
 10י הערה עלדרוש

 גימגו ייחלי. עע כיול  ננריוטנוסטי%-/
 געיסם סמחפע  טילוני טי4  וסיתת יטהיר,לקצר
 מענר יתוכיו קע על כי יהד שמן1"אער

 !  מהזמן וסעתיו1'.
 וט' וחפן לכל תצת )זמן ג"כל וקהלתובט4רש

 גגם ק %וגג"ם*61קבעןיםנש לנן סיכנם הראשון .ל6דס יו היהזמן ..,
 נ6 ז( )סם סג6' לתיכס שיכנס לכחלו היה זמן1נן,
 סנ6מר ממנס לגלת לו היה וזמן , ונ" התיגס86
 oonJh5 6 סיס זמן , וט, החינם נון 65 ח()סם
 כרעף eh: ו6תס יז( )סס סמלסישנfs '6סופחן
 גסני )סימולו( לסחול לכנס ס"ס וזמן ,חסמים
 )יסוסש סג6' כמדר וגהת נמ5ריס 6חח)וקו)ווח

 לכל ועת , חף 0יו65יס כעס כל היו מליס כי40
fDnליסר6ל הירס סתגחן סיס זמן 0סמיס ח"ח , 
 גחון סהו6 נכר ל6וח1 סיס זנן ניני רני6מר
 מן למטה חתון יהיס 1עכס11 סטמיס מןלמעלס
 עיניט סדי . ע"כ , התורס הי6 ו6יזו'זגססמיס
 לכל 6מר ויסרבל 36רהס כק o~h ,5ל טרו"וח
 ס6מרנו לכעס 1ה61 / עת 6)ור התורס 561לזמן
 (SD1 3ס6עו פח 4 3ז סייך ססכ* סוכרכי

 כניוח לכן , אליו סייך מסעת רק כללחתת.גזתן
 יעכר פכלהן  סיט כי  סומן המחגר הו6העקה
 ענק ליודעי כטדע 0עתס סוסו סעתיסוסחחלת
 מזמן חכור ססלישי ה61 6"כ סגה והעתס ,כזמן

 נע65 ,מן 61ייט ועתיד ע3ר חלקי לטניהמתעלק
 סחדס 06 כי החורס לנתינת נתייחד ל6לכך

 vD5nfi 610 .מהעת TDfI לכל ועת ככחוד0סליסי
 ס61 ססליסי כי ~וחסכי , הזמן גדולי סגי כיןוחטולס
 לכן השגיס על יעלס כהו ומנס סשניס' 3יןהמחכר
 6חיס סגי על ג6מר מסר ת"תמיס )וזל1 סזהנתרס
 הים ורפי , 3חכמס מוסלג וענין 7כר וסוךסתם
 ליסד6ל וכיה ת16מי ססי6 'התורס 13לסגתן

 כווו כי לך הרי . olnthn כדחיס לגמריסנ6סכיס
 נו סחין כמטר lP(-O לחתן ס)וסוגל המקוסמסיס
 : ס6וורגו כמו ססל1סי סחדס סו6' כנסס מןסגלגל ססכלי לסכר הנסונף סזמן מסגשס,כך ג3ו5יסרק

 7רנ עלים נליל6ס הס61 דרס פח( )דףונחצבה
hT~n3הס תליתנו ידי על תליח6ילעס חל"ה6י 16ריין 7יסכ רחמג6 כריך ~hpsn ניהפך 

 OSh 3כל העלוי מסו המאמר 3זס יקסם ,תליח6י
 על יורם זס 7נר ואולי , 1fio טלי סססליגועי
 הכח ר16י ולכך לתורס טוגות מעלות וכתהכמס
 ססי6 סחורת לנו סגתן ר6סונס . זס עלותורס
 כד3רי0 ככל סז)ון חח6 ס6יג0 עד לגערימכלית
 17ק6 לס רפי לכך סזמן תחת הכוסליםסגס)וייס
 כי סודעכוה ככר .כי , כעגמו המסולםהגג1ל
 סכחגס נוס וכן . סעתס fil~p1 זיון 6ינגוסס*סי
 גסיה מטה היס סל6 על יורה תלישי ידעל

 % ;נ)ררוש(

 גכ57 ייסל'שי 5מסאסו!ן4סך טוי תלון  סטיךכל סדני שי . היי  6יי.6ל4י44 רע  6דס גגיכ4ר
 חג גדול כהלעיס גכקנ ל6 ולכך ז- כקנאומסנסס,

ta~aPtnoגסן o1%lns" שימס יכגתנ %לחו 
 לס מ"פ(ט' חיו כ6סר ,6ס כי מוגנט כזמןתגייס ו6י1גחינח0 סומן ח"ח 61יגנס סכלית 0י06חורס כי מקני זס כל , יפיס נחוס ככקס זמנייגחל
 "יט, ז0 %סו מ5ד יגבול ומן 06 סיהיס 6כלקכלוס
 ריפכ)4. ממחרת סוס חג 46 למגות ים ז0ונעטר
 סיר תסס 16תס נסו5י16 בי ג ,ollsnn שחסססגי6
 . סכז6)נ סכי6רנו שדוו סחורש לקגלק ז0 %ןר6וייס

 מקש סלחו מהריס נסעכור היש ל6 6סר יחרו5סנס
 נמע)נן יקיס לסלא 6ר15 6ל תורק זוחןקוךס
 סגלוס וכל גחדס,גשלקי בנחגת מס ושד .6100

לגחעת0
 סיס.

 מיוסר על .לסורות 610 , כמס!לס
 61מתייסג ,סריס סס הכריסיך?, מטותיהשכהיסכל

 סהטכיכן מ5ד , שיוסר גו יפ שליקי גו סיס כלכי
 לי9ר36 ג"כ (om לכך . 0ק5וות, 6חח 6לנטות מכלי סיוסר סו6 סגיניסס 01סלישי ק15ות סחיהס
 3סם גס ימ65 כי ינרנס כזה 6סר תלית6יעם
 ) סיוסר סרס על יסורון נקוקו שלכך עןסיוסר

 כי ישורון נקרך לקנות פליפי מהיש יעקבוכפרט
 מטס וכן , ניותר סיורר גו 5ימ65 רצויססלישי
 התחרם סתפעג סגזס עד כיתר תיחר ניסיס

 כהרגו נמורס וסיטר מסטווי י651 יכר3ר16ת1
 ט9ס ס' צדקת לג( ,)7נריס וכתיג , 0מ5רי6ת

 סתורם לכן ידוע, דגר וסות , עסיסר56ומספחיו
 למיי לסגחן ייחס ר16יס איוסר כס6סר

 ., נסליסנ סגמ5"ח )6ת ל4גולס כן גסשמיוחדים מי וע"י
 6ל כי , ז0 מכעס הכל סס94י כיוס סקחגסוכן

 כחוס פסולך מי וכל יוסר רק יתחדר ל6היוסר
 יתלווס . ול6 עקלקלות גו יפגעו ל6 ויוסרדרך
 סיס 6סר כל לכו , כן גס כיוסר 00עך רקעמו

 , ססרסור 06 קמקנל, 6סנ סחורם 6למתחכר
 סגולת 13 סיהיס הוכרח , גחלקיו הותן06

 (otsOP סי6 גס סייף מ5ן היוסר ס0ו6הקליסי
 ג6סר כלל ק5ס לו 6ין קקליסי כי , ג"ככלחית טסי* על יורס 3ע5מו וזס . ישרים 0' פק71ייט(

 שזסו לריס גור גססר ספירסנו וכזע ,6מרכ1
 יסריכ,ג מוח כפסי תמ!ת כג( )3מדכר בלעסט6מר
 ומיוסר ישורון לכך נקרצו שסרייסריס סו14 ישר6ל גי יכלההר כמוכו, 6חריתיוחסי

 ק4מחמ מס 6101 , היושר 6ל ק5ס שוסימ65 4סקי4" כסכרת סש0"נ ל0ס נסים מיחס6יננס ושכלעג" ומלהריח סקנס סהי6 שמיחס ל0ססדין יקדני: מוח גססי חמות לכך הקנס 6לכוטס 4י4~
 4קגק"מן יעקכ ס( לדף נתענית ז"לחכחיס
 4ן444מ הדנן% נכל תורס גתגס ועודכליורך. כמ"ס%ג,י%" גזלנות הסלימי סי0 יעקנ כימת

"1llwSס,ק4קממ קן8(5כו כי כל לעין ולסגלות 
 רק'ח( 4ק44(ידם
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 עלדרוש
 רחמנה כריך "מר ג:י1לגך מכל סגנהרת"תגס
 ית' סו6 פכחר על וסודיס 5לח פתח כ6 גיוגו'

 לגו יוסן וכפטר ננחר ית 'ל".ס ונתןכיסר6ל
 ונתז העמיס מכל כס בחר 6טר 5תורטנכרכת
 מעמיס מכל גחרתט 6תס וכן , תויתו 6תלט
 1ס,167ת נרכות כמה וכן , כמפתיך וקרסתםוא'

 סכחר על ג17לס לתת סכל ל76ון לסכחוצלינו כי לונור זס גליל6ס 1כ6 י סקוסן 3זס'סנ*י6
 ז6ת יתירס וחיכם מכל לנחר "לק לט וכת()נו

 סכחירס ענין כל סי ססליסין n'Silon לגו)ודעת
 6ח7 גכחר שיסק מסלמס כפחות יפול ל6וכרירה
 כרכים ס"חריס הסנים ויספרו סס5סמתוך
 סניו חסניס יחד ג3חר הים 06 כל bS ,ובמגו
orלן 7קיימ6 הסכל כמו 610 סחפי כי בחירה 

 כרירס נקרץ 61ין כרוב, מחוס על'מחמס
 6תר כהלקח 6מנס / הסכל 16 סלוכ 6"לכקפתו
 יותר OtO כ6ח7 סכחר כחירם ~ס נקרץווססלסס
 וסף סגס6ריס ססגיס סמס ממט 3ר3יסמלסר
 יסרבל יס לו כחר יעקכ גי קל"ב( )תהליםסקתצ
 לבכות כסליסי יעקכ שסיס מכמס 1לסגולתו
 היוחס סיסר6לית ס6ומס ונטתעסס נסרסס.ונזפתו
 סבכות סגי נ!כק לו כחר יעקכ זס נקרץלעס

 nlnlfio כל סגכלל חלוקות כתות ממשלש6חן נחיריי חלה ססס יסרתי ע05 1כ1סר6סוניס,
 וגרנו כבסר ן ס6ומות וספר , עסו / יסר6לסהס
 ס' כחר 31ך  1( )7נריס (OO לכתוב רפוילמעלס
 רכו )וקר*וח ;וכקלס סגולם לעס לולסיוח
 לתול7ס סליסי הסיס מ5ד מטס וכן ןמלזוגות
 )תהליס בו ינכתנ ססונהר עד ופת 3כחינס.טיס
 כהפר סתורה גס לסיגך , כהירו ממס לוליקו(
 , מחכמות מכל )כחרת סי6 גי יחסכ תלית6יסי6
 וכל וכתוניס נכי6יס מתוך 6ץ גכחרהתהרי
 טוב ג( ))וסלי הסכמות ס6ר תכל סככחרססכן

 מן כע5)!ס סנכחרס עד , וגף כסל מסחרמחרס
 סגכחר דגר 06 גי ג"כ לס ר6ף 6ין לכן ,.סכל
 ג"כ רשי סנכחר ס37ר 6ל כי , תליח6ילעס חלית"י 16ריין ךיסכ רחמנה כריה עימרזמו
 מנחירתו יו65 סיס 67ל"כ , ה)!וכקר ס37ר 5ךמכל

 סרייך כל כך וכמכיל . נכתר סכלתי 6ל3ס5טרפו
 נכתרת סי6 3סגס גחירס ירך לסיס הוכרחלס

 זסו כי יסר6ליס למס כסנים דהיינו ,תל.ת16 לעס נסתגל גכחריס הס סיסר6ל ומסגי /לגמרי
 כקילו ססגיס מכין יו65 6חן סכל כשמו"לנקודת
 סגסגיס . נ6)!ת ישראל וכן , לגנו נוהס)3חר
 וסישר6ליס , לסיר וס5ויס , סק"י לעכורתהובררו
 6חד סלקל סרי , הקרכז יכ6 שמסם עיקרסם
 לכן סוה כסגו"ל עלמו כפגי כחירס ענין לויס

 מכל טס ג3חריס כי גס סגולס, עםגקר6ו
 מן לויס on5P מכין נכחרי0 ועוד ,ס16מוח

 עגינס סכל עד , מהלוים כסגים ,סיסר6ליס
 . סככחרת מתורס לסם ר16יס שכוס נתכליתגחירס

ההורה
 מן כתיר מסס סו* ת6ת6י ידי על לרכסונתנס
 גתולךס תלית"י היס סלכן , סגכי*יס מכלסגנחר
 סגים נעדרת קמרו וכן , כקהול סכחירסנכתינח
 וכתיר סכ6נוח כחיר ונתיירקו סקכ"ססכטיחן
 מנחמר יעקכ זס סכ36ות נחיר /סכנגי"יס
 6 61)!ר , יס לו כחר יעקכ כי קלס()תהסס
 ויירש וכחיכ וגף עוזך 6גכי כח( )כר6סיחסקכ"ס
 קותו תיר* "ל כ6( )כמדכך וכתים , נחירוכסס לולי 7כתיכ מקס וס שנגכי6יס כחיר , לוויקר
 6מרג1 כשסר סדכר כי16ר . ע"כ , סגתייר6נוכלל
 לכטן ס5יסי היס כ"ג ומסה כחיר גקר6 ולכךלסס שליקי ססו6 מפגי סנ"כות כחיר סיס יעקככי
 pnh3 גכחר שהו*  ימן לך סבין ש"כתליח6י נירת* סתורס נקנס זס מסגי , גחיר סיסלכך
 ומזוג ט1כ . 1ס6ויר נחמינ!וח מיוצע זרןכמוסו
 , הח)וימוק ומן מתמיל נוחריו ומין כיןועמשוס
 נכפר פליתי  סוס סגם לסריסם תלית6יוכיוס
 6סי6 חסלוט סל6 עד ג)!ורס טסרס 3ונסים
 סגמורס סטסרס תסו כבסס/ כ3ר שסיסקרי

 שיין עזוסנכחרס
 מלטרי

 : סכחירס מזסיו65 זכי סוס לתורס
 המע"ת נמכילת6 1ג1'/ מרסיךיס ויסעויאמר

 ויחס מרפי7יס ויסעו י"ל רס"ינזכרי
 6ל6 סיני מדיר 163 גימר נכר וסליגמד3ר
 לסר כי6חן מס סיגי לסר לכי*חן (tnDtD)וקיס
 , כקסוכס מרפיפים (tnDID 6ץ כחסוכהשיני
 לקכלח סכגס סיס זס ד3ר גס כי לזמרר5ס

 שכיס סיו סיני למזכר כ6ו שכבסרסתורס
 סחט16 מס מסד , 3תס1כס יתכיד רסס6ל

 עתס 163 יחני מתחו רחוקים וסיוגרפידיס
 קליפס סכ6 כגמולס לס0 הסיס קליו,לסתקרכ
otpnnוכלסיס להס לסיות ססמיס )!ן רחוק 
 תפוכס כעלי גךוליס כמס לך ולסגיךקרוכיס
 ולקרוס וסנר לרתוק שלוס מלוס נו( שילעיסוכמ"ש
 ו163 עתס חורו ככר שנתרחקו ס6חר סתסוכסכי

 ססי"ת פכ6 ונרמס פעמןס סי6 קליולסתקרכ
 ישראל סס ויחן כתיב ולכך , ג"כ לססוגתקרכ
 רכים סס חוט6יס סס כחשר כי , יחידכלחון

 3חסוכס כסחווריס 6כל ככס חס ככס זס1מח1לקיס
 סכרהכ מס ועור , 6ח7 ל6ל 6חד לב לכ~לסיס

 , כהחוות סס גס סיסיו מוכרח כסחלט6חת שסי* סתורה לקנל כ6ו סכ6סר ה61 יחידנלשון
 מן תנכי כ6ל"( ססותחת רפינו כקשר /6קת תסי* סתורס להס נחגה 6ח7 עס תסס כשכילוכן

 : 6קת סי6 כי לסורותמלסלך
 הקוקס סנקס 3טעס עקינ6 דרכיובארסיות

 אותיות כ"כ ירדו העע0לכרוית
 *ת תנר6 כי לסגיו 6מר זה הקנ"ס לסניועמדו
 , העלס "ח חכר6 כי ltJDS 6)ור וזססעולס
 רטונך רכס"ע לסגיו ואהרס תי"1 ככנסםגתחלס

 .תתכרך
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 11יא ר~זוהה עלדרוש
 תורה נותן 6תס סגי עלמך 6ת כיאתגרך

 נוס תורס לנ( )ך3ריס כתע מסס..סכך ידי"55 ליסר~
 ה"גטיס זונחות ;su רוסס נך לעסות'עחין ם~י מפגי lhS~ 1"מר.לס הקנ"ס ה"ינ / מא15

 ט( )יחזק6ל סנ6מר וגווי . והג6גקיס'סנ6נחיס
 , גפם נסחי מלסגיו יאה נויד וגו' תו,ושתוית
rib.כי"ח סגכגסה עד כולס וכן טי"1 נכנסה כר 
 עולמך 6ת 3י מתגרך רנונך רנם"ע לסגיואמרס
 סנ6מר יום ככל עולס כ6י לפניך ממגחיןווכי

 כרכו , 61מן 6מן לעולס הן כרוך סט()תסלים
 ושמר הקעה ממגע קבל נויד , וגוי מלבכיוס'
 גס ו3ר6 ס' 3סס ה63 גרוך לס 61מר סן05
 , כר6 כר"םית סג6מר ע1למ61ת

 הלל"י
 כיון

 *ת ו3ר* מדוגו מקבל הקכ"ה ורקה סך3ר.ססתע
oslP~'  לו סקר* ער וצחק 6טר ל5ד לו עקד

6%1:םעז:%:2,ןן1;ןן
 סכל מסגי בלוס 1ל1)ור לפגיר לענווי כח-3י גמיש"

 מועט ננוגין וקני ורוכס כמגין גמנין מסי16תיוח
 , כ6ח7 ופגי כלס וכן כסרס ני)ו"ל כמניסגי"ת
 ס6תס תיר* 6ל 6ל"ץ לו ותמר סהכ"סססיכ
 וסתורס "חד - 61ני 6חד 6חה , כזולך לכלןר6ס
 סנקר16 עמי ליור6ל ליתגט עת'ד 6גי וכך5את
 שג6' סיני סר על 3ך לסן ולסחחיל 3מחגסלחד
 העולס כי ר"ל . גמכ , "לסיך ס' 6גכי ך(.)ממוח
 63סר סגי"ח ז,לח 16ת גסוס לס3ר16ח ר6116ין
 כיחסית כתיב סכרי6ס כתחלת 6ץ והרי הרנויגו

 סנים הס סרי סקרן 1*ת ספמיס 6ת הלפיס.)ר6
 כן מסגוסןכי פחות זכר 4 רפה ןל6 ,דור
 ככי"ח פתת ולכך , סרכי בו פיס oslpi,דוף
 סנרכס כי כרכס כו ים סכי"ת וס סמנןמפני
 כמס כרכס סי6 גס סנרי6ס ועמס , כרשיגי6
 5fft וסר6כ"ע : לפעל גכר"יס חשקי רנתסע6
 ט6יך 6מר כי סוס סמ7רס על כתנויססחענס
 בוקס כהו סרי , כלכס כס סים מפגי כגי"תיפתו

 סכמיס' סכרכם הסך ךכריס סרנס וכן'ומכולקס
 מפני סכרכס הי6 כעלוס הכי"ח כי , 6לה'מכמיס וכרי סגין כל6 סיס מכנווו ונמחילס .)כינת
 וסמופת , סכרכס הו6 סהו6 סרכוי כתחלתספי*
 סמספרס כוס כרכס סי6 סכי"ת ענס כיסתותך
 יכ16 ס6ותיות כל כרך סרסם 6שר כרכש5לסון כי , סו6 שניס נועוט רו3 סרסי החסלתסניס

 הכ"ץ , ollnhJ מכי"ח 6ס ן וסגתספר
 כעמוס הכי"ח כי סרי , כמ"ת הריץ ,כעצירוות

 סתי"1 *נורה כ6סר לכן , שרכס יל 6ותסי6
 רוסס יעסה 03 כי לה הסיכ סעולס גחסיכרת
 ס6ות כסס כי , הרסעיס ה"נסיס מנקותע5

 הרכף התחלת הו6 כמסר הנרכה על מורההכי"ח
 התי"וכך

 גס לכרס מיש חמנס ססי6 רק . 9103סי6 מהרי ומעדר תכלית זוורה כסוף מסו"

 ססחורס ר"ל , ממס לט טס תורס מפניסעולס
 לו:עולס

 :סמיס9 % תכלית.'י48י6חונ
 עבוחכלית? לכח 54גביותר

ohtn)~. ססגיע ה*גסיס מנחות על תי"ו לרסוסכיוס מלכך סמיחה והוך ית' אתו ממרוחק טוכסיגינו תכלית גן גס יס כי ית' הו6 וסמיכ 
 סר3וי הי6 סכי"ת 6כל , לנוית0 סלהסתכלית
 מ5ד כרכה סכ"'ת ענס הרי קללם פנלסני"ת
 6"כ , כרכס למון 03 סגכח3 כבפיל לי)וססרס

 , השתיות ש"פ ססי6 )1נ7 יותר חסוכהמה-*
 מ5ד חסוכס הסכתת כטס כי ff"h*h~ 6מרלכך

 טופ יותר רכזי כו אין סוכר למעמיסהכס-סרכוי
 קדמס ס46ף ולכך / 3ע5נוו מחד ה61 הדכרכאר
 קודם סנכרמח מתורס כס להתחיל ורצוילכי"ח

 סחורס )ועלח על חרס חס סר13י עולםסנכרני
 )יסוסע כ7כתיכ כלל סתורס עם מסוסץ ךכר6ין כי להורות סחורס 03 סתת ועזןומןריגת0.

 עס ת"ח ימס שמרו 061 , 1ליל0 יומס 13 והנית6ן

 לעסוק נכדי
 ק

 מ סתו: 1 " ' ק
 , כ56"ץ כס פתח לכך 7נר עמס מסתתך וקין6חת
 יחיד כלטון יסר6ל ויחן סכתוכ6101

 ליסר5ל ס6""
 1fib ג"כ סס כשסר רק *חת ססי6 סתורסלקכל
 גס לישר 06 כי 161ח ל6 6ח17ת דגר כל כילגמרי
 שמדגר סכתכ נמס סכחוכ כרמז וכמו 6תר,610

 גכתימת ליסר6ל סקורס ר*י0 כי ססליפיו3חדט
 3כחיגס o~s סרותיה כ6ן רמו כן , סזכרגוהסס
 נוס כן נס 3זס יתייסכ וככר . 6תן הס כיזרח
 סס כמסר כי , סמל0יס Sh עלס וממססכתוכ
  גס  6וי יסרבל ויחן l~su גכתנ כמסר 6חתכ6ג71ס
 מתעלם לסס למלך פסיס תוסס 3קרכסמוסלם
 כקמר כן ס6ין מס , הללעיס 6ל ען כך יריעל
 6חד OP פס ממין ען DtpStnnt נפרדיססס

 6יך לעצמו 5חד כל יחיויס רק וג'ינסעליסס
 חי ועל ידרס על עליהם מלך ה61 6סריתעלס
 גי5נ הסית "מרוש ונ17לסימזס1 , עס3ל6

 lpl~b1 מעליותיו נשמיט סנונם ט( )עיצוםבמדרס
 על מתעלס סכקכ"ס נקרץ "ינותי 6רז'יסדהעל

 , למטס 6חת כ6גו7ס הס סיסרמל נזמןססמיס
 : ס6לסיס 6ל עלה ocnl 5יס וסוויךיחיד נלסון יקר6ל סס ויחן כתיכ לכך , סס המריכוועון
 הרסיס 6ל עלה ונוסה ס6מר 3)וס ירערעןךי
 "5 עילס לסיהיס מסה שיה ניוחסכי

ה6להיס
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 ,התורה עלדרוש
 ססי6 כעת ול~יכ4 ס' כין עומד לנכיטס( היכתים יסי6ל 1כי! ויו,פלי 6מנש לשיותשלליס

  וס לפגי לגו תסורס כתו גי ס', דגרלכס

 ככרכר  וסול לס פמיופר  נפקוס  סוריסנפני
 ססס ou51 ססליסי 3חדס וסוך לס סתיוחרושמן
 ידי SD 6ות5 סגתן עוד סורס נך , לס כרצוי6חד
 ויורס יעלס JIDO טווו 6סר מטס וסוף לכךריתוכן
 סכ6לפ"6 ס6מגעי 165ת שסוט סנו"ס כי , ~סעל

 ס6)ונעי סו6 סיסים רעי כי ערסניע""
 ס)ודריגות סוך עד ויעלס יטר6ל ודין ס' כיןופרסור

4ותיוח
 ך

 S9iD עולס סיס ססו6 כמו ! -
 נוצחת חון ניגס סערי 910 עד 3ססיגוס6לסים
 כשלסיס נועם ותחסרסו ה( )תס4סכ7כתיכ
 סספלס כמ7ריגס ססו6 ל76ס ס, 7כרוססמיע
olt1Tn)מס ס6חח מדריגם כי , מהמיפית 
 מסס מכסס סס"6 6וק ,סו , ס,דס סו6 ס' ,חייט סנעלי ך' , ס5מחיס ג' , סמורככיס 3' ,סססוטיס
 ., מסס סס עליו יורס זס ענין סכל סגם .כ6חרתס

 נרמז ויסרבל ס' נין ס6)ונעי 3ע5מו ססו6 נוסכי
 מ"ט ומסיג עלס ונסר , ס6ותיוח 6נונעכמ"מ

 שוריךבסר

 סחכ"
 ססו6 לבכי למעס וסססגס

ot)tna3ס"6 נרנו החמיסיח קמ7ריגס 
 : היומססמספרס

 "מירס נלסון לגסים וגו' תחזור כס 6)ורקטוב
 גס6יגס סתורה כלנווד סכר לנו 6י! סנאיםיקמרו 63ולי כי לסורות סגדם נלסון1ל6גסיס

 6ין כאסר מלקכלס כעליסס 6ח ינוגעו 16ליכך וע"י כמכרס חלק o~s יסיס ובך 16קס6מ17ח
 לגסיך וגף תקמר כס 6מ4 לכך , נו5 תועלתלריס
 מאוד סריס ססכרס 6דר3ס ר"ל רכסנלסון

!1 ' ח( )7, ירטתוג7"ית6  )י:% שיש.יג6מי ,צפו:יצוז%כ%קן
 כני"11"~"וסעש ן יקביי ' 'קי"ה~54למ6י

 ים כי כגלם מכוער סגס . ע"כ , רוגן מןי67חי
 ססנט'ח ססכטהס ג17לס מס ו% 45ס5ט16ל
 סמסייעיס נסכיל גדול סגסיס סכר 061 )55;01
 :ולמסכר יותר ריס יי14

 ל
 . 6ותס סלונש 6נסיס

 סטכי6 סכתוכ ס6נור נומס וס לסנק ל ין6מגס
 6יכט ג3ר שסוף כנוס ס6יס כי , ס6ג)וחגסים
 ככ! , סתגגרוקוייפסט4ו מנד וססקט סיגןגעל
 וסנוטחס סגננן 6ל כך כל כן גס מוגגים6עס
 6גל 3ע5נוו, ס)צוחס filon סג6 סעעססו6
 1fin(o ענמס )ו5ד 05 ומוכניס ר6היסשגסים
 לפיכך , בריתחן עכס מ5ד ומתעוררות פעעסכגי

גדולי
 שמגט14 4ן ,ולר סקכ"ט 54טיחן ס5כט"5

 זטר: כי לו מוכעס סוס 6טר וכלוט סס6כן)ו5ל

pShמל לו43 סנווכן וכל , סס6גן 6ל מוכניםסס כני כנטר מ6ן גדול מכרס לתירסשמ0ייעיס התטפ'ספיו*  נייקר,  לוס ור14יוק נגריס, 
 נונ111 מכני כתורס וטורחים oiSnu סיסיו ,סזונך 5רotn~fio '6.51 6כל , תכתתו )ו5ד יסיגוהכקל
 ךכריפ יסרבל לכני ותגיד טפו ויסו , ויוםלילס
 לגסיך שנס , סוס סג7ול סעתל 610 כני7יןסקסין
 ס4 ו6עפ"כ כך כל נריכיס ניגס כי רכסכלמון
 סקךימן כנ גס otSn עד גדע יותר לסכרר6וייס
 לסקזימגז ר6וי סיס ועוד , כטמור לטכסיססכחוכ
 וגן כי לתורה, ומכנס ססת6לסכססם

 כגדט (epth1 סילע סל וכסר גוץ נוטרס6סס ,רי5"

 "שרם% ""%יבןן מטו
 סם סס 5דקגיות כססס סנסיס נכן , o7fiכגי

 מזקן סיסיס סחו)ור זכות 3ן למולידססתחלס
 וכן , לכך סכגי0 וווכיגות סנווליכוח סמןכגסתך לני כגייסו שקרויי ו!סו , סתויס סכללקבלת
 מוכן חימר כסיותס כי ר"ל , וגו' נכרייסונ"תכויי
 )ותכויי כך שריתוך ער גפל6 מיותרכססתוקקות לגמלי נחורם ומתקמרת מתפחדת 6וילכך

i'DSnדחסי עי ר1תור5 כעפי לכעליסן ומסתוקקין 
 סיס גדע סיוחר ודכיקות  יפכור ומנו רכגןוכי
oiisסס כי כבפייסו 57לגיק סתם ט6מר מסוסב - לנמרי עמס מת6ח7ין סכגתס )1נ7 כנמרס 

 3סדייסו. סלגיגן לכן לגמרי עמטמת6חדיס
 : ססקדימןוסו

 . וגו, תדמעו גמוע 06 ועתם 6מרעירב

 לסגל אתעלס מן ס76ס על קסםסכתורס 3סי"
 לידי יכ6 סל6 סקגלס 6חר לקיינוס סןממנות
 תסנכרן סלוע 06 ועתס 6' . ס6לסעגיגיס סגי 7כרי0 סני 6ל1 על 6תר נוסומניס 3ונו1חט6
 יקטע סל6 על כי , מריתי 6ח וטמרתם כ' .כקולי
 . תסמעו סמוע 06 6מר מתמלס לקכלסעליו
 מטמיעים 6חק מנוס ס"דס דומע כמכילתךוכרסו
 ושטעם , מנוס גוררת מטס כי סרכם מנוס"ותו
 הכ4 סמ15ק כל כי חייס דרך 3ססר 463ג1סזס
 371 גמל דכר וכל , כסמוך סיכך כמו 6חדדכר
 קנתר סומר ס6ךס 06 כיהן כ6חד כולוססו6
 סכות כיוס כולו 6ת כנקל לסיוור זס 6חרנמסך
 6מס 3גדרס ימסוך oe 3סךסו וסנוור ,6חד
 וכן כתחלס מיסר יותר ע!7 יגדור נקל"חת
 לג17ר עליו גקל יותר כגדר טי)וסוך עוד כלהנויך

 on~tp יפי חס צע 6נ !ר" ן סנו15תלקנל
 וכמכילתך /י כריתי 6ח וסנורתם שנור סקכלס6חר

ר,
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 18יב הקוה עלברוש

 .,)7,7ט;: 11Q,_i ן4ךלן:ינגן:ג
 מדגר סיקוררו על סוס נכסוכ גוה)נס.,ספק

 י163 ,סל6 הסילק וגין יסכסך כין ניקנור 6.54".,
 ?bt כרית כל קי נועמו להקרו ק"ו)1ידל.41רו4

 מכ)קס לו 0י0 גסס סי6 61ת נ51ה: 4סריגפס %ה 1 מג :מנגע % ינץ ן,,'ןה"4וך
 כקרבת ולכן לנסס סי6 ססמגוחס כידוע הסכת"גסס

 וחכור גרית סכ6סר לר"6 ונוסתכר / גוהשניחס
CD)S:  מקח3ר סגפט כי וספכל סגוץ סםיממריס חלקים כפכי qb יתכרך מגתו ,יפרן טל6גיללו ס76ס לכלל ססו6 סחכור יוכרח סס"י עם
 "ס , כגוף עומד סו6 מסרי לגוץ oh ,שהניסם
 וט37ק 4סתחכר לכן , ססכל מק53 סכגסס;גסכל
 גריך יכן ן מלטחן יתמכרו סגפם ph ססי"ח.4ס

 מסכת סי6 5גפט כרית ספירת על ביותר;16סרס
 כיותר מרגיל ס6דס כנוץ סי6 סמולם44ר ו4צ אישי " יו-ביית 161 כסכת להדס קתכס יחירנך גפ0. ז"ל"התרו
 ענוכי6יס _סט קמותיו 6חר 41לך עול'
Sfוחבורו כריקו בריך לכן כחט6יס כל 
 הכלו למרע שותו סנווי6ס מחסכתו והרילכת לכלתי ע"1 וכן / סס"י עס סיתתכר כיותרס
 גייר ככי"ח על וסרס תו6כס לכקס.יקרקוריו
 61ל1קגי , ג"כ 14תר ססו6 וחכוה לכרית.מנוירס
 תנור ולכך למכרתו סכרית עיקר סס,קכהף

 סמולס בו 6טר סנוץ סמיית סו6,;51י5,,מילס
 סק3"ס 61ין ומחטכם 'כסכל טסות ע"זנגרית
 '50סס ילמלו , . ע"ז מחטנח רק למעכס)מקרץ
 6חר סולף ים , ס6ךס חטטי כל יתחלקו.סחלקיס
 דבר וכל וזנות וסחים 63כילס מכנוסו4קי5ס"ר
 ו0כ6ס וגטירס ננקינוס נגפסו סחוטת וים ,למפנס
 ויס / לנסס 0סס ס7כריס וכל וסחנו7ס,4לך

 )וחסכס סל חט6 עיקר ססו6 כע"זגמח0נס
 חן נקי סכפפ כשסר ר"6 וסכר כוס.4כיו65

othDn)~גרית מיסמור ע"י 7סייט קליו ססייכיס 
 לס סיס עד יחירס נפם 3ו לידס סיפיסכת
 ,גס קט6 לייי ו65 ל6 6,י סס"י עס וחדורגרית

 ס6דס קרוכ לסכלותו כי , ס6חריס סחלקיסמיסגי
 פסס מס 1כי1נ6 ונט,רס כנקימס לחטתהננקר
 לקטור 5ריכיס 76רכס סנר ור"ע , סנפםחטפי
 כיותר לחטף קרוכ סגוף כי כיותר מילס.גרית

 קגוץ סיחנר סמ.לס נריק יסערוגובס שתושש::נ:יןי:.:ין.1':י":לי
 6חריס מחמקתן .יחייו סל6 ע"וכרית

 1ס71יעס . של .יחט16 ל6 6!י 6ל11 יכלם,שנצנר

 מן להימר טיוכלו גריתי 6ת יםמרחס 63מר11"?
 גסי5קכוושש(4 - מי " סספי(ק

 ע%% ,יצרלש%%נששת:
4 .ת'שגן:ןגצצ"י%ץ ר46ך..(6כרנ-%5 גנרריס כ3חריס סיסיולונור 1  151יי"יתל'%::(;םגייץ4'י65פ 13עעוגמי 
 45ס סלולם לסין 55ס '5( נר"ס יותר 6כל .זולתן
 סג55ר דכר על 515 סלמון סיער סכחירסענין

 ק ו על סגו"ל נקודות0לס
 יט '

 עילס כג4 טיסיו ר"ל סג51ס לי ומייחס כילסרס
 41:עגו :של4ש(ן ;י"עמינ:%1צם: %5ת לר סיסיו לונור סרנה ססס(ט כמהטעותוסכ6
 לכר סו6 וססלולס 5גולס לי וסייתס )לנורלכן

 6תט סגחסכיס ז-ל וכסירס"י , 3מ51רסנוגוין
 גגו! שנר ססו6 סעוס"ל לכס סה6וי נוסני6ונ4

1 שנכ:ן
 ן

 דכ
 , 6רן יירטו לעולי 5ד4"(ס כלס ועצך ט()יטעיס

 ,; ;:ג:י:י:::הילניע:ג;:ן:
 ,ומלת  כל  מ4פ  דפיינו כ6ן סכתוכות ~tShסלמות

 שצ בשנ)ם44%4גשישיש ש'%%ס%ן סו6לנ5ח,ח ס6חץ06
 סוןס:מ2סלן

 סירו"
 י-11 וכולו ר)ווקור 14נ

 4הוס 43ל 55תון ס46.,כתו כל וזכו , כל לוסיס
 סרגת י5ויכךע וס6רכת לי ייטכ לנוע! עוס"כעל
 לו ים כיסר סוסו , המוחלט סטוכ לו סיסיסלומר
 ג"כ סכרנו וסוג , גלחי יסיס ססו6 וססטוכ ,כל
 כעלת ססמ"ל כי , סגולם לי וסייתס ס6מרנמס
 יומ כיק ס6"חת' סי ינ ועג"סטת ס64 עגילו כקוי כל לחסכ בעולסות גקודוחפלס

 וכלס ; סמתיס נין עועלת כ6י6 6חת גלמנחסכת
 סולר לסנדקן עד חניותיס 3ין 5גגזת 6חתכל

 חכיג 6ו5י סגילס ל( וסייחם וסו 6חתוגגיזס
 עילס o~s ועמהן קכי3 6ו5ר סס יסר6לסכל

  %ל6 יתך. ן ממלכה ,ויוכוייתסס קת.".גיו ר"ל "דוס, (וי כסנים PISnn ליקסיו וח4 61נור . והגוז ס4שן סעוס:כ סו6ס6ו5ר
-ש4 י6מרוככל4*
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 ההורה עלדרוש'
 סימסול נוי סחין כהניס 44י נה5 תתריסימחלו
 t~slts ש6"6 ען n"tnbrSd סמסוענן סגהןעל

 , סמוכות כו סייך 6סר וש.כע51"ו וכל , כולסעכד
 ר"ל תדכר 6שר ס7נריס 6לס וקדור .תנצל t7P? סט15 הכ6 עולס על י6)ור ק017 וגוי6כל

 16 ססתנות מכלי 6ליהס ידבר ממס הרססכלסון
 למחסיר בדעתו יעלה של6 , כלל וגרעוןתוססת
 ה61 06 נולת כי כחסכו oh נולת )והסולהעליס
 סגולה לי וסייתס וט' תסתער סמוע 06 תנקילסף
 6גDnC1 1 ל6 06 הרי ויקמרו זס זולת1ל%

 יכון לגו שנייעד וכנוו יתכרך .נוסתומרוחקים
 כעכרנו ח"ו ההסך יהיה כן נסמע כקשרהטופ
 Ssp5n עומס 6ת ימנעו ז6ת וכסכה נו15תי1על

 כסית , כהססדס סכרם סי65 יך6גו כיהתורס
 מלק לסתסיר רוסס סל כרעתו יעלה קולי וסכל

 1גב6מ!יצ4
 ש: 4ג בניצבתם"

obסכסק7ינוו כ7נויוגו ' יחסוכ כי חסמש סייוע 
 יקכעוסו ככר סטוק יעוד ססו6 וגף חסיו61תס
 סתנ6י חלוקת על לכס ישימו סל6 עדננעתם
 כן סחרי סנ6תר וגון חסנועו סמוע 06סכלסון
 3דעתס 21כע1 ככר 5יירו כקשר יקכלוה זס 5ל'ועם

 לכן , סס)ועוא,חלס הטוכ הסכר מפנילקכלס
 , לי סוס בינגו זס כל כי וגף סןכרים 6להתנור

 הטוכ הסכר לקבל כדי סתורה מקכליס היו 16גי
 סרכ "ת olnnino כענךיס כקכלתס 6"כויהיו
 סדכריס בהסוך כי ועזן . פרם לקבל מגתעל
 ותנקי קיים סנועסס ויהיס לתנכי המעשהיקרס
 ת37ר "סר כהזייתן הדכריס 6לס לנור לכךנטל
 כשתמכור 96 ונועתס , 17ק6 סוס וכסדר כלכון1ג1'
 תגפי על יסור וגוי סגולה לי וסייתס מח"כלסם

ollp~ידנו ול6 "רוחק'ס יהיו ישמע, ל6 ס6ס 
 1ד6י 7סתס פרס לקכל מגת על כ)ושמשיסעוד
 לקכל התורה קבלו 65 כ6ן 6כל פרס לקכלעוכר
 מיגיע  ד6ססר פקס לידס שיהיה יודע גוי כיסרס
 06 ח"ו סהסךלהס

 / המנת ויסנורו ישמעו' ל6.

 תסחוח. סל6 הנכריס 6לה כמכילח6 קמרווכך
 כסדר ישראל כני sfi תדכר 6סר , תוסיףול6

 וכן , כמרגו 6סר למכוון מנאר 14וכווכתסי6

 סי51י6ס עד ג7גריס על דגר להוסיףיכול
 שכת"כ ג"כ וזהו , עתם 3ו סם 6סרממשמעות
 עלינו לקכל געסס ס' זכר 6שר .כלוי56יו
 1כ1 , ח"1 נערור 06 לככ וכטוב כסרוחה,יסורין
 %6 העם דכרי 6ק מפס יגן על כמכילתידרסו
 ונתוך 6ל6 ען וכף 16נור כן'סרט6 כלעור רןה'

 "מר o~ts ויספר מסס ויכה כד, )סמוקסג6נור
 כש"חס עליסס.עונסיס מקלאס 6תס 06.לקם
 וקנלו יכו, ל15 61ום סכי )וקנליס "קם5רי

 קנלו 'גי סרי . ע"כ , כסחחסשש0..:עמסיס

 טס61 מסט ויגן כ6ן כתיכ ולכן כסמחסעגש(1
 : כגיךין הקשים העוגסיס על)6נור
 ססזסירס נוסני וגו' הנקר נסיות ויהי סוגיאמר

 התורס קהלת עליהס . יקקק סל"תחלה
 יכבו. 1ל6 סיקייתוס % כ6יזס בח"כ וכןוסמלות
 ויכבו lhDN סיקולי "ח"כ וכן , חט6לידי

 וןך שנ4יג:' 4ן;,:ינ:;ןןב olnSS עתס כ6 , נ,סכס סיקכלוס עליהסעוגסיס
 SDD ,גן,ויוו;י ו.נ!ב

 סלמס גילס זס ודכר , חט6 ירקת סו6לחורה 17צ ונ,'-ן.
 ל6דס יתרון מה כו ססתחלנו OIDDJכתכנותו
 ההכריס סכל ר"ל , הממס תחת סיעמול ענול1ככל
 גחסכיס כס ונוה ממש OOJ וקין ס3ל דגריסס
 ז6ת גס ו6ץ / ההמס על סהימ מתורסזולת

 וחסיכותס מעלקה כל חט6 ירתת כל6כסיותס
 תכלים כל הו6 חט6 ירקת כי , onthnS גחשכל6

 ירקע חכנוה ר6טיח b'p) )העליס סגתיסחכנוה
 ור6סיתט לס קורס ס' ירקת להיות סנריךס'
 )47 ככרכוח תמרו וכן . לס לתכלית מסייהכזן

 תכלית כל .)כי המיכרז תכלית הי6 סשסירקח כי לזמר סר15 , ס' חכמה*ר6ת רגושיתשנקמר
 ר6סית, ס,6 י,קע4ט סחכליח מסגי ר6סיתכקרי

 )קהלת כוס סטרו שהמע"ס חתם לכך /המחסכם
 ,pfi יר6 ה6להיס 6ת גסמע הגל זכר סוף'"3(
 תכלית כי לוזיר , ה6דס כל זה כי סנוורנושותיו
 עססעלר.יס הכל כי לו י.י6לנוסהשם
 ל6 חט6 ירקק כל6 סחכתס .6ס , נולפגיוסייר16

 ל6 כעומס סיqp 6 6ל6 לתכלית לו ס6ינגסזו
 .'ג",::ו וי";י'; ,ן,י"י:ו,:וונן תכלית לז סיס דבר כל כי קיום לה ואין לותעווד
 ז6ת מכמס כי מסגי זה כל , )וקחיימתחכמתו
 נותכטל ט61 תכלית לו סבין וכל תכלית לס6ין
 סקרו סלחה opn hp'7 ולכך , כלל קיום לואין
 דוקק (Dnr הכל דגר קוף שכתגנזם

 סכ5 חוקס'סלו סו6 הדבר קיוס כי הספרומוץ כהיתוכי
 לכן 'ס6)ורכו כמו סחכמס 6ל Ol'p הגותנקהי, 6לסיג4 ירקת והרי הקיום כעכור .נעסהחותם
 החטוא ספר ספרו 3ה טחחס עד החותסהי6
 3ישיסיט "סר ניסיסותו התכנוס נעק קנר6סר
 סכל ' ס*דס כל  וס כ4 נוהי ~olh גל וסכי בגי:12ומוש".ש"י"יגי (ש 4שק :בצ:

פעולם
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 18יג ההורה עלהרוש

 ס37ר סו6 / ז5 )טכיל 6ל6 )גר6 ל6משלס
 לתכלית 7כר וכל סחכלית חסר "ז כי כלוס"ין ווולתס הכל חכליח סי6 ססס 641ח גי. דגרנוקטר
 : זס נשכיל "ל6 גגר6 ל6 העולס לכך'כלגשר*
 יסעיס 1 דכחיכ נואי לקים רש 6מר סחםראיוזא

 ישועות חוסן עתך "נוונת וסיסלג(
 וכו' זרעים סדר זס "מתת וגף שעתתכמס
 וז"ל שכתב סירוסלמי דכרי גס לכתרורשי
 יורס נזריעק כי ר"ל , וזורע עולס כחייעמ6מין
 מצמיח ית' 610 שסיס שזולת הן כיד שסוסס"דל
 נלשון סגרנוז והות ח"ו כלס Oslu0 סיססזריעס
 וסהעעס osipt מחים יתנרך טסו" העולמיםחי
 סדר ,ס עתך ן "מונח לסקרנות וס ורצויכידו
 סרר זס ישועות , )סיס סדר זס חוסן /מועד
 סרר  וס ודעת , קךשיס סרר  וט חכמס ,גויקין
 כיצור .  "ונרו סיי ס' יר,פ יכי  1S'D~t ,טסרות
 ל6ל1 נוטגס סדרי סיח תכסיס ותלקו כיסודר

 הליינו  פני elo סזס ~osiv כי משגיסחלקיס
 ס6דס כו ננוגף כך וצחר וקרן שמיס  סבי3ט%5י
 סו6 גס וכחלק ותחתוכיס סעליתיס מןוסו*
  6סר  סיכל fito ולח"כ וגקכס וכר מיניםלשני
  ינהלי יגיעי  חעולס למעלספו6

  למגיס ג"כ
 וסיס  ויהר . ינסגותיסס 6יכייפ כל כנגדמשנס סדרי סיח נכון על סדרו זס כגנן , י"כ6רכקשר
 סוריעס סייכית יסע , זרעים סדר .זסמזויגת
T1h5וס עחך והח"כ . תחתון שיותר מחלק שסיף  
 ככתוכ וירח לשמש  סם  ימוטריש  סלי  הועדפרר

 סדר סס oo1 ולמועדיס לקוחות וסיו 6())ר6ס'ח
  כנגד  ישועות  חוסן *ח"כ . ממן  ושמיסירך רירי סש  ססרריס שני 5לו סני ,  ססמיסמערכת
 ים פתיי ירי טל- לי  נטיס סרר וי  רופן ,ס*רש
o1h5זפ  סוס  טלי  פנכרית הס  ועייר  סרוסן 
 )וני16תו עיקר וס61 יורק  יקרס יטמירפממנס
 .  נפ5* וכדלתי כהפ  ניפה ככיס לו שהיןומי

  o'rlb5 ניופה  סיייכיס  נזיקין סדר זס.ויקועות

:פייי
 יי3"י3כיך% ' היפי הפי יטי פ' י יי"ש

  לפכיסס  תשים  ,פר  סמפספיס  דו"לס  מער*סיון
  "ין  ופפן הן,  דלר יין bnSh  ריכז s~hוכו'  יחייתי  *שהעינן 6י דימר הטעמי  כ6(חהו0
  וייוחס  גוייין  עייר כי סרי , וכו'  hS  *סס6נל
osn)יר,יולס  Sh נכסים לו שיש סוכר 

  ייייכיס  ר3ריס סררו כני ,  והפן  .משsb)6 וסו"
  משמיס כמו וסוכר סע.לס וקרקע ~T1hסי6" סגקכס כי ושמיס כקרן ג"כ שכס וליןלליש

 הח"כ . תכונר T~h5 6101 סכרכסנמריקיס

1"1%,טי
 O)p)t.pt בטו:י:4 ועת:1%

  מופלג שכל כעל יש כי סמכי עליקה,ס6חי
 , סנקכס נדמיין סו" וסולחי , "לחו כל עלגהוצה

  חימס  שלמר וזפו . ס6סס  6ל וליס נערךוסוף .לנמרי גכדל  סגל גקר*  ססosb 61,~- סכלוספגי
 זם( רדף  שימרייגכ"פ  כמו פכתס גער*ידסיש  סדר  גי ן טסרות 'סדו 71עת,זע עדשים סדרזס
 וידוע  פ%.ייפםיי  ייסיס לסחיטת  מטיחכי

  WtpnD סי6 סהי6 סמסכתי כי  סנר*ס סספירס"י
 . ספכהס ושלתכל ח717 לס ור16י , נפיטסחכמס
 םס לר מס טעינ* כהגעס טחינכרל
  ממורס , ופסלות  גגעיס ,6נל למדורותיךכלך
 . 61סלות מגגעיס ועמוקס דקס יותר חכמסס6ין
 סס*יפ  וישס 6יפ  3רמיון  סס  פגם עדויחכירו  יותר  סו6  פישר  ססרריס'  סכי 6ל1מנס
 ועלכם ט)שיס  מגןר כיוהצ סשכל 6ל יותרלופפ
 כככר הגתוכ וסתחיל , סרסת הסירוקססס
ODn~כסדרגס חכרם סברן סי6 כיוקר מכסס 
  קעליוגס נמנמי פפייס סר נסרר  ליעלפפלהפפ
 לפיכך )וסגס סררי p'D  סל סדה וסו . כלעל
 6ף )בי לומר "1751, ס'6 ס' ירקח *תריו6מר
 כפטר נומס כהס לין לנס קיוס 6ין סחכמוחכל

 6ל  סיס סנותגס ס' יריפ  פסו, מתכליתחסרים
 סם סיפר  יוטו ,  ottpn חסוי סוס כגוערסכל
 לעליים קטין 4 סעלס לשלוחו סינור  D7hiפסל
 ריךנר גי . סנ hS*ס 6 למוחמר6ן
 תתסכל סי6 ס' ירקת 6סס סיושי וסגל  ספןפיר 1 פ3ל וטוי  סיוט 6  %6  תכלית כל6שסוך
 סגוסג '  סו* סיסד , סם  מט5פ שלשל כיר"ל
 16ר נקרבים וסתורת סשכל כי 6ורסגקר6ת סיופי  ססי6 ייכסס ייי ינ' 3טינינל, Ezלייט  י%* עי סדריות, עס נ"מ וסכסנתו 6רןנדרך
 .סגת שניו nthp 076 חכמת ח( )קמלתוכתיג
 ענוו ספין 6רן  ורך סגסגת על 61מר סכל. זסגס
 מיסוס סח4ס61 עיר, כי  פיר,  ליון  תפיסירקת
 יר6ס סירס גי יו( 5 לימויל יער  סופסחן סרי  ספים  ירקת וכסיפסר סוולה כעיני  הןנוסי
 ונתקיימת ס"יגגס רק חכם סו6 סוף ?,3qיפפ יפר  )הגפי nh(o ן ספ"י כטיני  תן ניש,יינו  מסרי כקמת ח)עי ו6יגג1 ללכד ירפס וס'לעינים
 לו "ין .סכ6קר סכל למון )זס ")ור כלסוסי"
 תכלית-610 תווסר 1כל תכליתי חסר סשסירקת
 קיוס לו  נספיןסגל

 כבסר.
 על ."תר סו3 . בחרגו

oSvn'6סס 6כל ר"5 , וגו( ס' ירקת "קם הג 
 otpn  ככל. -רישוין  זכו -6שס הגערי סת"פפסי*
 , תתמלל ,קי* קי יריק 13  כמיי  ביסגקר6ח
 , 6רן דרך כיס, זס ~otis סק דנריס סג'ספלו
 610 ,:6רן דרך ססג6 סחן דסייגו רוססססניס גי 6מר לכך  ירפס,  pb חכ)וס "ין י"סתכנוס 116 "רן דרך "ין כי,'6ס שכויס, וירקת /חכ)וס

קקר
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 התורה עלדתוש
 טנל, מ61 ממש מ ph יומאס ער6% וסיוש ,שקו
 קודם י16 גם לכך . חכס יס1ל5 ס' נירקת,וק

 נק1ל1ת ג6 . פוץ סר על סםץס לחח הם"יסג"
 צסיסיס שמיס ורימז מיקבו כדי כג9 ועגן שרקיס'

 ן וס זולת אפשר מס.ן6י '56לס קהססחורס

 0 ,קסמות וניקים גנף6ת. ע4סס נקלס'לכך
 יסם16 לכלני שנימס על ירתתו תסיסוכעטר
 מ מסיו נמס . סזס ונעגין כס91 גפירוסגכתוכ
 1ל6 מסס"י סיירי צשס סר46 ירוטוזגהיס
 166 ,מסחוט6יס 'ליש"ע כה-גידו ים שטריחטא
 סנוסגרת ופחד )ירסס כ55ן oSs~snlקמייר6ס ידי על מסוכליו נקרע למעמיס וסגס ,כסגרך
 )דכריס .וכוכתיכ גלל פעל11 עוגם )* סג691ת
 וט' ופתרת וגו' רגז לב שם ס' .לך וגחןגח(
 רעם קול דמית 6102 , תפחד 6סר לכנךשפחד
 שחס ורדף בו( )ווקר6 1ג1' נפרכס מוהך י -ב- כה( )דכריס כתוב נולך ומקרא , ומפחידסמהעיש
 . ~slp כסלח QD~Wm וידוע , .גדף"לס
 ממש ופורעטת סעורו כפעל נפרע---יס
 וסוך 1ם, גורמותי *ש סלח ממרוס 6(,)איכס
 לססחיח .ושכן SDtDO 6ס סל שס61 סורק,ג7מיון

~llnbs;

, o)nh וגמור כללי עוגם ,ס 6ין ס"ה 
 6כל . סקרן מן "ס6כיךס יכל 6חלענץוי
 רדמכן 6101 לגיורי ומשפס מחריכם ישא'להעמיס
 סכל 6ת ססופפים ממיס גו יעגן כי , ~Taזענו
 ספאו

~eb) 
 כדור אירע כלסר ופליט שריד

 כי ז"ל תנורו ולכך , וכי65 וסיסר6 פהעסוסמכול
 ס6מר וכמו ן כמיס olun~o מן גפרע.סכי
 סם שמר כמו .נמים 6% כחו 6ק סרשעהיטוס

 כמרע שניך כ61 כי .וס6*חק:1* , גו('נגשין')וף
 ומחריניס שוטסיס המיס כי גייס סרסעיסשן
 ר6ס ה61 6ש .S~h נ6כוח סנ6רגו כמו)ג)

 לקבל סל6 טוב יותר 6"כ ת6נור1 סמ6 ר"למיוד חוק שופר וקע יקמר . זכו, ס5סס 6חח%נולת
 סתוי-ס'יק2תן

דע '
 ז ק

 וחוק מולך ססופר הץל כנור זס על סקלו,גור6יס
 יכ16 לoh hDn 6 6ץ 161 ' הס1נס יעשסכלזמר
 stp עגץ 'כל tosn חמסורעגעח י%עעסיסעליו
 06 נ( הנטוס יכתיג סתשייס לסחע1רהוחוששופר
 'רמז ועזן . ס6לכ )גחוכים הנרפס הפייוסזיע / כזה המדרס ענין כידוע וגו' יעיר סופריתקע
 ככד, וטגן ונרקיס קלוח יסייט השלו סד3רי6אג'
 שיוגין געסו ליסר6ל קורס סגתן ידי על גילומר

os)~etלמטה יורדיס 'העליוכיס ,שאיו עד 6חד 
 שמי6,לס/ יעמיס קש( )ברקליס עליז גימר"שר ,נסתגר סיס ע,סר bS לנועלה עלו1תחחוניס
 כחחכרי מ16 כי , 6יס לכגי נחןוסקרן

 גלחך
 סנעשו עז "ליסס ונחקרכ למטס סו6 גס ירד5יו '146 וקרנו סס"י ש שכלועס קמוצו כקשר6101

Ot)ItSV1 6תד וחחתוגיס 
 )פירות קרטיסין קגע כתו 6"סמסי6 למל ווסל ס6לסיס 6ל עלס ותססונקררים
 סחיר, 3תו, 6ת קסשי6 תיון לרהט ,'itPO ל*סורה, וכגי לקוריך יהחק ל6, ,רוקי גגי מלוכת(כימוקי
 וסקרן לס' שניס הסוויס תורס נתנס של6 עןכך
 6 עלס ונוסס תורס משגחנך Q1h לנניגתן

 לנור ר5ס . ע"כ / כיני סר על ס' וירדס6לסי0
 ותחתוניס עליונים גין תנור סנורית סי6ססקורס
 סהוot)lenno 6 יקנלו0 העליוני0 לון סי6נשקר
 "חן סס כחילו, ותתח~יס לעלתגיס מישמחכור
 הכדל וסיס יט' לס' ס ססחי0 ס'1ליסר"ל
 תורס מחן נוסעת "מגס כיגיס0 נופלגורוחק

 מסיס לסמה כקורס העוסק' "לכם ר'6מר
olSn"של כקפלי 

~Sun 
 סג6נור ODn של והפנולי6

 קלוס לי פלוס יעי נמעווי יחנק 16 כו()יסעיס
 / לייעסס

 שלהעלס פלטר-ן כנה כאלו 6ננר לוי רן
 וגון כפיך 7נרי 61סיס נ6( )שס שניחרושלמטס

 (~1' ::נסם
 בי! )רוי

 ואלו עליתיס סס "לו נוסר רנ טרחקומרוחקים
 Ots , o)nb ,ס ויחס סתם ל02 מיןהשאגיס
 סי6 6טר סחורס סי, פוחס ונופחן קמחנרסדור
 לפיכך (otitnw ושמדח )והעליוג'ס שהיאסולית
 ופנולי6 מעלס סל שמלי" 1.3 סלוח עומססי6
 ספסוט סחור -הו6 סטל)ס כי ונוחכרחן נוטססל
 שלמעלס סלטרין )נס 62ל1 סו6 כוס כילומר, לוי י' עליז הוסיף . ע71 מחולקים olthgעד

 6ין כי קיימים ס0 סזס סכתנור ר"ל ,ושלנוטה
 ולסיכך , ן3ר לחבי olSp 6ין כי 6חד עולסלסיותס ר16י הקיום סח5ד מסני זולת קיום מסםלפחד
 )כרוסית כפסוק תשטי ס"6 סגתופפס כנודרםאמרו
 נסיון משי עד ועומ7יס ח5ויס קין וגרןסנויס כי לזמר / סטיי יום כקר 'ויסי ערב ויפי6(
 יחער ל"ו oht )ווטכ התורס 6ת יסרבל יקנלו06

 ידי SD כי מפני זס ג) , וכסו נתוסומעולס
 יקנס 061 ותתקוניס לעליוגיס חכור יסמתורס

 5סס יש 161 סוס סתכור סו6 6ז שתורססתחתוניס
 ריגל יחוור ל16 061 יחן סתחכרס ננגדסקיוס
 וסתרחקס גספרדס 6פםר~לסתקייס ס6י וכסולתהו
 מח3רחן ססס"ר? מ75 ויו"כ , מחולק והכסלכריתוק
 יךמס לשנוס גס ממעוסק עד 16חס מקיימתסי6
 610 סו6 סקיוס 713"י כי וט' 3נס כבילוממס

 ש כי סוס סחכור מיד כ6 סעולס כלעל
 עס 6ף סתחתוגי0 יתתכרו 6ז לסמה כתורסעיסק
 ס5הקכ"ס, נלו תחת סיהיו עד וככורו נעגמוסם"י

מס
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%- מתהיה על,הווש
 טע1לס.,קיןט46םטי כי ש5תקתורס,,

 בנ: נג ;גל,1:1:ג
 ;.sp ר6'ייופיי~וין"חתת כ*חהן:"ג-ו*קט66

 .וכנכס '.ריטגגס 5ו (ס .קי"לטש6ו
 זס ,ע5 . כהישד ידי .קמ(]וכ5ל' נ:פ"יס.444,ניק
 ,רוה hlo משל כ) , דנריס 4ני ת'הס גמקן.יגע
 tne~elo נברק הות, ,ססק.קמוג"ו5.,כל6ג"ין
 סו%ועגן

 .ס4י"
 מסר מביסודות סלמס סרי ,

 ~Pljh סס.ינליונים קי "פחקלס ;האשכוןמליתן
 גתחכרו סיגי 3סר ת!רב .5יתן סס"י לרך;,ג"קה

 סקרן סי6 סווטס 6נ מ5"קלס.מ15.שג/.יס1ךות
 סתטו!וגיס מן גחטכת גלכןס וסן6 ברביעי:ליסוד
 תורס נתכם קליו 6מר עליס 6סר.)ס,דס

 כזס.4ו' 6"ג וקתחכלו / ס6ךמס קן-!עחיק.4אטס 2קל"

 "עי.ו"עניז"""~
 סתמקוגיס אליו דוקכן סיס סרי נרד,5מטסכאסר ;נסרי ; וגו' ס6ו3דיס וכהו גדול .)סשהותקע
 ומרוחקים למטס ttoo ס6דס , מין וסוףהכארן.
 נקירות מעלס כוט.מע5ס 16תס טבעני עדקק"ל
 .עליונ)ס .וסין קרוב מיותר יחניך ,56יווחקר

 כגד וענן ונרקיס' קלוח כ6ו לכן , 6חדוחתח,גיס
 מלנסוס ומיס 6ש רוח ע5עניס יסייות ג'%ה9
 עלה מרגיעי מיסוד 63רז .6סר ושהדס ,עמטס
 מחוגר עד יתכרך אליו סמקכן בחוסר ע"י.למעלס
 ידחק סי 6י5ו סופר סימרו וזמו . 6הך alotס6סל

2,ן,,:,1ןיקן!,,יו.,יןצע
 סקירת ישחק בזכות יתנרך 6ל'1 ,עלמן1קהג
 ננקהכ פסיס י5חק סל זסעקידס , עמרי5%מ1
tnShוטס . סק"י 56 סתתת'כיס שקיכן 01גתו;מש י*4!4י גס מגורמת סיתק ק.6 סי6 כך גל 

"ם  6ל- ססכס סנ6 ישחק סל 6י15 סק41ר )קו5%קנ
 ' ' : סזס ומקמןססוסר

 פיריו 6סר טונים כ"ח7 נקעמיס סכי11-וגה
.

 מסופר btp1 קךד ועגן גקו*8:%רקיס ,
 , מקרסל 3כ91 נ-עצמו סכתה קיסס , ק4י%*Jpa כוי

 ס6לסיס o~Ph "3 נסות לנעכור גי%4הק(סי%ף.
 ת תתט16 לדלתי שניגס על יריבתו תסיסהכבאצל

 סחסיס כדי זעכן וכרקיס קולות היו לכך כיקרול
 אגס וקמן , אמרט כאשר קודמת שירקסו4ס

 לרומס ODn5 ג6 סקרי סיס גנוסר סיו3קיי5יה
 נסים 5נעכור טוסו )למעלס .ולסכלותם4תיימר6ל
 לסט 61מר , ז"ל רס"י 3ו ססי' כמו "רססמלסט

 וערק-יס-ששז ק51ות ובעייר ג* וס וכמכיל.טמא
 עגין,1% 1כ5 עט.הע%%.ן הגמור חטו'יגס עי4ישי לרעלה וייעגה43נר טייסלמטס:)מתכס

 6גע9 קסוק לנ%ט_פ ס6קד 'יקייגו לגייססגי
 1ס:י1'ר4ןכענ71ת1 ס6סכס onDpoi' כדי סיווט' ייטבי %עטג:11סיס וסבכי , וטקירוכ ההרמסור'ע
 ש."לגנ'נו o~sSh :ן; 1: ןנ::ד 2ין [לקליל סח3ול סי6 סי6 ס6סגס כי ןית'

 4נ1ר להם קיסיס 6ג)ם כי' , סברתיתוק"סגס
 ט% נסכנג7ו, ,"חד כל קיתחכר 1ר)ר.קיחד
 גס "ליו מתחגר ",,ו וזולתו לז1לתו להחדותחגר
 no?1 4111 1ן1ן נ, נש :גנבשעג הק 6סכס ס5 ולנור קצור זס נקרב ל6סו6

 עעל"תול3זס ייי ע5 56יו ומתקרגש כביס;היו
טע

 מקקגר,י
 קס!ר ג6ן מסיט ען לגמרי יחד

 גסות.6תבס ל3עכנר כתיכ לכן , סל."סכסוחגור
 וכעגנר ויה"כ , נמורס "קבס סיס כן ידיקעל
 סק61ת תסמעו כיסר סו6 סניכם על יריחותסיס
 כיר"ט,/ סרי מפכיו ירסיס תפיו מכוס סלוונרקיס
 סיריוס נונד כי , יר6ס וניז 6סגס נין )ס,חלוק נססיי ס6)ור1 וכזוו , נסת)סס 6ס כי ל%גיר"ס .16 63ס3ס יתכף ל6 ליסר6ל מתורס נתיכתכי

 .1 לו ומולך טותו הניח פיוטר .עליו יטריחכחסר

 עומס ביותר עליו סמטרימ 6ץ מ6סנס36ל
 6ם ס96 ס6סנס כ6ן סוכרחס לכן /נו6סכס
 כל על יעמס וקנוח חורט עול טמדס עליקסס
 . , מ"סגספגיט

 וככר"
 ירטה . 6ק. ס6ס סללכן

 pn~lp ס"כ)ותו ."ל כגמרם מתקיימת סחקמס6י!

 ען ככיך"ת,רה_ 6ל כרך וחומת חזק מוסןיסוו
 .', : .ככללו ימולסל6

.( 

 )6קנ תכוכית וסג י4וכנס 65 י( )דץובחגיגה
 סקמס תורס נכרי 6לו'ססכח(

 ככלו ל6ג17 וטחייס פז וכף זגג ככ6לקנוחיו(
 עג73 ססכ5 סי6 ססחרס מגן ,ץ 1"ל ,"מכית
 כנ% סגדך מעמל ידי על 66 כי !קטת סי6קסם

 , סספהי גךכרי ס6סכס 5רץ וס ו6לס6תרט
 וא6 סככד5 הסכל ססי6 מנר לכ זס על%וס9
 נהקך זס Sb1 ס6ךס מן וסססתלשת סססרסקלת

 עגיזוה כי לומר )גריס . מ65כדס סיירהסור6ס
 ועגן 31יקיס קילוח מסיו נמס סכתונ ג6ן %כרמז
 סנריכם סירוס יזו על סן:ככח,לקגות קול כי ,כנד
 שתוהה כי לסוןיע כו6 וסגרק , לכל.קגזכרקנס
 ?6ין עיני מנגד יעכור כסר9נ)ן 6סר לדרקכמסלם
 סין'קלת כך ו6ינט עיגיךלנו qttno כ0)מסלי

סססרס
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 התורה עלדרוש-
 יריי בי פפני קיר  פיוס תגל וס6נןד '.ס-בסרם
  לירקליריס

  מ4נךי
  לטנין  כייר  וסנן  כקמור,

 גמטל סתורהקלית
 גוי

 סריגו ככד לעגן הידס
 מפך מסני מעגין ס"ה! כה _לעשוק וורהמסיר
 4ככ7 ומענן , לטרדן שגוחין על .שהכרק ,סנרק
 מ5ד לקגוקןסקנס

 מגוי
 ועל . לכך וככד העול

 ששופר קול גי נוסד חזק מוסר וקול סוג 6מרוס
 כנוו כ"סכס הכ"י 56 ס6דס ולחכר לקיכ610

 יקנו וכזה הזם l)PO ככידות על וגוערס6מרגו
 מכריס קולות סכע והגה . !מירחה מ6הכהסתורה
 טשעיע שהש"י לפי סתורס נתכה וכססגסרסה
 קולות סכעה היו וס כנגד כרבוי ליסר6להתורס
 , שגעה ה61 כרבוי מהי" דכרשכל

 וסו"
 מכויר

  יזכיר לכך otpn ככל סר13י ה61 שכעסשמספר
 מעם וכל כת"כ ו"ח4כ וק"ו חסר משפר וקלקלת וימי תחלט סכתוכ וגוס . ק!לוח שנעם ז"חכפרטה
 מלטיס סשופר קול 61ק סקולות 6תרו6י0
 , 6חד קול נושמע גדול קול כתיג ותתחנןושסרסת
 כך 6חר מתמעטת סי6 זס כל עם ,ביותר כרכוי לישר6ל גתגס הש"י כקמת כי מהגסיורס

 6סר מכל 6חן קול רק נסחר של6 עדגדורוקיהס
 והנס , הנתל הרכזי שה61 נתחלם ק151ת "סי1
 קול כתיש ויתחנן וכמרשת qDt ול6 כחיב ל6כ6ן

 שפירושו יסק ול6 ונלו וכתיכ 6חן קולסמסמעותו
 : נ63רכניסר התורס התמעטות כחיגת ויכוח נגד 6להגל מספרי נתוך ז"ל ספירס"י כמו PDD ל6 קולס16תי

 6"י גג-( מףובעירובין

 יוחג~

 ר6טוניס של לכן

 /' סדקית מחט גקכ כנלמד 61גן סיכלשל

 b1'h סייוע כן "ליעור ר' 6חרוניס עקיכ6רכי ר6סולי"
 ר' 6חרוגיס סיוע גן "לעזר ר' ר"שעיסד6מרי
 כיסור . סדקית מחט גקכ כנולם 61גן כרכי16סעי6
 לתורס הס 6ןס 3גי חלוקי שמס כי זסענין

 היתעוררו שכליים 6דס כגי סיס ho'החלוקס
 rhc וכשעט לנמרי סתורס 6ל ונווכן מתוחגחסכ הגוי 1Dfin' עד סגוף על שנוגר עד סכלםויגנרו
 ל6דס הרלי סכל להסים "כ'ל "נ91 על השכל יריס olth שהםסשגיו

 כ6ן 6(ן סכלס סח5ד'

חסר!ן.וה!"
  סח4קס  ברשוי, כפי  לעפל  פתוס

 ס)ןגכיריס כיותר וגופנייס סנ0יס הסהסליסית
 לקכל מוכן 6יכו סכלס סTD 96 השכלסג,ץ!]על
 כחוק סג' 6לו וכגנך . סחוס כמעט יגחסכגרשון
 elo , קולס סל כסתחו סיס ר6שעיס ש5 סל15חיול
 נועסרס יו"ר רוחב לה ר16י "ין פתח כל כילפתח סר16י 3מה כפול סיעור 6מה עשר"ס רחכשסיס
r$tnh6!שנוזק )ועסר סהרת5 זוכיי לענין לן כדקיינ 
 לתוסילל6 כפליים לה סיס ה61ת סכת P'mסו* כתל" וכל לכרס ול"י סר5וחיס לענין וכן ,ימעט

 סגוף 6ף 6ל* המכמס P5)p 6ל 'oSijd mnbזה
 50 5כן 1ה1 עליו סשכל ותננורחטחעוררות
  ייייו לתול15נד הט4.,ופתוח על 6? כהסטכר 6ס9 נ146 ססכל שסיס oste של כפתחור6סתיס
 סיס ס16לס כסתח כפול כסיעור לתורסמוכנים
 ]0ל לנן 6נל . סתחיס סני שיעור רחנססיס

 כסיעור תמות עשר רחכ שסיס היכל 50פתחו כטדי עד סזמן כהמשך נתנועט ככר6חרוכיס
 סת)ועט לכן- ככ5 יותר "6 פתח לכלסר"וי
Tnvt1  יסרכן סוס גלי לשכל הררי סיעור על 

 ויתר פחח נלי סכל נעל שהוק ומנד  שכלו  פירי  לערס הר6וי כפי לחומס סתות טיס שכלסועדיין
 'Tp לגמרי  נפמעפו  ססלנכופ "נן בכלן .5לל

  גש"ר ול6 ה61 גס tnp1D1 הוכל Sb גונרסיגוף
  זולתו  יפיר יי  תיר יסכרי ייסורי ים כיססיס
  כנסומפ נמסל' סיס  ונוולתי 6ד6 ככלללהחגג
  פטון סדקית מחט גקכ hSnJ ס6מר וזהו .נרמז
  לסיוח תסיר 6י 4כמטט  כיפר,  סססותסנע3
lDP1ל6 סדקית ס6מר ומס וכוי, ובנן זמו , יותר 

 enno כי ירח!ז החט נקב כמ65 לזמר לוסספיק
 ן  ס3כגך והקרעים ססדקיס כו לחכר  טיייסוט

 לעצל פפוס  לכלו  ספין ר"ל  *נן ממס סוסוכדמיון
 כסגפה דפיינו סזס המחט כתכונת  oh כייכמס

 מסכיליכן "וי וסקרעיס נוהקושיות מסומסורסס
 מס סשכלס  סייכילו 6כל , ולתרן לחכרםבועט

 לתקן סנוכריחו מס ימ65 "ס רק 6יגו זסמע5מס
 , ויפ הסריס  ירמויס  3יו  וי כל נגד הנה .ולקרן
  ודורסיו דור זור 61חרוניס הר6סתיס סכל  יריטני

 - 96 גוער bSJi'd" ל5וחן'לכך
 על

 . ק
 למותחו

 סשופר וקל וגו' קלח ויסי כתיכ סחורםלקבלת
 1נ;ן1נג1)צצ2בע:"ו:ע1:1:י  ר6סוגיס  יל לכן נגד סין3ר מפני , חסרסכל
 וכשמטס O)Dp סטרס לפס יססיע כי  ולכסכחנוק

 ,ש ;י: ;:; ג"ץ ];:גגי
 :חוק, לקול נריכיס  שפינס ר"שוניס סל לכןגגד
Shtסקכלה רמי bnto מכעס גקיליס שלכן , להס  
 רו6יס סיס וכל כקיכ ה6חרוגיכ4 ו6ל כענין.ק51ות

:ון":מי::יקו,":יח.ייןך,::)נ,:ן
 ול6 גדול קיל 6כל . רסיס לסין קולות כתיככוס
  לס0  3ס6ין גמל קול ה5ריכיס 61גן כגגך הו,יסף

  רנוי.טתורס מנס יחיד כלמון וכתיג ,מהרמוי .מתי 3 ל סק לסנן,ל שנייך Stla וכתיכ /"ל6 כשיכש לן מלהפתח וינוגעו ל על 6ץסכר

 ול6 וזהו , מועט 06 כי לסס וקין  56לסנפמטי
qas
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 16סו ההדרה עלדההש

זס~
 לגו מופיע, טס"4 כי יותר עוד יפסוק ל6 סוס
 סת1רס ככרכח מיוסד כתו יוס ככל' תגויד5ישרס
 כנו כתר 6סר וכתמלס כיטגי נלסון סחורםבוטן
 עכר 1כף~5לסון לגו וגחן מעמיסמכל

~Sb 
 סתחלח

 , סיגי סר על לסענר שנתן מס על תזכרסנוסח6
 גוחגס חוס יוס סככת ע5 כשהש חדכרוסחתימס
 לסלטוממסיע

 6נו זס נסכיל וכן , לגמרי תסחט"
6ומריס

~hot "כזרך כיו65 וכל וכו' כתורתך עיני 
 ססכס ל"ת גס , ססווס י5פעח על ע%כקסם
 גוס סתם כלסת דעת olh5 חוק 6תס נרכחחקט
 ית' ססס כי מסגי כלס וכן רפ6גו הסיכנוonp) 'oS'Dnt כלמון סכלם "מדעיות מכרכות נכל כןס6ין
 גדול כ6ךקע כמ"מ יוס ככ5 וסחורם סדעחמספיע
fisjכדורו)! פיפסק לפשר 6י גלחי סוס מסקול יסף 

 התורס קול ח"ו מיפסק סיס ר6וי כי 6ף6חרהיס
 ול6 6מר לכך כגל1חס מסס"י 6ז יסרבלכסגתלחקו

 ס6ךס סכשיע)וו7 גדול קול גריך )ו")ו 6כל ,יסף
 קריך 6יגגו 1Stp לססמיש ירש ליסרכקרוכ
 וסמורגל סר16י משיעור יוחם קולולסגגיס

 גריך. ממנו 3סתרחקו 6כל סומעיולסיסמשסו
 : סיסמעוסו ככדי ולזעוקגסגכיסו

 רנותעו כסנכנסו ת"ר :( קלח קיץובשבת
 תירס  שתירס ימרו סכיכנס)כרס

 5קס רעכ לי 63ר7 רעכ וססלחחי ס' (obכיס יגויס מכס ח( )ערום סג6נור מיסר6ליתסתכח
 , ס' זכרי 6ח לסנווע 6ס כי למיס 5מ"1ל6
 ימוטטו נוורח ועז ומטפח ים ען ריס. ונעווכתיב
 מלכס זו ס' דבר , ימ165 1ל6 ס' זכר phלכקס
 ,~1uet ומסו , גכו6ט 11 מן זכר מקן זס ס'דכר
 סחטך 6סס עחידס י654ו 1ל6 ס' זכר 6תלכקס
 סי6 טסורס 6ס סי6 טמ6ס 06 לידעמדרסות וכחי כנסיות בקי על ותחזור הרומס סג נחסככר
 כסדיה ס6 סי6 טסורס ו6ס ohnD 6ס וכנין161ן
 6ל6 יאכל 6סר ס6וכל מכל י6( )ויקרת.כתיכ
 61ה סי6 שגיס 06 סי6 ר6סונס 6סלידע
 מיסר6ל תורס סק:חכח ח"1 חווור יוחדי גןשמעון רכי חגית , וכו' הי6 מחכיתין נמי ס6 ,חציו

 6ל6 זרעו יופי חסכת ל6 5י ל6( 3דנריססג6מר
 "חך, כפוקוס כרורס ומשגס נרורס סלכסימ5"1 סל6 ימ165 1ל6 ס' ענר 6מ ~קם מקיים "גימס
 6סס טתידס סיתר גוס לטקסוח יס סגס .ע"כ
 ו6ס , bOl1 ל6שס סס6לות יןחם4 וכי וכו'סתטול
 לעסוק סליכם נסכיל זמת ס6לס. מליסתיוחס

כס"
 עתיד כולל נלסון 6טם"כ לזמר לו סיט יותר
 קסס ועוד , ססו6 מי יסיס וטן ויחזרו  יני'סיטלו
 ועול ן )וסס6לוח זולחס 1ל6 ניחור 11 ס,לססוכר
lfih66חד כמקוס וכו' סלכס ימ65 סל6 )ריט1ת , 

1fi1nholpn)h)D-thnינו טרש גם 
ntu)lnoס)וסיג ק51ר 6' , ח)וסס וסם לחכנוס , 

 הש5גל,ע,עע5י5לל""
 ממושיי% ססרגסס

 %ל1מ קורך דן 61ש-5עע, קותו עפינסהקלש
 רוב 60 מן ן oilns נולעטהק ימנע ס55נתיוקוסיו
 סיעמוך לכך-ייסעד ס5ריכין -ובתחלותסס5עות
bO'5D6תפ31 :ל6 סוסה סחנויסית ססכס וגרמת . .שריו תור* זהו ) שמש סחכמס 6ל יציע ל 
 ייקדש ילמןגס סל6 כס כטמרו מתורסכחכמת
 ,א5 סרכ וכר סטותן 6ל6 , וסקדנוות סס5עותse יצטרך ל6 כך סנותוך עד נקכלס ofi כימעצמו
 טוחי. מעמודו ט6דס . ס)וסיג זולתית חכתסעל

 כתורס מכל , לס סר6ויות ססקד)וות לכל5ריכס
 למכוונם יכ6 סנזכר סס)ו6מר לסרס יסדכריו פי על מנס . סמעככוח סגות 7' 06 כי יפלול6

 עתיזס 6מר סגלות וקומי טורך נגד כי ,ולרמוס

 קטר "ל .תורסו6ל מייבג
 קפדת ססי6 ס6טס על סס6לס נוקרו דווןסמטיג
 כערך כי ור"ל , מדעת וחסירת ניוקרסססגס
 לססגח נססגחי ס"דס ידמס ס6לסית סתורסמסגת
 לנוגיעת ריוו סתרו)וס סקלת מסרט וכמס .ס6סס
 סחנוסיט משער סי6 סתרו)וס כי ממוסגעונוק
 נמסר 1ל6 לגיורי בו ג)ונעח ס6דס סשנת6סר
 ,. סחמשיס נון 6חן כ6ס סי6 ולכן , כלללהדס
 ססטגס מעוט לסי סכרי פוטרת 6חת חטטונס
 ככר ,מר ספרנסס נוכו .נוגיעת וכנגד .3וס
 6ור ס6יס פרנסת ססו6 לחס על סוגת פסשסוך
 יססע. לחס סח SDI מזוגותיו 6חר לחזורצריך
 ידיעתו נמנעת פלכך סתורס כעסק למעטנכר

 תורס )וספיע ססס"י ס6ף קמ6 סתנ6 וסכר , כסי
 יסף ול6 גד% מקול ס6מרגו כחו יוס יוטמידי
 ססכוט 6ל1 יגרמו סנוחכליס מ5ד מקוסמכל

 6פסר 6י סמקנליס יסרבל )ו5ך סן תנו.דסמספיע סס"י %ך סן סכר רסכ"י 6כל )ויסר6ל,סחסחכח
 נוצך 6ססחטתכח,

 סגותי
 מ5ד 6ס כד6מרן,

 יסה של6 וכזוו 15רח0 סי6 כטסחורססמקנלי5
 לסם סטוק סן3ר כך כע5מס נטלים יסר"לגגי

 יסרבל כני כי סו6 , ישרוול גגי 15רח סי6כחומס כי שמחליט ושמופת . כשכרח -יתבטל ל6לסרס
 DDn~ מכוון שסוך חר"גממסרו

 סכתוהס סממת
 nano כל 6סה כוללים כלליס שפס ונפני ,ססכל טהורי ספ"י "ל סמתייחסיס. סדכריס עקרתזולת
 nPD~DO )ו15ק 6כל , ז"ל כסירש"י נססגכלליס
 כ6יסיסכונ סרטייס ג"כ "סס יסרבל כני כ)וססרסם
 ישריש ונין סם"י גין סכרית סי6 סתורס כיועוד
 עד כיגיסס ס61 "סר ססגיס מחגר 610 כריחוכל

 6ל וקשו ביותר ס6חד 6ל יקרו קצתושכסכרת
 להכרכו דוריס סגי גין כחוך סעומד ככלסשגי
 ומנס , ors ס6תד וצדו ~Ols קרוכ ס6הדסלדו
 כיוקר ית' "ליו סקרון סמק5ת סס מיכרותעשרת

 ונעלמים סווי'ס סיותר וסחריססלכגימיותום
כתגמס
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 התויה עלדרוש
 מסגרית סנ' מחלק שסם מטת )ין4 ו60ר4"גמס
 כמסתרס )99  יוצעים יסר6ל;קיוחר 6לקיגיס

 כל סיס יקן ,  יקר56 4ני יורת יהש כיסיניסוי
 קרס 4מיגר נסרשת ג6יייה9 וחי"ל נקימטסי

 qhh בסון 64יי ') ימאס "ל1 יף4'ס 5% ו4נ1
 J~bb 5ריכיס pt~nol למוך לשון ג"כ סשת5קו4

 וגו' לגראס הלזווד למען יד( )בנריק'74כתינ
 טל6 . ננוס , יוקר נואות שחפ סיו כי וגס .4ונ6 ן2חי רכיק וכפלס ו( )מס וגוי ליף6ס 5מךוואשר
 סי6 כי יורס וס כל . קפיך6 .6ון qsesינביע
 על ותוספת יקר מסיס יחיו ולכן לינטל,""1 ספ גס מוקרחים סי' וקכסחכטלס יסר6ל.15הח
 גשר גתורס 6חת קרשם ומייתר גן גס היםישראל
 לשוחו הגורס ססי6 גסו וסגם . למעלס6מרנ1
 סכ6יס ,ורת סי6 קך *לץ תר"ג *טיויזר

 6מר ולכך / תתנטל ל6 "יניית חרס גי%ריסס
 שמקוון רק , זרעו יופי תפכח י6 גי4כתו3
 טועת סו6 ינו65ו' hbt ס' יכר לנקטיקשטו
 ברורה ומסגה כרורס הלכה תמג6 סל6רשכ"י
olpe6חן עט יסגו כעלס סישר6ל מס כפי 6חד 
 סל6 הם"י מזירת ע"י העסיס נין וממורדיפוזר
 ל6 קישורה שה61 נורקס קך 6חי ,otpnJ*קוו
 וסוס , ונפורד מפוזר רק 6חד (otpnו1מ65
tnSt)p1)וס סענמיח( l'h? דגר על לערוך יכולין 
 י5ריכין ר9 , ממיופי  "ליו שגריך נמס י?ן.תת
 הכרוכס phtll קדומם מן *תר ממקוסללמדנו

 חש שתסיס 6כל , והמורן מפוור סי6 מתורס04
 1)ו")1 תיגו, זס לנמרי שיסרבל וממתלקחמסתכקפ

 שישפיע כמו תמיד קורתם ליסר6ל מטפיע hlO"שר הש"י פחסן רק מסתלקת ככר סיתם ישרוולל51ן
 כקיד לכן , תשתכח bSl תסלק ל6 סקורות ע6רגל
 סכחוכ כמס לגו רנוו ועול יקץ. ול6 גדולקול
 כי סיבי סר על הן וירך ס6לסיס Sh עלהומסם

% ,::יןי"יי";ג"תווט'י ב::ה,קייצש"  
 ום

 תסוקס ע5)!ו מ75 ס76ס גי'5ריך שומר וגף ה'יירד
ביץיעןו יסג 3ז וכךכתיכ.)ן4י6ל תחלה לס מוכן ספינוימי נוחגס הקכ"ס 61ין שמקכלס קורס "ליהיריגנה

 ותפוקתו התורס 6וה3 כ6סר הי6 ססכנס .וכל ,נגון ן:נן,ן~ש(:י
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 מ6ורו.ש צנרים ר ונסכיל כ6~. דמםבסנשפך סגי ועל / זכור נוסכה וקל , לס מושיע 61יןצעיר
 , סקר עדות מעייי וקן / פלסתר פתניש
 סיס ~Infins ונני6ור . ע"כ ן טו14קעיליות קוגעל ועל / 1סר6ל גהרן דקה כהווהגללי
 יגריס 6לו מעל יקמר 6יר כי רייס)תחכטו
 גחוסכג6 וסלף לוקין )~14רית 16ייחוס

 יון פטם כל SD1 1 יגס ~olbDn 6לו ענין.מ0 ועשי , O)Jsl חמס מסלך מחסנון לפיתום כיbpSn תל("
 הקרוש ומסירוס . גילור 51ריך כפשטו"מלמר
 ס6מל מס כי , זס סו6 נו סר6יחי נומססיותר
התמס
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 ))ופלי 6ור הגקר6ת סתורס
 לוקין P11Ihn ו63נורו , 6ור ותורס יוטס גר כי1(
 וסקור הזוסר ס)!קנליס 1,4 געלי סחכנונססם

 והגס , החוס נון סנ)6והות יקכלו כיסרמסתורה
 לוקס החכנ!יס תורת סר6שוגיס דכריס 7' ידיעל

 כמסד ול6 ממת נ"7 % על בשמר ,ומתמעטת
 עד נלקס סתורס .כי שאמרט מה הו6 ,קהלנה
 6ותס 6והכיס הכור כגי 6ין כאסר תורסשאין
 ס76ס 63הנח כי , לס לפכן SJpn כ6ן 6יןס6ז
 וס. סלה ולי לקכלס  מוכן  סו4 נס וחפתושחס
 זכהס 6סר דוריס ג' ידי על ה61 ס6הנסיגדר
 לגגך נכל מלשיך ה' "ק 61קנת 0 )דנריסהכתונ
 6ח אוסג סיסיס סקריך מקונך וככל נטשךהככל
 6ס3ס וים , ומסכל ,סמחסכס סו6 גלנוססס

 3גל זסו ית' ל6הכתו מעסיו נל סיסיו))ועטס
 חלויס וכס סכל שמועלת סי6 קנפס כי)פסך

 קל קנינו ססו6 גממונו ושו6סכסו ,הפעולם
 סיגם כשלסתן קותו "סגתו שחוסלם עי076
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 61ק לפסיך ס' כי י( ל)ינייס כתיי hb~t זיני:פ

 ע4ו מעלס מנכסיו יסנ!סגהו לע"חפרקחטי6
 מש לדעת יפוי סכם , נסכיגס PJT כאלוריכתו3
 . סוס סכתונ )ון 6ל1 7כריס למפיק כגס עלר6ו
 , הגזכר~ס דוריס גג' סי6 סם"ו ש6סנח חפני6ל6
 לראתם מגורמת סת"ח ,63הכת ג"כ מסק כחןיפלו
 , סקס הישגת ע"י נקכיגס יבקג56י

 נכי
 כהשקע

 לקו כל כי לכנו כנ5 הוסכו הרי,הו6 לת"ח)תו
 סעושס ונמס , ענניו קשויס 6יס סלומחסנתו

 ססרע.פו54 כגפסו נו ויכק 6והכו פרקמטיהלו
 כגוכר GDIS סי6 הפתולה כי כנפסו ענורווטורח

 עד וקנעו ,כממתו תוסגו סרי ")גשווכסחיטתו
פכ56ו
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