
 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
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q'ntta:קופו עס סתתחסי חסיי כיוסו רז") תמהר נימור ה, העו)ס: 6ת וכרם כצין %דחיסרחלויס סקרנה 
 )ת"ל  חו"ל תיתר סגסרם תם "חת הקולס סי ע) יכומרו, כמחת ")ס וכ) קונו. טס התתחסן ענין הו6,תה

ויקר"
 טד  %ייס לי פסס %י בית  לו גתתי ס)6 עד תוווה )י עסה תי 61ס)ס הק7יתגי תי פסוק ע) ב"ו( 9'

 ע"כ וכו' טיס' )1 גתתי ס65 עד חלס )סגי הסרים תי נזרן )1 גתתי ס)6 טד חרותה )י שסרים תי גג )1 נתחישל6
'th)S16(5ז ים ותם ע"6( ג' )עזו כתרו") כריותיו עס כטרוגי' כ6 הקניה ס6ין 'ירוט 'וה)6 דנריסס יפ 
 קין 06 כי 6תתה6, עימס. כ)6 הלה )פרוס 6ו ננ כ)6 תעקה 6ו כית  בל6  %~וס 5ו 1עסס ה6ס)עם1ת.
 )תם)י סהע*ס ת6' נסרם "קר כדרך יכו"ר 6כן חקה. יפרוס תתם עיסה 6ין ו6ס סתוו,ה יקכע 6גס~כית
 קלגס ס' 6י1הו קסר6 כר דרס fiffp) ס,נ )כרכות ולתרו") "ורחותיך יזמר htol יעסו דרכיך ככ),ג'(
 הנהנת גג5 נדו) וטתוד סורס הו6  6יך וגב6ר זנו/ כעסו דרכיך נכל 16תר סוי כס  תוין תולה נופי;כ)
 יסוד' רכי תסוס יוחנן רכי 6תר רכ3"ח 6תר ע"3, )"ה )כרכות שלחו"ל כדיך והוי ה'. עס "7ס3גי
 טרקי ותארכתן קכע תורמן מעסו lnhlo(" דורות ה"חרוגי' הר6סוגיס17רו' כוורות ס)6 זרקה כ6 6)ע6יערכי
 קכט ורסון סידן, גתקייס )6 וזה וק ערקי ותולתן קכע ת)6גתן סעסו ס6חרוגיס יורות כידן. גתקיס orlזה

 כתורס מעסקו )ותר )1 היה תויגתן כעסקי ותעטו כתורס עסקו יתיהס ;זרוכ 1WtS ו6ס תירום. 15 6יןוטרקי
 pfi, ot~h1  פו"ל  פס%יפלו  תנין )6יוה נס ותס כתורס. ועסוק כעסק תחטט הוי כמתרו חטט וכת)6כסהרכה
 כעסק תיעו, 6חר כתיעוט תתעעין ו6גחגו סרבה תורס )תדו סר6סוגיס )ג) וידוע גוס. 3גו תורין טונהדרך

 ה'. כדרך וסתעוטרה הכאונס 6חר ורוו דרך )גו ות)תדין lxnlh נוטוררין רז") oJnhהתורה.
 זכיתי )הכיף ככדי )1 סידוט" לכרי וסקר סחורו'. מס )קנות רחוקה 5ת7יגה wolJa מסוחר 6) תם) ורךע) וסו"

 נךו5' כיניט' סגטסיס טרחותיי וגי סדרך הודקות וכ) )סס גמיעתו עיקר והגס הסוחרים כדרך כהס)הסתכר
 )הינת וה;) t~luosl חיות גךוךי ררך )עכור יחתו יכי" וכגססו ויותסס ססינ )1 תענ1ר כלין וכקורכחוס
 ה), הי7,:נ יפקוס גסנ6 הסוהר כרך 16)0 ביתו. וגפר גססו מהחיות .סס )קגווו סר5וגו הסחורה עכורהכ) ותחסכותיי טסי1תיו וכ) כ*כ ו6ת 6וע ותחיה תתפרנס )סיגת ינו, )הסתכר סחורה סס )קנותחיותו
 הו"וכוולדי

 ח,רת1 קון' יעת71 ייתיס "ו יום 6ך סחורתו. קגיו' לחרי סוס סיוחו יחי sr הסך סוככ הכ)
 נימו 56 הגמרך קטן דכר מי,ס )ו יתעל הת65 16)י וטפסי ערלי כררך וכרחובות כסווקיס וסוככ tnsaמ)

 5113 הדכא סקוגה 56)1 1סתח' כו51 סס סת5ויס הגית תערכי וכוונה ותגורס גס6 וסלחן תשה כתו בו)הסתתם
  סס %כרי  וטזכ  צררך רכו'  סו65ות לו ים סיס  לסוכרו נכרי  למס  ס%וליכו 1ס כי וייח' לביוחר  כמרינתווסוה
 נטיל )יודעי כירוט סלוניך ססהורס ע) גהסכוח nthStoo כ) גי הו65ס. כ)6 )סס .יכי6גה וסול,כיוקר.
 ול"י מתה גמעת ו5תס גומע "חס 6גה )6תר "ים יסוייגו 06 וכחוירחו  כשליכתי  סימך  סיוף  סררך  וככל,תו*וו.
 ה;) וזה 111, וי  ססורפ  סבור  פ)וגי )הקוס הו" סמן הגה גי כפיהושעגה

  יסלייסו 1תתס הקבע ככרך הו"
 יוסכם הסחורה 5קגות כתייגה יכול וכיסר )נ, וחסר זפתי owin "'  יתDh  65 ילל  רפו, כל סלרי  כלילון
  סחסגיס )קקות ז)כז 1pp7 זוחן קם ק," 6סר  יוד סימר  וסומן  סגופיים סרכרי' ")ו  ע) )סקו) ורח1ג1'3סייייפ )סככ יתחיך ותיכף tiho נד51ות ויניטות רנות קרחות )1 וסיס )סס גסס תה ע) הוה סגנון העיקרכעכו
 כסגין תקוד ונדו) תוכן סו6 כוה והגתס! יחמכ. נרו) וסוטם )תסזנע כויקי והסריס תטלטיין ק5ת )כיתו)קנוח  גוס*  סהומ 1יסיכ1 ג1סע הול יווה  סדרך טל 6יס יס6לגו  סים 1ססיט6  ניחי,  תסס נוסו  לתהיותלסמתיר כתי )1 יהיה 1)מ וחסר ריק )כיתו יכ61 הגה כולס וע) ההזנבות. כגנח 6יף תגי 6חד Dh" מוין "ין"סד ohlenil 6)1 מתך ע5 הב) יטרח1תיו הנדויים t~nlhSlo בכ) ויסקר תסס hpln1 סיות6 יסכור כך וכחוךה6)1

 וייוון נופו, 51רכי )תח"יחו  לו  ס5ריכיפ קרפ כיי לרכי  סקר טס 0)1 ותנות התורה כעסק הידסהחגהנות
olhnn6כמחולתי. )סחור סע)יון תעמס  גס)ח פו 

  לעסוי
  ולהקו  לכיתו  לכוי )חרוד 71עת1 ס'  וכמקוח כתורס

~Ch
 כדרך מחורם יערנה יסר כעוה"ו ועמס מפט) והלומת התורס הו6 סקנה הסחורה )סס ומהכין תסס גססה

 )ת16י מרכס כס מסחכרין סס כי מהורה תכ) מחרס קובגי
 )ד1גתת טובין והתלות תסתורס ולות  "ות 1כ)

  6ף ופיערו.  תכליהו סליחות וכל סוס  לעולם כימתו עייר יו6 ווס  וערך. סיעור כעי הסוה יסיקר סוגהלכן
 כ")ס סטותיס 7גריט )מטן )6 כי יחסכ וטרקי )טפ) הנס 6ך ותחייתו נופו לרכי )תטט גס  קריך ציישליריי

6(Oslts וסתגוח. סתורה עסק סו6 ועיקרו תתס כסס סגין דכריס ומסו הכ) התה גי כעגיגיהס תתין )חס1כ 
 6סר  יפפילותיו עסייתיו  כל טפ) והטפל  פייר  שטייר  לפסיס גס)ית1ת כ)כו כך והון ו6ת 6ת יכין 6סר'והתמכי)
 גס כה סים ו6ף 11 כטסיס "סר ה' ח15ת )קיים ככיי סופם, Tvl  שעסיס מתחיקת כונגתו עיקר כלרן.שוסה
 רק ה51ך סוככ כוונתו ועיקר 56)1 גחס3 ולרעי SDDS1 115 כיונם כעתי 15 כ6 תתיעץ רק Of סוס.  ספולפספני
 )יפכ סו6 6ן דכרי'. ב' כ1 ים ניח כגגה oh 076 לוס) ע"ד וכתו כעולס, עכודחו עיקר ,ס כי הת15סש)
 קיום סו6 וסמני וזרעו. גססו חיות וכס תהכיח פרגסס )ו סיס תחייתו ענין גס 1)סטתיס כגזל כפרךכה
 נתירות ניו!ס תרוס וסיף תיניעחס סס סיגוהו 6ורחיס )סגגיס "1 הנסוג. כתקוס תעקם ת"ת 6ו ניזוזהת"ח
 ותחיס כס ויוסכ oppnt תוווה ועוסה כונה זה כ6' )כ31ס סים  ספרייתן ועס כוך סכגין תתסכת סגין עסק כ;)"וס גגי יתפרדו ת6ד ותס )ס'.  Olh  פל  רטתי 7תרחכת ג6ה כדירי ס3ת )ככד 6ו הת15ת. כ) ע) סעו)סחסןיס
  SD 6תת מסכת כירך וההולך  התסכין כי ל6%ר.  %ססכוחייס יסתנ1 61ך (foln סוס  ,ה כן וגתו כ1וגתו
 ס' תלות )קייס רק  1פ ע) סוככ ודטתו תחינתו 1ג) כעכו ועיקר קכע תורחו 56)ו וגעסס ותירתוסיכ'ס
 מכי כדעתו התם סכ5 תחייתו ברגי ולרכיו פרנסתו pDDI' תומכתו )ג) כ"תק. כקיותן ורוקה שתורחו.שיעסוק

5טו6י
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 שבת שלסידורו170
 משחה וקיים נוהגיו ויל,ל עיקל סכית כגין ממסרח מחמ)ח הגס הגפר הקט;יס דכליס קגייח כענין וטסי*עו6'

 כפכים יעמס סב) ועלמותיו 'ניעותיו וכ) וג17מה מעקה Otif~ 16 מגות כו קיקייס כ7י כך (op הכיח זגוגה2ן
 כגין 016310 כ) 6סר לגססו ויודע . ע"ז 71עת1 ממם3חו כ) וגוחן כעיניו סיקר וזה )1 6הוכס הי6 כידימ5וה
 הכ3. חם"כ נמניח גטטס סיסיס ~לכיו מחייתו ועסק . זוהו 6סר המקס יקיים נכדי )ו הקנ"ס ow הכיכנית
 המטון ע5 6ג6 'ססנ סכ) סו65והי1 כ) כי כה651ס ס)6 6)יו טנ6 )מ3י6ס )ו וגדמה 56)1 'מסג וערלי.5סס)
o'tpta. וכן SDn) ים 6דס ODtD תוכך מסיס היש . עיקר העיקר מן )עסות )1 סב) עיני סיס 06 )זכינה 
 ג)מס יורר 0מ15ס )עגייס ממט )יחן 16 . מזה ממגה )הסרים נורקו מזות )קיים כדי הקיטס גיחכתכותפו
 ס"1 )כתשות S~rn כמקמר מגמעות )עג')י0ן

 ע""
 )מרסין וסיו ה6ם )כנסן םגפ)ו ודניחהו עוקשך דמר כמעסה

 נס  סכימיי h(b ליס יפרס  ךטהיס מלס . לכרעי 6ות'כ כרעיך Slpn דג'חהו )יה למרס טוקכ6 דמריג)1הי
hwJומקרבי 

 מע1ח)עגייס. גוחן 6תס S3h ומ)מ ונפר למס מחלקם סיגי  מעמוס סלקני וסרס"י סליית6

 כדבל כעיניו וערקי )מסי 610 ודגיו וקסתו הו6 ממגו לח"כ ס'6כ) ומס . ע"כ סעודם וקיניס עורמיםומס
 alJSnl~ וסתים מלכיוס העוסק הגלח עסק' סרכי ככן וכן . ה), העיסק )ו המנטרך העגין (tp'D מוןסגעסס
 3ל 6' סגף הממיטי )3טולס כמ"סר כללגו כלסר הזו נערן סיס והמנוה התורס עסק כסני) הב)ככוך

 והסכן) הצתי a'b3 כן ע6 . כעעי1 (S~D הכ) ט5מו ולרכי . ס' מ15ת 3וה סמרליס מס געיגיו gp'u וזהל(
 . נוש והלכי תולותיו )מ)016 עגמו כמגי) 6ס כי )עמס 63 )6 וכ6י!1 כעיניו וקכע עיקר עגמו גלכיפגעסה
 כסף 3כ)י ומסחמפ מן כ6ה)1 וסוכן ורקמם ס0 נגדי ויונס גלוח 15לוח ונוע) טוכוח מ6:)וח וסיחה 6וכ)לפיוח
 והחולם ס' ודרך . ה6)ו הזכליס ככ) (hlnno 1)13 ודעתו עיניו ימיו כ) גוחן 1Sb) . tvDI הדומה 71נריסוזסכ

 מסוכינו סיסיו )6 6נ) הגריות גגד 16 המקוס גגך )63ח ככדי לק ועומדו 3עיגיו גחסכ וערקי )ספ)וסמ5יח
t')'DS"eb 4 הנס הנזק העיקל כעו"ס מהם גסחכמ 6סר ככונס רוכס ימל6)יס נחיסי חלקה 61חס . גופו כעסקי  

 61נלש נוסו כמ ונכ) לרוז 6מר נ,ירו, עומס ברכיו מעסיי' וכדומה כמו"מ )עסוק ברכיו )עסוח עת )וושליגיע
 ומנקיד מעסתו יסוי ופד) המן ונלונ נעהו געסס הכ) היהיה )רקוח עסי' 3עק ומממנחו דעתו כמ כ)וגוחן
 )עטל- ע3מו 6ת ומסכן מלמקים )6רן סגסיעס כעין רווח nitap לטבוח ממסכית )ח:וכ זס ע) ימיו כ)כמעם
 נעסייח כן 1)6 . ניחו גגי וגווומ גיסו יסחיוח )ממו ממרמק גהי'6 ו)ססיס היזח גדודי וכין וכגסרוחנימיס
 מבוש סס )קיים מלמק 6רן 6ג רנה גסיעס )נסוע יכר") המוגי מסכום כ,מגגו )6דס קרס ה6ס ומ3וחסחולס
 6נ. גיכוד ;מו התילס מנות )קי" ככדי כינסה 16 ניס סקס כמקוס )ענוה 16 . כ6ן (ottp )ו 6ססר 6יחסר

 16ח% כעוסה )ומר 6זס היחסיר נהם ,ס וסלולי טקי)י כתה יוס כב) מקיימין ט6;1 3מ5ות ופקינו .ו;דומס
 ממון 3,ס סילוימ מיוזע זנר עוסס כלסל . וג6ס טוכ סיותל נד ע) סכי פיהיס לב ודקדוק 1ה,ילonnao 11גזם
 י וכזומה ממון והלו,חח D"Da10 מקוחיו נסקל כי פריט סו6 . דנליגו (au 6: מה יסימן . tc~hn ס6ל 16ל3
 מקדימכן וורידן . מממדתן 6דס ם) )ספו כי ו6עסגו זה דבר )ידי ינוף מחי 1מה16ס 0613 פלס )הס oDinהנה
 נסקר 6דס סיעמוד מרנים 6יגו S~h . ה16חו )החמוק תיכף ר13גו כי . קודם 6ממ פעה ימס ד6ססר מסגכ)
 מחלום )פסוויסים

~o)pnl 
ott~s וק51ס . הנולם מקוח הי6 כי נ5יניח תהחעטף חסין מקוח תיכף O)Dp (0 

 )ול- ונמה . סעוס"ו ח6וח ס3)י ס6ר ומכס"כ ,הב דיגלי לכסוח ולנכי בבסיס 6)סי מסף 'ותר נדו)ס 6חחמבוס
 ._ ויותר ממעלב מולם ;למוק ית' מעכודחו מלחגו למזק מטד 6סר ית' גוללנו )כין כיגיגו הצמח ע)נודה
 יר"ש 6ס 6ך כן פ6'גו )6דס פירמה 6ף ה' ממטת ויותל יוחל "בגו )מסג ",oltP מהנ)' קסדהנחקוק

 : ה61 סכן ירקה כתכנו 06ר ססימן )גנדס ויגיב ה)3נ6מ:ייח
 סוס 1)6 וחינח וגו' )גו סוס 1)6 הטונים וממססט'ך ממזותיך סרגו 61ומכין גהוידוי מתו7יס 1:6 6סו וזהב

 הממרסיס ושמקו )י סוס 1)6 העויתי וימי מע6חי )"6( )קעיס) כזה 6מר 6'וכ ca1 . כ)) פ" 6ין)גו
 סער הנס טונים ומססטיך מ15חיך הגס פי' הטוכיס וממססטיך ממצוחיך סדנו . י6נ,ר ו)ךכרייו ע"מ. לסירוסו:ס
r,nbכס)ייס נכפ)י נעיג'נך מקוד נדו) החולם וטסק ממנוח עסייח )ניוח רצוי והיה סעוס"ז מיי מב) בהן 
 )"נות ל,"י וכמקמר )ספ) העוס"ו ומ" ס' והורח מ5וס נטסייח 'מיט גכ) עיקל )עבות העוה"ז מיי מ;)יותל
 )6 ם6פי)ו יוחל ועוד . הנם" מ,ס וסלנו . כהורס ועסוק כעסק ממעט הוי קומר מקיל ר' יו"ד( משהפקד
 עגה"*. נמממ7י סט ימינו וכ) 56)ג1 פויס )6 6ף . העוסק )הכצי והמצות מחולה עסק סוס nttoS DN~U )גוטס

 סהע,יתי t~tlDO ויכר מטלתי ),ה כיון 6יוכ וגס . כקמור בנוס עכוזח )צורך מהם ה;)קמ למעט DPD1והכבו
 : עמיוהיהס )סס11ח )' סוס )6 ו6סי)1 טם'יחו מ)הרנוחהיטר

 הקרם מקמר כג6לגי מה ע"ס סגך יכ6 הססו)ח htD) ג"ח )גןליס וקמלו") )ך מסי נפסוק סי' 6מרגו ובזהג
 גדמם aD1 וו") הנח'גה( )נגעל סמ'ס ס,חכ 5ano ע"ס הזנליס וחוכן . יהיס )ו קרסיו 6חוקים

 ומיס . )תה 1 דכר )ים היס 1)6 . )סגים לוחה ומצקו . )ענ7ס ס5ליכס 6זמס מ36יסס 'לסו למיס )סנינוס
 נסרגסהו מעסק 16ח1 ימנע כבכד (tnnTb עסקו כי ל6ס הדעתן . סיפוכו וספני ו,ל'1 דעתן oonס6מד
 1כמסי0- גיחו )טלף יוס יוס מעמס נסכר  כיסים כוי כמריס כ76מת )עכוז עגמו והסתכל . 0ל0ו ה)וממניע
 ימים טסכירוח )1 נוחר וכסהיס לכ וחרי5וח נססחד)וח 6מח סעס ר"דמחו עוסס היס )עלכ סע3ודס מןנססר
 כתכ)יש כסבו עוסה וסיס ההול פיוס למרים נס) מ)עסוח מגיח סיס יותר 16 מווגות'1 ע) 6מר יוס מזוןשיי

 חכ61הון וזמן פירותיה עת ונסגיע . כהוגן 6זמחו עכודח סגנמר עד כן )עסוח סר hSt . 1מלי105ססת7)ותו
 כיטבי "דמ0ש עונד וסיס . etlnhl )ספחכר עוד מוסרך סי: 1)6 המגית נפנה נהס יסחסלג0 00061קכ5ס

~הול
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171 שבת שלמיהרו

 6דמפו* ע) rn~b נו טסוסיף פס 6 והיחירס לסרגסס 15 מספקת חנו6תס מהיש עז nwSe ששינסשזולך
 olb מגי הפגל וסיס לנמלי עזכם מווסתיו נעגין פהחעסק חמגעהו נ6דתתו סענוז10 סילע מון הכסי).וסמם

 מסיס היס "מד יום מוו) גידו גפ6ל וכקהיס . כ"ס מותיר היס 6% ממנו ומתפרנס סכלו %וקם ס6דמסועטדח
 נולם וגהוס קמשגיס כ5ס וקע5 . דבר ה5מימס 65 מממס 6דמחו ונעכלת ,כרומה המרמן 56 3הס סו5ךogt עכודמי כימי העכודס מן נפער היס 6סל והעחוח . 6דמחו מעגין מס3 6% . וסעסוט ובסרס מסמס יוסשחו
 כלס ע3לחיוע) ע% 6'ס סדה ע) כיד( )מ"י המכס פ6מר כמו 6י)גיס 6ת המעתון ונם16 מרו)יס מגיסגסו
 מוכן SnDJ~l . ה5מ עכ') וכו' גהלסה 36גיס ובדל מלו)יס סגיו כסו קמסוגיס כ1% עכס וסגה )כ מסל"דס
 סו6 כ6)1 3עיגיו יומס יכיס . נופו 51לכי פלגסתו ועסקי טוה"ו געגיגי גסיו כטה ס6דס פס כ5 כי'ש6)י1
 6% . עוסה גוו) גהכלמ מוכרם ססו6 מס ורק הסכלם מ5ד 06 כי עומס סלינו למרוס ס) כסדוקבמכר
 ככ3 וגבס ימס 6וחו סעוסס סגו נטדס עוסק כ6)ו נעיגיו נומס יס4 ס' וענויח 1מ15ח נחורם כמעוסק יעמסגן
 עד ממתין וקין )ע3ודתס הטכס וכוקר 6פ)ה מוסך ו)6 והמסג סגמס טותו יעטר 651 * 1מלי15ת סעתד)ותשיג'
 ורימז 6מר ג'6 )ענודחס י651יס ס6עס 6מליס )ענוזח סגסכליס סנע)וס ס6ר כדרך I~bo ע5 סכמםשיגב
 סרסו סיהיס כדי וילוז 6מר כזירוז וסח6מ15ת ישים מיני וסקר ע"נ( .פ"נ bD'5D 633 )3מסגח סהו6 כמושסמם
 והמחדרות מלינות כניד) מ5וח ום6רי וחס)ין 5עיח כמו ס' ומ15ח החומס עסק יעסה וכס . מריך ערן יפסגעגס
 )הם)ץ. עסייחס וכעת . נדו)ס וממרס כחמוקה זמנן כהגיע תיכף .)קיומן 1)הע6וח וכלהנס כשק געסיסיסיהיס
 סכסרוח וחכ)יח ההיזור חכ)יח ע5 סיהיו מלוו 3הס ו!זקדק העויס מקשי סטורד1ח ממסנוח כמי' כ)מגיחו
 מומרדי tDb' 4ץ כהס ס510 סמן שוס Ototש)6

 יעסק 651 נטסוהן ידו ירפס סעוס"ו געגעי 536 . דמימר6
 כחולס נסקו ויענוד "מריס סל 6ס עימ כיומו יוס סרגסתו כסיכינ והיכף . )סרגסחו סגנו) סס:רמ 53ד chגי

 סעוסס כהדס . )בו וממדת מפקוח מ5ד והכ) ככיקר כבוקר והסוס oSDb ומוסך מניעה :וס יעכסו ו56בטס
 ימי כ) סונים וחנוקות סירות ממגם )6ג1) (sthe עמס סי6 סססדס נכונס '7יע10 ממסת ע)י1 ה0נינב0)1
 ! סיום כמקרח ממדהו ידו ומרסם עתה סרסו )15רך קמרים כס5 ועסוק שדמו מגים 6סר נך, וכסכרם .,מהו
 6 11 ומזוח סחורם עסק הקידם עסקי כוסס b10D מס ס4 . יסיס )ו קרסיו 6ח וקים הקרך 1DbD וזה,י

 ממס נקודת )6 6סל מ% pDD' 6כ5 נסיו העומס ג6דס גסס ויעסוק ממס ס)ו הו6 סוס סידםיסיס
 י,  פסוס )ר6ס רז") רמזו ועשו כקמור ההכרמ 5ד ע) ob כי כהס )מסיק ס)6 נעעיו גח:נ יסיס ולמכיס.):5
 כסירייש )נופו )עימותו מסייך מה סקנסס סי' כסייייס ע5מ1 סעוסס .5מי גח)חו )כן 1)6  למוסי ל:יריפ.כלו(
 כנוסך )ך סכייך דגל חעסס ס65 כ)ומר . מי יסיס סססו)ח רוש) מרמזו ונס . )עיקר 1)6 כעעיו גחסנ 5טס5ורק

 : נבוט ס)6 לע"כ דנו השסס .ג6דס כסס) נפסקות 06 כי.
 ש4 . עלקי 1מ)6כחן קבע לעלתן טשו ר6סנגיט 61מלו גוס ססנכ hSP)O דרך 5ט 5סטמ"צ רושן ופיוט ולוה(ה

 )עתן הטס נכ) סגיהם ממין הע וע5תץ בעיגיהס זהמניכ העיקר היה הו6 מהגריסן ועסייס סחורסן.
 1ס5כו 1ססנ5 הסס) עזבו וס יוס ע) )סס וכסהיס הגיף 6ח )המיות גמסורס .גמ)מ,ימי' סח )מס יהיוס היוטגן כמעי המכרמי 5ד ע) 3סס 05סוק גסס גמסכ וערקי . )תם) סרגססס וטסקי ימי6כחן . ה' ועמדת וסס5ססחורה )עסי otoSho 6) )כנס סגו יימאס ullb o~s 317 וכפא ואדיס, ה' ממטת %וס יקרע-)הס 6ו)י עת גכ,?)מסס
 . נסיו סעיסס (olh רכס כ6זנס רב כקימות ססחד)1ס נס)הס-3רוכ )עסוק כעעיסס טיקר o'on מס!:ונח
 )קיים ורסונם נדעחס וכסעדה 6י'ה !הלן %1י6ט ע'3( offs ליומך מ,') כמקמר .עוסס סרקן ס)) סס.סבזקך
 עיקל ,ס והיס הכולך מלוח סיקיימו כרי כיח זה )סס כוגין היו . o~ltb הכגסת .16 מטקה. 6ו מווזהגסת
  הו מ15ח )קי,ס כדי 3הכגיןבגיוגס

 סלגסמש )סס סיסים 16 כהריח סמכו מה משיגייס גחסג היס וטרקי ולספ) *
 )עסות גריך 6כ5 . ככיח )יסב ההר"מ מן סהו6 עם . זסנ6י הב) זולי סס סמ3עיס 6גolh 5 כ5 כישסלית
 ס6גו כמו )6 . נכניגס ומקצר ~O51PD מקריך ושיגו כעס"חס מדקדק סריגו להכרם דבר מעוסה כאסשנחס

 ודעתו כזוגתו עיקל ונוחן . ס' מטח 3ו בקיים ס5רי1י OD הנד% הסיקר מאנו גסכם כוגה.3.תבםסין.סכ6סר
 נטיע כמ613ר מצוק ז3ר rg"( tb1p )זה מנס 1"ף . ממניח עצמו )החסרגס .16 גמגומה )ס3ח מקים )1)היות
 הו6 למוח otpn מכ) . מצוה דכר מקרי ניחו )סרגסת פהה51ך 16מליס( ,ם 3סס 3סנ"ס למ"מ ס" )סוףש"מ
 מנוס )סס מלגסס )1 5היוח מכיין 6יט גוס פנס ועט ד6וריית6 מ"ע OnOD מעקה 16 מזווה מצות מקוסדונגי
 )דעת מצוה ו67י מהמה כה התוויות הממק 60ל נמס מכהן "יגו ימס מסגי המ15ה )סס כווגחו עיקל היה 6סגף
 דכס"כ 1מכם"כ כוס 3ור6ו מטח 5קייס )6 ס,ס טויס מעסקי ו)הג6חו יחסנו סהו6.מכוין )6 06 הסוסקיס.ג5
 נו 61ין . המצך כמ,סכ )1 )היות . היוסי כחכ)יח ומכויירין מנוירין נדו)יס 01)סרין י:1 מן אזף סנוגיס16חן
 ג6ס גיתו סיכ) כי כעומס וסכעו סמו סע6 הסס .לנגסי )סיות לק וסגתו ממחו )סחסדגס הקתגה 7לנ6ומפת
 ס6ז נדק כ)6 ניחו 3תס הוי הקר6 טום וע5יסס 6גסיס גו 5סכגיס יסס כיחו ויסים ונגדי . מרוד ממ"ר.בגין
 ועשכ h~P) טין )כוצ13ח רוש) כמקמר ונגיז לטתו המערגם זה עת 3כ) כדקה העוסס ס) .סקסגס סווגה tspbבה
 וכ5 . )קכל מ~כ5 ימיה ונוס הכ) חג)יר הו6 סוס ל תדמה מרקוח עימהם ,סם 6סר ,ס ע) הוי )נעוקוס

 . ס"5ס ה6גטיס כגיס 5ס6ריך מניר )ק5ק5 וחין חעחועיס מעסי וריק 5הכ) סמס vn1D'YI וס1651סי1וטרמוחט
 סנ5 דכוי הס 6)ם סכ) יבין מעצמו . ותענוגיו עוה'ז הלי נסט0זח IP1nm ו6יגו,מחועכ )1 9ג5 ןעימ.!ט'

 משפו בהמיות י,3טת סמוכרמין ג16נץ הו6 דגריט o)nb . כנע ע5 6ף 3סן 6דס ממסכת לסוס כרשי ושיגו.4סכ6י
 1צזש כול16 מטת ע" נקריס 3גיט נתמית טתחו עיפר )שוס * ששי מעיתי ליתום 5ג נחש ybt כ"תצ*,4פם

ףעקס
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 שבת שלמידורו171
 ככבתי 56ל הטיסס nntSs כן ולסו * 6דס ס) דטהו סמרמנח ג6ס כזירס ככח לכבד 16 16למימ והכנפהציעקה
 ממגפ יוק ונס מ)ס ממנם יפרום נודבי מהמ"כ הנס 63כי)ס ונסס כריסו )מלוח נכדי לק וכווכחו .כני) )עמי" גדקס 6ו מגס )הפחס 1b1u מצות גה )קיים נגזי ~bla העימס נעסייה הנדן) העיקר מגטנפכח
 ענים בכן וכדופס . )ענ"ס ממנה )יחן ס)יסס 6מר Sh סוכם 1)סעמיס נעלמך )טע) 1SIh ;ס הנ5לטגייס

 : (os1 סגוף ומפני ועסקי ~orעולס
 ' סליסס 31סוף ומעקס מווזס עזסס 6חה הנגין מכסוף 6מח הגס כ)י' . ו6כ)ס  סקריפלי מי הכתת 6מו s~r וש1

 ) הנגק גחמ)ח כמססכהך הקימח s~tthl מעיניך והמסור העיקל היה מס (Oh1 36) . מ)ס מפלים6תס

 פמגוחו ערלותי )ך rb1 'bvw olcb מגות סקרי 6ו tlrD", )קכוע מקוס )ך פיהיס כדי מתמי)ס נתת oh*סעטיס
 Drlrn- )י עמס מי למרו וכו') . רכוס ס651וח 1)סו5י6 כזו ורנס גדו)ס סרח6 עגיו )ספרים כעיניך ומסוגיקר
 כנינו וכהסתמק ספיח כנר )1 מגחתי 6מר כעמר . ניס )1 גחתי bSnעד

~StD 
 )ספ) מערס % )עסות במחתנתו

 וכסו . סנוף מטל 1מפ15 )הגלחו דורם הים ערמו )גדוד ויניעותיו והומותיו ססרמ6 עיקר 1כ) . 3ע)מ6וערלי
 )קייש כדי כך כסכי) סעיסס ))ום ו)6 מ)ס )הסריס נוכר עימס )ו נתתי כמככר למ"כ הפס ססרסח נמ!וחכן

 סלט 1ס651ס הסרמ6 3כ) עימך וינעת עסית העו)ס מהנני כוו קנס סג6ס נסכל 06 61"כ . ס' מזוחעמס

 וקוס קענס וסס651ס מהטרמפ סמוו,ס טפייח 3עד )ך יניע סכר מס עוס"ז מעניית וכזומם הכית כ)ננגיי
 :, מסית סכרו )1 05)ס ודפי )וס כממסכתו הקדימני מי וע"כומקוד

 ' תיכף מוס ניח %נוח כסחתמ') כגונך נחמ)ח כגומר )נגך. מעקס ועסית מדם בית חכגס כי סכ' 6מר וס ועל1

 מגות מסותי )קייס כדי כמחסכתך מעיקר (G'7pO ונכתה ר,ויס כווגהך סחסיס . )גגך מסקסועסיח
 33יחך ומיס otgn 1)6 ס6מר ומס . הנגוחו כעת דוקק חפוי זס עיקר כי )ך יביס כי 6מר ורכז 1כד1מסמפעם

 : ע"פ סקסי, )כיעס גדנרי;1 6י'ס יכער וכו' סגות) יסו)כי
 ו:;:תף- ה' מ5ו' נס סים עסי' לסגיך יס כקמר כא' קרי. כסיוחו קר6הו 1btnol ס' 6ח דרסו 61מ' סננ" כיוןוזולנה

 שיך, קלוכ כהיותו )עיקר 16ח1 ותנ"ך 6)'ך מטי סת61 3עח ס' 6ח )דלוס עיקר סעיקר )עמוס זהיר סוי .כס
 trb' מ15ח כיונת פוס שסי כבוד לסיכוי )סחס"ר חתיתו סס)מוח )מען רק סעוסס סקו עק)ק)1' דרך דרכו. לסת*פי3
 כסס נקכ6 61ינו מאוס דכר סגקר6 וזרעו נפש מיוח גסני) סכמחסכחו "ו1 הקים ממסכיתיו. 6ון וליס .קעגס
 % ויקח . )מעגו סממסכ מס ממסכוהיו יעזוכ וע"כ . מיוחו נסכי) מעומסו הו6 ס)ו "תמסנה עיקר 6ך .רסע

 מ0סנ1תי' )6 כי C'~lD 6תס כן )6 6חס כי oai 161מר יסרק) 6ח סקנ"ס ומוגים . )עיקל olinaממסכת
 .. דרכי דלכיכ0 )6 וע"כ . )מעגי ס'מסכ מממנעי ליגן כעסייפס ממסכים ס6ח0 מהסנותיכס סי' .טמסכותיכס

 דרכים סחי כס סיס עוסין ס6חס סעסיוח ס% "ו תנגין יסוד מגמת מעת וממככותיכס דעהכס טתגין הייחס 06כי
 דרכיכם ג) והיו )מאנס גטס)ין כונס ומעסיס הסין כ) היס * סכה המנוס ודלך ממכנותי ע) מעסיס גמל עד%ו

O'h1p)06 "כ! . )מ15ה גטס)יס המה סלי דרכי fs ס5מר וגס . דרכי דיכ'כס )6 ע"כ . ממסכוהיכ: ממינוחי 
ODS"(כוונת כממסגות סכ) )עסות דרגיך נכ) 16ת1 תדע ג6סר טומר . קורמותיך ייסר וה61 דעסו דרכיך 3כ 
 קמרו וע"כ . )מקס (otsPD ימיו העו)ס מעסקי סלך דרכיס ס6ף 6ורהיתיך ייסר הו6 6ז . ס' מאוח )מעןסעיקר

 הו" כי 3(ס הזוי תורס טסיסכי
 מינס גסק6 מס חשמל 061 . כקרנו כלסר סכעו)ס סדכריס ככ) סנדו5 סעיקר

 כנכוס גי 6מן ע"כ . המנוס געסס סוף סס,ף כיון )6 "1 סמ15ס כעוגיית סממסגס חקדס 06 כיס)סמשס
 ססמיס עד וכתיכ מסדך ססנויס מע) כתיב ו") ס6מר עיד וסוך וכו'. ממםכוחי גבסו כן סקלן ע)פמ'ס
 )6 מלהנס עומס מהלינו מ6הכס סעוסס יוסרס סעכ"ס מוס 1גל6ס מיר6ס. כ6ן מ6ס3ס כ16 קסיו )6מפדך
 ודמי טויו וחנים 6הו3 המזוח 6סר סכ6זס כחכרו וככל . ממוס )6 ועכ"ס יותל ו6ססר רקיט ס) מע'ניספמות
 וכדומס- כית כגין כמו כפניקס גדי)וח עסיוח עומס וע"כ כקיימן ודעהו ממפכחו כ) וגוחן כעיניו שקריתסי6
 סו6 הניגוח. ע) רק וממסנהו זעתו נוהן יהמעסה הסין יסוד סכחח)ת ס:חכ:ו זו 3דרנ6 6דס ג6סר1נמ65
bwכוו כ6ה3ס עולס פקעו הסג) הקים כן 1)6 . הכמיס טע) סמקוס מסד 5קכ) סכנו והנד) כ6הכס סעורה 
 כ) ):כעוגיה סהוח )6 וכיג'הס יותר 1)6 ססמיס טד רק סמקוס ומסד סכרו יקכ) . סמ5וס יכסוף סעוסס"ף

 סגם p~o מה)ך רקיע כ) ועונים סגה ת"ק מהנך )רקיע הקרן מן וה)6 ע"6( י"ג )כרניגס קמרו ומגס .רקיע
 נכהו כן הקרן מע) סמים כנגוה כי 6מר וע"כ . )רקיע סירן מן כמו כוס טדחס רקיע ס) עט31'ס הרי .וכו'
 הממיס ננטה טגמו כדרגי מהעסה המקוס לדרכי וסעסיס הכגין סעוכס יוכר) סםוס )" כי . מזרכ'כםילכי

 : וסכן כקמור רקיע מן טוכיס 1lp'a סהו6 סקרןט)
 ו6מי- 3הח!ס . 61מח וכתיכ מסד ולב כהיכ רמי bD:'b ט"כ( יעז הטוס )ך6ם S'rn מקמר לסרם ניקה ובזהנ2

 כיון הלמת כמדח )החמי) כחחים קריך מה ע) חסד ל3 ס61 )כסוף 06 6' ויו"ד מסד ורכו)כסוף
 ורב קודם 61מח חמוס כחורם )כתוב סריך כיס 61מח נחמוס 06 וסוד . בכך מחמוס יחמ') מסד לבואינסוף
 )כח"ז סגהכגו מס D~D הנ16ח כדרך נזק במוגו וככל . )נסוף גטסח הו6 6ס קוזס מסד ולכ כהיכ )מה .ססד
 מגריס יגי6ח ענין כעולס נכס) אעמיס ונמס כמגדים )היגח ,ליך כהיה יד המוזק ענין )הכין סר6:ון(נזרום
 : ומצ'נס ח)')ס or טבול יד )מנק הקב"ה צריך היה קמה סטרה מסיסס61י) וכי . נרעע 16 נלכ )סוסיע )ס' מע"ר 6ין כי קורל וסקלך . ממגריס מן ס1גי6נ1 יד כשוק סשס 3כיונכתכ
 עמל רק )גס הנגהץ כעת לכוי סייע 6ף )ו ומוסיע )6דס גסים כוסה סקנ'ס otnws מנס כי ה61 מהרמזן

 י4 )גס ר16י כעף דכא )עסות סוס %ס סעסיד יודע . נקזמוהו ונר )יצ4 מכיי מסק4"ס8ס
בטא"ס
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73י שבת שיסידורו
 מסוק ססקנ"ס וינוע . )גס רצוי ה,ס סעדה 1'ודט )סניו גווי סב) כי תיכף מגס נו פוסס מסד'1 נרונסקנ"ה
 וכווסל מוט )מכיני כידוע ומקומר מוקדם ItbS סווח העחיס ס) )תגיו כי רצוי צינו עחס o(h )ומר הזמןמחוקר
 ססנ6ו)ה 1נפ61 מהורס 6ה 1)קכ) סעי הר )סני !עמוד יסר") סעחיזין סל6ס רציתי ר6ס ס6מרז") כמנליססיס
 ל""ן ' 6יגס )ע"ס hlo )ומל )סמקטלנ מס מתמון ים כ,ס כמקוס 61ך . לח"כ מטסיסם סיטיכו מס טכולסיס
 כ"ס כמיהו מעגס . ע"י )גם רפוין סיסיו דכא יעסו ס13ד6י )פגיו וידוע פג)וי סקכ"ס לקומר ומע"ס . כוס)גס
 6ור ומוסיה מקיר 'רחמיו כרוב סטוכ סס") btol . יד ומודק מנס )טפות גריך וס יזדכר . 3:ו ט) ממעיד 6כיס
 כעת )סגיו )כ61 ממקטרג כ)) יוכ) )6 )מיי סים והקור ססממס רוכ פמחמח עד . )מ6ד ססי6 כעת )פגיוגד1)
h'~oורעדה סג'ס כסוס Inrnh 6סר ויודט . מסגכ גורף הו6 כי . ינקות 6ור 6) מ)החקרכ כיו)דס חי) סס 
 סס6יר 3ינ"מ סיס וזס . 6ו )קטרנ סנופך )סני ס)ז כעח )יכנס גכ,ן עגו ססנוחס ועונם סוס קרכ ההעגונכעח
 . ס' סמלך )סגי )כ61 המקטרג וכע ניס )6 וצו ססמ ס, Ostso כמני olbnp כסתע זגן)וה ומוחיןס"ורס
 ך"6( סמום )מ"ר כמרו") )גם rb רפוין היו )6 כי rh גג")ין יסרך) סיו or hS ונגחי . )יגס ממפריס עי"זוה51י6ג1
 )ססתטת סוכרך כי יד pr~n גקר6 011 . וכו' ע"6 עומדי הקו 61מר מקטרג סאטן סהיס סוף יס קריעתנכי
 מס ט"י יסרך) 6ת מני) כססקכ"ה מס6"כ . )קטרג )מקטרנ 0ס ובחמין )יחן ס)" כדי וממוחין ס6ורוחסדרי
 כיד וזדים נדיקיס 3יד ורסעיס Ct~IOD ניד טמ6יס מסרת 6ומרין ספגו וכדומה מגובה כדונמח לס ר6ויסססס
 גכ5 פנס ס)) 6ומלין 6גו וע"כ . tk-h יד (prin גריך 6ין rb גס )הס )העסות רפוי; היו ו""; . החורהעוסקי
 Sh גזרך מסיס מס הל6סוגה 3)י)ס h(b מיחס )6 ס6ורס ססחרנוח )סי כססח כי כסוח מם6"כ מגוכםימי

prin~כי סקס ס% "ומריס 6ין )כן . כסדר המומין )כגיסת )קדמותו הרכר מור ולמ"כ . יד ob סר6סון גיוס 
 ויום יום כ) . ~olpn נגסי ע!יסו !הציר מגרמו יסרק) ס)ימות מגד היס סה"ורס כמנוכס 36) . )כ)כירוט

 : a(c ס)) ככונס )ומר גפורןמוין
 פה51כין וממוחין סקולות סדרי כדרך והוזך qtDln מסכר ע"נ( ך"6 )סכת ס)) כיח פ) סטעס סו6 וזהיא

 ססולסו ידוע סמקי 3יח ו6ך . כנטמר המוחין )ס:חגות גריכיס ס'1 )6 כי . יותר עת כב)ומחרבין
 וסיו Sb מסד נרוכ סיס סס נס סדין מנד Sh:'i ר6ויין יסרק) היו )rh 6 סנס סכר וסגכולס הדיגיםמפולפ
 . כג"5 גחמעט ולמ"כ הפולס גחג7) כחח!ס כ' והוזך סוחח וע"כ כססם כמו געטס )כן . יד ומוזקגריכין

 : סימיס ממוגת כ5 "ותו ונומרין הס)) 6ק סוחהין "11 1)ען ~ss ככיח טוכלין 6נו61ך
 סגס הקוקס עוסס כלסר כקומר . מסד ורכ "כסוף 61מח כחמוס הגמלון דנני נכון ט) ינק זס ועםיב

 רפוי יסיס מכסוסו )סגיו סטוי ממנוח הנס סעוסס ו!כטוף ונס . כקדמותו דגל )סוף פמגיסמממח
 ס0קטרג שיגי סימוניך עד כ"כ הקורה מיקיר הגדו) מסד' )סניו מהרכס סהקכ"ה מסד 371 נכמי' גליך 6ז .פס

 מגד נם3ימו0 געסס סס:ס כ)ומר 3חח5ס כנהוק 6כ) . )קטרג כ)) סס פתחון )1 יסיס ס)6 )קולומ)ססחכ5
 ככחה הדכל ועמס ס6ין . וצמח rh )גס רצוי מחח)חו רק . גסוסו )רקוח יגטרך 1)6 )גס כחמ!ס רצויססו6
 or'h1 כריסונה מוס 6יוס הקרץ מיירי )rtst 6 . המקטרנ )פני "ף כצמח לק יד כחווק )סיוח מסדורכ

 : יגס רצוי סיסים ס6דס נרקח ולמ"כ . קודם סמקוס מסדי ס)ימוח )הודיט מסד ורב נקט-חח)ס וסכן63חלוגס
 ", . עוס"1 חממדי מב) ייחל נוליו מזוה (O"p נעיגיו יקר )סיוחו ס' מגות )סס והעסיס סכגין3חמ)ח וממסממי דעתו גוחן כסה6דס ס" 3חח)ס כי נכון ע) nhro הגמרת דברי ג"כ יחסלס . סקו נדלף ענגינו )סיואך
 צמרי . )ticb 1 3וד6י כ)ומר . oSnbl הקדמג' מי ית' כקומרו nnho כדין סטוכ סכרו מם)ס 6גי כגומלוקמת
 ממסכ סריגו סף תכסוף 36) . מם5ס סכרו oinS אמן ס' 6נ' 3טיגיו עיקר ממאחו יעסוח )1 6סר כ) 6ססעור
 וטרחהו ע3ודחו סלך )(י סכר )1 מניע "ין וממיזם ועסייח1 שינו ל) מנמל "הר הכסוף כ"6 סמ5יחנעסיוח
 פגתן קעגס הנחו,ס ע כעז )1 יגיב מה . נעה הי' ע) עוה"ד מהכפי הכ5 גוסו nhlo )נוען סנית ככ)וסופקותיו
 )ו )תת הממיס עד מסדו ויגד) .. כריה כ) סכר nopn ספגו מסדיי כרוכ הקנ"ה 36) . קוס כרנענהכית

 : ע3וזחו נעך )6 המקוס חסדי כרוב סכלו !ו סינהן . הסד ירכ . ונכסוף וו: . כנ") מסיססכרו
 היס 3"מח 6סר . וגימל . וסלח כסחור . הגס כדרוס בו כרחמינו הרוב) כעתן המדוס ונרי יתסוסובזה

 רסו6ות מיני )מנול ועיירו/ ממחויררוכ)
 הנולפ"

rh מות מחיים הידס( * 
 3עי מ6ן נסססוח וסכלי,

 . )6זס nthID1 הנוחן הרוסק דרך הנס ונך . הנדס )היזה סמוטי!ין לסו"וח )1 )יחן כדו' דמיי סמ6)מזנן
 כ5 הגיף קפח מן סמסיליס לסוגיות מיני נתמרס )1 נוחן . הנוף 6ת )רס"1ת המוע')ץ רפ61ס )1 סטתןקונס
 וכקיטס סזוסמ6 3רו3 יחנט)ו )" )רס"ות סמוע')'ן סרס1"יח לח"כ סכסי163 ככדי . הקעה 111סמח פסו)תמיגי
 . מדעתו ורמוק כו ידיעס )ו ס6ין רכל )חנירו )וגור רוזה כם6הד 6דס כגי דרכי ומנס . SIDDS instpe יוכש1)6
 ס7נר "ת ממסי) ע"כ זו כיריעה מורגן )6 כי וצק 6ח ינין )6 )כבו . סע::יס 6!ף זס ז3ר )ו יקמל 61obף
 1 כידוע כו רג') ססו6 דכל ע"י נ, מורג) ס"י;ו המכל )1 ייכן הנו המש) ומחיך . )1 וניכר סילוע 3דכרהה61

 זכר )סנינו טרנס דסמי6 כמיני ודרכים דכריס )חנירו )ומר וירא "מד יגול ob סיום בזמננו כן ע)6:ר
 זס ומחוך . היטב זס נ37ר Stvtnt גנונה ~InrtT כי הנס סט1)ס מדגלי 73כל מסך )המסי) גליך . סיטכסוס
 )ו יוכ! "לניוח דגרי ומתוך . c~nc 3סמ' וא' הארן SP "דם הו6 ;י כהן כ"כ סכלה )ו 6ין 1Ch ס' דלכי )1יוכן
 ? ASDnS כנקמר כעיג'סס ועיקר קכע מורהן שסיס o)bn סוכיס היו 6סר סר6סוניס 3ימיס 6מגס . סמיסדרכי

 סגן היס סעוס"ו דכוי וב) עכודח1 ו7לכי _r ומגות גחולה סמיס כעסקי הימיט כ) ועקיוחס olent מנתח'וכי
 פגו ימיהם כ) כי . ממס ;סגנה ו7ך;ס ;ע,ס"ו "רגיזת rrh פ) נ'סונ' נק'6ין סיס ו)6 . 3ע';'0ש וטס)דייק

)רכש
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 שבת שלסידורו)יי
 ותורס ס' מדלכי כרכר מסו )המטי) קריך ס6ומר וסיס . מעגינו slhn למוקיס היו כי דברו 6ת הניט ו)"סם סו" מס יודעין סיו 65 . הפו:"ז מזנרי דכר )?ס )ומר לויס 6' סיס וכנכר . ל3ה נענודה ה6)היס Shעננם
 סרוכ) ,ס סכן . החרן כטוכ )ידע 6רן 3חמתיוח סכינו ממיס ורכי ומחוך . וס 6) קלונים סיו 6מל1נמנ1ח
 ססו)ת כ) קורס גה0רח 06 כי . ,ס היכף )רתוח 60'ן )הס ל") . ומיי סמ6 )מונן bnSD ot~nsh כונישרהטו
 )הס המסי) עיקל חורתן 0היס ונפי . hnolrn כלוב יתכט) כי )ליק יניעו יהיה )6ו וכרס . הקיגס nnalrtתגוף
 היזוע ממיס סכדרכי כסס כלומר . טוב ועמס מרע סור עד וגו' מייס המסן השם מי קמר ס' כדרכי00)1
 סיסרס ס' קזוסח "ור עליו )הסרוח 6דס ירכה סכ06ר . סו3 ועמס 61מ"כ ממכס מרע סור )מעת נעיך .)כס
 זך נוסו פיהק עד . נרע סמו0רם סיב וחקות הרהורין מיני כ) מלכו  )מסיר חמוס שיך הקדמה 716 ומומוכקנו
 5ריכיס כך ( ג' ענף סר6סין דרום )3מס"ר כוס ה6רכגו כלסל . סקדוסס נם" כ) 6)יו גהמסיך יוכ) 61מ'כ .ונקי
 ממזרם גקס ע"כ . סנוף 6ת וממיין הממזקין רסו16ת )יקם 61מ"כ סקיכס nnolrl הנסופח כ) ובהסיר )קנות6תס
 "bD ור' הקדום ר3יגו כמו ערס נדוני תמיד 0ס מחנד)ין יהיו עכור כי . )נסורי הסמוכין לעיירות ממזלמסיס
 סקטגס 563כע יסיפו נהגיתי 0)6 )סגיך וידוע גווי מיתחו קורס הקדום לסגו 60מר מס וידוע . גיסוליימן

 ומיסכתן 3עיגיהס עיקר חורתן הים וע"כ r~otDn יהגו ס)6 דורס 3גי 6ת )ימדו וכך ע"כ( ק"נ 3כחו3וח)כן6יח6
 )סי 6סר מסד ול3 ס) סק3"ס 0) הטפה מדם כה טד 63רג1 . כקמור ס' מדרכי (oo (Stnno הוסרך )כןערקי

 סו3וחיפ מנדי) סמקוס מסדי 3רו3 6ך מזעיר מעט 6ס כי סמבות עי סכל )נו מניע היה )6התגהגותיגו
 : מגס כמסד כרצותיו מסוכ )העגיקגו ססמיס פדוסכרנו

 הנס . געליות גססינ סעי5ס 6ח סנרך כמס סרחון כע) כ.וגח עיקר 6סר זג") האר"י מכמני ידוע ואפנסיב
 מס סם נט וגמ65 ססכינ: מויו גי,וגין והיו ככודו כ60 מחהח הזוכות נממוחינו היו סכרי": ק!דס0;ס

 63סוסי )6סח;ו)י 3סי) די)יס ד)6ו ד6כ') מ6ן כי ונימס סקנס !ו סאן 6ך . bD'1 כמאר אתנו מסיב היסנ",ד
 מוס)נ רב סכר )1 סעחן הרבוי נ0)ימוח כענודס 6ןס סיענוד כוי סעו)ס כל6  וע"כ . דכס,ק6 גהמ6וגקר6
 6יגו 6דס ;6סר וגמ65 . ד;סוס6 גהמ6 כדרך יסים 0)6 ס)ימס הטוכס יהיס ו6ז . עכודחו כעד סוסון טי3מלנ
 מגס מסד עמו עומס סהקכ"ס 6ף כלע 061)0 מקיימני מי הקלק כמקמל סכלו )1 )הגתן הל6ו' כילךשוסה

 3ר15ג1 0ע)ס הקלגס רפן מדפיס 61ע1 . דכסופ6 גסמ6 33ה" )קדמותו הדכה מו,ר )עוס"כ סכיגחו מויו1מסכיעהו
 3ט) )האמס געסס 6ימ 6ס משחיגו כעסקי מיעז ומס 6גו ומס . 1)מקכ) )זססיע 1כ) מכ) הנימס סוכתו9יה6

 )סוטם . ס)י)ס וכ) היום כ) מעלסו מס גסנו עם מלנון 1'עסס )עגמו ימום נערכו 6דס כן כן: 6:ר .ולרנון
 עסיית1 ואת מרף ובטרוף מס דבר )הרוים )1 יזדמן 16)י . י6רוכ פינה כ) וע) וכרמוכוח כסווקיס וכמו5ות33חיס
 . מרחנו נסכת  הלהיבו מקוס סיקרי וקן .  הודו קרני  ירום  למטן .  נסיכו )מקור . ומנידו ועסו )כבו כב) .גמודו
 נס . כ)כגו מ"1 לוחו עזכגו . לעיייגו ס' דרכי ממיס 63ין . סגו לדרכו 016 היוס כל . מסלינו כריחו rtrotnנתקו
 . %לסיגו ה' מקות  וטובין . נסינו וכהללו לסמו גורס "סרבטת

  רמוי
 .  ממסכותיו  Sh'1 גתכגו ול% . מכליותעו סו%

 חז לגו נטסס %1ס . גימעו יום מירי טוסים סכיו מס . ירינו מטסם וכצל . כטסקעי ופרידה מחומסו:מז:כ?
  ):יית . tm1b ס' נר,  זו כוונס וטל . כינו סיס לטילם  כך נסכיל רק כילו . ומ5וחייו חורהגו וסי, . רבינולסיקרי
 כטסת )התעדן מממזיו ומסגי תעגוניו ומותרי . הכזיו 0נ)י קמרי ה6זמס ע) מייס 6ג1 6סר הימים 0) וגרוןגזך
 )שי וכגנת כניס ובהמים . ככור ובנדי ומסתס ממ"כ) מסוקו די )wtotn 1 הימיס כ) וברקוח )חסם . טעמיונוף

 לסגי ולסהג%ות ומסתס למעכל  סיו ליל% סקג"ס %ותו נר% זה ולכס . לעוס"1 קיצתו עיקר מיחס  lrh'1 .כנודו
  גה0כ וערקי לפסל  ומניח חורם וענין . ורם עמיר  קותו סיכנרוסו מסכל כדוד לו ולסיוח . %דם ג.יכקרי
 כמונ1ח. )0ככ ה61 פריך כי . וכו' סממעיס ו6' המררה 6' וקומר כעג'נס )דקדק ים)" רכ כמהירות )עסותו56)1
 וכמס כמה . nbro סמכוכה נוד) ע) 6הה . כ?כר16 הכורת סיגת )תסיח ו)6 . חסיתו )סכמות ידו ע)מיגיע
 טסות  סיחכן . דרכינו  סגכון נגסס;ו ירמס יכר סר . כ"כ  סכליגו גתנ0ס 61יך . 6הור;ית מעקת ענרירדנו
 nPoS לסירלס סרלס: טסקי על מיכטמ 5.ס וכל . מי יל גסם נידו %סר לקרגו גורסיו טילמיס חי  למלך .גזות
 56 )הניע הרלה )המהד)  ייסרך לכל כסר לכל  למס  מתן סכתונ כמקמר . ' וכ נמסירס ומיס יוכל במלםמת

 %חס %ין מס  כסני ליסר6ל ירמיס סימר נסטס רם"1( רמז מים כילקוט מוכ6 )מכ.)ת6 רז") קמרו וככר .טלסו
 6מר סמן נגפת ירמיה )הס ספי%  מטס כאותם . נחסרנס כמס כס.ר: עוסקין  1:6 %ם ליס t~rh בתורסכוסקין
 . ע"; מוס 6תכס ר:ךגס והמקום כחורם עסקו 6ת0  6ף גהסרגסו נמס בתירס כוסקיו בסיו %ניתיכס רצולמס

 olhnD מסו% כדבר %ת הפוסל %ל מ:מ ממכבסו להולים נכרי  מיס וממס לחש ליקמ ל-ו  יפרס 6!כ) 6יךוכון6י
 סיו;ס 6מר ID1b 6ין כי . הקדוסס מתורס ע"י כס' נפדו ו)ידכק כתורס )עסיק כקמת רונס  6דס וקם ."ליו

 ונסתר  יטלס נ"מ %*ם סיור . הקרושת סחירת ט"י ל% ים . הי כל  מעין  סגטלנו וע-"ם נ"מ %"ס %ור %ללזסדכק
 רולס וכלהדס . נתירהו  osPll  סתורם  הלוחן כ"ס 6"ם  רצון מסי% . הד וקונ"ס %1וריית% התורס ךגח

 כקמת ומנקנו סממססו (alb המחגגה 6!ה!ח  ר15ן ססי, נעורס טוסקו כעת cb כי מסיס לו %ין . נימתצליו לעתדני
 כמגימל . 6)יו5יזכק

 סקל"
  נגסנו )סעוס סזוכס ומי . 1נ1' תבין "ו חמססנ: וכמטמוגיס ככסף ח3קס;ס 6ס

 * סגולים( סגל תסו דברי  %ליו וסכל ספוס"1 חיי מכל יותר נעורס לימור %מת סורס  כליו ומ3ינ 6סונ . וימסוקס
 רמן והב) דם מ)C'D1 6 0615 מ)6 ממח 6מס חג" ע"6( ק;"כ ):כת מו"נ למרו עוה"ז סכחעגוגי המוגמרוע)

 חסיד יפרד ול6 .  למקוד עליו יטרם לחן ומיס 5ר  לחס ונודפי נגרוטיו. יסיס OD . נמונתרע כזס ופס .כמריש
שמל"- עמיש* ממיינ ה)) ע"נ( )ש ו'1מ6 מ,") 61מל1 , 6)י1 1)קקדכק סו גסירaaui 84 ס?:ל כדי . קטולםשמפס
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פ17 שבת שלמידורו

t'nD1h8 מסקן יותל היית סר כקוס 15 מומלין כמ,וגוחי וסלוד סייחי עגי "ומר 06 נחולם טסקח י" מה שסגי לטס 

 היה תניו דינר חני ומסתכר עוסה היה ויום יום ס3:) סדקן ס5) ע) עזיוקמרו
 גותי

 stsnl סמדלס ניח )סומר
 6 1'סנ ערס . )שגס המירם כיח סומר שיהו 1)6 )שחכר מ65 )6 6מח סעס . ניע שסי 1)פרנסת5סרגסהו

 סכת עינ הרס שחי "מרו . ו6נס)'ון סמעיס מס' חמס 6)היס דנני סיסמע ביי 6לונס סי ע) 1:ק)ס הננט)
 ככ3 6מי 6כס)יון )6נס)יון סמעיס )ו 6מל הלמר עמוד כסעפה . הממיס מן ס)נ עזיו וירד היחס טכח וחקוסחסיס
 גן רוס ע)יו 165 1: עזי כ6לונס 6דס דמות ורפו עיניהן ס3י3ו . 610 המטוגן יו0 סמS;h 6 והיוס מדיל הכיחט:

 מן )מסטל 6ךס כ) )נ ימס ו6ת וע) . ע"כ וכו' סמדורס כנגד וסופיכוהו וסרוסו וכשלריסו סרקוסו ס)נקמוח
 ומס : סוס עוותם מותלות לחלי תמיד ורודף מסגו מעט )ו וים כזר עגי 3דלגח סריגו מי ומכסוכ סוססדין

 : סתוכמק כיוס )גו 6וי הדין מיום )נו 6וי זה וע) . ממח נלדחו פקודם )יוסיעגס
 ~יך כ) קורס ;י ננט יקצע . מסגתו נלקיט וככוקל . ההן מ"ימח )גרסו יר6 %ס כ) nbr כ) ס)שממר

ntrp)לברת 0כסכי)1 מס מעיקר  oslu~ . פיסים )רקוח רב 31מתיגוח גד51ס גחסוקה עכודחו )1 ויעמס 
 gp'p כ) מלתו יופכח ו6ת וכסעד סס)ישח ככ) ויר6ס 631סכס וגכוגס ט31ס וכממסכה פוכ ה'וחר 3ד ע)סכ)

 מהו" . ככוקר מיוכו ;) וכסיעסס . סס5ימות נהכ)יח סיה1p'DO 6 )סכות קליך כ) קוים כי .סשס"ז
 מבוק

 )0* 6דס כ) . רנת וכבממס כלהנס כיר6ס סוכ וכ)כ וגכוגס מוכס כממרכס וסכ) וחפ)ס ממט וקריינת והסנין5י3יח
 וס נ: כי יגרה )6 יוס 3;) ))מור סיעור )1 שכע r'nb . והס"ק הרע מנה" 1D5D סה31י6 וכערך . גסמת1 וכוחסרך
 סי3 כ) ונסיעפה ע",( )"6 )פנת כממנת פ;ו6 נטו )תולם עסיס קכעח עיתש "מל tPtb ססו")ין הליןמעקרי
 דכר נשסה נוי כמו ;נד כמשוי נעיגיו יס6 6נ) וסתיה 6;י)ס כמו נוסו כנרצי ק3ת ):סוק )ו עך .כס)ימוס
 עשס( נ' ג' 6' עגף סי החת סורס ):מז"ר סכ6רגו סזר;יס ע) וולס . ממוס )סרסר ורוסס כע5)וח מעוסה .לע"כ
 סרוסחו p~p' כס0חז)וח r~nht . סימיס כ) במלגזך )סחגהנ6יך

- 
 ו5טס) כע"כ וס 1;)

 . 6נ)1 נמסכ יסים כעקמי
 וחס)ס כסורה )עשק כתמים 6ס)1 סם סיס 6סר סמקיס 6) )מסעיו )1 ירך . יומו סלגסח ע) נסכלוכסיס'ס
 דרכין 6ו hwtt~tb1 סחורם ממ5וח מנס )ידו יודמן 16)י וממחוקק מחלוה ממסכתו תהיס היוס ונכ) . 6)וזניחות

 יקר) וסכלו . מסדו ינד) הסייס מע) ו6ו . וכ"כ נ"מ 1h1U ל3ק )עסית )מעם מגץ ימי כ) )1 סעיקל וסכ'
 ! דכסופ6 נסמק נדלך )6 כתנודתו סכרו סיקכ) כעס"ר רסון הסקס כי . מקקי וכסרי 5ו כסלי י.מ'יס 163ליישל נ"ס 6"ס כקול (1aD )התזנק הסכיגס מזיו עיניו )גון ריסו ע)' גלו כסך . הטוס"נ מחסנוקי )סחעדןמסקס
 ע"6( י"1 )כינה ר,") ולמלו . )קימו ~P3D יוס 6ת זכור קכחוג מלמר יוכן כס טד סכ6רט הסוכ הדרך ועםינ

 מ63 סכת )ננוד 16כ) סיס ימס ג) IPto סמקי SP ע5יו קמרו חני6 )סכת6 כסכת ממד 6ימריס3"ס
 מרס סזקן ה)) Sah . הר6סוגס 6ת וקו;) הכגיס 6ח מגים סימנס ג6ס למרח מ63 )שכח ע 16מל ג6הנרדמו
 כוי )ץ 6וכ)ק גמ65 הר6סוגס 6ס 61וכ5 . ומלא"י . יוס יוס ס' כלוך סג6' )ס"ס מעסיו סע) )1 היחסלמרח
 וגס . הו6 מה ס)ונחחן ענין תסנין . סכת )כבוד הל6סוגס ס) wb(on )ס דסי5 שכח ג6כ)ח מיסהסתס6-
 מאלעל "מד חים וימי י"ג( (O'nDID מסוק ט) למלתי 6סר ע"ס . כוס ג6מר . )1 היתס למרח מזפ )מון5ס3ין

 6 6ין מנוח וסמו )סון ונס הדגי ממסממת סהיס 3קר6 )מלס הו;רמ מס ע) כנ"ר . מגום וסמו סדניפמססמח
 : סמגחס תפית מסיקן . נהדס )טוס 5חק וי63 ססוק ע) ט"ב( ך"1 )כלכוח ח,") סימלו מרי ט"מ . יכולל 6כן .סמר
 הקריסות nD'b מממח . יצה בתיקון חמיד )תקן סוקלך pnSt סמר דקדוסס ~hShn נם" סורסו טבול יוחק כייד

 הערס ט"כ( )ניח סזוס"ק כהקרמח כמ"פ נית סכ6)ף ק"ר כ6ותיוח גומ,יש סהס ב6מורייסהעומדים
 )חיק'ן חמיי סגרך ע"כ , סקר חיכת ככסוח 3קדוסה סה61 ססי"ן 6ת גס יסוו פ)6 חמיד תיקון ואליךפסן
 גשדס נעסה הימג' סחמחון מקוף מרנ) כי סדם מסקר סנטסס כסרס ספח כקכיח ו") העריי וכחכי המכ61לכזה
 סו ממגה )העפות הוו כהד)"ח רג) געסה tSbnno סקוף ומרנ) . ד"ח כמין )העסות הימנית כ75ה קלי'סגל6ס

 )מען pr~tt . סוג ;) ו)קכ)ח )וריש סמוכן חסומין הק) סדה סהו6 סדס נמ" ונעמס הדו"ח רק גס6לומהקוף
 כשאס היתגיס התנכרות blo סי' טרכ מנמס ככ) חיקון )עסות סוגרך ")'הס ק-ו3 גסמסו כמ" סס4שרזו
 )ענדם הלנסין )6זס סקכ"ס 5וה tfftt . 1כ)) כ)) סרטיס מכם" מ"ו נו '6מע סן6 קדוסחו וש ס' 6) ורעדהמד

 ססל6 קין סורס ממג וי65 קיר ס) כק' גלחו כרידוי סמל וכסאך . כקן יחדכק ס)6 ססי"ן סיסמול ג)ומרו)סמלס
 ס)6 הע )חס לכידתו ג:עס 5י,הר 6זס אליך סבסוד 6'( ענף הממיסי סולפ )נמס'ל שנע ופנל . גי7וטזלע
 )מק01 הקזוסס פנדר מ"1 -63 סכו הנהמיוס נסס 6מר נמכך*סי:

 6ל4,-
 נססו ע) )ההמכך rh הו6 וקלוב מ"ו

 סר ע"6( קי"ג כתוכוח נתוס' )מונף נמדרס 61מר1 . מ)ממס סעת 6כ')ה מעת ס6מל41) נדרך והלע b~DOנמי'
olh)(סס  הכרכל ככסל גוסו להיך פעדגיס יכוסו סל6 יחסל נופו להוך הורס דנרי סיכמת מהסל : 

  יקיוסס hlhn~1 סטרך הריייס מבמי' ססו6 . ס6ר"י נרנרי hton גפו  35עו עמק מטייח סריס מגום  ולכןבו
 ססו6 פס פכ6ר:ו סר6סון הדרך ט5 מעורס ו3סמירס גפסרס י6כ) )ממו )סיות ייוסר ~יך היםיהור

 5רש סגת ות)הפ תאך מסגיו 6ס הי: ס6כי)ס וככוונת כסרוח טאחו כמ וע"י . מן כיודעי מידוע שיכעסכיונת
b~a5 סיע מגשן נו פסע יוכש(ס6מר חס כ aln)o מפורש כקמל . סדני ממספמח מארעם 6מד 6'ס ויסי 
 כרוש 6כי)ח1 כותת )סייח ס51לך ד ממסממה מהיה ושי . זין 16היו0 הזני מספמס גקר6 וט"; הדינים מנמי'כיה

 ,"5 ס6ר"י ככחכי ס6כעס מכוונם כידוע טפס סכן ע)יו מעיד סמו ושסר . פרע b9DDD 6)י1 יתדנק פ65סגלות
 ע)יו DO'1 סמו הגה כאומר . מ:ומ ופי,ו וע"כ . וגשם סק ot)mn שסין ד'ססו6

~nSD 
 כמוהת כטסלס 6כ)

 עהבש הי6 סגם סי' יהדס ג6 עקרם וקעתו הגתונ 6טל *סר היייך סריס ו5ש . DW טכפל Plb': פוןשגירס
שבבל
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Ygשבת שלמידורו 
 "5 ה' מטך וירק טסה ע"כ . ס' לו ייטמר bgn כמהמר בזרוסס 6ז ילרס 6%,כנר

~nbo '1מכם" סי' סורסו נס כי הזקן סמקי ענין מיס 1וה . הקדוסיס מספלים כידוע עגמה כשטחח"ד סעתס לומל . 1ב bihnn דקדום'ש 
 יתערג ס)6 )סו ס"וכ) נעם )גטט1 יל6 היס ע"כ . מקוס כב) המממיר הו" תכן כמלי ס) קשדגוחו בסמרוכמו
 כי , הוה נדרוס נ"רגו 6סר גשרך ווטו . כנת )כעד חסיד 15כ) היס וע"; הכקמיוח גסם תמת מנמי/ מ"1"תו

 העיןו כנסר ססו6 נ6כי)ס כ11נח1 עיקר כסככו העיקר "ה וקנע מכה המסוס 6) הניט . סכסמסכסעת.6כי)ת
 סכת. )כבוד ~o5rlb )למיהו נקמח נסככו עיקר היה ו6ח כי כנת );כזד 16כ) היה ימיו ס;) הנמרץ מכסיעניו
ומס

 ממעי)"
 nnlTp מוסך היס וע"כ נעי;יו גמ:כ ועללי )עם) היה וס ילעג כי (tce )גו)6וח o(oh )ו הניע

 כי תופן כפוס bl~o לכיוס ע"י )למוז והרע הס"6 כיר יכו)ק היס 1)6 . הסול ה"כי)ה ע) סכח מקוחהמגוס
 יום 6ח זכור התורס הסירס rhr ע) ו)דעהו . לכינה הג"ח (IDD )6 . המרס )מען כקמח גכו:ה ממסבתומיחס
 כלכיוס כחגתך עיקר תחסים . ):כה6 נסכל ממד סמעסס ימי פסח ככ) הזנח יוס 6ח סתו;ור . )קרסוהסכת
 פ"ר "1 הלכילה ע) ססכח קרוסת סיתמכך כדי כנח )ככוד רק rnb3 געסס :י:6 )וו הזומין דנריס כלטלי"1

 קורע מסו" עכור כלומר )קדסו 11ה . הו6 קידם כי ס6כי)ס ע"י כך )התדכק כקהויך יקרכ )6 ור ועי"והעסיס
 )1 היתה 6מרח מדם ס,קן ה)) 336 קמרו וטס . oit;hn ע"י רעם oJtbn 1'Sb 1)6 המ6כsu 3 הקרומהויתמסך
 והים סגמוריס המסזיס מכמי' סיס סורסו כי . סמקי ס) ממדתו בהיסוך 6מרח מדה היה מנססו כקמר .וכו'
 )1 וחן ס' 6ח ענוד )סניו ותה )1 ונום סט!נ 0ה61 ג'( ענף סססי כולס )כממ"ר סנ"רגו )! וטוב גךיקככמ"
 מהו" נ,סו נ:מ':ת מגדמניעם

 זך נוסו נס כי . ס)מטס לגריס ח",ח ומהחלוות )הומרי,ח ונוטס ה6זמס מן עפל
 מ,"5 מעמלו מס תלעס ו6תס . ע"נ OD3 המת6ווין מן )סיוה עיס"ו גממיוח ומומליוח ענות "מר גיטה וקעוונקי

 עמס והסך מהנך מיה מח)גוי7יו גסטל כהיה מנסעה ס,קן ה)) זה מסד alh (lac נונו) ז"6 3"ד( ס/ לנה)ויקלש
11Db1( נמו) )הס 6מר הונך 6תס )סיכן לכי ק)מיד'ו( Tcn סדין עס h';Dih גגו 

 גיח"
 )ך 6יח יוס ;) )ו סמרו

h')DShגסם6 והדין )הכ 6מר e~ilsD 1"( 6ע"כ סכ6 סו6 )יח )ממר סכ6 הו6 דין יומק גוסן כנו הי6 6כס;י . 
 '5" סו6 כי )סגיךסרי

 6ורמיס עס מסד סגומ) 6מר כמו גסס עס ממן )נמת רק גוסו )הג6ק סי6כ) נח" מכ)
 סג%ס  לפפו  bS1' פפריס  בפילופ ר3ס  ספלוס  (1DD כ"י סי: ל% סיכילסו לכס כיפתיוס  ימס תוסס וסיח ."מליס
 גמורים סמסדיס סורם וסורסו מקור מבמייחס רמוק סהו6 כפן המי15ניס מקריגח מממד היה )6 וע"כ .נוסו

 סכ5 6מרו תכן . "ופן בסגם חמוס הח6וס )6 כי זככו mtnnbJ גדו)ס מנוס )מטן היס במת 6ף חמידושכיזמו
 סיס )6 וע"כ . ממנוס )מען רק מ,וחדין מעסיו כ) סיו מנח כווגח כ)6 ס6ף . ס6מור ע) מורס )ס"סעעסע
 כי . ס3ח שגג מנות לקיים סכם  לככור כסגת ע"כ) גוסס )סגת 6תו סמול הכגורס nhr וסיס . סכווגס )ווסריך
 לו  חן ויום יום בכל  h~D) מ"ר לנרכוס ו"מרז"ל יוס יוס ס'  צרוך סלימר 11Db וליס . כמול לליס יריך סיסל6
 מי  ו6ך .  כיפור נחול מנס כיוגס ול6  קליו ייך  מס  ביופי יוס כל כיוגס לליס נגשו קיי: סוף  גס בן . כרכותיופעין
 I'ba 6ילמיס לסקר למס כטחן כ"6 בוסו 6כילח קליו ירמס סל6 נוטי 6ת מסלתי )כי וכיחי יקמר 6סל טקססו6
 )קיים כופו ע) סמיוכ 31כן . גיסו nh)o ולי ספ5וס סנוס כ"6 יסגס ל,  כלכילתו כן סמלוס סיקס רק פססנסגיר
gt'rונוס ממטס )מען ם"וכ) ה)כ כזמתיות כן ויסים סנת כוונת ע) כמו) כ;6כ) כ:נ6 ממן המנת יוס 6ת 

 : כגשמי סי6 ק71ס כי 6)יס יקרכ )6 וזר . המ6כ5 עי סכח ק17סתיסרס
 כמו זמן להם שיש במצרע אפילו שהוא . ה' באהבה נפלאה בחי' עור לבאר יןשבבך בפרק

 הן את אוהב ארם אם . ולולב סוכה ושושיאתרוג
 ויהאוה ישתוקק מאוד טה כראוי

 ב"ה עילפים כל בורא מצוה שאקיים הלז הזמן ויגיע יבוא כתי לוטר ממש הנפש בכלותוהקמר
 ויחפוץ תאבל עליו ונשפו עליו דוה דרום שלל רב ולהון מופלג לעושר שבצפה אחר כטו .וב"ש

 בשרו יכפה כן . הלז פופלג בעושר להתסלץ נקוינהו היום שיגיע כדי אחד כ-גע יום כלשיפריח
 פיו החן זה יניע מתי ויצפה לב המחלת ססושכה כת,ח"ת לו יהיו שבנתיים היבים ו שיעור בליעד

 : מומרים( י' מנו . וכדומה בסובה לישב בוראי כצות לקיים שאוכל תשרי לחודשיום
 כמכפ מגס כי . ככיתורו ויתכן קונו עס המתחסד הסיך כיוסו רז") מלמר )נסור גכו6 ךערנך; אמאמר

 )עמוס 3כזי )כקמו סערי 6מר )רך1ף סו6 סבסד מדח נעגין ד'( ענף הרסון דרוס)כמס"ר
 סיכ61 עד ממחין צין . מיס כהר )לד,ף ה0ז'ס גוע) 30 דרכו סכן ע"6( ק"ן )סכת ר?") כמקמר מסדעמו
 פקוס )מ615 ומנקם ורודף יקום נבוקר וע"כ . מזד )טסות ח ומתק מסחוקקח גססו כי . טרפו )נקד t'Shסעני
 )16 סוס ההסך וכמי' . מסדולסו)

 דווקני
 מדס ויקר גככד סמ5וח סקרי ככ! גס 6)6 . כקמור הלדקה כמ15ח הי6

 כן מסד עמו )עסות כדי עם )ו ס',דמן מפינוקק )היות ה61 נה5זקס סחסoTDn 7 כסס והוד . סנהןהממז
 סיזדמן מקוד ומתסוס ממחוקק ס!6 הגס . ולמקהיו !הקכ"ה כי הגמ65 חסר 6סנח לגור) כנחורם סמגוחככ)
 ומוסר מחרוב "ו)כ מוכס כמו זמן )סב הקכוטוח כמליס ולמס) . יכו) הי: 06 6מד כרנע סנהורס המטת ;)לגריס
 כן כמלס געתו מטד ומס . ס6קיימה 11 מלוס ס) Inra יניע מתי . ומטס ושמר יוסכ סהו6 שגס ק) .ושוועם
 כט"ו 6ס כי מחקיימח אינס מוכס מטת )ריוח כ"ס ס6) ססנכי) סו6 ננו) ו6ך . תיכף )קיימם )מטדושמית
 ה:נ" מעמירהי הענגם כסכותות וכ6)1 קודם ע6 כר"ת דוקק וסופר המרי )הדסיוס

fls 6(: קודס. יקיימס 
 סי6 ממוסכם והומסת תיכף )קיימה מפיד orP . olhnn כפנס ctt~s ttntsc )ס' ההנחו רוב )גויל סו66כ)
 כמכמס נזו) כוס!נ ככן 3החר16ה 16  נגס, מסר קי 4י )קעל,, שמרסס 6דס כפ ככגתיי: הימיר פיתו כ)*

יטוס5פ
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יי שבת שלסידורו  יוש כ5 מנס . קניו )כיח יל61 מס זמן פכעוד )1 מנידו ופת6וס מגיס כמס זה פמתו החלפת שע0%-אלטש
 .%כמל ס)1 נט עם nthlnoS 6ו הקז )עטר ססתוקקותו Inthno OiIDI לוכ )טד) 56)1 גמסכ מפס פהחס
 חסוקת כ) . מ15תיו )קיים ווכיס וכקיר . )מיוד ו:ם:ס )כנס ככ) ס' מנות ottpS ה6והכיס 6)1 ה' נשווי סו6,גן

 ס0גס חקוסת ס6סיף מב כ6 קורס )כן . הזפ )סתעגונ 6)ף מני 6מח ע) הכיסס סוס )6 סטוס'1 כ)ומממדי
 כ6כנמ6 וס ודכר . כור6ס קיווי )קייס סםחיקקוחס )רוב o55b נמסכ 5סגס יום שוי מס ומ:יית מכוח ס6ר18

b3SS'1!6ר6ם 6כ) . כעומס כשת ים 6ס )הכין כ)) יוכ) )6 כמגס 6מת סעס 6ף ס' )6סכח וכס ס)" ונוי ת 
 6ח ס,רקין וסיו הים סמע קליפס ומן )סריגה עקיכ6 לגי 6ח סהו5י16 נסעם ע"נ( ס"6 )נלכות הגמשפ6מל
 ם) כמסרקו'נמלו

 זס מסוק ע) מנטעה הייתי ימי ינ 6". . כקן עד רניגו ח)מידיו S~h . עמ"ם מקכ) וסי' נרוי
 כלמד מקריך היס D"pb(1 )6 )ידי מנ6 ועכוזיו 61קיימ% )ידי יגוף מתי קמלתי גסמחך 6ח סט! 6פי' גססךגג)
 מקוד מס .( ן כמסיעה ס6'גן ס' מ15ס ס6ר ומכם"כ ס' מלוח )ניוחס כליו סיסס ומנינס 6הונס ה61בגססו כי סייט עס . כור16 מגוס )קייס ימיו כ) ומתקוה מבחוקק מסיס )דטת סרקת . ע"כ וכו' נלמד ;ממתו OP5'Dעד

 מסוס 3כ) מכרכין וט"כ . ויקיימ;ו )ידו יגיע מתי ומסמר יוסכ )מוות . כסרו ויכמס 6ךס )כ י5מ6 )היותפמויכ
 מטחו (ottp ומניעו טפסו וכפסקכ"ס . ססי6 )סומן ומהקוס מסתוקק פסיס קמרי כי . וקימנו עסמ"גוומגיות
 הטול ס' עורסו גססו קוהה 6סר ו6ת ממסכתו סגתק%מס כמס ע"ז )1 לסודות )כרך לקוי מקוד מסנ,עט

 )ממו,שגיטו
 : מסני

 ט) )י ופמר 6' ונ6 כמו המחנה מהון סו6 סמור כי ססכח בסמירת ס' מ15ח )קייס סקויגוהו יוםינוק מחי ססכח גיוס וחספס סהמה'ן 401 . )קימו הסכת יוס 6ת ממור הדיווח כטסרח רכים מנה 6מר ולוהפ
 os1pn סהי6 )סי סכת ונקט כובס סמבות כג) כן וס"ס . סס כתלם"י והמחין סם" ע"6( נ' שכרכותסססמ

 ! כמוס )היות כו)ס סחורס כ) וככסס החולסככ)
 כקומר . )סקס וסמור וכור ססכיעי גיוס נוטלי 1ג1' )יודעיך מסדך מסוך מכח כגמירות סמסונג למג וזהב

 וכנר , (o~r וסמור סור )סיוח ככדי ססכיעי יכוה מתי ומבסיס ססומריס ססכיעי )'וס סגוטליס)6)1
 : מסד מו5 ומסד מדה הגן מרס )סוס זה עכור מסדך )הס מסוך 6מר וע"כ . סמסז סס ע) נקלק 11 סנמי'כענגו
 שומר ח)כ1nlplna 1 "ס 6' . כמינוח סחי כן) . הסמורו מזוחי ו6ח חיכו 3מק1תי ch הכהוכ קומר וס ועלד

 חעסס מחל ועוד . כר6ו' מזוה וכהידור כסכימות )עסותם כה sp(1 ממקותי מוקם )ירכס הניע כעת'
 כוסס סר: מ15תי ע) ושסיס ו:ומתיניס 5ומריס )הייחכס כ)ככ:ס עזי ה6הכס סיחגד) . חסמורו שוחי)61ת
 6ני גס הנס ממסד )מו) . )כככס ככ) "וחי )6הכ: מסד שכח כמ4 גוס ותעסו . )קיימם )ירכס יכ161מחי
 סמסד דרגת בי סמוגס הכרכוס כ) וגו' כעתם גסמיכס וגחתי כרכות מיני ככ) 6תכס )נלך )כס 6nbrעסס

 : )קכ) המקנ) יוכ) כלסר סיעור כני טד )חחהו6
 . למסיט 16ח1 נוס כ06ל ימיט ממוגת בן כ% י5חק 6ח "כרסס יימן וכ' זכינו 6נרהס 6ח סקנ"ס סינמ וס העלוש

 עתם כ6 ופס . קורס גחורס מסורסת ס5ווי וככר . otolb לוחו 015 כקפל מייחר.6ומרו1)כ"ורס
 , סמורך )סון 610 ומס . יטיס סמוגס נן )ומל מיה הקרץ )מון וכפי 'O'D סמוגח כן קומרו )דקדק עוב .לומדנו
 כן )מוזו קרסיו ס' מפי מנסס היס וככר '5מק rh 6כרהס סהו)יר תיכף כי וס61 . ))מדגו הקרץ כ6 61ת 6ק16)ס
 פ6ת סג5טוס פיקס מקות )קייס כ6ס ונעלס וממחוקק olbnn )בו סיס הגיד 6ת סל6ס תיכף . ימיסצמיגת
 ק5 ס)ז ס6סכס 1)רוכ . ממיין יותר ס' מקוח r'h 6וסכ והים 16סני הכלאס הקנ"ה )1 קל6 כן כי .סמקי:
 הסעים ומווס הקנ"ס )1 הגני) 61ך . סמ5וס )קייס מחמוס סהיס מהכס מוות מממת )1 היס )נ ממקח ימיסכמ'
 . )מטסם טונס ממטכס ויוטרף ))ככ הרי6ס סטוכ וס' . ס' סי rb )עכור יכון הגס 1!6 טר)חו נסר 6ח ימו)והטקס
 ה' מ15ת שור 6ס כי ת16תו 6ח הם'נ 1)6 המ15ס )עסות מ16ד ר15גו סי' ורגע רגע סכת) כ6נרהס יודעופיס
 גי ולנע רנע ככ) כו)ס ימיס ססמיגת נכ) מי!ס המנות קייס כקינו עניו סט)ס . הזמירי יוס ע3 )ממחין150הו
 . ימיס סמוגת כן גגו יוחק 6ת 6כרהס וים) b~po צנור וע"כ . nipno גכ1) כמני) 6") ),ס מקוך סיס ומסםן15ג1
 6ש סם) הסיד הקרץ 6נ) . ימיס ח' כן ינמק כסהי' )כד סמ' כיוס צוחו סם) מסיע סיס G'DS מ' כן 6מר1)6
 סכשכ ט)י1 והענה פ2עג ~וכ:פ2יל )קר6 וכבמוגגו נימד ימיס ססמוגס כ) סח;))וח blO יטיס סממת נועמק

 ז . ; - : רנ1םיס ימיס הסמטת כ) 16ח1 מ)כקינו

 כר6 סכ16ריית6 ייוע מגס כי . יכנס מסי ע"ס "מרתי כי 61מר סניו סמקך דיר סס הוה סגס)6 דלך 1%1
 6ני תימרס התורס קומן קמין ד"6 6מP~D ot~bl 1(56 11 ס"6( כרשית למ"ר ר,"5 כמצמר ע)מ6קנ"ס

 גה: נצו מצך סנעו)ס הקוקס ס) tnJDle כ)י.משפי
 סוסיי

 וסקווש "ומן "nPT 6)" עשו מדעת לוחו נוגס 6'ע
 עומס הוho 6'1 מדל'ס עוסה הוbo 6'1 )יעת )ו ים וס;קס6ות זסחר6וח 6)6 עקמו מדעח "1ת1 נוגס8יגו

 61ין כל6 להסיח 3י 673 כר"סיח המלס וסחורה . סעו!ס 6ק וכורם כתורס גוניט סקג'ס סיס כך .ססססין
 מקיימין סימלץ) התורס 6וחיוח ע"י הכ) מסה וס) מערס ם) העוקמות כ) ס) וקיומן מיוחן כ) סטו)מותבפידת סקי עד הכרייסס סייעת ומווס"ק S~rn מרכלי וידוע . ע"ר ולכו להסיח קגגי ס' סג6מל הולס h)bלהסית
 ס16ת Sh9~ 06 כק'וס וקיומן ומיוחן עו)מוח 6)תיס שסי עומדין סקדוסס מהתולם ולוח 6ות כ) וע) .5ישס
 ומום עסיס סוס עוד נס )הנותן "ין . התוגת: ע) מכי' ושיית סעו!חו גמר 6מר 6ז כ)י ריעוסס "ומן סגס~ גי  כממיס גלכ  רכרך ס' לעולס p~cP סל . יסריך  כל יעל ע"ע סכעם"י ס%5ר ולשו יעשור. פ"1 גסירזסגו

 *הצ1,81מ יו_%5 . :ן h':? ס:ו)מות כריקה 6נ3 . הקמו פגי P1bl כנעי מעמוס' ע) חסיד עומלת .)סכני * עייטשפינס
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 שבת שלסידורוש3
 : ש4 ממש -שך רל* ימי ס6מל נמס )נר6 הנה הממיס 5פס) כמו . דנר % גשום כשש חכו השוסשחיות
 כמימרת רגע הסייס מן השו ס16חיוח המנחת גסח)קו ו6!מ)6 שסריס sg וקימם שץתס הס הס 1ihoס6וחיוח
 שישך ףסי טרכ וימי ט"6( נ' (h~u רז") כמקמו ניון )מעה ס6!1 6ותיוח מקיימין כ0יסר6) סו6נטמיס סיירי ותחיש וקוס וטיחך . דסח"ח ע"כ ססמיס קיום ע"י )היות הנמיש אטמי ג5כ רע6 )עו)ס הלמיסnbt~s דברי סקנסס מס . כסמים נ5כ דכרך ס' )עורס הכב"כ פ6כר חס . סיס כ65 והע ויין 6*ש תיכף ססמיס כ5סיו
 1vnb )16 061 מוסכ סחורס 6ח מקנ)ין יסרק) "ס וקמר כר6:יח מעסם מס סקג"ס ססנצס מיפי רוססייום

 . l(antv ושער )עב 16 סוכם מנוח סי עומדין o'Dih nlDitD וכמס כמס הי6 יקסס 61"כ . וכהו 61onSחכס
 וקיומה חיויזס )הס ימסך מקין 1Sh ה;ו)מוח ע) חס6 מס הם)ס כ5 ויסנף . ניגס 6מת געסיס סס מ"ח(61)1
chסתורה ה6וחיוח 6)1 6ת מקיימכן יסר56 6ין l'1nlra (ניסב גמלון ססגס כ) 5עשר יוכנו 6יך . יויהס ע 
 63מנש 61ף מקוד חסן כמשחיו 6סר ה-ז הנדס הנס כי . ht-h נכון הוזכר )סי 6כן . וכדומם ו)יכ סוכהמנות
 * מגנכט ומי . כור16 משהנח ו!ו)כ סוכה מפח תיכף )ק'יס 1מח16ה מח"כ 1)13 נססו כ5תס מקון מסהשגס

 bh "4: סו6 16 . הועלם גכ)ה sull וט' תמוגי המניעי )פיש יוס עמר וכחמסה כתורה סקו הס' 6ס כי מעכבו6יט

~PU
 )ר ולין חצף )קיימה מ6ד מתפוס סהו6 כיון ס"ס "ות sg כתולם ס!ז ס0' מקיים הו6 ימס כ5 וגשת .
 סעומדע העעמוח כ5 0) קיוס הו6 ידו וע) . סססוק חמיך ot~pn הו6 נמ65 כתורס ה5ו הס' נכור רקפגיעה
 * גנט מסופח תמימת ה' תולת pl~p ע) גוה למלתי וכגל . נוכס סמכות כק) ;ן קמו . זו מ5וס ע)וקיימין

 תיפשר וכי גסס מסיכת "5)1 ההתורה עי גי . כע"ע תמסד סס ע) סמולה רשמון כנקורת הקמח מכמיונקדוסו
 נפעמי י.חורס כי )קיים מח6וס ימיו וכ) נסרו 5ססיכ חמיד וממחוקק מח6וס 1ד6י . הנוכרח ככמ" כהתורסחלוי
 סהיג )פי 6' גרנע כתמימתס כולס החרס כ) פמקהס תמימה ה' חורת 6נ)1 וגקר6 . )ה' tnJrb )רוב6מי
 כי .  ?ששר ע) סמורה נסס גקדוהו וע"כ . גססו )הטיכ ורנע לנע כע) )ק"מס מקן לניט וע"ע . גע0מכינת
 . חיכף )ק"מה ומחדוה  סרווף ספפר מרס סיףזאפ

 וגמר"
 העקמות_ כ) 5:חקייס י:ו)יס כ6!1 6ג:יס ידי ט)

 שכרן כקמל . יכנס מסד עולס קמרתי כי דוד 6מר וע"כ . כקמור סחורס ;5 חמיד מקיימים סס כי חמידכלס
 כ5 )קייס חמיד ראגו 6סר הנדקה הינהנה הי6 חסד מדת סזרנ6  וס ע"י ch כי )חית יט5 )6 וקיומןסע1)מוח
 אמקש oltPn מ15ח 5כ5 נכו) סגכ)ס חורה מסוקי עכור !לחור 'סוכ ו6ך . ),ס מקוד ומחלוה רן 1)כ1 מתורסמ5ו0
 מ5הש": כ5 מקייס כSP 1(6'1 מעכס כן nnhs םה61 )ככו r:1trrb3 סרוסה והתפ"ס . ייחורס כ) תמיד ottpnה61
 מסרר 1orh כפלו זה וע) . כדכריגו כלמור ינגס מסך טווס וע"כ העעמוח כ) קיוס הו6 ומוס . ורנע רנטגכ)

 )ר סיקל6 :כון ולזה כס עד נס סזכרגי הנו המחד כמדח קוגו עס עימו סמחנהנ כלומר קונו עםממתמסד
 גקפליך ה5'5יח כי . 5י5יח גני הג6מל ס' מפוח כ) 6ח וכרקס טנין וזה . המסד ככחי' חמיד ע5מו מתגהנ כימסיד

 * כידוע תרי"ג עויה והקסליס החוט'ן עס r.fS'5 כי מרוק חרי"נ רמו כרס וים . המסד )6ור הלומדנסס)ית
 : כתה הקילה כ) 6מת ונכעס 6הד נקמר כו)ס )קייס הלניס יו;) מחסד 6ור מע"יומרמו

 סתהיס: ס"  onib  וטפיסס י ס'  פלוס לל  פרומי במש יסר  פסוכור ס'  פלוס כל ים  ווכרסם *תו ול6יתס תהי
 מפפבפוי  ילרף לשב"ס 761 . היכף כו)ס 6ח )ק"ס וחומד מח6וס כ6תס )גנך וכ6מת'ותכממסכתך

 ן פפפ  בהוטל בוסס ספיתם (tS'hכייף
 ס"2 נירכס פסעוסק onhn העיסה גד,! 16מר כלעזר גן ממעון ר' הגיס ע"6( )'6 )שסם מ,"5 תמרווהנה

 ונמרו . דור )"!פיס חזוי ריס דור )6)ףח)וי
 כהוס:ח"

 מרוניט טוכס מדה eplo) 6' (h~u גהו' מוכל
 ונמדת לנעיס וע) 0)0יס sp קנוח עון מוקז ;6מר טרעגיוח למדח מהרי . מנוה ממס 6מח ע5 0ורעגיוסממדח
 מוג משי מקוח החמם 6)1 הטעם )הנין . מקוח ממס 6חח ע) מרוכס סהי6 הרי )שסיס מסד עומס ג6מלהסוקס
bpllדוקק הו6 מס מסגי ונס מקוח כממס מלוכם ontP~ דוי )")ף רק הו6 מיר6ס וכעיסה מ6הכה : 

 כי סלמס ע"ד ה61 ס6חד . כס עד כס סדנרגו הזי הגדורה הבהנה 1)ט' דלכיס סני SP 3זס )ומר נראהות
 )יו"מ הידוע סגיגס נמדת גיחן המונות הממסגות סכל )(סר כ'( ענף הקורס )נדלוס דכרינו סיחם וככל .היכף )קיימי כמטחיו וחסן otbnn  סבמפפבסו מה 0הו6 המחסכה סס ע) עיקרה ה,1 ה6הגס גד1)חהגס

 g~p מכווגח ידרם . קורס טגן C,~'SD )הסין  פובוס  ימיביס  נדפבי לכ) המקמת והיק סממסכס עולס סגקל6חססי6
 0"כי 16תיוח 3' מהם ת"ק סש)ס יו"ד  דו"ח  0י"ן כוס סך' סס ס5 מיפי סס ד6ימ6 סרמיוח סמומי יסר6)כתיהם
Sblneסשפ  ספבווין  פבס המומץ כסגימיוח מקות ממס 6מת ע) כמדחס מס!מח המסממת סי6 סהי6 וכיון . ע"ס 
 ס":כתו- מסד בסכת סס ע) נקרבת הוו ס6סכה סגם כי 1שו6 . והלמז סס:וס הדרך ע) ה61 וסמנים .סמפפבפ

 נרנע. סקורם מנח כ) )קייס נו כערס ומחסכתו .  פיטור בלי טד יפפפ  לטייסי ת16ה )סת6וס המסד ככמ"סו6
 6פר )רמו ח"ק ממסר 0ג'הס הס"ד 65הכ'ח הע"ד ת5סרף 061 .  סיי"ר  פס  טל עריס  פספפיבס ויזוע6מד
 ענ מפיכס מסעוסס יקפן מיר"ם ססטוסס )מערס כחכנו וככר .  רסע לפרפי  פטפיפ סי'9 סיסבס.  וו כמ"ינד)
 כססכם וע"כ . בויל פקרן  פפיס  כגבוס  סו" רייס  סל ועוניה הלמיס טד חס הממיס מע5 ,ס ט כעוסמסני

 : דור )6)ף כסוס סחבי ע) מירמס סעופה )ה'וח גגון . דור )6)0יס מבסכה0שסס
  דורתן*  לקלסית  פפרו  לו  לפפור . תפר  שטויב  וס טס סמחגהג  לשלסיפ ספד  לולד  פל ספגי סחסד י61 וזה11

 Su snh חסדו )1 צמר וע"ג ס"ס ממסר סטולס  במססבסו ספיד  טסו  פעגסג  ססו6 מסר יסכםםשפ
 על (fD1 גיתה גוען גבר סט"ן כחוכ לפיכך . )ו יעמס כן טסה סו6 כבסר )שסיס עד פעורי מעמיס מקותממט
 ע'1 ש טדס %3' 63ימ6 610 רנרכין ס6ח11י1 מווס"ק ינוע 30יגס מסדת ה61 שפכרו סכחכנו Wb10סעס
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8י שבת שלסידורו
 ופמשנמ סרוק ס5ינצמ ע5 ג6 ס5ו שמסד )רם, וס( מסוק ע) )נ)ק"ח כמז f1st 16מ-ח סו6 מלדר ע8 גינסוטרי
 דמין ס"ט (ob כתר נמי' לחקן סוכות וממינוח סר5ון מעשי וידוע . יסממסנס סרגת מנם" סו6 סכרו ונס8ממ

 יל"צ 65 כסגי קמורי 6ח ור6יח )מ0ס סקכ4ס ס6מר חס)ין 0) קמר נסוד וגסקגין הניגס מד0 %6רי 6סרזי'גיס
 סיוגקיס סלעת סגקר6יס ממעמיס כ) )ס:גיע סגיסגס מסעורף )מערס וגיחן . )עגיו סר6ס חסעין סקסר'81ער1')

ומסעור*
 גכגטע סשרף מן )מעלס 0סו6 חסי)ין ס) סקסר ע4 כי . )מסם 1)6 )מעלס רק וסייתס נגז וגתקייס .
 ומיום סר15ן כעת 610 וסכ) . סלו עורף g~D סרטם וגקר6'ס מסכירף סיוגקיס וסמי5וגיס סקגיסות כ)ינס3רין
 ets'cn כ) 1)סכגיע נוס יסעכז סמום כגנד ססו6 חס)ין 0) 5סקסר כמ גיחן סמומין כמי' כ) כסמקנ)ח'סממסנס
 פמע סת)יין סרנועו0 ע) סומכין וקנח ד' ממוגת 16ת1 0עוסין הפ . סוס נקמר סגע0ס סד)4ח ffD' נעויף)פ0מתיו
 b*an סיגי כ5 תנער )ס:גיע מסונ) סזס נסס וכיון גמ'ם כס0ס)ין סדיי כטס (oSn וכוס . דר"ח כמיןסגעסין
 יסריק ד)תו0 שוסל )סיות כדי 0סו6 מבמוז כטווס סיס 0ס מכחיכת כידוע . ממט וכולמין גטח)שן,5סט0

 : מעורף כ) 06 מכניע סזס סקסי ע"כ . וסס"6 סלט מכם" נ6ס)ס יקלכ י6 גנעלפיוח
 5לש 0ססס ולומן חקי"ד סלי י"ר ועם מקוח ממם מספר ס61 ססוסס ך' כי למכין כעורף ידך ונתקייםי

 תקע . לי04 )מספל עמס לבסיס olb 'o5h 56 6 כוס נרכועו 6סר סנ6)סיס סייגים כ5 סכגיעס)ז

 סדיגיס כ5 סכגיע סי6 יד"ך 1;ס יד"ך כממסר סקי'ך עו)ס ס!1 נסדק סנכגע רייס עם ו50לף פז'י מספל'הישי
 *'( הסולע יסולע 6מל יסל6) עג סדינים וגחננרו כמרס עכן כסמע) יסוסע כימי וט-ג . 6וי3יך כשרף,סג,מויס

 15ינירים ,סגי )קוס יסרק) נג' יגו bSI כן )ו 6מר סקכשס ונס לויניו )סג' עולף י0ל6) מסך 6ער קמלי 6וג,ל8ס
 וכסרס . מונס וכממסכס כרטן ועיקר מן מ15ת 'פר56 כע0וח ו6ך . בעורף סע5 סדיגיס ef'nb כי . ונו'וולף

 עז 6ימ6 מומי נצין ס6)1 וממסכות סר15ן ע4י . מסי 6סנת 0ס ע) סגקל6 גס סדגרגו סגו פונסגממ30ס
 s)o יסר56 סס0נגרוח וידוע . נמאיס מסדים מסס ונעמס 65ס פדיגי 6100 נוצר כמ" ונתקן י5"סשסל
 וגס כ6)'ף מתחי)ין מנוליו נ' כי ס6)"ף ע04 מכונס 6סי"ס וססס לסייס 6סר 6ס"ס סקכשס סכעמת ע4יחצ8
 5סקכ*ס מסד 6סנח ידי ע) סכ6 )6)ם'ס מסד ט5ל 50 ספגי ממסד סו6 חס . נ056ין ספתמ)קמס"ס מ13* נ' שוס סמטגרן ממז גונו מטס געסס 'סי6) בגי ס) עוכוח וממינוח סלפת פעק )לכפיס vDnקשר

 : נקמח סג6מריס ךכריגו נכ) סיטכ כפלגו כ06ר1מנ1תי1
 ומסקס במרט כבסל וסמור וכול 0סס קודש סבכת ככמרן גמ65יס שחיסם ס)ז כדרוס ס63רפ סדלכיסיפני

 סרוסימזרך
 רש וס וע) . )קישו ססנח יום 6ח כשמור וסס;יס . )קרסו סס3ח טס 6ח כזכור כרמו

 וסיס . ס6)1 דרכיס סגי ע5 יסורוח תחמול Slna ושכת רמכור בחך שנס גוסליק,ן ססו6 שנת סססבקבקת
 ושנח 031 וזמטס נט ושכח , סזס סדיוס ככ) 6סר דכרינו 1),כרוו ובסימן )016 )ך 5סיו0 ושכרון )ך סוס'ססס
 מכ) יקום מסם )ס5עך )ך יסך ~Inoah וסוך תמסק ט תמיד נסיות סככת וכילם עשי התנכס . תתמסדב"סי
 גיוס פטפריס מס ייי ע5 רינ) וט' )יודעיך מסדך מסוך נט ויחקייס סמני נדתך כבמור 565פיס 8פדי81ר נכס" סמקוס מסדי ע5יך נמסך )סעס ססכח סמירת ע"י חוכם ונס . סל"0ון כירך נקלט כבסר . סלעיםמו'

 ots~ 2 נדרוס )ג6ר רטגיט מסיס מס ג50ס וכזפ . כגומרססגיעי

 א6ן אל ש"מללה - ומדמיעי עוזרי - וסנני עסי . וישעי שרי הן בעוהרו 4 הרבידם ירחם%ק
 * רוקמישי דרוש ולסיש להתחיל יעזרני .קמושי

 מח רצץ ויפק חיים מצא מוצאיכי
 תעשה בישים לו נאה . שש " ההמישי~דרוש
 שעה יפה אעשר לעוה'ב שכרו לקבל יחשב הקרן לגעש וסכלם הכפול השרר נם ואך .התבנים שני ננד כפל לתשלומי בו חוכין אנו וע"כ . נפלאים ינים ת שני נעשה קורש בשבת אשר בו'כבראך
 רק בעוהץ לפירות הכפול שכרו יחשב ולא . שכינתו lste אז להשביעט השה'ז רוי סכל בו)8ציז

 6מן(ל פרק לונו לו למחכה יעשה כלרע- אלהש ראתה לא עק טטקום לענננו א"צ שטורהבל
 עגיי ידש5בי א,פרק

 : מאסרים( תישם )ובו . סגוכל

 ר*1 נשם חמס רבי יצא פהיכן ה' מיפני קין ויבא ך*נ( O~1D נר6סי0 "*י בנבפ8181ש אמאמר

 תצא הנה ד'( )סמוא אמר האת מה היך שמח יצא אסר יצחק רבי ברהשינא
 תנצבה עששתי ליה אם- בדינך נעשה מה ליה אסר רואשון אדם בו פגע תו'. לקראתךיחנא

 לא ואם תקצבה של נחה טבל ופא בך אסר פניו על מפפח הראשון אדם האוצלפהפשרתי
 לה רבי אמר - וט' השבת לעם שיר סזסור 3"3( )ח)יס ואסר דראעצן ארם עמר מיד ירע.וצנעי

 : שפ על וחדשה  משה ובא סדורו ונזצעכה אמרו הראובן אדם דצה.רצשזכצר
 סמפ )נזוקר סענע ~וס סיר מושל ענין ערן וגי . רופס כ) כעין ע)5ף סוס כי סזס נעייס )דקדק דייךאון

 , וגתסערסו וס מס 15מר 5ו סיס . )י וגפם) . התססר0' חפוכס עפיפי סאון )מנין נס . תיחסס5
 ש שז האדרס דכרי נס יתנקר ומחוכם מוש ומקמרי מסגנך פפקיס ק05 5נ6ל גקזיס 3נילצרו נג6ופרס
 )טטס נוצרם  כתיו א : סס א5ס.~גפן

~be: 
 ' וגף חסחורו 1plns 06 6ך )6פר יפר56 טי % דכי 0061

ה2
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 שבזז שלסידורוש1
 1 עומל r~o 6 חסמולו י-נח 6ת 61ך 3לכות כ6 מה רכיש י' ככתותי 16מר1 ע5 פעמים נמה כוס זקזקגושגל
 ככריזה ופמויקיס מסבי כלסר וכחרז כנחותי Ph יסמרו 6סר )סר'סיס ה' 6מר כס ג'ו( )יסע" סגניך מקמרב
 ג*נ( )תס)יס גתוכ מקלק )רוחין נ : סכת Sih מניית סמירת סמיכת ענין עם יסכין .ונו'
 . 65 וכמון )ס' יסודות סוכ כסכת זוקק וכי . ונו' )ס' )הודות פוכ . המנח )יום סיר 611DtDחל
 מיפרSO olb 56(O מתמה עקכ מרסס נקהית נ'( פלסה דנריס )מ"ר מז") משמר ר :"חמס
 'סלק סמרו "ימחי מניגון נלנ' ייסי לני 6מר . וכו' נסנת )סנטנה מהו סרקיס סרקיס סעסו'ס פגולם 6שיא
 סכול ו6ח . הסכימי כיוס סעס ףסכתו סג6' מזיין . כקנוס )מן כסגיחגה תמ"ס . 5ס סלקי ;סם מפכח6ח
 כמטכן סמכת מקרס 6ת h~h כל מייק 6"ר כינר )טובחך b~h )ך גחתי )6 מסכת 6ת 5ך גתתי )לעחךסמ6

 ל' ע) חתעגנ rh 6מיי1 כתיב מס שגב )סבת nh~pl מגין סכר )ך נחן סגי גססך 6ח ימתג" גש ונכסותונמסמס
 enba משת הקנ"ס 6מר עיסיס ס6ט המטת סכר )גי גוחן 06ק trtthl יסלק) )1 קמרו )כך מסקסת 5ךחתן

 עקב וסיס נעניעו סקרינו ממס מגיין )כס נוהן 6ני נעקכ סבלו 6כ) עכסיו "וכזים onh מסיריסיהןעוסיס
 bp' שמנות סכל )נו גוחן 6סס ו6ימהי סו6)ין סי:ל6י סמם );6ן הסכת מנות סייכות מס יפ)6 1)כ"ילה .גסמעק
 ב )כסיף מסייס )מס כ)5 ענין סיגו וכו' ,לעתך סמ6 סנור 61ח כסן סהכי6 מס נס . סכחורס סמטת כ)ע)
 פף הסכם וגיוס סנ6מר כסוי קרכגה . )"מד השמל סגי מג"מר כסו) עומר . כסו) ס3ח סגpDD~, שי יצחק 6"ל 5'כ( לסו ת"ס כי)קום מו63 חה)יס )מדלם S~rn מקמר נסרס 6סר ע"ס . כני6ירו וקרכןפג

 שב 6ת וכול סנ6מר כפו5וח 6וסרותיס . מכוכז ס' ינקדום עוגנ !בכת tbr~t ס:"מל כסו) מכרס lPD'כנסיים.
 מס מסם סוס מעגין גוף ע) )כ 1)תת . ססכח כיוס סיר מזמור כג6' כסוך מומורס . ס:כח יוס 6ת סמורססכת
 ~ין ח'5 , סח סמו 6ת ויקרך מסוק ע) ע"6( ;"1 )קרקסית ס,וה"ק 37רי ע"פ ;לטס . יפי) ד:;ת עסקךפסיס
 נמ:ריית" דסוו נחרטימתוון

 )הסוט קר6 כך וכגין . כו' חסר"ק נסדר 6תה::1 כקן 6וריית6 ע) 6דס דענר כקר
 יםר56 קיימו וכד . hnSDS לסתי) מגיס קוכ"ס כך וכגין ד"תוון ~hnv דלתון סק כלימו נזמותו כיס ד6חי)ירגר6
 6הר עד וגעפס ננמר )" ססכת הרי . ע'; סגת ו6תערד דכלית pib fr1 לקוון פתי כין "ע) דסיגי עול6ע)
 נחסין )סיות יסרק) גגי חיקגן ונ: . סס גח* 5התי"ו ססי"ן קדימת סהו6 שח"כ סידור תיקון ~olh חקוניססגי

 כדי מע)ח 5סר"ות דסנח טסק: כ) סקנ'ס כס51 סתישגיס סגי 6)1 תנד . סכת געסס ו6ז ספ)וסנכרית
 נ;תנ סהו6 כש עמר הגס מכמר סני כי ססיקוגיס סגי 136 )רמו לסמר סכסו)יס 6)1 וככן . נוסת'שג'ס
 סן ע) 5למ, ק' ומוסיף )6מד גמר סגי יכתוש די סיס )כתירס כי ס' 13 ונשסף קלי מסמל סוbS~ 1'61 6בתורס

 הממחקן וסיף 6'( ענף הססי סירפ )נחס"ל כתכט ;6סר כדורסן הדינים ג! המהק' הו6 ססס פכססהר"ממס
 המיץ תיקון ע) )רמז מעומר סני וסיס . חישגו ע5 סרוס פרית נתקן ונהיות 6מריס סגכת: קרי ממסר5העמר
 ס)ז ססי'ן תיקון SD )רמו סרן צותיות כ' היו גתן )תי"ו קורמת וסיססיסחוק

 פר כ1 ,:ים 5כן כסבת געסס והכי
 מססל ס61 חמים וככס . תמימים ככסיס )סרח הוצרך כי . סתיקהיס סגי ע) מרסיס ג"כ ככפיס וסנישעמר
 וגעסס כמסד 1SD וגכ55 . חם'ן מססר מהון ע"כ 3סט גחקן הנריח כסגם ירמז ע"כ י01ר ועוד סכה"תסג'ס
 סני ט הים ):ן כמכח נעמס וסכך כ;"tsc 5 הפי"ן חיקין ע) )רמו ככביס סגי וסיס . חיגץ:1 ע) סספסנפיס
 ע"6( קי"ם )לנת לז") קמרו מכובד מן 5קזוס כי . סתיקוניס סגי ני )רמז 6ססל כפו) ככרה פחן נס *כפסיס
 ס:י5ד כעת כי . כסקס )6 ורננך מעייך כיחס ג6 כמצחך כסרוק t~1ha ("1 רכלי וידוע גק'ס ככסותככדוסו
 זמן וכ) רע סב) )הניק עציו qc~n סו6 סזס 1)גוק . lrnc1 ע: קורה מנכוס )ו עושין סמיקה כנרית שנססקסן
 כלסר ופך . מט" )'די סינט הו6 למוק ה"דס גסמח עי הו6 סוסבינוס

 גסם"
tffn גבסן ו6ך י ענקי מוסף כנכוס זה כקומר מטיך כבחס )6 ספוחך זז: . ע נ )נ) )נו6 מ"1 חכו) פעויוג5כופ לותי שמסין "ז ר") קלי נעך 

 bSl טסיך נקי ה)כופ סחס6 גקיס ככסות כנדופו רמז 1)זס . הרג)יס ע"ס מכונס סוס המטל ;י כפקס )6פרנסך
 הנע  וקרבת כי סעי תיקון מלומן עונג )לנח וקרקע ס6מר ונמה . כבשר הם)וס נקית תיקון ט ;ייחסנף
 וכבמר )0י"1 ססי"ן קדמם סכו רומז וסוף התן ובה"כ סיין סו6 וקיר כיזוע סעו)ס רק מהת'נה rrhס61"1
 סס)וס כלית גנו סו6 וכול ;י סתיקוגיס סגי ע5 מרמז וסמור זכור גס . )קין 6מר ססקכ'ס ס6ח כהיכקגסרפ
 ע) לומז ופשר . גמ:רנ ")סיך ס' )סר עמות "על יוס 6ת ושל גו ס;6מל סיגי סל כמעמי יסיק)סלג)1
 סי ויתמהו מקודם סגנטוס . סס נווס'ק נג'סך הריסון 6דס ה:6 6הר געפס הבחוון סיפ:ך כי ספגיסינץן
 נ0הס:יס היו )6 סומרה הריסון olh סיס ch כי הסמייס ע"ס מסויה ~or חיקון וע'כ . וימרס )ענדםכגן
 (Pb'SD כפהכתנגו מזמור כ' סתילךגיס סגי ע) מרמו פיל ממור נם . הסמירה פס ע) (lb1p נ*כ כתיקוגיסשעתס
ooכידוע סכליח סוד סהו6 היו"כ ט5 )למז יותר י' הכריח מנס כממסר עוזה לי"ס גשו מיס ויין מיס 

 וסיר . :יקוט ע5 סקוס נרית )היות הזז מע"ר ע"י התתקן ניוןי'ן cth!n 5ד'קיס נקר6'ס סכרית9שמל'
 : קין תישן ככחי' )קמן וגג6רט הסגי היק'ן SDרומז

 וסקרן כעהם'ז סילוסיין מוכ) ממדם דכליס ")ו כזרך סהו6 ).מר 6ס:ר היס כסוי ססכח פסכר עטל שצהנ
 סכ6 )עורס וסרני בטוה"ז 6ן יקכ! כסט סכרו וע"כ דסקה( ס"6 "' )כמסגם פמכי"ך'ס )עוס'גקתפפ

 5סס חינחן Sb~nt מש 65 נודבי ;י ממנות פגל )גו נוחן 6חס ונימחי יסרן) 1ihc וע"ז . pp1 פירש8פגק
 : סוס כעוס הצוחסכר

 קסכש 6מח מטה כעד סכר 3ם5ס סעוה'1 סוכות כב) סבין כווכן )יכ6 פ)מ6 נראין ~nUr סכר 13ד
 פקכם יה נעטר ל גינן * ס' כמי QW3 ג56ל נט;7 סכל ססישס מם)פ נתש עק ושפח .פנקסטפ
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161 שבת שלסיהורו

 סוכם כמנו: 3מ5וח' )טורחין שד יגחן ומס זז5 לכותעו כמלמל יאו משלס כיע3
 עו~

 *"עויין ממו"ס ן ומתק
"3יד46 יסרק! כ) ידעו זה ודיר . געוס"ז ככרס יסי05 6,ך . 0)ס מעמיס סוס ומסס'עין כסמ"ז )שנכי16
 וע"ש:. r~aN )מס יגחן 6מ7 סמוק Str~ 1nPb שגלו סעי) שנח נמגוח 6ך : (a~OID סמיי המטחסכר
1Dbכן 65 6סר סקנ"ס )מס bto סכל )סם )ס)ס 6ח1 ומשר 05)מו 3עוס"ז די 6ין ומכוס) סכס1) 6ף ולכרו 
 סטכם, 6ח מקדם 06 . קודם ויזר . ס30ח היגח סמדר0 )גו מסמיע ר3ות6 עתר ועוד . )עוס"כ ~3pDכקו)

3מ6כי
 . 3שס'ז 6100 גומל סד3ל קרוב נוד6י מסכר זס והנס . סכר )ך גוחן 61גי גססך 6ח ונ':גס וכמסתם

 וגקל6 6דס כגי עם סטוכ מגסנ סגסנ סו6י) ססטס ס61 0סם 3עוס"1 פירותיסן 60וכ)ין )6)ו ממם דומס זסבי
 ס6רכ9 כקמר 3עוס"ז י6כ)1 מע))יכס סרי כי טוכ כי מדיק קמרו סכהוכ 6מר Of סע) לכריות וטוב )ממיססוכ
 סיס ודקי סנוף pDU' ע) סכ6 כיון כ6ן וגס נ'( ענף פססי סורס )נחס"לגוס

 מסו""
bntv פירות כמו Sap) 

 כעוטזזפשו
- P'Dnebt ("ס)ג4, מטה' געסס עזז פוחך מ15ס ספגי כיון כעקב סכרו סכר סקיכו) זס ס6ף מז( 

 : סוסון טו3 מרכ)ך
 נחס"נ4 כחכנו ככר הטגח יום מגס כי . סחורה מן כסובין ס3ס מעניגי מס ע) ורמז טעם 5תת והנראהה

 ופכח ומנכוס חפ6רח ימוך 6100 ססרד"ם 3סס כ'( עגף ס0כיעי)פורט
 נקל"

 . ע"ס סת"ח ע"ס
 גע0ס . זו 3מדס ס)ז טוכ כי (nSID סס וע) . טוכ כי כתולם כן 0גכס5 נ' יוס ט) מכונס הת"ת ממדחמדוע
 י כסדר סה"כ גמי' וסם פ3כתג תולם )קר6ח ,1 מדס 6סל כידוע כפו): עסקים כ) 11 מדם גם" כסגתנס
 )כן. וכירוט הסקוס כליס 3ח" גס 03 וגב)) ק115ח סו' מכ) כנוגס ססי6 ועוד . סתולס פליה גקל6ח h'oעם
 (ef כמטוליו סוכ כי חכחונ כ"6 . ס6)ס סחיקו;יס פגי סוג כי 3סכס!ח )למז לסטר גס . סחיקוגיס סגי כונעצו
 כלים, תיקון ע) )רמז מסיס נמסמר פ)ו"ס נלי"ת כממסר וסכו)) ס16תיות עם עו!ס ני"ח וי"ו סיקס יו"דנ"ף
 נמספר ע51ס כי"ח 1"1 טי"ח יו"ז כ"ף כוס 3מ)61יו טוכ כי סטגיס כחף ע) טוכ כי רומן ועור . 13 0גע0ססקוס
 ססיקוגיס" )סגי הלומד טוכ כי 11 כמדם שכס) 1ס61י) . מסוס נמססר כו))יס סס)סס עס )ת'"1 כתמ"סססי"ו

 : 6)1 סתיקוגיס סגי 13 גטסו )כןס6)ס
 ע5 )למז לגיס לליס מיעוט לריס )0ון סבתותי 3סס סחולס קר16 כם3ת טגחקגו ס6)1 כמי' טוי טנול ולכן1

 ע'otitptno 1(6 9 סגי ט) סמכמויס ככביס וכגי )מעכס כחכנו 6סר כפי הרמו ע"ד גס . 6)1 3מףפני
 2 סס ס6מ~ר כדרר סlptpo 1(6(oy 0גי 6) ורומו יזהר ום' המיס ג3ס כמספר עורס הכחחי כי כן י") כ6ןנס
 וט, סומגן תכן נסכת געסס סנריח היקון כי ככריתי 1:נה,יקים מנתחי 6ח יסמרו 6סר סנ3י6 6מר ולבן1

 ע"ע, מכונס סו6 כי סכת )י) 1)6 דייקני סככת יוס . ס0כח )יוס סיר שמור דוד 6מר ובכן . זס6נ)
 ב. כג6מר כו סגמנט טוכ כי סכס)ח ע) )ס' 16 )מודוס סרקי )ס' )סודות טו3 13 ו)כן * סס 3סלד"ס כמ"מסח"ת

 וס61) )מקומו סססוך ד3ר )ס0יכ ס'6 ח0וכס ענין סגס כי . נכון ע) כו פסתמ11 המדרס לנרי יתסרם ובזהת
 וחקוגסל . הח:וכס סנזרגח סתחתוגס כחי' וסוך . )הבב"ו ~nDTl סס"ן )חות סל6סין ריקיןגהיץ

oSl~na6י. טבח תירת תי"1 ס0'"ן נין סמום גריס )סכלים סחיקוג'ס סגי )תקן 0נ"ח צירוף מחפ"3 )עשות סו 
 וע"ז( מ"ח כהי' ס6' חיקון גורס )סעח סתחתתס ננמ" רק המעורס 16סן ע! סיימם תסולתו מיחס )6 קין61ך
 (tlpSt 6מר,'! לכן . יותר 1)6 5תי"1 ק,דס ססי"ן כסיות 6' )תיקון סחוכס סי' ס6ת תיטב OUJiOS oh )1רם,
 3)כל- נוד )ו וג60ר ס' סק))1 וגד נע מן מסרחון מקנח )1 0גחכסר עדן קדמה גז כקרן ויסב ע"ס הקי"נ(כמ,

 חסונה. עשיתי )ו 6מר גדעך נעמס מס 601)1 6דס כספנע )כן . מהנט ע! ch כי סיחף )6 0חטוכתו)פי
 כך' 6דס 6מר ועשש . )ו גפ6ר ומקנת במקנת )ו גמם! הו6 כך קלילי 631 המימי )6 סוסרין מיס כרסוןהתססלהי

 מומ)ץ 5תי"ו קורס )סיוח ססי"ן סגחססך סכיין כמס סנד)ס כקומר . יודע סייחי 1)6 הטוכס Sa כהב נדו)סו6
 סנור יסים . כר6סיח י51ר מגדו)ס קנח יודע וסיס סקנ"ס 0) כסיו יניר מסיס סר6סון 6דס גי . ע3ירוח מניע!

 6 יזעי) )6 . כגידו סקלן כ) סמקן קרסיו 0' סי 6ת )עכול 6סס יקוד ס'וכ) וסמ5'פות rt(nir המליס)ג71)
 מס' )1 גמת) מיסים )6 6כ) כח0יכס סחורם כ16ח'1ח ססגס מס יתקן נס 06 ו6ף סיוס כ) יזעק 06לסיקו

 ח' כתיקון 6ף חסוכת 0) כמס גד1) סכך סכמע וכיון . יכ)כ)וסו )6 ססנ,יס וסמי ס0מיס 6סר כול16 3'11 ע)מעכר
 16 נ"מ) יס6 גודלי סחיקוגיס סגי כו סים ססנח כהי' מכס"כ 6סר כזעתו מנין . עתות ממכס ע5 נמם)5היות
 סיר מזמור 61מר מתח ע"ג . )1 מומ)ין לגום כדור b~D טונד 6;י' ע"נ( קי"מ )שכח ר(") וכמלמל עוגותיועזם
 סגע0ים o(cthlp סתיקהיס סני ע5 )ס' גסס )30מ כסו5 מזמוריו )עסות רצוי (cr ס)יוס סומל סככת!יוס
 ~Sv ע) )סורוס תק3) ברסיס ושגרו raun בו otrw נוטריקון סהו6 םנ"ח הסס כקריצת למז ע"כ 6פל .מ

 דהליה )וכרון וכסימן )6ות )ך סוס ססס וסיס . ונ"מ 3"ס סמקוס מ6ח כסך ככרו ונס כו סגע0ססחיקון
 . * 6מן 0נ6 )שפס פכיגתו מויו )0כוע 3עקכ מכסו) סכלו גס )קב) מוכס תקנ)ון בעקת ושעם ס,סנדלוף

 ב הפס נדרוס )כ6ר לזיזינו כהים מס אגסינוס
 צלע בעתר וקדוש מרום לנורא נפשי - וקדושי מלכי צור ה' בעזרת ש החמהם' דרושמליק

 : הששי דרוש ולמ'ים להתחיל יושיעני *תדרשי

 וצרמף עתק הט קהי וכבור עושי ימצאנני ומשחרי אהב אהביאני
 רושלם לנדק שכרו לו נאה שנו יה הששידרוש
 קר'ק1%., כסו נגלים מגסים בבוע' א' . לעולפו הקב"ה סטיב הטבת סיני בשני אשר בויצנו4גר

6*
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 שבת שלסדרורו182
 סררבי נס כפו העולם מבע דרך בתיך הנס לפעמים שמצעיר ה'א והשנית . וכדומה סוףים

 הוא השבת ביום ארם שמתברך שמה ולבאר . לסמה ישראל מהתנהגות נמשך והכלכאסתר
 : פרקים לשני ויתחלק . מאתו ברכתו לקחת ימלא עולם לקיוםלו

 כוס 6סר btrt 1%' )יטק3 ישר כעת ספוק ונכ.6ור 0ג,כריס גסים מיג' סגי ננקור יךבך א81רק
 כעח ומקיטס ס' גדוף lhD סידטו סנלמת כמעסיך 0רעוח ס"ס כנק Sh כועס דגל0יח0
 : מאמדים( י"ס )ובו . נו נטמיגס rhl prnntכלחס

 ה' ברכת י( )מסי כתי' אותו ויקדש השביעי יים את אלהים ויברך ס'"6( נר6סי' )מיל במירש א,מאסר
 אלהים ויברך ינ' השכת זו תעשיר היא ה' ברכת . עמה עצב יוסיף ולא תעשירהיא

 : בנו על המלך נעצב אמר דאת מה האיך האבל זו עטה עצב יוסיף ולא - השביעי יוםאת
 0'" 0' כריח ס) ס0יסוך וס מס יחמס )סירוסו וחון . סירוסו וסגין מלחגו גס)6ס'וירכך

 יסים פ)6 חעפ'ר
 דברי יוכנו ומתוכם S~rn ומצמרי ח;"ך סמוקי ק5ח )כ6ר גקךיס כניצורו גנוב וטרם . עמסס6כ5

 )6 גי )ו ר6ס גתוטסזת ממוריס מונ'6ס 6) ל"ג( )גמדני כתולה כהונ א . סם ואו . )כון ע) 0)ושמבלס
 מי )יעקב יקמר געת סל כסירוסו סמסרסיס 1)למקו . 6) סע) מס 1)יסר6) )יטקכ '6מר כעח עד וגו' כיעקכגמל

 מס ג6 וכר טסי ס'( )מיכת 0קר6 מצמר ב . פמר 5ו 6ין 1)יסר6) )'עקכ )פין כסן וגס . יקמלו ומחי יצמר'
 מס )פון 1)0נין . ס' ודקוק ךעח )מטן סנ)נל ועד ססעיס מן כעור כן כלעס צותו עג0 ומס מו6כ מלך כ)קיען
 . כ)) סי' 5ו ספין סגלנ) ועד שסיס מן עימלו 'hSD ויוחל נומר. )1 סיס ר5ס ומס . כוס ע5חו 0י0 מסיען
 )כמה"ר עוררנו וככר . יכרך 6)6 יכורך חקרי "5 61מרו") יכורך סו6 עין טוב כ"כ( )מסקי 16מר 6' כחוב)ג'
 וכקמח וכחיג קלי זס וכי יכורך כקרץ כחיב דכ6מת כיון כך 6)6 כך חקרי 6) ענין )סכין כ'( טנף סססי סוויפ,

 "ס טנדו וכממס כס' וי6מעו וקל ר"מ( רמו ני5קוע מוכך )מכעח6 מז") מקמר ד . יכורך ג"כ קורין"גו
 כיון גס' ח") ומס )ומל )ו סיס כי 0מר06 ע5 מחמיסין ו0כ) . 1כ1' ))מדך כתסס ת"5 ומס כ0' ק"ו ס"מיגוגמסס
 הו";0ק"1

 כסן ו6"כ ס' 0"מגת ע)
 : יכו"לו כקמת ")ק וכ5 . כמפס ת") ומס מסייס 6101 )כתוב גריך סיס )"

 )ו קויגו 0' ז0 1'וסיעגו 5ו קוינו ז0 ")סעו סג0 6100 כיוס 61מל כ"מ( )יסעיס סקר6 מקמר גסלס 6סר ע"פצ:
 . ס' ו"ח"כ b(ta(1 חח)ס ס6מר )רון 0סיגוי וגס . 5ו קועו 16מל1 כס5 )הכין . כיסועחו ושמחסגניוס

 מס 610 הלחד . סע0 וככ) עת ככ) יסרק) )עמו סק3"ס מסיס סוכות מיני לסגי סגס כי ככילולווישן
 מעולס טכע ומסכר ססמיס מהרכה כ) כסידור כן לטין וגור6יס וגפ65יס גג)יס כגסים יסרק) 6ח מוסיטססקכ"0
 )סרעס סהכ0 מכוח ועמר . טניס גד כמו קמו )טיוח כ) לעין גסל6 )ניס גס סריס סוף ים קריעת כמוכפגי0ס
 כמעסם בכך סעו!ס טכס ס"ין מס יסרק) )עמו כיסועחו לעסות סקכ"ס סססיי6 מס סס)6ס דרכי וסקרכמגלים
 וסלנגית . וכזומם . וידליק להומן יקמר סו6 וידליק )סמן ס6גור מי ס"מל ע69( כ"ס )תענית דוס6 3ן מגיג6.דל'
 כעגע 3'( טנף מסגי סולפ )3חס"ל כתכנו ככפר סע1)ס טכע דלך כתוך 0גס 6ח מסת'ל ססקכ"ס מס .*61
 ליקר ר,") כמקמר סעעס טכע דרך 3ק5ח וגכחר נגל) סיס עשו גס)6 גס ;סיס 6ף 61סתר מלדכי*'

 : סס כקרגו כבסר וכו' וקענהנוסחי
 Pi'D סו" 6גח ע5מין רכון 61מר ע"כ( ט"ו נוסר )כחיקוי סקכ"0 6ת 6)י0ו סיכה oShn 0גסיס פגי ועקש,ב

 )הל16ס סעי!ות טיפת ככמי' 5סעמי0 . לעולמך ניכל 6תס וכריס נפזי סי' . ססיכוח ומכחסעי)ות
 . ספמיס ומקוח מערכת כ) )לדד וכידך 0עעס טנע כ) ע) ont~m כע6 ע) ו6ד1ן כ)6 ע) טי)תס6חס

 כטכס ס"ס ממככ 61ת0 סע,ס טנע דרך כחוך 0דנר וממחיל מגזין ס6תס ססינוח סיכת ככמי' ו)סעמיס,
 : ידו ע) יסרק) סיוסעוסעעס

 סעי)וס עי)ח כמי' ההטכס "0 כי 6' . סג'ס פחי ע) מ,ס וס ומוגד)יס מוסרסיס ס6פ 0טניח כחי' ושתיר
 0הייס וכ5 עי"ז קותו ומק)סין l'1hDn וסכ) כי כס' ומהקדם ומתאי מתגדל וסקדוס מגוו)סמו

 כמקמר עי"ז ממנו מחיר"ין וסכ) . כאח )עסות נכרע סוס כיכו5ח סאן מס (or גס)6 גג)0 גס כר6ותס . 5ו'יורו
 )מסוס ע.ז 63ין סקרן מטתי ורכים . וגו' Qllh שוסי גכ0לו rh ס)סח יוסדי 6מ, מ') ירנוון עמים גמעוסכחו3
 יחרז כ6 טס"(( כילקוט מוכך )ססיקחS~rn 6 61מרו "סכיך סימות כן ע) סקרך כמסמר סס:עס כגסי ג),תחת

 סוף יס מי 6ח ס' סוכיס 6סר 6ח פמעגו כי כ'( )יסוסע נמרס כצפר עי"ז ו0כ) . וגחנייר0 רמי כ6'וגחגייר
 וכוכותס כימי0ס 6סר 50ויקיס קרני ומגכי0 ס' ע,כד' 0)ייקיס היכת כז0 סמר06 מס סו6 וספנית ..וגו'
 סקר6 כמצמר . 0טוכיס כמעסי0ס וסוהר כחס 1מפ15 סר5וגו )כ) )סוזיע עולס )נ6י חינחן ומודיע . 0גסגעסס

 : 1נ1' ממז לגוס תוקיר י"ג()יסעיד
 סע1)ס מעכע )מס"ס סגעסס סגס 0נס כי . וט' ססו6 כייס ס' Dnv1 0קר6 כמצמר גרמויס 6)1 מע)וח וב''ה

 ע"י געס0 כעולס נרי"ח ג' . 0סמיס ומנוח מערכת ק) מסדו נכומו 6סר hp"1 סוים סס נכמ"גלמו
 לסגי גפרך מסיס מס ו0טעס . וסמים 6רן oto~h ס' עסית גיוס סכהוכ כמאיר et~lb1 0וי0 156 קמוח,תגי
 6מת סכ6מירס סי' גיסי 6מר סו" 60' . ס:ו)ס ככריכת פסיו מחייות סחי עכור 0ו6 סכרי06 כעח 6)ופאת
 עד כעולס סיסחמס מס SD יג3ו)י מבפסו 61' 6' כ) קיכ) )6 עזיין ו"ך מקן יס )סעקוח ודנה זכר ג),נתסוס
 ככ) "מ"כ ו6ך רקבון כיוס גחסוו גר6סיח מעסת סכ) כידוע . ומהסטו גכו)ו מעמדו 6' )כן סקנסס וקבע.סמור
 )ג5 וסענע 0גנ~) );תחח כ) 6ח סמלות נחי' סהו6 גסס טויס נסס סיס ודבל דנה כ) סתסוות פרי.*אייעל? וכמ" . כסכעו מחגסג כך פיסך סעכע ו0 וע) סדכר cr ע) 0סתמסוחו סיסים חמומו )ו קבע כיודעשכר

"הד
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*16 שבת שלמירורו

 גש: )עסות לוש הקב"ה כקטר 61? . כיר1ע הסנט וג" הכמנוס גם" סה61 ניס שסיס בטס געשה אמי6"ז
olb)וקרון )רזוף )החמסך סו6 ממיס ס3ע )מט) . עליו טגג,ר מסכעו סהו6 סדכר שניך . הטנע כסתירת .. 
S5hטגעס ממס גיס) כססקכ4ס tlhCJI עת 6מל )טנע קדנר יסתגה 16 . )נד מגוס ננחי' יק;( thep ll!)t.?rl 
 ממסיס כמס )'וסיע סו6 כוס כי כ"ס. ה~י"ס ע"ס מנס מכונס וסכן . סטנעיס נכריס ענין 3כ) וכן . ים3)כ
 )1' )~יפ זס שסיגו סגם סקרך 6מר וע"כ טנעו SD המטמיעו atcib 3חי' ממגו ומסיי )3ד ממסוס כמי' ע5סדכר
 ויוסיטט 6 קוינו 6ז 6)היס )כהי' סמכוגס סעו)ס ט3ע לדרך ססיכית סיכת גכמ4 כפהיםיעס פין .ויו;יעט
 ר1מה1ס סוי"ס ס"ס מנח" כ6 כססיסועס )ו קויגו ס' זס 61ך . סגזכליס מעמוס מסתי קמת 6ף 3ו וקין)כד
 כמס וכסממם )ניגס ס6:חגו 6' . כמ4 סחי כ)) . כיסוטחו ושממס גנגס rh . ססמיס מערכת כ) נסידוד כ)6ח

 )%סיס עוז תגו נזרך יסתתו סגעסס כניט) ;t~utctJ 4 יעוד . ;) )שן מינהיגו ומודיע במעסינו סרנוטפשדיע
 :' כתתו נהה )עסוח סטו)מוח גב) והממסקה הכמ )ו כי הב) וידעו כ) כפי ומחקקם ומחמוס וס ע"י התנד) סמוכי

 המסוס הוי"ה נכמ" סיס סהו6 ניוס סהיסועס סי' . ההוך גיוס ה' ויוסע סכחונ 6מר וזה1
 סמ31י"

 דגל כ)
 ענף הסריסי סילא )נמס"ל זנליגו היחס כגל הגה ו6ך . ס' 'סוטות נוד) כ) )עין גל6ס וסיסמטבעו

 )מערסל ס' כענ~דח עגמו מהנהג הנדס כאסי ס61 הכ) . נמנע ס)6 )6דס (nlh)e ה' סיעסס זו כמ" כי6,(
 . וכרומס 3רי6חו ערך )פי לק כענודחו גוסי 6ת אמאיס פ)6 תנוף מס עד )ומל נוסו טכס SD ימוס 1)6מססכע
 06 כי :1PDt1 ל% nlb)PJI גסיה שקג"ס לו יעפס 05 5ף לזס והון . כרכרתו ע"ס טסכטו  יוסר לס' גססו  ימסוררק

 כ~ר ע"י גם )ו ויעמס הו6 גס יג3) וכוכוחם סגם )16ת1 האוין יהיו ומס ממגו אחריו הנטיס סדור1חבוכוח
 ססס nlbSDJ כסעוטס כ)1' . )כלו נזוקת (nlbSp )עומס כנם" המס מ"מ 6'( ענף ססניע' סורס )נמהירכעכיו
 . )ראות הגס )מקנ) ראוי 6ין כי . כגסו מכיר P(Sp~ D סטן )כדו 16חס עוסס 16 סגס כע) מדרנחנזונות

 כדלי 6יגך S~rn וצנורו למריך חניט Sb )וט 6) סמ)6כיס ס6מרו כדרך );זיו מכניע סקכ"ס 6קר לתאיוכמסרח
 61"כ. . וכו' ע64 עונדין סקו היס עי ססטן טעגח ידוע ס)6 יקסס )ס"1 61'כ . גי)% ו6תס כמסרחן לוקס)סיות

 ייתל' ועוז המסוס כמי' ה' מ6ת ;יפועס )הס ג6 ואיך . מהטגע כ)עע)ה סגננה עכורת נדלנו היו ס)6גוזמי
 : כוס גד1) מסד )הס כI'hm 6 הגדו)ס סיד 6ח יסרק) וירך כ16מר1 סוג6יהס למסות )ר16ח זכוסגס

 סק3"ה והוצרך עדיין ר6ו )6 ו6וחוח'1 כמגה מקסגי יסרך) סיו ס"ז )סי 6מו . טעמיס סגי נוס ונאמרו
 ונידו והטרק :ן ה' bto כי גו סי6מיגו כדי )עיגיסס וכגנגס מטבע )מעכס ~or גם )סס)סריגות

 ממסנט,. )מערס המסוק מנמי' גס )פגיו יעסה )סיוח וכס ולזכותו סס סיס רניגו המפס )סי . והא' .סכן
 : ממסה גדי) )גו מי כי ס1ג6י1 כמסרח1)ל6וח

 )רקות מדלנחס גדו)ס מהיה 6ף כמטיס ס' עמס 6סל סנ7ו)"ס היד 6ת 'סר6) וילק סכחונ מסייס וזהח
 שיקניט. כזי 6חד . עעמיס סג' עגור סו1hbt~ 6 ו)הס)6 כעיגיסס סגס 6ח ר6ו 6עס"כ מ3ליסכמסרח

 וכמסם סו6 וססגית . בעוגמו סעסס מן nlhSen זל 1)6 יר16 שעיגיסס 3מס כו למוגרס סתתגד) כדי3ה'
 : 6)ו סתיס )ס:'1 היה )כן סוגייו כמסרח 1)ר6וח )גט לקוי חיה והום סס סיס ענדו סמסס ע) כחומלעכרו
 6פר. נמסס סהחמיגו כסנוטו סססוק חסלם 06 מקסם ונחמיה . )ע') סהנ"גו המכיסתך דבלי גכוגים ובסהט

 כ3 סה' )ס6מין 'וכלם וממיזם מגס מ6קיס כב)) 61"כ , נ6רז  גם)6וח ס' יתסס ידו SD )היות זכותו')ס
 )מעזה כדנליט כלמול )סחים סססוק )מקק סליך 6תס כרמך ו:) . כ"ס )6 בה' ה6מיגו גמסס ob וע"כ .יכו)
 )כחש זליך היה 61"כ סס היס טנדו סמסס ט) כ' . ע'"1 גס' סוי6מינו כדי 6' . סיסועס ע3 טעמיס סגיסלמס
 עט קערנו ונמסס ח4) וטרי . וסגיו גננה נגס היסועה )היוח גריך סיה כס סיס כתסס ע) כקומר עכדוומחס

 : והכן . נפ"ע 6הר סעbt~c 0 כיון .)מערס
 Ys 61מל . )עגמו טוב 1ab סקג: )6מד מס) ע"ד רונן . ונו' ממגריס מ31'6ס Sb סכתוכיס )נקור יכו6 ובזהי

 'he1 סה"ננ )מלמין. עננו ע"כ ז6ת גמגם )6 סקיגס ומגס סמ431. )לסלוח סוorO 6 טוכ המנן ססנו)ח תדעסמאל
 והגס ממס. כס סיס נמ,)' גמורה )רפו6ס סיה4 1)6 דהו כ) כמולי לסטר ג"ח עם מלמין. 61'ג1 מלמין וסי' המלס6ח
 . ממוח וגין ביט כמסע וס% ח)י)ס )מוח מסוכן סגעסס עד המוזי עזיו והככיד כיתו מכני 6' סגת)? )ו נזדמן 6'סעס

 פ'ו:bD 3(l'1 ה" )6 כי לו3ס ס4 6% ידו ע) )סרסך יוכ) 6ו)י סמקה ניו סטיב ס6נן זה ס"ת, )פקסו ב"כ1סתחי)1
,-htD111 ע"י )נו6 ;ו6חho הסיב י;1) היס )6 כיחו כג' ספנרח )רוכ 61ך . סוס( artJP הזם הקנן וגתן ריקם 
 סיס כי סחורי קורס ;6סר כמון וסחה)ך וטמר מחזיו גחלס6 מיד סמו)ס )יד סוס l~ho סכ6 שיון . סמוקהניד
 11bD עם . מת"ס )סמיוח כו ים כמעט "סר ה,ס הקנן סו3 ל3 וס י;סר6ה . עיד )6ין סוס ה"ה סגידתגוז)
 רעים ממתסיס ייר6 1)6 ססורעמוח כסגי ;תריס )ו וסי6 לידו )ו ים מע"כ כרשתו . גמת וימרק מממסונדרס

ollpnnla'D1 זמו גגד%וח מזה ידע )" עתם מעז מה . 6)ה כ) ע) סרסורם כידו קךמס כי )נו6 סמתרגסות; . 
 מסס ננד והים . סלע כחוקף 1WS1t 6פס מסיס ערך )6.ן ntpron גק)יסוח 3)עס כח תוקף טד) ידועוסגס
 כמו כק)יפס כחי נדו) nDS3 סיס )עומתו . כקדוסס רניגו מסס כמ ל3 היס גשר זס )עומת זס ע"סרכינו
 6כ) קס ד)6 הוibl~s 6 . כמסה 3יסל6) עוד גניה op 6% מסוק ע) תחקס"ז( רם, )ינקוט ל,")ס6מלו

 6ט 6ף 3hlD וקני t1Dh %1כ . היס זס )עומת זה כי גמטס וסט הב) מן 3") סיס וגו . נכעס ומגו opג6ומק"ע
 גן ג'ק 6תו גממ3ר ועיז כ'( ס' נמדנר )כמ"ר כמ"מ לנינו מסס זוגמח . נסס bih כוחו פקין כפיס עסיסןגכו6
 )כ) ר6ם סיס ססו6לסול

~'DDIpO 
 נדז5 סיס הקסמים ננגין כי ניוס וקנביס מו"נ וקני ויסכו סקלך כמקמל

 ויש  תי"לוילמופ נמ"מל רי4 וגו ע גפרסס ס,הי בדגרי ;ם"ם )כאש סבסמיס העיט וש"כ נ)עס מס)כוסו
'pgpס" 
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 שבת שבסידורו"ג
 06 מקוס מלנף עוד ז"רח גלש טתק מחד . 3מיטח כטחי מן כגד1)ס ורחו ממגויס 5h~P כ65ת ע"כ חסרתסיק
 pb םנעו)ס מייחוס כ) מכגיסין 6תס וסיגו ומדין מו36 מקני ג)עס סומל פס( )י)קוע מו") כמקמר ע5יהסיש"ו
crbסמ6 )הס יכווין nph כי סרק והמניח . ע"כ וכו' צמור לכנ מקת מס ויקם 13 סכחונ המגלים מן מלונין 
 "* ניסועח כסר16 ו6ך . והק)יסומ הרע כתוקף ע)יסס 6מד יכוו 06 י5"מ 6מר )סחסמד ctpn עוז )ה:0ה'ה וגמג* . וסקסש מגמם כדרגת וכלק 3)עס קליקת חוקף נגד סכקפפח קענה )מוגי רק גזמו )6 וסגימופהקיסוס 33מ" ע)יסס מרע חוקף ם) סכחי' 113 61ך . )סס יכרו )6 כרסיס מ)6 מקריס פהיס 61ף 3יטקנ גמפ)6

 מיס כ) כגנד 6ף הכח )1 6סר ס' מגז"ח ולסיס מ6)ף 6מת ט) וצחר תיוחם יזעו 6ז 31)עס כלקכמהסס
ntDt)pכקמור כקדוסס ררינו מסה )עומת נק)יסס מהיה מכועס נדו) מי כי סמוקות נתכ)יח מהיו 6ף הרעים 
 כ3ד עם מכמי' הן סכחיטס מב) IDtb כפס טור )יל6 5הס סיין )ימיתו 63מח נכונס ידיעחס סיס וסו .ומע"ה
 1)6 גיעקכ נחס )6 כי )1 ר6ס כחועסות ממ5ריס מי5י6ס 6) סגם )כלק כיעס סימר ויה הרע חוקף מכחי'ומן
 ממגריס obtilon כ)1' . ניסר")קסס

 מעם )יר6 )הס ס6ין 16 ור16 כ) )עין ו:גג)ס המוקה יד s?1P נגודי
 ס'. וס5עס כפסיס מ)6 סיס ממקריס הגה כי . 3יסל6) קסס 1)6 כיעקב גמם )6 כי ומקסס מנחס )6 וגסכנד
 . 6) סע) מס וקיסרך) )יעקב יקמר כעת 6כן * כיעס נמה כמו כסיסים סלע חוקף מנוד) )התסמר הים עוד61ך
 06 6ף 3מעס 6ו כר3 )הוס'ע )1 מעזור 61ין ס' טקס 6)הי וכי 6)'ס 6) סע) מס נכון מידעו נרמח כמעסיךסלתה
 ש 6סל טוכ שנן 3סיכ וירטו כעו)ס כס" מסוס עוד יילקו 65 טחם וסן ס' יגייס ערך )6ין הלע הנקף ל3יסיס

 6וחס מנמר נמס חסעOD1 5 תעסה מה )1 סי6מר וחחתוגיס סטייוניס ככ) 11)ח1 61:ס )ו סלך 6ין 6סלל6סיסס
 רק )הס )עסות חוכ) )6 כי כמעסיך סהרעוס ממגך . )עורס 3ו יצמיגו וע"כ . ומון tmh כ) ען והגדי)ס)מקקו
 ע5 )היות כמוהו 6סס וגס כ,וה"ק. סכחוכ כמו סכטגויס )6כיהס יסרק) ס) )3ן 6ח פסקריכ הקריב ומרעה3כמי'
 כריס מסוס עוד )סחסמד כוי עד טוי כו ויכסחו 3ו חקוחס סמוויפימו גד1) ניסרק) 6)היס סים הכ) ידעוירך

 cnto 1)6 סחמתונק דרנ6 גסס *סר יעקכ ככמי' פהס 6)1 מכעי6 )6 כזומר . מיסרך) )יעקכ וסמר .נעומס
 "ף 6)6 , נו מעוגחס prnr:1 ס6)ס סג;)"יס דכריס )יעקכ יקמר ודקי כעח 6)היהס נס' כ"כ ק:ורס6מוגקס
 0ע5 מה )';ר6)  6ף ויקמר 56)יהס יותר עור סמים סס יחנרל ע"י כעת חסיד כו  1רכוקיס ostsbnn)יסרך)

 b'~o כעת וב)) כ)) יועוס ס)6 6) כהי' לק הימיר 16תן ככ) סיסיס 6) מדח כיס הנדו) מסוו סיכ1) מה .6)
 oSSh עחס ויחנד) הרגע נכעס ע5ח)הסר

~e)1Db 
 : ס6מור כרכר . סיס וקריעת מסריס מיגי6ת טמר

 3מ)ממ10 גונרין יהיו פן מ")ו0 גדודי ca )מלממס עמס )קרב רנה )6 וע"כ עי"ז ס"ס 1יחנד) עליויסר") יתנכרו פן )גבסו יר" נצק 3ש סנט כי . 131' מו6כ מלך גהק יען מס כ6 ,כר עמי הכקוכ 6מר זס ועליא
 6מד סוס ירזה ס)" כיוסן העמים כ) ע) וסמדס onnth וחסו) . יותר כו יימינו ומס יוקר ס"סויתקדם
 . 'סר6) 3ני נופג' פקן ה61 רכ גי מצוי העם מסגי מו"כ ויבר הקרץ "מר )זה 6סר . ;)) )הס)המקק
 6ת ויקהו עצו יהגכרו סן ע)'1 כלידס זו והמ)ממס עס רתחי טהיו otPnP3 "מת . ירקחו גדרה 3סהיסכטמר
 נם" DD(' 3עיגיו )קי5יס סנעסו כגומל יסרק) כני מסגי ויקן וססגיח . הו" רכ כי :ע: מפני ויגר orl מידו6רג1
 )הס יכווין ובסון  "ומה  כל  cc'1  כר"יסס  מפגיסס סקרן יוסדי כ) וימומ הסוסות כ5 ע) סמם סיחנז) י0ל6)3;י
 ס' ס'וסיעס "הר שכשמיס )6ניהס ניוקר )גן יתקרב סעי"ז נס ומס . יגי)ס וממגוקותיהס ה' ") ויצעקו ~תםונכ)
 הגריס כ) הסולח הו6 מממס כינה סערי המליס מדת וסיוכ) המירוס מקוס עד נרוקות זר13ת )קדישת 0ינ161עד

 מקים ההירות מקוס לארגם סי"( סינופו יסר"ל כג"י טסני ויקן  וגס ע"ס גג"י ממסר ס"נ סס ע)המכונר
 טל מורס בנ"י מסגי ויקן  ו:%ן לצמידי יסר"ל עכס 6פר כל "ת נלק ייר"  סתם %מר קירס כי . הגסיםהסלית
 נרפס וסי מלממס anb  יפרוך פלי סיס  עלתו ט'כ .  כקמור יעריל בגי לררבס ט"י  יגורי סל% ירח ססישהימור
 יסיס ס)" תכלעס )כו' )י כ)1' )י 5רס לכס "מר ולגן כיתו  נתוך  לקללש (bD שלטס "ל וסלם כל. לטיןיפופחס
 כל על סתדש נופל יסיס ולי טליסש ס' פס יתברל ל% טכ"פ  למס  לתיק חוב) )6 06 "ף 161 . לכ3התניוח
 יען מס ג6 זכר וע"כ . )עיגיסס  6ף יתגיס פל" בסססר כ"י סטליס סיסיס בכמי' סי: מגש יסיס וליסטמיס
  טליתתן pn'h(o תסי!  ולי סטז': לטיני מיכסכם יורט פלי 3ססתר יניס הנע  כשלטכס סיף מו6כ מוך3)ק
 (,p'pj ר"ל צמרו כי סי' ס' לדקות דטת  למטן סגלני וער ספפיס  מן  סטיר 3ן  3:סש  סוסו  טגס OD  ואךב
 ממטפס  וידוע . וכו' יפר"! מזמגס מיל  נסס'ס קילו סיס יפר"ל ים כלטס  כפנירך סלעיי(  רמין

  ג'( ליחוסם סקרך כפרוור !גלגל מטפיס סיע  וקריב . וגי' בתפיס יסרבל  ויסב הקרט כמקמר 3ססיס היה וככעס3לק
 פענרו גיוס ושח"כ . יטבילו סרס סס ויזינו כנ"י וכ) bto היןךן עד 1ינ161  מססטיס  ויסעו כביקר יסופעעיפכם
 וממזה ייס כערך "ס כי הכ) כין היס )6 61"כ סס סמסירס כמו ה"3גיס סס והקימו )ג)ג) 3"1מירדן

  נפיס ממפ היה כן ולספר . )יגס גרסאות " תגוני )הפוך מ') ס'פיעול כהוי
  מסלי

 . פיל ס' btng ומם5ס יוס
'fft,, כלומר הנבג) וסך סספיס מן פותו עוגה )היוח רגע  16ח1 נסי סרסר סתמתי  לך פסיתי מס ריס סקכ"סקמר 

 DD' כ) דעת )מען כטמר . ס' 5דקוח דעת במען וסב) מע מסיס מעך 3נלג) גסמע קוק וסיס כסטיםשעמד
11hoססמיס כ) חמת העמיס סגי ע) 61ימחכס סמדכס סחס1) כדי )גס עיסה ספגי כגסים יפרק) 6תס וגס 

 ועד מספים  תולך  קולו  לסייס Lo~P לכגסד' רז"ל כשצפר  נלטס  בגרוןפליכי ופפתי  ?גססר.  בררך סגס  :יטפס סיען 3)ק ע5ח קנט) . כעולס "ורן כסוס כסגיך 6ים יח'5כ )6 6סל3ר"ותס
 הג,גי

 . כגומר ס'  לרצית זעת )מען
 נרכק סנnsc '6 6י6 דיכן 1ג8 פ"רר מתמו)( כרע רגנך היכיס כיה וכלש רצוי סיס יפלש 6ח )כרריכעס כסכ* ח"ן חחקג""( רמז )י!קיט S~rn צמרו גי . יכרך "ל" יגורך 6"ח יבורך ט61 עין סוכ ?כתוב ס6מרוגס

פרר-
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5~1 שבת שלמידורו

 מטס- יג6 סכרכן כלכוח ם,ס די 'Shla ס) וכרתחן 5רה עיניך 6הס רטש סקכ"ה )1 ממר . e'nDD ספ orניר
 hih יכורך 6"ח יכורך הו6 טין טוי סלמה 6מר ועליו כרתוח ד' יסרק) "ח ויכרך יסר6ל פ) כנרכחו יפססעיגו
 וגמ65( למטכס כקמול מ)6ך 6ו הכס עמרי") כלטס כסי דבר ה' וימס סכחוכ 60מר כיון ו)כ"ורה . ע"סינרך
 דכליגו כגסי 6ך . 13ה ככעס מן עגלו ומס כרכות הכע ע) )כופו )1 והים היתם ה' ומקת 3רסותו היםס)6

 ס)6' ור"ח כהן 5רה עיגיך היתה 16חן הכלכח כהירכס גס סומר 'סר6) ט) כנרכחן גלם עיניך 6מר)מעלס
 0ס( )י)קוס מז") סימרו כמו יסר6ל ם) כ3רכחן יפס סעיגו ממס ינוף כ3רכוחיסן 5רס סעעיך כיוןנכרכוסיך עזי רולס 6ינ' סכרכן 3רכוח סוס די 6מר לכן עי"ז כא' לנס יחנק ס)6 כדי ישמעו ל6 יפך6) וגס )"יםיודע
 תחח והגימו וכסחו )טלו עפה מס המוח מסך מנימו ו)6 יסרק) 6ח לכרך מכקס סיס מסס ס) ימיו כן קבין6"ר
 6ת" ר3 6מר חחק"ן( רמז )סם רו"ח ס6מי1 ע"ן . וכו' יכורך א"ת וע"כ . וכו'רגליו

 סגנור'6 סמ!מד 0כ) לסיגו
 ג6 6ר51ס 6מר נדוק כן מ6מימען )מד 6תה ממי )רממ;ס ייגס 1)כנ זכחיכ כעולס מרוממו הקכ"ס יכלל)ע)

 ומס וכו' 6יסרכום 6חע3יד דוכוס הום "י כסגף כר 6כ6 6"ר ויעמד ויסב מהו ויעמד ויסכ עד וכו'61כסרס
 6חם ט) כניו ע) סגטרי6 סגו)מד מי . סנה סככוו )כ) וכס רעס 6% טוכס )6 מלך פ) 3גו ע) זיכר 0ל6שהימען
 6סר סכרכס phr1 שגימר ככרכן עז הלעסיס 6יס נקרש )" oDn ס) ימיו סכל כן סהו6 לך תדע . וכמסכמס
 'רירך 6נ)1 )קרוח חוי) 0י6 יכורך 6"ח בג") עין עוג הגקר6 מסס ע) 1Dha וזה . ע"כ ה6)סיס 6,ס מסהכלך

 יסר"!. 6ח 'כרך סהו6 יכרך מקודם תקרי ch 6)6 כ!ומל יכרך 6)6 לפסיס "ים גקל6 )היות 6)היס מ6ח)סחררך
 : העמור כדגר ")היס 6יס )הקרע מסמיס יכורך סה61 יגורך )קפוחו חזכ) נרכתוו6חר

p~Dשיהא הלקיחה על ברכה שייך איך לבאר לקח וה' נתן ה' פסוק בביאור י!אב:ך ב 

 באסתיות-
 : מ6מריס( ג' )1כ1 . ע*ז אותו שיברךהלב

 ס:חח!נו ממדרם דכרי )נאור גניוס ךעךזן; אמאטר
 ספר מס 6ן )כ שגייס 6מר כסירותו ויתכן . כו'

 )"מתו הדגר יונן )6 ו)כ16רס . מכורך ה' סם ימי )קם וס' גחן ה' 6SD'Dp) )'6יוכ
 . ע"ז ח"ו מחרטם 6גי 6ין מלתי סלקם עחס נס )כן כ)) )י גוחן סיס )6 06 טוסם הייתי ומס סלו 6ח)קמ כי- rrJ חרעומק )י 6ין ע"כ 06ר לזמר יוכ) )קמ כעגמו וסק גחן ס' 1rhn . 061 )קמ 6סר ע) ה' 6ת)כרך
 צמרך לנכח נכון 1)6 )למתו כלמח סיה6 3ז6ח )ומר טכ) 16סן נ6יזס ,ס ע) 16חו מכרך 6גי סטוז )ומר6כ)

 מעותיו' י6)ס'1 מצוה פסיה )מצך מס) pnp )ומר ויחכן . ה5דזיס נכ) הקמח 6מתיוה חכ)יח SD "יגו 6סהככור
 סיקס 6הד כיגיהס והיס . טחם גס ססריס כדרך :כון )1 יסרעו הומן ולהר מוגם) ומן ע) גהס )השחכרנכדי
 pla1 מלטרוח מחע5) . מ13סמיס יינות 1)סחוח מעדגיס "עט )6כו) החמק מטוח סידו סים 3ר"ות1 . הצוממעות
 ידי )5"ח וס כיד פקין המלך וכמסנין סמלך מוג "ח )סקס כמס )1 היה 1)6 0)ו המעות פהססיד עד!מרויח
 מ)ך 6פר ידוע 61ך . מרחו tso המוכ 6ת 1לגגום )חכוע פ)6 כדעתו גמ)ט מסדו ונוו) טיבו )רוב ס:ס .תוכחו
 )1 יהיה )oh1 6 הצו מלים סמונ 6ח )ננוס ומסמ6לו מימינו )סגיו עומדים וסקוזיו ו5כ6יו . 6רן יעמידנמוסס
 גנוי )המסיד ס)6 )נפסס ויירקו יסמעו סעס רס"ר )מען הבגף שעוגתי 16 כניס כרקיחת "ותו ייחרו )סוסנמס
 הח,כ כממסר הסוס גטין כסף נרול כידו גוס) . יעגיסוהו 0)6 לגסיו מטוווח סריגו הסוכ המלך טורס נוס .סמלך
 3חורח סחתו ען סס ומנימו . ~or ס6יס ס) מנית סתם )סגי עקמו לטיי) והולך . סלו ס6יס מ6ת )1המפט
 "ת )נגוס סימכו ומסוגיו )סקוריו b~lp הו6 הגס כיתו 6) כ0כ6 ולמ"כ . ס)ז 6יס "1ת1 ימגן )מען ."כידם
 הממוגים כ) ויצעו סחוכ כ) ומסקס )הס נוחן הו6 הגס 6)יו כקין סס וכלסל . סמוכ מרחו )חכוע הלוסריס
oinc(המלך מ6ח גד1) וחסד טום סו6 וכודאי מ166. סהוכ )קב) למלך טוו יומקו 6% מרחו. מגיע היס 06ל כ 
ntnuSכי . מוכן והגמם) . לו שמניט מס כוס יוסרע 61מ"כ . כעצמו שיחן כז"ח OJO 06 oiho הו6 הגס . חוטך 
 )ו )וחל 1ר51ס ע)י1 מייס רממיו גרוכ וכמהקכ"ס . כניסגס 6ו כמייו הגוף נעוגטי מוכחו ידי )65ת )הקכ"סמייכ
 . סמכ מס ממנו )מרוע ה6דס ע) דין ומטקסים ומסמקיו מימיגו טסיו טומדיס הלמיס 635 מגס וסך .מסחו
 מקים המוכ )סרוע סגת) דיט )נים מפקיד 61מ"כ עוה"ז ט131ח ם6לי 16 נג'ס "1 ר3 ממון כמסדו )1מלסיע
 כקומר )קח וס' גחן ס' 6יוכ סימל ונס . 3זס י"מ ויו65 "5 כחסד כמסקי לו כגיחן מה וגוט)ין כקין וממס .הלו
 כי זה ט) מנורך ס' 0ס ימי 1ד6י ע"כ למ"כ מונחו )נזוח ממס )1 סיהיה כדי תמרס מתנם גחן נעקמוהו6

 : טרמו ממחגח )נכוס . סיעור 3)י מרוכין ולממיס נד% מסדה61
 גחן ברממיס סגתן כיון יקם וס' גחן fo יוון 6"ר וו") חחנ"נ( רמז )ילקוט לז") מקמל זס )פי יומתק מקוד וטהב

 נכל לוי ""ר דינו תנית גמלך וכס)קמ כסריס גמלך 4 כמגחן 6)6 טור 1)6 )קמ 3רממיס 0)קמוכיון
 ~bS כחסלי גוחן כמגוחן כי כמס) כ"סר ממס כד3ריגו הקמול ע) מורה . ע"כ וכו' יינו וניח סו6 וה' 0ג'מקוס
 רו3 עגור והכן עלו )קטרג מקוס )סס יהיה ס)6 כדי סמוכ )גנוח דגו )ניח מסקר וכם)וקמ . מוס דים 3יחידב
 11 כח" כסהו6ט) 6ס גי הנדס ניד "סר הטוס 6ת )קמח סייך )6 המקוס חסני רו3 )סי גמ65 . כג6מרחסדיו
 וס )1 הנתן סיס ר16י הנמור סכד'ן מס דגל )6דס גיתן 06 6כ) . מוס חוכתו )נצוח נרדי 6) כממדי 1brns )י0גחז
 כיע מלחו )קמחו למ"כ פייך )6 זו וכרכס העז ס6יס 6ת )כלך מסכימו ומסמ6י)י' מיימעי' ססמיס 635וב)

 : כלמור )קח וס' גחן ס' (or )"ס 0וכ כזס סמומו 6ח עגם הדין כמי' 6)היס ונס )1 כ6סחתין
 .רנהנ

~5PD 
 הו6 נפנס . טוטו ט5 דכר ע) סעמדס ססו6 6)היס כח4 ס6ף כו)גס ע) סע1)ס הו6 הסנמ

 סנמ1 בסדין שסיקו סי' ככונף ומדו רעוח6 ו6סחכח סווס"ק כמשמר . נמור ממז כענבו וגעססנוחק
 אצהיר נמי וגססק כנס oro קקעס ס" , ?tP'Ji ו(נשויה:359יוס סכחוכ 6מר ועש . כיס מסחעמך"!ת6

------ --- - 
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 שבת שלסידורוש18
 גחכרך ססכיעי גניוס סטניעי יום 6ת 6)סיס ויכרך 011 . נמוריס וממיס ס סוי נכמס געסס וכ) מב)ל81לק
 מסכימים וסדיגיס לבסיס נם" כי ססכח פיוס מחכרך ס6דס מק 1;5 גמולים לממיס )מעקות כעגמולתסיס

 : נמולים ורממיס )מסדים סגתססכו כיון ,סע)
 כזומר חעסיר הי6 קודם 0נח סמירת ע"י מחכרך ס6דס מס סכח סנרכח פי' . סכת כרכת זו תעליל. ס'6 סי כרכת דכחיכ סו6 סד6 ססניעי יוס ot~lh Pb וינלך נו ססחמ)גו במדרס מו"ס 11Dh :כון ק~4על

 וכ) ססכיטי 'וס 6ח הלסיס סייכלך כיון וס מהדס סולח פכרכס 6ק )קמת ס)6 ומתקיים קיים דני4הי"
et~tYI6י0 כלכס )חת מסכימו( OtO 6( פ4 ס6נ5 ,ס עמס ע5כ יוסיף 6% וזס כג6מר יקם וס' גחן ס' 3ו אייך 
 סכרין כיט )קם וס' נחן ס' ס6כ) נשכת טניס לכרך מידו נרכחו 6ח יקחת עמס ט5כ הוסיף 65 סנלכס)סז"ת

'ג"
 ע) )סולוח . תסיס בעגנ ש)6 גס רוקכ) בדין שכרו גיטריקון מנח 3מ)ה רמו ,ס וע) . כסלט כשר 0כ5 5ו
 מס מפכחו מ6ת1 יוקח ו)6 גמוריס חסדים געתו כוסס כי סדין כעסי כג 3ססכמח מקכovb 5 פנת ס0כלשקמול
 וזקנן כלכס ושגח . ס)זס כדחס דכליגו כ! וכזכרון %סימן )6וח )ך סוס ססס וסיס . 3סכחיפמתנלך

 : ס)זס כדרוס )נ6ר סר5יגו מס גסוס 31וק . 6מן המסק כ"י ידיך מטסם 3כן . ע"י)מחכרך
 אמצא בו אשר זו בטצוה ולהבין . ראשי עלי גרו בהלו עלי ה' בעזרת . הששי ירוש,שלי;

 4 השביעי דרוש לבאר להתחיל . דעי ונשאתי ונעזרתי בפחתי בו . לנפשיטפש
 אורך לעולם אלהי ה' ירום ולא כבוד יזמתךלמען

 תתעפר בושכת * נאה * שמו יה השביעישרש
 שנתהוו פה א' . , עזה ארציות רברי ע14 קדושות ניטצוה נפוצות בענין בחיטת שתי בויבנדאר

 . בארץ אשר לכל חיים תוצאות פמנה כי השכינה אברי ונקראים התורה אותעתע"י
 נשמות ץם הקדושה ניצוצי שנפלו חן ליורעי הירוע הכלים שכירת בעת שנההוה טהלוהשנטז
 ולברר ולהעלות לרומסם אדם צריך הבהי' ובשתי . הרעים הקליפות בתוך ונמערבוקדוש.ת

 6'( סרק )וט . אביהם חיק אל להשיבם ותיקון בירור שצריךבפקים
 : מאמרים 4ר ובו . סג,כר נעגין ידשננך א'פרק

 שנאמר מזבה זזה ארצה כוצב . הכבש זה מולם והנה ס"ס( סוסם כמסית )יי במידרש אהאמר
 עולה שריחן הקרבנות אלו השמיטה טניע וראשי לי תעשה ארמה~זבח

 . בכבש ויורדים עולים שהם בו ויוררין עולין . גרולים כהנים אלו אלהים סלאבי והנה ..לשמים
 : המזבת על נצב ה' את ראיתי עליו נצב ה'והנה

 ממדרס ט5 )וקוק פיס מס יח63ר ומחוכם S~rn ומקמרי חג"ך מסוקי ק5ח )נ6ו גקדיס גני16ר1 גג"פרמ
 כלסר נכו)ך 6ח ")דיך ס' ירמיכ כי י"ג( )זכרים גחורס כתום א oo: 61)ס . כיסוחו 0ג6מל ומסכזז

 )כ5 ר6ט ססו6 מידוע פס הכסר ח6וחו כ) )מ!6 (tre "ות ככ) ח"וס 3סר )6כו) למוח סחורם גחט nTW1(6 מקרחי מסון )כקורס וסת . כסר ח6כ) גססך 6ות 3כ) 703 )6כו) נססך ח"וס כי כסר 16כ)ס 61מרח )ךדגר
 כקין סענירונז ועיקרי סרסי וכ) ודחיס לכיוס מנו 6)6 גס דכר מעוכי ננו מתלעס offst 61ין סלע6תרכקות

 כ06ר ת16ח1 כ) )מ)6 0)6 )ך כמותר עגמך קד0 כ)1' חסי קדוס'ס סחורם סזסירס מעמיס וכמס . כייוטמ,ס
 מ'( )'סייס סגכי6 דברי ננ' : כסל ח6כ) גססך 6ות ככ) תמרס ומן ג'( גי  יי ענף מס' סירפ )כמס"לשפרכנו
 )6 6'ס כמ וקמין tb(et מלוג יקרך 3סס )כ"ס 5כ6ס כמסול b'itDO 6)ס כר6 מי ור16 עיגיכס מלוסש16
 למיס מלוב סוo 6(s 6סר גניו )6 מלן )סכיט גרוס 06 וכי ומרוס עין )יס6 היך מס ט) 1)ס3ין .נעדר
 5וגס רגזיו תמת סחם כ) וגו' תוכחו ;י הופ מס 6ומל 6' כתוכ ג' : 6סעס 6ף יקלס 3ר6ס וס61 כמ61מין
 ככג סמך לדיר מס 6דוגיגו ס' קומלו סיום )סכין . סקרן ככ) סמך לדיר מס "דוגיגו ס' עד וני' כונסומסיס
 קמוח ג' ען סמוכם כחיכ ע"6( נ"1 )מנמוח ממו") ד' : רנ,יו במח סחס )כ) 0)מע)ס )מס )ו סייכות מססקרן
 כומן מרווייסו ד6מר ור"6 יומגן רכי כסוחן וסייס נמוכם סחר ס' )סגי "סר סגולתן וס ")י וירנר ומסייסגורסו
 61ת 6ת 5נ6ר ע"כ. עזיו מסר 6דס 50 ט1)מג1 קייס כס"מ ס"ין ועכוזיו ס"דס ע) מכפר מוכח ottpס3ס"מ
 1Dh ע"ס ינוקרו כ6' ")0 1כ) . )מונם 6דס סכמן ענין ומס מכית כומן כגי מסר 6דס ס) סוימנו יסים6יך

 קזוסוח ;י515ות מגיס כשי 06ר ידוע סגם כי 6101 . וגו' ס' חרוסת 06 יני6ס )כ1 גדיכ כ) סססוק סי'למרחי
 סחחחון נעורס 6סר ודגר דגר כ5 סססווח עגין ס61 ה6' . סוס כקרן 6סר מסריס ע) גסו5יס ממס ית'במו
 נ"מ ס6) מ6ת גו מגיחן רקדות סמיוח 6100 מעכס 0ן קד01ס מגי5יני כסס וגחוגיס מטניס סגס וככונס 0זסספ50
 ידוע סגס כי . סו6 סיג סקיוסס סמיוח ונמיי . וטעמדו מננו ע) חמיך וקיומו מיוהו וסול . כשנס Inuonoנעת
 ומעגין חתקמ"כ( רמ, )ינקוט כממז") סעו)ס וכלק סקנסס מניע 0כס סקג"0 0) 6ומגתו כני גקר6ח סחולס"סר
 מ5ערסיס סמס בחמין ככ"כ סמייס חו165ת 0מסס ססס מו165מ סס' 0גס . געסס ס;5 ס' כןנר סגס כי .כ61

 סעס וכש) ממסר "ין רנות סעמיס ממכירו 6' וימוך גירוף יקחגס "פר 0עייס 3ר)"6 זס טס זסומקח3ליס
 כמיקוש מנערף גע0ס ו6' 6' ;5 וגס * 6חר וענין 6מר גוף גע0ס טירוף וכ) . 6חריס 6וחיוח ומת'מדיסמ5סרסיס
 ~tD(Ptn סס ומס 6חר וחירוף 6מר גוף כמ"ע 6' כ) כגעסס עד וחמיר0ס "וחיות כחיקוק וגס 1bsStmוטי)וי

 . )נדודיו ממסר 6ין רכות עו)מוח ממיס וגילוף גילוף וכי . 6מר 5ילוף 3כ) וגעגע כי65 וסכרוריס ~ot)r.סקדוסיס
שנס
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