
% שבת שלמידורו

 לב משרי וצדקהך ליודעיך חסדךמשור
 תחדש בישיי לו נאה . שמו יה הששישורש
 - חדש שיר לה' שירו המזמור ענין בולבואר

 ובשנת הדינים מיתק על התוך בימי שכחנחן
 בו נבאר ונם . חדש אור בדרה הנא41ה על הרומז הדש שיר לבחינת כוונתונשתנה

 תקרי אל  ע"נ( ק'"מ )מכח רז"ל ואפרו פהללו שבת שומר בדרך בשבת שנעשה הגדולהחמד
 לוקה הקב"ה שאין ידוע והלא שעשה העבירות כל רו נמח"ין אופן באיזה . לו מחול אלא)שחללו

 : עגסיס( סרס )1נ1 עבירה בער טצוהשיחד

 סמא )ימ' סג") סמומול וכפגת 7וק6 כסולקו נמתק סו6 "'ך כסולמן סדיגיס המחקת נעגין ירבר א.ענף
 עלים, י"ג)ובו

 דעט )כזין 6דס 5ליך סמך )ימי מדומין כבמין ס6ף סקודס נסולח ונליגו 6ת יי"ס הבנימה אעלה
 כוס נס ע"כ . נסממס )ס' סחס6לח כנוד) )גוע)יוק6 וג0תגס . )1 וימס סככת סירטין

 וגכ6י . מסידים כקם) חסותו חדס סיר )ס' סירו 16מרין ס6ט  כהפיר מדעת הסריח וסמוק )סרס כלגובסורר
 ע5 סמו) נימי מיוסד סגה הסיר דהגס . די כוי עד כו ממסד כרכב אגס SD הע"ס ססכח וגדודת מעטגי

 כסולמו גמתק 610 הליך )מנין ע;יגו ק5ח גכ6ר 61:מגו . ג0ור0ס סגנורות מיתוק12רך
 דוק"
 מס ע"י 6101 .

 כר6תס סי' דמ,ח ח"ן Sn((ht ור6חס 6ן כמדר סה)כס )מער~ג'ח6 מס) ט"ו( ס' 1'קר6  לפ"ר  פי"לטמרו
 ועיקר . טיכ וכו' חהירסי Sb סמקך )ס 6מר . orn מקוד l(ehltn )עוגת סמ'ומזין וטיס רגועות סםסחתין
 מגת 6ין ר3וגו O~tD ה3ן 061 ר)יט יעמס מסכן ;די ככירו ה0כט עם כגו 6ת מיירט 60דס כמו סו6היגריס
 . כסכי סיכם כדי 16פן כסוס כ11נח1 6ין . כגס )"ר"ג )ו ומרט כידו מסנט גוש) 0ס6כ וס וב) . טסיו כ6ס0כס
 ע5 )מנול ייי6 6גיו ר13ן ויעשה שייו ז"ח ה3ן 0יר6ה 06 כי . )סכוחו יארך 0)6 כדי )סיסיך כינחו5ך
 סוס כ"י . נמור מסד הו6 סכ) )כגו סמר6ס ומס ס0כט טייח חח)ס ו;מג6 . )סכונו ינמיך 1)6 .ר),;י

 כדי כעומס הדין מיח סנרך ית' סכולך לזון ממס כן . כגו 6ת )עגום סי6 כדי עומס וס כ) כי דין.העלומת
 : וכי) כי) הדין מדח ")יה: )הגיע ')מרך ס)6 יערו וכן . ),מ:וסירנו

 סייל16 כדי 3עו)ס סדין מיח זו בסיס "ת ונר6 ערס סקס מרסניו 0"ר6ו עמס וס6)סיס קומר והכתובב
 . וטמן כיר6ס געכדו וס ידי ע) רנתו nlnDS1 ע)יהס סדין סיכך קבס סדין מוסגי סי'מיסגיו

  סרט מדח otoSh 6ת כל6 1)6 . כ)) כדין 1)6 כחסד רק שחסנו סו6 חסר ממן כי מלחו סטוכ כ) )קכ)נכדי
 )כד ר5וט ו)עסוח מוס סייל6ו כדי גע0ק הכ) כי זין חעלונת סוס כסס 60ין סנמוליס ורממיס מנמורסמסד ככמ" סיס פסס ot~Shn כול6גו רגון 0סו6 סדין סירס הנה כי כ0ור0ו סמתקחו סגין חס . עמו )עגוס,גדי
 )סגיו כחסוכס וסגין זינו כמוח מחיר"ין וכס6)1 . סגזכר ה6כ וכמס) . עמו )עגוס סדין )טעו) כךי מ"ו)6

 כדי ho(~ot 6ת סע0ס סכורי רגון 0הו6 הדיגים ס) מסורס עכס גחג)ס . ראו )עשות מעחס ע)יט'ימקכ)ין
 : יסרק) רSD  06 יחוגו יגרכיח טוכ כן ו"ז הוגו ו)ע0וח ממגו)יר6

 כמטסיסס  סקג"ס 5סס עולס ס) גרייחו מחמ)ח 6מר קנוס רכי OHD כר6סיח למ"ר S~fn מקמר תניןיבזה
 6)1 וגסו חסו מיחס וסטן . 1ג1' גד'קיס דרך ס' יודע כי הס"ז ר0עי0 0) 1כמעסיסס סדיקיםס)
 6ס מסן ממס כ6יוס יודע חיגי 6כן . 5דיקיס ס) מעסיהן 6)1 6ור יהי 6)היס ויטר . ר0עיס 0)מעפיסן
 ופיסו מסן סדיקים 0)  במעסיהן סגי טוכ כי האר 6ת 36היס 1'ר6 דכתיכ כיון . 6)ו גמעני 061 6)וכמערי
 גריך )זס וכי רשע כמטסי ימסון סהקנ"ס ס"ד וכי . רופה כ) כעין חמוס וסוף . רסעיס ס)  כמעסיהןמסן
 )מ"ר חלי סימלו מס )מנין גקדיס 61ח 6ח עכ6ר . 6חמה6 . ללגו ע) ויעכרו גנדו ימרו מח"ו עו)ס)נלוי
 סרממיס כמדח שעירס "ח כילק 6גי oh סקנ"ס 6מר כך 11") בסיס ס' ע0וח כיוס מסוק ע) י"ג( ס'מס
 סרחמיס יכמוח סדין כמדח פוחו כורך 6;י סלי 6)6 . )עמוד יוכן סעו)ס סליך סדין כמדח . pht)n מסוסהוו
 מסד ע"י הים העורס סכרי"ח מדמע  ינגס פפר  OSID  יתפר ע"ס סמקך יוד ע6מל סותליס ~יגליסס .1:ו'
 סכרינית מייס ען סמר  כפפופ  1"1 הלל"י Dt7po סכתכ כמס חקי ס"ס קמר 6ססר סיס )כפורס וסגם .)כד

OilD,-'ומקות  מערכת ו)סזך יטרק) )עמו סעוטס ככוח וסעוכוח סססד מעלס ע"י ססגרס סו6 6' . וכריס סגיגג)) פיס דיסחמודעין בנין סהו6 מסגי גטעס והנס . סם כמנוט סעו)ס 6ח כר6 יע"כ . טס ב)6 מ)ך 61ין .טחו ו6ע זונחו 6סס ויסים סוס סיס ככדו סו6 כי הכ) 1'דטו גכירחו מוסתי לכות )סס עסר6וח יכון 1כ)נדו) מעך סו" כי . נ17)תו כמ סיכירו סי' )יה  ריפפמורפיו כנין הו6 וסנ' . ייטיכ )פי עו)ס 6ין ו6ס ונרכס עוג כ), )סס ופחח עמסס מסדו מיסעד כמוכו סכרעח סיכירו ורפס סו6 מסד מסן כי 6' . דכריס נ' כרני) סי 
 נחוט  וייוירפי )גזליס סיס 6ת ונגזור סגם 6רכעיס נמדכר סמן ירידת כענין . )סס )סעיכ נכדישסמים
 . מסרסעיס עו)ס סו6 כן ס)דיקיס מן os1U סקג"ס 0) פקסוסו כסס רו") סטרו ע"ד וסכ' . וכרומסגחרגס

 מתעכס סמו כרטיס דין פוסס כססקכ"ס קמרו ועוד . וכו' )רבעים ניפגם תקנת יסה דגת ימסשמאריס
  סטוסס סדין מערי עם סו6 גןו)תו וסכלת סקכ'ס 0) חכמו ס)סעמיס סרי ,  פסי מססט גודש ס:חוכ)נמלמל

נלסעיס
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 שבת של3מיךוךך0ד
 . S*r1 משל הזסגכת נכורוחי. נד4 כי וידטו כלטחיו כ) יסימו דיע ומנה - מתעיה לנוו ךגי"כ .נו0עיס
 שסינו ים כ' )ידע ומחקדס מחגר) סמו 0ניסס ידי ט) כי . וסלממיס סדין נגש' 3סמסס סיס סעתס0כרי6ח
 הליסף הפעם c;nh . )ים די0תמודעין גבין סעתס 6ק כרOts1 6 . 3לסעיס דין ועומס )5ריקיס ומסיב סמוגדה

 סוס סוס . כנזכר ייסיכ ימי ע"ס 6ין 061 סו6 חסד ממן כי )סכרייח )סטיב כדי רק הים העורספכרי6ח
 קך כ5י סדין כשחיף מן" מגמור מסד שכי) סיס העורס וכליווח ינגס מסד ש"ס ".מרו ע) סלךשו3כ

 )כ16רס נרפססיס
 פיסל סכי כעו)ס סדין כריכת פ6ף כחכנו ככר כי בו )ומר מקוס 6י1 %6ע)ס סג6מר"ם דכויט )כ)שולם

 0)" הים כרי6קו ועיקר נמולכמסד
 עסלסו' )6 ועי"כ ממנו מחיל6'ס יהיו סק3ריות רי  תלל עמו )קעו)

 סיערה מזין כומית ידי ע) "ותו מיצירו כותתם 6ין )יה דיסתמודעין כגין סקעס qb כן ו6ם . כ)) )דין)כו6
OSIP3. סק)1סו סלמנו ומס . כעורמו סמו ויתקדפ יחנד) כע"י הגס)6וח וסטוכות סגדו)יס סמסדיס ידי ט) רק 
 קינו סob 61 הו6 כך 671י . מלמעיםעורס

 מתיר"
 עניו הדין סיכול ומוכרם סקנסס ש ונימרס מסדין קודם

 )נרוק עופן כסוס סעוכ ~Sh כיוגח סיס 0)6 וך6' סנלי6ס נעת 6כ3 סקנ"ה פ) גדו)חו כמ יוכר עי"ז מנסיד6י

 : 1DD )עט0 '5סרך 0)6 ככדי מלתו גמור מסד סיס ו6ת סגס 6דרנ6 רק 1DD )פעם כדי מזז6ת
 ויכולי  סם יחד זס דכריגו )פ' סגס . )מעכס כקמור דוד זמרי עם S~rn מקמר סוחרים ס)כ6ולס ומהד

Shריג57 מסדו כסגי) פסיס ו6ך הזין כמדח גס מיה סעעס סכרינית סו6 "מת כי . מסוס עמק 
 )ע1!טו. )ססיכ רק סיס וכרירתו . הנמול מחסד נדכי) סיס 0כר6 הדין מדח סנס ינגס חסד ע"ס 6מרוט"כ

 : גדו)תווסיכילו
 רק כי . נסלסע סגקמה ממעלס ק)וסו )1 טיכס נמס )ו הו" חו)ין פי' . מלסע (Sb מקיזה סקל6 פ4 וזהה

 : )5דיקיס 0מסיכ כמס פמו פיחנד)מסן
 )סוקס: כי )כריות סמסינ הסוג מדת מכם סו6 סקכ"ס )פנ' החסיכם ססודיס העיקל שוכ כי )ס' סודו וזה1

 : הגמור ממסד כסכי) סיס סעו)ס נריקת מעיקרמסדו
 )סט )ססיכ סגדיקיס דרך ס' ס16סכ וסי' . כידיט o~rb )' סו6 יודע כי . 5דיקיס דרך ס' יודע כי וזהז

 tn~ce 6ף . פניו מיגז 6נד ממס גלויתו ע"ס )סייח סרסעיס ודרך . סנרי6ס נטן ofnעזה
~olsp1 סק3'ין 5סס ע51ס 0) כרייתו 0נחה)ת . ססחח)גו המדרס דכאי נכון ע) ינ6 וכוס . כוס רטט 6ין מוסגע)ס 

OnDD3מסס נקידה יודע ופעי וס5דיקים סרסעיס מן כסיה עו)ס פקסוסו כקמר . ור0עיס 5דיקיס IPo . ויר, יכחיכ כיון . )מטקס כגומר גכורוחיו כח ידי סי )יס דיסחמודעין אנין )זס גס סכרי"ס כווגח סיס"ס0ר כי 

~toib
 הבג כעי5מו סכרך סדין qh כי כ)) יסעיס ס5 ממעסיהם מפן וקינו מסן גדיקיס ס) כמעסיסם ס1י .הנדו5יס ומסדי סוט )הס יקיר כלסר ס5דיקיס מטכס ע"י ניכר 0יהיס זו אסכרה פכמר סי' . סוכ כי 11bo 6ח

IDD5כקרט כשר טיכוח טמסס לטפוח ויוכ) מסדין סיר16 סממתי ממסן : 
 sffp גי' טיק כי ירידיו 56 ס' עין פי, ושןזז

 מהו"
 שו'"ס 0ס oon 6מד סכ) סידועיס גכירוח fo מספר

 , מיפתו סילקו עכזי , יחסיו 6! הו6 ")ו גגורות וסממ0ס . ק") נ4 כ"ו פעמים וממפם כ"ומספר

 יחי עביט מ0גימ ססקכ"ס מס טש 6)ו סמ"ג גמתקיס . ר15)ו ט) )עגור ס)6 מזס מתיר6ין Dnlbnוכטת
 6' פככ) מסלים ס' וגני סגש5 סס"נ גני ק") העמיס סגי מספל ובס 5זייס 6) ס' עיני סנך6 כמשמרעיגע
 ע)יסש סמסנימ 3דיקיט 6) ס' עיני ונס . עיניו גפתי עביט )סעגימ עי"ן ני' ססי6 ק") מספר סוי"ס פסג"כ

 : סכר6ס בטת מסיס סגדו) סחסד רנון 6100 כסורסס סננורות תמחקיס )סוג עי"ן מעמיס סח3כח4
 תימרס 6פר ע"כ( 1' )סגסדרין רז") ועוררו . )סניסס תפיס 6סר סמססטיס 61)ס סכתוכ ירמז וס משלט

 )דינך נסיק הום כי סיג" רב , סדייגין כני 6)1 6כ6 כר חייך ר' חימ6 61י ירמיס 6"ר )יסהכעי
 פכך סקדוסה קולחם י15ס )מס ו)כ"ורס . ע"כ וסנדלה 0וסר6 ור5ועס מק) חגוח6י משי )י הסיקו הכי6מר

 לסיוה ומסר"וי . דיגך פיח ד)6 )מ6ן )עטם ומוומגיס מוכגיס היהיו הדייגים כ)י י31י6 0סדיין ם)01כחי3ותיס
 . דוק, (o~tlP מ"מ )סיוח עעיך כומס or~h51 . 16חס יו5י6ו 6חד 6ח )עגופ יושפכו 6ם . כסעחס )5רהדים
 מקומן כ6ן 6ין )כקורס וס ונס . סדין כ0עח )סניו סךייני0 כ)י סימת ע) כמורס זס כמסוק מרומז 6יךונס

 ho(~ot ועמדו ו56נ . סדיגיס מוסטי יסרק) כגי 6ח פי)מד מסה ע) סתווי 610 כקן כי . ככתן ז6ח5ס0מיעט
 פל 6כן . )כ6ן סייך ופיך 5וס סכייך 6מר נמקוס 16 ז6ח )ססמיענו לסחורם סיה ס' )סגי סריכ )סם6סר

 סן טססר ה61 ס"ס ומפסס כעולס 0ננר6 מוין כמי' ה61 המשט כי סג6מריס )דכרינו רומויס ho(1סמ6מריס
 סו6 סמספפ ענין וכ) . סכרי6ה ח6ח כעולס סגחהוו סדיגיס כחיגת כר06יח כמעסס סגוכר שסיסמעמים
 כמינפ מיס )סגיסס פח0יס רק סו6 סמססטיס עגין כ) כי )סגיסס ח0יס 06ר סמססעיס 1")ס זזם .)עולס סדיו ע)יסס ינוק 1)6 רע מפענוח ייר16 ועי"כ כע"ס סדין כמינת 0יפ י0ר56 כגי עיני DS(, חמיופיסים
 6סש ט רווני 61ין . 1כ)) כ)י ע)יסס וי6 יסניסס תמיד המפסס ויסים . מסטו סיגפו כדי כעולססמססס
 לסריס חסים 6סר סימרו וזס . כ)) טויסס יכ61 )6 1)עו)ס מלפניו ירסיס סיסיו לק . ידו ע5 פמי5סחגז5
 כעשש מדיין 5ס:י סדייניס כ)י )מסיס פ)מטס נקד כמפסס נס גלמוד ממט . להוגו ע) לעטי פ)6 יערי וכןירטו טממע . לסגיסס כסימס רק יסים סספ0סט ממקום פ15ס כיון כי סרייגיס כ)י 66 6)6 וכו' מנעי תדמדם6סר
rvaכדי SDJOV ינערך- 0י6 כדי סדייגוס 6 שורו למס 5,1יית הדין גנד )סרכ ויכף לסטו משגת פס ירסס דין 

5סונ0
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יד שבת שלסידורו
 הונמ' ר3 כוסח סיס )" ונווד6י . וכי שטט6 מק) וכו' לי  לסיקו  5מר  )דיגך נפיק סוס כ' ההה 1רנ .לעונם
 סיחה וגודלי עינו מחרד) סמו מיסיס יו כחתה סייך )6 561)1 טוב )" )נזיק וענוס מיסרך) ph '6)עגום
 וינייח מוס זין הנע) ויירק סיחרד כדי ס6)1 כ"ס )סגיו htilnS כ11גח1"מתיוח

 דיג"
 גיעס )סוכם )ו ויסים

 הדין 3רי6ת וכ) . ע)יהס יהיס )6 161 )סגיהם הסיס סער זס ממסוק ז6ח אטד . )עפם יכ6פ)6
~SIP1 (רו"5 וקמרו . ננורוחיו נדווח ר16ח ידי ע) . כניוחיו סזכוח מוס גנממ יסיוח )פגיסס סיסים כדי רק סיסהכ 

 שמר סו6 עניו מגריס ם) )כן )סתות כוי סירנות מכ) גסתייר נסרן כע) זס( ע"ס כילקוט הו63)מכילח6
 ככ) C'DPD בו ;עסה ס)6 נסוג כעי קסס 16מרין מהיו סקריכ ופרעם דכחינ והיינו . וי6כדס )גויסמסגיך
'~Sbויניו סקנ"ס סג6 סשה תכריח גי )פגיך הר' . סולעגיוח נו ס)טס 1)6 עגמו ט) עמד כי מגריס"( 

 סכן ומכ) . עד עד' 1)הסמדס ל"כדס כדי וסכ) דיגת ממד מלסגי 'יי6ו ס)6 מ)סגיהס מדלך ntDD~S1)החעס
 סרעס )ג rh וימוק "דרכה כי ע)יסס )כו6 יגטיך 1)" מ)סג'1 ילעיס )ה'וח מקודם "וחס ידטוס כ)סמססטי:

 )הני"כד'
 : כשלס סכסו3יס מכות עפל ע)'1 ז'נר 6סל 6ח

 )כ רוממות זה פ' . רוסקך ס' 6גי כ' עטך "סיס )" כמאליס כמתי "סר הממיה כ) סכחו3 "מר ולזהי
 ירנו onh~t 6(1 קפה יקמרו PDbn"( ע)יהס סמכות עוגם ראיית 3עח "ף )נס )המויק מאליסס)

 ס' 6גי 6דלכס 6נ)ך כי . ערך "סיס )" . מוס )קמו )6 מוסר כי מ6ה כסין סכות יועי) 1)6 . 6)י)סוכ
 סרגי וכמס . הרממיס מס הוי"ק כחי' גמ~ריס רהמיס המס הכ) )סגיך המוגחיס סדיגיס כמי' כ)רוסקך
 ס)" )ך ורסק וסכ סדין כעוגם יבין סככך וקו . קורס העוגם )ך )הרקוח מרסק 6גי כו .מכה

 סדין יכוץ
 :. )ע"סעזיך

 . סוסיר כן "ס 6;" הכחוב טגס גם וג"1( ג"1 )סנהדרין חגוג ס6מלז מס ע) טעם )חח "פכר ובזהש5
 וסילם"י . עליו )וקין 6ין 3"ד מלחח )6והרח לגיחן ו)6ו . ואזהרה עונם כס ים החורה דבריוככ)

 ס6ל"כ )סוקילו הוארך מהרי )"וין כסקר שקות עוגם )שהרה ,ה )16  גיחן ס)6 )סי ע"נ( '"ג )מכוחהטעם
 מעמס גוךט 1)6 עליו )הוהיל "והרס קדמתו hS "ס )כד כעוס ממימין שין הלי . מיחה )חיינו יכת היס)6
or~. תמרס סחסיס . )ס:'קס חסית 6סר כדרך ג'הן הו" מחמיה סגה סדין ססו6 סעוגס כי )דכליגו ויורן 

 כלחס מקוס ככ5 ו)כן . כנ") העוגס טסיהם )הניע י:טרך c(h ממט סירק כדי 3עעס סדין כמי' סיס)מגיסם
 מרקס כ"ס עקמים ומנך . כשהרס עונקן "ין עונס 6עס הי" העת 1ס16הרס 6) מסז' כרוב תמרסה6והלס

 כי . טוסו יעגנו )6 ס6והרה Svc ונוס 0מ)ה מזסיל הו6 תכן כע"כ ר5וגו סמן ה61 מסד ממן רק כ'נוה
 ttSD כ6 הדין ח"ו rb מהדין יל" ו)" rl~rh ע) עוכל 06 ולח"כ . )עוגם יכ" hlG מבסגיו סירתו כדי רקיא6

 רעתו חיסרו 1hu קודס ממגו "'ר6 )הכין נחכוגה הכסי) ימסון )6 6ס כי . 3חורס העמסים כך 6מלוגבחנו
 1PS(D סמחוייכין סכל טעס כוה נס ו"ססר . סחורס 3ססר סכהו3ס ה6)ס כ) 3ו ורכלה עוגמו ע)יו)הכיף
 העכירם "והלח כגססו מיודע ח"ח היס Qh" . עמיתו קודס סעדיס כו סקרו )6 וכניסר מקודס סתרנה5ריכין
 % הן כי כ'( ק)כס סנהדרין מהוכוח )סי"נ ו3רגוכ"ס סנהדרין גמסכח כמ"מ מעונם קטור הו6 6עס"כועהסס
 עתסו PSD כחץ ושמ"כ תמנה כתורס היהירו . מליו העוגם הנעת סקודס נכל עם aja ;עסיס 6Yret (6)ס
 )שגם יכ6 ס)6 ר5וגו ע) יעכור ו)6 סדין מבימת וירתם יחרד 6ו)י וסכל עסיוחו קודס גו סיתלו 5וסועוד
 ממינים ס6גמגr~ 1(cfcr oct "סר ינדרך . כי) כדין 1)6 כמסד רק ממסנו סו6 מסד מסן כי )הר16חוהכ)
 יגיע ו)6 )עסות סחסכ הרעס ממחסכתו ימכר "ולי לו יעכס 6לה סלם ו6ס . סדין עונם )סגל ההיכיר)טוס
 כי . ונו' בחותו 6ת יקם "סר וגייס 56ל כקרת סנכתנ החסד )מון )העמיס 6ססר וסוס . כנ"ל סכל 6ליוהדין
 61יס סג6מר החורם מן )סתרנה מגין עין6 6מר ט"כ( מ"ס )כסנהדרין כמ"ס המסוק מ,ס )מדו החר"סחיוכ
 דבר ס) טעמו סיר"הו עד ")6 מ)ח6 חגיך כרקה "סו 1נ1' ורקס 6מו כה 16 לניו 3ח למותו 6ח 'קח6סר
 גססה הו" כי סו6 מסד ז6ת על 6מר כן על העוגס קורס סתר6ס ם5ריך )יסוד סו" זס plopn וכיון .וכו'
 . )הט'נ ומרמס סו" חסו Tcn כי כוס ו)סר"וק ע)יו יכול ס)6 כזי הדין עונס )סגיו )הזכיר מגמור החסדמנד

 ח)מיר 6מד וז"ל סט סכחוכ הג"א( סגסדרין מהלכות י"כ )כס' סרמכ"ס דכרי לתרן 6פפר גס ס6לסוכדוריס
 מפרין וכיד מיה סוגנ סמ6 )מניד מוגג כין )סכחין 6ל6 סתר6ס נתש סל6 ספריה קריך 11bo ג,0 ו6'מכס
 עד סטור 6גי יודע 6מר 61פי' סטור 3ר6סו הרכין 16 טחק 06 וכו' ענירס סה'6 זעת העזה 6) )ו 6ומריןנו

 כטין וחמוס 3דולס ס)י6ס סו" דגריו ורקס . ט'כ וכו' יסרג ו6מ"ל טוסס חגי כן ע"מ ויקמר )מיחס ט5מוסיחיך
 taietn וק6 עסקיגן חכירס 63סה הכ6 "מר סס6 רג ט"כ( מ' )סס כנמרק )סון וס כיכ)

 3ר' דר"י כסאונת"
 כין )הכמין 6)6 סחר6ה גיח:ס ס)6 )סי סתר6ס סריך 6יגו מכר קומר יהודם 3ר' ת"י דתגי6 ושגן'סוזס
 כרכק מסק וה61 . סחרנה שיך 6ין ת"ח . )הכחין 6)6 החר6ס גיחגס סל6 הכעס ולמסוס סרי . )מזידסוגנ
 עמדו וככר . ולהדדי דססרי חרת' וס61 וכו' bib ססר6ס גהגס סל6 ר"י ב! סטעס יגחו סתר6ס גריךדס"ח
 הגס כי . hto (ס דרכינו )סי כיתובו והנר6ס , סתי' מה וחי' מסוס ולמס מסגה הככף כאיי b~u' כ)3זס
 . חמ65 קלוס 1pnol כריותיו טס מסגסנ 6יך טורמו עס סקכ"ס דרכי סקנהנוס 3עגיג' )דרוס )י1 ס6ין6ף
 מסורס סמייגס כמס גחנונן טסורסיט 3מס 6טס"כ . ידטוס כל ומססטיס )ס6נידו סגיו 6ל לסדקיו סמם)סנמס
 בריותיו עס כסלוג'6 כ6 קקכ"ס סטין ען6( נ' (b~u רו") מקמר וידוע . החל6ס וכלי לכד נ6והרס 5מ)כן
 ס3ט כמסומר סו6 התורס נו סדכלס )ח כן 6כ) . ר:ה רסעיס סכ36יד 6ף . סקרנה ס) יןיו מעסי onOונס
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 שבת שלסידורו-.
 כ6זהרס היכף ירה ט, גסרנ וסיס 6מת מטס ע) !;ערי: מעוכך ולק . כידוע סקופקת

 1נל"
 ו5הכק . ההרקה

 יסעיר ער) קר16 מסה וכו' )י5ה"ר )ו ים סמ1ח מכעס ע"6( ג"כ לסוכה ג'ו") מנמר סי ע) מסוס גריסטעמו
  סמ6 מסוס קהח?6ה סעס סנהכ הרמנ"כ מנרי יונן וכוה . מכוסס יוקל מכמיס ונת)מידי תניי 6מוכעסות הנדיי כי . ;י ומנגרה 6)')יס עונד סמגימ גמגחו Srnl גירסו ועסה עד וכו' "גן קרסו Shprnt מכפלקריז
 הייך 6גי יודע חמר :06 גמכירו צוהר 6' וגכ6ורה . מעול 6:' יודע 6מל trht' כסב "מ"כ  ותיכף . סיססיג:
 06 העריס rh סנו7קין ע"נ( מ"כ )סנה7לין "מרו הנה כי . הוו הגמלך מ' )פי ויהכן . היה סתנ סע6נ"מר
 סמ6 )מימר h)'b לכור כדי מהוך יותל ההקרחה rnbl 0הה כ6ס וברפ"י יהחרחה דבול כוי נתוךסמיח
rtaהרע סהי5ר ה:") )סי "ך ככח 0מ6 בכור כדי מחיך ביותר )ימר רמוק ק5ק סו6 6ס:ר והנס . ססחר6ס 

 ח,"5 סקר"והו התמוה וכ) הקנן )ג )עסותו 6יס ס) )נו 6ת itr~rt דמטמ:: 1ה61 כרסעיס ניועלעחנרס
 כיהי: גק?נו ה:וכ; ה6דכ )נ 6ת סעוסס SDהב)

 גק?"
 התורס משהרת ה"7ס 6ת המםכח והוך כך סמו

 סמ6 הטעם ושין . כו סיחרו גליך ושמ"כ סעונס כתנה 61מ"כ ההורה הזהילה "חפה הכן מ5וחיס ע))עכול
 שפיי כרמג"ס כת"ס ד"ח ע) גה?ג )ה'וח ר"ו' ~היה )מויל קריג רק ט,ננ ;ק?6 6י;ו )מד )6 כי )מז)6

 )מיתה עגמו סחיר ס)6 עד ורכן נ",הרח0 סכם סמ6 כי סו6 העעס ורק ש'( סלכם  owhיק)כוש
 המתרס or Sbt ט) מיחס טחייכ החורס כדין nrD סהו6 6מריגן כי ממיתם מטול עו"ס 6גי כן מגת ע)61מר

"(Pnbo הו6 ההחריזה דין כי "Dh '06 ו6סי' . סטור זה ועגור )סמועחס )הבמין מח"כ 61עו . וססחס עכר מס 
 נח"מ )עפות הנדי) הו6 הנס . ה' מיראת )הלכימי )נו 6ח ומטמטס כו המהנרש מי~1 סכ6 כיון ח"מהים

 ט5מן סיתירו )6 06 חייני0 6יגס וע"כ . זו כרגע טכמ סמ6 6מרי' כו נס כן וע) . ניוחל כרססמתנרס
 גסכם כמנכו ונאמת ירמס כן )6 וענגו גפיו 6מר סכך כמשיגן . 6גי יורע 6מל ושעיפו . כג"))זיתם

~hD סוכה סיהיס סנר6 סהו6 ונצרע . גה5')1 אומרים הכ) ),כותו )ומר יכווין ס"מ מס כ) גפרות ונציגיהמהרס 
 6והרחן וס וענ,ר . כברזו כבסר "כמ סמ6 כהס 6ומרין סבין כגער ה61 6כ5 . סכקרכו מרע היגלמנמי'
 קורס כו ה6והלס מסורסת תכן סכמ סמ6 )ומר גוכ) ס)6 סב) 6)ה כ) כי )התרנה גריך ואין מיתתן הי6זו

  ול5 גמיים עכר ג71ני כי נהרג והים 5)ס גריך 6ין סכמ סמ6 כסס 16מרין פקן ככ"ג 6נ) . )עולססיכון
 והיס חמסות סגי )כ) כו גימע )6 וע"כ העדה והסיקו ככ"ג סט"מר מגינו )ן גס . סכמ סמ6 )ומר )יההייסינן
 . הגע' רכלי סותליס דגליו יהיו ס)6 ה;") סלמב"ס דכרי )גילול ;כו6 יכנס . )מעיק כג6מ? תיכףגהרנ
 )5 יהודה כל' ל"י דכלי גגמר6 פנוכל מקוס סנכ) . הגמרא )שון ע) היסיף iur סהלמכזס תל6ס ה)6כי

 מ' )נס;ה7רין וגמד ג6 . יותר 1)6 )מזיד סוננ כין )שכחין 6י6 החר6ס :rt(r o(h )פי זה )סון bihגקוכ
 והרמכ"ס . יותל 1)6 וס )סון כאתי מס כתוב )6 ע"כ( ט' ע"כ 1' )מכוח ונמסכת ע"כ( ע"כ ע"6 מ"6 'כע

 כי סו6 ניגיסס והספרפ . הים סונג סמ6 למזיר  פיגכ כין )הגמד hib הכלאק :תנה פ)" . )ומר כבטוגומוסיף
 .  פמותר סייסי סכור לזמר יוכ) פל5 .  להכפין "ל5  ע"כ( ה' לכס 1"ל רפ"י מפררתו כריי יוסי רנירנרי
 סכר לו ע"כ נר"י ור"י  יסור זס מדגר ירט לן  במיל: פילטר  ו5ך . נסייר יעבור ססו6 ליס דמ:ריגןכלומר
 )סם" נימוס Ohltt 061  רויך  שיגו סמנר רסכר וסר"יס . פכח דסמ5למקפץ

nrD 6(הסם סייך כמכר גס ס 
 5מד ל6 7סע6 ;יון )6ך . מייפיגן ימר )6 7סמ6 )מסס6 ורק . מכם סמ6 כ)5 )מימות סבר י)6 ע"כ 6)6זס

 )6 ויתמר כמניד יעבור פה61 דמיימיגן כ"6 )ומר מקוס 6ין ע"כ . כ;") נאויר וקרוכ הי6 רמוקסמסס6
 )הכמין כדי נו )ההרוח החורה נוותה וע"כ . סרמוקות התנסות ככ) 6ף . יחיד סעדם ו:!י!1 וכי:ן6!)מדחי
h)a(מיים )6 סכמ ויסמל )מדתי )6 )ומר 56)1 דייך ד)6 כמכר וע"כ כמיקר הייני סנור )ומר יוכ Q~S1 6יו 
 ס61 סהתר6ס מעגין וכ0כרחגו התרפיה פריך מנר ד6ף כמכעיס מסק הגס ו") והרמכ"0 . יויויס החרקהגריך
 כשסר הע,גס cTtpn הסהרה כענין עגיו )נו6 יגטרך ם)6 כוי כהוין )היזיעו פקיך )סניסס תסיס 6סרנזרך
 * ,ifft ס)וקין( הן 6!1 מלגס )מצוח פ)1 סמס;יות כס" סכחכ )וס זס הלמכיס הסווס or עכור 1"תסר .נסרגו
 . obQP~O 6מר 6)6 העונכין מן עוזם געג'פ )6 וכסיפך סוהיר bh"( סגחוכ עזם )6 הכמיס שקמלו מה1:11
 הרע היגר בחינת עכור זס דכר 0;מ סמ6 רכנן חייסי כי הוגך סיננ 6חח כהס עי הכ) כי )וס ,ה 16תןד":ס

 כמו.ד סיעכור )ים מבדיגן 1)6 . )1 הירע דכר 6ף מסקו ומסכה העבירה סיעכור כו )סחגרוח מר51שסכקרכו
 )6 )מזתי ס)6 6ף . סתר6ס קריך מכר 6ף וע"כ פכם סמ6 חייפי;ן דכ6מת רק סכחתי 16 )מדחי )6ויסמר
 olo כי מכמ סמ6 מייסיגן דכור כדי 6חר ס) 6מס כרנע fib1 וסכם )מד ק::6 )ומר חייסיגן מ"מ 6ג)1בי'ך
 כקומר סיס סוגנ סמ6 כמסוגו סוסיף וע"כ . עין כהרף מפחו ומסכח )ו 6סר ככ) 1מ1ם) כקרכו טמון16רכ1
 . הג"5 הסהרה כדמיון )עמס יכ6 ם)6 כדי החרקה גריך וע"כ ס)מד מה וסכמ סוננ היס כמן כייסיכןדנ6מת
 . סחר6ס גריך סקרן עם 61מד מכס ח,מיד 6חך 61מל וסחם . תון ע) דיגו ז") הרמכ"ס כתכ ,ס פיוע)

 החר6ס גליך 6'ן מכס ת!מיד 6סי)1 )יתר )1 היס . סוסכ )כון ז") סרמג"ס )סון כמוס דקדוק )פי1)כ16לס
 בו ים כח"מ כי ממם סוים סס הגס מנוכר )פי 6כן . כוס כל"י ל"י ע) סמי)קיס כרכנן נדחס רכותך ס61כי

 סבין מעגה ט ים ההרן וכעס . מ1:6 כ6 ססכמס נמי' כ) כי 6מח רנע עSb 5 ספח סמ6 נרע מזפ נוים כמהחו"ז מכיוס כיוקר כו מתנלס ססי5ה"ר מס מסלון כו וים . ):ד )6 סננך 6ג)1 )ומר יכפין סגיןפע5ס
 55 סמ6 הסס ט סיס מסמון כו וים . כ"כ כו מתגרם היצה"ר :"ין מסני כת"מ כמו מ"מ סמ6 כ"כ כו15מל
 מן שתן הסרן עס 61מד ת'מ 6מד 6מר וע"כ . סט זמסלוו נד מסגי סחל"ס סיר טיס (r(cc1 :)ק .)מד

בש"
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9ז שבת שרסידורו

 3סוכ?1 נמסרי סקג"ס ר3: כי כנ") 5סגיסס תפיס 6סל כדרך הו" ~ססחר6ה . 3טג'הס וחרקה וזליךממם
 מיש שוגג 0מ6 )מזיד כקינג )סכהין blb סחר6ס גיח:ס hSn 6מך זס וע) . )עפותו ס)6 טמנו )יר6לסדין
 ג0גיסס הקרשה קליך וע"כ מכח סמ6 ג:י 3ח"מ 6ף מעכס נסעת סונג סיס סמ6 נשמת מיי0י;ן דלגןגימל
)סוס

~O'JDS 
 מיבלי 6מר וכענין "קר כדרך מדגר סו" ונמנח עסיסם )כ61 הדין יצטרך סי6 כוי סדין לימת

 ;כוגיס ולזם . כל"י ל"י מדברי )מיסך . החכמ'ס ע"ר ודוותך i-hc?o )ענין סעס דיבר 3ד% וזכר . כל"יל"י
 כדי גחוך סיסים וגליד סטור 6ני יודע 6מל d'ch כר06ו הרכין 16 מחק )הצן דכויו סידר זס SDI .דבריו

 דחק" גכי1 מסורר סכ5ריגול
 : ומערס 5כתכנ1 כמו זס )עעס

 סיס סכ) הדעיס כרירה ס;) נסוככן סדעיס סמחקח 5טגיןנרש.ר
 3הס-

 : 'חע)ס ה6) מ6ת גמור
 סמספלט המסדים ס' ע"י כעוצמי הקה*ס סעסה' סגכורוח מיתוק דבר ע) הפז מדת גססיר סמזמלין וזהויב

 ע) מולס ~Frl P5DbJ מסריס ס' כמי' ק") מכו קח") חיכק ע"י מסידים פקס) תסותו or1 .ק")
 61;כ)) כחסזיס הנכוןות סתכ))ומ ע) מולס סו6 הנ: . סמסדיס כין ממ51עיס סהג13רות וכעת . נכולוחס'

bShnn6חקיעח גני )קמול גוה"ק כמיס ויעקכ "כלמס גין נעקד שיצמק יצמק עקיזת נם" ס61 וזס כימיג 
(1DtD('רי60 ק)6 ס6י ומעי מתערין ולמסי וז( וממק 6חער ויעקכ דיעקכ ool~b) נג'סנו מחמקן 
binh. ע"כ )כר )גסק6 חוקפוי יכוין 1)6 סטרך מסקי וד6 סטרך מסקי ד6 היצמק סלחייסו שמידן כזין . 
 סנוקג' כ16ל גהילין כגו,נין סקסת וגעסס . הלמגויס ננמ" סעו!ס מתגסנ )סיוח 6מד ונעליס ימדnh(cnlSS סי )הזרוח . 6מ"ד ג" '"ג הו6 יעקכ ינמק הכרסס הקנוח ס) 6ותיוח מספר למז וגס . 6מד ס;5וגעסס

 : 6נרסס 0)כוקלו
 ע! )מסכון שגיסו 0) ה61"1 יעקנ כגט) יעקונ( כריחי rb וזכלהי ע"פ גלט"י )סוכם מאלי"ן מוכן ולזהי3

 :,"ס גלוי ק) bta~1 כי . "חן "ות ו)6 הור,"ו דוקא וקמה . 3;יו נ16)ח וינסל סינף oith)oנסולח
 מעיר נג'סו );יזח י"נ תכפר הו6 הקוד:( שולס כסוף )כנוכל מדס גאול ה"נ יחיקן ידו ע) 6סר .סמרם
 16;יוה כמתפר ג'כ "מד יזמו סו6 ס1ס'ס כאס ויקמרו הקכ"ס 1DS' י"נ כמוחס שמחסר מכוח סקסתוכות

 ;עoticn~ :0 כין ,:ננורוח 6ח;)!וח 6100 קמ"ן טע"י מסידיס כקס") ס61 0חס!חו 6ימרין 6יי ו5;ן .ממוסס
ctTcnכסו חסז'ס ג"כ געלה סמהגכורות מסזיס סגי btoc כע.ם'ו 'סר") "סמם )כן . 1") ה"ר"' כהורגת 
 ייסכמו ע ל! ')עפות מ)פ;'ו )'ר6 כזי tbev רק . סדין כנח,' יוחגו )סכות מ"1 כוונתו 60'ו );) ניכרשכוט

 : כמגויר . נסס יכממ יק'3ס'
 לנפשו וייא בוראו לפני שליסה בתשובה להזור שרוצת הישראלי איש לב להזק י81צבך בשגף

 כרמ'ון הגסו-ה ההשובה ח-כת ירי לצשן יוכל שלא עבירות אתו שישעביר
 חרון בעולם ועבירה ש יכ"ו למר'ה הלך חלף והנגזל שמל או טמזר מסנה והיליד a~un ע(כא
 גירו שעין פה והשאר האפשר בבל לעשית בירו שיהיה מה יעשה שהיא ויהבאר . בשיםאף
 . לו שיפתול ו;ננזל בלב ליתן או הממזר להמית האמת תשובת ירו על נוטר r?tpn .כ%
 : ע)י0( נ"ף )וגו . עוטת במחילת השבת ביום שנעשה הגדול החמד ענין בו יתבארובם
 מפורס וס61 "ליכס כדלך r?5p וגסרססו . סחו) מימי ומע)1ח1 סננת יום נמי' יטחגס לם א, אעלה

 מדגלים עחס 6:ו כי . בו סמסדיס כרכות הבכח מע)ח נזוקת ינואר ונון . tsOגמ,מור
 סענירומ כ) ע) 5ו )מם) סמירתו שע"י גסכח סקכ"ס נחן יתרס סמט)ס סלי . )ו ממק 656 ממ5)1 חקרי"5 ממט מנח סומר פסוק ע) ע"3( קי"ח לכחכח "מר,") מנס . סנכורוח 5כ) סממחיק התסך  כפדט סוסכסורם
 עד זס דכריסס יתמת לכ"ירס כי ;'ט: הסרסו מטם ט) סוס עגין )כ6ר גריכג6 6מ:ס . סמ51 עימיסעפם
 )עתם קריך ~olh העילס סענעוח כי 1ט5 . עכירס כעד מסוס טיחד )וקם הקכ"כ 60'ן ידוע ס)6 כימלוז
 סכלו קיטון סו6 וכדין . )מסוע ילכס 06 "ף נמוגו 15 ימרס סמ5וח כ) ע5 וכ) . מ5ומ מכינות יעפס 6ebף
ebמסנוט ימי כל עכירוס יסכור  גורס  פקר ומיך . גשר כקיט 3עוה"3 16 . נמור רסע הו6 06 כעוס"ו 

 061 . עייסס תס1כס עמס כסח . עגץחת )ממפח לסוס סמירח מגין מס . ימחט ססכח 6ח כסמסטראסע
 כפס מעומד ד3ר )ך וקן שנותיו ען. ש (srn חסוכס כסעוסס סמו) נימי גס ס)6 חסינס כ0סססכיירי

 לב  לרסן  וט .  קומלי נח יו0 משח סו6 ומס י"ז( ק)כ: תרוכס נוה)כות ח"ג כלמכיס כת"ססחסוכס
 ו63נה וכחיל קרי וס וכי כן חקרי 6) זס מוס . ממקו b~p3 כתיב דכ6מח כצן . כך 6)6 כך סקרי 56)0ת )סניי

 כמו סיז סקרי יקיים 6פסר סובין הפירש הקרי 6י זס עג'ן ע5 מקומית שמס סילמנו וכנר . מם!יו 6pitpגו
 . )בגינו סכהוכ כמו )סקרה )1כ) 161 הנמ' 60מר היחר כיון מקודם ס:קל6 )6 06 עתרי הקלקפגכחכ
 מחוי 7WD~ תקרי hib fb מה!)1 )קרוח חוס) ס)hsh 6 ססנגון זס תקלי Sba כ6ןכזמיון

 חוכך 61ח"כ )ו
 ממך סי6 נסולח )6 סיום מ13ך "נכי 6סן הז6ס סמ13ס כי סססוק סי' tr::nha סדרך ע) 6101 . ממ))1לקרוח
 גסיך מקוד הדבר איך קרוב כי עד וגו' הי6 )ים מעכל 1)6 וט' )חמר הי6 כלמיס 65 סי6 למוקם6%

 נ;כ5 א מ15: נ0ח:ס מס נדע ljn;bs bS . ת:יכ: מ"ח ע! קקי סז6ת המנוס כי סרסו:1 ורז") . )עסותווכבגפך
 גס )זס ויססמעי . המנוח כסקר זז :טעם ו)6 )יס מענר "ו כסמים ססיbp17 6 עליו בסכור 0נתורסמטת
 . סוג וקמ עד וט' יסלף) קורס ומסוק . וקאך סנ.תך 6ת "!היך ס' וסכ עד וט' DSh'1 ס' עד D1g1ססגצק

ובסרס
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 שבת שלתיהוהא
 ~Fs טת שננ 6יט מנ hS1 סרג) עכר 1'( סלבס  לן"6 פניגס  כילכופ פבתב זשל  הרפנ"פ רב;-י  מסשלם
 גקדיס זס כ) ונכפר )סרפ . ב0ירוכו 5קמן כ:חוכ כוס עזיו כקדה ומה . וכו' )הקון יוכו 65 מעתחג6מר

 החקותני ען ס6דס נמנע ס)פעמיס . דכריו חוכן חס .. סתסוכס ככער הגננות כחונת סכחונ מס "ההסקדמס
 זס )תקון יוכ) )6 6סל tcrtb DItPD ג"6( י'ז )חגינס מז") כמקמר טעיווח מס )תקן כידו hD'1 מסעבור
 6ף חרון rb . כרומס 16 סוס היגמזך כדמיון 3עעס ססעכירה זמן פכ) ממזר ממגם והווין סערוס ט5סבל
 וקין הים )מזיגת והסך מקף יהגגו) מגילו Ph הנוו) "ו . p~rt נ)6 נעורס הממור זה מימות ch bSנשנס
 05וג (or גריך אין )מקוס "דם סכין כעכירות הן . ס' Sb סכ )בו 0ככ5 יכמן )ככן 6ס ע)יגו סמקוסמסוי סו" זה כי . סחסוכס מן עגמו 6דס ימנע hS 6עס"כ ופך . )חקק יוכ) )6 מעוות cr נס למריו )הוגיךכיוו
 ננד ;חט6 6' . מט"ו נהסכ )סריס כי . הסכות סחי גו כיס )מכירו 6דס סכין כענירות הן . ס' ob Sbכי

 סכיך 6סי!ו סמ"ק orn )רעצו רעס סעטס עוד מוסף . וכדומם תגגכ )" "1 חנו) כ)6 נוויו ע) וענררימקוס
 rr1 בקמח כמו 5סי שפינס 'CnD הו6 הנה . חנירו 66 כירא עד , )1 גממה אגו ככעו)ס נכית 6י!יכ)

 )1 סמומן הפוכ וסי . 5ה' סלייך סוכ היותל נהגך ונססו )ככו ככן הסכ 0סכ וכיון המקוס ננד ממטתהם)ק
 עוב: ז6ת ע"כ . כמכויל כידו סיפק סאן ורק סכ5 (1PP ולוס: הסכילה )חקן כקמח גחן ;)כו 'ודע מנקוע)

 סגוהן 16 . סממזל )המית הלרן מן מעכירה יסעכיל . וגכורס כמ כידו 6נר כעתו הי6 )היות עמוהקכ"ס
 גח)ק וכ) מב! סטכירה גחכט!ס 61ז ממגו ו)קמ סגו! מס )ככו בב) )ו מוח! )ה'וח מס הזח כסמל מגנז)נ)כ

 סהדכר כעיגיגו נפקיח הי6 ז"פ סיחס ס' מ6ח ו6ך וסנליוחהממיס
 הגס)"

 )1 געעס ס6דס מן תמנע
 : דבליו )הנין ('Qth כקב ה"ה נכרי ע"כ ויסועס עזרמה'

 )ויקרי כמדרס מז") מקמל סירוסי הגריות והזק סרס מזק 6יו ענירות מזקי סגי ובעניןב
 ע) כ"ז( סלמס

 דור )מסה סקכ"ס סהר"ס מנמד קוי ר' גסס דסכג'ן יהוסע ל' 6מר . הלהוים 6) קמוררסוק
 גריך ע) סיעמוך לטמון מגך )סגיו 6מר כמרכ גוס)ין וכניו 0"51 והר6הו וכו' ומ:היגיו דור דור וטוססיומר
 . ע"ג וכו' 16חו מקסלניס סהס סהרנ הכמגיס 6) קמור קימר 6תס תי סקג"ס )ו 6מל . כחרםידקר

 סיגג" לבי 6מר ע"כ( י"כ )כרכות הגמרם דברי 6ח סוחר ס)ז מדרסו!כ~לס
 דבר העילס כ) דרכ מסמיס סכ6

 )הע)יח סלגזתגי S1h5 ODS 6) סמו") ויקמל טהכ6 6!6 עד וע' עונותיו כ) ע) )ו מוח)ין כו ומחכייםככילם
 . 6עסס מה )מודיעני )ך ונקרא גמ)ומוח נס סגכי6'ס גיד נס עגני 1)6 וט' מ6ר 5י 5ל סקו) ויקמרלוחי
 סג6' סמיך מן )ים דגמינו ומגין . ס:הגיס עיר 5:וכ דקט)'ס c~cn קלמר )" ותומיס 16ריסו,5ו

~rbtl 
5b1DC 

 סכהמס עיר גינ עת ט) )ו סגמח) מוס ומכו6ר , ע"כ כממינתי עמי יומן 61"ר ענוי ועגיך 6תק ממר 65160!
 כי נדיק קמרו ע"ס ע"6( מ"מ )קירוסין כנמ' קמרו הגס כי . טעס כט!כ יכודר 6כן . סמוק) טס סריבר3עת
 סוג נדיק 1rr )כריות וטוב )סמים עוכ ")6 טוכ ספגו לדיק ע,נ נדיק ים וכי . י"כ)ו מע))יסס קלי כיפיכ
 ומסג' נמך י6כ) מע);'1 פרי כי . י6כ)1 מע))יסס סרי כי כת'כ 1כסה61 )כריות ופ,כ )במיס טוס וסרטני .וכו'
 וסקרן כטס"ז סירותיהן ט6וכ!ין דכריס 6!ו ס5 הממגם ע5 כסירוסו זה ענין כיקר 1:רגוכ"ס ע";. כעס"ז סירותיהן6וכ)
 כ' ע5 גפמ5ס נמ!קי'  כולן סמ15' כי  לך. סוו' מס דע לו קיים, וסקרן סירותיסן יוכל ס6פל מס וט:ין  וו"ל )עס"כקיימת
c'ptn. סמיוחרת כפלית סי' סמלק olh) וצגת ותסילין לעית כנון סקכ"ס  ונין  געו פיפ כפס ניסנו 

 . ועטי
 וסואץ יכו' Dh)the הגינס על יז:רס  כגין  O~ip טס ק5תש 6רס ביי כתיפלת  riltisno בפית הסניובקלס
 op75S )ו חמסכ כור16 וכין כינו סיס מס ))סס1 המ'ומדוח סמ15ח הגייס וכם'טמה תנידו rh 6יפכלסבת
 55דקס 15 חמ:ב גן כמו זס עם זס 6דס כג' כחוע)ס הח)ויוח המ15ח וכטיעסס . )עוס"כ טויו הקכ"סוינמ5סו
 כטניכי0 הו6 וכן . ע"כ 6דס כני כין סטוכ מגהנ מנהג כעכור בעוה"ז טוכס 1ימנ6 . המנוס סטסס )סי):יס'כ
 . יחכ' הכורך בווי ט) מעכר )סי כעוה"ב טוגסו ינohltbl 651 הגגכם כבסוגו סהוזכר כמו )מגירו 6דסבכין
 לשק פתי והיו . הכהניס עיר ג1כ ססרנ סמקך 160) כהסך סיס Of1i 5לעהו רעס טסס כי כעוה"ז יעגם1:ס
 )ו גם6ר הכריות היק 6כ) המקוס נגד סמע6 עס מזק )1 גמה) סמול) מס:י גהכיים וכלסר . וזכריותיכעיס
 עכוז גמם) זס )סמי" הרע הזק סי' 0מי6 מן )יס י6הי)1 ומניין .ידידן כגמ' סימר s-rt . כעוץ עוגמו5קכ)
 סכהלכ 6) קמור . מבקי ממקתי כנר הרי )י 16מר 6ת: מה סי' המדרס קומר, onh 1), ממדרם 16' ובכן .ביססו

 ב כעוסקן עוגמו )קג) ומורח tr:1b מקטרנים והס ג:6ל מח!קש סהרנ סכס;יס עירנ1כ
 . קס סממם 1'( )ימזק") רצע !מסה קס החמם ס' ע) 5"6( ס' )כר6סיח סמ"ר דכרי ,: כדרך עוד ולבארנ

 כש דוים )מטס יק6י סם .קירס"י . הכע ם) )היונו רצע )מט: קס ?cp . ch אגו , ה"תמס"
 מקמר ע"ס בז: והגרץ: . סססוק מינרינמחגס )" והסיף והירון כקינים )עסותו )סגי: ptcrn "ק סממ)ק תמוה b'rt . נלסעחז )הטוחו כסמלסיסות

 6 מסיכין 6מת מפס nlDO-, כן ע"נ( נ"ט )קדום'ן הגמר"
 חילוקיהן ע"ז;) ירסיס 6!1 ורמעקו . וכו' השן ~rhה"מ)

 כעוס"
 פילוס ישג) הו1 הג' מסמע ושירס"י וכו'

 ג) ק"מר יע' יהורס לב 6על . הקלן "ח וגוה) )ו עטינין תגן ו6ק . )" קמרת מטס 6כ) PDt'pוהקלן
 . 610 טעות רוכו 1ס6 כמכי' ו0רם"י . גמי כחדק 6סי' דסגך ננכ)) ופקסס . זכיוחןו ע) יתירס 6' מ15ססעוסס
 כטר"ש 0ייוחיסן SQtbD דכריס 6)1 דקליי ה6 זפירס"י . מכרטח סקו)ס סיתס chn )ומר ממעון לני6מל
 ,כיור רונ6 הוי כטיפ סלף "ת מכרעה . יגריס ע")1 6מת זכיות נעקגס ים . ק"כר זכיות וממקסעוטת
wdn067י4 )סגיך סרי . עשן יתילס )מנוס %יי מסגי מד6 גס )יס ~ת וסי . דמסגיהק יתירס )מנוס איר 

נ-15ק
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י8 שבהו שלםיהורו
 )הקכ6 סתיס 16 6מח מקס גיוו ים cb מזעי) 6י1 )כליות ועוכ )סמי: ט,כ כמיטת סמי כו סי: 1,60ימשש
 31" )הכריע לק . ע"ישהק

 קם מממס סמדרק חמס וסכן . סורעג'וה ממות מרוכס טוכק פסדה וידוע . יותר
 מחמס ע) יוחל ה61 סממס גסענירוח מיירי הכחו,: ו6ס . רסע גקר6 כוס מיהיה קם יסיס )3ד מהממםמזו

 ויוכרח . )1 'נ~י6 רסע סם הרוב ע) יתירס כסרהב כן טכירוח נכ) hSr1 ממס רמק6 נקט )מה יקפהשמכתיו
 הנמר" כעיןשתרן

hto~) (6ז . עכירוק מהממ05 ה61 ומממס עוגות וממסה זכיות כמח05 המוס המסק) ע 
 רסע )0קר6 ר"ג עזן 1'כל'ע סיטם )רסע )הסותו רסע )מטס רק 610 קס 061 . הרתע ככמיגח ;ירו;יהרת די ט )היזח קט )נדו הו" סייס ח4ו חס . רסעו עי שוחו ידין נמור רפע גקר6 3ה'וה סוף 6תהתריע
 יעמס ידיו גמ1) כי רע )רסע 1"1י . ~כריות )ממיס פהרט כמס עוגו גרו) כי 0רספיס כויוי גירון יהיוח1"י
 ס)" מחמת ה:) זז: ,5ו

 סקנסס מממח ורק עסה סכרין סנור כי סמקוס )סגי חסוכה טםס סס"1) מפיגו
 גוריו לסגי נ6נ.ק )סוג ורוגם )מבירו D?h סבין נענירות 6'ס יחסך "ס סתסוכס נדו)ס 6כ5 . )1שמם)
 ממגו מרמיק 16 . מח 6100 כיון ממינוס יכקס וממי DDJO 6ח מסרג כענין 6)י0 והניט כידו סימק 6ין.ורק
 'עמס ה61 שנה . כ;4) ממזר ממגה vt~lrl הערוה ע) כ6 16 . ליס )נוד'נק )ו סה)ך הגנז, כענין גססזמיכ
 סוג מיוסי כהרד יגססו )בני נכ) הסב ככב וכיון המקוס ננד סהס6 ההלק בז: כקמח כיהו ימי"שונס
 ורק סכ5 לחקן ור51ס סעכירס )חקן כקמח גחן סככו יונע . הלקו עי )ו סמוה) ססוכ וה' . )ס'שמייך
 צבענים . וננוסה כמ נידו "סל כעגמו הו" )היות עמו הקנ"ה עומס ז6ת ע"כ . כמנוקר צידו סיפק16ן

 מנו) מס )ננו נכ) )ו מום) )ציוח . סס הי" נ"מכ ענו) נ)כ ה' מהן "1 . סממ(ר )סמיח ס"רן מןעגילה
 ססמיס כמלק וכ) מכ) סעכירס (Sssn ו6ז )ו r~Dn מס טן )ו )מהע ההרוג גסמח כרוח 16 . ממגואקם

 טור פס. )ו ;עסה olbo מן וגמוע ה;ס)6 טסדנר . כעביט גס)"ח הי" nbr היחס ה' מ6ת ו6ךהנרייק
 : )מעיה נימרויםיעס

 מס (?b יסקל 651 )עסות כככומך מה מכ) )גנך מזימתיות 6תס מחסיכ מלהיך ס' עד ומכס סקרך סי' תהי
 מוגת ידי )5"ח כיי הוגך כ) ונ"נדת גססך כמסילת ממס pel(1 מ"וד ל5תך onbn ")איך ה'טכיד

ellnwכי "סס . הנסורס onh ו)" ה"רן ע) 6יס 
 וקכ 16 וכזועם הממול )המית סכםמיס מס )עסוח חוכ)

 : סכ) )חקן הוי ועוסה )הם'כ עזיך מוס) סה.ס מס סכוחך להטיב סמומך הו6 סקנסס . מכוחך 6ת 56ץשו
 סתסוכס כמ" ע) ורום, . חסוכה מזוח ע) מן") דלמוסו "סל . וא' הטח המזוה גי הכיצע מ"מל נכון ובזהה

 ו)" ממך היvl 6(nh )6 האח המזוה עי 61מרסקוכרנו
 )סמי" כירו מי כי b'o כסמיס hlo סת6מר נהי ננד כלומר . 5יס מסכר 1)% סו" כסמים )6 כי רמוק ל""ף סרגל YD גס)6 ס)6 פי' . הי6 רמוקס

 סת6טל הי6 )ים מעכר ו0 גנד וגס . נסמיס "סר ה' )6 06 . )ו )מם,) מהרוג גמעת כרוח )יתן 16סעופי
 הוכר איך קרוכ כי "יט ,0 כי . גנזו הלעיס "מר 1לר15ח1 מבנע 6) הנזלה לססיכ סיס עכר 6) )י יעפלמי

 מ5ק ע5 פססך כזככך ען'1 מתסוכ ה;") 16פן וע5 . מ16ד ")יך קרוכ )יס ומעכר כסמיס סקי" ש6ף .'ע"א
 הכוט ע3 הכ) הקנת כידך מהיה OD1 )תקנו כקמח 6חס על51ה יכ: כענגך וחס . )ו'פסייך
 סיסיש סוס הדגר ע) Sb'1 חחהגן onbn מס סיך קמלי סולע . מטסות כידך סיס 6מרכג5
 עד החסכה כמיגע % וביתוקן כשמת ")יו .5סוכ)ך

 נמיל"
 צמיך וגס . נוגהו וסמן OD1 סוס ים"ל 1)6

 חיק1ן ה61 עסיס כי ולעסותו )תקט אומך נעסה סהקכ"ס . )ערותו 6ז . וכסיך )ככך 3"מתיות 3ך כסיהי'ונשכך

 . עסה 6סר הנקי וכןע"י
 )הו"

 סמהקי 610
 5סעכיל ויעמס תיקונך יחקן 6101 . סקרן מן (דון ממם)ח )העביר

 6מל וע"כ . )סגיו ם)ימה תטוכהך סיהיה כדי הגוכליס t'JDlh ככל ק6רן מןכעגילה
 הקל"

 ס' ועב הנוכל
 : העמיס מכ) וקנסך וסב מסייה סנ,תך 6ת")היך

 כפ מעמס ע4י 0ק!יפוח כין סגופכן ס;עו5ות עכו הסוכות סנאי כי עם סקכ"ס עופר הדרנ6 וט כי1
 וס3רוח הלע בחיגת כ) הו6 סעי( מכוחו. ב"ו "סר מה;י!.!1ת נעסה ר"ג סקלי מט6 ע"י וכמרעס6דס

 טגיחן nstno סליתו . סרעס ")יך כ6 ומהריך כעגמך סיך סהרעט לעתך חיסונך ככמינת ס6רס ע5סכתו
 נו סס,נע וס הו6 חכם "'ם eb וס"ס . תיסרך עלמך ורעת )אסך ע)יך מתעורר סו6 מטתך הזם)סרסע
 הו6 הרעם מזו ממגו הנולד צנר 6ח ההנין )לקוח כר6ם1 עטיו תיכף וייסרו )ו )הרע סלו5ס ס"ס ו6רנ 5ר6ל2
 כמר וסוכ וביותר . סוס נ)כ טויסס 1)החחרס וסםעיו חטמיו 6) )סוכ כלבו טחן ותיכף . ומע5מותו IJDDשגולד
 תירס וסימה ימלוך כי ענן לעמס . הקרישות נין ונסקע סקדוסוח גי515וס ממש סגם)  חרפ  מבראפ ע3גמש

 כקמת וכסקדנליס 6( ענף הקוים )כסרם כמ"מ )רסוחס הגיתן הסט סנ"ק ע) מוסלים כהק)'פוח .נגלתה
 סי51" 16 . לט31 ס(ס מרע המיוח תעסה גהסך מיר שנסנ)כנ

 מט14 ונכרך טוב היות ממנו .)עסה . מיס
 ס6דס ע) ומלמס לממיש )נ )1 ומחן )ס1כ0 סמחססך "ו . הוו מגרס "ותו המני) והע החסוכק גכמי)"ך
 הקר" מעזיי ע) וסג ה)11 סוכה כמדה ס:מח;הג מסיטו גקסות סמר הו16,ה

 מאר הקכ"ה וכ,ס מסיד
 )סמק סונ מ)6ך )עס1ת1 סמיות 16תו ממט ומכדי) סמסריס ס" ילעס רסעיס מיד ק וע) . 6יסו,זס5ע

 : שקיומיד
 6וי לסע 6יס ענוגו כקוס ctbn כם";הט מ" "יס ע)יגו בקוס וט' )מע"ח מיל ויפר ךו7 0מ)ך לס, העגין ההז

 ונמרות 1 מצו לוחנו )ננוע הרולס ה61 ס:י6 כלעוגו ה61 ט"ו סמיוה כלעירו פמייס שסט על )וחנין6נמט
 כפעל ס,יוגיס י*שס גמענו ע5 עגב "וי ;ס"ט ע) עגב נמלה ולכן . שעשנו ר*עיס 6וי 60)1 המיות פ)ירוסס

 הגסך
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 י שבי* שלסידורו8
 הזדוניש*. ז61חם גפפת שן עכו ס"ת חח רק 5ג1. ס"ירס קרט ע) )6 )טסנו 50 עכר וזפנה נח005ג0

 נכתש, ס"גחנו תם זס ט5 תקוד דו6גיס 1"נהנו הנס ומרע הקלטות 5נחיגת גסנה הקדופס 50 מתםסגשסג1
 גער ע5 65 ותת"גח סדו"נ תה מסיתה התסוסה htO ו,ס סרת הרעם לעומק לירד הקוס עי כ" גטסגומחיק
 וסנר ה"5ה ססת"יס כין סגפ5ס הקדוסס גילון גססו ח5ק SP ג'" דורס עלתו 5ככוי 651 עחס 15 ס"ירענושו
 גססנו סטור 5ג1 עסה טוכה ונס 5סיגיסס, טרף )תננו כ)" ה' וכרוך שסועה 5ד' מיי הודוגיס, הפסשליו
 וגגם: מספ. גססנו גי515 וכוה  פפ.  ככוול? כפיס פ-ס פססר  ר.ט פעוויס מהסני יוקסיס, עסחח גתלק0כקשר
 וכל. יכל נסכר ססס 16 לכד גפסגו חיות 6ס כי  סוס, ט5יגו הקוס כ"דס קס"ין )פעמים גי כחיגות. נ'51
 סנה ססיוגיח נגסס סלידס כעת בו  מגיחן הה ע5פותו חיוח 6חת  חיות סתקבל. ככ5 ים חיות תיגי סניכי

t)go1פטסי1. כסי ח"י סרע לפטול 16 העוב לעסיח כו ותתעכר סעיכור כסור 6חר סיות קליו נ6 לסעפים 
 להעלות, קם וכסו? ספי3יר חיית 06 כי גו  6ין וכלסר סר6סון.  חיות כו וגס"ר יכר גת5עס גשסגו )סעתיסלנן
  "ותגו 0ff5po סת5יל נלכד וי ול6 יתלפבו סחיו יך  וכין כך  ובין נסכר וספת לגפרי (SDI וס סקדיסה 50תבתו
 תפח נח5סה לסיות סיגו ג)1)1ח tJGD1  pSnt 6ת  למליל  ופסייפ  פור סנטסה ה' כסס טורנו qh 5גוש5רילע
 תס , יסר56 עמו נכחי חקכן הקנ"ס התסוגה מטסו 6חר תטוכס כע5' כ5 )כן . הקנוסה "צ 51הגגיססיוקמו.
 קדימתו יתוך סכות:ו 5הסיכ סנ7ו5 ונכותו כחסדו T)Pn הקכ'ה OD'5~O תוך "5 תהק17סה תס ידו ע5סגדחס
 סוס והסס ככוונות כת"ס ע"כ גי' )צחי כי יסרחו. עתו נדחי תקכן מכרגין 6ג1 ,ה וע5יח'ם,

 מסוני
 )הבליח

 וכפס כמגריס, תגרייס טס הקב"ה ג)הס ובו סתות, ע"כ סנ0ס 1יע ויכ" ויסע קסוקיס הסקסם כרתוהקליטות
 פ6רךפ יסך  ו?בלוו  פכיייו ילו  י? וע5 תמקורס. ה:דחיס ntntiro הגיבורות הס יסרקו סתו נזחי תקכןהנס
 הנחגו יחד. תקכ,ס תסס העוצס רוהות נ"רכע ההריס ע5 גסו5יס הס חסר התקשות מכ5 סקרן.כגסות

 : החד ליחד נסוריס וח5קט חקנן הו" ע'כ תספר סהו6 תנדחי עיי גדחי מקכןמברכיל
 מהו" מנותך חת "חסיך ה' וסב הקיץ ם"תר חהח

 : תעסיך טוסם סעו" וקכיף וסג כן וע5כעצתו, 0ש* nlnPS oatn ידך 5מ5 וחין 5הסינ פטליך תס יסיכ
 pnlo רם,  זה גאלשש

 סכגיחך חה ני5 שמסוג 5עי5 סירסג1 כמסר oSh'1 ה' עד יסר56 סוכה ופתר הנכי"
 הענין וס כ5" "ף גי החופן. כוה כ'" החמת חסוכת זרך ספין ",תגו nllloS ליען סכתוכ נ" ותנכיתקן. כידך ספין ת0 יתקן מנידו תה יגמור הו" ו6ו 56היך. ה' סכיד תה "ס כי יסחר ס5" עדועסית

 5טינ טיוכ5 ,0 הוא תי . 5יס ומסנר נסמיס מהי" תה עכור התסוכה 6תתיות כידו סקסה יתעלסאכתכתי
 אסרוק כצריך נ'( האכה )ט'כ תקונה כהצגותיע הרמכ'ט מסק וענר החסונם. נרך תצתו רחוק כהת oa1 נסוף וצח כתח05 5" ידיט0 כהס סחין סגנות61תקן

 הקט"
 כדרך "ך , 5טורסס יוכן חיך oon י71ע חיגו ו6ס

 הקב"ה "1 כידו. ס"ין תס לתקן וגס" רם "5 תלך 5ס:י rcr~Jt תקנה ותסיף סכידו מה ע5 כאחת כטסכ010
 סכתיכ "תר 5כן 15. ידוע  פקין פפ  בפולפ ?יסלת  ?יבירו בשיי סי'ל  גרון  פיסלת פי' וסווג  ורוןשמניר
 רוחו כעוגך כסית כי 51תה כג"ח  "להיך ס, פר  כבהינח  סתסיב לויות  כלך  סחבובפ חיי?  סכך עצהנדרך
 כומך, כרי הכ5 תתקן סכידך ותה ?' ער לפוב  כך  פחלבז ויפר  בזפ. יריי?  לך  ויין  לירך  ?יייפ  פתותע5
 כידך. כ'6 יתקן תי כיד "ין S(hln הטוגות כ) "סר )י. יומר מאתו תסקס סי' טון חס6 כ) ")יו ואתרווקו
 לסטביר  סולת הפ.י.יה קטעות  )ריך  בטליו יהו" סוh)o ,,Sh  .6 5יס". העונות נ5 טון. תס" ג5 1156ווו
 Ipont עופם והול סקרן. תן  ?עבירפ  פפכיר ה' nt'oS הוה הסוכ סחקח עוב וקח "תר זה וט5 וסונג.ודון

 : הסריו ורוג סוכו נוך5 עבור פיהל  ?פילוח וכ5 5יס ותעכר סכסתיסתה
 S~rll)h והנהי

 )יות"
 : כיה"5 כחסדי דק ידו ט5  סל6 סכפפיס פ?  כבורו נפי פר פנפת פבכותי,  יפן onSs חפוב?פופ? כסקרני הוה ענין ט5 רותו וה61  ?כיור. כפי  ער מתנטת  תפיבז נדויה ל""( סעו

  ג6ן ימקן כשת געס0 פיסיה sp Tpno חתתה סח5 תתרן נוה ססתיגו. סריס ווס5ת0 הכת,כ עזי ואמר4*
 )מנילה SPrl~D הקרכגות. גגי כ61ת תפיגו כי . ממטן כסתיס תעסה )טסה כך סיהיה ליד.כדבירי

 הר ך"הר וכתיג ונוי. יריתי 65  06  0ג6תר וקרן סתיס )תקייתו hS תטתרות 56תצ6 6תי רכי 6תר ע"כ(5*6
OSOs~טוסה ו"תס  לפניך  סויייפ יפר6ל  ת'י פפ*  רבס'ע הקכאה צטגי "כרהס ",;ר 6ירסגה כי 6דע גתה 
  0"ין נומן  קיים המקרס מכית  בושן תיגח רכס'ע כסניו "תר 165.  לו "מר הט5נס. וכדור התכון  ברירל?פ
 6ג1 תטוה כהס סקיר6ין ג'ו קרכגות סדר נסס תיקנתי ככר 15 "תר ע5יהס  פי,  י?  קייס  יפירוגיח

 תורת  nhr מסוק ע5 "מרו וטור  טוגותיהס. כ5 5הס "גי ותוח5  קרבבותיספ לפכי  פעריביו  סיי  לילוש5יהס
 עוצה,  סיריב כקילו  פילפ יסרסת שעושק כליפולס

 וסכי
elo ovpn בפרס?  סו6  פעופס ח"חר .nhro 

יצתי
  ללוי  שי91י גו,י~ס  חסד  שקלולו  מבגי  ,rrl~p "תתיוני "ח  יודע  יבופ

 פרין 6ך ס' מסגי קיננו  4:קיינ
 ??י"ס  טיובי  ופ'91גתי 6תי  פכרו הגה כערגו. סיכסר גסן 51" 0מק7ס כיח )גו "ין שי עתה מעסותגידו
 5יקח סחוסן סירוס טוכ וקח כ6ן. נקרח סידור ונס עויס.  בסרים כקילו  בחיכי  יפסכלו לפיס?יתרשם
 0סקרנמ S)1pnt  ספיב  פפתילו  ש"תירת ספקיו סריס ס:ס!חס תתה כאח. 1סטס1ח S3ea וסר0.6 ענשנהע"נ

 נו::  לעס? נס גןסריס
 תאנש עוד גערך. סקנ'0  סט,סס סתסיכה ט16תי פמף 5ג1 הודיע יתירא חיכה סגם שזג וקח ינתר  נםיון

ם.טסס
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83 שבת שלפיהורו

 נטיוע "גע"ס כ6ן 6ף גחפינס מוזר (nrht וכיוון סגעסיס עכירות ס6ר ככ) לך זמ1ח העכיוות פ~1,העסס
 שם תקם טוכס ס6ף סוכ וקח cr1 . רחמיו יגור) עוכו לוכ מחמת והת) . ,כיוק מהם )ך 'עס0 .ישקכ'ס

 : מהס וכייח )ך פיהיס )מענך הקנסה העוסוהחסונה
 מסייעתו ס6תס די 65 כקומר . כמעסתי י6יפ חס)ס rrh כי ממסד ה' 1)1 סקול )סוס נססו ובזהונ

 הס כ46 מסר )ו 5חת )1 חם)ס 6ף . )חקן כיוו סיין העוגות עג מס יו ותממו)כחסוכס
 : ;ג"פ וכיוח גססו סעו:וס חסוכס סנדו)ס כענקו עימס סיס ס:" נמו כמעמסי ממס גמסכ עסיומומיס
 1D1D סגד51 סכסן יסוסע 6ת ויר6גי כו סכתוכ הגדו) מכסן יס1סע 556 נ'( )נזכרי' סמנו6ר סטגץ וזה.יר

 ויסוספ ונו' מסטן כך ס' יגעל הסטן Sh ס' 1'6מר )פשו ימ'מ ע) עומר והסטן ה' מ)6ך)סם
CY~סנו6יס הכגךיס מסירו ימל )סגיו סעומדיס 56 ויקמל ויען . המיך )סגי ועומד 615יס כגריס )נום 
 ויסימו לפסו ט) עמור 5גז יפימ1 ויקמר מח)ניח קותך וה!כס עוגך מעניך העכרתי ר6ס 56י1 ויקמרמע"ע

ועי
 ממירו )6מל )1 גמם) ונמס עניו הסטן :םט:ח היה מס מונן 6יגו ה), העדן וכ) . ימ' רפפי ע) השציר

 הג6מריס דגלייו )כ) 6מגס . כ)) סי' )1 ספין והת"י . רססו ע) הטהור נזיף )מסיס ולח"כ ה5ו6יסו:כנדיס

)מע)"
 . פס 3חרגוס כמב עכו"ם גסי' סגע"1 כנגיו מימם פ)6 מס היס יס51ע חע6 הגה כי גכק ט) יני6

 כעסיסן מתמת הגסים )סונ'6 גירו כח טיס )6 ס6ו ולק ט"ו עמה חסוכס עמס ודפי סכסן יסומע,וסגס
 סיס וע"כ כ,ס פ!מס חסוכס כעסות יכף 651 כעומס סעכילה והרי )הסריסן יהוסע יכף היס )6 6מ"ו"ך כרכרו עוסיס סע כסן מומס סיס 6ס ~(oSnP 6ף מ61ת )ספריפן 15 קסם היס כעכירס גסקעו כזיו,כפסל
 ולונה 5כו ככ) ס)מה תסוכם פעמס בו יוו.ע וסיס ))נ סר61ס סקנ"ס 61ך . )סטנו ימינו ע) טומרשססן
 * סנתורס סתמוכס מעט: ע"י יגמור ~h1C הוo"1prn 6 ססוכ ומדת גידו זה פקין 61ך הכ) 6ח )חקן63מח
 עסס סי6 ככר כי מח!)וח בתך ובכם מ:נ5'1 ה615יס סכנדיס הסירו 61מן הססן כך יו ינעל 6מרכע"כ
 לאפו ע) סטהול נגיף מסימו רמר וככן . היכף )עסותו ניןו כי )עסס כגל סו6 הקכ"ס סעי ומס . פ6,4ת

 ל6ה סיט 161 )עםוח כידו סיס 6סר ככ) 35כ1 כאמתיות כהוגן פ!6 סחסוכס פעלה סקנ"ה ידע כייסכ) . )מערס סכתנט עוב וקח ככחם (nfif 15 נעמס מ,ס פגם 5ר6סו עטרם עוד )ו כעסם nhro סמסעכירסשירופ
 : כשגו כ6פנ' כטיוח )ו געשמזדוגות

 שד מתג 6יט ס% מנ 1)6 הלג) עכר . )עי5 פהכ6גו סרמכ"ס דכרי 35י6ור גכ61 ז6ח כ) פכ6לנו ואחרפצ
rfftt  הרנ5 ענר נזס"5 פס סכ' דמנינ0( )פ"6 ו' מהמפ;ס והוא . ע"כ )הקון יוכ) )6 מעזות ג6מר

 פרעון רכי )סמטת יוכ) )6 וממרון )הקון טכ) )nllDD 6 6'( לקסטת גימל וע"ז 63מריוחו סייג 6יגי מנ1)6
 סחף"ש עם וכ' ע"כ וכו' ממור מהגס וסייר הערום ע) סג6 ,ק אתקון יוכן פ63 משות 6'1ס1 "ומר פגס.%6ן
 פיו עפס מקפוח )ו וכס) סיסכ דשון )הנגוח יוכ) )6 ומסנון המסוק סוף ") כיון וסטיק להדלי פרגי)ד)6
 6ת6 חידוק"ד45שנישי )6 קומר דר"ח מ,)יסג6 . כ)5 סריגי 1)6 כן סכל כ"כ ורסנ"מ מעווס 1)6 ממרון-גי'

 יוכ) 5ש llrDnI'~o )נקוט )הלמג"ס 4 סיס ו: ואטי . ע"ס מהגמרא כן וך'יק ע5יני 651 הכי 1o:ntbנסוגף
 גקס ואמס . כמסגס פ610 כמו הססוק כי נבינו )גקוט )1 סיס מגיס כ5 וע) כן שוחרי: ססגיסס כיון)סמטת
 )6 מס ע) כסידי ס)יגי )6 6ס )ס"ז יקסס ועוד . כאכר 5חקון יוכ) )6 משוח סהו6 דקר6 ריסק רקבקפוט
 כחכנו 6סר DS' 6כן . ט)'1 מוצק 60'ן צחרי כמוחו )מסוק )ו וסיס . חסונס האטת גכ) ריסנ"מ הדיןית'

 5דכר ~Sffl סח"ס )טרי סכר )י ורצי ןרסק"מ . ורסכ"מ הס"ק סכיני דנזס ס"5 דסרמלס נרכס)מעכס
 ד5סי . ומעוות דקר6 ליפף סכי6 בכיין דסן:"ק )ומר קכ) ש"כ . נידו פ6'1 וס 6ף סוי תיקון י6'כאסוכס
 ס)" כעו)ס דגר סוס 6ץ הליס.דורי

 גכס5 ככר 6ש ו6ף . lpns ממיס כידי רהט) תיקון צירי 5כו6 יוכ)
 מקוס כקותו יסודם ר3 6מר חסוכס כע) דמי סיכי ע"נ( ס"ו )יומק ר,") 61מר1 6ז כמו עתם טמו 61'ןתום

 נעוריו כופר ו)מדפ )כ) וממזק )גד) נידו :גס . הענינה פעכר כעק סהיס כמ כלוחו oto~a ופירפו סרקונ16ת1
 )6 עשש ורפנ'מ . קושן כסוס )החוילו מספל ס6' ה,מן זס סענל כיון סנעו)ס גביות 6י)י כ) מעתם hutי"ס אפי' . "ין סעור מס ודקי orn המגינם מעסי ע) סניפו );ן מתמיכה דכר ט) )דרום )קר6 4,סר 6,וצשכ
 גכפ5 );הין סכחכ הס"ס כדעת נ"כ פדעחו sfft הלמנ"פ וסכן . זמעווח מהקלף )ומדו וע"כ דסמ"ס )ס6ופנל
 כמיס גממ5ין lD(vn1 וכ) 610 חסוכס ונע) יו סי6 מוע)ח מעורס חסוכה ס6ייס 6עס"י משכס טפס 6סתומו

 זנריו )פי כי וס ט) )חקת יוכ) )6 ימעווח קר6 )דרוס יכו) ופיט 6'( הנכס תפונס עג5טמ,נדנרייננפשג
 תפוגר, פ) סמשע נוה-מקיים

 55 סקרה והכיף סנינו 65 לכן כח"ק 'פסק ו0ו6 6הדוי כביני סכר כי חפונס נס)כוס רסכ"מ דינרי"שכי6 )* זס 1uu1 סמניגס ע) נועווח ס) מפסיק הנ'6 וע"כ הוי זנוחקן ומסיט"
 : עור )חקן יוכג ~bs ודני ןססקנינם

 ולמיק . ורס6חיו ה' 6מל בקיות )רחוק פקס סרו: 1the ג"ו( )'פעיה הגניך כיון סגו המערס היל%ש
 ע"6( 5"ע )ס;סדרין ורו"ח . ונו' ס' 6מר פ!וס 6'ן כי מסקג"ס רחיק ע"ס ססו6 פ4 6יןק,:

 סשרס 1כ5 כמרושן סקוס סיכופר ודקי תס'03 דעסס כי,1 . פריטך קרס )זס וגס וגתקרג רחוק פס".יפרשס
 . רעש" נידו סימק סהיס במס תפוכה ו;:ס0 וגחקלכ למזק מהיה סגו 3ח" ע) יקמל עפילוסגו . סזס9)6ס
 ,ח:יכס )עסות יוכ) פ65 החפוכס כמערס 0'6 רמוק עת: ונס . )הסיכם כירו סבין מהעלילות שריחשסגריר

 : 51רממס1nup 1 6ח !ספיר פותו h~lh נעשי 6ני מפלסיו ס' "מר ):: .ג!מ:
8ל
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 שבת שלמירווופ
 מ1נ6 הזה וכדרך בסגנון nhtb ד,מטעס ססונס נח) וכלק

~rilh 
 כחנכה אנש בי . י הסכת גיוס הידס כ)

4 גסמתו עי ססוריס סנ61יט ננדיס מעטיו )מסיר 6ד0 גריך פכחמ)ס נ'( ענף סר6סון )נסורם)מעכס  

fnh1(ן עי ס6דס סיעסס ססכגס סם ו63רט . סכת ס) מקודם )כום וגטמחו ולומו נססו ע) )סת)כס יוכ, 
 ט06 עמס למנוח תיגם ס6 וס ע) יקם: ויכ6ורס . ע"ס כע"ס סטרם מי כזלך כעס"ק סחסונסנ3מ"
 םענר' כעח tpth סמנ6 סס'6 הכה" כ) מטחו מוסר ע"כ . )1 סמוה)ין עד ממס rr 6יגו וסכ מ"ע ע)733
 סכחולס, תעמס )6 ט) טנל 06 6ך לקרט סקדוקס )ק3)ק פנס סוס כני ונקי מסול מקומו וגעס: . סמ'עט)

 םיוכ5ו 6יג1ן זעילין )ס'ו 6"כ . סמיתס עד סת!ו'ן כיר ומיתות כליחות עכילות ח"ו סכן כ) . יעכור1)6 סס"* ג6חז סס . מנהו סמן דהו ג) מנס בו ס'ס מקוס ונכ) . יוה"כ עד עות יכומר hSt חומסטחסוכס
 והחסל והעור תס1גס ?3ע5 ככמינ" . )מעלה כקרגו "סר דכריגו לכ) 6כן . מסכת קדוסח 716 ע)יסס5קנ5

 ם6ץ מס ידו ע) נומר סקכ"ס )עסות טכידו מס ועזב ס6דס סכ ס6ס . ויהע)ס 'חכרך סמו עמסטמתגסנ
 פגימות מב) עגמו וינקות )זכך כוי ונכותחו כומן 3כ) nbr~ n3DS סהכגס 6ח הידס עסס 06 ע"כנידו
b~DOיורעל סכת הקדוסח סריית כעח ועכ"פ . נו 65מוו מעומד וס"ק כרססן ה' ינער 6ז סכידו מס ותיקן 
 שדם יוס"כ Da'(D היכף עגמו ע) )המטיך נידו 6ין זס כי מעמו (pSrDr די)ה.1 וכס h~DO מיני כ)נריכין
 מזיק 6ין . המנח כיוס סקודם ):לכסח ועכ"ס . 6י"ס )קמן וגנדר סמו) כימי עליו ימ,רו ס!6 ו3טגין .ומט
 והפכיך מעטה הגלמן )כנו רציית מנד והקכ"ס הכל לתקן )עסות ידו ל6) מנ6 ס)6 מס טנור רעופגע
 1% קמיו ממכר 6ת וג6) . ס)Ph 1 עומס הקניה 16 הקמת )נ כחסוכת נידו סימק היה 6סר כ) 6חסמפ

 : וריטיס 6חיס סגקר16יפרך)
 6וכ) )6 מקלך קר6 ומכח הדם 6'( )'בעיה ציכר6צ הקכ"ס ס6מר ססוכמס סל סססוק גכ6ר הפלש19

 ס0נתל ק17סח סמרוכ )סכן כדכליגו סינ61ר )פי כי )יסרק) סעוכ דרך ע) וגסרסהו ועגלה6ון
 סס סעמיס )"ט ממטר ממס כ' סס"6 מיני כ) וכרימת הגבורות כ) סמחקח הו6 וכה מדם ב"כ טבתוקוטן
 )"ט. סכ) ונין . סוי"ה סעמיס י"3 מסרר סו6 וחד"ס הוי"ס סעמיס כ"ג מספל ה61 טסכת סוי"ססקדוס

 . סויות כעס ~InpoJ סקו קדוסוח גור) עכור וכמכח כידוע ימוח 6דס מנחקן)1 קתות )"ם נגד וסם .סוייטת
 ינוסר כלסר . )גו 6סוריח כו)סון סג"מ ק))1ת מס"ט נתהוו 6מר nSD(Pl )'ט וכ) סיוועיס 6ורוח כטףעיינו ותוסף ihln'S גס) געסס וסקנ"ס . וכ) מכ) סקדמוגי ונהם h~on כ) וגדמם . )כרכס יחספכו סקרנתכ)
 רסימוט כ) ה6דס מע) נרמס ס)זו סקדוסס 715 ננד כן su 6סר הג'( דרים המגי )נמסק זס כ0כורט6י"ס
 חדס צהגכי6 סקכ"ה סימר 011 . כג,כר )חקגס כידו עחס סלן מגוס גס6ר 6סר מעכירות DID' שב)רנ6
 ה6)ר הקדושה 6ור כחוכס סוכן )ס'וח ע)יסס וקורשן מת6סקין יסרק) גגי עם ס)6 ס" מקרל קר6ומנת
 ניחד ח"1 סיסים יסח6סק צוגי 6יך עציהן )סטיר וסקור סיוכ) ז: ע) מע"ס וטורמין ומח6מנין וסנת חדסם)
 ס1כגין מגיסם )היות טכסו 6יך . נקרכם סמון סלון ויהיס 6)1 נקדוסת )סגי עטליס סהס מס ועורס16ן

 הרע קריך ודלי מי מסם גדמם מי )כן . למדדי וסחרי חרתי 1ה61 )דור יכו)יס 1ה61 6מ 61ין . 6מדנמשם
 הנדו) 6ור  מסגי 1)3רומ 1)החנרס )דמות הטמ6ס וסס"6גזם

 סעסס כיין . ה6)1 מקרוסות ~olb ט) הטפי
 )קנוח המסליקק . הזז ס6דס מן וגדמס נסתרק ותיכף . הקיוו המצך 6) ובזעוק עוד יעמס מס סיירופס

 סיעים עד כסף כגרף ונונלף מסמר ויסוכ שרגו כ"ל ורומו גשו ומנמי רתימת ג5 1כחס1כס 6)1סקדוסוס

 ollpn תקרי כן h 06(b מחקו )קרוח חוס) bSD סס הכתגרי וכמנגון נכון ע))עי) טכסיסי לו ממול b(b  ממללי 6"ס מהל* פכח  סומר ט"מ רי"ל מיתר דגרי 'נשו זנריט כ) סי ועלש
 מחוי

 . צו
 . ענירס כעד וונוס סומר )וקם סקכ"ס ס6ין גקיסייתגו חסיכה סעטס מ"לי ו)עו)ס . ממ))1 )קרות שכ%615כ
 הק"ת כמו )תקנו עתם יוכ) ס)6 מסדכריס 6ח1 וכסים . סנירו מ: 06 כי )עסות יכוג 6יגו סהו6 )6סר1"ך
 . הנזכר הערוה ע) הכ6 כענין עירס עד צתקגס יכו) סוייגו )מערס סכחכגו דנריס סחרי 16 יוס"כ עדסחתין
 )גרס ערו עגן ע)י1 ו)החיר מנותו 6ח )הסיב סטונס מדתו כסי )1 ומוח) )מעגו עיסה סק3"ה המצקוס

pSD51כנדים מתחו סר ס)6 וכעוד סקנ"ה סמם) קורס קוה . הס"ק רסימות כ) מע)יו ctbli~ . 6גוית סו 
 הלמום 6ול סלמתם )כנעי ומכובד נקי סריגו כמקוס ):כגיסו הככח 6ח ומם)) . כוס מקוס ע) )סרוח)סכת
 סממן ע) )ו מחו) ק71ס יסים כן 06 6)6 . מחש סכת סומר ctfp5 אסכר 6י וע"כ . הזמגי0 מכלומרצדס

 וזס lSSnSn סכת וסומר . זוסמחו )תוך הקדום: 'רד hie . וגקי זך גס6ר 1"1 . כמכולל סכ) sp הקרנס6
 חוסל 61מ"כ . )ו גוה1) קודס הקרי 6"כ 6)6 . נומ))1 הסנח 6ק סיסמיר יקרות תו;צ ס)6 ממ))1 תקלי6)

 דומפ . בו המאר קקדוסס 6ול גוך) 6סר קודם הסכה כיוס און זס וכ) שרגו כשר סכ) מ0))1יקרות
 : כג") ובחסורה הס"ק וסנמי לסימת כ) הידס מ6חומנרם

 יסר56 סמרו 6)נו)6 ע"כ( קי"ח )סכת רז") למץ כזה סע) גרזה סמו) לימי סוס ס6דס מסמס מס אכןך
 ( . 'דוקק סכחוח סחי סג6 מ6י אמוד גריכין 3זס סדכריהס )כ) וינוע * נג6!ין מיד מנתוחסחי

 1 "למסוגים ימים סלסל סייט ססכוע ימות כ) ס6דס ע) )שסף י.ול סס3ח סקדוסס ידוע הגס כיאאגרף:
nc1Vpnסכת קדושה הנדס ע) )וחגוכן מתחי) סכגיי: ימיס וג' . עכר שכת bs~ . הרסימוח'- 6)1 וממינך 
 כהחטנטע 6ף סקידס 56 )גפת P~D . o'blyten קד,פח 6ול מממד ס6*ש מעל וסריס סעונריסוספגמי0

ralp
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16 שבח, שלפירורו

 7760 מן ג)"'ס )מעכיר מסקס נכ) ומלכוחו . נ6וגו ומסדר ס' מסמו 1trnb1 ורטדס ומי) . סכתישוטח
 SS! וכע כפ ירשת ממסותי סח51 נימי עגמו ט) ס6דס ירג') (bSn ה61 ,ס כ) 6ך . 'כרחון כרותוס56י)ים

 רק. 6ף . מרעות נסיני מש) נימי עקמו סרני) מ"ו 06 6כ) . מגחיכחס רגע 1)מ:וע נימס סחם %יקרב
 6פל )מגצכם לכ61 סלט יוכ) ועוד טליו 6סר סגדך 6ור וכסס מקוס מנכס טכירס 6ז סכירס והרסוריכמחסכם
 yip מתט5ן סיסי ונוכס * נשמות סכת קדותיו עליו hOS'9 61ח 6ח ס6דס וככסוח . כתמ"ס 6ס)1 מססיס

 סנ6 טד העגן עמוד סר 1)6 . 6ס )עמיד מסקס סיס עק מעמוד 6סר וידוע . לקרקסו מכיס סבםקדוסס
 וגע*" . )תבילו מטייס ס6מד . )1716 ':זוכם ג6דס ססגח כקזוסח כן , ס0 סענן עמוד שד כסיות ס"סעמוד

oniconיהץט סג' )סס)יס יזכס וכקמר . ע)יו סנחוח סחי קדוסח רנע כ6וח1 וגקר6 ימו סגיסס מסחמסין 
ofun~סקו Tnh) ימד כ"חז סניסס וסכ" סעכד . סנתזת מסחי געסו סכ"ס כמנח 16 . ונט:לס נקזוסס 
 כמניף ויןוט . כיגיסס סלע סחערגות נקי סמעסס ימי מסק עם ימד ס)מס וסקרוסס . 6מו סגת מסכקינו
 רגעת וסו6 ס:פס סחקון 610 610 . סידועיס ססכסוח סחי כין סממו5עיס סכגין ימי ספח יסוקן סכ6פרמדע

oSthJ~"סימר זום . סס)מס btnib ממעמס ימי ספח ככ) טויסס )סמר )סיט סיר) סנחוח סחי יסך) גמרו 
  מססטן 6מד גרנע כצמד סגימס סיסחמסו טד . רנע סססק כגי וסכי סעכל . מכחות סתי וקזוסת"ור
 סחחכרוח 5מע)ס דונמחו יתוקן ובוס . מגמור מתקון ככחיגח סמעסס ימי מסת עס סכתוח פחי יתמגרו ו6ז .כג"ח
 חסר )סגי וידוע . ג6רט 1ch1 עו)מיס נ"עח גנ")ין סיו ומיז . סכחות nDO' עס סכרין יטי ססתותיקין
 ,ס מעין קות כתג סכת סיכות ריפ סס"ו כע) ססג6ון גוכרחי . מחקו סכת פומר כענין ז6ס כ) לוחכי6מל
 )סכץ סס"ז דברי 6מל 6ף נו )סמעיי1 1יונ:') רמכ ככי6ור בו סדכור סלמכגו ס"גחע )סי 1"ך ק5ר1תבמיות
 )טוש )6 כי זס כמיס ויודיע . וגכתכ גקר6 ססו6 כמו סגמגוסו וע"כ . וגגעימיס כקוב גולים ע)סרדין

 : דכליו דכריט וככל דיריומהיחגו
 בכבר  עבין  בו ויתבאר , הוא מה הגאילה :ת ב שיהיה חדש אור סעדת לבאר ין*בנך נ'שף

 .תשבה ענין וקעת ט"כ( כ'ס (nt)sp היל ששבחנו כדוחיו על כעבירבפרת
 שירו הטזסו עוונה ונם * ההרשים שאר בל על נימן החרש מעלת בו יבואר נם . הזובפסה

 : tSD~) מ"י )וגו . השבת לטם הרש שירלה'
 קר6 ובכח מוס בדרך מד"פ ג"כ גקר6 מסכת )כ6ר )מט-ס סיטדגו מס כנאור גנוי ךעךזה אלה

 ר6סון מדסיס ר6ס לכס סיס סמדס מסוק פכ6רג מס ט"מ 6101 . פס ססילפ;1מקרם

 )"פ )נ6 וסזיס"ק . מעולס )כ) מקיר סוס סחדס הי6 ס . סי' )ו "ין )כס וחיכת . ססגס 5מזסי )כססו"
 סוס סמדס דוקק ימס ועוד . בז? גסחגיגו מס )סכין כיקור 5ריכין דכריו ונס . לכס ד6 6קקסרוח6 . סמוסן מיק גי דכחיכ כמס יתיר 6סתמע מגייסו יימק 6"ר . למס וימני תרי )כס יסויס רכי "מר זז") כחכע"ב(
 ו)" . )עסו6

 610 ר"סין הדניס ר6ם 5כס ס"ס סמדפ כתורס סוסון כס) )סכין נס . קסגס מוסי ס6ר כ)
 זס דכר 14 ססטיס מס וט) . ססגס )מדטי רקבון סו6 ומ? . מדסיס ר6ס ס61 מס . ססגס )מדכילכס

 סף"ס לרוסי י"כ ננד מכווגי0 יומס ססגס מדסי טמר ססגיס ידוע מגס כי גכי16ר1 גראס 6מגס .בכפירך
 סיעוד עי סססי"ן ונקדמוח . סרממיס "ו ':דין סחנכלומ סרך ע) מורס ולרוף ניסף כ) מסחטת 6סר .0ידועיס
 . סדק תוקף ע) מויס ~b'o סוכר ט) סגוקכ6 קדמות גקר6 כי . וסדיגיס סגכורוח כמת מזס נחמסך .וסו6"ו
 נו ומוסיע ט"יר מרס סכ) מדסיס סי"כ סט וקגגדס . סגמוריס סרחמיס ע) מולס 61"1 סיי"ר בקדמותוכסיפך
 16 כמסד מהזם סגסגת גן . סרחמי0 6י סדין ט וסחגנרות סנרוף סססחגות וכס' . סוי"ס מנרומי 6'נדוף
 סוקס מפילוסי "חרון 5ירוף סורס סכו ס"ק . 6דל מדס ע5 06 כי גס5 )6 סרפע סמן מסול חר6ס ס65 .נדין
 . וסנכורוח סדיגיס בו 'ם)סו הכן . גו קדמו וסססי"ן כסדר סגכחכ מסוי"ס ממס כסימך פסק הו"סיפסולן
 )ענף )תערס קכ6תי כפסל גניו Ph1 פוחו וחך סמן ל6ס ע) ס)ז תזין סחוקף מסך . כזונרממיו סקכ"ס61ך
 סתגכרות כ5 כי . ונו' וחורף קין וחוס קו'ר כתורס סכחוכיס סטחיס סססחגוס כ) גחמסך ומגיס 4( ערס6'

 געפס כן )גנדו הנוכוון כטרוף הרמנויס 16 סדין ססחננלות ערך 1)ס' . סדין עי מייס סכג המוס "1הקור
 כשרסס ומחקסריס מח"חדיס כונס 16 סוי"ס כרופי י"כ כי . מדם כסס גקר6 וס פט סע) )ומל יפ .ט

 יירש כמו ם:61 מדפיס ר6ס סגקר6 י:61 זס ועכור . 1)ס5טרף )מהמסך מחמץ ממנו 6סר סססוט סוי"ספס61
 יחסר ו6ס . a7h3c סגסמס ומום סחיוח עיקר סירס כו כי תתרסס גממך סכ) ומיוחו מגיף גוח' סכ)סנ6זס
 . נמיותו יפקר . סרנן 16 סיו כמו 6מד 6גר "~clbכנוף

 . . cbs 6מר סופך וסג) . סר6ס ימסר 06 כן 1)"

 יכלר כלפר )עתיד 6י"ס יסוכו 61)י1 י165 ממגו וכו)ס )סס סר6ס סססוט מס41 נמסכו סנירופיס סכ5 כוסוכן
 סו4 פעמים וי"כ .)ספן

 הידוסים מי"כ "' חזק סי6 סחדס וקויי) . חד"ס "ור נכווגח גמ"ס חד"ס מספר סו"
 ' כמען ס'כ( )יסעיס סכתוכ 6מר זס וע"ס . סוי' מעמיס י"ג ממסר מן"פ )קר6 תכן . כלמד מת6מדיסוטוס

 תסית סיס: tbol~1 ס6מחי סטוכ פכ5 תדע כי . חיפ סס )ך וקרל עד וג4 יר1ס)יס תמען 6מסס )6ליון
 טשי גיוס ע"ד סע1למות כ) מחנסגיס סרחמיס וע"י רממיס וגעסס וסדין ממסד כסחמזנות סכ5סו6

 ס'-'
 די: כ"י עד' וסחך מכמיכ סיס כי כרי6ס סוס )סיות 'כו) סיס )6 )כד כמסד 6סר ויום . וכמיס 6רן")סיס
 ע"ס 06%

~fnta 
 י די )עצמו )ומר סח'מון 0ס61 סזין פדח

ה61 סיקר* 6סר . ססופגס ויופי מדלת פונמת וסול-
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pffשבת שלט'רורו 
 ופסיל הממזק 610 610 . טכס ה6דמימוח מעט fetb1 . יפיס עיקל ה61 סטת סכם וכנסיל הככן ממר"ץש"
 )6 ס6דמימות מעט סחעריכת 3)6 )כד )כנה סיחה 1lhrl cb1 והדלם גיוס יקיר סגי0ס וער . הנכן יופיושת
 ר6ס ע"נ( נ"מ )כלדוח 3גמ' ם6מרו מה ל6ס )ך . מקומות 3כמp~ott1 0 מנו6ל והוך כ"כ יסיט ניכרניס
 שדוס ניחול מרכס סמול גומי רם"י ועי' סנאיות מסה כלוך קומר וכו' הדווקן ו6ת הנימור rbl הכום',"ת

 הכליות מסגם כרוך עניו )כרך ימטכ גרו) )סכוי מרקי יותר ה)כן פנס )סגיך היי . מדקי יוחל )כן )ווקן'וללכה
 ועם סרנס וס6דוס הרכס הסמול עם התגל קותו מסמוס ועזך . סם כד6י' הקמח דיין ברוך זונבתשה61
 המ,קיס מדנליס מעט )התערל איך סכעו)ס סדירים כ) וכן . כיותר מכועלי0 סהס משכסו מס דבליםשלי

 06 ימס הב) ו6ך . וכדומה הכסר 6ח ממחיק ומ)מ הנמול סס)מוח גי ע) 0וrh1 6 הדין ממורס,-אתמם:יס
 יותר כקנת כסמ6דיס h(l(o . הדכר יוסי )ס)מוח הסכרם מן ססו6 מה 06 כי הדיגים מכ,מוח בו יסערכ65

 : )תקון ואליך ברין העו)ס ומח:הנ . נעורס סדין מית גחנכם נו rb )מצמותו סמוכרממס:
 ע"פ הפסיקת'( 3סס ז' הכירים סיר )גי!קוט הו6 וכן מס( 31ח,0' ע"" )"ז לסנהדרין לו"ז רמזו זה ועל"צנ

 יסלק) 3גי עס )סכה ג6ו0 )" ו!כ"ורס . סורם מיד רמסי "דורס כסופגה )1 אומרח 3סוסגיכסוגם
 מעם )הג3רח גורס מעסיו מע"י סיסר6)י 6ים כסרוקה סמיך )ו: ולומו . כלת מ6.סור עגמם ספ.רסיןעמס
 סר6מ מן 'וצר ק5ח 6דומ0 סהי6 פזומה סוסנס כחי' מעמס . ):)מחו סהכלמ מן יותן הממגויס ע)זין
 הוyntnho 6 הטוכ עיקל כי הרפוי מן יותל מדוס מעט 6ף יהיה ס)6 )תקן וירמש מוס סורם סו6 מיד15

hlot~הו6 16 ):יוסי ההכלם מן יותל לדוס יהיס ס)6 63וסן ממוונ niniao עתיר 6י"ה יהיה ו,ס . הגמור( 
 המסוס הויי מס סורמס כמקור (ost ויח6חדו סיחכ))1 6מד ס' סיסיך 65מד הויה סירוסי סי"כ כ)ס'תיימדו

-3"ה
 הנקר"

 ויסים סהסויס ע) סמורין 6)1 עס סדין ע"ס המורין גירוסין סחמזגזת 33מי' . ה61 כן כסמו כסדר
 הרחמים גכמי' ממווניס תנויד רק . מכירו ע) 6' סתנ3רוס סוס גב' . נמול 3:)מוח נמוריס רמנויס מכום געס0,

 )הס יקי6 תוה הס)מוח כחסית ומהודל ג6ס ופיהיס 3יופייס )ה1ס? רק יהיס סדיני' 3מי' וכ) .הגגמריס
 העו)ס )סח;הנ כקמי כקן מד"ס ממסר ה41 ווירוסי סי"ב כ) וית6מךו סינוכ~ו ס6מור ע3 מורס מדםמס

 כלמד ימד ו6ח6מדוחן 6חקי)וחן SD )הורות מדם סס )ה יקר" שם כן 16 מהנהגה יהיס וכמסר .'כרממיס
 מדם 6ור מכמי' ניון SD )הקיר נימינו כמהרה ז6ח סיהיס ח6יר ניון ע) מזם 16ל מנקסין 61ט * מד"ס,מססר

 1 ? ר3 בסומות הסקס "ור סהרהנ")
 6 המסריס כחי' )דכויך טסנה הדץ בסי' סהגוק63 כמקוס בי . )ך הסירס מדס סיר "מר סמקך ודור-ג

 יהיה )6 והדין . הוכר ימדף ככמת הכ) כיו:וחק )עתיר סכן נזובל ;מ"מ הזכי ע"ם מעסיהגקל6
bff)ספי( 

 סיר . חרס שיר יסיר מז . TDn0 ס) היוסי )הלנזח
 דסק סהי6 מדמה סירה 1)5 זכר )מון גהו"

 : מדס "1ר 16 סיהיס ענ,ל סיר 3כמ4 סיסיה מדס טיל ונס . חזם כמrb 4 פיהיה עלול sri~tגקי3ה
 והמגה ל6ם blo גיטן כי וסוך . )'נl'1'PD (6 וגיסן גנ6)ו גיסן ע"נ( 64 השגס )כ6ם ח,") קמרו והנה),ד

 . הטירוף מחמי) 61ער וממגו ית' שמו כסדר ;כתכ כקמר כ"ס הוי' סס טיבט ao 131(o מוסי)כ)
 6סיליס מוניך מסוק ע) חס5"ה( למ, כי)קוט הונק )מכעה6 לו") כמ"מ . הנמור 51rtro ט) הלומז.גו6

 מווט . למסיס וגעסס כמסד הדין מי,וג ע) מורה 1ה61 קרילי 1)6 ממימי )6 )65ת כסר סהו6 כמדם-כמסרות
 וגעט1 כיגיסס מכריע 1ה61 והדין המסן מית מח6מזין וכו סרממיס שכמיי סו6 נ"מ הוי' סס 6סל מרע )יודעי,

 ככושלות כתיכח עוד )למז 1nDbt . העמי וגומל סוימתי הס)מוח הו" כי )עורס טעי זה )ע"כ נמולים לממיסט
 וזה . כסול נו הוי' ססס מס גיסן חדס מע)ח סוnhrn 6 6)1 )דכרי;ו עזך למז . סג,כר מפי'.לו")מון

 ומסודר 'סל סהו6 להלוך מיסרים ע"ד גז יסר הו6 מרו"ח ך"ו מסמל הף' סס סהו6 סכ"1 סר"וח כ"1נכוסלוח
 הנקווה 1p'D כי . עו)מיס נ16)ת 1)נ6);ו . otnlP מכין )הדוחס משל הי0 הו6 סכן . 53ירוף פ)6 כמזל13
 11 גכמ*" החדסיס כן יהיו ם)עחיד ורק , מךס 6ול כ3מ4 כג") הגמולים הלממיס מיזוג סס)מוח נוסתקוי
 כמדל ס)יטש-יגד,שחס 60ו ;'מן כמדם לק סו6 ועכוזיו . גמוליה )רממיס ויתהפכו יח"מדו הנילופיס סכ)גיון
1DD)3מזס מע)וח פתי )ס;ז הלי . הו6 כן IDU (רקם כהום 6' . כמדל הוי"ה. סס טבעת סכו ע"י והכ 
 otn~no)כ)

 מהו"
 ע) סהו6 והסגי , )עי), נ6רט כלסר ממגו ומ5טלסיס מחמסכיס סכו)ס ע"ס סר6פ כנמת

 וכזרועו הגדו) סכומו סן6ש 6סר ונמרחו עמו והמה . המדחיס ככ) מהח"כ הנמוריס וסרחמיס סס)ס המיווננד
 6ת פדה תכן . 3ו (l'rnb יסלק) ועם גיסן כמזם המווט הוי"ה סס ע"י הים הננוסס מעיקר ג;*)ס;עויס
 קסמות 3זוס"ק חכת31 כמו . הוot~tna 6 רממיס . הוכחל :סור ה' מגק גירוסי ע"י סגעסין נחי' htot .עטו
 מת)כסין וכבהו (tottntlh מחססטין כי)הין י )קוכ"ס )יה דדית דסמהן כגויין וכ) סמהן כ) ת"ח 1,") ע'6(גש
p)hהוי"0 וקיהו )עמ6 ד6מסין סמהן ס6ר מכ) ימיד6 ק:ו6 כל . וסני)ין יריען 65רמין מחס)ג'ן וכ)הו נקנין 
 ס6ר מכ) מר וסמק סמהן סיר מכ) יחיל ממם ד6 גסמ6 כה' הדנקיס orb1 'וכתיכ עמו ה' מ)ק כי-דכתיכ
 גס 6סר מע)חס גדמה ועוד . ע"ם זה כענין סס והבריך דמנסגי ובממנן )כמפין דbr~ 6 ושחפץעימק רסהו6 )חח6י ו6תס)נ ד6 סמl'Dnht 6 6)היhlpbl 0 וסני)ין ~מין )כמס 61חס)ג ד6חפסט פיסו דיקיסמהן
 ו)סו3תכס !הג6חכס )יס הו6 סוס ?חדס 1כ) . סריס כגמי' :ולס גב)4 ט גי סוי"ס סירוסי סי"כ מג)נ4) הגס סהמדס ע"ם י"ג גי' offt הו0 החדם הכחוכ 6מר ולס . סרקם ככחל יימס כי כמטיח גקר"י יפר6)-"כן ך'( טנף סקודס )כסורם גדורים מכובר כלסר ר6ס )י יה61 יסרק) ממס פירוע הרקס 3כמי' נקרשיםסמה
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 שבת שלשדורו
ת-  מדסיפ: ר6ם ה61 ט'כ . ט )כגגו גיווסיס fe"( םכ) ,ס עגור וסכו ~Dnb Slba עחיזין וט גנתו כוהי

 יסלק) 3יח 6תס וכן מדניס ~ch הו6 כי ומע)חכס נדי)חכט ע) כרולס )כס הו6 הזם סחרם יקמל ועוד2צ*3
 מגס. כקמל ססגס )מדפי הו6 רמון . הרקס מכמי' חון סוס כמדם ים מע5ס עוד 6מר ושח"כ . סלקםגקר6ת

 נר 6סר 3"ס סוי"ס מס בסדר כקרניו נסנך ג6מז וססחחיס סד6סיח סש61 וכיגן סחדטיס )כ5 לדוסון,610
 המדם: ויוקז )כ"ס לק הו6 וע"נ . )הטרף מחחי) וממגו הל6ס71ס הכחמוס ססו6 3ס)מיח הגמיליסהכממיס
ofr~6חלי 5כס . עחס סג") סווהל דכרי ימחקו מקוד ומס . 6מרי0 מסירוסיה גססעין סקמס סמדסיס ס6ר ת 
 נ' מום 1ה61 כדנריגו סימור SD כ56כע מורס (off1 ד6 6תקסלוח6 עמו ס' ח"ק כי דכחיכ כמס וכו' 5מס"ימני

 מד"רר מספל הו.ס פעמים י'כ nticpnol סתייחזוח ענין ססו6 סנס עד סנ6לגו ההדס מע)0 כ) אטנאלז
 מססר- סייג מדק מסוי סעי3ור מדם ע"י הו6 ו6ת6מןותן 6תכ)5ותן סגס ם)יס 3ימון6 כ6')מעסות

 )מסכה מסידים 3מס;ח וכמ"מ . )6מן 16תן סמייחד 1ה61 סגזכריס סו'"ס Pt1S' כ) כ))1ת הו6 סכו .*מ"ד
 מדחס סקס סס 6חן ו' כי 61"1 מטס 1"1 סוד סס 6)1 מרסיס עקל וס7י0 11") 3'( מסנה h~o"זר
 לומו' 36"ף 1ch וידוע . וכו' סכ,מ5ע fhO סוד הו6 סעיכור ומדם דפוקכם מךםיס ססס סס קמרת וסורויו"6
 גטקס, ע"י וגמא סו'"ס סט כממסר ק"ו סרי 3"מ5ע 61"1 ומטס ויו"ד )מערס יו"ד ה61 6)"ף כי ס!י"ס ססש5
 )מפלופ י5ירס נפסל רמז )וס ו"ססר . כלחד 3וס זס ומחקסרין מת6מזין וכונן רמ"ד גי' סיי"ס מעמיס4נ
 ס)גגס לממזור . מיס ם) געינולו )יודעי ידוע כי . כזפ זס שדוקין וכוסס עמר מגיס גצי ט) וסכטסט"ו(
hleסגיס וכסי"ט . כחמוס 6ס)ה טס סיס 6סר מקוס סר6קוגס גקידס ע) מוזרת סגס י"ע וככן מגס '"ט 
 ס;י0 ע"ג סכעה טהס רמז סוס וטפסר . ונטווס מחזור כג5 וכן . מעונלו' ומכעס מסוסות עמל סגיס 'ם")1

 טסך הסגים כ) סיחיימדו 3זס זס 6רוקין כונס סיסיו )מען וסכ) פמוטות עלל סגיס ע"נ עיכוריס ס3עסעטי
 סג,תייחדיד 6' כאוח hw גומ,ול וב) . מעונרק סבט;ס ס4נ )מדס מרומו שנתמנע ס6, ע"י ו6"1 3מ4 סססשדת

 ג-ן סמנריח סחיכון סכליח ססו6 ו"ו עיד וגסתך חמ"ד מסמל י"ג יס טיס וכי"ח . סמעו3לות עםספסועוח
 : )6מד )ימו יחד וכעלס סק5ס Shסק5ס

 סווס"קל כמתמר ו?ו6 . כזה הוי"ס פעמיס '"ג עס מיהוד געסס ססנח יום ס) סגזו) כקור גס ואולם1
 ד6מד- נרוץ )מת6 6קיימדח סיסי הכי 6!ף 63מד )עיט מתיחזין ד6יגון ;גוו;b"D 6) ק)"0)חרומס

 ~ots דק3"ה ספ6 קיהו סכם ע"נ( פ"מ )יחרו דמ"ק מקמר סנ6רחי ע"ד ככישורו וגראס . סמ6מר כ)וכו'
 הוי'ס מעמיס כ"1 ט) רומו סמכת סס( סר6סון מסורס )סי) סנאט ככר כי ;ר6ס ופירוסו . וכו' סטרויטכ)
 גיס מכ"ח ממסר סעמיס ככ"ג כו סגמחס ית' סויגה הגדו) סמו ע) רומד כי זקכ"ס סמ6 ריסו סכת זסוטבור

 6מד סוי"ס ים גמ65 . קמ"י סו6 וי"ג . זס מ5ד סויות וי"ג זס מ5ד סוי"ס סעמיס וי"ג כ6מ5ע 6' סוירת13
 קרוסת ע) מורס והב) . ד6מד נרע )חת6 6חיימדח וגס )עי)6 6מד דסו6 )רמז זס מ5ד 6מד וסף'ס ,המגד

 .. 6חד וסגנו 6מד דהו6 )רמז כתמנע 6סר סוי"ס מכס עס ומחיימדין ולחח6 (bS'D 6מד )טסם סכוס,,חדוח
 ספגת 6סר הסרדס וכדררי ויקסל' סעס"ק כזבלי מכ61ר כי 6101 . וכו' כנוונך סג") סזוס"ק מקמר גטןונוס
 ג). דרך כן כי . הסיק סגקודס 6ח ססוגניס ק115ח ססס )נמי' ח6רכנס וס6רוחיס n"D'lP 6מ5עית נעדההי6

 דכריסס וסוני . דריס קבס אסון ק5ס מערכ ק5ס מ,רח ק5ס מטס ק5ס מערס ק5ה ר"5 ק5ווח 1' 5ס יסגקודס
 סג6מריס- מזכרים קנסו 6סס לסכיך רמכ ניקור אריך כי . סעורן כ) מס ימד ג6 מוכין( ממכת סקדופ)כסיס
 וי' ומטס משם סהו6 קגווח ana ננמ" מקיר סס3ת שור זז כמי' לק הו6 פס )עגינו הגורך ו6ך .סס

 סעמיס וי"ג כ6מ5ע 6מד Offt1o חכתוכ 06 סגס 3"ס ~Offt1 פס ט) מורס 610 ססכח כיון ונמ63 סעולסממות
 נזריו מס' סויו"ח י"ג סענויס סגי יס גי ככ5 כי . סכת גי'- 5ד )כן סו6 16 . ק115ת ספיה 5ד 5כ5סוי"ס
 וסטר סטר ס)כ5 סטרוי מכ) סקס 6מר וס ועבור . 0כ"ת מספר סוי"ס פעמיס ך"ו הב) כין נ6מ5ע 6'גהו"
 751 3ד ככ) כי )6' מחימדין סכ) 6)1 הויו"ח סכחיגוח וכ) . סכח מססר סוי"ט סעמיס ך"ז כשפוחמקיר

~DO 
~rDD

 הפס טס . נמיר נימור , 5ססיימד מוזרין ק111ח כססם סמסו,רין סקו ס6מדיס כקות ונס . 6מ"ד
 פינס ומב) 5י מכ5 6מד nlTnb מסי) ונעמס . סס כמכויר 6מגעית הפקסס סוד כ6מנע 6כרהבי"ס
 ס6)ו- סייו"ח ך"ז 6סר ג'( ענף סר6סון 3נטורם )מעלס כחבט ככר וסוס . קודם ססנח כטס גיירכסלמות
 כנתכי- כמכוני . הי'"ס )3יר1ס' רוגחיס המס גס סיוט ססעוח וידוע . ע"ס ק1דס מנח ס) ס'וס )פעותרומדס
 . 1nbS סוי'ה פעמיס ס,"ך 6)1 כ5 מת6מייס סגסגת סכ6רגו וכיון . ע"ס 6)ו5 ר"ח 0) ימודיס כסדרה6ר"י
 )סגיך מסורס סרי . ממס )6חדיס והיו טיס 3ימוד6 סוי"ס אירוסי כח4 כ) ונחקסרו ונחחכרו סגת6מדוממעל
 סכל כ6ן ונס הויו"ת י"ג ונחירה 6חייחדוחן הי6 יפס . כ6ן כן ס"ס נאסר ממם מזם ס3מי' 11 נעסהלנספח
 היסכ ulh~nכמו

 נעמס סבת סכ1)1 יוס ססו6 סס3יעי 6)ף נגד ססו6 כידוע עוס"3 זוגגת סו6 סכת ולכן -
 גמינת' ע) סנוורין סוי"ס אירוסי וכ) . כנ") מדס 716 ככחם )עתיד געסס סיסים כמו סמדס תיקון fns'ם
 סהו6 '( " )למול סזוה"ק כחג סוס הימיי ועכול . נמוריס לממיט ממגיסט העם? כמסייס נח6חדו 5ו*הדין

 וכלין. . חס6רס ור ויעסרוך גקרפ י 6חד- וסמו 610 טגעטס מקוס סכי דמ)כ* עטרוי והוך דכויךחדוותך
 כמ"מ סקנ"ס ומדות סמחח מממח 6ז מממין וסכ) . סככוד )6) ומסכח'1 מסכרין סהכ) מנוס ברשוחס6רח
 pbS(ilnf דמ!כ6 סיכלה כגי 6חו )סיות ס" ממסן הלי . דילי 3מדחת6 מהעסרין דכו)כון יומך הסוך כיעס
 . סגסיר6 מר 1ג1' )כליס סכוי* דסכיד 5מ5כ6 סווס"ק סס מים וסוך י וס בעגיו געפס גרו) דכר ושד .כיס

ד6קסקד
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