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3מס"ח
ד3ר0פתיס 5מח0ור')נצנר 06רעיןכעיןילקו.וימיונרכריסניןירקיס'06 .רקלנת
ריקר16סו נקמתלעומתויקמרונרוךקק5קמחכמתו5יר6יו:
ס56
"יסיחפנין1.כ5קורנייספרו"ס
5ס
ואם 6חן"ומר 03מזסר16ילכנור מר"63סג"וןנדיקסמפורססנ"ע.עירוס6נכימ5ס3יןנין
5סעריךורכי תורתוונדקחוhSt.עמדי 5סכירו5סכירט65חריס.זקני ת"חוג"וגי
"נכג5ס וננסתר5 .סט לספרסמווזכרו.
ו
סו
מדינתיכו  .ס5ססגודע כחמערי
ו6רןמ65ס .ומעפיוסכריזוסו:
כגירולריברס3גוי .6ועלספרנ"ויכ51סיכתמו :וכלאומנם 3דקירכי
ומיכ 5נ0ל 6סר  65קמעק 5מ0רוקיח0 .6נח 6דענד 63רע .6וחסכך וחוקפ6 6תיסינת
5יסנ6וריית 6קפוט .ועו3דיןטגון וקפוט וענד .סתקגהדרגויתירק5סחוי6כמנניי'.
ד0מי:6
3חיל6
"ת 6נחורת חסד.ופיסו פתח נחכמס 5מ6ות
סנ
5י
6ד
דמ
הוא סגורססקיסע51ס 50תורס נזיזכונ
ת5מידיס.וזכסכמגוילתורס.לקנטורי.וכמסנר6 .קותקרותקן ,ונגס15ניחתלמוד
גדע עומדע 5ק05סעמוייס .תורהועבורה ולח:
עילס  50תורס נסקירס נפ65ס.
ולאנפ65תסי06זכסוזכס חת סר3יס.כי
"סגדו5סג6ון וז' שמחה ג'ל ומוו
סו
ני
ונסיותו 5ווע5סיופר"ר3יסר .ק3עוזיוודו עם בת
 .וזקנינו ספלו5נו .סכ"0ר65סיסבסון  716סכר ".ו
ר ס5נגס סוס
יגפרססיבסיו"
"נוילריל0י6דליל.,וקכ5ו rbדרכס50ודורסוזרנרננןג"1ןסגמ"5ו1גייס6לידניע"5ס
מ5
ן
ב כ"ע .נע"05גת6רי')'*:
רנג6אר"לי

.

"ך

גיס

מנעירי.

.

וכר

יחמן.

*)ואולי פי' בכחול ודנם 0פשס 6ך 5תס0ול (תמי י")7מלדגי 0גר6סגסמקססטיס "13יגס מסיון
ר ספת'ס (התתיקו63 (3" ,ין ממקור( ,תם )ס רונ דנכיס:
כלרך,יג

*)4והגאון גע( ו" ,5סיס כמססגים6נ" סםק"ק,וסיסתודע"'ntDnSג
6עמרי )"( ,ונציותופס חלל
מכורו0ס"י"
י(ויפיקו ,סי' תל h)hגוע קטן 3סג'ס ,ומא'עניו
קר0ו"ת  ,ונגקעו תסס
ימעירוקגעסור6וח פס .וסי )6
"6
0ת
פס '1pbסופיתמסרוסג"( ,ג
"כ0ן 33יתS~rr~bכתםסנועוח .וימן 6חפג
 ,ית6סגס "0ס ,13ו"ת  1'Dbסג7ו 5ניע ,ק3ע (סס פסגתכן
 b~bמשי ז(.
היונס:

ירך

עין

גני מצ'לי

ומד0עתס"

הקרמה
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יכת משעי

שריס וחמם .סוס נמיר3כ 65מ5מוד .6ופיסקיס ר,ס51יס 61תרוניס.

וסיס 4מד מולס עם  vnbספלון ונריק דמי 5נר 56סין ש ועלסה
נ"ע*)ומס טונונעיםסףסגת6תיס גסיתךנמורסוענויס.וסניסס כלחליתד
ומורסמארג
סךומס5מ65ך טגנ16תעילוקריםמןסמיךרניטסגדךרפכנ'ססג16ןמרגלורגנך אליהו
,נוק" 5מקיקויענ
ך.וסוך~s*rס6נעמרותוע5יסס.רות חכמסוכו'06.ריעין ר6תס
מחסיי
כ56 5ס.סרו6יס ר 16וממחו.וססומעיס 5מ6חע6זן תקנס גפם:
ויותר מלמודוסי %%סמומומסמם 6תרנוסתסירנ"ע.הימיססרניסמעמדלפכיו.לנסיר
לי'סניליז6וריית6גנג(סוגתינומ  nlh~Snגגסתל .סו 6סו6דתהרני' מקמי**)
ע5י'לי' מסגתך ונסירו דחכמת1 .6כימיס 6טר5מד5פגיו 63ימס ו3יר6ס נרמסונזיע .מן
נסרויניריבוסנגירונפיקמןקדשסי .גן כ06רלימדוסוריעלגניו וח5מיריוסימיס 6סר
עוודלפניו .קימתידרגי' סוסע5י 3מור .~bSD)6כ 156עימד5פכט נמרוס .וכלסר פחח
מרמעכ65גופיוזיופי ע5וסי מ6פ סמת5קתחגופנו.
נסחעתת6ודכירסמי'דרני'.פוי
ו
נסגיטררכיכדקתווחסירומו וטסרמקדוסמו .וקור חורמ
יגקגית .15גנוסרסיסנחויפש
י
נ
ס
נסמע4מססתורסנקנית נסס .ומלדלחשליהו סחפם עטםוירשך:
וגדולהעניםסוכנת מל636ספלוןנ"ע.ונח5נסנכ5דרכיוגת*נומ" .וקנ1מדרכיו6ספרס.
נאסר מדרך עטס.כסיות התדכ6 .6ו 5רומס 6ת דכ6 6ח( 1סוטם טע".)6מן
מהי56ם ר6תסנועיןכ5יקר.ממעויוועדסינסנתןגפסו5סחיות רוק ספ4סנחרדוופיקת
פזרוט51.סיות6חגדכ6יס.וגסעדיוכי 6163כיוגי 6דס.מסווסייחוכי קרנסיוגין
.ור)רחיג
0335כפיוסידנריס.תדגריחןססונקנספתוחיו:
 .עדקליפסותסו
עודמילךקעגיסמעמיתיה.סיסיוכ5ענינימטףגנזםDh")tנעיגיו גלמת
יחפנומנקיסלגיפ65ענגו65גנע.ורקנדרכיס'יגנסי,סיס56נס פחות5תורסוענורס
וקדוסס

*

)4ונודע3יי.ויי.עייןטעוניטל*(.וקלותזללו3קימ.יכתו"3

SDמסלתו5יו'סריסס'16ס4גס30רי)ר3

מממשו''~::ישמךנ
מ:קשמהם
בזתנו ע"נ גיוס מרגומו
"י

3ן

קיוןע"ססניס5סגי.ם3ועוחיוסיגתגסמוזייןליסר ,56וגתע5ס
סיון ש שלל ויחי 3גקע 60רון סגת כל הכתוב לחים:

)44ועוליענין סנ*עלכעילוייןמי"ג  )'3ו56וחויחשפקעיה וכו'וסיוע'גיךרושות*מתוליך,סו*,יעגין
סכש3למתות("ג)וכשית*ת*צוליופגי(*יכשו,עפ"יתזלססתותפ"נ*קי"ק6סר*קי"קע(פסמעסישני
(וסוףשלעיסעעסיסכתוניס 3עמם3ס סקלועס)tbrS1 ,גקר*' סעמסנספגים.סקויתת ,וסתעסס ע6וסלח,
לקר*

רנו 7'1,

:

ק

ע

 ,וכלזססו6

ן.

!

4

*י,

ש

י 'מ4ס 6סלtmg~n 65עס0גותיכס
י

ייי מ

סעעססוניכלתע"כסמעסיו,ונקליחע"ס סתעסס ,ופזי יר616ףע 5כסעעט'וסט*וסריס56הכויס,
ל*
(וכסוככת מ5ת ילכוהירי):
וירך

גס.

הקרמה

1

ייסע"

כט)ויספו ענויםנס'
ייסיחו 5נס(ודורנ6ס15יח"פ .כנהוג
וקדשס.ו6ך יסמחוכ
י כלפר
ממחם .וכמקמר סלני5המיד נשט נעמךטנהפנס 65מר .ו4ק45שמיחריטוליפ
ימנותיך הרדוףנפסי.הןכ5מכירי כרודוזר 6נ6
5כ5תסיס61 .ת"כ פחת5ני נחורהךוליחל
ווינידו מעטתגוחוסנוי5ס6 .סר 06היכנע5נ סע5ינ.וסיסספלרוח
סג6יןד .5סמםיעיד
נפני 6 %רס.ונחעגיניהגיף6 .ף5מעיטhDIPn1 6סיסחומס.יפסרר
ייולבליסרגיפתענוג.
~
161כיסגיעוימ סזקנססנתייסרניסוריםפליסבס .מתקרוורפפויבלמיפמתסשנהלתפגים.
י(כמאמר(S~rnנרכוה סגע')6קנ5סדיסיריפתיעות .)%ודעתיס סוס(דיחק
מל4סומק6גחס
יס~ריס .ורק tagסיסמנפער16ח1תייק.ע 5ססונרח5נ5כ5ניפילפי
עריסכ5סני
מחוסו .ונמסחריססיועיניויורדים ט*ףטיף(.ועיט ר6ו651זר) .ועםכי5נוסיסדויע"ז.

דקניעיי

סיספמת ניסוריו סממעטיס5וסרגםסהענינ .עדס 65פששולל לענגhS1יכנע
עי,
,0י5חיס
ריייי
יעפות

:

וכלרוקיספמסנננורהו .סמס  167ק המסו .סעסכ5כגיעחנופוונפילת לוח51מי 4דע5מ.6
355.יס וסור .וערhSt3'rנחרייה5.6נוסיהס מומס
כןנייפיך כגגונמי5י
מ4ממסס5הורס.
פרורלעסיהור
ס וענתס וסח .ומס מ6דננס5נונזרכי
1כ0 5שספסחםנרוח תכמסונטלים .נמרסנרוח זעמוירכת ש .הנר 6חר מינריו hS
פב.ויקליש65ול מחסנחו סטונסלפני ל3נומעס .וסכלנסורסודוריס מקוכמיס 6סר ננתח

0יוגסיועיס:

עיקר סעט0ס0565רניםמעפיוסטוגיספפיזר .וערךמע15הי1מספיג1.כ,5סרינד5ופייו5ותיו
ומנקותיווסככוירנסלספירנד51חוי"'ם.כןרוחס56קיסתוסיף מחכתסרנםחסרונו.
טיפות מע5יתיו1 .כסל61ס ממתיקר 3עיגילכפיסשכנדו .מנטרק ורעע5יו
וסחמרעמפיספ*)סרוגמי
תמנ15חסריטתיושנקטיןעגמו5ג5הירוסענגו( .כמו סמפט נרנ hnleפיז
וסיbScר6סכרכיכנוד מר ~rI1h)obJh
יסופר:כ5החנ151חיווע5י4חיו
sיוס %
6סר מס פט4ב1פ.רגילע5כסוטסיין.סכ5חדוסיס סמתדם.כן3נפ"מ16 .נסו"ת.
וסיעלסריחורתיי ש4יפלפיל".סי6תיספרנסנס מדית.וסיס.קרטנעיניו ססחדוס6עי
6יכו %מהספלתור?.פתיתרמ"1ללי,ן!Shריייש פיתיי
רתלותו"P~5bDסי"כו(ודרך
"חמחרענמ31חדות6ומסמיי).וסיסחחיגעלסתור
נסוסונחרג51536סוחר .ס
גדיקות6סיססומר
דגרי ענמ51 1חזור קינותדנריו.ו5סק 51נפקס סכ64יך 5סעמירע 5ס"6מ נסנרס יסרס.
י6.יךסיסמקטיןפגל נעיכיו
ונסקה דעתנכיכס .וסרו6סירפסוינין מחכוכנופכחקיימה
י?עליו:
וזעתוסיסספקםעליו .כמהמרסs~rlלסינים 6ס6יןד"תממק5יימין656נמיפךיתויפל
1.כ5דנריוסיוכ6ס.וסוס5סשמפימי'פלמית נ6סנס.ורופי 06
יטה6וסנ מוכחתמוסי

הקיני

יי

י
יוגנ.

יאי

ונמסךלחלימיניודחסד6ין 63גדה 6רסוס
נירפס1.כ65ון םמעססי נמסגננו כממס
ל3ריית'י.ומוכיחנמיסורl~)iPSנכ5סנריו.
דלים3פרקיס.ומענוחגותי 65מ65ו5נו
י
ו
ק
ל
ו 5ססש5גנזיהס5נ:
יימוסריוסי
)
וסי' כנ556נוד 1ג(1נ5 6מד*' ורוני
כעס

*) ודרךילפ  'S1bסי6זווגייס(ייי נמס ס6תל ר1trDSn)6נתכותגסג)סויגנולכנויסנכיכס ,סטיך
ו:
.ור.יךות  bSaיוגנב 5גו עסגנוזמסיכיו היפיסי
*י)ואולי כן כוונת 0כח(31יסעדג) ס'o'pSbגתן5ילמוןאגוייסוגריעיל5י Vbלקמוט %עתים,חייגו
מס' יתימ גתן 5ו לסו1נפוייסנהוכ"ת
ויתיוסתל65חכיגיש,סלויסכו'ת:קן'םסריי"זפ1WS'Dנסי61רופי
5ע3מו.ג5ע פטמי

הקרמה
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ועםכי ח 3ר3ריו3דרסותיוסיועומדיסנרווווס5ערס.מיוסדים ע"פזומרוכתני סקרניs~r
י סח3יגיססנינונרנריס) .סו6ז"למעגותכדקתו.סלניפס,ספסיטסונכוס.ל3ליגדיל
(כ6סר
רנריו כדורס 3גסחרוח .לסמתיקס 3דנסוחלב תחתלצונו .וכנסס תחתל13סו .ולדורסןלסריך
בסמון .ורגיסס 16511 65כריסם"3לווור .לסטסר 3וועסיסס ברוחגכע נירקת ס' .ינחו
נס.סי'
לי
סדוריסמנליסגפ
נסבליחנלי .זלפי סורקת ססעסמסיסנר"ס15לסוגיה"יג
"3
וווסנסוווכל
ו"ל 6סמדרסעיקר6ל 6סנועסס(ומווילה כסמעכוונתוע5
על ע5ס
וו
כווכו'(לצוןרניסמלך) מממללמליןלגדעל"סלסגדילסנעינס
פס
י"
ק
"ומעיס( .ועיין
"נס דוריס
רר
ומ
ס
י
כסם):
מדרססמו"
3כלכרכיו.סי' ממעטכנורעגמו לסרנותכ13דסוויס.מןבמילי ד35ור .6נפרטנעניכימכלל.

מודעתסססליךכפסושכגדועסקסרנסיתרעל כחו.ו6ףכיזק,סיס.סיויריו"מוכס.

עד 63ססיוס61 .ףככלות כח רחלגסעלמסכנוננחדייו.רעיוניוסליקו.ועיניוסיוכסויות
 .לסחףסס טמיסנ5ער6יסכל5וספרט .נגכוחיו6נחומנס3רוןמתגיס"1.כחותיוסר13ת
ססמימס
013סיוסו3רוחכלטףססומע(.וסי'רגיללמוכיחקותיעלסר6סשלינניווסתתף ן"חריג.6
געכרכ"
ל 6סר
וכססיס דגרו6ליתוויר.סוסכל ס6דסל6לענוגוכנרה .רקלמועילל"חריני
יוו"5

נכחולעסות)ודן וסורס6 .ס3סקוס .ורדףמלוס6 .סנ 6תסנריות .וקרנן לתורס '):
רזרץסיס דרךסלוכו כקרס וועודו.סן כתורס.ומןנדרכי ס'סיסריס ססיסנוורס.סניםכנוך

עצמו .תחר15ללווד 63סרייטב למסל6חריני6 .שרכקטןכגדוליסמעון3 .כלרוויתורותיו
6טרוכספיכס 6תסרגיס.ל6מניתידוולספיד עירו"חרתפלת מסחר .פרסס
ס"
ור
וסיוס.וכ5סגככסיןלוית סמררםי 65מלל6כביי3ר כ6 5חד קלטלפידרכי.מס"ד
ג
דס3ועי
דh
ספסטקלטו עומקפטוטונמקר.6ודורסי סרסורים.דרוש)
cו~מווסשלקחס"וכס .מססטרקס
רס
מפיומרידנרו 3ק5רס.וכלססומעיס סמאו נמתקמפתיו 6סר דרורמ 55כקורה ספרססלפני
משנ"ר.וכ"כסיתסמגוסזוחניגסנעיכיו,ססכיחכלורריונקרס וסוסרסיטלניווררס.6נעור
סכלסונורמחפלליןוקטןוגדעסס סו .6וחדותה סלימת 6סו':חדימינם63 .מרוסל6גמורי
 .ומטינלכולם.
דגרס5ריךחל11ור.ל16כולי bnSuגבירי611 .לסתורסכל6פייןמוין hm3h3
ועלולכו נזום.ילווו  otl)Pדרכו:
ונוורעיז של 13ר6ססרנסאכמס.ומגדילתורס.ומוסיףענודס.ומוועסיו סמרעיס .חכמתו
נתקייווסלונכל מנע .לחדש חרוסי תורס 3גפ"ת סוותוקיסיוך3ם (ומנס גכתו3יס
פסקיפסקי מסוכחסותלמידיו.כ ל 6סוסכיתףלי' לכתורsuספר3עגמוכלונרש6יגוסלכס
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