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אורי א י מ ימבן
 טיקכורנ. פסניס

 יע"5 ע5לסעבק5 ונליץ בק"ק5נ"ד עיסקי סיגך עהס סעוסלס סע5וס"נ סרב י"ג ס"ס גיור לנקתס וסורס%
 ושלפס חיל 6ש סינתז פס ז%5ע5ן ס5לענס היסס כי כעם ערוך 5כי ננוך גיהיות

 סנוטיס גחוך נעוים לנכי תם )נ5גקעל5ע( יםלס 1ל5 רסע לו"ז נעטפי סל5 רכ מוןלס
 טותי נס מבזול ל" הקילס 05 יתע ןח עעסו לאחוי סיס מנמתי עזועניס עעומ 11.240
 ורק 3דנרינו1 לקבריך יוכל ל5 סז5מ 3פעס לכן מליק, 3כיס5 לינק רז'ל 5))רו וכנר-
 מס נסך 5יזסו פ'  ליס  מיס'  ונרי נסנכת נעס"י חוסמי 5טר קען ונר 5וויעכו .הכבודשפני
 סמיקת וסקסו סירו סכר לכונס 5תי חרגול דל5כערו

 גטנ* עליו ולעגור נופי לנזל ניעי
  סל5  רוי ר3רי ל5:0י5 ז"ל סעפרסיס כל וכליו יעהמ לעס: נימק סי תזל ומימולכתף
 5ת 15 נזל 5סר סנזילס 5ת והסיג כמיג קר5 דס6 לעמסן נימק סי6 הכיר סכר כונסגס

 ט"ו דף ריס נעכומ סמיק' עפ)ום"כ כן נר5מ ספני ולי 3)וסרס"15 יעףס פסק 5סרהעוסק
 סעוכין סל5וין 05 ווקל חייגו ל5ו מרי ופקל עמס חד 5ס* דל5 נסעורס ד5ערינןגס5
 יעוי"סן לצוי תכי ועקר עסס קד 5מו חעוסן "יגן "ס "גל יעור, ול6 יחליפע ל5גנון
 סנזילסן 6מ וססינ לעמס דנימק ת5ד 4י ל6 נוסף נזל סייכו י(נזול ןל5 ניעי 06ולפי"ז
 עסק חן 5תי נ~תוכין 7"ין סון ע"ת ו15נהן גייגימ ל"ו ועוד מנכול ו" ל"ף מלי דמףז6ף
 מרי כסיני עעיל5 מכיר סכר לכונס 5תי תגזול יל5 דלקו לעליכן 05 5בל לטוי, מריועקר
 ועקל עסס סד 5)2י ל5 ו5"כ  חנזול, ול5 רעך 5ס מעסיק ל5 טכירי טכס 3כוכס סמוכיןלטוי
 סנרוליס על וממסגי זץ3 ססום' נעלי רנימינו גכווגם סלעת מלע"ד לקיץ וספיר ל5ףמרי
 דברי זיענו למתוע מכי עססוקק לק  ררו לו לחרם 5חי 5ין סו לזמן ירדו ל5 כי ל3תקלי
 מיללער. אורי פק' תעוד. עוקירו 5וס"נ .תעני תנוילןשלוס

 כסימן
נש4ול~

 סיקין כנר עגחוו )עכס על טנעל6 יונס, ונכי סחורים נדגר
 ממלל, ער נק3 ס(ס נעקים ונסקר הכקת 6מלל סתונל6 כופל ככולם ונרונססועת
 דרס"ס וע' קק'6 עינ קיי 3ענק וכעש מעליפם 6כי סדקין כשנקרמוזלפעיס
 ל6 ססעקרס לניסר עקיפקי 6ני ס(ס 3סכק3 כקרך כםל6 36ל קקי"3י נ'6קיי

 ססו6 ביס לסקחפק 6ין וקולי 6חס, ובחתונם גוון על כעעע סו6 ותעידיחעיד
 סל6סר לסער וים ספי 3רע'6 ק"6 כ"6 ס" יו"ר נטו"ע סענו6ר חולי ע"יקפק

 לחרי י.ל דר6פ( )סעפך סערקירים נר(ל חועי ע"י נדרוס סללו כעסיסטנחרנס
 כודויי לדונם ויס סקוליס, עם נחל נחירי פוגעיס לפוט ופוערים יכעיסטסתם
 טס 3ע3"( כת"ס עריפס רלכ'ע קפק יל"ע ידיעס אקרין פוי עכ"פ 6י קת'ע"י

 נאלין. אנ'ר צארניצפקי חנוך סקי'6. מס דרח"ס ועי' ונ',קק"6

 נ ן ממני
 לרנר 5חד נחדר קנביס 5יזס טים3ו והיי רח"לו מסור גלמי פקרס 3עילנו כ5ןאירע

 ידע לי ה(ו5 ע5חורימ ג6))מחמו ונסחית כלי ססייפ: קנס לו סי' עסס ו5ן סונים)עניכיס
 גלב 5' כדור ונככק י5יס ללסנ סנערס לת"וס ונפתע למרחוק סעחלסעיס נכדוריסנ)ו)וול5
4]6



נ א-ב כנף החמשיהנשר

 פי 5פ לתייל  רס"ק נגלי 6לי 1631 יבע, כיזומו רח"ל גס):תו ופרחה כגננו יסנ *סרק"יט
 מעל ונוננעליו  נננויו תומו יקנרו 6ל5 יומין יטהרו סל5 לסם ויפרסי ניסרסמ  יפטוווס

 קונג, הגקר5 נקוין קומו ימנו לקרנתה
 ססנפס הדס ר3יעימ הי5 היכן ידעינן ל" דה"

 ס)נכסול 6סל סוס סייס סל דורו 5)נכס עסוי וכן  שסירי פיז יו"ר כמ"ע כי):ליני 3היו5"ת
 כפס ססרנ סו6 רקח ס% ו)נעססו מגעל )נספט ים" ונס לסעור לפני 63 ירזו על נ5רח"ל
 5גוק ל* ונס פוסע ונקרי ל5 כזפ ונעסה סל" לערמי ריסיכן נהסקפס ריסיי ולפיסנסננסן
 ו:פחק לננ להעלומה החביומ 5ת רולה מהין עי הי"מ רונמ ונהלי פ"ו ז"ל הרעננה כןדכנר
 סוס סנפם, ינן פטור וסרנם חנירו על ונפל נקילס עולה טסיי 5ו וסרנקוי  סנירו  פל ונפלססחנל
 פל" נעו  6ל5 מעמיס  3רו3 לסיחש סקרון  ונר (ס סכין סגיםכינו

 עסלטל הי' 05 35ל סו5,
 על ונפלת 3עענלה )גענל פי' ח3ירוו על ונפל נקולס יורו 15 וסרנחע סנירו  פל החניות6ת

 - העמיס נרות )51וי גפילס דרך טהרי נפילס' דרך סיפיל וייזום פליו ויפל סגם גילסי וסרנמותגירו
 ול" ו)(ו"יל נ))סרהן לינטה לירר הכנד נטנע מהרי להיומ הו6 קרונ ודגרלהזיק

 ותיקן עלינו (יל(
 רווח כלון עיר 153תס הרנ )י"3:( זיכית נעתי ע5יגו עכ"ל, כיי"3 כל וכן ינלה ירילס נסעת ימסמעסיו
 ס"ו פ"ז מס סרענ"ס וס.פ לעירן )נע.ר נולה לוי %ן לסכיכהן )נסכוגס לילה עקלסו נעילסהלנ
 הרויח ינלס ע"כ לקרמו לעיר ינעירו. הולך סהרנ לוי מהנן עה נלוח )סרי  וס ונס "(ינן3)1
 המיעז  5ל*  ילוין  מספי  נעין  )נ65תי סל6 וסיסמי  שחרמי  לפרינז נם 6ו יחרת לעירסיס

 ערי לנו סיין נזם"( נעסה עה וסוכר ינוסר מהם 5' 6ין ונס וססו"ע - הסור 1ל5והחיףנ
 הכת"נ )נומ דער יחזור, 5יעמי ידעמי ל5 5יננס ל)נרחקיס, פחיך ס(ה הליס עמס .וכןעקלען
 ק"5 פנע'6 נחסוז חייתי ולח"כ גכי5, זל* כהן ל" לנו 6'ן נעוה"ר ועמס המוס"ק"ערס
 33כי  קינו  לסגי ובוקר ערג הרויח מ'חווה לו והפיג כנה עעסה על "י סכ6ל פ"ססי'

 נמסונת מנס וכשיונני וכוי, "נים נו סיכת כיוסוכמחנוכים

רעקשי
 יים5ת 3ס' פי' ה א6( הסך 6ו)גר ווהס 5' 6ין ונס כז,א(ן מלו' ע5יגו ז"ל

 ומסעת כ"ו סיידן נניע.ן הוזלנה 15 ךנפם" סנר' תוייר כ"ו"5 "ל6 גסה'ע עני5רסדין
  ספירת  י.3י עטית)נניזי)נ"5 כלוס )נ(ה 3סן"ע ונתיני ל6 ווך5י נחפזי ונתלמי העעעיט,61'
 פלפלי5ם

 ונר סיס ילינו רלי  ופירי סי,
 53ורייסי

 לתסס ממונס ורכ ח )7ק דגרו סל5
 3סינס. סילד מססלע נטור "כן נסלע, קייס 6נו ו:פיהס 5סל סה.ל6ה נדולי)נ(ס
 תקלע,  נפיר סרילת  ולגלס 3"ר  מיסוס  3סיי3י לרון ע5וח : תה"ל לגייסי כת"ס סיעןמו"ע
 לדוגם ס"ין עמס וכ"מ נפסלת ויני נטלו הנית נ():ן ס6ף  נפוייס  וסי דנין 6ני 6יןוכסס
 ועל כ' נהין כטרונ6י והרו הרועתן 3הן סינלס לנו 6ין עקלט ערי וכן כ"מ סל 3"דס~יכין

 לקוטו ונ5 להרנו ול6 להנלומו ול6 להלקותו ל6 גידרו "ין ה6ידנ5 3"ד עיתות חייגיכל

 וכ"כ סקק4 ען קימו ו)נ3דילין ערוות תכת קותן וכזכין קותו בגטין"ל"
 סרט""

 גסי' סס  ("ל
 נעגין הרה"ק מפקק עם )נזכירין ס5ין 5חרוניס נדולי כל על ע6ד בהדוס 5ני ע"כסנ'4
 5"ן עירי הכדרים כל  יסקי ססוי ספיר  טין יף רנפסי', הסביי רגר  5יזס 6ו):ר כ6ו"5 *ל5ס(הז

 תפילין ינכח ול5 קיקפמ5 ע"י 53ה  העת התקלה  5סר  סזס העלס לווסל (6ת ועידקדסיסן
 לניו )ניחמ ניוס סנס וייער יענם 35יו נו ספח כגיוס הזק גיוס מיניר סיסץנס לו"ונר הייתי 1"ס ליב עתק ססועע כל ותחכיגיס 33כי ונקר ער3 סיתירה לו 5ועל סייסי וחססי6
 6)נגס ופחלמולן עקם דלך לדרכו הולך ולח"כ קוים לוער 31הכ"ג הולך 5ל* )נמעגסיינו
 ול5 לטורס לעלום יקר5והו סלי ר5יפין סכינ( נ' כעסך לעפל הקהל ען ולהנוילו יומולכרום
 לעטומו  איכלסנו יסר סרנר זז וביחס  כייס עיני יסתרכו ול* ננה?ג ונקים לויתכו

 הזה הדבר ינה ועתה חייגני, יפק ועי יגס יסער עלעו סו6 ו5פי' (כיח, לכף ויותכוידון וכלריי
 )נ(כירין וחיי ככס וזה ככה (ה סיכות קנרות 6יעליס י"ל ה6חרוגיס סנדולי 13 ים כעסוטח
 עלמ6 ליהר יין להן סיס סוני  ביילתי  ונפטי  גיסי עתה ע"כ נטוס"ע, סנע65)נה

 . וכנעליו. טונ י)נכע5ל 3טע)נ"
 אחד סוחבם

 דמימו
 כקילו הנסס גיר הרוכל כל כיקור( עס"ל פכחק ננעת 3ק' )עונךבמדרש

 וכעת 3"ס, חירור ע"ר קע"ו ק' ס3' נסכקר רעני סנרי ~עס ע"ס ביוה"כ6כל
 סענ"ח רנרי סעפי, 6חסני' 6ומ ח"6 ילקסינ עיי נ"מ, הר6סיכיס עללוקיף



 א-ב כנף ההמישיהנשרה

 טע,ז סל נס"כ ט:6וכל ענר עמק עסל' 3פ"ח סרע3"ס פקקי למון רפ"קמקס
 ס6ין כר"ם וכוי נסר עכלל פינס טזנירס וכו, נעיכם כוסנ ס6יכו לפ'פרור
 ועמוס גיד עמוס סת.ס חייג וכף ננילס 0ל גס"כ רס,וכל כי ומוג 3כ"ע,ובירין
 ל"ע, נר0יע' לינאי ו6ח(וקי 6ח0ניי, עעעס סי6 מיום רעכין ליי וכינז6כ3ילס,
 עצין ל"ע, שסיעי 6יכסי 6ח(יק' 6ערי' מפיר 6י' עע0ס עחס דל6 נעקוםעס.ע
 נעילתו עיט: 6דס 6ין לעכ.ן גיטין סי יעל"ע 3נ"ם סו63 וחסוי :סרס3"6רעם
 6בר 3(ס סכרם על לנוף הסעתו עעסז רח(ינן סנרם, על 633 6נל (נוס,3עילמ
 ר6ס לפ'( יסעולת ע"ס, ל"ע כרקיעי 6.נס 5ח(וקי 3" ל"6 וסב כמרוס,וחקת
 דנל6"ס 6חסני', עסיס 6יי 6כילס על נס חייב עלכרס"מ 6" 6י(ו 3יומ"כאוכל
 ועי סס6ג69, כע"מ 3סלכר*6 אפיי חייב יוס'כ יעל 3יוסכ"פ, כהיכל (ת סו6יסע

 כקרץ תכעיס דגרי עקייס - מריכו רגל ע*6 כ' עינעום 53"ע ססניח קס3ילקס"נ
 קי' מ.3 פ"ע חסונם 3טס י"3 6ום ל"ר ק.' לחועיס למיין קופיף ולכירמען
 כרע3"ס כגילת 0ל סייכו גיס8כ' ס,וכל 8:ל סכ*ל סמר' 6'ם ועעמז )נס.מ,לרי'ו ס6קוי 6ף עח"0 חציר רריכן ד6י' חגי3 עסר*ל 003 רל9ע ק" יושה ולח"ךק*ס,
 נכח רחיים 0לכר*6 6וקור 3יוס*כ* אוכל אכ6לו 6חזני' ע:ח סמיס שח.י3"מכ"ל
 קפוביץ. זיינר אברהם וקל."חסנ"

 ה ימןמ
 עי65י 3י מתל (ו טכס נעס"ק נטעים על ענרכין 05 פחן "נרגני 3ניסכ*כנשארתי

 והתיי"5 סמן )נר)נ"5 עסונע וכן יגרכי, ול5 פקק תלכיד ק" 5ו'ח גסו"ע והכת זיוס"כ
 פוחקיס וס5ר 5גיררס0 )נ:רם"ל נסס והער"( וס)ננ"6 סם ססו"ז קולס ינרכי, דל5 נ"כשקק

 ועק5:*2 נעע'5 וכ"מ איה 5( לתקיעות חק.עית דנין סק.ון חק5"נ סי' לעיל ה"נ""))נ"מ י לחלק ים נתק'עית, כר"ם ס"קק סוי יל5 סס"ז וע'םדינרכוו*(
 דוק" סייך דל6 מ"ר כמ"כ עיי"ס ספפק יס לנרכס מק'עס נין 5נל הפסקליכין

 נס)נ.ס
 נסעים כלל יקח ל5 ו5ס 5-ל סוסנו, כיון לנסלת נרכס ירסיס וליכד )1"ס נס סנופכןנסעת
 שנד דלטצס ס0 ה)נ":"ס ו)נ.ם לכתקלהי יקח 05 דנין 5נו (ס יעל נסגס ליכ5מנזילת
 דתעגימ 5צר עמוס כס"ק כאחל 5פיי יתירס גסעס יליכ5 יו"כ כעו65י סייך ל5 יתירהנסעה
 ? ל6 סעכיח דבס5ר "ע"נ יו": נונו55י הלננס דעקדסין כתג חכאו בסי' דרע"5 י"לעיי"סי
 יו"כ ננקטי רק סתצ:ית ונפזי ביו"כ גיער סרי דלעילס 51*% ע"סו כספח: ססרוי)נפכי
 3ס3ס ימילס נסונן ליי ד6ימ ניזנח לפ" י"ל ועכ"פ שעמקן מרוי )נחילס לנער (כסטכנר
 וע"ס ק'3( )נפ:תיס וכן רק, ו*ס ל"נ( )ני5: הביז' ומס נסעים ~יך 5ין יו"כמחל

 עייסנ וחמוביס סונים ע6כליס דע"י יו'ס נו מחל מנס,ק ענרכין 5ין דע"כ כתנוגרטנ"ס
 קדום לענין כשכינס דנח0נ נסינמת ס0רוי יהר ניניי ספץ ע"ס, נס)ניס ריח נל6רעמו
 ורפ"ק ונדסעחכר כ/ נעסנ5ימ שולס ריברך, נ"כ כ' כ6ן והפונ"נ כל4 נסעיס 5"5 כהכ"ללנכס
 לנרך סע:ס: 05 5נל ונטעצ ע"ס, לנרך ".ן ינרך דל5 )ע:ג ז5יכ5 סיכך ינרך רל5קתע6
 סחל )נם"ק הנרכין דיין סעס סני תר"ך סי' בהרדכ"( דעיין יומר להסגיר וים ע"סןיברך
 יהי' סל5 נחניך וספחת כ' וקרם ניג'ס ענ'ג לו סיס )נסעע יגרך ד"ס גמ)ניס על יו"טגו
 ענ"נ חונכו תקלק יוני וסעחת סתת סיהי' כרי גסוניס על לנרך תיקנו ל5 וע"כ נונועלמ5נ
 סינתת יק וסתיי "כילה כלל ס5.נ נכינס  יותך הקננה רק הנ"ל החיקי קנית כעין וגהע"ס
יו"ט

 עוס:( ה" דיו"ע נכ"נ )וכיעס כנ"ל סינחק נ"כ בה דויית יו"כ ניל"י והגס תקני לחוד"
 טעוני לשיך 5נל יחירה' נפם )כסיס נס)נ'ס סל לטעם רק זה כל שולס 3סעיס, 5"5ולכן

סוכניי
 ורשיתי וכענסננוי נסוניס יקח יוה"כ סל ע"ס ן5פי' "'ל נפקקיס יהל"ן וחיק, הו)חהס"ק

 ושכליס לו סיס יני ד5ל"כ ניהכס וסיחון נפם 35יזח נעי תלתי סכ' ר5"ז ק" 5ויח33"ח
 לסמיח כעליה מידע 5ל5 ס5גן נפם לניימ גורס ס5וכל רל5 הכל ולרונ"ז ? לעולס יגרךל5

 סונתז ינמיך 5ל5 לסמפלל עי)נ,"ן ך5ין ל"5 נכרכומ )כר"ם ע5יס סל מעחס :עין ו(ס3יויט



ה א-ב כנף החמישיהנשר

 מל" רל6 ויונים חסינים )נ5כליס דע"י נלסונס סם ננעם סתיס' דייק וע"כ עי"ש( גוייסטל
 סל ס)נחש לו נונס יו"ט סל ויוכל כ(ימ ו5פי' סדנלן נחסינימ "ל" גסס 63כ.לס ק"ו,ודנל
 גליל ט53ת וכיון 3סנניס על ינלך וס"ק כעתעכס יני כי יקז סי' מס סוננ"5 ומנסי)5יסן
 ומקמעך 3עיוס"כ לשכול סיקוס כיון ~"ל ע"ס, ניוס"כ לסה"כ )נום"ק ער סולכח פינס סוגס"ק
 קפ"ד ונעי' 3קסיענ, קירס ונפסקת סעתס ד5וכלין מרט נקיי כערס סלילם קירס סעס"כל

 וסו" סעזון נמעכל 0ל5 זינן כל דינרך.ענו5ר
 י"ל לפ"ז עין וחומס סצש רועעם ל5כילס

 סענ"5 לינני 5"כ היכילסו עתעמ סנצ 5דר3ק כלל מעכימ 5צר לו 5ין יו"כ ליל)תחלת
 כסעחענס לפיז מולכת ייגס ס*3 יסילס סנס)נק 053 קודם סגת לזל כניסם דנסעתעיון
- 3סעיס על לכרך יכול ספיר 5"כ קים.3סנת  3ם-פו ס3ת ולסלכן פכ"ס סר)נ3'ס .ומכס 

 י5י5מ על דוינת סס:פס י 3)גו*ס הנרכין לנס כי ו5ח'כ עייףכן נסעים על לגרך דייקגן
 גסנמי כמסל קפינו ונסולע עי"כ ולנרך ן5ין חתם )נדגקע 1ס:ס ע"מו רימז )גסעח.ןימנת
 דו35ת 5ל5 יסירס נסס ווסיס כקש ול5 וכי/ דו5נמ וסכפס וכנרך עם*ק )נלעקייסקולס
 דף כ"ז( סעכימ ע"4 )3י3ס נע' על ליין סייעני גהנן 6ל6 ד)ננרןן :ינעעצ ס"ק עלסתם
 ונתענין ויין מן )נקומ כלי גפ"ו וכן סעס' ס5י כלל תכל ל, גר)ננ"ס קולס נפסי35ן
 מענין טלעיקר )נענעו ס)נצן ושע"נ ע"מ, ללוס ס"ק )נעוכ: י155 סלי 6ן גיוס רעעו.טנסי

 ו5'7 בסעיס, על לברך לעגקנ נ"ע עעכי סג)נסך לענין לק טס, עקפקון ול5 הלענגםועני
 דו5נמ דסגפם ממענש 6ו שוכל 05 נפ")נ ילין יו"כ סכין 3)1"0 נס)ניס על לגרך יכולמפיל
 רל6 מנ"ל ניגס מסי על סכ' ח!"5 ק" ניסיע"ק ועי ורייקן 3סוניס וקריך ססנמ.3י5י5ת
 ~.ע לנסעים ע5יס יקצוס סל5 דנזרו וכן ק!וסיס, סצ)ניס טסם יונס ססו5 3)נ"סושנרכין
 ו5יכ5 כע"פ טסן בנען כס"ס נעו ל5 ע5עו וביו"ט כשנ"ל )ננ:נ לק וננוס 5יכו געס*קזסיי
 3ענס2 נחפיר וגרוע תרו ל5 ניו"ט 05 51"5 כרכות )נ5ס לססליס ונפלע ע5יס ק5(*ףכ
 פרעסכורנ. דאנשפ שיעזר משה וקרב 51"0. סטר כדרי עיקר ס"ת 5ל5*ותל

 ומימן
 קולז' ירוע מנס סנופליס, לכל י' קופד טועי נחם עקירתובפרק

 סתר עם ועירס טייס? *6ער וסוף לעם"ל %ף חקוס 6ין לכחם סל6 דלשיענ'ז

 כלי ס6סס 6ח קלל תקריו ברוליס כעס ('ל שלערס רירוע 3ק"ר לתרן נרכסולי
 פרנקמו עקום 3כל 36ל קלגס ססו% *עט לחמו, עפר מכחם 6ת קלל על",("נס
 פרכקחו קללסו ע"י )1'ע ונרוכס טקללחו סבם מנמם סייס סו6 לככון ולזו"זטלוי',
 יטמנו 61ל יעוננו ס6ל יפר כן סכופליס, לכל יז מקיעך כל לעין נרפס-קפויי

 ישן* מ' מאר' פויבר בענדיםלעולס.
 ז ו מ ים

 עסו, 3יו"ע תערס 13 ועלחס עעיו"ע רפטו נקעס ר"י 3עי ע*6 ל"גמוכה
 לבקושו חייי סרוח כקצו דמנן סיס עכיקוי ליס תשווע ל6 %ו  ילומ 6לל יחוייט
 *יסטח6 רס*י וכ' וילוח, 6לל רחו' 6ין 6לע6 ונמנלס כסח(ר דוקק יוחכן ר'יקער
 רפס ען ס))פרמיס כל וחיסו ע"כ, ונדחס" לכרטס וכעיקר% דחוי נין ד"קל6
 טס סחוק' דסנס 3ק*ד, ינ' ע"סי ערט'י סטינו לוזיר רולס יסכמ"מ 3זס,יס*י
 נמס ראי פסיע ל% לאוס . דחוי ל"מ כעיקרך ררחו' סם"ת וזקיק נע"נ ס6סקסו
 וספיר ונדחס עכר6ס עדיף תעיקר% דדחוי נע"נ סס קנר יסכ)ני וי"ל נעי'?ס6

 נרואין עצכניס ס6י3עי% נפטן ל6 %ז טיייס סכיסס 6' )נס6"כ ס%י3עיי,.פטון
 ינ)נמני' לפסיס רלס ל6 דספעען לסיבו, נתחק לחרץ רט"י %3 ו;ס כינונן,נועליו
 סרס, )נכיקוי רק גנניך ))סו"ס וכדחס, לכרטס כעיקרך דחוי נין חיק ול6יוטו:
 וגין לעיקרם, דחוי סייכו וניר סרוח סכקסו נין לכקוח, חייג קחס %יח6(ףסחס



 א-ב כנף החמישיהנשרי

 יוזר 3פר))ייב עיין ות"ס, דמוי, *ין וכל רעכל וכדחס סנר*ס "ח"כ סרוחטכקסו

 ורו'ק. סל'ד דחלס פ"ב 3ילוסלעי פנים ער"ה ונסגסום קק"ע ע3'1 כ"מקיי
 טטרנאלא.. היפכן הלוי שמעוןמשה

 המימןי
 5ו)נר ~וק 3"ל ולא וגו'  "וער רקע וסייוע  רגליים, פא בע"נ רו"ס "גי תעי'רבד

 סי4 ~וק נ"ר ר"6 כי נ' כ"ס:( גיוס )נעלוז סעגף לפי וסלי ר"מ, גסס ומחגו וכרפסעו

 ר"נש טל חנרין סין יסולע ורן סורקיכום 3ן ר"6 ומנס מתריסן ג)נקיעות עטעע וכן רע,ניעי
 ויפת ר"ה נמס מלכס חוק 3'ר ר"6 ייעל ודיך רותקן סלעיו ס" ול"נ מלעיוסן ס"ורע"ק
 )61יל פר' קסיס ס" דעכ*פ נרן מדמ"ר לפי ע"ע רון נווני קען סין חזוק גרני ל"6גיער
 נייטר*ג מאיער יאכ יידחק גסעוד מלכס יידיר וחיך כעוסת עכ"פ6ו

כש לנפ'שציוןסימן
 משה הרם סמר אאץ בת *רומס שיגדל מרת הצנועה מורתיאמי

 שלה. יאה'צ על תשרי ו' ביומשאמרתי
 כדך תפילתינו. את וברצון ביהמים וקכל עליני ורחם חוס ר*א קולנושפע

 חפלתינו4 6ס יקנן 6%3י קי!גו 6ת וי יסלע סיס וקנין ~זעע סלמון כפילם על פו6נסנ*ן
 ס"ו(- 6' )יספ" סנ3י6 ע"י ככ6ער קיגלי דיגו הקיל נס 16 לקנכן רוש דיגו ח"ו 6סיסך
 נפנים לורוס )ופרסיסן נזס.כעס ס6ליכו וגנה עועע, ביננו מפלס סלנו כינס

 ס6לסיך 3סס סר6יסי עפ"ר 6עגס קיקי מלעיר 6:י נס ניגש טרי לקנין ונכויסינשן
 רמת 61 לו גתת לגו ח6ומ 3( גף6 )תסיס יסרבל זטרות גטם דטי לפרססקי

 לפעעיס עכ"ז ענדה עס5לוס לעלאית סלבס מעלך וסט קלס, עכעמ גלמפסיו
 כ3ר יסינהו עכוקסת כמעלץ מעלך 6ל 633 תיכף 5ז לעסק עליו ורגליו כ"כן בוסנוגו6יגו
 סו6- כססעעחיר 6ולנ( מרנר, ול6 עתירמך 6על6 3עילין1 לסבייך אריך 6יכך עכוקסךן 4ידוע

 ענין וסוף סלילך 5ל ננ6ו נס 5ז ונריה עליו וערנו עסיחתו )נמעגנ וסול סעלךע5וס3י
 למפלתן נתסוס סכקנ"ס עחז*ל חסוי ערנריו יסעגנ כי יען זנריו סידנר  ער יזמין עכ"זסילמו
 נרעחך כניכיל נ)נרמ נלבה סנקסס מסין נעו לף נתת לנו "מוות דסע*ס ת"ס ~ייסוסל

 ע"ס, עכזו סנונה עלגולו עמעננ כי פלס" ענעח 3ל מפתיו "וקרסת עכ"ז עניקסהלעפות
 קולי הקזינו לי חומס קר6מיך די עכ"פ ז"ל סחיד"6 לערן ק))"6( )סי' סס*מוניוסף
 )לנכת עריין ססנקסס ונעוג ד"5* קול-נו "סעע ע6ו כלרכו סדבריס ועפ"ז ע"טן לך3קר6י
 נכיך- 1:5 כי מפלחינו* 6ס ונרגון גרחעיס שמקנל ג"כ ונכ"ז )נ3יקסגת לנלקות ותרחםת"ת
 פרעשוב. שמגערן  יזקזקאל  ירנרילי. סתעגנ ונותי 5ניג;ו6מס

גנויי כיתם
 יע6"ק. פועכ5ק לפ"ק תלנ"ו סריס 6'3"ס

 ך ס כ ס י ל מ פ כ עסו, כק'ס עילס עונווי כפסי ירידי סי)זירסעיס סנ6וניס לעצ"כסוכרה
 יקה ס6כס6ותן 36ר"ק לי ס ן דיי ר 5ליעז עול וכקם  יפת ס' 36י"קנ"י

 החליף החתן תלעידי "ים הלמכס י6%י נסוט. מתפחז עז'ע נברכת נוס 63תי6חך"ס
 ונעלה יעלס יטיחו יפנו 6סר ונכל יפח יעלס סווונו ר' יתן כ"י, מכסן יוקף מו"סוסכון
 6וס"כ ונפם גפסנס כ,ומ יכון ניחת ער ועוגנ נניב ונ"נ בכיכם נס)נהת ותיצננו וחפ5רסלת:לס

 יעא"ם4 והנליל הנ"ל אכר*ק מעננענכייםיעק:



-

 ש כנף החמישי להגשרהומשה

 ו הש"מ רברימעשרה
 ברוך שלמה מרן כש"ת וכו' מפארים שמו בענקים, הגרזל הגאון אאיומכ'ץ

 ) יצ"ו מסןראמקוב דק"ק ור"מ רביד זצוקיה,המשננענכוים

 העולל ד*ער ס* על רי'ח, קי' סכוחנ סרק כשונוס נעק'הטרדכי4(
 6ף קטם ולכ*ורס מוחל, יורם טפילו מחול, ועחיו וחזר לחנירו חוג טער.חעוכר
 תסוס משעסו ר3%"ן נסס ומניף לעחול, יכול עעס מיקס ע.ע דרבנן עכירס4י
 יגבס ל6 פרעחיך דל6 לי 4סם3ע כעין ר4י סיורם 16 כעוכר עכמ סחוג י65רל6
 ולפטלך עכ"ל, למחול יכול מסו"ס סמוכה כח עקולק ל6 ד4כסי וכיון 3ס3ועס6ל6
 לדסעו6ל 4ים* סיע גי( רף 3"ע )3עק' מגעו דק*מר ס" על ע15)גס ק11קשל
 סר36שן קברם לפי 60 לעחול, ריכולם עטוס סו6 פרוע לועג גכסו3פס נ6ענםולכך
 לעחול סיכול לוזיר טייך חונ רבקער חונ, לסער רועם שינס *מס כחונםסמל
 (6ם סייך ל" 3כסו3ס 36ל לעיל, כעיט העוכר כח מקולק 4יכו סעדייןמחעס
 יכול קינו (מנו 31מז ()זנו, כבפוך וסוי מחייס, לגיזום פחנס ל6 כפונםדס6
 6ין קימל ס* וכ"ח עיבט, ע"ח 3ק" כמנוקר פרעחיך דל6 לי 6חחנע .לעעון
 סמל,. סעסכס על נחוי עיין נטנועס, אלת יסועיס ענכקי כפרעם6למכס

 4יכו (ס
 לסדי" קם כי (עגו רמיך נסיעס סעררכי.רם*

 ל", גרוסת 36ל 6לענס ררוק6
 קילק כ3ר 61*כ גרוסס ססי' דסמ6 לעחול יכולם "יגס סחחיו כססיז עמס מממפ61"כ
 לפ* 3ל6'ס דס6 ]ופור לעחולי יכולס 6ינס ועעיל6 עסניעין 4ין גרוסס דס6כחס
 וור6יש 6( רס6 מח'לתס מסני ל6 מחמיו עורס כססי* נקל מנשל סעררכיקנרם

 מעופ סי6 דרילע* כלל כסו3ס לס ימיי 6ס יודעם *ינס עריין רס* כחסעקולקם
 לעחול יכולס אינס 3וך4י 6"כ טנם6רמלס רסיינו חחסיו טחיכם עיירי ו4יקורס[,
 אעכס* דסער נם'עס וסערס"ל כ'( רף )3"ע כאן סחוק' סקסו כנר 63)ום607
 וש"כ 8חר 55ל ננעוח לוסס סע4 4ו סלסמן, ניעער סכסונס מכרס עילעלליחום
 רבכחו3ס ועסר5י' לעחול, יכולס שינס 41'כ כסן דר' סיע3וד4 עכח ס3עלעטופגר

 נדגר רק סייך ל6 נחן .דר' וסיענוי4 סלסחן דעעעד סרלז חססוס סני סי.כיל6
 נם6למנס 16 כטגירטס ולפי"( ע"טי קכשו סי' ונרים פ"ו קי' 03"ך כעפורסדר"כ וסיענוד* פלספן מעער ל"ש פחס חייב דאינו 3כסו3ס 36ל עידו לנכוחשיכול
 רמייתן 6של ו6יכ ררשכ, וסיענור6 טלסחן עטעד סייך 6( וור6י חיונ6 0וי6"כ

 ככרס דילע4 למיחס ר6יכ4 מסוס עחילס, עסכי ל6 3ווך*י 4( 607סנם*רעלס,
 קיער עטן דס6 ולאר קוסיםי לתרן ואיתי כנ"לן לוחם טמ6 6ר סלססןנעפעד
 נתוך פורם 8רס לי' יאים לסיעורו *זיל ורנת שר3*" לרסעו*ל , 6ים6 ט"מסכי
 8ך נכן, סו6 כי לכ6ורס נרד ס" חס כעוגן, סנשל קוסימי ק' ל4 ו6שכ(ענו,

 סג"ע ]ס"ס 3עו3 יעיו יעייך פסס אגנון 6דעושר כיק לפכי הרנריסכטס5עסי
 ל1 סר04 סליקם[ ויזחח (63רי3 36"ך (5ל%ס"ס ף י ר ח י ל ק 1 י ערן מסורספעוד

 סיינר (עכו חוך פורס 6לס דקנרו. ור63 "3יי דלף כם13 (עכו, רמוך נכייסרססוק'
 לשרדה די6 סיכי כי (מכו חוך רפורע ר3* קצרם ספיר וסייך 3ור6י דחוונו סיכ*יוקץ
 ()ננו, חוך פורע *ין לר63 ,ף 3פרס"3 כגון (מכו קורס כלל חייב רקן סיכך36ל
 כלוום, יחחיי3 ול6 יוס טלט'ס הוך יחום דסע* לעררן דל* ק3ר6 סייך ל6דכאן
 וסע* נאפק חיובו נמי כסן דס4 3פך0"3, וכלסיס מוך כעג סוי כרי וכמוכסולפ"ר
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 מכ"ל* קופיתי וקרס (%כו מוך פולע 67"6 %ורם ר63 6ס 6ף ו6'כ, קולס סי6סמום
 וררי נעלס לגבי כל מנמי רק"ער הוסס דפקני נסיעס סמ"ק על וו קוהיי ק'י3יופר
 ולע"ג. לסקטור י6וי' קוט" סו6 כי (ס נכל סיעי -ודו"ק ככילן וקסםמחלם

3
 מללס 06 ע4ז םל קכרל גני ק"ג( רף יגמום )נ%ק' וסרע3"ן הרשב'א .

 לפוק (ו בחלי5ס עוחלם נכה סנ6ס ע6יקולי סי" יחקכדל ו6ף כסיס, חל51סס13
 ל* חלי5ס ונלך ל6כקוני נעי דסכ6 לע"נ כמנו ממנו, ליסכום ל* דמדוםמסוס
נקני

. 
 3ל6 ר6ף כיון ע"% חלי5ס, תלחש עבלפרי (ס מקנרל סנ*ס לס יע 46כ
 סחלי5ס ע"י 60%"כ לסוק* ינעם לתיקול רמוי רק לנעל לסנטך יכילס סינוסמלידס
 ולפי"ז עיי"ם, עכ"ל ומלל'כ שוס, סנ6מ רק 6ין,כ6ן 6"כ בסיתל, 0וי זס3קכרל
 למיר ר%ערבין %ס6 ר"6 על כ"ג( )מקחיס סט'ס עקטס עטין .עטמס קום"ק"ל
 לשר ק6י מס"ס רקו' כסנו %ערנין 3ר"ס עם וסמוקי יתרועע, וליסר6לציין

 מלוס 60 עלוס לר3ר "ל6 עערנין וקין לנ"ך מס6"כ פרסית לדגר *ףדעער3ין
 עערבין לעיד 6ף מנ"ל ויחצ"ן סרס3ש6 לסנרם ס6 עיפם, הסכו לי0נום165
 63י' דמוי רק לילך, יכול עירוב 3ל6 *ף דס6 סס*ס קו' ל"ק ג"כ רסיסלדגר
 לוער זזייך 3(ס וגס כלל, סנ6ס כ6ן 6ין ס5%וס רק %עכ3 דל6 כיון 46כומחורין
 3עס"% ולסיים .5ע'ג, עיי'ט ל"6( דף ~מירוגין %ם"ק זו .קו' קטם ולקושאכו
 ודו"ק. לולב %סי פ"ח עסעס"ע וררכן רמחותין 6"ם נימנו לסנוט רריכן מ4סרבני

 מיינו 6נוקיס לותר כלמכיס ר6ין ו63 קיער ע"3( )*"ח כמצום בסוסינ
 רי3ור6,' פלנינן ל6 6%6י סקסי מחוקי דם" וק"ל %לקוחום* רפרוף 6פיילגמיי כסי דססטי ימטמע רסע, -ע5עו עטיס 6ימ ראין תסוס ילעיגו "פי' מעוןמתעם

 ע-ע, מספל לפסול כד? רי3ור6 פלניכן אכריכן. ךל6 עררנק סעיום רקיעיועמלתי
 נ,ת:יס ספיר מעלוס על %"% 36ל משר, ל6 מסעי לפסול דדייק6 נרעולפ"(
 ס,נק לודר וכ6עכיס פיד סעלוס רלגנ* ר6יי ועוד .לסעריס* 6%עיכיס 6כו 6ין"ס נעל סטטי 6ין רס6 פ"ר, קפיר סעלוס דלני* טקר לחמוס 6ומס ס6כקלוזיר
 רסע עשו וכסיס ר6"6 %סיס כלממן 6ין ע%5ן על רגםל6% סקי* לחמוסניוחס
 רק רגעו לרידי' רל6 רה"ר רנעיכי 3פלוכי כעו כ6עכיסו וותקי סעלוס על*3ל

 סרטים רס6 כולס געלם עקלתם הנעלס ערום לועג סייך 1ל6 בסף, ועיי"עליחלי
 לסיעם ולפי"ז . עדום, סם חל קינו ע5עו דעו סר36'ד 3טס עניך עכום%3ק'
 וכצר פלעסין, דל6 לי 6סם3ע לעעין עלוס יכול 60 פרוזך ריעוען אגייר*ים"י
 4 6ס"נע ס13עם ליסנע יכול וקנו חטיד דסעלוס דסיכ6. סרמנ"ס סיעם'רוע
 %6רי' ל6 דרננן רבם3ועס טכת3 טו"נ עסל' פ'3 3על"% ע" מעלומן עפקידוכו'
 6ף 6)נרי' מפקיר לטבע *כול סלינו %חו 36ל תסלמי לטבע יכף סטינועסוך

 יכול הינו סמלוס דס6 מסער, לפאול יכול פלוס 3ל6"ס כ6ן ו6זכ דרככן,3סנועס
  לס3ע  יכיל סלינו %מוך וסוי קופו, לפקול כהכרן סעלוס דעל ונטוס כנ"ללטבע
 רק3, טפי' ח"י( יף טנועום )עק' חס3 נעעסס ידיתי סצ לנוו3סו, חלוםיטעון טל* טכיח ל6 דוס וכו' לי 6ספנע כסנן ל6 טסלוס ד%יירי לוער ודוחקיפקיר,
 ע'סי  מורק דין על 6וקמינן לפיד סטייך ד3מקוס כך סו6 3םירו5ס סמלסמוק'
 דרננן ס3ועס רק סוי כיף וכו' לי 6יטם3ע דס6 סמוק' מרבלי ר6י' "ין*"כ
 ולע"ג. )נוכרחם ר6יז מ6 רבעני עמלוני סס3*0י סמן ר6י' 36ל פ"ד, סייךיל6

 נ%6ן מ65פי פתוח פסח דס*ועל פקקינו ק"ת קי' "נספק בשהקד
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 כמונחס לספקי דנ6מן פקקינן סרך עליתם קף ע"( יק"ל עין כתונחסכלמפקיד
 עורת 6רס 8ין ח(קס מכעס רק כחונסס למפקיר יכ6תר קלתי ל6 סם"ס"ס6

 6ירוקיה נסעם תגרסס ס" פינקס סי' ד6ס כפירם.י ומיינו ותפסירס,ע:סעודס
 3טעם לגרפס יכול ל'ס 6"כ כע"כ, לגרס ט6קיי ררנת"ס חרס ריס עמסיילפי*(
 6פי' לגרס( ותופר ת5וס 3תקוס דלהוי פ"פ טיעעין ע"ע מעסין ועסו"ס-6ירוקין,
 למפקיר כלתן ורתקי מכ"ל ח(קס ליכ, 3זס"( ר6'כ לקיימנו 6קור יס6--3ע*כ

 אין 3(ס, טסרניטו מסעפרטיס 4ן סיס רסיסי ול6 עלומם קופין וסוךיכמו3חס,
 לעמן לוער סטייל ר5ס 5בי חכס והקונם ומנס רגמ"ס, סיקן ל6 63רוקסעומר
 טכיח, דל6 תלם6 דסי6 מסוס 63רוקס טיז רל6 גייס סחי ליס* סיקור"חדר'ג
 סייך ל* רככן רטרו 3תלס6 ססס"ר כס3 דכנר עעום חס לו ססינ חכמ5-יסנ6ון
 6ש' לקור 3סץכ לנרם מלקיר כחרס ס"ק י6"ב ע"א סייח לל6 מכיח 3י1-לחלק

 ו6מ4י כמל ח(קס טייך ל6 ג(סק רס6 -פומרם 3עקותס מנ"ל קף 61*כ-ז6רוקס
 צ'( קי' ח"ג טסכם נלקע (5'ל עקץ( למרוכס טס )ועע*ס כפונמת. לספקוי4:נ6עי

 שען ע65מי פ'פ רס6ועל כטעו6ל מקק פתוח דפחח נסיים הראשס
 כפיי ע"כ וסייגו ותפקירס 3קעודס יורח 6רס 6ין ח(קס מעמס כמודחס.לספקיר
 פקק מלס"ס ח6 יק' עיי'טנ 6ירוקין 3סעמ עגרסס סי' סינ6ס ס" ד6ס-ימ"

 לימן מוכרח רם" 6ירוקין 3טעם לגרסס יכיל ל"מ 6"כ כחומס לס 6ים-י6לוקס
 ו5"ע. כסונפם 6ת ויפק.ר פתוח פחח סייעון עסס ער סעתינ עטרת כמונס'לס

 נעורס ופילס ד6ש' עקסיס יסודם, ר, מוד*ס ע"3( )ק'ע (נחים במם'1
 653ן ועיין סעחר5יסן עם עי"ס קרסים ליקור חייל דל6 ררי לדגרי עעמ6-ל6

 .כולל ד6יקור וטיעם מתלך ומטפר נע"6ן ועתרן תירו5ס על ט:קי מסיקרסיס
 סחורן נעלי 6מ-מליל

 סים ידעתי ל6 נעכיי 6כי 38ל ע"ס, סכה הבק מק"
 טעמו רקדסיס טס פקקינן ע"6( י"3 מעילם )צעקי דס6 וכלל, כלל קויישסחלם
 ולפי*( 3סלכוח, סלמ3"ס פקק וכן די, קרטי נסו קריכן רל6 עשלס עירי.י165
 כסנתכנלס דס6 קדטיס, ליקיר על ג3ילס ליקור יחול סליך מסוקי מקסים~65י
 ממרא* )סו6 סליקיך סאון ל6דעויר קוסימי ולערמי כנ"ל, קדמיס ליקור לס-6(יס
 עדר3נן עכ"פ רס4 לייסנ אפטר ולפע"ד ו5טץנ, לי ססי3 ול6 סנ'ל( (5'ל'חריף

 כלל וורריס נינם 3ק' ועיין סנ"לו תית3"ס נטש כמנוקר העילס תידי נפקי ל6.
 3(ס לעיין ים לסרמ3"ס 36ל דרככן, ליקור על חל ליקור גם נ(ס*ל טכם3ענ'
 עליו, על ליקור וטין לסרמ("ל סע5ום בעמן כע3ו*ר חקור מל6 חו6 סחורם-רען

 לט" תו וסוס לקור, עדריכן רק מפ"ם מיסר ת"ס דק*ל לקים דרים כ30יעסו"ס
 ג"כ וסמנו סמנו, 5ן כי עליו ליקין סטין 6ל6 מקור דל6 3ל6ו סכ'לסרת3"ס
 כמונף עי' יוחנן לרי תס6"כ עליו, חל סיקור וקין ל6ו 3י' 61ים סיי16-דקפיקן

 עיטן יוסנן פר' יוסר חותרך לי"ל יס 6"כ כוי לס רתוקי ד"ס נ"נ דףסנועום.
 קדטיס סאן על 36ל עקסיס, וספיר סרע3אס כסיעם כנוי ק"ל דססוק' י"לולפי"ז
 ת"ח קי' ר"ח פל' 183"ח מ65מי סי3 וק"ל, 3(ס מרהיטו סל6 קטם סנ"לזסעס"ע
 5'%. 6כמי 6*כ רר3כן על'6י' חל חיקור לסרתנ"ס ד6ף לסדיי סם ועסתעיקע"ל

 למכום, ססו6 כל ר"ס ר6ער *ס6 ע"6( י"( רף עכום )נעסי הריפב"א(

 דלתלקום למלקוס, קרנן נין לחלק עעס נשן קרנן, לעכין רק כ(יס קערויזל*
 ססו* קרנן 8נל ססו6, נכל לסמחיינ ליסור לחוער 6חט3יי נעניד ד4כלוביון
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 דשן מעילם )3עק' ס6 וקי עכ"ל, לחסינים כנים 3עי ולכך 6חס3*' ל"ס עונג ולכילםעל
 ע5ערפיסי 6ין קוער סעעון רי (ס, עס זס מנירפים מכרס וכלקי סערלס ע'6(חיי
 חמ ועסני לעכוב, ססו' כל סימי ר"ס וסחכי' לקרותי י'ם יע?5ייך ס"ק ועקט'(ע"(,
 לי* רהיט ו6ף ע5רפין 6ין ר'ט קלמר ספיר סריע3"% לרנרי 6ים' "ס ע"ש ל5רף.6"5

ע-

 ליקוייך ע3י כ-ס יסכל כ* 36ל ד6חס3י, עשכ כ"ס רק ר4כל סיכך סייכו לעלקומן כ"ס .
:

 ולע"ג. מ5עיפיס ר6ין קלמר עסייס לי"ט פי' ל"מ 51ייוף *חס3י'ליס
ן נקפק כטוענו 6ףסנהנס- מחייב 6' דבר רם" לחלק טעם כ' ס"ו, פ"ס פקדון 3ס' לעלך המשנהח  סכמנע- נעוצן פוער קינו סעקייעו ועד סער, פי על 

 רלי. לסחו3ען סעקייע כסמל ליס סנועס מחייב 4חד דער רס6 מטוס יודננ,6יכו
 סכחסס ד*יכ* כיון יורע, חיכי ססו3ע טוען כי 6ף ועסהס לסנם3'ן סעכחיס3ם3יל
 לסכם3פ סמקייע 6' 3ער 36ל לממונע, ימס תסייע סמכו 4ף עסניעוסכם3ע
 סםעע 6ם טעכחים 3ס3יל ל"מרעעע6

 6ל6.
 - עסושס 'לסכם3ע1 עקימת פסה* 3ט3יל

 פינו כריעוען 36ל סס3ועס ען פויטו עתון מקייע ד6( 3רי סנם3ע כזיעופןיוקץ
 מעס- עכחיס ססו6 6ף סס3ועס מן קומו פנטר קיקו מעט עקייעו 6יכו ר6(יורע ..

 יכול טחינו מסוך כסוי 436 ולן נסכל. עסכחם חטיך ק"ל ולפי"( עיתס,לסי3ע
 ססער- טבועם לס3ע יטל ילינו מסוס סמפרטיס ספירסו כעו וסייכו %מלס,לשנע
 לדגר* שתורס כיון 6דר'3 סכ'ל סעליע נקני ו6'כ ודבר לדברי עורס . רס6עחמחי,
 וכע"נ. כלל מכחיט שיכו וכקן מלנמנע עכחיטו. דסעד מסוס סי6 סנועס מחייב סער סעעס עיקל כל 7ם6 כלל, חייב קינוסעד

 ודער- עופר וגירו חלבו פקוע רננן סטעס כ"י ע"ד( חולין )נמס' הר'ןי
 ם6כלו, 3בסעס כל ספורם לכו רגילפס מעס ילפ" פקוע סל רססימר עסוס6קור,
 סרי רס, ח4כל ל6 מכס כפס כל רכמינ 41ף סי4, דמטקס .לכילם כקרץ ל6ודס

 ד6כילס ליסכ6 ל6וקע6 ריכולין סיכי ע"ע דס, נ3י *כילם לטון רחענ6וכם3ס
 סם"סן עקס' מ4' ק"ל ולפ"( ע"ס, רווקי 43כילס עוקמי' בעסקם ול6 63וכלוקנט
 טל טעמו י"ל רס6 למיס, רס 6שקס נוס לעכין לחוקיי ע"3( 3 כ פקהיסממק.
 יעכעעום. ספטיט, מעסעעים סקרך לסו5י6 רולס רכינו עמוס ר"4 על דפלינח(קי'
 - לסו5י6 מוכלחיס 6נו דעשכ דס גני עס4"כ סכ6ס, ול6 דווקא 6כילס חו6 ס6כלל6

 6"כ ר*ן, נעם ככה הכינס כקרך ול6 עסקם סו6 דס דס6 ספסור,מעקעעום
 . 51'ע. סמק מקסי ומ6* 36סו כר' סו6 סכ6ס ם6כל דל6 מודם חזקיי ר6ף י"לספיר

 - כעקרם ויפגלו דכסכיס ס6 על מקסם ס'%, גניגס עסי נפ"נהכ41מ
 - סחיינין גקדסיס ותיירי סו6 דר"ס רי"ל ועתרן פעור, סקרך ע(יק ס6 חייביסושידין

 3עחכ"ם- מעכו כעלס 6יך 6קר* סעס ופלס עיט, לריס לעסו וכקרך%3חריוחן
 לפרס 6סס *ו חע*ם דעססני* ,טס ק"ל דל"ם ע"6( י"ט )3מגילס עיוכסס'ק
 6ף. ולכחי )נ4מריום נפער ו6( סחיעס מסעם רק סוי ל6 ופיגול )ו6חריום,נפיר
 לעכ"ר. ולע"ג עעילס -3יס'י עיי"ם רעמו כקר* ל6לשם

 לנשמתג- נחיר לעשות נכרוהמשתדל עיי ופום', הש"ס בשי' ונימוקים, חי' מכתהקנעתק
 תמיד ולעשות עיכובים, שום בלי בתוה'ק לעסוק ויזכה משפחתו, כל ובער בערו, פובשימליץ
 תשובה להשיבני קשים, העשרהרברים לידם שיניעו "נכב' הקוראים בזה מעורר והנניטצסע'פ
 יציר- פרעשוב פה שפערן שליפ'א יוסף פורת בן יחוקק הק' הפוכה. ר כירמאהבה,

 1"85אם8נ ,ח[8(5 י850זק )78501( 0"6"5ח8נ0ץ 19)8ואבץ0810ום8מ(
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י"א רצוז שבזנפתלימימי
 1צללה"ה שוורץ הכהן נמתלי מרה הנה"צ הרב אשמו*רמב"ק

 הרנ*ז( כמליו י"ב )נפטר יצ"ו הכמשר מכשרשהיה

 ע*ט' לקיט סייכיס טייס מק"ט רנלכס קי קי' 63ו'ח סענ"6 דעתהנה
 ועיין וכו' יקפני קימץ סכי 6י רמקולי 3' כרכום עגע' רצין לס3י6 יסולעמר
 וכו' 6ק'ס 6ל6 קר6 אקפיד 6יכו 6"כ ד3סכנך 6קר6 דקעין 3טלע6 ספ"כחוקן
 כעו למקפיד סו'ל כעי ס3רכומ לעכין 6"כ לק*ס סייכיס ר3רכום נקער י6יע"ס,
- ודו"קנק"טן  : ת"ל כמנו ע6יעתי נר"ס טס עיכי' לעיל לכרכום סימוקן ורע 
 צינו רק"ם 6ף וסכוונס עכ"ל, וכוי לפני' סחיס 3ק"ם לנרך דלריך קסםועיר
 קו"ח 3סףע וע' סק'ס, עס סברכומ סכי י"ל לכמחילה ע"ע 36ל לנרכס,נוייך
 קורט סי' ד'ס ע"6 י"ג נלכום מחוקי דגרי לי קסס ועמס ורו'ק- וקי ריק"

 קס3רכום לפי 3ק*ם דוקך "ל סעג"6 ולפתר עעכנום, 6ין 3רכומ טניחידדסוכיחו
 טס(. ס3"ח 3סנ,ס )ועי 51*ע מעלום 3רכום נכל עס6"כ לק"ס טייכיסטיכס

שלמה בנ ' י ן בש יכשהקון
 לפרק. מלין כם14 ח"י ס' 4וס 5ור ן פ וי ו3עזסשי

 ולמסלם לסבם עפולקס 17 וניי5ת נמולס חעופלנ סנדול סר3 יקיר* ליזיייטוכיע
 יפ6.5( מש בק"ק %ויין דיין ר ע ג 5 ר פ ס ס ר 5נ עורס נקשם תטננ%יק
 ונקל זס גיוס נקעתי 5סר זו טנוע נ' יום מגס מניע גזי סרעס עעשכ עכתניקרס

  ציחורו 3לי  סימנס  ד' כיד לססינ וסגני כדתו עכמנ 3)011 עטס סיגי ולחלי גן לילעיל
 5חר ויועל ירט ניקיס 57ף קיופס עספחס עעילס גילף % לבס נקיטיז לן נדק גריעעלחו
 0' ספחם הללנן סלע" 3י דנע" טקליס כחף לענין  עעםףלס  שרופספיפסס דילג"  ביי ייי 5ל5 יי)  ריי:ו פעעי* ח, ספחה על ננ5 גינו 5י 5ל5 חייג קינועועל

 גז"ד 5ין ניעי
- ג"י עעלתו עכ"ל ))טח"ח עעילס נס ובילףלעח5ס  לעעלתו טק"ל גרע זו קום" ועתוך 
 ימס מן )נ(ס, וזס ע(ס זס טלעד" סייגו לעחלם נז"ס וצין מיקם 5ין יספסי נפסיפוחג"
 סניון ס3י5 ועמס ליס ענדי )נ5י ז0 ס5י י-ם ע"נ ק"כ 33"3 ז"ל ליסנ"ס דם'ל ע.כחכן

 וכן יע'סן 3רינ"0 ע"5  וי דף ונלחכי יר וע'  כרי" מפסע כן כי ר5*י ז"ל גרלין %יע"ס
 סיפו ירוט ל' ס" 5י 5וח סס ונלחכי 3י1 סו63 זצ"ל יסרן קרנן נעל סג5ין דעסג"כ

 יד וסניון לו נמסו יחיי "ות סג15ן ונר5סס ז"ל צחרת" נצתי רו3 זעום כן 5*51))נס
 לעס5ס נזרם 5ין ספסע רק כף ס"ל דל5 )נריסוכיס ונס ע5חרוני, סרנה ססנ*5 טסעל5כי
 מעניגיי כל 35ל 5י דבר רק לינדי, 5ין גז"ס %לס פיס זס  וילפי' 3ט"ם דמיינו 3עקו'טס
 ניו קנלס סקתס ען כי סר5סון ען ס5חרון זס 5יפכ5 נס דלעד" ל5 "גל עזסן זחלעדיי
 לנויי  %יניי זס  נסביל לי יגל סם:י ינן  ריסון עמס זס  %צוד סיקס 15 מ"מ ז"לרנומינו
 עע"כ קוטי' 5ענס -- נחת ויע55 הלסכי יד ונק, יציר מות נקי סיעו יע"ט ל%5ן עןסכי
 לו יים יו עועלמ 3עקועו ז"ל נרלין 5ני טר"ש 0ג5ון ולדעת ז"ל לסרן סקרנן לגעתג"י

 7ח5 ג"י עפ"כ קוסי' קסס ל5 לענ"ר אמנם על5כי. ויד יציר חות לגעת ע(ס י""לסגים
 כעו 15 3קר5 עפורס טסות 3ד3ר רק )נזס וגס ונזם זס וילפי' לסחוס סקס וצין נז"סיצין

 וכפורס ט5יגו נן3ר 5נל יע"ס, לסלן )נס ר"מ ע'5 ע"ח זעקת חום' כעסיכ נקריסעפורט
 עי עקרך נסיק  ונוחק פ5עיס כלס עלי' סנ5 חרופם נספ"ס כעו עג"ל נעי ומט"ח3קל5
 3(ס חכ("ל טל כילכן קר5 על ותעכו כך קנלס למס דסי' רק עונן צינו זס ונסחפ5תו
 סלינו רנו ז"ל סותרו ))(ס לס 5עינ5 ויננך )נזסן (ס ילפי' ל5 וויקי 3קר5 הפירטטייל
 לחלקן ןזו ק3רס ועכ'ח 3קר5 עלירט סלינו עפני ולעם ועלער, חוזר צינו נ("ס 15נסיקט

 )"י.( עע5פ5לסס5ני פל5נר כל3 ס)נופלנ סנן גסלחן)נגקוו נקס"לנ כקליו כי נפעל5(
 יא 64



 שלישי כנף החמישיהנשריד
 לנינו טל ילכו הי6 כי כעיתית זווקנלס

 כנלוי
 ללע83מ דם"ל ונקועות יכעס ז"ל סלע3"ם

 ל" קליי ו6ף סרנם, נונק"5 3(ס וסילכסי נקלש סעפולט ל5 06 ל5ו טוס על לוקסיקירי
 וילפ" כתים כ6)ו סוי זס 3קל6 עפורט כעין 16 סעפולט עם רק כייוע, שופל" דגליסלונ3"ס

 פלונת' וננוגס ועלער חיזר "ינו, ש"ל כשע דנסיקט לנז"ט סיקס 3ין סקיליק ג'כ וזס ע"ס,(ס
 מיגו עו"ט נס %יון נקעת 36ל גסיקמן לן 35ל 3קל6 סעפורט 5חת תיגס יט רננ("טעטוס
 ז"ל יענ"ס נזס לייעד וים נילוסלען נוס עק" רט עבטן עפורס מינו דע'ע ועיקדתוזר
 עקצצו. כ6ן וטין כלסנכלני

 טקליס כסף דנע" עעילות ע5טס ס"" "טס עג("ס דילפי' (ס נענין 67ייל*גןואגב
 תוס"ק כנלי לפרס כמניס רנח2 זס קללי נתפיט 6על ינה נ"י לעעלסו ילכסו3 15עעל6

 סקרנן מלוקח כעז-יתן לקלנן ותכיס עחיל חוס"ק טמקנע ננס"ת תמכו 55 5עסנשסשי
 לקצות דוקי סמיך וסקנלס סקל" כטף תחם*ק כתנם עעילות נבסס לק דנק* נםוחפ6ס
 5טל ועיד וספ*י[. עירס יי 5מז ל*3 דלוס ס)עס מקין שסל גלפי כ3ל כעת ~איהלניל נעזס"י ולעכ"ד תיקור פירוס סלריך סו5 דגר וסלק מסעות לכל ילפיי ועטם הלעיסגנן
 סיע3"ס כי )נע*כ יעחול סנקירסן ניח גסי דל סרעג"ס על קוסייתי לתלן כ"י מלעס עע'ככן
 למעיר כמנתי ע"ז ורק ססז עריין טסטכינס 3סני5 עתם סעקיט עקש קרוסת כי כפירוטכ'

 חלוק סיס עסכיס עפ'כ גס סעכין ושעיקל ערסוק נס עקום לעולב מקוס גס ס" כןט5ס
 ען נוקל" כסיות גקרונ יזכגו ודי סעקוטן שען יק טסו5 ססלגס טל4מ ונין מס סמא3ין

 זוטית עקירו יחיי ואס סעסולס אסו כעכולת גע6ז 3ס05% לעקועס מחזור וסטכיגססלוק"

-
 ש48פצער6[ סנ' זלמן בנימיןהק'

 ג " י ן מ ים
 טעסו סמל סמקנס פיקר על וסעסר וכו' וניסו 6יט כ"ח (של יקערובהא

- דעכולס כקהכלון - כרום ז' לסרליק דעכולס דוגע6 סקכו ל8 עדוע   עיד 
 וכדועס, כסללן שלקדט זכר קוכם, עלום, ט6י כעו ויזם, יוס 3כל וכן 6',כיוס
 רעמרס(ענ רונע4 עסוס סו6 חכוכם עכר ליסנום ר6קור דס6 עכ' נר,ןבעיין

 מ4רניליא* החופ*ק באלאימי אפריםחיים
: יעוגמיבמן

 סכיפוי יוס ר"יעח עסוס רלע6 יחסיהן פ*ו(:ענ"ל ק" )נח"ר סקוס"שיד
 נעסכס קערו דטס לחלקו ים ולענ"ד ע~ו, מנם 6יעמ נעשס ר6ערו כעועליו
 לכלום, כחסם ל* 3עיכיו 6סי דסיעסר יוטס טסות וקחי מנס 6פ 1 י ל 6 י טר

 תיג"י. כחליו ויו גסעל"(
 קע"ת ם" ניףד וסעחנר קגיס טנעס 3ת עכורס לפטום ס6קש לווחם סלכמ6 איה3(

 טפילו וכפתולים ופרקים גציפיס 3ל6 טפילו עסכות עיני עס6ל 6ס" טלטול פקק ח'ססץ'
 סדלקס ללולך יפטו 15לי נרות " למדליק לחקן תססו כי י"ל 6"כ טסחיסן 0"י גנוים6יפ

 ועטגא כ"כ, לר"מ נתי' סור ננכור וע"פ ממורס, ען 6סול חסו עעסמת ככיס ז, גתענורת
 ם" עסרו"ק מלוס וסקילת עאין קין הגג עסיושק וטףע תן קי' חכ,צ 1סו"מ פ"ר סלימכניס

 תסונס ופתחי כ"סי סי' חיויר ורח"כ ג" קי; חיףד רפס וכגף רק"וו סי' ח"6 דעס וספריי'
 ג"כ לוס ונמעוררחי ס"ת. ס" תיגנו "נסדו"ס עררכי לנוטי וטוית ספן כיו"ד חספסודרכי
ף סופר טעו5ל.נכיעין ונרסס עהס ומסע ס"ו 6גד"פ סנ6וןעטנו  

 יי עפע עיי(ליק עריכי ל %נרך בסיר עס פס 5מע 3%1עפיעסנורג,
 לעשר 5~53 ערל סמלי סל"ןילדתי

 דפעעי
 5ץ נפנס נהם עריקע ס6ץ ומעמס ופח נפ ס  רר

 (קוק כנחס קסנר רינז5 ל6ורסן לססתעס ועותר 06 וקוק כ3תס דקסנר נחנוכס נסןונדליקין
 ד3עי' עסוס געול ע7ליקין דלין וס6 )טורס לסטתונס ויקור רסנת( גסן עד~קין 6ין)ועיו"ט

 ? מעיר גל להעלות דכתינ סנדקכם  רפכירסיועי"
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 ו"ו)י רסנת*, 6'עטס עליו 631 כמעורל עי"( ס)וקח נתיכי חטונס סי6סענילס
 לוער *פסי סי' פיגל )6 *ס קומו סי6)ין סיו ס6ס 316* סכס"ג "לל כ8ןגס
- כטען 6חד עד 6ין כעלעל 36ל עליו יו"כ וקימח כמעורר סם*)סלעשי  *עכס 
 סכי, *תר דיווש כיעס רעסוס לוער סייך 6יך דמנל עמליו *ותר סו* דכאןט*חר
 סענעץ. רמה יב כרעוניץ מנחם תפגל. ס" )* ריו'כ כיעס 13 סיפם 46ס%

 ע4 ע"ע 4עת חס יל טס 9כ שק לי וף)א 6מו טעגפע)ז יחקט)עס מסוי וסת 9ק עפונ ו6כ6ע 6)יע(ר תסס ל מסע גס מ" קאי
 מושג כמע ענר 4ך 4כ יעם ואע6 ינתנו למעך מרו % עע טפ טג 114 ק")6
 ייקורן נו סיט כ)) ייע )6 זנפינול דנח)ק יי עלינו יס"כ 16עת שז 1ל6 פיגיל "יפויעל
 6"כ פיקוק ענינו 7)6 כיון פינו) מעגין טוין סקרגגות דכ) 6עלינן יני עסוז4ס עמעעעשע
 ל 66עע 6ערי' 6י )עיין ים ונוס נעניד, דפעל קוער 06 נס פינות ים יסח נקלננוסגס

 וע"פ נטוננ נפיג) עסיען עכ"פ 65עע"ל ז6ערינן ניעך ו6פ" ע)יו, גענם טפין%יקור
 ע)יו סי, )6 וע"פ נשיר טפינ3 נס עסיען 6"כ 66עעקר 6על" ל6 נוס ופי פקה6ער
 גש. 6פ6י6וו5ע עוויעסשפ ע יפ וס י ר  ו י ע' סחופי תילן וכמ"ג נ"יקורין. גמען 7ע"6 עמוס ע*כ עסיען ו6ז יס"מביעת

 פיד ע*6 סלוע מירןן גשי 5על דקסשי דופנן ר ע ג ר ע 3 ג י ר ג ס ס ל נ 6 עןופסן
 60רן טעעי י"3 ע)יו טנמ ם6ימת )פי נסנט נקען טסו6 נעגין טסעעס נגיח יעלו גן7יע6י
 נסרים סלי יסקרנו % לפיכך ססנס כנוד עפני ססנס גייס ענירס )פסות נעעיסססיור
 נ"עייפ בעטת נוסר וסוט ע)יו יוסכשפ 6ו סטנת יום הייפח כן חרי, עש בני*וק6
 תכ) ועייחד "ניסי עונשי טסות כע"נ לגי 6גל ענילס יעמס ו)* "סו מעול יסשכ "וטטנפ
 ע4ו( יפ"כ ו6יעמ %סוס ג6ן ויוקץ עסיען 53 )מעולס גססי לס4 לאריגן 53 וודייטלטל
 פוסזיס מפסיס ווקף כ"ען 6יע ע"6 ולעיינן וסי עעין סלק לטיעמ כין טעקמיןכסדן
 ג" ווענ 6נ6 ן נניעי ומ סיג )שן 6ער הן נחך נעעלס עמן סש6 סולע6נ3

 תסהס שוסו טע6 כסע טמ ק יערו ו)6 "סמו מעומ סע6 "סלת 6סס 6ף "ועללא פקי נו יקרע טע6 6חל גסן )ו ועסלףץ ז6ערו עע6 נמס טס" עפ'עמע6פ6לעס6גי
 ועכ"ט מכטיר יודל ול' מעות טע6 קניי ועפלם פוק) ל"ע למוכס נופן )נסעם עס6סטע
 עמלך ס" קרע חגת עפעפם יונן 6ענס תעומל טע5 ל"י סייס 6ע6י ש)6 ל" 67ימ%ס
 עומס מוס יוס  גכ) שוי "תו יוס ועפעף יעים ס"ס עונם מנת "יעיי יויע ו6ימנעוגם
 יועץ עססו5 גי פליטתו כו*לו

 ומסו"
 פרגקמו )ו טיט עי וכי נר*ן ומקז וכף )יעות יועף

 )יכו) ול6 ססטע3ג3
 חיי 6ו)י  רור*י סו"ע סי' כלויס ס%ע"נ ותי' ן עיד ליעות חי יו%"

 זו"ז עליו עדנל וייונת נזילס נתרן סהי6 וייסר 6עגס 6חו יוס תעכיר לו עריק ל-סניסוג
 )נ(ור ים עע)י' יו"כ וסיעת עסעיגוי כ*נ ס) גיסתו הדג ו"*כ ע"ס, וס"יעס סעיגףגלעו
 יו"כ זיעת כ"כ 6ין חפניו יעיס עזי ועכ"פ 3ענודס יוס 3כ3 טרגי) נכ"נ גן ל6 סעוססע6
 כ"י סנ6ון %ורי קוי לתרן )פנ(ד כ' נ"ין עפש ק י ) יז י % סקו* י נ ד ל % ען וסינרךע)יו.
 עע'סן )יכיל מתירו פנת כנוי עמוס "ערו יומגן רו כטס קנליי6 טסו 77ע6י סרוס)עיעפיי
 רעיער6 4"ע לפי"ז סתירה סנת ייונת יגסוס . ס') סגיג5וי'

 רתלעווי
 נקען כעש רירן

 לוער כוכ) ג"כ מנת, 6יעס ונסוס סיעם קא) % יופכן ורן יושן ורן 6)יכ5 6(י)כדיקן
 וק'). יוסיכ "י"מ עמוס חעעס נשכ נגש)זל6

 מ"ו ן מ ימ
 עחלי ך3פי'ט סרע3"ס סחירת ע"ר א. כ'ך:( לגיעין באיסורין. נאמן דע4אבסונ"

 "ח"כ "ס 6נ) מיועל נסעס 3ידו' תיהד רגליך כ36יי ופוסק נל6ס שעיה סעוקיטיןפסוקי
 ופוסק כליס מ"ח ועוטנ ונסכנ טת"י בה' נפי"ג כן )6 נקען קינו ר6סוגה טפין 13פנע

 נחונן "ז וי"ל נו טפגע סר5סוגס סנפעס העיקר רק לו סנפיר בסער נידו סיס" 67"בכלני
 כרנן. ו)6 כיוניי ל" דהרנ:נ"ס 6מר ניומן ססק' וכמגס נכסף וע' ש'טן סג" נפעםו)6
 ורב" דשניי ויפרט זרניכו גש) לכןוסין

 בפירוס5 6)5 ייכ6 )ענין פלינו )6
 ולנך ךנרייח"

 ספ:"י ונקדים ול"נ ב. ; שש"ס כ6ן עע'ם ומס טס סכי עם על כ6ן וזעך סכיסס דגרינחס



 שלישי כנף הפטישיהנשר4פ
 עחטנס תקול שינול נעלעל  רייריי  רסי גריס עכסן עסיען" פינול 5על 4דמ ג' טסניעין
 סנחתסקו כעו ו% עונש נרוכמ6 סחום' כע"ס עחט3ס -קלי לדינור 5לי גריו6 עססגס%ו

 עחסנס  יקטנ %  רכתיב  "רסס י5פטלחשס'
 כמעעמין לעילף סומך "ע5י ד45כ בלנ" נריר"

 ידעיגן ונוכל כעחסנס ספ.גל לועל מכסן ועחיען  חענורומ עכל יליף ל6 ו5ע6י ניוס'כעגס"נ
 לעחסנ ענין ג(3חיס דלוליי סי לפזיז 4י דקטיי 6ל6 זינור, סייגו בסיגול דעחסבס5מץכ
 נס דליקין כריי לס ועוקי סו6 עעטס 13 טלין ל"ו ועקטס יסע, לי רכתינ ~ולסבתריימ

 סו* זל* קיד ו5י נססלו)ניןז תועחיינ 3פינול וכלקות 49כ6 עסונע אכ6 עעסס 13 6ין06
 עעטס, סוי טסמיו עק.עת קייצן ס6 עעסס נו סיין ל6ו לי קרי "ע6י נזינול 6ס כישינול

 והדבוריסיכ*
 סרעב"ס נתחי קנס קנסו נלנ יעקטנס סרענשס דעפ טגל5ס וכן גזם סל6סוגיסעק4קמ סניי פן לעל נעסכס וסכם עיט, ולפסלו סקרנן לפגל סכי כי עעטס עגיד

 5'כ 5נל ג(נחיס, עקסס טפיי וע"כ נלג כעחסנס זקני כן  עוסק  רובסיט סלען קומי,עגם
 עטלוס עכל ניודה עכסני נ5יקורין שתן דאי ל6" עניי לעס ספנני קח לסלעניסקטע
 מנעי 06 5פ" טע165 6ן נפעם 6"ל 6ס גלען זע4* נלנ* מסק  ס*6י( ק" ניועד סעחנר ג. ג6ע4 דע*6 ודתי 6ל6 רועיכן ועגת נלך יק דמוי כן לסוכיס *טכסן

 תמו עכחיסון
 ונין ותיללו ניוח 5ע יפי וכיען עסעע תל3 דגני ססתילס יסקסו סמוחע טיעם תוסם"ך
 וסקי עקווס, עכ"פ וכלגל סננסס בעת גס פ"נ" ניוו טיס" שיך ומ"כ עגחיסו "סהיייי
 "גל ענו לו דיט 6ו דסומק ל5  5ס  וין הנעל "מ נסכתים ניען יעא עלית דל6הס"ך
 גע' ימם ורון רטבש5  לייב"ה סם"ך ועתיק שעף ע"6 5ין סי 1ל6 ס6 63 ולינץמנקום
 וע"כ ססעייס, ועוטם עקאל יקיזו חוקם ים ולפועל נפועל דעיילו לק כסומק עיליוגיעין
 לרנת ועקווס 63ניי עמם בייו ל4ס "פין שען 5חר נער "נל נידו ים "0 לק גלעןהיגו
 ולב"ז עיגנו לו דם עטוס עכחים מנעל 6פ" %ען סיריל לתני "נל לינת .לק וק1טישעיטן
 גסכמסס 5מי נצטלמה חנר*ית6 עפרט 6תו וכל פניני ל6 1לנ55כש

 ורכ"
 3סכחסס, סל6

 וע"כ נגריימ6ן נוכל % 6פ" נ5עילס רק סף % פקע קנל סביי פיני דנס6 461045כ
 נכעס גיוו טס" תצופן ענסיטו טסנעל מגס יגלען סנלייח6 לפרם אנש יכיל סיזטפיל
 יטל סליל סכ"סס כ5ן 6ין ויבל ל6 י5ס בסכקטס למוקפץ ל"ט פיגול עסעמ "ץכ5חץלסן נל* סוי פינולו נסעת טוינר גזי דל6 נ3רייסי כעו פינול דקסס קבר ר63 "גל לתטסניד
 יק טסניי נטעס עחס מדו טיס" 5*5 גטומק עיילי ו5י ססינולן נטעס לדבל עגלילפגל
 קתס עכ"פ ניכו יכולת סיסיי תריך נרע טפינול ורעעו עסוקן סמום' כקה נתו עקיסטסי'
 כיון גלען יס" דמועל קגל דל6 הכחיט ול6 נטתק ל6וק5י גרנ* קנה ל6 36*י 6נללכ4
 קמם ופינון כקניי יסנול ל6 ורבי נידה עמס עת חי6 06 יק עסיסן טסינו ח(קסי5יכ"
 יכול נלי גססוי

 וננליימי
 גללך יחגור 6חך כל 5נל סכחטסז ל"צ וב"כ טדינר סכר ל5

- כיוו לכן עקידם טסיי ישחר ססק 06 ג116ן יסי' כפינול ול6 ניחר יס" 06 לטנא16  3יד1 סיס" %יוח עעלך 5ז %3 לק ו% בדיבול פעול ימלחט 5ס כ35יי קנל ול53וכרבצו 
 סכם3 לעס יועל סף כ"ז ולקלי ד. וסנן. פעולו נטעם ייבר כי סכהסס יס כי סיחםעמס
 כן "ועל 6חס לני 6קי י' ושל %גש, ספק 6עי דל' ענסעז זוק5 עיכק ולעס לנ"ומ טסנ6תי סרענ"ס עעטג ספיר סנריית6 נפסע יק 6חו עו נעכין פליני 1ל6 סגלסכ"ע
 דדינויו כיון למוכיח יט 3יוס"כ ינכס,נ 6נל טעפנלס יפינול כצניי סונר 6מס 46כ כלו'וכו"
 ססניד. 3סעס נידו ל4ס 5פ" נסיון וע"כ 3פמפט דלדול צניי יער וע"ז ענפניסן כטעפל6
 3ל6 סחט חו6 דפינול כנ"ל כלגט עתק יסרעבאס "" 53ות מהנסכו הרענ"ס עמורןתם
 רק פינול בקתס עיילי ס"ק( )עיין פינול דין עניי 6גכ דררך ועוטכ עמככ נהי 61"כדינור
 רימת כפעס 3ו פנע 5ס יוקם  עחלק ש"ל  יסביר גטעמ בירו טיסיי ול"5 סכחסס וחיטנחג,
 פינוק נטעת טדיכר בצופן. "פי' ועגים פיגול דיגי נעיקר עיירי פקה)נ"ק  נסי עס6*כוכף
 ודולק הננסס נטעת נידו סיהי' כליך וע"כ סכחטס יט61"כ

 קשמשרן* דקהא אנ*ר לעשקשוויששיושיע
 ז 4 מ ן מ ימ

 לחיי יכול מכי כיס נרן טחיי ע(ל5 "יך 5ן( 5ומ פ"ח קיי )נק"ך מסקנס יגסע"ד



שי שליש* %נף החמישיהנשר
 זו קיסי6 ן 3רחעיס לליון נטוגן עינינו ותחזינה סענוד0ן 6מ וסטנ 03 טכתינ ר"חחפלמ
 יפקנ מעין כ' ע"נ כ"ו רף 3רכומ ל)נס' "0כומג" תפי' ג)ווסומ 03 מלכו וכנר וגטיעמיקת
 סורגן ניעי פחס חפלמכו נוסח עעם סימם ל5 ק'יס ניסחכן 3סיומ טמננו עוסף סמפלמסקל
 עממץיין רכס 3ן 6ומ ס"ל לנרכומ )נר6ס 31יפ0 פיס* י"ח מפלס נעגין 5"ל וכן כף,מניח
 וגעוקפיס גיחך לרגיר סענודס 6ת וסס3 6ועריס 6נו 3ענוזס וסרי 61"מ כתנן וכוונערו

 ק.יסז ט3י0ע"ק נזפן כן לותר ימכן ו6יך וכהן קר3גוס 6מ לפניך געסס ופס וכ"טמעלפ
 הח,רס מניסו השרנן וכקר נעבוט, סענתס :לייס ממפלס למון סין 3וס דודך* ליק,ס6

 עכ"ל.6 יעקג סין נעל וגשכסע3ויסן
  ועלס זנ4יס דכ"ך ע6חר ומ ססז 3ע,ט ריח.( נענילס מנען כפין קוס ד3ר נולואגב

 א6י וחירום, ושר טכחוס מחויר, ע% כעקולי סעעון מסדרי פל ספלם סקס יניליסכפס
 מנס ילינו הל5 יוסי 3כל נ"י טסמפ%ו מפיס הייכהו טפסר דס6יך לסניך כףס%לונך
 סיע מפלם סנורם ניושב סקרןעעי

 גפיסס.
 ניוחו פעעיס כעס יומס סעמפלליס נ6סר בע"פ

 סחותרום ססע"ע, מפלת יקי נעכין זעום ג' 3נער6 עפנו הנה 1 11 מפלס לסכות לפטלו5יך
 6טח מפלוס 6ער לימ"ח לוק גן ורוי חנינ* 3ר יוק* לבי פלינו ע"3 :כץ גנרכימ לזזוזו

 חקויר ספקילי סעעון מגיטו ע"3 י8ז בעמלם מקפיא מעסיס כננד מפלות 6ער רי83לתקנוסו
 ופסריס ע06 מכ6, נעמנית5 ל6 61ערי יוחנף 6שר 3י3גסן רלקדר על נרגום עטרםטעונם
  קידול  נפנין  רפופ ג*  כ5ן סרי פ"א  מסרר על נרכוס י"ח תקכו גני6יס כעס ונחסזקגיס
 ס)4ו0 כגס*נ 6כטי 3עניל0 יופכן יני ולדעמ סקוסן ניעי כגל זו מפלס גמקג0 לרייססוחפן
 סטני, חולנן 6חל סי די3נס גע54ל ל3 לוען סורס ססקו4 מצעון סם חבליית*ולרעם
 כננדסז התפלות סקגו ססעידיס תפול סנים חוצנן 6מל כמנמו מקכוס ת/צי7יס כננייידגל 65עי עם ג6ער ד6ס יוחנן, יני לדעת 6ו ס3ר"ם6 לזעת 15 לסמוא יט רי3"ל יעתונטיעך
 סנרי" לועת ועמו גורס 86כ סס(1 יפיג  כפין  8הנים3" כפירוט נועיין לטונו הפסעוגנר6ס
 תדפוסן ד4ם גנרכות טס יעי  כפירוט  וגריו נפרט פיס סנים,  סורנן יסר  סררם ספקוליסלפם
 ד6על כריי ח"ג *"כ סמעיויסן כפנל חט"ע מקנו ככ0"נ ספגטי סי6 בב"ל וכוונת גנס'נ,בטי
 ל5 06  יוחגו רני פל תם ס3ריימי פל פ% ת"כ נ"ע יוסי רי י3ל פורס*  תניסק"כ

  תירסמו ס33לי  מלטין קלם פספס  סיידרים"  יימין סירוסלעק עפ"י יוסף מען גמרםסג6על
 ולסי וכה ערו נ עתעידיס ממלום  קערו  ויחנן 4מן  לידוס %הנהן  יפר רישל  כן:סי6

 5ל5  ~מינוס, כנסצ ינטי רס"פ  יוחלך כרי ק"ל  וסרוו%סו  פליני לי יתד תרי סני  זונירקע

 יוסף 3פך ופרן %סספירים, דליריס ק"ל  וחיוך ם פסיד לפרוס )יסיג  סייטי ק"ל י"רסחי
 סנר%מי  פייין %ל  3יריכומו יפס3  ספיןפל

 ססכחוס סנע' וסירן חולקיסז  יומנן זרי  53צילס
  13ס"ן: סכן סתסילס ענין נפרץ רגמי 3סכי6 ומצאתי כחוסי. נ6סל להגין 6ין וקררוסוחור
  לפיכך  ססררר, על מפלט ליסל6ל להם מקכו נגי6יס כ)נ0 ועהס זקנים ועטריס שחססיר

 גפן ממץ מ מי עס6רנ6לי5 63ל6יעי 6פליס חיים % חאצ6(
 ר"ל חיכו ונף טסוי על הלכוס י"ס סוכו כהייים  ו%טמ זקכיס כ"כ סס תפליסס קשרק4
 יסר  זמן  יל5 י' נפפס  נמינו טלי וס יתל וס ר8ל יל5  טפותיו  כפו וח"ז פקירריםפסיו
 מעיל נזי, נפת עיי,ליק חלוי עלוכי ע' וס36לך וז"ל. 0עחן לפי וסיעו וכףולע

 כחרת כוקח5 לנס טסיז מעפרם ע"ס ל"מ( )וף קק"ל קי' ח"נ מטנ'ן נסי"מ קזינובכנר
 נליות וקיטן העסית לעלך ושנפיס סני נביס 6יעייס הין דהכל קפ"ו סי' ח"6)וב0לק"פ
 גזי( ד נ ק ל ל ק )1 נ י 5 י ע 0 ל 6 פ ר כן מחרון הבן מעיר וכן ע"ס דור ניחמלכית

  עק6)נ5רף ס ריי לכי וכ'  פפויכנ( לנסנ36"ו ל ל סי וניי ס עייר העופלניסוסדחוריס
 גנוכרג5ר ניעי סגלו ל16חן י'ח חפלמ מיקין וניד ועורק ס'7 מפלס )נסל' פ"6 לר)נכ"ססריו

 ננוקר עוז סי' הקון ט3סעח  ידוע  )עי הסנון ועיפ עזם, ס6ועומ ו50י ויון נפרקונתערגו
 3)נלגוס )עיי הכנין 5הר סכ0 הי' רס"י לועס חון הנגין 6חר כניר ()גן הי' ע(ר6ועליית
 וע"כ לי5ייס נמי"ד י'ח תפילת מיקן ועורף לי5ירסן מי"ג 6לפיס נ' היי סננין וגער ו,(עזרא
 י"חן מיקן וספיר וגו' נגולס  לפורח סענס עי 3קליכום לערגו ועוד העליע קירס ססיקיןס4
 נ"י פסנורנ עפר לר עי 6 יוד סעופלג סני נ"נ סהקי ))ס ג"כ עיוס3 60עולועכל

  לירלילג טשסיס  מפלילו סג0 לורטיגו קוע)ניומ ססוליננו טגס יו"כ ענו7מ 6חר כס"נעספלמ



 שליש* כנף החמישי-הלשר%ו

 כמרק סעורם הטייר הפקולי ס)ועון ומגיל י55, ל5 כקדרן סל* נרכוס י"" 5דס לייער"ס
 י"ח עלינו סכך עולסן קדר זס הסדר על ע5י הנדהו ; גירנה מקיר על נחליאל ר3ן לפנינרכוס
 כקדרן, ומקוס כללוס 5ככס"נ ס53ו כיין זה "תר (ו )נתוקכות סיו העילס חפלה סלגרכות
 תקנ"ס סמ* יניד סעורים סר על פוסלך לפרו והים זמן וכעטם משזנח נני פל 35יכויועק כמכעקי 36רסס: ן )ננ 53"י וטהרו ססרמ עליכי פהחו כסרס עיור חניכו 35רטס-כמנעל
 מסחים כפל 5עף סררי על סיורר סךעין כפל ע"ס רוד *ער לפיכך 6וסון וסחיטעליו-על

 יעקנ כפנם סעתיסן חיה ינ ש"י ויערו עס"ע פתקי עי "ציגת יגהק 5ת סקס'הנו
 ' 5 ס 53"י ולפרו פיסס ער(ש פתחו פיו סקג"סן סל סעו  וסקויס סעיס נסערי ופנפסגינו

 נ6 למתת נס3עיס יווע 5ס נדקו נע5ריס יוחף 5ת לסעורך . סלעם כסג*מקוום;
 ליונן כספממ ; ח ע ד ס ן נ 1 ח 453י ולערו עסשס %חתו עיד לטונוס סגעיס ולעיוננרי5ל
 סנורו % רסונן ויסג דכתינ נחסונס, חכר עיו עיתכן פליו נקביס יניה פלנס נלסזעעסס
 נ6"י ובצנרו מחאם פסחו עיד ונו' יעות ו6ל ליודן יחי ינתיח וחימי נתסונס סס(ר יוחכן5"ר

 אעלס לר וסלחז ותסרף1 קולי6וס ויער תער עעסס יסודם כסעסח גתסונס;סלו5ס
 נ5"י אננרו עס"ס פתחו עיד עוןי צותו לו ונסלח עעני 5יקס ושל סודם עיד ג6,סכר
 המכס, ונצלפי סקנדל 5ער הנותעה ח% 5ת סעגו%ס כהערלו ח; ו לקל 3ס ר סע ון נמ
 לפצל 3* עילסו 5ער 5ניגו 6נרהס כסנ%ער יסלא; נ61ל גאי וצינרו עס"ט פתחועיד

 ווועעון יוקף ורמו כמהליס לניני יפקנ כטנף ס: י סג ס רך עג ש"י וצערו ימחז ממסושיו_ סכריס' ע% וע65 35ינו עתק כמזרע ; וליס ח * ופ י 63'י וצהרו עס"ס סחחוורפטו,
 יטר6לן עעו נדקי עקנן נ*"י וקערו עס"ס פתחו עיר ניחדן וגניו הו6וכתקניו
 וקערו עחיט ,פתחו עיד לפניסס, תסיס *סר סעטפעיס וקלס סקנ'ס  .'5"ל ליסר6ל תורסכסנמנ'
 סונר נישי וצערו עס"ס פתחו ע%יסנשי כטפנעו ועספע: 5וסג,5דקס עלךג""
 דנריו פג כעס סעח עיניין על ייו יסים ויוסף ליפופי .סקבשס כסא"ל ; רוש ועכניע5ויגיס
 ונכס ונמוך עיניו פל ידיו סחי ונסן יוקף וג5 מעולסן ען יפקנ סגפפר ותכעס. עק-ס,סל
 ניהע'ק 06 טלעס כמנגס ; ס לצדקי ס נע וע פן עט גל" ויערו עח"ט פתחו עידלו,
 אערו מש ים 5ס ועגרו יסרבל כסכוסעו ירוסליס; נונס נ6"י ויערו מס"ט פתחוניד
 ולעקו יסרבל כסנ5נסו ס; ט1ע י קלן ח 5עי ע 63" ובעלו עס"ס פתחו עיל ויוספןפיית
 %53 היערו עס"ט פתחו עיד ונון,  סנו3ורס ען נכ"י וילגמו סכ6' כעס 5עקחסן וסייעל15

 עיר סככובהם' סני 3ין 3ו וסכן התיגס וירדם סיטכן 5ח יטיבו כסמיו ; ס ל פ מ ע ועם
 סמלץ ניטש כמכמס ציון; ל סו ינ טנ חעיו ל ג יי מז סע %63 אעיו עהשפחסו
 5סר ז' 3ח7' וקער לעקיס ומנס סוד5ס ונסן ומן, עסיחך פכי תטנ 5ל ס"* וסערולפיס
 כמנכנסו ; ס ו ד ו ס ל ס 6 נ ך ל ו ך ע ט 31 ס ס 53ןי 151נרו והס"ס פתחו עיר ונף מיחסכמן

 ס פוט 63אי ובגרו עס"ס פתחו וניר 53רןו מלוס מתתי העקרא עליסס ונחקייס לקלןיסרבל
 אעלו- מטיפ  פמפו פיר נמכעטסי זיס  נקור ומקגיס כגסינ אסי כסנטי לפ.כך וס, סלס

 כבס"מ ינמי וקדרוס קנזס ו5ק"כ ס)נ5ורפיס וסדר סזעכיס חדר כפי (ו 6חר ,3זו גתקכונרכוח חי"" "ל~ כי עזה לנו היוצא עכ"ל. גדול נוי 3ני סמן ל'י5יה תכעס סנפן סר(יס חכםניון
 ודקי נגל וננלות גחקגה ידיסס ספל הכקורעות כפי *ז- פי' הברכותומוכן

 מוסיפו.
 פליהס

 עה וממעיפו נטלן סלוסס לענין הנרכות וסגו חכרו ל*רלס *ח"כ וכספניו נלומסןעענין
 5*10% סבתם (ען נעמך )נחס כטתכח ("ח וכל 3נליסס ודוחקיהם לוח5יסס ונפנין ננלוחסססיסיפו
 סנלכית עיקר פל ססוסיפו עם מסכתו סייגו סכחיס' 3נ)נ' סתירתו וזה . )והס, נסחכחכנר 5סי מפלוח )נעכין הנרכוס תוכן "ל ולהוסיף עתים לסייס סולרכו הסני חורגן 5חרולכך

 נכין. ל"ל  כן ניננסי  גמליאל  רגן ביפי  וקורוס וחזרו 333לננלותס
 ליפצינ* הכהן יעקבפנחס 530( ככנף י53 התסובוח)סכסך

 ז " י ן נס ימ
 למיתר % קלס פור יס ד"ס ל3ל3י 5פי נסס הניק יעד ס"ק ל"ו סי' יו'ןנשז

 ל5 טכ' לר יס והנס : וז"ל סכן סם נספ"ד בסה"נ עיין נלייס, הקפה על קו)נכין 5גו"ז
 עכ'4 ובו"* ס"ס חוס קופו 6' דהפק ריעות דים נ"חרומ גתפרבס 05 ולולי הו5, עסידעג5
 5ף וקע"ת 3קפק"ען  ונותר  נירפ רבלי ספח"יי  ובלי התערוגות קירס כנוגע הכונס31וור5י



.?ז שלישי בנף החמשיהנשר

 ח"ק )'1 סי' ספ"ד פירע ועיין 5י(, וין 3קי5יר מ"ח כללי ק"י גקין סט"ך -כעיט סקפס3ל5
-ש"נ  חק'ז ל"6 סי' נסיך 0ד"ע לפיתיי נופ16 כקב לעבין נס להקל 5ד מסכק'ל לפ'"ד וסנה 

 דרי6ס לחון ונקנו סחיסה לחקר עליסס סנע65יס סולעיס לעכין הינוח לקרוס ליחס ניןדסחילוק
 ומתנ"ס( ספע"ג כעסק כשירין 5ין 63תת ע"ח דסי' )וניין סקרו))יסן 3' בגקנו 6ל5 היערפםל6

 יל6 ל"ה נק'ן וססתדת סס"ך פקק לעי )ליירן רכסר סןי6ס זנ6ינלר הפ)נ"נ סם כןולפי"ז
 6ס ל"ט( נקייכף(טףז

 נ)51י
 קרוס "ל6 לו 6ין דכאן טריפס, "ו לחון ונקנו תולעיס ע4ו

 לעחלקיס יען 0קפס, גל6 נס עתיןין ייס יען 6סקפסן לפעיך ים ז0 גלופן ע"כ יע"יס.6י
- וסנן נס"ך כד6ית6 יחלנאופן  יין יתז -טעל רי6ס זיגי רנרגי 6פי נם' הרולס ב6)נח 6נל 
 עוד -ים י6ס 60 כלל כי ול5 אסקפת, למיניך ואין נקי5ין 6ין רניס"ז רק גי טלי יר06ר

 לסקיי ים לסרבל 5ד קלת עוד ים ד6ס כ' מן דין כ"ז נמעל נלנלת 3ייכי רק וכו" לפתיר5י
 גערך עוף סל נוגרס 0:3ירס  כגין לפ"ר עטכס"ל  וטס ס"י' ס*1 ל"ו נקי' סם"ך סני"ווכן

 ער ל40תי 0ו6 6ן וייע0 ריעומ, ג' ת"ד טס 0רע"* דסני6 כקיסר, גנסעס ססו6מסיעור
 נסקרעס ספעינ כע"ס ס6וקריף כדתם לפלכה גקט'גן ונפחס סקכס, צוג לחפות כדי גומיסף
 יס 6ז ולידעו סק'פו 6ס 6נל עחעיריה נד6ו' 6( י"5 גן דסני6 כ6 דם 6הס סורק"גכל4
 ויקין נכרת הקפח לענין ין6 זין כ"ז נסער נ6פ"ר עוד וכ"כ לסקלו גי עוי סיס כייןלאמיל
 גדיי* 6גל עכ"פ למתיר 5ר ק5ס עול ניס רק ומקפן 5נויקס לקעין' זיין כתנתי וכגרת"ל:
 ל6 ק6פ*ל יגעי ל"ו נק" סס"ך סרניך יעם גרור לי גריס ע"כ עזם, כלל זכר ל6רייס
 כן .דסרע'6 קטן מ נקיי יזקין )כרם כנין סטריפית נכל נכלל רק סני6ו דוק* לימןלענין

 שועיין נ' בסי' סרע*6 ליין סנ5עס כעו סייןו עפ"י סעקיפין סעקו))ות נכל נכלל לקסכונם, גלני רי6ס לענין ול6 להכמירן כלל 5חק?ס לעניך ו6.ן נקי"ין 6נו "ין שסק עיסוכ6ן
 נ"ט סס"ך חנים לכן טריפומ, 50ר על נס ק"י ולעיל ועסעע נוסניףן כילו ל"ו סי'לעיל
- כלל לומיק 6"5 ועעיל5 וד*לן ל"ו3ק"  לסקל 5ד עיד ים טליפית 3ט6ר לפי"ד ועסכח"ל 
 גטיול 0ילכיס נין הונ.ק געקוס מא ע"ו נסין 60חרון עעי וסיף נחלחילת 6' עקועותן3ני
 ו6ס י"ון קיק כסס"ך עלונה ניפקו כן וקיי"ל רונו, מניטל  עז  מכמיריו  ניס %6עיסוי
- נהפק")ו סל6 6ף ומסתירו 5.זקפס לקעוך יםניקג  עחע 6ו קיז סכע65 קינח 6ו גכלק גי 
 וטליפק, קי*ד 6חל לניוק נקי6ין 5ני דלין ת"ח יניח נקיי סל))"6 דפ' עע~ע וכיקנ 13תחיג
 5ף וכסס.ר 3זס למעיך ים וניסעו מקיפי ו5ס סס פעם ועיין 3ספם"ע מקיל קקזלוסס*ך

- הפח"ע נעק.ססל"  סג"מ כטיסת בדקיכן עורגל לעגין סלכם מסק נכק,ט 05 תסכחח מ 
 מולין וקין גיסיי לענר ובענר גיקנ ז6ס ל"ו נקיי ופע"נ דו"ח ום" 64 נקיי סמנתםופקק

 כסס"ך עסירין מרכס יס 5נל מדי ס" יו"ד סיעס לך ס6לף וע3טוימ סחייסן להחרנסילסןס
 ודו"ק 5התמיליןי לקעוך ים 6ז וקירעו מקיפו ו6ס תזי פ"ק ל"וגריז

 טי. םערדאהעלי דער*י בהגאב'ד כ"ץיוריהן
 דו " י ז מ ים

 טליט"6 סטיון ח3לל9 סגריר סנ6ון על 5"3( קיי )3ח"נ סעמפל6מה
 רססקי"ע לקש 1 יולרם 66"כ חול3ח הכן 60 חל3 כרולס גפרם עסכחםרפיך
 זכר עלית עלס ד"ס עא6 ל' 31"ע כ"ו רף פקחיס י3מוקי (י. קוסי6 עעיןקק"ע כ" קי' יו"ד 3'סיע*ק עיין כם'רס, עעו3רם פרס דק*ל הליעזר דר' 6לי63רק

 קשרלמבר. הערצמנ רפאלורו"ק.
 " י ן מ ים

 סוס יס" ל6 5דס רוכל סלמו ה)נ5ומ וזוכי ענו ל6 כמס"ס ל"3( )סי' נח"6מזש
 רע"ע סתועיס דגריו מנס 5דסן גנת" 6( ימין 1ל6 סלו מנסחיות יתפמי פסכה"נ 6ל6דיכו
 לעמסניכחו וספל סבן )5וס ע"נ כן 6ו כן פי' 5י כפ"ע ))6י ונוי 6וס וכל נתף כתי'עלוה
 סליות מלנס עעכו סהו5י6ו )נ"ד( )'ו)נ6 וע' מפצילי פקוק ויפיק הייך ועור הסקוסןנכלל
 ללעז: רק וג'ינס סחסידום ע"ד טפי' ונזוס"ק 3)זו' ונהינו עגיגיס וסר3ס ספסוט, פי'נסי

-3על)נ6.  טעם. וכלור 3ע5)נו סכס"נ 6ל6 הקריס על סנטוס ן6ין נ"י לנ"ר 0נ"ון ומ"ש 



 שלישי כנף החמישיהנשריח
 נכלל כ נ סס עליכיס ו6ס" טון ס"ס ויופי פ"ק 3ירוסלעי 3עת"כ 5וס, מס סייןנכעס
 מעורר ומה - סגכנם". פל ול6 סכינו על רק סו6 ט0ענוס לוער סייך 6יך 451כ 6זסוכל
 סכם ניכו חיינ עניתו מענד 6חר טס וטסם לקורך נכנס 06 סכן וס6נ"6 עסלח"ע ח64סס
 ים  כמפסס פיזר  סר1%"מ  טלופמ כ"כ כן ז,, פיז תר"ע טגח נסטעצ ז"ל )נל5ק6עס סנ'נס
 נססנס"ונ חגר למלונתן טיס סרסי 0רנ ק" י"ל נ"י, סכותנ כוגלי ג6ער ו6ס פיז  3פעגגסס

 לסרליק עימל סוס עם לוער סעקיס 3י6ת עסל' נפ"ע סרנג3"ס סמכך לעס תקם"ז(ט45נינך
 ויין נסוננ 16 ענודס למורך סי65 לסיום יכיל סל5 לחוןן סעגילס טסומ5ו מןירוסענולס
 6ו למרך כככב 6פת דנ5עס ל"ק ולפיד ע'ט' להדליק ויוכל ססחס פ"ע תיוג עויעליו
 מונקשפפן. נרשם 'עקב נסטסס. חייננחוגג

 כנ ן מ יכמ
 כסיגנס פכקסו על שכ' יס)נע6ל זרני גונזם סך ענים לו ס"ק טל"י ס"כטניה

 י3" יעילי3יסעשק
 6יך 6יכ  טענתן 3עקיס ועכפליס עומס קוס עיעי סעקינליסלגו קפ"ס סייס כיו"ד וגןסג'6 סק" 6פ מסונט תקמי * ס6 3י4 מנא כיתם עס ופוף חע6תן

 נע5עו יסתעפו רני על ותו ן לעזרם חולין עניי סל5 חע6מ שמ"כ לסניי יונל ני0ע"קכסיננט
 נ"ל ולמינך . ו גלל חסונם תקיני ע3יד 5% פכקקו על סכתנ גזל סהחפק וגי למיפיךקסם
 וכן 3*ת סדין שעפיי סעקייניס סעעמי יסוטע 6"ר ע"ז עויומ דפם' גפ*ס חכן דסכס54ל
 הי"ד 3ס3'ח לסלי כפעיו לעלך נעלסי ור6יחי נמניר, שוחם וסוע6ח עסיס ז"ל סלע43ספסק
 וכן 3סע"41 נרן עי עזרך 3י6ת סגין סיען על ק6י יסוסע רני סל זעוומי וסו6 חדפ'ד3ל
 אין לעפרי קר3נוט ססקרי3ו תדגימו ועי ס3"ז 6ת סגולך סועדות כמקמר ס(ען שוסועל

 קריניף דויק סיחידיס קר3כית ע3עי6 ול6 ועוקפין תעידין 6ין 63עת נזדרז 36ל נגע3"סע"ק
 3סע"ק סימנס ועד גליות קירין ס6חל מזען על כינס גוס'ז 5ף סעקלינין סלעגאסועטיה
 עליו ק, ולכאורה 1 ל6 לזם קוים 36ל קיים 3יס עייין סיין שע"מ טעקרינין 33"11ססליסי
 כשינכס כפנקסו .וב. תוסט פסיי  ול"י סג"מ סנמ ועם'סנע'

 היסקיי
 חע6תו ימ6 )ויעיז(

 סקר3מן דלגורך ושידפיס  מעיויס מניחי  5ענס  כו6ערן1 לו קיס ול5 יקריע כסיננס ןוק6לעס
 ול6 עיסיייס קר3נומ סחן חע6ות עס6זכ סעקוטן לנכין טקי3ע סנין בזען יחוי'ספו)נ6ס
 6ת עח%נ עי קסס 60 קסס 5י אולם דיקט. נסתרק ננין גייך ע"כ למנטף סוע5סנדחס

 חולין ינים וסר* נזק"ז עקרבן לנוזרי סו6 פעור סל6 ניסע"ק סיננס נוען קע6מ לסניםלשי
 ינ6( )מעטך - ?לפורס

 בהדינששה
 בודאפעמפ* נ4י וועלץ מהרץ

ננסישמבית
 ע6ר חחץ קין רק ד' יט3"ס

 מי יוקף עףס וסלס יר6 מחרון סעהפלנ סרנכי *דשנ 3מ לשסףסלבס
 עע'ם. חיי 3לוע6 ע' סיקרס כלאי61'

 אכסנם געימ פליקס ולחם כסי לחיך לך סםלח סעכסנ קטלםכלים
 ל6 סעכע3 תם לפעקע, עכקיעמנס סולפחכי 13 6מי לפפי  ולרוכס *גוםלסכמם
- מוכחם כל 6מ ספעס עוד לי לכתיו ומרקססגיענין  רק 6מכו 6ין ומרסוס 

 עטשם כסמלי נים ]עיין 3ר3יס. למעול וסקפרם'ו על"ח כייוו6סכר יצחק סרנוכי
- ע:ינ'ס נכל די ליפיפם ליפיום וע'כיכו 3ער3ר[.קרפ  63סנס. רוסים וכןלכו 
 . סעו3. נ"3 וכל טליע"6 סנ36"ד 6ניכס עתוי לעלוסוגס

 זול* מוהרש'י בהנ' שוושרץ הכהן נפתליהק'
 6ין יפסע סונט ילסעעס זען 6חרוגיס לסר3ס לסו דפסיע6 נעם ססערס, ע"ינ"ב

 נסיוניס עכ"פ ויוציק לנערי נעליס לגעל 5ין לו 5ין 06 5עגס 5חר, סונן לו ניס לקזט
 ודין יכ4  פפרים לטי עיר  כן סירוסי כנר  וישרי  מו"ס מ סוס עתים' יפיסןס6עס
 י"ז[. חום"י כפתלי ניס סו"ת ]ע" 3כתניס. לחעס כעתסכ5י



 הרביעי כנף החמשיהנשר

 ו גכתים נמרו איר הפל במותיך ער ישראלהצכ"י
 בשבר ינון עלי מבעניתי לבי סנור קרעי נתאחו ולא מכתי גימאה לאעיר

 יר מא יצחק טויה וכו ההינ הרב הנדול אחי כבוד בפפירת לי שקרההנדול
 ציו'ת ניסן ז' ביום שכת ונגוד יצחק אמרי טח'ס טררשנמירעשפ זצ.להכהן
 הצ-ה עלי אכפה רונו ויבא שקטתי ולא נחתי ולא שלותי 'לא אהה? והנהלפיק
 ש"ב ניסי ככור ממני בהלקה לי1 ירפא מי או שנרי כים ונדול יגוני עלוינון

 :ג::.:.גגגון::ינ: יבבוךת8::ה
 נפתלי בית מח,ס המפרסם הנהיצ אאטיר כיק אחות עיה ריזל הענדלמרת

 זציקלהיה, ארי' קול בעל האדיר הנאון אא'ז ובת הניל, אב-ד שירואמרי
 שימעמוי אשר ולטן שלטה מו.ה הנה'צ אחיו נבית ולמד ונתחנךנתנרל

שליס."
 עהרנ- שאול מ' הנאון ולהכהל.ה , ה ם ל ש ם ח ל ו ה מ ל ש ן ב א טחים

 )וו*שזיא( נפש משיב )בעיענסשז( ליעזר מנרנות המפר הגאונים ורודיי סיקס אבידפעלד
 בלרותו בעורו וי*ע )מונקטפש( תשובה ררכי )סעיד( יויפ קדושת הנהיצובבית
 ספ.רסם והע כימים לילות שם לשער אין התטדה ונתפלה בתורה עצטו ס.נףכבר
 י פפ לפני תרניו ובהוהטזס רהלכא, אליבא שמעתתא מסיק נפלא חרנץ ובקילחריף

 פט.רתו ואחרי תהי., ה א ל מרת הצנועה הרבנית אחותי בתו להתל בו בחרכאאמךר
 וטו'צ דיין להיות נבהר לים"ם צעיר עודו כי ואם תמוז דר"ח א' ביום התינחםהי'
 טם'ק וכ וה" הנרולים, הכהנים הקרושים אבותיה שטשו אשר במקים נפלאמניד

 שם כשנתקבל תרים ובשנת מרכש, למתוק לו וע' יפעם חיך בל נעיטיםטרגייות
 טאוד חיבבו ורזם לאביר וצ'ק(*ה י רכ מר שי ו לב מרן קרישא הסכא ארמוירכיק
 הטוטתים המורים מהרולי הוא כי עליו והעיד עצתו, בלתי ונדול קטן דבר עשהולא
 צ.וה ק ספריו העולם בכל ומפירם"ים שית, וספרי ופים' ושו-ע הש"ס צרריככל

 בפטף תיצ'ב בתםוו ובי'1 אפ-ים, השערי על חיים ושערי אפיים, המפה עלהמטה

 מדרשו בכית קבע ואז הקדושים, אבותינו מקים למלאות הוא נכתר מאיהינרבינו
 ולמר המרינה מכל טופלנים בחורים אליו ונהרו י כ ר ר ם י ש 1 ב ל יש.בתהנדול
 ארע אשר טשנה יותר זה כי היט*ם איבו לא בעוה"ר אך רבה, בהתמדהעטהב
 הארמים ונצחו ותחבולות תעמולות כל ולשוא סכל הוא ומכאובינו ניבא היאחלינו
 בכל נרולה צעקה ותהי העכר כסליו י ח יעקכ וישב ר' בליל ונפטר המציקיםאת
 דה' ביום לקבורות והובל תמורתם רנו יתן ומי ם, י י ח לן שבק רבינו ביהעיר
 רבמם הרבה וביניהם הסביבות מכל וסף ונשים אנשים מאות הרבה רב עםבלויית
 מו;ה נקדש רביעי הה'נ הרב בנו בראשונה ואני' תאנ" עליו 1.ספרוי ה"ונאונים
 והה*נ טמישקשלץ, עהרנרייך זאנ שטעון מ' ההזנ וחתניו מי, יודאתשה

 אבינדר צבי מי ותתנו ממחד רשזענבערנ מרדכי וט' באנחרד, רב שפיצר דובמ'
 באיום, משלפשווא, השללטס, ס"נפף, ממערענמש, הה4נ הרבנים ואח-כ מקטלוב,נרינפעיד
 ואת אך נ"י, מקל'וו הכהן זעלינ פנתם ט' הרהינ ואחי מסעמיהאי יהרמ*ץ סיקס,קערעסטיר,
 לבניהם ומושיע נואל והביאו אבות חסדי זכרו כי הזה הקודש לקהל חורתינו ורבנחמתינו
 ועל הנה ישונ רב*גי ודור ליושנה העפרה להחזיר מקומו למלאות הנ"ל בכנוובחרו
 מטנו נד' )לפיק(, היהן בברכית נפשם כאות שכרם ימלא והשיית זר, ישב לאכסאי

 יפ .ז4
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 לא סף ארח טהדו'ק מררבי יבושי בשדת ונד נפתלי, בית שו.ת על הגהות צכי~ריש
 כן סי' אסח מהדו'נ קכ'ד, וסי' לארח, ברקדסה מהרוית קפ'מ, קמא, ק"א כה, סי, חיררקלג,
 קצם סי' ח"ב יצחק יד נו, גה, סי' חיא מהרשים ובשדת כח, סי' ח"א השדה פרינ,
 מא' מי' בקוס[ יענו שכא, רפ קסת, מא, ס, לב, ו, ס" ה"נ רם, רנה, רכב,ר,

 חיא יוסף וילקפ טהרש.נ, שוית כה מי' חיג קן, קח, צנ, מא, כב, יד, סי' חיב מועראהל
 סי, ה'ב קפו, יז, ב, סי' חיא תורה אור פו, ט ס" ח*פ רלא, סי ח"ח צד, עת, מז, יא,סי'
 כ.נ, יד, סי' ה'ג כב, מיי חיא הנשר מהגר, שיינ שם, אהלי שוולגה, ע[ס4שלפו,
 ממנו נשארו כי דבריכם כסה ממנו להביא נפוי ידי .ועוד ריחזקאל, ורבורעףצפ.
 ולעשורן ואורם כטהרה ונזכה יתן ימי אנדה, ורברי מוג" וח4 שרת כתייהרבה
 עוד ישסע ולא ישראל בלל ובעד בעדינו פוב ויטליץ הפהורה לנשמתו רוחנחת
 תנצביה. פנים כל מעל דמה ר ומחה בנבולינו ויצברשוד

 דיחזקאלרבות4' י כס יכם
 א " כנ/-

 הבע"ל סבת ד ההלולא ליומא וצוק*ל נייפרא אביר בנעפ הווקאל מרהמהנה*ק
 פאקס (*ל תסס עו"ס )3סג6ון פ6קס *וקף עףס מלעירי ט6ל 6טיע"ר

 עפקחי' בחולין לפיע"ט ח"): "6( 6ום דים(ק6) ר3ח(י' לקמרו 3סערופי סם'עייכק
 6יכ ס6קורין, 3)011 16 כומרן )כלל י63ו וד6* עות נסס טים יע5עום פ"נט
 ס3וקל ער עענו וסכוסר מנוקר, עד עענו חוסירו רל6 סמק 3כל עוכחסטיך
 סונןירו ל6 נחורס, ספי' סו6 כך רלע6 לעסם, סכיסק ל6ו סו6 מטיחיו063

 וגירין סימת פיטום . כגק נותר לסיום ט5רז רגל ומנוחר סנוקר, ער עענסנע5לוס
 סעקחלח סע,ר אגרי גני ר6ערינן כעו למקלס, ע"ע מו' לעיס ס)6 מסיועןנ6ס
- וש"ע לסקנס, סלח מורס אערס דל6 שורע, לשריוגני  פסולי ססי3 ע*( 

 על דפיינו ר6סין עבין על עוקיף וכוו עעכו דוסנוחר ואשו חד6 לקיעעכם13:
 ל6ו טפיר סוי 6'כ יטיפג 063 ר ם ו כ ס 1 עשון חוטררו )6 לך סכם3מיעם

 טרימס, ע5ימ לכסינ אריך ל"מ עוח 3סס טיט סע5עום פל ועור לפסס,הנימק
 עמעום וסכך נסךיפק, סו6 פקוע ס3קדסיס דנכל 3טריפס, סם סנפקלו קדטיםרכל

 סו6 ל16 לכקוקי וורדיי 636 סייפם לע5ומ קר6 אריך וליס נוסר, עחעםנפקלו
 דסיינו עסס, עקרעו נל"מ מכס פלפו), ע"* לנחור . כראוי ולמטיבך -דולפי
 סכיחק ל6ו דמוי לע"ד 6*כ6 6פ"ס סלאו עצירם- 3ל6 עסס לקיים יכולטסי'
 דמיי 6ף נפולס עמס יס דעכ"פ כיון ונוכם וורדי 6ל6 לעס, קסם ולדבריךלתסס,
  סל6וו רפו4ם  סריס סוי סלאו ע) רפש סיכ* מ"ע סלאו הגירס 3ל6 לקייעויכול
 6יכו, (ס נס לך, סקטס לוקין עסס ונקרעו רכס לעייר עכ"פ 41'ם נכוחל,וכ"כ

 סעסס לקייס שול פחסדנסלע6
 מפסס דלין נוסנח סקנר6 סלאו פנירס 3ל"

 מועד בא כי לחננהעת
 כהדרו* כליל דיחזקאל רבותי' ספרו הדפים מבית יצאבקרוב

 מבקש! אנכי אתיאת
 נדבתכם ברוח לעורתי שיבאו המכרות מוקירי תושי', ושוחרי תורה,אוהבי

 שימליץ 'היו מטיחים ואבדון עש משיני נחרתו ולנאול צריק של מקהו לבררכרי
 ויצליחו, ימנו אשר בכל עליהם ינן וזכותו בערםטוב



כא רכיש כנף החמישיהנשר

 מעטת "": סלקו, עבירת 3ל6 סעסס ס"ך סי' רל6 כותר ג3י 6נל סללך,רפיסת
 פוי עטת טקרעו בל"מ ר6פ" ע"ר לתך ובעו עכ"פ, ככהנ וסעף: סלקו רפו6סהוי
 16כנ6ל מלוי יריריי 0.יס עי סחיון חעיפכג )גק3' לי )כעקר לעסז. הניתקל6ו

 נ"י.()ונייטר6
 כמימן

 פ ם ר י ש ב ו ר ם י י ח מו"ה החריף המופלנ הרכני אאמו*רטככור
 ף'ע לברק תרברם טבח כ'ב ונפטר פרש בקז9  שנה מנ יותר תוי.ש למרביץ מפורטםשה"

  _ס"ו רמילס פ"נ הרענ"ס ק"ל( 3סנת מילה שכאויריבענין
 פיפי
 מהלס שכסירי 36ל :

  6וש  %נייין  ול6 נסנסן סכין עש.ן  6ין  סבין ע5י סל6 סרי כילד  ספבסו ית  דומיןפיכן
 ערנריסס עילס וקין לתקר )נהלר קומי )נ3י6ין קין עס:ירנ סכינו זינוי ו6פילו לונקוס)נעקוס-
 כל ופס סחגל1מ גל עס וכח ספיר גגות כל : סם יז"ל  כר"פ סייס ועירתין פי פס9סוי סלי עלו  סיסי וכנר עכיל, ב3ת, %ערג 3:4י6ו ויפשר סוייל  סקמןי סנפת כסנינוחס

 נל1ס עילוג נל6 נכילן ועפלסלין הן 6מת רמות כולן וכוי ס)נשי6ות עס וכוןסקרפיפית
 פסק עסגיוס נסיי שם עמל, עירנו 66"כ סנים גסיך ססנסו  כלים לי 6נל  נמיכףססנמו
 עי"מן כנית סגת טת6יועל %ן ועייר* זעילי3ין נסרג פע"ט ע5עו וקועך כ6ן ל60ריךחם סלי כ' עסכס וסנסף י ישי עמול סייזען עכי6ין ראין עילס 3סל' כ6ן פסק ולת:כרפט
 63ריכוס. ע"ס נטע ומגיח רק6ער לחלי עמר ע6י ד6"כ גרג6 3" סדי ננירים מסלפי6גל

 ל"סנן.יהגעןונראה
 וסי' נסנת וחגי6וסו )נעאס "יועל סכי6ו ל6 טכח'1 "חת פעם עעטח סני"

 כשמתפו  טלי עג" לי וקער סני(ר ית,זן את ש6י*0 6יסעי6 וד"ר וכיו לחכעיס קסתסנגר
 ומיזען 0עגוי סכלאפ נגיס חמ.כוק מסיי ופירם"י ריסי לסדי ריפק עסקי ולייסורו סוסנו
 ותעם עיט, סכננזו ס"קל סגי6סנניס

 0ני6וסו וסליך קנית ען האיועל סנ'16 סדיך 0עהיס""
 גדופן ועתרן 2 נ"ל סים-ף ד6לשכ סיתיף 3ל6 אחור לכ"ע לעבוי סנים %ן 60 סחיגוקלניח
 וונילין "ין כך רקס דרך קומו עני6ין סיין דכסס כ"מ נעקיס ר3ליסס חכ)ויס סעעירודנ6יזעל רג* יסער עס6 6קמ ושין כב"ס, :לכחך זניח יסנתז לניתוז סיטם 640 יסרי"ףנאות,
 גכליס כריס טפיל ריס" רפס-דנרי:ס סרי"ף 5גל  גרינו רל* חס וכוי ננוח _קלילות ררך*ותו
 טיי %ייטב סעסרח"6 יגל  זן נסעועס סח*ליך 3רי"ף עיו"ט יידוי ל"מ דעודס גניתמפנתו
 לטלפל ואקיר דקכיי לן3כן ירקשוותי

 3ח~
 תכעיס סעעידו כמשי טס3ש כליס אפי'

 סם3מו נכיס דעתיר לר"מ ינל  סרםוס, לדור געי לטמיר ויתו סרוייס עמוס ניזיעלושריסס
 עסיס  סטם  דן"ז כניס מנס 6פ"  בייז%ל ד3ריסס דהעעידו גיחך ל6 סרסימ לדגר יפייגסונו
 ייעל ס6 סזכ 6"כ בסומן לרכל לסמי  5תי 1ל6  גנית סיס מסכלי ירע ן)נייו6יס
 רפ"י רפת גס ייכסס ר3ווס6,  כסייס  כר"ס דלי ס'י גייזעל  וגריסס חע,לדו ותכעיסלנ*
 ופיתך וייזחל ר3רימס  סכעיס ספ5?דו לי רלר"מכן

 ירע רעי נ"ר מניח ען  סיאטל לסקיי
 ו"יזעל גנית חחיניק מתק פירסי מסיר ע"כ רו6יס, חטם ו4ת 3*ת נ סנמ ס לי כסס61
 לריס ד6פ" הרשף כסיפת חסל נרפס סוקר 36ל ריסק להטי ריסך ))ח6י 61ייחיסוגנית

 ליל כ6ן ונס %3ר סי' סת6יועל תיק' פ" ע"ג גנים סמנת נכלי 63יזיל  ונריסססעע.וו
 ומ.קי רגיומ6 כסיסת ",יל סלם"י ויזקיק סס"ליך 3)וסלם'6 עי"ס 13ונוי נ"כ ס"דהסיניק
 כסס3ת 63.,על ר3ריסס סעע'רו דלע: 0רי"ף סיפת לתנין קסם עעח: אכר הרי"ף;גסיסת
 יוער י3ל . סעסרם"16 כנסכר נניס סם3ס ידפ דעי רוייס חסם ליס סי לר"מ, בסי'33יס
 3ח5ר לס3ומ בכך סדרכם נכלים רו6יס חסם ליח 0יכ6 ס"ל ו:רי"ף6מי

  כנון נת5ר למנוס ררכם  סיין כיס ינל ירע דיי רוייס  ממיס לוויסי ליכי כניתויפיים3תי
 וס סל6 סי*עיו רו6יסן .וגסוס למיחס 6יכ6 ספיר ננית לסנוס מדרכוייזול
 אפי' נק% פנת יפי' 06'ר ע"כ רטית לרנר אפי' ע5ונס ויתירו ננית מנת ניראיס6יועל
 לכליס סי.ני  נתוכוי פסגתו לכלים וכי' בבית יתד 6ונור ר"מ  נעסכיתין  ספפפ  וזס ודו"ק,לר"ס

  נסיך למהום  סדרכם  סיידי סוימו  רמיך  מסכתו לכליס ולי  כסיכוי  לפרוססררכס
 סררכו  כלי י ס ר5יז)ול לר"מ אפי' נתיזתן ונריסס 0:עיס  וסעעירי סרי"ף שונר וספירסנימ,
 לסעמיח וים לר"סי "פי' אוקר  אופן ונכל נסלר  כספנם תפיי  רוי'0  תסס ים י"כ גניםלפגום



 רביעי כנף החמישיהנשרכב

 5ל6 רננן על ר"מ פלינ דלי דר53 50 לי' 5ים נוני 7ר*ס נזס"ל: סכוסנ הלמף 3ל'זס
 חכעיס ולעצירו ד5סוי לריס ליי "ית סנים נתיך סמנתי נכניס 5נל נחק ססנתוגכליס
 לל5 : כתג 7ל5 גניתן ססנח נס עהי5 לפי לקול ר"י(על עלסוגו עסעע עכשל'ינייסס
 סי5 67יזעל ונסוע כסויו נניס כסס:ת 5נל נחלל סגת כסהייזעל 5ל5 רוגן על ע"ספ~נ
 לפי"ז יחלל, סגת 5פי' ויקיר ר"פ עודה ע"כ נכיתן לסגות ורכו היינו גנית טסגתכלי

 נניח למנוס טורכן נכלים עירס ריס ד5פ" תכייף כסיעת נ"צ דם*ל סרונ3זס דגריוג"יר*ס
 לסוגיי ר5קול סכיןכנון

 סידור דגליי מפיל ועוליס רו"יס תסס עסיס נחק כסטנם יפיג
 מפגי נדחק עדגייהס עירונ וטין נקטן כססנת "פין סייגו לחק, עסי 5ומו עני"ין5ין

 נכל ונריסס חכעיס סעעיוו ומ"כ כנית למניח סורנו דגר סי6 רסכין היינו סקרינוסנ6ח
 חו"ק. ננוסס עטלפי תעיתת ודיוטת לר-ס "פ" נחלי כמסגת "פ""ופן

 פשוז. אכיר שרפט שלו'לוי
 ג ' כ ן מ ים

 חסנו טנפנו קערי עדור 6מרוכיס גוול' על נ'( )3קי' סעס סקי6טה
 טמוני עעס (כרו ול6 לומס על סעילס כפי נפסס 63וח 3(סשז 3סיננ לילחכיין
 דין יסרי מעיי פיס 3(ס רופס 6.נני נעכיי ו6מ תכ"ס, ק" תו"ע ועו.ענעור
 סמל חיי נרים טס סרי וכ"כ נכוחח6 לניעך מסחן סו6 3(סשז כוסנ ע6יכוזס
 3כל כ'6 נמך יק כוסס 6יט זס ד3ר וכף סעס לולך ססו6 3'ר רובין ס6סוסך

 וכתו טיילם נעס לעכוס יכולין מרון מסדור סעס לויך ים ס5ס וחורסחורם.
 (ו עלוס וכסוג נ*כ כחג ס' עלוס מחינוך 3ק' ועיין 3' ק" על סרע*6טלאן
 דינרו סשר מעסת נעקוען, יוטנין ע'6 טל ושכמדלין 6רעחן על סיסי6ליען
 למעיר טורך וקין 6ריכוס סיפק מביכו סעפורקס דגר כעל מנשל 6חרוכי6גדול*
 כוס, לו פקרס לימיד יונס נעלם יק ונבו 3(ס"( 13 עולעם גרד יד וביןעקורו
 ערי יותר ילעער טל6 לגו על ולדגר סלים 6ח לנמס נכס ו(ס נכס קוערתם

 לירו ו' טיכס כפלס לריך ססוגג בס כי ירו תסיג 6סר 6מ פיקוניסופיעפס
 קל1ס. קכשח קיז 6ףח טי"ע ועייןכן6ס,

 תדמיות. התל עורך וואיפצען קשפצכורגו הכהן בכידור

 ל3 עפקקי קי*3 קי, ת"6 זרוע 53ור הונ"ס זו השיגס סידע
 *סתולנ : ניון מריל"

 להענב 6% לחנלתוו ול5 לחנעו ל6 לסורנו לי עיוררו לו לעטוח נידינו 5.ן בזפ"(נפט
 "ים גרדום לסקסכל כלסיר נדעוסוו ולמסתכל עעו לס(פ% ו05.י עע נסמערנ טל6עעכו
 נעור זפיםיס ןסלנס כי ודע טנעילס". עדות לכל ופסיל כח.( )ענילםלסע

 נחח~
 ס"

 סי' לוזלין עהרס נסי"ת ולויתי 1  בטיש ססורנ פל יכסו %ז  יוחסין 5ני "ין ועוייןכעזיי, ססירנ על רק וסיננ הולך זס פסק "שנס סי"פ. קייעיכה נופ.ם ועיין רומז וגסובפסכל
 נותי עעסס ס:ל סכופליס, כקולי מולי ונס ועכ6ונ חו4 5יס רות קסת 63יס *עעסס :ע"נ
 עתיים 5קו וכל . . . הקדליס נסנת 3יו"לין סרעס ס" כקטר . . . לירו 5לקיס סקנספהור
 . . . גיקק נל"ן ננליקפרי, סכיכתי היים ילס סייס ויהי . . .  נידו  פמסיתו  וכלי  מיכןלסיהש
 . . . וכסרנ סחלר לתיך מסוק ען נ5 5ן "יס וסגה 0וגיריסן יעסו כ"סר סניקק, לכפיסכדי
 "ותו וראימי . . . טלורה  חסונה לקתל רוחו וגונה נססו, נוגר וכינס ליעק היניס "לי נ"והנה
 ניגור, תשונת %3ל ן כד לעיר עעיר רגליו לכתת נכחו ואין ינליס וככת חולי 5ים סו5כי

 לסקל . . . לכי 5ל נחמי נכפר, יסודים האין נין דר והים וננום ננניס עעוסל סו5 ע"(כוקף
 וירויס לקנל לי הפעיך 0קסל לחוך עסכפר ינלה וסי ב' יום 3כל . . . הנלוח דרכ.עעליו
 ניח עפתן חתת ויטכס "ואפריס לקיק ילך 3ס5ר דמיינו לגייס, רסוס סכל כאסיועלקיס
 (סיב לק"ק ילך ובח"כ נןו נס ויגיל5 41"ק וימויסן ויפקס י:ניהנ"כ עילס נסעתסכנהס
 יגון וסי 3י ונכל קיגקייכעיף גק"ק וכן ככ"ל נ'כ ויעמס קיכ5ווי ולק"ק 5וספליפוליולקיק



 כנ. רביעי כנף החמישיהנשר

 5סרמהכפר
 סו"

 ויחודם וי"א  הזלת "חורי ויסב גרנליו ק5גסס5)עין טל לניהנ'כ טס דר
 להמענות עליו סקלתי כחו עיי יותל סגה ונר5.תי . . . סגה חגי כלום עז יום 3כלויתענש

 כריס על יסכנ ו5ל וי"ט יוסנתומ ".ן ייזם יסתם וקל 3סר ישכל וקל מנוע נכל יגייסנ,
 פ"" 05 כי כתוגת ילנס 51ל מחולי ייני כלוכקתומ

 ינלת וקל קעייס לסיס ילך ו"1 נחירם,
 וסוית )נ"וו ס" מס ומסוס , . . ר5סו5מ

 ושהת ק"עי סי' ישיר ח.ת וטו"מ ל"מ ק" רע""
 טסט נעמס עם ועווור תנסר עמס "' 6ין וכי סתעס ומה - יקש. ס" נרונ5מסר"י
 נפפרוסינו "ור ראו כנר כי יזע טי"ת, נאחס לעיין ומין סככן וערך עקלע" ערי לנוסיין
 כל על ססס'3ס דרך 6ת לעס לסירות נחחנרו רניס וספרים נסיננ לחוי5יס סתסונסדרכי

 עלו לעיין מרקח 3על מלעור לר' ת 1 ר פ עכ ' ת : סס 51לו וסעסוניסן ססו:יסהקט"יס
 ס( י " י ח ס ר 1 י ערך לגן-יעקנ סקפריס ישעל י"מ ען ניכל פייס לרן סחייס 5ול3ק'

 עסר"ס טחם וסיף קי5 וף היי שלניל 6:ר5"ט פיס 5רת.ת נפ' נס ערגו ס'נ5ולקיסוס
 לרעל חכ)ניס כגוז סעמ פר5נ "לטמולר, עסס ההרן יוו5 לרי עסס ל וים םנרם,

 ח5"ג. 5עססרדס )נסמייו נ"ר וו5לף נמעין לל ס ד ק ס ת ר ס ס ס-ח. וויכי5י5ספוח"ווי5ר,
 ניחיד נזם סחעירו יניס, ועניייס קניפיס 3)011 ננלוסן אסורס סתסינס סימם רונעפי
 יעיין יוחל הזנר על לעעיד סרוגה ועי פילינו קכעי נס נמסרו ויחריהס לסכנו*"חכעי
 פססי. לסלף סר3יסןס סע5ס טל ניסיך וססוזת סעיקלנקפלי

 סיים. האוצר עיזך הומעננע עהרענרייך יהודהחיים
 כנכשיבמן

 סעיכר טעי6ל ר6מר ס6 על טעם ס"3י6 סעררכי על 6'( )6ות יי נקיימ*ש
 6ל6 ינכס ל6 פרעסיך דל6 לי 6ססנע תעין ד6* עחול ועחלו וחזר לחבירוטטר

 וס6 לדסיו6ל 6יס, מ"ע כי דף ר3"ע עס6 ופקסס לעחול יכול מסי"סגם13עס
 לחנירו סע*ח כעוכר ררוק, לק"ע לעמר ס, עי* חוג לסער רוע: מינוכתו3תס

 ע"כ תכלי מיום 3לי לגיורי לחלוטין עכירס סחוג ננד סטים 3עכר עכרו וורידן16
 טפס 6%י(ס וקסם הפוכר 3'ר כח סיס כסקר ל6 דס6 סעררכי לעעס 6נולריכין
 ד6י וסייכו נסוכר 3'ד נס כח קלם כסקי ד6כמי תערדכי כת3 קפיר לעחוליכול
 סיס סכ6ס כטונת סעכרס רק 3כתובס "3ל כמל . לנערי כחו ממוכר סקילחחונ נססי 6נו 5ריכע כ"ז 6ך נט3ועת 6ל6 יגיס ל6 פלעסיך טל6 לי 6יססנע6ער
 ק'3לא ול6 ירטכם סו6סעוח

 ר"
 כתנו וכנר ת:6י על רק עכרם דס6 מיעוט דגר

 סקסן וגס סקומז רעת קע.ך ל6 רם, 6קעכת, כצין עעס סוי ר)וכירסס6חרוניס
 גכסובס 61"כ לעחול כירח כח עור כסיר ספיי מעילך טלס 3ל3 מוכרםאינס
 .לק*%.6( מכ"ל סמררכי לקנרת66"5

 צעלדאמגלק. דקה,י דומ*ץ נרינכערנראברהם
1

 קק"ז פ"נ וסיען סמועיס ע"ס עפ"י 6' "ופן "ופגיסן נ3' סג ל ס לדעתי"(
 3ל5 יפילו עיתוני נסרעיס סער סל זווגו דנתיך ח"י ע"ח ס" נסי"ע ותחק נס5להקסים
 ליהר זלגו תוך נין היליק 5ין נחילם ונענין ללוס סחינ 35יהס עחל דילעי ו"ננ"י'סנועסן
 5"כ סקסנו וסוג לימעת עעכיכן ול5 סי5 לניגרי מכיח" דלי י)ילת5 ר)נחילה ותירן(ענה
 נעלס לנני ד5סס ותירן, ונחלס' סל5 נתק כס על כסגות ריסס 5"1 סי' 53ס"ע חחק.נןלנס

עקלני
 דכתינס ליסכע ""5 ?לעתי עוען ד5ס 5ף ויו"כ לינמילס, לחים ים ולכו"ע לנני' דעתם

 וכחס סכחיבס י55ס ל5 וע"כ )נחלסל דל" ליסנע בריכם וזחלת עיען 5י "3ל זוכיי כתיךסוי
 טוען 5י סמיעיס כתג לגוזריו מכיח ל5 והוי 6ף ()גגו ח-ך נעלוס ו5ף לווחים יכובסוספ.ר
 ליסגע. העלוס בריך נבונתוננחל

 יהס"ך סחע"ע ק" לייס3 סק*נ פין נקי' סתותים עטורים ליים3 הפסל סין נ,נא.פן
 כין לחלק 5ייך העור ס:3י5ס סחי ר3 דלסיטת סם"ת, ינן 3ר5יות להוכיח סס וכ' סעי,על

 דמו" 5ף י3לקיחות לין ססננ: דטוען לסיכוןקסע5
 דח"סיגן טענינן "כן לי ססנע טוען סיגו



 רביעי כנף החמישיהנשדפר
 6ף ליסנע 5-יך ענין ונכל ה5י לרג ס"ל לי חסנם עוען.  גיפיס  וסוף 0יכ5 5נללקגעי5ן
 ו5ף לוסעי6לן ד5יח5 מ"ע נ"נ, 5))רו ספיר וש"כ כיותיסן פקק ש"נ פ"י בקי' והב"ינתיזי
 ליער 5י כחרזי ומו"ל עחטס לנעת גיחגס ל5 סכת.נתק 6ף ב6סס דנם דסר36"ןלטעע5
 מלסין כן דגר5ס 6ף 5עגס עגמן. סחינ נ, ל6 עויין 61*כ ליסנע לפיכס לי ססנעמנעל

 וכסעיען טעינו ספירס רסונסן דוד חסנת ק' נעל .דנריו מנין וכן וכ" ליסנע חייב ח"ז5פי, לי סטלע עעין 5י סגסגת סניעס כל נלין ס6. לרג דם"ל 5ל5 נזסול: כח3 מסריסחועיס
 רפינס ךיכ5 על ול6 נ'כ עזם ושרעע זיננו, מיך פירע ד5"6 החזקם נמי 5זלינן ל5 ליממנע
 טיען  ו5י ק"ל הזען מיך סלילות -נכל 6ל6 כן ס6י רב דנתי סתו)ניס פייס 6חר ועדספרו
 וסס"ך 5חר:גיס, ופיקקיס ס)נפרמיס ען 5חו רסיס כן יפיתי ל5 5כן ליסנען 5ר.ך ליססנע
 נקק"יו עיר וכ"כ ליסנע, 5"5 לי ממנע עועןיסליוז 5י ראפ"  לסריי פסק קק'נ פ"רנפ"
 נרוסס ס6פ פעעיס ס"זן ניו חי' 3":"ע עפרכם כלחין קין ו)יוסנת סיסיי 5יך יסיג5ך

 05 כלוזיר יפע:ן1 ל5 אפי' : וז"ל ח"נ פ"ק סח"ע וכן ונחן יעעת ל5 5פיי 5ותס)נמניעין
 נטנועוס תנע' וסוף וכר עלוס כל כעו ליסנע 5ריכס פועמיך יל5 6 "סחנע פועןס3על
 5ריכס לי 6סמנע פיען 5י 3נלוסס וגס )מ0 ונלעס וכיי, טעלו לפוגס זס גין ועםע"5.(
 דיי' י)ווכמ 3נער6 יעלו ר ספ ו5"כ ע"סן פק"( מס העו'ז סכו עסח*ק. עוכמ וכןליסנע,
 ונס ענין, נכל ליסנע 5ייכס דס%6)וכס עכתונמס עקולקת 5ינס ס6סס ע"נ וס5~טעו5ל
 לייפציג* הכהן יעקב נשנקים לק 5סם3ע עוען 06 ליסגע פיכססנלוסס

 61"5 סחזקס עחט 5יך מקטו חמסה יסגס זיפנן סנס*5 זקיגי כיק קוסים ב"ל ולענ*ד.
 דיונ סנסורין 0מוס' עפע*ט ומיי תלובן 5חל 3עעון סולכין ז5ין ק""ל 50 ועגת מיךפולע
 זענו חנא פילע 5רס דק'ל 637 ד6ף ז"ל סעפרסיס תעלו ולפי"1 גתע41 נס ערנינעור
 5ין עעיל6 נעול רונ סוי ל5 ד,נ'ע דם*ל לק מו"זו פולעיס 5ין ננ*5 דרוג עירסג"כ

 כעלמך וסוי מ"פ ק" ניו"י יעקד סיסועות דכתנ )נכיל סס ומ"כ סרינו "מר 3עעוןסלכין
 לכחונס תפדס"3 ר6" 6ין לכ5ו' ולפאז  סרור, יעיפיל  נפרס סל5 גחזקמ סוי מפילו6יקיר6ן
 סרוג, ועועיל ו5ימיר5 כסלמך דמיי עסיס חזיז פירע ד5"5 גסוס"נ ס"ל ורגל 6ף י"לוספיר
 עפ"י סקוז עיוס3 וספיר  כעל  ט"ו  פורע  שרגז דם'ל מסיפתו מזיל ספיר 005 נכסונתעס5'כ
 נפכים. לעיין נ6 זחל זקני סלדלכו

 יאמלא. אצל ישיעק מיימלכוים ברוךומלמה

 כיהמימן
 ס6ס עטוף לנרכם ים ט"כום עם סטו6ל מפס ט( 63ום. מףמ נךעןבח"ד

 קנ'ע קי' ח"6 חרפ3"6 3חסינום 3עו"ס, רק סטור כ3ר6 ל6 60 נחול, סחלליו"כ
 עתחלם סריי עעעס 3עו"ם סכר על לניך תכעיס ר6ו עם סס6לסו על00'3
 לפתיות שי עויס וכל 303מ מנעקר לפי סטעס וכסג גר'6וחן עט6ר יותרכרייתו

 כלקי וגניוס כפכי 'וס?כ, 3ע,65י 4ף עליו ע3רכין כך ועעוס עתן, כסחיסוכקלו
 3רכוסיסן גס וכעילי סיע סניסס דעעס סרי עכ.ל, עתס נסרם וכקלו סותרועחס
טיוחם(

 ל"מ סל6 נניסכ'כי סקנום 3חג לקרס ס)עסנ על חעס גי( )נ6ומשם
 נמקים 6ל6 ק'רוס רקן תסוס כניסם6, גני ד6כלו . ס6ורח,ס 6ם לסולידי0טטס
 רל6 6עגג ועכסיו ק-6 רק.ע קיי 63ו"ח 0)נחנר כח3 60 3קיכתש סייכוקעורס
 לקלס סכסגו מקומום טעם. (קו ססקכס, 3טלס ל6 ככיסם6 33י 6ורח'ס6כל'

 נין נעבט 3ין סיור על הנרכין עיד( )נפסח.ס הס סלסנ"6 דגלי עקיל 6(איה
 תחלם ן6יגו 5ף סמנת 53:ר רק ענרכין 5ין ,שיו"כ הס"ס וניחלק וכו' )ניתיני יו"כ3)נ5%י
 הנרכס אוסח חלקו ל5 וע"ז ז"ל כפירס"י סייס סיור ען כהנס סל5 סי5 ח.דיס )נ"))נרייתו

 ום' ק)נ"ח חו"ק וח"'6 סס וענ"5 3פו"ז ל5"ח קי' ונ6ו"ק סנדלם סל' בי נכל ועייןכעעןי
 ט5רג6ליי סחי3'ק נ"י י יע 5 ל נ5 5פליס חיים ))ו' הע"נ מיל' וכן ננס, ע"סחעעעע.ס



כה רביעי כנף ההמישי הנשר-

 סתג*6 %3*ס וגס יוקףז גיס נקפרו סתחנר סס3י6 רסר"ן עעמ6 וסוך33יסנ*כ,
 סייט ב3יסכ"כ וסחי ר6כלי סמחנר דוו"ס סכחב ספירי סתנסג עיוסנ קק'3סם
 שניל דתקרסין י"ל ספיר 61"כ לאכיל, סקור ר33יס"כ ל3יסכ'כן מקמיךנבים

 קעודס.י( ותקום קידוס ספיר אייך ימם ל3יסכ"נ, סקתיכס ועיכס ס6ונליסס6ורחיס
 מיסי6ל ורננות כלפיס כעס סקסל 3פ' כמק53ו ך 6 חמסן רי( )63וםשם

 נפרקי מנענו סכקיס בין 8ומז חסכ ל6 לעז 6'כ סיתת נק עפ"י ו6סנע(רס,

תנומי
 רביוע6 (ס, נק נס נכלל יעמיס ועספחייס 5פיפיס עתרו סס דנימר 3ס6

 וכוי, רווחיס ועטסחויס 5מיפיס עיעריס לרנן לין ע יסי6ל כרישיו קערו,)כ'6(
 ועוד סרגל, עליים כעין סימם סקסל פ' ונס לרגל עליימס על ק6י (ס דבקסרי
 לעירק כככק.ן יסי6ל כל ס6פ" נשרם, כטסו נקיס 4ס, פלק קיף ג6לי'נ6יסן
עזרך

 עח(קחן."
 לייפציג. הכהן יעקב פכחם

 כ"ו סימן.
 ססוע6 סדקין כגר כעכס פל נמלץ 31נ*יס חוריס ע"ר 3י( )3ק" לעילעיין

 ערסן דר6ט עעעך סגררוס על סיוסניס מפס 63 קולי מחלל עד וכקודופוגלך

 טס" מטי ו"" לסחט יונים סריס ססי"ל נע"ג כ6ן טסו מכיס לסכי רויתיו6מ
 פחמיו מנסר ולפעילים סחלל, ער ל6 6גל ויותר כנריק 3עגול סנפי טןחקר
 סיעיס ונר13ם וסכסיחי, וסלמיס 3רי6יס וסיג מנקין ו3רקסי סחלל, עדלקוי
 56ל ול6 ק5ס סמפריחין 16 מפריחין סימנס סקערס 56ל לק תלוו ס16נורססי

 לוקס גללי על נקן תעיד סיוס3יס %חעמ 63 ססו6 סנרך עפ"י ורנם'סגרוליסי
 6"כ עעע, 3עעע מנסי וכחקר כלקם וע*"( ומסחככין וכפיס יכריס סנתי*נםסלמן
 לטויו וועי 3סלעעם כמו חולי, ירי כעל לרוכו יס סחלל עי כק3 ס"רפיי

 חרוריס נ5י6חן ססכיח לחוס. סי"ל ילכ6וי נס"ס, %לעיטן 6פי 6חרוכיסולמק5מ
 עקיס כי ג"כ ססוריס 56ל כ"כ לעל61 סי'ל 6"כ 36ל סרקין וכקנו - כקיןינסיס

 נתעי חיכוך ע"י 63 %קממ6 6ל6 כלסי 6ם יקרס6'
 לפי סכל וע"מ עפט,

-ממקום.  קסם, וסוך ט6כל עעיפוסי טנול נווסע סי*ל 3יוניס מלוי דגר עוד 
 סכר לנעס"3 למפקיר סל6 סחימיס ל6 וכ"פ תחתיו, עקולקל סווטע סי' סרוגועל

 והיך ג"כ וכ' זס דנר ספניך מסרס"ס נסוים ע65חי רנ ו6ח'( חנס,סיפיביי
 סילם לעסוס ל3עס"ב (6ח למודיע יריך :מורס ססו"3 6'ן 08 וח"כ סווסע,לנרוק
 אפאפאווצע* וויפשאפי הויפמ יורא מעלוי. סנזפק .סע5כל מסוי 3סחפזס סלסן ענסלום 6ו נטיס פרנס יעעו כקל כי מכסול י5, סל6חנס
 סער5יש יפיל סטפנס עפ"להנקתש עייזליק מלוי ףערדכיהאמל

 נ"מ עק"ע"רנ5 ל"סס 35י לק פע(ע5ק 3סני3"ד יל ס אוני' עיירעק"רלקניר
 עקיעוס 3עכסנ מסלף תרכס סי' יפריס וסחטה גכהדירו סיענ"ן קדעוסו כנרנ(
 לנס קסס ג"כ ססכס סתתות ד3כל 13 סכל נסס נ5"ר וזנקתי סו3 כ' טס למטס31"לף
 31"נודרסס וכוי. סקווס שיי עם למעין לקסליר כוי מס "יכליס 5ורחיס סדין נ(ס"זעקרסין

 הסס וקדום נרוץ פרכוס .3(ק יס וגס הר5סתיסן חכוניס עעכסנ סס עתם 5ף לקרט לנו יסכי
 נסס סתטעוניס 03' יכ'7 יע"ס, לנטלם כלכס ונמים נזה וקין וכיי 3ו:קסלוס לכרכווחוד5ס
 כ"י. נטייגוי" רופ:54 ך י י ר ' י ל " ' ננ נ " ס ס וגס מנ"ל סחותנניס כ"כ וכוי מעריחסיסורי

 הריס נ"י יוליך תי תרןכי ת' וס5נרך מנ"ל, סיקרים הממניס ח" וכןנ(
 עדות רק סס" עס 5נל 5נימעו לטונמ ס:" חק רק חסנ דל5 מס' קנות יסי5ללחפ"רת
 וק"ל קחסי3ן . ל" גיסר"ל סורססססכיכס



 רביעי כנף החמישיהנשרכו

 ז 4 כ 7 מ ימ
 לעמיר קק"ני עשו ק" חנים עי נריקת מקער סרענ"ס על סהקסי הקףעשר

 ער'פיח סיס למעריף לכו 6'ן חי' עריפס 8))רי' ד6י חולין סרי*ס 3חי' לפה"ס ליים3ים
 ניקנ נגר 6' כקרין טל6 גקרכ' ע4נ ע"ו נחולין וחף רס"י פליגי דנית ותל קיפו, טסעל
 חק-6 רי מוך'ס וע' חי' עריפס לרבץ ק"ל ע"נ "6 במעורס דסנס לנקר, קיפו16
 רעובל 6עשנ דר63 6לי63 קם.1 ע"ע הס ע'6 ע", ניק נמוק' וע' סספו:וחן מקיניוחמזה
 חולין ור"ן ורסנ"6 סיענ"ן חי' הו16.ועיי 8)נו עוזרך 3סריכוחל סכ6 )ו'ע סי6 6עוירך
 דערפס קיל ר3, דלדעח וע"כ סו6 דלר63 מע"נ ח" אינס רעליפס עמוס ע" ססוק*פוניח
 פשם ע 3כ ומנס לנקיון, קפי עסיס רן כק סל6 3ק-כ6 ר63 דפוס ק4ל ספיר חועסויסח

 ים ד6 לרירן רח6 וכק לכקי3 קיפו עסוס נקעע הר)31'ס כעס כי סח'כוסמסק
 3כדס רס"ל 'וחכן ר' 36ל תיפו, ע"ס עריפז קעי ספיר חים 6.נסעריפס

 למרן יכול עינו ולסכי קיפו ע"ס למעריף לרירי' נוייך ל6 חיס טריפס. ע64כיר
 פייווירוא יראים .חפ"ק נאנעי יוסף ורו.ק. בקמע,כ6ן

 - כ' ממי'המשך
 וגימד נ6ו"ח הל5 5נל קיפלו יכן ס?( פיד יועץ 7ירוסליס עמ5 )ועי כ4ס נכלימו0 עקי6וגייס עקי" ונדרס יועק, גטלסי כעלעלן עליהן עכפל יוהכ"פ 57ין 51טעוח חס5ו0 ט5מונ*ת
 סם לעיעגד יסעע6ל לרני לו וסי*  למפרסן לגי ועקינליס סעסיייס ס0סונס מקוני "ו0ןעפ.יסו6

 יף כיועץ כיו"כ "ערו טהרי סכי הו5 7דע5 ואיל וחיי. פנקקו על חס05 לכ0ונ פסוע ל55נל
 סתרתן לדגרי סנלל~ת 03מ 5"ן וכן פנקסה על לו לכסוג ח"כ קריך ג(ס'ז חל3 טסיוכל5'

 סם"ם ננליין לעיין מעיי מס ניוע" עינים יפס גסם מסרי להטיב ים עכ"( כ"" יףנטטעומ
 פ"" ס5ה ":ם'מביריסלעי

 כבר הנ"ל 3סנויצומ מוח' ולנטרי סכיו סלכת6 ילים ס)ננ5ר הל'5,
 לנ רעסתע5 גכיןן דיינו לךנריקס ניטור סלו נשל נעע ל"מ דף נכיסין ז"ל סרסנ"5כסך
 כינס 67ין לדעת נוכחםי ועדנריו פנקסו, על ולכ0ונ לקרנן ול5 ק5על שינס לעניןכהגה
 רנ צנרי ללוקני לסו דעת וסעינט ספנקק כמצת סיודו עסניהס ופעור לותר0פים'
 מסירוס עזת יעני י"ג סנ0 געק' ל"י )גלתי פגקקו סל לכתת סגריך ל"ת סעע ועינהכ*
 (ס .נזיחק מיסנ סלטו סייומ עהגן ~פיקי סי6 סח.ם דכוג0 5ל5 להלן.( ס6נ5רוכפי

 יהכנו" יל5 דנליהס דךחיס קן סח ונעלי ('ל סלס3"5 וכדבר* ודסכ6 זניסין קוגי'סתיר0
 3צלע5. שתירוח עדת ניעבד טסעתיקי המנ"ל וכן ספכקק גכתינס סיתת נ"י רכינת 45לוע"כ
 6נל, נרייק זס על סנתזך ל5 נצטיצו .סעעיל .סיני ספק וגלמי (מן סו5 ויני ל5ו"גל
 נעורס כפרה ועכפריס הנ"ל נסו"ע וכענקי רוד זיוור לנו סעקינליס סענוייס "מ עלוקיגל

 נרקיס לו עולים "לס קנופיס 5עפ"כ עופר יוה"כ 5ין ו5סס חע05 סחיונ 6ףועעיל5

סקרני
 לפת הל5 וכ'ת נ'כ. חע5ת הניס עליו סקנל ימירס חקייוס עו0 רק עניד וסוט

 )נ*נ? פ"ו כריתות 3)נסן 5סמ נני יסר5ל נ0ש"רס סקק' ובעו לעזרסן חולין עני*הו5
 קרנן עיי להניק יוכל סל6 פסיט6 התסינס תקיני ינעור 05 ססרי לניר ים" (ס נסוהנס
 ב.עיו כסמ"ק יננה סלה הממונס חקיכי כל 05 ינצור ל6 סעריין עז סבא חסם הי5קולס
 קרנן להביי נס יוכל ירא 6ס "נל הנם6ריס, מחסינה מקיני 5ח נס לנעור טיוכל 5)נתומן

 חק-יודו ))דמ 6ותת יזהו לעולס חולין ליס (ס וגלופן כיפרו ל5 עניין סהר* עעסחע5ת
 כונת וזה )ני)ם. קלנן 5ני" נסמיק כסיננק לפנקסו בכמנו ל"ישענו

 ס)ונ""
 מו637ל לחלי

 316י נ6ס לעלנו 5ר)ם כל לכתוב ככון חעיוית עות סעסעס עיי כמג התסונס הקיטישופן
 ק6)נר ניניו ניס)נ"ק לכטיננס 7ק6ער יסדי י"ב דסנס הר"ן נחיי )כ4ה ניניו נה)מ'קינכה

 קדי כל 5ת נצרו לפני 5(ל0.( לגיהה נעליי סתתו דחט5ת ספסר ל5 סי)נומ לשקרר5י
 וזה סו6, ייני ל5 35ל לע(יס. חולין ימיי 1ל6 )נ)נם חסלת סינים סלת סתסונס0קוגי"
 א"ר. כנ"ל י"3. ק" והנפרס סקרגכית סער 53ועק קיפר החמן נרן כדגריסל5

 ננולאפעמפ. נ"י דוזלץ סהר*י בההזננסווה



כז רביעי כנף החמשיהנשר

"גרה ח " כ ן מ י3םדברי
 ף מ ו י ן ו ר כז

 הנגירים, פאר המפורסם הרב אא'1 כבוד של פנת( )ע.4ח והלולא יוסא ולזכרוןלע"נ
 בת כשער נודע וחסידות, נתורה ומופלג מופלא מצומרים, יוריו בו וחכמהתורה
 )ושכם זצ"ל שתערן משה כהנים ינטף  מו'ה כשזח וכר ולתפארת, נקעםרבם
 בעדינו פופ וימליץ תנצכ'ה, יע*א. לימשנוב מקיק ע"ה( ל יט א מרת הצרקתאסו
 שבשמים. אבינולפני-

 תשא, כ* פרשת ופסיקתא ישב פרשת תנחוטא במדרשאיתא
 ואת מברכים אתם המוציא לאחיו, יהודה אמר לאכולכשישכו
 ישתוטבם בהשקפה.ראשונה *הרואה וכל עכ"ל, להרוג טבקשים אתםיוסף
 אופכם שונים, בפנים לפרשו רבים, בו דשו וככר ההבננו קשה הזה המדורשעל
 החנשש- אביר ארלער יואב מרה המפרסם הנאון אדמיר כבור צריקפה
 דהיינ כ* .בס"קק, רמנואר עפהמ הלה, המררש בביאור בחכמה ינוס. ה"ו *ץוו

 כננס הופ וחומר וקל רחמים, של מרות י'נ כנגר הן בהן נדרשת שהתורהמדות
 מעונשין ק"ו וכשרורשין מקומות, בכמה בזה שהאריך יששכר בבני עיין א*גמרת
 ברכה יליף ברכות בנט' והנה היום, כל א' והסד דכתיב חסר שהוא אזל,מדת
 המוציא ברכת כשמברנ'ן א'כ כש*כ, לא רעב כשהוא סכרך שבע כשהוזו טסיולפג"

 הטוציא לאחיה יהודא שאטר וזה אצל, מדת מלתתא טעוררין היו זהורורשין
 הלא להרונ, מבקשים אתם יוסף ואת ההסה מרת בזה לעורר כדי מברניןאתם
 ורפח'ח. כמנבז אחד בנושא הפכים שניהף

 אוסר הוא טה תיר ליח( )דף ברכות במס' דהנה המל המדרש ניל ולעבוד.
 פלינו לא -ב'ע במיציא רבא אטי טוציא, אמר רנ הארץ, טן לחסהמוציא
 כרבנן, רקיי'ל המהניא והלכתא וטסקינן וכוי בהמ:ציא פלינו כי וכר טשמעיאפיק
 ומפרש משסע, דאפ'ק דכ*ע אליבא שההר א י צ 1 מ נברך לא דלטה בתרוהקשו
 ולכאורה ע"ש, התר עכיל העולמ;טוציא האותיות לע"ב שלא כדי הירושלמינשם
 השש משום הוא המוציא לברך שצריכין מה דעיקר הירושלמי לפייר קשהעדיין
 מלביש נרכת נבי אותיות לעירוב חיישינן לא אמאי קשה א.כ אותיותדעירוב
 מה הטעם דעיקר שמעתי אטנם מקומות, בהרבה וכן אמורים, מתיר וברנתערומים
 עפיי ונסתר כמוס טעם לוה ריש משום בה"א דוקא המוציא לברךשצריבין

 המעיין אולכם בפרהס", וה טעם לגלוח רצו לא הקרושים חויל איך וקבלהסור
 ע*ש, בוא שידקדק רארידל בשם שמביא יראה סע'ב, קסת סף ארח היטבבבאר
 עקב ופ' ע'א, קס'ח תרומה בזוהר מבואר שכן מביא שם לאנח חיה נפוובס'
 מיד שעפיי הקרושים שדבריהם והנראה ע'ש, י-ז תיקון זהר ובחיקיני סע'ב,רע'ב
 מיכן באר בס' והנה כמל, בה*א דוקא הארץ מן להם הטוציא לברך ישוקבלה
 על האה.ם דשנאת כתב וגו' אחינו את נהרונ כי בצע מה עה.ם וישב פחיים
 בני הטה לאחיו יהורא אמר ע'כ לו, וניתנה לאה מבני שנלקח הבכורה עבור הי'יוסף
 כנ'כ[, הבכורה עבור יוסף נדולת יותי חרה ולהם האם, מן לו אחים שהםלאה

 יוסף באבדן אף כי בזה, נם-מ אין לנו שנם כלומר אהינו, את נהרונ כי בצעמה
 יוסף במקום אביו אצל הוא כי לכגימ'ן טחנתו ותהי' אלינו, הנכורה יוחזרלא
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 אמר שיהורא הניל, המדרש מבואר ועפי'1 עי"ש, עכ*ר המקובלים כסידכנודע
 הסוד עם'י כנ"ל א ה* ב מברכים שאתם ר,ל מברכים, אתם .הטוציא' כמללאחיו

 לוה ב וק שסוד עפ" עסףיהלא את להחנ מבקשם אתם למה א'נמקכלה,
 כי אם )כניל ודחק בהריגתו כלום נרויח לא' וא'כ כלל, יוסף נסקים וצאבנימ.ן
 קדושים(. בסור באתילא

 הניל אא'ז* אביו פטירת לאחר שנולר יוסף פורת בן ששערן'חזקאל
 יצץ, פיעשוכ פה עמו*ט ע"שונקרא

 זצ"ל, הניל אא'ו של כנו לנפש וונרון ציון נ'כ פה אעשה אורחא*ובחרא
 ויראת בתורה, מופלנ זקן ולוזהלה, לשמן המפורסם והנעלה, היקר דורי כנורה"ה
 וכף וכו' המעלות, בכל האשכו(ת, איש החסידים ונדולי הננירים, פאר פהורה,ד'

 בשי גה אשר ייא, ק[ימטנוב סלק יטמערן*דל תינק[ בן יללי'טךה
 זשקללה*ה חיים דברי בעל הקרעיכם קוחצ מין מק יצל קרשו בצל להיתי4והו
 המלך יטלמה נמלכות ראיטונה העוצבים החם.רם מגדולי ה" ואה*כ ברכתהוקיבל
 - ל הש ה מ ל ש מרן קרטאי מדרי כהר דיהוראי חכימא הנהים צ.ס'ע רבנןמלכי

 של החסידים מנדופי ונס מאוי הב.כ והיה זצ'קללה*ה, כש:וכ אבירבערשפחם
 רקוק וריס אנ*ר השלבערשמשם ציון בן טרן כקשית וכר ציס*ע הנה*קארמךר
 מסודריכם ה" וככר לארה"ק לעלות כרצונו הי' שנים כמה .וזה ש(יפ'א,נענוב
 העברה ובשנה השמים, מן נהענב שונות ס.בות עפ"י אך תעידה הכתני כלבירו
 דוי ערש על תימל היי חרשים וכטה ר"ל, ונחלה שהנסיעה עיהיפ כנר מיכןהי'

 האדמו"ר ככור אצנו הי' האת-ונים ובימיו לאיה*ק, לעלות זכה שלא ניולבצעי
- לבקרן הנזלמבשכוב  הערן והניע .ככר ומשפת-בג לב"ב אמר ירכ במוצא* 
 בש-פ, נפטר סוכות דחוה*מ ב' א' ובים בע"פ, .צוואותי לחם ואמר עצמי' אתלהכין
 החיים ונצרור מנוחתו, תהא עדן בגן וחסידים חיה וב"ב בנים אחריו להניחונכה

 כולכם איתם ינחם והמקים משפחת'נו. בני כל ובער בערינו טוב וימל"ןנשמתו,
 ה"ה אחיו כבוד ואת שליט"א, עמיר אאטו-ר הוא אחיו כבוד את ובפ-פבכלל,
 שלימ.א, )אמעריקא( באלמימארע מעיר שפערן שלטה מיה והנעלה היקרדודי

 צדקינו משיח לביאת ונוכה בגבוליני, ושבר שוד ישסע ואל פרצתינה יגרורהשטת
 בימינו.בטהרה

- -  ס פוכ ימין נ ב מ' מהגאון נחמדים וליקימים יקרות טינליות בנימיןאמתחת
 עליו. שנשאתי והספר ז"ל נראסווחרריין דביקאביד

 שנשאתי והספר סוויוניין זצ"ל הענר מהח"י הנהזק מאדמךר כנ"ל ישראלאמרי
 ומניד רב טרץ שו הכהן יוסףעליו,

 .,90א070 0ש10ק 9ז?1ח 0201?שנע 5 )%0810810(המען:

 צייטשריפט אימה.נייע כלחט יויישעדום ווגנענמליךערשיינט
 ,0ע9(0"ח81 1נ05,10ק35

 מ%0211 אחם פזא26*0א ,0ע0חז[ך )51098161( של עכרי דפיםכיח
 ועממית ת י ר ב ע דפוס מלאכת מ.ני וכל כרוזים ממרים, עתונים, ?מדם.ס

 זל. במחיר ביופי,בהרר,
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מיהורא מ * כ ן נם יכ2שביט

 לארץ ובצדקתו בתורתו המאיר אור בשעיים, הנודע קרישא סבא האי אאץמניק
 כש"ת וכר הטפורמם ומהרה, קרושה שהרביץ התוררו שר האמיתי הנאוןולדרים,
 יע"א, סמרחמקוב דקוק ראכ*ד זצוקלוה פ'ב יודא בהנ'מ ברוך שלמהמדח
 לעסוק שנזנה בערינו, מוב וימליץ עלינו, יק וכותו דר, א ה' שלו דהלולאליומא

 אכי"ר* מובים וששים מצות ולעשות עיכובים. בליבתורה
 ום"ם* וחוקה רוכא בענין הערות*,ינה

 למנינו ים ד6ס רות עעעס דק"ק נחסו3ס סרט3*6 לקברם לחקוריש
 ר"מ ו6ף קען ר6יס6 רו63 כיוו פוי 6י ל6יקור, 6חר ו5ד לסיחר 5רריססר
 עקיר רלרי נפסיעום כת3 ח' :לל סיף וורדים גנם נק' ר6יחי סיג ל6, 16מורס
 נ'כ סכחנ ( )רף פקחים נקליח ר6יחי וכן ק"קן עסני ל6 לעיעוע6רעיים
 ר6יכ" כ.ון סכ' 3קופו ס"6 פיד גכורום סל' 3על'ע ר"יחי טו3כן,

 מסיב קיק
 ע*סן מקוקום ו3סל' סעוע6ס 36ום בסלי דבריו וכופל דמיעוע*1 עיעוע6סמיעוע

 מסיס ר6*ק רוב* סוי רק.ק ססמע כי ו' כלל ס3ק5וס"ח סספיקום נקונעיקבס
 קי'ס( ))נינעום ליס, ר"" לכ6ורס ימ65חי ע"ס, לפמנו מס פקפק לררירחלם6
 ליעץ ויוליד( עחענרוס נטיס ורונ רוב 3סל כלך ל6 6ע6י י3ימי סם"קדעקסס

 גרובי נסיר רגכן קלו כי רבנן לעולס ומסכי סי6,ואש
 כגייס רונ 36ל ד6אק

 חמומם לס כתיחס 3קיפ6 6)1"י סקסם סוס כחיי 6"כ סו6, קען יליס6 רו63וכף
 רעסכי' 6וקיעמ על פל הס"ק ד)נקסס כזוו (כר ילדם רלע6 מוססם6יגס
 כקנח סמ6 ילדם 6ס'ל ספינס קפק ק,ק סוי דנקיפ6 וור6י 6ל6 לקען, הו6ר"מ

 עתה ס6 סקסי 6כם. דל*ק רונ6 סוי דק"ק נימך ו6י וננת"ע סמסנס עלענרס"י
 ולכן דסק רו63 ונקרי ק"ק וור"י 6ל6 דל"ק 3ר631 חלי ל6 רנכן י6ף לןקניתך
 סו3 סו6, דר-ע 6וקימס6 על לקען דננקסס כעו סל( 6וקיעח6 פל פסס עקססנ6

 רו63 נמר 6(לי ל6 ררננן ל6וקיעם6 לסקסום יכול ר6ס*נ (6ח לדחות סיסרעיתי
 מלינו ד:6 ספיר איקסס דנל6"ס רק חומסם 6ינס 6מ6י 3קיפ6 6"כרל'ק

 דעוק* לעפי לסיפך י6י' יס ו6דרנס וקטנס, קען נני רל'ק נם*ר 6ף 6(לודרבנן לסדי"
 לעיעועי חומסם 6.נס 6מ6י חעיסת לס נסיחס כמ* קיפץ סכי 6י מקסם י"ערים6

 6"כ עיט דמיעיע6 עיעוע' סעיפיי וסוי וחזקם רו63 סוי נקימ'  דכ6ן  ונוהרןמכרים
 ו6ס כמל קיק יס 3קיפ6 ס" לרוב )1קייע ריסיי לחזקת כלל עקריך 6ע6יקסם
 בסוד"ס ע' סיע מודם ג"כ ח(קס 3ל6 לחוד ר6"ק ונרו63 ד6"ק רו63 עקריק"ק
 דל"ק. רובץ עקרי רקיק סריכנון

 סיסי' סייס סקפיקוס לסיוח 5ריכיס 60 ק"ק (ז עקרי ס6.ך לסקטוחואין
 מפילם קפק ולומר למתחיל כלל טפסר ס6יך 6"כ לייקור, כווו להיחרסקיליס
 נחיי ספנ"י לפע"ס ימיי כ"ל וחס ויותר ויולדוס, ממעכרום רוב ס6 ילרסקפק
 סי6סיל קפק ר6ם סיס לסיום 6"5 סטני קפק ס"כו עיט ס1יס להיות ר6"5דפ"פ
 לסיסר ופלנ* לייקור פלנה עומס סר6סין קפק 6'כ לייקור כונו למיסרסיס
 לסיחר, רוגע סוי 6"כ היקור סל סטנים עפלנה למיתר ס)יעע י5ערף 06וסיג
 מקרי ל* (ס 6"כ לסקור כעו לסיחר סיס היכו סר6סין קפק 06 וורדי6נל
 ס6' לע'עוע סנ' מהפק סיתר סל סעח5ס סוג לס5ערף ,פסי סדיך גללספק
 כט 84
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 ת'עוי6 קתוך י"ל דכאן היכו (ס 36ל 3יס, ודו"ק דלים, כתקן סו6 סר6סיןדמיעופ
 יגסוס 3ר6"ק ועיין סר6קון, 3קפק 6ף פלנה וצוי לפוק סימר לח(קחדתשלוס
 )נעפחיס חיכוקמ רו3 כתו לקולה 6ף לחזקת ציחוק* התיך השרינן דלריע טנ'טס(
 לעיעוע יחייס טס דק.ל יבוקע רי על כ':( )ננכולומ מקסת ע6י ספיר 6חילפ"(

 חוססח איכס ))ל6ס י65ס 6ס 6ף 3י3עוח דק"ל )נס6 יולרת 6.נק 06 6ףדחול3וח
 )נכחונומ רשל יסוטע לר' ובפרע דמ"ק רו3 עקרי רק"ק לר"י ק"ל דלמ6ע"ס,
 ספיר 6'כ עכסיי ונקאק סנטיי  כסייסמ%ינו דנרוג ערור עדיפה דק'ס(
 חייט ל6 ר"ת 6ף ד6"ק ונרונ6 א"ק כ6ן ריס ד(כריס לעיעוע נינ))וס חייטל%

 יולדם, טלין *ף רחולנוט לעיעיע דתיים ו6*ס חייס ספ.ר 3עלמ6 36ללמיעוס6
 סימר חזקם לס 6יהרע מללס ד3י65ס ל"קולפזז

 לסוני
 קיפץ ריס ינתוס ענמו"ק

 ק"ק ליכ6 נלעס 6"כ וכו' קתוך לעיער ליכ* 6'כ טס, ונחתיי ס6טסונרמס
 60 36ל ככילן ק"ק 3נןר כלל ככנק וקעו רלים6 כמין סר6סין ד0מיעועכלל
 ולע"ג ק"ק עסיס יסוסע ר' סל עעס טפי' סתטנס על י3נע"י פרסיי עיין ליקט"
 ובור"ר וגני דליחת, כעין מיעוע עחעם לקטון ספק 60 קיק כלל (ס עקריסטיך
 4ין 06 ר6ף עדנריסס רמסעע מלז ונעיי רם"י רנרי מחכו סכעלעס ל"3ככ5

 51"ע. ק"ק מקו* תפ"ס סו6סון סקפק ו6ף טקעיסמהשקום
  כיון ררשע %34% טס  ריפרינן 60 טס ליד( )ע"ז 3ויענ'6 משמישוב
 נחר מיעוע חד דמוי סיכי כל ת"ל: נסעום ס6ר נעי ו6יכ6 עגליס רו3ר*יכ*
 ו6יילוכים לקריק ישע דחייה וסייגו י"מ חיים נעקפר עקוד עיעוע סו6 6שיהפק
 וכ"כ עכ"ל, ר"ת חיים ול4 דעיעוע* עיעיע* סגי קפיקי עמרי רקמי ס*כ366ל

 מלי ר4יכ4 כיון נקיק 0'ס לפי"ז של 4"כ וסלחייסן מזרוע פרק חוליןסמנרכ*
 5"ע. ופכחי עורס ל"מ ו4ף רעיעוי* מיעוע* סעיעוע סוי לטיהור 4ו לסיסיאפיק*

 פרעשוב. שפערן יחזקאל סמעחיקנכדו
חיים- לף ן מ יכםשערי
 וצ*ל מאד אב"ד עהרנרייך צבי חבם מו'ה הנאון נימימכבור

 חיים.  ושערי הטפ קצהמח"ם
 סטין סעל"ע סקליס ש נסיק כעקומו חנ"ם עס לו ט"" הנכוחע"ר

 סיקס כעו תורס מחר עספעורח ולחרון לעסין פקוק גס  טסלימ כמפעויםקויי1
 %כתר ל%  מלס סיטר,  ררך  %יןסו מעכי, חו"ד עעני ט6ל ע"כ חועטיס נ6י(סעטיין
  עכ0ג כדן רטיתי ל6 4כי כי כלל ע"ז לססווכח לו סי' ל6 כי  6סובי לולסגיר
 מעולס כי וקערו וענו כלמכיס 4נם'ס 56ל יעה ותקרחי ירססי וכן 3נספ'רזס
 קמ"ר ק" 6ו.ח 3סו"ע ת3ו6ר סדין וסלם 3נסכ'כן ול6 3כסע*ד ל6 כן כחנול6
  30"י ססקכימו כסו לרקמו עקופו ערלגין  ריין ומכש לכ3י6 מנ3י6 )נרלביןדיין

 ק" 5רק 5תח  שבי"ס  סגשון  יהריסס  ססח~יס וכתו טס פוקקיס וטלרוסרת*6
 (5לס"ס ))רנליומ )1"ר6"( תסנ5ון ניול לכו ועי תורס, כינוסו ותי 3ע5תו סס3י6קכ"ו

 ל30י6 ודרכו לנפיו סי' 6טר עכל "לו נריניס מעתיק לפריס סערי 3קפרו*סי
 ויכלל ר3ר ענה 6יכו וע"ס מעטת לנסי וסל קלקול עכסב אפילו חעכסגיסכל

 וסכי ספעס, 3(ס לו טיבעו סל6 ונקומו טכסי עברו וספיר כלל עכסנ (סרל"ס
 כללז לשריך ו6"5כוסגין



לא ה-ו טנף החמישיהנשר

 ל"אסיכון
 על סי' וכוונתו העיר לעניי כתריס ין סנדר נקי ופ"ו( עזו סי' )3ח"7 סילתוע"ד

 כלינת סבכה 0ל6 סולח, זו ונס ידענו ל6 ני)נמ תונ3"6ן עה"ק ילוסליס הי5 פעיל קמם"י הקמי העיר עגיי פי' ול6 רגריו סקתס וניתר מינעו 5"י ונכלי כס, רר תהו* מעירעגיי
 גידר, סגי רעחכס על ס6ונר מיינו 6חריס דעס על נדר 06 זולת סגידרי כוונת 3תרס6זליגן
 5חרהז עיר על כיו)תת לתפיך יכולים 6יך סז5ת, העיר על הי' סניונתו 0נו7ר 6ערו6ס

 לעניי קתס נדר 06 6ף 6ל6 גס, סדן עיר על ס" מכוונתו 16נר ס6ס גלנד זו ל6ולרעתי
 ירוטליס עיר על ול6 סז5מ מעיל על טס" רעמי' יעויגן נ"כ לסקלה 61'6 לו וסלשעיר

חוננא6ן
 קן"

 ווקף, ייוסלס לנמר סנו7ריס סעעני ל" ט)נעילס ועוד קויעי4 עירך עניי דס6
5ל6.

 ו6ף 3סן סעיד עיר על סי' כוונמו קמם עיר 61'כ 6"ין "לעגיי גויר לסמם סנודל כל
 נס "ענס 3נ"5ן ל' 6מר הולרס סגנרליס ופסוס סנילי כגעת ססי6 ינעיל קינו סג71ר06
 לולסלן להיי "ססי6" העיל דכתינ וג)נקיס העירן 6ומ0. גכ"ע סמם יעיר עמנו מורסגלז
 ועמלן פסיס6 פריך ו3גע'  )י"ר' 03 סיס לעיר "ל6 עשוין 6ין נ)נסנס ע"נ ע"ז חוע0ען

 לעיר  ועורוין הומס סננניחין ניד גס ס6ין לעיר קעוך נע65 ס6ס ענין כדסגי6 ק)נ"5ס"
 ו6ף (הגיהי כתיו )נךל6 לס" וע' עקוסן %3 00י6 מעיר זקני ולקחו מתל 3"דן נססיס
 ס5עס 5ף נ"ר, 03 סים לעיר דעוררין ערניגן סמיי סעיר דכסי3 6ף סרי יערכן וליכיןססי6 סע.י ובעינן ע"נ " נעטמ כע"ז ול6 לעינוג, ל6 "גל להרוס רק ז0ו ס0י6ן שעיריכחיד
 סע5וס על)גד סס'6" העיר זקני *וסוריוו מני פקוק על דלסו נססיי 6עגס טסיכןמעיר
 3ס סאן דעיר ניכית כנ"ר ק"ל ספרי סי"ל 6ל* חידס? עס ולכינורן ססי6 סעירכזקני
 הכיו קיטל ל6 ג6עמ 36ל לככמ סכתכם רסכס וק"ל כלג עלופס עכלת ענאס "יו:0זקכיס
 לדרם6, 6הי* סזי6 יתיר ועיכ' ההיך, העיר 0י6 פחס סעיר תורס נלסון נס רצינועכ"פ
 נעיר 0קגועין *דם גני ר)נ"6 לסון )ויעיי 6וס, גגי למון 6מל ססולכיס גגוריסוענספכ
 סעיר 6ות0 לעגיי יתגי לענייסן קחס נדר "ס וע0 סו16 ק"ו 1""כ פעיל( ענייקלויין

מסו"
 סכווגמו נס ויוזר מציר לעגיי נפייט "ער 6ס כמ"כ רנ"מן נק" כמנוטל 03 דל

 ילית כלוסת להלסר וכוונתו רכריו 6תר לכי 6ין טוויך ולנו פיו ומיי גס סדר עיי עלסין
 סל סגנ6יט ול6 תוגעיס, לו טים מעון דעיקרי למונפו אקר( סנג6י 7יכול 3סס גליךדין
 ירוסל' סק, לעיר קדי)נס ים 6ס רמ"ד רל'נ חיי חת'ק ט"מ עיין לל"י נפזום כדר ו6סאין
 ירוס*סן עיר טל כוונת" לטפך יכולין 6'ך 0עירז לעניי  הניגר 36ל נאין עיירותלסקל

 נס סחין ונענור לענשי פסופ וסו לאי כ"6 וווקף לירושלינ( סנידריס סיוענו ל6סעעולס
 נ"י. ינעכ"מ נ"ב כע'ם 3ג"6 לסון "מרי ט0ולכיס  נורים לענין (ה סייך 6יך נטלכיסיז

 בודשפעסט. דקורי יומ'ץ סופרפ.של

 ל"צמימן
 ע"( 0ל שדל ב3י ססצלו והלע3"ן הרס3"6 על סקסת 3( )"ות י'כמימן

 סכיה רק כין 6ין )נ)ניל6 בהיחר ס.ו ז0 וסקכרל לסכם, יכולם הלילם טבליוניחר
 4:0ס כ4ן ויין עירוב 3ג6 לילך יכול כן נס דס6 מקחיס סמוק' על וק'עלוה
 עסת. )ו5וח הס עיונם והחנילס הי13ס וחלילם יבוס נבי רבסל)נ6 לחלק, יםע*ם,
 ה"סק "ין "ס וגופיי 3פ.'ע, לנלוה "תה כל והקע"ב והחינוך הרונ3"ס סבכיכונו
 נפ"ע ל"ת הי" חלילת גל" נס"ח הטסה ו6ס לחלון, 6ו ליחס מלוס להים"רולס
 העלוס ע"י רק ע'כינ דניכ, כיון ו:רסכ"6 סר)ננ"ן כ' קפיר ולכך הר)נבזס,כע"ס
 עבית לין חחו)נין נערוכי "בל וסר', כסכו ל'הנוח ל"ו )נלומ החלילה()חייכו
 6ס רק ע"ח, ח לה:; הירס ע, פליח דילו ערריכן, 6פי' ונלו: נענע:סערונ
 סיס 6דס כל ""כ ולליס פוי דיי ערוג, לעסדח יריך 6)וס מ6לפיס יותר לילךרלה
 הכלס לעבה ינוו ירו בצל העמך כ ו" חונלוה, לקיים כד' ק ע" לעטותיריך



 הרו כנף החמישיהנשדלב

 ולכך פקוס, סי6 פ5עס ס:'6 נחלילס כעו 3פ5עו י5וס 6.נו חפרו3. ס"נולכופו
 3ר3ר לעסומ יכון עלוס הי6 סחכליח סעכ"פ עלוס לדגר מעריג עוסה 6י3סלת6

 כ))'ס קיטי*. 6יכ: )נ5יס לריר רק ד)נפרגין לננ"ר ולכן ר)1לל"כ, 3סכ6סס*חיי
 הפרונ ל, כי כלל. )נ5וס כ6ן 6ין 6'כ סרסוח דגר סו6 ססכליח 6י 6בלסחוק',
 אק.י, 3ל3ד גופי הכ6מ רק כסברס ל6 ו6יכ חכליסה ול6 עלוס סו6נע5עו

 ליפציג. הכהן יעקכ פנתם (:.( לע"ד קסתיסשי
 ע,ז טל כגדי נני עלמונס כענו6ל הי6 הכ, וסלינ3"ן סרט3א5 כוונם ילעג'ך6(

 3עי6 ישי וונוס נסרי הניף הגית נס 6יכ6 כ6ן וס6 סרטנתן העלה וע"ז נסירסחלילם

 היכף סייהז ולסרנה סיריוס כהדי סבוף סכ6מ לס ים 6"כ נקנ* ל6 חלינס ונלהלמנקזני
 1)6מר והרעשן הרסנ"6 העלו ספיר ומזיז ל4מ "וס 6ערינן ל6 עלוס נסיי סנוף ס"תדים
 ששרינן סש-ד ונכיס הכ6מ ולעכין וונוס סכנת רק כ6ן 4כ6 6"כ לסנס6 יכונס ח4ס גל6דנם

 לדגר 6ף עעלגץ לע"ד יק ק6י סם"ח דקוסי. כ"נ רף סתוק' מעלו ספיר עעיל6עללס"מ
 מעולס דם* דונלל'כ' עפעס ויותר ספיר פריס לרנר רק עעינין 6ין לע'ו פס6"כמרסות
 סרח יליכי רק כלל חסם 4כ6 חלילם נל6 יף לעטות הכולס י0יכ6 ;רסנ"6 6ערל6

 חשכעג* הלסת** ודגרי לקוסים החמלם ויין עללסשנ 6ערינן סע5וס ולנני עלוס קנ6מ רקסניף
 צעלד%מ%ק* דקה"י דוס.ץ נרינבערנר אברהם ופרח. כפסור 6מר נקב: : נפ

 י ר"גמימן
 ידוע פיפ..ונ 6' חכם סס6לי כתג ז.( ענילס )לעש גוממותיו ז"ל עסר5"0הגאון

 כשש 61*ל ינ-לתן תקרץ על סעגרכין כסו עכות דיילות קגלס וונרי ונ"ע על עניכין6ין

קלטני
 6ין י6ס לקייתם נימן סל נידו דלין כיון 5דקס ע5יח על ענרכין דפין ת"י נקי*

 כינו דהי* שחלי כי תרי"ג נפי' והפסיג נעל וכסן עניד כליס ל6ו סרי ס5דקס עקשלספני
 לקנל ליש ל* 7"פ" ק"ו חל5'~ש נק" נר)נ"6 ענו6ר "יפכ6 "ולס עיע עגרכין דלין%קם
 אינס דע*פ ר"ל הזם וסחכם ? ונ"ע על 6קנ"ו לנרך דסףל סדק"ל 6'כ עלוס ידי סעסלח י63ע"פ
 סי6 ככיסוס דעכ:נ רעסיס ערנס חינופ על ענרכין ואין דקיישל וכעו גני6יס ענסג רק)קוס
 הלערד עעב וע' עכהנ וקינו )51וס דהו6 עסעע ומסור סרענ"ס לפון קולס עהז ענרכין6ין

 ל6רנ( עוטנ ("ל: הר)ננ"ס סכמנ 611מר ל"ו( סי' ח"ד גסכסר )והנ6מיו נ6מריוןעפ)ו"ס
 נדולס סשצךז סוס טלין לרעיו ענית וג)וסלוח נקעודחו עלסרנוח ל6גייכיס נצמדותלסרנומ
 כיון מדר* 6גיו:יסן לעתכות )נ"ע סקרם סקייס ערוע 61"כ וכוי עגייס לנ עלסעומוענו6רס
 ושדעת 1)6% ונ"ע נ"ט תקני וע"כ נפילים %0קת תנקו וע"כ טקס שוי לק היי ס5לתססכל
 עעמס גיפור וספ"י' יע"ס 3נך סיום )נ5ומ כי מעגי יתגייס סל6 כרי ל36יוכיס ל))מנומנכונס
 תלויי סם" )61חר ע4' ענר:ין סדין וננחר 6"כ כנ"ל ל6ניוניס נעתנות לסרנות סיוס ועלוסכיון
 וסקיעס לקניונים ונתוטת  לילים לסניף לק סרניי עגום עםלוח על עע.ל' 6"כ כנ"ל "תריסנזעם
 ר5ה לי דלפי* סכ' רע"6 לרשי 6"ף מנ"ל החכם קי* ונמורן ועסה וננרכיס, 6ין ל)נסלוחננוגס
 61"ם. עגרכיסו 6ין עסוים ל"3יוניס לעתגית קכי4 רק סתיו עימר ע"ע וניסן ידי ינ6ל4

 ל*ניוניס ולחנית 16 קודם ונגוס )נסליח 6י כמג עק"נ נ)נס53-ת תרפ'ז קייהפם'ג
 דייקת כד יוטס ע'7 ? נזק כלל כת3 ל6 וסם דיכתיז ונפאל ומלנ"מ נחר5"ו 6"ה ינוארקוים
שנין

 לנוותי
 דיני סרל"2 וכסי' ל36יוגיסן ונמכות ויני תר5"ד 3חי' לסו נקעו וסיחרר דסטול

 יפחנית ונ" עכומ וו:םלו0 3קר6 ס:קדיס כעו לינגקן הו"ל 6יפכ6 ולכ6.רס ונגוס,הסלוח
 מסיען נריפ נ(ס הטור על נעוויו מעיר סל5"י נקי' סם השי רערן 6ני ונולךליניוניסו

 ועסלוח יוסף רנ סכי ז;.( )דף רעבילס נפיק וז"ל: וכו לעגייס ונחנים ליחן 6יס כלחיג
 וכבן 6דס4 נני לסני ונקוות סחי ל"ניוג-ס וונחניח 6חר לביס וונוס סכי לרעמי "יםוננוס
 הרי י-.3"י, דכ*ל לרעתו 6יס ענות מסלוח דין כ' סר5"ה ונח.' ל"3יוכיס ציתנית וין רניניכ'

 נסו"ע סמכ רק (1 קקקרעק פל עעס סיס ויכנר ו"יכ. 3(ס ז"ל הטור על העיר עבינוסה3"י

 וסקרימ:ו ידיסס 6ח סכלו והתמגר והטור לנד "חס ווכחן 6ווגס סטור, סה5ינו כעוטלי
 בריסי ל5גיוכיסי:הנוח

 היענ"ס ולדעת
 הי"

 העיקל,
 חקזיס עיופ חקר" על לק קהה ול"



רנ היו כנף רחשושיהנשף

 סל6 ל35יוגיס ומניס נ"כ לסלוח גכיגס סקדעס סחים יען גיחי סקל לפי יעכס סספנ6ת
 קם-ע( סי חלי5ס )סלי ונס נחלי בק' עפעיס ועוקל חעכית, עם' נסיף מ6131רולסתניש
 )נחנס ל5ניוניס והחכות 6חר לטיס תנית פתי לרעמו "ים וע"ע דעגילס נפ"ק עד"6"ז"ל
 רעתגהז לפרט טפסר ה" ולכפוי הפיסקיס, עכל )נופכס וסוף 6גיוניס, עסתי 6מר לכלחח
 לנ' ))תנומ רן לסלוח )ולשמרך 35יוגיס עה5כי 6' לכל ממיס( )ותעוסו רניס לסיןס,י6

 סי6 כך דקרי פירם ד6 דנכנון מס-ק חכויי לרביתינו לסו 1קיס ת5י 5ל6 ניחד(36יוניס
 סי' 6לו ועעמס ע"כן 6קד לכל 5' וסטגס עישן דתופ6 לניס "לסין דרוסי רגיסטס1סין
 דכחי3 ססס6 36יון לכל יעחנום 3 לפרס ספסר ס" 3ריט6 ל36יוגיס יחסנות 1עסלוםכחיג
 לסין על דרים6 כגיס מסלמון סו6 כך דקר" פי' לפרם כיי 3ריס6 ונוי )נגומ ועסלוקגקר6
 מרננכן גתל5"ו ינוקר לשיוניס עתגוס 16 קידם ע"ע 6י סג54 ס"ע"נ וזים ככ"לג 5'דסיפי
 ומפוי. וסעעיין נ"ל כן קידס ייזם סיעד לך ינוקר רגריסס למידור מניע כטמררשל

 בודאפעספ* דקהיי יומ"ץ וועלץישראל
 ד " ל 7 נ2 ימ

 סמויככו ,טכס יוס'כ ענורם 6מר כסיג עספלמ ע"( )גקיען ססק'מה
 נקיר מכס 1 כך עחפלל סי' ננסע"ק סכן"ג טפסר ואך וכרש לקרסינוקועעיום
 מסור ועני6ס סחזיס ררך נקירור וכדפקם כוננם 6תס ס)וחחלמ לקפרריססענורס
 וכוז עלפניך *"ר כ:.נ סל דיפלמו סימם כך : עניך סס זי"ע, מקרוס מ6ר"*ונס
 כםי3 סס סע3ויס נקיף וכח"כ כיד, כעכים נס ועיין מ3 3יוע6 סק*ורסבעו
 *ר'ע ומופיע: פמעע עפינו כן כעו 3סיכל כס"נ מפלח ססעעח כעו תכןכן:
 מנוקר ו6*כ וכו', לקריינו קועעיוס 03 טפליככו סנס כמיג ועם וכו' 16*6ד'

 פיו סס תר* כי זו, מפלס לסיום .כולס וליס סייס ל6 סכס*נ טיפפלפגפירוס
 סו:, לזען גס כפלס (ו 3ע3ויס סוקיפו 36ל וננסע"קן3""

 ובנוקע"
 טלכו

 63עם 6טי לכס'ג ועיוחקס חכורכן 6חר טל חפלס רק ככס3 ול6 סרנינתבלבל
 וחקרם וכוי ססעעח כעו ונכן כוננת: 6חס סל סכוקח לפכים כפי3 ול6 6ערסל6

 סימס וכן 6מר 3נוקחחכו לוער נוסג ולכי 63)נח, 6ער 6סר כס"נ סלמנפלס
 ועל ולח"כ סקפרר ובכוקח 3נע' סעו63 כסיג סל סספלס "ס כמ"ג קלספסלו
 עפינו כ"כ בסיגל כס"ג מפלס ססעעם כעו ובכן ולח"כ וכון 6))ר סי' סקרוןטכסי
 03 סתוליככו כמיג 03 6סר 6לליכו סכסו3ס ר5ן סיסי וליה"כ וסוטיעחמעע

 6כ"רי ב3יסע*ק כס"נ ספלם לריעוע 33"6 ומכס עורלינו,קומע,.ים
 ריושמשווא* רכ לבוסיצחק

 ל"המימו
 ורגע עסה" דכל6יס ע"נ נפ"ז נרוק 3ר' מלעול ר' ייעל 6יך מי( )3הי המעי'עי

 ק" דסו6 קיל : וז"ל כ5ן, סרטנם וחרוסי נהנסות 3(ס קרינו כנר ש הינם עיננו מעילסחין
 מהיו יסיסע ורן ור"ח רגע תלמיד טסי דר')נ )נסיד' י6))ר ופיך ע"ע סקחיס עיין ר"ננדור
 עסעה יוער ר35'5 : ונ"ל כעשן טלעס )נל5כס נעל ע" עינד כ3ר כי ר6ח ול6 1 ר"נניידי
 נפ' ע))"ס וכוצס)נע על"ע יותל קדמון ל6נ"5 דס6 ונקחנל6 וסכי פסעת פועי ר36"סס"ק
 סי' ל6נ"5 יס6 הו6 דטעוס לי גלים )1ס)נ1 (*לו י:יקף הלי ולז הין קי, דמעכיותנחלף
 ר3יכו סל יניו רס3"ג נזולן סי' ור"ת החירבן ניונן סיס לדוק רז סירי רנ (ען ר"תלפכי
 6ף עסתו יוואל ל6נ"5 ססס רגרקינן פ"נ, פ6ה עינק' נ6 וקעעוח תכייס, סיף ססי'הקרוס
 הלכה ויין סכם3 ז"ל הלמניס ניל, סן.מ: ומי: 6": : סס ובבנק ("מ עכ"ל וכוילחרונין
 סיגנל כר35"5 ול6 כותב סי' אכסננו"  גנירקתו סימס ו6ס ס"תרון גרגרו כר5ב"5 ול6בר"ת
 וחעיל ווגןונו" 6ו)נר של"6 נולת )ניגכען ושכ"י קיפליס ובדיקדוקי ("ל, סלנ סל גלמומ 1 ע ס)נ

 .. נ מחג הי,ל.ק תרה וא' הגרך כעיר וכן "(-



 ה*ו כנף החמשיהנשרלר

 נסס 5ער ל35"5 עצינו 531עמ 1 מלנזידו מלזניו רשע עסעש יצער ל5 65פזל וי'וטרח
 חיכו חכ)ניס וללורי ולר ר'ע ללירי וחים וקינה עין סיפלת ר5נ"5 סוור כ"מ נדם ר5סר"ת,
 ל6ס ל5נ"ג נ' סיו נ6)נמ כי מיקיןן לסיס דייך וטין קיטי5 טוס כ5ן 5ין אמנם וכ".ולר

 התורכי יומגן נרי תלעיג 5יוק 3ר ללוזר רי 5( נערכת הייעלן לר"ח 51)נור5יס חנייסמולדות
 סליל 535 ועל ר*3"5 כל עליו "5)נרו ה"ו פ"נ נעה נסוספס5 ג5ונר ועליו סו: .3עומרמס
 סיח, פ"נ ניטה יריסלוני הסוס מייהס"י ייני כל בירוסליס תנעים מסיו נסנית3ן

 ר5כ"5 והיי
 ל5ס ליכ"4 עיי וניול החירנן 3:עת 35יו עם ססי' ר5נ"5 3( ס"ז, פ"נ )ננילס נסוספסימגזי
 נ( מ4ך, פ"נ פיס ר5: נסעי, מלכס סיער ור"ת סנדולים )נהל)ניךיו וסים ל"ש פ"55יכס
 סעדמי ל5 "ר5נ"ג)ניעי 5"ע: 31עימ וססווז סיני וננו ג5ן נסעו ס6ו' סוי ומום דמ"ע מלאיוור5ני5
 ו"ססיד 51זיל יוסי רר, נ5חר6 חז6 פי* על לכסיתם ענד לסעלומ ונקמו יחתן עדות5ל5

 ספיר וחס יס11ח1 דל,כהתריס
 מנער"

 סוי לס"י( ל3ן סל )קניו 5יכו ט5על ע"ד: טוכס
 ע,ס )ומסיס דר"ע מלעירו ר5ב"5 ססו6 ליער וניכל עמית טס והעל וריננה קעיסק"וינ"
 כל קליקה 31זן  פיליפונקקי( סו55ס כ'ו ע, סיוחקין גן סער וכנר קצ"חן ען סעטכסנדרכי

 הומעננע דום*ץ עהרנרייך יהירה חייםסקיסי5.

 ו 4 ל ז מ יכש
 קכ~ס 6לו ,ועיכי : וכל כללך כייל עסרום לקי 3סקרעמו ז.להרמב'ם

 6ל6 טסרס לו 6ין חרק כלי *ולס געקוס, עסרס למן ים ק ר ח * ל כ ד 3 ל ן ל 1כ
 וקולס 1 ס 1 ק ע 3 ס י ר ת ט כ ם י כ 1 כ ז י ל כ ד6ף מלפינו יוטמע ולכילויס3ייס,
 6ל6 גמקוס טסןס למס 6ין ג"כ (כוכ1ס כל* כי חחליע 3קופס מ*6 דכליס3פ34
 מכלי סם'נסו זכוכים ,וכלי 63ערו ז6ס רעו 3סקדמחו נס כי וימטר עיסוטגירס
 רכלי ס"ס מס4כ פ"6 3ח.3ורו פ' וכן מעקכם", ע(6ס 3סכ* ססמי6ר כעוחרק

 דל סר*ט אכל 3(ס, מסינו ל6 ('ל יסר36'ך ע"סן כמקוס, טסרס ליס 6ין(כוכים
 ונוכח וכו' עסרס לכן יט (כוכיח רכלי 6עינ ה"ל: 3עסדס י65 כליס עק'כקוף
 על עוע6ס רננן נורו דלכך ר"ל נסס 6ר*י סו:( )נם3ס וסיף מחלקוחס,יקור ל%3י נ"ל ז6ט גי6רו ל6 סתפר' כי ולטסי 3עקוס, געהריס (כוכים רכלירק"ל
 6ל, סבמ' ועקסס חרק, ככלי טוינסו סמול ען 3רייסן ומחלגש סו6יל (כוכיםכלי

 חוללין וקלו ע"ס( פ"ע )מקו6ומ מנן 6לעס 1 נעקום תסרס לסן חס6 ל6מעחס
 לסוכן ומסיך מזניקנו ס3"ע טסרס! לסן ריס 6לע6 (כוכיח, נכלי וסעור סופםוכוי
 לו 6ין סלם ,כוכים כלי לעולס 36ל סננעע,ר, 6חר מולך סכל ד6ער סי6 ור"66נר,
 כלי חנן 6ל))ס 1 כ"ח כיין מב3ן ליטמ6ו ל6 עעמס 6ל6 תו ועקסס 3מקוס,עסרס
 )נסעפ ל6? 6חריכי מיר' 6נל ענניסן, עטע6ין סטין סיס, עוע6חן כתר וכליחרק
 ככלי סוינסו חקנז לסס ים דנסחנרו כיון יעלי ועמי עננוע ונטעך (כוכיםדכלי

 סורדסן דיעס קייעם כסייס ר"ל נסס ר"י קנרם כי הבעי )וקוב' ונ ע"כ,עתכומ
 כטנקנו וכלנר טסרס להם 6ין ונס מחול, זון 3רייחן ימחלס כיסוס סי6לעו)נ6'
 נטחנרו דכי כיון ונכעס סי6 נגן 3עוע6ח כ"ח וידין ריכס סנפרר עס 6ך 363ר,ומסיכן
 כי עסרס, להס 6ין בעקוש 36ל תנגן, עיטתנו ע"כ וכחכום ככלי סוינסו תקכס לססיט

 סמוי טס 3'6רו וכן 3טסרסן, ג"כ למס ונדפס כ"ח תדין הי6 לטו)נ6' שורוחן גדרתעיקר
 ונורק לותר כוכרח הר"מ ורעת לסר)נ3'ס, גרולס ר"" לפק ונ)נ5' ע"ס, 6ל6 3ר"ס)עז.(
 סבננ' 3'י סרר ולפ': מנ"ל, סחו, מסנינו כגי חקנ' לסם ים רכסחנרו ן 1 י כ 6 ל 36נ)נ'
 וכדונו עחכוח, לכלי ודעי ינטו: סימם לעותם סוררתן נזירם ופיקר ר"ל 3סס ר*יעקם
 לר"וק:ולסעעיד נצטרך ול6 1 ל6 תיסי ר))היב' נמקוס, סיעהרו מן עבנן סתעע6'ן הןלסן



רה היו מנף החטישיהנשר

 וע065י סר"ס, על לסעעיק' וכוכרח (י גי' דחו סכ'ל סחו' כי ו6ף - טלעיס כסססכננטע' סטוי רק 36ר, לתוכן וסעיף נקניקנו דחיקי בטנויי (כוכים נכלי חו5לין וקלוספמכ"
 פ' יוע6' עליסס גורו רננן (כוכים וכלי : וז"ל ונ"ך דכליס 3פ"נ ע5עי סר"ס גדנרי 6וןלי

 חרקי ככלי מויני מחול ען נרה ומחלם אועיל דס3ם נפיק כר%פ' סנים חרג סל6 עדפנס
 רעפי ו6יכ6 סקוגי( נקיף סם 6סי ר, ח" )וסו* כנרן הוכן וכ' סו6יל עג13 דעפ611ווס4
 6יכ6 לפי כליע' עכ"ל, מתכוס ככלי טיינסו הקנס לפס ים נסגרו דכ' דכיון עעע6'החס
 סג" סר"ס כי לוער סעחפקם יסעקט וסע6 ע0כוח, עס רק כיח עם ענין סוס לו 6יןדחפי
 (ס 0יי לפי ד6ף ס0וז כניי ק"ל ולעולס עגנן, עיעע6ו עדוע לייסנ רק די1פ' ס6יכ66ח

 נסנירסן גרעו כי על ונגנן עיעעו ערוע עפעיס סר-ס רק 1 כ"ח ען עוע6חן ינקורכטלר
 ועני' ננע' קורס סו6 6סי סיס ה0י' 06 סר"ס ילג ערוע לפ"( 6"כ 6סינסו ע0כוסןלכלי

 6ל6 ט:סמני~2 כיון ס0י' 06 סניי ונ6חלונס סקונ" נקוף ססו6 י"6 טל סי' 06גר6סוני
 לכ"ח 4וסס דעדעינן עע6י 3י' סרר דנסם3רו כיון ססי' דלפי סכי נעו לסר"ס דק'לודקי
 רסעעס סקריי כקוף 6סי ר' 6ו0ס ס0י' וכמו ר"ל 3סס ר"י ינרי 06 סחלס סגי'ולכן

 רכיון לעוע6' סורדחן ג('רס טל 3י עעס סבי' ו6ח*( כ3רן, סוכן סכר6' עפני ענבןדעיסעי
 כרי 6ם* ר' רל6 למקוק לסר"ט לי, וכיחך עסכום, ככלי סויכסו לכן סקכס למן יםדנס30רו
 7363ו 3ססיכס עלסעמירס סלעם כססי6 ימיירי מפסיעי דעקו6ום 0%ר' 04 לסו5י'טל6
 לפ"( ומכרם מסרס לו 6ין (כוכים וכלי דק"ל לטיי יסרע3"ס לי, ק' 60 לי קמיי 6יאולם
 עקו6ו0 טס 3פי. (6ם 3י6ר ל6 עדוע נ6נר, וסעע.ין כפנקנו חו55ין דקלו סע0ני'לסעעיר
 ביקר ול6 נ5ורחס, סעטנס 04 סניך וס'3 ס"6 בקוקום עמלי פ"נ 3חי' גס 1 עזםפ"ע

 כליו, כוספי סעיפו ל6 כי 0עוס ו3יוסר 36ר2 למוכן והפיף כסרקנו סי6דפנילסן
 ו06פל' 6טו3 .ועוד ע ח5י5ס לעכין לו ועם עסרסז לו 6ין (כוכים כלי ק"ל סרענ'ססל6

 6"כ סעעעיר, 6חר סופך סכל לאריז ול6 ס"ו מ"כ נפ"ד רו נחיג פסק ע5עודסרע3"ס
 נ6נר, וסמיכן כסכיקנו סכול מגע, כס" לסרן נוכל 1ל6 מנ"ל יעקו6ונ( מ0נ" לייסקי
 (כוכית כלי פוקק כי מעוסי סרי ומס 1 סעעעיר 6חר נלך ל6 סל6 ס6נר יוטיפנודעס
 סולך סכל 6עייכז יל* פוקק ונס חו55י4 וקלו רתקו6ום עחני' ופוקק עסרס, לו6ין
 חו55ין וקלו יעקו6ו0 יווסכ" ק"ל סרע3.ס כי חרקו דגר לפרן נ"ל ע"מ 1 סעעמיד*תר
 )ס3מ סמוי וכקוי מנכרים, %ן כטנלקחיס חרטיס כליס עכילמ לענין איירי (כוכיםככלי
 פקק נס 7363 כנוססיכן נפיי סס לכער סוקרך ל6 לכן ללעס, ריס סםע'ו:(
 6ין (כוכים רכלי פקק גס סעעעיד, *חר סולכין ד6ין רס"ל 6ף כ5ורחס סעסנס06
 חלילה, נלי לסינילן קריך סנכריס ען כסנלקחיס עם6"כ , ן ם 6 ע ו ע ע עסרסלסס
 ענילס לעכין סן*0 ססלכס 04 ססעהיקו ק"6 3 ר קיי יו"ר וטו"פ עספור כיוכן
 סמוי וכקו' נ(ס'ז סייך דל6 פיקקים ליס מעוו61ס עכילס לפנין ד6י חדסיסןכליס
 עז, נכלי ל"ס תרסיס כלי וענע0 חו55יס, ססלהן על נקיפ6 קחני רס6הנ"ל
 631 31(ס כד6'ס6, 601 כד6י50 וס* %חסיכסי %חם6 3הר4 י6י לסר3%'סויל

 שעביש. הנאנ'ד חתן אייכלער אברהם י"ר. ככון עלסכל

אגדה ז " י ן מ ימדברי
 ומלחמת סוף ים קריאת ובא שמע שמועה מה פירשידל ונו' יתרווישמע

 שונים תנאים שלשה דעת קמיז .דף בזבחים אינשי, מידכרי תמיהות תריעמלק,
 ראב'י שמע, תורה מתן אומר המודעי ר'א שמע, עמלק מלחמת אומר רזיבזה,



 ה-ו כנף החמישיהנשרלו

 ורבינו בא, יתרו מה על בזה פניני לנת מפיבי המה שלשה שמע, ק"מאומר
 שמסדרי אחרי ואידך תם", הדא דא עלף, ת'דא מה ותורה כנו, יתחתן בשתיםרע51י
 שיתיו שסובר ר~וב'י ורעת עמלק מלחמת ששפע בתחלה ריי דעת הביאוהש"ס
 ה' עצת שמעו לכן נ'( מ"מ )ירמי אחת הקרמה בזה היקדים הוא דנר הלאחדל דמתחי במה וסיים השים, דממיים במה רבינו פתח מרוע לבססן, ובא קר"םשמע
 ן י א , א ו ה ה ר נ א ת ר 1 ס ם נחמני בר אריש הצאן, צעירי יסחבום לא אםתף

 דג דבש שערת מן לזה וטעם רחל, יטל בגי' ביר אלא נופלעמלק
 ציערו עסף במכירת והנכנפים אנו את יטכבד מה היא הרוטע עטו ,טזכותיען
 בגיטין, או יוסף רק עסלק, את להפיל השבפים שאר ביר בת אין לכן אביהםאת
 אפרים( )משבפ ושע יה אל סשה ויאמר ונף עטלק חבא ראינו מצאטולכן
 ממשפחת ואסתר ימיני איש מררכי אהשורוש בימי וכן בעמלק, והלחםצא

 ימיש, עמלק פמא מורע הבא המן, ננד לעמוד יכלו בנימין משנם שה"שאול
 וכל ישראל, כל כנגד שקול חתנו את בראותו יחרג שערות תסמר הזאתוהשמועה
 תעשינה ולא כביים משה ירי עמלק ובמלחמת ידב על נעשו ובים במצריםהנסים
 צריך וליה סשה לפנ* ים בוקע קרי.ס, מע ש יתרו שפירש'י וזה תוש",ידיו
 נשי והלא לתלמי", מצע ח' הפטא עמלק זרע עם וללחום טס"ע,לשום
 טיבץ סו אץ שהק ר ואמר לעג לצק להם להמלץ יוצפוכו לטטשרץיעא

 שימעת סנהדרין תהא שלא לשון בשבעים ויורעין וכף חכמה בעלי אלאבסנהררין
 לעשורן טה יתרו, בעצת קרנים לה עשתה זו והשמוע יץ( )פנהדרין התורנמןמפי
 וערץ איש. לשום נכנע להיות יצמרך לבלתי ישראל כל כנגד ששקיל האישלחפשי
 ת מ ח ל מ ב ו משה, עא נעשה הכל ס 9 י ר ק ע מ ש ש יתרס שמיעת השבטסודר
 ממני, תתני יבנה אולי בלבו, יתרו אמר בתפלה. ירו להרים רק יכול ליה לק מע

 חותנו בכבוד אדם וחייב יתרו( )מכילתא חטיו לכבוד מוכן אדם שיהא אסרוהלא
 בפ' תמיסה בתורה עיין כיר( 3אויא ראה נם יאה ואבי לשאול, אטר דורשהרי
 כבדת אליך, בא ד"קא ,חותנך" אני מיטה אל ויאסר חג משהמצא
 והטחה וע"טע עשר ננר לעמוד ושכל אב, כבי במצות אתה נס ותבנה עם, קבלנא
 אינו להתנייר אצלך שבא אדם למשה. הקכ'ה אמר אטחדל ויפה עטלו4 זרעאת
 חרה אולי חותנו, לקראת משה ויצא קיבהו, אתה ואף שמים, לשם אלאבא
 והקב"ה פניו, לקבע שיצא ומבקש הכבוד אחר רורף שהוא יתרו את וחשר משהאף
 לתרץ אב. כיבוד בזכות לזכותו משה לימין לעמור לש.ש הי' שכוונתו עליוהעיד
 'טלא יתרו, זה ינהלו הכמים כבוד חיט עמלק, קרקר על להכ" בעזחרב
 והתק"ם להתר, לנחלה יה" יטהכבוד רצה רק עצמה ביטמל מוץמה כבי אתררדף
 ומה בנכרתת השמש כצאת שוהבע ר, וטסי מתחת ולהכהיו עמלק 1"טתאגן
 המקיאות, את עלינו שהפך הפרשה, בראש רשיז'ל פירש נכון על ניכ יעלהמאוד
 מ"ש פירש יאחזכ ישראל כל ננד משה שקול ' ל א ר ש י ל ו ה ש מ ל . תחלהופירש
 רבינו אלא ומדוע? ועמלק; ובבאר המן בירידת עשה" אשר כל ,אתמקודם
 הוצרך עמלק ובמלחמת ישראל, כל ננר שקול שמשה אע*פ לנו, להורותרצה

 לש.ש. לנכדו לקראתו שיצא משה, אל ושלח יתרו כא לזהלתלסירו,
 טאפאלטע,שני. זרקאווער16רדכ'
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חיים לשחכנימןשערי
 זצ"ל מאר אכש עה-גרייך צבי חיים מו'ה הגאוןמנימי

 י5"ו ע6ד ס' לפ"ק ונוי יעמס נרכףס וג"ס 3י יוםמס
 נחרר"ח כחו"ב ה36רך י"כ גיקי לסוני לכנור טלוס למסערם ונרכססחייס

 נ" מכסן יודל 36רסס טחם כם"ט מלכס סל לשעק,ערר
 ל ק6מס )~ף יקרת6נן

 עקור ועעחתי שעט נעתו ירי נ6 טכחגך יקרם כ* נעולע סנמ6חדס"ס
 13 6סר רנריך על עיני זענרסי 1 יפרק, וכן ירכס כן טו3, כי עסלועךלמתנסר
 ספוקקיס 37רי עחיך סיחר 5ר כל לברר קערם ויפס לסלל'ע ררוקס קפק בגרוןני'נ

 ר דבב עס5ירך 6ין עת לי 6.ן כי מלבד 3ר3ריך לפלסל ומנס 61מרוניס,ר6סוניס.
 נפרע 3ע5וי הפולין- י"ל ורלי רקיען סכקר6 סגרוליס סעכ3ליס 6לו ומכיחוכיון
 ח'6 עועו"ד ועססו' כעולס. ססו6 3עקוס וכיו"ב סחור דורק סס 6יסח(קדל6
 על קפק נכל כתו דמוי לסקל לבד עק לקעוך לנופל ר"( ק" ונעס"ס פיחקי'

 עור"ס סנחסו* ו6ף קו"ח, קיק נ*( קיז ססי3ס נדרכי כעו63 ק"ק טטעסרעח*רין
 י"" טלין יר6ס רנריו נגוף סעעיין ונ"ע סיונוו"ר לי רחק ק"ת ק" חיו"רפיק

 עופק"ד לסגנון רע"ם 3ס' וכ"כ סעויו*ר, דברי ידן על לרחום עוכרת"סעקיע"ם
 ל6 ד6ס (י סי' סליל ננעת סיים 3על סגין רעם לסדיי וכ"ט עייאס,.ענער(6ן

 ססור6ס, ענייי ייגי)לי 6' סי' (.ל ומא 63יך עיי*ם על קפק פוי לויק סיסר6ו
 יס*נ ע"ס לחקי סעיטו"ר דעת 5ירף חטינוס נכעס ח"3 ירחק יד נמו'חוגס
 ליחוך ספל סגדליס כל סס כיקי ורלי סס סע5וין נעכ3ר~ן לפלוס סיםנשד
עליי,

 ולכן כלל, למחכיר עקיס 6'ן סזעליח מיסר לררי סכי כל 53ירוף כפרי
 6נ*ר סרג סג"ון 06 נסכלי כעס, פקפוק 3לי סעופוס כל לסחיר טק:יססככי

 . ב"כ. יקכיס געירקסלסכס

- 
 *63[ ]כעסך .

ואפור כ2 א ל ן כס יכ2חשן
 מודק כשית תורה תדרי בכל נפלא ובקי עצום חריף המפזרם הנאון ש"בסננוד

 )פרעמישלא חוימ על ואפור חשן בעהמה*ס זצ"ל חמסעל צבייצחק
 והשדה פרי מ' סי' השדה הלקת בשיית הנז' שעים,וש"ס תרע"נ~

 ח'4"
 שוזרז כיב, סי'

 המקובל הנאון אאיו כיק תלטיר מזו, סי' ח"א עננל טהר'ש קליפ, מ" חיא.מהרשים
ברוך. שלמה מרן המפו' הגהזק אאר נשיאיבכיק דבי )ההנא זצ"ל נינער סע יחזקאלמי

 עלומ.ו בימי בפיד, וזל סיפר חתן הנאון ובישיבת זי"ע( ספריפקוב אבזר פ,ב
 תחיי נמצא זנץ-וב. לאב"ד תרם.ז ובשנת במפרשפקוב לדומ,ץ נתקבל תריןשנת
 בהגשר למ"ש הנונע אחת תשובה בזה להעתיק והנני אלי, שכתב מתשובותיוהרנה
הב'.

 מזה ל"נ כ סי' חזב והמעין פיו, פ' רו מ*נ ליח כיב סי' נ' ק"מ, קמ.ו סי'
 בעד-נו. טוב וימליץ ט' סי' ח"נס'ו,

 יע"6 (3"ר"נ לפיק חרפ"( סונרים ע'ס פרסת ל' יום3"ס
 ו5ולכ, חכם חורב, בקוקי עולק כשלכס, צחור יל העערכס, החלקי ונרכסיטלוס

 יע"6 פרעס36 ))ק"ק נ"י ן ל ע ט ם ל 6 ק ( ח י כס'ס.'3
 טגעתי )נ")ו ול))עסס לסלכם סו5 ס6ל 6סר סס6לס כי 6ף נמסונתי כחרתיהנס

 מעיר ענגי לרניס סכבע ינה סו6 וסס"לס לפניה י6תס ל6 זו ס"לס כי עטו פרי))הלסיח
לז49,



 השביעי כנף ההמשירבשרלמ

 ע)נוניס וסיס היוסניס נסרנגיס מלוי זס דגרות"כ
 ע"ז'

 ט6לה לעעסס לפקוק 5ין דעתם ונלך
 לייך ולתעטס ולהלכם  יי"רי לו  6נלס יערסי סרוס שכיס  סיף 1ז  מוין מחרי הננסכזה

 )נ5ינ"לין סגקל5 "יסור סל קי)5ס נענין לעסומ עם כדת ס"למו זס והנה רסס. נ"7הקכונוש
 מסקר יס כי זיפני נחגותן סל(ו )וחפ95 לעכור ליסל"ל :יתל ים 05 ת"נ )נחעל%יווונעמס

 לקכימ, 5חר סקוס 6ל סקיניס ילכו ז5מ כלפרי כי עכו"ם הקינם 5לל .. ימריץ לפיחליר3
 עפכי ונוגסן סהתלכות עפני נ5יירין למסיר 3ירוסלעי רבעיו כעי קלת הוי טילי כיוכיוכתו
 5ער ולי ילחק ניס נסו"מ זו ם6לה כם6ל ככר כי ע"כ וכ' ונפ"מ, ננינ"י נזר ועיספוקי
 ול" "יקיר ל"נוס

  5סר יס  שמנם  נרנריו. לעיין "ודל ול5 ח"י 5יגו (ו טית וסנה המרן
  3ספי'  ינרפנ'י 3רי4ן  וכן פ'שו  וף 331"9 כצ  רף פקח'ס בח"ק הנס כי 3ר3ר לעכ"ךכריס
 פקח,ס מים' נכיון נסס עייתי גמלס"י 5כן חורם, וייסיר סקופ  יונריסס ני6ס ס."6סי'

 מס"ת ססו6 ר*" וביימי )נ"6 ע:4 פיח נקוף סעל"ע ע"( חלק יכנר דרנכןי 5ל6סכיני
 יינו ק"ייס ס"יתיי "ימ6 ו"ס כלמכס לכל יעסה נו סג"ער סחלב ען חין הרעננהערכן
 סג%"י והנה יע"ס. נזרו ל5 חחלנ רעל עכ"ל לעכול יבק ס)נ6 סנורו . עפני עדנריהס6לי
 ק" עס*מ סכנ"י ולזויות 6קלוניסי גיתל %"ס עדרגנן, *לי מייני רס"ל רע"5 נמסףוכ"מ
 עטרת ד6ת עקרי וייתר ךחלג ל"י' רעייפי ס' דף נכילומ תגעי ונס יעיט, פסחים בגיניק"3
 מדחס ועם נקיטייי יו"פ ותוק' סע4ע היניס וכנן לחחורס, דלעת ננה. ודח" סחלנחרולי
 ס6לף לסל וסלך ס45( לסל ימי סלח 5יך יפ"כ בננסי ויה מרתון יסוי המס יס5גינעל"ע
 ינ6( )סכסך מפייס. נו לעסוסתתוי

 יצץ, דטירוכ אבד*ק שממעל בכי הצהקהי

 מסימן
 עכ" ג5ער זס לענין ל6 כי ר:"6 ח" 'ויד כטו"ב כיננוי%ר דעת גנן נ"י כע"ס סורסיפס חע"י 'ילוסלס סי6 מעיר תסס כי סננ"י סמינר ע6 מנס ל4*( )3ק" סט6לסע,ך

 עיר 5פי' )נס)נע לחרת עיל לעניי יקידעין ז' ת"ק נס"ך עיט 5תימ עיר לעניי קור)ניןפירך
 "קןמ עיר לעזיי קיניין עירו עגיי סקרן עעי סס 5פי' טס פ"ח עיין יטרלל 5רן טלתתרם
  ימנו לפניהם פנס 9י  מנו סיורר 9"ס רס"פ 3ס% גפפי לפי 9פס  רין"כ  לוקס לעכיןינהגו ל* כי נוסט %יך וין לית ג9לניס עטרם להמום סתויך חויל טדעסו ופס עיטו ס-חטסם
  5ו נעמיס עסרס סס יס "ס 3ין הסיע חילק ל* לעס 3ה דר- ט0ו6 סעיר "ותםלעג"

  סוף  3וו5י ססמ  פנייס %5ר 5מ פנל נ% מ"פ עיט חס ומען סייס  ספיר לפניי  ימןרולי
 3? ור פסוי  ספיר לענייס"ן

 כפקי
 לעניי פהוקיך נעגול "כן חק"ס ק"ת ק" סס העקנל

 רו5ס 6וס 05 5( 6כי ומעם עכ"ל סננתי ונרי %קו  5ומ  מזים סעיר 5עלסעיל.ול5
 3( מעירי עניי קתס 1_6 6ר"י לעג% עקועות נרנ כנסת לועל כליך הקדוסס לקרןלכדור
 העיר דעסעע העיר עניי "ער "ס עכ"פ חוסנ סעיר ל5ומח  "ערינן  לפנייס קחס כטנול."ס
 סעיר. לעניי ד5פר כיין קק*י סס עפ"ך לטנומ למסיין  פלחי  לפגי "ו פעיל לעגיי טימנו וכעל מכותן פילס 05 והננס קק"ל לניו ק" סגיןהז"מ

 כילו ופוף עכייס יום: 3ס זכו זניי
 סעיר 6ות: עכיי )נסינע סעיר עניי 6)ור 05 עזם עסעע יעיל6 עכ"פ ליום סעעון63

 3ס זכו קחס 5על ל6 לננס עסיס 03 (כי דרס רק ד5ל"כ פגייס 16מס 03 זכו)נד5)נר
 ענה ק' חנו 5)נר 5ס הפףע מכתנ ע6חר דעסס לפי 5"כ סעיר, ר5ומז ורמי 5ל6עניים
 עס)נעת קסם 5"כ 3עס)נע לחרת עיר 5ז סטיר עכיי "ער ו5ס העיר לעניי דוק*לעכייס
 קחס לפנייס 5)נר 06 נין חילוק 5י1 וודעי %* עיי"ס, רכ"ו היי על רכ"6 ונם"ססו"ע
 חילוק סים רק סחם, לעניים עגם ק, 5)נר "ס סס"ע 6ער לננס קסס ול6 סעיר עגיי5ו
 קלפי העירן 5ותס לעניי ניכ פחס עכייס "ער 6פי' נווד5י "1 חגו ל"חליס "ער 5דס05
 הלקנביס ססעכיס רה'יכו סכורן %לקה הגלת פוחח  "פן ההדס רו3 ע"פ דסכח ספפסרעמי
 לענייס ליחן ח5)נר 5ס נסי"ע כמבוגר עגה קז חכו 5)נר "ס )נ)גיל6 להסן סגומן זניידעי
  מלומן  רפם  3יו6י הכוסן עי כאיריס סטין כלוקוס הענייס ידעו הוייך נעולס 15 5חרסנעיר
 רעיכן "ז ל"חריס ויניה ויינו לימן נודר נעגנו הו6 5ס עס6"כ 3ה1 סדר עיר לענייטיחן
-  רכ"ו. נקי'  כינואר תעיר לענייסייועי   כמריס עסלט לימן יס כשנשג משולמו נעכין והכס 
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 ינחוי3יס סח5 לעכייס הן לפיקס טכורריס עה הן ועיר הענחנ 6ס הזיחן העיר לענייסגול
 פחס מכיול 16%"6 לסוס יט 061 טעילו לעכת  ימן ליקק סג53י יו  5רזז נ63י פיולימן
 לקוס לחלוין 6ין 6"כ ורגלים דין סוס נדקה לנציי 3(: 61'ן ר5יגי כפי לחלק מעיללעניי
 )נ5יו סעיף 6ס : וז"ל )נחסנחו לקיים ך73"ס "ג קק רכיח קת עפ"ת סיריהן לגני וימןו3ר,
 ס:לע"ן )נס סחסנ, )נס לקייס גריך 6ז ליחן סרוגה ונס 3ספתיו הוגיך ול6 %וקםליחן
 11'-שארלוהי* אב"ד שכעלעם ירסףכתניי.

 כי"אמירשי
 להדליק מכוכם ~כרון מקנו ל6 עייע סקוסי' למרז י"ג( )נקיי %סע"ד

 שנקערו( ססירוליס_ כל )לפי נסען נק סכעקס דוגע6 ולעטוס כרוס ח(' יוס3כל
 רז סג6ון כן מיי כ3ר סכן ע"ס, קניס ס3עס 3מ ענורח לעמים סלקיעסיס

 3סי"מ ע"( הם3מי ככר קולס סעי, קי' על ("ל ח3ר לקוקוי ובעל ל6קעננ6ך .דור
 ל6 על לחוס ול6 33רכס חי ליל ידליקו (ס נסגיל דסכי לשו קיטן יוסףויכנר
 .ל6 ע5עס רס)נכורס 61ף סכרומ, .כל 63עם דירליקו י"ל ס:6 קילס עירס,חס*
 1 לסיחם יוכל ספיר לילם 3כל ססרלקס 6נל *מי, מעסין לל6 עעעס כעקרסיסי'

  בנרוימוושרדיין* רו*מ שוושרץ הבהן יונמףוסרק"ל.

 גליל ע5ס ליכול יקיר ע5ס קיגל סל6 סנועס 6ער נפעה מפס( )ם" 6החבש"ע
 רים6. נין וסח'לוק פחח גליל ע5ס ואוכל לוקס פסס נליץ ת5ס איכל סלי סנועס 6י:רפקחן
 וסעס עגומן סל )נ5ס על כעי חל ררסימ עיס על רחל כיון 6"כ פחס, ע5ק דמעי כיוןלעיפם
 -ומעוסין ע"פי ע"פ ורי"ף ורז*ס ורענ"ן ע"6( כיד )סנועומ ורק"ם ממיקן סיגך ירוסלעיינרי
 כג עגבו פסח נליל הכמנע 7"ף סכן חקך6( )ענש מפשס ק" "ו"ח פעם ינאי עותלי

 סענויר ולפי ענ*לי לגסיי הסנועס חייל רפסת-סו ייני כל ל6כול סל6 רסוס ע5סלכלל
 כל ל6כול דע5ויש סירוסלוני נסס רג"6 סי'כרוקח

~) 
 36ן הרג עדנרי גי6ס וגן עשן )נ5ס

 עגם ך6כילמ סקי3ריס לדרך הלירט וערבלי מלכלו ע5יח יעים טנעס עס"פ 63( )פ,עזרך
 עי העליס, 6ת לנטל כסיע ועקרי הסנועס, חיילו ל6 תו 61'כ חונם, הו5 מפקח יעי זיכל

 ע%לס חין יכויס (י דכו 6ף דע5יס נס.כס .הוכל סל6 סנועס 7נ6ו)ור קי היי ח"6מסנין
 חל ל6 0יע*ס ס6ר על דנם תיעיס סקי על וחילץ עינו כקרינן ל6 רמות חויסר5סונס

 לנמל וכמנע וזקרי סי6 ינ5יס נסיכה קכצ ד6כיל כ-ון ע"ע לקיכס חין 6רע. לאכול ריכול6ף
 נסים חייבומ לזנח פקסס ה"6( פ"ח )פסחים ו3ירוסלוני ססן כהנרע"6 וחו"ד ע"מסע5וה
 סי6 חועל )ננ6 6"ר ושוסני פיורומ, והנסים חיינין 6גסיס ססזשנ ע"ע כל מכינן ה36עגס
 כק"מ ודינם ח)נ'רס סי6 נל"מ )נהיקס6 063 סתוי כיין קצע ופי' ליעד ונכת נ6ס טסייע"ע
 עריעסס דיפערו דנין 6נו ע"( :ל6 ",ז( קי, )6ה,ח ננוריס יננן 3קן והקטן 3הן חייגיתוגסים
 ניס ע5ס רע5-מ ירוסלעי וכיוכס ופי, לסיפן, היקסם תררוס סי5 סס(ן ונ"ע דניעםועחל"ס
 דגינו ססז"נ נ"ע נכלל זס רנר . "ין סכן וכיון )נ5ס מכיל 5ותס לכך החזנן מחוי ס6היסמכח
 הנגון ונורי יכ' כינג:1 כסיס לחייג ולפיכן לכך הלסו פכח 63 העסה כ6ן "בל כלל נלקותלוין

 הנינם התזקיני לסי' ר6יי הנ"ל דעירוסל)ני 6סה( קונ )נ5ה 6כילת ))נקית סיפרנליקיפי
 ועת ססו6 נידע וכן ריי "ות י"ר קי' עעחו)נ'5 וענסר"ח 6 ק5 חי' יו"ר ח"םנסו"מ

 י"ל הכז' הירו' רנרי גיפור והנן, )נ5ס ז כל ל6כיל דענו0 ק"ל (ה ירוסלעי נס סרי)נסכ"מ ס"" ןפסחיס פית וערוסליס 3עת6 ועיין מכעס כל ע5ס 63כילת "יכ6 דיחוס ר33)געסס סנריי
 יעיס מסח ס"ה"כ ד6רז"ל 6ס6 דפקח6( 6י לייס הפעורק )כרמזי וסרס וניול נפס"קכפ)נ"ס
 לוויל חלעון ר6סין יוס 6ף יכול וכו' רסומ מניעי ינה וגו' יגייס מנעת וני' ונ5ותממכל
 )נ5ק ולכיל )51יין ס6כו עירן הכ' ונסיעות הלי 51"נ חומס, קנעו הכ' )ננומ ח6כלוגערת

 סריסוכה נלילס עלה נ6כילת תיכף "סר 6רס לך ים 5י):ס ן )נעסעעיתו הכ' יו5י6 ו6יך זןכל
 הפקח 6חר חגן לכילת לו יז.ק לי ססונ יען 5כילח סל וקןוסוח והמכלית סרעמ 6לזוכם
 3"כילמ לו די ל6 סעדיין 6יס לך וים הפקח, י)ני כל חינן ע6כילת עגינו סיס)נורוכלגל



' השביעי 5נף האמישוהנשרמ

 ססי6 תה לפי הו5 סוכל עמוס זז כל לסכול 'יריך %53ת וט לנפסו כפוקס ססס5 פ"5ת5ח
 סיטת נ"כ ל63ר  ים  ופרש ווו"ק' ת"ק סי' נס"ת ועיין יעיטו נוס מוס 5רס כל 1ל55רס

 כ' ת.ך 6"כ נ5כילתס ~וט יס וי כל )נ5ס דנ5כילס לפייתו. סיסיי וזזיך כתוכףהיריסלעי

 חייל תי מפקח יעי כל לאכול סל5 רסוס )נ5ח מכלל כל עלונו פקס גליל כמנע דחףנפ)נ"נ
 ול';ע? ס)51וס לנטל כם3ע כקרך סו5 ז' כל להכיל רמוס סיעות דים כיון כנ"ל ונסייססניעס

 בודאפעממ. רקה*י דומיץ וועלץ ישראל . ..
 - נ"זן קי' ס6י בתקצר עו63 כנר איה6(

 ו3רכומת עלס' 6כילח ענין ו3עיקי
 י ק מ ל כ ר 5 ך ו נ מ עי וס""ג ג(, )6ום ל"ו קי' יוקף ויצנר סףס עיין ז'כל

 תנסוס ע"נ כ"ח -פקתיס פנ,י פקחיסי עקי קיף ל3עס"ע גס מעיר נ"י נ6לין36יד
 כ"" ק" עסדו"ק '361 חלקם 5-ח, . קיי כיד עועל עננל"ירוסלעיסנט*

 שמיו"כ
 ח"ה עלכי6ל רנרי פ"ען קי' 6גרסס עחזס חיג, -עסרט,ס ססעגום קו"ח,ססעעיפ

 חע"6. קיק'י חי' וכפע סכלני, .3טס ע"ע ק(כ"ז מרכש קי* קלס"ע ק"ר,קיי
...

 0016 ס6כס לועי נ6עניס צפיי מעלוס רעל..' .טס מעלס די3ור6 פלגיכןמעליק ל* מספל דלפקול סחוס' דכחנו יח דכחשום 3ס6 ני( )6וח יי בסימן.
 לסוס חר6 כטעם עטתיעם מערפי כ6ן פיד, טפיר תעלוס ילנ3* סקילחמוס
 פ"ד 6ערי' ל6 הסעי רלפקול ספלו רסמוק' יעום, יל6 ריסך פקיק כעיןעתע
 לנני נ6עכיס 06 רס6 ופ"ר 16מם ס6כק לודר . כלענים .סעלוס רען סעלסוסוף
 9 6חעסס (ס רנר לועל למטר ו6יך כפטל עעיל6 מסערסעלוס
 צעלר*מגלק* רקתי דומיץ גרינבערנראברהם-

 כ"י סוס עעיויס 5חת י3עווח כיון ססקסחן י"ס:( דף 3טפ*ע )סוני נליסנ"5יעיין
 ותירן כ"ין על ג5)נ:יס לקנס יוגקס על בוסס ע6)ניניס 5נו ויין ונעין )נחעת ס'ווס5ניקיס
 וג6)ניניהו דינור5 נפלינ 5'כ סתו וטקסס 5וגק4 על ונ5 בכ"י להן ו)נסי)ננינן 7יגור5רפלנינן
 ולי  נפסתש ע"י סין67גיקין

 פ-

 ליונתו כלעריכן רפ"ד לרציני  כנערי נפלוגי כמו  ונצוף
 3חיו3 ל6ו  וינן סנרנע 3סיי3 ושייכף סיף לסריסם עילסת  דלרלונו ופירס ל16ננזה 16לר5יגו טסיי  נין עיתס סרונפ לסייג מיי נעורס  פרום סרניפס פרום רסטס יריי רלי וסירןרנפוי
 ושדך .לן 7"יגטרך 611י עקסדות" ולעסנה ליווייס, לעיפלנ לן קים  ולכן פסקינףשנרגע
 ירינו כסג )נכניף ונמרס היידו 6:יסיס 5נל זס סי6 כ"י כס5ועריס סכ5, ורכוותיז דעי'כגיול
 עחעת סייגי ינוסיס ו3ס5ועריס זען נענין פפי למייער 5לכינן ול5 טלעס עוות סי5 (ססו5
 וקני ע5י ונקעינן פ"ר הסיוגי דל5 ונידי ערוגכן על דעוסיפין וכיון כלל, לעדומן 6"5ונגנון
 ככוונתי, ונדאה עכ"ל. וכי' הזם עניין !לס 7חזינן וע"ילן

 ע5)ניגיס 6ין 05 הש 7עעיקר"
 פלגינן לקנס 5') סקסם וס31 דפ"ןן וסירן להסן יבריכו ל5 כ"י על נס נוגסן עללמס

 תחתם ס"כו 5כוקיס 35ל סיירו נרקיס רי3ירייסו כפליג זס סי5 כ"י בעירתן 6חרדינור5
 רכונו חיי, וע"ז הים, כפסוח ד)נחעח וכ"ונר נגנון כמגנת לצין מיינו 6נופיס 3ין ונסלונויעין,
 ו6י7ך סלתם עוומ סי6 רגעני ספלוכי לפי לר5יכי רנעכי נין יפלניגן לכלוכי ר3עכינפלוני
 כ"י הכ, כן כווו ןוני, כנעול ובירך סלת: ערות היי זס הו5 כ"י סכ5 כן כוני דמעכנפול
 הקע קנים זה וכסין ייחס, ס6)ק לוזיר הנילוס כנד "פי' פ'7 5ערינן ול5 סיו ס ד5נ-ס1ל, בכ"י רק .ו ל ךתקי)נגינן ע(ס וכרתה וניותם וסס5ר מס פוניכן ולכך סליגס ענות הי5 (ההו5

 ובכפיס "חמי עדות סי6 זס הוי כי וכבן נחרו וי6 פ"ד עריומ נסחי דרק הר5"ה,3סס
 לפלונ הייכו ג5גוקיס "3ל הייכוו ל5נינ;יס זח סו5 כ"י 3ין ופוניכן 3י עדות הי5 (הסיינו
 התו' 7ת'ל5ו ובהא וע"ס. "חת עדומ הי6 דקה פ"ר ל" ונקנין עחעס ונין היינו 5ונקיס3ין

  כר"ל רקיי"ל  כיין סכתנ,  תעי'ס סריי טיפס סם"י סכיי  פיה ל6 ירנכן מפרוחר3קיוס
 דנפינן סיח נילוני עילסי ניליי  דיי, 33"ר  פרותן סנסקרס כווי מסיי פל  ססתועיסדפדיס



.טא השכנועי כנף החמישיהנשר

  יוספק 6חמיעחל5סתווי
  סיקרי

 גפסייסו תסווי רלי  כפטום יספז.  מיינו  יכוייס  יפרו כי
 גפסייסו ומווי עינין ונתכנת לודרי וכי מסתירו הפ: סי* סיקר דהפ: לחו נוס-ענינןרסיעי
 החתועיס רעריס וחזק: ר3סמר ידייהי 6חחיעס לס וווקוניגן : ולסיעני ולי וכיון עס.)ונק ל4רסיעי
 סייכו 5גיקיס זק5ערי גינטי לסו עקי)נגיכן דל6 וכיון נג'ז, עןוחן סכחקרס כיני הסטרע5

 ע~ו עסיס 6"6 ד6)נר ררני וסי כדר"לו נחותעיו חזקתו על עישר סטאר נע5* עביןתחעת
 'ניס גחח.עמ טעי% וליפף ממס סיגי "סנריה ונסיונן 6גפסיח הקיען רן5 ולע"נרטש

 דעקייע עמוס יסעיד- לקען כת3 וסוד עכ"ל, "חנליס מסיען ועטויה ח:וו60 נץ6וינכחיס
 וחן .6ד"יריית6 עוקמןגן זינכן סטיימ ד3קיוס "מיח' סיטת נ'כ ונס פ"דן ל6 מערילסיטך
 כ"* לענין לק ד'ניר6 דפלניכן זס תכל 'כרטס ועכ"ס יעליסו נס מלו עסיעכיגן ולי פיזל6
 . 60נסס.לועל ח"י ל6 ס)נלוס ננד ונס נח(קמו עועד סטסר 61"כ סיו. סיניקיס לסעכוהו ל* 36ל ותסו6

 לייפצינ. .הכהן יעקב פנתם "'
( . מ"ר כמימן.

. . 

 6מ לתיול לפניו נבסס 06ר 6חס ל006 סורס ליעים כפיי 6' סיג סס)ועסיבהיות
 -סיוון לסך לעיס סניפת לס 6ער וסרופ* "זכים כ6נ לס סיס נהיות )עניתך סתנהנ 6יךפיו

 ע'גיס כ,נ 6( ס.' 6סי נימס ;קט"ו קרס (סי' עגפ-ת כןילעיות סרגי נכין ל6 ולעג"ד פנילתסן נספס 16גי' ך לס 56)עימי' . 3 סמס0 י6*ן שפיז, 6ןעכ6יג
 עיעשס רופ* לס יי,ש ר4ל',

 עיגם על כלל עיס י163סל"
 סוס הענין כל עליו :כח-נ טפר גינגלת 3"תי עמס ע"כ וכו"

 וס"חן סייכימ, ולזיזן הר"מ געחלסן ועח5ס כסתי_טגיס זס נחלת: "חת כערס. כי סעמנ6סשפן
 ורן לעיר קלוני, 4עס ונקעי עה6ו(ן עטרם לחלוחית "יזם זג ומעיד ינסינוען כגרס.סז6ם
 6ש ולחרוטל160ל

 כדיק: ול"חר וספהן וסח'טס ס6יזן גחכ)נת סעפ1רסס למניס סע'עחי סלופי
  הזק היעגוחקירס

 תוער: ,(" וכן פרועם, כרוחנ ס"ת 63תן ח.ר .לל פ-ס ע55 טיניס  נזנריס.
 טס והימס חיחף לשי כל וסכורו ונתחע)נו לעינל6ן סעיס גחהפך סייגן כלי 6ל הסולייך עיס סנ"ו וכיין 5ווייסע~עלסעיק, "יין 6 וו נרקח ז, נעלעכערפ 6י(ס טליעעעלפעללדלק
 סתזסר הנ"ל הרופף לס "ער 5חיכ 3סלי)נומ, סכמרפ5ס עד סניפים ר' סכלני סחוליסנניח
 כגר6סונס העחלס ממחום יניס סעס יבמו י6ס הקמן ה16זן למוך חצילם ע-ס ינקו סל6סיטנ
 גפן 5)גר "ו עוך סעיד סתמן עלים ו5ס סוס "חת ס6וזן כלי דכל ח4" סחתחר0וצפור
 ונטיו . ועקייעת סו4עק וסיף סז"מ, ה6.זן לתוך לחלופית סיס סנף ל6 לעען ס"ו(ןלחיך
 גמ"ח בסולם לפרק הניע: כימר 5ענס 63ו(ןז ול6 נרפט ל6 וכ6נ ע'חס סיס לס 6יןוע"ז
 סילו נרכריס ועיינתי עטוע6תס, לטור כס5ריכס ועעסיה הנערס ומסט מ:6 ונס לסמולוניו
- 0גלע4ר. זנה כקן ולניע רוץנחפרי  ניס נעם' 0ת5י:ו עע: כ.נע ס(ס  סגין ובקיל הנה 
 6'ל ו.( ועירונין)קץ:

 חץ"
 דגר 6ר" ומס: סללע"ח ושחיין חיטין טיעילין ""ל 6סי נר

 ונקפיך ס5יכו לן3ו על ינזרו ח.5ן 5.כו עליו עקפיו וס6ינ' ח"ן עליו ועקפיך רונוסורה
 הרי וכו' נזירס נופף סי5 )נקפין ס"יכו רונו עסיס נעי 5י סעקפיר עיעיעי עסוסעקפ'ן סריגי עיעייו על געי ולנזור ההקפיר רונו ווסיס ההקפיר עיכועי ועל הכקפיר רונועסוס
 זהנערס עקפיד ויציגו )ניעיטי היי הל, 3כ"ו 51"כ רכנן, גזרו ל5 ובקפיר סיגינו ע.טו )נ רעללן

 עקפידיס 5ין "(נס לתוך עות ליחן סעוכרחיס עז כזה כ"3 להן ים "סר ד5ינסי סתרי ונסספת
 עקל' גפ"6 על"ע 0ל6 העיסו נהן ס.53ו 5ליכין 5ין הקעטיס וניס הקמייס זנית 0ג'ת זה,נרנר

 הל6 טליסית 3על))6, )נ-ר3גן דהום רנו נסס רקירוסין 3פ"5 קריט6.3 כ' 3,ה"ל: כ'הקו16ת
 63דס ח'55ין ו6ל1 ו5)נרי' וה5 ק"ל כילם והל)נ3"ס וסרי"ף קעוי' והרן וה'נ והר"חמר"ח

 לסניל מרח ד)נ תמונע ו5'כ ל", לנעלה 5נל לטבורית הייכן סנ"ם: ההתריס ניח גסו)נחסנין
 ועת הפי לי זעה סעת5( לנ5 יכולים ס ה)נ ספין עד כ"כ קסם סייגן נתוך סה)נוח 5ף""ע
 (נ"( דנוקוח סערות קליעומלי

 דל" ו' אעיף חיע"" מהניי
 להקירסכ(, סיף  ו-קככה ונכיס חייל;

 חוח לי וטה נענק, ~קדוח חיעוס חלילה תתקוה (ה לע" הוייך להקיר קכגה כסן נסהל5

 המוכין סרנה תוחק סל6 סו"ת הרנת 3מס מהעלה הק"ו חסינס נדרכי עיין איה6(
 - ההלוזן. גלוי ובקוס נס יתכסס מל6 נעותק יהי' ס:)נוח 31"ופן חזק ריבוק יסי',םל6
 כ4ז. ס"ק סם 3דר"ת ועייןנ(



. שכיעיו כנף החמשיהנשרמ%

 ט6ינ:נקן סכל כיון כיער" מעיד נדם עלוכלכית ויו" גק5נומ סעיסקס 6סס לי יעם נקזן-
 נ5ק.ע תסעע 6"כ י"( קעיף סונ"ר חיקן 1"ינ עקפיז סחיט כיניעוע 5וי עקפידומ פנןנכך

 כוי ס6לס  תייר ס" ח"ו הסדם פרי נסו"מ סר5יחי לכחו ול6 יגניז ס5ע( 5)נגסלהיחר,
 נרעיי דוקק מייני : נזס"ל סנן בנין ל6 נעחכ"ם ביזנס לקמיי, לחליס*ן פיקק (5"לוסנ6ון
 0וי סכ6 עם5שכ וכ" סרת" לסח.ר סעקפדס לק סיע.! סחת סעיס ינקו טל6 עקפרסס5ינס
 על יע?רמ  ופינס ניסו 6"כ כס סעיס יג"ו סל6 כלי ,כקוון סעיח סיעת עיקר דקל6יפכ*
 הוי 6"כ סירס סם ינפו יקי %קצרם  1ר5י 50 5נל0עוח

 תון נופז כל למנול סרוליח כיסח .
 %51רו טתלתס 63סס קעש3. סי' "ע ספנעא עע'ט ותיעס יעשע וכין דל5.עסני 6')נ35ר.

 סעיס נר6סס )ופזרין 6*"כ לעמוס וקן* עשללשקען מעסם 6*'כ מקנס סייןסלופ6יס
 יסעלוס 6"6 הג'ל ססעיס נג'ס ונסעוישן )נםתנמס , ססערוס וע"ז העת כעך כתוסיסש

 נסיר 55"כ להקל ויין כן(עקיק לפגול מעל 6ס לפקפק ייס וניפרי חיזר וסחיכןלסססנך
 עקפל וטעו. נעיעוע ספע"6 עתיר וגכ"ז כעס הימס יניף סל6 0י6 )נרישדת 6נלעענעק סק6ל- כל עקפ*ת סטינה 6ף .טס נס וסל* עכילו עחז רפו6ס לס טיפסת מיועלעועח* רופי על טפיל יקעכיגן תיעי 1ל* עקפיו ס6יני עיעיפ סוי 51( יקלעו סל6 מערומי,רונ
 נסס הק"ג ספית ספניי ועם ס0י6, נכת 53זנס סס)נוח 6ף לעגול נוסרם כ5ן 5פ6יכ
 הענינם נעת הק*נ לייול וסכחס ס(ו0ע6 לפיונ 53זגס ספינ סגם5ס על 6ר" פגיחסיי

 סו6 ופסק.
 %עמי יסליל נכות ע:למ עולס % נלועו .סעועויס ,עסינלים טסדנל כי? 5עכטסר5טונסן. עכילס לס עלסם ל6 5ס סו4 זקפק עסיס גרפס נל6 לק %ס סניי טמענוי

 י %נ יוקף ע' הנמין ולסנחל'ת נז"ל1 עסלסש עולס נדוני טנ* לפני סמו* כעו שםמענין
 לסיסל. עעי סקכיעו כגן וטגיסס חפש*. ילוטליס נעסיק כעס )'י נעקי י ט וו

 דיןשכמירנוי. רייךאלי'
סימןמ'ה

 סיו מן ט6ף עגילם נעקים חיינים נפיס רילשל, 6ער ר'( )יףבממלה
 ח6כל 3נל וייסכו דכל סקיס6 עלס .גני "עצייך ע6י כמיקי וסקסי נק,63וסו
 עכלי 3פ"6 דהרענ'ס לחרז ונר6ס נק, .63יחו סיו קס ונס ל" מ'פיק כו,חקן
 רס6יכס מסעע סמגילס, נקרי6ס חייניס עסוחרריס ועניים יכסיס עביטענילס

 עחוינח סקסת עלוס כל 60 6ע6י עליו וסקסי סענילס, עקרי6ם פעור'סעסוחרכ*ס.
 נק פלוסו 0יו סס מנס עמר רק חיינום דמינן דסו6יל מלמ"ע ותי' עחיי3,ענר
 עקורן ולפק עכ"ל, כק 63ותו ליס רסס פעולים עמוחלליס מפיכס פוייסעשכ
 סיו כק נסחו סיו .סס רנס )נפומ ד6י סקיס6 6ילערך רעפ*ר סחוק'קום"
 לי' עכ6 ילכ6ורס 0רע3"ס עמורן ולפי"( חייניס, סקים6 ועלי פעוריםעגדיס
 וררק. ססוק' ))קוסיח (6ם ןסוכ'ח עיוסנ ל 0נ לפי רק קנר60,6

 ג'ו רע"ו ענ('ס למפערה רק"ר נמוקי חי' ילוסליס 6יט יוקףוהרבינו
 משסיס 6ח לתוליך 60(רח 6תרינן כשח נקוכס 6נן, סעורי והקסם סקוכוח,מחג

 ו6י פקסס, ע6י קסם ולפי'ן עעטס(שג, רמוי לי4 היפק קר, ליל מגעיועקסס
 לחרז ונר6ס 53"ע, ומכיח כק 63ותו סיו חס טנס ע5ר דכח'י)ו סו"6 קר6ל6ו
 ל6פוקי כס, 63וחו סיו סס סגס עחיינינן ספיר הכק נסעת סנלפוו נעלוסדורכי
 ספיר סג))' וסקנס עעע4 ס6י סי.ך ל6 חורת אחן (ען ל6חר סנ5ע.ו שכסע5יח
 ויל. ע'רובין עמ.ם ישראל מנחת מחים בהנ' נשמעסטש שנ"ר רייך יוסףודו"ק.

 מ"ומימן
 יע45 ול6 ירמס ל6 לי' עמפנו ק6 ע6י נפרםיס ל"סן )נפקחים ש%אי

 "ס ה"ל: רס"י סס וכחג לעסס, מרחק ל6ו רסף 4ק0 6יץ רסמי לי'דדע"



מנ השביעי כנף ההמישיהנשר

 ס,ס סל6ו )וס~ס עכ"ל העוער יתוח כל וסטגח 3עתוד לעולס מם3יח:ונר6ס
 פ", ל)נלך )וסכס  ובסגסום לעסס,רמק

 רפ8כ  פליפס סיטיי סקטס ס"ג  ע:חו"י
 6ינו 6יקורו דנ;תן ס3'מ ען לכער סייכו וסס3ח עתיר דס6י. ליעילריכין-.6נו

 3חורס ס6תורס דסטנח: כי ר' דף 3פ"ק רס"י סל6 קסס ולפיק ל3עלו,יכול
 סרע3"ס, דעח סו6 ס(ס חל"6 3ק" כענו6ר עס"ח, ע.קור ל3יעור 61.ן ס3יעולסו6

 תק"ס 3ניפול דוק6 כוונתו 6ין ניעול, סי6 דחם3ימו יס'י סכ' ד)נס לחרןונלעשד
 ע3עלו 6יכו 6פ" 3סייפס חת5ו עכער 06 36ל קנ*, 3ניעול רק דסם3סס,ע"ע
 סי3על לייך סנורק 6*ר 6עריי ע"נ ג' דנדף ל(ס, נלורס ור6י סע"ע, מקייסנע'
 לרס"י תקייס ס6'נו ק"ר 6י ועעחס סכע1,5 כל ע3ער סר* ופילסי* ע*פ 3נעיוסקי
 עקייס סיינו- ק*ר וכי ע*ם: עקקס ע6י 33יעור ול6 3גיעול רק רמטניחוע"ע
 וענסו*ח זו, ע5וס עקייס נ'כ נניעור וור6י 6ל6 חסניחו, נחורס סעפורט.ע"ע

 פירנאליא. הו%מ; שמעון משה ו6"ס. 5' קי' ח6ו"מכוני*ם

 וסקטו כסרסן סחיפתו וגיוס"כ נסגמ ססוחי 8עוי' 3)נחני' י"ד( )וף הוליןנטסי
 ו"וול עילת5 נל דסנר ו( )3סעירס כך63 קיי"ל ס5 כסילס טחיעסו ת"יךסעפלסיס

 ל5 עניד יי חעגיול5 רחונני
 חנסגי~

 ויליף געול ל5 3עינו עין ק"ל יסודס ררן ידוע רסנ: ונלע*ד
 . לקלנות עער3ין וס"ל 61"1 וונפלין 6ין זעילין ס'ל 51*כ ססעיר ודס ספר עיס עולקח.לס

 עניו- יי ל"פ  רי"ר כ"ת ד6ער 365א פרכינן ד( )מעירס כגע' וסנס ג*ז( )יוי*כו6ימ6
 גסיויימן סס דכחי3 סמס ס5ני 6ניי ועתין )וסכיי ל6 5לע5 פווי יינו מדיו ט5ס ע3כורעסמ
 לר3" ופריך עסנע נעלו51 ה" עקמ דן" 3כיר נ3י יחעג6 ונ4ית"

  לע: עסגי 7ל" 7ק"ל
 ס6ין לעוגין רק עסני רל5 ל7רס* 5סי ל5 וסס ועסני ת:גק ךל, נכור נגי  ריי' סכיפרפ
 'ך1ר יצרנז יהויי ל  רלפן  ווצשיכי  זזי ית זס עגטלין 6ין דעיל'ן ענ"ל ול6ניי ז5"ז,עגסצין
 33כור עס:י דל5 לדרס* 5מי דסס 5רי כקנרת ק"ל יר"י ליוור נוכל 61"כ עזכ, ססעירולס
 ונךס עולקח לם  די4ף  וי(ז )ונעלין 5ין- דעילין "סס' 5ריך % דלדייין עסכי נפלע*ס5
  כ5גיי ק"ל ור"י יסוד6 ר, סו6 וססוחן ועתכי' סעפרסיס קיטית )נייסנ 451כ וססעירוספל
 פרעסכורנ* מייזליק הלוי במררכי וק"ל. עסכי עניוו5י

 כממיכמי
 פר"ח נסגסום גס כ"כ עש6, ק'6 3"ע 1סרט"6 קי' למיז 6' 3קי'מ"ש

 קעיכין 6ינן ר6פיי פ", וחולין ע*ו דעכוח סתו. ער3רי נר6ס כן כי 6עגס 06סס,
 6ענס ח~ע, 6ות וטיעומ חילוקיס עקדר ע' 6וחן, מנחק עסס חד 6ין סעסס56ל
 וסח'ק ג3ר סורס לס"6 ובכו וסנר"ע סס( )נתכוח עעס נרוך סג6וגיס סשרוכגר

 מרי סס  סולין  בסיס' סנכונס יבירק6 סרועיס ומל6 סס( )לחולין סרק"םובסנסומ
 .קסס ל6 ו6'כ ע'ס ע"3 קי"ר  ובמימ סחו' נלסין סן" כ)נו לעסס רקעיכיל6וי
 עקער- סיי6ין חייס סחו38 ס3' ס,ריך )וכי~נ כן פירסי טל6 סגרוליסעל

 נ*י(.ד6סעלי
 מ מ ז מ ימ

 31"' יר6ס 3ל על יענור טל6 בידקין לי"ד ר6ור סעטכס על פקחיסרש'י

 חרט 6ור סייח עפ"י ולפע"ר רחטניחו, עסס )נטיס סיעס כ' ל6 6ת6יוסקסי
 סי( )3רף ח)נן ל6כילם 6יחקט ס6יר רהסנחח כיון לדעחו רעקיק ל*ד()קירוסין
 ר3", ל6ו על חי'3ות כן כס'ס עחיי3וס ח)נן ר6כילח ל6ו רעל נעו תקסינן"'כ



 השביעי כנף כחמישיהנשרמד

 רעל6ף
 פירטי עיכ עחיינסי דה"י סלמו 6עפ"כ פעוריס כמיס פקעו סס3חס.

 ח0ניתו עטוס סטעס .כת3 סי' 6י עס6"כ חייניס יתי' נביס ר6ף וב"י נ"יעסיס
 רי* וואלאווע ןהנאב'ר ב"כ ליפא יו"ם הננ.י פטורות. בסיססי'

 נכשימן
 יסעע 0ל, תחשיר 6ל 60"ל 6י סעע6 1136 6"ל 60ס עכין פשי ל"13מבאם

 ס6י 61)נ6י ל" נייחי הו"ר ל5ו'ס ס6 חסעיו 0נסוסי רחענ6 דכ' טעע6 וכוילו
 דג)וחער וי( )נינעוס סרטנ"6 סל עורו רעם לפי יקטם יע"סו וכוי ליח וס6*עסת
 כמוכיח כ"ר ינכוס 3עכ"ח ועיין על6כיח, ע36ולם דקינו כיין ..ד30סון עסתליכ6
 רבוי עעקיעו 6ים י5, 6ל דסחו)נין 3ל6ו ""ס עסס ליכ6 -דעחער 3ל6ו כעולפישז
 קיי ח6.יח ח"ק סו"ח ינן יעי"0, 307ת11 עסס גזייך ל6 רעלקות ל6ו לק-געי

 קסם 6'כ. גרידה, ל6ו %ל6 הלנכס ליקיר נכלל סוי ל6 רמחועין ג"כ כיקע'ע
 ד%3מח לוער טפסר ס6 עול"ס סוי ס'ן לי' -ונייחי סו"6 ל6ו"ס 60 מנעי פלגך]ע6י
 דייתם סו"6 וספיר עסס. נסו דליכ6 וסחועין מחויל להיעור 6ל6 6מי ל6 "ל6ס6י
 עול"ח, סוי 60 ר"ג מס רס"י 3ר3רי רקטת ען לי גסייס3ו ונזר גל"תעע0ס

 רעינו חסיבס, וססנ לסחעלס תוכל ל6 עול"ס סויד36ירס.
 6ל6 סגוף קוי גופרי

 עול"ח, נעי 3סו יסוי ועועים טנס על נעי עפרם ל6 י6ע6י 6נירס ססנתעל
 עסס דעיכה סיכה סקרה רעוקעינן עסיס סנה על ל"ק דג6עח כיח6 מכ"לולמי
 60 י"ס לי דף לעיל סמוק' כע"ט י"ל שיעלס ונפרס רל6 וס6 כנ"ל, ל'0רק
 עסס ריחי 6פ0י ועב 3כל, 0יס טעינו עסס סוי דעוע6ס רעסס עדלמ,ו6ין

 ועיין נכל סיס סלינו -ועטן לגסיכנור
 די. מימאפירער נהנאמר ששרשמר יודאה'ימ

 ב"מכשיכמן
 זשנענפעלר חיים עיף שיה המפעמם הצחק הנאץ בשם,ממעהמ

 במכו המתהימן רזהלים מוסיי ה' דתקמ להא מעם תובב"א, לנם יצ ירומעה"ק
 .לפ( קידש שבת קפלת לפניברננה

 ותשכח דוק שב"תי כמסמר תיבותיהם שמספי
 112 צ.ב 91, כ.מ 88, צ,מ 76, צ"ח 96, צץ 112, צ'ו 89, ציהבמזמור

 מכית* כמנץ 12(7 מיה 46,צ'נ
נגזייב2מבית

3ק
 נ"'%( ירך  :יולי  עסימגימ סניפיי  ליויויי ונ"עמדם

 וחקר ט'3 ר3 חלליכם יוכ5י נכל לרגום ומזכו יפס, חזיוונ--יפס סיעלס  שפלסיני
 סס:3ח "סלח ;"י, מחריף ס3חור לחמן ומז"ט ובנכסןכ)נס"לומ

 כטונ ונ5 ורססן גדורן רינ""
 ל"סו3כס. ולרפי"ס לסייס מסתו תורסו סל ניין רננן לילכיל3

 יצ'ו.( פאק.צ )האכדק'ק לאה בן ומליעזר זוכמכמןהק'
 יז. עכתנ לעיל סיין"(



 )נ( השמיני כנף החמישיהנשר

 היוברחג .י החמשים כנףהקראת
 ההנשר*להגמעתי

 הכרה לירי שבאו וצעירים, זקנים אנשים, מספר טחי ירי על נוצר,הנשו'
 מפלנוזיות כל מעל יתרומם אשר בפאון, בלי להתקיים התידית ליהדות לה אפשר איבי

 העומדים שאלות כל ולפתור הדתית התחיה ורק אך לשרת בהתלם, גימיליויהיה
 שהיא. מפלגה לשום ומוכנע טשועכד להיות מכלי והמסורה, התורה ברוח הפרקעל
 הצליח הזמן ונמשך מפונתי, בלתי לירחון הבריא הנרעין את הניחוטתי-טספי-

 ובערכו. בחשיבותו שהכירו הרבה אנשים מסביכולרכז
 היהדותם מפעל. כל כעל *הגשר* על עכרו וחיצוניים פנימיים לבסיםהרבה

 אחר הלך חוג כל חונים, הרבה על בנויה ושהיא ררנות, הרבה לה שישההררית
 שהיה מה כלסי רצין את להשביע היה אפשר אי קיצוני, ופחות קיציני ומעמו,רוחו
 עמטית לבמה ,הנשרי היה כך, ומשום אלה, בעיני כשר היה לא אלה בעינ*פוב

 ספקותיו את ולהציע רעותיו את להביע שבא מי לכל סקיס נתנה היאאטתית,
 הרמיסדה היא ואנדתא, ולפלפולא ולסעשח לערכה היום לרות הנחוציםוחקירותיו
 הצבור. טן והמית*נמש אגיני*לנ אטת, .ניבי כל רבברצון

 טפלנתי הבלתי הירחון את כראוי ההררית היהדות העריכה לא לצעינו,ברם,י
 רחוקים ועריין בכהובים, אלינו טלבוא חובתם סלאו לא עור .הנשרי חברי ורובהוה,
 בזה יש הרבה הסה, שונות לזה הנורמות והסיכות כשלימות, תפקידנו סמילו1אנתנו
 הפה'ת לכל אבל שקר של לא אם עניונו, משום בזה יש הרבה עצלניות,משום
 להם וחוששני - הענין, חשינות של אי-ההכנה משום בזת יש והרבה פחדנות,של
 וכו', בר ומונע ידך, לאי .בהיות מבעליו פוב תמנע אל על ח"ו יעברו לאאם

 תוך הדרושים, והעזרה והסער את נתנו לא הי"ו המרינה ונרולי התרריתהיהודית
 ולהתקיים, מעמר להחזיק ,הנשרי הצליח הטומרים, של והתמדה לעקשנותהורות
 לוהמת. אידיאלית נכורה טתוך ככור, של קיום אבל מעוני, קיוםאמנם

 לארצינו כבור נותנים הם שכיום מומחים סופרים מסביבו לרכז הצליחיהנשר'
 מחנה כי לכל הוכיח הוא כנפיו, מעל בקכיעות המתפרסמים החשוביםבטאמריהם
 ישתרע בידם אשר כשרוניים, ספרותיים בכחושי עני אינו דארצינו החרריתהיהרות
 ענפיהם. לכל היהרות חיי שאלות לכלבמוי

 ההתרכשות כשנלי וטמיעה, כפירה של בימים כי יביני, שלנו שהיהודיםוכראי,
 את לחוק מחובתינו מבפנים, לכלותינו עלינו עומרים הרוחנית, וההתכוללותלעמנו
 ולהוכיח החפשים, עלינו שממשרים והלהג התפלות דברי כל על להניב שלנו,הארנן
 בזרון, עלינו טעיימים שהם השקיים אתמעליה

 באיצ.נו היחידי הירחין למען והמעשים, העושים ירי את לחוקמחובתיגו
 הסברה האור מלחמת את הנלחם זרות, ודעות דופי שום בו שא.ן טפלנתי,הבעתי
 והיהדות. התורה קרןלהרמת

 בנפשם, יך.מו בל כי לרעה, ותמימים הישרים הברינו לכל פונים הננווכזה
 וישחד אחר כל רק מימים, ועורכים למערכת רק ענין הוא הנ,טר' ,כנפיאשר

 אותנו לעזור החובה ועליו להמערכת חבר הוא כי בנפשו, ידע והטנויםמהקוראים
 אורעננ לעזור החוב ועליו  ואכרה,  בהלכה הררותי, החומר בהמצאות האפשרי,בכל
 מהנ



 )נ( השמיני כנף החמישיהנשרסו

 אם שלפנינו בדור נ"ע הנאונים רבותינו שעשו כמו מנירו במקום ובהפצתונהרנצתו

 בסמריהמ ראינו כאשר בויש לכל תשובות אלפים והשיבו נדולות ישיבות נהלובי
 ומניהם, ועתוני בירחוני חידושים מלהביא נמנעולא

 ידידיו בין ,הנשר' את להפיץ להשתדל הקוראים כל על סומלת החובהכן
 גרסא יהי' לא למען בטוקים אחר חותם ;כ'פ לנו ולהמציא מרובה בטמפרומביריו
 הוצאתה* תכופת לעככבנזקין

 יחריו זרוע ושלובי האמור, בכל עורה יד לנו הושימו לדעה! הבריםאחים
 איהן בסיס על ונעמירו ובפנימיותו בחיצוניותו ,הנשיי קובצינו את ונשכללנשפרר
 בהרבצת הנלוי תסקירו את בשליטות למלאות בעותיי נוכל משותפים ובכחותוחזק,
 שא .וא היצה- מעינותיך ,וימוצו היעורים בנו ויקוים ארצינו, אפסי בכלהתורה
 המערכת* אעיק אתכם ואביא נשוים כנמי עלאתכם

חרם ל"ת מם"המשךשעף

 וסעכגר ססלר רעל סס3י8 קלעקךר8 ריס חמניה קוף חוקי ע"דתשחט
 עלם כן יע%5 ל6 סייר( )פ' כסרג" ולפגעו יקלענדר16 כרכוטמ6 העתןסרגוס

 .נני6'ס סוית ס3ק, 3(כרוכ* וחולוכ6ו חיור6 קועקע 6וכע6 עכ3ר6 רקקלטנרר6,
 קק*ס כ"( ק" סנ'ל דע"ס נק' וע כעם, סחי וקין. ע"ס דינר ('ל עסרל"חלמגלון
 רגו כי מלכס, ספקן רק וכפגם* נפלפיל8 טקלרסי על סקליחס ולתך נזס,נ"כ

 נר5ו'ס לעופך חזון ועוד 3עוקרס, סער' דעסי לירם ר5ים ונס עלייסירדופ
 נלכום, חוחעי נכל ו6חחוס 3(ס סד'נורו6רחינ

 נפטך 8וס3 גיטך וכפע כנסחי
 עהרענרייך. צבי מ"ש הו כע*ק. לך ועלוסחרט"מ

 זו כעוס וע"ד ליוו קי' מידיו עריכ* לדוסי וסרת סטילס 3ונל נוס ע"ס וע'איה
 ל"ח.  "ות י"ח חלק מלפיותנמל

ואפוד לים ממימןהמשךחושן
  ילפען נסקלים מניס סמר דמי גפטיסוס קטם לענ'ו 3ג3"י ססקסס עס עלנווהנה

 כזנו יסי' 3סויסן וניסיי סחורס וייסורמלנס
 רנכל רס"ל לר"ח תטלאי פ"נ( ל3פססיס ד5יסי

 מתורס 5תיס סויחן עסה 51"כ סג"מ ייסיר ושר 5כילס ר 5יס 5חר ל"פ סניטרעקיס
 עמסי ססי' נסוויתן סחורם היקור לענין יגסירו וגיסיי ילפי' וסטיר למתיר 53 ולכס3סג5ס
 5"כ כלל נסנ5ס נ5קרס ל6 עתחלס 61*כ 5כילס 5ל6 היכו 7ל"0 לחק" "בל סג5סולחיקור
 4לף 5"5 רלמ(ק" כיון ומ"כ נסחורסן מסיי סיסיי 5יסירין מ5ר לענין עמס 4לף טפסר5יך
 חקין נין י6"נ גיע6 ו5ל"כ עיני" ילפינן ל6 נוני 7לל"5 ע"גהטס

  זכינו סחורת ייקור לצי"
 3נע'  ררלז סל3 דט6כי )ננכירוס זו ' לקיט עפלן 3יויד ק"ע קי, נחת"ס והנה נגניי.ססקסס
 ולע"ס לגייס "יתקע 077 עטוס לס יליף 50 ונס ")מע: תסוס 15 וס ))טעס "וליקור
 כינו לקחירס )נ-סר 6"כ עעים לסו ילפיכן לסרךי ד6יתקסו כיון ו5)1"ס דרס וע"כ לוס קםפיח

 וכסיס )נסר5יס לייף ו5"5 וכס"ת 3קחירס עותר -נוני יכי"ע מו"י 3סס מס וכ"כ נ)ניסןשעיקר
 3חל3 ויחס  שריבוק "סרו ו5נ)נ"ס ונדם 3נו"ט יע"ע קסם ולפרז סכיסר, סעח למן סי'7גו"ט
 ססר ופירס כעי וטרפם כולס וס5 )נליכסז לכל יעמס 3סן סכ' תפני ועומר סל)נ3"סוכ'

 5י סר)נ3"ס כל קמם ע)נ"ג ו5יכ ך6יסקס, כיון ורס 53)נ'ס וכן רסיסן סכ5ס ובסר)נכירס
 קינו ד3הנך כיונך ובי לקס:לס ודילוגך ננע' וקיערו )נחלג קב' 5"כ תס"ח יקור ר3חכךניכוי
 ס5כתו3 )נס עיר נ(ס וע' ייקר, כ' ו3כו"ט )נותר ן3חלנ כ' ערוע 5יפכ6 קסס דריכן"ל5

 ת"ו) ושנגן 5ו ר5ף סוי 5י כלל עוכרת 5יט סרע3"ס ן)נדכרי גי))5 5י ר5פי' איבראפקעיך.
 וגי ד5ו' טסות כסנו ע"" סי' נססוי ורס3"6 33"ק וסר5"ס ססוק' רסס עכ"ז לסקלקסס



מי )נ( השמיני מנף החמישיהלשר
 נסס לעיל כי וכנר כיון סונף 9זס  רוויי  מרט רנר לענ"ר נריש  אמנם  )נוס. להקליווס

 ס0י' גו-ט דם6כי רסר5יס עיכי' הקילף ""6 דהי6 הח"מ מקוף דגינו ""6 לנו"ע וחטייסתח"ק
 ד6ימקסו ספגי )ניחר ע"כ ו6))"0 דרס 5חרוכיס כיתר ועור כחים וכיכ הכומר מעתלמס
 ולחימרה לקילה וכ'ת הכך, )נכל קחיר0 החל )לוף )נסר5יס ל6יכ,יר לילף עכ"ל ד6"כ וקילוסן

 דלחזקי' ותפלי )ניגי' לילף )נקתנל ספי גפיסין וחכך וכיון קשת ייני זח שקרינןלחיילך
 ולעמות ניתורם למקיר קנר6 סיס 6-ן ישכל ל6 כי  ולי  סגך  3כל  דוריי כמכסיכגל

 ילפיגן ןחיר"6 נקוני' סם נגינ' ר0כק לענ"ר ג' לכן כן. ליער 67"* נ"ל כ3ל 3ק6ניניסס מלינת"
 ונען ופקסס לכסן יסי' ומקן דכי ז"ל לס"י ופ" ימיה נקווייחן ד'ס" עקרך סחולח6'0'י

 לנעי ו~. יאכל ל6 רחעג6 לכתינ ל6 ל)רסריי* לכס וינייתי יאכל 65 3)ניכחנ לדלולחזקיי
 ע"ס לממיל לכס 51ריך יאכל ל6 )ורכ' ופירס*י ונתכי כיס תידי - טעע6-י חזקת לך 6ערלכסו
 כחוג לכס יה" וסקן זו קר6 כי ירמס גפקיקיס סיו06 ומגש 6*0ז עסעע יאכל ד61נסעע
 סרן לגגי וכן לאחר כחית (0 ישכל רל6 וקר* ח6כלי, ל6 כתיג וסם_ תוניס סרן לגילעינ
 הסירז למרן הכאס מסר לילף ונכיל ו6*כ לכס ול6 יריי סוס כי ל6 וסס 60רן עלמסורן
 סס חסיד הפרסם ונתח' זי נפקסס דוושי נ(0 סו6 מפסוע מתירן 6ע:ס ישכך ל6 לננידכ'
 וכח"כ סע6יס עופימ נקרש תסיג ושח"כ חע.ס סרן גקר6 חסנ וכח"כ ט)נ6ומ גה)נומסקר*

 נעים הלעסת המיי נפס וכל חזע-ף חנהע,ש סולם ז6ח כן שפרסן ולנק.ף סקרן סרןכן
 ישכל ל6 י"כ  יס!  בתורס יציל  רנוכר ונס כל )כמן סכ' הופ 6"כ ג5רף ססר5ס גפםולכל

 לכס יסי' ט)61יס 6ו לכס ימין הקן ועם'ס זו נפי הנ(כליס סגך כל על ק6י 6*סד)נסתע
 זו נפלסס סנזגר כל ען ק16 ולכס ערכי מג, דיי, סעינ6 חזקי, 67)נר ומפיל סכל עלק6י
 נר6ס סיעור ואם ע"כ. ועיכרת פסיע וזס זלק"ע ועעיל6 סס חג( כל על קקי נעיויסת

 העיף וסין העיס וסין עינ6יס וחיות נסינים דסייכו 11 גפרמס הנוכלים גל דו67יגפסוען'
 נ*כילש המקטין דנריס ס6י 6נל ניחורה עקת לקור (ס "חת נתורה זו נפרסם סכיוכללן
 גילף עהני גילף יינה"ת 6יסייין לטמר לילף ן 6 ד)ויהיי כלל עס"ת לנגן סקולם "יקיל6ין

 עהפיי כלל ר"" 6ין 61"כ דרנגן 6ל6 חכי. לכ"ע 3וס ולי"( לסתר, וחלד ו6ע"ס ידם5ט"ט
 הנך רכל טע6יס ודניס ועיפית וחיות 33סינוח דוקי רז0 )נ:"ת 6ס-ר סחחולסו)ירוטלעי
 )נקסין נתום' וכן ונעליס, וחעורים עקיסיס *ל6 פריך ל6 וכמיתי ובירושלמי ז" 3פ'נ(כריס
 ושסיני' )ניוסנ וע)ניל6 ע0,מן סיהי' סרס נזכר לי ט"ע כיני 6יקוליס 603ר. 36ל))חזיריס
 ודילתך נגעי פריך ו ))חלנ ל"ק וכן לעי4 להקסית סכ' תנה הגנ"יי ס0ק עם עכלרססחיס
 לדנני ודקיי וקטיו. נולו ל6 עויין יוד וגיידי וכדרגכן רק קה"ת -6יגס "יקירין דס6רלשתולה
 עינ6יס ועיף .ו".י ככונס וסלל חזיר 3סר כי רע כ' סס כי הנ"ע סי6 סי' הרטנ"6 )נחסו'יס
 לעסות 6ק'ר 35ל יהי, מלכס לכס 103 ונדכי כ"ס נפ' כו))סען נהנ"0 עותליס סל5יסוכן
 י):"ת 63נילה י ס"ק 37י ונגל נסוייג "ף 6ל" נלכד נקלו ול"  שליכתו ולכיין קחווס003

 כ~ן זו נס' הנ(כריס טע6יס ד3ריס דכל 3פ' לן 60 וכי ל6כילס סעו)ניין גרגריםודוקי
 6לע6 למכיס ועדחלקן בקורין דוריס כל "ל6 3ל3ר 6לו ול6 כ' ובח"כ עס"ס ס6ם.ריןנחוץ
 ד6קירין מס 6ל6 ינסס ילפ" ל6 נו"ט 36ל דימין )נקרך וכס"מ *ק.ל זה ט)נ6יס 37ליסדכל
 דה6 עורננן סש6 עס גוני נסו יבית ע"כ רסניעית ועהניי רסנועוס נונתנ" טסניגו וכונונוני

 סס סל'ס סכ, וכינו וכס"ת קחורס כייסיי 13 6ין ע"כ 3(0 3)נמני' הגזכן והרו)נומ3כורומ
 ועס"ה כן שוין נוני נגי"ע ן6ף פגיע כריק וב"כ תורס טיסיי עסיס 03 6ין ומדו)נ0 ונכירומ3פ'
 1)נ:ק דרננן "ל6 יקנו רא"ל ודבי 6נל ע"פ דיקולין כסעע דתסס נסמכת ססכיכי דכינוכ'

 יצ.ו. ובשרוב אבריק אממעל צבי יובהק הק' יכ6( ):)נסך סג"ל.רעיות
 כ"ג טמי'המשך

 " ד ח א מ כ חל
 ס6כ' 6חו וה")נח הענר0 מניע ר6סין וגיוס יקרסו הניענ' נ"'6חדכח"ס

 הי"ו 3כי 6לל הנרפקיס הקפר.ס ולמגיס דמח6 כעילי 6כ' ערור כי לסס'3 סלכ
 6ורח ול6ו כך, לירי 36ו6 עתי יורע עי עיר 6קי3 ל6 ו6ס . עכיניס, כנסועור



 )נ( השמיני כנף החמישיהנשרמה

 631תמ ע"ד, לסטיב סכני לכן 6רוך (ען חסובס 3לי כעי כסיו:ג גנר5 למניח6רע6
 חח"י כינס רע"4 וח' ע6ירומ ספנים כי לסוריעו כש6 לסוקיף לי 6ין עחסגם
 רק סו6 שקגכר ערי כיני כל דסכס נ"יי סררשנ מעסם לייסנ וחטנמ* נסס,לעיין
 לסיום דיכו וכגער בדגר רכיס וסער 3ד3ר עריס וים 3סוגג טסרג לר3יס3נורע
 מורס כמגס סדם סגו6ל יסרגו ל6 לנען לכן ונס יורע סרס וסנו6ל עקלתןבערי
 ע"* בקינג 6תן 06 6חר טסרג כוו תקלס קירע %ס 6כן עקלע, לעריטיכגק
 סו5 _כ*6 ליהר נורע וטין ועת סעוח קם ססו6 ירע ול6 מטקס 6י(ס לושנמן
 גלום, קרך טת( כ6ן 6'ן נורקי 6( עליו, סיקנל מסונס 6י(ס לו ום6ל 63בעלעו
 ול6 3יד כ6ן חו*ן חיים 6נו עפיו רק 08 36ל סקסל, ען למבדילו , רינו יגערורק עקלי עפרי לסוטינו רנין 8ין %ן 3ד3ר עריס נים 6יירי וסט.שע סעורועעמס

 עתוך וןש3ד"לו מלמש כלל ס(כירו ל6 לכן רעש וחן ספנע"6 שייר* 31;0 דיןגער.
 61( 3דשךיסס כן לסעעיק ים 6ס 3פכיס לעיין ויס פעור, 3קכק עורס כיסעדם,

 לחרי סטטוס, 6קס עליו לק3ל עו3ס 3ע5ה לחקכסו עלגם 3רו לכן ברורוכחיליק-
 וכוי 3"ד שכע"נ חייבי כל : טסחחיל סכ"ס קיי 3רע"6 עוס'פ שינתי 61חכחבי
 3כלל' דיכו סיגנ כי טייר* ס3שיד 3רורחרי

 לסרגן 5ר כ? וכן כללו וניסגל חייבי
 עיייק ט3שע לסגלוסן 6ו עעלח נ"' עעכ?ח טסחליע ועם דיירי, במזירועכאח
 כח שניכו סדין כיון ח6ער סל6 כווכמו כי שיי, טיס ע(ס 6ין סרס .נעחכ'ת
 יענרילון לומד עניכן כ"6 כירינו, 6ין (ס טגס כ' ל(ס נלים קומו נחייב עכ"פלסלנו
 כלל ק3רס סח( -6ין כי נלסריס כטעס ינצור פטיע לערר וזס חקסל, עןקומו
 סעוסס לזמיר רק ימכן כזן עונק כ* מערס ען ולגדומו ולסניילו סטיגנ 6םלעכוס
 מזכירו טל6 רע69 וס, ספנע"6 על מעיי סיס 6ין ועעסס לסיגנ, ול6 נרטעחנרע
 לער סלים ר3 3דריסם וסככי כשי, כחרר"ג דעת נס חכות סנזס ולקוס כלל,ע"ס

 עו3 כל על ויחעכג סכ63וח ס3רכופ לכל י(כסולפורסו
 כקושי

 0כ6מן ירודד
 יאימצען. קשמצכורב הכהן צבי דודהק'

 מרלון( 5ור מ (ך1 (ים סרן 45ך ויקחו לסלד 5' נפער (5"ל סג"מ ס.סיט)סנ"ון

 הרשכךפ. נ"ב כלןכלי-נימוקי

 ת"ב ברוד מה של מו"ה וכוי צים"ע המפורסם הגאון אא"זמכ"ק
 יעיש מפריפקוב רקיק רב"רזצוקללה"ה

 סנ5 לסעור נורשו על עלקין ונין סדין ען )נזסירין דנין קייינ"ל:  כלעוורנגולה
 עח)נת 4שץ ר5ע סיכך להקיר יט 1""כ נזוור, ליעוד "יגו דסק"ו עכס ועוג" ו"וי)לימקל
  סלי' וס  פרבר נ' לענה ל ל5 5ו נונור סימר סני 5ס סימרו 5י(סק"ו

 נשמז*
  סג"וכיס

 3על לסגיין ווררקמ ביגס 3ס'  כשיביס  פיז  סלי  יערי ע(קירין דיין הר3ר כיעססחולקיס
 סכלי סיקס סדי ססק"ו ולפגי פ"נ, פ"נ "סרן בחרות יסרן הק-בן כ"כ 5מר טעם ז"ל,פר)נ'נ

 פריכי ק"ו סיני גסוס ולזח חיפושן ונדרך ופרכתו פ.רכ5, לו יסולפעעיס
 לע ודי קו"ח

 530 ל5ו סיבו דסיכי כת3 )נ"5 עקל' 3פ.'3 לתניר וסרג ענקית 5ו )ניתס לעגות ול5ליסור
 עלתך 5:6 5סנלס לסלן וסקסן לס"ד, עונסין ספיר 5ז ימיית 33ירור ניקר כ ו5 עסתונכלל
 ול5 5חת )נורבע לסליחות לתת יכול וכק"ו מבכנריי סכי ק"ו; צלת לנוסס  רתיני מגיריירכי
  עורגם לסב4מו לגו די 'כ " מיקיר סוס לסל4ר ונסירת נכתינ נ5 ל5 יי  וסיכך  ירריבופי3'
 ונסוס מדנדן עוגטין ם3עונון כת3 ו)נס.ס כלוס, מק"ו יועיל ל5  וחל"כ  שליוי  ~9וסיתש

 5( סיין שן עוגמו ריין ניתן 5י עונין נעוגס )נם5"כ וליקיר, עכ"פ הק"ו מועילטנ5יקור

 ו"' סעס נ12ב (רעך כל ולן בולעך ע"ז:( 3נסגסדרין (*ל וס)נסרס"5 כלוסן סקרו סועילל5



מס )נ( השמיני כנף ההמישיהנשר

 עינגו נסנוור 6ל5 התיזכר 3עיכט ממכפר 6'ן חונורס ענירס טעם, (ס וטען עהעדעינטין
 6יכך נ"כ ק"וי )נחעח סיתר 6י(ס לדורין 6כו 06 הנ"ל סר6סוכיס טעעיס 3ן לפי 6"כע"ס,
 טחתן עלרינס רק ונעלס קינו רסקיו ונטוס 16 סק'ה כל פירכס 6'זס יט לטע6 נעור*סיידר
 סימר ('ל סעסרס*6 טעם לפי עס6?כ כןי לעסות בחיר עכ"פ 5נל טותו עינסין סביןמיינו
 למנקין עפורטח ר6המ לנו ויש העסרם"6. פעם 3(ס טי'ך דל6 מזור סיתר הוי ק"ו עחעתסנ6

 עטסר פריפס דסח4סמ עק"ו ללעוס רלס עמיל 7ל' קיט:( )זנחיס ונס"ם כפעינועסרם*6
 יוסי ורי 3סחיפסן ינהיגו עם עתיות עעסר געי דעליקס לוש ומוג ונכעסו עפו נעוף"ף
 6סכח קל6 דל"ע טס סס"ח וק6על כנדוה לסיום ורס"ר ל63 וי ונחום נעליקס נס עליופלינ

 ס)נכטילו ד3ר נסעם עם _לעיף' נ0עס סכתונ מסום ונו' וסעיף סנחעס תולת י(6תוקולים
 יעי קדטיס עליקת 61פ.' ז4ל ופ'רט"י וכו' דגר נעיף לף עפוע6חו טריפס עפסלל5כילס
 ככעס 6י ו6"כ עפסרי קיטים עפקמ ז5ף ר,ע לעד וונכ"ן עי"ס, ןן 5מי6 נקזולטחיכם

 לסחיטסן תסי קר6 דלעת עעסר, דעליקס לר'ע שנ"ל קי חכתי סנ"לן יסרן וסקרנן ספניוסר3.
 נגידת לחס סקלו )נחעח ד5י ז"6 4, לננס קל6 6"כ כפילס"י נקינו 5מ.י דלסחיטס לועלולין

 וס לעוף ולין כ% גנילס סוי ל6 סקר6 עחעס 6נל כזה )גילה על לוקין טלין רקנעורסן
 ס)נ6 קיער: דעכי לי קסם ז"ל סעסרט"6 -סעס על נס ר5כתי רק נוס. ולוען גנילססוס
 כנידוף לסיום עסה לנ6 ריו  דיפרינן עוות חה'ו גלעור זס ס6 -סקלן נעונס עתכפל.5ין
 לה יגחן עוכס 6יזס יורעין 1:6 ויין סעסרם"6 סל עטעעו נעי סו6 דיו ר6ערינן יס1616ל
 כדלין ונח ירק 361יס ננסס 5ל ד' וייועל עפקיק לעוין 5גו דיו ולעריכן זס וס6 קעוזס

 נעוגם סק83ס ין ל5 דלכך 61'ל להעורן סל5וי עורס 6'זס ידפ סקניס וס6 כ4ס( נ"ק)געם'
 לחעורן ינמן עוכס 5יזס ידעינן ל6 ולכן זיו ז6)ורינן זס רין לדורות ליניארי ביי עטוסתעול

 ולן דיו, ד6עלין לעוין %ו ועזש ומסנר 6חיינ6 קר6 כחיג ובנכן מס יעייגן 6ע6י ד46כ)
 3ל86ס ס6 ע"ז יקלף יתולם קריך 61ע6י דיור רלסינן 3עלע, ד6פי' קריך -קר6 60*טרפון.

 דס6 לועל 6ין נלעיס ועוד לסי סר6וי עיכס ידע סקבזס 60 ד6ל"כ לוורומ ד6נעל"ע"כ
 טרפון ור, על" רונן פלינו 5יו6י ר6"כ כנ"ט עעם ידעינן טל6 עחעת חו6 דיוד"ערינן
 ספיר 61"כ ליחן קריך 6ין טלה ענק יותל פכשפ 607 ליה עחעמ נזק ח5י יק עח"ניןוסין
 ח5י לק יוחמני 1ל6 עלם לנכן פלינו ויעלי שניזק נרסיס קרן 3עד לימן סל6וי עונםירעיגן

  רקן פלינו יעלי וחל"כ עס"וי  פקטין  דניעון סיגיי סרג לסייס לטיי  שכין ריו, עחעפכזק.
 ל"ט 6ף וו7"י וננס עסזר עזסירין 6ין וס6 כזק חס לק לחיינו 6ין 3ל046 של6 פלפין,6לנ

 עח)נס 0ו6 זיו ומקרינן וס, לוער 6'6 3ל046 ועוד עס'וי עוגטין בעינון %י6י 5ל16:ודס,

 גי"ג עס"ד עזסילין דיין ח6 כקיני )נסס יגער" 5ע6י ד6"כ כג"לן עיגמו יולעין 5ניטלין
 לקירח טעע6 עס6י רסיינו עס"ר ע(חילין דמין 60 ט)נעינן עפלי  ריו  ירפילן 6י 60זילות

- סא"ל. כל על עיון 5ליך כי וותיקעסלם"6   :כוו ע"י ילרוחו ניעי טכתנ עכי"ק נפסק 
 מפרעשומ. שמערן ע"ה מרומם שיגדל כן'חזקאל

בקימת ן  " בכמימואנרת
 )חלק עררכי לנוסי סו"ם החרם עסקי עלים 6י;ס לייי מניע סללוכימים

 וסגסום מפרוה 6י(ס למיין ו,)נרח' קלח, 3סס ועייכמי כעת )נרפיקיס 6סרז'(
 קסעלס ססנו"י לנרי סנים 3'( )5ום 3' נקיי א( המע"ניס. לחועלם וים"כררכי,
 ססג"ון כודע כ3ל מנס ניחלי וסדנם מספוח עס הע51י6 פרוקם ריס בלילל5כול
 להכול כוסגיס ו6נחכו עליו, עגתגס 'ו"ר( 6ום רנ"ו ק" )ח"ב (5"ל "קורעוסר'י
  פנין  ונפיקר רנר, עע5 וכן פליו, ולברך מעוליך 61כילח כרכת "תר נפ"ע0חפוח
 רל4ו. קי' ח6ו'ח יסוד, ;כרון ונטו"ח ד', קיען פר' נסכסר כ"ס פ' חחפוח4כילת

 ל"ס סי' 'וקף נמ' נסו4מ ע' 5עו, "5ל עם סכע65 הינוק קורות ))"טי גק"ב(

 נענין ג"כ נמ5* וחס טץ קי' ח6ו"ח סרנ"ז. טו"מ נרי לח"כ 5יוניסן סרנם סי"ות
 '"ר. קי' מסי נסוקר ולעיל כ'1 ק" ח"ו"ח עסרס*ג סו"ם וע';ס,

- ,  
 נקיי ג(



 )נ( ט השמי כנף הח6*שיהנשרנ

 נדי עק סנר מפקחי חג יעי על נחען טכ)וכרו כליס עגילם עיר נ'( )6ומנ"מ
 ח"נ חטדס פרי סי"ח וע' ל"מ, קיי ס6י נסנוור גס ז15ל סעחנר תסנ6ון*חסו3ס
 לפכי ננרכס ע(חס קניעח ע"ד ד'( )6ום ע"ר נקי' ד( טס. וגסנסו0י כ"וקי'
 ע:דו"ק מ"י חסורם ופו"מ ל3י( נחלת )נסס כ' קין יוקף גמי טו"מ ע' יוסיל'
 וע"ע 3ז:י דנריס 6רנוח ים י"ח 6ת( רפ"ו ק.' טליס עסערמ ו3ק' קל"נ,קי'

 ויחכור יחזור סת6 רחייסי' 603 כידן 3קי' ה( 3'. 8ום פיד קי' יוקף ויל3ר3סי"ם
 קיי ס6י שנסר כדפק כני זו חחו' נפלס, 6"5 נטיגנ רלננן י63יקויליסי6לן

 י63( )סרטך כ"3. קיי נפחני גיח נסושמ 6ריכום ע' סעכין ו3עיקלפ"ר
 בגרויסוושרדיין. רי'ם שוהשרץ הכהןיוסף

 נידסימן
 דלסוי מ"פ סיעעין עמס ער מעטין עסוים ריס, די( 6וס " )גם"מ"ש

 )ועע"ס קוסיימי נכוי וע"[ לקייעסו יקיר יס6 נע'כ לגרסם ועותר עלס3עקוס
 כסן גיסם רחק סתחנר פקק ז' קב" ק"ת נקיי סס רס6 ליחך ע"3( ק"נח"ג
 טונ יפ"כ עע דף כמוכוח ענע' וסוך לו, עומרם יסר6ל 63מם 36ל עליו6ק.רס
 כס3 נזס"ז- כסן 63סם ו6פי' מעיכן וליכד לנכסס עלוס 6ין יסוקס 3עעכמבס

 קצורם, מפקד כ6ן 6ין לקייצם עותר 06 60 ועפק'רס, 3קעורס יוכח 6רס"ין כנמי לתרו 6.ך 6"כ סקטס ו6ס כסמי, קקי"ג כיס וכ"פ דעומרם, קק"חסח"ע
 16 כסן כקסת רק סיירי דסגע' וכו', חזקם דרס ע*6 י' קס -סמוי כמנוכגל

 ליכ6 63עח זס 3ל6 6נל טניס ני מנח פחומם סקירוטין 6גיס קיגל 06ניטי5ל
 ני מנם ופחומם נכסן 6ף דנזסין פח"ע סיעם לפי ו6"כ נטען, ו6יכו (וח[קס
 3ע"כ.5( גילוסין כ6ן 61ין סנסו6ין 4מר (כום חסד ליכ6סכיס

 ורס"ל: ספי' לרשי ורלי סי(, 6ום יי קיי 3ח'ס )וככפל ל"ת ק" בח"גומ"ש
 עקמע עמחלסז ענרסס סי' 6ל6 - וכף 3קעורס עורת ל"ס ממחלם סנו6ס סי'6לו
 ריומ לו 63ין רק נקעודס עורח "דס דלין חזקס ס6ידק*ל

 מעון.
 כחונחס, למפקירם

 לסייחוותולך
 דקרו*

 וכי ונ"ל: כ' יזח קי' 3פ"6 סר6"ט 36ל כחו3ס, לס 6ין
 תנרטס סי' סונף( סי' ו6ס וכו' עורח 6'6 מזקס ועקמים לעכי~ענס ר6ערינןסיכך
 עת6מים פעור ז ס ד 1 ע ק ס ח ר 1 ע נ ח * ו י ע ס * * פ ע 6 נקעודס, עורחוליס
 רק"ל וע"כ מקעורי, ניורח טתיויח 6ע'פ רם*י ע"ד רסוסיף סרי וכו' כמונסטל
 כחוגם ל6רתען ים 06 6פיי 61"כ זו, חוקם נתערס סכסוכם מסליעי סעיוימ6ף

 ז"פ עעכמ וע"י כמובס לס לטלס לכיך ס" לכן קורס ענרסס ת" "סכסיעמו,
 כתונס, טל עעין גסרוחח 6פיי (ו חזקן ר6ערינן סכו"ם קנר ע"ע לסלם,ערוות
 וסרטים : ח4ל וסעי עקו53ם בסיעי( נ"כ יסו63 סר46ם חוק' נקפרו 3סדי6וכ"כ
 ל6וקרס דכאתן מלעזר דרי שפיר ליס 6ימ דטעו6ל כרטס כתונסס לספקיוס כטעןכ'

 נ)ו(יר 6י)61 3פ"מ דבקי לע"נ חיתך דל6 ל6סעעינן, 6י5עריך כמוכעס ותפקדעליו,
 %1פקילס 3קעורס עורח ר6"6 עמוקן קת"ל כסובתס, לספקידס כיי ניסקרסו6
 לסדיק כ' סריעכ"ל

 כתונמס למפקיר אפי' סו6 שתיקל 6תר ר"ג ר3רי שפטיי
 ע'ם, וכו' עורח 6-6 חוקה ליכ6 61.כ 3ע,כ לנרם טירטור רגת'ס סיס סיט רעחס סס;י תה5(

 החסר כ' רככר עעוח רזה לו הם'ג לכי מכס והא' טכיח רל5 עלח5 רסוס כלזרוקס ט.'ך ל6 רם-ר'נ טסוסכיך
 רל6 זולתך מלתו נסיק מקונוס דגסרכס סכ.ח לל6 רסכיח מלסך כין לחיק סייך ל5 רנון רג(רודכתלח6
 ורחק גוס ת"ת ח"כ קי' ררכ)ן 6רט6 וג9' ח"י-וס-נ רף כילם ועיין רוגן נגרי ל6מנית



נא )נ( השמיני טנף החמישיהנשר

 ע"זן כ' ו3ספל6"ס וכוי, כלתן ד"ס ע': נדף מחוקי וכ"כ עורם, 6רס 6ין"מריי

 כן.( ק"ל 3ל6'ס רלר6'ס לי' ו6יסחתזע כחו3ס, לס ים ר6רוקס ליללפ"
 לייפצ.ג. הכהן יעקםפנתם

 ה " נ ן כ2 ימ
 נר3 טטייפם למע"ר סקסו כ"3.( בקנסדרין וכן : כ"ס קוכם )3עק'התום'

 סע5וס מנקי סמ"ג וסעירכי וללפפן? תיסקל נעמ6ו נעם עתט 'סייפם סיחםהניסי
 כע"ר טס מסניף ען:( )נ"ק נתוקי לעיין ענר6קוו6רריין כר"י טוו6רןכעסר'*
 ס6ם סטין כ"כ וקטם חזק וסוף לעס"ל כולר טעענו 6רס טל נסדרו עלססים
 ונק' ליח, יען סיפעיס נילקוע לעמן ים סוס סע5ס )נענין ע'ס לפורפו*כיל
 3דף שתיר ועם סק*ל, 3ק" ספכיס ונלחם פ"י, 6תמ טפם נע6ער ינקמעגל
 והנה וק"ל. סלזס מלוז נעלס טפיר נעע6ו רם" סנ'ל סמו, קי, ל.ק ךלפיקל*ר(כ(
 אכסן ג~6ל רי סגנון בסנסום 6חריס נתילין 3זס כמע,רר עכבר מרולסולנכי
 עד כ"ע:( )בקרוטין פגעי ע,תר עפ"י למרז כ' ולי יע*סו טס קנסדרין לעקןז"ל

 נם6, ול6 לכו טשניע כיון 6סס י60 עתי לקרס ומלפס מקנזס יוטנ הנסעסייס
 עיון נקפרו ז"ל, יעקנ 0130 סיים נעל סנ6ון ופי' ע"כ, ע5עוסיו, תפח6מר
 עלס על ס6פילו סלן, סע6ער כוונם 6ם 5"ז0 קנסררין )נמקי 'מע"י עליעקנ

 6סס נוסק ט6יכו כזס 63יט סק3"ס קוער נחחס"עו ס6דס נוקר ונעמנו*סנקכ6'
 כל היכלו ער 63 קינו טסלי וממריע 3*ד 3י4ם מ6חר טסו6 כיון וירקנ,ולמפח
 3פ' טעעוני 3ילקוע ומנס עיי'ט, ועור( ק"ג. 3*3מום )וכל6ים' סנניףמנסעים
 נטיס סרנם לוי 6"ר עמו, כסיס לפס פיז סל6 עיי קוער מנן 636 : 6ים6המיכי
 העכו 6מי מלך, 36ינו 6חי 6ועריס, סי' ומס לחס עממינומ ענונום *ו30וםסיו

 נוס"י עיין וכן וכוי, לנו סגוכס 6סס 5י(ס כמונס, קגר 6נו כ*נ, הנינונסי16
 עלס "פי' נו"6 56ל כסרף לפ"( 61"כ 6סן הכלס כחוריו כפקוק ע"ח()ממניס
*סלוד

 וק"ל.נ( ו6ל5פן עיס6ל נעע6ו 3תס נחוקי מקטו טשי ועמיל"
 אייזענשפשדמ. אכ"ר שלעויננעף יפה מרנליותהיררכי

בעתו ו * נ י נ2 'כ2דבר
 ויוער ? סעוער קפירם על ססחיינו ע3רכין 6'ן לעס סר6סירס קילויינורע
) 6  ע"כ( ק" כח"ג לעיל )ותר גי' פרס ת"ו כגל קופכ עע ענ"ק ספריטס סקטס נגר סקוס" נעיקר-

 צעלדגטפלק. דקה*י דומ'ץ נרינכערגעראברהם
 נ. קוכס: : ע'1 יותץ ר6ה,'ל גריסי רמת" מכח הוה סש:ין ולעפו כח, ורפ' כר6טיס דפ' אווסר ונריסתר6 קק-י כעור ע, קיי 6ךח הלעס ליקועי וע' רננולס'ק, סתלכס לויס נקרר סיעכ-ן נקירוך וניסכ(

 רסוס לו 6ין דווס'ת .לח. טסתם עיר ריס מפכה ל5 ירינו עה*פ טופעיס פ' וקגיס כףעם ווווכ6 : סוקוטם
 מיס לרמו.נ"כ יט וקולי ותסיס. לחותה חון לוחן ת51י6ין כחייהם קלס טרעסן סכחוכס נקריס 6ל6 כה,לעכור
 גרסה, שקוס כליזה להטןיעגו נעת תם רלכ6ורס "וח.', ויכרך כזען כיין .כלוו' 6לי גרפס 6*ס וימיגר'
 וכטיק עור מס "וסי ויכרך יו:'ס, ל6ריכמ קוגל כעלויו טה,וקוס גלח, שליו )י6ס ססי' קיפל 60 6ל6"ליו,
 לחס 'עקב וינץ ויסלח, נפ' 1:ס לתות, זטר6ל יתי ויקרנו כשלריס, ותו כס עסת 8כל סתס'תי בו יטלועוםל6
 כיס "ל טס מלנס סהק'ס לכ' ,טחון לווקום ויקרץ וגיסכיס יקר, וכל' וכרתכ'ן ועפיס'י ככוח, קלוןסתו ויקר" הללון חמם 5' לכיח נזחחה ותקבי רבקה )ו'גקח רנייה ותמת 6,, גיס סי" לח( טהו6 כסרנוס)ע'
 כסר 'והכח העיר כרס-י וכן עיי )ויסרך כם'פולי "ל לכיח לרע תן ו6חקגרס כ-ע כיוגחן ועיין וכו',6ל

 מחס *'ך הקטב רל6 ל"סוועי)ן קוהן רחקו ,ס ורכל הרי טסי רעם וע' וכו' הללון חהח ההר כיגל'ועכרה
 ססר' גרגור ולמכיס רתסס  פרסו .כיכ כחוכה, לעכור לינה.מ רסוח 5.ן הל" לוו ט)קר6 כעקוס רכקהתיגקס
 ק*( ו*לג ורו'ן.  העולס  טס %ס לי  5רס  וסוס כסר ייכנס גופם 14למציר

 (ו. קוי על נאפיק ס" כתקותו תלכי"ס עיין איה0



 )נ( השמיני כנף החמשיהנשרנכ

 6' דיו"ע ססחיינו נרכם דה6 קנו, זס סח%טיס, 'וס פד ס)51וס כגערם טל6למי
 מחרון יו"ש על ק6י וגם 6ח"כל סל ע5ס 6כילס על גס ק6י סיום בקידוםדפקת
 יו"ש סל בנרכם לו די דנקפס"ע ולוזיר ? סנרכם 6חר מיד. סת5וס נגער סל66ף

 סני ע"ע עיט" 6ין נ6" 4נל יויע, יחס טני- סעיטיס בחו"ל סחיכח פנסע5עו,
 רסרי עעסס, 03 סטין לפי לחכן 4ין גס 9 סרק'ל קפס"ע גליל זחן ענרכי'וטין

 סר63 לרעם תרסיס פירות וכן יוס, ל' למחר חברו 6ם 3רו6ס סר6י' עלשנרכין
 צחר** סנ6ון סקריך זס נכל כי 6סמקר סר6מי וכנר ? שסם 8כל טל6 6ףפוקקיס
 ניקפל כי סעקירס נסס )מס( מ"ס קולס קנזס,- קי' ח6ו'ח נסויים זחל6ק6ד
 ממורס "3לם לענירתו משקוס פקידנו מלינון ימי נקייס זי דתעס סנופוסס3ע
 דגליו סנס ט:ח"נו, ם3רך 6יך סס 5ער יעי ענעלס 6סס מריחוק יעיועקפר
 לקפירס( )ררות לוי נקרוכח וגס סרקי", )קיי מסם ועעס 3י"ול ניסרענו6ריס
 וכוי סטכיכס כנפי סחם לקרנס 63פסר מיי ל6 נקייס מזי קפיצם ובלץחיל:
 בסיים )ועיין עכ"ל זמו על ססחיינו צלכם חייך 6יך. וכוי סקפירס יעילכליס' לטוכס סי' וחציר סקירונ, וסיגיע ס%קפל מעגול עסי סעיד ע5פיס טסיוונע65
 )ריכשע( 5*6( חיען וינסרמירום

 ן " ז ן מ ימ
 6סבס קפר קיף ('ל סרע3'ס סנרול סנטי טל ססכס כל מסלומבסרר

 סלקום מג עוער ניום סוס קורט עקרך 3יוס 16ער ובחוס"ע וג'ל: כי לחול3טעאע
 עכ"ל, סזס חקוכום חג עוער גיוס 16 ס(ס, חנ.ססנועום עועד כיוס16
 ? ולע"נ ע"ז סיעדרל מי מ65סי ול6 ? חוס'ע לט3ועוח 'ס וכי סל6,וסוך

 מונקטשש. מריער הכהןעוזר
 ן " ח ן מ ים

 )כג,( לעיל שפירש"י חייניה מזירין %3קרק טפגלו סכסכים -)גוס גיעין כממי.
 נחיו'ר ז"ל סח*ק מרן 3סס מעולס קו' ידוע ע"ט, לבעלים דעיסס לפלסרחי'3ין
 כמוכס נגדי סלנסי דכסניס ס"3 כלעס עמלי 3פ"י סרת3"ס לטיי טסק' ק*ע,ק"
 סי' כל6 כשפיגל, לסלס חיי3 6ע*י 6"כ לוקין, 3)נקרם הפיז ענודס נסעתסל6
 ))יכי' ביר3ס ל" קס וקיתל עלקום וחייג ענורס נסעם טל4 כמונס כנדי 6(לנום
 ססקק' (י'פ חיים מדברי דרן קו' ידוע דסנס לחרץ ונלע"ר ככ"ל, תחתוןופעור
 ד6)וריי כעו פעור, ענורס ליי ועחרחם סובין כיעה לוקס 6ע6י סכ'ל סרע3"סעל

 3סי"ם ומי' עכ"ל, לפור רס לכיקוי וחזי סו4יל כיו"ד חריסס ג3י ע'ך()נפקחים
 נגד'ס רל3יסם ל"ב( )))5וס הקק"ל ז"ל סר)31אס עפ"ר ר5"ע ק" ח.ו"ר עניןפני
 לעס:, סס"י ס5יס ס)נ5יס לקיים 6ל6 יכוין סל6 סו6 דמס"כ כוונם קריךלכו"ע
 סל סע*ע י65 ל4 6"כ סס"י 511וח לקיים מכי.ן 61יכו ע13רס כטעם טל4 לויס 06ולפק
 מועיל %סני ל6 עתי"ם .וללנותיי ולחווי לפסען קריך עבורם ליי תיחרטי וטס נגריסלביטוא
 ל)נ')נר ניכל ספיר נ)וסכסיכו כ6ן רס, זחלך סח'ק נרן קו נתי מסוללם ועפי"ז טים,כלל

 כקת תו6יל ))עעס חלקום חייג קינו 61.כ )ו5יס, לטס סייתכוין סנגריס לביטםדבטעח
 קרוםיס. ר3רי לצנין יוכנו ור' לסלס, חיינ ו)נסו"ס זי"ע ת"ס סדוריזורן

 נ5רקחח סמפורסמח וחקודס 5)ועס ח'ל ס6סח (קותי קוי ומ,גוחח לע"ג 6יס רייי טיסייויה'ר
 י'- ט ל6 ו י ספה וכו' כגס"ק חו,מ החו'כ סס'ג "5"1 5טח 51.ל 3ירגק0( נמחלי סג"מ גס 6עסרקוק
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 לרורס. נכטס סהי סמי,ס כלרור לקשייס, ל"1 6ייר כ*6 0לש סי5.6 ליוס תוכי'6 לסח עעס'ק טיע'6טלנויס
 ליאסלא(* )הסמוך סששיעק מו"ב ברוך2מלבמה

 בחייים מ " נ י כמ י כםתפארת
 מחל ו3יו"כו ל6כילס סעועלם 3חרכגולם דמ'" רנס ועפ, דנ"ס ע,ע נילסכריש

 מ6תעול ס*ירנ5 ד)נם.לר 3ילן כל לנס וקקנל סכלם פסקיק-ועקוס טנמ *חרלסיוח
 3יו,ע ק6תר 6ת6י חרסמ6 וסק' יו"י, 6חי סנם עקיס מסתרי יעלע6 סנח סנם,6חר י1'י עמוס מירס חטחרי דעלע6 ע יו עעחס 6ל6 36" 6"ל וכוי לעעעי' ור3ס לס,גערס

 עפ' דרם*? סעפי ק.' נסקרס ונ*ל 6קור נעי בויר5 גיויע 18 סל6 עקק'כן ט3ם4חי
 ססק"ל חעחרי דפלת6 טנח סנעי עקם' ע6י 6"כ וקי ד6וי עוקלס דקינל לטעוני'ר3ס
 ר5וי רסככס  רעטיס !ן"1 טייכי  וסכנס רעוקלן ונל*ל עיקלס,עסוס

 עוק~
  ד"ור" נ%י

 כי פירום על6 3ימ 3עסכס ל*3( )נרף רסכן עיקלס4 כעי ליכ6 י4ח סככס רמכ5וסיכן
 ר6יכ6 סיכ6 רק ל"ם עוקלס ר6יי סרי ע'ס, עוקלס ל"ס דר3נן 6י' עחעם דעוקלסים"י
 עסנרייי פל.ד ני( )בלף וכן עוקלן, 5יי נ"כ ים ר6ו' סככס לי' ד6יי סיכ* 6"כ חורס,8יי
 5קוי וקפיקס 6וססזוכף עעלעלין ר5'ן גסגם סכולרס גילן 61' ניו"ע סכולרס נילס5ן

 ועפ' ע"ס, קטי' 6תור6י ל6'כך 6ל6 8קולס דקפיקן סייכו ל6וי רקוי.סכנס לרנס3טל%'
 3סככס מלי' ל6 דתוקלס כיעי 61י ע"ס סנס 6חר 3יו4ע סנרייי עיירי לרנססעסרס"6

 רעיי' לפ' סעסרם"8 לריך לעס 6'כ ר6ו' סככס 5י' דליכ' סיכ8 8ף עוקלס קו' ררנסרק
 רזס 5ע"כ יוח:ן לרי כעו עוקלס עסהם 6קוי רעלע6 נסנס 5פיי סל5 ס3ס 5חרניףע
 דתיירי לפרם לריך וע"כ עוקלם נשכ ליכ* ר6ו' סככס רליכ6 דעלע6 ונסנם נ,זםל1יי

3יו'י
 ע1קלס רל"ס עוקלס עמוס לסקר לעלעי 307מ סעפרי קי' ליק ולפ.ן ס3ס, 6חר
 סכ'ל רן'י על ל"ח( )3עירונין סחו' ע"ם גגכ 6פס,ל וכזה ד5ו,. סככס נ)ניוליכ5
 ע"ז( )3פקחיס ע(ס ר3ס סדר 40 טס וסקטי ד6וי, עוקלס ליי 5ים דר3סטעפ'
 3יו"י עייל' ל6 נפקחיס סס רק ר6ו' דתוקלס עזס סרר יל6ו*פס4ל

  ס3ס 6חר
 דיס סיכ5 43עמ 36ל כלוס סס לסעקסס ססינ ל6 פ'כ ריו' עוקלס ליכ5עטףס
 יסכנס ז"ל 08 ח6עלי 3סס ג"כ עני6ין ר6ימי )סונ רזמ, עיקלס נ'נ ים ד"תסכנס
 ל6קיר ד6ין כחנו נס ר6'ח ד"ס )1"ס:( )קנס גמוי וסכס 5זדרי( סייכיועוקלס
 ר*ם עיקלס ל" ר,ים לר3ס  ו5יכ נ(ירן, עסוס רק סו6 רס5יקור סיכ6טלטול
 ח,כל ול6 ח,כל לסין מכי 6ת5י עקסז 3טעעסין מוי וסכם עלעול, כעייקור
 עס סו"6 ותםירין 5יקרין מכי *סיו ד6' יעתין ועחירי1י 6יקיין לסין 9ניול6

 נס סלל ונ3'ם 6קירס ל3"ק נס 63כילס 8נל לטלעל רק סיינו סנילתסיוסירין
 רעלע, ניויע עמכי' עיקי סיי ד,י סרסנ.'6 קותי' עיוענ 6'כ 6קירס,סטלעול
 ס:"ל סנמ עמ-ק' כרעמעע עומר סטש:ל לסיוח לריך נ(רס עמוס רק סו6וס6יי
 רסי  נוליולי  רפלוגמסן 5י%ר רסימי  רטזפסין סוקי קו' לחרן ליכ,6"כ

 סיכ,
 ך ולר מר; עטיס סו, סויקיר דעלע6 ובסנח עיטיל, ליכ6  יררנון סיירס%יקור
 ניו*י *פ"כ רכ"צ, ,לינ, עומר סעלעוללסיום

 *י' ים דסס עקקיכן סנח 5חר
 חירון לת'ער 5יכן  וספיר ד6ירייח, תוקלן נע' 8'כ* ותנניל6 ר6וריית,סכנס
 נ'י. וואלאווע נינאכ'ד מיימלכוים י(נחק טלעול. לעכין סו* דפלונחחןסחוסי

אנדה מ ן מ יכםדכרי

 "רירמשז שטעון טרה הנאון בכתכי ראיהי ( בסי' )הנז' הנחש שירתע'ד



 )נ( השמיני כנף החמישיהנשרר

 ד' תהלות יספר בעולם הנטצא כל רר*ל מומר, בדרך למרש ז"ל, גחלחנפאאביד

 ישא הוא . נם והוא המריחים, ראש הנחש והנה נערר, לא איש הנשנביםותאייו
 רבים דרכיו כי ברשתו, הארם את להפיל תכליתו ע"ז להשיג שפתיו, על דתהלת
 בהשנותו, ומאמין במצותיו ההולך ד' ירא לארם יבא בוא מאלה, אלה שוניםומדבריו
 זכות לך וקנית נדולים, מעשיך כי זה דבר מעשות תטנע נא אל הנחש לוויאמר
 רחמיכם אוהב יתכ ר' כי רעה, לך תאנה לא מעפ בזה תחטא אם ואףנדולה,
 יבא ואם כאלף, ובמל עשית כבר ז]שר המצות המון נגר מה זה חבא כיוירצך,
- המנע אחר שהוא בדבר להאמין לר מה פזי, לו? יאמר האמונה, חלושלאיש  
 שטח .:שרך, ארז לעבור לך מה דבריוו כה הלא בשנים צעיר לאיש יבאאם
 ואבם זקנתך, -מי בעת שחוח ללכת לך די נפשיך, כרשן והתעננ בילידתךבחור

 לכל ד' מומך בי כן, תאסר אל בילרגתי, ד' פי את מריתי בי לי אגיתאמרו
 שנים ובשבתך יזכור, אל נעוריך וחטאות לסלוח, ירבה והוא האובדים, ם י ל ופהנ
 ומאתו התאוה בך נטע המבע יוצץ כי האשם לבר נך יה" ולא תכפר, בצוםימים
 יקים פחד אין קבו בקרב לרשע פשע נאום שר והוא נפילה, יתן והוא נמנה,היא
 החמא, אה4 .ד' חרון לשכך מאור ונקל הנופלים, לכל ר' מומך וזה עיניו,לננד
 בייבש הכל ממ"ש הפך והוא יכפר, ועונך יזקפך די לשוב ראשך את תכוףואם
 ודפח*ח. מיעישחוץ

 ועד, לעולכם מלכורזו כבוד שכם ברוך : הצפרדע שירת לפרש נילואנת
 עליו דעתו זחה תהלים ס' דהיתה שסיים בשעה שירה, לפרק בהקדמה חז"לעפמ'ש
 שאין אחד מין חים בשפת יש וכר אחת צפררע לו מרטנה שעה באותהוכו,

 שרואיכם וע"י ונו' ואוכלני נופלני רעב שהוא ובשעוה המים טן אם כיפרנסתו
 לעולבם ר' שם מברכים אויבה לפני למאכל עצטה את נותנת שברצינה כזגברי'
 םעניצא. מ~ויבר כ'ץ בענרימו ודרוךועד.

ננזי . ינ. -מכית
 )סויס3ילג( ט"3 ל' מקע"נ פנחס כ"ח סי ליום 5ורכע"ס

 נרן לכווו וצפרי נכלל יסרקו ולכל ל53 יגיעי ימני תסרס וניחופיס סלווניסר3
 )3פ"3( סלי"ס שסריס כנוו כף נ"י ס)נופלנ סיסינס 3על סדור עופםסג5ון
 ויעין רעמן 5יל5י ל5 כעס כעוני כפוסו יןעתי נ"י ?( )י5ן סגנון קווני ג5סלם
 ססנסחמי סדינור עפ"י 5גי 5ענס פיוק, לחטם סיין רחענ5 3צו0"ר וכיעור מחוזרסע*ורע
 טויסס 3ל3ריס 3תו בניין סכ5ון ערן כגיד לעורר קערפד 35ד"ק סיסיט סנדול סר3לכנוי
 5לו -ונ5עמ לקרנן 5ס לרסק 05 3מקגמן 'ולסססולוס לפקח כ"י סעופך מלגיירו געלםלנין
 ככוו ליסר נ"י הניון  פרן כתור עם פק"פ 3זס  לותר כפסי 5מ נוסי סייסי גרע' מזעןסי'
 3תו נפנעס כ3ל סרג ונרי דגר סיף יעורגין ל5 5סר יפיר וזני עלי דבריו סעחר מנ"לסר3
 ג5 יסיח ו33קסס ר"ל, כון רע רק וחוק סמולך רוח ועורס עיני )נרונ תכנס 13 סיסנחולי
 סנדול סר3 חניני לוזר נווניחי כלסר 3ז))כס סל5 נענילס כעת עעעיקו ס5ני סניוןלדוכי

 לכל עת לכל קליו קרסינו נכל יכגכו סו5 קרסו נעת לעונם קורס 3תפלס לקור ועתעוכ""
 סנ5ון ליורן ת:חו)נין ננרכס ו5ססלס 5חחוס ונכןחפף

 יסלח ניסו ינכס סו6 סיסען סליס"5,'
 יסינח לנרפס חיים מלנס סורס לערנס קווטיס ועט כדעתי טעתי' מרעיג' ע(רמהמקונס
 לעורם )נ5פס תורס גדעם לעכי ססלס נרית~)י', ז5מ ווכי טכסונ עקלו 13 יקויםנו"

 במודא. מורדכיטונו
 נכין מת ז"ל 3רור5 )נל"ס עח"ק )סנ5ון "ייר זן סלו סילולךיוד

 ע"ס.( מנקרי



 )נא( תשיעי כנף החמישיהנשר

 ישנים. כס"א כמי יכםשפתי
 יע"5. ס"ק לפ"ק סלו"ס ריק עטות לם' 15 יום3עק

 כס"מ יפת מרעתו כהן טונף חן"3 גתורק, הנוול הרכ ס"ס ירידי לכנורסוכ"ט
 יכף. ק5טס בק"ק ג" סת5רן כ"ן 'וו5 5נרססעףס

 .כי נניחי, סייחי סי6 נעח מניעני עכחנו 'קרח 63סנס, ום"ת6חדס"ס
 מסי' לו להסיג 'רי ל6ל סי' ל6 סונוח טררות ועחעח ס(%ן, 5רת לי ים סנעו
 ל' לער ונפם עלג לפכי, סייע 6סר ם6לחו וע"ד וכף, סקליחס, וקמו סיוסעד
 לר, עכל סקנבוכי לריח )נחנ)ח עעי 3ל רססי כי עעו לסםמסע יד* י6לסיין
 עע"כ עס סדין כי ע'( ל"6 נקיי )עע"ס (ת, נענין לסקריך בריך 6ין לפצ"ר.%6וס

 ביו"ד כענ61ר טעכס, 6עס 6' טענז ובס כלופי קינו ר6"י ב63* מלוסעענומ
 סן6ת" .לעיר 6מר סל6 6ף קפק סיס וקין מעלסו, נס ס(כיר 6טר ק"מ רכ"חקיי
 לעניי כטכוררין יסי6ל חפוני נכל סענסנ כן כי מעיר 6וסס עכיי על כווכחוסיחם
 6'י, לקופת 16 6"י לעניי 6ועריס 6"י לערי וכסנוררין סעיר, לעג" 6ועליסתעיר
 לוס 61פילו סעירה יומק עניי על ס'תס טכוונמו גפירס קוער טסנוררונפרט
 6ותס עגיי על סיתת דכווכחו 6ועריס 6נו סו6 כך דסענסנ כיון ע'% כן,קוער
 על כווכמו וקולי על,חיו י6 קק'ר יכ"6 ק" פחשם על נעכחנו טלין עםסעיר,
 כעחירם עעלס ויעלס עליכו ירחס סטו3 ד' ק05 נחפלס 6קייס ומכס קק'ד,63סיט
 הלל. נקזק ינ טרומצער ליב אברהם הקז סדונס*םידירו

 נגעויעו. חלליה איון ח"ינפיר
ואפוד מיז מעיקורולנושךהך2מן
 סקול "יסויין וכל סלענ'ס 5על ד)ףט סל)נ3"סז דגלי לפי"ז ימס  ועוייןאינרא

 לוזיר ויין סריפס 15 ווננלס חל3 ד)נ"ס וקנס על6כסן לכל יעמס סנ5על )נסחלג חודנסחולס
 ריס ללזני יקלסו ולס"ס לעכו"ם לעכור ס%ותר מפורס געי גנגס ה6 נחורם, דעפ"עסיס
 נגודיכן, "ל" איירו % דקרך נגלה דס5ני וכ"ח להמרן סעפ' 6ף נקח:רס לאסור תכעיס גידכח
 ואכלס, מתג: כ' 3:3לס ו5רר53 נכ"ע לספיר וינגף נג(ד)נן 5ל5 איירי ל5 גמי חלנ ה516"כ
 ד6"כ לית6 ר(ס ל5כילהי לו לזיכור ונותר אינו נ5עת 3)נגירס 36ל לנר וכתיכם דוס51"ל
 ר"מ סכי וכונו ל5כילס להכיר ניחר חיכי רלנוי קנטרך להכי ודלוי* ככתכן לך3ריס לכ"יעג"ל
 עפירס 3כנלס 5ררנ5 61"כ בכ"ע ויותל עומר סו5 ו6ס חילוק 5ין דעו115 וט.כ חלםלענין
 סכזך)ון כל נ5כילס 5ף לזיכור ר)נותר 3קר5 )ופ' וכנלה מלנ ינני דחפי )נ)51י מהתריותר

 ל5כילס לעכו"ם לנכמס 35ל עורומ בי לעסוק כעו לעל5כס דעותר "ל5 עפן "יגו וכחלבל"
 סע"( כנרות ע"פ לתרן ונ"מ גרת: ו5עכ פ"3( )נ~ק נתוקן חלב לנני ר"ח וכע"ס אסירזס

 5ל6 נחלם להסיר י)נג"ל "קיהו ו6פ"ס נגלה עלגני חלנ לנני יותר עפ' החר נע61 יל6דליתי
 קן נעי נעלים וכע"ס  עסית נקחירה 5ק.ן דנז'ט 5"ג "פ" דה" ק' 3ל5"0 (ו קו'ןנ")נת

 ונותר ססו5 נסי גצי נננלס וה5 עיחר נחלנ ויו"ט וניסיו לס וילפינן יקור נננלהע"ע
 סעסכי נפיי דסניעיח נפ'( הר5"ס וכבי"ס נג(ןען לקרי ד)נוק)ניגן ירסיס 5חיר ויפ"כנעכירס
  כסהתרס י"כ  כר"ת  רעי"ל  ולגיון לייזר "ין וס5 רייקי 3כ(7ונן לקן5 גיקי גזני גחלנ 5"כמס
 ):נ"ל ז6'כ נ(דען 3ל5 5ף לקמיל 63 בלאכה לכל דיעסס וקרי מותרס וחלבם הי5גנלס
 דלגני וטסרס לטוונ"סלר"ע

 לעג"ך. לייסבו ""5 סרעכ"ס ך3לי 51"כ ך6תי5 הו5 סחירה  להתר
 רון5י )ננויט קיל דחלנ רס"ל ורסיס ל6 בסחורה  וכותר  רטוב  הר)נ3"ס ד)נ"ס לעג"ד גריהורכן
 ל6כילס סיוען ונפכי לכו"ע 5קרהו רריכן 5לי אחורה 3כל )נותר חלב ל"מ נף'ע ליסקה"ת
  העוערין  ברברים נקהורק לניקור חס גוני דהחורס ח(')ן ךה5 ל5כלן יני ס)נ5 ירסיסו5סרהו
 רנילין והין ל5כילס עווור מלינו עפני )נותר ונעליס 3קוקיס כיוו ט)נ6יס ו3ד3ריסל5כילה
 לסתר כ' המורס 3קלכ ו6"כ הונה רותחין ומס"ה ל)נל5כה הו5 מלחס נירול ועיקר לנוכלן3"5

גה



 )נא( תשיעי כנף התטשיהנשרנו

 חגו דג3לה וע"כ לעכו"ם ל6כילס נעכין0 להמיר סתורה כחנה ל" ו5ונ6י עלקכן לכלויעמס
 יני ריין 3עיכו כסהי5 ללכילה י"וי "יגו חל3 "3ל ל"כילה לעכיר ר)נוחר סתירה כ'ל5כילס
 הערוגות עיי 5ל" ל5כילס עותדת 6יגו ועסתי( "תר )נ5כל עם מערוגת נלי חל3טי5כל
 סכן וכיון 6פי' נעינ5 כטהי4 חוי דלח ונלחכה לכל ייעטה :חירק כ' ועס"ס דעיתרי1("פ
 וכננו ליח לה6 סי"כלן הרחק ע"י ולסכילה ינומר )גט'ה ל5כיל: עוצך יען התורה לכו7ניל0

דל"
 3"6 וסין ל6כילס לגרלן סכיח דל" ויטיס ל"כיכה לנכור ינרלן יסעף וגקע.ר ננוזל חסי
 15 דחק רעת 3ר לכל סיךוע וכונו ע"כ לאכילה עיתד ד5.:ו כחלנ ג'ני ה"מ 6וחןן5וכלין
 ל5 דתו ורסיס כרם חייג היוכלו עניסל דנחלנ 6ף 61"כ יומו "וכלן 3"6 5ין נו נעסוגנן
 עוינך "ינו וריי 5נל כורך נסוי נהי ונ"ע 5נל כ"ד( )פקחים נניע סהו6 וכזנו סלכרס"נסוי
 כם:ו5 ל6כילס עוער אינו א"כ "תר 63וכל הער31ימ ע"י 5ל6 כן "וכלין ליגן 31"5לכך
 ע וע ונוזל חתור רה5 5סיהו ל5 מרחק כ" "ל5 ואיני נ"6 לרונ כאכל סטיכי וכלנעיכו
 חסו ול6 ונצ"מ לננ" הו5 קקולה י6יקור 5ף לנדלןונומר

 ט"ין 1נפ:י ל5כילס ינןלן לסב"
 ואי נזרו. ול6 לחוס 5ין הוחק עיי יל"כילס )ופני ך)נימר כעינו נתלכ ס"ס 5"כ לוס)ננדלין
קסי5

 ו0"
 סגוחכין  כעז הע"כל למען לע"כל "וחי מיתן ע"י "רם לכל לסכל ר"וי 71"י חלנ

 סקוס 3כן5"פ כזים ונחיב סיס" כ"כ סרנם לימן דידויי ל"ק דס5 5ינר6 0)נ6כל, למוךסיען
 דרבנן 5ל5 דקינו 7כיין פסיס דקן ל5ו דסע"כ דם"ל הר)נג"ס לדעת ו"*כ "וכי נ0רנ0"לב ונעי ליחן 5לי 3כך עוווד ו"יט כן ל5כיל נ"6 טל כלכן 5ין זס עליו וליקין עס*מ"סול
 יעסש סמוי .6)נרס מסרי חחלנ ינן ח.ן סרע3"ס דכי וספיר נזרו ל" דרגנן ייסיר נכל50
 תטיס )נומר עה"ס וכ"כ לעל6כ0 5ל6 נעינו כטהור ל5כילה רפוי "ינו חלג 51"כ שלטכסלכל
 נרמס ולפי'ז נסחורס. לקחיי 5ין ל5כילס עוווד סדין י3ר %ל ל"כיל6 עועיוידין

 לשכיר )נוסר חלב וכל כחנו קע6 גנ6 דנתוק' וסר)ננ"סי ר"מפלינו דגם"
 לנכילה, ק5י דל5 ה,כי

 חלנ כל 7ל0יענ"ס "ל" נכ"ע, נחלנ ויתיר ותלענילס "סיין ל"כילח קקי ו6י וח"יועפעע
 הר*מ דעמ "גל ד5וריימין ל5ו כעיקיר כעס 50 תערונוס עיי ו"י נעינו ל5כיל0 קקיל6
 על וחייג 5יק.ל לסיוח האחר דנהסך עמוס טגר'כ על ולוקין  ד"וריית" כעיקר 7טעג(הו6
 כן ו5ס נקישות, וכימר מפועל 5מ ססיכר נפסק (לס עגודס לחוקי וכניס מנס כויסכל

 ל"כלן. י53 סע6 ורסיס דחפור ספיר חנסיל לת-ך לימן הייכ. ל5כיל0 עיוור ר5ס ספירלרעמי
 ליסורן 'ס ל5כיל0 סעי)נד נחלנ ד6ף ר"מ רעת שיימי רכר")נ סר)נ*6 זעם כנין גרפסולפיז
 ול" לס)נחנר ליי מתק גס"עו5ול6

 לי, עורת דיורי 5לע5 ועוסמ)ן הרעכ"ס רעם כלל סניף
 סי6 סי ר5 מר"ת וודאי ניחי סקל לפיס5נל

 6ף וליינן ד5ו' טעיכ דה'ל ריויי עטעעי
 דח6 3דלגנן תסק רהוי וכיון ונחעליגן עספ.ק5 6ל5 5.כי כ"ז ראוי סוי דטע"כ כר"תרפקקי'

 לדירן 11"11 י5ו' דהוי כריס דם"ל לעלן ר6פי' י"ל ונס וננ"ל, ורננן 5ל5 "ינו סחורםעיסוי
 ל5 גה" מיעיר כחלי .6ל6 ודיגו טע"כ על דוקין ואין סיסיי לסיוח מסתר דנהפך ס"לל6
 לוקין 5ין ע"ע דחוי סוי ו5פי' ר6ו' סוי עע"כ 5י ספק זים לדיני 61"כ נקחורהן יקרו ול5נזרו
 וב"כ כוך6י, דרננן 5ל5 סיגו 5יקירין נסיי סחורס ייקור ועיקר כר"מ ודלף נודפי זסעל
 לים 3קחירת יחלד לתמיר דעתו ורבי ולריכון עסוס להעתנר לי' טתיק ועם"ס דעוסלמפיל
 לאסירן 5ין ונזק חערוגיס ע"י 6ל5 ל6כילס רבוי "ינו דה5 כר"ח ודלף ל6 5ו לאכילהעו)נומ
 ד53יקול ודבי וב"כ ע"ז כלל הני' ל5 והרנ"א )פי )נתירין וה)נחנר רהר)נ3"ס כיוןוניעמס
 דכ:פך נעש'כ ל"" רלכ'ע יח.י דעת סקי6 ליער ר6שסר נפיט ר"מן לזעת לח.ם 5יןשנגן
 ננ"ר ומעתה קח.רה. לעסיס ונוסר ד3חל3 כן הלנ"א רמת ס6ף ע"כ 51'כ עליו יללקיתחיסול
 3חערו3'ת ט:י5 כיין יו"ע ליכול ולמכיר לקמירס אוחו ס)נח(יקין ר6ף ספיר חע5רג5ריןנעכין
 ל"מ לעלעו סהחל3 החלן ינן "יכו הוי ס)נרגיסין ססכ"י אפסר המכסיל למוך 'חן ואסכ3ר
 ס:ו6 כיון להקי וים מפיר 3דר3:ן ספק והוי כיון וניו6י שיגיס, )נס6ר ורק כ"כנ"ע
 נלי כזה נרנר לעמית 6ין לונדטה 36ל להלכה, ,ונר 5ני כ"ז קחני:מ, לנעלי ל דו נ ד ק פה

 להולומ 6ין כי לרירי, יקכיונו 05 רסס ס3"דהקכעומ
 53סל"

 31(0 כלעי,ד כ"ז יחכלי'ו
 דו"ס ס"3 כוח"ט ו33רכת ללכה חומני 3כל רגליאכלס

 יצ'ו ובארוב אבריק אטשעל צבי יובהקהק'



בו )נא( תשיעי כנף ממישיהבשר

חיים ב " כם ן כ2 יכםשערי
 י)"ו. ר 5 ו) הי לפיק תפ"ס תנ5 5' יוםנ"מ

 סוסן פרח ססג1ן 3רק ה)נופלנ הנחור סיקר ניקי לגניי כוח"ט ונרכססוכע"ק
 35רססכינ'

 53ניה"ו וק"ק הריכס ביסי3" כעת לועד ג'י הכהן יסוד"
 כסעס לי ופניתי תופחך ו)נםלוס עסלוינך )נקור וסעחחי סיום סמנתי יעינךנעיעוס

  התעיינה  וי נקורת לנך  סל'זי)  לזען גסלרס  ילסטינך  בוגריך קנח לעיין ערמומי ע:תיןתר5
 יעיט. וקויך מ חי הסכי

 ספילס ל6 ע"מ על ))'ס( ד36וח )פ"ס רם"י 3ד3רי לע' עיירמני 6סיע"ד
 לס6כילס לס טיי)עין 6.ן לעעום ו63ח מריחם סלולי פי' סקודה 3סר ולריח6מס
 ס:ריחס עיכרס פ"3.( )יימך בנת' 3סרי6' 6יח6 דסל6 עונן ד6יכו קורהנטר
 עכ"ל. ע"ס 6וחס ע6כילין דעתם כחיים3ס ל6 ו6ס 3רוט3 כום לס מוחנים קורטנסר
 ן"ילו 6ע"ג : ר"ל כעיקרו נוסעיי לתסכת נפירוסי סס גח"י ר6יח ל6 הנה.
 5פ"ס נכרח מסוך עיו"כ ייתר קורם נסי עדיף רל6 לס6כילס רם6.ן סי'הריחם
 להנסר סחח8וס טפסי ס" 6לו 6עפי*כ פ'3.( )כיועץ ס6כילוס ניו"כגסר.חס

 סע6 לנסת'ק על'ככק עעי3רומ נ(סרוח סיו סמ(3ח פעל ענסי מריח עייקס
 6יך לע"ר ותססית, סם, ענ'ל למקרס עלכנוק סכתכו ע5עערוח ונע65וחמייח'
 סריחס סכלו לסיפך כפיי סכם נעקיעו טס עמירס'" כלל הכיר 1ל6 סרניםל6
 6חר כי ר6'חי ת65תי ותזוב מכ"ל. עגתי סתות ססו6 מתעורר ולון לס מתעין6*ן
 רפ"י נר3רי עוזר וסם ל36וח, מטנס לחס נפי' עוסריעג"ן גנז עכ"ז ערנרקדום

 *65 ול, סו6 רסנוס (ס ווכח לואר ג'דו ועלס מנ"ל, יועץ ס"ק ננד ססי6(ו
 הכרסי ד'ומ6 קפ-ק רם.י ערי לדנריו גלולם סיוע ג"כ וסניך עפירם"י, כלל זסדגר
 עת'ק )) סכר הכרס שכחס ק' ליר' ר6ח' עוקמי קולס ק5ם, נ6ריכונז ע"סלעיל
 מר,חס סיחר ט6ס ועל: טס נפירס"י סמ' כחוג נמ65 ור6יח' פירם'י עס36ומ
 לס סיתעין 6.ן סריח: ס6ילי נרם"' וסלסון ספילסן ג6 ו6עפ"כ לס נוחנין6ין
 סס ע"ע 8ך כן, הניסו סחרטיס ססעניסיס כנר6ס כננס, ח65י סני כיןכחיב
 יניוע6 ת"ל: ליכין ני.ן ונחג : 1;"ל סכי סנ'ל רם" על 53יון יוסר כחגנסגס
 לך ראין עסיס נפסס טחסונ עד אוחס ))6כילין ניוס"כ כמייחס רעוגרסלמריכן
 סריחס ו6ס סנל6ו קוים 3טר כ"ס סיכרת 3'"כ כך ו6ס פ"נ נפני מעימיד3ר
 56לכ( ענוקס וחיי כעקר גרון כק 6ל6 פ"כ תפכי לס נוהניס היי לטעום631מ
 ידעם כי ר3ר גקסס ל6 ס:ריחס 6ף ע"ס וכו, קורס נטר תריח 6כס מם.לסל6
 ח"י 8ין לנכין יין ק' ומנס עכ"ל, 63ריכומ ע"ס וכוי תקלס ר3ר לס העיססל6
 3סר כ"ס טנכרח כיו"כ כך ו6ס ע"ס מדוריס על יפלץ 3עיכי 6))נס 13לעיין
 מפורם ס"ס ס"61 3)נח*כ ס;כ'ר ול6 מקנר6, סכ'כ )נלסונו וכנרם: ר3ל6וקורס
 3"ויחיוחיו. כחחכס 6'"ס ליריכו ולכם'63 ל, סג פ"3.()3יוע6

 ניר לאכול ורולס הריחה טלולי רפ"ק (*ל רם"י נרנרי נעיכי סיטראולם
 כחיס3ס ל6 8ס לרינו3 כום לס חוח3'ס ))סחלס 6ל6 לת סיתעין 6'ן עלתו)ו:3סר
 וכו, רוטב חק 8 ת,כיליןרעחס

 וכראיה"
 סללו מחיות מנין 61פמר 63))ח, טם

  כיון יסרם  רבען דס"ת ון*כ  כלל, לכ"( ס5ריכו ל6 סיקרן  רבוין  קי"לתפיל
 מרין כפי להכילה לק סועעין ל"מ סריחה עוברה 6לו ;ן 3כק  רגיליםסיסיו

 סיו דחעור קורס נטר 63יקור חכק על קומכין דקן והע"ג 3נק סיוק3עוחיס
4
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 מנק ל"ה :דין ע"פ לוסת סמ6כילין מלחל כן לוסל ק5ח רוחק (: מיהוקומכין,
 כעונן. כן לעסיח תותר סקוס כיון נך נשילנ6
 טרנר כ"6 גרף סם ורקחי יו))6 עה"ק י5חק סי" קי לירי ר' 6נ" שוב-

 נלונונו וכ' כע"מ ומי' וסקטס מנשל, פ"6 נפיי רסיז"ל ר' קם ספניך נזזנקרמי
 וכ' 3זז טסק' יות"כ 3חיק' נקרן סרוס נקי דמ5, כעי מי.חי וסוג מעיקר,רכן

 טס עוד סוקיף י5חק סיח טנק' רק סגרולי' לרעת כוכחי כי יכסנתי כמ"ם"(ג"כ
 רעבון תקרס כזמן דלעיל "תסכ" רפרקין נירוסלמי ר6ית, 6' רלתי' קינן וס6וז"ל:
 עכ"ל, סנק על סימכין וסיו חימוס לירי סמ3י6'ן ר3ריס עלס6כילו ממריןל"מ
 ערוחק לספוקי סירוסלעי ערורי לך3ךיו קמוכין לסביל 3זן דנפוו נעליל נר6ססרי
 לל6 3ח*נס לסנט יד לסלוח חיסנ ז"ל סיע3"ן הגלון סנדול ונעחכ'ם כעוין,ע*ם
 י63( )סכסך למיס. סכינתו פסועיס רסק"ל דגרי כי5ורך

 נ"י. "סף מן הנוול סר3 "חי גס מעיר לזח"(

 מ"גמימן
 ד6 ו י מ' סגה'5 מפס קיד קי' ח"נ טסכם ינלקע ק*ע סי' 3ח"ימ"ש

 רמני ונף פעלך די יסלם ללוח מוטת ס6מל ע"ר פוננ"6 5פמ מעס"ק נ"יע"נ
 וגף חאלס 4חס כי מחקר רן ולך כמס"ק חקר רק סו4 גע,ס"ז סכר חסלומיכי

 ו6ם יסלס חני חנ6 קמרי, ק"ל( )כחולין 60 סמל ספיר וע"( תורס ממפרסיוכ"כ
 מחך רסקיו וכו, חנ6 ד*ס סס נמוקי יעיי לערפי המקפה ובר6סיח עכ"ל,סו6 מדעי יםלס כנקע סיכי רכל יו65 רמפורט טפט כ6ן סכו חקירות עירתקמרת
 סו6 עריכי לקו דק6))ר ד'סלס .דמוכח 5'6( )רף ספועליס ומפ' ז'( )3"קדפ'ק
 ל6ו יטלס ועכ"פ מוכח ספיר פריך קמ6 רלליסנ% ס6י ולח" יד"סי ל65תיל6
 6יכ6 יר"ם ל65ח דחיינ סונעיס לו י6ין לליסנ6 ו6פי' יר*סי ל%5ח 6ל6מדינם
 סעס שוחו רעני 3ססי' 36ל נ6יקול מלקחן 63כקן 16 נמ(.ק דוק% רסייכולע'ער
 לקלי דע"כ לוגלין סעסר"ס ומפרס ע'סן עתחיינ ל% יר"ם ל65ס 6פי' וסיחרלקחן
 לו ילין לליטנ6 6ל, קלי ל% קוסיסו ועכ"פ עסמע, )נרינ% ויפלס ונוכחליפנ6
 גס אבן יז"פ. יד"ס ל65ח רק דרינק 6.נו יסלס לימנך ק)נ6 לליטכ% 6נלהונעין
 קומו לעכיי ))סלס לפי סס לחולין חפ"ק נחי ספניך הירוטל))י עפ"י י"לנזה
 ))סלס לכסיחזור רקחני 6ס% דקקי ממפרם ופיי מרה"רן ס:י6 לתרח סר6העיר
 עינדת ר6י הר,ן עתדת סיסלס למרח וסרך לקט מתהם רוק% הכיל תוחקלעכיי

 ונלסון כן לסירופל)ני ריו65 סחח"ק ו3י6ר וכוי קירקס עכי לכל לפלס יכולחקירוח
 ללוחו לכקיחזור 6ל6 לו לכסיסת 16 לגהרו לכסי63 6))ר ול, ימלס לכסיח(וררנקע
 קערת וסח יסלס חכי חנ6 דק6מר ה% ולפיז סעיר, לעכיי יסלס תמנם אלקחסעיר
 עני ל6.ז: ול% דוקן לכטיח(ור חכי חכ6 ור"ל נקט קלילה ליסכה חקירותונידח
 סכ6 6ל% )נס))ע תדיג% ל6ו יסלס ליסכ6 דלעולס עוכח רוז: ע"ס וכויסירקת
 לכל ~ל, )נסס טלקח עירו לעכיי רוקן ))סתע ונפלס לכויח(ור רנקע תסוסמהכי
 חקירוח תרח 6))רח ו6ח סנה' פריך ועסו"ס חו6 ד))ריכ% ונוכח זחה ט.ר5סעכי
 עיוטנ לפ"( ונ6עח מסעע )נדיכ6 לעכי יסלס רכקט דוכנך נכל לעולס ולפ"(וכף
 3עלע6 מס6*כ יכוי יסלס לכסיח(ור דנקע סכ6 רסקני הכ"ל סחוט, קוס"ג"כ
 וניפקר מסי פ-' : :חם"ק כן כתב קל6 ופלץ בסיוע הריכך ל"ו לחוד ימלסיכקט
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 נני6ור סחם"ק לך3רי עכ"פ 3(ס גס 6360י נתו סני ניקור טס דכחנמסיס
 טס חמ"ק נחיי סמני 33י16ל אסן קוסיחו. ספיר מיוסי סירוטלמי לרנר'סר6סין
 למי רק ל"ק הסליתין רלסין סירוסלת' ויוכיח גופ: יסלס תלסון רנ6עםדסעלס
 ל6 36ל תסס סלקת העיר נענין דוקק (: וע"כ חקרונו עתם ועעלס לוסחיקר
 לסלם ר)נוכח יסלס חני חכ6 פריך וספיר הפק.רס ול6 ינסס חיקר טל36עכ"ס
 ליסכ6 נ6עח לפי*( 6"כ ע.ים"סן חקידוח עירת 5תרמ ו6ח ומפקיר סחיקרלחי
 לקיטס( )3חר6"ג "ווסרם"6 דסכס י"ל 3(ן גס קולס סי6, עדייך מסעצ גופםיטלס
 עגיע וכרומס ו(ר'(ום יוכיח סחוקפוח צל 36ל ליכ6 נהקי מלוס דסכר מגסכחג
 על מי ולפלס סקדי)נכי יעי עמום מענין סעפרסיס וניקרו וכוי, כעוסי( טכרלו
 ול6 תפקיר ל6 התרוס קיוס נגיף לפי*( כת65 וכוי 3ן לו כחחי סל6 ער3כו
 ל35י ד' 5תח 3ק' וע, וסנים וסלולנ סנן לו נחן הק3"ס דס6 כלל לענקויחקר
 טנעל סעו3ום עמור חוג פריעם מעעס סי6 היטוס קיוס רסעכין חס6( כי)פ'
 סתילס 61"כ וגו' ניח 16 3ן סטי"ח לו רכותן ונסחר נסקל ימינן ע"סי סע*ילו
 סכר לו 6ין ספיר 61"כ תריג6 דחי.3 חוג כפריעת הוי סתקייס מעקם תלום16

 סעפקיר עם כנר (ס פעין התנוס על סתעייי ו(סירום מסידור 16 סזרי(וח 6נלעיט,
 רסירון רועיי דמוי נעיסק סכר דים סתהרם"6 מעלס ספיר 3זס ונופו לעלתוותחקיר
 עקד,מין *;רקין ת:חיר"6 לפרם ר6יחי וחס לו, סממקר למי כריכך דיסלססמל

 36ל טכר וליכין וכי' מקדמני מי סייך סמ5וס קיוס כנוף- סמנו סכוגסלעלות*
 רפח"מ, סכרו לו מניע ועיכ מקרתו חסי"ח 1ל6 ע5עו מקביס דוריס *ם3(רזום
 חק6 6*ר ונוי 63ח 6סר ונוז פעלך ד' יסלס סתרי מינן ספיר גנן61"כ
 תקודם גוי טסיי בנר גס כי מונן ולסכול 3(ס, פרנס כלער וכנר וכוי 63ם6סר
 61"כ מלום (' רק עול סיס עליו סי' 1ל6 כחכו לעול 6קר סתמת מכלופעורין
 יג.יר ט63 ע"( וח"כ לסס"מ ))סיענר ימיי תעת: כי סלו מ,מ חיקר ט:חגיירע"י
 רי חידס הן סתסרט*6י טכ' וכגירום ד(ר'(וח וכמסיט תרינ6 טכר לו מגיעעלתו
 דקרך דק'פ5 ריח 6))ר ע"( ליכד נס"ע עלוס סכר וס6 ונוי פעלך ד' יסלסחק6
 ועחקל 63ת 6טי וניס טכר לו ונתניע עס סעעס הו6, דק,ער 63ם6ער
 וע"כ מטנו מפקיד 61"כ ולנייר עד לו סק"  היומו וספקיר עוס"( )נסנ6חלעלתו
 רק מדינני ל"ס יטר6ל 56ל בעוה"ז טנר עכין כל 63תח ומ"כ )נוינ%, לויסלס
 לך3רי 61"ס ערינ, לו. יסלס עיכ כת"ס עטלו וחיקר ונמנתר סנ6 לנר 36לתחקר

 ע"מ רוגז ל)ננילם סתו6ל 63גרם ופי 1("3 ססחחלנו קיק' וניוסר סנ"צסירוסלתי
 סנ"ל. לדברינו קיוע וי)נ55 סנ"ל ע:'פ3(ס

 מש"פ. אמר לעבאווימש צבי יצחקהק'
בקורת נין ממימןהמשךאגרת

 טהח עי נ6פ"ר6ע, ;רע כסלח ע"י פו"ר מלות קיוס נעכין ק"ע, 3ק.'ו(
 על הערס ים ו' ק'תן ח"ו"ח עקעעין טס ]ונטי"ח ו' 6וה י*נ ק.ן יוקףוענר
 עי"ס[- פו"ר )51יח )נקייס קינו וכק הפלס ע"י סתוליד דת. פקיך'ך דרךדברי
 כמקוס 6ו בחרס קבע: ו6ח"כ ;נים ונחיל ה)ו(ו(ק כס סרלח בהקיר מיס, 3ק"ז(

 ר(, קי' חיו"ד מ;רט"ג 3סו*ח ע' מעסיי, יון ול6 חעטס דהוי ,מריי 606חר,
 ),ות קל"ח נק" ח( -- '"%. 6וח רפ"ו קי' קלוס )נסתרח בק' רבריסו6ריכוח



 )גש( תשיעי כנף ההשישיהנשרפ

 הנס יעיין סעי ע"ג יניס נ' כהוד סרחם עסני 06 טנסלחיס פנליס כעכיךי'ז
 קי' ח"6 יו"ד כס"ק לסי"ם )נקיס להר6ומ מנכי עסרי"6 6ע, יתרי טו"מלנד.
 וטויח קיד, קיי מלעזר יד סי"ח קל'ס, קיי ח"ב ורעת . עעס טונ וקףכנ5ז2
 הנ' סרסר קפ'ח, ק,י מיס יוקף ויליע ]ועי, פ"נ, ק.' חיז"ך )נסדויס 6ר"תקפן
- ופ"ר[. ח"ןקן'  תקום כסיס נמר לק35 מקין היבהב ע"ר קכי6, יק" פ( 

 סנ6ון %6תו*ר כן סמקין כעירו נס כי למכיר מתל ו קתל םל 3מקולין ורקי
 וקיימם בדרים ונת65 ועיד( ר"מ קכ"3 דף ילין* מנע *נפחני נקונעיק )ע'(4ל4
 כעם ]וכרפקו (.ל, טינר עקינ6 רי סג6ין ת6ם פ"3 יקתל גפכקק. סבמ1)ךכגכ56?
 סנסיס[. לפני לקור טי65 סקוד*ע פנודעטז

 כגרוימוושרדיין* רחם שוושרץ הנהןיוסף
 סידסימו

 דקרסיס "נ עעילס תנעי ע"נ (3חיס מחוקי על סקספ וי(, 63ום י'ב40
 עומלת עירי כפקו ל6 תררגכן יעכ"פ לתרן סם יסעלת עשן עי:ילס נחן  116סעפו
 סו6 סכי גווד6י סל6 גויר, נסס ררננן ליקור גנב חל ד6יקור עיר ענוותגזול,
 נדריכן דנם 3ט'ח ועיין תעילח תירי כסקי ל4 )וררגכן קס. עשרם נתידסל4
 6( (ו קובליי ססקטס כעס. ס6כי ער יסקול על חל6*כףף

 (נקים 3תסכה רסס כל"לו סכיס5 תוער ותסגי שיחס, נך' נותנם וחי_6 %עף2, ותמחוקוכרע ס5יסייי עי  ו"ס ל4ם:( )פקחיכו סרסש וחויסי ומנתות קיעו גנל זד ק" נעייך"(.
 עד 6נל טריפס מסי" גה55ח התליקח 5חר דרק די:סתע וכוי סריפס ונתבאס. מלקקוימו

 ו)נועלין קדוססן 3חזקח סיסס מז טריפ גיןעס סל* עוד כל ולפגז עריפוחסן כודע. ל*סונלקח
 "יכויר חל 5יך סהוק/ רסקסי וזהו המליקה, 5חר תיר עליי חל נגילס "יפול 36ל ובס"מ,נס

 דעוך 6נל יונני קיסיס 6ים,י ילך סריפוסס )גי יודע דחס ד6ף קרסים, חיסול ע5.גכילס

ס5י
 גנילס. "ימיי עליי מיחול אפסר ופיך נקייססס ' סי* עויין סייפוחת לגו כידע.

 לייפציג* הכהן יעקכפנחס
 ע"כ )"( לקרוטין כהקרה לעיין טס פקח.ס ק הס כגליון ליילדי 6נ' 6תנס סיסים כת;סיס תכתיכן

 רל6 כיין ת,ה מעילה סרי ל.165 ד6ע-ג טמחו כקרטים 6.עור ו:ר6ורייס6 ס"ט טכ' גמלך %י ' עתכחוריה
 הג.ל. חו9' רככי גכוגיס וסוג ע,ס"ס לקור הדסערק

 סולת. ומנחת זהב קב נעקמים יצ.ו רוקלש אנ*ר ועהמשן צבירור
בבקש

 שמחו רקדסיס העעס נסכו ..כ( )כהע.לה וחיקי דרם" וסילע'ד פקחים, ניפחס כן מעיי
 להסכילן קדס.ס פור.ן ר6ין ליל :חי ר1ייס וקרוסח לנכוס, חיו ול6 )'גהו י קרסי ול6 תעילס תיר''145

 גיסו רכק-ר נ"נ( )ג-ק וכחוק, פריון, וזעף לעוף גס להקריסן תותן רכקוס ע"כ קי תגמום ועכסיק'לכלכיס.
 ונוולם רו:ולק כה, ולסת ע,סי פורין רכריס לסקר 6כל לכלג.ס להאכילן מור.ןרקן

 טריפ"
 סיהס דטרפס תל

 ג"כ 11:יירי )לילה* "6זי' קוסימס נלסון וכוו)הס ר', קרס' כ,' קרינן וספיר כגיל עורין וגכה'נ סקריסחקווס
 ו6.ם,,גס מקורס טו.פה כה.הה סי.) טיפה וגתל6ח רתלק רוויי רסיס קרוסח 6ל6 עלי' סל סל6גנחנלס

  הממל'-  שוליי  מירול, למד )ע.6:( ,כח.ס ועי,ן לכלכ.ג(, להאכילן סקוסים 6ח פורין דת-ר 6ליג6 טקיסיחס"ל

 ודו-ק. יוסר תחוור סר6סון חיר51' "ולס 'ע"ס, 6ליגי'דסס
 והגליל, לאסק אנר.ק אייוענבערנ ליב יודשהק'

 ניח גסו"ת לעיין העיר ח1,עלכ'ק, 6כ"ר ).י עפסע''ן מלוי יוטע 6ל'עור תו-הוהס.נ.
 קי' טויח ככי"ח סס לכי'ן העיר נ"י כערע:ק,ו רכ"ר ר ע ק 1 5 ס ' י ח ת' הה-ג וט"כ ):-ג קינון יו"רילחק
 קיתן 6ויח הכין פ:. כטו"מ לעין העיר ג-י רי6סכנ 6כ.ר 6רלער 5כי מלוס 1;י והת"נ די, 16חל"ו

 קינון יעקכ :"ות כטו"ח לע"נ הע'ו )"' 6וננוו6ר יו :נר סלעני ו6ל וו ס 1)ו-ה הח1.כ והרכ.קתזח,
 דוס" יכק' סס, ק.ע יכחיס תורס על וכד'י',

 הג' ח"נ סו":? ולקט כס, וכה..: לנטה והזכה ר6כיהס,
 );, 1:הג5ונ.ס זה נטג,ן .חט.ג:ת קכלחי ועור וע"ג, כיע "1ח חה"נ הלפיוח וסל , סמן וח'ר קכ"רוו'ר

1 להמלח דל ע4ת 6רר 6תקעל ד6כ,ביק  מ תיר 6מר ק6ף6י 5ני 6נרחס 
 %ירחעדעלל טעתסלער יוקף לסרן ט":ת,י "כע עהרעגנרתער 6ליס(רהררכ,

 סמל עגחס י גד6ק4 ה-ן 611כקנערג נחוס מ ריאעחמ "מר כק סלען 4גרהס'



מש %"( תשקי נגף החמישיהנשר

 יבייש "אצר מי 'חנכמי ל6 עי"ש ח"' מעעילה הריי3"6 על הק' ז'באות
 ל ו* 6יקול6 מחר טחיי כל כם6כל רק סי'ך 6חס3י' חעצס למכום כ"סיכונר
 ים בך )וד6כלי' י6מרינן 6דרנ6 6חסני' סי.ך ל6 6יקורין מ3 כ"ס ריכלסיכת
 !בעלה%ט%לק. רקה'י דומ.ץ נריננערנער אברהם 6חתקס,( 6חם3ייהקירין
 מ8וספליז ל6נד6 8סר-,עלינ ע' גימי,ם6, 6כ'ר כין גר מרן ת' קעיע)טם, 6כ'רפ"ל6ק

 -ממס וק זכריהס ,למעסיק אוכל ל6 ה6ריכוס יר5ס ועחעס הג'ל החוקי רכר' גימוע  לפלפל מהצריכונ"י
 הקל'מה. ומס לפיכס חגיחעונ

 תסכי ולפי' )נ1עלפין, דיין ה5 על פי' בי כח3 ד))עילק 3פ"י ט"ו על נברטגור6נ(

 ו730 סר ס לסיך שכפלו יחד )נעירניס וכלליס נערלה רי 5י ן ר)נמכ מס( סחן' ע:ע"ס)וקוי
 נס רנמערו3ע הייענ"5, סגניתה הר"ת קנרמ על כלל קו 6ין ל5יקיר, כלפרפין יליןריס
 ועיירי חר5סין פי' לפ. נס 5כן יקיר, רן סיפם נפי ונע,ז סס התישן כת"ס כזית תריךלריס
 סנרח לפלס י"1:( ))נכות לנר עייך נם עפע"ם קיסייחק ליים3 ים )נלקומ לעניןכלירש
 טעת5ן תייגי לעוין סיננ 3ין 7עחלק דה"הריעי

 "חם3יהן קפי"ס וקיכל 13 מהמרו כיון 37עו'י
 פגים, ל:לקיסו 6ין גווילי נו סתרו מלס שכוית י" סייפי 5כן נו וסמרו עכ5"לו5"כ
 ע"י דם, נס לן לית עסניהס כ"ס סיכל ו6ף 5חם3יחן החרשה יקינל "כ"ס 3י סיתרווכיון
 לייפצינ. הכהן יעקב פנחס 6חסניס. 5כ'ס סתרה:קנלח

 ליס דנעיר5 חד6 לקרנן, 1ל5 למכיס וכרס 5ק6 טעיניס 3' כי הריינ"5 והגהולזנ
 סנרוך קו' ידוע יהכ: 5ס.יי "ו ונ.תר ח'יס 5י תל" טציניס גי דחנך וכ"ל ד5חסגיין 50ועוד
 דל5 כיס 6כל ןעס"ה וניעץ כסרוס ס(קמ לאס ים יסרבל כל הל6 "ררני ' רניע6 ("לפעם
 נגףתסוג

 .5.5 ומ"כ "ז שקור וח"ם רדרס.כן יכיון כן ליער ד6'5 ותי' ליקיר, על יעגוי ול"
 גיש5 וזח ריחסגי'ן לעי" ולכן 5יקור6 וציר "ס.ר נתי ךה6 יענור ול6 כ"ס ישכללוזיר
 ח*ס דרסין ל6 5י 35ל 5חסנ"ן עסוס דר'ס ופעע" לע.)נר צינן ספיי לסיר ת"ס ירסי'"י

 לננ"מ נפתיחה הפיורד והנה ונרנ", לין דנוור ונסים הטעם ע"כ כניל לתיול יליכ55ס:ר
 עמעימ למץ פתחים ה45ת כ' וכן עימר ח"ס סג6ס דנן'ס'ר לקקחפק מעלה ך ק בקי'וכן
 דנם 6ססר ו5יכ נפמיח:ן טסמלוס

 הריסנ.'"
 לנני ו5'כ עיחרן ח"ס 5'סקע רנני ל6)נמ סנר

 דלגך סג5ס ליקור לנכי דקי3לס רק כגעל "ח'[3י' ינכח דחיס דפצוזי' למיער 5'6 י-ג6ס"יקיר
 וצח לי 7עס ו5חסנ" סע)נ6 6יכ6 67( רק קולו, ל6 נהן לקיר ות"ס דוריס יבני כים,על
 פ"א ("ל סרענ"ס כת"ס הנטה 6יק.ר על ל.קין דיין וכ"ח כיסי ליוינה

 )נסמ;,"
 הסדנו

 5נן דה5 וציד 7ליקיף )נסיס"ס פ"ס נח"ל כענ.5ל התופי כמיי גל ק רהריפנ"6 לעיער"יכ6 מד"
 ע"י 5ל5 סנ5:ו 5ין 5כילס דגר רכל עסיס סו6 ליקין דיין הכעס כ' והה")נ קייעינןלר"ס
 לנ 3ן ושאר"י כשרס"ל סיטת יייע ומכס סלכרה.כ, דהיס הצח על לוקין 6ין וע"כ6כילס

 ו5"כ 5כזס לוקין עלקימ רגחייני לר"ס ומנס מיכרס"נ 6פ.י הקיר נכ"ס ס6ם.י דכלנסנועות
 דלוקין ק"ל הפוקי ורוב ז"ל מפלתי נס וכ"כ סנכרס"נ נסוי 5צ"פ )כלקין נעי 6הנ5סלפ"ז
 סי"פ מסיעור 0ג6ס ננכל ק"5 פי' ז"ל עהרעק"5 הניון סל נכח3יס )ננו6ר והכס סניה,על
 ,סס ערינו ק"ת נע"( וממיקי )נ"6 ע3"ק ר5" סוכניי ע"ס 5כילס 03 דכתינ נסגלה6פ"

 :יח6 ות"כ לחור' מכרס וכצי עילה הפיסיי רק היחר )נחערונס תיירי לי ימסנתעיפה

רסריע3"י
 פריך אופיר 61"נ וניננו להכומ רס5י ימיי דל6 סו"פ עחערינח כיירו רעתכי' ע?רס

 ח"ס 5י רק כחנו ל5 דהריע3"5 לה נמר דנינירס ינסוס ככ"ל הטעס ע"כ 3(ק כי לר"מו(בע'
 מערדאהעלי. ךונא שוושרץ וקייב[ ורו"ק. וככ"לבסיר

 ממימן
 מתיעל 36רסס מו"ס תה"נ יד'רי ע*( טוסי העיר ע6ן 0:ה נ"מ( )3ק.'מ"ש

 הפעם טס דחו סהחי' מבס ססטנם'ן וקח סליע"6 36ד"פ הנלון רביכו 3ן קופרמכינין
 ע"ש קכ"6 קיי נרכ"י נסס קי"ב קי' קו"ח ופי"מ עספעיס פ' 3(וס"ק כן ינו'למוריס
 הכוני .הנרמס נעת6ו וכצר עגולי עימס דיחחיל כיון הק' קכהרלין 'עמן נהגס'וחנם



 )נא( תשיעי כנף החמישיהנשרסב

 מגלח פמיר סבין עוע6ס לכל ועור 3עחכוח, 4ל6 כחלל ס"ס חר3 ליש רלר"מ וסי'נתח,
 לליון נרורס וע' ע"ס, ))חעסס נרחם כע"פ טע, 6ין 3עס מינעו כלים כעועליי

 עחכיח, לוי כחלל ס"ס חרב ר"מ ננר דללע3"ס ס)נחנר גן כסגי 6י דרוסעס5ל"ח
 עוע' ליכ6 כשרפו שכנר וכיון ד6וי נחנורן דעוע6ס ע-ע עהל' פ"א לע"סו6פס"ל
 הסו' לסין נ:יכוי לפלפל *65 ונס כיענ*ן חי' סל6 ס5ל"ח על ופלץ ע"ס,נחנורן

 סכגעו דכליס קינו חס ענ3יחס נעלסו 6ס רק ספלפיל וכל ע"ס לקוכםעקנהררין
 על נס רק ק' סתוי על רק ל6 קוט" לכ6ף ומכס ככ"ל, עגלת סכזיר 6ין3ע0
 3יפ"ח ורסיסי לוז ע5ס 6יכ* וס6 עוע6'- ליכ, עכטעורס פתיח ע5ס ריצויסם"ק
 ומ'רן לעולס, ניוחס יינו 60 נעת לו( ד,פי' 6פסר 6יך וכוי ייעח סתר'על

 לז: ל"5 לת"ס יקיעו טל6 סענול לדור עסי'כ יכלם טל6 כח 13 נסןרסק3"ס
 גרוליס 5ריקיס סמן סירוע ו6ף סיסרפו סנגור וכיון סכוי יח"ם נרווינו ו6"כע"ם.
 על ימור חחס"ע ונעם עלס פוחס נם נסרף יס' פרסו כך עיע כ"מ(-לוינסס
 קנ"3 נק03 ר6ער ל6יי וס6 נ"(ן ע6'ס סרב כע"ס )ירל6 סיחי' היסס לו(עפר
 חחס*ע קירס 6' טעם 60י ועסמ 6מס, עפל כי כ' וח6 וכו' קכ6ס ע5עוחררק3
 נקנרו כס"ק ק0ס וס4 וכו' ונסיק לכסן עערנ,ן ל' עירונין 6ערינן 6יך לכרויע"ס,
 6'ן לע"כ ט%5וחיסס, רקנו ל6 ול5ייק,ס עעונין( סדינן )6ף ווסעיס לריקיםבו

 סו6 3סתיס רל6 כקיס, נכעסי ר6י'הנידין
 ודריך.

 0'ס 61"כ ס~נע, גררך לנסוג
 ודיכו כלו נערף טנסרף כיון ע"ע ח:"ע ימיי סכק סע"פ פ 6ע מנ"נ לוזע5ס

 י63( )מעסך)נע)ו6.
 נפיעטבורנ. שנרחבי בניהנינ יי-מ ר"נשט, אליעזרששה

אירה ם'וםימןתר
 הכונה תרצ-נ( סיון יץ )נפמי ויל ממתח ששעתי )כות( לך מנוחאבקש

 קראו שלא מפני טחי וכולם 1.:נות בנים ששים והילל בועו זה אבצן חז-לעפמ*ש
 מתיריאדה רות היתה ע.כ וכו' ילדה דלא כודניתא אמר נשואין למעורת מנוחאת
 טנקש שאני לך מנוח אבקש נעמי אלי' אמרה ע"כ מראים, יהה בני' נבםאולי

 הנצכ*ה. בשבילך, מניח אתומפייס

ננוייךמכית
 ן. ע 5 ט 5י 11 סרףו נח למיי 3' עם"מ

 תסננ צדיק פיאה נסו"נ סעופלנ הנצון 0רנ יויוי לווצ-כ ערועיסן עננסי סליעיסןר3
 ויח(יקס ויחלי)נס וירפ"ס ע~ני העיב סי סלח כי ו5קיס מניעני, סנעיס ונכחנויקרם . " ר 6 )נ "נר"ק נ"י י ל 0 פ ג עוא0כקפ'פ

 והכס נפוג נעגני בפן עזני יפק ויוונו טיעלס יסף )נ("ע נ6ווירס נ"כ וסנני ל"יסגהא,לסיג
 לסור"ג תירס נרכס לו  גיחן ובכי  קריה לגוס זו  נטנוע נ"י גני בי"ס  לפלוס  גרעתינקרחי
 ולהמניח וסיר5ס סח1לס תנועי )ני כל להדריכו כ"י נני על עין לסיס לי ח3עיק "סר;"י
 3"הנס נדר-ס וס:גי לפכיו,נ סנ5רכינז עכיציס ס"ל לרנות ינס סגר5:ן לסכלים סיכולעליו

 זילכערשמיין הקישעי'
 'הענר רכר6 51.ל)5 חורה כקהל ל'מכ 1.,כס יפה ו'ווגו 'טלא ).י כהלפס סנ' לגגו מז"ט נכוכסוחנו

 6פר,ח(- קיר י-6 )ו)פערס חולגיח 16 סס.סח ע"ה סלדקיח סרנגיח 6תי על תוקגיס חרכריס6(
 ).6( קי' )פחלי כים סו,ס )ע' כעלעל 6כ'ר כעח נ"י להרן עו.ס טס-נ סו6 ג( כ.- י עכסג לעיל ועי,,כ(



 הכ( עשירי כנף החמישיהנשר

 אלעזרפרת
 רבן הקרחה אלקי המקובל עילם ים"ד צייק האמרס הנאק רב.מארמ"ר
 נהיה כצלו אמרנו אומר הרור פאר הנולה מאור יטו-אל ששומאורן

 אינני צבוי מהיו בהגה"ק אלעןך לחייכם מרןכקשית
 ? בארעא דנניו עעפן*דא"א האי עלוי

 וביד.בם באה כי השבר ע?( הפינות מאין אנחתי ע( ומורתח קיועגלב.
 לא כי עסל' כל ולשוא כירי הסים- קסת ליקה .נסיתי לבבן דם ונטפירוערות
 ואנדה הרועים ויללת קינת על בי בניו העם וננסי הגדול הנשר תמונת לצייראוגל

 הטפורסנם הנהוק לשיו בסטי'ויב תיל.כ מבת ה' נולר תטורה לה שאיןהנדולה
 וררכ* בניבם. חמארת הפארת, צבי ושרת ראי, לחי באר ת'טובוג דרכיבחיבוריו
 לאנצ.מ סטרי~וכ, ריכאט.ש, א:.ר אליעזר מ. בהנה.ק שלמה, שם בהגהיקאמונה,
 טו~'- בגליל ואביר מונקטטש. לרב-ד ותמנה תרם*ר בשנת ז"ע, יששכר בני קבהנה
 מ' הנתצ חתן והי' אבותיו, במקים "ונקטטש לאביד ;בחר תרעיד בשנתנח:.ישב

 ב"נהיצ הברכה היכל בהנה,צ לעזר דמשק בהנה'צ טקימח-נא סכרין משהיעקכ
 הוזו וייע, וכר הדבריםפרון

 ה-
 לבו פינ ענורתו בתורתו התבל נכל מפורמם

 הטס.רה תורה לשמור מצוה במלחמות צכאות ד' לקנאת נפשו ומם'ית חסרוונטילת
 כל, מפני חת ולא נשק כפי הנר יזר, ש: כקיצו אפילו התחרשות שמין בלילני

 לבושי "ו, מ" ה*ב חשדה פ-י בשוית וגז לתושי', כפליים בכפלי .נכורהוהסליא
 תורנה א.ר כ.א, ס" בקיל יענו קשב, סי' ארח סבין פני קס*ז, סי' היו"דטרדכי
 ח.ב כזו, ד, מ.' ח"א החיים נשר, וררך א' סי' הזד ניב, י.ר, סי' ח"נ י'ב, ס"ח"ב
 נר. ע.ע א, סי' השע(ישי והנשי ומ אהלי הגר, מארץ שהזג כיב, פ, א,ס":

 לחי באר הנוצזל אביו לספ*ו השלמתו וקבלת וירושלמי בכלי בהלוא*גמחיבוריו
 טילה )עצל ושלום חיים אוה ד.ח, ' ארעו טנחת שוית כפרי תשובה, וררכירואי

 תפיר( )עמ'ס תמזד עילת ח. או סמוק. פ.ח, תויה דביי מאטרות, חמשהותפנין(
 קורש, כתבי ירושלים, ססעיוז וע"ע כל, אדון מאמר דהספירא, טילי צריקים,וארון
 ש.-רת מהדורות ואיזה תורה, חברי מהדורות כטה בכיי נשארו ועוד עולם,תקון
 על גדול וחיבור הבנ.י( )כעין יששכר שער )עה-ת( ושלום היים כולו, שרענמוקי

 ואנשי ת"ח ושלמים יראים נאונים רבטם בקרוב, מאורם להנות ישני ר'הירושלמי,
 כל בלב ישיעות מצמיח מזב שורש שהכו חכמה וזוהר תבונה זיו מם'קיםשושנים שפתית.י קידש בהתלהבות הורתו הור כשמעם שלחנו עטיו ולאלפים למאיתמעשה

 הייבר עת בשמעכם הרעת קלי נם ריקם  שנו לא ומוסרו המוב וקהוהשנכעיס
 תשובה הרהרו חמאתם יעקכ ולבית פשעם לברי שרוש ברמעית שהניר קולוכשופ-
 עררים, עדרים אליו נהרו ומרחוק ומקרוב האש, מפני כרוננ בקיבם ונטםבלבם

 ע:( ככרוכיא צוה תסיר כי מפניו, יחרר לא מי הארי כשאנת בתפלתוובשאנו

 לב ישעך באמת ענני ונו' תפרתי יאני בפתחו דרעוין רעוא ובעירנא הדור,פ-צות
 ויתימים, לאלמנה כאב הי' יריו בשתי תפם נמ'ח תעמוד נם ונפתר, ניעת לאמי

 ופור יגע וכמה ורשים, לרלים ברחבה נתן מכספו ואביונים, לעניים ומשענהולמשען
 כתיאר תוארו הקדושה צורתו ראתה עין אשרי לביתם, מרף להביא אה"קלעניי

 כטנ!811



 )נב( עשירי כנף החמישיהנשרסר

 נעימת תזיד נ'תט ע'נץ פו גתפ ואשו נגש .למעלה סש:מ. אלילם מלאך%.
 עליו, בקרא ד- שם כי הארץ עטי כל וראו מחמרים וכלו מפתקים הכוהבושם
 קולו והיטמעה ואון עין אשרי ?, בקוד וררכן התנהנותיו ההווכותיו ראתה עיןאשרי
 וכמעט לשעד אין ונסתר טלה תור,יק בלימוד התמרתו ובתפלה בחורה והנעיםהע"ב
 הרשים אמה זה ותומים. האורים עצת בעצתו ששאלו עף בעולם דבר נעשהשלא
אשר

. 
 נריארנ* על החתל% כי ואם פנל ומכאובינו נשא הוא הלינו את בעייה

 ושבק ובאהדה בקדושה נשרתו ' ףצא המצוקים את איאלים נביו תבל אפסיבכל
 בו שחל היחום יום המשכן ובנסע לס' ד. יום מיון בי האלקים אל ועלה הייים,לן

-יוה.כ  יהושיע כרוך מ' בנש'ק האנפך ההע חתנו את מקומו לממלא ובחרו 
- ה"ו רחבינשוויפץירחמיאל  אבל בשפי והתפלשו שק חגרו תורה תירה 

 נאבדו כו שבריות ויתרץ מלחטהך ילהום סי כי תמרורים, ובספד לך עשויחיד
 לנקשר הף ארצה מוצב כסולם אשר באדירים, אדיר הנה'ק ונסתלק מלהטהכלי

 יאנחו "טןאהף בית כל אחינו בפ-ין, ויעטור נדר .נדור מי ועתה וא-ץ,שטיכם
 בשריפת צריקי,ם מיתת נרלה בי נעוזה, ד. שרף אשר השריפה ויבבו מהניםבשברון
 בתשובד: כקשוב דרכינו נחפשה ביט'%, הבקרש נחרב כי לנו ואוי אלקינו,בית

 הרחמים, בעל לפני מליין מלאך לנו יהף הנה*ק רבינו ובוראי אלקים, לפנישלמה
 באולתינן קין לקרב עייני, וירד;: ויחוס פיצ'ת"נו, ינרור וד' בערינו, שיחו ישפיךהוא
 בנ"א. לא-צינו, האיזן כל כנפות מארבע נדחינו,ויקבץ

 מטנו. לקכל שזניתי מכיק אחר לראשי עטיהואענהה
 יע'א מונקשפחו תרצ'ה תרומה ה'ב"ה

 יהורה אברהפ מו"ה וכר בנש*ק וסופר הבם וכו' ההו'ב הרב ידידיבג
 בכיי ביאנצכ'ב ער עדי שוכם-ס ה"ו ץ ר ח 11 שהכהן

 אפננם בכמווקנ קפמם כי אם_ נפחתים ספרים "שלשה ונם מנתבוהניעני
 ובכל מרהבה וברכה תורה ובפי מאהבה, בתשובה והנני באכותן, ויפיםנחמדים

 כל ירידו-טתו'ט קרובה, לישועה התצפה בנ9, בש'ט ונתבשר ונשפע דמיטבמילי
 שפירא. אלעזר הייםהימים

ישכיב ז ש מ ן מ יכפתירושי
 וצללה*ה סטראפקוכ רב"ר פ*ב ברוך שלטה מרן המפיי דנהשצ אא*זמס"ק

 לסו5י6 כו-ף 3רי וסו:, 3ר' דק"5 רס"ן כת3 ג"גקתק ~ע:"רקתגי 3מיעס ה?ךי"(
 עכי"ד 5ן3ביד פכם ונ"ל 6ח, עעס כחג ול" עיי"ס' קרן3 5חר ג'חנון דסולכין דקךסיס

 וג'נין סועף ך%כי ותסיס סרוג 6חר כבעין סילכין ילין ס" ככ' מע"ע, ק" סרסןססרועח
 רו3" "עריי דוכק6 דנס"ר "ע"נ מיינןכך

 וחוקק
 רו)"

 ניי ח ד6 פועך חזקפ ס"כי עייף,
 גל" "ף עעין "ין דווור חייגן סרי עונין הי6י"יןג'ני וס?" עשורי יכף'5 ):"ן "יכ עכ"ל, ר"י' עקרי ל" ולו63 הל5י', עליו עחנילו סמליתפעעת

 סייך י5" 3רו3י כעי ה"מ ""כ ר"י',
 דחעדיס ובהיקף דפ"פ נסיכם כקונוס 3ו:ק 11 3קכר' ס"רכתי וכנר סנף, סומן תיועסקנלת
 וקף. עי"סס")נרו

 יסוספ פגי 3ק' סונף סעיד סי' 3ססונוחיו הריב'ש3(
 נקיי"

וקוקס רו3" שיעדיכן ד5ף
 )ועיין סך"ימ ער-ף ר.3ת מיי ל" סריס )נד ח(קיח תרי ר"יכ" היכ" "3ל עריף רו3"

 דרוג 5ף סכום "חב רונסון "ז5יגן ל" ועס"ס י"5 ולפי'ז ת"כ( ק"ו )נסרו"ק גי3"יכחסון
 חנקות, סלי "יכ" נזני ךכ"ן עסיס כחזק:עויף

 ז )נכ %ס צין חזקם יעיר נגע-ן, פקת קו"
 ס"ס 03' לכ)מעצ עפי ועדן ךפ'פ, סיפת 3"ק נסיק, כ)ננ."ר סו" כונו "יזח סייוע לנינפני



5ה )נב( *שיר* לנף המם4שיהנשר

 לעולס 5"כ ?"ם, עגיכיס סגי הוי ק)נ5 )נירי וח(קח זרעון דח:קת ("ל, קנה"ח נעללעניון
 (ק. נכל ודו"ק קיני עירי יחזקת עינין חזקת רהייכי יככ"ל חנקות גיים

 ומק: ורונ% חזק:. כ)נקיס כיינן תיגי דע"5 תחדי זוען עייף רוני רח5 5חן, ער פיעל כעי סניעס לחייג )נ")נ הר..מ 5חר נעעזן הולכין ך".ן כיסי להקזות יס לכאורהנ(
 סכרין ל5 רה% תכ"ן, ר5י' י%.ן י"ל 5'( )נ"וס הגייל הרסן התלועת לקנלס 5ך עדףורונה
 רב 5ף דה% כריף דייג ע-כח כעי ןנל5יס קסם עריין ינ.הי ככ"ל, ונתון )נח(קת עויףרו53
 ים ועיד פלינ.ן ל5 ו3(: לכ"ע מוניטין "ין  "הד 3?ד )1-)נ סרוב 5חר נע)).ן 1סילכיןדק"ל
 קורס עפ"י לייסד ונפשר ן סיועם )נח.ינ 6.גי 5)נ%י ק' 51"כ ער-ף' ררונ ר5יוס כע:לזם

 עינון למזקת ע, בניע קוניך ד5ערינן הרוס "תר נ)נע.ן סולכין "ין .ולכך סכ' ואדיסהנינת
 קנרמ ועפ.,י - מנועה לו "ין כעי עסו"ס "'כ עיי"ס, ופלנה פלנה וסוי רונה, לס61:רע
 תשקי' ל% ק מש %י )ד'ע הרוג 5מר כמעון סילכין ר5ין וכתי חרם דגר לצנרנו וורריסמנינת
 כי (ח נכל ודי"ק יי:ניי ל" מפיסת 5ף הנ"ל סדכן המרועת קנית לפי 535 לטעעו,עיגי'
 נכדו ע"י לס"ק טגמק2"ע סכיני פ, 5' וגיוס עכתק נעמק - לענין סם 3לוליסמליס

 פרעשוב. שמערןיחזקאל
 מחסיד ויל5ס הת.לס %5ל סח'"3 סל3 יעי כציי וכל למונס דפקת נססתאייתי

 עץ עליעונינ לערל נועלכם( עמס 3סמע יחזקאל חיים בחסמשיחס
 סנט-ס" כגע"ל חיק גסס סלת סי עס"ק מסיימו לעס מנס טלססלמאוס

 ם י יח ח.ן( מעמור)ומשפ י ר עש
 ו"עם.ק לייטבו, ותעלס (י רס"י כבנלי סעער טס חדמיס נחוק' נסוראיתי

 עדקחני פירס" ליימב ול": : ו(-ל לעכ'ר, 6.3ור לל*כיס נ'כ ר3ריו כי למונוגס
 יוטמע יו)ו6 בק' סלהי לס"ק כליסנ6 עו3רס ספילס ל6 קחני ול6 6סס מפילםל6

 קועעין 6ין ר8( מעונרס סי6 06 ידוע ופינו עו3רס סיכר טל6 0063דעיירו
 26"פ 6ני וריכס נ,ותרמ סג. ע2ונרמ סי6 ר6ס 3תנ'6 הריק כקין כע"סלס
 לס6כילס )1,)ניכיס סיו ל6 סעיפ נכס"נ עילתך קיטרתי 6י וסממך פרס, כמחכוקל6

 דקיס סיכך 36ל סכק, סי' כך ונטניל קככן לירי ל63 יכולם סיס: %( קורסנסי
 כיון כך בווניל 63 כק ול.ס העירס עפ"י דוחס )נ6כילין 6( תצונרמ ססי16

 להתעורר ריס תלנר והכס עכ"לי ע"כ פירס"י ליים3 ככל:ע"ד לכסוח עומלטסו6
 3חירו5' הועיל ל6 לפ2"ר כעונן, סכ'ל י5חק סיח 3ק' סמ' הירוסלוני תדבריע"(

 רעיברס הפילס רל6 לה6 "כ"ל ("ל רס'י עפרם דיוע6 חפ"ק טסיי פירש"ילייס3
 ד6ייי דעסעע הנריימ' כלסין עונרס ספילס לסדיק ספי' סרי זכו. לשיכולסנח6וומס

 61(ד6 עינרס ספ.לס יל6 לס" כן טס פיט עלעו ('ל ר['י סרי עכ"פ נעוגןימס פירוטי 6ע.קר ט5)נו דקתך ליק כ6ן נס כן ויפרט רל6 וס6 עונרס גהוכרנ"כ

 סעכוכס זי סניקכמ6 סהפ.' רכייך ל6 08 כנוין, 3חוקפס עו)נדח וסקו'סירילי
 3(:, ע"ס הנ"ל טת.ס לחס נעל העחנר כהקדיח ויעוין )נקד)נ6ס, לחד ססלים.י

 כפירי-' עו3רס הפילה ל6 6סס כפילי( רל6 ס6 לפרם לי' ניחכן דל6 י"ל (.לוסוף
 וטס יועץ, ):ק' דסלסי י3רייח6 כליסנ6 3הד'6 לס קחני דל6 ת6חר הכסיועץ
 63סה ר)ניירו ר)נס)נע כיון. ל: םי)נע.ן 6.ן לטעיס 631מ הריח: סקיי פי'ספיר
 החוק"ח, כ)נ'ס לס סועעין ילין הדין ר6( )נעו3רח סי, 6ס ות"י עונרס הוכרסל6

 פי' ע"כ כוי ט:ח"וח: עונרס הפילס דל6 לה6 לסרית דפ" 3יוננ6 רסי;"ל36ל
 ככף וזירי ל% וסו ריח כסעעלס סללי וטנסי לתכול טכס6ומ: עונרס נק5רסרק

 לרקין"ל התיוחק (ו עע"ק ס:פ.רוס כיס לוזיר )נק:פיכ, כעכיי 6כי קולסועייף



 )נב( עשירי טנף ההטישיהלשיסו

 געקועוח ככרטס 6חר עקר)נ6סיהיי
 ום6ר ט)וו6ל תדרם ונק' נחויים דנרין ססונ"

 לוזיר עסחנר6 ויוהר. ס6תימי, לרם"י ציוחח סהו6 (ו לפק' ("ל התחגריסנדו_י
 ערנרק הפילח ול6 פ" ול6 פירוטו וקמם יועץ לעק, כפירוטו חזר כ6ןטים"י

כליס"
 דברי קלס להעריר ים כן 3הדי6 3עחכיסין מכ6 כקט רל6 ע6חר רנרייח6

 מל6 רכ"( )נ"ם התוק"ח מנלון דברי נעיקר ובס ק, ודו 3זק לעיין וים ("להחוק"ח
 ח,:ש'י( . חם"ק ענסו"ם פכי'1 כסחנו רבעיכן 6דס כם6י רילס עריין עו3רססוכר
 רעתך מכוח ונס נסחפ(., לססינך ר6.חי זס 6ם יותר, ו6כע'ל 3(ס ע"ס פ"3קין

 ל6)ניחחס מסורס רוחי על וביקור 61תן חזק חניכי ניקי ולחס לנפמך, ערגיעומעלף
 ונסלע6 ג6סנך הדו"ס ניקך כמפן ולחסלסי לחס ומלמח עצלה, ויעלסומעלן
 גיקי כבוד קוב סיקר לחיך יבלוס לרגום ונס סליט'6ן הגסך יר"כ זוחו, רנךרער
 סככתי. עכסני עק3לח עיד וסוריענו סי"ו, סיקריס עכ3*3 נ"י יוסף עו"ססר3

 האל. אבדים ז"ל מהר'נ הנהיצ חתן עהרענרייך צבי חיים 6( י)מעסך

 כ"נלסימן
 ישע. סעעיס6לי פהכע"ס

 אחד.לחמם

 ס)ני)נחס וסרופ5 "(נח נמיך פכה לס סיס "חח נתולם גונר )נכתר קבלתי6חדסה"ס
 לחלוחית סיס סיס ינוב סל6 "(נס גסיך נסן סנר יו עיך לעולס להחזיק 5יינס סהי55ער
 מ הסגילה, לס תעמס תה לסכסך רוקה מהי" ועתה ח"ו הסיכנת סי5 עיס טעה ינו*31"0
 זו סנ5סס ביון נ"זכס 5ז מהיי סהעוך 6ף לינול רס5ימ ססי6 יעכ"ת עם להסכיםלע"ר
 1ניולס כ"נ( חיץ )ע*ל חילן ויינו ונקפיד סמינו עיעיט סוי 5זנס בחיך הי5 מעיךלעולס
ג )נטעונעסיו6ר להרג 6חת גתסעס התרתיעזו ב  :הרופ5יס ינטור סעפ*י 6חמ לכסס 
 תיס מעה י53 סל6 סכנה יגסוס ס5וזן כל ודל פערג"נר לס.ס פניל: בסעמ עיכרחתסימם
 פנילס נסעת "ס "ל5 חילן הנקפיו פ יניע יעלו ל6 דע"כ "חח קורס עמוס התרתיועכס
 ס5"6 עסק: ה"נר יומו להיות היכרח ענינה פסעת 6ס 35ל סחיי5הן "ז תחיי סל5ספסר
 ניוחי 5( 7נר 15מו סיס גמסי' דוקך עקפוס סהי5 לסיפך סי5 המקפדם 5"כ "תרנענין
  3נרי'ר  ריסון עיי פממי  3פל  עשי ססהכיס  פו זו חניה על לסע.ך יקומי יל6 חעז'הינו
  נפן סייר יו  סמיך ר3יעמ  כיון יפי דייל ננ"ר  ופכ"מ וו, סורית פ"3 עפטס  ונפססנ"י

 עס 3כל נפן סלען סעס סססי' די9' פ9פומ וסיף  לפולס סם עונךמ 6(כק נת.ך ע-ס)נ:ססי6
 ריעצו וכינו נכנסי ניפה כעו וכעסם נופ: לנני סמוך נתל נוד6י 3נה"נ טנילה נסעתעכ"ס
 כעסם מנ"ל והע.ך חולד ייני לסיורה רכל לקרינן כן כעי ח.5ן 5יכי תו לכ5 ידל ריכוזי3כעה
 ובה ח.5ן. 6.נו ודקי 3כס"ג הווקיס 16תו על וניס וזניית פקחכן סל6 נרי6ח: לסונ.רסתס
 רסיס כיון עסעס ע:נ6 נזה סחחוניר קמ"ר פי' ח"ד הסדה פרי סו"ח ק' נמס )ועכ"תס:3י5
 דכירנ6 ס5 36ל תח"י הניל הק' 6.ן הגה נרע, לכן העיס מנה י3י6 סל" דוקיעקפרמ
 סל5  וזקף קפירר מ.ם רנכה"נ ר5פסר זיו קנר5 על לסעעעסוויר תסמונתי כערמי 5כימנס
 הנלון כקנרמ ה.6 ו(ק עד5וריימ6, חקן העקפיר ריעוע 6ף נוה ולפסר נרע וניס סעהי3י5
  .רפיפיפ  ריכל 3י סייך כפיס  נסכסס נ.פק סכל כיון ע.'ע )וקוס תו 5 על הו)יס י1613סל, ןוק5 רולית ס:י5 ד"ף "ל6 חילוק ד"ין ר6" וה63חי הנ"ל ק3ר5 6( וחיקי 5גי "3להכ"ל

 הי5 .הקפיך5 7"רר3ס וכ"מ נקפיד ספגו  פיפיפ  רסוי ובי"ד  הקפידי ס5יני  ועיפ.עהיקפיך
 ו)נותרח הינן קינו ודקי טנילה 3סעמ ונס עת נכל נבגה הזיוך סיהי' ויקץ סרלונהלהימך
  סלכם, נרנר  נכשל  סלי לנו יעזיר וו' 53(נהן העוך עסלפגול

 ומ"צ  רפי  יריוי
 נו*יננאעלד.וטבמ:'ןכ



סו _)נב( עשירי_ כנף החמישיהנשר

 ח ש ם ן מ ים
 יע"6 ס*כם4ווין סיפק חל6 ס'3"ס

 אחד*לתקתקי

 תעסמסיס דחוסננ6 ~ע6 כי מקור 6ל טרוד מ ומנס ק57חק תכם3ך*קרס
 לסס.3ך תוכל ל6 וילך וסגתי למען עכ"( מקנון, 163 סמוסליס יקמרו ועשכו63יס1
 חלג מסעל31ח וכנבוס מז6יב6ריכטף זבילך *ווק6ן סנקר6ת סחת6ס ע"ד ישדליקס,
 לקיחרי- י3 מפקר ים כי עפכי כחכותו, סליו חמוס לזיכור ליסי6ל "יחר יט06

 ומנס סס6לס, מוכן ע"כ לקכונש 6חר מקוס 6ל סקוכיס ילכו (6ח 3לער' כייסי6ל
 ממערונפ סכעסס יק חסם 6ין 05 כי סלנו, חע6ס עסיימ 6זפן 3קי 6יניכי6ני
 עפו חלג סל6 6"כ קוקום-ןקקע, סנקר6 הען פרי סו6 13 "סר ספיתן ויחרמל3
 .לחיט ים כי ו6ס מולק, סיס 3לי ערוך גסילמן פקקינן וכן 3קר6 סימר-

 קחורס בי לעקום דיקור קקיר ק"1 קי' 03*ך התוגף סלי .דדעס חרירלחלב
 ספי* ופסך עכ"( טסירס, 3סמס סל ונוריפס כבילי חלג רק סחורם ססירסדל6
 נעסס סל(ו סח)נ6ס 06 6ענס טסירסז 3סתס תתין 63'0 סחלביס ריו3 תיעוע6רק

 לידע 6כי ולריך במכסס, דיקור 33"ח תלד לדון יס כ 6 מר63 נתערו3וםמחלנ
 דרן דרק כלקר ל6 סל6 6"כ לונן עיי רק ס'6 סמערוגם ר6ס סמערובו0'גופן
 סו* סחעם *ס סל6 חת6ס, עסייח צופן נ6ס"ע חודיעכי ע"כ חורם, 6קיסניסול
 ולחלב 3קחורס יבוחר חל3 כי לרעמי לסקל תקום חיי ל3ר קחורן מליקיררק
 גסתם 3חל3 חל3 תחערונח נעם: 06 6)ננס רו63, נמר ר"ןלינן כיחום ל6חריר

 )51"' -סיג וד"ל, י רוסח'ן ע"י נחער3 06 גסכ"ס ר"קור נ3"ח כלר לדון יםטסורס
 נידון מנסקל ק'כ קי' חיו"ד יצחק 3יח כויס נסס קמני' סנ'ל קי' חסונםנדרכי

 גלונן סנעסס כיון ויקיר "ין בנ"מ דילר ותעלסקינקע-חתום
 וגל"

 ליכ* נילל
 3קחורס* תותר דחלנ כקוס 6ק.ר "ין קחירס 63יקיי החסם נלד ונסויקור,
 לקחור ליקור דים לרינת חננו ותקיק 3ד3ריו ופלפל ד' קיי יסולע הדסונטויה
 3חל3 סחלב כמערכ סמ6 חמס יס ונס ח(יר לאיתן לחים ס.ם קונקע-3ועערעם

 לי י 6ין סחערונום- אופן "יע בערס ע"כ חח*י, ויני סקפר ניף כי עיי"ס3רוסחין,
 צרור. ד3רלודר

 סחיטס כריך רעוף חכ)גיס קמרו 6'ך קק"6ן טס סטו"( ליעת קומ"הךוע"ד
 יטמרו 6"כ חכ)ניס י6קרו ומם ככילם נ3י סחם "ל6 סט"( ק")נר ל6 רע"כוצרור פסיי ולרעתי כתורס, סעפורס רנר חכעיס לקרו ו"יך קני, נספיכס עס"םה6
 רלריך חכעיס 6)נרו סכ6 ))ם""כ 'יקרוס, וסם סכ3ילס לבכיר ססחירס מקורססיפך
 חכ)ניס דקרו 6'ך נ.כ כקמר כט"י 3לי למכיל סיקור ")נרו וחכ)ניכו ידיםכיילת 3ל* ומכלנו כ6))ר נסורס כעלמך, ומנע טח,כלכסן ולקורס תעוף לטחון"מס
 לקיר סעוף חכנניס יקדרו 6ס ורגני ליתי, כיחן ל" גידיי נח.רק, טתפירסדגר
 כגף, 3סר ליכול חכ)ניס "קרו ל" כקן חך וניהר, וכח"ח ס" קיק ה.' ";יליכול
 רכם3 רוספך י"ל ופוך לסח'נוס, ל.חכס "חן לר.ך סה6כלכה 3טרס ")נרולק

 וגיירי ע"כ ומחס טפך רס כחינ חין נקחיעי נס רם" סח.טס נגני )נסמעשקי"
 נספיכס רי סעק"ם ")נח הן וסערו סחכוניס 3"1 "ס וע-כ )נעלייח6,יט,.טס



 )נב( עשירי כנף חמישיהנשרמח

 )נ16ד כמנסי וסנן, מסורס, סיפך ולילק טחיכם, ב"כ דעס)ועו י"ל ע"ת3עלת6
 סנטוס סנ6ען ר3ך דגרי ס8ת0י, נעימי תעלס עעלס סמלך 8מך יסי' ודינחשי
 יצ'ו הומק ארלר יושב רעיענ. עילי נכל כומ"ע מוריך 3'םלכל

 מ"ה מאותהמשך
 והזק ק*ח תס'ה שי' וענין'ד כפיוסיי סלם כעם עפע6 קייתמ זסלוותייל

  עדפנו ול5 סלל)נ"ק ד:י6 מ"י חסיית פ"ו סרתנ'ס כת"ס כסעירס ע5ס עס6*כ סעעע6עפורמ עקי"
 סללע*ס ערמים. ו50ל נורוסס רק נפי' שריפית 63תר דל6 נסעו כ"פ קיי ניוחי ספורוידוע
 סל5ע'ם רק סף עכ"פ כסעורו- סו5 לח דפוס כיתי 6י 6טי' י"ל ולפיח ע"ס, ספק לעניןולע
 כעת ה"מ קיי)נס פליו עם5'כ תליז לסניף וליכד ק6י יקלף 3' לפקס דנדחו ע"ו נכי5"כ
 ורצין עפע16 1ל6 וזענו קען דלם, נוול:כסעירק קלו( ס,5 דתכ'ל לק"ע עמקרו ובאמתע ננ"ל.סלם

 ודמכן עלצך נח דלר"6 ננסר( )סרניי כיס 5ום פננירגעלני"ס
 לחוי

 העפרי כחפור 6יכ
 סכ(יר 6ין כליס דטות6ת וחקי נרנפ. שטעם סרופין ד6פר ע"ב פ"ח 5סלומ לטיפמ" ר"5וחיי
 מנ"ל לס" 5תכס ע"ס, נסורס טריפת 5ל5 דלאס ספסר לריי ות-' סא"ל( 451ח )כיעניםענלח
 דנחפזרן ,קיים סלדן ליס 6"כ דחפן דילתך כיון ו"ל עעסי סליפס לל"ו דקירתו כן נועל5'5
 דקרוק .ךעל נייע( ל5ע5ם 6"6 יקער" )וכעין לסר יכול עלקך עס6'כ קוס נייי רק רכסוי"ל
 גגנד מכנע כויר סיח ינ(ירוס פזז לרתנ"ס סניף כ"ג 6ית נהעליחך יעלנו"ס "ל הנע45ח
 פקעם גזירות נדר ולמ"כ יגס נננדי ננע 05 וס"ס הענלני"ס ועוקיף ו" נ' ימס צינועם

 ונסס טל ספקי היחס חס סיעם ופקעם גזירות טירלו תקנס למס ס" 61"כ עעמןפוע6ס
 פפור רחמן י"5 נרכוס רס*י .יגרי וילוע נעמסי עוסק לענין דסהת" .3ק%ס לפ"זיפרס,
 וכקנל6 ע*סן כ"כ עלוד דצינו וסייט עצום ס6ל כתו נעלוס יעוסק הע"נ קר6 צריךעקרם
 סיוירו כיון טפסר לפ"ז נימוסו פקק לעבין ס"ס  וווסס 54 סניסס לקיים 53פסר נערלנוכעו

 רקעי' )5ף ם(ר רתל6ך קייונס סלדן 05 אפק דלר"6 ניון וסול כנ*4 עוע6ס ופקעס3נזירוס
 תס5"כ קיימות סנרן עסת6' לק ססוז כן ע"כ כיס עו'ק עיין נדע( ל5 6גן 5נל נלי'סמף5

 ע"ח פ"6 הסלית ועיין ודףק. קיימת יסלרן אמס כ' ג%ק עוסק לעכין קייעו ליגקנסדרין
 דף ונגכירו0 "תן ול5 גסררם חולעמ "'ע סילוק 51"כ לו( פלס ענו . ול6 36ריס רת*חיזוע
  טעע"ין  5יימ  סיסריס וצומן סס(ן יכינו לנ"צ ס"( ער(ס"ע פרג )וגרענ"ס רנ"א כתססע"ס
 זוכין כ"ע רל5 5דס 3כל רצינו כיון כמעורס נזול דלת יצריי צפיי נתי ס"ס ע"סן63הל
 חיליי י"ס 61"ת חיליות ח"י כעד ס)נו"ע רגרכת כ"ח נרכיס ועיין ניכנע, תסת5 שיכולס"ס
 ענס ל5 סס נלכ.מ 3ירוםל11י וכן י"ח רק מס נ5סליח ענו זל5 עעס 6נר ציני ועתקסנס
 בפיע0בורנ שנרשפי בביהכ.נ רו.ם הינעמה אליעיר נ124ה ככ"ל. ח"י רקנ"א

 סיסס 381יסו כך3 ססייממ לע.'ר מתף .קום" לחזק נ"מ( )נקיי ע"שרשיתי
 יעילי ע'ם, ועועו"ל נפסול כלתרו ודנריו וקלופן, עיט6ל נעשרו נכס עתםסייפת
 ורקב ל( י"ר )כחסלי ככינר פקוק כי 6מר, 63ופן החו' קוי לחזק עודאפסר
 עלתוחיו נל3ו קנ8ס לי סיס עי כל קמנ:( )פנס ע*; חבל ודרסך קנביסעלע.0

 וסקסם מחזק עלס אושו אפילו עלתיסיו כל כי נ"כ מכונס י3וד8י ע"םתרקיניס
 וכ6 לנתרי ויכלם כרקנ ים" ח1ל 3פ' 1ל1(" סנקר6 לםורפו יכול ה6םס6.ן
 ה8דס 06 תליץ :קנ8ס תן6 .כי סתחיס נסח"0 יקוס ל6 כי כלוס תתכוכסקר
 ו6ל ר6, ס ))ן ועוד 5;ס"ל: כ נ תליכו טתיכי פ' כמעוכי נילקיע ופנס העולס,ין
 חחלס, ))סלכי1 יוסרן תסס סס" תלער ני"6 ולסרן 6מס ד' 6ל עלס 6תריטה
 נוסניס ולכו )נה.ס הללו זק:יס טוי תסי 8ותריס וסי' 8חריסס )נקלכין 361יסוכד3
 נחקייס נל3ס טסיע סקנ8ס חע6 ע"י 8"כ ע'מו וכוי טחם'סם הלנור עלטררם
 כמתירס כ5: 6מ.' כ:,ד 611 הלו; הי5: צפיי מסיף ק:,ס פיצוח ורקד3הס
 וק"ל. ז"לל:ז הליל נכת"ו גה: 3:.ן הקרןוטפ.ר



מט )נב( משירי כנף ההמישיהנשר

 שחכמי : שכרזנ בסיפו לוז ערך ישראל באיצר ראיתי הנדה אעוור,ואנכ
 שדרה של הלוז את למצוא עמלו לשוא האברים בנתוח הבק.אים החרשיםהטבע
 כי העתיקים של חומתם לנבי כלום אינו החדשים של בקיאותם איסר ואניעכ"ל,
 פלא וראה ה.מנ, באי הכל ידעו והם הזיל של מדרשם בשית הומיערוהיק

 הם-א- לו שהעיד בבויאמעסמ, ניי עם(ער יצחק הרהרם לי שסיפי מה ל 1 רנ
 פ-שטעססש- תכירו לו שהראה קיש בשם נקיכ הנתוח בחכטת הנרולטעסשאר
 נשרפו אשי מטתיבט קטנות עצטות טלא קמן אינז בציריך זו בחסמה נ'כנדול

 ולאבדו לשיפו יבלו %א אשר קמן עצם נשאר מת כל ולאחרבקרעמשטאייאים
 אותם מלקט עיכ לו, יכלו ולא שמים באיפנים אותו לגלית שנסו הנם אופןנשום
 מקום ובאיזה גדול כחי במה הלז עצם מ"ר לנסות אלו חכמים רוצים ועתהבארנזו
 הראה הרל והרב הראש.נים, בימים ככר הו.ל %נו גלו אשי את הנ"ל, העצםמונח
 שאר נם ו ע לעורר הי' טוב רעתי ולפ. ל, ז ח:טיכי מזה דברו אשר מקומותלהם
 וכמה הקרושה תורתנו אטיתת העולם ולכל להם להיאות הקרעטשטשייאוםמנהלי
 ששום. דק"י ינ פ"רסט שלו' לוי והאמונה. הרת להזק חדל דבריגדולים

 . ס"טסימן

 ומותרס סו5יל 6פריגן ל5 ומ"פ וכו' תלם עדר"פ מ"ע 3נ6 5פר ס:( ניףממהים
 סקסו סרי ך זנת קונסיכן דקי ך וזת ל"6 3תוד"ס ימס ל5ילך1 סל6 גפי תותסס נקורךסנערס

 י"ג.( )3עס החיקי קים" לתרך ת"ס נהקדס לתרן ינר16 פיי"סי ק5ת סיום נוייך ליכד50
 רב* דס6 סי5 ר"פלעייר ד)ג5י ו0*ס ונתיך ל דל סי6 ג"ס ינני ס6 רוער ליק: 3יו"פ נדגם פולפ ספוחם ד16נרו5ס6

 לרקוק ים לכ6:' דסג: ודל )כחוך. דצ"ל עדר"ע ס"ת כדן לוזר '
 ליס ליס ררי,ע ווסגך וחרי תלת ססיכיח 3)וז ר63 דכוגת כ5ן מת" פפי' סכר6ס פקדכפי
 רבעי פ5יגר ססאק 3כל רס5 ~ירך מנפרס וסוחרם וליל ס למון רנ5 נקפ 6)נ5י וך תע
 סי6 פלי06 ולכ6!רס למרך ו0.מרס שיעיל ר63 5)נר ו5)נ6י לג'ירף ס:ותר עת.ך שלסיןרק
 דהנח הו6ילי ס:קן נינם סי' נרוכס דכוג: נ"ל 6ך 3ו:1 מ:-ניסו נ6חרוניס עידנת רציתיול6

 וכי כע"פ ד6י:ר יסורס רן 6'כ מזנתו סריס נך5סון לפין ללירי ד"ס נתוי :( נ ניגס)נעק'
 על לחלוק רסקי 6עו ת:6 דנם בווכח עכ"פ 6"כ סתרן; עם עיי"ם כניסו ועניד ג"סטנק
 3מיס' והנה ונתוך, "ערינן זל6 כנ"מ ועתיד לע"ס ל"ע סניק 6יך 6"כ כנ"מ וליענךג"0

 ווץ"פ ס6ופ0 :( ונשו )פקח.ס עפלינח6 סדי3ור נתיך סקסי רם" סינ מד"ס סם( י*3)3י5:
 ס.6ילן דליל עמוס לוקס ק3ר וריח סו6י5 וצעקנן ומסיס לוק: 6.נו 5ער דרנה וכיילחיל
 ד)ותוך ותירק סו6ילי ל"ל קסם נ"כ ולרגב עת.ך עפעס ליססרי פכ"פ לוקק 6וז6י קס60"כ
 דוייך ול6 ליכד קלס פיוס צורך 5ף לחול עיו"ט פס 63 6נל קלס פיוס צורך 3י6יכ6 רקל"מ
 נקפן ךן וזת קנרת לענין לח.ל עיו"ט 63.פ0 0י6'ל קולת עכין 5נן )חוי ועהה ע"ס.עת.ך
 עילס 5'כ6 עריך נני יריעיה5, ונעלס יס 6חר 3כל ונתיך תפעם 3"ס סעתייין וס"תלולנ
 3קנ. דחייני קלת, פיוס פירך ניח ד5יחוממיס

 6יכל לידי סי63 וזס:חת לי סיקס 6ף תלתי
 סל6 0ע6ס נ"כ יזוהר גפם סוכל 3ק ס-ם 5ה-ת 0יפ6ס סיסכס עמיך רק הריעיס6, ו(סנפם
 ור.פומ5 וועדך נ'כ חיכי לחיל י.ו"מ 5.פק ינני 5יכ8, קי[ דייך רק גפס סיכל לירי ל3*יוכל

 נופם "פ.' 6ות0 וים" 6ורחיס כס'53ו הייני נפם 5.כל לירי ד3ר 63ותו לנ6 סיוכל:תעלס
 ס.( )פקח.ס 3תוס' והנה קלתן לירך בפילי 13 5ין פעכסיי 0ריעוח5 35ל )פפ. יוכלל.רך
 נ3ס לכסל רסיינו עומר סכ5סי נחלים ייעסס כס.סריף ס5 סק, תעסי לי עלקכם  כלנוייח
 דסריפס סתוי ונתין כר6' לנחלתו, 5"5 6פי' ענין 3כל עיירי רחסלמו דקר5 סי6 דקנר6ותמני
 נ3י ל"6 )זן:ע קסת וונעהס סנחליס, על כס)נ3סל גפס 6.כל לירי סי53 עסכחת ניו"פחוזן
 )נסכחמ ניעיי חמן סריפת י63ותו עסיס סו5יל גת נ6ונל גס.יס ע"נ מנמל ספגי 5פ"פ0ו6יל
 ספיר לפי"ז 6"כ ק!מ, נורך 13 6ין דעכסיו 5ף הנחלים ע"נ 5וכל לכסל היינו גסס6וכל
 תנסל 3עי 5י סי6יל ביי לועג סייך דסי' ל י 6 ו ס 6עליגן דל" ס"ס ר63 ן5על ונסונדויק



 )נב( עשירי כנף ההמשיהבשרע

 ר"צ חולק 5יך ילעיל קופיתי עחורן וממילא נפם, סוכל החין ר ניע 3ביף ייהי' נחליםע"נ
 סיב" מיינו כ3": סנר רלע'יס גיחך ס3"רמי וזן וכפי 3":,על

 ק5ת לולך עכסיו ו"יכ,
 וק"ת לילנ קמן נבי 35ל כ5ינמ, הת" כקה קנת 15רך עריין ליכ6 ביעיל נני 5ך עתיך")נריגן
 קמיקז קו' ויתורן ולם74 3"ה. על חילק 5יגו ""כ רפסור נ"מ סונר עסו"ס קנס קרך5יכ5
 ק' ל" סנ5רגי ינן וכפי כך"ען "מיי 3יו"פ נו3: עילם רסס-מז ר3רייסי 5ער ל5 "ע"י5-33:

 ס-כ" ר.ע ק3רדלעילס
 ד5יכ5 סחיי כי נדנם עילת תמוהי ע0.ך1:.5"כ ' - 5ונ קנז כיוס לירך ר5יג'

 יוכל לידי לנ5 כל וי כרנת סינר סי' 05 נין סייך סי' סוייל 5נל 53)נח סמו' כקוי ק5מנורך ליכ" חען נר ו:כ5 סירתן ל"ע נס 5"כ ליקסו ננ.ק וסלחן )נל5 סלחנו ים" סם קא סיום)ולך
 )נס רכפי ק5ת לווך עכסיו ליכד דס6 יסקסי נפסמיס כ5ן סרוקו ק.ס' המת וממילאגפם.
 כ6ן סי' רנת ולפי סו*ילן נלסון 5)נר סכי עסיס קנת קורך עליכן כן ותקעת ניחךסנ"רנו
 ונמיך נענין "גל סו5יל נרין מפ5 רנה על ססינ צ"ע יק 5יג, לייי לנ5 ריכיל סירילדין

 פחיך דין סייך ל5 חען נכיעיר רק עיתר, ס-סי' רעמיך צדין קנת ך 15. סי' "ס לב"סעודם
 עכ"פ ק5מ לירך ביה רליכ5 ריף קיסימס יישרי ססים'י כק" קנס לירך ליכ5 דעכסיותמום
 וכ"* ג"ס, על ול5 כנס על פל.ל ור"ע נפס, סוכל לידי סיג" דמייני סוייל דין נסעסכחס

 עסימו אחד* בנחכם ונקועו. עלנ5
 דס6 6ג6 רר' דנקכ6 60 6מסר *'ך סעל'ע על ח( "ום יי נקייפש

 עקיינ דעש6 ס6 מנס שטן כלל טנועס עח"3 6*כו עכחיסי סיגו דסעדע6חר
 חפ6ח, ולכל עון לכל 63ים ע"6 *קוס ךל6 עקרך פ'(:( )3כמונומ ילפינןטנועס
 קס דל,סו6

. 
 6י עעון קומו עחיינין טסניס עקיס וכל לם3ועסו סו6 קס 36ל

 עיומו לסכחים קצריך ע(, ונרסס הכחסי טבעי סיטנע ופילם'י טנועס,עחיי3ו
 יכול סטינו 16 ליסנע רול: 6.כו ו6ס יפפר, ו6ז נסנועס סכחסמו ולחזק ערטל

 לסלס, לריך לים3ע יכול סלינו עסוך כס"ק גכ'ע לתרו (0 ינכגין לסלס, לר.ךלים3ע
 )סכוצומ ירענ6 ל6 וחמסין ירעכ6 מעס.1 נפענמ 6י 6ופנים, גני ט6ילזע עמיךועלינו
 סכחססו על ולים3ע סער 6מ לסכחיס יכול קינו יורע 6יכו סנחבפ סעוען דלפימ(.(
 ונ"נ )מס רר"6 נכקכ6 .כינו סער, לדגרי ותורס ע"6 ננד נעענס 3י לםלס1עריך
 סט3ועס )דס6 ליסנע יכול 6יכו עכחימו ו6יכו מצד לרנרי רעור0 וע6חרל*נס,
 ד6ע"נ ע"ר:( )סס ססנוצס על בחקור גי ועסלסן סער( 6מ לסכחים רק063

 ועסלס. יסנע 6וחו עכיחין 6ין ססנוע: על דחחיר כיון 36ל סער 06דתכחיס
 על ולים3ע לסכחזטו סכסנע מריך עעיד מסער עם רעל גרור נרמס (קמכל

 סס3ועס סי6 ו(י וכוי, מכועס תחייל הו"ל י"ס ל"3( )נסנועוס רם"י וכ"כסכחסחו,
 דים ל"י.( 3 )3 הרסנ"ס וכ"כ וכי', ינעיר ססעך ען על ליסנע מחיינוטסער
 ו6ף הנמנע, ננד סו6 פד טל עדוחנ עיקר סררי ברין, וכן ע"סי וכי'ליסחנע
 06 יכתים ל6 6ס לחו3ע לסייע יכול פיכו 36ל ל)ן3ען נס 3ערוחוכתק.יע
 סנחבע נס ולכך ככנרו, ולמעיר סנח3ע 6ח לסכחיס רק כווכחו עיקר ולכןהכחכע,

 להכחילי לריך יפפור6ם
 יכול סנחנע 6ין ו6ס תכחכחו, על וליס3ע סער 6ח

 לסלס, לריך ססביען על סכחסד 6ר הורקחו )נחעח 16 יריעמו 6י תח)נח 6ולימבע
 לשובע סווקייצ נסנין ל"מ טנוע: )נחיינ רע*6 דס6 בחילוקי, סאל"ט סכ'וסו
 סנחנע 6ת לקכחיס לק ערומו רעיקר תסיס ר"ל סכח3ע, 6ח טונכחים במבילרק
 6.נו ו6ס סכחססו, על וליסנע ערומו לסכחיס סנחנע נס לריך לכך סנ6רח;כעו
 סו, סעעוזיס עני 61'- לסלס, לריך סכחנמי סעע)נ'ם ענ' 6חר מחעמ ליסנעיכול
 סכקכ6 קחיף סעד ויסעיר פס  ו.על דר*6, דיכם וסייכו סצד, לרנרי עורס6ס



עא )נב( עשירי כנף יחמ.שיהנשר-

 לםלס.6( קריך ע"כ ליס3ע יכול ו6יכו נגורס ו6ס ס3ועס, חייג 0נחנעסיס

 ד6כילס ליסכ6 למוקני דיכויין יסיכ6 סר"ן על 0קי ט( )נייחשם
 לעיס דם 6יחקס ת6י לעכין לחזקיי סנע' תקסם ת6' עוקתינן שסק: ול636וכל דקר"

 60 ריליף ע:ירוסיעי ס3י6ו וכוי סכר נער ר'ן כ"כ.( )סניעוח נמוי פנסע"ש

 רס חניך 60 כקרס ו6י ס6כלו ל6 לס וכל ערכחי3 ערס, לכילם נכללרסחי'
 קר6 לן רגלי ע6חר 61'כ ספו,, כעו 6ל6 ניסקת ול6 הוכל ל6 פיכוסקיס
 סמיי, לערן )נעסעעיסי' דם רוגבי ח6כל ל6 60 תפקיון ספיר 6כילס ככללדוותיי
 3קר5 לכו גילתם כן כעי טסי' לענין )נתסעעיתי' דליפוק תורס לן רבלי כעו*3ל
 כח3יס דלכך סכ6ס, לנצי עעסעעיסי, ליפיק רל6 ח*כלו ל6 דם וכל ח!3רכל
 לייפצינ. הכהן יעקב בזנוים 3סנ6:.כ דתוחר לסורות נ3ילס כסדילדס

בנימין א " ע 7 מ יכם שמלת.
 דון השר ללידת שנה תיק עמינו נרולי לזכר זו שנה חוננים העולם עתוניגל
 רוקח השמן לפמית 'טנ" ק' אומץ, היוסף לפשית שנה יו אברבנאל,יצחק
 הגאון שרון פה להעלות אמרתי אכן עמהם, חלק ליקח אתי לא מקשומאפס

 החר-

 זה ונפמר מאפא אב.ד שהי' רחמפויפ כיץ וואקף ואב בגיטין מוההמפורסם
  כחבית בין נמצא וזית זצ"ל בנימין שמלת % ;המח.ס בע תקצו ממן פ' שנהמאה

 היוננו כל ול5 דחוף )נ-דם דס5 וז"ל סכי לסלם נו*ס ע1.(  ומנועית  ניט"י שיי"ש-י(
  נפירס סעו עכחים ספגו 5ף דר"ח גחכך נני לפ"ז נינ55 ע"ס, חטפתי מיי לועו חויףלכל
 0יי 3וס קטפתי ודיוי חעפתי 5ין בוער ססו5 ומס תגירו סל מחטף  סטר סייו  כילוננט
 עטיינו ספר  י13ס חטפתי דיןי לוער היסגו כל דצי מנ"ל כפירם"י סעד 5ת כעכחיסס61

 זס5 )נעסונעיסו סקרי הי65נו ל5 יכילט  דס גני  ריעריון  713 מגק נ( - ורי"ק.טנועס
  ומירוסך  יבוך )נעסר י לפני ובכלת )נוכתינ מכיל( סנועימ )כס"ק סוף וכיבס 3נללססיז
 ןפלינ לצקיי י"ל ספ.ר גוס "3ל ססיתסן לרפית כ"ס ק"ך( )חילין ועסיסך 5כילס תירופכקריו
 לק"ע. וב"כ סרס ול5 5כילס ונרעע 5כילז  ייטיטיט ר"5 טל13.ת

 צעלדאטגלקק. דקה'י מו"צ נרינבערנעראברהם
 עפ"ע וי"ל ודלוק, סג"! קוסיתו  ועלונו  סע-ך  זי"ע יס5,ס סנ:"נ 550"( יקיטשוב

 סנסלו,נ"כ רנדס ורענ"ס רס.י למיטת ועכ"ס רחיים ובכלי ןס 3:קפס ק"ך.( )חוליןו5ית5
 סוי ך5ז ס3סלי 15 סרס 5ת 3הקפ: חייכי דס נ3י ד5כילס ליסג5 )נת.קס כפיי 5"כעיכר,
 3סח'טס מניתר מיכלו. הכהנס כל רק'ננ5 דכחנ0 )נ)נ5י יילפינן פקיע 3ן נ3י עס5"כיוכלו
 רק לכיוס 3עסעוח 5ין לכך מינסין  5ו סרס יפ  טיעזס הסכתת ל5 5ס גדנעי וס55עו,
 הסס קיער )נ5י דג"ל ד"כחי רק לע"רי ככין וזס הכ"ן 0ר"ן כרכרי דעו ל5 5נל וניגוזחמר
 לי ולזנת  עכ"ןי  יסטניס 5חסובי ן5קפיס לון ולכלו סוס 5ת הקפ[ 3סלע5 סם()מלין
 נלסון רחעכ5 כתנה לעס ד5ל"כ 5כילסן נכלל הוי סהקפס דדם וויכח לסנ"צ 50 והזטעם
 ונוכרת וע"כ לכילה, למון הכן קר5ו סגםל1 ןס ונסוס י"ל סנ"ל ך)נקר5 ו5פ"ל ? כפל5כילס
 עכ"ל. ודו"ק נהס)ועות חולין על ר'ן נח" ועיין 5מס3יס, עכח הטעם לוזירסס*ק

 פרעוטוב* שמיערןיוקזקא"
 סתר 0יינז 3כת"ת .;דס5 דח-קים קגח ער"ן דרדרי קק"5 ת"ס קיי נפלתי מעילבני

 ל5ו 3'י 5ימ דדס ף עכריתומ סר"ן על ס)נקסין יס  טחי, ע"ד חולין ומנחים 5כילס,סיעו
 כל נ0תיל5 ומ"כ ע)נסקס )פיק ל5 ו)נ")נ מוכל קרמו דהחף וי"ל קידם, יעכל ל5 ;ררכל

 גס כ5קך יאכל" דל5 ;ר רכל ר5 53ים 5נל ונסקס, נ"ב סהי5 וס היחר לי "ח5כלו"33ה))ה
 סנה' ק5)נר וספיר )נונס)נעותו להונית סר"ן כיין לי עעילס ו5'כ הכל, קרוס ס:סורסרס

 סערדטהעלי. שווטרץ לנייר ,וו"ק. כפעיה לינקינפקח'ס



 עשירי כנף החמישיהנשרעכ

 בעיטרה כי עשיית, וטצ'נו ננכיא.ם6(, וד בשה' ר כלה, יש-4 נקראי מעם.םי
 י' נקיאים לזה רביקית לישרך יש וכולם מררנה, על מררנה והם העולם. נבראמאמרות
 )נרכית( בתייו'ט וינוע מזונות א( לאשתו, ברל חייב דביים י' אנן נחזי כלה.פעמים
 לעברים נם עברים אן בנים נקראים אם בין כי מ'טלו, שאבלנו לי(קינו נברך אומריםדאגו
 לנשמה, לבוש נעשה ממציה כ. כמית' ב( מירה.ד, דהיא לקינו ואמר במזונות'חייב

 לבוש- ישע, בנרי הלביצני כי כקקי נפשי תגל י( יא ישע" לפשטרתי
 הלביטמ מ וזר וכיח, נעשי )טמזרעית חסר עושה והקכ.ה מעניתת, היא ובנד מטצית,נק"
 עפים 1-פואתה, ד( ר; הולכ.4 לילה ככל כי עינה, נ( כזכץת, נעיצו דעוכות כי "טעבנרי

 אשים לא במצרים שמתי אשר המהלה בל מ0 מע )כשלחשפרשתי
 אשיש לא ט מרפאה והקמה חולה עצמו עותה יטא-ם רופאף ד' אני כיעליך
 הוא קבורה, ה( הפאה אל עצמך מקלק( אתה אם ורפאך ר שאל עתיופרחט
 תא אי-ט ידע ולא )ב-כה( הק' בצהר כרא" שלה המחצב אל תחצב""פטמה
 כר ק מיטה פיצתי ובזה רבעת משה של נשמה מהצ: זה קכרתו אתמלאך
 למחצכתח, אבץ פטמת להבנת ותם(ה קיש לשר הבן צ"ך באח"ם כי עצמהאת
 א( מ ).טע" יב כ תיר נרה( )דש אלי' כריתת" ספר ואתןשלחתי' ישרי משיבה כ בירם" סתירה לם' אטיתי תרענה, ו( ודךק איע קבי מיטהאבל

 צ-ך ראשץ פעם פ הרמבו כי שלתתי אשר אמכם כריתות ספר זהאי
 ומש למך, הא לומר ינול יטני ונפעם ניסך, הא לומר יכיל ולא לפ-ותההבעל
 ד.ביל שני בנלות אכל מהני, רלא כייתות ספר ואתנה כ' הראשון נעות על א'בפעם
 הקביה והלא מיתה, לאתר מזונית, ז( אמכם, כייתות ם. א" לומר מ4 חסד גיטך האלומר
 כרכ' מזונות הקנ.ה לנו נותן אב, ואין כיתומ.ם דאו בית. החירבן על קא. אכ( וקיםת.

 מדור, ח( גנותני, ומפרנס גיתים, ולא סאסתים לא ונו, זאת נם ואף מ.ו( כ.ו)נחקוהי
 מוזן מ( ותחרות. קנאה אין ואם'ה טרור, וזו מזו, למעמה זו הופ.ת יש בנן ידועכי

 התמןימג( נקב לו די ננ. וחנינא ננ. חנינא בשביל ניזן כולה העולם כל ובנית,אשה
 יותר דב-ין1 כנין כתופח י( ,הננוח, ומפ-נסים הפתחים על שי4.ם שבנים דונטתוהי'
 ומלבד לו ומ'ב צדיק בקוה-ז גימלים דכרין במן הוא הצריק כן אמם, בכתובת חלקעל
 כי יטיהם, יתצו לא וטרמה דמים אנשי כ.ד( נ-ה )תהלים ופירש"י עוה"ב,זה
 ואני אמר ע.ז הונד. כל טקולק( צר בהר מנינה הוא ואם לבוש, נעשה הימיםמכל
 ודו.ק, הבנר יתקלקל שבא המאתך העביי כדכתיב ך ב ח מ כא

 "חי ס:6, 1' כלק, יסי6ל )קילו ווקוי!וח גי קמ"י, רכס 1רכריס י, פ"ה סה'ם נזוד-ר סו6 כןא(
 )ריהט כל: "ה.חי געיל גן :כלק, ס?סחיך חע?)ס גלה, לחחי רריך ישי ע: כלה, "חיה' לגגס:' כלה'עלכ)ון

 כליס הערס וכסל: י6( לנ ).ר1," כלה וקול סחן קול כגכ.' וץ. ו' ה6 ה( ח :לה "חג' לעי 3"ח. יכ( '"י
 לפיע לגוס.ן י' הקג"ב לכס וכזנכן ס( סג )מס כלס על תחן ,:סוס יה( 1!ע 1סס ככל: ס יסקס- י( ס")יסעי'
 עור כ.ם-"ל כל: הו"ר ר,!ל.:ו הנס ול-ל ט-ס, ככלה על'הס !!להלעיס סה'ו רב-זח י' ו!'5י'ל מנעלות"וס"ט

 נהתחס כלס לג( 3י ):כ( קם-י' כלה '( כק ה, טן לר, ,. )כירחיי נס ג"1)יס כלק וקול הה: קול פצ!!'ס1'
 הסי יתור.ס י; י: "ם'כ ל" רליעס 6ה-ו:.נ( נ. רעך )יזו, 6י 51ף טק( ג' )'ואל החספס ופה ו( ()תיכח
 פצ,ן.ס כ"ר ו;'5 סי' סגם 6וס ".רוס.ן הל' כרקח ור6.ה' לה', חס.ג חו6 כלס וקיל חחן קיל רכולסו51.ל

 כלס !!ק כח"כ, :גלת ככלתו, יזם: 1.סן.6ל כפסיק חם6 כפ' רסס ם ע?1! וי.ל ע"ס, כלס כנקי" גקר6חגק-'ים
 סס( )מס"ס לת-.י ק?-'ס נכ"ר גק' לה'וח לייך ה"ה "ף יח( )נ .מעי. גק' ה"ינור.ס קסוט'; גכ'רו!חקסעס

 ואהדת העל סם" סגע' כגלחו נס )חסונ "ס פעע.ם "ינ ל:,וס ול-'ך ע'ק ה'6 6.לי ?:.ניס ..ג רק ל.כ'רלמס.כ 'פל" הרכי "ילס קורס קציי גכ.ר כלה, קמוט, כב-ר ו,קיסי ססץ' ל"ק ס פעו כ"ו כלה כנק" נקי' דלסכיוי"ג
 נסכת );י מנוע נכל קרו"'ס :"; מ;-ל הקע ים רו!הי!ס 1."ל ( ט ונתפרס .חי' ג' 1!:)ך והר" כ( כ )יר:-'כלולחיך

 י"ו הקג.ה מל ה-גי נס וט ו!:!י:ס )לה כהיאר :ק-6'ס 6י)1 החור: ס:"' ?'3לרי:; "הד גזל כתגחס וסגת וס,וכי
 :קדה לעמוס ג-ןס פיפסס והרב ג1יו:ס ,. יוי:1וית כרן.  טווו,  יק,וז רי סקוס סעו, רג;כיס חצ"נ ק.ק כמנ"ךכשכו,
 פאפא כ"ץ ידרא נשלוך: גמילין. כר"י' חר.ג.ן קנ כ"ל נ( ק-וב.- וכמן ככנלס גל6ות.ס סוכחוסנגויס



 )גג( חרמרי כנף החמישיהנשר

השדה ב ' ע 7 מ יכםפרי
קעקעי
 וכו, "ולרו ד' ירקה החו*נ הרג ונחוי חל)נייי ל"הוני יס1עה, וניני וכל ונרכס,סלים

 יע'". ק"ליס" נק"ק נ"י ן כס ה " ד 1 י ס ס ר נ " רי)נו"0
 עניי על כוכחו והי, העיר לעכיי כחלים עסר0 סנרר 63חר המקלס ךע

 ס0))ן יסר6ל 6רן לעניי ט.חן מחכו הונע 6'י סל ו0ננ6י גס סרר מעירקומו
 )עעס"ל נעיכ'ס עסית נ0 סיין עיר עקרי ל6 3ס סרר סעיר רקוחו ועורקירעין,

 העיר 6וח( לעכיי ליחן דוריך פסיי כ"ל ק"6(קי'
 דוק"

 6ס ד6פ,' נס, סרר
 3ק סרר סעיר לוחו לעכ" ריחן קע"ס רנ'ח קי' כיו"ר תוותר לעכסם קחסגרר

 לעניי סכונחו נתוזן ורלי קחס לע:ייס ול6 סעיר לעכיי כספ,רס מכם"כ81"כ
 6"י רעביי פיכו (ק קורע.ן י 6 דעכיי טוען קסג63י ו))0 3ס. סדר העירטוחו
 יי"ר 3טי"ע ))פעס: וכן עירו, לעכיי ל6 38ל ס3חו"ל 6חרח עיר לעניי וקקורעין

 6"י ויוס3י 6חרח עיר לעכיי קורעין עירו עכס : וז"ל מס סכ' קע'נ רכ"6קי'
 6"י עניי מעריכן רחרח סנציל חו"ל ליוסני דוקק מסמע חו"ל, ליוסניקיד))ין
 וסיס הח"ק, נסס סס ת"ס קק"ד חסי03 3פחח' וע'ם עירו, עכיי ל6 8נלקודתין
 לסקך'כ( ))י לכ)*חלס לכהוג ה8.ך סייגו נס"ע סס סתכואר סקדו)ס ייני רכלפגיע
 ס"חר, להקריס לריך ס0י' 6צ"ג סנרר למי ליחן סלייך פשט, כדר כ3ר 6ס36ל
 לריך טסיי 6ע*נ סכרר לעי ליחן סגריך פקיע6 הע.ר לעכיי ברל טכנר סכ616"כ

 כיון קורעין רן ב רעכיי פסיכם סעיר לפכיי ניר מכנר הכ" ו6"כ 60חר,למקריס
 גירו, עליין סהתעיח כיון ע.רו לעניי סי' סכונמו גורלי נ6))ן וה61 כונתוסנן

 ויקרי ל% כס סרר רעיר טוען טסג63י ועם עירו, לעניי לימן סכי דרינ,ונפרע
 לטון 8הר סולכין ד3כדריס כלוס סל עענס ;0 6ין נעלניסי עסיס 03 סייןעיר
 )כלניס עסרס 3ה 'ם 3ין עיי כלסין לחלק 3נ"6 נלסין סתצכו ול6 6דסגני
 03 סרר סעיר אוחו לעכ" ניחן סלריך סק"ע עפ"י פסיס נ"ל ע"כ 3ס, 6ין6ו

 לקרר 3י ר 6 ס י נ 8 3 פק,ק 63סנס סרו"ס רנך 3זן וסככי כירחי, ס.' סכןוגפרי
 לפיק. חרע"ו קיון לחורק יכייס כ-0 ויחנקוכוורנר

ע"כ
 המעתק.

 וחכי נוס המכתי ל" למת ט"מ הרנס לי ~ס ופעוט נאמי סיום
 דיימש. חיים אליעזר . כעדך העעתיר רו"סונך

 ה"נ"ד קרון לסיגפ-ס
 מליט""

 כנד כי ("ת לחלבה עקכיס הוי "ס "ותו ותסקל
 דר3. שחר% ונר סוס "עסה לת ודקירוזינו

היים מ.ד מעמודהמשךוצערי
 יל"ו. יו"ד 0' לפ"ק יזריק גלנים מ יום3"ס

 כקלכם הנחול ניקי "הוני ע-3יס לסייס ותהרסחכחנ
 העופל"

 וסנון ותיסלנ
 ג'י " יון "3להס כעי ד' יל" חתיםהילך

 "ערתי 013 העתי ויען וכ./ העינ המלועך להסנסר וסתרתי )נכיף גס"קימכינך
"עניר

 3"רן )ספוח הגק נעז"ה, ס"[ ניחר סעכין יפוגר לעען עיס"פ ולוחניה ד" פרס"
 רשן הככ; .על קו)נ:'ן 0יו רהכהגיס לתרן "פסי ולפע"ד : ת"ל כ, יוהזכ( חוקן )חלקהנ"ל
 לה סי))עין "ין לעע,ס ונצת הריחה "ס ילפיכך התזנח מע"ב הקורס נדר ונריח ))פלס"מה

 כגעלו ")נר "ניי נסוע, חיניד נפ' ורני "ניי דייפלנו ד"סכחן ק' ")):ס הכס, עלרחיונכין
 ורנ"תגן

 ור3" "ניס" קו))כין "תר גניי "נים" קועכ'ן %י וקעיפלני תגן גועלין ")נר
 "ער

 ען קת)כין "ין ק" וכוי הפילח דן" הכק על קוע:יי היז "יך לרע" תקמח ו""כ שופכיןלי
 על ויס)נוך לטיק עגוני "רם יחניק סל" חסידות ובנדת קלוע "יקור הי" -ר3" ה" י*לסגם,
 עג 3 ע11



 )ננ( חדמרי כנף החמישיהנשרעד

 ינעל 6ס נרכל הפקו וקין הגם על לקיניך ר5ו ול5 העררן סערי נועלין היו ולפיכךהנס
 עזן גדכוד ים סקרם 3סר לח ויחגו יםינכי ל5 5ס הכ6 36ל הגס על יחונכו ול5המעריס
 ר53 )נוןס וכזה וכו' הפיל: ןל5 הנק ךהוקנע כיון הכרת נל5 קורס נסר 6ית:7ע5כילין

 סס לפיקפיקי ובקוס 6ין 6לה דבריו כי"ור רלפי ל5: הנה 3(ק, מס עכ"ל 6כיק5דקו)נכין
 סמלו הירוסלעי כרכרי נס ה(כ.ר סל5 זנח נתעיר ים לכ6ורס "ך להעעיין, כ)נ.3ן 3והכלל

 ססימ נרנרי סנית עיוכ. עת: מעתי כי מכחד 55 5ו)נס לדתן כ.ן פע הכיל י5חק בסיחמהניט
 מהיו כיון עקדם רשען דמ"ק ועיקר : וז"ל סס סכן רעתו לנדיף לירט (כיתי ול" כסעחק
 הנם על סיעכין דלין ו"עיג . לק5כי;ה לח סוינעין ל"מ הריח: עופרה "ילי זה גנחרניליס

 עקןס 3()נן ןפןקין 3'רוסלוני ד5ית5 5' דלתי' קינן וה5 עכין ם היו דח)ניר דם ק 3סרגדישיי
 הנס עכ"ל, מנח על ם.)נכ.ן וס" שונוס לידי סו;3י5ין 37ריס )נלה6כילי גזהרין ל"קי5סין
 כעדם מכ"ל הכפ"ת לןעת נלווח כיק לכדן סכם על ד6"ח מ"י 3ין לחלק פחירס חיינניף
 עקד 5"ען 3הכפ"מ נזי סן5 עסירוסל)ני לד"ז יויכרחת ל5י' לה3י6 ס:ים.ף גוה 6ך3ע115ר
 העני"ין דגר" חונכו ר)נוכעיס נה5 בירון סס ססק' להיפך ~)נפ-רם יר6ס סס נ'רוןדה)נעיי'
 נען נון נר בי "נ"י תבהין ל5 ע"ס "נין 5"י הן גנ:ע"ק סנעסו הנ.ם.ס %ן 1ל6 קרילירי

 **ל 6ך עיס, היויכין 5ין 5י ולת" "דרג" ענו6ר הרי עכ"ל, מני בעקום כ6ן רימוןנ)נקדס
 עייף עכ"פ ח(.גן ה5 6נל קנקן כל קו)נכין יס" דעס)וע ט דגתיי 51"ל נךנריו נפלדט"ם
 3ירום5)ני )ננ5 ))ח 5רע ל* 61"כ עב"ג היסכין דל"ס קיל 5. רלח.' 3(ה לפלונת5 5ית6ניפ,
 כי35יי נ"כ סס 7ק'ל הנ"ל נכש'ת סהינ6 גסחע חוזיי 3פ' רירן נע' סינריו יתרץ ר5"5י(ס

 ררנ"ט יפקחיס ס-ס ("ל י5חק עמים גצלס דל5 וניראי עליו, פלינ ררני 6ך 5נ.ק5דקועכין
 וסי הכ"ל* הכפ"ת סל דבריו 3(ס ר5ס כי ונפרע כדרכ" יוריו וקילר כפ" ח(כירו ךל65ף

  כודננ דכ3ר ("5 הנק, על ק.)וכין שיו גירוסל)ני גן כתיי ועיקר הכרע (ה 5 לו ימייעס:ס
 להזיז עליו ח.לק דילן סם'ק געה ול5 3סדי5 ע"ו חילק דירן הם"ם ס6ין כל כקירו'וקיי"ל
 3(0( ע"מ הם"ם בכללי )1ל4כי גיר)ועיין

 61"כ.
 עח'ג, סי)נכין דמין סכ"ל 3נ3לי ק"ל 637 ה6

 סיג והח"כ ילו: ככ"לי רסיתכין )נוןה 637 נס רנכס"נ 3תייס'כ כע"ס 3(ס לחלק ריסוע"כ
 '3,( )חסלוס ומ"ע. כ)נן3ן סירוסל)ני ונאגרי 3ר6י' כלל היעיל ל5 ימחקסיח

 הנזל אברם"ק מהרין הנאון חתן עהרנרייך צביחיים

 כ ממימןהמשך
 יעי*. תוקע פק"קנע"ס

 נ)נו")נ )נוסלס וצרן יר* ותגדל תעו( הנדול סר3 ירי"ג לכבור וסעחסקורס
 וע"ע. )געחס ונרכס טלוס רל כ"י רייך מלין ומו"סכס"ס

 חוים התויכי סני כפסי חביב חל)נירי 3כו בפי דגרי סעתי כנר6חרס"ס
 6נל קלח, לסקריך כור 6פסר סיסת ו"ס3)(י סס6לס, 3עכין נ"י, (ן3 ונימיןכהרי
 סים ל:וך'ע עוד צוחר ל6 6ערחי ועררוח סם"לוח עחר3יס חס ולכ"כ רולס6ני

 ויקחעסו ))קיס 3)ני מעוך ויטבלו כקי עיך ימיי 06 סנדול סדחמ 3סעחלקניך
 ויסת לחון, יר6ס טל6 3עיעק יהיי ססעוך וישרו להטפיח תיפח עור סיס6רער
 3(ס, סחעיר ח"6 נעהרם"ס ועיין ספיח, 3עעק גס ספיר וכוח הקמריסןנבית

 ד)נחלחל ינסוס סהחיר 6לי' פכי חסיי דנל' נס לריף ויס כזר, 36כי 3ק'ועיי
 6בל ננסס, לכסלו נעכחו מחס רוקק ופס כקחסן הלוזן 5י6ת ינסוס חוסםורק
 ירחש ור' ופכם פעם נכל תרכוס (סירוס כריך 36ל לסחיר, ים נק' סו%6ט
 תפלק. תפס בלן הנקען 'דירו יכ"י נד'ס נרכוח חומעי נכלוסנני

 דושינמקי* צנייוסף
 ג " ע ן מ ימ

 ל"מ סרוח: ס3ריוח כ13ר נרול תקועות ונסיר י"ע( )נרכומ 6יח*הנה
סנחורס,

 ו3תקקני
 סוס גק"ר 36ל מרל3כן, סס'6 דוחס תקנר ל6 דרק יזקיק



מה הרמר' כנף החמישיהנשר

 עגילס )ערם*י והחעל)נח סי6 סנריות רכ3וד וסעטס מח"ח ל6ו אפי' דו1חתקניר
 גכס"מ רה6 עמס כסקר רק סוי ל6 וס6 ס3ריוח כנור ול ר ג עם וק"לג:(,
 סרוחז חטיבת נרולס טס רפי פ"ו יועק סכפ'ת הק' זז וכעין דעדל"חןקתרין
 6תיי' 3כס"ח דם, )נ'ע עקור יומר ברוליש ל"מ וה6 גדולם רמס סנחורסל"מ

 למחזיר דרכו לתו 6'3עי ל'( )3"מ ר6" לשרן וכ"ן ז'( ק" ס6' נסכטר )ע'ערל'ח
 רל6ו וכיון נעינן עעליי ססנס אבריכן מי ינסו בעיר להחזיר דרכו וייןנסרס
 עחיי3 נארס רח"3 וכ.ון חייג עיסו בסרס רלמ6 6ד לחייב ל6 3עיר לסח(ירדרכו
 לחושרך, אזליכן 6יפטע6 דל6 כיון מפקקו גרוליס ראימי סס סר6"ס וכי בעיר,לי'

 נכנור סי;זמל לגבין סו6 עקור% לזלזל לו טלין ס(קן 6ם סחו' רפערס כיון ליוירכס
 וסיטר העוב כררך סמולך סי"ז ו6נירס ג(יכס מסי פי*6 והרענ'ס עכ'לימחוים
 נעל6 כנורו, לפי קאינו אע"פ נכ"ע ס6נידס 06 מחזיר מטוס"ד לכניסועומס
 6נירס לסחזיר וריכס מסוס"ר לפכים להחתיר ס(קן:רו5ס 06 פלינו וסרמנ"סדסר5*ם

 מלכס וכן קעניד, ועריס טרי ולסרע3*כ( לזלזלי אקיר לסרטים כ13רו1 לפיסכיני
 רק*ד, קי' מו"מ ענ"י קעניר ומלוס כגורו לפי טעינו 6ף להחזיר רמו0רכרענ*ס
 ט6ינס 6ו עיוס דגר 3ס כע65 06 ד6מריי ד6וכק ס6 על מ'( )3כחו3ומומנס
 וסירן ל"ת, ונרמס עטם ונימי ננסי עקסס לקיימה רסקי מכו 3קסל לג6ראוי
 6' סכ6 36ל לפסס לקיומם אפטר רל6 ב5רעמ פילס כגון ערל'מ 6מרי'סיכי
 לומן אוחס מלמדין כעי הסחף ופירט'י כלל, לעמס 6'ם6 מי נעינ6 ל6אערס
 .סו6 פ.' ע"כ לשיער, 6יכ6 עסי ומש רוקן כטת6ער ע"ז סק' וסם"ע רוכסןחיכי
 מל"ח, ונידחס ברין פיכו לעקרם טנירס ס6י כולי דקל כיון ס6י כי דעססדמ"ק
 ליח, נוחס ופיכו הו6 קיל בעיכול ל6 6מר ד6י ח6י כי דעסס מזם לכוסיול6
 3עיכ6 רל6 ס(קן 6ונר ד6י כרע3*ס קיי"ל 6נו מעמס ל"ו( ע' עסרס'ג 3חו')וע'
 קעניר ומלוס כנורו לפי יינו טסות 4ף 36ירס לסחרר לו מותר ססו' יכנורלעסם
 ממורס רכ3ור עטס ו3כ-י לל'ם מדחס סל6 לועד סי' ורדוי קיל הו* כזסוע"ס
 עקומום רוטטי סנחורס לל"0 סרוחי סמוי כנור רוץ ב ק")נר וספ.ר ליםרוחם
 ו6"ט. כמכ"ל לל"ם רוחה תינו ס6י כ'3עסס

 קוסי' 63מ0 0ו6 העליע על יי( 6ומ י' )נקיי סקוטיי פס תעירואנס
 סיקרי3 עד 63חריומ חייב כדרבנן רעכ"פ 3זס טס6ריך כ"ג גיסן גפנ"י ועייכפנקס.
 ע'ט.6 לבעלים סכסן חיי3 עפנל 61.מכסן

-
 צעלדגכגלק* דקה*י דום-ץ נרינכערנעראברהם

 רפ"י ה)נטנס על הקרס טהרם 3ק' עפע"ט ס5' "ופניסן נבי לייסנ ול"נ"(
 דזנחיסן

 טהני"ס י"ע.( ))נעילס מנע, על עניינת ק.סין ססמסקי
 פלונת"

 )נעומ נעי5י5 וי"י דר"ס
 ונ,חריוס סנפסר דק"ל ינסוס ינעל לעומס מהניי כיון ס"ל רר"ס סס יפירס"י וניסו לקכיהקרס
 מהגי"5חל

 )51חריומ כאטר ךל5 ק"ל חרס (רק ס ער ונעל ל" החס רם"ל ול"י לעמסן קלננו
 קמה לפירוזנו ותגס הדס, סיזלקער

 "סל קרסיך רק עכ"פ ל"ק( )פן נקפלי דוויי ונס"
 הנולם נ"ר עד 5ו)נר נ"י הנחילה, לצית סיני5וס עז הנויהן נטיפיל סחיינ עלעד ונוי לךיהיי
 )וה." נ,חיוחןחיי3

 והילך הנילה וו:53ר ר)נדות( 3פ*ה הנילה, 3"ל ונקרץ נע(רס סקי, הנ"ר
 על סחירה מהש בעו והכה עכ"פ "רשי רר"י קסם .הנ"ל לפירם"י ויו"כ ג"חריותוי חי'3מיגו
 "רר"ס, נדרים קתירה לטקסית ים כן כונור"י

 ת"ר "ית5ן י:( ו3(נחי0 ח' נ3)בילח דה"
 53חריומת חיינ "ינו עליו ט5יכו ו5ת נ5חריותי חייב העליו "ת "ונר ר"מ עליו, לכפר לווגבה

 לכסיסכפר נדרו לו וגרלס לקרץ, לה ררם סכי נ5הריוסיי חיי3 פעליו 5ח ד"ס נענילהופירש"י
 סעליו "ותו עסונעז דהכי פירס"י ו3(נחיס וסו" גרלס ל" כפרס ונקזני "גל נרמה סו5נהן



 )ננ( החמרי כנף ההמישי"נשרעו
3-ס

 ככס' סלו קטיי הנרכס, עתק 'רי"כ כבוד 6ל וכרכיבים, כטל ערובים,סלךעיס
 סחו"3, מנחור ))ערכס, לערוך ויודע סמורי, תלח)נומ לוחס 3סלכס, לו ר3יריו

 לץ פרכסך" נעיר 6נ" נ", ונטעין 'ח(ק*ל תהם ככ"מ נקח עתרכמנמו
 לחור 3סנ6ס דכפטר טס קערו סל6 כרקס לענ"ד ונוי כתרפת6חרם"ע

 ירי י% כנר לכסניס סעקרס זיכיון ועימס נכי3ס )נ6חריוס רק קלו, 6חריוסתירי
 פקול 6חריוס ורלי 36ל 63חריוחו, קקי ל6 תו םתס עח 16 טנ36ד ועםכדרו,
 ס(3חיס, כל נר"פ נסנימ 3פי' מסרי סכעליס על סי6 עדתן ורלי פיגיל וכמ"כקרין
 6יח6 בפי' 61"כ לבעליס, עלו סל6 6ל6 כסיין למינן טל6 טמ3מו סקדסיסכל

 )רף ונעעילס עליסס, ור6י זס 6הריום ות"כ 6חר, קרנן לס3י6 עחוי3יסרס3עליס
 6'כ למריוס, )נקלמ מירי די5* (ו בסנ6ס סכהנס דכיון ר"ס ק"ער ספירי-ט(
 אוי סנמפגל *ו ולנסקל רקרבן 6חריוח *3ל עסקדק, רנסנס ונסוס רעעלספיר
 דלראס כיון נל6"ס ועוד עס'ס,נ ס"ד ועזיק חובל חסי בם'ז 3))ל'ע נ(ס ועיעליו,
 ס)נקועות נסתי לפילם'י הרי עכ~לי נפסל ול6 נקה ל" סיקךי3נו ועד לו וכרלה 6.תו 3יקל
 רעעילס, בדרים דר"ם קסם ו""כ )ניחריומו  נפטר ל" לו סימכסר וער סיקלינגו נעל לר"חק"ל
 ר"מ נךנרי נ)נעילס פירש"י למנין גריך 3ל6".( רלכ6ורס, קוסיתוו טל טס ת" טה'קונעל
 חונם 3קל3נוס לתפטל ימכן דסי6ך )נ5חריוסן, נפערו לעזרם סחני"וס "תר חטפתסתייני
 חומס 3קר3גומ סיט רח"ל נזם ר"ס סדעמ וק"ל נדם, "ל6 כפרה "ין והל" לעולס ה63סשוי
 כגיל ול, ענר ו6ס ונ"ע, סי6 ס(ו חלקו על הטלת לסנילי ))חוינ ססו5 "חו עיניניסןב'

 לע(רס )נסהגי6ו ויער סו6 זס ועל עכופר, סטיו מיין )נס וזלגך עמס ניטול על ומשפקרנן
 נקרנן סיס סגי וענין קרנף נהנית ונ"ע קיים וכגר חוגו מפרע נועמיו לי' וימני עסיסינעל
 וב"י לעזרס, 3קנ*(ס לו וי טהי' עעולס ר"ס 53)נמ ")ור לי ע"ז 3ה סעמכפר הו6חונס
 ק.וס סוס וקין נו סיתכפל לק ויגו נקרנן סמון מאיינתו ונס עיקר רכל ק"4 עליודפלינ
 נזל נקלננימ דיק, מנקפלי דר"י דהך למיער 6יכ6 ולפ"( נוי נחכפר סל6 כ"(ונטוס

 קמירמ נס ע"כ עיוסנת זס ועס עכ"ל, קלנן הנית ונקית קיום לק עליו 6ין כבהנידק")נלן סו"
 קיוס הג"ח לו ים ד:6 עע4 לעזרה ה53חו ועל פירס"י ספיר נעעילק נסס 6דר"סןר"ם
 פרס"י ספיר אחריותו נפטירת דעיירי 31(3חיס נתבילס "3ל טעליו, פ"ע 3זס ס)נקייסע"ע
 סנ"ון סל קי' נס )ניוס3מ וכ"כ ע"קריוסי, כפטר ל" מיקייננו עד רהיינו נראה מל6דעך

 כר"מ 5מי5 חיינין כפקוס כפגלו דהכהכיס דס6 סעל":נ ת" דספיר ה)נל")מ על ז"לרסנ"ן
 וספיר נתפלנו, מכנר הסהיטס 6חר וסייגו כפרס, לו סים ער 63חריותן דמייכ דכיוןרח"ל
 לחלק 63ריכימ( די: ונדף כ דף )מס סטה"ק עוד עפ)רם י"ל נ' ובאומן רעהו.- 3ייקריכן
 ר5'תיו היכף דכל )נסוס גר5ס לעזרס ס3"ס 6חל עיי לסם ר6ז געולכן סהקר3ן כן ה3ין
 סגתכפר ער 3"חר:ות חייג ן6( כ"גר, 5ו גגכן 5ו סיגת היכף ונין "ימי', דרחענ5 נ(6כי
 והקינגות הקוס נעטומ קר3כימ דלקה ג)נעילה רסס "רר"ס, יר"ם ל"ק נ"כ ולפ"( ע.ס,נו

 13)נילה "3ל ת6חריוחה ונפטר וגעל לעזרה סס3י6ס 6חר יניר ילר"ס רם'י כ' ספ.רנעולם
 הקלנה עמוס הקלנן סגפקל הציירי ו)(ח.ס כעולס, "יני סהקרגן וג35ד )נככ 16 פנתריניירי
 רס"י כ' ספיר 3"ריכימן הטה,ק מהוכיח כווו "יתי', ןרחענ6 נ(6 3י נ"כ ס.יך ךל6 לסגנוטל6

 רכסכיס התלית, כל הגיון קיי וניוסנת וספ.ר הכפרס, 5חר ער ת"חריותו כפער ל6רלריס

 כפרה. "חר עד ע6חריוחן הנעליס כפטלו 1'ל5 זק כיוסן רח"ל לריס חייניס 3)וקדסספחי
 לייפצ-ב. הכהן יעקםפנחס

 סס"נ זורו 3סס 5 תקבסי היילפרין טחנן כ' העיפנג ה3י ב'.כ בוהי מעיל ינן3(
 ובפנל נך"ה ה' רף ב"ק פירס"י לעיין היקיף ועוד נ"י, ר6דיי)יסל6 6נ"ד גבל. ע ס י י חינו"ק
 ונסוי,מ ליד. קי' נהסעעית חן")נ פעם, קי יו,ך ק"ת ו3סו"ת ינ)ועק"ק, פי"ר ונינל")נ סס,ו3פן"י
 כ"י, פ'טק)ורנ "נ"ך לייעער וו5לף "נ ז מו"ס והה"נ ור"'ק, ע"ס 5י ריי ח"ייוסל"ס
 (35 סתותן ונויה קח"3 וירירי ע"ס, טי 6ימ 5"3 הי' "י"ח י5חק ניח נסי"ת לעייןהעיל
 סח'ינ דקדסיס 3וה :ר.'ם "ת.' רסעסגק ז"לו ה)נל")נ ךכיוגס כ ג"ין )נ6יגניו5ר ר ג ינ ז עסל



עי )גל* חד"רי כנף החמישיהנשר
 הטיס ))3ימ וגיכב ס6חריוח לע"י נכפל, הגננ חייל 63חריוחן סחיינ רקרטיסרק'ל
 קרבן 3פינול כמ"כ ו6"כ ר))י6, וכיורון לממין סנורס ר3י רפוי כיין 3",קליין
 טהרי רעפו, 3י קרינן 3ור6י רספיר ל6כול, מס לו ס8ין ל3עליס היזק דתניעסלו
 3ס"3 3סקדס 6ל6 רפעור, מקרט 3)0'ק דס'ס "מרו ל% ונסוק' הריוני, 6חשיק
 רס(יקו ספינלו, 16 ספקלו הקרנן במ(.ק ל6 36ל מסי סכ6ס סוס ל3עליס לוס6ין
 קרילן מפיר ולר"מ לתד'וע, כמס עז'ק יהוי לסכול, תנסי לו סטין ל3עליסממט
 6י ל"ע רריכן 6לי63 ו6ף ;ס, דגר מיקי מס קלמר ל6 רר"ס ו6לי63 רעסו,3י'

 חוסמי . 3כל ן3רי לכלה ונס 3;ס, לעריך פכ6י לי 6ין ויותר כן, ק"לסרמנ*ס
 יצאו. והנליל זבארוב בד"ק ו שממעל צכי יצחק הק' סיעם יר"ככרכס

 ן4 " ע כ2.ן יכ2-

 חנ אמועד סכחנ חחפלס נקרר סרמ3"ס על נ.;( )נחי' סחתם מסעיר
 עמר כי 3וו6רסי, סנרפקו חחרסיס סרענ')( על ריר3"ז 3סנהוח ר6ימיסם3ועוח',

 ל6 וע"ע הרענ"ס סגופית ))6ן כי וחעס סרפיק, טעות סו6 כי וכמג 3(ס,ג"כ
 1 חללו תינוח על סקולמוק סיענור מסמחנריס 5חך עורכמ65
 יומר %ס ואפלפל ק"י קיי )סחרסומ( )נררכי לרעי 3סי"ח סכם צעיר, ואנכ-

 לפריס מעיי דגרי סניף טל6 ו6סחומס 3סנמ, קרס'ח 6חר קרים לומרל36ל
 ד6נל נפירוט סכחנ קקי"6( )סס חייס ומעיי ק"ט( י' )מער ק"מ קרי6חפל'
 כ' גי( )6וח גי קין ח6ו'ח ד6בומ מ.לי במו"מ קולס ע"ס, ;ס קדים לועריכול

 זס, קדיס לוער ל36ל 6ק.ר קעריכ6 נמנ"6 קק"ל חקפ"6 קי' ריס נסל'מ65מי
 חקדיס וננינמ כרנליסן רינס נור6'ס ימיס. כי דירסו קרית ננגינס גס בג סנייכי
 לחמפלל לו הלקיר ומצחר כנתוג, 13 סמכגן קה"ת סל6חר הקדיט 6ל6 צינוסכי

 ממילי טנת נננינח נ"כ מכנכיס קס"ח תחר וסקרים3סנח,
 עכ"ד לוזיר, לו סקור

 בנוו'ר. יו'ם שוושרץ הכהן יוסף סר'מ( קי' מסרו*ק ט"י חסיית סי"מ)ית'
 סיבי" ער רק נ5חריותן מח'יכ ד5.ני כר"מ כתי" ל5 3;ס "גל סלון סס3"חליוחן

 לתירס,
 כר"ס חרי התסגס לן פחס 3רם הרס' ס!זרק עד 53חריוסן רחיי3 דק"ל ככ"י "חי, גזהרק

 3קי' ("ל "רי' הקול ערן וכ"כ סס, 3חוק' כמגויר כריי ;ו ונסכה "תי5 ו3ל5"ה כר"יןוחרי
 ק"ל 3(ס רק סוס סי;רק עד ס'ל והוי כר"ין 5ת" דפוסנה זי"ע הח"ק ונרן קוי ל"30נ'

 הנ5יגיס עכנוד ממונית ;ק 3עכין קנלתי ועיד עכ"פ סלי סס באחריותן סחיינ רקרסיסכן"ס
 עקינ"ע'

 "3*1 ע"נ "לענר ולרוכי ע' קיענ5, 5רד ער"נק יוון ימחק ינ' פרעקנורנ, מנ"ר איפר
 )נ' ריקק"וו"ן כנ"ר כ"ן טיגנה 35רסס )נ' רעזיפיעניק, "3"ד טעמפלער יוסף מהרן עןוור"גונ,
 הערנתע הכניך חניך עי פר,ם5וויף לניד וו"כק "53 )נ' חעיעלניק, "3יד ע"מ מלוי יומיע"ליעזר
 "הרן מ' קערענסס, "3"ר פ"לל5ק ))גחס )נ' רר"ה3יטס, 5לד נ.3 וו5לף ;5נ ע, וויפ5קיי"נ"ר
 דו)נ"ן וו5כקנעיל נחוס )נכתס עי וועלי"ע.ן, "נ"ר דייטם ערדכי ינן גיעי;ם"י 5נ'ד כרןגו

 ענחס זני נק"סוי, דו)נ"ן פ"ק העניך חגיך )נ' 33יו5סעקט, דו)נ"ן סטייף יונתן ע'3קר5קוי,
 יוגנ- הלוי יחזק5נ עי ננרויקוו"לדייף ל"ע ן קלי ינסק ))' 3פפר")נן ונל"ן ק.רם3ויסונעכול
 ע5וט- לכרי זעליכ "סר עי 3פ"נ, רו")) ד"ג"טה "ליעזר ונסה ינ' פרעסו3ן פ"ק דוע"ןריי;
דייעס ליפי יו"ט תככי' וע' הנעליף ל5יכעלן יוחק ת' ))קי5ניקל5יה טינעללעל נני)נין )נ'פ5יף

 ))ו5נסיג"
 5ך ;5"ל, הניון """ז קו' לייסנ  נחיריכן 3פלפיליס ה"ריכו כ"' כולס כ"י,

 5תס, והקליח: ס)נותיססן ליונה להזכיר רק רכר'הס, להעתיק יוכל ל5 ה5ריכוח יריתמתעת
 הנ"ר וקינן )נ"ען ונ"נ יום ס)נ,נ ות"ת ל";, קין וח"ד ונ"נ ו' ק" ת"נ סוסנס נלקעוע"ע
 פרעשוב. שמערן יו,ןקא% הי"ד. קי' )ד"ג"ט( ))סח ואסל ט"מ קי' ח""חי"נ



 )ננ( חרמרי כנף ממישיהנשרעח

 ה " ע 7 מ ימ
 קודם  וגיר כ3ר  כילי  רסוס חליו עמוס ניסו כ"ג( )3"ק סגעק'י לסי' סקוסיןרד

 כיון ה6 כסרק 13 מעיקי ינסוס 3עסירי לקגוע ר"י דניקס כ"ס., )תעגים 5עריגן 6יךסנמז
 נלקע )עע"ס "דל"י יוחנן תלכי קמה וכ"כ בחסעי ננער כנר כקלו הוי בתסעי פיזדההמחלה
 6לו ך6ר"י יקי יל"נ סי' יהוד החיים עפונ"ס לעגתן  כעת נר"ס ק'6( פ"ו ק" 3 קטסנה
 סגה )ה:( ד)ננילה פ"ק מוק' וכ"כ גסיף' 13 סיכל סל סרובו 3עסירי קנעכ6 סוס המסהייכן
 חכ)ניס לו הידו ל6 )וסו"ה דיזל חכוגיס, לו סייג ול6 געס.רי ולקנוע בע' לעקיר ר3י דעמסי'
 ניס סו6 רונו סגסרף ופס פרימוס סליסמ ע"י לחולין י65 עיד ה6ם 3י ס:5ימו סכיון ס)נס
 נרקם נעי סו")נ ("ל, .עכ'ך כמסיעי לקנוע ור6וי מעיקר סי6 ההתחלם ע"כ קירס, ול6חע

 סכטרף 6ף ג"כ סכ' טה לה"רר עייעיס מקו"ח סי' ז"ל( עסיסנו תלעיד הכהן)ל):הר"ק
 זה נעסירי רעת עם ספית: אעפ"י כי ונפני 13 נע' רק סחענימ קבעו ל6 )נ'ע 3"היכל
 הוסיף מקנ"6( )ק.' נרכ: ו3עת(יק נוי נעי ס" סס4יה עיקד 5נל טסות גלתי רע עקרהה"
 סכעלכין כל ע"ת גי' יסי6ל  פירפ כם"ף גסיהף כנע ותר לע 6מגס ה"מ גי ליתרעוב
 ראין לעס (ץ יסר6ל ומעילו ו6נכיס עמס על חעתו וטפך כ4ס כמחיינו יסר6ל ססינ6ינערך
 יסר6ל יסועמ הי* נרול0 ורתנס יונס מעתוז חחמיו קילס רען נו עעיס לעריס 06 כייחסנ
  פולח, רייקם  בו וקולס עכ"4 יסליל 4לע לו הימן מק-עם רנעסירי ונ)נ65 ליטל56 )נקיסוים
 ועכיפ כג"4 ביי ולקנוע ע"ג לעעיר לרני סודו יל6 לרשן לק כלעריס דרנליסס חחזס6מס
 שעימו בע0 6"כ נסים( ונכ"ע נני נזיל )עי ככולו רודו נכ"ע לקי."ל כיון ום"ל דפליגלר"*
 ע"י לחולין לנערי ע6 6ז נסיף חיכן סל סלינו רי נעם רק לחולין *65 65 נפ"נ 06נו

 ניקם עס~ס בילו, נו נטיף כסלו העמירי כחסנ ועיא ככילוי ססו6 גרונו הפרי5יססליסמ
  ההתחלהז העיקר הו6 זסס הנ"ל הגעק*י לקנלת ותיון סיס 04 ואין התעניתו נו לקניעח"י
 סיס ח" סגננית זוגמי )לעה ננ'5. טינגס י"ר והנן כנ"ל נ"6 סייפת על ב36ילופ כןל6
 בודיפעמט. דקתני רוט*ץ תעלץ ישראל ע"ס(. ניעלנס

 עאוכמיכון
 סחו' קו' נחרן ('ל מניקלסנורג טעו6ל סג"ת סל מלתירו סיקס תםידוע

 ע'סי (ס נל6 זן כיקנ ))סכחמ 6יך חנחון נריקס לו 6.ן וטע לשד כ"ח:()חולין
 דק'ל עליו סטינ מכ"ל יסנ6ון כסי' דלרס3"6 לנניס סניהס סחיו כנוןד)נקכחת
 ניקב דחפכי))י כ6ן 6אכ ערן רספכיעי עעעס רק סו6 רכסר לגנים רסניםהכעס
 רלונן מפייסן נפסע סקאח ל"ג קיי נע"( ספת"ג לפי דעסכחח ולע"ד למנין,6"6
 ולמי"( 3'( ח"ק ל"ג קי' נפק )וסו63 מזרס"ל ער3רי וסוך לקימך סוס הויל6
 סנקנ חוי (ן וככנר לקי עק5חי יק סביי כנין י"ל עיר מנ"ל, לחל0:יד ס עקים
 ורו"ק. ספע"ג כע"ס תק5ם יק ססי6 כיון לקיח6 סוי ל6 לכ"עו(ס

 פריעווירזא* דקה'י רב נשנליצחק

 מ"זלסימי
 טס הר"ן ע"ד סכי ע"3 (' נרריס 3))ק' חיום תהר"ן סג' נסנסומראיתי

 כהינ סמרי ע5ילע.ס סנעסו 361ירס כרחן הנוער דתי כ' על ליתר ס6י1נע"ס
 הדינור סקודס סכנעיס יו.ר רף נסוריוח 6ית6 סחיי שלע"נ וכי יסר6ל, כלנקרב
 יסרטן כל 3קר3 תפשיק סר"ן ביימי י6י' )נ,י 6"כ הדיבור ל6חר )נט))וין6.ן
 נ)נחלוקמ הו6 יסר6ל כל 3קר3 והפקוק הרי3ור קירס 3)נ5ריס עור סיו הכנכיססרי
 להכין 5ריכין דהר' ליח, מעיקרא סהקי' ינלפע"ך ע"ס, הדינור 6חר טהי'קיח
 למטס סקנ"ס 6))ירמ 6חר ר3 ()זן הי' ק(ס (ס )נפק'ק ונייחי ר6י' ))6' סר"ןדברי
 נחרפ6ו ולח"כ ע5ורעיס סיו (ען ס63ימו לסיום בכל כ6 ס6ם ס6כסיס כל כתוכי



עט )ננ( ההמרי כנף החמישיהנשר

 עוכס ל"מ ע5ורעיס טסיו כסכ6מר כן לוזיר מחייג הסכל וגס לומר יריך עשכ6ל6
 להלטין לפרעם לח"כ לילך 'וכלו יהרפ,ו 06 כי נ(ס 53ע מס כי כעס לפ' רק(ס

 לפי רק ל6 נודבי 6ז ע5ירעיס סייכו תחו כי נפרס 06 סר"ן כונם רקעליו,
 נעען ולרעם ם6עי ח'( גי )על6כיס וגחני 6ליסע 56ל טעמנו כעו 6ל6סעס
 ע5ורעזס מנעטי מיינו נוחו כי פת6)נר .נ6ונר כ6ן גס 6"כ לעולס וכזרעך 3ךחך3ק
 ס5רעם 06 סריניר קורס ט(י' 3מן לכו חיעלח עק כן כתו ו3ע5ורעלעולס
 סרינור קורס ר6ס 06 (3 56ל כצו גוויל ונקורע ס"ס סרינור 6חר גס 13לרותק
 כל 3קר3 עפקיק סר"ן ע"תי ספיר וע"( נסוריום, ע'ס געור, (נ סו6 6ח*כבס

 ווין* עהרמאן-רוקח אליעזר וגרור. פסיע חס ודו"קיסי6ל
 עעחכשימן

 כסנטר וסעי63 וכו' ינילס שסערי י0ינ לגיל דמוי יחנן 3ר' כן.( שנלפת סנע'ע"ד
 חכ"א נת"ת ועעאם וכיר סעקיס ינן סלבס ימינ ור"י דיגל טס רס"פ מנסות ע' חשן( ק"הגז
 כשו: )עירוכין כ"י נ)נ16נר ע"6:( חים )דפים ט3ע 63ר 3סס י5חק פחד קף לתרן קע-ן5וי
 לני מסריי פקי  פונילני סעי  רסר 6לי63 עתגית5 לי רעתרגס ע5ן ה"נ( קנסורין עי*3"ע

 לסיניל זס פישיט רוקי לנס יכן ובפוריי, מ:6י *יוך יל6  כן ייי י"י  ייקי לוס קיוסתיי
 לסו ,וליהוי היכי כי ס3ילס 6טערי וימיכן רניל ססין לסיסתו דהי ו"פסר תסותם ל3יכליו
 הנ"ע ניסע עע6 נין  סייך נ" שלתכלי יסוי  רסי5יל סנ"ח נסנפימ ע' כוותיה ספיריזרעם
 נווו פסו, גע5ע1 יויע הי' ול"י כוומי" "וליית" שונעייי ל"י 3ונלי סס"ח עוקיף)פיר.(
 ק*עינ** ומשר יגע" ל6 "*טו ין דעסייע תכ6 שונרת ו6ת ג"פ לרש סס  כשערבמורס
 עובותי* נחורם, וכעכו ניול טסו* יודע 5סי' וכי' עתנימ" לי דעתרנס ע6ן 6ער עס"פמוטן
 בגין לסו ליפוי גי' ויימככו סיכי כי ענילהז בטעני יוסג נסיות כחומדו לני שנחריזמקני
 *ובייתיגעירי

 ודייק כוח" ספירי בנין לסו זליהוי טסן יוטב יהי' ניני ור"י רס)נסרנס כומין
 ספרי *1 שלסכתו כלי יוליך וני5:"רו לייתמי טלי (וכס 5דם כל סל6 6כמרי' עשניעונילג6
 ע"י עניים, לסרסר פנוי לנו יסי' סל* עעתהמלינת

 א)נ%"כתו" לעמוס יוסף וינ" לויסנ( טפין
  נופירפ"י  סג"ל רשי על  חפירס י" ג"כ סמורך  ולפזזו לסלסרן פנוי לנו 6ין נינל"כתו פרוזושוס
 לכיס כליו יוליך סל6 כענד נס ניגר טיסי ננסי סל ענודס ענד ענודת גו תענוד לי)נמל(
 ורחי5ס לניסם כ4 ורק ל"ק ולהנ"ל כזוו נזוי' נעל"כס ר"י ע"י י3זס ושיך ע"ס,סערתן
 )עפקחיס קסם ")עס סי*, 3זו" ל6ו ידיי ספריו 16 הליכתו כלי 6גל הו6, נ(וי' "חגיולסוניל
 יסור סל6 הערתן לבית שחריו כליו למוליך לסעעיי ספל נל"מי.(

 יסי' כנעכי מענו עייני דל5 כנעני ענו סיבו ולסעעי' לוערוריחק ספלי כפירם"י עקר"
 ר)נחעת ויתיל סעעי" נקלי

 לעמנו, 6ד.ן כקונס ע"ע מקונה כל כ.( ))נקידוסין לכיורם כדעעסעע עותר, המורסכנוד
 5פ" ביותר ממורס ככוי טל שכו 6נל ע5עוסו. טורך ופרכו לכנינו סייגו לעלינו ווייק6וי"ל

 טקסס מ"ח סיסיי עסעע סקוגס" "כל 67על ליחוס ים שולס לעלחד "חליו כ4ולסוליך
 כ4 לסוליך ר"ח כוונת דלע* ועירק סרגלן חוי, נעל6כס עעו לסעס יקור נוני ע"עלעלינו
 חלתו סיע ובך סלעיי, עס פינם לם6י דוס קג"ל, ר"י כנ"רר סניה( לסערישלעכסו
 קאמוויץ. זיינר אברהם נוס. תכעיס ונרי לסייועוחקותי

 מ " ע ן מ ים
 סיני י6ס" רור לניח נולד גן פנס רכחינ נכעל6 ע"כ ל' דףכגררים

 דורום יל6 עכסם סם"ח תפק וידוע יפלץ וסרבי הככזה, נוכר ל6 ועדיןוכוי
 לעכסס2 קורס רורוס כעס ססי' 'סוחפת סו' ל6 עדרן ירנעס 3'ת' רם*סר6סוכיס

 נייטרא, משיער זאביצחק



 )נב( החמרי כנף ההמישיהנשרפ

 ממיכמן
 יר*נ תותי ספיר עשן ("ל מח"ק ונרן קוי למרן ח"ן( )נקיי נ"י החו"נ ס"נמ"ש

 מהניס סמ"ק )ךי חייך נ"כ לייס3 ספיר סנ(ס גסן )נ6ונניו6ר סלכ(ענר ז6נ סווו6ל ייהחו"ב
 )3רכוח כעישרס רצו נפכי קלכם עירס 3(ס כסירה סח.טה סקירה סע-6ל נוח'ינ 6וצ6ימס
 ולספרים פחיע:* ~ירך כלליס סל כהיגת גנני דלגיסם ע6יקיר6 לקילוסי הי, ה6לא6(

 וה"ה כסן נגני רס"ועס סנרחס רלפי 6",ז, ולפ'( ע:*4 רנו נפכי כס להירות עיתרע6יחיי6
 עה ימת ש ו5*כ )אדיס* תלנסת ע5יח סל כונה לו הי הלגיסה גמעת נזחי ""כ כתינתננעץ
 ונ6יקירן י(שוכמ2 לפייר וליצע כלחסן תסיס תו עוגל "ינו ע"ע כר(.כ:י גניי ו""5 כסילהנול

 קנרמ ניף גנך אמנם סס. הגת וגניו מפכי חנרס עפ"י הו6 ונכון כנ"ט ט))י6ל גתחיינוספיר
 העיר וללשםןן יל0זזד הננדיס לפסיע סנריך יגסוס סו"יל ווהג' ל" דעסי"ה סא"ל עניןהפני
 דהרי טיפין ד3יחכ"ס נ"י סהפ"ק ר6קל6ווין לנ"ך כ"ן עליו מו"ס סנ6וןהרב

 יסי' וניר 3.ישם סכסיסמנל וכו'  %ייירימ  גנוים ללנים סכהגיס סוסיו כמג ע 5 נעליסמקיניך
  כססננויס נתוז סלנ*סס נסעת כיון ל6 6פי' 61"כ עכ*ל1 עינד עי לפני גלנו ועמעוררנזכר
 ל6 לק שירדתן גש לעסות לו ואייסר עוני יני לפני :מצורר ספיר נהם ו)וחזכל עליוסס
 וגרן קי' סררכן ולפיז %נסן, ולחזור לפסען קליך קינו כ ו6 כינני דנעי הכחיג נז'לסקייס
 סני פקנ( יפ" ינסס נוירכר 65%סי 6ני עם עכת"ר, ק61יל יני)61 לווכחי ז"ל חייםדנני
 כיון ל6 05 סעמע סכיכי3כל הסס סורח זכרו נספרו ז"ל 6דס חיי 3על סנ6ין לצנריד6ף
 חנייה סךי יילוה דפני עמוס )נהנ"ען סוי 1ל6 י65 נדיענר )נ'מנ לנגכס, נכל ולענרו ע"עניטל
 נלי בלנן בס חיוט ולנן לתכלת ודועה :6חרמ, עלוה סוי וסכיכם 6חת ע5וון ס"סעיטס
 ע4ס, ינכס %3  ןלענרו ))"ע ניטל וה"נ )נ( )נעכחוס כ)נגי6ר רתכלת וא"ע ניטל רקמכלת
 נעעןר אולם 5"ע. ענין הפגי סנרם ולפיז נ"י מכ"ל הנלין כדגרי כעסוזת

 ק-

 סח"ס ערן
 ע"5 סליט"6 ,6יוין )נרים הניון לי הריס סס( ח"ן נקי' )ססני6ז"ל

 נל6יס פס" נשני
 ח הס על לפלח וסףכ יוחרז ול6 הלניסם על רק חייג יינו היום כל נסנגריס סילך 6סד6פי'
 סנ6ון וטונו 6רש קול נסו"ת לעיין מעירני ועץ סססיי, על חיינ סיסיי ס)נקם'ס ועוד,ז"ל
 עתנ" על נרצף ניטין( )עע"ק ייחיס נניס )עפונ"ס נר"ס ולסעג"ד '. הק לחין ע'ם מחי'
 נד"ס נ"נ:( 3מס מיל' ס לפנן וכ.' ספסלו הבהניסרסס

 קן ד6"כ סופו ח"י יעתג" ד16ריית"

 דעוכי קל3"ת גיננו ו6"כ ליקק נקדפיס עחסנ ונעיי 6עריגן כ"ט:( לג:נחיסס6
 ו"פי' עלנךס,

 נעי טיננין ענ)ךלצ דח.יני ל"ה.( )נכסיניח דק'ל לרגל קסם )נ")) 3" לתרו ולי מצוידניק))6
 הי6 השזנ42:יונין לנה" ומסלוווין לזה )נ.חס דעקרי ולפזר 3חסליעין1 יתח.יכו לפס 6"כפטוריך
 ילפשז סויטו ןסקדס ויחסנה על וסע"יס תייבין, ד"ס נ"נ.( )נדף ספירס'י לעולנעלים
 וסי עג עפצת טלי כלמיס מלנם על חיינ סעלקית כ6ן נס דה6 ז"ל מח"ח קיס' נ"כ)ניוסנ

 - ער6קל6 הבשך מומי העיר סי3 6))גס קל3רר"ע, 6ו)ריי ל6 ועס*ה ל3עליס, חייגוסססלועין
 ס"כל ב"ר ניצ "דל6 נקוסיתי לוער סזכ3 3לסונו סערקוק סס סר ס 3חסס לעיין כ"יווע

 ועפיה ד:, כפו הוי נ"כ החס והרי עכ'לו נערום 6לו נר"פ חנירו" סל סיל6יס וקרעמרועם
 63ופן קוצרן כזל ע-כ כנר6סוגת. %גה ונס קעס סקי' ולפי"ז דייגי" נדרנה ~י דקם")ורינן
 נ3נןי לילך דעהשר עורס סרע3"ס רלעולס ועתיק 5"י עליה ציר ניסרי סק6ליך עפי"ע6חל,
 6ך 1"ל, הדש עין וכקו' ל' סי' הסנ"6 כ)נ*ם הו"יל )נעעס עביר: נסעת סנ6 6פייכקונס
 עכירס, לקודך סלי נמחלס ללגום 36ל ענודס, לגירך סלבס ה3נריס פסע סל6 היכף דוקךכ"ז
 13  שייך וודי ר3ר מותו  עתרני גסהי, נרגם רק היוזיל יל"ס ס עם הי"יל, ונטצס היתרל"מ

 6.יחיס כסעתרשן "ף לח-ל עיו"י 63ן5ה כעו תוסר, ססי' רק המחץ  סטייך ג"כ ייסירלותו
 סוס ל"ס 5ש ענירס* בחרבני הוי 6י כחוגה ננדי נני כ6ן ווס6*כ סיווחר, רק שיקורסייך
 לעגור יצקנה לקיס רק לונם סייגו רס,"ונ נהוי )נסוס הלנימהר נתחילת כלליסייסור
 ס:תף 5א ס"5ש נקיי הג"ח כדנרי ליס6 פסיק והוי עסיס ,יקיי ים הסקיי על רקענידה,
 עתרתי אי מהלל סייך ספיר סענורה, ל6חר 3ננויס ססהה היכף ולפ"ז ענודס, נטעתממיר:
 הח"ק ממתהי תרי )ניוסניס ז  ולפי ניריכית, ע"ס 3סהי הכלטס ייקור יאותר הי' עדורהל"
 סע5וה 5קץס רק לפס  )נם6יכי  וט"6  ותוי )נסוס ליסור סוס 6ין הלכיסה תחילמ על דה6ז"ל,

 עטעס פשץ1 ספיר הסהי' ועל טס, כבנוקר הסהי' על קונ3יס הקיסיוח ועיקר ענודס,לענוד
 )2-עשוכ* שפועיהן יךןלקאל ככ"ל.הוויל



 )נד( תרמרי כנף החמישיהנשר

 ה ד שה ל"ת()למימן י רפ

 ד 5 ס י נ 5 3 פק'ק לפ"ק סרע*5 טבח כ' ועס"ק ליס 5:ר3"
 5סוי לכניו נרכס ום??ס'כיס

 תת-
 יפ: סןעחו כקן החי"נ 3ח"'ם סתופלנ הרככי מלתירי

 צץ קלט, 3יק ג" סוו5רטן יון5 35רסס תרסשן
 עופום כלוב סגי ונקר "וטיכ 6י עלר 6' נריר ססיי וע"ר סגיעכייעכחנך

 ומרגת(ס,חרכנוליס
 וסתם ר5טס, כהתך כי תחם 6תח חרכנולם כת5* ו33וקי

 מכיחי ל6 טחור מקורין וגררלק ר6י5ען, סקייין נדוליס עכברים 0ר3ססכיחיס
 כת"ס טונו, 3))5וי רק תלינן רור6י לממיר, סורים יפס ל"ח( קי' )ע*ל כללמס

 רעכ3ר וכיון לסח)ניר, 3ין לסקל כין נע5וי רחלינן קי"גז כק קי' ביו"דסתחנר
 ובס רורק, מוס כ6ן ליס ""ב ניח, סטו' כיו"ר הח"ק עין כע'ס וסיקס לו6ין

 כייל ל6 61)נ6י דרוקק למס סטין 5לו ננד רו3 סס סוורקיס דעין כיוןססקסיח
 טכיח ל6 סרורק דתין כיון גפסיסים י"ל 3ח"ר, 5(ל" וקרוס דרוכ לחוער6בחש
 קור63 כזנו סרורק ודן כגר סעכ3רזס 0ףל דורקיס טלין הכפריס רק כללכ6ן

 ח"ג ססדס 3סנו6ום 3(ס ס6רכחי וכנר קתןו דלים 1)רו63 דעריף טו63דתובח
 וריק, ל"ח 63ות סס- ועור ווד5י, 60 6תנס נד"ס ע"ס ל"ו טונז וקלוג לרונ3קוגי'
 ססיו 6לו רלענין חסם סיס עליסס 6ין ורלי ס6חר 753 ססיו יס6וחיס ))"טוגס
 ק'ן נסי"ס ס3"ח וכתם חייטיי ל6 ררוקס 3קפק דגם על כקפק סוי 6חר53ר

 קי' ח"6 מסרס פרי נסי"מ עיכיך ר6ו וכנר 631, תוים 6ני וכן כוונת יפסקשח,
 עס 6))נס לסחיר, כ6ן נס ~דר סים עם 14, קי' מסרס ונחלקת ע"ס, וק"סק

 רוג("1 ונח 6' תרנגולם פל ר6ם נתחך טכע165 עמוס ג"כ סמרכנוליס לסמירסררם
 ססי' וכל 3כלו3 סיו ססחרננוליס ננ"ד ססיו ס))עסס רכפי יפס כווכח ל36(ס

 סו* וגס תיננו כבלעיס סיו לדרום רולס ססי' סנסעס דכיין רונ('י כח ל"36כלו3
 ניו"ר כתנו6ר כקורס יחרים דרק וכנר %' סל ריסי טחנך וערס כעקנמחל*
 ח"3 ססדס פרי 3סי"ח ימנע סס, ונפ)נ"ג קקי"( סו"( יע"ם נפירוס תד קעי'טס
 3ד3רי ))ס-ס כ"נ 3*וח ןרוקס -יקפק 3קוני' וסדר( עו( )נקונערק סק'נקיף
 ריסיי רקטע תסוס להתיר תקום ליס נכלונ סיו ססתרנגוליס כיון סכ, ו*'כ50"5,
 כיע לקולך, ותלינן שכגריס וק טכיחי דל6 תטיס ססימריס ועיקר תינייסו,רחד

 ק" יו"ר כח"ק סו-ח וע' לנרדלוק, ח"ק" רל6 פסיס" כ6ן כלל שכיח ל6ד3ררלק
 וודעי נררלק כינו ולטרוף לכסוך דרכי ג"כ רעכבר ו3כ"ד וכלב, (36 לעניןכ"ח
 פסיקן ו(ס כלל מכיח ל5 ר3ררלק כיון בעכבר לקולךמלינן

 עכבר על כ' יוכמן דנחרגוס ספ.רסו חנינס תק' קיף סו, נרנרי סחתסתומה
 גרבריסס 5ייכו גחון סכת ע סת.ני 3פ' כן פי' ל6 סלנו יוכפן ונחרנוס וקל6))ניר'כרכסח'
 חרנוס כוקח ניסוכה ולפ:)).ס ירום.))י, סתרנוס 3טס כן _'6 ת ולעריך מערוך,3סס

 ולפקר קלתכדר6, ח-סתת על תפרם דירן יונתן ס נסרג ופנס יונהן, תחרגים.ירוסלעי
 חנטתח על ונתפרס ))ק על ג"כ כווכסס קלתנןר6 עחרנס רחיניו"נ נת*ס מחוןמכונת
 כונם 35ל ועכנר לר ח נרנריסס סו, נקטו סערן חחילח סו* ועכני רחולר עסיסיק
 עיין כן, לפרס ים ג"כ הערוך וכוונת קל%נדר6, דוופרס מפקוק קיף על 3")נםסמוי
 3(ס לס6ר,ך ן ו5 ודו"ק, נחכמתם וקקי ב"כ תפתע סס 131ווקנר קלונכדר6 ערךוערוך
 דיימש אליעזר . סדו"ס, רבך 3יס וסככייושר,

ליותם
 זי"ע. הבע"ל ער"ס סלי דהלול"



 )נד( תרסרי כנף החמישיהנשרפב

חיים ע"ר לעמורהשלטהשערי

 על קו)נכין ר6ין וחי, סהק' ךיועי פ"6 ז"ל תוי"ע להגחין פלי לליחי 3זסינהיותי
 ונטוס תירו5יסי 3' ות" זק סקק' 3ירוסל)ני )נפנרם הךנר וסרי דד)נ5י, פ"6 ובמוי"ע ע"ססנט
 נונקרס כ6ן ריטון נתקדם כ6ן תי' ועוד תוי"ט, הרג כת" עה'כ סי)נכין 6ין ךסייגו חכתיל6
 פחכ" לים יווני נחווסי ע"6 וע"ח ליונן )נחנס נק' ולקימי עיכי 6ח פקחתי סוג כנ"ל1סכי

 והממ"י : ר"ל הכ"ל, התוי"ט ע"רסעעד
 קרע 1ל6 גסים )נעסרס 6' דה6 מעם דועכי פ"6

 וסיעכין ע"נ( סט  וף לפסס'ס  וסיר ל36יי קסם ולנתי עיי"ס, חו)נכין וקין ותי'קליו
 יקשית סל5 כוי קידם נסר )נגיחיס סיו סיס סל על 3סקליס יקער לכניי קסס נס5כיק6
 ונפורט הדבל כחב סונ טסו עיין העילס קודם נסר הקריח ול6 מנק על קו)נכין היוול5

 ריסון 3)נקדס כ6ן גז ומירון מכסוף ל6 עסיס ומי' יו"ט המוקי קים" מהקמטבירושלמי
 דירוסל)ני הכי כתירון ק"ל 36יי וכ"כ עיי"ס ע"נ ס' נגלי )נסעע וכן עכ"ל, סני ננקוטכ6ן
 סמו"יע ע"ד נ"כ סרעז ע"3 די"ח ז"ל ע:רח"פ שפידי לנ115 חי גל שיגי נסי ג"כ וע'סנטן
 יוסף סער ילהרכ יוניהן דיונית ס"ס סוגל סרב לעיין סס מליין הנ"ל ר6ו3ן ונחנה וענ"קמכ"ל
 )נעןעביסס ער"ן ירוסליס נסלוס נס ל6יסי וכס ע"סן רע"3 עיג'ס פסח ונספלו וקאזזדק"ו
 נפ""ז"ל

 זו דפלוגמ6 עלי עלכי סעחנר 3על סנ6ון נסס נ*כ סס סל סגין רן גד"ה 7י1)51
 שייך שיסךוירוסל)ני

 ,ע6י בחומס לעיין וכ' ננעלו 6ו גועלין 5י פקחים ורני דיניי 3פילצת5.
 ר5קור 3ון ר' עוךס דסכי כנר6ס עליו כ' וסול )נסירוסלעי, סלע לבית ספישל ולערלםהניל,
 ווילת* 61מרעי קרי דרים עתרעי לפע)גיס סני דנעקום וצער 36ין רי עם שולק 6ךלנסית
 יסע-רר לפ"ר 35ל ע"סן ר6סון בפקוס נס סועכין דלין יודם "3ל תנן ל6סון נעקןסרק

 ה"מ( פ"ר )פסחיס 3ירוסל)ני לעיל ת"ס וע"ע וי"לו 51"ע לצניי הנ"ל רצונן העמנסק"
 ע6' שניס עע"ק לק3 )נקור 6נומ ניח חן לייי עמס נזדען והנה יותר. (ס נפלטושכעצל
 הק' סכן סלנימ וסוכ 6נס לס"י ע"ד נקש" המעולל חו5 מנס ול6יסי ז"ל( זעגיגוענ6וגי
 סוס 6ך )נכל.ע*ס, ולמעיר לפלפל עמו ושכגז ול5 דבליו נמ)גי' עליו סרנים ול6 חופיםבמוז
 התחוס ול6 5)נר סל, ע"ס לרססי קסס ה" ד53)ומ וגרוס ועל: רסי("ל גכיגמ פי' העלהז"ל
 יעיו )ף יקסם ולונריו עפי יעיר ויני עזם 3לל סו6 דחועד מו"ח נעל ויר"ם קוום לסול"מה
 סו6 תאמיו 5חר סירס סל6 דעת ק" ז: סיין 63עת 6ל5 3יוס*כ, לכרו"נ קרי ישרעסל6
 ונוכח ספילס סל5 וורכקט ול6 הריחק סל* יעיד ספילס סל6 ונס וכן ריקן סל6 ע"זססציד
 עס"נ חנוכו והשיך השכילה לי ולעס והקו' זמן עריס הפילס ל6 ונ"ע והריח: ססח6וס6ף
 )נ6כילין "ין ניוס"כ מהריק: עונדה ננע' ד6י' שלפ"ר וסיס לסיני 3":מק לתלן לס*י 63כאן
 תקילס 63זכס לס לוחסין נ"ק, הריחם 06 עכ"ז וכן יוס"כ סהו6 63זנס לס סילחסי עושוחח
 לסלכילס ר"ל 3"ק, לה6כילס לה סי)געין 6ין וכו' סריחס סקלו ת"ס לשכות ושסיר 3"קטסיך
 ע"י רעתם תתייסנ סל6 סעס רסוס "ירע סל5 סגם סי' 1זס 53זנס לס לוחסין 6נלד(ק6

 ו3רוריס סניכיס רס"י וכנרי וכו' הלכיבוס ל6 ע"ע סהייחס "ף הפיל: ל6 חטסלח.סה
 עניו ונשוו תמס 6ני כי 1 ירירי רע 6נל וךפח"ח רם*י כרכרי ן3ריו )נתיקכיס כי ו6סעכ"פ
 ל6 ונעחכ*מ ל5כיל, ישקור קידם נסר ססי6 נקנס לס לוחסין נ"ק הריחה וכן 3פסיטומע"ס
 החיים על 3על חזניו )))נר עלח6 סדניי נחוי"כ וע' כ"ס פסיקי  לעלתי זה לו  רוגליויועצן
 סי5כילו ערס לעובר דלוחסיס ךה6 יסו וז"ל: 6ח'כ עליו ס:סינ וינה זה כעין נ"כ ע"ספיהע"ס
 ניוה"כ 6ל6 ויועיל הלחס זה ונ5יגו ןל6 לס ליחמין ריין 6ססר שיקור ונדבר מהריחהלעונרה
 וירכת ניוס"כ רק ריועיל הלחס ענינו דל6 נוסס ודממי בוס ליי פקפקי והכפ"ת הריעכ"ל
 ה6חרוניס הקמו : ח"ל 3זק נ"כ סס יווני דור יר 3ק' וע"ע ע"ס, ע"ח סל החי, דחהזס
 סין  סינט  זנויך ל6 סלחסס 3וך6י. כי ו6פ"ל לוחסיןו 5ין 631יתיר לה לוחסין יוה"כ ננילע:

 רק סתיעיל קבלו ל6 והם נידם היתה וקנלח הס3ע ען לעעלה חמלה הי6 ננוגס כו'סתועיל
 ז"ל רס"י ברעת להלן כן ס:חליע סס 3כ.פח דעיין ובפרע ע"ס, שיקור לע6כל ול6ביה"כ
 שקורות 3)נ6כלוח ל5 5נל ליחסין ביוה"כ דוקך דר"ל סי' ויוס"כ ן:ריחס עונרס ההישנן'ק
 ק'ע נופש ןרסי("ל עך3ריהס נס מנוטר הרי ע"ס, לממו עסו"ק סי' דניוה"כ לפרס סינרךלכן
 לפ.' ליתד 51"כ ע"ס' ההיה"כ ן3רי והגניז נלס"י יפז לסעורים נ"כ כי סג"ל רוד ולידסכי,
 3פסיסומ דבריו כומ3 ל"ה כר(כפ"ת ספל סעחבר עיין היי שולי ס' ונטלי כ)נ"סן רס"י)דאי



פג )נר( כנהתרמרי חמישיהבשר

 מכס3סי למרחי גחוך הקירס ס13נכה3י דגרי לנרל חוזר הכני ועתה נתען. בע"סוניייר
 חויל סוי להרב ור6יחי הכלל-ס נספרי עיינתי עת: הכת )ורס"יי סוס 5ס פירס"יונדורי
 ויתיך גריה ינית לפק' פירס"י : וז"ל 3ז: מכי ק,( 5ות ח, סי' סוסקימ כללי )נקחחנו"ע
 עכיכס רק ע5עו ערס"י ר5יני גי 5יס יקח קי, 5ו"ח גרכם 3)נקזיק סוכ% ינום ען סרגדברי
 ומעול נכ"י סתוי יומו טעני5יס כעו סו5 ערס"י 5111י ד5ינר5 כ' העחנר עלן 5ךלרמ"ח
ו50ר

 פ"נ רע"נ כגי וסרב עכ"ל, העתקן ))סיגיסי עצומים 5'(ת 13 מיס טפסר 5נל רנוותי
 י:י5 רם3יי וננוצר רט"י נסס וגריו כיח3יס הפרו ונוף נהקיונס נונרי,ס ועסרם'5)נ"1

 נ:ויה"כ כבי"ס לם"י גדנלי דהעיקל נכון )ל5ס יגל סיף כע'ם עעס ו(ק ענודז ע%5מרס"י
 להפריך 5ין וימר כע("ס כחגתי כלסר וברור היכרח וסו, לרעתה נעזזה סכינתי יכינו ס"קוטיח
 35 יכנר חכם 3ן לסיות ויר5ס נתורם ומנול הללמה נעתי על סתצלס ננרכס ולסייס3(סן
 5והנך סך נ גפם כעתירת זצ"ל כנקזן חו"ח ללניך כפסק נייחלעסומ

 המל. אנדמזק מהטין הנאון חתן עהרנרייך צביחייבו
 כשמ"מ א " מ 7 מ י כםתידושי

 רב-ר מ"ב כרוך שלמה מי'ה המפורסם הנאון הרב אאיומכי'ק
- זי"ע* סמראפקיברק"ק  קו'3:( ניע ע,ח. )ט13עום דקציצה כמוני' 

 הס"ק תקסם חלין, 33ל עוטר סייס נעל 6ין ח(קס פסיס רסני עםעל
 רק מיי ל6 6כמ' דה6 והרי"ף סחוק' )נקסיס מב(רלן 3ל אסים עובר טכירוכי
 סר4סיכ'ס כל סרע'סו וכנר 3נ"ת, עובר י6יכו חוקק ים ל3עס"3 רה6 תפועל ג3"3רי

 ויכו מלין 3נל ד63)וס סו6 סכי מס"ק דקוי לסרן ר ולי סל(, מקוי על (יבקיניי
 ויכו חסכיר טוחו יתבע ל6 6ס 36ל לו נוחן וקינו מסכור כסיחנע רקעוכר
 עיי"ם דקייך סיקרי ונסני ק."".( )ננ"ת עיין תטבע לרעתך דומך 33"חעוצר
 דקכיר מנזול 3ל מסוס עוכר סכיר וכי סו6 סכי סם.ס קוי 6"כ י, יכתקנוס*י
 36ל ח(קס לגצס'3 לי' לים 6"כ 6תתול גיוס קותו הנזכיר תנע דל6 ליערים
 3ע 0 06 4ף וסיום 6וחו תנע ל% יס6 עלן3*ס עבר לו כסן ל6 6פי' רס6ובלין
 6ף עו3ר 6ין וביילך ריסון תבוקר יס6 דרם חזק: לי' לים 6פ.ס סנע'063
 ונסני קפיר וכי( סם, 3רס"י רקורד )):ני כי)נוכח ריסון 33וקר ענר ל066
 על ד3"ת ח(קש וספיר דומו חנע 3ור6י 6"כ סכרו תשח ככיר 6ין ח(קסמס"ס
 רלת6 הכרו ונסקס סכיר דלין (ס סו6 ח(קס ע6י ד63מם ספיר 6מ' ונ(:מקיעו,
 סי' רל)ג4 לבער תתנול 63 דל6 חמוס 6( לו כמן ול6 תחתיל קמו תבע3")נת
 הוי דס6 קני* חוק: 3חר6 ר63עח טפיר 6מי (ס ולפי כלילם, לנ"ר ל43רולס
 לקלות. רק לן בנוני ל6 רסכיר ח(קס וק"ל סכר החוק' כקוי ונרינלי
 כן קיסימו על עיר לעיל סמ"ק )נסכ' רל6 וה6 חלין דבלח(קס
 נוסכי ל4 ולכך )נ"מ)נול, תנכו ל6 דל))6 כלל חוקק (: 4ין סכחנח' עםדלפ'
 רגל ח(קס עסיס רק לסני ל6 סכיר ר6ף וחזק: דפם ח(קס רק (ו ח(קסלעיל
 דח.קיסן ר3ריסס יכל כיכסו חך6 רק חזקות חרי לסנ' ג"כ סכח13 נתי' וע'חלין,
 3'ע 3שו, )יר' )נ4ר )נ6ל הו6 ככין כי 3(: ודויק כנ"ל ))6וד ככון לפע"ס4נל
 סכיר(. וכיר'ס

 סמ"ק פקסס )נ4' תפקסס קקע"ר נוינו נכללי הקו"ח קיי לייסנ יםועמי"ו
 ול6 יטינס נילוס קפק6 לו יט סכיר כסלוח, חנ(יל 3ל רסיס עונר סכירוכי

 לו יחנרר ר6ס 'סינס נילוס )נק:ק יר6 ל6 4'ך 3עס"3 36ל לח(רס, דנימןפרום
 רלק"ת ואל לסח(רס, כיחן ול6 חלין 33ל עו3ר סרי )1*ת לקלס חייב ססכירס6ף



 )נר( הרסרי כנף החמיש"הנשרפר

 ונטיס עונר טכיר רובי סו6 מט"ח רקוי ככ"ל כבי"ס נ3"ת עבר ל6 שלחתולדם*
 סחונע ומריוס 3"ח על ע3ר ול6 לוחו חבת רל6 ליתר לכו ים 6"כ חנ(ל3ל
 ים רלסכיר רי"ל כצי 8*כ וקורך, 3סיק6י ככ"ל 3"ת על יענור ל6 סיב*יחו
 טקטק ומפיל יקיכס ונלו: קפק לו ריק 33עע"3 י"ל כן כעו 'טיכס מלוס הפקלו
 סו6. נכון כי 3(ס ודו"ק כתה"ל, חמול גל מקוס עונר מכירוכי

 חילוק יס 3ק5.5ס ר6ף רק"ל יסודך דר' 6לי63 סתקסיס מחוי קיס'להרץ
 זיככו 3ין יק ח.ל'ק רמתי נ8))ן, ס3עס'3 ()נכו ולתחר וכועל כם3ע הסכירדב(תנו
 ככיר ד6ין רח(קס וגועל כמנע קינו ל6ח"ז 3עלת6 8)נרי' )נ6י דעעת6 (תכי,ל4חר
 על ע3ר ונעס"3 ססכיר טסם סרי וסכ* 33"ח עינר 3עס"3 ולין סורועסיס
 נרסיחך סקלן לו מתירס 6חח 6וחס סלמי כגון לח' דים וכסי סתורם, 6חת*וחס
 6ת סיס' דסרי לינץ סכרו מסמס סכיר ר6ין חזקם זרת על3"ח ענר דל*מספיחי
 ס6ו"ת' קוי לעיל ס3"חי דכ3ר לחרק גר' ולי ייסק 3"3  למסתוי לו סמודסס6חח
 מכיר וכי 33"0 עובר 3עס"3 6ין ח(קס ד)נקכי ס6י על סט"ס עקס: ת"ישתקסם
 נני 36ל 3עס'3 על 'סנס תלום ספק למכיר יס דלת" חג(ול 3ל ינסוסעונר
 3 רבעם ותחרן ג"ח, ינסוס בח(רס ליח% דס6 יסנס פלוס קפק זזייך ל36עס"3
 ס% ו6יכ ע"ט, בעריס לי' ועפרת פקפיק קלת עליו לשכיר יס 083 דייקסידק
 נפרעון ומחולקים וניעל נסנע ססכיר סכל נכומר ר4ף רקק ררתכן 6לי63סיכת
 3ק5'5ס רק וכועל נם3ע טכיר ילין רר"י 6לי%3 38ל מקו"ח, כח" לותר סייךספיר
 ר6ף הר)נ3"ס לסי' סכל רכופר - תנו לו ים ר6ל"כ 8חד בעד נסכרו שייריועיכ
 ע פ .קי' נעור עי כעריס, מל6 נסכרו טכרחיך רל6 מנו ליתר :ס נעק5חנתודס
 6ס רסכהו רעל קלמרי )נ8י עריס נחזי 6"כ ק"נ, פ"י סם נסו"פ פקקינןוכוודויי
 ד5)נ6י יסכה נילוס למכור ריס י"ל שפיר 6"כ קלי5ח, סיס טנועות עכתוזסקביאס,
 יתנע ד6ס נערים לו לפרוע 8ו ח(ס ססכיר *מ ים3ע סל6 לעירק לנעס"3הו"ל
 ו)חתח ו6י דר"י %לי63 תמיתן סנעס"3 רסרי לכפיר 3עס"3 יכול פעתיס 3'סכיו
 דס6 לכו (: )נ:י))ן, ססכיר לר"י דס6 תסכי ל6 ו(: ת(ס סר3ס לו סקלדיעעון
 ועתו על לעיות לבעה"נ לו סי' וכי הקלל: _ח3ע8ח ול6 כעריס סכלו63)נמ

 . . . . כסתם ועחס להידק, לנעק"3 מו"ל חק 6"כ סק5י5ס 6ח יסכתודסעדים
 רל6 כקע ררב' 6לי3' *ל, ס6ו"ח קיי ל"ק 3ל6"ס רר"י 6ל'63 *"כ ס6ו"ס,נקע
 סכיר 6ין דח(קס סם"ח לחי' רר"י 6ליב6 5ריכ'ם 6י 6ף 6"כ כניל, חירו5וסייך
 דח(קס עע)נ6 3ל% 8ף זככו לעכר זתכו 3ין יחי 6לי63 לחלק ים )1')נ שכררמטסם
 תקוד. ככין (ס כי ודו"ק כנ"ל, סכרו תססת סכירדיין

 שיתריס בין לחלק הר"ח טחירן לת: )נק,כעסו3 סנ6ון נסם לסק'שמעתי
 חע(ז ר:ו' 6ף יסלך"ת יננו )):כי וגסכיר דסעז: ינו ניסכי ל6 י3סיעריסלסמר
 דמו, יכל בינגו 6ף לכך תחקכס 6ל6 8יכו תנו 3ל6 6ף סלו חיוג דבסכירמסוס
 טיכס. תניר סס ד3ע' קנ.( )3")נ ססו"ל נקוף דילפיי ס" על קטם 6דינ%,"וקזיי
 ד6י וכועל נטנע 3זתכו תםכיי סס ופסיע ל4, 6ו (תג" 13 ר)נסלס 3יו)נ,דפרע
 יליף תכ% וקס' סכיר, הקכח לי לויס ()נכ" ד)נסלס ניווון פורע 6דס 6יןאזוריי

 6"כ בעד'ס סל6 כסכרו 6ל% סי' ל6 סכיר תקנח דלוגך תסס (ס מוכחת יוחכןר'
 3)נ.נו כאינן ס3ע"ת ס" כפועליו עיור 3עס"3 ר6)נריי ל6ו ))6י סחקכס ל6ו6'
 3טכרו "ף הקכס עסי כפועליו ערור רבעס"3 רננן רחזי כיון 36ל פורסיךדל6



פה )נר( תרמרי כנף החמישימנשר

 תסכי דל6 כמו מכ"ל ורי"ף סר6"ס כקוי רסע(ק תנו סו' דטרור עכנ"ל נעייססן6
 %רינ6 6וקמ'נן רסוק כל רנתנו סר""ס כת" 6"ל ומסחף פותריס נבי רסע(סעגו
 ימסלס 3יו)נ% פורע "רם 6'ן 607 צגו 3ל6 3ע0'3 חייב מריכך דה6 "'נו(ק
 פרע דב* לעולס 36ל 3עס"3 סל דעחו יספיק כרי לסיע קריך 6מפ"כזינ"
 תליו. ר6יי וקוטיי קיסייחו עכ"ל ()נכי' רעיסלס3יו)נ6

 חר6"ם קוי לסבין ים לכיורו כי וסוך ורעת טעם 3טי3 לייטב כ' ליאבל
 עקי מסכי כרמוכח רסע;ס יזינו גס 6ערי' ומנוכם לתפעולי 60 דסטהס מנורסו'
 ונוטל, כם3ע המוכר דס6 כהוכם ל6פטור* סו6 חתנו נ"כ וכ6ן חיסלתואכלי
 טם'ר ולכך מס3ועס 6ף בעס"3 פטור רל0ך")נ ונמנו דמסתע ף סרי כתירן51"ל
 פ"ע ק" 3ס"ך ע"ס 6)נרי' ל6 ))סנועס לחפעירי רסע(ס מנו רס6 הרק"םמקס'
 דלכ*ור' כלל, כתירותו הועיל ל6 עדיין 63)נס 36ל סר6'סן 3רעמ כן סכ'קק*ו
 לי' דכייח 51'ל 6תרי' ונאנון דמען: תגו 6תריי ל6 נסניעס 6מ6י לה3יןקריך
 סי' ר6ם קבריכן ולפיכך נמוכך ל6פעורי כרי סע(ס נו סיס טענם 6ףלטעין
 לפטיר כדי נס3יעס 36ל סע(ס, כס סיס עעכח 6ף עיטן סי' סקר לנומכןרולס

 עענס תסיעעין ליסנע לי' מח" ריוחר 03 טיע'( טעכס לטעון רולס *ינו)נסניע0
 ונקפר י"ר ק"ק פ"נ ק" קופ"ח עיין )נם13עח, סיפעור "ף סתעי( 03סיקנרו
 לטעין רו05 סי' ואס חתון לפעור רמוי כ6ן ויו"כ ;י, קנר6 ג"כ שכ' תספעהעיי
 דס6 5,6 סגועס 6ף ננעיל" 6"כ ")נס עיען וד6. ""כ סע(ז 6ף עיען סי'סקי
 6"כ 0ע(ס רמוי "ף סע)נין מחמת סנננו ר6)נרח.כיון

 ומניל"
 דתנו לים3ע 6'5 סיב

 סו6 דה)וגו סיכך "3ל כנ"ל, כטעס 6)נרי' ל6 3לחור6 נענוען לאפעורידהע(ז
 סר6"ס פקסס מ6י ק' עדיין ""כ תסנועק "ף טפעור ורפי נ"כ ))י)וג6ל6פעורי

 רכל מניך פי,ט קי' נר'ס כסן חקפו ענ"ק לחרז נר, לי "גל דהע(ס, מגודמוי
 )נ5'6וח כתו דהוי לככקיו כחחינן ל6 סכחנע נטלס רקס "יכו "ס והעויןסנס3צין
 ססכיר סנסנ'  6ף טפרי  ונתון פשר הו6 נ"כ עחז סיטעין 0טענ0 "ף א"כ ע"ס.טו"ג

  ס.טעין נשתנס רסייכו )ומנ.עז פעור 6"כ  ת"כ, 3סס כת"ס לסלכ( לי' כייפינןל"
 )ננעס"3 סנועס רנכן ונטלוסו חם"ק דק"תל ס6 על כר"ם לכנע, עכיפ 5רךמחס
 0ר6"ס תקמז ספיר 6"כ ע'ם, סגעז"3 על לסיוע רדוי ל"ת ממנוען רנ6עתע"ס

 פעור 3ם3יל למעי( רי05 ימיכו רסע;0 וגגו 6)נור ל6 וריי נלחור תסניעסדלפטור
 ר6ין 6תרי' "י 6בל 6ריכ6, 6וקתינו ר:ו6 כל דנ)נינו לערן קריך וע"כרסניעס
 דעת לספיק כרי המכיר נם3ע "ס מוכ ""כ ()נני' דתסלס 3יו)נ6 פורע6דס

 לס"טור6 סו6 היגנו ווניל, יו"כ רען)נ6 לוז כל כתו נע"כ לסיס מוכרחסנעס.3
 דקע(ק ננו 6ף ד"תר" הנתין )נחתח טוב סי' דהוינו כיון ""כ כבי"ס נ"כנתינו

 ל"ק נלעז ""כ ככ"ל, הנונו תחינת כוונן סי' רס6 נ"ב לס3יעז 5 6 סינ6"כ
 רנונינו לחירו5ו 5ריכין "נו ועין )וריכ, לפלס פעור סו6 חנעז"נ 6ס הרסיסקי'
 יפרע "יכת רעניר נב")) המ"ק רייק וספיר וכו' דחו,כל

 ניות"
 ;תכיי רתס~ס

 נכין כי ורו"ק )נק"ח6עסונ אנטון יח קוס ק' ול6 סכיי, חק:ח לי לנס כד6ל
 לפע"ד.תטור

 גרי "תר ל6 "ת6' נ', קיי ע"ו ,כגל ספיקית כלני 3ק5ק"ח עי' עדיף 3ריל6ו וסם" ונרי ט)נ5 טענה רק נע:-נ מעכה יס6 רנו החוי ס)נקסיס ינקעל
 כרי שוען דם* כלל נגל עכו סחו3ע ו"5ל נגל קפק סגי סתוחוק 56ל ס6ער.ף



 )גי( הרמרי כנף החמישיהנשרפו

 קפק 6נל נ(ל וורדי רק לקרס ל6 רסחורס ותחרן 56לון מחונע כמס לומתניע
 כחדקן עונר סכיר סכר לכונס ליח ק" כסן נתקפי וע' ע"ם, חור: הסרס ל6גול
 חפי' נוסני דל6 כיון 6.כ עיינן, עקפק מפיקז מקני ל6 תסו"ס 3עסס ונסלהוין
 נחספס רעינר יגסוס נס"כ סס"ך כדעת מורס %קרס הפק "ף רכיון רסיסתקפק
 ,יכו סחינע ר56ל מנ"ל סק5:'ח כקי' עדיף 3ר' וסת6 נרי 6ף )נ))יל4 6יכלהוין
 ל% דכ,ן סק5ס"ח מל סירוקי ט"ך ל6 וכהן מל הפק טוי סנחכע ו,5ל ורלינזל

 נכון. סו, כי נזר ודו-ק נזל, הפק לסוי ס:ורססטיר:
 מרטוריים* ענועת ח.י3 3פקרון תכל כיפר ר6ס רפ"י על מו' קי'לתרץ

 כלמד"ס 6ף ס6 תעילם רנריס סוי ל6 ליער סיגול ממוס כוי ס'ק )נקסזעלי
 ר3פקרון תסיס רס-י סל עצס ידוע דכנר ונ' לסיעסו, ר6וריים6 טכיעס חייבג"כ
 דם% ק' ולכסוי 3קוגי', ע"ס סכל ככופר 6ף למעי( יכול ולכך יובס לו עס:ל%

 דער3 סיע3וך6 לענין וכוי לי' דמיתתן סכ6ס 3ס6י 03"0 פעתיס כ)נ( תפנונ6)נס
 דגניתן כיון סכוכם י"ל כין נס %'כ כם.%ל, לסיום חכס סוער תחת לצכין1%
 3סנוציס ויסיים דס% נועוח (ס 36ל לסע.ז, יכיל 6יכי נ"כ י"ל נביי ומפקיךלי'

 לו ונמתין 4ין רס, כלל ל" עיינן ל% 6*כ 3עער 56לו 3עפקיל רק ליתםרס-ם
 טים בורקי ומ"כ לסך"מ, לותר ריכול מקום יכוי פ"ע דמקסס כ6ן 3פער,%בללק

 לפעור %ף לסמי( יכול ריכל לי' רעמיהן סנ%ס נסקי י-ל "-כ סעי 3ל6 6ףתסי)נן
 סכל כופר 3ק'ר ומ, לחר"פ לוער סיכול ממוך מקסם וספיר רס"י בסי' 6ף3כ"ס
 כלמנוס, כלל לו נומן קיני ""כ געריס "5ל1 ר6פקיר מסג? וע*( כפקדון "ףפעור
  סח(רמין ליניר יכול רס4 נ6תנוח לו רנוחן כיק 6"כ סחזרחי לותר יכול ס*ומקס:
 ורו"ק. כסיר, ,5לו רתמקיר תשי ז וע כללו לסעי( יכול ר6יכו פעור תע.לן6'כ

 חמר ע"כ הומן ושיני עש בו לאכול ההחילה שכבר ונישן ישן מכ"יהעתקתי
 לישורן. הדברים יבין היסב המעיין אמנם תיבות איזהבו

 פרעשוכ. שתערן יחזקאל המהנרנכד

 מנבמימן
 תרנים ירע חופז סתו"ת שחור כנור ס"ס 36רח, עז לעכף תרו3וק,נרכוס יע"" תוקע לפיק חרלנ נס6 עס"קנשיי

 יע"%( )פרעסע כ" מקערן יח(ק%ל ""סכס"מ
 דר*ס חפילץ למניח ""ע ניסנ 23:" 6:י גק'יר, וכסיב מנכי"חרס"ס,

 ח[]יס לותר ל יכ ועצ"כ לתוסף, קרס"ס 3ן לקפק.ק 54ערך ל, לתען %תרתיר
 יס 6", וסם 71353, לסהפלל טיר קיוכל גפופן לנכר, נכרה ונץ ס(ל 6חרמיד
 קח: כדר "ס מחפלת קורס ח:ליס לותר סתקפ.רי( כחס ים כי סורו קיד)(לותר
 נלינ"ח סדו"ס 'רירו וצ"ע כר"ם וסככי ככ.פציר, מחפלת 6חר 3פי' ")ורון6
 דישינסקי. וככ"ייוסף 3יריססינ3-%( סחריריס לערת סר6סי רכוכעת

 עוה"פ ספילין סינית ל,ו פי' ס." ססנס נלקפ (5-ל חיים חפן סנ"ון נזסועיו"ט
 מלליס. 3סס לוזיר גדלו לקיים כדי ונוסףכ"הר

 ס"ט מעמודהמשך
 סלית"" מ,ל6 3%ר"פ סנ6ון ר3יכו כניר לי חרטן פל6ורכר

 3ק'

 נקפריס עפת"ם לחק.ר ס.5" 3)): )נ"3( )-ף ל"קף נ)()גיר ר"ת פכחק פ 6רי"לחכס



פו )נד( תרם-י כנף החמישיהנשר

 ניף כל ומפשט וינתכו סניף ככל כרקב ו6יכו קיים ס0ו6 נקרס ס'ס הלו(וטכוס
 3)נחי5חן לעתור יכולם 3רי' כנ 6ין טור("ל ת'כים הרוגי דלפ"( גחח0*ת,ס6רס
 ימיי עמיכן נקיותו נם6ר חז0 סע5ס סכין וכלגיס לחיות 16 6ס לסריפחפכחנו
 תקרס ע"פ סכסרף 6ו ו6כלוחו חיות סטרפוחו 6רס כל וכן נחח:"ת, סלמססגוף
 חס"מס

 נר)לם'ס סתר*ר עעס לפי תתכו נסעלס סי' ונל"ק 3זה, ב"ס כ"ס עליו,
 6"ל סררם, סל עלת 6"ל לע,ל, ס6רס 6ח ונלין סקנ"ס עריכן ג'ו 6ותפכ"ח
 ואו"ם קרחן פ' רן6 יתפענח ע,ס, כטרף ול6 063 טרפו וכוי יודע 6חז)וכ*ן
 יוקף ויוקע 3(0 וע"ע לו(( )ערך קרתוח וינדיר קק"י קיי ח'3 יע3"ןס,ילם
 בדול סלון 6ס ענויתעקי6 הר3 סנקחפק וע"מ 6וח ח' ח1פיוח חל 5', ק"ח"ג

 ןברלו חנ*ל כבנדרס פירש"י על נ"י ט6טד ס 6יי(עכ ד הס"נ העירכסעךיס
 תועורס. נרול סו6 3וד6' ו6"כ י2"ס קין 6נח כלוזחי6

 נ פ י מ ימ
 נס ע5ולעיס כם6רו ז)נסתע5 ז"ל6( 11סר5"ח הנכון קף לדחוס )נ("ל( )3ק"מ"ש

 גרע"נ רגנעיס לסי"ז הדגר נעקיר נ"י הכותב ר"ה מל5 כגרמם היוו ט)נ5יס 51*כ.לממ"ד
 6דס ס!ליע פי וכת"כ וסין סכסנייר ננכלי וכן לרע" מיליי גומעה סגנע טיילי יגעיכןורשם
 סרור ל5ח0"ר 3ונר5ימו סצו)ור 6ע-פ קיס"ד השרת נולר ס6ס ה)נפ' ופי' עת.ד, 43 יסי''גי
 ל" 61"כ י' סוריות 3רם"י יכ"ס 3(3,זכן

 קךוווח 13נונך נס ונינק ק.י,(ן ושק כליס, חי,
  מותז תה ע.ס יעקנ שרטגסס

 ססיר"י
 מס ות:י"ט סר"ן ךסרי ל"ק ולכ5ירס  סירוליי  זין

ג רק ת5.יעיס טסיי לגיונר דליכם)מנו ב  עגל נ)נעסח  לצנוען  מזרו  רעב 3)1"מ 
 גס" ס'.עע"ר וסו"

 סכמרפיו כיון 51*כ ע"סן וע5ירעיס (ניס וכעסו סח(רו סי5 פריע כי סגן
 עהך ויגף לס עסגחת ל5 ר""כ 5ל5 היה ןעע5יס מסיטם ע"ת 5תר ל)נוען וחסוגע"ת
 הכונס 5ין ע"ת דקידס ונ"ל נמרפ6ו, דהני ע"ס קירס סתיו טסירומ גנעיס 6לו כללעמגי'
 וין להם מגיתן קיום וסייגו סדינור קירס על הכינר 5ל6 נקיון נ-' סיגי סי עצערעל

  דרסן  כין 5"כ  סכסכן  נגין יחר ג"תימ הנחגה תן ויסלחו כפי הנ"ל נח"ל יונסתע.ענילעיס,
 ולענ"ד (*ל' הנ6וניס הקמו וספיר סרנור ליסר  שסייס  ל,0  סרי3ור  9.וכו  ועיוולך  טורוויבירכו
 )נרוחקימ מרוז היו סקועוניס ניתיס מנס לי, גסים ררך -כי ע"פ וי65 פי הר)ננ"ן עס'ו"ס5פם"ל
 יעטס טפס על נפ' הכלנ"ע מ נענורע נס והג: ע"ס בדו  יוסנות  הזיו  ווויע הגלן כימחוז

 י"ל ""כ תיק' ננעלי וכש 6חריס' י(יקי סל6 וגריס והסנר נני וכ"כ פיו, נרות יזיקסלי
 חסונ אע5ורע תה"ע ויולי סופיהן ייקור )נ5ר ל6 "3ל ע6ז תרוחק" נ"נ הי51.רעיססהי'
 הר"ן כ' וספיר עיתוח5" 6ו חנרות,  א5ן  ע*ו 5וס, עם לו 5ין ודגר  3רר יוסג יצןכינת*
  3ער3  רכזיםכיון

 ונקזה"
 עגכסיסס. מירכו 6לי ע5ירעים ל"ה

 אמאטאווצע. וויטשאפ הויפמיודא
 והכלי )סוווח( עס0 סיסונח ועריס מלוס, הס5ילמ ונל6סס העפרסיס קי' סי66(

 סערו והרי פרימור ולפני ננעים רונסכח לפרם ס)נעמי וזני 3(ה הלין ע"ר )31ין ופניחדודה
 ל6ינ

 גתרפ"
 או:נוור שלעזיננער זאפ  הכמואל  נת'ת.

 ונונך העילס סקו' עוד הרפה נ"י ווגייהיי:ל מסערן ינמק וכי החרון הנניפינוהב'
 3זס והפריך ר.יב  יום  ררר9י וכנקרי סס גרליס 5יתן וו57פה הס"ק ונליון ח"ק נתרוסינ*כ
 סנליון. סקפ.ק551

 ד " מ י מ ים
 1,4 להיחר נתירה הכפורס דרור התו"( על הקו' לתרן קח( )נקיימ"ש

 סרי"%  בסבי  טר,יסי  ט'י  3וז, בילו 3ר הי.חי 6כי גס ע.ס, למקור לחתלכח
  ח:עיס יערו 6בל ,טסו %מ עני, קיט מסייס  סס יקערו  ז.(  וסיים  1"למנר

 נ"כ ולפרחי ע"ס הס"( כנך נ.כ יסוף כררך עלי' י3, סת6 ח"ח סגי לו.תוקרין



 )גי( תרמרי כנף החמישיהנשרפח

 6סיער 4ם מ3י6 סו6 לסלן גס ו6"כ מ"ח סכי לסבמל לו מוקרין דסל6דלק-ע
 רק ל"מ הת כדרך עעסס יתר ס"ח סכי מנס וסוקיפו סח))ירו מחו"ל 3כךועת
 ע. חב"ד ול6 לסדקיתם יכול תסיס סרק לל)נדכו 63 מפקוק ועיקר ועודכגדר,

 , נוי*ומקי נ-י שגוערן בהנר'אמשה ורן"ק.כ"1.

 וכיילקגו ש"י סי' נפתלי 3י0  שרו קין 5רי' קול נסו"ת מכ"ל העו'ז ע"ר עע"סא-ה
 ק"ר ל.ן, קק:, קין ח"ג קע"ן 5רן גי, כס, קי' ונחיג קכטו קמן קני נח, ינן קין ק"5יוקף
 לכו. סג, ג6ן י6יס"

 ה מ י מ ימ
 סר5סוגיס כי 5ו)נר 6ני נחחילס סנס סקל)נוכיס, קוז למרן ע"ז( לנסי' ע"סעז

 )נחסינסו ונחמס ונחיי נכי ו5מ י5וסו מתג" על נ"כ קסם וס כי כן מיריו דל" עסוספיר
 נעתני וחיילכילתו

 יצריו לי ונונן קינו דין )זן ונר ככ"ע, פסיי ע"כ רסתס ו))תכי' כיבסו
 וע"כ_ ק"ו ענטלין  "ין  רמץלין גווי  ילים געול ל" דענ"ע ספר ערס ונילקח  רררם  "ייויסכן
 דדריפ )נ5ן כי לסיפך )נני5ר עקיס נכל 5ררנס עסניי עניך דוכתי ונם6ר רק אמס" יריךל6

 פ3 דף ויצטוח וקו ק 5ט 5ח 3חוליןיידף עיין למיפך וכן נתיכו שין לנידרס לי 6"6עולין
 רסלכס חל3 דטפס נקעי' סס נוס"י עינים קע6י יחו כנר ו6ןר63 מס, מנחות ע' ע.כויינו ולענין לעולין "חייג" קד5 עזר קליך ע"כ ""כ מנסן זכג כ3  נצנחות ופיקרו  פיוז3ס.ס
 רק. וגינן )נגיכו לי ונ3")) לענין דררס ויוון 3טילז לי ס"ל ור53 ד36יי כסיל ל"יע3"ע
 גנונן קוער סטיך יפ"כ יעיל רל6 לאנ"ש פתיי ומשפת נ*כ סקל תניי ע"כ ו5.כ ולקחעכח
 נסתם ע' לעולין דחס לורם5 עור קליך ויו"כ לעמע) ל" 5ריכ6 ס5 )נולקח יעולין ל"ונפק,
 ועסר"ס ונניע ערך סרועיס ו)נל6 רנ6 6)נל י"ס 5"נ חולין מוז על )נסדו"ת רוקת*טען
 רסנ"6י וכחסיי קכ.ג חיי נסוייי )וע"ע קרחי 3י ר5ריכי ומעיקר מס"מ  פן סקי  בסיףנרגי
 ענעלין עילין ק"ל כל"י נענחית עני"ל ניכעס ונס קסת( סיב י""כ  נילי עסר"ס כהנדוריס
 דעלח" לעיקרי כי לתרן גלע"ן סדנר וכעיקר ס', 6יס כילתי כל ערך ברס"רועי

 63ו)ת
 עז ר5יז 6ין כזג ))נלכית כי עס:י דנסיננ 53חלוניס ו)נ3ו6ל ונסוננ כל"י ריסיי צנעיעסיק

 כל ערךפלס"ר
 גזילת"

  רלכיקרי  כיין ר9  013 לשיתו ע5י סוי וכעיקרך ו3יינמ י"ר 5'ת
  ך)נלס6

 3סיסי'  לרס.תי חס ל6 קסתל6
 סע)נקיס נס.סנח זס הכעין סקריך פפעיס וכת: בסי"י לשריני

- ופסוס. 63"רוניס ועוד קכ"ד ס" ח.י"י ס.פי כסג בסויתוע'  העלס כנר ע"ס נקי' ומ.ש 
 סערראהעלי* ש11ארץ וחייכי נ. "זח 6 סי' הפלתיכן

 ,י"פ. לפסירסו סגם )נ5ס כסלונו מענר סנס*נזי,ך
 3פלמ נעל סט"ס ס6ל5 עפ"ק כ"י עסרגט6ל יחזק5ל עףס סס"נ ליוהראה

 נעחס"ס ועי עי"ס, תע5: קיפיתם נסעת כי כוס,ח ערי ן;קוס" התיקי נסם סכי נעםסי(
 ורו"ק. סקל פלחי גידעת סיפך תרפ"ט קי' ריס5ו"0

 חורש י'ב מתקיים אינו עצם בו שאין ברי. כל הונא רב אמר נח.חולין
 חרשיכם ו' אלא ח.ה אינה זו הנטלה בזה-ל: מציני ב' אות ה ם רבהובדברים
 אבל כסתירה. ונראה הרשימי ו' אלא חי אינו ועצמית נירים לו שאין שם.למה?
 יש נידים אכל עצם לו ותאין בכריי סיירי שר.ה להדק אם'טר בלש.ן. נרייקכד
 יוכל לא או לו, אין נירים שנם מיירי ובמדרש תורש, י-ם להתק.ים יוכל אזבו

  בנה שכוונתי לי שאו זאת כתבי אחר ועתה וק.ל, חרשים משש יותרלהתקרם
 ונתנתי. המררש על רר'ל בהידושי בדוללדעת

 מזשוו דק-ק יב פירמט שלוםליי



פט )נד( תרמרי כנף החמישיהנשר

לנפ*ש מקזכםיכן7ציון

 הצרקרן עט"ר מורתי אמי לע"נ תמיד די לפני לוכרוןמיקדש
 נם ד נ י ש מרת וכו' מעשיה בכשרון ןהמפורממת מאלףאחת

 ושם מערל, משדה מו"ה החמ"ד הרהאנ מופר אא"ז בתמרומם
 לחודש ו' שיק שלה ה'אצ"ט ליום נכנ"מ, ה כ מל מרת הצ'אמה
 בניי על טוב ותמליץ החיים, בציור צרורה נשמתה תהאתשרי,
 יוכו בא ער בשלוכם, משכבה על ותנוח שכשמים; אבינולפני

 עולם, לחיי יקיצו עפרידיעוני

 ית ב"י סעקו נסעה ונכ"י( דוד וכקב לי 5ות נינה סערי נס' )עו63 פלי6'במדרש
 היור נרולי כל וסורח עוזרו כ5ן עכ"ל, תדונה יעי עסית לדכי תן רנם"ע ")נר נכהי5חק

 ילקס היגורס, ילק3ין לחקיל 5ני נס ותניחי ? לעסי"מ ינחק טל עקידה סייכח עתוסו"ליס
 ח ו )נ י נ 1 ל ק ונרן ונירת קרוס  5לק.ס עיי סנס"ל 91כי  רורי כגק ר3ר*  3סערס 3"הן לפלסול3י

 5ת ססי"ת סיכקג וחמיקתו תנעתי כל וה"  עסחיקק ס" יתרסס נזס,  ניריסיסס  יסננריססיו 3י  ייסע ן6~הס ס? ףר,( )ל ומעם עקול נספדו ""ע עפססיין הלקקלען
 העילס 5ת ולפחד לירי הבנירס נעות מעלס טיחכהנ רועי קי נכו הנחק  סחתה נשותהעולם
 סככלל 3נו ירחק 6ת תעקור ינו' העקים "ל "3"1 וכיי יע:סק ול5 עעסיהס סיעי3ונכרי

 עתיר רחע'ס ינחק ינקם לעתיר וע"כ געיי' 5ס5 סגכלל 3(יס"ק כר5יח6 3חקדיס,הננורוח
 ננורות'ו סכת)נתקי נר' עוז וכף ידם סל בנוסיי כיז ילס9  סיפן מנת( )3)נק' כך5י'נג"י
 ר"ל 3נך, 5ת חםבח ול5 5(ס .6לה'ס" יר6 כי ידעתי עת: ר' תלויך 5ליו ויקרך ילחק,סל

 יחכסנ סל5 קגנירוח לקונתיק המדחך ונח5(רס  3וך כסנרם  ושרס"ר העילס סית::ב יר5חסילתה
 עניתי וכן 3"ריכיח, ע%',ס זניי נבך "ח חסכת ל6 וזה לחיטך, ))( הוזר הנגירה נערתהעילס
 תולרות( )נס' ייסף:("ל הכיח לו)רן ע'סריס )7לירכתה"ק

 )נ3י"
 קוד

 לו סכילת  ריילסי  ור("

 ריסוס הקיןמעניי
 תיקפ"

 יעמל הוי ל5 רילחק
 להמקיע)י

 ו7.כיה, תילר.ן ל5פק6 ק"ו על)נ5,
 יתיקר ח(יגן הרי ע"ס, לתוקפי' לח3ר6 ירחק "מ כעקד חקך כדיהו 35רקס "י)עריךולהכי
  על  סיזיכי(  לפ' וסייס 3)נ6ור כתג וע.ד קננירוח, ולהשתיק הריניס לנטל נכבי הייהעקרה
 סל *כתר" נתינת הי" ):עסי"ס ר5סון סיום כקדר הילכין דהעמי"ת עילס ת יע (כירפסיק
 וקירין ס3ו יוה"כ עד "ות קווסק ת"ירק ייס ונכל "חכעק.'ן הי, נ' ויום החסינקןעילס
  הכינין ה'"נ לתיכן להנסיך כדי ובדוחיו, לתקן 5ז סיירך )7: ולכן קרוס'ח, עמר כליחן

 יום, נכל פצע.ס הרקק דרחנ)י ונכילין הי"ג וי:זכירין 3עס."ח הליח-ת 5וו)ריס 5כי  ולכןררפודי1
 ובותיק" העליון לונן ס:ו5 הונלך פני 6ור עליהם וסינלק הכב"י ע! "ותן להעס.ךכדי

 קרים",
 ייית לל  עיליין  יו?וחין יכירו יתי'  סתננטיך פי' (כל, לסין עילס יביית זכו"ר הכ' לוע(וזה
 לוף'כ 3יכק יזוח סחו)סיך פ'י ורור כור מכית 3יכ"ו עיל"יח יתנ'ן ואסית העדות סהסעילס
 ס6ל  וכוי,  סיוליכו  זוור  צרור  3ספיל:כי קד)ניגיכו סרע(ו כינו ודור, ריר ני:לוח ר)ניז'ססקס
 )ביר למון ויגדיך הינוס, יל ד5נ5 )נוח.ן להעסיך 31קסחך סולמך ט,ה5 ריונ( וינדך36יך
 ים-,ל על דרחיני ונכילין הי,'3 סחונסיך דיך י"ג ניעריקין ויגד"ך גס הונסכק, לסין  מסייונפיק
 לחיקיג6 נ"כ רוו( (קאך ו(ה נבלות, ועגייס דכים סקס תפכי 7"ך )קר"יססרס

 רקן"
 ספל

 ה"ר כסס לף ויפערו זקגי"ך 11: נבלות, ומכייס רכים ס"ס ררהעי עכילין פי': מתורסיךירי
 הפוזרת, ר' "ת כננו 03:5 לסין י5ננר"ו ופ.' לחסריס' ויתקפכי הנכירות .תונקיעיורן

 לחיגו, הבוק לקריע געלת עלק פיהם ועל עיי"ס עכל"ק וההד ל5ק3ה  מניירותסיחיפכו
  למרחיק ווין וכייכוזו  נכר ילתע ית יתיכו  ל3רהס מעקד 3סעס הג-ל, הינןרס 3טעו"רולפרס
 דרחוני עכילין הי"נ להוותיך 3יכלהס ב"כ סיהי' עסי"ת לנני הן י3ס"ע ניקם ככ"ל,הנחזרות
  והכן.  ככ"ל  ס31יריסולסוופין

 "3"ך ר ל ך , 3 5 ו י 1:1"ה הנען 5וי:ויר ינכ"ק נ": ד3ר עוד "יכיר 3(הובה'והי
 מליט"" ן י ו 1 5 ס כ 5ה

 לנני ("סה ןלקחמ 3רת( ס"ו7ר
  עילתי

 דהגה והכינה יפוי ר"מ
 ההסוי וע"י נכורה ודרס  ילסע ערת סורר ו6ז ונ5(כיס; )נ(לו ע"כ כירוע דין הו6 חסריתידם



 )נר( תרמרי כנף החמישיהנשרצ

 ל ו ל " קודם סו5 ה ם " הלחוויס' )נדמ זפעולייס סעורה תיל ננפק ללול נחיםטעוסין
 וחיתנו היך יקרינו רק הטרי ער נססו3ס יונמיגו ס5ל נקפריס )כונ~ס י ה ל 1 מ כ סי5כנגזלי
 "סם" ,ולקחם טינר וע"כ 5סס"( "חרי ול5 5רי ""חרי וזך קריי סונזלו 35 לחריטלול
 התסונס מע"י הבטויס, לנדת ר"ל לי5חקא "לגגי ג5לול, ממונס סחעסז ר"ל טלול חודםסהו5
 פרעשוכ* שסערן יותןקאל ורפח"ח. 3"ס )ונתקים וסנ3ורומ סריכיס יסי' הזםנחורם

 דא מטי'השממה
 5נ"ד סנ5ון ס"נ סרקדק ננס גע תזםא"ה

 סיונלוי"
 נפרכס ס"וונריס ונח על סליפ*5

 5ס3ס וטווס דילת רנס נילס וכלס חמן וסרחת מסון 3ר* 5סר סנסו5ין 3רכימ רז'"תריסך
 3ן נין הפשיק ושוע שוף 5ו 3חחלס 5ו סול"ל קלס חמן תינות דסגס ורעות מלוסולחוס

 כקרים ים מנח סל לסיגים עסיס נ"ז ס" קו"ח ננ"י עפונ"ס ויונן 9 ס"מרוניס לח'סר5סיגיס
 ויחרוונס ויתס5ר ויסמ3ת יתנרך ויתקיסןימנרל

 ויתגס"
 יז"וון' י גני זיחהלל ויתעלס וימדר

 שגגי לנך "חרונות וחי לטי ויחקרפ ימניל ר5סוגוס כ' ילכן י3רומז יי וגט העולססנ3ר5
- ונסס ונפי 5מרוגוס וח' סכסכו הנגורס ונפי יסי'ול5  פ"* )כליס קווסות עמר עבין וסו" 
 )ב"ק נייוסליס גיבולו דנליס ועסלס כ"5( )ונבילס נקרס"ת פקוקים ונעסלס פותחין ויין)נ"ו(
 ילירס )אסר קפירות ועמר יקרי( פ' כחיי )רנינו גיוס"כ ססס "ח כת"נ ונזכיר י"פפ"3(
 לכקק"כ הפסננסין על5כיס כתום עסר פל"ר( )"רר'נ סקנ"ס כקרץ סנח סי סיוות עסרספ"5(

 "ער הלולי' עסרס ע"ר( נ"ב כ"ח )יחזק5ל ל5דה"ר חיפימ עסר פ"נ( יקעת חי)רענ"ס
 "תרן גככק דנריס עסיס 3זכימ פ"כ( רנס )דנריס מפלס גקר5 סינוס עסרס ל'3( )ר"מדור

 מסן3ס סל לסוגוס עסרח ע'3( כ' )כג'ז הקרס 13ניוס ונעלוב עסרס פכ"5( )ויקרץלקס"ק
 ל"3( ואנת ח' )(כריי גנו5מ נונהרס ננו ס,וקייס ךס"ר וכרוונס ס"ז( פ"ן ס"ס)ירוטלפי

 ונות יסודי 5ים נכנף מגויס לסינומ פכל 5גסיס עסר יחזיקו5סר

 . 2 הנכבדיםקוראינו

 הנשר כנפי כל ב.חד קבצו ח"ו בזיון לידי תבא שלא התורה בכבודהזהרו
 תירושי המשך על אך רביבה. ימים הנשר יעמוד למען לאנרן לאומן אותםותנו

 בקרב. יקבלוהו הנשר על החותמים וכל מעם כתרומהרש*נ

 ר ש נ ה י נ יע
 זצ'קל.ה ארין ונאוני מהרבנים ישנים שפתי חותםמתוהי

 פא ענ מה סב נא לח ל כא הייםשערי סיסימן יוסףאור
עא בנימיןשמלתיא נפתליבית
יב שלמהתיקיןא אוריבן

 נאכנ תלם'ותתל פא ע מז נב כסי רשכימהדושי

ינ פ-אבי אברהםר, מב ענ סד מא נא לט ואם'דחשן
שא מרוצער ליב אכרהםר' ער סרננ מדכילבוטי

נא זאננפעלר חיים יוסףרי פאעב ה.טרהמרי
ם מ-יעדמאן שמעוןר'כא ריה~קאלרבותי'
נב מ.רסט דוב הייםר'סח מהר'?'נשו-ת

ף



 הנשר הי"ו וסימרים חכמים מוין הנאונים הרבנים ההייםהנדלועיני

 נרינבערנעיאברהם
 עג ע סד נר מנ לב כדיד

 מה ינ סים* בנימין שמואץאברהם
 ם רטסלאווי*ו כייןאלי'

 מנ רייךאלי'*
 עפשמיין ישוע אליעזר'
 זוסמאן פישל אפרים'
 זעהסטן צבי דוד'
 ליימער וואלף זאב,
 באלאימי אמייס היים'
 עהרנרייך יורא חיים'
 ראראמישלא עננל חיים*
 בערענסטו צוקער חיים8
 צרנצפקי חינך חנוך*
 אייזעננערנ ליב יודא'
סו קימארן לעפקאווימש יושיע'
 הט:שוויץ טדלער יואכ'
 שטרלוך טכעלעס יוסף'
 פויווירוא נטנל יצחק'
 פכעב דושינסקי צבי יוסף8
מה נטמעסמאווא רייך יוסף'
 נ ננ מא שווטיין יוסף'
 שאלא ערנמאל יחזקאל*
 ראושנווא לבוב יצחק*
 לענטווימש צבי יצהק.
 פעסמ וועל'ן ישראל'
 ה.רסמ שלום לוי*
 סענ'ן ביעוני'ן מנתם'
 קטשוי עקשמיין טנהם'
 שאלא שמרטתי מרדכי*
 פב גה אייונשמטי שלעזינני מררכי"
 סד סה יר ה דאנטמה אליעזר מ'צהר
 עא :.'ן יודא משה'
 אדלער צבי שלום-
יד שאהנפעלר יצהק שלמה'
פב עהרנרייך זלמן שלמה.

לו שעבעש אייכלער אברהםר'
 עת נה ר קטמאיויין י*ינער אברהם'
 מז'ל רוקח עהרמן אליעזר'
יר ווענ אבא בנימין'
 סן מויבי בענרמ ברוך'
סט מ"ב ליפא יךמ חנני''
 כויר וו'משאפי הויפט יודא'
 לי מאפשלמשאני זטרקשויער מררכי*
 מז לה כה סי יד יג מייזליק מרדכי'
 סו ו הויפמטן שמעון משה'
נו. מונקטמש שיד עוור'
 הכהן יעקב פנתם'

 מנ לב כה נדמז
 שלעויננר זאב שמואל*

 שטרטסער יודא חייםהב'
 סעררטהעלי שווטיץ היים'

טח
 סעררטהעלי כיץ יושיע'
 פרעסבורנ מילר יודא'
 שמערן יחזקאל'

 ענ סח לט כחמ
 טונקטמש נרקיס יעקכ'
 מאייער זאב יצתק'
 וואלאווע מ-כ יצחק*
 שיל מובי' מאיר*
 נ*פ וועלץ משה"
 נייהייזל שמעין משה'
 שאלא רשמה צבי'
 קרלס:טר העיצינ רפאל'
 מ"ב ברוך שלמה'

 מ נאכה
סד
לא
סר
ענ

 כה מיינ
 להכנ

ענ
 ענסד
 מבב

סד

 ענ ע טדנד
 ענמר

 פס סחכת
מ
 עוכז

ער סנסנ
פה
לד
סנ

 עה מבלנ
 פוסח

יד
סם

 פבינ

 פה עסר
ין
פו

 פז פבפ
ים

 עםח
נם

 כהפז
 כז:
 פדפנ
 כהמז
 כה יחמן

 גתכד

 ונשלםתם



נפ4
הנשרההכן.

 ה כ לה
 יא סיען לק'ס סייכיס פינס ק"מנרכס
 כ חט"ח "ניב נה)נ"ק לכסינגס ור"ינהי
 עליו התסילין נעור תסלים לוזירנגדר

פכ נעת יסער"ירחי  סיקן"יך
 לדמו הענווס"מ והסג לורנר מנית נוונן כזל"

מב וז5ס ל5כול סל"ננסנע
 נו ועפס"ע על ססחייכו שנרכין "יןגידוע
 לקנוע ר5ו רתוע חליו יגסוס "סולגז"ד

עה 5ד "ו' עג שית ועי גי'ט'נ
 חנ תועד הרענ"ס נ)נ"םפלי"ס

עדנוססנועומ
כה נניהכ'ג נסיכית סי:ק7סיןיגס
 ימי ל4 "לס וכל התרוס עגו ל"עדוע

יםהסל
 רננות סגק53ד סנקיס 3ין תנו ל*יזדוע

כהלסקסל
נעכין

 כה נחיל מחל נ)ר"כ האם וגיורי נור"
 ה ונואם טהוי הליו"כ נכניס על הנרכין5ס

 לנ וננוח ולסלוח על וננלכין 5יןוזרוע
 מא ינ כחנוכם גרות ז' תקנו ל5--וגדוע
 ל חדס עתר גס סקליס 3פ' "ויגריסראין
 ססריחס עינרס נענין 35ות)רס"י

 ם עב סוסב
 כו ב בענס על סיט" סג)נ5" י וגג מוריסע"ר
 עו זס 3ל4 (ס גיק3 נסכתת"יך יז קקי"ע לו קיי הס"ך ן3ריניעור
כז נייחס קצע נענין הר)נ3"סע"ד
 עב לח ני"טען למלות ים "י ייוחסאפק
 כנ נ נ(ס"ז 3סנגס המגכדין

 מא נאלס 3)ו"רג"ריןקחזרה
 לא"י סו* 06 העיר לעניי סנדריני

 עב מא מלא
 ס53:נ[ כזניך לטפיל תוכל 05 "זכיםנהולי

 עב שנמד
 לו 3ונקיס טהרה להן ים "י זכוכיתנכלי'
 הלוז וכנס :ו"5 :טונ"1 כינס קתוקיע"ר

 פב מה מהבה 5י"ה( י3י)ועור
 עד סג ננ חי( וכרוכי לעסי ע"קהערות

 ול ם לם
 וניני' קסיס הי" ר"וו נסס "ונרר"3ד5

 לה חקינון
 לונחול יכול סטיה ד)נוכר קןנררכיע"ס

כד חונו ינקולק ליר5כחי
ע"ס

 הרסו""
 חליתך ע"ז טל דקכךל

 לבי שלל"ג ניטוסכסייס

 טנ1
 נדי

לקיסוס,
 כדי

3ק5
 ". ונענין מנועה, עחי'3 דע""

 עי "כילה נכללסחי,
ענ לעסו כקרא הקוס )ויק 6י העל")נע':
יב לעח:ס כסס ויין ה"ניקור
יה גפ"י חלג )נסכחת 5יך הק.'על
כץ לפסס  מניתק ל5ויעגין

  יאין3:י
 מותיריי

נב )נה"7
 מזפג . רסנת נסוחט מעולס קייע"ר
מם פקחים ליס רס"יניעור

 ענ ל"ת סזוחס הנציות כצוד סנדולנק"
 נם . נעם תק,גלים
 1 לג דףנקוכת
לב 3"ע לס"יניעור
 פגמה ר' ענילח חוקיניקור
עם לן 3גדריסקומי
מחא נסך "'(ה ל"פ מוק'ע"ן

עת ינקות* ל3י פגי )גיכילנ" ד5ר"יגה"
מו 5,"ש פגקיס רס"יגידור
 פנ מזיל (' גךליס ח'וח ר"5 קיס'ע"י
 ם חן ספנלו כמניס 'נסיג
כב פילס שכסירינקיני'
 מו .יו נ"יסייין כלען ע""נתיניי
 חכיכח סיף תיקיע"ז

 פא כב קלעגיר"
אנדה

ד שיוה"כ "וכל כקלו נס"נהסכל
 םו י ולפררע סיס  סירתע"ר
מ  קיייכוטבע
 כח ייסף ית  לסרת  ורוליס ענרכיס תסס יהווון

 לז סעע עמלקקוסיונלחעת
סג פעלך ד'יסלס
 גרכגס לכו הזרורי מתקניטעם

נא ס"קלקכלח
מו לך )ננ,ח35קס
עא כלס יסי5ל כקיקויייפ
פן עתקייס "יגו ע5ס 13 סייןגריי
פו עשי"ת לדני חן 5)נל עקדה3סעק
פו ילול ר"ח ליצחק לוגי "סקולקחן

 ננזימביד-:
 יא)נכתנ גפחליניח
יב "ליעוריינסק
עסר"ס

יג צרודי
מו ולעזרונכחת
יד לזולךעעסס
 1 5פרק)נוןנהרי

 ויצור, פלניגןוענין
 שקית רפחח3קוני'
 חל ד5יגו גמה3"יקור
 5מח3י,ו3ע:'ן


