
 שבת שלמידורו8
1pWb1~  : דמ)כ6 למי11ח6 ונסר דיטי סניק כו' דחדוותhm1 6 דסהו6 יקרם כגין כו' ;60 רנת וי" ע)

 ולוב סוכו ומסות גודד )הלקות מממחו כעת סמוך דרך מנס גי . כך הוhQSDS 6 )מד11ק6 ;סר .זפ"ן
 . סנריוס סעהס ט) רק ממונים tba(c וסגט'רין ממונים )1 פיס יודעין ססכריוח 610 טדט ו6ך ..מסדו

 וכעיתתס כעונסס כ)) ממן ו)" 1y~lhl נליוחיו כטוכח לק 610 ממפן )כ) )סל16ת סמכם מסל שסם,ומה
 כסממת ומדים סממיס מכעס וכעת . לסממנו נ"ל כידם 6סל סעוגס סכלי עט כממיגים "Db 4 קויך .מש

 וסקסתוח ססייסין סם מסמקין )פיוס . .וגניוס סכ)יס 46 עם 1051ק חוום 5סר16ת סממוגיס )46 יגססע%.
 I'Gh~l כמעסיו סמם וסמנך ססממס ויום מעסיסם סמכת כעת 6קר ~הרקיח מממס ולפיות נמוק כרכךס)סס
 2סרעוח תג" 65 ומסיו וחדוס פממס מיני ע5 מורין כונן עוגה וסכני סעכד'ס 6)1 נס 4 6)וו 6הכתןגל61ס
 ממוגים המס והקפח סמ"ג כי . לידס )י 7151כ הסדה 651 וקשחך חיך י" ם6 לעסו ינמק ס6מר וזהח

 ומדוס ססממש דרך וסוף ומניגס )ססמ מס 5יד )715 1ה61 סמ5וס דרך גסס סים ו6ך . סדיןמנמיגת
 "מרכות מ15ח. כסס לעפוס )מטלס 6וחס סים6 גכי6יח למון נ6 65 )ו 6מר וע"כ . ס)ז נכלי לעשיתסיוגך
 קי"ר( רמו כילקוט סוכך דר"6 )פרקי S~r9h1 לידס )י 51,ןס מסוס 65 %1כ ש5-'ס מגך )טוי "ממסנסס
bffts5כ"ס ע"ס ם) מקומו )פגי סמקוכ)וח מגות סהס . )מנינם וקחי לססמ "מד גליך וסיס פיס ססמ )י 

 : 61גסיס 6)היס 6ח מעתם ככלי מסמם לסיום . סמחס סלמי ונקר6יס ומדוס המת סעטנגרוי
 : סמקוס כעיני מסיגתו גדלם מ16ד מס 5סוכס סכו פרעותסערות )מעניי ם'וכס מי כי . מוסח 6ו ra((h 6ו יסים דכמ6דיס מ6ן סקי ע'6( ק;"ו )סכת ר,") רמיו ו*ה.שש

 כלכוח ו"רנע עסריס וקמר סתיכס )סגי סילד 1tD'Sb כרכי מטפס פוכ עשר( כ"ס )סנאית י,")מקמר עשי וסוף . וגו' הלפסיס atb למרס oSDn יסרק) ומירוח געיס גדנרי ס"מור קורס מקרץ פרסתיכשופר
 קו) כח י5תס לכנן מלגגי ה11 . נסמיס וירדו וכו' מ)כ;1 וסיגו 61מר "מריו רטע ילל . גט;ס 1)6)רגטח(
 סמסרסיס כ)  ועמיו . מדותיו טל מעכיר 6יגו וזה מדוחיו ע) מעגיל סוס erD 6(6 נדו) סוס t)DD 63וכמלס
 . מזם גדול סוס מסגי )ו 6מר ומס DD(1 גרו) הו6 זה כרכר הרי 6יט וגס מדוחיו ע) מעכיר ,ס 3ebוס

 חיק הגקר6 610 6' . 6גסיס סוני פתי ס' נעוכדי 'ס מגס כי ו") 6מת סכמי ססירסוסו דרך ע) ס61והענין
 ומ,מ טפו וכומי . סטוכ כמדח חעךמו כטנע ננר6 כי ס' עכורת מרור )סמו וימס )ו וטמ פעוכ כאומר לוופוכ
 מס נב) וניל חעגונ )ו 1)עסוס גור16 כ6סכס מפן ומעמס . סטוכ קמרי עמסך גופם חומדתו מעםעכעו
 . פ)מסס וכריס סרוח ו)הת16ס )מותריות הוסס ס6דמס מן עמר ססו6 נופו גסמיוח מנך הכיעס )1 וקין .פיוכ)
 ומומריוח ענות 6מר ;וטס 61יט והג6יס סוכיס וכריס 6מר המסך וזך דק כמ,נ גכר6 נרי6תו נעת 610כי

 כממסגם סו6 "ס ויווגס כעת . ו6ס 6כ כווכח כמ מנד )ו כ6 וגס . כעס סנוח6ווין מן )סיוע עוס"1חמיות
 6'( עיף סחמיסי לכסורס כלרנו כלסר . עימן לסגלת מכוו;יס 61יג0 . כ) י"ר אוצי ורסיס מכונהשרברס
reס"ס )כרמנ"ס עמ"פ ולמסידות )תכמס ורפוי והנון . תקי ,ך גוסו מ,נ טבע גס יסיס מ,ס סט)ד סכן 

 )עסות עש מסכימים הבוף טומי וכ) כעכודחו )1 ססוכ )1 וטוכ נדיק ה61 וע"כ . ס'( החס דשתמהלכות
 נור" לפגי סלגויס וכליס לעקות 6תו יעליס יקרו נס כי מיקרי %י 6וי מכמיגח 1י65סוכ

 החי וססונ . כ)
 העוס"ו חומריות קמלי וגממך גוסס סכו סנוף וכמ . )מ16ד רע ומוג כטכע גכר6 סו6 כי מוס מ"פ נסיסךהו6

 וגמסך סקרן טסל נסמיוח כו רכתם כי יתכרך ס' עכורת כ)) )1 יערכ ו)6 . בנתכיו )סחע)ס וממןוסיבותיו
 מחמדי סעוס"ז 5וף ונוסת סתויות מכ) ולסרנם לטר16 )טכוד וסכלו גסמתו נכמ ר51ס וכסהו6 . סורסו"מר
 לנגדו משמד סקסם מערו לו 161י סאדו מיום פכו )ננו וממדח ח6ות'SD 1 )עטר )ו קסם מקוד מס .טסו
 כל עי ומעכיר דלכיו כב) נמור נדיק ה61 כי 15 ורע נזיק גקר6 4ס . סעו)ס מן )סולדו ומכקס כוסובכ)

 otnpnמדותיו
 עכר"

 סטוכד עד גופו כומי ונד עת ככל עגמו ומחגכר כורינו רנון מחי ר5י;ו ומכע) . עמסם
 כקרגו וטמון ס5פון וס סוסון מ)ך עס כנדם כמהממס onSJ 610 'מיו סכ) )1 מרע ו6ך . וגפפו )כגו גכ)ה'

 ונס . משו שע דעה ע) )העכירוומכקם
 ;קל"

 )עכוך סיכ61 עד מקוד ויגע סורם הו6 סה;ס כסו מיגיעי ;הנה
 גדמו ככסוס ונמחל . גוסס ו)ס;6ת ת6ותס )מלקוח מכרטיס סס Db) 16 06 6כ ?כותת נמסך וס וגס ה'6ח
 5מסס סי6 סיורדח סכסמס רום ככמי' סו6 מנס סט)ד סנן rb ת6ותס )חסן כמעפיסס עוסה סכסעס נגסכ,ס
 oib מכ) עלמו )סרוס וס 6דס יינע ינישת 1(OD . עוס"ו תחת ססו6 סכסמס )מעסי ימסון ימיו 1כ) .)%ן
 וגס . ספח וכסמירת סמ"ר נכל ה' כעכורת למעלס מעולס olho גגי רומ נכל) לרומנס סנסמ0 מנדר)י65
 נמסך הב) . )6 6ו ימס געסס סיסים הכן כח יסוי כי ע"6( פ"נ )כמילין כחס ס6נ מכם סנן כח יק0לעו

 : כחמר מעסם נסעת ס6כ וכפגת כמ כפי ס6כמכם
 ימממכחו רעתו ליחן . O~DD גכר6 6סר ס6לס סרטים מרומיו כל על לעכור מלז ס6יפ יזכס 06שמנם

O'D'רגע 6ף הלו מממסכס ירף ו)6 מעסיו וכב) דרכיו ככ) ר15ג1 ט) ולעכור 5ספוך לק . ככירים . 
 )מספ דתמ6 משו ויקם . סטוכיס סעסייות ;) כו ~עסות יעוכ גססנו טסו תקהי ויתקע ירפס שמיולק

 ממחת מלחש ס)ז כחמדם ~עסות . מהקוס פס61 מלעס tbm ממרס לפגר וחשנץחע מממריו ככ5וול04
 כידוע כלע )הפסיע סמח16ס סרעיס חסדים גכמ" סי1nlhr? 6 ח"ו כעריות מת6וס oh למס) כ%סנצלס
 )הפשיע וה61 הנולך מקוק ע5מס סגו כמדש (ottp וילקה תפוחו מהסי יוכ) העליות S~b החמל מסדעפלת

5עגייס
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9ש שנור שלמדורו

ot~aיוסר . דם טקסיך 3נ%1 פח"וס ש6 06 ל% . סונ01 )מ"ניס %נש5 למסדו ספליך 4מ מסד %עפוש 
 טש' ג' ממריט ס)  16 פפפ מ"ע טהור 0)1 הכן 6ת (str מינה מנוח המטס Ol'pb נסוג פססט ת"1ת1שכר

 דונמשש )פ5ו6 יכ) סכו רשת 1ת16ח ממדוח ככ'! וכן מיקה( מלכות ונ' 6' )ס' כרמ3שס כמ"מ ימסנ %5וסש6
 וש עגור 61ס0ל . כווחיס 5ן פרי רמסנ6 )1 ד6סר OD כ5 ע'ל ק'ס )מוכין רו"ח מפר כדרך ס'נמסת
 )מגו" כדי . "'סור ג:גז היחר זה (rnlu וק cn1h 5כלו6 הקיטס קנסס

 כיייתר 7וגמחו הטיפל תטוח גג)
mDn51גליייש סדין ומכעיס . ס6מ יטס ה"מ מ6:ק כמו . נסיחר :' מטח . ס6יסור 6ן מהדסו כת"1ת 
 החיסור ננד המכיוניס סיתר דכרי נ60ר וס"ה . מ13ס 5מ16ח מחיסור ממדת נססך ס6יסור 5קר6ס מנוססרי
 מומט ממאיר כמו ס' מגית "5 )קמשיוכל

 וינקי דסגוע"
O"pb יוסי. כסכת לז*) כמחמל סכת כע מנית בו 

 מ5" ורנ6 סומין ור06י נדווי: בדניס "מר דרכ מסמי' סילת כר SbtDn דרכ כריה יסודס רנ מעגט נמסע"נ(
 ונ6מחי81 רניס 'מים עופם הו6 כן ו6ס * הדכרים ככ5 1כדומס ע'6( קישט )פס כמ"ק סכת 5כטדסכוס6
 *' מחומר קרון ":ר נוסו 6רג'ות pbo ועלות מסומקת ע3ש )ה%י6 זס ע5 וממפכתו זעתו וטחן 5ככוום4טת

 ויקוש 1716 עגן עניו יפין ה61 הגה . סי6 רכס כי ויניעתו סקסם עטדש 6ת כר16ח1 דרכו ס' נר15ת6ז
 סי' . ינס"ר ז: ג"ד( כר6סיח (1ffD ס6מרז*5 "חן יפויס לויניו נס נסיות ויזכס . ר6סו ע5י %ו ני*4נקדוסש

 יתן 16713 )ממדח ףממוד יתסוק וסמיך 5ג:ונ יסספכו . ס"ס עד כרעם תסיף מס מנעו ומזני טפו כוסינם
 נח4 מכ5 י63 י613 הו" הנס . מי 5כ5 חיים מנותנת סקדופס מתורס סי6 מהם D'D מנקר יחסות%סתרנה
 סעסס 1סנירוח הטיס מרונ ככנרם גועו ונעמס ימעעמותיו 1bw 6% ותעטניו סעוס'ו עסק* וממדתפיס
 ש' פכיגת יססר"ח והנון 1ר16י וגמר חקי זך געסס וגוסו כקרט חus 55 ונעסס . ת16תי1 כ3 ככיס51כו

 סע4 לנטייה ימסס totih כגיף סמקך היכן גהיכ15 %כקר ס' לעס כוי ממזות ויזכס וסססרס סקדו0סו5קכ5ח
 %ז הנדס נפם חיקר ומקוד . ו6ת 5כ5 ס(כס מקקו ו06כי 15 קערי מייס מ% סגי כ16ל 65ור C~Uפפ
576b1De טפם רמי ג5 ומכגיעין ומסנרין נמייסן עלמן ריפפיתץ 6)ו כמסידיו תשתי* ס' נעיגי יקל כי ניס 
 מדענם נכמ" והמה . כנדו) כקטן סעוס'ז עסקי סכ5 סגעו5ס ת6וס לסוס 5סת6ות פקים ט יפקר )6 6סרפד

 סמירה נסקור עגמן מדניקין ר מייס קרויט מס F'D גששן עגמן סממיתץ פיתחן סע" נאים קרויםכפיפתן
 שרומש כס61 נמס 0) מעסיו גנזרת ססמיחס וידוע . סנס עד מי פס61 סחמכי %יסו 5נח4 זס עם )ט6יסנין
 ושל *5ח מ כקודפ ממרח נווההו הסס5ס סם סמומרע0 וכס טסו נקנס: סעי" f01b נמפה סנעסססגמפ
65O~o חס5ים )י5קוס מוש 61מר1 ונסרו נססו סה61 כמו הע5יוגיס כץ דר ס6דס הים כי נט5ס מיחס 
 נסרס ססמיס מן פגכר16 מריוס כ5 תוסר hD'D' ר' מש . כטכס עליון וגגי 6תס 56סיס ולמרחי 6גי ע*סשרכ(
 ~C'Dt: שן פגשו סוס ס6דס מן שן . סקרן מן וטסט onp1 סתרן מן סנגרתי כריוס וכ5 ס0מיס מןטופס
 ob ום' מעלס פ5 ככריות ס61 סלי פנספיס פכיו לגון ועמס ומטת חולס 6דס עמס )סיכך * שפרן מןרטש
 nblo wa1s . עשכ כס ע5 6% כרכסיך ר0עיס ע1Dth 15 5 6גי נכר6חי 5מס 5י ויטמר ממות 658ךשש6
 טרשי ויערס ממומר ויחססך פזדכך נוסו וסיס . כעז% מיתס היס 65 חיסה ס6דס הים ל6 1%6 כיכוס

 נץ גהת עס דר וסין 6100 כרמוס סג5מי כעי5ס 5סחעדן 5ע15ח מדיג הקרס וסיס סרומגי מ5קנסתנכרוח
 הגמש מערימם פט ממנוסס כמ סנתנד5 ס0ס6 6מר 1"ך . (alu גטי סגניך ,5יהו כמו מטס פ5סנריוח
 יגספ' נס 6ססר סיס )6 כגוף סנספ קימור וע" שע5יוגיס כין קדור %5רס 5ססספך יוכן 65 וסוכסגףמוני
 ינ61 3סיוה עליו ננזר 1"*כ מן כטעם ומזות 00זכס 5ע%ס 5גפ0ו תיקון סיס 650 ונמ63 ומערס5:חקרנ
 ספרד עג סעסר ויסוכ נ"מ סע1למיס 5טר גסס 6ת מקרכ זס פע* קרב n~tmb ה61 וקנה . קכל 56יגכ5מ
 נססעש ם הנדיי כי תסס לוקח 6סר מקוס לעורפ! יסוכ ס6דמס מן עמר גכר6 6סר ס6דס נות bloכססי'
 פעי גידוע וסכן . שמעג נהמים 6סל )מרפס הי6 נס סחתקלנ נתנה 6סר ס56היס 6י חטוב וסך1מ .ס6רז
 ושהזפ הטף מטמי 1כ5 מכ5 סינוס5 עד עת ככ5 עגמו מתננל חיות הגש ככמ" ~hw פי 6כן . קודםגסני
 5הד3*קש חסו 6ת %ק0ך ס' ט5 )סתעגנ זככו וח6וס ממדם מיני ככ5 ומס5סכ ומתעלס . מנר6סיס סטסגמ0
 עשר הכת"נ עביו י r'p' נחס"ית )רקוח יגכסף הקי ,ך נוסו !נעסק 4רה סכו מחומר 6ת ומסעך סורסת56

 סטיס"4 סכ5י פסותי דבל יכolbnD 5 פסיס מנוסו ע0ס כי תסיס כסי מז5% יקר 10לי6 06 ס"1()ירסיס
 Ynh מסיס כסי ע"כ . ומעלס כנקמר ס' PU3' יקל 5נחינת הגיעו ועמס . ז5%ם סייחי כי גדרךורעתו
 שיקלע פגור סמיתס נזלנו 6ף 1גכ5) . נסכי4 מגססה נזרת טול הקכשש dte*n ע"6( פשס bptln)נג6
 סש סטייהש נץ 5טל ורשי 'OP נעמס %וש ו% פכ5 סיחם ווסמס ממט פי65 כיון נסמ5ו מנסוסבש5ס
 פשוש %"ש כנם ולע"ס 6דס מס6 מנש' ע3מb'll~D 1 בית סמיתס כמינת 6 ינnD~ie 1'bD 6.תרח

 : מרוס לסמימי
 סנפיר ע*6, 6*ד )פס נם' ומלומז . ז"ל ס%" מרכלי כטדע 6דס*ר פיקתן פסיג בניט יעקנ כן ה3ל*

 קשוש כסו וגעסס גמור נם5מוח 6דס חיולן סיס ה61 כי ד%ס"ר סופליס מפ? "כינו דיעסנסוסריס

 861 שד ינו' *פג4 עכרי תירonht % 6 0ג6פר דורס 6ני סקר6 5יס 6מר קכרי6 וקנרו bw:n ומנעוססס"ר טסו* בכיי זכי ליס Wnb פת 65 לדיגו יענף עמנן רכי 6פר חשYD 5) ס' )תענית מזח שיו 11Dh .ששך"
 קיהו *א 6%5 מת 65 וסירפ" . פ*כ נמוש ש6 6ף נמהס  ורש פס תרעו הו6 מקים . מכש תערןורעך
8ף היו* ףר6 י%ר*ס פפ4פ סש ועילץ טה 3ט% פי שעלס פיניתם נמייס. וש"ש 40 שםשס וכ19 ונס*448ם
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 שבת שלסיפוח
 6מש סו6 זכן התוססות סף וק . סיס מי 6נ5 סמה לס0 גדמה bttnw פ%ש . 6% קי% יי9%שו

 0ט%יט הכגיח חיכים עד המכסוס כמערת יעקב "ת מלקניי עמיו סעיככ כעת baa) )י"נ מוססיפסיח מלעוז עמס לקיה Sb stDD . l'h'1m י6סף הטע רק כ)3 מיחס 3יס כתיכ ל6 ולכן מת ם)6 סדגריסנסתפח
 6כ6 6כי יהיה ד%ריס bD1bn גסתלי דקתי ועד דן כן מוסים 6מר סמכפלס נמערח מכחו מלקי יעקנבקנס

 )עימה יטקכ סתמיגהו . דיעקכ ארע" וגאו עיניה נחרן bP1h ממייס קיסר סקל גנזכןשועי
 ולמי

 וסייט
 אזש וגרוס גיסן קיבתו זורמיס6 6)6 הו" מי ממם כי )סגיך סרי . וט' נקם מוס כי שיק י0ממ,יכשכ
 %1 . לנ"ע מי טפו עם סעי עשנ( עשו )ככתוכוס 6י כן יסוסע דר' כמטסם לנשע מי עלס סו6 6נ85מת
 . כן )ומר סריך 6תס וב"כ . סדכור ע"ס הים כן 6ססר כי . כפיהו למרוס מי ~hlg Os מה ע5התמס
)*Sha61ע0*כ כממיס יום ס"ס וסיס הותר 56יסו בדרנת טשי היס םה61 רנע"ס מסם מיתת ט5 י פקסי 
9D%היך . כן כ6ן ונס ית' ר15ט על עלס סכן 6ל6 . ס' סי פ5 מסס וימת ט 'DS כס)פום גוסו 6ת סיגך 
 מש כצדע מנמם מווסמת סיקר כ5 זסמ6 נו סיס ס65 סכ6כיס כמיד והים 6דס'ר מט6 נו IPn)D עיושר
 ש . הס5מוח נכ) הם)מס )מרככם הרום, "ס מכסי י"כ וסטיו כורעו 51DD נמנם 651 סקס פסחו סגהוט
 כנאנח יעקכ כי )ומר התכן . ננשע 610 מי מגס עד כן ט) כל) כו ט51תס 1ל6 גד1 נס)שת סו6 יסרגי
 40 . כתיכ 5*עקכ עסו 6מ סי6 כי סוכ bS כמנע טפך וסיס . ססזכרע 6 ורע *זיק כ"מ" סיס יוצעזני

 . ממזק סדין גמיי סער כקדרת כגו 6ן%;י סיט 6מיו לעפו כסכעו סוס ממם ממיס סיו כרייסס 3עתפכהמ5ס
 סבסמס רום כדיך ס5מסס לדוריס הרומנס עקכייס גחי' העקכ ע'ם יעקנ פש סקר6 עליו תעיד סיט מ02

 6וחיוסיסש עסרס עם otolb מעמיס סר 5מס0ר רומז פיעקנ (") הקרש מעחכי ידוע נס . WDD5 סף6ששרעת
פהז"

 )עמור כס כו מיה 161 . ממס מפלס פ5 ככריומ סגעסס עד למעלס סכ6רנו ספלמות כג5 ממס מיסך 56ממיסך עלמי מעך כי 61ך קעטפ גנמי' ס4 נרי6ש מ הקמן יעקנ תקר6 . נשנס נתהוו %ל סדירס נכף
 גזינףס גדופך h~s) 5"ג )סגה?יין חמיו כוס ועל . נטרה ושמיו גוש געסס כי . נ0מיס 6פר משלגנז
'*תל

~b)DD 
ma~ . 11 מס %סש כפלצך'ופזרת עוטי להטת נוסו 6ח מהסך וכמהשיק . כריווחו מעת ככך גנל6 ה61 הנרי המ65ך גיhD Oe~ 1ט6 . סקודס שוח ר1מרסיס כ5 על ומנם6ו פנכיסו והקכ"ס כזה כמו 

 וע"כ . ע"פ 6ן( ענף סקווס )כמורס )עע סכ6רגו והמכיס לסרכים דרכו ספין %5 המלך מסכם 5מייכמי'
 עס סרית גי יסרק) eb כי סטך שו אמי יעקב ל6 המלצך 615מל

~'olb ש6ת עתם כי כלותר . וטי 
 . )ל6פ )מעלס SD סע)ס ל6ס 4 נדורה 7רנbtpg 6 יפר") כש6 מג'ל ככ5 סקענוס ע5 יאורס יעקניכמיגח
 קמרי כ15מר otwlh עס סרית כי ר6ם כמי' 56ל1 נעמס סכעיסס סקול פס61 ס6ר גכמoSnn 4 בסי'ימס
 עצמך מהפכח ר6ס 5י דרנח 'lb1D )קרותך נ6ס לך עשכ ויוכל מ65ך Yh ששב tws ש עב% שפךמ%

 : )ר6ס מעקכלנמרי
 גגלb10D 6 לשרות . רוצי וסוג צומות ס"ז( Sbtnc) '6 ט סגלתו סמט"ס חד %ומט כמ4סיס ושהאש

 6הר ממסך המ,קיס מכימות 0נ6 הנדס סננפס הזם )נמ4 ערמו הו6 שדוס ט 6 ורע שיקכג%'
 6%( י"ר כחרש )נכ6 רי"ל ו6מוו כקרני מיל נכי ס6מר עד )מצוי יסה טש סיס כי 61ך . תרשתוומ
 הנגס )ר6ס 6מלו וע"כ s",Q ר6ם לי ססוSh~nt 6 ככמיו סמלך יסר56 מלך ונערס י5סשר ט סלע bSDשלעד
 תהו" כיון כג6מל C~p1 מי יסרב) מלך דור ע"6(ד"ה

 6גש יעקכ כדרגת וקיס מי הו6 )כן -סרט מ)ך כדלגת
bSnמת . (ע6 כי והכ Dt~ItD rn)o עד נמייהן עלמן מהמיתו עכור והכ) וקייעיס מייס הס וע"כ וכ5 מדל 
 לרמ"ח יסודות מד' סגעםס הנוזמי דבר מס6"כ לסחקייס יוכל הרומ:יוח ודכר לרומניוס גחססך הטף סומיסכל

 9bD(P הממוכל וכ) וז") גן( הלכס הסורס יסודי מהלטת )תשד הרמיקס כמלס גהכלמ 5סחערדפמ1כלמיס
 )כ5 . רסיס %1nhS o חוד פה61 ים . 6מדיס יכיס אמר גפרך h10D יע נסוף נסרו הו6 16יסודות
 הגסס מן יסלד ל6 )15ל0 ודומם לרומגיוח כסגתססך ו6ך . וכו' )מן יסלד פל6 אסר 6י מהםפגחמכל
 סמחיס 6ם 6גי וסכם ד'( ואסלת ע"ס המלך ס)מס 6מל ועליסס . 5עולמיס וקיימים משם פניססמסיו
 סנעח , המייס מן ממש המחים 6לו מבכח םה61 כסמר . עדנס מייס סמס 6סל סמייס מן פ%עכבר
 "סר . 5מ16י נדלה וסעו)חן המנוסמיס nlnDD נגוף כת עוד יסיר םל6 ערמן ממיתין סש ס6דמס על%ותם
 ע'6( ל' )ננס רז"ל קמרו וע"כ . ויעקכ זוד קליתו כמו O'Dt'p1 מחס סגס סטר טדגס מייסהמס

 סכיי
 נוס

 והסס . סגס VP מי ודוד . מי ככמ" היו וע"כ סמייס מן מחים מהיו זו כנמי' סיו סמס כי ונוד מססעל
 : טקס הדגול סי על כן פסי' למעלס כתכנו כנר וימת נו פנ6מר ומס סע)יוגיס כין זר וס4 למרוסעלס

 סיס המכן 3ח4 סנה ני רכ6 גהג6 להרן )כ ע5 ססי' בהחסן גלמו הי6 רכה ש 11 מערס טד5 והפלשתןקנ
 6ת לסרן מס6 161מר . ונף מכעס מפן ועטית הקרל כמקמר סקדוסיס סדינים מכרף'נמסך

 osn 6' שנענף למעקה כתכת וככר . )ט ע5 נ"פםקע
 ט"

 זעמים ס' ממסר הדיגים כם" ה61 ססמססס
 מס, גקר6 )גן ל6ס 4 0ה61 יפל") כנמינת )0וכ התס0נותס כעת ה;0)"ס סע5ה ע5 פמילס וחךג*יס
wmaעהסת מנמול ערלתו ע5 לרמו * גמר sn)o 5וע5 . כסירס"י תכסיס 0ה61 מסן מנמס וגעסס וכ) מכ 
 מסן כמינת מהן געסע )היום גמס מסורס הגמסכין ה)כ סלוח סחהסכות ע5 ליערות הלכ כגנד גיחן ס"סכן

 ורנת 6הרן )כ ע) וגיסן ל"מ הידועץ סכ)ס 1קים1סי תכסיטין c~o התקווה עס יגריס הלכ כנגרכתפיי
 סגינים סורס ע5 5הירוע הנד51 ססהן וכמלס סחפך פסדת ה61 הכהן D1ISV שידוע 0נד51 שפסד,שדש

כעס
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%1 שבת שלסידורו

 סורפ, ע5 מרמז מסמסן ויפי . לפורסן רק הו6 סדירס סמתקק סב) !שץ) כקמת הדיגים ע) תספרמפן ע"כי טשי )וכמים rm קמלו מקילך . טס נ6רגו' כ06ר יתערס ה6) מ6ח גרוי ומסד נמיריס רממיס הסשטס
 סגהם- הח:סכוח 50 זו מטפס ע) מרנו 0ה61 כיון גס . סרייין כ) ע) ומכסל ממתיק הו6 הגסשד'ג'ס
 sbn~- מכ"פ כגדדו גחכם) DItD כ6י )כ) מק סט6 העת: גנח fihn )מערס ס:ת3גו י0ר6) נח" btcl .5חסן
 סחורם 6מר' 6)1 המעצות פחי ועני, . הזינין עצ מכדר וע"כ . 11 נמאס ננד ומכופ)ין נסין זנובןסדיגי:
 .. כש) יהיסינוע

 3ת,ן מכ5 הגזו) ויוגף מירות 0סו6 סכיגס מדח כחי' סהו6 ידוע הדיגים סורם מנס כי
 6קש וגמ65 . )סבן )כ6ר כטל י"ס 'ת:)) כמממס כ) כדרך הוי"ה סנדו) 0כ0ס י"ס 63ותיוח הרמוסדיג'ס
 היהו וע"כ . רכו"ע כזפ נף חקג"1 מסנר סם ו0גיסס . כג'כר יכונס יסרך"! וכפס . Offt כ6והיו' נרומו הי' מהמם;5מד
 מרמר מסיס 1ה61י) . סכקס וי"ס יסרטן סה61 רכוע ככסי)ח tnr~nb מקום ע) nt~lrS כסו) רכוע )ה'וחקריך
 ססוליד יסקס הרגות  מלמוס גחע' הו6 כי . 6כגיס עסרס  סתיס גו למלקית סקדופס סחורם 5יסס  6לו  גתי'ע)
 הלי י"ס 6ותיוח ט) ורום, . 0כס עכל בגים ממות עזיהן plpn1 הכגיס י"כ 13 הים 1)עומחן י": :כעי%'3
 ע% )הורות 131' יכר6) כני סמות su חהיין וס6נגימ סכה31 6מר וע"כ . יעקכ דוג::ק י"ס בבטי ע0ןנג'ס
 עד יעקכ דרנוחשמוח

 שקר"
 י6ותיוני מרככה והם 0פ)מס סרכגס כש' ערר צגים כמסכך הוקיד וע"כ יסרק)

 סגעפר עד נמס מסורס 0ע6 מסן דרגת ע) ממרמז סמלן ע) מקוקיס כיו וכ"כ י"ה ככסי סגקר"ים עדי"ס
 :. החסד סכעוח 56 מסכעותיו מחסן 6ן וירכסו "מר )וס וקפיר כקמור י"ס שתיות ע) rnlst יסר")ככמי'
 WD'D היס 6100 לוגי ור06יח 6תס כה' !ר6וכן וקמר טיס מ"ר כן סיס )"ס 6ז וכסנטהכןיח טומי 0קיס סיס יעקץ סילגח כידוע . הג") התגכדוח 11 ככמעס יעקכ דרנח ע) ילמו ה"סד גס כייג

 ג4 0הי6 כלס"ד מלום, וזת . ידיו זריעי יסוגו ס)" הקסם עדו ע) עימו מהנגר היס ימיו וכ) 0)1הבטוגה
 6!1;1 לנוח המח סיס סיס הס"ד סב) סיד 6)יף ע) ילמד גס סתי)ס כלית כליתו סמר כי )ומלסי)"ה

 ס5-

 1)פעמיס ו6"1 ב)6 )העמיס גכחנ כהורס 'כי יעקכ כמינת ע) ילמז נו6"1 "סוד ונס . מ51ס )63ת פ)6עו)ס
 דרנ6 הקנס 6) הקנס מן המכרים ר4(יכון מכריח 610 ה61"ו כי יעקכ דרנח SD ירמז סו6 ת: .3ו6ש
 61ך . ס"פז כחסות ט) וגחוגיס יסר") כני ממוח מי"א מקוקיס ot)sb ג' נו גס היס וע"כ . כבזעדיעקכ
 פימוח1 סו3 6) מהגיע ollp יצרו עם מסוס כמותמת )ומס פהיס כעוד 1pD' Iw~o כמינת ע) רום, היססו6
 גמלים )יכנס המדם כקמוח היס )6 כי כנתיס 6)"ף 3)6 1""1 נכמס והים 6 ויוכ) מטך 6) יסרמסעת
 הקנן ע) מהמוחס %נסה 6מח 6גן ע) מלמוחס פפה וחקוק 6כג'ס נ' היו הזו ו"1 וננד h(y "ודיוח העציוןס)6
 גכ6ר ;6סר offt ):ס )מרכנה מרככס וננמי' רק Offt כגסי ככחי' היס )6 161 השק 1"1 דוגמת ממסהמגיח
 ס' וקול קדוסח רעות גפעח 6מל 3עת 16 קודפ סכם מגיוס 0ס גנ6ר 6ו)ס . ס6ר"י כותת כטס היטב)סין
 עפלות כת"ס נו וים י"ה 003 סרנ,ז המפן זונמת birt עלפו י4ס  לחס  ערלית  לכרות )מעוה עוייןנעורס
 רכש כידוע ל6"0 סגקר6ת הניגס כחי' )ר6ס סעו)ין יסרק) ככמינת הו6 כי הסירס )מרככס הרומזהכגיס
 רכונו כח"ח סו6 פקו ס' !פני הקודם "ן נכו16 וע"כ עלס פ5 6)1פ1 עס סיתייחדו הווי"ן נין ס6!"ףלהכניס
 16חן מעט רמוזיו כרוכ סקכ"ס כי )הורוח החסו 6! הלסוד ממוכר יבטח צריך היס כעי)מו ס' 6וןקדוסח
ד וכו' )רקיע ייס )י: דומם חכ)ח כי . חכ)ח מתיל f'D סיס וע"כ עצמו י"ס )סם מרככס גע0ין )היותלמעלס  

 ע3 )רו 3ס)ו מסן כי nlb1?S ס6סד מע) כמלן יום 1)6 . מזו סגח5ה מדס כחי' 0הי6 הכנוד כס6עד
 ונף המספע כמון ב"י כמות 6ש 6הלן וג60 ע"כ . ס% כמזם מייס %c 63ר ממקום ע!יגו )הקירר6מט
 המ0פ9 מכן 56 וגבח וע"כ . כידוע ס' )סגי' nhlpln זו נכמה סמדכר כ56כע מולס . תמיר ה' לסגיעז
06vilb~ rbl ט3 רומז והב) . והגו)) כו))יס כ' עס כנדו"ל מכ"ח מססר סו" וחומים "וריס כי התומיט 
 כלפר סכ) תמיד ה' שני )כו Sp יעץ") כס מפרט rb לסרן וגסו וע"כ הדילם סורס סג,כרת 11 כמי'"1ר

 : )מעכס וסירסושרנו
 : "שע)ס 1 וש ו)עבידח )ס1כ סגו הלעות מדוח 6ח )העכיל סהו6 מדוחיו ע) מעביר שגין )עגיג'גואשור
 חרת משנס 6כותיכס יפנו הגהר כעכר יסרס שהי סו "מר כס ך"ד( ליהושע סכחוכ 6מר זס.על

 שנריר ייוע כי . וט' מגהר מעכי 6כרהס 6ח 6ני:ס 6ח ot~rb rpbt .ים 6! ויעכרו 6גרהס6ני
 6' . סס מאדיס מיני כגי 6כן . )כ5 )השפיע ור31יס 3טכעס ומחמ0כין t'DcrrDo מסד'ס דעמח סו6הנוסך
 יש )1DSi פסוק מוכית לח.יכיס תגמול . סוכו 5:פסעח סמ)סרך tJps )שפגיע 0סו6 הטו3יס מסדיססו6

 )מיסך מ"1 ה61 והא' . ותירותיו מנוחת );;מור ס' דרכ' ))מדס 5מוטכ )סמ,'רס מרע נדרך ההו!כיסס6נ:'ס
 כרעול הלע דרך ~oib כגי 6ח ועמד אהודיע הרש ההסעת סהו6 לעיי סהו;רגו עריות כעין הרעיםחסדים
 עשtnSS 6 טופס והיה ע"6 דרך סעס 6ס מימד מסיס 6כרסס 6כי חרם דרגח סיס וגס . ה' ומ5.חתורה
 טפל ה61 וזס הס1כ המסד נמדת מרומות הגמל ט) הסגי טכס 0ה61 הגהר סכר (ort figp . שמריסומוכרן
 ה% מכם גטך סו6 סנן כמ סיופיות ה6כ מכח סנן כמ סיסס )מעכס כח3ג1 וככר . הרעיס מסייסססמ
 6ש ומכיל cet כחו היס לפנס . סוס הרע כחסד מדח והזג (DJW יוצד סו6 נס וע"כ ד6נוס כלעףשל6
 מסדיש כח4 מימין )5ד הנריר 6ח ועגל ממו סגו5ד הרם מדח מדיחיו ע5 הלכיר ועי"כ סנים 0)ס גןטל"ו
 W9P 61מ"כ . 1)ססקוחס )הלכיוס עו)ס 3"י כ) עס חסד פגמו) חסד )עפות לודף סיס ימיו 1כ)בסונים
'שנט

~1DSS 
 הש סגרתי נענר הקרש פ6מר חס . נעליס 06 עייר טורס 06 יניר1 ר"מ: סנס ס' ורך

שהלעס
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 שבת שלסידורו92
 טכו6 כניכר ט3ל כדרנת היס ומלוחו יסריחו לנוסס 6ני תום לשמו * 6נלהס 6ני תלם משגס"קשיכם

 וזנם י נע51ם הסונים מסזיס וכשלכוס )ע10ח סגנדיות 6מי )5י ענש 6כרסס יקם הנסר עכר 0)שמס דרני מ16חו הגהר עעכל 6כרהס 6ת 6ניכס nph1 Db . כערס סלעים מסדש 5עסוח סגסר 50 ספל9כל
 סס:ור מ)כ ונעמס הגטכר ה61 ה61 הסמק 0הוס וסירוסו מטמח ס:ש יחןי פי דכתיכ מלי וגעסס נעכרים ע"6( מן לגדם פ6ר(") וע"ד . מחרם 6כרסס כנין 6מד )6 מסמק מסור יחן מי ע"פ י'ט( פ' כמאל )מ'למ,א

 ע"6 מעמי )הס )מודיע כעומס סרעיס מסןיס )ע10ת 0הקגסג נעגמו מרם CbD19D מתרס הכרסס ג"כ וכן'
Tb06 ונייר ס' דרכי העם 6ח 51'מד טהול וע60ס 6כלסס הסך עומס (ו ממומאס . וע"א ע"6 )כ) כעטי 
 לע ומזג נפגע וגויד נר" כן סיס ה61 כי )מערס ססכ6ט עקיכ6 רכי ס0ג6 דלגת היס סזס והעגין 9ר.נליס
 ע14 מן נעומת 1"מ"כ . גועל ממור קנס ק)יסס נמי' כממועל 61גפכט ח"מ )י יתן מי ס6מר עד .)מ16ד
 הלעיס מדותיו כ5 ע) סהטכיר עד )מקד וטלי יגע מסיס כסו פיגיע גסגס וסיס עכל 6) מפנל ענשבסך
 נרם ממול ומסכר ככמה ונערס נחורם למ"כ עסק סממור כדרגת עהי' ומס . סוטת עמסן 5ע0וח 5סונ)הפכן
 סו6 יעקב לניר ונס . יעקב 16תיות ה61 טקיכ6 כ' יעקב נדרגס סיס כי מנוקר וגס וימי( )כ)ק"חגמ'פ
 ו65 . )טוס למ"כ וכחהס:ס חו)דוחיסס מונ נטכע סין 0גיסס פסיו סגוכר כדרך וסב) . עקיכ6 רכיל,תתח
 הנד51 לניעור רני גקר6 והיס הטוב כמ(נ גו)ד והיס סדור גוו) היס 60ניו סורקג!ס גן 6)יע(ר רני_ן
 כקורס ומענתן ננזו)חן מזה נדו) 0(ס משי )6 קמר ג"ק יג6 וט-כ . חמדתו מוג כטבע מעיתו גוונת,"פ

rb~tl61 סוס 6)6 מסt~DD (הלעיס מדותיו 0סעכיר כג") מדוחיו ע) מעניר מיה עקיכ6 לכי 40 . מדותיו ע 
 ז זרני מטוו יקר הקכ"ס סכעי:י עסי . כקמור )זס גריך סיה )6 כי מדותיו SD מעניר 6יט וזס)ס1נ
 1DS* ומניב סנח5 11 )כחיגס ורומז ע"6( מ' )כרכות רוע כשמר ממיס מירט יותר שיגיש סגסגס!נד51
 יל6 0ה61 ממי סריס b1'D יותר . נור16 למטח עגמו וערם צינע מיניעו מהנס הרע כמזג הטרד וססקכעה
 o~o;t ס6ל"י מדכרי ידוע והגה . כחס)קו עקיכ6 )רני ממרומים עגמו וע"כ . )יניעס קריך וקין כסכעולמיס
 מגמה המה )קד"מ קריעזיס גי3ו5ות וס"מ מס"ס ג" הנ) SD גיג!5!ח 1)"1 קל"מ מסמי ע) לומז מם'ס0סס
 משט סעיקד ממן ס) )מ' לום( סו6 ומי"ת ומקלי מויק"ר קיר סו6 0)1 קיר 6ותיוח כי עגי מרמו וסמומלעיס
 כעס rb סיקו 0מ0ה רק . )מ' ס' דנין דיו סעיפח blo גימר כמש hib )מגס ממן כין 6ין כי עמ'סו6
 ופרכוס הוי"ה סמוא ע0ר מקר י.מםדיס )כמי' רומז מפס . 6מי מס מכסס וגערת סכ) 50 גי01515 ס)"זעם
 מכ5 ע5מו סהו3י6 מ;יתיהו סייט מן כי מ0ס כסס רמז ונס . )סוג כינס 6ח ס0ך כי ע"ס 6הישס09צת
 ממניו י'6( דנריס )מ"ל S~tlbt . 6)היס 6'0 ככמ" רומני טפו 0געעס עד ס)כת16ח

~SDnSl 
 0זכס . 6)היס

 ;ש )סגי ורטט מקונ5ח ~tnSD יס'וח מקוד מועגן מזה סינר וע) . נסמסאיס כמו סע)יאים כין יר)היות
 סתתנה סי6 שכה . ה6)היס D'b 5מסס חספס 6מר ע"כ 1nSDPS מיד סגע:ס עקינ6 רכי 0פ)0 כענין .י"ח

 געסס היניס כמוס הגרמו סרטוח כמי' כ) 5:סך . ",ot~lb 6ים מ0ס ככחם פיסים )סתקכ) 1ר16יהגטגס
 רמז זה sht . כ9ס OSID 50 מקומו כעיני חסותו סיקוס) )החס)) לקוי כגס שסיס "יפ כמי' ונס מ0סעסס

 ככר כגי:יס ופיס ד6 חספס ס6)סיס 6יס )מ0ס חספס . סס)ס ך6קרי ליגון נ' ע"6( קנ'ס )ויקלקס,וס'ק
 ס6ר מכ) יותל מקידוח סוקסו וע"כ . כמרה ומלוס עיס ומי , גמעם Sbln'1 קם )6 גי . וכון b~nbג9

 ישית ומונו סכעו 0יהסוך דעת oih ))מד מו"נ וכיומו . כידוע 6דס וס )נסוך מונו מנע יתמסךכטרדים סטטי וס כי . )מעכס סנ6;1 כ6;ל מוה)6 16 גזזני 16 דכמ6דיס מ6ן S~fnb tbo ס)זס מעגיו כ5 וע) ."גסים
 כטע)ס )עזית יס" נכת ונוס . OSDDS 0;הכגו כמו מלילו נ3ן 6ו נכגו מיס מטס )קיים 6101 ס' מטת.ט

 : מקוך עי וגוו)סלכס

 ססרפס כ) ונ!' סש)ס סי6 מעלה חו"ח nbr )6מר כניו ו6ח לסרן 6ח 13 61מר סכחונ ים( זס ששי

 כתימוד 00חח מס א' . דכליס ככמס ססכגס ש0י וסו6 הכנס. )" המוכם ע) שקד תמיד 6םעי
 6;ר סדתן rb והליס תהוי הזרן תרומת מ15ת C"D1 . ס' כסגי ע"ס קרק כהקלכח 5סחגהב 6יך סש)סכצרח
 קווי הכרת בן . יום ככ) כמ(כמ סרסן הרמת )מד וגמ63 סעו)ס סדר קמך כ6 ,ס ומס . וט' ס6ם60כ)
 הוקד המיכת ע) וה1ptD 13 . 06  סמז3ס ו5פ  שחס .  זו  קרס נתרסס סערם נ0י0ס ט תנקז ~D)tDו6פ
 העומס חורת זדת 5ם'ן כס) נ' . ot~tSn וס כתנם וכעס תנכס )6 סמזכמ ע) ח!קד תמיד 6ם . תככס 465צ
 תזרמו מס דרתו ור("5 כהן גיוריך ע6 דקדוקים סקלי ועוד . סני סיס וכצמד 165מר1 כפ) תמס סש)סהי6

 כיגעת );וכ שומן התרוסס ב:su 4 מרמו סהו6 וגימל . נתירה מרמז נדרך ג0לססו 61:מ:1 .גני16ל1
 , כתסוכס הריסס ס' וסגי ורצויה הנכון מדל ))מוס . טמן )פי 9cPbn' כסיפוח )נק כלמירוק כיללן5פמ
 0לוניס 6מל כע"ח כעמן יס דלכיס סוני סגי כי . מדותיו ען מעכיר כעגין 9כ6לגו oea ומעכס ורכןז95י

 יתן סטרה )סגי ם)ימה משכס:עשה
 3'( 6' הנכס דעות מהנכוה יפ"כ ז"5 הלמכ"ם סכסנ מס סו6 6' *

 כמהמדין נןעוח מגייס וירס16 הגס0וח רוס6י פהס "N(otr 56י י5ט . סגקסהם מסי תקנת h'o ומה1,ש)
 סים ע5ש )סגהינ )1 6ומרין מימם נע) 0ה61 מי לסו6סס הו6 וכיצד . וגוי סעיכס )דרך לוס ;ימז עדלצחן
 י:הינ )ג ננס היס 061 . סלט הממק מתעקל עד סיוכר, pr ע כילך ויל כג) ילניפ )6 ולפטשנכס
 כיעקל עד 6)1 כדכריס וכיתך )ונסיסס rb ר.מ3ויס סמכים 3ט" מלנס סכ) כש כמסם 4פכ הלכס ככסיל8לש
 קך וע) . ומז כג נס ער Dltbo' )דלך א;0'מ(1ר שטוכס דלך קסWSnhn 61 לירד 95?יר . פגמן ת5ג*כס

ש
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% שבת שלמיתרו

or"שד לב זמן בו 1יגהונ ספגי נקנס עגמו ילה'ק שמד )קנס לנשק סיס 6ס סועות בג הקל שש 
 והרכס (tbDn סחרחק ~cb 6' דרך )סגיך סרי . עב") 1;1' 3יגימף מדה וסיף סטונ: )דרך טקימעה
DIW~עקם יגהנ 61מ"כ וכ) מכ5 סכו סרעס מדת סיעקול עד שמרון ק5,ש עד מנן יתרמק מלעות נמדות 

 : הממנעגירך
 גילך 1ה61 . )עי) סכחכנו מרוחיו ע) מעניר נדרך . מוס ומסו3מ מע"ס %ר דרך עוד יפ סגה אפנםישם

 3כ5 העכירם מן סורס 0סו6 די )6 כי וסירסו . מחר5יס נו סמוס6ים כמה ה5דיקיס רז"5מסמל
 רעה .מדם ortbn כקומר ספח העכירס )עכור )63 י65 מי פכפן ו)ר16ה )הספ קמרי% ומסלפ 1nSy")נפח
 כ15מל שמריה יפרס מ6ר15 ט*6 )עקור סר51ס רז") מקמר נדרך . סיז לע מעמס )עסומ )הח"ומ 63 סו6שט

 מס )עסותה עוד ים6 פ!6 )עקרה ורון: שעכר ס6רורס סע3ירס סו6 מלחו זרם פסי" ענידס )עקולמלוקס
 כקמר 6סליס יפלס*עפש

 )ססתכי
 סע3ירס )עכור נ6 סכו לעס מדס מקיוץ הוטכעו שגיס מס ע) סורסס ע)

~hrn
 5מ0י .

eh ומומד ומח6וס סרוסה מנו הממוז ממנדח ג)קמ סולפה הגס . 1"וג6ס וגו): כנגכס ענר 
 סוט 610 וע*כ . 15 זריך ויותר ויותר יו די 61יט 15 מסליק 6יגו סכ) )1 סיס מה 1כ) מסכ! מוןצסרכוח
 )ו סומל וכממל כך עסה )1 "ומל היוס . '5ס*ל ס) 6ומגתו סכך ע"6 כעובי 3עיגיך יה6גמזהו מעותי והמסור נמרחו כויו המסנר כ"ג( ק"מ )סכה ל,"ן במלו סכך גז)ס 16 נמורס ננכס )ידי 63 מעפרעע . * די 6יט זס 6ף ו6ס , מו"מ יכס"ל וממכר נמקת "יחו ,סוגות מכירו 6ח קימוח כמו ע11 3כ5!עוסה

~.gp 
 כך

 עכיתת 5עכור orn יכ61 הקטגות עבירות )שוח מתמי) פכסה61 סרי . ועוכד והפך ע"6 עכור )ו בסומרעד
 ממזקת ג)קמ סורסו . ליסור ספק 16 "'סור ודצי 6סורוח מ6ע)וח וכעכירות . גאי ומיחס מכריחותחשיוח
 מכסור"6 סיכן6 יגמסי יסמתין )1 וקסס. )ידו סכ" כמס 1ח"1ח1 3ע:ו 5מ)6ות )6ץו) D1frtn רסספיקוס
 )סגיו מוגמ )היות יקיימגו י6 )ירו סכ" תיכףדוק

~pa 
 . 65 16 6י0ור פ5 610 06 )י סינורל עד סתיס מז

 וממקח . כו ים ליסור ק5ח 16 גמול כסר ob פיסים מס יסים דורס ושרי יטרף כז6כ קסיו חיק(ומומש
 גדר מכל סי65 טד 3זס עוגו הנדין וכמס . סקר 0) ומ)סיטס כמאיריס סמט6 16 . כי") וניסור )ודלי?כ6
 מכהיו ph ליכד רק פפט  סג6ס )1 מניע כקין גדור מוטל וכסכון )1 1)6 חוע6 6דס 6ץ למרו כי.יזדס
 שחרופ מכל סחמורס סריס פפרס גלקמ מזו העכיר: פורפ סוס . olb פכל5 י5י פכיי hp ושעוריילמפרו
 ומכפפן . וכדום: וכעוכר נכמ 15 דומם מנידו סיסים רסני 61'ן ע"ע קשתו 6ת גקג"ו וכמריס  נס)ons ואיסי . 3כל פופל ולכיוס כולס ע) מסנטך ופיות  פרוצס פנקרכו ?לכ  וגבסות רוס מגסוס פדוח וסוףרשפ
 מש %) . ומע"ס בז: 116 כי ).מר ויסכמו יסקרו ה6דס,סהכ) מן חס6לק )ו סריס 1ר15ט ספגו נדו)קירקס
obllnהו" . מרכס ו6ט מעפ 06 מנירו ניר 

 ולממרו 3יד שנדו רולס וע*כ . כנדריו 1)5גיגיס כעירו )קרת.
 נתעב והש . צעוק המדוח מב) ינחר סקרנה )סר ססג6יי ה)3 ננהות סזו הרעה ממרס וסר .מעוט
lttrngפך נ6 . "מד כמקו: )דור יכפין זהו" "גי וקין )נ ננה כ) ה' תוענח ס;ח,3 כמקמר 0ן 05גי% 
 ס' מוטס )כ:,סכח ז') מצמיגוכרכרי

~hep 

 פגלה כס6חס . יסתנ16ק )ך יפ cb ותך6ס . זו מדס וגטח חומר
pnllmנגער עמרו סיין 61מר1 . סמק מדה ע"י וכ"פ כ"ס עו)מיס כ5 כולל )סגי ופס) ומתועכ ומכוזס 
 נדרך )קת;סנ 6זס %'ך ממדות ככ3 6:ד s~r (ca )סלמנ'ס ק;תכ מס ab~n ס)6 . ט"ב עליו מיינתושייגס
 . הסדקת כחכ)יח רק ס6מ5טי נדלך בגהת DStSr~ 15 וכעס ס)נ נכהוס 6)ו לשת מדות מסגי מון0פש5ע
yrtס)נ נוכרי והע היחר הק5: עד ה"מד הקף: מן יתלמק 6)6 נניגוג'1ח )קסונ )6יס 6 ס"ס,ל דעזח מת . 
 סמנכיס סכ) קמרו ועוד . רומ מס) סגי מקוד מקוד n(otb 115 מתיכך כטד עגיו 6% מקוד עמו רכינונמלח גממי ז)תי:ך . (1thD גמוכס לגמו ותהיה יזח ס0) סיסיס ")" כנכד עגיו C7bn פיסים סעוכס ירך60ין
 "מלו ועוז . טסיך ה' 6ת וסכחח )בכך ורם סג"' כעיקר כפר)ט

 הב"מ נסות היה שית מ6ן כסמת"
 הערשות פכ) זה כ) ועמל . ע"ס הכעס נעגין סס והפריך וכו' )מקוך ען לעס עד0 הכעס וכן . מקנתה,";יפ

 גשט; ק6 סוכה ע"ס חג6 היי ע"כ . מ"ג כקרנו גסרפו 6סר רעות מסגודות גמזך הכ) ntspol"מפורות
1(1the כי סש רעם מדס פורס מפכו ויעקור נשך סוווגו העכירס סורס 6-ר )ממס סיריה סי' למפיס יסךפ 
 ר.לעס מדס ס1ר0 מזככו יעקול )" קם הקו העכיר: עזן )עסות פ)6 ע)יו מיקנן שכך רשע עזיגח עעינ)6

 ימרסו סרי יעמס "ף טנף מוני" וכיד6' הסורס :1ha 6ס 5סע י65 גחפ מסורס כי . ס)ז סענירס Sbכפייך
 שג'יפ סורס העכירס סי" מלתו הזרם ענודס )עקור סר51ס וע"כ )סולו 11rw מ"1 ומדקי מע6תס כ5קלי
 יסיס 5ט ו6ז נס גכרסח 6על הרעם סמדס הי6 סוס הסורס עם 6וח: יעקור יירמס w~nb יסרפלזיק
 ינק כהניע ומגס סגה 3כ) יסר"! צמיגי מפ,ומ' cfnn ופחס . )עו!ס הוו סענירס מן )סג5) פייכי נעוםגהק
 "עדכ עפיכן ומקכ)ין וגס:ס )ככס ככ) חסוי: עטין כצמד כונס הכמוריס גיוס וכקרס התס.נס המי%4ע

 )ג13 וסוכ נפתחו וכוס ונרך )סי 6מר כ) רכס כלפכה ס' 6ת )עכיד מוכגיס ומעתם מירכיסס %חזור'ספע'סט
 שכיו כיסר טסי . )קר6תו סr:r3 :*3 )כור16 )ענוד סעס'ר כקוס 3)גכו ע)יו מקב) כן יוס"כ קידםוסכנתו
 הועי, 1)6 . רכל ימסל כ) סענרס כבגס כמעסתו %עתות )קדמותו מוזר . משט ימי ה")ס ס6דירי0יכיס
 עימו ע) פקיכ) מס ס,נ וקננת נס: 6ת'לחו כ5 כ))')ו

 טוויסט פ:חודס ספנו העכירות )עבור )חזור פ)"
 . זס1ךוסשכ

 וסו"
 נקכ)ש )6 6ף )סורו עוד )מזור פ)% שומר מס 63מירס חני הדכר Pbn למרנו "סר סדכר

 t~kVל מישושי )ט %ה! נזלת סי( "ן . כן לוויות ישמי * סענירס שך יעשס ע)6 פלס נינ שיו *ק%טש
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 שבת שלסידורו*ס
 e5c; )כ13 מוססי ויכגיט תסכל געסוח' סמוךנ) גגססו סמרגים הטנירוח כן ם) שלעיס מחתיו 6100 נו)13הסווס
 כ) חוזע כור16 הו6 כי . הלכס ו6ס מעט 06 ית' הנורק )ו שוהן כוס ויטתסק ססנ) הון )מלנוחיממוד

 ה56 מ6ח מוגטח סו" ס6דס וכ) . )1 טים כמעט יסתמק מעט )1 גיחן SD . obl'1 ממסולו וכ)סנסרכוחו
 עגמו ככסוח יפסס כמפולס ומיס י,כ) נג,)מ סח )היות כסכרם )1 כמגעיך מה סילוקו די נדר ע)יתעכס
 6דס כ) מוגטמ 61ח ע) . קטג'ס כפסס וכגועיו כניו 1)1ון והמיס השל מסגי ע)'1 )הנין המ)כוסיסכמהוסי
 כידוע ידיך מסטי ככ) ונלכחיך הקלק כמקמר ומזוגו טרמו )1 )סכין קנת כסיס,חז) נקה Shn כממז )1טיגיע
 הפיפוק די ננדר הערס מותרות כ) גכגם עכס ו6ך . קודםממסרי

 והכי
 . נדו) נסכים )גו סמגטלך 6ג)ט נזמם

 נכהות כפולס וכן . ע)'1 עיין הממיסי כסורם נפלגו כלסר ושיוזחו תטוחו יסכור לכיוס ח6וח כלולסוכן
 כן 06 הענילות כ) כווילס וכן ממגו סנכהות מדח )עקר סיהיס סיעסס גוס הרמכ"ס כדברי הנפט ככר.ס)כ

 : 6מל 63וסן 1)6 עוד העכירם מפענוח גימר )היות יוכ) טכ)13 הלעס סמדס הסורס )עקוליעמס
 סר6סון כדרך 1p'D כי כה )החגהנ פ)" גיוו קמלי יס)יכגה )6 הגס החח סרטה המדם מוכו.-יעקור

 יפולס יחמוד החמדם ונמדת . כור16 ענוזת עמס )ענוד יקרנה רק . 1") הרמכ"ס 3טםהנוכר
 ממקש כ)) )1 "ין כקינו )1 ודומה 3עי;'ו קטן יסיע הכ) . ומסה ס)מד מס כ) )p'eD' 1 1)6 ס'%מגש
 6ו ז6וליית6 מגות ודקדוקי תורס )ימוד בגססו )הינע ה'5 6! מחיי ידך ותמיד עו!מי0 מגך )פגיסר3וין
 יסהס מעם כמעט כך וכהוך גרכי )כקם 6יך ממסכתי )כסיסמה )ו )ומל י5ה"ל "ת קרמות 1)הוגוח .דרכגן
 כסעס רק מסיהן התורס מסל ימום )6 1)י)ה יומס כחולם עוסק סיסים מגס 16 ומודם מנוע 16 ויומיםטס

 רנ)* ו"ליגס דרכי חסנתי ע"ס 6)פיך( )סרכ סכח3 כדרך 16תו יהוגוח 6ו . נדו) גס:רח )6כו)סמ5סרך
 דרך ס)6 )ומר מקטרג יירו וסיס )ס' )הודות 3עס נח~ח (Q'p רקס דוד סייס נסעס כ' עדותיו.6)

 סמיך דוד הים . סגתיך וערג: מעט עוד חסככ כ"כ עמך תגער וס תמס סיום ט) מעוה כנ' !'מןמיכיכ
 ס"מר וזס וחסנמיח ונסירות כהורס )עסוק סקו 6ח )1 )קח עומד כמהיה כך 61חל . דנריס סקרי 16"יכיס מסגי ע5מי יזרז זריך 61גי טוי הי6 כנדס כי סס)מס המנוכס )סגסינ )עמוד סריך 6נ' סן6 )1 גיללמסינו
 כסעמדתי סה"כ . הס לניס כי המיך דרכי סגי כזרכיס 3דלכי ונענוק )עסות מפכתי )עמוז כסלניתי דרכיהמכהי
 יוכר הדגלים ככ) כן כי ג6מר הרכל נסיגס דווקני 1)16 . וחורתך מנוחיך )עפות עדותיך Sb רנניו"סי3ס
 ססי6 "ף הנכהות נמרח וכן . כור16 רגון )עסות )סח:סך 61מ"כ . )מעגו ז"ח נעום: יסרו 6ח)הוגוה
 נקדוסס דוגמסס ים מנס . סניר1DS 6' )מקוד ומחוענמקוס:

 . סר16' ס)מוס ע) כסרוק מ16ד מם.נמח ובי"
 נדו) נכסות הו6 ו)כ6ולס העו)ס גכל6 כסליקי 6זס יקמר )עו)0 קמרו ול,") . מס' )כו וינכס כתיכה)6
 )כקת 6תס מ' )1 )ומר )6דס הינס"ר יטעס )פעמים כי וסוף כקדומה מיסגה 6ך . העו)ס ;3ר' כסניפי)ומר
 ה)" . וכינס OD11 להורס ונעסוק משד מטח דקדוק' כו )דקדקגד1)וח

 והימיט * מקנוחיך 6חס טום )6
 סייס שמגגו כמו וכטולס במורס ממנוה ידעו 1)6 המנות גו:ילוח מדקדקים היו כן6 טוכי0 סיוסל6סוגיס
 )יזהר עגמך הדחק )מס 61תס . כ*כ נקורך מתפ,)יס היו )ח כתפנה 16 . מ"ח pllp1' כם6לוכרומס
SSDns~in'ממעודן סנד1)יס )נדיקיס ג6: הכ! 6ך . נמדרגהך 6חס קטן כי עסיס. ח,כ) 631 גרס ממסכס כב 

 סמפתס 3מס היגל מסתוי 1:דומק . וכו' הממעיט ו"' ממרכס 1"' נקי5ול תתם)) orbl רע מב) נסמליםהיו
 פקר )ו ":על 6תס 6ף בז: וע) . כורש מעכודח )כעגו קדי מ:) וקטן מק) ע;'1 ועוסקו סע;וס כמדח"ותו
 לע מכ) גזבר )היוח "עמ~דס מסמרתי SD )6 061 . ע"ס רכינו כמסת )פיוח 'וכ) 6זס וכ) נוס דוגר6תס
 תדקדק כמעסיהם )עסות ס)6 מדלכיהס )סרוס )י ח)')ס ib~at מגהנ 1SSh 15 דרכגן 16 ד6וריית6מד"ת
 ס)" nllorb מיני וכב) סנעו)ס סדקדוקיסככ)

 כחמד ומכס"כ סוסליס נודנלי "פי' ק) ttD'b )ידי ח"ו "כ6
 גכ5 )'והר נו גד)ס ,הירחו וע"כ כמפהו )יוהל קסם 1lbnD נמםה1 161סרח1 כליחות ממייני סרחנססם
 טיסיו כקיומם ממוגי ושסור וגכתס טוכס וכמחספס סוכ כיב הס)מוח נתכ)יח ממ"ע כ) )עסות וכן .ס6ססלי
 6עסס כש 061 . כמגש )סניו oh~no ע"כ( נ' )גיר 61מרן") ו"גוהו 6)י זס )קיים ויפיס ומהודריםגסס
 גכר6 )נד לסכיני גס וע"כ כמוגי כמוסס הנדו)יס ה5דיקיס )דרנה )כ61 יכף "גי וגס מהם גוס) )6 6גכיגס

 גבר" כסניפי ונס . נשמות עוודתי )מזק 6ר5ס 06 כמוהם )היוח 6וכ) 6גי סנס כיוןר~עעס
 כקותו סע1)ט

 ישסכ cb )טונ ce . נר6טיח מעלס יום ככ) מחדם וגו העו)ס נרי6ח ה61 נו טוחי נוחגסנ סרגי ודלךסכי)
 יקנסו. כר מונע ח"1 ני Dttptt סעו)מות כ) ונרזות המסעה 'tDD נו הופך ספגי ודרך הגסגה Sp)ph ק"ו061
 ד'( סגף סממיסי )כטורס ססרסגוהו כורכיו ההופך ה' יל6 כ) פסלי כזרך הטסעתס )הרכות מנידי כיין)6וס

 עי ~.olh י6מי )6 כי והול . ויעקם ינמק 6נלהס מגיהי )מעמס מעני 'ניעו מחי )ומר 6דס מייזר61מלו")
 כדלך עלמי anrh כי עמזי כן 1)6 מדול )גדולי הריצוין סנדו)'ס כדנריס עגמי SDnD51 סקודפ Sh )נסת6גי
 )החש יוכל וכי מכ)): 6נ6 ,ס לטס כמוסט 6היס נס ס5ד'קיס 3מזרנח ס6יגס כ) עוסין ומס סע1)סכ5
 1)6' . סכעל 6'ס וכמירח כדלך סקרן ענודה כ) ושפס שרע חורם יסיס ומי . OJl'lD גמדרינס סע*)סכ5

 מסו*, לו יזמו כס 06 כרגעו ועסות )1 ס"ומר דכל )כ) )1 י6מין וסתי סלע יגרו פמסית1 עם 06 כייזע
 5סנימ ס65 עגמך ע) )עמוד גליך 6תס וע"כ ממגו נדו) סו6 גתי נמגוח ועוסק כלערס מוס)נ וסוך )משדנדוק

1D'DDW(סכ SD דנרים ונסקתי נחורם הנדחס ידך להם חר6ס 6תס עחס . כ) כעיני מכווה ותסיס רססך 
 ססכ6ש סרוח כגסי מכביס ש_מע ר,טי1)וח. )כ5 ממגיעו עד 6ם עיקד יקיד כטדי וחתה נקרנו )ט 6תושנניס

)מעלס
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פש שבת שלסידורו
 )סס 0וס % שככ51ס סמ0וב כהוnnbb 6 ל1 וגרמס סכל על ומתנוס סכ5 עס ומתנעטס שסס bv ט .עשא
 16 ס' ממ%ת מ15ס 5ע0וח גס4'ע ויהי . יוס ?)1 ג6ס 15 גי ותס6רת יקר 5ו )עסות 5כנודו ממויכקוסכ5
 5כקם ס61 ומי עי מסכ) קען פסו6 5ו וי"ער ויסתי5ו מכ) )מעס עד יע)1 משרס 16 ק)ס העכירה מן)ס,הר
 ען נפ5חש לדקדק ירנס )6 ועשכ . )מרוגס ר6וי 61ימ וגנזס קסן וסו6 סקדוס סמ5ך מ6ח לע5מובדו)ס
 סגי6ס ז'5 רכוחיט כמ6מל 4 ח0יכ 6מריך זה וע) . ה5ריקיס כדרך סוסליס מךקדוקי 41זסל הרנהס5מוח

 5ט)ט Sb '6 5כו)ט 6' 6כ ס)6 61ך . נעעסי 6ר קען כי 6מת סיות וס61 . וטן מעסי יניש מתי)י
 סידועיס סגדו5יס מדרכיס מון ס' 5עכודת סג1רך גר)1ה נחי' הו6 זס 1כ5 . 6ר5ס ob הכ5 ונידי ה5מק"נרהס כ6כותי סי:יו מעטי 1)תקן )ר6ה! ממויכ 61גי . 0כסמוחיס ס0חות גסמפ teb' מפע5 46ס מ!ק הסו:סמות
 סלשת ספדוק ע0ל0י ומדס מרס כג) עמם וקן . סקדו0ה Sh סגריך גד)ות פעגין נס' 5כו וינכסגעסוק

 5גו 5שן 5רי סמנוס עקייס סתח5ת קווס הו6 זה 1כ5 יחט)ה ס' 5ענודת סז6ת ס)ודה 5קמח יוכינהכי
 5סיוק % מ5י5ס עסייסס 6מל  ומכ0"כ סמ15ס ע0ייח כטח 61ך . עי'ז ועכודכ )תורה 5מ0וק כךי "515נמיגוח
 סו6 סיגון כז6ת ממסכס כי גע)תו ע"ין מה מכעס ק)ת כו וי0 ממגירו סנדו) גמע)ה 6100 נגסשגימה
 מש% פש6 כמס נתם6רסו וימ0וכ onth מפיעפה המ15ס ע0ה 0)6 1ה615י . מדטלו יסה ו0חיקתו יר5ה_65

 נסכי5י 4מר תמיס 5ריך 0נ)כ ועכודס ותורס סמטח ע0ייח קודס רק . כידוע סכג מהניריו יותר נ,סומ0וכמ
 ב פיכ%ש ויותר כיוסר en~b )עמונ! 5כו ותח5:כ וחמסק וסטוכ ה50מית 5ך עrnD' 5 סעי'ז כןי סעעסגכר6
rP1 כמדות ס' פטח וכשיעשהibo סנער ססכערס וס6ם סממוד נזס מטתיו 5עס1ת 3:ס0ו יכהן עוד סנס 

 ספ%ת יעעס ס)ז ס0בערס וכ6ם וח0יקת וכח0וקח ס5ז נזירוז ממם וכן סעכירס 5עסייחכו
 נ195 סטעל סמ!ק ס6ם וס כי הקכ"ס 0) 6מו זס ע"נ( כ'6 )יומ6 לו") ו6מרו ol~b 06 06 גקר6ו1ס

 . סטבירס ס5 ס6ם !ס כי . )עכירס 13 פכעל סקידס חע 50 ממם כסיסך הו6 זס . מ%חיו ו5ע0ייח ס')6הכמ
 סקר6 6מי זס 1ע5 . משדס גו ססיס התנערס 06 ניהנס 0ל 1:6 ומכ)ס סמ5גן bla סקכ"ס bq'.1:6 50 ס' 5עטת נ5ט פכעיר ס6דס ס6ס 1זס . S#f1 כמ":ור ענירס ע31רי גיווגין פכה ניסגס 0) 1:6 3ענמו610
 סטשר ס6דס 50 ס6ם מממימוס סכ6יס הטכירוח דנלי כ) ס4 . וסהל נ6ס חענירו כ06 י63 6:ר דנרס5
 ס6ם סכעלת ע" nbs סעכירס מן 0תעכיר וטסר כ6ם סתעניר1 6ס כי כו תקגס 6ין סענירס יעטרט

 תמס מכגס סעכירס ע5 סענר גטס מכור16 ע5מו ססרמק כמס ג!וכרו ויר6סו )6הנש ס' 5ענודתסכקרנך
 )זס 1פ1)יכש מ)עפהש npb עכירס העוגר כ5 ע'6( ס' )ע64 רו") גמ6מר b~Dt1 וסרע סק)יתותיסות
 יערכ 1)6 ז6ת נזוכוו )ט 6ת ימסוף ז6ח 6ת המכין הג)ככ %1ם . ככ5כ כו ק:ורס 6ומר 6)יעזר רגיסדין
 נ!וטץ וימרד ורסס oinbn ימ651 ונוסו . כש5ס ס0ו)טין הק)יסוח ר0וח תמת הוcb 6 5סיהו 16כ5 5קמת5ש
 . ותמקוגים ע4ורס סעו)מות וככ5 נ:קדוסיס 0מות וכם"ל סוי"ס והקדו0 הניו) כפס מ"ו ע"י הגע0ספנס
 למסוס סקנקס ר0וח תמח ו)סוכ )מזור ס6ם כו חכער תיכף 6! . כס5ימות ז6ת כ5 ע5 )3ט ימרך כי,וס"ם
SS)5מע)ס כג6מר סעכילות כהס כעסה הרעיס מדוחיו ככ5 סוכיס ומע0יס מ5וח 5עסות ויל6ס ססכיגס כג0י . 

 אכלס . ניסנס 1ם) הינס"ל פ) 6פ ol)b ס!ס 6פ fbt . ס' ו65סכת סמ%ס Sh כ06 טער נדתשח5הטת
 % 5ס' 0כקרט 06 מיות 5ה3מ ר0סי וככמ . הגס עד סעכל וסע3ירוח רעוח הת6ות 56 עודפ5כסוף
 כיט הכוער 060 יקודי וכ)הכ . ה6ס מסגי כדו'2 וימסו ג6ס יכגעו 6ותו הכונניס סק)יסוח וכ5 רעוחסס6ות
 מט5ס נעסס עגו עס 0היו 016 ע16ס מד' סגממכין קלי0וס מ16ת ד' כמ4 )קס עפי וכיח 06 יעק3 ניחגעסכ
 חס . סגתוכו יס ס)הכת 06 ר0סי נכמ . ומכוס)ין נס5ין מכגעיס גסרסיס 1כ1)ס מ16ח 6יכע מססיק*ס
 כנ) )1מל 6ססר 6י דוס נ'( )גענף כחכנו וככר פ0עיו כ) ע) )1 מעבילין מדוחיו ע) המעכיל כ) לג6ס6מל

 מעניר וכ0סו6 ס0ונס כנט5 מיירי כי סג6מר 5סי ויחכן . ע"ם ומע"ע מ5וס ככמ ענירות ע5 ימגע5סהקכ"ס
 6! וסממוס סזירי! כזס העכירס כמע0י ממס ומע"ס מ5ות עמהס nlrpl1 לסוכ כען 6ח להסך מדוחיו.ע5

 ימ4ף כ4) וס6)ייס כיט 0היס רעוח וח6ות הק)י0וח כס4 כ5 ממנו 0מענירין כ)זמר ס0עיז ג) ע) 15מעכירין
 ע5יסן ססחווס עכירוס רכגן סגו ע"ג( ס"ו )יומ6 סנמר6 דנרי יוכן וכוס . 065 יעקכ כיח סיס 06רנר"וחס
 ככ)ג 6ומר סכתו3 ע5יו ע5יסן וסחודס מ!ר 61מ וכו' 6מר הכעוריס כיוס ע)יסן יחוזס 65 זס הכסוריסניוס
 "דע 6ני ססעי כי סג6מר משנמ סהו6 סכן נ5 6וער יעקנ נן 6)יעור רני 1PitbJ סוגה גסע קי"1 ע5פכ

*obr~תסיד גגדי h~b סס,ק )דעת נס ה65 קסס ו)כ6ורס וכף הוג6 כדרכ קי"1 ע5 סכ ככ)כ משיס 6גי מס 
 סוס גוס כי 1"מר 5סניס )עמו5 סהכעימ 6) נמסיי כעומ סיס וי6י כי 15 גממ) ס65 יר6 סהיס )6 .פעיד גניי ומס6תי 6דע 6גי ס0עי כי דוו ס6מר סס כי 5דנריט מר5ס . ונו' 6דע 6גי סטעי כי הקר6 מקייס.כמס
 ש4יר תכערח ס6ם 15כור כיי 40 המס6 מע0ג( גנדו סיס 0חמיד רק . עון 16ת1 ע5 )1 0פמ5 ע)יכס.יכסר
 נטעלס 5ע%ס כמס עד 5ידע סי5סשר סכערת 06 )נת 3נוו5 לססעימו כדי 40 ט'. ח0ונס  להורוס blbייבפפ ליתצ ריי וור סיס 65 עשכ( ז' זף )עש6 ל,ץ) "מרו כן ע5 . גמ15ח 5עפיות ר.מט6 פעדת פית* ע5פפעניר כדי סמס8 גנדי ממס ססמיד חמיד גנדי ומט6תי 6מר YD1 ס' 5מ15ת עחס 16ח1 5קמת הענירס נעת-מנער
 עש פעזוכ עוונ מ)פון ס'וע DnS סו" יע!וג כי ממ0טתע 6ת 61יס דרט רפע יעוונ נשס( ףסעיסשקר6 רט* סזס 61סער . נ6הנס ומ5ותיו תולחו ועסיש 51ס0וגחו ויר6תו סן 65סבס יס 0יסכח 6ם נרספי'פש5ס
ששש ונטגשש פיכל סכשכ ושוש נעזי יסי סי %פ ע)וסי יג)גך עס פקנק 8" קססרשס זש . ם'ס"שששי'
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 שבת שלזירויש
ק קשש ום!שב ז  "31 (ע*ל4 בעט י4ש,,.'8 לקים כו דולך לסיס מס דיט נחסונה י ;פומי 

 (rb pp )ו מסיו מהמותיו )ו יסייע 16ן ט)6יס ממנותיו 6:ן ffp ctbt' רות ותקייםנחס1כה
 ov~I מטלי

 כם'ע0ש כי והול . כזכיות )ו געסין סויוגות פונס נדו)ס ע"כ( ס"1 )יומ6 סימרו מס נכון וכוס . )טוביסשכס
 ,ן6* סנה . ס' מנוח הב) כסס עוסק הענילוח 3הס כעמס הלעות מדוח מכ) ועומס סוס דרך SDחנונם
 גסטפו דווקא S~h' . or1 מ;))יו וסלי מדס כגגך מדם וכיוס סיו llro(nl מן )הע0וח )מערס דונמחו געססכן

 גקתת מדותיו ע) מעכיר 6יע 6כ) ממט6'1 רק ס3 1ה61 מיר6ס רק aD 6ס ין 1)6 סנ6רגו 63י0ןומסגי*
ct,tbמזק כקרבו )כו 6כי מיעסוחס. גמגע וע'כ . כעוה"כ 16 כעוס"ז יענססו סג6 יר6 ססו6 ורק ס' )6הנת 
 ט% סגס עד סננ כי כסוגנ )1 גמסנ סגם עד 0עסס הענירות כ) וגמי" ODD. כן מ, מהו הת16ת )כ) כהתלותכליו
 הלעס . כיומין 0ס כמ"מ מיר6ס כססכ כזגגות 13 שסי ודומת חכן העוגם ונוד) הענילס מומר )נו ע)כטיס
 סח? גורס וגס נמולים מ)ריקיס הו6 נדו) כי . הנזכר מדוהיו sp המעכיי המ"ח זס 3:י' מרוז גד)ספס

 ~O'oSh סו6 ס' כי )כנך 6) וססכיח היום וידעת ע"ס הווס"ק כמ"מ ע"י להעעות ממיס כסמי נדיוחסע41ת
 סכוך סוי"ס סדין ססו6 מ6)ס'"ס געסס היכף rh )טוב מרע )ככך 6ח )הס'כ )גכך 6) כמחסות סרק ס"ונו'.

 אס , )רממיס מדין )עמס וכן מ)כ מערס נעכר דס כדרך )טוכ הרע כמתח כמעניר מזתו כעדסרממיס
 )סרס 06מרגזל

~DbD 
 כססנה מסק הו6 כמס יודע 61יגי ולסעיס G'p'T5O נמעני הקב": סוס: רכס המדלם

 ככסל לסעיס ס) כמעסיהן מסן 61יגו חסן 5דיקיס 0) גמעם'הן 1Dlh הוי blg גי הקור 6ת 6)היס וילק8ומר
 ר6ווףיו קהלי גי . )כקרו 6ססר וס כדרך נס . מס ספילסגו:1 מדרך ומון . ע"ס הלרסון( )3עגף )עעהנ6גו
 ססוס וסיס . סכ6רט הס)מוס דרך ע) געסס כחסון הנע"ת הנמיג' זק יח3' המקוק כעיני ומ:וכ נדו)סכ'כ
 . נדו) )גמת )סגיו ויסים לכס כ6סנס איו סיסוכ כזדי . וכמט16 סרכע כמוט ההנ"מ סימ0ין )ומל8מיג6
 0) נמעסיסן 1D1b סוי כליינו מחמלת ג"כ סינרן הו6 1ה16ל טיב כי הקור 6ח .י: ו,. וירק ד;תינכיוו

 ט)6 מי מסרי 16מליס 461 6)1 רז") וכמשור דמעיקר6 נדיק 1c'c ועד מחמ)הן השיקי: המס .י(שיקיט
 תםיכס יעם: מס" סככם מי ורק . כהס1כס )0וכ אח"כ הר3: מירפע נ-סעיס ס) במעסיהן u~ht Irr ."ס6
 מס)כ1פ )ס"ו הקדום כרמנ"ס כמ"ם וגף יהורס מגמת OS/ וערכם  פגל' 5סס כמקלוין 6)6 גדד א,1 .וכסיופי גגמי 6וסן ומקכ)ין מנח ועי0ס כשיגס ומודנק ויד'ו קיונ וגמוד קהול 16ת1 קורט וס,4.ם 4!יט"ל
 כ5 כבשט S~rn . 1rh1 כמקמל בע"ת 46 עדוהיט ע) סכ0רס זק;:תיט 6:רי 161 ע"( ו'( 4 ס)כססיאנס
 מוכס הנע) ע"ז מרמו סעו)ס קרכן סגס כי . יכון ע5 השגס שלח CtpICDO thrn )ניקול נבולז6ת

 ואשנס 6ין יומ6י כן ממעון רני 6מר ס"ז( ויקרא )מ"ר lstb sfftn הגס כי . מנזכר סרט): המעכסצמיגת
 . הקרכגוח מכ) ע)יוגה b'rC עונק 0מס נקרא 5מס כ"כ, רלז )ניעקוס ובמזגו י וריו ה)כ :וכור עי 6)6ב6ם
 כה:" מי כזע קעו)סקו6

 )סקנסס כומס 6)6 מהגס ODtD גריס 6ין העומס 6נ5 ית' נוט; ספן רע6ח מ6.3
 כעיני כ"כ ומ:וכ גרו) דבר ש6 06 יחמס ו)כ6ורס . ע"כ עייון ס?61 'ס )הקל עוגה מסיק עומס גקר56כך

 רלשיט סיתס מע5תס 1)0י . ענד ממנגס sp דגר ס-." ה!כ סרהול* כ) ג"6 מלולס 6יגס ימססמשס
 ס5 סגכונס סחסונס סעיקכ שמרגו הדכם ע) הסך סונכ סוזן סיס 6) . כ"ד ימיכ,ת יח . כ) מייני ע)לופל
 סרעס סרס סורב יעקור וירטם . כגג מתווין המזיח 3כרפי rso סעוירס סורס 6קו )סיס ה61 מעכרטנ-ס
 ע"6( ל*ט )יומם S~rlnh זס וע) . ססי6 העכילס מבענוה סיסמה יסיף גכון יה4 )נו 761 . כגטישפת
 )סרוב )1 פקסס מקומיות ועיקר . )13 3ת16ס גם-סס ס)6 קמרי . מרפף )סיוז נו סי: נק; . כמיוחס:ב:ך הממגי רסס מדס טורס כפכו גפרם היס 1)6 לנד י"ס התו עורר הים 6מ ר משירק Itcp עגירספרפורי
 מטקסס. מלברי קסיס סכסכו טנירס סרהורי וע"כ ס)כ כמהמקי 06ל ,ס מ-י ג ):כר :1 יקרס מרוד חקביט תקע כעס 01DO וכמהחקות . )ט כחלום ס:כר(ח רעם סמדס מונם ס-י6 ס)? הרהור עכור הו6 העכילסכן
 06 6מר . ה)כ הלסול ע) מכקלח סי6 סגס ית' )מגיו מקיל ומנוכס ס..לכעח S:D עפיהם ס:י6 כעומסתגו
 אשיש * כ)כ מחפוין רעות 1ח16ת ריוח מדוח סרסי סהו6 מתיכו ס)נ קרהורי סיעקול ,כס מניך: ס":8דכ
 עיש 4 שיכופל 6מת הן . 6טס 16 מסקת יכיף cb סקרנגות גכ) כי . הקרכגו0 ככ) כן שין ר)גס ע)סיט
 ה61 קרוכ 36) . מם6 06ןומעמו

~trrJ 
 וטפר * מקרכן ס)כ הרסור נעקל פ)6 קמרי נמסק ויפגם טורו

 ekg והתוות סרעוח מדות סיעקור ה)כ הרסור ט) מתכפרת סקרכגוח מכ) עייהס סט): מטסכיה!
 אמיש נסעיר כי . )הקב"ה כעס הם)ס cta~l כנע סש)ס סירס וע"כ . כמכויר סעכירוס פ:5 שסיסנגב
 גשש . ש 1פטח שלס עמס יעסו לק . כ)5 עמס יסעו) פ)6 עיקר כו ס:ס!יכה גמה די דיגו שרפויעם
 * י' )6סכש ים ס)הנ0 6כ רפפי כו ינער עסק ק נתייחס "sb ומת)יינ gp3 0היס כמו ענירס כיכ-*46
 5ספיפנ ח)6 סנקרט 6ע ויכול) סי)השר פ) 6ם 6כ)ס 6סר סקכ"ס ס) cb 106 כס:3ן0 ):ן w(rפייס לגשר )וסיס כ)י) סיתס ושד . ס' )ע3ודח סמדס )קחת כלומר )סר4'ס כ"ס עלס כ:'תס r51% כרמזחס
 ש ס6ס 3ץ סקכ"ס 50 סלמו סיועי ססךידס כי cwb3 מרומז Or1 . )הקכ"ס לק cr.cn רכס ח"ו:פש:
 נושא פמגע) ושוס ד4שתיות עם )ל' ממ"מ כייס נמסוך וא6 ע"ס 6י40ס מ ):' למס לי: 5:סשיח 8קם*ש מפפ אעמס . סירסנו ם) 6ט סכגעח עי הערס וס' )ר(עס ישניי pb ט:)י כ) יחסן17 אמןנ""ס
 וף . הכריס סם ש ירמש ש פלס גי . וגי לרעלן ש ס;הוכ 6מר tbs-~ * 5ק' גימם לים כה4 וסירסוףגסשר
*שש שקשש פש ט6 ימל , * tsa סש הו* כי קושר סו6 וט ע'Pb 1 6(8 6 ע*נ( יי יקנקדן(*או5-*.
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ג" שבת שלירו

 עע כחש )%נ86שע
 ז"

pb 1$ hSh יכץ פי 61ת דעם יורס כף 6ם כ,ח( )'סעיס %מל והקו6 . ויוח 
 כר6 וס 5שתם זס 6ת 706 יודעיס ישיו 51ססכי) )הגין דעס 5סס סיס 6ס סי' . 5ט ט ט וט'שסועה
 51עומפ . 5עכירות )סס"וס כ5כו זלס ab 5סכניס ענירו0 5עטר מ6תו ot)tlb עכ1דס סי 1$ . 5ט ט*צסיס
 סיהכפ 06 ר0סי ש00יה נד51 וכזרישס נסמכס עוו נכ5 ס' עטדס 5עטד הזירוו 6100 סזירוז 55 ט סו6ש
 * כג'י מחרל'ן ט 0מוג"ין כדכל 5סיות 11 ככמי' 610 סמע6 תיקון ועיקל . ס' 5מ15ת נו נערס אסמו .יס

 נכמ4 סס4 הגגי6יס 6דון ממ0ס ו6ת 11DSS 5סס סיס כ15מל מ0ס וס דעס יורס מי 6ס S~fn 6מר1ןע*כ
 סיי כפמר 5ט ט כי הן 5עסום 5כס סיס 6תס 61ף . 5עוכס רעות סמדות כ5 וסעכיר . מדותיו ט5ממכיר
 6מל וע*כ 1 ו%סו כהמם6 5ססו1$ס כדי כג'5 כעדו 5ן 0רי רמעג6 * ד6סיר מס וכ5 . וס nDIDS וססס
 וכנל . 6סרן fnh 55 06 ג6מר סרי 14סרן ob ש י6מר 5פי 65מר מסו יתמסו ו5כ6ורס 65מר Sh סןמדנר
 pb כתכ 65מל כנש 061 6סרן ט נ6סילת 60מליו 65ער פיכפ ע5 הם"ס ל%ר נע5 סקדום יירנ כוס8מד
 51דנרים . ס'כ וגו' ס4 וידנר 6מר וי.וי ום' סש)ס פירס טי י0ר56 4פר 61ס . וט' ~nDb 5שקיע
 סדוחיסס נ0כ0י נ5נכס 06ר 06 5תקן קודס ש0ו וכן יר"צ 0סמס 5י0ר56 י6ס קויס *6פר . כ6נצרDIDbgV ננם" נפ"ס  דרגוס ע5 0רומו סע51ס 0כ0ת 65סרן פי6מר סשדס פסס 56 סן $יף סיסס כי . גכע ע5ינ6

 ס% סרשרי ע5 5גסר ,גההס 0סיס סש5ס קכנן Db 6סרן כ0יקריכ כך 61מר . 5עו3 ו5ססכם 5עקרססרעיס
 כ4פר 65ער מ0ס Sh סו ףזכר ווס . ככר6סוגס  סעכירס שי )עטר )סולס ימול1 650 נעומ גטן יסיס 5כם*4

 סגצ5ס קלנן 06 6סרן הנץכת כףדם 5נניסס ע5 ייסן %יכין 706 סנוכר0 ש כמיגם 5י0ר56 קודסשי6פל
 פנם4 סכר4קן סמטת 06 יריז ע5 סכצרס ט נכם" סי6 סעעס 0סקרכת 6 0י6מר נמו %ם 6סרן Db ט*שמר
 0ש נמקוס 5ור, סכתונ $ריך ניותר ;זמשן 746 . 51דוווס מיד וירוז 05ון 656 ט 6ץ 16*5 ועשג . ורס*ם
 0מו(ס o~$Dbo ט נמיטס סמ כי ו5דורוס מיד וסו6 סמטס 56 שנחו נ6י0י %ש 5זרו 65וס סנגרךירוו 5סש 610 סזס סט ס"מף ע5 שרס . סגער רינוי ס,ס 656 כים ס0רון דוק6 165 ספפר0ים 401 טם. מסוקט

 ומס6סי נדיך 5דוריתיו 1Db פפור 5סעס %ז נע64 ס6טר וט סמטס 56 יזירוז פי 6 נריך סוירוז ט 6.%יכף
 סענירס 06 6יכוס הפיד יזטר תפיישנדי

~DS 
 נפקוס 5ורו סכת1כ %יך ניותר ר"ס 6מר וע" D15D ט

 0ורסו 5עקור tbD כו ג0ר0 6סר 5ננו DIbD 5סנר 15 610 נדו5 נעל כי כג"5 סגטל ריכוי סין כים מסרקשי0
 סעו5ס סיכיגו 5י0ר56 טי6מר 65מל 61מר נדעס זריים %י 5וס עוכ כו יע0ות 5ססכו נס 61ף .מ5נט

 צ ני פ4 סש5ס שרת Dht 6 6מר ו'צסס 1D"Dp פשרן ונזס ס% סרנ כקוסיוס סמערגס ועט%מכ0ירש
 סט נמיגת נמיגסס סי6 ו6ת . מע0יס נסידור כנר 0הורחז סש5ס 0ורס ז6ת סנס 5ך 60מרסי שסננו'
 וכנוקל *מר1ם סיייס כ5 סקר6 כמ6מר סמיס %*0 סמטמס ס5כ סרהורי וכימס ע5 טלומז ע5 ס4ססקר עי ס)י5ס כ5 ספזנמ ע5 סי6 כי )כזנמיס( 6100 כ% 65ים*ם כ5יי 117ק6 0יסיס יומר פיקדס ע5 454%ן ט5ס סעעס סעי5ס סי6 6ן גמ4 ס0חי 56ו נס ים כן וע5 כמזוכר נ$ו סרומז סיכ סרסור ע5 פכסרת סי6כי

 יקמת סלריך 5רמו 5ס' ב1)ס סע51ס סי6 5כן המעסס "עסס וכנוקר ממסכות מוסכ ס5י5ס כ5 וסיר0'ייקטר
 gh 6כ5ס 06ר הקכ'ס 50 106 ס06 ו:סכערת 5ס' ע1)ס המדס סתסיס 5רמז 5"יסיס וכ5י5 . 5ס' סלעססמדס
 סמזנמ 061 16 נמיטח ה0תי 65)ו למו נ'כ נע0ייתס סיס fft1( )מע5ס כג"מר נ6י0יס סמלומז סינס'לם5

 מתוקד סיס ס06 כו שקד bSb כ6ן כסינ ph ע)ט שקד סמזגמ 061 סגמס 6"י ז'( ויקר6 )מ"י 61ז'ג כוסוקד
 5ס'ום נ)ננ1 ה"0 6ת י0מור רק זו מדס 10נ כו יסיס ס65 1כ5 מכ5 מ5כו זלס סPh 06 5עקול סג6 )למrx וס61כו.
 ע5 הש61 . ונו' נד ומכגסי כז מדו סכסן ו)נao1 610 0~ . כ1 ת1קד סמז3מ 06 יסיס ותמיד ס' nllDSטער
 הו6 51כך סס"6 מ5ד קין ס5 מ5ש הו6 ססתיס כי . יסיס כגד 3י ע5 סקסולת ככווגת ו"5 ס6ר"יס'ם
 וגהתכיס )3ן מסחול ונע0ס מההסגיס ועתה ע0ו עס 0סיו 6יס מ16ח ד' סוד הק)יסות 0סס ס"ק כ'0ג6'0
 13"ן )חנרס דטקכ6 ט'ק לומו ו' ני' ל"ז כי דקדו0ס נמומין גגגסין ועחס )ס"6 מומין היו ")1 קי7435
 . נ6רע כ6סר מתרניס נו סחוס6י' ונדנל מדותט ע5 מעניר 5כמי' רומו 1ש6 . יסיס נכר כד וזסיז'6
 קרכן סקרכח כווגח 4 0כי6ר ו6מר ננד גד נזכך 0יסיס כדי כד ומנ;סי כד מדו נד כניי 0., סי16ע*כ
 רימז כ"סל עו0ין גן סיסיו 6)1 כגמי' ענמס )סחגרינ סתטונרי ינע)י סדלו 5)מד מ,ל עלמ(ת ער4 ע)סעו)ם
 מרמז סו6 סד0ן כי סמזנם ע5 סש5ס eb סS)hn 06 706 סדסן Dh וסריס 61מר סעתס כמע0ס סקכ'סכש
 מי ה61 סד0ן גי ונס . 5עמנס עמון 56 ס;0ל הוקן כש 1ס0ס1)ח סעמיתות גמ4 פסו6 שנימת 8עניש

IDSס0וס כע0על bh~t ממויק סיס סע'כ כייוע ס5כ 0ס ע5 ס/-ומו הו6 וסמוכמ כידוע סי$ס"ל 610 סססן 
 הענירות ממע0י נע5ש 1כ0ל61ס . 6ןס 50 5ט ע5 רומז כי )'נ טגין ו0תיס כ05יס ע5 6מס וססיספי0י'
 חס 5מע5ס כמט6ר 0נ5כ סור0ו מקור 6מר 5מם0 ס5נ 56 5מע5ס 6ותן 5סןיס $רעי סעס"ר מכמיגססב6יס
 %6 051וש 6ותו 5סע)ות העבירה נמ4 סד0ן Pb 5הריס כ)ועכ העוכמ 5$6 ו0מו עד ום' סז0ן 6תנסכיס
 5טסיס כמו גקר6יס הס ס)נ סרסורי ע" ס63יט סענירות מע0י וסגס ס)כ כסרסורי ש165 מקוס 5ר6ותס5כ
 0יע0וש גגדיו 6ת 9Dh DDP1 וע'כ . )כס סערעיית הי6 והעדס סעדס 06 ססונ3יס סם כי ססרסוכ*ס%
 ג0"לת יהיס המדס עיקכ 536 סכנדיס ob כי מתסי0 6יט bb רעות סעכירות סמס סט6יס סכגזיס פת8*ש
 6ת וסוגי6 . 1מע"ע מית עמס 5עסוס 0סוb'no 6 סעדס ע5 6מריס כנדיס 5ס5כי0 6מריס כנדיס %כםנ5נך
 סענילוDbDWD 0 3ט נעסשס שז יסיס eSn . 5שן ססס סענילות עס"ת %ש 5ס0ש 5ממנס שסק 56שו0ן
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 שבת שלספוחיי
 % שף לבו מתוכניות ססומ6ס 5סס5יך קודם סו6 קליך  בקרבו סקדוסס לשוא י% שיאלה
 נפקור סו6 סענירוס ססס5כס סי' מסור מקוס 6) וקמר מעמיס כמס כסנט כלסר 5דן יכנע 1ה61ששי
 6( נתענף סלםט כשסל 1067 ע5 סססור 5ג'ף יסימו כ3מ4 ונעמס והכיס זכיות 1enh ממס נעסה כיססור
 6ם סמוכם 6ם יסים נס . סוכוס עמס )עסיס ממוס 5קימת 6מר 40 . תכנס 65 ט חוקי ספונם ע5וס"מ
 סתורת יכער ועחס . סע3ירות כמי' חמתית ס6ע עד ותיקד 1Dh1 קדמם otO~ 06 ככר06וגם כו כוערש"כ
 68וי 1ית5סכ ימסון כמנותיוס'

 סתכערס 6ס וסכנות די 6יט כקומר תכבס )6 וע'כ . כקורס פמס )נו כחסורן
 6ית6 וסגם . 1)טגוס כמק כו יוקי משד רק . סלמג*ס כסס סכחכט סריסן וכררך 5ענילס עוד ימסוק650

 כמו נכ) ופתעסק מנס נדרך 6וי5 6יסו 5יס ומתכמר פמס6וי דייחוכ 5כחר ת"נ 6ית חף6( מס6-קכנכמס"ק
 דמחמלע דיכתר גס נר 61ית תת6ס 00וכס סיסי 671 ס' ד6חקרי חלס 5חסונס ,מ 61 יקריס ורמימוגדמי15
 SP ובו/ 1' 165ת ,כי ז6 סים 5קכ) 8*מ 6% דק~כ*ס ורמימו כדמיך כ16ריית6 ויסעסק תסוכם מענידשמוטי
 דנריס גמורם חסונם 6יסו671

 65סדר"
 וסט bO)p סע מגדדך bltbs מוכות ד6יסי ס' 5נכי יסקו ד6יסו כינס

 משד סלי . ט'כ 4 ולסל וסג סלד דיסולין הסיכץ דיגה'ל גסיכין lttbD דרס6 סף' סם ביס 6תסדיסיד
 מ60 אס שיסו ד3י כסגל 11Db SwtD וכן ע65ס 5תסונס הכות כדי וימשי כדמיך גתוכס נעשק סאת4יך
ovb11 6' זף 55ש1 רני5 סיס 06 15 וימכסל יערס מסDSt סלק עריס וכעל סכחוכ 6פר וע*כ . וסיס 9מ 
 8וס סיערוך סש)ס ע5יס וערך נסורס 'pDDD לעוד כ15מר מייס ען נקרית סחורס כי ננוקר ננוקרכמס
 מלש 6ס . כיותל DI(O11 סם)יס נסעם דוכן אונס נע5י מ'( ס)כס ס" אונס )נסוטת % סרפכ*סכתם כ06י כעו5ס כליס כ5 נסני גכגע 5סיוס גריך סאת כי סם)מיס מ5כי ע5יס וסקריו יותר DD1 עת ככ5ע%5חו
 סומעץ 6)6 5סן ילניעו ש , וטף וכך כך עורס סייח 6מס 5סן וכמלו סר6סוגיס כמעסיסם סכ0י5יס16תן

 ומע5חן פרוצס זכותם ממן 1גכ5פיס מעכלו ממעסיסס כוסים תסס ומן סכ5 5סס וטת מע ויודעץשמעמש
 , hp91 e1DSn סע%מות ככ5 סם)1ס ומקטר ומקמר ונט)יהיס נתמתוניס ססיוס ס61 161 8"כפתנן15ת

 עע6ס תפונס ססי6 מתורס עסק כמ גדוף סו6 כן eh תקמל 65 כקמל תכנס 65 ספוכמ SD תוקי סמיד6ם
bs61ף התרסין ט סמוס6ץ כעס יסע 6יך כי סו6 כן 65 6מר ע"כ כמתורס ס6ם 5סכערח נוס עוב ייסרך 

 כלסר סתולס כהר סס)מות % ע5 סתורס 6ת שמד סמוכם sw תוקד תעיד 6ם נסיות סו6 נריוי סחורסבעסק
 סע3ילס ס5 ס06 5ככות חכנס ככמינת די ס65 כני) חככם 651 . סרס נכמס ססכיעי( )נםהם 6י'סננ6ל
 כס3עלת עכור כיי. סמס6 גנדו יסיס מתמיד חמיד גנדי ומעטתי עקד תוקד תמיד 6ם יגפר נס .כפרפר
 יוסכם 65 6עם"כ Sb נמסד עוגותיו 15 טנממ5 יודע שמגס 6ף וחורם נמגוס כן לכמו )עסוק סענירס 56ס6ם

 : למעלס היסס כשרט כשסר סכ5 כג"5 הככס 651 סעכירס עסיותמשסו
 דונכם 1ט6 הממס וגמת ומכוס מממס סעהס מטי נטכס 6סי שמעלס סג6מויס 5דנריט רעמנינחשר

 : ס' מלוח ממגם גטסס עימס וסענירס סעכירס סמקם 1נמיגס
 5כי16ר גכ6 ,ס כ) ושמר דמיכם 5מדוות6 הסר 51המיך 5כ5 ומדוס סממס  מסיף  סו5  פבפיררנס 4ש ספספייב 5פ לספביי בכלי  דין פופפ  ליבו סלו  יספופפר ,ס 65 40 דמ5כballn) 6 הסר רמזוסףעל

 ועתס סמ51 כימי כוונתו נתכמר וככר סס3ח 5יוס כוונתו ונכבר סוס בסולם נו ססחמ)גו מדם פירשפזמול
  לפמליותי מבפי לססלפבפבפ

 0ס61 המע כנמיגת )סגיו טפיל רזוי סטסס פי' פד(  סיר 5סן סירו שמור וכמר
 "זן יוכ) ע6 וסכת מזם כמינת געסס ו0עי"ו הנזכר מדש ככחינח סוי"ס גרופי  בי IP~JD  פרי  ובס .  זכראון
 ד"ר ע5 מסדו 5סגיך )סמו ",מר . 5ו 5סודוח ר"וי וס 1ע5 הס"ה כמיגת כ5 ההדס מן גחנרס וע"כועגרס
 כיה מסידיך( כסר ם:וק ע5 )כרס"י ומוכין ע"6( מ"ג )סנהדרין רוק מקמל ע"ר olltDn נקא ותהדקו .סוס

 סס)חו 1כ5 מסידיס כסס געסו ס3ת ס6רח ע"י סע1גוח כ5 סגמח)1 כמן עמס וגס . מסידיס געשי דינםסקכ15
 פל לרפו  סבטפ ה61 וא' וב' . ברלטיל ~Offtl  סטפיס ס'  סוף 9"ל בי לומז ונס . ot11Dn 3קס) עתםש61

OD)gכעס סגכ155 מסידיס נעמס ומסכן סליל  סלרופימ  סספמ .  סורס  פפפיפ ייב תיל ובן הטייפ  פפפיפ 
 סעיסס כמס כעוסיו יסרך) יסמם ע"כ מסידיס נעסס גקס"5 סמרועו סמה חסידים כקם) וגס . סנד51נמסד
  כמש כיל  ספלך )ר6ס חס6רס ונר פירס בוס ספפס  בפס  בטיסיו יפרשן סיספפ קיפו  ופיר  פטייפפיפי ר6י  פתילו 6ף 3סס סורס סמ)כס כמס כמנכס יני15 זיון וכגי . סט6יס סכנדיס מע)יסס 5ססיל סקב'ס5סס
 מיונ עתס כי . הזיניס ממתקת עטר סי6 מהסלמס סמו) כימי כמו 65 כקומר נמ)כס עיסו סיון וכגימווסל
 . דייקנו כמוכס ינים ונס דילי  בפרוופי  פפטרין  רליללון  ספסר כדברי  ספלך פפפס פסו% בפס סו%סספפס
 יומרו וכגור כתוף מהכ) נקי nDo htoD כלותו וע"כ  מייפ פל  על  הקנ'ס 5סס סממן כטס כממון סמויסן15
 דכרט nltea(1 דמ)כ6 )מדווס6 מסר יטוהר 5דכרי כוס ירמו ועוד . )סגיו 1riSt סמיך )סגי )כ61 כרשוי .6

 מש האר"י וכלי נ( ענף הסקסי )כסורם  S1DS כתכט והנס סמקך. 5תגי סממס נסס עובין מעוגם כסישמכ)
 העביש סכמ"כ שסיס הסמסס 5המחקס סניו )סוכ סריך םה61 . סכות) Sh סניו סימוור  גריך ספפסלל  פל9ם4
 כ6ן וגס ע"ס ס'5 ך"bt~D  1 כותב כמיגת מהכ) וגעסס . כ"1 ממסר סו4 סס ע"י הו6 והמתקתן ת'5.שטמר
  מן הו6 תכתיף סי"ן ג' 56סיט גום הו6 נסיף 6' לסיס סרי 6)קיס נין ס"ו סססר S~tn% 610 כי  5וס11מ1

 חו6 וכטר כידוע להט 16תיות עסרס טס 56סיס נ'כ םה61 יעק"נ מססר קס"כ הסקר כיצוע ניודי'ן56סיס
 סכ5 נין סרי ברסיס סס ס61 ססס 61' . מסר( ננסורס סנ6דט ימידיס 5נ' 817, ש61 האר מדוע לרשע
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ש ש'בת שרמידורו
 סכ"15 פי' 15 ייתרי וכגיר כחיף כתחי5 סתו יהסו 6הר ולכן כג*), 156 התחקות ים יום יככ, בכךרסנת רכית" תם 5כ16ז 1"ך ניס סוי*ס תמסר פס61 סניגור ג'ו עזי סו" וסתתקחן 56הים מעמיס תתסססו6

 הקכי4 ס5 והזוגו קנסי 'עגם ומכגיהס ממקום יסגי 1מ17ס סממם חעסס נסס העתם כגי ססס עגמןסכגיס
 יסשר בעמו ס' לוקה כי 61מל . דמ);6 כמדוותם :סר והזין סשסנס גדונמח גכ) געסס כי סזיגיט מנמינח6ף

efla~סמן כ) מהם מטניר (ס וכעגול כקדוססו 16תס יקדם כעמו ס' סל51ה מסני הו6 סהכ) סי' . ניפועס 
 יס6רם וככן ס' ח"ק )מקקו וסנזי)ס נעמו ס' סל51ז 16 ס6 ני0ועס ע:ויס ים% וסגיו יפריס 5סיוחןוכהמס
 C'bll 6ט כן ע"ס ו6ף מסככוחס כמי' ה65ן והרג5ח ה5ךו' געת onu מרנין ס6;1 מס פ4 מסכגוחס ע5ירגנו נכגוי מסיד'ס triut מכן ית' מש  כמדל סו4 נסס המרומז סלחמיס ס)מות בכמינת סכ) !סתמונ ס)זכיסועס
 מססיש 6' 6100 ס'4( ג'ו לכרכום קמרו ורכל עוס'נ דונמת מעין  6100 הענה גיוס ntbSp)l נ7וט0מער"ח
 מסיייס ס:ססוח כוד6' יותר תעמיס כמסיס ומכוסן כסול ססיי נעוס"כ 16 6סג1 עוד יפסס מס . סכ6נסולס
 סעומ"ס רום 61ח כחיב 6ז כי נידם סי0יוח ומש כנרהם 56 רוממות יסים rb כי . נדון כככוד 6(ש)(ו
 בתורס ככחוכ כעו!ס הסט 16 יס4 651 107 כ3 ומנס סמו סיס עורגו יסיס )6 טד6י 61( סקרן מן6עגיר
 otvnn כנס כשעסו מסידט )כ) 610 סוס ומסדר והסוכ סנ6עס bpD' 16 כג*5 מנוהך 6ח ",סיך ס'ועכ

 2 )מעם סג6מריס דגכיט 3כ) סיסכ ג'פט6ר ימי 1כ1))ס יכו) 0כ) י'ה 'ס))1 הב) וע) רמשיו ורכשכמוריס
  ס?ו5 שנס ס0ס נקרי6ס ושש כש D'D)W  סלך לנו רמז Dte נסורס  ונקורנו WVDbונל

 ט9ריקי
 .שיר

 מעץ )היות . נו סמחמזס יגדול ס16ר 58 5סן ם 1)ס)5 יומר ססמי31 5כמ( תנמר בו וזאיר תמזסבו
 יותר תעמיס נססיה )עחי7 היכיס ספיר נמיגפ מוס סהכיי ובכיר בו ו,2'ר )עתיד סיסים מדם סיר%3גח
 3הע1!"וש מדקך וסולר ורומך נסכך sg יעטר סג4שס חעסס כן 06 וסיס כן )כגין )(כלון 5ך הגס ססס4מס
 סר עם יסת6תד (FO מגסס ידנינ4ת (ס עיי סח(כס וזדנקון בו ושנח כי) גו ירמז 6סר 0סנסקטפת

 : סוס נסוכפ )נ6ר סייט מס גסוס ונזם 6ג:ן 5*ססטיפי'
 ומסה"ת כמנמית * קרושי *להי *ל אהלה * ראשי ופרים כבתי % בשר * van מיוזע%ק

 : להנףיחס
 מתורהף נשכחות ואביסה עיני%

 לשעלה בב"ז שבת 4 נאה . שסו 4 השביעישורעם
 טיס . פט"חן יסיס י6ז . 5הט nth)o ס5מוהן רוסן עי ריסיה . המטס ועסיוס מסורס מתעסקות עמן טיבשר

 )סם ט*( יסרחו גממת ססולס סחורס נודן מע"ח המינת בו ויחנ6ל . סעעס וסיס ס6מל מיכסני
 שפיט, שני )ובו : מ5ריס י5י6ת מיסור ענין ק"ת ינבר ומחוט . סדנת ניוט ממרית פפ385עס
 המיות כל לעמית עלונו והחיוב . טצוה שבתל הננ.מה חיווז כביאי ין*2:ך 8ן42

 בי-

 ע"ס פ'מ )פנת חז"ל שאסרו תליהאי אוריאל שגין בו ויבואר . שבוונשסה
 : עסיס( ח"נ עכו . מ פנ לשלשה נחלשה וחזירה שלימוד איךלפרש

 המקיר 16ל גוד5 פמממח ססנח מע)ח כנדו)ח סקודס נסורס דנריט דכי ידעת סרגת 14ך2ךן *קהמ
 המנח קדורת 6; רמו וסוך 5) )היותן מסמס ע) clno'1 קנחן כ) סנ!)יס גסי סיוס השצח 3ס6ירשכף כי מכלן גי15) סיום סס6יר כיון S~robn הדרך יסב htDO רסימח מכ5 ה6דס גיטךט

 הסמא ת(רמ גיסן 6ין חיתו ו;) on:ht ינון הס כורמין הכ) סיוס 16ר תוקף ממקמח ססכח 31יוס כדרך09 שקר"
 % יענור 65 מrh 6% ממריע סגסת5ק וביון יהדס סמליעין כ5 גסח)קו סכור ממד 15DS סממת סניפיסע ש* כעטי מהקור 0יי ויסעי "גרי ס' 61מל המנך דוד למג כוס 6ול וע) . ילנטן מעוגחס Shl י6ססקשנס
 הסמתיט מן געו) גר )ו ג(דמן Sfft1 אמרו ה:*- נה1155 מס6'כ . 6יל6 ממי וע"כ וססמד ob~tn וענראסו
 ממס עלמו וסומר וגרק:יס ססמתיס ורולס ססו!ך כמקוס נר עס סקוס מכסס ע"י ס61 וגס הנרקגיסאן
 היום 6ור מענת 6נ) הכידו סגל 716 ע"י כו יפו) ס)6 מססמ עלמו מיסמור ס6דס ממילת נ"כ )סגרוגריך
 )סמירפ כ)) 1""5 הע51ס מן ססי(ק 6ח שסיר סמ;)ס סו6 עטש ס16ר ומ5סס4 רעום ממיות רט5 ?ופע5
 הקרפ ממסח ממי65 יר3נ1ן פעתחס 56 6רן מיש גי סיוס נה6יל עי ססמירס געסס עגמו פסטר גישנלעס
 ומעכור המקרס 610 ס' ס6גי מקדסכס ס' 6גי כי ידעת עז וגו' חסמורו סנתוס 6ת 6ך הכחוג פ6מר הסשיגס
 : )גס סמ6יר ה16ר חוקף ע"י 6תכס ומקדם '0מ5ס כתם כ5 מכס ומעניר כוס ע)יכס שש51ן 4וי כסשום
 . מקדסכס ס' 6גי גי ידעת נסמוק 11 3כמייס פע)ס ע5 נמע)ס 5דכר נ6י ועךטתב
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