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 ותשובותשאלות188
 כ"ס כ3) גדיקס 6"ג כס"נ 3מו) ד6סי' תרמס כיח מכ"ם כי"ס )ממסו מתיר בס"ס נמה 6ף כויקסאט

 דס6סרקיי נל6ס וילד . כ0ר6"ס ים סיס סווד6' בסיף וסע)ס עומדת 3מקומס ו0קוס'6 כי"ט )סמסומוחר ט*יין-
 ע3 סר"ן כתב דסגס דסי)"מ סוי ייסור חערונוח "סי' ססח6 )יכ6 רונ דמכם נמקוט ד6ף 0ג') ססטססגל
boמ% קס0 ד6)"כ דסכית מיעוס סוס ד)6 לר"ג דם") היכריס ריסוק מסוס נו 6ין סרחם ניח ר"ג ד6מל 
 דל6 דקל) 6)6 הכריס ריסוק מסוס נס 6ין וודעי 6"כ מתות היגן וסל מתוח נסמות רונ 6ט1 ל"גקת")
 די"3, גסמע מדבריו ו6"כ 6)ס 0דכריס דכ) נגמ' כמיד1ס1 וגס 0רי"ף ט) כמיגורו ועיין דסכימ )מיעוטמייס
 מ- ידטחי )6 6כ) . דטכימ ד0וידמיעוט D(Q )6 דר"ג כ' ד0ו6 רק ס6נריס דירסק דסכימ מיעוס סוי סלמסבית
 ריסוק מסוס כס 6ין מ"מ מד"ס וסוי דסכל ד6ף די") דסכימ מיעוט זס דלין סכל דרוג )ומל סכךדמקו
 )מיטוס6- ל"מ דמיים קיסר 0גמ' ופריך )מיגועה דחייס 610 ר"מ 0נמר6 דק6מרס כוחיס נכגוח 467 .6יכליס
 דר"ח. :6מח סנכרן מסקנת סו6 וכן דסכימ כמיעוטך גמי 60 0גמ' ומסיי )6 סקימ ד)6 6כ) דסכימ)מיעוס6
 וקסגס. כקמן כרכן סכלינן 61גן מייסינן )6 דסכימ )מיעוט ד6ף סכרי רכנן וע"כ חיים ומכיח DID'DSדווקן
 )כרי, ד6ססר וכדגר תיכף )כלל ד6ססר מטעס כדיקי דוייך 8מריגן רי6ס נכי ודווקן כרכזן ססקיגןוכב"מ
 )צ"ע, D~1D 4 הג' ד)6 ד3ר רק )רכגן מותר סוי דסכיח מיעוט כ16 סוס 6י סף 6"כ מוצו לכנן 6ףח'כף
 מיעזם רק דמוי מכם כ6ן 610 ס0יחל כעיקר )6מח וס דסכר )מימר 6יכ6 סר6"ס 6כ) מייסיגן )6 )ר"מ6ף
 ד6ו)יגן וקטג0 קטן כמו וסוי מע)"ע )6מר רק תיכף ססיתר 6ין דסכ6 סכליגן כלכנן 6גן מ"מ דסכימ6ף
 דיהר ז"6 6ך מע)"ע )מסות דיל דסי)"מ דמוי )כקורס קסם לוכן ג,כח 610 00יחר כן 061 רוכןנחר

 יכיס. ~bS רוב 0סח6 ד6יכ6 דסיכ6 גימם 6י 6כ) . ייס)"מ ככ)) כ)) ו0 61ין כזמן ג6 כס)יכס רק חנף6יע ו0כ" מוחם יסיס עמן וס כמיגיע כזמן רק חקוי סייגו כדיר כ"6 6יגו וכדסע"מ חסדך )6 דדי)מ6ממיל )כב' סעחיד דבל יינו וס)יכס כויקס 6"3 דכס!יכס רק כדיקס 5ריכס דס6 דכסרס כוודוי 6יגו גמימע)"ע
 t"eh כ)) ליסור כ6ן )יכ6 סרים מרוכך דסריס כ) למריצן 6י 161 ממן 6' דסירס סיכן כגון ליסור כ))כ6ן

 pb"' מ"ג כן 06 . סלוכ ידי ע) כסמק )עסוח . סמק כ)6 )עסות ס6פסר דכר )עסות ד6סול עסעסלסריגן

 ביסור 6ין וודאי יו"ט 6חל סב" וס6 סרוב ע"ס 6י3ריס ריסוק מסוס נו דלין מטעס כי"ט לוחושחוט
 .. רוס מכמ כססק דיעסס 13 6מרינן )6 סיחר וודויי )ידי )כו6 סיעו) וכרכר 0י6 עריפה 3qb 06סמיעס
 ד6)"כ 6יכריס ריסוק מידי )65ח קרקע ט"נ )סרוס דוריך כי"ט מסיר מסק5כך

~1Dh 
 ממעט בי"ס )סממו

 ז0 וגס טריפת ייגס ולוב רוכ ע) )עמוד )ומר 6ין ד6ז )כוח) סגדרס0 עוף נכי 6כ) . 3ווד6י מוחלדיסיס
 מירס מ63ט )6 6חר כמקוס 6כ) . רוכ כחץ rb('(l 1)6 3יסי)"מ לכגן נזרו 16 רוכ ממסת ס0סיתר15לנ6 דדוק* )חע '"ס כין חיקוק 6'ן fb1 0ו6 רוכ מטעס ול6 )כוח) נדרסו כממוח רוכ ד6טו . טריס60יגו
 ריב_ כחר ססה6 ד6ז)יגן סוס כדכר ד6ף 6מריגן 6י וזחו . )11 דומם זו 7רכגן כגיירה 6ומריס 61יןדרכגן
 כן 6: . סו6 רוכ ומממח ד0ו6י) al'("D )גדר גנגס ס"ג כן 6ס . דסי)"מ 0וי הס"ס סערונוח מממת65

 סממכר ונודנרי . סרים מרוכן דסרים כ) כיס 6מריגן )6 ממס 6מד דסרים ככה"ג ד6ף סררתם מדבריממעיק
 6הר חירון 6ין ד6)"כ פכח סכי דסכר סמעיגן )6 גמי ס6ומר מי ים כסס )כ6 עתיד 00יתל דלין סדיןסכ'
 דסי)"ת )סו3י6 ג"כ )חכוין סמס,כיס ודכריס כ"מ וכ' ק"י בסי' מדקדק 0נ*י ומוכרי 0כs'r 6 67"5 כג")ננמ'
 דטי)"מ. 6)6 משיכוח מכמ ד)6 מקום דגל גב)) 6יט דךסי)"מ קערים מרוגן 7פליס סכ)) וס שמריקז63
 מכה הדכר כסעופה כ,ס יס ד6'סור sfflo 30"5 מסנרח וסב) דסי)"מ bSt כסרוס 0דכריס כ) מסכ סס"ךונס
 .. כוותיה דעיקר 50"3 סכרת מכח )לסור ים כה"נ ד6יכ6 ככ"מ ויו"כ . )החכרל ס"ססר כככר ניסו) 16רונ
 יכונס כ6':ס ליעוח6 ד6יכ6 ולע"ג וו") סר6"ס סכחכ ר6יחי ,ס 6מר . 3כ0"ג מורס רם"י 6ףכממס 6כי סנחטרכז סרסר, כס' 0נמר6 ר6יוח )סי כך כחכ סרם'י י") כ)) שסור נו סמן )נטר 6ססר 0לונסמכם כ* 6נ) מכיסו) מכמ נ"כ ליסור 6וכ) כסוון6י hpll משמע כיסו) ע"י '1JSib ם)sff~ 6 לס"י דכתכ601

 6ססר דג6מת )ומל יס . רונ6 מסוס 1)6 עומלת ד6יגס מע"ג )6תמעי' 6תי לר"ג ממטפס DDDD .תעלוז
 כסיעוע כרגנן פקיי") ת"ס ד)6 לק דסכיח מיעוט 0וי )עמוד יכוסס ד6יגס ריע,ת6 67יכ6 ד0יכ6 כךקומר
 ד6יכ%- דסיכ6 נסג") סדר סכי )6ו ד6י רונ מכמ מותר יסיס מ)hnlD'~o 6 מן )63ח )פרוס מליך כיו"ט )כךכיס

 : נל"ל ג)פע"ן כ"ז . רוכל כתר P'5rh )6 למ"כ0יתר

 שבת,2ל .לשיקבה"וסידורו
 . ראשי עלי נרו בהלו נרי יאיר ה' בי . ידי במעשה שכינה שתשרה רצת4הף

 תאיר בישלשה לו נאה . שמו זה ן*ראשךןךשרןש
 בני שהוא קידש. שבת של שלישיה בסעדה מזפרין שאנו הזמר לפרש בויבדאר

 ד8. סביל מוחא כל לאו אשר . זלה'ה האצי הקרוש ספי הפיסד י וגו' לסהזידכסיפין הינלא-
 . לטבינים הנבון בדרך נולו נפרשחו ואנחנו נכון על עניינולהבין



sse שכת שלסידורו

 (hbh עור )ך3ר . וגזכם )3כ וגכ6נ ספ)ס וכרום 6גפין 131סת , והטתמויס כליעס נט,5 נעתי עשירגה
 )סיוע כהמ165 ס' 6ח ררסו הקרט 1;מ"מי . 'ק"ר"ד"ס Ptb מכמי נפי סגקר"יס הקיופס ח,לחגוותרוס מסי סנ6רנע מדרום היק כדרך תורס נדניי ק05 סוד )עיין . t'DO ע5 היוס 61כ61 .מיכין
 . הקרן כקרכ פענוח שהי ס' טמגגי ך)ש סממן נדרך וסב) ס' 6ק )דרום ת)מן~ן נסי הגמ5"יסנהיכריס
 61ל הס-י סמ"ק גוס הקדוסיס מדוחיו עפר דרך ויולד עו)ס )היוס . סקדו:ס נסווחו ומס מס מקק )ונתח

 ונעשס . ונו' ס' קמלי )לטן ויהיי תהיתך יגין ומי חסתם מסתי ס' 6ם6)ס ומה' . הקוים Sh ופגי."שלניח
 פגה ס) פיירית כסעודה מומלין ס6ג1 דכסיעין היכבי כני ס: וססכמ סחיר ענין ופסלם . Stnnb גוחסימתי
 יוש מדמיון דרך ט) ה61 6סר וגימר . ה36 (1rD סומר כ) ונסרס . סר6סון סמ"ק ככסוח ט ססיימט ..יץדפ
Fm~מוסתו כעת 

 כמהו"
 סמן ונון) . סחוסם vipn קנוסי בב) )מקוד תפיס היסים היקריס בנגדיו ממוכס

 וקמע ו~ו פכיו כ"ס 3ית סיגי qb ו6ו ס6ר יכהן כמתן וערך סיעור נקי עד ממתן סגי ען 6ן נמסךוהסטר
1eltnet(סדים 1רוכ סגיו קיסחר זיו ניקר ובהניע )ר16נ ענמס ודומסיס רגיס כעס מנית מסלחי וכ 
 ג4 סי עי Sb . עמהם נחנד) ומנעוריו מ6ו כפיכ 1Plb מאיריס סהס הנס כגוזו פגי מן והכסקתתפירתו
otlhntולכופי ככורו כלנדי סופחו כעח המחלנך המנך מחן דכס"כ וכש . מחוגתו כעת )רקוחו ורסיס 
 ערך 6י1 עד l'P'o1Dt המ"ירין מז ועטרות סיקליס בתריס סיגי נכ) ומתעמל . המקך )כן הבלוייןאקל
 1"ור "ור סמכ) עד המתן סגי ע5 גמטך יפייס ונוד) שלסמיו

 ג;מ)"
 , חיים מלך עם נ"ור פגיו הדרת ,יו

 rJtbi סקרך כמקמר . ככודו 1י1 סדרת ניקר גר16ח סגיו לקנ) זוכים )ס'וח מחוד עשן ידומקין עז)ין.נכיס
 פון כגיח 6ף כלומר )נו cnrn וגיוס החושו כיוס 6מ1 )ו כעפרם נעפרס שמס נמל ליון כנוחור"יגרי
 )כו וסו...: מחוגתו 3עת )רפותו וירי5ו י5"1 טקס . מגשריהם פ)מס כמלך ומכירים סמאך כסיכון-הגדיכם
 כקדושא ה61 כן סוס וכענין . תס6רחו כיסי ו)סכיס מלך סני 716 6ז (S3p 6מו 4 סעטרס נעסרסכממתעמל

 Dtpn עד ומחננך ועורס עסרוק מיגי כ;) h~r הקדום המצך עחעסר fhn הסקסית טעודס כעח כאיםמנח
 6ף עומס היכש 3;י גס 1"1 מסככ גורך הו6 כי גו )מסוכ והצב )זכר יכ1 ספה ס6ז מנץס )מ16לגבוס
 כנע ו)סכיט )רקוח ומוסקים הכספין Itt~PD מקז לוחו ויודטיס כמעכס ומכיריס המצך כהים) תמיד מססהס
tbeממזי ומהלוין גכסקין היכה סנני גס סי' 1כ1' )ממני דכסיפין היכה כגי 11"ק . מלנוהו ויוסי( Prn 
 אכיל . מממחו )יום רשו ע) סמוכות וככר כקסוסיו ומ0קמט סמתעער nDS ז'ח הקדום סמקך 0)והוהדר
 יסרת כגי 6) דבר ו6הס )""( )ממות בתורס הכחומס c71p מקרוי ניקור גקזיס וכו' סכ6 יהון סומר מסגעו
 "ות כי מעמולו מכתותי 6תאך

 סכת המניעי וניו: . וגו' )כס הי6 קוים כי הסכת 6ח וסמלתם . וע' קו"
 כל מס ע) נודע 1)6 ויגמם. 0כס סס3יעי וכעס סד מטכס 6ח יטל") גגי וסמרו . וט' 5ס' גץדםשלחק
 . טכחק מנח . ספנת * סנ0ח' . "מר )סגן חרס סעס וכה) זה 6מל זס פעמים כפוסס הפכח שירח ע)ונוות
 לפק גחעולל וכנר . )מעפ כ6 ,ס ומס עשס )סק הו6 ס6ך וידוע עכתתי "ת 6ך כחמאתו סימל עםבס
 דרך מנס כי . דרכנו אסי ננסוס ועתס . ע"פ זס מצק נהקדמח ס6)ה סססוקש סילסגו06 וכנר . זס עיז')
 סקרוניס מדיגתו כגי 1ג) עש כ) סיתקנ15 )מיד ישו . נזו )מוסח זסממס מסחה יום סעופה נעתזומרך

 גר16ש סמלן "כי המצך 6ז . מצך סררת עס כרוז חס6רח עטרת nvoS נכוי ככודו )נד) סו)כיס*סג) . מוסגל )חוך כט סמייך נעת )רקות 1ה1צכיס יחד עמים וגהקנן . גסממתו )סשמ גנגס וינוחוהרשגךס
 היים ס6עסס סעודתי )סממם ג6 כו16 ורעי 6מי עהס ומנקם D,1t)h סו6 קילל D)ho היתסיס קינוןחת
 . 6% כתות 6ינעס ים מסעודה ע) שיו ונהכ6יס . "תגס cta~b3 )התעלס עשי 6ת עממת 6מ(נכס
 סכ6יס הס הלמת2ח

 וגוחן עונם סמססיע כמס )סגיו וחעטג ימדוס רוח ונתח . כוס עך5ו;ו סמאך רטון )מ)"
 סיף סחתן ו"ס . וסתתן מזלך כלככ מממס  וגחרכס גתגד) וכוס . המצך כיד כרטט Pbt 6'ס )כ)ומרכה

 רסיס )מצ16ח כסס סיממחו כוי נ"יס סס הן וע) . צפג'1 ומוחין 6וכציט עס כפיכח . רמצכם"טרוגיח6
 שם'ן סכ)כס מסממה רוב וממסת כע5מן נ)ננס ctnen ממס 6סל והשה ההחן קלוכי הס סנ' כת .גוה
 כסכם ו)סכח מרומס )ס6ל י65 מפיסם וסגה . וסככה המתן נפני ו!רקד )של ומחחעין ממחן )פגי סממהמירי
 36י 3)כ סממס יוחר ונתרכס וגכגס סמהוגס ככיח ושמס מזום יותר נועורריס זה יוי וע) . וסככה.ולמחן
 הנ' כח . )3ס ממדות ID5D נסממח יחילס כממחה עגמן מסממין הקלוכיס C'hll 1)ha טהס למס וקמו:חתן
 שרוס ססממה לו3 סגה כיותל המקומבין המסתמה 1כ) והמיותיו סמחן 6מי :מז כיוחל ס6סוכיס ריעיס:ס

 המצן הס הז' כח . מ6ד כמש עשיית ממחק סמחחן ותנד) . כפה ,S'p מתן קו) סממס יקוא פסוןיץ) כני0ס יסמע וק" סמקן )סני כ)) כשיגס 6ף . הגס כיוס ככחיהס גסחע וכמחס וחדוס ורגם יני)ס .זו"
?מערבית"

 כסקר 1)כחוג כמער 6ין רגחס עודן מדוחס ועולס סממתם לוג הנס . 61מו המחן 6ני נע5מס
 מסל ועשי . )מוסס גכגס כגיסם )סיוח סקויגוסו כיוס )ר"וח מוכו נעח פיעור כצי סממחס נרצהגי
 , )מנוכס מע"ס 3עת ועכדיו סריו )כ) מסתה סעוסס המיך כממח והוך . )וס רומס 6מר מפל עוך יוכןק;ס
 מרום ססי6 נעת קן שין ומבסיק המטיר המיך סגי )קנן כטיס 6מל פסס ויפ . סגוכליס מדוח סב'.*1 שי כסס ים ומסממה ר*סגעדס Sb סכ"יס כ"גס'ס ו6ך . )חומש יוכל 6וס ומחם3ח רעיון וטין יהפסר,"ק )סומר סטין ודקי 1DSU סמאך סממס מגס . נרטטו כלכוח כתר וגחט ע)יסס )מצך טוחו קכ)1 סמדינס בני'כ)

 רט8 המרוס מבוו) כי . כלס סמכך רנון 1)מ)16ה . 6, נמס גסייך יגש ו)נוט' וסעערוח והכחכיס,1פ83מס
נפשר



 שבת שלמידורו140
 )רול%16. 1מל3ין געותן ומטיכין )סגיו תסכין 0סס נמס כנויו 610 זס כי מלך ),טרגי מחס:וקי סיחטדטגמ6וד

 כן וט) . מממחו טחחגדן ור5וגס המיך וגדתח 03ממח )מס סגיח6 כוס מדחיס כי . וכממס חדוס 0)מגיס
 לממס 0מרני0ין סמנך מקרוני ניס . כקמול כיס סליתו המנך ר5ון nlhSD5 סכ) ומפחס ומ"כ)ס (onbtסיקר
 ממס rr ידי וע) . )ככס חכוגח מחוך הירך "ח וכפ"ר )סכם ונגורס סירס כדבלי וסוחמין . ג)כסענמייח
 הנ5מזיס מ0פמהו וכ5 סמ"ר "מי כמו כיוהר סקרוכיס 6)1 1'0 . הסך 6) רום וגחת ומדוס לממס ייחלמטוררין
 כענמס סמרניסין וצגה וגרס המדוה מרוכ סמנך בפגי 0)6 כנתיהס 6ף פמחחן 1מר3ין טו0ין oa . כ6סנס6)יו
 ס61 וכן . סמקך וקרוכי 0וסניני סנעסו מן0 "ור )ע5מוחס )הס סגהמד0 עומס סממת וחגון ססי36עח
nDDסיכ)5ר' 3גי גקר6יס וממס . קודד 0בח 0) סס)י0יח ססעוזס כעח ימו סחק153חס כעת יסר") גגי כטס 

b15DVעטרח6 )כלוד וגטין ומחקנ5ין 
 דמ)כ"
 כאודר וכרוכ סמ)וכס רס"ר וגחס"ר יתעטר ז"" סקדוס והמוך .

 ע5מו ממסקכ"ס סממת סו6 "0חכמ דלטוין 1לע61 טסיו מרוכס כחל )הסיס ר"סי ע) עטרם )ענד .סגדו)
 קוון )ממט ורק . )תוססו יכו) 6דס רעיון rb1 סקו הממחה וערך הגיממה סגין )סרס 3"ר די 6ין"סל

 מנכות כתר תימת גיוס המיך מממס כמ0) )המאייו מוכרם דמיונו )ה0ינ קנח כגוכ) הנזמי "חן 6ח)ס0מיע
 מחוחי ס"ס ס"' כס . סגוכריס כחוח הם)0ס 6)1 כיגיגו ים כממחו )יוס סמחק53ין כ"י עם ו"גהגו .3ר"0ו
 ) Stb "ס כי תיגס סרג0חס 1כ) . הרי 03ממח כגס0ס מרני0יס מ,עיל מעט 6סר י0ר6) כגי עס סמוןערך

 . ועחס ג'( ענף סחמיסי 0ור0 )כמס"ל כחכנו כלסל עניו ק5ס יסכו 61ין כלכח עסחוח )106) יח6וסידיס

 0סמחס סעח 0עתס מידוע 3מס . כוס ר5וגו וכטפוח הנ"ך )סגי )חס )6כע סכ6'ס )6)ו גדמו ימדכ0מת6ססין
 מיני כנ) ומחטטל וסוף קן 6ין עי והגורל סנככד ונ"מ נ"מ וכור6גו מ)כגו )סגי טמוסס ותדוהנדו)ס
 המח . מנך הדרת עס רוב ע"י עתם 0ממ )היות מסחכם דיניה ורעוחothSD11 . 6 גור6'ס וכתריסטטרין
 כעת עתס וההדוס הסממה )סרכוח ומתק53ין מח"ספין 60נו 3מה )סגיורומ

 לטות"
 ל15ן והעש . דמ)כ6

 0)" 61)1 . וגחת ינחעגוג כמחס 0) גסמס אסלו )'ס3 63ין '0ר6) נג' עס ס"גמע ,ס יןי ע)מתלעס
tha 

blbהס די וס )דגר( oa מסעידת וגסג'ן ניס ממהק3"ה ל15ן סעוכין כמס ):ס יה0כ גד1) וככוח . ממעט 3זס 
 ס0גיס כח . כמסן כ;") מסדו ורוס סוכו גוז) הקדום המנך )הס גוחן יסה וכעין . סססעתו ומקנייןסמיך
ODOנבירות )סגיו 1)0יר )ומר מחחי)ין כלכס סממהס סחטוררות ומחמת . כ)ככס נוגע וססממס סע)'ון מ56י) 6ול") קרוכיס גססוהיסס כי גדורה ומדוס כסמהס כעולס ומחעורריס ע5מייח כבממס 3גס0ס מרניסין 6סל 

 . סג,כליס המלך קרוני כדרך מקוד עד ע)יסס מכיב סמלך nSITJn עזור והב) וגמת טוב כרובותסכמוח
 יחילס כהעדפה סקכ"ס מו"ס המלך והזות רעותך ויתרוסס ויחגר) יחלנסו)עומחס

 כרסו"
 פ4 וגס . דלעוין

 רעול ort . כבמטס יסר") סעו)ח ע"י הסתמם ביותר 0יהרכה סקכ"ס רגון הקז הכעת 06חכח דרעויןלעוס
 וגמחת רעול ידי טן )מטקס ומתרכס ומחסורר מכחכח, ורעוץ מדוס )סיוח ורעוחו סר5וגו . 06חכחדרעוין
 הכת . סגו כח נמי' ידי ט) 1רע61 הגזלה הפמהס~ סגחעורר . כך OPD 63מח סו6 וכן . ס)מטהיסרק)

 רעוח6 1)סחעירר ובממס מדוס אעורר 0ווגיס 3וק ס0מחחס )כד פ)" כ"ס 3)כגס ספממס 0נתגד) סו6ס0)י0יח
 uhln 0קוינוהו סיום or הגס )6מר . )מלוד כעיגיסס ומסוג גדע כעלמו יוס ם) ע13מ1 6ף ")6דמ)כ".
 סקרוניס דוגמת וסול . בו וגממחס גניוס ס' עסה היוס וס ככחי' מלוד עד cn~b מסמם כעצמו והעס .ר6יגו
 ומדוס די5ס יוס לגס יוס גיוס יוס ה61 0)סס טוב פיוס ")ין הקרוכיס ומ0פמחו "חיו כמו סמנך 6)מקוד
 )היוח )מע)יוח6 גסחגס ומהותם . וס )טס שכסע)

~'hlp) 
 מתנד) כעצמת וססמחס סמקך וקרוסי 16ס3י

 6ור כי וכ) מכ) (p~p ונסנו'וחס סמגי"וח )עיטו) יכוסו "סר עד . )מ6ד סוס היוס עס )3כסממקור
 פגחע)ס מממח והכן . )6 16 הגממי נגיף 00 6ס כ)) מרניסין 61יגס 06 כרססי 3יככס נוער h~roס0מחס
 המקר6וח יכו"רו וס פי וע) . המאך וקרוני קוהני געסין )היות מיומים זס ייס )הס 0:0תנה כמה ."ורם
 הפמוחס ססי6 סר6סוגה 3כהיגה מדגר 0סו6 )ומר bnh )מעט לכתותי "ח 6ך 6מל ונתמאס . )מעכסססכ"גו
 יוס סני 0כחיס ר") שכחוחי כהמס עבור 6והס משסמרו ח0מרו שנחותי 6מ רק blon סג6מריס כשוח3ס)ם
 : וריס סממתי כסח )היוח ימד ומח6ססין מתקכגיס ס6חס כמה כוס ור5וגי . 0)י וסמחס ומדוה וגייח06כיהס
 6מת . ס6)ו שממוח סחי ע) )רם, רכים )שון ככחותי 6מר לכן . מ)ך סדרת עס רונ מנד כוס )סג'גיחומ
 )הס 0ג'מ6 ועתם ומגויס כו ישממו סמס 6סר גי0ר6) כסס 0מח 6100 והמגיח . גדו)חו יוס סמאךסממח
otlpnlסגסמה מנמיי )6דס )1 נ6 סקו סלאמס סהתעוררח 0ס( )נמה"ר כחכנו וכנר . הנעך וגדתם כשממת 
 סדרנו מקדסכס ס' 6גי כי )דעת וכיגיכס נעי הי6 6ות כי וזס . ט"0 כ"י )ממוחי 6ף 03נח 6דס )כ) מניחןיחירה
 כח ככחי' 6ף וגוחעורר גמנ6 הכ) וגס . סס כמ"מ הוו יחירס הגסמס כמי' כשכת יור0ין סי0ר6) מוסר,")
tro. ו0מלחס ספחות 6מר 61מ"כ Pb מ5ד 6סר . הסניה סלח 3מי' )גד מורס )כס סי6 קודם כי ססנח 

 מטסם ושסין לילה כדכלי ססוחמין מה ע"י )סגיו כיו"ר וממחה מדוס עוד )עורר כקן סמס סמאך 6)קולנתס
 שרמיית סמהס ומרניכין . כגמר r:1P~b זלעוין רעוף ככחי' יזיגס ע) ומדומי שממתי וחחנד) . ג6סומלס
 עס מזכר סקלנה כניכן) כ6י)1 הכקוב מלבה )עו)ס . 'ה' סמוך )סגי ,מלס וקע בבטל מזיה נעמלנפנס
 6מחעת סגימיות כחוך תנע סהקדוסס )כס ה'6 קודם כי עכור 11 ככחיג' סבכת "ח וסמרחס' 61מרי0ל6)
 כקמל )כס סי6 קוז0 כי סגו כת כ3מי' יקמר ועוד . סמוך וקרוני רישי 3כמ4 מיוחס )6:ר)נכנס
 ממס,: במעתי זס ונעגין . כקמור והמזוס סקדוקס 'ותר מתעולל יזיכס ע) כי )כס סו6 שייך 3פ3תשתזועמי

קדום
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 טפ" יסל6ג ;5 וע5 וי-ע sffp,5r מי-) ימי") מוסל"ל עניון קזוס סמסולסס הנוגסי המעיד הלב תדש'ויוחש
 וס מס כי גע)16 ודכליו . מקזוסחכס ומערס קרובתי ס' 6ני קדום כי ע"ס כ"ז( )ויקרם כמדרס S~rnע6מל
 ולמל . ז6ח rb ידע hS 6סר הו6 ומי יסודו מחך 6סר 6סה י13ד מקדומם ניו) ס' סקדוסת ))מרט63

 )תסס "וחי טקדיסין cnbn כסי מקדיסחכס רק הו" )מע!ס סקי סקדוסס כקומר . )מעכס קזוסתי .ובסירוסו
 נס* ע) כוויו מסיס ו6ססר . ודסח"מ . )עסיס עוז ח;1 סכקוכ כדרך מרוס כסמי ומתקדם מתנד) :מיוך
 סג,כליס דנריס כי ע"ס וס ח"ק כסקדמח סילסג, וגו' מחייה הססוקיס ויהר . הזו כח וננמי' סגו וסעס !*
 ומסם סד3ליס נכפי) "6 . וס )פילוסנו כן גס אייך ממס יגקכ"ן גימר 6סל וכ) וו )נחי' כונס סייכיסימס
 הקלע 63 6כן . סמה סרסגוסו ;"סר כ6ן מהפרס )6 ס:כק חח י:ר6) כגי וסמרו מסוק )נ? . )כ6ן*:!מוד
 סוסניגי וריטיס קרוניס ננמ" )היותש . סרמהס ודרנחס מעולס ידי ע) 6סר . ה:)י:'ח כת נמי' ננדעיבל
 כין סמו טגחעיה סמיך "ח כזרך . נכוס מע) נכות וגגנס גחגד) ונוסוהס . cn:u נמסות גס:!'סשמיכל
 המ5י6ות כיע,; )כחיגת סמניעין עז מתרכס ססמחס חול . )גנע,ס וע"ס וגחגס6 גהכנז ומסתו סמ)וכסוקלי

 ימקש נמי' חס )ןור )דורוחס ססנח 6ח )עסות סמכת rh יסלח כג' וסמלו ס6נור ונס . 1;) מכ),והנסחיות
 כול סתו 6ס ומסך סע1)ס מנ:מיוח סמעולנין סדכליט מכ) עגמו 6ח הפשיט כי ת0 "'ם כגקל6ושביט

 כתכגל כשסר הנ:מיוח כמח מכן )65ת נוסו כן כגסמתו גד מכ) וח:,יס חס וגעסס סגטמס כנמי'גיר1מגיות
 bt~o כעת )%עכס )נועקם וינס06 יגט)ם כ"ס הקדום יסרך) גדופי וכן . עגם ג'( ענף הססי כורםלנמס"ל

 6גיך יעקכ גחת וס"כ,היך סקלך כמקמר 6כיגו יעקנ גמ)ח ויורסיס ועורס . קורס ככח ס) ס)יפית סעוזסש)
 כי 61ך . תכ6 סם עד ונכו) מי5ל גקל6 המ5י"1ח סרך כי . סריס כני גמ)ס ע"6( קי"מ )סנט רז")ע6מרו
 וע)יסס וקדוסחס )שולס גוייר גטין ופינס נד כ) וסוגכם מתרמכם ה'ot 6(O מנכו) כחי' מכ5 י65 י5ו6יסו6
 נףס כ"מ כנם" ע)יסס גחרגס וכהכמס ממדע וכח . ממסר 6'ן כי )מסיו מד) כי עד הנהיר 6וליורח
 סמנך סממת גזוזת מעטת ע) פ:יסס סימת כ)6 6ף . וגותלנס 5וממ ממיטל מסותם והדות ענמס חממתעד
 סכ6לגו כמו הקרח ממחכי יותר גוע)ח0 מניע וגז . ומגיטו כוטו עו!0 סמהח . כקם גחסוס ענמיית כמחס3י
 .!ג' מש כטומר כינינו "סס )יקד מס ע"כ( פ"מ )ככח 5ffrn מקמל סקדוס סס)"ס מסרם 11 3מ" וע) .ש0

 סקל6 6מל )כן יחכ' סמו קדומת הקודם מהטח ונין סמ)6כיס ממיש ממיגת;ו כין "p'DD יהיס 6טסצף5וד
 יסר") נזי ובין כיני הי6 6וח כיתיכף

 : 00 נהקדמס פילסנו כ"סר סמ)"כיס נין 1)"
 דכסיסין סיכוך כגי 6מל וחמוס . וו נסעודס מ,מרין ס6ג1 ס,כ)6 כגי ם) כומר מרונוו'ס 6)1 נמ"ינ(ישה

 כנ"ט rhro 3עת ו"6 מגך ס) שוסל 3ו'1 )לתות ומחקוין סגכ0סין כקומר "גפין זעיר ויו)נומ,י
 סמקך 6ז . חמו )ו מעטרה 3עטלה 1)ל16ח סמקך )סממח )נ61 היכ)" כגי כ) חיו סמח6ספין וקמר*מערס

 וחסיו חנו16 כו)כס כגומל . 3ני)וסין מ)כ6 דני תכ" נסקי הכו יסון )הס 61ומר ")'סס קולושמסקכ"ס
 סס )ס,דמן ונחקק נרסס עימו סמיך מנס , כנעופ'ן 9nbD Ctrg hrin סמקך מסורחן )יהגות סוכמנימיושני
 סי6 וזס . מ)ך מדלח עם  נלוכ  ישילפי סיס6 ככדי ככמהתי )סמים פורכס סחכו6ו כמסרס )כן . הסטודסינ)

  כולנו טל כי סג' כס ט3תי' יסרבל טס  מבסחוסי  לססהוס 6ף וסלהוקיס סקלוגיס יסלק) בגי כס )כ)3תכ)!ות
 ונעדף 3ס6י )מד6 5כ1 6מר 61מ"כ . טוכהו ס:וקכ)ין כמס וכסרט שהו )6סר )כנודו מ)כגו וכבוז מורץבוט)
 עו)מיש מ)ך Sh )כס קורכחס סמ5ד המגיס כח כה,' כדרך )סניו ובדוס טממס )הלכוח ר5ונכס סתהיססירוס
offs  שסירס OOtD ו)סחומ עוסין מסלח כמחכי כדרך (מירות גגעיס והדוס נחס קונס 6ח מגס"יט . ונ"מ
 * )מד6 . "חס סתלגו סף 5כ1 ו,ס . המיך כסממם )הס ומיק ע"י נסתממו מלרסס ססמ)ך וגולמיןוומלס
 )מערס וסמחס חדוס ידים עי סתחעולל תריו ס)כס ק6סיפס וס ע0 סי' . וועדם כסכי . וסמחס מדוס)עורר
 כת ודרגת וסממם . ?לעוין לעוס ככח" כג"מר וחוכמות וחירות ורנס נני)ס ;מטס סחחעורלו ע"י61:1
 סכחי'  גדפין וכ) עירין כגו 6מר ע"כ ססייסיח ככח מנה':הס יזהר 1)6 )כד סמ)6כיט כזרנח עודם ס)זהכ'
 )יקר* ומדבר מכליו הקדום סמקך עוד 6סר ממסורר 6מר ממ"כ . סמיוח וכגפי קד'פין עירין ננו גס 610זו
 . קעתך כהיי הסחך וזס . !סמום )כס ים כסו)ס ומממס . ככ))כס מבס"ס )6 "ף )כד 6הם כע5מכס5חס חדי וגס . )כד )יסרך) לק הי6 6סר נכוס מע) ננוס ה:)י:יח נמס עוד ים הגס כזומר . וכו' hncnהדו

 מפאיר מס עכול כש"ס סמממס )סמום סעייכס יקמר 6כו . )"ומרי כפ) נוס וע! 6הד תגיסנהו,;"ורס
 1כ5 ונצת סינר כחי' מכ) סה65 מבליס נ)6 גמ)ס 6ניכס יעקכ גה!ח 3הי' סו6 . קדים" סעה6 גהקיכניכם
 . הנסמיות וסרמקוח סמ5י16ח ככיסו) snh )נוון מתסק;יס )היותסס הקדוח והה!:כוח ס6לח כנס yhnבך

 סוס גהס 6ין 6סל סססוסיס סרממיס מקור עניון ממקול 1כ6 המקיל הנגוז ",ר ע5:!והיכס נמהותוגחהוה
 גמיגת 06 כי כע"ס l'ba מעת סו6 עתם כי כקומר . ttDSt וצית לעוץ דכים וגס . וכ)) כ)) דיןקעזונח
 716 לטח המוגטיס סמנזי*ס סמסכיס כהי' כ) גתכט) ככל כי . קן )חין סעמוסס וסהדיס העימסהסממם
 גח!: ססו6 'עקב חנק כוס )6 כי וקימ,ן דין מבמי, הנ6 . סמני"וח ניטע כנהיגת סגף) והחע:עהנמהה
 כס מסו* )פגיו סג6מר ססממס מן ס6ח כיחל מחס חדו )כן . מק5ח0 ו!6 מה0 )6 זט;'ן הית מגיסש6
 : ו:))כ)) ט16י הוסעת r(h ומקננת סמעסנ'ן וכפן 3מי' )ית פס 6סר ססכע מן )מעלס סלמס לק . נדפין 1כ),הלין
 מקר ככוך )1 געקוס ממגך פני גבהות רנין פסעם "יר המלך כבוד כהדר ריסיי סיס Oeu עדיהנה

wel
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IDthIממסולל "מל ועתם . פ)יסית וסעורה סכת מגמת ס) 11 פעה )קךי;ת האייך המלך סממת פיוס הבהנדס 
 1)ר6ות . )ככווו מכס ס6)ה ס6גסיס קיכין rb כר16ח1 הקדות סמקך ס:ס כ15מל . וכו' מיקי מזו )יקרי13
 )ירתות נ6 הו6 כך )ר16ח סמס 0כ6ו כדרך . וסוכו חסדו כלוכ . )כן סמחח כיוס 6מ1 15 סעסלס3עסרס
 6)י עתה קרצו כגומל מיקי מ11 )' קרי13 61נמ;- מוכר דפמ"מ ודגשיו . 5מ16ר DID'1 מומשת כעגים")יהס
 ממחתי כנעת כקומר דתקיסין דיג'ן )יח סגה לי ~Pht נטת עתס ומיקי וחוקסי כמי מס ויוחל כיוצרוחרקו
 מהעורר 6ין והדין מימין ניסגס מייני וכ) המזך מייכי )כ5 6ף יקרץ וזרור ומכוס)ין נטי)ין סמ)ך דיגיכ5
 דאו )מגדע גני; ע"3( פ*מ סיחרו ס,וה"ק כמקמלכ)5

 כדיג"
 . טחם סגעעס ס)י הבמח: מגור) וסכ) לסחבק

 0עק" כהלי דוקק )16 ס0כח יום כב) הו6 נו גיימין ביהנט סמייכי זו ססמע)ס "ףומנס
 מע)ח תוקף "ך

 תסחגס מ"rh 1 מתעוררין הדי:יס וכ) נעימים ס)ט6 חקיס6 זינך נחו) rlo סנטת ממסח הו6 נקיתם ס)זסעח
 ה), עת ס6ף קורם סמכתגיוס

~nrg 
 סב( gl7po )כמוהר כס"ס :rf מתעוררי; גמיריס ורממיס נדקה ומרוס

 מעח6 מט6 כד יסנח6 יימ" סיחי ככ) מזית"
 דקות"

 6ג) . מחעלין דימין וכ! ם,ט" תקים" ד'ג6 דמגחה
 1כ) דיגים רגון a('h קד'סhp'PD1 6 6סחכח דלעוין רעוץ דמגמ: ך)יות6 עזן מס" כד דמכח6ניולת

 השומה :מבכח ממ0יכין ס"גמגו ומן כ) 6מל המו עם מע)ח גחע)ה ועוד ככוסף ומדו רטוה6 ומסחכחמתכסיין דיגיי
 מכשיף )6 . הגיבס )מנכח וכ6 1מ6'ר ס16רס עמור ימים )6 מעות נך"ד היום כיה מכנר "ף ס)זוסהןוס
 העמיס ך"ו הו" 0סכח ד'( ג' ענף ח' סורס )כמח"ל 0:חכ קמו ככח כמ651י )התוסף המחוייב ס3תכחוססק

 6סר ון6י סגו הס"ס כעת . ע"ס מטהריו מרסניו סכח החוססח עם סכת ס) סעוח כ"ז ע) אמו 1היי"ה(טס
 מס ס) ס6ורס כי . סניהגס חפכח י5)מוח כחוסר היוסכיס 6!1 ע) P~h יסר") גסמס ע) )סנוט הסונט ינ6)6

 נשכח ייסד יסיס יתמסך 6ס b qb(b . ולוקס עלס מכ) )סני)ס ע)יסס ומנין מני) המנת כמסער הגט))סוי"ס
 0) ספור )היות בחרן דלור וקראקס ס) תיכוח נ' וגנך סכת 0) 16חיות נ' גנך בויזה סעור ג' עדחמכמהי
 ;ן ע) . עזיו סכק קדוסח כהנסכת תעריפית כסעודס ינכו "ס 3)י!ס מעוח נ' ער כ"י ע) ומופיט מ"ירמנח
 3ין המכרי) כ"י קמירת 6מר עד )ס)וע '1כ) )" כי גיימין גיהגס מייני טכס 11 נכמי' ס)1 העת "תמסנמ
 . דממסין כינין הג' עסין 1)" גט)ין )גר עוד וקמל . ", סנותעורר והמדוה הסממה )נוד) והב) 5מעקודם
 )3ח"סל סירוסו כתכנו וכנר מ5ריס יניקת 556 סגכחכ יד ~prin ענין )סכין "מרחי 6:ר ע"ס דבריויני6רו
 סרכיעי )דלוס המ"ק כ,ס לרוכס יגכ"ר גכחו3 הגס ועיקרו 6מל ערלך גפרסהו ועתה 3'( ענף הם3יעיפילס
 וערע ומכין (Ob11S ודם 3סר )מל מם) כררך והוך . סס )עגיימי סגריך מה כק5רס נסיג וכקן 3'(סרק
 )עסוח סמ)ך נעימות סמררך וירוט . )מקוד ע)יו סחכיכ ימירו כ11 עי )קטרג )סגיו )כ6 6מר מקטרגאוגה
 כתקגח סר51ס החכם סמ)ך עומס om . כסאו כמגיסט וכונן 6רן יעמיד כמכסס מזך כי כגו ע) 6ףפססט
 הו" הגהכ:1

 המקטךנ ארוכס (t~DT מזין 6סל הקו )עק מוקגיס סיהיו ומללחיו )ענייו ומטה 3מכמחו עוסס
 כ) יחמץ 6סר עד וערס כגמימה יירוח ככ"י וסגיו חפיר גדפה שממס מדוס 6ו )1 )עשת . )סגיו;כו6
 סמקטרג ע5 ה!, הגזוזה המדוס יריח ו6ו . cnra1 קורסהנית

~ro 
 כ6)1 כמכריס סמנך )פגי 5כו6 יוכ) 651

 . ינ"מ נעת היס העגין וג,ה . )ו והונך s(ptn המנך ככיח מגסמע הסממם קו) סממת תוכרנה )6ודכויו -
 ciDC לק הר6וי נסורן כלעס כסעס מ)סכ:ס ע)יוניס והיורות המומן סדרי כ) ס)')ס כזרח 0נפתנסבידוע
 היה והכ) . הכוסות וסחייח המגה nSt)b בסדר ה6ר"י ככותה היטכ מכופר כלפר 5קטגוח קורסהגדלות
 מס )ומר סמקטרג מכסי ידע ססעיס כמוריס 1)עסוח 6טח.ט 6ח )הו5י6 סק3"ס פררה כעת כי ,ה)עעס
 למריו והסגו נה' סס"עי;1 מה ה"ממס וכות למס היה ככר כיס 6ך . o~o ט) ם"מר כמו מ6)1 6)1גסחגק
 גחנם) 5כן ונו' ,רועם )6 כקרן כעדכל לחרי )כחך סקרך כמקמל זרועם )6 כקרןכמדבר
 נירידס סיו מככר ממקריס ג6ו)חס כחמ)ח 6מנס . tso מזכות נגר דנריו"ז

 הניוט"
 התמתוג:

 5ססיכ מקוס היס 65 ע)יסס )קטרנ סמקטרג דכר 16 סיח ו6)ו . סס כמיזהר ערכט כסכר עומקה מערימ"ע
 בג וגתמ)"1 דנז)ות והמזמין הקדודה 6ור ה,רדח כמ כניד) othrp הךכ סער הקיל הקנ"ס עפה ומס .גניו

העו)מוח
~'DtlpO 

 סטינעיס מפגי כידוע הק)יסוח מדור bmn מעסיס !עו)ס "ף הקור טהניט עד ומדוס סממס
 חמעדגס ורנ)יו רפו ידיו כס פיסו גסתם ההום סקור גוך) המקערנ כרקוח ומטעם . ססמיס כזיפי טו3)יסס6גו
 נסור  פ)6 הגיור מוקה כי י"מ ס) יז המסק עגין הו6 ו,ה . סייס מ)ך סגי סקור כעת ה' סמ)ך )סםמבניל
  סיור גחיבוס על צולך סולכ סכל מזו נלילס "יתריס ס"יו  ססגחיס ודל ומקטרג  סין לסב3ית בכויסרניי
  גטלין  סדיייס כל וס עגור גס  ולכן . מישר"ל "דם su  לקטרג כמקטרג יוכ! סלי נכרי סס"וס סנסנרלה1ס

 זיג6 הנינות מגם6ר 6ף 11 כמעה נס גיימין ניסגס מייכי וכלומנועלין
 תקיפ"

bDSr סגוכר 3ווה"ק כמנוקר 
 כי . יסיס וכוסס סגיימ6 ודקי )מקטרנ סס 60ין וכען )קטרג סס סחמון 6ין כשכ ס16רס סגתנד) כיון6ך

 מ)ך 6ז ע)יהס ומסטין מסטן כפטומר 6"5 טוכוח 5חייכיס 6ף וגום! בעוגפס ו)6 כליוחם כסוכת ממןסקכ"ה
 כקומר עינין bSt גע)ין )כר 6מר וע"כ ", סו)עיס הדיגים ספין ון6י מקערג phn וכמקוס 6רן יעמיתנשתסע
 סגי יסרת) סי )הסטין ר15ג1 כיח כמנר )כ6 כמ )סס 61'ן סמ)ך כים ממירות וסמון 5כר מו50כין ססמנס
 . הכריות ע) )קטרג סניסס וממניפין מעי,ים וסם 3קערוגיס המסור ר5וגו ס"ין רכוגס ויודעים דמניסעכ5כק
 דיגין ד)יח מיני מוו )י קריש יקמר נס . כ% ט"5ין ו)6 )נר )ענין המס מסממה רנות נטת עתס כןנ6

 סנל:ה( וויני ש' )מסלי פ,") ע6ער ע) P1tbD' מס סי ע) וכו' גט!ין )כררתקיסין
 11"י

 מן 1י6מל 6מר יגר

מסיגי
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 למלו הלגם bS פסס 6מר כס כ:ו3 מס )ו קמרו סחולס "ת 6חס מקנזס )הס וסמל מעיל כגי"נ) סגך כממרס . גנגס ליכד יסלא) ע) )6 )'סר") תורס )יחן המקוס כסגגלס ונף )מו מפעיל ו,רמ 63מםינ'
 הדנך וע) סנ"' סכיו סכטימו כך וע) עסו ידי 1:ידיס :ן,' ?61 רווח לגיסם לותו ס) עלמו כ) רנס"ט)סניו
 )מס 6מר 03 כחוב מס )1 קמרו צהורה 6ח crh מקנליס )הס ו6מר ומ61נ טמון בגי %6 )1 ס)ך .חמיה
 . ט"ב וכו' Sbun~t כג' ומ65 הפך וכו' ערום ס) c~tan אוחו ס) עגמו כ) רכס"ע )סניו קמרו . חג6ף)6
 דוקק )הס הסיכ מס ומפגי וכו' כטרוגי6 כ" סקכ"ס סכין ידוע הל6 כי מהמסרמיס כפם כוס עמדווככר
 אלהים 3מי' ממגד . o'oib מפך פסוק ע) נווס"ק סכחוכ מס סי ע) יכ61ר 6כן . 3ו )עמוד יוכ) ס)36דכר

 6סו מכס נידם )סיות 6מריס 6)היס כמ" מהמי5וגיס הדינים כמ גחגנל )סייח )מטס עד גחמסךדקדוסה
 העוכר . ס"דס 3ני על ע~סין ידו ט) )סכיך החיס מרבך ט) וג6מר Db' סכט אמול כדרך ח"ו הקכ"סס)
 כידס כמ )כן ומירס SD3 הו6 ס6זס וענוד ~OC17p 6)היס מ5ד הדינים כחיגם עפיו וסורס סחורה מקודיע)

 ס3ס אסור סוי סגכי6 6מר עגן . דקדוסה ot~ib גוירוח מ5ד ס)" טגמס כחירח מגז 6דס ואסר)עגום
 )הסך מעסיהן מסיגין יסלא) היו ob1 דקדוסס "!הי: כחי' מלו "ס כי כידו גיתן ל" סססכט מלהר כי .6סי
 והיו כקדוסס הג"מוין וסס"6 סמינוגיס ס) הדיגים כ) גחכט)ין סיו . כחסד הדין גכ)) סיסים )רמנויססדין
גוס)ין

 )עומק"
 )הכות אסור 3יי כמ סיס 6פי מכס סעור זס ט) ווי סוי )זעוק ים )כן . 637 זחהומ6

 כולם )כהס"ל סה6רכגי כמו לעוגל תכונו ס)6 כוי רק גכל6 וסוך . דקדוסס ארסיס מכח" סגתמסךכסכט
 סדעיס מענין ט"כ( 5"ג )'חלו ס,וס"ק מדברי ידוע והנס . ח"ו O'D ע) סקטרס מססגין 61חס 6'( ענףסססי
 )6 3ין סיס טעמך ממפסיק גחהוה רגיחוח ס6ר 16 וכחגית כמלץ ס"דס 6ח )סרוג כעו)ס לנימםסיסיס
 1י17ע . לרגימה 3חיגח גמדך היה מאין 3חנור6 חר5מ )6 כתוב והים סעמ6 מסיק סיס )6 06 כי .)חרגם

 ססיק סו6 וס עכור "ך ההוא הדבר יתקייס מהתן כתורס מרומז "יגו ו6: ע)מ6 קוכ"ס כר6ככ16רייח6
 לנימות נמים עזיהן העותר ה6דס 6ח סגעגים דין כיח מיתות U~lb ע) ומרמז הר"מ ס)פעמיס )ומרסעמ6
1(6ofn1 קו6 כהורס זה וכמקום . )"מרים סיסרגו מעיר הריגת כמ" כ) נתמסך nrtnh תמה סרקו p'DDn 

 מקן )חג6ף )6 נין סעמ6 ססיק הים )6 6ס הגילוף כענין וכן . מוסך וס ממקום חרגת )6 כיןסעמ"
 מיסוך כע"ס סיס וחך ~,ottp OSID סו" והחורה תגלף )6 כחורם ככחוכ כיון הגי16ף 3ח" גססךהי:

 ו)סכמיס . סס נ,וה"ק כמ"מ וכדומה דמנ1ס מדוס כ6תח6 )ממדי ומורס טעמ6 סססיק כי11 6ך .המולס
 הו" ,ס 31מקוס . כעומס סנ'6וף כחי' נתמסך ומנה )נדחג6ף

 גממך היוחס סורם 1מ61כ עמון נגי לחי"ק
 ההוגך הגסמ' י: עם דברו סיתם )" סחורם "ת ~'p(ls ומו"כ )שמון סק3"ה אסתמר וסגם . וסממקוס
 מיוחס "מינח ממקוס וכיון . וגסמחס מיוחס סורס ס) 6)1 3דכרים מרקס וסיס . הסמים מן 6חו )דכר63רן
 וג6סף וגע)ס גג)) (hrntn רגע נקותו הגה החור: כ) 6ח tSJptc )סס "ומר סיס כחורם וס כמקוםה61
 3דכור ומו36 עמון וסור: . חרנמ )6 כדכ,ר )טורם אעיר ככמר . 6' )כ) ")ו כסז3וריס כלס התורסכ)
 כלידס חסונתס . כס כת'נ נוס t~haDn ולזן . "יקי ק"ו התירס כ) סגג' )ומר מיוסס גמירת מקוס מג"ף)6
 מיה התורס ו;) עומדין היו ,ס n(otpn כיון חג6ף 1)6 חר5מ )6היס

~Db1 
 מסיכ טסו מזכור סיס . סתם

 נמס ס' דלכי יסלים וככן סחורס 6ח )קכ) ומקט נוס )עמוד יכו)יס היו )6 וסם . וקדם ורקס (orנסיוחס
 ככבוד המסולל ד'3ל כ"י טד הגס כי . ס,מר ס"ך )גיער גנו6 וכוס . בו עונתם ו)6 כ3מיגחו 6' )כ)תססים
 וסעודחו-. )סמחחו owib ומנקת "וחס ,ימן סהמ)ך ואיך הקדום המקך )כאוד ימד 6סיטס סעודים Shlntכני

 כן3יי עמנו מדבר סקדוס סמ)ך כ6')1 סמקך כדגורי )סמר מחחי) וכמ"כ . כ:נוךס מרוכס מגיס )הסומרקס
 )6 הקדוסס ם) tS1~b הדיגיס כ) וכי . ומילי כחי עתה מס והר"ו ")י ג6 גסו כגומל . דחקיסין זיניןיקית חיקי מ,ו קריכו ורעיי קמיי 6עק"כ . וספמד ס6ימס מנוד) עמס )גסס יוכ) ומי  מניביו כל טל  סויייורl 5(hitPS hS't ומגיסיו ומרומס מגור) מוכוחי ככור סעחה )ונור . ה)כ עג סמחקג)יס כדנליס ורנויפיוס
 כיי רק סו6 סגם ה"ןוס סק5ח סכוסגס יופי כדוגמת ונעסה החסדים גחוך גמור ככ))1ת גחכ)לו כיתקיסין
 )רנות כ"th 6(o דקדוסה פהדיגיס ומתחר כ'( ענף סססי סורס )כחס"ר כתננו כלסר חוקרה ויו תהדר)ימוח
 ם)6 עד נמור כחסד 1ג;)) נמחק סכקדוסה 6)היס כי ולגמוז לחמוס הה'15גיס 0) )דיגים מקוס 6'ןהמסד
 )טומק6 וגוס)ין גסכלין הס ו)כן . הדיגים (nrtnh מקוס 3וים6ל

 דחסומ"
 נסוין )3ר ונס . נסכר ולסח רכת

 כדרך rso עח כבכהי )ססר מתהי) ועת: . וגוס)ין ונסכרין )6מ,ז )סס 6ין כי דמגיסין כלנין סגי ע6)י11)6
 . סס היו סדור נדקי כ! גדו)יס מסת: ח,") קמרו נדו) מסתה לכרטס ויעם הכח"כ מקמר ע"ד וסע .6מר
 מהוך G'hltll נדו)יס "ודחיס נס מזומג'ס מהרי סעודם כח גזו) כמה ל6ק 6מלוכך

 יומין עתיק l'Dtb זה"
 I'Dsn יהון עדי )מגמ6 הגס ססו6 והכפון :נגוז הגש) 16ר וכהחנ)וח . חן )יודעי כיזוע קוים6 עחיק6סה61
 6מד והכ) )מנחה וי"נ . ומכוסלין 3ט)'ן 1:חי5תיס הק)יסוח כ) המגח C"D סמכוגס רנונו כמחגלותכגומל
 ורעו ההו6 הנזו) 6ור מסגי ונורמין ומחגרסין מהנט)ין הכ) ע"ק סחג)וח סעח ססו6 סמגמס כעתכלומר
 סטח6 סכן orl וכו' 3גוקג'סון )הון ויסוי ק)יפוח כ) סיגס)1 שרלוט כקמר ק)יסין )כ) 5כע)6 )יס דגליזי)יס

 ן  כפנוקי סכל .  סמלך מממס סנני  l'P)h רזטיר  נפריוסינמימפל
  גוטליקק סו5 סבם  oco יקרייס וב"ס  ג"כ יסרך) גור )נו רם, הבס נדרוס ומכו"ריס ~(ctlnb זנריגווכל

 )ר6ם )מענה עד סחמתוגס דרגך 'חנקי סרו ע)ייח ע5 )סורות הכי תקיר בו ושנסס תתעלס בו2טמ1
וע)



 שבת שלקירורו14%
 כף)ו" סקנססה!

 :4פ כמקוה כן ומכוין לעסות יז:לון לך הכ?ו,,ס וסיס . סוס כדרום כס עד טגולגו
 מקנזסס )גסמתך ושמס ושמחך גלומך נגסך ע) "ור יקיר 0קג"ס העמה ;ן "ס וסיס . נ"מ עניון ממךמסי
 כותו גסס ונוס . סמ)ד סיחן 6) 0קלו6יס מן ס6תס כמס הסס בוס ושגחך . כנ") נו גרמו 6סלסככח
3יס נסיי דמכר"סיח מרח יחמר למוחך טיל 01ור דוויהן 0)1)6 כ0:ג'גי ו!ההטגג הכ6 5ט)ס טכי:0ו מזיו)גביע

 גש1ס"
 וגוש . קוס סדכם הלי נ)הס ולפס )ה עלך "ין "סל סהו6 תעמנ 6ור מזע 5:כיגי סייוע

 : 0)זס נירום )כ6ר ר15גג1 סריס ODנטכס
 יעלי% . לשון מענה סאהו ואשא(ה . ר:פ'ש.ן וברחמ:ו אל הס-י ברוב . היאשכן דרושהטלם

 * השני בדרוש לבאר לבבי עם אשי . רעייני הפיעל אל להוציא . רצ41ילהפיס

 בה ישוו לא חפצים וכל מפנינים חכמהטובה
 והתכרך בנישבת . לו נאה שמו יה השניבגורע(
 כ* . נהיות ושעתיר שהיו עילם נכצאי שאר כל על עיה רבינו סשה כעדת ענין בולבראך

 %2זי בו ש-ש כלואר וחי אדם נקרא והיה וינשים אלהים בין הממוצע גסת כד היההוא
 הכם'צע היה הוא כי מפש ישראל ובין וף בין עוטר היה זה ועבור . חי ובהי אים בחי'נח"
 פעלת ענין יתבאר וכבזוכי . החורה לקבל שבשטים לאביהם ישראל יהיחדו שע"י בבדיביניהם
 שיהא איך הצ-קק כצות ענין קצת בו יתבאר וגם . יוסף את פרעה בו ששיבח בחככהאב

 ע"3( ס' נתן6 )כנ6 רז"ל כהאסר עשר באתר או ברכית בשש עני לדובב-ך הנאותבתופן
 : פרקים לשניויתחלק

 וסקסם כמתסס ס)02 6דס נכג' סיס ע"6( rfft )מנינם מו"ס סמיו דכליס סססס ננ"יו יונו א' פרקא
 : קטגיסGt~nhn ט"* %1 . טייס גכ,ן ופירוז * ססגוני סכ) 3טגין עימס תייחס ט ויחכ"ר . 6)1 כמדות ס' Pb יעניד"יר נכוס ע3ויח נורר 6) מדנליסס 5סו)י6 גוכ) OD1 ז6ח 6ח חז") ססמיטט 15לר )6יוסככ0מס
 דבר בהדיה בראשית במעשה פזי בן יהודה רבי ררש 6'( סלף רנס )3י6כיחבמררש

 אחד עוקצין שני לו יש % טה בב' לפח ר'א עד וכו' בב' העולם נביא למהקפרא
 ואוסרת הלמעלה בעיקצה מראה והיא בראך מי לב' אוחרים . כאחור.ו מלכנרה ואחרמלמעלה
 : lcw ה' %41טר' אחריו של בעוקצה להן פראה והיא שטו וטה . בתאני ש~כעלהזה

 מלע ומלמלי וכחוכים גכי6יס פורס מסוקי קרח )כ6ר גקליס סקו ממדרס דגרי )נאור גט6 פפרם8
 oollh 6מ כרך וה' כטויס כ0ונ א' הס: ,6)ס גכ,ן ט5 ס)ז סמדרס דכרי י0נ6רומחוכם

 וגי5שע פמה ונכ) )כנרה: )1 סיס גת עמרו ע"3( י'1 )נ'3 ורו"ח בכל. בל  סגרכם  ענין זס מס קסמןנ:5
 3;5 6מר סחגמומ6( גסס ך"ז)רמו

~SID 
 )כחוב מסר h~pn סיס מס מוכן 6'ג1 סגיסס 51דכרי וכו' 3ן כני'

 עגין מס )סכין %רך )עסף סרעס ויקלק כחוש קימרו ב' : 3ק) כאון גתו וכמס 3ח לע נחורסגכןבסירוס
 מוכן "'גו זס ונס שגיס רך כמכמס 6כ קמרו 5'( ס' 3ר6סיח )מ"ר ורוק . 36רך ה11 מעכס ססספ65:;
 ממכס ג'( )קס)ס סכהוכ מקמר ג' : 6נ )מון ומס כהגמם גרון ש ל6ם )ומל וריס כמכמס 6כ מסוןעם
 ע"כ( ך"ס )ירמוס מ,") מתנור )סרס ר' : נלג)'1 טיגיו מכסי) וכי t~OD) חמ"ל לא') קוקיות וידוע כר6סוסיגיו
 עיני וסיו כשמר )מטס עיניו סיחן דייך סיתת)) וסמר מגייסו מד פתם יתני סי כררי סרטון ול' מיינןל'
 . סקו ר.מקר016 כני סיחקיימו כדי (OSPC ענו )מטס עיניו סיחן גריך סמחס)5 6נ" 6?ר כך עד וכו'טסקיתו 3מ6י )סו 6מר נר"י 'ShDDD ר' 6ת6 6דסכי כסים 56 )ככזו גס6 סנ6מר ומעכס עעיו "ער ומד ונון ססי)כי

 לזמר פהקר6 . 6%1 3סרסס ו)ק'ס לס"י ונר' ה' : )מערס אנו )מטס עיגיו 5וס וס מיבול ענין מסונדקדק
 . 3זס ז") ראי חידה מס DTU ג6 . סירנות 6נ 61ר6 יכתנ מוסיף ורפ"י יעקנ Sb1 '4מק ח5 לנרפס Sbו6ר6
 O(D ,0 ורמוקיס זס 56ן זס סכתוניס כתורס G'~lDD סגי )פרס ממרחי 6סל סי ע5 יטמרו 63מת 6)ס1כ5

 ופי ס6וס 6ח לבסיס ידבר כי פסיגו סוס גייס ולחמ"ן( )כס' ומס . הכ"ד 6סדדי וסחרי סי' מזרםגרמוק
 . ומחט עוד 6):י.ו ס' כי) 6ת )סמחצ לגמזו יוסקיס ob סטת הגזעם ה6ט ת6כ);ו כי נמות )מסועחס
 גסי01 חיוכן סר16 6מר תמרס מגס . וימי כסיגי Gbo מחוך מדבר מייס 6י0ים ק,! סמע 6כל כסר כי פיגי

 כי ומה% שד )פסוע שמט 'O'DDI "ס וגו' נמוח לגס ועתה ולמר מזר והיכף ומ' ס6דס 6ת ופסיספיי3ל
 ולנרפס . ומי ס6דס 6ח עסיס סידרר )סיות 'וב) ס)6 בסילוע מסמע . ויחי עז ונו' סחט 6סר כסר כ)8י

 ~cwbw כ5 כי . סעעמוח סס0)כ5וק נטתן . מייס מן סקדוס כמסר סמנו"ר מס "הה הקרכם סי ע35ב'4רס
 %ר מקכ!0 ערכס רימוק כפי . (opn ממעכס סדלנס כסור גסק)ס)ו 0כ! סתמחיגיס סגכר6יסוכל

 ננמי' )וס פקךוג 6פ1 עטגע ים ~C'iiDJ ענינים עכ5 .הרציע סמלג'י
~Dh 

 עש ס*חכר וסו" . 6מק ככש' קוס
שוית



ש*1 שבה שרמידורו

 היגס מיג ע1)ס ככ5 כקמש 6' טמור ים הט)יוגיס העעמוח 3ין וכמי . יין ע5 6מד המסלן bitns.סגשלדיס
 וה'" ממגי מטנה מן נטווס הסמימה מניע ולמשו '~llpnfiגעו)ס

 סחר"* כידועמנווגח )6מד ומימד' הממכרח
 וכן סקן'סיס ששמןו"ן

~SID) 
 ממעטיש הס 6)מיגיס ע5י כמו הגסרדיס סגי כין הממו5עיס מיגים 'ם התהחון

 ססו6 כמו הימיס טומקי כחוך 6י!ן ע) ונדי)'ס "כגיס כמו הרומס נמי' נע5מס המס כי והמו"מ הרומסגין
 ממי;ת הים b'~c זכ)6'כ( ס'מ ה' )נמזגה הגוכריס ההדס 1"נג' . נומם כנמי' וגעסס ע"6( ך"נ ל"ה)נ..חסכח
 ומיוחו מי מהזח !גמע ומס גוס) הו6 מיד הקרן מן העירור מוהכ'ן ohl . הקרן 6) סיטרו עם וקמורה"ןן.
 3ע5ס ה61 כי והמזיל המי נ'1 הממובע הוה והקוף . והמי nrl~o 3'ן כממובע וסוף הנומם ככמי' סקלןמן

 : OD עיין מהמדיר תגועוח קבת )1 ויםמיס
 יהרת וסעחידיס סתיו ho(otn ס6ל כ) ע5 ע"ס רניגו מסת מענק סיס וס כי זו כיונמ6 )"מל "ע 31ט.*ב

 )כס"ס ו") הרמכ"ס כו כתך כמקרה סיכל גדקגו מ:ימ 1"סי)ו כמסם כיסרו) גי6 סוד קם1)6
 נדוי נ3י6 ג'( הנכס סחובהמהוכוח

 כי . כגוסה ניסרק) קס )6 כי גמסס )6 6כ) רכינו )נסס קריע יהיק
 תכין 6יר . ")היס 6'; ע"ס '"6( ס' דנליס )ת"ל ר,') כמיס o~n)bt עסיס כין סממו5ע כדוגמת סיסכוו
 כעץ כדי 6)היס הכלגת ולמעלה ממגיו )הית כרייתו סנסתגה סרי לבסיס 05UDS1 מחליו 6ים ממטסממניו
 ירח):) 'דו סע) כדי החורה קנ)ק 3עח ht(ot.~lb cln כין מתיכון הנרים hta )היות . הבוס) Oh)חכר
 )הסחים) הקורה יכי)ה היכה )or 6 וזוית . 6רן סוכני oTh 3גי Sh 6)היס מ06 הגיתגס סקדוססההורס
 נקר" זס ועכור . עמיקתך )ניר6 רמ6 מ6ינר6 )ירד כךכ)

 יכונס היחס )6 כי מכת הורח סמו ע) החורה
 : ירו ע) 06 כי )'סר6))הגחן

 )היום ה6)היס 6) סטנה 6מר כגומל . ונו' ה' 6)יו ויקרב 6!היס Sb טלה ומכס הקלך שקמר 11ה*
 מעמיתי כקומר . ס' ונר 6ח )כס )הגיז ההוך כעת ונירכס ס' כין טומר 6גכי הכחוב 6מר זה יעליש : כמודול יןו ע) החורה 1:'חן וגו' ס' 6)יו ויקרב "ז . 6)היס כמ" 1)מע)הממסיי
 דגר h(t(o )הנשיך פירו: . ה' זנל 6ת )כס )הניד נבזי הקז כעת וניגיכס ה' גין מנוגע)היות

 ניסרת) גגי6 עוד ק0 !" ומכן . כמדוגר סחורם גוחן הקכ"ס היס )6 6סר וכחוסן . הקדוש: סחירס סי6ה'
 nbD~ כיגממם

 )נם" שד כורך "ין י"ת מתחו 6מרח פורס תהיה 1)6 דתו ימיר 1!6 ה6) ימ!יף כ!6
 : הווהנדקה

 ונס . 6)היס וכמערס ממניו )ומר עניו ")היס :: נקלח )היות 6:ס כיקד זו דרגך מהות )מנין והנהק
 וגרפס . יוחל ו)6 מליו עד השערה 6) קורע )היות נסערו מדד ומי ממסיו )מון הו6 מס)נעיר

 סיסס הסרח כמסיכי ס)סס "דם נכני ג6מרין זנריס סשה b~u) ט"ו )מגינה S~rn מפגור ע"נלכיפולו
 . סערת כמ)6;י הקודם כרסון ומסכרין . וקירה כקומה ומהבכין . דעה )מס ים הסרח כמנפכי סקסה .ככהמה
 6)1 זנליס )ה:מיעגו סכווגו מה וחידותס מכמ,ס דגרי ומהנין . 1כ1' ורכין וסכין ומוחין 6וכ)ין ככהמסס):ס
 ע"כ מסלת )מסכי 3הס דומם ס6דס ד3ליס הס)סס הגה כי 6תול כנסר הו6 נכוס ענודת תרך מהם))עוד
 לה" וה6 . ס' 6ח נמס )עדוד ה6)1 מדוחיו עם 6דס הנהנת ע) היפך ס,ככ hto הכ) 6:ר !ומר 6תסגריך

 סקורם כנסין ומססרין מדגקט ועוד מדבר הנכוה ככמי' כי ון6י עליון מסרת' הסלח )מ)6כ' לוקןמדמדמם
 נמדים מס וג: . פ"ה( )3"ר שמדרס הבסון מהום כלה . הסרח כמסכי ומדברין מחס "מר ו)6 הסלחגמ)6גי
 המע)וח כווגח סעיקל nobo כן כי 6ך . הקודם כרסון יוקץ )סרס גדחוק )מס ו)כ6ורס . כס"ס ומדכרסרס"י
 )הח'יחד כח כו :ים )סון החולה ):,ן הו6 עה"ק ומססרין דוקק נקטו וע"כ * ס' Sh כסס )ע)וח רקס61
 מדכליס סהיו ע"נ( ט"ו )הכמומס מו") וקמרו 6מת סמה הלרז כ) ויני הקלק כמקמל עניוני: יחוזיסוש"י

 ע"כ . ע"ד ~oilP יכרך כבסון וכוג)ה"ק
-hh 

 ימודיס מחימר ידם כע) הדכליס סס סהס "מריס ודנליס
 הימודיס סמסכח כמ נו סים pffoio כמ עכול )עסוה יוק 6סל כ) מבס יכ5ר )6 ועתם 6נ;ר תכן .סע)יוגיס
 S~rltbn כדלך . הקדוסיס הממות כח ע"י נע'כ מומטרה )סס סססע )המסיך לוני: וסיו . מבמעקהוההססעה
 ונכסס נלעס הנס הקב"ה 6ג,ל ע"כ . כרמי כס, "יחי וממתימין Ptb' סמטיי"ק 6)6 טוד 1)6 ע"כ( ג"ד)ע"6
 והמככות הימוז'ס כח מה0 יחבט! וה, . הקודש אקסון 1)6 נ)סונו יזכר 6מד סכי נ;ן' . סעתסו(0

~ch וגס . )עם,חיומי nSD" 3קומס מס)כין 
~Dtpt 

 דוקק הג"מליס נד3ריס ס' )פני ומסרח טומר )היוח כדי ה61
 1כמ"ם . )סלח )עמוד סג6מר כעמידס סירות . מטמירה חנלכו כס ע"6( )"מ )טועה סימרו") כמונעמייס
'fflh~כ) כי נעמידס )"מרו שנלך ניעם ,יהי נכווגת ז"ל olpn המוהין מוז סהס ל6;וג,ח כם)ס סקכוו;ה 
 )מסם )כו6 עויה ס6דס נעת כי . ס' 6ח )דטת מולס הסלת כמ)":י דעח )הס ים וגן . ע"ס עמירהשריך
 גזרות כהבט כקטר יוער ועוד השרת מלרכי )מדרינת )הגיע ויכו, כמעקהו בחטיה ס61 הגס ס' r~b)רעת
 סגהמיות נסס מכם הגעסיס הדוריס הס הס )נהמם הדומין דגריס עסה והגס . ע"ם הס"ס כפסהקיד:
 . 6)1 כדכריס הסתמסותס 3עת מגה וס 6דס כ:' דעה ויובד) מסרם וכמס . ורכיה ופרי: ומסיס הכיוסכמו
 ימסוך ס)6 נ16פן מממ3וח ומופכ סגיו ע) ה' ירקת סכהמיות כדגרי הסחמסוחו כעת נס )העת הטכס ה6דסכי
 ט5 הכוסה ומסוה 6'( עגם הממיסי סורס )כמת"כ היסג ונשרט כחכי "סר הגממה כדרר מניעיות כמעניו
 עימד )היות סמטה )י סיעתיד כעת תעמס ותה (fopn הי6 היורדת הכהתה רוח עני למסך 6יך פתרסגיו
')DS'תסוך 6וכ) חיך )תערס, סי6 סעורה ס"רס נבי רוח ") "נקרך ס6ו כסמו. תכרך וסרתו לעניי ס( 

טרי
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 שבת שיסידורו146
 עום5ן 6טל דמטט וכעס . דח00ר מס ככנ . הכסמיוח נכח ממכס וע": קמטה ימ0יכני ,ס חס כמעגהלי

 וכסי . מקודם עכו7ח עכודחו כעת 16ח1 );ס) סמנ51ס כח 3ו יתנכך ס)6 ככפי סנוס;יות גרכיכגרכיס0
 סמע)קיו))1ש סמוק) מוהר"ר המ;ומ קרוס לסיס 6'0 סמפורסס הנסן הרג 3סס 6ומליס סמעחי6סר

 חחחוגינו 3דכריס כמון טוסקך כנעת פי' . וגו' ומפרת הון כצנחך וסיס ט"מ טס6רנ גיקו5 דקדקס6נ'ד
 טגמך תטנף 0)6 סגיך ע) הכסס וחחגד) . ה)כגס ומסרס מרסון ותחייר6 סחחנייס פ" ומסרת 16סמגופמיס
 וסעיקר . רו"ח קר6וס סעס ומיי וקין 6סס ממס הב) מממדיו וכ) וחעטניו העוס", מכ5י נוף סעוסחבטסת
 ומכיל כחוכך סחוקיס )נך הרהולי נקרכך משן חורכך סגם וחספס נחורם ה' )סגי עלזך כעח כיבזכרך
 סימרר* דכריס וחמדח התהות מכ) )נך גססר )6 כי עטר וסכן . CSID וסכך ממפנות מיני גכ)6והר

 : גוסך )צרכי ההכלמי מכסימוחל

 * סככו עוגם 0) סכדלכיו נעת 6ף סעו)ס סע)ו ס)6 ס" . סככו כדרכיו עורס סעדו qb 65 קמל והנתובי
 פע)1' 65 כסמירחס גזסר "ים 6דס ob הלעיס )כמינת סקלוניס סמגוסמיס דכליס 3מי'הו6

 נמ)ממתו איוחס מהממס 6ים ט"ד 6י0 )קל6 זו ככחי' וההומך יותר 1)6 )נד ססכרח רק סלמס סעו)ס3ס
 גנדו ג)מס וסוף . מס סכתכגו כמו 6!ו היכריס ,1 טוס 3עת עזיו ממתעולל הקמה יגלו ננד מגוספיממח
 : ע)יו מחנגל ססו6 לעס יזרו 6ח סכי3ס סגכול כקים 6"ע ומול, מיעוט מיגי 3כ5 גמ)חוימעט

 )חס- גליך olhon . 0ס מסירתנו מלי 8וחס גתתי ח)קס ממן תכסס )6 הקך6 פי' ע"ס 6יס גקל6 וגםפ
 )הס. גיחן והכ) ע)יתיס מדכליס וגקרפיס גרטיס סס הכ) )הס סייחתי סנוסנטח ח5ק מ)קס ס6ף5כ

 (Sih ססכ5 )כ מסיס סהו6 ע"ס 6סי nifnlh 6יס (h~p וככן מעכס 0) 06 הנדו)ס מ6ס כ"ס המקנסס6ת

 וה"יכ פירז  לוזר פלכו  סוסן ססוs~nD 6 יסיר 163 סכתכו ע"ן ממסנס ע5 מורס מיו"ד כי וגס . ה'מקסי
 : 6יס ונעסה ויו"ו 6"0 סרי OSDD 50 מ06 גיהן הכ) עומס 6100 מה 0כ) ומממנחו )נו ע)הטחן

 סיקרת עד )מדרינס כיגיע 6ד0 ס5 ותס)1ח'1 06וריו כ5ימר וגו' סוך )6 "סר קצים "סרי סכהו3 סי' וזהוש
 מהו"6יס

 מנקר" למוח מד' הנדו)
 צדכן וי0מ ע"ס 0סירס"י כמו נכר "נוס 6דס 6'ם . כן "דם

 מסקר ומכ0"כ olb מסס נדו) סס61 סרי סנד1)יס "ים וימס) סקסיים 6זס ויסמ כ'( )יפעים 6יסרססי
 ס)6 כדו' עיכוב רסון סגיסס . יס3 1)6 עמד )oa1 6 . רכעיט 3ע5ת וסתנכר סגך )6 06ר . כידועהפסות
 עפ וככ) מקוד כמקוד סנסמיוח כגסס עגמן ע) סממגכרין עוסין ומסייס ססרסטיכ כדלך טנמו ועיככטמד
 ידייתו, 6ת מוס:'1 הג;ועי' ו6ך , מסס )סרוס )הס וקרס וי0י3ס כעמידס ומתעככין והו)כין מוסיפיןועוגם

 כדלך , הנוסרות )גורך 3סכלמ עום'ן הס 6סר דמעט DDt1 זרם b'on מע13דה מע"ז ידיכם מנכוכדרך
 0פירס'י כמו ממון )0ון זוגים ופ" 6מליסס ,וגיס 6חס 6טר כרכר עעיכס וטמרי )ננכס כחלי החורו 1)6בקרך
 c~llr 6תס 06ר כ6ן פילוצו וכן . גכית' )המת"כסן Prn סנותגת מש SD פונדקית cch r)tr טת ו'1613עיפ

 )?הזדן 1)6 )כס סייחן )מס oh כי 3ו חע0ו 6) וע"כ . הנוף ותיקון )טון cri טיחן כגומל6מריקס
 )הרטש. ס)6 נכדי הק5רס נדרך (h(St לק . )נוו יטעם 6וכ5 היך )פיוח ומ0קיס מלכביס 3מותרוחוכהתענג
 כפס  לסיו' .  סו" סלי 5יפ  ססולס וסלח .  כעפר 6י0 גקר6 )גיוס זס ס) ותס)ותיו חסוליו . הס"ק כח סטומ6ס"ס

 יסלת- )עמור וסכך 7עחו גוחן 6סל כעת והיק הסרח )מסכי נסס רומס ססו6 ד3רי0 סס)0ס 6)סבצוחו
 הנוסרתן ממעסיו ססור17ת וממ0כוח הלהולין 3מי' כ) מטחו ויוססק מע)ס ננמ" יערס ערס . ס' סגי6ח

 . הקורס סני 5ר6וח נגיח mb יג161 )6 וע"כ סגה הכפן השנס ~ניוח 6רן זלך מ;הנ בהם גהנ )6גי
 עגמם )ךכק ותח)הכ תחנק וגססו . סקויס ענוגת ענוותו 3עת סנסמיוס כמ" מכ) י65 'נ61 ה61 6ךוסגה
 מרוס מ65כי 50 מסיכנו ע)'וגיס 3עי)מוח מחוטטת הטהירס וממכנתו . מסס ג)קמס 6סל מקוס עניוןע;וקור
 טגמר טמר כי העורס 6לניות 3מי' מכ) 6ו 6חו ור יחערכ 6(1 . (sffl יותר 61ף ממס סררת )מנדכי rbזדומס
 ועומד גוסו גומי מכ) ענני מחססט העכודס כעח וזמנך . טוכ ס'וחר גד ע) 6)1 כמי' נו גסחננרמ)הגיק
 סטמסטפ ג5 ויסיר עד וכו' גחכו פיכוין גריך המחסת וז"ר 5"ח( סי' 6"מ )3ס"ע תמ"ס . הכרח כמפכיומכרת

 סיס וזפ כסל מנך )סגי מדגר סי' כ6י)1 וימסור נתפ)תו וכס וכומהו ממלכתו התסקר עד צותוהטורדות
 כ5 מוקר 0הו6 הו6 כלוך הקרוס סמ5כיס ט)כי טוך )כגי 1up יכל! )כ5 ימס כהס ומחכוין דכל'1'מסדר

 DIDrDO~S מניעין סלע עז כחפזתן ומכווגין מנוכודדיס פניו מ:0: וספי מ0יזיס עו0יס סיו וכךקממטכות
 עקש OVbJ prnne כן 6% . %כ וכו' הננוצה nSDDS קלוץ מניעים סכיו עד הסכן כמ ו)התגנרוחי:נפמיות
 ח6ווח מסלהורי 5מ)"ס סדוג;ס 3מ" כה0!סס מס' עתודתו כעת מ)החערג ימוט )6 הנוס;יות מצווחכנמי'

 ס6)סיס 6) כנסס 6ף )סיוחן הל דעת ןעחס 6ח 1מכ)3) מכסן 0)הס ה3הנויות וגפם . סגוסניוחפמ30ות
 06ל העכודס מן גועקיןסמס

~DO 
 כעטדס סיוס כי כ6ו ס)כ מסלסולי הכסמיוס גסס 33מי' היום ג) עוכדין

 הפילוח כעס עתם נס כןשמפסס
 ~o5h סלסוריס 3קרכס 6סל וכרוח וכממ0כתס ~co גתק0ר יחכרך )הכור"

 : מסס יפרד )6ותסוקס
 מזיצ זס סס ומוסלדיס lnn(otp הגה כקומר . ככסמס בפס כמס"ס 0)סס olnhn1 מז") יגו 11DS תהצפ

 נעת סכהשות גסס מסלסולי יחעלכ ס)6 כסגין DnD כמד"ס )טיוח גליך מע)ס ס! סס)סהו63)1
 3ר,מק, מעסי סהו6 )דעת 6תס כריך ככומר ככסמה ום!סס . 5מ)6כיס דומס ס6הס סס!פס 63יו ועסייחך"ומדך
 6)העך ס' גחן 6סר כמכמחר oh~n יע"כ . כס"ס מעמס מח0נוח 3סחערכות )קדית t(1be )סגם נ6ס4*,
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141 שבת שלפירורו

 (Sen יעסה לק . ממפ ככסמס כריסו 1)מ)6 גססו ח6וח ככ) )טעות סג6 שנסוס מן ס6דב ש% אום,י
 הק17עס פסיק כקרן "סר מקדוחים ס6ר לקוום ג6ס וקו סם( )כממ"ר סהוכרט סדלכיס ע) nhrt ספעעשו

n1IhD"כג6מר סכ5 להם ממפ דומה תהיה )מ)"הס יומס פ"תה סנ' 63)1 וכ0חט;ס סומן : 
 66 סידם כ5 זס כי . שסיס ונמענה מחגיו 6י0 המטס ממניו מסם נ3י 60מלו מס נכון ט) htbt ושמעה.*

 663 כקומר ODD51 ממנע קמלו וע"ה . מכפ המגיו הו6 מהם וסריס . מז") סמם דוריסהס"ס
 הלממס "ים וסגס)"ס סמעו)ס ככמינה פהיס . "יפ )מטס הי6 היורדת )כסמה דומם סייס דיליםשפמפס
 ל3ס נמ)ממס ונומס מקו עד גדו)ס 3גכורס עגמו התנגר כי 61ך הרעים כמי' 6מר )ססמפך רט ומונ,גסנע ע"י מסיס פסס דלנת כענין נ'( ענף סס0י פורס )נמס"ל 0כתנגו גמה ועיין . ישו 6ח סכוכם גנורזלנה
 "לכעיס )סלח יכ51 והיס רומגיוח כופו פגט0ה עד טבעו ומוגי גופו כותי כ) וניס) ו0י3ר ססכגיע עזועגומם
 עד רנה מיממה עמס כי מ)ממס "ים )קרותו ג6ס 15 ודקי וע"כ . ע"ס וכסתוח (h(St יצטרך 1)6 כ0מי0יום

 . סכהמיוח גסס מכמי' 1D5P-פה1*י6
 וממי)"

 3עת מע"ס פ) דנריס סס)סס כ")1 כקמל כבסיס כמע"ס ממזיו
 המטר13ס סוס כ"י הכאה ורכס עהורס וממפכחו לומגיות ט"ו כקמר ")הים כמת כ1% געפס כהן ועומדועפייחן
 כמS~D 4 עגמו סחססט כי . כטווס 6יסן תסוס סנקפח קבס תנועה עי "ף סגוסגיוח ממנכות מכומי'ומישנ
 . וכ5) כ)) עיר3וכ כ5י )כר )בבסיס רק וזכס 5)ו5ס ודעתו מחמכחו וסיס ממס )בפסיס )6 706"חרות
 Olo ה61 )לסיס מליס והספגותו ס)1 ססעו)ס כח וע"י 3ו היה רכ ג0)ימוס הטי כמי' קחי 56היס'"יפ נקרני סיס שכן 1כ) מכ) הקרן מן העו)ס 6)היס נפם )קינחו הבסון גחסס ססיס עד כ"כ ונימגומ סכותעריס

 ס' ונר 6ח )סס )מגיד 'פר6) ונין ס' נין ועומד ו6)הוח סרומגיוח )דרך ס6גוסי מין כין וסממנרהממונע
 דרך וס) . מטס 0) נדכריס 6ים ובמי' . מטה 0) נדכריס כ0היס 6)היס כמי' . הכמה ;גי 3ו סיס-כי

 6)סיט ידגר כי ראגו otO היגס סכחו' 6מר מחה)ס כי . גכון ע) היטש סגוכריס סמקר6וח י13"ו זה Qylיש : סקודפ ומיות המ)6;יס כין כמיס כרמי עולס 0) כרומו מי ומיה . )נד מי 3מ4 מסס 50 שסו סיס הוואעליס
 "3הי0 6חו סידרר )היא 'וכ) כגי) מי וכמי' "דם גמי' סכמי' סחי נו סיס מי 40 . ומי ס6דס6ח

 כס61 פי פ4 ונו' כטל כ) מי כי ומחגו עוד )שמוע 6גמט יוססיס 06 6כ) . osbt טכסיס כין D51DW 6%גי
 6י זב ה% כמהי ס6ס מסוך מדלל מ%ס oto)b ק% ישמט "סר כפר כסו לק % נמ4 ט סיין כסלנ5

 . וסטרי סגדו5 3מר6ס ירקות יכבו י6 כי דגרו 6סר מסיט 61מל ידם ע) סס:יס והקנשס . 5ס.ות6ס0ר
 כסר ע5שס 651 ס6ם מסגי יר6חס כי וא' ס' נין SD1D שכי מסס צהס "מר וע"כ . ושמע 6תס קרנע"ג
 וכעיכס ס' נין 1DIP סייסי כי עמדי כן 1)6 וגו' ג0ר כי פי כי הנדפס ה"מ מסגי יר6חס 6תס כי'כשמר
iffw;  ניגיסס עמ51ע 6' )היא פריך ימד סמחמכליס סגסרדיס מסותיס פגי 3כ) 0כע51ס סדגליס נב) ה61 וכן .

 : )"חד לוחן סמיחדוס61
 ועופם דרכיו גכ) הלך ס6דס כלנוסי טכ) כסגין נעלמו 0ע;ה ס' nlhSDD ניוחס ס)י6ס ofnn ושתהיוב:

 רעש נמסר היס obt . כטס ונכ) עת נכ) תמין עגיו מפוסע כעפיו והפכ) המסמס 3כמ מעסיוכ)
 רנע )סי 6ף'ופגל

~1DtD) 
 . ימטר ון6 תמיד גמומו סורס סהכ) וגמ65 . סקוס מנדר וע6 כמסחנע יטיס

 דבר ol'b 5מדפ )מעמיס כסלופה 6ט0";'ו6ך
 1)סמ5י"

 מרגיפ פ6י% )ו המטרך מז0ס המשה זיוה נסככו
 OD bton ob ופי 6דס כ) סכיו 6) 4 ו63 כרכיו It'DD1 וממפכ יוסג ס61 הגס . ע)יו 6;ר כפכףעחס
 טס )סחנסג עחס טד ייע ;)6 מס מדפ סכי . סע'5ס כמעמס עמגץ נהחגסמח "ס . ס' ועכודח'בשלם
 כי הנו הנדס Se מיוחו 0ורכ ממקול )ו 63 1ד6י סקו סמדפ הפכ) ומגס . ס;גחו כפי סה61 וס0כ5'סדעח
 ערך וכד' נעציו סרומגיות מיוח מ5ד ס61 הכ) סקרן ומיות הכהמוח יותר סמדנר כמי 0י0 וססכ) סמכמספצע
 ושכייס דכריס 5סניט . 13 )פגים סיס מ06ר יסילס וססנס ומלע מכמס ")יו מלסיע כן 150 סלומגיות,נדוח

 )6 06 כי . עחס עד יום ם65 מסשכהדפיס
~nbp 

 שמרוח וכעוס סד0וח החמימות 15 63 מקין )ך תקרס כן
 עיקר ס61 פפס חיותו פולס ממקונ' )1 פכ6 ודקי 6)6 עגוליו 3כצ בו 1DiD ומתגסנ ע)יו מסורס פסכ*פע
 )עעי מסגל"ס ססיס:ך 5פעמיס עהו6 6ף ההית סדנר 50 ס"מח 15 ומר"מ סדור ופנימיות חוך 5יי.יסנין * מייתו מפ,לפ מכמתו 6)יו טכע רכל 6יוס )סכין i'tDD1 וסכנו דעתו וכטחן . ערכו )פי סג0סע מכמתו)שורפ
 ריס61 ססס"ר סכור עיון 05ון עשפ ומסגי . כידוע נצ"מ פסנ;מיות נדו) יוסר ה61  החמגעס  ונר כי ייתיש ו5סעמיס . סנ0מייס 3עעיס כמו סוכל 6מתיוח ר61ין פנו 6מד . סעמיס מסגי קסכ) עיני גקר6 ואס .'גסי

 מעיון 6מל 15נ6
 שמעיי

 6 יתודע 65 ממסכות ושפג עיון ונט העיון 6חר 06 כי סקו שכן מסינ שיט מס ס,ס טג,ן נוף.ושקף : סכתגגו כמו סדרר שימות י0ינ 6ז ע"ז 1סכ)1 דעסו טוסן סדכל ע5
 מיות 0ורפישריר עם פכיו ככמ תמיד גק0ל סס6דס גימל 06 וממ"ג . גזו)ס Wb')D סי6 מיוחו כוולס 6סר וסכךרעתו

"vlntlo ד51ק סו" ותסיד המוולס ע5 סשגפ סדיק עז כדמיון 6101 מפס דעתו שוסך פגו 
 סשה כמפען 6101 מסרסו וגמ)ק נסיד גמומו הגויס מסכנו לממר ו6ס . ע"ע p'ps ינסרך 6% פיעוי נ6ק,גו מש* סכ* חמיד ילווח לאף . ופכך 1זעת1 מכמחו כ) מתם נפורסו ona1 פס גקפר נמוש מפולסשנגיז כלן . מכסחו עתך כ5 כ)5 5ו ימסל 1)6 סמיד fSD פורע סכ6 )סיות ר16י סיס מגס פסמדויס "זחוושסך
 סיס סו6 כן 06 . כ)) סמדורס 56) כס6יט "ף המדורה סד))4עייע נכח וד"ק פסס וג)קם ממדורס,שנדקק
 סשפש כיון עמס עד ידע ס65 יתירס apo1 מותות ע)'1 יפמדס סיום כ5 ויעין קצין 06 ש486 צקותולשי

שאס

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



 שבת שלסידורוש
 דוק'% מוהרח"1 הקלסי הרב סכס3 מה סי ע) זה דכר כ3י6ור ויהבן . C'Ch1 !סגי והיה ממס סגסרד ,:כ .פמי 8עק ן 6,ן וזס שמ5 חלק לו "ין כזה כיון "הל "דס ע! 1!6 לו יספיגו 1nife מטורט "מר %ש'סס
 וגסס המורכ3ח )פט כהס פ63דס הנססות חלקי סם סמגס 6מר יו"! מ"י( 6כי"ע קי15ר )פער היים עןנסקלו
 גסס בקל6הו וים המדכרת )סם הגקר6 והול מכולם סנימיוח 13 נוסף ועזן כחב . כו' והמדמהסנ1ממח
 שמחתן כסי סדכריס )דעת hlh 6יגו העקרי הסכ) 6ך . וכו' עיוג' וסב) מטסי' סכ) )נ' וגהוקה .ססכ)ייח
 כ~ סעיוגי מסל) כערך חומר גקלO 6(#s והכוחות הגפסות כ) כי גמ65 עד וכו' הכקל מן הקמח מסרס!דעח
 )"דפ כ6 6יגו גי tlpo(1 סכ) גקל6 זס מעכור וגרפס . o(r הע'וגי כסב) סס ומקריך . ע'; ((csl 4לסס61
blhהמעסה כסכ) וממסב מעיין ו;סהו6 המעסה כס;) בו תעיון אחלי rh 6סעיו:י מסכ) מלס סכן )ו כ 

 : rso עיוני מסכ) כ6 כי הסכ) עיני גקל6 וס עבור ונס . והוכן כסג'מיוחן הד3ליס "מחח )זעתקנז
 הממוג? הו" סיהיה כד" . הלז העיוגי הסכ) מ5י6ח והמניא כעוגמו ;ן הקפה כרOr 6 טבור כיונאסר

 וגגון גנלס סלילו 17מם  רסיסך יון סלו  הרומניות מיוח קדופת וסורס .  bo(cl' כמוה וה5:ו5וט הנכו)י3מי' ס3" עד הלומגיות היזח מסורם ונכד) גסרד blO סנ6דס המעסה סכ) כי הגסרןיס סג' Pbוהמהגר
 ו3ר" כמקורו ונכחך  גטלס וסי% מרס 3מקיסגססם

 תמיד סיסים סניהם כח 3ו וגחן 0לז 0עיוגי מסכל %ס
OSD)דטחו' ויחן מירקמו 6מר )6דס סיחנ)0 גנגס נכמי' ויהיה . ס)1 הרוהגיות חיות מורם כמקור ונסחר 

 לו  יתוודע וטי"ז . מיופו פורס ממקוי וגססע היעלס 60 סטיייי ססכל לו יתנלס סמטסס הסכל  לעייןוממסרתו
 כדי וגג!ס  גטלס 33חי' זס  סקוסן רוק6 לס3ר"ית מוכרח וסיע . סלו  סטיויי  ססכל ע"י "חרת ירטתחרסות
 סו" ויסיע גו סגיסס כספיהיס

 י' כמוחו תמיר ספורם 0מטסס פכל סל  מקורו סירפ הכמח ט"י פירר שממיל:

 דוחס  סגין סממו5טיס כל יכדמיון. יסר"ל לעס ספמיס מן ה'  חורת ט"י כעתן ס"ס ר3יגו מסס ממלטתכדמיון
 1)% המעמס ס;) 16חו 3הג'מ  61ך . הינבל לדבר ומתדבק  3ססנלוסו ממסרחי יטסס t'Sh ולסמסיכו 3ויסדנק סכלי כגמחהיל ממטפס לספסל גתגלס לסטמיס סלז 0טיויי שסכל סממ5ע ולכן . למעלס כנזכר מרמר חיפממ
 nuh' מים חוך 6ל מל63 הנכול מכהי' המוסר  סירסו Sh לידבק וטגטו דרכו o:O קליי.  ביחמפך סמסכס )ויעמס

 כן  ואך . קליו 3המפיכו  המעפה הקכ) "! נהמכך וכע"כ ספוופ 6ל ליחדנק ראגו ותמיר  "דס סכלמיגבלתו
 0' דרכי יסריס ונוס . נעגטו פל" qh להמסכו סקנסס 3ססכל כמ ot,~ta 0טולס תיוס ot~lh IDDSפפ0

 : )מעפה חמהט כבסר hlrtול%
 )מדפ ס6מח מכמי כיגן . מזו )מעגת nl'jrr 11 מיני סני )לחכנה ים 8סר הגפר כ) סנעכיר והנראהצ

 ע"ד למסית סגקר6ת ההכמה סהי6 למסיח 3' 3ר"פיח כזכריהס. סכתוכ ;מן ה3' כ3מיגסהמכמה
 מדלג% b~o 3יגלס "פר וסמדט סחכמ0 3הי' כי . נר3ריסס ט"ס nlah1 נ' תקר, . וגו' מכמס  רוסיתשמרו
 הגסל6יס כדוריס לסיין ירלס 06 0לז 3חכמס סה0תהכמות טנור וסגס . ולגלס 3יטלס  סחין סעיוגי )ס;)סכ'
 ומרוכק 0ממו5ע סטיויי הסכל Sh סכ' 3הי' מהי% סגגלית חכמתו יחקסר 6סר ער יוכל ל% . סחכמססלקי
 ~D'DDD סי4 סכל הו% כי  קלף נסס הלז סעיוני תסלל b1p1 ט"מ . 30' לספכל  ור6סין רקן והי" חלתוומורס

 : ה3'לסכל
 פ165ח ),מיך 6חך שכגס כלומר מכמס וחמצך המרס )"נ( נ6'ונ )6יוכ נר;6) כן hto'Sb 6מר ולשה5י

 המכונו המכמה 6קסר בי . הנמס 1D5hht והיינו 6!ף כסס המכונס העי1גי )ו:כ! הכ"ההכס:
oe1'הכ Sh 131' מרפע ל6ל חלילס כי ומרקס הדגריס %מחיה כלמדך ורסס  הקלף כסס המכעס  סבול ,. 
 יסרפ ולדעת  %מתחן, כסי סרבריס PD75 הו% הטיוני nSIDD ":ר הייס עטן ספר 3פס למטלס הימורברבר
 להסכי ומסכלת מלמרת ס', כי מסכיל בהי' יקרות וסין סיקר מןהשמת

 מוספל יקר" 0מטסש והסכי הניעמס
 טס 0סתמש כי לד.ך'. מפכי! למגלח וקמר פטמים כמס  הולך דוך כיון ז0 ועל מלמעלה ממס מיסכל  610כי
 גטלמיס  המיסכליס  רכריס כיסס סייהס וט"י הטיובי הסכל זס טס מכמתו ומקמר סדגר על היפב IttPOימר גכט  ושיפיג כססכל0 מסביו כל פסיפס מסכיל 6יס לססמי0 ימor~1 %5 כג6מר מסכיל סגקרות  סטיגי ססכל1.:

  היטב_ טען 3לי ל3ר  מכמתם  נכס ה' מפסס כל  וטיפין ויפהריס הלנהלים "ד0 גיי נסקר  כן ל% 6סריגסל6יס
 כ* קי מייזם "רמ"ח ימינו ג6 והמה ימכיסס. גסל6 סכל מסיו להסיג הלז סיוגי הסכי 6חר )תסס הסכ!כעיני
'big3סחחברוס 03סכ!0  מעסי0ש כל סטוסיס סמסכי4ס היפיס וט"ב . יגורו  מצמה הד3ריס כ! וקמחיות המכמה 
 "3 3סס ולכגוחס לקרוחס ג06 ולהם . ומרט הכמס ניוחר למסיתת יפל6'0 דגריהס מקוד מס הסכלייס9גי

 : ספטסה וסכל הסיוגי סגל הכ' 31חי' ס6' 33מ" סחכמס גחי' כ3' ננעסיסס עוםיס סס כי כלומר .נחכמס
 כחכם", 6"כ . אכרך נמו קל6 )מאיד (athSD ומנע 3סכ) מוה;מיס דכריס כיוכף כו סרקה מרעה ולכושן

 הנודש 4"ח יניעו )6 למפיס 61גסיס . s~(ot רך סהו6 6ף ינ' הא' כנהי' מעסיו כ;) והולךסעפה
 זב %פל גסס גח1ספח תכמס סמזקינין זמן כל ה"מ זק:י  ע""( קנס )ס3ח רו') ;מאמר וקגוהס )עת 06כי
rb~כמכמס "3  שנרך 31רהו3יח 3ס~קיס 4גע  לקרות 

~'Db 
bi-g אופסט,, כלכד הס;) ס)6 01דע . כמגיס  רך 

 ,, ידו ע) געסה ית' מקדוסחו ה6ךס ע) הגרסך הקדוסס כמ" כ) גס ה), העיוני סכ) ע"י נעסה הנדסע)

 : ידו טל הכל  גחמסך ולכן חייתו שירם ופין 3יט הממונע הו6 כיעגור וספי . ס6רט טל ל0ססיט 60 0ססל 6ל לו כ6 וממס מש הרוחניות העת היותו נסורס )ו ג6 קדוסש כ)גף
 45 %ברסס מג סכסכ ס0ר% ל' 3זס ומתרן י שוכות %ל י"ר" jr?)l  לפוגו 53מ:היח רפ"י סרקרק וזוןסו

י,הי
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6*1 שבח שלסידורו

 י,, fns כב) 6' :קך6 מחנף 51מס )'5חק )6נרסס י6ר6 'ומר די :ים סקיי לסט מיחל %י יעקנ 561יחק

 יכ% סיס )6 לכן 6נרהס סכמומ סמוסכ) )נהי' )סחגיח סמוכן 50הס סעיהי סב) 56 היסס סרוחגיוח*וש סור* במגרר מתרנה סיס 5י5מק 65נרסס 5ההר6וח סקכזס ר31ס כמסיס כי למרט 6סר סדכר hm"כן
 631פפ . 63כרסס 00ורס סמע0ס ס0כ) 6100 ממס למס )6' הים 0ססחר6ות פ0מע סיס כי 65כרססלכחול
 % וזה . 56~1 ו)סחג)וח )התחכר ומוכן )6נרסס סכייך הכיוני סכSb 5 מתל6ס ססחנ5ס רק סיס כן65

 % 6761 בס"ס ffD1' כהב ולכן . )"כרסס לסחהכר )התמרט ומוכן סרייך עיוני סכ5 כמת 56 כקמר*נלסס
onptססחל16ח סיס כי כקומר שלכוח וטירן , כנכד )' )כתוב די וסיס 6' תיגח נכחכ )מס Sh 4ס6שכ נמ 

bto(מון נכון וע"כ כג"5 סכ' 5הסכ5 סמהחכר סעיפי סכ( Sb כנ6פר : 
 איך בו ויתבאר . h~P) ק"ד )0נח פדרשא לבי דאתו הדרדקי מאטר בביצור ידבר בכסרק

 הממתץ טמנו תחתון לו תיכף ולהשפיע מיפעלה הברכה לקבל בראשו עיניושהחכם
 רבה ובשמחה באהבה צדקתם שיתנו הצרחה נוהני לב להזק יבואר ופתיכי . להשפעתווהתאוה
 שיהי' ונם . יגיעם זרים ויבוזו 'לאחרים *חם טםעל נוהנים שהם כה על כל4 לבבם ירעשלא

 הענו שהתפיש עד רנחכו לבו על לרבר אררבה בכך העני יהבייש שלא הנאווו באופןנתינתם
 : מ6מריס( י"ז )וט .ין בכל ככרום פנת להשהג,ה מבחרש לשא,ל שצריך זו בדרגא שנברא טה על יתרעםשל%

 ד)יפ נמוק נקד ניגס 56ף 6'כ ע"6( ק"ד )ס3מ מדרסיו לני דלחו סילדקי למזו וס ענין חל אנתאמר
 מן דין מקטין ככמי' סמה גכ!! ,זעו)מוח סכ) ידוע סגר כ' . הקנ"ס פן סמו וסס"1

 6100 ומספיע מקכ) ס61 ועולס עו)ס 1כ5פין
 סמקכי

 . ממט 0!מסס )עוז* וממסיע ממט ס)מע5ס מעורס
Ots,סיקו 50 ססקו5ס סינוטן כוס )כחכו ספריך האר"י ככויגח סמכו6ר . וכ"ל ניס סוי"ס ססס גכחינת למו 
 שעין ס0מ46 וסלנ) קפגס יורי כטין הישגיח נ3'ןס l'DID סר6פוגרי וס' הל6:וגס ס' 56 ק3ק ))ביתפריך
 כמץ געפס כלנגס וכמוסס עב טלקסס (nvD 1ס61'ו נכסס סו6"1 ))ד ממוך גקודס וכסופם 61"1 כמין6ותס
 לנבז וסוף . דווקני שסרי אני כידוע 1*"1 כמי, געתה 6מרוגס ס' ונתה)ח oah 6ז 6) מסוך קלגססלמס
 ככחיכמש מרריי 61גו . 6ני"ט ססס ע)יתיס טורמות 6ר3ס ע) מוריס הס הסס אותיות 6רכע כי זס ענין58

 מסם 01) מטס .,י נקות וסת'מדותו סתקפרותו )סר16ת ו)כ* )כ6ן מאך 161ת 6ות כ) וע"כ . ממנופימעס ססמחת 14)ס ומיד תי_ף ומספית . ממגו ספעעתו )קנ5 0)מע)ס עו)ס עם יחימד עו)ס 0כ)וכקרי6חו
6שר16ח

~DOg 
 ומיד תיכף ממנו מטגס פ) ממס 0קסמקכ5 מולס סתימדותס ועיקל . וממסיע מקכ) ככמי'

 פ )השסיע גדי 1)3קסו מז) כתר 5לדוף ממסד מזח דלך כן כי ממגו שלמטס 5מס כלכתו ומשסיעמוליק
 ע"פ ע"ג( ט"מ )יומק ~'sff קמלו וס דרך וע) ד'( עיף 6'  :ורפ לנמסית  למ"פ נלכות'1 מטוב "ותן1)קעגיק
 מסקל, סיס רנו מפורח זעת מסיס תיכף 06ל קומר . 65מריס ר3ו מחורח ומסקס דפס שסיס ")יעולדמסק
otlnhiבש' 6מל זס י,יכף געסס סיס כי . ומסקס דוב דמסק 6מח כחיכם סקרך כפס וע"כ . סוט מלוב 

 : 6מת גנת סגע0סוכעס
 פ סיס פכח . הקו סוכם כמדל מברכו . ככ5 6נרסס .6ח כרך 1:' הקלק מקמר גנון SD ינ" כהב

 וכן . כקוס מנרמס )ס ד)יח ":ס ס3ת ע"ס מכונס ססססעס סתק3)וח כי רז"5 כמקמל )1 סיסוכן
 חיגך כי 6חד כסטם 5י היס וגן סכת )ומל 6מח נתיכם סקרך 1כ3)ס . הממסיע סוכר ע"ס סמכוגסש61
 סף 15 גחוסף יע"ו . 5נרי,ח מטובו להפסיע ר3וגו סהיס וסוכו מסדו כרוכ )כ) מ00יע סיס ססספעססקיכ5
 )ידבק ומעסה לכו סיס ותמיד . 3חכמס ס6"כ ננמי' וגלגל לס סס'ס לכרס נקלט סיס מקודם כי .נשמו
 60 סמע0י סכי ימרד ס)6 נג'וסן . וססס:.קו ומיוחו קדומתו כ5 מ0ס 3קנ) 0!1 סרומגיוח מיות סירסבמקול
 )כפ 6ח ונגף סקכ"ס ר6ס כי סמון "כ וקרחו ס' ט נתוסף fnht * כג") 6"3 כטס סמכוגס מעיוני08כ)
 e~o1 מגרמם )0 זניח גוקנ6 3מ4 פכמס 6מלוגס ס' ע"פ סמכהס )סד5 (D'DDO ההסד דלגת )קמחיותפסניע

 סיפ כי גויס סמון 6כ געסס וסיס . יוכ) כ06ר ומסדו סוכו כ) ממט 5מטס 51סססיע )מניט 5מסס עיניופפיי
 : ממנו מרמסס ערס נוים )סמון חיכף 51ס0סיש ס)מע)ס ממס )קנ) 6ככנמס

 ענף סממי0י סולם )3מס"ר כחכנו כ06ר ע!יורס והגו!:וח ססהורוח והמדות הקדוסוח ס5ולוחויחוד מלגי טנין סו6 סח0)ס לענין ידוע כי . שמעכס ויכו 5מסס עיגיו פיתן גליך סמחע)! ומלו וס הלנ
 דעתו סיתן גריך 6מד 56 6מד )'מרס וסרו3ס סמת0)) וס ~ע"כ . כגק ומסתיט מקכ) נכמיגת סמס וסכן6'(
 תיקף מסונו ניסעיע ס5פע)ס מס עס ומחק0ל מתחכר 6מד כ) hotn 5מעס ועיניו 5מע)ס )בו It)PO זס58

 ע3ד סגקר6 פסיס כמ4 ע5 ורומו . 6נרסס ענד 6)יע,ר גקר6 סיס ועם" . ממט ס)מסס 5ע31ס5טסס
 : כמכפרסכ) 6גל:* פ5 וכס כן וככמיז ומסקס דפס סהיס פיעור כנמת כח סגקר6 בסדר% ומיום מטן מחתלהפעיי
 פיס 6!ף ע'פ כיגואר ס)ז ס6'נ נמ4 כי . וכו' דניס נמו) נעם פוף s~)O סדרדכך מממר יוכן11בזה

 קךוקמ*" י) o~O )ג~ל 6גף סגכך6 מעיתי ס0ג) 6) 0)ו וה0נגק המכמה אסל גריך ס6יס סגסמ
wrw %* ק נכפ' 3פ%*ס נרגוחיר  מסוג 1)סגיק 5ס0סיע תלעס דניס נמק א %י ותיקף וספפעשיתכפש
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 שבת שלסידורו62י
 סג6 סככוד גמנך כלחף נכס נכוץ כחסגהן ס' )ס;' עומדם נעת תמים נגס יהיס )מען סע1ממסזטמ1ת
י3י53

~pib 
 וגמי)~ס כהורס )קם וע"כ . סכה המסר )סי ס61 הנדקס פטיקל כחכרו ככר 1"ך . סלע '5לס

 מכס ממסד הו6 עיקר כי 61ך ו5דקס כתורס )מיגקע 40 )5ךקס )כס מזרעו ס)ימוד )פי ו)כ6ורה .מלויס
 מסד )ס' קנלו סססוק כ) נקש וע"כ . והססיזה וכוחי "בז זהוכיס 6)ף )1 גחן "פ" הג") נלמנ"סוכמקם

 : כגומל שנס המסד )פי סעיקלכי
 ס61 ס)סגיס )מס ותכים שתנין מטגתס ועיקר כ' סיקרן ההכמס ככחייח ססרסגוהו ניגס 6)ו5 )סגיןשמזור

 ן כג") דניס נמו) וס "מר ושיכף נרכחס כ) מכס )קב)ה6)"ף

 ג)קפ הכ) 6כרסס נכי כמוזכר וכח גן כנחי' )היות ום5ריך כס עד ס63לגו 6וס כנמכמת הנס ענין וכלי
 מסד כם' ומסולם מידוע כמו ba(1 כמי' נס סים ייו"מ הידוס סט)יונס סמכמס מדח מסורםוגחמסך

 הסגים 6וחס 61ין הכתר 6) ססוגס "tho IP)D המן . סגים כ' סמכמס 56 וסגם sffrl כצד( )הסק'65נלהס
 b(ct מחספסת סיסים כססירס )ס(נימ )מסה הסוגה החמחון הג' סמן . מלמטוס מקנ)ין h(h )מססעסתכ)ין
 סכי ססן . לסקנס חכמתו )הוסיף כדי כקות החכודדוח סו6 ה6' ססן . סג'ס כ' ס6דס Sh ימיה כךגמכמתס
 6ךס בגי))מד

~pthn 
 ועוד וכו' וסתירה סעירס )כ) עסתיע פהמכמה וכמו . טויו סססיע סהקכ"ס מכמה

 6101 כעריס 6ח ממיס וסמכמס כדכאים הכ) 6ת כמיס והחכמם סמ5י6וח ע"כ מלג"ח )היוח' סמגמסכדרכי
 סו6 כך מססטו ומתקיימים מייס ונס עפיח כמכמס כויס ה' מעסיך רכו מס כקמור סקג"ס י5ולי )כ5"3
 מגס טעית כמכמס כונס ס' מעפיך לכו מס סגחוכ לומו זס וע) . ט"כ וכו' הקנ"ס ס) י5ולין )כי 6ניפיס
 הק:"ס י5ולי )כ) 6כ סו6 והחכמם טסיה כחכמה תכונס 6' סחכמס מדת 6) מבמיס סני 6מר קגיג'ך,:6לן
 סו6 כלוך )מקדום סכם ונס DO(ltt ס)6 ה6)"ף טים המכונס טמון סכחר מגחינת סמקנ)ת bp"1 6כ .ג;")

StShon1 . עסית כמכמה כולס כלמרו זו נמדס סעו)מוק כ) 6ח )כיוף המכמס נמיגת עד קדוסקו 6תDlht 
 יוכה מע"י ככדי כחוכמח6 לפסיס כר6 כר6סיח ט) סירם SblrtD כן יונתן סתרנוס וגס "רל יסד כמכמה'זם'

 נקליף 6סר עניון הכתר כנמיגת סעו)ס גנרל הים "ס מסד"כ . ה' מקור )מנין 1)דעח )הסיג קנחהחמתוניס
 "גי מעתיר o'~h ט"מ t(blp כסמקיס נהיר 6ור כקורו וכהכין מ)דטת כ) מעין ומכוסס elnn(b ס)6")"ף

 מבמעכס 63 סקדוסחד כמה ס' מעסיך ר3ו מס ונס )מסיגו 3חמחוניס יכוסח מיחס 1)6 החכמס כמדת)החנ)וח
 מ)6ס וכוה הרב קורך סטימת קנח 6סס סחמחוגיס ויגעו כיכיר1 ככוי העו)מומ )כר61 המכמה כמי'גד

 . ר6סס עני גרו כהנו )מכיר סחמחוגיס 0'וכ)ו מי כ) מטין וגטקס lll(OD1 מוסבל סיס ס6)"כ , קגיגך6:5רן
 )נם"ע כמיס ויהיס הוס סיס 6) רומו הוי' מס כי . המכמס כמדת הו6 סוי' פסס המקוכ)יס כחכו 1)וס'

 וכסגותגת הוס גקר6ת כענבה והיא סי' כמי' עוינן הכתל )נמיגת טמתיחדח 11 מדם 6) לס, 1ה61 ה'( סי'""מ
 ע"ס המזך ס)מס 6מל זו 1)כווגה . )תחחתיס )החג)וח )סיוח טחידה כי יהיס גקר6ח )חחמנגיס )ססנימסגיה
 פולס מוקף מסס )קבן ע)יון הכחי ככמעח )מטפה תמיד טעים המכמס כמיגח כי כזומר נרפסו עיניוהמכס

 : )התחחוניס )התסיע ככדי וחוק נדע6ור
 כססיקחftlh1 6 . וגו' ס16למי מפיחן ס6דס מכ) וימכם ס'( )מבכיס ס)מס בני ריכתוכ 6מל זה ועל לע,

 1)הססיע מבמטפס )קכ) סמכמס הנמי' זס 15 היס 6נרסס הגס כי 6כרסס וס ס",רמימפיחן
 כנחי' המס סעו)מות כ) כי וס 6) זה ממזות כ) 6ת ומקרנ מקמר ס" ועי"ו . ;ג"5 וכת כן ככמתלהחמחון

 . ץ ככמינה והסתמ)ס הר6סיח ו3ס ר6סיח גקל6ת סי6 כי סמכמס ממדת נתמסך והכ) )מטס 6מלגו כלסרזו
 סתימרוס ט) מרמז מכס סמקת 6'( ענף הסני סולם )כחה"ל נדכליג1 סמב61ל מה ,ס )סי יוסרק מקודומס

 סהיס 6מגס ו"ס . כפתור סמכמס מכמיגח ונחהוס גחמסך זו 3מיגס עיקל כי . ע"פ מדוח סעסלסלסחקסלוח
 ססיחס ססיוס עלו המך ס)מס כעת כמו מגמור מסיימות סיחס )6 מקוס מכ) . 11 מוס ומינח סוכג6כלהס
 כלסר 3סגיס סגיס געסיס סיס סכ5 ט)ימיס סימודיס וכן כימיו גכגס ונהמ"ק מקוטה ע) תמיר n1DIVהפנכה
 וימכס ונסו . )פיו 6סר מכ) ס6ח ציחר סמכמס סעו)ח 0) סדרג6 )הממס )ו טמדס הכמחו )גן . ססגקכגו
 ויותר 3י1תר ב"ס המיך ס)מס גתמכס כג") 3כ5 ס' שדרכו מ6כרהס 6ף כקמר הברתי מריתן 6ף ה6ןספ%

 : 3"רע כ6סר גמור כימוד סגסרדיס 6ח 1)קרכ כרקתו עיגיולסיות
 ו3תתי5ס . נכת עג הוס דרוס כתמסח בו סהסמ)ט המדרם דברי יכו6ר ממיט סגזכריס דכריע ובכליג

 רק )קודדות נלסון סהו6 3")ף h.~s )6 ינוס 6יג1 זה וקושיתו כג' העורס גנרל )מסהקמה
 סכלי6' כחכנו וככר . ע"ס סס במסרסים 610 וכן 6ותיות מם6ר hSl '63 גנרל שכ' דמק6 )מה פחססמקסה
 ומכוסס סמופ)e 6(fi~h b  עקרך ישטען כתר כחיגת ע) ממורס סעף 163ת )היות יכון היה )6סש)מוח

l'DD(וכהתקנס )הכ)) וה51רך הו6 רכ גי גשורו )רעת )קכינ מי כ Pb סמכמס נמית סקו וסמוק סנדו) סקול 
 : קורו )הסיג ק5ח סחמסוגיס סעדי נכוי הר' ע"ססמכתם

 מסב )ים 6מר גמל נר סמ61) )רני Shn יסו5רק נן שמטון רני )'( פ' נר6פית )~ר S"r1 ס6מרו וזהע
 )3גס גס)מס סקלם סגחעסף מתמד S~h הקורש גנר6ת מסיכן ~דה כע) סלה שיךססמעתי

 עכפני 'דוע כי ט"מ כסימם 6ור עוסה הhSn 61 מקוק סו וכו' סטו וען העורס מסוף הררו ויוומנסיק
 3גמיגח 1)הח)כס )סחעטף סע)ען "ור הוצרך כי סמכמס מדח 716 6ן רומן )כגס לטלית העט'סה סערןס6ר"י
 k'h רי, בי)קוט למונק טקיכ6 דר' כ"ותיוח רו"ח סיוגו )וס 1"סקר . כקמול פסקינו ייכ%5 )מש,:מכמס

לעס
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18. שבת שלסיהוו

 ומ4' סשיס % b~sn כי 16מר זס 6ותיוח כ"כ כ5 5סגיו ועמוו יודו סעאס חת 5כו61 טקנשס מנקטשששם
 ט3ף סעו)ס Dh כי ס0כר6 רגוגך עו)ס 0) רכתו )סניו המלס נ04 "ות שגט עד וט' )סגיו 0יו%ט
 . סעעס 06 גו ונרץ סקנ"ס קכ)ו מיד ס' dns סכ6 כלוך מן סקכשס ס0י3 1כ1' ס' כרוך יוס נכ165מרין
fwיון; ob9n Db וטפר. סקנ"ס 5 0קר6 טד וסמק 6' )5ל 6 עמי סע51ס 06 )כר61 ממגו 0קכ) סקנ'ס 
 3י טין סמני טווס, 0) רכונו )1 עמל ס6)'4 סמים כ15ס )י הומר Vht onb הוחק 06ס מס מעגי 6)"ף6
 נבע ט) יכ6 סגז:ר עסי . סעו)ס 6ת כס יכר6 )6 תועם נמגץ 0גמסכש מסגי 00וכס ע מס Sv(a9tb .עשט כל* וכן נקלס גש") נכתים כי"א מועם נמגק ו6מ מרוכס כמנין נמס3ין ~nvntb 0כ5 כ15ס לסגיך ליסרכמ
 Vtptn: כין נדק סססר0 .. סן פעוסין ורקין "כין רוע) מקמר סי סס0יסי( מורס כוף )נמסיר כטנגו ג4קכי

 ע'נ כ' סווסר )נסקלמם כמ"מ ני60 סערם ע5 דכ0מ,י16 06ווין רומס סן*ק "1תיו4 כי ס"ך וקיסוססרס

עימי
 ומומלסין. מונד)ין 6גמפ )סיוט unbn ממס ומועסין סג0מעס דגר ט5 5פ מורס רק 0י6מר מקוס כ) גק
 סכהג. כדרך מוס ממס כסימך סו6 כי ס6ך מיעוט, נמי' 610 כן 1)6 . ומסתו תמעיש ו)מעס כדלךפ3מיגתס
 h(wn ויכווין מסמיי) רחוק 6100 גסי. סיג'לס ש5ס כי מוסך ופרס 716 יו% נכעגס 5כרכס וכרתוש%"
 ו)יסגות )ר016 יכו)יס הגו 61ין גדוף 161רס ~SabD 6) עסי כקרור סכרי6ס וטיס . 16ר יקר5ollhn 6יסט0
 ונס OD1MR גע)6 6ור 6100 כנקיון 0)6 ש שפרס *ם%ף שטן*%ל נוזי ע5 מולס כי l~ho מיעול גמיים סולן oo כר, מנססתכם סרקת עוב ממסיך מ נצע גקל6פלורס

 סכ-

 סטי כחבט כשר זו (orn ע) מולס
 . סטר גור) ע) מורס וסב) סחרו ממך י00 סקר6 עיד סמום6) 0ס גכמיגח מסך כסס )מעמיס פ;רהנ(1פ'כ

 קוס, . נזנריגו עש0 מ"תגו סvDDnD 61 כן 4ש9 סו6 "ך ונוס . OmoD סתימת ענד גתמתוגיססממניך
 כ6ןטמר

~DD 
 סגדוי כקורי מתמטס 60גי כקומר מיעוס נמגין סגי מרוכס כמנין נשולן ס16תיו0 סכ5

 מכפי.
 פקסס: )6 %1ן . )מע"ס גזברינו כג6מר וסוך גי סטו)ס )נרע 6ש6 ועשכ . קורי 06 )מסע יט)יס ס6ששונס

 . פי 6מ ottnui שק3ין "ני 5ס ים 3' מס מתלן 1)זס "ו0יו0 פס"ר דג' hn10DD פס לק נ6)ף גOD1 6כ*

 ס' 161מל0 כמליס 0) כשקנס מרקס וסיף 0ש ס' ו6ומר0 6מייט 50 כטק3ס מרקס btrl טד וט'כרעך
 תפיר מס0כb'o" 05 וסופק . סם וסמסלסיטו נרצי 0סו6 כמו 6מו סו 0סו6 ס56שף 56 רופו הץ6פש
 ~yb ס16שו0 3ע% phgn . כס סש5ס גנרל אכן שמריס 50 3י3ס 3ס אכש צמו ס6)שף 1*ל סתרשף56
 כיטי' 6100 סי' 016 גסחגס וכים סמכמס נמדת DiDh' פשי כ'6 כסס מליי ע5יח כסר nrns סשז6י
 מסט. )קכ) סע)יון ע)6 "זל bh עסגיס )עסתכן. גר6סו עיגל סו6 ס גס סע1)ס 6ת b1XO סמגמסקפדת
ost~כרכס סורפ כ5 ומלמונס 

~nsvpl 
 סכ) 6ין יסד כמכמס ס' ph )ס0מ0וגיס 1)סססיע

 כגלמי
 מטריפ: ככ)

 פ0ו3)ס- לעות" גין ככנס Ob ולמז שים סמנת 3כמיגת ממס ינגס סמכפס נמית סמררת צ 181ץממ?יף : מגס טד )מע5ססג6מריס
 מסכת. גצדס ימים סס)0ס סייעי מכסני ידוע כלסל רשתך מסי נין 013gD DhDD1ס0נ0

 . , גס65ס כסברס סוג סט0ר 5ד ע5 גסנה ollho 0י6יר כדי 5סמכ0 סקס 5עסוס 40 )ססב0 0"מסרפס
fnh6ושסיע פ6ילס סי ollb רפ, כן ע) 6סר י מנזכר סמכמס נמיגת כעץ ספגת 6מר ימיס בסלמס 

 סממו)ע ככמיג0 מאיר tsO blon ענין עי 5סורו0 סכ5 תחנרך 13 ושנח תאיל ב6מ5ע שנת פסלישזפנס גם)*
 . טדרופ נכ) דכריפ ו)(כרין הסימן 65וס )ך סוס ססס וסיס . כו 150יס סכרכו0 כb~nm 5 51ס0סיעגק53

 . (o~b יערל) ג5 ט5 )3ן 06 יקרכ כן . כ5 6ת ומקלכ כ) 6ת ופתמס סמימד ססו6 תמיפו0 בו סטנתס)(ס
otneln1שוס כדרת )כ6ר רשע מסיס מס גסוס ינוס . "מ : 

 בוזכמתו . עעי האיר ובהיייו המום האי בשית . ושני ררושהיק

 תמת-

 . רבר ועי  אזטזעזשע

 בע( ועע . צדקני ה' יקריע אשר שסו וזה וישראל חזדה הושע ובים* . יומרמ שטועבוד
 : יראני נודי אלבשובו

 גבחנה לי בינה אני ותושיה עצהלי
 תישקע בישבת * נאה שפ " השלישיררהט
 טאפואר

~ea 
 היסורים בנח" רק נבונה המחשבה היתה אך יאי 9פי השך rw אם כי החשך בחעתושיתהוה כשה נשפע ושפילא . והנטועה והיפואה השרה טרק ש המחשבה יימת עהיחהאף טיסיריפ- הצינים בבחי' הבחשבה קרסה ולא . הרשת- הצא לא עין כ4

 כרטבן ונעשש העבירות עונש טצד באק כאשי הוא שן(והשניז זעם בלתי דגמור החטך טרדיק ' ה~8 הזמרר לכ' כהחלק א" שכל ארבע שהן בחיט' זריזי ביסורים יש כי גדולה פובה עצמםקמש
 : פרקים לשלשה התחלק . המשובה בענק רהבים י בו aarP1* . נושד חמרשיצא הש4 בבוכנת היתה המחשבה וקריכצז הנפערת לחולי באץ ש4 כן הגוף וילי מצד שבא%ך8ואה

 סרמפישנ 6יך )הנץ 8%8י סכ5 %. ונריסס 5קר3 מינם שערץ רעץ ורק נשרשלפיס נכנפס ססי6 5יו'מ סידוט שכינס מדת נכמיגת 6מת מכמי ום% סצס'ק סכתנ מס שניצן הבבטש 588ק8
8צ פש.שיש%ש:גששקימק8שח

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




