חהני והכף )מור hD1n מסמוק"תהגי
 מתתן ממזיגת ד6חהגי ו6סתכמ דם)קין דסכע6 מקין מליגון Pht~(' סלק"בלכתה

 ומנעי)"
 דמן רזן אסו וד6

 כמידו ו0כעין ורוון מחעסרין מ)ין וכמהו סנע6 מנו וספקי מוין מליגון 6)6 מחהגי )6 כמו) ר,6 .מכרייך
 רז" פיהו וכפכח מגיס "תהגי 6חלוההוא

 ונכו)הו דפנת ומנוס דמווג6 מדוס וכמסום ממס כמזוגם 6חר6
 וג:גין מחגרכין )היות הקודם )מקוס עו)ס עקה ס6;י)ה דכ0כח סרי . ע"כ 1כ1' )חח6 מעע6 כ)1)6ממחכמך
 ס)כס ch" ססניעי 30יוס סי' קודם )כס יהיר ה0כיטי ויום הקרא למז וע"ז סעעמות כ)ממגה

 0סו"
 יכייס

 נדון תכרו 1"ז . זס 5סס 6וכ) סיהיס הכקרגו כיוסן וסב) סקודה )מקוס ועקה קודם סו6 הנסמייתומתיה
 סקדו0יס סטיגמות תכי מוס 3"ס סעו)מיס )גור ממגיע והנ"ל מתענוג ערך )סי וערך סיעור 3)י עד ומכוס)גסו)
srn3ו )הרקות ו)3)י שכת נדפיס כממס שיך 6דם כ) כן ט) 706 . )מעגה סנ6מריס דנריגו 3כ) כג6מל 
 סן וסתיה 63כי)ס הן חטגונ מיני כב) 0כח כתענוגי 1)הר3ות ה' ט) ):תענג רק כ)) ודהנס nt)Spסוס

 : כלזוור ה' )0ס וסב) פיכו) מס כחי טיסמ)כו0יס
 סרסית בהסנחס גטמה הכל הנה 6דס גסס )כ! י6כ) "סר מ6כ) :כ) ידוע כי . 3י1310 0גל6ס מה ואוסרט

rhD3"ס ע"ס סכורך Ir7r'a ססחיות עי' ג0מחו )סורם מסייך :61 ;י ה"דס ),ה דווקא המ"כ) וס 
 0כ' חחעטף נהש גוסם נמאיס נס רעכיס כדרך . הזע 6דס כ) הגסמס ממורם הו6 ס)ז ס3"וכ)סרומגיוס
 זה ))מס רעב 0הו6 גדמה ס)6דס עומר . בה"ס סכע0"ט סקסי 003סירקו

 ו5מ"
 . )"כע מתסס וע"כ )מיס

 ככיי 65ו;)1 מחומוס כן וע) ס)ז 63וכ) ומנוקע מעוטף סזס ס6דס CO)D עי' תתעטף כהם 0גפמס הו6וסלמת
 . כיןוע סמ6כ) מרומגיוח רגלנה הי6 סהגסמה ה"ר"' CC3 )עי) סכתכתי כמו זו וסחים מכיוס ע"י גססו)ס0)יס
 סהו6 6ף כי . ס5מסס הפרס גשמת ט) יפיר קור מערס 0) כהעו)מונו 0כח 0) הקורס נתפיר זס אסיעמ65

 )מפס מ)מעלס עניו סזס 16ר יקר פכן . )מצ)ס מומסה וממוכר מקומר 1ה61 נסמיס רפפו מ"מ 6ר5: מ51כן
 סקדוסס המיית וקף . ג0מחו סורח 56 סכייך )כ) ומניצ ומקין סוסיע ~rr ר"ור מ:ני)6 . 3יגיסס מפסק 6י1;כי

הכחור
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 שבה שימידורוצ
 חשו06 %* . פרף ריוח אהיו0 יתסס כסטם מוסעס 5סיוס ומתכרך סוס סכרכס 16ר יכניס 5ו הפייך ס16כ5ששך

 כ0גסמתי
 61ש . מעלס tmvnn (0 0גכיח בתורס סג"מר סכרת מיכת גמי' hton מ!מע5ס תמתך נכית

 סש5שש כ5 סקרת 6100 כסכת 61ף . טויו ננס 716 )6 וע"כ 1סק)יסות הסס"6 רסוח 0מת כולו 150סמיו0
 סמ6ס3 סכסוך ציוח נס וע"כ גסמתו סמם 56 הרייך כ5 עי סוס מ51ך וימר וממייק . סמך נמסך סוסכסיף
 כ% פורס עמו ינסס tsO 651 65דס שייך חיות ככ5 פסיפס מוסך והנס . 1כ61 כי 716 ירפס )6 15סמייך
 מועי5'. ספין 6713י וע"כ . סמו וסכת 5ג1 י0 6סד תבלין 5ו 6מר וע"כ . נוזף רימו יסים 1מ6'ן . מוסנופקוס
 סנרי יכו1% זס כ) 61מד . כמשר סב) עליו ס' 6ור 651 15 מוסך כי . ס3ת ספרת ססוero 6 התאין)ו

 רייס ומתן סכ0כ ומטפס ססכ6תי ז1סל  מחיקתי דגרי D~D וסול . גבון ט) 1:1' )6כע 6תס 6נ5 סג")ממדרס
 וכר . וגו' :' פל  ססטונ 16 י016 כדקbajcnbl 6 דמתסדר סתון6 ס6י ע) דכייך ס61 נרכס מס ח"fp 5)ליכ ))פוקדי נעס"ק מא וכן . דרכיט פעי יכריגו 06 )סעעיס כיעדנו גרעת 5גגע עגנ 5יס ויתמסך וא' רמופיס

 1רג61 אעין 56ף ליגון 1כ5 מיותמן ס6י גדין י6'0. כ7ק6 7ע:ונ6 גסידון6 6תר כסס61 . קיימ6 65 וכ"גש10ר6
 וכו' גנע ~tipb 67 כש נספוכן שיסו "תר )ס6י )יס ועיירי b~nb ססר6 5ססו6 )נר )ים דמיין פסולגנן

 : דכרץ נכוגיס מקוד מס סנזכריס דשינו גסי .ע"כ
 מ"ר גקדוסס מנק סוס גו פ6ין ודקי סכת שגנ ככמ'ג0 ברנש 6ש b'tg כע מדרינס עג 610 יחפר ניי

 סכר*מץס נסק ולכות סקדוקס ס:סם מססח)קוק סנ6 עניו הגנעיס סיטם י1כרמ וש"ג . 0נגפ0 גסספסיקו
 כ0ס61 כי מיגע 5מסס נרעם Vb1 מעגנ 5מע)ס גסוכס 6ין ד'( מאס )מועז י3ילס נמסר רם, )זס ואשומרי8 : 3רעח נגע גחינת נגסנו סרגיק 630 מטע 5ו (rtiD וגין . ".p~otr עמס )מערס ס:כ6חיכמו

 נעדף ;~hr )מערס 11Dtg 15 סבין סנדו5 סכת טוגנ עד )כ61 יוכן שסיס תפני וסיסי ססוכ 5דט)
 מעש )מסס גו 6ין otrSh 5שי כרער* סו6 כ0ח"1 גרטס pb1 . שיתך o'olh ר6תס )6 עין 06י שסיסק
 כמשר (or מולס כי ונס 0כ0מתוגס סתחתתס דרני ~bir דקדוסס סכגסס גסס הסתרקות סי נ6 סו6כי

 תקוס יס עויין סמוס גססק h:w כקומר . )במריתך תקום 0,1 ג6מר רעיו כו 0ק0יר מתקי: סמום זסגכר0
 שיו וכודוי 5זס תקנס 6ין ומ"ג תקופו כ5ס סמוס זס נכרת כ0""1 6כ) סמוס ע"* )סירסו מימזור סזס65דס
 65כוbtr~ 3 סכת סעגג 50 11 ותיגס גסס 0י0 אומר . 1)סמומ ובמתוח 65כע 6חט 6כ) ת"ס . OrDבמטס
 יקרב )6 ס;נע ודקי הסכת 03תמת נססוחיכס סרג0ח עגור וסי" ,ך 6מר ;ס וס 6כ31 מדרך ו)סמוח1)0חות
 קרגו )סי מקטן סכת ע"נ )גהי' ותכופו כסיכה .יו סח )כס ראי . סו6 3רע )6 ס;ססוחיכס כיון .63:)יכס
 6ת ה5מ כבסוגו סמדרס סרם, וגרפס . סיסיו כ6ר כמכופר סכ5 סע)יון עדן כמיגח עד גדם )סי1סנ17)
 ענין "נ מעגין נתמסך הגק . ע)יכס יכוחו )6 סגגעיס ו6ו סכת עגנ htcn )ס2ומ rnh נכח" ו6ת )למ, .דדין כחיסכג* גדין מיס:ג6 מכ"ח ע:"ג הסוס נמסמר 610 גסזו"ח c~nh כי . פכח עננ כנמיגת סמדכר o)bדנריט
11bh( "סכת )מען כו סקתמ)נו מ7לכגוhcnt ופס סיעים כ) ומ0תיסס כמ6:)ס יתמנו 6יך . )הס גסוזיע 

 : סמנך סי5מן מנקלף קוז0 0:ח וסעודת ממנוה סעודת המוךננ
 לה-ביה להם להטיב ונים ותא ע"יונים ת העו(מ ההנהגות שכל איך בביאת ישבנך ר4וחינף

 - והשפעתםאירם
 ואנקנו מעשינו אחיי ו:תנהנ :סיטך כ- י יהי_וך ה, או

 או- ששע ש-תרבה בנדי ומעלריני דרכיני להטיב ע.ז בטל ולהתאמץ מזח ליראבךציבין
 בבל'

 : ע,יס( י' )ובו ח"ו. ירינ. על והשקעתם לחבם ומהסר וגא ותחקונים עליוניםהעולמה
 )כד3 5סיות ס:ייגו הכדוס טלין ": סי6 כי )ומר כו ססחמ)ט )מה גםוגס ל"מ גחנם ךפעהה %8ה

 כספ ססו.ן ו:))ויו' עירות כסכחין "ף סמו) ימי מסע קונגו פנת יוס מיומים יוםו:סח;ס
 מדת מעבת נכמ" ס;ז כקורס מדנרין ספגו ועכור . ס)נ וככווגח כדעת הרכס סין מחס. ק פנת גיוס סמו,ימי

 כנח( ככינוי הכנוי: סער )כסרדס כס"ס ככוקר הפכח יוס כקשת בהקיר 5:חנ51ז מחמי) 6סר יסג")סחק"רח
 11 דרגה נגד סמ:וון כו' הס"ס מן ס' 6ן ס!)1 כ! כהסכם ותו) 3סכח ס'0 סנד51 ההכד) ס גס ע)יג,)כן

 תסותר ככוך ומבפרין . הנזול ס2ו משרין "נו הס- ינורמל הסררת סגקר6 0הוח הלו כהסנמ ופג: . )י"מכידוע
 מרקדיך הגקגו כ6')ו וסק'דס צוי נהון "ומלין סרנו העגין לפרס )גי לניך . מתהת ונמרן ממע! מסמים"סר
 כ5 6ח הכו);יס מפיס ו"רכע: . עפך מיס לוח "ס ההרן יסודות )6רכע סקרן )כ6 ו)כ5 ססמיס ):63ומכיס
 "ךכש ס: . מערס רום מס . קסומות וכ, . ס6רן מן . ומוג: מוסר כהסך מרכל מי 15ממ ךומס החקתוןכעומס
 הלמ"עיסודות

- 
 * סקידס כזרך וסכ: . 57מ"מ מינים מרכוס ה: . חרן מתי . סחים . פרי ען מסריס 61ח"כ

 . ע)י:ס ומגייס מסקד'ס במט )סיוח ע)י:ס יסייט )סו 16חג1 סם ומי . ס' מס "ק יס))1 "ו ה))1כאון
 קודק סנן )יוס סח51 ימות כין סססרס יתכשר המפן ומפוך . 5ס,ן כוס פ:כ"ר מסל טיפ ענן ןס עגיוצממהיוח

 : טומן ס))1כיכריס
 מסמרחש ע5 שעמדו . סגכר6יט )כ5 העורר הפקוד )15'ק ההיוכ תפליגו סו" ס6מח 6יך ננ"י ובוטחיהב

 . ככתוכיס ומסי!ס כגגי6יס ושיי כתירס מסורס וס וכר סגה . ו6' ,' כ) ט! 6סר הקירסמ;הכח
 מ0ש 6) ס' וידבר . צמרי( ):ס' סומר "' כקוכ . מרסיני "!מרין ע"כ הקלס: כתיןה 6!ו המקראק סגיכי
 וגטעסמ הגסו )" גס CPJ~t חסל מוריס חרז כמעשק . 6;:יכס ס' חגי "גסס וקמלת יסרח) גגי "נדקר
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*6 עובת שלכידורו

 1סדק15ג(ים . ס' 6גי כס לכח חקוח' 6מ 6הס ו0מרהס עד . וגו' חטפו ," סמה נ%ס 6חם "סי כגקייז
 %היבט ס' 6גי 0) 4: מקמר 'סר6) כי:י 6) )דכר הקאה פ"מי הדבור ט) העגין סנוף 6מד . רנוזזה
 ! שמטו נעגמו הנכורה ומפי מנהיך ה' שכי )הס שמר סיני מטר זס ע) ועומדים מוסכעיס כנר ה)*וטס
 וסמט ססכח . כמזבל 0גס 6רכעיס נ:*,וף )כ"י מכס אמר מס מסוק ע) )הקנוח י0 כעגמה ץ וקושיאנ

 6חכס 1;קחחי סקנסס 6מר מגריס נתיפח כתמ!ת בהלי . 56סיך )ס' )עם גהייח ~or היום'שר6)
 6ר( כמע0ס 60מר כמס ג' . סני וכלחד לטין כסל הו" 61מרס דגר כ' . טדס 1ל6 )עס )ו סגהגיוס קסיו" מיומים יום נסחנה מס . )עס נהיית הנס היות צהס 60מל זס ומס . (b(cto %ש אייתי )עס4

 כמעסה )ומל )1 סיה ל וכקט כגצן מטרן מ5ןיס 6לן ומכזי) למסרים מה . ינו' כנען 6רן וכמעבה . ונו'מגריס
 ס' 6גי ottont סחוול מה וגס . ס)יכס זו טמילה זו ה)6 )לכח ונו' 6חס וסמרחס וגס הגויס 16ה16מוח
 כעבין סמה ס;) וטריו מענדיו . ןחרע6 מ)כותח החגסנוח כדרך המצך דרך הגס כי כיוחל הענין )מניןבדי מסי וגממי) . גכ6ר כ06ר הו" )6מחחו סעג'ן וכוונת . )16מר1 כס) מס וע) דברו חח)ח הוס ,ס ה)66לסיכס
 מעקה 0)1ט5ה

 המשקה והמטקה גדפה היותר סדרניו עד . 61,ף מ6ס פי וגס העמרה כל וס ירנן ע! ודרני
 )ה0נימ המצך דרך וכגס . סכיועמו המ0,נ המצך יזען "1 )מצך מסוה )היותשככלן

 נעיג"
 עכדיו ע"כ סקיח6

 "מ פע31ד עבודתו ערך ונסי . איו 61הכחס עכוךתס 61מ;יוח )ככותיהס תוכן %במון . ולריו וייעניושטרתיו
 כחמ)ח הגס הסק מן עבד קנה סמלך 61ס . כמע)חו ומנם"1 מנכיסו כן . גססי וכמאת )כ13 כס)ימוס:מ)ך
 . עכודסי לעכור סגיך ע) יללני ופתחך . )י עכד 60חס גסוכ DTPn זכרים 0נ' כ"6 איו ידבר bSהייחג
 כחר%חו ומרקד) סמכך וירפק סמנך סירוק כעיגי1 ונדו) . )13 36 סגה הדקר 0ס כ06ר ס)ז סעכדהגס
 . סמיך מבמקוח היחס נעת נסרס . וזחו המקך זבל )כ) .סס1כ

~DID 
D"b רעמה קרכ סגי מו) )קרב 

 יחרינקו ה0תד)וחו ונוד) הסוכ דכר נו רופס וכס:מ)ך . יהרם) )כ) ומזק קמין כקטר המבחמס:קפרי
 16חו מג3יט . טונ דכר נו גמ65 6סך יען . המצך מענדי הסמוחיס מהענד'ס כתמ)ס סהיס 6ף .נעכויח1
 ככל ענודתו כק0ח7!1ח ידו נח )6 0כ) וכע! מסגי) העכר 061 . מענדיו וכמס כמס ען ומסיר סראפסות
דרג6

 סיפכ מכיר וכבהמסך . נדו) ונהק"מ15ח . חריגות ניוחר ומקודחו מ,6:חו עובה . מנכיהו כלסמלך ודרני
 כפסח )עוכרו ו0ח0ן . המצך 6הכח ענוד כן הטעיתו כועסיו מחיך ניכסח ומח0נחו . )נו ג;) ענ,דחונסוג

 15DO דכל' וכ) ו'וע5יו )המוך מ0י: )היוח מירנחו מסוף עד . oiDe 6הר ):ועבה עוד trha)n . מרודינכי
 דכו 61ין סמלך 6ג0י כ) ירק סתו ,וע) . ועמו 6ר15 כל ע) 6וחו וגחן כיוו נוחן )ו יפ וכ) . ידו עלותחצין
 % גפר הזע ודרך וכמגטן . ית' יזו "ח c~b 'ריס )6 ונ)ע7יך כקמרו נידך הי6 מטותי דכר סקר כ)"נ) , סרעס פקני )3ד זס . מרע: 6גי סגדיק )יוסף מרעה ס6מר כדרך מקהו נדו) המלך ;ס6 רק . ממגו:דול
 כסס היתקיים עד ונקדו0קו נעטדתו . רנ נהת"מנ1ת ומ0חד)ין ומחנז)ין הודוין )היוח ממגריס כנ"תסנעמו
 מ6ם )וי ר' כסס יהו0ע 6"ר כ"ד( ס' ויקרץ )מ"ר ס"מר,"ן . ה' 6:י קדות כי חטיו קדו0יס כחוב1קר6
 S(botn ס,ס הכנוד )כ) וכס פרעה 6גי )יוסף סרעס סומל ע"י כ"1 0) 6גי ומה סקכ"ס פ) 6גי )מד orb ב"ו31
 גדו)ש נוס 0יק ט(" 0?עס ";י סרעק 0"מר ממס המברגיש 0ס ופי' וכמ: כמה 6מח ע) וכו' הקג"ס ס)4גי

 1)" כך גקר6ק rntrn סג%וכ': סו6 פרעה כי ממך 6גדן סכם6 רק כי סרעס %0י ממךעירס
 ס, 6גי גן )פרס חרגה 6ס bP("t . סלעה כמו מנכיי כ) (qett היס ו0וכ . ונו' יכיס )6 וכועדיך 6נ)סייוע כן סמו פהיס

 'פרק dh' גקל6 )היית . ה11 ינ7ו)ס )ע"ת 16 ימי") נכו כז כי )קם יהיה ככוו כמס S~aשקג"ס
 ע)יוגימ סע1למוס );) חסדו טיב וס0סעח המטכס התנ:נוח כ) 36) יסר") כחידק ע) גד% מלהותודרק
 לוכרס: הקביס רמו וזת '~Sbl ולסי יקרן זס סם ועל . סקן'ס המלניס מלכי מלך עציית כל )עכזיימס ועי . לכעס כגיר כ6:ר קיים וכמ"מ נן"י כטחיו יער"! ע"י  rcr;t גחתך הכ) התמחי;יס סעולמוחכ)
 כמ"פ יטקכ ,לזי ס6יפריס ,ס  סמך 61נרלס ער וכי' וכרסס י!?י ם6ומריס ז?  נוול לגוי  ומעסךש"ל

otnoN]פסרו:תכס  מלמעל? וקדו0חי ילדותי סרק ?יפליז מטלתכם  וירטו יכירו  כסכריות סי'  פ"3( קי"ז 
 et~bo סמה . יסי' ירכם על סכל פכר"יוי נפולתי סג?גוחי ורכי יכל . מ,תכס ומסורס בדול סוךאש

 ל5 סעדיין . ממכריס י)י6תס נטת  Sh1C'i סקנ"? ס6מר "להיך ס' 5גכי נדגור  מפורס ?ו6 וים .סקדוסיס
 ס' )מס oan ס6מר מס מ"ג( פרדס כמוח גמ"ר וכמ5תר,"ל  סמטול.ס  סגווליס וררגוס סיל3רית  לממליםהגיעי
 מתצריב %',תם מתלת  זו כי . מעסיסם על לכטום לך  סגין סי' . מגריס מקרן nb~lo  706 כעמך 6סךאתרס

 p'hg לעיות הסי" נטט סיו זועקת נעלי בל, סל6 . סקרן טרום ופסל  רחוק  otpn פגרים חוסמםפשמ5ס
 וסי' . תמיר לסגיך יריתי מתסיס  סייך על יריתי תסי' וקת?  סלך  ידין סקיי סתדפ סקגיס בסמלת סטנדse פדנל  פסתלך 3ס3תיבס  סי6  6לסיך ס' חיכי ?קב"?  לסם סומר ומ: . דתו כל נקרנת לף  סמלך 6ל.יסתקרנ
 סיפים  ס"ט( neb לנם"פ וכפש . ע5ס  כדרך ?ו6  הס:פוס  דרך לסי מיי SP יתריס שסיס  לך יפיסא

 לסט סה%כים ס5דיקים מע"ח וזהו . מעסיו נכ) רופס והול סק3"ס לסבי ספיד סופד םש6 לנו פלס6דס
 סלן )סגי 1ה61 וטסקי  ותגיפותיו  כיסינתו נכיחו )נדו וסול ועסקיו וחגועות'1 ס6דס ים'נח 6ין כי .,%רייס
 )ט Sh ס6דס כסיפים כ"ס . רימתך נמוסנ כדכורו וקרוכיו כיחו לגסי עכ וסול כר5וגו סיו וסרמכח 71נור1נד%

 נפסי4הס 6י0 יסתר ch סג%ר כמו גמעסש 1ר61ה עליו עומד ככווו סקרן כ) מ)6 706 הקכ"ס סגדו)פרימתך
 *ארוי וכן . ע"כ וכו' כשיד ממגו וכוסחו  האי כמחד ו:הכגטס סירקה איו יגיע סיר . ס' נ"מ 6ר6ע %65מ
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 שבת שלסידורו06
 יסא 65 161 5פ4 עומהש 6חס כינו 5סגיכס יהיה ההפיד סני ען 6מויס 56היכ לך יהש )6 הקנחה 5סס6מל
 כגדולתו )עצות זוכם כססט3ד סעכדוח 3ס,ף 6כן UO(1 קגייח גחח)ת 3מפ! 5טע כמכר 6מריס 56סיסנך
 ה)נ ע) המתיסניס כדכריס )1 ונומר . וחינה ההכס סגוד) 6)יו היך דגר "ו . כג") והככוד הנד51ה כוףן:ד
 מנוכס סכסך סרק עמי כ) יסק סיך וע) כיתי ע) תהיס ס6תס הקת הנןו)ה 6) סהע)יתיךי6ס

 ו"': גקל6 סקי ע3ד גדלך ס6תס לקה כקומר ם)י עבד ס6הס ר6ס הדגריס מתסרסין 11 וכ3מי' . יותרוי6 ממך נו"
 וסב) . גח)ס כך מוכוחי כ) כי . יותל 1)6 ממך ינד5 סכסך רק כי . עכרי onh1 מצך ס6מ מה כ"6עלך
 שר56 ג3י פכן . ע"י המ5וכס 5סס:סגוח וגסס רפוי פההיה הסריס נמט;יך סחחמרן ר6ס וט"כ . ממסיךלפי
 ע5יסס 5סיוח צגד,ס ט5ו 6ז תוניס מעסי' וסגנית וגמ5וח כחורה 3;חטסקות מוש נמדנר מגס 6רכעי60חר
 הקוקס 5הס ס6מר שהיך מן 6גכי סירוס נעסה 6ז !מעקה ססכו6ר ס' 6ני קדוח כי וכדרך יסר56 6)היגקר6
 )סיעיכ וחהחוגיס ט5יוגיס סעו5מוח 3כ5 והנהנתי מנכוח דגר ס6ל כ5 6כג . 5נד ניסיך ס' 6גכי פאק .לסיגי

 סמי גודט יסיס ומכומכס יסיס ירכס וט) גיחת 3ידכ: סכ5 צסיסוך מ"ו 16 פ6מסון 5מי הססטהי1!הרנוס
 ע"6( ס"נ )ןכמוס מ,") ובמכו . ע"ס( קג"כ )הרומה הווה"ק מרכלי וכידוע הגגל6'ס כ) ועיזי DD'ושנד)
 הברן נויי כי . ג6דמס הדורות מפסחות 6פי)1 סחדמס מטס10ת כצ כך הנלקו דכתיכ מ6י שעור לני"מר
 )עולס כ6 פורענות "ין gh(b 3ר 6)ט,ר רני 6מר מס במרו 61מ"כ . (h'nDDb מג)ייח הגבוח ספיטש6סי!1
hs~5נס3'5 מעסיהם עוניין יסר56 ומכי) דרך כנווהו מסי5ס 610 בכי) וסירוסו . ע"כ וכו' סג6מר יסל56 3סכי 

 סמים כבטרי המס . 5דיקיס גסמס 6סר מדע )מכיני וידוע . נו ויורדים עו)יס שסיס מ65כי סצזומסיצס
 1lbo והמיס . ,1 ס15רך כסי 61חד 6' כי מבחמם סוס המיס מן צסעח 5ה63ר ממקור מי 6ח נקלנסכמיסכיס
 ויסים 5!1)יס הס ופמה . גס!6 כמהיקוח סס המיס ימתקו מ16ד מס מייס מיס מקור נמקורס טכעיסכסלוק
 וימס Ql~p1 וטיט )כלוך מב) ונקי זך הכינור 06 הנה . כגז סניפר דרך קנקל "י 'סכסכו וכיסר .5מ6וד
 יגיעו כתוכו ;;מרכין המיש גס . וב)מב)

 )ג~
 במקולס וכפכר ממתיקתם ימתגו 1)6 והיופי הנ)י5וח נחכ)יח

 ס6'גס דכליס וכסקרי וכעמר כטיט ומנוכלך מעוכר הניטל ob בן ת6 . הטוכ onpt הפתגמו כלי כנורםגן
 1ינ6 הניטר יחכקע 1)סעמיס סס דרך )עכור המיס יוכן ס)6 וכ) מכ) הניטר יסק: g'DDCS 16 .נקיים
 ויניע 1כ5 מ;5 יסחס כסנף 61ף . ה))1 המחוקים )ומיס )סחות רפוין ס6יגס 6ותס מסם וימחו 5מוןהמיס
 וממיס . וגמר גסנ ורימס הסוכ טעמס ויסתגה עכורים ונעמו וכעסר נסים מעורכין המה D~D . )כ"ר מיסמעע
 הניגור מ)כ5,ך מל6יהס ועכילות טעמס מרירות מפגי לךתותס "דם )כ ס'ן6ה עז המרס מיס געתוגריס
 כ5 56 העניון ממקור היורד ונרכס הספע ;) הזה החמהוגיס Sb ית' ה3ור6 כהפסעת ממס הו6 1כ1 .ה15

 הבמתון OSID עד העורס מעורס . )חמני נכי" כגפסגו דרך ט) 5דיקיס גסםיח דרך עוגל התמחוןהעלס
 06 . סנ"צ ניטר כמין הנעסה ה)1 הגסמס וטהרת וכוח )סי והכן . צו הנורך כפ' ולמד 6מד 5כ)ומספיעיס

 ההסע נס 6, והגכגדיס הטונים כמעסיו )קכ)ה ס"מ )העסות רצוי והקרס וכ5 מכ) וטהור וגקי זךהו6
 ומרוס . כרכס נרוכ פעו5תו וכוסס . הטוכ ונוכחו ממחיקתו שתגה ג6 . וגקי זך גסמתו מענר דרךהיולן
 מתו rh . כ"כ וגקי יך תיגו גטמתו סממיות 6ס 6ג5 . )6וכ5 עמס )זורע ולע וגתן ומכמיהה ומווילס הקרן6ת

~lntDS
 יתנקע מ"1 51סעמיס כתוכם העכלתה דרך סתימת טנור כ55 )ירד יכו5ה 61יגה וכ) מכן המסע גסחס

 הטוכס יוססק ועיף . סגו הססע מוטפיס והס"ה והק)יפוח . )חין הקרום המקך מ6ח הסלע וילד גסמח1מענר
 ארע עכור והש . ההוך סססע מסרגסח וגכורחס כומס 3כ) ממס כי כטקס 101)ט מהנבר והרע הע"סמן

 הכרכס ויין צם סר6וי סעו5סס )סעוף יכונה ייגה . הזז הטבור סניגור זרך היורד הספע ונס . כעומסמתנכל
 הטוכס מלכלין ס"תס 6'( ענף הסריסי )כגורם סילופו תתכהי 6סר מטוכס הכרן מן הכדחס כדרך גהמטיס
 גכמ ים נס b(o ;) ומ5כד . ע"ס סרס ה"לכהי כווסל וכלכה הס) ירד ו)6 הזרז ע) ס' כהספעח"כל
a'bזו סעו)מוח תימד )קטר יגסמת1 וגסמס וגסמתו ורוחו גפסו מגד הנדיק tra ראכתוח סממסכות פעו)ח וע"י 

 PDSn וכבנכוח נססם נרגון כן )עסית מחכוגיס והם . .ת"ם העציון המ"5י5 עד כונס נהק(רו סכווהזכות
 עוב כ5 761 . עכוע ע5 ,ס שין למטס היסכ גכ6ר כאר כו גכ))1 קונס כי . סעו)מוח כ) ידם ע5ומעקן
 י1נרס וכור6ס מגניוס ו56 . כזו 11 סעו)מוח והתקמרות ההימדוח נעת יפה געסס ה;) ומהמסעותהניטוח

 נדיק ננמיגת )הטת זוכס sr rb כמעלס ס6זס וכהיות . תצוי (Or רק העוצמות וצורות העונות וכ) . ע:6ס6ף

 סלקום כ) מכט)יס הנזו) ככומס והס סג3ר6יס מן 6',ס 6צ נוןס נוזר פסקכ"ס . otoib  ירקתעועיי
 . )3ריוסיו )ססיכ והרממיס החסו ככמעח 3ריוהיו עם מתנהג ידיסס ע) ומסדיו רממיו כרוכ 1הקכ"ה ,וסדיקים
 )ירידיו ס' וסוד . ולסברס )הכ)) המרך כ5 )נ מם6)וח 5מ)6 עו)מיס ולהקן )3סס בפגיו נימומ הריח ענתכש

 6) הממסיכו מהו" מצחר עופם 6גי 6סר מ6נרסס 6גי הכנסהבכשור
~)lro 

 1כ5 . ונסמחו נפסו כקא
 יהוו כקדוסיס סעו)מות כ) ע) )תוייק . ),ה' ר15ן המפיקים הגדיקיס ע"י הכ5 והנרכה הגדגסמתמסכות
 וגחנרך וגהגד5 נתוודע יהכרך סמו ומכרח . סתההון )סעו): ומיות יכרכה בקע רכ ומכס . והרמוסלרכס
 ופי' הקרן ואסי הממיס 6);י הכחוכ כמקמר הסדיקים ע"י עוסה הו6 6סר המענק ידי ע) כ5 כויוגחמה)
 ע5 כ) לעין קמו וגתגז) סגחוודע ארן שהי געסס וע"י הממיס 56הי מהמוס נ"ט( פ' Q~D) P')bllלוש

 : כלרןידי
 כהו,-ל ועסקך פגה 6רכעי' כמרגע יטרלל יעיכם ממר כי וסול ככי"ולס פסהח!)ו הססיקיס )גי"ול גט6וקירעה

ונמלת
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יש שבת שלסידורו
 1"מלפ ג, (e~gle )כן סכנה כבחיגת יה,ה ?)? ו?דכור יפרה) 3נ' ") דגר )מסה סקנסס 8מל .נקלט 6סיזו כמקס ונחעלי . וגופם (ecr מקר ),רכך בע"י 6יס 6כ) ~'ריס אהס הט31יס ופי"1ד'סימשח
 ס163הש 6ף . 6)היך ה' לנכי כגמ" נכי) ו:ןי? עהק ככהינוהס כנתחדם ההדס הדבר ויבינו היסגשח3יגס
 . ענדים זוכית הוג6תיך "סל ענדי ופחס c~(c 6ד~ן ספגי 3סחס ch כי 31;נדס )הס טחשלס סיס )6סעח
 40 . 6)סיכס ה' 6גי עהה גי . 6)ה vjr' הר":,נוח כדכךות 5" עהה 6ך . ענדיס נ"י )י )סיוח לשויהש-כ
 הגכל6יפ נכו 0)י קנסות החגהגוח כן ט5וויכס מחנהג'ס 6הס כיפר trlb(a כנמי' לק הוnlnStD~ 6ככ5 והססעוי קחגהגותי דכר כ) 6כ) . מכס גדי,! המוודה ו:ס6 ה' פ"גי מע)חכס ט) יתרה וגדו!תי קדומתישרק
 ידיסס סע5 הזה. מדגר ע) לכס עינם יכיס כרהבה עינס )היות ההייכ גן ט) גמפגו. וחהליכס ניחנו כידכםוסכן
 )הססיפ ס16כ) ונופם גססם 1גהזדככוח , הטונים מטסיהם עום'ס בהיות הנגרשים ככ) סמי וגתקדס:0גד5
 3מד3ל ההעככס )6מר הזה הדסון ככס) ג"כ )יסרק) מ0ס 6מר הוו הכתנה ועי . )מעכס היסכ כארגו:6מר סכי . י15רי כ) 3ין מוכוחי כ13ד ויהנד) יתוודע וסעי"ז . ו?טהורס הקדומה הכהינה ע"י הכרוסס )כ)עהטיכ
 סחגהגוח סכ) מנום אגסיך גקל6 סיהיק אפקיך ס' 5סיות 11 )כחי' )כו, )טס גהייח ממס סוס סיום כי ."טכס סגתחדם ס6ומר מס הדכריס היטב והכינו t~trbnn יפלל) וכמע הסכת . כג") ס' כחירח ועסקו סוס"רכעיס
 כמכ61ל ממך 3רו) וקדיסחו גדולתו ורק ידך ונ! "ס כ' כטורמו גדו)חו ניכר ס!6 עד ידך ט5 יה,ס6)הוחו
 כשכרפס סריס ~o'vDn החנפנות סע"י 6כרהס tr!h כמו העלט כהכות 6)1 כה4 כה4 וכמו . 5מע)הנדבליגו
 כוס רק בעייס הקכ"ס מהכרח ונס . "כלהט ih?' נקרא )כן כעומס הקכ"ה ההגהגוח סיס כן מע0י1עסי
 כמת ממיסן מי סי' מכפן וס5ריק נזיוס נוזר כ?קכ"ס 5דק כי מוס) מי וגו' "Sc1 קיק מסוק SP ע"נ(יש קעי )מועד הו") פ6מלו כפלך הו6 והכ) . יעקב 61)הי pnSt 6צהי וכן יותר hb1 6כרסס Sa 36סי 50סדרך

 סקלך מדוקדק )כן י הנדיק עש' ה61 . )?ווסתי ו:ח,גק משרה ה:) היהיה כי כהו" סחי נדקתי סכ) גיפהו"
 מה :)ומר 6)היס יללת מוסגנדיק

 1:ו"
 ")מיס ייקח . מור!

 כהן"
 כידם 6:ר 6)היס 'ר6ח 0) הממיה הו6

 מש נדרך ";4 סחיו . עמ' מיס) מי tsnh ו," גי ))ו:) מי ירו ולו") . ct~lb ס5 הממסוס דנר כ)הנוגס
 הו" רק . ס' ע) מופצי יקריסשיגס

 , נעכס ירוסס SD1 . )הס גיחן ורסוחי מכוהי חזוין וככוהי סכו ממס מוס)
 , נדכריס וכפייסו המצך 6ח )ההיעז המצך ',rr מזרך מטעם הו6 מכח) 1ה5ןיק נ,רה נוזר הקכ"ס פיארונפק

 ככמש סמנך rb ונפייס ומרקס כפיו ?r(? הגורה )כס) כדי גקסו )מסיר ורפוט קנס כססנורס~פעמים
 ח0)פ כיד ג6 וספח ידי ע) געקס סגי: ?:!.ה!; )רוק ר5,גי 6ין 5ו )ומר מסיו יו65 הזס סדכיר עדפעמים
 נעסק סזס כרכל )סיות )כגוס נו,פכ י, נדו)הו וכ) . וגו' מסמלך נ6 מחגי ע"ס רניגו ממס 60מרנדרך
 והמוץ סש0) ה61 סעדיה מטעס הו6 והכו . מגורס עצ ומומן ס:כרמיס ינרך . ס'ו ע5 ועלוס דיני 6סרמכעס עי ויגמש כעיניו המניכ היוען ס) וכסחקרכוח כס)ימוח חמן מסמקך מלהר )מעמיס ועי"ז . ח"ו כמיהותיש"י

 : גפפו וכקלכ גםוותו כחוך 3'ה עו)מיס מזך מסי bhtnמזכר
 יחסרפ . ומעכס מנ61ל סכ) הנהיך ס' לנכי כ) סדכריס מחסרסיס עניש בכתי 06ר סנ6מריס דכריט ועםר

 יסר16 מעסו סענ) דכר ע) 5הקנ"ס מסיים מטס מסיס מ"ג( ס' ממוח )מ"ר ר("5 סומרו מסימס
 היכש חכרוח6 וכי hSD' והול . )הס 1)6 למרח 5י 6)ס'ך 6)6 ג6מר )6 6)היעס 6)סיך מן לנכי רנ0"עאמר
 1)" . )ך"ט מתקכ5 15 שימל וס4 ;ין ע3 וגוהקן מי0ל6) 61חד 6/ כ) )סגי סורך ודניר רכול כ) סיס . תוי שפסיךמן o)b סקנ*ס סימר כסעס רז"ל משמר ויריע . ח"1 3סר15ח רסיס 0"יגס כדכריס 5סקכ"ס 51הר15ת 0מי6גססי

 מסר יחתה*ח כעס 1סSh~ct 06*31 כג )ע'נ' f3e' סיני הר מע)ח ג5 ,ה ונוס . גימר )כד )מסס
 פעלם כעת )מ0ס 0י6מר די יהיס סזס הרעם ה,) מס נסמר )כד 5מס: 061 . כחיג עמכם וכר נסגיסופגים
 סגזכריפ ה6וסגיס נס, ט,רופגו ונסי . החנה ס כדכג ננס יוכר ו6יך ג6מר יסרק) S~Sn ודקי 656)מלוס
 הלטל סתולס קכ)ת כעת סתיו נ* ימי; מהזע גצי כי . 3"י ע) וכות המלמדת היס 3זס טנס נכון ע5יבו6
 ע51 ככמינת כ"6 )קכ) יותר 0ז גמוןס' כמ מיה וצ6 . יוחר 6ו סכינו 1)6 5סם מחסרם סיס 65 6גכיפ5

 הפט קס4 פיסיך fo 8גכי ס! סדקיי 36יו tircnc היס ע"כ . 6)היס 6) ע"ה ומסק נדרנים rh נס וסיס"ז גש כעחס יפס כומו טקס מרע"ה ס:כ'"יס צדין 6;ע . )סנ,!ך סגקג: מעבד סחמ)ת כדרך )כד ממיסמכוח
 סוסי סנדקה סמע)ססש6

 זה מס . c1.blno י";קורסיס והפיכו חקרו וסתורם מפלסי והנה . ךרנ'ן דכ)
 ססקכ"ש כט1כ יודעיס )הס המסחמויס ,ץ היי . otnlio 5כ6 )כ) 16 ו)ירמ )סמם סמפחמוס ~D)lDנודן
SDtn(סיס זס ומס ס6דון בלויס ניכל סעכד מנדו)ח פ"ומריס ולק . עסיס 6ף יוגרס טללם 6101 3כ 
 )5דיקיט וכמלס . ודם )כסר מככודו סקכ"ה טחיק מאמר הו6 כוס סתירון Ivn~h1 . הדס גשכ יסר56עוגם

 סמ"ר עבדי פסמס הכמיס 6355 מסתמויס מ"1 יכסהס . סגיסר6צ יחידה ריס גטמס לום ג0פ 3הס~קדו0חו
 עיקל זס שי . סכטו!ס G'btno מכ) גרף סמט6 ונס 5הס'6 דקדוסס הסטל6 ומכניעיס otStenn רופסמ"ו

 גכרחר 6) שוכי סקלי כמנמר ס0"6 כח ע) סקדו0ס כח תמיד )הנניד . on~ho סגי ע5 הנדספגודת
 סימרת סנזעס סנמ" הי6 סקנסס י;נ' מלגחו מסה המין ונ(? . מלעיס סדנריס היכן עד יניןאפמפם) )עבדו" כע5מ1 גכגע השגך 1S'hll 1"0 סיס ט) סקערס תהפך )הנכר6יס מסחמוס וכססו6 ידים תמתהזחעגי
 4 04 גי ניפרק) rb ס4 65 וש * 6יקיכס גנה4 5גגד0 גהרי 6תס סנזס עד )סגנר6יס 1)קספיע פיוןשכ5 יקבי הפטרות געסיס סלמס עד 5י0יש וגוחן מיסיף Of~hD הניתוח מ)ק' I~trp טי) עגול ")היך מן4גכ'

P9eb

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



 שבת שלסידורו5
r~tl:hמלדוגה כדוש theO * כך 5מילתד סירוס הירי 5הס 1)6 . סינר 1)עסוח )ממור מקניתי ע) ":י וכן 
 - הקדו, 6) ממענד עגודס כמיוכ . עיודתי )עכור וממויכיס . עכרי enh1 מ)כי:ס ה61 6:י הפשע כדרך 06יי

 בממסכתט כך Pht וכהיות . סי' ע) תמיד enbn התדעו 06 כי "1 )נמיגמ0 ממסרס מיה )6 יסי' )16:דכור
 . ומע"ס כמכויל . סגי ע) "מליס 6)היס )ך יהיה )6 ודקי )סגי מ:;'כם יכל טומיין מתם מי )כגי)ידע
 נמקת 5כד נוויך עי עכרו ורק . (b~DO דקדוסס ה0סר6 סכגיעו ס)Cntnb 6 נסס כך כ5 גח ;ן ע)"(ר
 כוס עוגסס גחגד) )b 6(S כקמת ענרו וע"י וגו' )ך יסיס 1)6 מ)כיכס 6;י 5סס שנמרח חגמס 1)6כעס,
 כנסיון 1)6 גנירוסין "ותו סרגת סר6סון olho מע6 כמו סוחט )ידון )ך סיס ונוס . מ"1 כלנע c~th);*ת

 : )סגיך כעדם )המזין )כי 4ח גס6חי )כן . מ"1כרגע
 ס"ני פי . המיחדן כקלס 6.ן (o)st ענון ונג' ot~lh onb למלחי 6גי הקכ"ס סומר הקלף סי' וזהה

 נדו) וסיהיהוכוחס הסגי כסי' הנדפס המע"ס כדרך 6גכי סי' ס'היה הכ) 6ת כפחיונ6מירחי

 החחס 06 )סגי כסמט6תס 6כoan . 5 ") הדגור מחסרפ סי' כאסר עניין כגי סחהיו וו )סדרניו תיכףפתנ161
 מסס מניוח 6מר 6ך . מ"1 )כניה חיכף מרון מססטכס וסיס )מאוד רכיו רעה:ם סי' 6ז זו נמענהאז

 לק  ת"ו כליס  סילף  פליכס  קגססי. )6 )כן 076 מט" כדרך וגעסס הגף ע) סוכל נדלך רק העכירם "תכעסה
 סקרי וגיוס סקנשס סימר 011 . סגה 1)ן מקות ס' 6מר סרמוק כררך תגסו כסיס . כמוחו עוגסס)ר*למ'ק
 נכלו וכלסר . ונון DD(1 6;)ך כיוס כי סקכ"ס )1 סימר הקוס ~hDn ;6סר עונטס גתרמק כי ע)'הסוסקיתי
 )ההרמק נעסה למסיו נסמבנלות כ16 כן . סגה ")ף )1 )הגיליך הקנ"ס ם) יום מפיוס גוסס עדיו המקוסרמש
 ע)יכס מקדתי כן . יומו סגתחרך סר6סון "דם ען כמקדתי מס מקזי היום כמו סקדי וניוס וזס .עמסם
 וגמ,ור . עגתו )סקריך o7b ;מיתח ס)כס עמם מגעסס המוחין כ"דס 6כן otton תכן . עוגמיכם )כסו"6ריך
 יסרah (6' ע)יהס גקר6 ס' מס )סיות . כמגיס זו )הדרנס 'סרה) כקוס נ16 כמוגר מגס מן כ"ת ם6מל1?יץ
 כמעטה סמקר6ות יתמרסו הגוכריט סיכליס סי וע) . )עי) סכחנגו מוח) 5דיק ככמי' ה' ירקת ם) סמפס5ס*כסס
 ;י סמכה המסך ענין )סי ב"כ ה61 וסכ) . 136 המקומות סגי D1D1 . וגו' כגטן "רן וכמעלס תו' %ריס6רן
ohרומזך bilD ונו67י . סעטרס סר ועוסהו . ותחמס הנקנס מענד 6ת qb יחירר* וריווח גריך כוס קטן )סר 
 וכהסקים כ)) סחגס16ת )ו 6'ן 6מר הפסיל מענד ג6ס יזהר דבר נקזת )החגסנ וממסותו מסמרתו עמן)סי
 וקומר סדכר ע) לוחו מוכימ והממך . סססוט ע) מיתרס המעמס נו )היזק סלקי מעגין נוס מוטך הו6ה5ו
 סר16י כמערס הונך סייט ~q5h סר וכן . מענתו קעגות )סי ועוגמו כשח )ענות ר6וי 6יט מע)חך 5סי ה)6)ו
 מכ5 יעמס גי o~h 16 6יס :קר6 מקמר ע"ד . גד31ח1 מע)ח )סי ג"כ עיגמו . שסיס סרי כמוחו Sna)סל
 6ג6 כנון הסס מ')1) דעי היכי יומגן רכי סימר וע"ד ה,ס הלוס דרנות )פי hPntn ס4 . ופן ה76סמסית

 יסודי מהוכוח )כס"ס הרטנ"ס כתג וכן ע"6( ס"1 )כ'ימ6 כמים חספס ונ)6 שרם hb 6שת ד'דמ:ניג6
 סקרם מסייס וע"כ . וכו' עגמו ע) )דקדק קריך מכס ס) גוזזו )סי הכ) הס ;6)ס סדכר'ס י"6( ה!כסהתורס
 )יקיק יוסל נרבך כמערס נזו) ססו6 עם וכי . ההי" הגסס ערך )ס' קו6 סס"קס h'oo הנספ1"סמס

 : עשוע)
 . ebnn מס6 סנ6מר ככס)ייס מס16 יםר36 ירוסייס מטקס מס6 פסוק ע) 6יכק( )יכעס ם6מוז'5 תה1

 ומפ16 מורו 1"מ"; lbpn ;6ן תעד ctbcn) QDIS קרנס גחן מי ;י . (SP סייך )" המט" נעגין*;16לס
 )מש6 מקוד מפרנס )ומר יטכס החטא ירכת . )מסוע סרסו ו06 . כסריית ונעמס ה6)1 כמגי מטייסמוז
 ומכמפ מרעת כגוו) יסתם) )oh 6 העף סר הנה כי . הגו סמם) )פי )סתו וידוקדק . כסויים אמון ו0ומס
 651 הטסך ככור יתנד) 6יך מנודחי שסר ממחנהו ע) תמיר ו)הע)וח . נותכו מלמרח 6ת )סמור הוךסכנו
 6ימ ה61 ולאסר . )סרתו המנך )סי' עומד )היזח נעוקר )עמור )מרון וריו רסיס גוה 6סר כב) רגוזויכול)
 יותר נסיגס 31התנלו,, נחעגוני0 ו3ההעגנ )מע7גיס "וכ) )טיוח ענש נדכלי עוסק ולק In1GnD ע) ז6תסס

 סר cb כן 1nSDD 6%. גדוף )סי )י כלקוי עוסה שגו כי . )1 ימקכ נזו) )מט6 ודאי ,ס 6נ% ה-:מע"י.
 יותר )חסוכ לו מס סגעו ומומריות סכ13 נסות )סי כי (hDn 56)1 ימ:כ )6 הדכריס 6)1 יעסס )6העולס
 )עד )6 כי סכלו )סי 1)6 כומו כסי ישה סמ)הטס כקררי )עמוד ו;סינטדך . 1)סכוע ולמתות (Swb 06גי

 ~1SD )סירות כבוקר )עמת ינטרך )6 6ף . יו;) 06 )הכות 06 ;י זדת צ6 סכלו ועגיח מבממסטכסיסי

 כ-
 )וט ס) כסכורו עלמו ויבכר מהחקית נתי 6) ילך העסרס הסר וס 06 6נ) כ,ס. )הסתמם מ'ך ס) כנווואין
 6סל,צקנוד ימנע )" 6סר הנרוץ כדרך אחו יסככו והכ)כיס . ונרמוכות בדיוקים נח%וח ומום)ך מום5ויקיס
 בעסותו הקסבה דרנחו )סי 406 ימסכ נדו) יימסך המ)ך בעיני זס ימאס מקוד מס . המ)ך )כנור ומכ"ם ."קו
 כוו מט6 'עסה האף סר 06 והנה . otr~lo 6' 06 כי יעשו )" 6סר סנרועוס משניוח וכדוטס . כוס,עשסס
 כלכייס )מט6 מכונס החטא וס . סלף עמר מרכס lDD o:t~O~1 ענין )סי )מע6 נמסכ ס4 העסרס )סר,א6פ4
 גמסכ סיז )חס6 נוס bDtn הין העסלס סר 06 ס6ף כוס בלוע כמסק סמט6ת ר6ס שסו מוכים רשלוקך
 כוה ע) סייך 6ין כי נמסכ )כס)ייט ה13 המעם רע מעסה הגס ota )מטס גכ:סח נד% סל 6תה ועחס115
 שסל") ה4 1(ה . ממוש עמן )ש נס:י'0 סס ע) גקל6 %ק "מד bDn "ס כי מט" )" כי )מס6 פהלנרישפכ
'b)aר,מט6 )ח)וח לק סתם כמעי )כנותו 6ין הסל מעצת )חי לק סהו6 סחס6 כי . וט' קס6ס חט6 נס 

 .יטגס hsn סת0 נפם 5סיופ סכלני bsno %6 . סמכר ס"דס ;מטית )קט6 גמפנ ספן גלופת ס);יבסניורה
כו6
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48 שבת שלסידורו

 והרם . סגס%מיס 5פמלת 6ף מפ6 ,ת גקל6 ס)כ) סו6 סרס מע" כי המטופ עני )ננול 6ף 6סל סמס6יש61
 הנדידה מע)חס עכור h1o1 גם גגי מטח מנע ע) יתרוח 1מ15ן חורה Shln'b סקכ"ס סהלנס מרס מנעתקלוע

 6ח יספסס סי6 ודשך דנךח כיוחר )החגסנ 5ריכיס היו כן מע)חס קעי כמיטת ירות ע0ל )הס סיפ.%טסם

 ודקי . )סגיו עמיד )עמוד המלכוח סירות יוט ככ) ועונין המלכוח 6) קלונים מס כי . הסח כ) ס6ל וק3נ*
 )פפוד רפוין ס"יגס דכריס ס6ל 6ו מס רום מהס יסי' כ)" הדקה מן דקה דקות ננודד )הת;סנ נריכיסלהיו
 מוסק היסרק) 6יס 061 . סמ)גיס מלגי מלך לסניעמסם

 נפט גמ כס מלוח הסכע מלכד )1 הסייך כחע"
 5פי עממץ )סנעס ס6ף מטפס וסקרי ומיס ומתיכות ונגיע כעיף יסרק) (tbwn 6כ) . יכתה יסר"!ספ6
r1Dtמ4ה מס6 הכתוכ מחמה וע"ז . גמ0כ )כס)ייס ה36ס מס"יס . גמ0כ ס4 )מט6 . סעכ סכלן ות וטעו 
 5מ? זס ועכול . )גן )יסרם) 631 . )כ) מס6 סגקר6 המס"יס )כ) הכו)) . סתם מט6 הגקר6 נחע6 כמסלוש"

 כיונת וזס . כגוכר ככס)"ס סחע"1 וסונפסוק
 גכריג סננן סורי )י גהסכס ודיך סורק גסעחיך 61נכי סקר"

 רז")-%פי'
 ומסייכ גמ כגי ע) יותר ימל") סג5מוו מלוח ומטס מלוס סס סו6 סור'ק זה( עשן נרס"י )מוג"

 נגה מולי )מון ה61 ומס )גככ4 גהתכת היך גומל סהיס יתר כמעת הו6 1)כ"ולס . וגו' גהסכח ושיךשגך6
 כ)ומכ . סורק נעעחיך 6נכי bSO 61מר . כנזכר הכס) מס6 דגר ע"ד הו6 סכ) 6כן . גהסכח 6מונגריס

 %1ךfnnb 36)יכי גמסכ סיס כ"כ מס6חס כהס 161)י . הנסעה מע)חך עכור סיר'ק מגין מ15ת ופס מ16ת סס )ךשרןספתי
~rD 

 למסגה כסך nhto(o )כן מדרכו )סר נמסכ זס היס נכריה הנסן 56) ס6ף . )כוס גהסגח
 יחרוז כמלוח cntb ושיתי יתרוח כמ5ומ oplh ורוממתי סנד)חי . 3י מסעו ומס ורוממתי נדלחי כמס עניןחס

 ה61 וכוס י )עגי מ"וד קפה מס גי ומרייס ססיעס עפנו והם 6)י קרונים סהס ולוממותס נדושתם ע)קהולות
 נגמ" ס6ף ומלמר . ה6ז0 דינת ע) Otft1~D הס ה16 פה6רטת עכור . וגו' מטיס 6:: כעעסס סנך6:שיום
 סנקל6 עד סקרן סכמיות התמחתה הדרנ6 ה61 המלריס ידוע כלסר מוו ץ מסיטת ומע)וח פרנוס יפ-שקרן
 , פכ6כריס המסוג מהו" סקרן )כ ;nblp:t עז ה6ר5ות מב) וסמסוכ המוכמר מיחס יפרק) וקרן . ה6ךןשרות
 סהו" הקרן ומיות מע)וח נגד )65ח יטכס סיחס ס)6 סה6ומס ככשבופגיע

 פעפת ום6 . כס יוסכיס סהט
 יכייס I9ho hloo 6(1 מיוח )פי . סמכועריס מעריס כהס וסיס יסר"ל )6לן כסכ16 י"ז( נ' 3מ)כיס)קוזקים
 כמגמר . נהם ה%ן הפמיפ . 5צכ)סש%ן

 הקל"
 נערי 1חובנ הנקית 6כר הטיס שסור )מלך ויגמלו . סס

 שסספ "ח יוךעיס 6יגס כלסר ומסייס . ונו' ס"ריוח 6ת כס ויס)מ . סקרן 6)הי מסמס 6ת ידעו )6שופרון
tos*.ס%ן 

- 
 מגמש . וגו' )סניכם 6סר הנף 6ח ק6ס ג6סל olnb התרן חקית 1)6 סורס תמרס ונ0ירוס

 גמענו הקרך סדיכל 6חר )סיכך . והקי6חס )סונ)ס הקרן יכנס פ!6 עכיר ס4 הקרן מע) הנויםזצריפס
 נורגש פסעמו תקמרו 06 ונס . כה סיסנתס )גד מגריס 6רן )מעסס ר3ויט סיהי1 מעסיכס העסו )6יק ריקל* 6מל 16 . מע)תס נדווח PDnD יפר") ")הי )הקכ6 . ע)יהס ה' סס גקכמ )היות הלוס עי סכ16"פל56
 6ל . ממס נגיס 6תס 6סר כנען הקרן 6תכס b~pn ס)6 . יסרק) 6רן )דרנת 6ף מעסיכס י13יה ססהיסזשרס
 6פ )היות ויתרס גד1)ס )ירנן סכ6חס )כס ס6מרתי מע)חכס עגור עכ'דס מ"כ כוס יו63ין crb 6יןגזם
 6תכ8 ה!63תי 6פר 6)היכס סו 6ני נחילם פעמים נכמס הקנשס מלכח הוarn 6 1"ססר . כקמור a)1a5eש'

 , 6)היכס מן 6גי )חיות הגוס עז כג6הס ע)יכס )מקוס שנו" מע)יח גמר, ורש 1CS כסומר מכביס;שקון

oitta5מה 61מר מפס רמז כוס נס 61ססר . מ,:ריס 6לן סגחמתוטת החמחונס מדרנ6 6חכס הגכהחי פקוס 
 ש"כ נוו)תט ע) )6 ")היכם סססס סכתכתי דרך ע) סג) . מסיס מקרן הו63ת 06ר נעמך 6;ך ימרהס'
oehhSb מפפפ מלריס  מקרן  הול"סיך "פר  ילסיך ס' מנכי ימרס סיסס  1"ת ע) )רייס עמס 6מר . כעסוע 
 יותר 1)6 יסריח "רן )דלנס יכוץ Qos 06 ודי מקריס מערן cnb~rti 06 כי ר06 חזוית )הס גהתשצ6
 מעלס 6) ג6תס ס6חס מסמר 61מר "סר56 6זהלת ע) )הוסיף סכח31 ג6 ועחס . כגשר )עוגו רפוין פינספכן

 הקר" הוסיף . ענייי שמו קר6 המלך 706 סמיך ליזען גמ0) )סיות ~nhrשד1לס
 3ק עס עם ג6סכס )דבר

 )סוס כרפסו עינו )סיוח רפוי נדי)חו סמ"ר 1D1hD 6 שכתגיו מזם )כד . עפיו סמכינ עס מדכר סמכךבטיפ

 גן ונין, המדך נין ממודע סגטסה % הרי . טוך ,ס עה ר"ה )1 61ומי עמי מזנר )וס מון . סמוךבכוי
 מחריה )סניו כיוחר 6והכו ססו6 סיוען וכטף מעסיו 6' 6ת ו)עטפ )ייר6 ורטט סמפט וכעת סמרךדטיפ ונודי מן נודן 6הר הוגך והב) . עמו וכ) עבדיו 13רך כ) המיך מ6ח וסמני6 סמ5י6 חמיד 1ה61 המדיגםשגי
 ירש 16 . ה), 6והכ פעמת מטן) סגיו 3הכו מס) וירך )כ) עג) הפך ועם פ) עטו כהיות המ)ך סכי ידו-נ)

 ונפסח סיז היוען עק )סכרזח )העיכ סמ1% געת וכן . מקיד עד סדק פנק) עכשס 16 דין הנורקרפ
 מדוה כנוו) ו6ג0יו עמו כ) יכורך ומסיו סג) טחן 610 ימס נעין ירו ע) מ16ך סוכ סמיך )כ ססונסשמיקח
 פ"י מממל דמ)כ6 סרסורך כורך רק רכס 6הכס כחכ)יח המלך 36) היוען כן bS 06 61ך . סמ)ך 2?דשממס
 ממון" גיחי המדינה וכב המ)ך )היות8ססר

 העת גסי יהנורס ההענה געסס יזו סע) כזס )1 די נגיהס
 הקרל פ6מר וזס העגין. ולהפך )התתיק כ"הנתו כזלי 6יגו גי הרע ונריעות היפוכה הוסרח כ)6שרוקי
xbaזכית פנחס pl'~s 6סס tSItD ז6ת מחסימו 006 )ריכין . הגנר6יס וכין נעו SD הוקוחט סחסמרו )כככס 
 תרע ק'1 "ו )כריות ממיכ שגי . ר,עגין )נוף ר16ין נע3עיכ0 6תס סתרייו . עיווד עד היערס גדרךשפטתץ
 s)O עיתי; .4פ

-Db 

 "תב )פמלתס וזה . השגפ ו)עעע העוגם 5הלטע כגדי פ)גס ה6הכס 61מכ עובששם
Db

--
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 שבה שלמידורו0ז
 סגכר6ש% 3כג והגסנוח' ס)יכחי כ5 סחסיס עד "וחס תסמרו סכך כ)ימר . "!היכם ס' ":י נס ))כת חקותי"ק

 סניו)ס "סנתכס טרור . סדין ותיתוק סטוץ סססעת כ) יסיס מע"י . עגיכם סקי ימינה "סבך ממסח"הרייס
 מסקר" "ו .")י

 יתל"ל כש כסי סמי ויחנד) יתוודע וסעפי ע)יכס סמי )סקלך olt.~lb ס"סיס מחוכו וספגי . סנדו)יסמרחמים הו'"י OD ככמ" סגסגותי כ) סיסים כדי מקות' "ח סחסמרו ס6חד . טעמים )סגי מחמוק
 : כ"מיר 6)סיכס ס"קיס וסכ' . סרממיס ס' ";י כס ))כח "' וזק . וו )נדו)ס רגויס מטקיכס)סיגת

 סירק סייס "סרי ס" . בדלקיו מסעך ס' 'ר6 כ) יסרי עמר . סגיו סמנך דון "דוגיגו סס ס,ס דרך ועלז
 1סי15ריס סגנר"יס כב) ותמחוגיס ע)ימיס ntnSIDo כן סתגסנוח וכי כדרכיו סוגך מס' סי,זע מס .מוס
 פיגורות, כ) יסתמו מ"1 ומעטיי זלכיו יק)ק) ו"ס . ח"ו )סימוך "ו מעסיו הסטנת ס"יס דרכי ע"י ס;) .וסגעפיס
 כמקמל וסססעתט קורס ימטט -"1 ע)יוג,ס כסעו)מומ וקף . ונרכקס )ממס ויומרר סגגל"יס כ) פ)ססססעס
 . כמוחס "סיס וסק קדרות ממיס at~lhסכתוכ

"101 
 )יסעירו כסוכרו "דם 3גי מעסם ע"י o9lh המעסק ענין

 וכ5 סע1)מוח כי יתכרכו סע"י כוי ומעסיו דלכיו כ) )סטים סגיו ע) ס' ילפת כן וע) . )חוסך 716 סמיסס'(
סג3ר6יס

 וסו"
 : );) סמייס וקור טוב ;) גפמתו נסורפ )קנ5 )ק3)ס ס"מ יסים

 הארץ מן שהוא גופינו בכח ותחתונים עליונים העולמות מכל נכללין שאנו איך ייטבך ה,ענף
 ה'. לשם להודות עצמינו מעוררין אנחנו כאשר ולכן השמים מן שהואונשמתיגו

 העולם כל את מקרבים ואנחנו לה'. ולהלל יברך שבנו שורשם ע"י יתעוררו כולם המהגם
 : ע"כ( ס, )וגי הוא. ברוך העולמים צורלפני

 ססוק5נ הפילס מוכת ונס . מייס מלך פגי "יר 6) סחקר3וח0 סגין מגס "'ך עור )נ6ל ךנקם14ך אשיה
 וכקמול . סמ)"כי0 כסילת . יום ככ) פילחו )סיר וסתמחוניס הע)יתיס סגכר6יס)כ)

 "5 1)קלנס והווחם 1)פקדס )עוררם וע)יט , ידיגו ע) סו, ס;) . סנדו) ")יעור רני סחג6 פיסד סירסלפרק
 ממש נס יחעורלו ית' סכמו ומסזלין "ומרין כסיוגו תפעו "65 שלחס )ומל כמ )סס 61'ן . עו)מיס מיט5ך
 . כני"ולו ססחמיגו טסטים מן ס' 6ת ס))1 עג'ן סיטנ 1blrt וס וננסך . )כורינו )ס)) 6' כי פ5 חיוחכפי

 עד . )מאוד לכוח מליגות )1 סיס נדו) )מנך כוס נדמין 6ג1 כיתגמל
 סגמ5"

 6מת מדיגם מ)כוקו גמדיגוח
 תמם 6סל סולת סרמוקס סמדעס "יקי וקמר )כו ע) סמקך סס "חח וסעס . סמקך מוסכ ממקוח מ16דלפוקס
 . מטס וסכ עוכר )ס'וח מ15יות ססהרות 1"'ן . (O(b גוסתס ":ל מלחוק ומדלך סרם סמרמק )גור)ממסיעי
 6מ סמי ונס . hS "1 מוס) מ)ך c~s יק cb (ss 'דעו 1)cnbn . 6 ערי תסוף סמיך סמע 6ח מ"תסויסכם
 נג4 ומס . מ"תס עמר וכסדי . כממיס כ) (cnr מעמיס סג' ט) סגור"יס וגכורחי מכמתי nbSP.~D 005שודע
 מגסינ ס"גי . סקרן ולדוגי 3סקידי סכ) ויחלו . הו" מ"תי כי ידעו )ק עמס מחג:נ שגי לממי וריכ ממזיסוכ
onth(כי ויסגרו . ידם ע cnbn "ישרלו )6 מגדו)תי ידיעתם וחסרון סתכמקוחס ין' ט) סכ) ומעיקך - סו 
 )ססחוקק נמדתןעגמן

~trnSI 
 "וב) 5" וע"כ . פג' (fith1 ויטה 6)י ס'חקר3ו

 )'ס"
rbtn עסיסם פגי מ"ח . 

 סגס וסמנך . 3טו3תי וסרוניס נסחקרכוחן עצמן יתעוררו פ65 "חרי . סמנך כיד רכות ומתגוח מטת )ססונתח
 מס . סו" חסד חסן כי סמנך מגג,י ידו ע) וסיח3ר;1 יתרס כסט3ס ממאחו מקימוח )לגסי )סטיכ מקודרולס
 . 1nDlnS סקרוכיס סמדיגוח עם סגו סרמוקס נוזיגס )סחקסר ופיוס חמקינו גחן חרמתו 3רו3 סחוס סמ)ךעמס
 6'ס ,ימרד . כגרטה קכורס ובסס )נס בקשוח ימד וג5מדיס "מח כפסדת ק"ו ס6וסנין 6דס כגי מפסחתוגט)
Spnסופיכ עציו סמכים ורגו 6כ כמו . מזו סרמוקס 3מדיגס גססני )ו סס:וו;יס כמקימוח 6' וסוטים צמיו 
 רעיל 6' סוסינ ס"סוניס ורסיס 6חיס סגי וכן . סרמוקס מדיגס נכו) 3ק5ס וסכן . מוכוחו קרית נעירס6כ

 וימול קרובות ושככוח מ11 11 רמוקות ימיו ססגופוח מקמר קמר . סרמוקס 3מדיגס וססגי 6)יוסקרז3ס
 מדיגות ב;) סעכרחס זרך וכחוך . מו)דתו 61רן סורסו "חר יומסך ד3ר סכ) סעו)ס 3טכע ומוסכעמוסרם
 "ס וכמרע כעירו דגסממע ומיקי דרך ע"י סימו )סיות "ורך עוכר דרך . גכו)ו ק5ס ען סמ)ך מעירמממקתו
 וסול * ודחו סמיך ד3ר )סס )סגיי מיסו "ח ודורסין סו")ין CstD נ"י כ) סמ)ו;ס עיר עוג מקרית כ66מד
 ועונם מקמחו ורוד חס6רחו יקר וזיו סמ)ך כרוד סדרת מגון) ידע01 )6 "סר זכרים )סס ויודיע )הסימסר
 שגפי כריוח'1 עס סמתגסג סנדו) מסדו סוכ וניוחך י מרכותו נדורת ומרסק וגנורתו תקפו מעמס וכ) .כיגחו
 )רב מכסל 6'ן כי )ספור מן) כי עד לעס וככן עת וכ;) יו0 נב) וכרכות וסססעוח סטוכוח ככ)מ)כוחו
 לגטי יסמעו כלסר וימי . קן "ין עד וכרממיס T~na ויגסוס . ר"ח י,כ)ון כחסר עמסם סעסס קנזו) tTDnlסגנו

 1)סדל וכרומס ו)סכמ (1hD סכ5 'תמ')1 . ס,ס סמ)ך rh סר"ס קרך 3ן דברי "ת pbro סרמוקססמד'גק
 עול מססריס והכ) . ככורו הדר יקל זיו ל3 וע) סטה סגס)6וח כ) "ח סעוס: )מי 1)ק)ס )ע"סלכרך

 מעש וצנרי צותו סמק)סין סמ)ך שרי ו"ומריס מסכמים ט;~ס עד . כריותיו ע) ימסןו סוכו ורוב .1גס)6ותיו
 ויראתה cn3rh1 . תמיד יגס ככ) )מש הסודות . 1rcl נירטב ו)עכדו . דשו C'~lD רסיס וטכס . 5ופרס
Shסמדעס ככ) חס6רתו ומזר וכהרו סמ)ך סס ונחרג) וגמגך5 סגתוודע עד . נס כערס המצך 

 סרמוקש~,

 )עסות ומכקסיס ע3זיו ומס . טויסס מנך טסו, )סס גודע וסמו . סמ)ך rh ועת סבי" סטרן ומפס .ה61ח
 ושלכיש . ס,ס ומסו)) סמס61ר מוכס עס ו)סקמכר )קחקרכ . )מהיד ומפסס ור5וגס מנמחס וכויס .רהט

 1סרחולעי: ספרו3וח ממזיגות ;) גקקסלו "סר עד כקיטס '157 סמ)ך 1טנח סמיך מזיטס כ5 דוךוגוסעיס
Rp)
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יז שבה, שלסידורו
 גר16י מיהו ופיתוין , הלטסו של גייהס מקכ5יס וכולס כלחד טגס מעשש . תחק ttDhשנקי
1TUJbt. קלם גכגוח עמם . יני* תירכס; narh) הזם וסחמ(ון הסם) ש5ם נעגין ממס ה"נ וכן . סמכך . 
 סר"פוגס מ15רס o(cthir וב) . כו5ס סש)הות כ) ועסק 1'י3ר וכרס ה6מ5 וכזפ נסס שכגיס כ5 סל6 הגס,מ

 כע51ם 5עם,ח נרקוד וע"ס . נכרמו מ5יחהו מצווחוח קב) . סקרן סכסנור קמן יוצר טד העקתוכשגס
 וכ3 . מדכה מי טממ זומס ומס . סטן 5נ6 )כ) כטיס מימם הככעס . ט סו;)יס ub "סר סוס,סתמחון
  מידועים יסוווס ס6רנע פן ופורפה יסורה: סכל סלה 63רן סים %ס מיל  וסרפותיסס (bo O0'DISS(1ראכר"יס
 נופים 6רכעס ח"5 כ'( 6' ס)כס סחורם יסוד' מס)כוח מ"ר ) ו") סרמכ"ס וכמ"פ עמר מיס רוח 06שמס
 ויש ורמץ qw1 וכממס מ"דס פיסיס OD וכ) הרקיצ מן )מפ:  ".(cthx כי יסודוס סס "רמ"ע ~ccייקפו
 ס46 יסודות מלרגע מחוכר coln ונגס . 51וךס מטוס ממוכלים מרקיע מן מסם פ) הגוסיס כ) נמנ16 ."4 יסופות מ"רכע ממוכר נוכמן סכ) עסר וגוסי והריס כגין 6כגי וממר ומרנטות סוכות ולכרס ימתכותולימם
 סיסים טפיס ויפ . פי' גאפ  נעלי נמו סיפ  מיתור מזסס כסס פיסיס  גוסיס  ויפ . ca ו6ן "ן ק) וירתע עדוט'
 מלוו עד ר% כמו רכו וכומס ות61רס מהוחם החמושת ומגס . ע"כ וכו' ס6כגיס גמש סעסר טיסוד מוקםגסס

 . מוס וס סר!וסם וססחגוח 5וס זס דומם דטחס ס6ין עד . טרמו כחגי מעין השכסוס ומין נרן כימחמיקות
 ודם כסל סמל נולת כדלך ע)יסס נחקק הנןו1DP 5 6פל מ)ך ס) טגעו 6מת גמספע געכעיס טקסו6ך

 סכ3 ע5 סלוטס ומגי פרוסס כמו סכקט:ות קענה: טד . לב 5סך סע31ס פננדו)1מ מהגד51ס סמעכע ע5שמקק
 מסכע כי . סרס ומסט) כ55 מהמרע געגס 5סעמיס nrh גמסכע ססכעס ומכם . ע"ע גהקק סמנךשלח

 ססניע כך . סנדו5ס סנמסכע גרו) ),ממקון מבסופת וקרוטס ערומס כ5 וכן פרוסית )כעס מתמקקתו:נד51ס
 סנדו3 פלו צותיות 6רכע סהו6 סגו כמטבע גזו) ועד מקטן כקרן 6:ר כקם סגע;*ש כ5 ג*ס סש)מיססר

 6ותיוחיו ד' גנך יסודות כ6רכע כולם גחהג' ייו SDI . כממ"ע יסודות 65רכע סורם סהו6 סף"סזסקדופ
 זס וסכך5תן סתמ!קותן ו"יך . הקכ"ס סמ)כיס מלכי מלך פ5 כמטמע )עכעיס פכ%ס י5סמדע ו5סודיע)ייט
 יתן סמו ומלק וגתן פסספיע וממדע הגורס כמ כסי . וסעורך סעו)ס סככ) ס"יכות )ס' מ16ד ער סתערפוחס
 סגי דטח סיסיס עולס גמלי ככ) סמ63 ס)6 עד לנך ודעת גורס 6הר ולכל . שמו כסני ופרס מץ לכ5דקו
 י"ס ,  ו6ת יסים כ"סר סנל:יס מ)ך 50 גבו י15רי המס "סר וידעו ויכ'ןו . 1נור6' יוגרס 6ח ויסייגויגיע ילולי ס;5 04 דיסדחמודעין כנין וסכ) . ס"-מס טוי ע5 כבעסיס מכ5 )וס זס דוקק ססרפיס מסרטינכריס
 *הס ס י73 כ) ויכין פעותו 6חס כי פעו) כ5 סיוע י/;"ס ופציו מכקסיש "גו כ"סר . כיצוגו כמסרסככתיי
 סכך סם: נמממכס מעסת S1c1 . מפיס ככ! ומוכוחו מ)ך יסר56 אסי ס' נססו נממש 6סר כ5 ויצמריקרש
 כי .;ע :כרציו המס כי ו)ה0כ') 5קג-ן נהיותיו כי יסימו 0ד'עס סכרי6ס 3עס נסה המקוס נעמ0נחע5ס
 6עכ ,4מומ ו- סירות כיכרי 5,:ש_"ס סכם יתן 61חד 6חד 1כ) 0מ1 ויס))1 ויכרכו יפללו ועי'כ . נגררותיוגדה
 כקפר ותקררו יתקרכו וסעי'ג . כגק 'וס ככ! גורלו תפני סירס 15חר ומין מין ו)כ) ולחד 6מד 5כ)סוק5כ
 וכממים כרכס ע5יסס יריק הסוכ וס' . 5ס:י)hrnn 6 וכע נ"ס עז)נמס מ)ך sh o~lg ס)הם המתח עס"מין
 סלמנס כיוו כמוכס גמנ,יס טסט נסיות חמת רנטת c~rn כרכת ען ממען סמים ננרכת )חת6 מעע6זמפע

 כמרמק רמוקיס ס55ו הגכל6יס כ) סגם לומד . ס'15ריס כ) ממסנוס סעדע . כיס דעות חמים המגס .ולמטס
 וסב עזגר ופין הק6רת' הדרת ויו מ"וילב

 מהנ"
 הגכגד סמי 6ת ע6תס יזסכח ח"ו "וגי . )סתם

 . מזיעם יסוף וזכרי מכחי יסררו ומק ':וס כעו!ס ססוגמו מ:וחתס סי, trhn כי ידעו 6% . כגויםשמסו55 וסטרני
 כממיס 706 גכורתי מופתי ורכות . כיחס תסס 5ס עלך 6ין 6סר יקרי וזיו הכמתי הסטת גוד5 ל3פ5ידע

 סגעמס ק) )סיות וה)51י חסכחתי מפיסם ימופ מ"1 דעקס וקטת 'דיעתס מסרק עטן) . מחתת וכגירןפסעי
 פקסס המיות עס )מטס 5סתעורל . כ"ס מלכס כדכיקוח ימסוק )סחקרכ כמס 5הס יסיס bstnnl 65 . יםחסן
 כרור סיסיה ר5ס כ"ס סמעסיס כ5 ע) 61דון . ע5יהט וחסדי טוכ' ורך סססעקי כמ ירך f'Dn 5מעלס5יןכק
 . וס rh )תקן ומסיג פוג סמנך ערס ומס . ע51ס מ)" והוכו נדנו יהיס סעי"כ ככרי סגסמס ג5 גתיומכולך
 כלכסית )נקר מי"ג כמקמר 1nrpt(ct סע)יו:יס מן וכקו מייס נכמת כ6סי1 ויסח סנרן ע) ~olb "ת3ר6
 נר3יעי . סקרן חדס6 6:סיס ויאמר מסחמחונים כר6 כסיסי . רקיע ימי otoSh יאמר סג6מר הע)ימיסמן כר* כסני . וכו' כרסמית ס:6מר מן 61רן סמיס חומדות ר61ס OD onhn כ5 6מל כ' כח4 עורק ר' י"ס(פ'
 "גי 1Db ch "דם 6ת )כר61 כ6 כסמי ,, סמיס 'סרגו החחתוג'ס מן כממיסי . מ"ורוס יסי סע)יוג'ס מןכד6
 עכעע מסחחוניס אותו כורך 6:י rnb . 061 כריס מחמחוג'ס מרובין סע)יהיס עכוזיו הע)יוניס מן אוחוכולא

 ססחחוגיס ומן סע)יוגיס מן 16תו כורת 6גי סרי 656 נעמס סרוס 61'ן 6מס לריס סע)יוגיס ט) רכיםססמנצגיס
 גיס סערי מן מייס גרמת כקסיו יסמ . סחמחוניס מן ג6דמס מן עסר . ונו' ס6דס 6יסיס-"ח ק, ז,,נלסס*ד
 הסמים ויטוו מסמי יום סי' 011 . וגממחו גוסו ככח וחמחתיס סט5יתיס מן 610 ס6רס סכרי6ח הרי . ע"כוט'

 מכ) 1:כ)) ס0מיס מן סנסמ: זכיינו . I~hot ססמיס כמ" גג5) סכו ס6דס נרי6ח כו 0עסס פי' .וסקרן
 מקק )כד "כי"ע עוקמות מ6לכיעס ג)קמ 6;ל . )גמנוס 1;0מס גסמס לום גסס כחיטת'ס D~lbJ מעקה ס5ריעו)מוח
 מ0ס כ"6 כס 6דס וכס 65 נכ5מוח סיסיס זו 5כמי' כי כ'( ענף סכני )כפורפ געית סגהכט ימ'דסשהקרן
 0סס "ל"ע יסודות "רכע מן הג;,) סיורן מן נוסו "ת ונר6 . גידוע סוף 6ין עוגמות נגד 6101 ע"סרכינו
 סג;33 וכניף ס,ס סספ) לעיס 56 גויה געת המרטת 56 סמלוצה סהיוקס וסג0מס . דנמא נמי' ג)'שיל

שש
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 שבת שלהידורו44
 שנקך נס , בסס )קבס "פי : ": קויתי מקור sb ו:החדכק 5סחקרכ ותחנסנ חחסק ה% . %ין 635פ%

 6ת והסוג )טכעס וימסך . גו "סל יסידות 6לגע גסמיוח ויוכנע ימס) . כס סגקטרהעכוב
~gb 

 גסשש תירכס
 6סר זכר )ע) ר6סון 1ש6 . כימודו ימיו 6ין ש"ס ועז טש)ס"סר וסקזום סנדו) )סמו טחנין וככוך 9bel . סקכ"ס 0) קבוסו יעכס ומסניסס . גסוס מפקס 06ל (olpnהמלוק

 ג3ל"
 וס"דס . גכל"1 מכוחו סגכל6ש 1כ5

 מיסו טכודת StSD Sb מתעורר 6סר כעת יקיות סרס געטס 1מסכ55 . כויס נכ))1 בו 6סי סכ)) 3כתי'סו6
 גוש כומי %) ססמיס מהי 3קרכו 706 גסמחו כח כ) Ph ויקרכ ויקמר סודו 1)0פר  ו)סנמו 5ס))1 .גיס
 שכמיס חי מוך Sh סקרן 3רS1D '61ס;כ))

 0סו"
 וסו" . סעו)מ!ח כ) 0) וסלאמס סטיות

 03מיס ומיומך יחיו
 ס0רסיס כ) 6( . מחמת ספרן וע) ממטן כממיס 06ר כ) 1:כר6ו 151ה ויסי סח 610 כי . 0יי וסב)631ל7
 ha17h כמינו ומתכגסין חקין . גסמקו 03ורם הנם)) הפמיס 5כ6 1כ) . מרוס נלחכי 1כ5 מקודם 161סניוחיות

 יפקעו וכר31'ס . י10ררו והמיות . CITn 5כ6 כ) )ct)nu 1 ו0נמ כקודם סמו ומערי5ין ומקדיכין ימוומתקכ5ין
 מש ס5דיקיס מ0כמיס העלס "ם סרסי . מרסיס )עומת סכי . ו:רונ סוסן חים כ) וסגי . ירוגוומרסיס
 הגש סקודס מיות )עומת . יה סקסני Db רחפי ור0פ' 06 יקודי כ):3 שככס 63מתיות סכנוז )מ)ךסמ0נמין
 פי,מרו עד למעלס תירס "ומריס ממ"פ 6י1 "כן . גסמחס כדורס ג:)5ו כולס כי . סמרכ3ס ט5 יסגודנהדר
 וכססכן) ש3כ)5 מס h~b כפרס 6ין כי D"(L 5"6 )כמעין כד"יח56מסס

 סכ13ד קמלך 605ר יעלמו מתעורי
 . :' ):ס )ס!דוח ככ)) hlon כמו כסרט וגעשם p1PO'0 5כ)מניע

 וממי)"
 סנכל6יס וב) כקרן חי כ) גפמח נס

 %0 סכני 0ורפס ט"י מתעוררין כלן . 63רנו כ"כר 5דיקיס מן בגוסן גכ))ו כגומד וכולן )06לסחחחוג'ס
דוגך

 כהלל לפידוח . 16713 3נד1)ת וסכרחו כומו )סי וח' 6' כ) נדייס חסירת חס6רסו יטע ודרני
 סגי סירס מסרק ונס)) )סודות סי5וריס כ) מוכק 0סי6 ס0ירס ננס"5יו5רו עס~

 ממפרס 61מ"כ . יוע:ס כנען
 מסקנ:ין כקן . סוס נ"י* o((ctis מהגכר"יס "מד כ) 50 סהיות הפרטים וסרטי ססרטיס 0כ) (ssגסוס

 ג) ט5ר למלי %: ומימד ייתן ומקרפ "וחן המענה 6101 . מסס נכ)) 6סר rso ס6דס 6)ומתקרכין
 ס'51ן סס61 יקש ן עיי )סמים עד עונין כולן הנק ססו)ס וע"י . ספמיער4 מניע ול6;1 "רגם סמ1נכהסורס זהו"

סו"
 . יושריו כי וידעו סיכירו נכטדו כויו סעו!ס כי סי שימלוך כ13דו 5סרנוס למענסו ס' SDP וכ5 . סטרך

 : כנ"נ מלך י0ר6ל לסי ס' 63סו ג0מס 6סר כ) 0י6טר עד . י51רס hloכי
 . ס"דט ע-י סחקרכוחן ומסות . 3,ה פוות otnuo כ) 65 ס6דס ע"י כ"ס מלחס 6) סתקרנותס נענין ואדב

 1 מליהו מזיגות 3ג) "סר ומיינותיו 5נ6יו וכ) מיגו כ5 ע) סגז1) ממובס פממגס סמוך גושמתס61

 ס6 סמגווגס עכודחוהגס
 סו"

 ע5ע aaln מתויכיו סמקך מ)משס ועת העכודס ימי סכ) ס6מי . otJP 0תי ע)
 רחמיך מטס כ5 מכונן 651סוף ססס 5קנ) וגס . מ5ממחש *ם ), משמרחו ע) "מד כי )סקיס 1)סעתידס)סקימס
 ס!( )סמכוג: מקודתו סמנך מדוח סממתים עפ וככן . ועבדיו שריו )כ) שמחס )עסות ורנונו 63רן מ;;,%ג יםכיח 6סר עת וסכ' . כמנך פוי 6)5סכי6:

 )כו"
 tOD ופחד 6מז s(s גומז . )סמחחו 31נ*1 מינו ע) עם

 מש יקננו וסעי'( . ומסודר גיס גם כיפן . כממתו כעת סגיו )רקות כום כעת סמוך Db וינרך סיפ"רער4
 י11 סעף 6' . סתמחוניס סנכר6יס עס ס6דס ע5 מוט) ס)( וסמיוכ . סמ)ך סם מחת ומסלוח וכרכותפתטת
 גי1515ש מתחו ארר sso(ms )גירור סר"וי "מך מכ) לכרר ונס . כגזגר ס0ירס ככח" )ס' )סודוי( כלמןושעורלו
 . לניסם מיק ") (o3tco יקע( %ומיס . סמי יחנלך ע"ס מ)ך סמרר גניי oht~oi 56 ט הסוכגיססקחסס

 מחנגת סקדופס )סיות . ,ס כענין סכ) (IPP 7היינ1 כלויניו ס' מזממות עת ססו6 סמו) נימי סו6 סכ)1(ס
 נייקר. 1)ה(דכך סרמחה )מקומם )סוג סקדו0וח סני1515ת כ) tS~vn נכדי . סחי%5יס וק)יסוח סס"6 6ויכיוע5
 מיוכ )כן . סגכר"'ס וע) ה"דס ע5 סנמ1) סקודס עטדח סו" וגס . סקוזס ע5 )סתקכ3 לקי סיס" נכדילג

 . 3תוכט 6סר מיקס סורס ע"י . גגו סגכ))יס 6ח גס )סקיס קזו0חט כערע)עו
 7לנ" 0גכי

 יתנסר ודלנ6
 : כמע"ס )מע"ס קדוסוח גינ1נ1ח 6ת 51סע)!ח מסותי )סי 0כס סמי15ניוס כס ויוכגע סק017סכפ

 . כנזכר ססמיס מן ס' "ת סקו כקליט) סמו) כימי 6מילחע כמגח סו6 וזונ
 )עולל וסקידס 115* נדלך וסו"

 . ס)( (~snto סכ) סגרת( סתמתון 3י:ו)ס 1eb סגכר6יס 1כ) . מערס ומותכי ע)יוגיס סעו)מ!ס)כ)
 %י"ע עו5מוח 6רכע כ) וסוגך ומונס 3לי6ס וכטרומים 56י5ות ש5ס otnro 610 מן כיכידוע

- 
 ממסנש ונפגיע

Sbeh" טד 3נרי"ס וינירס 3י5ירס עריס נאות מקסם מעסיס St5bto כקו 61מ"כ . סע)יון eh 'סלכן מן ס 
~P1a

 טיס יתוועזו )מען 1סכ) . )מעלס כחנט כלסר דנמ*מ מיני ו6לנעס (D~D1l י0וךות talh כ) ומונר4
 ונש סיטריס כ5 מוכח blo גי )3ור6ו )הוזות סנכרון ע) סמוע) עכודס כמblag 4 4 ו)סודוח ס' 003)קרא
 משרוסס כמ ושיתנכר . ס3חס ))ורוס )סע)ותם . כסס ה0וכגים סקדוס: סגי15ני סם המיך מנוח מה:לקנ)

 : מסותס )פי ומין מיןככ)
 סהגצבופ ומכל סגכרמיס וכג סעונמומ כג כחממת ורפט סמ)ך חסורת שם סה61 קדסט ס3פ גיוס אולםי

 וע"שש )ר6סו עסרס "וחס ועומס כרכת 3סס מתעמר סקנסס סמון ימי כ) סערו וס;יטטתסנטוס
 שי . סשס נמ0סי נשנשת גfhpnb 4 נך כי סגת וס ט fD11 6חפ% נך "סר גימר 06ל כשסופס"רחו
 ס46 עעסגשק 5ט טחן נר6סט חס6רח כ4י 1enbl . סש5 יפי נכ) 0ע4 סנע51וח כ6)1 ומותאר פתעעללנגח
 מפרוש ע" DnDD יג וציורי סגך6 כמקמל שממתיש גלכס ושד . קדי0ין )פוחין סכ5 ועערס כתר 6(ופסס
 *ר*ש. וכעורגו . סש) יעי כ) 0) ותשקיט ססוניס פט0יט ען פגה טפו י4ס17סי( נמדות סקג"ס לט סטתוומסעת

שאגשש
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93 שבת שלמזרורו

 ולטקס יכמ העגל ע5 טמט גחייסר %וס . מכסהו' מכם לסגיו 6סר רשו על ועסלס והטממס המדוסוהקב"ה
 גז)ס מס nhr כ5 6ת סמנק והליס . כסלמות עכודחו נעטר שו 5סיות ק7יסין סמומע ירי ש ע!יטשיריר
 ומיעם מממחו בטח סמקך סגי 5קכ5 יוכו יזמה סגם וגוזמתו ננוסו הגכ55 מיקו כ) 6ת )6ס9 הסיק 3עפשיוט
 5מסס ס;כי6 ה,וייר כדגרי ומיכס נ6סנס יקכ)ו טכס סמוך DIJDI . מעסםשער

- 
 6ע. אידעס ו)סורוחס

11harוינסקו Sb) (הגס הכטד וכ) . יגוריו כ bm 1(ששפע )היות ר"וי וכוס . וכמקס במערס ולמוס) ס" 
 : Slno )ימי כ11גת1 כחכע וככל . קודם סכת גיוס הממיס מן ס' Db ה5)1 ס)כססנמ

 כשנב טסה 6יןי 5סקכ"ס נדו)ס כהם"רת )סבת רסיס ס6גמט (bnltSDD שנמו גסתנס ססגח ניוס וערוהה
 עערם כסיות יתע5ס סמנוע כימי מ6ת:1 קיו:) "סר וקזוסתו סגכר6יס ונכף סעו5מות ככ))כדו

 ס)" . נרטטופסטרו
 6% מע כ5 6ס צמגו מעוררים רק . )פיכס )סגיו גו;ריס ;הים "דם כגי "כמט 5כך

 . מממש כיוס 1)סמ:מ המגך סני ורקות יכו16 שכונס כגו גכ))1 כו!ס "סר סחמחוגיס סגכר"יס וכ)ססמיס
 גודש ממעת ונט . וכס)ו)ס כסממחס פרו5ס והעגונ מדוס כנודן כ5 7511 )מגך 16 יחגו וככון 1גז1)סופכם
 ו6ך . נ6לוגס העעס הג'( זרום הסגי )ג:מ)ק 6י"ס יג61ל כ"סל הגיג51ות כירור כמ" בו 6ין מסכם:עע)ת

 פט n9hcp יקר סדרת וי4 "ור ו)קנ) . המבכיס מנכי סמ)ך 70ות )'וס (bu סו6 .. הגגר6יס כ)יש0קכנות
SPnDG:ע"כ( 5"ך )"מול העס"ק כדגרי יס' פיו מנרכח !ס ע, ומיתנר;ו . ית'ם sffrl מדוותך יומק סקי כך לנין 
 bbts1' ג"מ6 '1מ6 כסקי . DpPIb מגיס כוססו . ע5מין ככוססו נרכ6ין )ג6% . גיס מבפין כונסו )תתקי.זע)6י
tbaw;וסין 0ס סשייס כמו ממס גנזכן הקילס ו:3 . ע"ג h1p1 "ימהו hms 

 7מ7וות"
 דיגף פכיק דמ3נ6

 כדגש 5בר )תת 6נמט 5ריכין . קוים כצח הגס מגמור מלמלט כעת 51כן . מס עיין דמיכם )מיוות6זגפיר
 פתו )לשות יטע וכי . %1ם %ס נוי"0 )סגי )התך6ות טוי כומס מקונדס כ"י)1 )סייח י הזס ס)נ.!גססת

 גסס וסימממ . ס' המוך )ס;י ו,מלס ה)) ומכמס קיל בקיסם )סיות לק ליקס פגיו יי"ס:5"
 הטל"

 ע4ר ית'
 סדעש כ5 מסם 51בע5 . כגממו סיח טכ5 כלסר כ"" הקרוס סמנך מ6ת מטת כונס ויקננו כמעמיו. ס''"עממ

 סניליות מכדרור המוך ימות בג) )פניו תרייק וסמת;ס סכרכם 31קנ) , ומיהש כככס גליג פוגות ע)יהס %גשל,
 עסש6 . מ% ם) כרכוכו ה61 1)6 . והלמכם הניולה כנרכתו יגככס . מגיס נסס ויסטר . ה% ער.ס%ל
 . 5מע6ם ששל סיטריס כ5 מוכת ס:6 כי המלך ענודת כמ" bla ס)סמ. סםירס וענין ססוד"ות ס6ףגסייך
 . הועגוגם סממתם לג עטר סו" סנפשס הלכח סנמי' סגת נ'~ס הו6 מהשך - המגך מנות מהם pb((ונס
 עעיסס )ישן תזכו מס ס(ס ענין קמו יועסק ומס .. נמכת 6מת עעס הכלמיס 6כיסס סגי 5סקגי5 סכונמס
 ושעם . י.וצ5מוח ככ) שדם סכת eva עמס .ומ16ר סמתנ5ס .יכש כיש מנכס "ור יקל חס6לח סדרת ושל"ר

 בכ5 'עמים ופין . וגסמסו טסו ע"י רקיעים ומעג5שס תסס הכס) ס"דס ע"י לסגיו עומדים )סיוח.%קרט
 גשמ' %יו ני*הקרכות ופנס . )1 י5ס קכ3 )עי . 1)ק)ס )ע"ס ,וצרך )הדר תלומם )מ~לר . טמס ועוזידותה
 . ודרנסו משש 5פי כ*6 ימים סססח 5כ5 כרכתם 1Sjp'1 סמו מצם יסטו סגס גס . כטס סמתוגיס ננר6יסטפ
 סס5 תדמדיס Sblrt לכני ער וגו' לעמו קק וע'ס ע* וסכן הס)יש יסדרו )סמו יורו וסמים "רן ע) מדושוס
 עכול עתם יגסס מסקת 5כי סכרכס ו5קכ5 צמו לסוסות כולס סיחקלכו . )נדו סמו גסנג 6סר מן6צס

 ש סעדיה סי6 ס' ונרכס משנרכין מגיס יומין eetn 1כ5 עלוין ככו)הו כרישין מ5" סמ)ך סממת יום פס61.
 וקכיפ ססטע ימי 5כ5 ס' עטדס כרכות סן מכרכות כ3 1כו5)ת י""( פ' )נר6סיח נמדי כמ"פ פנתנרכס
 הקל6 פממתו מרוב סמ)ך ומהטח מטח onol סגנר"יס )כ5 ס;גרקיס pl)~a ג5 ומן ס;וכריס ק7יסין.שסצ0'ן

 : )כ) גורס המממס כ67י סייט  6ף .  מגםעתית
 יומת סיתת סכ5 מקמר כ' . נסגח )כדו נדורות גסי"ות )שמס המנח )הקנזס משנמין 6ט זס וענורן

 כעת 6סל וידוע . סמ)ך סמהח עת 6100 5סי הסכת כיוס סק) ססוכ1ח כ5 וגוירת מתנלכיןמגיס
 ג17)ופ גס)"1ת סעוסס צתו מ"כחין 1:6 )כן סדין סטת ע) )העמיר נליותיו עם )זק7ק 7לכו "ין.שכפגש
 ורוב 5ט הענת גפי עט,ל DO )נדו כי ה6זס מוכות הס ענ17)יס הנדונות בירך גנוריס קהגם)6ות:17%

 : סהו6 כעתצמחו
 . הרכלש כפשות הקרוכ גדרר ססנח מעגת )סי עו' (nlhlp )עוסה םtso 5 ססכח יסלם עייעקסר%1ע

 ת"0 סימן ""מ )נס"ע כמ"מ הנדון מנח הספח ס5סגי שכח קורין צגו גוס ע5 עעס יחכ"לומתוכו
 כסגו כמ"ס כחון ח5 "ס שי' נמרס כיו"ד הנדו!ס )ימם 5יס סוס ד6"כ er ע) מקמין סלמס מס ידוע.צ"ל
 )עע); הגזל געסס סב) הנטע ימי כ;) )"דס הגעסיס הפונות ס;) )עי) סקתג;1 מס )ט 6כן . ססזועזע
 . )שנס S(bt סעחרנעוח רעות olth 16 5סעיס יכו"1 6ם מס) כדרן וטס . תעכס,ניוס

 וימן"
 פיוט olho "ת

 סמנת כשם וננזר געסס Oto "ויכיו מכף ס'ג55 סוס וסה5)ס סגם מירס מצו 1סקב"ס . כפכח נ' "וכ'
 % עדיין כי . מסס נה55תו 1)6 עגיו ה)סטיס נגס'5ת 65 כ)) כ1 מכיר היס % הגס הכעף 6סר געפהכסגיו
 )6 ונסיו סלעה ע11נ6

~DS 
 סיכיס מס ס6דס בזעקת ורייס וידע כקדמותו דבר נסוף סמנים ורק . ס' 6)

 מחש ור4מתגס סכרכס 051ו7 . ס' "3 כשיועק 5עקחו כעת ס)סעיס מן גיטך פיהיס מנרכס ע% נפי,חשכ
 ירט סו6 סעתס . כסכת סוס ססכמ מעסיס 6ג1, 5וס . ססנח מע"ת עגול בו מכיל סגס גע5 פתין בעת_ש

 )ניו נד61ת ע%*ת4צס01
~tha סז6פ ססשס הנזרם עתס עשו נחר וסול . ב)) עסה כהס מטל הגס פעי 

 rDPn PQW סלס:י פנס סס  ;זמרו וזה . ה;ס b'a שיra~ 02' 5גךו ו0שס נדוחק גששות עתס 6:ולועס
44ף
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fsשכת שלסיורו 
 הנרכ" . 3שכוע ש' 3י1ם כ"6 הים 65 מלריס יניקת 50 0ס:ס qh כי . 13 0גטסס הגם מסגי סגווגשנת

 וסשפש'
 סיגה c)o . r~st 5:עעוח מגזר נטפס ממת 3ו . בו 0געפס סיס מסי 6מךו וימס . כג"! הספח גיוס נגזרסש
 ה' מעפיך גז15 ומס כסצ5יך סממת;י כי וע' 5ה' )הודות טוב מפכת ליום סיר מזמור 61מר ס"ס סמיךדוד
D'b6 3ער( ע? ידע clrac) ט מעריך נסו כי ע5 )ס' )הודש פוכ שכנבח התכר עין ה;! עד עדי 

 הגס כע5 לעקם קורס סוף 13 הרדכן גתי;ח כי . גדולים וגקך"יס מנס מכעס גפי6יס סמה ס3וטסנרכוח
 טחם ידע )6 0440 זס . ירט 65 3ער "ים מהרי 35דו גדולות (nth)c 5עופס בדרך זס עכור מעסיך נך5וומס
 נ) וינינו הר0עיס תיפרחו 3עח 06ל . עהה כלכקו הרגים גבממיך ו"חה . )גהוק סר,ע)

 (iWD "ון פועי
 : 5סז'קו יוכ!1 כ65 ען עדי יכמרו . 5זססרעוח

 )גטרכז כמ"ת ס6תס סחחמ65 עד ~ontb מן נפרע Off~po 6'ן הגס כי . הזם כדרך עון ייפז 81פשררז
 גתג4ס הקט )היות הניט hlrn) rhD~ 6(1 65 עויין הוכח ציים 1,ם ע"6( מן י3סיטהסשכ

~ff1 יחמ65 ד' 16 ג' סכיום כמעסיו רולס הטוכ ה6! 6ך . שררה כדי בוס"?ש cnhD . סקויס כססכם עתס טחן 
 .. לז") כמהמר שיסכל עד מחקסס )ציוח כס3 כמו רסעיס נסןוח 0"מר rb . ort לפעים סיגי בכולהשרכס
 הגס פיוס ג0כר הסח )טוח מהיות )נזור נורם c~fn וקזו0ת סיומת 6ע:"כ . נתקפה )6 עדיין טחס536

lm)blוכדי מניע ו)6 נעומק כסןימס הו6 עת: סעדיין 6ף . הו: כיוס מעם'ך גדיו מס וע"כ . גמ5סנו 
 : עד עזי )הרמוס ע)י:ס גהרן הנזרם 6עס"כס3ילס

 יכ) ע)יוגיס סעו)מוח כ) קד0גו ככח גיוס עקם "סל . הגה עד 0כ6ר:ו ד3ריגו מ;) )זעת הורח 14תהט
 כי 31"0 נסס עלמים כ5 3ור6 )סני ון:הר6ות 5החקרכ וכקין מחקכ!ין כ51ס התמתהיסהגכר6יס

 ומעריגיי I'1bcnt כ:כהין ויוון . העקמות ;) גסממח ורנונז 0מחהו יום'61
 והי, . ג"דר m1p3 י6:ר

  ב! ;תצרפו כט ':ך") nshw נגד המדוץ ה!1 המטור כקמירת ונסרס . "חד )היות ס6וה) "תקמחכל
 טוס 6ת מקרל והוך כג"ח )!דנר מי נומס ודומם סחמחוגס סקרן יסודות וכCtiDDS5 5הטעמיח

 מחת"
 . 5עי65

 ותתך 0עי65 מקוס סכ5 כידוע ו6(1 כחינח כ.ז וגעסס 5חת, מעיט גביר גימוד כ51ס 6חומיימן

 זג: כונס 6ה והט55 6קכ.5ות, סו6 והדכן הנגין ימי פסח סם סקרן ימי גי 11 וחץ גמיגח נתקן 6')ד3ל מחכוהוס-
 סבכיי: :0סת טס סכ6רז ה:0ח וכההחכר . cntSS~nh הון י:ך"5 וכגסה סכמן ימי פכח סם מע5ס נ63כ5
 ניו: 6)ע )סחקרנ הכן השיימד . עורס כ5 וימוךו CSID ס) 6)1פ1 6100 סקכ"ס 50 סמו )היימך כ51סונין
 .. 6מד ה' 6יהיגו ה' יפרק סתע 50 חיכות כו' סגרמז ס' סם וגתט5ס 6מד סנ" ה61"1 גהקן rb .הסכח

 הוה( עורס )כורמות 0הכ6תי הפךרס כסכל המכוש מטעם הו6 וסט! . c~hc יהד וסחסס:וחס 6הדוחסממסח
 s")o הו""ו כהי' 61:1 ומנכית חסירת יהוד סו6 הפכחסיום

 0:ו"
 1);ן . ה;) 6ח הנ~ייחד סחס6רח כמדת

 יחפיר מלגו וזכרך וכי יספרו )סיכך )פש טחביה 1:כוד ס6ר .ו6 פ ה55ו ה0כהיס כ! לנת 6ומלין6ט
 ממען מפלס כמינת מכ) סכומן הו6 סתס"רת מרת כי . סמל סם ע5 הכrnrn . 5 ה6ר( וע5 מעלגטמיס
 . ננור5 וס;5 . כימידו ימיך pbl 5כדו ג:גכ 6סר סמו l'5Srm ומסרדין . 6' כ56 מחיימךין 1כ51ן מחמתוהקרן

 3ס;גסת 3"פ)מותו מרס סכם געסס 61ז . o~a עיגם כור6 )פזי ה61 כממות יום כי . התעטנ ולבהסממם
 )עלת מוכגיס t'D?'1 יפר56 כוסח ע"י יסרס החס6דח וגקגד5 גיח )ס3ת 6רס החס6ןח גתקן ועי"ו . סמומ"ס וגעסן' הרממיס בזן) 0ה61 מ5כ 1;עסס נעכר . דם ססו6 הדין ע5 סמורם מ"ר נמספר פסיה מס . כוה56"ף
 ססס מתיקון וגעת . הימך קדות ניחך 3עוכ תכעס ע"ד . ס' 5כית נכוסלסר

 סטכ"
 tffn סס 50 הלז

 .. סחד0 מ"ה 0ס ע"י סיס סכרי6ס תיקון תנמר . וכבה"ס האר"י מבחכי כידוע סכרי6ס כחי' סיסכ וגחקןבנמל
 חר"פ ממסר ך, סטמ'ס '"ג והס . סוי"ס בריסי סי"פ ככ5 תקונו ע5 סכ5 וננמר געסס ס6ז 0ס ע5 מד0ונקרא

 ב וכו' חויל )יון ע5 מדם 6ור נמעח )1716 למהרס ס:ז:ס פ5עתיך lh~o((c כ) ולומז סיטם סכ5ונמקן
 , סהו6 0כח c~o 3קרי6ח . 3"ה כ) יובר נו-ך 5ג1 רם, יזה הסורס 3כ5 ומגו6ריס הג6מריס דברינווכל

 נו 5סקכ"ס העולס סתס"רח עגת ע) 5סורוח ס:5 תחע)ה ב:) שמך ונס 1hrn בי שמוטטריקון
 )ך. יוףה במטן עביו הגלמו כסמו הגס הדורס קל6גו כן ע5 6סר . ~clh ע"י סגכר6יס ומכל סטו)מוססכ5
 מ)ך- מסי עביט כמגווס כן ובכוין !עסות )וכרון )ך הזס הסס ומיה . הזס 3סור0 דנרעו 5כ5 51סימן)16ת
oslPוהיס . ס:כי6יס עכדיו 56 כידו ני5ס וכאסר . ולס כ"ס ch ורומך גפסך ס5 יאיר סקכ"ס חעסס ;ן 
 D~sWO נול מ6ח תקל בדכם ושיבח . כ:"5 3ו נרמז 6פר סלח קד-סח ע)יתיס כעולמות מ!קךשורת
 יאך- ו6ל רקבך ע5 כרכה )הגיח גממחך כפול: ?נכעיס וכ5 כסך סמסחיסטיס ו5ג5 56יך סגשיס ~כ5ת"ס

 ב ~ots כטורס )כ6ר ברגינו מס נסקס ונוס . "מן3יחך
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