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ל6יגעו 61סר ל 6ר6 16ת מוסר ס'6לסיכס סננו6ספןסמוםסיס ,ממססר%ט טמקרטחש.
יקמרי מותיכי Shס6לסיסוסכין ע5מסלנכו6סכחכמס ונמדום
ונו' ,וקמר (מס(h~s
ין
יכיו
כנ
סממת ומ' ,וי5טרכו'ל
יעתי,סירס מפי ס6ל וסגדתשיפריססעתיזיסוסתקיימס,וכמוס;"מר
יתנרך ול6יסמיק לסם ס)6סרות שכחושתככר על ממופל (ס"8ד')וידעיסלסלמדן ועד "163
כתירסמעגיןסעונסס:וגיעלעונרעלדברי ס3עכינקמןסמו6ללגכיs,6
 eסגם ול 6נטל
מכליברו 6כ5ס,וכן כלגניך נ17רו ונעירה
סיס מכרוידוע כימנעוריונתני
ל טרפת ס'
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יסכנותיוסטוגוחסיס
הדק מלפסימיט,ועליד

מוספע מגטקס,ועליזיסיעוייסמסיס עיתך
סיתגכ),6כןל6רוינו
סוס מוו
סוסיסעולתילוימיו  1סכטתסמכפס
נ
ל
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נ
ת
י
ס
6ל 6סלדיק ומוק לגנו6ס כס6ומר ובר כסס-
סססומחקיים נודע 6100נניף,וכמוסימרו %
הנימל ססיתס מכלל סנכי6ות ,ממס ס6מרס
דגס'6כ"ס)ול6תריס nhrלךלסוקס
ליו
ד6יכ 5החריתי מתסיס לו לסוקלן ומכסולוזר
מכ~
סי3 6ת מגע ומסקלה סט סוס שכסלכי.יצ
סכע ,וכמוסימר
וסיס6סנ3קמינויסלסד,כריונ_ר:מס כי
6
כחיגת סנמ
תובים על סגט6ס ,סו6פס.
ודושאיה סן הכ
ססס על %ס"ט.
סככות כתורסשווי
מכלפןסגןומס ס6מר לו 6חר סמט6מענין
י תסע סכתוניס שירסס נעוגם פדחו
עוכמוססו,וכ
סנמס סכלנתקיים ,וכן*מר ס' לנוב
')קןכל כסרלפגי ,וקמרלו עמס
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ננידורו פ 5יסוד
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ב
כ
סמאל ע157 6לדמוע  631סמפוןכמו מסחרכן
י ס' מ6סוטסריססכם מודם ,וכך
סלמסכסותעלעס
"ס נתנ63ו וממרויעודיםממן רותק
תתקיימוד3ריסס,כמועניןילוסתסקרןלרמסם.
ורבוי )רעםססו3טחו מסמסית'ונתקיים3,סר
ע.
כי
מס סנ6מל ל6כרסס 6כיט ע"ס (.סס ט"ו)
נריסיםזרעך ומ' וקמריכןי65ו נרכוס נזול.
 ,כל מס ס66:ר על מרע"ס:

6סרמניע
כמעסהסרסעיסוכן
לסימך ,וכססו 6מו)סרממיס עלמעניןססו6
ינניףמסי סססrhסו 6מרווירק
3ע5מועליד
עלזכרShoית'6 ,סל ססנימ כו SDn1עליו
למגורולסתרוח3ולסונתומןיענג חסוסחועלת
ס 'וסכע נכי6וח
ססגיפ ליסר6ל כמ"מככי"י
ל
ע
ס
ר
י
ס
,
ס
ל
סעמזו לססלדורותלסוכימסו
י
רע
מס
סתורס ,מל3דסתועלוח ס6חרוסטיס כחולזמ
סנכו"ס SDסגכי:6
ומנפאורטסנססממיסיהוסירמודעתסעתייות
י
ועסיית סגסיסוסגסל6ות ,נקמר,כ
נס סטיות לווךלכניךלסוכימ ולס)סיר כמו
סכתנגולמעלס,סיס נ"ב קורךליערעל
י
גת
כמל
רו
סומעיס מוסר מססיקרס לסס  06ל6סי
גתסוכס,כמוסריגינורו3סגכי6יסמסיומיעךיס
ליסר"ליעודים רעים  06ל6יס31ו 3תט31ס,
וכןיעוןיסאופיסלטוכיסולג)סריס,כיכוססיס
וסכים כתסו3ט,
גכגסמורך 3ל33סעוכריסוסי
וכןססומעיסלדגריסג3י6סיומחמ)קיס63מוגחס
ע"יסיעוזיס סעוכיסכמסיומחקיינים:
ובן סגסיס וסגטל6ותסןקורךלסעסוחסעל
ו זכרו
 .גניך6 ,מ 3תחלסמע"י ייומנ
,
כךלולע3ודח'5ho
ו6ס 6מרכךכדיסיסיונכנעים
ית' ,כמו ממירע ליר3עס ני3סות ידו ומורס
לכרי"וחסעלידי תטלמ  ,b's)oומס ס6ירע
י3זס
לרכיךמעכרעלדברי אמו .וכמors65כ
סיס ל 3ס6גסיס מהקרפ לאמונה סססנחס
וסמספטסימר מסללית' עלכלסעולס ,וגראס וגתקייס וכן
ידי
כיענין סיעודים נמסך מסמנתסנסס ומע
ועלנתיןם ומפניסומרנתיגח מתורס עליד תססרגישי.
מעולסמעליון ,וכסי סס3ס סר6סונט,
סיסנר"ט סל 6סיספורך לסוס גכיל4
סגסיס וסנסל6ותכמסך ממעלת סכטס 3ססינס
דרך ככ61ט סדכריס סעליוכיס לידע ולסוזיע עוד,סוזיעס6לית'לממסכייקיםעודנכי6ימי
ניטר"ל וכמקםי~כתונ(דכריסי")6גי 6תס נ6
עיקרי מקמוטת,וכפיססכיי ספנית:
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ואחר סוועתמסכות סממם ,נקמרכ סןסן wShoס'8לסיךמוריס6ותסמסגיר,תסי
סתס 6ל_
י3ו"ס ונו',כיסנויס ס6לס 6סר 6תסיורם6ו
סרביות מן סס3ר 6למ5י16חסג
1לתסגלךלראיה מן המוחשוסיבמןסנכי6יס מעוגנים ו6לקוסמיםיסמעו ו*תס ל 6כןנמך
כניך מקונךמקמיךכמוכיי(ך.ש
מעמדו לססליסרכםלסוכימסולס)סירסלמוטכ,
וסםנלמגכי 6וסכעגכי6ותכמו מקמרוכמס'
כיססנני"יס גתננ6ו לסס ליסר"ל ר"סמס כי טכסיך
ס מקרכם
ס'יסי
מבילם ,ומר
תסקרן,כיל6יסרגו
~-OL
כסלים כיול6ימלריס  bShגכופס סל 6סו5רכס ומ6חיסס 6מרטיירפו 6
 ,fb3 0וסעעס לסורוגט
לדורותל6גכתכס,וכמובנמרומס,ועניןלמיתת סכינתו על נ3י6כי"
-own
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למיומרהלו וקיןלטוססלומול ססב 0סר6סוגס לעורות על מעלת תנסס,
ימלק6ויגרי
ןס ומסטכך גקר6ת גמלתס':1 ,מ"טזוז ומתניע  q1DSמדרנח סלימותס כסטת סגנו6ס,
כ
יכרסוניסיום מססתסמ כנמלחס' וכן למקוק כלגס אמתת סעיקריסכסי ססכס
)
6
"
כ
(לס"6מ6רלך ע3כ 71וט',כלמי מזר נקרןכמיסיס סממת151 ,תס מסוטך סהכתכ )onhuסיס
ןלו קלוס(כהוכוחק"י) למנות6לו ונסלתסלוס המס סמכות סג)כרוח,
לו6ל1טסוסוכסחר"לונכחלסיי
מיסולטכל"י ,ו)סו'6מרסיכגסו וסנס סטנתיסרבל על סיס סיס מסתי סכות
סטין
8ל לקרן 6 )6יןסוס סר  Srt1סולט בס סנ);רוח,וכמוס6מרו(3מזרס) ר6תס מסמסעל
יס
ר6מר (דכריס ל"כ)כי מלקס' עמוונו' ,וע"ז סיס מס0ל 6ר8סימזק6לבן.כויי ,ואמרסכחוכ
עמג
י ליסועס )ס
"שבטימ סקכשס ל6כרסס(כרוסיתט"ו) לזרעך בסירת
ססי1סעגי חמרתיםוימיל
סי6כי 61רוממגס6~.1מר
יכיף ססס מלקו 6לי 61גו
גתתי 6ת סקרן סטת
י
ס
י
ג
י
ל
ל
ש
מלךוט',תסכיס מפקס ,ובעוי ליסועסעלתבועתסגסס למ)ור לססינמססייס
'ג"פ 60רן מתסיס
טסיו )'18מות נחוכס ל6ר5ס ס6לית'ליחדס הכחס לססינ61 ,מר )ס6ליואנוסוונו' ,על
ססכסססניתסססינומ5י6ות סססעין ול6
למוהרסוטחי,חסוכמממלעללסוגילסולרי6םלורע35סוזסו6חל)ירתוכתרךותלומעוכסורתן ס51רכו לס16ל )ס6 orSל 6כולס מכיירעוין"ותו
שידמלאך ונס 6רן כנען למוסרסכיד סמלצך כססנת סנטם קודם3ו6סלעוס") ,וקנגרו )ס
לי
ס
6ל
'סממונסשהיסס ,ונמו ס6מר (טמותנ-נ) מנס סידעתיומקוים ט 610קלסי 5נו נולד סקכ
שנ סולח מטךלסגיך לסערך כדרךולסגי8ך כעט עמס נסים  nlh5DUולכך6ני פהויי3
כיol~noוגו' ,ולכקסח ממס 6מר'לו ססי"ת גרוננס אותו .וססבס ססניסית  h'o1סודעת
צ"
לסםל"ג)פניילכווסלמותילך,וכססלכוסמרנליט סדכליססגר5יס 58ל סססית' ,גחנ6רס עליד
(.
וסוליתו.דבס תמרו (נמדכר י"נ)כ מזק סו 6מססרדינו ע"ס סקכל תורס מסיגי וגשורלו
יכללסו5י 6כתחלתגבורתו חענדון 8ת ס8לטיס על ססר
.ממגו כסכול3 '~Dhעלסויתקינוי
גליו ממס ,כלו'כישסילוססו6ייחז סמועליס  ,OtOוסיף עכוזת קכלס סמלותואוסרות,וכן
תוכחת סמון סעס
1לosc~ 6סוססרומ)לגסל6יוכללס,וכסגכנסו ססנס סר3יעית וסים
ע6וןrhנחיחדס"6ילוית'וכממ"ג כגרוסתסקרן ליר6ססס"תגתקיימסכמ
לוררעה"סססוכימ6תיסרבל
(דכריס))6יכסשוכללסוריססל6תירקמססונוף וקרכםלעמודתוית' ,מסס,כסוויכח6חסרכים.
ל 6תערוןמסגיססכיס'6לסיךמקרנךShנדון וכןססכססמנניסיח מסיעודיםוסגדתסעתידותוגורף,כלו' סו6יסיסספרסלך63רןיטרלל1ל 6ושסייתסנסיסוסגסל6וה כולסכתקיימו3ג613חו,
'ימכס סר החתידווכחיב(דכריסי)4כי*~ S?hLוכמו סמבו6ר גחורס ונצמרלו כהחלת)inh~s
"סר 8חס  63סוס לרסתסוגו /ושמר6רן6סר (ממוחנ') ועמסלכס ולסלחך 6ל סרעס וס651
"לסיךדורסאוחסתמידעיכיס'שלסלך  03מרתיח 6תעמיכניימבאריס וסו 6קיוםיעוד6בותיגו
יוסכיתי6ת
שמגס ועדאחריהפנס ,סנר6ס סומל סירסו סקדוסיס,ואמר(סס)וסלחתיאחיד
יסרבל 8ה y~hoיימרס ס'יחכרךלעלמו,וע"ג מלריס וגו'ככלנפל6והיוגו'.ונתחי6תמןכעס
6מר סכחוכ (סס)כי 8תס  Sb 63סקרןונו' ,ונו' .וסוף קיוס יעוד וצחריכן י 165ורכות
ל 6תלמווגו' ,ל6ימ65ונו' ,ו3נלל סתגלנות גדול ,וכןח6רסנכי6יס טכתגכ6וליסר6לוככחכס
 Sho,ונו' מוריס 6ותסונו',
יעזעתרסיוכס ככו6חס סיו 3טס סטות ס)כרנו לכד סכת
.סחועכוק סולט ועחס ס6תטגיורם 6ת סנויס סנזת סד3ריססנר5יס 3מ5ות ו)6סרות,כי ל6
י  obלס)סירוללווהעל מס סכהוכ
ס6לס סטומעיסsbמעוגניםו6ל קוסמיס 6תס סיסקריךכ
ל6כןנחןלך ס' 6לסיך,כי סס 3רסעחססיו כתורסכננ"ס(מלסכינ')זכרו חורת מטס
י
ו
ב
ע
ונו' ,וכן דכריס סגר5יס 56לו לסי סעס ול6
ו6לסיך  03מימדסמועליםל6חעשסכן ,לדורות ס6ינס מכלל סתורסססי6מורסס ,וכמו
יסו
ועס ססס סומעיס 6ל מעונכיס ו6ל קוסמים סכתכ"רנקלתסנכי"יס ,וצמר ס6לית'לירמיס
( )'6גשרם 56רך נוטןידעהיך וכפרס ת65
לזעת 6ת סעתידוח נס 6חסיקיםלך ס'
מרחםסקיסתיךכ3י6לנויםנחתיך ,סנססכלן
סo5
סד3ריוטס6ליית'וססעיוכיס 61סו6יh
~ נמס סומר כפרס 56רך כנטןידעהיך
ל6
י
ת
פ
ס
יפולי3ר 6ר5ס~,סיות סברן מיוחדתלוית' מנותסר6סוגוח,וכן מעלת סכפס וססנחסקודס
*תמייכ
ש3י3 6ס לסורות על סס6רן גו6סלוססעולסכדכריססעליוגיסוסםסיסודות
וסעיקריס ,ועל )ס 6מר כטרס 56רהגיטן
סס מסע נכושיי עלסמוכן כמקוס 6מר :ייעתיך ,לסורוח מעלת סנסס קודססיקרת
" סכ~ו"ס על וכמוכן6מרידעתקךיןיעתסכורויתכרך6ותס
ונחזור 6לסעגינכי מ64ז
לח
ו
ר מוחסומפורסםכיסר6ל ויןיעחס צותו ,וצמר ושכרס ת 65מרחס
ן סו6דייכ
סו
ימ
סס
יסו6מכל מסכותסזכרגו,כי 8ותססנתנכ16ול 6סקדסחיךSDססבסססליסיתוסיףסוזעתסזברי'
ך לכתוכ נכו6חס סיתס סכת נכו6הס על סגר5יסוסוף קיוס חורת מסס ,וכן מס כ15ס
ויובר
ומנסיר
'
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בית
יבסורלמי 0עס ,וגסולסולסקיסתיךכי ~ orמעלת גט6ת מסת וסט ע"ס מסקרסגני6יט
סי6נתינתסתורסעלידו,כיעליסססינספעלות
עמסכס סקווסס,ועלסטתימסכותמסוכמת
ססעיי
נכונותו לגנובת ס6ר
ך וססכדליס ס6רבעססכין
יסבדתמעתידותוסנסיס 8מרגכי6לנויםנס

סתוכימסותוזיעסכל 6סר56וך:
יאפשרגי על 6ל 1סמכות סממם נקראו
סגכי8יס במתסס סתות ,נכיל ,רולס,
יוזם015 ,ס ,מלקך,כי 6ססר לימם כל מס
יזיל
ו סיורס על כווט מנס 6חת מסמנות סס'
0זכרט ,ונה6מחס סגנו6סמן סחוסומן סס3ר6
ן סקכלטוסוףמסורקתסגחוניסכמוסכתכט:
יע
י
ע
ל מ" 0סרכ 5כי סר6וי לגכו8סfומגין
עלמולס 6ס0ר 0ל6יגכ68ל6כרקון,'olh
ז,ס 1S5bכדנית סנסל6ות סמו סכתכ ול"נ,
כומר6גיגי מ5דסחי סככות סר6סמות גסס
לסורות על מעלת גססו ,ו0יסינ מ5י6וח ס'
יססנמהוויסרו ,ל6ימנע ססס סעוג ססו6
מנעליו סמוכן 80 lDr3ססרטינפה 6 ,כל
נפנין סודעתסדכריססגרליסוסוזעח סעתיזוח
ז,6סרסלעוגריס סככלזורודורסססנ' סגות
מלמרוח ,שסר סל 6ינכס גססגי 6םנר5ון
קלסי,כי מס 0תלף שמריסל6יסיבסוסמדס
מערמן,כ 6יןסלים געסססלימ 8ל6ורדון
ימוh1w1 ,ית' כומןלכותוכליותיוזע
וכסוח מסל
למכיר עלידמייסלם 0לימותו6,בל לססנח מס
0ר6וילונסיותו מוקל6יכלר ממנו,ולפי וס
י סו 6כדמוח סל,6מי ססו8
ל 6נצטרך לומרכ
"וכןלגכו6ס ול6ינכל60 ,ססו6ככיללססבח
ג52מו כנזכר ינגב 1ל 6ימגע ס' סעונ ממנו
'נזמןסנכוןלמגובס ,ו6ס סו6לענין סוזעסטיט
מוכרםסינגל %נרטוןקלסיאיןנוס סל6
גמו סכחגט,גיומס טכתונ גנרוך גן כריס
(ירסיסמנס)6לח3קסלךנזולות,וכןמיס(איכס
ינ') נס נכימיס ( 6מ165מזון מס'יסיםלעגין
ססלימותל6לענין ססגח עצמו,וכן מורסלסון
גדולות 6ל  Dpsnססו 6סודעס לעס 0סו8
צנחנכם גסס סן,וכן גסנכי6יס ל 6מ165מ)ון
ע מסיעמס י0ר6ל :
פס'לסזסירולסויי

נירק שהד ועשרים
והעיק ססניעיכי מרע"ס סו6
סל
6שמריס
ך גטל~ס סקוזעיס קליו 1סמ16

הע6ספיג מסחותסנורךיוצר ממססססיג16
י0ינסוס6זס ,וכמוסכי6ר סר 3ז" 5פרק מלק
חססעיקליתנצרנ"נמן ססנר6ומןסלאמסומן
סקנלסס6מחיח 0סי6חמאס מומסי תורס
מסרי סקודס ודגרי רעל .וססכר 6סי 6מכמס

וסבי

ע";"יש:ן:ש5ע::
מ5דסימן וסדור מסיסכו:
ובביתורםנקמרכי ססור6ססיותרגדולסעל

סנגי6יס ג%ספירסס סרכ ז"ל הלק נ' ,ונס

מ5ו לויכוחומסות סחורם ומקדסמקכליס6ותס,

ohמ5ד6יכוסס ומסותם כסיותס סודעת מקים

ומס0עיס5זיקיס מוסעעיס מפתוית' מסספין
כן כנכוצת ס%סנני6יס סקודמיס וסמ6ומריס
%יו,כי סוסגכי8לhY~ 6ככתיכם חוקומ0פע
גי 06כקיום תורת פסס ותוכמס לטש
לזורו,
על O*tstעfליס ,וכתו ס5מר rמוחססגכי5יס
(מלבכי נ')זכרו תורח מססעכריוגו',וסויף
דכתידועכינסיות מרופס מטווס מסי ססשי
סמקםוסמסטטיס וסחורותיסיסגוועלועעפס
י ע") טמרטינניס 8סר עמד גמר ,
וסורס,כ
וסנ3י8יססניכ6ו עלורומסo)~bהיכיסלסוזעע

ממדםכ"6מס סמקוכללסם סס6לפס עד
~DPר3ן סל כלטג3י6יס ,וכן טיוח סתורס
מסס
וסירוס נותססמיים לעוסיססשימודםועסייתס
מצד מעלהססו8סורמס עלמעלתסבביךסגיתט
טלידויוחר מסנ3י6יס ס8מריס ,וגס סנר5ס
ו קותו
נ16מר 1זכרו הורת מססס 8סר
ל
ניסתיעליד
סגחדוירס סגית
כמרבונו',סי)כרוטעמי
י כסיוחו עכזוסיס נקמן כיחו כמה
מסס כ
סכתוכ במזכרי"ג)ענדי מססככלכיתיגופן
סו1 ,6ל 1גגלסכל סחוס ,וכן מס ס6מר 8סר
5ויחי קוהו גמורכ יורס על מסלח סתויט
סנוחנתמייס לעוכיס כעוס'ז וגעוס'כ:
וננדנד סמקכליס 8ותס סי 8סור6סעל מעלת
סככי6פסיססרסור כקכלחסמ5ד8יכוחס
וכמוחס oh ,מצד 6יכוחס כסיותס חור סכלו
זעתסר5חסטסחסעלסיס מססל6ר6סימזק6ל
י
י סגסן,וננתינח סחורסגמעוכולסאנכ
3ןכוי
1ל6יסיסלךמפיסנכורס ,וכקמרעליסס(ממות
כ" )6וכל סטםרו6יס 6ת סקולות ונו' ,דגר
 onbעמנוונו' ,וככל סזורוח מיום 0ננרמ
מעולס פז סופו ל6סיסזור מלס כתורסכדור
י ל6גיחגס תורס6ל6לאוכליסמן,
סעזנר,כ
061מ5דכמוחסנסיותסבסיסרכוך'6מבמסיס
8 16חד מממס מקות לכד סמותיס מכןעסריס
סגיםויתריס עלססיססנסנולזיס3מנריסע"1
נםכסעס %חגיוס סל סקנססכסיס כמו 0שד
סנט טגסחעכדו נתכרכו ורכווסרגו סל6כדרך
סעולס ,וכע"ס סכהוכ ובנ"י סרו ויסרגו ונו'
וכ06ריענו 6ות 1גןילדתיוכן יסרק ונו' ו6שכ
סירס כמותס nbrמעולס וממוכס מכמות זור
6מר 08ר נכתוסס ויותר מכמותם ,לסטת
היכוייסותיליותססל 6כדרך ס6ר דורותכנטר,
וע"זזכוסחפתןטתורסכדורסוסיסיו מלמיסיוהר
מכל סדורות ,וכל orיורס על מעלחסגלית
 o~onטרסוו 3ק3לת סתורסמנד סמקנ(יס :
רכןמעלח כמותססכללומרססיתסיוחרנדולם
נשעל
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בסוע 5תמותיסרב ככל סוורות סכ6יס
פנתקייס כסס ככוככי ססמיס לרוב וכמולסיס

וכעפר סקרן ,מ5ד סיות כל סגסמוח מעתידות
ל65תמ15יות כמעמד סנכחרוסקדום,וכמו ס6מר
) 1ל6
סכחוכבסירוסהכריחהסכרית(דכריסכ"ט
6תכס לכדכם וגו' כי 6ח 6סריסגו מס'עמנו
עומד סיום 61ת 6סרעינגו סס ,כמוסירסו
משל לרבות דוווח סכ6יס וגריס סעתיזיס
לסחמיר ,ו"6כ מחס כמ01ס  rhכל מסמסיו
ג16חו סדור וכלל כל סדורותכוייס ,וסיחס
מעלסמרע"סגזולסמסיס סרסורלכלםויזעכל
מסמידעו כלסלעמיד ,וכמו המרובסי'מס
כ:
שתלמיד קומרכסנ
יזרסנועלנקמרסטללמ6מססלמ6סי
ולהיותכמוח דור
ירך
כד
ס6רסזורותנתייחסרינוייס ל6ליה'
163מרו5כ"והיו5כ16חס',ר"למגסיו 5כ6ותועם
רככזרךפל6עלידססס ,מססנ6מר
סמועי
ככורי יסר6ליר5סוכסןגתנרנו ונתר(
י'
כז
ל
)כני
יזועל5דסס",וכל זססיסכנכותיעקנ6ניגו
פ"ס ססיתס מטתו סלמסוירדלמק
די
ריגסרסנימרת
ו
)תכעיס
מעע ,כמו סכחונ(זנריסי'
רנותיךמ5רימס ועמס סמך'ס'6לסיך
י
נ
כ
ו
כ
כ
ע 'DD
ססמיסלרוכ,כי סו 6דגר )רלסיייטכ
נססיחרכו גלכך כמטעמן סומן1 ,ל)6 0מר
ועמססמךס'6לסיך,כלו'ועתס כמעטמןסומן
סמך ס'אלסיךככוככיססמיסלרכעלדרךפל6
מ5דוכוחיך סירדו למקריס יעקכוככיו ,ונוכל
י 3ן:וחמסססיסיעקםנכינונקיועמור
לומר
ע"ד מ
גנססל 6ר6סקרימימיוורכונןסיסטפס
ר6סוגססלו ,כמו סכתוכ (3ר6סית מ"ע)כמי
ור6סיסלוגי ,וכססיפרווירכו חכמותזס
י מם?ס
ס)מן סנסחעגדו כסס נמ5ריס
3גיכ
סנסתט3זו כסס סרו וררו סל 6כזרך סע1לס
וכמו סכתוכ (ממות  )'6וכלסר יעם לותוכן
ירמס וגו' ,וע"כנקראוכנ'י,גיכזכוטיפרזל
תוכורכייסר6ל פרו
8ניסססרוורמו ,כמו סכ
ונו' וע"כ זכו לקכלת סחורס וכקמר לסם נכל
ייסרבלונו':
תרסס זכר Shבכ
והשתכלוי8ס ססנמחססי"ת על סדור סוס
סקנלו סתורט ססונכל וטוסוס זמן
חולדוהסלזמן שחתם ,סטלזו 3מ' טנס ומחו
3מ' סגם,יום לסנס כנגד 6רכעיסיוס מעמד
ממס כסר לקבלסלומות,ונמן תולדוחס ססש
3מ'סנס מתכ6רממנין בנ"י מכןעסריס סגס
ועדססיססגסססיוח"כ6לףי 851מ5ריסמנוליו
סיגסקוזס 65תס
קולס סקטןמכססעסריס
ממקרי
bס",Dוסנדל שכסס גולדפחותממסיס מכס
קורס 65תסמאריס"6 ,כגולדו תשר6לף
~
e
s
v
ט5ריס מקכליס טתורסעמ'סגס,וכזי 6%תס6
מכת שרעגוחיתירס על מוס-עונט ,כסננ)ר
עליסס סימותו כמדכרסקריך לססשימותוכנק
סנס ע 6ימות 8חז תסספסות מגן ססיס,

5י

אלהים

כמסמר ססניס ססתמיל חולדותס עדסי65ך
ממ5ריס ססיו ססיס סגס ,כי מנת תולדותט
סיסלי5י6תס ממ5ריס'לקטל מתורס:
י 6לו סננ'סגססנולדו נסע
וערר תסוכ וחר6סכ
ת"ר rJhי651י מלריס סס מסנדל ממש
61hissל אחיווירק כסכלוחס ,ססיס כמוכן ל
עדשוהוגןסחיט ,ונמו סטרם מכת ס:עטד
סליסרבכשלריס ססיסכמוסידסגס5יןרסוקת
נ6ולחןטרמם ,וס61הולדהמלע"סס6חיסורועים
מריס 6סרן וממס,כן מסנ
עדללימפסרסהוסמיטסכסראוי
לסיוח גוב ננתט כשק"ו
6ת
סמאי סמכס6תסעכריוטנורנ"כ לרסע למס
חכם רעךו3רמנוסכיסרעט ,מ8ןסתמילו ל65ת
ל16יר סילולםכלי651י מלריס מ3ן עסריס סנס
עדכןססיס ,כי ל 6סיס רפו סי65ולאויר
מעולס עזסיסיסלססנ61לרפויל
יס51י6טויקטלו
סתורסעלידו,ול 6ר6סמסססוס6מדמסתיר
6לף6יס עז ססיסנן שממס סנס כעמדו לסל
טרעס מלך מלריס ,ול 6גסחעכדו פרעסועמו
כסוס6מדמססבסניוכיעדיןל6נולד6חדמסס
כסי65סו6ממ5ריס וגרםמלסני סרעס,ועל )ס
סיסלויותר כמויכולתלס51י6ס ממביסמננס
פסיסלאסרןלחיוסר6סבסכלותםלעולסכמקריס
ול6סיסמסקרידו לסו5י6ס,ומטניסטין
י
מת
6ס
מסונ"ר8לףסיכירלמסס6 ,מרלוית'ל ופס
6ת)קנייסר6לונו'(ססנ'),וס)קגיסססס פוחס
ססיונ
עדיס כ3ר קודם 65חווכרחו מססיכירו
טותו,כי סו6סר6ס 3סכלוחס וגחןנססועליסס
תסכותו 06סמ5ר וקמרולרססלמס חכס רעך
ושמעולקולו ,כמ
יו סכחו 3וסמעולקולךוכטת
6חס ונקנייסרבלוגו':

דנןכלי651ימ5ייס.פמוחיסמעסריסויחריםעל
ססיסכולסגולדו 6חרססתמילוnhSSל16יר
סעולס ס6היס סגו6ליס מסס חסרן ומריס ,
נסיו נ"י סי651יס ממקריס כמו ח6ס
'
ס
ו
ז
ל
ו
נ
ר3ו,6ססיסרכולמ3ןעסריס עדכן
ריי"
ס
פת
עו
ומ
במ' סנס ,ומסיס רכולסיומסתם*סס
מ3ן עסריסוסיתריסעלססיס עד ממונים סנס
ימסחמ6כלכךכולדוגעסריס
ססניעולנכורוס,כ
סגססר6סונות מרסיסו3עסריססנסס6מרונות
מסעסססיס3ן ס'לסמנים כם 63למקריס ססס
מ' כמוס6ר3עיס ס6מ5עיות מגמדוכסן ססיס
ר3ו ,6אוחסססיובזמןסי5י6ס מ3ןעסריס
ע6י
3ן ס' מסרי נמ'סגסחסיוכמיכר מחוכל
י
5
1
י
6לףופארונניסס תהתיסס 6וחמ
פריס-ח"ר
ססיוסחותיסמכןכ' לעת י5י6חסonth ,
סגולנו תוךמ'ססיו כעסנ"כ ת"ר 6ל ,וכע"ס
סכתונ (יסוס? ס') ו6ת כגיסם סקיס חחהס'
וגו'1ל~6הוסףמגיגסכ6רכעיססגסססיוכמדבר,
"81כסיויסרבל כזמן י5י6תס מ:נ5ריס נוחס
ועסריס רכוך מקעגס ועז נ17לס כולס ):ריס
66ח7מממאיס 16וכמננסמבת,
1ל6י"165ל
6מ
י ססס

ס"
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שערהימודרג פרק כא
בית
סטםממסיס 16ח"קמעמיסיוחלממקסועסרי
ס הצרססגימןלצוחוחוסמוסתיססנעסועליום
ימפריס לכד סגסיס כמכר ,ועלדו
חסוב"כ מ5ד כמוחס ומקד 6יכוחס6 ,ס
ד
רכוכלוס6יו6ל
ת
ל
מ
ח
ס
ך
ל
ו
ג
ס
ר
ח
ז
5
מ
ס
י
ר
מ
ם
ת
ו
ו
נ
כ
ס
ח
י
ס
ס
6
ו
ס
ן
מ
)
ר
פ
ו
כ
מ
ל
כ
נ
ן
י
ש
ססעכודכמופידסיס קורסי5י6חמלריס )61 ,סעססכ"כ מוסהיס כמרע"ס,וכלל כל מי
וסתי
6פסרמסיס )nhrכיסר6לגדורותסכליםמירכו סגכי6יסל6יניעוכולסלמוטחים סנכי6עמ
~
יל
י
מ
י
ויפרו סמק רככוס גמעעמןטסגיס סג)'1,ל 6מרע"סכמ
סמשפרליכסס,כחי)כרסחססומעעמסרמלנכחומסתגעוסלשסריעתתסייו
נעמס
)סלדורז'ם hSbמסגימסיושתידין ורמוס
כל
לו
סח
לקכל ס
ירסמסי סגגורס ,וכמומטיסדרךפל8 6מתמכמסמכוח,וילי6חמלריסוקרננתיםסוף
סמנתכולס מעלם ססמיעטמסי סגכורסלגגי ססיוכועסרט גסס ומלממתעמלק וענניככול
1ל6יסיס כן סיסירך טלtnbsis 6ל6ויר ומן וכלזרוגחינתסתורסכקולותונרקיסועסיית
סעולסנגנון ק5ר כוס,וספלךסר6סוןסיטסגת סכסכןסטיו כמסגסיםכעסייתוופתימת סקרן
ססל6טסני,ועל )ס8מרסבכיךע"ס (מיכס)') ושרגסיסננליס 16נרמ)יסככתום,כלסר6י4
כעת65חךמקרןמפייס6ר6נויסל6וח,וכן6מר
עלמעלתסנכי6סגעסועלידו:
ניח(
ואם
י 6יכותס 610מכויר ססיו נדוליס
6ת 6סרןוגו'סקעגיסעםממיס,ך811
ממ
ו
5סורסמיסיוחר מסכסיס סגעסו על
י
יל
מכלל )ססלל סכ6מרnbsSssמלריס ,וגטקסכי טוסככיח,כניוח כולסמסורסמיסוידועיםלכ
שקר מס הנתכרכויסר6לגמ5ריסככמוסססיט יסרבלולכל ממיס וסמעו עמים כולסירג)ון,
שכריס,כמו ספרעסל6גור6ל 6ע(ס)כריסכך וכוסנכרת מעלהנזולת נפוקח מרע"סוקסתת
)O~sp
סתורס סכיחכס עלירו ,וכמוסכחוכ ול 6קם
נמ6עודכיסר6לכממסוגו',נ6רסמעלוח 8מר
סיסhshל)כריסססיוי1לדוחססס'וכריסככרס סיו לו עלכלסגכי6יס,ולניר6סרייע
ו ס'
,'6ולכהישסו וממוסעעלו6מדמממטספסיס פכים8לפניםכיכוסנגללוכלססכןליסוסמעלות
ר6ףסילדו16 '6סכים על סרובככרס'6וילדו סכיןגכ61ת מפסלסקרסגכי6יס ,וקמר(דוריס
ו/וסגססכטלויסל6כסתעכזוכן1ל6סיסככלל ל"ד) לכל ס6והוה וסמוסתיסוגו' לסרעסולכל
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קודס שמכססיכי 6על סרעס ולמ"כיכוץ 6ל
סרעס ,כמו סכנותככלםכ66ל סרעטוקמרת
קליווגו' סי165יסרבלנ
קיים המלר6יתסנלי
סוס 5ער,
כזיוכמו ממר 6מ'כ
י
ת
ת
כ
ו
נמאיסוסו65הי 6ת5נ6ותיונו'כמטיסנדוליסן
כ 6יגו5ריךעתסלסוזיעלנומיולי%מתקרים
יל6סיו5י6סמכלל מלריס נמכותכיבסי'5ער
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טגתעכ 3כסר 6ר3עיס יומס וע'לילס לכס ל6
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סכיגס6,ססמיגקחמןסעכריוח ססמ)ירחו על
סמ(ריות כולן ו(6ינ
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קמין1ל6 6סכמ
ם"ס6ס ,וימשול סמלך על
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יערסס'3קרנכסגסל6ית ,ומס כריתת לכול ר 3ממךסדרךונוי ,וליס מסך כקטה
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ס
י
מ
ל
י
ת
ק
ס
ר
בסס סן
ייסי
נוחריו וירמס ויקללס
ונו'
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ןסטמיס עז o~rtונו' ,סמם 3גכעוןדוסונו',
יו
מילוק ס6רלעלפי סנורל עלסי ס',סםמ':
ומפר שופמים גמל קיפון גרפס ,כמס נסיט
סגעסו וניהמת סיסר ,6ונזעון 6מר
"גססג6ננוסונו',ממסון מס6וכל י 65מ6כ(
יגו' ויכקע 6לסיס'"ת סמככם6סרכלמיונו',
וסקרנסיס0נע0ו(סנו0ון:'700 ,

ihoס ,וימן
ימל '6מיסונו' ,ויעמוד ספמן ססוקיר וכרכס
6מרוגס נדולס מן סר6סוגס0ג6ננר ו6תוכניך
חמי שוחר עזמימיו סננתיס ,כעת מיס 6סר
ילליס6ליטעונו'וינפלסילדונו'וימתונו'
וגר
ויסקמ סנער 6ת עילו,ויימל 5ק לעסוירכלו
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כסותרנליסוידיםססיתסנומלחמסד3סן,ועחס יעסוגני
נ'פעמים תגס 6ת 6רסונו',יג
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כססוסלך דגי6ללגי
כ%ז221ים 3סעסמסייס  717מסרבייליס ומס
דעתועליווכו',נ)דמגסלו5סרדע6חט
יסעיסוסגכי6עו',ויסבט5לנמעלותוגו /סלח
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6מסול לעולס6 ,תקסתי כתתיכעגן ,דור סרב )"לועלידיסססו6ית' עומסרוכ טכסיס,
ססל
,נסוימןס' onlhמ0ס ,ויגנע ס'6חסרעס וקמרכי 8עס"כ8יגורשוילסודות כ"6לוית'
ונו' וימלק עליסס (ילסמצקך סנ)דמןלולילס כי סו6קלסי ס6לסיסושדוגי ס8דוניסוכמשמרו
סמווכו',ויול6אוחו כחמססעלס קותולמעלס ולוויו סס בעסיס ,ונסרסקריך סוד6ס מרטית
י
מביטתסרקיעוכו' .סנעסמותתיס געתו כעולס לנסיס ססו 6כעלמו עוסס on~hמכלי6מ5ע
bSnסיסכמוחס ,מוסח סר06ון 0גי (5הנרסס סו6ול6מלשךסו16ל06רףלנוד(nSrnסגסיס,
מכנסן ס6ס ,מוסח כ'לידת סרס 3ת ח0עיס ולכן6מרלעומסגסל16תגדולותלנדיירססלנו
מנס ,נ' סג)רקס ניגס נ8כרססהכינו ,ד' מכליסוס6נו5עיוכןלסילו כעלסיסשינומכיר
0מקודססיס 8זס מח כעיטור ען סכ 6יעקכ פנסו,ירכסמי 8100רגיל (ריוחכעל סגסוסוף
ומלסולוסיגיהו
,מופתס'קריעתיםסוף,ו' סמ 0סמלצך16סשרף 6עומכיר3זססגסטעוססס6ל
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טסו6סמלצך16ססרפ
ולפעמיםיעטסס6סמגלסעיטל ס75יקכליגעישת
מל6כיספיוטועניםמחוך65ן(כןליעקב,ויפגעו
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קטורות על פנינו מדור לדור ססיחס כשייקהחכו
/
 nss)nsגסל ,6וסוף פרסום נדו(ס סמו
י כשם
ני5י6תכנ" ממ5ריס וקכלחס סתורס,
כרמעיס
יפתכם טעולס שעמד *ש
נתיסד ונ
כץמסתי
ורס:
כ6ל1סכיו דורות שקורסנצ

0יהסרסס סמו כעולסכנסיםוגסלפוח היפסס
ס ו3גתעת כתורס ,לוססיתם כפנס
כמייח
סמעס6סרסו6מכללסדנריס
מלחוית'
י ססמסות,גדי מעליזויעסו
לס
סככר6ו ע"
זן
וי
כרכ
ות  1(6סדנריס
סגסיס וגסל6ות,כי ענין סי
ככרטיספיסכין ססמסוח ,סו5 6סיותזנריס
טגתמדסומכלי סתחלסומכלי סורס 6סר ממנו
נכרינו,וכןסיוחסעומויסכסגי עלמםא6נמסך
מסםסויס במרחכמוהם,וכבילו6יןלסםסתמלס
ןע6ו ונמסכו,וכן6יןלרכססוך  bSOגססך
"י
ונתסוסמססדבר6חר)במוסומןסלכיןססמסות
 ,סקסתמסיס
סכיןידוע4סחחלסול6סי
ס
י
י
ו
כ
י
זכר שחחדס לקמר %ף ותרונס"רויסגםמנוי6ת ונםכי 3ל 6מטססיו
נסיס
יסמעס
וע
סב
סעט
סעורך ,ט(6סיט קודםנרזים שם ל6כיוס ונסלקותסגעסו עלידוכי6יל
ן
מעוץ 1ל 6כפקינומעונן ל6כקין 6(1נמורף ,סו6ספוסס סנס כ* 6ר5וגוית'ויחן ,עסכ(זס
1ל6ררינואח"ככסוס)מןסכתחדססוסזכרכמותו 6חרסכרךס6לית'סע(1סכחכ(יחטטונוססדור
גסמיס 6 ,ל 6סו6סיט ססגוי סר6סון סעומד ס6טסר,כי כל מעמסכר6סיח (דעחס ככרזו
ןכ 5נ5כיוגס כברקו כקומתם גכר6ווכו'סיס כרקס
0גססוס כסמים וסול ס~וע,ומסניסכי
חרסחמת סטמס6כו מוכרמיסלזמרסל6גכר 6כמעי( לגס ומוס ככריזת מסתימי כר6סית
6זגרען סשמזטנסמיס6(6נכין ססעסותס( (טית46תטנזמןסקרך,וכקילוס מטרנכרי6ת
ינר6סית סתועלתסמגיע
"כעסיית סגם
SIDר6סלכת8רככרעשייסתמלגכוסוגלס6סגגר)כפרסתו,לו6כןנססימסןסמיירוים כסתימ
6
ר
ג
ג
ס
ו
ס
ס
ע
מ
ס
,
ע
כ
ע
ס
r
h
n
ן
כ
ל
ו
גלירסיפת מעולסולכן נקמרבו ךר16כנייסר( %כסמוערוויתכיכל מעססבטקטיתסיס טובכיי
י
ף6ערו6יפ6 Shמיומן סו6כי (6ידעו מס גסייורוותיקונו ,ומטסיסתגסשמ"כסיסמע6
י
"
ס כרישתזכר66דסנטרך6 rhnטר מוססנו כס
סו,6ני ל 6כולס מעולס סמן 6(1סיויויעי
וומפין נתסוסוגן 6מרס6רכפיס הנס (סגותעכעיסזכריס,ומסניסטין עכע סמעס
מסטיב
ימסק6(1גר6ת1ל6נססוסיותר ,ולכך5וס~ Shמסטיקorsו6ס"סיסיסכרי6ססיוחרסלימסמן
ית'64מר(ממותע")) קם 5ג5כת 6התותן ממס סגרי6וחכינסס6רסכריניו
תסןננר6וה כר15גו
מ(6סעומרונו'1DDSירקו6תסלמס6סרס6כ(תי ית'ו6קראויסימסו5יסנסדברגכר6ככללדכר
8תכס כמדכרוגו',סרי סססק,כיסמןכקורין גכר,6לכןנשמרעלזסכמטסבסי'סלסנסריגון
מןנדורומ6לוסו 6משתימי כסקסיתוקיןלו וסיס0ססמסורסמקוקגו,וכןי"5
ךעד"סג6מ"כנ
יל6כטכעכרי6ססיספועלכ"6כגדולתקדומת
סוסומיון עם קוהוסמן ססיתס למס6כיריס כ
"ןו געטיסעלידוכמסכסיס כמו סכתכוח)"( ,ססס סחקוק כו 6סר סו 6מסוססויות וממדדן
לעהסקורךלכבודעבדיוומוסכי סמו:
וכן ססמיר נר6סלפי סעספורךקננ שלסוד
י~ סלמס וכןיםנווגססגיט hsnoSסמעסועלידויעסו
כדמן מרע"סולקורך36ני כסמ"ק DIS
66פ"כ,
ע"סל6סיע 5(1נרפס ל 6קונס ע
סוסים( ,סורותsuגדולת מעלת נכולה
וק טכתכ סל טלומומ מסיטכו מעסט נסיס מהע"ס מס 4סננימיס ,כי גס גוסכמימד
ו(סורות ע(
וסלוחות עלמןפסיו  30סגסריגע כנר6ו קפי ונתעלסמסספסיסמנעסמום(כיי
י ממסלתוסמיומדת מסקרסנ3י6יסנמעדתנכו6תו
סעחן 1ל 6קודס 1ל6 8מ'כ ,וכן
ייסקרןו
סס ע(יסס ,וכשילוסיום מעס ס6לסיסכידויורס
ll~boוכןקנרו סל מססוסמטרססס
ו שכמו)
מענין פ6מר ,%וסמטסמכללם סל6לוקםונתלת ויסרסס 5ע?כולססיותו 610ר6ס ומוסלע5כל
מסוס ען ול 6גמ5נ מסוס ממלנכי ל6בידפ סנ3י6יסמלס ,וכן כסיות מחס ס6לסיסכידו
Os~sסוס:TDפשינוול 6סוסממ5כממינו6סר יורס ע(ענין סלימותו (סו5י6 6תכגייסלסל
 65סו 6סיס סר6סע וס6מרון ממ5ריס~סיוע סו 6סטרסורכגחינת תחורט,
ממנוימ5כ 6
סוכרךכעולס ,ו()סנתימזסכרי6תולזמןתחכר גתות סמכות ז5שך עד"ט כלמ"כומס ר4מטורס
וסוסנין ססמסותסלע"ס:
מנשק כו מורס ומתרס מתמילת מליחוסו סיות
ועודתסוכותריסכעכין מטס)ססכתיהדפכ( 5כיוויכולת מספיק וכת נמור 5ססליס כוונת
י 06
ס6רסיכריססנכרנוע"סכיןססתסוח,סמן סטלימות לטו5י6 6חכנייסרבלממקריס,כ
ססעסוטרגע סגורך כרקסבעולסונמסר (6דס (6יר5ס לסלמססריכידו כעסס6לסיס 6סר
L1P
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עלידוי3י6עליססממכוהסי7ועותוסמקוקותט ,עיזי1 ,ל6סוכרגסוס מקוס מעסס6לסיססחכם
ולק"ת סכוונטנרסמו וגמקקו"57ך עד"ס 63מ" 3לסורותמסיטםל1יה' 0 6(1ל סוס בריס 6ל'6
 ,כלץ פעססיס גר
3מעס לע"ס ס( 6תעסו כולס ע(י17כי5ס עעסס(6סיסצידו16גייי
י:
ס
מ
ו
י
מ
כה"למותכמוסנ)כר
,
י
י
י
כ
סממם ממס ממסורסות ככתות ,ומס "57ך SD
קרנס ע( מסס ן וסמננס וכן טכ( לומרכיכתימס )ט סמטסל
ל6ליח"3
יסז6מלרסורתן(6ונבורכי
ולממס ולמסרן ,מסני סכולם סיס יזם
ר סמעס גסן,כי ל6סיסשימס
מרמתסמטת3סןלעפייתמכס,ועכ")סיומקוקות סוס ,13כ 6סרן עמס עלידו מממסגסיס
יעלס ,וממס ממסתהמריס ,וטממטס
סיסיסמטסס6לסיסצידו סס)כרגו לנ
ס ומסך וככורות
3ווסוכףולןמ,טסלסוערלותיזכוימייעסוויסיו כל 5לו ספטת ס"מריס מטס ממס מכותעי"
סמקוקותכו וכןס6רכסיסוכסלילותסנעסו  SDסמקוקוחכו ל 6סחכר סמטט3עסייחןעססיוחן
יד מססרזינו כסיותנוטס ס6גסיסגירו סיס חקוקות  ,13מחייהסול6ל יחורך סעפם קוהן
סמטססיועוסעדלסמ65מנסמ5דססססמסורס סמכות סחקוקות במטסוסן ממס ,ססו6
5ס
מט
סמקוקכוג"כ6 ,סר סו6כוללומספיק(עסיית יתכרך 3ל 8מלעוח מסס ולסרן בנמ
" ס3י6
יות סהקוקות  ,13ומסס ולסרן עסו
מערכות סעולס  ,סתמם מכ
כל סגסיס וסנסל6ות
לסדי
ו
ולי וגו' ע(יזו כ( מננס מכוח"6 ,כיד כולן טוס
נ
י
מ
י
י
h
s
ט
י
ג
ו6לכמןרכלוסo6מhרSמיתס'סמרוסבידך( ,מס8תסקומרוסן  ,13ולכך6
יחס ל6ל יתכרך ונתימס למכס
חי
נת
י)ססכידךסו6 6וקומוסחלסלימותך ,וגתימס ל6סרן כנזכר,ועדרמכותסיו מקוקות
ל6יימינו
ו ,ממנוס מכוח
סמיכ סו6לוקמרננכס,כי עדעתס ל6ססינ 13 13ועסרס נטיס נעמו עליד
מטעסר סמקוקותוסןד"5ה 3רד 6ר3סססמיט
ט'
די
סוכר 3סן ,וס' גסיס ס6הריסטגעטו SD
תנין קריעתיססוף סכ6ח5ורוסכלה סלע
מסעמסעס6למנרחסכיל6יתגסמוקסקלבנוחסכמ,וודנ5ס"ךסענזס"ססגכהלסמס"ךכ גחי
כמו סכתו 3למעלס:
יעסיית סגסיס ש סמכותע"יסמטס
מסגי סל6סיס)ס סנס מכסלמקריס
יס06ענ16עתס ומפניב
ממסורס.
סיסחלוי כססי"חעל סמו
כי
(3ד Ssb ,סמכות סמקיקות נוס
ס6והןסעסר מכותיכיף על סמ5רייס 3מ5ריס סחקוק 13וקין רמותויד 6דסמילטגו,ולכן
ר למסס עתס כס6מרלו ו6ת סנוטס סוס
ועלידיסןי165יסר6ל מסס,ולכן נמקקכוג"כ כניס
קריעתיםסוף עםסיותו מכסלמקריס וגסגזול חקםזיזך 6סר חעססגו 6ת ס6וחוח ,כקילו
רלוסיסיססלו 3רסוחו (פסותס6והיח כל
מסקר סננכוס,מסגימסיס6הר~onhs5ממטיס" ,מ
גנן סקרסגסיססנעסו כמטס(6תיומכוה , 6%מן סי5טרך ,וכפר5ס ס6ליתכרךסיעסו ק5ת
סיוכמקריס  ,וקמר (ו 6מ"כ ו6ח סמעס
ס5ותוטעליד 5סרן 5פרלנוסססי6מר ל6סרן
ר~
וr
תקםכידך 6טר חעטט3ו 6ת ס6ותוס ,סo
ס קם מטךונו',כדיסיסיסב"ככח ורכותלחסרן
פתי סכווגות סנכרנו 3מ5י6ות סמטס ,ססו 6לעסותכוגסיס.ומכות,כחילוכחכו מססל6סרן
מורס SDעניןסלימוחסלימוחולסו5י6 6ת3ני 3מחנס עד סיוכל לעסות 13סנסיס וסמכות
יסר6ל ממ5ריסלסיוהו סו 6רועסעריס 3ס3טו סמכריס,ולכך כחוט3עסייחןוימלאסרן 6ת.
ומנסינס 3מ7כר ,ורקס ומוסל ע( כ(סגכי8יס מעסווט',זיעאסרןיזו ממעסוונו'(,סורום
יכסיותומיומםלוונתוןלו 3מתגסלעסות בו
כולס,ועל )ס 6מר ו6ת סמטס סוס תקמזיזך,
כי בסיופו כידךיורס על כל )ס ,ולגמר 6סר כמססיעסס,סיס גכגעונפתע(6יולעסותכנסינו
תעמס3ו6תס6ותותלסורותעלסכווגססר6שנס ,וממכוה.סמקוקות 3ו כסס סמסורס סמקוק בו
מ6ז לתכלית )ס וסוךי5י6ת נ"כ,ולכךכתימס למססנ"כבזמןעסייתסמכות
וסוךמסוכן
יסככמ סמכות סחקוקוחכוכמו סנעסו עלידו ,כמוסימר סכחו 3במכתסמרר
י
גכ
מ
נרל
3כי יסר6למו
6מר
סכ)כר,וקמרהמ"כויקםממס  Dbמעס ס%סיס וס8רכסניע מסס 6ת
ידסוסכממנערסוס,ליוכ
יוכקילו.
סידו,כימ5דססיס מעסס6לסיסמסיוכעסיס סעםס אסרן  13מס סע
 ninlho 13סחקוקות וגרמ)ות 3ה סו 6מלקמו ,סיתס מחנסעל מנת לסהזירוסיס סמעסטלו
ל6לכוונת מעלתוסיסים סו6רועס 3ס3עוורקס וכרמותו וכוס טיס לו כמ לעסות גו סמכותו
וסגסיס כנזכר:
ומוסל על כל סנ3י6יס ,ולכוונט)ונקרה מטס
ס6לסיס עססיותו מיומם לנוסס ולבסרן כמו ולפי 60מר סעסס3ואסרןגססתרןלקמומסס,
כמם"ס וסמטס 6סר נססך לנחס חקם
סכתוג עטך ומטסו,כי עססיותו מטס סלסס
סיס סו 6תעלמו מטס ס6לסיס ,כלוננר מטס גידך ,ואמר סנסאנכי מכס כמטס 6סרכידי,
מחקוקנוסםסמטורססמורסעל8לסותוית'מעל סוקרך לומר 6מ"כקמור6לאסרןקממטה ונטם
ידויעסו סמגות וסהר סנסיס סגעסועל  ,יתךעלמימימלריסונו',ול6 6מר נטסאח
וליסמלוגו סל 6סוזכר מטס ס6לסיסכיד
י 06במטךוגו'  16כטס 6ח מטךונו' ,כמו ס6מר
ילסיס 6מ"כ כמכח 5סרדעוכניס,לסיס6זסיססמטס
כ6ן ו3מלממת עמלק סכהוג כו מעס ס6

יי

/

,

וסי

צשי:יעבם:1~2סיןךעבובק,בן1

יי

ייך
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מפס כנזכר ,
גיזו ועתם  63סיסזיזו
61מר וסמעס 6סרנספך לנמס ול6 6מר 706

לתנין ועתסמסיס3יי מסס 6מרןוסמטס"סר

תססך לנמם על ידך כמדכר ס6לסיס מורכס
תקם3יוה:
ןגעפייה ממגות
ר
ולענין מס טסנס מססויוה
ממס סנ5טוו ,טמרכי מקודם חמרלו
ש6לית' למכס ו6ת.שננטס ~ orתקמכידך 06ר
חעסס ט 6ת ס6וחוס,יר5ס לומרכסי סכווגס
'פס למעמיסיסיס זיוך נסעת עסייח סגם 16
סמכם כמו ס6מר ו8ח סמעסוגו'1 ,לסצמיס
חעסס סגם כמ"מ 06ר העמס כו 6תס"ותות
5לסמכסכמטסעלמו16,יקמר ו8תסמטסoro
ך6גינותנוכרמותךסהעסס נוספוחות
חקםניי
3לי)ספיסןסתר5ס16 ',כסיות סנ!טסכידךלכי,
 15כעסות  13מועל ססרמס  16ססכ6ס ,וכן
כפרס 6ח ממטס סוס ונו',סיסיסכידך 6סר
חע0ס  13מת ס6וחוח  ,וימ;ורכעי 13ליד
גסהעסס 6ותכיז כמו מכס חסךיסיסכידך
למון ):רך)61,חרססורססככר
נ41סן
ימ5ווי
וית'ומ"כל6סו6ול6בסרן ,כעס גל )ס
כמעסוכן ממס כמו סג5טוו במ"כ כמעתעסיית
מנוכס6,מרכסירוסויעסוכןחניכת סוסוסכניס
'סכהיכ53יווי קח מטך וגו',וכעסיסכתיגוירס
כמטסויךונו',וכן כברועכתיכגטם6חמטך
ו כמטסו,
ונו' ,ונעמיסכחיגויע ארן 8תיז
ולכןכתיג 63לו סמכות ויעסוכןוגו'כמוסנ5טוו
עחס 3סעח סצסייס ,מס סבין כהון כן ככל
ס6ר סמכות סגעסו ע(יייס
ס,מסני פשט מן
ון5יוויכג5טוו עתס וסמכועלס5יווישר6סון6פר
יערסו מלתו יחכ' מקודססיעסו סם כמטסכפי
מס סירקו לס 3מס ססירסגו ,כדי סל6יקמרו
אקריס סמטס ס 61סעוף  16 o)noסיד סי6
סעוסס,סיועוסיסon~hלסעמיס )3סלסעמיס
גוס כמוססורסוקורס,ססיסגוס לךעתסיותר
קידום ססס כדבר סמכוח ,וממס כסיוחו סו6
ובמוכלסעיקרי 3מעס 0נס 3כל סז3ריס למכס
*דועס56לויותר מלסרן סל 6מנס6ל 6כפעם
6חתככיכר ,גס )ס לסכסידועס 56ל 1ונס,ס
קינומינויכי כ3ר סוקסו מקורס על )ס כמו
מסכר  ,וקמר ס6מר סכמות ו6ת סנ!טס סוס
נקחכידך1נ'1וקמרויקםמסס6ח מטסס6לסיס
גידו וקמר לוס6לית' ר6ס כלסמ~סהיס 8סר
נוחיחיוך ושסיקסלפני פרעסונו' 1ל6יתלה
5ת סעס ,רמזלוסיריוסכל סמוסהיס ס0ס
וזיזו כסיות המטסכידוופסד"5ךעד"סכממ"כ

?4ד

אלהים

מסיומקוקיס כמעסווסריכולססרוגידוויעמס
ע 6יסלח 8ח סעס ,ור5ס (ומרכייעמסכל
סתסעס מוסתים וסס סתסע מטת ועם כל וש
יהמ)ק לט ע6יסלחס ,ו )6קמורלו כס 8מר
ס'בני ככורי יסרבל וקומר קליך סלח ונו'
וסמקן לסלחו סנס ~כי סורנ 6חגגך תכורך,
וסיב סמכס סעסירית 6סר מתסס ומסכתם
יסלת 6חיסרבל כמו סכהו 3קומו  165מחוך
סמי,ולכך 6מר 6מר כךפרדת  56 63סרעס
8מרסנעסו כג סתסע מכות,ונוססובסרןעסו
6ת כל סמופתיס ס6לס לפני סרעסוימרקס'
6תל3פרעסול6סלםונו'6 ,מר6לוסעועייס
לסניו מקוקיס נמססוע0ויס ככר לסני סרעס
וסס סט'ועייי
ן ל 6סלמס.עדכו6סעסיריח
קדם שמנגס נמסך קדושת ספסרות כמו ס6מר
סכהוכ קד0לי כל ככור וגו' ,וכליס סלמס
י
כנ)כר ,ו3ס גסלס גדולת וקלוסת סמו לעינ
כל סעמיס בחרי סגסלמו כל סעסר מטת
סרמו;ותכד"5ך עד'ס ג6ח"נ0,עוליס כממסר
קטן א"כ כנספר סמויח'6 ,סר סו 6מועל כו
כמדהסדין:
וכן תמ 65נקלו סעסרשטותיות  osn~ ,מסס
' כטולוס דל"ת וכמח ,נמ65סגסקללו וסוכו
סמ5רייס 3סמגס6והיות,וכן סמעס מסוט ט
סיכר כ" 3סצמיס כתורס כמגין כל ס6ותיות
גמ 65נסוכוכמנוכס וככ"מ נמדתמזין 6( ,כמו
יסרבל סכרכם סקנסס 3כ"18 3תיותע 6קללם
כסמנם1 ,ל 6כמסם סכרכס 3סמנסכמפנס
לר
8ו
ת
"ס וקללם נכ" ,3וכל,ססיס נתוךמלריס
6כל 8הר כך סוכו כקריעתיםסוף סנדולסעל
כולס,ורמו)שגסססמרורם סמקוקכמטס,ורמוז
ט,
נסלסח סססוקיס סידועיס  ,ויסעויכףוי
6סר רכועס סו 6נידכמנין סמט"ס וסמותיו
סמטולסיס סמורם עליסס סדר סלפת סס:וקיס
ססו;כרו
סס ע' ,3כמנין סס סמכות
סס
עי
סמ
ע"כמעמיס ,זס סחכם ממס תע
י5 ,סרדע
6מת עמר ,כגיס ממס ,ערוכ סכע ,דגר
6מת 3מקומס0,מין' 8ר3ע ,גרד 6ר3ע עסרט
גמקומסומתים נמכת ס6רכס ס56לס8 ,ר3ס
0ס ,מסך סלם ,עכירות סמגס  ,סס ס"ו,
וסס סעמיס ססו)כר ככור גסרטת קזפ
לי
ת
וכמרסתוסיסכהיכי6ךסכ6עלסכתמכחככירו
ססע' 061 ,3תר5ס לסכגיס במכין דבר סר
סכתוגסל3 6נ!קומ11ל 6ממכסס( המריס 0סי6
סחין6,ל36סהר6תמכהסכרי,ימיוע"נ,ותסלק
ככורסל סרסת קדס,כי ל 6סו)כרלמססכת
מכח ככורות ,ונס6לס ממם פעמיס ככול
כמרסת וסיסכיי3י6ך 6סר נס נחכיר קרוסת

ס3כור
פמויט פחוסרסיססמסמסיט
י)4
לאטת;ס(ר~ 6מ(1ק6ננסו,גגכ(מושמ6נקןרט,פ6ס,0יררורהק,כרסווכןדוגכקסכסוע,י'6ר%עטיורגיתססס'לכוי)'ס((מ)ט
נלבין
מכ
ע(
ין סג((פרס גס ס:יד הסוו
;גי ג'ג ,סיט(פקיוכנויכו.aQ~ ,
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בית
י
ו
ש
סגכור וסיף מכח ככורות  50מלליס,

השרותפרקכנכד
ומפני

סמכת דגרומכחככורותסיתס63ותזל"תוני"פ
ס וכטד,טיתס הכת
טכסוסיהס מכס כסןכי
סדכר ומכתכטרוטנמעטמןסומן נרנע6מד,
סדרר ממחרת כמוסורסוח)"ל,וכןעכחבכורות
כמלי סלעס  ,מתימדס מכת 3רד נ"כ למכת
ורוחכיסי6סיתסנד1לס מכל ס6כות כמו
סככ
עכתנכורוח,וננמכסנתיירקיוהב ובוסל פרעס
כמו תכתככורות,וסותרן סטפיקות ומסערות
סססקכו אעגין ממטס  7601מסקות גכתוכיס
ס גסירו0וגתיי0נו כמס
 706ל 6ספקנויוח
סכתכגו5 ,סר ל 6דגרו גו סר6טוגיס ומקוס
 sלסתנךרכו:
סמנת (טוכותיםומכמינו~r

אלהים עא

נ13רתס וקומתם עדסיכן סניעסומסתתכןל15
סניעסלמעלתמססרניטכיג6יסטורקוrbr1 ,
קומתודמתסלכתותמתורססכתגסעלידוססיתגג
ארוכסורח3סמןסגכי6יסוסכתוכיס כמ"מ ,כמה
רגכוטובעל קומסמססכג)כר:
ססו6סיסיות
רבן הכלל מעלתכמוח ארכס,נכללנועלהס על

"-',ן,ן

ננרקארבעהועשרים

ז כטויסלסורותעל מעלתננ61תמרע"ס
ערךי
יסנכי6יס מ5ד סחורססניהנס מכתכס
על
SDידו 6סריםלס מעלס עלכל ס6ר סססריס
סגכתכוע"יסנ3י6יסע"סוע"יעיזיוסקיו0יס
ברוחסקוזסמכסס or1 ,בכנוסעגיגיס,הכפוחס,
וכ6יכותס,י3ימודלמונס:
אם 3נמותט,ככוגראסלעיןכיסחורס סגחנט
עליד ~מס סי 6נדולס ככמוהנוכל מסר
סכח3סוס5כי,6בסריסטרהנוואלוספרמלכיס
ססמיותרנדוליס נוטמרכסריסגגי6יס ,ומסר
יסינניס סו 6סיותר ג
י
דוול 6סמוססקרלהעגפיר
יצר
ו3יס ,וכל 6מד  oonס
רו
סכת
הכנוהו וטלסהס8יגס מגיעים ככמוה סתורס
ססי 6נדו(ס יותר מכל סססריס כעס ססס
נזעיםכמסלי סנבי6יס ו0כתוכיס ,ומס ססלסס
סג)כריס,וכןסי6נדולסנוכלor3~hספרינני6י0
סר6סוניס,יסוסעסופטיס סמו6למלכיס,ונזולט
יותרמ6ר3עסססרי סג3י6יס ס6מרוניס,יסעיס
ירסיס ימ)ק6לתריעמר061 ,גלרף6ליסככמות
ח(נני 17סל 6דם כמותו כמו
ספר ישסע
כיויסוסע ,ונס  05ל 6סכעיסו
פסוכימו מנוסס
יסרבל 6ת  ~lpwל 6נ)חגו 6לoann 6הומטי
תורס וספר יסוסע טערכססל"6י כתוכ כס,
ו3זסיםלספריסוחעיותרדמיון עםסחורסמכל
פ6רססרי סקדס,סיס גדול ספר סחורס עס
יסו0ע יותרנור( סגהוכיס פססי"6מפריס,
ממסמגלותותסליםמסליו6י31דכי
יי
פר
אה
66לגדעו)לרס6ד
סימיס,סר סתורת מסרע"ססי
'
רימכל סכתוכיס ומכל סנכי6יס כמו
חכמותיות
ס נצורת מסטרכיט וכמוח
י
י
ס
סכחככו ,וכן
נוכס קומתו יותר מב( ס6ר סג3י6יס ,סעסר
"עותסיהסקומתו כמוססוטמו 3מ"'0גת(דף
'5ג);שזכתיכויפרט6חס6סלעלממסכן,תיתנו
על'ידו עמרתסיכרות ,ול 6תימקקריךוקטין
יכתיב ו6תסוטנסני סלומות ונו' כמו ססני6ו
ו לסקר סג3י5יס
הנדחיס(דףל"מ),וננמכוסכיני
פסיו גס נכורים וכעלי קונוס SJh ,ל 6טדע
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מלק,וסןכננו עתיר סרסיות  nlnIWDומחומות;
לכד מססיסמלקכסירתסיסוסירתס)6יגו6 ,טר
6לו סמקומותסיס כחוכסמלקמ6ריכיןומרחיכין
פוחסיותר ,מס"6כ 3ס6רססרי סקוסנני5וס
וכחוכים,כי עס סיוחסמטודריסויםנסס6י)ט
מילוק פרטיך6,ין כמותלסטסקססו 6ונםדיגו
סוכל ככתיבתן ,מסד"כ כס"ת מסיעור סמלץ
סכין סרוס למרסס31ין ססר לספר סו 6דכר
קלובוסוסןל וכקילו לוחו מחלקסכין פרמט
למרסס רום) לסירוס ספרסט ססי 6נתורס-
ס3כת 3וסכע"פ ,כי דכריס ס3ע"ס6י 6תס
רסק לקומרןנכתב:
ימוכדלתוגיכרחמעלהסמסטר
ואםג6יכותססי6
י סו6ידוע ססי 6כותנת
ססרי סקדס,
כ
ס לעוטס כמ5ותיס )61סרותיס סכחו3ות
מיי
וסרמו)ות נס 1 ,ננסנ1ל1תיס סיורו מלותיס
ו6ותיותיסכמטמעוחןורנוייןונניעועןת ת'ליס
ילטיט6יגס
סל מלכוח ,מסד"כ 3ס6רספרי סקד
נולליס ז3ריס עמוקיםבמלוח קללותכנוו ססר
סתורס,וכןכל מסמתלמידיכול (חזהעזסוף
כל סע1לס גיתן לממסכסיני וגרם) כ6ותיות
יסכלנכללגס,
מהורס61,יןכלמדם6מרסתורסכ
כנוו 60מרותגbo 6מילתא סומרואר"לזכתיכ
ו36רסססיסיסיסס61ילוס)כירו ססרבסכמו:
ובםכסיפורי סתורס וסנדותיס כמו הממטס
כראשית ומס שקירע אח"כ גזור ססלנס
ט ט31
וזורסמ13ל ותולזוח ס36ות ומקריסן,י
טעם ודעה כסס 3סור6ת מכי"ח ס6ל יתכרך
ככרי6ט וכשנמהו על מעולס(כולו גכלל ומרע ,
ויכלתו3סיוחגומללרע כרסעחוולתיקכלדקתו
ססו 6ממכססדרי3י6טיה לעג0סוסכרם ,וכן
גסס מקרסת מגרעין ר16יין ליסו
ףכילכוספרי
6פיקורסיןוסןסןגופי תורס,וכמומס מטן
ג מדרסותסביבו
3מס'חולין(פ'"6ט) ,וכמסדיי
יליס סס Shסס
על כל מסוק ופסוק מססמקוכ
0ססכדרסיסעלמכונסועל16פנס,ול6זכרריק
סו0616ריק ט61ממנוכי נסתמו ממגומעינות
מכמרי,וגס(זסיט יתר"6ת
יי
ול
כמSו כס
וD
D1
ט
יפס
~6100
סתורסמסיפוריס6רססריסקוס,
חכם3כליותרמסברסנכי6יסכדכתי(3תסליםמ')
וחמסרסו מעט מבבסיס ,וממכו גלמוד לסבר
ל:כי6י'סבליךסיסיומכמיס,כמוכןנ3ו6חווסיב
תורחroסיתסכסמכמסיתיר'ננערססריסקוס:
ואם
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";ר תסרטן פרק כך
פ4נ
בית
שסיפי.לנוגס ,כזטרסמדכר למכס 610 ,טגת3ת;,ולת3יסוטעסכתוכבוכ"ס(ישוסע6ץ
יא
סמ5יגוכיגלסדכריססג6מרולומסכלנון ויקמרס'6ליסוסע לקמרוסעס 8התויזכרס'
עטרגעיכ למכירו,וכמ"ג סכתוג(ממותל4נ) %יסו0על6מר,ולפטרלותרכי .סתלמיוו
רממס סרסSbמגיסוגו' ,חס כמו סל 6זסכמותוגעוססוכימומממסמעסקנמיו,ייסוסע
וזכרס'Sb
רס'Shמססלקמר6 ,מרלו ס6לית' כאסרסייחי עם מסס6סיס
מ
י
י
ו
.קכתוכ 3כלסיכוריס,
וידגר ס'  Shמ0ס לתמר1 ,ל 6מליט סנתימד עמךולזם דגרלו שכמוorספירמזכרלממס,
סנט6יסנכסוorסלמון,כי קמרו נסכי ל6סיתס שמנחוכסכנתרטכיסגי מסס
סדנור
ר ס' כפגי מפסוסנייסוסע כפי לכנסוכו' ,וכמו
צ
מ
י
ו
תינו סוסלו
ר ס'
ג
י
לס~
ני
י
ל
6
מ
יס'shמסס ),1Dhמסגי מחככו סקנסס כמס עמרלו פסללךסטסולת
יר
לה
סימ0סליער,ויד
6ל
כיויסייכר ס'6ל לממר סו 6סדכר ס'סיתס יסיססלךומסם:עמסעמיריותר מכל סעי6יס
ייגו ממימד סו6ית' פגור ,וממנו גלמוד סנני6יססיסיועסיריס,כן
W5Dh 146ות
כורעמויוק מפרסגכי6יס,
כמוועי"שימר ס' 6ל תסס 16וידכר ס' 6ל מ0ס מגנונמסמימדסי
לס~
שמורסססו6ית'ככטדוונעלמוסיסמזכראליו סר מלסתסטלימיותוסמעלותטלגכי6סן מגס
יר ועביר רמחות נמעל1ת סתורם על ס6ר
ס6נ:ר נכו
רעסו.וזסו סס3דל
גרגר
ס8זי'ס(6סלסוגדלס גגו6ת מסססמרנ6ש0ווקןת ס6ר מסריסכתוכיס ,ומרע'ססיססלםכטלסתסיותר
סר"
מכל סנ3י6יסכמוסכתכחי:
סנכי8יס ג6רכעס דוריס ,ססס נכ 16על
י
י
י
5מ5עיומרע"סכלי8מ5עי סג6מר (כמזכרי"כ) וכצצינוכל סגכי6יס מקיימים תורת מהע"ס.
כמסר יסוטעסו,כר מסס רכינו כמס
פס 6ל וסרםsurסכי6סר6יסמסס6לסס
tODססרכי מעלת מסס רניגו מסגר מעמיסוקמר נ"כ(יסוסעמ') ככל סכחוככספר
ונו' סיס 6
סנכי6יססדירלו ס8לית' כמסמעמיספס 6ל סהורס ,וכמסר תורת מסס .וכשסר סוסטיס
פסמססל 6דכרלסגרסגכי6יס1ל6כלססעמיס ,כהוכ(סופטיסנ')יסה לכסות 03ונו'סיסעעו
וקני לותר מעלת מרע"סעל ס8ר סגכי6יס 6ת פות ס' 5 706וס 6ת לכובס כיד מסס,
כ
יית' D"hDככל ססעמיס סדכרלו ונסטר סמו6ל כתובס'6סר ע0ס8ת מ0סו6ת
סדכרלו ס6ל
רס' 6ל לסרןוגו' ,וכססר(מלכיס'6ח')8ין63רון רק
נלסוןויקמרס' 8ל.מ0ס לקמר16וייב
ןשמירס סגילוחותאכניס6סרסנים0ס מטסנחורב6טר
טססצ6מר,ססס כמו ק"ענעמיסלסי
)
ס
ס
(
ז
י
כ
ס
ס
מ
ת
ר
כ
ז
ר
ס
מ
כ
ז-ך
כ
ע
8
ו
ס
6
ל
6
'
ס
,
'
ו
נ
ו
ת
ר
כ
ודבור ,כטלסזכרלו ש6
וי
סע
ס5
יו8מ
 6מהמעות גס~י6ך 6כותיגוממקריסונו'(,סס)ל6גסל
"מ
גע5מו וככטדו סס 6ל ססעכ
יכתושויגמרס'6ל מססויזכרס'6לתסס ,ל 6דנר מכל זכר סעוכ 06ר דכר כיד מסס
) 61ת כס
גסעס סר6סוויגרסק סנר6ס לוע מלקך גמח"ס עכזו,6היועל 6מ5יסו כתור (מ'.כי"י
"יכלכת 08ונו' .סמכים ל 6פיח ככתוב 1DD3תירת מסס 6סר
(סמות נ') מלקך ס'קליו
וקמרכרוכ ססעמיסלממר,לכ6רמכחזססענין 5וסס' לקמרל6יומהוונו',פלותססכטיםכתוב
מס פסיס מדכרקליוכניכר6יט 8לרעסו (סס ~ (raו6ת סמקיס ו6ת סמססטיס וסתורט
1ל6ע"י מרקס,טיסמסני ססיס איךלומר orוסמ15ס 6סר כת 3לכס חסמרון לעסותונו'.
מעניןלי0ר6ל ,וסוףעניןסמ5וחס5ריכיןלנתוחן וכי6סיסו כחוש (סס כ"כ) ספר מ
י
,כתרורס מ65ת
מפועל כעולס,ול 6יטלו ע"י מרקס ט  06נכיתונו' ,וכספריסעיס(ס"נ)וי
יעולס
ימ
ו ומ',
י ס6רסנכי6יס ,מססעמו6יססמעלסמיס 6תרועס65כ
סנדסכריססג6מריסלסי סעסע"
י סג3י6יס נ"כ נקמר גסס מעמיס סברירמיס(ט"ו)ויקמרס'6לי 06
מסס
ו כיע"
עו'
יג
יסוכורטיסע"י8מ5עי ,וממוקללסגי6יןנססי6ל סעסoroו
מי ,ספר
לקמר,סריניקרקורס
כ
וכן כם8ומרויקמרס'6לסמו6ל16 ,ויקמרס' יחזקאלל6סו,כר 3ו 0ס מסס8 ,נל סו6סוכימ
%דוד,סריניקרקונס3סמו6לססיסע"ימרקס עלכמסזכרים סכהוכיס בתורס יוהרמנ3י8יס
16מון ,כפס(ס"6נ')ורנרס'יקר כלמיס ססס כמריס ,וקמר(ימוק6לכ')ו6ו5י6ס מקלןתקריס
6יןחווןנסרןונו' ,וסמו6לסוככנסיכלס' ונו' Sb 0hs3h1סמינר וצתן לסם 6תחקתי ו6ת
ויטרףס'6לShlnGוגו',ולח"כ 8מרכמספעמים בססתיסוימתי 6ותס 6סריעמס 6ותס ס8דס
וקלמר ס' Shסמו6ל,וכן כזודכתיב ("0כ כ') ומי 3סס ,ונתרי עמר נ"כ ל 6סווכרכי 08
Shns1זודונו' ,ויקמרס'sbזוד,וכן כסלמס כמלאכי מוחססנכי6יס ,ס6מר (נ'),כרוחורת
(זס'3ו')ויר 6ס' 6לסלמסונו' ויקמר ס'  Shמ0סעמדי 6סרלויתי קותו כמורכ .וככתושים
מלמסונו',וכןכיסעיסוכחוג כחמלתהכאחומנון 3תסליס סווכר כמססענניס,וגכתכ ססרחסליט
י ע"עסרס o~iprוסוף 6מד מסס,ומסלי ומס"ס
יםעיסוכי'גכו6חוסיחסע"י ממוסוסו6עליד
 ,se~nhולמ"כ קומר(יסעיס )'1ויקמר ס'  Shוקסלת 0לתססמלך ע"סחכרםוסרי סו 6ע5מו
יטעיסו,וכןכסקרסכ3י6יס,וכטוסנכיףל 6אמר ס,כי
ר 6חנוסס.רכינו כתסלתו כמיסכמלעיס,
ויקמר ס' 6לסלוגי לפתר שוידכם ס'6ל ט' וקיוםמסס עלמוכחסו כמו ססכי6ו ככ"כ(י"ד)
'לקמרכיסו 6מורסעלסדכורכלי לתלעי גסו ומנלה קיטתירמיססו6כתכ מסרווספרמלכיס
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וקינות

הישרות פרקכדכה
בית
י
ע
ש
קיגוסוסרי סו6מו,כר כמס פעמים כמלכים כתבסחט% ,לזס 8מתוברורסו6סכלסחורס
נספרו,
ומגלת רות  Sh~nכתכ מסרו ומסר ממסר נר6סית עזלעיני כל יסר6למפיו Sa
סופתיס ורות,וסריסו6סטיר16תונספרוונם' שפסס,כעניןסנ6מרלסלן(ירמי'
סופעיס ,ונזגי( 56ע')כתוב וכליסר 56עדרו
6ת חורתךוגר 6סר כתוסס כססה חורט מסם
פדיוונו' ,ע"כ .ולע"פססתירס
פידס6לסיסומ' ,כלסרכחובנתויתמסע 6ת סירס כתופסלפניומחמלת כר6סיחקורסכריעת
כ5סרעסכ6סעלינוונו' ,ונעורךכחוכ(גממיס סעולס עז
יכליסרבלב6ס ממורסע"נ 06
נ
י5
י')זכור נ6 6ת סדור 6טר15ית 6ת מססעכזך לנגס ,ל6לער
ס סק"3ס לחת  on~bלססעיד
עו'(,סם מ')וימ 165כתוב מפורס 6סר 45ס ס' 6מר עשתסז3רות ,ולמ"כככלסשגעיסמנס
ביד מסס וגו' ו6ת סבת קזסך ונו' ותורסלוית סיס מפרסס לסס נכל יום פרסיותסרסיות ,
לסם3יו מססערוךוגו' ,וכרכרי סימיס סכר מסניכיעיקר סורס סככתו סי 6תורס סכעל
נימוסו61 ,ח"כ ( '6ע'ו) ויסקובניסלויס 6ת סס ססי6סירוס תורס סככהכ ,ו6ססיס 3יזס
%וןס6לסיס כקטר5וס מסס נכנר ס' נכתסס קודס תורס סככה סיו מפרסים 16תסכפי
וגו'( ,ססכ")6ומסכןס' 6סר עמסמסס כמךנר מסועות ססטס 1ל6סיס מחיטנ 56לס 6מר
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ונו'(',ד"ס כ'  )'6מועז ס6לסיס 6סר כךמסירוס ס6מיתי,וסי 6תורס סכעל סס.
גסס מסס שבז ס' 3מזבר וגו'( ,סס כיב)6ח וכן עססס6ל ית' ג"כ כגחינת עסרתסדכרוחן
סמקיס 61תסמססטיס 6סר 5וסס'6חמסס על מממרסקוזס עלסס 61מר כך 8מר לממסעלס
יסרבלונו'( ,סספ"נ)ו6ת כניסם ל6סמיתכי 6ליססרס 61תגסלך 6ת לוחותIshoונו' 8סר
י 6חר ססמעו כבר
גכתוכ כספר תורת מסס ונו'( ,סס כ"ס) רק כחכתי לסורותס ,סכווגסכ
 06יסמרו לעסות ונו' לכל סחורס וסמקיס עסרתסדכרותוסירוסןעתסתסיסכתיכוןסור6ס
י כנסת עלמניתח ססירוס סמקוכל כ3ר ,מס"6כ 06
וסמספתיסכיז מסס,ומנלח בסתרבנט
סגזולסרכתנוימ;ק6לו עטרודני6לכחכום:
סחכרתיוכיססיכרמססרכינו
ועטי ס3כלסכ3י6יס ו
נתעלס וכנוד וכולסנו;סיריס על סחורס
סגחנסעליד
ו,
3סול 6קםנניבעוד
תוי
כ
ו
סס כע5מסמוןיסכי pb
,
ס
 Sh~P3כממ
ג3י6כמוסו ,תסוורססרייסנ'כבסי'לס8יגסיויעיס
עלעיקר,סכי מסס רניטרבן סלגלנכי6יס
וכליסרק(:

פרק חמשהועשרים
והעיקרצמיגיכי מתורסססי6כידינוסיום
סג13רס ,ר"לסססינסכולסמסיסקכ"ס3ססנס
סגקר6ומירס ע"ד מעכרת סדכור וכו' ,ולכן
כקרץמרע"סממוקק,וקיןמסרס3ין3ני חסכוס
ומלריסוכין6גכי ס' 6לסיך וסמעיס
ר6ל סכל
ל ססמ6מיןססתורס
מסיסנגורסוכו' ,וקמרו*,
כולסמפי סג3ורס חוןממסוק6מד ממרו מסס
1ל6קמרו סקנסס;מהבכללכי דכרס'כוסונו',
 0כססלמות מכמס וכו',
6ל6כלתיגסועיכסי
כמו סכתכ סרכ  5סס סרקסלק.וסרמ"3fןs~r
נתמלט סקזמתולסירוססחורס כחן מססרכינו
כתכ סססר -סוס עם סתורס כ"ס מסיו סל
סקנ"ס,
3 orסר סיניכי סס
רונhי~Sסכסתסי
ג6מרלוו
קס
עסל
רסונו' עד סוףספורי
ממסכן,ונמר סתורס כחגכסוף סגת ס6ר3עיס
כ6סר4מרלקומ6תמסרסתורסונו';1 ,ט
י
"ס
מס
לו
מנלס מגלם ניאנס 6כללדברי ס18מר מת
כיתנס נכתגס סכלמגחס6ר3עיסוכו' עדוסגס
1נ0סכמוסרסמעחיק מספרקדמין וכוח ,ולכן

3י7ס והח"כ מסרכייס

סיס ככר סכתיכס
ספירוס:
ועורנוכללז'נרכימסני טשו כאופיס בתורס
כמס וכריס ס6ירעו6חר מחן שאסכמו
סבעתימיסמלו6יסומיסת3ני 6סרןומססטירת
כעקלל3ן הסססיסר8לית נחורתכסגים ,ורוכ
יסר6ל וסלויס וסזנליסמומס ספקוזיס כמנין
ומסכתסמובחוטלרכל סד3ריססיירתוליסר5ל
על מטקס  nCID1נלעט עד סיף תספר5,ין
נוכי ohמעטפרסיותסלדיניןכמונער ומוטס
וסרסתכסכים ומלס וקרכן סוננ כעם וסרסת
5י5ית כסרות סלחלך ,וסרסת מתכות כסנים
ולויס חרסת קרם ,ופרסת סרססמקת ,וסרסת
גמלות וסקרבכות הנחם ,ופרטת כדרים וכלי
מדין כפרסת מטות ,ופרסתערימקלט כפרטת
מטעי ,וסקר כל סספר סטוץרו 63דרוכתסו6
עלדכריסס6ירעולסססס,ו6יךיגחכו סדכריס
סססנידיסס קוים סי65ו לפועל וירפס לסס
גלילו סס מוכרמיס 3מע6יסס וכטפולותיסס,
ולכןל 6ר5ס~Shית' למסורכידםחורססככתכ
עזסי 165למועלכל מס ס6ירע לסס כמזכר,
ימססrליסר6לחוכמת
וכןמסנסמfורס סססכדיר
על מסססרעו כמזכר ן וקמרסי165לפועלכל
סדנריס  rhסועתקומסי סנכורסכסי מססטיו
נכתכוחלפגיויתכרך קודס 3רי8ת סעולס כ6ט
סחורס ע"נ לכנס,כיסו6ית' סיס5.וססוננכיע
מססיסיסוסיסכתובומגיחלפגיוקוזססכרי6ס
ל6סיס דכר טל6נחקייסrhכסגת"6רנעיס
י
06מיתת מ0ס,כילי
כע
סקמרוח'ססוקיסיסוס
כתכם ור' ממעון 16נול 6ססר ססר הורס מסר
וכחיטלקים 6ת ססר סתורס 6ל 6מטס טתכ
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נדמע .ולני ססונל כי סהורט מגלס מגלס לסמיס כעס,ועהססקלכעגסס3ט3יל סגסתכלכ
ר כסס
נתגס ,נ!נלח 6דס מנלח גח מנלת הכרסס ועוגם מנזף ומקוסם סנעגטוכנוגססינגו
וכו' ,נסכן hSכמסרו סד3ריס ככתיכם למאס מפת סטניססנכללים כלוחותססיו כגלכתוכית,
רנונו סי65כל ד3ר וזכר(מועל ,ולכךכתג מגדף ככלל עוכר עכורת6ליליס ,ומקיטס
י כרצתו מן טסר כתש מהחלת כמסרתנעלכם סכת סכלוחיח ,ועל ) 1ס0כר6
ססרתמוכר'סןע)ד"ל כ
ר
מ
נ
ו
,
ן
כ
ס
מ
מ
ס
ל
ת
ג
ס
ר
ו
ח
ס
ר
ו
ס
מ
י מסוכר סל 6גתהייכו יסר6ל 3נ!5ות
ף
סו
ף
ו
ס
כ
גו
סגת ס6רכעיס,לחי ס0ו3ר כי סהורס מגלס כעוזם כמדבר,וסם סמ5וחסל6נכחנועדין
י
כ
יכל מססכחוכמכר"ס,תTDסקסי ל6גתמייכו כסן כל )מן סל6גיתנו 3כתיכס ,
מנלסניהג
סוכ
על,
לכרי 65למ
י
ס
רגריעתסעו(סוננסס6ירע ולמי טסוכר מנלס מננט כיתגס ,כעתמנותן
ולנ!5ליס1י ,165ומעכסחמסכן,כי נס סיו גכתכוק כנ!נלת ססר מפי סכנולס למטס
סירי
סל 6סוקס עדר6ס חד0ניסן 3סגסססניחסיס עד סגסלמו,וכן מורס פסעסכהוכ(ממותליס)
כריס o
"ס סדb
י ע~
תסס כתוככל
מלחמכס ומקמתווסיסכעות כתכלך 6ת סךכריס oכ
מיסכתוכ כסרסח כסלח ס6לסכרחי 6תךכרית 61תישרול,כי כריתת
סיהקייסעלירו ,וכן
וכגייסר6ל"כלו6תסמן6רכעיס מגסוגו' 6ת סכריתלטיעגסולסל6סיסhihככהיכתסדכריס
סנון  1S1hעז כ61ס 6ל ק5ס6ר 7כנען ,והע"ס כי כ( )מן סל 6נכתכו ( 6סיס סכרית נכרת
וכתמצת ססגס סר6סמס כשירז מ0ס
עסיסןול6סיו נעגסיס:
סעזיןטי
מן מסר ,סיתס ס3עחסליסר"לכינסטיסמדו ונחזורלענין סחורת,כיגנזטסיךשיזינוסיום
ניתכסלנוססרכינו מפ'סנכורס ,יקרץ
נמדכר 6רכעיס מגס יחריד לסם סמן ,כ"ס
סכגרסיס מסורת כיר )קני יסר6ל כשלריס לו ס6ליהופךכרב"טית כר66לסיס 6101יגהונ
סיתענכומ' פנס3מדנרכמוסכהכגו למעלסס' על סססרכדיווכן עדל כל יטרלל  ,כמו
עינ3ירי6תמעולס"לפיס
כ"כ .ונסלמישסוכר מנלס מנלסגיחגססכווגס ~b'oכתוכסלסגיוית'קודס
לל6סועחקס שגס 063שחורם עלנכי(cbבנס.ונרפססקודס
סו6סגיתנסלמרס מנלסנ!נלס"3
סוס מנלס ליסר6ל עד סנ:למו כל סמגלות ,נריקתסעולס סירססתורס כתוכסלסניויהכרך
 rhnנקמר(דכריסל"") לקוח 6ת סטר סתורס ננכי"תכר"טי"תעללת"דלעיגיכל יסר6ל"ות
תכליספסקתיבותופרסיות,כיכלסחורי
טוסוסמחסונו',וענננו סעהיקגיוסמיהתוסגר 6חר"ו
ו סלסקכ"ס,וכמעלסמ0סלמרוס
6חזלגלסנטוסכע.ולמימסונרתורס מעומס כולססי6סיבותי
י גכחכ ועמד סס6רכעיסיום "וחסכפי מס ססיחס
ניתגס נסגחס"ר
כועגיסססירתסייסוכחסכולכ,מוכ מקמרוסם כתוכס כלי סססק כלסמוי
קורס כי  06סנ!
רקת סמוהיויהנרך ,
נניטין 8 1מררכילויממונססר:יוחנקמרוכיוס וכן למרסלו ג"כ כמו מסיס עתיד ליתנס לו,
מסוקססמסכן ,סרסתכסנים וסרסתלויס וסררת סס6ותיותטיטמן כי"חכר"סית עד5ד"י סקרן
סילומטמ"יס ולחרי מותוסתוייייןוגרות וסרס יחמלקו לסכע תיכוה,כר"סית 3ר" 6לסיס
"כומס ,ומסוססגי סרביותליקרי כמי סתורס סטנ:יס וקת סקרן ,וכן עד סופסלעיגי כל
מגלס(,תסליםנ)':כמבלת סכרכהוכעלי",סילו יטר"
ל,ועדין סימס כחובטלסגיוית' 6ות 56ל
למ"ר תורס מחומסניאנס כמו שקמרו סס ,ו6י 6ותכלי סססק ,עדסקרך למטסרבינוכרטיסית
טסטר לומר סקלו שפרסיות נקמרופיוס ססוקס נר66לסיסונוסס כותכ על סססרכדיו ,וכן
סמרכןנסיו5ריכין"ליסס6כלל6גכחכוולעולס פד סוף סחורס,ונגיזכם!:טסר3יגו טוס כותכ
סורס מחומסגיחגס ,ס6ס ל 6נכהכו ל6סיו מסי סקנסססיוגעחקות ס6ותיות טסיו כחוצות
מייכיס 3סס סעוגס סמפורס כסס  06ל6סיו לסגיולהיעלס נ6ס ממורס עלנכי6ט לנגסנוסיו
מקיינ!יסיוח
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ר5ולמריו ס)קגיס 6ח) מסס כרקס סלומות וסם ו)סו  IS)Dנתינת סתורס ססיהס מלידס נגרס
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 ,עלנוססיונ!סיכיססנ!ל6כיס חמדס נגו)ס
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יי
ימססרכינוכמ"ר 1;1סיתס סמעלס וסקדוסס
מע
ל
יניסס,וקילו גסת3רוסיו חייכיס פיחס יד
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