
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

"101 
 ידופ הגס י*

WSNSוכס"מ סתורם לימוד ועיקר (מוח 16חן שסם 5סיוס סמ5וח כ(הככרחי כיסר ונכמס נגוף כס Orn gxs)ענף בסלטי )ועמס 6 'Dh3 סי6 מס הס גמעם ענין ולכבר לפרס IDth1 סר ס' ודכיקות הכוהס" 
שפטל כפר" מם6"כ ~נענדי נכנודו 5ט 3סעפיעס סשןש פטם סכ5 מ"פ סכת eb גפפגס פס שפס 5ש טס*4א* חרי** חורה וסטר . ממענו הנגורה מעי )ך יפיס ו5ח *כי סדק מס ע) . ססונ nDD כנהיגת (1ba ווצ?)סגי
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 שבת שלפיורו ש*י
msno%%מ עבי ס" חעססינ4 ספפשת יה עי י%% לי( )שגאלן ש6מ pb 8טש כתום 
 6נף עטפ ממתי ליחן עטל סו6 ע0"תס ע5 סס0ומס וטהס 0נס 0ססעס מא מב% סיטן סשיסרפטת
 אסקול 04נ ססוכס 5) נסוך ורוס ריסו ענפו 5סכרס 0כס סינוס 0עס מנס מוכס סטם כמפל יסים1ל6

 )ערות י'פ 61)סות1 כמדותו כוס עליו 5קנ) . סוכאס ממסר וידגם סוי"ס סנד51 פ% Don 55 טנא51משת
 רגע עד מירס 6רכעס ט סיס ע5 מורס 5ויכ 1מ13ת דסגות כ% לי0כ ממונס 5נ6ת ו0ל6 סוסו 6סר נכלירט
 וכממס כמעלס ולימדו לסמ5יכו כדי ODDS1 %מיס סעתס רומוס 65רכע 01גענע סוייף יתנרך 0ש016יוס
 תסילץ DiDI . כשם" ססונכין וסס'6 מרע כל עיף יסכמצ נעקמו קיוסכצ אסכגץ )סעכץי יזמותב6רנע
 לכש וכתמתוניס ot11tssa כמ 5ו וי0 סע1)מות ככ) יכלתו ימנריס ססו3י6ט 0נצ ינצו כסס מש ע*פשיכיס
 סגלי0פ ומגין גידוע 6מד לסו 6מד כ) לומזיס . כסותו כגסי SP אית 61רנע . פ)סהצ ש3 כלע )קנ5נ6מ
 כס, מכר)סעפ

 ס% סנוו6 ממ50ת olbl סייע )מטן נ16 ט5ס מפקע ומטס מטס נכל וק פאס צום גחי
 כ5 פ) סגסמס ע'כ נ6סנס מלכותו עי לקכ5 וימודו מקדופתו עליי 5י4פ0הך שפספס כמא גל תמת*סות
fne6יעכזו נתלונן סדי סכ55 כדי כעמדתו וימשן מלכוום ע51 קכלח פס61 קלעיך מן 6נמ ח3 סמסטר ש 
wD~4 610 לס% גא%4 גי Dth סנ5 0נתורס סלעת גל פפירמ ועעס מרס פגה 6תר 11ת נקש 61ץ ז"ש 
 U1p3 ור 6ל ומכרס 5ו 61סור סס*6 סורס ע)יסט כי htoo 1'SD מסמפכת ישכפל וצאצא נוסר נסעתגצ6
 ושמיעט נעגמו חשפ סטר6 פס 5כן מתורס מטס כ5 סל ססגימיופ וספית סעעשים סם פטם סי68ט פקסי 1)ק *פריס owlh )ך "אס )6 נסיגת 610 מנסו מחמס סג) מפ מטת 60ר ג3 ודש eo" פריסת8ש6
 מכס וחמס נמעס כפס סחולס כ5 כ45ת פפ61 סוס ספיקת טדל 4דעו6פ

 ומי
 ס% נגס וננס גבס תעמיס

 ש טס כעטם פסוק מס bp~1 כמטת קאט 610 ותמ0ורס עייורס se~ סע%שת 5 50 %%ותשקש
 סשלס: כל 50 %1ות ~51ODהץ

 ס%טס 6ת כמתעמס כלומר 8 מנומי כ5 6ת וט0יתס תוכלו VD5 61מר מהא 5 4 אעלס %י 4אב
 0נס חפש ע9 ט%משגס

~naw 
 )ך יפיס 1)6 6נגי דסייט טיחי נענס' ס6מ פס מטחי 610

 כמעת סזכרס כלכסכם 0תתט תזכרו IDD5 6מר לכן ממטס עסיסי כעת כזמרם 610 ר4פטס פפנינוי10צ6מל
 65לסיכס קדו0יס וס"תס כטמור מטתי כ5 6ת ועסיתם ו6ז . נסמטס פפטמז %ש"צ קננת 39 סקוסשע"ח

 : 56סיכס מן סקי מלטסי לקכל ממטס ככלפפט91
 וסמטה סנ0מס 6% 6לסיך מן 60גר סוס כעמן נבות וסי1תל גזא asn גג% חצי ס%6פ נאד ואולם1

 6נ6 כר פיי6 ר' 6מר פ'( פן blpt1 )משר Yrn מבמר לסרס כסקדס יסו6 . ספטח כ05)
 חן ירטת סןסחו

 סג6פל סורס פכר ומס סכר לך גוסן 6ר ותכיס פעסיס לך יש oslho 06 6מר . וגי
 ס6ממ )ער, סותר הכבולס 5סורס קודמין עוגיס פסמעסיס מוס וסכ61ר כח עז וט' ~PDb' ין להדס61כר
hl~aבריך ססתורס מוס ומצפע סעסס )ידי מניט סס5מוד תורס )שד נן1 ע68( 14 קף6 )כ% ויון 
 ע"ס סו6 סענין ולמחיות . יקיים ס6ק- פ)מד )6 ד6י 0ס( )ממוססות IS(uD וכש עוכיס )מעליס4קדס

 6;ר )ומר 4 סיס ו)כ16רס סחורם גוחן עד וט' )ע וגחן כס כמר 6סר סשרס כרסת טכח ס4 לערתי06י
 יתכרך מסכור6 למוס סווס תסיס ו)6 מומלטת תסיס 65 0סחורס מ6מיגיס ו6ט מה דסף מס כי מסורסונק
116( 

 ימלי
 וסגר6ס . חורם עוד )ט עתם פסחן סמ0מע סחורס גוחן )0ון 610 ומס זחו יסרר 651 ס56

 : סו6כסירוסו
 גחתם רום נס: 0סס כביס 6סר סכימה מלקי 0סקמ0ס נ'( עיף י4מ0%י )נשלפ כתכי נגל עס ביח

 )מ;) סקו מלקים סממסס מזל גכ))ס סכס ומלק מלק כ) י"ר( ס' כר06יס והפ"ר כפגע יארס)דס
 מס ע"י סם וכקרע מ"י וסג0מס סרופ כמקק וכן כעס וכן 0כגפ0 ורום פכגפפ גפת כמעת יפ נשפנצ
bvע"פ סרומ מבקי )ס' 5נ6 יוכן מע"י סקוסן מגס )כ6ר 0ס יערגו סגספ ספקי )מפפס בוטת ס6דס 
 עזרה מתקנת כידוע ססויס עסק ע"י רק 610 146 ס6דס 0י!כס קנוחו סרס סרומ מ5ק ט כניתז ע0ס%ט
 כמ"פ סכת 50 יתירס מסנ0מס סרומ מ5ק ס6דס S)pn סקו O'D'3S ע5 וס' ככן גס%ס בתריסשיסע

 וצריח ייסיכ לממגף כריך מסד6 דרס עיים נייל6ס ס6י דרפ 0ף6( ס"ס )סכת לוה 8שש הצסנסשניס
*41 1  ן  

 סקיועס כצלמת סנס גו מסוטת תולם סקדו0ס )סורתיגו 0קרלצ כסס onnw מכפיס י6ף וקיבץ1
 0)0ס SD1 עניגיס )0ל0ס נמלקת כס סח4יות מטת 1תרי.נ וסרנדה כשחיק  יסיוי 5טסמשס

 יחכוך טרנט סט כ6סר נקמת מדותיו כ) 1ל0מול לקיים סחולס פרעות 610 6' עתן . סתורם pew 6עהגום
wna55 בינרי ימכ61רין ומטס פקס כefo 5חורתו כקמרי ולסגות וכתמים כקמת וסכל כמקומס 6מת כ 
 כס0עותיס כתורס עוסק 610 וסגם כוס שסו נור16 מטח יקיים וסכל מפיו סתורס ספר י)צ0 65 קילסשפס
 סו חס6לס גסס לחיות 6ס כי ס' י0ס פ65 4כות ממימן 156 מנדר וץ6 סחורס למוד ס5 ערס פססלאייס
 ד06ר %יט רסמיות לסמים ט ,ס olm דברי 6ף עססיות )ראית ט יפ ,ס גנש פס י 4פר נצידסירס דכרי גמ40 )מס 6דכר ~onu כי 0מש ע"כ( פס )סכת מו"ל המרו פע"1 *קגסר מש 16 לכי לר~קר6פרדס
 למיערת,ינ6

וצקצק מדיצי יריע . )פסס ללפוד !כס וסירפ" פיחס סם 5ו גשפיפ וגס ל6 מ"0 פס 4 בלעיס סיס טפש*0 ישי סתורס Dbn דכתיג מ6י ע"נ( )כיומך .וקשרו דמ1ת6 סמ6 ים לפפמ6י)יס ימה מם6 כרי
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% שנת שרסדהז

 ס?% כ3 תותו מוישץ ניקף פשע h'ftwn ודטל דטר וכל ס*שח שע ש6 כש ששם 1ab %3 ששתק,
 סלקום שם 5נמינס יכס 610 סגם fo מטת נסנף יק 6מר דגר סוס נממסנחו pb וכם)1מד סוסורע נוי נמעד פ% 6% %ס הלסר . 5% כזפגט כידוע נעורס מזיקת OtD הנוף 6מר6 וה0סר6 מרשתמנשת
 ומתיקיך סעטנ לססינ נסמקיס 610 נסיר "ור מימיסס 167 65 כי 716 יסכע סדרך ע 65 6מנס . גנדרגמומות
 לט9 שמץ שחס נזמן עגדיס lhQp כגי לי כי סג6מר ענוים וקרויין 6)סיכס 5ס' 6חס כגיס מנקמרימס קרויץ 6תס ס"6( 4 גחר6 )ככ6 ר55 סתמנו עניים נכשן נקוקו 6סר וממס . 5ה* גכ6ל כיסריסשרס

 ב עכדיס קרויין 6תס מקוס 0) לשו עוסין onh שין ונומן נגיס קרוץ 6חס מקוס50
 עוטש כמס מקוש ם5 רטט עוסע והם6ע עדוניו ר5ק ע) 5ענור פכז 50 דרס כך וכי ים65 ולבשורהז

 עסיום 5מו יערג ם63 ש ננמינס סמם כ06ר מ סזס דרך )פי ויל5ס . עגדיס )קר1ת161תו
סימטת

~DS1 
 ששם נשם סנורם ומסדי יסודי סגנר6 %ד )עסותו פוכרם 6100 ורק נ6סנס מתורס

 כס סומכי וכדומם 51ס)ניושו ובכסוחו 1D1paol1 )ס6כעו נד15ח1 ועד מקסטש % ימסר 6סר נכ5 )סם5ישיפויו
 נס0רפ עטדחו 3עפוס עבי ענודת )עבדו ממהנ וס ועטר . ניס דת4י ועסקי 4 6עי כ3 %ת שש'הדס

 Di3D onsn Ptlnth o~DDSonb1 :ש" "י שסב:::ך?י ""

 5סירום מלנדוח ענדים סכים 0סהי6ם עטו סקכשס ע)יסס 0ססע סעור מ% 06 כי עסהתן pb וסקנסוהורס
 ה61 0סתפייץ זומר( 3נחקוי רמז or וע5 . עכדיס יםר56 כמ 4 גי כמ6'הקר6 )ענד'ס לוחן קנס,ופ00
 סממ65 6101 סקכ"ס ע5 ממסורס סכ5 0יודעיס )סי סם וכן וסיס ו5מonSS 8 סו6 0לענ ססמ כרמו 3סין סכ3 ססוסס סענד כמעמס ממס עטד0ס aotSSh 30 נפש 1)מ60ה יסורס גי )סס6ה וכמנשל )ש5 כסורע%*:ס
 6סכס ס61 ר15ן כי סקוס 50 ר15ט עורץ 6ץ נקל6יס 1)ק . ש עטר זעני* פשינ 1עשכ ממסורס)דים

 אעוסק מלחל כנס יי סגס סנרומ נסס כמינם 5קג5ת וכק . כ53 וססיקס נדניקס עסק 6ץ 1651 גסן שרגישת1
 ססמ )כתירס פסזכרתי כש כי מעיי 5י 16י נגמעת 1ט6 סעסשר ע5 עימו וסחנכר ס' ובסט תמיד3חולס
 נו סומל תסס רולס 6סס 06 פש)( ל' )קידוסץ הקל כמקער ע4ו ססמס)ס גיתן 0)ו )6סל 61ך 5'(שנף

 בזפ 5הסון עביו 50ס 5נו qb ah  ph ממטס ומוסס ססורס והסד  פ4ו  פסבנר  סי6  ססוקסו  והיךהנקמר
osobaנסעדות מה חעווטת סוס ט ם6ע וקל 

 מ-

 ע5ע מקנן נזם מן כפכיך ורק ירפס 65 סינף גנמף
 : כששח סנרומ שםכמינת

 0) וכגורס סזוס: כי והוך . ססשחך (ntbsn וקסמה עיף ג5 סכתונ 1tbD עשר ט61 ס0מ ודקני!צו
 ס' רוב כי וררו סעפו עשר כס הנטו 1ס16ר תמ"ס ודרך נגס)6ושס 1)סכיס )לקות ,חטר,תקלס

 הקדוסס כתורתנו נעלס 6פר ומטמ5מ 5מ 716 סכסיר נ16ר עס0ינ סחורם סעטנ 716 סעס כטוכ ולמניןלירפ
 PDSID 5סטחן כשולס עיש סיביר 1ר51יס המעמוגיס וכוסנ ככסף 6ותס ומססם'ס ומנקסיס 5דורפיסלמחב5ס
  )הע)~ח פמסנש  ורעיון %ו יסלסכ הסדוסס  סתורס למוד  סס* עד הנס 16ל סתנ)ה )הס השרה מתיקתגבס
 וכ) הסמימס מניע ור6סו 6ר5ס מוגכ סו)ס נכח" 0גטסס עד סקיוסס כממסכתו עמס עמס להיות DD'1גר
  וימסו וירפה  סיכשיף עד  סקרוסס כתורתו הגע)ס כ"ה 6"ס ורבון הי כ6הכח התורס מתיקת סעס נמו prttנך

 רס כעוסשב ול6 כעוס*  ל% מגומם 6 )היות ו)6 מיכלתו 3יוהר )עסות יחסון והמיר סמיד לס' ימסולדנק
 וסף 5מס סגס עד עסיוחו כ5 כעיזיו סידמס עד ויותר ויגס יגס 3כ) ס' כמטס )מנוס מי) 6) מהיל))כת
  וסוור p*b7D נסיות .  וים יוס ככ) ההכס )1 מוססת והחורה כתורס והמסיקס ס6הנס 16ר סגוד) כעיניוקטן
  סג6מר נמו סתרה 6ת )1 וג'ק ממ5ויס ג5"תס ס' גו עכמר מס )1 גמסג פ)5דקס עד  16ל ollnol מיסיסגר
 מס ע5 ית' נוכ16 6ת 1)סכמ 1)ס)) יהודוח כגססו ממייכ וכקינו עו'  לעמוס  בסמור כי  לי סריס ולרסס'יכסוב
 6סכיס 6י)ת סתורס מעלס נו ההקיים %ס r~nbD) לנסורם 6י"ס הכמע מנס נוזריך כלסר נוס שתו-שיגס
 סספורל דגרי 636 הנמן סתורס 1DSD 7163 וממס  לפויו  מן nSDn  פיסורפ . כס  בבל ירחך דדיי מןזיעפת
 געסס OD1 יסיח סס טיס סמאך ס)מס ודברי . אופיס וטסת מדכם ומשקים ם6מל ע"ס המלך דוד5דוגיגו
 פסגת תיגי שנ . נתעטגיס"מנס

 פסגת ננד ומתיקחס oni."h 1556 ימפכ ג6ע הכ) נדע VD1 מקפן עוס"
 משר וניסטת 5ר6ות זוכס ס6דס כ5 65 כי נו סוס olb כ) יד 6ין מעגין ונוס . והמטת התורסימחיגוח
  כ0זוכס גסמהו סורס )כ) כי כקמת זוכית יניס פתי 61י1 5יל16ח ג6 כך לרקת סכ6 כדרך  06 כי  סוסיגדו)
 למק לכל %י  סירוסי  בסורה מלקולקגל

  ולייי
 מרזב O'D15D ומקיימין סתורס 6ת ס15מדיס ו6)1 . נסשע  %רוד

 ופקסס 5כס ע) )דנר 15וך 6ין 6)יסס סקדוסס כתירס המנוכס כשס 6"ס מר15ן מכס והגעימס וספורוסקסנה
 ובסיום גססם 1מםג1ן nutan כנוד) oSlb גומסח סתורס 716 יוס בכ5 כי ollno סמן  יוס בבל ובובטקכז. : כמסוס  לסם  מוץ  ואדרוס 15% גמסנ )ש5 65 כי . סחורס 6ח )קיים מוכרם 0יסיס )ענו16חו

 פטם 5ק%ס סווכס וכממגיע . נמ65 יקר הון כ5 כע) סמ15ח נעסיוח וממין סמסדרין מןממהדרין
 ס* סמ5וס ידי 655ת סגס 56כ מאוס 5מסן ס5ו מאוס נעסיקוס ימיו כ5 כך עומר סיסי' ומוסק בו גססו נערסכף
 % ממסיק 6ין סיום כ5 ס5 געגוע פסעו ממטס עסייח 15 0ערכ 5זס 61ך יסוף כ5 וכגעסע 6מס נגמעהבי

4ש- מעפם 6יע  סתפי5ין גפיכם ומדופס סמטס 58  גססו ידקך1ח %וד5 יתר "י פפס מטחים נעםיקש פמפס4שר8
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 שבת שלסעירו88
fb%51 שDS 1 מס ג3 ע5י1 5סטסוחן ו3דעחו כר6סו וטסרס מ5וכס כתו 56י1 ט6 6ך . כמי תמחשסWh6 
 0ש4 נו0ו ס6ין נטת ט5יו יהיס ול6 מהס דעתו יסש 0)6 ס sn~s ויגך גטי 5ייץ עטר oh יי ססרתוא4ו
 גסס 7י סר6סונרי כת "גסי הנס ק' ה0כח נמ15ת וכן . הככוד כחר סעמס גע5 3סס פממ ע11 נעודן6נ5

 וחעטנ כ6יר הגסם ססנת נו 6ין 6נ5 . הסכוע ימי כ5 ס5 מענודחו אמ ממ65כת1 ססוכת נמס 5נדשישנתס
 0גתכעל נסס 6כר ווי ססכח ס:יון ה5ןיק גסס כן 65 . 61% וממסר הסגת מן nbSS מ6מר ע14 5סעת8וומר
 גגמש ומחרכס ה51ך 51ט ממסכחו רנע וככ5 עח ונכ5 והרומגי המייס כ6ור סחקנ15ת1 רונ סממת נושפסו
 דקודם6 0מיה 0הו6 סגת כקדו0ת 5ססחוסף 0וכס ע5 וסממ וסם סכס מקדוסס VSP סמ6יר 1ה16ר*0עטנ
 העס 0עות יכ*ד סרומו היי"ס 0ס סעמיס ג'1 כססר הו6 סכח כי . סעה 3כ5 עייו ננ5ה ס' וכטדנ,ס

 56יך ויקמו סקר6 רמו 5זס ה,וכס Sb1 * נ'( עגף הר6סון )כסורם כחכט כ6פר ונסוף נתמ)ס סגתוהתוססת
 * ור15ט כמס5ו ורגע רנע ככ5 גחוסף רק ימסר 65 ר06ו ע5 ססמן הף5 סוין 0ס סעמיס ך'1 גגד וך דת8מ!

 6סר סמדפס ססמועס סי6 ששהח8
 6מר,*י

 גשן סמעת ob חסמט סמוע oh וסיס ע"8 ע"3( PD )סוכה
 וסכ5 ה5כ 1כטונת 3סמיעס 1ה51ך מוסקף 5סיות רנע ככ5 ותעטנ 716 ע5יו פמתמד0 נמדפ0סמע

 סשמ * נשנס 3פ5מות ס6וס וכ0יוס)ס וכטטת גשלס קנגוז מ16ר ע14 )ס6יל ספט) ע)יו ס' 8עממפ0
 %1% נפ5שש .* כנמיגס ה6דס ס*ו0יס 6מר כי סתולס 3כסק דרנ6 פ5  ודרנ6 פעיס ש שי אמנםיכ : גסן ט5 סרום סכמיק אממס רומ 5נמעת ווגסס61

 ויכסצ גס סגמינס )וס שד ob י (D9b כ6סר נ16ת סי1תר 163פן 13 מ6יל סתורס "4רפיר4*ס

 50 ומדותיו vmnn ט5 מרמז פססורס מס 1המל1ת ססורס ורוי ר.פגשעח 3סודו0 וידיעס פ5ק 5ו ונשןשי
 סגצ סמס 6פר ע5יורס 7גריס וס6רי סמ65כיס וסמות סט5יועס הקזוס1ת ס13רות 56 שרס ס61 וכיכקכ"ס
 סעולמוס כ5 6ת ונר6 הקכ*ס הכיע וכס הגנ"ס 1ewDSb 50 כ5י סי6 כי נהת1רס (Sb סכ5 כ* סחויסשמפיוח
 נוס וס נס סרמחיס וסמותיס סתורס 16תטס . ט5יו הפ6יר 16%ר סקדוסס ג0מסו כמ ננוד5 סאסד סו%6סנס
 כקסרז 6כר עד ומ6יר המת5הכ 6ור 3מי' סטס 56ו וסימודש וססודות 5ג4גיה 6' סס שסית ססתורס8ד

 מחדגקק פ5הגת ס) סגומיס ס5סס נווס"ק( )כפשפ . 6מד 56 6מד ע5יוטת והטרות D1h9W ומדוחשמרמות
 : ססורס המודי וססמות הסוד1ס ככמ וסכ5 נוס וס הססקפרין ש5מות 6רנעה גנד 6רנעס סו6 סגר %ו9 נזהשס
 מרככס מע0ס נגמ כי מרכנס מעסס נד51 ו3ר beu) ך*מ )סוכה פ6מרז"ן פרכ3ס מעסס עגע ודזש1נ

 ),ס סמתכווניס נ5סמס ורמוו . הגר גדונסת 3וס וס סעוימות כ5 0סתיימדע מ6וד נד51 דגרנע0ס
 גע0ס מרככס מעסה 3גמ כי מרככס מעסס נד51 זכר חס ל*ר מס0ר ה61 גמסכ נדו'5 זג"ל כי ראדשימ%
 יגד5 וכמס גידוע סנוי6ס כ5 6ת סכו55יס הקדופיס DIDIID %געס ססס סגר פ5 סימוד 3מיגת נח5ינר
 למעס עד יתמסך ס6ול ויו סגהקת נ71ל סממפת עד סש5מות נכ5 מ16ד נדע 6ור מלכק כי . 3,ס טמסש6

 )הוכ6 כילוס5מי (hnth1 תולתן 6ור נכם סליס מוסדי ות5הס הסשס מן 6פ an~h מקיף סני3ס 06ו0תיהס
 עמס ילוס5יס נד%י 1כ5 הס מעס גרי0 סממח ע5 מסוגין ססיו יסוסע ורכי fg (htD bff13 מגינסגחוסשת
 כריין געסוק כ7ידהו עסקן ד56ין ע7 ור'י ר'6 6מרו ו)רקד 5,מר העס ס6ר סתס:)1 וסתו 60כ6וקךיס
 הסממס' נע5 5סון 6מר 16חן והקיסס הסמיס מן 06 ירדס כצלס נדנלי אחעסקוי0ט

 6ת 5סרוף נ6תס מר4
 הדנריס והיו יכתוגי0 ומגגי6יס 5גכי6יס מחולס חולה ד3ל* וני!רין הייט יופגין 656 פ"1 6 6מרו3יתי
 סרככס כמע0ס ערך נן ל*6 כסזרס ע"נ( 4ר )סס fm 6מרו וכן . עשכ נww 06 מסיר כגסיגחןפפמיס
 דכלי DID~S ונ6ין סניניו מחקנ3ין מע5ס bSD(' 1כ5 . ע"כ 0כסדס ה6יפי' כ5 וסכסכה קסמיס מן 86ירדס
 גמ6מרפסט

 מ(*י
 הסורפ עק( כ5 נשרס ועוסק פיוס3 נסעס שוי56 3ן יאסן ע5 ט5יו 6מרו b*D) ך'ם )סוכס

 סס( )נמנינס 61מרו . מפיו תורס לסמוע סכיכיו סתקכ5ין ססר0 מ)6כי ססי1 5פי ופלפק גסרף פידע14
nrhJanסכהן יוסי ורכי ה61 היה יסופע רגי 5תגי סדבליס it~)OD 11 כזרךDb 6ף wh 0מרככס נמע0ס גדלו 
 הסרש מ65כי וסיו נעגן קסס כפע תר6ס נעניס סמיס נחק:רו היס תמח סקופת סיוס 10161 ודרם ר"פחס

 5סגי דנריס וסיסר הכהן לאי סלך . ון5ס מחן כמ!מוטי 5ל16ס וכ6ין 0מחקכ5ין 6ןס ג3גי 05מועשקנ5ץ
 וגף סי4 סר ע5 סייפ מסונין onh1 6גי ו"ף . ר16 0כך עיגי 6סרי י~5דתכס ו6סרי 6סריכם 61פריי3שו

 : עקכ ס)יסיח יכת מאתגיס דכס 0)מ וחימ'די נת)מידיכס 6חסעד
 כתופ ם5 0)יסית כח ורס"י 3סיר1ס1 סס גדמק ,sff ומהרס"6 סי' 5ו 6ין ס5יסית 5כת מיממם ו,מץאר

 דכרי% 5סי 6כן . רכיעיס 16 כגיה 651 ס5יסית כח 117ק6 5מס ~D1lhl . ססכיגס לסגיסיוסנות
 כהולע מעוסקי 50יכיח כת ה61 מרכנס מעסה פ5 ז 71רנ6 נמיגה כי 6)ה דנריס גטגיס מ6וד פססנ6מר*ס

 5כוצ מ,ומניס cnha 6מר וע"כ מוה 5מע5ה זה דרנחס 5סי סיוסניס הסכיגס 5סגי ניופניס סס וכך כ"ששרשף
 סהורש ור!י הסודות 6100 נשרה מעוסהי ססלי0ית כמיגה יס5מות הנעחס כי הגכינס 5וצי פיופכיסשס5יס"ס

 : כמדוכר מרככס מעססהמיגת
 וקי12

 ס6"% ר' סמו גקר6 תמס 0מי גהור6י ר' 656 סמו מ6יר רני 65 ע"נ( י*נ )עירוכץ רו*5 6סרי וס
 ס6!ל 06 5ה0 גי)ה ח5מיייו עס ס5פר וסלכס ס5כס פככ5 0יי . נה5כס מכמיס עיני מ6ירפסש

 ל 16 56 ע3מס מתדכקין והיו . כתורה הגעו סגדע ה16ר 6ת 5קכ5 ג*ג סהניעו עד וסימי!"ס וסשדשפט
 סניטש40 פ%עת ספשם כש ס06 וסיס למעס עד סנדו5 ס6יר ob פפקיכט פ0י1 18 נשי6 גזגישת8שיין

8ד
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8ש שבת שלסידורו

 סכך עיני תסוי סנ*5 סכלן לק מתפר כדרך עסה 6סר סגדו) ס' פרוס 6ת סמם נעירסם %א %א18
 סגס)5יס הסודות )מס רמז . ס)כס נדגל עמו "התעסקו געת "סל ת)עידיו נכ) ל"מ תע) וגס .?4
 סס5כס עק ס5זס סגס65 716 כעעיסס פירש עיג'סס מפיר )סיוח סזכס עד מנחורם סימודיס 7161 סיסזסטנ

 : ננכס הכמיס עיזי איר סריסחס
 מ5 כתולתו מ165 כי כ'( ש גר06יפ )צ"ל כפ"ם כ")"ף 16ל כחטת כחוכ מ165 ר"מ ם5 במורש ושרגשש

 "ול מסומות הרומת ות0בונ הקלס )נזם ה61 הנזו) 716 כחטת "תו )ומד'ס כמהיו מקילר'
 )ס9ת הקוקס סהסיכ נעכס ס' מ6ת 6ססר כי 716 כתעת כהוכ סיס סם:וע גדרך -ס אפסר 5כ1שתורס
 ממיס נס כ6דס גס)ס סכמיגס rwlt1 . הקור כקג)ת ס6ססרי ג5 כתורתו מקיר סהיס )הרקות נ6צ"ףגכתנ
 סע3עס 136 ע) ס)ית6י 6ורי6ן 6מר זס וע) נמינותיס נכ5 סזס מ5ק נס נסוס יסנס . הרום סכמנק.יטירס
 טג5 זו סכהינס ע4י וסנה סתורס המודי וכסודות סחורם וניול מתורס גסססות השרם כעסק סיסשמעוץ
OSbW6כפסו מתדכק להיות 5כו Sh 161)ים6ל )כורמם )ידבק ממטף )5"ח ות)סנ סתמסק עד עז, כק) כול 
 כסיט וגסס tTDDn3 מרוס מ)6:י 0) 1כמסמיות מע"ס 0) נהיג15ח ה61 ומגס ע4וגיס נסעו)מות I'Dbיקמל וקסורס סעליוגות נממ0כות מפועסוח תסיס ונפסחו . ממ5י16סו וינועץ מנממיוחו ס)ז ס6דס יתססע 6סר VPש1

 ד61ס סכפסש6 סגט6ס למע"ת וקרוכ מס( הכמנינך כך6ית6 לעכרם סגכגסו 6רכעס דוגמת וסיס מסיכןולניס
 וחם6ר ממסרסות ועסחגותיו כמ5 סנוף וכס מזןעזעין איכריו כ5 סגכו6ס כעת 5ו סמר6ין סטר6ות.ססרשס
 ונקביס כס ע%חי 1)6 3מסחית עצי שסך וקודו י'( (Sbv1 דגיך) ס"מר כמו s~b1Pn פרי )סכין מטיסודיעת
 הנם8 מסקת חנך) פ16ד ופס כן( כלכס סתולס יסודי פס)כופ כת"ז גרפנ"ס כמנו' סעיכוס גור 56מעתו
 )הוסיל סייך פיך וס ש סרמכ"ס ממסיית ףזוע :יך ")  יי "ת 1"ר4נת ושולס למרס הוו סדיקות שנקיע) 8 % ס 6 כרמך וכש שמור סוכ )כר וז 06 נאפר Of ע) 6ך . מעכור הטף חי Sh )מז11 ס65 מס4ם6ל
 פס כעכעו 65:נו גרד מוט 6ין 061 כקרנס פתנכם פפיצ6 )6הגס גפיו ומסקת עיט מנד )סקנססוש16סנ ומי שתידחו מזט %ד 15 ס6סוכ )דכר ס%!16ס ססנע סנעח ש6 6סנס ערן וה65 6הכס נמיגס ש5)%ס

 שט מ0מת0 ורוחם (~or צמיגת כ) %יקים ס;0סות יזיע מגס כן ה61 פירוט וחורף . 5זס שסיספועיי
 פמע5 שוס'ס5ק

~DD 
 סגר על מסעדורס מצק IDSP מכתם)ס גטקס מסמרורם סנד5ק פקען הנר כמם5 והיא

 1*גומ5 מכף סמדולס 6נ5 סנר תעמיד ו6ס סנר 6צ נסד)קתס D91b ימסר ת6 0היתס כמו בם%תוסמזורר4
 )יסו5 סטכן וטכע סיסוזוס מכ) למעלס סו6 סילתו כי ומעלס )עות ססכש ס6ס כמו ומקורו סורסו"מר כמכש ומסיך דגר כ5 סיע "מר הרוע כשם סוף 6ין פקור נ%6 גסמהס סו6 כן וכמו ס% הכגסגסמדולס
ph~ליסורו 1נתמ0ך סעפם יסוד נו רכס כי סע0ר יסוד 6מי גמדך כי b~ra ינוללפמלי5וש ער תפיר נוגס יסיע ונתעכסו נשס  סעולפימ  ללור תמיד ליוכק וימסוק יכסוף "רם וגפפתגיס מסרוקי ולכן סיםודוס מכ) )ממס: 

 נעת כי וסירוסו חורם מכמה נוכסות ממדרס רמז זס 561 , סמדורס "5) סגר סחקרכות כדממן לוחןג6סכחו
 כנחירן וכ) מכ) ס"טסי מ5'6ת גחנסצ "1 יתן כנוליו נקמח והמסיקס וסדכיקות,ק6הבס

 פס כח םה61 מגמרי
 ע5ת המכיכ ימירו וגגו ה6ג כדלך ית' ככולתו ודכיק!ת המסיקת פרוכ התורס )ק'יס 6פי4 6ז כ"ך1)6

 והנסיקס סמיגוק גע0ס rs~ וס מגיס ר6ייח כעת חירף 61ח"כ רכש טיס ימד סגיט כהתראת סיו (tSDומקוד
 )היות דקי 11 ו"הנ: . חיתה גנעק מהם rb גתנט) המרסיס 0"ר וכי )זה cr נתסס כקצת לקנס כמותגעה
 יתכרך סו6 ססכ'ע וע"כ . 6דס מנזר ינ6 כי ollno )ימון 6ו נילוה סוס rb )קיים יוכ) )6 כי . הורס"ין ע גנמיגה תמיד כ:יהיס 1"ך . ממלקיו מלק סהו6 מאמר וג'ז כ"ס להטרח ~nhr ומפיקס (rpt~n נ"ילעס
 כט;וכ) סין חורה חכמת גוכלח וגס . החורס 6ת לקייס יוכ) 761 זו 6:כס מרוב וטסן נמסק ס6דסלהיות
 ע"נ( %ס )נרכות סחמרס גועות מס bte גוננות כי המגיחות כיש) blon מס כמ החכמם מסתיגתופופ)

 וכ0ק"דס החולה "ת (et~p יוכ) rh 5"ון מסאיבן ורותקן הג:כ)ין תמריםמסירוסו
 ה!"

 rh וו כנחמס
 . כ,וס*ק כמ"מ כרוחץ רומץ 61תןכקח 6)י1 וגהתקסיות נדכיקות ממס 1DD שהיו כי עמו 56היו ס'גקר6
 המגיעים ";:ים יסר") עם ככסוח סיס )סי יסף) ")הי וכ!ינ כגעימוס 6!סיסס בה' וגתדכקו 3דע כ:למוח ט גכהי' היו סמה כי ויעקכ יסמק 6כרהס tclh גקר6 זסוע"ד

 )זרנ"
 061 למגיס 6מד ען סממ,ק למי מס) ע"ד הו6 ממע) "15ה מצק סו6 סיסמחס כחכנו וככר יז: עכס"ים גי ס)16 מס (er המגיעה והגה . זו

 ע נעסה ימד ומסברס כטחוור נעמר "1 כסיט oon 6מד יצוגיך 31" סח;לדס כעח כנסר גקייס הסום;יהס
 דכרי4 ושר והעמר הטיט מלכלוכי מס דכר מהס )"מד יתסס "0 כן 1)6 ככל6:וגה נייו )6מדיס והיו6מך
 6ז הטף ונסמטח ה% והרהורי כח"וח גת)כלך כמהנרמס כ6ן וכן . כמש 6מד צהיוח ימס ע"ס זווגם 6'ן6ז
 61:כת סקר6 %ו סה(היר חס הג*0 כרמכ"ס )כמים קליו לקרב חוכך סצ6 משרסס תחסרר כן הלכליך טןצ)סי
 אמ"ן נ4 6סכ"ה כי שהיך סי ועמדות משגת תסור ם)6 זסיל סף כאומר קרסיך ס'6ת

~b1PI 
 born תמיד

 רכס כהנס סגקר6 דכיק!ח כנודן 6ל'1 ולסדכק לערפך לחוור סחוכ) כדי לכלוך מכל וגק" וזכס 5)ו)סגסתך
 56סיך ס!היס זו כמינה tfft והב) 'סר56 56סי כמו 6)ה'ך ס' עציך סמו נקרם סיהיס ננמינס סחהיססו
 סתולס כ5 0) והחיות סגסמס הו6 שהיך ס' ם6גכי סזס דרך 3"כ הו" הענק וכוס * ממם גרפיקות8פך

 4אה סורם ממוכחה מקוס גסס סשצמיס סר 6) אסורס תסיס תסש o"9gS ומוסת טשתע ס5 יטס5שפר עי Yba סגסל6 הדניקוח מהס סיכל זה טוסן ע5 רק הו6 המ15ס וע:יוח סחורס מתעסקות עיקל כיוסמטת
שגימש
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8  שבת שלמיהרו 
 מגליש פללן ש65תיך 6טר 6מל ועשש כי5 ממם נזגיקות עפו %סע %' %מז י 3יא hw 8טם4יס
 כבכך ענד עתודם גכהין וסמ5וח סשרס ע;ייחך )דיית ע פדרנ6 ססול6חיך רצי ואדיס38י;

~'nhhoi נסיר מן עד יסר56 מוכס כך יקיש וסמטת מתורס עק 5:עפ אפסית סס)מס ננמיגס רק מטויס%8ן" 
 .; מוס למעלס פאין סתמי וק6וםר ס6עיפי סולמות יסו6 "!סיך ס' נמיגת עי Db'1 נקטר בו 5ר.תדגקשתסוג
 3רע מ)ס0תכ) ועיגע 0יו וטמר סעיניט גדעות ם%ו סקרונם. וממפכחו נס Db ומסתר מוגך 1נזסלננו וכמתיו* נכ)מוס תמיד עש;ס פונים סעפים ע" 6: כי נוכס ovb 6ין סוס אופן SD 03ירס סתעסשתשנס

 ו)י:טם' ממיס כ%6 לקור סקדוסכ גתולס ינץ רין 6ז וססנשח ססוכ $ד ע) עסקיו נכל עלמוומסגסנ
 גוען 6גי סינוס מעם'ס 5ך :ים פס ט rnrD(9 סמורם מקמר יבץ וכוס . כ:מקיס סו6 פסיל 6וי 1716שיו
 6סט אריך גפ5מחם נכין מיותר "ומן ע5 סירס ס5 לכפיס 5זטת תריס 06 כעמר . שרם מכר ומס סכר5ך

 יומתק, סקייסס כקסירס ס' ע5 תתענג 61ז סעינס וסייז פ6מל מי למגי ורסיס שכיס מעסיס לעמות4קדס
 מעמסן אידי מניא סס)מוד נדוץ תלמוד ס6מרס דיין ונמריא . י3 ו3געיפת נדע  נתעפר נסשלס ש' פקיקת5ך
 כפי o~r ש76 שגמד 45 ז6י * 5יקדס %? פהתירס ודאי ~WW1 nflD ססשרס v~s 03פשם8ףי*

 : סנ*5כגעסשם
 לרקעו לצפורם סכתנס* סעעס לש מק נגשו במיס פ3ת פש SD שד טפס 5מש מספל 056  יפליט וקששוץ

 נ6מרוסיש ):טת כובס נאותם סתורס מפסות סנקנ5 נ5נד 65 נגופר הסמע נהסס *סל1QDbg 56 התים ב 165רס ~aw 161 עונים פע:*: עניית 5יקדס $ריך סתולס %ל פ5קכ)ת כסם ננר גשם כי נ(סגף
OWpltנס סח)ויו0 שוס חלייך . Sh מידופי כמדם שמע נסיות גזכם סקי פע"ע שד נע;: נס 

 סי46 אכת כשה( ס' פסוח )מ*ר iff'1 מדכרי ידוע וסגם . פנדנרו nPD'st1 סש5 פבשך מס יסנץיפשע כגופי דכרו כש) יצמות עכ4 סתח'כ כדי ססוכ מעסם עסיית גנתן דברו pnw פכתמגס דגלו סהר ק44ר נפ65ר* 61ף נס מנא סח8ס תרך סקר גמ4 6100 סשרס פסן כדרך ע0 3כי סמתמדסין סשרס716
 עליכם %י מע!ס ס3ת אמור חוכו 06 )יסרס) סקכשס )מס 6מו עד וא' מניץ סכתויס סכמת % גנישנת פסקותי וככתוכיס וכגכי6יס כשרם מקיט 6כיגק כר 1tDSb 6"ר CD כמנקרס סשרס פסת ש כעיפש4:
 )קנ5 סכח6 סקיי כך גנייי ע'6( צ"ע )יתרו נווה'ק 610 4ע ע"כ וט' סנסולס סמטת % משרפסש4י4
 פסמק8ס4% עד slhO מע)עס עדגס ממונס מטס מא כי כ)6 *ריית" שגףל כ%!bP19 1 יניר א%"צרייפ6

 : סחורם כ5 6ת מזים כ6י4 )1 גמפכ oootlabע5
 %8סוץ mtn~b 41' ס3% 6ותיוח כ"ג ססו6 6ותיוס ככ"; גיחגס מסורס סגם כי שק om קירתי 81גי21

 סעפיש כ"ז ס61 סחורם כקות סכ) ניו המק ג5 6ת 0מהוס נ"מ סורס מס שרם ה4ם 016 כ15ע5
 עסייתס תמסכ ק ע) עיתוי: נמס כינריט כמונם סף"ס עעמיס כשי 1DDD נעומס הי" אכת וריק קף"ספס

 tst~s )תורס חכם 6ו כסומות מסכת 6ת olb יסמור כנסר ודקי hi'nm ססולס כ5 6ת פיניש כ6י4וקיומם
 30 כנגד סקו5ס סי6 כי 3סתורס ומח)נס ~o)rl גיס 6"ס משר סי הועם סתורס P3~h 7161 ט08בגס
 עקל סר"סון )כ;ול' וס גחכורגו כמיס זונך כן סומ סכת )סחולס סקג"ס 6מר וס וכ! סכחורס עזניססמע:ש
 סמירת כרכרי נסתורס סגס0ע ס' שר גחעגוג ע5ש )דכק יוכה סאת סמירת סג ס0ינ מעסס פא ג.ו(
 נשבש יבין גין ודם עשי צמ"ע. נ5 קגנד ססגץג הסכת ומכס'כ . 5חורס וכעז  גמעתן וריס 06סג"5

 שמיים 7160 יביט סעף ט 5;כופ כוי ממרס כנח מ15ח מקוזס eoS גחן סשרס שר עששפטכם $י ע) 3ס פיסנו ורShln~ 03 )עמו שרס )יחן סקנשס כפרנס וע"כ סתורס ע5 וונ ק וכוםשקורנס
 : סחולספככן

 פכחותי 6ת ס"ך )ומר הסכת מעלת )כס עג סחדנר ס" נעי Sb חדנה 61תס לם(ס שקטעיי 68מר ההט8
 קיומם כקורס הסגיו )דעת ססו6 מקדסכס ס' 6גי כי )דטח סחזכו ממטס נזו די )בזתסמלו

 סיס סתולס קכלת כחה5ת פ6ף וניגי:0 כיני סי6 16ת כי יגס ומסמך וסן6יס 1Dh1 5)ופדיש ספחנ)ס מן18
 סדכפ סמתוקס סתורס 6ור מחיגץח כעע: )סעע"ס 56י )ככס יסכין גדי ונירסט סג* נתהם סזססדנר
 4ש 6גי כי ויותר יותר חסיד )דצת כוס חוט תסמרו סכתוחי rh "ך כוס )י וי עמס נס יכן . שסיסויפח

 מכ) סי6% . כונס כגנד סקו)ס גי ימו סמע'ס ג) ידי ש כמו נשרם העע::ץתכס נעתשקך:::
 5ף סחיטת 3נן מסעסיס סססס bD'iD' "וריש כשמינח המס סכ) כ: סח4יות מגות וחרי'נ ::תורססנ6מריס דכראי

 לשוך ל' . וכרומס סנילית וגגיסח סיד ע5 סת;ינין מגמז כמו סמטה טסי ועסיו0 נס:עוסיס סשיס 5לץדטף
 3ק4 %ס חור ססוח סוס 6ור חע:ונ ):;יס סגיכם )מי מהורס ותעעני ומתיקות ס' טעם ק:בח 8סו6שדורס
 וממשח% יכו) וכ5 ס' שolb 05' "סר סכחיכס האמס נמעט סוכירס סי6 נפטת ההדס . גאזשבנעמס
 סדכיקךו8 הו6 סס!י;י . 5מע5ס כתכנו כלסר סמג1ח כ5 פ5 סגסמס פסי6 יך יסש 1)6 6גגף נחיי סש5ז1תשש

 נ"נ ט61 ים 1כ) גגם וסמגוס ססורס ולזי סודות עשי סנ6 משמיות ונספעססוח ~Dlb'SD בניסוי גי'נוש65
 : ק' סגת פמטח )נד סתרה(פקת

 3יס סמנת שעקת 8עס אכןש3
~ua 

 שגוש יתמצת פככן סגסמס ומיות סזכירס כדמון כו" ס3ו מסט:
נמשא סיפ* ו)6 חשי המאוס S1nD וס": ,Pgg נפ 65 ו46 כפכיעי גיוס fnh pD9 Da ספע8ס עם שמעתטוש 6* ונהדס ממס מטיו יס ומרסו השגס 6ח כך6 ססקכ"ס יתמרס פדות o% SP סו6פהפגת
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8* שבת שלמידורו
 רק תיסות ל3ר6ות מפסק מהתר התגס יסיר, 1ל6 סר 1)6 קיתון מסטולם סיכרין סיו 16 פיסקהנריק
 פונסת סי6 ו0כוע פכוע וכ) סיסים 610 מסיס 1תס 50י)ס וחוזר יתיס כספח סע0ס ווס כסי נוסגשכ)
  פוסקת שיגס סססנתתו נר6סית מעסם 6)6 6יגו "כ5 תתיך יום כב) תהדס סקג*ס יכ6תת סחיה.שנוע
 טכ61ל כן וע5 סר6סיגיס, יתיס כססת רק סיס י6 סכרי6ס Sah ח)י)ס. תו!רין כר6סיח חעססש5סיות
 1יגפש סכת ס0ניעי וכיוס סקרן ו6ת מסמים 6ת ס' ע0ס יתיס 00ת גי סעויס חיד,ס סגתנעגין
 סוגירש פענין )קרסו ססכמ יוס 6ח וכיר סקרך 6תר וע"ז 0כוע ספכיעי וכיוס סע51תות ג5"ת נר* ימים מכססת היכירה כעגתם סי6 כבגת ססקניתס ונתנה כסכתי 3סכיתתגו וס ע) מעידין1"גמגי
 חחרח מגיסש6נ5

  יוס פל עיפותי נוף סי6 כי סלו סג0תס פיית ע"י  ופקור ססרוסס פסיי סגטתפ ננתייתתיכף  ליוסי  לכרסו  לכן  יוס  סל ט5פוחי 3ט5פו  סו6 ססכח 3י5וח  6בל  סיפיות נקר"
 ? סת15ח כ5 כסקר 0זכרגו תסס)סס מחיגיה פתי 06 כי בו "ינ כסכת גי תכיר וגתנ6סמכת,

 נסתי רק סו" סמנת 00מירת שי' תסמרו מנחותי 6ת  6ך נ"י 6ל דגר ו"תס  סכתוכ "מי ויקהונב
 סררג6 6100 וסג0טס סניף ססי6 סנת  מתיגיה 0תי סייס רגיס ריעוע מכתותי  011סכחיגות

 סניף כחיגת 6ף כסם3חתו 6תכס סתק7ס ספגי orn סתוטו חקך0כס ס' 6ני כי ידעת וגס יוחדו יל6שלינוס
 גנחי' סו6סב!

~atip "גי גס"ר )" וע*נ סמכות גס"ר סגסתס שי*י ah יותל 1)" מניס סנתזתי גחכת * 
qs~המלך בית הנקרא למקום בשבת העמידה תפלת בעת עולין  שישראל איר יו*בנר ב 

 וקצת יאשם. עדי ניו בהדו קדושות נשמות האור שלמות משםומקבלין
 ו תסיס( נ*6 )1כ1 : פמחים בלילי עושין שאנו והעשיות מצרים יציאת סיפור  בעניןביאור
ן. כעת סכת כמחרית גי סיתת, ע*ו סו6 נ*כ כן סדכריס כפסטית נוס כקרגו 6סר כל רך[נדץ אעדה  סיכ5ין גסתחין יער "תירת ' 

 דרחית1ת"
 גכ))1 1*6 וסיכוי סנינס חדת סנרי6ס ע1)0 סיכ)ות

 מסה )סיכ)ות לוטוין ממס כי סנת 6סר Shlt "דון ו") יויוך סכ) סכחיס פערי! וע"כ סכיגסינסיכ)ות
 סט)י' סי6 סקי סטתירס לתסלת סכנם סיS~ot  6 סכינם שמדת סרומויס רכרכין "תוון כחיגת 6' סיעם 6ותווי) P~tpt 6*כ ע*פ ושתסודר שדון ") ססכח וס כתקיס 6ותרין ונסכת "חת תיכס "ות מכl~CIP1 5 דטסנדי) כרוך 56 כמכח ס6*כ 16תיין וכחון ס6)1. ס0כחיס 6ותרין "ין 6)1 סיכ15ח גסתחין ס"ין כחוי כן סחיןחס

 11 סת7ס ויגוע סייעי. תכיוגת סכיגיזוט ש נתרס וגכ,ג סכינס )תקוס יסרק) פסו6 1*6 0ט'5סשסלבס
 )דכריט סטכוון חר6ס onb ט*ג סגסתס. כחינת תיכף תקכ5יס סגו יתרס טיפין סיסר6) וכיין סנסתסקורנת סי"

 6ת  גיללת סי6 סניגס ומגס )מכי!. ויי מן "חדים יןכריס סגסתס כחיגח 610 סמכת סניף שתעכסקנ6מריס
 45  נ6ותריפ  טיחתי וגו'  סתטליח סיר סכת  כפהרית שישרין  6גו וס ,sp יס חשל סנ0תס כל מרתו י*סשם
 5*ר  לך  )לך כווס'ס כבנייר טולפ סל תלכו  פסלך כיח סו, כי נית לירקת ספינה סירת כירוט כי  )לך ס'ניח
 וו") גיחך נסיג נסכעה חגירך יסכין ותקרכ תכמר שסרי ע"פע"ג(

 סיכוך ויכתר גיתך יתר חוריך כקדתיח"
 יכתר כיתך כט1כ גסכעס עו כ1' ר6 תן )טי65 וד6 ד6 תן סגית"סו6

 כדן"
 סחכתס נית יכנס נתכתם

 סייגו כיח יכגס גחגתס כתיכ 6)6 "קרי פית וחכתם תפתע סוי סכי כתיכ ז6י כתיכ )6 כיחינגס
 נדו)ס סתחס 5גו וסול קגייע סע5י1ן עין גחינת וו תסס 1ה61 סנן 6ת nlrnoS מעדן י1נ6 וגמריכתים
 תסיתו תח!ס והזכיר כטיכס, עתו סתרך סעסס וס דכר ע5 סתרך "ת סתסכח ומנס וערך.שיעיר כלתי ותגוס6 ותרותס סטסור סיכ15 כית חדריו סחיך וסכי6גי סגיתס סקודפ 56 )נסת ס,כיגו קןהין
 סני עוד וסב) עסחיס, כקימי t'c'p הגו 1ע0'וח תקריס ינחת סיס,ר ענין ע3 סיתרתי ןבדר5ומ * סתרך סתו 0טסס וססיכס סקור יתרון ניכר ססיס ככדי פיכחו, ") סניפו קירס תקידססיסיה

 ע) מורס והחרוסת וסחרור סנ7ון, מירות SP 0יווריס וסטיכי)יס סכיסיח כיספכיס
 נודן חחים תססר כמיסור וכן ס0יעכיהגודף

 ס0עכוי
 6נו סרי סיגי" :6 וצו סייגו עכייס ססו6

 לעסות )ספר )1 וי וסיס סגו. כפיקס ססיענוז )הכיר )! )מס ו5כ"ירס סייגו, מס'עכ7יס,נניגי
 עגין גס ססעכ,ד. עגין )סרוגות )1 1)תס תת5ריס ססי3י6גו כסורות וסחירות סנ"ו)ס ע) סיורו'מעסי'
 סטעס S~laa גכת:ס )תס )ופר )ו סיס סאון זקדוק 5סי St(ollfi סוס ס!י)ס )סתגס תס סכןשצת
 כסס עכסו 6סר עכידמס ככ5 וכוכגיס כחותר פגסתעכ17 יסר") 5גופ1ת כאריס ססיס סקסם.וסחופך ססעגוי קיני גור) גי ידוע OJO "מגס פיר1ס )1  "ין גסתכם תס ותיגוח  סלילות מג) )סת;ס)מס
 ס) גסמחן ס,ר0 ע) ח5רי0 ערית סקסס וסק)יפס סעימ"ק גהה1ת סחנכר1ח עגור סיס סג)נסרך.
 %1 סקדיפס בחיגת על סגנריית מקליפס גח וסחנגר o~ntp סערי כע"ע  16 גכגסין סיו ויסרק,יפרש.
 סתכ1ונ ערף במיגת סרעס נזות נקרץ סיס ולכן סכויןי יתי כסית נסייר סיעת 6ור 5סתפסט תגיחיסשיו
 וכנופר ג'ל. סקריי מדברי נייוע )כעס ס6!ר (vcono מניח 51" 11 ממיה רק וסיס סק17סס מדעתענד
 סתטסס ימי סטת כק5 מגיחן 51" יסרם כנועות )פתענ7 סרסע פרעם )תעו געסס גן גסתתן וסירסגיס

 לג נתסירות ס)י)ס כח"י סנ"י)ס נטפס וס ס)עעס ירמס מס וסתטיין סקוס, ערסו ע*י סכ) סתם5ויעכוי
 ו6כיחפ  גיוכס  ות(לכפ חנוריס המנוכס  16ת1  חיבלו גמרן סססח נ"ני)ח סטווי סיס ונאסר סח"וסונסחע
 וסקגיסש סס סח'פך ) סגד נך ג3 כי וגעגעו, נכניךו כתנריס יעכור סקכ"ס וסוטרך 1נ1/ כחסין,*1ת1
 גס4'ל !נעקמו נגכודו מונרך וינן ססי6 סק)יפס ע) עטתו )סנגיר מרף תו תאך כסוס גח סיס שי"סקסס

נ16לו
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 שבת שלט"ו-ירופ16
 סאסקס הסומקה יד מחמת סהס השמוח 6ח h'51OS כוי :ל56 גטמות סולם ע5 פיקוס יה:ור6 סמנאווו
 ממזלת. ע"י והיון גריך ה:5 )יכלו) קגעסס היסועוח 3;) כי . וה,מגיס סעתיס מכ) נזו) כהסתגוחוגוסס

 כס ע) סקד.(ס 716 מתרכס ועי"כ . ותעגומות ש, ככ) שיו )כנס ויסגו סמקוס cs(, ממר נת0וכסיטר56
 הק!יסס. והכנע הקריסם ע) )נמרי מקדומת כח חהנכר 6;ר עד סדינם 6חר כסדרנס מעט נמעט חותסק)יעס
 סג"ו)ס הית מוס ולהיפך * ע)י:ס ס' IDIS'1 גס0יהס מנקני ד ). Sbl~'S י0ועס גע0ס ועי"כ סקךומססמם

 ה1%' סיס ע) מק:לנ הלען 0הי. רמ"ד( רמו )י)קוס ל,"3 כ.!6זר S'(Sh 6ז לקוין תיו )" י0ל6) כינמ%קס

 והכף . )מעלס ממטס הזלגות כמדל hSn נדו) כסור סת6וט ס6ורז 0ס6יר ועוד . וכו' 1ס))1 ע"6פונךין
 ככיסין ןץ כי ס )עו מ0ס )65ס ומיס מם יכמין היס 65 כהימלל לנע 6ף יסרב) 0ס יתמככו ח1)1 כיכיס
 כ6והכ המכה ורוכ מסדיו כר31 והקג"ס . יסלק) סוסי )מפוח חקומס סיתם 1)6 מ6ס סט 0) הט"ןמער
 : סרעס יד מחהח י;ר6) כיפות גס ע6ו וממלק . הקנז סקביאס יד מתמן )הו5י6ס י0ר56 )במוס:ירט סי נדו) ונמסירוח ~clhn כסקע נהו) 16ר הקיר . )6נוחיג1 גסכע 6;ר הט31 דברו 6ן הקים וכמינן Sh15ל
 גריך כסיס ps' כוס נדו) 6ור יתרון כמגריס סיס )כן כגומר . המותך מן נצר יתרון כקרfD1 6 ושןב

 מן 0י165 כדי 6ור )יתרון שיך היס וע"כ . )וס רסיס היו )6 וי0ל6) הנדו) המתך מן(ה1גי6ס
 עול יר6 סיס 1)6 מרן טרוח טמ6ח משליס סי51י6ס 6חר פסח 0) סר6כון יום 6מך elitfi וע"כ .סמונך

 חרוש . סחירס יקגגת יוכו 'כ 60. כרי סומות 0כועות מכעס o~s ויסללו )הס גוס . כסומקק עוד יתקעוס)"
 )קנ5פ ר6ויס ה'1 1)6 )מגיו דלכם סיס סגדם (IbDlg כי ע) . סיס הנושח ס0נעס מספירת סזוס"קסדנלי
 . מסימ6חס 0חססל כזי )סדור ס6סס סגריכה גקייס סנעס דהמת 0כועות ו' )מסור 5סס 3וס וע"כ .סת1לס
 כחוכם ג;קעין היו 6:ר סומ6ס סערי מסולט עגמם י51י6ו כדי ימים מ"מ ממר סנועוח 0נעק סופלין סיופסס

 מדווין 60;1 מס עתם וגס . וסיכוך ה6ךס )0ון הו6 ססירס כי קדו0ס כעלי כמיס עגמם %הכגיסכמגריס
 ונטמר ופכך )ס(ר נ)כ סי6 וסעיקל . מעסי ת)'6 מנד נסס כ"מירס נב;ירס 65ו מטומר מירחמסור
 הש וסס'6 ומרע טומ6ות מיני מכ) סככו6ח

-! 
 ססכ:ס כעין וסו6 . סרג והרסורי מהחוקות r~lhPo ע"י כו

 :ינס"ר וכמות סס6וס פכירת ע"י ה)כ וטמרת כנקיית עצמו ישן 0כ"סר ע'0 נ'( ענף הרמון )נס'רםפכתכגו
 גוסו 6ת יגקס )S~b Gb 6 . נקרנו )רכון יו;) ס' ונסיגת Cnt7pD 6ור גו תתרכס כן הכגהו ערך )ש16

 מנ כ6 קורס %כן . סם ס6רכגו גמר כתוכו )רכון ססכעס ת"כ) )6 מנו סרעיס ח116ת מכורזמהדס
 ומימים הקרן 1DhD מדוע סר06גן 5ממ6ות החר 0גס וככ) התירס )קננת ממעותד ה_גועות מנהקדות
 6ת, תספר 1)ס:ר ונזכך )נקות וסק תמימות מנוטית 0נעס )מור טי0ר6) 6זס :דיך ונעליס מכריססקס
 ura1 מנק 0ור0 גס ועיט . סומ6ס סערי מ"ט כמי' cctipal סךע 0ור0 מכ) :נ6ת גס)"ס נסתרסמפו
 התנ)!ת' 160 )מירס סממסיס כיוס ודתו סמקך זכר כהניע וימי . עקל הסלע.ן ttcJD DiD'SpO 1'ג6יטור
 וסכך . ס' קדומת )קכ!ת ומסוכך נקי נופו נס כי נוסו הכחוך )מטס ופתו ע) יקיר b*eo . cno1ישות מת"י 0יג6 גננתו מ3ק כורח ע) מולס יציר הגדו) והיוכ) התירוח 0סו6 סממ0יס מכמה ויקר רכ נד651ול
 סודרת ):ן סומ6ס פערי מיס הקניסות כין מסוקעיס גס0ותס וסיו ממגריס י0ר6) נטת סר6;תס מכמי'נמעך
 הלעות ממיני עגמו ומכפל מזכך סייס 06ר עפי . הרע'ס 1ת6ותיהס ממדחיסם עימס )וכך ימיס מיס5ססור
 ממ"ע ע5מס ה51י16 ימיט כמ"ט מעט ומעט . הק!י;וח מנחי' 1י651ת מהנערת מערס 30 גסותו סורס גסגש

 וכ5 . החמ0יס גיוס סחורם קכ)ת )כקות גכתיס כנעלו כד מעע מעע נלעיס רוגמתם גתכרל וכן .פעלים
 עקןסס וגסו הק)יפוח חוך citnp (6 סכירה התיר סרח 30 הר06!ן גיוס נ)י5 6;) י הפסס מממרם סיס,ס

 סרטון סיום ובכן . ע."ו ממגריס 'Sb?ct 165 ובס 6חד ככעס ממס n'Dc:t כ) וי3"1 סס61 ייגדד) כלורפרשת
 כ 6מ כמו וסנדקית הסטות כהטית הי0יעס היסס סר6פון גיוס כי הימים 3ס,ר SSr~ 6(1 6ח נומרין פסםפ)
 עומס 5ז:ך וסונרט תסיס לנמות סדנכ סור 61מ"כ . סס% 6ת נומלין נע;יסס ו3ט )ססירס סממעיסכיוס

 : sfft סחורם)קכח
 מב סל הר6סיגס זו גיבס משת סוסו פ4 . ורמן קד0 0סח סדר In'Dos (0 יגרס סמסדר כע) רומז וזהך

 . הקדוסס )קג) 0יוכ3 כדי 1כ5 מכ) )כ1 6ח תטהר )רמון מקודם נדיך הקדוסס קהליו כב) גי .סססמ
 נכ5 סמרר ס' 6!ר ק-וסת מוכו 6) );,:) 0יוכ) כדי הרנ) קודם סי' כבג) ענש 6י. :עפר 6דר מייכומ"כ
 הרע 1כ5 הרע הוך 6) סח6'ס )סליל מיכרמ הף סהקדוסס סמבות הג ברג) סיס כן ו)6 . ערכו 5סי ורג)רנ.
 קרפ חה . התורס )קכ)ת עבט )הניו 1!עהר )לה.ן ה15יי ס.ס 61ח"כ . הנדו! 6ור ממלקות ונהכ0) גדמםסיס
 ב כנ"; ע5:ס ו!ס:ן )למון .ים ורמן 1"מ"כ נקדיכחו lh~ct 6ת וקידר סקזו;ס 6ול הקיר 0תמ3ס1רהן
 כסו5י%6 יתכרך 0ז1 עבט ;ז 6ט מגס עוקף 1)ס0ר )גבוח רזוננו 6:ר Sbln1 נזי עם בגמזו ין ע3אשר

ממ5ליס
~S'CbD 

 . מקוד 3דו! 716 יקרין )ציות זריך סיס סמרך ערך )קי 06ר מהמעך 6ור יחלון ):סיר כדי . כמ5ריסיט 0היס סקנס ' ו0ענ סנדו) ס,,עך כח" "ף אספר )ענות מ;!'גין 6גו . גד1) 165ר
 30 ללוגית S~tb ע5 מושן כווכח הלרגע 6:ר כידיע . 6מד כג.םctt~O 6 0:י כוס כלידס עונין 1:6כע"כ
 המטל n~trht . הממס מדח %" ןחי ע) מורס הטה ווויזת הגיגה מדח bnh מומי ד' גדד 1ה61נ"')ה
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9פ1 שבת שיסידורו

 6ף ומניע הזו 3)י)סשמקיר
 והמרוסח המרור ע"י הו6 סהטיכי) המזה 61חס . )כד חסם כיין 6ס כי זו כמי' 6ין ויו"ט מכתות )ינ'ti'oh התגי )עות ככ5 מם6"כ . מס נס 1סז11ניס סימודי0 סעודת 5סע51 העש" גט'ל"

 חון 56 ה16ר סס6יר )סורות הב) סימור נוד) ע) מורס והטינו) . והסעכוד המוכך הוקף ע) מוריסמסמס
 והמכי, המכס והכן . כ.ווגחן ז") ה6ר"י ינכוו:ת כמ"מ ה;) ימרק) כני Ph )הי3י6 כדי הענייה 0כע1)ס~:חוסך
 . הנה ס)י)ס נסחנס )מה hSt Qnh ניחגג מה פכיו 6ת פו") . נסולע לונו 61מד "מד כ) מה טינעסייחן

 )סרב פכיו 6ת טו36 "ך . ס,ס נג'וס י,מ!ריס כהו!י6:ו ופנו )"כותיגו ס:ע:י גסים !1 ידוע הס:טוה מדוךכי
 נוד, OD ל6ס )1 וקומר . המכיס סגי ע.סז סרגו מ: הו: הגוו) המרקס ע) ומעוה rs~n הכחגות ענין מה!)1

 הנדח השר הבהקת טד) ע) )רמז :עמי: ס:' רטכ'!ין 6;ו וכן מ3: כפה הזה סה)י)ס הזה )ס ה3[:סהגות
. 6וכגין 6ט ובמ"כ . סעמי0 סני העציה כעונם "ף ה,י.1. נעסה :עי"ז עד . הקודם ממקום הנזיריםמזמין

 '5י6ה )הזכיר 5ריכין כבנו ועט . י0 כמ5. )ג, סמיה ה:עכוד קוהיה נזמות מר המרירו)( גור! ע) סמולהמרור
 , נמשים )סרקה היינו ענדים ה6נ )1 מסיב rttut . שיגו 6ח סמרלו מס מנריה כעכיי )" 6נ) נ)')ות"וליס

 rlbo 6ק מעכב והים הג") העורף פוקוס 'ונק סהיס );רעת ab כי פספוס 3:רך ס" )6 כהעבדותשי'
 סעדכן ימוד ע) מורה סהו6 6)הימ הוי"ס נכמ" סהו63ה )היות הוצרך הזז המוסך )נון) וע": . הגרון,מקר כהי כמ5ליס )סלעם ort עי"ז נמ:ק הניף סכ) הברון כמיצר וגסמכ הנדחף דבר הדמיון והיה )מטה)ירד
 נטויה וכזרוט מזקה כיד המוסך ט) סוס סקור וימרק העדון סקור הגד)וח כ6 וממס הכינס מקוס י"סנהי'
 מה ס)מעס מסיס תוקף מסגי )6 . סס בכורחו מורתי ודרכונן המזקס )יד מש לסוגרך ומ: ממס )ה51י"ג1גדי
 נודו מסגי 1"ך . נעסה ק;) ה' וכיגל מ)הוסיע ייו קפלה )6 הן ;י )כלוח יכו) ענד יען קפה קמזינקשהי'

 פרירפ  מסוך  לסולייוי וכוי מות נ" שרול כמ" ען וכ%6 טומנת סערי נמיט ;נכהו הדיחס ותוקףהמי.רות
,-raOtO רימום הסיר כוי 6ור כנוד) ממריח חספס )עת סבת ס! כיוס יקיר כיוס סוס הקירס סיהיה גריך 

 : מעניגו הוהמרע
 ע64 נמקוס הקב"ה סגננה יסר6ג ם5 מינתן נדופה ס-עין 6"ר ט"ו( ס' ממוח קמ"ר רז") רמזו זס ועלה

 5רלה 1ה61 . וכו' הקכרוח נכית תרומתו ~clci )כתן מס) )נ6)ן כסכל סומקה (כמקוס מנוסחונמקוס
 "bu מלליס Db'5'p 1"5 האר"י כתג הכוונה וכה . מס0 )הוני6ס וה31רך כמות מל נחי' עד יכרך) כ16:י

 : העורס כריאתונמת
 מסורם סגמסך ס)ז סמסטת 1)טד) חהוס פגי ע) 1ח1:ך וכסו חוסו היתה אסורן סנרי6ס נעת היס כן כי"

 )5דיקיס ונגע מור fnb1 הלוס המוסך חוך 6) )הקיר כדי . סוסו ועד העולס מסוף בו ומניט יופק 6ךסוהיה סריסי כיוס הקנ4ס סנרך כ16ר סת6וס )הקיר סה31רך 16ל יהי 6;היס ויסמר ט'כ . ההזקהדין
 סס6ינ כמתריס היס ממס זס וכמו . הקור 6ת ימינ 161 עבודתו ע"י הפול זה ופנקס ה' 6ת עונד 6יסשיהיה
 סנדו) ענ5 מהות כג"ח סגינם מזת ככמ סיס י5"מ "סר וידוע . הממםי0 ניוט גכיז ט) סקור זס )קכ)שיוכל כדי ט3מס אזכך סכועות פגעם 5ססור )סס ונוה כנרפותה געסס 61ה"כ יסרק) )כסות טל סת6וס הנזו)"ול
 הס)מוס ז6ת )הפינ )חזור כוי וע"כ . י165 מ"י ככח 5ה1דיע Dffit כקורה ג"ש נזכר וע"כ . )חמפיס:יומ,'
 עכודתכ וע"י נכון ע5 סמדס ז6ת הדופס סימננו כדי יום ל )המקין הופרט הר6סון כיוס סכר 6סרסמרי

 : כנ')ומעסיהם
 סאמתס כי . ממגריס סהונמקיך )ומל סיס 1)כ16רס . מאליס מארן סו!6תיך 6פר ככ"מ כחוב זס ועל1

 מפריס, 6רן וכירשן מעומקת 510-חיך מקוס מתירס ר6ס )ומר )וס ורוז . מתתרן )6 מהמדיגסהיס
 ס6ממ 11ה . ממפריס סי3י6' סיס כן וכמו וחושך וכסו חיסו ס:יחה כר6שיח כמעמס הגמל )6רן רומו"רן

 , יענו ג"כ סקרן גנמי' יהיס 06 ס6ף )ומר מס ידעו ל6 וגינ16 סכסי)ס סיסס מנס סקרן מן וערס:מנרייס
 %1ם)מן )כס ועתם D~D נ'( ס' ממוח )מ"ר מז") מומר גכון וכוס . וסיוכ) r:1?nr 6ור סופעח ע"י'י-.ג!
 יזופ כי ט6)ס 6הר 6ין גוסס 6קס 6ין 06 )1מו סחינס שכסוף סה"ת ודאי 015 ליעזר ר' 6מר מרעהו)

 גתפ וצו, כעמס ננר6ו כינה סערי גוען לב( ך64 לריס מזע כמהמל מזו סורנה פד סענה מפרע"סזעות
 , וכעגמו כככובו סקנסס 6)6 מרף עק 1)6 מ)6ך ע"י 65 סגדם סמסדר כע) סומר מס סגין 1זס . 1:1'!מסס
SDtDIT1 ו)6 610 6גי וזס . סוס סנדו5 716 סחג)1תPb ערס 610 הזו מרס ט5 רומז נסחר )גון ה61 6גי 
 סכיגג 6ור ישם פס סע)יון ימוד ט5 מורס שרהיט סי . הסס שסינו סי ויוני6נו )ו אומר ה6כ וע"כ .ונסחר
 סגסמס כ5 כרמז זס ע5שלומו

 סס~
 סמוקן ע) ס"ה ה16ר ~prn ס)ז 6יל ס6רח הטד! . 5מע!ס כגוכר ים

 )סט)ותפ גדו5ס מזקס ניר 5כ61 סס ס31רר כי . גסחס וכזרוע מזקס ניד וגס מסס )ה51י6;1 כו פסשתייגו
 : הקזמלרן

 וחס כ6סס גנדו כאין סריס כ5 1סc~fn 65 ניד סס )כון ס31רך מס ט5 5ך סקסי )6 מש 15 אופרח
 מסו:כדיס כנינו ונס וכנינו 6ט סרי ממגריס קנוחינו 6ת סקנ"ס סו5י6 65 6י15 כי . 5וגמ:ט

 מ;פ סוגימט )6 סמינו טד מפריס קניסת לסמם כסומאת נכגסגו סד"כ מ6קגו סיתם המניעס עומר . וכו'.סייגו
 )עלס מסס )65ת ם)6 ססומ6ס ס) סטיון סער סקסס ק)יסס יד חמת מ"ו גס6רי' סייט כמימר6 רנע162ת1
 נככוד11כע5טו, דייקם סקכ"ס . הקכ'ס ההים 65 6י)ו cts . )נטנו ונענע נככודו )גo~3pa 61 התרךוע"כ
 41 , ט"ו ומסרחן תקומח סיתס 65 פוג לנע נטוסו 6טתיט 6ס נ6נ )6 6ס כקמר ממגריס 6טתינויפת
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o$שבת שלנורורו 
 נדושנו חוקה כיד 6)'סס 5נ61 5.0לך וע"כ . מסם rh55 יוכחו 65 סמ0 גסס י5ד1 6טל מנניס משמוק*י
 נריר סנינ ותנסס 50ך ממסגיו 6ט נהיות סק)יסס תוך 6) נדו) 716 3ע5מו 5ס6יר סקנס סק5יסס כמעסנר
 ,ך. סקס* 65 וע"כ . מוקס ניד מסס 1ס1ני6ט ים~ף כ)יeti'ihrl 5 כג") סקרן ע5 מומך ס*ן ותם5!יד6תס
 סחוסך ע5 כוס 716 סחוקס טד ממ5ריSblat 0 נ6ת געת )סיות ססי5רך סנדו) קיונ) ממירות 16יס:סתל מנהקי נוד5 ונ:סיכו) ממג: וכשכעת כמכיסות מריין 1:6 כתח)ס כי . סוס נגייס עולץ ba(1 מעסיסצסי:וי
 1כיי' ש, סנדו5 6ור יתרון כס )סיות סוגרך מס ע) חקסי )ICDSt 6 . מסס 6טתיט 6ת ונ56 מגריס 6רןיש5

 נייסוס. ל6סי qlh ומהסה ממגיס מ6ס שסור נממיס וכנסיו . כמעם 16 נרנ )הוסהצ ps' מעגור וקין'לחזקם
 סם( כרם'י )מוכש מז") כמקמל עסיס סני ט) סר סיס סככעס וקמן גר6סיסס כסריס קמורים מבכיס4כ'5ן
 )יפעים סכסוכ כדוחים ונייסוחס סס מסיס סנרים (osl ומגס ככוקל תסכימו 6מס ומסמס 56יסס מ)6כוגם5מ
 6ול שמתנטת כ6ן הופרך מס וע) . מתיס סנריס כו3ס וסגס עד עו' 11rb נממגס ויכס ס' מיפך ויגש34"ו(
 6ש ימללו 3כמ4 ססיעכוד מהניע )סורות מרור 6וכ)ין 6ט וע"כ . 6)יסס ונטש ננטש אנ6 60*זע
 מסער ש"ת עד כ16 וממס ונסססס ורומס גוסס 6100 יסרק) 0) )מייסס ס4 ממרירות מעיקר כשומר"מיי:ס
1fflQD~"כפורס סכתוכ ממר נמי' )סיס וכר כמרומת שותו ומסנ'3ין . תניר6 פג6 מס סגקכ6 סקסם ק)יסס נם 
 דן עם ענ51 כי סמנו) מורס וס ss1 . ס15 סחרך מן )סו5י6ס כוי סקסס סק)יפס חוך bol 56'1 נדו)יור יחרה )היום סוררך וע"כ . חמ"ר DI'P1b הגסטס 9ab~ ר"ח 5כ) סמומריות סהניע )סורגת ונ5נניסושמומר

nvolt*9 וסכוםrDD ס)ז סקור )הניע בריך ס" מע"כ )הורות סק)יסות מדור 0טסייס כשבס ססו6 כ"ן סס 
 כג"ש ס5ישח נכ5 מס6'כ וסייוונ סישד כמי' סעפים כעו)ס נס סrs~" 4 סגפ)6 6ור 60רת ע"י ס4ן*ק

 : הכלטסנסס
 עמיקח6 מלר6 סקגיפות עמקי סוס וסלע סחוסך מסוך סס51י6נ1 ניס סטל6 סכם חנזי וס סע5 והנם5כש

 לס"%ינל6
 סדנאות בפגי וכר p~'p 6ט וע"כ . נ,כוקגו )6 סנדו5יס ולמתיו ממזיו נרוכ וסכ)

 : כמכובר ממסך מן 6ול ימלו) רעל )סיות כדי וסרססגנותם
 סירם 0קגגן 5מס סעס ס6מרתי ע"ד . וט' סייע מ;וענדיס כג'גו וכע והגיגו 6גו סלי נ16מר ירנס ושד*

 'SbQD 6ת מסו* כשם ס' ויוסע כתיכ סגם כי ו:61 . סמלית כתפש יוס ככ) 16תס שמלסיס
 סוס סיוס עד ססם.ק סקול6ין עת וככ) ערס ימי כ5 עד 610 סוס סיום עד נמקל6 חכתונ ש"מ ףדוע .4צף
 סקלי6ס יום סנכ) כן כ6ן נס )וער ומסר6ף . סיוס עד בו סנ:תג סל6סון זמן ען 1)6 סיוס שחו עד*610
 נקלס; 6חן  פעם כי כ6ן וס סייך 6? 1)כ6ולס . כישעם סיחה סיוס הניחו 5ימל סהו6 סיוס ע) ק6ייסי'

 : יגס נכ) ג6 )סייגוסיס
 נכוי סכ) מנם כי כן 0י6 וס6מח . ע"ס כלסע כמזיק וה4 6ז כך חעס: )6 ו6ס . המס יג5)1 ונוכותסשא"כ 5דינךג* מסס 11DVS תסתיד פחר6ס לקיה Ob'5D כנרך הוגי כגומל . ונף וחמאס ctD3tbסס י6%י 516י ס6מל מזוט מס' ש לברסט תסות כענין נ'( ענף סרכיעי )כסורם 0כתנמ כעין ש6 והענזיא

 .. ים' גפניו 1מ16מר מוקדם 61ין סךורופ כ5 סוף עד ומכיפ 51ופס כקדמותו וכר )%ף מכ'פ ית' )סניומידוע
 610 עוד וס'עסס סשה %קיתיו כ) )ו ומזכיל ),:ות ס6דס 6ת סדן נריה;יו כ) ועם עמפ וסוט מסדישנק
 יטל כם)מ1ת הן 6ת שנד יס4 6סר מלתי םיעמדו סדורות נכ5 )6 ימגג ו6ס cstp עד ורש וזרע*זרעו
 שככסס 6מר גממן כר Sbtn ר' כטס )וי ור' גרכיס ל' )'( פ' ויקרש לע"ר S~fn כמשמר . s-s נוטתי610
 וגסס *:רף )מרוד מלסר דעו 'ג6 6נרהס כך עד 1כ1' )6מד מס) יעקב נדכות 6)6 ס6ס מבכסן ניטף6%

 6סר יסרס) ניח Sb מן 6מר קם סס"ד 'JpD כזכות )ס%) ש6 כזי 6מר מעט )5"ת עהיד סיעקכיסקכ'ס
 עכסיר סס סו6 כשסר ע"ס ל,"3 כמפעל סעקו )סי b:b ס6דס 6ת דנין 6ין )מוכרי ו6ך שכרסס rb(קדס
 ך נח 5:ענירס עמסם )עפות הקנשס סכסר5ס 'Sh9D נכסות ומכ;שכ . סס גדכרין והזכך fe סומ*ן'ק
 ש OOD :671 פינטזו סדורות כ5 וזטת t(ovt מנסרף ססהן ודשי 5עס )ו נסיות )קכ)ס כדי כמרנסטיס

 סס ססירס דברי גס . שיט ועז מ6ו סי:יס יוס יוס ככ) כ"י עס מ6ס סיקויס ומפס וחורם*:עכדות
 עמוס כ"ס וזכית פז)יס גו כמו וקמו )נגריס %ף סיס 6ת לנור מס ע5 סמו נצודות ים נכ5 נ"ישיחמרו
 סנט יוס יוס כ) ט) וקשי h1CV כיוס ס' וירע יום נכ5 ושמרין 6ט וע"כ . סהי6 נעת 16 5סוסיעס*סס
 ונספר ונסכמו )ס))1 5;גיו סיס סירת גומר וסמאת הסורס tUp פיקרס מס משגיו 16 ס" סיס סיוס*כוס
 אירס ו6ומרין . סי;ועס סיחס ממס סזס יוס נ.: ס"61 כיס ס' ויוסע וע"כ סי;ועס מיחס ע"י וגסאורו
 b'b1 ססנדס נע3 כ6ן סידר 11 ו5:וונס יוס ככ) ססירס ~מר 6ג1 סעת.זין מס סמא נעת 5פניו סי' וק כ),מ
 כ) סק( עד oebn סעומזיס כ) וכון כמנערפות ס6ף שכם סי: 6"כ ממגריס %וחיגו 6ת סקנסס ה1גי6*6

 6ת OtD7P ט3ט גכוג'ס כו)גו ח:מיס כתגו ו6ץ' ושמר . כמגדים );רעה היינו משענוים וט' וככיסומט סרי שודויי זכיתם ס5טרפות ג)6 )כר ;5תיט טוח 1(fc מאיריס )הביאס כך6י ס4 65 וטתס עסוסוורות
 ו5כ6ורס . הססת 53י5 עכס סמליה 6ור וגורף 1:6 ומכינים . וממדע המכמס )נחי' )כ6 סיעו כקטורשסרס
 סלחך ע5 )רמו רק :וס כגיוס העטיות כ) )עסות . מז: המשיר 6ור נוד) כסכם י.כ5 )סרך מממי3'סיקי
 ים, ס% ~ריס כ'נ'6ת נס )סתר עניי מנוס crh"( . וססינו5 1סמ15ק הכיסוח חמסין ha(1 כדמען ס5וסגדת
 סנרון מ5ל נעמק 1ffu ע3 סלה* יס במד' פ;4מס

~ffD) 
 JnwlpD מיגיע 3סיות שוי (ס ע) וגס . נפוגת

'
. -  3פסכ 
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1% שבת, שלסידורו

 400 על לידע כדי מטס וטה%י6יו וסמומך סמרילוס גודל ע5 הרומויס דכריס 1לטסו0 סלן סמור נגויס5סש
 מסוקעיס כהייי 1ס15קם סברס נוד) כמנסחר נוס סכולי 0כמ ניגד) ועוד . סקו סנז1) 6ור )יתללנגרך
 גריך ס:יס מה ע5 6דע ים מ% גימם נסמר ע)יט במטס 6' 6)1 ספעמיס סגי ע) כמרמו וגס .נחוט
 רומז זה מסיכם ה" ממט ססו5י6ט סחוסך נוד) 6ח מוריס כי5י6ת )סמר ממרכס סכ) ועוד . כנק 716)יתרון
 מסוכם ס'ז וע"כ .' מן זס . זס 6);יט סגם הה61 כיוס 61מר סכחו3 וכדרך וכטסו Sh' זס ע"ד הקנ'סע)

 נפלנו 6סר nar) 1DP ג6ק 6 עם נדפס מהחורך מס 0כ5 י5"מ sp הסיעוי רבוי נעי יותל מסוכם0סקג"0
 )תם עמס מסדו ר~0)י6 "סר 5סר6וח סמרור 1h((ot 6גו 11 %שי' גדי) )716 מ6ם)ס תסס 6בוחיט Dhוג6)
 ומתורן יח' לסכורך וגדורך ספח נתרכס וכזס ע)יט סהיס הקסם כמוח סמר 6ת 5סמחיק הגד51 קורוע5יט

 סנ16 עד הלידס 1016 של מארים כי5י6ת מספרין והיו וט' יסוסט ורצי 6)'עור כרכי מעסה h'JO ולא:יב : נכון ע) הש6) הגןקופיות
 rb עריס: וממסיכו שביט סכשכ ס" . סמר'ית ס) קשם זמן הגיע רטסיט )מס וקמרו50מידיהס

Smכנגוז סקור 
 הגגן"

 ואמרו ה)1 סגדו) 16ל ס5 כמזמין הרניפו ת)מיזיה:ס פ6פי)1 עד הססם ג)י5 0מ6'ר
 כאכר סכח במשכיח וק 6יט השל זס הנהקם כי ומריח ס) 0מע קרי6ח זמן ע 3)עס עמס מהגיערטתש
 0כ0 פמרית מזמן כש גס מקיר 1ה16ל סייסות מכ) מזו סיי)ס סגסחגס OD ע) עימן וחמסו )מעכסנ6רפ
bl~aס"5 ממ"ע כי . גיסוגס ס3וצ, וס ע5 0כווט 3דגריהס ולמגו . :נד51 וסיונ5 סחירוס מקוס הניגס מרס 
 עיקרית סחנ)1ת גי דנין כמוס3נ6 דדין מו0נג6 0כ'ח י"ס nelpn עס מסוס ממסר ה61 הלוחיות עסטמרי"ח
 כי מחפה 6ע1 שדונ6 שגק אר . 5עע סכו,ט כ06ר 1 ממדם דלמימוס6 סהיכ)ין גסחמין סקרים 0כעח5סי הו* ק"מ ומן נדגר"הס ססוכירו ו6ף . סכח סמריס 0) סעמידס nSpn יעח 6ס כי סמנ)ס 6יגס המדהז6ת
ohהס מג50כ 3סלפיייסס מש וס 61ם . ס3ת יום ספנת 5מססל כיבוגס רמזו וע"כ העמידם תסרח 3עח 

 ~יין ס: 3י5י6ס 40 מסיס nhtita מס0ריס היו 61עס"כ ס)ז גד% השר DDDIO1 וססכעו סכים שדרי3ענמ:
 מחגי מסרו נסב) 4:מןוס0 סמרור 6:עת 6ף . הכיוס 63וח1 הטסוי נכי 0ססלו הכעס אוחו כ) וטוז .כג')

 ט: 5סורוח 4שכ5 0שש נלעס מטסו הנמינס מכ) . וקיים מי )מזך והוד6וח ו3רכוח וחסכמוח סירותומירוח
 : גדנליט כשמר הכ5רמס )טינר* "bnptD מנייע גדול o5pbn 7165 טה1ני6ם גסס מ,ס הק-"ס ס) OSD'al 1DlSp סיג ס"ורססנערטת

 נו 65טOto 5 ה5י5ס aS~n o~la מה ר6ס שומר ומרור מ5ס 3ו )6כו) הגס הצ'נס וסגיעגו רמז וטהיג
 הקור ה"יי סס 6ף מזח כמיגח סמיול עד הנדון האור הניע גי )סורות 61ך  ססכיס  סני יכלולמנס

 וכן המאס ככמעת כמו סמרור בכמיטם 14חו יסכם הק3"ס 0) סנמ יעיה ומ5גיסס . הגס3)עס
~DD 

 ה)5
 במדליגות 6ף סגד*ס ע) ירמש סכן צימד ו6וכ) ומרול מנס ססמ כולך היס קיים הים המקדם 0ני0נומן

 : 0כל6 גולאש הקגשס המלכיס מלגי מ)ך ס) סמי יחגר) מ0ניהס ואסרסתמחועת
 מקנאת גסהיpw 6' גש' ע5 מורס גס"6 ס)י5ס הזוהר מלנרי ידוע כי . הזס סלעם הניעט רם, ונםהר

 כס מקיל הכעס 0ש*ח סוס ס)י)ס הגיעם וים )כד טקכ6 מגמף ה'6 ס"6 כ)6 )י) כי מזכרהססעס
 0הי6 קלעו זכר שון ושם גס"6 מ5ס הזס 5י)ה acs)t דלל פהוק היות מנם" הו6 6סר הקדי(סשקור
 י5י06 סח6מר שיתי ול6 מנס נכעיס כנן 6גי סרי ר6נ"ע ס6מר ונס * פיוס המקיר 6ור מכמין עתםמקשח
 . 'וס tp,v דכור6 6ול מכמינת נ5י)1ת ה16ר מסיגים 6ט 60ין קמרו כי . זומא בן בדרדס עד נצטוחשריס
 *ו מפיר *)ות עש ה5י015 )לנזח ו;5 מייך כ) וגו' נפקך יוס eh חסור קמען bat כןודרסם

 המפיר סגור יכוס) )6 יעהיד ס6ף )ומר כדגריהס מ1סיסין סמכמיס ס" קומרת ותכמיס . היוםמנמיגח הזמרי
 . גדו)חו מעזת מגד ששם 716 יפיר 6ז נונס המסיח )'מות )סני6 וזה 16 מיסף הגדו) 716 ננד הנסנ)י5ס
1nbslוס 6ת הוסר אמען ששן 8 יוס 50 הקדוסס הכנת גה 5המינ יציל כיוס 5י)ה ע"כ כ"כ גדו5 וס קצור' 

 : יחסנ כיוס ני מאריס I9hDנפחך
 ומפלופ הסיר 0ס על שריס ~oSh )ימים קרצו כן ע) . לסתר נמנ')ח כשב מקר6 יונן זס דרך ועםפי

 סורים מש גקר6 ע"כ כי וקער פורים הסם קריצת ע5 קמה מסף מס קוני 6יוה לתרן 7נ6מכמע
 סמ5ית Ort הרסע המן סריפע סול טגץ ע) ז5)ס"ה ה6ר"' כחב a(o 6מגס . 0ש עי )כטורס קנה סיסומס
 ofn(u נרם כרועו והות . סירועיס דיגים מסיר הגמסכין הגכורוח כחינה ע) רמ, ופ"ר הוט ה61 61"051וט

 )ו"6 סכחחש סנכיגס מ"י ו6ותשת עז וכו' מרוכי 6ת )חקות מ(כ אכך . סור וגעסס סו"6 6ח ס6)1שנכורות
 (WnD מכנר ס6חר כ* . הסורים סס קריצת sp קסס סחיה זז: . ע"כ סוריס ונעסה )כרכס קרסלספך
 "מר ג5רס בו מהחט אקסון עיד יקרץ 5מס מניניסס ה61"1 1יל6 סכני:ס מ"י עס סהסחתסוח ע"י ז"6ביני

rnt.na'61ך . )ע )הרע הרסע המן ר51ס מהיה הסור סס מכיר מס ע) )סורנו גהרך סמן שור היסועס )ס 
 ג6יט זס ומכ) נו סהיי:י 151קס 1נרס החוסך גוד) )סטיר 5ר'כיס %6 סיסועס סכ:ח עתכגו כשר הו6הסקס
 דברי כ) כן.ע) ע) ספור סס ע) 0וריס ה"ה ארמיס 1b1p ע"כ סימר ו,ס . כגשר כוס סנש וינד)כקכ"ס
 ס6ט כהן כקמר . וט' ~G'D' olb סם rb עובין )היוח C~tSD היהודים וקכ)ו קימו ו6(ל וט' המןס6נרח
 כ) ע) ונספרו ונמנמו ה61ק ס"נרח דברי סגה 3כ) )?עירר51יס

~tclo 
P1hSPJtI נריכיס 6ג1 . 5ג1 סע(ס 

 סמן סור ewh1"( נעלס סייט ות"כ המן ססעי5 הקול נס 5ס,כיר סוריס קר16 ועשן ט נסייע ס5רס נסהפוכיי
נהפך
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 שכת שהסידורו
 . נדלן ונרוכ Sb כמסדי וסכל לפורנוגהסך

 )פ וסיס )מעקה גיגליגו כמכסל 3ית הנקלפת סכת 0) צמרית תסות כעת הניגה דינתהמק מיי עני% פמתנ)ס זוכים ס%6 מס . זו מערס סס)6ת גוז) ותנין חר6ס מגס )ך סנגל% זס וסכלצם
 ט ססייגו מהות חמוס )הזכיר נריכין %6 . נסיט וס ט) 31ה))ו )סכמו לו5יס וכ60גו . קן )6ין נדפסשממס
 )י כ6ומליס סממתי 6מירחגו 6מל )כן דכןיגו כב) כג6מר הגז ססונס 6ול יתרון ניכל סיסים ככדי .ימקוזס
 סכ6מת 6ף )סניו 16מרין 5גו . המ)ך כיח מדריו המוך פהכי6ע כמס נדו)ס פממס );ו סיס )הורות עך ס'ניח

 גסמותעו ופור: ס)קגו הקכ"ס 0ס הן כגומר ימזו )ס סמוכלס כסיר סנגויס ירו0)יס נוטריך רנ)עו סיווצומדות
 b'rD גד)ס מט5קס נכג'גס הי6 0יריפ)יס כעח הפויס ילו0)יס כי מקוד מס31מ ססו6 וסמנ~ס .ינירוס)יס
 מס נס ממס 0) נילו0)יס עומדית לנגיע כפהיו 1גמ65 מערס 0) ילו0מס גנן סמטאות ימ17 5ס כמוכלםיתעיל
 נדפס 65 אכ6ורס . כידוע הנעם מדח 0סי6 מטקס 0) ירוס)יס מכחיגת כ0הקיס כהיל 6ור ניע 16לור6'גו
 ה0נעיס פעו כטח כ)ומר יס סכטי הסכטיס עצו סס כי ה61 כן )6 6ך . גצך ס' ספיח נמס מפכח מעצתקנווד
 סהו6 יס ככמיגס ונס)6יס סמחוקוס המקור ממי מיס )ססקוח ווכין ס0ס יס מכסי נקר6יס 6ז ס' )כיס5מס

 מרמסס ככמינס גע0ין 6ג1 נירו0)יס עימדין ה%60 מסה"כ . סחמחיו ה3יגורוח )נ) הממצק מייס מיסא:מקור
 סכת"ת אכסון גכו)י וסי"נ סכח"ח 6)גסון נכי)י )י"כ מרכנם הס הכמוכוח סכטיס סהי"כ כידועעמרככס
 כס"ט 6"כ כ0נוטסין 6ך וו") לדון 6) כלמנח ):סורה כלנח מ60"ג י"י. 16תיוס פסס (bhb מרככהגע0ין
 וסך י"כ הרי חיטות ו' מן 6' שיסק 0"ח חיתיות )כן 37ינס ק5תת 1"1 גנך פכסיס י'כ גנך תיכות י"כ51%,ין
 מדח 6) )ע!וח זוכין סכסיס ססי"כ )סגיך הרי . -ככס לתתן ר"כ כקוה והם ך"כ סס ואח ך6"נגו!ס
 : tsO סקודס )מקוס ומניענו 0סמייגו וס כ) ס' )"ס )ה,דוח )יסרי! עדות ויסו י"ס. סככי וגקר6ישיסכי:ס
 הרמיתן 60מר ! ה;. עפן וסול . כבכמס נ"ע ומסייס סוגך ס)נוסס ירוס5יס כמנח )וכר מהתמי) וטאחר,יז

sfft  שס)נ ועסירות לכס ה0סעס כס יס כמורכגס עמס מנס ורקס ירו0)יס )סערי סכ6 כעת
 כרכתם 0טחגח ר16ת1 ט) בו כמקס וגסנו )מקוד צערו ותנד) . 6רן גככדי כגעניס פריס וסומריס כס5סיופכיס
 המגיקס )6סס מאיך 6מסו) הן ירוס)יס ירו0)יק 61מר . מר נקוץ העק סגיו ע) גס) . )כמריס'והססעסס

 מסוג )ינק יכו) סיס 1)6 הגז המכיכ הכן הצה ו)פעמיס רידדיס מח)כ )מ16ד עסיס סמניכ ימידס נגה6ח
 כמה )ס יהיס 1)6 נגס מגיוס 50 ה6)ו כינ'יס מגיוס סככה חיכם מן ירקה 6ש cwol . 6מו שכדדיהח)כ
 6מר תיסק )קתס ס0חס מס . ה6)1 כימים דדיה זנוקי וגס יכסה כי ויגריל ממציו סי:רס6 כטחשהניקו
 ו)6 . סיכרי6 כעח 3:ה )הניק נמס 5: ויהיס ה!כס תיכס מי, כפזי מניקחו וסיתס ס6!1 ימים ע)")כיחס
 'רו:)יס 6תה וכך . ד-י: וחגמק מונס סתינט תגיח רק 6מר )יון ה!נה תחן )6 כגס ימוח מ"ו ch חע0הגן
 . סססעחך מסוכ )קם מגיק סייח י.ג0סוח מיות כריקות? סוג ע) עומדים יסרך) 6)1 גג-ך שהיו עירסקו7פ,

 ומסלעתך בלכדך עתם (pp מוכלת 6תס * כמא משקך שכרי לוג )קב) יגריס clth1 כניך גח6 נשלועת:
 ס,מס הה:שעס סחהיס כוי . ד'( טנף הממיסי )מסורת )מע,ס 3דכרינו מונק חרומס כבס"ק כמכ61ר65מריס
 מסוכך )הש ה00יט מצתך ההססעס )קכ) 1'1כ)1 ניהך )וכיר כניך וינוקו Inth'u 6) כגיר סיח,רונטת

 : הנ") ~ocb כדמיון '0ר6) כיח עמך יכורךומכרכותיך
 כנויס לנתי סי6 עתס כגס כ)ומר . )מס סיחה כמדיגיח כרתי כנוים רכתי . ירסיס מקות פסיס וזהיח

 : המד'נוח )כ) כסר 6100 כמדינות וסרת' טס רכתי כס0יפ
 מ16ד סומם פקני כקמר רנו ותירומס 7גגס מעת נסכי דממה גתת ה50)ס עציו המלך דוד 6מר ולזהוים

 ilP1h וירסק )% טוך ימזור ית' 0כעזרחו כנירול ידעגornn 1 . רכו וחירו0ס 0דגגס ר61סכסווגי
 כדמיון ונרכס סה0סעס מ"1 ונספק כלס הי: ס")"כ . הכרכס )מוכס והפסעתו סעגקחו מקכ5 מעתותשכנע
 סהססעס עוב (sjp 0מנמגו ודשי רנו 0דגגס ר61'ן וכסאו . ח!כס ותיני דדים ת,מוק התינוק מת כ0מ"ו*060ס
 מק5 וקמר ירמיהו ר61ס 6תס מס )6מר 6)י ה' ד3ר ויהי 6'( )ירמיס הכחוב 1Dhn ונס . נרי6וק:1געת
 מס )6מר מגית 6)י ס' דכר וירי )ע:וחו דכרי ע) 6ני סוקר גי )ר16ח המכח 6!י ס' יקמל רולס 6גי4קד
 כטרי npe כסלו 6'0 וגחנו וכ16 ה' גלום 5סוגס ממנכות מאסמות )ע) קורץ הגי כי עד ונו' רוססאת:

 D1?1 הנ;קוס מ6ת )1 0ג?6ה מה ch כי ל61ס היה )6 כי מירוס )1 6ין )לליח הטבת ,0ון . ונו'%לוס)יס
 טנין ומה סהר )1 6ין כסתו 6י0 וגחת ענין נס . סקוהסב:

 כסג-

 )ומר )1 והים סמ!ממס r:1ri המצווה
 ס;ס כגומל ל6ה 0סו3ס ע" )רתוח הסבת )1 המר ניס כי סגוכר )סי 1'ח:ן . וכרומס ס"ויכיס O'5Dשעולו
 ט5 ס' וינקיד דכחיכ מ6י מליסר דלם ע"6( ת"ח )גיטין מו") מציור סי ע) והוט . )יסרו) הטוכסגויס
 ט0ס נדקה b~h הלטס ע) ס' וירקוד הסינו ס' ד!ד'ק מבוס . 6!היגו ס' 5ךיק גי עגינו ויני6סהרע:
on)pa6)ף וכמסנר סמדס יכניס ננסות ניס דכחיכ קיימת יכג'ס נלוח ועויין צדקיהו גסוס 3:0)ס י0ל6) עס . 
 ססקדיס 6מר עו)qih . 6 וכמס . סותרין אגן 0סוגרין כיון מסנר . כחרבין סכ) גט0י 0סותמין סכ0עסמרפ
 )נסוס קימם יהויכין 610 יכגיהו נפת . כונס 0ג!ו ירופ!יש מרכות נרקיסו גלוח וסר0"י . )ונוסגתס כניסשתי

 גזות סמכתי כעוד )ככ) גדקיהו ס) לולו )סנ)ות כדי כיתו וסמליכ סמיהר גטקס סיס ו% סגס י"6שדקיסו
 המלס כ:1 דכחינ יתגיס עס גגו התורה מכמי 0ןיכ )פי שמרייס הנו)יס )6)ו תורס שיגמדו קיימין*כניס
 קודם מגיס י בסייגו atannl טוגות פ' )סוד סוטם _ורריו סמינרי נוטס מיי% 6פי עג6 . 6!מיסמשנר

נטמגתס
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111 שבת שלסידורו

 סלי . חמודון 5כד כי כסן מחקיים סיס וגוסגחס עד מסו 061 ו0תיס וממכיס מ16ח מ' כנ4 דסו6וטסגחס
 סטכח )ו 6מר וע"כ . כ"ס ~Sb מ6ח נדו)ס ו5דקס טוכס סיס קודם )סכי6ס מלטס ע) ס' לסקי0מס

~lbQ) סנ'6 ממיר ס6גי נוס כ' דגלי ע) 6ני פוקדכי( 
 עריקי

 6מ ס' רכל וימי 6מל ז)זס . )מס נדו)ס טונס סו6
otlgירוס)יס סערי מ ם כס16 6יפ תחנו )ו 61מל . )סקויס מסוס סו6 מגיח כי כן כמו גכ61ס עוד כב' )6מר 
 נחת כי (Shlnt גדו5ס מונס סו6 וזס סוכ כ) סססעת כס סיסת עכור וסוט סמ)וכס כס16ח כס סיסיוס4

 ימוסמס כס"מ כין עמל וגס . )מ"het 71 ירום כקלוע גדע סמזס ינו 1תירוסס דגגס מעת סכיעממם
 0יסיס מוכם ornl ילוס5יס סערי סחם (1hQ 6יס ;חגו סמססט כעת "פ" 40 )מהסט כסלוח יסכו 0מסגי

 דוד )כיחכם"ות
 0תחנדי

 61מר . עחס )מיוכס כסלוח מס סיס )6 ס6)"כ . o~tst מצך ענדי ודוד סמצוכס
 שיפיס 3:16יך מיסויו ;ר6ס מוס כי נס)ימק ותדלגי ibrn" סחולנן געת עחס 6ף כסמר ירוס)יס 600130)1
 סחוכ5 כסמך סחסיס כעס כמיצך 61ימחי )יסרך) ס)וס יסיס סכוד6י סי' קוס ימי . ס' )גוסני שוסנס

 כוחן כפו וכמ שוק למון סו6 מרמון כי ומזקך נרי6חך כעח כ6רמגוחיך )ך יסיס וסקוס . סססעס מ)נ5סגיק
I1D1b1. 1 וסקנססDth 6)1 ולעי "מי )מען Shlnt סגקר"ו  otnh עלוס טסס גס נ" ~גרס )מפנס . ירעים 
 5חש ס16כ) 5ך סוכ 6כקסס שסיט כיח ס)מען כוי יסרוג )מינח וסג) . ס)וס נך עמס נס סיסיםנך

31DOכקרגו כנסר סכ) 6)סי;ו כיח כס סיכגס נעת 5ך סגדו) "ור : 
 מרוכס גע0ין 60ט יס טכסי גקר6יס )סיוח ס' כיח עד )מעכס עכס יסרק) גפממ מסורס )עגעגובחתר

 ? י"ס חסה סגסמס כ) ככחי' מדסוח גחמות מקכ)ין 6גו ועי"ו י"ס)סס
 יי0ר"5 שינטף גיחן 0נח סימלו מס נ'( ענף סחמיסי )כסורח למערס ססכ"ט סנמ' זכרי עת יוכרו ובזהכא

 6סר 'רוע כי יוכן כוס גס . כסירוסו )מעלס 0כתכגו מס ומון 6ודעיג:1 )6 יחירס גסמס עדוכו'
 . עט מכ) מסומל 610 כי כר6סיח ימי כססת כענניו ממסומל יין נקרך ס)וס מוסב 6ול גנגס 16ל נגח716
6%1nPtD יקלכ )6 וזל וסס"6 מרע כמי' מכ) ל61ס עין o'5b ג6מר 11 סמדס 1עצ . לס' סי6 קודס כי 
 מתפמ7יו וכוסס . מלעיס כתות ומל) alw~1 ומירות וסיוג) הסלוח מקוס וסיף ווכחך לרסיס ר6תס צ6עין

 : שדת מכח ססו6 סגדו) כאור מל16ת עיגי:ס וממסיך וכורמיןומחמנ6ין
 תורס 1מכ61ריס סג6מליסדכליגווכל

~ro 
 שכס טסריקון ססו6 0כס ססס כקרי6ס ס' סמקך )גו למז

 סג6מר ען )סורוס סכ) חמ65 רברס שכח בז:ומ מסוון נסיסוך נס תערס בו שחים גס תערסבכיח
 כבהו) 1)6 מדרנוח סחי כש6 5ט 61ין י"ס כגטי גקר6יס 61)1 ע"ס ס) מנכו סמקך כיח Sh עיין 6גו0נ0נח
 קרשו כן SD 6סר . כדגריגו כג6מר חורס )6ור 6דס י,כס ס0נח הכות כי וגס )מרככס מרככם גע0ין60גו
 כן 6ס וסיס . סוס ססורס פככן דכריס )זכרון ולסימן )16ח )ך יסיס )מטן עציו סגרמז כסמו סוסמסורס
 מקרוסת עייאיס כעעמוח מרקך וסורס ו;סמחך ורומך גססך ע) לך יקיר 716 ומסדיו רממיו כרוב סקכ"סחעסס
 )כיח ע)וס סוגית נמס תחם פמחס גודף כסכך סחמ65 תמ65 בית 121מחת כג") נו גרמו 6סר סנד51פנת

fO. ס)זס נסורס 5כ6ר רנתו מיס מס גבס וכגס : 
 אל . בהשמיעי דם 4עם והיובל החירות טקים . דעי נשאתי הורה באור . השבירן שורשמליק

 : בעי לא אך פורנו את ישלח אתחנןה'
 ש עושיהם לכל מגב שכל ה' יראת חכמהראשית

 תתעלה בישמך * נאה . שמו " השמינישורש
 . ס' עוכלי דלך אמתיות כו ויחכ6ל . כ) '51ל מ)ך )סגי סמכיכס השנוס מדח גד51ח מע)ח 13יבואר

 סנז51 )סמו וסודיס סכם גוקגין . וחס)ס חורס עסק מעט 16 ס' ממנות 6מח מ15ס עוסין0כ6:ר
 )ס' גססם 6ת )יחן יכו)יס סיו 061 . ית"ס )סגיו לים ;מח )סיוח ורנונו וקימותו )ע0וח סוכו ט)יתכלך
 מעץ יגו"ר ומחוגו . זס כעכור ס' 6) וככס בג) 16חס טחגיס סיו . שוחיו )שוח סכו שסייס וסעטר
 : ענפים( שני )ובו . סמ)כוס כתר תיקון כנמי' 1ססו6 סכת ממוסף חמס כעח שיו עונין שגו סגנוסמקוס
 זוכה ארם יריה שעל לאמתתה וברורה השלמה העניה סדת מעלת בגדולת יקובר אענף

 חשובה טה מפני * זה על ופעם המיית סכל ייתר עילפים סלך לפנילהתקרב
 ט)'ס( ס)סס )זנו : המרות סנל פתר לפנס עמרה

  נערגת ("otbS 5סיוחפ למריח חפ)ח )עת 3פ3ת ווכיס ס6גמגו סיות . סשיס נטווס ינויט אהרה אעלה
 ס נ6 %כיתו ס' סמ)ך )סגי )כו6 ספח סמע)ס קניות ומגס . סמ)ך כיח מכ61מע)ח

 וע)יס . ס)מוחס IDlh כאמתיות ספ)מס סעגוס מדח מע)ח כגססו כסיוס)ס כ"6 ביס זיכס 6דס 6ין .קודח
 ורוח חט" וירקח וטסלס סריסות סס סחוסכ סמע)וח מכי נ)ו' מכין נדו)ס otlP ע"כ( כ' )ע"S~fn 6למרו
 D)S~ 16תי ס' מסח יען טוי היניס סי רוח ס;"' . וכו' ,מסרוחסקודס

 אייס 6!6 גימר )6 חסין'ס ענוים
bo11 . טגונן נחוס תענוס )מדתDbI תס)יס )ינקוט Qb*'p עגום עסתם )ריסס עסרס מכמס סעסתס מס 
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