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לכר סל16י .ורכןכמרו (פסחים מע):
ח"ח מו"לי%גו( גחל  6(1ע"ס וירום
מטעםס6ריז"ל -מ5ד סגפטות סמגולג(ות.

וסייגו כי פגין הג(נ 31ככסתחסיט נפט
טגטתקעס ג"כ כנועסס כסמם כחייי עד
למלוכות כגפם סכסמית טלס 6חל סמוח
3ס(גקס נמורס גלי טוסיתרון ל6רס על
ונחמס 6100מ5רמדעתולחומסוגסנעדר
מחכמםלנמרי .סנס רגכ'63מיקר6ל'ם
חכמתס' וד"ת נ"כ .ה 61כסעלס ע5וס
56לן ולס מחנלנ~ח כגלמוד 0 41גכגס
נקרכן ממק גמז קסיו הממוס ונילשת
מסורס נ6ויר מעולס לך יוכ( 5סתמסך
וכהתעלט ומס עס גפם סכסנויח דכסמס.
וכפרסי 0גלגול ועיכול פ 4סולט סגפם
(ותולרחומיובל (סיות  6100כח טככר ס4
גפעס כפרע .וכק נוסף ע"ימעטיו6יזס
רכר טוב .חס %סייך ככראס  l'hDלס
י טעם
רשקתרלותומיסמתחכר גקר3ס6ין
ל
ד 3פת
י
מס קיכנם עכשיו ול 6מקורסויז
סלירסשכןגקר6נדגולוקיןכססודרשעיכור.
וכודרייםחלוקהזכגחותסכסמית פ 4כסה
נפקגסשיתןוכור6ןיורפןגי6(h"hיס
לסריג סכרלן נו6חרס6ין (סס הפס htx
ממגדי( כמחז"ל'(,לוס(מי פ"ס וכרגזתמו'
ס' כ) 606ין ריעס סכרלסמגין6 .כ(
ס6יזס סכדל .מועטוכש
""מ כקמח י
טמכר פעמיוסדקיספרת ת"כ כטעם סנטר.
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וק תלוקח גפה סכסמית רככי 6דס ולכן
נכנסת ככסתסמסייך לסכפיסקחווחטקוע
כחס כמעטסכממס .וסמעחיכומכ(מע43
6רספ"פעולותיוhSnכמהכוין 06לטוכס
ט5ר כטלחי טסור ולרע כם" 6טמ6
וסייגוכי ס6ר 0כוץ סכרי6ס וסכל מכתו
וכלכח סכע"ח רוסנוכחוומתחררקחומכח
גכר 6ודלו ג( '6הו 6גח גפלר .וגפי
 on~bסגחוהסל ס6ר 0סט5רו מחמתו כך
סו6נלנולסגפה ססקוע כשחו כח כרע.
וככסתח טסוריס מהחר קי5ירחסנוקדסטוכ
רתתי ממילך ל6רסםל 6כמחכוין ומסחמ6
מס גידמרס(6כילס לנווהו 6דס עלמו 6ו
לכןנילןקיטלוג"כ כח סטוכ.ממילך
ח
6והו כח עלתו יוכל6
י*חלין ימסמסססי6
ר
1ל
סטקועס כ16ת 1כח כרע .וסייגו גי כל
6כילס מוקד מחסכות ורוח וסרסוריסג"כ
כד"ת (כרכושלכ).מלי כריסיסוגי צקי.
וס 61מ5ר כח מרעסנתגלנלנו וכקטר610
מחלין סטונ סו 6מטקט .וע"ס 06ורגי
יוכללסיוח גקקעולסיותמו65מין 6חניט
וניעור% (36 .חD'/Dhם6יגומגוקסנחורי
מ5ר
לנו מ"מ בנריטלויתרון על
חכמתו.זלכןעשימחסכתו כר"ת~n6o1s0o.מ51י6
כח 6והסגסם מסתלכסותס נגפםכסמיית
וכמ כסמס .וכן נפועל רסק מתריסך גסס
הכרומסלסזיןנופוושהיות געקס כטל 6רס
כך ככח מחספך כחכרומי (כח 6רס .אס
 Otpמ"ש כנוסר כהכמס לתכריכו וסדקת
יכף לכרר ולתקןנפשית לע"פ טס.6 61ן
מטקס*(נמלי מ16חן רכליס .לק  06גפפו
ממוקטח נד"חע"י סד"חסו 6מעלםומתקן
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ג5מיני חחסכותזרוח6 .נ5טפס מותררק
ננרכוח
ג(6105מח).כימםס6כ"עכ"ח15ימםח6שינצפ"צרוגתמי
ימתלכם1ת
שס
כסס הסס6ין מחלבסיס 3מחס13ת ול$וטח
ררע טלסס רקולכוססחי15ן דמעקיסרעים
ססמעסס סטפרת נעמס מ"כ לטם דגרם
רטש לסלכיקגילוןגפם סקדוטסמיגוןמיקי
 hnSDכגודע ולר"מ .מססמתיכקיס
נ5ונוחיס כ"כ ע"י 160יר61ין ככחםלפעול
ג6וס סרהוריס נסג ומוח רק נכחות
לפעולה וכוסהיקנין סכיקל6לכ"כמלי16ת
ח15תכרימון (כמפ"םגז ).נמסמס .וע"
מצוח גועקיות סעוטס ככחס6כילס 6100
לח"ג ססגתקגיס:
ןומעסיסטוכיססלס6דס
[רסא]דקכמצדר
"561לר"תנוכי6יסכלגו
סרפריס טוכיס וססיסוך מעכירות )S~rGn
מ 015נוררת ח15ס ועכירסכו'.ופ"נרילס
11כי מכל מלוס גכר 6מלקךפי' כח רוחש
נמרק נזוהר (ה"מ ק לע"כ גע  )6ד%
6תחכיד סוס מטקס וד13ר ד6רס ק31ולע.
 f"'DIסמלצךטוב ססו6סלו מגולדמפעולתו
וס 61קוכן  1(56ומקורכלוסליסמלצךסו6
רוחני כמו מחנכת 60רס 1ע 5ירו נופל
מחסגס כלכן (עסוקנו15תמחרות .ותסנדל
כין מע"ינוסקך ("%י נפם 6חר גח"ל 6ות
לכ"חכי שסקנו5ר קכס כח מסרנם כג"(
6ותלכ"ל
0י 6מכנסת סרסול כלכ
סו 6עס כ)
חvhס
~סרגקס .ומגס ססו 6דרך
סעכרסכטלמון וכג'ל elhרב"טסייגוס6ין
מוליל קומס סלי6ס מ5ו עקמו לבד  06ל6
כר)!חכלוחסלנפם ס6דס 36 .ל מ"מ
~SD

וסי
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 610מולנקת ככחסכיגס דלגכיגפסס6רס

ו 'DSומןנומ;,מיוח;נ;
";סג" ,ג
ש"לק טלו מכחפשרותיו .ושוס
ס6רסכלל
כל 6כונס וחטק כלל  610מלקך נועולס
סעט"' וסוך מעולל הגפר לעטיי טגית.
וסעס מחקק מכללסו6מתירס ונועולררוח
סכלכ לחקוק סוית ומעלס גלנו סרהוריס
ע" .1וקעס סכ,נס כר"מ סנו15ס סר6וי'
ססו 6כמוח מעורר נ"ב סמחקכס ומועיל
לסכ5ל מת"נע"ירבוי  DIStOככמססר6וי'
ומבמכיססמל6כיס סנמגיליס לנוחקכתו 6ל
דמילך .וטפי ר"ח כחקקסר16ימוקירנפנין
כי נפטות יסר6ל גגווין בהורסכי6וריי'
ויטרלל חר.וסיףלמעלס(ומירינחמלמכיס
טל 6גיתנם'(מס .וסיף 13ררת כחססרגטס
וכעס סכלם לטוכ ג"כ גנזוע"יעיכור נפק
6יוס לדיק גרולכפי גודל כהסתורסטלמר
וחירט וכפי מרריגח כונתו גס להמס.
והעיקר גפ'ס"סקטלו ושלקלסח'ותסכך"ח
610מ5ר סחבק.ונסוכטוכסרמחקכסטוכס
סקנסס משפסלנועקסנכפתםקידוסיןמ.).
6כל כרפ 6ין מלרף לנועטס 1סמל6ך רע
סו6מן סמעקסלכד 610 06 16 .גחסק
ע15ס ס6ו ודקי נס כחסמלצך כן כפסק
עלוס מ"מ 6יט 6ל 6כמולס עסיי' מ5ר
סמעטס * רק דחלוקלניקליפותרוח מערס
כו'כי סס נ' ר6סי כחוח דרע קג6ס ח6וס
וגכוד דקג6ס  610רוחסעיס ממט גלכ
טטוטל וסומס .ותרוס  610תוקף סחקכות
י ומלניס לוח
סמתכיח לנמלי חלקות"מיה
סטותכלכ .ו6קסו 6סטולסלמטלסנכרמת
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ססתנס6ות .וזס כעס ,;6רםדגרם61כיסו
קלמרו6גיופחסגגהינ כו'(כמ"קסגסדרין
ס גל עכירות מכתורה
גכ .).וטלונ'כויי
הכולסלהתרחק ( 661הג'ר6סיס .וכלוחות
מלרכס רעמ5טרפת (כמ"מירוס'פ6הפ'6
ס '1ס' )6כיריס קולפס גרע הלכ והמוח
ולכךכנסרהלפכחסקטכל3מלטרףלמעכס
כהיות מ~ן לעגמומויימ61ר כוחקקמני
כלכ ללע.וכןלעניןסעוגק דסו6י"5רhto
מס"מ הכמ"ק כ"כט
 ,דחרכס חנ61
כלכס .וכן  610 06כחכמתו לרע געשן
כלעס רירוע רס 61גנר מטרעוס ועסק
ר גפטות
חכמתו לעונות חכטח ר"תימולי
דרעור6ו"סוהיזנו כח ססרגקהולכ"לכנוסר
' 610
כלק (ק5ר כ) רלעמור עלחרסיןיילי
ט" הו65ח יעו"ם .וסייגו גי כסוז"ל
הו 6ח51י 6גח גנטי ממס כרע סכו כח

"

יל

ההרנם 1ל 6מלקך רע ל3רגימלוכםכו כח
נפתי6 .כלגיסר6ל רחט6יהטגמסלוכסכהר'

(מר ).כס51י ססוככיס )h~hר6יגסמסורם
לכו ומוהרלקר6יט מלטרף לו כ%לסגריל
כחסמלצךרעלס'וחגנוס:לכטהרי(6עיגרי
מלכוכלל
[רסכ]ךלךצשונה ס 61התרתחכם
נעוקכ
ירנרלמסרע
ל
מס
וגתכטלסמל6ך רעסגעססמסעכירסקמרי.
ומ6סכס סגעסין כזכיותסייגו סל 6גחכטל
רק סגתספך לנץ3זהוכ' ררגיןד65תהפכ6
1ל6כפיי' .פי' הירקה הו 6הסגדרס כלכ
ממרע ונסכה הו 6המספך סמרססו6סיקל
.וסחבקהכקרסלמתוקהמוסכולכסמ"רולך"ח
or)nסינגרעוגמנור כמ"עכמדצ"ג(זחל
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 )6וחמיוו ו6וליית 6על ידו .וטו
ראצרסחכלין 3י5ללסכלו לסיוחטוכ .וזס
כלסכך וכן נעכר כלקר מהנכרכניסכת
הע"י וכןס;"י לשמתו .יזכיר ט נס כ3
מ11סינ 1מעלה סכל לטונתיגו ומנוך סכלכי
י6לך1נ'1
3ע31ס 6Ort%הנהך מעמע'וגסכ
כי 6תס עמדי גס'כעת עטחח סלע "61כ
י6יגו hShטונ וננדר עת '03blnDS
כירק
ספרו וכמ"ק נסכת (פט):ס6ס הסכסגיס
ססרולוח מלסחימי כלאיו פי' כסרר

קסירר סכולךית'כחח'לתסי5ירסכחכמתו
סיס כך ממילך גסלנילכיגוסיסי
,וכזכיות
"ר סכךסי'צמיחות רקון מס סעיוח
מבח
סייגו רק עסייח ר15ן רום" הלמיתי .וא
טעגח דור המע"סלמען ח5רק כרכרךונו'
והרי סחטך כך רשך סכך וימרק hSp
בעמורכגם.ון .ותרוכסזור6סכססי6כלליח
ע3ג3סטכירויו וסגריך מק"6כריר6סקריך
תסוכם על כ'6 3כפרטוכפי סררוטלכט3
סרוקת כגירית ומסקל חס ל6סייךכל5
כמ6סכס ככ"ל .וז"ר כעסר (ח"כ ריר כ)
רל 6מסר חקונס גס651חז"ל  hShחסוכס
דח,י 6לחפיף על כל כמנרוי פי' מ6סכס
ס לעיס טעסס ,
ססי 6גרית על גל מעסי
ס
ס
ס
ת
ו
ט
פ
וסייגוh)hlrhlולנץ6'5הז
מעמקי
רעתעמיסכימיםפי'מספותכחוחקדומות.
 S~hכיר6ס וסגררס 6"6ל6כפיי' ולכט3
.לנמרי כי ס 63סומל סו 6כחגפרי ממק
קרסליסי' גולד ממטגפם 6רססיסכוחיות
"61כ טרקיים כומחיותו .וחיות סיקר6ל
יס גו קרוקס נמורס מחלק סם"יהירסס
ם ממגסנ*כ.
מסבנות קסוםמורימסלכניווי
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כ16חס טיפס רק טסיך מעכסת גמחסגס
וחמק סת16ס וי"5ר סנוכרח עליו כעת
ססו65תז"ל וכלטסדפסיי'סלנמררשמעטס.
6כ( מ"מ יט גו ט15ן קרוס נמול ע6'6
לכטל1טסיות כ(6סי'רק ע"גכריךלש5י6ר
מקסלתוך סקרוססיסייג
ו (עק101כזכיות
וסייגוע"י מ6סכס רמחפה' ע(כל עו~וי
ססי 6נ51לת (כ( מס קעטסע" מכרס ש
ת סס"יס6יכס גיחקת וסס3
סנלורס כלסכ
רלטונחיע נגרר
ממגו (1טונתע .1גססיי
טובמ6ורpsnnnlסערככלל.ויגסרפלמוה
חרפ רג' קליפות ~ nlhnDולסורלנמרי
 h'/hלסיות טוכ מדכייסולע ממות (כ5ח
גטדעוע"כקריך(סיות כגדלסכיטול .מ"מ
סחטק וסמחטנס (לע lThnמ5טרפם(מעסם
סיסר6ל61ין כו בועטם ד6יפל610מקליפת
אגס סגכללת פעמים כקרועסומ"ר שטס
זכיותומחסכת-טוכסרמ5טרפח.ומססגכלליס
עס גי15ן מנפקיי (חזור לטוכ .חכןזמן
(חסוכה סקוכ 6ה סו 6כיוס סטכח שחור
ס6ז סקרנת נוגס נכללה כקדוטס כגורע.
וסייגו טכ( עיטגיס רסיחר ולקוחכללתיגו
קימורים ט מ15סוקרוסס .ולכן 6זעוגת
ת"ח ועי"ז  610גמר סככסת 16תן ני515י
מנפקותלמקונן:
[רמג]ןןןקלךכןדןןסלolhoריססמניריס
לו ע 5רשרסורי לככו
לרעת כמס רוס סקהניס כיוס סירוס מס
כליסכמקש"( (כרכותגס  .):וע"זיסתער
לכ ~ olhכשליר6ס כיגס געסוץכתורס
ן ק( pSn)6ממחככות
רובהיוםגגונוכ(ימ
דותמגערת מ5רסי5ר קכלכ סכוסףל6יזס
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דכר ונקטרכול 6גנולט נוחלומותודנויוגוח
גללו .וזה גקל56 6ל רחל רוח סעומ6ה
סכוכןכסיגס פי/ע"י לוחן רמיונוח61יןג
 rhכח (וחסכס טוכס סנוגדסר,ס כן .וכודרי
יעקכ לע"ס  oSnnוסגס ג5כ ומלסט
מלליס עוליםויורריס כו גסכקיגחורוה"ק
סירסעליול 6רוח סעומ6סח"ו4 .ט"1סיחם
ע5ת לףל' נקיקטעל סמיטס רעי"ו

מעקיי

כנוית ססי 6מ"מנועילגיהוץסמוךלחיגם.
ל נו"ק ועול מלות
גי ק"ת  hloקכלחעי
וסגו60כעיל מחסכותיוכטילות לררוכמנ"נ
סוכונו'  slDמנעוליו סוס מוגפ מחסכות
כבמרוח רילרונו .ו6ס ח"ח סו66ין
(כמיוםמס)פי'כי סת"ח ה 61קכל"6סכל

יריך

מחרכותיו  h1D~?nכד"ת תמיד ומ"גו קריך
תר פטוק6דרחמיכי ת"חסייעסטיןגמלע
לנמלי מכח סילל רחק סקמ 46ללכ רק
למסכו לד"ת .ונו"מ מ5ר תקיעות סיגר
נתקות טוה קגיח נת"ח ביותר כטעםגי
)וסייגומפגי06
תגליל לעטות כמוכס(גכ.
תסוקתס לר-ח .כסינה קהול הסתלקות
ממוחין מר"תיוכל סיקר לכעולכ6ס ת16תו
1לסכי6לירי ר"ק ח"ו כמו הקטעתי סוס
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0151נוכקסיס6ג55מחלומות רעשוסרסוריס
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לב"ח .ווטט" לעס דוד סמע"ס6%
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טעס רמו%כי כליניעח רוד 'סמע"ס כל
ימיוליג
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מת1לרחוכמ"רמןכעון ח%לחיוגו' וכגורע
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לסרוגסי"$רגחעגיחמפניכוכר6כןסכלכו.
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רכרגוח ס' ס)זכו קטוע קרוסתסם"י %
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רמיס לכיס וגו' .פי' כל מלחמותיוסי'
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ל16מוח מסגל .'6ודא כמדח6ת:פי6וכוס
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גומלכןיתןליריוו טגס וכמם*16ל(ויק"ר
פ'יכ)סיטן ער ו' רעות ומפתחותכסנרק
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סנגרןסנ'מדרינות ררוש"ל כנהקכמק"ן.
מ"מ סחקק רק"ג נסקר רקק6יןיכול(יכרע

עוד כסוס פסס חוך ג' קלישת סטנו6ות
(גמרי כ((.כיככרה51י 16מכח ס6דס רע
רק שמד כגונם (ו סכים ער עה טיגו(ע
תמות(כ5ח 161יתוקן חט6זס(גמריככדהפוך
6ל העמיס 1י5 165ותסחסידי  0"16טרנס
ר*עקוקיסהגעטיסל"י הטטיקס מ5רהחמק.
6כל  oSnסגי"ק וגחגפטיי ה 61מגטקס
ונכל( כג5קומיד כטעם6ין עכרעכליטהג
סס 61נעטה נור15ןהגפטיי כג"( .וזה (6
יסי'נ"נ (עח"לכי סגי"ק6יטממועצררק
תמסקסמ5ירוחסירי 0"16כנ"ל .וסגםדחרכ
פיפיותגירולסרוגהרעהנמורסע"יסמעסס
וגסלט החסד ל6ונויס .מ"ג סחסק טמ5ד
ק"גגס6רכך כנוח טהו 6נק"ג ע5נוסר"(
כהיחר נמור ק6ין  13קוס תערוכותרעו6ין
נכל( 3נ'ק(יפוחסטמ6וום (עולס .רק3קכח
עוס"כ 16גכ(ל כקרוסס כירוט
ססו6
יע15ת מר"תסיכגיס החלק כר"ת
ו0
ג1
51ריך(
י
ע
טש" 1כ( החטק קלו גכל( כקרוסס וגעקס
מלס נ"נ ממזר א"ת כס"סכיסר סט.
וסייגו כמקפחם קגטמע 0גסחעס מ5ר וט
נססע (סם גפקות ח"ח 161סו6גהקןלנמלי
גסנונוס"זע"י הפלטת 6וחוחקק עססני"ק
כגפף ת"ח מיקרון( .רק ~ hloמנוספחס
פסו(ס ו6ס ל6נתקן hlo rhגקפעגנונוזר
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נוחודססע"יכיסס 6טולסוכמתיקן מארק
כ5
כמקפחס סגטמעס ם,ס כאמם
:
6
סנוספחס כמ"מ (3וק"חיקוי
[ ]107שוך8ש המחטבות דוה ט5ס 610
ע דמה 610
סני16תכיצ

ננ%,ג:ן:שן"~%:י:עבש

ניטות,ורק סו 6קורק כ"כ (כ( חיל רע
ככ"ג 6ות ל"ו .וככור סו 6קו 6מ5ש דלע
 hwמכליתמקנסShסקנסועורסעדכגנוח
לכך ס 61עד ע".1
 FDדנ"עומ"ר ס61ע"י
ר
ע
קג6ס 1ח16ס ועש ניחותכ"כ קעוטס
ע(5ע 56וסוכן דר (",ע5כ 5חקוקהכנור
(6רס גנרכוה  ).ס*י5חקמוטחשיו
קורס סתס5ס כמט חטנחו5וס .0156( 65
י עפו ויממטה5סרוס
וכןידוע מראוסלגבנונ
טולל רקג6ט ות16ס6 .ך גג5נו 5נ' פסו
(56וט טסניסו (קוארדעי רככורופגי
.

מי עי

נS
D
מnק~5ט (קבס ער חכ5יח 3רהח טככיר

,6ת כסיות 1(6ס61 .יג 1ע" 1מנוט לק
בסיחוףכי גלמת רכסמן סלעדק5וות.וכן
כ(קורם סמ"ג ( 610טטכיח מסכלת שסות
'(ך קודס 615ככי610
וס 61סתח5ח 65יסי
טיריפס כ156ס .ומ,סג(מורע 5מסיפך כך
מס נ"כ יל1ררגוס .ולסן חסרפ"ס ט0י'
כחכ(ית ספלוטסי' חמ"ןגמרי כנ"ל
6וח ר"ר .וח"מכנוו קקורס טרעוטהחלח
סכפי(סע"יגילוח כךנ"כ סתח5ח
טי
ק
וס
די
קר
סל
610ע"י גי16ת טסלי וטסי' סתחלס
טפולמיתומפלמיסעליותליפפהמהטנסוו.
ו53מת5"5לסגיפלעוסמרריגסרסרוססרס
פ"ייגיעותהיסגיר ל3ו לזמר לנס13ירבר

יעי
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ה' .וע"ז ( '6ס"6ל ר"פ כס) חייב 6וס
(ומלמתייגיש מעטי (מעקם6כרססי5חק
ויעקכ סגסh~hnוטיוחכןמ"מ(ומרמחףיכ
(1חט1קגוס.וגורתימיקסו6כתכניתסעפ(1ת
סויסתפקכמיעוטמעטיםולערס
6יךיסנור,
1
3
(
'
6
ג
ס
כ
נ
י
ו
ז
קכידו .וע"
ע
פ
ט
ו
ס
י
כ
כדרגי
ס'וגו'זסרקכוכיעליו (("16כחוכות):41
ירטי מן יככרסם" מככד ח"ח וס" ogn
סככוד (מקוסריי6וי ומכנר 6חליס וסי'
מטחמט גמרתסניטות כמקוס סר16י .תם
 e'nintsע"י סניטות ינוגע מכמס מיני
עכילות ססס כנל ככורווריריזסטובוכניסה
(קדוסס .לע"פ  6100מוגע 3טגע פניקות
סר" 1ער"ק (כוכסכז  ):מקכח 6גי 6ת

סע(5גיס ט' 1ע1(5ת נ"כ נלוח .וכן 15הג
גי16קרוליגטקסמלכנס(קדוטס6101נברוטי

ניהות רסק"י 'h)vס' גולךונו'יוכןסורס
סרכק נמואיו וריר מזיוום וכוט ונילא

ונפגילואמכיל בפלותורק נ"מכלכוסיס"

גן גדא ה (ל"זבססגסנ נ0י6תג כלמיס
הכמ"ק כאוכות טס) גי זס מועי( ומתגת
מררינמם גגם) .נןככ6 5רסמועי( 5ס35ס
מרעעכ"פכלסרית'כלנוםרת"חומבהמעין
(6יכו(בעסות
מי '4גטרכ 6מרככן
"ומ"מכ"ססגילות
אריס סמכומרש ש"עחי.
ת געוליfם
סב"כ רע כש  nחעf6
סטוכי
סמ5וי כגעליםניכ כפטר גום (לות מ5ף
גו'כגורע .ופעמיסמעורכנעון שדסו65ת
ני16ת סעורם דסק (עטותליסורנעול
כערום ולרס עי"ז כ( 6ס6%ת ז"(.וב"ס
 610נפק ר1עכר עכרי גי כסכךרמטפעיס
יסעכרי' ע( גומותסעקוקות
רריקפ'למי

י(

~
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דסיעוע"סוז"(גח"ל 6א רמ"ס .ונוד6י
כפסעה סלמסהו 6קורטגפסעדז(4קס6כ
סכמסס (קליסת נוגס .ולכןס6כמוכרגחו
וימיך טק' כמקקו"(לגרס()*6תססי*נקיכות
נוכרים למ1למ מצל רוסנקיכות6נלמפכר
עכריסמוכרעגמו  16גרד כנמכתו שס61
מ5רסני6וחקכ,ססוסורטרוגנותןדני6ות
וככור סו 6וגורזן (סג6ס וו 0160ססו6
ר,מיקלכגוק')"hvbני16תומ
עקמטעןכצליס.

וטרמי עוגם ספסרעכרי eh~1Dסני6א
 luwn 63תוקף סמפטת .ומורסוודקי
מנילא וסול ח"כמן סמסוקיס וסייגהע"י
י
סני16ת טגסוז"( כטסרית6תו"( גי' ע"
 .nth'aו6ססו(%6 6מפכירסתמורסכג"(
 16כטמעיח ו65חפתיכמ"קנווסרסטקרס
ת לעקמך בטנך ס" חכר ,מערל
נ'ישי
סגי6אטסרי סו S~nw6כסושטר גתגקם
מני16תrhי6$פטפטי51 .ריךסיס"כוק5ת
ני16ת מ"מhSnושיווע עכר6 .כ(606מר
לסכתי טן טרו$ס (מעת עכו וסו 6ספ(וח
לעסוקין (ו6סו' סעוכעשיקותhSPנסיות
ענר.וסייעכינילאסלו סו 6רק 5שעא

)י:'::::::ולג,::י:בץ

ועכרין ט(מטס
וכווסל טס רגכנס
מטק' וע"ר ספמטכדלגני
סר$שס ונקנ כלחןסי'
סההןסעכדיס וה 61כקלו ח"ו חק למחוט
יסרך(.גיכיסר6לים מולס טוכ ונסמי
ססקוע כרע ה 61מ5ר סידר ומעתמע ע"כ
כטוכסכו לק סס5ריק נמור סו 6ממחמס
כב(דכר רק (5רסטוכ:ושמשיסר6ל סו6
סגמסך 6חרערו6 .כ( מ"מ (6חוז ככ'
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לפכים רקל5ו סלעוסוחוו5מחגסיסלק
(*
וזם(S~thnקירוסין גכ):סוזן ססנועס כו'
רקסס fhככ 5עכילס קעוכרירשונס ש
טעכריר5עמידכחניכתו16כתחילהסמכרו.
נסהמעתי מקקיס 16זן מס חע6ס קסמפט
סריכהמיעס6י1ר~הע .6לק סטגסריביי
נס עגריס ונריססיו מל סרסיגימזלייסו
ימ"וייניסנמלת
כמם6ר(3טכסקנע.דט"י
לקקי' סכרלכטוכעס כמוטסיו 16כליהו
דור ר*ערכ לגסיו חון לעמוד סעגן ולכך
 136סולן לע (כמ-ס כ"מ געז) ופרולט
(גמח"ט 16תר" 5נוכ,מ) ר ססמיעס סי'
ממסך לכךסר5יעס קסו6סימןסעכרות
ג6וזןלזמר ססמיעחו כסרסיגי סיחס
כעכריס 1ל 6ככנני ולכך נקלטס56לו כ56ל
מכריס .ומ"מכיוכליו65לחירותכי סיוכל
 hloסוד עוס'כ כטדעפי'.סירס מנעלס
רעפנו שיגוגנגסכוססעולסנס'6מס'מוט
 hDסלאמס יחירסססו '66מס' מעוס"כ].
מנפסוזרי 6"6כ 33נסיות ) pDDמ6מ-חות
ס שפל ל 6גיתק
ש" "פי' געלמי
כויקו מרס ס6ז שזר (מס  Shxtנמור.
יי

טסג
וסנס רעכר
ע1סנ"
עכרעיסנג3מסוירות6ייןו.חמק פגכ
%
ח6
סגין נר תוקכ
16י651לפועלככפתותתסירי ש"סנססגי'ק
יו65יסלפועל כעכר עכרי 61מס כל(
6ות רמש * מ"מ פוע3יס וממרסיס סס
מעע עכר עכלי קסרי מעעס'זס עולס

"ץ

לשל גח 5סיוס ונסס סס נ"כסכירוריס
דגפקות רסו65ת s'fכעכר 61מס .ושקר
רוס משקלס ק5ה  16סס מללעיס שוס
נד31עדקרקרםהימוססט3הורס(כרגוע.):1
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ו6ס 610מתקן נפגשוירט
ט 6ז 5O)wסיות מלגססרורoriנקרך
5תי
ג"כעכדוהכטי5סיסוריות(ילע"כ).ונוכס
נ"ל3תס5ס סכקר6גנתוןרון((נרכוח(ד):
ענדספגיסמקךוגןכרע"ממספעיס קע"1כ'
דלסו ענדעכריע5חס5סחסלעסמ6ןדנ5ח
נקלכ[ 6ע"י חלכפיפיוח כג'ק16ה רמ"ס]
יסכין גו' (hnb5הקו"'% 1חיייג ק"מ):

n1Slh onth

פגיו 65וס
[רמז]ננ*שש
ר ק"י
סייטממתירגגכוחמימות
סמק6יר סSnh3 61מ65ג 3סררןככורו
ושפס ~ 105ג .%שסו 6כגרטמעסקועס
סתימתוכמ"ק ס6ר שיךוגוסעס .ט wDn
ק ספל רוחם סרנםמןמחסךוכקטרגכגס
ךמסחבקמחגו.וכסולפט
לעלככיחסריסיימ
מזי פ' 61(6ין 5ט  6(6סקרתפגיךוסייע
כי ככסמ"ק ג'6ילעס וט'פגי סקרוןסייגו
לקיית פריס מגוס.
דכמסלע"ס ג'6
ני
נח
ופגי65ירקו5פיססי'וסכ
ו"ב וכמוסטמעהי
ולכן גרבת כחן מתיקן מסרע"ס כמ"ע
ככרטיס (נוח  ):כוץ מדגרתננסת בסחר
 6(1כטכח (ירגזי כפי מסדר כח"ן רותם
66 4l'hvס (כנורק כחוכותקי61):י1
סכי
יל ר*טכח .ומסרע"ס ( 6גכגס 65רן
מ
61ין 5 os 04מסרע"ס ח"ו [ועיכןכזוסר]
גירוע הגן כדרימח6ג" 6ת"0סו"6דסו"6
מרריגסיתרנרסס סמקינמקוסיוהרנדו(
ר65סף-ך 4נור פקיו עבת גי סו 6עמיל
וגערך ומהרופס ) hSnרמטלולח 6ססינ
מלרינס נרו5ס ו5כן  65נכגם 65ארסי'
מררינרצ DSDn5מ" uhl .:מעחלכ בסמ"ק

"יי
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6ין 5ט 6ל 6מולנה תהשגט רשלתפכיס
ה עמהס
ס"דוט5הפסס ססכיגט0נית
י6דר כקרכ (טרסייפ
ו
ה1
ו0
'0
רלנ6ד6ל"פי

להקנס  1nSDט 6סקר סשטנ טהו6
מסיגדלית 6תרפסי נרמ' ומ( 6כ5סקרן
כטדו סכנודה61הזדוהייטהי*כלסהט(עח
מלר 6דטתו ומלת מלכוחו טכג 5מטקס.
כמוסמרך מי ס( 6ר16סו מכילו ממדח
מלטתו כך הכרת הקרס מטרג 5הנריקה
כמו 6כרהס לע"ס ל6סכירם רולקתכו'
(כ"ר ר"פ5ך) "16ל ושרטת6( 1סי'

ס

6דס סקר6וקרון עד סכ6"6 6כוי .ואס
הירטתמורסע 5הכטד וסח כטרע .וכן
טמעתי פ5סגין מ 14כע5סניר0כו'לקון
פליזר"ל"60ל 60תסכפגמךנשכמכ55כעל
סכירה גי ה( 6גלריעולם רו5יס הזוקין
לכבס כללהממיגסי
ן  SD3סנירס
וז
פנקסורו
פהישתה מכקם גס א6סגוק6מנידי
* 536
מקוס פסגתי תה עעס
סמלך עלמו הו 6סטנת לת"ס הסו
תפלס נעומד לפגי רשל סהו 6כמיקס
לענגות דנהמ'ק 51כן 6ז"( 5נלכוח).5
ויכוין (כו גערכיחא"ק סקס ש6לאיית
טיס ממס .חסולמג רנ$ח כקרנףע"י
החרבפיפיותרק"ם 6100ימור רגמולמכסיו
משלס וש"ג מתנטל כל
כער ש6
" 161מכירשיכח 0ל 6מקר
דכר רע וג
גג
מ"
סכרי6ס והגכל6יס .וסהורס הו 6תקנח
~ hthדמסינ 6חריומר נעלס ט6ק הפיסת

מי

ho'lohnכססס0נגתחו מקפורקדי"תס)6%1ssיימענ"תר.גיינ
1ה1

סוערה

נכית א"ק געס"כקהי 6ככדדהכינסכגווע
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וג '6ק5ה טורךוט'וינוס
ס Shטוכסבז'
סס6ול וספגת סדו דכגודו מ5ד סגכר6יס
ה 61סטאר (ס' 5דיקיס יכ 16כו ע(ידו
(מדרגם ע('ונ .0וא טטס השיטן סיטר
(פ'סקליס 16ל פניךכו'כיסקרכגוחתכ(יין
סקירוכוססק(יס 0 610כג(0קרנטתומלמעה
ע( ססק('ס סו 6הנגס (קק(יס .ועגליו
6ין (ט  6(1 ofb~lnקרגטת רק סססנוע0
ע( סטק(יס גט6ר מחקגח חכמים [נוסוס
מרברסיכנס כהמ"קוי5טרכו (קקליס קורס
ן (גו  6(6סקלת
מס'] חס כטעם 6ט 6י
פגיס קסוםסיגיהם ר6טוגס וסכנס ל6טוגס
(התקלפות נמולה .וכורזני הכלזת סק(יס
נווריד הלנטת 6ור פכימי וסהעולרות קוס
( 3(3רעת 6ת ס'ופיסגותמזיוו:

ר 60וס610
[רמח]עיק
ז
ס
 b1olהנקלת י5ר י"5ס 1י"5ר כלקר סו6

טנ(כסכו

מגכיר תסקולעוכרגלי0,טוכ ו6ס (16כו'.

י( ("16סוכה ג ).3כ( סנדוליגלו גרוןכי

גרעתSD '6תכירו סו 6רקכפיגוד5סחטק
קרו (טוכוסייגו כחסיגלכיי"5ט 1י"5ר'6
 nnlDS 0,וס ככ'חן(י ס(ככסי סחבק
סכסכו כינוין (טוכ כן כקמץ( (רע (1כך
י"5ר נ"ט נרו(( S"rh~Or1 .מגחות כע;)
עוס" 1נ3ר3 5ס' ועו"0כ כיפך כידוע רכ'
לוחיות IShרסס נזולים ע( תכמס וכינס
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