
 825 קמנ אלהים בית בנפר הנמצאים המאמרשמפחח

 התפלה שער והוא הראשוןשער

 וכמו הכמו כסי 1"י0 6י0 כ) , הטניסי ממעכיו 0ימוכמ )6דס 0כח 6יגו כ' מקמרכלקדמה
 ע) 6דס 0) ייט חה)ח , כו' כהורס )טסוק"ייכ
 )מקומו 0חניכ עד מכרך 6ח הדין 6) . חורם3יס1)
 וחההוגיס )תסס ע)יוגיס ר6ה ריב") 0) כגו .גו'

 6הד כ) . כו' ממע0'1 מרונה שהכמסו כ) .)מעכס
 ת!והיה וק'וס ההורס כ)תוד )ס0חד) מ"כמי0ר6)
 . כו' ודור0'1 דור דור )6דסזר הקב"ה הרקס .גו'
 )6מר גס מוכה ושנזיק הרכים 6ח המוכס 0כרבור)

 קמ"ן כמיההן ונזיקיס , סמועוהיו כ)מידחהטירחו
 הוor1no 6 כטירוף מכס כ) 0ממד0 מס .מייס
 וגו', )י נר6 טהול )כ טסוק . סנע"ט הויםככ))
Shונו' ס0)יכגי , oltno גטם למג 00 , ונו' )י( 
 : ה0רמ ממרכי יוחר 5דיקיס נדחיס . הימסלוח

 מהעמיס נתכיו oThi Shita %" 6י1 אפרס
 הקדימ:י מי וטסוק . כו' והכרח מיוכדרך

 הנכניס סגין . כו' קבע חט)הך העם 6) .061)ס
 מקס טעם . )קיסר עקינ6 ל' 1ohlonנ)1כק16ח

 65נ' 61הן pt~b1 )יסרק) ההטקס עיקר . 0מיגי)יוס
 )6 יה' מהבס 6ס כי דבר 1)כק0 );16) 6ין .ונו'
 'וק )יטרם )דימו יקם מגס 5ו סיס מי . ונו'ס"מ 6גכי הגה וטסוק , כו' ממ)6כיס 1)6 מע"סמתרי
 0יהס)י ר16י 6ין . כו' נסר1)6

 ע) 6)6 )6)
 )העמיד יסולע הוברך )מס טעס . כו' מכרמיזנר

 : וירמ0מ0
 61משכ מקוס ס) תנהו %ס 'מזל )עירס וניפרק

 עוגמו 6ח הקנזס 0כר6 מ'וס .'חט))
 . כו' 6כרהס 6)6 לדון )הקניה 0קר16 6דס סיס65

 6)היס )ס' וטסוק , דמרך נכהי 5כ)הוסיימחיגס1
 )6 ע31מ1 6ה הקנ"ס 0נר6 מיום . 1נ1'סרממיס
 : 1נ1' הליעגו 61מר1 וע' החספס, נסנין סנל6סק0ה זני . כו' מגס סכלה עד !כ16ה 0קר16 6דטכיס
 ונס הפוגה כ" ההטיס 1p'P כי ניקוי נפרם

 כי16ר . כו' קונגו 0מע וטירוףהדכור,
 כסר כ) קהי , ונו' אג' הגה , הטיה סומע"כוק'
 , ונו' 0ועהט והע) , מו' יעמס יר6'1 לגון ,זנו'

 : וגו' עריסח"ח
 , ומהריס ונקר ער3 החקה ,מגי קףן דפרק

 ג' ברומז מס . רמח ערנית nSDnועי'
 1ג1/ כורמך 6ת ונכור טסוקי 71631 , 6)1חט)1ח
  תכון ,  וט' יו4 סכמם כסר ס' , '  זנו התויגה"מלי

 : וגו'סבלתי
 מוכח מיומד מקוט ההטקס סלח עניו דווקייק

 דגל 6ין רז") ו37רי , ונעכרההמקלס
 ג0מעח olb ס) הלקהו 61ין מעברה נסהוס30קדו0ס

 ופסוק כו', )הסיתו מקוס הקונס כ) . ככיס6)6
 כו' מהשיט דרי 16'ר6 ודרו") , ונו' נ6 6חה"סר IQho גי וטסוק היי מע)ח : וגו' ממקומו ה'כרוך
 )גכמ טעס סהט)ס סיוח כעס . כו' כל"י*סדר

 טסקס סיגי סר ע) מעמדו י:ר6) . ינכח ס)6וטכס
 : כו' קדמנו 706 הכרכות )כון עג.ן . כו'זוהמתן
 ס' 6) קוצי ופ' כ)הס, ססט5כ היות סעס ופרק

h~pb, רוק 1ד3רי , מו' קר6הי ט' איו 
 וזכל' , כו' הלקר מגנטי r"o כהטבחו קוםכמגכיס

 : נדו) נקו) קרצו ע"ס הגנםפיהו
 ההטפס היזה עם צעקה כאון oSDn עיין זפרק

 , כעמיזס ההטבה ה'וה סעס . )מסכאון
 כות נעגין טעמים סג' . ונו' ס' 6ח כרכו הגהוט'

 מחכיו עורס , מיס 1מ!'1 06 מגיו המחך .כרנ)'ס
 : ונו' גחי קהה ונס גכסטס , 1נ1'רומות
 , הטפס 0) וס0המו'וח )כריעות סעס חפרק

ompn51נרכוס נ' וטירול , ומגיגס 
 . וגו' )נ' 6)6 קנוח קורין 6'ן ומעם ,ל6סוגוח
 מומס ג'ז ולעס , ההפס 6מר )0כח טוינוסעס
 מקוס כו': 0כרט כיון והמיך נרכס כ)בסוף
 ממעמקים וטסוק נמוך נמקוט סיהיססחפ)ס

 1)ט קמטה עיניו כיחן איך המחט)) פירק : ה'קלוחיך
 : הקדמות שכ' ,ומערס

 0נקדו0ס דגר 6'ן Svr1 )זנר' טעס יכזרק
 : מעכלהכטמות

 ע5 רו"5 ודכרי הננול חטבה מע)ח נוד) יאפרמ
 )6 כנור Sb הן 1נ1', הט)הי 61גימסוק

 וטסוק , הצנור חקה נמע)ח 0טמיס סאה .ימקם
 : ונו' סוד גתהיק יהדו706

 מעבת הוי) 6הריס, ע) המחט)) מאח ינק23רק
 הדול נדו)' וסיוג )נרה, התטוה הקדמת '.

 כ0התט35 כגניכן iblnc ענין זורם. 6;;י ע)5החט3)
 י0ר56 ס) הפקן ~Sbln )נס מ6ר,") וטי' , י0ר6)פ)
 טסעיו מכסס p1D~I סהס6יס, ע) הודוי עגין .כו'
 כעזם 0יה"))1 גנדיקיס )דרוס היהר סעס .ונו'
 )מעץ תעמיס 0נ' : כו' )משכיס לסור זס סיםוטס

 ומן 1נ1' )י מולס קר6הי וט' , )!רס שדםסהט)ס
 : ונו' קר6היהמא

 ונץ, )כך Sb גהה 706 הר06ון היוסי מן כי וט' , סתעגיה נ'וס החט)ס מע)ח יגיפרק
 חס)ח נמע)ח כעמים 1ג1'. יקר16 כרס וסיסוטסוק
 וירט , 1נ1' סק )נוסי נה)והס וא' וססוקהחעגיח
 הנדס כין סיס הדכריס הטרש מטסיהם. 6ת6)היס
 מסה )מוז וסנה , )מ)5ך ה76ס 70ומה ומש ,)מאך
 הטקס וט' שכע"ר, הורה ונג'זה 0נכהכ חורהסוס
 60ץ הע"ח כ) רז") מצמר : ונו' יעטוף כי)עג'
 , המ)כגס ועפן , חעג'ה "יגו י0ר6) מטבעיגה

OD11יוס ומרס כיוס )כד מהם ההעויות הרק 
 : וגו' הממישי 015 ה' 6מר כס וטסוק1)')ה,
 ר,'), וזנרי ההרה נעגן יקלס סטק יד13רק

 y1D1 , !דיקיס 0) )חט)חן מח16סהקנתה
 רני הטוח וענין , ההריס ונקר ערכ ההאוחג'

 : כו' הרבעון מן הצהרון הגס ניו) ותגך ,הגיד
 ולי* סוכיסן מתע0יס יוחץ הסוס נדו)סי ועלן , כהורס מן מקוס הי6 הסט)ס פירפרק
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מפההות828
 כו', יוס נכ5 סעמיס מ 3זוד חה)ס ה6ומלג5

 6ח טוחמ ופסוק כ*ח, qt)b1 המזמור סיוחועעס
 63 גט3ה ופ" הזס כמ,מור הגו"ן הצ3ס 1סעס ,ידך
 כוץ סהפ5ס 6מר )סכמ ע)יגו סעס כו'.וענד קוססוסיף
 ע3 תנ6 ס)6 )רס כ5 ע) 3התט)5 מ"ע טזפרס

 מ)ממס חכ161 וכי וטסוקהגנ1ר,
 סטקות : 1נ1' מהס טגי וסטחרחי , .1ג1'"רגכס
 יוהר וה נזמגט ההווס םלףי טגין ע3וסעמיס
 וחיק S~b סמ1ג'6ה עיר זרל3 ופ" סענרומסזממס
 ועגין . וט' כמגפס סמחיס ויה'1 01' . כו' נ'ומחו
 כי נס סנורמיס וחוע)ח סדגר, נומן ס6וירטסידח
 מועעיס סוגיס ומעסיס וחט)ס , ה6דס ע) גוורסכ5

 : טסוקיס 7601 סקטורח טסוס וקרי6ח3סגג5
 הנ516ס SD מחט))יס ס6גו סחט)ס טעס יזפרק

SD1עגרו גע1ס'ר גי גס היסועס qib 
 וטירוס , חט)חנו נהקכ)ס 1)6 מהסגיס מ6וחוכמס
 גמממהר, ורו6ה ווכה ירוס5יס ע5 המה6כ) כ5דרו"5

 : ונו' כהמג16 ה' דרכו וטסוק ,כו'
 . סגהקכגו כהורס סהוזכרו ההט15ה עי'1 יחבןרק

 תט)ח . סנקמיס ע) הר6סון 6דסחס)ח
 גגמה ,רעו ע3 6ניע 6נלהס תט)ח המנ51. ע5במ

 . כסזס )סוח '5מק 1'65 , י)מה הט5ח .מקומוח
 . עו' י5מק ויעהר עקרותה, ע5 ורכקה יגמקחט5ח
 ועגין . ונו' כס וי,ן נמקוס ויסנט יטקכחט)ח
 דר,"5 וט" , ה6הרון זה נ)1הג1 ע) היהה nbrסט)חו
 6)היס o'ib 1'סמע רה) הס)ה . רסות סרניחחט5ת
 מעסו 'עקכ יר6ח וטעס . ג6 ס5י5גי וטסוק .ונו'
 הט)ת . 1נ1' )כס 'חן סז' Sh . ונו' והכג' יכ6סן

 מסס הט)ת . וגו' יסר56 נגי וי6גהו נמגריסיסל36
 היס. עnSb" Sblnt 5 . מ5ריס מכוח ע) פ"סרניגו
 חט)ח ונו'. ס' Sb מסה וי5עק כרטידיס מססחס)ח
 . ונו' ידו מסה יריס כ6כר והיה עמ5ק ע)מסס
 מרנו 6יס סימו וססוק , העג5 עגין ע) 5מססחט)ס
 ס' 6) מסס ויחפ)) , כמח16גג'ס )מסס תט)ה .ונו'

 מסס וילעק , 6מוחו ע5 )מסס חס5ס . ס6סוחטקע
 ג6 ינד) ועהס כמרנ)'ס )מסה חס3ס 65מר. ס'56
 ממדח מרוכס סוכס מדה ודרוש5 ונו', ס'כמ

 סן Sh סתט)) וט' סגמסיס ע) )מסס חט3ה .טורעגוח

 . גמסיס כסג' געגסו )מס וטעס . 1נ1' מע5יעויסר
 וסעס , המ15ח 6הה , )6רן כגיסהו ט) 5מססחט)ס
 המיס סיוח וסעס , )6רן יכגס ס65 מסס שגססיוח
 מסס נוכוח וסמן 6סרן ע"י ככוד ועגגי מריסע"י
 וכ6סרן , 6סרן ע5 )מסס nsbn . כו' ע"סרכיט
 1ו6ח , יהודס ע) מסס חט)ח . ונו' ס'סה6גף

 : בו'3יהודס
 , מיגין )ג' גמ)קות הס סנרכות ל5 יטפרק

 וכרכות סמ5וח ונרכוח סהג"סכרכוח
 גטסוח ג' כננד 156 כרכוח מיני )ג' ורמז ,ססוד6ס
 : ונו' )טסי כרכי וטסוק , ומסכ)ח היוגית15מחח
p~b6'ך יח' )סס מנרכיס ס6גו הניכיח טייו כ 

 ססע הנרכס טגין כהיוח סמו )כרךיחכן
 ועגין , מותי 5טגי 61כרככס וססוק 5מחכרך,1רכ1י

 סכיגס אס 65 רוי5 ודכלי המחכרך, ע3 הנרכסמ51
 סעס . ונו' סמ5ך 6)הי 6רוממה ופ' , מערנימכוח3
 ועסוגן , וגסתר גגמ ג3סון מסו7רות סיוחס)נרנוה

 : ונו' ילוס)יססכמי

 . התשובה שער והוא , השנישער
 מרימה! 3סן קרנ0 סהסונס נזי הי1ח אפרק

 י~ו וטסוק , חשגרי מ)ת ויטלס ,המס6
 . ונו' סיך 6ח ימרס 6סי כ3 וטסוק ,וכלממיס כמסי החסוכס סס'"ם קכ)ח עגין . דכריסעמכס
 ודרו"5 , טגיס מכמס )התקכ) ר6ויס יסר6)חס1נח
 6ינס לחות 7' 1זרף5 כו'. סימט6 קו7ס ס661גי

 גליך נסוננ 'מט6 גי נס . כו' סכיגה פגימקנ5'ס
 מע6 יי6 רי3 ומס , 3סיתכטר ולהמיסחסונס
 זהיר סמ ודרז") , וגו' 5ככי כתוס וטסוק ,ומע)חו

 ועוינח 5סענל המלסס סחס1נס מהוח בננ~רק י כו'נה5מוד
 1ג1'. דרכו נשע יעווכ ופ' , 5עחידהמכ6

 כממסכס וכגטס כגוף סהה6 5ריכס החסוכסוכי
 ו7רז"3 ן מגסו6 עור נזו3 זרו") וט" , גו'ונמעםס
 עיקל . ט' נמור לסע hG(' מגת ע5 6ססכמקדס
 , כסרס מ)וקי 7' ועגין , וכהרהור כממסכססחסוכס
 מכטות 61יך סקונגוח כטרח עגין . חסובס גע5יקר6 מיי , כ)כו חסוכס כהרסל מי SD ג6ס ממס)והכלמ
 סד' fnb וירו'5 , גןנגוח כ)י סוס נומןהחסונס
 : מסוכתס 6לפ6 ופ' כע)ו, 65 ז'מ דין נס6מיחוח
 , סחסונס כעגין 6מריס עיקליס ני6ור נפרה

 13 געסוח סודוטח חסוכס נד51סודלו")
 6דס י6מר Sb . כון חסוכס כע5 דמי וסיכיכזכיוח.,

 : חסונס כע) ומע3ת , כו' (o'bi ))כום nbtb'6י
 6)6 גתגכ16 )6 סגני6'ס כ) ר,") ומ6מלי , חסוכס )כע3 גמור גדיק כין סיס נהטרס דפרק

 : חסוכס5כע)י
 6יך ימיו כסוף נחס1כס הסנ רמע ע5 5חרן דןושרק

 רמכ"ן סרג 1דכרי , 6' נסעה עו)מויקגס
sfftעדן נן ועוננ ניסגס עוגם כעגין סנמ51 כסער 

 : סגוכר )כסקוהחר
 ~eDID 50 סחסוכס שעע 6יר ינ6ו ופרק

 ע5יסס ססחודס עכילוח ודרו")סקודמיס,
 ומחויס עגילס כיזו סיס 6דס ודרז") , כו'גיס"כ
 סן וט' כו', כיוו וסרו )טוכ3 דומה כו' מוול61ע1

 : 1נ1' מ1))שכעון
 ו5מרדיס ימשיס טוטמ נין מ)וק סיס ימו זפרק

 לז"3 וינרי , חסונחס כערן מ)וק יסכן
 1כ515יס סמס6 עסיית (lb1b מ)וקיס ונ' , זסע5
'DSיכטר הש ניוס כי , ונו' סונכיס נג'ס סוכו 

 זדוטס 5סס סיעסס מסס כקס ודרו') , ונו'ע)יגס
 : כו'כסנעח

 טרעס ע5 סם'י מסכי6 ויסורין "ג'ס,י מנמס ה6דס ע5 מכי6 סססי'ח סיסורין חפרק
 עתססג מדקדק סם"' ב5דיקיס ונס , 6כימ5ךוע5
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 827ירדמפתחות

 ותעמיס ס6דס מעגיי מעכס ס) Sff3 סעס?מס
 וענין , וע' מן 6מ ומהכח ופסוק , נימו וכגיגכגיו
  וטסוק גייס, ינעוס ו)6 משהנה שיקנוסומסובין

 : מו' גמסטע  6ך ס'יסופי
 ן מ)קיס בן מין ונכ) יסורין מיני נ' יס םפרק

 עון )כפרת סיסורין ה6דס קיקכ) וקריך , כו'יטסט0
 ענין 1גי16ר , 1נ1' 6דס 6ו3ח וטסוק , סיכוטרגדי
 וזל,") ה5דיקיס, נסיון עגין ונ"ב , "סנר, 30ינשלין
 קעור לני יסורי וסגין , כו' יסורין עפיךהנינץ

 : סקלות רגעו ויסוריכרשי
 )טעמיט '(onlw היסולין נעגין סטק "שרק

 ימסך 1)טעמיס )כן, ה6כ ממטףגמסכיס
 עוגם כמו ולכעיס מסלסיס יותר )דורות סמט6עולס
 ועוגם , וט' קג6 6) קוהיך ס' 6גט גי וש ,כענן

 : דורוח )נמס עגסס סגמסך עז6עון
 ממעטות ענירוח נ' העומס ט1גס נדו) יאננרמ
 גמ,יז, יט 6מת ענילס מריסוסהימריד-

 : כו' ,כס )6 כייס מס וכסודרו")
 ק5ת )1 ים תיעמס מיק ככ) החסוכס יבפרק

 , סיממו ילנ0 כן טילכם מס עטיסגל
 : וט' יסרך) ועחס נמורס ו") סר"ןורכלי
 ז') רכותינו וככרי , יפר6) חסוכת מע)ח יננורק

 סגכי6יס וכ) , גו' המנעל חספסננוגס
 גיטם הגסי חסוכת וטגין , יפרף) )חסוכתגחגכ16

 )ר.ס מועילה יפרף) חסוכת כי סרס יראירק : ימסע"י
 5סס געגוע וסנדולה , וכעו0"ככעוס"1

 : ממכיס כוכוח סנה ס)6 65וחס נס ומועט ,יכ,כיומ
 כ3 תניס )6 כי גס יפ"כ שוכח שעץ טוגזרם
 זלסו כטסוק מז") ודרסת ס)ימס, כךי

 : שכר וסעס עו', כהמ165ס'
 סמעכגין דכריס ל"ד כחסוכס ים )מס תעם ב"זשרק
 וכעס , סרמכ"ס סמגס סמו , גר 16ת0י
 כטרעס, הרקעים )כ ממזק ססס"י סגר06)מס
 0סכוח 6חס ג' , עו' ~OP )כ חסמן סגכי6ימרמר

 : ונו' )כס6ח
 טקס מחורר. כ) ג1))מ מ15ס החסוכת יןגעתכן

 וסופחן ות"ת, עש6 כמו המ15חוכ)
 שיפייס otub וס)סס , 0מג1ח כ) כסוףכשכוח
 , ושכרוח מ15ח הג' כמד ריוח )כ מוחשנהדס

p1Db1ודמע , סנ16)ס מנח הי6 סחסוכס יהישרק : וגו' ס' כמגגי 
 : ט' 1%)0 סמנאס חספסנזו%

 היסודות שער הוש השלישיושער
 גלסמיס חולהגו עיקלי כ) גי )כ6ו _א8רק

 ומגסס וכמכיס, גכי6יס כמרסורמונים
 0עיקריס ע) )מקור ממהיכיס )סיוחע.3דזיס

 0עיקמס הס ומס , ו0סכר6 הסל) מדרךיה6מוטח
 ומשק נקג)סן 6ותס אשתין 0ס om ע)יססשכחקור

 פ% ידע כי 6סננהו , וע' וענדסו קניך 6)סידע
 זג) כו/ )ך ODS דרממג6 ככסי כסדי וזרו") ,ונו'

 )עורס נ6 )6 ג6)1 )ו לשוי זנריס בז'ר(מסתג)
 הלגופי )סכ) 6טסר 6י הסייח וידיעת ומסות ,כו'

 : 1lhs ככי651 )עיין רחף 6ין 1)01 ,)הפינס
 ע3 המקיטס הכ6 5ד ו0 כ"י ינשל ננשרק

 )מזם ודעת סעס עוג וטסוק ,%ממומ
 וטעס , ונו' יסרס )6 עוט)ס מגס וטסוק ,וגו'
 כהיותם שהשגות ע) )מקוו ערמנו  וסיר6יך

 : 1%56מקוניים
 הל )ג) יניא הממגר והלנ הס", מגיאותי גקיוס ז') הרמכשס פסכי6 ממוטת ינקי גפרק
 הקכ)ס ומן המומס ומן הסכרה מדרך ראיותעקרים
 הגן )טרם 1'6ריך , of~tn)l גכי6יס תורסמסטרי
  וסוסעסי סנזת' 6גכי זגגיך ודנתי ההגריסכגיס

 : עו'וססמעחי
 , יסכ' ססס )מ5י16ח סקנסס מן סו6יס דפרק

 ס' 6מל כס כי pNbl , הסישס סמנתוענין
 הערס 6מ סקכ"ס סגרי מיום ודל,') , 1נ1'ססמיס
 )6 )מס וטעס , כו' לדון 1blpn 6דס סיס)6

 ורוס"ר שטס גייס )6 ולמס , מסו) הטוסגגל6
 ודלנו) , גנ6וח סס וטילם מ', )יום מיקס וסעסכו/
 ג) , גי' וס כמענוד עמכם 6גי 6היס 6סרלסיס

 : מיגים כ' הסיב פ)סכותיו
 , ומ' וסחגד)חי וטשק 6)היס סס נ"י הפרק

 כריצת 66ר גהמדסו )6 הכמוח וכ)61)סיס
 כין פיט ססטרפ , כו' סמו סיס כך כי מ"1העולס

 גמי וס וטסוק , ומרךבסיס
~l1DS 
: 

 , שהש סס ממט סגנ,ר sb סס יסרס רפרק
 O'DD~S1 6) 16מר )אעמיס )מסוסעס
 : 61)01שסיס

 ר.י6 ש יחנרך מקילוחו ססכ) 6) )קינ זפרק
 גנן גמ65 ה61 והילך דרקיע6, מוכוחך כטיןד6יע6

 : ערס 0) מקומו 610 כהיותועו)מוח
 מן לניוח עזיו ויכיל , ית' 0סס ניהוד חנזרק

 6סל כ) 6ח 6)היס ויר6 וטסוק , מעמם טסוליחן סי וע' , סקכ)ס ומן סמומם ומןהסכרם
 )6 ומס ועעס . %רן ימי נ) עוד , וע'עמס

 טיסת כ) שמלס' יעקכ' העניגי )ק"3וכי
 )ימדו כחולם סמסףיו eDD1 ימיד, ומסוןסמע

o'ntb(ס6דס סגריך זכרים ס)סס וכגד , יוס נכ 
 מ15ס י שימדו ומצדו גרש )סכו ככ) סרי)6סוכ
 6וסיוס ג' ורמש 5י5יח, חטי)ין מיקה ollna,נדו)וח

 : מורות מס וע) 6מדסכמך
 ומן ססכל6 מן כר6יוח סנסמוח, נסרמקת םפרק

 יורדות סי' ועם סקכ)ס, ומןסמומס
 וסכת סט)נס דור אסי פסעו ומס , סממיפיומגסס
 , ופ' )ר16ח ס' וירד פכחוני מס ועגין ,טטוחס
 מקוס 0ווכרס קמרי (olpn יתכרך ססס כגויוסעס
 ותמרס וגו' דכריס קת וטסצק סשרס,כגתינח
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ממתהות"82
 וכמנגח 16מר ע"ס רכים ונכמס וע' רסיס6ינכ0

 : ונו' יכיסס'
 סקדמוח ועג'ן ית' נקדמיהו D)tnbn ענין ינסרק

 מן והרטיות SStn', 610 עטיוסג6מר
 : סקכ)ס ומן המומס ומןהסכרך

 מהמנטים כהקריס n~foo סיהו6ר מס יאנטרק
 כפי יה61ר 636 רבוי בו ממייכיסאגס

 זס ע) ו") סרמכ-ס וזנלי ממגו, הגמסכוחסטע1)1ת
 וסכלת סכל76 ע"ד כפי"ח להדוח עג'ן ע)?מס)
 יוסר וינקר , עגיו וכלנחו ו") העקרים כס)סרכ

 : הקדומה תורהט כעקלי הרמכ"סלמונח
 בז' וכטרם גחולס רמחים העיקרים כ), *ננבטרק

 ממסגם מון חולם מומסי כז'רמוויס
 וענין יחנ' מגי16ח1 ע) מורס גר6סיח מטל ,פולס

 יתנרך, קדמותו רומז נמוח 61)0 , כו'סססנהס
 ע) לומז ונמדכל , יתכרך 6מדוהו ע) רום,ליקרך
 חולס ונמזגה , כו' כטף כמ 631 גוף )6 ית'סיוהו
 כי ונו' נדו) נוי מ' כי נט'רוס ע'קרוס כד' 6)1גכ)13
 מערס ונו' יסק) סמע ונו' תמוגג כ3 ר6'הס65
 נפויס, גכ))יס 6)1 עקרים להכעס , וע' Olp"3הי

 , 6חדוחו בג)) גוף סלינו , מ5י16ח1 ככ3)קדתוהו
 וסמ"ך מ"ס מו") וזכרי , 6)1 עקריס רמונים1ג13הוח
 51יור הקוהות גחינת כענין S~rn וממסוקת ,סכ)1מוח
 ;עם 1 סכרנו כצי 6מד )כ3 סימות נתינת$גרת
 Ssrn וזכרי , דכרוח בה' וסמ"ך זיק סווכר )6)מס

 : כו' נרקיח ימי ממסח נטוסהמדם
 הקזמהיס ה6ותוח הכמי עס )גו יקיה ינבפרק

 מה ממגו והגממך ית' נמ5י6וחוכ6מונהנו
 , 6מויחגו מע)ח והכד) , כו' הסומק עס )צקהסיקרס
 עונו , ונו' וגוסיהס אמיט נורק ס' 6מר כהוס'

 : וגו' ג156 ס'6ח
 , כו' ולגדלו )עבדו מרצוי מס' תעיקי ירפרק

 ומהויינ ר16י 6נ) or עיקר ע) מוטה61ין
 ענדי כי וע' . כעכזיס 6ס ככג'ס ob כו' אדיןככמה
 חהשח אכיר ס' מסוי וגו', 6כ יככר גן , ונו'כס
 , וכו' גדו)חו מ651 ס6תס מקוס ק) ודרו") ,ונו'
 חקנו תרמוס סעגודס כמיוכ 5דדין ד' )נ6ר?יפיס

 : וסערך הנכור סגדו)כ6)
 ומן כסנל6 מן סנ,כר העיקל ע) נו6יוה טובם4ק

 161חגו וטסוקיס הגחוכים, ומןהמומפ
 ס' מקוס תו', )% חהיס 51דקס ונו' מטסכו5י6

 : עו' חסמעו סמע ob והיס , ונו' 7)חוגן
 )עיקל ססכר6 נרשית )הרהיכ עוד 'יסיף טזארק
 1נ1: ס' יר6 6ש חרי ופסוק הענודס,י

 : 5דזין הר' כ) כוכוח וירא6הכה
 נדד'ן סד' ע) btO (oto5h הענודה כ)) יזוצוינה

 וימסק , סגד1) גמלים כבדון כ6כסכ6רנו
 : ההכריס 5וד'ן ד' כגז מצקים )ד' ההולה מצהכ3

 06 , הענודה )עיקל המומס מן הלליס יחחרק
 סרקו למס 6ט כמעינו, ר61'ס ס6טבמס

 כיון הרטון 6דס כו סננר6 יום ודרו") ,צנותינו
 ססרמתי כסכי) ;כ6 )י 16' 6תר ממה עציוגסקעה

 מן ור6יס כו', והב) קין אדה"ר קרנן וענין ,כו'
 : כו' סענוךה )עיקרהחורה

 מן 1יכ6ר , סגכ61ה וסיס סיסי כעיקר יטפרק

 מנס כ) 1כ'16ר הנכ61ס )מ5י16חסנף
 נ56)ת סמסכ)ח בטס ככיוח וסעס , מממסהןומכס
 נעקמו 6ך הע)יוגיט נדנריס וססינס העציוןמשנס
 )ו סנרם המיחס ועגן , סע1)ס וה OblJJ (6ממוס

 " ג.'""ין י, PSDn1 צין,נ: : למריו סנ6'ס 31זורוח הריסון6דס
p1Db1סמום )ס' וסעס וט', נבטן 56רך כסרס 
 ומ"מ , מאך 15טס Drtn ר61ס גניי , גקר6סהגני6
 3ס עגמו ומכין )גנו6ס רצוי כיהית גס כיכרמנ"ס

 : קהי נר15ן 06 כי יגנ6 ס)6אפסר
 הגני6יס כ) ס) 61דון 6נ ה61 מרע"ה כאוקליק

 מן כר6יוח וינקר וס)6מר'1,סוטניו
 ממס גכ61ח ומע)ח הכתוניס מן המומס מןססכר6
 6ת סקכ)1 הדור מע)ח ונוד) נזדין, מכמה ע"הרננו
 חולדות וסטור וט', )וי מכיח 6יפ ויזך ופ'סמורם,
 )מג'גס ורמוים סמוהס ומרן 'סר6) רועי וכניסיוכנד

o~bDnt, 'ך וזס ופ( ntbo 1נ1' ס)חהיך לנכי כי , 
 ע3 רו") וזגרי , ומן נ16ח1 סחורם )גת'גתוסעס

 :העגן
 ס3 רכן מרע"ה כי ע) המומס מן יפיס כבפרס

 1נ1', יסר6) כגי 6) 1י15ס ופ'גני6יס
 וממן סוף ים וקריעת מגריס וי5י6ח ת5ריסומכוח
 ע3 סחוס מן רסיס כונס וכמריס כסיס וכמהתורס
 מגבס הכחוב מן ר6יס ונקור , מסס לדוגנומענת
 ס6ר וע"י ע"ה רבעו מסה ע"' שריס וגפ)6וחסיס

 קוים כהורס וגרמנו סגכחנ1 סנסיס ומגין ,כגכי6יס
 ק"כ ס0 פכעיס )ירחו 61הר ממסיס מרע"ס)ירח

 כגני6יס סנגרו סגסיס כ) כ)3 וכן ,כסגותיו
 , יסרק) ג) כגגו מטס מסקו) ))מד ק"מ מסוככחוניס

 וקין כמריס גסיס כו))ש ה)6 סגקיס כ)ורוס
 סגעסו )גסיס וכן , ספרסיס כנסים )נדוד'מסטר
 כ"ס )נגרס ממסר 6ין עחס עד כ:השנ 6גס'מומן

 , ונו' אדו נדיש נטשות לתוסס כת";)גסחריס
 עמס וטעם , סטייקית ע"י הגעסיס סגסשועגין

 כ)י )עסות כמ )1 יס 61יך , סקדק נ;מוחהממחמס
 סגנלש חוע)חו ומס המטס עגין נני16ר כגנירק : יתכרךרסוחו

 טעמים גת'מס לעס ומס הסמסוח,גין
 ומגיך , סוס המרס ע) ודרז') , 63סרן c'ntb)מסס
 ס) מכוח העמר ועגין , opn ע"י סגעסוסגסיס
 כעסו, 16טן ונסוס געסו 6'ך lloh1 מסה ע"יסמ5רייס

 היו כ"מ"כ עדים ד5"ך ר,") ודכרי , בידך ofnוט'
 גכיכד 1)6 )נד 6)1 גמקקו טעס ומס גמעס,מקוקות
 , 1)6הרן 1)מסס יחנ' )מס גת"מס המפס ,המריס
 7 המנוח כעסייח' 61הלן מסה סלט סגר6ס ומסולעס

 כמסטר מ"כ קטן נמסטר עורס נ6מ"כ עז"סדקך
 כטוגות "ותיוח כ' יס וס כסימן 5תס וטעם ,סמו

ד)י"ח
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 829קמהמפתחות

 רשע  bff)'t ויסיע סל  ספוח  ליטע ,  ומ"פז3י"ת
 ע"כ הס סמסו)סיס ולמוחיו , מטה כמגין גידי1)ס

 : טעמים ע"נ כחורס ססווכרו המכוחכמגין
 מלע"ה גנויות מעסת )הורות עוז 'יסיף כדיפרק

 , b('O מכמס סגני6'ס ס6רממע)ח
 1'6מר וידגל , )סוגם ומימוד מ6יכותסמכמוחס
 )6 הסייע זנח וכגוס , טעמיס קרע כמונחורם
 ויקמר כסס ג6מל )6 סגכי6יס גג) , ימ5עיע"י
 קיימו סנכי6'ס ג) , וג'סוסע כמרע'ס ob כיוידבר
 נסטלס סמו הוזילו !יונס ע"ס וכיגן ממסקורת

 : וכפדכמעכס
p-b,היום כיהית ססי6 החולם כי המ' סעיקר כיד 

 כולס  וסיט , )מרע"ס סגחגס מחולההי6
 כפנס 6ן מהורס כחינם יעגין  סגנורס,פתי

  יתכרך  לסגיו פסיפס סחורם חז"ל ומכרס ,פרע"ס
 מחוכרות ס6והיות עדיין סי1 65 סנחגס'קודם
 נמורס 05  כסוכם סיחם סתורם מי"ל ורנרי ,לסיכות

 : כו' לכוס 06פ'ג
 המומם מן הסנל6 מן החולם ע) נטיות כןיפרק

 ננוטו סח)1'וח סמ5וח ועניינ' הקכ)ס.מן
 כסס סגקר16 וסגסוגות , ומגייגס optlniוכממוע
 )הקים מגוה נין סיס והטלם , ט' e'pbnntמקים
 : ונו' סמקיס 6ת o~nb ומוסרח וט' )קוגוחי60ר
 סכ6ר מס ע) נוסף ססכר6 לפיח ינקי כזכפרק
 מקצי 6ת וסמרחס וא' מעלה ס) כטרקי
 סכר )6דס )1 ים במכירו 6דס סכין סמ15ח .ונו'

 סמכרס סמקוס )כין סנינו מסמ15ת יוחלגעוס*ו
 )נגיהת וכעס . 1נ1' רוכנת יגס 6ת וכור וא' ,לסה"כ
 דיגי גידוק ענין ל.1י63ר סמ1עדיס מסכיתתססכח
 חורחגו ויוסר , והעוגסין השהרוח ועגייגיהחורה
 )מקיימי ממנס סגמסכוח תסטוכוח כן נסיחקור
 הקערת מעגין רקס ויניף , )סטך וכןמגוחיס
 וס )כטרח וטעס , )קטרת ועעס , כעס הגנףכסהמ)
 וסנו)ס כמ כהן סיס שמרוח מ11ח 1כ16ר ,הקירח
 שיגו גי וסעס , (onttpn )מוות דומות)0ונוח
 סוסיר ודלז") , הזורות ככ) 6)1 מנוח סכרגראס

 : ג6ס )סכת זוגהכ5י5יח
 מסיטודיס סחורה וזקות ע5 יאנחפרק.כח

 וסעס , וגחקיימו )עתיו כססגכחכו
 6נ)ך כיוס כי סדעח ען ע5 )6דס סס'י סיעד5מס
 706 היסס וא' , יגס 1nlbs מח 1)6 וע' מוחממש
 6מר 1)6דס ונו' שבסיס 6מל כי 6ף ומ' עמדי'גהת
 onfn ח"ח מות מור שכרי , ונו' למעת כיינ'
 הגוסמ16ת 1'סוכ ט' )דורותיו onfn )מוס מיחס)6זס
 כעונם ונטסיקח6 ר"6 וטרקי , מו") ססוכירונמס
 ססווכרו סיעודים כ) ויטרם , וזורותיו סר6סון6זס

 : וגחקיימוכחורס
 כטרק סנוכריס סיעודיס כ) נקור כפושרק

 עתיד 61י,ס גחקייס מהם 6יוססקוזס
 כסס ס)עס ס)S~rn 6 סיגו )16חס ועעס ,)ססקייס
 )6 כי ועעס תו' זכור וגו' מפס וים) וטסוק ,מיהס
blwמגריס יסר56 תירוו מסעם סויפת סם כחוג( 

 , ונו' זלייך 6ת ג6 סוייעגי ועסוק , בעסיס ebכי
 6מז גדטר וסמול וחל מו') ודכאי , ונו'ויעכור

 : שירוסס מזח )'"נ ורמו .אמרו
 מרע"ס )כורח גח)ס 1ר6,ס 1ottpn~l 0עשזיס סישזיס עוד )מל ימייי לפרם
 כחגי תסס חגי ודרו") , סננורס מטי היחסאכובס

 : וט' מהודך וגחה וטסוק , גר'המה
 מדכריס ח1רתי1 )קיים עוד י6'יח לאפרק

 )גסים וסעס , כחורס סגזכריסורמ,יס
 הווכרו )6 )מס נרמז נחורס גחונים 0ססהלגר,
 , סנחולס ו)רמויס טס מנע) )תורס וסעס ,כטירום
 ר6יס וגן , כו' סעו)ס גכר6 משמרוח כ" מו")ורכלי
 SD 6דס עמס ומעגין סקל6 ומהסמוח גהלותמהי'
1hvn, יוס הקרקס הגחן ס6מרו מו"נ )דגרי וסעס 
 , ע' וגדורוחיו מניס גהק") )1 סר6סון )6דס ס)61'
 ,עוז וע' תושגו 'מי ונו' געיגיך כגיס 6)ף כיוט'
O'b1מן )חורס ofnno 1 גח מנידחpD'D1 6ניגו 
 ntilpon1 סדכרוח י' ומגחינת הטסם ממקוח ,ע"ס
 , וגו' עמנו 6חס זנר ומטסוק , וגו' סוטר 1ק1)ועגן

1tDDn11)DO טחם יורד מסיס ,Sobn מרע"ס ומיתח וטירוסס דכלוח סי' ומשיכוחזכרות ה" וממהות , 
 : הכמיס מן )חולה ומוסחים רטיותמגואם
 הגכולס fbn כונס סחורס טכ) כיון ODD לבפרם

 מדבר יתכרך כ6י)1 סודרם )6)מס
 טעס נס , כו' )רקיע nblpt' כו' נר6ת'נר6ס'ת

 סווכר 1)6 )יטר6) מסס סומר כחולם סמ5יגו מהע)
 מס ע) טעמ'ס ונ' , )ו זנר יתכרך 0ה6)כהורה
 ס63 ונעמיס )גנח טעמיס כשוח כחורססהווכרו
 טעמ'ס חורה ונרי רוכ סהווכר1 מס ע) וכן ,)גכמ
 עגן ע) וטעס , ענש נלסון o'ntb1 'מידכאסון
 כחב )6 6'ך )מסס גחיימס 6סר חורסמנגס

 מקת תרי"ג , המיכר ה61 כ6')1 כססהדוריס
 61)ס כסטר ק'"כ , 3ר6סיח כסטר מהס נ'סכחורס
 ר' , סיגי כמדגר נסטר ג"ו , 'htpt1 כסטר רמ"חתמוח,
 , 6מח )הס סימן חמ"ל דכריס ויקרץ . דכריסכסטר
 וטעס , עק"כ סימנס קע"כ כמדבר ושוח3ר6טיח
 , 6הר עעס שד , מומסים )ה' החורם גח)קה)מס

 מטיס כ' ח,") ודגרי , סח1רס נתיגח ,מן1כי16ר
 גיהגס )6 )מס ועעס , כו' חורס מטיס כ'חסו

 : כל"י סו6 וקיומם 0)ימותס מעיקר כיון כ"יסמורם
 , )וס טעמיס )ק5חס,וכ' החורס ק5ח ניןי ontip 0) סטרם זס 6י ים 6ס 3"1י לנפרמ
 דנריס אפי' O~Jpo ס) שמותיו כובס סחורסכ5

 , ומערס קדו0ס יתרון כהס ים כעינינו ק)יססגל6יס
 : וס דרך )סי מומסים ס'ומרוק

 , מסטי כחוכה גונה סנע"ט כין סככסכי חורס כין כפס סהורס כ) כי סע' נתיקר לרפרם
 מן ורסיס , )כוסיף 6ין ועסיס )נלוע 6יןממגם
 1)6 טקס )6 סתסחגס מרע"ס )חורת 60"6ססכר6
 מכמס קבין י' strn ודנרי , 5דדין מכמהמק5תס
 סנוי וגנון מכס עם רק ופסוק , כו' )עלס'לדו
 נ ממכיס דיסר6) ד6רע6 16יר6 )דמל'5 ולעס ,.וט'

פרק
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ממתהוה880
 סנל6יס וסייניס החולם )נור סעס להפרק

 עעס וגן , 1מ15היס המורס ע3כתוססת
 ומעמידן זוד נ6 רף) לנמרו מס הגרעון,)ענין
 ,ט'

  ומסוי
  הוSb % DtD'  03ws  , 6 פוסס

 ססעמידו המטת 6* עגן 1נ'16ר , יסכוןמרומים
 ד' S~ba מס 1גי16ר , מנקוק מיכה יסעיסזוד
 וכטווס (קגיס ז' 1ב16 יסר6) SD מגס נורנירוח
 כי מש 63 הגרע 1)6 מוסיף ס)6 כרווי עקרי ,כו'

ob(סכע) חורה ע Ob : 
 כי ר.קודס נטרק סימר מס ע3 ני16ר ללסורק

 ע) ה61 תגרע . וב) הוסיף כ) 115יעיקל
 , ט' מסיגי הורס קכ) מסס 1זר1") , הכע"פסחורם
 וממיקוח ספקות סג31ד1 לגסס עסהס הגנגסהמסק

 : הכע"פ גתורכ לוססוקרח
 06 ממורס גתיגת מנמן למקור )ימם לזפרק

 גסיותס וזור דול ככon~b 3ירימו
 המ15ת כ) וכי16ר , מ)כיומ 0עטד וכויגדיקיס
 , סמדכר דור עד ע"ס 6כיט הכרסס מומןסגהנו
 ODD1 , גסנו וסח המדכי זור מגסנו סמ5וחועג'ן
 כנוד )ענגי לס, מסוכות מג ססוקכש סר6יגורמס
 )מס ODDI , והמן הבקל )גס רם, סוס סוקנע1)6

 המ5וח טין שד 1ני16ר , ומיס )3מס החורםגמ;)0
 : הורה מחן 6מר סכ6'ס הדורותסגהגו
 היו 6ס 6)1 ממגיס המ15ח נעגיגיי גוכגיס ספגו והגדרים מקנוח 06 )נ6ר לחפרם
 מס 6מד כדול חקנו עמה סדורות, ככ) כןגוהניס
 , וגו' כדין מחוגים ה11 וזל(") , כעוכרים חקנו0)6
 וטעס , מ(") 0חקע וסייג'ס הגדרים )כ)ולעס
 וקורס , סמקומוח )סי המ)וקיס המגהמס)עגין
 קורס ימס וטעס , מחפ))יס היו מס כנה"גלגסי

 : )סמי)) מיומך מקוס )סם סיס )6המלכן
 יודע כסי'ח כי וס61 , סי' מעיקר )763 לפונורק

 עינו מטיס 61יע 6דס כגי מעמסכ)
 סחרי ג) ויודע סגכר6 מה כק) מקטת ויזיעהומסס

 , כו' nto('o רנעי כק) 6מהיח 'דיעסהדנריס
  כ5כיוגן גנר16 נזעחן נר6סיח מעסס כ5ef~ 3ודניי

 : גכר16 כקומתןגכר16
 ויכפל בקכוס, מן הנזכר )עיקר נרקיס נם10רק

 עד ע)יוגים כדכריס הידס המנחעגין
 יתג' הסס נידיעח )נ6ל עוד 1'מ(ור , מגמתהיכן

 : העתידותככ)
 יריעת 06 הקזוס הסלק ע3 ני16ל מאפרק

 הרע ע) יעגיל 6יך )6וס מכלמתהרי
 : סס1כ ט) סגר )1 'ס 6'ך16
 1כי16ל , ועוגם סכר וכף הי"6 נעיקר מבישרק

 סעו)פ כוס מנוח ק5ח סכר ים6יך
 ע61ס olbt דכריס 6)1 ודם(") , ענירוח ק5מועמס
 ptDD1 , שטווס 6)6 1ע%1 סגר 6ין , גו' "זג)"וחס
 6'ס )6 וט" , עו' מ15חי Sb חסמעו שוע 06וסיס
 ע) (ס עיקר מע)ח וגור) , וגו' 6וס וכן ויכ(כ6)
 וט' , זה כטיקר כוטר עונם ומומר t'1pD הי"גג5
 ודברי , וגו' 6)היס ה' וייקר , וגו' המיסה15ר

 : וט' מפחמו) ערוך כי רסוק ע3 %מכמיע
 מס מג) (ס עיגן ע) המוס מן כי6יס טנפרם

 , ונכחוכיס בגכי6יס כח1רססר6יע
 ויסריס )טוכיס ס' סססיכ ממס מ(4)ונזנלי
 מוש ביום מסכת 6זס*ר וסכר , גגלס כיסוסרסעיס

 , וסניעיוח עסיריוח )קרוסת וסעס , סעסיריוקדוסח

 , קזוסס ימי ס6ר ע) סכת 4וס מע)1ח ('ויכ6י
 ונ0מוגס ומעמס כנכוה סס"י זנקות ועניןומנס
 מוט המסחעסיס ועגיגיס , מהמעמיס ינחרכס"א

 : כלגיסעיין
p~Dממנע העונריס )עמס ר6יס ינץ מד 

 מס כי 5ffrI 16מרס )עגין וטעס ,6דס"ר
 ס) יומו הוor 6 יום כי ממגו 6כ)ך גיוסשגומר
 הקשים פ) יומו )מס וסעס , סגה 6)ף 06100קכ"ס
 סיעגיסו יתנרך Sbo 0150 )מס ועעס , שגס6)ף

 מן לקות Twt . לגס סגנמר טוס מיחס)ממוייכ
 ושד , 6מיו סכ) כסרינח tfp סגעגס ממסממוס
 כ* , סטנצה ודוי סמט) זור מסגין המוס מןרזיה
 כוזיר )כין נינו כממסכה הידס סמוס6 כמסגס
 מס4 ומומר , כיס נמס סקלה דול ומטף ,געגס
 סזוס זעקת וטסוק , סטונה דור לגסי ממס6סןוס
 מיינתו ועגין )וט נער )עמס וטעס , הו'ועמורם
 וכן 1 וט' מרכס חסי ג6 6) וט' , 6ניגו 6נרססעם
 enbpng סגל% )מס ועעס , ומ6כימ)ך מסלעהלפס

 : סוס 6ש1 ועורססוס
 חולץ מומסי נספר סכ6 מס )כ6י טהפרם

 ועעס , הרסעיס וטוגת ה5דיקיסכסכר
 )6 נקרן נליס היו יסר6)'ס omho כי מגרפס)מה
 יגרפו סערי עז העורס )16? "תם מסעת)קם
 שגס  כטילו  כלוים 6)ו ג3 וגמלנו התולה3קנ3
 , כו' )יסרSrn (6 6'ן וימו") , בערס 1)סון16מס
 (רעו גתיימד נם 6ח הסי"ח סה5י) המכו)מומן

 1 1נ1' סס 56סי ס' כרוך ופ' , הסייח )מקקהמוגמר

 הפה וטסוק , גהקייס ליתמי סיפוח יעודוקיום
 ונון מינקת 6סה )ךוקררתי

 ן
 ו"3 פ6מרו )מס ורם,

 6ת נס ום, "ולס, כו* מסת גתמ63 מלע"סנ74ת
 ממס המומס מן ני6יוח עוי )היסיף מךפרק י גו' סעס מן 6ח וגתתי וגו' יעמדו 6סרהנוי

 , מסריס 61ח טרעס 6ח שסייחההעגים
 לקיתי ל6ה , וימחוגו' ono סרכים נימים וימיוסי
 ,. עו' 6חכס יחן )6 כי י7טת' 61גי וט' עמי עגי6ח
 נדגור סמוט6יס מס ע3 יסר36 6ת מערס הס"6ין

 %6 , 5ערו ע) גחסס oTh 6'ן כי , 5ערסנסעת
 06 16 נוער ס)6 סמדנר זכריו ע) olboגתה.
 , כ6דס נסכל סוכ בדכור וגן , מוכרם תיגוה5ער.'

 : גו' )6"י גכגס וסר מרע"ס )עכסוטעס
 ס5ייקיס סכי ע) הקפה מן 3היס מז.פרק

 ומגם הר6סון olbn הלסעיסושגס
 כלכרפס הפכר )6 )מה וטטס , ע"ס 6כיגוומלכרכם
 יקירת ועגין , כגמ כמו נדיק מהיה קודס ע"ס6כיגו
 מ16הפ מ76ה"ר דורות הי' כ) וינקר , וסג)קין

 6ח סמ0 )מך , 5ד'קיס סיו כונס כנמוחהגקוכיס
6דס
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 31נקמומפתחות

 , ששוס הסוס נגמ ס' הים 1ה61 תגס זרן 6ltrhloזס
 ועד מ:מ דורות געסלס וכן כיהד, סיו ר.עסרה1כ)

 גדיקיס י"6 וכיו סגס נ"מ שגה כמס 61נרהסשכרסס
 סגה, למ 6מד כלר קיימים 6כרהס ועזמגם

 on~b 3מס וסעס מהטסוקיס, סגוכר כ)וממכון
 סמוכיר )מס וטפס . אגיס כ"כ הצריכוסדורות
 גסחגר, OD וכעת כגיס 61מ"כ סווגי 6ח 1י1)דאפסוק
 וטעם וימה, ג") )מס וטטס , כסס גקוכ )ה'וחס
 ))יזם קודמים ממס 6מד כ) פגית תרף סמולזמם

 ועוד . קימח 0סזכיר )מס סגי טעם וגס)מ16הריס
 . מע)חו ויכ"ר ע"ס 6כיגו מ6כרהם סגדיקיס סכרשרם

 ש"י ססגס )חס ולעס גתע)ס, ונמס הקודמיםעכ)
 1סעט , ונו' נוים המון 6כ כי וטסוק 6נרהסממו

 )הנכהות ושעט , גם 1)6 ה61 סגהגסה )סיוגוחשסוס
 עפיו 'ח' ססנמח וענין , תורעו )1 סקיצהגסנטיהו
 , ה5דיקיס ס)ס)ח ממגו גטסקה hlr ווכוחו כאדיס65ול
 ויעקכ יסמק שכרסס גווני נחורה סגהטר; מהועגין
 ועוד , דגיגו 1GD1 יסתע6) וקורכה ה6מהוחוממוח
 סת'זו מעגין שסיגו מ6כרסס ס3דיקיס )סכררטיות
 )טרעס שסחו סרס ומ)קימח סגס מ6ס כן יוחק6ח

 והוד והסל וסמוק הטסוקיס ענין וסירוס ,1)6כימ)ך
 ר6יס וסוד ונו', 6)יך 6;וכ ;וכ ומסוק ונו'סרה
 טכטהוח )כמס וטעס , ע"ס לנעו מי5הק כ5זיקיס);כר

 , ויעקכ ינמק הוכטמו ;)6 מה 6כיגו 6נרהסכהוכטה
 30 כרכס ענין וכיקור כ16רך, ה))1 סכטמוהוכידור
 סיהיו סגר6ס )רונ ה;ל,יט ככוכבי ;16מרכוכבים
 כפס ממורים ני5י6חס ומגס מרוכ יסטרו ס)6נרכוי
 6"כ ו6יכן מעמיס כמס גתם 61ה"כ , וגו' q~hמ16ה

 היום והנכס מרע"ס רכלי וגס . זו כרכסגהקחמה
 ס))1 כרכות כסס והורקה ורמז , הכשיכיסגישר עם כ16רך זס ענין כ) כיקור )רוכ הלמיסגכוככי
 רמז ועוד , עטר ה31 כוכגיס יסרק) נסספג"נרכו
 ככוח ;)סם כסוח , כו' כשריס ס);ס כנגד פסס6מר
 יסרק), ע) )הנין וזור דור ככ) צדיקים מעמיוסס"
 נכ) ~'Otbi1 נטיס סרי נ' 6)1 סריניס נ' S~rnוצנרי

 ססווכר )מס ושעס , 5דיקיס ומ'ס כו' מיסריך)דוי
 : סקודמיס דורוח כעסריס מוזכר ס)6 תסקכורחן
 הקדוסיס 6טח זכיות ונתוח לויכוח )נ6ר נפתכדרק

 )כ) 6הריהס ומרעם )סס ,כונמס
 6כרסס תע)ח סוד) סוכעהו, 6סר וסטוכוחמכחכוח
 דעתו סגרמנס עד מעגמו מהסכור סה;כ ע"ס6כיגו
 עגיגס היה צדיקים ס6ר 6כ) , י.ס"י מגילוחוקיר
 Sho )מלמר וטעס , כו' 6הריס ה5דיקיס רקוח6מר

 nl~bo מעיה 1'כ6ר , וגו' מ6ר5ך )ך )ך65כרהס
 מגד ob הומן מ1ד 06 סדור מ5ד Db 5דדיןמכמס
 הוחס כמס מעומס יכלר ועוד ימיהם.פריכות
 ס' קדו; ועגין , הדורות ככ) )ט מעומדתנדו)
 )נגיהס ס,11 1ה115י כעומס מ5י"1ה1 וטרממומקדשו
 )תס וכעס , כקן ע) גהע)ה 6כיגו ויעקכ ,6הריסס
 סנטים הי"כ הו)דח ועגין , ס)'תס מטחומהיהה
 6הד 1ג1' ע)1 והריס טרו") )מה eunt ,וממוסס
 דברי והשכון כיפור , תח"ק 6חו מהטיס 6מדמהמוס

 מכמש ew)a ה"נ וכות ומעם , המסוקס ע3ט3ס
 ומנון , וממוח סכסיס גקר16 קמה וסטם ,מקומומ
 סעמיסכמה

~lblpl 
 רטיות. עוד , מסות וכמס סכסיס

 פס!קיס מכמס מעסיכם סוג ע) הגזיקיס)סגר
 :וע:יגיס

 וע3 משסיס ע) ורסוק כהולם כגזכריסי והשליחות הנכעיס שם עגין )סו מםיפרק
 ומוקות קרכן כרת סמולם עוגמי 1כי16ל ונו'הכעיס
 שכ"ד )הוס6 לטיס 6ריכוה וסעס , ע"ד מיתח1"רכע
 , )ה1ש6 'ה' הסס משדיך 6'ג1 1)טעמיס מעכס0)

 מגין , סער; כשין )ימיר הרניס מט6 כיןוסטלג
 ומומל חורם )מסגם ח"כ חוכמות כין והמרסהחוסמות

 b*D~ע11
 סגס 1טסוק וע/, נכס 'ס טן ופסוק

 )גמ, סכע"מ סיפר וסעס , מו' enbl י6כ4עכדי
 : הספורות הכהמוחורשי

 06 כי ר6יס ע)יו 61ין זה, עיקר וכי16קי ntcno. זמ1ת 1ה61 ענר כסג'ס נשקר נפרק
 כתורסכנמוגת

,, 
 קיום OtOt וס עיקר כי וינקר

 גטסות ורמז טג'ס, מ6רנעס הקד1סס )ח1רחג1'ומינוק
 ע) ר6יוח )הכיק ךחסס , ונו' והחקד;מיוסחנד)הי
 כ3 6) נהפוך 6ז כ' וטסוק , ססכל6 מן זסעיקר
 הן נהים , ונו' אמי הנקלק כ) , ונף סטההעמיס

 1נ1': כוסו ס' מקדם וגוי,)מצך
 )סב" נאפרק

 ,ס, עיקי SD סמום מן ר6יס
 ונו', 6ר1:6 ממ3ליס גלחך כימיוטסוק

 ע) ה51רכ1 כמוריס טגעסו 1סגט)16ח סגסיסורכני
 דול נט) סמחגייריס סנליס );גה וסעס , טג'ססגי
 י, ה יכ" ןמ"' נ"ענן : הרסוקים סירוס עס זג'6) מראוה 6רכע ועגין ,ודול

 : ונו' סעחך 6ח ס' וסכוטכוק
 , סממיס 6101 ע0ר סם)סס כעיקר נ"י ננפרק

 וייקר p1DD1 , סק3)ס מן המום מן כסכ) מןהר6יוח חכי* , סחחיס )סכרם סנור סקס1יכ6ר
 גלרית ,ס P1Dn 1'ם)יס "דם, 6ח רסיסס'

 נ ודור דור ככ) תועסיס עסיס )כגי וסעס ,הסכ)
 ופטורות , וס עיקר ע) המוס מו יפיס נדנפרק

 וטילות , טניס מכמס ומיוכסמהמיס
 : סכרכם סוף עז כ1' נכור onb נכולוחגרכח
 ורוכ וס עיקר ע) סקכ)ס תן יפיה נהלנריק

 כטרק וס סגין ע) הג,כריססמ6מריס
 הכריכין )ע;וח ר16י 61'ן , כ16רך וסירוסט ,הרק
 plDb1 , גטן לתר 16 מטוחן 6)6 מני "1מלמל

 1נ1': הו6 6גי 6ג' כי167
 )הנ" נרפרק

 ,ס 1p'DS מעורכות ר"יוח עוד
 מ16הט , סמזנר ודור ולהרןמעה

 נגזות ותהו קגו)דו מ6וחס , וכמוה )6"יסנכגסו
 : יעקב הלס 06ר מהלס , ;גי כיח ומן 6הרככ)
 חהיס 6יך 61'כוהס הההיה "1ט1 ע6ר נזפרס

 SD כסרס ועדיין תקרוכ מהו 6;ר)מהים
 Cn~bil , העגמות 1)רקכ היכקוח לעגמות ,ע,מוחס

כטיס
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מקהות382
 ע5מוהס, וגחטזרו הקדמה סגי ע) כדומן נוטס0היס

 מתהי סעגיג'ס 6)ו )ק1ח רטיה וינקולכרטיס,
Sbprns, טסוקי 1'נ6ר Sb~rnt , ס6ה'כ )מס וטעם 
 "וחס חמיה 6וסן יניף ונס , הרום נ61י שחוחמד'
 סמהו 16 'ותר )מיוה 3ט3עס הים 0)6 זקגיסקמחו

 : 6נריסממו)'
 ויכיר כמ"), 1)6 נכי ההמיס היות )נ6ר נחכפרק

 , והקנסה , הסכרין , כמום מן ללעהע"1
 מן האקסון 6דס 0גנר6 )מה ולעס הסב), מ5דויכפל
 : ג"כ המוס מן רמס 1י63ל המקדט, ממקוםכ6דמס
 דכרי וה3י6 , ההמיה עגעי ע) )מקול נטנפרק

 מקירות עג ס6מוגוח נסטר סעדיסרניגו
 מולס מן )סעדס הממכר הרב 1)כ , החמיהתעגין

 : מן") וך3רי וכחוכיסגגי6יס
 בגדים )ע"ח יערכו oh הסקנס )נ6ר ממרס

 יכיס ob )6כו), י5ערכו 6ס גסממסיס,
 , והכרכום התטווח 3טג'גי , ורסעיס 5ז'קיסכיג'הס
 גס ,  שללעוס כעו)ס ע)יהס אעכר מה ישרו"ס
 3וס owlin1 06 OtOt. החולס וקיום )'מורנעגין
 , סעו)ס 6ח קטך 1' 1זר1") ההמיס, 13מן סיגויקוס

 : כ6ריכוח גטגיס עיין , ומרקתו 6)'הווענין
 החט)וח מזול כעגיגי סחהיס ממן )מקיר סאכורם

 "מר יסיכ 16טן or'h3 , 6ז נחס))6סר
 יו)יכגו וסוף גחט)) 6'ך כש"י מורין כגיפגהיס

 גוסם ע) קסם סגר6ס )מס וסעס , כו'קוממיות
 הקזו 6'ך כי , הגדודה כנסת 6גס' סהקעהנרצות
 מוכות'גו קרכגוח כו' כפגומה ותעריגו כענודסוס0נ
 ונהמ"ק קרגגוח מקרי3'ס והת סגי 3ימ סמן היוזהם
 ויהומע מרברס מהקן הון כרכת 31י16ר , כו'קיים
 ועוד , ה3רכוח 6)1 כ) )6והיוה ורמו , הקרןגרכח
 והתט)ות סמסימ )ימוח סגהט)) התמוח כענין3י16ר
 עגטיכס יסרך) הרי 61מס וט' ק71ס, מתט))'ססס'1

 : 1ג1' חס16 וטריכסתחגו

p~Dס)0 כמקרין גקר6 ס6זס "י1ח כיסת מב 
 , מע)חס ומזר גסמס רום גססממות

 ג3י6יס כתורס מהם 6מד כ) נוכר טעמיםוכמה
 , גגט0 הוe~bn 6 וקיום מיוח ~'gp וכי ,וכקוג'ס

 מכרום יותר נגסם דכקיס הס והמות הסייסוכן
 עיקרם ועוגסס ואכלס וה6והרוח וסמ5וח ,וגרמה

 מן סמכים )חמיח מגק ס6רו"5 ומס כו',כגטי
 ס' 61רו') , 6)'הו ע"י ה5רטיח 3ן ותמית ,ההורס
 ותמית , ימיךס מיס גרמה גט0 רומ )ס גקר6וטמוח
 : פרן  מון סמהו (onth ממיקח ונקנו) lhprntמתי

p~bחמידיס הקרשות נעגין סאגות ימס סנ 
 והסכו סגמס, כטרסה הכמוריסומוסטים

 מטחי ס' הטסוק וטירום וההס)וח הקרנג1ח כיןסיס
 Sho גס)ו)י )הרווה רסקי 6זס 6ין וכי , 1ג1'חטחמ
 טסם o~(o נכ5 כגקרניס )קרנגות וטעסיהנרך,
 מס וע) ור"מ סכת סה"כ הסס ר6ס סכךמנועות

 : רומויסכס
 מכר6סית סחורם כ) כי הרמכ"ן מ"0 מרפרק

 , כו' הנפרס מטי 'סר6) כ) )ע'גיעד
pbD01נחולם הכתוניס והזנליס זנליו, ע) י0 6סר 
 מטי 0ג6מרו כיון סוד כהס י0 מ1) דגריסגר6'ס
 סכ5 6מח ס) קכ)ס כיויגו י0 וכי , )מרע"סהגכורס
 סגכר"ת מהורס וכי , סקנ"ה 0) במותיוההורס
 הדגרות עכרת 6)6 מיחס )6 העו)ס 0גכל6קודם
 ושמע"ס וכוה , כונס העורס ג) גסח)ם)הסמסס
 ומ', חמימס ס' תורח 3הס סטתח סטסוקיסכ6ל
 מטת , וגו' 'סריס ג' טקודי , וגו' ג6מגה ה'עךוח
 : ימזו מקו"מת סי ממטעי , ונו' טהורה ס' ילקח , וט' כלסס'

p-aוסעס הקירס נמיית ענין י63ר שירה 
 כאריכות כטניס עיין , כ"6סירת
 : )ךויגעם

 הגס הגורזן הסטר )הסיס 1ע,רגו ,כגו 706 , כמ לעיף הגוחן , ככ) )אזון )30מעלינו
 המנס ומגל יסו 6סר שירה, פרק עס אלהים בית 06 כי וס 6ין06ר

 כמהר"ר , הריס ועוקר סיג' , חוה"מ 5טח סטיר מחיכה6 ליס הגורס מ16ל והפסתכו))
 נסטר הגמ)6'ס המ6מריס מכ) המטסם עס , פפראני נ"ע יוסף ככה"ר , גלתפשה

sff10  : 3גק) מכוק0ו 6ה )מ615 61'0 6י0 ג5 )מטת מוכן , טיק נ6י,ס

 : וויניציאה פה , לפ"ק שלק סיון לחרש עשרים ו' ביום ונשלםתם

 לפ"ק, רנרל"ב ניסן ו' א' ביום שנית, ונרפוס נגמרועתה

 : ווארשאפה

.8~4צי4*4לק
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