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 פסום אומר שהיה סעם בגל לאומרם, ז״ל מורי
 תפלת וקודם ואחריה, התפלה קודם הקסרת
p וכן המנהה, n ש) ב*מ. ה׳י, המגפה

 הקמרת. סממני בי״א שיכוין אחד תיקון
 שירדו הקדוש̂ד ניצוצות עשר הם שהעשרה

 הנוסף והא׳ להכניעם, הקליפה בתיד למסה
 התיקון pול הנזכר. לעשר או״מ הוא עליהם,

 ישארו ועי״ב מתוכם, לסלקם שיכדן הוא,
^ השני התיקמ חיות. בלתי מתים הקליפות  ד
 מכניע בזה כי בתשובה, אדם לבני להחזיר

הקליפה.
 המגפה pלז ז״ל דיp א״ל אחר יחוד עוד

 כל בי ,Tהודעת כבר עניינו, חד, מינן, בר
 מן שמתברר ממה הם אדם, בני של הנשמות

 ת) ז״ל אומרם ח״ס דמיתו. אדום מלכי ז׳
 בתור וכאשר הם. מלכים בני ישראל כל

 זה הוברר, שלא פסולת קצת יש הבירורים
 «דם6 הממית המות, וסם ארס נעשה הפסולת

 את בד ד ידבק פסוק, וה״ס המגפד» בזמן
 שיש הקליפות אותם כי הוא, וחענין הדבר.
 וניגפים המכים הם כנזכר, בירורים באותם
 אינם אותו, שהכו ואחר Hהםגפד בזמן לאדם

 ומקי־פין עמו, דבוקים Tותם ממנו, נפרדים
 ולא אמות. כמה שיעור סביבותיו, מכל אותו
 שם שעומד השכונה באותה אפילו אלא עוד,

 שלו, ומלבוש כלי אחה א^לו או כה,pה
 ש^ ומתדבק ההולד וכל ממנו, להתרחק צריד
 דכול הנזכרים, הקליפות באותם מתדבק הוא

 והמכות החולאים שבשאר סעם, וזד,ו לר.נזק.
 כמו בק,T בהו כתוב לא תבוא, כי שבפרשת

 החולזרם, שבשאר לסי וה«פה, הדבר בענץ
 במכת משא*כ שם, מתדבקים ההם הקליפה אין

 הבירורים קליפות מבחינת שהיא וד״מגפד״ הדבר
 ובשכונתו, ובמלבושיו, בו, דבוקים הם הנזכרים,

כליו. ובכל
 כי הקסדות פטום בענח rהודעת וכבר

שנשאר מה הם 4הקסח סממני י*א אותם

 י״א והם להתברר, יכלו שלא הקליפוז^ בתור
 וכאשר Jהקליפוו אח המחיים שבקדושר» אורות

 דשארו הוויסות, מתח־ יסתלקו למעלד״ תלו
 חד,״ס יקים.p ואינן וימותו, חיות, בלתי
ש דרא ^שת בזוהר, מזכר  חנעל^ ב»ר

 וכן המגפה, בזמן הקסרת פטום לומר בpש
 הקטרת עיי שנעצרה קדח, עדת במגפת מצינו

p מאד מב ולכן אהדן. שהקטיר n המגפה 
 בתפלת הקטרת פטום אומרו שבעת 4ב*נ

ח ומנחות שחרית כ  האמורה כמד, באותה בה י
 קם האדם כאשר וג*כ הקזהרוב בסרר למעלר,

 שיאמר אחר בתורה, קpלע לילה חצות אחר
 פטום יאמר אודב במקומו, ככתוב חצות תיקה

 נכנעת חצות שאחר לפי ההיא, בכתה הקטורת
 אגשיס י׳ יתחברו אם ובפרט הקליפד- ממשלת

 בכונה יחד רחpהק פטום סדר ויקרמ ה׳, יראי
 ימיה אם למעלות גדול רושם יעשה הנזכרת,

כנזכר. לילד, חצות אחר
 מזכר בשעת ל^*ות שצריד מה זהו ואמנם

 הנזכר, הסדר שתגמד אחר לילמ חצות אחר
 ספוס לד קח משה אל ה׳ מאמר פסוק תאמר

 בד זכה ולבונה סמם וחלבנה ושחלת נטף
jp בבד p ג״פ ואודכ ישר, ג״פ אותו ותאמר 

 סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה מד,: ה«ד,
 אל משה קח לד סמים נטף ושחלת וחלבנד,

מ. ה׳ א  הפמק אותיות ג״כ תאמר ואודכ ד
j למפרע n תיבות בנקודת האותיומ ותנקר 

 ולמעוז ו^למח לתryי' (קף והם: הר. אלו
 א) סדרן•. חה לסופן פתהלתן חהזוד וכשיושלמ

 יזלסעו י?לסי9 מיס? מגלן ס?ז ד? וב? ןן;חי
רמליי m לא 1ח? ?ל C9P ן.9ק

 בונות כמה לנו מסר ז״ל מרי כי
 החברים p אחד ולכל ותיבה, תיבה בכל ושמת,
 מזה א׳ במלח שיכוין א״ל עמו, שם שהיינו
 ואיני נשמתו, שרש כפי חד א׳ כל הפמק,
 אותם שמסר זכרתי. תיבות ג׳ ואלו זוכרם.

ה תיבה א׳ כל חברי» לג׳ מנ היא הא׳, לו. מ

 המונית נשער ש)
 שני כאן להעתיק ראיתי

בד הסגפה לז&ן

 מקוסווו ומחנה הגהות
 רוז שער הד נשער הוא נדש ורל כתוב

קימ 0נ* סב שנת ת) הרב שנתב
הסחר. זרס אינן הנקווות p שמקיסס אזדס סינן


