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 , יוסר קשים ובשפמים , מפעליו כל על ה' יפקוי עת , הוראי מהעתיריחת ~י י רציני יב בדרר שיבב מיייכי ימייני * במישכ" יאפיר ן בימיני "פשידארם
 מרה . והנענש העכירה עושה הוא, אהר , חטאו פרי ישא לבדו הוא , בנללו ,ר ילכדבל

 : ואשאנו הלי זה האדם יאמר בלהיא,
 , למדי האדם נפש תגעל 4 העבירות ענשי מול , למכביר , המה מצערים התבל געי-ו

 . להרהבך בכחנו , הוא סידינו , הלוה הרע אויב , לדמיון אוי , יחשב לשנהיום
 נגר עבירה שכר לחשוב , אמת דבר על להשכיל , השכל אל קשבת אזןבתתנו
 היא , באנקה נוליכנו לא אם , ימבע והשכל , שוטף נחל הדמיון , נעשה ומה 1הפסדה

 : הרוח וסערת הנפשרנשת

 5כור6גו סממוייכת 3טכייחכו כ6 ינקיף-רצה
 610 נוס , סו" ו3ר ס65 ,יחכלך
 : ככרטיס גס6נ ממט %וסכ55

 31" ים"צנלי
 סס6מוכס , 'סי חכגס,

 , 610 סופט פכ56סיס , 3כיממרצפת
 ורכו ומר רט )"ס , מטעו כסרי טיט5חח
 ior~ 16 כטפס oh , לעיס כעתסיסיוסר
 , ערכס' טוס ת*ט כ5 , סכומי גמ5ס סנ6ככעס
 . וככמות כוויכוח ריס גמטנס חגלג כמסעד
ohsך, Oh1 פעלו יסר , In~IDS יקמר שוך , 

 גטונס וניוחל , סוס othe;) OSIDSגהטכוגיס

 כטד; ,סב"
 )ס5"

 וסרנם סרנסמסכ5 5מעלס
('cvh, יהכרך )טכוןחן נעטו-ט ר6סיח סים : 

 , סגם סכ55י כמ , 5נ וייכון יומ 5מ1יחאכן
 53 סל3 כמהפוכי כמ63 , 3כו מסתחררק

 nmb יפרר )כ רסיס לob ,6 , סמולייר6ס
 גס )ז"ח 6י .. .מוסר לטיוגי כר4למכח)כ3ט
 ר4ו~3לים ט5 פ6מתיו יסלם 3ל ר4לזס סכ55יסכמ

o~Db5ימסה 65 5590 וטס *, איריס כמיסר 
 . סמחרגסוס מסטנירוח לססמר ,ססרטיס
 ער רשת נטכירות טת ככ5 "זמנוונכעיס
 , 5רומט מטלור 63ין סלמון כמטעי , יניסוממיס
 ע3 תורס וכטת , למבגיר ונוחן כנסךו3עטקי
 גש 6ע כמעע ס"ינריס נכ3 , וככע .כעס
ינכ;) , גשנ( )מוכס ממנו גדע י5ת ממגירוסניו) סס3 , טרפו 5פי ~'eybsw 5מהכהן ,מהוס
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ישראל השסראוהאור194
 גס ch "סר ורתוח, גלוח מעכירותמכסן
 נד5ס ~rhl 6ין , גמככגו כסומיס 5כ3גו)מהכח
 ע"י גמקיפס Db רק . סכמון( ע3ירוח))נד
 כגרך? , 5)61ר נדו) דבר )כ:ננדלת סמח,לכ5י

 נדרס "כר סכוככיס כננו , כקטן רהוהלו5ה51כח
 , קטגוח כגקודיח וכרייס , ס6יז מכדוריזהר
 מעט נדחיס יזחו גר"יס כממס כ5יועיי

 , סוס( סרסר כן . 5נרלס ערוך "יןוכ6ננח
 on~h כמ65 , סנ"מכס מהורס ע"פ , סגכוןכטכ5 סו"

 : עז ויתו ק"ת כיתי 63יכוחס סריסחנווייס

דקן4י
 רן"5 כוכחי 5סע:1יס גוכן 6סר סרסר
 מס מפגי לחסון מקדם ט':()יומק

 3"ע ט"ו כן סמיו דבריס ם)סס ספגי370,
 כתורס עוסקין טהיו קר ננקום 6כל ,וסר

 מפכי חך3 מס מיסגי הכריס וגנני15חוכמלוח
 ד"מלי ור"6 יוחנן ר' , מגס כג"ח 13טסיחס
 , ק5ס גהג5ס O:1D סגהנגס ל"סוגיסחרווייסו
 ק5ס )חנקם O)1D 65 כחנלי ם65"מר1גיס
  5סיותן , סר"סוגיס טל טוגס טגחגלס)מענין
 "ל סכות 3"ין סרו"ס לעין חנ~ורוהסכירות
 רק ירקו 53 ס"חרוגיס עונות "כ)ושתיגס,
 5מע5ס מוכ~יס נול סרק סיטת5ננהכוגן
 ע5ולניס מט"יס כסיטי ננסתעסוח , לסםל6למעלס
 , "ננור6י סם וטללו , כו' ר"5( נועללגטי;

 , וסתינו , עדיפי "מלוג'ס "1 עזיסיר"ס~ניס
 סרס וג6 5ר"סעיס כמגרס כווילס טיגיכסחגו

 כי , 5ננע5ס יבלגו מסר כרכר הו6 *5,מלוגיס
 טוסקיט חסיו סגי 33יח )כרנו , מחצירוהנוול
 כחט"'ס ושכדיגו , נדק יגרו וכו'(3חורס
 נור5 "מח ד3י ט5 5לנסכי5 גודעו ,ט)ונויס

 : 5סרע6יכוהס
 , -.ab '"'3 "ן י""" מי ,עתה

clhn~
 ל6 מס, 6חת , מיין ימי מפקך ננקפר טסס"סר מעמס כ5 "ח יסקור וס"לסיס , י13"

 מגום בקין ס6מריח הסיס ממוח ונגר ,גצדןס
 סכח31 מלנור הו6 . 5סג5)הנפלט

'nSip) 
 ע'

 , בטחון ים ~ossn כSb 5 יט3ר "מר מי כיך'(

 ככ5 , 3נוקו:נו( )3י5קוט רז"ל כןרמח ,מכוח סקריי מן טוכ הו6 ר"ל( )כררטח הי 5כלככי
 לעכול והקוס מטמין 5ו יס, מי ק"דסזמן

 : כו' תקוהו 6כדס "מח וכיוןהקורס

 ישן :. 73:י ~עע ~ן גע "":'אי
 ס:)יהס )גיוס גחלר 5" . 5גנוגו מדון ירטסגנף
 5"6:( )ככת לו") כנוקמך , גוכילהי תפיגו חסנס
 עיגיגו ch גס , כו' ס'" הכחס ת6:נרסננך
 עוז החן 65 , כמונו 6דס 3גי מיתתר1"וח
 ג613 5כוף 6טר , )כור"כו 35 כג5 5קוכ3נססגן
 , מסע5יגו רוע כ) ע) עוגו ויהוכמ גמספטלסניו
 6) 55כח טוכ כ'( ? (niop הכחוכ מקמרמיסך
 כו6 3"סר ננטחס 3'ת "5 מלכת "3לניח
 , )"כן רמי 5כגו מטמטמו סעוגוח רבוי"0 כי , ו6ח "י; . ל3ו "5 יחן וסחן סירס כ5סוף

 י"6( )ויקיץ מפסוק ט5 ל"ט( )'ומ6 ה("5כד;-קח
 תקלי 56 כס ,וכשמנחס בסס חטמינוול6

 טוכוהיכו גס ו5כ; . כו' וכטייטס מ5"וגט:נ"הט
 כמסרס כעס נרג'ק י5" , כנ5פגיגונסחרים
 "רם מעכן כיון יל( )קלוסין ר("5כמ"ננל
 ומן , כמיתר לו קעקיח כו' וסנףעכירת
 רכוחיגו כ:נ"יני , מרין )יוס "והגומכ3כוס

 סן כו' כעקכיו דט ס"דס טונות י"מ( )ע"1"5
 , מ"ו תקוחגו לכרס ס"ס עתס . גו'נוסככין

 ח5י5ס: 5גו ננזוף6ין
 , מ65כט וייגס מכמס , מ65ט סי46וןקרע

 : גגו וירוח מטס ג6נייח
 וגרניט סעכירוח, כענין 5סהכוכן כ3נשימה

 , שמח : כסוגיסס סגם טתיסכי
 , לנעתו סערכ 65סוכ , ככסילי מסת6וסכורעת
 חס'ס נגרס כי oh , סגו)ד ססקיף)נלי

 מעגיני נס מס דוגמחט גמ65 .3"חדוכס
 לחומסת סחו5ס ולסיט , ?סכ5 ס"ים ,סעו5ס
 , סג51ך "ת סר61? מכס or'h )לכות(ר("3 למלי 5כך . גפרגט 5ממ5ס יכי6גו ,ס כיויסכמ' נמכו סערכ "ח ע6כל )מסוף י6ס3 ,סכרו
 עובר "רס "ין נ'( )מוטס ר("5 מ":נרסו6

סלילך

- - -
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נני*אל השסראגרתאהש
 כל ו;ס . סטומ רומ נו נככסס bib )ffhענירה
 ו)סחנונן )מטוכ , יחנוך )עכווחו ס"דסטננ)
 ו6גרוח סמומי ספדי tUD ענקו 3סחד ס'כיר6ח
swrn, 1 6סר עד')fbs יר6ס 3פיניו כמעט יטנוע 
 "גנ4 "ינ:וה!ג~4: , עיגיו )כנד ג5כ ו6יכ~ה ככמוח הגןו)סעמם
 ס6וס יטסס כס ו6ס מחמתיו, )1פתומס

 : 13 ולפ6 301 , י3יןו)ככו
 ע;("וי "" י ייי יס~ק

 "י
 , כ35 3ממנו6י ומטוחלת סגמ63ס-מס"מונס
 )סיס , ועוו הוקף )ה )הת ,  ולסערס)הומיכס
 לכל ט6י3רים ע) )ננכי) , סכלנס עלסננסרס
 6ין , סטו)ס גסליני פ6,נו ל% סר3ר וסריימח .  ססני ססונ וסו . יעטו וכחורס נירסיפר5ו
 לו יקח hS 6טר , פכיו ממע ננרמסות ס5רוח6יס
 , 5ו6ת 6י . מסן )סכ5) נוחסנות sinnSעח
 6יןנס

~lbno 
 טע3ירס סי6 פ)י6ס , סינחס

 )כ ע) טס )3)י , ס)6י orn וזס ,כ)וו
 כ"ל1 עכירוח , עגםו וכמוטך ס' כיר6ח)ר4תמכן
hSדי 6ין ימן , סר"סון ננמוג סיומ יוכלו 

 הטומ6ס מרומגיות  סן רק , סינהן )ר~וחכרית6וס
  כמט6י וכיוחר , 5המעי16 ס6וס rhסמ)ספח
  רו"ל נמןמר ,  סלסון ל3פל  יחרון פס כי ;סרכור

 : ע"ס  ט"ו(לטרכין
 כעכין , סמיטות 3ין ר3ר ססי מ5"ניבנזאת

 ססיטס , סנוס מס alp וי5ר הלטי5ר
 סו6 , הלע י5ר כי , הנודע0 סם'טס הי6ה6מח
 וי5ר , )ססעיס המוכעו כ6רס סטוננ6סכמ
 . לטוכ סנווכי)ו כ6יס סקדוטס כח כ61סטוכ
 וסטיסס . סגדו)יס סנוחכריס רו3 סיטחסי6
 , ס6רס ת6וח כח סו6 סרע סי5ר , h'oססכיס

  "וחו ,  לססחו י4טרנ דכר כ) Shסמסקפח
 טוכ וי5ר , )6סכס תןכק ו3ו כיהס Sbמ6ספסו
 סו6 , לס:ו5ד ונוכיט ס5ופס סימר ססכ5סו6
 * )נוו3ס סרעים ומספטיו יח"ס ס' יר"תסמד

 )ננטן , olhno )ככופ , סמועע כד3רוכומי

 763 רי 6ין 6טר , גפל6 כטוגנ 63חרתסיתעון
 עת נכ) ר61יס "נחנו ג6סר * הפ6לחסיקלת
 יוחל נדגק 6חד כ) , מתמ)סיס ס6יסעגיגי
 עהר הנד) מט6תם 6קר ים , 5nrnhעכייס
 5דקס וגתיגח 63מוגס ומתן  ממס6 חורסככיעי)
 רומס 6דס 6ין סטכירהז כטל וכן , לסיפךוים

 סטומ6ס כח רק סי5ס"ר סיס ו6לו *)מכירו
 סדכל . o1bno כמ ה61 סי5ס"ר כי כ6מל"ס 6מנס . )מע)ס( קרסיסס ' ע) גקקיף )6)"ס כסוס כ'6 כל 6ת ח5פף 5" מחע ,סמסחסו
 ))ירתו נמזגו ח)1יס ס6דס ח6וח כי ,ככון

 מסמלסיס כ"5 ופוגי ,  ועניליו(  סעחווסלככחו
n~rb043 נס 6כן . "תמ5פיס טוגוהיסס גס hs 
 טכיר01 עום'ס כ"6 ר161ת עימגו ס)6 ,יחכן

 4 כ"כ )הס טרמת ה"והס ם"ין ,ע5ומות

 Tnno ס6רס , כמו , משנרחס ~othnולסעמיס
 וככטר , ספתפס  סככור , %ל ר4רלסומססוקס
 כ"nhr  6 6ין , כזס 1עי651 כפטו הנט5מ15ס
 חשקהו ננך גס )סלע סמכ)5)ו סט~נ6סרומ

 .  גכוגות  ססיפות סחי כי 3טני);י ג"סמזדן :ססכליח
 כו יס וגס , סת16ס גמ 610 ,סי5ס"ל

 סנטן ססכ) סו6 , סעו3 ינל וכ; . סטומ6סלומ
bbn)5סרו6ס וסח6וות(  ממ3ירוס ע"י גחק)ק 
 : ג6רס הקדוסס רומ יק ונס  סנולר,6ה

 ורומגי, נסמי כ6דס ימכו , ס5יייס כפגייהנה
 . ונפסי נופמ ע5מו ס6וס גרי06כעכין

 מסע1ל1ת גודע וסנססי , כסר )טין כר"ססנוסני
 . טנוףועכיני

 חמכ~ו"
 5י4מזיק ומ;ימוחיו ס6וס

 לחומגו ן  לכרו  3ייף  ספס-רס  לגוף,סכפס
 ועע  פס מכ) ננעו)1ת וכסננירוח פו3וח53כילוה

 נט3עי מכו6  6ין 1  3לופו  נססו יסלור וכיס ,רע
 כנפס סננירח  טיקר , nrbb 5פי ,  רומכיוחלס"פ
 35ור6ס ענודחס לפי , כגפסו רק ת15י3לוף
 : ננוף לסמ;יקס 3גפס 0מנן)ה לעסוח .יה"ם(
 03 יעסס ומס , )כדס מרומס ו6ין רו6ס 6יןכי
 ית"5 סן 3ע13יחכנן

 עיק_
 להמייק סתמ13)ס

 נמ סיוחו . ססיטוח סתי לפי ס,5"ט 6תו
 , כחקיקל( 65 )6מר סנכון וסככ5סקדוסס

וגדחח
----4-  
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יש-אל המומראגרתאה* 61ט
 סטומ6ס כח סו6 סעס'ר "חולדחות

~lbnol 
* 

 מ"כגיס לס"כילנץ סנופגיח, כנחיגסהלי
 וממוסר סיריי סחכגנומ סמס ,טוכיס

 : סטסורס מסחורססכו3עיס

ןקך4י
 )כ63 רז"ל מקמר

 6יוכ גתם ט"ו( נחר"

 . סיין מ; כ5ו מעולס כ5 6ת5פטוי
 סרוקוה פרסותיו מור כר"ח רנס"ע לפניו"מר
 כר"ח נ"ע לר"ח , ק5וטוח פדסוחיו הזוורמר"ח
 גני , למטיס 3ר6ת 5דיקיס כר"ת ,ניסגס
 7"יוכ מבליס ליס "הדרו ומיי , ידך עלמטככ
 קימה וחנרע יל"ס חפר "חס "ף ט"ו()הייי
 ,, "5)סגי

 חויס )ו כר" י5ס"ר סקכ"ס כר"
 ט5 חכוין כי , מנ"ל הורוגו 3זס בו".הכלין
 הי" ,הורה

 כנקמר , מנוגס כגורעת סירק
 1 נמנוימ נחינה וסיף , יר"ם תפר )סג"ל(הגהונ
 לכל כי , נוסתורס ולסכין לידע , ככף"ס . סחורם ירקת "ל וגפפו 5כו הקרס יכיס"ס , סגפם למולי רפו"תס סיכת , נסר געיגיכעכגת
 עלוס עוגם יםע3ירס

 וגור"
 יט מלוס ולכל ,

 טציקר וסו" , תסרט "ס . ע"ד נעלסמכר
 לנילוס , לתרס וע3ירס ע3ירס כ5 הודחעמוד
 מתורס הלקי כ"מוגס וננתן לזנם" , :נבוסח!רח
 סעולס כעסקי להכילו "דס כ3י; לע:יג'ס":ר

 : הורהב "ח עכיךס ועג מ5י: )כ5 וכן ,ודדו:):

 יע: :ך":,צ ;:~ןהנשגג
 ע5:וס ה2כירס עגי , סיטכ עתוקוע.1;
 הרו"וח עיגיגו כי , כעיפיה כ) ע:המלכס
 נוסס גנננה ס"דס "סר ננס32ירוחקד3:
 "סר 3עת oa "ף עייהט י"כ!ר ין" ,כטכ"
 חמורות עכירות ויכנס , 737 חיו: )ן:';ך5גו
 . כגק) ע"ס: יטיור כעקמו ס,ס והקוס ,נ~")ו
 ל6 ככרס ר31ס (DDn גו"ה3"י גדול חלק ,ד':נ
 3צח גס "ף , חלילס יריס גטי)ח 3)' ,יקבלו
 , המנ)ורס סךע וכסכין . היכם trtcj'l 'ימכו"בך
 onu1 . גדולה ח"וה 3לי גס עליה ישלוושקל
 כ' רוקיםק;;.

~p'D 
 , ס'" נ~סעכ.רס כלתירס

 "5ל טכ2 )?:ע)ור( התרגל "ה לעביה-ק
 לנכח הלן: ס"דס יה"מז oh "ף ע"כ ,:יד:

 מלטון 3סקננייס טרמו 5ינע , ממוסךכלרכי
 זקת כג5 , כימת ורעיוגיו חוטיו כ5 טספרע
 סל6 כוס וסרנלי טמעו , כבחלף סל6 עורכ5
 יותר , סרע )מון לפפה עכלי חפן טוס 15יסיח
 כטיוח כלי י"כ) ננ6סל לטקשר על 3גקליענוב
 , עכירות נבכי כגל מענין סו" וכן . מלילהיכיס
 כ5 65 גס גי , וס,מן,והממוז ס"רס לפיסכ5

 , נעגינס ננחח5סיס כ"cr3 , , 6 מיססננמוזוח
 "055 יסמר "סי "מרוח סכירות לו ים ממוזגל

Sp)3ילוע סל6 וז"ח . נטכע ננהם ומרוחק , 
 , רכ וס/-גל מלינער רק תולל סטכע ססחכוחכי
 6ת לסכין , מנכון ולעמור סעקרי סיטורולכן
 סו6 , טנפות ועשיית משעכירות 5מכנירסטענו
 סע3ירט לפיוח , ככפם מזק קנין עוטם ס)יגנוו,ס כי , היער  סדק אעיון וכפוט , ין למ15ס"ו 11 )עכירס סנונעת זו כשלכס סרב סליננוךלק

 : 3ט3ע נומנומרוחקת
 6י"ולי לקל ת?)ס , "1 נממוזוחינונ:ד*ךכמדן

 מועכעיס ודוללהס ועריסותנ3נומ
 "ים סוס היך 65 "כר טד, , סיסר"לי3נפסוח
 מננס כי , מירס לסחרחק ות"וחו טנעו5חכוף
 סוס 5כ ע5 מלעס יעלס 65 ה)" . 5זר6לו

 "55 מלירוא )ההרסות , כסר 3סר מננוכרי6חך
 חלט 3ו טיס ד3ר טיס 3מ5"ו 5ןק,הנגורס
 לעסיס )ו ניוח עם , טפגימיס כ"י3ריסטריפות
 , מרמס ספסר כוטנעגין

 מור"
 עליו סמים

 : יסר")"ח 5סכסע ) נירקע לו חסלה , והןנלו3ט3עו

ןארלכ~
 נ~6 ולמחן כמם" ) סרכים 3עוגוחיגו
 ע3 ידרסו לoib 6 3ג' רוב ,נסיפך

 , מכירו ית3עגו טכס . מעמוס וטומק 13למטם
 חחכוגוח יעמס התניעת "חך נס חסוומטס
 )'ח וט , סוס סגל 3חורס וס)6 . יעיז 16מלמה
 31:ר , ונוספטיט מהולס עבין כפי , 5"חוזס

 )6"1 , גכלס כל ח"כ5 ל" , ח6כ5ו ל" טרפסכהדס
  העסוי
 ודוכרסס הנוול,  ול6  רפךן, "ת

 טרפות מיני קכל , ס,סר6גי סגפם ססוטכעוכנוו
 610 כ' סכולם יולס 6סר וכ5 , "5ל1טויס
 , כביינון כן , יעסס וכהוה: "5)ו מרוחקטרס?

 גע סוי למכירו כייך ההונס ס2"ס נ)? כלסל"
ועוכר
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. הטומראמתאור

נר ישן*אל
 ט3טוה'ר ל61יס 61נמ:ו . מנץ5 653ועו3ל
 6יגס , היר6יס נס וכמעט סלוננדיס6סי4
 ונס יוסכ'ס 6סר , 1750 53"ח כי6וחכזסריס

 : ע5יס מנטרין 6ינססמיחס
 5למור , וכסמו ל3ו ס6ךס יסיס ob-גנן

 ננזר6 , כעיון 5מנוון ססייכוחה0לכוח
 סמרכז ob וכסרט , טרכו 5סי 6יסזפיסקי0
 5ססתננר 6יך 5ירע , ו0יחר 6יסור חכונת ע5יסיה
 סת"ו0 ני , 3"מי)ס יקייס 65 6ס (elb ,מגע
 , סמדעי( מ0רג5 הרכר למוק וגס , כ;סל03
 , כנסס ר3 קגין ל6ט 5"ס לססרים כמס ר3מס
 וס56ות Offf ס156ת 3עיכיו קוס יסי0 6סרעך

 כע3יר0 ר"5 נכס5 ס6וס ob כן . לממוןהטייכיס
 כני6וף כמו , 03 רג'לין העו)ס "ין6סר
 ותקף , 3עריוח מעוטן ;ע כמ6מרס ,וכיו65
 רפו6חו נמקר , ר"ל נסיחר לו סנעסס י5רוטליו
 וכנדרסי ממגדוח וסמוסר 0יר6ס סחנוגכוח)5כד
sffr~  לימוו 610 , 5ז:( ססייכי0 נעסר וססרי

 לטסוח, ט"נו 31טדט , 3עיון ל(ס ססייכיסהטלכוח
nbrפריס החן wh5 3כסט פו; ל5הח ל6ט 

 מ5עסות לכס"פ , החחית מכ6ו5 מעטל0סנור
 תוכ5 "סר עך , נ( )סכעים 3כמיגח הע3'רס6ת
 סקייכיס כס)כות רכ עסק ע* , כמסחת

 יפ)0 %5 , 6מך סנע לרהוח , סרניל1מ)0ט3ירוח
 : סןכר יככר 06 גס טגיסס גטכול )3עכ

 עור יט , סרע 54ר סחורס נתנ5קרהנדן
 ס6וס ומוטי )סססכ5 , לולעיחנמיגס

 )כדטס Strn מ6מר סו6 , סיכחס( )סנילג)"ו
 ו6ין . 0' מל6 3ס דעטיק 3עילג6 חורסכ"6(
 , ממע6 חנעכו , טסקו סי"ש ד'ת 63יזסחילוק
 כענין יעסוק06

 סוי
 , 1כי651 ספרס חח סגנם

 קייכיס 6יגס כי סגס , וכיו65 מ5ס"ר גס ,ה5י5גו
 : חסמלט סתולס רוחכיות רק , 5זסוס

 י , י"ס "יע ?D'1 י"ז ohוהנה
 סתטעומ סי6 , סנטמיח גכחעס לקסמס
 סרפו6ס גי . כגנ5 ס0לכוח ולימווסיו6ס
 , מעע6 063 , סר1מגיח נחיג0 סי6 ,ססניס
 לימול מ5ית ט , 6קרייח רסו6ס חקו6וע"כ
 גנורס חלויס , ט5מס כפגי מ"ט סי6 ,סחורס
 ערל ננו כס 5סתנסנ 6יך , ח"ת 3ס'0מכו6ו
 ק5 ערו 6יך , כסכ0נחס 4עס גסק6 חין ,כעו5ס
 , סר3ס ו6ס מעע :oh , ט5ע מחגנר6רס

 ח'ה מ5וח )קייס ,חכנין 55ננוך 5ריךוס6רס
כר16י

 זצ"ל הגאון מדברי אלהגם

 כד6סכחן , Ors חוקפו י5רו ק"ין כנוס יסחנוט 3חח)ח0'(
 3גנול"

 ננוומל י'( )ח41ן
 ס6יסור 5סקל סססמ 6חר ממליפס , יר"ס 3ל ע5 וע3ר גפסמ 3כיהו כסי0 טסממן :לחי6נון
 3ר6וחט , כמש ימס כ5 ו5ככגו גגוס 65 61יך . כן טוס0 דוך6י or על וסמפיגן , סס()כפ'רם"י
 0יחס , נ3יחו כפסה מנון סמ;יק 6קר , 5סגיס ם':מונור , הר6טוכיס יורוח כגד גפקנוספלוה
 b(un 3נמס"ר וכרורוחיגו . olhn לו ס6ין כמס , 6100 כהדגר 6יסורו 05ק) טכטיח ק:יסלו

 לסקל כסס ה6והט 03מ5יף , )כ גם'ס ל6 , כזר4גו "סר 3עכירוח , לסכעיס ננדרגופליס
t1D'bi-, ס;ס 3;ען גטחגס לויג6 גס 6סי 6גמגו ור61יס ' . ר"ל לסכעיס מומר כדין 037 ורעתט , 
 , כזנזגט דעכסי1 וגר6ס , ll)h'nS ג53ות 6וכל עומר : 1;'י5 3'( ס"ק נ' סימן )יו'ד סג"סכמ"ם
 מטם כו 5מום ,סיס מ6כ) ו3ל טוס מנוגו 6וכ)ין 6ין 5תיחכון, ג153ח 5"כל מסוך ט0ו6נני

  0ומזק 65 סלפכיגו D"Db , 5תי"כון ס65 6ף לעסות הו6 סמסוך )ר"5 , מכקרומס ךנר 5כוס"יס1ר
hjbמדינ6 ננותל )סהיס מטמיטתו ול6כו5 5כחוס 3דוק סכין לו )יחן םל6 סכן ומכ5 ,  להי"בון(  ל"כול 

 : גו5ס 0חורס 5כ5 ימסכ עננר , ;ס ר3ר סעוסס ומי ,יגננר6(
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ישראל המומראגרתאור 08%
 )עיין , עליו מהככר יסרו "ין oh נס ,כרעי
 כידו אין . מקורס( כמ6נורגווכרינו
 , כראוי ת'ת מלוח וכסיקייס , ממיוכו יותרללמוד

 SD o~'h , לידיו הרומגיח רפו"חס גמטךמנניל"
 כסו""ופן

: 
 תירקח טטח3וגנות סי" , סגטמיח 3העסאכו
 , עצמית רסו"ס סי" , טס5כוח 51ימוד הף'
 חולי רסוקה כדרך , כס להחגסנ איךוהידס
 -ohln~s ערך כן סמח5ס טרך )פי "סר ,סגוף
 סלסו6ס הגסס כחויי כן , 31"'כותגכמוח
 6טר עור כ5 1 סלנח5ס נגרך )פי תהיסדהלזו

 ויש: יון:2גךגוושן:ש
 חחי ל" , סתורהליחוך הי" סרוהכיח נס 6;י הנכמיח כרפו6סהחים

 מרע 5י5ר כך כ5 כחס
 פעו5ח "סר , ס"דס כרי"ת כהכוגח ,סרומ:י
 ,כרומנית

 , סגוף 33מיכה חלוי , ככפם סי"
 ייני רו" ,ללוע נוי,ווגווידיי%,:":,נ :כב")

 , מטרוגו יר"ס ל53י , טע5ונניס מט"ו"ח
 , ס' נירקת 5סתכוגן , חוסיס הילסיגס 53וידיו
 : סג;מ'ית רפי6ס סיח , תעלס רס"וה)כקץ

 6ת 5':וח , 135 "5 האס יפיםלזאה
 סיר"ס )סחכוכ:וח 5עוררס ,הרניס

 "מרים ע) פקוהוח ס"דס עיכי כי .וסנווסר

 נגרכיס וכי , מסרוכוחיטס 6ת 51סכ?ליעח
 פת 3כ5 יחזיק כן . )נני3ס לנמטרסמי
 רייס 3ו 1DDla )נוען , סננוסריכ5יננור
 . כו חיים תסיס סרכים לזכורו ס' ירהוחרה
ומננט"

 ככתים ירריגטו טמוסר לימוד )"ע ל6ט
 , רומכיח ונס נטמיח רפו6ס וסיף ,סליק
 סר3יס 6ת סננ(כס כ5 פ"ז( )יומק S~rnכפ"רר

 : ירו ע5 כ6 חע""ין

 , ס6ד0 נעעי סלנו מ15ט חנד5 מ"ירכתה
 6דס 3גי )סדריך , ונפסו 5כו)סוס

 . המתיח מק516 כפקס )סל) , סננוסיללימוז'
 )ט3ח לזעוכננ"מר

~hff)p 

 מל ר~מרמס כ5

 to')rb1 ירקו, כעימסס rb כי ,סירקת
 6סל טמכס5ס גוך5 יפינו 51כ3ס :יטננעו
 מן 6) )קוכ * המליחס ע) וינר~מו :)סג'סס

 רעע 06 טו3, ועוטס מרט סר 5סיות ,יח3רך
 5ו יפיס , מס טמעורר ס"דס . סרגהו"ס
 כעין )סחעדן , מזת יולך 6סר 3נ5 נכוןחלק
 , מרמס מ"ח ו6יכוה כמות סיטת ולהכירטף "פוקי סכ) כמס * ר6תסו 65 עין "סרגלחי

 מעמל . סלזס הנקלס מדכר 5ס"דסח5וס
 5ז"ת , וסיעור ערך 63ין סרכס וסיכרמעט
 : סו6 נפם נעל"ס , ס"ס שגוון 5סו3ר סקו וכמ עינו ס6דסיטיס
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