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נקלכממגיךוגו'ול6ירכסכך ערותיכ
רוגו'
וסגמקמריך,קיומו מס ס6מר רב חסדא ס"ק
זסוטסנעמיסקונססמט6ויסרבלנעריותסיחס
שכינססרויסעםכל6מדואחד ככיתוסג6מרכי
ס'6לסיךמחסלךכקרכממגיךוגו'וכיון סמט6ו
סיתססכינס ממתלקחמטס מלכוץלכיחם,דלייו
יכוללרבות כעוגות סכסחר שגומר ולoh~s 6
כךערות דגר וסכמבמריךוגו' ,ו)ס ל6במרו
רב מסדקזרךסירוס סכתונלנד6 ,ל 6מסיתם
כךקכלסביזוססיחסמכעסעסכל6-מדוססנמתו
ססלימסכמסיוטוכיס:
ל
כ
יוגו'
ק"עיכתכתעליסן6ת יכר
8לס6רזוגו' ,מסורס
/

.קיום

יעיי

"

רסו0ע

6סייסוסע

ומכךושלאסל6קירעלסטסוסדנרסל6כסוגן
וירמוכלס%ן:
מעוך סכךסוככ עס אנותיך וקם סעס סזכג
זחעתיי
יי,סוסכרמי
לנולו מ)"ולעםונו'ככ
ערי
סמ
סוק
ו
תמ
ו0
ל6מס
יו
ליימ
יס
סכתוכויעכו
ררי06ס' כל
י יסוסע ונו',מכלן
מ
י
0תלמיזוסל 6דסכמוחוכל)מןהיסולע %סיס
נרמסלממסססיסהי:
וקיוםיעודיכרכות מ0סליסר6ל,סו6כי מס
סכ( 6יסל 36מסטונ 01כקרן רמחות
3נרכוח 6ל ,1וכמוססירסרפ"יSffrמדגריר3",
וע"יכרכתונתקיימו כסס:
וול6קםגסונועודכיסר6לכמטס,
והיעודייס"
סו6מסורסכי'כלסנכי6יסקיימוזכריו
וכמו סכתוככטרקיססקוימיס ,ושחססכני6יס
6מל(מ(6כינ'))כרוהורת מ0סוט':

פרקשלשים

ומעתה הכחכנו כל סיעוזש סכתורס
ס
6ןממי5ל6סמססססלטיאלמהטים,סמוסככקנרוטסיסמיסקט.
וכמניס,סיפ
6מזקיוםכליעוזויעוד מסס ,ר16י סנכ6ר
עתס מססיסלנו מןסר6יסלממחות חורתנו
סקדו0סמקיוםיעודיםסכתוכיסוסרמחיס כס.
וסגךרו6ג) כל6ל1סיעודיםלועסלטוכסוקלחם
סיו לרעם ולעוגם161 ,חס ססס לטונס רוכס
כ.%
ת נתקייש כק5תס,
כתקיימו נסלימוחוק"
ן 6ל6
ירוטתכלסעסרסעממתסל6גהקייס'עייי
נסכעס ,ומסחלס ל 6כקמרו אל6לעתיד כ%
סכתננו למעלס ,וכמו סנר6סנוןסכחונ נמסכס
תורסס6נ:ר ו6סירהיכ ס' 6לסיך 6ת נטלך
כאסרכמנעלסכותיךונו'כיתסמור %כלסמ%לנ
ונו' ויססתלך ,עוד מלס עריס ,ססו 6רומז
לע0רסעממין סכ6מרו כשנרסס 36ינו ע"ס,
וסחנסכ)טכ תסנער 06כלסמלותונו'שיקיימו
כולס6תכלס
יתורםכולס,וסוףלימיםפ8מר 1מ3
ס'6ח לככךונו' עלסימיס סעתיזיס סג6מר
עליסס נ:קנלסוגתהי לססלכסדםוגו'6 ,נ3
עתס ל16עד 6 on~bל6על סלסקכ4עסמממי
ן 4
י)סו:
כיסיסנכו לסגיו0סניעזכותם .
ימלוח סקרןנירוסת סנעס
כממין
ומפע
os)~snנכל
וכמוסנתכטרמכ"ן isffrכססוקיס6ל,1וכןסיעוזיס
סלמעלתיטרלל ורוממותס נחמיינ כ)מן סמיו
ישראלכאיןועתידיםלסתקייסמסלימותלעתיי,
וכן סללתםיסר6ל וגכורתס מס סיניע לסס מך
סטוכ)3סnSIDOיםדכריססרעייספל6גתסימ4
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גטומיסהיתקיימולעהיד,כמוחם5וסרדיפת כיון שממסרכיטע"סיעדיכליםרמוקיסכומן
ו68
זלקלףפסיס מלעער על סמ6תיסססיס וגלת מ5וייס וסוויס ,וגחקיימו 6מרכך נמו
מ
ירמ:יהו ע( סמנס מדקווי
ת 1ל 6מניעו לקלף0 ,ס61
יכתכם,יסמססר6יסנדולספסילולכופרים
עור
'כמומכתובוסוףעורר6חחניתו עלסמנםמ46ת כחורתמסס סססמכיכיס ,וסכל מססכתכמ0ס
מלל כסעס6מת,וכןוסתסלכתי כתוככם6עיי 3רכיט ע"סמכר6סית עד(עיני כ( י0ר6לסיס
עמכם וכו'1 ,כי1ל6
מסי סגבורס:
6לוסככלליסבכלל
דכ
ו
ו
נ
*עודים"מריססכתקיי
כר,וכןיעודי כלעס ךהנה סיעודסר"סווסכחכמלע"סבחורס טו6
י
י
ו
ע
י
ב
"סר ססלעתיד ,עין בכל סיעודים סג)כריס
י
סכתגס6מרלו ס6לית'ל"דססהרוןכ
'יעוד 6חד מלס סל6נהקייס,
ימסס(6גתחייס גיוסלכלךממגונעתחננות(own,ו(1דורוחיו4
עוייןסו6ק5תסיעוד(6ייעוזכסלס,כמומלסת 61ם ( 6סין כ(לגריו 5סי סגכורס ונוצגו
ענומין פסס חסל1ס סעסרסס:חייעדו כקמו ,וממכמתוסיס כובס סיסלו למוס סמ6 6חר
ופרעינגריס 0כסר0ת Dhכחקותיסחיטניגס כמסדורותיסיסנ1לז6י,ס 6דססקס%ינריו
hihכיעוד 6חדסל6נתקיימו ק5חסכנזכר,וכן ותטנפוומדוהיו ומכמתוסיחיםע6ימוח6(1 ,
קלחסיעודיססגכלליס 6חד וסם נשכות יסי
ס רמוקבעיני מססרכיטמסרי ר8ס ס61
גלעם,וכןים ק5ת מפ
עויכברכתיעקגלכניו סיחוןועוג ס(6סי
יס
מ
וסוסף(ינויסכסלימות סמויות
ומפס 3יסר1 ,(6ססבעמ1ת סכתוכוח באורס 1%1 ,יותרמקלףמנסו כתכססרנס(161,יסיו
וסייעוזיסטרעיסכלסגחקיימוכעונותינוסרגיס "יי
hס
סיוחר6לסי
1ןססגיס  6( 06סיס סו6
_מ
~1
_מייססגתנ"ר ממס סומרו
גס6סר (6כת"כבטמר מתורס סטת)( ,כגט סורנס,וענין
גיוסס"סטירםעוס"כוטכסיסרסיס(סג6(6חר ר)"ל כנוספ'ס6סססימוןועונכגי למיס כר
כדורבוס,
סננמור(סכול-כל מססחט6טוסעוינו מעעמעע סממן"יסירך סו6ועפלמןססמיס
גדי מנוכללסוכלווחליוכליסו6גמגו ל 6עלס ,ו6סכן גולומניס סרוס קווס סמכול
י
ר
ס
כ
וסוףית'ירמסעליכונרונרמציוכנעססבטיחגו כקרץסליע  SDססמסלטמדורסמכול,ו6סכן
נסוףכי"
לרמוסס'6לסיךוכו',ושחרסגתקיימו יסיו סטתיו לסחוס8לףמכס טמן מסס ,וסות
כלסיעודיסקוכיסורעיםומססל6נסלםקיומו סרנ 16חו 61תסימוןשיו6( 061,סיססורנס
ען סעוכ6נוכטומיס 13ית'סיסלימסו ,ג6מר קוליסיוחייםלעולס,וסיסלולמוססמ6סנפירו
ו6מריסס(ימיס גכרי6ססיביו (עמס
מורעם"
רמץonlp1שחריו ,ו6ותססגחקיימונסמןמסס ועםכלorכחכמיחס(זורות,נרפסססיס
י
ס
מ
דנינוונכהכקיומם כתורסיםלכומרנתורחמסס סנכורסכי סו8ית' 6מרלוכיסמוםסו6כיל
זל16מר6ין הורסמןססמיס 8ל 6מ0ס נז6ס מועז (ג(
י61,ין ע(
מטסלע"ס
סי
מ
שעכו התמוןמסלזמרסו6גתםסיסיס וסוףכ"כ מ16חססגגג
ם
זי
קי
זןר,יכיכיוןםל6נתק
סומייסלגןעד
ססיס וגחגךיס61 ,ססר ס( 8כהבסיסיס עד מיותם ננססעולסונתעלמוכמו מטךסרי ס61
 1(%ססעסיסמוסמעולס:
שרקס0גהקייס16 ,ש(6גתקיי
סוכחכ0גחקייס,
5כל כיעודים סכתם מרפ'ססיתקיימו לשהיד וכן מיעוז0ל6יסיס עוזמנול לטמח סקרן,
ונתקיימולעתידלמריו,יםר6יסגדולתלסקסות Phnסיסכטוחכגסקוליארמיססכ6יסיריו
ויסורס
שיגיסמו(קיס עלתורת מססרהיט61ומריס סל 6ס6גסיס יוחררעיםומטפיסלס'
מ6י
לר6סוגיס
שקורסלו כולס מן ססמיס,כי מי סו 6סחכם ס6ל ית' לכסוח לנס כמו סעסס
נסכי ל6יסים 636מגסכעיניו,סיסיסנניעד ויסעססגמי סמנו(8 ,ל6כודעיסל"6מ
ר )ס
זכריםסיסיולקמר;מגו1ל6יסיסכעומסיתקישו6% ,מתי סנגורם סססכימס מכמתוית' ס(6
85י1ןסו)מטןכיסיעד06לסוכל1ולת6נידתוקליסים,כיכמיגייקעמורולסיסמייםס (יסרעמסעוסדרנמןיטסבריותכמיסי
ו ,כ(סכן
כי
)
ןסיסגרפסככ( סכהרפ
עדיי
בימ
כזליוסקרן ,וסרי מססרניטס
נע
עד
י(
יןעי סמכו(כירםכו(כ16תסס6יכעיסיום
יתכל סע1לס וסיע
ו
מכסגזול qb 1כיל6יסי
ס
י
מ
ס
ס
ס
ו
י
ס
י
ע
כ
ר
6
ל
ו
כ
מ
ס
ל
ע
כ
ש
כ
ס
ר
מ
י
ט
%רן
וירי
בכל סנס ומגס
סיו נסמיס סרנס יוחר
י
ד
מ
ויסיסמייטזדכר סל6יסיס בטום בקיומוכדי בססגמוסינורו )"ל ,סכ 6סלמסונגספית
ע6
ס(6יקמרעלטססיסגדליוסקרן,וכיוןסר6יט סמקוס ומסם וסל6ס (
ינסחר פוט רם)וסימן
'שטד לעתיד נר6ס ססיס געומ סיתקייס מס למכו(,ונס ס6מר סכחוכוכמנס ס6מת עסרס
י  06נירמ טל סו 6סמדס ססמיני כלססכית לכ(
'שיגעיסםנכוומרסס,מיעד,ומ"קלו orסכטמטכ
י נססיסיס מכס גדולו8י )סו דכריווגו',וסיסלו(ומרכירממכולססירמ ס)ס
והסי
'מכססרו"ס 6ת
כטגולד,קינו )ס  hShבדברים סיס )מן סמכול ובוסיס כרקס כמו מבול נכל
וןסויסודכריס סמפסתסיס 631יסלזמן קרוב,
י סנס,וכמכילסמכתן וסל6ט פכותבית סמקדס
כ
 6ל6סיס עור מסרוסמ' ~ ooסמ' יוס ונקרץ
מי טסו 6מכסרופס פוחס קורס סויהס ,ל
ן מססנכס
גוכריס ס6עס סוים 61ינס קרונים ,ופסכן ירמכולוסו6ירממסוון061,כןנימ

2

מ
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סמיפסיס ככל מנסנססנזול וסיסלולמוס סננורס:הכןישד ohל 6חוטפו 6חיוסיף
(16יכ6י )ססנסמןססניסיסיוסוורותרעים פונו'',כי obל6סיסמסיסנכורססיס
סכי 16לי.יסיסיוחרעוכלסססל6יוריס8
ומטפיסויכיףעליסס ס6לית' מסלגמורכסוסן
סירס סמיועדיס טמיוחדיסלכך וסם כמוקיר 6חכולס מסיו לסס למס8 ,ל 6ססיס כטום
יסמ)כרחעוטתיוסל6דס),מכיתסל6מספ מפ סנטרססי6רעויקרס'לסס מס סקרס 06
פלע
6יסטמוריסיס 6חטלסנסיוסוכנים כחוכם:
וסכרקסמסיס כטום כזכרומסיוזכרי 6לסיס ל
ו
וגר6ס )ס ססיס
סיעדליסוסע
יסו6יגמיל 6 oneת
ו 6מע.
מסיייססמוממפןיססמנבנוולרסע,ד)מןסלמכסיע"ס,מעננרי6ןססמ3כמוס( סקרן,סו6רסיסנכדולסכיכ(יכרי
מפי סנגורם,גיגןגחקייס נקרוכ גפר
ר סכתונ1ל6יכרתכל 3סרעוד
סימ
1ל6יסיס מכול לסמת סקרן,כימלמ6יסוכטמ ססו6יעד ,ו6ס ל6סיסמסיסנכורסל6סיגו
נם 6ל6עסולי
6יכרמוכל 3סרממיסמגולוסלע מתקיים ולסילוססיס סו 6מלוסעליוליסר6ל,
י סיומחריםנדוליס 3עיגיססונככזיס ממגן
ל
כ
כ
ו
ג
ע
מ
ס
ל
ו
ע
ל
ו
י
ג
פ
מ
ל
כ
6
ך
ס
מ
י
סחנססמכת6וסתקסרןסימיסכמוסגמסךעד)נץסלמסע"ס :ג
שלעררוסכחס כטסס5לימכמלממתמדיןומכעיס
י
וכןמןסיעת סנת 3מרע"ס כתורס סיעד גם )קניםונסי6יסכעי יסר6ל ,ו6סל6סיסמפ
י (כניוסיסיםכגטןעכר(קמיו וסתתים ס%ן סננורסל6סיתסמתקיימתפררתו,ונס סס 06
ענגי מס,ונגע סכתיס סוכה נוססיעוד,ים (6סיויודעיםטד6יססיסנכמרמטיס6לית'
רסיסנסכןכסי מססכחכנוסיורייינ
רלעתיד סיומולקיתעליו,כיכימי מססbbסיס גמסכ
ולעתיםלמוקותוגחקייס סכל:
(סניססנס
י'hSסיס מס מחוך סלסל ,מסר*
כ
קנן סיעודים סג6מרו ללכות גירוסמ סקרן 6סרןוכניווסכסניסוס)קגיםסיו כמורכותיונס
וס5למתס כסוסיסיס )ס נדוררכיע מיד כן,כמוסטגיטבסדרסלימוד ססיס מלמד ננסס
יסמסי רכיט(יסר%נסתלק מססומנס (סס6סרן ph
6מרמיתתמרסיס Db ,ל6סיסכטוחנו
סנכורס ל 6סיס כוחכומלכו כרפתסכוסריס מירקןנסתלקלסרןופטכניוגסחלקוכניוסטלסדו
כתורס,ומכיוןסכחבוגרוסססיסכטוםנוסמ )קגיסוכו' .וכמדרסס)כירו ממות כל מכעיס
סמין ס)קניס 1ל 6סו)כריסוסע בכרס ,נר6ס פסיס
סגגורססיתקייס כל מסמייעדלעתידגיןלנ
כמותלמידםונמוססירסרס"יsirעליוססיס
ונן ס3טמחסנס6גכי מץססתסלל ממס כמו חל%דלסרן על מס ס6מרומכעיסס6מר
על)סודמי
וסל6יכוץ עד)מניסוסע,יורי סמו6ל מס מססולסרןמעמסידיססוכו',ולכן
ת מעלתוומימופו ל
כחקייםלהריומידכסמסת'מססרכיטע"סס6מר ל6סיתסייכר
יסמומססעכי
.06
בןגון
ליסוסע6ניסר 5כ 6עחט ~nhsונו' כ %כהקמרלו ט6ליס' קח לך 6ח
סכתנכולמטלס,סריססיסכעומסיחקיימודכריו 6יס 6סררום כו וסמכת 6תידךעליוונו'
מילגומרמותוגימייסוסעחגמיוו:
ומידכסמת מרע'ס5מר (1ס6לית' כלסר
ייתי
רבפ
'
ו
נ
ו
ס
ס
מ
ונן מס סכחוב סנס
,
נורת פלית
ם
ע
,
ט
י
ס
ל
1
5
ר
ו
ל
ס
י
ל
כ
'
ו
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