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ע181*יי

 נסעת י3" 6מי 1 (ע ל"6 י" מנתבנמ,

כמכססיי
 גכ"ח 5ו מוכנריט , לדין 6וס

 כו' )הודה עח'ס קכעה . 3"נווגסונחת
 לנהוך דכר סכגח , כמכמס מלסלח )יכוערלסיח
 , ל6 5" 6י "ין "1751 ס' ירתח "י ו"ס"ס ,דבר
 מט.ס כור לי כעלס . לסלומו .ס"ננר ל"דסמסל
 לי עירכת לו "נגר , לו וכעלס סלך ,5ע5'ס
 "ס ננוטכ S~b 165 15 6נוך , חימטין קככסן
 מומטין קכ וסריי , סנמ' עכס סע5יהסל6
Trhע"ס מסחליע ספ'רוח "ת וכ)סננרח ננלחס : 

והנה

~ 

 "י :נ ס:נסמען; :ך
 , כלל לינן ס65 לו מוטב , 17516 ד'ירצח
 ט)6 סעו0ס ןכל , י"ז דף כ3רכוח מטלסימרו וצף , סק"ס 3כ5 כן כשנוע 65 כי מלצריסלף
 0ס פירכו ככר , ככרך סל6 לו נוחוככנים
 חכריו לקגסר 56" לותר ס".גו ןסייגו ,סהיס'
 סל6 לו נוח רק צמיו סרי or גס ו6ף ,ע"מ

נכר"
 0כ3ר6 כחמר D51h , כלל לעולס 63 ול6

 וחלילס , נו5וס מסוס לסכט5 הורין כןמיגו
 נניטכ , סייס ירצח כו כצין מי כ) כילותר

h~cכל) יצמוד : 

 , עניכיס סכי cr3 ים לולס תלמיי 3מ15חהנה
 , מהורס ידיטות כ' , מתורס לימוד6'

 כו וספיח סכהוכ מן סו6 כהולס לימודמלוח
 וסו"ע ומשור סרמ3"ס וכנוס"כ , וללסיומס
 מיטר6ל "דם כ) , ופל תורס ח5נ)וד ס'כריר
 עילס יומס כו וטנית סג"מר כו' כה"תחייב
 כ5 , סהורס לימור 50 וו לננ15ס וסנט ,ע"כ
 , וליס יוכנס כו וסניח סמ'ע מקיים פלולנךמס
 סכולן מנווה מלכוח גמ' ננוגס "ו ))קר6הן
 3ס' כ(ט סס"ריך וכמו , ממיכי ocnlנחגו
 ט5" וקף , ע"ם פ"ו ד' סעי סמייסנסם

 יוכן
 ככ"( ,"צדס גון וכח"כ מלגס "1 מקר" מהוך ויןלמסוק

  לינויר  כולית 'די י51"
 :סהורס

 סו6 , ת"ת 3מ15ח סמי סגייאולם
 טומרו נוס וסוף , כחמסיריעות

S~rnדכרי מיסו י0כנחס , )' דף וקידושין 
 , נגיל )ו "מור h~h לו וחיזור הננננס"ל , ו3ר 6רס 5ך ים"5 060 , כסיך נומורויסחולס
 קסיס וקומר , rb "מוחי לחכנ)ס 6:)ורסג"מר
SPט סגוגיס מליך 1"ונוך , כו' לנך לומ 

 יברוק עליסס חזיר , כסיך ננמידריס יסוופים"י
 לנמנס הנטרך c~b 65 י0"5ך ס"ס ,כטומקס

 כס בקי טח:6 6ח החותי למכנני 6מור ,כו'
 5ך היסורסכקמוחך

~up 
: 

 "' , סרטים סני כעnhr~ 5 שמלוסימריט
 חלקי כ:5 סכקי"וק לו לרכוססידיעס

 :ו6 כ' , 3פ'1 כנור ח)ננורו היכיס ,סהורס
 לם::ו סבכן 5מןר 3חורס )סתהכס ,סיכו5ח
 קיוכ)ו5סי0'רו

 , קוךס סל כמ5מ:נהס וליחן לס"
 חז"ל כינו "5ס וצתי , 3ס5פולו סריסולטקור
 3כתוכ גס נכלל ונסו , סייס ועוקר סיגיכסס

 ע) כחכס , סג"5 קירוטין כגננ' 0S~rnס3י6ו
 , זיגוגים מליך , סכקי"וח יסור 1rr , לכך15מ
 ידיעת 5יסיד ומכס , וסמריפוח ספלסול(סו

 , וספוסקיס כנ:נ' לימנך דוקק סו6סחויס
 סןר ונם , ככניכן 6הל כ5ינ)וד יו6165יגו
 כל ל, כי , 5נ)טך:ו היניע כעכין 'c'cס)ימוד
 כ"כ כ0י5:י הו"ל 11Db ,יככר טווחסמקינווח

 0יה:יס סרו5ס יסנ)ע"ל ר' "מר , קע"סדף
 : ע"ח כו' כנמוגות הליכייעסוק

 י, י""סתכלית
 יי" , היייי 'י,ע"

 למינור "יך , ככ"מ כמורס ס5כס 15 היכיסבורין
 5?ר:)כ"ס וע" וכמלוס סחורס כ) "תולקייס
 rh לם5ס ומייק ין"5 , ח"ח כס' ותו"עוסטור
 וסיס , כו' מככהכ כתורס 50י0 5ננידחו(נגון
 רכך וירננ: ננךכר ו3ר ויו5י6 , כו' וימטיליכין
 ס6.סוך י6.51 וס."ך , כו' מירע ען כו'5דכר

 סו6 (ס וענין , כו'וסננוחר
 סכקך"

 , ע"ס גננ'
 ול:חע5ס גסהחכס ילעס 6מר כככוסגס

  יכין  :ן , והריסים כפקיקות  סילוכמקלועות
ויסכת

 ישראלאור
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ז ישראלאתי
 כגסס מתורס מקטי כידיעת ישרויטכי)
 כין ולמכריע מןסחו דינים למדם ,5מעסס
 )ננעלת לפגיע הו6 סחכ)יח וסוף ,ס0סוח
 : כו' 6יס ים6)ך :6ס סימרו וכנע ,631מריס )ע"י סורקה לסורות , גע)ס כצמיגהר(:ור6ס

 עיקר כי , ומשפיז טחיו ~' יי6י יםוהנה
 רק סו6 , סליכנוד יכי)ת ס)גמ"ח

 . 5רכיס פורנס )סורות לסורמס )מניט סר51סלנני
 )סיוח יוכל , נגוועךו כודר כסו6 מי6עס
 סחורת רירי כ5 6ת ולקיים יח"ס ך' 6חסוכר
 כך כ) כחורם נדו) יסיס ס)6 נס ,וסמ5וס
 6זס כ) גס כי , טעות סו6 כ6ננח6ו)ס
 ולכוס , יח"ס ו' כירכי לילך סרוס מי ,5פ5מו
 יעת qtDt'n מס כ5 , סחורה ורך עשידרכיו
 וסמ5וס סחורס )קיים יוכל כן , יותרויתמכס
 )סיוח כריך לעקמו הליס גס סכסר.3יהרון
 , מרון וסכ) ככון ל3 )1 וכהיזח , סחורס 3כ35קי
 עפ"י , כתורס 6ח ולקיים לסמור סיוכל)מטן
 מו"לנ ם5 סחורס מקק גס , מםסטיסגדרי
 , למעסו )עלמו נפיו טנורים )סיוח קריך61ס'ע
 וונכנ6וח כמס )כו סר6ס ;5וק"5ו6וננו"ר

 :3(ס
 זנרל .ס מ נס," נ'נל נ"נ,וכאשר

 )מ15ת טגין סיס מל6 מס , סהורסיריעת
 יויעוח )מס כי . סומן ניטו וכמו החולס)ימוד
 (מן לכט) רסקי , ס)ימוד יכולת טסו6התורס
 6מר )מפס נווד להרמי; גס , )עיר DD")ילך
 דרכי מנכיו 1לק53 , מטיו תורס לכקם ניו)ר3

 עיחוח ע) (מן )כשת וכן . ומעיוןס)ימוד
  סיסיט * טוטו )פי )T~ns 1 מס , וםיכסמכומס
 51הסכע  לסחין  כייסר  פלי  ללולט רפסומהשל
 למלוח עכין סיס ל6 ;ס כ) 6:ר , סעיוןנעומק

 : כמוכן נקני סתורס)ימול

 סו6 , וכחילול הסלפו) 0) יעכין נוף, נסר23ן
 יןיטוח 0) סליכניד יכלת )ססרק
 לפכי לפצנויס קומר S~rn סתירו וככר ,סחורס

 לתוך כדי , ס"מח לסי 60ימ דכ?סה)מיויס

 כנוס וכמ613ר , נססים )3 תימכו רי(למידיס6ח
 )מדו hSh לנצררי )" עקיכ6 ר' 081 משסדם
 )שוח עסין ניכו or 1כ5 , סח)מידיס 6ת3ס

 : 5כר ריתורס~יוד
 סי6 , )נו סחולס משי מטת טיסרזקנה

 כ% ימוס )ס וקין , ר~מ15ח כ)כסקר
 )ומר מס61 רגע 1כ5 סעס כ) כי , ד'לירקת
 ס6ין עמו , כו' ומגיח סל מ"ע מקיש610
 )ירקת לולכ מוכס טופר כמו מלוח )ם6רימום

 : יחתםי'
 יריעת ם) סמ15ס )מ163ת סיימת לגיל14כ2ן

 ו5סמת)ס עססכי5 נסנין וסוף ,סחורס
 מספטי )ירע 3ס פסול 6סר , החורסבמכסח
 כין לסורות , ססור6ס )ננררגח למניעסחולס
 ווקף. וכמון מוכרם )זס , לדין וין וכין )רםוס

 הוכל ד' ירקח 3)6 כי , 8ו5רו ד' ירקחסיסיס
 רכס טין, ולמכסף )סוקס )1 מכננתו)סיוח
 3טכת תשל חנניו כ3ר , )עיננו סכונעמס
 ירקח 13 ופין חורס 13 0יס 6יס כ) ל"6דף
 וסרם"י עיי"ם עיי) 3סי כו' )גמר זוננסס:ניס
 מרד כעטם סו8 סנניס ירob 6 כך , כו' רומסיר"ם
  )חורתו חם סיגו )16 ו6ס , ולפסוחלסמור

 ננס כל , 7516ו ס' ירקח  6ין ים ולסף ,פ"י
 ו6ימ וסמותר ספסור )יןע לסתמכסממרכס

 : עכסו ינד)מסר

 67ת סיס )י3יס,ן ס1י6ס נסויית גסרכלה
 סיפתול  לפפן ,  ביזהר  לו  פוכרתן'
 Strn ס6ננרו מס 3כ% לסיוט יוכ) ו'ירקח 3)" "כן , ססור6ס נמססט לרכו כ5לס0ח)ס
 ספי)ס ממיס רייס כי , י"ס דף ע"(נגמ'
 וכן , ומורס לסור6ס סניע ס)6 חכמיו(סו
 מ;") ט8ננרו וכמו , בורקס מירקי )סיוחגריך

 עלמו, ריין ירח לעוס , י' יף3סנסדרין
 וגיסכס , ירכותיו מ; % מוכמח חר3כקילו
 סיסים ~יך סרי 6"כ , מתמחיו )1סתומס

 : עיכיו )גנר 6)קיספמר

 טחו (דית ,ו'ן מיה~וי"ר 14כן

כנכל
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 ישראלאור*7
 6ןמו"ר וכממ"כ , ע5מית וכניעט וליןמג)
5~oerסימת נקפח )ענין ח3הס )ס' 3הקימס , 
sffll. י סטסרס  כמס סחכ:ניס יכנוס 6טו סי6 
 סחפסטוח 003 ממוסי ומכש , בועיתככרס

 מרכנתו כלי כורד ססכ) קיסיט סייגו ,הנ0נרות
 זולת כי , כטרדם 6סר שפסות כומוח יהרעס
nhrמכדי)י0 מסכים הננס האפרוח כובית כטיח 
 חעקמס ושטיס כו' ס6מח סכרת )כין3עו

 : עק)ק)1ח נדרך)5עו

 וע "גגך % נ:ן:::גען;גם
51SDכניער4 סוס )ו יהיס )6 , לפעמים )פניקס 
 6ח ptrn,~il , דעתו ע5 )עמור )סח6מןור15ן
 י3ו0 651 , נופיו סו5י6 בכבר מלמר ,דבריו
 נומו )S~rn 6 6טר כמלעו וכננו , מדבריו)מזול
 ד3ריס 3רס נרסיס ולררוק , מיגריטס)ממר

 : נירי מן טשת )פניכס60ננרהי
 ממו"ל נד51 5כו כיי , S~p15r 6ימו"י "מיהבה

 הירש צבי ננלכ6 רסכ3ס"ג ממסיךסנ6ון
 סג6כד"ק ז15ק")ברודא

~)h5hD 
 ולפעמים ,

 הרנגולס, ע) טריפות 3ס' ס6לס פוסקסיט
 סיס 6מ"כ 06 , סס6)ט עס )פיתו ב3וס0ו6)
 )סניף ננוט סיס , כסור6חו פקפוק 6יזסג')

 : נכית 3ט )עיין כהורס ~oihnלפכיו

 14 ייי 'י" י nhy 3"גן
 יוכלו ממרוח מדרכי כניעות כננס כי ,"ומכסוליס
 , טקלקלוח ולסטותו סכלו 6ח )סמך)פענניס
ohtנו מלחזור ינוס נסור6ס ינגס )פעמים 

 יו5י6 6ס נס 1)סענניס , טר6הו ע)כניניח כהג- 6ח ו)כוף , וכריו 6ח )טמויקויחלתן
 ננכ)י . וכריו "ח (ptrno יחרמן , שכךמפיו

 : ס6ננח ע))סודות
 כולס מתורס טכס כי י גדף עון הי6 יטדנב4

 טיט:ניל סעמל וכ) הקנ"ס, ם)הו6

 :"::'עמ' 2 צמי
 כ) כי תורחו, כורכי יח"ס י' ר5ון)ססינ

 06 16)0 , יח'0 1ר15כ1 מכמתו סו6סתורס
 )סמעו0 ויר5ס ז סע) 1ah הויך ציעק6יזט
 , יין 6,ס לפסיק , )מס15 קחו )מטוח סכ64ת
 6ף , ויזווגו ועתו עפ"י הלכס or'h )פרם6ו
 כווט סו6 סרי , כן 6עו סלעת ס יורע )כוכי

 סרח יספי מירום וכום , מוכרו מרססתורס
 ירקח 3)6 וכן . כננוע 3וס )סקריך ולין ,ר")
 עט )פעמיס )סחיכם ירום , כמוות וס)יננוחך'
 מי עס qb 1)פעשס , ובורקס דין 63י(סזבחו
 מיען מבניוח )פעמיס יתעל וכן , ממגוסננו)
 נו כלור 0יסיס עד )ר4עמיק ו)טרוחנוין

 :סך3ר
 כי לכר 0)%ן

 יריעת ט3 ספיית נמ)6וח.
 פלורס ס)כס 4דע וסולראערס,

 טיסיה שכרם ע"י , ו)6חריס 1t~DS)הורות
 כנס פידי )63 יוכ) ונועז , 6ו5רו ייירי

 : hSn ע51ס מסמרים , למס ומכסו)יסק)קעיס

 מ"ע יקעם מהימס לימיי י1ח )"יןרהנה
 כי , מיד סיח סתכגיח , כו' וסניח0)

 , מ"ע מקיים סו6 )ומד סס61 ורבע סערככ)
 )מללוח , התורס )יריטת ס)יננוך ורכילולס
 , אפיו ממוודין י"ח טיסיט ומגנהס 0)סמ5וס
 4 כרכום , מסורס כחכננת לסמה)ס1כ61
 ו)כ כמכמס )סלסל סיוכ) ססכ) ולמוריריעות
 זס יוכו 6מח נסעס )6 , יסרס לסכריןכרון

 osnt כסרכס סגנן 3סננסך כ"6 ,סחכליח
 )חכ)ית יניע כן ויניעהו עמקו וכפיומגיס,
 )יריעת וסער) ס)ימוד ילכי כי כמ65 ,סגר5ס
 כנני גרמיון וסו6 , )סכ6 ע) סו6סחורס
 (נון טס מוכם ניסיט , )516ר חכו6ס0מכני0
 ריומ פרי וימ65 סח3ו6ס סי"יקר טת טר ,רכ

 , טחורס 3יךיעת סער) מי סו6 כן ,סר3ס
 )סכגיס , וןעה מכמס עכין ו)ככוםלבסוף

 ! סחכ)יח סי65 קן סח סך , חמיו75163ו

 למס מסוחרו דגריס סרוס כ. גחכ6ררכבבבי4
 סל6 עס , טהורם ידיעת ם)מלוס

 כמו , )כד סהורט ליעוד מלוח )מס עניןסיס
 סזנון כיטו3 וסרבס , )חוורי ספ)סול ורכייסוך

מס
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לח ישראלאור
 . ככ"כ סחורם ידיפח דלכי ננכח כסיות סיוכ)ננס
 הניע סרי . 516רו סי6 ד' ירקת 06יהגה
 )סניו סו6 וכדגי , כם4מות סנר5סהתכסח
 ותכן , סזננן ומט% וממידוד הס)פ31 ד3רכ)
 , וסככחס נגוח )קייס עמך מב) ממח )בוי0י

trJbiכנווהו ס5כס עסיוח , למוחי )מכמס , 
osfקולרו ן' ירקה 6ין 6ס , elb 610 כי 
 )חכליח הגיע )6 בכ"ז , ו):ורוח )סכיןיודע
 )סוקס )ו )היות תוכ) מכמהו כי ,סגר5ס
 כ) )פגיו כדקי סיס )6 6"כ , כג")י5מכם1)
 )סיוח , מזנון וכיסו) וסחיןור סם)פו)עסק
 3חורס עותק סיס והלולי , כפלסולו סריססוקר

 : כו' וסניה ט) המ"ע )קייס רקתמיד

 c~h , סמככיסיו לעס S~rn למיי מסהוא
 )תורס nDSi1 O'OD * ושמריס ,)דין

 , ןכר ננהוך ך3ר שכנח 3חכננס ס)פ)ח ,כף
 מס) )6 )6 6י 6ין 1%16 סי6 ירקח 6יוספיה
 )ימוג מליח D~D ע) כוס כיוט )o)nb 6 ,כו'

 ישם לס 6ין כי , כו' ומניח D~D כ)טתיס
 סם מלוח )ס6ר ענין טלין כננו י' ירקחטס
 סס6לס על סונן זס o)lh , יהשם ד'יר6ת
 וע"ז , ו3ר מחוך וכר ס3גח כמכמספ)פ)ח
 06 כי ו )6 )6 6י 6ין 1%1b ד' יללת 6י6וננר
 כי , )סתכ)ית המע )6 , 1%16 ו' יראת6ין

 מועג %כ , עון ושכקו) עול )1 610מכסחו
 : כגס כ)) סקס)סל6

~rw 'סדנלב"גי:מי
, Yh 1 6מר , וצמעין קב כסן )י שילפח( 
 מס מגס כי , סע)יח )6 06 נווסכ 6"))6ו

 )סכימ כט'ע סו6 , )טקס מעים כורכהעלס
 16 סח613ס סיהיקר טד ר3 (מן ע)כ%16
 3הן עירכ )D51b 06 6 , )1 סי" מטפס)60ר
 מוטם 6מר . יה)יע ססחכו6ס ולסקר מומעיןק3
 מיל מיכר on~h 16 6ה) וסיף , הטריחס)6

 הלימור כרככי סדנן וכן , סתכו6סמסית*ט
 יכל ולבכין 3מכננס (SDSD , החורט ידיעתס)

 SD )6ו% )ר~גגיס נדשין ~hlo . 731מתוך

b3~Ssff:) , 0S1b 7516ו רן יריית לון 6ין , 
 , עק 31מכם1) )פוקס )ו כסיות חוכ)ומבמחו
 דגר סכין ולי פלפ) מ)6 סיס מועכ6'כ

 )5צ% )טגנש זמן סוס SD'1 6% ד3רמחוך
 , כפעוטיס מעיו נחורם עוסק סיס רק ,כר)
 ט61 ר((כ*ח 6סר וסניו( ט5 סננ'ע)קייס

 : כנש)נגיר
 עתיס קבעת כסור, 16ת1 סש46נרזהך

 , סחווס )ימות מסח סו6 ,)רברס
 גצ6 , פכר מחוך דכר סכנח כמנמססלסלת
 6מר וע"ז , וסכגתס מסכחוכ סחורתידיטת
 מם) )bS 6 6י 6ין 171516 י' ירקח 6יותפ"ס

o~b5'כיש) כו : 

כפרק*
 1:ם 7: נסק: מי::ובגת
 'עקיבא ר' ירך . שנס 1)6 כרכות ו6רכעטסריס
 hSh מלך )ט 6ין מ)כט 36יכו ו6ננראחריו
 יחס . לכנן מלנכי סף . כלמיס ףרוו ט'6חס
 ")6 מוט, גדו) סוס נגפני )6 ולרולס קו)כת
 ,ע) מעפיל 6יט חס , מדוהיו ע) מעמרטזט

 מא . מקוך יפש ו)כ"ורס . הנגף עכש)מנוחיו
 , כסנר ממחיו SD מעי? ק) סאתר(מיס
 . trD'5b ל' ע) עקיבא ר' nSDD )טנפי)תספיק
 ט6מלו עד . סז6ת רמונט כמ גח) כמט ינועכי
 מדוחק ט) סמעכיר כל . יעז דף ר"ס נגמ'סו")

 עוז טס6 סגרתי * -2)--עם-עיי ע) )3שעיירו.
 סנטן o~nb ו6יך . עשש ט' פקע ט)ועוכר

 : OID גוי OrG מפר)6

 ך:גןן :24נשם'יושמעט
 o~h שLa' 6 ת"ר , 6יח6 )' רףטכח

 , כף כסמקי קפון hc't ו") ,עשם;-גהץ)
 מעגוה(;וחו נועטיות כמס קסיפרו כנננ'וע"ס
 סעורך יהדס , nfft קגנ6י ק) וקפדטחו ה%ם)

מוסמן
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 'שראלאור '6ז
 יוהד גו51ט היחס סל5 ם5 מעלתו כיחוסכן
 נודח ננ:וכמ כנוס כידוע . 0נ!"יממעלת
 וכמכוליך . הקפוגוח מדח גרוע וכנוס .העגום
 מסק כ5י הקנוח כטולס וע"כ . כם'סככ":!

 כומדרנחו יזהר 33.ס ?לל כלמדרגהו
 יק, לכ"ורס מגס כי . טטוח 'הו 3"מחיוכפן : קמ"יכ)
 5סהס)"

 קפדנותו מינת על 51ס0ח1ננס
 "ף . מו"ל כטלי כ5 כי ירוט סל" . סנ!"יסל

 הר"0וגיס רורוח גס ומס . ס"תרוגיסדורות
 כ5 וקי.מו . ))מ0 ?סרת 5מל"כי דונניססיו

 , הכעולס טוכוה כמןוח וכל מולסכערס
 י 0ננ"י 50 קפןגותו סיכת גולן מקיןומעהס
ch.~3ט3ע קפדן סיס כויר . o51h כ5ך סכי' 
 למפ15 ולכטוחס ננדותיו "ח לכנוסנו0מ"י

 : העגוס כמדהלס0חלס

 ריהט ז: ג, . הו" ומ' ל"יאולם
 וסלל bl:G' טכחלקו כמו כי , יח"0 ה'ע3ודח
 oh . סעכורס כדרכי גח5קו כן . סחורסככ5

 תהורס 5כ3וד "ו * העכוזם נמרח5סחגהנ
 סכר סיס 0.!"י . סקפדגוק כנודת לסהגסנ5ריך
 כמרח לסת:הנ "דם קריך , ההורס דרך טפ"יכי

 גי ס"ל סיס וסלל . סהורס )כגירסקסדכוח
 . ביטחו עפ"י וסהגסנ 3דעחו המזיק"הר 1כ5 . סעגוס כמדח )כחנ?נ olb 5ריךלעולס
on:bטעפ"י . כצלל סכר סיס ממ"י "ס 
 נס . סעגוט כנודת )החגסנ Dlb 5ליךסהורס

 ס"5 היס סלל Dh וכן לסלל.  טריו סיססו"
 סקסדנוח נמדת 5סחגסנ גריך ?תירסאעפ"י
 כמיחס כנ!קרס "ך . כממ"י קפדן סיס הו"נס

 5סחגהנ rh~h כיריך סע סיס סמקי כי .סרסר
 סיס וטלל . סחורס 5כ3וד הקסןיוחכמדת
 סחגהנ "חך 1ג5 . העגוס הכזדה 5ההגהגסכר

 : כנ"ל היטחןכת"י
 דכ"0 . לסהייכס ננוחרח טרוט 5רח"ס . וס"ס 3"ס מליני י"ג דף 3'3:!וחרהבה
 כס ו3ג:!' . "וכרין וכיס 5"חיס ?לרוחנוחירין
 . ע": כדכריסס 3"ס עסו כי טמו"ל"נזר

 וטכס . כלוס 5לת 5ייכס נוסנין פסיווסייגו
 מי ססלכס tcs ולפץ . כע"ס הלכס קי")"גן

 כרת כלניסור מונע הו" . טרוס %חטמייכס
 מוכן והגה . (::otrrl סם ופגיו . "ח "0ח50

 כדכר'סס כעסו ע5?)ם 3"ס 3כ"( כי *ל!"5יו
 עזן 0ום 5?ס סיס 5" . עיור 5רתו'יכי!1
 ו)" .כ5)

 עמוס נ"י0וך כפונעיס גירוכיס היו
 s~nh מז") סססקו סס5כס פסק כי .כ0וננ
 ממרו ע5ננס 5כ"0 אייך סיס 5" .ככ"ס
 לנמכ 5ריכיס סיו סחורס ועפ"י . גנ!והעוס5:ס

 5סס ייס קי" ולכר זו 5" "נסס .כסיימס
 ססק כלי טגס "כן . טיגנ )!עון עניןסוס
 עור . עלוס 5רת 1'יכנוו כדכויס; ICDC"וחן
 נ!קכ)יס CO סוללנה כעולס כי , "חס ערסכגס
 "חרי "כן . ןעחס לפי יכוס מליח כעדסכר
 סגס . ככיס ככ"מ ס5כס מ("5 פסקו06י
 וגרון . כרה מייכ ערוס 5רח סמייבס מיטחס

 : כריחיח ה"כי כגלכניסגס

 כווך . וסל) טיחי סמ"וקה ימיו יי"וכן
 5ככור כקפרנוח 5כח:סנ מס סעכודס'
 . העגוס כנודת 5סה;?נ "ו .כחולת

 וכ""
 נסג

  קסדגוחו. כען סכר נוקכ) ממ"י סוס . ביטחונטי
 . עטתגוהו ננדח נעו :כר ננקב) 0ס))כננו
 ננקום כל ר5וכו עויין היו 0ניסס כיממרי
 כעולס ו0ס . טוויי נננ!עלח כ)) גרו5ססיס 5" ס5) סל כנצלחו כי ג?!5, . ההורהעפ"י
 תוחעגניס . (ס "55 (ס חקועיס המסס"ל!ח
 כ"" בעליון ,יו3גועס

 . מיטתו 5סי סגסגתו כעד
 וקנגרו * כסף סמקו S~rn "סי "מרי"כן

 קסדן יס" ו"5 . גסס טגווהן 6וס יה"לעולס
 . סקפןכוח כננךה כנ!חגטנ מי עתס סוס .נצמקי

 : כקור נרוקעוגו

 כנפני 3" ממרס ק נ"- טי5חס מס סךכרףןן14
~rc

 ע נועכיל 0(ס "נ" . מוס נךוכ
 "סר . מכוהיו ע) מעכיר "יגו ונס .מרוחיו
 ר' כי 3"מת ,ס מס משד. יפ5"לכ"ירס
 'h5D סכי . מדיחיו על מעציר סיס 5"")יט(ך
 על מטכיר ו5סיוה לחפויו נודוהיו לסטותממנו

מדותיו
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.לם ישראלאתי
 סגה כי . ספיר יונן 0כש) 5פי 6ו)ס .מנותיו
 . סנוטי ))חלמידי סייגו ממותי סיס רן6 כייווה
 )סח:סנ 6וס סליך כסמקי ' )0)כ0 ס")וסיס
 סיס )6 וע"כ * ר~תורס לכחד  סקפונותכנודה
 כיס עקיכ6 ר' נוגס . מןוחיו ע)מעכיר
 ל0הגסנ טפריך כהל ס") וסיס . סללמהקמירי
 . מיוחיו ע5 מטכיר סיס וע"נ . סעגוסננודח
 משש"ץ. נרול ר"ע היס לnch3 6 כיגמ65
 כרסן טיטחו )פי ננחגסנ הי0 כ"6 ג.סחרי

 : התורס טם"י לוגר6ס
 ל6 )כך כי . קו) מנת טמיניס י1סאמנם

 . גטנניס ויררו כענס ול"ע . ר"6כעכס
 מעכיר 116 הס . מרוחיו ט5 מעפי סוסמפני
 דרכי ינוע 0נס כי סו6 מעגין . מדותיועל

 h":p דף קכח ו"5 וכמיתרס . נוןס ככנרמיס עמסס לסחגסנ . כריותיו עס סקכ"ססכסנח
 . 0סמיס מן עליו מרהמין ס3ריוח על ממרמסכל
 ע) )ו מעכירין מרותיו ט) סנועכיל כ5וכ;
 ס5ינור 5רח טל 5סתפ)) ו)ז"ח . פסעיוכ)

 פסצס ט) לטפר יח"ס מלסניו ימנניסולכקס
 ססו6 מי לזת מסוג) . 5רחס כעת לריסולעכוח
 חפילחו יחקוק . מדוחיו ט5 נופ3ירנט5מו
 : כנ") מרס כגני מוס )לון.

 כתפלי כקקירלזאת
 מנס * סגסמיס ע)

 ס)5 ודלך סיס טמיחו עקירתר'
 נון נענה עשכ . מדותיו ע) מעכירלסרח
 ממרחו 6)יט,ו ר' 6כן . מיס כגנך מרסאעמיס
 מס זה SD נס סריס סגר יקכל כי למכס"ס . מדוחיו ט3 תעכיר כיס 1)6 סמלי 3ךרךסיס
ס0ו6

~GIU 
 טל מעכיר סיס )6 יסחו קפי סוף סוףכיקר 16לס . ביטחו לסי ית"; ס' "ון

 לטבור מוס כנגר מנה זה 6ין ע"כ .מרותיו
 ס6נורס וזל . נעגל 65 "כך לעור מטעימ5

 סזס 656 . מ(ס גדול סוס מפכי ל6הרק
 כנגל מרס נעכס 5כך כו' מרוחיו עלמטכיר

 : כלעמדס

 .,כס.

 הדברים ונשמם תבונה לם' מהקדטחנעתק
 : הספר להרפסת רקהשייכים

 ס5טר OD מעמלים יכ) מ"3( )פיקושבנות
 נם . סייס נכס עמ:ס עמ)יסיריו

 גלות 3ז6ת . לס"ס נוגחם יסי' סמסנסלמוס
 60 ע) סקסו ל"ז( ככרכוח סחו' כי)כ6ך

 לעוסיריס bih ניתר 65 לעוסים (oc)י6ננריגן
 מס6 )פננם ס)6 3עוסיס ול6 )מננסלטוסים
 וכניזח כהורס 6רס יעסוק לעולסו6מרינן
'S'ch6לסמס כ6 לרמס ס65 ושחוך לסרס סג . 
 גורים ים מליס ככ) דסנס קוסיתס )ייסבוים

 וספוסקיס סח)מור C"D עסיחס כיופןמונכל"
- קוס היעכס ונכעס מגורס ח06165  עפי 
4 מנכו)ס י5יחחסעלך  )ירוטלמי 1"ל כמנהרס 
 ob סמלות 6)0 מטס( כ5 3פ' סר6"טסמא
 . מקוס ob1 16( olth מ15ס כמקוהןטס6ן

 נור עס סנטי' מוכן יד למוזי יחגו )16)סעמיס
 תנכר ו6ס * מזקס סחגנלוח חילר 6טר טדסעטי'
 6ענס פי' ט5 סמ5וס י הגטיסלע:וחכמ
 כ"ס 6ל3 6ןס סיקמ סדעח על סיע)ס *ננכוס
 סנדר כהסיוז OD קכ3 )סתנרל יפ0ונס
 וזס . ננגע ביט) כי גיו) עניו כון6י ?לכס

~lpWD
 נ6:)ר ל6 לעוטי' סנמר6 מלסין ק5ת
 בנדרס הניטוס סיפסר סייגולעוטיסס

 3;ס nlDa" סייט לסוס )עוקיס .ס6מיתי
Iniboסכוגחו מי סיטור כמו c'c5 ז6ת 6סי 
 גרר גכולי ע) סיטכ )ססקיף מעקריכנרכזו
 לסקנס סל6 )עוס.ס ו)6 . )ס)כוהי'סמ5וס
- כסיתו ע"פ 3מעת0 סיחנסגהיינו  6סו וכ) 
 יחרמק כן נטיתו ע"פ מעטיו לגס5 ס6רסיוסיף

~h.kOיתסס כלקל 6כן - )סרס מ3מיגח 
 מוקיס ע"פ כמעקיו )ההכסנ כ5כ למוקס6רס
 כוגחו כי ob . קקגו )6 סכעו)ס סרוחוהוכ5

~נגס
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 ישראלאור18
 ויח(.ק שטסיו כטיכ יוסיף 6סו כל לס"ס6יגגס
- גטיקו החלם כןנהס  סמע:ה לפעמי: כסיות 
 . ללסמס ויכוח - עלי' ותחבכל )הכונסהתבנך
 "דם יפסוק לעולס הנננ' כלכון מדוקדקוו?

* : לכמס כ6לממס כל" ממתון )טננס bSn "פילו וכנשהכתורס  

 לסיוח הממכס טליגו סעמיססי ל6 "ולי . ה5י3ור טס 3העמל גס הדכרבן
 דוק"

 הכוגס
 ה?נחעמל חכוכח פל יהי' ט?עמל רק לס"מר5ו"
 )זיכור סגניות גפי רק כרמן נטיח כלילם'ם

 ח!רח וקמה ה" "לי 3ד1לסךך*יךךשן* - : וכהלכסכרח
 כפח כמגווני חכי . -ההנוח

 מקסקמות 3רעיוגוח "דכרס . הנו לירכיטסקי
 6ח סדריםגלי

~ah 
 ופל נוכבר "5לי גוקרס

 מס 7= דרכי חיסר המקורח כניתי"ס כי כטמ ונרי לככר נסמוך המ(קס ר~כקורתיד
 כי rnbo יסי' לכוו הסחטות טל לnnho? 6 סי"

 וע"פ סר6יוח מכרכי סעיף 6ל" קינוהפסטוח
 הקידמוח ננסרככוח סגו5ווח סח?נורוח קיסיותרירונ

 6ין גי 3;ק)ה יגחקו )כ) חנק כסישכמכולכוח
 . יגחקו לכל ננסול3 הקומותיו vh, מופחלנקם
 סנ)למ:ווח( לספן נהקדמס סרמכ"ןכמ"מ
 . ולסן'(ס ספקטוח גנר ללחום הכןעומדים
 . נס"קימחיח החלננור כבכרי רסיס "כמכוכלכר
 כלך לקורס 6מר החום' כעלי רכוחיגווכנכרי
 . r:1ho יחיך הקלו כמיווס ל6 נס .המיר
 פורם כמלוכ ממולכים והקימוחיו ק5ר דכר יםכי

 וים . בו "ין הקננת רימ גס "סר פד3"ויר
 גכ,ן כ:')וכ מסולכיס ומקדמותיו "רוךנו"ננר
'rbיכוץ הקמח כמדר . ch לכיקור גירך כי 
 ו"( . רכים סלינוחיו כסייוע יחמס עחיפוםרכ

O'nUDSה"מת כמפן ננהגס 6מח כהנתק גס 
 "מרי לחור כ6דס מון ע"י ל" גס . יכחכגל
 6ה במדרס לסכין הבכוח יכנס ס"מחמירח
 הכסב דגר מלh~pnt 6 . סכלו יורנו6סר
 התורס על )קקי ככסף חכקכנס oh כ'()נוכלי

 כילקונו  וכלוניתר כו' בגי הפסוקיסכהחמלח
 כ"דס כחפן די "ין הכסף וכנקרחכלקושו(

 cb רקל3ך
 . לבקבקו הכייכיס הבנגוח לו ימ5"

 וכסף כי מ"ח וכיתר . מתירס וכקסת גסכן
 הכנות סיסזד וכחומס . הלקי ט(ך סיחמיסוך
 יתיר ottnhn rb1) 06 ננעלנו (chס6רס
 וסחיוס סי" 3סמיס ל6 כי . עליון נוגס נסכליו
נחיגס

 לכ'"
. trb "כי" כמכי' ל D55b לסחכהנ 

 המינות לסקיס יסרס ועת ככעל רק נמפ5סכס
 ידיעת סי6 . 5סמסוכ3 ממכעיססטכטיות
 הקננת חורת למקנח וכולל .ס"נוח
 . 3טנעי סיכלת . לס יסודותנ'

 סכקי"ות סי" - היטרח - כממסכתווסטסוס
 יסו כסכל סיח.רה o)lir~t 3הקרננותהגד1לס
 וזחך . מוזק כרזי מקוח סרככוח לפגותומד
 - . ס6:נח לכרר ה5רריס כל ע5 סןכסעיון
 כמס סחכנניס יכנוס 6סר b'o -הטסרס
 התפ:ט1ת כסס היעפר ומכנני ננדעיחסכרה

 הרככתו 3לי כורך סס:ל סיסי' היעןהכסמיוה
 (עפ כי . 3ס"רס 6מך ס:סמוח כוחות יהרעם
 מכןליס ממכיס הונס סכפקיוח כוחות נטיה("ת
 רפת סיקל נס 6טך ? הקמח סכרת לכיןכינו
 כררך ל5עד חצקנוס וסגטי' . כעו(רססיסת

 גח% ":ן rb - היכסח מקול .עקלקלות
 סוסכן כ":ך לכ מקפי גדוליס רכיסמחנגת
 ויסוד ..- ("ל ר13הינו וסקומוג.ס מקלכימי

 הכנסק% הכפתיח כומות יסוו כליסר -סטסרס
 כקין ג35 יענוד וסוכל , סקורים ל3'6חר
 לסולכיס טו3 ימכצ bS הטוב י' rh1 ,ננכךיע
 3:נ"ור עיגיסס לס"יר סגררסח( )כסככסנתגייס
 מנ"ל נרכרי הוכן לסע?ניס נוכל וקולי .הורהו
 עס וסלך בני ד' את ירא כ"כ( דף)ס,טס
 ססיניס "לו י5חק ר' "כנר תתערכ "לקונים
 לשמור . היא התירה מצות כי .מלכוח
 יורע ואין רואה באין גם המלךמשפשי
 כל יען . דינא דמלכותא דינא נ"לכמאמרם
 . השל'מות בתכלית בידו האמתמקור

 הכתוב כבאמר אלקי ועזר והטהרההיכולת
 הקורס סי6 ד' כיר"ח נס כן . ד' ביד מלךלב
 hr3 )עיין "?ותע"ר

 יר"ם תסך ט"( דף כתו"
 וקטהךס יניכוגת יסודה כו'( חורה לו כר6כו'
 D':lCn "לו מבים ועם . מסורס ס'"ח ים'יע:ו1"(

"מק : החערכ "5 תלווה נביהלכוח
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מי ישראלאור
 מ6135 סרמיף1ס השסי מכמי עסי הי6אחת

 והרעלי ספלשג הי6 ינורמל3קסל
 וחוק נדול יסור הו6 סםלשל . הרירנספוך
 5כ' cipn ל6 כלערס וכמעט סיננתלכקסת
 סו6 56ר וביסר מעמוק הסכל . ho' .עי4ח
 כ3קי6וח( גולל סעיפיי יפוי )6מר סריסייסוד

 למררו לתרמיתו וסס:רמ סמום * הקמתלמטוה
 כלתי כמעט 6סר ערכו( לפי )6יםולמיסירו
 יקרס וכיר . סהורס בפלפול  סתכונמת ע"י6כן . 5י מכל ס:נוגכל ~rrh כמיכת ע"יספסר

 וכדפס סג6ס פ"ר סילך כ16סן . כהסויולסןמי3ס
 761 ס"ןס פטל ואחדר חיסר . עי:יסמקירח
 פרכו( )לפי פירו . סכקי6וח נודל י"ס06
 יד עלי מיקס 6סך הי6 . סכ' . ס"מחלמםם
 רימוסר כלישר לסול כהיוהי כעךוחיהנסיון
 )6קר י5רי לכוף בלעתי גמרתי *(ומספט"
 5עוו3 נילי( ככי ננד מלפולי לסר6וחסטתוקקס
 מכסי יס" כקמח 6ל ורק ספ5פ1ל וכרלגמרי
 רחוקס כי ידעתי לnnfo 6 מקוס הייתי)נער
 . 6ן ליורי ע"פ נ)ננטרכ( מורם כרמוקממכי

 . סטנני לורוד וממסן . סקי5וך .סססטות
 כי מוררת העין הטקפתי 140 3ננ5ככסליכתי
 "מת נכול פריס סכלי כמ לסר16חכתפוקה
 וסלמת מפי 56 ט6ננח להטות סכלי 6תותחעס
 )כלישר 3פש?4ס לספחתם וירקה מסם 63יןי לסחיר לי עוכ טוכ למרחי rb . הגונןנר15ן
 ממסי י טכלי תסיס למען למידודם( מן"5כתירו
 ער 56לי הזפ סועיון גדל וכ"כ . סיקרננטמח

 כגורס( לימים Db) 65 לט6מין נפסי רמקס6סר
 56 יטרח לכל ססכ5 כסר(רח ס6דס יתי5ככי

 טכ5 ;סו כי 65מרר,ר15ן
~pUD 
 י65 06 כלחי .

 : מפריע כלין כרגוע פ5סו5יס לסגיומפסי

 נס סחורם ללימור פרוטס סמ31 כי 06ננזאת
 גס טעמת לנקסם 65%ת דרךנלין

 ספסלם מררינט כ4 גס לסורומ נלענריסרהוב
 לועדי גל ט5 כנוסן סחוף 3וך6י בכ"ז .הלזר
-חורט  ננ6ין וסתמם כמטעוגיס 6מת כנר 56 גסלמפס 1?לט- עסיס סנץ3עיס ל3ם"כ וגס 
 כהיפו ע5 קמח ט5 נ6ד יעף סוס ?חמ65
 סעע5ות כל כו יקכ5ו 46ר ס6סכע 6ים sbוילך

 טניגע 6עח כנכר להעיר 6ננרחי 6חתיך4 : כו' * ס6מת למ5ו6סכורס1מ
 6סר וסעיפ" סגודות דרכי3חרעוכוח

 לסיועם 003 למ15ח נ61וך יקרט6ממ
 נדרס 6סר ממוסכמת נכך4תמסננפורסננוח

 פקוע כסכל כטיס וסקר 6מח סו6ס6נניחי
 כן bS )גנ"5( ק:פסי כומוח מכלמפסי

 . רע 16 עוכ מממיתי ננדלססמפורסמוום
 טמםמי סמול סו6 יסורס מ 06 . נ6ס 16מנהס
 יתכו הנססי טיח נס רכוז . לרוי כעיט3לי
י ערכם נכ51 יפד15לכל מחסי טכ5 כמיוסר 6סורי0 סיסי כגופן *מילס  . סכעי' מכית - כשת 
 65 נקנס מפן 56 לגננת לסעודי סי6 מ5ו"רומ
 )דלחי יסד 6יס כל 3ל3 הגעועס טכעי ממן56

נסמת

 סנעוד 65 כס ועד , חוכ"כ 3ירוסליס סיוט וונדל יוסף ננ' טרכ מורי עיי נניס וי5קחי*(
 סולס סיס הו6 ,5קרס1לי1

 מו~
 6סו 3ע"3 כררך טופו לנקם , ר4מסחר כרעיתי טרור 6ר5ס

 מעקיי נינענו מספט . גפפו למיי עדי גריס 3עררס ססטמס מגיע ורגנו , לס:יסס ככוממטס
 סנדול סעיון וניוסר , כעיון ה6מרוגיס וכל סכ"י כף סנטן 5מר , 5מעסס לו סגרך סטיוןסיס

 בעו 5פגט סניור סיס , 6כיווייסו כ5 טס טעכין 16 מ"ע טסעיף וכשלמר , ז"ל סנר"6כמשרי
 רכוס פע:)יס מזר rb1 , %כ לפסק טטעננירו עד מסרטו היער ומקר ופיין . 5מעסס לפכיו הדיןסכ6
 כמוגם ריוו ססיועד

 כקופס"
 , סעעסיי ידיעת כמפס סיכור זוטן ננדרסיס גמ' כתנ"כ לימודו כל ,

 . crSn סנדול 6וס כמעלט מעע ס"וכחי , סלככית ולחוכא סברות לייסר סיניעס גורל 6לס כ5ועל
 . כ6ורמותיו 1'5;1 סכע"כ ימנעו למצן ומכותיו ימיו ך' יסריך , הסעיהי( לפי כולס)"ור
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 'שראלאו 08
 16 ענין 3לי העטוטס כנקט . ג:!דוהיוגסמח
 ?ו":י יסודות הננה "סר דוהה( הו שיכךכמ
 כסדככתו היקביו הט:5 יסה כיסןוע5

 : :סככות
 3סס סיי13יגם

 כננטט "סר מ3מ1סכלוה כניל ,
 * גהס סיס5 מ5י5י ניכור חו רעיוןריח

 להסיגם "פסל נסתי כמעט הו6 כספנךוכלדוה
 יסורס "סר המלינוס כדרכי רעיון 53יולכ"רס
 עסיף "כר וכל . 3ס סכחליס כסטיה טהוחלספיר
 עוף להגריס הי"( כידו (oh, כימו ההס"דס
 כרוך מטעות כן . ככון "5 הדגר לכ"רמ5י5חו
 . סמ5י5ה נננעי5 הסקי לכסוח 35ל3טקכי'
 הונוס מ5ק הטמט )עיני לה5ינ טו3 מה655ח
 סמו כחכמה רגיל ל6יכו סנו5י5ס וכי הי")"סר
 כורחם ככיקורח 3ם ימוטטו רכים ועיזיכנילי'(
 לגססי סך"סי יסוך )כמעט כנודותלסתגו5ן

 : . . 5נו3קט" ":ות רכלוטפפי(

 'קר ו3ר עוד לת"י נגפסי עו' כ"5"ךהנני
 ר3ריס ונה'3וי בגוזרת ססערתי()לפ'

  ולסןגילס סוורוה  לייסר . שלוס תספרס:סרריס
 כלרך המדוח דכר ככלל )"סר הסכל חדלגער

 סכלו גודל יטבו לכל "5ל1 נד31סלססקפ:
 רנ)יו יכנסו טדס 3"כו ערגו ר15כו( "5המןוה

 סיסי'( מ5כ cI'h~l וטררותיו סווגןגחהפוכות
 . כהש ולסתרנ5 לסתלמר סטרם לפני כברהסר
 ננווהיו וירגל י5מור 16 מכמרות כינויורק

 הזמן )לנלי י3ו6 6טר עד גפ)"הגמדןינס
 טליסס( ולססקיף לההכוכן טמו 53 ודעתו)5כ1
 המדוח לסחנכג סולחת פרי נסהח טורס יכופוך
 חכתחו לסי גג53ס כמרס מורטותיסרוח
 "פסר כלחי כמעע "סר וגורת ע15ס3ךיוק סו" סמלממס כחכמה ס5יננוך וכיסר .ועגינו
 3מכמח ס5ימור כן . סמ5מננס כעת כןלסעסוח
 כירך עסרגילס להטוחם המרוח ככיסתמלמדוח
 כסט ולהרגע ללננור מטפיס ז"ח .הנכוסס
 כעס 3סלימוהס ילכו טל" הנס . נכו;3ייוק
 ללמה יסי' הדרך כי נס סווגן ים בנליעסקו
 וסרנ5 לימוד עליו לר"ח סמינר סיס)פגיו

 מעמיס 3"6 כעייוכ ע:יגיו ? היירוחסננדוח
 : 3"יכוחס c'ir?:1ממס

ף[
*/

 ישראל בני אל יהישעויאמר
 ג'(: )ישוסע ונו' הנהגשו

 רב . ה'( פרסס י3ס )3ר6טיהננכמררש
 3די סגי 3ין Ic~r עננךמונח

 ברי  סלי כין סגנכן חגיג6 3ר 6מ6 6"ר .הלגרון
  סקרון. ברי סגי  3ין  5מ5מן "%רי  רבנן .סקרון
 3רי סני  ההכס  ססתויסי מבוס  יסוספ  ):ן6ננר
 .  3יניכס ססס"ר מל  ססכילהו יודפין  "חסכלירון
 "ל כי  הדפון בי"ח יסוסע ויקמר  לטס(סמ"ר

 : מ":  בערבכםחי

טום
 ="ןן שלירי "י~הי

 ודוריס "ומר כמעט כה נביע . ינסכ(כשניסור
 : סרוס גפדויס כי ס"דס כגי ורכי הכוכחככלל
 .  ר5ויוח תטבעי  מרוחיו . טוכס  חכולחי 5סריס
  כמוח לפפ%יס  סרטי כתרס נס כן . למסךוים
 ירעדו מחס "ימס . טוס כמונעך ילכו 3לכפסו
 ו6י,ס . גכוחס כ"ורמ וננגס5( מוסך)3"ין
 "0 לסטהיח יסך15 . עק5קטח דרך ילכוכוהם

 : הנוגהו 3כה ס"רס יעורס65

 6ין ה"לסיס מכס "סר "ת ס"רס יקמרסול
 סרפ כח כי ססגיפ  יחכוך וסוהנכנוס

 * סדכר לן  ל" . _ננסירט  לפירו "קיטו"יך

 כחסר . סקס  חליף  גם כקיטס דכי ס"רכ,כהיה
 רכ ":ר_ס"רס כע"מ.. 3טכעי  רו16מפיכילו
 . יטמיתו ו3ג ירעו ככג ר5יגו כת"מר לכו3טסחילו
 ולעקור טכעס 5ספוך --הרכות 3גי לעטוחסנס

 יט  כע5)נו ה"ןס כן .' הכמחס רועמקודן
  5פעו5ס  ע" לל סוע טכס );3וס ירולתל

 ש.ו,

- - -
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מא 'שראלאר
 מלמור ע"י 5טוכ טכעו לסגות וגס *"דס

 רן'5 וכננ"מר . סנפם( מסכון עיין ) .וססרנ5
 סג6מל יגרו 6ח הכוכם נכור 6י,:ו ס"ד()6כוח
 כרומו ונווטן מגבור "פיס 6וך טום י"ס()תמלי
 סו" סנ3ורס גןר כי . עירננ5וכד

 לסחקומס .
scונרר . 5כוכסו יר וכמומן שמיקס מככגדו 

 סריס סעיר 6כקי כסיות סו6 . עירלכירת
 יככל כל . ומינם כ"סכס לוכדםל:נסמעה
 יסיטו ורגס וכנילס . פקודתו למלקוחמ5יסס
 רק סו" . עלו "ת הכונס (nbr . מועז,)להקים
 כמיכת ,:ו . חקותו ע51ר 5סיוח כמחמוקגנור
 . יפרון )כ5 ט51וו 6ך 6ף כע5 מסqh . 61"וך
 . הרומו מיטר לכמינת יכו" )6ם ל6טומט
 65סוכ חיסר לכלו כיר פיסול הקוהו רוחסיסיס
 ס6דט :5 וכס . הפכו ימפון ג3 סודק6ת
 עול כ5 כי * רסס ומוס תכונס כ5 ננלככו5סרט

 יסרו ט3 יהגכר גי 6ף . onbinn גקס)"
 סערי )עיין . כלסחט יש5 . רנותפעגדם
 ונרסס מטוח סיס ונס * ת"ג( מע6קדושת
 OD טנ5ויס גפסו כמות כ3 ע'ס,מחיקן"כיט
 לך לך סדר רכס )מדלף ו"5 כמ6מלס .גופו
 נך 6ין ל"כרסס הקכ"ט 6מר מ"ו(פרכוס
 וכננ6מרס . ע"ס . חמים וסיס 5ס;יftw~hhh * סינוס וכל onib סעור סער5ס 656פסול
 ינוי כססת סככר6 ננס כ5 י'6( פרסס)קם

 5מתוק ~יך סמלו) כטן עסיס ליכיןככ6מיח
 גחג6 וכזעיהן . *( הקון 5רו 6דס 6סי15נו'
 "מד טכ5 "וניר סייחי )פיכך כ"ס( )פ' 56יטודכי

 "טחי כמטסי כעסי יניסו מתי 15ננר מייכמיסרתן
 )מס( טמךרס יטלל וג(ס . ויעקב ינמקאתרסס

 כר6סעזט כת6כס פ3לולס ט'( )טוטע סססוקע5
 סת6גס מס עלן ר' 6מר . "נותיכסלתוהי
nhroר~נל כלכל עוקנס 6)6 טסית )ס 6ין 
 5"נרהס סקג"ס "מל כן . סמום ו3ס5"וחט

 : עכע . וכו' פסולת 3ך"ין

D~p'י"ס י" י"'( הס ישי" ""י 
 . גו' )סכלויות כננחסכט מעלו נוסן ויטוסגירתו
 סיכות . לס3ר6וח גממם3ס ע15 כו'ס"כוח
 3ננד3ר כעככיס ע'( )מוסע סנ6נורמכין

 סדכל. )כ6י ויק . סנ"צ( כ3כולס'3ח"גסיקרך )מש"
 . 3טמסוככ קידמת הטכס . סכננעמס תדעכי

 סס13מ ללגלי סהך סחטנית( )סוךוסמסונכ
 . ל:0ך סוגר כממסכט 6טן . עזסקודמות
 מכום( פ5 )לסגינו ולפיסו . קודםסחכ5יח
 וסרס . סמסוככ )ננרכ, לסטת הכנוחיסוררו
 עיין . עלים 6סר 1כ5 )סקרן כתב)כריאת

 סס5ס "דס חכ5יתט כנס( סיכרו מסכמחכרים
 שנ גנינ'"ו%שצ~, ר,על כמתנור . ננטחיו וסומר ס' "חיר6
h:noכעלע נר"ס 5עי45 )סמוג6 56יסו רכי 
 . סממ51ס סקוס נסכור ' סכרי6ס ננרכזגי

olsrnoס"3וח כננדלינח לע"ח נדונו : 
 3ננמסגס ט5ו ס36וח סנוורם מקמרזךןך

 סעו5ס בנריקת כחכ5יח מיינוסכל"וח
 וריקח סי6 5ססיכס )סקודננח י"ח3נומסכוע
 : ס"3ות נמיכם מוזנח סי6'סחף(

11סו

 זצ"ל הנאון טדברי זהגם
 מס5 "וננר 'סורס ר' כו' נח סתס5ך ס56סיס 6ח 5'( פו גח )סךל סמורה י13"ר ובזה*(
 לגרו) וקמל ענני ה15ך )קטן 6ננר קטן ולמד נדו) "מד מגיס פגי )ו פסיו5מ5ך

 . לסני ומלוך כו"
 * לע כמו מסיס נס 6כ5 . תמיט וסיס לסכי סתגלן י"ג( )כר"סיח יפס כמו פסיס 36רטסנך
 גירו סיס )6 * סמפט ט5 נלטוש ל"  יען ערכו( ))סי גח גי . כח סחסלך 6ol~)hoח

  )מוכס  s~r כשתמרס .  יהכרך ס'  כטור  וסוף . יקרו 6ת גוכם ככמעת לק 6מיוצ חקון5כמיגח לכו"
 6ת 1cr1 . ע"ס לו יכול 6יגו סעו,רו סקכ"ס 61למל6 יום ככ5 עליו ננחגכר "דס סל יקרוג"3:(
 ופע5נוו * גפנו כחות כל גהקנו רימוס ר~עכרח 6חל "כרסס "כ5 . וכו'ע6)סיס

 כסוי
 קפ בחליל

_ : 5פמ סחס5ך lcr . ס' ררךלסמור _  _ _ נלווי__
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 ישראלאור8%
 :ן: :לך עג ילעג ::גוזהו
 לחקן 31גמו צידו 6וס 1כ) . יו לתנכיתג3ר6
 5נד . וסמיו טס 1:מסוהסיס עסו כחוחכ)

 : לכורחו "ירסס טג5טוססמ"ק
 כניסח 3מיגח נס * סיטר תקון 3מ35ףנ2ן

 גרפס מעין עוי . מקרכו מרע סגעקר"ף כי . כס מהמדק ידו ירפס כ5 .יקרו
 נדו)ס סכרי עיי מימיו. 5סקיר כמכוטמון

 55"ח 5סתפסע ננ?וחכו"ס )סהנלוחסמעוררחס
 6ח סרניו 6סי ס6יס כמו . לסלחיתכמ51ס
 כ) SD ננ"ומס יקטוף 5כ) ססכלטח כננדמעלמו
 "ינכו ככ"י . והוע5חו ר15גו כני גטקס"סר
 עליו ינכל סמו) כ"כ) 6עי נדו) 3ןכלכסוח
 סעג'ן בדולח כעמקי יתחור )" "ס .לסוכלו
 כלרך 61, . כעננ15 קכס "ער סטוכ 3כיגולהרוס
 סוסכן )" "קר ח"1ח1 ):13ט יחילסמטווס
 סרגל מקרכו ונעקר געז3 ככר )כי .כס

 כעת מלפ:יס קנס 6סר כלזו כנודססכ3יסס
 סטחמט hs יטן . כ3יסס 33מיגת 56לומיוחס
 . חקון( 3כחיגח 5ס ז:ס )ועח ככיר זננןכס
 . הנכעס גמדת יניע כשת 5עח 06 יודטונוי

 : 5קגוחס קטס ססרנ) צלמי"מר
 . יסריס מדוהיו 6סר ~olh *כ מסלזאת

 ככמינת גסנ3ס כננדלינס)סעכוהס
 מדוהיו 5ספוך עגמו '6ת 5הג*גי5 .סכ3יטס
 סגסיון עת סרעס )ימי 5פנ'1 כר לס6יר .כה(קס
 כבר ונוס . סמוכים טלווריו מגו ייוסש"סר

 ולער עו5 )סכול הנסורס כנידח לססחונטלמתרס
  "יך .  והחבולס  עלס .-rh~h 'מפט lhr5 .תמידי
 . סרכס eh1 מעע 06 כסטו וכמות מכוחלהקן
 . יעמוןו מלהוק מרותיו ססחהח ספמות 5כן6מל

 רמוקית לטחיס eh כי סנכורס למדח 'פטרך51"
 ן )פף נקנות st~rt ננ"מידהיתן : נסרו ותכוכח ועכעו מלנו 5פי סגסין3עת

 וניימ י'(
 ו6דס "דם כ5 כי . וכו' ס~3ירסמן
 כגפסו מ6ר יוסר 6חך וכ5 . מסחגותמדוהיו
 . )קלקלו ליותר כע)ולס מיס "יזם "מרלמהור
 מסיס 6סל עד הקון 3כמיגח מעט)סכיניה
 סו". מתיקון כהיגח יסוד . מננט רמוקסעכס

 "ין ע)יסס "סר להכירו 6רס טפיןנרכריס
 תכפריוס"כ

 סכתוכ וכעלעל .  פיס:( )יזע"
 רייס כי ס' ג'ך ג" גפרם כ"ך( כ')סננו6ל

 : "פולס "ל "דס וכידרמציו

 "ן: מן,עי:מ"יונףיי
 . וסחס,כיס סמוכיה שתטפיס סעיסספי

 cnlhעוסה סו"
 וסו"

 סרעוח ספע1לוח Sb ננה"וס
 ויעל כו'. יקרו הת ויכנוס . "ליססונכסף
סטוכוח

 וסו"
 6כל . וג'וק כעסיהם מ5טער

 מיעירוסו מס "מר 3פעונתו גממך הו6 .סחסיל
 סטונוח ויערס . וחכוכחוח"1ח1

 וסו"
 מקוס

 .  ספילוסופיס  תן  ובסס:ווס . ")ימסוננסק
 סננוטל נגן כ5ס ויותר מסוט  יותרטסחסיר
 כממיל ככפסו סרמומל קמרו 36) .כנפטו
 סגלך טלננס 6מך וככר . וכו' רסיסכענעיס
ע"ס

 כיול"
 יוחס רבע גפן (hy) )נוטלי כוס

 . סטוכ כבנעלס סחסיר כסיומת 61נור .רט
 סמ"מר זס . 3טסילצ טייק ט"עו מיולפעל
 גסום5י וכנמתס מססט עטות 55דיק סגנחס)טס(
 )מס נ"וח סנכי"'ס מדגרי סגל"ס יסו .16ן

 זולי חקדגו וכיסר . ספילוסופיסט,כריסו
 ססנוח6וס 5י*ס ננו65 . סענין 3,סר*מכמיס
 ויותן חסינ יוהר סו" 6)'סס ונכסף)עמלות
 נסגמתן יקטעו ול" 56יסס יח"וס 65 מקטרמלס
 מחמס ס6דס )ציוח ליוו תסס מוס ויותר .וכו'

 כטכעי ם"גי מלומה טהן?ילו עד .)ע3ילוח

 קל" וקטאר O~'SDOIhr5 6ת"וס5"
h..h 

 יקטור )" "ומר רסנ'נ . "ערס והע .התורס
 "פוי 6ל" וכו' נחלו כסר 65כול cch' "י6דס
 סמונן 51פי . עלי גזו סכטנויס 6כי XDhומס

 וע"מר חז'ל מ"מר )רע סנו"מרס סגימססוטי
 61ין 6מת סגיסס 6נ) . כן סע:ין עין . (ס"ח זס סוהלין מן סממסכס נחמותספע1סושס(
 סן 6טל כסרעוח וס61 . נ55 כיגיססנ,מ)1קח
 bSn סעי "כנרו 6סר . רעום ספילוסועס56)
 "גיסן סנוח"וס מן מסוד יוחד לגיסןית"וס
 ס?)פורס:)יס סעג'גיס סס . נוסן יגרו "חויככוב
 ןמיס כםפיכת . רעות פסס 6דס נר כ5%5

וגגינס
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מב ישראלאור
 סרע סל6 למי ולס;יק . ו16ג6ס 1מילהימ'נט

 . 061 6כ ולכיוח . )ו למטיכ לע ולנמול .ל1
 חז"5 פ5יסס ם6ננרו סמ3וח וסס . 63לווכיו65
 . )יכחכ סס ר6וייס נכתכו ל6 ש6ילו ס'ן:(ויוננ6
 ספק 61ין . סככליוח נו5וח כו' 16חןויקר16
 וחכסף מסס לדנר הסתוקק "סר טכעם6סר
 )6 סחסוכט וכסכפס . מסרס סהי6 *146

 ת5טער hb1 . כלל סרעות מ6לו )"מדתה16ס
 ע)יסס ט6מרו סדכייס "כ) . מהס3סמכטס
 ממונ יוהר סו6 מ0ס י5רו 6ת טסכוכםהמכמיס
 )ר"5 . סעמטיוח סחורות סס . נוול יוחרונמ1ל1
 41)6 . סיר סר bD סמעגו 6קרהמ3וה
 6מת. Orl . ממיי3ס( סטכל 6יןסקכלט
 ומפ:י . כ)) רעות היו )6 סתורסמ6)ננל6

 6ו0כת כפטו סיגימ ט6רס ס5ייך . 6מרוזס
 וכמון . סחורס bib מ0ס עונע יהיס 1ל6 .16חן

 Sh 6מרו 65 טסס . סממעו וכמס ע"המכמחס
 * )גטכ 6ססי 6י . כסם 5סרונ 6ססי 6י 6דסי6נול
 סמעייס דנריס סכי6ו 6כל . וכו' לכ;כ 6פסי6י

 כסס 1כי631 כעטנז 331יסח 3מלב כטר .כו)ס
 : עכ"5 .וכו'

 . סטחכגו למ0 סותויס 0ימכ"ס יכייך14ין
 כי . גפסו כמות כ3 )תקן ס6וסס~ין

 מססך ט6יס סיהי0 ס6מל נ סס חקון מיכיטכי
 0רע כמ "סר טר . לטו3 וננרותיו גסמוכהוח
 . כ55 כקלכו ימ65 וכ) יר6ס ו53 ממנוחעקר
 . נכלל ר5וגו לתקן לנ3ר יספיק ל6 סלזוולבמיגס
 ט6רס 5ריך רק . הרע 6ח ו5סכ61 )טוגלכסוף
 סכפס כמוח ולכל ננדס לכל 0חיקון דרכילמפם
 6דס נין 6קר 0סלוח 3מ15ח ;טו .כסרט
 טו6 . ססכי . ה:"5 ;'ל הרמנ"ס כד3רי)מ3ירו
 ס' פי מו65 )קמור )06וב . סכל)י ר5וןהקון
 כמ לסקעין עמפם . סטמפיוח גננ3ותיתכרך
 ט6ססי גדר כמעט 6מר פד . סרט ככלסה"וט

 3סר ל6כו5 6ססי ס6י 16 . כחלכל6גולבטר
 3קכ5 . בחומלי 651 כ3וריי רק ימ1לק hS .3ח5ב

 נרנר 610 * סח"ון נ3חיגח כ3ורך,יךוןיש : כמום1)6
 . כננדוח גדול כלג זט כי .0ננרוח

 טטנע 3מס רק טמס . טעוכומ מלות5רו3
 סטכ . 5מכירו סגגע 3מ0 6כן . כע5עול60דס
 מן 5כרוח כמו . כטסוכס עוז ככל)הסחמס
 )6כוה SV כמ6מרס . יקרט מד0 סי6הככוד
 מן ס6דס 6ת חו5י6 טככוד ח6ות כיס"ך(
 רז") 6מרו . למכייו סגונע 3מס 6כן .0פולס
 סכריות, 6ת סמככי מכוכר 6יזסו)סס(

 . עלש )3כי 3סנכט מע05 טי6 6פרהפריקוח
 כננס 6כ5 . )ע3ננו ס6דס ב3חיגח רההי6
 סרוסס טמוב . חכירו וסנ6ח 5חוע5חסכוגע

 כטוקיס nh~S . ספריסוח טיסךלססתנום
 . מ3ירו ס31ח נגנלמות נמפם * קריסוברחוממ
 )מדרם רז'ל מ6ננר הו6 . רכיס סובחונוכם"כ
 6מר . ה6)סיס 6ים מהו י"6( ס' דכריסרכס
 ו5לנפ)ס מחמו . 6ים 51מטס מחמו 6כיןר'

 8ים טי: כי 6ס . ר3יגו ממס כי .6לטיס
 ככ"ז . חכ) מח:נדי מכל פרום הדום6לסיס
 סטנע כננס . 6ים כמינח סיסמלו

 31סרט . 0ננדות נח3 כי~6 וכן . פ5יוססלויס ימל~
 לססחמס 0מו3 . סמדוח מכ) סגרל30פטס
 דף )סוסס ז"5 כמ6מיס . ט6מלון ק5ט עד03
 1)5 נרכס 65 . יעקכ בר 6מ6 ר3 6ננרסן(

 סממנר4 ז"ל סרמכ"ס כי6ר וכ6סר .מרגחס
 מ)ילם . וכו' לוח מם5 סוי מ6ד ננ6ר)סס(
 . מבדו עlrso 5 כמלס לטסחמסמ)י5ס

 . משו מננע5חו5ססמיחו

 מ ~ס"גן( ~טיייק י~יןתא
 יחו) סן ה'( ם' ShlDD) '6 סגחננר .סעטס
 . כו עכדו סק5 . 5ע ון6נ ט6חתוח מן36י
 גטם כ'( " )סס 6ל6 כן 6ינו 6ih~nvב5
 65מר לכס וך6נ ס6הונוה דכר 6ת36יך
 0טחמט ע5ננו ע5 ס6ו5 כי . לככי 6עמ0מס

 6כ5 . )ע3מו 15 טטכד 05מווח סעגוס3מדת
 * כ)) )ע:ו0 מקוס ו6י, . 8מר ססי0סיו361
 כי 6מר  ולו6ת כס6ול העכן יטקו)6יך
 כערע עיו5 . 5כני' 6עס0  "מס  סר5למיסור

 : מ0עכו יוחרטרכט
לז6תי
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אור*8
 כנססו קי'ס 5עסיח לעמיי 5יזזי"דסלזאת

 "ח ת?וניג , ומסוט רכךכככ
 , 5ע5מו סגונע דגר ידרוס כי 3עה חסן ,גפכו

 יטיס ומסיפך , סגדרסות נודות 3קרכויתעוררו
 מעוכה ידיש "כר כעת "כt~c))? , 5שכזח
 ויסור * כספוכס סמדס כקרכן תתעורר ,מכירו

 : שופמו 5סעחס הפכהסמדס
 o~tno ע5 יכחוננס olh~ 5"1 5כיפלאל

 כתצוגת הנזיר רוהיס "גהת הג6 ,סרס
 ככס ממהמם ומחרס , והסיכו דכך מהדסנסם

 3עגיגו ןכר כ5 ונוגרס( כנעך )שקין3טכצו
 כן . 3סס וכי51ח וסמכמס הזכרו; כמו ,ו3כעהו
 . (1aD תדוה כחוח כסרמיכ ההרס 3כחגס

 נטמר סו" , וכסוכו י3ר 3ט3עו כסםו5ר,טת:וס
 "כי "ס 1fft) פ' כר"ס'ח רכס )מדרםרן'5
 "ל6 כו' סתמודגיס מן כו' סע5יוגיס מןפורקו
 ס6דס כי וכנ"15 ננ"15 כט"וסריגי

 כהכסס נכר"
 5סיוח , גפרו כמוה 5מקן ככמו ם'סיס ,ס5זו
 מלנרוח 3כ5 מוכתר , 5ע5מו ככינע3מס

 ממנגרי נוכל פרום , לט5יוגיס ןוננסוסמע5יה
 דוכס נסיות 5"הריס כפגע וכננס ,סחכ5

 , טח53 מהמרי ככל ויודע פרגים "יט ,5הההוגיס
 ענוסס נ)ע1רכה דעתו ז5סיות רכיס ידי5ח;ק

 ס5 רעתו חס" 5עו5ס י"ג( )כסוכות ר;"5כבקמר
 : סכריוה טס מעורכה6ןס

 כסס עסיס 1 ע15כנ'1 עמי יי"יסובכלל
 ככיסה כחיגה )פכיו ככן , עוגסנוג

 תיקון סימוך לסגיו כק5 ;? ולעומת ,סננדוה
 5מס ילך ס5וננד פיך( )36ות כננ"ננרס ,סננדוה

 ומימי , חרס נייר ע5 כטוכס קויו דוריססו"
  חיקון  יער  לסברס ככד "סר , וס;קגססעננידס
 סו6 לננס וקן וס5וננר )טס( כננ"מרס ,כמרוח
 5כו וכיוחר , מהזק גיור ט5 כחוכס לדיוךומס
 חסיה 65 סככימס "גן , סומן מטיןות עכזו53
 עו5 לסכול מורנר כ?יוהו , כך ג5 למצננם?טליו

 ,  מבחרוש  ביפי  במו יתברך עכןוהו 5;"חמיי : וניקוייו וה5טרכותיו טרפוהכקשח
 , ושנוחס כהפן לעכור  מתרוח  תיעגןבבתירת

  "rD גזי  סתריה ככיסה  בסחיכם ה,קגר4וכימי

  שראלי
 ,1ר15ן

 1ל~
 גהקן ע5ונניו נימי ס6דס יזרג5

 ס;קנס לימי  לי  תסיס ונסועיג געה ,מרותיו

 מדוהיו רוע 5חדס 5נזרגס מ51הות סכות)"קי
 המרוח 5ככימה סררך לפגיו אסווה ,ככת(
 ע) לגער חוזך כ"3( )נום5י הכהוכ מ"ננרסו6
 , "וקחו ננמגו 5ססיר , קפויו )סכווכ:ך , ורכוסי

 5כהיגח ו5סכי"ו , מ3רי5 לנוסך ס"ו5תהסיס 5" קמען , וכו' קכורס "ו5ת טכהוככמזומר
 ס65 )סגס פק'; כי גס וע"ה( , סמווההיקון
 כעת מהיחס כמו קגיס נהוות "155הסיס
 . מנוגס יסוי 5" ספחות( 5כ5 מדןחנוכו,
 כחניהיך בימי  כירייך %ת  חציר )י"כ(וכקהות

 לן'5 ודהו סריס ינני יכוננו /hS חסרעד
 6מר כגיס ויניעו סזי:ס ייך  קלי  סלען(לאבח
 : ממז כסס 5י "ין ת"?נר.

 ".הי י"'ס יזלאולי
 );גח S~rn גונו,

 לכך ויחייך 3י5דוחך כח,ר סננת י'"()קסדה
 וכשרקס 35ך כררכי וסלך כמורותיךכיכני
 ס"5סיס יכי"ך "5ס כ5 ע5 כי ורעעיניך

 oih כ5 ע5 כי ורע  כעלפי פר ,בווט?ט
 ילר רם-י  ולילך  תכין , סרט ילר רכריוגו'(
  לכך  בכל כ"ר(  לברכות  %מרו רי"ל כי ,חוב

 : רע ו3י5ר טו3 נייר עייךכסכי
 6ת יכנו סננמכריס כי סדיר, 5כ"רריקנן

 כמוח ויזהר , טוי י5ר or3ססכ5
 סוככות חוכת )עיין הרע י5ך כסס h-thhגפכוה
 סכפס( עם ססכ5 כס"ת 56סיס ע3ורחסער
 , מוקש סו6 תט5ית לכ5 סמכך כי , סדירכקור
 כי סרכר מרקס Sb כקיוכ  ביוסי  פין  יטיסל6

olhn"פהוק כי סרגלו  %ל  ול, ,  למינים  סו 

 , תכליתו "5 רופס 610 נורמוק רק , קמיךסו"
 טויו סטכל יספוט מך6סיהו "; טו6 יסר06

 דרכם ,ס , ס"רס גסס וכחוה , כו5המזיק
  5סחוסיס עעס "מר וקח , מקדוכ להות לכנוכם5
 , 3"מרוגס חסיס מיס כי "ף , גסמס Shיקריבו
 , כמםפט סחגסיס יכי" ס"דס מעמס כגוכממר
 נקמור חסל  סכל טסט ע"כ , יע ו"ס טוב6ס
כ)

 (rts ce "כן , טוכ י5ו  וידי ס' פי ננול"
ארס
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מג ישראלאור
 גס , לסעחו העלס 6ח גלסחס ימסכו ,ס6דס
 וכסס6דם מרע, י5י זמו , ה' נגד5סמרות
 סו6 טוכ 3י5ר ס' עוכי גקר6 , המככיסססטכן עיי כססו כמוח וח16וח ההדוח כנירתננו5נ
 המדוח תיקון כמ5כ וכסהו6 .הככל
 6ח רק ימסקו ל6 6סר עד , כסטו כחותומטווח
 3י5ר ס' פוכר נקרי , מיחס סורס ס'6סר
 ללוע ע5ננוחס 6טר סגססיות כמוח מס ,סרפ
 1er , 5טוכ להפכם ננרירוחס )מחק הקכסופרדס
 הככיסה , רע וכיר טוכ 3י5ר יקריךמגי

 : )כנע( טמדוח ובתיקוןוכמדוח

 3חיגח לחט: מיסוד מטייחולהארם
 גססו כהות טיסיו טד ,הנודות חיקי~

 , 3סממס סוrhl 6 , ואיסר ~c_t 6ל רקגמטטיס
 3ילדוהך והוך ממח י"6( )קסלח סכחוככמקמר
 זסו , סיגיך וכמרחס 35ך הדרכי וסלךוגו'

 למזות דרכם 6טי הנססיות ככמות)הכחמס
 ילד  רביי כקן עו , ז"ל o~bn וסוף ,3קרוכ
 ,  במריתו בפה  h*hkh מ5ב  פרין סייגוחרפ,
 ע"פ וסעולוחיו  מסיקלות מרותיי  סיביולרסוס
 ו6עך מכ"ן , סרע י5ר 3טס סננכוניס כפסוכמוח
  ססכ) )יזח לס5וך סיסוד 16 מטר , סעכוידסימי

 כי D~'SI , גפתו כחות ו)כ13ם , 5ננרחוקס15פס
 וררי הננס , 3מטפע ס6לסיס י3י"ט  Sh-. כלפל

 ' : ססג5 גמיגח טוכי5ר

  לחקן  הילס רב וסוענס  ספמירסי ביפי  בס  %סי סיס פיט, יייאכי
 5סס חק5 "סר טד , גססוחס ותסכתמדותיסס

 סכ3'דוח נוד) רוב fD )6סר 1tro(1 עז)גס
 הנוף למיי ס:פט( וחכוגח המיות חיקוןננמסיון
 רסוקות לפחים לפעמיס oh 761 , סגפםומיי
 סדיר יככב סיף ככיסת כמעת )הכרחיקוקו
 סטתנוכו 65 6סי טדגיס עדן מלפו יען ,5סגיהס

 : )כנק(3ס
  יני%י 1רנ2זז

hnhss בר6סית  ר3ס למרים חיל 
 וגו' ככ) 36רהס 6ח כרך וס' ג"פ(ל

 Sh 6כרסס ויקמר , וכו' ביקרו קססליטו3כ5
 3כל  סלווסל וכו'עידו

~Gh 
  סייט טסית לו,

 טסיהם  לטפר  טפלים הדבר כמיהו,בילרו

 בבחינמ ושכרכס  %3ס %סר  ספריותל%ליפוי
 סיחט 56יעזך סננירגח י"5 סגם ו5סי ,ברכס
 מס 6מר כ1 , יערו מח כסט נפר3מינח
 סו6 סד6 , מעכל תליו  ויימר ,  לסלןלמדרס
 מרמס מפצי כידו כנען י"3( )הופערכחי3
 מלזרי כייו , trD'5h זס כגען , 6ט53עטוק
 סי6 רהויס 3חו 6ת וננסקע יוסי כסיסמרננס
 ט) "סוכו )עסוק 6סנ לעסוק , רסיס 6עס16

 סגערס ח6כס )6 "41 6מר , עתק זסעולס
 )מעלת טזכ: גני כי , כו' 3תי 6ס לו 61תןוכו'
 סיקר עניני ג55 כייו 6ין , סינרחיקון

 כ6 ם65 מי 6כן . 6וסכס סיגו סמיותוססחהח
 b'o בירו עיי תסוס , סלי  כביסת )כמינוחרק

 :  ס:ובסס %לי ,ותוסבי
 הגס , סמכות  היעין  ייטיב %3 סי% ייבם

 ך'( )מסלי סכחו3 כננ6ננר דרכוסיפכם
 ספעוח בכ"ז , יכוכו דרכיך וגל רגמך מעגלט5ם
  סגססיות כמות חטת כי , לכנ"ר כעקכיוכרוך

 :  פסמיס פיני  לפיזר ססכל בכה  ירטןמפילות

 , מרמס  מלולי ניןו , המדרס מ"כנרזךזך
 טי6 רמוים 3חו 6ח וכנטקי5  יוסבמסיס

 סייט טסיס "4עזל כוך6י כי , רבויה טיכס"ו
  פקנים %כן , טרבר כסר 0% הרפסוייטייל יהיסב  טרם ק5 דבור לדכר סכיו יטיס 65 ,3י5רו
 מפן 53י , סננרננס הו6 , וסטקר ,בילרו סליי רק סיס לי  יפן , סרס  מרמס וודוייטלו

 נלנ65 . חעמור מרחוק סדן וס"מח ,חעטרהו
 כיללו סליי יליפור  סיס  מבכמות מנס . זס)סי
 ממעת גד)ס 63יכות "כן , "ברססכמו

 יען , סר3ס למעלס oc~3b ס5 סערטליתת
 h'o , וסכ3יטס כיל, חיקון ככמינתסיס

 )כנע( )מו65ס 5נו6ד כפגיו יקרס ,סקליטס
 : פרכס הכאינת )1וכרס
 סלמך , ;סמס הי5ר האוז מעי קגיךהנה

 לק יכססו )6 6סל סכפקיוה כמוח)חקן
  גממת % )%סר סימר סכל פ"פ סלררססרוב
 כפיהם סרוב D~D ,סר ,  כססו  כחוס ההתוניסר
 סנכס גס6ס לננדרנס 5סעשחס , וספגי ,לרוע(

5ננעלס
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אךך55
 וכמעט . ס"גוטי סכל יקיף 6:ך מ"ת)מטלה
 גרי3"ל , מגולן )סנךולס העכוס מדת ימוךג5

 מרכל למעלס כהינה כי6' כ':( r~Dכמסכה
 טלין סציך ט"ב רכינו נסס כי . *(ס"גזכי
 וכו' ס"דס ננכל עגו סיס כי י"כ( )ככדכדסכח31

)וסו"
 , הכחוכ( כמגגון להכירו olh סגין עגוס

 ו"נורו . דורו 3גי כל ע) ונעלס נדין טיסוסו"
 לך 6ומויס כ5ו D51DO ויפילו 5:( )גרסש"ל
 hSo "לס כל היד ומקין . ממיינו סטכלס"ין דכי סכ5 , טיס נרשע געיגיך סיס "הסלדיק
 כסכל הלוי וסמעלות סמדרנוח קניית כחכ5

 למו 6ין 6סר סהייס נטלי על )יתרמו ,ס"דס
 יעלס וסך , סטכעו( מ"סר לנעלסלהעלותם

 .: נסכלולמעלס

 1 כמס ומהסנס דבור מע' סכי כי ן נויעלשכבן

 וכי כל 11rrt הככלי . וסחפע5יסכ4
 . לחכירו דוחס 6דס "ין הההסעלי כן ל6 ,סקוס
 מוג ננסי3ח , יפךדו המת והכתס כמ"כנס

cp3nססוגס oh) מ"חריס וסקכיס מלידס 
כסתערני

 ליטר והלינוור ס:רגל 6ו , ענוסס'
 מפקת מסרטי כ"ןס גס לקה . ס:סס(כרעת

 ככ5 לוס 5" התפעליוהו נס , נפנוה0תגוח
 . כססחסעלוח רנניוגיה ס:תכות רק סו" וכ"ז .עה

 , 6ננהיה( הסקהגוח נסמכת רק , "מהית)ל"

ישראל
 , סעתיס נסני טוס יטיס סמ"ג נ06יומכט"כ
 651 כנחג חלוי "יגנו , עת ככל יטוס השכל"3ל , ישתנס הסחטעלוה rh ממעורר , מעגיןרק

 כ":ף לתה , ודירתעוין
 5יוכ גולד ;"ח כנס (cb , סכלי כדכד"דם 3ני סגי יסתוו ל"

 ptD סס"מד ג"מר , מעורר( ועכין סנובכסכוי

 ונכומים כגיס :כיסס , כסחפעלות כןל"
 )כי , כסכתו סמסו3כ קטור )פי ,3סחפעלוח

 כמיסור מולך 3סיוח סנוסו3כ המיחה גדרוס
 ch 65 , פרסי 3"וס גס כן סיפחו(.לרנ5י
 נקמר , עחיס כרני טגין כ"י;: ככלוישתוה
 ססחירס כיקר )עאס טעס "מה נסעםשתודחי
 3ס סתירת "ין , 3סחסע15ח כן )" ,ומהלוף(
 )רק , "מהים כניכם כי , ע5נוותסככמזנת
 ך3ר כסייח ט:וי חן נוסנוינ סיכהסככמינת

 :הנועשר(

 המת הפול 65 , ק'ימח כמיגס הסכל ' 'סנחנני
 ס6דס י65% וכקבר . ,ומהלוףההמורס

 למיניסס( סמכמס דרכי )5סי ר"יס "1מופת
 ול6' כדמיון רק כגוי גקר6 ' סכ5 י3רלרנות

 כן ל" . 3ט5 ודיר טעות ס"חך כי ,לכל
 : עגיכס 5סי ל:עהס כח.גס רק הי" ,ססחפעלוח
 סו"*יךלי

 נכף
 רכ6 "( )שכח ש"ל מקמי

 5רכמזי
 סמגונ"

 , 53ליה6 מליריך דק6
6מר

 זצ"ל הגאון מדברי אלהגם

 ו6ס כו' מעט מעיניך יסיט סרגס סטיכו0 06 1ו"5 )ס"3( יט" "דן דלך מסכת פין'(
 יסיס מעט סרעוח 061 . כו' ס:גיגיס מעסי גס3י5 הקמר "5 , הרכס כעיפן יטיס העטסטינך
 סער סל33וח מוטח ועיין . ע'ם כו' מעט כעעיך יביס מרכס מיעוך "ס , כו' כרכסכעיניך
 פגעתי :65 מפגי 6מר . כורך ככי 5כ5 "דון סייח כמס המכוייס מן 6הד וטילו 1;"5 , פ"יסכגיעס
 יר6 הו" "ומר כייחי , ונמכי מנס יוהד סיס "ס כי , ע5י יחירס ניעלס 15 ר6יהי כ63 נוסס6מד
 קל יכיס מרכונו כי קומר , כמנמס גנמגי קטן ו"ס . מכמהי ע5 מכמתו שהרון , ממכי יוהר6להיס
 ננמני גדול יסיס ohl הדונג. עוכר וסט כמזיד טוכר ט"גי מפכי , סדין כיוסמהספוגי
 כי קוני , ממגי קטן יסיס ו6ס , 3עוגס כקימגי מסגי מן:יוהי רכיס זכיותיו כי 6ומר ,נימיס
 לעסות 3עסרו ידו מלמס כי 16מו , נמני עטך יוהד יס'ס וחס . ט' מטוג01י נ)עטיסעוגוקין

 nrr* ע6 , ממגי טוכ וסוט וכו' hc1 סו" כי "ומר * ומכי יותר יל יסיס וטס , ממני יותרהכוו"
 5פי דכי כל 50 גדרו וכוהן 5ד לכל סננסקיף סיטר S)co דרכי nhr 61ין . ע"ס , לחס ולסכנעכו'
 6)6 וייגס , להמעיטו 16 סדיר לסעלוח פרטי ענין ע5 5כ0קיף 1ל6 , כמוחיו הרככת "'כותגניך

 : סגר5ית סעגוס מדוה לקנוח "נמנו מהוייכיס "מי , סככן ננררכי ג:נכוחרעיוגזת

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



פר , ישראל%ר
 צמיי ועוטיכן )חורה( ע"ס חיי מגימין6מר
 סננופספ 3טכ5 הו6, סחורה גדר כי .טטס
 3טקומס )כנונ61ר . הכפס וסחפע5ות ללוןמט5
 חרכ"כ(, כמגח לצור סו5"חי 6סר סחטכט)ספר
 , לסעחס סוסם החסע)וח יסורס , החסלס"גל

 5כ3כס נכל "עכרו ב'( )הענית ר"לכמתנור
 , חפ5ס 11 "ומר הוי כ5כ סהי6 ענווהקיוו
rbr), היי וסחורס , םעס מיי סי" , סהפלס 

 : ג35ח כמיגסעולס

ךן3,---
 כי oh , 6וס הו6 63סי ט"דס ,רנ:כנשז

 מסחסע15ת סכלן לספסיט וכמוכידו
 סודם כפסו גמות יהיו "סי טד , נפטוכמות
 ככת יפר15 ל" למע; , סחעורלוח )53י'סוככים
 6דס 3כ'ן , י( 5סט'הוהטכ4

 וכמוח ן הו"
 נססריכס רידו "ין / המס יקלקוכססו

 הכל 56 )כוD~ho 6 גור 6(ן )61ח .מסכלו
 1 סנפיוח מכמות לגמרי ומוכללמתי-המיפרס

 ע"נ_פ:5 כס לספוט 8דס 5נגי נחעסור,תורס
 ל( )י'1 נכדלוח עיין ל"ססריח, )כטסרחו ,6כוטי

 גמענד דסקית סיכי ו3כ5 ע3יד "מלדרחנו:6

 יחכררו ומטקלס טרגיות פנוי וע'ס , ליה(ניה"
 , סר6יות סרך יפול 6סר גר 651';ס ,הרכריס
cbזך : סין י"ס הןססכועס, חסה טס , סמסקל מ5ו "4 סרכוי מ5ר:

 ],:י
 OVb יו,ן,ע

 1 מדעת פיק51 סו6 סו6 , ננוס ןס "ים כנירום

~Db
 : )מלגס גפרדח 6דס 3גי ק5 דעתם

 :ך:)ך-א ~nwht "ו,וברבר
  הגולקות ר4י5יוט  נל יגעו נגה~ךיס6מו

 מכשמ ו)טפסיטו )נמלי ססכ5 לעסי 6פ;ל שהי כרועע , המדוח נדיר סעיון 615ת*(
 יכר יכוץ , סמפורס%ח כסוג 5ז"ח , כסס והממטנס מהעיון הננס מחעורריס כי יטן ,הגפטיוח
 53י סטי במיגח פסס סמ65כיס 556 לכן . ורע טו3 גרר , ס:סס כחות עם מעע מסוחףסכלי
 )מק נעקיית למפנס )64יחי יכנס וסקל 6מח 3סונ ולע כטוכ Dnt)o ע"כ , ס;0ס כמוחסחוף
 יי( וף )סכת רוש צמרו כי , מס( יצמק גטקירת וסוכך , ורע טוב 5סמוע הננלך "רוני פן"לסיס כמלצך ט "1( יין כ' (Sbinn סכהוכ ננ"מר וכוץ עדם(, , חל1גח1 סיס כוס ו416 ",סטר
 , ססניוני סיקס ורכי ע'ם ספרור סננופח כמגיסך כ"סדיס "סר יס , סינט נמלקים גי גודע"סר , ועירס סמכמס לרכי צמרי סולכיס ס6מח סבילי כי 'לפ"ר וים .  וכו' 5"לנחו "נוח רין סין זייןכ5
  רק 5סר  ויס , מדכה ן3ר 5ס51י6 יןיטהס וחהלמב 6מחתס חבמ; וסוכמות כרציות "טרויס

 , מכמס חעלומוח גנ4 ולי סרו6ס "נט , לקמר קנוס ג5 יתס6ר וכסס . יוסדו סיםרס הדעתכסיקול
 דרכי למ5ו6 ומסכל ךטס יחגרך ס' לו מגן 6סר ס6ים , הוכר כן ל6וכצמח
 סמרומקש( 6ח ו5קו3 ענוות )כ5י 4 ר3 ידיו הרציות כדרכי נס כן ,המוסת
 ס4ל6 3וס לס35יס hg רמוקס ע6 , ימעכו רסיס 171651 , סיסרס סי" ועתו סיק51 נס למח6סר
 מככי" 3ן יהוסע ~רן hnnb זכיסנ6

 ורסס , סיכך ~bnSD גוגיעתיס ט'3( רם דפ )נכורוח
 ר~לכוח נרים כחס סלמכ"ס גי , וכו' ומסמו לסלי "יחו , יימר ומי "'ל , סכ6 6") ,)6גכעחיס
 סי6 סס , לצמר סמהס ו"יס סדכר יגכי) ו% , טיס סממו5ע כדרך לסתכסנ ס"דס סגריךרומח.
 ע"פ כ*6 . סוגל יודע כלקיט ל6 וגף 3גנו0ת 65 , ס"מגעיחגזרה

 מיק"
 4א סמכעש וטח

 . סממ~ע נחיג קירע סדרך נץ6ך ר"5 , היכל לעלמך מ5יעת6 מ6מלס ן14 . ונעתומקומו
 סנח5ש סרבריס לכלר כמכס מנק 'ען , מס )יען , סכלכם יר נחוור 6סר כסי ל'5 , הכ"6'5

כמוסם
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אור88
  גולית  ומזת . סיטם כ6ר , ממלקוהס%י
 כענין כממלוקח ע5 כלליח ממ15קתכיג"ס
 6מל 6ו כקמוח 6מר לילך nith~o , ohננכקל
 6מר י"ג:( )עילויין ר;"3 מלמל וסו .סהיכוה
 , וב"ס כ"ס נחלקו מגיס ס5ם , סמוק)ר"מ--סידר

 הלכס "ונגריס וסללו כמומט סלכס 6וננריססללו

ישראל
 6מר לעך מיחס 3"ט סנרח כי . וגו'כמוהגו
 קמיו לפיכך , טעי מחדדי ס, ~הס ,ס6יכוה
 6חר לילך סיחס כ"ס וסכרת , כנוותןססלכס

 : סרוכ תיו וסם ,סכמות
 סייס טלס כמלקו יעחס 0חייק למעזל~מ

 כממטכס כטמרה וסיפח הלדק לנע;כ"6
כלי

 לסניף ויזינו קנין כיון , יומר ומי 6"ל . סכחירס( מטפס 5כס 563ס גס לגן , כרחיס 16במיפת
 סנווירס כמו , סרכי לברר סננופח כי . ונוסחו "סלי "ייתי 6"ל , וססערוחינו מטפטגו מלמופח
 נפם ת:ומ , ס:וופח ע"י ס:ננע5ע ירך )ידע וקין וכו"יל , נס n1DDS 6ין 6פר הדיר נמוחליןע
o7h~(יהגסנ וכריסם משנח 1ע'פ , החכמים זעת נסיקו : 

 hlo' מס , כרסיס כמלוי סרכי כי , מכמיס כ6מוגח פ"ו( )"כוח לנדרו 3יס כיו65 טל%61י

 נךו5 פי מ651 5עסוח )סנוור סור6ס כורכי נעל כ5ל וזס , 3דקס תחן סר"יס סל" , 6מוגסטנין
 . י5"ו סדתה והסיקול רק וכריו 6ס 6ף , כגדו דעתו ולכסל , וסוכמות סר6יוח 3כהינח ,בהור"ס

וסו"
 פלמערין קני סםולח למלך ,, דומין מן לנני וכקן גגי6 דכרכות( פ"6 )ירוס5מי ר;') מקמר
 SD1 , 1 ח6כנינו 6) סלי מוחס לטס מרקס תיגו 06 כהכ ממן 6מן ע3 , )מדיגס סלו)סלוחים(

 קליך מתן כחיכ 3נ3י6 כך , כו' לו ס6נניגו סלי מוחש לכס מרקס סכינו כע"ס , כחכ מסם6הי
 לין לכעל :c'a סוכמס ע5 חומס 16ת כי . ע"ס , יורוך 6סר מהורס ע"פ סכ6 כרס , תוסח 6ו6וח
 , 1ו"5 מתורס( יסודי .ס5כוה )פ"מ כחכ וסרמכ"ס . מוכרעת ~o'h על )לרוכ( וננופח , עליולמלוק
 . ס6וחות 5"פ סטמ6נוין , סטטס ס6ותוח נגפני יסרבל 3ו כצמיגו ל6 ע"ס רכינומטס

 ים.
 כלכו

 זר 51" 167 מעינינו סעי סר במעמר כו ס"כויגו )וכמס , כו' ככיסוף ס16ת סיעסס ס6פסר ,דוסי
 )רוכ 6כל . נגדע למכ'נ' וזליו , רסס נמינת סו6 6וח 6עפ"כ . ע"ס( כו' 6מר 1ל6 כנועו1"(:י4
 36 , נמפה כעיניך יטיס "טילו 16 , "ות "ליך ונחן ,סו , כזהת טוכחס סו6 , ננוסח צריך ,0עס
 , סר6יס כמינת , 6וח ט"פ גל 15 חסננע ננ5וח 3ט6ר 6כ5 , "5י5יס טכודת לעכור לסבכיךחסמע
 כד"מרינן סועת סיקול ע"פ נס , יורוך 6מר סהורס ע"ס סכ6 כרס . מס הרמכ"סכמ"ק

 ע"פ . ט"מ , נסרג 3עיכיגו 610, כך otltlb וחן סס:נועס מפי 16מר 0ו6 6פי15 פ'מ()סנהדרין
 , ס6:נח trb ממופח כדלכי תמין )חתור סריס יעפיל נ) , סילמת נכיל תחי% , סמכמר4 עיונידרכי
 ממס זס , חקרך 6מח . טרמת מטוח סי6 , ולחקור לעגות 6דס לכני כ6לסיס גחן 6סר 6חכ"6
 ולסנ6ט ל6סנס סועת כטית נוסכת . כס למ5ו6 יקר הצמת 6סר , סדין כויר גס כן . וכרסוזס

 כחוכות )עי' סיעת גניעת מסט מכ5 למסר ורכו ס"דס יסנוור ch 61ף , פקמיס עיכי ממעורוכיו65
 לקמור ס6רס כפם כח ,ןיך ;ס ס)6 , סגטיס לכרכי ומסקולת קו ימן מי בכ"ז , ע"כ( ק"הדף
 ~63 6סי ננעלי ע:)) גרי לסו3י6, , סלכס D'Sx-l רעיוטח סרכ3ה , ננימ6 יגימ6 , כמכלמכ)
 כצלו עצינו ויין יר6ס לעולס , ;'( דף )סגסדרין רז"ל סזסירו 06 "ולי 6סל . סיכתו ר6מחס6דס
 רכ )ספור כערסה6 כן סנפירו 651 , ס"ס ומתמחיו לו פחומס וניסגס ירכותיו כין לו ננוגחחמוכ
 : )ננצר על%ס סגעיס כיין, כי יען טס( סנוו,כר6סי

 6סר ס5דק סי6.רדיפת ,סי6 , ידיעתו D~D מחסכהו לטסר וגפסו לכו ס"דס יכיס 6סככ"ג
 סירוטלע' כנטמר סו" וצולי . דין "5ל הצמת גןל ססו6 ננס , דין( )ס5 5"מתתו ;סו , לורסכך
 חורס דין סחדיגנו ט"מ ח"5 , קומוי מירון גס כר חרין "חון מלסחב כר יוסי ר' כגסדרין(לריס
 כ% סך5ון נטיח כלי סכ5 כמינת 610 סהורס גרר כי * ע'ס , חורס דין יודע 6יגו "גי לון6:)ר

 ()כג"ח
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אור
 ,  טרפה כוגח כנמיגת 65 1  כלל  סופת עיעחבגי
 3'ס יסר ן סרבר לסיתס תקרס 3בהעתרק

 : לסיפך סברו וב"ס  סיהרין, לטס כיסכרו

 מסקו (nbr עדיף ת כננ 6 56אנן , כב"ס טסלכס ולמרס ק51 כה 0י65ס עןךן
 יו"ל 3ס'ך )עיין מחכננס טדיף דמניןססוסקיס
 , וסיתר ליסור סור6ח כסגסגת רמ"דסימן

(neD. 

 11יי2 ג:":ע יון :ן trsואולי
 3כ5ל טכדמיח יטב גס )כי קו5 ס3חסודיעס
  ובורקי , סי6 כטמיס )6 מתורס כי , כי6(סורה
 b)b ,  פכתוס  ולה מסיכי  למטס  סיתתמפייס
 35 יטול hS למען , סיחם  קו5 סכםמיסור
  otrtrnn  טב'ט  בגיס ט05 וט כי )כר6וחס ,סעס
 וכ"ט , סיחרון 5סס כי כיכריסס ,ס5גס)6ננר

  מעט 6סוליסס גטו מ"ו 61ו)י טןלסיטך(,
 גגיעח 5ק5ח מ"ו וכקו , טממס3סמטריית
 וננסור 6' כמר 56ס ככמו )6 6טר .סךעח
 . סכדחיח בןעס נס ס' תורח 5סקר6 ,הורהו
nbr5ר5וייס ממסכותיסס כי , קע סכה סודיעס , 

 6הת כ5 סטחזיקס , סדכר סיס ננקרסו3כמיכח
 nhrSt . טיהדון 5דעהס כי , עוז כ:5מסח3ויוח

 , סן מייס מלכיס דכרי סגדמיח 3"ט דגרי03
 : יהשס ס' עורת תגס נד3ריססוססוגס

 הימן י , י'" n'Dx "יההורעה
owns,%כנו , בכללי רי  %ימס "סר סי 
nhDnוטין"  בפליט סתתו 

 בנבני% ססיוכר
 יולי  פט(לספירת

 ר1ל מ"פר בכלל סו%
 רכסלפררס

, 

 מכמתו כ5 סרי למלו 6'( ס' קסדת
 ,  פפ4  3כל ליחס  יחתן מס לימי  סבי  סלמס50
 %ר )6 ו6ננרו  מזרו תורס ט) 3טמ5ס  6ףיכול
 קינו ע"ע( )ם5 נעם% , געמ% 6ל6 עם)נכ)
 עננ5 6כ5 ,עמ5

 סו"
 . טן חורס ט) 3עט5ס

 כי ל"ו( )תעליס כהים , רנני רכ6 ל:()טסהיס "לוי ן :ה:ה ן::1:ש
 מ קשמ( לטס וכחיץ , חסלך ממיס סיגי1)
  ~1GtD  כין , כיער ס% ;  הלרך  טלויס נוע)גדול
 יסורס וכןר3 , לסננס  hSn כעויין וכיןלטווס

 6רס 'P'Dt 5עעס ר3 6מר יכויס ר3דיניי
 , לסרס  בל" 6טע. ו3כו5וחכהורס

  סזסוי
%% 

  5כנוח ים לסר במשי .  פי'  לטפס %3לפפס
 ד3ר מו65 וכ0ס6ו0 . סתמם מן גמטס ,ftn~s ס5י  ותפסס ,  סמפט נגן 5ננפ5ס , 5טמססטוק
 רק , סי6 מלו ל6 , 5ס5כס גחקכ5ף 6סרהורס

 06 6כן , טס ער גע5ס היס 6סר דכרסחגלוה
  וסטונס סי% ס'  הורת וכב"ז נ 5ס5כס כהק53ס65

 3טמ5 סו6 כי , b'o 50ו ג סכר מקכ5לדבריו
 מקורס כיחס 0ג6 מס כהורס מדם דכרסו5יד
 לגיפס  3לי  סתהטבס כטסלח מיסיסו3חג6י

מישראל

סוסת

 מסם , ירקחו 5סט5נת 5ן6ח , סגע5נ~וח כטיח יעיוך מי כי / לוין 5סמ65 טלמוק מסנ"5(/ו,
 : מוכחו מ65 565י

 ת"5 , סוט כנער 5י ננס מריין י6נני קננם ע"ב( ו' )0גסררין מו"5 ננ6ער ככ55 סך3ר61ו)י
 ,  ממסבתו  כלפסדת ליהר כי . פ'ס , רו"וח ממעיו  מס 6% )דיין )ו  6ין ,  סמסספ כדכןועמכם
 סננטטע סו6 ועננו , 5עע( )עיין  'רו6וח  ספיכיו ננס 6101 . ביפ5פ  כרכו  כהים יר ל%  Dh בפיה%עו

 ': כחי סו6 6מו טסטוט -.Sjc ע"י 65 .  ספרפיה כטסו כחוח3סרכ3ח
 %פס , lh'ss  סחיפת  י%זס, בברר  תסספיו , ספס ווכל נפלס  3סיוהו  ספלך  פספפי6כן
 מס כי , י"ז( י"ך כ' לטמו56 כו' ורע  פוב (DIJC  ספלך  מריכי כן  מסיס  למלקך כי , ופו *ס%ווהי
 : פ"כ טג"ל, bino('D )ה5ל כ% , %תת כחעה  סתלך 5%ל מ%  פוב, כמינוח רק העם 6נ)כס61
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4ורןש0א

 מס ,  וסו . לספס  סל סיסוו 101 6כו ,הרעת
 ט65 סדכר 610 , )סלו עמלו ככל )נ5מ'(יהלון

 )ט63 הממס תחח סיעמע , להלכס(כהקכלס
 36ל , לסמה(ן

 ו
ל___ הסעם)5סמס מן למעלט

 : כתורס זכר נסוייר , הו6 גנחי יהרון
 כל 61ין 6'( )קטלת טכחונ נ:%' הו6ר4ירלי

 . טס( פילם'י )עיין הסמם חחחמום
 ס65 כמס , 3סכ5 ה"דס סנננו5י6 מס כלכי

 יק , הי6 כמכלי מדטס 5" , כו' תולתנקרץ
 inlhs סכעלס סתנ5וח רק סי6 כי ,ננעמי

 נחקכלס 6טר % 3חורח נס כן .הכרכ3ס
 ביכו סממ5י6ס וכליס , מחורט סי6 סי6לסלכס
hihססכלי( המרם סו6 וננס סדיר, מכלס( , 
 וע"י , לסלכס כחק53ס ~6 6סר הורסךכר
 6ין וסו , תורס נכר כמטיח הממכייסס6דס
 גס כי , 5סמס ם65 )ר"ל מסמם חחח מדםכל

 ט6ת יחר לט סים "ס לסלכס. נחק3לה 6סראחורט

ננהך3י
 ל6 חרם . ככת 5סלכס גחקכלס ל6 6סר

 06 , 5סלכס כתקכלס ל6 6סר ונס .כקר6ס
 גמעת לט 6ין כי , למנוס סל6 יסיסכלימוד
 יע )5סמס( ססנוס מן' למעלס 6כ5חורס(,
 3גלר 1% 63 6טר סדכייס טכס , מרםוים

 גטהרמ כולידס 6סל . סקוס טמ5 וע'י ,כחורה
 : החולל כחדרי כ"ו ,נומס3חו

 מן לחולת 6'( )תטפיס סכפ3 מלמיהוא

 . כו' ז)ילס יוחס יכנס וכתולתוהסלו
 מסכל לטמר הו6 ג הבוס 1תחכ1לות חפןכי

 סכ5 לסמיכת לכ61 ס:סם'ות ננכהוחלספסיטו
 סו6 6רס ועכ'ו , ס' חורת הי6 ,במחי

 )ויכויר . ולילס יוזרם יסנן ע5נוו( )ם5וכחורתו
 סימור וט' סבים "5לי טל לכתוןח1'היכת

 :קודס(

 ודם כסר מדת ס'( )כרכות רזם מבמלרןקך14
 מג3 נווכל למכירו מפן נוזכר6וס

 5סס נחן , כן תיגו סקכ-ס 536 , ט"מ151קמ
 סי6 סכחיכס מ , כו' וסננח יסר56 לרניהורס
 , מכעליס גסררס סככנעם , סמכירס גירמעין
 ט'פ נס לטפופ 6דס 5ככ; התורס כחן סקכ"סכי
 , '( 6חו כ6נעס תיחס כבמר ל6 , בגוסיסכל
 גוכם ימאן ס6 ט5 4 ורום סר'ן דרסת)עיין

 : פיו(  רף ~שנד , גממני 3ללכס

 1כ3 , ס% 31יח קמאי 3ית עזיז יח63יובזה
 סרסר י51ד  6יך , רפלקס פלנסחומס

  יסלימו  ובהן ,3שס מלמירי מוופ , טירתםימס
 מטרת סכין ונוס , 6מס  לדפס מכורה כללרוב
  פצ מסכוי היחס מחלקוחס מינת כי ,5,ס

ישראל

ג"ח
  לרכי  פ"פ לרעת ס"דס ימחזר 6סר 6ח 06 כי , מלסוגים 5נלוח ס" נמאיס ל6 כי ('
 6'ל כו' נסתכמו סיפוח 056יס ט5סח , ט"ו דף תמורס )עיין , יח"ס ה' חורת סי6 סי6 ,הי6יוח
 כמחכ% וממורין ק5ין מלוח ומנע 6לף חג6 כמחניח8 . ט' סי6 כממיס 65 6'ל 'ט6לליהוטפ

 וטת י, גמי גני תל -'קח, - - סעי %בני'":'יגעצמ:שי
  %ן דיפר יסיספ קרבי  לרנריטס( )כ"ס  מסו זומר מ6ן * טס ך6מי" ה6 על י"ך( דף)3י3נווה
 tID')h , h)b ירכי קו5, ככס קי"5 ול6 ונניס 61"ה , s~rt התוספות וכחנו י וקל כגתממנימין
 זיע , ה33 כריח הלכס קי"5 יכיס ק51 331ח , כגנותו הלכס ולין סו6 רסמוחי רוכתי נכ5למיינן
 ,  רניס  כלגר ססיתס bs~i-) Off3 כמי % , כו' לכנורו hSb י65ס ל6 56ימור ירני קו5 וכחמסוס
 ממדדי דכים 6ל6 , רונן 3*ט והוי ;sf1 , דל"0 כב"ק 536 , מלכס  6ין ורלי , רובץ  סיודרגכן
 גע51ס 6מר רח 6ס , סי6 3סמיס רפורט , חומסות ם5 ר~ר6ם1! הירון 05י נמ65 . טכ"5פסי
 5מח , כממש רק סי6 , טסם חירון 5פי 8גל . סליו מו5קין סרניס כנס ,ייגמל

~rth 
 כופר

 6מר ל5ר ob , כמו  פיס,  סמססלוס סני סכננעטכלוקוס
 רו3"

 שן טתגיס  כבמיס ,  פהיף ספני 1%1
ל5ד
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או
 להפריסם הסרס 3יך "ין "סר , נפססכמוח
 , ס' 3חורח הוקי 5כ) עין , )ככ')(מככבו
 , סיכו5ח 65מו , רו"יח סעעיו ננהמ5ח

 סכלו ונט:רח , גם)1 יפוין 5כל עךכווכנ1ייח
 המטורס 3כי , רו3 ע"פ "סר ה"גוכי כוו)פי
 , טית כמ25ר ירעדו גפטסכמוה

 1ה1"
 מ"ננר

 6ין כי , מס מייס ")מיס דהרי ו"15 "15רזת
 כהזק כי ,rhh , וככ")( הכפסיות הכמוחסח.רה
 כרעה פכוי )"(יפול ; עה ככ) יסככו ה"רסכפק
 כמות מ5ד כיסר( נדרך טכסו )הכנטהר ס"דסטכ5
 יכו" שסט ככמות סיעי כי ,גפנו

 נתפכח
 ש( נכ5 למחור , וחונתו ס6ןס קורתןן4ירן : מס יעיו; 16 ענין0חעוררות
 3עס  וסקגיים במיס כפסו כהזח5סיוח

 כמעע סכמ1ח סקיטח וכמ35 , טכסי 3דכרפיוכו
 הסומר הסיס ערס וכפרט עה, 3כ5 הננסקויס
 יכססו יסרסו "טר ח(קוה נוההעוררוחגפקו

 : חנויר 5סחמ5ף ע515'סכהוה

 גן יתקבע% : 1:עפ.ז
 יל6 סיכך "כ5 , כו' וגלגולה סדרה כגון ,ויקדני
 פתרי גס וכן . ט"ט , עכדיגן "מרדיסחרי

 סייט ,קולי
 דוק"

 oh) 610 רעתו 55רף ים 06
 סי6 כ115 6כ5 , כדגר 5סכריע '5כך(ר"וי
 עפצסץס  כנים  לפעמים  'h'nDi , נמורססתירת
 ע0י3ס טכע "מ5קוחס סיסוד כיון ,ככ'ס
 5עסומ סרו5ס , טס סומרו ננס גס כי ,"הה
 ס"ט , עופש 3"0 כלנרי עוטס כ"סכרכרי
 סימן 3ח"מ )כמכו6ר , 5סכרוע כידו "סדוקה
 ס"לס יקמר 561 ' , 3סגס'ף( 3' מציףכ"ס

 כף ממלוקת כן סיס כדרר ט6ו5ס כמיתפסוק
 כרכרי p'nDtS סוס 0נחי~ן גור6 נוס .ע'ם

 0י03 ולמפם 5ממור זז5, 0פוסקיסרכוהיכו
 כמות מ35 סיטי ממקור 6טר 61ח ,מח5קותס
 , יסררו ג5 ימך כשית 05טגיסס , ישוגפטוחס
 יסתרו 65 06 נס , מרי ו3י כקולי)עסות
 6ר סכלע0 15 חמ65 65 06 , כע5מוהסלסודי

 : הערה( )ע'כ , "מרוס ךשח5ירוף

 , ואוכש סחרי מכמס "ע"מוח ע"השכל
 , ו5ט6ע לנקיי וסעזנוס סדעחיעולר

 יסווחס , ססחפע)ו0 * סננסופקיס ד3ריסויכרר
 , מטכחו מי 03 5קשך ע ה35 ט:נטוס5פתמ
 , 063 65 3קר3ו 6כן , 5ס6רס כודע 6סר6ח
 וט0ר0 סמדומ דרכי סיסיה לימון כשטר ,613ח

ישראל

למוח

 ו% . 6מד 55ל כשר 6יז0 לחח 6ף , כ55 סי6 כטמיס 65 יסיסע 51ר3י . לסכריט "הדל5ר

 וה";:יןוןלי;י
 ק סכיני לע"י ,הי"ו "י,

 מ
 1.ן 1: ט , טיס( ט' ,"נןנולת"

 צנ; ::ןןי"ננ,ג:נ ,1,ןנ::טם בי,,1מד1בנ:ל1 ג ינ::נ
ק ש irh =ק , "ר(רייומצ )גזו יסר) נ' ג'קת ב ט  ptrnoi 'פל 

 ןבוצגאש"יע'7;'ע מינין%'יםיעזבןמ%
 : מכריע שני "יזס )חח נס , יקטע ?' 5יעח ,כ)5 ;עיש12:טל%:ת'~ קו;עג גת מביעו 'נוו;יז:"ןתזן , ו" החגת" ם ט hi'b:1 ".י;4שע , מתסמ::1 דל:בממל
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 ישראלאורי9
  כ)  מלימור טסט גפלדיס , סגפמיומכמות
  סיודעס  יקוה הידיעס 3טס יען , ותכנוסחורם
 לפועת רק סרס  וסיריעות , סחט  דבריםסני
 )טנסיג ס5ימותו ס6וס קנט ונוס , ס6דס3קוכ
 כן )6 . וטיטלות טגכומוח יריעותיו ע"פדרכיו
 כמוח וטסכם שמדות ירכי תיסרחכרכר

 ימיט 3)3ד יליעחס ע"פ )6 6סר ,הכמטיוח
 , לנווליסס דרכי כמיסול מסטיו )נס3 ,ס6דס
oh6ו5תודיס וקסוריס . כרככו הץדיעוח קננו ל 

 טלי )קיחחס מספט (ס . o'~nbi ימיוכס6דס
 )בניח ומיקס דרך k-r 6סר , ססהפע5וחהורח
 65 , ססח5קוחט 8מר וגס , ס6דס כקלל3רכט
 למרים ימיר 06 כי , וחלבן יהסומעף
 פרכות וסיס . ס"דס ") נססמי0 עושות6יזס
 סנווכטר כסדר )וכפרט , ססתפע)יתטסק
 סע551וח נס כן , ומ35ו( ט"דס חכונח3סי

 : 31DS ס6ד0 מזג 5ססיק ויחמיקויחרכו

 "י = י'( ן נ"י יון "ובזה
 ומטפסיו מקיו מלוחיו סמר , ה6' :כו5)יס
 ימורט 6סי , טחורט יהר , וטכ' .יחים
 וע:רח סמדות דרכי יוסר 5פוגיס נונועננק')ד15ח
 רק יכספו ל" 6סר עד , סגפטיוחכמוח
 תקמ 06 , (סו . o1h1 מלטיס כעיניסטוכ
 טיקכס יסודם 6טר סכ' טונ סנוט ,"מרי
 סו6 סיסיו , קנין כדרך 5נוודיטס דרכיהלס
 סוג ממט , 6הך חיסון ומלוחי , 6מר דכרונס
 5ס5פינס ידיעס כורך רק סנוט "סר ,ס6'

 : )כנ"ל(נקרבו
 כSD 5 5סתפטט ימט5חי כי יס 'השכל

vnlisכמסם , נרחכס 5סחס5ך 
 , טריהפע)וח כן ל6 . 5דייס 3די כל עלו35קו
 6סר סוהר 56 , כפם1 כמוח כ5 לקוון ורכס(ס
 כנוטע 6טר סו , ססחסע)וח (יקי 'ולסטסיו
 , )סטהו וגככיס סגומיס נפטו כחוח יחרג5

 : ססחפט5וה וצוק ערךלפי

 6מר , וממכוייס ס"דס כפט "כימיות גסכן
 ~יפיס טכס , כס טנווטרסיס סכנותי

 6סרסמ(קיס
 עליט"

 ס6דס מעסי דלה חסום
 חנומ טמר גס , )עי5( עקרנו )כקטרונוהתו
 סיגו כיכר קינו וכמעט (bh ססתפע)וחכח

 סכמות יחר 6סי עך , 6מד כ" )סנכיר ,גרנס(
 לעם טמט)על ננ3יס וכמעט , מנפגיונעמיס
 לסקי5ס סחעוררוח רום עליסס 3כו6 ,נו5ו6

 )סחסל6 6ין , לזקק . ~כידעו( ירקו 6ז ,טיחסטטו
 מטיוגוחיו גודל טס , גילי 3יי ע5 סננחנ"סע5

 ס6רס מ"סכמ כי , כמיחס 6,ך , ערכווקטגוה
 , שכחו כמ ושנכיר , סחפעיוצ סי" סי6 ,סכמו
 כפסו. מסרנם כגיל ו5ככיהס מסיפוחיו כמלדמות
 גססו 56 מקרכ , זו5טו 4ל סיחרון ח6וחגס

 כמו וננכר מכירו ממרון 6ת3טחפע5ותו
 1ממי63 , מכירו כועלח טרנס כמ)טדעיך
 . (ולחו וחסרון טרמו ט3ח רק , כנפטוססרנס
 כן . סרגם כ5י כסטו כחי נול6ס,כ5 סג6וסובזע
 ע5 כגפנו סחסעלוח לסנןי5 מילו לכ ,ס"ןט

 סכמו כח מ5סרריס ידמו 6סר עי ,מסרונוחיו
 חוטיף 6טו וכ) נגפסו, ססיגט 6חויכסו

 (ט לטווח כן , כחסיוגוחיו כח חתססחפעלוח
 חוית ז6ח . מע5וחיו סרגם נמנו ינכחסכות

 : ככלל מספטס וגס סעגוט קניתורכי
 5"כ:( )נרגזת ר(') מלנור יה3"לךבנזך2

 טקכ"ס 6מל , עולס 6טסטתטכח
 טסקרכת רמתיס ופערי 6י5'0 פולות 6סכחכלוס
 וקין סוטיך רבסעע לפכיו 6מ4ס , 3נוד3רלפגי
 לי חסכם )6 טמ6 , ככורך כס" DS:'טכמס
 כו' חטכחגס "5ס גס 5ס 46ר , סעג5מעמס
 כנגד מרט סקכ"ט ט5 טנודומיו , יווה כי .ט"מ
 651 כאיכות , כדנניהי 1ל" )כסכלי ,מדם

 )פקת סנדק דרכי רומז וכטס"ד6 ,לכמוה(
 כסיכוך טקכ"ס גס , מעלוהיו טיטכמ51סחעמ5
 ננעסיו פקח 6כן . מסרוכותיו 5טכח מסדונומך

 "כל סס6דס נופכי יתכרך, לפכיו נזכריססטוכיס
 , טו5ס 6סס סחסכח טדיט )5פי ;סו .סוץחוחו
 טסקוינפ 6יליס עולות יסר"ל כנסת הסכמכאטר

3מדכר

----,--
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אור
 לשור ??הפעלות מחנכורה ס:וכע ,גסונו
 ככיכר , הככח:ה "לה נס , מעגל(מעב:
 ;?ו , סעו15ה יוכר הטג5 מעיה פיכםהקכ"ה
 וסטרי מיגיע עי)זח "סכמ כ"ס סקנסס"סו

 : 1ג1'רה:ויס

 ימחננס 06 ן המיות היקזז ייכי 3כ5 גסכן
 "טל הסתפעגוה גימור כחויתמהדס
 ההפענוח להכרים , )ככ"ל( כקך13 כוכהיסויירו
 הלימוד )מרכוי הרכס ויעכתו כרככו5פוגוח
 %סר סר ,  הכירחו( לפי נכון בסררוהעסק
 קייס 5טנע גהמ; יתר ויהקעו כהקנסיהחמךו
 )כננ3ו"ר , כפועל כסהגסנותס ססרנל רכויע"י

  ערוך  %ין  1% , דעות( כהלכות סרכנכ"סנזכרי
  :סקר ,  "גוסי ממכל )מעלס סגכם ט5יחסלנדר
  יייסמ ל% %סר , סירס מצי D3D'הכיס
 חרו כן * למעלס  פולס  סירס  רומ  וכוס ,סס:ל
 ,  כרפחמ  הרב'ס ל% %סר פו ,  לפססמ'1
  ברמס תסייר %פר י התרוס  סחפפלוסיורכוי
 הדס יתן כיר , למח . ננטסרס גסס5עווח
 מי כ5 כי , הסכל )מיי מייס )מפזן 5כו56

 מכמינו. מגומרי ענוד , יעי ,"חמרנים(,
lffrספחי והיי סמרית  מכמון  סמדכריס , 
 : המפחס )החסט5 פעמים כמס ע5יססוישור

  411מסרי:ס י י נלקהי ייי קיאל

tnSDגרנקח 53חי כרכס סנימס רי ' , התסו  
  סרס  יט ובן ירבו,  חרר פר  כסי,יחוסי
 ירדו "ס נניס, רסיסי. וכיסר ,  לר9 פרילשולי%
 , וכרנס נר"ס סיס )6 הריסתה הנתרסס"ס , יכמקוס , מרכס וטכיס ימים IJho פל  פיףסיף
 , למרסס כס יספ1ך , ישוכן )כ SD מ;") מקעריגן

 : סככווים3מ1

 ס"ו( כהן דר' )36ות יי"5 מקמי 610שלדלי
 , עקיכ6 ר' 50 החילהו היחס מס :ח"5

 ,  נלוט  סוס  זל% סיס ספן  %רכפיס  בן6ננרו
 פי יתר , פנתר סי  טל עוווד סיס ימפספס

מו ,ישראל
 נוסים נחויר המיס לו "נגרו , יו tsh,מהק
 "הס 6י , טקיכ" , )ו "~רז , יום כל5ע"ס
 ק"ו ?'ע דן היה מיד . טיס מחקו 6כגיסקויך
  כססז ד"ח , הקםס 6ח פס) רך מה ,כטלאו
 5ני "ה 0ימקקו וכננס לבס nrh פל ,ככיול
 . ע"ס כו' תירס )5ננוד מור ננןד , ויס כסרמסו"
 h51D ס6עו , למודו כחמץ כיסחו ר"מכי

 יחעננ3 ל0ו6 : ל"ננר 5כט ויכסו , כגססוסרגם
 יכלה וסכל 5ח?ו , חככו?( "ין יר"ס 6ין ch)כי
 , מיס סמקו "כגיס כי , כרקוחו "כן . מ"וכמו
 )מנק ובג-ויה r~c "זר ,  בת~ילס :רבב ל%  גי"ס
 : מרקמתו וכר "מדיח טוס כי , כפסי6ת

  3מח13גע, ,  חימומו פ"יח ' ס6יס 33 ימיימה
 , סרגלו החכט5 לככו מוררי כחקו מ"ופן

 כי , למעלס יודע "סר , "חד כדבר גס6ף
 סו6 כבפסו כי ח310ס עוץ "יגו כנורהו6

 פבטם:ה"'ש,'גת
t?hplno%1 , וכו' תמוח סיShn  מוטך , לסקכ"ס  
 ויתכפר  חמוס יערס , לכס 6מו , עגמונגסו
 "מד כהוכ ע':( )גרס נ"ל וכמנגרס . ע'ק כו'15

 , ממת כמוח "חפון ל"  כי ,,  י'ח(  ליתוי%ל"ונגר
 ס' נוסן כי כ'(, 6' )סמו"3 טומר "חלוכחוג
  עוסין  נסטין כ6ן חסוכס כעוטין כ"ן ,לסנניחס
 , סת65ס טמוסי מזמן טרודי וכסרס .ח0יגס
 ירניסו 1כ5 נטווח 5עלירוח ננווסט5וליס
 , ינוס , למכירו "דם כין ונסיט ,מסמס
 סטסק ענרמח מגיס ס5כנח , מרע לקון ,ס:חס
 עסי*ח , ר~מייס כונון לכקם 6סר , כלכסע5

 6סר טוכיס ויכריס מ15ח כגנךס 5עמוחוסיטר
 6מה . יוס קסס  יפפס וטס , כמ0ק5סיכריעו
 0565 דעת דורכת 6יגגס , קלס מ)6כר,כי6
 כננס סמכנניס מוסרי SD למנור , 6ךון ;מןול6

 כגססו סחפעלוח חחצורר 6סר טדפעיניס,
 כר"סוכס סריס התן ל6 גס ו6סוטיפס,
 , יחסכ סמייס במסר ככ"; , גכר דרכילסיטיכ
 סמייס Sh ימוצר "קר 51כ3 , מרגיס מיכסי~הו
 : יננגה ת0ו3ס עובי וככלל , כטחוןי0

ומס
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 'שראלאור94
 נקמרי ל"ג( )יחק"5 סגתונ 635י יםרבנזה

 גס;סיר דכרת 1ג6 חנווח  מוחלרבע
 ו"חט , ונו' ימוח כטוש רבע hto מדרכורסס
 סכ ו)" מכנגס )טו3 מילכו למע היוסרתל

 הו"מדרכו
 חרס 3ן 1"הט , ונו' ימוח כעוגו

 כי ל"ננר 6מרחס כן יסך6ל 3יה Sbקמור
 ו"יך גנוקיס לגמנו וכס ע)יכו ומט6תיטסםעיגו
 למסון 06 ומ' "גי חי חליסס "נוול .גחיס
 ומיס ננדלכו לםע כסוכ "ס כי  סרפדתגיה
 שרעניוח כי , כו' סרעיס גנולכיכס סוכוכונו
 06 ט"' . כחיגות פתי ט'י ס6דס 3SD"ס

 "ין ט'( (tDIO רגל כמגומר , ס"תוגחמל"ט
 ס"הו סחח:נל6 על סריס מן נפרעסקכ"ס
 rh1 ,ע'ם

 כקר"
 ג63ר כמו טמקוס לסגי רמע

 וסלמס ס" ע) , )ס';:( ססגט כר"םהריין
 רקעים דהיינו , כו' רםעיס , כו' כסחמיסמפריס
 "סר , hDn )1 ים 06 הג' 1 עשם( , orנדין
 , חסוכס עומס "ין ככמינת טמיס כדיןהו6

 : כסיכחס סמסוככיס סקיסור )פי סכליככמינת

 נופלים ס2ננס תחח סגעסיס היכי'0 כלכתי
 ממיגע ה"' : כוללים סוגים סכיחחח
 כ5 , סככ5יח נמינס b'o "סרהטכעיח,
 , "חרת העיכס וחסיכת , מסי3הו גרדכ1סוככ
 לנסוכם וסוך הכ' . לכמיגס סדיר כי6עד
 חכננחו נזוס כן )רק קודמת סייס נלהיהכח
 b'o "מר הגסייח, כמיכלן נס וכן ,יתכרך

 : "טסי( מטכסלננטלס
 יריעס ס6' . ממס כנינים עני יידיעוח 03כקן
 טסגוי חמה כוסלח ס"יגנס מוחלטתי

 קמור לסי מנקית יייעס סנ' .והתצורה
 וסיוסוככ , למ0וככ נוסיכס ,הך3ריס
 יתנ)נ) וכה , 6חך )מסוככ סינטגעפס
 . הקמרון הנוסוככ "5 כו6 טדסדנר
 )סע:ניס כי , סחננורס המח יפלח rhroסידיעס

 נוננדח: סי3הס "ס qb , סיכס מגלי דכיח5"
 "'כגס הקמח סיריעס . גסחח( נמיגס)הנקך"ת
 הבכייה( כמעת ע"י )" (oh , "טסיגנדר

 עד b1JS לגום יד קורט , ממנית 3יויעטנס
 טניני מכל . יןיעחו חסיון r~hDn ,תכפיהן
 55"ת טמצוחף סרבי ") טגוגעיסססיכוק
 לגום כינת רפט ~rhr ,לפיעל

 )כו"
 כיןיעס

 : 5ם5ינוחסמכלית

 06 יחס5ך דלך כליזה ,"גום הכמירח-ן
 ס6' : 3מעוח סחי יסנן , )רע "ו5טוכ
 , לרע , כ0י3ס סמסוככ כקמור טכסתכמירט
 )ס065 דרכס חטטו "סל כפי tbno-.לפחח
 דלכי תס13כוח )פי לטופ , מפלט יננתי06
 . נדלכיו )התגס: מוסרו ושמת ט' חורתתמוד
 , מ"1 ולהיפך 5טונ מרע ססוטס גמעססכ'
 כלהן 3כמירחר עומל הטויס rr~1 עת כב)כי

 נח)ר~ו ס"וס 3כחירח היךיעס גס .מוגע
 : מיכיסלכני

 ע3 5סעלות *ן "סי , מימלטח יייעטהא'
 , לסכמירס סתירט תסיס ל6 חיך ,סועת

 . חסוכה( מסלכוח נפיס סרנוכ'6 כי"ר)כ"כר
 טכעו , ס6דס סגסגת )פי , סכלים ידיעהשכ'
 , ככון "ל כסיכהס סקסיככיס קטור לסי ,וערנו
rcbעולמו 6ח סקכ"ס כנג?ינ סליו כ:ידיעס 
 )דוק"לטוכ

 5רו* ל" ,
 6ח רן הקכ"ס 6ין כי ,

 כמכויר , כס עוננר סטו" בסצס hihהקרס
 נוהן סקכ"ס לסוכה 6כh"D , 3) )ריס3ייוםלנני

 שן
 ועי'"

 נג,עש
 6ת י""( ניכיוס 5כה31' 5כ6ך יםיבזה : ע"ר( ,,כו'
 , כסברס , כו' תם:נעו "סרסכןכ:

rcn)וטקללס , שכרמחי סטוכ ותעסו חימצו 
ob6( לפסתיס הקלי"ןר לריי בסיס לוןירס. ל" ,ן  ובז' חמננצו  )""טוכ כי 5ס' סודו  ~י , 
 , כטו3הו "דם ס) חונקו שנוכס לנניסודו
 ס"רס כרכת כי , כו' כס'ו טכי כמורועם'ר
 סעסס הטוכ עכור , ה"' : וכריס כגיכבלל

 )כהקקפט נקרס 63 חסו , , מגלו ס"סוהקוקס
53ת
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אור
 , י6 סקוס ;) לק , ט עונת מוריקת(43
 סעוכס סי6 ומס , סעדו יקום 6סלכמכיר
 מכוחן מס , ס3' ס3מיכס סי6 , וגפיחכממוטס
 סטוכ ס"דס יעמס 5ננען , מקורססקכ'ס
 6טל , כממוכו נעכס סקוס וממטר .נתפכחו
 ככון וכמפט דין , מעעיו כמרון עם) 3טכלקכס
 מהסר סו"  ומס , נזם חוכתו לנכותהו6

 , נטבחו 6וס % משחו סמכה ,כקמחי
 כשמינח , יתפרך ס' מ6ת )1 טנ"3סממון
 סלף וס"דס , וסורק מיסר יעמס למען ,ט31ס
 כביכול יתכרך ממעכתו נחקיימס ול6 ,דרכו
 כן DtD ל6 כי , מעוגו סק3"ט סיטו) צויןו6ז
 עוכס 5" גס , להקרס מממון סקכ"ס לוגחן

 מחסר טל לסי 5סידוח וים . ממונתו5ס"רס
 )ו bX סנומון ננט6דם כלקחו גס "סרסלזס,

 : כסס מוכחו נוכס , יתכרךננטוכתו

 לנ'6 יהח סיביי" ססהפ1ת יעיליבנמה
 33מינח ל" 06 , יתברך ס'ע"ח

 מסיטות 6מר , סכטוח סו6 גני , מכליתידיעס
 סרכר נכח:ס כלמעמיס (cb , סקפס לולנסור
 סקנ"ס "ין , ננומלטת ןדיעס ככמינת כי ,ככ"ל
  6ין  ויכר , יגיח ננמירח הת"י עקמו גכונס

 : מוחלטת( ידיעס עסלס
 טלטס פ*6( )ר'ה ס'יוט5נני ד3י' קיקודבנזה

 ניתן ככר ניכתיס סל , כו' מססיגקסין
 , לייס'כ ריס כין סל ח:ונס ינני עסרסלמס
obל"ו ו"ס הגדיקיס עס ככתכין תטוכס עפו 

 חצרון מגי" ר' , כו' סרסעיס עסגכח3ין
 "6 , טנולד "ח רו"ס הקריס וצין , 3עידר3גן
 hcn 3סעס hib ס6דס 6ח דן הקב"הלין לוי 3ן יהיסע רן כסס סיננון ר' יצמרטמיר
 . ע"ס לעיל( סזכרכו 6סר )סמ"רר , גהעומד
 יסקל פסירוםל)וי , ל"ננר מסליק סוגר גנ"ר6סר
 לגוסי הכל כליס 6סר וכמירט, יריעהמוכר
 . הי5 סינוג"ס כרכרי "מריו לההיי3כל5
 יךרוםלנוי ס"לח "כ; פרטי, ענין טןויכ"רס
 כנגסיג פיט על 6:ר סיכלה יגיעה SDסי6

 : עקמו "חסקכ"ם

 מח.
 , ת;1כט י6ייס:שסיו תסוכם שמיו עלו "כן

 Dh , הכליח יישם ננדנד ע"פ610
 לחסונם מוכלר ססטיח יייעס ע'פס6ר0
 ח0ו3חו SD וממחין 46 לקליך סקכ'ט"וי
 מושר 6יט טכנית ידיעון ע'ע 061 ,ומי

 לעמית מכמירתו מקוס מכל כי (oh ,לח:ו3ס
 יסים )6 6ס , תכמיהו r~k מ'1 6זי ,ח:וכס(
 טימור הג6 ומס . למ,יס מטריע זבוחלפרדס
 מסרג;  טו6 , לת:וכט מוכמר ס6ל0:יסיס
 olpno ו16 , כקסיתו מרניק מיסיסיס

 הח:31ס ' 1 טוני 6ין 06 6כ) , לת:וכססיחעורר
 , חולדמצין

 6כי
r~r , bp,7 לגמרי גטגכגה 

 ננתוכחט יהפע5 ל" 6סר טד , מכפיוססרגס
 צנרר "יע 6ז' כי זוחו,וסתעוררוח

~CID 
 חכותם

 לשררו סכמו 6ין "קד בנס כיון ,כ5ל
 : 516ת!ונתרווח

 יכוכ , 3כתונ שמי 6קי י3"י יםךבנזה
 )ימזקול ממוכס נעוסין כשסגכנר6

 )סין , וסםיט שנח כמו4 תחסון ל6 כייזם(
 6'ן )כי ומיו סלע( ולמ"כ; . להש3סננוכסריס
 חמוכט סובין 3ם6ין כ6ן , נייחס( לתמרחסו3ס
 כ'( 6')ממו"ל

.6% 
 Tcn כי eo'3b לקול טמעו

 חוכמם לקול סחעולרו bb כון , לר~מיח0ס'
 טיו ל6 עמעם , סוור גיו5, סיס 6טר ,טלי

 : תטוכס שסיןינדר

 גס,הדר יתרת 1ל6 כו' Dn-S מקמריזזקך
 סנדר עדן סוrhl) 6 , מדרכורבע

 , מהוכח:( יתעורר שלי כי , חסוכסעומס
 כקרם 6סר סלחו כתמל6ס ch רק , ימוח6%
 ו"תס , כו' ימות כטוגו רסס סוrb 6' ,רסס
 סב 1ל6 ננמכס לם31 , מירכו רסע ס,:רחכי

 סיס "ס כי , מחוכמתך גהפטל )ל6 ,נוירכו
 , מירכו סב גקר6 טיס כמערוכו ומרניטכתפעל
 טנדר הו6 וח"ה , כרעתו הרגים ל" ננלפניסכי
 , ימוח נמוט הץ6 6;י( , תסתרס פוסס6ין
 סל"הנס

tbirn) רטט גקו6 1ל6 , ספחו , 
 סו")כי

 וקיט שן כירו מס למי כללי עספט
נדנדכם

ישראל
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 ישראלאור54
 מפיכח ישוח 3כ"CID (osltn , )-,ככהיית
 יכו" ל" סכליח יןיטה ע"פ יען ,טוגו

 , לחסוכה
 לעורר הסרנם החהדטוח , סי" ,רס,6ק1 סי" וכנס . מחוכמס נס מחטורר סוייגוכחן

 : וימיס הקוטה OnlD 3נךר ויכנס והזנוןסד"גס

 יסר"ל כיח "ל לינור olh 3ן cnhl ,1ך;ך
 ל"ננר, "ננרחס כן וננסוככ( סיבה)כדרך

 , כמקיס 6גחגו וכס , עליכו וחט"חיגו פסעיגוכי
 הטוכס טוטין תגדר הנוס )כזחת )חיס,61יך
 ססי3ס היnhr) 6 , ודו6ניס מרגיס'ס טסןכיון

 הו6 עריין כי (oht . ומיה מדרגו רסע 3סוכ"ם כי וגי' "ליסס "מור 6סר( , סל(:לסמסוככ
 (?1h~i ונ'ננ 5חסוכס סההע1ררוח סתחלחרק
 כסייח מוכטריס מסמה כיו; , חנוכיטוסין
  1wtD לכמינת לקט ל6ט סיכום ,סרנסס
 ננדרגיכס טונו סוט זמו( , כסננןהמוכס

 : וכו'סרעיס
 נט3ודהו המדרגות כי י יסייע מכיהיוצא

 טו6 ס"' : כמספר מן סלם *יתכרך
 סרס סיסיס , מסרנם הו" , וסייחחלסספחת
 למזור , סמכמיס וננוסרי מ(אל מקמרי)וננד
 , יזססעל 6סר עד , פעמים וכמס כנוסטליסס
 וננזס , ממרונו בגפפווירניס

 י3ו"
 סכ' לננררנס

 סיהיס , סיקר תיקון סי6 וסנ' . סיר ככיסתסי6
 , 5סי5ך וסחכ)'ן . יתכרך לעכודוצ וסת ע4ס"ךס
 סי6 , סננדרנות סלסח לכל סטן יסיסלבל

 י5ר הרקתי ל':( )קרוסין ("ל ככנ"מרס ,מהורה
 5זס חולי 6סי מכלין, תורס לו 3רהתיהרע
 מוננס , ס"חח : כחיכוח כסלם החורהגנדרה
 ססלס ללידס סייגו הורס( זו מומס , ,:)כ"3

 לו ממס התורס , סער תיקון כננררגהכננעלחו
 לכל , מחולט נדוית מסיפוח עליו לאנן ,מסכיכ
 )קרוסין רסוקה סכ' , ס(כס גפסו יסחיחו 1כ5ירעו
 ססכס ל6דס Scn , כו' חס מס וממהס ,ל'
obמכחו ע"נ רטיה לו והגיח גדולה מכס כגו 
 לטס כר6ת' ליטר"ל לאס "מר סקכ'ס כך ,כו'

 סייגו , ע"ס( כו' ח3לין חורת לו ו3ר"תילרס"ר

 סו6 6טר , יללו 6ת כויס גננדרגח ~bcל%
 סחורס , כקצני יקרו "נכורח כי , T'yhחלס

1n?IDJמיד סחורס מן ססורסין כיון "דם כני"ף , ג' )ע"ז מייס סנ' . יסרו גני לעננור 
 סהורס , ססרנס 3מררנח ~ble למיסייגו ננהיס"

 כננק חסו ויטיס , כאגסו ילכד 5כ5קומריו
 : מרניםם6יגו

 , וכלינו נפתח ס5נכו 6מר סמדים מ"מרך;ן4ש
 מז"ר קמרו , כמיכר יטרלל כמסיוכי
 oue סמן יורד סיס 5" מט מסגי עין:()יומק
 לו סיס מי יסר58 כך וקף כו', כמנס"מת

 סת6 ולואר ד1"3 סיס כייס והנוסס6רנעס
 וכגותיר~ס 3גיסס 1נמ5"1 יורך סמן "ין)ממר
 6ת משעים יסר58 כ5 וכמל"ו , כרעהנדחיס
 כDDD) 3 וגימר . ע"ס , סנסננוס 5"כיסס5נס
 ח15ייס "דס3גי

-) 

 סיחט כלסי , לקת , נוס
 , סטלנט כעלי מדרגת לטגנירח נור6ססיכם
 כמנכס עמרו וסתיקון סכנ,מס כעלי גס16י
 יפנס יס 6עך לקרל ליכנס כםסתמי5ו 6כ5 .כטח
 : יחכרך נועכורחו לספריעס כיגיסס סנטןמ"ו ירקי סן , קלונס סממט6 , לזיתו וזסלכרמו

 סמנן סו" סקרון כי , סקכ"ס סיקסלזאת
 IDPI "תר h:lo ר3 . סמדלנות5כל

 כל hnb לכ 6תר . סינר תיקוןלמדרגה סו" . לסם חומת וסקרון , ס"לון 3די סגי3ין

מגיג"
 חומכס וסקרון . חידון כדי קני 3ין סוגכן

 לתרי ריגן . התחיו וסלו 5כ5 סיקרלדוכסי
 קיומס כו6 וסקרון . סקרון 3דן סני כין5ננ5ננן
 ת"כר ל6 לנוען , סקרנם ננולנתטל

 , יחכרך לעכודחו קיומם ויחכקל ,סרגסס
 האכויס וססחמלס( )ססחח סיגט 6ין מ'ו "סכי

 : תכוחמקין
 , יחנרן כעגומתו מניעת סחיךגנאשר

'hoטכליח סהכתכות נלי לענדו , 
 3ןרכיו ולמלוך ס' דכר לסמור , 3חנרמוחרק

 , ט"ו 3מינס וע'פ , מסך ו"ס3ח סגודותכפרון
 כעטדחו ט6דס מררגת ננ5כ לגדור oyn"ין

יחנרן
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 ישראלאור
 :) מ"1 חטוף מסרס , ק5 לים ע"י כי ,'חכרך
 , העקרית סי" סכ' . יט5לס מי כי , דרכיוט,כ

 סע3יןס חה15כות ורכי לפי , מכריחכההכו:גוה
 , מבקוננו "ותו יודו hS ככטולס רוהוה כל"סר נקמן יתד לסעכודס 5קכוע , סקוס הכונתי:51כ
 כע3ודחו ככלו ורכי ס"דס המליס "ס יודעונוי

 נו5כ הגדר סכ5'ח ידיעס ע"ס "מר ,יה3רך
 : יתכרך ס' ס65 ,ידיעתו

 . כמינוח סחי , עולזנו "ח סק3"ה התגהנהנכ2
 סכנסוככ מקיכיר הטכעי נוהלןסה'
 מכחו ול"ננר, ntDDS ע15ל ה"דס "סר ,גסיסה
 , כן הדכר וקין . סחיל 6ח לו טפס ידוועולס
 ומ,ננין , חיל לעשות כח olhtb גוחן סקכ"סכי
 . )מעלס סמסו3ניס י51'"ו "סר המינוחלו
 ועין , סיבת כלי ננס,ככ , הכסי ו3רהכ'

מש
 . ז6ח ערס ס' יוכי , סקוס יל6סנסין

 דברי )עיין כקרל 0כינס נקר"ח ס5זוהכמינס
 מורס כספרו סכן סלם מווומ עלסרננכ"ס
 SSb , י( סחוסית 03,03 ,ס וכ5 .ננוכש(
 , ססכ5יח כסיכס ירוח עמר , סדכר נסמוךכ0כ5י
 סגסנתו סק13ס יקרר מרוע כי , מכטכעילגסי

 , סכליח גרו5ס ס.נס חס;ס ל6 6ט ,ססןורס
 מסנסגס גמע5ס מנכס סברס יעלה כטכורסמסל

 DID , סי,כ"ס 50 "דמו לפי "סי ,סטכעית
 , סי6 סס'3ס יסוד כי , כטייל גריס , מרסגכגל
 , יתכרך )טכודתו טכ15 ממביס 3D~hoסיוח
 ננחגסנ יחכרך כו6 גס 4ן , ירכה יכסףוכסכל
 : סכ5ימ ס'כס יקולס מטר 3כמיגסטמו

 עכודחו 6טר , ע"ס ~סיגו "כיסס משחהיא
 15 סיתס 65 )כי , מלכפו רק טיחסל6

-
סקס

 זצ"ל הנאון מדברי אלהגם

 16 , המכ"ח 0כס סל , ממופית CtJ'D ס6' : 15 ס3וה סחי , לפועל היו65 ד3ר כ45(

~r'hi
 סמריסס סמרי , סהוסייח מיכס . שמס ח51י6 כשר סיון . וטוכם לגמול "ו , ח:ליח
 , סקכ5יח סינס .והוריעס

 ה'"
 למען לחכליח 06 , 6דמחו 5עכוד ~olb יתעורר כעכורס "סר

 , סט5יוכס ס0נמס סיn'nlbo , 6 ססכליח ופסיפס , 1כי651 נגנון 5ר(רוימ "ו , פייס נ!טיכיהעגנ
 3מיכח סקוס "וי יתכרך, לסניו ס"יס, מעסי כנס כ6ט נסיותס 6סר , לסועד סוכר י5י"ה גורס"טר

 65 עליון מסי , hb 015 מן וחכי 6מר זס נגי נ'( )6יכס סכתוכ לכ"ל ים וכוה . ס6נותיתהסירס
 , ס' עד וגסוכס ו,מקורס דרכעו כחס0ס , מטוויו על גבל מ' "דס יח6ונן נוס , וכטוך סריגותח65
 כע%5 סו6 כי , לסנור ס"דס יטטס , סר"סוגס נססקפה כי . כהכניס "ל 56 כפיס "ל לככנוכס6
 )' דף כחוכות )עיין , מסננים סכ5 סי , כן 6עו סילמת 6טר , 5ננוטכ "1 לטוי oh עניניומנהל
 6טר סטיר סו6 מס , ככד( , 5וס ל6 ס' וחסי "נור וס כני , ,הו , מס( ו3הוטסוח , ופמיס נ!5גיסהוז
 וסוף , סהטגמס עליו סמו) סרטו וע"פ , הקוס מעסי כל6 , סע5'ונס סססגמס י5ח חסיכעליו
 כ5 ע3 )ז6ת * וסטות סרעומ ח5" )6 ע14ן מפי זהו , לסוע5 עגיכיו' ליניקה סר"סונם הסנההו6
 ס6דס יטעס 6סר ,)כפי , סו6 כלט כי הגופגיח סנהנחו ע5 5" , ס6דס יח)וכן ב) רע ופגעמקרס

 , סר6סוכס( טסיגס )יסוד , סנססיח הגסגחו ע) כ"6 , יחכרך ס' ע5 ל6 ונס , ר6סוגה(כהנקפה
 . בנוסכי מלכו 4:יטי3 14 יועיד 65 מזלו רוע לתקן , nhr5 . מטיליו פ5 גכר , מי o)b יה"וכן ננסזהו
 , סי6 , סר6סוגס סטיכס לחקן "ס כי , יתכרך לפגיו סימ להפוך נר"סונס לרסוק מסימה "יןוגס

 כמעסיו יפספס ע14 63ין פיטורין 6דס רו6ס 06 ס'( )כרכות רז"ל כננ6ננר , כססו דרכילהיטיכ
זיין : כסננ;ס bh O'D1 56 Sb לככנו כסrhl 6 , ע"ס כו' דרכיכו כהססס )קס(סג"מר
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אור")!
 ס"ה , מנ!סיככיו( וזח נסוייו 5ח מהרםמנח
 ):נדרס הרקיע מכיפת למעל? הקשהמעלסו
 : סטכע'ס לרככי סכג,' , נ"ך( כך"ם'הנכס

 כ,:רלז~לרע
~'rrr 

 ננהינות סקרון "וחס
 סםל'ס ימד כ5 כי , נודע ,נ!חחלשה

 , יהופכו למס "מר ע"כ . סוכלי נגדרכחזהו
 "חס , "הגם הקוון כדי סני כ:חן'קומכס
 לסג:יג . ניניכם סקכ'ס כל tn:trccיודעין
 , ט:5'ח נ!סיכ: נוסוכ3 , הגס.ה כדרך"תגס

 : כגק , סכלי כבחיגה 'הכרך ס' עיכדי3:יוה:ס

- - -

לא.
 סיס 5" 1מויס סבי 3ן )ע""(במנהררין

 גכחכ 51גנס . ליוח עתירע"
 ~ob . מ"ר גדולס הח:ניס . טכ? וקכלדרוס
 טניס "5ף oh "ף סחורס מלקי 03"7  ויחין

 : פכך לקבל כסס לדרוס . סחדסיחיה

 ל"ו מס וכי חקכ""( )ס:י:גיןב'לקומ
 יסתכלי

 לס3'"
 bjh . מ"סין יותר

 ויטמטו . כהמילס כידכס ים "הס . לססחמר
n'DCוכו' לסס עסו . 3ס,ף כיז;ס וים . ע,יס . 
ג"כ

 :!ופל"
 לו סיס "רגלן נס סל6 . מ"ר

 )יכריס סכח31 כ:ו"נור , כסיף ונס3תחי5ס
 : 1ג1' סח"נף 31"?ןן (ט'
 ננעמה כק"ומוין וט' "כוח עוןי ל"י(סוקד )כמות וסכזנ )כ"י:(23סנהרריו

 "סר כסוסן רק (ס כי גוחן. וסדעח וכו'.6כוהיסס
 ס"כוח. מעסי עם נערכם סזיס הככיס מטסי"יכוח
 נדו5יס עוגות סין ס"3וח ננעמי כ"סרל6

 כיומך ממרען . ס3כיס עון נימעני ערכם3"יכיח
 65 ס"למלי דכריס . העטו מספטי "ח)ם"ז:(
 סו" דיןגכהכו

 טכודת סן ולו , טיכח3ו
 קססטן ן3ריס * חיקרו מקוהי rb . כו'"5י5יס

ישראל
 כסכל מכי" להיו3ס "ין )יען . נו' ט5'ססמם.נ
 ומרעת . כו'( חקקחיס ס' "גי רק .";וסי
 למעלס העלס סכ!:פט עון "יכוח כי .גוחן
 פיס:( )מס ו"נ!ריגן כחוקים. עון "יכוחננד
 מיסמור כדי r~b סכה עניו חסל חורת"מרס
 עכודח טמון כנס . זס לפי מ"ח . סר3ססכהוח
 . סנ"5(' סנתר6 );מקמר מטפט סו""ליליס
 סיh~D . 6 ט5 לננוח ollno ססיסיךס י!?":ן
 . טו' "סרן ויר" )ו'( כסגסןרין וחמריכן .הוקר
 ל6"י 6ננר . לסגיו ט(כוח חור רחס . Ix-h ל"סנגס

 סנועג"
 לסו

 כדעכדו לי עכרי תסח"
 כמקרט יסךנ "ס כ'( )"יכס כי ונניקייס .צהור
 . חוק 6:רן טון סיס גמ65 - כו' יגכי" כיןס'
 )6סר "נוח מעכס rnlh ככהיגת סיס1ל"
 סיביר ויכמסו נגר . עוכוחיהס( עליויפקדו

 : )הפט טון טכיס . כו'טוים

 כנספט, 6ת י"ח( )ויקי" סכח31 י63ק "רימזה
 "מר . כו' חטנ!רו חקותי 1"חחעט1

 לסוסיר . ~ori מפסוק ססנוי SD 35 לטוסים
 )עיין סלילם כבמיגח וחוק . מיוכ כמחיגתממסט
 סכוי נס . ( כו' דעסס תסמר ל"ו:מנחות

 ו6מ"כ כחמילס מבסט סר"סון כפסוק .ספסוקיס
 חקות 6ח וסנורתם )סס( מסני וכספוק .חוק
 כי . מטסט ו"ח'כ מזק נחחי5ס . )!מפטיוקח

 . S~rt נ'( פרק חסוכס )מלכוח כח3הכמע"ס
 . ועונות זכיות לו יס ס6דס מבגי מחד "חדכל
 ומי . לדיק עוגותיו טל יחירות כזכיותיוגני

 על מח5ס * רסע זכיותיו על יתירותסעוכוחיו
 מגין לפי "יגו זס וסיקול . כו' עינוגינוכעס
 טסי6 ,כוח ים . גודלם לפי 6ל6 וסטוטחסטיות
 כמ65 'ען י'ד( )מ"" טנ6ננר . עונות כנוסככנך
 עון וים . טו3 ך3רנו

 קמו"
 . זכיות כמס כעד

 י"3ד "מד וחיט" י"ח(. ט' )קס5חסג6מר
 Sh קל 3ועחו 656 טוקלין וקין . סרוסטוכס
 כננו הטיוח עורכין סטיך מיודע וסוף .ועות
 סיכות יטגס 13ך"י כי 1"ס . עכ'ל ,כטופח
 נמדל ל6 . וסעוגוה סזכיוח ערך סמנוילוחרצוח

5נ~
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 ישראלאור
th)Sרכש כי . 6101 3פכס. עיזו מס 

 ויודפ דלכיו 56 135 רומס . 6יס 3ל3ממם3וח
 ממכס יכזר )כ5 . 5מר3ס מט6 6סר פון צידוכי
 s~rn 3מ6ננלי לסלסל 535 סמרומיח וטחו(לסי

 כמתמרס . סוננ טיסיס מוטכ כי * 3םסמדנריס
 מי כ5 ח3ו6( סרסת דוריס י3ס )גנדרםדל

 חמור מכסו 6ותס מקייס והיכו תורסמלנוד
 דרך nhr 65 : טעם . עיקר כל לנוד סל6ממי
 וכננ6מר . סנדק 3מעי5 סרסע לעטוף .ס'

 וכרסו . לכ6 פי לכום מס3 5'( )חס5יססכחו3
SSl~* כ"6 סופו וחומר . גפם ם5 וכווכס עד 
 וביס ס6ו סברס לסעף סברס עסט 3מס .כו'

 ס65 : 65מר . 5מ Sb ימינ את *המפאס
 : ססועל ופ"פ ספעולס ט"פ יחמוק ונרכ5

 - ספע51סמצר
 5פי טוב דגר כ5 יממ5ק

 כלוך יקמר 5טומחו . פריוסחפסטות
 סר כי (oh . כמו חס יוסיף 6סר וכל .לסעוטס
 זע וכנו6מרס . סכרו יוסיף כן . מיסרו(נם

 סירות 5ס קרןויס 05 ים מזכות מ'()קרוטין

 661מ . כבפרוח ופן קרן 05 ים טמרס *כו'
 דלאס מפה וי6כ4 6'( )לס* מקייס 6ממס

 ים פירות מפאס ס3ירס . ים3שוממוע5ותיסס
 כף כורות pb 05 פירות 4עסס טלין . ספות05
 )ר~שרו3ס מוכס 3מזס טללן nbr5 .ש"כ
 סריס ערל פירומ שביסס :  סורפניוח(ממדה
 5סי יתמרק ופ ו3ר כ5 וכן . '( למפלסלמפלס

 פרי ניל כמו תת יוסיף 6סר וכל סיע*0חססטות
 . נתמו ועמל טרש גריעות יני5 כן *ר6ם

 שומו שקוס . שמו סקוס יכשר רמותומטפיס
 מפסע לנך כפש ירכס ככסל . נכולסכ5י
 06 , 6סמיכ 6ץ 6סר מן כזורק . לחטמיתשרטו
 מרכס מס5סו5 סטלוח מיונם מכשו נכמס65

 הכפסו סקר ס6דס יטסס 61יך . לד5כשרי
 טוננ רק )6מר . סוננ 5קעח . כ%5נחמורס
 . זדון טולס סח5מוד סגגח כי , סו6דכניוכי

 . ר1נמוכס 3נמיכס ל"ג:( hD~D כ633כד6מלען
 סגכוסס 33רוגס ר.פ3ירס מי מרומקנל0יומ

 : סרנס5מט5ס
מש,'.'

).SD .1 ההנמס נiho !4'טנ ,זג nsntp 0:,קםה nsD) מ.ק קם 67עי'ק ש ם, "הן 
 האס "י עבה"י ' ני" י5"%""""יסיס'י,ל 'י י2לי" "י"

 ;.תווט'גגועס [:',ולימ:י,1 ,)ויורמו ל:;ר,קקם סו,י-'תיסעו :"~עט" 'ל"ק ני:י"
 מוטס וזכוחס , 6מריסס ס63ש ימסו 6סר טו3 מעטם לכל קמתי וטורס יסוד סמם ס36וחכיי

 ;שט ייי" ישי SD "" %::ל:2 עשזגיועלך ע: נוזל, (bha:::ק ו;ןנ,:2ניס ::ן::ל:ג; עוג נ%,:%:,ןצך':ני::ננ:ףלןדן

 ש; :מוםנ? ך:4 בב ביבו ים ' סו ו : :ע"י עסו ;;%:: :יוןיףנ,
 :י': צ':גן:גגיייהיץ מ::ענץ עסי ffD ')ohl(. :ןיזגהן1:ה
 מב" 1"מ ממיי', שש ,. , לנ31גגינמ

 קין, "OnD ע., חמנמ 5י.
 יק נמת, 6(צ
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 ישראלאור ' ,"
 ספועלממקבר

1- 
 כלויכוח . טוג יני כן תה"ק

 S~r כמ"מרס , קיומי כעך לסיטסיהו
 לסוס ס"ס()מ13ת

 יכל כל וכן . "גר" 5ער"
 756 וכל . קמירתו 5ער וסיכות יתחלק .רע
 )וכגמות כד"נורינן . נחיגחו ימעט כן לערויוסיף
 סל עוכרו נוול "ונזר נוקיר ר' סיס הגי"נו'נ:(
 סוכר למס מסל הכלח. טל מעגבו יזהרל3ן
 ל"מד טגריו לסני ימר ובס כסר לנזלךיומס
 1ל" סגיסס ופסעו ורש טל מוחס5י סב" 6ננר 51"חד עיט 50 מותם לי ס3"6ננר

 "יזס סכיניו
 לו סימר ,ס "ומר סוי . S11a יותר טוכשמסן
 : ע"כ . סכי" 651 טיט ם5 מוחס ליסכ6

 נ, ס, (ron ריסוס הצת nbr5 . nhrאי
 כלי . כרעהו 5סרגיט פקומות עיניו 6טרעוד
 ועלל דרכו יממות מושת חמוס 63ין .מסק
 . כוו פחיות י6ס3 פתי וגני . גדול סיוהרממלק
 עין 5סהום לי טוב ס65 * 65מר כלפכולמחכיך
 כחלק סוגג כסיותי סערך מקטין למען .כיגון
 : גרו) סיותך 3ח5ק טמירת: ויעזוב .מקטן

 כיר "ין כי . סגם סרמכ"ס דבלי סוס ן-'
 לכרר . סדכריס מסתלסלות קירע ס"ךסי
 וכן * סהפסטיחט ע"פ וסעוגוח סמליהעדך
 כי . ובמנוס מהורס ומבירח oltp 5עיעדך
 . סמ"ומר 56 מסקודס י5ע , סקוס נפםכמוח
 סחי5וניות ומינוח . סחפוחס 6ל סלכ סוסימענקי
 "מר כמ "יגס ולנלוה 5סרמיכ , למרכסמו5"1ח
 לחת . 3טרסו סכמות( יתר )ננד מלקויגרע
 סקויס, sh מסננ"ומו גיגהו נעק סמטקיףס"זס
 סכנו)ידיס סכמך סרסי SD 53ססו סיכתינגס
 מסתתר גססו כמ 706 סוד וכל * ועוגנ5ער

 לילות יוסיף כ; . נגוס מכיגח מחמכםכסרסו
 ס6דס כיד 6ין ע"כ . 6וס לפשלתמליו

 ס' תורח וסמירת קיוס 5ער וערך מ5כ ככון56 5נו5ו"
 . 6מחוחס ע5 ערכס יורע 35דו וסע .יח"ס

 : סנוני; סו6 פ"ר( )"כוס ,"לגמ6ננרס

 nUID1. 3'כיוח. מייט"כחיובכלל
 ימ6 "סר 61ת . וקליפסכמיוכ

 כן * ס0כר 5ק53ת חי31 3כהיגח סגם"ס3מדרגס
 33מינח סגמוכס 3מדלכס יכול לעומתוגס

 3ננדרגס יגוף 6מר וקת . סעוגם לק3לחססלי5ס
 but כן . סיכר ליצלח היוכ 3כחיגחסנננוכס
 כ3מיגח סעוגם לקכלח סג3וסס 3ננלרגסלעונדתו
 . מיוד( )כחינם סולפט עסית 5כן .סלילס
 )כמינת מחוקוכמירח

~ 

 וקו כמיתר ם5י5ס(
 : יכו"61חך

 "י" hx( ינן "ל עיגלוהנה
 מקוחי וקח תעטו מקפטן תה י"מ()ויקרץ
 ספנינימ "תר בל  לכן נ  סמררגות כסור .חקננרו
'DSבמפת סרנר וב?סככגי . בפרכס  קורתם 

  Sb  כסס  לעיס  סס4יבוס  ממס  מפוייס .לסיפך
 . סמןוח 3ד3ר וכפרט . סננ:פסיססולמי

 5תקגס יועיל 65 ס"דס טפל וכל * סרסננ0סטיס
 56 סניו יפיס 65 06 . סככומס 3נךרסו)ייטרס
 06  ולטנור היטלוח 6ח ל"סוכ . ס"גוטיתכל

 *  סתורת( "~סרת  בלי  לגס  כטבפיסמפוקלות
 כי כניסי סבל  בדרבי רסס  ס0בובנותע9,

 : ס,"6דס
 ע"י יתירא לרנ,כוח טל51 ל"קך:וךעיל

 גס . ממפירתו ~סטנתסהפיררות
 )כדחיס רוע כהקמר מעביט מרכס  יחכרחם
 . כו' כו סולטין ניסכם נניני כל מכועס כ5כ"3(
 ככ"ג . סגיו מול תנויד יקיר סמ6מר 06רטן
 עצו כל ל3ו . סרגו:וח רומ עליו תעלסכיסר
 עוף יגכיסו מסרס ק5 . "מר 5"ים 16ונספך
 וקין . כעמלו קכס 6שי סיפים ליוריו כ5מננכו
 5חחול 3עהו עין ,D'a 6ס 53הי . לולפוקס
  סכלוויות  מכתיה  המס  ליס . לבבי  סרטיכמעמקי
1S5b* קטנה 3סחעוררוח לסברס סעלוליס 
 , תכונתו גני עליסס ו)סשך . למסמחו5ס
 , עלוס כמפ,ון כך כל עכו סל6 בעט)כפוחס

 : כרוש ע51ר g'b לסיות ככמן יסיס 6טרעד
6כן
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 ישראלאור
 01 ( יי" ,"ה "י'" ת"ואכן

 היסוד . טו6 ר3 כי 0מרוח כטרון טנולחחת
הר6סי.

 סו"
 כי * ס' חורח מ15ח סמוק.

 גיסגס מיני וכל . 0י6 מננורס עכיר0הכעס
 טרכס( )5סי סלזו 0ד6גס . כסכועסס1לעין
 נסחכוכגו ננ5כו( )לפי ה"דס טכל ללטום3כמט
 6נמנו כ"טל . 3המילחו יסוער ל6 "מר"ח
 סד6ג0 ע"י "מר . סנוסמל 3עכיכי המיךרו"'ס
 ננ"ת יטנכט לכמיגס 0"ד0 סכל יטלסוססכרח
 0סתמ * הננךות 3כ5 כמעט וכן . ימוער6טי
 כי . 0' חורת ננ5וח . סמוק סו6 . 3ססלסכגס
 S~rn כ6קר . 0י6 כסנכס עכיר0 רעטמד0
 . 0י6 גר051 מ015 טו3ס ומד0 . 3עגטםספליגו
 רכ לסי . עו"מ . נמעלהס 60ריכו ח("לכ"סר
 יחוקכו 6מר על . סטכלית לסחכוכטח י3ו6פריס
 610 * ס6כנהי נררס . מטפט ל3חיגח1יכ1"1
 6ח וקגנלחס ישמ( )ויקל6 ססגי סכחוכמ"מר
 : ונו' חעטו מקפטי ו6ה ומסס( . )3ר6מוכסמקוחי

 לסמרס סופט ס6דס וסכל . י13"1 סמססטי כ0וני כי 06 . סמדינ0 מקי סמ'לה 3ד3ררכי
 3כ5 . רו06 63ין גס . ננגרעח 63ין3סלימוח

 . ס' חורת מ15ח סי6 . 0מוק כמינת גס .ז6ח
 ההן 0י6 . יר"0 מסממם)ס היול6 ככ)1לרץים ל6סי 4 טוז 3כ5 0ננ,סיריס . וסקכל0מ0נחו3
 למען 0ת"וס מומי כ5 לגלס . לנוככירמעס
 . 65מתו nnbo רו6ס )סיותו . ססכ5 עיניי6ירו
 נפטו ולמסור . המויגס ננוס)י "חל6סוכ

 : חסקירס5ננל16ח
 מס סחורס 4מור נמ5ות  לר"וח נטוכ-ןן

 כי כוחן טועח . ננספט 16 חוק .סי5
 כד6ננריכן . ימט3 5נוספט . טמוק חורח לימולנס

 , 3מוחו 15 עסו וככור י"ו( קננ6 )ככ36נמר6

 ט) חורס ספר ססגימו . י0ודס מלך o'prnוס
 וס6ידנ6 * נוט סכחוכ ננס זס קייס ו"מרומטחו
 ו60ננר . 6מרינן )6 לינוך 6ננליכן קייס "פי5וכו'
 עעסס )יןי מם6 ססלימוד 0הורס 5ימור גוו5ננל

נא
 י0כי ר"ת 161מר . סתוסעות וכח3ו *כו'

 5ייי מכי6 סס5ימול מר 6מר 601 .פייוסו
 6מ כרי קייס ל~מריס ס6כו וכיו; .מעט0
 . קייס 6יך למד hS ו6י . טלננר6וננריס
 6ף סרי . עכ"5 . מעסס )ידי מ3י6ססלימוד
 סו6 . ס5ימוד היוכ ל"מ . מוק יסיסטסקיוס
 )6 ך6ס . ס6כוטי סכ5 ימיי3כו 6סרננקסט

 : קייס 6יךילמור
 משט 3ע5ננו סלימוו כי סמספט,. תויחי )ימוי 6ף י65 נ5 * סקוק מגדי ג40שכ:ן
 . מעטס לירי מכי6ס 0יחט bS "ס 6ף .סי6
 )5ננ'ד * ומורם סורר ו3ן 5ררוט טמ5וסכנוו
 רק . מגגדס ס6כוסי וסטכ5 . לסיוה( עתידל6
 ר~תורס מלקי 3כ5 ,כן . חקקתיס ס'6כי

 6ין 6טר 3ס. מ5וס,מוקיח נס3)ימווס.
 : כממט03 לק5סחחלק

 וסנמד פ'ד( )6כות 0מטנט רמזס C~ISר4שרלי
 סנומד מער וג6 . וכו' 5עטוח מכתע5

 סיסיס טוכ . 3ע5מו סלימוד כי * לעסות3כדי
 ממנס גלממ 0י0 )6 06 )6ף . סמוקיחכממטכס
 כנליננול כט6ס 3מינט 0י6 כי *סננעסס(
 : ממנס סתעטס סתו5ל נחכ6י 6כן .סמססטי
 . tb)no טיחקיים 63ופן יחגטל 0לימוי ןכרע"כ
 )6יס ו0מריפוח 0עקי16ח 3ר6ק 5ססינ0ייכו
athמון מוכסר כלי )נאוח . טלכו( )סי% 
 : סמעסס מפן 610 . 0כדרט תכ6י פיע5

2 "יי1')5(':'י""'וום:סי
 3רכו סל6 . וסירסו . כו' חחיל0 נתורסמנוכין
 * ע'ס . חור0 ל5מור מסכימין כססן טחורס3רכח
 . 0ו6ח 0זוס olhno ,עhSDn' 5 6נוס כ65סר
 כמו י~ננחטח סחורס נ5ימוד ט% סיוח535ה.
 * 3חחילתס ע)יט 35רך ט65 רק . 6וסט5

 %ו עוסקין . ז"ל יוכס סשר 3סס כחכ)וסר"ן
 . חמעס כחורס מכרכין סיו 651 . המיךנחור0

שמר
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או81 10ב

 כל כטיגיסס מטוכס סנצרס סיתם פ65כנמר
 סוסקין ס'1 סל" . ע5יס לכרך ר"וי טיס6כך
 . ככרטס מלעין סין כך ומתוך . ממס03
 כך סנותוך לקננה 1 תיר  תמות וסרכם .טכ"5
 6טך . סחוךס ככרכהקמלו

 . מר"ורייה" סי"
 : לססריעס( olhn כ5כקין

 )ננוחות י6מיען י"ל - סנ"יפ ננס 5ם'ר4לכמנכ2
 מלוס ככנר רעטיחס מסה כ5מ"ט:(

 דעסיתס מ15ס 1כ5 . לכיך קריך כו' מיקסכנון
1hSחפי5ין כגון מ15ס גננה . iOnD) "5 כוי לכרך קריך "ינו . סיקסרס( פר ננ5וחןגמר סי" זו 
 תורס לימור מלות ע5 זס 5פי ט"כ .פיס

 כיעו דעטיהס . 35רך קריך "יגו .סמססטף
 6ה  סקייס )ער סיף  מלוס גמר ל"ו .ס)יננוך
 . סו" סננ15ס  ענין  כל כי . 4פר( סוף6מ-
 . מתורס כרכת ויסור . סנוטסס טייפ ככריל5תוך
 . חוק ככחינח סהורס נימוך ננ15ח פ5סוגמס
 יוטל 4"ח "י . מלוס כעלמו ס?5ימוךסייגו

 מן ר% ס% .  c~hno  פליי%  סלפת כי .סיום
 כ"טקי ססכ5 יען . סנוספט תבדרללמיר
 . לסיח . מוק קכחיגח 5למוך 536 *מחיינו
 .  כססם געלס . פליו %טי3 וסיגר  מכבריסססכל
 רק כונחס היחס . כחווק טעסקו  "ףלויה
 6% מ15ס גמר סיס ו65 . מקפט כמיכתכחור

 : ~ליסכרכו
 סיף . ימיברא

 מסכ%3לה
 3העהמתור

 יסריגו כפתחס35גו "סר התיתרהוא
 סיס 65 ונגורס סורר כן h~D))סגסירין

1ג6
~'OD 

 . סכר וק53 ןרום ככחכ 1לתס . גסיוח
  סכמלס לתרס.  היק תהילה פל מלרסייגו

 . כערכס לגרפה כי  oh  סלוי. )3כמילס3מררגהס
 קווםין  סיין .  כו' ~עטת לידי מני"ס "יכסיען
 "ט? .  סתורס מלקי ננס"? כו'( כ5ס געגומ':

omin'h'o מלט לעת : 

ישרא%

 רק 6עס סתורסלימוד
 נס עמס סמסחחף .ט
 : סר5ויס כטכתס .מוק

"*ש-_הש44
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