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עודיסללוךסקססללוךל6ג6מרוכו':
ג6סלסורר כאיכיסיומוכגיסליכנסשליסזל6
ייוחנןמגין לחחס"נ!מס"ת סנ6מרקו
ו
גכגסו 6ז ,ועחס גתקייס סיעודסגתייעדלקל
אמר
י3
טוסיךגססוקולימדוירגנורגנול6גומר
י
נ
ססיויו65ימלריסמגשמם לססלכן שנער לכ
ימר6ל6גי ס'1ס651תי a)nbונו'וסכלתי"חכס 6ל6יתנגומכסןלתמ"5ממןתהורס,סגכי6יס6סר
 shסקרןוגו' יוח
ס לכס מורסס ס' סוכימו 6תיסרבלוסח)ירוסכחסוכסולידס 6סר
י
קייס ג63ו לססכנובחסחמייסכיוןסגסחחסומתומדו
6ח
גשמן לסלם,כו6נןתתירם) לססכי גס סל6י
ססכניססלקרןכי  06לכגיסס 3סעס סאת ,כולסבמנוס6מתוסיף סוכתתרטיס עלפגיסס,
יחקייס לסס כזמן חמיית סמתיס טימיוויעלו רדוי סיומתונ'כלעתידוירגנו עלמססגחקיימו
שריסס  ,כי גסס6ין סגיג3י6יס מתגכ6יס
6מדכעוס")יחדוירגעלעתידמסגנון6מך

אלהים

שוי%%מ'גוימי::יובוי%ץ

3סנגת
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5מרסנהקיי"ס גטקעסליסר6ל,ו()ס6מרקודם ס) 63כס לטמ63665כסוסו~3o)rתחייסגמוש
מניןלהמסיתהס"תלגכי6יס עלמם ,ולמ"כ6תר וסו 6קרוכלצמןעיסתו(1 ,כן אמרלדגי6לו6תס
י סו6סיס'6חר סלמס 36סיסוכעס
מכפןלתחס'ממןמתורסלכליסרבל:כיגחמייתס
לקן
גיסוככרסיסגמליס6הרוןסלסע1לס
כס
יחד ,ולכן למהלותמןס
קתקייס גכו6חס וגסיסת קולס כרן
)0ר וקמררכייומכן עתידים כלסככי6יס לומה וס61מקן ,יפית6קלפיסניסדי עלמך ,וקמר
י זרך ססנר6
ן,
נשוקולימדו ותעמוז לגורלך סימי
סירסכקי
יעכ
ן סתחייס כסדר
לס8מסכדלפכגנ6כמיר6יקסול56י1ןסיךמיריבת כגו6תס וססמותףיס תמל,סימילוקןחחלסכ
ונו',כי נ
סמרל ופפירוס תלעיסכחוגע"ד סקכלס
סוס גכו6ת  Shprnsל 6סניעסלמךרינסכטילת
י0עישוגן ס%סנני6יס ,עכ"ז סםעתיייס על דכקס לעסםכפסימייני כרכרך ,כי סדר
לומרסירססקול 8חז ,םך0ינ ספל סמורגס שאייסתסיסכמזר6ותיוחס6"056כיה"ב,
עי
ס
גגגו6סלנוגסמדריגתסנזול גגט6סנס5ערפס ספמו שתמיל כ6ל"ףימיס "61 , oSnnכ 6ד
ימד,וכעי מס פתתעלסמירינתסנכי6ותסינ סר6סוןיסיסר6סון,וגןהכרססרבעון להכות,
למירינתשככיףסנדול ממטהיסיג כעסססתגכ 6והפערכינכל דורסיקוסיסיססיר )ס5,נל
ם דורקדור סקודס לו:
ל6יקיי
נעוס"זתסעלס6מ'כגכו6תסנני6סניול:vnhn
י אכמררכי י6סיסמ6י זכהיב סמלועו5ררחם
אמר ררקכו6נןמגס לתתס'ע מןהתורס פג6מרימ
וגו' מס רמס מכניס ומ51י3160 r,h 6
ו%ישחונף,כי6מרמגלמותמציע
רלפע(סיכשכ לחהלמס ,מככיםומו5י,6ענין מכנסת סרהס סו 6ס)רע
קסבוכותכמופרימ
8מררכ6כי תסיסנמפכתסתמייס מקטתלכנים 6סר6ין טמיות,וכמוכןסכנססלסקולסו6סמר,
ירקונןלסורות כמושככיסתסרמססי6סכתסעי6סחלד ט5ר,כן
ולכן %מרכרסקככורסגגיס
ימ
ן
ס
י
י
מ
ת
כ
ל
ו
6
ם
ס
ם
ס
מ
6
ו
ס
ס
6
י
5
י
,
ח
כ
מ
ת
ס
ר
כ
כ
"
ח
ל
ו
ת
ט
י
ס
ד
ס
מ
,כ סתשיסתסיסכ
ערןיס
י
כס
יר כככורסווס5עיר %עירסו ,משן גס5עער סנוף כמס מן סברס נקכורס י)כ
ט
י
ס
סנגי
סימ מן סתורסלכ3יסרבל ססכתיס ע3עס לחסייתן 1סל6ק"ו  OD1רחססמכניסין טshan5
5תמס
כלומרס(6סיסכורעחיותמעולסמו5י6ין ממנו
ונגיסס כניסם עד עולס:
שאיבא 6מר ~)31oנbי ורניס מיסגיוזעת עפר
קולות ,סקולסמכניסיןגוכקולי
סטכיןעליוססיסחי6יטדיןסנוו5י6יןממט
יקי5%גס למיי עולס ,תניס מכש
קולותציניותוכחנךעתסופרנדול),סועל
יעולס
י
י6יכ 6מעעיס פל6יקעו,סרכיםלמ
ומבא'66יד63סוססוסמ6ירסוסל6כ"ס:
וסמעסיסלחרשתאורחק שלס:
סקכשסלסמיותס
36יסו5ייקי
ונראהעעסס6תרי)כשכעיסתשדעתעפרא6
סןס
י6
תנ
עם
ימרוכיססיס%
6ינס שורשלעמר
י %קעו' .נשא שמייס גסנמור ועסתם 6(0
מכס לתמס"מ 0ל6יסיםדגר )רכשכ,נש6
כס נמסרגיד 6דס 6ל6כידוית'46 ,כיסיוסמייס
ססר6פון)םהכגסלתמס"תממ
מ יידרס6י
חתמולכתויפלס' 6לטיס תרדמסעovb~3וייפן גתמיסכוסות5וטסר5סון ססיסעירכפיוית'
0כ
/כי ס5לע נסצוות וסיס רשי לשות לעולס bShמסניסמע6כיוס
י
ג
ו
ויקם 6מתמ5לעוהיו
p
h
_
י סעור ננזרסעליו מיחסכיומוסל סקכ"ס 0סו6
זכרססנ0עס תלויס םוכ"מכסיותס6דסיפן
כס 6לףסנס61,לוס5דיקיסמעתידסקכ"סלסמיוסס
גלאיכריו נעליס נ"כ )61 ,לקם ס5לעפסית
גמעעמחסוסמיה6ותסונגבסלסיותלו 6סס ,סס כעו'יקיריכפיו 1ל 6יחע6וולכן ל6יסירו
לעזרן:
וסר* ט61כדמותתמייתסמתיס כמא,ובס 8מר
מיסגי 6ומתעפרכימס0י0ווסרניםסאגסנה
פסס נמסכיםגיבוס כמו מסיס 6וס סרפאן
פרק
ותמשש
כסמומובלעממנווגיבס(ושפסמסיססו6נ5%
מקימתעמרימוסכתוכהקירסועפרמןס6דמס:
יhw1כיוס
משומסשסק5רייזסרבי(
סמסי
ו
ת סמוכרנוס
רב 8סי 6מר מסכך ו6תס לקן וחסת
%ת.ך יותר
לגורלךלקןמימין ,עניןססליכס כמו סקדס נפקסס ,בריך6ני לסקרי
מ
"ק pnh5
רביותפח
ויתחס"מסי6נסוףימותעמס,יפת נר6יופ 6מר
לקןסוית6עכ
יס'בפסיס  O)Gוכמסמגותמןססגיס
י טסיףאניברפעסיכו6תתמיעורגות מפ(סתס,ונקיים
סיחיס6הר
כריבת סעופך %ס מכליתונתינת סס%ס,
כמו6יססר6סון וס)וכיסלתמייס מ6ותסמעתו
נסוף6לףסר6סון ונתמלססמני,וים מסםלכמס כ1י63סוכנולקכלס י5י6ת מבש כעוסגריר
משת מןססניס לכדוסם6ותסממחוכסוף6לף 6,olpnsסר"61 ,כ כ3כ6י שלס כלשו זורוס
סממיסי וכחמלתסס0י,שופן0יפמיסיפררמת סמכרי6ת שלסעדי5י6תמלריססנסקישסע%ס
gr,
שעתגי
ד' 6לפיס סנס ויוסרויםprס1יקוס לק'סריס  16סנ5חדסיכקויסית'ס,כעלסמרססלד6ורות סלמקי6ודםססותעודרסנםוע
מ
וס
פקיישסחיס 63
'נמוש,ועי עזבכרטס61 ,פי%
%,סננ 65סעולסי

:

Sונקולי

יני

י

ששה
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יצרייסייס
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קיימוסגי 63 06רןיסר56וגלתימ5וויסועוסיס,
6ל 6ססיתסכמלום לסרס סנ)כר :
ולמס ל6ימיו מ115יסועוסיס נס מסוגנייעקב המענה שניס סי 6על  ODססכ8ע רסיס
פסססנטיים ותסלוס ססכעיס גסס סכמים
לתמייה סמתיס ממל1ס )ססליעקר,
מ5רימס וכגיסם
 6ונני 3ניסס עד )מןנתינת :כיכתיב 3ווימלוס וסנססקסונו',וכחיבתה"פ
סחורס,וווסי ר6יסמימיוויקיימוכל סמ15ת וייקן יעקכ מפנתו,וידופכי סטיגס סי 6חלק
חנןרסיס מממסוחסרןוכלזורסמז3ר6סר ל 6עיתס,וכמו ס6מרו 6הדממסיס3נויתס,וססק5ס
גכגסו לקרן 1ל6יגלו לקיי
ם מות החורם מןססיגס סו rm 6לסקלתחמייתסמתיס כמלס
ססלויוח 63רן; Oh1ל6סיו')וכיס לההייססיו ימי
ומחיהוגו' סקי 15ורגנוסוככי עמרונו',
לוחן סמלותסגתנו 6ליסס כמו 3טלוה  :oi~hוענין סמלוס סמלם 3סיגס ) 1סו 6מורס נ"כ
וטן מ16חס סנגגסו לקרן ומחו תוךי"
גסגים לתחיית סמהיסכמו ס6מרוימלוסוסגם 10ל0
ת
ו
מ
ו
ר
ת
מכנסו ומלקו סל 6גתמייט כ
ס
5
ר
6
ע
י
ג
מ
ו
ש
ר
ו
כ
5
ו
מ
ס
נ
ס
ו
ס
מ
י
מ
ס
ס
י
מלנכ
ומעפרותול) 6כולקיימן:
8לסיספוליםויורדים בו,יונס על ססגמתס6ל
וכןגל  Dnthממתו קוזס סגננית 3יחעולמים ית' 3זס מעולס ממערסס6גסיס onlht ,פסס
ס3נס סלמס ,סל) 6כולקייס ה15תבנין כמומל8כיס וסםס5דיקיס עולסגממתן למעלס
3ית סנמירס ומ15ת סהגויוח 3ס:
6מרמעסיסםסכוניםמקדמולעלות דרךססולס,
וכן נ( onthסנולרוומהוננלוס33לולסר3י
ת כמוככהוי(יסעיס גס)וסלךלסניך 75קךונו':
ךסטולסלזמןסתחייס61 ,מר
סניטסיו 3מ"1ל 1ל) 6כו לכל מס סכחו 3וחו)ריסויורדיסיר
למעלסוגס ל6לכל סמ5וחסחלויוח 63רן ,כל לו נ'כסקרן 8סראתס סוככ עליסלך'"תנגס
6ל1לעייוממנייחסיוטלתמייסגדיסיוכלולכפיס
ס ו()לעלהו ,ונתיגתס(יעקכמיגו8ל6נטןסתמייהע
כלסמלות סכחוכיס נחורס ,כי מהורסניהנ ורמז נ"ככיסחמייסתיגס6ל 6כתרן
:
ל
ב
ר
ס
י
לכליסר6ל וכולס )וכיס נכתר סחורסומ5ותיס וכמו ס6מרו סקסן כל 8שי תחתיו כס6מרלו
נכוס ,ל6סיסיו 6ל1מייכיס גק5ת סמקתוקלו סברן 6סר 8תס סוככעליס(ה 6תגגס ,וסט
תרוכן 61ל1ככולם,מסרי כקיר (דגריס ז')6)1ת נ)מןסהמייסכיס5דיקיססנמ"לתיגס~יסblh
סהורס"סר סס ממסלסגי3גי יסר6ל,ויתי
ש ע"י 1טלממילות ל'6י ,כי ע")סו 6טססכיע
(ססע"נ)תורס5וסלנוממסמורססקסלהיעקש ,יעקכ 6תיוסף 3,נוסיס6סו ממקריס ויקנרסו
סגר"סכי כל סהורס ניהנס לכל יסרבל סס 3ק3רותלוכוחיו סל6י5טער ננלגול ממילות
וכניסםוכני הגיבס עדטולס סוס כסוס  :סגרמזלו כחלוםכו)יס,ולכןגחנלס לועמןתחיית
וכןנובל לס3י 6ר6יסלחחייס ממלום6סרמלס סמתיסנעניןסמלוסס)סול6לקטעיוכיססמתו
יעקשכסי 65מנקר סכע,כיל6רפינו 6ת כ6שוגק3רו 3סוכסיקומול)מן סחמייס6 ,כל
36רסםוי5מקטימלמו 6ל6ססנחססיהס כמרפס יעקכ סמםבמו"ל 6( 06סיסגרמולו כ6ןעגון
סגכו6ס וכ"מיעקכמסיס מלס כנ36ות561 .לי המייתסמתיס"63יbSסיס מסתדלוממגיע6ת
סחי טענות torsס6מח 3סגמת סקדמס'6ספין יוסף 3נו סיס6סו מססלקכרילכוהיו:
טוסנניףמסנ63כי 06נסיוהוכנרנסויספו
6ד0סלס ,כזכהי) 3כר ונקבסגראסויקרא6ת
פרקשבעהוהמשים
טכס6יס'rb ,גססוסלימס עם נפם ס6סס
סנ56לת מגפפ
כיוכ)יוונ רקוןוגקיס ש"כ מסרסור ואאזר טס6רכט 3כלמיני סר6יות נחמייס,
סלנ ,וכמו נראינו ס6נוח 8כרסס וי5חק,
1
י
כ
5הר סכחוכ ויקם 6נרס ונמור לסם נסים וגו' )% ognרמחו
ןכסרסעל
יי

1ו

'"('-'7-7'.נ'

~מוחסן

(קק.נוו,ג ,גל

נסיסלסקר ס5זיקיסספיגתגכי6יס ,וכןי5מק
6מרגיפופי ר3קס נרפסקליו ס' וקמרלו 6
הרד מ5רימס,וכן מסרע"ס 8מר
י נסורס
יכ
ניסו
ר
יפסססיס
גרפסקליוית' 3מר6ס ססגס,וכן
3גני6יס 8מריס וסמו6ל ססיס נער 3סנ163
3נכו6ת יעוד3כיעלי 8ססרטסיס מ3ןי"גמגס
ולמעלס 1שס
.וס גניומסיוסוטעיסעל
ייו
ימר6ל ומסחמג6בוס
רי5רנעיסבגס 1ס61ל6
י
נ
ג
חיסכי 06ג"כסוס"61 ,כיעקכפכינוע"ססל6
ןל6נגלסקליוס'נמר6ססנ3ו6ס,
סיסגסויעויי
ס
6
ו
כ
נ
ס
ס
י
ס
ס
'
י
ס
6
ו
י
ל
ע
ת
6
כ
ולסיוחו סלס
מגוי

יניק~עי

(1ע3מותסינמות ,ו(רקנסעגמות1 ,ל16חספסיס
נוסס כדומן עלפני סמזמס ונדקזקו ונחס)רו
ע5מותס,ולגסרסיססל 8נסקר3ססל3 6טר ול6
י
ע5ס ,וגקמ ר6יס לקלת  1(6סעגייגיס ממת
ימזק6ל 06סיסכמסועוכדגריחו"ל ,ונס ל6ותס
ססירטו ססיס,מסגיסיס סדרסתמייס סעתידס
כפי מסססמסילו 3ס ,וסו 6מקמרסגבי 6על
וסנסיגסוח מ6ד,
יסר53קסעססל6מלסליססעכלסמסותליש
יכללול6סיומ1כגיס
מת
מו
פיעלתעליססנידיםונסרעלעעלס ,וקמרלוית'
סחמייגס סע5מוחס6לס06 ,נזרך סט3עיוכלו
למיותולסהרס6מינסוחסולחוורללמוחססע5מית
ס6לססססינסותכ"כ,ויסיםלמוןor1nnoכמו
,ססיכסנכרןס'6לסיס6חם
יתכועלססמיןוימי
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סעלמות:
יועםכדרךסטנע6יןלסם
מ3וסיומך
מקרח 6רוססו'ק
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שערהימורכז פרקגז

ססכנס כ3ר כנוף 6דס  '6וג5טטרסבולסכגיעו
כשסיית סמגוה ל 6תחוור מר5ונסלנוףכליכור
bSh ,'8הכיןע5מסלקייםדיבורוכסיוסיףמנית
ללוק (6יס ,לסר16תכי על כרמססיף חיס
ר  h~s)oורום8ין3סס כלומר
,ונסוסימ
כסנרווףמע 6סניעעדיין6ליסס וכתוכם 36לסיס
מוכןל,613וסככם)וסיתסoh~snמעולססנסמות
'רומותמעולססוס,
לעולס סוס ועמוס כקלסי
ועל )ס6מרולנורק Shסרומ,כי לשוחוכעולס
סנסמות ל 6סיתס סטנס לגכי 6לזכר56יס
לכוכם ,ועתס  oh~tnממס  Shעולס זסיסיג
םלגוכם ,וכמו ס6מר Shmnhlסרומ
לזכר"(י
'רומותסעו(ס ס6ת עומזת 3סן
י
מ
כס6ננרס'
וכמוהנקמלכ61ימססופחיוגו',וענין סכי6ס
מס'רומותסעולס bSIננרומ 6חת,מפני סכמו
סנתסוס גוף 6לו סע5מות ינסוח 33ת ,'6
י
כר
כולס טיוסוים מלדקות 1ל 6יקרס ול 6יקמ
6יסממכירו וכמ"מותקרכו ע5מוה ור6יהיוטגס
עליססנידיםוכסרעלס  sbכולס 3כת ,'6כן
כמייחסתסיס 33ת6מח ,ו6ססיג כקותסרסרות
כולןמרום'6ז"ממנחרחסיס קודם על ססתס
החייתסמ)רחיותנוןסננערכיוחוכןמסקרסרומוח,
וכנולןמז'רומותסית'סתמייססוס33ח'6לנוסות
סעומדות 3מ)רמ וכטלר סרוחות ,כי סגטמוח
סמ)רמיוחימיו ננדסנוסות סמ)רמיותוכן 3ס6ר
סרוחות,וקדימתתהייהסנותיססמסיססמ)לחייס
סהי5וניםמספגימייס 6ליססוכן כסקרסרומוח,
יכולס ,'6 753ויסיס מזר
6ינס קדימס מננס
כזסלניל6רע3 6קרכ)ול):or
תחייתםכד'מ5רניס
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מלמטס מקרטע רומוח סע1לסקרוכוח phiעז
סחנענס לנקעה מקוס מנוסיםכדי סחתגס:גט
לסתקרכ לחומרסקרן,ויסיס קרוביותרלסכגס
3ר5וגסלמומר סגוף 6סר ככריוכן מקודם לכל
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י ותכוץ 3טסי
י וסגכהקבב6טרלת
סרוממסןו,ימיו
וקמו
יעמדו55-5%ליססמילגדול מ6ז
לכ6לכולן סרוח ועמדו פ(
כי נסמסיומי(ניו
~oossaכולס גנת6מת ,וקמר )ס 6מר לוס6ל
ית' סעלמותס6לססמיו ססר6יסוקותלכלגני
יסרך(סגס51יס כ6ר15ח,כימ5זסגלותוססיע3וד
ססמחסי3יסעלמםכעלמותינסוהופ36ד'תקותם
לכןסגכDO'sb6תו'סיס סיתם קנרותינס
וגו'6 ,סר 8תסמוס3יס כי 6חס כמו סמהיס
סנחוניס נק3רוח6 ,ניועלסo)phמקכרוחיכס
לאיונתחירומיככס,ו
סיףסחכננססיתירס6ויר6
ד6רע 6סכסכנות:
אויסים ענק סע5מות ס(6ס כלכיח יסר%
ממס,כ כל יסרק(סנטו נ16תו )מן לככ(
י3נויתחס וק3ורתס סס ל 6יסיס
סיומוסניסט
לסםעודחמייט,כי פיקרמסיית סמתיס'63י,
וכיון ססס נלו ממגסימסדוכ ל 6תסיס לסם
י 6מגס6ני תותח
תקומתסתמיים,ולכן8מרסג3י
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 olnhעל  ,o)nnlhוסונתמייתסמתיס(כלל
ו 6ס סיתס
on~hoשמןסחמייס6,נלתחייסי
כשועל ל 6נמר6ס ל6עלוכנלנ (1תמילותלב"י,
מ5זכיכליסרבלסיונולים 6ןככ(3וסיףמיחס
(סס ,כמוסומרו~(S~rnידומין ע')6כל
ג"6י
ס6רלותכיססלמל:
וכלמור מוס ל6והס ממתומקרוא)3מןסחמייס
ומסרס על ע5מותס 6(6טסיךכמוסס
הכסר וסעור
16יכסס,ס"ק(י6ת
ס'
ס כגר6סוגס ,
(1מיותס ולססיכ גסכסעויחנסי(sbנרופס"
וכלסכןלדורסתהייססי65ס נטמהס ומידחסוב
ןכעין ננס ססיס הנתינת סתורס ,ונס
"לימ
סמתו )קגיס  6(1סיס כמכעסלמיוחיותר %
סססנטמס
נומןסתחייס16תס סמהוניחוליויכרי
 ,כמו ס3עלמות
תלויס כסס גסס כעיןטריפס
סי3יסותיעלסספסר ויקרסעליססעורמלמעלס
כן נקלויסוט סנוף לטבעוויסוכ(ינו עצמיו,
ימן לרוך,
ימכמרות,סיוכלולחיוה)
כמוססיסשימ

ויתרסקוס6כריס6סרסגסמסח(ויס3סס,צסתמול
3סס סנפם כחיתיתועליס ס6ר ~ n1CDlוקותם
סנ6כלס כסרסוטיפסו עגנטהסוטכרקכווטגסרפו
*44א
ופסיו זומן עלפני ס"דמס ל 6ק5רסיד ס'
סגק סםסנופיססעומדיס כ3קעססנ;יוכעח( ,טוסיעס צסח(ין ע5מותס לקנן רקכ ע5מותס
ווזו'חרומותתכ"גס סנאיות לגוסיס סכגנדס ומסר סריסתס סימ)ור גוסס למס ססיס ,כמו
ונו
ככחל"מת .ול6גור ס6לית' סתעליגס למעלס סעסס במתיShprn1סכתוכותקרכו עצמותע5ס
כ
נביר כל כס"ס גנז גוסס ותרדכס 33ת 6מת
ממטכולגסלנוסים ,מפכי פסיסקורך סתכ6גס
פרק
בביתאלהים] יד
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סמקודם,כדיסיסיס מימרונכוןומזומן קמשת
מרק שמנה וחמשים
סססכמומסיסקודסעוכלו מעןסדעת תונורע,
היותסתמייםכע"י 1ל6כמ"ל,יחכ6רנסכן וכןנפחס6לית'כונססתמייסנמקוס 66100סר
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רגיסכמוסכתוכככיס6ומריסלנססי6יןיסועהס
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ילסכמוימיס רניס 3ל 6עת נדסס ,וכחיג
ולמע
רניסימלו סני גדיש ופינס רוכ סעולס 6ל6
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כן ע%ססר6סון 610פיסיומייס(עולסועז-s,
 bמ6תיס סרססע(נו6תיסחלק6כ'(מק"גמן ס6רל
יפקומי,כיכסי וסיסיס סעולסס(סיס
לעולתוסליוזל:
כוזבינינוסעזיס)"לוסנ'סחכיל8ותססקרה (6כליף סרסס עלל' 6לף סטס חסעיס 6לףמיל
61מר ממעת סע5ס קומת%כנני העולס ע'53כמו סכתכנולנעלס ,ו3ססר ערת סקרן
שלפיס ות6תיס סגסועוד,ימיוכתול"צדורבל כחוגכיסעח 60רןJNspסלפישלפיסותיר6לף
ר ק"כרננות on)bונסיםע"ד 0קירו ,3ו6ס מיל  .ולסמ"ססנ,וןכימ6תיס סרססעלמ6תיס
די
יכמר כעסטויס וכולסיריו 6ין תוז(6יס מן
60רןג"6מלקמק"גמלבז' עלסגסיסלכל 6חך
ספרסססם
לסnסs
 ,S.וכס:כפול %
ו
יותר מ6רכע קמות למקומו ולגריעתו ולדרכי
ע
ע
מ
כ
"
ק
ס
ס
ס
ס
ס
ר
פ
ף
ל
6
ולכטמוהיו ,חולת )סכי כל6גסי סדורותיסיו
מן סמ6תיס סר על מ6היס ססס
לף טרססעל פרססיניע מיל 6חז לכל
מ6ס ועסריס רככות גל"כ דור עלסקירוכ
יסיססכלסלמהקלפי רנכסוה' מקוחו6רנעיס עסרסבגי 6דסמןסק"כרככות כני 6דס ססס
כננס ,וכלסרנגדורלססמןסקרןננ6היססרסם 6לףלרסיסור'לבסיס ,עסרס6לףמיל לכל מ6ס
6,לףמיללכלעסרס6לסיס6יס ,מ6ס
 SDמדחיס 6סר סס חלק ממקס וחמסים מן
ל לכל עסרס 6ג0יס,
סקרן ונכדור 6ותס קתות ככל סרססנ'מילין ל6לף6גסיס ,מי
וכל '7(%הלפיס 6מס וכל 6מ8 0סר סי וסמי(ד'6לפיס 6מסיניעלכל6'6רנע מקות
6מחיסוחליומליס,יסיסלכל olhרומכבמקומו לננס ססס יוחר ממס סכתכ סנ6ון ,ו6ס סס
ס ב)ס סיהכלכלו כו 6מת כוסי מקלו קמוח סלגולכל6 '6לף ומקס
רמ"ח קמות  or'htזכרי
סמכ?ויסע"כ :ואאריך(סוגוכוי סיהנ6רספעח ול"נוס(יסו6סגיתןלכל6ים רסקו תלווח ס0ו6
סי"5ס 16מתנו הלסיס ומ6חיס סגסועוד ,סו 6כמלתעיניו כסכטת 6לפיס,onhיכילוד'קלפים
(ניבלה מלריס סגתכ" 6המ"ח עד דורו מסיס cnhססו6מיללי"ג ,osn:bוכקמוחסלגויכילו
סיוחר סס כמו 8רכעיס6נסיסכקירוב,כעופן סיכילו המסיס
גסגח ד'6לפיס והגר וכמססיי
ל"כזור ,ככעיססגס כל דור ,ל"כ סעמיס ע' סרס6וחלגל
סלע)"דלור:ותאסבסלס6קס"ככמרסכוכגס לסי
ססכ'מלפיסור"מ ,כל דורכסיסוגסים מ6ס דרך מסנון סג6ון
כדרך
ומסריס רככס כפלים כיו65ימלריס ססיו ס' 6חריחרנסמנין סקתיסכסהייסיותרויותר,
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קלם 77פ

וסוף
ויתמ)נמן ממוסוסקולסיוכלולסחייסכ,13וכן
יי
עדשיכרידמ5סמי5ורתיםימעסקירס36כןיגקו"ל3ןשגסס"ז קבסמ"סוס
לנ
ומ
ס ב5דרסון*מר סס"ו מעלותס6יןגוייבוסמ5ז
ועד  1hS'Dממקריסר"י כמנין רד"ו סם רג"ו סקוריתמ~נויתיי0כלסכילסמון סרכטכתמייס,
מ)רמ ומערץ כ סם"ו מעלות סס
0גס'6 ,סיסיע
קכגוגכיריתיוסרסבנלסימ65ק1רןממוגנוקרטיסיס. ,וכל166רסך)
ימעלות ,ומססכתוג.
ימ
כט
ר,גולוממסיס עלו
י)רח למערב קאם
 6מס'6ו '8מג'  '6 16מח"ק"81 ,כ כל 6מד בימי ס16לויפקדס בכ)קויסיוכנ י0ר6ל סלם
י'ף ,סס 8נתס
ףוקים יסודסמלסיס 6ל
היסרבלסגכלליס  '03רכ61יטרט וירפס גרנ"ו מקות"ל
שגיסס'רכוךכל מסס'רכוךוימיוס'רבוך סבאואליוכסםלמככלנכול " Sh5%סדימ4נגו
סעטסס' 6137וכ8סחי
ת"רמעביט ס' רג 61גסס יו65אמרי סקול61מרי0ננו 56כסיעמס(כקרו;
סססומלסיס8לףרכול,ו3רנ"וסנים"מריס כל 6.בל hSמגסכליסרבל ,כסכלך לסלחם
ף רגול'יסיסס' ,6137וכן נכל בעמלק6נ(ס'כ ויסמע 160ל את סעס ויסקדם
8תדננסל"ו"ל
רנ"וסגיםכל  '6ס'רנותימיוכחולסיס 8מר כטל6יס מ6תיס 6לףרנלי ועמרת 8לסיס 6ת
י )ס 8ים יסודס ,סס 16תס סגת6מסו3 )6-מלממת
ל6ימד1ל6יספר,וקיןחימסכססלנמר
כ,יגחול עמלקל6כולסטמרי כמלממס ר6סוגססיוינחר
ניון 0סונטחו סככות סירכס ) Shoרעש
וכעמרוגכוככיס ,ונסכיכמהריס סרוויסרקו 1ל 8נתמעטו עתם נכנס 18 '6נסנתיס ,וכן
וירטויקננו 3מ6זמלז גסיומעסיס  on~hכסססר זוד 6ח סעסוסיויסרבלמ'6b~hnלף
כמו ס6ס"כוכלסריענומ6פ1גחיוכןירגסוכןיסרוןnsh1 ,יסורס ממס מ16ת ~qSbסססיו":סיחיל
י וסולףמרב161ליסיוכל6מד'6מצלף6ויגהר,
O5'Dho
סריכו סיס עס 6וחס ממתו
י bSb18חמסים 8מד מס'
כיננ6י'6 1מממאי
י 160ל ל6סיוכליטרלל מלומדי הרכ
ל6י5
גס וכן
מ
י
כ
 '6 15מחמס מקות6 ,כלמס'רכ 81עלמו6טי' כמו מכחוכוירוו כל י0ר6ל ססלסתיס ללטום
כדרך סטכעוככרכח ספנות חול ועשרוכוככיס 1ג '1וסיס כיוס מלממת 1ל 6גמ 65מר 3וחגית
יל6סיו כיד כל סעס 6סר 6ת כ16לוגו' ,ו6ס כן ל6
סיועוליםכרנ"וטניס'DSרכוך ,נס
16 hlhתס כנחן ס6ל כלנסל65תלנ;למנ;ס,
מעגים "61 ,on~hכ נס 6חר סי165כממקריס
גי
כל 8מזמסםיסיסלנוינדולוססט'רכ 61כרגו ג
מי זוד 6מרמוסי ל6כסלוסכייעצתי
(י
ונכ
כגיס כמו יעקכ8כיגו לומלבד6ל1ססם.סרכ 61יקטףעליךכל יסר6למדן ועז כ6ר סכע כהו
סי65ובמקריססיול'רכ61מכןיום 8מדועדכן 6סר עלסיסלרוב)1 ,ט סיס ורר נו)מ 6כמו
hו'
עפרים 0נס,כיוןסגנכןכ' ועדבןס'סיוס0יס 0נ6מרננדעון1לנ4ליסס6ין מסטרכמולונ
,
cל~
לנוף,וכן מכןססיס עדגגוריח 0י165ממגריס וכן 3מלממת יסוסע עםסננלכיס עס ר 3כהו
סססס'יסיוצ'רב 61ססק"כרג ,61ועםסגסיס 08ר על מסת סיס לרוכ ,וסוף זרך גוזמך
י לסנזילסנססג5מוסי
סס ר"מרכ 81כסל ממ"מסג8ון )"ל1 .ע5
י
סר6ל8 ,בלננססג;כרכימ
ס
ח סלמס יסודס ויסר6ל
8סר : bDים,
ג
י
'רינוי סמ0נוןסכתכתיסיוכשליס מכלמש
יגהקיימס סכטחת
יגח3סג6וןעז )מטמטיס צינו נו)מ6 6ל 6לסורות
סריכו כל"כזורות ס
"
ח
כ
כ
עיחקלטים ותיר וכמס שניסיותר ,וממגו סמכות ול 6סוכטחו כזרך נוכמן ,מסרי סירם
6רנ
עז;מנגו orסססססכיימ,יכוססועירס17רות ככרכחוסיס )רעך כעטר סקרן 6סר  Dhיוכל
מע'סגםכל 717וססמ"כירוח ,רוםס'ידגל 6ים למנות 6ת עפר סקרן נס')רעךיפנס ,כי
כס לסמיותס ,ס'כ"ססיגי רקדם"61 ,כ ססלנת ברינוי %יג 1זרך ג)1מ6 6ל 6כפועלסל 6יוכל
ריבוייסרבלנכל8לוסדורותלאיכילטכלמעולס למכות 0ל6יסיס לסם ונספר 061 ,סס
~
6v
sי
יסיכוץעוייןיםלססמס~כר,וסט,מh8ס
:3 bח;קח -מועט נסרמנfתו 6ח סנ(רוכס "ל
סf
.וכמו ס6מר סגכי 6סרמיבי מקוס אסלך וסוך כי6י 6ססרסיסיו ממס כעפר סקרן סנרי כ(
ירוםליסמקוסכיחסמקדם  6100כמו18סלמיעד
ויריעותמסכגוחיך סססכ5תחומי"8י0יחרחכו 8נל מססס6ין לסס מססר צינו נוזמם
ן מסרם0יסיטרי13ייס כמועל סל8 olos 6ססר
1ל6יט"יקולסמוןסרבמימיו ,עד סיסר151ימי
ן'Shnotחסרוניעד למגותוקינו נו)מ ,6וכמו ס6מר סוסעסנכי6
ו0נו6ל ,כמו ס16מרג ימי
ימרוזרעךגויסיירם1,ל 6וסיומספר 3ני יסר6ל כמול.סיס 8סר ל8ימד
כל תמומי מ"ל כמוס"
סיו 1ל6יססר,סריססירסכיומיוןסריכויסיסים
יסמיק  orג"כ כ' 6געריס גסמות
ן כחול סיס  6"60למנות1ל 6למוד 16הו,כי גס
סוכגיס כססכיוסיכוסכזמןסתמייס ,ואמרימי
על5ד דרוס6סר6יןבויי0וכמ5דסחוסוסקור סכ1לססיו מונכליסג"6י ועכר סירדן ,מ5ד
מסוררכוכעתות ססנס ,וטמ6לעל5דPe5,סים ריכוייס סס מו)ריס ומתערבים כטימט ק5תס
כויסוכ ס" 1מעל1ח מקו מטוס ל5דאסון 6טר וינוטו למכות  on~pמ5דסריכוי ,וכרולסלי
יל
כ6
כססנכללים ס)'8קלימיס ,ומקו ססוס ל5ז כסרט מומן סלמסולילך  hSסיסמנייןליסר
ןכוייסוכ כל( כמו סכהוכנימיויסודסוי0ר"ל כמול 6סר על
פמ5דדרוהסוםסטווקקירח5כ סצולס 6סר"י
יעתות סטנסיתייצגכזמןססו ,6סיס ונו' ,כי  rhnנתקיימו ססכטמות סל
סלטות
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סנמט מעורס,ומס סגעגסו3on~pעונסי גיסנס על
ס6כוהיותר
יסרבלסנר6ס סל6סיסלסםמניין ,ומס ססלמ עונותיטסורסיס
וועלולנ"עעלמעסיסםסעוכיס.,
רנסקטלמ)קיסיעתס סחערנג66ת176גי 6ת ונוסייעיכו 7רכסגיסיומוגגים(עסותטוגסיותר
'לסס סכגסלעסותרע,וכןבכור
ל'ך חסור ו6תנסלך8לסיס סוסים  06תוכל ויותרממססיסי
מ
ו 3ע 4כל מסמסיסיוזעבעוסקכיןכמכמת16מטת
וגו ,סיס עלסכליסר6לכימימזקיסוסי
יגמתססכלוסתורם,ונ)סיכ7לrf61ס6גסיס
ממ
ן6ב
הורס 1ל6סיס כערססל 6סיתםיידעתציני כי
י  OnSDDSכמכמס,כסי מס סנתמכס 3עוס"ז6יפ
טומ6ס וטסרסכמו ס6מרומו"ל,לכןל6סיסע
מידע לרכובעלסוס ,ומ"קכנלוהיסויכעעמרת '6יותרממכירו ,כןיסיס מוכןויסינ6ז
י
ס
כ
 nדלת מס ס6רז דלים ערך מס סססינ קודם ,ומי סל 6ססיג גלל
6לסיס נסס סםs~r
תיסיככססיתירס
ומכייס 6כלרכיםסיו,ונס סעסרת 8לסיססיו נעוס";bsיסיננתמייסכ"6
כ
י סיסלנוף סוס עתס ממס ססיתסלו כחחלס,
חיל,ומפיגודכיתסט 3סוסס
סריס
מל 7 6101כר מועט,וכןלענין סמעסס סעוכ
יכ
כת
תדו6רחיר ממתו גססהלטיסורכבותמיס
6נריפם
י
ת
ג
3מלממחסיוניסומלחמוס כמרות רלס8נריפס מס ססרכסיותרנוף :ס כעולס סוס ממכירו
כןיסיסמוכןכומןסהמייסיותר:
לידעמניןיסר8ל ונמ165כליום כססם'6כמליס
גיו65י מלריס,וטליה'6כיס ממסח פנמטעליו ברוב ס63ון וס"סמי סימות מריס 1ס 61סומקן
 16מכועל מ6ינריו  16גס6ר ססנעיס
'הכסיסולמעלסמון נזסטמ6ש לכסס 161תס
נני
מסיונירה רחוקסומוןמי'סכטיססל6סיסלסס  16סמומיט מסיסיס עניים161 ,מרמימיר
י 076
ממסר,יו 65מכ( )ססכתחייח
סכערתויסמיל"מג( המלט גמום ססו 6עד סיכירוסו נר
ר פס 61ט 61ולמ"כירס6סוסנורכן ותסיס 6ות
מעולס לסכילס161 ,תס סנק
סיחנלגלווימיו ) s~hיערו ללכת למ"ל לסקוס נמורס ,כמו סימר
ו רבותינו עומדים כמומם
מוסגס  16יתרמכ'6י סתכיל1 ,ontbס(6ית' 61ה"כ מתחפשן ,ועל בן סק7יס 6ר 6עיע
 ,וקמר rbתסקמגט
יודע סלמס:
גיתם ופסיסלעח5תיופני
"ע' ע"כ:
6ס
יניעורי
רו
כתב סנ6ון)"ל וסז' 6סיכירוס
ע
י
ס
נ
ק
וקלוכוססמןסמייס161 ,מלכיסנגי6יס יש ששן ט*יט עתנכל סריס נסס סריגם
וסרועיסוסגסיכיס כסמתחייכסיכירוס3גי 6דס מגלויו6פי' ססומ 18 6מבוטל ניכר סוט
יתמיינו לעומתזס סיכירו ק5תס 6ת ק5תס153 ,רתוגססחכלותעוץ 6ל6מסנימכרובסמנים
וסיחוכרגל 8וס 6ל שטו למסרסו 6מכומר ס6זסמסתנס מנערות לנמרות ל)קכסולסינו
ס4
בסידור ססכטיס כס' ~ Shprnופלחו ע"כ .וכ"מגסיגויסמיח'וכלייתס6יכרףוח)רהסלעלווצ
והראיה מס'ימ)62לסי6ממסססוזכרוטסבסוף עלסע5מות כסרמלתעלס,נססיסיםמןממומר
 6ע5מו6סרסיס3ו מחהלסוסמלקיססגסרזוממגו
ימ:ק6לנכוליכלססכטיססעהידיסכלנכוליסי
כיכרלסרטו6 ,סר גר6סכיכל 3ניסכטו 6חר לכל '7מיסודותמסורו עחסקליו ממפככתחלס,
י כ15רת
מיקומוכתמייסימיולכת'6ו30ט'6ניכרים זס עסכל 6 orססר סיסיס כו"יגספיס
לנס,וכיון סכל '6ימוגר 6לסכטו יכירו ק5תס סניו ומרפסו ,כ'1,יתיך olhגלי כויל וימ)ור
 06ק5תס ל 38וללס ולש ולכת ל6מ ולממות ויעמסו כלי כמו ססיס 3תמלס כדפוס עלמו
ס סוסות כ6ר
ו60רקרוניסס ,ופ11 o~)o 9כיכרגיסתחייס יסמגס כ6י)ס זכר מרעע וסיי
לכ8ן ,וגס כי כ6ומנהוסל ס6לית' ל6ינ5ר
סי 6מנסס ע5מס סגסרדס מלוחו
לקותוסנוף 1ל6גפם מוסס,כיכנרסכגל1ו6 4מ)חסכו
י ממט מומס לסמיותו ב5ורחו ככתמלס ממס,
מו
ס8מרו 46ן3ן דוד כ 6עד סיגלוכל סנסמוח כיון סקודס שהוסיו גו סיגוייס סרכם מנער
שגוף ,ו6ססתחייססי6לנססותסנסרןומנוסן לכמור מ)קנסלסיכסמיסרוסקותוכזמןסיותו
סחפו3נסלגוסןעלמן ול 6נסס קמרהלנוף 8מר כחור ל6יכירסוכתסייס  06מת )קןוכןככ3
'לסמיות6ת גל.
כימותנגנת"1,סנתפייס סיקס סגתם שכסת ס6רססיטייס,ולכן ר5ס ס%ית
כגוףסל6מרסל6גולרס 13סירססי6כמוכרמת 8מד ג15לתו ותבניתו ססיס כ)מן מיתתו ,ו6ם
לסתנסנע"סמדומיו ססהגסגעםסגסססר6סוגט ,יתנכר לסוס 6דס על סר6סו קודסמיתם נמור,
6כל כסתס31סגספלנוףעקמו פסכנסגויזכור מומויוכיחעליוכי סו 6סו 6ו6חרגןירפ6סו
יעלומיוכר6סונס עסכססווימסך 6מר סנורך,וכיון סיסיס ניכר קורס סיתרס6 6ף
סנוףימ
ע5ח סנפם לקלוק כסס ס' ולעכזו פכם 6מד6 ,חרכןיסיסגיכר .וכן רוב ס6גסיס מסם
וניכרים 6ף ל16הט סל 6ר15כג
ונוסהכיר סנסס מפס מעמיס כ 1ככעססריס כל 6מוסיסי
ויכירסנוףסגטס6סרמכנסבו,וכמומסגוףוסגפס  bSbככחרוהס כ6מ5עות 6ותס 6סר סכירוס
גיכריס )ס נוסכן מכירים  06קר31יסס 61ת "3ע 0מיתתם ,וכן ס6גסיס סס :מדור 6סד
מכריסםססיומכריס8וחסגחחסס,וכעוכןפכרו יסיו ניכריס לדורות סלסמסס וסל*מריסס
כל מס סעכרעליסס 3עוס'ז ומס סעכר עליסס כ6מ5עוס 3ני דורוחססיכירוס ויעידו כי סם
כעולססגסמותמןססכרסקנלובנ"עעלמעסיסם ס6נסיססנקוכיס נססות כש סח6מר סכעט

עטרי

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

רועים

שערהיתיהרפרקנט

בית

אלהים

לועיתוסמוגסגחוכי6דס,וכלסגכי6יסוסמסיייס 6 ennoת כל מבט וסרטפכותם ,ונס 6ת
וס5דיקיס 6סר 3כלזורות וסקר 8דס כולס
יכירו מת"כיססו6גי 8כיטסעדכני8כרססתניע יכירו נס סס 6ת כלכגי נניססכני ססבטיס
ש עד 6דס סר6סון,ו8תכני3ניסס עדזור עד כל סדורות,וינמלו מסדלסס 6סר;כו
יסוס כתורס ומעסיסטוכיס וזכולתמייס
ק1מgרSוןסמססריסחסולת ס'סיוכולומןסתמיים ,כעולססק
יעזות )סיכירו סלסלת 6כותס עד 6דס וכזכותםסיו ס6כוח,כי  06ססל6סיו עכיס
שר6סיודןמסיסי5י
רכסיו סלסקכ"ס.וס61וסבכות לחמייסלמסימיוספנות 3ל6כגיס,וסרי כקמר
יכירו 6ת כל3ניכניטס עד;מן סתמייס  761ג לךולזר
עך6חן 6ח כל ס6רלוס סמל Pb1
י נקרץ ;רעכי 6סיעקכודגיו:
יבמתושכלחידוטסעולסוסקרסעיקריס3ר16תט
כל סדורותחיים עם 6דססר6סון6 ,סריניד כתב סנ6וןוסססית 06י6כלון וימתוןויסקו
סו 6לסםכי ל 6נולד מוכר ונקכס'6ל6סס6ל
*ת'יקרונכס
יו,וכןכלכגיסדורותיעידוןינידון סמייסו טנ1ו6עיי6ל1121נןססוגנניחע"י6ליסע
כולסכבחדכיטוו6מדוסמו6מדכמיסורוסנפת ~לווסטו,ויתכןסגס6וגסים,ע"כ:ואיןכלכך
תוך כ"ד מעותלסרידח נססם
סמגלסרייססעודסגדסולר6וסת6ח8רסורן,ר16ול6כיעסיקכירסססוסisnס~טnbק ורס8כיוסוממקילווענסימיי
8דס 8ל מסמסיו קודס,כיל6
כלססוס6דסבעיקרי סמורסומרסיס,כייאמינו סתעזנוול6כתעלונפסותן כמעעספותעסיוכלו
מס סיסוטר לסס מסמון ס6גסיס 6כוחס 8סר לעמודכלol~)h 6וסתיסנסונן6לגוסוחן6 ,נ(
וי
ככל זור ודור  ,מוסכםסיסורס למס סקכלט שמןסחחייסשייס6לית'סיס 8ססרכ
ק
לי
ייכסעמ
מ6כותיגומכל סדכריס,ונוסחמלך סקרן זעס סגתסות סגתעלו 3נןעדן וכעלס סעליון
6ת ס'כמיסגיסמכפיס:
לסןלסעמיד6תגוסןולקיימוכלי6כילסוטחיס
סנוף 6סר קרכו ע5ס 8ל עלמו כמקמר
ס
ר
ו
י
ס
ג
ס
לרפואת סמומים 8מר קימחס כס
ל
ע
י
ג
סטנת מונסכתמייס,כי סמו%ס ס6ליתןונקרסעליסס 3סר ועלס נידיםיסיס
כמרע סנולדיס ע 6ס8דס סםמוריסsuרוע פוכןלסחקייס כקמוסגרמיסססמימייס ננסס
מ)נ ס8דסכסי סמום ססו 8ו מקומו,
י סנ58לחעליסס ,ועכ"זבמרסססיכ1ליןל6כול
כסיגנמרס כסיות
 nSenס6דס כמכמס וכמעסיס
כו ולסתות כרלונסול6הדיריח6 ,ל 6מסם מני
כללס 6לסיס כמוססיס 6זס סר6סוןי5ירכסיו ימים לגקמססמ)'ttrsוננססמ6ר3עיסל"רכעיס
סל סקג"ס 6סר כ5למו גר 6אוחו ומס מסיג כממסרכינו מעמד מ'יום נל86גילסוסהיס,
ייריכגומימגולדכמומו כג כסיסמדרינססססיגכוס סעוגסשכוך
ימכמת8לסיססו6ויופ
י
מ
6
עכויתס6לית'כמלוח ונמ5וחbS
ל
ם כו מטרוןשינומלס כללס 6לסיס ,וטמן גוסו
סיכל 8חדמירס
עף
סתחייס יוסר מומווישר סלס פלס שסיס חעסס,כסי ערך )ס יסיס נו
רסיס מוכןלמכמסולמעמיסעובים,וסיסר16י יותר )ךממ
בירוויטיסכיווןלעלמו כמעלת כססו
ל ונוסוכמו סגזכר כמסימיסלפי זכותכל6מד,
סיחיסכל 6לוחו סמוס 6ל6
טיוכר לכ
סו,1וגס לסר6והלו )טתכדכי" 8מט 6קודם ולוליכינססמ)ונותנסכייסיו*5ממיסוחגורת
ממת6יhsnorיותרמכניבילוקוליריוכיניסס סררןיסיוכלוחוסוטן)כיסוכקייםמכלסינול6
ס כסס סוסרועמ)נ לסמל6 64ת סלדם 16
"שיטמתיימסיס6ל סמוסססו6וסיסכמוכרם יסי
עליסס וים לו כוס6י זס מתגללות ,וכרקוחם לסענוחמוגו8 ,ל6יסיו מ6כליס זקיס לומיס
קותומכיריו 3סעח סחחייס פס סמוס ססו 6וקרוכיס למ)נסמןונגעומקיימים 6תנוףס6ום
6חתלכמסימיס,כינסכי סמן סיס
וסנחרס 6לח"כממכו יזונוכי מ5ז סמוס מט6
לעכולממגוסעמייסככליוס %ס;ס
קודס6י זסחט6יוחר ועתטיסיס מנוקסוכל%
י
6
5
1
י
ל
ס6סרזניו 8ח סדגסטסיו16כליסכמביס
מוכן למס ht~naקודס:
וההברה ;ס 6ת )ססי 6מוכרמת סיגור6יס מגס6 ,כל (קבסנחמייסכסי מססגי6רטגס
8תקניוו6חפננוויככדס,ו6תלהיו כיל'6יסיססמ)וןזןכמוסמןממס6ל6קרוכל4
ו8תבכוו6ח"מוחו ו6ת כתולסנדל מקרונותיו יססיק מעט ממנו לכמסימיס כמו סנ)כר:
כסתורסו(5ת6סף אבל hימלטממיוחס8Sוכליסוסוהיס~כר15גס
ומספרטעריו,0
ולנלכמ
יסמססחות56לגני סכטס
כגמלת ס'כל
י
עסי6יססגחיךסחנעכןיעקככמפסס,וסבכות ו5ריכיסמזון תמורחמעטטגיחך 8,ownסט
גרפס כולס,כי כן סוכעחו כמו סכתוכ וגס לגסס סגחפליתכגן עזןמסוכלתעמסכטףסוך
יסנלגליס61ע"פ ססס
תי 8תכריחי 6חס לחת לסס 6ת 8רן 3 o~naמ6מרס6לית',כ
סקיתו
כנען ל
כסל 6ג6מר 6ל6לסס,ונסיךכל סכע נסס6ינס מד'יסודות 6ל6בססממיסי)הודח
ךמגטו סרסעסוסכטינכייעקב,כי וחין כסס סוס סתכס לסי5ערט למצן,ולסילו
יסי
יסים
יכל סכעסו6 6כ לכלגגי סיסיסבון יותר וקמןסמןססיסמןססמיס,
לסס נ6ססלסילות
כ
סמעמידס ומקיימת 6ת
מנעו וסמכות על כולס ,וכננוסיכירו כל כגי ונסמ5דגסס
י 8דס ,
ס36ות ססס מכלל )'רועים וח'נסיכ

:

מסי"

שוזס

ימי
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סגלני
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סגלגלכמקמר68לית' ,ומנדכי סגססטלסנ(נ(
ס 61כולו נסס 6מדמסיריי6ין טסיכוי קלתו
ס  6400ממוכר
מקלתו  6(6כנוףסרי
י
ס
ג
מ
(
כ
גיזים ועלמות ורמ"מ
ס
י
ר
כ
י
6
גי
6חכי
ס
סס
כלכנ
עלמו ,ולכןכפס סנ(נ(סי 6ממססטת
סנ(ג('סוס כסוסוקין (ס מקוס עיומז כנסס
סנלגל,כי6ין מעלסכקלתויותר תקלתו,וב)ס וניסגס וסו 6קרוששיגמרו כמרי.ממס סיכמרו
כ(נסססנלנלסו6מתקייםכגססוונססוכו,אבל נעכודס ,עכ") (6סכעימ~shיתכרךנמול נ"ע
נססס6זסלתילוסיסנוסו)ךנתכליתסו6ממונה (75יקיס7(5(6עחו.סיסיורכיםסיכמרו כענטזם
מ6יכריס סרכסונננ'מעיםוקין לסמסכןכי 1 ehל6כמלי ,כמו סטסיכוסמון סמ6נניכיס,וכן
ע מס
 uhsסחסוכיותר מלדעלמוומלדמקומוו(סכו3 (6תמייס ק5חסיגמרוכמרי6,מר 0ס61יוי
סמתיסל75יקיי0ר(6עז
גלכ,וצמגוימסך (מום ויחססטוכמושיו
סיסיס(6סכטימ
תממי
נמ
יי
ס
ס6יכריס,ולכןי5טרך6יorמנוןחמורתמסמניחך מידעכי נימוחס
י שיחכו מוסתים כסמים
כ6ינריס 6סר6ין מסכנו כסס:
ונקרן ומיקומו כתחייסכר15ן ס(6ית',סיכמרו
וייטבןכיכתמייסיום16יותיסיעזי
כעכוזס1ג 6כמלי:
וכליטון
סנ 116וסתסיעית06ים (סס ע(סעכודס
ויתקיימוגקיכול סנסס סכ6טכנוף )כס
ונועודנס מעולססעליון ,וקמרכך תארךל6
י
י
י
ר
ל
ל
סבפושובפול
עD S D
ס3
ן1י1
D
י שסר
 orמרן זקוכהק5ת )מן ,ויסתמק ט כזונעת
Oכ
יחיסיכיקסלולדסני)ון ממלכ6מוולמ"כועתק לקנסיימוחסמסימננוולעל עכודחס,סל 6יתכן
למהגות 6סריסיסכימים ססס)כיס מכ( סינ סחסיס סענודסשין עמסנמו( ,וכ06ריססס
כמוסגנכם (מעלסמימים(ימיס ,ויתסלך(סגי (5ייקיסתוססתע( מססר16יל)כיותס סקודמיס
ס'כקורחסמייסויסיו עעיו ננדס'תמיזינכס כן ODסיעסובימותסמסימתוססתעל מססר16י
,סקודמוח:
יחס
סו
ל)כי
ול6ימט,6כייוכללכמוס 6תיצרו 6סריסיס
ו עטמוא
וטמסימ
גמוע ססער0כימיס סססגנדר סכסר(6ס36ן ,ראשונתס(6ס)ו
זi o n,
ס"n
i
תs
למוספעיסכטובו~
סעו
סיסיויסרב
וי)זכךנוסומיום 6ליוס עזסוףיעיוס6רוכיס
ו(6יצטרך( hlhמיעוע מ)ון ,עד 6סריס(יס Dhיספיקוסעוכות ססםלגמול מעסיסטסטוכיס
עלמולגמריכדעותיו סטוכותוי)דכהנוסוויכט( סיעפו"
ז ,נקמרכי כקטריסל5ויקיסכעוס"ז
מ5רכי סנוף ויעתק 6ל עולס 6630סר6יןבו נמולוסו6פריננעסיסססטוכיס כדכריס ס6דס
הכיסס ופסיסכלל,געו מנזכר כחסוגח 600לס עומסon~hאוכלפירוהיססכעוס") וסקרןקרמת
ת:
ססניעיתסכ6סהמריי6
(ו לעוס"כ,כןיסיסלקנביס(ימות סמסיחנמול
כתב סג6ון  S"rוססניעיק_6.יה יעתקו 6ל כעוס"כמלכוסגמול מסעוכוחסיסלסםכעוס"ז,
ןבו(6הכינס6(1כעי(ס וכמוסכי6רחי,וכאסריסכעוס"כחוסטתעל מס
סעוס"כ6סר6י
וכנר נסנו נס 3עוס"זוימיו,והומר כמו סנסנ 0ר6וי ל)כיוחס סקודמיס כטוס"),כן מססיעסו
מפסרכינוע"סכס6כילסוססתיסוסכעילסועמו בגסיינעח סמסיחיסיס לסס רוססת ע( מס
סרבי()כיותםסקודמיסכעוס"):
גלעדיסס 6רנעיסיוס כסרסיגינ'מעמיסומיס
כננוסכתוכ בחורש עדכ6ן :את )סכתכסנ6ון כתב סנ6ון וסס6לססיס על סעס 6סר כ6ס
על מכרתו 3תסונמ ס6לסססכיח סל6ימותו
סיסועס נמייסס מס יסיס מעגיעסוגן
ני
בו
סתחייס,כלמרס)"למתיםסעתיזסקכ"ס(סמי
ת סעודים נזמןסיסועס,ו6סינכעכורססכתוגל5ו
אינס  otlrlnלעפרם,וגסכי סקול מ0סכננדכל סיכר כ)10ל6רכותינוצ6קמלו כ)ס קכלסנמלקו
יטרללו6ס סו 6עמד כסרמ' יוס  6(3הכיסס כוס עלג'ירכים,יסמי ס16מר ספין מתים
ושפיסמי כמוסו בזר גקדוסחסנוף,עב")כזמן ג(( ונתלס ג16מר(3 1ע ממות (גלח  ,וי
יי
ס0מימ
ס
סתמייסטית3ט(רועילס'רמכלס6כסיס סקמיס ס6ומרימותווימיוכדי לטסחוות עם
3תמייסכל 6חד מססיוכל ל)כך נוסו ,עד ססס,ויםמי מקומרימיוסגים רנוסוימותו ו(6
פכ6מריתימיויעתק(6עוס" 3גליהכיסס ימיו עזטעוס"כ,ולכיס6לסיסייסירטססor(6
וי
ע:
פף
יו
ונ
וסתיסוסהרצרכיס
סמפמר סג',מסגי סל 6מפתיחחייח טמתיס
6
ל
6
ס
י
ס
ת
ס
ע
ו
ס
י
ס
ס
מ
ע
נ
ו
ס
ס
י
י
מ
ס
ס
,
ח
ו
ל
נ
כ
כותב סגנון וססמעיס כיון
ול6
יכה(מי
י
מ
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