
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
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 שבון נשלמידךרך נא
 בתמצתו הקב"ה צפה עולם של בריתו בנוחות נ'( פוסס ונס )3ר%ש בנ:ררקש א]שאטר

 ררך ה' עדע כי דנהיב רפא היא . -D'VW של ומעשיהן צדיקיםשל
 אלו אור יהי אלהים ויאמר . רוצעים של טעש4הן אלו ובהו הוצ היתה והארץ . וט'שייקים
 . אלו במעשה זים אלו בפששה אם המץ מהם באיזה יורע איני אבל . צריקים שלמעשיהן

 : רשעיםש. בכלליהם ושט ואינו . חמץ צרסים זל בפעשיהן הוי טוב בי האוו את אלהים וירא רנחיב.גיק

 מנס יסור פתי מי כי . ססיסו tps כ)5 סירוס )1 6ין 6סר ודעת סעס נסוג ס5ז ממוות ינוילפרש
 )כרו" גריך 5כך וכי . רפע 3מעסס ימסון פש ססקנ*ס5מסונ

os~ סכעיפ רותו ע) )ענה גדי, 
 . גגון ע) סוס סגדני יתנזל ומני6ורס . 10") ומקמרי וכתוכים גכי6יס תורס ססוק' ק5ח )כ6ר יכייס .5קאץו
dbv00 . .ס' 6גי כי ע)יןי לסיס 65 נמ5ריס ממחי 6פר סממ)ס כ5 נהוכס שמר קודפ מקרך !נ6ר א 
 )סש56 סקר1DbD 6 ב 5מס לפ61ס . סם bSD מקמר וכי . ע"נ( ק"6 )סגסזרין לוע ועוררו .לופתך
 5סיפ כשרוסס סמסרסיס חדמש . נך תסיס 65 ויוי לסע ע6 סרסטיס סקדמומ מס5 יקמר כיסר נוד(6'
 %16 65 נסנ3ס ממגי דעס פניקס ק)"ס( )חס)יס ע"ס סמקך דוד סיוגינו משפל )סכין נ' : קימתי מס)פנין
 שדעפ וגססי עז . ונון סגך S~bn ו6ניטס 6חס סס סמים 6סק 06 6כים מסניך ובס משמך 756 %ס8

 ס61 61ך . 5ס יוכן 6מל 61דס (blD סכ) והב כוס ככ) ועומס סיס מהסוגו מסמס כי 1bSP1 סנריו .שלקר
 . אננס וממגו )0 יוכן05

 וקץ סמק,ס מוסני כורם )סיוח כשח 5עסוח vn(S ונתמחוגיס 3ע)יתיס 6ין וה)"
 יסתר ומסגיך ס6דמס סגי SDD סיום 16הי גרפת סן 6מל 6עפ"כ מרע מסורס נסרס כסיס עם סייפת %סק

 : 6ר"ט י6 ו6מ נמסתריס 6יס יסתר ob קומר כסר( )הקוט ר,") כמקמל )מסתר S)sb מפניך פמ6גימר
 דכחינ Sb~nt סוגיי ס) מסכתן נס סיס מסגי שסלי טץ )ימרס )6 מס מסגי ע"נ( די )ברטפ S~m פישרר

 גממן 6'ר . יסר56 נתוכח שם . עוד אסו) תוסיף 1)6 גסוס סכי 05 מחרק כסערכ6 * ונו' שיסיף א6גפ5ס
 מוק 6ץ1 מעגין 1כ5 . סגוס)יס 5ק5 ס' סימך סג6מר סנ4דס כרום וסמכן דוי מש סכי *שי4 עמקנר

 סלסל סיחסרס מס ע"ס י3ו6רו נעמת 56ס וכ) . סקודפ כרום סס:יכס זו מס וסמכן מזר עימר 08נסרק
 6דס וכס 06 יומגן רכי 6מר כסיך ע5י וחסת ולתגי וקרס קמור ס"מ יימק לכי מ'( ס' נר6סי0 )משינחש
5)sb'סג6מר עו)מוס כ Qtnh וסמסכי5 בסי' ע"י וחסת סג6מר ומסכון דין )ימן כ6 סו6 )16 061 . סרתני וקים 
 משו וכי . עקמות נ' י"כ) "7ס ינכס ס6ס ))פונו סכתוכ נ6 וס מס וכי . סמר לו 6ין ס5ז פשמ7רפינץ
 סכסוכן דרך ט) . סכ6 סעעס מן )טורדו נכדי סעונס כדרך רנתו )עוברי מ"1 יגחן וסעוס"1 . עוס'כיק ממטס נסכר יתן פDb13 65 וריק )חמו וכי . מפחימן 'h(S )6 יזכס 06 ס6ף 15מר סדעח ע) טו5ססע(

 סקנסס סינרך כן )ומל ח)י)ס rtPD) נרס"י והונע פפג וופל ז"6 (OD(P כמלו") )הלנידו פגיו 6) כסתריוזטפ)ס
 ושד . 6331 כוס )הס )ססיכ יתסס רוינו )עופי ודקי סחיהז כסכרך ססהס ומן . )נד )סורטגיות מוכןדיר
 סעעיס tpo וכחסר 6מת מסמי ככתי סכחונ מס וסכין 5כ גסים 6סל ע"ס יתכ6ר 6כן . 6תמס' ומסטןיין )ינouttn 5 ינטרכו )6 6' 6)6 5סוניס ינתן 65 061 ומסכון דין גיתן עעמוס גן סכר פ) ססיסוך זסמ:
 סכינם מדח ע5 מורס סו" כי . ")סיס בקודת סוי"ס הקדופ סס מטקד )פעמיס ו6ח ערור "סל .כטס
 דיגין סמיגס רק . סןין כושת חעלוכח סוס כגי גמורי' רמם" כע5מס פסיק . מן )יורטימקיע

 מתעלי
 ו)ג5

קלקלי
 ע) סעגין אסכין . מחערץ ועין פמיגס סס ע) מבסיס 610 הנקודות רק נמולים למסיס סוי"ס סס

 : מהם מתערין דיגין יהיו 3מוליס רממיס 6יך הלגוסי סכ) 56 יקררוכוריו
 להפסיע סכריוס עס ומסד מוכוח )עסות מסוד סר5וגו וסמסינ סט31 5מ)ך מס) דרך ע) סס61 נאמרב

 ך'פ כידו ומסר 6מד נ31ר ממונס עכס טסם OD1 . כרכותיו מטול 5סס 1)סעגיק מסדו מסוכנסס
 וס"'רין l'P'o1DO 6ורוח  מיני מ)6 6' וכהת . 11bD סמס,3יס סיקרים רסוסות מיני ג5 מבס נזו)ס 6מדמטפ
 וע5 וס מס 65מר סבך מ6ח 610) ס)ז וכממנגס 6חו סמור )פיוח רכ סמון סק נידו גתן תם . )מ16דעד
 סיגערך מי ממתיסס חד0 כגי 6ח חרסת 1560 כרסו6וח מסיכו וסמקך כיוי ו6ח סמקך "רוני מסל וסמה

 . ונלקגיס וסחתיס נקביס גכס)יס וסם נחומך ססעכיס onol ותניס תציל 15ho ברוח וכסיגי .)סחרפ6ות
 הסוג6יס מ6ח חי כ) נסס ותסדס וחנ56 ת5י5 ס5ז רם ממון וכהון . ס155 כ6ולום ע)יסס גגם 716יסים

 ומממקותיסס ערכם וי ונתת ס5, כממון . סרך ענודת on~h ומענידין בניס 16חס וטס5ין ע5יסססעס5יס
OS'5D. סעמונס . סמקך מ6ס ס)ז סממונס סניו ס6)ו מונוס מיני כ) ומחוך rs~ סכי כלנו וקומר ותוסס עפכ 
 דכר )סוף מכיס כמלך סכווד6י מקור יודעת נספו ס"ס 61ך . וס 5כ) גנרכיס סיסיו tsso הכחוח טכ5 )סט"י!

 ממקכן . ס6)ו ססוטח 5כל פמוכרמין עד ס6דס כגי ט5 סעוכרין נעורס ים 5על מיגי כמס תודעכקימותו
 נגודל יעמסו )מוכש יצטרך 6סר 6יס )ירי פיכם טכעת . ודתו סמיך דבר 6ת )עסות רכס כמסכתעליו

 ס65 וכשד . ומכס שדם לסו6ס )כריותיו פמקדיס סמרוכין ורממיו סמ)ך ר15ן רקוחו קמלי . ומלי%מפגימות
 יחהוס כלסר ו6מ'כ . ומסדו מונו רוב 5מסן ונקורסם והיחס OnbtD1 סכין ככל דכר סוס קירע ע6קרס
 עכול רכ נס5ישח סכתד)1מו נטר) יטפס ודצי שסוייו 5רס16ת1 סכינו רעם פקרס 1nbS ויקרססדגר
 דלגם מדח מערס נמ4 ס61 ה61 סוס עגע וכעץ . 3מ716 בכך פןפי דגסיפין ורמסנו המגך דעת שיכעעדכ

ספירט
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1% שבת שלכידורו

 יש' סמדס סטר . כינס פעי ממפיס הממסיס גמיגס יוכ) ויקל6ח הגדו) מירוק ע5 מולס ה61 כי .סנייס
 )ק חמפיט ס61 ספר פעמים וס' סידועיס מסילות העמל טכ5 וכקוקס . סוי"ס מקדום ם) ר6סוגס נס'גרמית
 כח" כ5 וגקכע מסורם סגו מדם וכמקוס . )מירוח בו 't'bSl עכדיס 1:) . 0גס )ממביס 6' ססו6 יונ)גקר6ת
r:)lh)(יכרך m)lb) סכל קורס )כסערי מסורס כמ"פ זו מדס נמינת ע"י סכ5 5סיוח סעחיד 6מח וננוגס מהיו 
 יהירוש . סקזופס תחולט מעמיס המסיס מוריס נ16)ח נזכר ופכן . מעליס 163)ח סיס וממגם ע"סהצמיגי(
 והיה יסרק) מט"ו )bSnSht 6 כקמור. ממסיס ה:קר6ח הזו מדס נכמ סיג16 המגריס יסרק) יטו מ"ינכמ
 היו י,6 פגימה הסיק הנקוזה ומיחס גמרג סמקדם כיח היס )6 יכרך) )מרן גקגסיס דעה דור ודורומטס
 )סנהדרין לז") כמקמל סח1מה O~D הגקל6 יפר6) 50 עיגיהס מסתם מכך סחט6 עגור 6ך . עוד גו)יןיסר56
 %% ~(Set יסה מעין יכוץ כ6 טה עד . הג6ו)ס 6ור וגסת' . המסרס )מרכה פ5 מחומס מ"ס ע) ט"6()"ד

 44 יסר56 יגילו ס)ימס (oSlh לגלוגו סחם nleDS סחוחס מ"ס ממכס ונעבה הקז מהומה מתמ"סמ6רכעיס
 חיפית rso סגו"ן נמינת ע) לרמז ( נ כוס b'o ו3התמיקוחן בם rr-~ גוני"ן :חי מחומה מהס"ס נעם?יה6
 )כחוה הזורר עיי ססופר'ס נהנו הסוכה 6מח (lfft נערה סתה)קוח כקמר ויפי . הגדו) יוכ) כחי' גינהכטרי
 ין6 יסרק) Dib' שכנוח ס' סורס יקמר ונגוחס כי . הסיכות גוג"ן יקמר ונגומם כגמוע ויהי %6כמ"ח
 מסוכה גרן 3דעמח סחומס מהמ"מ יעלס 760 נסי כס)ימוח המרמס יהיס ס6ז הכהימס ג16)ה ע)סשרס

1upרמז הרקוח גוני"ן עתם נס כותכין( SD גו)י"ן כנ' )סטסיח סחומס תמ"ס כיסתם הנקולס : 
 סיפיט %קן . הימין )קן לגורלך ותעמוד וחגות )קן )ך ופחס יזנ( )דגים) הכח31 רמז יס ע) ונפשרנ

 סחומס )והמיס יעסה rhl הנקוזה ט) מורס םה61 )סי 61ך . כס י 3רס ססו6 כמו )כה1נ )1סיס
 סטגי"ן פעופין ים נוס מסגין הורס הספל כוהבי "ך . סחומ? O"D כמקוס גו"ן וכתב הקרץ פינס )כןטגי"ן
 mb 3חמונת )בנות כמץ נ6מרס ע)יהס מ%קיס 1ר3י0 . הפותה ולנוהה בגכוע SD סגו"ן ועוסין הכחסוחוך
 יומת 1aph הסוגה הט"ן סכעיקד קומר 61גי יכקומס גמר"ס :,ין כקן )היית פ)ליכין התורה Pl'nthכב)

 חויש. הקוקס 6יר כסנף 3ר 6כ'1 6"ר יג( )ויקרץ מז") במד' btr5 כמו ה)6 מצחו מדסס סחורהס)עחיד
 עשש רינס,נס מחיר? ע) סוד דבר מום יהמדם ס)6 סס6מס סידוט 1"ף * וכו' ת65 מצתי חורס ת'דוס חל6מצחי
 סיש3 פוכס יצמר וכגוה? סקרך כרמז הסעה rb תסיס ססגי"ן 6פפר . דהו ימ'ר 1)6 ה6) ימ)יף 6%)ט
 השימש פעוין הנצק 3עח 6נן . סוך pSnp 6(1 cnnot סהמ"ס )מ ו)רטז עחס יוגה מכ06ר )סחססךסע"ן
 רירים הטמין כותכין 6סר וים . הקדוסס ממורקנו 6מח 16ח 51הסך )כגוק וח)עס מלידס טומרת (ontpnעיגיגו
 3גסוש פסי ת"ר ע"כ( gp~' )ס3ח סנמר6 מצמר ע) וסומכין 1מ65הריס מ)סגיס 3גסוע וימי ס) ססרסס3ריומ
 נזש וגס . וכו' מקימת זס ס6ין )ומר ולמטה מ)טע)ס Pl'lD'D הקנ"ס )ה עמס זו סרסה מסם ויסמרסקרן
'DL'Dnפיך הס"ס סייסים מסוקס מוהרזר סמגומ המסירסס י0ר56 נר קדי60 נו5יג6 קדום 56היס 6ים מסי 
 ז"א מש רקטת )סט יהר6ה זס נענין 101"ח ססוסקיס מקמר וחדר' מקומות נכ) בקי היס ס?61 .מזנריו6
 ס65 דקמ6י קמצי כזה לוומו וככר . עכ"פ הקדוסס )מקורס נרעון וס61 דמי כנפול היתר כך )התורסגרעון סו* פהמסר כמס ממט חנרע 1)6 טריו תוסיף )6 סקרת כמקמר 3חורס יחול פוס יהיס ;)6 )כס)לוי
 נ"מ גדריך ול6 . ניסודס )ודע סנ16ן ושתסופח ע"נ( סימן SWD1 )3פו"ח ומסוךכיס מנו6ליס כהוניססם

 : סס סנירך מעגייגגו כדיגוקמרי
 כמפ) 6101 . )נ6)ס י0ר56 נ16)ת כ) סורם מוגרס סכיגס מדת הוו 3מדס 6סר נו ם6נו וכנין ונחזורף

 4%ר ס61 הזו סמדס המגיס טע)ס . olh 3גי 1.ג"% )סני) ):ממטס כנמסר רב 1ה11 הנד1651)ר
 פי' מק סגקל6ח ,1 מדס כנחינח הו6 הלסוגיה סכמיגת )ך ירחש מ"י הכהונ 1nhe )לסילוק לפות ניחןכה

 )'סיד הת"ת מדח א"י ממגם המסכין בס סס לסו16ח מיני וכן . ע"ס מפיס רוקן גכווגח :61 וכןמתסיס
 מיגי כ5 מאס מגות )סממוגס פ:,סר כמסן הנזכר כעין וזס .ותוכית

~btD1 
 וגרד . ה6ד0 נם מקוח )רפיות

 פ6ס יחע5ס ה6) מ6ח 61מתי נד% מסד סהו6 כהסיכם ס6דס כ) 6ת s)~s נס המתיר הצור הו6 ם5'סיסכס
o7b~"הדין נורח סייס וזלי דרוגו ע, ועגל ):ניו מס Pu "(במשמר כחסוכס יקוא ס (יזע s)ha חכמה( 

 וט* חמ1ח סמוס6ח סגספ למרס עוגמו מס מוטם 5גכו6ס ס6)1 . רעם תרדף מט6יס שמרס עוגבו מסמוט"
 חס6יס קרס ע"כ ס' ויפל סו3 ססשד )1 61כסר ויק1דס תסונני יעסה 6::ר עוגמו מס ה~ס6 )הקנזס tiheעז

 סידי מיחש חייב המוסט יסיס סג":ס ו)דגרי המוח ~nhLtn הגסס וגומלת oht1 רטס הרדף 16olbcoמרת ,"" שי) חיקון כוס בחוסך נורו 65 הגכו6ייח והמדליגה הלטסית המכמה כי נע'גיך רולס סגך . ע"כנדלך
 ",מל והגהק . והסג) הדין פורח )סי מקוס )ס "ין מחסונה כקמח כי עכ"פכטיס

~DS 
 גיומר גסס' מטלת גסני פרי פגעי נכורי הנהן וט' %6יס DSh1' ס'ר5ה וגו' נע%וח ה6קימט . מרוס)מיהי 6:ף )ס' 6הזס

 פכר ככורו ,חן 16 פסן גחני רכנוס 6ו לעיס עסי oh סרס SD פחסך מס כעז )יחן )הוטל יסמיקמס
 3עד יל)שס6 6) סטר כיססיק רשוי סיס ס)6 גובן סכסכך שלס זס כ5 גססו 3מס6ת 3סט סרי 16מסעיו
 ש5 עוכר זהי ויך נך חעסס )6 "ו וכך כך עכס מעכליו 6' ע5 %וס 06 ודט 3מל מיך 6ס%ו כי .מט16
 5סגיהי'כ )יוי פי ועוגל גו ססמורד מוך ממח כי יקמיח דחו 6מח רק . )ו יוע') )6 סכ:ו)ס מנוגסכ5 מיי ל ש ע5 חסו3ס 6עפס מטסיי טל טבוחי סמלך שדוגי סענד ישר הקמור גד%ס 16 קטגס המיךפסח
 תר. ט (ollae וחי"ק )1 קק ס% גוחן פהסכ) ממהקכ"ס PtSD עי סעוגר מי קץ ע5 3גו 13 ק"ו .שים?

פריפת
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 שבת שלסידורו 1א
 ראשמך הדגש ההפקס סמגיגס וגודל סנדו) מסד זרך ע) הו6 6נ) . סוס עה ש01ל וצגי סמי וכגגי-2צתס
 כסוט wb כי ממס נמוח ימסון 1)6 ה61 מסד מ0ן כי ע) בחסוכה מיקכ)ט וצם ניס עו)מיס ג5 טל6*6ת

 כירוש סכ5 . )ממיס )הגסותו מסדיו וכרוכ כלממין חסונה סערי )1 )סתום ס6זס עם מסדו וחנד5 ומיסכמלכיו
 כמכ61ל עי)6ס חסונם גקר6ח סי" זו נמזס מקמע ~orl הרממיס 61מתיוח המסד ולוכ סקדוסיספססל,ס
 ככ"ג ויסודה מרמס 0ס כס המקיר כקורס סחורם כי . 6ול והולס נכחוכ וגקל6ח מ'( מעל קולס)כפעל
 . עיצה חסוכס 11 חס31ס )כמיגמ מיגיע עד כצימוח התונס עורס וכסקוס . )יודעים כידוע' ד6ורייח6משהן
 עמום גברן יומני גזו) 716 ר6ו כחוסך ההו)כיס סעס סקלם כמממל . נדו) )16ל סמוס6 ס) וקמוח ממוסךגססך
 נד51ס )דלג6 עי"ז מניעים סהס עד ע)יהס ואסיע מצר סגו מרס מכמינת סנדק ס16ר . ע)יסס ננס5צל

 יכווין נמוריס גזיקיס 6ין עומדין חסונם סכע)י מקוס ט"6( ב"ס )סגסדרין חז") מקמר כירך ג0)6וס)ימוח
 חכמל לסלי ס"מ יהורס רכי . וט' נימים 63 וקן ו6כרסס ע"ס ע"6( קכ"ט סלה קמיי bntbl pffottb .בעמוד
 כהני יומוי כ) סוה די)יס 1ת'16כח6 )נני' 6תקלכ "נרסס )ווי ח6 וכו' לחמל קל6 ה6 מגליך יסגון1תקרנ
 p5neh1 עד 5דרג6 מדרנו יוטוי ככ) )ים קליכו שכדוי 6)6 מד6 נומג6 16 מד" bntts 6כלהס 6חקלכ1)6

 ע)הץ יומין כקיטן כימים כ6 וכדין וקן 61כרהס דכתיכ מגי כדקת טי)6ין כדרנין 61ע) סיכ 0וי כוגדרני
 וכ"ט . מינו וכ5 נלכ6ין כ) גסקין דמתמן נכ) 6נלהס 6ת כלך וסי . דמסימטח6 נר61 ייישן יימיןגבינה
 406 סכי הוי ד)6 מס קוניה )נכי קלינין מד6 כלנעך מי6 כיומך מו6 נסטת6 דה6 דחסונס מאליסוןטיטן

 . ד6תמר כמה סיג דהוי עד ע5"ין יימין כגגון 6ע5 )6 6נרהס סגין ככמס ק3'ס נמי ד6חקלי3ו נמולים5גזיקיי
 מ6!? כס והאריך נקוג"ס כיה ו6תדכק 6ט) טיל ךחסוכס מארי SJb נימיס כ6 זקן דוך וסמאך כתים דודוכן

 מוו כמ4 מדת שמקוס התכונס כעגי ט) גממך סכ) סוס וסככוך הניו)ס וכ) . ע*ם חסונס נטייגפע4ת
 . נמוסך ההו)כין 6דס )כגי 5ה6יר )הממוגם סגמסר ס6ורוח מיג: דמיון htat . כלמור עי65ס תסוכם0גקר6ס
 והקום רפו"ות מיני 1:) הקו סערות נוד) כמוכס מגיחן כיון כי מחערין דיגין OYD1 גקר6ח מס ע5 תנץשגס
 נעמס סים ממגו נסמע . סיסועות מיני סב) סנדו) היגל ס61 וכס 3ה מוגמין סב16)1ת ם)ימוח 1כ5 סמוקך8ן

 ממגם סגסמע . מיגס מחעלין דיגין וזה 6)1. ורסו6ות הגלת מיגי )כ5 גגלכיס סיסיו וסברות המופךכמיגע
 . יטר )מי מוסך 6ין ו6ס ~otlts נמי' מכ5 ו)ק5י5 5רס16ת עסוים h'~D כיון . כעו)ס הדיחס נמעחסיס
 6)היס כס מלום, 6ין ):ן . הדין חערוטת סוס נצי ססום4 ומסריס נמ1ליס יממש סי6 מגס נע5מסוסים
 גריד סוס כס 6'ן 6כ) כזה דגר כשבס סים ממגס סמסמע 6100 פוסס %ן סי1נ6 דנת מסוף נניקוד obגי

 b~s 6"כ 656 יסר% 6ח מכס סקנשס 6ין בקים ריס 6מר ע'כ( י*נ )מני5ס רוש 11Db ס% פרס נחיגתצעק : כשמר ס155 מדכריסוכר
 וסורס המוסך נו סוחהוס הגס העו)ס )כ) קדמס והיד . חמי5ס כממפכם מעמס סוף נדרך תשבסשיבת % כפרס ומעמיס גחוגיס המכות כ5 ם) niblel מיגי כ5 כי וע' 5יסר56 כרסקי סנ6' כמיקס 5obttnסס

 65 כעומס )מוך סוכם כמחגה סקו סוגות המדות 6ח ביחן וריס סגו Dh s~7D נ*ס ס6'ם סס"מ5כעס
 סבסדך ססו"ד כמינת עויין גתג5ס 651שפהוס

 מ-

 גגממ מהם 6סר הג5מון מיגי וכן . )דחס )סטמיס
 ו65 גחהוו )" 6)ה כ5 . וכו' לפע 61' חכם 6מד ע"י 6סל נגיס %נעם סערות וק סמכי עגץ ואעמיסfb וגהג)ני

 מסה נגד סמכו,ג,ט סכנין ימי )פסח סקודפח מממסכה גצ)ס גקר6ח סי6 כי . מזו מדס 56י13ח כעת עיייןיפנק
 6מיח 6גי )"כ( )דגריס הקרא סי' 011 . כקמול )מכס לס61ס קדמס טכס סו6 כן ודאי וכוס . סמעססימי

 וע"כ . 6ותס 61רס6 שמיס סכו דבר כראתי כגל וסמכם סמיתס נזרת געת 40 . 6ים6 וקני ממנתיאמס
 0גקר"ח 11 כמינה מוש מדבר במינה כפיוס דעת ))מך סמי)ס רסו6ס )מס נורש כן 6ס b1U 6(6 )פון8מר
 מ"1 )6 מסך ונורא סימר ומס . כורש נסס סמכמס סהי6 ממך וטר6 6מר ועסיס . כידוע סכרי6סע1)ס

 נמוריס מסדים רק והיש ט31 65 כמינת ח61ר מכ) מוסקת סי6 כי . מ4)ס סמוסך כמינם ממנםפיחהוס
 מ)הסתכ) סלטה עין טסעסי מממסיך עד הו6 לכ כי 16רס וע סכסקת סט51 )6סר ו6ך . כחנט כצרוע0יעיס

 : גהס עיין מס"ס ס6ל'י מטהת כיןוע מזך וכורך 6מר סוס הדמיון ע655ורס
 ה"מח' הממד מ5ד 163 הגה וסתים . ~olh יסורי נעגין כמיטמ למכעס ים 6טר כנ"ר וששננך ב8-ק

 ה6דס יסוג סע'י כדי ינו16 וסתים . ס6דס שגוס סוס נקי סנ6 כעסיס סכרו)הרפות
 מ16ד נמ6וד עוגמו תנד) ע"י סג שיגו מ"1 ו6ס ס' "5 ולמוכס המקורס דרכיט נמפסס סקרם כמאמר ס'%
 )סוכ )קם )6 ומוסר בניו 6ת מכס 6105 מץ 3WO סס56 מס ע5 ככס)יס האקס 4 פסיס סיסורין נוף ע85ף

 מאמרים ו,*י וויו * 5סן ידיססוצ5
 סכמי' 6ף 6)6 . כדכליגו כקמור ממנס פגסמעיס לק סמס מדעים סנס4 לנד ע 8 ףאמבמ אאאמר

 )נזרח הכגין ימי נססת "ח"כ מחנק כעוגם סיהיו ממנס סנפמעין וסדיגיססיסוריס
 מי ימיך 3ו ויעקר כע"ס ונחנ)ס נחודט סגד1)יס והמסדים ססונוח החטו5וח שניוח . ס5ז ר,פמענסופיוס
 5ש נ04 6ין 06 וכן ישיר )פי מסך 6ין ס6ס כתכנו וכני . )כ5 יססינ ומגיי hPI11 ט% 6100שכמיס
 וסחסז האמהי D~W ע"ד סיס למ"כ 1החס11תן כהן סממסכס קיימת סכ5 והדיגים סיסוריס נחי' 6)1 6ף .ע6:

 ע"8( ס' גגרכ1ח רל5 פישר נרד ע5 . 610 ס6מד . נם*' מש ע5 געסיס ומפס יתע5ס עאס פד" PhDלנשי
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ש1 שבת שלסירודו

 קישרו כישע hSs %ש חלה פס עיד ולמרו . החלי יכלו ממן וס' סג6מל גימלין מדכ16 נו משן פסקיםג5
 סוס כעי)ס מיסרו נעה ההדום להנס ס! יסורים וסרס'י . יוכימ ה' י6הנ לסר 6ח כי b)D' מס ההגספי
 סגין . יוכימ ס' י6הכ 6סר 6ח כי סג"מר . וכיוחיו מכדי יותר הגOSIDS 6 סכרו 5הרטת כדי עון סוסגני
 ונקמן ניסורין פדכ6סו כעה'כ סכרו 5סרכומ ורוכס כקנ'ס 6וסו ס16?כ ס"ס3ה מנד 6ט כי 6מר ונרשי:

 ס6מלו דרך ע5 וסוך . נעה'כ סכיגחו ויו )ועם מחעגת )סחעדן כעס"נ מכנס מכרס סיפ5ס משכתן כע5ש1"
 . יסל56 וקרן . חילם הן 46 . יסורין ייי ען hlb כחגן bS וכקן (Shrnt הקנ"ס נתן סוכות פקטח נ'שם

 רשם )מען סקיי ניסירין 6קד דרך );גיך סרי . ג"דס מוסר חוכמח )ו סוויין העה'נ מיי מייס ודרךוסירס, מושר תוכחות מיי: ודרך 6ור והורה מנוה גר כי דכח'כ מגין סכ6 סעו)ס עד . וכו' מגין תורס . הנ6ועו!ס
 םהיס ידוע כי . כג"מר הניגה מדת נגמי' 5הס קדמם סהרס.6ס ה61 נכון זס ונדרך . סכ6 )ש"סשכרו
 רומו ועניה . גס סגסרס נמוריס הרמם" כנחי' כש) סכרו ומס ס0( 16רס )כסטוי (Wt1D- שס'כ*קרש
 ~bto % נכמי' הו6 מדר . המפך במיי סדר הגודר כ) הנמריד בסי' ז"5 ספריי כמיס סמקך מיי ע*םשכגגה ס'" כי מייס דרך גקר6ת ונס . 716 קורס נקר6ח b'os )מעכס כחכט ככר כי . 1ג1' מנס גר כי"סכש3
 גרזי מקולס )יהגוח ורכות - :ג") וי31ן כינס סערי ממסיס nh~pin % מצה הממסיס 3נמי' סול דלממסיס
 וע! סמקוס מפדי נד ע5 ב"כ הו6 וספגי . (1Wb ימויין עק hlh גיחן 65 כי מוסן תוכחת מקרס)היות
 b3'pD ר, נ0ל 6ת ססוק)ק םל"ס רניגו )מסה הקנ"ס סהסינ ע"3( פ"ע )שמות Sfft1 סיומיו פסירך

 eph זו מסיקה 1):6ורה . בסגי כממרכס ע5: כך ספוק S~h סכלם תו חורס % לכס"ע )סגי 61מלכמקטין
 a12a וזו חורה % וגי כוס 6דס ע) גן )חסום ירט )מסה קפה סיס נוסס סממסנס וע) . הי6 מסיסע
 ועניש )סגי ):ון הו6 ומס כוה מממנחי onto כן )ומל )1 והים )סגי 3ממסכס עכס נך "ומרו יקרס)עוד
 מיש )קיים הישלין 1נוד5 קמיתס גוירות ע!יו מקב) היה רוס יום 3כb)'pw 5 רכ' החס מקדום rJo כי'ו6%

 יש כ) עקיכ6 לני ס"מר מו") :מקמר )סכך 6ח עוטן "פינו גססך וככ) )ככך גב) פנסיך מן 6ת61:כת
'rt'o(1 )ידי י63 מתי ע" מנסעלDwphl . סו6 6רס טכ6סר ק"מ גת;ת 56) ":ות מיי נס:ן' המגוויל וע"ר 
 כממפכי כ"כ יעמיק ויתעכס יחנרך סמו קדיסח ע) כ"ד מיחוה 6רנע עביו ומקכ) 5כור16 כקמח נספופדניק
 ט עוסין כ"עו כעד סיחות החוכע 0) הסער ((trp ס:ורניס עד כ"ד מיתות ס6רכע כ) 15 עוסין כניעו7141
 יה SP סנרו )מלנות מקוד לוקס הים מסדיו נרונ הלממיס ו3ע) כ) )עין גלעין שסיס מטס SD1P1נתיל 3ס5יש* יעווותו ר51ס ק 1tSD מקכ) כקן 6ת1 מהקמח )נכו כאמתיות ידע ממזיו 3לונ וסקנ"ס SDIDSז6ת
 סקכ)חצ יודע מי 63מרו הפכר גודד ע) סקסרנ המקטרנ כמ )הסכית וככרי . כסוער כן כגססו o~tp,כ6',1
 ופכיו ףדוע סנ)וי ,ף . נסן )עמוד יכו) היה )6 כרוע) Osf1o היסורין ע)יו ב16 46 ו7006 . כקמת'סיס

 הזה ס)%'ק "מת מן הקג'ה "מל )כן . בגו ע) ממעיד 6כ ים כ"ס כטיסו עעגס . נסן עועז סיססנוד"י
 15 יעכס סכן הקנ"ס ו:ו3נ . מנסער G:"O ימי כ) כקומרו ה")ה היסורין 5ו יעסה 3מעסס נס 06 456.מיה
 יליוכ יוס ע"כ סכר )1 כחן . )ננו "מחיות גס)ישח מסיס מעמיו מחוך ;יכרח מחסכתו חסים . ממפנסוער
 0היכ ויום מעה נכ) ע5י עגמו ממית היה כ"')ו ע)יו 6גי ומעמס גונו השת הקדותה ממסכה לסיס וסעריוסע:

 כרכיה סמו 1)קד0 ית' קדומתי ע) )מסור וגעכורס סמי )6מל כנגסו קייס כן כי . כסכנו ~theסמחסכס
 5כגו נכ) יתכרך סגדו) פמו 16הכ )היוח כגנו סחקועה 6סנס )נוד) 1סכ) כס' קדום 6ין כי יקמלוזה:)
 גפר ל,") ;ע"על )מעסה מ5ל0ס הקכ"ס עוטת המחסכות 3כ) סב6מת 6ף סעוה"ו היי מב) יותל ומשזותקעו
 כש6 כט עי סמעיד 6כ ים כ)וס יומר ס)6 מקטרג סי יסתוס 6יך )תרן הקדמוגיס סמסרסיס גזםס6ריכו
 גממסכחי כקר נמעכה עטה סיה סטרתי ):) סגיכר גיוסן )היות סנריך סכהס מסוס והנד . דרגו5סי
 : רכה עממה כ6סכס )ה' גרפו ומסרח UIS דכיקוח 6מחיוס כ)יעין וג,ג'פ גרתה וימיה מסוע) ") ממפכחו סיוגיך כן ל"ע נכי רממיו נרוכ 3"ה סקדוס 0ינכ 1)ק גדגריסס,עיין
 פקל4 ססיס עקיכ6 ר' ממפכח )סגי עקה סכך סילוא 05:י כמשכה עקה כך )מ5ס סקכ"ס סהסיכ ר1מ)21

 8 5נט עס כיסר גע0ס גן )מעת ע"י סמבינוח ממסוגיו ג5יתי 5כן . )כגו ככ5 ע)יו ס6)ססיסולין

 : מם)ס סכרו ויקכ) ע)יו )קטרנ bSn ומחגקס 6ויכ )המניחלכדי
 מכמס כ65ן גממכגו סיום כ) סורנגו עציך כי 5כ חע)ומוח יורע הון כי ע"ס סמיך דוד 6מל זה וקלג

 תעה גכ) כלעו נעיגיך ומכיכן ר5ף )היוח )סגקי סש)ס הי6 . )כס כחעיושס יודע סלמה כמססי'
CYIע? נהרגים סייגו ממם היוס כ) כםי4 הטס כ) שרבט עליך כי חס . סמך קרומת ע5 גהרגיס סייגו 
 עקיכל רני כמגימל סכמס 65ן כי היעל ננ:ס':י ומרגיסין )סנמ המו53 כשן יוס 3כ) געיגיט נמחיט כיק"מ
 יעק* פומר וגס . ע)יך גהרניס היינו ממס היוס כי כפילו סכי )יחן העוצה סי6 ולכן . וט' סייחי ירץכ5

 כע; ע"כ עת נ;5 המיתה עסיסן סמקכ)ץ קשו הגדיקיס גדלך סלך הו6 נס כוודויי כי .6מיקס,ססעס
 סססעס הסעס מיתק וו מיח: 56)1 גקר6 סיס . ממס כשע) וד"יח מיתם ע)יו מקכן והיס יוסף 806ר6ס
 ים כבי מיקה 5מ1 גמסכ מסיה עחס עד כמו מיחס ס"מליס מיתס 651 ס'bih 6 ס6י% כ% מיח: ימוח*זס
 "ם נכ) עגמן מחיתין ססמסידיס מה % מיחה כעיניו היקלס . )מסידיו סמותס ט' כעיר יקר ומס . סעס'%יר'
 קסיו, כעימו יקר 0היס כפוע) ודלית מיחה )מוח ל5ס 65 ע"ס רהיט מסה וה וסכור . reh3 6)י והטפסיושד

 . וסעס עמ' ככ5 עסצ קוופפ ע5 ו5יסרנ 5סו0 ע5יסס pn((et פססם פס ., )פגודי1 ססצפס.*ש
ולתקן
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 שבח שלסידורו161
 רו"ח לפגו ע סדונ0 מעג וששרר

 )3כ"
 הסס: פח מסם שטר ס' עכר מס0 פס ,ימת h~D) ס"1 כחרת

 6ת4 קלס יותר סתירון ע) 1)כ16רס . כדמע כותכ ופסס קומר קקכ"ס hih וכו' מסס כסהמת
 כמום blot מקומו כ6ן "ין 6פר 1lhD עמוק חירון )זס ים והגס . מח )6 עדתן ob מסה וימת הקכ'0ישפר
 סגוכר )סי 6ך .פפדי

'ff~ 
 סיס סככל מס ע) סיס וכזוגתו דעתו מסס ממח הקכ"ס ס6מר כמס )ומר 06סר

 6מר )כן . היום כ) סורגט עניך כי כדרך במייו גיוס יום כב) מיחס נער מרנים והים ממיתה גזירחמקכג
 חמישי גפסו )מסור ורנס יקמחו כקמח ה' ענד הים גי olf ככ) כמייו ,:'ס טמיחהו סף ס' עכד מסה מסוימת
 סקג"ט יו 6מר ססוקיס סמגס ימסר 1)6 נס)ימותס חורם oton קמען . סמו וכטד ס' עכורה דגרע)

 סס:ורס מחסכתו )החנ)וח )1 גימל סיס )6 עגותגוחו מרוב רניע ומפה . סקדוסס כמתורס rb nbr)כחוג
 סיס 5" כי נדמע כחכ מסס ע"כ )בכו נ"מח'וח כווגהו סיתם )כד )ס' כי . 'סר6) כ) )עיזי הקדוחהבתורס
 ,. נור6ס מ6הנח ע)יסס מקכ)יס סהנדיקיס ויסורין 5ער מיני סכ) ;)מיד עסויכן רני וממיתת . בכךרט9

 בעפ' )נגס עם כלסר . כ"סכס כמעמס ע)יסס היכורין סיקג)ו ממסכתן 6ח מגסס טכדי כסרוס מחסןוסקכ*ס
 )מכס קדמם הרסו6ס כזה ונס 6ת1 המוגות סונור סמחטכוח כ) גנד כולס ננד סכר )קנ) נכדי .קכ)חן
 מומש מחסכות וחסכי )כ) סהט)מת וסיף מממסכה עולס גקר6ח מזו סמדס ;ידוע . כג") הכינס מזתככחי'
 הרסו6ס קדמה כס וע"כ . כגודע סקזוסס ורנת ע) מורס גמיגחס כי מפס קדשת ע5 הריגה מחסכחוכסרט
 ומוכח סנדו) ממסד מסחגיס h'(o ס")ה זיגים סוגי סגי והגס . כג6מר נמוריס ורמגויס מסדים )סיותסלסכת
 וגסחמש . 1סרס61ות סיסועוח 6ור הנרו) 7516 )הניח הכינס )מדח הרומזות המממנח בכחי' מיסנ 6פר:גולף
 נדוף )וכוס סס נעומס היסורים 6)1 כי 1'"1עת1. )רס61ת1 לריכין )סיות נטפס סישריס גנמי' ;יחספספזת

 יטב 65 טוס"ז 1סגטי יסורי כ) 6סר . 6ז סכיגחו מויו ו)הסכיעו סנ6 נעמס סכרו רכוס יסטן גדויסונפונס
 סע)יס כידוע ג)חס 0061 )ה ערך "ין 6סר סהו6 חענונ רכנוח רכני ורוכ e'D5b 6)0י מעף 6חחפ)
 כעומס ססי6 סלמס מבמי כחנו יסה מ16ד מס וע"כ . )ו )ממכס יטסס ווכחך h(olo ר6תס )6 עין סכחוכ8מר
 ו6ך כלמור גמורים רממיס ממס כעס סמחערין סזיגין אפי' כלמת כי תיגס מתענין זינין ורק נמוריסכממיס
 גס סגייך כיון רק מ"1 ממגם כלין תיגס היס1רין גמיגח 6)1 6ף וכ) מכ) ססוטיס סרממיס )סיות כמנמססי6

 . סנטר ;ז"ר . מ"rnhn 1 ;יסק 1)6 כעולס סיסורין כחיגת סיסים פמגס גסמע סנדו)ים והערות סס)'מססרש6ס
 : וסעוגס הדין כדרך מסס )טקס מ"1 1)6 . ,כעתן מכדי יותל עס"נ נתענוני 6ותס )סתעק ע)'ססירתם נמנע כש6 ע)יהס געפס )" מהיין 40 . )רחמים סדין מזח מסס;ין 5דיקיס רז") אמרו O'11DO סגי 6)1,ע)

 מסדי מנד )הס וססוכ: סלסו6ס דרך ע) יטע סמס ונס . ~olh יסולי נעגין דרניס סגי יפ עודפטלם
 יוחר סג6 )עובט סכרו הרכות  לרן לתו  סוס הר6סוגוח כי הר6מוגות סחים כמעסס )6 "ך .סמקוס

 *רם 1DW וסיס נימיו סעסס עוטת עטר . סמה D~1D גפם )הנע eh כי בקים "יגס 61)ס . זכ'ותיופכרי
 כ3 כמסגה ע"כ( )"ע )קידופין מז") מאסרו OD הו6 סSlhn . '6 מיד גססו )מקס מיסרסו סקנ"ס וע':נימאס
 )1 מפיכץ "ין 6מת מגוה גוסס hD'(t 1כ) . הארן 6ח וגום) ימיו )1 ומ6ריכין )1 מעינין "מת מ5וסמשקף
 מ15ש דס6י כגמי t~tnplhl . י:נ6 עו)ס היי הארן r?h 1:ומ) . ע)מ6 כסאי מגמע )ו מסיכין וסרסך :וכו'
 .ופקסס וע' 6 מטיגין ד6מריגן הו6 ונהלי וכיוח רוכך דהוי זכיותיו ע) יחירס 6ח.; מנוס סעוטס סו66מת
 ודופס )ו ממינין ע,כיותיו מלונין פעונותיו וכ) . 6מח 6ות 06')1 ממגס מייל 1)6 כו)ס סתורם כ) ססרףספי ולומדי 6 מליעין מעוטתיו מרובין סו:יוחי1 כ) ולמיגה' )1 מעינין שיותיו ע) יתירס rnh מגוס סעורת וק)פס
 מעונוחש )געתו O(O געו)ס )ו מריעין . רס"י . ממגף 6מת 16ח t'eh חיסר ו)6 כונה סתורה כ) פקייסכמי
 זק"פר 6מחמתין וקליק הע"ס מן )צורדו ;די נמייו מגותיו סרר )1 )סיס 15 ממינין . ;)ס סכרטיסות
 . ניפ ויוס סכ יוס ליה זעכדין מתגיחין "גי' "מר כעוס"ו ומסמע )1 מטינין עוגותיו ע) יתירס 6מתנמאס
 o15e סע1סס מי 6)6 לו לע 16 כעוס"ז )ו סטוכ מיילי ק6 כעוה"ד )16 ומריעין מטיכין דקחג' מחגיחי! .רס"'
 רונ" דהוי 1tntgr ע) יחירס6מת

 יוס סזמגח כעיה"ו )ו דעכדיגן סייגו 6 מרישין דקתני מרוכין vpt:1rn 1:) . הנ" )ע!): )1 סוכ ייס חיקיןוגש כעם" טוג1תיו ממט סגסרעיס כלומר סוג שם נעוסשו )1 מהקנין ,:עת
 סרוסו פי סהו6 עוס"ו ניסורי דרך עוד )תגיך סרי . רע י!0 )1 מתוקן )היות כקן חותיו סכר )1 סמס)מיןניפ
וכשח

 גורעיי
 עטר גיסגס מעו:ס' )סו3י16 הנ6 ):1)ס תיקון 6 סיסיס כדי כעוס"ו עוגיתיו Dtp'D ע) ממגו

 לנמר יעקב גן 6)יעיר לכי חגי6 ס'( מקמר מקמרות נעורס כס)"ס מוכל )כסתרי מז") 61מרו . סעסססענירוח
 6ש כי סג6מר סמקוס וסגי מסרוס סו6 יסורים ועשי ;)וט מעוגותיו )1 מתכסריס 6ין נפקוס מרוי ס6דסכקו
 נמ)פ הקמיר גרית מס כיסולין כריח ונקמר כמ"מ כרית ג6מר ען6( ה' )כרכות וקמרו . י!כימ סי י6סנ6סר
 קרש ס61 סים דרך ונס . "רם ס) עוגותיו כ5 ממרקין יסורין ניסורין הימור כרית 6ף הכסר 6ת ממתקת058
 . ממסד%

"101 
 סרופ" ומיון

 ופריש רפים סמים )6כו) 16 לסחות )ו וסתן סנוף ממולי ס6דס 6ח טמרס6
 ככדי מסרגל 16 מסיו דמו פמט 1ס61נ סטס5 16 . מרירוחס מסגי )סתוחס סידם 5נ 'ohi 6פל עד3מ6שד
 פכן 610 מייס כי ימ:נ נז51 ומסד נדו)ס יטונס כוויתי הרופף )1 סשסס היסוליס 61)1 . ממקיו3לס"ותו

 פוסשש יסורי פ0ו6 ומיש מה כגי גיסולי סזס כררך 610 וכן . יקב) 6סי6 61גר )ו יקר6 16ק ורו60 . גוס6
 ש5 סך י1ח1טסוח כפhh~ 4 וססגיח . סעה"כ ימ4 סיוכס ע"י עונוח'ו )מזק סגפסוח ממוקי גפפו 5רס16ת00
 נעהיצ שנ יוס 6 שסין )מעמיס 6ר ה! רעים ימל עכ5 רפ )רספ שי כי כיס רוס סג יוס סיס דפנדעג*

גזי
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159 שבת שלסיקורו

 על ימיו לוג %) כאשרם כי נקיים כמי )1 דומם יהיס יוס וכלוחו . מעהותיו השעפץ מרחץ מכו לקכלימו'
 ורק . כרסעש רפ )רסע עס)ס כי nDth~DI כעס ימיו כ) זה וטבול כגין ניגס ומס כגס גימגם דוגמתנמרק גשולע די ספין כ"כ מרובין סש;ומיו הו6 והטעם . ע"ט זכיותיו ט) מרונין סערותיו וסייגו בלעה גרויוסט

 סיטכ תעיין 06 61מגס . טורמות מסגי )ככדו vnen סכר 3ע7 עו3 יוס מסמים יו סטוסין 61דרכה ."1ח1 סמרקין 6ין סיסור'ן 1Sh כי ידיהן סי יכ6 )6 סנ6 )עלס ו3ס 3טוס"ז )ו סו3 )" כי . סרס61ס דרךזג) )* )כד עמס יסורי מס )כ16רס סיסורין 1Sh וכמי' * סמוטטין מ15תי1 סכר )קכ) סוכ יוס )ו עוסין5סעמיס
 מיסלו וכעם כ"ח מסד טמסן 1ה61 * יחע)ס ה6) מ6ח והלסו6ס סממן דלך וטמון רסון כסס וגס . 35דאיסגס כעוגמי יי סיס רממיו וכלוב . עוגסין כסחי )עתסו ס6מחי המסד )נע) גפות 1)6 . סו6 כן bS 6פר חרקהשוס
 סיימם נסרכה עדיו ויסור סרטם מזרכן ימוור טויו סיעכלו וסקסים סלעית סיסוריס ע"י 6ו)י כי . זס)מטן
 וגמקולס דרכינו נמסמס פג6מר נמעסיו יסססם עפיו כייס פיסוריס 6דס רופס 6ס ע'6( ה' )כלכוחירו') ע6מר דלך ע) כתמוכה ויקב)גו . ונמ5וחיו ססס מדרכי ))כח ויחחע סטחס מסעיו )טווב טסיו ויקכ) .)פגיו
 סתיס גן דורם "גי מקרץ יסורין מניבין 61מר עקינ6 ר3י געגס ע64( ק"6 )סנהדרין 61מרו . ס' עד4גסונס
 "פר אמס iCD' 6)ה גס וכחיג . ס' גטים מרע ויעם גימס)יס מפך תגס וממסיס כשכו מגסס סגםוסלם
 )ימד )6 כגו ו)מגסס חומס )ימד כוך סטו)ס )כן יסודם מ5ך מ,קיס וכי . יהודם מפך מזקים נגסיששעתיקו
 b(b )מועב סע)הו )6 גו סעמ) טס) ומכ) בו סערם טורם מכ) 6)6טורס

 יסוריי
 מנמס 6ת וי)כדו סג6מר

 Pnwb שסי שסגי שוד 1'כגע גסיו ס' סגי Ph מקס )ו ונספר . כגס 1י1)יטס1 3גמסחיס וי6סרוסויכמומיס
 ho DIDS . ס6)סיס ה61 ס' כי מגסס וירט )מוכוחו ירום)יס ויסיכהו למעסו ויסמם )1 ועתר 6)יוויחס))
 סכחשכה סממיסית דרגם והיק מעורס תחוכה 6יגס היסווין מחמת סהי6 כזו סחסונס 61ף . ע"כ שוריןגהנשץ
 כרועיו ע) מסדיו כרות סקנסס 6עס"כ עניו סיין ס"3( 6' מקק ס' גר )מ*6 המקור מטרח כע) הלגוזמ"פ

 וע) . ונו' שהיך ס' ען ופכח טד וגו' ומשיך )ך כנר סג"מר כמס כתורתו כן והכעימ כוו נחסוכה'מקנ5הו
 יסים 06 6סע1 ס" . ימיה ה61 ע)יהס וודקה מספט ועם: מלמעתו רבע ונסוג סגניך ibprnt "מריה

 עניסס . כלמעתו רע )רסע יחן כדרך קוקו סימג6 וס5ר1ח הלעות נוד) מחמת מרמעח1 רק הלסע'"פוגת
 סיסולין ע"י 6ף סב "יט סלסע "ס ו6ך . ימים ט)יו סג6ין היסורין ידי ע) ע)יסס סג 6ס 6ף ימיםסו"

 ן עפוהנסין
 שסל סיקמ גדי ס' מ"פ סיס כרו סכ6ח כי )קחו )6 מוסר כניכם 6ח o(,tp )סו6 הכת1Db 31 עלתה

 ה136 סיסורין סקנ"ס ט)'1 ה3י6 )מס מרניפ "יגו הוה סלסע ססוסס ועחס . ס' Sh )סוכ)ע5מו
 נס טונפו )קכ) סכ) 6ת SD'1 ומנ)נ)ין בויו 6ח מכס )כו6 סמק סרי . )סניו מסוכם )עסות )מען )66ס

 ? )1 עועי) !)6 מתי סנעטלו גניו מיתתכעד
 פס 06הילה ו'6מי . ונטפיו גניו מכעס ויען ה' ניר" ממודך 6) ותסכם תמי יגיך טל "מל זה ועלז

 כמ6פכ ככס מבסיטים מערס ס) כמ מחיתין ס6תס חסי  יסוך  ציר פי' .  11י' מהסוכות דול כיונו'
 כן )" ופחס עי"ז סחסוכו סקנ"ס 1ר15ן 6חכס טי65ות לעות גן יר' וע) חחקמ"ה( למג נעקוט )שנ6ל,")
 ע) )כס מוח) )ריוח ")יו (alc רגיהס ו)6 סס גמ"ם עוגותיך כי ע) ')ך סמום) מחושך ") ותסכםעמיחס

 מג6גין סה6נוח דור ע"כ( מ' )כחונות S'rlht ונגוחיו כזיו מכעס ועפן ס' 1'ל6 ,ס ועכור . עי"ז עויחיכס'
 קפי 1") דגריהס )ק' מדוקדק "עז מכעס )סגן ו)ק"ורה קסמם כטהס ונטת'הס נגיסס ע) (DD1 רור4'ס יו]

 ונעותיו כגיו ע) כועס ;היה גמה וכגודרו נגיז מכמס hlo וגופן )1 מרס היטב נ"!: סהקיום '1Dhןכגיכי
 )סקכ"פ כוס נס מג6!'ן גתסובה מ,רו ס)6 ועחס עי"ז נחסונס ירזרו סס6כומ כדי קסגיס כבססוהמיחס
 כמלוש מכימהס סכינתי משק הריני כגומר . מהם קני 6סתירס ויחמר ע"כ גג'קס 6ת קרה -)610נמר*
 שסרפ סרים "מליתם עה 6ל6ה ע"כ עוד oDSb or5 מה 6)י )סוכ )נ טתגין 6ין נזק פנס כיון . ססן

 סרם5 )כעס ל15גי סמספכין סמר ההפוכות דור כי 6)י יסוכו סעי"ו יימסר 16ח1 ממעניין שיהיו מי!גיד
 וכפסע נביו מכעס עוד ס"כעוס )כטס שחס מהפנין co1 3תסוכס עי"ז )הס:טונס )הניע מיסרם סרגישפס
 כהם3פס )1 ג6 הסו פ:'סוריס )הקמין %עגס כהס מ"ע נס 6מ11 )6 ככגיס עכור הו6 שכי ,כקמור
 ומנע , וסנעע סעו)ס במקלי ע)יכס פכ"ו 61.מריס . ידיסס עי כחסוכס מימזור גדי הקנ"ה מ6ח,פרטית

 : );1!0 )כ6 המתרנגול מקורעותנסס
 65 כותת 061 . סגתוכמ' קאות מצי תמס כמה כמגס "ה: פיר . כ6ס ונערס ס' 6ף מרס ז6ח זעך*

 עומץ )הזח 56י הסמעו )" ט)יכס סיכו16 סיסורין כ) 6חר שומר . נקרי סמי וס)כסי )יתממעו
 651 . סשיס ממקרי "קכס קלה ";ר ס." מקרס כי ;חישרו 1pa' טמי וה)כתס . ידיסס ע) מפגיהפוכה
Ootoהגורת הק-מ י65 י65 מי מכסן )ומר )קח 65 מוסר"ותו פסכיפי מכות כמה 6מר נדכות הים כן הרסע ומרעה . ע"י 6)' )סוכ מרטית כהסגחס מלתי כזקת oro סר6סוטפ ומכות וכן . ערש סני ממכיה כי 
 41פ סיחם ה' nhno יס6מין כ)ת' כדעתו מתחזק היס מ6)'1 לקמוס כי סלעם )כ 6ח ס' pr~l גחיך%

 ימות סי' במ"כ )סיות גחחייכ ,ס יזדכר רפשו טד) ומפגי . כמחרה קרכ סכו )ומר הסכע ע) סונרלהים
 ע"מ eO(t סעו חסוכס )סוכות ,*) סרתג'ס מיס כעין האס ס"ותות נב) י6תיגו ם)" טכדיו 1)כ )בוייכגי

"מר ויכ;  ")יו. יסיכו "סר טד מכס "תר תכה ממסר "ינ רכות O'WPD עתסס מחג)נ) כי יסר") נכ55ות גן,5"
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 שבח שלסירורו0פ1
 16 "ו 5,'י3י:ס כקרן cnlh וסכ6חי עד 1ג1' כניב: כסר cnirhl חטחתיכס ע) מנע sh' "ף 1'סוהי6מר
 כחפוכס עוגם חת ירלו rhl גונין )סיוח יסרך) כן)וח יסיל' כ) הקמרון ק5ה b'o ס"ת כ' הער) )כנסיכנע
 כקומרו5סג'1

~hlb 
 כט6מר סימיס כזוהרית ~cSb סדכריס כ) ומנ"ך )ך כזר ומס ס6מכרס 6מריתס מס

 ויכ"ורס מט6חי;ס ע) לנע 6גי 6ף r'b(o ויסרתי "מר כן סטכול )ומר פחכן . )מערס וכטמר סםלז")
 )סיות כדי היסורים ע)יהס מניא סהקכ"ס סגוכל )סי ו6ך . מטסתם ט) סכע כסו) )סס מגיע מסמסני
 כמ"פ כנע כאר סגקל6ח הנזכר סקסוכס מקים מכהי' )הס יאיר 6ור חסונם וכסיטסו . ע"י )סגיופרין

 כ"ל כמדח ססנס )חקן מט6חס ע) לנע שיסרס וסכן 11 כמד: מנמו o~lrn עסו וכסוט סס( o~lh)כמעלי
 : והמ"יסכע

 כארות גסס נמנוכ חיים מיס מקור עזבו חותי עמי טס: רעות פסיס כי נ'( )ירמיה סכחוכ "מר וס ועלוק
 )סססיע מייס מיס מקור (ce סקיי אוחי לעזנו 6מח מט16 כסתיס :)ומר . וגו' גסכריסכארות

 כתסוכס סימורו כזי וס5רוח סרע,ח 6)יסס כ6 כן יני וט) מעזה ס) כח וסחינו . עת ככן וכרכות טוווח)הס
 ס"3 מ6ת כססנמס ג" סכ) כי )ס6מין סימונה שיסיד כגסס כקומר גסכליס כקרוח )סס ח31כיס וממס .ע"י
 51הק וכרסס הזכות ממסרו הכאלות כשגין כווס"ק כמ"פ הנהר כס ע) גקר6 ס6מוגה כי סעו)ס כמקלי)6

 : סרט'ח נהסנחס ):ס כ6 כי :i'nbo ס)" סגיו הכחרות ככדו וסמס ע"סויעקכ
 יעמיס סכן היו כפו)וח סרקו הקו מכות סכ) )פי 16מר לני ה( 6)ף "יכס )יסקול S~fn מקמל מונן ובזהט

 עמי עמס רעות סתיס כי סג"גור )סי ככס)יס סחטניו )סי )מ: כך וכ) . וכו' סכר ע) סכל6ומל
 )כמה"ר סילסגוסו וככר . חס6תיה ככ) כסגים ס' מיד )קחס כי סג6מר ככס)יס )קו שכסריס סמט6ווכיון
 החט" )רכות )סלוע הרכו ו6ס כלסריס מט16 ענין מס ו'( ע"ס ד' טנף מממיסיטורס

 עסקים )מון ומס יכ'גס
 מט"ו וסוד . היסורין D('la כ:3י6 עד מקורס סהט"1 מס 6מת ככס)יס מטם וס ע) יקמר סגוכל"סי
 . ו: כסס,ק סירסו כ"סר לטוח סתיס כי סנ"),ר 6מר )כן Shn 3:סגחח סכ16 מ6מיגיס היו :)6 3מס"ח"ו
 "ת הכה סנסור מס עגול גס ע)'הס והעמס ההן מדח גיחנס כי . 3כס)'ס )קו וכו' 1bDP,5 וש,' 6מכע"כ

 כגבור סכ) חח ע)יהס סמג)נ)ין-גירס
~SDDS 
: 

 סרפל ע"מ( ק"ו )סגסררין Sfft1 וקמרו יד'ס מרפיון כגיס 6) קנוח מסט )6 מ"ג( )ירמיס 16מר והכיזובי
 . נגיס Ph (6'(t קנות האנו ס)6 עד סתורה מן יזיהס רמו כ"כ כ)ומר . ההורס מןריסס

 זרך SD סכ) ועו,נין . גתסונס עזיו )סוכ פגה )קמו )6 ענ*4ל,וסר כעוגוחיסס מחים סכגיסס סלופן3מס
 מס ע) כ)ומר . סרס תוסיסו עון סכו מס SD הכחוב 6מר ועב . כקמור )סס קרס מקרס כי 63ומרססטכע
 6'ן וכמוחס זס ידי ע) סחסוכו רק )נכוח ר5וגי 6'ן כי )מט6 );ס גמסכ כעגמו o)nb nhr מכססוגי
 : כמדוגר כסו) )מט6 עי"ז )היום (fDn );ס מחכנ מלס חוסיסו עגמו ונזיח 6חכס מכס 6גי )סו6 כןעוסיס
 bpn 1( 6(1(t וו ס' hSo )כוייס ויסר") יעקב )מסיסס גתן מי 61מר מ"כ( )יכעיס הגכי6 כיון ולזהיא

 )פי' )ומר יל5: 6;ן . 11 מה ס" )ו 6ין פ חט6גו 11 ובון . נהורהו סמעו 1)6 סכוך כדרכיו"בו
 . ניחד וי סיס 1)" סכר ע) ס3ר נכפ)יס )קו מה ע) כ)ומר )כוייס ויסרק) יעקכ )מסיסס גחן מיסג")
 ellpn ס)וך גדלכיו "גו )" כי )מט6 )גו גמסכ 3ע5מו זו קותנו פ:כס מס כ)ומר )1 מטנגו 11 ס: ס)6וססי3
 )ש מס נס 36'1 סיפונו סיסוריס עם )הס מורס סהו6 מה כהורהו גמעו )Q~oht 6 סנלוס ע)'סס 63וע"כ

 :  3כפליפ  ps'  וללן  ליפו? כסו) anbwn והיססמעו
 מכרומי נדו) )כלך סס)ך מנג'ס כן יסוסע כלני מעס' לכנן חגו ע"6( נ"מ )גיטין סנמר6 מקמר ייכן ובזהלב

 סגך מיח)יס )ו סדורות וק511וחי1 רוב וטונ עיגיס 'סס סלסולים ככיח ים 6מד תינוק )1קמרו
 וו ס' סי6 וקמר חיגוק קותו תגס )נו,ויס 1יסל6) יעקכ )מסיסס גתן מי 6מר ס6סוריס 3יח סתם ע)ועמד
 חמש ורניס . כיסרי) סור6ס ממורס 3ו מובטחני "מר . נתורחו סמעו ו)6 ס)וך נדרכיו 136 1)6 טהטיט

 . hlnu( הוראס סטרס מז: נכמע יסיס 16ת1 ק,לין רכ רני דרדקי סכ) מה מסוק סוף )ו סססיכ מסגיוכי
 . החסוכס גוס מכמתו סס)נת סיהס מס נןע )6 "כקורס סיס נהכמס דמוס)נ מסוס 6"ג כחכו סחוססוחנס

 1נ1' 6כו 1)6 גכתכ ככסס1ק סססוק מוסנן )1 מסגם סהיס הרקס הגס כי . נכון ע) ינ6 סגוכר )פי"מגס
 וע"כ כדכלינו כקמל המסוק סי' )ז ורפ, . יעקכ וכעין כס"י סגירס6 הי6 כך 1ffbl כ)6 6כ11Db 6( 1ה61
 מסה"כ . (obpn Of סכס6 סמעו וי6 6כו פי6 כמס )סניו המטי סיתם 61ח כאמר )ו מסיט 11 ס' ה)6"מר
 )ו סקילס כנס מכמרו סמנת נ"מ ר"י סלמס וכיגן כן ).גור כייך )6 );קירס ידועי) ממוסיף כוינו 6כ11)6

 ע)  ופפפלל כללסו עיניו 6סר החכם כן 1)6 . התו' דכר' ונכוגיס וכו' 13 מוכסחני 1Db פכך סכתוכסירוס
 ומקרוהיי הומן ממנעי חכי" ס)6 וסרס המיכך כ6 6סר כעת ומ"ג המסך מן 716יתרון

 נדע עוה"ז יסורי מכ)
 יסרבל ניח נעמו נסרס כעולס געסס סיסים ק) דנה 6ין כי ידעה' ~bS )ומר . )ממיס וסכו עעיו נותן קטן16

 6יס מתסס וכסרס . כ6 )סגיו היגור כ) ונכר . ית' מלתו מרטיית והכסס ~onat כ)6 . נדו) ועדמקטן
 )העסות הע"ע דרך נתוך מוסע אמתיח סיסגחה עכ"ד הסכע זרך כחוך מנסחר 6ף נכר מנעזי ועסינותופקודתו

 כעולס sp דגל 61'ן שנע. צנע וגג) סעיד וגכ) עת ונב) יום כב) נהסנמה הנור 'נגר כלפר ctht 6'ס5כ)
 עליו פמכריוין עז "cDnl 36כעו נוקף 6רס "'ן מ,") ואמרו . אומר ססעעס כדרך במקרס געסספיסים
 גל ע) ורחמיו יע3 0' טננ ס)6. סבו כיסולים אותי us(il ככס ה' עסס מס ע3 610 ס_כן 1כ'11 .פ)מע)ס

מעט"
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1פ1 שבת שלשדורו

 ~er סגדו) ס6ף מרי ומס . ונרכוח ?nlJlc 3כ) וחסלט מס6)וחס כ) )נ1ל6 פרחחיו 3סי3ח חסן נחמידמסתיו
 ס6)1 היסורין Da', . הגסי רס61ח סלמס רסיס )רס"ג' רונה סו6 כ' )6 "ס . ס"ט יס,רין 36י י)ס)ומ5קכ"ינגי
 סט31 גסס' נהין עמ' י)קנ) . )כסקס עוד 3lah )" וסוקס ptnl:Dnl עיי כב) חסיי: וכרס סקס נ)נכ ")יו"סוכ
 )קע5 ג"ס ונס . מדרנחו )סי כ"6 ממיס וירויח מט6 ירפה "1 סעדם יר6ח וכיר6ס וחיכם כלסכת 3ס)'מוחע3ודסו
 6;' ומס . סע~ה"נ )היי ",כה )" ח"ו העונות וכרינ . נו גמ)ס סנפסי וסנזו)ס סרעס סחתי גר"וקו הלמתיממסד
 ו"סיס מעזניס puPn~ נב) ו)סחעזן סכעו)ס חטג,ג': מיני ככ) פי 61מ)6 הזם סע1)ס ט,כ כ) )י יהיס ohl מייומס
 סכ5 דברי ממס וס:) . )עוס"3 ס:י;חו lfrn )סחטגג סרוגס )מי 6ים )ס:י זס מס סיקרים כנד'ס ום6רי רקמם)כום
 4 מזנח סמרוניס ומסדיו לחמיו נרונ הקנ"ס כן וע) .  וי  סריס  ניפפו )לעיס סווכס )מי חעחזעיס מעסהותסו
 ),כני כדי הנס עד מעכרתי ומט6' עו:וחי כ) ע) תרכס גסנר ונ)נ ס)ס נ)נ ע"י )0:יו )סוג )הוכירג' ס8)סיסורין
 6)יו הודע "1 ע"פ ע"כ( כ"ג (hlp't כ,וס"ק ומכויל . )מערס ססכ"גו תו") במקטרי כמ"מ . סע1ס"3 )חיי)סכי6גי
 )קקי פקיד קונ"ס hSh 6)'1 הודע 16 מסו )ים מפעי חט"ס יקע "ו ךמ"ן h9DDn 6)יו מודע מ60 "סלמע"חו
 נזיג:6 )יה 6ויע ונמס . מכ דה61 חונק הסול גס )גל )יס)6ודע6

 כד""
 הודע )1 מתקוממס וקרן עות סמיס 'נ)1

 מ"רי' קמי כחיוגת6 )"סדר6 כמם"'ס למנח ו)6 קוג"ס קמי מכ :ם דגר נסעח6 זחני)ן . )6מר6 דסקיד כמלן6)יו
 סודע 16 וקמר יסר") )כנסח מ)כ6 מקיד כדין קוכ"ס קמי 61ססירח ס!קת ממם גסמת6 . כתסיס כחר )יסויוסדי
 3חר . חועכותיס Pb ירוס)יס 6ח סודע כד"ק מונק )יס ומדע  עליפ זיזך "וסיס מע6 6סר מרקחו")יו

 : ע"כ וכו' SPbt(D מלריס קמי כחיוכח6 )מהדר לוחיים לתער כדין דיה עסיסדמטי
 נס וידעתי סלך גמשך ומכסי) כרקתו עיניו המלס . ממוסך מן 1lbo כיתלון ~ntbD מן )מכנוס יגלוןסיס 6גי ורטיתי עמסו ככר "סר 6ת סמנך לחלי סינוט ס"דס מס כי כ'( )קרסת ע"ה סמנך ס):,ס החכם ם6מר יזהינ
 ודכרתי יותר rh 6ני חכמתי למס יקרני 6;י גס הכסי! כמקרס כלני 6גי וקמרתי כולס 6ת יקרס 6חד ממקרה6ני
 עס המכס ימות ויריך שכח סכ) הכליס סימיס גם"ר )ע"ס Starn עם )הכס ,:רון 6ין כי הב) זס מגטכלני
 . ";מגו גס שירססו סזלמס וקמר * ;ילום )הס 6ין כקטופן כי . 6!1 נ:סוקיס )דקדק מהבורך וקין . ע"כמכסי)
 טססו וככל ססנעסו וסיסוכיס עניו סגור ג,ירס ע) )1 )החמקן המנך "חרי סינף ס"דס מס כי יגמר דרכנוובסי

 ")'ו ס)מס מס' 6") (olh )ו קלס מס ע) כמעסיו )סחכוגן )1 סוג . סם 3רם"י כמ"ם )גו,לס סגוילס5מעסס
 כיון חס31ח1 עלך )סי מעגיו סיסולין 'עכרו ממיסך 161 )ו ויתכמר תכונס ויעלס מגסס ע) מט6 6סר 6תלהודיעו
 עיניו ממכס ונו' סחור כיתרון וגו' )תכמס יהרון סיס P'hll' . )מן והסכו ס)יחוחן עסו זס נסכי) 6)6 162ט)6
 מהו" ומקמין )ו נ16 מקין סדכל ר6ס ע, )ססחכ) כריסו עיג'ו סהמ:ס כדו' . וגו' וסכסי)נל6טי

 onirl גהסגמס כ6
0טונס

 ומקב) )1 חוסך 161 . סעכע ען סכ) וע"כ Oh31DI מוטס מקים מרקוח טעיו וטח סטך כמומך ומכסיי
 ממוסך עומק מתוך orn . המיסך מן סקור כיחרין וססכ,וח מכמס כין רכ מלמק מים רקיעי וע"כ . סעיגםיס SDשנס
 ננווסכוחס 6ור סיס יסרק) כגי ו)כ) מהסתיו "יס קש 1)6 ;""ר מ5רי0 כסרן 6סי)ס המופך מיה כלסר ולזהיר : חוסך ע) ומוזך מע6 ען חט6 ומוסיף וימסיך מתך סלח תגס . סמייס כקור )6ור ידו ע) )וכוח )1 6ול1סרע

 1)6 כמס ג6מל וע"כ . ממוטך מן סנ6 6יי יתמין 6) )סכיט סחוסך מחוך )קוס לכ נחנו )6 ממגריסכי
 כקורס כהסיכם )סס וסיס קמוטך מ; )תיוק סר"וי 716 יחפון ר6ו סחוסך כתוך כיסיכחס 15sb 3מוסכוחס"ור )סס OtO כ' יפרץ! )כוי כן )" 6נ) . מלחו )65ח ס'וכ)1 "ופן )ר16ח המומך מתמת קמו bSn מסתתיו 6יסקמו
 תוק 61מרחי כונס 6ח יקרס 6' שקרס 6גי גס וידטחי וקמר . סמואך נתוך כמוסכוחס "ף ה16רס 6) סניטוכי

 ומכ6וכיס כעס וס ום) זס ס! ימיו סכ) רואיין 6גו ס)0עמיס כלומר . ונו' מכמתי ימס יקרגי 6גי גס סכסי)במקרס
 כולס "ח יקרס 6חד סמקרס ונמגר "';ו ונס עוגוח'1 ע) ומתחרט חסיכס עימס סוס 6ף . ע)יו עכלו י13תולרוח
 )טונס וכרוגן סוס יחד מגיסם יזכרו )6 שתן סומר וכסרם"י מוין זכרוגט סחן )עולס סכסי) ע) )חכס ,כרון"'ן כי סכ) ,ס פנס כ)ני ודכרחי . נוס יחרו;י ומס חסוכה )עסק ס"מכס יחר rh 6גי מכמתי חמס ככסי).כמכס
 סג5 6רן עלי סחרוניס סב) 'מי ס'מיס מעט סעו כלומר גטכם סכ) הכלויס סימיס 3סככר . )רסס וכרונווזס
 8יך S~h . חטג1גי1 לוף נוסח ממרון ככ) 6ו סעוה"ו סוכה גב) יהיס "ס וסוכ חוע)ח כסס ס6ין כ)ומרשכם
 )חיי וי,כס ינססו ס' וכאוד ודקו )פניו וסלך כורזיו )פני 6מת כחסוכת ימוח מהמכס . i'D)O עס ממכסימות

 וים6ל יסוכ13סו והקניסות חנ)ס מולכי וכ) )קבל מוג) יסים וסכסי) . סס:יגס סני "ור ויו 3גועס )מזוחסעוס"3
 כדגריפ ג6' כקטר כטין 6ען cot כוס ניסנס כי )עוס"כ יגח כי 716 יר6ס ו)6 סק)ע כף כחוך נזרק )סיותניגיסס
 )סחר:"ות "ו סמל מרדת סדעסו )מטן עוגותיו )מרק 16 ססו6 סנהס הטוכ נדרך ה6)1 סיסוריס וכחח)מעכס
 רסו6ות מסי ):) מי01דח סי6 גי ן סכינם מדח ככחי' סקו סרסו6ס קרמס 3סס גס . סתסונס כנח" ע"יהנססות
 ככר זו מרס וכחי' . סעסס סענירות ט) סעורם כדרך כניס ה6)1 ססיסוריס 6ף סמוסך. )תוך וסברסוסגות
 ונס .סכר )סרכוח סגדו) חסד )רוב 63י' כעגמם מסיסוריס סר":ו;יס סוגיס סני כענין רק סו6 נעורססד'ג'ס גם" סיחסוס טמנס סגסמע מס כי . )עי) שירטנו מיגס מחערין דיגין כגן) 6י1 וגס . גמורים כממיס סס~6כתניו
 כתנע כלסר ניסגס מעוגמי )סלינו רק סכרו )רצוח כליס סקנס סיסוריס 6)1 כן 1)6 יסורין 1)6 610טוכס
 סרס161ת כ5 ע) lnno(o סי6 כי הוו מדס כמ" כלור וגיחן גמרם סכ) מכסן סרפו6ס כמין מ"מ 6ך 1)מע"ס
 סוניס מתי )"פ 6ף מרפקת הי6 וממעל . הר6סוניס סוניס סחי ככחי' מיחס סיסורין ט) סממס3סוקוימת

 עוטת )מרק סיסוריס 3מי' סיההוס טון משכח כס קדמם )" "כ) כ) 6ת ומלפק גד1) 16ר 6100 )סיס6חלוגות
 מס) יתמר כשר הכחוכ מ6מל נכון ונ,ס , )מטיו נכעיס סזכליס כי סים3 זס וסכן . מטוטחיו )סו3*1

מרטטים מקדמון"
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 שבת ישלכידורו*
 סקישש יט כסס מזו פרס כחי כינו ס6מח חכמי מנס כי . סוכל ט5 ורומז 3ך מסיס )6 וידי רתע יגחטוסעיס
 )מכס סרפו6ס קימם פנס )שי הקומוגי כסס קרשיו זס פס פע) )ומר 1vph1 ססמוח( סער נ"ע )כלעריכמ'פ
 וככל . ס)ז ר1רפ61ס הקדמת עשק קדסוגי גקל6 ואכן . גס SD כסרט שסר סכמישח כב) ססיימוס 5דע)

 סיקכ5 לנע מעסה ע) נעורס סישריס כחי' סית:וס ממנם סגסמע חישמל )6 הלעלס קימס מכס ס6ףכתנע
 סגרי לכן (Pbr מסגם גקמע bSt סי6 ומסד סוכ כי . נעוסשכ שלסוסו פ)6 כוי כשס"ז עיטתיו ע)עוגת

 bton 6ף סרחעיס ע) סכרין וסדיגיס סנח"' % כאומר שפע ע6 מרסעיס ס)ז מס5 יקמר מכעס מדתמקדמאי

נדרי
 כעוס"ז 16ת1 עונשין וט"ב כעוס'כ ממור יותר עוגם )קכ) ס)6 כדי לק הגס סלסו6תס כיון מ"מ סלש6ס

 וס56 ממזקות סגכולות עוגס נטוגוחיסס שריסס סממפיכין עומס מרסטיס יו65 סוט סגס . סו6 סעהמ דלךועכ*פ
 חוי . )גפסוחיהס ניסגס DltDD' 6)ף מגי 6מת ע) qh ואיפס )מ6ד כגק) blon נוסס 6ת כעוה"ו מעגיםספוג
 ממפני מסד מפן הו6 "גי כי . 6דס )גפם כ6)ס יסוריס סיסיו ח"ו סגסמע סו6 מצתי )6 6כ) סי' . כך תסיס65
 : פ:( )כפגוע כמ"צ עניון 6) סגקר6ת סזו מיס ע) ורומז סרשח ת65 )6 עניון יספי . וכ)) כ)) כדין 6% כמסךרק
 ופיסל אנסיך ס' )קו) תסעע ~DID 6ם ולמרס התורס רמוס כס עד סכ6רגו סניסורין כמי' ד' סמן ושתיםמצ

 כ) וסמרם )מ15חי1 וס6ז;ת חעססכעיניו
 מוקי

 שן ע)יך לסיס )6 כמאריס ממתי 6סר סמח)ס כ)
 מיס )סחות יכפו 1!6 מרתם וינוקו וקמר 6רס כגי ע) פכ6ין משורין ככש' סיגר מקודם כי . לוס6ך ס'6ני

 סמוע ob 6מר וע"כ . רטט ע) )עונר סיניע סדיגין גחיי ססי6 ומפסס מק )1 0ס מס 6מל כך וצחרפמפס
 ~Ob'1p )לץ) שיו היס.רין גדמו . סיסולין סעי חסוכס סעיסס זס כי סרכיעיס נמה ע) סוגכ פנסיך ס' )גן)חסמע
 נסוק ט) צמרתי וכלסר )לעכ ס' ויקר" כלזמרו הקרי6ס ע"ס מכוגין סיסורין כי כמעסיו )סור שיופשר6ין
 דותו ויסוו שתו קולין וסכיגתיס פקוכ"ס ס" . 6)יהס ידמע 6% 16ת1 וימלו 6מ1 וכקת קניו כק% Dmn"יגט
 עק סקרי6ס )נ4) יסמע rb(t עכ"פ )היות 6)יהס יסמע 6% 61עh~P :"0) מ"ו )כתוכוח ל,") כמצמרכמטת

l'aa'~קרסיך ס' )ק% טכ"פ חסמע סמום 6ס כ6ן משר וזס . סג") מפצתו שיו מודע 6ו . סזוס"ק כרכרי 
 יסולין ע)יך ססקכ) כסוכר העמס כעיגיו וסימל . הל6סוגוח במעסיך )סזכיןך חיך קולל הדין כמ" ס6)היךפס

 ספציפית וככמ" . )עוס'ל רעות משטת D5D1 מוס כאתי כעפיו וסנון ימל סחהיס קוי עוטתיך מישט!מלק
 1ס16נח ע"י סיסולין ע)יך סינו16 16 . שגוסס )מלק כעוס"ו ניס טס )ים דענדין זכיות סכוכו כמישסחכלגו
 כרוכ והקב"ה . )קיימם נ"ר מיסות 6לכע טפך סחקג) ען וגססך )גנך נכ) מצוד מ16ד )משהיו סח"1יןימרותיו
 . )מעכס סגוכרח ססגיס כמי' וסיף . מעציך ומקערנ סטן )סס3'ח כקדי ססוע) Sb מכם ממסכתך י51י6ממזיו
 גס הרפם גה" עגור 6101 יסורין טפך ינוetb1 16"( דמו כן עזן ממז סוס כך יניס פ)6 מוקיו כ) וסמרת5צ

 כ5 . כ5 סקידס מנסימך העי מ6סבס היס1לין סתקכ) 6מר 61ז . כג') )עוס"כ D1D3 פכלך )רתיכותסרו5ס
 6סר מכה cD:h סטיתי ועי"כ סיסורין ע"י יסוט ס)6 וענויו הו6 סרעס )כ )הככיר . נמצרים ממחי 6סרסממ)ס
 נמ4 ע) לום, (Sfft1D סכל יס)0 נקמן ס' 6גי כי 6' . כח4 ככ' 6תך סכרך 6מר ועוד . ע)יך otcb )6 וספכם

 כרמשן פכ6'ן ססגיות נמי' מתי ע) רומז לוס6ך וסכ' )עוס"כ סכרו )מרכות כדי כקין הס ססיסוריןסכ6סהות
 סמלסלוןסלסולם

~sh) 
 סנפפ רס61ת יחרפ6 ידם ע) )סיוח מסח)מין סיסורין כן דמים וכגעי)ח סמריס כממיס

 : )מעכס סג6מליס דכריגו נכ) כג"מר סכ5 חסונם וע"י שגות נרום 16 עוגית כמיעוס ממירק16
 כי . וכו' ntDStD נ' 16כ) olb ,כס 06 )עע סמונך כמד' sfft מכעיס למזו הסעת כמ';1ת פתי 6)1 ועלשן

o)oסירק )כמסער כחגה וככר כזכרם נסס געתו מודוסס כנוכס נדוים ע"כ( פצו )יוי6 מזע) קמרו 
 ממסך ססו6 וסקס . ס' מנוח כ,.ם )עסות הלעיס מדותיו )הסך 5ריך חסוכס הכעג כי )זס נכין סעס נ'( עגףסלפי
Dbכ* . )וס עעס סומל טכס ועזי . כונליגו ע"ס היות סודו;ות מנ )מערס נעסה כך עוב ממט )עסות סלעם 
 6רנעס OS'D3 סיס עד"מ . otilnneo ידכריס גססו rb ומקרב ממררגקו גופי סו6 סגס ס6דס ימסה מתרנער
 )נם" טד עוד טס5 6ז סכסמות כנמיו גססו מדרנח )היות מקוס עד SDIJ מוטט וג:המדכר . דגמ"פמיגים
 סקדוסות מסגיטנ1ס סרגם "תו OSDD סא הגס החסוכ: עק ממס י651 גססו )היוח ונוכס כסקס 1"מ'זסדומס
 רומז 6101 נדון גרכיס י165 061"כ )הכרסס הקכ"ס ססגסימ מס כעין . כסדומ0 6ו ס)ז פדנר סויגו נמי'פית
 נמקנס מקוד ככד D~ib1 ממגריס "כרס וי:) הקך6 וכמדבי הקרשי מכחני כידוע ענוהס ססעפ גרוטת ב"כ6)

 נסעו)ס סתסונס 3rs' נכ5 וכן . קותו ויכעיס מס0 ניחר 6סר ספן טוב ע) סוגך סודכ סכי וכזסכנכסף
 וסיס חקין סקב"ס 1tbg וגס . כטדט משד ככד ומתוה סרמיס גס רכס גס עמו טוכס סגו סמי5ר מסקוסממגריס
 סרמוקיס ססחקרנוח ומקמר . עמך קדוסיס רגיט:זת )מעלס סתסrn 6& מעסיך תטיב ob סי' ס6ת תטיל6ם
 מס וכ) )קכוכ וסדר כריסק )רמוק ו)קרוכ )סמוק פלוס ע"ס רזם כמומר ית' המקוס כתיגי מ16ד תעלסמפוג

 חעגש fbn וסממת . )מקוד ו6סונ מניכ )פורסו )מעלס )סתקרכ כס,וכס סתמחוגיס )דרנס ויותן ניחזרססנפילס
 סרימוק נס סגס 5ו ההוזות ההיתשת הקדופס גדר 6) כ16 וניחי 6יס כשר סמו יתכרך )שיו רום ושפתנדו)

 כמז מלכיו ג6נד "סר סמיך גן 6ת btJno 6יס כדמיון וה61 . גד1) העטנ כז: גרס גי )1 סמככ )מטח זססגתרמק
 S'D3 סאן 6יס הכנד יקל תלבד מס המאך 6ביו Sb 1סני16 וסגיו 6' %י6סו מרמק כקלן שתמיר וסיס סגיםאשם

 עקמו המסק ~fih ומקמר . כוכיוח געסס גוסס סעכילס %כן . סם 6יס כסינוס גריס כן הלצעוק נוד) וכסיסמי
 סעיס"ז עצמות גן 16כ5 6דס וכס 06 5רתגי וקרס צרצר המדרס 4:ו יפס . 51"צח ללאוס )ח"כ ):ישנסחגס
 ה,0 והעי)ס . כקדם )1 גמסכ צמור נזורו ה:חינ כמפער יהנרך מצחו סרעשק עת סרייך ס6שר נס לוסעיס'נ
 סו6 )16 06 "נ) . עוקפך קגקל6 סקשנרי עשס סעוק"ג גנחי' . ומגנת וכששש פ agag ופוש סשע6ס שםפסס
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*16 שבת שלמידורו
 פיתן כ6 610 טלמס היסוריס 6)1 ע3 היסירין מהמח סכ !6 06 סי' . וגו' -ע4 ותסח 0נ6מר 15851ן דין גזמןנ6
 כי ~PWlt מסתי ג6כד וכזה . )מענה היטכ כקריו כליסר )קם )6 ומוסר כניו "ת סכה סלסול כמה וחסכוןדין

 (hno נהפכ כעגמו סז6ח סרס חוסיסו עוד חכו מס ע) כי . כנמס ע)יהס גערם ונעוה"כ סימוריס קי3)בעוה"ז
 )היום מהיסוך סו" )16 ו"ס עו)מוח סחי )הנמי) סמורה וקדש 6הור מן מהיפוך הו6 וע"כ . כג6מל נכפ)יסע)קס

 . - : המדלם דברי גכוני0 וכוס עו)מוח מסתי ג6כדמ"ו

 ועיין וכו' כמסרי גון ג6מלה )6 מס מסני )עי) מהכ"מ הגמרך מקמר נכון ע) יכוץ . ו6ח כל סנכרנו ידוייש-י
 כסוגת קוס תוסיף ו)6 גת)ס ס'( )עמוס הפסוק פ4 מסססות סגה כי . כיסוכו וג6מר . כו סתמסגו.מס

 כיתו l?h1 ממס ע"י כתורתו סכטימנו וכגר יסרס) !סוסי הקומה 6ין סחך (1DIaD כ11גת1 הים )6 ו3וד6ישר6)
 6ס וגו' כנוחך 6ת ")היך ה' וכב עד וגו' לנהיך ה' עד ומנח היניס כנחרית ~,cih הדכליס כ) וענ16ך )ךבגר
 קריכ ו)6 לסורנו rnp ו)" 6ר6:ו נהמר נכעס כסרסח 6ף . וגו' ה' וסכלך יקנ5ך מסס ססמיס כק5ס גדהךיטיס

 לסורגו זוד וה עתה 1)6 6ל611,6מרו")
 מהנכות )פי"6 כרמכ"ס כנו"ס . )תהו הקנ"ס נ01 1)6 וס דגר היס )ciwm 6 עריס סוס עוד )ך ויפסח גגונך"ת לנסיך ס' ירמיכ חס 6י' הו6 מקנט כערי גס . המפימ מנך ,ה קרונ 1)"

 כנוח 6ח ונכחי וגו' הגוס)ח דוד מוכח 6ת 6קיס ס:ו6 כיוס ט'( )כקסיס) ג'כ6 כערמו ועמוס 6'( הנכסמלכיס
 היט המכריס עדנרי:ו . ונו' לדווחם מע) עוד יגחלו 1)6 "כמחס ע) וגטעתיס עו)ס כימי ונגיתיס יסלק)עמי

 הל6סו;וח נחי' סתי בדלך 'סל") נחו)ח q~Dln ctp נבמי' היה )6 סגקי)חה פי' , קוס תוסיף ו)" גסוסכוו:קו
 המס כי יסוריס סוס )סם מניע 6ין זה כנחי הכ6 )עומס מכרס )סוסיף כדי רק כקין סטין 6סנס 0)מיסירין
 נעוה"1 מיסרם ע"כ )עוה"ב )מקון סכרס )מנדי) חסן סהקכ"ה ורק . כירקה ומרונקיס עזן מכ) ועגוקיס כסיסנקי
 יסה 630 ירוס)יס כגפרת היס )6 011 . )עוס"כ סכיגחו מויו הם3'עס מהחענגזח שכוס) כש) תכר כעלס5ס)ס

 : סכרס )הרכות כדי רקגתי)חס
 ת"5 נוגן ע) יכו) הונה ה כי hr1( ססעיס רוכ sp הונס ס' כי סרוק ע) חיכה( רכה למדרס כימר והמדרששק

 )ועל ההו"ל היה ומג'ין ))מזגו ג6 וט גוה גפירוסו מסמפרפיס קמה ;תחנטו וכגל . ססע'ה ל1כע5
Sh~nדהו כ) וסורעגיוח יסוליס סוס )הס מניע סמן כגומל מגן יכו) '"מר "דנריט . מנן ע) יעניסס הטוב , 
 סדי כ3מי' גןי)חס הי6 כי . o1DnD רוכ ע) ת") . סכרס )הרכות כדי ה6)1 סורעגיוח ע)יהס ומניל מיסרסוהול

 )כחי' כקין הס עי"ז כמיסוכו ורק ohDn )נוד) ע)יהס כ16 והיסולין עוגות מרוכ כ6 6סר הנ") כמיטתמ6רנע
 וגא כקימתן )הוסיף קוס חוסיף גנמי' (QP5'D היתה ס)Olp 6 חוסיף 1)6 גפנה 6מר וע"כ . )מעכס כנקמרקדם
 סקימס 1)6 ככחוכ מו,כרח סהגפי)ה כיון . כך )פרסו 157 )6 מערכך 3ני ו6ך . ס6חרתה נכמס לק )עוס"כסכרן
 o(tp(e סנו,כיר כרן 11 כלנע oilhao נון יחי6סו מן ח"ו כי 6' פע0 לסיגו כך )יסרק! )ומר הג3י6 דרך זסוקין
 נוד) ט) וגידון וג"נד גכלח btot ה63 )עו)ס מגק )ו 6ין גוס) נכי6ח מיומין סוייגו סמי וידוע . הקימם1)6

 כטוסן 6קר קדרך פלסופו ע"כ . 1'( המס חסונה מה)כות )מ"ג נרמכ"ס תמ"ס עו)מיס וכעוגמי )עו)סומטורקו לנעי
 כק"מ סחמחוגה כדיוס6 סיס סגסי!חה סי' . )גסו) חוסיף ו)" גסוס כדץ וטמרו כסס,ק מו,כר הקימספיהיה

 ען כ6ס הי6 כ' מ,ס יחירה (Oste )ציוח יוכ) ~bS עד ססעיס רו3 ע) המסוק כדברי נמי' סד' סככ)ה6חרוגס
 6ו )סוכ החרס ניד סו6 הכמילום 6סל וידוע . כחסוכה ע"י סימורו כדי רק )מרק הסו ניסירין כמ ס6ין16סן
 . גדי) ככח 6") 3חסיכס )מזול )ו קמה כודאי עוגות ולובו רסיס ימים כמטף וגפתקע סגסתרם מי וכסלט65
 ככל כי יסרק) נכ))1' כן )S~h 6 ח0ו3ס. כ)6 )מוח יכו) וכדומה ימיני 631י0 יסר") טסי כסרעיוח ה61סכ) ," "ך . העוה"כ )חיי יוכס eh יידע ומי כעוה"ו מ6ד שעריס כי גסי)ס ס)ימות )השיח זו גסי)ס מכונסוע"כ

 ינוט כי והים וקמר . כנ"ך סעל5 )ככס יכנע rh "1 לקומרו גנותם כעת חסוכס )עסות סס,סן סקכ"סהכטימס
 ~q.o חסוכס )עסות יסרק) סס,ף הרי . ונו' ")פיך ס' וסכ "נהיך ה' טד ונכח תוי ה6)ס סןנליס כ)עניך
 ג"ח )ס:הדלין ח,") קערו ה'( הקעה פ', )מס O"aD93 כמ"מ )נ6)'ן סן ועידנסתן

l(bP 
 נעחט ה' 6גי ע"פ

 nr 610 061(ot יומך וכ) חסמעו כקוק 06 סיום IOts~D rb חסוכס )עסוח יוכו 06 כגומל 6חיסגס ,כו"מיסגם
 קוס הנכיף 6מל תכן . )מוטב סיחוירן מי ע)יהס יעמיד הקכ"ס ח"1 חסוכס )עסוח מעקמן יחעורלו ס)6 1כ651

 ג5 וטף חסוכס (nlDP סיוכלחו 6ו מט5מן חסונם סירוסו 16 סיסיה כמו יהיס יקומו סכווד6י כ)ומל יסרך)כתוחח
 נ"ט ה6) מגטימס 6ך . עוד )גפו) מ"1 יכובס סיתם ס)6 עד ס)ימותס נתכ)יח הגסתה סריס 6ף יקומו גודליפגים

 ספירוסיס סקסתי ועגור . כקנטר כמסוק מסורם ימרץ) קימח )היוח כדי כסירוסן מערכך וכיונו . יקומוסכוז6י
 יתנדו )6 רימס ניוחס ibatl(l )ר,ומה ויוני6נו עגינו ס' מירמס כעת מנס 61ך . ~sffl החחחוגס נמדלנסנפי)חס עי מזלה גי זכו' מתקתן כה סיס מסגי כיעלי הגו"ן דוד "מל )6 וע"כ סקו נפסוק סימל כמ: פיסל") גכוד6ין
 כררך )וכוח )גו יעכס הגבוח ינוי כנס הגשר וקדת קמור ככמי' יהיה והכ) )ט מסיס וסיסוריס הקרוח ימי6)1

 סכחונ 6מר וע"נ . הגנוח ינוי כמצפי תוחגו יסנוח 3"ס סהקדיס - ר6ס ר6יגו סגות עניתנו כימית סממנוסכחוכ
Ynllsר' התמוגס נסמל מכויר הנה כי . ימיס )לירך ה' קודם ג6וה )ניחך מקוד ג6מט( 

 יפמע6י
 , יוסי גר'

DDngהימים יח"רכו סעי 6)ף טוח עד המסיח מימות נפגים גם6ר 6סר rb ניקוד( וימיו t'ru) (גמ4 ע) סכ 
 היכיס כ) יהיו הל6סוגס הענוע כ) סריסי ויום סגי יום וזן ימיס כסלע נדו) יהיס הכלסין סיוס סייט .הסגיעית
 וכסנוט . ימיס כס"ט והוך סענרס כמכועס נדו) יוס כ) יסים סג'ס 3סכוע כך 61מר הימיס כסנעחנדחיס
 יסמכו סניומ מסך ימי כ) l'DPtDO כימים יחמ)16 )מען הסכיעי 6)ף טד וכן מסגיה כסכוע יוס כ) יה4ס0ניסי'

ס"תס מי 1lbD נ"מגו טדוהיו מ"ט ע"4. הימיס ם3עק כיור פנעתיס יסיס סמעס 61ור )'( ולפעיה סקכ6 דנרימ)
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 שבת שלשרךוושז
 ר.כי0 כגין 40 קודש (olh ולכיחך מלוד ממס *ct)nh ע;'חט כימות 16חט טתסממ 65מל 3ט סעזות"פ%ה
 עד נסגיס 1bnlo ומעם כעוטתיגו מעכרו מס עגרו חכר הן6 חקפס מנס י6ך . סנ5וח ימי כב) יסיע68מלון
nh&שישליך מוע) ה' סי . ימים )קולך הי 6מר וע"כ הגלוח כימי הסממה )היות יוכ) 6יך 61*כ סססי 6)ף 
 הקודם כרום וסמכן מור 06'ס כש קמלו וע"כ . 3סוכס ימסל 651 הלעה כייף ימיו 6סל עד הכונס י%סימיס
 וקרס קמור כנמי' )סיומן ס' 16חן יסמוך הנכס ימי סנוס)יס ימיס מספר )כ) 40 סט50יס )כ) ה' סופך61מר
 כקדם ימים מרס מכק0ין 6ט וע" . קדם משי ע)י:ס גנור כ06ר ו)כרכס 5סוכס כולס ויתמסכו גנדס ללתט5סממ
 ph ס)דכריסס סכי )ים מחרדי סכמפלנ6 לזמר 06סר נס . וססוכ הקדם לנח" יחססכו וסנ)וח ס6חור יפישימיט
 )גסוס עוד תוסיף )6 סנוו6י סירוס עוד )גס51 תוסיף 1)6 נסוס סכחוכ סי' וכך יסר56 כגגות כקל מרכלסכחוכ
 ד6יס* כריס 5ס6י קכ'ס וידכר sfftt ע"כ( ע"כ )כר6סיס 3ווס'ק כמכופר יסרך) נחו)ח קוס 5ס יקמר סקנשסכי

bmSDס ויקים( קים 6פר מנכס דוד 61ת שהיסס ה' 6ח וענדו הס'ו מעמרה" oo) . כז64 מעמר 6קיס 6סר 
 תוסיף 0)6 ס5ימס קימם סחס6 ודקי "וחס יקים וגכנודו כעגמו סהקנ'ה וכיון . סגי0)ס דוו סוכת 6ח6קיס
ss)sSW . 6 כן וע) י0ל6) כנטם דורסו וסיס סססוק כותת כך דל0 ס)6 סמקך דוד 61ך( 

~Db 
 נשריה פן

 : (OSDD ס6מול וכדכם סקוד0 נרום וסמכםומזר
 כ4 * מעילם תסוכרי )ע0וח שוכה גכגז סכי והסרי מחסוכה נעגין ילכיס ס)טס ים "סר )נ6ל יךב~ך נ8רק

otaגס)6ופ גד1)1ח מ3ד 3חס1נס מן 6) )סוכ יוכרמ 61עס"כ רגע ען 6ף שדם ית' מלתו ורימוק עון 
 ש נשמרים משי ובו . כנשותו עמס ידיעתו )סי כרשי ס' 6ח ענד ס)6 מס מחמרם ועי"כ יוסל יום ככ5 0ל61סלף

 6מר דגר עוד 5כ6ר גקדיט סיסנ 5כ6רס ונכדי ום' וקדס 6מ1ר ס) סססוקיס )נישר גנ6 ךעיצה שששמר
 ברוך qle מדין נמחגס וניסע גסרסו דנריס סס)0ס )מעכס כסנט ככר סגם כי והגס .כ,ס

 lDDn(o וסרפו6ס סנדקה 6)1 ג0תיס olol . סכסוכה 7161 וסרס61ס סס5ימס סנ6אס ססי6 סגו 8דס %פ6184
 רוב )פען ססו6 פישרים 0) סר6סוגוח כמ" בלחי נסן סיסס סממסכס מקוימת 610 גגון נוסגיו0 יסוריסגם

 )סיוט יכף וכי גה 0גסרס סת0ונס נקור גיפר מס S~h . 5מע5ס סיסכ כמטלר סכ6 נע"ס סכרו 5סלכו0חסי
 סוס ודלי . מ)עס סמקוס מ6ח pmnt1 מש6 6דס מ'ו )מעמיס כסיור נמוריס סרממיס נכמי' סעחסכספקדפה
 כימונו התכן . נדכאים כגי) וייגס מתערין ויגין ob נכורים רממיס ה61 6ז קוסייחט וי60ר קומר 6ססר6י
  ססמופ6  סס0וכס כמי' 3ססיוס סו6  פ5סר .  במילוי ילעס  ופלי יתכרך 5סכור6 סת0יגס נענק גי . 0נ6מרכפס
 6סר סמ0לפ מס ע"י וסוף כפלס מלפיס לירי פור  לביש סלי  t~SD ופקכל ומויב יחוסי. לכנו 3בל ס' Sbשב

 סירס ועיקר  כזו. עכירס )עכור ג156 0נ)כ רעם מדס מאייס סעכעו שדגיו OD ע) סמס6 0יר0 )ר16חססס6
 סססוכס יכסעוסס ע'ס ס"ס פלס ב' פנף סיסי סורס לגמס,ר 3זס סירככו כשפר עור למסיי לסורו ימסור1ל6 * נקל ועי14 מ4ס( לע"ש רז"ל נפ6מר שמגיס יסרס פ6ר* ע'6 לעקור סרוסן כררך  פלכנו סז6ת הרעה018
 9 בסי'  לשור זוכס  סוף סגס  ס, כטנודמ לחסן  6ט כי . כס  וכם*ן ירפס מסוס ל6 לאור"ט שפתית פ6סנס610ת
 מפ6 בירו  סין ,ף סי' . תתפשו לגלחי סניו על ס' סירקת  מעכס מי  סו6 ס3' . סיל6ס  תסיבססנטרית

 )כו 5היות Sb'1 61סכחו וירקחו סכורי דכיקות וסעס ומן ככיוס פרכו וגסכם כ0נחרמק רק . מ14  ר13ט עללעבור  ועי
 ג0ח1' עשו ותוזר  מגס מלוד וירbpnl 6 ין גחסכ ג"ק וס . כ"ס שממיס גמי גשו 5יוכק 06 ג)הכח חסידנוער
  6ור ויקירי רנס דגסור6 כיינך  קרופ otolh ליס פ6מר  וכררך . סעס על סתרמקותו על נורקו לסגי%פס
 6סר* סי' נרן לו ס' ימסוכ ל% 6דס וסרי סלססוק יסר6ל. כל ועל פלגו  ינן וכוסו 5וק'ל  סכעס'פ ומנעלססנט,
 ר5ע פל tos ימסיכ ל6 סכיסר כזו דרגך טל פס61 סלן6דס

 וליחוק olnb גכמף כפהוק שמיד 5רחגי וקדס שסור הכתוכ "מר וסכיו . קרס כהני פילוס ססו3ס למגרסולעיס עלי 3ססיכס תיק(  למזיר לי ימסב  פין  לו . כהחפרי
  יובוס פפלוס  מסר6סיו3כפס  בריל  סוך  יס עיקשה. סחס1נס סקוס osp )כמי' מור תיכף sp ומן ע)פסמקוס
 . דוסק 0ה61 סחסוכס כערך  b~tb לכל נתסובס לרוסקי ספר וסותם . שעריס ממניס נס סיס ש בכפךוסכל

 פלמטס: 16 פלמסלס  סער 6 סוחמ כן5שמסו
 סינר וכבר גבוס. מפקוס גלקמ נסמאו  וסורס  למ16ר ברלס ומטלסו געוקיס סבוול  5רס עיO~DDS  6 האו"ם5ן

 ס00י  סירס )גמס'ל ערכה כשסר )רומגיו' קרוכ כ1)1 וג60ר הנ0מייס רככו ומורפי גוסו סמי כ)ומכרע
 ימיו מכ) ולנע קלה ופעם 0עס כסוס כ)5 יוכ) )6 6פר ומקולו לשרסו תמיר ומתסוס פיתוקן וסול ב'(פק(

 סייחי עשס המלך ווי סימר כמו . סססק כקין וירקחו סי nsob5 תעיד כוער 1)כ1 מיס מ5ך סגי מ16ל)סתרמק
 )כבש* וכמשה . כמימרת רנע qb מ"1 51סתרמק 5סטמ  יוכל 3ל עיזיו לגד סו תמונת סיס פפס  כתמיי חמיד ענדיגס
 יסיבש 6ין כי ס'  צררך פמיר  סהולכיס  ס5ריקיס ובפעלת נחורם בדול  כגל  וסו המיד )כנדי ס' סייחי 6ן( סין6*מ
 כשסיס כח"כ . סמקך במעמד כ0ה61 כר3וט 0יו וסרמכת ר3ורו ול6 כו' מכיתו לנרו כססו6  וסגושחיופוזרם
oTb~36 כו( מסכי מהמקך Ot)SDO וסכגעס וספמד סיריוס שיו יניע מיד כמעסיו ורולס פקיו עומד סקנ'ס 
 סו )ומר וטו דעחו נוחן סכ) 56 1גדI~PD 51 כעיניו סר61ס מס וג5 . עשכ וכו' חמין ממגו ותססו ססשיפ06
 ענכ5 קמרי סחרמקוח ענין סוס כגססו י13יר )6 ובכן ס'  כולס פויס סל6  נעולם וס דגר יתשס yht1 %סכי6
 6ף י%ס נויתם סו6 סוך 0סכ5 ס' מטסיך לט מס 161מר סס"י סחהווח הכ) ר61ס סל61ה דנר וככ) 0סו6מריס
 נרומז גש סקנסס פשכפס  פשיר מעע ערס )סי ויודע כמכמס ומכס מנין bton עסית כמכמת ושגס .608ם

 . 5שס ום ovn שעושם 761 לזת וס דופס רעהן וקו .  0וז רנרש פר נ61ם שגפ65י4 כ* 9*ז מספשפש*
4םפ0נוסש
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%נ שבת של-שרורו

 כמכמס 610 סכ) עסרטוחיסס )כ)לותיסס ומין מין כ) והחבוקות.-והסח;וחס
~bSP) 

 ממין וס לרס"פ יחטלה Sbo מ6ח
 "סר וגסמחן מעתן סורם סחמ)קוח סרך )סי סו6 וסכ) כזס דוקק סמין חס "תר כסגגון 631 זה כמגגון-יווק6
 מ6ת גתהו0 6סר דכר.ודכר ככל ממכין והלידס . ופר5וסן דעתן החמ)סוח הו" כן וכיס נ"מ כ) י51ר loa.ססכיע
5bo. מיס כתוסס )6 8ף מנטוי מטע ערכו )סי ש"ס . ע)יוגים 3עו)מוח מיוחו וסורס ומונקו מו5"1 מקוס "ים 
 מטסות כירוט . מין כל ערך לסי וק5ו3ס נסלקה כמכמה 1DSID3 סכ) סכרך נר"סיח י51ר וגדו)ח ממכמתתגדו)
 כמו )מעלס מיוחס סורס מקור ע) מורס הכ) הכרו6יס לכ) שמוח כי וטוף ומיס -נסמם )כ) סר6סון 6דסנסקרת
 מיומו הגהסור

 נמסך-זוק"
 ")סיס מכמת "סר 1"דס . הכרו"יס כל ס6ל וכן דוקק ,ס 331ירוף "ותיוח הכלס מ6)ו

 עסית נתכמס כולס ס' מעסיך רכו מס תומר מםכח ככרו"יו אלהיו ממכמח קלסו "מס ומכין ויודע ומכיר-כקרשו
 1)יר6תו 1)6הכח1 לסי נפסו ככסוח ונכסף כקרבו כוער )13 ומוס . וערך סיעור כלי עד גס)6ה "נמכמס ממססהכ)
 סיחכוק ככעס . וליראתו ל6סכחו הדרך הו" והליך זז") כ'( הלכס סחורם יסודי is~r-,)מהלכות הרמיקסכמ"מ

~7ho
 ומסקר ומסכם "והש הו" מיד קן ול6 ערך )ה ס6ין מכמתו טהן וירכס הנדו)יס סגס)6יס זכר61;1 ,כמעסיו

 0")1 כדכר,ס וכמממסם . מי )") (cl~ib (tcp 5מ"ה דוד ס"מר כמו הגדו) הסס )ידע נדקה תסהומתמה
 עסקה קענה כריס םה61 תודע ויסמר ויירק )"מוריו גלתע סו6 מידטעמן

~iph 
 )סם מטוטס קנס כדטת עומדח

 הלס"ד 0ס סוד וכחג . ע"כ חוכרה כי לגום מס 1נ1' שכטוחיך מטכס סמיך 6ל6ה כי ,.דוד ס6מר כש ריעותחמים
 מכסתו ויר"ס כן וכיו65 1"דס ונסג) ממסך הכר61יס כ) ומכיר ס")ו כדגלים משוגן ס6יס גזמן י"ב(;)כה
Sn_שיערוך 1ק)1ח1 וד)1ת1 מססלוחו ויסחד 1ייר6 . כיה )מקוס 6הכה מוסיף סכר61יס 1כ) הי5וליס 3כ) סקנ"ס 
 גחמכוו ס)" הגו)מיס מן ה;סרדוח סטסורוח מס15רוס )6מד וכמ"כ הנדו)יס סקדוסיס מסגוסוח )"מד,עגמו

 : ס3מ עכ") וחסר רק וכלימס נוטס מל6 ככלי םה61 עגמו וימ65 . כ))כבולס
 3trho ועד נ)כגון "סר הגרו מן הטניס ע) יזדכר טד 131' ה"דס מכ) וימכם כו סכחוכ סלמס מכמת סיסוטה

 מכמחו סהנדי)ה הקמול ע) מורס . הדניס ועל סרמם ועל סעוף SDI הלהמס ע) וידכר כקיל י65"סר
 כחכמה והכף . מדניס עד וכו' הגרז מן הגכר6יס כ) ס) חיות סורם טרכו יפי ידע "סר עד-כקלכו

~hlDJO סיס "סר 61ת גוסי ככ"מ )כי סממתי כלומד . 1נ1' סי סויתי 6מי וט"ו כוס כמחכוכנו כסכר6ו 61' 6' לכ)-הס"ך 
 )גנדי 6תס וט"מ . הויה והקדום הגדו) סמר מ"מתיוח גחסוס סהכ) לידע מרתי טנמוחך נכחד )" . עינישנד
 כי ר61ס "יני ס"ה ס6;' ומס 613' אכ"מ כיסי3הי כעמדי . טמרי 6חה תמיך גי רנע המסק כקין ממס.חמיך
 )6הגהך כסר ויכמס גססי וח3מ6 מ' י) 6) ירגנו ונסרי %י עמיד וע"כ כהן .ושמחך הויה הניו) סמך06

 . זו כמדרנס סהו6 ו"דס . הג"מר ככ) .ו)יר6חך
 וגמל"

 )וכות כדי "חור )כה" לכוץ (SS יוכל )6 ס)עו)ס
 .OtDDD51 )מקוד לו ומכיכיס "סוכיס כגיס מגי )1 סהיס )6' כדמים 'והום . טילנה תסורס כמע 6ור )קרס-"מ"כ
 5נן כס63 כך 61מר . סרידחו ע) מ5טער תגיו הים וכודויי מס כומן מ6כע וגחרחק )מרמקיס )ו סלך bo'.כן

 מתעגנ 6כיו וסיס וע5ומה גדו)ט סמחס נגדו וסמם וממחולות כתוסיס )קר6חו י63 6כיו OJO . "כיו )ניח-מירכו

 לנע 6ף ימיו כ) מלחו גחרחק DP 6(1'1 קניו 56) 0היס סכני וכן . 6)יו םכ6 ברקוחו נכרו וגמת סממה1מ3"
 תעגוב )"כיו 0ע0ס קמיו כמעטם גתקג6 "ליו "מיו כמזרת )בכיו סיס סיסמתי וחעגונ הגדולם הסממה כר16ח1."חח

 מה כוו נןו)ה'וסממה
 כי 1536 היו"כ מכנו חמיד גדולה ממחה לסכיו סיס 6ף ימיו כ) )קניו כן עסה )" סהז"

 יוכל )6 6)'1 "מיו כ" נעת )"כיו סים סגו וסמחס . חעגונ "י:1 חסידי מגעגע ידוע 6ך )מקוד .עליו סו6'מניכ
 סיטקס כדי מס ומן ע) מקניו מחרמק ה61 נס לסיוח כלככו וגח"וס . כיסיכחו ~ner .עוסה סו" )היזח כ))לסיות
 hto הנה קניו כיח מסחם עוד ינ6 )6 וכקמר )החרמק והחחי) . 6)יו כסיסוכ )"ניו נדו) וחעגוג רוםגמת

~hta pplPDlllלסיוע יום) ול6 כגפכו קסורס ;ס0ו כי . ולחון הכיח מקיר )זוז 6וסן כטוס לו ו""6 6כיו סגי )רקות 
 כו6 כעת )ך יהיה והגחת מהחעגונ מידעתי nb(c הגס סומר "ניו 6ת )פייס התחי) . 6ף-לנע "גייכ)6
 "וקן נסוס )י 6ססר 6י 6ך . סיס גרו) וחטגונ כשחה 1)עגגך )סממך חסן היית' מקד חגי :ס . ")יר6ח'

 : כעולס מגיס נסוס המולק כיחך מקיר וקוזז יגע 6ף מלזך)התפרד
 3רהמ orpt טממור "מת כ)otptcpn . '1 כ) ונו' דעת ס)י"' וגו' 5רתגי וקרס "מור דהמע"ס ס6מר וזה-ד

 גהסוכס ")יך 0"סוכ מה ע" קדס )כחי' הליחור סיחססך כדי מקהך וריחוק קמור כמ" )פעמיססיס
 כ6 וקן 61כרהט כמסוק הג") כווה"ק וכמ"מ וכו' עומד'ן חרוכה סכע)י שמקוס לפגיך כיוחר סח0נכס.עילקה
 גס)6 סכ) סהו6 כקומר דעת פניקס והוך . ממרחקים )6כיו סכ" הנן דונמת נוו) חעגוג )סגיך והוך .נימים
 יהיס )ch 6 תמיכה )היוח יוכ) 1)6 עיסקה תכונה מות קורס 0כמף ז6ת וכרץ סהגימ כיון נזה עסייןודעת

 טסוסו 6וכ) )6 ם6גכי כ)ומר )ה 6וכ! )6 גסגכס ממגי 6נ) . )קרס וח"כ )כ61 וריחוק קמול נמי' כק5ח a~lpל
.

Phr1ך 6גק כי(מרומך 6 o)hl 6חס 0ס מגויס 6סק "ס . וכרח מסגיך ODl~hI (160 סמר כגפי 606 סגך 
r))Ib6ימ . רוקה ם6ג' דכר 1כ) כו ם";י לוקוס סנכ) כ)ומר . ימינך וחומוגי חגחגי ידך מס ים כבמריח 
 0כ,ס )מע"ה מכו"ר כבסל סכרו6יס ככ) ~(cbSe ומכמתך כ) 6ת ומפיס מהום סאחה מה הזיחך כ"6רוקה
 מוטך 6ך 161מר . רגע 6ף קמור ככמי כ)) ות )ה 6וכ, )6 ספגי 1:מ65 . וגו' ה' סויחי כאומרו דוד כחי'סיס
 הוrhc 6 ובסלה )יפה נ"י0ין המוסך כעת )זה )כ61 ס6וכ) 6ססר סכור פתייתי כ)ומר . 3עדגי 16ל 1)י)ס'יסוסגי

 ומאיר כעדי 6ור ס)י)ס מנס געדגי 6ור תילה 3"מח 6כ) . כידוע יער חיש כ) חרמנם ובו הדיניםהחגכרות.
 חם:ני כליותי קג'ת "תה גי כאורס כחסכה 'יאיר כיוס ווילס ממך יחסיך )6 מוסך גס כי לסחרמק יכו) ס"יגי5*

 1"כר' נגופי ענשהי ציה" מלנים דכאני 6כ5 מהויתי' דבר סגם רומס 60יני כמוסר "ח פילש .. 6מי:נכען
יתמתי

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



 שבת שלמידורו166
 גסמך- חמין 6;י )כן . ונוי כסיותי קפח 61חס כוסס "ח וממי: כ) rh מסוה ס"חה )גנדי "תה מידעממתי

 : כקמור ו)סוכ )ססרמק )ומר כ!) מקוס וקין גסם ח"וחויוכרך
 סניגס נודח "ור נחי' דוד כעיני מקוד סנד)ס ולהיצערו

 מסו"
 ),כוה ממור מת6וס וסיס עי)"ס חסוכס כחף

 סו" רב כי מקולס)'ספוח
 , וקזס "מור תיקון כדרך סכן סחסוכס כענין דרך )י 6חסס 6מר כן ע)

וסק
 מח)מידת 1S5h '6 כ6 6' ססטס גצן סעדיס רב כסס ססמעחי דרך ע) . סחסונס סככמיגח סס)יסיח דרג"
 כגינהפח"וס

 ומ5"
 כ)וכ רכי רכי )1 וקמר סלחת ונמרד מהכומס עומד סח)מיד וסיס . נס)נ מחגוג) מסיס "וחן

 צכ)יך מכ) נסמר ממעורס כנודו הדלח וחס . r5h1 נדו)יס וסנופיס כיסוריס גחסוכה קריך "תה וסקוסחס
 יסמיק )6 ס)6 מנטוריט ועו:וח ססעיס מסייס קיר lrb~' 6גמט סוד נסקס מס . כך עצמו מסנף עכירסוסרסור

 . ס)כ )נדגול תליך סיהיס כ"ח מע)ח הדלח ערך )פי . כמוח מריס נדו)יס נסנוסיס ויסוליכ 5ער מי;' כ))גו
 . )כ,ה פריך ס"סיס מקו כוו עכירס ע) עכרתי ם)" כנססי ירטתי כי כ"ח כסימי )" סמעו)ס חזע )11ססיכ
 SD3 6ני "כ גי מכיר סיס )" וס61 . "נ)1 וגת"כסגחי מ)1ג1 )ניח סכ"תי 6מד מגעק"כ מז: ירך )מדתיו6ך
 )ס0 כ6ש סלי כעיר סקל י5" ו"ח"כ . כ"י עם מסמסי "דס )כ) סעוסין סככוד כסרך וככזבי . )6 "ותורס

 וכויס כסיגיס' יקר ת"ח סכנוד יסרס קנסי כירך )ככורי (osl וכקו וטף וגסים  רסיס סטיר כני כ)זגח"ססו
 )ככדני למ"כ סו6 גס סתמי) . סו" סכן הכעס"כ וכשוח . )מקוד קותי ומסתסין כמכחי ומסכרין "וחימככדין
 נדו)ככבוד

 וגור"
 ידרך )סוס מסם )נ6ת וכפרניחי . ויותר ידו סטנת כפי ונפולס יקר מיי כ) )' ו)עטוח מקד

 )6מר )י ויחחגן זיכך רגלי )סני הנעס"כ ויפו) . ))ינ' עומדים הקס)ס כני וכ)מעמי
 ע) )י כ"ת ג" ימה"

 עוד )עסות יוכ) היית ומס . לעסות וככומך כידך סיס מ"סר )י עסית הזר סככוד כ) סל6 לו וקמלתי .לכודו
 גככוד ככרחו bSt . "דמו'ר נדווח כמע)וח יודע סייחי פ)" הר"סוגס מסעה על מסיימך "גי ומסיכני .נככודי
 יס)מ מלסניו ונוכקס "דמ"ר רג)י )סני נוס) 6גי ע"ז . עסיס סקרי סמכגזין גפי רק סלמתם )ככורוסר"וי
 מעמקי כחוך גכנ0ו סדגליס ו")ס 6דמו"ר.. כגדו)ח 6ו ידעתי ס)6 לו סעסיחי סככוך מעט ע) )עכרוולדוגי
 כר"סיע 'ונר כנדופם דכ"ם מש"כ מעכר sp )ו ס"ס)מ וכחמגוגיס נכסי )פגי גס) ודם כסר כככוד ohלכי

 וירקתי טכוךתי נדרס ועתם מ"1 ידעהי נוטמר ויוחר ניוחר 56)י ומהכרה ~PD7 נחרכה עתם "סר כטובסידעח'
 כסגופים עלמי ומסנף מ)סניו ומכקס מחמדן "גי סטכר ושן . בו המכרס נדווח ערך )פי ס"ת ניתר "ניוו6סכחי
 סעכודס ערך )ס' מקוד הו6 מנער כי מעכרו כימיס ו"סנתי ירקתי וקטנות עבודתי מעוט ע) )י סימת,)ס")ס
 יוס וככ) . עת ככ) ")י גוססת רנס וענודס סכלי לסי כנדו)תו יותר מכיר "גי ויגס יום ככ) (t"?tp נסqb י מעכר ע) תרוכס סכריות כמיגע סהי6 כלכך 11 ולנן . בו מכיר 6:י עתה כקמר וכ"ימס כסחר )עבדוסר"וי
 מהמרט"גי

~alpl 
 *. זס ניגס ידעתי 6סר )סי סרקי הכנוד כמעוט יעכור כי "חמו) יוס ע) שמס חסוכס

 ככל רן ית' מ"חו רימוק לכחי;ח ישרך םל6 כועס ע! עיל"ס סקסוכס כמיגת עור סים מגס )מר "חסונמש
 ימים sp ויחמרס חסוכס יטסס שיו עכוןתו ומיוכ כ5 י51ר מנדו)ק ויוחר כיוקר "נ)1 כסיחווזע תמידיוס

 יקר "ורה עגן עגיו ימין סכיגס מדח "ול )סכמות י,כס וכוס . עתס מלסר עכויס כמעט )מס מעכוהר"סוניס
 כו ויקוים . ימסס כגסיו ותמת טסיו יסך כ6כרחה יכער כ!סיד ויתועתע 5דקס כנסס )1 וסיס סקס 6חומגיס
 תמיד. וסיס tt~Shn רגע pn~ro qb )6 כי נכר 6ן עמו קין יגחנו כדן ס' לכרחו ע) יבלסו יקחנו כגסיויפרום
 יכ,) )" ססו" !ומר טרמו סהתנג) "מר דוד ם"מר ונס . עמו שהיוה'

 )נו"
 כגי) נג'ס נסוס הריחוק )נהיגת

 מלוך יודעת וגפסי מעסיך גפ)6יס שגיתי גור"וח כי ע! 7161ך טי!"ס )ח:וכס לוכוח "וגר דרך מ65חי הנס6מר -
 "מור כנמי' ממס סכ) סלי הימים וכ) . יוחר ~יוס יוס נב) הגס)"יס ממעמיך גפ)'חי יור"וח ססרכסכלומר
 כ5 ע) כיוקדם

 וגור" ;'ר"
 "ת 1PpnI עומס ומגי ע)יהס (tnhSp מקוד מס . חמיד יוס נכ) עלי ממדח כקקה

 גדולחס כערך סגגחי כס' רוחך לטנור ס6לס הגול916 טכידהי 6ח ומכווין וממד ומורק 6סכס ביותרענודתי
 כלסר סגס!"יס כזורקות גס)יתי bSn סענרו כימיס קענדתיך עניזחי מעוט עי ומתחרט חסוכס עכס "ניוע"כ -

 מקיד יודעח מגססי 6)6 עוד ו)6 . נעכרו סר"סו;יס ימיס ע) כחסוכת )סגיך )סוכ מוכרם 6גי גס ונוסעתס
 . (Tlbc ומתמרס ,ס ע) חסוכה עוסה וקני עחס ידיעתי )סי "!יך הבמוייכם העכוזם כמעוט 6-מז)גייס )סגיך סמס6תי מס המיד זבדי חט6חי וט'ג . ורוממותיך מנדו!חיך סוהר ויום יו0 3כ) ,Pp~l מנסכיכקמר
 ומכים עתס ס) המכרס )פי "ף )ך )עכוד סל"ויס העכודס ננד Qlrh כנחינח סיס סעכרו ססימיס "ניוידעה'
 ק6י וססכ כעמוד ויוס יוס ככן )כן נדויקך וטו1ס יפ!"וחיך רוב ממיי נטלמס טתס סיס טדעס כגסניכמס

 יוס נסנגון "ף "וחך )ענוד מהחגו רמוקס עגודחך ס)מוח ססיחס . הענר ע) הסתרס מעוט ע) i'c)hוככוסת
 עתס סי ססעסועיס ונוד) ההכרה מינת ס"מור כמיגח ע"י סכ" מקמר וחסדיך רחמיך כרוכ "חס "ך .הנס
 כקדש ימינו )הדס למטוס קורס גחע)ס לס'וח סר"כוניס הימיס "!יך כקרוכ רסו"ס קעסס . מזוכיו מרחוקככן

 כעכודס פחס יתקרכ וסימול סרימ,ק ם) סהעכודה . ורס"תיו ה' "מל ו)קרוכ )רחוק סחוס מוס נזוויחקייס
 ו;טסס . גחלפ6 סס"חור סרחני וקדס "חור וגעסס . "וחס מרצ: 6חס מס . כיוחל שיך מחקרנ כ"גיזו

 המס סגנו טכודוח סכי פ" גרחגי וקדס "מ"ר ,ה דרך )סי )סלם ים וגס . סקירוכ וכענוג סמחח (ff'כקדס
 וימל . סעכרו כימיס כגו ססיס ההכרה )מסרנן הו" קדם וסך . כ) rh כור" סו" ס"ת: ו;ס)"וחיך מעסיךע) סמך "ח )הודות סר6וי כסי ע"6( י"מ )עירוג'ן ר,"! כמקמר כרססים )מטסם סמול וקדש סמור וכחיגתנע5מס
 '51" 6גי "ין עתה כנס נטוכ סידעחי c)nb סיףעוד

 נדו) )מלך הריסיי סעכודס כמיוכ
 ומוז . כמוחך וגולי

 :iD1nD כני;ו)תי מס עיסק ";' כי סו" כן )" כתמת כי . )ך כלתוי ככזד תוכי !י עחה גס "ס סעכר על"טסה
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IGT שבת שלסידורו

 . וחסר טמר ולס כסר כריצתי כסלך . ס"וכ) מה 06 כי )עסויו 6יכ) )6 6ך . )ך י6י' ושחר (יזמר :ידעת*-"ף
 יכתג! ;ונס ספלך וע) עעיך ל"ו נקמי 6לן נתמתיות לקמתי 3סתל עפיתי 6סל ממך עגמי גנמי 65 "ער,יעצי
 ונרקמתי סרחם ככיח כסחר געסיתי "ער  וחכוגתי נוסי ענמית ממך גע)ס 65 כגומר . כסס 6מד וגו יגרוימים

 653 6' גרס היימי כטוך עיניך ר6ו וג5מי 6מי סנמעי החמתון כמדור ס"ס) כמקוס ל") הקלןכחמחיוח
 כומס המקריס כן יכתכו כונס ספרך ~ע) עיגיך קותה rh 167 הנה נורתי עדיין (ODsn 651 6יכריסמיעוך
 כי . כסס 6חד 6% זמן )6מר יוגרו 6סר כימים יהיו כי 6ף יורו ימיס . כספר )סניך (otaln כ"כ 5ךיזוטיס
 סירטנו nbr כ) ע5 "סר . ומן )6מר סיהיס 06 געסס ככל 6ס הפרס בסגיו 6ין כי 6)0 ככ) הו6 6מד)סגיו
 . סכרתי ערן 5פ' וסכ) סככמי מה לעסה סמך "ח )הודות הזבח חכו)ס ע5 כר6חגי DDb1~1 זס כ)מקודם
 ודור דור מ3כ) ה5דיקיס כסיגי גככדו מה כגומר ר6סיהס עלמו מס 56 רטיך יקרו מס ובי nhr כ) 6חרלכן
 . ירכון ממו) מעסיסם טוב 6ח )מסור כניתי 6ס ירטון ממו) 6ססרס . ססירותיסס מנכון ר6סיהס עלמוומה
 ועודי הקינותי . )מלוד וגכנדיס יקריס סס )כן מעסיה: מטיכין DDh1"( כ6)ס הממיתיות נכמיגוח סנטיוכיון
 ו)6 . וכיר6חך עמך 6גי זה דור ועד היום עד מ6ז p~'p 6סר הדורות )קן עתס כלחי סגה כקומר .עמך
 סס והמסרסים רם"י ססרפו ;מו הב) וגו' הרסע 6ח והקטון ה)61י רסע 6)וס חקטו) oh . סוחריךנסיתי
 ררך ob 6סר )נכי 6מחיוח סחר6ה כגומר כי עו5כ דרך 06 ורקה סרטסי ודע כמגגי )ככי ודע 56 מקרניגד

 סוO51D 6 נדרן וגמגי DDht"( . כעומס אופן גסוס רנט ע) Sh מלחך 5ססרמק ס6וכ5 כי stp5p1מענכם
 : כס עד היטב כארגו כניסר מחד יודטח ונקם' 'די ע) והול כירוט עורס סגקר6 יוכ) נמיגח סניגה מדח,ור

 נקה O'nSID כ) כורם והגימ הטביע 6סר סתסו3ס ענין סורם עיקר חך6י 6סר ג"מר זה כ) סכ6רגוואחר
 ועסו המע"ס דוד חסו3ח הס)י0יח כמי' המעובה סחסו3ה )1 הים נכון כמגחו . הכינס כמדחוס"ס

 מדחו הרימוק נכמיגח קווס )ניוח הר6סוגוח כמי' כסחי כוהתו מסיה מ"1 651 . זו 3מיגס )6ור הדס"וכה
 )מס הרעי כהמוח הכורזן 61הכח ירקח ממגו סגסכח כמימרא רנט ע) 6ף ממח נמוח ימסיו )6 כי ..וחבלך
 כסוס יוכ) )" )סגיו ס61 כסברס סכמה )סגיו I'bc נ"ה כי פורפו ממקור ונפסק סגלגל חכיר6 מג6ימסד
 וכוך6י ס' מוסגי ג:)ך רגט 163ח1 רגע Dh" כ) יער מגד%ח 0וכמ 6מר ו3עח ס' נדווח מ)3ו גסכם )היוס"ומן
 סוככ הכ) וי כמרס מהסריס התסוגה ונמיית . רבע 6ף ה' מקמרי עומד מהיות 3וה יתמכך הסס ימסון)6
 מריחוק שכמינוח 6דס יטיס 06 נס כס סחם31ה כחעח סה0ריס כיון 61ך . כגלמם הם)יסיח 3מיגס ע5,:%ך
 6סוכ מקרא גימום וריח כלרכס מקכלו והקב"ה מ16רס )ו 6ור ון6י חם31ה וטקסס סר6סוגוח 3מיגוחשמחי
 הקכ"ס 'מסון )6 6כ) . הג") p~otr3 וכמ"מ 1'( הנכס חסוכה מס)כוח )פיז כרמכ"ס כמים וידיד קרובוגממד

 הק"מ 5סה עורס ס) כרייתו נתמכת כי htot גכון ט) ס)ז כדרום בו מסחמ)גו סטדרס דגרי נך יתנסר ומעתה, : פג'ש כסוס הריחיק 3נחיגח ס6דס)היות
 . הימושח כ5 מקוס סכינה "ור 11 מדה נמיגת ע5 מרמז סע%ס כחנט וכסר . ורסעיס גדיקיס3מעסס

 והסריס סגו מרס 6נ')יח געת כ)ומר עולס סי בפייחו נחמ)ח וע"כ . )מענה כאמור הכריקה כמיקח גקר6חונס
 . 0נ6רגו הרמוקיס כחיגת ):) ו)קרכ )מענק פכ6רגו סיסוריס מעי )כ) ntDtri סכ%ייס . סקו 16רוח 3מ"גס
 סחי רסעיס ם) ומעסיהן . O~D המקך דוד וכתסוגת הר6סוגיס סונים סחי כיסורי גזיקיס מן מטפיסן כסןוים
 ממןלגחו הגוס) orn כיון . ממן מהן כ6יזס יודע ויפיגו הר6סוייס החכוכם 3מיטח וסתי הסגייש יסוריםסעי
 . ס' Sb גחקר3 6100 מה עגמו כקירוב 6מו . ית' סמו )סגי נד% וחעגג ע15מה ומחס . ס' Sb )ע)וחיווכס
 nl~tSio מכין סנחסורו סקדומזח מניקפות כגד וממנה רב ממגה 6תו כמטקה מסלהכ'

 1ה1"
 )סםיגס יקבן גדמים

 נוכס "' םכרגט כתגה ט) העקה חסונה כעני מענות הס)גוח הזוס"ק 003 )מעקה כת3ט וככר . 6כיהס מיק56
 מהכמינוח ~crth כגומל מסן מהם ככיוס יודע 6יגי וט"כ . כבגיס זקן סיומו 6מר עד 6כיגו לכרטס וכס ס)6מה
 הסערה 6ת מוסייח סריגיה כדרך הו6 5" 6מר )הורות ר6ה ו)6 נסס אסון 6מר וע"כ סממ(נה קדימת סיחס46

 האמור כמיגח היהיה גסהמע ה16ר כרי6ח סמכם ךכר מחוך כרכר הסחכ)וח סהו6 הנסיה דייך רק .ע5)וס
 otr~h ויר" דכחיכ כיון 6מר וע"כ . הרמיקיס כקיווכ הממסכה קיימת סיחס זס סעף ההו"ל והיסוהיסולין

 והחסד ס6מיחי הטוב כדרך רק יהיה סיתסוס והאמור היסורין תחינת וגס ל6ס הסוכס 6ח סלק טוכ כי ה16ל6ח
 לדרך הכ) לק ית' מכחו וריחוק רע סוס כהס חין 6סל סמיך דוד וכחסוכ' סר6סהיס סוגים סעי כסרךהנדו)

 : )מעט סיסנ כסמרסטונ
 . קרס :קר6ח הי6 הגס כי . קודם nsno מע)ח הו" ה"ה כדרוס 3ה תדולגו tsO מרס מקוס ובסגנוןוח

 סוף מהוך epb"' כ)ומר תמסה נממ:כה מעסה סוף גס,כה מקרס מראם הפכת כתפ"סגמ6מלט
 נסן נהיות לחליה גמסקין המה המעסה ימי טסת טויס כרויי )כ) היתה תמרס 3ממסכס הגה 3ר6סיתמעסה
 )קרסו הפכת יום "ק וכיר 61מר גור6גו זוגו ,ס וע) המזכה סכח סגקר6 קודס פכח 3מ4 )המזך וגד3קיןכו!ן
 לויפין מרולס המו) מימות יגס ככ) ה6דס נוכר )היות כדי )מכתל כככ6 ממד h~D) י"ז )%3ס לז")וקמרו
 ;ווגח היה וזה 6מריהס הנ6 מנח גקדוסח וטס)יס 7דכקין )סיוחונמהרין

 . הטכס 3רי"ח 3קח)ח יתנרך הפיל"
 )היות יומין סיח יכרם . סכח תמן כר6סיח . זוקר החק,ג' כדכר' חמקה 3ממ0כה 0ט)ה 30ח ם) סגימוח 3רימוירח
 פ% פ" . הסכיע' גיוס ויגמ הארן ו6ח קסמי: 6ק ה' עסה ימיס פסת כי סגך6 רם, וס וע) . )ס'גדנקין
 ססס t'DDC )נסה הרומו ו")ה , 6מריקס כיכב כנח וקדו:ח מחעטג הכ) ימיס הססת ננרי6ק לעתוגייהח
 o~tinb המח"ה סגת hn~rS וגסס)יס טסי: מ:1)ס גס הפדות המה כוה or כ5ו~ס שמעסה ימי ספח:ה:

3.ט
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 שבת, שלערורופ14
 קלטו פוסל (1dh סזףדס מסמלי )כג ידוע מנס כי )כנחך כסנף ממד כזכירה מיוכ תק . קורס סטנתנעם
 ,ס ע5 6סל . כ1 כה61 כמנוע גמססר מ)סמגות גזמם 6101 6ור 631 )1 הוסך ססו6 סיום מימת כיוספנילס
 hia גסי מייו ימי ממסר כימיט כ) עם סכ6 כקמר נימים ג6 וקן חכךסס וחמר 6כיגו לנכסס 6ת סכחוכצינח
o)cטויו נמסך לסיס ומוסך מססכוע ;דמם יום כס6יזס וגמרך . כסס מי מסיס שימים כ) 6)יו מקיר וסיס כסס 
 סחורם 3וותס יע"כ . ככרוך מחונק 6ר!ר 61ין ברוך וגס כלור סוס כיון סמנת כקר )ידבק )1 6ססל 6י1ד6'
 כקמת מעסיך spspp ו6ס )ססנח נדנק )פיוח 06 כי גכר6 )6 ססיוס סחוכור כסכך ממד ססנת יוס 6תוכור
 bS'DD1 . יקרב )6 3נ6ות ס' כלס )כרמך סמור וסמול ססכס קדוסח 6) מ)סחקלנ קורו ירמס . מ"ךמימי
 טס פיס ש סקעיס מ'ו )שסך מנסק עוגך ותנד) וסרב otnti~o )חוך ~SIOt ססכח nc~Tp 6) יתקרבגס)6
 ,. )סממנס מון מסת)מ )סיוס ג1רמין 1טוגוחיך . סמ"ק 36 ויחדנק סיחקל3 מכלילתו סקכ"ס ממסכתפסיתס
 קמול משמינח געסס 161 * קיזס ססגח )קדוסח ויום יוס כ) ויהזכק סיהקךכ )ללוח נסכל מחד ווכלסו כןמע
 סקד~ם ממסכוס כקדימה כן סריס מס o7p סגקר6 ססנח 36 נוחדכקיס סמו) ימי ססס סס6מור 5רחגיוקרס
 סכ) מנזכר ענין ע) )סורות חדכקון בו ססס גוסריקון ענת נ5ירוף רם, וס וע) . סע1)ס סכלך קורס סו6לקוך
 )6וס )ך סזס ססס וסיס . כמוכים מעסיך ט"י וקרס קמור ככמעח 3ססכח )סתדנק יוכנו ססכוע ימיטסת
 נידך )6חד'ס וסיו ססנת כשייגח כמ!) נס ממעורר תעיר בת!) ושכנו * סוס גדרם בנציגו ג) 1)וכרון!)סימן
 ., "מן משדם עורך יס)מ וס' נסמהך סורם וינשר ו)סח6מד סקדוסס נמקול )סתזכק 6תס נס ת(כסוע'"כ

 : סוס כתרום )כ6ר מהגיגו מס גססונוס
 השבח מקדש . ראשי ומרים כבורי הוא . נפשי חפתה לו אשר ה' בעזר . wtiwn~ שערשסליק

 : הרביעי הרוש ולסיים להתתול יעזרני . שביעיומברך

 בג אנ2דנהך ארךיע ימלך לדיר אשירה עיזמ 71הסדי
 ר"-וי בהולש-ת יי נאה . 1CW יה הרבייתררוש
 בעינש' הדעיקא ומצוה תורת שיהא האתר . מאהבה ה' בעבירת נדונים עקרים שני בויבךאר

 בתורה לעסוק הזה ביום עשייהו עיקר להיות צריך כי ירע יעטור בבקר וכאשר .לעשותן
 העיכול זה ~י . נפוא ובשלמות חביבית ברוב יעשהי כן ועל . העולם נברא זה על כי ה'ומצות
 היתה זאת לא כי וע-אי למפל אצלו נחשב יהא הצל הזה לעולם השייכים עשטת שאר וכל .כעיניו
 ו0נפ הגיע שטרם עד בעיניו חשובים כעב ה' פצות שיהא והשני . עמדתו לעיק- "זוראיו מהיום קלה בשעה יעשיהו וע"נ . העוה"ז האות אחרי רודף תסיר להיות כדי בבריאתו בוראוטונת

 : פרקים לשני ויתחלק . ואקייפנו לירי יבא כנעי לו בשרו ויכסה נפשויצמא
 עסיוק ס6ו 6ו ניח נוגס olb כלסר ססוolaht . 6 מקדימני גוי מ"6( )6ענ פרוק ננצור יךבך אפרק

 עכייח ס) onu ))ג1ח כמו ס' מזוח כו )קייס כדי כסיגו כחמ)ח כונתו עיקר )ס'וח זריךכוס.
 מסכית )ז פסיס סרגסחו eht" ויסיכחו . וכזומם 6ורמיס כו )סכגיס כסכל 16 כגוסנ כמקוס סמעקס 16ממ,ו,ס
 עיקב כוס סנ) )סוס כדלי 61עס וחסו סג) מס סעוס"ו 37רי כ) כי כטיניו גמסכ b1DI' )טס) יסיססכ)

 : מאמרים ~lff ובו . hto רב גי . סמגוס )מען יסיס נכון כוססו ועיקר .עטיניו
 סמוכוח. שהיו בעיירות כחזר שהיה אחר ברוכל מעשה ט"ו( טוסם וזקיק ומ"כ ב:כ:ררש אלמטמר

 עלמא כולו ואתו כנף . חיים סם לכזבן בעי כאן ואומר מכריו והיהלצפורי
 וט' חיים החפץ האיש סי פסוק והראה תהלים ספר הוציא ער וכו' חיי לני הב לף אמרילנביה

 : ע"כ פוב ועשה מרע סור מרע לשונך נצור בתריה כתיבמה
 סיטמעו' יגיי . סעס 6ת סמוכים 6'ס רק לוכ) סיס :)6 תחתו עי מ1כימ מסוסו גי11 . 113לרקרק
 "כן . מי כ) גפם יחסום 6סר דגל ססו6 מייס סס )מוכן נעי ממן סרוב) נצון )סו 6מר )ינליו'ו

 פנקע! מס כטין )מנקט וסיס . סו6 ם)6 כיון "סד כלוכ) מעמס תו") סגקטו זו מס 61"כ . לוכן סיס )6נקמח
S~rn'מוד(ד'דן גס b~D) סרס כעי סימג6 וגי )דקיק ונס * וכף מיי גש מ6ן 6)כסגדרי ל' מגרי, ע"3( י"ס( 
 ואדיס כיקורו Sb גכו6 וסרס . )6 16 )סורי סמוך סיס 6ס מיגס נסקם ומס ))סורי ססמוכוח געי'רוחמסיו
 )נ6ל א : ס0 וטס . גכון ע) סקס ממדרס דברי יתכפר וממוכס מז") ומקמרי מתנ"ך ססוקיס ממס)63ר
 וט מדפ גיח חותו 3עח ע מטס osn מס ט) )סכין וגו' )גגך מעקס יטסית מוס גיח תכנס כי כקרםמקמר
 , מסד ורב 6' . מדת ני"נ סנ6מר מסזיס מסני סגין )763 ב' : מעקס )1 היד ס)6 גרטיס מעונד יסן כיחקנס * מדפ כיח נגס 06 * ומס וגו' וטסית כיח )ך יסיס כי )ומר )1 סיס וס"ס )ננו מעקס סריך 6ין ימןניח
 מ' דרסו נס( (WDGt סנני6 מקמר )סרס ג' : (ctna גחמ)קו מס וע) טגיניכס ניסור ברקי . מסד נתרסם;י

 1ג1(י נכסו כן סקרן סי סמים כנכוס כי טד וגו' קרוכ כסיוחו קרקסוכסמ165
 עש"( ק"ש סינמות רז") ועוררו.

 VTDJ דווקא מס מצגי .. סקרן ע) סמיס כנכוס קומרי )סכין גס . מנוי 610 61ימח קרוכ וכספחו כסמ63וטס
 ע"ס למרחי פי' D"O) נחס)יס גומר "' כהונ )כ6ר ד' : יותר 16 פחות 1)6 ית' מדרכיו דלגיגו למוקמוו
 פישפש י"ג( פ' נל"סי, ,"נלכ"ל - כשמשלשלי מ44 ק)כ"נסמ 6'( עוף 1' סולע )סמסזל סה,עיט וככר . ינגס8פד

ג4'סף
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