מפחח המאמרשהנמצאים בנפרביתאלהים
שער הראשון והוא שער התפלה
כלקדמהמקמרכ'6יגו 0כח(6דס0ימוכמממעכיו
0כסי הכמו וכמו
הטניס ,כ( 6י"10י
ט 6 (0דס ע(
כ((טסוק כ6ה(ורסכו' ,חה(חיי
"יי
3יס 1חורם .הדין 6ח מכרך עד0חניכ (מקומו
גו' .כגו  (0ריב"( ר6הע(יוגיס (תסס וחההוגיס
(מעכס .כ( שהכמסו מרונה ממע1'0כו' .כ( 6הד
מי0ר (6מ"כ (ס0חד( כ(תוד ההורס וק'וס ת!והיה
גו' .הרקס הקב"ה (6דסזר דורדור ודור 1'0כו'.
בור( 0כר המוכס 6חהרכיםושנזיקמוכה גס (6מר
הטירחו כ(מידח סמועוהיו,ונזיקיס כמיההן קמ"ן
מייס .מס 0ממד 0כ( מכס כטירוף  or1noהו6
ככ((הוים סנע"ט .טסוק (כ טהול נר(6י וגו',
 Shס(0יכגי ונו'(oltno ,י ונו' 00 ,למג (גטם
לוחהימס .נדחיס5דיקיס יוחר ממרכי ה0רמ:

י

ח .י:ר (6מעמדו ע( סרסיגי טסקס
וטכס ס(6ינכ
זוהמתןכו' .עג.ן (כון הכרכות  706קדמנו כו':
פרקו סעסהיות ססט5כ כ(הס,ופ'קוצי  (6ס'
 ,h~pbאיוט' קר6הי מו'1 ,ד3רי רוק
כמגכיסקום כהטבחוr"oמגנטי הלקר כו',וזכל'
פיהו הגנם ע"ס קרצו נקו(נדו(:
ן  oSDnכאון צעקה עםהיזה ההטפס
פרקזעיי
כאון (מס .סעסה'וה ההטבה כעמיזס,
וט' הגה כרכו 6חס'ונו' .סג' טעמים נעגין כות
כרנ('ס .המחךמגיו 1 06מ!'1מיס,עורס מחכיו
רומות 1נ ,'1גכסטס ונס קהה גחיונו':
פרק ח סעס (כריעות וס0המו'וח  (0הטפס,
 ompn51ומגיגס ,וטירול נ' נרכוס
ל6סוגוח ,ומעם '6ן קורין קנוח ( 6(6נ' וגו'.
סעסטוינו (0כח 6מר ההפס ,ולעס ג'ז מומס
ך כיון 0כרט כו' :מקוס
בסוף כ( נרכסוהמי
סחפ(ס סיהיס נמקוט נמוך וטסוק ממעמקים

ירק

 Shita oThiנתכיו מהעמיס
פרס א6יד1רךמ%יו"
כוהכרחכו'.וטסוקמיהקדימ:י
(061ס (6 .העם חט(הך קבע כו'.סגין הנכניס
1נ(1כק16ח  ohlonל' עקינ( 6קיסר .טעם מקס
(יוס0מיגי .עיקר ההטקס (יסרק( 61 pt~b1הן 65נ'
ונו'6.ין (;(1 (16כק 0דברכי 6ס מהבסיה' (6
מתרימע"ס  6(1ממ(6כיסכו' ,וטסוק הגה 6גכי
ס"מונו'.מיסיס 5ו מגס יקם (דימו (יטרם 'וק
( 6(6 (6ע(
 6(1נסר כו'6.ין
זנרמכרמיכו' .טערס(16ימס0
יך יסולע (העמיד
(ר
סב
הו
יה
0מ0וירמ:
יפרקונ(עיר
ס 'מזל %סתנהו ס( מקוס 61משכ
'חט(( .מ'וס 0כר 6הקנזס 6ח עוגמו
65סיס 6דס0קר(16הקניהלדון6 6(6כרהסכו'.
סיימחיגס51כ(הו נכהי דמרך ,וטסוק (ס' (6היס
סרממיס 1נ .'1מיום 0נר 6הקנ"ס 6ה ע31מ6( 1
כיס
ני
ק0ה ס6נדלט6ס0קנרס6נ1ין!הכח6ס1פהס,עדוע'סכ1ל6מהר1מגהסליכעו'גו1.נז
:
'1
פרםנניקו כי 1p'Pההטיס
הפוגה ונס
הדכו
כגו
יר ,וטירוף 0מעקונ
"כו' .כי16ר
י
ט
"כוק' סומעה
ה ,הגה אג'ונו' ,קהי כ( כסר
זנו' ,לגון יר 1'6יעמס מו' ,והע( 0ועהט ונו',
ח"ח עריסוגו':
י החקה ער 3ונקר ומהריס,
פרקד קףן ,מג
ועי'  nSDnערנית רמח .מס ברומזג'
חט(1ח  71631 ,1(6טסוקי ונכור 6ת כורמך 1ג/1
י התויגהזנו' ,ס' כסר סכמם וט' ,תכון
"מל
סבלתי וגו':
ועניו סלח ההטקס מקוט מיומד מוכח
וקייקד
ן דגל
המקלס ונעכרה ,ו37רי רז"(6י
30קדו0ס נסהוסמעברה61יןהלקהו ס(  olbג0מעח
ו כו' ,ופסוק
 6(6ככיס .כ( הקונס מקוס(הסית
כרוך ה' ממקומו וגו' :מע(חהיי וטסוקגי IQho
"סר 6חה נ6ונו' ,ודרו"( '16ר 6דרי מהשיטכו'
*סדר כל"יכו' .כעס סיוח סהט(ס טעס (גכמ
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קלוחיך ה':
פ המחט(( איך כיחן עיניו קמטה (1ט
ומערס,שכ' הקדמות:
טעס (זנר' '6 Svr1ן דגר 0נקדו0ס

כזרקי

כטמות מעכלה:
פרמ נוד( מע(חחטבה הננולודכרירו" 5ע5
מסוק61גי הט(הי 1נ,'1הן Sbכנור (6
ימקם .סאה 0טמיס נמע(ח חקה הצנור ,וטסוק
 706יהדו גתהיק סודונו':
23רקינק מאח המחט(( ע( 6הריס,הוי( מעבת
 '.הקדמתהתטוה (נרה,וסיוגנדו(' הדול
5החט(3ע(;;6י זורם.עניןiblncכגניכן כ0התט35
פ( י0ר,(6וטי'מ6ר( (",נס ~Sblnהפקןס(י0ר56
כו' .עגיןהודוי ע( סהס6יס p1D~I ,מכסס טסעיו
ונו' .סעס היהר (דרוס גנדיקיס 0יה"(( 1כעזם
וטססיםזס לסור(משכיסכו'0:נ'תעמיס(מעץ
סהט(ס שדם (!רס ,וט' קר6הי מולס(י 1נ'1ומן
המאקר6היונו':
מע(ח החט(ס נ'וס סתעגיה ,וט'כי מן
היוס הר06ון  706גהה ( Sbכך ונץ,
וטסוקוסיס כרס יקר116ג .'1כעמים נמע(ח חס(ח
החעגיח וססוק וא' נה(והס (נוסי סק 1נ,'1וירט
(6היס 6תמטסיהם .הטרש הדכריססיסכין הנדס
(מאך,ומש 70ומה ה76ס(מ(5ך,וסנה (מוז מסה
סוס חורה 0נכהכונג'זה הורה שכע"ר,וט' הטקס
(עג'כי יעטוף ונו' :מצמררז"( כ( הע"ח 60ץ
ו חעג'ה ,ועפן המ(כגס,
גה מטבעי י0ר"(6יג
 OD11הרק ההעויות מהם (כד כיוס ומרס יוס
('(1ה ,וטסוק כס 6מר ה'  015הממישיוגו':
13רק סטק יקלס נעגן ההרהוזנריר,(',
הקנתה מח16ס (חט(חן !(0דיקיסy1D1 ,
ג'ההאוח ערכ ונקר ההריס ,וענין הטוח רני
הגיד,ותגךניו
( הגסהצהרון מןהרבעוןכו':
הסט(ס הי 6מקוס מן כהורס ,ועלן
פרק
י נדו(ס הסוסיוחץ מתע0יס סוכיסןולי*

יא

קיג
יפרי

יד

פיר
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מפההות

ג 5ה6ומל חה(ס 3זוד מ סעמיס נכ 5יוס כו',
ועעססיוח המזמור  qt)b1כ*ח ,ופסוק טוחמ 6ח
ידך1 ,סעס הצ3סהגו"ןכמ,מור הזסופ"גט3ה 63
סוסיףקוסכו'.וענדסעסע(יגו(סכמ6מרסהפ5סכוץ
פרס טז מ"ע 3התט( 5ע( כ( 5רס ס( 6תנ 6ע3
הגנ1ר ,וטסוק וכי חכ 161מ(ממס
"רגכס 1.ג ,'1וסטחרחי טגי מהס 1נ :'1סטקות
וסעמיס ע 3טגין םלףי ההווס נזמגט וה יוהר
מסזממס סענרוופ"זרל3עיר סמ1ג'6הS~bוחיק
ומחונ'כו''01 .ויה' 1סמחיס כמגפסוט'.ועגין
טסידחס6ויר נומן סדגר ,וחוע(ח סנורמיס נסכי
סכ5גוור ע( ה6דס,וחט(סומעסיססוגיסמועעיס
3סגג 5וקרי6ח טסוס סקטורח 7601טסוקיס:
ז טעס סחט(ס ס6גו מחט((יס  SDהנ516ס
פרקי
 SD1היסועס גסגי גע1ס'ר עגרו qib
וכמס מ6וח מהסגיס  6(1נהקכ(ס חט(חנו ,וטירוס
דרו"5כ 5המה6כ(ע5ירוס5יסווכהורו6הגמממהר,
כו' ,וטסוק דרכו ה' כהמג 16ונו':
 1ההט15הסהוזכרו כהורססגהקכגו.
בןרקיחעי'
חס(ח 6דס הר6סוןע( סנקמיס .תט(ח
במ ע 5המנ .51תט(ח 6נלהס 6ניעע,3רעו גגמה
מקומוח .הט5ח י(מה5' 65'1 ,מק (סוח כסזס.
חט5חיגמק ורכקה ע 5עקרותה ,ויעהרי5מק עו'.
ן כסונו' .ועגין
חט(ח יטקכ ויסנט נמקוסוי,
סט(חו nbrהיהה ע( נ(1הג1זהה6הרון,וט"דר5",
חט5ת סרניחרסות .הס(ה רה('1סמע(6 o'ibהיס
ונו' .וטסוקס5י5גי ג .6וטעס יר6ח 'עקכ מעסו
סןיכ 6והכג' ונו' Sh .סז' 'חן (כס 1נ .'1הט(ת
יסל 36נמגריסוי6גהונגי יסר 56וגו' .הט(ת מסס
רניגו פ"ס ע( מכוחמ5ריס Sblnt nSb".ע5היס.
חס(ח מססכרטידיסוי5עק מסה Sbס'ונו' .חט(ח
מסס ע( עמ5ק והיה כ6כר יריס מסה ידו ונו'.
חט(ס 5מסס ע(עגין העג ,5וססוק סימו6יס מרנו
ונו' .תט(ה (מסס כמח16גג'ס ,ויחפ(( מסס  (6ס'
וחטקע ס6ס .חס5ס (מסס ע6 5מוחו,וילעק מסס
56ס' 65מר .חס3ס (מסה כמרנ('ס ועהסינד( ג6
כמ ס' ונו' ,ודרוש 5מדה סוכס מרוכס ממדח
סתט(( Shסן
טורעגוח .חט3ה(מסס ע(סגמסיסוט'
ויסר מע5יע 1נ .'1וטעס (מס געגסו כסג' גמסיס.
חט(ס 5מסס ט( כגיסהו (6רן6 ,הה המ15ח ,וסעס
סיוח שגס מסס ס65יכגס (6רן ,וסעססיוח המיס
ע"י מריס ועגגי ככודע"י 6סרן וסמן נוכוח מסס
רכיט ע"ס כו'( nsbn .מסס ע6 5סרן ,וכ6סרן
סה6גף ס' ונו' .חט(ח מסס ע( יהודס1 ,ו6ח
3יהודס בו':
פרקיט ל 5סנרכות הס גמ(קות (ג'מיגין,
כרכוח סהג"ס ונרכוח סמ5וח וכרכות
ססוד6ס ,ורמז(ג'מיני כרכוח 156כננד ג' גטסוח
15מחח היוגית ומסכ(ח ,וטסוקכרכי(טסיונו':
והניכיח ס6גו מנרכיס (ססיח''6ך
 p~bכטיי
יחכן (כרךסמו כהיוחטגין הנרכס ססע
1רכ1י 5מחכרך ,וססוק 61כרככס 5טגי מותי,ועגין

מ 51הנרכס ע3המחכרך,ודכלירוי 655אססכיגס
מכוח 3מערני,ופ' 6רוממה(6הי סמ5ךונו' .סעס
(נרנוהסיוחס מסו7רותג3סון גגמ וגסתר,ועסוגן
סכמי ילוס(יסונו':

שער השני ,והואשער התשובה.
קרנ3 0סן

הי1ח
סהסונס
פרק א המס6נ,זיויטלס מ(תחשגרי,וטסוקי~ו
סס'"ם החסוכס
דכריס
י
ועכמלכמסמיס ,וט.סועקגיןכ3ק6כס(יחימרס 6ח סיך וכנמו'ס.

מרימה!

חס1נח יסר (6ר6ויס (התקכ( מכמסטגיס,ודרו"5
6גי ס 61קו7ססימט6כו'1 .זרף '75לחות6ינס
מקנ'5ספגי סכיגהכו' .נסגי 'מט 6נסוננגליך
 6מע6
חסונס ולהמיס 3סיתכטר  ,ומס רי3יי
ומע(חו,וטסוק כתוס5ככיוגו',ודרז"( סמ זהיר

יסס 5סענל ועוינח
נ מהוח סחס1נס המל
נ~רקב
המכ56עחיד,ופ'יעווכ נשעדרכו1ג.'1
וכי החסוכס 5ריכס סהה 6כגוף וכגטס כממסכס
ונמעםסגו',וט" זרו"(נזו 3עור מגסו 6ןו7רז"3
כמקדס 6סס ע 5מגת  ')hGלסע נמור ט' .עיקל
סחסוכס כממסכס וכהרהור,ועגין'7מ(וקי כסרס,
והכלמ ממס(ג6סSDמי כהרסל חסוכסכ(כו,
מיוי
ת
יקר6גע5חסובס.עגיןכטרחסקונגוח61יךמכט
החסונסנומן סוסכ(י גןנגוח,וירו'fnb 5סד'
מיחוחנס6דין ז'מ65כע(ו,ופ' 6לפ 6מסוכתס:
פרהנ ני6ור עיקליס 6מריס כעגין סחסונס,
נה5מוד כו'

ודלו"( נד51ס חסוכס
סןודוטח געסוח 13
כו

כזכיוח,.וסיכי דמיכע 5חסוכס Sb.י6מר 6דס
6י (( 'nbtbכום ) o'biכו',ומע3ת כע( חסונס:
פרק ד נהטרססיסכיןגדיק גמור (כע 3חסוכס,
י ומ6מלר (",כ( סגני'6ס ( 6גתגכ6(6 16
5כע(י חסוכס:

ושרקדן 5חרןע 5רמעהסננחס1כסכסוףימיו6יך

יקגס עו(מונסעה 1 ,'6דכריסרג רמכ"ן
 sfftכסער סנמ 51כעגין עוגם ניסגס ועונננן עדן
והחר (כסק סגוכר:
פרקוינ6
ו 6יר שעע סחסוכס eDID~ 50
סקודמיס,ודרו"( עכילוחססחודסע5יסס
גיס"ככו' ,ודרז"( 6דססיסכיזו עגילסומחויס
61ע 1מוולכו' דומה (טוכ 3וסרוכיווכו',וט'סן
1נ:'1
פרקזימוסיכסעומן(ומק(1ני(ןשטוטמימשי
סו5מרדיס
י לז"3
כןיס מ(וק כערן חסונחס,וינר
ע 5זס,ונ' מ(וקיס ) lb1bעסיית סמס1 6כ515יס
 'DSסוכו נג'ס סונכיס ונו',כי ניוס הש יכטר
ע(יגס ונו' ,ודרו'( כקס מסססיעסס 5סס זדוטס

כסנעח כו':

פרק ח סיסורין סססי'חמכי 6ע 5ה6דס מנמס
י "ג'ס ,ויסורין מסכי 6סם'י ע 5טרעס
וע6 5כימ5ך ,ונס ב5דיקיס סם"' מדקדק עתססג
ומס
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יידע פ%
?מס סעס  Sff3ס( מעכסמעגיי סמ6ןדס ותעמיס דע(6וסז קניך וענדסו וע'6 ,סננהוכ
ירו"( כסדיככסי דרממג( ODS 6ך כו/זג(
גכגיווכגי נימו,ופסוקומהכח 6מ וע',וענין ונו',
שיקנוס משהנה ו( 6ינעוסגייס ,וטסוק ר)מסתג(בז' זנריסלשוי (ו ג 6( 1(6נ( 6עורס
ומסובין
יסופיס'6ך גמסטעמו':
כו' ,ומסותוידיעתהסייח6י 6טסר (סכ( הלגופי
ן ככי:1lhs651
פרק םיסנ'מינייסורין ונכ(מין בןמ(קיס ן (הפינס601(1 ,ין רחף(עיי
י ו5 0ד הכ 6המקיטס ע3
יטסט0כו',וקריךקיקכ( ה6דססיסורין(כפרתעון שרקננ ינשלכ"
%ממומ,וטסוקעוג סעס ודעת (מזם
גד סיכוטר ,וטסוק6ו3ח 6דס 1נ1 ,'1גי16רענין וגו' ,וטסוק מגס עוט(ס ( 6יסרס ונו' ,וטעס
ילין "30סנר,,ונ"בעגיןנסיוןה5דיקיס,וזל6 (",יך וסיר ערמנו (מקוו ע( שהשגות כהיותם
ינש
ם :1%56
מקוניי
הנינץ עפיך יסורין כו',וסגין יסורילני קעור
פרקג ממוטת פסכי 6הרמכשסז'(גקיוס
ויסורי רגעו סקלות:
ימנגקיי
רש
קינעגין היסולין ')( onlwטעמיט
אותהס" ,והלנ הממגריניא(ג( הל
כט
שרק ס
" גמסכיס ממטף
ה
ר
כ
ס
ה
ס
(
כ
ק
ה
ת
ו
י
א
ר
ם
י
ר
ק
ע
ס
מ
ו
מ
ה
ס
י
מ
ע
ט
(
1
כ
6
ה
,
ן
כ
(
ן
מ
ו
ן
מ
ו
ך
ר
ד
מ
ך
ס
מ
י
תורס גכי6יס 6'1 ,of~tn)lריך (טרם הגן
עולס סמט( 6דורותיותרמסלסיסולכעיסכמועוגם מסטרי
כענן ,ושגי 6גטס'קוהיך (6קג 6וט',ועוגם כגיס ההגריס ודנתי זגגיך 6ג
כי סנזת' וסוסעסי
וססמעחי עו':
עון עז 6סגמסךעגסס (נמסדורוח:
נדו( ט1גס העומסנ'ענירוחממעטות פרק ד סו6יס מן סקנסס (מ5י16ח סססיסכ',
ננרמ
 ימרידמריסוסהענילס6מת גמ,יז,ועניןסמנתהסישסpNbl ,כי כס6מלס'
ודרו"(
כייס (,6כס  :ססמיס ,ודל(',מיום
סקכ"ס 6מ הערס
פרק החסוכסוככסכ(מס תיעמסיםכ(ו'1ק5ת ( 6סיס1נ6'1דס  1blpnלדוסןגרכי
ו' ,וטעס (מס (6
ו ,גגל 6הטוס מסו( ,ולמס (6
סגלעטי מסטילכםכןילנ0סיממ
שטס ורוס"ר
כו/וסעסמיקס(יוםמ',וטילם ססגנ6וח ,ודלנו(
סר"ןו"( נמורס ועחסיסרך(וט':
' ,ג(
נורקורכלימע(ח חסוכתיפר,(6וככרירכותינוז'( לסיס 6סר6היס6גי עמכם כמענוד וסגי
ננוגס חספס המנעל גו',וכ(סגכי6יס
סכותיופ( הסיבכ'מיגים:
גחגכ( 16חסוכת יפרף( ,וטגין חסוכתהגסיגיטם
סס(6היס וטשקוסחגד(חיומ',
ק
ר
פ
ה
ע"יימס:
(61סיסוכ(הכמוח(6גהמדסו66רכריצת
סרס כי חסוכת יפרף( מועילה (ר.ס העולס מ"1כי כךסיססמו כו' ,ססטרפ פיטכין
כעוס" 1וכעו"0כ ,וסנדולה געגוע 5סס
:
בסיסומרך,וטסוקוסגמי
~l
יכ,כיומ,ומועט נס 65וחסס(6סנהכוכוחממכיס :פרקר יסרס ססsbסגנ,ר ממSט1Dס
ס שהש,
גזרם טו שעץ שוכחיפ"כ גסכי( 6תניסכ3
וסעס (מס (אעמיס 16מר O'DD~S1 (6
שסיס :01(61
י כך ס(ימס ,ודרסת מז"( כטסוק זלסו
ס' כהמ165עו' ,וסעסשכר:סמעכגין פרקז (קינ (6ססכ( מקילוחויחנרך ר.י6
שרק תעם(מסיםכחסוכסל"דדכריס
16ת0גר ,סמו סמגס סרמכ"ס ,וכעס ד6יע6כטיןמוכוחך דרקיע,6והילך ה 61גמ 65גנן
י
(מס סגר 06ססס"י ממזק (כ הרקעים כטרעס,
עו(מוחכהיותו  610מקומו  (0ערס:
ימרמרסגכי 6חסמן (כ ~OPעו',ג' 6חס 0סכוח נזרק ח ניהוד 0סס ית' ,ויכילעזיו לניוח מן
6ח (כסונו':
הסכרםומן סמומםומן סקכ(ס,וע'סי
געתכןי
ן החסוכת מ15ס ג((1מ כ(מחורר .טקס יחן טסול מעמם ,וטסוקויר(6 6היס 6ח כ( 6סל
וכ( המ15ח כמו עש 6ות"ת ,וסופחן עמס וע' ,עוד נ( ימי %רן .ועעס ומס (6
כשכוח כסוף כ( 0מג1ח ,וס(סס otubשיפייס
,
שנהדס מוח (כ ריוח כמדהג' מ15ח ושכרוח
' שמלס כ(טיסת
מע(ק
כי
הענייגמי
p1Db1כמגגיס'וגו':
וס
יד,
3ון
"ס
ומ
יעקכeDD'1סמסףיו כחולם (ימדו
סחסוכס הי 6מנח סנ(16ס ,ודמע  o'ntbנכ(יוס ,וכגד ס(סס זכריםסגריך ס6דס
נזו %חספס סמנאס  0(1%ט':
(6סוכ סרי ככ( (סכו גרשומצדו שימדו מ15ס
נדו(וח ,ollnaמיקהחטי(ין5י5יח ,ורמשג' 6וסיוס
סכמך6מדוע( מסמורות:
ושערהשלישי הוש שער היסודות
פרק ם נסרמקתסנסמוח,כר6יוחמןססכל6ומן
8רק_א (כ6ו גי כ( עיקלי חולהגו גלסמיס
סמומס ומן סקכ(ס ,ועםסי
' יורדות
ורמונים כמרסגכי6יסוכמכיס ,ומגסס ומגסססממיפי ,ומס פסעואסי דור סט(נס וסכת
3.דזיס (סיוחע ממהיכיס (מקור ע( 0עיקריס טטוחס ,ועגין מס
וירד ס' (ר16ח ופ',
כח
נn
ו)
י olpקמרי0ווכרס מקוס
פך
יה6מוטח מדרך הסל( ו0סכר ,6ומס הס 0עיקמס וסעסכגוי סססיתכר
שכחקורע(יסס 0 omסאשתין6ותסנקג(סן ומשק כגתינח סשרס ,וטסצק קת דכריס וגו' ותמרס

י

יא

יב

מיק

יט

גייס

ינ

אירקיר

נ"י

ש

ב"ז

ישרקיה

י

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

6יגכס

ממתהות

"82

6ינכ 0רסיס וע' ונכמס רכים ע"ס 16מר וכמנגח כו',וענין קרנן אדה"רקין והב( כו' ,ור6יס מן
ס'יכיסונו':
החורה (עיקר סענוךהכו':
מן
ח
ו
מ
ד
ק
ס
'
ת
י
ר
ק
י
ע
כ
נסרק ענין D)tnbnנקדמיהו
ן
'
ג
ע
ו
ק
ר
פ
י וסיס סגכ61ה1,יכ6ר
ט
י
סיס
סג6מר עטיו  ,'SStn 610והרטיות מן
סנף (מ5י16ח הנכ61ס 1כ'16ר כ( מנס
הסכרךומן המומסומן סקכ(ס:
ומכס מממסהן ,וסעס ככיוח בטס סמסכ(ח נ(56ת
א מס סיהו6ר  n~fooכהקריסמהמנטים משנס העציון וססינס נדנריסהע(יוגיט 6ךנעקמו
נטרקי
אגסממייכיסבורבוי636יה61רכפי ממוס  (6OblJJוה סע(1ס ,ועגןהמיחס סנרם(ו
סטע1(1ת הגמסכוחממגו,וזנלי סרמכ-סו"( ע(זס
6דסהריסון31זורוחסנ'6סלמריו:
?מס( ע( עג'ן להדוח כפי"ח ע"ד סכל 76וסכלת
סרכ כס( העקרים ו"( וכלנחועגיו,וינקר יוסר
ציןPSDn1 ,
למונח הרמכ"ס כעקלי תורהט הקדומה:
בטרק *ננ כ(,העיקרים רמחיםגחולסוכטרם בז'  p1Db1כסרס 56רך נבטן וט' ,וסעס (ס' סמום
רמוויס
חולם ממסגם סהגני 6גקר,6
ר61ס15 Drtnטס מאך,ומ"מ
פולס ,מטל גר6סיחכזמ'ורסמומעס(ימגי16ח1מיוןחנ'וענין כרמנ"סכיגסגכנייהי
יתרצוי (גנו6סומכין עגמו 3ס
סססנהסכו' 0(61 ,נמוח רומז קדמותו יתנרך,
אפסר ס(6יגנ6כי 06נר15ן קהי:
ליקרךרום ,ע( 6מדוהו יתכרך ,ונמדכל לומז ע( וקליק כא מרע"ה ה6 61נ 61דון ס( כ(הגני6יס
סיוהוית' (6גוף  631כמ כטףכו' ,ונמזגה חולס
סוטניו וס(6מר' ,1וינקר כר6יוח מן
גכ( 1(613כד'ע'קרוסנט'רוסכימ'נוינדו(ונו'כי ססכר 6מן המומסמן הכתוניס ומע(ח גכ61ח ממס
 65ר'6הס כ 3תמוגגונו' סמעיסק( ונו' מערס רננוע"ה מכמהנזדין,ונוד(מע(חהדורסקכ(61ת
י  Olpוע' ,להכעס עקרים1(6גכ((יסנפויס ,סמורם,ופ'ויזך6יפ מכיח(וי וט',וסטורחולדות
"3ה
קדתוהו ככ (3מ5י16ח ,1סלינו גוף בג(( 6חדוחו ,יוכנדוכניסרועי'סר (6ומרןסמוהסורמוים(מג'גס
ילנכיס(חהיך1נ,'1
1ג13הוחרמוניםעקריס,1(6וזכרימו"(מ"סוסמ"ך ,o~bDntופ'וזס(ך ntboכ
סכ(1מוח ,וממסוקתS~rnכעניןגחינת הקוהות51יור וסעס (גת'גת סחורם נ16ח 1ומן ,וזגרי רו"( ע3
העגן:
$גרת נתינתסימות (כ6 3מדכצי סכרנו ;עם
ס מןהמומס ע(כי מרע"הרכןס3
(מס ( 6סווכרזיק וסמ"ךבה' דכרוח,וזכרי Ssrn
י
פ
י
ב
כ
ס
ר
פ
המדם נטוסממסחימי נרקיחכו':
גני6יס ופ' 1י15ס (6כגי יסר1 (6נ,'1
בפרקיניקי
ה (גו עס הכמי ה6ותוח הקזמהיס ומכוח ת5ריסוי5י6ח מגריסוקריעת יםסוף וממן
כ6מונהנו נמ5י6וחוית' והגממךממגו מה תורס וכמה כסיסוכמריסכונסרסיס מן סחוס ע3
סיקרס(צקה עסהסומק כו' ,והכד(מע(ח6מויחגו ,מענת לדוגנו מסס ,ונקור ר6יסמן הכחוב מגבס
וס' כה 6מר ס' נורק אמיט וגוסיהסונו' ,עונו סיסוגפ(6וח שריסע"' מסה רבעוע"ה ס6ר
6ח ס' ג156וגו':
כגכי6יס,ומגיןסנסיס סגכחנ1וגרמנוכהוורעס"יקוים
מס'מרצוי (עבדו ולגדלוכו'( ,ירח מרע"ס ממסיס 61הר(ירחו פכעיס ס 0ק"כ
פרקיר
עיי
קמ
יוטהע(עיקר6orנ(ר16יומהויינ כסגותיו ,וכן כ( 3כ( סגסיס סנגרו כגני6יס
ן
ת6
1
ככמהאדיןכו'obככג'ס 6סכעכזיס.וע'כיענדי וככחוניס מסק"מ((מדמסקו(מטסכגגוג(יסרק(,
כס ונו',גן יככר 6כוגו',מסויס'אכירחהשח ורוס כ( סגקיס ה( 6כו((ש גסיס כמריס וקין
ונו' ,ודרו"( ק( מקוס ס6תס מ 651גדו(חווכו' ,מסטר (נדוד' כנסים ספרסיס ,וכן (גסיס סגעסו
?יפיס (נ6ר ד'5דדיןכמיוכ סעגודס תרמוס חקנו מומן 6גס' כ:השנ עד עחס6ין ממסר (נגרס כ"ס
כ (6סגדו( הנכור וסערך:
(גסחריס כת"; לתוסס נטשותנדיש אדוונו',
בם4קטונו6יוה ע( העיקלסנ,כרמןכסנל6ומן ועגין סגסש הגעסיסע"י סטייקית ,וטעם עמס
המומפ ומן הגחוכים ,וטסוקיס 161חגו הממחמס נ;מוח סקדק61,יךיס ( 1כמ (עסותכ(י
רסוחו יתכרך :
כו5י 6מטסונו' 51דקס חהיס ( %תו' ,מקוס ס'
חוגן  (7ונו' ,והיס  obסמע חסמעו עו':
כגנני16רעגין המטס ומס חוע(חו סגנלש
ארקטז'יסיףעוד(הרהיכ נרשית ססכר(6עיקל
גין הסמסוח ,ומס לעס גת'מס טעמים
י הענודס ,ופסוק חרי 6שיר6ס'1נ( :1מסס 63 c'ntbסרן,ודרז'( ע(המרססוס,ומגיך
6הכה וירא כוכוח כ( הר' 5דזין :סגסיס סגעסו ע"י  ,opnועגין העמר מכוח ס(
ז כ(( הענודה ) btO oto5hע(סד'נדד'ן סמ5רייסע"ימסה'6lloh1ךגעסוונסוס16טןכעסו,
וצוינהי
סכ6רנוכ6ככבדוןגמלים סגד,(1וימסק וט' ofnבידך,ודכריר (",ד"5ך עדיםכ"מ"כהיו
כ 3מצה ההולה(ד'מצקים כגזד'5וד'ןההכריס :מקוקות גמעס,ומס טעס גמקקו ( 1(6נד  6(1גכיכד
ח'6(1הרן,
ח הלליס מןהמומס (עיקל הענודה 06 ,המריס ,המפס גת"מס (מס יחנ' (1מסס
חרקי
במסס6טר'61סכמעינו6 ,טלמססרקו ולעסומס סגר6ס סלט מסה 61הלןכעסיי המנו
ח7
ן דקך עז"ס נ6מ"כ עורס נמסטר קטןמ"כ כמסטר
צנותינו ,ודרו"( יום סננר 6כו 6דס הרטוןכיו
גסקעה עציו ממה 6תר ('16י ;כ 6כסכי( ססרמתי סמו ,וטעם 5תס כסימן וסיס כ' "ותיוח כטוגות
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ד(י"ח

מפתחות
ז3י"ת ומ"פ ,ליטע ספוחסלויסיע  bff)'tרשע
י(1סגידכמגין מטה,ולמוחיוסמסו(סיסהס ע"כ
כמגין המכוחססווכרו כחורס ע"נ טעמים:
תמלע"ה
כד'יסיף עוז(הורותמעסתגנויו
ממע(ח ס6ר סגני'6ס מכמס ,O')b
מכמוחס מ6יכותס ומימוד (סוגם ,וידגל 6'1מר
נחורם כמו קרע טעמיס,וכגוס זנחהסייע (6
י ,גג( סגכי6יס ( 6ג6מל כסס ויקמר
ע"יימ5ע
וידברכי  obכמרע'ס וג'סוסע ,ג(סנכי'6סקיימו
קורת ממס וכיגן ע"ס !יונסהוזילו סמו נסטלס
כמעכס וכפד :
סעיקר המ'כיהחולםססי6כיהיתהיום
p-b
הי6מחולה סגחגס(מרע"ס,וסיטכולס
ן כחינם מהורס 6ן כפנס
פתי סגנורס,יעגי
פרע"ס ,ומכרס חז"ל סחורם פסיפסלסגיו יתכרך
'קודם סנחגס  65סי 1עדיין ס6והיות מחוכרות
לסתורםסיחם כסוכם 05נמורס
לסיכות,ורנרימי"
פ'ג  06לכוסכו':
כן נטיותע( החולםמןהסנל6מן המומם
מןהקכ(ס.ועניינ'סמ5וחסח('1וחננוטו
וכממוע optlniומגייגס ,וסגסוגות סגקר 16כסס
מקים  e'pbnntט',והטלםסיסנין מגוה (הקים
י60ר (קוגוח וט' ומוסרח 6 o~nbת סמקיס ונו':
לפיח ססכר6נוסף ע( מס סכ6ר
כפר
ק כז יכנ
י
קר
ט
יק ס( מעלהוא' וסמרחס6תמקצי
ונו' .סמ15חסכין 6דס במכירוים (6( 1דס סכר
געוס*ו יוחל מסמ15תסנינו (כין סמקוס סמכרס
לסה"כ,וא'וכור 6תיגסרוכנת1נ.'1וכעס(נגיהת
ססכח מסכיתת סמ1עדיסל1.י63רענין גידוקדיגי
החורהועגייגי השהרוח והעוגסין,ויוסר חורחגו
יחקור נס כן תסטוכוח סגמסכוח ממנס (מקיימי
מגוחיס וכן (סטך,ויניף רקס מעגין הקערת
כסהמ(הגנף כעס ,ועעס(קטרת ,וטעס (כטרחוס
הקירח1 ,כ16ר מ11ח שמרוחסיסכהן כמ וסנו(ס
(0ונוח דומות (מוות ) ,onttpnוסעסגי שיגו
גראס סכר מנוח  1(6ככ( הזורות ,ודלז"( סוסיר
כ5י5יח זוגה(סכתג6ס :
פרק.כח יאנח ע 5וזקות סחורה מסיטודיס
סגכחכו כס (עתיו וגחקיימו ,וסעס
5מססיעדסס'י (6דסע 5ען סדעחכיכיוס 6נ(ך
ממש מוחוע'  6(1מח 1nlbsיגס,וא'היס
ס706
'גהתעמדיומ' 6ףכי6מל שבסיסונו' 6(1דס 6מר
' כי למעתונו',שכרי מור מות ח"ח onfn
ינ
(6זסמיחס(מוס(onfnדורותיו ט''1סוכ הגוסמ16ת
נמס ססוכירו מו"(,וטרקי ר" 6ונטסיקח 6כעונם
6זס סר6סון וזורותיו,ויטרםכ(סיעודיםססווכרו
כחורסוגחקיימו:
ושרק כפ נקור כ( סיעודיס סנוכריס כטרק
סקוזס6יוס מהםגחקייס61י,ס עתיד
ו S~rnס(6ס(עס כסס
(ססקייס,ועעס (16חססיג
י (6
מיהס,וטסוקוים( מפסוגו'זכור תו' ועעסכ
 blwכחוג סם סויפת מסעם תירוויסר(56מגריס

יפרק

כיד,

יפרק

קמה
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כי ebבעסיס,ועסוקסוייעגי ג66תזלייךונו',
ויעכורונו',ודכאי מו'( וחל וסמולגדטר 6מז
אמרו.ורמו ('"נ מזח שירוסס:
(מל עוד סישזיס 0עשזיס
פרם1ליlמ
יp
יn
~
י1 ottר,6ס גח(ס (כורח מרע"ס
אכובס היחס מטי סננורס,ודרו"(חגי תססכחגי
המהגר' ,וטסוקוגחהמהודךוט':
פרק לאי'6י
ח עוד (קיים ח1רתי 1מדכריס
ורמ,יס סגזכריס כחורס,וסעס (גסים
הלגר0 ,סס גחונים נחורס נרמז (מס ( 6הווכרו
כטירום,וסעס (תורס מנע( טסו(רמויס סנחולס,
ורכלי מו"(כ"משמרוח גכר 6סעו(סכו',וגןר6יס
מהי'גהלות ומהסמוח סקל 6ומעגין עמס 6דס SD
,1hvnוסעס(דגרימו"נ ס6מרוהגחן הקרקסיוס
'6ס(6(1דס סר6סון( 1גהק"(מניסוגדורוחיוע',
וט'כי (6ףכגיסגעיגיךונו''מיתושגווע',עוז
( O'b1חורסמן ofnnoמנידח גח 61pD'D1ניגו
ע"ס ,ממקוח הטסם ומגחינתי
' סדכרוח ntilpon1

ועגן1ק(1סוטרוגו' ,ומטסוק זנר 6חס עמנווגו',
"
 1)DO 1tDDn1מסיסיורד טחם  ,Sobnוממהות ה
זכרותומשיכוחסי'דכלוחוטירוסס ומיתח מרע"ס,
מגואםרטיותומוסחים (חולה מן הכמיס:
פרם לב ODDכיוןטכ(סחורסכונסfbnהגכולס
(מס ( 6סודרם כ6י( 1יתכרך מדבר
נר6ס'ת נר6ת' כו' ( 'nblptרקיע כו' ,נס טעס
ע( מהסמ5יגו כחולםסומרמסס (יטר 6(1(6סווכר
כהורה 0ה(6יתכרך זנר (ו ,ונ' טעמ'ס ע( מס
סהווכרו כחורס כשוח טעמיס (גנח ונעמיס ס63
(גכמ,וכן ע( מס סהווכר1רוכונרי חורהטעמ'ס
כאסון'מיד  o'ntb1נלסון ענש ,וטעס ע( עגן
מנגס חורס 6סר גחיימס (מסס '6ך ( 6כחב
הדוריס כסס כ 1('6ה 61המיכר ,תרי"ג מקת
סכחורס נ' מהס כסטר 3ר6סיח ,ק'"כ כסטר (61ס

תמוח,רמ"חכסטר ,hג"וtנסטרpכמדגרtסיגי1,ר'
כסטרדכריס.ויקרץ דכריס חמ"לסימן(הס6מח,
3ר6טיח ושוח כמדבר קע"כ סימנס עק"כ ,וטעס
(מס גח(קה החורם(ה' מומסים ,שד עעס 6הר,
1כי16ר,מןנתיגח סח1רס,ודגריח (",כ' מטיס
חסוכ' מטיס חורסכו' ,ועעס (מס ( 6גיהגס
סמורםכ"יכיוןמעיקר (0ימותסוקיומם סו6כל"י:
ם6י זססטרם ontip (0
פרמלנ6 1"3סי
ניןק
י5ח החורס(ק5חס,וכ'טעמיס(וס,
כ 5סחורסכובס שמותיו ס(  O~Jpoאפי' דנריס
סגל6יסק(יסכעינינויםכהסיתרון קדו0סומערס,
ומרוק ס' מומסים(סי דרך וס:
פרם לר נתיקרסע'כיכ( סהורסכפסכיןחורס
סככסככין סנע"טגונהכחוכהמסטי,
ממגם 6ין (נלוע ועסיס6ין (כוסיף,ורסיס מן
ססכר( 6"60 6חורת מרע"ס סתסחגס ( 6טקס 6(1
'קבין מכמס
מק5תס מכמה 5דדין,ודנרי strnי
'לדו (עלסכו' ,ופסוק רק עם מכס וגנוןסנוי
.וט' ,ולעס(דמל'165יר 6ד6רע6דיסר(6ממכיס נ

י
י
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פרק לה סעס (נור החולם וסייניס סנל6יס מכמיע  %ע 3רסוקכי ערוךמפחמו(וט':
סמן המוס ע(עיגן )ס מג( מס
כתוססת ע 3המורס1מ15היס,וגןעעס פרם טנכי6י
סר6יע כח1רס בגכי6יס ונכחוכיס ,
(ענין הגרעון ,מס לנמרו רף( נ 6זוד ומעמידן
פוסס  ,03ws DtD' % Sbהו 6ונזנלי מ) (4ממס סססיכ ס' (טוכיס ויסריס
ט' ,
6זס*ר מסכת ביום מוש
ין1 ,נ'16ר עגן המטת ססעמידו וסרסעיסכיס גגלס ,וסכר
ם
י
ו
כ
ס
י
ו
ס
מ
ו
זמורדומיסעיס מיכה מנקוק61 ,
*16ר מס S~baד' וקדוסחסעסירי ,וסעס(קרוסתעסיריוחוסניעיוח,
גי
)' מע(1ח 4וס סכת ע( ס6רימי קזוסס,
נירוח נור מגס  SDיסר1 (6ב 16ז' )קגיס וכטוו
סו
יוענין זנקותסס"י כנכוה ומעמס ונ0מוגס
6ס
כנ
ימ
ו
כו' ,עקריכרווי ס( 6מוסיף  6(1הגרע  63מש
י
כ
כס"א ינחר מהמעמיס,ועגיגיס המסחעסיס מוט
 obע( חורה סכע( : Ob
ן כלגיס:
עיי
סורק לל ני16ר ע 3מססימר נטרקר.קודס
י
כ
עיקל115י כ(הוסיףוב(.תגרע ה 61ע(  p~Dמד ינץ ר6יס (עמס העונריס ממנע
סr
כfמf
ס 5
6דס"ר ,וטעס(עגין 16מר
סחורם הכע"פ1 ,זר ("1מסס קכ( הורסמסיגיט',
י ס(
המסק הגנגס עסהס לגסססג31ד 1ספקותוממיקוח שגומר גיוס 6כ(ך ממגוכי יום orהו6יומו
0קכ"ס (66100ף סגה,וסעס(מסיומו פ( הקשים
וקרח לוסס גתורכ הכע"פ:
פרקלז (ימם למקור מנמן גתיגת ממורס (6 06ף שגס ,ועעס (מס  Sbo 0150יתנרךסיעגיסו
ו  on~bככ 3דול וזור גסיותס (ממוייכ מיחס טוס סגנמר לגס Twt .לקות מן
ירימ
י 0עטד מ(כיומ ,וכי16ר כ( המ15ת ממוס ממס סגעגס  tfpכסרינח סכ(6מיו ,ושד
גדיקיס וכ
והכרסס 6כיט ע"ס עד דור סמדכר ,רזיהמן המוס מסגין זור סמט(
סטנצה ,כ*
ן
וסעגגה'נןוסממו5מוח מגסנוזור וסח גסנו ODD1 ,גס כמס סמוס6הידס כממסכהונדיוניו(כיןכוזיר
רמס סר6יגו ססוקכש מגהממדסכוי
כותלס(,ענגי כנוד געגס ,ומטף דול סקלה נמס כיס,ומומר מס4
 6(1סוקנע סוס רם( ,גס הבקל והמן( ODDI ,מס סןוס ממס6לגסי דורסטונה,וטסוק זעקת סזוס
גמ;( 0החורם(3מסומיס1,ני16ר שדטין המ5וח ועמורםהו' ,וטעס (עמס נער(וטועגיןמיינתו
עם 6נרסס6ניגו,וט' (6ג6חסי מרכסוט' וכן
סגהגו הדורות סכ'6ס 6מר מחן הורה:
פרם לח (נ6ר  06מקנוחוהגדריםספגוגוכגיס לפס מסלעהומ6כימ(ך,ועעס (מססגלenbpng%
סוס ועורס 6ש1סוס:
נעגיגי המ15ח ממגיס 6 1(6סהיו
מס סכ 6נספר מומסי חולץ
ס
גוהניסכן ככ( סדורות ,עמהחקנו כדול 6מד מ
טה
ם
ר
פ
(ככס6כי
רה5דיקיסוטוגתהרסעיס ,ועעס
 6(0חקנו כעוכרים ,וזל)"( ה11מחוגיםכדיןוגו',
וסייג'ס 0חקע מ)"(  ,וטעס (מהמגרפסכי  omhoיסר'(6ס היונליסנקרן (6
(כ(
(ועלגעיןס המגהמסהגדרהימ(םוקיס (סי סמקומוח ,וקורס (קם מסעת "תם ( ?16העורס עזסערייגרפו
קורס 3קנ 3התולה וגמלנו ג(6 3ו כלוים כטילו שגס
לגסי כנה"ג מס היו מחפ((יס ,וטעס
16מס (1סון בערס,וימו"('6ן(Srnיסר (6כו',
המלכן( 6סיס (סם מקוס מיומך (סמי((:
יכסי'חיודע מומן המכו( סה5י( הסי"ח 6ח נם גתיימד )רעו
נורקלפו ( 763מעיקרסי' ,וס61כ
כ( מעמס כגי 6דס 61יע מטיסעינו המוגמר(מקקהסייח,ופ' כרוך ס'56סיסס 1נ1
'1
מססויזיעהו מקטת כק( מהסגכר6ויודע ג(סחרי וקיום יעודסיפוח ליתמי גהקייס ,וטסוק הפה
 ,וקררתי(ך6סהמינקת ונוןןורם( ,מס פ6מרו ו"3
הדנריס~'5efדיכע3סמע6סמסהינחר6כסקי(חרננזעעיחןoגtנnר)o1'6כ5ככוי'וגן נ74ת מלע"ס גתמ 63מסת "ולס,ום
 ,נס6ת
ודניי
הנוי 6סר יעמדווגו' וגתתיכו*
6ח מן סעס גו'
גכר 16כקומתן גכר:16
ני6יוח מןהמומס ממס
ם נרקיס (עיקר הנ
10רקנ
סזכרכדמכןריבסקכע(ויסו,גיםויכעפלד פרק מך(הההיעסגייףםשע
יח 6ח טרעס61חמסריס,
וי
סי
ד
י
ה
עגין המנח
היכן מגמת'1,מ)ור עוד (נ6לנידיעח הסס יתג' וסיוימינימיםסרכיםonoוימחוגו' ,ל6ה לקיתי
ן 6חכסעו' .,
6ח עגיעמיוט'61גי י7טת'כי (6יח
ככ( העתידות:
פרק מא ני16ל ע 3הסלק הקזוס 06יריעת 6ין הס" מערס 6תיסר36ע 3מססמוט6יס נדגור
הרי מכלמת(6וס6יךיעגילע(הרע נסעת 5ערס ,כי'6ן  oThגחסס ע( 5ערו %6 ,
גתה olbo .ע( זכריו סמדנר ס( 6נוער 06 16
' 16ס ( 1סגר ט( סס1כ:
מב 6נ'עךיקרהי" 6וכף סכרועוגם1 ,כי16ל ה5ער'.תיגו מוכרם,וגן בדכור סוכנסכל כ6דס,
וטעס (עכס מרע"ס וסר גכגס( "6גו':
6יךים סכר ק5ח מנוח כוס סעו(פ
ועמסק5מענירוח,ודם)"(  1(6דכריס  olbtע61ס .פרק מז 3היס מן הקפה ע(
יי ס5ייקיס
ושגס הלסעיס olbnסכ
הר6סון ומגם
"וחס"זג
(גו'6,יןסגר 1ע 6(6 %1שטווסptDD1 ,
וסיס  06שוע חסמעו Sbמ15חיעו''66( ,ס ומלכרכם6כיגוע"ס,וטטס (מה( 6הפכרכלכרפס
"
ט
ו
(6ויכ)כוכן 6וסוגו' ,וגור( מע(ח עיקר )ס ע( 6כיגו ע"ס קודסמהיהנדיקכמו כגמ ,ועגיןיקירת
ג5הי"ג  t'1pDומומרעונםכוטרכטיקרזה,וט' קין וסג( ,וינקר כ( הי' דורות מ76ה"ר מ16הפ
ה15ר המיס וגו' ,וייקר ה' (6היס וגו' ,ודברי הגקוכיס כנמוח כונס סיו 5ד'קיס( ,מך סמ6 0ח
6דס
1

י

ימס

י

ישרק
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קמו 31נ

6זסltrhloזרןתגס1ה61היםס'נגמהסוסששוס ,ט3סע3המסוקס ,ומעםוכותה"נ ew)aמכמש
1כ(ר.עסרהסיו כיהד,וכן געסלסדורות מ:מועד מקומומ ,וסטם קמה גקר 16סכסיס וממוח ,ומנון
סכסיס וכמס מסות ,עודרטיות.
שכרסס 61נרהסכמסשגהנ"מסגסוכיוי"6גדיקיס כמה סעמיס
blpע
( סוג מעסיכם מכמס פס!קיס
מגם ועז 6כרהסקיימים כלר 6מד למ סגה( ,סגר הגזיקיlס
~l
וע:יגיס:
וממכון כ( סגוכר מהטסוקיס ,וסעס 3מס on~b
מם (סו עגין שם הנכעיס והשליחות
סדורות הצריכו כ"כ אגיס .וטפס (מס סמוכיר
אפסוק1י(1ד 6חסווג 61מ"ככגיסוכעת ODגסחגר,
כגזכריס כהולםורסוקע(משסיסוע3
יוטטס (מסג"(וימה ,וטעם הכעיסונו' 1כי16לעוגמי סמולם כרת קרכןומוקות
ס(ה'וחגקוכ כסס,
זמם סמול תרףפגית כ( 6מד ממסקודמים((יזם "1רכעמיתחע"ד ,וסעס6ריכוהלטיס(הוס6שכ"ד
(מ16הריס וגס טעםסגי (מס 0סזכירקימח .ועוד  (0מעכס (1טעמיס '6ג 1משדיך הסס 'ה' (ה1ש,6
שרםסכרסגדיקיסמ6כרהם6כיגוע"סויכ"רמע(חו .וסטלגכין מט 6הרניס (ימיר כשין סער;,מגין
עכ( הקודמים ונמס גתע(ס ,ולעס (חס ססגס ש"י החוסמותוהמרסכיןחוכמות ח"כ(מסגםחורם ומומל
ופסוק טן 'ס נכס וע1 ,/טסוק סגס
ממו 6נרהס וטסוקכי 6כ המון נוים ונו'1 ,סעט ע11
~6
*b
כ enbl 4מו' ,וסעס סיפרסכע"מ (גמ,
שסוס(סיוגוחסגהגסהה6(1 61גם ,ושעט(הנכהות עכדי Dי
ורשי הכהמוח הספורות:
גסנטיהוסקיצה ( 1תורעו,וענין ססנמח'ח'עפיו
65ולכאדיסווכוחוhlrגטסקהממגוס(ס(חה5דיקיס ,פרקנ נשקר כסג'ס ענר 1ה 61זמ1ת .ntcno
י 06
ועגין מה סגהטר; נחורהגווני שכרססיסמקויעקכ
וכי,,16קעיקר זה61,יןע(יור6יסכ
וממוח ה6מהוח וקורכה יסתע1GD1 (6דגיגו ,ועוד כנמוגת כתורס וינקר כי עיקר וס  OtOtקיום
רטיות (סכרס3דיקיס מ6כרססשסיגומעגין סת'זו ומינוק (ח1רחג'1הקד1ססמ6רנעסטג'ס,
יקורמזגטסעו(ת
6חיוחקכן מ6ס סגס ומ(קימחסרס שסחו (טרעס וסחנד(הי והחקד;מיונו' ,ךחסס(הכ ר6יוח
3
6(1כימ(ך ,וסירוסענין הטסוקיסוסמוק והסל והוד עיקר זס מן ססכל ,6וטסוק כ' 6ז נהפוך (6כ
 ,נהים הן
סרה ונו' ומסוק ;וכ ;6וכ (6יך ונו' ,וסוד ר6יס העמיס סטה ונף ,כ( הנקלק אמיונו'
(מצךוגוי ,מקדם ס' כוסו 1נ:'1
(;כרכ5זיקיסמי5הקלנעוע"ס,וטעס(כמסטכטהוח
כהוכטה6נרהס6כיגו מה;(6הוכטמוינמקויעקכ ,פרק נא ר6יס מן סמום SDעיקי ,ס,
ססבו"
(
וט
וכידורסכטמוה ה(( 1כ16רך,וכיקורענין כרכס 30
קכימיגלחך ממ3ליס 6ר1:6ונו',
כוכבים ;16מר ככוכבי ה;ל,יט (רונ סגר6ססיהיו ורכני סגסיס 1סגט(16חטגעסוכמוריס ה51רכ 1ע(
נרכוי ס(6יסטרו מרוכ ומגסני5י6חס ממורים כפס סגי טג'ס ,וסעס (;גהסנליססמחגייריס נט( דול
מ16ה q~hוגו'61 ,ה"כ גתם כמסמעמיסו6יכן "6כ ודול,ועגין6רכעמראוהזג'(6עססירוסהרסוקים:
גהקחמה כרכס זו .וגס רכלי מרע"ס והנכס היום
גכוככי הלמיס (רוכ כיקור כ(ענין זס כ16רך עם
גיש
רהכשיכיס ,ורמז והורקה כסס כרכות ס((1
וטכוק וסכ ס' 6חסעחךונו':
פג"נרכו נססיסרק(כוכגיס ה 31עטר ,ועוד רמז
כעיקרסם(סס ע0ר 6101סממיס,
6מרפמסעסמיכונגצדדיסק(י;םסכככש(רידסורכוו'ז,ורכסוח;ע((סםיסכרכקו(ח ,פרקננ
ר
6
כ
י
1
ר
ו
נ
ס
ם
ר
כ
ס
(
ס
ק
ס
ס
י
ח
ח
ס
,
(
סס
יק*
יהסני~ן'Otbi1נכ( הר6יוחמן כסכ(מן המוםמן סק(3סp1DD1 ,ח
ר
כי
וי
"יS~rnנ'סריניס1(6נ'סרינט
וצנר
מיסריך(כו' ומ'ס5דיקיס ,ושעס (מס ססווכר ס' רסיס 6ח "דם'1 ,ם(יס , P1Dnס גלרית
ירחן תס ס( 6מוזכר כעסריס דורוח סקודמיס :הסכ( ,וסעס (כגי עסיס תועסיס ככ( דורודורנ
וו
דכ
ק
כדרק נפת (נ6רלויכוחונתוחזכיות6טחהקדוס(יכס( נפרקנדיפי
סמו המוס ע( עיקר וס,ופטורות
נמס ,כו (סס ומרעם 6הריהס
מהמיס ומיוכס מכמס טניס ,וטילות
גרכחנכולוח  onbנכורכ '1עז סוף סכרכם:
מכחכוחוסטוכוח6סר סוכעהו ,סוד( תע(ח 6כרסס
6כיגו ע"ס סה;כ מהסכור מעגמו עד סגרמנס דעתו לנריק נהיפי
ה תן סקכ(ס ע( עיקר וס ורוכ
י6 ,כ( ס6ר צדיקים היה עגיגס
סמ6מריס הג,כריס ע( סגין וס כטרק
וקיר מגילוחי.ס"
6מר רקוחה5דיקיס6הריסכו' ,וטעס (מלמר Shoהרק ,וסירוסט כ16רך'61 ,ן ר16י (ע;וח הכריכין
 1מני  6(6מטוחן  16לתר גטןplDb1 ,
65כרהס (ך (ךDbמ6ר5ך וגו''1 ,כ6רמעיה  nl~boמלמל"
י 6ג' 6גי הו1 6נ:'1
מכמס5דדין מ5ד סדור  06מ1דהומן obמגד
 167כ
פריכות ימיהם .ועוד יכלר מעומס כמס הוחס
עודר"יוח מעורכות ,1p'DSס
ר
נ
ק
ר
פ
(הנ
נדו( מעומדת (ט ככ( הדורות ,ועגין קדו; ס'
מעה
" ולהרן ודור סמזנר ,מ16הט
מקדשו וטרממו מ5י"1ה 1כעומס 1ה115יס( 11,נגיהס סנכגסו ("6י וכמוה ,מ6וחס קגו(דו ותהו נגזות
6הריסס ,ויעקכ6כיגו גהע(הע( כקן ,וכעס (תס ככ( 6הר ומן כיח ;גי ,מהלס 06ר הלס יעקב:
מהיהה מטחו ס('תס ,ועגין הו(דח הי"כ סנטים פרסנז ע6ר "1ט 1הההיה '61כוהס 6יך חהיס
(מהים ;6ר מהו תקרוכועדיין כסרסSD
וממוסס( eunt ,מה טרו"(והריס ע(11ג6 '1הד
מהמוס6מדמהטיס6חותח"ק,כיפורוהשכוןדברי ע,מוחס ,לעגמות היכקוח (1רקכ העגמותCn~bil ,
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מקהות

0היס נוטסכדומןע(סגי הקדמה וגחטזרוע5מוהס,
ולכרטיס ,וינק רטיה (ק1ח (6ו סעגיג'ס מתהי
 ,Sb~rntוטעם (מס ס6ה'כ
'1 ,Sbprnsנ6ר
מד' שחוחנ61יטהסרוקוים,ונסיניף 6וסן חמיה"וחס
קמחוזקגיס 6(0הים 3ט3עס(מיוה 'ותר  16סמהו
ממו(' 6נריס:
כפרקנח(נ6רהיותההמיס נכי 6(1כמ"(,ויכיר
ע" 1ללעהמן כמום,הסכרין,והקנסה,
ויכפל מ5דהסב(,ולעס(מה0גנר6 6דס האקסוןמן
כ6דמס ממקום המקדט1 ,י63ל רמסמןהמוסג"כ:
נפרק נט (מקול ע( עגעי ההמיה ,וה3י 6דכרי
רניגוסעדיס נסטרס6מוגוחעגמקירות
תעגין החמיה(1 ,כ הרב הממכר (סעדס מן מולס
גגי6יסוכחוכיסוך3רימן"(:
מרס מ (נ6ר הסקנס  ohיערכו (ע"ח בגדים
ממסיס,גס 6סי5ערכו(6כו(ob,יכיס
כיג'הס 5ז'קיסורסעיס3 ,טג'גי התטווח והכרכום,
ישרו מה אעכר ע(יהס כעו(ס שללעוס ,גס
נעגין ('מור וקיום החולס 3 OtOt 06 .owlin1וס
י 13מןההמיס1,זר'1("1קטך 6ח סעו(ס,
קוססיגו
וענין '(6הו ומרקתו,עיין גטגיס כ6ריכוח:
מזול החט(וח
(מקיר ממןסחהיס
כורם סא 6סר נחס(( 6זh3,כ'עrגoיגי16טןיסיכ"מר
פגהיס כגי מוריןכש"י '6ך גחט(( וסוף יו(יכגו
קוממיות כו' ,וסעס (מס סגר6ס קסם ע( גוסם
הנרצות סהקע 6גס' כנסת הגדודה,כי '6ך הקזו
וס0נ כענודסותעריגו כפגומהכו'קרכגוח מוכות'גו
זהםהיו סמן3ימסגי והת מקרי'3סקרגגוחונהמ"ק
קיים כו'31 ,י16ר כרכת הון מהקן מרברסויהומע
גרכח הקרן ,ורמו (6והיוה כ(  1(6ה3רכוח,ועוד
3י16רכעניןהתמוח סגהט(((ימוח סמסימ והתט(ות
סס' 1מתט(('ס ק71ס,וט' 61מסהרי יסרך( עגטיכס
תחגו וטריכס חס1 16ג:'1

"ס

 p~Dמב כיסת "י1ח ס6זס גקר6כמקרין ס(0
ממות גסס רום גסמס ומזר מע(חס,
וכמה טעמים נוכר כ( 6מד מהם כתורס ג3י6יס
וכקוג'ס,וכי ~'gpמיוחוקיום e~bnהו 6גגט,0
וכן הסייס והמות הס דכקיס נגסם יותר מכרום
וגרמה ,וסמ5וח וה6והרוח ואכלס ועוגסס עיקרם

כו' ,ומס ס6רו" 5מגק (חמיח סמכים מן
י '(6הו61 ,רו'( ס'
כהגהטוירס ,ותמית3ן ה5רטיחע"
טמוחגקר6ו (סרומ גט 0גרמהמיסימיךס,ותמית
מתי lhprntונקנו(ממיקח )onthסמהו מוןפרן:

 p~bסנ ימס סאגות נעגין הקרשות חמידיס
ומוסטיםהכמוריסכטרסהסגמס,והסכו
סיסכין הקרנג1ח וההס(וחוטירום הטסוק ס'מטחי
חטחמ 1ג,'1וכי6ין 6זסרסקי (הרווהגס(ו(י Sho
יהנרך ,וטעס (קרנגות כגקרניס נכ o)~o 5טסם

מנועות סכך ר6ס הסס סה"כ סכת ור"מ וע( מס
כס רומויס:
פרק מר מ" 0הרמכ"ןכי כ( סחורם מכר6סית
עד (ע'גי כ('סר(6מטי הנפרסכו',
6 pbD01סרי 0ע( זנליו,והזנליסהכתוניסנחולם
סגר'6סדגרי מ(1י 0כהס סודכיון 0ג6מרו מטי
הגכורס (מרע"ס,וכיי0כיויגו קכ(ס ס( 6מח סכ5
ההורס במותיו  (0סקנ"ה,וכי מהורס סגכר"ת
קודם 0גכל 6העו(ס ( 6מיחס  6(6עכרת הדגרות
סמסס גסח(ם(ה ג( העורס כונס ,וכוה ושמע"ס
כ6ל סטסוקיס סטתח 3הס תורח ס' חמימס ומ',
עךוח ה' ג6מגה וגו',טקודיג''סריס וגו' ,מטת
ס' כלס וט' ,ילקח ס' טהורה ונו' ,ממטעי סי
ת מקוימזו:
"מ

 p-aשירה י63ר עניןנמיית הקירס וסעס
סירת כ",6עיין כטניס כאריכות
ויגעם (ך:

ו (30מ (אזון ככ( ,הגוחן לעיף כמ,706 ,כגו1ע,רגו(הסיס הסטרהגורזן הגס
עלינ
06ר 6ין וסכי  06בית אלהים עס פרק שירה6 ,סר יסו ומגל המנס
תכו(( והפס מ16ל הגורס ליס מחיכה 6סטיר 5טח חוה"מ,סיג' ועוקר הריס ,כמהר"ר
פשה גלת ,ככה"ריוסף נ"ע פפראני ,עס המטסם מכ( המ6מריס הגמ('6ס נסטר
sנ6י,סטיק,מוכן(fמטת ג65י( 0f'61 0מ6 615ה מכוק10ו 3גק(:
0

תם ונשלםביוםו'עשרים לחרשסיון שלק לפ"ק ,פהוויניציאה:
ועתהנגמר ונרפוסשנית,ביום א'ו'ניסןרנרל"ב לפ"ק,
פה ווארשא:
4~8.צי4*4לק
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