
 4י רמזרה עידרוש
 -סססיקות לעורר רצוי וגף הסלימישגדזךש

 כ6ן כתיר ל6 למס 6( , ז6תכפרסם
 )3מד3ר סכתו3 כמו לחדש 63הד ססליסידחיס
 כ6ו כתיק כ(-הרי , לחוס כ6ח7 סיגי כמזכר6ן(
 מרפיךיס ויסעו לכחוד נך 6"ר ותור סיניברנר
 יחיו למון כתיג יסר6ל סם ויחן ג( , כמכנרויחכו
 סכתונ מס 7( , רכים 5סון ויחכו כת3 זס~סגי
 לנוכת3 ליס הוס וטפי הקלסים 6ל עלסוממס
 015 ל6 1סל6 ה( , נוקוס נכל כ7כתיכ מסה~על
 הססלו

 , לעלות לו 5וס מקוס ונכל לעלות ככ"י
 ישרוול לגגי ותניד יעקכ לריח תקרור כס1(

 ול"נסיס רכס כלשין לנסים , ז"ל רס"י 13שפירס
 מס ן מ15ת ודקדוקי עונשין למס פירש קלסנלסון
 כן ל6 ד6ס לקנביס עונסין לפרש קריך 6סנפטך
 כבורגו ל6 ג7וליס עונסיס דלקכל 6דעת6יקורו
 הכתוב "קסם הרי גנוי גסים 6"כ וגביעועמס
 מן יקמרו עדיין שכתורס ע,גסין לכל לסיס"ס0
 כיח כסן 6ין ohl , עלינו ק3לג1 ל6 כן מנתטל

 ס51רך למס ל6גסיס 6"כ ן ז6ח לטענהמיחוס
 כתיכ ככר הרי סחורה לונור סר5ס כריתי"ת ופנורתס ולזמר SID)i סכתו3 630 נוס ,( ,לפרס
 סכתכ ח( / נקולי תסלעו סנו~ע oh זקרם3ריס6
 לטון ענין מס סגולם ליוסייתס

~SI)D 
 'הנקבור

 נמלכת לי חסיו ו6תס וסורקת נווכן מהו ט( ,גצן
 6סר כל 6ונור יפול 6יך י( , קדוש וגויגסניס
 ויגב י6( , 7כר פסס 015 ל6 סרי געסס ס'דבר
 הגיד נו7נרי0ס מס ס' 6ל העט דברי 6תמטס
 העגן נעכ  משה 6ל שי3" 6מר הקוקסגס סרי , נולכגו 6ת לר16ת ר5וגנו פירס ורפ"י /לו

 כיוס וימי י3( , עמו 73נרו סעס יטמענעכור
 י:14:י:וש%ק ' ה11 ימהמז~יג,י"%נ קולות , כ3ד ועגן ונרקים קלח ויסיהעליסי
 נכלן יו( / לכתן י5חק סל קילו ענין מסה,ס
 כמקר" וכן חסר קלת ויסיגתינ

 עוז כחיב הוה
 העס וכל כתים כך ותחר חסר נ"כ שופריקל

o1bl"סגיהם השופר קול ו6ח וגו' הקלות 6ק 
 ס-( )נכריס והתרגן כפרסת כי 4צו7 .מלעיס
 ול6 6חד קול כלטון יסף 1ל6 גדול "ולכתיר
 n1SIp כתיר ~pinipn כב' ככחן וקלו קולותגתים

 : רכיםנסק
 עמלו ככל olhS יתרון 04 6'( לקהלתושיזיב

 ע"ה הנולך סלמס , סטטוס תחתסיעמול
 גוס ושזור הנדס מעסי כספורי 3ססרויתחיל
 ן היתרון סו6 נוה מתר ו0 ועל כעמלו o7hiיתרון

 סס על 6דס סגקר6 סתו עליו שיורה נוסהו6
 גוס להסקסק לפס ים 6סר הנזתה מןסגנר6
 סס על 076 לסקר* כפרטית הו6 גחייחןלמס

 ה76מס מן שכלס הגכר6יס מכל יותרה6דמס

 "אר נסוט סי6 סרי ס3סמס כי ושיזוד ,גגר16
 610 נקרץ לכך b7h~ , S)h מן ביותרה76מס
 כגהמס כ! שקין מה לגמרי 6ליס ודמיוטהתייחסו מפגי זולתו נ3ר6יס מכל יותר ס*דמס ססעל
 מגדלת סי" ה"זמס כי סגכר6יס, ס6רנכל

 וכל וסירות ואילנות 5מחיס ~SDD 6ל1מ51י6ה
 לפעל סכל ממגם ויו65 3כח סי6 סגםה37ריס
 סלימותו ומוסי* נכח 610 גסגולתו ה6ךס כןכמו
 סטו3וח ס6דס גקר6יס.מעסי ולכך המעל4ל
 גי טוג מ 75יק וכנורו נ'( )יסעיה כ7כתיכפרי
 סרעיס סמעסיס וכן , יאכלו מעללי0ספרי

 לרכס גופרי ויאכלו 6'( )מסלי פרינקר6יס
 כל מ'( דץ )כקדושין כ67ית6 ישנעוומנווע5ותיסס

 . וסירות ה76מס טס SP נקרא שס076 מפני~ס
 סרי טו3יס 06 ן ~olnun סס סו6תס"7מס

. 

 עד מקומות נכמס )וכ61ר. ~ס והנר /ס5נו.חה ודרדר קון הרי רעים oh , טונות פירותסומ6ס
 מעסיס 5ייקיס סל תולךותיסס מעיקרט6מרו
 יס כגין על גכרי6תס מסוךריס כן ל* /טו3יס
 כסגכר"ו נויד 03 כנו65 כסס שיהיה שראוי מסכל כי לפש ויו65יס 3כח ס6ינס ככרטיס סטרכל
 כלומר , 3הנו0 תכסס ענניות היותר נקראתולכך
 מתחלס סו6 סרי 03 סינו5" שר16י נוס כי נוסכס
 מש6 ליסה וסחנטר לחרוש הקור נכר* ש6ס ,3ס
 קי65 3כח 3ס 7נר 61ין כסכר6ס 003 ננו65סרי
 רק גכר6 לSJfi olhi 6 , מפעל 6ל כך6הר
 כ3חיננז SDDO 6ל סליחותו נוו5י6 סו6סיסים
 סל6 זמן וכל גופר ממגס 6סר העתה76נוס
 3לכ7. גכח "זמה גחסנ הפעל 6ל הלימותו"51י6

 6ל להדס יס גמור דמיון כי סויטווסעכרי"ס
 תטיס נתוכס נורע ס6ךמס 6סר כמו כיה6דמס
 סעפר תוך כס ונסרסיס וטור נקי זרע חיגיוכל

 הט0ורט סנם)וס ססי"ת גחן 5ן 5נומיססונוו5י"ה
 סס וגסרסח ס6דס כגץ מנועל קלסי חלקועכס

 , כ76נוס DJUIn s~DnO כ6סר גגוץונווטכעת
 הטובות וסירותיו נמחיו מו5יolho 6 6יןו6ס
 , ג!רעת גלתי וסרס נורם 76נוס 6ל ,יכנוס6זי
 ו6יג0 שהונירס כורם 6ןמס כמו ~hlonכור כגוי תורס כעל סיגנו לאשר חכנויס מחליטוולכך

 הו6 כי הנועסיס )1נ7 יתרון oj~s סיהיסכהכרח כי מנוכר כפסוק סלמס 6מר לכן . ך3רמו5י6ה
 זולם 6ססר 1"י ספעל sb מס לסו5י6 51ריךככח
 תהה סיענוול tSnu ככל לו יתרון מה 6כלזס

 יתרון "ין ססנוס תחת סס0 המעסיס כימסמס
 יתרון גי 'כסכרת לומר 6תס גריך 6"כ כססלו
 יטורד.  וסייגו משמס על htpn מס סו6שלו

 )רףונסגסורין
 5ט"

 015 כל קלטור רכי 5מר

 מלנוכס לעצל "ס גגר6 פס לעגול06
נססם נכר"
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 ההורה עלדרוש
 oh ישע קיני ועדיין , גנר6 פס SnuS"ומר סוי סיפו עליו 6כץ כי טז( )מסלי קומרגסס61
 )יהוסע 16מר כסהו6 מיחס לעמל 06 תורהלעמל
 סומר סוי מפיך הזה התורה ספר יבוס ל66(

 לכמהו רכ6 ד6מר 1הייגו , ג3ר6 ח1רסלעגול
 ןרוסתקיה נסוי לי~כי טוניה נינהו דרופתקיגופי

 כזוו כהחמרו 6סר הנוכוון . ע"כ ,167ריית6
 ככח סהי6 ס"7נוס כמו הו6 ה6ךס כיסזכרט
 קריך כן תמיד נענות ה~)וס וכליסר כפעלול6
 להו5י6 .גריך זכר 6יזס יסע קיני .6מרלכך לנורי המעל sh סלימותו תנויד סו6 סיופיםס"דס
 לעמל "0 גכר6 זכר לקייה הפעל 6למסכת
 נפם 63ךס ים כי פירוש , מללכה לעמל 06מה
 ה6ךס סגכר6 לוזיר 6יס לסגי זרך וישחיוגי
 לכפם הי6 והמל6כה הפעל 6ל החיוגי גפםלהו5י6
 פיהו עליו 6כ9 כי "ומר כסהו6 "תר לכןוס/
 לה51י6 ה"7ס קריך כי כלומר וכו' 16מרסוי

 גי ס37רי שכל והוך הפעל 6ל הקנוסיסליתוח
 מצנר סוייגו וסחיג1ק , סכל כל6 "פשר 6יט137ר
 חסר סהו6 מסגי רק ל37ר יכול סריגו כסבילל6
 סנריך 61מר , הבכרי סכל גקר6 לכך ושכלדעת
 י71ע תיגי ועדיין , הפעל 6ל הסכלי נפשלהונית
 %ו5י, קריך ob כלומר וכו' גכר6 תורס לעמל06
 הנכרי הסכל 6ל המתייחכיס 37ריס ושקרמלי15ח ודגרי לשוגות ללמוד ססעל 6ל לכזו סדנריסשכל
 נכרSb SDD~ , 1" 6 סליחותו nhSlo גקר6ונזה
 תורס דברי ל37ר הסעל "ל העיוני סכללהו5י6
 גכר6 תורה SnuS 6)ור זס ועל , עיוני סכלשה61

 עמל רק כלל כפעל ~nlnsS חיכו הדבריהסכל פי מסיך OtO סתורה סטר ימוט ל6כ7כתיכ
 העיוני סכל והום הגידור ססלימות הו6סתורס
 ומפגי . הסעל 6ל להוני6 קריך זס דברהקנסי
 למנוח יסר"ל נ5טוו לכך לעמל olboשג3ר6
 )ונונריס ינקו שנו nDp של טו3 '01תומחרת.
 6שר ל76וניהס עו3דיס ענ7יס טס עודושהיות
 , סרך עכ71ת עוכדיס עוז ימיו לסלתי הא"ינ6ל0
 לתורה להכנה סיתחילו על מין למחרת 5וסבכן

 יהיו כי ען יעכרו *שר היגויס מספרלספור
 על יעלה ל3ל , ומ"ת סתורס עול לקכלמוכגיס
 כלסר לנזורי חורין כני 6נחגו הנס עומרדעתן
 היות עון רכל ענדים, נוכיח ממקריס"סו5י6נו

 הו6 לעגול 36ל חורי( יכן וזיגגו onlho עלס76ס.
SSW, hS, כיוס סססירה להתחיל תורס 6)ורס 
 על הי6 הכפירה מתחלת הור"ח כי עגמוטוכ
 מן העומר הקראק -iS)U מזהו סיכך כמומעמל

 ן התירוח על מורה רונסון טוב ויוס ,ססעוריס

 החירות דהיינו המכייס 37ריס סני יסיו61יך
 נ)ונ"יס ההפכיים 6ין כי יחן 6חד נוווןוהעמל
 המסק עוד כלי מיד לתחרת לוקוס 1)וכ5 ,יחד
 לקבלת ע5)וס 6ת משיניס סיסיו 15רך סיסזמן

 ומתחינתן סטועיס וה5דוקיס , ושלו כוסהעמל
 ל6 ד"ס כחסגס 3ר6סיח ס3ת ממחרתלספור
 סשכפ ממחרת לכס וססרתס כתיג למהכן

 ססכתוכ 671י 6ל6 עמר כמס מיום לכסוספרחס נמי 6י מפסח וממחרת כתיג ול6 כנ()ויקרח
 , נר6סיח מנח ממחרת המסירה לסתסיהי5וס
 סנגורנו. לטעם כי נץ6י ה61 טעות זס 7נר6כן
 יום נרוחרח כי לומר השת ממחרת לכתובסתרך
 אסכיל לסם הי6 ההספיקה ימסרו דוקךהספיתה
 o~s ויה והמלחכה סעכ7וח מן לחירותסי5"1
 הסכת גס כיסר זס, כסכיי וחירות סכקיוס

 ס( )דנריס כדכתיכ ,ה סס על סמו יומן3ר6סית
 צצ ן SptlJIo~n ,יצר נולעגטע: פירז היית ע73 כי בכרח וגו' תעכוד יגויססתת
tnSDמע3ודתס ממגריס סה51י6ס על רוורס , 
 כצוחרת הסכת' ממחרט 6מר כ6ן גסוהגה

 כסביל הי6 טוכ יוס סל סהס3יתה תמסרוהסכיתה
 למסור תתחילו למחרקו ומיד לחירותשינסתם
 נכל ננ65 סל6 מס הסעורים מן מגחה16 להכיני ו5יוס , התורה Snu עול קבלת 6ל1לק11ת

 טשר נששס  סוס העומר כהקררת oh כיסקר3טת
 לו ייחד  סירס  שסו% מס שכסי מפני ,הניסן
 וכ6)ורס / "ליו נוקריכ שיהיה סהקרכה 15ויסס"י
  סיה6 חורס כגורס נוה מסני המוטס עלז"ל

  לכך (ono מטסי  טפסי סי%  סשטיריס  מןיר3נס
O)J-lpנעטפו פוס  כטנין ככפ ,  נשמן מיכל 
 תורה StD לסכול לזוגות )ותחילין יסר"לכקטר
  כן גס קר3נס  לכן ימס ט3ורס  יעול לסבלילו קינו ט5מס  סכל סז"ת ככהניה וע3וךתסומלוה
 יירינפ מן רף  1 וכע"ז , ינימס מיכל  נססשעורים
 והחמור הסור רגל מסלחי מיס  כל  טלזורעי
 עקמו יפיס לעולס הליהו ד3י חנ6 ל"3()יסעיס
  טלר3ריהירס,  למס6וי וכחיוור לעולכסור

*1UD 

  ה)ויוח7יס וחמור  לשור  סירפד  קריך  ס,רש כיסרי
 ,  תורס רירי StD  לסכול  שכמו ויט העכובהלפרך
 להוך6ת והחתור קטור המס ot)1no סניוזכר
  שיטשס  תריך  כי , כתורס עבודתו עול סוגישגי
 כרכתיכ סיע גוף 3על  שסוי למשי כסמורט5מו

  גדול  טול תגישי גרס סמור  מ"טולמרקיית
 מרגוע ונתח מגות לו ופין וכלילם כיוסוסולד
 ה"7ג4 יהיה כן , המססתיס כין רודן רק כלללגוסו
 , 41לס יומס בו והגיח 6( )יסוסע וכדכתיכמנופ 3לי  סתורס  למיפוי גוסו סישחעכך גופונונן
 %ל  לו ישר ינפפיי כס 3ס  ישטור ע"qDI) 1ועון

 יטיס  שכשגייס  סירס ונסש  גוף ד גל יםר3ריס שני  ילו פנס גדול,  שכסו  ששור כבחינתספורת
SnDסיסים כגוף  6ס , כתירס  Snu 3ו  וטורס  
 כזס ידרוס 6סר כלל מנוחה 6ו מרגוע נלינתורה
 6ס.  כיין.מגוס, תמיר  מס16י הנומק סחמנר6ל

ננץ
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 5-ה התויה על.רעוש

bb'5Yבו מטר 
 נעיון כהלתך לעיין בתורס .יתמי

 הום לסור נזה ע5מ1 6ת יעסה 5י על וסימוקיקטס
ol~noקשה . קרקע לעקור גבוס תל % נכחו 
 גססו כח. כיסר הכל 6ח סלו ככח ולסררלחרוש.
 וכן סור, 3כח מכויות ,רב יד( )מסלי כגיבורגדול
 ליותר קבס עיון לפגיו לקלט ים 6ס ")וססוכר
 , נמשו וכח כעיונו קסס .יגר btpu כל משוההו6
 , SIDS וכסור hnnS כחמור לנקט סלשון ע5סוזהו
 מתורס קנלת 6ל ולבסות .לס5ו4 כהתחילולכך
 סעורים קרנן להקריב המלסיס לטני ונכון  יור16י
 כתורס לקבל ל076 6ססר כסקי כהדוס )ו6כלשסט
 עובדת ככסויה ע5נוו שיעמס 61ת נוןס ע"יכ"6

 כ'( )כר6סית וכתיב כמזוור ספדנות שם על55ק64 כענווי 610 6דוות1 יעכור סו6 כמכסס6ד6ה
 לעכדס עדן 3נן ויגיחסו ס6דס 6ת מלסים סן~קת

 סרי , עמס וו15ח 11 לעכדס י"ל מגורוולמתרס
 נעכר סיסיה צריך כרימתו כעת חסר h:Oהידס כי זס וכל "מרגו גישר יימס ס6ךס גקר6כי

 ס5ריכס סזיח כרדיוס עכודס ידי על 1SDDSי651
 ההדס כן כחו מפעל Sh י7ס על ל65תענוךס
 סכתוכ גוס 1ה61 . ולוזות תורה ירי לפעל.עליו65

 היחס ככר 5שר 3חד3ר ייתנו  תרסידיס ויסעוכן. "חרי סג6)ור )וס על גוסך סיגי 4דכר צקווגון ססליסי בחדש התורס לקנל 3"1 כקשר זחתגפרפס
 כסו זס לפגי נימר כנר ,שר לחרי מוורנרייתנו ילכחיכ לכשיל יריך סיס מס. SDY למןישתלה
 תורה לו "ין כ"סר 76)וס טס על שנקרךה576 כי , דוקק כמבכר התורס לקטל יסר6ל היור6וייס כי תפלס לזמר 63 הכתיש "3ל , סינימרמר
 וסדה ה"ן)וה ו5ממ עטנ 3ו סטין כמזכר.גחסכ
 , כתמור חיים הנעלי נוכל יותר הו6 גחטכ3ור

 דהיינו )וס כס סיס טס על נהמס נקר6יססהנ"ת
 נכרי6תס עמס נת65 עליו הנססה שננר6תמה
 "דמה כגוו סהו6 מפגי 6דס )קר6 ס"דסוקילו
 סחורס קבל של6 זחן כל ולכן כלכד ככחשסית
 חסרון ונסכיל , כור יקרץ והמ15ה סחורההסר כי סרי כ65 3ור חקוס שהוק 74כר כרוו הו6הרי

 להשלימו התורס לו כחגם מדבר כמו fitxהנדס
 . סלה ו5מחיס "ילגות מוטי6ס הסת 61onT~oז
 נו יהוסע ר' 6מר פ"ח( )ן9 כטבח 6חרס11ה1
 סמרת ולתכי קמרו למרוס מסם מעלס 3סעסלוי
 6מר נינינו 6סה לילוד )וס רכט"ע הקכ"סלסני
 גננה חמוס לפניו טמרו כ6 תורס לקכללסם

  דורס ספיט"ד כרישיך יפי מישת  לךשננווה
p7tp6לב"ו ליתגס פינקס 6תה מעולס שגכר 
 הלין נכל שמך נדיר מס 76וגינו ה'תפקןנו כי olh וכן תזכרגו כי 6גוט גוה ח'()תהלים
 הקג"ה לו 6מר , הסחים על הובך תנה6סה
 חחיר6 רכס"ע Ls(t, 6)ור חסוכה להס חוורלמסה
 פחוז לו "תר סכסיסס 3הנל יסרסוגי סנוט"גי

 י~ח61 ר' 61מר וננהו טלין סרסי גש6 סני"6חז )ממל05 סג6מר תסונס לס6 וסחור לנולי6553
 -:צייימם במלבשי סי ד(שג נט כתיג מה  נוחן-לי  שיתפ תורס רבש"עt')DS שמי , עלס וענגו מכילתו מויו סיי ספירהמלזוז

 גתיכ מס טוכ , לכס תס6 למס תורסגסתענותס
 6תס עכו"ס כין 6חריס הלסיס לך יסים hSכס

 מת זכור 3ס כתיש מס שוב , ע"ז סעוכדיןמרוים
 מלטכס עוסיס 6תס כלוס לקנסו חסכתיום

 ל6 נס כתיר מה 310 , ש13ת 5ריכיסס6תס
 )ס כתיכ )וס שוכ , כיגיכס ים ומחן מט6תט6
 סוכ , לכס יש ו6ס "ב 6מך 61ת שכיך 6חכנד
 תגגוכ n(hS-qh ל6 תרטח ל6 כה כתיכ)וס

 נויד ן כיגיכס יש הרע י5ר כיניכס יםקנ6ס
 )חסליס סנ6וור להק3"ס לוסודו

 סווגינו ה' ח"
 הסמים על סודך תגס ומלו וגף סמך 76ירמה
 ומסר 6והכ לו געסס ו6חל 6חד כל נויך כקיכל6
 שגית לגירום עלית מה( נתסליס סנ6מר דגרלו
 6דס סקר6וך כסכר כ"7ס )ותגות לקחתשכי
 סג6' דבר לו מסר המות מלצך qhl נותנותלקחת
 .סעס על ויכמר הקטורת "ח ויחן י"ז()כלודרר
 המסיקות . ע"כ , ידע הוס )וג6 ליס דיוורל16 "י , וגן' החיים ודין המתיס כין ויעמוד61ומף
 מס ה6' , וסגם ל)ורו3וח דומות הזההמקמר
 לסס סת,יר ול6 תנוכה להס החזר סקכ"הס6מר
 שסי13 מס הג' , יתכרך וכבודו כענויותטוכס

 6סס. לילוד )וס לואר תחלם לקנםס)ול6כיס
 כן צחרי כצנורם ו7ס לכשר יוק "נורו ול6כיגיגו
 ככגותס המכווו ונוסו לכף ל,תגס )וכקס6תס.
 שצנור לכ' , סזס (olpn 6שס ילון לוקשצותו
 , תטוכס לסס 1rnol כיודי 3כס6 6חוז יקדהו6
 לס5יל1 יכול סיס סל6 .כחקו ח"ו יע חסרוןוכי

IDth)ot)Dlhon לטחת 5וסו כי עד ססו6 מס 
 חתדס המלמכיס "1)ור מחוך ה7' , 17ק6בכם"
 עד כס והכתוכ התורה ייעו כי מוכח וכו'גנוזס

 )ותייחסינן לסס es כי לידע לסס היה.ס)וע5מס
 על "יס 6יס לסס סססיכ מסה כחשוכתהן3ריס
 על סודך חנה טבורו כן 06 ולמס 3"ותותדגלו

 ,י1 פריסת ומכרח נוכוון מסות הס' ,הסמים
 מסס, 6חד מספיק פ6 שניהס וספנן עליוסכינה
 176ניג1 ה' סג6' לסקכ"ס לו ה171 מיד סונורוסף
 על הודך תגס וטילו הקרן ככל סמך סדירמס

 עד כחחחוגיס ים "דיר מס וכי כחיכ ל6השמים
 חמשס הף / הלדן 3כל סמך 76יר מסשממרו
 מסס סססיכ יזה SD "חרוגוח דכרות וקילועקמו כפני ובכור דרור כל להס הםיכ ר6סוגוחדברות
 מוסכים מגעשו מס סח' , יחד ככללם עליהםססיכ

 : כ3ר6סונה יש61והו סל6 דיולמטס
 לומר כ6 כי סזס הנוטמר פירוטאבל

 סנסכיל.
עה76ס
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 התורה עלדרחש
 גיחנס סחסר זס כמדגר גחסכ סו076006

 61מר1 . חסירס מתסיס ססמיס מן כזקתשכרייס ר6וי 116 כי , למסלימו הממיס מן תורס6
 מס כי כוס 157 , כיגיגו "מס לילוד מסהמלטכוס
 נונד שפק גטין "שר העליונים 3ין 6סס ילודסייר
 3מס ועניגס נדרס "חרי גבשך ס6טס נוןתחלדו
 לנועלחס וסעליוניס ונוקנלת מוספעתססי6

 lsts~ ושייכות יחס"ין 1לסיכך מקנליס ופינס מספיעיס המה1מ7ריגתס
 כי ן סמל6כיס כין 6סס

 כ6שס לקבל רפס ו67י ז6ח 3כחינתו 6שס ילודגל
 מ6תס ילוד סו6 6סר לקכלס הכיוחדתי61ת
 לקכל רולס הוoh 6 גכן , כעליוגיס קכלס61ין
 לקכלס ססגוליס התחתעיס 3ין שיעמוד ר16יזכר

onlSDnS, סס מעלייתו ידעו 3וד6י כי ונפני 
 .6שה לילון נוס הנורו לכן מס 7כר לקכלהיחס
 וסמר כסנוור. קכלס כעלי העליוגיס 6ין כיגינינו/
 נ"ך סתורה מעלת ולערה כ6 תורס לקכל"מ"י
 ג3ר6ת )ועלתס לגורל כיסר כעליוכיס qhקבלה
 נועלתה ולפי סכ3ר"יס כל ולפגי סנול6כיסלפני

 , הס גס העליוגיס לק3לס 5ריכין כל על0עליוגס
 סיוע דבר מעכל  וססהופ  ההחתון  סיידגי

~llsu  
 מעלתם כך כל כי מיהר ית' לו ימרו ו5זממנו.
 למס ק3לס 3ה אייכה לעליוגיס מנס עדעליונס
 כי ן ודם לבסר גותגס 6תס כן 06 מסועל

 ית' הו6 673 כס כי יודעים היו כודאי.סמל6כיס
 פסוטיס דכריס הס שלס כננלס oht העולמותכל
 הס ודאי התורס ש71י שהם פנינויותיה מקוסמכל

 כח( )6יוכ נאמר עליהס 6סר על,וניסהכריס
 , נסתרה סס)ויס ותע91 חי כל מעיניוגעלנוה
 .3הס כתיג 6סר o1JhSno 6לו סשנויסומעוך
 הודך תנה אמרס וזהו , יעוסק ונשחים ח()ישעיס
 כשתריס "סר ברכו סיודים ככס ר5ו הסריסעל

 חשוכס לסם החזר למשס הקכ"ס 61מר .למל6כיס
 ויוריך 3יוחר חשר נחשר כשהות ה6דס 6לגוחכה הו" שלכך הי6 והגכוגס ODI~DO התשונסג"שר
 ר6וי onto ל6 ו6ת ותסוכם , ס"נורנו כנוושסלמס
bJStphn 'כשרייתו חסר הו6 סה6דס לומר ית 
 גריך כי חסרונו, על להעיר היה עלמו למקסרק

 עיקר כי נסיות , 3ענמו חסרוגו לסכירס76ס
 הסרוגו להסלים כדי elo לו סחורה גתיגתנחלטת
 חשרון ו6ינו'3על שלס סהו6 כדעתו ידמה1"ס
 סקורך מן סיס ולכך (ss השלעס גו שייך116
 ויכיר לסיוע כענניו ממס להם משירסיסיס
 חוך י6( דץ )כ36ות חו"ל הכגיסו עזה ,החסרונו
 6ת כמכיר 3סס גקגית מהתורה 37ריסמ"ח
 זולת התורה 6ת לקנות כיקי o1h0 שהין ,מקומו
 כי התורה לו 6ין כ"סר נו סך3ק חסרותשיכיר
 מנונו כסע7רה וחסרונו מקונו מכיר סריגומי
 מתורס 6ין 61"כ עננו כעיני לחסר גחשנקינו
 לממס הקנ"ס 6מר לכיכך / סתסלימגו "ליןר"ויס

 חספס טס"י משיר סיס ס6ס , חט31ס לססשהזר
 ל6 מקומו 6ת מכיר כעלמו מסס היס 1ל6ז6ת
 מסס 61מר . לססלמס אליו למנתן ראיהסיתס

 16133 16תו יירפו מן חמש ולכך להסוסנוחנגד
 96 מסרי , עמס להתווכח ונוקונוס ככוןסלמשכן
 6סור סמ0 כ6 6מד 6שר סמקוס נונונהגלם)ות
 גמקומס ססו6 הפגי nplSnn נסוס זה וכללעסות
 OOnD התגג7ות ויכוח למסס יסיה ו6יךונגרס
 ככסף "חוו הק3"ס ססיכ זס על . יסרסוסוולכך
 '~ootg' סייך סריגו סמקוס סהו6כבודי

 6ל 06 כי
 כ67ית6 סככוך כס6 מתחת סח5ונס ההדסגממת

 ורוחות נסמות סכו ערנות ינ( וץ .)3חגיגס
 רם 6ל ומלך סכ3וד וכסף וכו' להכרעותהעתידין
 כערכות הס הגשמות כי סרי / עליסס סוכןוגסך
 ס5ןיק נפם על כתינ גס , הככוך כס6תחח

 53רור 5רורס אדוני גפם onso1 כס()שנווחל
 קגכ( .)דף 3ס3ת כדאיתך / בולסיך ס' 6חסחייס

 סככוד כס6 תחת גגוזוח 5ךיקיס שלנסנוותיסס
 סחייס כסרור ארורה "דוגי גסס וסיתתסג"מר
 וכ3ר16 שנקו מפגי וכו67י . וגון ,להיך ה'6ת

 , ללכת סכים סס סרוס סככוד כס6 תחחתסנדקות
 המקוס זהו כי ככויי 3כס6 "חוז ס6)ורגסו

 יה6 לבלי סעליוגיס 3ין לאריק לו וראויסנויוחד
 סל מקונו זסו כי ((osli 63 סו6 כאילו עזןגחסכ
 הך3ר ונכון רצוי כי יקום עןיס ג' סי ועל .מסה

 ה6ח7 06 , דוקא הטייקים מקוס לעסותומ6להיס
 6דס כנוראה ומוח הכסט רמות ועל 6(נזק6ל סג6' מנוס הככור כס6 תחת נקומו סיסיסo7hS ראוי כי סשגי ו6ס / הגסמס וקוס שוסום6מרנו

 תחת הו6 הראוי מקונוו ~o7h לכן מלמעלה1
 ס5דיק מקוס כי ססליסי ו6ס ית', "ליו קרורכס6
 מקבל סס5דיק מפגי ככוי סכסך תחת סיותראוי
 "ת כונס הו6 כסרס ביותר ית' מלגועו עולעליו
 וגקר6ו שמיס מלכוח עול עליו ומקיליארו

 כמורס .כך6ית6 , דברו עופי כח גכוריה5דיקיס
 סמקיימיס הנייקיס על כמרטית ית' נולכוקוולכך

 כס6 חסת נוקומס לסת"חן שיתכן עד ית'ר5וגו נוסני ר5עס ומכטליס יארס 6ת וכוכטיסגזירותיו
 כנקמר 3ע5ס הנולכות הו6 סכסך כיהכדון

 תחת וסם נומך אגדל סכס6 רק )61()3ר6סית
 נולכותוכס6

 יסרבל מלך ית' סו6 וגקר6 , ית' .
 , ית' נולכותו גזירת מקיימ'ס ססס נסכילסכל
 הפוכן מרע ניקר מוטנעיס כסיותס זאת נס6ף

 ומקיינוים יקרס "ת כומסים מקוס מכלנקרכם
 סייך ל" סרט י5ר 3ו סבין סנול6ך 6כל ,גזירותיו

 1 6חר (olpn גיזבר זה סגתכ6ר כמו זס דכר3ו

 737 ודן סופט הו6 הכם6 על סיושכ סמלך כינס
 ~DDt ית' סו6 6פר כתחחוכיס 7וק6 ס"ךזס

6ות0
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 6ו התורה עלדרוש
ontoסכס6 סייך כו 6סר סמספט ייוחס ו6ליהס 
 חוט6יס ש6יגס נעליתיס כן ?t'b מסלמספט
 וכל ותחרות שנ6ס 1ל6 קל6ס ל6 ניניססוקין
 פחוז 6מר לכך / להט סכסך יחס סיין עדכיונכן
 ית' שנולכותו גדודיככסף

 הגס . סטייק על הו6 ,
 שזהו וי75קו עסיסן יתנו הקלו הסגרותסלמס
 ג6ן שנין עד ניותר הסיק 07hS הלניוחןסנוקוס
 כסיס סיהס 3ה3) יסרפוהו )סמ6 מיחוס ציתעוד
  ו6ו , לגכולס גכגס 61יגו ענניו לסגי ל75יקמקוס
 fis וס )) כי 1 עגיו ועננו שכיגחו ויו סדיפירש
 מיוחנן מקוס לו גס שיש מס הנדיק ל6דסיספיק
 והחזר ככוצי 3כס6 "חוז ס6מר כנוה העליוגיסכין
 הס סינ5חוהו להיות יכף עדין כי , תסוכםלק0
 , פיהם בהכל סיסרפוס1 3לי (hniu 3ג5חוןלסחות

 "חד לכל שיש סגם סנים שכין התנגדות כלכי
 , ה"חד יקח סר31 על לגרו קליו המיוחןמקוס
 תחת לפמרי הוסה שיסים סתורך מן עור סיס3כן
 "5ל וכג6)ור סלו הסתר תחת להכנס ססכיגהכגפי
 כי כגפיו תחת לחמות )"ק "סר כ( )רוחרוח
"Phnסה76ס fitO ס5ו6 ומי ית' מלכותו מקבל 
 וחוסהו עליו ענין המלך כי נוהמחויכ המלךתחח
 סכינתו זיו עלן פירפ לכן ההסתרו כנפיותחת
 ו7וק6 , סכי 5ל כסתר לן נוסה שהיס עדוענגו
 סגיו כי שסגי צענן וגסכויו

 סו"
 שכו גסווחו נגד

 ,יו עלים לסרוס ר6ויס וסרו וסןרו סודו ,יזוסי6
 ומיוחס דוכס -ועגגו , שחיניהם Dn'OSסכינתו
 כשניהם סגס כלה וענן סורח 36ק טסו,לגוץ
 6נ,ר 1"1 בגוסו. 06 כגססו 6ס תחתיו חוסהוטיס
 כס' ויסס , 3ס כתיר נוס לי גוחן onhn תורסמסה
 להסיט עצר וכין עדר כין ריוח ר"סוגותדכרוח
 נוהם נוה כל 6סר כן'3"חרונות ול6 ל3ךו עדרעזר
 כגדר ((?D סיגו הגר"ס לפי ונו' עניך 6חענד כי ו6ץ למקום, "וס שנין דכריס התההריפתות כי בעכור (nSSI~ "חת 3חסוכס כלל עליוסססיכ
 ים סותפין סלפה כי יועגו ככר הל6 הזםוסוג
 ו6ס 6כ מככךיס 6תס 06 ז"ל והרסוכ"7ס
 . וככדתוני 3יניכס דרתי כקילו עליכם "גימעלס
 להכירו, "7ס סכין דכריס כלס 6חרוגות ה'המגס
 הסלמס "0 הסלמות שתי שריך ס76ס כיוסיות
 הר6סוגות זכרות והם קונו עם להקתלנ(הקחת
 ככל מהבריות ,ולתו עס להעליס שסרנךו6ס

 )יץ כקדושין וכ67ית6 חעשיגס ל6 6ש2ס37ריס
 טוב פהו6 נציק זהו לכריות וטור לסמיס טונ"61
 לסם יס 6חרונוח דכרות ח)וסס כל לסיכך ,וכו'
 "שר לנריות סייכיס כסהס יחד והתייחסותתנור
eloחוטף OTJ) , סרה ו6תחגן 3סרסת ולכך o1h3 
 הו6 כי 5ול0 וכן חגנוכ bSl חג96 ול6 מחכורכוי"ו

חוט"
Sh סחטך 03 ויפעל יתחבר מסר סכריות 

 ה)וקכל מנן רוסס ועוסה נגדם חוטם סהו6מס

 מחרוטת דכרות לחמקה יש וס מטעם 6פר סו6גס
 נשנוסן

 מס חטפתי 1( כ6מור.')6יוכ הנוקבל מ5דופעולה
 מס חט6ת 06 ל"ת( )6יו3 עוד וג6נור לךתפעל
 פ6חרוגות יחד ו7גוק חנור לפס 6ין לכך גוחסעל
 רוסס חסור יס כלסר יחד סחכור שייכות o~sסיס
 )גיס 6סר הכריות המס 1)וקכל 3גפעל 16ןססעל
 רושם יס כליסר כי גדל נכר מזה ונלמוך .סחט6
 "ין לו חט6 6סר סיסים נוי סכריות סרסלנוקכל
 יו5 וקין פגימתו וימלט סיסייסגו ען "ליומחומס
 'aitpAs "7ס סכין דוריס 06 כי מכפרכמוריס
 סיכקש עד מכמר 6יגו לחכירו o7h שכין מסשכל
 החכור וי"1 כתוספוה גכתכו ל6 "חרוגוח ס'"ץ כס 6גחגו 6סר ו6ח 3פרשס וסגם . מחילהמנונו
 6ל1 כינריס יחט* נוה מ5ד מקוס מכללסורות
 ומלו , חורר זה פרק כך6ית6 לשמים גסעננוס
 כנוו סחנור י"וח ל6 לאחרונות גס ,"תכחינם
 למשס "ומכיס נעמו סכולם סנור ן סר6סונותלהן
 סגס הת63ר כאסר הכסא תחת שנקומו 3)וסכי

 יסכו כאסר ית' ככורו כס"הנול"כיס_הסוכ3יס
 יתחרר תגויד כי כן גס הככור ככסא "תו"סר )ושס 6ל כלס כוס יתחברו "דעיהס כס6העכ7יס

 1011 סנונו לכל u~nho וכן ל"מנעיתו ססוכנכל
 הנותחכריס כל כי דכר לו מסר "חד סכלס"נור
 ויחס סתחנרס  ה5ך  מוס זס יקכל1 כהחלטיחן

 סו6 כי מנס סרות מלסך 961 / שכיניהסהדבוק
 ז6ת כבחיגה "ליו התחכר היס o7ho "להתגבש
 יר6ס 1ל6 ינו65 ל6 סגיגוד כי ך3ר לו נווסרוסיט
 ושקכם גוף 3על סה"לס כמס כקרן לחטה 06כי

 6כל שליו מחגגן הו6 זה גדכר ומיחסהעדר

כתהו"
 מס 6ין 6סר לנועלס לו סמיוח7 גמקונוו

 ענוו חכור לו יש סזה המלאך גס ו6סיסהמעדר
 כס" סוככיכסקר

, htO1 1";1~-,י,שע,1פ כי "מרס"ל "סר סדכר
 התורה נו75 1ל6 לו 6סר הגוץ )ו5ד רקה76ס
 תנורו לססלותו הס כי כלומר ד3ר ו"חד"חן כל לו מסר 6דס סקר"והו כסכר וממר ,סשכליח
 bo "סר ה"7ס כי ית' סו6 להם והורס olhטה61
 53לס שנ3ר6 מ5ד 6עפ"כ שפל ססו6"ודוריס
 "דם סמו יורה כ6סר כיותף עליונס נועלתו6להיס
 היותו (olpn לו הכדון כס6 תחת יוחד זססכס3יל
 "ל מתחכרי0 סכלם TP לגזורי תחתיו סוף,"ילו הכס6 סו33יס 6ל, ~o~lhSno o)th ותשונעחוך

 הנכון הפירוש htOt / וכיגיסס סכתוכסה6נו5ע
 טגכר5 נסכיל כי "להיט כקלס סגנר6 076נחכים
 הכסף כמות ועל t~SD ג6מר "סר "להיס3נלס
 כס6 תחת : מלמעלה עליו "דס כלורדסדמות

הככוו
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 התורה עלדרוש
 ית' 146 קר31 לסיות לו ממיוחד. מקומו סו6סכנוד
 , סכסך 6ת ססוככיס כמו השליוני)( שיסוככוהועד
 וכשמשלו נוימינו ל"דס )ול6כיס ים כי תמנךוסרי
 לכן לנמרי "ליו יקחכרו זס שכשכיל. כיניססוה61
 השלטט קריך שהסדק הפגי לקרן סתורם גתגסלכך כי סיחה גושה תשורת וכל . דכר לו מסר "חןכל
 יקפה וכלולי . סמל6כיס %ל סנורך מן ש6יגומס
 וסךנריס טנגלס לו שינתן ז6ת יססיקלהשלנוה כילך

 , וסגנווה הן3רוח משט נכס שנתורסספשוטיס
SJfiמכקשיס היו סלוקה הגסתריס הנכריס 

 כנזכר cin~o על סודך חנס נ6מרססמ"כיס
 ליתרון חסרונו לו יהיה וכי o7ho 6ל כתגןלמס
 ל6 טסירס נרי6ס rho היות נעכור כיגלל
 "ל ויגיע ייתור hS סמסרוגו ~o7e עניןזהו כי יותר מסלמס תמיד נולכקש לעולס גמשותשכע

 : גווורההשלמם
 לענמס יגעה 6שר שכל יודעתסהגפס לפי חמלם ל6 ככסס נס ו( )קהלתבהזדרעם
 o'~Dnl מי151ת , סכיעס O)'h לפיכךינעם
O'JID, לעירני סגס6ח מלה לכת כוסל לוי ר' טנור 
 החירש . ע"כ , oSunSn ססי6 לפי לנוסטובתו ירי יני לי  חלך מסדני כל שס,כילס"עפ"י
 מסני לישראל תורס נחגה לכך כי ל"ר כ6סגה

 ומסגי השמים מן סהי6 מעלתס כערךחסירס סי" לכך כגוף ועווודת ofnno נון סי6סהגסתה
 מסל והכיף / ומנות בתורה הסלמה נריכסוס
 ועלתם לגדר חון וינקת לעייני סנש6ת מלךלכת

 עניין מלך מעדני כל )ו6כילס 06 96ולפיכך
 , עוד לנישול חוויך ונונקסח 3ע5)וה חסירסהי6
 כסגימיותיס 6ץ ונויוח7ח ר6ויה כן גס התורסלכך
 על עליונה סהי6 6ץ ל)ול6כיס ל6 סרס6ל
 מסתעשע ית' הו6 6שר גנוזה חמדה וסי6סכל
 נעומס חסירס סהגפס )ו6חר לוקוס מכלכס
 סכל לס רפוי תמלק ל6 ה5סש גס ס6נורכגוו
 שכיעס 61ינה לעולס נמורס ססלמה )וקכלתופיכס
 עומדתכשסיט

 נכו"
o7h~ מקרי ל6 ולכך , החסר 

 7הייגו לס מברפוי יותר ה"דס לגמש גתינסכוס
 הכקסת לעולס כי הע.ס קורס טככר6חסתורה
 וכנינוח כתורס הושלמה כי "ף סשל)והסגסש
 הי, כאסר תסכע ול6 יותר מכקשת תציןהרכה
 )תעליס ot)fiino נכורו (ה ועל , כעננותחסירה
 סך3ריס דסייגו הארן 3כל שמך אדיר נוהח'(

 s~ro )תן והכל כארן (ost סס מכתורההעליוגיס
 כיוס ססעוריס מן עותר להכיר ישריטיס ספפירס  כמטות  כן  גש גרנו וזה , ה6ןסלססל)ות
 יום כי התורה לקבלת למגות סמתחיליןהר6סון
 תסמר שמונס נמס סכנה סתחלת הו6הר"טון
 )ומג1 6סר החמסים שער מספר עד י"סכ"ט
 )ו"כל ססס הקעורים מן הו, וסקרכן ,אתורה

 כש שה61 כ6דס למוץ ס5נסמס מנד כיכהדוס
 , סנהתס כמו ה6דס ונחסר חסירס סי6כהמס
 החסרע מנד קליו הריכס הי6 כי )וסמל6כיסיותר כסחלבי החורם pS(5 להדס הנסכה. נערמווזהו

 ונווכן נוסוגל ולכך י7ס על חסרונו בולסשליס
 החמשיס נושער ססי6 הגס העליוגס התורסלקנין
 ל6 סגפם גס כקילר הכל לקבל מוכןסחסר כי , 3ו משגס כסכין ססירס בו תפל ל66סר

 חעסס ל6 מטת שס"ה ה6ןס6ל הש"י נתן החסירה גסט להשלים כדי ולכך .חמלי
 ימות כמגין.

 1 סל"דס וכנריו כג'נין עשס תנזק ורמ"חסח)וס

 כמס חסרון לה ויש העליוגיס מן הי6 המיזגיגפם כי ה6ח7 06 . ד3ריס שני נונד יחסר "o7hsכי
 ס6)ור וכמו 3תחתוגיס, כמעומדת חסירססי6 הרי ממעלתם, להירי7ה התחחוגיס 6לס"ס
 חסרון 1Or ככפר היושב ה61 לעירני שגש"תכמשל
 סעליוניס. מן זהי" כתחתונים סעודית מ5דסלחך
ofiלגמרי ס"דס כגוץ סגקמנרה סשגי מחסרון 
 כמשל לוי ר'  לשון דיות  וזהו כתכלית מסרמה,"

 לו מתחכרמ הי6 לו סגסגת כנוס כישנשאת./
 הכחיטת. כשתי חסרו: לך רירי גידור, וןכוקתחכור
 כרכרי ס(מש החת  h'r הגס כעולס הידסוקרס
 ככל ל"דס יתרון מה 3ו סהתחלגו כמסוקסחכם
 יכנס l~eD ככל וכן , השנוס חתה שיעמולעמלו
 , הסרוס תחח סהס כיוס קוה העולס 7כייויתיר
 כה( )דף ומכ"כ . לתהחוגיס S~bt מקוס1סשחש
 שכ( 6מר כפין Sh וסנככ ךר1ס 6ל מולך פסוקעל
 רס"י כו פירס , לקונה 17)וס מהעולס יהושערן
sfft  סכולו ל"הכ

 וצוקי
 7ל6 יהוסס ר' כזס ורנס .

 שקין זס שכגי החס 7"מר "לעור ר'כרכרי
 ככנס .ס?עולס לצמר הוOts- 63 6 ננסון)וחינס
 חוסלך גראס של6 גוה 6מנס / כאסל לחירוקכן'

 נפרוס מהלך השמם כי הו6 מעולס ספוןסס)וס
 )והלכחן לפעחיס ו:וערכ ומזרח / כיוסלעולס
 העולס כתוך סהו6 הלזך כקרך סוס כיוס לוזיררסס

 חלון דרך סגכגסת 7הייגו נוסכנקןולמעמיס
 , סי3וכ נקרך זהו כלילה שס לסככ כססלניחורי

 סרי ן מסני_ת ןלעולס S)7h 1 , 3לילסמסככתן
 סו, זס וקהל ל"דס 6הל כמו הו6 סשמשכי

 לו שיש *37י וכל , O'Sh יוחם 6סר הנלנל"ת תסנכת שכהם ימים כשס"ס ס6דס עלסמ"סיל
 וכזוגו יו:6 61יכ1 מקומו 6ת סונור ה61מקוס
 "דם )וקולוו,סל לסשליס כדי ולכך עליו עונרוקינו
 התמתוגיס 6ל וכפס העליונים מן )סייחוכקשר
 לנחמס olpn גתסכיס שהם תעסה hS ענוקo~on סס"י נחן ככפר היוסכ לעירגי שנספח מלרככת
 סס חעסס ל6 זולות כי מקומט "ק תעכורלסלחי
 סס הגה מהם לנ6ח ולl.1DS onib 6"של6
otpnויהיס הנדס ע4הס יעכור ל6 כקשר -לה 

לגרפס
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 ההורה עלדרוש
 %מ"ח סטרי מגחן 1כמ1 , כסס קכהצ מקוסלנחמס
 'גוץ ויוכלל יוסלם כסס 6שר סנוץ 6ל"כריס
 על כי למעלס ט6מרמ כמו סגוף ע5ס וסטמלס
 סגטמס 6ח סס"י 'סיליס ככס 3סלימוח 0ו6ידם-
 שכעסיס גוס כנגד סריסי , עכס מנותכרמ"ח
 , לעירני וגשרת נ"ר גת 0י6 כי חסירס0נסמס

'oe7סייגו למס סכ6ס מנוקות מנן חסרונה 
 63דס לגמרי סגתחכר0 מגי 6ס ,לתחתעיס

 על דכריס סגי כתלו סס"י הסלימם גוץ כעל00ו6
 ססלנות ~oo תעמס ל6 מנות שת"ס לס מגחןיני

olpn0נוסלימיס עשס מנות ורצית כגזבר לס 
 שמואלס 0760 כנוף לגמרי 0עונוךת מ5ן6ותס
 נזדכר כ16 כתיב ולכך / 6נריס כרנו"תונגמר
 הסירס 6ךמס 6101 חסר 0ו6 ס6יס כישעי

 ועול ן 6ל,סשלנוס מריך סו6 חכך סז0כנוןכר
 ירמוז סיני יזדכר כ16 כמיותר שכחון ס6מרכמס
 כבסר 7סייגו סטארית סתורת קבלת 5ד כ6יזסלגו
 עלמו osnnl הגוץ ת"ווח 6חר כחסך ס6ןס6ין

 סגוטנייס ס37ריס מכל בו ימ65 0ל6 סזסכנודנר
 ורנהן ת6יגס גפן ומעורס חט0 6רז ל6ס6יגג
 מתקוות עננו פורס 60ןס וכיסר )' 7לר סוסע6

מגוי
 6ז סוס כמדבר ז6ח ננחיגס עגמו ועוסה
 1011 . וס זולת זל, סחורה sfi nSJpסו6.~ר6וי

fis~מדבר סכ6מר (ס ע5נוו שנורית 3מי 
 ורנה . נפסל ימוח כי 6דס סתורם ז6תיט(
 תסכל גמור סכל. סי6 כסתורה כסיותטומר
 שיטיו 6ססר 6יך לגמרי qlao זון נכןלסנ6
  יספר 6י .לפיכך , גוץ נעל olh~l גפוריכל טסט מתורס  ראייני יפר  קופי  כשכיסשכו
 ומפלק עלמו יחסות כמי רק לתורס קיוםסיסיה
 גופו 6ת מסלק כאסר המגס , לגמרי ניפו6ת

 , 3ו )ותקיימח  ספכליפ מקורס 3וד6י 16לגמרי
 ו3עירוכין כו'. ollno pntippn 6ין thSו6ס
 סח )הבליס דכתיכ מ6י 0וג6 רב 6מר גן()דץ
 06 הלסיס לעגי 3טו3תך הכין 03 יבכותיתר
 וייכף  ויוכלפ  פדורספ זו כחים עננו מסיס60ןס
 ו6ס 13 )ותקייס תלמויו ו6ונלת פהסרפפדיהרי
 מסגי זס וכל . ע"כ , 3ו oepnn חלמוןו 6יןל16
 0סכלית סתורס כהדל ל0עקייט 6ס0ר 6יכי

 כן3רינו 0י63 כמו ח6וס וכעל נוף 3עלכס610
 לוזיר. ר5פ שיני  פרבר  נ* יפיכ  14 / ,מוסעוד
  פיטיס אריך סתורס לקרל רו05 "ס ס76סכי
 תקוות נוכל לס 6ין  6סר 3הר3ר כפיס  ט5הו5פ
 מרס ומסיגו , ססכרחי רק 6חד גס 6יןהגוץ
 תאוות 6חר רודפים ש6יגס כיסר6ל )ויוחךתז6ת
  כסמוך נסרפ  כישי  בהר"ר כסו  ייס רקהגוץ
 ר6ויס סם ולכך סמדס  3ויפ 6גו7יס ישראלכי

  3מך0 סירס וכסתלכס , יותר סתורס 6לכמרטית
 עד ונעלס oStn כו לעלוה לסולם לו 0י6זו

 nhh3 1"5 3כ6ן לד-,רמוז נט. ונסו , 'לסמים
 עלס סו6-כ'%ספר סיגי כי סינימלכר

נמדרג כמיורט-~
~SD) 

 ליגן מקרין רכנן הס/; 6רנמ מ5כ
  ס6דט כי :77ין כלתייש, קין 6תיי6נסיני

  מעולס פולס יטילו סרי ות116קיqlaon  1.נסספלעי
 1 תליו קרול  0ס"י עם להיות 0סמי)וס בגוץ  מן3ו

 סיסיש 6ס כי 0תורS)ton tt)PS 0פיז שיני  פתלי  3יו  ככפית  ש,%ר  3פפ רמזועוד
 כעירונין ס6מהו כדרך הנזדכר3סגגון

 )די
 %  ריין  S~on המלכר ע5נוו 6ךס מסיס oh'מתגם וממדך* כ6( ')ונזדכר 7כתיכ נוטי מקג6 רכ,מר נד(

 מתקיפך תל)וו17 6ין ל6ו ו6ס תירו  י%פייישפלצורי
 ויתוך הסקר lh5D עומס ס6דס oh כוס ר5ו ,כידו
 כמו עקמו וממקיר כיוחר עגות כעל6100

 שתורס Sh 0ו6 ומוכן יוי.ריוי  לכליםט%5ו תעיני ניפח יל, %פיפר  טייני סר  יסערפיפוכר
 ערף  תפילין כיייפ, ,  ייופו, יוכל  ביופרOtls בעלי  ייס 'סיפריליפ  גס-ייופפ כךמבניל
(DD,ככח תושקכי ליסר6ל  סקנ"0  יהר  סהעפשפס כי  3כס ס'  הפי  סטהיס פכל פרובכס ל 

 6קש ג17ל0 לכס התסיט פיני  נפעהס6פילו
 יותר  3יס  פפooJn 9  יטנוס  יכפ3יל סרי ,יכף ל6כרסם כרולס נתתי לפני ענמכסמנועטיס
 יהרו ההסך .SD וכן . לקורס זכו 51כךנונזולתס
 ו עניות י.רוח לגסות שין  %פ( ידףבייריייג

 קכלת ומסנכיס  גורהיס כפרבר ססירטפפו  פטושי וסעגוס הגוץ חקות סלוק 07ייגוסמדות
 6ית6 סט( )דץ כסכת חז"ל כז גס רכזוסתורס
  פפפ שידר 3יטס  לוי -3ן  ייופט ר' 6מרסתם
 תורת רכט"ע לסניו וטנור  חפן בי סיב"סוזלפני
 6רז 56ל סלך להרן., גחת'ס לו טנור . / סי6סיכן
 כח4. , )6יוכ לו 6נורס סי6 כיכן תורס לס6מר
  56ל .סלך , וגון דרכם סכין6ל0יס

 ש  ,פר ים.
  פלסתר כי 6ין 6"ל חהוס 6נל סלך , ענודי6ין
 , עמדי 6ין טנור וים כי ל6 6מר תסוס)טס(
 , )0ס( 0מע0 שמעגו כ6זגיגו .טמרו ומות6כ7ון
 4 מל ין"~ןד , מנ6תיס ול6 סערן3כל פסיפיי  עולס  פל רכינו סקכ"ס לסכי וטמרחזר

 שנחן 6גי )ו0 וכי לו 6מר , 0י6 סיכןסקכ"ס
 נוסס לממס סקכ"ס לו 6מר , תורס 0קכ"0לי

 לך  יי  גנווס הפרס  ר3ש"ט לפגיו כנור 6תס,673י
  טוקס יפויך  6ני  יוס 3כל כס פפפטשטפיפי
 ומעטת סו6יל למשם 0קכ"0 לו תנור /לעקמי
 זכרו ג( )מלילכי קג6נור  פרך על תקראעלמך
 3זס סס6לות רנו . ע"כ / 131' עבדי )ושסתורח

  610  0יש6ל עד ולתורס לסטן לו מס 6( ,סנו6מר
  גודע  כישר סלכס91 רוזלין 60נו וכפרט 0י6סיכן
דבר "נוי ול6 לדרכו מור גוסס 6נל ~h'o כשירורלו
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 התורה עלדרתם
 עלים שסקל קסכר מ6י מתחלס ג! 06ז3ר

 6ל1 6ל כיחוד סלך למס 3( , קס3ר מ"י1ל3סש
 כשריס 6ל 1ל6 ותהוס יס 6רן סנוס לכקשסחג'

 , 6ל1 רק 13 היוחס שיתכן דבר 6ין וכיוולתס
 56ל למלוך "ךעתיס 6סיק ל6 3ע5מו סו6 למסנ(
 ממכוון מסו ד( , כיןיסס הי6 63ולי "דם3ני

 שנימרס סקרן ונין ותסוס יס שניןמסשגוללש1גות
 קמרו לנוס ס( , דרכס סכין וכלסיס 17ק6סי6
 למס ו( , מסגך יותר שבעס שמענו ונוות1736ן
 סיכן SlfinS ומות "נ17ן 56ל גס סלך%

 סי6 (
 ועל לנוה ז( , ס6נורו גוס הנורו. עימס שסםעד
 מצגו שתחמס סדנר ססי"ת תסתיר אעליסמס
 , ענורס כן "5ל לך ופירוש מיד לו "נור סל6עד
 סוס כנוקוס )ושס 6ת יתכרך הו6 שכעס נוסח(

 משטן כדעת כלל שעלק קלס 6יך ט( / ממס"% לך לו לתנור סע5)ויי כסמו זכרו זל, זה3כיגוי
 , משס "ל סנתגה ידע "1 ר6ס ל6 וכי הי6סיכן

 ,שם4:ץ4טט :S'htO גומז לןנ
 וסוף סנוקטרג סו6 מסטן כי סעכין ניקור .שמו

 6סר לנוסס מתורס נתינת על לקטרג סכ6סנוסטין
 ר"ל סי" סיכן תורס 1"תר הבכר, כו67יידע
 OSIDO שכל כ6( )דץ כעירוכין ס6מרו עןיס מגי ורחכס מוס יוקרן תרוכס כסיותס סתורסכי
 o~nhnl "לפיס נוסלסת 6חד 6ל4 "יגוגולו

 יכנו 6סר צית 6י!ס כלומר h'o סיכן ,כתורס
 עד כתחתוגיס 6ותס שיכיל נוקוס ו"יוסלס

 עט לקרן גתתים סקכ"ס סשיכ . מססיקכלוס
 קבול כית גנוב" ועמוקם ורחכס ג7ולסססי6

 "רן "5ל הלך . 6ותס וסיקנל שיכילגה)תחתוגיס
 ןרכיס 3ג' מסתרככ מיה iD~O קטרוג מגסוכון,
 6חד שככל עד כס סננו5"יס אכריס ג'מ5ן
 שעל כתחתונים לס 6ססרות כלעתו יתכן ל6מסס
 כמו והם , סי" סיכן ולונור לקטרג מתח%שלשתן
 מרס מקרן שרוכס י"( )6יוכ עסיס סכתוכשקבור
 סכתוכ הליס ייקס "חר olpnJI / יס מגי1רחכס
 סלחת 3ה סיפלו ונוס שינת. כנוו סעונוקגס

 סכ6סר מ5ן הקורך 06 , זס הו6 ס"לסהרחקיס
 גתורס סכ"יס נוסךכרי0 "חן על ס76סיחכ1נן

 כשרנות וכן , 6חר נווסכל )וזס יוליד3נווסכלותיס
ltnvotעוד מספני גס יעד עזן סתנונגות 
 וסוך , תכלית לכלתי ילך זס 71כר סליסימושכל
 טילך מי nSIJD שנוסי טורך לסקרך לסמונ6ס
 הזעת olpn, 6ל עליו שענוד נונוקונוו ט,עתקלקורך
 למקום ססו6 כמקוס כדר ירחיק כך 6חר עודוכן
 לכנות הכתוב יכ" ז6ת כחינם ועל , .רחוקיותר
 ורוכס וקמר כקורך סי6 גס סחורםולתקר
 ונכר ד3ר כל "ל כי הרוחב 6ס מ7ס,מקרן

 ת"ד "רכס וגרופיס 7כריס יוטרפו.שכתורס
DnD~llמגי רחכ המוסג סיסים עד לרוחכ סדכר 

 סכש6יס סעחהק oh  רותכ,  נירק  3וו6י זס כיש
 כל ימ65נומולת נוי עמוק עמוק כעגמו ססו6.ממוסג סרי מסתורס דגר 6יזס עונוק על לעלעוירקק
 סנויוהס כנזכר fnno כיגיעת מוגו כגתימ1שכ5
 ממושג 6ל סת5טרסיס סונרים וזלת ,לקורך
 ינו65 כעקבו רוחכ יכעס 6שר בו המשיגנחכמת
 סשלסס נומש הן והן . מסתסוס' יותר עמוק"ותו
 מלגייס 3מקר6ות כסס נתכנית שהתורסדכריס
 מסוע מוכנס החכמו כי , מעת שכנגהאכנוס
 "ליו, סי5טרץ מס כל עס כשלמות סדכרשנוסיג
 כידוע 7נר נוקוך זכר ופולין ממכין סו6וסתכוגס
 וכמו זכר ותוך וכר ספוני, סנכוך עניןסוסו
 , "חריט וכמקומות וכריס כפרסת ז"5 רש"יססירש
 כמו' עונוקו על ביותר סדכר שמשיג סו6וסיעת

מסו"
 כדרך סלך סיטן ולסיכך . יתכפר כקשר

 "מר כפילו , סי6 סיכן לונור ספרן "לקטרוג
 737 ונתוך דכר יולין סהנוסיג 7סייגו ספורךמ5י

 לתחתוגי0 תנתן "יך תכלית לפין עדכתורה
 ן זפת כחיגס מ5ן ~T1h "וחס יכיל olpnו6יזס

 ביימגו::נקיגם ע')(גו'יגנישזםנו "ליס מיוחס ספורך רוחק 6סר הפרן 6ל סלךולכך
 סטרן תתרה ככן . סרס rlhJ 6סרכתחתוגיס
 "תה 6ס ר"ל / דרכס הכין שלסיס כח()6יוכ
 737 סולקת שסית סכתורס סתכוגס עלסומל
 ס"כין יתכ' 610 דרכס סכין הלסיס דכרמתור

 יתגגס למסר שהיך כמי ו6ק מךרגס ויודעתכוגתס
 סינורך על מסייך קכונט לשון ממרס לכך 1לו

 וכךכתיג כס ושייך סגרן Sh וליותר הניוחסד1ק6
 לשון .כוס והכיר , מ7ס נוחרז שרוכס י6()"יוכ
 על לקטרג שכ, וכמס . סקורך תכונת שסוףדרך
 השגח סתחקתיס יכילו, סל6 לזמר סקורהרוחכ
 סיגם 56ל מהלך "נור "ל11 סנו5טרץ ככלזכר

 קן( )תסליס הרומכ כרוחק נוקוס 3כלהמסוער
 ערך לו יס 06 ללעת , ידיס ורחכ גדול סיסוס
 תנוגח מ5ן שגס "מר 1כ6ל1 מתורס רוחכ56

 נשבס כתחתוגיס לט ערך "ין שכחורטהרוחנ
 נוטס כר61י מכל יותר זקת תכונס שקליוסיס
 וכנקמר סתורס רוחכ Sh כלל יחוס שוס לו"ין

 )6יו3 סיס "מר לפיכך יס נוני ורחכס י6()6(וכ
 ותנונתו סתורה עומק קטרוג ועל עמדי, 6יןכח(

 ום סתורס עומק 56ל ייוחס ל6 ו6עס"כמיותר
 יחוס "ין כי סי" כי ל6 )סס( מתסוסשסתר

 וכן ן סתורס עומק עס התסוס לעונקומנטרפות
 סק 6רן יסר כחכנוס ס' כעגמו ,ס למוןמ5יגו
 ג( )מסלי גנקעו חסומות כנעתו / נתנוגסשמיס
 לכך סדכר לעירק יורר כקשר סי" סדנת כיסרי
 סתכוגס נייחס ולסר , כבקעו תסוסות כדעתו6מר
 לכור כ6 כי מפגי 6otncoל

 עגיי
יחד ו"לז מנוים
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 8ח התורה על_דרוש
 סם וססמיס , סגזכר plDD1 גצו וים 6רז ל6 'יחד
 טת3ונס סקרן ,נערך ולכך סקרן מן חסוכיםיותר
 נעגין 6מנס , סקרן Sb וכחכמת ססתיס%
 63סר ספמיס 6ל סלך כי זכר ל" כסוכרססטן
 ימרס נכון על ו6ז , סקרן "ל גתנססתורס
 ס6נור ונסו , כנזכר דרגם סכין 6לסיססקרן,
 כלומר מ65תיס ולT""O 6 553 חססתיסספטן
 וסדעת סתכתס סחכ)וס ס"ס יכריס ג' כלמ5ד
 ופיך ס6דס עס שכן כל 1Sh עם לס ויחם ערך6ין
 "נדון . 3תחתוגיס מקנל לס גמ65 ים*""כ
 גסס וכל גסמייס סם מלסחן סר6פוגיססדנריס כי כוס רפס , סמעס ממעט "מהו.כ6זניטומות
 סגסמייס להכריס 61"6 כו67י נכול 3ע5סו6
 ותסוס וים סקרן כמו מוגבל ורוחק סעורגעלי
 6סר ומות לכדון ,כן , ססכלית סתולס Shיחס

 ס0גסמס עד סגפמי qtao מן ס6ק טי6סמית0
 לידס 16 סיס מ5ן מנגוף qta~n ירט עלנכופת
 ס)ועס סמעגו 63זניגו "מרו מסגטמיותסלוק
 וימר , סתורס עס ל"יס גוס סיכות יטשמ5דס
 ינוון 6נור כגוץ כנן כי ומות "173ן דכריסשגי
 נו סיין מות 6מר סגפם ועל וכלס נ"נדפם6
 o7h5 יי ומות ס6כדון מנד ט וקמר ,"כדון
 תנוס סגסמייס סונרים כי qfi, , סתורם עסיחוס
 olpn מכל 56לס ימם למס "ין ותסוס יס"רן
 קליו סירוס סגס)וי גופו ויסלק ס6ךסכקשר
 וכמו סמעס ס)ועגו 163ניג1 "מרו ולכך ,סתורס
 מתקיימת סחורס ט"יןפ"מרגו

~Sb פממיח כמי 
 מקוס מכל "כל חליו ר6~ס 6ז כי עליםעלסו
 רק תמרו ל6 ומות לנדון tStD~n וסו , לגמריל6

 מס פייטת תמורס גנ3ז סמעס ממעטכזיונינו
 , לגבורי סחורס לקבלת רפוי וס כסביל סיסיסל6
 ג6 סמ66ה סכעל רק לסס ססטן סלך ל6ולכך
 סתורס 6ל מס יחס ל0ס יפ ומות נכדת כילזמר
 hlon עד סגפתי מגוף ע5)11 ממסלק ש053%
 סטי"ת לו 61מר . פ6מרט כיוו קליו רסיססכלי
 פס כל כי מפס אטמו זכרו ול6 עמרם 3ן 56ללו

 ססס ענין כל זסו כי ש610. מס סדכר עלמורס
 מתקיימת 6יגנס וסתורם מס מסות 3ו יסספס יני מעל עז עליו כ6 סו" "סר סוכר SDסיורס
 גל כי - , מס לדבר 3עיכיו עקמו 6ת פיחסונ3מי
 מוגדל ססו6 ונכול נדר לו יס סיסיס מס יפיסזגר
 מוגבל פסוק מ5ד סתורס Sb לו ערך "ין ו6וגו-

 שקיננו כלומר עבורם כן 6נל לך 6מר ולכךמרתקיו
 עלמו דפני פס לו סיס כקילו ע5מ1 3עיגיגחפכ
 סתורס חליו ר6ויס PDD כקין זס ונוקדגלל
 שתנתן 6גי מס 6מר מפס "5ל וכטסלך ,3ע5ס
 למסות עקמו כעיני גןמס פל6 סרי ידי sutסתורס
 146 סקכ"ס *מר 6ני מס פ6מר וכמכילכלל

 על לסקרך ר*ויס כי סמו על סתורסשתקרש
 ותסוס יס "רן כי סז6ח, סעגוס כעבורסחו

 "ין וננול כסיעור סרחקיס ש~ח כל לסס6סר
 מוגדרת סכלתי סטכליח סתורס 6ל לססערך

 נסוס עקמו מבניל סיס של* וזסס "3לומוננלס,
 "י6 6סר "גי מס שקמר עד לגמרי וגנולסיעור
 "ת מגביל סיט ססו6 3)וס tnSD מחזיקסיס
 סתורס סחקי6 ר"וי סיס ל6 סרקקיס נגברע5נט
 סגגלס כעל מסכל וקין מכלית 3שסי6 סרועל

 )מניל לכן. , רחקים לו סיס סגסם 06 כיוסעור
 לפסופ ע5)וו געיגי וסוחוק גלל עימו S1)aoש65
 סתורס לקבל ררי סיס 6גי נוס סימר עדנמור

 ומות 6נ7ון כי סרי , גנ1ל לס ס6קמשכלית
oonסמעס סמעט נ"זגעו תמרו סגסמי שלוק 
 : סמו על שתקרםעד לגמרי "ליס סווכס סו6 עגום 3על מילו3ל3ד

 גתגס דוריס 3מ , סיני מזור 3"ורובמהרעם
 3מד3ר , ונמים , נ6ט המדגר,תורס,

 דכתי3 63פ , סיני מדגר ג6י יט( )סחתוכתיג
 , 3"ק ס' עליו ירד 6סר מסגי כלו עמן סיניוסר
 1 ניס גפפו עכיס גס ס( )סוסטיס דכתיכ3מיס'

 , לעולס חנס חורש דכרי 6ץ לעולם חנם "לומס
 גר' נתייחס סעס oh לסקשוח יס o)o .ע"כ
 סג6 וכל מפקר ס0י6 על לסורות "לוד3ריס
 נ6חד מתגחן כן 06 יספיק ויוכס ינ6 03לוכוח

 יקי רקמי ילטצ21,11, 15יי:הוסל
 סירופ 36ל . הממון סיקננס שדעת על עולס 'מסיס
 סכמו עולמו להרוחי 3זס סורס מש"י כיסעגין
 , סכל כי6 סתורס כך סכל וקלסי מדון ית'מסון
 1ע5 לכלן ססי6 סתורס nSDn על סיורםוסות
 סלולך ועוד / מלק3לס גס שמשסו ס6חהוחסחינוח
nevי5ו לומר ס"1)ווח 6ל 6פפרי סחג5לות סיס" 
 ככללס "וחס מקיימיט סיו לסס גתכםסיתם
 ישראל כמו fis , כלל ונונס סריס סיו ול6לגמרי
 סקיוס 6101 לגמרי 3ס רונים סיו ל6ס16מות גי סקכ"0 סרוס לכן , סוררת כפרספסיו

 סתורס ותיגח ידי מעל ומס . ליטרחלממוחלט
 גודע ומיס "ס יווצר בסייגו *6 דכריסכג'

 יתן mhn ~"ת וסור6כ סוס  סרנרומתסרסס
 ן

 חלקי כל כגד  סס.  ספלסס 6ל1 גי זס,סו6
 fg  נהלפיס  שננללס כעולס o("160eh5)ווח
 עיר  סו6 סי' , יפרזל  סי* ס6' סמלן ,סיקים
  נסרדי%  ילעיס 00 שטניס י6 5סר  לדוסזכי

 יפרדו מנועיךל6ומיס וסגי ננפנך גויס פני  כש( )כר6פיפכוכפיכ
), 

 כלל ס61 ססליטי מחלק
 כדוס ומוגדל ממחולק נמו כי , כלס ס"1מותפ6ר

 ככסמיסר"ל
  חסולי

 שיר מכל  גן oa  ומובדל
  כשטור o~a סני נמררת  פרפרו וכמו ,סיומות
 *ת סכרין סתומות כל 3כטנך גהס  פגותיפגי
 וישר . ע"כ , עשו 6ת סוג6ין ה16מות וכליסר"ל
 3נתיגק נגלת לסיגך . חן 1י1דעי  למכינים ידועזס

סחורס
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 ההורה עלדריש
 סו6 ס6ש כי 0176 במטל גו 6סר נ6פכתורס

 ונידחס כנחיגתס יקי סו6 הגלם ןס6ן)וי)וות
 ושלק סס ג)( פסס יתגנח לקכלס סם ירקוק%6י
 גתינתס וגמגם לסס שייכם 6יגגס גייסמרו
 סתומות ש6ר מות סו6 ממיס נגלס עוד .6ליסס
 כךכתיכ כמיס גמסלי0 כי "דוס מדוכת סטךתסס
 יניס כסמות רכיס . עמים סמון סוי יז()יכעיס
 וכן , רכיס ממיס ימשגי כ3( כ )שמו"ל וכןנוי

 יוכלו hS רכיס גויס ח( ססיריסכחי3וכשיר
 רכים גויס ג)וךרס 61מרו , נתעכס "תלגנות
IShג"כ גגלס ) רניס גויס שנקרתו ס"ומוח 

 ירזו 063 יתגגס לסס גס כי לסורותג)ודתס
 נכורכר גגלס שו3 . סתג5לוח לסס יטיס ול6לקכלס
 וכל סוס כמדכר סגס)ויוח )וסת"וותמסיקים שסס 6נורגו כפטר ס)וךכר כמו 6טס יסר"לגג7

 סכתוכ סנור כלודרר oh כי קנו bSמעלתס
 יכוגנסו יסוכ3נסו וגו' מדגר גירזימ5"סו
 שסט יטריל )1נ6 כי ר"ל , עינו כקיפוןיפרכסו
 סגופגייס מהדכקיס נוסולקיס כלומר וניכרכקרן

 כ3ו7ו 3עגגי יסוכ3גסו לכן. סמ37ר כנוווסגשיוייס
 לסס רתחו ינונגסו ונס O~nD סכינתווסשרס
 ח( )מסלי 3ס שכתוש ססכלית ollno סי"סניגס
 נוסולקיס כנויכר סיותס שהסגי ג3ורס, לי ניגסמני

 סקךוסיס סו3ריס 6לס OOS כתן סגוףמשוות
 : מסגשס סנכ7ליס.
 שנזדכר )ון נתעל לוי כן.יסושע רכי 6מר ס)ו7כר מן עולס ד"ת נויובמדרש
 נון לסס שסיס ס)ו7כר מן עלס ו6ת נוישג6מר
 ומלכוח ולויס גסונס שכיד מטכן ומתורס כגרושליו
 ס6מרגו כמו 3וס ר5ו . ע"כ , ומוכר כנוןוענגי
 כל קנלו סס תעגני-ס13ץ סס ' שקין כנודרכי

 שנשתכחס יסר6ל הרז ל6 כולס,ססעלות
 סן3ריס וכל ורמון ת6יגס גסן וסעורתגחטס

 טוכוח וחנות עשרס לסס גתנו ופגך .סגופגייס
 תורס 06 , גוסנייס כלתי 37רי0 שם 6שרגנוו3ר
 וכריס 00 שג'ינס .מסכן nDSnl לויסגסונס
 )תסליס בו כחיו סנון 06 , כלס עליוגיסק17שיס
 מזון וס61 היכריס שגכלע 6כיריס לחסונח(
 גסיית כנרגם מתכרך מקור שסיס וסכ"ר ,תוחני
 bS ססמיס עוץ סגקר* משליו וכן / נם ידיעל
 קכ6 כולס וגוסגייס ס"59יוס וסךנריס , סקרןמן

 מתנם ומס , 3נו37ר הכןל קדוש עםישרוול
 סגוסגייס מכרכות כל נס שים יטרלל 6רןלסס
 לסס גתנס כקרן 6שר סנופנייס n1JIDo )ו5דל6
 סחורת 1עס סחורס למדריגת שוגו נסגילרק
 ס37ריס וכן , יכל לסיוח ר16י חלק ל6 סכלשסית
 סר"ף מ5ד כס נמ165 סק7ושס "רן כע"י פססס6ל1
 *רן 1ג1' חטם "רן סכתוכ ת"ס . סכל נסוימ65
 1ר6ויס מיוחסס סמררן מ5ד ל* סך3ריס"לו כקרן סימ5*1 מס כי ר"ל , כס כל תחסר ל66פר

 "סר יקרזל 6רז כן כמו לכס רזוית מסכלשסית סווורס iS)pn ותחר . ~נס  תהסה ל6תיזרנה
 סחורס כנתינת סס עליסס )כלס 5כן לגמרייסרח5 ננןת סי6 סמד~ר כי לך סרי , כס כל תחסרל6

 - ' :גמךנר

 סקרן מסר סוסיע למו ווסעיר תרחנ6 מסיני ס' כ( ורס.)דף יע13וס שיקובגמרא
 ph93 3עי 1)ו6י יסעיר 3עי מ"י לג()ן3ריס
 כל על סקכ"ס שסחוירס ולמד יוחנן רכי6מר
 וקילוס. יסרבל 56ל סכ" עד קכלוס זל" ולמון"ונוס
 ולסון אומס כל על שסחזירס מנין יקססושנס
 ישמע6ל 6ס hSh , ומעיר סברן רק כתיכ ל"סרי
 ס6ר סכן כל 5ק3לס ר5ס ל6 בכרפס 3ןשס61
 ס6ר נכלל -עפו ו6ץ , לקכלס יר15 של6בוכות
 עד י65 ולוס סיס סזס וחותר spo לענין16נווח
 6ל6 , לתו מסעיר וזרח עימו כפני סכתוכפכתכ
 לכל )וחננד סו6 כקשר לעולט לסוכירושוריך
 מגדר ס3עולס וכגוסג . ק6מרגו כמוס6ומות

 ספנו בו יבחר Dbntn 13 1nho נוסס)ותגנדיס
 , כיניסס 6שר ססתגג17ת נסתעוררות ורסוןככווגס
 קכלס ל" יסמע6ל 06 לזמר מקוס כן "סוסיס

 לפיכך וספכו )ותכגדו ססו6 עסו כיוחריקכלגט
 , כ6נו1ר כמנתו גס כס וגגלס עשו על גססחוירס
 ולכולות ס*לס וחלקים סכתות שלשת לכלספקירס סקי כי , ומקר ומיס 3"ש שגתכםוסים
 לשלט 7נריס ג' 3~ו גתכם ועזן / יסרבל"ס כי קכלוס זל* לקכלס וכתיריו רקוני 6סשריסיס
 ססקר סי6 חסרי , ססו6 מי יסיס תורס לווישל6 למי )סטרת נעמס hSnnbl טעגס עזןיסיס
 סוכת סססקרס וזולת , ללו)ודט כי17 וסיסלכל
 כד6יח* , טענס לו ים גי לחסוך ל"דססיס

לטי
 סוקן סלל על עליו 6)ורו , מסלל סייח עניכלוס
 3טרסעיק ומשתכר עושם סיס ויום יוסשככל
 סיס תניו מךינס( סלע שס61 ויגר ח5י)מירוט
 ולסרגסת לפרנסתו ותפיו סמדרס כיח לסומרגוחן
 1ל6 לס0חכר )651 ל6 6חת סעס כיתותכשי
 ויסכ וכחלם עלס ליככס סנודרס צית קומרמניחו
 היים הלטיס סכרי שיסמע כדי 6רונס פי'על
 סכת ע"כ סיום 16תו 6מרו , ו*כטליון סמעיסמפי
 סטמיס מן פלג עליו וירך סיתס וחקופתוכחסיס
 ל6כטליה שמעים S~h ססחר עמוד שעלסניון
 סמ6 6סל וסיוס נוקיר. מכית ויגס יוס נכלחחי
 רמות 1671 עיגיסס ס5י15 , 610 שמעגןיוס
 שלג קמוח סלם רוס עליו 1654 עלו ג6רונס016

 סמ17רס כגנך וסופינוסו ומטסו וסרחי5וסוסרקוסו
קמרו
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 9ם התורה עלדרוש

 06 3חורס עסקת bS מס מ% 6פ"יי0 עמיר , חסכת 6ח SD'1 לחלל וס רפוישערו
 קמרו , כלעור מרן יותר היית עסיר כלוס6י 16מריס גגכםי Spt~o 'טרם צייתי עשירעמר
1ssb5ר, ע -IIDSh פכיו לו שהמח חרסות 3ן qbb 

 יום וכל 3יס ספינות 6לף וכנגנן כינסהכנירות
 ונוסלך כתיסו על קנוח 59 נ76 נוטלקולג,סיס
 סעס תורס ללמוד ל)וריגס וממדיג,, לעיר"עיר
 לס0 6)ור 6ננרי6 3ו ועסו עכ7יו' ))נ"וסו6חת

 6)ור1 ן תורס ללמוד ונלך סניחוני נוכסגכקסס
 ן טותך מניחין סטין חרס91 כן שלעזר רכי חיילו

 ג:1ייב:ובך::1::ישש~%:י
 65 4וס גופני לו ollnlh רסע , סלילת וכ5מעש
npDPכיסרי וטרוד "ייתי נ6ס נומר 06 כתורס 
 Wh~1 ן היית מיוסף נ6ס כלוס לו 16ערי0סייתי
 ג' 156 כי מסי7וע . וכף סדיק יוסף על1154
 ופס לתורה 1מונעיס סמעככיס סס סםתריס
 מכיעט 01bS חנונך לפעמים כי ן סכרחיתחלוקס
 פרגסס חסרון מחיות tDlaS , 16 וגחוןחילונית
 יחסר 6סר מחסורו די 51ססיג לכשתךלסנריך
 עד וכרכס עומר n1DDln לו סיס מפני 16 ,15

 כקיומו 51ססת7ל כיסר בו לעסוקס45יך
O'nDDS1תקיסת נסנת נגופו ענמיח מניעם לו יש 
 , תורס נוקל)וו7 וגעגעו גופו כתוך סנעטנעיצרו

 . הנזכרים ~otu)ln ורולטת ציוד סוס מנדפ"ע סוס ס6יןשס ומיס 6ש מדגר דכ ףכא1
 ירפס , למוגע עושרו רנוי ס76ס יקטוב ,6סגו:
 עם סיס 6סר סניטר הו6 בלויס נקנס סתורםגי

 ל3( )7נריס כ7כתיכ לע"ס נרכס טסותגתיגתס
 מחס מטר גוה 3ססרי וקמרו לקחי כמטריערץ
 , לעולס וכרכס חיים תורס דכרי 6ץ לעולסיכרכס
 למטר לו סי6 סתורס כחורם יעסוק סיסלסורות
 יעסוק ל6 06 מגס כ616ן , נכסיו ויתכרכומיס
 6)ורו וסרי , נרכס סס"י לו יתן בעסקיו נךנ5

 יו:2ישילס וגגסע ו" 1)97חפנו
~Sot 

 רן 6)ור יצליח יעמס 6סר וכל וגון )וי0 פלגיע5 סתוי געז

 , מנליחין נכסיו כתורס מעוסק כל לוי כןיסוסע

 יסים ל6 06 46 כ"כ גכסיו ש החסנתוזעש
 , הברכס מן נרנו גוטמס ס6ךמס סני ע5 -מטר
 עז לו סנריכיס .הכריס ס6ר ככל סדין סו6וכן
 סתורס סעוסר מנד לכן ן געשית 6tp)bSnסר
 . כס מלעסוק ו)ועככ למטע ו6ינט תסקרסי6
 רט  ס5רס לכ יגר מנד גס כי לנו סורסשגית
 לעסוק יכול סיס ל6 כמכילו כי לזמר סתננלות6ין

 סרת סינר על מוסלת סי6 סתורס מסרינחורה,
 כד6ית6 כו סולט ססס"ר 6ין נס יעסוקשלמסר

 וס מטל 3ן פנס oe בני ל( )דץנקיחין
 כרץ 6ס גיבוח 610 36ן 06 הנוגרס 5גיתממכסו
  דגרי כס הל6 כנ( )ירמיש טג6)וה מתפונןסו6
 ס6ש כי סרי סלע, יפותן n'DeJI ס' נ6סכ6ע
 יכוץ ס6יננו עד הרע ינר על נוכר חורהסל

 כי6 כי לסורות 063 גחנם ולכך / כלו)ודיסלמלוט
 טעגס זס סטין עד ני5ס"ר וגובר גסולס6ס
 כבטי עס סכ16 סלחם שתי ענין וכסו. .כלל
 סהקרכות ככ5 סחורם ססרחיקס מס חמן סלעצרת

 שסו "גי ,(OU1p ;,ג'; ;]""לעס

 ופגי הו6 סדכר טעם 6כל , דוקה חנון סלכ16
 ה)ועככ שכעסה סש6ור סו6 סי5ס"ר סוfnno 6גי
 סיס עוד כל 63מת להרחיקו ל6דס ר16י6שר
 שיכף מ6ו7 רחוק 3חסס 6ץ ועולס וייחוסצית
 כ55 לחוס 6ין כלסר שמגס , חט6 5יוי ידוע5
 שס61 חננן להקליכ ססס גיוס לכך להרחיקו"ין

 גי זבחו ול6 חורס מתן יוס הו6 3עגרחסינס"ר
 כי6נורינן , 63דס למלוט מניחתו 6יגכהסתורס
 וסמתס י6( )מכריס רגנן חט ל( )דץ3קי7וסין

 כוסל-לידס מייס כסס סתורס נאכלס תםסס
 רטיי 15 והגיח ג7ו5ס זוכה כס 6תרכס

 ע5
 זוכתך על זו סרטים זמן כל 3גי לו 61מרמכחו
 3ין ורחון ססנ6תך מה ושתש ססנ"חך מה6כול
 )ות"ר" 6תס וקין ננוגן כיןכחזוין

 6תס ו6ס
 6מר סקכ"ס כך , גומי מעלס הי6 הרימענירס
o~sתורס לו וכרקתי ינס"ר לרקחי 3גי לישר6ל 
 6תס 6ין במורס עוסקים onh 061הנלין

 תיטיכ 06 הל6 7( )בר6סית סנ"מר כי17נמסרים
 6ת0 גתורס עוסקיס onb 6ין _ו6ס ,ס6ת

 ן רוכן "nhD לסתת )סס( סנ6ננר כידוגמסרי0

 גחו ו6ס הסקר, סתורס ימסיר (SD 6ל גס כיסרי
 כתמור גדול יותר תורס של כחס גדול ינסעוסל
 061 , כחו מבטלק סהתורס כ6ס 7נרי כססל6
 לb'Je 6 כי olho שיח0וג לחס חסרוןblo הלעיסי . גל5 ו6מתל6 טעגס וזיגגו וס גסכן

 6יגט וס גס , וחסרונו עגיו מנד גתורסיעסוק
OJUD, ל6 מולו ורוע עגיו עת ס6דס גרסות כי 
 סתורס תעוגו ממערכת וישתנס ינתקכמסרס
 לו טוכ יותר לפיכך , שעם נחיי עוסקסיותו

 , הס"* י7י על פרנסתו "ז ותהיס כתורססיעסוק
 כו סומרה וכמו ג"ד5ר סתורס גתנס וססכסכיל'
 טסנייט 7נריס וס 6ין 6שר כמקוס סתורסעיקר
 כתורס PDIDO סגהנת 116 כי ן נופגיוחותסתת
 ל4 סבין מי 61"כ והמערכת, המזל ע"י סעילסכטבע

 יפרנסס4 מ37ר כמו 6101 התור' PDD מנדלסתפרגס
 11ה1 3מ7גר, עסה 6סר ככ5 סרנסתו לו ויומיןהש"י
 למטל וגף סמן 6ת וילוכלך ח( )זכריםשכת31
 על כי ס6דס יחיס לכדו מלחס על ל6 כיס71יעך
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 התורה עלדרוש
 שקל לומר ר5ט , וגף ס6דס יחיס ס' פי מת6כ5

 על 06 גי לו מזומנת פרנסתו Phn ס*דסוחשוב
 נחורס שסעוסק רק , סעולס ומנסג סטכעדרך
 ג6סר יום 3כל מוונוחי1 לו מיומין ית' בוישטח
 ל% כשרז 3מ7כר נוחריו כלכחם ליסר6לסזמין
 כטוחיס סמן 16כלי וסיו סתורם .סט וקנלוזרועס
 וזיגגו סעהי סחנ5ל1ת גס ולסיכך . יוס י"סגו

 שם 6ין 6סר מקוס כמדגר תורס גתגס שלזסקלוס
 חסר ל6 זס כל ועם זרע 61ין ורמון o)hnגסן
 מזלו פי פעל מי 6ף 5ן גס ככס פרנסםלסס

 ומגסגו tUJD נדרך סרגסס גו יפיס נ6סמערכיי
 שיזמיגס מסס"י פרנסתו תסיס מ"מ , עולסשל
 זולת כי ו6דרכס , ממכס ולמעלס לטבע חוןקליו

 כדרך ויפילו סרגסס לו תסיס ל6 כתורססיעסוק
 סססירס נמ15ת ג"כ סטעס הו6 וסג .סטכע
 וסקרכתו סהךס סיתר וגיוס לספור ית' כ61שסיגו
 ססכועות, חג סו6 תורס מחן יוס עד נגיסן י"וה61

 תורס *ין 06 לפ"נ( כשכוח ז"ל משמרס עללעורר

 DD1~ 1,,שצומנ:הו(,ד:

 לשוס סחין עד לוס ,ס ומוכרהיס מ5ורפיסמיוחדים
 מסגולת s)s כמוחש סשגי זולת יחס ממס6חן

 וסתורס סח7ש סיתר כי לגו רמז מגס ,סמסטר
 נס יחסר מקס 6הי כל וכחסרון כוס וסתולים
 6ין תורס 6ין ו6ס תורס 6ין קמח 6ין ש6ססטני
 מחדש סותר ש)6 נמס כי יותר נני6ור ועון .קמח
 סחורס Sh ולסכין לספור מחחילין כנר כיען

 שקין וכמט , קמח 6ין תורץ 6ין ש6סיוחלט
 סחדס סיתר יוס עד כן גס סוס מספרמתחילין

bSחורס 6ין קנוח 6ין ש6ס יוכן כלל לו קורס . 
 סזס כמספר סספירס כגזות קומר ר16י1כ516י
 סנריך כל וקורס סר6סון סינר כי נוסני ,דוק%
 שס61 סח7ש 'elo ור6סוגס 3ענס סתורס6ל

 יכריס דו"ח לנו יןועיס כן סחרי .ססרנסס
 לכן נ6כוח ז"ל )ומ6)ורס 3סס נקניתשמתורס
 הראשון כיוס שיספרו יוס ביו"ט סססירססוג3לס
 וססרנסס מחדש סיחר ננד 3ע5מו מחדש יגססו6
 כל, קודס לתורס ועצמיי סכרחיי ראשון דברשט61
 37ריס מ"ח נגד יוס מ"ח 6חריו ימסרו עליונוסף
 גקגית שסתורם סדכריס נכל ע5מס 6ח'לסכין

 סור6ס זס וכל . חורס מחן כיוס יקכל1סנסס.61וי
 fiO קמח 6ין תורס 6ין oh וכן וכף קחת 6יןש6ס
 לדלג חורס לכעך שקין ען קמח ים תורס ין06
 גתנס תורס.ועוד עסק כסריקת ולסתג55 סרגססעל

 ללמוד סכ6 ס6דס כחסר דכריס ג' (tShתורס
 שינס ז"ל כשמרס מרנו מ11לת1 יק3לגסגסכרח כי , כחיגות גן כהכגח מוכן nis~S גריךתורס
 רכו צחינת מ5ד סככס לו שיסיס ורריך לךירושם
 ע5מט סתורס מ5ד מיופית גהיגס ועזן ןחיוחרת

 טוInSD 6 כטינת מ5ך מיוסדת והכנס , מקנלשס61
 שס61 סדכר ומגד שגוחן ומ75 סמק3ל )ו5דשסיף ס6לס כחינוח סכנות כסלמס וכסמ165 ,סמקנל
 מסק. כהין לו 1גוו65ת 1S5h ספקר סי* 6זי)וקכל
 סי6 עומס גחינת מ5ד 6לי1 ספריכם ססכנסוסגם
 לטיוח שהריך לסורות נמים נחנס לכן דכריס"ת כ5מ6 וסותם לקכלס Tlhn ונכסך חושקסיס6
 נט( )ישעיס לנויס סזס hn~o נכסך כקשר לסגכסץ
 כמיס כעיניו סתס6 למיס לכו 5מ6 כלכענין
 סיסת עד סריס כ)ףר6 עליו רכו מורקהיסיח סריך _רכו כחיבת )ו5ד , כיסס נמש עלקריס
 של6 ביותר מזוגו ור6 ס76ס 6שר כ6ש לונכמס
 6מר גידל רג 16;ר ל( )דץ כסכת כגחלתו,יכווס
 ססתותיו 61ין רגו לסני סיושכ חכם תלמיד כלרב

 זמיר טוי "מרו גס , וכו' תכוףנס מרגוטסוח
 , הש כגאלי 7גריהס כל נ6ץ / הכמיס סלכנחלתן

 כחיגת שנוקן ססליסית טסכגס . כ6ש טגחנס101
 6יגגו כקלו ע5)11 6ת קיחשוכ שגריך 610עקמו
 ,  סוס כמנכר כלוס וסוייט לעגמו ומגיהותדכר

1SID~1610 ש"ס ז6ת לכחיגס הריך גבול חכס 
 , כלל לקכלתס ר"וי היננו עלמו כעיני גחשכיס6
 חסר ססו6 למי "ס כי סקכלה סגולת 6יןגי

 גתנס לכן ממסיק סיעור למעלס ידורגווכאסר
 דכריס ג' כריויון כחיגות ג' 6ל1 וכסנטרך .כמדכר
 אליו  ור"ויס 56לו ססער סי6  6ף כו סגתגסהללו

 וגצן . סגזכריס 775יס taon 5ן מכלסיק3לגס
 לונור דברינו ג' כילו גתינתס כטפס לסרסיס
 סיס6ר ממגם חלק וחין ססקר סכל סחורס כללכי
 ן מקרץ 6ס ומכקס, 17רש לכל ספקר סיהיטמכלי
 דוקרך למון וכע"י . חלמון 06 , משגס6ס

 י65 ל6 ל3ד סנזס סמדכר בדמיון 610כעקמו
 לקיים 6סשר 6י 6חת מ15ס 16 מסרי , כלוסלמעל
 ס3על תורס ע"י 06 כי סמקר6 מתוך מכונסעל
 מיס שסותם כמי סו6 סקסכס למוד 6כל ,פס

 . עוד נמ6 ככלל ס6יכו ען 5)ו6ונו ומרוום%)ו16
 סכם סיסים עד לגמרי ו)ותפרגס ניזון שיסקאנוגס
 610 1ט61 כסכעו גססו ל6דס פרגסס סגוחןורכש ד6כיי כסוויוח מתלמוד מדוד על רק זס6ין

 , כ6ס דברי כס סל6 עליו גימר ואשר 6שסנקר6
 , ממש ס6ש 610 ומחן סמש6 וחדוד הפלפולכי

 זס וכל )וסורסס 7נר טו6 רייס ס6רכחומנלי
 : ליטול סרו5ס לכל ססקרט61
 3מן3ר שגתגס כמו כי ר"ל סשליסי כחדשיאסר

 אליס כיותר ומוכן שראוי ~olpnשסוך
 ו)ותחחסיס סייכיס וסמקוס שזמן גי , לזסומסוגל סר6וי תמן כעת נתגס כך עוררנוך "שרככל
 שתולט 610 ומזמן כארן סו* ססמקוס לזסזס

 תיגס סתורס כי ומפני , וגלגליו ססמימיינמערכת
nSDI)יגנו סכלי דכר כל כי עדרו סזמן תחת" 
 הח7ע 06 כי לגתיגחס ראוי 6ין לכך / סזמןכגרר
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