
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 

סו)יתס
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 שבת שלסידורו י*י
 *% * ץ מסלס לוגמות 6דם הממניע . וט' עטה עקכ וכתיב ס' ירקח דת%ת'מכמה סנט. )לנאש4תס
 מסד" ור3 רשם כס 01)יגי וגו' רום ו0פ5 דכrbl 6 "0:ון יקדים מריס יקז( )יםעיס ס:תינ.4מר

 שף )סוסה
(h'k6מר מד Wb 6גי 6מר ומד דכת Pb 6ט וע' 6נ4 לצוגן עד מנגיפו "ג' דכ6 6תי וסירסתי . דכ 

~anb סכי:תי מרכין 6ני דכ6 6ת 6מ 6מר ומד . דכ6ששם tSSh . סמדס ומסיכות מכיכוס סעס סנה ג? ג6מר סגיני וקןשודף שגטי ומר מז6 6מר דמר כ!ו' דעותיהם 1)ס;11ת nhr~ 5סיופ הטונות המדות מב) יותר סקכ"ס )סגי 

"%*
 מסשע )סהר סכ6 סכ) הקלגס ם) מדותיו סי6 סכך מחמת סו6 . ס' סמוך )סגי עד )נ6 ומטי~נ מחנז3

%8Set~bt) ס6דס ומדה מזה וכש מרכס צוחו מקדם והקנ"ס מעם עגמו מקדם 6דס ע'6( צ'ט לימי וקמרו 
 % ומספיע וממנקו מסייעו סקנ"ס )בכו כזימתיות מיסים סמדס ס)מוס Sb )סניע 1ר1נס ט עגמווטחקדס
 כדמע )כו וסכגעת וממד יר6ס עליו טס5 ועכז . )מע:ס )מע"ס ומנכיסו סקודה 56 יחשר 16ש גמקרכ8צק ווט* . כלעת סולת מדה ") (hg מסייש קקכ8ס סעגוס נמדת נס עשק ס)מותס 6) )% סיוכ5 כדישזרו
 סעדך כעע3 סו6 מסתום ונדרך . הזק נסורם ):)ן נכון ע5 ס)ז העגין f'h ככ"ל כלסר . ית' טרדושסני
 ונמכמח* מנכו ככרוכת כהכנתו )סרו מ16ד וננגע יר6 ססו6 מעכריו 6' כ6ים כדעתו ומקץ כרמוסו8:מ;ס
 1ר61ש נוכס סיס 6י!ו דכ0"כ כש"כ . נדקתי כקנן )רפות סיכוי מ5ר וכסגי קניתי כ6 )6 ועדיין .ושכסף סיכוי גד)ס וקכגעקו וכוסתו . הזנת סחרוס כ) 05גי ממריו סו: ספין מגס סמ)ך לצמר .. קן )"ין8:נדו5ס
 ועט"ליש מטייייס גסס . ממיר )תגיס ומדר מסיכ) (auP סיכ) . וסינדי כיתי עש הדכת זזו ויקרובככ1ד
 יסוייט מיני ניוחר י )ע)וי6 יותר מסתגס סגי% סיו0ר סיכ) וכ) . סמלך )היכלי סרטיי וכיור ציור מינישבכ)

 * )מ16ד ומשל מכסיק ollb סדרת ומין יומיים חיו . יקל שכני מיני ככ) מהם 3וסכ עמס נכנף ממסשני1ייס
 כנגבים וזירות סירות מיני ונכל . הס61 הגדול נסמו6ס ממניס סל61ס עיו וחמסך elbo לב ימס הנר%ו

 ירסס ו%ר6 עליו ממדי יפו) מ16ד מס . ס"ת כיסר פגומי מיותר היכף גכ5 יפסע זמר כצי וקו) .גכנירוח
 נקמש ונכנע סת5 )סיות הזם ספים פן15ן רוקי וקמרי . סס6רחי הוד קרוי יקל כזיו נרפותו . ויזועייתח)מי
 5ו a~Db . ס' 'rb1 ענו: עקכ הגקוג גע6מל הירפס מירטת  ר4נדו)ס ה()מ: עמס )דינק )הניע .וסגי
 , היכפ יתוך 5:כי6ו )סנ.ו מסעומדיס שמן וטס . וסגי נכנעים בהיוון 11 כמדם 6נסי :'ופרפו רנוני וכן~כו6ח
 ולעדם ODP כן גכספ . כצמד כונס נחבר סעימדיס 06 וליס . סמ)ך מגר 6) נטש קצו i)~DO 6'ס%ס"ס
 WP1 )ד6 ד6 ו"רכוכתיס משתגס וויווסי וס0מז סיריוס ")יו הניע מיד . סמ)ך גדוש ירית ממחדותמוסס
 סעיף ורקס גכון סיט וממתת . )סגיו סשמדיס עבדיו עת גלון ומסדו סמ)ך ספמו סניו ע) נוס)שכמעש
 טמר נסקר )היית oitbn וסבולי היעם כ5 וס וסיס יחן פי כוכו 16מר . סמל נסני !ככ' ונסכרון דעתוצסכגעח
 ט% סנס 61ך הזס למזל פכיגתי ססהיס ניס )י ודי . המזך )סגי גכגע חמיי 5סי1ת כיי תמיד ~orגמור
 כג") כגורו הדרת כנור) ורוקה ספגימיס סמדליס 6נ וכט16 . מדל 36 ממדר )הכי16סמ)ך

 סמסו6דים ומר וסכי
 וממדל נססיכ) )סניו סמזמרין סמ)ך כדרך ככווו מניס ניח סקסני כנית )סמל ונד51ס 0גמ גיחן4נסס
 ויותל ביותר חיו מניע הגס rb . )המזמר סגכון כרס סקו) ו)הגעיס הכצי לסגהיג פמפמת נמ)6כחאלעסוק כסיכ* )עמוד )סגיו כ:מזמרין כח וקין . יסמע דקם דממם ק% 1D5D הסך נמדל כי סמל מדרשקורס
 זוכים )היות )מגיו העומדים 6)ו ושסרי . כך ככיחו "1ח1 סמק)סין סמקך 11ch ושומר מקט ויר"םמשימס
 וגמא תעגינ כנוע פכי נוחי ככ5 וקת עומס הייח' מ16ד מס . עמהם מ5ש סיס 4161 והפר* . גזושנחוס
 מ)ט נירקת )ים6ל למקוד מסקס ס:ס(ו סוס הקים לנון סמ)ך וכרקות . כוס וגססי רנ1מ כ5 מסכיענסעתי

 הדר ,יו טסי עכבר )סרם נ6ר די 6ין 6סר . כעטו המ)ך היכ) 56 5סכייסו עוד מטס . )פיויו3סכגע0ו
 מגע ע) כטס) עד מוט גדו)ח כחס"רת )ר16ת ממסיק )6 ההי:) )תוך גכ161 סוס וסללם . סוס ססיכ!ובדקת
 מש 1"ומל . וסתחד הנימס מפגי רנ)יו ע) )עמוד כו כמ וקין רומו עוד קבס uss 6(1 ימם וס"ס .8ר5ס
 עוד כחי יהיס מס . מרפסו ") )הכיס כי כח 6ין )כן ההי:) מקוס מירch 06 כי וס 61ין . הגס ~ctpnטר6

 . עגמו המיך דכם"כ ומכס"כ הרולס טין עסעסי ומחסיך מגהיק וגיוס הס)מס סמ0ו"רס סמ)ך כס6 6ח3ר6ותי
 כ5 מעין ג:5ס כי עפו והמזך המצך כס" מסכמי 1)6 . סככוך סיכ) סכת ch כי כסימו נסמע )6 כן*ע)
 כהילך תמיד )עמוד 15 אפסר ס6י ידוע סוס זס כ5 61מר . יקלו ויו סדר ויוסי מרקס Sb )סניע י1כ)48
 06סר ס6י ו0סיס6 עצמו )צרכי ס;5רכ" ודכוריס עם'ות מכ5 ומולס מוססט הו6 הגס מס שמדו כעת כי .סמיך

 ונעטל . ודירתו כיחו Sh )):ח הו6 ומוכרם . כהס המומלחים צרכיו מסקרי וכיומם סט ופתות 65כון*
 )נוד) הנ: . )סגיו וכניעתו המ)ך ירקת מאחו יסור )6 סס סנס 1ר13ט ספגך כעימ שסגתושנדאג

 ככיחו מצך סגי סדרח הנס ntbo ומלקוח . וכעצמו נככוןו r~o 6ים כיח 6) סו6 היך . b'o רכסכי עגיחנוסי
 מוסי 4ל106 )סגיו געגעפיכן

 bSIDDI ה61 ומרד יר6 הנקף מארזי מעםהו כעסות וגס . סס נס פגיו ע)
 : )סניו עומר 6סר מי 3ל"101 ורתתמרמוס

 מפיכש וימס הייי המיך כסערי )יכנס ומסמי) כורתו כנן1)ת )מסוכ כסיסמי) מיל ג4 דגרbb ומרי סיר6 סאים כי 63מח ק5ח ית' סמו סנורת נגרסו וכעס )ו ס:) סעיגי VSbD %5 מט%%חצמוצ4
 ג"עת געגע חסיד סיסים ולועס . הקרנס מס"מ מ)ך וירקת Pnth מ0מ תגוז עעע וט00ו ע4ו עסותצד51ס
 ש פט% טס61 פ6עע פש6 נמס ית' סטיק "מונת מנד כ'6 סכגעתו pb 8תס צלל . 5סגע 5גו8סכגעת סרטי ,ס 50 ))ככ סל61ה וסי . גורעו וילעס שימת עציו ויופיע )ככו וסכרין כסכגעת מעיו ויעמוד כולאו5סמ

פנטי
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48 שבת שליורו

 ילקלק סחס6 סנדולך דרגSb 6 לסעפסו ר51ס רממיו גלום וסול מניס סכוי 6חר גיס עלמץ כ5 ומונםגנמץ
 ו' )מס ססחח רזת וקמרו עמנס דללתי ססמיס מן כי ר6יסס 6חס כדלך סוסיים ר6יס 3כחי''ושכנעתו
 ע) וזינת מעכס ע) מטקה ומעטו מנניסו ע4כ כעוגמו ימיר ססו6 בטיגיסס ורמו~רקיעים

 7רנ"
 י נמדרע )נ6

 ונסנט . מסכין נד5ס וירשתו יוטח נסמאו כמטס ס)ז 6יס ממסיג ומטוס מעכס וככ) * מטמניו גנתי'5כ6ות
 65 16 כנוף סו6 6ם יודע ושיגו . יוסי נמני6וח עוז סו6 6ס כ)) מרנים 61יג1 כוריו )סגי 35טמשמחיות
 ס6דס סהקרכס סוס גסכרס רומ 6):יס ו,כחי כך כעגמו געסס ססו6 וע) . עגיו 6סר סכורך ירשתיסמ
 נסס מיותר )מקוס שד מעכסו . ס3ע1)ס סקרכנוח מכ) )סגיו מסוכ סכו גסכרס סרומ t'Sb tep עגמו,פקרס
 מסיכן )סריס היכ) . כ"כ) 56 מסיב) כממכנתו סס וסתך מרוס וכמפכי ט)יוג'ס נסיכ)1ח כוסס סו6ומנס
 30 כי סנוף ירכי וסלל וסריס 6כי5ס כ)6 כמס סס )היות ויוכ) מנכמיותו מיפסע ונערס . ממדי )סגיסומדר
 געסס ונוס . h'oo 3עת ע)ט טס) 6סר וסיל6ס וס6ימס סנדו) סמר lDD~ 6ז ומכוט~ן כסיין סגוףשמי
 וסיס זו דרגם נסכמות מסיס ע"ס לנינו מסם 6ח סחורם ססיכמס וסם)מס עגום מדח כי6 זו כמדם")ס
 נסס or51 מכ) ט"ו וע"כ . מכ) יוחל )סק3'ס מל~רכ סיס כי ס6דמס סני ע5 "סר ס6דס מכ) מקודעמו
 (bu ממיש סקנסס כי מסוכות ממדות מכ) יותר ססו3 ס' Sh יזיס ע5 )סחקר3 11 סרס מע)חנדונת
 ככמת 5מע5: תמיד 11DDS 6ססל 6י 61ך . שכמיס מנך )סני יותר ססחקר3וח כמי' ע"י וסכן 11 מרס5ם5מוח

 כדמיון נס )שות סמוכרמיט מטף מנרכי hD'~Pt . 11 גנם" כהיות ק) ודנין עסייס סוס )עסות 6ססר כי .קו
 וכורזן . כקרט כסממו וסמוי מיות 5חח כדי זו ממדריגס 5ירד מוכרם סו6 וע"כ . נשיו וסקר וסתיםלכייס
 1D1b . )פניו )ננס וסכרון סכגעחס ונ6מחיוח כניו כסחקרנוס ממנו ננוד) וסטר6 סגכ3ד ונ"מ %סעקמים
 גן וש"כ )סגיו 63מח וגעגע נסכר )כו )סיוח ס65 11 ממזרינס יס51 ס6)1 קטלם כדכריסס עוסקו נעת"וגי
 עטתעש טד31QS 5 ע"כ . ונו' שכמח )כ3ך ורם וסכטס bP(5 מן סקרך כמקמר מלחו מנד% סמי יוס:ממ"1
 פ טרקו )0מ כלמס 1נט1)1 וסכגעחו סגיו ע) ס' ירקח תמיד סיסים כדי . 36)1 סכיגש ומרכין )מסס ")יויורד

 נכדי שיו וירד 6נ)1 סכיגחו סקכ"ס מרכין . 1D5D ס) 6ס5ו 6) נ6 וסיס ערן ממיס סע)ס 6ף . 11 )נמי'זכס סו* כי . ונו' ס6ס) סתם ועמד יעגן 11DD ירד ס6ה)ס מכס כט6 וסיס ע"ס רניגו מסס 6נ) הכע"נ'במקמר
 כמסיס 56ש ח~דייח סיתם עגוחגותו כי . ס6דס מכ) עגיו סיס וע"כ תמין יריחו מלחו יסור,ס65

~SDD3 6) ננס ומפס ס"נ( ימו ף5טט מז"5 61מר1)ונמסס 
 מנש מסס וסיים סעופי עטתטחו )1 נרם מי סטרסי

 וסכן וט' ונמק רם 6מר כס סג6מר שרן ס6דס עם סכיגס )מסלוע מוש עניו פסול מי סכ5!סכחונ
ODDDזס : 

 מרמוק ויעמיו ףטש סעס וירא וטל סיסידים 61ת סקלות 6ח לואיס ס"ס 1כ) כחומס מרומו ורהוב
 חיר15 56 סעס 56 מסס ויקמר נסוס סן שסיס עמנו ידבר 61) וגסמעס עמס 6תס דבר מסס 56ויקמלו

 ע)יסס גנגס וכעגמו כבכויו o~1pon שר6) כטרקו כי . חמסם יכלתי סגיכם ע) ירקחו חסים ו3ע3ור עדונו'
 מין י'כ )6מוליסן גרחעין וסיו . סנדו)ס סיריוס )מדרגת 1630 עד ע)יסס סכינתוומרכין

 סדלג6 מניט 1)"
 ס6מוגר, מנד (be 6יגס סיריוס ס3מ% סכורים שיו . מסגיו h9"D כדי )מסס ס6דס 6) ס' גנגס סיסיס'מזו

 . גנדו 1)מס61 ר15ג1 ע) )עגול מבסגיו ויר6 . מסוס 3כ) ומנכותו סohtlnl 15 וחכ) יכ% כ5 0ס61 3ס'סמ6מין
 שוע סירחע עד ס6דס SD סן סיחנ)ס 65 36) . מוס ספגיתייח ירכס 16 . 31עוס"1r1b tw01US 3 יעגיםסן

 מס ע) סקו סיריוס מסות מכיגיס סיו )6 כי וגסמעס טמנו 6תס ד3ר קמרו וע"כ . )מטס עימןו נעת)מבסניו
 6ף חמס"ו כ)6 מפגיו סחירתו המסף גלתי 6ף סי' . ההעלו tnSJS סניכם ע5 ירקחו חסיס )נעכורימיו כי . תילSh 16 מסס )סס 6מר וע'כ . גמות סן כמ6מרס . מיחס )כמ" סיניעו עד . כמנס מחפמדיסייסיו

"(2
 סחירתו כדי 1מ16ייס יר16י לוחו ל6ימס וע"כ . מהגיו 3"מח ותכנעו 0גיכס ע5 יראתו סתם" לזוגו וס

 : כקמור חמט"1 )כלתי 6ף . לס"י כס4מנסויו
 הסד" ורכ סת6 רכ דטת ינוו ובזה,

 )מע"ס מנניסו סהקנ"ס דכ6 6חי כנמת b',o מקודם כי . 6, )רכל
 נס 61ח"כ . )כ3ו חוכגע מבניו יר6 ועי"כ כ) י51ר כנזוקת ערכו )סי 7ק5ח קנח סי3ין כדי)מעיה

 זג יל6ת' oc וגס 6נ)1 סכיגחו מלהין סהקכ"ס דכ6 6ח 6גי נמ" נעסה . גועו כפלכי )עסוק )מססי:'לז
 : כנ") תמיד ממגו וטסת וספדוסגי

 שטהרך לידע . ותפפה דרדרה ועמק הטציה נ.-שיית השלמה העטרה rfnll יךיננך נננגז
 ובהורשת עשיירע בשלמות נזהר ועי"ז ברא'ש ויושב עילה להיות כתרים כתרינעשה
 : ט)יס( מ"י )יט . הזו החשובה לעבירה שזכה עללשמו

 )ך 6קדיס וס ענין כסיב ו)הכיגך . )תסס סג3י6ט (S~tlbn )מין מכקס סטי 5מי שמוןי 1Db 6ח ומנותי סכמוכ 6מר סע)יס עד . סקכ"ס כעיני סקו הנכנע סריס מע)ח % ע" עיי אכו אאלה
OD~'43 ל6ס 6ח חס6 כי כתולם כחוב 6' סס 61)ס . זס מעגין ד3ליהס סיוכע מ6מלז") וכמס קירס מקרצי 

 fb . ססנגס קטי והע "ותם כפקוד גנף כס: יפיס 1)6 אוחס נפקוד )סן גססו כופר 6יס ונמת,)סק1דיסס

 ננ . סמייס 6ול כע5 סקדוס סר3 וס ע5 עמך וככל 15' כממס כשומרו תסק71 כי 1Db 6% חס6 כי,קומרו

 עון . עטו כוסל ו)6 . גססי כוסף אומרו גן . סטטוס 1)6 גמגיס ol~hx דוס6 וכי נ"י ל6ס%ס
 כרודךן סקל"
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 שבת שלסידורו.11
 סמה המוקיס כ) חח )טסות ,fc ויטעימוג

~hQ'i 
 נוסריך 1)6 6)1 כססוקיס )דקדק ים ועוז . ה)11 ה)דקס ענין מס תהיס ונדקס "ומלו מירום גודע ו)" .ינו' )עטוי גטמול מ סו תסיס 1נדקס ונוי מסיגו ס' 6ח

 סגני" זכרי כ' .3סס
 6סל ו'דוע . ונו' מח ענדי מסה עז וגו' ה' עכז מסה מוח "חלי 1'ה' 6'( שהוסע

 סכיסר") 'סקסגס דרגך הו6 העכדירנח
- 6,1 olh) כנגד סקר סהיס הגכי"יס רדון ע) כן )ה;חכ % 

ih~n?. '1 61י1 . ונו' קמחך כן ענדך 6ני עכדך 6ני כי ס' 6גה הטוס עגיו המוך דוד "יונ'גו מקמר נ( 
 מהו" 11Dlh קורס מנקם סיס מה כי .וממר

 הו6 06 נ"מ מס ס" )ו "ין לטחך כן oa . ס' 6נס 61:!ר עכלו
 6מר ט"6( )"6 )ספח הו") נקמר ד' . )מטס ונכי"יס עמהם יקג"רו ריווח מקרויות ועוד . )oth~ 16 6גן
 מועד מדל וה עצך ולעיס סדר זה הננוגח . ודעת מכוח ים,עוח מוסן טחך O:lch וסיס דגחינ מ"י )קים%יס
 מלמיס דנני וכהכין . ע"כ )" "י )" "'ן "וגלו ה'" ה' 'ל6ח 6' הגי trbt' טהרות מזל זה ודעת עז .1ג1'
 )סמם ס)6 וקיום התימוד ט) כיווץ )6 וכודניי . ההורס כ) כיוס 6מל 6דס סייל6 מדעריס היר6ס ענין,3"י,ס
crd1 גימ כזה קמרו יכבר . וסרוס( r)ct;n תמס מעוסק תיירי וכידויי . נכר" ס!6 )ו ונום מויו ע) סופחו( 

 כ) כסקייס ס6ף מ.,רו 1".ך חורה 6ין 'ר"ה 6ין "ס כמתמרם תרתה ollDb 3יס 6'ת יד"י : );1נעיסק
 )סי )דקדק וגס . )יר6ס זריךהפורס

 . "ונרו );זן מה רז") פ',
 1ה1"

 )קכ5 ע"מ הלב 6ח המסמ(ין כענדים תהיו Sh קומר היכ סו6 . כו' כוט "ים 6גסיננוס נ'( מלגס h~Pי"כוח "מלר עוד . )מימל )יס סוי סעיקל
CIC)h)h ויהי עד יגי' כעגדיס הזי b91D תהיל ") 3ליכ6 ס"מל דכיין שיותר הקון ו);6ירה . ע)יכס כמיס 
 )6 יעכוז ס)" יקמר )6 כוודויי כי . סרס )קב) ע"מ ס)6 )ענוד סנריך )פמע ממעל פלס )קג) ע"מ4י'
 סמסייס כמה קסם ועוז . מרו . ג כס) ונמס סרס )קכ) מגח ע) ס)6 מקונס סיענךו מכוין ונווד6י כר %"קר
 פיענוח מ5ווס כך ולמר oJohn סיענוד "מל קודס כי ס)מע)ס מס עם מיכור )ו 6ין ע)יכס סמיס מורלדמי

 ה61 ותרן הקב"ה הקומר ס;) ידוע הג': 6חה . ס!6י 6101 . וכו' )מון מכקס ס6גי )מי למון 6סר 06מטתי
 גהסך 1)רכריהס כסכת י6ג) כע"ס סטרת מי 6:רו ירו") )1 סיין ,ס לתגר "חגורי וכי ועוד משסי11תר1
 עקיר יקמר גור16 6ח עבד )" וכודעי )ו ס6ין וס ועוד . מגזו) מ16ר ויסגס )1 מהכין )טרום ס)6פסיכ
 סכהכגר המהורס onino הסוה כמי' ע"ד והי" . יג61רו 3"מח 6יה וב) . )מון מבקם ס":י )מי:קג"ס
 )טסך עד"מ . 6גסיס סוני g(~O זה נעגין וים נוס סיס 6דס כ) )" 61ך . והמוגמר הטוכ מזרך והולומעלס
 כדעת הסמותיס 6)1 ממס יס . המנך גדת מנכוח ככתר בו עלמו )הכקיר מ)וכ: כתר )ו )תקן )ענזי1כרטס
 סמנך כרסס ויוסב טווס )סיוח סכור זס סטתיד כנסס איודע עס . ככד וכמסל )עכוזס 6נ)יס0 גמםכסוס

 ממכס וסמנך . נמו) )חם)וס ומגסה מס"ס סכרו יקכ) )בעו )מעת זקת ועומס ערמתו. כעז המ)ך*ס"ס סכוד"י סיודע עגור "ס כי . )עסותו ר51ס "יגו כן וט) . וכהנותיו סוסיו מחמת וב) מ51י6 ג")1 )ו*גדמה
 יתירוס מעזות נקנות ו)הע)וחו גזו)ס "י11 )ו )מסור נעיגיו גנזם הנוי הענו 16ת1 מגס . ז: )כ)ולמכין
 * העכודס ערך אסי ק5יכ הסנר ע"כ סמ)ך עוב נדת עטר )::716 נדו) סדר ונוס! הסוכה סמנך כיז מסולי4 סעכודס ערך כסי )ו ומס!ס 6חו סכרו מנס ודלי כריס כ) סכר יקסם מזך 0) דרכו 6ין 61ך . עכריו סקרי3:)

 . הדכריס מניע סיכן עד ויודעים . ודתו סמ)ך דכר נמקנח מגיניט . רכוגס יוךעיס סב) כעיי ס"ס 1GO'ול0ונ
 כעעיהס תמק 3וס ח"י סמוכות קוד וכ) . ימע)יות6 ענודות מסק גכחגס סלח סמסונס סענוזסכסר
 or ע) סנר סוס )הס גוחן הים )6 סמ)ך 06 6ף 6סר ומניגיט . ה% כעכודס סמחעגניס עד הסתנגורס
1:י1

 עושיי
 )כרס מש כי סגו עכודס )הס ג" כן SD גי כיס ו"ומלין נוס )נס גבה ו"ך . גוו עכודס נו

 והכתל הנס );כזד ל"ויס המה ורק מסס יותר הנס יקל )עסית המ)ך ימסון וזמי . ,ו)תט )6 )כךיקוים
 הסת כמעט כי . נמע;י:ס זעתו נומס המאך "ין מהם ודף . 6חר 1)6 י6ס )הס כי ג6ס )מס כיי:ו)מחס
 כתר מנגיעת  והסתיר" )התסמר . ע)'הס oTnP גפ) 5" וע"כ . )כך סר"ויס ססונליס המוכוח )ככודגנוזה
 sp )יחן סמוכן הוor 6 כי מוכרו נמרד %היות סידים מועמס יטונף י)" י)ו;!ך )6 פח"1 והנקי סוךהכנוך
 סו6 הר"סון עלך )סי ורק . דהו כ) )כגוך 6ף מ!יכ!כיס מעי מב) נוסר יסים כן SDI המ)ךוךהס

 קכיע נקנ') 5עסותס ימסון 6% . )ו המרוכס 11 ענוזס גוחן ססמ)ך כוס )"ים סככוד סיודע . כוסמוכמל
 : כסכו גאוה )היוח המאך כמר )" נו: fib "כןסרס

 b'o . למעלס סהוכרגו הזו הטוכס מרס כגסנו סיוס)ס מענויו כלמז כ;יהיס . ה61 מכוון הנגמרתהשמעלה
 הו" והגה . הכהימס העגוםמדת

 ילגס' וכקרו המוך וסכם תניו ע) ויל"תו המ)ך )פגי גכגע תנויד
 )י:6ר המיד מפן כי המ)ך ") י51"ח גססו כמעט ותמיד רנע "ף מנכו כגדתך )ססמ יוכ! 1)6 . כמיהותמיד
 וכעוות מס נדגל 1Plb );דת הט!ך מפי טוי יסיף ")ין 1"ס . כג") )סגיו המשמעיו עערייו ימיות ממנדבמט
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1% שבת שלסידורו

 מש סמל פוי לעסות 6נריו וכ) ניסו וימפון נססו וי:מוף )נט (5הכ מקול מס . נדוגם 16 קטנה שטרשז
 עסייש )ש ויעלב )ו יומתק מלוד מסוד . מרדותיי מהמח וכניס הו65ת bvlaD ממס יהיה 6ם 6ף מת.וכקמע
 ותיגגוני מממדי עכ) יותלש

 ש):1.
 עימס b1?n וכווכרו . סלוסו מי  לגרולס רק  סטכורס תקיתת Sb יגיע ג6 כי

 1כ3 גמש יקר מון כ) כע) 11 עעייס ע) ומס " 11 עס"ס )נזולת כעיניו יסוו )6 מסניו כ) נוס סמנךכפן
 . סמקך 6ס ויכתיר OSID )היות מוכן סיהיס כתרו 6ס )תקן סמנך יזוהו  ch וכמס כמס rnb טי  רכס'כשכן
 לסלניבו כרי  סמלך 6ל לידיו .  גירו סכחר מגניעת קורס ומרעיד ומתיכך מתסחד ולכו ויגוע פרחח ימרדעמס
 ויועץ  ססריס 6פר כזס וכנוד יקר ופסן ולדבר ולקרב ricls גכזס cth רטש מסר 6יכי מי  נ(ומרו . רקביטל
 "'ך 1ff~Stt . הנס ~slla סככוד Sb )כו6 6;י ומי  סככוך לזז  זוכס 6וס  כל )"ו . )סניו העומ7יסנמיך
 ורכך "עסה ומס . דמו כ) כחם 6יוה כו לביס כו כגנעי 6ו)י מן כידי סו העתר )קסת )גי ומ)6השהרנה
 )'סו) מוכרם 6:י וע"כ . מראגו )עכור )י ומפיקס ירי טל יפרס  סגרול סינור  זס סיהיה עני גמוןוסמנך
 הרחינס 6מר 61ף . מס תכניך htGlt מב)  יטסלו 6סר  טד כעי כנקיון קרמן עכ"ס 6כ) נידי סגולושכתר
651npb ס)" כדי . מכ) תקי וסכן יך מסי ככנוי יזי ס6כלוך 6מל 6ס כי גיצי olont 61מר . דסו כ) כחס 

 סססר  נגודל ונ% . בירו ליפלס  ט!מס כסר ממסיכות מהממד הכתר 6) כממניע הייו סעורהסמעסס
 סבולי סכסר  טסשהלחלס ומורי

ocb מחפם ימרד גוסו וכל מרססין ויריו  ספלך 6ל ליסגו  סיקן o~'h :6בוסל  ו'ר 
 וסו" . נ:וכ  מטעיך ס)מח ה:6 עוד מרעיד 6תה וס מס 16ח1 סו6) וסמקך ומרעידשעומד לזיהורי מוסט סעבורס  ססלוס 6מר נס ופס .  סטופר  סעכורס פגודל פורץ מ5ך וכן סמלך מורץ מ5ד סןסליו

 ו6יך  לפלך מסיב
 כוס ומסוכ גככד בירופ לו ס6עבס סככדגי  תגדול  סכנוד  טל )מנך 6ס)ם כמס )כי סכמתי ולרעד 6סמד65
 )גססי ותטרנ  בממסי גדלס פחוד מס  סרכריס כב) המנך נפי עומס סייחי וo'5b . 1(6 זוכים סכ)  6ין5:ר
 6ט גי זה כעד )המיך )סוס יי 6'ן . כוו והמעורס הגדולה סמסוכס עכודס ומכס"כ רנתו. )עסותבזכיתי
 6)ף מני 6מד ע) מש) 'סיס )6 ימנך גססי 6ת 6חן 6ס 6ף 6גי ויודע . כסדו ע) גססי )מסור ממסכגססי
 וה::הנאש וננורחך מכמתך והק"ת . הממיס סגי כ) תמת העמיס כ) ע) נדו) מסך סו6 6תס כי . נמוקשסרוס
 6ץ כזה נדו) נככוד )ככדו הרמייס תמת 6סל גבוס )6יס מככודך ותמ"ק . וערך סיעור כגסי נדרסשפוקך
 הנס ס6יס מעסי המקך ונל"וח . ו6ת ע) )המקך נמו) )ס"ס נמס וממחד מרעיד 6גי קוס . נ,ס נגססוולמורס
 סכפסו סך . סיקרס  סמפוכס כתרו ועע)ת . 61'מתו סמקך מע"ח כעיניו סנד)ס 6יך )בכו ו6מתיוח דעתויסכין
 סוס .  סמיך ככור סל גפבו לספ  ורולס . רפנו למסוס ס,כס כמס מלז גמול  ססלוס  טרך  StD נטיגיו נססכל5
 נידו גוחן )ו ים 6סר וכ) עמו ע5 16ת1 ומס)יס  ססריס כל מעל כסלו ובס סלז 6יס  נעיגיו גככר  מבורטס

 )::"וד גסנו ותיקר . רכס olobt עורס clh  naoh~1  ספגך כי סכל  מכסל ככקססו גזירם rrth נחרוכבסמלך
 . מ15תי1 ועציית ס'  נדרך ממס סו6 וכן . )1 ממסוי 61'ן כידו כדוניו טוב וכ) עכזיו נב) )DD11 1 וקןגעע'1
 יסר  יסרבל הקרך כעלעל )קוט ועביות כתריס טכס הס יסל36 ותססת מתולה ורימוי ההורס מנות בג3וף
  לסייס ופירס סיר  נטסיס  סמטביך 9bD~bנך

~SID 
 סקכ"ס סמלכימ מלכי  מלך  סולם קלסי נרסס  ויוסט

 ממכירו וננהו פמו סגד!סון חג6 כמת:ית6 ע"כ( י"ג )מנינם רו") ולמרו 7'( ע:ף סחמי0י )ככורם מוסיסוכרגו
 גדיקיס ס) מתס!חן סס nl~cinc וטע .  לקווו  כסריס  וקיסר סמרכנס 6מירי 1D1DI  סיס מטח ממסבסגך
 מקס ממס מנרוי ס6ר כ) ע) סוeb5" 6 טנד!סון ת6ג6 עי"( ג'מ )כס)מ נווס"ק ה61 וכן nl~DD עוססנ61
 כתר ה"י דגוטי וכסעתSb~cll . 6 7גפח6 מכעותהון כתרין )יס וקמר דמ"ריס פרנוד6 כתר othp 1ה61ביין

  נ16ת1 יסרבל  טל יגס . וכו' ItSf~itD ו6וכ)סין מיי!ין 1כ1)ה1 ריפר5ל  5ליתסון מקבל סו6 קדיסי דמלכ%)ריסיס
lrID~טיבין כסיסר6) פ" . ונו' ממקדפיך 6)היס טר6 כס"קיס  PIiD ומע"ס rh מלכות ככתר המ)ך גכחר 
 ורעדם ומי) סמ)וכס ככתר נכתר סהו6 כעת ומתסמ7יס  יר6יס  סכל כי .  מסז') עו)ס נבה נצורוזעי"1
 מרסיס ע"ר לסמרו  סמקודביס קותן 5ף סי'  מפקדסיך  6לסימ נורי 761 . נ"וגו ומסדר ס' מנמד 16י6מוון
  כררך .  יטריפו וכהימס כלידס יו6  ב,ר6 16  המליכס כבסר כזהר 0:ו6 ובסס .  לביסו לי ממטלבופךס
 ומדברים  קליו  מניבים לפססו  יג.,.כים  ופברהיו ככויו 15  ה:::יכס נבסר מבזאפ סייגי סכטס  ורם  נסרילך
 56 6יס ידבר כיסר עמהם ומדבר בוהקות כניס )הס מרקס הו6 ונס . לכם  כרלון כמטי  סרכריס כלבמו
 ונ::רתיו ענפיו כ) 6ף ממם כדי)ין rh כריסו מלכוס וכהר סמ)וכס כ60 ע5 סיוכ: כמעה כן 1)6 .לעהו

 6מל . מלכס מלימת והליס ורועדים וכתמד (ontb נרים לסמרו 16 יס;'1 )כ61 והכריכים . שתוכמסמסין
 סמ)וכס נזרק ע) מורס סכ;ר )כירח כי המלך וממד "ימס ע!יהס נס סמ)וכס נהתכהנות עת0שמסתמם
c'ntbOטוכימ סיס כי . סטולמיס  נכל  גדול ומורק  קדוסס ישרץ) נורמין העגין וס וכעכור . ככ) וממספחו  
 0:י5 וס5מסעת סרוממוס יר6ס סכל על ומהדו  מוך6ו fbt . נילוסס נכהר מוכסי מססקכ"ס מלךיסיים
 חיזן סהו6 11 עכודס כנדורת מכעיס הכ) ".ן ורך . מיל לו מפעל  סטומויס  בסרסיפ 6ף .  פטלסיכס)6:י
 והכס . הנכריס ה1.6 כבכיס סוני נ' כינינו גיס . והמ"ת סחורם ע"י 6)1ה כר6ס ושט טכס )היותומכתר

 סנסעיס וכניע טל%6 נזנות כמעלת מכיןיס 61'גס ה11 מנדו!ס כ)) ידעו )6 כ"!1 עגמם ע'בי0בר6:וניס
  נעימסס* נזויוס סז5ית וס*כ .  כ"ס עממי: )מזך כחפים כסדי מהן eicPol ואחורה המלות מעלות גיד)61ת
  כעיףו נמש כנד ומסת ס)עטוס );ס המת העטדס מס הרסע הכן כמקמל baD כעכודח עוכדיס הסשכע";
דוש  10* ור,ש' קבז ששי*  עוכד1 קהות פער ס' ע, 3נoa1 1 דס1 ש בעם bhht ava .  וספפמ סשרסשמש
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 שבת שבסידורוש*
 לומדם ס' עג חנל קורח ומקלותיו הזמן מסנאי לעס atb 13 'פגע ;פל זס וטס- , פוג טפו ס חם.5פ
 6ף. כנשלי 5י מס"ס rhn די 6% :ו)י יותי ללויס )דלחי מטיסם ססונוח ;) י . ככס )י שס0 סו6מדוע
 ננד נשכו ומוטך * סדין 6ת עשו עונר וכפילו )י עומסלעס

 ס-

 כנדובם. מוקם מכלתו ספין מגחה והכ)
 י1פר- כגדעת קנת ומניגיס יודעים הסיס הכח . נוס ס15ה1 ממי גמ1)1 שיטכס )עגמו רק וכוונתו .העכודס
 ומופקים: . ט)1 עולס ומממדי ממסקי נב) כמוהו ספין והמסו"רס סמסוכס עגורה ססי6 כגססם ויודעיםנר6סית
oninul65ות1 לייחס המס 6סר )ומל ענודתס כעיניסס גד)ס 6ך . סרס קג)ח סוס כוי hlnfb כתי- )תקן 
 גססם. י5דקס יזכוס נסיות 1% )סמו עהודוס זו מעכודס עוד )יר6 ממוינים orb1 . סקכ"ה )מס"ספיוכס
 51עג11ס. נזוף וכנוד סעכ1זס ז6ת 6נ)1 פגמסכ כמס ס6' מן : הב: טוכיס ו6ך . סוט )עסות rg(1 נמס)סם

 : כפולההמונס
 ורפס כנוסס מקוד עד וכום ויר6 ספלימס Ol)uo גמדת סמסוכמ כקים ימלח 6גס מכג סגכחרת מעלסטורים

 כין- סעועד 6ךיר גדע 3מ)ך כעיניו oa * סמרך ענדי מקעגי עכר כסס עלמו )סגות 6ףגדו)ס
 עניך- "גי סמיו 56 5דכר וסחמע עגתי 0רנ סבי מטו63יס ננ7יס קרוע עלך עמות מסכי ועב נו חגיגסbSt רפשי ול6 ךעס מסר גבס Fh 6ים ונ6 . ומדע מכמס ככ) וממוכמיס ומסינים סנדו)ים 4וע5יו סריופכייו

D~blוסמונך )סמוק ודתי . ע5י מלך hilln'h1 ש וססליס סמלך כעיני )מ"כ 
 5ס"סך- לסגיך שמינתי ומסע מלחך פנקס סגני 40 ענזך 6ני כי ה' 6ג6 עשס סמקך דוד ס6מל נתץב

 )סי. עכרך 6ני גלמי 1ע5 6עסס מס 6ך . כמיתך מלך ענד כסס עגמי )כטס מעמיס וכמסכמס
 מכלם, זכך DtW כנית עכד לסיור רשוי סכין 6ף עכד סו6 ע"כ מלמס סט)ד ועבד כיחך רדיד למחך כןספגי
 6זכמ )ך הג-: bb . )עכרך עלמי )שטת כ* כמ זס ועטר . יסרס) ניח כיתך יקד 6ני כן . 6מ1 מנד עכד610
 הנדייש %* וספע סיב (SU )נדקת סזכיחי זס ע) סמך 6ח 61ודס ונחים narba 6קר6 ס' 1כשס עוז תורסשכם

 : ונו' סתרן קנות כור6 ס' עורס )שסי עכד)סיות
 6מ. ק0ן ש' . עכדך rh ע0יח 6סי סלמת ומג) הנ;סזיס מכי קפגש כזלת 6מי חמס יטקכ 2מ2

 ו6ינ"
 כ)0וןן וקמר . רנונך 1)עסות כענדך . שנכדך 6ו0י שעסיתי 6ץ )גיו)ס rv(g1 ושמת מסו שטד)ך16י

shntaD לוס, 3מ"ר מו"5 וקמרו נוטו סיום עמו עסיסי 6םי סלים סס כ'( )רוח הכס1כ ט"ו ענזך 6ת 
DaD)סעגי ספגי עם עוסס סכעס'כ ממס יותל יסוטע ל' כסס תני וה OatD רוס, למרס סכן הכעס"כ עס 
 סוכות, ומרכה סעו)וח הרכס עש עסיתי hib כ6ן כחיב 6ין עמי עמס 6סל עמו עסיתי 6סר ס6יס מספעמי
 עמ4 עסית 6תס עכדך "ת עטית 6סר 6מר כ6ן גס וע"כ . ע"כ 6חת פרוסס סס6כי)גי ככני) עמועמיתי

 : עמך onwo 6ני 1)6 ענדך ubnכמס
 למים" 1ג6 6גסי 6כלהס ענד סימל h('1tD וס לדורו וענד "נ יכבד גן ע"ס 60מוו') תהד

 זמכלסם,
 6כלסכ4 סעפי השמת כי ט סטין מי* עגמו ע5 עומל )סקר ל5ה 0)6 כנוד ,ס מס וכנטולה .6;גי

 *. הדבר כוה פגח:כ6 מסט ע)יהס הוסיף מן 6מר ככס נתגכ"ו otb's כ) . ר,") מקמר ע"ס ףכו6ר .610
 י ס' 5וס כליסר דכר כל ע) סמככן כמטכס מכס סכחכ ענין 'ע5 מז"ט ס"מכו מס ע"ס יוכן דכריסס1גי16ר
 סשסס פ) העעס טד5 ע5 המ1ר0 וה61 המלך כס ודנת יכר עשכ וכתכ וטף וכטת 65ומן עפ0 3מ)ךפם5
 מרוכע מדר יסים ג6ן וכוס כ,ס כתכנית מסוקר בטין בו )טות סמלך מס. מ115ס סהיס סכוגס כדמיון1ה61
 והנס . ענו) מדרוכתן

~tnuos 
 ע% הג) מימד מנם "ז וחוט כמלוטו גסוס והכ:ין מבכתו כמסריס 61מר . סמלך )סובין כרשוי מן51עפת יועי- ויו הזר ווט ננוט סכ) פיהיס ומטין נהגטחו בדעתו מוסיך מכמס

 הכדו )היות ועכס המ.ך. ענד )ו יקרש 6סר סס 56)1 ונזול כעיניו מכיכ מקוד כי ה61 ומכעס . סמלךסס
 לקרום. נעיגיו נזו) גי . כמהותו כו פיס סנמ מיני מב) עתר כוס עימו )סכם כעיניו ומסוג , מקודתומעסות
 סכ5 פירוע סיות . ממסכן נמ65כח הים וכבת . ענמו נחכמת ומכס סר מלסקרי . גוס 5172 מלך ענדפגמו
 סבב וממס . מעלס ס5 מסכן ננד מכיון סקנסס מככן )סיות עליוגיס ע')שח חיקין מעסס ה61 הנגיןמעסם
 ומגורס סלמן )עסות 16תו ס' 5וס וכקמר גמהגס 6 כגהגהו ככמון . נטן כ) העו)מוס וסיקוגי סכנין סורכ)

 מקור. olpn ודכר דכר כ5 ע) סיסס כדעסו וכיון . מטנו ע5 דכת ג5 כדעחו הכיג המסכן מלכת וסקרומוכם
 igu. ג6סר דכר ככל כתב 61ע0"כ . בסס ע"י גס געסס המבכס סס)ימות h5m1 . אמאיס נעלמותפורסו
 : סב:1)ס ומסיכה מעלות מכ5 יותר . ה' 5י11י סקס ט )כתוכ כ:':י1 ומניב וגרי מ:וכ סיס גי .ס'
 56ל- סגזו)ס וסמע)ט המסיגות htog )פניו וידוע גלוי כי ככדי מכס ס' עכד מקוס נכ5 נו כחג ק ועלה

 והמערום סגד1לוס מכ5 יותר . ס' 6ת )ענוד וממונס . ס' עכד 0ה61 כו )כתוכ offu לנינומסס
 on~hr סני ע) 6:ר הידס מכ) יותר מענתו סי6 111 . )סמנע

 כ"6 דכל נוס "נפ ומכוכ חפן היה ס)"
 ככ5, מסס עכדי כן b1p3 hS )אוז 1"0סר . גלמני ה' עכד מסס ככ"מ וס ככסו נהג וע"כ ס' עכד)היות
 )כתוכ, המסכן כנגין גלמן כהים הו" נקמן כיתי פכ:5 נומס מסה עכדי נקרץ )היום סזכס שין ה61 גלמןגיחי
 עגין' וגה . מסס עכדי )ו hl~b וכן . עכזי )הקרי ממן ברק מרקה והים 15ס פס כלסר ודכר דגר8"כ
 *: ככע1)ס ושכנוד הגועה כני יוזר לכרפס עכד ענש 6ת )קרול כעיניו היס סמגיכ 6כרהס ענדביעיר

 kpitvb ר15ן עולס שעו סו6 השסיע העכס ענין כי . עכד נסס 1)6 ד6כרהס רמימ6 כסס )קרותו סהיס61ף

 יודגר ו"ין תדונה עסי "ומע ה"0ל לק עוסס סיגו 1ים נסונגר ס)6 נע"כ עכד ענודת רם נשנסשמנס
5ה01י4
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טש שבת שלסידורו

 ש% טופס פסיס 1tD'Sb 6כ5 . וכתמימוח נס)ימוח קדומו ר13ן נעמס סיהיס נכוין ונר סוס מהעש5שסז
 )מקוט וכ6 . גטן ע) שכרסס 6דוגיו ר15ן )מסיק סכיו כעס ויסלון . נמורס ונמינס נ6הכס 6נלססדבלי
 הש- כי "מ י6נכ;:ס למימת )וער וסיס ירטי.  רלי ניסרי  ופפיפ )"ודועי וגו' 3יס וסלי שותו יזעו 63"סד
 גזום ססינות 56)1 ססיס . כעיניו כ"כ גדוף מיה הנרסס סככוד 61ך . נמורס כחסכה וידידו רמישכשמת
 זס- 6דאיו וענד 6כ יככד כן קמרו וע"כ . סכו סמע)ות מכ5 יותר 6כרסס עכר כסס 1D5D יכלות רבוכטד
 61ך . ס' 6מר ככס נהגכ6ו הגכי6ש כ) קמרו or1 . כמדוגר )6כרסס גרו) כדוד 0ס61 . 6נרסס ענד56ישר
 ה61: 6מר וע"כ . סעס 56 1)סכיע )יסותו ס' כרכר כן מדעת סוססוח זס מ)ם,ן גסמע יסים 516י מנססם'ר
 4 ס' עכד כסס עגמו יכטת ככודן הים וס כי . כוס שוס מסיי ופין כע3מנ מן קמירת ה61 6100 סדנלוס

 נדו) נמסי ד"ת ממציקים פיסיו עי . )ס' עכד )ריוח הוו מע"ס נעיגיהס גנגס 7171 יעקבזקן
~bD 

 . יתן
 ס)מהי' סכחכו כעין כסמו. פכרך שסרתו ענודחו )עכור ויכנו 6סר ע) וסקדוס סנדו) )סמו 1סוד16תוכבכוס ומסמי סיריוס מיוכ גודף יודעים והיו . סנורך נעניזת סימס סכרחס ססיס su סכ) וגס . ענדו5סקר6
 ,. ססוד16ח "5 כרוך )ך מודיס ספנו ט) 6ומרין ספגו דלנגן מודים טסם היו ג'( סלק )כלכוח והרק"ם יונסלניע
 6וחך- מנרכין ס6ט ססוד6ות 6) כרוך זס ע) . יך כהודות פגזכם nhr )ט וגחח' זכיחט ס6תס מס spפהוק
 ע5: מריס ס' ממנות pnb לעסות כהניע הג") טרקו )פגי גלעת הגכגע ",rlb . 36ה כ) ע5 51נן .בך ומנרכין )ך מודיס פלגמט נזס עמנו מעסיס הנחמס והמונס וחסי המן ע) הנדו) קסמך וממכמיןוסס))ז
 * עגמו eh ומקום ומטמר רומן ומקודש . דעתו יסוכ כטסי המ15ס תיכף )עטות ומחפמד יר6 . ז6תכ5

 כנסירכרי
~bD 

 ע5 הרימס כחסינס תסרסר סנ3כ רעות וח6וח מסרהוריס סכקרכו מרע וסולם ס)כ סססוח
 ג" טנף סר6סון )כסורם וכסרס מעמיס כמס כוס כמ"פ כגססו סדכוקס הענירס פעפעכ5

 ממדרס: דכלי ע5
 PDD . נסס 1ס5)ת 6נ כיכוד רכס מסוס 5עכות אסף 6ח )ה3ע סריס סקודס . חמ5ס נחסוכס פתמ60תס
 ס15ח עמהן )עשס ר16יין סיהיו לכריו וכ) )כו 06 ונקדם 5ססר כדי סיימס חסוכס ועסות ונתעגישנסקו
מן

 לע"ח סת"וס נפנופי מטוגפין ו"זלכס . מטוהרין 65 וגעתו וגט 6נליו 1כ3 ה"ו0 עופש כס6דס כי *
 ממס דומם . עידונו סנוף כ5 מנם ג6 כי הנק( כ5 6ח מסמ6 ססו6 ל"5 קלי נסומ6ת וכסרס רעותועכילות
 נטש. ממנמס נס וממיט ועיטף נ5ו6ס מסכסכת קערם ע) סמגמס 6ת ומסיס 5מ)ך מרוכס מגמםפטריך

 כעסק וכן . ממס סוס סדכר כן 56יו סמגמס כ)) קרכ 65 1ס)61י ניוחל כועס המקך וסדקי . 1מ15כ)ךפטאף
 וכלטח ורכי)וח הרע )סק מיני ככ5 ומפונף ומסוקן מתיענ סיו 61ס . נסיו ומחסך )ומד ovh והתס5ססשרס
 )1 סמעמיקין סיו ומנכן גכ)ה דוכר פס וסקוס מס ומכ"ם . 6יסול זיכורי וסקרי ומסירותומופיעת

 פיו מנתה וכמס . ע"כ( מי )כמונות רזי) כמקמר . 5ו נקרע )%גס מגס מכעיס ס5 דין נזר עניו גנוי61פי% גיסגס-
 סקריכסו. 16מר וסקכ'ס . סקכ"ס )מס"ס סס5ומס סמנמס 6ס ע)יו מגים 6101 יתכרך סכורת )סני סוסהמכחם

 )ממחךנ6
 סירי

 וע"נ . מדיכורו יפס וממיקוחו סעס 65 מגמתו 6) וכודויי וכקוס ה' 6מר סגיך סיס6 16
 וגזה. וגדכס נפכר כ)נ ס5ימס כתסוכס 5סוכ קודס זריך * ותסוה התורס וסתעסקוח עמזוס טוריים כ)קודם

 עחיו סקכ"ס )ו 6מר וע"כ . ס' מקת כעסות )1 נ6ס 61מ"כ . הרעות ת16ח מהרהורי ונט גוש 6חלומן
 סו6' גס כי . ופסקך ס' עד יסרק) מוכס סג6' סוסע זס 61יוס תמרס כתפוכס םיסחמ מכניך )סעמ'69מ
 מנות נעסיות otDn מזכות עא עגיו יקב) 61מ"כ קירס 0יי oSnn כחסוכס סיסחמ כוס סעס Pb דעתוימד
 ס' )סיוח מנוחיו נעסיית כמיס מנכוס עז) עזיך סתקנ) קודס 6)ס:ך ס' טד יסרק) פוסס 011 . ותסקסויעלס
 גיסיה גפינ יודע ם6יגו מי כ5 ממס סכתכתי וכדרך . פעריך 51כיוך סיגופח מקודם וחרמן חסוכ .56סיך
 פ)ימס! 0סונס עחס nICDS )ו 6ססר 6י 6ס חפונה כהלהור עכ"ס . וגססו נוסו מסרח כ) 61מל . ע"סוקרופין
 נסר (orJ 6יס 6גכי מי 161מר . גוסס המ13ס מעסיוס מסמך ה61 סגס . וכתעניתו נסקו מעסק לרנןכסעסס
 עמקה: נר6ס ויו"כ עיכס ):יוח מזכות כחל )חקן . חוטך 6יס ושכעס רימס סלומס פיסם ו6"ר עמלודם

 כדפ )6 "סר עכודס )עכוז nDJS וירק )בכו ג6מחיוס הו6 סכן . הדכריס הן סן ה)כ כחגם וקררכקנ"ס
 סתס5ה כטת וכסרס . חה)ס דומים 1)1 ומיומד יחיד מ5ך דעות תמים לסגי עומד וסס)ותו עחיחוחו ערך5סי

פגקר"
 כמקמי ממס המגך )סגי מוגר

 ממורס. חסחח סמקי "7גי סת0)ס קודס )ומל רז") חקנו or ועטר . רוע)
 .. )ונר כמ נו 6ין ומגוסס וה6ימס היר6ס ומסגי עומד ה61 מי ,_י כזוכרו מקוד ימתפמו סילל 6יךכעקמו
 ימקד. סירס עד כ"כ ע)יו סמיס מורק 1מ13ה מ13ס 3כ) וכן . )סגיך )רכל ס6ו;) תסחמ מסתי לדגי 6ססלק
 ה" )סגי נקרכתו מס' 6ז והמחד היר6ס מרוס 3עסותס יוכן )6 עוורו הקנ"ס blnlha עד )החקלנוכוס

 . וכו' מסס )1 6מל )נסת וירק כוס לסרן פסיס ר,") וקמרו nltDO 6) קרנ לנסרן סג6מר וכעין .נעסיית0
 )עסות יכלתי )6 סעסיתי 1מ15ס מקוס 1כ5 י סמ3וה הו" פוכ סי' . עבדך עס עסית טוכ דוד 6מר זסוע)

 ססמד כ) מסר מ חפ מסחי לדגי ע"ד כעוזרי וסייח עמזי כ"כ עסית 6תס לק tSD 6סר מורקך מסגינע3מי

וסמורי
 )6)40 וככף 6קדס כמס )ומל וילק ומממד כוט ד"נס מרכס סו6 מנס . סמ%ס סעוסס סקכ"ס וכסיומת

  ממ5וסי%'  כסריס  עוסין מס כי סקורם  ומיום )סל0יט כמוס סטן גזה נכטד )בנדני הגנוז ככתן עתוןסמוך 6ה" 5הכחיר כתריס כתלי ססס כמ15ת וזיכגי עמי סעסס הזק סעוכ הנמו) כי ע) )ו )כגס 6וכ) ונמס .מרוס
 )ככ* נכ) . וס עגור )ס' גססי 6ת )יחן כיכ1)חי היס ו6ס . סכחריס כע5מס סס סיעפו )S)b 6 .ותק!חט
enh1זס ו"מ * ס5ו 0זכיס ע) 4 שפי 6ת טען סייחי IWP 66מת ע) סו gbn שפי o1DSb ו6ך. . לכננפ. ולני
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 שבת עולסידירו 1'9_
 וגסמהי ומומי געל 6מ מוסל ו?למ . נסכו כעד יחן )6ים 6סל כ5 )י סים מס סייג מנחג סיני יס כי:61ר
 )1 6מר 3"ט( ס' תמוח )מיל Sarn ימרו ,ס וע) . 3ז: סזי;גי הנזו) סוגות כ0כ.) יתכ' סמו קדומתוצ5

 )ז;ותט .'-:0 עובה ס6ג* הסוכות (Stb כטד )י )ם)ס תמיד )י חייכין סהס וסי' . וכו' יםר6) )י סייכין5מסס סקכש"
 16מר תנזר 161 . רזונו ונעסה כקמר רום וגחת כמעסיו ס' גחרנס . הקז כמדרינק ססוc'h~l 6 .במנותי
 );סו מהב כי מנט)ס וס1fU 61 והקב"ה . רידו המיך "ונרוח כ) כי עקיי0 וסקנ"ס נוזר סה61שיקם

 : נהם5ח1 )1לענות
.;י

 סי' לו וקין הרמם חמת פיעמו) עמלו ככל (o1h יתרון מס L'h הלסיח עשס סמנך סגמס חמר or דעכ
 הגש כי . ממס הסמם תמת ג6מר 61גמגו . סמק סגקר6 התורס נמי)וף פרכויא ע"ב( )' )רנתורז")

 ע"כ( ג"6 )סנהדרין לז") כמקמר ם)'מתו )עסות סזכתס ע) )יוגרס ומסכמת סמורת ספתם עבודת דלנה.',1
 51כ6 סג6' )קונס ס)וס )יחן כדי 6"ל 3מער3 ומוקעת ממזרח י1נ"ס ממס מס מסגי )רני ינטהעוס )יסושמל

ctnnoס)וס )יחן כדי עד . וכו' וחריע )מזרם זרימחס )מקוס מהחזור טד העורס ג5 6ת ה10ככ כמעלת סיקעת,ומס מעי ופירס"י , דרכים עוכרי ומרוס סוע)יס מפוס ס)וס ותחן דרקיע ס)נ6 עד וחיתי מסתמויט )ך 
 רמז ('DWS וקמלו . נור6ס )סגי ומסחהוית הסכת מעלכ עד סמנעס וכיון כמעלכ סססכיגס 5?קכיה,לקונס
 ot?n1, )י5: וקימחי יוס "ימחי יודע מסם סיס מגין )יגס 61רגעיס יוס 6לנעיס ס' עם מס ויהי ~pu,~פ"1(
 סגפ )תפ פסיק ססתמויס ענין וסרסו , וכו' Osts 6100 יויט סיס סיקוס )סגי וכולס כ6 ממס ג)נ)"לוקס

 : היום המקוס סכימות )עסות סוכסס ט) )סכיגסוהודים
 עליו מסיכ טסיס . ס' ענד כו סכתוכ מסס דרגת הים זס כי . ממס כסגי מסס סני 6מרו זס עגין ועל.ז

 מכיר כה:מ: ומוטי) ס)ימוחו )עסוח טוכס ע) )ס' נססו )ננסור מוכן פסיה עד ית' סמו עכודח)מ16ד
 ניסוחך עמ)ו ככ) clbS יתרץ מס קמרו חס . 6מת כדרגך ממס כסגי מנס סגי מסוס ספ)מס הז6ח-שבכודס
 ביוש סע3ודי: (TP )ערו 1)סמתמות ובתודות )ככויו סרסי "יך הכמס ללנת ממשל 6דס כי . הסיס"שמת
 11ויק ויקט קומר וינזר )היות מקיד עד רכות כמע)וח סנחע)ס )1 ימרון מס 16 כמטסים ועוסה טנדיו.;ע)

 ה61 סר6וי כדעתו סמומכ מסמס 1חי)1ף כהיפוך מעוסה מ"ו וכסרט ז6ת 6ח מכיר סלינו 6דס 6כ) . כג").ומום)
 OIDD סקרו )ו וטחן )1 מם)ס סהקכ"ה 6ף . כסכל ודם )כקל סעוכד עברות כסקל ו6ת )1 תדמה סכר.עקנ)
 דעכדין מסד וכ) סימנו טחם הקוקס 7עח סין ונס מעבודתו יופי (cnp )1 יחתן מס 6כ) . ע13דח1.ועסי

 מס כן וע5 . השוס וסיס סימר מי )סני נמת טוסס "יט ob ככלו כ:) )1 יסרון OD1 דעכדין 610.צנרמייה1
 כסמפ תמס ז6ט טוכס 06 כזוסר כמיס כתורס הו6 עמי כי מ15ת ויעמס כתורס סיממו) ממפו ככ) )6דס'יתלת

 : e51D ם) מקומו )סגי )חסנת 6יגס יענודתו ננגד סרס )קכ)ח ומנוין ססמסבחיפוף
 ר6פ 6ח מם6 כי 61מר . ז: דרך ע) וכונס . כני6ורס ס:חמ)נו והמ6מריס סססוקיס )כיפור גט6 ובזהנירק

 ורב גור) . כחרנומו ה)ז ממסכון 6ח סככך נדעחך וחקכ) כסחם6 כגומל )סקוךיהס יסר")כגי
 ע"ד )ר06י כקר )היזח )ר6ס )מעגה טד פעולותיהם מניט ומעיט run כפעו:ין . כ"י ל6ס מנין טסו:מלמק
 );ון סו6 סקורי עי סורם 6כק ממומר קרון טרכס שחות הסרוגה );קודיסס . 1hcI1h כך 6סל '~Sbr!:גזכר
 סמקך סז;וח rr כעד 16תס נרקוד )ס' נססו )יחו סירוס )ס' נסנו כומר 6ים ונחגו Sb . rh כמ70י )6"ס )ז"ח ר"ויס 61עס )ס0 נדו) זכות כהוך ויכינו וידעו nhr )הס וכ0ת)נ;ד "ים ממגו גסקד ו)6 ע"ד'וחסרון
 )ט4 )יחן יוכל מס כי מלכוח נכתר 1Ptb ):כתיר ע"ס ס) מלכו סמלך עכורת זו ספודה )סס )חס 6ות0.ש'

'שכי
 יב)פ 06 הנה 1ו"5 6ס6 גססי ה' 6)יך כמסוק כנסיך סלכ סכקכ נדרך . גפמו )6 06 ז: כעד )ו 6:ר
 )פ:יך 6קדס כמס דוד 6מר עשב סמקכ) עסי סמם)ח )סי הדורן לויכוח סימוטר ר"וי הימנו )נדול דיפן"יס
 6ין ה' ו6תס מתכות מחותר מסוף )דוד 06 כי )מוך טרמי מעריך "':י )סגיך bSn כי . ודורן מסלח )ך5חח
 וממגו . ע"כ היך מס"ת )היות ל16י מגססי נלכד )י 6ין רמני )ך לנוי יהיס דורן 6יו: וח"כ ")יךכרוך
 )ו ונחן מהכן כו כמל "סל ט) 5ה' מהת )יחן עוד יחמר מס המנך דוד כנמי' קלעו olbr כ)*)מור

 : מוכוח ככתר כסן עגמו ומכתיר . ומנוחיוחורתו
 )הגוחן גמסכ מ:וכ olhl מחנה מהגוחן ינוע כי . ד3ריס סגי כז: כ)) תרומה )י ייקמו הכחוב רמז ולזהשו

 )ענין כמים ממגו מקב)כקינו
 קידודיי

 כ3 )כורך מחג: Sh~at ס:5גחגו ממDff~ 65) ך"ז סי' )נ6"ע
 , מתגי מטס קיכ) עו)מיס סמ)ך סוכו נוס סוכ כ, קכ)ו וגלילו גמורה צקיה: 56)ס נהסכ מסיס ון6יט1למיס
 כר6מיו6יש מנוכס כהר מוס געסס )ה'וח סנהרימס הרומס סהו6 מגית . 6!)1 ימסכ )קימר ודקי )י )חת ם11-סז .פי )י סהו6 6' * עוב כ) הס )קמו כ6י)cn~pS 1 הנזכ: ,: )הס גחסכ שבעסיס הרומס )י ויקמו 6תלוע"כ
 יהיס וכמס . גתת' )כס כ"')1 נעיניכ0 גמקכ כיסיה . חעז1כSh 1 חולתי יחס גחתי טוב )קח כי סה'7המדרס פרפי וזס . מפוך עד מתרומם הדבר 56)י פנס תרומה )י ו,ס ריסי ט) כתר )המתקן נהמתך מגע) טע)דודה
 מס ככק העווכ טוכ ע) סמתרנס כמו תורחי סהי6 מלת"ס יוסכח ם56 חעווכו 6) ח'לחי 6ס כך.56)יכס
 3גנ כס מסחעסע ס6גי סולחי לגט )יתן ככס ונמרתי . חולתי סהי6 מבעכס יוס;מ וכסקי . עלסי]?כעד

 . נפולס ונקימה נדו) )זכות 6נ)יכ0 יחסנ ודקי rb . )ל06י עטלס ומעגלהיוס
 ן 15גי כבסר 6)היגו סו )סגי nhto ממסוס כ) 6ח )טווה נסמור כי )גו otrn ונדק: הקרבס6מר דוה,ש

 והערס . המ15ס כנ גישהול_)עקופ-rb תע8 נמגג נקל וחזנות 14;נת trbb נדפס מזההפ"
פממ:[
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9. שבצע שלמידורו
 %נ )סני 6100 סקנשס 50 ל06ו עי כתר )העסות נכוס )מקוס סע.5ס ללהיט מן לסגי הו6 הקיטסממממש

 btst- משד ומס . כוס סגי 6מל ס61 כי לזו ה61 גד% וכוח זה s(h 6ף ועוד . מן )יודעי גמוע מן ידםפ"
 6)ף ומ.) )1הפ 6ם ממרחיו 6סר . כגס ונורק נד% מלך גוויות ס)ימוח כעסות 1יח16 נסרו ויכמס 6דהנפם
l'Dihוהיות מלרסיס ססרח מותכי 0) כחות כחות רנכוח ולכס 'JDlh1 6סוכיס וכפס וקימיס מייס הקודם 

 516י ומימים og~nt סממכיס 06 כי 6הר עסק o~s 6ין כגיסתן ומיום . )סגיו עומ7יס וקיום'סונרוריס
 ימים מעוסי "דם כגי כם5ימות ורקס OSh כ) 6ת עו,כ וסו6 . אלימותו )עסות הקדום המלך )מס ינוס1"ו)י
 מס. נוסו כוחי ככ) כעימותו רן לספח ולתוי ר6וי ודקי . נסס עגומי רוגז סכעי נוס נאומי מוכס יי)ס
 ו3הוןות. ונס)ימותו ט מכמר 6מר יע41 הממיס וכעוף . )גטו מרנוע ימנם ג)" גסס 0) 7כד1;6 עד )וסים

 2 כוה ,יכהו 6סר ע5 )כנו ככ))1
 עגותגותו יוכן 65 )כתורס כי 1 ס6ךמס סני ע5 6סר ס6דס מב) עגיו רבעו מטה היס 11 ובבחינהיא

 ודקי ונמככה כתורס 061 . הנדס מב) בכו כקמת 0ס) נסיות יום סיס וכמס . כוה)6מתיוס
 6מר יוכ) hot'1 )אחרים תמד הקכ"ס מסי סמע הו6 כי . נוס ממת נדו) 076 סיס קמר יוכל סיס0)6
 ממס הכ) מערס) "5 )גס ומי ה")היס 6) עלה מי גראס וקדוסס וסריסות בחסידות 061 . מאחו נדי)5סיוס
 )ומות ם) OnD 6(6 tn*1DDD העכיר )6 ע"6( )"מ )גדרים S~rn קמרו ככר כעסירות cbt . 6חל 1)6לנד
 )מדב וכקן וטס ועמיר נכול ע) 6)6 סכינתו מסרס הקכ"ס 6ין ס: 61מלו סגך יסים ס0ו)חן )ך ס0)סגתן
 )ננו מעמק' נ6מתיות כך מסיס ודקי ה6דס מכן מקוד עגיו מסס והקים כך כתורס עזיו וכסגכתכ . וכו'מממש
 כדעתו 6מל מסה כי . יעז ודולינו . כ)כו כטח )היות יום) סיס וכמס . 1rbn גרו) סיס סכיסר6)סהסמות
 סקקנ"ס מנכי מנך כגדו)ח cprn כ"כ סכרחס סבן מגימל כי . ה' 6ת כעכווהס מאתו גדועים ה:ו!ססכ)
 מו"ס כמגומר וכיס גסס סע1)מיס )5ול כתריס 0כו)0 ור 1)6 ר6וי סעיגי וסמנ1ס הקורה מענק ונגוד)כמוגי
 עחט יניע מתי ומפסיס עומדים מה"ם כחוח 56סי0 טסי וכפס (OD כמוגי ר6ו )6 ונס ע"כ( ס"ס)מגחוח
 . נר6סיח יוק כנזו)ס כ"כ יודעים thn(o ומאמר . שיוכן 16 כממטס 6מת סעס 6ף ס' כם)יהות נם!חין)היות
 מסקס גסטס טין "ף . מוותיסס ע) ומעכירין .ס נו- רון )עסות טוכדיס המס כי ס' עוכרי נקך6'טסוס
 יודעין בגס . ה' כמגי CaD1 יקרס )ס'ות ורבי .ראוי מאיד ומה . ה' 5עכודק עגמן מ:רימין )עגודסכ"כ
 )סוס עפי וכמס מכמס ס)מס נהכרס ומכיר היוזע כבי עמדי כן ו)6 . )ככס ככן אוחו ועוכדין כמונייכונס
 מס )מעדי שם: 6גי והב) . העונד כנדר גטם 61יגני . )עוכרו 6' סעס טכס 06 ממם נשסי ומהסדסנה%
 היס כן וע5 . ס' מנות 6מת סעס )עסות 60וכס כמס ).::י סו6 נדו) וכות ועוד )ה'וח ממויכ סכן יודעספגי
 nffrt  כעמור. שיי מסה"כ ש' שנד 6דס ג5 6מר ל. . ממגו  יותר  ירו' רל  טייסלוסו 5גי7) כעיניומסוכ
 . מנס )טון סו6 ומס 5כס המתק )ועל )1 סיס י)כ"'לה 6תכס יסר6) 6)הי הכיי) כי מכס המעע )קלםמגה
 מכס סו6 רק 061 הו6 רק ונר )6 כי s~rl . מכס ה61 רק ד3ר )6 כי ע"ם רו"ח מאמר ע"ס )דכריטףחכן
 כי מנס המעג "מר כ6ן וגס . סו6 רק )6 כשמס 5_) כראוי )דורסו יודעין 6תט סגין רק הו6 מכסכזומר
 ע)יסן 6סר סקורם עכור; )כס גמסכ יטטדס 11. מכייס גמענו enb ספין מכס ה61 מעם 6ט כקומרשכזין
 )כס רכ הוו מע): מהות 'ודע סיגי כמו סדכר )6מסיוט 6כ5 . מכם סוך ומטס זו ענודס )כס גמסכ 6יט5כן
 ותהו )מס נע5מ1 הו6 כי יהרן כן %, סי' הו6 מ: ויהרן . ונדובן רכס הי6 השח טטדס נס כי . )ויגגי
 עכודס ע) . )ס' גססו 1DD 5סת הקנ"ס 6) ייסוף 36י1 וגסטפו ורומו 1rcll מני16ת1 גיפף כנוד) s5:hגמסכ
 1 מכ) יותר )סגת 6הוכ זס כי לכמו ע5 המסרס ומס ס6) כפר ם ענוחעתו ומנוד) . ס' סכמנ1תסקסנס

 קכ דרגת עד הם)מס עגוחטתו סו6 גדו)חו וכאנח . )עננו גדו)ס np~tg ע5יו תאיט כי ה61 טש "הרןחס
 2 )מעכס הכקט כאסר סעכודס 6) מאנסת וכום יל6 וסיס . ממם מניצוחו וכיסו)מס

 סי06וגס ספח פ) כיון סרס יקב) ע"מ סרב 6ס סמסמסין כענדים מסיו 6) 6:סינגום 6מל ולזהלב
 עוסה ה61 מה מכיר סלינו מסחר כי . :1)1 נ חס)וס כצני) לק תיגו סעכודת0 . כדכריגוסה,כרנו

 העגי, כוס עגמו "דס הכגיס 1t.-ra 6(0 'כ ר . ס' ע31ד כנדר כ)) גכנ0 שינו ית' קסם עכודס כשסםוסולל
 כגס הנוכס עכודס מעסות סר6וי סיודעין . החגי: הגס כענין ענודחך )סיוח חרנס 06 6ף עוד ואמל .הרע
 )1 די כי 61ך . עניון כתר )תקן כטח ככומס כמס נך1)ס ו5מע)ס )כנוד 6נ)1 גמסכ כי . סרס קנאתכפתי
 כראוי זו עשייה )סגיו מווכ rtt~S ה' כחר )ו 3וה ונס . זו )עכורה סר16י כ)כו ופוניך . (h~rn rhrנכס
 ירקיב עוד מתהיו . ע)י;ס סמים מורא וימי סרס )קכ) ע"מ ס)6 סרג 6ת כמחמסין סוו ")6 , סכנוד5מ)ך

 והפוכם הנדו) הזכות עלט 0עסס ע) . 6)?יט ה' 6ת וגעכון 9דס כמס המנוה עסייח כ) 6מר1מחסמד'ס
 וט hla מס המנוכס וכהר המנכיך מלכי מ)ך 6ת )סיריל oro הנדון כככוד 16חג1 )כגז . הקוסנ17)ס

 : הס)י0יח הכס ככמי' )מעגם כגומר קודם וסרסי מע)ס מ)6כ' כ)יזה
 סי מזה 15 וטהן מגס )1 עורה 6גי )1 ספין ומי מם:רו )1 גוחן 6גי 5ו סים מי סמירס דגרי ינואר ובזתפ

 מעכז, כענודת סרס )קנ) hta סר6וי כדעתו סמוסנ זס כי * )מבס ססנ6ט )מון מכקס סוני5ני

 הקכ"ש~ :.מר ועניו . עכודתו כעד סכר )1 סמנת גדעחו סנור כי )1 ים גקר6 וס . סכר 5קכ) כויפעוסס
 מעב 06 ענורתו ערך )פי )1 המגיע 1:':כרו כריס כ) סכר ncpn 6י:1 כי . 5ו טחן 6גי 1 מ:: יי סיםמי
cblמרכס c);b סעונס כייי מ , SD1 סעמש פי כגומל , )ו ס"ין ומי "מר סגוד ס")נר O15D ל1שע ומע"ק; 

1~nrbt
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 שבת של23ידךךךש.19
 5שא ישטו ספ ניחן עו5 ז סי eh ו6ורכ0 . ענודסו סכר )1 מניע אינו סו כנ ישע ט . כנם ט מןאעפ*כ
 5סס פיס חשת מנס מתנת cb כי מהקביס מ3קסיס 6ין 5דיקיס וע"כ . יסרי) IU~D 4 המכל חגמומ6.שמדלח וכדפקי . %56 610 מסתימס עכודחו ע) סכר כון לו היניע ומכפ"כ . )3ט 3כ5 טסגס סיס עכודחו.נסכר
 ה61 סמיינ ויודע 3עיגיו 6גי ויקר הסלמס עטזחי ומכיר כזר יפ0 סדע:ו וכיון . השכיס 3מעסיסס:לתלות
 ש(ס סנדול משגר )1 ונותן 16כו "גי ומונן . הככד מכבדי מגס ע"כ . 16חי סעכד עטזחו עגול שד)5י

 6וחו )שן מכקס הקכ"ס . 11 ככמון )1 6'ן 06 כי . )חת מכקס סלוגי )מי 6מון "סר 6ח וסטתיים;6מר
 n'DD מורץ וימי הג")( כמפנס סמסמות )כס' ז') סרמנ"ס כ' זס עטר ו6ססר . סוס הנדו) מ6ו5ר 6ושווצנן
 ממכר ודוך ע)ע סמיס סשר6 כסיות כי )דכרינו מכוון . לעוס"כ ופכוסל כסול פכרכם פיסים כדייע4כס

 : ומכיס) כש) סכרו 1יס4 סזס הנוו) מסונר )ו וקת ימונע ססק3"ס bTt' כקוס מסק )וופן
 סדר זס וזעת עד ורעים סדר זס 6מיגח וסיס )מכלה ססכ6ט הנמרץ דכרי ינוקר 016 דכריט ועם.יד

 סטייתי סדרך S~rn r'b 6וחע )מדו כי . וכו' 6י1 17516 סי6 ס' ירפס 6י סני ו6סי)1פסרוס
 סכו ס' מ16נר ליחול 3וס P~ltD %16ו סי6 מסורס ג) קיום סומר ס' ירקת מס * סגדו) מהנר'כסטלה כני מפורס 13ס ככרו ומס . ומנוחיו כחורתו יעסוק סויכני ע5 נומל )6) 16דה נמה צר ) ו)יסמדb:ts מהו* היוממות Ob9t נך )סיות %יך גרד ויר06 נ6הנה )סמ0 ונעסק כויס החמס כ) מקיימת 61מי .וחס

 2 כיסור )מון סרונס למי מוחןמוק
 מקמר וזהיושו

 סקר"
 SUP 4 נגס 51Da מס %מר שסעו ס' 06 ירסיס גסים ס6)ס סמוקיס כ) עסיוח 6חר ס6ףס4 * ונף סימיס כ5 5גו 3105 "לסיט ס' 6ת ליר"ם ס56ס סשקיס כ) 6ת לעסות ס' תזונו

 לעסות נסמור כי )נו תסיס וטקס מסייס וע"כ . הנדול ס516ר פנס51 )גו סוכ יסים ו6י . מזקותיוגסיוח
 נפיט וגססך לסגד טדס 3מס יר"יס גסיס ועשכ . )מעלה מרפט כשר )ט סו6 נדו) וטס כ'שומר

 : וסע)
 פכD'1aDD1 5 סמלודס4 קיומם "ף 40 . מירקיו ממסול 6'ן כי קלוסיו ס' 6ת יר16 הכתיג ס6מל וזה.בם

 ~pb סי' . לירחיו ממסור 6'ן כו . סנוככס סיריוס ס' ירקת כמיגס 3הו 6ית סגי לסילו ועוןהס"
 נגדוש למכיר יותר סיזגס נ: כל %רנס כי ס' מנוס לקייס 31יר6חו סי )סם הס1)כיס כיתו oltonשירקס
 כעץ תעיד סגי:ס ע) ס' יכ6ת 63רן 6סל סקדוסיס גס טשפ סגל סיר6ס נמי' "45 יחיסףוא'

 עג סיריוס (glta %ז מס3 6)Sb 6 חמסתן ינקתי סגיכם ע5 ייאותו סייס למען fp )מעלסגכחנט
 : כמכושפגיכם

 סיכל % 5ב61 סו6 סצכ0 . ספגמס העטם מדת מעלות כענין דנריט סחמ)ח 6ג מס31ס ר6ם נחנסומעתה
 סחיכן 3ד1)ס סדר וט יופי ויכש )סרס כ6ל די "ין 6סר ע5ש סמלך לסיכת סכ6 מד ממיכל)ס:יס

 ע5 פגופ5 עד מלכו נדקת 3סס6רח 5ר16ת p'ntD 65 סקס סטר6 ס:יכ) כחוך 3ט"1 ס(0 1ס6יס .נסוס
 מס 1Dlb1 וססמד ס6ימס מסני רנ)יו ע) )עמוד 13 כח וקין רומו סוד קמם ע6 )כנו ימס וססס 6ר5ס'סניו
 שמי יסיס מס . מרוכסו 6) )מניס גי בם 6ין לכד ססיכ) מקוס מירקת 6ס כי pb1 or סזס סטטוס'גור6
 9 ע5ש ועמלך סמלך כס" מסנמ 1)6 הכטד 0היכ) פ3ם 06 כי כס'הו נסמט bS כן וטל . 1D5D סמלךדכס'כ ומש"י מר61ס עין עפעס' וממסיך מכסיק olttr1 . סס)מוח 3כצ סם)מס סמפו"רס סמלך כס6 6נו נר6ותי'עזן

 סו*. כי סלו סחים כמ עד) שך ונס . יקרו דו סור ויוסי מר6הו ") 5סכיט יוכ) ומי כ) DD'1 גע)סגי
 כי . המלך 3ר6ס )יגחן י.מ)1כס כסר 06 ועומס ~IPen יהיס פ610 . מלכות ככתר )המחמס הגסהרפוי
 כתם סוס כו יסיס סלא 3ו גניעקו קודם סידים וגיטך ועמילת כמהרת סוכ ס'ותר 5ד sp עוסהו 610הג:
 ד3ריט ככ) נעפייתו סכ'כדסו מס טנור )מל נססו ליחן ורקס עסייחו 3עיגיו יחסכ מ16ד מ16ד וגס דהוג)

 דזמלס מסוקי "סירת נעת סנתמ)ס קודס פכן כיוס עמן גע;ס סזס וכענין . )מעלס ורט"ליס0נ"מריס
 . סקנס יסורס כדכריט כמכויר ס' )כיח עובין פמריס ססלס כעת ובמ"כ ס' )מלרוח עונין ג;מות'ט.סורחי

~r?DI
 : ערמו סמנך לסיכ) המטנס ס' סיכ) 6) עבין 6נו משסף חסלת נעת

 מגסס עג סוים היכלך קבוס ניתך נטונ נסנט0 מזריך יסכק וחקרנ תנחרי 6סר הכחוכ רמן ,ס חשלייז
 יסכש orl ס' )מנרות עונין 6:ו ד,מר' tp1OP נעח כחהע0 . מנח גיוס שזין סעו %6דרגות

 0שדס תסורס 63רנו כבסר ה' ניח 6) עובין ס"ט ממרית כתס"ח ניחך נסוג נסנעס %61כ .,שריך
 ו;ת0 6ג5 (Ph כסכע נעמס סזס "זל מ1י סג6קי STIJS . ה,ס 6ור כטעס )ח"ח הנכס גי גפנעס61מר
 . פ16כו )יפגום סווכ0 )מי עליו D'PIDI סמ"יר ~or 716 שעגת ננוד) סם )ישר olb 50 חיני משד ופריש
ל~

 מר6ייפ למניד וספמד וס6ימס סירקה גד)ס וסם . ה' מסכן כרכוס סיכל Sb )ע4ת טרם סעס קחכת 64ך
 נס6 ע) )הסחכ) ס'נ יושו bla קניססיכ)

 המי
 ממצמץ יגו סיכוך קרוס וי2 . 0מ)ך ע) ומכה"ג

 כהנס )סיוח כרפוי . מוסף חס)ח נקרץ fD1 וסמלך סמלך כם6 מסכת ל6 ססיכ) מגמי כקדופח רק'יפפ%ץ
 מסכמי סוס נמקוס 5י,סיף ר6ף רותר פשור צ בתסוס.יעחי

 רומי
 גשש . למעסה כסוגה tmJaw שרף וססזיו רחמיו כרוב הרקקה 61ך . כנס כנגוס הכבקלס וטפכם60ימס שפי שד )ו3ר 3ט כח 6ין ו6ך .

 ופשש שסף תשש הס אריגו גוססך סש*פ סוסת( עפינו vinb a'b1 וכת"כ s~wnl ורמי . משרפטשבשיום גש סו6 ס~כ . שמו )דכר נט כס ס6ץ 61ך . קן לפין כלריש נכשלי 40 3סגמ :הוסיף סרסר ממעיןש96
תקלתיש
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1פ1 שבת שלסיורו

 ע5א% פ5 טיורס סנר כסלוק גרמו 61ססל . מוסיסין 6:ש מיינו כ6י5ו דקלי% עג מוסיף הו6 טיששסודרנו
 פטש ע)ייס )מספר עולס חיכותיו מעדרה סנו))יס עם וגו' תכמל 6;רי הזפ .;סוק מ וסס"ח סל"ס סקנת

 : וסקיכ) וסנים סמנה Sh כסכת הפיס הו6 סקוס מלמז .ע"ה
 כרש נחמס )ריוח המ)כוק כחל חישן סו6 זו החס)ס סגין כי מוסף חס)ח מס )ס )קרוץ ירלה ועורקק

 . חסדיו כרוג 1"מ היתה מן ומ"ת . סמ!וגס כתר )חקן סגדו)ס 5וס כזלי wb ספין )נו גוססת 11פד~ס סוט* יו7עין ופו . ס6ן"י מכוונת טזוע )ך ירט כתר כקדוסס 1Dth" וע"כ . הקב"הממ"ה
 ג1רItP'e ,6 )תקן חוכך ויוטכי 6רן , סיכגי מדרגתנו )סי תוסף כמיסף ססו6 יודעין ס%6 מוסף גקר6וע"כ
 . עתה )גו סגו0פח השת סנדו)ס עכול מלוס 65)סי תערס גורס כמס גדע 5" 61גמט כוס ננוס נמשםשיוד
 )כב וכזיכרון ית4; ועגיו גשת 5כגו וסכגעת ממסטתיט )עוס שיךוע'כ

 כסו"
 ופס . )סגיו סמר1לס וכמ

 גרש ועסנ ע"ס )סיות מ13כס כסר גהקן כוו נכוס )מקוס הנוס עד buS נפקס סלמס ע5 מכסששדם
 : כס עד נבגו כלסרשוס

 % שטך טסריקין ססו6 שכת ססס גקרי"ת וננס גרס עיון מ5ך 5ע רמו סוס כמורס דכליי4נל
 5סוסיף' "נמנו ס3ריכין ת'סיף בי שכת ca1 . מלוד גורל ננוס )מקוס 5ע15ת חחע5ס בו ססמגותתעלה

 יפיגו כמ3ווס גן )עסות )זכרון )ך סוס ססס וסיס . )דגר כמ ולין יסכם סכם עוד פיס יומר סוד6חיטש
 6סר מנח קדוסח )נ0מחך ויעמס וגסמחך רומך נססך ע5 יעורר סקנסס חעסס כן 6ט וסיס . טר%6פשי
 ותוכש ס;)מס וסעגוס סהכגעה למדת r~rn ז ועי ס' היכן Sb (hu סחוקס תעלס בסיכ) ושונת . כג54 םגרפו

 : סוס כסרס 5ג6ר פרזיט פס גסס וכוס , 6מן למון 6סר "ת ומטפילננעמת
4 בפעו בהללו לש% פדח בן על . הודיענו וחכטחו עלי נוכר אל בשר * ומממיני שטיששייק  

 וענינו אסרנו בה' קדוש4ין
 כחרהף פקודיך כי לעזרני ידךתהי

 קלר41 מסלם מחסללין 6ג1 וע"כ מ16ד נורק ננוס מקוס טסDs~ 61 כל המנמס תסלח )עת ע)יהט ענין טשבראך תה* בישתקה לו נאה * שסו 4 התשיעישורש
 2 ( "מד עגל )וגו . "1 ומוסיע סטגהיס סנןו) עתור ספסר ירי ה"ימס )נוד) עוד מ)דנר הסנר כמ קססגי

tyff4 טיס( ינ מט הנזכר בענק י1ש12ר 
 טייפ חמר ונדוגם gp'1 סכמ נתח מכומן יזע ממס 6כר . הקורס כסירת סנ6רט דיך אהרג אשלה

 ויר"תו קדוסחו מקניין ס6:ו הג%סף nSen )עח המכח 6ח עביט סמקדס כעת ית' הנד51 )סמו יוזעק %6שז וכנם" ס)ימ1חו )עסות "ותו ויכס 6סר ית' סנדו) )סמו ובסודות 5ססתחוח היום כ)פ)יחוחו
 )גר ס' נחת 6כן . סס כמכ61ל הכ5 מעכס כתר פתקן סיכCtlp 13 כמקוס )עפת סוכיט ע) וירפס קמוננ571
 פוחו 0קר6 5"' בדמיון הו6 מגס . סמגחס ח50ח כעס קדומתו סו0שת כנוו) מ)קגו _,ןס 6חפקרס
 סנדו5 הדבר )נו ע) וכסיס מדעתו ומכין מכס הקז סגים 061 . כך"סו מנכוח כקר )הסיס 1016 וכיבדסמוך

טנור"
 וגקיוס מרחיגח סמ)!כס ככתל גניעתו פרס סעופה הע;יוח כ5 מן ומין . )עסת )1 מגוס הו6 6;ל

 ט6ו כצח הן . נדכךיגו סס כנחמר דהו כ) כעיוות ח"ו כו יעלס 0)6 ענן מסי כמסממת וסכרכחןסידיס
,)DSך(סח cta.~) סיע ורקח גח)מ)ה 'מוגך נשו וב) ונט גלתהין 6נליו כ) . נר"ס1 "וחג STtJD antb.~ 

 גודל מממח . סבך כרטס הכתר סימת עגמה העריס ונסלח . מנסח וירך 6)'1 נסחו ען והירכס הסמרוסרכיח
 והטוגס סמעויס כענין המיך נרקם )סויימו )1 6ססר 6י . הסי" כעח עליו הגוססת onth.~l ויערסהמרדם
 "סבר וגי נקרבו רומו עוד קמס 51" )כ1 ימס והמס )מ16ד וממדו "שתו נדפס 6סר כמר61ס סטוכ סמ)ךרק
 כיניקתו 6 מסייע כענקו הו6 . ההיק כעח ע)'1 הגוונת ההמה מגון) גנון ע) עטייתו (DIgD "וקן גרוס)ו

 : נהמו עיסה סמ)ך עומס סה"ד0 מסויותר
 מיכן ימיך) סוהל.ל המ"מ הקריס גור ה6)היס הי; דגסול6 טניג6 הק7ו0 הלב 6דומ"ל מפי טמעתי וכזהצנ

 ע"ן( 5' לקידו;ין מ6רז"5 נדרך .  ענדך עס טעית טית ttlcP ע) ע5ע:וכ פק' היתריס מניד,ל5ס"ס
bSn)bה6דס כעוסה ממס יותר 56וס כעור נעליס הכ3 "דס כגי וזרתי ממפח ע0יוח וכ3 וכו' תוזרו סקג'ס , 
 , כעסתח0 נך גבס) ענדך ספגי עכרך עס ורק שיח 5נדך "חס הכOCDJ~ 5 סעונ כ5 עסיח טונאס

 נכוס נמקוס שמריס ספגו סמגמס תס)ח 3עת עתה דכ;"כשמהמ"כ
 וער"

 הממכיס מפכי המ)ך 6ח ומעסרין מ6ד

 6ף ו)דנר רכל )עסוק יכ51ין 6גמט כנוס . החסנה ס) וכקדוסס כתס)ה . נךוניס וכחלים כעסרות ב"הכניטי
 כר"סיע נינדח כמ0יי0 וכמו . כעיגיגו (rhlr סי6 ו6ת סיח: ס' מ6ת )Gb 6 הקדוסס ירקח מרוכ ק)זיבול
 )רחסו הלחל ממניע סנ0עה הקכ'ס 0) שכמו גדעחו כמה ורקס כ6 . יקיגו ק;ריס גץ;ל סגד);ון עניןע5

 הדבר כ) עודיה סייגו 6גחגו כחק )סגיו גחסכ יח' סגד51 _:!1 , . עשכ וכו' מעכדיו ס;חל )קב) עגמופסיק
 ):ךכ: וגעק)ין עסי3'ן ,Db כעגמך "תם עבית הקוב )כןנע.עות

 'SPI סטת O:PPJ מקנךין 6;1 נ4;ן * סקו"
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 שבת שלסידורו129
 להטים טס61 כעלמך לך לכמת Itbs כסרגו י חספס דומים )ך נכמס הי6 ן . קו,ע כנח מן התחקתוכ5
 6נמגו וכוסים וירסיס . כעורחך oh 65 סמעס וס 6ף )זכר ע( כ;1 6ין כי תהרס דוריס 6ז נר6סךהככתר
 5ג1 ס6ץ גדע )6 6סר הידיעס תכריח סי6 והיק ר61ס עין 0זסחו )6 6סר הזה הערק כמקוס )ססתכ)6ף

 ונדתכם מהותו 6יכוס )גו טדט )6 6סר נדו) מפך מטכמין סלנו . הנס גסכם 06 כי . סוס כמקים')סכ5
 סיס 1)6 ים) כי 6ור רפס )" הופדו ומיום . ס06וריס כיח ככור ס;ו)ד כחינוק סוככות ממוכח סכן סמם)כעין
 סחיטק והתמיד )כסותו וננדיס nCDt-, מ"כ) ")ין גס)ח הים המיך ומ"ת הגס ממנול חון 6מח ססיעס6ף
 610 סזס סטר סכ) המלך גדולת נדרס מס ולנכר . rtr כ5 )ו סמכים סמלך עכר כסגי סמלך 6ח )סכם.סלו
שלגו

 . ד' ע5 ד' ככור 16חו )ספח להמקך נדוץ בנות סו6 סכמך ס)" )1 61מר כסגיו )נמוק העכי והסמי
 Oh11 חיגך כי סמלך מגךעח יודט 6חה סטן יודה 6תס ע"כ"כ) . סמדיג1ת נכ) וממפלחו המלך מנדתח 'ודע "חס סטן 6ף כי והיך המלך "ת תסנמ "יך ניגס*שסכינך

 כעיסקי
 . מלכוחו מנדקת קנסו 6סס 6ף

 רוע מ6מ' ידוע כסכמיגו 6;1 וכן כ)5 מנדו)חו יודט 6ני ס"ין נדו) )מלך מסנמ "גי )ומר חר5ס פסיך מנמו%1כ
 6 שו6 גנ"י 1ה)" כסף כס) לוחו מק)סין וסיו ,הב דגרי h 'Dlh(S )1 סהיס )מלך מס) ש"נ( )"נ)נרכוס
 מלום קנסו nPb 6ף יידע "גי ס6ינ )הקנ"ס מסכם ס"גי נמנמו "ומר nhr כ) ויודע )1 סכ3 סעיגי מיי6ך

 : קדמו הררת וזיוגדו)חו
 סס~ס ט) סודך חנם 6סל סלכן נכ5 סמך לדיר מס "דוג'ט ס' הקכ"ס לסגי מסרת מ65כי סשמר1 תה.ג

 I~bo OD נדונת כ5 כ0כמ סמך 6ת ויה))וך יודוך יסר") 06 6ף ס6מרו ס4 ע"כ( ס"מ )סכהכמ"מ
 מ6ת ויותר כיו"ר נדולחך מכירין ס"נמנו הממיס ע) הודך תגס וע"כ . )ו הו6 נגני וסט וכג") כוס סמך"דיר
 סכמם ועיקר . גדע )" 6סל 3סכמ )סכתו (rtb cb~t )רשת היודעים ספה יסלל) 61ך . הקלן ע) "סלח6יס
 מישר גבתי סמס גד51ותיו גס)16ח וסכמי בגדו גחסכ וכשין וחסו )6סס ססכ) ומכיגיס מיודעים ס16מריסק61

 : סהס סבדו!וח כמטות מכירין 6)1טין
 כסנמ הב) קימל הנזו) כה)) יסר) ומילות געיס רמו ים מעלד

 הנור"
 )% הויו ונכסוף 1"מל . יחן

 . הממיס s~s )סודות מזר ומס . כחספס הסריס )עמס 6מר ככר ס)6 יחמס ו)כ16רס .סממיס
 6ותע ומוסיע ועת כסימון ומלממס הי0 וקריינת מינ"מ כקרן ס' מנס!16ח מיסירו 6מר כי . 5דכרינוזיונן
 רו6יס סטו סע)יס מגס)"וס 06 כי 6יט ססכמ וכ) . 3סר )כ) 5חס וגוחן מסריגו ויסרקט וטקס 5רס כחגכ!
 לגדו)חו קונס טותן 6מר סככוד )מ)ך מ"1 נטת סכמו יה" ס)6 נעיניו סוקסס . הקרן ע) לו נעמסמה

 וע"כ . חה)תו כ) יסמיע ס' גנורוס ים)) ומי . ועוונו גדו)חו )ססר מעכס מבנכי כ) כיד "סיבו כמ סטן.*כין מי כמ )סכר ועוונו מהכי) טיכס גד)ס נדלחו וכסטת . )סניו מודיס 6;ו 6!ו 3חסנמוח סלק מרקס'ז!גפ)לוח'1
CttD"כ"6 רוקים "נו 6'ן 6ןן סיטי נח:מ;י ס" הסמים 65) הודו n~bie י1דעין 1:6 6כ) 63רן עלס 6סר 
 6סר גדו)חו 3כ) 16ח1 ן וממנח )1 מודיס 61:מגו מסינו סכ) 1"'ן וממסר וערך מיעור )ו 6ין כממיסבגדו!הו
 011 . בו מכיריס 6;1 טין גדה )6 ס6גמע זו כנדו): )תמו טמנו מודיס . בו מכירים %ו סטן 6ףהכמיס

 : ממסר וצין מקר 61'ן סוף 6י1 עד מצחרו הגע)ס ע"כ 0כמה61
 דומים )ך כנמי' הו6 סכחיגו כ) סס כי קודם סנח 0) המנחס חסן נעת סבו )טין 1:6מוכרמיןוקיווצי

 הקרוסין סהיכ)ות כניסת כ) 6מר כעצמו הכנוד מ)ך )מכח ":מזו כסמגיעיס כי . כג")חה)ס
 מלומס 0סו6 )היות 3כ)) וטחינו . התהגה b'o והצחיקה הדומיס "ז .והנורקים

 וטום"
 מומס b~cn המטס נוד) סס ע) . "ין כסס ה)1 סקדוסה מפין "נו כי . כנדו כקין וכוט חי כ) 3סי"סר וחפה כרעה מ"כ

 כ) מן 1hStP5מ:601
 כרכת"

hnlfnt brn)rrl ד":וירן 
 3ע)מ"
 ס".1 ססיעורין וכ) ס):1 סמהם3ס nctcn וכ) .

 עחס סמ"יר הקדו0ס 3"ור כ!) rttpn לממסכס ולין . ;ח"כ 0061 )6'ן סכ) רוממוקו מגדו)ח )סעריכפין
 06 כי מחמין ס"ינן וגם)6יס o(a~bll מוכוח ככתלי ומשטר גוחל והו" . כעגמו הככוך מ)ך מ"ת הויגעת
 מד3ריס )דכר )סתמי) וסוכ ר5ו6 דלך סכין 6גו ותיכף מדע )מכיני הידוע 6' וממך "מד ג"חס .ס"יכוח ירשי הכמוח מעוטי מועסי' כדיכוריס וטת נדו) הסכרם לק חומרין וקין כהחס)ס מק,לין ורכן . הזקת3עח

 ומסוג )קדם 06 כי ;מ );ו 6ין כי סמך "ח יקדשו מגומקס וע) ומסיימין . וכו' יסלק) כעמך ;מישנמשה
 : מלחגו (C)Dהקדורה

 ומכונה מיוהדת סחהיס תסיחי )החס)) ר51ה כ0":' סי' לנון עת ה' )ך חס)חי ו6:י ו"ומרין סמקזימין תה:1
 o(r ק) ד'כור "0 ני וקומר )סנמ גם גי "ין . )נד ה')ך

 גרו) רנון טח סעחה רנון עח מהו"
 נס"מח יסדך 63מת עגי מסדך כרב h(cta )מסה כמהסכותי;ו י,רדין 6גו ותיכף . מסחכח דרעויןורעוץ
 מוס . )גו 1)" )ך הידוע יסדך ס) ס6:וח נזה רק כצל כו והכרה ידיעה )נו 61ין עתה המקיר סיסעורוס

 : ,סדך כנוד) );1ח51יע
 )סכח "נמנו סיר"יס היר"ס כמ4 כ"כ גד!ס מעתה סי' סמם עס יר16ך 61מר הקרץ רם, tsO העתועל

 וכחמ)ח הקודם כסורם 111bja הממס כעכודח טכודתנו )עסות qb סמם ע0 "ף הלז כעתצוחך
 . )עסות עקה 1:6 ירפס orn כדרך Sh . מקימותו )עתוק ס,כתס ע) )קיגס המתמוה עבודתה טמר ,הפורס
 . ohro כעח סמדנל כקרך ומרומו . כקמור והקימה הירקה גוד) וסגי חסנה וכדומיה מלוז קצרה כדרך.ורק
 : )כנ )כני "!הים )יסר") עוכ "ך 61מר o~uno7 רמ, ז: וע! סנח ם) מ;מס שהריקון blo כחםכי
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ש12 שבת שלסידורו

 לגח הווס"ק הקדמת כדגלי מנומר הנס כי . סן מעוסין ורקין מכין SNI1bn מס ע5 מכס קמלתי מנס ביפ
 )ד נטל" דויוס6 61חמן ס61ע טד . כו' hnSD גי )מנרי )ך נימל קמים סחן 16ח ט36ת sff'1ע"כ(

 16ע הו6 קסום 16ת סין 16ח דס6 כון ק"ל )ך יעגון 6י hSh 0קרo~pnh 6 ז)6 כעינך )6 עטהוןנמהו*
 סג6מל מקוס כ) ~כן . ע"כ וכו' ליען ניסף ססר6 ע) ד6תמזי16 לתמן קרר * כס ד6תייחד6 61הכהחןקשס
 וכמטע כדרך מנמיגתס ומוסרסין מוכד)ין 6גמט )סיוח מלחגו המס ומועעין סגחמעס זכר SP )גן סולרי1~ק

 גמחתותמעיט
 ס"ת מניעך )ככsff~ 6 61מר1 ינמק 6ח מאיד ככרטס הכרסס גן י3מק תומדות 56ס הכחג למז ייאש

 16מרין היו וע"ג כקיל הסחן מינול ע"י בעומס הלקר סחנכרות הים יעקג גסי 0)6 עד כי . ינמקש,ח העיי- 6כרהס 61מרו כובס סתמו עי וכו' סרס נתטכרס מ6כימ)ך דומיין סדור )עגי פסיוע"6(
 סמרומזיס ויעקכ ינמק הנרסס לכוס 0)0ס וגם)סס יעקב 6ת ינמק 0הו)יד ובחר . סרס )תעכרס64כימ)ך
 ועכור אמס ונתנכר הסקל גסמעס ועי" . קרר מס6וחיוס D15DS הסי"ן נתהוקס עי"ז Ifft~O 0) ר6סיסשנ;);ס
 "כלריסו t~the כווט מחמו נעי)ס '3pD וגנז חואות העמיו 0יבמק 6נלסס גן ינתק גודדות ו")ה tDhזס

 גחנכם יעחכ סגופי סמסעס )יטקכ 6מת תחן סכתונ 6מר "וס הקמח 61מל1 סלמת נתנכל כי יבמק 6תאוקיד
 : כגומר כעוססמא

 דיינן מפיו רכי ועש )כנמו לע מקם פ3קמ )קים כים 6מר קרמ ויקם עשו( ק"ס )סנהדרין , המרז 1ל%ז9
 ס0י'ן 60ין עומר 6מת כתמ)סו 6ף סגין סכ0קר קיר 16תיות כ' ט5 לומו קרמ מס כיכסמק

 ממסו 6)6 והקדו0ס מסהרה כמי' םה61 מנס וגין ומרע ;ינסזר כמ" ססו6 ממן נין ס6ין ידוע ונסשהמ3תס
 ססוש sp'1 מורס ס% תכן )ממן ממכס )היפך סנורם הו6 וסמ' . מס' ע) סמ' כ16ת סגוספס סננעוסשסית
 )הסך יכת סיס קרמ ונס . פס כללגו כלסר )טוכס סרעיס מדותיו כ) )מסך 6זס ויכו) 6ת1 ים)'ס 6ויכיו04 6יי דלכי ס' כרנות 6סי מזותיו ט) מעכיר כעג'ן ג'( טוף סכלי )כסורם כחבט כנר ו6ך סרעיס מכמי'זממך
 ע' קרקעית )משר "מר,") כי . כך הו6 הכתון ופ" . קרמ ס"ת יפרם כתער נדיק כנת" נהיות 6)1'תעתעת
(b~OD~D 0ה61 מי כ) 11 ממרס מס ען וכו' יסרם כחמר נזיק כתיכ גדו)יס ננעים סרעס 6ח הן זינגע 
 6ת גוטצ 6100 סוף )יסרטן )הזז11ג נ6 0הו6 מי כ) כך . ומת ט0צ ה1D5D 61 מממר 1Yht 5ר6סו,מ5ס
 שנטיס וכיתו ה61 )קם 6מס )עס סרעס סמסכס ע) סרס מהרי סכן )ך תדע . מרייס )כן ומח ס:וס)ש צרש וס61 דקדוסס כהדס הכניע) 6דס כהדס 07bo טקס 706 עת כמ" וס61 . ע"כ ידיסס מתמת4)ו
 , לכרס 06ת פרי דכר ע) המסוק סוף ט) מורה ונו' וסיכת . תו' גדו)יס גנעיס סרטם 6ח מן ויננעבס"ד
 סהגדיק מזה ומורס . חמר ל6ם ע, מעמס כ6דס נעגם תכן חמרי 16חיות הס לכרס 6סת סלי 7נלמס"ת
 הכס"ת 6ף יסרמ כחמל נדיק 6מר וע"כ ומחין גום)'ן )היות 6ויכיו )כ3 ממריע הזם כחמר 1ה61 תמרגקר6
 גהרך מרע כ) כחמל סו6 0הגןיק מקמר 6ך והרע המיעוס ע) סמורין 6וחיוח סה61 קרמ 6ותיוח גרמו6)1
tSlb:  . כקרח סרמוויס 6)ו 6ותיוח 6ף 6נ)1 ויתוקן יטרימו לנהינו נחגרות סב) )היזח . ילגס 06 )סוכה
 רוע מלמר כדרך גטסס וסמ' . ס' כעיני יקר וגטם? )ק"ר היו"ר ומנטרף יו"ד 6וח כממח הו6 בהצדיקוידוע
 כדרך וניגס הו6 כן כסמו מגס מלס עס pSn)D קרמ 61ך . 6יהך ומן רוחך ,ן 0סקכ"ס ע"6( קדיאנת
 )היות )עצמו )קם אמו מגרמו הרע המקם לעצמו לב מקמ 0)קמ 6:ור וסכן . סלע כדרך סעעס מן 1י63שרט
 : כמדובר הרעיס )כהי' וקרוב הקדוסס ם) ט)י~ן 6ור מיעוט btra הרק מיעוט כח4 ה61 ונס . )גאי (lrrהו6
 זן3 ס6ר"י 0כחכ כדרך orn ממס כהימך ה61 ה6ך מיעוט כמין ענין כי )מעט 0כ6 ה6ך כמי' הו6 כן ולא%א

 )יה:ות 6גמ:1 יכו)ין מהמ56י) רמוק hlon )חי הי5ירס טורס כי . מוסך וכורזן 6ור יצנרנכווגת
 מקורס 1)יהנות )ר16ח יכווין 6ג1 61ין גדע וקורס סמקני) 6) יוסר סקרוכ הנריקה ועורס . 6ול נקרץמערס
 . עציון 6ול נוד) ע) מורה %ך גי . ה6ך מיעוע הו6 ונס כס מבהסחב) הרקות עימ ממם'ך ני מסךנקר6ח
 כהכהקת )הכיס יכעיס ם6ין ה16ר כרוכ עורס מכ"י ומכוסה biDlno דכר 0הו6 סע)י~ן bir ע) מורסוס:)"ף
 כחיגת כחורה סממו ע)יון כתר כחעח ע) מורס הו6 סנס וסכ' סר6יס 6ת מכהה הרדה רוב כיסליל
 ע"ת  סמוכת) 0ס ככמי' מוצך גסס )פעעיס גקר6ת וע"ג . 11 נם" ע) המולס ך' 6ר סהו6 מקהיך הי6גכי

 ה61 6ך וכוס מהותם cntnp מגד י )תחתוגיס מממסק- ה16ר ניד) על  מורס וסכל . 11rD מועך ימסיהר"
 פיודעז ה6ך בורקס )ן:י ctSP ממעכ'ן סהמ (Sblnt טוכס סי6 פ61ת . )יטר56 טוב 6ך 6מר ולוהיין : נוכחנו הו6 מחנ:עט כימיטוט

 גטוסקולו
 ונס)"

 , )כב (otrSb tcb מסייס וט"כ . Ctih' 3סכ) "הכיר )הציגו יכווין 61עט מהם
 6סר . כסקס 6יחוכ כד למתי לסלו )")הים 3י ס' וסיס ע"ס סווס"ק דבליע"ס

 )קכ)"
 ד6ס)מ כנין )זינק

 מעלט טיל6יס 6)היס כמי' כספגי ותמי ילעס 6)יהס מניע )ככ כהגלי )3כ. )כלי o'Dlh וגס . תזירקעיס
 ומיטוס 6ך כעיגיסס געסס הוצת הקדוסס 6) וכסמניעיס . כוס גרוס כמקוס ומ)דכל מבעמוד יר6יס כיסדין

 וצנך מזדכר סיך כ"ס נאר ס)ז הטח SD1 . כקרגו כלסר כוס )יסרך) )סס וסוכ סנור נגוד)ס)ססקכ)
 ומקדס' תכמרו הכחוחי 6ח הקרץ 6מר ,ס וע) דכר ססחל לבסיס וככור , ידוס ססו6 כיוס והמסגירמ)סרהל
 61מד . )6) ותהזה וחסנחות 03ירות 16חו סמקדסין 6מד . הסכת "ת חסורו כמי' סכמתי סירות .חיר16

 נתסוס כן נעהלכוק l'DitD ו6ט סיך רפס גו נ6מב הכדוחס 6ול המלוב nbrn מתימום נכחי' 16חו4טסדסיו
ינסוק
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א% ש ו ת ו
hs)~13 פחוד סטר רק . סז"ח כטח 51ססר 5סרכוס סר6ף . 6מויס קמוט %ד 65 מלו יסכך ש" %י 
 כדש סתיקוק כי )יסרח) 610 ועוג . ~olb ס6דיריס עזים כמיס תסוס גסגיי5 נרקיס . ממקור עי סי6ומריסי
 סגע5ג( 16ל מק'ס סקודס 56 קנסת ירסיס כי . סדריסס ע5 כמו ססייסס ע) פכר ומקנ)ין . מדנורספסס
 )דגך ;מ ימיה ס)6 עד כ6מ0 סקודס % מננסת יר6יס )סיות (ו )עע)ס et~no . תיר16 ומקדמי וגס .וס)ז
 "ף סרוסים טמ ע5 יורם דכסי0ין )פע כי . וט' )ממן' דיסיפין היכעס כגי נומר רמו חס . סיריוס נוד)8סמ

 סכ5י0 כי מסיס נו וסס0יקס תסוס הדומים ענין or ע5 5הורום אטם 'בי 1"שנס תתסוס "ביובמיקס טסריקע bl~a סכת מכס כקכי06 וכים כ"ס D15DO כ) עילת )ט רמו סוס נסירם הנ6מריס ונריעיבל ? סיח נעת מטיי 6סר . וסטר6 הגד51 (ין 51ממוי 5ל6ום סטסין דכסיפין 40 ונס .  להוופסמס16ין
 ע)ע מנרמז נססו סקס מסורס קרא כן ע5 6סר . גיס סע1)כיס )סר סכמיט יסים וכוס נדע ם63'ושירקעס
 6ס ואס . כן ולטין )עסות חכרת )ך סוס ססס וסיס . כוה נכורם דכריע )כ) 51סימן 0165 5ך יפיסלפסן
 יודעם כריס כל ס6.ן ס6מיסי סקנ"ס ס5 סכמו ססו6 אחידע ב*1 וששכמו , כג"ח כו גרמו 6סינססכם קיומי . ע)יוג'ס כשיסות מלקך וסורס שסמרך תסמם 1;סמתך ורומך גספך ע) יקיר 716 סקכ'ס 0עסס'גן

 ש , ססכיגס לנסי 35 חמס 05סוס וטכס . תמסס כנסיו ותמס 5ך יסך ב6כ-0ו pdnP . b1a1 סצששכנך 9 עצית כסחר ייסכ . מסמוניו ונגזי . סגיניו יקרי 56 . כמדריו 5כ61 . )ר6ס 5ע4ס רוכס ונזם .,ובדואן
 ? סקס ככורם 5כ6ל רטננו פסיס פס גם5ס וכוס . 6מן 6מן מעונך פסם ע4עט

 אל אוקל . כארבע רמצם פרפרנו השוטרו , הראשון וחלק השבת במשלות התשהק ומרשיטקטק
 : לפיק . העלי,ן פכתר פיך לבלום . השני אדר בר"מ ונשלם . חבק שת:5ל ששקולת השבת בזכות השני ההלק יעז נם לגמור . רציף לבצות הנוילש בחסדיו . חרמשןשולדי

 6מ עורס ושמר . וסטרת סנכנז וכיום ת"ס שלמיס כ5 כולת וסגי . קידם 61מוי ומסתמוס שרע.יזקנני
 ויסתכפ וכנוד. 1נד51ס יקל פנמ 6תן 1)1 . נמשני 6סל ממסד כ) ע5 6כו0י 61)סי 56סי ס'לסגיך

 סססיע הממס ומעם . ז)יס ודני ד) וממן . דע0 65דס סמקן . סקנסס מת"ס ם5 סמו ף0ס53 ויוגד),וישטר
 5סדר יזכמ כדי )ס6יט 16 סססיע וכסוכו . סיום גמזני דניס 5ז)י זעת סנן . סמוק וכמדת נסטרוי36*
 )ריס יעכס כמוס ד5 סמנמ0 רע61 יס6 מן 6) כסי t11Ph1 . קנדא מיס גס0ס מס ועיי ססנ0 ומנסנכרו
 נ4 תחרי סכ6יס ודורות זרעי 061 6ו0י הנכס שלס ועד מעחס סנד51 סמו יסס6ר סס*י לסגי 51רטן,3י%ח
 שמעש מס) וע"ד * סרס עד נ6תי ע"כ ססנ0 )כנוד כוונתי כ) כי . כו' ג0ורס otw סגני פנסמסייס 6קיס כ)6 ככתכסי סדכריס נכ) סניפי יכמר ססוכ והסס . 671ין מורס גיבס עז כנציו כנ5 תמשח.סססק
 הים %סוט גתט סויט ם!6 מחמת סמדיגס 3)י וסנס . כנוד מקוס 15 ביכיט סדיגס לגני סכ0נ 6חד~פפ5ך
 )הס לפרס ק5ס ויודע מכיר )דעחס נגריס 5מי וטמרן ימויין גו0;ין 4וס ויום . סמחוס מסר כיסרי:5סס
 6ותס סקל כן סמיך וכרטיס כונס ידי )065 סוס סככוד כי 06 עסו סמיך מטח )מ65וס ומס4ש .יסספו0 ודחו סמיך )וגר המרדים והעם . וכו' ככס 16מר or )סיד הנווי מסמעון מסרס 6פד וכ5 סע)ך,6נר0
 ססכ3 ונרפותו . ה0ותןיס כ) דעת )סי הונחס קץ )נ06 כדי סכיכז . סטת סמרדס כ) 6ת מרז0ס.5עס
 מחומס סקולה גגמס) )0"ד גן . גי' הכחוכ נ5 וקיימו קג)1 גטו )סס ומסכ . oPh9~l סמם תצטדו:נעמס
 כותם ע"פ וטוסים 1מ160יס )מטסו וסמרדיס הסומעיס כיי ועם יהכרך )כבוזו 6מ0 טסק וסמנים .:שגס
 8 כגכורסו הכמס כ65ת 61והכי1 קומר 610 ע)יהס . )קר06ו וכמחין כלנגס עסין . ויתערס י"ס )סמו.שמוגר

 . )ככורו )נו6 ה' )עס ססמיע 6סר קו15 ע) כלסיס יקלוף 6% . גימ:מ )ריח )סגיו סיטה י"ס כסמוונעומיס
 צ ועד ס5ס גנט 6נע 6מנ 6מן . העו)ס ועי סעו)ס מן מטלף סגדו) 2שישי * בסרס יט6 פ-1פ1 ע) סוס סעס 1כ) . כ0כ0י 6סר מהדנליס כצמד )נס )זנק גרי עס ישרי שןישק וטפ סיגולגל כם"י יזמיי 16)י כמסר עמוק לזכרון זנרי )סע)וח סקוס עד )נ61 סגי גס6גי סוס סמקצש*0
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