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 מתיג 3גי ש,רחשליי נהי "לזיעיש 61ת .נחייג ג"ד פ,3 "והסיס. *יגס ים6ל דכודמי ; סתירה 16ט3יס קןע5 פרעישהגוגתם
olb"טכ16 16 ו'*'ניי4 במילי לון דמ1קי H)DS ,ויליסSמסרסי ככר מת 4""ר מגל 

,

 נטלת
f'r. 

 (1DD % ,ס כל וצ'ק

 "ו"כיט'הקגיס
 "וסטין סחין נעלמן% סתור*

 טמס%עהח קל,לע"'3 סתיהס Otsl , והעדרהנטווקס

 נהלן כמקנל חלוי סילל שמנורנו כווו*הירט"
 SP 36 ולנן התטגן קללי מקט לכס. סיס ל6כס וחסלי "סותת ללט ןסן, הט 1"ש5ן 56יסלחומקתו

 מין 6סר הסנווגייט כגיצסיךנך ,ל6 גיר 36 לזמר ולחדף ; סגסת5קו ותורסכ"ד
 יובל "כוס עד סק"ח 56ת
gfתירס דין ללס דן עסיה נ"ר 
 מסר ו"ח_סמעסס בו ילכו"סי

 USnln 3ס"ך מעוטיכן ומס / כך כמניל*'-סנ1סו נוסרותי סיס 6ט4 היכויס דרכי פי עליעסו
 ההכת וכנני. כתורס'. חס3יס o)tfin מ3דקל,מ
 כעיר ס3עקס ק)ו16רסס נערס SDI 6תיתאמון

~SDtntntihtשן ג(עש71לי, blufnin 

ollno6סי abnihho ליט6%ל olnfi). 5"6ולם.6 מ6ס לגו 015 ע'ורס נ מט )ך9צסחיס ז 
יקל6ל'

 לש יהיה ~Jpb קהלת מורטים לקן )7קריט:4)ך פסס עד כעסים כלגי כג17ל כקטן כ051
 וכו' 5וס תורס ס%65ר "כוהיו מגחלת 3וז6ג6* יתלם הש סנוונע כ5 רכ ממר יו67רק

 חססע יטי56 לכ5 0י6 מואלס ,jpp קמלתמורטס
 קהל לק% מ6,רסס סי4 כ, סרי ע"כ. 3ר6סיח,ימי

 י5סיריס כאשר ג"כ 5כן , סתומה 5יחי7י ל6יסר56
 "6פקי6 ותיגס %5ס למס 5קתתסחוסכים
 סל 46וסחו בלוקח כ"י הךנר ונחסנו כסוסק5% " "רולס ססי6 מועקת סי6 סעגייס465דיס
 והע"ג , אליס ו663חר

~'ob "164רם 
 5עמי%יס

 ספרט- "ל ל6 הריסס סי6 5כ55 זה כ5 עםג"כ
 . 65חר סנויומ7ס מרוסס ע5 כס כאילו 6"כונ"סכ
 17ק6. 5ענייס מיוחדת סי6 כי לדעת לך יטועוד
 מוסרו .( ס" )ןץ כנדרים שממרו נומסנייתר
 טיהור נוכיוז תורס, ת63 סמסס עגייסשכגי
 , 5סס תיוח7ת סת1רס כן 06 עגייס כדגיסז0רו

כסטי"
 ו6ן%ין) "מכט55 %4%5.,שג,, מג61ר

 ,סוס עושן, מעכץ. ns'P~fסמוו5ל
 %ואן ש ס4*שן. למלם ש5546י,ש,otllbo ללשי

 ועלל' '%6ל,י%ט טעמי עד 64יתיו תכל1ח6הס
 , מיוחלות-%)גפם* .סתורה לגן הע51ט- תןוכטל

 Qo גש קשגייט .3גי. סיזי 5ית1מ.וחייס לאו.,ו?לסות מענו'דיט סח סר6טויםולפילרגיורופ
 , סתויי שטיתך עד 5נוו7ם סםלקכוע ו'קיי,"י -

 4".4,,ע*-
 5נה ilhSn 96 זה--הים ס3שכיל יירשללכלל

 . יע%1הש כמו ל6 , יעי Os~l עילום נו5ליוז'סעיוריס

 העק1ר61 סחין '"וט סיעת עכיות3יור.,סעני
 5כגיסס 6ף כך סע-י ער סלוניים לכני גסל5ן ס* ול6 3%מו תהל כל כקילט ע5 של"נוטניי,ס

65bnSu לס כי 5סס o~s לגיס 
 גמל"

 , מיאס
 כעמר% ל1 סכין מה כעיר סהס%טיייס "3 לעיל ס3עקה מחומסה נערס על מנוסופו

 bptt~o nstcnS ן 5כיתס ט4ף ימרתינאסר ו6נ* 56ס נגש עהרח,ק רגליסס יכתת%ריכיש
 60ץ מסגי זט 31ל .לס, מוטיע 61יןקעשיריס
o1)rlh6וסכום סיו ס"ס כקניהם עתודה 
OPlfi5"חריס גס לסוסיע ל3 מסימיט סיו גממונס 
 .רוי*יש "7ס כגי כמסר נתמעטתסתויך זל נללר גס כ1 פי' זטר )וסככ ועל .לנוסק כיני גס חללית טן ידי ותעל תורססילנורו
 6ו סמחיס 6חר כך כלו6סטו6

"l)"fe 5טכ 
 ממ6 מקכ5 סס6דס זכר לך ט"ין זכר.קר6 וס6ומגות . ח"י7 לעומס הי6 הכנפקפעו5תס
 צ inqhצתשן(%ציש(492מ ס1י סגין סכע 3סגסדרין וכמש כ"ומגותפרגסס

 1ssjs סמטמס סי6 ק6,6גות 6לל סרנ"סלו
 סס16)ושט טרי . עפי יגוע ל6 מכלל וצלמעולס

 ' מ3ל זכר נק%מ פרנץ 1כ5 ס6ד5 נוסרכסחסי"

otbon5לחיג ולכך )כ1ד6י מסוכל פרגסס תקג 
isrrl)6;ק עס חיים ר6ס ט , 

 1כק617יש
Otlp~tסיקרמ כעיניך רימס מנך , מתורסנוסרנם ס6ומנו* כי משגי יתורה "ומפת סכקוכ 

 bSttnt ירגקק ס6קכ5ת מסטO~fi לחור"
 פר,מסרנ"

 4,ן,ר,ת *פייס שם צ,.ת גי 6ו מחיסנע5
 כרכסיך ניגס עס וכר מחכר סו6 סרי6סס
 כ"י6 ק"מ גס 3תור0 ונעסקו 6סס עס חייסר6ס
 פניקס מלך כת ככו7ס כבסס נוהלים סינסכ6סס
 נתייש 11PDIDI טיוס3ין ת"ח על חז"ל לממרווכמו
 , כ6נסיס גכורס ועוקיס ככסיס דונומיןיוסכין
1pDP31גכורל סעוסס סו6 נמקים 6ו כנו5"כס 
 מ"כ מונן . 5נקכס זכר חנ1ר יס סריכזכר

 זכר חכור סו6 תמין הסרגסס תיורסכ5סיטתו ססקי
ייפ ,fi~p כפלי  לו* זכר  נילאי ין*  גס כילנכר
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 התורה עלדרוש
 זמו ולכך "סם 0גקר6ת סהורס עסק ע"י6קס
 6ס כי כן לעשות לו ינות מיי מס וכורמס:כ
 לו fifffi ו6ס 4 ג"כ 6וסליס כ!שיכת כתורסלעסוק
 ומועל כטורח SISb' סיס6 עד שקורס לעסוקגע5מו
 'טרקנוטי6 פ61ס ,, כמעמס השם 6סכח ססו6)סמו
 כ7כק כן גס סוטו למעלס ש6מרגו כמולת"ת
 עוד יקרץ של6 גפם1 1ט1רח עמל כניסכתנשכיגס

 bSt , לגקכס זכר חגור 06 כי זכור מסכםזס
 / לעקרו וסכל olnno כרכר ולילו יוניו כלומעמול

 לסתגטל סו6 יוכרח זל* ללכוד h1O לםיןכללח"ח
 כן DD03 oa לכן כע5נוו פרנסתו ולכנוסמלינותו
 סרכיעיח וססכ0 . כן ע"י neDnPn Oolslסחורם
 כ6ן ס"ין סר6סוגיס-'hlo1 ג' כנוו עוניו כסני0י6
 שפו"פ 0וי  וס ויכר ע5נוו מ5ד 5לינסקתחכר רידוי 0"7ס ועין ס6ל0ית לתורס מוכןמקכל
 )ווכניס סיו ססי6סוגיס מסק סחין הס הסוסולך
 : on~v מגך מס"חרתיס לתורס יוקר.

 גס"כרו ל" "למלי 6מו גן( )יףובעיריבין
nlhISר"סוגוק bS תורס נסתכחס 

 שלוחות נסתכרו ל6 ס6ס סוכר כיקור ,מישר6ל
 סלוחות כי / גמור כחכור ליסר6ל כם"י חורתסיתם

 )וכתכ וסנוכתכ כמס "לסיס נועמס0ר6סוגות
 שנעמוס "חרוטת כלוחות ל6 , חרות 0ו6כלמיס
 ו6"כ וכלכיס מכתב וס)וכתכ מכס יועמס רקגשו
 ג11 סיס וקילו סלוחות, 6ל 0כתכ נותחכר היםל6

 על כן גס 6לסיס נועמה לישר"ל סגתנוסלוחות
 לגפרי 6ליסס שתחכר שנסס קכחכשסיס

 כסי לגנורי לתורס נווכן ,גוף ג"כ סלוקכםיהדס סיס '
 סו" סתויס שמקנל ס6דס כי /סר*וי

 סלוחות כמ,
 opo ע* , לפס 6חת וכחיגס סכתכ0נוקכליס
 נוכו מקנל ס6ךס סיס כלסר נו.סר6ל סרסמתורס
 6ןס גועשם סלוחות גוף שסיס ע"ס 56ל ,לס

 לכתב גשור חכור כ6ן ויתן *לסיס מכתכוסמכתכ
 ושכגס כנעלס ס"דס 6ין כן כמו סלוחות6ל

 קליו שסתחכר כטוסן סתורס לקבלסעליונס
 "דם מגגי שקין וחסור סליך סו6 זס 71כר ,לגמרי
 כוכתיכ ת"ונויס 6חיס בסס סלוחות סםגייר  דפס כנשפך 6תיס סני sut שצנור 101 .מישר"ל תורס וסוסרס סנסתכחס גורס לקכל1וס)ווכגיס
 טפיכת גקר6 קדוסס ר3ר  בפול יצל רמסייינן. נערי  פנפפברו ותם 013. 0מ7רס ויןועטניס פיחי  טסריס  כהבי סדיך פני 0 סשיריס)סיר
 נטל כטיטוס' נו( )דף נגיטין שקמיו ,:כנוו1מ1
 יו65 דס וסיס גס נעשב ספרוכת "ת וגידרסייף

 סס'6 לגוץ  .otnco  מן כנפחס לו  פויירופפו כי , סקדוסס דבר הכטל מסיס נוסניומנככן
 שקרץ נוס רק . כפריכות סס כקרנו כיסרקדוסס
 פסיס נעכור ז0ו וכו' גס וגעס0  יעפר גס לזסקם

 פעל 6כלנלי , ים סיס  וס נפעל כשמת יו65דס
 יכן )יכריס ככח דמו שפיכות נטולו  יקרשנסיי
 כ5  סרי .  1סק17טס סטסורס סנסס סו* סרסכי
  חכור  פפכפליס 6תד ענין סס 7כריס 7'6ל1

 מס על סס סר6סוגיס מ כי , נויסר"לסקורם
 ססימ ס6סכס וחשוקת חכור כתורס OOSשקין
  סי6שעיס  ליופ ג'  כ6ו ו0 ידי פטל  דבריםינ'
 6ותס "1סכיס ס6יגס  פפור0 , וכו' גססו סל6על

 שקין נממונס וכה פלורסס  גערת ועל /כמכלס
 ו5ל , לסספיקס תורס לעגיי מסייעיםסעסיר,ס
  לסמול  הנפיס סתורס 16סכיס ט6יגס זיורחסככ
 לת"ס כפרקמטי6 לפחות לעסוק 6ו גסולטרוח
 . כתמור לכפן ססו6 מעליי ועגול טורח' 610 וססכל

 מ5ן כי נע5נוס ישראל o*T~P קו6וסרכיעי
 שנארנו  כמי  סלופופ  סנפפכרו מיד פ0ו6לי3ל0 כגופם מוכנים  ופינס לס -ח15י לסס 6יןשקנוס
 :יגגניע%יש: ,2:ן לנבט שעשוים .סלוחות כדמיון סמוכן דון 6עו טפססכן

 עתס 6כל , לעולס מנוי זס סיס ול6לגמרי
 סוחח סו6 לתורס נווכן כעלמו ס6דס 61יןסגסתכרו
 סוכר 61חר , חסיד ספוחת סחסר דכר ככלוס1לך
  דכריס ר'  כפביל סו6 לע5מס סתורס 6ור ככויכי
 0מס  לולין מנורות דכריס ד'  כפסיל 6ח"כצנור
n~poיעמר פתפ לפכפיס,  סריוי. הכדוד  יסולקכייר סו6 שלסם ולקוי  פ,הרנו,  כפו  נט5פס 
  מפס משחד נשמע ס6ס פ" סלספר כופניטל
 כלל יפיס יסקר  מזויף כיור  פורס  דבר  *י"סעל

 תורפ  פעין מכלל על לומד 1לכ1ז ללעגסחגנויס
 ככ"כ כוס דגר יכ6 6ס וכהתר  כפייס,4פפ
  פררך 6גדס נכרי ונסרי . פלסתר טחניסוסו

 סט ל6 כי ן "כות נתסכת6 סני6רט  כפולכופכן
 1ס51רכו סתלמוד כמו סס על onlh וסוגיסחוורים
  גיותר קריך נזס , מסס ישתכחו סל*לכותכן
 , סל6תר סנר6ס דכר כסס לכתוכ סלילסזסר
 ,l~ebn חכנויס o)tfi ו6סר לצניחתן נכריססיויע מי שקין עליסס ש6ונורין סמ6ורוח ילקו זסמעל

 סער 6ל לקלע יותר  יודעים  0ס  1Sthעליסס
 ח"ו סת"ח כחסר 610 סקר PIIP ונועידי .60נוח
 ומזסירין  פוורפיש.לרביס נ"עםיסס נזסריספינס
 יערת  פוס סדנריס סונוריס "יגס ונע5)וס"וחן
 וש(יבן;ן 'ט: יובן11'( יר(  לרף  ב3רכיפ  פימרו  כניו , פיר  טרופמטיך
 ככת מרנר  פפיו  הפ  היסטין  ג'ונוו  "ין  נעמווס
 כנועסיסס ונוונ7ריס גוסריס סת"ח  כפתיןב"כ
 לוקין סנו6ורוח 6חריס olns)lnl טנווריסכנוס

 ר" דקת כממס ומגדלי , כזס ח"ח כלנמתכזיס
סמג57יס
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 17י1 ההורה עלדרוש "י":י'

 לסם לתת 16 כרקק לסושי3ס לסור6ס סגיעו1ל6 כן6י שתיגס והססליס הקטגיס חלמי7יסיהמ4דליס
 גשם תוחס לסמוך סכן ונוכל הלנור על סריסס6ר
 כלסר כיוחר ישרוול כקרן וווקף . ורכעכס

 מגדל 1ה61 צדוליס חשו3יפ ר3גיס שמסגמ65יס
 כי ,  לילין סמ6ורופ  וס כרכר גודרי 7קס3סנוס
 וגוחן 3)ועשי0 הן כתורס מן טפניס מס63מת
 שט שקין בח"ל S)h 1 סרס החכמים כל 6SPךס 3גי וידברו ככור לכסיל ג6ה bS 6שר שררסלסם

 ל6חריס פחיתות ס6י כולי זס 6ין כך כלהכמיס
 מוס ויותר . סו6 6וש ש6ק כלוקוס ג)ועטגי

 על לסתנ7ל ךוניס ופחותיפ ספלים כילוס6גסיס
 לסר6וח ג7וג118"כמיס ן 6גטי5 ומספיליסכל

 עללי* הגיזן היתפקרג7ולתס
 מסק נ"ט , ינו'

 לכלום, נחשנין 6ין סחכ)זי,סדור עד לוקיןסמ16רוח
 סקלו וקות שכסמות לעיגיס וגגלס נר6ס וסודגר
 1ע31ריס קו55יס הס כקשר ר"ל , טוגותאילנות וקונני ג63ות/ ס' כרס 6ק ומשחיתיתמכעיס
 קמלת סכ6נור כחו p1)S'h שנקראו 7רנגן ניליעל
 סם נטועים וכמסמרות כ7רנגוח חכ)ויס ןכריי3(

 וחקגות נגזירות רכנן וחקנו שנטעוהגטיעוח
 והכריות סללו כמסמרות קנועות . סיסיושנות
 11: י:,,ינ;),:!ן,;ן;;:ןני:נ; "ל6 שניגס חביון הזהר לכלתי 3הסוהקילים
 עגיהם יעיד מחוש סדכריס 6ג1 וככנעיגיהס

 כל על כי ומסגי . רלה 5ריכוח 6יןוסמפורס)וות
 6נליגו קרוכ ונין כינור גריך הוה המנמרטניס
 כענמס גממגיס שסרכריס נס , הות מהכי16ריותר

 זכר לך וסין , Pnh ככתב סרשוס עלהעליתיס
StStnנחכווס סקטגיס לסמוך נמרט יותר חכמים 
 ויותר וגורס גן גס התורס 16ר וככס שוסוומגין

 6ת ליטול רונה 6ח7 כל כקשר , הקורהלהסרת
 Onl)ntb תורתס הלומויס כל סיסיו ונוהכמגעהסס

 כך סוות,ך גס ~oos ומתן ומסק עסקיהסנצי
 שוים שכלס ויוצחר , כ"כ וועס'הס מכווגיס6יג0
 6ין וכולס למחנס נו"ש 6ין ססמוגיס יקמרונשם

 : וונוסכסס
 זס כרטסו עיניו החכס כ, נקהלתובמדרש

 6חד ניקרס ג)ושגק./ שרגילח"ח
 וזת חכס זס רכי נקרץ וזה רכי )קר6 זסלכלם
 6ז חכוזחי לנוס 6"כ עוטף וזס טוטף זסחכס
 קכיהס לנוחר הכסיל עם oJnS זכרון 6ין)טס( ואמרתי ותזרקי תורתי על נפשי גתתי לנוסיותר

 טויל זס זס "ת זס ושונילין סוועד לסיחגכגסי0
 )סס( דכקיכ hlo היינו )ושיכ וחיגו נשחל זסומטיכ
 זה וכל . ע"כ / הכסיל עס סחכם ימוטואיך
 הדל 6דס כגי רו3 ,3ל כרושו עיניו 6שילחככ(
 הוו כי ו96 לכלס "חד שם כי מסגי , "נלספויס
 חסרונות ש6ר כעכור ונורגש חיגנו גוחך גדולדכר

 לסס די ל6 כי , במיעוטו וכטל 6לססכ6ר5וחעו
 סנורמיס שוכרט מסמנות סנט מע"י שתורסנטול
 ע5ס שסות עד כלתר סתורס 6ל 1ןש11ךסן3ר כי , "oJS 16תה ו)גסיריס שיושניס עדמסיקיט OnD1 והרנון bSh qh , התורס ntDWnPt1סלוע
 1מ75 , 6)וח תורח סגקר6ח ס6)וח htoהתורס
 כלל שגוי לו 6ין הומת כי ג5חיח הי6 סכחיגסז6ת
 , יועלמו 3טל btol קיום לו 5ין pnh סכלתי36ל

 "ןוגוע ~Pnh ",, ,"ו:ק!גן;,!1,ובס
 נסכיל ננויח שמיס דקושט6 6תר6 גני רו'()דץ
 סכת וזהו , ס6מח מן מסגס מסיס מועטדגר

 הקכ"ס שגמר למעלס כיו"ש (q~Sh סתורסמתחלת
 סי6 והתורס 6חד 61תס 6חד 6גי ס6ל"ף6ל
 pnh שהוך ימbS 4 6חן סס6 וסדכר וכו'6חת
 להודיע חוח)ע 6מח ספייט סייסת וכמו ,לנמרי
 שיש שכל 6ל6 לוס זס מגץ מס וגי , לוחד סו6כי
 6"6 לו סני סהו6 דכר קותו 6זי לו סני זכרלו
 רונסון זהו מהרי , מה מ5ד הראשון מן יסתנהסל6
 6נל ו6"כ , כעקמו סגי לשון הו6 וסוך , שגיווט
 6נ6 6מת הרפשת הדבר 6ין נושונה ססו6הסני
 סדכר 6כל , לו שגוי שגי סהו5 דגר נמ65מסרי
 שחותמו כמס לכן / גמור 6מק סו6 6תךשה61
 5)ות 610 כאשר כי , 6חן ססו6 ויודיע6)ות
 כאשר החוחם כבחיגת נו קייס 610 ושהתוותגמור
 כמו לו שני שיהיס 6פפר 6י  6וי , למעלה6מרגו
 סתורס כי למודיע סקכ"ס סרוס ומפכי ,ס5תנ"ר
 יסוד וכל , ימוט כל חוק יסוד לס ץש צחיחסי6
 ווןמיון למעלס כנזכר וקורס תחלם להייתנריך
 6חת שהי6 לשורוק 3,ל"ף התורס מתח לכןהכנין
 התחלת ולכך , כאמור גלחי ottp הו6סימת כי לו וקיום יסודו ונסו ימת הו6 6תד סו"ואשר
 ורגליו ידיו olho ימ65 6"כ ואיך / כ6ל"ץסתורס
 6מק ס6יגס ודוריס כטליס ךכריס אליסלמכר
 סחורס ויסוד כגין כל מפיל סו6 שכוסו3ו67י
 וכצד עוקר סו6 כאשר 6ר5ס ימת וחשלךהכללס

 : hlO~ pnbo וקיו)וסהחורם
 גו יסיס של6 גמ65 ל6 תהחורס"חד דין 16 6חי למוס 46 סרי כבעמך יעלהובאגלי
 , 3כס 16מר 11? 3כס 6ומר זס סוגות וןיעוחעליון וקרואי ג6וכיס 15 ו")וור6יס חנ6יסשחלוקת
 חורתו על סכר "ין כמותו הלכס שאין תי לכלוכי
 hS . וס 3כ4 ח"ו יהיו וכי הלכס ן3ריהס כל5ין סמאי גיח והרי הנס כעונת ח"ו סיהיס כ"ש6ו

  נפ"ע  "מרי וס  פל כי  וס, על ס"לתנוחכ)וס
  מט)ו"ין  יללו  כפורי  ועוביך ntDIDb"יופיפ  סיוסכין  ת"פ  ילו  ptDIQh נעלי ג:( ~רףרפגיגס
  הללו  מתירין  וסללי  i'1Dth סללו  מטסריןוהללו
 היאך olho יאתר שמ6 שכשירין וסללופוסלין

6גי



 התורה עלדרוש
 כולס י"ל( )קסלח ~5ff מעתה.; תורס לומן6גי
 6"ד פרג5 גחלן 6חך 6ל , 6חד )ורועסנהגו
 )סמוק לכתיש כ"ס סמעשיס כל הדון נוסיהמרן

 ""?"יישו,י:4 "'ישעי4:ג
 ו6ת פו5לין דכרי 6מ )ותירין דגרי ו6ח6וטרין

 וגוס כלןס)וע0יס הדוןמסי
 ק
 , זס-לכהן לסוו ן

fsfi6סלכ5 66ינס מכיון לך יקסם ט6ל לזמר סנ 
 ממר זס על ולהם לגו וווט 6חד מרועש כתגו6יך
 מעט סננר6יס ככל יחנרך מטתו סםסמעשיס סדומי כלו ר"ל , otnuno כל הדון דוסי0סס
 זה כל עם לגנזרי ספכייס orn1 )וחולקיס0סס
 סצנות כסס ים וכלס 6חד 0סו6 ססי"ת זון.כלס
 5ס llsP סגנר6ו מס ננמיגח סריס כי ן6מת ססעולהי 6מח מועל 6ומריס ספגו כיוו)ו5ן
 סוט 6סר נכ,,יגחו ססכס ~htb ס6ס וכן6מח
 סךעות רבוי ככס ן 6)ות סו6 גס עליוגנר6
 ססכיוח סס 6ס ו6ץ / ית' מטתו כלס סס3ענמס
 סיכת כמו )ו5ד הנוקית החינם לס יס 6תת כלע"מ
 שהגמ65יס וכווו , ודמיון כמשל כרורס ור6יסעדות
o~rימנת וו")ו כחיגתו )ו5ד 6)וח 6חד סכל 

 ויחכירו יותר ס6)וח 6ל בקרוס גוסס 6חדלמעמיס
 קר31 שהקדט PDD 6ין כי , סנתור ספנותיס61
 סמחלוקוח הדעות כן מכ"ח מכל יותר כעקמו6ליו
 פנל , סלכס וסים לגיורי סתמת 6ל קרוכסיס

 סלכס טתס6 עד נזוור 6)וח שפינס 6ותס6עס"כ
 כל שעל 3נ3רייס כמו  וס; מסגי ל7חותס6ין
 טס נס כמסר כסניטות ג"כ סס ס6חריסמגיס
 6ח7 6ל נוכסיר ונס פוסק  וס מתיר וזס16סר סו" מע"פ המרט וזמו ן נונד ו6)ותייסשלמיס
 כך סדין 6חת ס3כחינס סקכ"ס 6מר סכךקדורכן
 3ע5מו pnh 5ו7nho 6 הנ"מ כך צחרתוככתינס
 סטאר לדחות 6ין 6"כ , פרטית 3כחינס ל6לגזורי
 מעכס לדחוק ם6ין כמו ממש 13 6ין כאילוג"כ
 יסר שהוק ממס סיס 6ץסם"י

 61מ"
 ולכך יותר

 לפעולתס טוכ שכר וים חורס סי6 חסדעוח 6תתכל
 , מקהו כולס כי ם6מרס 6חד 3O"~s sfisכווגט
 וקק61 6מת סוייגו כענווי יודע סו6 6סר 6ת36ל
 סכל כמי כו לומר 6ין כחוגותיו נכל מפורסםמגוי

 של ושכלו דעתי כך יתנ' מבתו גנר6יסס)וע0יס
 1שכל1 דעתו זס 737 6ין כי כחלוקות ככל076
 סיהיה לומר שייך וקין ידוע סקר סזסו ,נעקמו

 : יתנרךמבתו
 כל  וכלעור ""ר נ"נ.( )יץובסנהדרין

 סכ6 כתיי ע"ז עודד כקילוכרכורו ממחליי
 סקס וכתיג כמתעתע נעיגיו וסגותי כז()כר06יח
 . ע"כ , תעתועים מערס ono סגל כ"6()ירסיס
 6מח וסול טומרו שס6דס דבר כל גודלי כיר"5

 .סנ%ר6יןמ4:טףש%!%ש מכמו כוס ל%4ר שתךלדעתו
 5י1%%"ן4ד 45% ע* לן י0סכיספו ~o)tsnחלוקי
 תמס סיע מסלמסמהלכית

 נ6מ"
 %*-לטנזמל4י

 5היע "ןל , כרכל קמחי טעט לו יש0ס6ומרס
 .5שי 6מט '6ס נ4 נם יכ6 6מטיול6':61

ישאאדשנ,, י  קילי  ואבקר י ממן מפעולי% ממת סו%ס6מרי
טצ"

 "למיי שהו~וג(%.5ץ'%3
 'שי45 רענה תצנ%:שא%אש4סו 0סותוי

 iSbJj$~iI1Jiaוו:וה:גיצוששמצ4
. 

 ר3' %6 אעורס זון קושרן 56 לטבל טיבעמי

 גמוי.' סק'ר ~blo וכו;'ו6ע"ג ו6טהוגו 6ךון6כי
 לגו מס נתוססוח טס הקשו סרי . סטור טיןשיין

 כמ3ו6ר' וקרנו 'י טיעמו ססתורס ט3ל סל3חרי5וח
 %מג4 טלטול 6100 3זס 7כריסס עיקר וכלסס

SIDSn5ליר 6ין סנר6ס לפי 6כל . כתורס גדול 
 %ניגן כמ"ח משרן מסהי מסיס גוס 6713י כילוט
 גחוי5' 7גרעיקליי י61 .כי הכל סל חר"סוחטיגנו

 ן
. 

 כאעוחיהס כ5ל כמטותם סדורים לדעתסיס
 מטוחו 3ע5ס לטירת 3חיג,ח לו יט סל6וטהרן
 3"%4 לר יט כוס.%%,הץ75ס שלמד 5לימודיסככל
 גוש Snno , סחוו5שש%חו כי qh למסרסמס
 Son~גוי

 מהבל "הט %88% וידגר מתווכח
 6טל' , יממי(ני"מ%ש%ש%יאעפר -1ט5ל73ומריח

 סה16מר טגילשקש%'ורק ס37רי )גלסמנומר
 עיקי6: כעיאשכל ידכר קרוח מיסתססס
 ס6ס 55יק%%1שש%סמיט "OPItO כבווכחרוחגיי
ו הוו לגמרי עסרוו-ייססיו ת א  סעט1:/' 

 תיטול סיס יאמר"סר
~aSij_b  

 "5ח ש%
 העפר' נססיטול ים כי והוט חסכגחיגס
 . 3אינחן 8י 60ין:ששש 6ל6 סיטדסו געתנמוחש
 . שמ ש,סניט סירןק )וטסר שסיס מס ג"כככה
 ש%ךןנ 3כל ססיז מסות עיפעמון
o~tnoן כלל סכל טלסולסל זס 6ין לכן , טמ6חו 

 סי'.% ' כחיגם 6ותס מ5ד המקי פלסול 06כי
 כל כפי- מסרן PPnh על טוגות 3וס כילטמרה
 לדעט קינים על סמחכיס כזס נגממו ססו6נוה
 מלסחר בולסינו תורת סעוסיס 6לו 6כל . ונסוחןכל

 חדודין 7נרי נו67י , חרוד נכרי סססו6ומריס
 ; מזם וגקרט נסגר ססוחע לב 6שר סומען לכלמן

 0יויעין דוס ניזר נתלמו7 סוגיה כהיזם יהמרוכי
 רק כניעיי כיור 6ס כי סוייגו נעלמן161מרין
 כך ומתוך ח17דיס כועסי כח לסרכזות זססעוסיס
 וחס5יס מוכגיס סס 6סר כי , תורס 6י! נגויסילכו

נתרס



 18..יח התוהה עידרוש

 הכבוא% 456 עדכריס לנו קם יקמרו קלת-1,
 כך ע"י המגעש 63יר פאנית"ויאיתו
 סכעוריס סנערי0 זולת 6חד נס מס "יןמהנגש,
 מסוגיות וס גל תורס. חנקסיס ייןממטווס

 : ילס6ר13תיג1
 ע5 פסוק סקורך כל י6.( )דץיגסגהדרין

-
 זמר כמין הותו ועוטס ססוריססיר *

 רעס מכיף זמנו כל6 סמסתס גבית פסוקוסקורה
 גכטר צניך עס6וכי רגם"ע tt)DS והומרתסקק,ס לפני וענמזת סק מוגרת ססתורס מפגילעקם
 מס סק חוגרת וס על ו6ס . וכו' לליס כןבמגהק
 %1פר מחנים על סק מחוגרת ~pD איןא,. US 6ין כבילו ח"ו פלסתר 6ותס טע,סיו ל5תעסה
 .שוגועס%::ל1ל:עגןי32ןלןצ%::4י

SRvnt"-שי %יז% 2:2ביו:ג%ב. 
 (qfi otpn 6ל*  כוה לגי די ול6 . 6לו3סכליסס
 ידעוס1 ול6 סוס פלפול גסמע ול6 נמ65סל6
 מהקת מתורס 36לס נס , למס ?pS ל616פר
 נכת גן כריהזס  תלמודם על  ~תורי ול6  ציתכקרן
 סר*%תיס כל וכי , סוס  נעלסול  opDtweי6מרגי
 סתורס, קנו  כוס וכי שומן2 ,"יו5פגיגו6סי

 לסקל' סר51יס סבור קלקול לפי tSih1 לי6וגים וכידעי הכללס, סתורס 6לס מ6ר3ות לסלקמשתיגו
 חסר סכג מגעת סייס מקוס ען סתורסמעוג

 כדרך ילכו ל6 1ס כל OUI ז לו יסלעו יוקר נויקי
 יגיחו מזם וגס כוס י6חזו סל6 רק הו6 גסקיסר-
 וזןך וסטנם מזסיריס סיום כנענוטויסס

 "7כריי'סככוכתנו וכהפך כ!ס לגו ינייתו כי לחוקיס קמעהןי
 6ל ניח סע1לס סורך 56 סיש16 רק מגמתנויס *ין כי רותס 6ת הסעיר עלינו לכן , ג"כימרסו
 על סיח!רו 1ffp סתורס טיקנו עלים גגי עס*יות
 , סיתנ6ר כמו כתורס עוסק סגקר6 טסות*מוכס
 עוסיס מסיו כמו מיותר חורם סל עול קריךולזם

 SP לחזור כנירסמ עולס 6ת ססכני7וסר6סהיס
 וס ודגר ן תורתם קוגיס ומס יוס יגסתלמודס
 6סר סזיך לסר16קס לרקס סנוורם כרב עלמוטל
 נה~%15ישק(ן לעכ%תיכתות יעסו 6קר 'סמעסס ו6ת 3וילקו
 כנר לזעוק ע71 לי כוס 6חד ג5 לותרלירכם
 סוכנות לנמרי נטל סלמת כן ורע סטתם_יזעתי
 יגרוס גו ססקלקול סתורס oltpn 6ח7 עמוןוסו
ptb~610 )וקיוחס מסגי סעמ71 . לנמרי מתרס 

 , סתורס ויסכה יסלק ג"כ קלקולו 6סר טלמוז3ס7י
 גשמי וס76ס הלסי סכ5 כטסתורס "מיגו כגרכי
 קבס יחד ויחוס חגור לס0 יסיס גמסרס חל4עז

 8 ג)דרוש(

nnupS"om ישן , ל36דס efi ס*אט יייייגו ן 3ו סיתשקם עד שסכל לפיירשף קונדס למול 6ק 
 מפלק51 ל76ס "הגס יותר ססי6 סמעגסקלס
 חכמוגו סדרו י% 656, לס קטס 6יןמתלמוד

 כמורן יתמרו )' 3ו סיחקייס נכדי ס5דס למון1"ל

 זנז,פישקין"ב2קי
 ר' 6מר שלחמס לדתעמס 3תח613נך כצד( )מסלי מ"ג( )י9ובשנהדרין

 6ח%,

 ~DPhw)pnw של:, 1ביצב

 למך 1ל6 סנר6 וכעל ומת71ד סמסולפלג076 ומש י., יל%ו"וןןין",'יי'ו%"

 %י3טרשם סרגם מסגיוח נעל6ל6
 ט61 פלהי מני ס6 סכי17 )וסגיוח ונתוך יכין737 * יקסס 06 6ו לחרת ממכס ויתוך ילמדכונכלן

 36ל . עג.5 , ג! 16מר 6חר נמקוססטמענוסג
 סתורס לקלות רוקק bno עוורון נעלי6גחגו
 3תל"1ך חסז ס76ס סכטכע מסגי סמסכסועוזכין
 ס41ך כנערותו 1גפרט פלפול חדוד כמסוהיותר
 6חר ורסיס סמסכס pJt'w לכך לב מרירות6חר

 ש::בנ2:12:::ןן1ן צש כסנסזרין עוגמן הכמיס כיהרו ולכך .סתלמוד
 נרנן י,2 וג מןש4
einD6זס 6ל גססך 65דס %1 ומקן פלס51.ומס 
 ס' ד3ר כי גימר זס על כוז6י , ס*סגסוווגיתין
 610 סמ*ס גוף על הנקמי 610 ס' דבר כיכוס

 אסכיל 656 למ171 6ין כי וזס , כמסנססגסנס.
 ותיגו 3טכע לסתחכס מכקס 6דס סכלסחכמס
 טייס סיס ו6י6 , כעומס סמ3וח לדעתמכקס
 מזרך יני6ס וס סיס נקלמו7 ידויו כלמגסס
 שגס 6ל6 כגוכר וסותר די מיסר ומדרהסחגמיס

 סתתל)ד וככר . ח7ו7יי פלפל ויגגוסוסילו . 3סכליסס ימיסס ממעליס עד לסס סוס 6יגטזס
 תחלס חימס נגיסס ללמד טיחנו 076 נגילסדריך
 מגזרו סי על סלמוד סדר כל 61ח"ג גמורליסוד

. 

 כחסר לי, עמדס ול6 סתורס 3זרכיחו"ל
 6סר ומחטי6יס חוט6יס הנפיס תנוידמת)ו3עיס

 מזס ימגעוס , יוסרק לסס רק כתורס כהנתםכל
 יעלט גו סגמר6 פלפול 3נך סילמ71 טוככלמרס
 עד ולדניך לך. ותפ6רח לתטלס וסו6 מעלסמעלס
 ומלמסיס , כקרן 6טר סג17ליס כסס לפעולשלס
 , מס יונע 61יג1 ס)ונפ13 כעוץ ינותץסנעריס

עקלקלות דרכי ססולכיס ופחות ססס5 סדור סגננת101
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 התורה עלדרוש
nbpSpnלמסנס סמיועד סג17ל סכר וממסי7ין , 

 6ל6 מתכנסות סגליות 6ין כמדרס. ס6מרו)מן
 יתנו כי גס, ח( )10קע טנ6מר סמסגיווג.גזכות
 סתורם גי 7נרנו 6סר סדכ% . 610 6כלסמסכיות, גוטי 7וק6 ימס . . ע"כ , 6קנ5ס עתםמטיס
 לסלת מיוחס יסרבל פיז41 .ככן , יסרבל עורתסי6
 ויחוייב , 6חד כמקוס כרורס ומסגם סלכםת65%
 ס7יגיס סדר לפתוח מכס סמסגס סכלמזסג"כ
 ומחן מס6 ע"י מלהעמיס מסלפי כן ל6 ,יתד
 לק ; גידוע ענין כקותו fiSn לענק מענין כ6נץ6
 שגויס שיוחס עם שמסודרות מסגיך יתשג6טר
 זמו . סם גס 6קכ5ס 6וי ומפורדיםמפחריס
 סזכרגו סלמוד וקזרח , סחורס מקטם סמניטמון
 . התורס ~ptS סו6 וסמכו כסכל סו6 ממגוק5ת
 )ו6תס סתורס חוסר סל6 חס5יס 6ין סוס1ס17ר
 , למודש על לפזור חלמידיסס מרגילין6ין

 96 גי qS5fi 737 גס6ר סיסיס דעת עליעלס ו6יי
ohלריחו תורס דכרי כי למרט סרי עליו חתר 
 רסיס סריך וקין ל36ד, גוחיס ס6דס מןקלסס
 סחורס תסתלק למונס על חחריס עיןסכמתי
 פיוריס סין כפס  לפלצור  סרכי נפקי  פוסלגמרי
 סחס6  כוי סכל , למורס כל .סיס וזס  ollnSפל

 ל6 חורם כעל יקרץ סנזס ס76ס עססתורס
 oe 96 ועתם , גו חלוי סוכל סיתר וסות זסשזלת
 גס לקחת לסחות לסס סיס סמקולקל נורךיגמרו
 ל6 וכי , כלפור  פורפ ע"י סתורס לקכות)ו0
 כמעכו כמו 6מת קל כפלסול סלי)וס סתורסחכים
 חלק יתנו 1ל6 ל73ו נסנלס סומן כל סיכלועד
 סל זמן סכל 6ני ומוכטח ,  ילפוך  פורפ  sfiכלל
 ילמדו טמסס וסתסוגיס סנד41ס כין וס דגריימ65

 כחסר נוסלפגי1 כוס גרע יוס וכל כיסר6למעסיס  61ט תורס סטין 5נ6ות ס' sp , יעסו וכןסקסניס
 ויותר  יותר כי  ופלוס ים  לדיג וים רוקותעינינו
 ג"ג כיקרו סוס וסעונס . כך ע"י סכור'יתקלקל
  יסוסע ר' וכו'. 3זס ס' עכר כו 5ט( )דףכסנהדרין

 עליס חוור וקיט תורס מלומד ש קומר קרחם3ן
  קומר  ייופפ רכי קער וקיט  פוורפ ל76ס17מס
  סיולדח ל6סס 17מס ומסכחס חורס סלומדכל

 3פ0 כוס ס' ריר זירק  ו0 כי לומר 63 ..וקוכרת
 לזורע סדומס תמין למודו פל  יזור  עינוולהוד
 וכווון כלקלוק מורע  פפ מניח רק ק51ר61ינ1

 חוור וקינו ססוגס ג"כ ככס כמוסו, כזיון2ך
 16חס סמכזס כייתר 3כזי11 מנילוסמודו

 . ג"כ ל36וז לו ותלך שתסתלק ע4 מקפיד61יג1'
 610  פלפורו פל  פכפיוור פכפס .  ר3ר  נופ  יפועוד

 )6יונ כמדרס קמרו סכן , חריף ונעמסמתהכס
  סל לחכיר(1 6ליס61 6)ור יחכמו רייס ל6 כי,לב(
)1sb5כדי רוח סקכ"ס ט שנותן כקנוס סי6 רוחזזכן 4י0"  5לי  פתפכס כפורפ  יפוסל פי כל ל 

 סחהר כי לך סרי . ע"כ נחלמודו, ינילועש
  יחפר ויסו , )ותחכס כ61 1%6 ורגיל תלמודועל
 ן? סרי %1:%:ט3ג%סכל:::;:% נ6דמס סי6 סיריעס כי ק51ר וקיטהזורע שיי ריפפ  פלפורו פל הוזר  וקינו סלופך כיכ5ן

 6כל מסחו ס,1",ןצשירל
 כמק

 1slnS על
 פפכל יגריל  3וס 5"כ סירגל, עמי יתחכםסרי

 :%% י:%רן14'צ:טי:וין 3דמי11 לבוזרי וגנדל ג)טר סכל ויעסנומפגפס
 vla~n וגודל סכלי יותר סלנווד נעמסתלמודו
 יפר  4ררוף יטו ול, ילכו ייגעו :ל6 יר151זס

 עתס רודפים סס נייסר ויותר יותר תלמווסתזרח
 הנוכיח זכר ח6כל 61ל קזור חוורסכריות כ5י )וורגל' וסדכר , נומס כו קצין מפלפול6תר
 '~Ph והי בויי:1ן4:3 יעזן יעםם:21

1:1:ש;פוש
קן!! . ליכוד סו6 לירחס חחלחכ6י4
 סמוכת כמרו סרי כזס לסקריך י5טרך וכיגדכר
 לכן , גגפסו מחחיי3 כקילו ממסנתז 6חדדכר

;
 ;,ןה ;קניון 1) "ת ,7ן;י ,וט

 : נוס פסק12"ין
 כל 6סר לגתרי סר6סהיס מסך לנחנווהנה

  תלמודם פן  ייזרו סגירס6 סיסתורתם
 נכל  olbo  פס סיס  יספירפ 3וס  ספכר6סר
 המרו זס su1 , כ% תפחו תסולק ול6 סס61נוקוס

  ollnte  פסיו  ופפפפי , כידו ותלמודו  לכפןי53 מי יסרי ollnth מסיו סייעתי ג.( )דץכפסחים
 6לו ענין ומס . לון כסרוגי דמיירי .פסומסיק כ)וחי5נ8 לעינון יכולס כריס כל "ין מלטתסרוגי
 געסס ונזס ססס קדוחת על נססם מסרומלכות סרוגי כי 610 סכיכיסס DntO 6כל , יחד דגריסעני
  סטיס,פוסר עד לגמרי סגסמי מעולס כגדל6דס
 סמו על,קיוסת כעולס מן לססחלק למיחסעגמו
 גום :ן'ם2ת:ע21%ן:1יטייי:2:  כני  פ"ר עס סוסת סנכדלח למךרגס חכורס6ין כתחילתי לעמוד יכולס גריס כל 6ש לסיכךסנדול,
  תלנוי7ו  6ין  05 35ל ,  כחפיר ממס ומכליתנבדלת
  יחום  כס  יי ר9 ויכליפ נגרלפ פינס  נחפפוכי17
 ספיוה זסו . .סמו תורחו נס6ין סגוף 6ל51ירוף

שנין
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 19יש התורה עלדרהש

 וו.נ'ן "נו, 111"' )1 11 )ן ינו'ליטירש

 6לו לו 6מר גמוכוח ססלסס 6זס וגגי-זקופות
 ספגיהס 61לנ )גייס תלמ71ן וקופות0פניסס
 6ותס כי ווסו . ע"כ , .גנדollnSnl 0 "ין'נמוכות
 כמחיגת 1tnDSn נותה למס 6ין כיןס.שקימורן
 כי הגוף מן לגמרי הגכדלות סקדוסותסגסמות

 תלמויס 0"ין "וחן 6נל , כ6נוור ככחיגתס מסגס
 נמוכות פניסס ולכך סגוף מן גכדליס "יגסגירס
 1ע71 . ק7ו0יס כנוחי5וח מלעמוד כוסס לסםסיס
 כי נמעל הס זקופות ספניסס 6ל1 כי כזפרמו

 וכיכר נ)ו65 הו6 1כ1 6דס סל סיכרו ה61ספגיס
 6ותס לכן / לגנורי נסעל ממילותו הו6 הפגים,61"כ

 נפעל כסלימות שסם יעיד זקופותספגיסס
 onh ס0כלית תורתס 6ין נבוטח ספגיסס161תס
 וסם תמיר חורתם ידי על למעל ס51י6וסגסל6

otDnlln"כידוע כפעל 610 וסיכל סכלי. סי6 6תושתורתו גוי 6כל , ככח רק פסיגו סחנור? 6ל 
 ונכר , כפעל סרס על  סיורס  וקושת פגיהםולכך
 כענין ס6דס ירטה וכ06ר . חסין כשסר גרור,ס
 מרוכ nlDDI~O כעלי וכפרט סל"סוניס.לשי

DP1fitp1'כנכור סלסעמיס עד התלמוד סגרי כפיח 
 ט"ין מרכס ממסכתות nlsntp1 רייס מני6יס6חד
 נוזס יכ6 ועור , "חד 7כף 16 ממס יודעים6ג1

 / כגו 6ין מעסיס סגם סגורם ה61 זסכלקלקול

 חכוי "וי ו6נורתי כקרני רוחי נתכרס וס-ועל
 להס 60ין כדכריס ימיסס סמכליס 6דסלכני
 תורס לגו 6ין וכי ., גלל קנות לתורת'סייכות
 לכלות ללס מרס-שסיס מקרן ירוכסחמימס
 בו תורס רוח 56ר 6י0 וכל , כס ימיססושכלוח
 , כפרט וס דכר על וגסי קיגס לספת לו.יפוי
 וכסרק , כזס יכט65 זס על גפרי ונחס_מהקנס
 כס "לו . פס עיין זס נדבר מקוך ס6רכנווגי
 סתמ1טטס מוט נוסס 6ח7 סנסחחלקל התורס.שמתי
 עד כלל עלוס מ0גיתין "ין 6לס 1נ6ר5ותמתורס
 על מי0ר6ל לגנורי תורס נסתלקס כמעטסגעו"ס
 חורחס 60ין מלנווד כטול 610 נוכל ויותר , וסידי
 , ססנס לתקופת 06 כו תנוידית ל6 ג6קר6י 306י

 שן --:" ישזף ב~כס6יז,שבמשש
 כהס שין הקלו סכלי כדברי PDID ..סריגוומן
 זס 5ין וכקילו כלל ללמוד קריך ?~IS ימטוכ)ממס
 סר6טוניס oht , הזמנים כין לקרותו לתורס.זמן

 ע5)ויוח סכות לכמס זה סיס גוילי כךסנסיגו
 ; tDhotnttOt1(1 "ין:~י~יי'"י~ן'":. למסרת 06 כי זס 116 עתם 6ך , טבועלתורס
 6ל1 כפרקיס ללמוז כמתעורריס עומס 6תיעסו

 שחדיי לימים 06 כי יס יסיס ע6פוסקים
, 

 1ע3 ע51ס סל יטיח על 6חדיס 7נריס כלמתוהם
 ממגם ליכטל שוק61 7רך' למ65 ה6חדיתהתורס
 , למוד 6ל מלמודכי5י6ס

 5קי-
 ג6מר זס על

 פירפ isT~---ג06ר 6ין וכ6 ליו65 ח()וכריס
 הדרך "הל : גהגיגל כד6ית6 תלמוד "לנותלמוד
 יום כגל ללמול ס6לסיס לסגי ויסר טוב6105
 ע3 לפקוד ח( )מסלי כג")ור כלל סססק נליויום

 טפ ככל מלכה 0טח וילמדו , יוס יוסדלתותי
 %161 , כידס 0יסיס עד תוויך ollnSn עלויחזרו
 זה. 61ין . המוסק ילמדו סגלי להססיסיה

 6ל די כי ז6ת להדריגם הגיעו מככר ל6ותסרק לכ65-
 נכתר היותר סלמוד וחורת המלכס כסטתרוכס
 כזמן גמ165ת סחורס קלקול הגורמות מסכותכל כי ימ65 סכלו כעין ההדס ירפס וכלסר ,נוהכל
 ויותר . )עדנו חסך ססעולס ען 56לג1סוס
 מעלק רכן כיח SD תגוקוח סל סלמון הלכולמזה

 חט6 כו טפין סס סגל כסהו6 עומןסעעס
 ללמדם סמתחיל,ן מקלקול גובל לספר 6ין06ר
 סר0ס ס6חר וכסכות הזם כסדר 6חחפרדס
 , המגס כל נוהגן וכן ס5כור מקורין כסדרהחרת
 ס6יגס הר6סוגס יפכחו ההגייס היתחילו מקונסעד

 : ה4 גס כתלמוד סעו0יס כנוו כלל עליהםחוורים
 ג06ר ממקרס ערום י651 לתלמ71 "ח"כוכסג*
 , יורע ובינגו כתורס 6חת פרסס 6ף כי עדנככס
 כמקך6 הרגיל 6חד גס 6ין כמעט גמhSn 65עד
 ויסר 6מת כדרך לסדריכם סירוס ווי יכ6ו6ס

 ד6כס וס על ן לסטות יס סרוב 6חר סל"6ומריס
 כל ףד6כ יטרח הקלקולים כל ולמסר .נפטי

 הלזע ודימע "ככס גסם וכמר סמל וקולהריה ק6גת קולי סגס ט6לס סןכריס גל ועל ,ס)וספרס
 6ח ממחין 6ין כי כסק7מתגו תנורנו וככר .עיני
 מסחוס זנר ומכ"מ ויוסר 6מת מךנריס"7ס
 כעו"ס סר5"נס מסותרה 6ל6 , נועידיסוהעיכיס
 לסוס ככוך חולקין 6ין ססס חלול סיסוכמקוס
 תורת 06ר כל 6קר1%לפגי 6יסיס 61ליכס .6ךס
 06תטח ותורתו סס"י ככוד על וחס כלטו"לסיגו
 ז6ת כסר5ס נ6 תעמדו 6ר5ס ~DtDולקון

 מ15לס ניון טנעגו גפ0 עד ניס כ6ו כיוהו0יעוט
 , סטפתגנ 1סכ1לת מענוד וקין מיס כמעלוקיכשגו
 ומדרס זיוום התורה סול פכס 6לס ~ntS1hכי
 סתורס מן העולס חסך כי , גס)ויס 716 עוןוזיז
 , רמס, גמלנו כי לנפשט 16י , יקרות 6ורונטל
 וחש"ק דין לקח ככוסנו פקודס ליום נעמסומס
 מגיחין ספגו , ומרס סל עלכונס ומכק0 7ור0לפני

 דרך עקלקלות צרכי וסולכיס 6מתועו~ניגקורת
 61נ0יס , ס6חרוגיס גס ר6סוגיס נכלו 665טר
 פסיס  3סניריס  סוכו  סוס מחמרי מנית פתח06ר
 עקום זרך הולכי פכם לעינים הגגלס לרזותלסס

 סחייס מדרכי ס6דס 6ת המתעתע שזהומקולקל
סורגי
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 התורה 'עלדרוש
 סל 41תן ומסף חכ6ס לס ~@@- "ס 66ות5'?יני.

 כ6רנ1ת סת1מס' עיקריו*ל55':ט06ר.סןס.(ה%5%
 מחול לספור יו% מי ז"ל .ומ61?י5סתוספות sb)t~ כ4ס"י , נ5נוrr-"tjrJI' 6 1נו14,טס, .%5
 נו15ת tbsn טסיו עתל ען 717 "חי דורירכיון
 כל, 6ין יכסס נסנט כע"ס ועתט ברמון,ותורס
 כמכס סכל מס עד יודע 6תגו 61ין סגלגלנססך

 סיס סיס בכפיס וכגכורת כבחס סםשסכ06ר
 כדכריס ימיכם מעליס סס 6כל תורסללמוד

 מתורס מן כריסם 4ל6ו ולtShO 6 ממס נסס 'ה',-
 כ6ו כקטר כי י6סנוו עתס לכף pSn י(ע
 Otn11D סס לעזכם רונים וסין זקגותס5עת

 יקר6ונגי 6ז 6( )מסלי כסס ollpnt יוכלוחסהיס
 )ירסיס 0ס על ptSn סמו קר6 סכי 6מת ורע4מר6ל כני ועתה .. י)ו65נני ול6 יסחרנגי 6עגס1ל6
 זו ו65 מעיר א חלק.יעקנןמ כבלס ל6 כי%(
 ז( לפיכס נקמר נו כי1נ6 ועל צליו 06 כיסלרך
 ורבית ס0נוימס עיניך ת60 ופן ' ~pt'S( 6מת198
 , וגף ס' קוק 6פר וגו' וססתחוית ונגחתש'
 כחלק ממס 13 6ין לאטר כ6)וק סעוכויס סססס
 עוכר כקילו כדגורו טמחליץ % מאמרו במי035
 לסיות מל61יס ימי לאחד יסיס 06 ו4ף ,%ז
 , סלילם וכל סיום כל נסר ונז1ללי יין סוכליעם

 נחל1ק1 ולספך מיד ללכוד יוכל 6ור סכקרויקי
 כמנוי יסיט ו6ס , כי0יכס ת"ח כדרכי טל6וס

 סקר סל חריטות ססו6 ושוגתו וסו סל6עקום
 גכוך מיותר וכל עזן קכיכ 610 סקר טיותר1כ5

 ונורו כוס ועל , מיותר מפולפל גקר6 .י6כולכל
 מ6י לט( 971 טלו מ%י"יס עדישס פקיוקלל
 , עמו שלס .0עינהס %פלו אסרו s~bSt וכף4ל%ל
 ססו6 רק סנון יכר על סנוסל ז6 לבון מ6%1365

 : סע1לס מן D'Vtnot מתורס סמחלק חלוק . .,
 כגס0ותס ופו0עיס "ט6יס יסתור 06 גגיילכן

 6דס גני סמטעיס וגקייס 5ייקיסונססות
 על פרוטס רעע  ומ5ורתס נויתם לדרך חיים"דרך
 ס0ניס רכו ילויס נספות  כסס לקור 6רס.נני

 יכלו וכ06ר וסכל ילדות דגרי, ו6יסניס,או0קיס
 דון חסירס גפ0ס יריו וסטחרות סיידותימו

 , 7נר 6הס נמני 1ל6 חכ%ט מכל וערומס'סדעת

 טסיו סחלנוידיס ככל שכסיל מקרס יקרסנוססי
 תורס ריח 96 נסס גס6ר לי מכל ערומים;ניו ולכסוץ נחכמס לפלפל סתנונם וזכי נכון לבגעלי

 6סר 'nlfi)s ס' חי , o~s תסנוע ול6.ל6.י6לס
 לך 6פטר סיס 06ר תחת כיגגפ0כס,נסו%, כי גתוכגו נטע לס ע והיי 6מת :גכו..חורתלתן

 סתורס ולסיות לעס"נ סר6וג כסקר ולק%60נוס
 וכמו , לעס*נ נשחו סס51ד- כ7ך. 5ס1ליכך-עמך
 יום ככל מלכות סטעס כל עג( )דץ גרסתקמרו
 )חכקוק טנ6מר סל6 עולס בן ססו6 45415ח
 6ל6 סליכות תקפי Sh לו עולס סליכו,-צ(

 p~bn סס כי תייר ורך ,כלגוך ופיר"ל3 ,סלכוח
 שלנס סכינו ע4יפול

 -מגק?"
finfi-~ 1 giGS, 

 יתן% .ריר ילכפSJb 4 ל ייהפ  מנסורתנוטס
 .לה ;זק 6.ן / ע%קלוח דרך וסוף ס6מתפסך

 , ' : סעס"נ וודעך לססירושגורס
 %5 ולכו מוסרי וקחו לחורי שמעו כגיולכך

 ימ41 6% סר6טוניס סרועיסכעקבות
 חטין ורנ6 ד6כ* ונסוייות , תורס דבריהפיכס
OWID~, 6ש% מהיות 6ל )פוכרו ת60ו ול 
 *' ס6דון פגי 6ת ליריות ככו6כס סימיסכהחרית לכי וטע וסנותיכס ימיכס חנלי ונוסומדוחים
 נוקכל(9 6תס סרי כן תעoh1 10 , יירגלקלטי
 סתורס נון גת"6;1 מסכריות רטית 6סמרוסס כ5י כירושלמי ימרו וכך , סכל כנגדסכר
 קיט( )תהסס 0נ6מר 'כ5ס סכר bpnl גסתחזיק
 לכ6 ממורס וכעד . תורתך ספרו לס' לעסותעת

 *ן יחנן 16לי תחלתכם וספית מעתירולמיקס
 גס מעויתי ו06ר נזדוגתי ויכמר עתי גסעמות
 קרכיט סמוכס"ת חכמים דכרי כי ollpltנזם

 u~pn שזך 1ל6 סימה יב%:ךיל (~suשלנבג

 , לר5 כבוז l'pSln ולין חורתו ולכבוד ס'לכבוד
 מוסר יקטל 1ל6 לשמוע שזן יטס ל6 זס כלועם
 4 יסיס ל6 ן ולדורות לרכים מכשול ססו6נדגר
 15רנ6 ככלל נמנס יסיס 1ל6 עמס 1ל6 ערל6

 י5ד ימילו לו נא50 ויסף נוסרח זס סריטירן משי ג6חל למחסינו ככנורו סמיקל וכל ,מרננן
 ומאויו ג_פמו כגופו ס'חורת

 וזלתי
 % qtD 'עד

 עוסקש יעיוהזוטות
 נחור"

 6נלס ?וט , 1נמ15ת
 לך תלוי וסכל סכל ותכלית יסוד 6100 נמ5לדגר
 1ל6 כידס תלמודם סיסיס עד סיעוד תזרח610
 כ6טר ליוסנס תורס תחזור 61וי מפיסם_ימם
 ל56י9 מס כי , ארוך מזנון 1ל6 כיסר6ללפגיס
 . 6חך כפעם כסרט 51"כ17  6תו ועוטר סקולסכור
 על וחרד לסככו הלכיס יר6ח נגע 06ר כלולכן
 נכללס 51Dh 0ל6 עמודיכולס לעסות 6לסיכוחורת
 יסוך 0סו6 זס נמגין לסלו וסלומדיס עשוירגיל
 הלמון סדר לסמור גס , מפיסול חמוס סל6.סכל
 וש"כ חתלם סמסנס מדף ללגיון ס6)ורגוכדרך

 "ל תיגועו)? וכן סכל, על סחיך  ולחזורסתלמו7
 4ע7'15ף מלסט כמזר נוקרך חהלס ללחדס יניניח

 יעתיקו ו6""ג כפיסם תגור סיס6 עד עליו%חוור
 ר6סהיס כו ירכו 6טר סדרך סו6 ,למפנס

 ייגס כי סוס סיוט כגי יסנורו ו6ס ,61חרתיס
 %ורך לכיחם יענו מתי גן ט6ס 4כךמסוגליס
 ס6ת י6( סלסלת 6מר לחכמש ר"0 סל" ,טפס
 וגף, כחורותיך כימי לכך וייטיכך כיליוחךכחור
 ע"ס ו6ת כני פיפס 6"כ . יגיעי כגרי ססכך

 שנחת תורס כמתסיס כי 1 לגמרי ת6כ7 0ל6וסגנל
נקרן
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 %0כ התהרהההוש.על

:s%לכקסקס ר.הדס.ר8, עם ]סיס 4% עיי 
 4שך לטיטן סקר"יס כמו "" , %?גשקצמ5י1ח
 *ין צקחס כידס ויתם מגריס איני גלשוליי
 סלה על להסות ט5ריכין רק 61טל ,מס165מס

.
 ו%'ץץ%ם")ד1נ%נןקים,שששיק : סג6חריט זס '
 על כי לד( למקנת סנ"מר פס שכעל תורסהניל
 א%6ס! סדנריססי

 , יסרבל ו6ח נריח 6תך ככיתי
 מנעל חורם כמכיל דוקט למס לשסנת' יםיסנס
 נין סו6 נריח כל כי סדכל 6כועירוס. .שם

 גופני מכס , כעומס יחד חגור ימסשסכוס.שיט
 ס6זט עס o))1et כקרון מוכחת. סךכתנ .תורסגי

 יפרזל 6ת לחכר סנרית ,כל,תת 6ינכס לכ!גערתו
 ס"י6 פס סכעל תורס 6כל , ותכרך %יג555מס
ouסרוס עד ס76ס o7h~ תורס כעל ק61 כעקמו 
 . סס"י עס כעקמו ל6ן0 סיס וחכור סכריתונוך
 6סר / פס בנעל שקורס כותקינ ס6ט וסותר%י
 יתנ' כולתו גוורס ו6ת כמכמס , לסגתכ נחגסל6
 6סר ממחות כנסנווח כעורות ה76ס יכטח.לסלה
 כפיו עמו סחורס ותסיס עליסס כחוכםמתורס
 דכר על לעמון 6ין ז%חס 6סר סכע"פ תוהםע"י

 ט6כו כגרס די ולפיכך 1 יככפנ ושרפומבנרי
 יגל.פ'פ  פיפלי, לסלק פס סכעלג)*3יס-6ת

 ל6 סו9 דסוoa 9 קגריח מנטלת  ילפייי4לן
 נייר  נפינפ  פוזינפי  ויינ 1ל6 , לסכחכגוחן
 ס6דס כעס סורס טתסיס רק לסכחכ נתגסל6
  olneh 6כ"גו S)h , סו6 כשסר קיים סכריתתדיין

 , דגר 6ין ונפינו תערוך הסלטן .על מונחת"סורס

 מותרה טיימ.ווס שטיהן לרי5,צש )סקכ"ס קרת4טי
 'ח"ו "ין כי וסמלון סענו7ס , נעלמו נוע6%ת
 יס 6ת 6ך , תורס 6ין ח"ו כ6ל1 זס החסםלליח
 ספוסקיס מן 6תד לכתור לפחות לעטותנעגלו
 כגן 6סר וכסרט  ופיפפיפ סתורס חקישהטיס

 ק ' נכל תזירלמלמידיס
 י4סלכסס!גיית

 יוס יום עיכיך מגנן תסור ל6 ססלכס  .ופפפ""ר ל6 לכך לוח על חקוק יסים P~lpol ןגתמירות
 3ו סלכו 6סר סדרך ,המכס . ספגך ימות5כל

  לל)וו7'מסגס צנורנו 6קר סו6 ימיכם כלשר6טוניס
 : פלפירפ.לירפ  יייפ  פר  עליססיילפורולפוור
 6לס ינהיגו סיסיו פל' 1176 מלבכי4הי:%ין

%י'ויי11ן:וצעךיוי"ןנ',1),'"ן
 ס6לס למכריס לנס  יפיפו  שיריפיפיפ

 תולית oh1 פון לירפיפ  נשפר  %ו כי לנססימרגוע 61מ5י
 6תסוכ נוחסר יותר נחמס לי וצין , וגו' מוגלליקר
 סכל י17ע כי , גלותנו לקן סימן  זפ 737כי

 ,ס זכר וכמ"ע ססויס hun 5נוס6 סקוד0שעדר

  ס6מהיל%,-זן לעע%)1ס61 סהיתק מענתיפגינו ..ן)גנ4 רימויק קעיי ק40נ %פיכךנרקומן,
  פגיי,פר  כירי  ויישל  יוטכייכסף ןמסמר מסמך כ5  סל4ל8שעל מה מעמרות גז ג()97

 6-"י-

 .כשי
 י'

 קיטו מנועון ןק6גממרוס
 יקי

 ימצר  פיפרי..ריי%י 75נר tWD1 ,י פסועל יסים abn 'חקן
  p?t?'p?'~j  פליייי , 5ועקיס כלכיס מגיס ,נופר
 ו5מ6מר : וכו' נעלס עס onht p~DDn 6מומסח
 לססתסק. יסזס

 הקילס מסמרות ענין מחי
naensמקוס ככל קלמרו . יקמו ללילם 17נוסססנלוח מסקי זס ענין 6כל .  וכף  תחינתן חוי 
 6קר וגון/ נולילס מק סונור כ6( )ילעיסוכדכתיכ
  ססלילס וכנוו לילס, סגקר6 סגלות עלג6מר
 קי5ג כנוו סגלות גך כוס וס סטין חלקים לג'נוזל?
 כחלק כן , גוער חמור סר5קונס סנ)וסמרסוכמו
 ש"ומס סיתת, מכית כסחרכ דמיינו ntSJonר6סון
פפלו.  נלך'.4נר  לפפי יסרבל 6ת מסעכדתסמוסלח

o1Dn)l ו6רכעיות TP לח15ר 7ונויס פסיו 
 כן חלק . סקסס' סעג71 וע% ליפי  פיתסגוס6
 ועריקס סריגס  'עליס0  יקורו תמד סל דורוסיס

 סרוק מלצך נומס כלניס  יזוע כי ,תפיים  נלחים  יליפ  פיפרפ ס6מר סו% ן נתלמוךוכנמ65
 גועקיס וכלכיס סרי ס( )ד9 כד"ק כד6יח6לעיר כ"

 סן6 מסגלות כניס וסורס לכך , ל)ויתססימן
  ססקכ"ס 6מר לכז , ומיחס  ממז  ירופכסנזרס
 מסליקה . סייס  נוס)ורס ענין סיורם כמו כיוכון כיקי 6ת ,החרגתי %י "וי כ6ר) וסויגיופל
 וכף ג'  פיפרפ . סוס ס7כר כן נויתםסימן

  r1="  .פל4מייפ .רק ל .מסחלקיס כנר6סצס.קק5ס' גס.ל6קמקקיו הג' עגיוקלק בו גמנ6 ליs~p קי סיוס  פפ  "נחס  יפר מסגלות סג' חלקגג7 סנ"

 טס6קק . ., מסלילס ג' גמטמרס ס6סס עסכעיט
 סט זולקך' 6ךוניס כעלהו כ"1( )יפעיסכדכתיכ לס כעלים סנקר6יס סס כך נעלס עסממסרת
 קר)כ ססו6 סגן כמפתר כי תם ,  פיפרוי3פפר פפי* ילי וזפ  יני סימן  עוד  יי סנ'כמסמר 4י 6מ1, מסוי יונק וחיגוק 61)ור . מ6תסיסרבל 6" וסגלו  סגירוסיס כו סגנונ6יס נוסגלותסף דוקלם  קול ,  יגריונו  op~n ניד  יופזויפנ,פם ס6הוות כך יגרסגס 16ת5 וכסנ16 יקרכגסחסתו יפ ."יס י6סכ כ6סר כי ; מנוס וס 5ומיוןעמנו
Sbמקלו יוכק תיסק וס  "קמר מכסו? כמו לכךלגלות סילע ססלילס .כמו סג6ילס סימן סס61 סיוס 
 י4( רקועו כדכתיכ גער סגקר"יס 'יסר"ל כך6מו
 חכמם לו 6ין טסתינוק 61סכסו,1כמו יסרבל נעהכי

 מס רק מהמס ודעת חכמס יונק כוסליסרה 6ע כך ,  6מו  פירי ותק וסוס וודעיסמתינוקות 6? וס דנר סל6 לומר סחכמיס גסיכמורגל
י.יר  וממסמקיס  פיפייס כמתוסס ,סספריס לחכרוסין  לתניסס 6סר סס לישראל 06 מסגקרמיססיוגקיס
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 התורה עלדרוגם
 יגיקךןו,ן למ63 6מו גטדי סתיגה4. ימסמסלארר
 זט ון3ר , הינו וס 5%מס לתשואת. ס4סיס]56ל
 קרול.,סו6

 יונק ,1ת1גוק כעלק עם מספרת Ii~Ysj, ,.bjh סג' ממסמר מחלק לכן , 'פיוס ל14ר.',
 סתנסגהו "תיכוה סר6סון. סימן 6"1,'.אמדי

ntnifio65 מתורס לסעור נ' .וסימן , כס יטר"ל 
 סתורס מן 05וך מעולס כלסר כי וליזול.5ס

 : עגנע כפני דגר ווט ט16ר וסו6 ססויס,קה3כס
)

 תחכופ ככ( )כרוכסיה 0נ6מר הכרסס עליוסרככ סחני סו6 סחנוור על וירכיכם נגיוו6ת "סקי 6ת משם ויק" 7( קומית י"לשבפרקיי
 )שס( )ושס כזליג סרככ סחנוור סו6 "נטרו6ח

 עליי,נולך לרכוכ סעהרד fitO סחרור על(ירכיכם
  סוoh 6  כוס לשו .מס s~npt . מחמור עלודוככ עני 'ט'( )וכריס טכ6מר כימינו כמסרסממסית
 גח)וור ותכמס דעת חסר סעולס סיס ומכיסוג' כי סדכר כי16ר 6כן , 6חר חמור 16 וסוכויר
 של6 כלל מסכל 6ור כ% הסוך כלו סעולסש טיס "כרסס סיס כ"0ר כי , וריק סגיעורגוס
 כן , וסנוורו 6ת ויחכו0 36לו בתישסנריות-ילכד נפי סמו סקריה .ו6נרסס נור6ס 6ת "1סכירו
OSID.1רק יוןע 60יט כחמור כימיו סיס Dl)fi 
 ייסורין נוסס וכן , )ונסיג1 עליו וסרוכככעליו
 כנוו שמגס ריק לוס קורס מסיס מס לעולססתורס
 ועס , סחרור על וירכיכם 56לו כתיכמחמור
 פל6 ויש כס יודעיס סיו ים לעולס סתורס.ססוריד
 ן ד)ויעוט6 מעוטי ממס וסישעי0 כס יו7עיסלסיג

 כומ5גגוס טסעולס גיתכסק,על ססו6 מסמפוטונס
 5נו5לס לוי 13 5טי63 .,%מהוד ';גמזה,.לחמור
 דעס סטרן מל6ס כי י6( )יכעיס נו ג6חלשימיכו
 ול6 מכסיס ליס כנויםוא'

 כלל שסרס עוד יגיס (
 לפיכך , 6כחכנס לכס ועל ל6( )ירמיסלךכתיכ
 סקטור ונסו . סחמור על ורוכש עני 56לו נסבתוכ
 סו6 6גרטס עליו שרככ. התמור ;ק61

. 
 סחננור

 t~SD לרכוס החמור.שעתין סו6 מ5ס עליושר"ג
 סי6 סחרור על סרכיכס הכלס כי סנובית,"לך

 .וחכ)וס דעת .חסר ומן כ"1ת1 היפיס סעולססגסגת
 ונוושליס מלכיס כסגר וסיס ל6 ממשיח"לך כי ונופכי . סו6 6ח1 סחנער סרי , כחמורלגמרי

 סנוסית נולך S)b , כזרוע תחתיסס "עססגוגסיס
 1 ורוכב עט "נור לפיכך רשע. ינויתטספחי1 י6( )ישעיס חכמינו. מדריגת נכח .סעולסאסיג

.. *4. 
 כלסר סעולסיק מבסיג וסיס כחי מ5ן

 קלן-כקך ט61 כך כח לו *ק שעלו לי סעמוגהץ
 טול5 . גקי6 ולפיכך ן עלית , יגסגטוזרועו
 עד מיטולס סכך יסfis 41 מקץ )נר"סיתגיגתיכ

 15 סי ' י1643 כל1מרלק"מלכיס סילס/ יכ6.גי
 וכן ן למכסס עי"ס-נכח סיני נלימעומס
 יסח"עון וליס יקסת-.עמיס 1ל1 16גקלוסחרגם
 ומגס . מ6ליסס גליו נשמעין שיסו כלינורעמסיה
 סכם יסור עוז ככי6ת]כן וכי סוס כפסוקמקשים
 ן 'יק6 כי ען וגו' יסור ל6 סילמה עדמיטוס

 מפקפקיהן וסמתגג7יס . מיסוים יסיס סו6וסלה
 וסממשצס מיסו7ס שבט סר ככר וסל6 לומר4ת
 ל6:תסור נכתב שילו כי כזס 'קת0וכס .'גלס

 סססככס- , 'הזולתו לנושול מוכן כח מי קיד _שי5"ק 614 מנס לשון 6כל , לוכריסס וקוס :סיס"נוקלס
 גו "ין 6שר 076 כן גט6ר. 60ינון לותרhSh כלי 1ל6 , כפעל ס)ו)ו5לס ול6 0כט גקר6תסנכת
 ס76ס כה לסי טסכט,סי6 ,ונכת כללמכנס
 כיותר נוכס כח ועל מוש ש6ס , ססכטשכיוו
 לו 6ין חלס "מלק 610 ו6ס , סכל עלונעמל
 65 ידו %ריס 16 ולמעמיס כלל לסכותכח
 סמווסלס עתם סכין מס כלל קשי""ין , נונוסלס se לסכגס גידו. ססנט ו"עפי"כיוכל

 ססכנס על רק כלל עלים סכט"ו ל6 כי ,071

 כסנטחס מס 6"כ תהמי 1כ16לי . נוהתו תוסרסל"
 קסי6 זס 6ין , כפעל ממפלס לסם כ60ין61ת
 סיס. ככלל ליסר,ל נט5ס 0סכטחס סיקסס6ס
 יסור ל6 קסכטהס.'סי6 ו6ת 6כל , קשיכון6י
 קן6 גנוורס' סכטחס ליסווס bbt נויסודססיע

 5ר6פס )9ר.*5צתלכו"קןהי""ל5.ססכ6קך.ימט(ה
 "ק"מיסלע

 ססלכס ' כח סי כסלף .
 נומט.,_

 יוסר 6ז כי כך 6חר 6% סילס יכ6 כי עדוסנור
 סילס יכ6 מסרי כלל לסכט קריך סיין ,ססנט
 מ5ך כעקמו זסו וגס , מע5מס לו סי סכלויוכילו
 עויע ססכקס כח כסיות כי ליפר"ל סכטחסוט

 737 קכן] - לאטלס זס 0יסיס 6פפר 6יכיסווס
 נקיץ לי .ד6י"כ לפעל י63 כסכרה ככח6100
 יכת סממסלס 5י המרכו ככר וסרי , ככח6100
 ורוככ עגי ממסיח חלה גקר6 לפיכך כיסודססי6
 ככח ססכט מכח לו ו6-ן עגי שסוף סחמורעל
 1 וי~(יכלו יכ6 שכמסרס ותקוותנו נחמתנוכל ,ג%* ק-וס עמס כיסר ודעת מסתכמסגסתסרו. סמולם לסנסיג סחמור על רוככ זס כל ועס ,גדול

 6מן : כזמגגו עמיו סכתוך 1)131ק תורסלחסרון
 :. כימינו ננוסרס ר5ת יסיוכן
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