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באפני

סהט(ינו מז"( (דגר כסבח טלק זס כת"ס סגוכרו ננר,מומ הן מנע ,מסוס עד נמ .3ומן
כתמ3ו) 1קוי (טרש ,נטכי(סי הגרפס המיות סמוגס מילות ,טי( מינת סנסדס מסוללני
6י%נריר .ור6יחיכו כמהמיניסלפת :פריס פוסל בלב .ויםמיות למרוחכיו 65כהן
וני
שלו
לקמיןהראטי
זכוכ( (1(6ומרפירד  6(1כסורות  Stbוימסר ונו' וסמלות כדוג וגמר 6(1
ן
' ס6רדבריםסיכר16נעלסכליס סווכר כטרםסירהס,וקיןכטרטיס"6 63הדטהור.
וטלסיס,כי ( 6סווכרוכ6ן ס16מריססירסכי  obוכ (3סירות העוטש הס המס עסרס ,חרגנו( ינגס
שיגיםטרטיסמכסמוחמ'ותועוטותוסרנים51ממיס ,עגור עורב  7116גפר סמג'ח רממסגיס 116ז הנר
ודכליסכורטס 61 O'De1רן ומזלל,וזכליס 6מליס 6ווכג(כ(ימסייה,חילפטורתספוגית ,לוכםסמ"יס.
טרסייס ,ממסירמוכוככיסוגן עדןוגיסגסוגסמיס
סירותסרן העוףוסרן הקרן והמיש5 ,טרדע
י
י
ר
מ
ס
י
ג
י
ענגים ט( כרקיס ענים ,ויל כמס דכריס גו((יס (ויחן
סהיגיססכסר5יס חגיניס עקרכ
וטרעייסס(6סוכרווסירס11ו6יגסגכ(('ס ) wthמו(דס עכבר גמ(ס פממיחזכוכגממקי
ין ,מס 6רכע
ס6ומליס סירס51 ,ריך (מח טעם (דבר זס ,ו( 6עסרס 6סר רוכססמלים.שמיססכ(1חמטיס סנוף
סונדלו זכריס כ((1יס מיגים מרכסכי  obסר5יס סעורים ס6ר הסנ(יסנטן חמר חסום ח6גס ס6ר
ימיות סרפדה ,וסקל הלכמס ושרה3'6גותוינקות 6י(%תירקותסנסיס הסתסע .וסכתנמימתט,ימיס
הנסרס 6(1 ,נמסכו דכריס ה6מריס ,קריך (חת מהלוחמעיזות טניסענגי כנוד נעמיס כרקיס ט(
ר זס:
כעס(יג
סדות הס הסע .עודסמים 6רן מדכר סמס ילמ
מ' 1השני מן סס(6ות ה 61סדר 1(6המסוררים שכניס ג'ע גיבוס הס ספגה ,סס אכעיס:
(מס הוכרו כסדר זס 6(1 ,הוזכרו כהמות רוקנך ר61הגי גנסמוח ( 6סווכר סהור כי eb
סורונהמם נססמהורסודקססהורס1 ,ה61
ולח"כמיום 61ח"כ  nlblDכסדר סחורה 6(6 ,ס(6
ידועכ''6ןכע"סמן נסמוח פהורס כ'  06סור
כסדר וגועורכיס  1(6עם :1(6
ןסירהס( כ( 6מד  1Sbnכלכיס פויס ,כמ"פנפיוידוע(חג'חי ס6מר סיס
השלישי ה61עיי
 .רימיג'ס (מס היחס סחירה 16מוהטסוק  6(1העו(ססגהמה סמקה מרוכסמן התהורס(סיכך מגס
עסוק 6מר ,כטפט כס( 6נזכר ממסורר כ16ח 1טסוק הכחוג כסמולה'61 ,כ  63גכ(( נכ(( נסמס נסס
סג6מרעניו  blenמסוררנו 3ס /ומה סנץמסוחים  ollonמיקמרו סילםהרנינו("3סיס עוצוכו'כי
(ה' כ16ת 1טכוק ו( 06 6סנרוהמריץמהןממין סמור ,וכבסמה ep1
(נ6ט1סחו1קממ6ימןר(,סי1ו6מףו כמססיוררםיסגוכר המאורל נ16חו oonא
יס ועז ( 6תכרו סס 6(6גגונו ככ(( כהמס
וס
טסוק',ס"סוקיס"מרים סגזכרג"כ 61יגס6ומריס יק
ס סהורה הס ומיגיהס ,וכממוח סמ6וח גסות
המכרז כטרע6(1נכ1,(3סדקוח החכרונכ (3גהמס
16חו ,מהס ס16מריססגי טסוקיס:
ן הרביעי 16 06מריס סירס זו כג( יום  16דקה סמ6ס  6(1גטרע ,וכמיוח סווכל כ(( 6מו
מי
ככ( מנוע  16מרס 6ו מגס  16טעם 6חח גו(( עסורוח ועת6וח  6101היות סכפדה ,ונטרסן
י שוו:
גכ(ימימייהס ,וככ((זסמ6יזכזמןזכו (ומרסירס,
6י 6חס מ(6 651שנכ
כי 16מססכירחסממסוקיהתורס הסרrbnnהחחי(ו רבו הממס עלספירש30עוטוח (6סווכרו סערות
כי  06ממס ,תרגנו( ימה 116ז  ,116הכר
(ומרסירס6 ,נ6 3ותס ססירחססי 6מסטרהסריס
ע( הרם ומגני'6ס ונסוכים  ult'bnהתמיר :טלוניח,וקון סמול 63גסמענסילות,1(6וכן ס6ל
הטיןההמישימןהסרוח6יךחויילסירס(כע"מ עוטשסגורים,כינקיוידועפגיוית'סעורותספרות
'כנחי מדגרים 1כ(סכן (5ממיס (Gff)1דומם :יתרוח ע( סממ6וח (1טיגך מגה הכדתיגי עוטות
1ג"מר,כיר6יגו טרק עמ16תכי6ין שחן 6(1 ,הוזכת נ'כ גג(( פ6ר
רבביאורמיני ס(6וח"(
סירס זס נמוק (סנטיםסירות ,רוכס עופם16nlbngסמורותכתופסוזכרככסתוחומיש:
סירות סנסר5י העוף וממיס והקרן (6
בממגיהגייםם וטמרשטליססמיסו,מהמעים ההככקההימותססהועלהיסורוותנס(תי 6רכן
יר1מהורותכי6ססגיםקויהן דניס ,וגג(3
"כ
י1
נ1
ה
סיסשבוריסוכמגייס"61 ,כ( 6שוכר כפס סוס
סווכרו כי  06הסורוממויכנ3י( כהמס נסה מהורס ,יני
י (ehויחן המוכן (סעודתה5דיקיס,
ומכרטיס דקה מהורה (6הוזכר otrפרטי תמרס ( 6סרסי מהזרכ
מקביס  ,Otrt 631וש יהרון (סוס (1נמ 5ע(והס 'וכסמ6יסטרסייס הוזכרוי'כ סירוח ,והמ(זון 6סר
ממת גגכע ,תשח(5י5ית וסו מלח וזכרהס:
פסוזכר סירס כסס 1ככ(( מיגיסס :וכ(( ושירוח
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מבי"פ

וכן נ5ממיססונגרוכהסהמסהמןהמיגיםסנסחכמס מהסייכוחים )6(1 otlxעיס מנסס כין מעיפת
כסן  ttffbממס מעורסנטן  o)hnחמר ,וכחס ונהרות(ממסוירמ,וכטרקסירסמלפלסלפושיפכסרך
זוכיספqlDטרקהרונסוןשפוכירדניסוימים
מעסהגיח 61מ(( מרמוןhSaהינכרנסססירס,וכן
כמסמיני טירות ofJtnnכהט1מ( 6החכר נהםסירה 1גהרוחומעינות וגהסיססר3יס61 ,מ'גמחודן טרק
; bSbגכ((ו נכ((;"ר ה('6גוח ס16מליססירס :ספי נכפשוירפ וכוככיס כו' ,ב"כי לשקול לפס
שמיס61מריהס.
כזנוים  eonסנה הכמיס סוכרו עגי כנוד אוזכרוג'עוניכנס6מרהעכיסומס(ונע
וכן נתוך עניםושמיס 061 ,כס ;כעסעגני ככור משרוס והמיות כו' .וגס זס נחרן נטרק כנמוק
טסיו הוטטיס 6ת יסרך( כמדכר ככר טסקו וטסקרO'p1D) ,כי הו 6סוף טרקסגי 6מר כסמם וירמ
הירחן ,וכמומשוכרונרקיס (מס( 6הוזכרורעמים ודכליס כע(יוגיס" 1סכ6יס מבמעלס יעכי
ר נקע
סהס סוהטיס 3ה1 ,0רעסיסמיקים 1ני 631נהס מס וגיהנם .ג"כיס לסקולספסחיל1מ'כנסוים והיות
סוגומנרנין ( DO'SDמה ( 6סוררו סם נס כן ,סכווהבך (גמס ועקרבכו' וערכ עמהםמחון ~blo
וסקסת (מס ( OtOt 6לוכס כקסהו סירס ,ורומות מיס דקס 61מ"כ גמ(ס ו6מריס חרגת( ויונס וסקר
ממגחכותומנדוח 6חהורעיס(מס (6יקמרו סירה :סעופוח ולמ"כ מזר(סר5יס סממית )כוכ ,וכטרקיס
ר סשבליס
וכן כסירות ם( ;מיס 61רן ,כמו ססווכרו סמם המהו(קיס נ"בישפירוב זפ .עוביפ
 .וילמ וכוככיס (מס ( 6החכרו סוס 5מד מן ופרפישירוםכיילווס פור (עוטות 5יה  1116סנר
ס כור ח6ומיס כ 6(1 ,'1סוס 6הד מן 16נכישויר כו'61 ,הרססזכיר לפעלםמינהמבשוס
המוטחס"
ר פסס 6מר 1(6סעוטוחסרכי סהו.6מיס ומור
סכוכניס המסורסמיס גנוכיס 16קיימיס ,וסמדכר ישכי
ר ומס (עוטות וארתיח כו' ,קמר שספיר סנספוס פור
סהווכר  06הו 6מךכר העמיס  16מדגל"מ
ת וקב כו':
לפיוסירי
יקמרו ס6ר כמדכרות ,וכדכליס הטרכייס הדוממים
 65סווכר כסס סירס כמו סהווכר שרן וסדכרוח לקמין סנ'מןהס(6וח1ה( 61מסהוקכע קוהופסוק
(סירס (16ח1מין 6(1למין 6מר  6(1סיס
ובס שממיס:
רכן מיגי מהכות זסכ )qoוגמ"ח רמסו נמתן 6 ptDbהרסילתו',ם (סלט גספרפיסכילוס ,וקך
61כגי ססס 61נג' מ(ו6יס (קטון (1מוסן ,שלש הוזכרממין הכוך כקירה5סי6אמס  OtOהמסוק
ם ההוך מירחו ,כפובלויהן הוזכר כמירחו םה61
וטניג'סומרנ5יוח 6סר כ(  1(6עשר וכנוד"ת
ס
יסיו ,וצמה (6היסס
לה
תמס ( 6שרו סירס:
הודו (ס'כי סוככי (עו(ס
 fבו,
וחיפשתי (הגיס טרקסירס סכיךי1,מ63תי טלק סירחו שפפגיות יה(כון (ויחן orינלדרוס(inal
ולפס (6היההסירתהכניס )ס  otOורמכיךיפ
סירס ממקק (טרקיס:
פרק א' סמים 6רן מדגר 3יס סועיפלויסן זגים ספרפש'"1ןמסטרונו'שריספסיפסליסיותרS~pn
ס סכסרגיס ס' ע( למיס כנקמר כלירח סדנים ,וכןכארמיס
יביס שרוח מעינות סרג'ס"יגי
('61יס שבסססיידר במירמסיעי לנודה'(ע"ס
רגע סכסר3יס סס סקס עמר:
פרק ב' שפשירפשובבים O'~Dרוח16ירעגג'כנוד ונף ,יסמם יסרך( במוסיוונו',ריסיוחל מחימת
ג'הנס ,הסי"כ :טסוקשיזכירבלפריפ שמרה(ו(דוד( 6חוום דעהך
ט(
פרקנכ'רקנימססעקרבשממיוס(דנסןעעכדכןרהתו( גמ(ס מרגנו( ושבפס פיפפ יוהר ממנו"1,יך גהגכ6ססיפרת
ך %ס,
יונס עגור 6 1116וו) הכר6וגכי סס י"ג :משירושישר6מר6מר כמססגים ס(מססמי
פרק ד'נטורליווןשיטיפסירסורוירהטורחמסית והיות סנסזס ס6ומריס ברוך הטוכ וסמעיכ מס
מינתסשיסשרוגיס  StDnסרור סםי"ב :ההימסות 'ס (הס יותר כסוכ וסמכים משר כ5
פרקה'3ג'עורכ גררסגוגיח;ממיתונוברהס סרוסגפן הכליות ,תמס יגרע מקסמיומך ~6 p1Dחד גשר
תמעים סבריות ,ורן סכה  11נמכי סכהוכבו (716עונים
ח6גסרמץהמרהטוהכ(ע 3כסדהסנוני
יותסכר( הסי"מ16 :רס(מסיכ ,גסכי גח(וס(6מירהו  11טסוק קראה
הכוכח סעורים ס6ר כלנג'ס ינק
פרקו' ככמס דקם טסורס ,ככמס נסס מהורס ,נ"ל 61גי לסיר עזךוגו' ,נ"כ המו(דס ס16מרחג5
נהמם דקס סשה ,נם( מום סלד ממור סור הגסמסSionיה 1נ( /1חס גתימד סירהס בסבפ ז%
כולל לכל סבע'פ ,וכן העגור  rtibotוהסר
שיל6ייושבשועל ) ot~sספ י"ג .סס טמגיס.
הוטוראוון וססגוג'ח והסממיתגחימד כירטס כטסוקיס גו((ימ
עסרסהיחרים סס ,רצעפנשרייפ"וי
י
י
ו
כ
י
ס (קורר כקוהם
רפטי טסית מרוד רמון סכם(  .וסירת רשפ כסנמה(6ית'וכ(הכע"מהיו
י
שבירליששיסךבגין וגו',ט
ויר לותר(שון סטסוקיסס(6הו,כרספ טוע(סומסוררם ,וע(ה)נוכ
ר6
ח ונו' ,וטול נס נטשוורריnי
obSכיחונו')'6 ,וןסירו 'ס (המוס מס ר6ס (קג6וחשבישול כפורסיותר
גי)מרו (1ונו',רהיטי גממו שמוונו' ,טסיתשיר מסקר בע"פגדוליםוספליכו ממגם ,ונס ( 6הוזכר
5ו
רסיטפסוררהכסם,
ס
י
(מעיכ ,סמסון5עליילסבטסוקיס
ו
ל
י
רעילי1נ ,'1סרוד הסוכ
ס
י
לפפלוס
וpnסtכ~ך( 1ג ,'1וכן rtthסכר61וגכי מה ההיהסוהים (סירחס נטמו
מo
רמון כם(מ סרמון רקחך ,סכך( כl
טרד 'ודוך ה' כ(מצגי 6רן ונו' ,וכן כטרוגיח כב' עזי עד1נ '1גממוגממו 1נ '1עמהם ישר משר
עוטות ,ומסידה )1ר',ר 31טורח סירהב ג"כ כולת
כהיכ יודוךס' כ( פכי 6רן ונו':
ם יוכןמירחפסילוטרוגיע
י
י
ל
ט
ך2נ3שין הסעההנגיחים(טרעטרט' הקפוח1 ,ה 61בלהיפהיפכפ
בשרי
וסוס

יניס
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תניאובי אליעזר אומר כל האומר 1רק שנאמר אזישיר משה ,שר לאנאמראלא
שירהזהבעוה"זזוכהואומרולעוה"ב אזישיר מלמד שעתידלומרלעתיד לבא:
יתניא
ביאור מבי"ס

וסוס ס'והו הגה כעיג' ע3דיס ונ!'  o)'hמת'חסת כמוטמיס וקלן  h)bככ( מהסג3ר 6נהם כמו כע"ח
(כ((רקס סקר הבהמוח והמיץ ו,מהיס ,וכמו:גר"ה מן הכתוב סומלו ממגו ענין
1'(6כיhlo
מהגכםמ"המות דקה וגסה וסור והמור זה ,סה,כיר קודם:וגיס וקרןו"מ"ג כ(  ch35והס
הן
הנייחות ,וכ
הלמיס 31ע"ח וכמליס
וההיות הגמ;גות "הריהן מה הקיחסוחים (ט'רחן כוכ3יס ומקוה סרס
"רו מס ג"כ ע( מה סכתונ
3מ
("
עמהן(1 ,טעמיס הסירה מגי טסוק וסירה סהס הקרן ,וכמוט
(תיגהו(נ""3י(ניח סגסחודס"'ס ק"ו 3ענמס"
ס רנתו
":
וp
הt
ס'6גDb 1
הרציעיתןהם"(וח (סרט גס כן  chקומר ס( הקב"ה 3ערכוכי( 6מה 6מל (מיגהו 3ח'(גוח,
תסחין זרכם ) nbSכער13ני6
סירה 3 11כ(יום" 1פעס"חדכ,נון ק!וכ ועוד ק"ו ומה"יסו
 1שמן 6רז 3כ(ימיחייהם ,כי העמיס והעניס "מר הקב"ה 3הס (תיגהו 6גו ע6כ"ו מיד טחם
"
והנרקיס  o)tbמטייס ולך יקמרו סירה ככ( 'וס ,סל העורס וקמריהי כנוד ה' (עו(ס 'סתם ה'
ו"ומר 3כ( יוסונח םוומח כמעניו( ,ר"ה סכ( פרטי הגכל"'סגנר"ו (זעתם
וכן העככרגר"הסוייג
י ('  6(5נעה סגינו( מן ההתו( ,ונס ההתו( ו((3יוגסיידעו כי היו כנרקיס3נו"נ,רה"( 'ת'.
"ויכ
ו "ומר  chחנניה כגדר  h)hכמרודף חמר וכנוו :גרטה מן הכתוניס סג6מרו ככרי6ס ויפתר
"ינ
העככר ,והוכונ6יגו קבע(מירחו כסרוקה סטן (6היסיהי רקיע וגו'ויהיכן,יקוו המיס וגו'ויהי
הקרן ד 6:וגו' ויהי כן,יהי נ51ורוה
'סר t'pDID (6כחורה ,והסכ(יס כומן סגהנו("יס כן,
ההד
הלכביס וה6י(גוח (ריך (רהוח"
ם"כן' ,פרנו הניס סרן (סט היה וגו' ועוף
י
ס הס ממוררים  '1*1וי
הקרן גטם ( ofnמינה בהניס
 1נב(יוס,וכן הירקוה והמדוח ,יעוטף וגו',
כ:העןגס6טריו"
ועגהכלניס 6סל ההעגה רש יסעיהוה:יכלותל"ך ורחם וגו'ויה'הוג(
",סגר"ה  htnGנוה (כ( הז3ריס
ן
פטום כוכו ע( מהמג"תר ו(כ(כגיימן"(( 6יהרן ot1)r)oסיכרה1גכר"1כמו שוט מדעהסונו,ניוגס,
מגי  O'DSbומה שהומנע כהכעס כהחקה הנריקה שידעו 6ת
ג(כ 1ג( ,'1רקס סקודס הונן

ידומין

"("

" מתירס:
וה
הה
קר
והח"ח כגס ותהיה שירקס וגכ
ךהגויירסירה (כע"מ
רבמין ההמ'':מןה;"(וח"י
!(1תהיס (1זומס גטרס 'והר ,ונבעיט מן
ט(6ה  11מן הדותם גס סגזכר כממוררים 6 1bhoרו
ותדכר וטדוחוימים ודומיהם וטכיס ודומיהס'",ן
ו מסוכים דומם ,כי הלרן והמדכר והנדוה הס
"(
כותים כ( מה ם3הס מן ה(מהיס ו3ע '3היים
otJtcnn
(תיגיהס6 ,נ( סקרשרטיהדונ,נויס
ר הקרן  O~thoמככודס
ככסף,1הנו"3ג'סט31ות"ס
קור מנע ט3עס מהסהרע (סוס!יורודמיון סיהיהד
יסירה
(הס המירח סירה ,כי הס גכ((יסככ"
סקרן,כי מקרכה גמולו כ( מיני המהכוה וה"3גיס
הטוכוח ,וכוה גהרכה מין ס(6ס 1'bG otnnSJ 11
כסכעס סוס דמיון 6יך יחמרו סירה ,ונס ככע('
חיים 'ם קופי כימם (הס סירה וככח נהירהס
הכחוכים סגהיהדו כלירח כ("הן מהם:
ונחזור (הטיכ כעור ~ Shהמנווד ) c~hדלח מן
המ"והר  (6הקודם ,והוך כהת קוזס
כמיןכסחנהחמיטיח טעם נסור ססירוה(כעניחייס
(1נמחיס וקמר גכו(6 6פ"
רמיני השחווה(1 .קדיס
גי כסעח כריווח העו(ס גתן  Shoיהכרך קח ככ(
כרקס ,ע( דרך מה ס6מז"(
גלומו סיךעו
ג( מעסה כרפדמיה
ה
ו"כקמ,תסגכר"ו כדעה? (כרפו
וכנכיוגס (כרס ,וטירס"' ~r
3 sדעהס :הודיעם
סיכר" 1וטס יסח
ו כ5כ'וגס כדמות :מרו (הס ,
וכמוס(מדונוןהגהונ כמס'הווין (ס') וכ(
ס (6
"
כ
,
;ו(( (כ(
הקר' !כ6ס 5כ'(1ס ort ,גמה
וי
הר
:ו
סדכריס הטרגיים :גכר"( 1נד (ד
"ס הכו(('ס
[כיוואלה(
נ 20
י
"ם] כ

"טיק

"("

רכוגס 1גהכ( 1(11ק"ס מקמרו ,כן ככ( הננוסכ'0
מכ( מין ומין גס6ר כו הטכע הג,כר מהות 'ודע
סנכך 6כמקמרוית',כי וה הי 6ככודו יה' :ידעו
3רו"יו כ' הו 6נר6ס ,דרך מס( כמו הטרף
ה 61עוסהכני (מעסהו ומוחס כוסימן (סיהיה גודע
עסק
(ורף"הר"11 ,ס הכהוכ (יאפיס
ו)
הג
ס"
מ
" כ( 3 "(1סנו' ו(ככון' כר"היו ינרהיו
הנקגר
(
יהךכריס סכעו!ס גקר"'ס ע( ס0
עהסהי(היו,כי
ו ,והגנוז
ית' וע(יהס חמרויככודי כריסי

":ר

"ף

ו מטעת י5ירהט
;הס מכירים כי הסגרויי
הוה"
ה(.ח 3רי"הס וגס כעסיס ס6הר כך  htotמס
כ
סגמסכיס ,ה מזה כעכע כ( 6מד (תיגו תכיריס
כורטס והר' ה 61גסו ט 61עכס ככחח(הDffrs ,
עסיה' ,1וענין ידיעה והכרה  11הי 6ע( דרך מס
ס"מרו הכדיגו( sff,כחדרם)6ין (ך כ( עסנועסכ
מקמטה
ן ( 1מז( מומעטה סמכה קוהו וקומר
(ו גד(,ס"כייה"
( ית' הטקיד כם6ר הנכר6יס נע"מ
ו5מחי0סיס (כ(מיןומין סרומג( טמ:ליע כנידרס
ונמימהס ומהתדחס כלי הכח שמנטיע כפסה"(
יח' וע(יהס ) Oh1ס6ותרח טירה ("( יהכרך
מהיהסק (הסלטחס ,וכן ג"מר כי מה ס"מרו
כ(ניוגס וךעהסגכר"ו וע( מס 6:מוסנס" 1ד'":ס
ק" 1כעומס כו' ,סהו 6ע(  irrOס(הס כמו טגהכו
התטר:יס  SDמ 60ונוחן ט(  ornעם הי 0אהיה
עט סרו ס( 'ס:
ן רסוקג"כ(לי הדעה ט'היה
ערך 6ג' קומרכי"י
ענין האירוח (כטוי הייס כטסוטו ,סהונורי0
) SDlbסילם ג(מיןונוין מס סכהוכ כו,מהרי (חס
סקדמוגי
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בישר

פרקשירה

מבהם

סקדממי סיס  4כמ סדרור גפכ( ועלמם 6ע"ט כסות לכ מן הדכפ ,ומין סעככיס פמזנ 0מן
פג;החק כפגסק %% (3ט סנמ סש,6ומ5יגו  SPסזכוניס קורנת נמין רמח 51דה פוחס 161כ(הס,
דלךגס לכורהלחוןסכחוכנסורס כטסםסכחוביס .ומיגים 6מריס סיפ (הס פמט(ות (מווטתיסס
וכןמגיסקלוחרומ(1יטתסטרת(כיחספפפגחוכנסן (1רט61תס כמו פה6ריך נע 3סער ההמיס ככ( וס
ויסרגס מטרות(S~tnb1ע"זכיד)%מלופירס ומש כמקמר כ'כסויית כעבי מייס ,נמו ההג'ל רסס
נמהותססירר 0% ,מיחס,וכן נ(6יס 1פשר(גניתי מסטרים שריס ,וסרי ג( זס גכ(( כגתונ(6יוג
וכתיג 6מ'נויקש 6פ ('ס) מקט %מנרומות 6לן ומעוף הכמיס ימכם,%
סנע 5כמלו (כססטר
י16111( 4תומעקומו עד גמו  S~rnlnכטרק המ651תטי(ין ,פנסן (הס מכמס
%מ
סטר 6פרגחן 3סס פ(6
יכ
פסטר עמו (6יס1 1ש6ספיג  4ומסרו ( 1כידם (סורות (גו דרך 6רן מסס"6 ,ריומגן (6מ(6( 6
עמופישרו כמדרפ"61 .נ  1ebנ'כהגחן ס 36גיתית קורס(מוגו תיעש ממח srl31מנמרסעריות
ם(הןדיור וממסכם(,ס:
מחרגנו(,וי
"ס'5יור ככ"מ נדגר וס(כדסמכיריסכי הו6ית' מיאס
דוגךן6גווןב( (ומרכי(עניןהסיריי
ךנ"כ סוסנע
גרפס1ה61טמןמגון  ,וקשרספירסרימיומדת
כהכעס כחמות כרי6חס סיסינו 6ת סם
(כ( 6מד ממסכמוטיפגססהגרה קמהפי16תפריס
מן S)bnoומקין'נו 4 6סם ,(%נדלך מס פ6מר פכר6ס ויודו ( 1גדמיונס ,כמו בגרטה שחוכי
סכחוכ ידע קונסו וממור לכוסנעריו ומ' ,ססירוח ומן סמדרפ הנוכרומעכסכסי טססן,וכן
יל מס פ6כ( ממט הסול61י16%כ 4רימילס הגמסכיס מהם הומנע סנע וס ני5ירתס
והר סממורפמוני
יפנמסכתפכם (קשמ)מקמיחורץ (קמי ממרק( 6רומס (מו('זסהיכירו 6ת נור6ס  1( 171'1כזמיון
כמ"
סק(ינן מקמי ממרטרקמי שר6סק(יגן,רכן 6מר ממסכחס כעין מהותו ,גמו סיס (הס כמהדמיון
ידעפולשנהו וממור שוםכעריו,כי סממולטניר וספכ(ה (דכריס פוריך (סס כק'ומס כמנע כמו
י6כ( טספור ,סג,גר (מעכס,וכוהיאויירחוכן  lb~hקמירתפירס
ס6כוס ס(כעריו סה61מיומד (6(1 1
(מיגי  t)pJOמאס:
והסור (6ידע bibשנהופ16ע מס סלחן 64טי'
וי1זמשטעגין,
יהיס מוחל סממורוכיו65בו:
ס נס נן(פירות ס5ממיס )IOV
ממוכרות (קרקע ,כי (6ימסופירס
רכבנר כחנומכמי ססנעכהגז( הכ"מויחלונס,ס
ע( א,גי נ"מ אין ) oaדם גדטליס 5ה6גיס (1ענניס ( 6(6ח6גס (1נטן ופקר ס6י(גוח
וגמ('ס וזומיסס הסמפכיייסיותרונעי
י חמנו(ס ,פש נסן כמ גטם ס5וממח ,וכמו פיורו טסתי
כי ('מוחס וכסורקס,כי סכת פג( ~olbמטניכי סכחוכיס ,6ירגזו ע5י היעל מ(טגי ס' וע',
סדם סכ(נ  610קיתקי ,וקשמיני כ"מיפ (מס יתרועעו 6ףיסירו,כי כמוסיפ  gb)5ה15ממח כמ
ק5ה מכמה נסכע (נקפהדנריסר.מועי(יס (השחס כסכע (סתעעע גספ הק5וות כ5מימחס,כן 6טסר
מידהייי
ך (1ר%ותם ,כמו  D'1Dtbnע(הכטניס פיהיה ( 1כמ גזמןטעונות גמימתם גסנע( ,הכיל
ס16כ(יס שרם עסכ 6חד (סקי ,6ומין ססורסונ" 6כי טעו(תההי 6כר5ון נורקה,גיכומןפקין מ5תרף
65חר פ16כ(חסגתם 16כ(ח 16רינ6גץמדכאייוקוים (ה ר15ן סכ1ר 6תסיג כס קי15ר 16'(1ח (טעונת
6כי(הס שמגח הפורס המוש( ( ,0וממרגנו( מכעס ,וכמ"פ 1ע5ר 6ח הלמיס 1נ6( onlb~1 '1
כפג(מס עם שמסי6ג( רודףכירימהיועע(6רס תחן 6חיכסס ,וכמו נטמרוריי כד 6יק(ע (נכ(6
שמס ,ועוטות כסג(ממיס מגיחים ע( מכורטס וחוזהו קלגסו קמוטי דהוו קיימי גי ענקי 6מר
16ריגגו"ם מדברי ,וגקכוח האיריס כפגממ15ח כחן ענ('סנין O')blOגו'"מר 6רן6רןהכגיסיטירותיך
ס(כגס (נקפ 161 Sffh1")tDכ(ח אוחו רך אס וי 65כו' (סגה 6יק(ע ר' מי' 6חזהו כעיזי כו' וכמו
סמן מחוכם ,והטרק כסיאנססוייד כורםימשס פסני 16כסוף כהונות (ק'"נ) ,פגר6סבי "עו(חס
סמים ואוחס עדכב'די '1פ(יךקטומימיס ע(סגי הי 6כסנע כר15ןהנורץיח'וסיס כס כמ כטעו(תס
סוייד עדפיגל(,וזה מטעונות ססכע ממחפש(כ( 5סחי כהיסח ה(( SIDb) 1נסנע וסעכע,
ס ה61
גערימייסכמ"פ כסטר סער ספמיססמ65כןכסטר כרנון סכורך 1or1 ,עגיןסירת כ(ס"י(גוחכי כ((
קי15ר סמוא והמומפ ,ולהעידו כעוף ימים 6מד גלח כ( סכירות סו6סיס ספנה כסכע  nh~sגטס
פגחקסס (65ח והניקכטיו ממיסיסוהכגיסס כגקכ היוממת ססעו(הה ~ hfככמ כורכה 61ין גמה כ5
התחתון עד סגפה(ס(וממגו סכעו (עפותקריפסי'ג כך למוק מגם גטפ המיוגיחגי סתיסן ט5רוח מן
והעידו ע( סגמסיס סגחמכ6ו כמורף תחח הלרן הקרן ,וכמוסיס 6טיסס כבטס  bnnt~oכסחעקל
ומסכו עיגיהס 1כ"5הס מפס כחקוטח גיסן כקאו מבקוס 5מימחהכן ח6טס גטסהמיוגיח כסחסח(ק
ענג הסומ'ר וקגהו כ1עיגיהס וגחרט6ו ,נס שף מממר הכ"מ ,וכמסה"כ (קה(ח ג') ולוח הכרומס
סגקר6 6סשו'ר סיס(ו כ6נ גזו( כגסן וכקם ככד סיורדחהי~ 6מסס (6רן,וכיון מהן חוות(עגין זס
הכ(כ ו6כ( ממגו וגחרט,6גסכמיני סעוטוח גרבה 6יגו רחוקסי5וייר סס (6יחכ'הקכיע כס סכרהזו
גהס ק5ת סכ( 1ה 61עגע (סס נעפייה הקגיס גמו ס'5וייר כגרס כעלי מייס כפי מס פ5יירגו
שיערכוהנן וקל כממרסיסיס ג16חוחזק רעפו (( 1מעלס .כל זס ( 610הקמין טלקפירה  11כטסטס
שוד חוק ,ומין סדכוריס יטפו יערת סדכם 3ג'ן ס16מריס סירס כ( 6חד ע 5ס16טן השכר סהו6
"רי
כמו 6מירס:
מ ע( נכי (כגס ג6ה ונהכוגס מתכי( כגוורח

יטיס

רכמי

אבל
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ותניאוביאליעזרהנדולאומרכלהעוסק ומיצר הצע ומשפן ומכלמיני משהית
בפרקשירהזה בכליוםאנימעיד וסזיקין.נסורבכללבבךובכלנפשךלדעת
עליו שהואבן העומ'בוניצול מפנערע דרכיולשמורדלתותהיכליותורתיולשמור
מצות*
ביאור מבנ"מ
שבל 5קרנ ענץ"רקסירסזויותר(6הסכ( ג6מר כסנוט ותרוס יגמוד ס6דס 5עכוד טר 16וכתו
פ גסס
ע(דרך6מר' bla') ,רועגיכ(תה פגנר 6שוכר ,וקירס היימסו (כ( 6מד ממס י
גע(1ס גנר15( 6רך ה6דסוכקרפהכחוג6מרנרי6ח הזו( וסנמ 565ית' וסרי ה61כטיפ 16מר (6דס
גנ 5נעסה oihנגלמנו ג7מוחע ו'לדו נונח ביס
וכעוף שממיס ונגהמה ונכ(הקרןוככ(מרמסונו',
וענין סלדיס 0ו( 6קורך והגבח ה6זס כת6כ(1
י 3כ(
ומסתיו ומגופו וכ( ס6ר לרכיו ורטו6הו,כ
פ כגרס (כ( 6מך כדגר ידוס 1כ(1ן
גנרלי העורסי
גןלווך ה76ם( 631 ,נדכדגרי נורךס5ריכין (נוף
ל( 6נ'כ נ7נריס המוע'4ס ) o7bנמנמה ונמדות ,
וכמונדרסו ע( ptDbמיפנ
ו מנהווה 6רן ומעוף
ו:סתיס ימכמע,סגתן (מס מכמס (מורוה דרך
5רן כמו סטירס"י ו"( סס ,וכמו ;כחכנו (מעבה
(מזנו 5ג'עוח ממחו( ,וגס מןה,מהיסים ((מור

יגו

וכתו ס6מרו כממנח יום סוכ מ5ונ 6מקעע רנני
7ר;יע' otDnint ot~ruc ,6ומס,גיס ננו( סין

(ותזיס מח15כ ,6גט'עה מקטט רנ(יהון דק5ניי6
ודנוע(י נדוח ,הורמוס 6מקטע רנ('כון דרסעיס
.ס( יסרס( ) bntb1פחס סוףדברכי כ(מהמגנרל
געו(סיט 3ו15רך והגלה("יס(גיטו"
(1גט,1:כי
1
ככ( 6מד מסגכר6יסיס כו6י orדכר כענע"
כמנוגסשהגה נו ה6דס,כי  "bbכעצניםהנדחיס
ס בססחוע(ח עגמה כלע
מעלס ע(פגיהמד"סי
 16כסנו(ס (רוווח ((1 olboרכיו (תכיריס שחס,
וכ"; דמה סעורםהינדס נוריעהו ודכריס ה5ריכיס
(נידויו תסגי ;הוע(הסנוויה,וכן "33ה;יס (כ(
6חד הועץ ;יהגה נו הקוסה"ננ מודע הג"ש
ויהיה מהגה (ההריס גסכן ,וכן כדומםכ6גגיס
סוכות 1כי 651כהס וכ( מ(ק' העלסככוססיס
פוענח והסה (6דס הכ(
שרכיו ומכסס
(
רג"
י(חודענויהה'וחסיהכייר6הוענ
כט
'(1כקהי ימעל,
ס6םככ( מה ס;נר3 6ע(1סיס ( 1כו הושכח תכן
ככר!ost)16הועלו ימ;31חסכי(כ,הכי ( 6הימה
כרי6הו (3ט(ה ( hlhענודת ה' 111 ,הי 6הוע(חו
כמכורחנגרי"חוגי ( 6יעסההלהיםדגרכ3רי6ח
זכרים הרנה('6ן קן (הועי( (מי כלין  13חכ(יח
הוע(ח כגרי6הו 111 ,רוויה עצומה (חרס המזכי(

.

(הגקיזיןכעכודח"31etnihoנ,ו:ה הס6רוח הגט),
י העוס"ג:
31והיסינחכ!יח התקווה(סדיקים והרהי

רצריר סיסהכ( '1 olboמ 31:כצ'לו ג( 6מד
מהגנר'6ס כסרט מהמכריס נטרק סירס
"ומר ( 1הגה 6גכי גכר"הי כדכור כורך 6ה הכ(
(הג"הך (1סונהך ( 6(1הכיה 6הרוסכןהקייםrnh
הכסיחנרי"הך ,וגהו הגרלה (הו"( מסדרו טרק
סירה ( 11גמור סימ)וכ ה"דסכי כ( "מדמ"(1
המתיםגכר" 1נדכא:י:כוהוע(ח("ז
ס כמנע 16

שוי (ך סחה 33וחסנם 16ש ע 3מה סנרך 16חי
(חוע(הך,וסמכמיס ;ידעו וסמינו כמחח מנע כ(
מיןומין מססיימסו (כ6 3מד הסירס סר16יס
כפי סכעו וחוע(מו(15רך הנדס:
לאחר סג5ס"לחונן החימסוהס'לה (כשמ5(1ממיס
כמער להסיכ ע(מעי  n))btoמחמ(חן,
1הו6מהסה1זנרמילה ג(6ו ~ otb3aהגזכריט נטרק
סירה6(1משיגיס6מריס ונסורס גימודהדירס (כ(
6מו וכותן סירתם( 6(1 ,סמור מדל כהסונוח 6(6
כטי תה סי,דמן וכט' מה סיוכרק ע( הסכ( מן
הסייס כעת סכהיגה .ור6יגו כי קדמה וחע(
ה5טרדע ע 3כ( המסוררים נסירחס ונקדימהס
1ננ16חה (סמקיס 51ס6ר המיגים נה((1ה (, (6
והיותהימפ(
ח נ' אטיס מס( והיותה עוסקת
כמ5וסנדאהו,הח1מ(יס(נחה הוסרו הסמקיסופ"רתיגי
המסורריס ,החגך נסתים ונקרן הגוייס
הכ(61 ,מ"כגטרסי 1635חהקרן ,מדכר (ויהךדניס
מע'(וח סר5יס61י(יס ;כעס,כי נס
ימים
רמירחסירס נסהנקיה
(ומרסירה ,
הו
פרפרןגא
כמו ה6דס פג6מר ט נ( ע5תוהי ה6תרגסה'חי
כמוךוכחיכברגי גססי  Pbה' קרכי 6ח סס
י ככ(מקקי ה6רן,יס כעס חוע(ת
קזסו( ,הורותכ
(מה סגנר ,16מהס6ין נמסק זסים 6 p~nsהמ6ר(,כי
רונ הקרןהי 6מכוסהכתיםנס6מר אמר ית'
יקוו המיס מחמת ססמיס  Sbמקוס 6מד וחרש
היכסהויכיכן,ס:חג(ה6ז כדורהקרןוהניס גס%ח
מכוסה ניס"1קיגוסוסוףהיס הגדו(וכהניה התגסס
16הזרוהתי'6מ'כנימידורלגוס כקוהה וכמומדרש
ע( שוק עד טה הכ 6(1 6תוסיף וט)66יחוגו',
"61כ רונ סש(ס הו otw 6וגהרוח ומעיעח '1(1הן
ודניס ופר5יס עותדיס 3חוכט  ,זבן המדגרות
סנינסה הס לוב היכססכי 6ץ י:וכ געו(סגיeh
,ה5טון וכ5
ס" 1מע"ח (5ד לטוןהע"ס,ושרמ(",
מקק דרוס סה 61מ5י סעו(ס ה; 61מס '(3י 'סוג
מ 75הקור ואדסהוס ,וכמו סג6ר כ( זה נ6רוכ0
3ע( סטר יסוו עורס נטרקסגי מהתוותר הסגי ,
חכןסריךפיתימס (הסנשגסירספכם1ה"71ס(הורות
 SDתה (כר6ו,וכן סרס"ח"כ 5נ6וח העמיס והם
ממס וירמוכוככיס כען סרוס גסחגו (טונה מנסס
הסייס ר16י מיקמרופירס שגי עומס  6(1ימיו
גכ((יס כנ (3סירס הסמיס והקרן ,וכן העגגיס
ועכיס וכרקיס ורעמים וע( הס גמסניס 5נ6ות
הסמיס ש"פ התכסה למיס נכניס ,וראיפיסיו

יו

י"ויס
יכ(
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מצותיוהקי.נצורתורתיבלבךוננדעיניך אמרו חז"לעל דוד מלך ישראל בשעה
שסיים ספרתהליםזחהדעתועליו
תהיהיראתי ,שמורפיךולשונךמכל חמא
ואשסהואניאהיהעמך בכלמקום שתלך ואמרלפניהקב"הכלוםישבריה שבראת
ואלמדךשכל ובינה מכלדבר,והוי יודע בעולמך שאומרת שירות ותשבחותיותר
שכל מה שברא הקב"ה לא בראוכי אם טמני,באותהשעהנזדמנהלוצפרדעאתת
לכבודו ,שנאמרכלהנקראבשמיולכבודי ואמרהלודוד אל תזות דעתךעליךואני
אוסרתשירות ותשבחותיותר ממך ,ולא
בראתיויצרתיואףעשיתיו:
עוד
ביאור מבי"א
מיומדיס כקירה ,ונ"ע וג'הגסמטני '60ן מקומם ית',כי 6מר סנגרך 6דס אמרכו וירדו כזנח
ידוע 63לן ונזונח  nDbaoנוסר הממיס כגן עדן היס 31עוף כממיס ונו' 31כ( הקרן 1נ '1וכחיכ
ןגחן(כגי 6זס1(61,המיגיםהל"טוגיס0גכר6ו
 nDb~olה6סמן הסמיס כניהגס ג5ערסו  nibjS Sbוהגיר
ומיוהמכוגהץהגיגים  16היס (הס יחר 60ח ומעקה ע( המסת((:יס
הסמיס 5(1כ16ח הקלן.
סדוו
(
עקרכ מו(ךה עככל מס
תיגמ(ס,כי הנמס גרפס מפס (היופםיניר מקמרו 'ת' סומר שהיו,וכיד
כ' מחח(ה היה גה0נ 3חיו 0המזה תהיה התך ע( נגזר וערך מס שהיהלו לקרס סר5סון יחרסיס
רנ(יו וכמ"מ וסגמ 0כיס סרוס מכ(היה הפרן וגו' ומעקה כהכמה ונמדות מכ 3זרעו הנטיס למריו
61מר לגהק(( ג6מר בו ע( גמוגךחוך וגו' וגז(( (היוהויגירכטיו  (0הקב"ה,וכסי נדר וערך וה
3כ( הלרסיס הרוה:יס  suסגי הסדה  ,וטרף ( 1היס הומרו נס כןנקי ונךמז"ר ס6גסיס הגמסכיס
החגיג'ס הדומיט (1והעקיב ומקדהוהסככה ,ומסג' למריו,וככר גודע מהס"מ (",ע( 6דס הרקבוןכי
ההימסות הההו((עככרהכיקההו(ממוך (ענבר ,נס כסי( מסגוה' 1סכמים סגה (ךוד המנך כ:הר6הו
כי הי 6היה כ' :ירהס ה' 6מעין מה ;הו 6הווה
כיגיכס ,והגמרה נסמכה (סם(היוהההיסך מטוכעס
כי הי o)tb 6גיווגיח מן הנו(,ו"הר כך ההחי(
כעוסות וההרינו( היה הרקבון סכהס כ' גיחן (סכוי
כינסיותר מ6:ר הטוטוה ,ונמסכו 6הר'1יוגה עגור
עוף  rtibגזר סגוגיח (1סמגו (6יהס כמנויח וכע
רהבה גס כיניגס ממיגע,מח"כהסכרים1ה('6גוח
וירקות ,וכמך (הם 5יס  1116הכר 6וגכי מסידס
זרזיר וטורה הגיווגיס מן הירקות61 ,הר כך היות
וכהמוח לקוח וגסות:
ךנרזזרוא ס5טרוע :6ר ט(הה 6מ ( O'Dומר
(זוד  Shמזוח דעהך עטך ס6ג' קומרת
סירות וח:כמוח 'והר ממך ,מ' ה 61זו הומרה ומי
(ה
ה 11 6,מהוחד "סרת("ה (גה (דגלכן
וכס3
גנט"ר דע"ה חנינה גה (ומר שרה 1
"סרה
ו(
ה
הדסה 6( ,גנח
"6(1כחגני6וח מה5טרדעיסInttoc
מקמר ה (6ית' סגכגסו ) otnt)Pהמוסקים גיחה
(גכ'"ה חומלסילתהעה'7וח (יקמל"מל כמה:גיס
נרוה הקדם ע(ידסרני
הגן דודמרךיסלק( ,וסוף
חג(יחה
מ6כ(מין 6ה bSn 7מן ס0תיס b)h
י( 6הווכר סמה :
מסטתהיה"
ים מנג'כרי מס
כ
ר3אנור כי מס ס,מה דעתו ט( דודעניוכשסייס
סטר חה(יס ס6מר ים כריה סנר"ת
כטו(מך ס6ומר סירוח ותסכהוח יוחר ממני סיס
מטגי מסייס ככ( סגסמס הה(( יס ס((ויס סגורקס
מטיו כרוח הקדס ,ועץ ,ימר יס כריס סכר6ח
נעורתך ס16תרח טירות והול נסכי ג( סגסמות
מהמיס לוחך כמו ססיימחי כסטר חה(יס  ,ורמז
כתהסומריס כריססכר"ח כעוקמך 6מריס
כריסכעו(ס(,הורות ע(המיגים הר1:6
(י
מ
"ס סגכר16
י סעו(ס היסמיומם (1
 OstDJקולסכרי"ח"דם כ

"(

' ולקהגי ( 6היו (ו
Shnית' זור זור וקרנסיויו
 1סגותיו ס( 17ך
(דודכי 06ימיס מועסיס ,וגמנ"
הס :נוהיו ס("דס הרקבון והרי הו6כ"'( 1היס
ה61כיקירכפיו ס( הקב"הכיון ססגוח' 1היומיסיר
כטיו ,והיה ( 1יהר nhGומערס מכ(כגידורו מוך
ה ,ונוה סריג סגג;5הכו רוס"ק (הנדוח('(6ת'
,
נסירות והמתהוה :6ר ( 6קרמו  olhנהם(,רסס
עם מ,מור המיוחס (6ז%ר ומומול' חספוס עסרח
ה,קגיס נכהנ ספל הקנס 61הרי 6( 1יקוה כמוהו
נ:ירוח וח:נמות ((6ית' ,ומפגי וה ומה דעחו
עניו כ' כי סוס6דס יקד 6סה ("6מר סירוח
וחסכהוח ( (6כמוסו ,וכ"לכ"מסגו(ייסמהגנרלית
הר"סוגיסbih ,ס"מר ע( הגכר6יס הר6סוגיס
כעקמו קולס בצה"ל י 0כליס חהס נקומר שילוח
ותסנמ,ח(סיעלךהינחה נ"מיוחר ממניכסי עלכי
סיסבי גט 0התסכ(חונגוחיוימי הס נ(56יס מהדס
ר כטיו  (0הקב"ה ,וע"ז גזדמגס
הרקבון סהו6יגי
( 1נטל7ע ,כגומל עקהכדעהווממצנחוכיהנטלדע
הר:6וגס יכונה (עגות ( 1עומר 0 Shזומ דעתך
עריךס"תר
.כי5ילגט' (01סקסנהסעי יטר מגומלו
יח'ו6ג' וגומלתפייות ומפנהות )sbיח' כסי עלכי
כהיותיכ"חסורן ע( סקרןיוחר תמך ו( 6עוד"(6
ע 3כ(סירס עגי  mmbממעת עריס כו':
ערך גלמו גתהססייסכ(הגטתס תכ((יס הקויה,

ייע

כי כסודפו"פפ

כטופ סטכור 6ין

וכ
יכ( גסמחו כגזסיעו
ה"דס יכו( (6( ss05יח'בג
:

מ5ערטת עס המומר  bhכסהי 6מסתרקה מן סעף
נהסינה חכ(יח סמכוק 0נעוה"ז 6ז הגסמס כונס
חה((Shlיח',כי '6ן (ס ד3ר מלע מ(ס0ינ מערמו
י,וע onr or 3דעחו ע 1'3וקמל
יח' (ה((1כריצו
יסכריס0כר6ח כעוגתךכוי(6 6מריס 6דסמכרזת
נעלמך
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ישירוחמשהואלף,
עלףאלאכלשייהשאני אומרת ממשלת שלשתאלפיםמשלויה
עליה שלשתאלפיםטשלים,שנאמרוירבר ולאעור אלאשאניעוסקתבמצוהגרול
הן

ביאור מבי"א

ם סם מהסיס )Shית' כמוהו
נעו(מךבי כ(סיסי
ר כריה,
כטמוא  16יוחל" hbb ,מ
ס(מיגי
ו"
רק סירס
הט
הנ'מ וה5ממיט 681ר סזכריס הגוגריסגכ
סגין(גטם ה3ומחח"
1סמיוגיס סוס סט6רוחסיה1(3
ף טפו גלמת
 Sb) Onl~bsיח' 6מר טטרדסמן
י
נ
ה
ס6דמסהי 6מספח 16חו כב(  ,ollbnכמעם כ(
סגטמס תה((יה 1ג(1 ,'1כך 6מרים כריס סנר6ח
גט51מך והסכריותכעפי גטס nnntsoוהיוגיח 6טר
הסינר6יס
ימו ננוף וגססמן העו(ס הוה,
וכמ"ט סכמוכ ח 651הקרןגטסחים וגו'6( ,כמין
הסופיכי גטמהו156י
ס מפחויתכרך כממ"כויסח
כקטיו גסמחחיים ,וע(זהגזדמגס 4כדעהו 5טרדע
6מח סחוכ( (ומר  (6חוום דעתך טסך כהיזח (ך
הס6רוח גטסsns
' Sb) sת' כעוה"ו ונעוה"כ ,מנס
י הס6רוה גטם6גי 16תרח מירוח וחסנמוח
כי6ין(
יותר ממךכעוה"ו ,והימההי 6ר6סהה (הסיג כדבר
(0קזוסהוסכםס'מטניססי 6נזקה כסטת הגהרוח
otllht,ntוהרי ס' 6כ 1(6גדדהכמיס וכלרןוים (ה
מיוחכסגי המקומות (6כדג'ס סטן (הסה'וחמון
(מיס ,ויס כה מה
וסויעף(1ח הגכר6יס מן הלרז
והגנר6יסתן המיס
ס(והס (הסיג ע( כו(ס,
ם(י מזקמסגימיגים
י
וע( זה למרסיוחר ממך
י
כ
הנגריס61גי 16מרתסיר וסכת ((6יח'מסגי טפס
ומס סקסמנד  blonמורכבמסגיהם11 ,ה 1אתרס
 6(1עוד סטני ממסח עSbn 5יח' נ' o'D5b
מס(כדכהי6כ("
וייכר אסח"(טיסמס(כו'כ( 6מדמן
הס5ססירדוף1,nsbס 61רמז (סט(נח הסירוהמנח
6סלסיMn~b 6נטי ערנה:

כויס

ע 6(1
ואפשר(ומינ'כגי מססג,דמנס (1ונגי
נ"מ 6מר6101 ,
כי(הייח6ססיחה  06כ(מי
הר6סוגס סקייתס מקמר ה6
(קדם 6ח סתו
(עיני כ( תגריס נתחח"סר כ 16ע(יהס ,סמיו
מכסס 6ונעסתיגי כ"מ ארדעכניסערוב לרכס,

והימס (ס קדיתס,מגיח  SDסס6ר ,ונס גחטרסמס
וגיכרחקיוםס(ימוחס מ6ח ה(6יוחרמן סס6רכמס
טלר סכח1כ 1ע( 1הנטרדעיס וכס1נ 6מר הקת
הכסס וסע( הנארדע ,סעדנה כמזומרס"
( יה'3
טכסהחון מסכעה ססי 6גכר"ח.נמים ,ונס 3מס
סכחונ וכמגוריךוכמס6רוחיךגטי מס תדרסומ5",
טגחנועימן(סרטהנמסמר ה ,36דומה (מססהסינס
ה'6כסירחס  6(1עודh)hממין 6מדיסכו'וטע(גי
ו6וכ(גיגי (נךגונרס' מחה(חהנריקה:
הזנר(שמיןגי דוד המקךע"ס מנר וסדר
סרקסירס וס כרוס"ק סגחוסף 3וכמסייס
סטר חה(יסonrs,דעתועגיו ע( מהמיג גחסנהוח
כ (6יחל יוהלמן הקוזמיסוגטי סכחנגו (מעקה,
וג,דמגס כדעתו ס5טרדע ונתנקה ( 1כרוה"ק כסירה
סהי 6סומלת והמגיה סהי 6עוסקם גה(קיים מה

יקריב

יט יוליך

ויו

1ג ,'1וגחג(ס  4כרוס"ק6ז
יגופר רעם
ק"ג סירת הסמים והקרןוכ(גנ"ס ,ומסג' סגתנ(ס
(( 1דוד נרום הקדט טרק טילם,ה 6מר כרחו
מטיח כ( (6ס הסריס וחסכנות סעסס כסטר
יט(ס16מרו
טט(יססנמוסף 13רוה"ק,קמרוs~roב
ה ((מור וח(מודו  ottpnnכו',כייס כו 'הר
יכ
ה מסטל חה(יס ,סכ( מגמור
ס6ח oSDn1כענין,
יסבו סמנה (הג (5מרעם (16סכיך שכה פרסית
כטי מה סיזוע מסמום  ,o'bonוטלק טירה ט61
מיוסד ומסוג( (דכריס כ((1יס כ5מעי הפסונורך
מיוח ה6דס (סכם (' (6ח' כעוסק ו3עוה"כ וסמל
מהעיד  11SDר3י(6יע,ר הגוו(סב( העוסק'כטלק
סירהזו ככ(יום btonכןהעוסית 1ג (11מטנע רע
כו' מה ס( 6כועד SPמ' מעוסקכסטר"הליס 3כ5
יוסכי גססרוב המירוחהן מסמלחט('פ'beכ~(סכי
מן ))6 ntwpהד(6מי (מ 615חסכון(סייח מין
ות'
 ,,וכסה"דס ~ pD1כהן ג'ד'עטו גסהן פילות
ס16מרוח  onibהמ'ג'ס התכריס 'ס נסס פוענח
יופר תכ( דגר רע,דונכםההיטוח המוסג (כ( '6
מהמיגיס הגוכליס נסירה ההיק והול  ont'pכמיגס
וטרגסחה המנומן(ה מחה(ח כרי6הה,כ' גהוהנסיח
כרקחה ,וכמוכן  olhnהקומר ועוסק כטרק טירה
 htnoמסינ חכ(יחכרי6הו 1ה61גן עוה"ב1גי(15מן
ססנעיססג,כריסכויהיניס(ו הגגה(הפיגההכפית
ההוט סמנוקס31 ,כן סגהנכרייח 6כ( העוסק 6(1
כ( ה16מר,כימגיןהטוסק nDISעניג'הדנריס
וכולס (פוענח  75161הו
הלס,
"כ מה(גו עססירס
ריי יס (גו סירך
הנ"מ והנממיס והדוממיס
ס
בס,
סמיומדוח (6דס כסירת טיס 1כ( הערס ג
וכחוניס,.יס כעס שכח והודלח ( (6יח/
ו6ג(נ1י6היססירות מכסגמזנו ,ומהו יהרוגס (ככח כי
(מי
סעוסק כהס 6(6 ,העמן ה 61כי  1(6הנירוח6ין
מכווגוח(עגתן,(hSbסחן ,וה( 61שמוע ע5ה ו(קנ(
מומך מן הסירוח 6 15boסר הן מיומסוח ("1הס
סהס (מטה כמס מדרגות ממדלגת ה"דס( ,מען
נמכים נ6מריחנ 1ונמדו( מעוסק 'דינו (עם1החקי
רג1ג 1כ(33סוס 3הי1חגומסוררים,ני הנעני ת"ס
וסלמה פסס ילעיס רנוגסומשנג'ס (סכמו(1ס"רו
ו הג51ריס (כך:
וכיס"נהג
ו 6ף הו 6טתמ
רננכ)פר ",והר טרסה טוהסימר
רמו ע'גי 6(1
61מר ( 6גנה
הפכחינגדו(וח ונגט(16חממ(גניי,וה("6
' קר6 6מר 717
והוה 6מר רנס"ע
כסעה 6דהוה~ strע(עיף
"די ומסנמ (קינ(ך
ר1
ה6
כקוס סגה כר גס נעומקגד
(יה 5סרדע 6חת לתרה(יה דוד (6
כוותי
החנ"'~)hn)lbr7tbענ7יח 'תיר ממך ומסריח נוטלי ע(
דתרי דכתיכ וסרן היסור נסרדעיס 1ה6
י
ומ
"י
מ
6(7
ת ,והו  h)b1מגמל ותסכם (י('6
נו
קרמ
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וזו היא המצוה שאני עוסקת בה ,יש סוהמיםובשעהשהוארעבנומלניואוכלני,
בשפתהיםמיןאחדשאיןפרנסתוב* אם ווחיאהמצוה,לקייםמה שנאמראםרעב
שונאך
ביתור מבישם

שיכו ,נרג 61סעח% 6ל דוו ל( 6ננס ש  6(1ססוקיס נמורס  16גגי'6ס  16כסוכיס 6סר היו
למועיניונו' .הגס וס סמ6מר גוסה ממקמל טרק נסגרים כבס  16מחימסיס (סנמ 16סירס (כ( 6מר
סירס ע(ענין וע( ומן מ5י16חob .1העגין ,הו61 oon 6מר1ממין כךר6וישיסורר ((6יס' כטסהן
לטרק סירס נסחכמס ס5טרדע יותר מדקי נמנות הה 61סמכרנוהמין הה 16 ,61סלקו סהטכוקהים
וסירות ממס שגובר ורוהר 061 ,ע(,מן ממ 1016מתימם קמין הה61סיסולל כו ,כמו שימסו קפילת
מס מנקמר סם  5wfnbע( דוד מ%יסר 36מנלעס  otnnoס16מרהממיס
מסטרים ככור 1(6נ/1וסקרן
מסייס סטרלהפיס  onfדעתועזיו 61מריפ כריס (מן סקרן 1מ( 061וגוןמכנף l~boומוינה פמעגר
י 1נ/1
כו' נ16תס פעם גודמגס 5טרדע %חכר '1סגין ונו' ,מזכליסוסוסמדגר%יסונו'ירוטיוסכ
מזמ1ריס ס'  65ננס(גי  qtDSמסטרכמו עפרים סיס נטשקיס 1(6וכרע ר,מפוררועויןסירתי*1
מומוריס ,וקטאר קמר נווסר ( 6רוטלים 15מר  (6( sisoית'1(1 ,ימן 0ס 61מסוררהונו~osגי
6תג3דגריכתירסגה6חמסרססלסירעבפופל1כר ע1כ כ3שמ  b~tbס( 6גוללשויהןנטי blA1זיע
ומעגין 6 01Db SD 6(6מז  p1Dbשנזכר כו ,כן גר6הכי סיו מקוכ(יסני וס
נטרק סירס 6(1סכיני
 65נכס (כי וגו' ,וזמן מ5י16ח  orסיס נס כן סטסוק הו 6סירסו,כי (וימן  610סע71ס %רי5קסיןם
נפסייס ספר סס(יס נמו ססוזכר נטרקסירס,כי (עחיז (ג1 ,6ה 61גמוס16מריס(5דיקיססיודו
טס שמר סכ(
ר כזסל כהה 61ע(כי כסוף העו(סיהיס מסדו מ15י עמסם(סעודס
6מל דודבסכ'י(16ר,6נוכמהס(כסיימונו' ה 61ססוכיל ססי .6דניסימים בסרוס מעינות טשקיירהיט
פטח6
ה 61מהימס  wtlbוריס 0נייס כססוימס סם
סילוק סנגל 6מל גמ,מול ר,ס,61
י
ל
ו
מ
נ
מ
י
כ
קמרך עשס סיס קומר  ontbכרוס"קנסהיס 5ו1ו(י
מ נכ((מיס לניס ,קנביס סמפורליסימי גטו ס'
ו רוםס'שידברנוומרחוע( 5סתוכל התקרס 5ע(1סונו'61י(יססכסל5יס יסמם יס5%נעופיונגן
שרי
עו' ,סמא ירמ כופנים עגיםעגי כנוד נסמיר
(וידיעס ע 5סוכר נזדכרכו:
ר  (6תרפיתיגי ספ56ס ~ollnhוקומר ,כרקיס ע(כוססגזכלו נרסוקסירכם ,נשע וניסכם
רנדזזי
גי כ(  1(6ססגעיס ממכרו כטלקסירס תירפסמוכימומחימסח(6יסס,סדםומיםסכסוך
וזכרו פמו0ס נסורס עסיסוגחוניםוווקףסיתימם נסכן,וגוס וחגיגיס סומך ( %כ5סגוט(יס 111קף
3סס כמירח סירס ,לוכם מגריס כמס ( ,o'DDbג(מנסוטיםע 3לסיסטסךנמסמסוקוסםהכטף.
וגיסגס גוברני6גן הימס ושות כמריססיס (ו ,ועקרב ומו( 07סירחס מחימסס היסס ,עככר
מח 51תרגוםכייסמהו(יי ,6חרגם( 6גו 6סכוי ,ומחו( נס כן הירחם מוכמתע(":ס1 .ג 1גמה
אווז ,סגננית 0רעס ענה סימגיח b'tb1 6סמ"ר 1תרגג51ענין הלשקמוכיםעריהם,וגןהסקר ~oot
עפר (מעכס כסירם ס6טסרגי סיפגיח 6סי6מין ע( שחסכהירפס  16הסירס שכמח ע(יסס:
ה נסנעיס מיל מסוררים  1(6נמ 65כהס כ"כ
ענור,
ODmס('סיוג6ז,6רמס סכשסוינרנמישןטעוותר,ג"'S,תsרתסיי6ח ויהנ
מיני מ6ג(,מיגי 5מהיס ח0עס,ושיגי נ"מ
פייט ollbמר
למכי
חרגט5קמן,ט' 5ה61פגהכיססכשכגמ(כיסונאנס :עהוויס י"נ ,סימגש 016יוח החורס נ"ך ינרך
ס כמקרץ  6(1סווכלו יסרם( נרנתסנהגין(1 ,י 6נ"מ פמ6יס 3 ID'Dש6
אלא ים שגיס סרכםגוירי
הכמירחסירס נס (6גכ 55נכ 55סוס 6מד ח6כ( כ( מועכם ,וט' כממיס מנד ס'נקריס eD
נ(נ(יומי,ומ' %וןסימןומס הקרןיסמשגססי,6
מהרסי היגיס 61 .otn~no 46ומר כי
ס
ס
מ
ה
ס
ת
ו
ל
י
ט
ס
ס
ס
י
מ
מ
5
ם
ס
ע
מ
5
סהגכי6יס %סיו מקוכ(יסגי כען סכ
ו
ג
ו
ן
(
י
6
"
?
1
י
נ
י
מ
מי*
נר6פיח ניע0ס גכר16נלניוגס פרקוגו' obכן 5ממיס ונ'
ימקרסינן(יס וירקות ,ףפ כמס סיני
ג
י
מ
הסמייניס 5חח ס611ס 363ע(מיקס ,ג6 5מד אירוח מכליםכ  6(1סווכל נהם סיכם גטגי
כלי כש 16גטי סולחו,גי נסיותסכרוכי ס'יפ עגמם 6(6ככד ס6ר הקיבעת ס16מריס  16יזגגו
נכונס סכגס (ס %ימיוכטויי מונס (סודות קמי כ(ע5ייער(סגיס'גי כ 6קקטוס 6ח ס6רן ,וסוס
סגרכםוהמפייס ,כטרם 6מל סטדע מגי16שית' ירק"רעי ( 6עכרכסירוס  hlbסגכ%וטוןגפירונ
וכפגמש גגחעח החומס,כמוסיסר 56וקות  ntmboירקות סכסדס ס6ומרוח ח(מיס רוס ימס נדורש
לודיס ( (6י0כרךומסריססמו נמוכן נ(כריותיו עו' ,ונסנגעירקוח ססטרי סלאמס .ומנסגול
6סר גנר 16נמ6מרו ,וגעשן ממפורר ס(5ףס ה 1(3העלס הסמקת ש 6רומס טממ נןמ ופ7נר ,דש
*תס'מןססמיססיקס
ו כמרופס ה45ס1ונו'וסמ!ס כמסוררים 1)boמן הדומםוחס 6רן סדנר הדס.,
6סרמע5ריפמיסיספו 6תסםס'גי 610גוסונכרמו וגהס גכ((יס כ3מיגי om7nכי0 .ס ג%1ש מסמל
וע' ס(6 4חס'מןהקרן חגעיסונו' 6פ ונרדונו' כסף ווסכ וטכסיס 1מרנ('1ח6 ,רן גו %כ 5השוכו
מהריס1כ( נכעוח ען ונו'רמסוסטור1נ ,'1וע( וים כס כ'מלריס מדבר ומדוס,מדנר סקוספ6יע
גן סדרו גטרק סירס קרס סגכר6יס סמ 165נסס ר16י %ממס וים ט סו%כ5מים סמ0כו 0ו(4
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שונ%ר ה%כילחו לחם ורם צם %השקהו וה'ישלםלך ,שלתקרי ושלם לך %ל%
מים בי נהלים %תה מותה על רפשו
ישלימנולך:

שנום

ביסור טבי,ט

1מיס נר%שמל omb a'1ntbDיו0
יעמספירס owsרומספרbסoי  Dbסיהיס מסוכ פטם"
"6 ,רן סגכ 1(5ונקו ,ס6זלסייט%ליום 0טולס ,וכמוסה6יסי0
כגסףו,הנ 1מלנ1'3ח כי (סקסה
 03כ5נליוח 0ע%סוסירתםסי56ס' סקרן 1מ(165 061ר סנטר יקומו (65ntswbיתנסךע( ltfnon
לעססיומם  omsהי6סיתס 06כ(מי,גינס ':סמחס ונוטס פ610כעין קילס מדא ,כן כ5
פכ5סכריות מס מו' יסודותעיקרם ה 61העטר ,הנרושם אגיס נטשם אמל מי$יוחס 61ומריס
"otDN
וסי6מסוררתכיכ( פססי1נ6טמגסה61פ6מ1יה' ם,יה
 ,טטרפטכסניסייטסמוכמי0
י
etAbw
וף (1נקס
קע
כנצ
כי  15סקרן 1מ( 061ס 63כ( סטןגנודו ,לגומל 16ג( 5נטפסהכמוו
60רן1מ(61ססי 6מגמדו(1כנול 1כמזפכ5י5ק6 ,elnbSbn %יןמD
י(1~W't"'bDSהסhibס61ימשיך
' ,ונכעסימייססניתיי0
נפמי(1טנודיגר6מ','%1 1ומטניפקין שמלץפוס  nsfnסטמפ י6פט1ן
ו
נ
י
קנתס
ס כמנכ5נמר655ח(לעיס,
משמת !ק5חספממה,גחימדססילף5נ 5קוניםית'ימייט
גי'snbמטנימיקיס
 ,חקק 6מד6פל המגסניווניםנלי נע'5ססגוחג'ססלףסטירים1,כ(5כוסגוחג'0שדפס
6דס 16מר ס' כמכמסיסד 6לןכונן ofnnכחטיף565 ,נכ(יוס נכקרומסורריםנירתח ,נס הממיס
גמכמסגוסדס סקרן 1כ( 6סל נס 3ממיסונ"מ
כקל1יורמ פמפ טויסס  16זמן ניו0(1
ןפססa'nnts
נפיספר(צזףס 5מ6כ S~(bמסטכ561וממכמקומוכי מס o~nlb1פירס,כינטורםנדפיסנהטור"
utbר16ייז
ם ,וכמכמסספית בכם גאפ הגוממם ס 61ס16מריס סילת (6 6מל
סלפי
מכין(עוינגיזווגוחן( ono~sממה,ומדבלמסמס פגת(ס!כי טסק 0מ0ן גח ס3מ'מס,וכמו פסגינו
שיגו מגמימ נס הו 6מסולר ע( מהפ'1נ 6ממט בטלקסירסנטן  16תמו חט1ח ח6גס ס6ר6י5עח
מתוח ושרוכריס %ר ססוכצוד%וטירח 5כש :6ט' ,סנר6ס
י עןסנטן וס6י(גוח ה 61ס16מל
לימים נהו!מ מטיטחטנגיככודנסמיס כלקיל ,פירס ( 6ע5כטירותהמ(וסיס סאסקס IODנידתן
נסכי ססגמסגיס(מין דומס  00מחטעעיס וכיסתן,נס סלמסכקרן ומדבר 6סר הס  06כ5
ס
תונעיסדומים(טממ%,כןגחימס (סספירסוטוס מיפסכע(ימייסגיעגי 0מהם 1כ( סגממיסנדפ
ין'
ול
טוךממית ה6דס:
נ 00פפירחס מס6גזמןכ5
מהס,
ונתננו"יגסמטס (16חס ס(6סיכר כסםפירם ,פמםורי6ר1מיוכוככי0כמוסיסמהככקסליויג"1
נ(6הסחמוות
מוכוככיספ16 (5%רס
6ב165 5חס ססוזכר נסס פירס משמיס 5מ(ט ס( עלס,נמוכןי"
ונ"מ 6פרים"מריס הנגיסומשגיסמסם כמוזים ממפמסורריםטןננקר ,וכן נ( ס6ר הנויומ(ויחן
ורמון"1תרונhtonסרי ען (מגיס המסוכמים דניסוכצלוח טקסגנר(16נורך סש(סוסירחס
יוחר מן החוגם,וכן ס6רהה
קטע נומן הכו %כ( העלס:
דו
יר
יח שניסויטיס65
הוזכר כמס סירס ארסיס  6(6גכ(( ס6ר6י(טח ,וכל 66כשי nlspnn nnfwורפויהסירחס*5ר
וגן נצ"מ נעוטוח הוזכרו חרגם(יונסטרונימ %6ז
הקכ'ס ע(כי '6גס ע( מגח (קנ 5טרם,ני
הכרטורחסימנים,שויוידוע ')DSמי שמרוסיס תיגסגריכיס וסוס דגר,כי מעת יגירהס ;וכס
סעו(ס פסוטוח עהוריס מרוניםמן סעמ6יס לכך וכ( ברכס עפם לכעסיודעים נמס פיסיוניזוגיס
(6מיה  blbהסמ"'ס גסס  ofpptnג'ומיגים ,וגמס;יסזמריו,וכמייסר (הס  ol'hמחס((יסS~ens
6 oltDn 6(1סר עומס מסידת טס חכרומיס 6(1 ,נרכסכי שיגס יודעים נימסר (ססכי  06כנעת
סוס 6חדמן סמשרסיסכחורסככ'ד שטוח ,והזכיר מהפרון ונס 6זאינס יויעיס (מי ס'( 1%עורס,
סיגוגיח סהי6 6מת מסתיניס
משרסיס  Sb~ 6(6 6(1ימנ'כרמוניו ט( כ( מעסיו שגס (6יסס
אהוווזזכרססכמרווכסגג(יםסמקר ,6וכעוסשוסתיסססוריסמזכיר ונומן (כהמה (ממסתכני עורב 6סריקרעוישרג
סטייתי ,וכמיוח ( 6מזכיר  651 6(6יענם סעורנ 6(6 ,ה61יחכוך נסוט ,וכתיג
ף (1כקפ מ6 (6כ(ס ססס
גני וד(נס"י 5הקורס (ו גטשק ,ונס ( 6סזכיל סכטיריס סו6ניס לסי
דרך ס6רמיוח כתומהזכיר נכהתס רקס פסס מכקסיס 6כ(סוקיןמי;יחן  6(6ה61ימ
' ,ועכל

גוי

יי

יי

כסי

פכי

עי

כ"י

מיוחסנסיס,ומזכירסור נסרס מןהגסס

(כ
6ז
ה
"
"יר ססועז מן סדקם כמו סכחכט(מטי
(ס
1נ
ס ,ו
ככהמס נסה סמ6ס נזכיר נרסיס סמ'6סוספייר

6הריס ,ו( 6מזר(כיו
ן  onsbואמר כס"ס נמס
סמ"ס ,ו6ח ממזיר סעחיד(ממזירוליסר 56זכר
מסועיטרסותרנ(יו.והו6ידועכימי לנס1ט(
"סירס
'
זס ידע פעסכן  1(6סעגיג'ס ומסנרתזיס נטשקי
שירוח  6(1שגבוס עד היערס קינו רום תתרוס:

רעל;"(ח"ס

"ו

והתריס פירסזוככ5יום כ;5

פירכס מסוכמת 5הס ; b)b o)tbtחסכמומ (56ית'
ק 6חדמן~6(1 ,olbnפ"(חנרכסוסוד6ס
פה61מ"
ע( מנקט  oonסקרמנקי ססט(ס .תכן גקר6ח
סירס  6(1תטפס סכ6 5מד 16מר מסוקסבו כערן
סירס (56ית' ע(;יגרס כעכעם סיסיה מוכן (סס
מ"כ(ס 6(1ייסרכו 5ערומ זמריו61 ,טי( 1הכף
סמזויוחיותועעיןכיהיגס5;16יס עסכספין ( 1מען
כחס(יכון16חו SD1 ,זס נ5עטר
מוכן למרס חורה(כ"
רג'';עיס וסתעגס כמס חטגיוח ממסזכו סכ5כיס

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

5מר

פרקשירה

812

שמים מה הם אוםריס,השמיםםםפרים תבל ויושבי בה ,ואוסר מכנף הארץ
ומירות שמענוצבי לצדיק ונו'ו
כבודאלומעשהידיומנידהרקיע:
ארץ מה היא אומרת ,להןהארץ ומלואה מדבר אומר ,ישושום מדברוציה ותגל
ערבה

ביאור מבי"ס

15מל קירס,כי כ( 60לסכע(ימייסי( 0מס סנה  636ע( חט(ח ממרית 0חקגס ס(61כניוז((5כיתו
ע0 5ה (6ימנרך הכין מזוןומ"כ( (כ( 6מד וגוחן למרין,וימסיהקגותקוןקכועמגמסוערכיחכמוסוכר:
סמתנ 3שדמן (ו העכגר 0ה 61מ6כ( 1גכקר
סולית'
מ"כ(
ס"71ס".כ3כ"
ג0כ6מיעןט3ונ'ימיםמ,וכןועוכ"סוורbך1D1טירה נם סומר אירס ,גסכ,כונסמ15ייה עםכגי"דם
להדהותמוויות'1
סייןזכו (ומרפירס (נורק עו(סיח'hSnתזמין ( 1יומל משרכליי סעוף 1כ0ר61ס'"0ןי0י"
( עוסקים
מייס,כיי 1( 0כוסימר 60ח כחורם כומן גתיגת ההורס כפיוח סכקר לסיחה נס
מ6כ(1כ"0ל
ימ כקומריםדירס ע( ' (600חג' סי0 6ס 16 ,קומרת קו( קומר קר 6סחורה סגיח:ס
ס
ומעלס מן ס6ר
ע*
ככ
הכיןמזוגו,ונכ(ניסכתיכעזי נטhs0ידעו אכעס כקו(וח ונרקיס 16מר קר1 6ג ,'1גס החרגנו( גתן
ניגס 0נעיס (עו(ס ,וס0יכו  13מן ס0מיס ע 3פקוקועד16ל הכקרנקו(לניעי עת(עסות(ה'ופ':
גי (1ג(כג'יסר"( (6יתרןכ(כ(סוגווגו' וע( orלעל ה(60ה (מסגחיהיה הסירס (כ( 6חדכ"1ח1
ר נטרעכ 6(0סווכר 0ס
נכו הדס כגנך מדם (סרר("
טסוק  6(1כטסוק"מ
( 0(3וגס 631 ,עוד
 6(6שכו (עכר מ615תס סטרי שרוח; נסכי המסולר 0 p1Db3גחימז 05ילחו ,נס הטסוקיס
פ טסוקיס 6מריס סגוכר
מומוחיסס מועמס  Otoחוע(ח כפס (דכא מלוס ההוזכר בו התסורר"סי
כו (מס סיחהאירחונ,ס  6(1נטסוק 6מר 0הווכל
חס'"0ןכן נ60ר כ"מ סמווגוחיהסמוכגיס
50ריכ'ס (הס(6כ(1וננד ((טס נכ(יום גו נס גן,וגתמ 3,מן הצמד סגמסורריס :eot
לנננ
י וקרס מנגוחיו 5tolh (0ריכיס 5התט (3בג( שמים אפייס שליס משריס וגו' b'o
הדירס היוחל מ0וגמח מכ( הטסוקיס
(
ע
 3יתנכך מווגותיססו60ר5רכיהס01 ,יג1(5
יום("
י כנריקת שמיס התרס
ממנעי עורס כדי 0יוכ(( 1עבדו 31קייס תורחו שוכרוכו שמיס1 ,ה61
כ
ומלוחיו ,ותט(חסכוסח 0כח ( (6ית'כעין אילת תוכסס ונודחס יודע ככורו ונזק כמוקה ומעסם
הכע"ימייס,ו("0חורכסמכרכותכמגעיות,וגת'גת ידיו 0הס כעולס פספסתן מגיז הרקיע ,סע(יד
הושה ננ' "מרועם ,וע(  orחכמו מעמיס (כ( סמ16רוחוהכוכניסהנרקיעינידוס6י5ענגיגיס משל
העוסק נסלקגירס 11חיוכה (כמס דכריס 0וגיס ,ן
יכ 6ע(יהס:
ע(כי'6ן כה 0 bSbגח )Sbיח' ,וע(כיגגי 6דס ארץ מס הי 6וגומלת (ס' הקרן ומ(ו6ה חנ5
ויומני כה ,גסכי מהרקיע ' 0הור6ות ע5
5ריכ'ס נכ( 'וס("( ית' (כמס דכריסמזון וריומ
(עסוק כחולה ונשות1ה(5הממקריסומן הסגריכיס מס היקלס כצרן הכ( מס' כי ה 61מדרס ע5
(ההן( נכ( 'וס "ממריח "מגמה "ערניח ,ש"ע מכוגחס ,וכטירדה ה 61מטדד המעלכוח ,כין
יסרך(,כי הס מטויס ע3יהס ו(חוע(חס כ0(0הומגי כדנריס ההווים כקרן 1כמ(61ס 0הס הזנריס
ר הי1ג6יס מן הקרן נומס 151מחונעמי מייס 1כ5
לעיי העו(ס3 ,ולימח ססמ0יעריקו ,וג'רידחו"מ
ח"ח31 ,העכרת0 1ה 61הרת ה3'3ס:
הנערס תהם,גין ג"ג,0ס סרסיוסדי חג( וסוכני
6רן ,הג 3ה 61מקהו יתכרך מבגף הקרן זמרות
hib
פמעגו וט'6 6( ,מל מכגטוח סקרן
'ו;:ית'
"
sitn
י 6טי' מכנף"מד 6 (0רן הרכה ,מירוfת
נ~מעט,
י
ד
'
 iPnsתטוח למרית 0ה61פינוי  11Gblnההווה נכ 3ומכנף 6מד ג0מסוהומירוח נכ( כנטות הורן,
יוס5'1 .מק6כיגוג' 315כעקידס וחקן חט(ח מגמם סומירוח  50כ( כגף וכגף מן הקרן גומעו נכ(
6חר ה15ח 0ה61פיט החג'מהוה גג3י1ס.ויעקב הקרןtor1,זכי והזריצדי
ק ,גי ohותירות תגף
6ני:ו קרה (ו גס 0
יגי (15מקניטו כן עסו 0הגימו סקרןגימעו כ(סכן חטפתהנדיקכי תט(ת5דיקיס
רשו:
 CnDמכ( וכמקק (נד עבר 6חמירדן ,והקןמטפח
כי גפ 5סזמיתמ  (0כגף סורן ט61
סלניתנכגיסחהצ'נס 0כו06יעינ'סהווס ככ(יוס ,או
י('ס 6ח הלדיק  ot~mbtסה 61מעמיד
מ(
וה
ימ
פ
וכןיסים למג (עתיד נמו 0גחקנ(ס חט(תס נומאס
1(6כן חקונ( (כג'הס כעח 5רחס ,ונסכי 6כלסס הורן51דיקיסוד עולס,וס5דיקיס 16מריס כ( 6מד
"טגו ק"מ ג( החולם גובה וקל" ודרוכי חנ0י4ן בז' 4יני(.י ,סל ,והסיד  30היכוער(.
י
קקוסמ
וכ
ןי4
ליך,ו",
כל
~(6
וסיס (( 1חקן נס חטבת מגמס וערנית0 6(6 ,סגימ (16מס
מקוס (מהגדר נו איכנוג .,ססט(וח לנזמן0י0ס .oftpntומן.הידועה65(,,ו1וץ,כ(ד6,,כמגר"דולז.וק,סכ('1מכ"י
ן תהוקנוחSbיד 0(0מס (שטס,ועכ-ז סקס d~bniכונייפכגדו3.,כ(.קדוריח61,ני,סכנתי.הנרום:-
ססיטיי
ץ(.למל16*;.למינר.,וטן[:(.כר,יןח ממזכר
"כרסס 6כייו ע'ס מסט(( נכ(
ס חטף s~mn
י
י
ו
צ
י
ר
מ
מקוס 0מסוכמוטקרסס((?.6דס(6תצרע
וערג,ת  4506(6תקן  6(1צוק(כויובמהיועסיסן
f

~

n

f

י;-

"ים
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גורבהותפרח כבהצלת,ישאו מדברועריו ים'ם אומרים,מקולותמיםרביםאדירים
הצרים תשב קדרונו':
משברייםאריר בטרוםה':
לויתן אומר ,הודולה'
י טובכילע"ח :נהרות אומרים ,נהרות ימחאו כף וגו'
כ
נשאו נהרות קולם ישאו נהרות
עגים אומרים ,קול ה' על המים אל
הכבודהרעיםה'על מיםרבים:
דכים מקולונלמים רבים:
מעינות
מבי"ם
 6(1ח5מימ  6(1חע(ס כס כ 3ע0כ bS ,סיס (ו
קילה hih ,מסגי הכסמה ץפכפוב
ימ0קוו0סוסקמי
מדץוסיסוגו'כי (עתיד ח0י0וחג(ערכת
'כי יכקעו כמדגרמיס גהרוחכישימון61 ,מר (פון
רסון כמדכת 0'51וגירס גערכר,1בי סערנסיותר
12,כגח (סיוחס גורעת מן סמדכר 51יס,תכן
חגי( סערכם 'hlonותרמןס00וןכדכתיכ 6ף גתת
ולגן0(1,יומס מוגגתיותר חסרם העלבה כמנקת
יוחר מסמדכר 0'51קיסיס כהס מיס וורועיה (נד
י5מימ,יסקותדברועריו כסיסיו כמדכר עריס י60ו
9ולכרנסומקין ערגרי נמדנרגיממיסת"כ קדר,
ט  6(0סיס כויסוכ ומר 06הריס
וירמויורשי ס"
ח יזועם ס' :
ימוחו (6נ0יס 0ינ(161רי
הוזו (ה'כיטונ וגו' .היחס
לויתן
(ס
יוע(סמו,כיכמקוססהו,כל
הרח
6י
ש
"ם(וימן
 65סווכר (0כח ,נמו (ויחן זה יורח (0הק כו,
י(ויהן ,ע( (ויחן
סמ0וך(ויחן כהכס ,ר55חריס
גמ0נרימ,סכןה61משורר הודו (ה'כיסוג כס"מ,
גי כסס קמנרכין ט( הטוכס כן מכרכין
ל
מ
ו
"
ן
ג
מודפס spמרעה עו(סוףהעסכטר,1כס ((כעוו,(6סונוגומזיי
סודו (ס'כי טוכ
מסדו(סוף
כי
סטו(ס ימלך מסדו כסעוזח (דחן:
ותגיב) 16מריס קו( ס' ע(otnoונו',גתימדטסוק
,ס כתירתדגיםעג 0הס וכ(הגדילים כמיס
למוחס סו 6דרךגס כערך כריוסהגךי(1חכיכססכי
ן (סס מיוח חוך המיס ,וכןי 0כריות נדי(1ח
"'
קוך I~hoוהוךה" 0כמו סס(תגדר" ,6וכמוסבונן
6ין(מן היות  6(6נתקוסגדי(חן כמיס 16נ16 06
כערר ,כןהגדעותתיכסס6יגשהן מי1ח כהוךהמיס
 16ה6ם 16סעטל ,מסכיכובסגנר"1תז',n1TIot
עירוכ שד' יסודות ככ( סכריות מורה כי ( 6סיס
6ט0ר מ5י16הס וגרי6חס מלמד מן היסודות (כדו ,
כמו '60ן סכריות סטיגמה חיות חוך 6מז מ1(6
היסודות ,וכעירוכ כו(ס ומזיגהןכסי מס 0כר6ן
סכורךית'י(0ססמ5י6וח ,זוח יסוד ס16יר
blonיוחר דק ובוס (מ5י6ווהחיי
וקיום הנריקות
0הס ענים6,ט"ס6ס (0הנח  130גרפית
מ~0
היסודמ
יס ספיןכן כיסוד ה16יר 0הכריוחים (סן
מ5י6וח ודיוח נחנכו תשגי  6100מחדתה (גסס
הרומג'ח והחיוגים eb1 ,ימיה ליזה הפסק נין
כגטהוהרום המווי יקרס הטסק כמיוח הנדס,
וכלקרגו ככרכח 06רי5רכו' 60ס יסקס 6הדתסס
גו',וכניוח מיוה הדניס וכ( הנדי('ס נמים הסך
טנע (סרךסנריוח0נד1(1חכינסס6ומריס קירסזו
קו 5ס' ע(סמים 1ג,'1כי נסכהןסיטךטכעהכריות

נעי

כ"כ

(0ינסה '( 0נריוח מהזך דרך6גי 0יס 6(0
ילו המיס עיירך וי0עטוס SDt ,ז6 0מר להוג
קו( ס'  SDהמיס,כי מקו( ה' ימחו סמיס(נגחי
סעוף סעס כהו(ג'ס כס(11 ,ח נס5ערף  36סיס
כממוחהמוקותהגוסנומכס,גי ( rhטעטיס יטנעו
ס310כיסעריס,ונס  1(6שיני
ס וכנריות הגד'(ות
נימים וכבסרוח סרעיס  (6הכבוד ע(י0ס0 ,יו5רו
וג'נ( 706
ו0יהקיימוהכטיוחבנדיפות,גיזהוגבוי
כינפה ינוע כמיס ונסס ' 1'0גו5ר'סומייס כמס
כר'וח כת"ס(חה(יסק"ד),ס  otOנדו( ורהטיזיס
0ס רמס '61ן מסטר מינח  nvipעם נזו(וח 0ס
6ג'וחיס(כון (פחן וס 1נ ,'1רתו 0 (6ג' סרנרינז
סל%פריפ61 ,מר ס' ע( מיס רניס ע( 06ל סס
גע( נט( 5יס מק עוגם ,ניכל נסו גמו
ביפיירפוייפ מלפס "(1otO
TDיפו וען עכו ,ונמו
שדרסו ע( מסוק עד טה חנ6(1 6הוoסrיףוט"6פית
כנ16ן נ"ך,כיגפיכםפיפ רניס ה61ע('הס
 6(0יעכרו ,תרמוז ס(סח סגסיס ה 1(6ההמיס
כמיסומטני 0הס לכר כפו סרגלשיגו גר6ה גם,
) orגחימד טסוק(orלירחסזניס 706הס מ0ורריס
ע( גססגע0סעמהםועםזו(חסוהםנ'מרקיסססוק:
16מריס מק1(1ח ת'ס רססכו' סירתהיס
רומזת ט( בירח סרלימ עופרקו( ס' ע3
,otnoש(חה(ח המסוק מוסךעקמוו6חריס עמו,
קו( ס' ע( המיס S1plסנכוד סרעיס ,ונשמרו
'רעם כקוק ) nlbSDס' ע(מיסרכיםכי כקוש
 1הג' סגרמויסככ"כ ,וע"ג 6מר
ית'היו גסים"(

סירס

ימים

"(
ככחוכ כבירחיס וק"

.

ע תקועת מיס רכיסגי
קו( (6יו וקו( נ"צ ע( מיס רכיס סרס 0(0ס מ(קי
סגחוכ מפוחס סקו(וח 0ג6מרו כ16ח 1הכחוכ ע3
מיסרכיס,מ0סיוכןכי 6ןיליססינרייס,ייולקר
לקרותעליסמנ'קו(וח ועכ"זשדירכמרוסס',כיס'
יחן ק( 1(1סעמידס
י
ממרוס וי(0ה6סנקי1טמסמע11קירלס
ו %ס סעולפ :
יפ
נרעשות "ומריססגלהי
רוחיממתו כףונו'גססוגסרוח
ס'וט'.כנרכקךמגוכחחטעם51יור(0ילו'
הכ"מ ,כיכיון סגו(ס נלגיולמלכריולזורך ה6דס
0גכר6חעו(סכג((ו,ותסן ((מוךמהןמדוח (6יוכ
("ה)מ(טגומנהמות6רן1נ,'1ופכןכ65מד
"נר6יס
לג
יס
כמ
כגוגריס נטרקקירהזו סו6פיזוררונוסן סודקםעל
מלקו ,יס לטולפ כסרט (6דס
OSID
יי( 651סועף
ob)nתמלניו,ועורס ג(6חד ר15ןיוקרת
ו0
סכ
ו
ההגחה המיוהזת (ו,ג' ( 6גנרל נעלס סוס זנך
(כס(כ161כ63מדמסםה 61גתכ(יחותימוחכריתחו
וס0ויפפ נטווסורלון קווסו,וכמו נסדרו ככרסת
הלננס
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מעינות %ומרים ,הררים כחוללים כל שמש אומר ,שמשירחעמדזבולהלאור
מעיני בך:
חציך יהלכו לבונה ברק חניתך.
'
ה
ד
ו
ב
כ
'
ה
ם
ל
ו
ע
ל
בא
ר
ו
ב
כ
ו
קומיאוריכי אורך
עליךזרח:
שרצים אוסרים ,יהי
ישמח ה' במעשיו:
ירח מה הו %אומר ,עשהירחלסועדים
אילש שבשרציםאומרים,ישמחישראל
שמשידע מבואו:
,
ם
י
ר
מ
ו
א
בעושיובניציון ינ*לו בטלכם:
ם
י
ל
י
כ
ש
מ
ה
ו
ם
י
ב
כ
ו
כ
יזהירוכזוהר
נתקיע
ביאור מבועט
%ננספי
פ *ownntההנןגיקנינותומן סירס הירמollhnמעם31קו0סנכ(ר24שמוח%,נונס כחק
נ( 6מד מסם 610נומןיניקתקטוע( ושגרססגכגין מניחך,כמששחס6ץסלקוםגראס 610טנס7161נךונ
ממגו
י 6ז שסם ר15ן קונו נכסחי5יר0ו ,וכמו כגי515יממגיח61יגומעככמקורס ס(קוחסכמקוס ו0
כסו'6מרסגס5טרדע6%עוד6(6סנניעוסקתנמ15סניו(' (מקוספקין~13י
ח וכסגדמיחהירמ מלסני ססתס
סיסמין6מדסטיןי-,ופרכיobמןהמיס1כסס 61וענרומןס(קוח(6נסקלפוסרוססעכירו0כ16רמ5ד
כו'(קיים מס'6%למס4כס)  Obסוקס% .כך 16מר
רנס
כ166רךסיק
רענגוססי
ועכסונפך1ס%66כ(יג(יסו למס עו'כינמאיס6ססמוסס נמקוסס(קותגיככרקומsיbכ1(6ר6י1כליךכמוסהיסמאיד
ס,
ע 3תסו1נ ,'1תו סי 6ססירס סמיומדס (ס מלכד ומתגי בי נומן (קומו 0סס כמ ננור60ורו כגקכס
פססממס(חומסוררתכמסליוסיריסלמסלט'זע0ס
 .נמקוסס(קות6 ,מרקומי16ריגו' נ '5גקכסוכנור
ס 11ס'עליךורםכסקרהמקומותפ(6נרססנסססוס(קוס:
ועדיף סגסרוח כגכיעהטוסמגועעסpilmbפיי
גברות יממ6וגף 'מד סריסירטו:
יוקון 1Dlbעמסירמונו' .מטניס6ס"כ'1עסשסיס
.
6חסני  ntllhnoסנדו('ס 6 fnb1מר 6ת
למעיבותשטייס וסליםכמו((יסכ(מעינינך
ר ~ DD'ng ,IDPסירמ במגיל סקערנס ע(
נסיותמימיסמעיטסזכיםottp)1ממימי סמינ
ססמפ 61מלס ( 6"6נ'מ3ניס(מסתמק נכתר6מז,
מגהרות(סיותסמכוסיםוכויסדוך 5עור01
מ ot1D1nlכיון סגקר 06משדם
נ(כה(ס סירס,11כייםנסס סגףופוערתתכס(יכ((סכעחוי(מיס  1Dbנכד6ון(עססיי
לכיסת סירמ
6ע"ט סמיעעס6( ,יסוכ דבריו ריקם
מימי סמעיגו( 0ק0יס 15(1רכי
ספוחין סגקר6ת נדו(1 ,סנד(1ס סקססי 6סגעסיח(מועדי
ו"מbסlחoמ,פיסמסנפסקסיןעוכיןןבסמיגמסירוסחגגסררטויתססגיגע
י ק' כשנס ~bff
נס
(י
יוק"מיס ס'גי  SDסמסימנו 1יקר6ו מועד
גקויס כמקומם ,מס*6כ במיסי המעיטת פ( עולס מסס בכךימים(מזםגיסןסיון אסרי ,ססמפסי0ס
סס61ניס מאסונכונס נתגיס תססכגי 6זס 1or1 ,נדושו נ16רס 1וסירםכתועזיו,עכן6מרעפםירמ
ן עסי0ס
כגרפס כ16מר 1כ( מעיגי כך ,כלומר ג( ממימות 6(1י5רילמ  16כר6ירמ( ,הור1ח ע(ימ
ע פגקר6תכב'נדפסכס'פויעםברסיס06סגיסמ6ורות
סכמעיגוח מן הג 016ועוכו0מין ס6דס,כסי
לריס ומו((יס סט 6ס תסת37יס (ס10ת ופסגות סנז41ס,כי גס6רס ( 0מס נדו(ס מסעתעסייתר4
ממימי המעיגוח למיוחס זגו 0אקיו0ניוחר כטס( :מגות (1קדס סמועדיס ע(
ה(כגס(1 ,סכס
.
ממינדעיו(יסמועדיסכמיין
ששש  %16ממסירמ עמד (131סונו'קומי16רי גי שגו גס3ס ענין קדוסחז
ינו' .כממס ממורלותחן סוד6ס((6יתנ' החדפ'סבגד%פיך נ"כסיסיו ,מגיססתסנ*כ,
(

ט( כלעסכעיןע(ססוכס ,נזמן סססמס (1קס מנד
סיגתסירם מכסס16חו ועגמות גנדו נר6סהחג' 16
נוגש,תכן6מלסכ10ככמסירמ 1DPוכוקף,טומר
מסמס כססירמ ענדו ומכסס 1016תיגו גע(ס61יגו
ממקומו כי  610עומד נוטלו 161ת 6(6 1DP
מ
"הירח פייח ממי5סגיגי( %כ' ,%מפ6שכג(י4ח
הירמכי סי 6גס6רס מסוכם כסה6רן ח551סכינס
(סמם 6סר כ( חרס סו 6ממגו1or1 ,סגר5ס כקמרו
עמדוכולס ~'tbbטמןספקות SD1Dנוטפס161י,1
מפ"6כ נ(קוח ,
סקמס'6ן
קרונעזרתמןססיקירםן מ1ב(6עו"ב(כומ6ןע*sט~'p
 mtonמו55ת
כי  1716עמו ח51ן מקלתו נקרן ,וזמ"פ גפקומות
6סר (קום סלמס 6י %נר6ס כמיקוף ססכטס כמו
סירוע(כעלי מכמתס0כונסכי  16כ16תסר.מקומוס
מקיר ססמס63O~rt,ורמליךישכו,כימילי וגי415
 716ססמס"Dbגזמן ותשםס(קותיו61יסמכ(לדדיו
נטווח
ופ6יריסק05סמס(כיסכ"6( 6ולזס,

מסקיי

טסהכומן ס6כיכ כמ"פ סמור 6ת חדס ה6ניכ,
ור.מנ כזמן ס6סיף כמ"פומנ הלסיף תקוטחהנגס,
וע(,ס 6גה %שסיסו'מגיס מעוכריםכיס סם
ממנור ס(כגס(,כן 6ס"כ פמסידע מנוS~rnb1 ,16
סמס ידע  d'bl tbunירמ ('6דע מגופו ,והכעס
כמכמתהסייסגימהבכי רגמם 00ידושס ושסועים
יוחדממספגי ס(כנס,גיהי6גכוכסכמס(כסוסריך
(תקן 3ס נ(נ4ס יוסרמנגנבי הממס ,כדי סיחיסכ
ענין עס(כס לצרכה וגרמנה עמוסכתכוכעבי מכמת
ססגונס,וכדרס כע( יסוד עו(סכי  610סקריך
נ0כוגחסגיסמ16רות6 ,כ(ככוונתסגיןס6גועוסקים
גוירסס סמםיזע מט16כי עם ססמס עדע מט6
וממרחמועדיס',כינירמ( 6נסקסעגין קביעות
המועדים כתש ,וע(וסגסימדסמירח.סירמנעשק
זהסיכל גל ,נז0(1ססנקנעיס  ow1noכס וסי6
'ודעת ושרתג' סי 6וריכסניכ (סמס כמס"ק :
נ2רנ222יבו 6ומריסוסעפנעיסיעסיקווא'6תס bto
ס'
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הפקיעונו' ,שתה חוש הן לבדך  nhWעשית שת השמיםונו':
עבים
בישור סבים
ס'לנוך בז' ו 6:5ספפש5ךמשרייס .סכוככיס מם5סשנ5פסרסיס5מע(ס ,וכ0כל6 6מ סעגש

טסניס מעלס 1יהרון (הקיע עתו ממס סהמסכי(יס
סיס 5ססיחר  nbcע5מצדיקי סרכים סם יזהירו
שסר הרקיע,גיוסוס מאיוחגמזוהרסכוכניס,
%6כמסגי ס0ט0עוחותוסרככ3סט3נח16רך ורומנ
כ lffbnn ,גטגכרופסן
מנחרכק(ייעת6יגו גרפס !סרסי
ך סרקיעכי 50י 0מעהר סרקיע
יפור
יי
ן
6מ
בס יוחר ,כפנוקה כט5עין נדך וגר כגיחיק
םמ6יר סגר יוחר ,ודפס סכחוכ סמ0כי(יס גנוסר
הרקיע,כי (ס0כ(ס (1סכגח דכר מחוך דכה6ין
חכ(ימ ורומכ (כ פון6ין מקר כמו עמרסרריע
נהס(גחו,ומסדיקיהרכיש כטככיס0י(0מן סורקת
(מונס ע(מגדיקיסרכים0מ0עיעיס(י0מרג6ד(קחסירגיס
מורס רע
קיים,
כמו הס6 ,ין
עקחסוכסכוימע'ססנמקו
יע נזרחהמק,ורירי0סכוככיס
ר
י 005 0סור6ס (סוכם 3 651רעס(מסדיקירויכיס,

יי

קנן"מר והמ0כי3יסייסירו כזוהר הרקיעומגיירן
הרסיס ככוכניס6 651 ,מר כעמר הכוכניס ;6עו
גמ0כ זוסרס (6ין כערךווסר סרקיע ,וקמר(ע"ס
ועד( ,עורס (ממכעיס ,ועד (מסדיקי הרכיס,כי
ועז ה11GS61עו(מיס .ו6ט0ר 4מרכי (עורסיורם
ע( חמ0יס 0גסכמועולמו 50יונ ,5ועדסו6יוחר

6מד,וכןימשך (6הקךויוןנכ 5דולודור,כי5כ5
דור ה 61כמומוכוחכסגי עטו,כי כלמטסכ(דור
ודור מכירים מוכוחו יחכרך ,ולכך 6מר ימ5קי
טומר ככ( זור ודור סרי כ46מוגך פמד( 0דור
ההם ,ועכזי! ה61מגך 5עו(ס כמיס ס' מ(ךostn
ועד נ( 6השסק  6(6סמחמד 0מ(כוחו 6מר מעכר
דור 6הד (דור 6מר ,וגערך הדובמנכוס זה מדור

(דור 6מר נ'ג ס' ימ(וך (עורס ועד ,כקמר ה'
ימשך (עולס  hlonנכ( דור,וכןועד עד"י
ן סוף
ימלך ככ( דור וסור 0הו 6עולס 6מר ,וכ160מר
הכתםה'מ5ךחנ5הקרן,ה'מ3ךירנ1,עסיס ,מ5ך
0(6100ון ענר הוזר לדור נעכר כשמנר דור עוכ
וישר 6מרעליו ה' מרך חנ( הקרן ,כי כומןסמלך
נ16ח 717 1מנ pbn 5ויסממו  ottbאניסנמס 0מ(ך
ה061יעסס(יגסעונם ,וג0הדור'6ג1הגון כ0מחח'5
(מוך ע('הס ה( 61סירנוו ממגו ויחורו כהסוכס:
למאשרר 6ג0י כגה'נה' מ5ךה'מ(ךה'ימלך (עולס
ועי ,כסדר"ם ס( 6גמור הכחוכ כמקרץ,
וגס6(0יהיסכ( פעלוהכסוכיסמוסר6חתגירו,
060סו6מ(ך ידוע כככרמ(ךע ו6ס ה 61מ(ך מכנר
מלך6יך 6מר כחמקה מןיימלך5ע(1סועד ,סנר6ס

פל ע( כ( ~ nlDSIDסגרך,ומטני 0גרוכ סגפנים
פסמלסכרי%ססולםעד עחס6יןגלמפולסמכיריס
ופ4סיספלכוחו,כיפרייןים סדןפנירוס טופ
נעיסם,לנןצררוכסוףס'ימלך (עולס ועד ,גי
כשף  olnwכזמן סנ516סיתנלסלעולס כ6100 41
מ(ך5נ( סעאס ,וגתתך (שגדיה )'6והיםס' (מל
ע 5כ( %רןניגסהס61יסים ס' 6מד 01ש6מד6,ם
ס 61ככר פ5ך6יךוסיס ה' (מ(ך 6(6 ,זססכחיכ
ך O51DSוטון ונסורס
hwטייטסלמסוס~ sGה'יולי
כסג פרע*ס פס היכיס נסוף סימיס ,וסנני6יס
והכחוניס כהכו ההצ~6ס' מ(ך ס' מ5ך,כי נמשוש
ככחוכיס ככ(כידסטרי חורה(כי"יסוכשכיס
"חוכ(0ון מנוכסל"'0חססס'נ מעמיס
נס
6סרכרוכ
מ5כ
(0ון מנוכס כגנד סתו ;(וית'  (0ע' ,5ומהםים
בסון ה'מ(ך נ' נעמיס ,כס 6מר ס' מ(ך יסר36
 ,otDn'Jוגסס(יסה' מל שלס ועד,וי0כ ה' מ(ך
(עולס ,וס' מ(ך כלון עכר גמ0(0 65ס כחה3יס,
ס' מ(ך נ16ח (כס ,ה' מ(ך חנל הקרן ,ס' מ(ך
ירנעעמיס,
סימיסכעס 6ממויקמרוטויס
ס'5ע(1מס(ךועודפ,',וינכמדחלבסרך(י(י6סנמbSb 65נ0יסר'רי,3ע(1ס'סימיך
56היך
כחובימלך
כי
ניוןוגו'61 ,ג0י כגסת סנדלת ( 157סדר ס' קודם
כמנכות(1כך ס9ר1ס'מ(ךוס'מ(ךוס'ימסוך1נ,'1
מח"ח 0(0ח הטסוקיס וס' מ5ך כסדרו קודס סו6
חמ(מ עסוק
ס'פלךעולם
סלחסליס,
ועד6(1מןיסספרי6דוסוסןלינוכחוגבולסטתוו
י6 1ל6ס'פגר
ום
יסרבל ,ו%סכסונסנניסלמסליםפכחוכויסגה'פלך
סכסוכבולעולס,כיוןסנר":וןשצב
לפול
ס1
שעייכלפרךללכסלסני ,וכעססניסכים
פס
ג'כ לרול
נחוב סו 4ועד מסו %יוסר פן ס"הר סכתונ נו
לטולס לנד ,כפו ה'יפלוך לסולם ועד ,ונתוך (0ון
ענר שנוגול( (כון(ע"ס ,תגן גג( סו' תעמיס
סכחוכ ס' מ(ך6ין כחוכ כו 5ע(1ס tor1 ,ס' מל

לי

מסדרו 6מלס' מ(ך ה 61הר6סון0כחס(יס ,ס' מ(ך
ם ep
גלות (גס ,ומסגי 0ה 4פוך סכסונ כוחצי
נ' רסוסים נסנו לנטול כ' סספיס ס' מלך ופ':
נחזור (חס(וסבירחסכחוכיס0כ61נסוק6תסמוש
ס'לכרךוט',הנוכעס מארמיס 06הפשיס
 706הן כחוכם 6 otlntb1חססייח (כדך כשעסיס
6ח הלמיסכי ( 6גכר0 6ום דכר קודס ר,לקיע
ר בנסים כיוס  '6נגנו
כיום נ',כיסיו
ב
"ים  1וסספס והירס וסכוכניס עפוו סוסיו
רק
כי
לנר
5מ"ורוח נרקיע ספפיס,וים פעלם לרקיע סובבן
יהר
חתלם לכל כסיום ס' לנרו  w1p1נרי6ס ספל6כיס
סרס סייטו כעסייס מוקיע ופחימש
סל6
מחזרת לפערנ.ספי  ofnaoססכי כל 6מד פ4
הכוככיסי; למס כפם רסיעיס1יופם ומוסוגבל
(סורות (גו קזמוהו ית' סריס פלך מקורס סננר 6הקטה ,וכל5ג6סהסכללסכוככיסהקיימים ,סקרן
וכ

:גב:ציגגצ"ע6%1ש41צו::

יישרי
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עבים אומרים,ישתחשךסתרוסביבותיו
נחלתך ונלאה אתה כוננת:
,
ר
מ
ו
א
סכתו חשכת מיםעבי שחקים:
ל
מ
ן
מ
י
ת
יזלועוריצפוןובואי הפיחי
מיויבואדודילננוויאכל
גני בש
רוה אומר ,אומרלצפוןתני ולתימן אל
פרי מנדיו ,אהיה כמללישראלוגר:
תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי
בן עדןאומר,עורי צפוןובואיתיגעוגו':
מקצה הארץ:
י כבוד אוסרים,לקול תתו המוןמים גיהנם אומר ,כי השביע נפש שוקקה
עבנ
ונפש רעבה מלא מוב:
בשמיםויעלנשיאיםמקצהארץוגו':
ברקים אומרים,ברקים לממרעשהמוצא שדות אומרים ,ה' בחכמה יסד ארץ
כונן שמים בתבונה:
רוח מאוצרותיו:
חיות
נשמיםאומרים,נשםנדבותתניףאלהים
ביאור מבנ"מ
6 %1סלטסיה מסנ'יסודות '16ר  061סע( כקרן ,מל קומרעורירסוןוט' 6היס גט( ונו'.כסיות
60מרומז"(  6( 30מיע5ר הושלו נשרה הס(
1כ(
מניס,
סימיס  706כפס דניס וכ3מיני כע'מ
ח כולס 16חס הכיעס6ין (הסמיום
61ח 0ממיה"
ן (סס מיוהגיננה 061ה ממיס 06
נמים ו0כמיס6י
גבס ג(  snbכמקומו 6351 ,הסתים (ך מסממויס
טמיוחסוקיומם כס0נחמ5י1 1016ה0המ,1'(6 011
וסי
וגתימזס סירתשרסוק ה( '6ממסת המכניסוסטס!ק
סנ' (5נ 6הג!כניס הקייתיסוכנ"נ
( המ':
זבחים16מי'סיסח חסך סחרומו'.מטניססעכיס
מ0וכ01מגדממיסנמוסכ0וכ המכסססמים
געכיס הס מנלגיסומסבר'ס ( (6י'0וגו0ג'ס 0נמ
והודקהע
,op)n,כי מנכחהעגיםהו 6דומה (מס
שסח סו6י '0מסך סחרו ,סר"(כיסחר מתהו י'0
ה 61כמו 0מ0ךסריגו גרטהמס מכהונו,וסניטהיו
סגתוכי מה 0גתוך מכהו btonסניכיו קנוכ( כך
מרוך כמו מסך מהרוויםכו ססנסמס"'כ כסחרו,
וגקר6יס עבי 0חקיס כמו סהסמקיס ס!חקיס מן
(כזיקים (ע'( גן העכיס ממגיליםמ,ון (עורס:
י כטדשמריס(קו( תחווגו' 6( .ת65ג 1וכרון
עבנ

סמך 0כעה עגגיס הכהורס כהורה ע 3ערן וה כמו
0כ 6כמכי(ה ,6מהן  SDד' רומות הע31ס 31מע(ה
(1מסס (1טגיכס tb~pll ,עגי כנוד ,ע(כי 3רוכ

כ(ד'רומוח העולס ,כתו סגחונטוריכטון,כיכ5
הי0ונ ה! 6כ5ד5טון 1ה 61עד תימן ,ונהה( 0הימן
גטסק היסוכ מ5ד המוס הנוכר סס (קורכם הסמם
ע( ר"סיהס ,הטיחי גגי הו 6רום מורמי מסמקת
הי0ונ כקורך מ5ד מורם (5ד מערלהכ(מיוסנ ,ועט
6תר העימי נם מתמרח יטלמ קהוי( גסמ' מערג,
(סיכ61דודיסססיסרק(דודים(ה'ויטכסוטרימגדיו,
61מר 6סיה כס( )' Shlnס6סנימעזיהם כד' רומזת
סעו(ס 0ססגט51יס נהם,וגסכי ססהוךסר0ע'ס
גסוסנהנין ההומים יטרמו כסוסגסויך ארסיו '1ך
ו (סטריהס כעלי כ(כגון:
ר.ס("
תסריגי
בו עדו !6מי.עורי לטון !3ו6י חיכן תו'.משגי
 nhbnלטון ה'5 6ד סם"( תורס ע( 'לה"ר,
מסורר ניע ומיען (כ( 6דס היתעורר נקנו (הכניע
יטרו הלע ו(כ( 6הכהוסף 3י5ר הטוכ סהו5 6ד
דרוס כסי 0י,כס (הגם כנ"ע:
כי הסתיע 1נ .'1סניהגס גוחן סעס
ניהנם 16מי
(כסס 1'(6יען כ' מ(6ו 'דם וכנעה גטסס
(
6
מעידוני העולס כעדירה ומסחוקקיס העניל1ח
כלמרס 0( 63מ 6טוחמין (יכנס מהן פיהגס,
והניהגס טותו תסורר ע(ה5דיקיס סמרעי3יס ע5מס

כחוכיעגןכ0יכ ס' וה' מ( 6כ( הקרן ככורו ,ונס מהמוהרות סיהמ( 6גסוס מטוכח ניע כמויקמלו
( 63עתר מסייעין"1ח:1
גחונכיסכןע(י1העגןוככס ה' מ( ,6וגת'ככיע(
1ג'1
יסרק(
ס'

כ(כטדמוטס6100 ,כמועגןסה 61הוטה , SDשדות  ot~nthנסכמה  .י 0סדות סונים
ומיומדיס (ממסחמיגי תנוקהוי0מיומדיס
וכחיגויכס הענן 6 06ה'63מועיוכנוד ס' מ("6ה
"
 0תוניס(ורעוגיס 6( 16י(גוח
סמרכן61 ,מרו משמיסזה תעסי ככוד00מסו"
ו (ע0ניס 60(1רמיני
י0ר (6נמדדה מ' 0גס,וכהיך עסיס  1(6ס( כנס 5ממיס61 ,ין כ( 6דס יודע ונקי (תקומות סכי0ונ
 50 6( '0מסר ,מסוררות כי נס מהעסיס וה6דיס 6גסיורע' 16עעמיגי,רעים וירקות 16תיגיפיסגות
0מסקיספגיס6דמסגקר6יסעסיס כ"כ ,וכמוסימרו כמו מהיו כקי6יס סקדמוגיס נריח העטר ,בכן
 0ספרן061 ,
ככער ממססמום )( th1pו 6ידעגןג0י6י עכמגיז ,תסורריס הכדוחכי כמכמס יסד ס'"
עם כ,3ס עגגי ככוד לכעס ( 6גקר 6(6 16עק :הנדס שרעו  16גסעוסו 6י(גוח ( 6חומית זרועים
נקרמים16מייס נלקים (מסר ערסוכו' .מסגיכי גר16י ,הו 6ח5דכי ( 6ידעו  6(1הכירו מס אסיה
הברקסו 6מ6סוטנע ה( 06ע((01מע"מ ,ר16י (ורוע כס  061סיג תכווגיס (מה
מיוחד
ונ
סרםת(.מכחספידהעג העטרוריהתעורב ססדס (זרוע כו היחס מ0ג0יכבסזען0הה
"דסי0ן
וסנרקיורד(מ
ר סכ0וכיכובס וסריו 6(1
כו ,וע( וס סי סכרק סי6כי נס סירקה הכמק טריו נפוסע,כי (כך"מ
שוע(כמנע ה 61מודם 0ס(6י '0נרץ 1עס 16כסכע 6מריגו(וטלי( ,סורות SDכיכסיות ימרק(סו(כיסכחקי ה' (6ת' וסומרים מטחיו כמו סכהוכ 6ס
 6100כומן מתערכקידסיכגס 6ז ככרק:
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קנפ 817

חיגה שכשרהאומרים,ברורהטובוהמטיב :חולדהאומר',כלהנשמהתהלליההללויה:
נחש אומר ,סומךה'לכל הנופליםוזוקף עכבר אומר,
ירליתני ולא
שסחתארוממךה':כ
לכל הכפופים:
אויבילי
תנינים אומרים ,הללו אתה'מן הארץ חתול אומר ,אםתגביה כנשר ואםבין
תנינים וכל תהומות:
כוכביםשיםקנךמשםאורידךנאם
עקרב אומר ,טוב ה' לכל ורחמיו על  .%וכשמניעו אומר,אררוףאוה'יביונו'.
כל מעשיו:
והעכבר אומר ,צדיק אתה ונו':
במלה
ביאור טבל"מ
כמקסי חכווגו',כי 6זיכווט (זרוע (1גטו(עכ(מיני "6ג(6סרעמסומגססוכמקד(,כך"מ
רהכחובטוכ
זיע'סו"'(גוה כמקומות סמ'והד'ס ור6וייס מין ס' (כ(,כי 3כ(יוס ר6ס הסי"חכי היה סוכ מס

ומין 161 ,חכן ~ T1bיכונס כקומר המיומד(מין
ססו ,6וען כסדה המיוהד (פחו  '~DOיחן טריו
סמיומד(מין הטרי שסדה ההא מיוחד (ו,כי ס'
כמכמס יסד שרן סידיהמוכן סדה6ונגון (מין
( 1ורע6מר,
ורע  16טרי 6מד וסדם 6הר(טרי"
ח מקומות הללן (וריעס חוי כססגמח
ומכמסיייע
 ibOיר' סה 61כונן ממיס כהכונה ,ע"' ססטעח
סכוככיס והמקוח 5ומחיס שדוח כסורעו  16גרעו
כסס המין הר( '16הס,כי6ין (ך כ( עסנסוייגו
גורע ע3יד"דם ,וכוס,רעיס('"1גוחסע(ידכגי
6דס ,סטין (כ( 6מדמ( (,תעסה ס6ומר ( 1נד(,
וכ( מז( ע( מלמרחמין סעסנ  16מורע"
 1סללי
ססו6מיומד (מקומו ,ו6ס ,ורעים נפקוס זס זרע
ר 6סרהיגו מיומד (מקוס הסוף '6ןס
"מ
.מו(מסניח
ומוטעעניו ס'SL'1b)65הניזח
ע סכסדס16מריס כרוךסטוכ והמטיב .סעוכ
ושיור
סגנל16והמטיבסגנר 16נמקוסמ'ומס כסדות
פ5ומחיס נסס עסגיס כג6והיס (מ"כ(ס,כי
מיןמיה עסנמיוהד(מסכנהמהדסמ'והז(קוהועסכ:
נחש 16מר עמי ס' (כ( סטט(יס עו',מטני
ל (1
סהגהס גהק(( ע( סססית 6חמוסוג"מ

"י

יכ(

סעססוכיוןמהיה ט31ייטינסו(6כ(61,מרסגנתרסכ(
כיוססריכהבוהגס טוכ מקד,כי 6מר סגכל6 6דס
btonחכויםוכווגח כ(הכריקוחמיס הטוסיותרממס
ההיה ק1דסכי (נך כה3ת"ד ,ותם  b~ncי1חר מן
סטור הסרממיס סהו(6טניסמסורחהדיןדרךהסד,
חכך6מר ולממיו ע( כ( מעסיו ע(יוסססי סגנמר
הכ( b~Pht ,ססעקרכים(1עקי5סססי 6רעה(צריות
ייג
ס ( 6(6כלעיס סר16ייס (נך (( 6טוכיס ,ופכן
סו 6מסורר וקומר טוכ ס' (כ( ורממיו ע(כ(מעסיו
המכירים שהם מעסהידיו וממזיקים ככליתו:
רץרלדדץ הומרח כ( סגסמסונו'6 6( .מר ההוצד
מודר בחורה  blhמודפס גקכס
"סוס סהי( 6ס( 11ק3ס סהר ההר
ונ
16מרח ע(מהה
ס שסט כמס )6 SSOח סם ~ccסוס :
(דגיסי
6י1ממדה'וגו',plDD,ה (סיטוטו
עכבר
מי
מיוחד(עככר,כיb~Dhבנכנע כהה(
61
16
0
העגכר6(1סיס(סיסונעסוסמחים(עכנ'
סו6
ו(,עכ"זה(6יח'גחן(עכנרסיגר(מןההתו(
כשי(ה6חכת"
כסיוחוגוזרכמקומוהס(hunnנהוריסע(יוגיסכנית
וחהחוגיסככיח61יג1גרטה כגטי ככפיס מפגיירצח
ממחו(,וכוס 610גי61 ,(15ומרסירה"רוממךס'כי
ד(יחגיכי6ע"ט סז('חגי ססכגח וע"חשהי (תסרגי
כיד המחו( ,עכ"ז גחם(י כח (עסות הי( ס6וכ3
(סג (5ממגו 'ס(' 6ממחכי ,וסירס  11סמר
*
קמהמו
ות
ג' (15מן סחתו( 061 .גטרס ד(יחגי (כון רו
יפיס ע( וריווח העכ3ריס כדי(ונס ונהחגס6ס מע(
סדרן (כרוםמן המחו(יס ,גס כהיומ ל31ס ג51ריס
כממכ161ח מוריס ננוהיס ,ומסורר העכבר 161מר
הרוממךה'מרס כגנזמדססרוממחצותיכטבע (חח
כי כמ (כג (5מן סמהו(יסו"
י:
( 'סיומו ג
ןדץךץוערל כמרודף עמריו 16מל  06חנכיה כנסר
1נ .'1מפגי ס6ומר סעככר"רוממך ס'
ס הנניח שסר ע( חס
כיד(יהיי16 ,מר סו"6
סה 61כורםכמקומותסגכוהיס ככהיס,וע(מססה61
כמוריס וכסדקים מקומוח ספן סמחו( 'כ31

ך 610 ,
ע( גחוגך הנך ועטר ח6כ( כ( ימ מיי
יהיחס ( 1סנט(
מ5זיק ע(יו 6ח סדיןכי מ6ח ס'
וגכטף (6רן ע( חט ,16ו6טי( 1מדת רהמיסע(סם
ההוי"ס  bsהסטיקה (סק( ע(יו הגטי(ה והכטיטס
(עו5ס טמעו Op'bQ01 ,מדח רממיס (סומכו כעת
גטי(הו ס( 6יחגגע ,וגס6מר סגכטטהקומהוס'וכ5
(יוקף כה(יכחו וכרמוהכגי 6דס הכסס (ר5ן
'סוטך ר6ס:
עוהו כמוסכהוכ
וענינים  otlnlbס((6 1סמו"
ה'1נ.'1חגיג'ס 1(6ס0
לנים ,כקמרו (ילעיס כו)
החגיגיס"ס
וסרנ 6ח סהגין 6סר כיס ,וכהיכ (ימוקד(יט)
כחג'ס הנדו(הרוכןכחוךי16רי 1(6,1הסמסוררים
161תריס((כר"יס כקרן סיה((ו 6ח מס ס' ומנס
הס סרס ככ 3מתהומות יה((' 1מז 6מ סם ס':
י טו 3ה' (כ(וגוי .מ65גו כמעלס מחמכ"
עקרב"כו
ס
מחימי כר6סיח סכחונ וירק"(ריסכי
טוב ככ(היניס ,וכיוס חג' מפיגו כהוכ נו עוג כמקומוח הנכוסיס ע"י ברגיו,וגסכסקול נמוריס
כתיב סכי תעמיס ניגססריסי ,וכיוס סכי סנכרן ונסדקיםהו6מריםכו161רכע(יו(כסי(65הסינו,בכן
בו  olhתנמר כ 3מעקם כלשיחכחיכויר(66הי6 0מרג6סס' פקס כצנעונזמן הי5ירס סיוכ((מסיגו
כמו

"ח

שבה;1,
1?:עמ::3~3ימו)%
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נמלהאומרה,נותן לחםלכלבשרבליח :בקולשלישיאומר ,עמרוצדיקיםועסקו
בתורה כדי שיהיה שכרכם כפול
משננולבשעה.שבאהקב"האצלהצדיקים
לעולם הבא:
בנןעדן סרננין כלאילנינןעדן
ומשבח בקולראשון ואומר ,שאושערים בקולרביעי אומר,לישועתךקויתיח':
ראשיכם והנשאופתחי עולםויבוא מלך בקול חמישי אומר ,ערמתיעצל תשכב
מתי תקום משנתך:
הכבוד,מ זהמלך הכבוד ה' עזוזונר:
ייאוסר ,שאו שערים ראשיכם בקול ששי אומר ,אל תאהב שנה פן
בקול שנ
תורש פקחעיניך שבע לחם:
ושאו פתחי עולם ויבא מלך
הכבוד ,הואזהמלךהכבוד ה' צבאות בקולשביעיאומר,עתלעשותלה'הפרו
מהי
תורתך:
וא מלך הכבוד סלה:
יינה
ביאור טבי"מ
וס6גי0סוודטיס 6מו6רגיסססמחג%יס תסס סיסינו סודות סחורם כ% 61ומרפ'ע נלעסhsn
ימ
ככ5ורוח כקלגס(56ס$דיקיסונו' 160פעריםר6סיכס,ססעל
רמוקיס
16
נסיוחס כולמיס (מקומות
גשמת(סג ,%ועשו 16 attboמל 06הנניס לגפר ,
(1טעמ'ס 6יגס ארמיס  oetst~bnכסיס 5סס מסען
ומסעגח  otn~bnננורי 6101 0מממכר עמסם ס(6

6100סדותתחגפ6וסטתמיסינפטו(עומחס (נ61גסס
י כ( פער וסמםעסוי (מדח 151לך
מזך סכטד,ב
סגכגסיסכו(601ית'מ(6כ3כשרןגמדו(6תכי((ו
(יכנסכסוססערוסחה31,כן$ריךסיגס"1ראיססעליס
וסטחמיסלסיטךמלךהככוד6(1,י5סרך(5מ$ססכיגמו
כפיעור6טי13מהסיהנכוסכטחמוס(t~StDגיכיןסני
נדיסקרון(בזסיסמ5מ5ססכינהו ,חכן 6מרנטסוק
כרפסכןס'עכו ונכור ס' נטר מלממס,כי ננכורמ
סמ(ממס6יןסיעור וסמלך טורן(עסות (ו דרך,
 p1Db31סרס' 5כ16חס61מלךסכטדס(ס,כיסמלך
כ5כ16חיו6ע 1גכגסדרךסחם ,וע( זס16מרנטסוק
וס 1סגס16טעמיעולססנריךסחגס16חיוחר(טתמיס
כסיוחסמלך עס5כ16חי,1וכר,יומ שינחו חוך נ"ע
ימ 165ס~ישס סטוסקיס נחורםמןוסכ(טוב(סגין
סודות מטורס (אוח (יכנס כנ"עוע"כ 16מר:
בסולנ'עמדוכו'.סקרןנסכר(יסודסחורםוסכט5
ע( 6סריעורו משגחם העמדו גמ15ת(יגס

ע כסס ,וטס 16מריס ס16ינ'ס
יוכש '16כיססלסיו
061ניןכוככיססיסקנךכקומרגיןסנד(1יסוהנכורים
מססמליזך ונס"6רוכ 16חך,בי(63ע"ס מוסן
סמהיס סנכוריסוסגדו4ס,וכן 610ענין
עם סעככיןנר כמו סכחכהי,תכן כסמסינ 16חמ1מ
יר
ומ
ח6
וירדוף16יגי"1סינס ,ע( 'lbtbסכרימס6 6%,סוכ
עזגלותםע3קטןסעמידסניןסנכוריססר0.ממוריס
סננוסיס ,וסעכנר16מר$דיק 6ססס'ע(סכרימס ,
ויפרטסטסיך ע(סינוט
ן ס6מר,כי מס סגמסרתי
כיד '16גיסיס כמיטוסידיעתי 31ססוס(ומ כסתתי
כעכע שתתכי (סג,($מידיסיתר .ו6מ3י למסר
3יד16יגי 6(1מידךכינדיק6תל .ס'תו':
נמלה הימרחנוחן ~חסוט' .סגמ(ס ג6מר ע4ס
תכיןכקין (מסה מס ס$ריכס(ימי סמ1רף
((מגד הורס :
' טומר (יסועהך 1נ/1כימוכותהעוסקים
ממכפיקגוססכמקסיןס16,וכני(ןת ככךב(וכיךוסניממניכדסקמ5סירפכסכיי6גס(16נילמחי שבקילי
סגסים ג416ס מוסעים מנקת
נארסנגיי
סמורף% ,כן  n~mbגוחן (הס (כ( כסר כמו פג'6
~ orסגזמס(('(ס:
י 06
עריסחכיןנקין (ממס ,כישיגו גקר( 6מסכ
ס'  1mbעד מחי ע%ונו' (ס'6גס$דיקיס
מס' ר.מיגיס 6קר מסס כטרםממין המסם מס
סחכין כקין ,וכמו ס6ומריסכי נרעין מססו
סotnpכקו(ג'וכקו(ד'16מל
כר6סוגיסוייג
ס
"ומני
מסטיק(כ( גמ(סנכ( פנחס,ומסגי סחוסכח ס(16י עזמתיע($חסכניככלקר"חיכק%נ'6(1עמותומתי
ממיסיותר מנגס  6(1חמ65כסוס שנמרח 06ישרע חקוסמפגתךבקמתינק%ד'6(1עמדת55DO,סמע
6יזס מקרס(כך  nDD1hיוחרממ"כ(ס%,סי nnboקו(נ'וד' %61טמסיסנעור(op 6מ5ד 1(%ח 1וע(
olpntl
י סי 6כריסס6ין(ס ע5ס,
"יגסחים פגם חמימסכ
קמס
וע"ז 6מר סכחוכ (כ(כסר כגומל (כריסססי6כסר בקול ף6מן(6ע6סנ:נ.'1
ככרסכעכסיגםול16יפיקוס ,תכן 6מר(6
כלי עלסגוחן (ס (מס  btonמ6כ( :olb
תרננול שימר נכעס סקנ"ס  (56ס5דיקיס ח6סנסיגםכי 6סכקססיגס סי6 6הר מנכרימן כ5
סג
"כעריס ר6סיכס ונוי ה' לרכו 161סכ(יפןיוסר וככר עכרג(ס(י(סוקלחמן
גביע כו' 160
5כ16ת ס 61מלך סככוד .כסיות חרגנו( מכמין סיום,ורריך ((כח (עסות ממכסטןיורש6(1יביס
ו מכרכים גכ( (ו ( 6(6מס 5רומיס (חן 061 ,יטקמעיניו קוזז
גין יגסי(י(ס וסעוהיסס ,כמוסיג
יום( (עסות ממכסיוחרויפכע (מס:
.
עס סכומן(סכוי כינסלהכמיןכיןיוסונין(ילל
1סהיס(מס
ונסוחונו' .ט("(
יחסו(וגסחעוורחס,הקימם (רגן פכ(לידס (ר6ס606כסלמיודרסו,ח במול
ע"(עסת תעסוקכחורםכומןריגהס
ן ' עת (קוס
%עסוק
כי6יןרגם חורם
ר כסרו הורתך:
פדייס סשסקיסככיחורםכלידס 6100כפיוס  bS1קמו ג"מ
וכדי (חססכיס
יונה

בפיל

סיס

""ימי
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קם

815

ןלעורבצידוונו',נותן
יונה אומרת ,ככוםענוןכןאצפצףאהנח עורבאומר,ם*יבי
לבהמה לחמה לבני עורב אשר
כיונהרלועינילמרוםוגו',אומרתיונה
ומזונותיפרורים יקיאו ,זל קורא במדברונו' ,ואתה
לפניהקב"ה רבש"עיהי
ומתוקיםכרכשבידבףון
%אלהי ישראל:
כויתבידךואליהי
עגור אומר,הודולה'בכנורבנבלעשור 14וז אומר,שירולו זמרולושיחו בכל
נפלאותיו:
זמרולו:
נשר
ביאור מבי"ס
*לנה מומלץ כסוס תבהר וע' .מסוק שם כמכתכ נתמופמס ססכסויכןאיןנושןנגחוית'0י,נלוסו
חיקיסו כמטחווימיממליו6 ,מרכסוס עמר נפסס,גיע"י סמו נר 6ג(הע"ס גמ6מרסו"(,
0סס עוטות סתגפ5טיסכן 56ט5ף נרכוי סחחעניס חסו 16מרו ס1דיעו נעמיס ע(י4מיו ,ויגיס כעי
וכמכוי ר~שסגמות  nlhlx1ע5מיותוממקיו ,ע154תי1מוזלועמוכי כסמו"ע(ועפםג( סעו(ס,
יידיעס וסרג( 6מר חסו 16מר1סירו( 1ומרו(וסימו נכ( ,1'ntbSbl
ומטני0גט3וף מעוטות מסכר
ס כמו הכחוג ומססחודיעו ( 6( 1כדלךכ 6(6 (5נסרס ע( מס
י
כ
6
י-
עוד קנסכיעסגיהיתגיס(ספ
וסינון(ג קטמך,י(1עיזי (מרוסגי סו 6סרוסך סמל 6תכס פל16י נפוללטילו 1 ,%ע 3מסמרפוי
ימרימתסחטניםריחייגי,ס'ממלוםעסקם (ומרחומרו לו ,ומוכרהסירס ונמרסשנימס ס(גס
מגיס6(1
 4הוסףוערוג (עמיד,וכןהיגס ההנס1ד(1עיגיס חסיסכסטורכ5גט(16חיו ,ומטר 6100נרעון3טכע
לממספיסיו מבעתיהממרוס"bbימיומרסיס 651פחכגע כסעח hSboותסגס מכעס6מר(מוןסימם
"
(,
1ו
י כטרסוס ,כמו 0כחוכ (עולס )ntblbגןולוח(כר
שידנ"ו,ולכןתומרח ס' ע0קס(ירלוטפיסנוירסיס5
י כי גסמדרסו כופלטינו כע( מגס6יגו מכיר כגסו
סחערכ
5
עוסק(סיוח מעגותי מרוריס6גי
גסמע נ'כ60יגו לכוד (0סככריךסדכריס נסנעס
כסס  6(1פסיס כידנ":1
סעו (ה'לגור 1נ/1מעיתסעירים כקומחסנ5גיוגסוכו' 0יחטלסס סיסת 6מ חטקידס
כתנור5נ1י
יח ה5ט15ף וכטס שמרתירס סו16 6מר כרעת הטל 1SSono ,כססקדדו  6(1חמ0כו 0ה61
מכ
( 760סעוטוח60ין(סם15"5ףסיודו (ס'ככסיסיר ,נמו( מסדכםס( ס6חס מסורריםומתריס(ו 6דרכס
ההודחס  otonככפר כי סד' כחוח המחקיינות 6חס5ריכיס לחסולו כססקדמו,כי סלו( וחט6רת
(סודות ססרבוי עם ובס מטוווח נכפר בינו סו( 6כס סחס((וסווכוסיניע (כס קדו0ס מקדוסח
י ס' ,שממס ועוכס ה( 61כס
זזייךכ(כך6ומעח(גוררכו ,וסמזמוריס (ס' 06ל סמו ויסמם (כמכב"
ט כעומ מי סמככם ס'
.ססכגי ביס מוכעס כולס לזכרי קדו0ס ס6יגס כס4כס 16ח ,1ונס יסי
בחוחמעורסיומרוכגג(עוור:
 tol~lwnויסממו כ ,1דרסו ס' ועוזו סקסו סגיו
'עררתן 16מומייכין (עווכוא' פחן לכסמס וא' צמיד,ממויינ0חדר0ו 6חס'ע0 5כר 6לכסכרייסס
שנימס כורך עגע,וגס כ0מ5פרכו (נס  6Sb1פס61
כעולג 6100סונף 6תגניו61יגומסטיקנסס מ6כ( געת וכת (0דד מערכם הממיס כמו פכמוכ ועזוז
י ( 6סיס 1גט(16חי06 1ר ע0ס ,נ"נ יעכס עמכם גט(6וח
פמוסנ ס6יגסכזיומיסכין (5 1דס,כ
ר6ףויוכן (רוספיוסכיון 00מ6יסכגיכס Sb~blh,וכקמוסגיו חמיד (( 6כד גסעח הגרה 16עפיית
ך(סקזיס חט(ס (5רס:
ית'כיון פכר6ס גוךמכין (סס5ידס,כי  610סטם  6(6נכ(זמןגרי
יr
דt
וh
ק ומטרנס(כ5ח)
י"טרס ע5סגים פ( זמם יקמר כקפו
ו~רו6יסכי 6ניסס6ימ מרמס לאם
יטך טניס (0
(טגיס  (0רקון כמו
רס
ט(
ע(יסס ומ0ועיס (0 (6יטרגסס60ין כמ כססעדיין
ד~
הD
(עוף (5וד 5יד 6(6 ,ססקכ'ס מומן (טס יחו0יס ס5דיקיס 0תסטכיס מרס r
ין (מדח כממיס ,ו6ס
סמ5ריסמ5ו6ח 6כיסס מכגסיס(חוךטיססוגיזמיס טג' 1יחטרס ע(טגיס ס(רגון ,יקמר כקפוטגיו Sg
שכס ,סהס (ots~nכסי 16כ5פקיןיגויי
סעדיין רגוזןוכרו )~6ltntbSסר ע0סמוטחיו tpbtn1טיסת
5סגיע ( oi)bטיסס bibססיחוסין עומס גכגסיס (טעפיס ס(6ית' עומס גם (5דיקיס סמני( ontb
י גס סגר6ס((1 ,1סעמיס ס5דיק מולכירקת
(טיסס,ומס 60מרסכחוכ(כגיעורכ6סריקר6ו הס ע(יד
שכניס0גד(1יותרמןסי5דיספססמסוטים1(61,גגי שפסיס 6100גוזר0יע0ס
י
ט כמויסופע טמרסמר
יערכ ססקור6יס161מריסקו(גערם כמדכר ע( PDDכנכעון דוס וגו' ,אעלס הגס  ,(600חסו וכרו
טס 0מס16יסרם( נמדנר,והטןוו דוךס'כי המדגר גט(16מיו  706ע"ס מעלמו נפי ידיעת הפליק,
מיה דרך ס' כמו סכחונ סוגך (טגיססיומס,
יפרו חסonlpipnכערכם גערכוחמו6כבית סעור
זזיניסיהסמדכרמסקס(אסיע(עליז ,כמשןי0ו0וס
סונר 0'31וחס( ערגםונו'  wb1ס':46י יסרק(:
אורן 16מרכירו (1ונו' .חמ(ח מזמור וס סודו
מס'קרוי
ו כדמו,כי נסכי נסוד6ח טעו(וח
ו(ס'1hlpt1
ופקךנ"'61ןראוי (סוגפוכרמועכ"זיוד

ממחיוומנטעיטיק הס סמוטתיס 0גע0יס ע(סי
ס5דיק וה 61מור וט(יה'  *ottpnורע קר (6טנדו
גגי יעקבכמיריו,כסיסר (6סס כסררםכמו 0מ1רס
ססי0ר(6ומססוניםויפרש(גר6ין0ה6זרע'סר,6(6
ע"ס ס(6ינ'(ססגסיםnlhibltסכהוכומ(מע"ס,
וכרססכגי יעקכ 6ע'ט  altbnגו0ניט כר16י טופס
עמסם כנקותנפיס(סחריסגינןננחרנסס מקנזס:
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נשר אומר ,ואתהה'אלהי צבאותאלהי שלום שלוםלרחוק ולקרוב אמרה':
ישראל הקיצה לפקד כלהגוים אל רחמה אומרת ,אשרקה להם ואקבצם
כיפדיתים ורבו כמו רבו:
תחן כל בוגדיאון סלה:
מינונית אומרת ,למעןיזמרך כבוד ולא שבלת חטים אומרת ,שיר המעלגת
ממעמקים קראתיך ה':
ירום ה'אלהי לעולם אודך:
,
ה
ל
פ
ת
ת
ר
מ
ו
א
ם
י
ר
ו
ע
ש
שבלת
שמטית אומרת ,הללוהו בצלצלי שמע
לשעינחיו:בי
'
ח
הללוהו בצלצלי תרועה:
יעמוףולפני ישפוך
ל
א
ר
ש
י
,
ם
י
ר
מ
ו
א
ו
ש
ב
ל
ם
י
ר
כ
ר
א
ש
ו
ם
י
ל
ב
ש
ה
הצאן
נבוב אומרת,בשעהשרואהשאין
עוסקים בתורה ,קול אומר קרא ועמקיםיעטפובריתרועעואףישירו:
ואמר מה אקרא בל הבשרחצירוגו'יבש נפן אומרת ,כה אמר כאשר ימצא
התירושבאשכול ואמרונו':
חציר נבלציץוגו' .בוראניב שפתים
תמר
ביאור מבי"ח
נשרקימר 61הה ס'"(סי5נ"ומ ונף.מטניכי כמו סגין הסוג( למהרס bh ,מי סעופםסמויות
ס(טגוח ס16מוח ע( יחלק( גזמן סס (6ועומס מסד (סס סמים ' otpהסדו (עו(ס סטרי
ה(
ית'נוחן (מס כמ (מערס (עסותמי
"(מעס6 ,מר כעוסזו והקרן(עוס"כ,כורךגי3סטה'ססקוס(רמוק
ו
ר כר 6(6 6נורץגי ככ( טח 610
 onh1ה'  tosbה5נ16ח כי"חס ה( 61מון ע5מוח (1קרוכ "מ
ק מכמס ,וס' מטחיו יטממ וקיניו
"יזי
וג6מר(עו(סע( הכי"חכי הו6מי וקיים 1(1ילוח יגו3כ(ס(
י
(ומר ,onbכמו סכחוכ 6חס סו6ס'"(סיס opb ,תספחו,וסונור סר"סון פידכר6יס  (6רססו hto
ס' (נדך ,כקמר (ך (כזךילוח (ומר 6תה נמורס ס(וס יסיג ( 1ס(וס(רחוקע"יכתגומקד'מיס
ח"כ(1קרוכע( טס ,וכסה(6ית' 6מלהסרוס
10
1כ
סיגוי ,וע( וס 6מר  onbn onhtס(וסכ
ע5מוח
ן (מו מכסו(:
גדמיהמתימדיידי(13n1Sbי5נ6וחס6תססונטט(הגכ16ח סמן Ob3 rbרטו"סוטוכס (טקס'"1
(הסממסרההמידיכמוך6(6כסוס קםוסגוס(וכו' רדץכ)וץ"ומרח 6סלקסונו'.כזמן הנ(16ה כסריקס
י,
טוקדע( המרוס3מרו'SDIמרכיונו'סקנס(טקוד
(כד ססו6כמו רמז3( '6ד יסקנ5ו(""
כעוז ס6גחג 1נגרותסכיגס כגרותוכו' :כיכיוןפסניעס,מןסלי סס כטזו"סככרולכו כמו
גג"
ג( הנוים
כ( סע(1סובעכזו שכס :'6
ת (מעןיימרךוגו' .ססיעגיחסי 6מסרכו מעסךס'
"ימי
יר nt)vwונו'.הזורע ממס
קרוס"
מינרנית מין עגול הלנוס עגול כו6סיגוגית'1ס שבלת "otDnו(מ
ךוככס מסךסזלעכ6יכ 6כרגם
(ס 5ט5וףכמוסעגור161,מר(מעןיומרךמוגר (טסוק
סוךיר
רסע(ס
ס
"והסירסמע(וח
גס
ס(מע"ה סטנתמסטרי (ממו((יונו',כי כמוסטין מס6במומיו tor1 .הלג
ה
"
כממס כן סומרם ושסירס כמעפהסקנדלמסוררם"1ומרח מזמןה,ריעסfnton
סגכו"ס סורה  6(6מחוך
כי
 (65יח' 6יגס סורס מחוך מסטר ,ולכן 6מר למען סמטהכמעמקי'קר66הס'סי(65טות(למעסהסכ(מ:
סהי 6סגטס סהי6ככורהגוףכי כסיו 65הגסס שבולת סע1ייס טומ
לוג(ר ( o)bnעגי ונו' .ע(כי
ת
הסעורים מסויי סיוג
ס bs1 ,יזום
ניגס6ר לגנגסוירס חו(עיסויכוי
רף
מו
נ
העגי
יסו
לטס מקמר6 6(1 ,סכח ממספסיגהמסידי (מחו( ססטוריסכיכסיעסוף ערמו סעג'סטין(ו(*כו( 6ז
גי (עולס 6חן חודוח (ך ע(  '3nSmnעוגה :מהרה "Dbססעוריס,ו(טגי ס'יסטוךסימוסטיגמ
ספיח מרובסעיגוי:
16מיחסבוכווגו'.ע(סגסיסכמטורסמיס
שממיתסעוס'ס(6ימ'(יסר16(6מיחסקוסונ(5(5י רשאר הסכ(יס פסוול"ריס (נסוכיי
סה:ו'lbio .
מה(נסיס וגיווגיס מן סח5יר ס( סכלים
פמע ,סחקמיע 3קו( רם 6חגט("וחיו .וע( מגסים
סגסהריס6מרכנבגרי חרועס דגלסיגוגרור :הגרמניםויפ"
כ העמקים יעסטו ככר סרסי (מזון
" nfo3הזנ31מ15י ס6גסיס'1היועעו ע( הפירויסירו ע( ס3ר:
סו
ז:2ר 22נסעס שרופסכפ
ו'
.
קינמחי
ים ר61ס כספין יסרק( טוסקיס נהורס נפן "ומלת גה"מל ס'ג"סל ימס 1נ .'1יסלק(
כ

וי

61ומלקו(6ומל th~pמיקרךהגכי6ויזעקכקו(נדו(,
וקמל סנטיך קמלי  b~phnו56עק מס  16 1mbמס
6קר 6כסיס(1(6י "spס"הה זועק וקורץ ,כסיב
מס סחקר 6סו 6סכ( כסר מגיר ,כ( מיסהיס
סו"
ו ונסרוסו*הסיר,
נ16ה 1הדורהופך 6חרספוח
יטב
כמוסההגיר ה61יגסכךע( כ(מעסיהםיכףוינוסו
וייסורין קסיס .וכ( חסדו גטן הסרס 6והס נכדור
כס61סטוסיס6יזס מסד מסדםסו6כסיןססדסספין
מסדם (סם סמ'ס ,תמעט סכר נעוה") יסקס (סם

וגס"ריסרקיס(עוס"ככי ככר"כ(6 1ת מק מסדס

ימסק (גטן כמו סומל סכחוכ  lbkממוריס
תסיט,כייסרק(היו כמוריסכבוסרהגטן ,וכסגסעו
מנסהסיע ה(6ית'הגטן (עסות עגנים סמססיג6
ההירוםסיביו ר'16יס (קנ(ייגס  (0תורסויזכו(יץ
המסונור כענניו ,וכאן סה 61בוסר  (6חסמיחסו
0חגימסו עדסיהיס לסכו(עגגיסיהיס נרכס
כי"
מה שממרכיןע( האכו(
ח
ד
,
ו
כ
י
כ
*
יו
ימיחדיןכרכס"הרת ע( סת3
טמרייומהען,מכרגמ
רס
רו
(כו
ין
הגטן ( 6גנרל
נורץ טרי מגטן( ,הורות
ע(
היין כמוסג"מרוכייתע'Dגpר~סויסת מןסיין,

"(6
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פרק שירה
תטר אוסר ,צדיק כתמר יפרח כארן ציה אומרת ,נםצפור טצאהביתויאור
קמא 821

קן לה אשר  .שתה אפרוחיה את
בלבנון ישנה:
תפוח אומר,כתפוחבעציהיערבןדורי טזבחותיך ה' צבאותמלכי שלהי ,אור
ביןהבנים בצלו חמדתי וישבהי זרוע לצדיקולישרי לב שמחה:
ד
תאנהואפרויסורתמ,תונקוצרלחתכיאנ:היאכלפריה :אווז בהיבהרהא'וטצרו,רעבוטלחמויםב:ה'עדיע כי
שאראילנותאומרים,אזירננועציהיע
ר אונכי (יראצמורפי)אלאהוימכרםת ,:נחמונחמועמי
מלפניה'כי באלשפום אתהארץ:
ירקותשבשדהאו',תלמיהרוהנחתנדוריח חמידהאומרת,דברועללבירושליםוקראו
אליהכימלאהצבאהכינרצהונו':
ברביבים תמונגנה צמחה תברך:
זרזיר
ביאור טבעם
(6 6מרוי6כ(מן סעגכיס ,וג"כ יחטרסכי כרכס ציה  mDtbגסנטולוט' .ט5פור סטן (סכעסיס
סיסגיג16 1תססי 6מבהדוח ומו65ט ניח
 bsע( מכרכות סג6מרוח עבו כרכת טווןוקידום
וסכד3סומנע כלכות ס(ממן1כי631בהן,וכןיתסס בסכון nCIDIכ3יולס ערולקן (ס מיוזעתסיטת (ס
ס(6יה' (עתיד 6ע"טסיביוכיסרך(טוסעיס דומים ניטים %1טרומיס1 ,כ 3סכן סריס סג(ככ פ6ף ע3
י סיס ( 1כיחעדור ט איך (סטה((7טיול (1
(שסר ( 6יסמיחס כי ממס י 65ממירוססימכו ס
כמקונס,16 ,לעסיסיס(סגיסס גכקסיגיו5דיקיס :ניחתיגמד (התטףכו,וסי 6תסיסידידות13גבו
וצכןר קומרסדיק כחתרונו'.ס5דיק מתח(הוניכל ס6מר(מע"ס מסיייד
וחמסכותיך 1נ5('1יוכסלי
"(
וט(
מחוך מעסיו מקעגוחו סיסיס 75יק ,נמו
מחמר המזמן ססו 6פולהינוע סיעססטרי,ומפוך
מעסיו מטונים כסמוק ככרכזיק סו 6ממטכס
ן(1
ומסרומסכסגיכגי 6זס,כפזניכיו
ן ob~tספי
טרי  bibג,ד (1קומחו ורוממוחויוחלמן סחמר:
כהפמכעסיסימלוגו'..סמט1מ ש(ו
תפוח
מיטוכ מספרפיסגות כ(סכןמ('6גיסרק
1מ
6י
ר
פססע5י סיערספין נהם ( 6עעס  6(1ליםמטיפו
לעסיסס(סס,כןדודיכיןהכג'ססיסהי(וקיס הלנס
בעו (ס6רנגיס.כ,1(5סחטומ6טי(1ספיןכו כ(כך
(5כמוס6לס6י(גוחממכהיגיסכ0מ0יו(ישוחמלימו
ניסיכםהמחיועדסיחכם(הטריכ(כרכוסיסיםמסוק
(מיך,וכן פגמנו מומדיס (יסכ כ (5סקג"ס 6ע"ט
ןס (5סקס,כומן סיסועסיהיס(5
ס6גמגו כנצוחספי
ס(ס ,ועודסריו מחוק סהו 6ומן סיסועס .ונ"נ
יכווןגיהחט3וססעו(סכ(5סקכ"סססמ15ח ס6גמגו
עוסיס מגרס כעוס"ג  6101סקרן גזוז ומסריממתיק
וטרי סכר סמ15ח  610כעוס"ו כמו כ:(5
וס
סג
פי
תאנה למרחט5ר1ג.'1סח6גיסה
"מחנס(יסגסס
כלחדbibככ(יום(וקטיםמסססמכוס(יס,
אכןצריךמיסיר5ס~גו(הח"גףסילורon~bיוסיוס:
שאר ליצגה rbo~lntbירעווגו' .כמוסס6י(גוח
סטוסיסטרייגיספריס 3סט(גס (עתיד,
כןע5י סיעלססס('6גי סרקיסיס כהסטרי(עתין
וירננו ע( זס (טלי ס'גי נ( 6מטוט 6ח סקלן,
ס מגלוח תירוח :
מפסיססוסכ"
יושקףןן סנסדוחot~ntbח(מיסמו'.עונדיה"דמס
הורסים מקרקעועוסים שמיסח(מיסגדי
שכגסוהמיסחמתתקרקעסרטוי ןוע(זה6מרח(תיס
רוסתמי הנסת'ס(ומחגדודים61 ,מ"כ('6סטרךג"כ
גסמיס  6(6כרכיכיס תמוגנ תעטר 5 hlon)1מהס

חהכרךכ"ויר וכסקס תתגד חכ61וח סמק וגו':

ילעגו  Shמי ,והסן 6מר סיכן ילגם 36
מזגמוהיך 5נ6ות:
אווז סכל16מיכטמרכס'ו5ף.הנעמוןע(ס"גטיס
6יגוגסמוןמסחימנוח,ה'6ה61כי6דססוט
(כנמס,וסכ'כי 6טסר ס( 6יעלסכידו (קייט מס
סהנטימ,וע(וס 6מרסגניו(ורייסי"ג) קרורסנגר
ססיכו(חניןו(עסוק
6סריכטהכ6ךטb~Db,סה661י
tStbיגמש,וסםכסרורועוסלטינו'ר5ס(קייםסכטמחו
סו6כסרספין(1יכפת(קייס61,מלפכטמנהדס %1
(תקיים ,מס'יסור(כ"1מרסמהמ(סכ"מכ"דס,תכן
6מרע(יוקרולסנכל61,מלברוךסגכל"סריכטמכסי
כי 610סיכו(ע(כ(61טי( 1ס'6מליקייםכמוס6מר,
וסיסס' תכסחו(עהיד  SDהנסהח( 1עחיזימ',וכן
6מר כ6ן כטמ 1כה'כי ס61סיכך עזי עד
יתמסמס תחכס (,1כי סו 6כל 6סעוסזז וסעוס"כ
כסחי 16ח'1חי"ס fnh1 ,קילף מדח סרחמיסס'
)ottpסיור גלי6ח סכ' ע(1ת'ס:

"ס

יע

אונכי 16מ גממו גממו1נ .'1הגחמה ע(דיר
איר
יע (6דס ס61דכרירי15י ופיוס (סכך
5ערסמגוהס'b~h ,הלעס כמקומם עותזחכמוגיהוס
6מרסיקכר ממת 61יט מוס( (טחו",כ(
סג6מכ
מ
ית  lboיתכרך (יסרק( סי 6ססו 6מגהס 6והס
כמיוחס נגלחכטיוחהכיגעו כחטט מסממנהמים
י ססס כגנוח ,וץ סי 6הגממססר6כוגט,
 fibע(ט
(1עהיד יומאס סיסיג (הס כ( מסס"כדו bib),n
וימ,ירס("רן יקרך(ויכנס (סס כיח הכמירט 1יע
סי 6סגהמס ה6מחיח (הס'כ מה ס6נדו ,פכך6מר
ח ט( ססנתס (6רןיסרם(וכנוח (סס
נהמו לעססיי
כיח סכהירס ,ורכך 6מליטמר"(סירס (עחין(כ6
6 6(1מר 16מר"(סייס
המידה 6היח דכלו ע( (כ 'רוסקיה 1נ.'1
5
י
היכי"יסטס"
'למרודגרו ע((כ ירוס('ס
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פרק שירה

זרזיר אומר,ונודעבנויםזרעםוצאצאיהם
בהתםורהעמיםכל%ר:ואיהםיכירוםכי
זרע ברר
צפורת אומרת ,אשאעיני אל ההרים
מאין יבואעזרי:
צבי אומר ,אור למובים אודה למטיב
על יושר .ואני אשיר עזך וארנן
לבקר הסדך וגו':

פרונית אומרת,יודוךה'כלמלכיארץ
כי שמעו אמרי פיך:
תמיל אוטר% ,אלהי אתה ארוממךאודה
שמךכי עשית פלא עצות מרחוק
אמונה אומן:
מום אוסר ,הנהכעיני עבדים אליר
אדוניהם כעיני שפחה אל יד
גביתהוגו':

ביאור מבי"א

בהסח

לעזרימס'636מעסס/ע'יwinb
1קו ,b'Sh16ונרו (0דכוים סמחיסכיס ע( סוג 0י6מטס"6(/0מ
י 5 obinכ6ס סימםטורמומס'כי 0016מטירופו לולסספפירס'
(בממס61 ,מ"כ קר o'Sb16כ"רסוס
םספיםושרן,פפלוסיסססבפפורסו:10(%1
(סיסעופהוסמט6יס560י'0מ6ריך01כ61נונס(0עגיפ blonפיס
סכ(
קומר 6ור (טוכיס (ostbמעיט ע(יוסר,
6מ ,0וכמו
06מסלמו0טכ6חוכמענטעמוכסעסכ')6(1ע(גן 6נטנקסודע(יכס  06צצי 61גייסיר1ג .'1כסיס 6ור וינוגסיסומם
ס6
כ(עמומיכס ,מעשמעט,מס
י יסר 56סיס 716
((0טס0כמגירו ונונס טמור ( 6(1רסעיס נמו (כ(כג
ממגו מטע מעט,וכןעוןמעג(וגיוסהקדיוטקז0י ,כפוסנוסמ ( 6(1מוריס %ז 16דסגססיסכוךססו6
וע(וס"מלגימ(6ס5כ6ס,טקידהנכויסטוגוח61,מר מעינט(יומו(טונים (6(1רסיס,כי(טעמיםמקיר
הסרוסnlnDOסריךרידויסירוס מרו5ס(טדי sb0 ,(60י0כ' ומטיב כנכוססיוכימישיל
ולרפים כפו
(וס שמר כי גרוס עוגת ,סמרכי (קמ 0מידס' סיססונפכעולסכזכוססלריקימסגםסרספיסשכפיס
כטקס גכ((600 ,ogbwnיתכרך  610מ( 6רממיס נו61זגר06ס6יג1טלסיורר,וע(וסכסונויוילסיר
ג'"נ מדוסס' ,'0ס'קורס  b~tbסמוסכ פוךכריסםפוסס פונספיוסדפיסי
רפיךורגן
רי6('0מרסימט( 6נקר מסדך (( 6לכידגיוסספיית פפי מונסbsb,
מ
ט,
יס
ספ
(מט61קינומגרף מממסכם(.מט
גטוע('1סוכ ,ו6ס כן (קמס מיד  '0ססי 6מז 0גס למ"גמיזיסכיםננקרלרון פלמפרךכיסייפ
הממיסגרטיס כרממגו 0כג(  ,otnbDnקורס פנית  4ניונסספפיסליגיפור (501חמג"כמן
61 bnnoמד6מרסימנךויסת6:מי
י:
ססולעגיוחפסיי0מנום(י גיוס 5ר5
זרזיך 16מרוגוזענגויס,כעסוגו' .נסכייפר (6נ~ררנירצ אמוח יודוך כף 1ג.'1סי,ו,bpקג0מבכיס
ססר6סון ונס גםכסקרסכמות
נעורסשגט עלפשקלוס~ ,ס%פרכי
כסגגי"ז
יר.ס .כעיר0ס.כרמ"משיכריס פויס ספלכיס%סרכספמסיכיסטיפפמלגי6ון046 6(1
61ין "0רפכיג
נגסס6,ט'(1סכיכסטמדוע(סרסיני טסקס ווסמ0ן מגךסמים0 ,ס6סריוזו (0(6ו10כי חמעו פקודם
'61ן oisסער ( 6כנים כסמי כו' ,במו מדרסו .קמריטיךממסמסיסעתיד5סיו0כמב,%וכ(מספסיס
ד  oitJSוסיס  ,ottpnnוע( זס שודו 3ס':
נסגסדרין כ" )6ע( טסוקוי(65ך מס כנוים ולטיך מיע
1ג6 031 ,'1מררכי יסמע (6יסרק(סריגי כטרק( 6וקמיל 6 'o)h'0'16סס"רוממךוע'6 .חסכסוכך
ומסיךמעתנמע(כי56 6סי61גילרומסך
סמולים 6(6ג"סכרוע 010וגו' ,וכסללו
סכי 006אסי1otnSbo
0כרכייכ 51ססט5ס %מך
(נכענחיסו0ס6%1יק גיכריס  6(6כמס ססס גמ'(1ס ,וע( ומע"
ו0יע סנכי( 6עשו ונודע גנוים ורעם ס0ס (0קר , 6לכך 16דס סמךכיטסים"(
6כרווחך
דס כמס ס0ס גמו(יס65651 ,יסס כהוך מסנים 0(6ימשלונספי otlb onbt ,מרומס ע 5כ(
ס  Tnlco5ע(י 610
ממוענמזי(סי מסעת קטגוחס 6ף ע(טיesnמניעו (זמן כרכסוחספס% ,ת0מכסוע"
6סיס 6צ
נ'11ל ספר פלרססס כחוךעמי ע(כרכי 6ניסס רמוקמןססכ5ס6סס סממונרכמומר"(
י 1 nlalpnמ16מןמסר6סוניס :
מחנז4ס ,וטורי1סיטו גדמן 0סו 6חקר וסרר %פונפ ס4פס פל~ס
פוכרל פגל  otnsoכשת ptDb0ויגריל %סכם מום 16מו 0נסכעיני ונף0 .ענדיס6ין(סס5נ
(מטע מ6דתי0ס סוס דהר 6טי( 1ממפקסס
פן ספפפליכמיםפיכדיןסלכילכרnיtס ootbכרטיס כעגמךכ"
מ כפרוצס סגן
י 6(6ססולין פיניסמ ירירוליס
י סם זרפ ברך ס',
כ
מילוי
' סיסיו כידס מורות 0 16דכר ספריך (סס6 6(1 ,מר
י
שמפס סלזרטו כפפי %פ %נרכם
כעלי ענד Sbיד 6דחיו  hSbעכויס 61דוניס,
פונרליפלאובס:
שפורת  bnh mmbשם מו' olbon) .נגער סכו(ס עומזיס במעמד 6מן ומ0נייסיס זפפופ,
 Shו6טי(1כני במגיס ((0ו 0פסיפס Sbשפמפס,
( 0517נרות תסג %נוך
0 06ס1י6ג
ישער ונעים סטמס Shיד גכירמס ,כי כג גנחת כח
ו"כ6י,
סמריסי16 ,(%
ס0
ו1
קסליס (ל6
( מ(ך שגימםכ6 3מחככיסםוסס"מספירכס שומפ
"
קס0(5ו  otonע(ידיכגי"דם ,גושעיזיו
כגדו(יט  (6מ מ0ס יטג( 0עזרתו61 ,ף ע(טי נניסס כןטילינו  Sbס'מנסיכו עד סיממ
צ 1
יתססיודעומכירכי סלחוועזינו עירפלוסיוצון 16חג6 1מר ס6ט0ו5יסעיגיע  6מס
ע"י 6מד

ע"י

יל

יי
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בהמהיקה פהווה אומרת,מי כמומה נמלאומר ,ה' ממרוםישאגוממעוןקדשו
באלים ה'מי כמוכהוגו':
יתןקולו שאג ישאגעל נוהו:
בהמה רקה פמאה אומרת,יג-עכפיך פיל אומר ,טהנדלומעשיךה'מאדעמקו
כי תאכל אשויך ומוםלך:
מחשבותיך:
בהמה נמה טהורה אוסרת ,הרנינו אריהאומר ,ה'כנבוריצאכאישמלהמות
יעירקנאהונו' עלאויביו יתגבר:
לאלהיםעזנוהריעולאלהייעקצ:
שור אומר ,אזישיר משהובניישראל זאבאו',עלכלדברפשעעלשורעלחמור
אשירה לה'כי נאה נאהונו':
על שהעלשלמהעלכלאבדהונו':
חמוראופלךיהנדולהוהגבורהוהתפארת שועל אומר,הוי בונהביתו בלא צדק
והנצחוההודכיכלבשמיםובארץ:
ועליותיו בלא משפם:
כלבים
ביאור מבי"ס

פסעגדיס (10יסעיגי0ס6 6(1 ,מר מיתגו 03ס 0(6(1ט"ר 1(h'o0מס1'6גז10(1ונכורחו6"01רה1
6זמיהס 16ימוגגוסכי 6ו3י (6עי
ג5מי151'610סוד'61,ןג6סכ 5זס(bShךס'הנז(1ס
יעסו כן:
6bמל וגו/כי כ(וסכו6כממיסוכצרן65כגדו(סוכנכורם
צניץכמיץיקםלפורסונומרחמיכמוכשונו's.
30מנכי כ' 1ס6עס  6(6כקוס 60 n~bbרן:
,
ס
י
6יןכמוכסכלויס 6(6כמוכסנקב
י
כ
ד כדורכים
ס"3יסעומס 0מס0ננוריס"סרמימעמס ,000 'e)bבטלקימר מן ממרוס י60נוגו',סיי
ןגי0(1ס'
'טגסונו',ססס 6100נע(סלממיסכס"'ג1יכ31
6יגספמ(יטיס(ומר6ין כמוך(blh,ר.כמי
16מריסמי כמוך כטיסמי  610סעס 16 0סיעסס (רמס
ן וכול(יסרך(יפ6נ 5'1טערככיכו( וממעון
י
"
0
וימןקעו (ומל סוכו(6י61סוכס'(6כסוסוכו
(עמידכמעסתוו1גט(016י61סרעס,0מ'כמוךגידר קיפ
נקנס,כי  0460וסנכוליס 6סר מכגיעיס סרסעיס כגיססוככים1 ,ע 3גסו .6100כיח סמקדס סנמרכ
מס6(66כמס60 ,Shlnt6ניס6נ60נסע(60גס
כגנור0סשיגס onhbnnנקדוססי0יר' (601 ,0ס'
" 6100מרצמכפי מט,6תידוגדורכיסיענה Sb
 36610נטר 6101שדירנזכ גקדו0ס61יןערךכינו כע(
5
וניגס,כי סו6גורה 01(00יו16י מ( 1((0הכמרכס כ3יו0כי 11boסמ5עריס6תיסוט( 60b~tbין גסס
וכס(ינ (6כס6יגס מניס:
כ(60יו ממעיט,כי6ין ~Obיכ( 31דכא וקסטל
ל 16מר מסגדרו מעסיך 1ג /1מטכס מן גור6
6ין (מסקןכי  610עופם (bibע"ס:
סיו"
י
ד
ג
(60יוכ
oh610יתקנ15כ(מכסיהכ(שיגסיכוסס(כרוק
ץ  op1סמmntb 06יניעום'6 .מר ססקד-
ניזכצד
וקגע עסיס ככ3יום בתורס וסו 6גמעע 6טי(1יטוס ,'6ויותרממעסיךעמקוממ0כוהיךן
ינעכוצךשעסות מלכס 63כע,וע"זס16כ(מיניע 0כוונת נריקתכו3מש
יןזמיןנע31ס(6יז 7נרגנרל:
מי
כטין 6מר מעסק נסורסלסריו ע pDDn 3נפולס ,אריה 16מרס'כננול ומ'.סנגורמ0ט6לגגנורתו
(מבממס (1טעמיס (610י6ס
ע( למ"כ מגיעת כהיו 6ג(וחס:
כס610
צנדו
61 ,0טי(ו ס( 6י( '(16 06ס(6
ג"
יוץ(1גססגסי0ורס 16מרת סרגיגווגו' .סרגיגו וינע נתוך סמ(י
1מ
מ
סצ
ןכ
סכים ( 1יוכן (ס0ננר ע(16יכיSJb ,1ס'  610כנכורונשך
רגם 6מר רגס לבסיס
ו(מס"דסגסטכסממדםרממיס((מרדסליי
ס(רסעיסן כמ(ממס 6ין (פגיו טמר 61ימס 6 6(6ולנ 0סו6
י(0י01טנגו,תריעו נ0%0ונ0רוערי(036י'עקכ עשרל קבס גתך 0מ3ממ'61 ,0מגליך 63מליס
4ס
עמ
ו
כסביןיפרט( כ( נךזכ6יס גקר6יס כסס יעקכ :היריעוויגרימו כמממס (מנסי(
י 610
"
ח60ויכיסכ
ם 6ז ושעכר 6ז נעגמו סמליעומ5רימוי0גכל גוס ע( 16יגי:1
שור 6חו 6זיהיו מפסוגו'.י
ע( כ 3דהר מסע תו' .ע( כ( מס
גנס4שוטי ~וט61tnDS1 ,זיזמרונגויס,
ב
א
ז
6ימ
יעויטסיד 6דסשמכירוכיןכעיקרמשכפו
טמ
ו
ו6ז וס ( 610מעכרוסיר 5ע0ידכי fbnהזעקוכגי
יפרש(61 fO 36מר (כס מפס ס5'0כווע'ורצו 6ח סנ 6מכםסור רכ 0כו16ח,כין כמס סשססמ63כס
יסדתם '0ומ''0,ימס(גס ו06סכממסון,סמלינו ט כמו סממול,גין כמס סמ3גיס עגמו ט מנו
 6(1עט שדOSD1 ,כ(כ מ0סוכג"ימ6ז15מר סירס כבסיס,נין ממס  6100מוכן כנר ((כוסו ססו6
זו 6מ*כניון ססמריסו מן סגעקס וס0ט5ס1 ,ס 56אמס1 ,כ(לכיססיסים תאמר סחוכעכי זס
"oto
וl
סb
יס' עגם סהוסיעס כמו סכ0ונויוסעס'כיוס ססו 6סג5קח 16סנ6כד שמע וסג0געיכמיס ,עד ~
במרוסירסזו(ס'סג(מס (0ס,ומרזאמרו0י6מרו י %ונרסמססגיסו6סיי
ע ועדמסנים ע'D1b 5
ס נ6ססריס סבך3טגי0ס יומס סדכריס ססחיס נשנס3מי סיר0יע לו (תונע 16
שסירס (ס'כינ"
תהמברייס ורמס ובתנע 'סוסמגיס,כיון מכמס יעגל נססנמת ס'
"
וגימאריגם (ממיס ומלססטין
כטויסנכ(מס06יו:
 0016ממעכס רמס (מס0כיס:
שרסוק
ס' 0נזו(ס וגו' .ש נדו(סמצך שועל16מי סו נמס ניחו מו'.
חמור
מ(
י1
שד
ג
יע5סממ(כו610ין 3מ(ך עגמוגנורס,
רפ מ3ך נכולוממוכסס*3ס,ויפ ג(17ונכור ננמר נקלקעוכשנגיס 16עריס  16עטלונטוע(יס,
נטי
5
ע~
וו
וס

ין
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כלבים אומרים ,בואו נשתחוה ונכרעה
נברכהלפניהי עשנו:
רב4ישעיהתלמידושלר'חנינאבןדוסא
היה מצטער ומתענה פ"ח תעניות
ואטרהכלבי'שכתובבהםוהכלבי'עזינפש
ן,
לאידעושבעה והמהרעיםלאידעוהבי
כלםלדרכםפנואישלבצעו מקצהו,ויזכו
לומרשירהלפניהבורא .נענהלו הקב"ה
ע"י מלאך מןהשמים ואמרלוישעיהעד
מתי אתהמתענהעלדברזהשבועהמלפני
הקב"המיוםשנלהלחבקוקהנביאלאנלה

סודולשוםאדםבעולם,אלאבשבילשאדם
נדול אתהוראוי אתה להזדקקלךנתנולי
רשותלהגיר לך במהזכוהכלבים לומר
שירה,לפי שכתוב בהםולכלבניישראל
לאיחרץכלבלשונולמאישועדאשהלמען
תדעוןאשריפלהה'בילמצריםוביןי'פראל,
לפיכךזכולומרשירה,ולאעודאלאשזכו
לעבד מצואתםעורות לכתובבהןתפילין
תורהנביאיםוכתובי'ומזוזות,ולעניןשאלה
ששאלת חזורבך לאחוריך ,כמו שכתוב
שומרפיוולשונו שומר מצרותנפשו:

ביאור מבי"ס

6 tffD1מלהוינוגסנימו כ(6נדק0ססיגננו( רססו
16גו(הקרקע ,וסע(יוח מכמס(מעקהמןהניתb~Dh
מהןנסוירהן  6(3מנסע ,כרעהו0יכי 1( 6ה6נגיס
מן הממם  16ע!יסמן היעל יענוד מגס ס16מל (1
סה 61רעה ,ונטוע(סנוגיס קומרניחן '61ג1גוחן:
כנלבנים  ot~ntbכובו גסתמוס ונו' .כו 16קולב
(כגי 6זס סיה((6 11יוכי ה(61כדו6יגו
ר16י,בכן 6מלגסהמוסbtonכטימוטייינ
ןורננים,
ולמ"כ וכס (קוס מהסחמויס (1היוח נכליעס(סגי
ה'61 ,ח"כינכסיותר (קוס ע(לגביו 6(6סיעמוד
ולכריעה(תגי ה' ס'וכס (סמרתגיוכי נחסלפסיס
עכס 6ח ה6זס ,וזמו עולטכשמו ודמועו:

סיס ר51ס (נקח סוס סוד(גגי 6וס 636,כהנע
ס6דס נדו( הpp~t) 61וגחן ר0וח(מ(6ך(מניד 6
נמהזכו סכ(כיס (ומרסירס,כי bffDhסכח1נכגס
והכ3ניסע,י גטם (6ידעו פכעס,כי ססססמיס
מסקרכע"מסיס (סס קכט ) onlt)hטעמיםגיוס,
כמוטכהונוגחכיע"ננדדך(כרימתך ו6כ4שכעט,
כמו סיס קכע (6זס כןים (סס ססס מכעיס,
והכ3כיס ססעזי גטםכי המץ( הו 6מיי סגטס
ס מכביס ,וממס רועים כסדות6(1
וכעז גטקסייג
ידעוהכין סוס טסכס'היס סוס(מינוחיסס,ס6יגס
6וכ(יס ( 6(6הס ונסרוכי~ 6כסס ,כגס (דרכם
טג( 1מס  bl~eדרכס (מסוכסלסגו(כט(יסןסיחנו

יסעיה ח(מידו  (0לכי הניגף כן  ba1כו'.
41בני גרפסגי מחח(ס גחכוון (החעגוח עד ס"מ
לעגינהכז'סיעך ,כ"כמעג'ו 0כנדכ('6מ16חיוה
החורה ob ,נהעג'ת ל6סון סכגנד ה"(6ף 6 (0גכי
(' 6עגם' ,עגהנהעגיחסגי תנדכי"ח ס(כר06יח,
 6( or~ 061יטגסיעגםכנית"( (0נמיכותמסדים,
וכןכב( ה16היוחזו 6מר %סיסכזו מס60יןכזו,
כגנד 16ח הר06תה  (0סם כן ד' 061 .ככוץ (6
יעגם יהור סגיה (ההעתה כ"כ העגיוח ,כגנד כ(
ה16תיוח כנגד 6ומ סג'ח  50סם,וכן כנגד ה16ח
סג' והד' ס( סס סהס ס"ת תעגיוח ,תכן 6מר
מ5עער ומהעגהט"מ 6(1 ,תצטער והחעגס עדט"מ
תעניות  161געש ,מגראס  6( 060סיס געגס סיס
מתענה יוחר סקנ(עפיו העג'וח עד סיעגס6(6 ,
סליה מוסער ומתעגם עד ס"מ חעגיוח כידע 160
~ O)Dכמו הכהגני ,ו6ס ( 6היה געגס  bSסיס
מחעגה יזהר61 ,זכ,כות mtn~bה'עגס(ו סקכ'ס
מ"י מצך מן הבמיס גן ד' 16היוה 6(1 ,סגתן נו
כינס (הסכי( מעגמו מה 60מר( 1המ63ך 6(6ס51רך
(מצך ,ס:ר6ס מסיס כור 60יגו מוכנ (0כ3בגי
"דם 6(1 ,רגם (נ(1ח 1כלעס סר"סו;ס ס( ג"כ
הע;יוח מסגי כגפה סודו (הכקוק ומנס 6( obio1

ממרסיס O"kh1 ,זכו (ומרפירס ~ssסכחוכ כסס
(1כ(כגי יסרך( (6ימרן כ(נ (סוט ,מסגיסכמוכ
קודם והיחס 5עקס נדפס ככ( 6רן מסריס 06ל
כמוסו ( 6גהיחס וכמוסו ( 6תוסיף (6 6מר65
מרן ,סהיס 6טסר(ומר  otenדרך מקרה6 ,נ6( 5
יתרן 610מקמרה(6ית'סנור ס(6ימרן 5סו,%
וכן עסו1 ,מכ(((6 16מס סומעמןס5כ(נגי י5~0
 65ימרן 6כ( ימרן (מוריס ,כמו ס6מר ומיחס
ועקהגד51הכיהיוסכ(כיס15טקיסנכ3כיחסמנרייס
כי6ין כ"ת 06ר6י 1סס מס31 ,כך 6מר (מריס
ועז כממס (מען חדעון 6סל יטוס ס'כיןפנלים
וכין יסרק( ,פסיס (כלכיס שכרס ממיס Sb~nt
ומנסמחו  atb5מנלי (1כסמתו,וכמו סהיס כטען
סמכות סכתוכ כסס וסט(סנין מקנה מגריסוכין
יסרק((1 ,כך זכו סכ(כיס (ומר סירס 651 ,פור
 blbסוכו (ענד מ5ו06ן טורוח (כמוכ נסןתטינה
קורסגכי6יס וכתוניס 4מ1111ח מס ס( 6זכו ס%
מינח  16נהמם,מפניס(*מרנו (שגס(לגריסזכו
מסו (נהמם  50י0ר(6
(ומר פירס ,ומסגי 6(0
זכו סיעכדו מ5ו6הן עורות (גחונ וכו'6 .סר מסם
ייגמלוסירס נו 16גסתמוס ונו':

(סס ,וכס6ין גוהגיס  16סו(כיס (מסוף הנמס
והנסר כמקוס סימ 165מקנס ועד קנס העיר רוס
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