
 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

 נרוי
 . 5כ6'1 כממסר 1מ51י6 כנוס לעוגמו מיסל סי6 ית' סמו

 וסו"
 * ס5ילוסיס סרסי 3ג) וטססר מסקל סכ)

פלג
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 ' וקדוטוי מיום היות כולס כמטפר גחמ)6ס ססי6 . מע"ס :ל מחמס כחרז ונחתות .-)פסס לנד 51יהף ישוףפע

 )b~e ,1 גימ"י 16חיות 51ירוף כממסר (Srn . כקרן 6סר כ) גסמוח ממס ומן ע)יוגיס רומגיוח נמיוח כס נקבע 6'כ)
 כקופיות גתתות הכ) קיר "'ווכי עד שגען 6פר מסקרו סגעו)ס ויגר פכר כ) וכרומס גמרן גסן ונתהוהגעט0
 כ* חח6ס סכינה הגקר6ח סמיי0 כקרן גסרסו 6סר 6)1 16תיוח פמיוס סו6 הכ) שמדו ימי כ) כעולס וקיומומסורס
 ועסכ עסי כן )ך 6ין סימון 6"ר יי"ד( מרסס כר6סיח למ"ר רז") קמרו וע"ז . כקרן 6סל )כ) מחס ~mhitממגה
 . כהן ממסרו חסיס 06 ממיס חו"ח מידעת )"ה( )"יוכ הס"י נד) )ו 61ומר טוחו סמכה כרקיע מזי יוס6ין
 יו"5 רמע זה ע) ו"רסל . שרן ס)ז ע"כ ונחסות געסס פילוסו מסמלו ע"י 6סר סקדוסה מיוח ענין ה61וסמון
 1נ,לוף גילוף גב) פגמיך וסומל . 5דילךס פ) נגסמחן שקג"ב נמיך גב' 6ד0 געטס סטוק SD פ"מ( 3ל6סית%ל
 וממיותו . שלן דגל כפססרו ע1ני6 )סיות כהן וכלון ממגו )עסות עמו גמלך "מל 1)מ0פל 6מל )טף גסחגס6סל

 ח006 )6 כמסוק מ'( טוף סס' פורט 3כחס"ר סכ"לגו וכדרך . כררן שריח OtO )דכר )טוס ממלקו יחן כוסגסטע
 וסיס  ס6מר עי לסגי סלנ1יין כלנוגות DDD'1 ס6ל "1 מ6כ)1 "וכ) וכס6דס ע"ס מקיפי 6ותס גחתי מיקסממן

 )משם סתולס 6!חיוח הקולם מיות 6ת ומגפון מבכיס ג'( נ' 6' תגף סס' פולס )כמכ"ל סכ6לגו הכלריס ע)סעו)ס
 כ5 סר15גונמורח כעה"ר כוונת כוס יגסוס שרז. 6סר מיוח כ) סירם מקוס המייס 6רן הי6 וסורססממ5כחס
 ונס וכ"מ כ"ס יוגרס עם )סח6מד מפס נצרדו 6סר מקוס )6מד יח6מדו סגפרדיס וכ) ומלזלה )הרססהדכריס
 6ז )פורסם )סמ,ירס )סמיס "וחס וגהע)וח . כקרן 6סר )כ) מייס ח1651ת ממגם כי ol')no 6כרי ItP'Dכקרט
 כל כי . כזה o(r הטס גח נ6 יגד) ועור . )6' עמהם )סח6מד כסמח0 )חוכם תגיס כקיכון יחג) חסיסכום

 סג"ק גמיגת כי י6ססו להיסט ס)ז סלים ט) וגסמחו ורומו גסני הגרי למ"כ כוהתו 3פונ סהנכיס סקדופסלט15ת
 ססוריס יס' סמו קדומת גי5ו5וח כנם וירקחו ס' 61סכח קדוסס כו )מוסיף סקו )סלים מוחין פהס וגעסס60)1
 כי . 11ba רולס )סם 6ין 6סל כ65ן גסומס סמס סקדוסות וגערות ס' מעטי or ערור "סר מהדרכים 6' וזס .פקיו

 )נו ומסמכי) מל16ח עיניו ועם . נופו )הגעת "סל השן וסלי ען פלי וסמגוסיס סגוסגיות רק )עיגיס 'ר6ה0760
 מס ימין מין י) ג'1 ובהגדי) )ססריר סמיי ומע מ5כ6 )1 תערכו ימוח ומס כקרן סזס דכר גחסוס מכין)ומר
 )קרנן )כי וחלד יל6 )סיגת ומהלקוי . !יחע)ס ית' סמותיו וגרוסי סקדוסס חירחו 16חיוח סירוסי ט" נעסהסיכן
Shוגסוס סגימ0 הקודם Sh 13( 51 6גי 6פל סקד!טס ולום מלוף 61'וס עתם ס' 6ת געכוז כעס יודע מיpD עתה 
'Sbירסס )6 סיגו) קלכגי יהיס 16 נוסי ונסמיוח ה)נ ח6וס מחסנת נסס )מטוב וממסנפי )גני 'מגס מ"1 1"ס 

 סמו הקדוסיס "וחיות כסלמי ומחמנר מחדכק )היוח סקדוסה )מקוס עורס )ציוח כו 6סל הקדום גיטןסח~יר
 סק)יטות כמיגס 6ן סהו6 סמקכן סכסוך הזס סקדוס גיבון יסו) ומ"ג . ממוחיו סירוסי כי כו סגכ)) 'ת'סניו)
 ח"ו )היות מק סיס ט) הקעלס )הסך והרע הקניסות נין יח' סמו קד1סח סרקי) מגטה טוס יגד) פ16ד ומסומרע
 תחח נמ6סר 16חו ו6יסריס סוס מקדום סגי15ן ע) כלטיס סהק)יסוח גנילחס תירס ומסמס ימסוך כי עגלנמת
 המלך בויני נין מס) סורסו מקור 6כ'1 מניח סגחרמק ע) וערך סיעור גלי עד ס5ז סג'טן 5ער ינד) וכמס .ידם
bffbl1( 6ת מלרקוח עיגם מסחימין 6סר מוס גד1) ונער גסס עיגוס הים ידס חמת נטורו ס' נתמונס )הניס 
 4 ה)1 הגינן ונער החרמק'ח כנער סי6 מנס כלומר וכו' מר"סי ק)ג' "ומרח מס סכיגס וככיכו) . ס' המלךסגי

 סמור" עיזי ננד o'~b ו6ח כ) ע"כ 6סר . עורס ומלך חיים 6)היס (nbr עסותה"1כ)
 "מנוס ס)6 סוס הנדו)

 )ימד וממיכו )סורסו 6' כי )סערת ככדי כוונתי כמ ככ) ולתימן כמ יוסיף 6דרנס 6)1 מדכריס כ6'61מט6
 נוס 51עסות ממגס סנ%6 מעח נמיגח כ) o'5h נסחקרכ עו,נו כסכיגס וחענינ מממס ינרוס סגסלןיס6ת

 : כבמור כוס געס"ל כווגח )סס)יס יח"ס )צגיו ר"מגמת
 גמדך מחן בהכין במרוס עיגיכס חשו כקומר . 6)0 3ר6 מי 1671 עיגיכס מרוס 160 סכח31 6מר וס ועל!נ

 כמצחר htitno סח,רס מ6וחיוח הו6 סכ) ס)6 היותו ימי כ) ומנכו קיומו גממך ומקין סוס סדנרסתהו!ח
 5ירוף מחסום דגר ס)כ) יקלק כסס 1)כ1)0 סחורם לוחיות אירוסי מממסרי גתסוו o51u3a סדכליס סב)3כ6ס
 גמ5ט סמסס סקדוסס ססכיגס סי6 כמ קמין 6וגיס מלוב 6)ס וכי סקכ"ס ס) פטמותיו והב) 6מרוסם

 : כגימל 56ה כי חיותונ(ס
 ננול סדי נהמות ונס כויס O~eSht נוגה לנסיו חמח סתת כ5 עד ונון שכרגו כי 6ג1ס מס דהמע"ה 6מר זס ועלנ

 ככ) סמך "דיר מס 6ד1)'ג1 ס' ו6ך . כעולס D'a מס ככ) מזפ) pl'~s סייס וכס ונוין . וגו'סמיס
 . 05PDS )מעכס סכתן )מכוס )העוששי וגליכיס ססהוריס סקדוסיס כמוחיך קלוסי "0 כי סקרן ככ) ס"יןסקרן
 זהורכן )מקולו )החוילו ולחגת וגריך . שמחס )מקומם לוחן המערס הו6 פיה" גדי הידס עזי סכ) גיחן)כן
 עוגמו סיגר) סקייסות כחוך סקו ס:י5!ן )ססקיע מ"1 יגרוס ס)6 מלעדו יסלדו 36ריו 1כ) עי"ז נדון חעגונינרוס
 . מסס ;מננו 6סל מחננהס 01pD מלמחה )מקומס )סג'עס רק חגה 655ח ס)6 סכך עין נעוכ וכלשח )מקודכ,ס
 כ3 ע) !מכפלים 'דיהס sp געסה הע1)מוח נ'סוס 1כ5 ועלך מיעול בקי עד כמס  סנדק  סקרנויות מסת תמות61חס
 סמט5 מי 6ת הני16 קוזס סמנו) 6מר סקלנ סקרכגוח מקליכ גמ סיס Sh' וקמרו") . וקס;'ס גדו)יס הנדסעוטת
 גש סקרכגוח כזכות "ס כי עומד סע1)ס 6ין עסה ועד . )ע1)ס מכו) מכיך הקרקס otO )6 גפר כ))ממח

 בפס כפסיס ס' ,יפעל כת'ג וכו' 61רן סמיס גתק"מו )6 מעמדות hin)h 6מי fb ע"כ( ל"י למנילסס6מרו"ל
 הקרכגות כוכוח כ)ומר ונף מטעפח טניס )י קמה )ו 6מר 6ךע כמה לגס"ע DS('l 6מל . )6ו )ו 6מל סימנסודיזל ססטי כדור )מס עומס ופחס )סניך otbnin יסר") ח"ו סמ6 לגס"ע סקנ"ס )סגי 6כרהס 6מר 6ירסגס כי6דע
 ע~הס הה6 מס ש"ס גהמימ פ6'1 נגש קיים פכהמ"ק D 1DrJ'(D רצ4"ט )שיו "מל . 3ש)ס שוס 003ש0

1Dh
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 שבת שלסידורו.*15
 קרכפהוסם )סגי מקליגין כ6י)1 טויסס 6;י מערס דייט סקול6ין ומן כ) קלכגוח מדל )הס חקגתי כנר גושמר
Sr't~t:06 כי )הנין 6ין );קולה ה"דס עו;וח ממיצח סקרנן סקר3ח ע"י סיה6 ,ס ועג'ן ע"כ טוגותיכס כ) צהס לגי 
 ס) 1Plih 6צק( מסליד ;לנן הגס נחטבו 076 הגס כי . הו6 סדכר וסורס . כידוע מטקה מס בהמס מט6אים
 כי . סמט6 נוזי )סי והכ) מטס D17po מכסס ו"ה ומ!י)ס מכיוס ויסלד סיחלמק ה37קיס נין )הקליד ח"ו וטלס5עצס
 נץ מסליד ו)סענמס 1"ס ע) סו)ס מהלע טליס מטסה סלט גחוך מנסס ו*ס נם" מ"1 מכניס נס qb גדיעתוטונות
 העגן )היות גופייסו 6)ו"וחייל

~D)O 
 1)ש גנהס שסתו הכוכ3יס מ*1 161 הסיס )נין לגס ומפסיק סיים חק

 צליך קורס מגס הן )סגי קר3גו 076 וכסמני6 . פנעו)ס הרעית כ) ;עפו ומנה 6)יה ס)מע)ס ממסילות 6ויים)
 סמסינ ס' חסור מנס וגחסוכס . סם( מס' טויס )כמה"ר 63וגו וכלסר כידוע ע?טתיו ע) סומק חסונהעסות
 וסילוסו . סוף 6ין עז דקרכגוח סלא מווס"ק ידוע הגס הקרנן ע"י 61מ"כ . )6' יימרס סנסס hta~1 6)4:הס
 עציית לימ . סימלס 6) מעסיס עו)ס )ע)ייח לומו 6סס sffrt )ה' גימום לים 6טה כסירוס o~osr ס6ר"' כחכג6סל
 . ע"כ Sb D~ba ס6גיצות )ע)ייח rD11 )ס' * ה6!י)ית 6) הכליבה )ע)ייח לומן נימוח . הגלי6ס 6).יכי5ילס

 3"כ DNbn 6) סף"ס סס 6וחיוח 3ן' סנלמויס ע1)מוח ס6רכע כ) 6ת סמקרי3 כסמו קרכן נעסה הקרסןהע"י ;מ5"
 3כ) 2דע ותעטנ מממס וגעסס סכעו)ס טוכ 1כ) לב ומעט וקדשה נרכז עוכ כ) מקנ)ין ממס ומפס ג1%6כממס

n~ltuo06 ומימד מקרפ סו6 כלסל כי . סקלכן 3כח ;עמס והכ) סלחי נט)ימוק ע)מ6 ומתכסס סיעה 3)' עי 
 ימוד ממס הו" הרי . תח"ס ככיגת6 סמייס (Ivb מורסו סקו )המיות )ה' סגה מי הגע) סגהוך סקזוסהיריות
 לקרתנות סריס DS'  ו5ך . מדע )מני:י קלס סמוק סו5 כי קותו 5דטת  חיכס oh היטכ זה והכן . וסכי;תיהקונדס
 3מ" ברמס תזנמ סיסי בו ה6זהרס היס המזנמ כי , בי"ס  6ותיוח פר' ;טרפים מסמס ולמש ומינח כלימור

 כמסמרור. הו6 סטונר וכהן . מי 3מי' סו6 והקרכן . 5וממ נמ" hlo )מנמס P51D הביסס ועסיריח .5:דומס
)ffg1גם" 31"ם 3"ה עס"ס 6ף יו5רס 3ור6ס מגניוס 56 הוי"ס 6ותיות 6ל3ע ג) ומימו ממתל סיס נהקר3ח 
 3וס מקרס הוי הל16יס כיוגס עצ o;b ככ6וכ) ממם סו6 וכן . כקמול סיף 6ין סר וקל6:3 רו6 כ וע סיף4'1

 ותעגונ ומןוס סממס ונולס ע"י ;הנסמו העו)מוח 1כ) וסכיגתיס קודקס ימוך גוה ונולם )מערס nilpo מיות,ן;ינ1ן
 בגיסם כר6וחס 061 36 סממת תענוג דמיון )מעקה הגפל7יס קירוב כסממה סממה 6'ן כי העו)מוח נכ)גזו)

 ומסיג סמם ונערס סיעור 3צי עד סממתם גד)ס מס ימד O')D החל6וח ונטת ס;יכ וכמס נכמס משחסכגחרמק
 משש wSb' כמ;חקרנ וסכיגחיס קוכ"ס חטגוג סעמ!' לנכוח וראי לרסיס 6צסי 6,ף כייתר כן . ומרוס סממה ומרכס)כן

 : הקרנן כמעס' ממס סקס עוגות כ) 1)עמע )כ) ונהט'3 העיקות )כ) )המסיע סממהו 1חגד) 63רן 6סר מ6חהקדום
 ושק ה~ס עג מכסל מונם p"noln ottp כומן חרוו'יהו ד6מלי ור"ג יומגן ל3' )ס?( ר,") קמרו נכין כן ועלד

 )נרום סקרכן סקרנת כדוגמת ממס געסס כי עכור וסכן . טבע מנסר 6דס םצ סוגחיי קיי: נהמ"קס6ין
 צכ) טו3 וכ) 1םצוס ומייס ורממיס 31רכס יסע )סססיע ונ"מ גיס סוף 6ין עד סיס הקר העו)מוח כצ וימוךקיווג
r",pכי TlhD osTJ 061 . ע"ס סס( )כמה"ר כללגו כנסר וערך סיעור 3)י עד ית' הנורק נעיגי 11 עטזיך חסיכוח 
 סקדוסס מיות מנם" מסמהך ורומך גססך ע) יקיר 6ול סס נ6לגו 6סל כין ו)עסוח בסמול סס ))מזדחזנה

 מן )עכודח חזכם טדי 6סר גדו!יס ו6ורוח מזמין מהם כהטווס נססך מיוח Sh ))כח הס ומטן 6והסססג3סת

 לנוס ע"נ( 3' )ע"6 דו") כמקמר מקד נמצור נר6סית יוזר מסג' המזיכה הס)ימס ונעוה Ob1't 63הנה'
 : וכו' ותסרס וסריסות מסידות סס סמ;ס vno(ot נ"צ הומר מכוסןגדו)ס

 דרקיע 3כחח6 ו6גמתיס צס)ח"י b)i'pn ס6מר 6חר ע"6( עד 3חר6 )נכ6 מגה כר כר רכה ס6מר וזהה
 O"D פ"ל . לכ'  עין כיק עוצה )היוח הנסמיות מעכי 3כ) סכיין סס( בה' סיר: )כמח"ל 3וססרסגו

 בממסכתו מהעלה מס מכ) המומק נמי' כ) מoipn~ 65 כעת ס)ממר כ)ומר 61סכמית'ה הסחף כי )מחר טדגסרע6
 כדנריגו כמנ61ר סנעו!ס סדנריס גכצ גס כי (nbr עמר כ6כ'צס זהק6 1)16 6כעחו עס 6תמ1) גיוסהקנוסה

 כזפ נורשו מטח )סס כווגחו שמטוח חהיס 06 וכדינוס יקר al)S1' ,הכ וכא' כסף כצי כהסתמאות ונססס
 )מעכס )מעוה הגז הכצי ס) הקדותה ס) סחיוח ונתגאל גחרוכס 6ז ה' ממנות מנוה )כבוז 16 מנח)כנון

ctpnנחס 63ר;1 6סר ככ) הקרכן כהי,רנח ג"כ מעמס מנס גמ5כ 6סר : 
 הכניס סכירת כעח 6סל 1") ה6ר"' מכחנ' ידוע כפסך הו6 . עוס"ו כמסני הקדום' ג'515וח כגסי5וח הסגיוהפן

 הק)יסוח כעמקי יללו קדוסוח גדמות וגס סס"6 6) קדוסוס גי5ו5וח ירצו . התירס נסתרי )מניניסידועיס
 )היום פיוכ) כדי בעולס הרע צסתהוח צריך והים העולס חישן )נורך געשה והעגין . ~nSIDD עס ה6וכ)וגחערכ
 . מ37ן סוייגו חי ונומם מרומס 63רן 6סר הדכריס נכף טו:;'ס זה;ס . כרע טוכ תתטרכ . וס עכור וערםמכר
rhD1סילתם; Sb 3עח יסרו 6ח הווכם 63רן נריק )6יס יכולו כ6 6סר עד וממתסיס מלסיס סוס ההם הזכרים 

 לק 161כ) . נופו תקות )מ)6וח הדגל )נסמיות והממרס הקסס סח6וס סי6 סנוף :מפוי ולכי ס6ר 16הלכינה
 ממדת תצווח ומכמע מסכר סהו6 כלסר ועי"ו וה6וסגיס נכף סיפכ סס( )3מס"ל ג6לט כצ"ל הכ5 . (1rD)סולע
 6ת מעכס הל6ו' כווגחו וככח . ;פנל זהסמ והרע הק)יסס כמ נסלל כן וח6וות'1 סגוסג'ות ארכי ככ)צנרו

 מחוך ויעצו סקדוס' גי1513ח יחנררו ועי"ו )מכנר וממי פרבר  סכינו לחי ופלופמ לליפפ פרוצס  הסססיעו5ות
 סק)יפה מחוך ג'ק עת י165 ועמהם גססו ומיומו גפמתו אסורס הסייכיס הני1515ח 3חי' כ) סקדוסס 6)סק)יסה
 וכדומה. כמכ"ג כפן ו)ו)כ סוגה ותפילין ויניח כמו "רוויות מדברי ה' ממנום מנוה הקרס געסוח וכן . ססכבכושר
 מ15ה כומס כווגקו וככמ . ההוך 73נר ס;6מז והס"ק הרע תוקף ומכניע מסכר כסמ15ס וסיניעס סערמ6ע"י
 מרוס )סמי צעקות ומימדו ומקרט הקניסות pDD' מחוך ;שטתו )פורס מסייר סם הגילון 6ח hthn 16713 מגום):ס

)מסלמי
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289 שבת שלסידורו

 על הפסלנים כקלן 6סל הקדוטיס מבמי' סכם" זו געסס וניותר הלו הקים ם) יטמחו סולם מקוס כמקולו)הם6מו
 כסק)יסוח נדפס סכירס עיסין כמס סטיסין מיסס יסורי ע"י . עניון קרוסי ופללי מנכוח סלוגי י' כמו . ית'קדוחת
 יוחל הקרוס הגינון וה וקילוכ . כידוע )מע)0 )מעלס מין ומעיין גסמתו סולס עם מח"מדיס 0קרופס1ג51%י
 סים 6כיו )ניס וכ6 גזום כרכוס מכס כרם ולח"כ סרך עכורת סס ועכז לכוח פגים כדניס ה6ויכי0 עספסיך הנן עס )י:חר6וח . סם לסחור )מלמקים מהלך סכן עס ~Ptb1P דומס 6יט כי המלסוגה מכה" מעלתונדרס
 )רקות כס,וכיס 6ו וקמו "ניו כ)נ 6פר הסתיען הפממ0 נזופת וע51ס 0,ס התעגוב רג )פעל פיעול 16עלך
 וכן . )טרכס סרך 6ין 6סל 6וסיר ווסכ יקרות מ6כגיס מסס 6תו סטנה גזוז רכוס גס qh )כדו סכ6 די 1)6סגיו
 מנמים כנסור מסס ונמיט סק)יסס סמקי כחוך סהיס סמע)סו ס)ז 6דס )גסמס האייך הקדום הגינון כסווכהנוס
 מ16ד סורם הו6 0גס המנעו געת 6:ר יוקפומפמ

~SDni 
 וסטק0 הנלא גור) מפזי הסמים עד לג ככח )מערס

 פוספס סומקות כסגים כשמחה 6כיו סגי )ר16ת ונוכס )מעכס מקוך כמקוד טע0 0גי15ן זס כן . נסחו )ומסיס
 % 1)6 סקייסוח טמקי כוס קש0 מכיס מחוך סגמנט כל16תס וסרך סיעור כני הו6 16 כג"י ותעגםומסכירות
 פ6יגס הנשק 0מס סימי כיס ד)יח מלגגיח6 כידו הטקס "דוניו פוכ כ) 6ף . 6כיו פזי )ר16ח כ6 6100נ)כד

 1 הקלשי מכרכי כידוט )ו )רע כ6דס הידס ס)פ כלסר כסוד עמו טו5יס "דם גסמח )פולססייכיס
 וסכומם סדומס מכח" )תקנס 6רניוח רכלי מתוך הקרוסס גי515ות 6ח לסערות מנוכל כב) יסה פזעחו סמיתעתע

 ששמוח עמס כומתו נכמ" 16 . גחגס 6סר oto~b 6) הרם ח"כ שע"י ככדי מזכר )כמ" סיכ16והמיס
 )כורתו 6מח כחס)ח  16  במורס  סקורן  פגי )רקוח סינוט כעת פ6מ"כ 16 . סגו )6כילס ססייכיס וימודיסוכווגו'
 "סף )גי S'rh כ6כ )יס דכ"יכ מ6ן כי . ע"י סיחקקגו הגו 6דס 6ן )מניע מלוד ומשלויס מפסיס )תיקו)")ין 1נריכיס גסמח1 )סורס ססייכיס סק17סי/ גינונים כ) הגה . פורסו )מקור ~or הגיטן יתחנק הזו "כינסב;מ

 : ס)ימוחס )תיקון ידו ע) )הגיע יוכלו 16)י ")יו )הניט ס)ז הליס למרי וגמסכין רודסיןומס
 נדו) ניסרק) המפורסם שלהים 6יס הנריק מסי כוס וכשמערף1

 נולי:"
 רנ6

 ויקירי
 מים כער יסגר מוהר'ר

 סגחט עכור 6101 להסס מכקם הנמס ולין הזמם מכקסיס מסמס כלומר . גסס )ססיכ נ6וכ) מחמדיסס נחגו .ימס מכקסיס ג6גמיס עמס כ) 6( )"יכה מסוק ע) סימר . הקדודה כקרן כנוד ומגומחו ול6ססוכדק"ק
 ותמותח גפסס )הסיג רק antthnt מהמדיהס ;) גתנו )מז ה6וכ) נעת כגומל נפסס )הסיג כ16כ) מחמזיססכ!
6(1OSD 5פלשו כיון 5חיקון ע"י סיכ161 6חריסס ממויריס הד"ק 6ין וע"כ . גהס 6סר 0ג"ק 6ת )חקן וכרמס פ 

VIPnnמסס )קנן נו)יס כרקס יגנו עתה ע"כ 6סר . יסטס ס)6 וס)61י (כ p")e  06  סיופן  כררך . סם  יסו4כ' יתר  
 ומסנכ סול ה61 סנ0 ימס קומן 6יגו 06 6כ) . )חקן כגזיס )1 )יתן )מחמו ומסכימים מחוירין סב) טוכ 16מן0ו6
 כל סיו סגעונות 6ח מחקגין סיו 6ס קדמתן ט) יסכו sb1D'n כעת 3וס וכן . )חקן מס )1 סיחנו גזיכיס סתמיע)

 גתפ כס65 6כ) . ע"י )תיקון 1ht1'r יפר6)י 6יפ 6מר וממוירין )סחמיסס מסכימים )6רן ממון מכעיסהדכריס
 )ס6י PQ(t ען כ) וקמת וסגכטות הסריס ע) 5סככ לגלוח סו5רכו ההוך 0תיקץ ע) 5כ,

S)tb 1עחה נס 6כ) . כטס"סר סגיטגופ )מקן )מ oh ימנך afh ומכקסיס )סורסו השתכיס סכעו)ס המבליס כ) )1 מזדמג'ן נזה ימס סכמו 
 יסרסר otbnn )בו )היות מגנחו יטור 6סר כליס )עוררו נגדו מחעורריס 6100 סמ6כ) שכחיך והגסמוח שלומות, כי . חחעכף כהס גססם 5מ6יס נס רטכיס סססוק סי' ז!וקש) סכעס"ט סף וכוס . )חיקו ע"י שיכו16ממגו

 סיעגיס גדמם סגהס גמ"'ס גס רעכיס 1(0 . חיקוגו ס)ימוח ע) )חקנו עליו ולנרך )6כ)1 גזי נו )6מ( הססממיות
 כלו' חחעסף כהס סגססס עכור רק ה61 החלווה זס כי . סו6 כן )6 6כ) . )1 מח16יס וט"כ 0ה61 )מ6כ) סס 5מ6יטנס

 : נססו )תיקון )וס nllbnoS ממעוררו וסוף סהו6 המ6כ) כחיך וג6סף געפף גססו סורס 6) פסייך OD סלו 6דסמגסס
 שמען גדי סו" הזנל )זה )כו ומת"וס סמחגדנ מס זה הגה כלומר 0' תרומת 6ת יג'06 )כו נ,-יג כ)וזה

 : ס' המלך )פגי )כו6 )מעיה )מעיה טד סיחרתוס ס' )חןומתויקה
 לרסס  כרטס והלמנח ס)כ סרמכח )ך שיהיה כקומר 1ג1' ננ1לך 6ח ")סיך ס' ירחינ כי סחולס "מרס וס 1,לך

 סכל סכחורס סר3רים כל כי סגניל מכמי' ומוסספח סמ51וס פליקס קריפס קיר  פוך ויסרס ס'05
 טין כסר עכו) נססך חלוה כי הי6 סוסת תדע . כסר )לכי"ח סחחמוד עומר כסר 6וכ)0 61מלח DDh1~1 .ימיותיו  לסי (nl:hpo סלו הזעת הרמנח )ך כסיהי' אמרס וט"כ . סעוס"ז עסק' su )6 יח' וקיוסחו ס' טכורח SDכו3ג
 יסר ת"כלולי הנסס והמדח מסבת רק סחי" כמס טד נססו  לסונפ "יכל לריק כבתילם בסר סיכל  גספך 6ותנכ) * קומר 6גי וע"כ o'Sb הסייכיס הקדוס0 גנונות ככ) פתס)ס כדי ס,ה כסל ל"כעח המתקות 0י6 פלךמגסם

bSnn~iרמז ונס . כנ") סגול קרבנך ימיה 16 כי כסגך 
 מי )6מר olhn הח116 כקרגו 6:ר וס6סססף סלרי

 6כן . כסר י6קי)גו פי )"מר 1lbno לזמר )1 והיה ח16ס 0ח6ת האסון כס) )מותר 6ך ו)כ16רס . כסרי6כעגו
 סין לש כי לסם  נת"ווס בהנסר  ולש כפר י5כילגו מי  לשפר הנוס;יו' ~nlbP tl'Drl, שתאוו סהס פערירסס

oosכלל בפר במדבר : 
 סיר מזמור פ) סקסיטן כ) הסך סוככ . סג6מר והרע סקליסות  מסוך  סקריסיס  סליליליס  הצליים  סיען ימי' וקלוו

 ומפולריס מסנמיס ומגס כמס ככ) סירס 6ומריס כסיונ"יס 1S~o הגי%5וח כי . וגו' )דור הכיתמגובח
 גסכררו 6ז .  וקווססו ס'  ((SU  פוט בכל  וכסברס סנסמ"ס כ:גכגס וט"כ .  יוקסיס מסס סגירותו ע) סככוד)מלך
 כ) מסס גפ) כי סקרוסס טס )סת6מד 060) וכיריעות וכ6בגיס כעסיס סמקדס כנמן סס9 סג151%ח כמי'כ)
 סקדוסות כמי' ob כי ס6)0 כןכריס גס"ל ע" 0' )ענות ה6)0 הדברים גקירוכ וגתגס) נתנרפ והרס הק)יפותנם"

   לסירם סס"ך הסירה סמנך רוז יסיר rb . וקדיסחו ס' )מטס תסיים געסו כי סמךופס עס  וגתיחרו נטורבכילול
כ;'גולק
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י,

 שבת שלסירורו1%
 16מהב1 סכו והט1!' ה56גי0 גוזמי כעמו הניח הנה כגומל  )וצד הניס מסכת פיל 11tfD 61מל , השההנינ1ג1ת
 יסנג. כלסר . סקדוסס גיבני גידם ג"סל כיסר מקוד מממיט סהס הרעים הק)יסוח חמס 6,יכי סממת 1)6ימ6 )6יגר6 רכ6 דחסומ6 מעומקי ps~at(t סהו65חגי כזומר )י 6וי3י סממת ע6 ד)יחגי כי ס' "רוממך וס וסוךטילם

 עג סכ) 3ור מירדי מייחגי גפפי 51hD מן העוית ה' וחלס6גי ")יך נועחי 6)סי ס' 6'( ענף מס' ם1רס)כממיל
 מייס כפסו לנע סהיס 6ף כי or ע) )1 וסורו מסידיו trs ומלו ופכן . כג6מר יוקסם מסם cnilo ע) יונמ4
 5של חכמיי )מערס כנימור )י )ממו) מטסזי הדכת עתס ו6ך . ס)1 נדלך הב) בכי ירין נערג . עתם ניגוע כיני15ג1
 ננוס' (otpn )ע)וח )טס נרם כמקהל עתק עד ג6סליס סס'1 מס המס וכן )מערס )מערס עד נעורס מסמסגמנט
 6ר5יות. מעכרי סעסיוח 3כ) וכן . כגק נרוץ מסר עמי סעסיח פודך צעו!ס 6)הי ס' זס כ) וט) מקורטר6

 חנדכר מקדומה גי:ונוח גחקג'ן מגוס )ססכסגעסס
 סבו"

 : עו)מיס מ' )מנך ונוס"רין
 הננו סנתמגת 6'( סרק סדי )כזרום ססרסגוסו וגגך מעקה ועסית ביס  סכר כי 6חר סחורם "מרס כן ועלכ(

 . סס כקמור ס' מסות )קיים כוס צגנו מעקם )טסות כדי ס)ז מניח )כגוב כלמק גכתס מחסכים נפיסקריך
 יפו) ח"ו 6ז מסוס )פס רק נקמח ממצנחך כחצים כך חעסס )6 06 כ)ומר . ממגו הגוס) יסו) בי סחולססיימם
 הקציפות )עמקי יותר עוד מ"1 ים,) סוס הויכן נתוך הגסקע הקדום הגטין סי" מככר גופ) סהו6 מססטסצ

b)$)ככגיגך מ15ה ממפכח תסיס : 
 נמלכי גלגל טהו6 יזוע הכניס מניוח בי . ונו' גצך המצך זרך כ6ר5ך ג6 געכרס קרוס )מצך יסרק) טפוחו וזהי

 . כגנתו )עגור סס ס5ריכיס נ6ר5ך ג" גענרס יסר36 למרו וע"כ . 3סס הג"מר וימת וימלוך נכמינחלדוס
 צ!קפ בכדי הק!יסיח חיי ונ"סרי' סמוומיס גסמיוח דברי ו760 וסריס ככעס כמו צסעמי' סרטים נמי' 3בצנס
 סמרך רזון )עפות רק כסס גחעככ 63 בי גצך C51D ס) מלכו המצך דרך רק ו6ך ית' סמו קדומת רגוג!חמפס

 : ;"מור מך המצך דרך לק ח6ויחי:ו למאית וצ6 מטס 3Dlp:!( nlsli'1oוס
 הקימה גס( ס' כר6סיח )מ"ר לו") וקמרו )מקנס )ונרפס וגו' עסרין םדס ויקם סחווס אמרס זס זזך ועלוא

 6ו סדיופ כיר סוob 6 "!יו מגה סגסק6 הארמס כעמר )נופייך 1לכ16רס מלך )יד השוט מיר 650 )1סיתם
 "ו וקדוסחו ס' מנות 6מת ממפכח בה מפיס והם )"נלהס ססדס ט6 סמיך 6מרג1 6סל ה61 "כן . מ)ך3יז

 5סם סיהס "מח וחקוסת ס' קדוסת Sh ה)( שכסדם הקדומם ג'13נ1ת וגתלוממו 0ע)1 )ססדס סיתסעקומם

 16 )מרקות rh הקכ"ס הוצרך OD ע) 'bSD )כקורס כי . נכו, ע) נו סהמממ המדכם דבלי וס כ) טנ6וגוואחרי
 6כן . הו6 דגל סג6 וממיס עד עוסה סיימן סקרכ;וח מעגות וגיו)ח שכנק עם עוצמם ככיח סיסי'ממזנח

 וניגס יים נתורם עוסק וסיס ר5ופיס סיס יעד ועכר סס 0צ ככהניך סמם לסיגו יעקר סגס כי מנזכר )סייבוקר
 פסיס סוס י"ד כ) ס" סככ כ6ן "ומר יהודק לני ~bto כמקוס ויסכל פסוק ע) קי"ט( רטן )יקשט ר,")כמקמל
 וע"כ סנסמיוח כא' מכ) סינף עד נוסגיות דבלי מכ) עמו פולם וסיס . ע"כ ס:כ ג6 ועגל )סס ומטמר 63רןשסמן
 סיסת צ(ס 5רז סיס גי ג'( ענף פססי סורם )כ0"הר גברנו כבקר רומגעח כזפ גטקס כי מח 1)6 )עורס מיהו6

 ותסקס ומ15ח סחורס כעסק רק 16 ס' טכודח דרך הקכ"ס )ו סר6ס )6 וע"כ . סס כתכנו כקמר מדותיו עצמעכיל
 "ז . העוה"ז נוסג'וח )זבלי )התלווח ס)6 יסה כמו ונעמס הנסם-ות בם" מכ) עגמו הפסיס כאסל 61ך . מן3דניקות
 * )ס' ":ות כותת בתוקף סנוף 5רכ' נהי' מע) מי: מקז ה;י!151ח הע)6ח ככה" טכ1דח1 דרך 6ת סקכ"ס צוסר6ס
 )תעגונ מלוס גפמ' התמימם מניע רפסו 6עס"כ סע~ס 6רניוח o51h מו5כיס טוס"1 גסמיוח ס6צס ססדכרSb 4כי

 ס610 כמקוס פוככ )פיות כדי כנוגחה ס)6 הסמם הקכ"ה הבקיע וע"כ . עולס ומגך O"D )")היש גנו) ל!מוגמח
 סנוף גלכי פהו6 נסיגים ס6ף )1 (nlhlo הקכ"ה סוגת והיתה . )יגס כ)6 !יסטר מזוגי )ניח כ6 ,ס ידיקכמקמרם
 מלל"י מכווגח כידוע נהם תצוין ע)יוגי' וימודיס מ16ד גולך נכוס ענודת ים נכוצת הנסמיוח זכלי סקלייכן
 מוכריהן געסס סיסיה סכין )6 6כיגו יעקכ ו6ך . עי"ז גדו)י' ימודיס וגורס )מעלס כן געסס ססכ) ותיגסנעגין
 בו ויולדי' טו)יס ")סיס ומצרכי ססמימס מניע ורפסו "ר5ס מו!כ סו)0 הקנ"ס )1 הרקס וע"כ . נפמיס ימוזיס6)ס
 "לצית דללי ככן סו6 וכן . סוף "ין עד הפענוח כי סת;))ו' ססו6 )ס' גימוד ריח 6מה נכמי' . עפיו י5כ ס'כסיס עי )סמי' טד עומס ורימן עוסק 6רגיוס מדברי סנטסין הקרננוח כמערס ממם (1 סטנודס )1 וזמו . ע)י1 ג:כ ס'וסגם
 טתס ידע ס)6 כ)ומר . יועת' )6 ו"גכי הזה כמקיט  נוו 'ס 6כן ויקמר מסתו rP"t סקלך 6מר וע"כ . ומערסכצימור
 מס 1Db't ויילל )כן ענודתן גדתה והני חמס נעכוזס ס' עכורת כהס ים 6לגיות כרכלימנס

 גול"
 "'ן קוס ממקוש

 סה'" 11 מדס גה" מקוס יןוט מסמים סטר ונס לתסיס ניס oh כיוס
 מייק חו165ח ממגם 6סר chnn סכינם הגקר6ת

 )יטג~כ סוס סגס)6 סדרך סקכ"ס וגמז ה6'( סער טורס )נסערי כמ"מ מא מזפ כמ4 610 סכע נכללעומד סיסי הסוקס ק"כ( fD9 )סס satg "מרו וע"כ . העוגמות כג מתימדין וע"י יסוכו 61)יס ינוקו ממכס ג"לן 6סר5כצ
 2 מגמור כדגר סקרכטח כמטכס ממם כחס גדצס 6סר"נינו

 סמעטהו ימי כפסח רק טסג 6יפ ץ כמ" כי )פכח מכין ש) רו"ן רמזו כה עד סכ6רגו הגס סנילול כמי' וקרריב
 וכ3 . ז)ס"ס מאר"י מכחני כידוע ס;י3ו,ות גירור נמי' כו "ין קודם 303ח 6כ) )מטה ו)הע)וחס)3ררס

 סוג. "ו וגחערג והקרן ימוה "דם סגחק))1 קאות מס)'פ בתפיו מבנכוח מהמ"פ ידוע כי . נו 6סורין מצ6טחר~יס
 3ס% דה6 נענורך ס6דגהס קרורם דכת'כ 3ג'ן ממעגל יזוקק האי 6טל ח') ע"נ( ען 3ר*סיח )געס"ק כמטללגלע
 ד15 וע) 1;1' דע)מ6 ממצכם ד6יסו גיסם מזיי, ההוא ע"ס )ם)ט6ה רפו 6חייסכ ד6דס כמיס b'D~h1 hPQhסעת6

P~-tQPO
~ggt 

 )";ישי נגץ שינגין
tab 6ס)1 סקרו סאת יטפל ע"כ 6רע "( ס6רז יכוה h'ilo) כ"שש גט0ק6ות 

גזם!
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11* סבת שלסיהורו
 וק' , אזרו למרום תרז וניפו לירי קרס פייז קורפ .  פליכיפ פלש פורח למריי elb)o  לחרופ תיתן ריתיקוןגעל

 פש . ירליופ רנרי ככ) סים 6'( סרק הר' )נדרוס סכ6רגו מקוס כוונות כקריומכס"כ מקוי5ט

 " ס' סג' 6ת )ריוח יייייקו הקר 6) 6ח1 )עקות ה)1 הידס 36 מתדנקיס זח ס'איווכח
, 

1חס5ס
 וס" הממכן מ)6כומ )יסרק) סקכ"ס ס5וס כעת ע"כ . ס' ת קנדר

 5וס h bD9b(o' )6גסר6 כדי הקרכגיח כסנט

 ססירסט טונ ועמס מרע סור ננמ,' הקרננית ע"י 46ס )0"יי ולמ"כ ויוק)'פות יטע נחי' כ) מקוזס)ססיל

 ם)ימוט מס )עסנח מנכותו מליח )חין סמנך 16ח1 סס)ח )ח' מ50 ע"ס הו6 וסטעס . הגי:ו5וח ודיור כח" כו"ין

hto3סממ%ד ):מוט כדי )סגיו סיוקכיס מן 
 31סת)י1ס

 6יס ו6ס . המקך מסממת )קנ5 ה:!)ך מ22ן מטוס
 IDtO עת וכ3ו6 סמונכן ,מן עד ייכ) כטל תמון טיחות )מסות מנגחייס נימים וזריז זהיר הו" הגס ה61מסכי)

 סעעס צ:ע:יזנסמיות61רמות נ:בקז)::ן שלגבךשש )עלותו נעומד מיון עוד הגס ס)ימחו )עסות סס 5סיוח גריך ועוד ס ם)ימוח כנס )oh 6. ו6ף .סמקך
1 

 י:גתבלש%%ך:%ב ::כ:(י::גם"י סייע% לנ"ס"יצ2נ:םש~:ן::לו:י: כדי וסק5'פות הלע )כמי' סקרוכ"
 געסיס קזומתו הוקם טד5 ממסת סכת מנכרי וכ) כעימור ונע ע) qh נמיגתס 6) )סתקרנ מונס )65תלמנעה

 ס 6מס מעסיס מון סה')ור Db" )גו מסל ויענו: )מץ המס קודם כי Qo')h יקלס65
 ע"ד לען יו" קיח :ך .' סכ5

 ")ם'ס סיחיך הרי . 6)יו חקלכו ש) 3מדס "מס (Dih" !3יט 3'גיגס יסים לחוק "ך ג'( )'מוסע הקלקמקמל
 : ן ג :ן 610 ממסיס ויתר קלינהילןש
ע

 * מסכת נעם מוסכוחיכס ככ5 6ם חכענו 65 עו' טנחין מנח קידם 5כס יסיס ססכיעי וע0מעכס
 סכחוכ מוס כם"רי כמו ו)6 11' סדנריס 6)0 כ6ן )כחוב זס מקוס גסתגס מס א : כסס ודקדק יםיסרכס
 ס)" ימים כמ"ח ממכס ועסות מיוכ וכי ממכס תעמס ימיט מטת ב : נגני 6) יגלפחס

 חיגי )ומר "דם יוכ)
 ק כייס סכי) מן עי6ח מס ע"6(סע5 6' )סכת טורלךרו"5 כנ% נכ)יי%ימכותיכס 6ס הנען )6:דעמוו

 )ך )ימר סמסכ! )ממכת סכת קדמה )מה 11( פלתס )מכי)ח6 כ6ן רו"5 ס6מלו מס ה' : ק,דס מתוגממכס

 רומס n~oa bot סכגין "6: ממיאג6ורס
 וגין

 כסדר סגוכל 1 טסי מי "כן . היגס 1,1 מטס 11

 16 ס'ב 5וס 6סרסדכלי'
) 

 16חס 5עסוח ס' 0150 עכור הו6 כעולס סגתסוו 6)ו מבכיח ס)"פ מגס - ו

 )עסות כי פוחס מחשן מבכוח ס)"פ רם וכסו סר6סון 6דס hpn כעת ,חקnilSp , 1(5 שעם 6ת:? צ:יל:סון

 סלע:6וכ)'גתנם5 קוד:נג%:%י:1:וכ) המם מניט מס slp5p1 ימעעח אקז 3עי ס =6צח
 וע"כ קן ססכת כיוס ג6וגו וסדר ס' קדופח סחר מסגי ימ!וף כ5י5 וי6!'5.' י6מוון ורעדת מי5 כי )1 1ס1)ךוגלגלם
 סכ56סיס סדינים מכם" 6100 ס6ר"י מכתכי ירוע רימ כי ע"6( קי"ט )סכח רז") כמקמר טרף רימו כנח מ5תנסע
 נמחקץ והדיגים ומנוט)ין נפקן הלע 3ח" סב) ןנסנח . ריח גי' ומפי מסוע )6)היס אתיות ו'"חסנרגוע
 hin(o נו סעוסס כ) . גי1515ח נירול כח" נו 6ין קודם סו6 סה)כס וכיון . 1ffto1 טדף לימו געס0 מבד~מחכסמ'1
 סכח מסיח מדומין מ15ח ככמס מפגו וסגס . סמי5וגי' כמי' Sh גסמחו 5קרכ עחס מזן )סכח )ו מקיטס כייומת

 סילק::%ךיסנס
 כ5 נמקדם סיסת הקכ"ס סטה )% 6ך : ל ::

 :)":שש2טשלש
 ונסגת)גלל

 בעלקי
 0ניריר נמי'

 כאמיר.
 %נידו su ס5וה 6מל ייו)כן כפכח המסכן מבכת גס וע"ככנ26ךי)הס

 קלכעכ כמו נהיות רמוי הים ה35ור ענודת סהי6 כיון ים)" ו)כ"ו;ה 0מסכ! וגין 6ף סדומס (s~r וכ))טיח
 סמיטכ 6ס כמ כעורל )כס שח)עס סי' ססכת כייס מוסטת'כס ככ5 6ם תכעלו )6 6מי וע"ג מכת סדומסשנטו

יום
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1dWשבת שלטירורו 
 ו,הקב סיכררו דוקם מסוו סמלכן סנמ63כס נכיון . נמנח "סור מפקס הסיג )נו:. כוי ססומ qh חסכתפיוס_

 הנס' לסונ"ר . הניח כקירות כמוו )נסתי מלה סנים )כיח גחן מגרעות כי ו'( 6' )מגכיס סכת31 רמו וזהיר : כוס מנגין )הס נ6סר ע"כ קהוהס)"ס
 כ) )גרס כדגיגו סגגעוו )סי סו6 סטעס ו6ך 3סכח )כנותו ס63 עו)מיס כיס סלית )כגין גתןמנלעות

 למרס ומתורס ביסס מעט )סתקרכ מוכרמיס ימיו וכע"כ מכית נקירות שמוו )ככתי סניכמולק "סרשרע
 : כשמיר מסכת כיוס מיסנות'כס ככcb 5 תכערו)6

 ס'( ענף מסו )מולס ח' כמנק דכריגו סיתם ככר 6ך . בנת גססך הגי!ו!ות י3ירור מתיקון כמי' סכ) כס עדבארס
 ססנס ניוס 3סס מחעסל הקיטס . סמו) ימי כ) סע)ו סקזוסות והג'נו!וח סקדוסס סחנכלוח מב)6סר

 בו ולמ, . 6תס6ל כך 06ל 'סר6) 3ו ג6מר 6על נל"סו תס"רס עטרה rbt . )רפסו עטלס onib ועומסקורס
 וריכ מעכר SD כומנו נתייסר ונוס מעסינו מכם )סגיו 6כר לפסו ע) ועטרם וססממס סמדוס סקנ"ס מרקס51עיגיגו סמוי ימי ככ) סער סגנונות נ6)1 ומחם6ל מתטעל כספח כי מסוס כמסמל כסנ"ת גי' 6תס6"ל 3"ך כי סכתיגס
 טגץ הו) רמזו זס ועי סמו) ימי כ) כסניטות טנודחו געכוד עוד )היות ט)יגו מוריד קדוסס ועורס ורממ4מסד
 ו0ו6 ו3"ם כ"ס טו)מ4 מי מזך ל6ם ע) ועטרס כתר מסט געסס ונסנף סנירורין כמיג' hlo כמו) כי5סכח
 שנס יוסריקון 6100 מנס כמקח רמז ז0 וט) . כהימוח עכודחו )שוך 16לו זיו ומדיח קזוסס עי"ז ע)יגומוריד
 גס . כסס עתעטר סק3"ס וכסכת )מנת מכין מו) כ3חי' ס"מור ע) )סורות תכין ברו) ~שנח התעטלבי
 סו6 קודם onso ס6ף קוזס )כס יחס ססכיעי יום כדרך כו מחוקגי' הדכריס סכ) תיקון בו שנתלמ,
 D1pnr1 בן ושכת כקו כדלוס ד3ליע )כ) 1)וכרון )6וח )ך הגס ססס והים . ומזר )סוד גחססך סרומ כהי'1כ)

 סכככד וכ"ס נ"מ יסרך) מל מ6ח ומסד חן כלוס ססכוע ימי )כן מעכס ס) קזוססשחקך)
 וסגול"

 6מ1 6מן

 ם1)2י,5י1"ס"לי%ענעבד סין"מעיטזנ:
 מרפא בשרו ולכל למוצאיהם הם חייםכי

 התרפא בושבה לו נאה . שמו י י' שתמינידרוש
 . הטובה זל שמברך כשם ירעה על לברך אדם חייב ע"6( ג"ז )נרכוח רז"ל מאמר ענין בויבואר

 . הפוצה. על סברך כאשר הרעה על לברך לבו מעמקי באמחיית זאה היות שייכל אירלבאר

 : פרקים לשני ויתחלק . ענינים ועור לרחמים הדין מדת סהפכין צדיקים ענין בוויתבאר
 טור ומניי עמו סעוסס גס)"ותיו ע) )כורטס הוז6הס נעגין 6דס כגי סוני מהי ננמי' כניצור ידידתך אפרק

 גחני) סטי"1 3מס ftnJcnt מודים הס סגה ינ' וכת . סיס~עס 1)6 מרס )o~tlh 6 מניע )" 6)1 )מס סיס וסיענסרס מנקמי מיד גי15)1 ססס כמס כסיסס סנמיסס עיקר ס6' כח . וכרומס רעים ממו)6יס 16 עליוסקמף
 )% 6)ו כי היכעס כגז סרס כעיזיו מכיס וס וbie (56 כעומס ס") סו6 כי סכ) וידעו ~OSID סנ~דוססנר

 : פאפרים( י'ב )ובו . ית' סמו נחנד) סיס ומין גבע סיס סיפך מרססיס
 פקך אטרי שמעו כי ארץ פלכי כל ה' צרוך רכתיב מאי 6'( סריס נמרכר )מס בבנשררש אמאמר.

 ככסאך ועמרו הקב"ה ספי העולם אומות מלכי שסעו דברים ב' פנחס רביאמר
 שה השלם אומגות מלכי אכרו אלהיך ה' אנכי ואכר לישראל תורה הקב"ה שנתן בשעה .והודו
 איזה צמרו לך יהיה לא שאמר בועה . הקב"ה וכן מכחישו אחר שיהא רוצה פלך איזה . אופרכפונו
 שיהיו רוצה פלך איוה אפרו תשא לא שאסר בשעה . הקביה וכן שוחף לו שיהיה רוצהסלך

 בנימוסות אסרו אסך יאה אביך את כבד שאסף בשעה אבל * הקב"ה וכן וטשקרים בונשבעים
 אביץ את כבר ואופר פבריו וזה באביתז כשר הוא לסלך סינרין עצטו צת שכותב מי כ4שלנו

 : 4ו והרו ככסאוהם עכרו אפךואת
 ומס סנר כמדרס גיקזק סיס גוס יחכ6ל ומתוגם וממו") חג"ך מסוקי ק5ח )סרס גקדיס ני16ר1 6) גכו6טרם

 ס3ע 0763 ייניים )1 6סר וב! יסרק) DD'1 מ"1( 3נר6סיס גחורס כתיג א' : מס 61)0 . בסירוסופגר6ס
 דגלי 2:' : 6נרסט אסי 1)6 יוחק אסי דוקק )מס ק:"נ( רמז )')קוט רז") ועוררו . ינהק לניו )6)כי זנמיסוי,נמ
כנכי"

 גקנ'ס s~ta' ומסס65 . 6)0 כ) עוסק ק' 6גי לע ונולך סרוס עובם הונך וכורך 6ור יוגר מ"ס( )יסעיס

טתט~
 קי"ס( )תסיים עומל 6' כתוכ ג' : הקמתי ממסן )נע) כזקת גסות ס)6 מס והרע סמומך נ3לי6ת עגמו

 סף ה"ר ע"כ( ינ )סכת ממו") ד' 6)1: )דברי סירוס כלין וירכס יצין כ) ועץ . )יסועס )י והסי עגיחני כ'לסדך
 מהם סגנ6)'ן סירות 6ת ממגנין וסר;"י ארוח 6ח מהבנין כהיו וסיעתו הוקיס גן הגיס קמרו תעגיח מניוחכתב
 )ומר )1 סיס סירוסו )סי 1)כ6ורס . וכו' יו"ט )עכוחן סגם ימ' ו:ותגין סקכ"ס ג) )מנמו )סוגירו עסיסן מכיכומגס
 6סר ס"ס . ינוקרו כלמת 6)ה 1כ5 . סרות 6ח ממכנע טנין ODI . סנסיס nl)thao 16 pb 6ת ממכניןפסת

'P1ltbSP סגם כי סו6 והענין . המונס ע) ממכרך לעס סרטם ט) )3רך "רם הייכ עז6( ג"ד )כרכות יו"ר מתמר 
 ש לעיס ממ)6י' תנ61 ס)6 גרס )1 יקרע כלסר הו6 כ6' כת . 6דס כגי גין נמש הטוכוח ע) nlhTlo מיםמחי

 ממהל, סגיג) מה ע) מדוחיו ע) )סקנסס ומסקר מסכם סגס . Sh חסדי כרוכ ממס וגינו) וכדומס סקריםטריקות
נססו

"DD1 
 סף הג'וק Sh? מג) ועחס עשו מעכרו סק;4 ניסוריי מגדול גרס ונוונרו וריחה טרום 6) סממ16 גלס

ע";
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3" שבת ש/*סידורו
' 

 וזיכרו וממוס ונגע 151קס !רם מהוך וסו!'6ו סגו גדולה טינה )ו 0עסס ככנוד )מלך ומפקר מסנמ הו6מ"כ
 דרכו ולפ' . וכדומם 1lcno" מכיח י65 16 ולכריו כ) ע) כריק תעמס עניו מרעה מקרה קורס כ06רלסעסוח
 הגס מוסרג מנטר יודע סיס 1)6 סחוס סרטוח ממקרי ~ss )1 קרס היה )6 06 )1 סיס פוכ 'וחט סוסירך

 ס% והיופי סורס מ16רעס קודס וכין הימועד 6חר עחס 3'ן 6נ)1 מיגס גסק6 מס כי ס6מ"כומסיסועוח
 : הורס כימי tso הגד% ננער מרניםהים

 ירנים 6% . עומס ג15רך ימוטו )6 ומ6ודס ונססס )נכס "מתיזת מעמקי נ;) ס' 6ח המהנין ימס ס0גיסוהכת
 כמיהו ומכחו יחן Sbi חודם גססו ומבקטי מוג6יו ומיד מלרוחיו ס' יוסיעו 06ל כעת רק ע!מוחו מדכריכ"ס

 גסים מקר "ין עד גפל6וח סעו0ס כעולמו כקנ"ס סמ)כיס מלכי מלך 0) ממו וגחוודע סחה)) גחגד) סעי"זסם
nthSDj1סגחגדל . קריות מגוב ודגיך) כסריס מקור ""6 סיח כעין . הלן ככ) סמו מסר תמען . מספר 6'ן עד 
 עי', סקרן מן טקס קילסו הידס עם טובה סהקכ"ה ונסיות (C'G הטוכוח ככ) וס"ה . ~rlh ככל עי"ז ס'סס

11Db'tה6) 6חה הל OC'D 6(ויספרו ויחכמו ויכרכו יועז וגסמחו ורומו גידיו וכע"ס לכריו רמ"ח כ) וע"כ . ס 
 יתוודע סע"' כו: גדול דכר הופיעו חסדי' כרוח 0הקכ"ה מה . ס' סס rh וימ!יכו ויקדימו 1יערי15 וירוממוויסוררו
S)owlכמערס שיכהו עו)מי' )מ)ך וחסכחות סוז"ות וכרוב וגחה לממס מ)6 וע5מיוחו )כו וכל כעולט הנד% סמו 
 נמ"ר לנ"צ כמקמר ונטלפן גדול: מעלס והיק . נעורס והגורל הגכור הנרו) סמו ויקרומס יחכ6ר tUD !היותהנדו)'
 ")הי לכריותיו קותו סוזעתי ס!6 עד ס:חס 6"ר . הקרן 61)סי הסריס oib' בה' ו6סכיעך מסוק ע) ג"ס( פ'גר6סיח
 וגעיס וגממד ומ3יכ 6ה1כ מקוד מס סלו החים כעיני וע"כ . סלון 6)הי )כלעחיו לוחו ;הודעתי וכיוןהממיס
 6יך חח)ה נסרס מיה ל" Db ;י . סיעור כצי עד )מבד "!!1 מסוכת עציו מעכר סירס ז6ת 6ף ה,הסדכר
 מסיס הגרס מקוד בעיניו מכיב סקכ"ס 0) סמו נהתקדסו0 סר51ה ההכה )גור) והוך וי0ועס גס יו גע0ססיס

 : גע1)ס כמו וגחקד0 גמוודע וו ס5רס מע"י מסכו
 כלומר מרדכי לכרוך סמן "רור נין 'דע ד!6 עד כסוריה )שסומי "דם מייכ ע"נ( ז' )מני)ס קמרו וס ועלב

 ע) )סכת 6ג!ו הסרס יה6 0)6 עד הלו הגס ע"י גחגד) ס' סככוד מס ;"; כעיניו גרו) יפיססהסמחה
 0עי"ו מס כו מסיה הלרה 3עיגיו חניכ ויסע מןד;י כרוך גמי' הג6ו)ס ע! לשכמו 6ו סמן קרור כמ"ס5רס
 סלתות גיהר OtO מקן הרשע סמן סמסכ הר2 נרוח גודל המן קרור היס )6 "ס כי סו6 טרור ס' ססנסנד)

 : נומס סכחי' פתי 6נ)ottgl 1 מרדני כרוך 'די עלס'
 31DO יוודע מ)6 כלומר הט~כ 6ח מלמין ולע הרע "ח מכמין טוב 1'( סלק )טהרות י5ירס 3ססר "מר וס gvlג

 )~יקלק כמס"ק סע" סיופך מן הקור יתרון גם" הו6 וגס . הרע קודס ciptn ')6 6ס ס6) מ6חוסגד%'
 פי' מסוכך מגו 6!6 6תי6 )6 דגהור6 חוטלח6 וז"ל ס"3(מעז

 מוסך מן hs סו6 6ס 6)6 סוייר סוכות מיזכר כ)"
Sh3מע)חן מכיר תיגו וסקורות ;גדו!וח כמעקה הנויד ;6100 6כ) הקורס מע)ח סס)6מ ילעס ובסיגיו הקור 

 : *.fik "ס כ' ":ל גדפן סיסים ישייר ס)"וסונר
 הס31 6להיס לסם טופס ו6ח כי . סוס וסוסן יסורין חמצתן 5דיקיס ס"1( ס' 3ר06יח למ"ר מז") קמרו ולכןד

 סמו 6ח ויודו )סס "מ"כ הכ6 הסוט "ח מכמין הרס )העת )סס מעוסה וחרדו פוכו כרוב וידעו יכירולמען
 : מרע 6ח משמין הט31 כדרך סטי 6חר bt1'e והרע המושך עליהם שיהוק כדי (tip~o הו6 וכרסעיס . זהעל
 נדרך כסירוסו שמרגו הצו כדרוס 6סר זס מדרכנו חון והגה . כידו הכ6 מן זס ומס לעסו מגמםי"מ )ומל וסיס כ)) קי' )ו 6ין עיזו סנ6 מן ויון . קמיו )ענו מגחם כידו סנ6 מן ויקם סכחוכ סי' למרחי ובזהה

 יתיילל )1 ויו;) מ)6ך 6) יסר )היות נדו) ;סו היה 06 )עסו מגמה )0נומ יגטרך :יעקם 'P(h )כקרס אגס כי .שגגות
 ";)גי כיוס הקרץ כמקמר 0ו,יס נ5ערי' וטרח יגס 6סר כסו מיגיע )ו ו)0לומ כמנחס פניו לכפר סי5טרך עדמעסו
 שנעור 6"ל לכוו יטקכ וטהר ;ס"ק ע! b~c) נ"6 )חקין חז"ל סמרו סכר . מעיני סגהי וחדד 3)י)ס וקרםמר3
 ידיהן פ1סטין כקין )סי )מה כך ו:) מגוסס יזהר וגס מל עציהן סמניכ )5ריקי' מ;6ן קסגיס ספין ע, סנסחיירמצמד
 ;"ס( 6' )סמו") )זוד "ניג') ס"מרה נוה ע"ס )ומר ויחפן . )טסו )סלוח כוה רכ חון )קח ועחס . ע"כנגז)
 מיחס מייכ סגכ) "מח הן כלומר . ונו' לך ידך וסולע כדמים מכ61 ס' מגטך "סר גפרך ומי ס' מי לדוניועהס
 ויומם ליבך יריב ס' 67113י כי גקמחך חגקוס כעגמך :6חס )ך ידך הו0: ):יוח כמותך )"יפ גסס צ6 36ל .מידך
 ו'0נל 11DID1 אוו )מ )נגה מקן )ו 0)קח כמס )כן עס יעקב ג3י כ6ן 1;1 . סס סמ;ר0י' סירסו כלסר סמיםנידי
 וחלדגס המקלוח 6ל הקן ימס )היזח !רקות סמן חנקנה 6סר סמיס כ0קהח כרהטם וס5יגס לכנות סנל1ח3הן

 כמכופר כע"פ !סני) 'גו) כקין מקס )גססיס דיגך 6יג0 עכיד כי עמו סדין פסיה 6ף . וס)ו"י' גקודיסעקודים
 דיג" )יס עניד מוני' עסרח מפכרתו נזח ממציף )גן סהיס וכקן 7'( סי' מ"מ)כנ"ע

 . מידו סלו 6ח )הני) )נססיה
 מיד יוסיעי סהו6 ס' ישועת עי עצמו סמך 1!6 )ו 'דו ססוסע מס )ו )מ"כ סיס כעזן יעקכ ס) נדקנו )סי6ך

 הטחון" כ) ורקס עיניך ג6 ס" סקרך כמקמר כלכן דין )1 עסה סה' ל16ח1 קמרי ונסרם עליוסטומדי'
ttitPO SD 

 OD )עצמו דין סט0ה מס ע) כ)כגו נתחרט )ך עומס לכן 6סר כל 6ח לציתי כי וכרודי' גקודיס o~npvס55ן
 גת? סנ6 מן ויקמ orl . )ו ,דו שהוסע מס יהנה 0!6 )עסו הזקק המחד )כליח דעתו גחן וע"כ . סמו סדיןססיס
 : ירי סמע:ס להגה ו6) )עסו )עמס 6)1 ר6ויס "חיו )עסו מנחס . )י 'דו סהו:ע מס נידו כ" סנה מממון ע)כלומר

 גממך סי' 6)'הו 0) 0פרh 1('lo 0) סרו ג3י לי"ד( רמז ני)קיט )ה,נS~rn 6 ס6מרו מס D~D כוס סרמגו עוד1
  ד' התסרק וגניתי וג' מ16ת ד' הנע! גכי6י 16תס כל גחקננ1 ס3ע) ל0ס פע)ס ססר 161ח1 וסולך"תריו

 % )עיני י6)'הו 61מר ססר הטיב עמקם )ר 61"ל ס'ו כליהו rnna עד ס"רז מ רנ)ינ ttros יכה )" פולסמ"ות
כעס
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 שבת שלמידורו194
 61ני ע~ו תתקדם סקכ"ס 0) ולתו סקכ*ס 0) יהדקו גו)7 והול 6י כתרטס ונדינו 6' תבטן י65גו וחגרי 6גימעם
 תתקלס הקכ*ה 0) מסתו גסס ע)י)ס ית65ו 'Sh עווסס )ך לניסו )י 6תר כורמי מת )סכטיס הכס) )חיקעמיתי
 6ת ויקחו מיד כיעס 0תתסרגי עד תכין Itrh ס)6 מכועס ייט5גי מתה וכך יו 6תר ידך. ע) תתקרם כך רעתיעי"ז
 ע"כ. וכו, יגיהו 0) תפרו )תדגו סקרן תנהתות תוסגו יכחיכ והיינו יגיהו עהס נמן מי )הס גחן 06רהסר
 סחקגנו כמותר ס' 6ח )עכור נקח תחגו כי פרסה תסמר )6 טתגו ימך תקגגו ונס רכינו תסס 6תר )וסו6פ0ר
 ה' מת TIJPS גקח תתגו וע"כ מחריו וגממך הונך מהיה 56יהו 0) נסרו מחריגו גנו0כין )היות עתנו ייניכע5תס
 סר5ס כעת כי כ6ן. ג6תר כן וכתו כג6תר. 6רן תכהתות תספגו ע"ס ס' 6ת )עכור )ענתג1 רמיה גקח תוהנגותר
 התסרס כידיו onlh )קהת יטקכ וסוקרך טסו )חזק יעקכ תחקק ))כת ר5ו )6 נודדי )טסו ו:כהתות )מזוחיעקכ
 יעקכ סגתן סדורוגות קומן ג) ע"ח( ס' כר06ית )ת"ר כתרו") ע*י סיס 0יקן0 והכקיחס 0t'Shי);1
 16תס )קח וכוה fp(. ימיכו 6)מ כ6ן כתיכ 6ין יכילו ימיכו תנחה וגוייס תרסיס תתי טעתיה תה וכו'"כינו
 6ות' )קחת 0ס51רך DS~1 תגחס כידו הכ6 תן ויקח וגס יסיכו 0תגחס כוזה ע"י 0ז0 0יתק07 )עסו n~SSותסרס
 0י6ריכו )ותר יס)מ S(th' וכו' הלורוגו' מותן ג) 60תרו כתה )ותר וסגר6ס )עסו. תגחך )ם,חס כידו1)הני6ס
 תגחס וגס )גחתם שגחה צותיות 0יתספגו ר*) יסיכו 0תגחס 11 כסרסה היק"ח סכרי עזפ וירמס ג"כיתיס
  )רפו סתסיח )תוך  יחוירוס הלורוגות קותן ג5 למתרו וזה )גחתה תגחה חיכת ויתהפך סי0וכירינו
 כתחנת ההול כוינה )ן וסוף פגיו SP התגמה ותעכיר 6תר otsl )גחתה. תתהסך 00)ח ססתנחהעזו
 : כתדוכר גחתס תאה יטבה ו)טתיד ol(on נגוחה )מין ססומ תחנס ההגחה מן גססה תיכףכי
 ו6תל,*5 גת 6) הגריס גדרך כע5תס כידו תהנה רק לסת ל* סתו,  סעיפיך.  וס נמסוק )ותר עיי ואאשר1

 onlnS הרמוין הס הס גי וירע תט5תס כידו הכ6י' 6)1 תן רק )קח hs כמן וכן כ"0,1תענתס
 0תכ61 טן יגטתי יגיטוח כלוה )1 6תר )ך הונ6ח 06ר כרכתי 6ת ג6 קח עזם 0ס כתרו") )עסו)תגחס
 )ידך* שיה חמקיה הוכחת 6מר 6)6 כ6ן כתיכ 6ין סכותה 06ר חיך כ6 סי6 תוניס 6תס 6כ5)ידי

 : נידו תהנמיס (fie )קח ס)6 כידו fi)O תן ויקחוגה
 יסודת )רכ "סכה ,יר6 ר' ע"נ( ט"ו )סכת ח,") מתרו הגס כי נכון sp יכומ ג"כ הוה  נררין ייכגו פי ואךח

לסוס
~'fip 

hnnph 6תר הוה עיתם חקי ג, תגיס נעי ומי דעתיס נ7יח6 רסוס וחנייה החוס דכי sf~ 
 והדר ח0וכ6 כרי60 עמס 0) גכרייחו 6') מיתרי יהדר כריף תסגי עיזי טטת6ת6י

 כריש ופרוזי גהורי
 כדכרי' יתעסקו עו)ס ויסותי עו)ס 0עתוךי וחייותס חכתי' פכרי מהנין )כנוח, רחיוח 0תס צחורית עויסOnD חסונ"

 ס560ס והיחס יטבו. )0)חס סר6וין 0מ)ו יעקכ והכין יעקכ 0) כירו נמי' היו ת6)יהס 06ר הג,' )פי ונרמה6)ה,
 ot~P סקר6 כח6תר רח)יס קורס olrP מנינו )יעקב גוןתן תה עי כמותר מיתרי והרר נרי60 תסגי עיזי תהומסגי
 חסוכה כרי60 עו)ס 0) כגרייתו )1 וס0ינ זס. שופן דוקק סיס תם וע) ונוי. osnhn רח)יס גי וחי0יסמ6תיס
 יתר,ן גייר יהיס 161 סךורוגות 16חן כ) יחוירו ו6חזכ סינוס הקוכ 6ת ומנהין הרע )היות ההסךיון 6וי יתרון )סיוח גרי רק הוInDS 6 תגחה )אוח נוסרח סו6 60תה סף הקב"ה )1 הר-ה כי כ)ותר גהורה.וסבר
 נתיקים ככח" רק hton )סר6ותו )כנות קווס וחורות זה כצופן 7וק6 )ידו הקכ"ה הנמין וע"כהמור.
 יתרון גירך סב) )היות סכורך כוונת סיתם ,6ת הכרימה כתחקת כי גהורת, והדר ח0וג6 כריסקעו)ס סי כנרייתו וגס )תע5ה כנ6תר הקוכ 6ת )סכחין כרי כז6 ניגן סהיסורין אוה וסוסן יס,ריןחח)חן
 נחתם דרך ס)קח מחיו )טסו תגחס גיסו h)o תן ויקה ונס גיוס. וסופן יסורי' ותחקתן החרך תן6ור

 תספר הנכתות 0נמ1 נחה וגס רח)יס קורס עויס סוס כסדר )עסו סתגחה )ידו סכ6 מרמה כתה)טנתו
 : אוה וסוסן יסורין תאה )סיות מח"כ 0ינ6 )הטוכ תיקון סכ) זה כי הכין תיקון 0הו6תקזן

 מ"ר עציו חכיכ הג)ככ כ6י0 מכן הרע' תקנס )6 6ס הטונה ט) ה' מס )החגך) יוכ) )6 706 )עניגגו. ונחזור2!
 גנך יטוס )6 והעוהזכ עוה"ו סגר כ) 6מר כסרן ה' פס גתנ7) ידו סע) כיון נ"עהרעה

 מתכרך כמס הרטה ע) לכרך מ7ס היין לתרו ורכן נגפסי. ה' 6ור oun קנת 0טטס )חי וווועדה
 כלתי להיות יכו) היה ו)מ כקרן גחג7) הי סגנון תה הטוכס sp סוךמחו 0טיקר כיון סטונסע)

 : הסוכה ע) תנרך כ06ר תת0 טוב וכ)כ כפתחה הרטה ע) מתכרך ודקי הרעסקדתת
 גגו יוסף 6ת והרקעו ה6)ה נסים )ו טסה 0הקכזה כ)ותר6חר ימחק. פכיו )56סי ונחי' ויוכה הקרץ ממתר לזהי

 וכגתיגתהמיוכה החפותות נסתרון f'p' ה' 0ס )תקנם תמד ותם לגריס 6רן כב) SGln הו6 ינו חיכטו7גו
 וכחים ייוכח וע"כ עיזו. ס' 0ס 0גתגד) כיון tSP, לעכר ס5רס וס וולד כסיגיו חכיכ מיה )כןמליו
 ת6י וסולם והסהר סיין חדת חדתו סיגחק ידוע יוחק פכיו)מיהי

/OS והגרס סדין ע) תתה כוכח 
 : עיזו ה' 0ס 0גויע תה כעיזיו חכיכ )סיגת הגה עד נו פסיההגס

 קותך ותפכח תורס 6גי הי0ועס ננעת )ייגועה )י ותהי עגיתגי כי קודך סתרך דון 6תר ,ס ועל)יא
 : הכגוי 6חר הנץ סינוטה ידי טי תתקדם סחך )סיות כדי )י פסיה והגער בעבוי ע)6ף

 ס' 0ס תתקד' מע"י נתת כת"ד חכיכיןע)יסן היו כשתן סנרו' 6ף ג)ו' הנרות 6ה תהככין 60תרו*)0היו וזהיב
 הקכ*ס 0) יונחו )סוכיר1 עליהן חנינ והנה תסס 0גג6)ין ה5רו' 6ת תחנכין סרם"י זה )סי יותתק ת6דותה
 רקעיקרהחכיכו' )מור', תמס)' תמרס 0גג6)ו כתם עויתיותן תהתת סי' )6 כעיניה' חכינו'הגס כעיקר כ)ותרוגו'.
 ת76 היו ה5רו' טי"ו)כןנס ה' 0ס כתס0גתקד0 מלס;סי'

 חניכיי
 הג6תרי'עיכה: 7נריגו כג) כללגו כ06ר ע)יס'

 עיקר שינוא הבוא שלא הצר' על בתפלתו בקשתו יהיה איך דעת יאדם יימר פרטנר בפרק
כקפתו
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35נ שבת שיפידורו

 בירו ה' הפץ ואז ה' כבוד בעביר כ"א עצמו רך מצ יחוש ולא ע"ז ה" שם יתנהלכמק
 מקריס( ,"נ )וגו . טצרתו ~יושיעו ה' מאת יענה שבוראייצליח

 פרנו 6סר ס"דס געורי סגקגין וסה:ד4 העוכות מ:) הון כ' וסוף וס ממין סגימיח. יותר דרך ים עךך אפשמר
 ס,ס 6דס ע) סלח הקכ"ס 6ין "סר )סעמי' גמ65 סוד כגיס. כד' כ'( סרק סנ' דרום זס)כחקק

 ח0יס oh סח)' דכאו חסן 1:' ג"ג( )יסעיר סכחוכ "1!ר וע"נ r"'D סמו ויחגר) מ5רוחיו )1 יוסיע )מען רקיסולין
 )תמני" ימס'ן ססקנ"ס יחמס 1):6ורס . ישיח כידו ס' ומפן ימים 'פיך ולע יר6ס גססו"מס

 סנכי6 6מר ופר "ותו
Sbptnt))כמיי כגומר חסן וס' יקמר ו)דכרינו . )סכין 6ין ישיח נידו ס' ומין ונס . המח כעת שמסון )6 כי י"מ 
 ט"ו מסוו )ס' ויודם וירסיסו יכרו יסיח מח"כ מחו )סה)י6 חסן סו6 וסיסועוח וסגסיס סרממי' כ) מקולממסוס
 ומנין סמונה or )1 נ6 ממן יכל רכסים ט) )הסחכ) כרפו עיני 6סר וסחכם עי"ז אוי חתנד) 6דס )כגיושפותיו
 מסיס סכח4 סי' סקוסים סו6 ס' כי . סקרן עתי כ) 7עח )מען ס6מ"כ וסרסוחס סיסועס עכור לק פיו גסנהמ"כ)
 מנינין ועוד כ6סכס סיסורין 6)1 מקב) 16 הרפו6ס )מען רק נ6 )6 כי נמורי' לחתים ס' סו6 איו סגס)חסדין
 fh  ע"6( ס' )כלכוח כמם,") כנסוס כמקניין כקומר גסתו 6סס חסים 6ט 11ה . סל6פוגס ככמי' כקמורנציגיו
 כקלוג )1 ונכסס י35יח כידו עי"ז מתנד) סמו )ס'וח ס' כמסן מס י5)ימ כידו ס' ומפן ימיס י"ריך ,רע,ר6ק

 : רניס עסיס )עיני מחקךס גחגד) ס' ופס וסלסו6ססיסוטס
 עגיי תה-

 לממיש געיגיסס )סעסוס ע,יסס הגלוח מזין מדח סמססכין כ)ומר . )לממיס הוין מדח מהסכין 5דיקיס
 : סהיסך נון ".ר יחרון ניכר )סיוח סט,כס נסכי) רק כ16 ס)6גמורים

 סמכס סחוסך מן ~Qth כיהרון הסכ!וח מן )מכנוס יחרון סיס 6גי וראתי ד'( (ps~p סמכך ס)מס o)no ס6מר וזהג
 ממוסך מן סיכוך 6ול 'חרון ע) ומביט כריסו עיגן c~on כי סימור ע) מולס . סוגך כמוסך וסכסי5 כרפועיניו
 ומכטט וס )כן מנין סרינו מכסי) 6כ) הקיר. יתלון 36י1 כ6 פיוח ישיח נידו ס' ממן אכן כ6סכס סיסילין ttSDומקכ5
 ס5ריכין 3"ר3טס יסרתן  יי!ירוח )ע'ס כיון וס וע) סוכך. כמוסך וגפר ממ"כ סכ6 סקור )יתרון נס o)tr שיגוניסוריו

 6) וחימס ס' 6) וי!טקו 6' 3כ) ס6מר)סירוס
 : )ומל ): ס": )ס' 5,1עקי )מוהר "ך סו"

 ט5 סמולך כסס מלעס SD רום ו3גחח כבנוהר )ס' ומכרך נ"מת ס' 6ת וס"וסכ ממסכי) כי ס6מור ען יורם אכןך
 61'ך ע"ז כסמחס כמכרכו כיון ע)'1 סענרס סרעס ע) ו)כקס ס' 6; )נסוק 56)1 סייך 6יך מגסמטוכס

 מנופו יוחר )ס' ו6וסנ סכ6רג1 11 ודרנה מעכס ע) ס6דס פיוח 6ך . והכן . סס;'ס נ' וסוף מ,ס )ה51י"ויכקם
 פיו ס)מ מס' כיון כעיניו גחסכ וסכ) )חסו סעוס"ז עסק' כ) כי כקוס ט5מ1 )פורך ימוס )ו עניי מעוכרתסרעוס
 רשן )מען ונג"ר כ"סנס מקכ)ן oiboסיסוריס

 סכור"
 כי סכי וישמרו עי"ז מתנד) ס' סס )היות נקסחו עיקר וחך .

 סנדו) קמו יתקין )מטן וסרסו6' סיסוע' ע) ה)כ כשנקיות ומכקס 5ועק סוO 6(c וע"ז כסי. )ממוח טופ כס' פופ6ין
 ס' sh 1'5עש Ofl . מרעיח'1 וינינו סנדו) קמי )מען יעלס סקנ"ס סכוד6י י5)ימ כידו ס' מסן טן6י rhtנעו)גע
 סמו ויקקדס יחנדג )מען )ס' מסייך כרכר כטומר ס' 6) ככמי' 06 כי יסים )6 סוסם ס5עק:טעגין

 : ישיח ביזו ס' יחפן הנדו) סמו )מען ס"ק יעמס כי יתיחס ממנוקוחיסם סקכ"ס כודניי ו6זעי"ז
 סיסוטות מקוס המסיס כמ4 )ס' יודו ממסד SD כי "דם. )כגי וגסויותיו חסדו )ס' יודו 6)ס 7' ככ) מסייס כן ועלה

 )י0ועס )1 געסס ס5רס נם כי וסה5)ס סירס 6דס )כני ימסר ס' נססות סחי סי' . לנl'nlb)cjl '( 4וסגסיס.
 כ5 כי )ס' סודו כגומל . מסדו )עירס כי חוג כי )ס' מויו סמומול סתמ)ת וע"כ . סגדו) סמו יתנ57 ע"ינסיות

 : דין ו)6 מסד לק הו6 סורס כעת 6ף סף כק"מ כקן 13 גמ65 רע אין ומסד טוב רק סב) סמםסכמיטת
 סכהןן כ) ע) טוכ כי חתיד שומר ססנדיק כ)ומר . י6כ)1 מע))יסס סלי כי ט1כ כי נדיק 6מר1 סכתוכ 6מר ומהי

rlh~lnn1"16 סודו כדרך tos 3מס יקכ)1 6טל הסכר ס"61 סע')ות פתי סי' מע))יסס סלי וע"כ . וגו' טוב כי 
 : סגיסס ע) )6) )סודוח וסס5)ס ס5לס כעיגיסס מסוס כי י"כ)ו וסס5)ס ס5לס סכמי' סגי ע) ומט6ריןפמסכחין

 ירגע )6 נפרס כ0סו6 ):יזח כגרס 6גכי כהעמו סי' ו6ככדסו. 6ה!נס1 ערס 6:כי עמו 5"6( )תס)י' סכתוכ סי' וזה1
 6מל וע"נ 61כנרס1. 6ח)5ס1 ודחי ע"כ כקסמו. עיקל וטח קרסיך ס' 6גכי )סחנד) כדי רק ע5מו 5על ע)ויכקס
 )6 "דס ע)יגו otp כעח סנרם כצח 6ף ס" )סניסס טרף נחגגו ס)6 ס' כלוך עו' 6דס עגיט כקוסיסמע"ס

 (iJpSD 61גמגו נסגל ומסח 'וקסיס מסם גמ)סס כנסור נפסדי ~nvc לק )סניהס. טנף ):יוח ת"ו סקנססמשטי
 : וקרן ממיס עופם ס' כסס וע,ליו מוסיעגו 1ה61 כקרן כ) )עין סמו צדע*16

 ככלילת 6ף כ)ומר . 6)ס כ) טוסם ס' 6גי רע וכורך ס)יס עולס מוסך וכורך 6ור ט5ר סקכ"ס עלמו סמפכמ ווהוו
1alnoסמי ~יתנז) סיס!עס )ו 61עסק סממך מן סקר יהרון ניכר )ציוח 6ור 7511 ככהון ה61 ס)ימותו חח)ח 

 )מטן גו סמחסנס קדימה סיתם "דיך סכ6 סרע זס כי )הרע קורס סס)וס סגס רע וכורך olSn עוסס וכן .כעוזם
 : שע"ס סמי סיוודע כדי סגסף מקוס סמסו' נהr~b 4 כ! עמס ס' 6גי והכ) נדו)' ו)ס)טס )סקריי ע"י )סמיותסס)וס
 עילוסו וסודו מכס6וחט עמזו סימר מס סגו סהוך6ס עגין מנס כי גו. ססתה)ט ממדרס וכלי )ניטור גכו6למשקעה

 b~D) )"6 )קידוסין ד'דן נת)מיד6 כמירוט כקמרי מס כדרך )ך יהיס 1)6 6גכי ס) סר6סוגוח )ךכרוחכסודו
 nlltoS שכיך "ת כ73 מן סל6יס סו6 מס 1):כין סר":וגוח. )משמרוח וסודו מורו 6מך Db1 "שיך 6ת ככד ט6מלכיון

 )דקיק יס סגס גו . 'מהל 6כ! . כן סרה:!:יח סגס ל"" מס עימו )כנוד דרס )oh1 of 6 סל6סמותהמלמלוח
 מס מסגי ע"ג עמנו מפלס" ומלנס מ5ליס מפרן סי5,:יך 6סר ")סיך ס' 6גכי סימר כסס pl~DO oiba . '6"נסתי
hp,1לכד נמסוק ונס . וכרומס כר"חיך 6:ל 6ו ומ"ר: ססמ,' עסי 1)6 מנליס משלן ס651תיך "סל נקט hb 

 "יי ע מפס ג;תגס ומס ס"דמס ע) ימיך י"ליכון )מען ו: התסוה C"DD כמס )דמדם יפ 6תר ו6תשניי
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 ן שבת שלגמידורושסו
 2 במכרחס מחורן ומדק . ימים ממריך ע'"ז גהיוח סדלרוח]לח

 תריי "גטזר ר3י 6ס Shn ייח6' כר ממעון רני כ'( ס' ממוח )מ"ר ממי") כסירוס קמרתי 6סר סי עג והחלט
 קר6 כתחקת סקכ"ס כך עד וגו' קן S~b "מז )ו סעסרס פרס כע מסו מיוניך ססמעת 6ססרוסי

 עד ממככן וו )6 קהותי )י מהחי סנ' קמותי תקרין עד ממככן ,ז )" נח ממעי סג'.כח )יסרי
 כך ;CD )וצל וישמם bto 6זס 3ן ו)6 סיחי )6 ס' 6;י ס)6 ממוחן nao(nl מורס וס מכ ע) ו)סנין .סילעו 56י י6מי סג' 6מי פקר*

 מ7רגת0 )סי גוי עם ססת;וס )פי הכ) הו6 זה כי ת"' . לחותי סיקל6ו יסטו 6יך סעס כגיס 061 כך1סעס
 מיי ע"נ( ו' )כרכוס ר,") וכמקמר (hrp" מס כך ס' 6ח כענודתס ע31יס ממס 6סל סלענה 31ערךהלמתס
 פוכתס יומנן 6"רלות

 1י5"
 הכעזר 6"ר . נרים דסמ6 )ן ומגק . ות:נהות נפירוח )סקכ"ס סריווהו דוד מעגם

 ~PIDi עמן סו" וס כי . ע"כ ממות bih סמוח תקלי 6) כקלן רמות סס פסל ס' מסעדות מזו )כו קל6יקמר
 610 נמסמר וסי' . יקרץ כסס )כוסס 3כ6יו כממסר מתם ע"ד ס"רס )ככ חוכן 6ח ונומן סרו6ס סמדרגס)פי

 : כסמו גקר6 כן 1716 רוכ )סי )מן הג"ס כבס 1)כו!ס . גורחס ספיר ע"ד וס6וה טירה)טון
 )יעקץ גטס)י' היו OSD נמורק כי"חס כעת כי 'pD( 6ת מקרימה סכה" נג"' סמיה 61)ה alr:)n "מר ,ה ועלי

 06 סכ6" ססעס 6מר וע"כ 6)'1 געפ)י' סיו כי כהי כמולס סיו ס)ז סעח )סי ו!כן גסמתו כסורםוגורס"
 6ת נסרו Dh ע"כ( מ"6 )כ"ק כמתז") היו סקס) דכר ען מוכה הו6 6ת כי ג'2קכ נטס;י' סמיו ע) כגומל,ונ:קנ
 ופלל ילין יעקכ יסלפ סכ"י' ך"1( )יפעים ס:תוכ ס6מר למ"ע כן 1)6 בנ"י סמותס 16 סיס וע"כ . )לסרוהגט)
 י5ין 6ם"כ Slb פגיו וגבסן" )יטקכ גסרסי' ככמי' לק גקר6י' היו )6 גנו!ריס כיתחט כתמות סוס כ)ומליסרק)
 גססנס )סיום זדו מנעסור ספסמ ו!קימח סמי)ס כנסיוגוח ועמדו הכדון ככור וגזדכ:ו כסגחנו)1 כקמר יסרס)ופרם
 פס עגודס דרנות ג' ים וסט . המע"ת )פי הו6 סס:מות )ענין וגימור . גג"י 1)6 כערמן יפלס) )סקרתסמ0

 מסכוך גי כבודי 6'ס 6גי 6ב 6ס הכתוכ ס6מר ע"ן סככו)ן ססמוח' הי" סר"סוגס . )עבדו ממויביס 3ג"יס6גמגו
 כממזיק וקמו 61כיו הקכ"ס כ6דס יפ סותסין סס)סס מלמר )סקנ"ה גס"כ 61נוו )6ביו )ככד מחמייכ 6דס"סר
 פ) סו6 וכס:) המ'וח סהו6 ס3ו השכמר ומלק ע",( )"6)נדם

~ffbpo 
 מגויס מטיו ו)יר6 )ככדו סטחויכ ורלי

 הי, הככור ענין דכךי' כסגי סו" ומגרפס 061 "כ ככור חיוג ומגס . ו6ם 6בכנוד
 ט פחסן 3מס אביו רנן )הסל"

 מגמיע וממקס )!"כ) כנר 1rt'h ע"3( b~b )כקידוסין כזומרי' ו:דומס וממקהו hn(tiy וסייגו )סועות )61011
 )ים "רגקי טי,ךוק כדי ו6ס 6כ כקיד סיכן עד כס פקמרו ו6ס 6כ סכככוד סנדרה כנם" 61ף . ומ51י6 מכויסומכסס
 61ף . ע"ס מקלי לסע קקי )"1 67י נכך לום קו"ח )"נ ס'פ נענין ךוק6 סס סהוס' גחנו . מקימו וקעוכפגיו

 מטסת נוסס )סיוח סנריך סכ)) ע) שמו :סמך 6ססר or3 חיריק כתכ )6 ממריס( מס)כוח )נס"ו ו")ססרמנ"ס
 )סכ)יש )1 והפיקס )פוענח )1 ססו6 3מס "כיו הון )טסות כסול סככוד כשין דמ')ת6 כ))6 . מקלי לפע וזהסמך
 כמ"פ 6כיו "ת )כנד גוס סקוסו ממסקכ"ס ג,.לק עסי. 'קנ) לק מקיד ע"ז מתלעס וסול נשיו )יס ~בק' ולק6ס

 1)6 כרענו עסנ ו)" כמקומו עומד )6 מורך "יום כס מ"פ והוך מוס ממותק דרנ6 סי6 היר6ס וענין . ססהלמכ"ם
 ששס 5ער )1 והא' 3וס דעתו סימ)יס 6ו (or שכיו דעת יקייע ס)6 מסעס 6101 . שריעו ו!6 דבריו 8תשוחר
 שפס 6רס 6ס כן וכמו . tb11D1 6כ ככור ידי י65 ")ס "ת מקיים 6ןט ו6ס . )ככורו ס)6 יכר )ו עומס'שבט
 רמשש כ) )גוייס )רקוח דגר ימי) כ) סקדוסס . נחורחו סגתו מה נכ) לסתו )עכוח ס6' . קרסיו )ס' ה6)סיזדכר"
 gf'1 06 . כידוע )ך יקמרו 6סר סדנר מן חסור )6 כבמרו 3וה 51וגי ר15ג1 ג"כ פזמו ודרבנן ד6ולייח6 עמס0150
 ספוס כי 5מקוס. ;כוד מלוח כוס מקזוס עגיו נור כך כי ר15נו 5עסוח פמוכרח סלקום גורת גדרך רק 16ח:יקיים
 6נ כנוד כמו ס61  הכנוד  מעגין )מד וג"6 ))מד כ6 זס וסרי סס. כמקר,") סמקוס )ככוד ו6ס 6כ כבוד'הכחוכ
bloa;  וככדו כן כמי סוה ס' כככוד וכן המקוס. במלח רק כ6סכס סיעסט זעתו סגמח 1)6 6ני1 דעח מגמת לק
 ש ד6וכיית6 )"ח o*Dn כעכירות ח"ו )סקגיטו ס)6 )ר16ח לבסיס 3יר6ח 1;ן . סטוי גוירת מסגי 15ה1 6סל כ:)כעסות
 כטד 6) סכן 16 מסנק המקמייכ הדבר ht.~c כתי יחי סנ,1 ויוחגו קר6 סו1 3הי' וע) . כטמור ס6כ ") סקומייל כנור )נזר כ"6 גכ;מין 6'ן 11 כמת ען נ"י עס וכס6;מ;ו . טויו ע) )ענ,ר גנדו )סר3 פ)6 ),וררו יקב) רק .יר3גן
 מ5ד רק ומירק כמור )וס זס מייבי' סקנס )הרדי ו6חיוח 6מי' 6ה:ח דרנה מ,ס )מעכס סו6 ססגיס ba~7 .ה6נ
 )1)16לו פרנוגו r~hr ו!6 ומטווו וגססו )ככו ככן ,סמיו מח ;חח )טבוח ל51: . העדו מ6ו כסכו סחקועס 6מת6סנח
 גכ63 כן ו-_י. . ונדומם ונסחות (Stlh עוז )ו ומכקס קמיו ר15ן ע) עוז (jtclc) וממחוקק נוח"יס hto נס "מיושון

 6סכס כרוכ ס' מ"ק כן )ק'יס מלון נמ"וד וח6והו סר5ו;ו 6' יס 6סר ל'גענידח
 ומסוי

 כוירס קיום מיד כ)6 נדינה
 נס 6ף החורה מ15ת ;) :תקייץ זקק !6 וע"כ . לפכחו מ5ד כסמת רקכמקוס

~'DID 
 יוחל ;יכרח סק"הכה ו)0' . בג") o~nh 6הנח ע"ס נקר"; הכמי' ונס מלעסותו דנר סוס לותו מעכב 61ין וילו,"מר ווילי' מ15ס מזור מיני גכ) שי'

 ס6ס3ס ע"ס :ש6 קמותי 6וח;h~p' 1 )ס' סיטרי  3רו3  י פ2לז טל 3,י  כתיגי ע"כ כידוע )הדרי וימיותברסיס
 כ5 ע) ל' 0ס הכור 1)סתקדס )סחנד) רק תמיד ור!1ג1 :מק15 כ: ער :כקרגו הורגל סו6 סגן וסדרג6 .גלאור

 : כקרט 6סר כ:) ע)יי:ס ס' פס יתקדם )מען :") והרעות רין הים כ) 6)יו ומביכין . pb oblsnt ייסכי1
 מירייתך פקידי דעכיר מ6ן 6)6 אחם ושיחס מ"י ע""( קי'נ :הקיקי לזועק תו") קמרו ,1 נח4 ועל.יא

~rbi 6ף 11 כמי' טסוה יוכן נ6 ו5כ16ל' י"וקמוס. צ:":י :6!ו קוכ"ה 6"ר )ע'," )יה נכיר כ6י.ו ככיכ1)163רמוי 
 סוף כי Ss1 . ו17 ע) גתגד) ס' פס ):יוק רק תמיד :,:כידהי r::rr;c כמחיי ":ן . 6)?יס 6רט סיטפס כי bnD,כדרך
  סנריו0  3סי ססרנ)תין עשיו 6כרהס "נור לעניי: :מן גד~) "!.:יס יב כי ה;! יידע' כארן ס' סס ט7ע )היותשולס
 3ש05 סם! גיבר nve5 1016 עופם כי עסקני כקינו מס) כדרך גקרrr51 6 . נעלס סמו נח111ע כי IQbo 6)%געסס
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~ש1 שבת שללדרורו

 3שלו0ו כתכט וכנר . ס' sb כג"י ויזעקו ג"מל סיס 56) וגן סטגו7' מן o5bo" 6) סועתס וחע) ויועקו נססיסמר נם%" ימר% כסיו' וסגת וסכן. עשני כ6)1 כשומרו ch כ3מי' סקכ*ס )גו יקרץ י כדלכן לקי מס יכשף:! סוט.*מס3
 עימן מירח סרנינו a(h ר,0)יסי0 )נמ" סג16 שומר . )ס' הנונע סךכר hwn סו6)

~tsp 
 סנעקס עיקי וסיח'

סירפדי
 סי מ0ן מגס וט"ג . וותקו ו"סס מסנדו עור 6ע ס6)סי' 610 ס' כי סקרן עפי ג) דעפ ~1DD עי"ז ס' סס

 * ס' כטד )מען כק0חס 6פחיוס מיחס כי . כחוכו 5ריסס ולקט otO 06 )סס וקצע משו" וסו5י6ס סטים3יךו
 )6 6)סי' כמי' נקרס סגץיח כטח ס6ף ")פיך ס' ככמ" "5)ך מסייתי לנסיך ס' שכי ולפר ספייר דננ'ו שנ"מו)זס
 מן ממן כי מתני' מלרן סו65חז כוס לכן כעו)כ סמי סיחגד) סוי"ס סנדו) סמי טכור רק ט5מך 5רת סכורכקש

 %0ר מס ירמוז ע"ז וכן . דורת סי' עקמו )ככוד ו)6 יסרק) מטכוס כ0כמ )0סר זס 1737 ורויתן כקמור. סנ)ימכירך
 6מה סכמה וו כסיגיך יקר וחס" כתתככד )ומר )רכות סו6 61י0ר )רגום סו6 60ח ידוע 6עך ו06 רכיך 06גיד
 61רן כמיס כר%4 06ל !ונזר סיס ו)ג6יר' ינן") ס) נסנמן 0מ)' קסחמ מס )סרן נוס כ)) וע!ז . מ6ןעיט 'rD י%יגון ונודפי כיפיטוח נכ) יסיח נידך ס' מסן ו6ז עסקני כ6)ו גנים) סיס" 1"0 % נכמין 0חסי'01ר6'
 כסי10ר oSnn סי )מתיח o:7~rb ננד ט"כ "מ' נקלפים 0060 וגינן 6מך 61ה קניך 6ת ככד 6מר וע"כבג")

 )ככוד סכורין וסיו יכרך) כ) כמכהן זו 3מי' ע) מכיון שהיך ס' 6גכי כ16מרי סריגו bS ריעמטין וסגס .הכמכס
 ימיך י6ריכון )מען סי" ע"ג גי 6עי גקל"ין 0יסל6) נ,ס ולמז 6מך 61ת צניך 6ח כגז 1thD שמעו כיון דואטענטז
 י0רח3 0) נסנמן 00מ אגן ז! כ!אס SD נ"ע כו6 מ5לי' מקרן ס,5"תיך 06ר 0ח)ס 60מר מס גזם )סס וטדעכג")
 : סג6נורי' ד3ריט 3כ5 ס"מף כרכר סר6שגו' דכרוח ט) 6ף )ו וסודו מכס6ו0' טמרו וע"כ 06 ככוד ככמ" 0סו"מסגי
 סי6 סבם %מר" וכר1מ' נמולי סברס ט) בו כסמ0סל)ין קוום סס3ס 3סבמ טסכמז  שן עי"ז. סמווי0נ7) סחי י0ד1ן ניגר )סייח ס"ח"כ פיסוע, IPd "ס כי החס 0ו)מ סקנ"ס 60ין ססו6 וס נעלק סגוכל0 % ובחינהיב

 סרפו6מ לממן רק ס6יג' סירס וו 06 כי וביר זל" ומשטלין שלין ;ריגי' גל ג:3ס כי לבו". קרוכס the~ltפוזשק
 וכ5 3ו )שוק זריך 0חן6 % 3מ" ט 61'ן כו נהין מדיג" וכ) ניס bSD1 ורימת סי" 30ח כלומר מלזטוק סי6 פנסוזח

 עם )כו6 ומשי! 17' יום 3:)1ס וע"כ עי"ז. סמו הינגד! כדי )כו6 קרוכס ורשה כורך רק 610 כו סמ".רעו0טרוח
 )ישעם ;נרם גס וסיסת טוב נכי נו געס' ססכ) לסודות 0וכ כי ):' לפידוח 5ריכין סד' 0) ספישל or "ומרז uhס,'

 ע) )סורות תיסע בו ושכח תחרס6 בי שנס טעייקז ושבת 3מ)ת רמז יעיז .1)ר,ס'
 ק6מ1י

 03כת ס5רו0 0כ)
htD:יסר56 כיס וכ) סזס כדרופ דכריגו )כ) וסימן )זכרוןו)ש0 )ך סוס ס0ס וסיס . וסלפו6ס סיסועס עכור לק 
 מטר"ש כיוס וינון נכס תסיס onjbt 6(1 יגון וגס וככור עוכר ומהוך סמחס לוג מתוך 0נחוbDS 0*שר1

 נדלוף )כנר ר5וגיט מסיס מס גסוס וכוס "מן 6מן 6מן . תסיע בוושממס
~tsO 
: 

 דף לפנזי רנתי תקרב ועתה * עיני האיר ובחסרה עלי גומר אל בעזרת . השמיני דרושסליק

 וערתף להעת אלהינו ה' נא הערב . תלמרבי ובתורתך חפלה שפתי חבשנה . הבעני,ובדברי
 י ההשיעי בררוס לבאר להשחיל -שעשעי
 צדק יחקקו ורוזנים ימלוכו מלכיםני

 בוקביאר ולהיה בארץnlSuj לו נאה . שמו ה הרעעי'81ירש

 סעלת'א-

 בת הנמצא הקרושה לגירו אשר הארצות שאר כל על קיים ביהם'ק בהיות
rweoאגסו ותוכף האיץ לחם לחמ' את הארם באיכל ס"ה נצמה שבה ארציות ברביי אף האל 

 ליוהבן לבבו יתהפך כי בשמו ולברך לה' דות לה ססילא עי, ויותאוה ההוא בלחם אעץ- הקרוש')חיות
 הארץ ונם הגולמות גל ע-ייה שאז כולנה על העולה השכת כעלת בו ויתבאר . סאנלו ע"י ה'אי[

 : 6'( 0יך מס לה'. שבת הארץ גם ושבת' הקדוש' חיות באור ופהבפטת שאת ביתר סהעל'דע[ויזינ'
 : מאפרים( חן )ובו . תזכר מטמן כו ירבוך אפרק
 י לרין נכנסו ונחש .חיה אדם הן ואיו כוצייבין יצאו זד; לרין נכנסיש י 5תן ר' בשם הני השרץ תרשא אלהים ויאבר ס'( סלמס נר6סי0 למ"י ננמררש א,בב"ר

 ע; 12עברה אסרו מ על, בר' פנחס ור' שלום בר' ר'י נתקללה. ולרה , ופרעה2ע זבובשיהורכם כנת ארורים מברים לך מעלה שתהא בעבילך ההרמח ארורה שנאמר עכהן האדץ,דנה%ה
 נאכל העץ אף נאכל הפרי מה וט' פרי עץ דשא האיץ הרשא הקב"ה לה אמר שכך .הציוי
 כ,יעגש81ך ש נאגל אינו והעץ נאכל הפרי וגו' פרי עופץ; עץ דשא הארץ ותוצא אלא כן עולזה לא1ה'א

 כנחולו גכו6 וסרס עוז?. ע) סי6 גס 1(tvpc 6ר: החק)! עד ס"דמ' קמח גח6הר' )מס כזס כמסרס"
 כשרפ כתונ א' סס. וחס נכון. כ) ס)1' סמ"ר ונרי יתכפר ומ0,כ' !מה,"ג 0;"ך מסוקי קנס )נ"רקד*

 סררן :5 חסיך ס' 6ח וכלגח יגנע0 .":)0 עד !נ!' ו:עוך' הכס 6רן ונו' ט,נ' 76ן ") מכיתך ");יך גי מ'()דנתי
 ס' סח )כרך כ0'פ מזע סוס a1(b 6'י ):כתי ונלקק ו0נעח 61;)ק 0) זו ע:: מ;01 ענין OD )סכן )ך. גסן 6סרססח'
 מכרכץ כמס"ק דוקך וכי . גסן 6פר ין,כ: ס6רז ע) "!מרו )סגין ד וע . 6"י 6) 0נמ or ומס %עתו6מל
 נד י'"( )ירע" סגניו זניי נ' שגי(. ""ל );:ך עזי:: המיונ מקושין י0ר6) 06ל מגרס נכ) 1סל6 . ס":י)'4חל
 כעסו דייך דעס מס כי דעס הורן ייצגי ומ)ל,י )!מר )ו סיס 1)כ"ור: . מכסי' )ים גמיס מן Ph דעס ספלןשאס
 דככ* סי" כך ט"ו( לרגוע Qnb~ S~rn ר' יתם 6ענ'ע %יפיס ונמי נתזי YDb נור 5שט סש) )סניו . וט'ירשם מפגיש 6נץגיס וכלך 3רך מזק וגו' 6סכ מה ע;' עדי מנימתי r/fJr ק)"3( )סה)י' יגלש ומירוא גפים מהמל ג''ם6רן.
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 שנת שלמירךרך~כב
 סשנ עומס "תם "0 טמ) "חס וכחירם המיס 5ער והי' תיכן סקרן SDI תפחה כמסורה ומיס ח6כ) נמ)מ טח תורס%

 3מ)מ גפם סעיס"1 טוכת סיס" יונן )מ )כחור' הגס כעומס פסליך "ומלו וענין סג". )ע"ס )ך וט31 סוס C)W3"סריך
 ) הקזמס ע"ס יכו"רו Olb onh3 וכ) נעו0"ז. )ו בסלי "'ך 3על מיי הי6 1"ס תהיס 5ער וחי' קורס 6מל עימווסוך

 וסיס. פמס "תכס מניך 6גי "סר סקרן ט! ככו6כס כ"י Sh דבר סו( )כמדבר הקרך מסגול )סרס ס6מרתי תס6מת

 "רן "סריך עמר סלח וו") ע"כ( 5"ס )ך )!ך הווס"ק דברי ע"ס ויתכ6ר וגו'. )ס' תלומה חלימו סקרן מפחסכ6כ)כס
 קמין 1)" "סדרי. קמין קר"י סני '"כסי- כיוקר יסריך גער סמוכך "רן )ך "י וכחיב ירכסו כעת וסל.ך מורין כןסמוכך
 "רן כתיכ וע"ס סמייס "רן לקרי וכג"כ Dil'(b ח"ן "יגון כ) ע) כסוטנו bS'D:1 6רן י6 "רן "סריך דכתינסקי
 )6 )מס כק ת6;) כמסכנות )" 6סל "לן ו;חינ תמיד 6ות0 בורם לנהיך ס'6סל

~DnP 
 כס כ) תמסר )6 גס. ;)

 ד6 חורין בן סמ!כך דכהיכ מסוס )מה כך וכ)דייקך
 , דוחתך "רן ס6' געל סנורך 6רן )ך 6י וגו'. הו6 כתך קודס"

 ווי גער סמולך 6רן !ך 6י כתיכ וע"ד קמרו עורס ס) סרו קר" ה6י ות"ג6 וקגתי וגס הפתי גפר ניס דכתיכס6י
hnSDSן6 7מסטרח 

 וגק"
 'Sb1C וכד

 - 'דוע מנס כי l~)UO ופורס ע"כ. 1;11 6מל6 מרפותך ד'ניק כמקן יגקין כנרה"
 וככומס כגבס כחסל 6כרי' וסתסרדוס ntpSnno ומגס נעו)' ca גמ65 )סיוח 6' כעג'ן ממס כונס גפם סנס עורס6פל
 ר"מ גקר6 כחסרי "' יום3סנס

 . וכן ס"גריס כ) כקר וכן . כמגס ס)כ 3מה גקל6 ויוס"כ סכמנה. הרקס כחיי מהו"

 פערן כתמתוג' גחי' סו" ומ5רי'  לחנירו. דומ' c~pn /6 6ין בקלןסו6
 פגקר"

 סמ1במר ססית' סי5 ול"י r~bo" סרות
TP,סב) המשמוח ססת:ות 6)ס וכ) "3רי. נכל סהסוב  סתו, פכירס מלב 5נר נמו מסו" סקרן לכ סיקר 

 !סי סו"
 . )מע!יוח6. סמו גסתנ' כן הקדוס' וסחיוס ה6ור' רכות וכסי 3"ס טו)' ס) מקומו מ"ח כ6ןן מגיחן הרומניות מיוחערך

 מס הומס וסתי ובכורי' עומר ממגם מניבוין הים ע"כ סrhn (6 סקדיס' מיוח נס סמרוכ' מקודס' פסיח' 6"יפכן
 מ3הי' שרן "פר ג:קדוסיס 760 )קודס נ6ס כי פ"6( )טסרוח נמסגס כמ"מ סקרנות מב) כן מ3י6ין סיופ65

 עכ גה ורנחס מוסכו )ממג' יקר6ממון טמoib *; bnD 6'1. )מס !הס' rb )סקריכ יקרב )6 וזר סקרן.קרוסות
 ch כי מק71פת. סיק' סולת הסקלן פסעת וע"כ סו6. שדם כי סמ31מ ק) יקרכ 1)6 והלע הקטיפות D3D"סנקציות
 כסו" וד"' ית' הכגחתו טניה גס סיסי' גד כסוס "ומן סוסמיה

 נ"רנג כייסר וס מקות ע) )ט1כי'וסולס מטיכ יה'
 סריהגיונ2.. ומיות הקדוע' מ'ות כה" בס ורכתי סית' סמקידס' סקדוס' 6ון כן !6 ה3) ג'( עוף bo' סירפ )כמס"לגוה
 כי תמיד 6וח' ודולפ מסג' למלית וען O~(o מר,:יח נס קרסיך ס, עיני וע"כ עריס הסגהחו )יחן הטוכ ס6) סיוכ)עד

 מקג,)ו,ווצ 6סר 6'( סלק סז' )דרוס וס ,כמזק ח'( כנף סס' מורס )נמס"ל כחננו כגל ומנס כג"מר. נ,סל15ג1
 וכלסכה כפמו עכרך )ס' )הוזות מתקוי גאיות ה6ו;!ן תהדס ח3 מוחין נסין המהכ)י' סכחוך כקדוס' וסהיוחסקדוסות
 נסנו'וח סנחוך ומרע הק)יסיוח כמ" ע) עגמו )סחנגל גריך גדו3' וכגנור' כקובי ופך מס. נ"רגו כלסר "ותוו)יר6'
 גס. "ף )עלמו tallp כקמח )1 יזעי) ס)6 וס )" כי כריסו. וסג6ח תחוחו מיפיי "הד "ומן כסוס עגמו ימסוך ס)6סמ6כ)
 )כו" מרע" נמ4 5;)ימסיכגו

"ינ/ סמומין מגס הזו סחנכרוח כ) 61חר סס. סכחננו כמו סכחור/ ענירוח כ) )עכור ע"ז
 ככחי' סתפ)' נעת )ממר עד 6)יו 63"

 גטריג"
 כי סו" המומיןמ5ער וגס סס ססרס:ו י"ככמתי' ססח6 כ' )ממר עד

 נס יסים "0 כל"י מ"כ) Q7b י"כ) כ"סר וע"כ מעמר סמגופ' כחי' בו רכח' כי 3מ6כ) "סר סק7וס' מיות מזעירטעט
 כד . סוס כ)כנ ולעכרו בסמו לכרך )ה' )הורות ויח"ו' מקוד וימסק )כו ית):כ ומיד תרף ס' )ככון כוונ'מעט

 6מרס- וע"כ מעטסו6 כי הרע ע) סרנ' )סקגנר שיך צין הלו נקרן הזוכך" סקדוס' מניגוני הרנ' 3ויחדנקו
 )כס ,ס סהי6. סקרן ע) סכנמחי כעקמי "גי כי "מר 1!" "ג' סמה. "";ס htan "גי "כר הקרן ") כנו6כ0סתור'
 מ)מ' ח6כ)1 כניסר hlen כגומר 3ה' חסמו-תרונו' 0"רן מ)מ0 נ";);' והיה כס המיד ונעגמתי מש7סת ס0י6ה6ות
 : סכם סק17מס חיות ור13ח סו"ח 3"רן ססנמחי ל,נמי' ומעידו. )ה' )הודות "עיכס סיחרומ' חרומ' חלימו ס)11סקרן
 ולזהן

~D"D 
 ורמון וח"נ' גסן וסטול' חטם "לן מע%חי' כ) סס סה"כ 6מר מ3י3 "מרין למסון ""י פ) כסנח' סחור'

 ונלקיט ממיקן וחסנע ;סח6כ) מיד ל") לגסיך. ס' "ח ונלכח צנעת ולכלת גס 'היל' מע)' עוד סגס  "מלוגו'
 כהייך. מפגי !ך נחן 6כל הטונ' סקרן SD סכ) וגס . וגסיך )בכך נכ) !נשו מקוד !נך וימסוק 'ת)סנ ;' 6)ס'ך ס'6ת

T~bס' "ח )כרך )סח6ווח הקו "רן קדוסח הי.ח ")'ך החדנק לכן ה' מ6ק סטונה כ? ורכה טוכס : 
 0' כמר המוררן. טנק "פ" כ)ומר "ו'חיס. כ' ח"כ סס עד עד' ורגימתי ו"ק ג'ין ס) 303ה1 המזך 717 סימל ולזהד

 סהורכך נמן "ף עד עדי משהתי הי" לק מע)' סרי ע"י )סחנהנ )"הר חיהס rTn )להת' )1 )מו30 6וס53יון
 ו"כ)וש )סיוח והמגיח טוכ. ככן 3התנלך וסטול' מטס "רן ככמי' "' כרכות. סחי כמד 3ס סיסי' פכרך 3רך 5ידספכן

 03 סיהי' ס.ות ע0 ס" )ח? "ס3יע 36יוג" כלהנס. ו)עכדו )ס' )כלך )ממס 6כי)ח ידי ע) סתמפ,ק ומלכתושכעת
 סיסים. )חס "סכיעו סנס 5ר !מס )חס מעט )1 ויסי' הפרן מקרכ "ניון ימד) )" ה)" עכס ופך טוכ וכ) )רוכ)מס
 6דס סיהי' )ומר גריך "ין !שכע )ממכס cnir~1 ע"ס הרעע( רמו )ינקוט ל,") כמיגור כנעיו ומחכרך קימע6"וכ)
 סי" ידע. Sb(nt וכסני' מימיך. ויק !ממך "ח וכרך !הפן סג' כנוס עניו ומבנרך קיג,עח "וכ) 6)ח וסכע הלכס6וכ)

 ככווגס ינכסו כטת סריך כ"סר עה: נס . נימ,מ )ריח קיים הכסמ"ק נזמן כמונם קלכגות נוקר'נ" סיו "סלסכסג"
 כ"')י )פגי גיהומ !ריה !קכ)ס !הס ידי ויוסע סגה . הקו סמק,דסח הכקרן הק17ס' חיות כ) 6)י )סערותסל6וי'
 הומנים. 6"י מפירות ס"וכ)ין "כבה  ידי ע) כי יופו רגן ומסיך'ס מס. נ"רגו כ":ר כמו"מ קךבגותמקל'נ"

 : סנוור כדרר ח"י סכם הו6 1?כ) )ס' וקודות !רגןומת)סכיס
 וי//ועון חזש נומעח נתסוס סכ) סוקלן תרע הק!י;וח גח" ס;) הי'( )זלוג זה נחקק כחנט נגר והנהה

 עעירכ.
 )עתידי ו)כן סרעי'. מגם" סרכם נס (lrnh ע"כ הלעי' )כת" וקרוב עפר גפמיוח ססי6 )פי וסקלן 3לעסוג

 נחכ)ימ יתוקן ,ה)וס1תוהרע במל 2) ה"ךג9:חכס,ג מן 6צכיר הטונאז' רוח וקת 13 פי סממימ סמקך סימות)כו6
1D_1-1,ען
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ob, שבו שלששורך
 הקלו tbSD כי סקרך חכר . סרט" צמיגת סוס גה יקמרו 1)6 ה' וקול סקזום' מ'ות רק כס ים6ר 0ל6 0ז,שנימורן
 כי מש מ6ח "סר הקודפ וחיות וקדוסחו ה' 6ור 6ח כ"6 תדע )6 הלרן סטם כ) נסמיות כמ" פנס ס' "תזעם

 16ן סוכלי כליתפלט
~)DD 

 עם 6ח וס))חס ופכוע  S11h ו,כלהס rh Sht') )'3 גימר  ולכן . לס' קרס ותסיר
 : עוז כרוב ס' מס 6ת )ה)) וישמדו ימסקו )חמס 6כ')ת ייי ע) (rlto יתוקן סקרן סכ) 6)ה,כס10
 )החמסך ומ16ח1 כטג1 )מ65וח 6דס כי6כ) )תסכון כסר מותל )6 מ"מ ffb' קדוסח סגך)ס 6עס'י מנסיבאכן

 )6כותיו יסכעחי "סר ס6דמס 6) 6כי"נו כי )"6( )דכליס סכתוכ 6מר וע"ז הומן וחסג,קי מערגיקמלי
 כינן גי . 131' )ככך וים וחסכע ח6כ) כן וג"מר . ונו' 6מליס Sb ot~ih וסגה ושן וסכע 61כ) ורכס aSnוכת
 "מר עגמו ממפיך0הו6

~tbno 
 דכליס סם16וח כ) סורס 0סס והס"ק והינה"ל מרע נמי' עניו מוסך סכסכו

 ז"5 הרמכ"ס וכחב וכו'. כמ)מ סח תולם 0) זרכם כך מכמי' קמרו חורם ככהר ),כות מר51ה מי ונסרע .):מה
 ")6 וסהרה "כינה ומסוך עידון מחוך ס)ומדין כניו מחקיימין התורס דכרי 6ין י"3( הנכה ח"ח מהוכוח)נם"ג
 cg הגמנ6 סעוה"ז סונט כ) ממסכה 6מר סחורם קמרה וע"כ . וכו' חמיך נוסו ומנעל עגיהן עגמו סממיתגמי
 ס) )כתרס נכות הרזה 06 "עפ"כ וסר . ודכס כמן,ית

~g'p מ סח רק )היות סוכרם 3וד6י(נמ S)bn 6(ו 
 : העומס מעדם המכי)הטוסך

 שמץ )* )נו' )מס רק ח6כ) ם)6 למס כדו' כה כ) תמסר )6 )חס כס ח"כ) נמסכגיח hS 6סר מרן,?וזה
 לורס ;1) ילכס קך 6ך ע"ס מעזם ק) ל ותהיה נה כ) תמסר )6 כי 5הס )ך יהיס ס)6מסלח

 ג6על כחומל כעוה"ו לסריך כן עוסה "חס "ס וכן כמ)מ סח חורה ס) 7רקס הי6 כך מנא "מרו ,וב"ק .עממור
 : כנאר )עוס"נ )ך וטוב rb החורה שהנח מסגי ח6כ) כמנח סח 6חס וקעס"כ עוס"ז ט,כ כ) )ךים

 ען %7 הקרן חוגיך ס"מר גמה היה ג;.; כ"ה הקדום גוונת הגה כי נו' oDOa~(1 המאס )גיער כנוף?טעתה
otaln

~DD 
 ערך DSI' בו ם,פ הרומגיוח מיות טנור הו6 מנסרי והטוכ המטס הגס כי סוס. וסריו ט5ו

 סימל. נטכס מוסעס )היוח סרומגיוח מיות כו כיתגדן )וק סוס סטן נס סיסת סקכ"ס ואס מעמה טוב כןסמיוח
 פגתה סקדוסס.וה6רן מיות כרצוח גהנז) הב) ויהל נעורס. הרע )כמי' הקרוכ סמגוסס 3ח" יחלנס ס)6כדי

 וגהרו . וכו' פאר דם מגרס . כוותיה )ן סר6 רהמג6 )ן ד"סר מס כ) ע"ג( ק"ט )מושן "מרו") ונס .וכעס בג" גס6ר וככן הרומגיוח ע) הגסמיוח נהןכס כי סעס כ)6 סטן )סיות הקרן עביה כנסמייח והוסיסהשדכריו
 "יס יקמר 0)6 כדי הסעס.סמפרסי'

 )מטעס כגנדו )ן סר6 אסור 7כר נכ) וע"כ ד"יסור6 טעם" )מטעם כתיג"
or)6(פ' כר6סיח )במ"ר כמ"מ סיע "תרונ הדעה ען מסינר מי טטס דוס וגריס . וכו' )מטעס נעיג6 )ומר ס 
 מכ) )ו 6מל סקכ"ס רקס 6ך . 7"יסול6 עעמ6 )מטעס בעיגון )6מר האסון )"וס משגס b'o יאורס כיוט"ו(
 טן ס) מען "ף ר.עניס מכ) )1 סוחר הגס . ונו' ממגו ח6כ) )6 הנן נמוך "סר ~TD ומפרי ת%) 6כ1) סנןגטן

 וכן )נד סלרי סייגו IPO מן מקוח כדו' וגו' סדעח ומטן כ16מר1 כיון וזה . )1 גהסל סדעח ען ם) רעולי לקקרעת
 סם כמ"ת סוס וסריו ענו טטס ו"הרינ ק" ס6חרונ סוכר הו6 ורכן וגו'. תאכנו )6 עו' ומסרי5וטן ס6טס"מלס

 סדעח ען לכי"ח כחמ)ח 1"ך . bltD'h1 טעם )מטעס שעיגן )ומר יכו) סקי )" שב הען מן )נכון )ו סותר'כנסר וגמנ"
 לה 61מרס ס6)ס 3דכריס מוס "ת הס"ס הרע הגמם כי וח"כ) מסריו npm )מתנ) הען טוכ כי ס6סס וחללג6:ור
 סקטס הזה כען וכמס כמס '6מח ע) . מהען הסרי טעים מבכעס וכמה טוכ יסריו כענו סעד סאן ס"י)גוח ככ)ר"ה
 סקלת 6מר )כן 67יסור6 טעמת )מפס כעיזת )ומר ה1כ) ועתם . כסליו עוד )היוח ייכן פס וימס עוכ כ"כיט15
 יוג) כמס כגססם סיערה כי וח"כ) מסריו גס והקמ וע'כ Ipa סעס סוכ שרתחה )מ"ר) חטן ט,נ כי התסהו:ן6
 עומס rD טסוני6ס ה"רן ממנוי נ5ממ ריס) וזה . ד"ישר6 לפס )מטטס כעיגון )ומר ויגונה הפרי עלס )סיותיוד
 סהן5 )כעות מקוס היס )6 ומסרי עטן נטעמן שוין Ybo(nl כ) היו 06 %) פזה וסליו ע15 סעס 6ין )היוח:די
 %1איס מעוגם גגממ o~ho חט6 כי עוגה ע) הי6 נס גסק7ה 6דס כסגתק)) ולפיכך . וגו' )מטעס כעיט)~מל

 : החף 3ימ'ח הכוונה הב) הוה כדרוס דכריגו וב) השיערס.דברי
 % וסחו %% נחעגוג נו ו)סמומ החורס מפוח כב% מוס ט סה"כי)ס )מע)עח6 קודפ הוכח יום ג0הנה לבנם9

 מסיס "ס . %3י)ס התשמן והימורים הכמוה נכוונת )כזין יודע כ"יגו מי 6ף "1ח1 יעסו ימר")עזת
 סס)משפ. נכ) קדיסין ומזמין וקדומם כרכה ימ,ד כחי' כ) זו פכינה ע"י )קב) )ו די סמשס )מען רק נצמח גכיגה,.כיונתו
 ע)יונים ומעכס )דלנח "מולגית ממע)ח עסיס והמחונף ע)יוגי' כ"ס סהעו)מוח הטו,מע; ע)יוח גקר6 כנשכח.וכקרט
 )זלוף וס כם)ק פיכופו סכחכגו קודם )כס יהיה הסכיעי ויו: כדלך )ק' ועעמ ליה גנישס וגתגסמו ד3מ"ס ס3מי',?כ)

 הבכס ס6ף(ססניטס
 מהו"

 וסלע סק)יש0 3מי' כ) UDD מוסך )היום סערה sc כקרוסה גיקדס הגדמי המ5כ)
 : העו)מ1ח ככ) ככח הפרח נלדוהא)

 לכות כיסוח אתי קטגס כוולס 13 הכמגק הזה כקומר . קסגה מסיעה 13 סוסטיס ב3ח נזמירוח המבורר 6סר ולכן,וק
 שכה"ק מ"י ע"ס )ימל XDb 731עש . טיס "היכהו ע) )נוחס בוגרך )מס הקקה סרייס של נע) מקזוסהיכ וסכם . סיום לכיוסו כמן אמר ממס גימד שכח סעודות הס"ס )ימוד כי . מעמיס ס"ס שנבך לקוינשדיס

 הנ" "סהכמ )6 "מ6י חיגי ע""( ס'מ)שרו
 יומין מע(6 כ) מיגס מחגרכן יומו 7ססו6 משם Ob2'3D כיומך

 דליהו מ"ן כך ובניני הניעלס כיומי ומתכרכין נרכס מסס61 גיוטוי מד כ) tPP5 מנוגס יסיכ ותר מד וכ)ג'י)"ין
 סקורי כסיר" נשי 7מסיפגות36דלג6

  לזרמן גממי  ורישוי חוי יומין סיה6 5':,ן כ) קלוריה 7י;נרך נגין
 %5תנרכ"3לכש

 ט) בכחכח )" וגןכס6 דםכחi~DP 6 פיחך נ)
 כתוך"

 1Dh ו)זס י ג6ן עד ריקג"6
~CD בשש ט* והלעס כו יסים )" קכח ס;כיעי גיוס כי סיוס ושט) סהור6 5סדר6 כ)יכס סו" פיוב כ43מר סיוסושכאסן
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 שבת שלכידורו%פ
 )סדר" כעי ע"כ יומין סיח" כי רח:רכין דנהילפפוס

 דכלכת*8' -כיס . ה'וס 6כ:י:ו 6מל כן ו:! כחורך
 כיתיך כ) סיהכרגין כדי שעסיס סגם גדיך נסני) גו סועדים כ6ן 6מר כן וע) ל'ק:'ח סתוינו עי "סחכח65
 נשקיל גדקחס הג: ה,ו ק0גה וגק11ג0 . גימור הג3 משנרכין מגיה "כל השכח מענק נו mhlalt עי)6'ןיופק
 עכור והכ) . ההיים נהור )6ור וקדוס0 כלכה ימוד כ5 הזם הי6כ) ידי ע! נו כיהוסף הימיס מנעתכ16ל
 שית למז זס SD1 . )כס ~ra מנוח המנוס קדומת בגודי מע)'הס סרע סגהרהק הדגה'ס גה" כיג'ס.ס
 גתססך ס6רגיוס כהיי ס"ף )הורוה הכ3 . ת"כ) במנוס 21נו ונס תסיס בקרן שנוס יקון גוס. ססו6שנס
 מקומש ולכן 3ס"ם מרס הי6 בכו וה"כי!ס 1כ) מכ) רשע כח" ממש מוסל )היות וסקוס כיס 3ו ונעמס5סונ
 ניס עו)מיס מלך DSD(' ויה"ל . הנס סדלום גכ) דברינו )וכרון )ך הוה הסס והים . וקדומתו ס' "1לפמגס
  יסרומס  ביפיפ  במסרס 6סל והנורים סגכנדזני:

 ויהגס"
 . והגע:'ס והיגוליס סנגל6יס ע) סמו ויתעקל ויחגר)

  סו ההסו גסם: 6מר כ5 ויקמר . יקלחו 6תס כי יסוך כ) 1'3'ן 0ט3הו "חס כי סטו) כי וירט כקסהגוי:,!'ס

~?ib(סו 6ח דעס הידן ומטקס . כמעסיו 0ן שמח לעולס ס' ככוך י% . מם)0 ככ) ומלכוחו מלך יסרך 

 6גודס כונס ויטסו 30רו6יס כ5 )ו ויסתהוו המעסיס כ) "ותו 1ייל16 טד' נמ)כוח כעס גהקן מכסים etSנליט
 וכ5 )מעלס למעלס nibui וחחגס6 ותתעלס )נדיק יכמע ומילוח הקלן ומכוף . טכס כ!גנ לסט יכסח8מת

 )~  ויעי  1? ")טע PJOיתמי, . נמס י0ממ b:r1 גו *:ממו וכפס וה:ור6 הננוע IITJO כ"ס ג"פ מטייס 6י גמור כיהוד יחיוהדיסטי!שת

 סוס סוס , 6מן 6מן 6מן . כיסועחו וגסממס גגי)0 לו  גווילי ס' Of  ויוםיילו
 ב rr)n נדרוס לנ"ר רטש ס0יס מס (~os טוס . ועד ג1ח .כגס

p~oבהשמיעי הקדושה ארץ ארצנו ומוט השבת טעלת . ריעי יי בעיר * ההשיעי דרסם . 
 עלס בורא לאל ושזח תהלה * השני חלק ועמר נשלם ךבןדן בטדעי: לקח ותסס חבםישסע
 תושע בימי לקחני כבוד ואחר הנהני בעצתו ימיני יתכף עזרני כה עד גשר . עינילמאיר
 ל יום : יראנו נוהו אל בשובו בעין ועין . צדקני יי לו יקראו אשר שסו וזה וירושליםעזרה

 ש לפ-ק ייח ביי עד שיים וכב צדיק בימיו יפרח , מיקפרם
 . כפעמון מכי סמו . בכמון מנוס סג' . נמחניס יק)מ): . כרכים SD וככליעס . עסיס ע) נשים נצתיעתה

 פגם קדומת הנדו) 716 )גד . סמן 3ן )קרן צמרתי חסם פעסר . כסתגי סג* נוסת . tinrnh רעדה*

מלגת"
 ססוכפ עני מגהת 3הקר31 . כחימים כמתי וסגי . הדרס 3יערח )פנו) מסטנהי )50ומ יר' 6ת משתי 6סר

 עהג8 631 . עורס, ס) 3רומ1 העומדים עתיקים 3דכריס ") )סנ' סיהס )נרוע . סנןדס ככדי )מ00 לפג'סידו
'aDממס  גם63'ס .  גכולס פד לניל פרפם  6דס כל  ינסר .  בלוס 5י%  סמלך נגי,י לגו?  לרגר 'auD יוגר 'וי 
 י גימ,מ )רימ מערכה )עהך יט6 . סורם (pjb גפ50 כמוני ד) 6יס 61.ך . ליח נ0פ הדוד"יס . וומ 67131מוש
 ., נסמק נר Sfttn מך דלפי ונפורז  רלור  רוקיקין גינתר . יסח? למס nDnlD,  לפלול 16 כממעמיס)'רשת
 . משיג קוי ומזעי וריק געור 5ני . פע6 מעיי)ין זממס6 3)~ס6 דרגים וס . שיסו), 61ק ב,סיסש4יי'
 ז ככ 6ס גי citb 6)0 דגוי וכ) ירפ.  סלם יריפס?  הכליס יסר  סנופם תומק יךיטחג1 רק . 6דט י)6 נערו6מ

 ומשקא זו מיקם מס, ס:!כו)"'ס המנח nsD rr,b ritrpn~ לגד . ה"דמס מהרסי הרס ע5 ממוסססי!יס
 סמס%3 ע) S~fn כמצמר . מ6ומס בירי 61'ן מנרעוח 6קן מן כ3הס )סייס 6ססר 1)כ):י . עמס מ,רמסגסס
 סגטעיס  מן  לסיוע ידי )סמון הים מסר",' ע"כ )ו. סוס דלהי ?ל,  1ינ דיניי "!סיס 6!ף )1 כים )::י יסףנדינתי
 . 6מוג*ס nm~p סורר stb' )קגר סי6 הקודר ") )נכת יר6 הכויס 6ן גמנ6 . ותרמיתו כסל,)1 יכיהסהניכסס
 4 מ!י..יס %% מנעת פכ4 6ין 6נר סיום כמוני 71)  לספן ק"י  סל כשע וקץ . וג0ו:יס עוכיס . רג:'סכיף

  1)ג)וח . זחותיס טומרי מרקהיס מגרות דנזע 67711 קבי  רסליף .  הרויח פיפל  לפסקיה . סודוהיסהסעגמ
 מנטולי. וסס)ותי ערכי קומן 6גי מכיל כי . 0"רותיס מסריני  קמן פן,ף

 מנכו"
Sb המנך סערי bS)te 6דמ)כ 

4  וססתפףס כקיזס כקרקע סגי כונס 6גי ע"כ . מדיבורי יפס ה'ס ומתיקתי * סמלכם בנס  ילקרובס סס1)נויטשוך  

 מבחת גS3p 6 ס' b~h . הסוג נעת ס' ") Sp:ch1 Pn~hl )מרוס עיני ds , וסוס ל,3!י דגוי שרףומעפר
 כסיות . תימו ויסטך יעטוף כי הגי סגות חגזס 1)6 . )סגיך יני וסגיון 5ר15ן קמלי נ" יהיה ~1Dlb שמתד5
 ע5 ס,דס סדרתי "סר מסר טדי ככח וכמעט . עומדת נמקומס כנ,דס ונרוכ קזוכהס 3נוד5 שנתכטז
 "':ס ההעסיס 6)ס טרי כי . mnvn )ס 6כר מבטד: עמי יורדת ושגס עמי rilp תרכוס . ספידתזרורו
 יותר עוד יעסו וגן יר16 ממגי ומדע סכ5 נטי הנג'ס ירh Sfn '6(vn )ככ 6ח ד)תת6 נ6תערות91IUDaS 6יק
 נרוכס ומזר הוד . מקוד נדו) הככח "ול מקדומת ע!י:ס המקיר והבהיר ה"מ הרב 61,רם כוך סכ)ספ.ס
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