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י16תור6ס5דיקלפכיוכזורססו ,6נוסוכמו סמסתתףכל 6וסנידירתכניווכל נו%
גנתולליס,כ
ווכירך6תסם סיסנוארמחוס,ולכןאמרסקני6%יס 6ת ס',
י
נ
"
סערות
י
ר
ס
ן 6רר 6תכנען
יכ
ס ,ססי6לכדם
קניןorט61לסגןקונס
י
י
ס
ויצת 6סה.כסוס:
ב כ"3רסס6כיגוג6ננרולעסךלנףניולונו' נסתתתסככרי8ס ) 1עסס' 651ס
-PLtיס 8דססוחף
י
ן 361רכסוגו',מפני לזקתוסנ6ער  13עקב סליתי ט ,וס%סיסנסיכךפל 6נסתתטס מוס
ו אל8 6דססר6סון  ODס6ליתן1 ,ל)0
5סר סמע 8נרססכ ונו' ,ול 6סו)כר בו כלנייח
קולסיסהכרגנם6,ל6טת6וס 6מר סכתוכותוסףללרה 6 1%6 05תסכל ,ל6
קודסמסיסלזיק כמו
,רמ  yho5כמסךוגימרויולז 6ת בכרס 8ת 8מרותמרכי (6ממסכוכ"6ס(ידס
.סוול6וסמנבקהרו*
גמורו8תסרןוכתיככתריסויקמרס' 36בכרס סמו סכל,כיעיקרי5ירתגוףס6דסס
ונו',קודסמגודעלגומסעיכוומסמעסיו :עור וכסר ל6סיסני"5רת סכל,ולכןכקר6סמו
%6י סגות כנס ,סבתתכ ר6יפ %יס סכ,3גוסגלסיס מססכסתתסס 8מ1ליקירתו,
ינדסנסמורקין כי ע6סיס 6%מלידסוכל סנוףכוברמלכיו,
סר6סוןססולידנ'כניס כקו
סכ( וסת 6(1 ,ו 65לסס סס שסכי מון כבן ו(כן נכרקין כסכ(  pnhוסרנוכי סיס לו כפ
מסת 6סרממנו סוסהת מעולס,וכןנחסעסיר שכסרו ועורוססיס מקמו כעכע סעולס8 ,כ(
י סכל ססיסיקירת כל נוסו מהדס סל 6כעכע
לידססר6סוןסולידג'ססהסויפת,ומןססי65
מעצירילנםסעידנ'6ת סי5ירס סיסDSnכיקירת כסרו ועורו ונסרנ,
גסעלפנימון,וכןתי
 ,ומ8כרסס ג)דכך וכמידע 6זס עוד 6ת מוס קסתו סיס כעגע
בכרס ו6ת גמור ו6ת
ן
ר
ס
סעורךנסלסספותסיס,ולכן קראטסדו סח
 pni%פדיעקב 6סר סיחס' מעתוסלימס
י
כ
י סתלסהלסיסזרע8סרתמתסכלכיל6סיס(ס
סק3ל1זרעו6תטיורסוסיו סכתקיוםסעו(סעי
כי כוסוחפותולכןסרנו קין ,ועתסכנן ;ס סיס
ל6סיסמתקיים)ולחס ,ואחרססי06וןוסעפי
רס לס כו סוחסוח כתו ס6תרס גי סתליהלטיס
לוסיומסולסיס וככיס ,וס6מזסיס סמונחרנ
סעסירילעמיריססיס מסולםהככיס ,סיסכודע ונו',וממגוסוסתחסעולסלעתידמסיונ'סותסיס
ככל 6דססכו5רמוכר וגקכס:
מחסיסיס סמוכחר ,ולכן  63סוקרך
לי
ג
מזסכרי6רסוןשכרססססיסטיקומיזסחמיל ואמר רננתהליכי 6ל 1סעסרס דורות מספגטים
ס,
סנקוגיס כממות כולס סיו 5זיקי
ויאמרס'6ל 8נרסוגו',וכןי55צמהדס סר6סון
ג' 5ייקיסידועים נמקוסקיןוסכלוסםסחמטך ונוכותסנתקיים סע%סככל 6ותס סדורות עד
י סמאל ,סמכולססיוכולסרסעיסס63יסמכניס31כוח6סר
ומחוסלהכנו סנסלנצסגיתיונתמלטי
מימים כתו (%יו (כל 6מז אמדממלו סנקוכים נסמות
וממתין (כשדו  (%ימ' עודמנעת

ימך

גך
.

וכנב
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שער הימודוהפרקכז
280
בית
וכמו מכהוןלכונסויולדכניסובנות,וכהיתוימי מיס 8הר 38רססומת כסגת ש"טליעקב,ססיס
י סמלס6דסלרובעלסני ס6ךמס וכנוח י1לןו יעקכבןס"1כסוית 8נרססוסםחי ת"ר סגס,
כ(סםוירקוכגי ס6לסיס 6ת גגות ס76ס ,וקלו ומיס 5חר 5כרסס ל"מ1יעקכסיס3ןט"ו סגס,
סט מכניס וסכמת ססו)כרו ככ( 6מד מטסכ גמ 65טסמסיעקם 6ת טסממטיססגס,וגחמיס
י 6מר סמכול מ"ג טנס  ,ופרטן סס סנהיס 6מר
ס סג )6%מוחל לי,ר61ונסס סמכו(ססו(יך סט 6ח6רפכסדוליססל6רט:סד
יורו ,כןהגי
ס'ומחרנמיגן מל5ל6ס 03מ 6דס' ,השסר כעורו 1ל'סל סלח 1ל"דסל עכר 1ל' 1סלטלנ ול3'.סל
סלהנוססיו סרמעיסל6הגוס עלמו,וכמוסניור רעו 1ל'סל סרוגוכ"עסלנמורומכעיססלתרם
636כסןכרזל076 6סח6טס ומתק S~h,ע"כ סס ר"5כ ,גמ 65סמיה 6חר סגוף למרסס
53לס וכזמום ,וכן ס17רות מס6גסיס סגקוכיס כ"מ :נס על סר"5כ ססס מ"ג סגסהמיס נמ
נסמות)ססוליז6ת)ססי
וכולסלדיקיסו)3כותס
6מר סמכול:
גתקייס סעולס עד  717סטלנס ,וסרסעיססיו והנר ר61ס
י 36רסס36יטססינ וקט(עסרט
כ
5והס ~ 1hsמבגיסומבלותכי' זורות6לוג"כ:
5דיקיס  ,עםסיוח סנוהיסס קלריס
י
פו
לי
המתיימכממ"כככל6מדממסויולד6תקינן ערך סגותדורותסר6סיגיס,כי גס תרמ36
רמזי
6ת sb55%וגו',ול6כתכ1י(1י 3ן מור כתסוכסוסיט
י
י
5
ק,ונמ (6ססינ 6(6סח
ויתוורי
ויקרץס
קינןh% ,ויולד קינןונו',כקילו גי ס 61טל7ג'ו סגם6חר תסלוס 6לףסר6ש1ן
יסיסקיגןובמרססוליזובגוש ,ססיסבן ת"ר נסכתסתיו(ססיס כ(6ף ותרנ'ו
כורע(ומקידס
ו
נ
קכ"וטניס 6מר סתת 6זס
6סכעל1למסע,גיןכרפסוס6סלס6מססעילססמתכקמיחיסםכ3תלוייתתו'רסלכסרו5ויב 6ססגרי6סס,ון5,פו5נ6סס6עתפי
סח ל6מסיגכי סתכלוסכותיו
נכ(דור ודורמבלו סןורוח6יס 6מדלזיקסינן י"ר סגס קודסמגולד גח רטנת6לף ומ"כ ונח
י
פלדורו סל6ימרכסעו(ס,כקילו סיסידועקודם נולד בסגת כ"ו  ,וגס 6ת מגוך ל6ססינכ
3רי6ת סעולס 15baס6ג0יסי165לאויר סעולס סתסלך 6ת ~ o'o5hמ"ע סגס קוזססג1לז גמ,
לסנןעל זורם ,וקרקס3טססידוע ,וכסחו6גוט וססינ 6חלגוס  13סח קפ'דשגיס ,ו6ת קיגן
ונמ 6ננרויולד3ןויקרב6תסמו לגלות(כועעס מסלל6לירד סרכםסגיסיותר61 ,ת עתוס(מ
סמותסמסיס למ) לדכרסעהידגדורות6 :כי6כיות"רסגס ,ו6ת38יולמךז'סגיססחות
ונומצא בו(.מךסתסיעי (076סר6סוןכמס6ת עמחוסלמ ,סר סלJ~ro6וסמאשכות
י 06
יוכ
מסי
':
6זס סר6סוןניד מנס  ,וסיו הכעס סססעםסיע
סינוחיסס6רוכיסו36ריימס
רלגו  orsמכססגיםל6כרסס סל 6סווכר
5דיקיסוימדכדור 6חדד"ןמגס,ולדיקוסלעולס וניל
ג5טרף (תסלוס סעסרס טסו 6כמ ,וזן 6והס
13קויםסדי3ר6לי1ס'ססיס 75יק כעז
,
ח
ג
3
י נמסיסעמירי קוס,
ת
ו
ס
ו
ר
כ
)
ו
ס
ט
לכף )כות כקלו סנ"ד סנים,ולכן ג6מר3גח6ת
כ
ס6לסיס סתסלךנם ,ר"ל 6ללס6לסיסססס(יס וננסור סל6ססיגכלסעסרסס51רךסכתו3לסודית
מכיןטעסרס כמקומוקונססטלד סו6סריססו 6יניקת
י,
ווחמימותוקוזססזיגרשליו(סיפועטיר
סעסירי ) .olbונסוסנדלרג"כויסגורס'העזו 6בל 6כרססססיסעסירי קוסוססינ כלסג)כר
כסגדו  (6סהיכס ,כי עמס סגין)כוהנמלסלי( סקודמיסלווגסטעסירי קדם,סר8סוןסיסידוש
ולמד מכ(
יכ
ר וגקכסמכלכסר6סרכו רוהחיים ,וננקודס ססיסלדיק תסיס יותר מנם

אלהים

י

"ת

 630ס 61לעולס ככמס סניס סנר ס' וסלליס
סעסרסכעזו,וים סמך3סירקי ר"6מסיו5דיקיס
6לוסדורות,ס6מררכיממעיןמסחעלוונתיימסו
גלדורותט5ויקיסומקיןכל דורותסרסעיסוכו':
וכן נמ65ביאנרטס ס6מד עמרלגח סמס6ח
גם נ"מ סגס,וסיוי"5 6דיקיס מגם ועד
36רססקיימים מדור 6מד גשם סגסונח סעולס
פ)עסת זור ססלנס כקלו סג"מ סגס  ,וכסלנ
נפלנס סקרן מן ס5דיקיס כי סו 6מת כמיי
36יו ,וסיס סר6סון ממת מסט כסגת נ"מ
עסר סגים קווס סמת כמ ,ועבר
דיגי
וע
3~m3hSר ומלף6תכולסכי סו 6קכר 6ת כל
3ני צניו עד 6ברססתכינו ,ופיס6חריו ס"ד
0גס ,כילד ל"ד עברל'ס(נ ליב רעול' סרוג
כ"ט נמורמכעיס טרם קע"ס הנרסס סס 6רכע
מקות סגס ,וענרחי 6חר סליךססוליך 6ת
שלגת"ל סגס כמ 165כוותיותס"ד ,סם"ן מסס

0ג)דגך

6כותיודרכי ס'ועכודחווסוסיף לקם6 ,בלנפ
יססינ ט") דורות ססס מלפניו ועסרס
גסכ
מל6חריו ,ל 6למז זעהוסיכל כ" 6מסקודמיס
לו כסס מקוחסגסססיססמן
וסמ6והריס
6ת
מ3ד"
לולנודוממנווטמעוסס ועכרס
בריווסוסיפו
(קח,ו6כרסססעע מכעס;)61והקר ולמזדעת
6ת סעס:
וכןיציג
ו סכר 6לו ס:6סיס סנקוכיס בסתות
סס6ריכו כמס מצות מן ססניס למיוחס
קר31יס 6לסכרי6ס וסי5ירס 6סרילר ס6לית'
5ת  D7hoכללמו וכדמותו ,ולסיוהויצירכטיו
ייריכועד
סל ס6לית'היס כ"כסניס,וכןיו"5
סעטירי 6ותס ס:קכו הסתותכמו סס6לית' ל6
ילר 6ל6 6ה  olhסר6סון (3ד כמוכןסו6ל6
מוליד6ל66הדדומסלוכבמוחווצלתווקר6סמו
סתוחיססניס קרוסלצפיו ,וסקרסכגיסוסכנות
ססוליו 6דססראסון למ"כגראס סל6היו 6(6

"
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כורך

ששיהשוהותפרקמז
בית
כדרךרוב מעולס ,וכןכל 6מך מטעסרס זכר
ך
,
.
'
י
ן
ו'ח.ך,
סכתונססוליד6חדזוננסלוולמ"כמולידעודנניס
נ
ס
ר
ס
כ
לסהי
וגנות,כי (6לכנסנוקזלכל 6מד מסם3ן 8מז כמו סכי6תס  Shסהי3סויגס 6ל6
,
נקוב3ססגסךידועעטנותיו ,כ"6לסורות כלומר לק  pnoכמו טמרזכר וגק3ס כן
לכ
יסו6לכדויסיסזומםלוכסגיםוחכמסומזוח,
כ
ולח"כ 36 6(3ינו סוטלס נמלות עמס גסכן וכמו טמר
י bס6רסכגיס וסכנות6סר
ד
י
י
ו
ס
S
'
י
ס
ידיעתסמוהסוזמןתולוותס,ולכן 6מרככל6חד סכתוכ עקכ6סרסמע 38רססכקולי :
"ליו
תסס ממיס6מר תולדתסכןכךוכךמגיס ,והזר וכמפני סנסתגס מכל סדורות סקודנויס
כסור מרעועמס טוו,פינסס6לית'6ת
ונירףמנוחסקודנניסוסמ8ומריסכמססם,לסורות
כי 6הרמסעידסכן 6100מיס כלסגותיוכקילו סמווקרץסרו ברסס,כינח ל6סיסחלסכ"6
י סיס גמ וכטל נעעסוחס,
תכליתכלסטתיוסחיס קודםולמ"כ ל6סיו 3 bShמ5וח למתעמסכ
לתכליתסו(דחס3ןססו,8כדיסיסיסקיוםלעולס ו6כרססנתעלסיותר ונסתלס כמ15ת עסס ססס
עליז8לו סגקוכיס פטמותמסיוחדור 6מדע' רמ"מכמגין סתו וסיס 8כ סמון כ( סריס
מססז"ןסוסכננוסנ)כר(מעלס ,וקמר3כל8חד סקוומיס קליו וססוויס ממגו כמלוה עכס,
י 8דס'
מסס וימת,כ נססס6ריכו'יניס סרנט ( 6וכן נתעל
סת'ג5,דקהו על גמססייסיר כג
6 :ת סגטס 6סר פסו כררן,
יסס עם סמיו סנים סרכם 6ל 6לעכודתוי וכמ"
סיס סמידום כ
סמיתסמיחסחיזוסגססתסיסרווימימיויותר ,ולכן נטרג"ככי 6כ ספוןגויסכתהיך,כי סיס
8זס סר6סוןלסיומויקירכפיוסל סקכ"ס ום6ר 6כ לסמוןנגיס 6סרסיימיר לעכודתוית' וסיס
כמו 6כלסס וסםסיולו ככנים:
מתולדותלסיוחסזומיםלוכמו במכר ,וכדורות
ס8מרוגיס(6לו6מרסמ3ולסתםסעולסל6סיס רכן מסניציותו מלס כמ15ת ( 6העטס ועכס
נתנמס כעמרגמיוגות,כי סגסיון( 6י6ות
סמידוט 8(6מססמיוול6סוקרךלס)כירסמרו:
ועל כןחזר51ירףטבוח כל מסםסקודנניס כ" 6לסלמים ככל כמו ס6יגס גכ7קיס 6ל6
6נמ
יסכ(( כולסכך סקגקגיס ססלמיס,ונסיות גמגלתי סלס כמ15ת
ר
ללידס וסמ16מריס ,ו6נ
ו 6(3יסוריןונלך גסיוטת,
וכך ,לומרכי כלס ס1ו (ע31ס ,כי גס 6הר עסס גחג(ימי
י
כ
8חסכן(6מתכחייו ול8קירעלמססוס נוסס6ירעלו כמכולל6סיטנסיון8דרכססיס
י(8עוגי 1ל 8סוסנזק8 ,ל6כלהייסססיו (ו מונסססיסגי15ל 610ונגיזול6ניחס ככלל
וליו
סל
סו
מ
ס,וסיסלסלמס ולכ6רית
י
י
ט
ה
ו
יכס 1ל 6קירע נסס 43ימימייססכי 8ס כלסעולססרעיס
כטו
מיחס)ו 1)1 ,מכסמגית למס סס)כירוימהככל לקיוםסעולס .ונקמר שכרססכיייעהי
ו למען
6 1%הרשרוף טגותיסס(161,יכי נם סנכיס 6סרי5וס6תעגיוונו'לעסות5זקס ,rDat1אנכי
ו
וסגנותססולידכל Tnhומתוכסכותנוגסנסע1לס כתנתסנסיון(75יקט61מודעתלדקתווחוס
י כי (6יסור ממנסמסגי כל מס סי6רעלו מן
(6מתווכ6מ"למ6כ6כמ(ר6מחידתתם,כיגולסדווליכזוסווגףו'י
מך ס5ער,ועודידונעויס(סוסיף.קומן 3ס1ל5וות
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,
יל6
ל)
'6נ
6(1גתמדסגכסורתטמל6ךכש6עלמותסיוססתלד (
ן
י6מזסיס 6גרססויירפ6ת סקר
ג
יע% 6ס
כו כס"ס כעתמיס oas ,כפורס )ו לסרסכי סיס 6כרסס לסיות 6 6(6חדכ
ו רפוילסוליתרופעוכיש) ירס 6ת ספרן מרע
הכרסס ככרכחכסר כיוס סמילססנ6מרל
ע
נ
כ
מ
ךסרסלמנוועטד סוסכמנסס6מרח,וגס לו,וכןכשמר 6מדסיס שנרסס כפגעקדיוחק
"סרתלול
י6ססרססודיעמברססלסרסמססגחכסרכיוס וכמעט סנסמע ו !6נקמר לו טתרס ורעו 06
כ
סמילס ג6סמלצך עחס כמשר לסרכות סכרם סקרן כמו סכחוכויירס,רעך 6ת סער16יגי1
כמס סכת6רמו סמ(6כיס 6ל(סוכמוסומרומ)"(
וסתנרט נ)רעךונר:
שכותלוסיועסי עונות )כולמן נמדכרוכו' ,ובהיות שנוססשנישומ וקיים נעום") ע3
י
פס
ליסי מערכת,srnמי
סנ13רסל 6ע
ולכןכהיכותסרותלד סרס ל6כרסס 3ן לזקוכיו
רצותוהלסיס,חלס4ותסכזכות סכס סס~רך'לסיות מוכתם ככמס סנטשח (1
למועז6סרי3
5גלססלמועד6סריעדלו,og5hוסיףסכסורס ומרעוכצוס"! ,ולסוזיענ"כ לדקתוססיסר6ף
סר6סוגסכיוססמילסל 6ג)כותס כמססנתנסרס לכל16תסטס3עמותמססל6סונטמוינמקויעקשו

"לי

לסתי

כס"מר

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

בית

234

ששיהיסודותפרקמז

י"~:1ןששאג:

אלהים

כס6מרלוסי65מכיח 36יומנורלוומעסךלנוי ססעתיר ככח קטתוומס סכגס מן3מ וקרך 3סס
גדולונו'"1כרכס ולכרכיךוגו' ,כססניע'לקרן ס'ויט סס"מלס  ,ומס ס6מר על יעקםגס
ברוךיסיס עססיותוהמלמס ומולוברכולסיוחו
חסיוסב 6וסליס וסלמו פדגס 6רס ,ונענין
נזקת ותמימותיעקם מט סנ6מר 13ויעקםסיס
ס31טח גסכן נכעס סכטחותונכרתכרית עמו תס ,o'5ohוכסי65מב"רסכעמנעכמקוס
ס
יטסתפלחפרטית 6מר מסנורץ סמקוס
ול
יל
כדכהיככיוסססו 6כרת 6 '0ת לכרספריתוט' ,וסתס
ס ניחהלסיסונו'ולקם 6ת
"
ן )ס
ובפרסת ?מילסנסכןסוכטה נכמס סכטחות  ,סוס6י
י
כ
רממכסס סלכן %ר ססמרפסותיווימס8ותס מלנסוגו',
ו"חרכמורת לסרסגימר וס'"מ
יוגו' וכל 6סר
6ני ושכרסססת6לט"רך6גי עומסו"כרסססיויסיס וגזרנדר 06יסיס"לסיס
י
מ
ע
י ערר "עסרגולך ,וכתיירהמעסו סמ6
1ג '1כייועתיו 31 ,פקיןת סרס ג6נ!רלוכי תישל
יסרוג  16יסרנ וקמרקטונתי מכל סמסדיס ,
סורס לוקתוותליינותו ,וכסכה סלסעיר מכס
לוק
קנס חלקת ססדס וי 35סס נחכהונו'ונ"ררלו
י35יו ,כמ"מ נור ארן rhroואכיסעמך קוס עלס3יתShוגו' ,ולוס לאסיר 6ת
נ
שמס
סי
ס
פלס
חזרעךונו'עקב6סרסלע"ברסס סככר ולסטאר ולקוס ולעלות3ית לעטות
1ג'1
"
י
ת
י
כ
ר
ס
ו
וס'3לילסססו 6מסחוכו',וכתיםוינן סס מ)3מ וגו',וגרפס
סקולי ונו' ,ופעססגיח "ני
ך 6לתירץ ס6לסיס עוד לו וצרכווכו',
גיעקכ מ35ס
יר
"
י
ו
כ
וגו' ויקמר"נכי קלסו"
"רסספכי
ךיוסרכיתי ורעךכעכור וגו' ,וכסטלח לכניו מניח למפריס 6מר למס
יוכרכחי
כי 6חך"נכ
ארסס עמי ,ול'6מ"5נו סגתסרס לרקתוכווו ו6לסדייחן לכסרחמים ונו',ו"נ!רלכגיוסנס
סגחסרט 363רסס"כיו ססו)כרכוויכןמסמ)כמ שככי מהוסיס"לסים במכסוכרך6תכניו5ים
6טר כפרכתו:
ויקרץ גסס ס'3"31 ,רטסג"נ!
רוינן :ס מ)כח
לס'סגר"סקליו,גיבן סס מ)כמלס'ויקרץ3כס והנך וולסכי5דקת 6נרססוס3טמותיוכוללוה
ותזיזות ונדווח כסיכות ובכננות יותר
ל"כרמסונו'וינן כס מונח
ס'וגו',וכתיכויה
לס' ,וכן גחן למלכי לדק מעמר מכל ,וכתית גני5מק ויעקב  ,כרכס כפולס ומכופלת ונדולס
נ נס'וימסכסלופקס,לנויכמסרטסמסכס כתינת סקרן לגרעווסר"והסלווסיחגנסלגרעו
וס"נ:י
סקליתכרך פקסל"כרסס,וקיים מלוח מילס עזעולס וסימת)לעוכעפר סקרן ,וכמעמדכין
)3קגחו
יכיהוונוקבתכססו ,ורף סכחריס סכם ג 6סטנ!ימסוסבור ס:וככיסונו',
מנ"תכליליד
לקרנתוס
י!ל6כיס לססעידס ,וננס
על וכריתתכריתעמו לתת ()רעו 6ת סקרןהיגויו
לדכ
סרוס ועמורססל6יספסמיק פסרסע,
מ סמתנויס וספרו
יסכיס קוהו 3מ6דמ6ד,וסי"טוותל"
וס
י '0
ולנויםומלכיס ממנו
כנקר סמקוס"סר עמד סס"
טרתסי6ק'ן 16ת 1כמקד מ 76ותת
תפנ וג
,וסיקיםפריתו3יטוכין1רע1ודורותיולזרית
ו
"
5
י
חסלת ממרית ,ומתפלל על6כימלך
ונטע 6סל נכלר סכע
סס כסס ס' 6ל  Hl-sכסף ונ!כוסל כפרסם)"ת,וסיקיס כריחו
קרל
ור
ינמקוג6מ
תיוחק,וגדולסוע"סוכרכס,וכעקידס פרכס
"
"ו עקכ"סר המע
קוי
ע
עשוכלרסס,סו
לי  ,ומסד 6ת סרס פסתו וקכרס ,כפרס ומכופכהוריכוי)לעוככוככיססמיסוכמו
ק
כ
Othלי5מק 3גומניתפ
כיסוס ',ובמרמיתחו וסיירתוסער"ויריו,וכי5חקנקמר 13פרכסוגתיגס
וגמ6סמיר"לילמקעקכ5סרסמע36ר כקוליויתנעץ לו ולגרעו ס6ר5ומ סקל וסקימו סס13עס"סר
מסמרתימטתיוגו'.וכיעקככעמר ס3עמותיותר גטכעל6כרסס,וריכוי)רעוככוככיסטמיסוגתינס
מלניו ,כסי 65מכלר ס3עג6מרלו סקרן 6סר לגרעו כלס6רלוח6מרסירכם ככוככיססמיס
6תס סוככעליסוגו'וסיס זרעךוגו'וסגס6גכי וסית3רכו 3סס ,וסכל עקכ 6סר סמע 36רסס
י ונו'  ,ותכעספנית כרכ
ס.לווריכוי שרעכעכור
עמךונו' ,וכמעדר 6ת מעכרי3ק נקמרלו
כ
סרית עם קלסים ועם "גסי
36 6רסס31 ,יעק 3גתיגת סקרן לגרעווסיסיו
ם ותוכל ,וכס3
ק
וגו'וג3רכו3ווגו'וגוי וקמלנויס
כעמר
1
ומלכיסיל16ממלליו ופתסתרן 6סרנחןצ36רסס
ל
'
ו
ג
ו
,
ס
מ
י
ר
5
מ
'
ו
ג
ו
ד
ר
י
מ
כ
ו
ס
נ
ג
ס
י
ו
י
ר
מ
ת
ו
ע
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ל
ו
ס
נ
נ
ת
6
,
ו
ל
ו
ת
ד
ר
מ
ו
ך
ל
61תסק
ך
ע
ר
ז
ל
ו
י
כ
לגוי
סרןבמר לו 6ל תירק
שרימ
:
ס
ס
ל
ו
ד
נ
'
ו
נ
ו
ל
ו
צ
נ
ך
מ
י
ס
ל
י
ו
נ
ל
י
כ
לך ס3עחות36רסספסיכו 33רכס כפולס.
ת  '3מעמיס ונזולס טל 6נ)כרס
יהריומכוסי
שכיו ? ,P)Dסעקידס  ,ומס-סגסמ 2לו בי5מקויעקר,וסריגותלו ספרן 6סריחןלזרעו
ת וסיתגגסלע"ס מס סל 6סו)כר ני5חקויעקר,
בנוס סקוסלאליעזר פרדוסי3י6לו"ססנילי
ו ונסקס 3ת נ'סנים ,ובנ!סמתיקןפסלת וריכוי זרעו ככוכבים כ'מעמיס וכעמר וכמול,
"טכגיחסכמו טכח31וי 65אמקלסרח כסדס ,וכמס וכריתתבריחלגתיגתספרןלגרעוורידויורמ"ד.
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שערהיסורוהפרקטז
בית
מ6ד וסמוןגויסוקיוםבריתו לדורות ולעולס ,יסרבל רסיסוגס6יסככוככי ממיט ,וחס סין
ונזולס סעס טמרת וע51ס והרכס פעם בהרת פכימלכיסר6סוגיס,מפסרכינוסיסמלךר6ם'ן
וירוסת סעראויביו כל זס נקמר הנוסס 1ל3 6קכלת סתורסכס"ס (ד3ריסל"ג) תורס5וסלנו
ובראהכסיר6ססונןרנכטעחתמכקרסךסוויככעמתקולרושכ:סחיוסבמויטדחרךגי~8bדnס oעו נמוה,ננ" ((שג'ין
לעסיסויקמרלפססרוורכו וגו' ,ועמדסלסס סר6טוכסוססורסכוככיס 06חוסללמסור6וסס
ה
ברכס)ועדעסרסדורות630כמצולוסחףסעולס ויקמרלוכסיסיס)רעךגהקיימסטמןמטסרבינ
וגס6ר6ך גחושסר6תונתיכם ,וסוטך ס6ל כי במעמד טןסגתריס סג6ננרלו orנקמר לו
',
ית'ל3רךלגהו6חכניו ושמר לסספרווערוכיוונו' ,גסכןידועחי
עכ נריסיס )רעךוגו
רי
ס
מי
קס
וי
י,סודיעוכי ס)רעoroס
ול 6עמדם לטס כרכס )ו6ל 6עד עסרס דורות כןי165ברכובגדול
סמשרסיסגכתו'כמותרכססר6סונס,ולכן"נרסס ככוככיסיסיס קורס גר 63רןל 6לו ,וכנרכת
סיסעקרסל6סועילסלוברכתסרוור13סג"נור הכרסססטיככוככיס גשר וסרוס ברכס 6ת
לגח.ומ)רס6לית'לכרכובכלמסמכירךל"דסולגם )רעהככוככיססמיסוגתקיימסכימידוד וסלמס
ומבכפרוכלסונתפנעיסוע5סמיסרולתויכ'ד3יגססייס6ריססוסיסרוכלסי,דוכירסכמועת6יול ו6סהמרלכרייגסויס,יטורצירסכ,תוי5שחןק5מרוסרסגטסמי6סרכגטחקריייסמי
ס
ככוכגי
ה?31כיקטורסוקלוסיעסופי5הקוי"גסנטייס גסכןכזמןמטסרצינו
סמו סכחו3 3ווס6רה3יהי
עזותליעקב,ונעולטסנ)כרס363רססכחקיימ' ט 6
ת5)1hרmע'ךככוכבי ססנויס סתתי לזרעך כל
הנתעלנעיכיכלסעול'ננ5חוןד'סמלכיססגדעיס  oס6ל ,וסוך כזקן מטטלפינוסכחוכנו
כנןס6מר נצמקסוס1נ'1מססל 6סו)כרנילחק פתימעמיס גרכם כוכ3יס וסק
בי
ךססיוםכ
ס
כי
סכסומ
ויעקם,וסר6וחלוסקרןכמוסנגורם6נ6עיניך ססמיסלרוע,ועתססמךס'6לסי ככוכבי
ורקסמןסמקוש8סר 6תססםרסונםונגבסומ'ע לרוב ,סטעס סר6סוגססיטנזמןילידהמלריס
י orסככות וסקססיוסככ ססמיס,סו6
כ מ75סמקוסשסיס סםb1o1מקוססמ)3מ
 706כ
ן מיסור מס ס6מר לסס 3סנס
וככסיר6סוגטשי65ו
ט
יפססס3ר6טוגסכמומכתורגמעגסשכות)סיח
לו"0רן6סרסו 6רולס ולזרעויחןנוחסויותר ממ5ריס ,כמו סכחו( 3דוריס61 )'6ומר8ליכס
עדסוףסשלס,כייסים )רעוכעפר סנרןוימיו נעתססי6לטנורל*6וכל לשיס6ת8תכסונו'
ס'6לסיכס סרוס 6תכס וסגכם סיוס עו' סכו
5ריכיסליחידתכלסעולס:
וכלעבין סרי3וי סוזכרו 63כרססככוכ3יסמתי לכס8נסיס חכשסוגו' וקקה 6תרפסיס3טיכס
ג(,
ססיס טמןסיל 16משריס כנכות
סענניסומולועבר,ומסור6חסכוכ3יס
טר
ו3
וגו',ו6רבס6ח)רעךככוכביססמיסוכמול 6סר 8
"סס 1f3hביעודו 6טרשייעדנמעיד3ין
על מסתסיסונו',וממתי8ח )רעך כעפרסקרן ס3תריס סבםג6ססמימסוגו'ויקמרלוכסיסיס
ש
6סר 08יוכל6יס למנותונו',וכי5הקוסר3יתי
ו
6ת זרעךככוכבי ססמיס לרוז,וכיעקבוספתי ש%להעליו יסיס )רעך
6ת )רעךכחולסיסוסיס)רעךכעפר סקרן יועל1ח7ריכןי"5
1ונו',ו6סכןני5י6תמלריסגתקייס
,ססג '6שכרסס
כין סגחריססג'6
סריגוככומול ועער 383רסס,וכודר 3י5מק,
מ3
מע6
ירסבריחוכקןנקמר
גת
ומולועמר 3יעק ,3ונסיות 3רכחטכני ססמיס 13גיוס 6100כרתס' 8
לזרע 6נרססתחלס קוזסמול ועסר ,נהקיימס עלסיוסססו 6וסגכססיוס ,וסעסססכיתסכ6מר
ן ,כמו
נתחלםסל 6סו)כרו נחורסקיום גרשמולועסר 3רכחסכוכגיססיס טמן גניסהס לק
ר,
ט'
 owpblbברכת כוכניס כש סכהונ (ממות סכחו3 3ס3עיס נססוגו' ועהס פמך 6לסיך
)ניר ש36רססלעמק וליסר6לונו' וסדרר ככוכביססמיס לרוכ,מסיס נעת כניסחםלקרן
ס
שנסוס8נתכסזרסעיכוםטכטכנ ססמיס,וכתים בזכות"6יטיגגסו  03וסמ15תסיקיימו , 03כי
(ז3ליס )'6
ייססמיס'לרו ,3כחוכ )ס סו /DS 8ועחסיסרבל מסס' 6לסיך
כ
כ
ו
כ
כ
י 06ליר6סונו'לסמורמלותיוונף
וכתי
)38לססכיטךוסכפסיסרסו(וויקסצולתריוךח,מ5ורכיתמיבס פ6ותתלט'מע6מלסךיכ
י;
גס(מסךסס
י )61ר)רס
ךתירץוגו/כל )ססיס
ועתס
ו
ט
ל
י
ב
כ
ו
כ
כ
כתוססות פסס כ"מ) תחת 6סרסייח ככוככי לכגיסחס63רןסיקיימוכלסמלותמססל6
ו
מר
ית
קיי
ססמיסלרוהוכתיה 3נממיס(ע')וכגיסםסרבית 3סיותס 3מד3ר ,וסכותקיומםסקויס60ל
כטכג 1ססמיס וח3י6ס 8לס5רז 6סר למרח לסלם לסר3ות on~bמעתסככוכביססמיסוגו/
גנו/וכתיג(מד"ס'6כ"ז)ול6נס 6דודממסרס וקיוס פרכתסכוכ3יס3י5י8חמלליססיס נ)כות
כי6מרס' לסר3ות6תיסרבל ככוככי ססמיס ,חססיקכלו סתורסופנכות 36רסס38יטבקייט
כל סתורסכולס:
hSג)כר עוד נכל סחורס כ3י6יס וכתוניסקיום
י  06נסתי העמיס 6לו נימי וצריך ל63רענין נרכס)וסל כוכ3יס ס6מל
3מרטכסחרריכנווככיסכ
ידווממלך,כי3זמכיס8לוסין
ככוגכיססעיסלרוכסנר8ססי
ססלי6םכסיכוי
וכימ

אלהים קיח
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עערהיטודות פרק מז

ביה

אלהים

hSc,יטסרו מרו3וכמוסג6מר 63נרסס 06תוכל ועד נדולס עדעסריס סנס ק'נ רב 61ס6מרנו,
(ססור6ותסונו' ,וסגס3י5י6תססיויסר6ל כסס וסס' רנו 6סגננטוסס מ6תיס וטסר רכו6 6מר
מ16ת6לףרגלי סג3ריס ,וכמדנר כסכס סטגית 6ססר לומרעליסס סססככוככי ססמיס,כלסכן
תוסלשה"לסיסונו' ,ו3ככיסחס
גמגוססמ"וק"06מססייוסממ6סותססיס5נ"נוהו,מנווע5כר"י)סגמסנ"ןרועסשסרייססר6נמ1י
6
סכן6יך6מר ממ
ללף61לף ונו',ו"
ל"רןססמ"ות6
מססעל)מ;י5יההס וסגכססיוסככוככי ססמיס ג3ריס )~onhsjיסיו מ3ניוס '6ועדנןעסריס
טוממכין מ5ייסכ'2נסעמיסיותרמטלסיס 6137לסיסערך,
ן סגתנ(ע
(רו ,3ועלומןכגיסהסל"ר
ר"סון 6מר ועתסטמהס'6לסיךככוככיססמיס ו6לו ל'8מחו 1י 165נומ5ריסויסיו כ"ס פעכניס
לרו,3ו3סגיסכהוכיס6נורלרוכ,כינסססחוכגיס סלסיס רנ 61וסס סכע מ6ות וחננסיס רנו.6
.מנו סכוכ3יסומ"5וסתתרכ"ניםכוכ3יס"תריס 'ל3זססטיס רגו 6סגכריס סי65וממ5ריס,וגכון
ש6ינסגר6יסו6יןמסחרלססועלorג"מר(6יו 3לס6מרעליכולסססיוככוככיססנויסלרו ,3וכ"ס
ו סנ3ריס  ~yhמת"ק
ג"ס)סי( 0וסערלנדוןיו ,וכן ססוקיס"לוסכ06 '6סיו 6וחססי"5
י
פ
ל
נססככוככיססמיסלרונל6 6מר כוג3יססהט סמדרס ס6חר ,סיסיו כל סגוהריס סיו65יס
6ל6ליוס 6והס לסמיס וסססגוככיסס6יןעיני מקטנס וטדגדולס עסרס סעמיסיוחר מסכוס
ס6דסמסינ לר6ותס,ו:מו 0סני6סנסי6נסוף סג,כר וסס ככ טשמיסלרוכ ,ו6ס כל1ומתו
6ומכרכגיו  hSנס6רו מ6ותסססניעו
רו3ס כמו ס
ף6יגו
.ססר 15רחס"רן ,וסס מ6וח"ל
ככוככי ססמיס לרו :3ריכוי לכללעטריס גסגסססגית  onhSSמ6רןמ5ריס
הי6תרכיכי5י"קנו5ריס סמחונסלסתימי סיככסכמניןסוס6מד מסס ,ו6ס נס6רורסעיס
ילוו
ס6סילססרסעיססניסר6ל נס"רו כ'
6 6ינסמןסמגין כמו ס6מרגו ,וכיון 0כסיותס
"מהוכי 3 06מ5ריס 3עכודח סרך נמ65ו ני0ר6ל5ויקיס
סחומם '616מח:נסיסכמ"ו"ל,וSל
h
ויסריס סחומס ,טכל לומרכי נסכ"וחס0סיו
סרסעי'סנד1ליס מ3ני כ'0גס ומעלסנעוגט
"י
 bסחוהיסמכןטסריסור0עיסכסי65וממ5ריסוק3לו
0למעלס ,וספחותיסמכןכ'גסססיו רסעיסS3
ו סנסיס וסגפל"וח סגעסו נמו3ר
.גענשו~1 ,פי ערךס' ר613סי"5צממ5ריס מכן סחורס ור"
כ' שנס ומעלס עד 3ןשסיסיסיו מ3ןיוס 6הד ססיו5זינךס מ6ותסססיו ר6ויס לסיוחרסעיס
 ,סרונע ססו 6יוקר מן סחומט כססיו כמ5ריס,
עדכן עסריס סנס מ5ייס ססס סלסיס
"יס ויסיס רוכע )ס סלסיס רכו 6מק"כסכיור6ויס
1ל
3ו
7ד
35ל לפי ערך מסטסיו קודס סמתו סג
3.ימיס"טילססיו ממסססעמיסססיסרכו 6וסס לסיותרסציסכ"ל1סק"נסע6ו ממ5ריס מ3ןיוס
שלט מ6וח
יסיו מכן '6יוס 3ן כ'  '6עזכ'  ,וס(שיס רגו 6מסר"וייס לסיוה
ע
ו(
סוחננסיס רט ,6וג
מ5ייס ,ססס7מ"3
"1
י6ל 1ל 6טי3יס וסס סמומס ססססיס ר3ו 6וסס 0נמנו
ו כשגת סהר3עיס פלידי מסס ו6לע)ר ככגיסתס
מתו עס סיות ז' חומשיס מסס ר0עיסוי"5
ממ5ריס  ,ול 6גכככו ככלל סמגין סגיעו ל"רן,כי on~hסי 165ממ(ריס  '%6נמיוס
"ס6מרו '6סיוכגר3ני6רכעיסגסגתס6רכעיס ל65תס,
לס
סי
פדייןל3גי עסריס ,וננסססיו סרסע
'מס )6ח עסית לגו לסו5י6גו ממ5ריס סל,6ס ו6ותס סל 6סניעו לכלל עסריס סנססיו עתס
סד3רונו',וס6מרוננייהןמותגו ונו' כמכהגו סחותיסמכגיססיסוסיוככגסיסנמגין  ,ומקקפ
על0יר סכשרונו' ,וסמריכים עס ממסומליגיס 6ניזור( 0כמדגרכ"ו) מ3ן עסריס סגסומעלס
.עליוכמו סכתו 3ויר 3סעס עם מסס וגו'וילן כ6סר5וסס'6תמססוכגייסר"לסי~6יס מ6רן
סעס על מסס וי6מר לנוס )ס סעליחנוונו' ,מגריס,כי"ל
ו 0גמכו מ3ןעסריס 0גסומעלס
.ומסס)יגכעמלקכמוסכה31וי)ג33ךכלסגהטליס סיו כולסמי651ימ5ריס,כי לססר16י סתמלק
וט'עיףוינעמן סמ15ח יר6אלסיס .וסס ס6רן גגמלס ססי"5
ו ממ5ריס וססר6וייס
ן וס
כיתתחלקלססוס"ר3גיסססגולדיס
0.גקסלו על 6סרן 3מכרת ערכ ר 3ו6מרו קוס סיכגסול"ר
סססלגו 6לסיסונו' וקמול5הק ,ומסס גסלו 3מדכריקחו "חריסס מלק 6כותס דרך ירו0סו
י3גילוי כסלסת6לסי  ,046ומתו מסס וסר""3ע )"ל כחSD 3ססוקזסכי סיו 3ססורס
עליד
ף ס'
"
ת סעסונו' ר3יסמיו65יממ5ריסוסקרו3לסיותח5ייס ע'כ,
גססק6סוסמגסססנ"מרוינו
סך נזע 0ל 6סווכרמניינס ,ונססלהסניעו וסכס סס ססלסיס רכו 6כמ'ס למעלס,
גי
ס
ןעטריס גפמסכ"ד0ל מעלסגעגסו למומרענין מ"5תי ססלסיס ס6חריס סל 6מ 65ס61צקוי6י
גנ0יית סענל טסיס ע" ,1ול6גס"ר מסס
כל סכתו 3כפסוטוס"מרוכני יסר6ל סיול6יס
מ6רן מ5ריס:
סיניעלנן עסריס 3סגס סשגיח סגמגונמגין
.ססקודיס,והף סיס גס6ר bSסיס נמגסכי ולפי כל )ססיו יסר6ל ככניסתסל6רןססיס
.ר0עים6יגסמןסמגיןכיל6גנונוbShסהכידיס
ימ5ריס ,וכל"והססנולדו
ר3ו6כולסיו"5
וס)קגיסוסהכנניסגתו סדרסוכתגחומ",ו"
סכן 3מד3ר 3סך 6רגעיס סגס ססרו ור3ו נ)כ1ת
גש6מר מסס וסנ:ס סיוס ככיככי ססמיס לרו 3סמסכןוס"רון סשוכן כתוכס ,סיו מך נד1לעד
פל )מןי5י"הס ממ(ריססיו")יסר"
ל מקטגס 0יו:ל מססרכיגולומר עליסס ועהס סקך ס'
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6לסיך

"ערהימרותפרק ש
שלהים קים 37פ
בית
1so5hככוכביסטמיס(רו ,3ומלכדכלזסים(ט מממאיס  16מח"ק ,וסנוזנריס חועס ומליחס
סנרם קומרכיסיורניס48חס סל8נכנסוכמגין ומריכים עלמסס ,ולסר דגכ עמלקוליס
ר עמר
סם מקות (8ףסנכריסטמותיסמכןעסריסיוער סענ( ומתו גמרג כסלוי ונססק6ס וכמנססל6
מכס ערךפסיס רכו6מכןעסריס עדגןססיס סיו מססכי ( 6נמקד מסס6יס לח"כ
יי
סנ
כס
מנ
ר
סי,כדי לס5דיק 6תסיו65יסממקריס סגכגסו סמגייניס 6ל6סיומססמותיסמנןעסריסמ
נעניןסטמקותסנכריסוסיו5ייקי
סיתרסטליעס רסעיסד'מוממיס עססכסי ערךסניו(יס מכן
מחמוס6 15מו מממסים
 1מד"ק ,עסריס ומעלסכמ"ס (ממלס ,וכ (5ז
י
סגרס5דקת
"מכל6ימ6י
מסעף
מ6
(6
ו
ייתכןכיסרסיעומידס6מרו
ןקכריס 8תס5דיהיס וסרסעתי6תסרסעיס כד
י
ס
כמטיס (קחתם (עות כמזכר וס6מרועייתן מעיןסר6סולס ,סל6גיורוענין  6(1 orממסו
מותגוובסכתנו עלסירסכסרוסירינווילונו על קליו ,וגתס יגמס8יס 8סר נשח כדברספינו
ממסוסיסיועייסיסויגעיםמןסמלותסיוכלעמלק מנוקר נכתוכיס ו( 6כרכרי ר"ל כדילכוין
סעמיניסופיספס ע( קודכס:
6ליוסשגסס 061,מ%וסמססקם6ס גענעלמל6קטרוםד(סקתלשעממי
ר והנהנ' נהות 1(6ניכניס ומול ועמר סוזכר'
יט כגילו
וכמנב
פ
יינוףס'6ת סעס וגו'6יך סיו
כל 8חדoonלסני6כוח,כוככיס(שכרסס
ייכתיבו
נ6ותסמכס ע5מסנעגין סר6סוןכגדכת סחטכן ויומק ,מו( ועפר ל6כרסס ויעקכ ,וטככיס
חגר8לף ומלסתשסיסוחק"ג ,וכןסיוכמנין סוכסלו נ6נרסס .וגסחלסו נידחק ,וכן
5ר6יי
'
מ5
סגי כמסוקספעמכן,כילסטתס6דסמוניןמתחרי ססו)כרוקיוםפרכסזוכנ'tollnrכילי8תסממ
ומגין ר6סון סיסכתמרי גטלעוו על מל6כת ונכגיטתסל6ר4כמו ססו
ס)כסרמךוססג'כםסיוםככוגכי
ממסכן,ומניןספגינתיירסללחריגוסיף סכס עליניקתמלריס ,ומח
8לסי
ךדככוככי
ריסכתיב ססמיfס
6מתנמומס"רם  tונסני5י6סמ
גכמסחf
לs
סלשרן ,וסמן rך 4כמים
מי
יו
לר
ק"ריוכלח'ר ו6וחססנכנסוכמנס נדבריס
יסכי 6מר ס' לסמטת 6ת יסר%
כסם מקות6לף
 '6כשריכמניןר6טון סם ססס5ימו (ת"רוסיו ככוכביססמיס ,ונרכת 11ל סחכרס כ'מעמיס
כזנןדודכענין6כסלוסמדןועדג6רסכור
עודסיס עלת"רנ'מלסיס וחק"ן ,ו6ס יסיס
8סרעלספת o~Oלרום,וטמןסלמסיסורס
מניינםמפיקח מ5ריסנכיסןסיס סגל מגס '6
י מס
ממירמסמסיות"ר עדמגיןמקטון,וננס ס6ס"כ ויפר6לרסיסכמול 6סרעל ספתסיס,כ
כסס מקות 6לףיותרסיול' 6לסיס תק"ם,ולכן ססו)כרגיסעיס וסוסע,ססכרטט ,ונתכתע0ר
6מרכטס מ16ת q_hו( 8סניד סרטן ,ונ0נ 5סוזכר ג"כ כ' מעמיס קיומס ,כמזכרמי מגס
י 6תס
ססנית ללטתם מקרןמלריס סנמגוול 6מעדיתו
ס עתר יעקכ1 ,בם(מס כזכרי סימיסכ
סמלכחני על מס רככעפר סטרן:
ע(מנין סו6טון,נרפס3יכיבסיוחנ'סמנייני
מכמוטססחדסיסומניסםעלסמסכן''6נעסייחו -יןכלס(ורקתסכוככיסוסמולוסעסרנשכידרך
מורותעלסריטיים לחח כעס למ4
'61נסקמתו מדםימים שחריו (5סיס שרך
(מ)ור  onDD11כש"oaes 0דניס ,נס גי זסמושטמלטחןסיס  psonנ6הז מסססינתז
יעדיפובסיוח טגסמגיתוסמכועלסמניןסר6סון מוסלנתכסיטי,ור6יטסדר 1%סנרכותנ6כרסס
טסיו ת"רונ'ולסיסתק"ן 6(6 ,סכמנין ו8סון מסר קודם וטככיס כ"ס ושמ"כ מול ,וגי5מק
טככיס (כוס,וניעקכ עפר קוזס ושמ"כשל,
גמט כ( יסר %נעוכוניש1ל 6גל הנע
י
נ
ס
ו
ר
פ
ע
כ
ר
פ
פ
ס
נ
מ
ל
י
מ
ת
ס
גסני ע5מו ,ועתס סרוס ס6ל
ס
י
י
ס
ו
ר
ו
ג
ם
ר
ד
ס
ל
כ
ק
ע
י
ל ,,
י
מ
רן
תו
יסל
ך ~ Pnleמ"מ כסלמסיסודסויסרבלרכיסכמולונו',פי'
ניג
ליםסיסככו 6ת סעסכןוסטון
ר5ס סירוססיע כ( 0כע וסכעוכל
3וינ( מס סכהוככזכריסימיסגי~onhסמיכתם ע3
ג
י
כמשסיו 'עולים,ולכן כבגט מנין זס נסכם עס רב געסר  o~Oתעלס כלילס לגראסשיו
מסכית ,כי נסססיסידוע מומן קרוס וסוף %וניתכסלו.סהכמס וסמדע ,ו6ס  oSnnללכת
מטס מדפיס מטס מכעס נקטם עתס גחמות 6מר סמר סכתוכוס נקערכי סת%ל געער סו
י 008
6ים 6חד (טכס לסקורכל סכעוסכת כמס סך מנס עסרוסייס נעמלנדכרי סימיסכ
סיסלו כמגין סגמסכ )ס  OnDמדפיס ,כמ"פ סמלכחגיוגו',וכן.טמר 0ס 61סורן כסנ6מרו
ויחילזועשפספתותם(בית6גותסכ(סלעוסכע ,ל6טתסתמיל כעטר ב6כרססוסייסנעמריעקג
כיכמגין סר6טון ל 6נחסרסו 8ים 8חד למנע וסיסזרעך כעמר ,כי מ"סשח"כ וממ 6ת
תי60סש4
עם מסס וקטרן,מסני hSnכמגו כלסכע גסס )רעך כמול סיס סו 6סמור יעקכ ממס
עלמו 6ל 6כולס דרך .כלל כמו סוכר :לוSboית' קורס וטומכוונים לוס קיוסיעוד
סלב
וא"כמרגולגמר סיו65יסממלריס כססמקות ס6לי
,
ת'לשכותכמדרןכיל6יסו(מדכריו 6רלע
וסם ססכיסגננגיסשח"כ-כשרווק תמ 165ושחר
ם טמרכי סורקת  1(6סטלפט סס
י
ריכו יסרק( ועולס ססלנתס ככל(ס,
סס מ6ו0ונ'6לסיסותק"ג ( 6גסקד מסס6ים
יסכטיס סמיומדיס מ61ר ססכסיס
 rhnועד עתסכמגין סני כטגס סםגיח מפגי ופרכס ,ס
מ;ונחכיס מקק 6ח
טסיולדיקיס
.ד מחמוס  %במעלס וכגור וסס סכעלוילכסו65ולויסורבע
;.

סי
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שערהיסודותפרקמז

אלהים

יסורסלמלכות ,ומנס כללכלי:ר6ל סם מנ1רכיס לפסכתימססיכריסיוג"כ3רי3וימושלנכמוסט:
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נכתרו גססיסרבל וסס תורס ושתר
ומגעלויי"ס מטרכיסוכנוכליםואכוייס נסכן
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*לם כמו ססכטיחגו גתורס61 ,ין נפרססזו ככעכי ססעיס ,וכהר ;סרס ליעקבססו)כרגו
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יג)כר:
ס
ס',
גו
סו
מטיס
ס ויצאלגומכללכל)סכי53דקח8כרסס ועמותיו
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וסכסגיסלהול סיס;סוס"ננרגו;,יכיוןסגתימסו ומלכיסוגו' ,ונסו ליסר6לכרית עולס;,יקסל
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6ףכיימיו לדיקיסננ!וריס כי 651גסס:
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ל 6ר6ו 8ת מעטס ס' ס
ינדול וסגורך,כי  ehסתופגיססכמלמיסלסיותססרוסיםמדרכיעמי
5גרסס אנינו ע"ס סלדג
ן עוכזי  rugומעלמו סקרןומזותס ול6סתולכס לנססיסינלססמ)ס
ו 3נ!חס3חו
3ןנ'סגיםמתחיללמכירn'hrכורי
י סנ6סותמרותמכלעמיסקרןכסיותסגזליס נסס
כ
י מ)ס ס5ז נ"כ
o)rומוסיףלחסורממסכותמעלנוגלי מלמדעז גזעתסומעסיסם,וקין ספקכ
סנרמכס דרווסיסלכוכסתמוסלo51bויותר) ,כותםומכרסנדוגיותרמ5דיקיסשמריסגי651
גסס 5סר גדורות סג6יס 6מריסס :
טד סססיגופייר שזעתו מ5י6ות ס6ליתכ'וכי
0ו 6כר6סריסוארןוכל 5כ6ס וסוך מעמידם ואםמ5ישמן,וסוףסל6ניחכם סחורסעדיין
םזכריו
נכמו ולו לסכםולספריקיי
ועב")סיכוגכסו6ס' סומרים 6ותס ,ידע
ולסמוע
כילעתיד
דו
עק
ילו ,ומסלמועל גל ממסכתו לקיים הכרסססכינו כלמססי5טוויסרבל
סג
ר5ון3ו167וסםנססובכסו על עכודחוית'ונילל ,כתורס ע"י מרע"סוקיים כל סמ5וח וכנטר
וסיס ;סלו ל15תלקייס גועתו כל מס סמסכ מסעגירות,וכת"ססכחוכ עקכ6סר סלע38רסס
וססינ,ומוסיףאומןכלימיוכעכודתוית'עז6סר כקוליויסמורמסמרתיוגי',וכתיכלמען5סריבוס
ככיו ו6ה ניתובמריווסמרו וגו',כיילהק
ססינ מט מסיס כורגוןסכורךיחכ'סיעסוק כו 8ת
ס6דס ,וטס מלוח כל סתורס כולסו)6סרותיס ויעקכסכ6ובמריונ5טוומסיוועטונסססכי%51
וכמו ס6מס"כ עקב 8סר סמע 6כרסס כו,ונניסס5זג"כגדר)כוחס6כותסקךוסיסיותר
גו' ,וסוך סמ5י 6סס ס6ליהכ' כעולס ,מכלס5דיקיססכ6יס 6מריססכימי 'עולסבסי'
ם ל8כרסספכינו יקר ס6ת ומעלט סססלדיקיס נמוריס כי83 651גות סקדוסיס,
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י נדול סמ5ווס ועומס ממי ס6י5ו נ51ווס
'
י
פ
א
מסיו מסם 5דיקיסכי651נו סעכדו6חShoית' ועלס
כ,ס36ותסיוכמפויסניוןססווסדויףעסס(6ית'
נגללכס וככל נפססוקיימו 5ה סחורס כולס מס סיקוס 6ת 3ניסס8מריסס ,עניןנולות
כעוסו 8כלסיס ענייגסאמרי רמח ס5דיקיס כלסחורסכולס :ואםמ5ד8ריכוח)מניסכמייס
0נץזמיסלמס,גפרתמעטסט6גות51זקתסותססו סיס (סס )טתינהר לכ פס6רס75יקיססכרים
61מזו אומגות.למוחס ,וינמק ויעקב 17מיס 6מריססכי3 651סס ,ומענין סו6כי שנרסס
ל6כרססהכיססג"כ )3ס ס5דכי סססםיגוורגו 6גיטכןסקסמניססהמיללסכיר 6תכורינווכן
גל סדור סרע ססו8 8סרסיו עוב ע"),
י 8רכעיס סיס ככר מלסגידיעתדרכיס',וננוסך
דיסגולוימ
חרםסיסמי ממסומלסיססכת6מר
כק כל ס8רימיו ססיו קל"ס מכס 3כל מס סססינ
וסיסיכוללימסך 6מר ע5ת )קנו ול 6נמסךכי עד 5רגעיסוכיס מוכיף קומן 3ע3ודת ס'3כ3
8 06מר עלתקניוואכירוססינגועתוכיפכיו יום,וכןינמק 6טגו נכל ב"פסכס סרס,וכן
כיון Shס8מחוסלךנדרכיו כמססקכל ממנוכל 3pDSככל קם")סי
סממיס,ומילנוככל סדורות
מס סנלטוס ,ומס סל 6עססכן יסמע6לקמיו ס63יס 8סר סגוחיסס כסס מכעיס ננס ו6ס
סגפסך8מרעוכדי ע"ז ,ונכל מסננמסךי5מק כנמוטתסמוגיססיוכללספיגלנועלת)כותסבכות,
גלנועלת )כות 8נרסם
6מראתרססנמסךנ"כ:עק6 3הריססמסיסל 6נסכיגסמוניס מנסיסי
עסס עסוקמיו:
ס 3ןסמוניםסיסיסלזיקכמוכו,סרינכפל
כבסי
ואפשר ט 66ח סכווגסנ"כ6נ!ר ס6ליתכרך )כות שכרסס 3מססעוד ס6לית'ממס וחסעים
סנס קמרותתסלוססכותיוססיו tOVDPוכןינמק
מ%סניסויותר ויעקב קוונ לסנעיסיותרמן
ס5זיקיססגמוריססכ"יס 6חריסס זימי עולס
0מטססיוכוטיםקמרי דעתו ,ומסני )סל6רלס 8סרי סכוהיסס סכעיס 061כגעורותסמונים
מי)כר ,ועל סלד סוס 6מס"כ למען ירכו
נ"כ לסלמו (קמח לומסס 6סס6ל6מסלח עבדו כמו סג
לקןגיתומסני סל 6יר5ס ענודקס.וינמק ל 6ימיכםוימי כגיכס על ס6זמס 6סר גסכעס'
יידעתמימותו ל6כותיכ'להחלססכימיססמיס ע(סקרן,ודמ)"ל
אוקסידעליעקר 3גוסילך ססכ
טחחלחוסיועו 6יס חסיוככ 6סליס וסיס ככר ת"קסגססיסמןססמיסעלסקרןסססזכיוןסגופ
סוט סמסולסלנגוחול6נמסרסינתק ,וגסססיס סדנותססיוכללםגותיססהק"כסגסוגכולסכגוו
בזולנסניסכפליםויותרמנסoSonתחקכמסלם 6תס'1ג7ל,כותסבצריכותימיס'6ל1עדסנ)כות'
י עולסנ
ושנרסס6תעכדו לקחתלו מסס 6סס ,ומנסכי ירכויני )רעםסכלים 6הריסס כלימ
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לנינו סיסנ"כמנ!5י 6סמוסל ס6לית'שעולס,

לנקר כמס כמ )כוחם נד1ל וכמטיכלו
לראוי לוכוח 6ח יסרק( נכל מזורות ,ונקמר כי סיס כסכהנפי ?כריות סמיו עוכדי ע".6
כי סלימוחס ו)כוחססיסנדולמתלמוד וכנ!עסס ו?63כת ס6ל יתכרך 6ת הכרסס ססו5י6ומאור
ס כתלמוד מסס?סינ6כרסס כסריסגוךצלחסניסענניסכיסיתסמכסר"סונס
לע5נ!ס ול;ולתס",
נ!דעחו נ!קטגותו עד מסיס נמל כהכנות סטכע נעולם 6סר נכחו סנדול לסגות טבעי סדכריס
נד3ריס ?סס(יסכעולס ?מפלו3זכריססעליוגיס ותפקידס,ספיג?:כעס"ס סל6יסרוך6תהכרסס
ו ,והח"כ סח6מן סו6
3צולססע(יון ,בעולס בספל כנ(נליס וכשלות 6כיגו כסיותו ("31?hי
31כוככיס 31 ,ע(1ססעליון טולס סנ!ל6כיס עד וריס מחזיקכבעוגווסיס מנידלכלסגויס ג13ך
סססיג מליאות סקל יה' ממטס למפלס  ,ויזע ס' ,וכמו"0ס"כככוהו לקרן כנען ויקרץ סס
ן כי5חק כהיכויקרץכסס ס'
לויכוח ססהלסלותע"ס סהההוןמעולססנלגליס 3סס ס'ונו':וכ
ועולס סג(גליס מעולססמל":יס גססמב"לית'6 ,חר שכגס מוכח ; ויעקש נסיגתו גטכן 131רמ
ד כךססינ כגכו6ס כל מהורס כו(?מ15ת מסגי 6היו  tnlsrtככיח לבן כמא כקמר13
ועלי
יה ,וידעכי יאוויסר6לכלניידה ?הורס ויקרץ כסטס'עד לכיח מכנס סס מזמת
ו)6סרו
ולנ!זס מתה(חסעדמוסס,ויךצהוכןעסיית כמוסג5טוס ,וטמרסב"
"'ללוקוס 3יח6לכי
קנ
יו
סנ!15חס1ו0)"6רהסעכירוהכ מסס?;ג(נ!ךוהמן ססמלו(6י 1ס6לסיו
ס
רו  ,כי מודיעלכל
י
כ
נ
סיע"ס ,וידעכלמהרי סנ!קוסמ5י6ותסקליח'וכי טספיתו,כיס"כות
סחורס קבלת מפס רנ
סחור?כספגירנ!)ים 163היוהיס והיכוהי ,0כל )ס נ!ס:קראו 3סם ס'(?מ5י 6מליקוקו כעולססיס
ר סנכי,יס "63י ,כתו שנקמר כ"כרססנניד ככוס נ!6ר5ו
ססינ כנכמס בסיס כמדרנח פ"
סעהידיס ,ומס? ר3יגו סססהכ( "3מסקלרי 6וממולדתו ומכר כקרן צד מקוס סכםוגו' כגס
י קםגביך כמוסוספיג מכות מ)כח וגעהק מנס(צי מקנםונו'ויקרץכטסס',
ס?י 6מהירסכ
מסתו וכ(
רלוונו'
כ
"
ךיותר ענוקכפי וכן כסצלסנ!נ!5ריס
כלמהרי כתורס 1םודוהיס
ר
י
ב
מצלהגכו"חוצל כקר?נכי6יס,וכןט(מ?סמלך סלךלממציווגו' 56מ?קו
"ס סמ)בחונו' ויקרך סס
ו
ע"ס ?':ג 3קכנ!תו "סר סיס מכס מכלס"ךס 6כרס 3סםס' ,וי5חק י 65לאל,ויעקככסה)ר
מכוהכלמוךוהסחריסדכריססע3עייםוס(6סייס
ת "מרוקרשלריקוםוגו' כמ"ש,וסעגין סו6כי
"ר ומ;(מיטלכססיתסניכרתסס:מתו
בדרך יוהר עמוק מ"כרסס"כינו כס יועל
ן
י
"
ס
"'6י
כ
י"וחריס ית כסכיהרן טוכס על סקר ס6ר5ות וכססיו
מכמהו על שקרסה:מיס?קודנניכ(ווסמ
וככל סעו(ס,
קליו  ,וכל מס סססינ "כרסס6כיגו ?סיגילהק קור"יסכטסס'וסיוממ5י6יססני
בסכלו וכקכ(תו בוכיו,וכן יעקכ מי5חק6כיו ,כי )3סיכירוסיומותכיסיכליולכו 0ל עולס
ופפגי ענין מכירת סככולס סוגרךלסיות כטוון סי"66י כטוכסויפיס וסס6ר ס6ר5ותסיו כסן
נכית סם ועכר ,מסגיסעפו O~oמ15י36(56יו פריס הנתגיס תמה רסוהו יח'וס0ו6מלוי בכל
:1
6לס
בכליום (לזוודמזוכוכי"
ס(סנ!:1:יכרך"1ח
וגלמוכן סיס 6כרסס"כיגו :לסוגדול כנעמס
סכלות,וכזווס"מרסכתוכ צקכ"סרסמע לעסות 5דקסונ!טפע6 ,כרסס5וס 6ת3גוי5מק
36רסס כקוליוגו' ,וסם כל חלקי מלוחסתורם ו6ח יעקכעם?יותורךכסגים61תכלילידיגיתו
ו)6סרוהיסמתסכלעם?יפ?כעתומ15תסתזירות 6סר גנ!1ל61תוטיסיוגיכריסומיוחזיסססונרטט
רמילתם(מיוחסנ!סחוססיס חמת
נכליוסכתפיליןו5י5יח ,וננ15ת ס;מגיוה כנו סיה6מסס"ת
מוסר מוכסולולד והמן ומגס ,ודכרי סופרים ככסי סשכיגס ,וי5חק 5וס 6ת יעקב ו6חכניו
כולסו"פילועירור תכטילין ,כנוס"מרוהו"ל ,כום6סרססינ ואס 6ותס,ויעקכ5וס כגיו
ינ!ו סס נ!ס ס6גחגומקיימים ,ו6תכניבניו מכעיס גסס כרדתומ5רינ!סטסיו
כיתיגו רחוקסיקיי
ויו שנודע לסם 3ג613ס מס סגוזע לסס יו65יס נ!"6י לח"ללגור טס ,סל 6יתסתו 6מר
וכ
מ?עחידותכירוסתסקרןוכרכת,ounrטדעלסס סכלי מעולס כסכתסרסל מעלססמו:ל3מ5ריס
כלנ!ס טי5טוו ונמרו נו וסיס לסס סכר 5פון ססיס סר טלס רפט סמלות למ5ריס ר6ס
ל;רעסכמפויסועוסיס,כיל6לחגםגחנלסלססכל סנ!ננלכות,ולכן"תרסכתו3ויכלומ5רימסיעקכ
וכלכ לעבוזת
מ?שייטוו )רעסכי chכמכילסרסרו נסססככל וכל )רעו6תוכיכולסב"ו"ת
י
יס ר3ו6
מס
ת משגיוקודם נוותו6ס
מצסס סמלות"1 ,פסר ג"כס":מרלו כסירוס  ,'0ונכס לרקו
ל6כרסס סי)סרככל סחורס כולס,וכננוס"ס"כ כננים מ)"ל ; וקח כולס  015וס)0יר דרכי6ל,
ר ולדורידורות,
עקב %ר סלע"כרסס בקוליוגו' ,ונכלניס וטס לכגיסס ושגיסם לדור"מ
ו נמ65כל )כות סדורותתלוי סכותסוכות ,ועל
טפסר ונרססגיפרוינמק ויעקב סג5טוויופי
על כך,וכניוסג"נ!ר כ"כרססכיידעהיולמען דרך )סטפילולני מסוכרסתנ!? )כות נכות ל6
תמס )כותסדורות סכ 6כ)כותס:
6מרי5וס 6תכניו"1קכיהו"תרי
ו צמרוורךס'
ח6סרדגרעליו :והנה מסרגוזרךכללתוכןלדקותס6כוחלעומס
וגו'למעןסכיךוגו'על36רסס"
ואם ;3כומ 6ת)ולחססיו ג"כסלמים,כי 36רסס
ול)ולתסוכאנדעכיל 6תמס)כוחם,וכי
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בית
לסגיססול6מריסס(6קםכמוחס,כיידעס6לית' יוננסהקותירמ וכוכ3יסלקור~לסונו' obימוטו
מראסיה ההרית זכרי סוורות ס63יס6מריסס סמקיס ס6לס מלסגי ג6ס ס' גס נרעונו' סרי
גיל6יסטיק)כוחםלוורס,וסקייסלסו5י6לאויר ססמסוסירחסססרמ) ללכותול6מסוחוסכוכניס
סעולסס36וחסקדוטיס 6סר גפסוחססיס (סם טסם רמ) לס3טיס וטקיליס כמותס ,וסרסן
כי
ן
יחר סאת וסכגסלסטיג מסטססיגו)3ססעעס ,כנוו סססנ!ס כו6גחון לקוריומס כךרמ,גלסימ
סון וסור מעלס 51דקתסעונ!יחלעד ,ול6ג)כר ססיס מננסלסומלכות לישראל ססו6
לקור
ו( 6כרם)עלסוס 8חד תסססוסעון64סמס~ bsסיס לכוחסיכות,וכמו ססירמ ור~כוכ3יס סס
ססהנלוח טסות
סלסחס3לוכעוגינניססוסגוחס3געימיס :לקורלילםכן
יתכקליימסו)מןכססייוסער
8א
והחומ סמסולסיעקראבינו נתעלסע( כולס רמ) ללילס
יוח שלנוה nlrrl
כטסיתס מטחוסליננס 1ל6י65סימול ס6מסותוססבטיס סרמועל בירחוכוככיס,
י
כ
ממגו ססוח)ק ס5דקות 3ו מ5ד 1~nlshונס מנד סס3עיס כלססיו5דיקימ סגקר6וסכטייס'ול6
י (6פיו ס3גיסדוריסל38יס6מסות גנ!65כססעון6טר מטעכי ohעכירהיוסף8טר
נסוחיו,
ופקרסלר3קסמסיסעטודומת סיס 3ס קלת ס3ס מלמעלםכדי סירדו למ5דיס
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וכורי כי6סי'מסיויולדות קלגס ססס16סמונס 36וחס 5כרכסילחק ויעקםוזכות סס3טיס6טר
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טל6סניעוגשרוג'הלסיס'6מחמסיםססעסריס כטנתכרכוסטגטיסמסינומסרכינוע"ס סס)כיר
 q5b5סס ס' רכוך:
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1ר3ים כסג6מרטליסססרוויגרלוויר13כסיערך
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