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 . חרם לדך ינןומם
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 ופרק? שעהיו המפרחלוקת
 הסכה לבאר ההקרטה דעבין . שערים ועשרה להקרמה יאשונה הלתף p~rn ה" יננכםהפי

חקכלה
wn~pst 

 . טשמה א מין קברו שלא הראשיים מן והתימה . לכך ארוכה והשעה העם סרוב
 הצאת דע , יתברך האל אהבה . פרישות . הנפו עם חשבון . תשעה . כניעה . יהברך לוטואמעשים

 הראשוןהעיפר
 , ש4 בלב האל יזר אשםבבאור
 פיכךם. הצעציה לפתטיתהחלק

 . ושינס סהיס מק ס)ס נ3נ ס6) ימוך סיום נגלותחסיית
 ג)ג סימך כטפן סי וי6פר . ימול) ממט מנסח יג* דוכו31מ
 : מסטר פרקי טפוס עגיגי נסס ס9ניס געפוס )ספנו)ן נ6ים)ס
 שלם. בלב הישמי גדר יה אפרק
 . היהור ענין מתחלק חלקים כמה על בפרק
 לא. אם העיז, נדרך עליו לחקור נתקרב אפ נפרק
 לרשת צריכים אנחש ומה .מחקרו דרך איך דפרק

 . היחוד על שנחקור קודםחתלה
 לשלם יש כי טהן יתברר אשר ההקדמות לברר הפרק

 . מאיו בראובורא
 . הבחיא מציאת, לקים נביאם היאך 1פרק
 . אחר שהוא ראיות להתש זפרק
 . האכון wm" תעובר האחר עניני לבאר חפרק
 11לתו. אמת אחר ואין אגון אחר קב' שהבורא פופרק
 והצנים ושכתעות הששכחת האלהיות במדות יפרק

 י ממט ולהרחיקן לו לקיימן מהם יתגרראשר
 השניהשער

 האלתם טחב ורב בברואים דבחעה אצפמנבאו
 . פרקים חרשה לפתיה הזא ,עלבם
 יקמו משלחן עוד) ס6) טונוס סיכרת מו)טיס ס"סיניר . סגורך יסורס מ69ס גגי61יס מנכעס מח כ5יישיבו

 ט99 וסס . עמשיס נמרס ויחנוק ר6ף מנמש געתןמ
 : סמער פרוךטטס

 . ושמהתה הכרינה טההן אפרק
 . לא אם בברואים לבחון חיבים אנהם אם בפרק
 בבוראים הבררנה אופני איך נפרק

 נוכל יחשר בברואש חכמה סימני מיני כמה רפרק -
 . מהםלגחך

 . משאריהם יוהבט לבחע חחבק העחמ א*מ קךע מהם איזה הפרק
 . בה התליש והדברים הבחיגה במפסירי 1שיק

 ה*ישףהזשער
 , יוז' האליהם עבודה קבלת רדוב צפנינ82י

 פרים. ועשקה לפתיחה"
 ז(ס י~עסיס ענודס כרככת מצאינ סרג) יזה גג6ונשהיש

 מהווכ אאר*
~hltoa 
 סמטינ % סמקג) מן 04 גני יין

 נפולס מוין ר6י ס% fi~1)D ,קניח געזין סיח85ר
 : פטרל מוקי סמרם ט99 וססטכסיס

 . ונלקהת הענווה על ההערת אפרק

 . מהלקיה חלק כל אי חמכטש בצורך בפרק
 . וטעלותהה וחלקיה הער"ח בגת נפרק
 ומעלפן והלקקה ההאייח ההערה בצית דפרק

 . ומינע והצגת ההורה טפר שהעתעשש
 על עליו ולהזחת השכלית חה4רה בצית "פרק

 , והתשובה השאלהדרך

 חפופכן מיני כפי העביה חיוב במיני 1פרק
 .ומחלקותיכם

 שמיבש נו ט שחייב מה הפחות בבאור זפרק
 . בה לכי4ג במוכה אליו החשותמן

 . בזה הרשת מן האמת אלהקירבה ימזמז וכצדק בהכרח החכמש במחלוקת תפרק
 הוה בעלם האטשי המין יצירת סור בשי פפרק

 קצרה"דרך
 מסדה,יש מדה בכל השמוש דרר בספור יפרק

 .וכמקוטה

 הרביעיהעיור
 לשעיטה הד4 , יתברך האלקים עלבבמתן

 . פרקיםנטבעה
 ויונס שפסיס ועינד יצרמו ltnp)o סתם ככ16רססמימס
 כטגיןסכעטע גי ויעמר . סטו)ס וכטין מסורס גטיןסירוסיי
 : משי מנקי סגעפ עגיה oa עוי9ס גסגטס יכחגחןל6י
 . הבפרק ווא טה אפרק
 . הבראש על הבפחון בסטת בפרק
 . בסבות העמק וחיובבאלהים הכפזזן יושתייג בעבורן אשר ההקדמות בבאור גפרס
 SS'"t הבהחק יהיה בהם אשר הדברים בבאור רפרק

 . בהם בנותושבחו
p~Dבסברן באלחש הבזמה עסק בק שיש נתפרש ה 

 Fal. גאלהש בוכח שסינט מי עסק ובקהפרף
 השממם דעת בגטה יחב אאני בבאור 1פרק

 גו לחפצם כשעיט האלהים פטדתבקבלת  נפואהם וכנחלש בשלם התאוותבאסטת
 . המשכטת בעליוהם

 י כחלקיו ולקצר הבפיענ בעניןלרכר שוצרקך מה וכל באלהש הבמחה בהתמדי זפרק
 משדדים מעשומ כל הית רגוב אופניבבאיי דעקכועיששמגר

 לשתי(( החלק , היי כן תלבלר "תב'לשמו
 פרכךם.חבשה

 חוסלן ws סיאנס שוד גססן גי ויופר . וחטטם סיגמכ) ס5נ מטסרס יתדרך קטמו סמעטיס ימוד ייח נגעישחימס
 : סטער שרק' שטס טויתי וסס טני9ס גססס )ססגווןר6ו
 . לאלחש המעשה ייצר הוא. מה אפרק

פרק
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 ופרקיו יציריו הספרחלוקת
 , "יה במה ב8'ק

 . ט חייבים מעשה באיזה גפרק
 . נשס'דיו מיני כמה דפרק

 לבני שיתכן עד הנפש מן הרחקהם אתני איך ה8-ק
 . האל לשם שיעשו מעשה כל ליהדאדם

 בו2 ומול ממנה ונשמי במחשכה נודי שיהיה 1פרק

 הששיהשער
 והיטפלות יה' לאלהש כניעתנו חיוב אופניבבאור

 . פרקים ועשרה גשתיהה ויחלק ,מפניו
 חסוד"ס (e'rlb ממעמיס ניס~ד סקג'עס תועלת גג"יומשתימס

 אוי כגויעה גטין כי ויסמן . סנ"וס ו!סרמ'ק טיס:)1
 : מסעי כליף עסרס טמני וסט C11~ic גטקעס!סיגנון

 . הכניעה היא מה אפרק
 . תחלק הלקים לכמה בפרק
 . הכניעה תהיה גמה נפרם

 . בה להתנהג צריר ענין באיזה רפרק
 . קנית" אימני איר הפרק

 . גו לנהוג הנכנע שצריך המנהג בתוכן 1פרק
 . התר! לא ומתי הנכנע מן הכג'עה חתנן מתי זפרק

 המדות או הפוכות למרות סמכה הכניעה אם חפרק
 . לה סמוכתהטובות

 והכניעה הגאוה האדם בלב להתקבץ יתכן אם מפרק
 . לאאם

 : והגא הזה העולם בעניני הכניעה תועלת באור יפרק

 השביעהשער
 גברברים ונבולכם רוזשובה וטוב אופםבבחיר

 . פרקים ועשרה למתעשה ויפלק , בהרשלנים
 סחטוגס גטוין כי ויקמר . סחטוגס !ורך גור) גג6ורשחימס
 . מסטר פלוץ טסדח טוינו וטס ענ'ניס יססיס שסגורןלקוי
 . ההשונה תא מה א8-ק
 . תחלק חלקים לכמה בש-ק

 . מהאדם התשעה תהיה בטה גפרק
 . גלריה בבשר דפרק

 . מהם אחד כל בתנאי הפרק
 משיגה ל לארם ההערה אופני ופרק
 . ריזוובה מפסיד' בבשר זפרק
 הח"א ro הנצל הצדק ע0 השב הישחח חפרק

 . לאאם
 . לא אם תשא מכי לשוב לח"א יתכן אם פפרק

 מחטאיו שהתשתה לסי התחבולה אופנ' 5ה י8רס
 . עלזקשה

 השינישי
 לאל נפשן עם האסם רדטבון חגב אופנינבאור

 . פרקים הוטה לפתיחהמהלק
 os~cno 6ל טמ6ס שטס עט סמטנון טיוח כגבי:לחימר
 עגיגיס נססם )סחגוגן רבי מאס מסנון כענין כייתמר

 : כסיל פרקי סטת ענ.מוסט

 . הנפש עם החשבון הש מה אשרק

 . לא אם שוה ארם בני כל השגון אם בשרק
 נפשו. עם האדם השנון יהיה פגים כמה על נשרק
 . הזה החשבון תועלת מה רשרק

 לא. אם הטור נפשי עם לחשב חייג הארם אם הפרק
 , המעשים לחשבון לסמור האדם החב 0ה 1פרק

 דיזשיעיהשער
 לס שראוי ומה ר5רי.סוה וחוב אופניבבאור

 . פרקים ושבעה לפהיחה ויהלק ,ממנה
 %1ס כנפט עם כמרנין מעמי מפויסות כיות כנעישחימס
 געגעה גסחגוון יפי ססרי:ח: גטין גי ,יגמר טוגהיג

 . תטר סרקי סנטם עניני oelטניויכ
 אגמא - וצורר הכוללת הפרישות היא מה אפרק

 . אליההעולם
 ריערח אנשי וצורך המיוחדת הפרישות בגרר בפרק

 .אל.ה

 .  בפריונכן הפרושים נחלקים כהות לכמה גפרק
 . הפרישות תנאי בבאור דפרק
 .  הפריכיות מן לתורתנו שיאות במה הפרק
 הנבשש ושיי התולה כספל שנא נמה 1פרק

 . הפרישותמדברי

 ובחוט אסתיט קדטוניט נין ויו בהפרש זפרק
 .בפרישות

~Pwnהעשירי 
 , וסעלהזתק האלתם אהבת רדוב אופניבבשר

 פרקש. כשבעה לפתיחהויהלק
 %ש שיגה חכרת יס' ס6ל לסגת כי"ח נגביסקת'תס
 גויכשס (Pt~no שוי ס6סגס גטנין כ' ואמר .סעגודס

 : ססט1 פרקי סנטת עתני וססעכיכיס
 . באלהים האהבה ענין הש מה א8-ק

 . באלהיפ האהנה תהיה פנים כמה על בסרק
 . אליה הררר איך גפרק

 . לא אפ האדם בימלת היא אם דפרק
 . טפסידיה יאשני הפרק
 . שהמאמץ ההברר בהם אשר אותותיה 1פרק
 : האלחש שהבי במנהגי זפרק

 מעשיה. בפוצת שבק-ושה דבר אץ בי עשרה והם דץה הנכבר ההפר ששףהם
 : מעושרה פרעתם עדו; שק ער"ה להם מק ע"פדפררדרם

 וי441--55(י341?8
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 המפרשהקדמית
 . 6פח )מזח והון 3"ה מפנילס הי6 יקרס . הכננוח והכח מסר הקרוס כס' . דץ)כטח ךינ'15 הנסטוחטשטש

 מולפ המסיד ס"ס ס)כ3וח מ"טל' קדמאי גודלי הד והקר ",ן 6סר . )ח)כח ה' וירצח פונסמכמה
 כחסל . ערטח הככוח מ"ירוח עיג'ס עהורות 6מלוהיו . ערנות כננוי ככוך מנוחתו הססרדי סדתן נמייולבינו
 . זה 6)הימ הנס ויצמר יחוס סדי מחוס בו ההונס ככ) סוס והטרף מקדום ממיכור הקדמורטהסקים
 6מת קרי6ס יום ככ) סי)מוד נ"י )סרב המניד ס6מר וו4ס ו3נוקומוח כסר כפרסת מ"מ כמסרשכופר
 כי מתוקש ובהססנו הינס"ר )הכג'ע לרככות מונחממסר

 ה,~
 )סוסון )מכדך כאנך והרהורים מהמניח מכרם

 sfi:l ממט ידו נוס )6 ר"מ כע) cnrt'1 . 163רך ע"ס כו' מינך 16חס וכס) כ:נדו עמוד וצחהלהסמירך
 "יץ )"נ כימן 'וגה ל' ?רנ )וויכח וו") ,. העוה"ב )מי וכרונס lrt(cn וכס)"ס )ר"ח היסר 3ססר וכןסססל
 11:"ס ת"ס הטס )ע3ודח המוכחנית המרזח סגימ'ות יקח מטס 6טר היככוח מונח נמסר מ6ד יהחדנקכהדס
 ודנצתס מימיותם )נוד) npinb'o ום'טוח ולהקות גנעיס נ)ימוד ה6זס סיעמיק ממס יותר 3ו יסעמיק4רך

 : עכ") , זס נמין ה4ס כדכריסודי
 . מסוכות ידיהן הזם הקדים מספר וכפרט . מו:הוח כקרן המוסר ספרי כ) נש"ס סוס ישם נחוהאמנם

 יד כההיה כרי ערכי מסון פנחהכר ההעתקה קומי מסיכת וסול . ההחום הספר כדברי )הס יסיםכי
  החרו.'ם ס)נויס וכן ורג'ס . מגורס הכגחו דוח וכמעט . וקורס לחה 3)' הקורט )פון 6) ומועתק 13 ממטמסיןר.כ)
 פקיו יו!, ים:: ולס . ?מתירס כ06פנ(5ר', סנפירם 4רו מזי  )יריות . יס0ס כ)תס יגס יכספס ס'לדבר

 פ6ו1וו  במקיס קלרו גס יגף . סנים מכמס ניעור הינת ירי ילעיס פ6י:ס נסטרים )ודט כנר . פססס'רוסיס
 פירוט יכר~כ 06  ונס סכל לפרפ 5רנ לריך יהירת חכמם  ס5ץ oro פבזמן וז"ל סחרה"ד גר' כס"ת וכתכלתקריך.
 רימזר רככי ע) מעורי )3כי "ח הכדותי נעני ו6מ . כ"ס י"ס 1hcn חנט) )חטוב יגע יפיס 0)6 סכ3יפרס
 . וילקה מוסל מסרי מכ) . הככולם מספה )ו כי הציוותי כי . יח,רס ומפנס וכהסוקיס נדכקיט ro~.שקדום
 דוריס כנוס כו יט כי 1"ר6 הוה המסר דכוי 56 )3י 6ה 61חנה . סכרך 361ע"6 . קרbn'b 6 כעיח6י

 נוס ע4 הטורה ה' סד . )וזשח והגהות :כונס סיריהם כמה ומנקרי רנס ניניעס ,יגעתי סירוס כאןסחומ,ס
 גו:לץ כי דכריהס 167 כיסר מדע מ3ימ הסס שסי סלמים וכן ורכים מנולריס. וס3עחיס aeonl.מוסמס
 נעים ומכינם הי6 יקלה יורשן )ס ט"'ן ומכוה כמיס ומסיכת מעטיך כסס )6מל וגרותי והרסינוגיהעירום
 מס יחדיתי תמכתי "ך . הסניף ומיעוע וידיעתי כהי קוער ידעתי "מגס Dhl . ההיים כקור )"ן 61זס6)היס
 )ו 0ג)ה מי כ) 1ג1' נערס כ) ע) נמספר יניף otoiho מערס כ) 6ח כי 11") תל') סימן כס"ה ראיתיסמיקתי
 ס' סוד דכחיכ יכחוכ 6)6 )ו ניקה )6 כי )1 סני)ה ווי גוו) הרי )כחוכ ויכו) כותכס וייגה זכרהקוקס
 11ס סגע:ט סגורס נע)ס כ) ע) כמססט '3'6 סכחוכ וזהו חו)ס מעייוחיך יש4 וכחיב )הודיעם וכריחו)לניו
 )וס מגורף . ע"ס סחסוכס מסער 0"ע נסוף המחכר ממסיד וכ"כ עכ") כותכס ס6'גס רע ehl 4 טג)ססוג
 כמעקוש מ6ז סקריך ס6הנס מטעל כס"1 והממכר . וכגמל כמסגה S"rn נו ססס)עו יעמיס 6ח ר(מוכסמע)ח
 נמנות נבחי סנה 6מרח' ה6)1 והקמח סדגריס כ5 ט) . ע"ס תרסס מסרסת סווהר דכרי ב"כ סעחקחיוסם
 ומחגי . געלתי ומקני . גטעגתי כעהמ"ח מהסיד ונ,כוח . נטמהי ושיו הלתי 6)סי ר4גך ולנסוח ע"י כחוכססר
 הכמטכס ראעע)יות 461 . ע,כתיס 1)6 סעסיחיס סז3ריס 61)ס . כתכתי ודטח נמ1ע)וח וטקסס הגייס .שסחי
 כמ"ג כסרח כמקס . תחח כסוכה מוכחת כ) 06 המהנר צנרי שסב נ6ר וסט) יכין נו ,ןל6 כ) 'רון)מען וסכילתי הש' קנח )הרמיכ טוכ כי ראיתי ראשונה : ורכיח' ספהחי 6טר זס נפירי"י . וממ)6כחימימעתי
 ו3ניו4דז בסקווש  וביסל6ות  גגדי)ות הככיר ו)" . המהצל 3ד3רי וכהרכי) )הנין Dp1('D גדו4ס וינינו 'דעו)ממן
 mnb  oIW5b' והשגוע : ותיסר ספור 'ריס כ5 עפי כנסר קליל" ואסל" וכרירת 5תס וכל' ויכר  מסוי בדוךוק
 רנריסם ור.נ"לו סנסתכהו כמעט  בסס  ממסמטין סכ) יד טלין קדמונים מססריס )נ fipn ר(,מריס כין גסג6
 ויש 61"נ וש"ס וסערו'ק ומר"מ הגנוכיס מורה ימסמר  סנהמרים רכריו רוב ממס סטתקתי סכיזריהיסויך 1"ל. נ6ע סעייס  לרכיט הלמודות ס' והם tt)vh ט5 רכור דגר ומקומו רננו ע5 6מר כ5 היים 56סיסדברי
 וכעניינו . לסם- כרכס  מפתיך טל חמים ימי ויהדו  מקומו c'h SD  קלסים ניסע חר6ט סרכם חומוס .וקג"מ

 מוט4?ש 6עם סיס גססר סממנר פהנין ספסוקיס פרוג עיני סקהמי (nhr גס חהעולישיח ו4רגרוסזי
 רימגד6 מסוף ג)קתיס דבריו עיקר הרוב סע) מדוע )גומרס  ר(מע"1 על וסמך בקילוחו מגודל ה4סוקור

 b~p 411. כ) ט וירון גמיר6. עד גט)"מוח ספ0וקיס כ) )העתיק פוכ כי לקיתי )כך הענין מכ)אפעמיס
 לפום . יכין על סמתכר כווגח ולסודיט 4רע ורר"ת  לס"י סמסרטיס נדוני ע"פ הקסים סססוקיס כ) מילטתינס
 מסיור י(מ(הכר סהגי6 . הירוח סמ)וח כ) ו)הורוח. )המן כינס )מסכי) ע6חי  והרביעית פרקר":סכל
  ופוטרי מובכותיסם כמקימות סיעב  "ותם  וחקרהי דרטחי . 111)חס פורס והומר סת'ס העסרס כמו0ר.נ'ון
onthסקמסיינש כל סקלות  וגס . נסתרס דרכם תסיס סי" יעררס. ל, מכיס 6הת  ברורס. נססס  קירס. נדקי  

 ט)יג מוס מכר6ד בה"ס לוי מו"ה כהרר נפתלי מו"ס העסורסס  סמ1פ5נ ביר טמל6סי  וס"ווטיס בסגנותכל סולחיי  וגס .  סיסריס רכריהם סגהזקהי  סירססיס  ומסירוסום . והסריס  סופרים מפי  בר6מי:יס תשיושפיוח
 מלסל נקה ממנו כי לבפ,ט נןךפא וס בפירוטי  וקרבתי מסמו מקומו ע) 6מד כ) הסכ6היס ה"ה סטרנגבנן
 41ג  היים.  ומס נספ למטיב 4 ויבהן  מסרי יסח . ולחיים O"D מהפן n'eo מי . 3גטנוצו וארוכס .04טגו
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 לנפש כופא המפהפהקרמת
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 כספר סם מגסם. סכט י? כס! סירוסם nbw קילוס יסרם סרובו מ? מעכב וגף *. 4 י6מר1 עמםאסמוסיס
 בכל"ם ימכימס גכולףס דסהט סיסיו 61ססל סדעס. ומרכס רמס ושוסעו ומנלעס. 00010 כגי לסםעגמו
 . עשס כזככי יסים מל6 סכן אצק סק כמסגלי יטש 1סן ועת.3ס461

ציננ11144י~ששם ע3 ונ"צ% פשדס 6מ ועת ומנלעס.
fbמק"ק " ססד"6 כק"ק דק תסיס %"5. סענדיל זכריהמו"ס תמשי ספטם כרירכ רפאל פק' סמו. ומוסס ס' ירש ספנים רנני כעמר ומחיכק מארנק ראפוס bSDDh' י עש יק סרס כא"ק מעמול 51ס"ע 

 נשמתלעילוי
 זצ"ל זלמן שלמה ב"ר שכנא חייםהרב

סיניאק
 ע"ה דוב צבי ר' בת רייזל טויבאומרת

ת.נ.צ.ב.ה.
 לחם פת בעל להמפרששיר

 . יטע ש יסח אם נפשו לשו'א נשא ולא הגועא סט' בא האהשי
 נבר יפשע להם פת עלאם
 חבר חובר לך מה יאמרפן
 בר לב לי בלעדיך , דברבין
 דבר אחר , עק שיםפרם
 בר נשוק נם חידות בקתמצא
 מעבר , ארשי רנל רק אםאך

 נשבר לא לביממלחמתך
 חבר לך ברשע ברעחמר
קבר שם מקום לבךתשים
עבר קנאתך רוח או*%
 נבר מלב בך יענהפיך

 ענר עליו קנאה ומכ*
 להבר לא לשפץ לאבאדיך
 הוזעבר לך מה רע* 2אומר
 סבר , לחם פת לבךסעד
 א% תשש ~חם הנהי די פשר תדעחכם
 נבר עלי אל חסדאבפח
 שמאבר שנ"ב ס נ תמסאו

 ענר כפץ יהימדברך
 דם "%ה שע %אךתרה
 טר יאע "ם פת %ש

 שיטי רתותה עדמ'%ים סתרהואמ
%מיי ש  

 לב, לו ואק בבאט9קיא
 מבע, באק וינועיחוג

 לולב וטפש המת ש לאידומה
 מבע ודל  וזיז חקט. באכן
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 8ב להמתרנםפתיחה

ש יי המתרנםאמך  . בחכמתו מאת "2 המצא אשר ע1ם חך. מעתה מטרך 8ל%ט 
 . נמצאיו וסנפת . נבראי הרוכצז להיטו בארם ובחר . בנבוחו רגלויצר

 ב'כל והמשילו . יצירותיו סכל ובדעת בתכפה והבדילו . אדם נשמת אלהש נר וכתיב .תבינם שודי ונשטת באנסם הטו רוח אכן כדכתיב . נשמתו בנר עעיו תאיר . 1%"י י" שייהאצל

יסודת יזמרתומהתלת וכל . רגלי תחתשזה
 ק

 על
 נשנות באפיו ויפח הארמה מן עפר האדם את ,אלהים י"י וייצר כרכתיב "ליה והורבעהחכמה
 סתנו'ים הם . א, וגוברים מזה "ה שונש תולרהו שימת-ות מפני אך . חטי לנפש האדם בהיחים
 שנלו על גבורתם וכפי והשקר ו;תאחה דרך ע5 חזאגצז החכמה מדרך אוהו להמות תמירש

 ובעניןט"מ.
 ק

 רואש אנתנו ורור דור ובכלובסכלות '
 הייבום הקרובים היו הסה ריזאחז ססחשכי וסרו החכמה לאור הלכו אשר האדם בניסנ1ת
האלר,ים

 החרקי
 אברהם ננרל רחכסה ובמעלות נח

 ך
 Sat אוהבו ונקרא דורו מאנשי

 הבג-א דגרת הא אשר דגדולה דגמעלה אל דגיע . ובה . אוהבי אברהם זרע כדכתיבבוראו
 נבדל ובה בראתיו ולכבורי בשמי הנקרא כל כדכתיב האדם נברא בעבורה אשר ועבודתויחודו

גיו -ו וחשוקת ובכוריו ;'בנע ובתיריו ה' עם נקראו ובעבורה . יעקב קהלתטורשה
 ניע וכתיב . יצאו ומארצו אלה ה' עם להם באסור כדכהיב נחלתו וחבל וחלקו וסגולתוומקוראם
 לא וכתיב ישראל בכורי בני וכתיב אלהיכם לה' אתם בנים וכתיב בתיריו יעקב בני עבדוישר.אל
 מכל ידעתי אתכם רק וכתיב ה' אטר אתכם אהבתי וכתיב . בכם ה' חשק העמום סכלטרבכם
 ישהעל יה לו בחר יעקב כי וכתיב משראי וישראל תקב אלי שמע וכתיב האדמהטשפחווז
 הנבחשה והיתה בחובט. השכינה נקבעה ובעבורה נחלתו הבל יעקב עסו ה' חלק כי וכתיב.לסגלתו
 חזהכ,מה דיבורה סדרך בנמותט עוטתיט שגרסו אחר . עליט עירה ר1קודש ורחק .בקרבט

 כטכסה באחי הנמצאים דגשארים עיני להאיר ורדי רור בכל גרנרים נ' 1 עלילות בכרסווהשאפי
 ובמו . תעלומות לאור חיוציאו . החיבצת צפוני על ותקרו . עכסה אוסם ולאין כח לנגףלרגז
 אשר אלהינו תורת ביק לחזק עטורים והעטיפו יסודות ויסרו ובתלמור במשנה התחיהמעסי

 לגק עמםגוטן קקסקהצןנבצןימי יבשערי ארץ בדיך ים * עקם נטז פניאל%
  אושר ישראל קהלטז וכל ערבית בל' ומרברש ובפרס ישראל ובארץ ובבבל ישמעאלntSD בנלווי הגאזים רוב היו השיריהם סקומטז בכסה והתלסור דגמשנה בסדרן ההחרשוטרם
 המשנה ומדרי הסתמא מספרי שפירשו מה רוב פירשו ההיא בל' סרברים ההם בסקוסותהיו

 עשו Ck~D רגשאלווז הנשאלות ותשובת חברו אשר חבריהם ברוב גם ערבית בלןהזזלכוף
 כל וכפי ענק בכל ומשלאה רהבה ל' היא כי אגור ההיא בלן מבימם הע דחס שכל ספמכן

 מגמה יותר ענין כל לתכלית ומגעת וטבארת סידררת בה והמליצה וטתבר טדבר לכלאתורך
Pn'wהמשיא בספרי שמצאנו מה %א ביינו נטצא טמנו אין העברית שלן מפני העברית בלי 
 בקיאים עניינם הארץ לעסי בהבריתם לרעיל היהה כונתם ונם המדבר צפיך לבל p'DDDטפט
 בק הת48ה בחכמת בין חברו אאצר הענינים בכל ערב בל' חבוריהם רווו היו ע"כבלה"ק
 בחכמת גד1ש חכטש בהם הע עטנו לשאר פלטה היהה ארום בארשת ונם . אתראהתכסות
 תורתם שהיזה מפני אחרות בחכסות מתעסקים היו לא אך קרטונים טשש והתלסוראתחרה
 הסנווקק בתגם שנקבעה ער אצלם נמצאים אחרוב חכמות ספרי היו שלא ומפנימשסטתם
 הישנס החכם בן נר"ו משים רבנא הקדחצ החסיר רגר1 הרב . ותהיה סצחז נר ."8ה8יה
 בהוצת נפו% ותדבק תסיף ההכמה נר להעלחז כתית ק- תבונתו שמן אשר ,se שקברבי
 המליצות וספרי האסונה ההכמת הל' ההכתת התוה מחכמת בק חזעתיק חיבץ קבץיכלתו וכפי הנאונים חברו אשר החכמות לספרי %כסטא ומנתו כוסו החכמה ושם ובא-אתואלהט
 הנגין כחו ועוצם שכלו ובגבחית הסח-ותיהס 5כל ידו כקן ו.זסצא ההכמש ומשלי הסוהרחקב%ץ
 הטיית ועניני החכמות במשלי ילרים הולמי הגא גם והא מענק ענק היציא דבר מתק-דבר
 נבוריזו יר %% ררכט סעקשטז ויישר תשכנו בהם הנהה והמומר היהסה בררני שערשושזח
 חבו ושל יסף בר' הריק בחיי רבינו הא ספרד מהכסי לא' כי עתה וכשמעו . ולרבץ לקבץנמהה
 ענקא לו לתרגם sllly להיו ובדגיע . לרוצתו נפשו כלתה היהוד ענק על חידתו חראגהרת
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 להסתרגםפתיחה4
 ואווזי להעתיגן צחה אשר עד רוחו רפתה לא נדחו את דבריו את שפע ונאשר עבריניבל'
 ראיתי' פצותו בעיני עדנתה ואע"פ . היתור שער שהש הראשך הינער סמנו לו לתרגםצאק

 פייש פעמים וכמה . טסט נשמר הייתי עת וככל בו להכנס רצוני דחה שלא בענקומהכניסני
 בלי אשר וגאונים שחבורי קצת להם להעתיק דבילה המקומות מוחכמי אוהבינו הנריבש קצתאותי
 בענף בהם להותו רפודם שצריך פנים כמה ספמ 'להם נתפייסתי ולא הקודש לשון אלערב
 האדב ל' מן העתיקו אשר הספרים מן ראותי אשר כל כי ואוסר טקצהם ממפר טוני .ושה
 והפסידו עניניו את חטנו המעתיקים הורו השחיורו שלא אחר טהם נשלט לא העברית לשתאל
 ערבית כלשק שהים בקאים שאינם מהם שיש מפני י"א . פנים מנן ד"א דוה וההפסד . טעטיואת
 בל4 בקאש הע לא שכא ערבית בל' וצחים בקיאים היו שאם חהב' . ממנו יעתיקואשר

 יביט לא שמא הלשונות בשתי בקאים רדו שאם והג' . אלקק מעתיקים הם אשרהעברית
 שלא אחרת דרך ע5 ורעתם הבנתם כפי מעהיקים והם לבבו Dy ההד כאשר הסתברדברי
 א4 כל כי מבץ לכל וידחק . בו האילה המדות כל שנהקבצו מי שיעתיק הופשר . רומחברידעת

 מתחלקת השלישית הכת אך . אחרים לענינים אווזו ח-נפך הענינים משנה הפנטמאלה
 משדם רק הירכיה עמנהה מבץ אינו ההיא הככסה מאנשי שאינו מי הא' החלק חלקיםלשני
 ההיא דוזכפה פאנים שהא מי השני שהלק . אליו והנראה הבנתו כפי הל' להעתיקנצמתו
 אפשר מסט שקבלו ממי ולא ממחברו אווזו קבל לא ההא שהספר ומפני . ודרכיה עניניהוכבין
 הדרך על הטחבר דברי יעתיק נוטה דעתו וכאשר אחרת ררך על מרברע רכש עניניםשיבץ
 מקצתם את שחרים טקצתם וימצא רברע על מדברע לדישות יבא זה בעבור ושטאהודא
 שוותק הקרוב ושנפרר הסמה- מענין יבא כסדרה שלא הקרועה הסדרת מפני קרהוזה

 החכמים גדולי קצת ראיתי וכבר . לזה והדומה הכלל עם למנווו או לטנותו הכלל עם שבאוהפרט
 הענ? לתכלים שמגעת בפלוצה לבנו סחשבהז כל להחרטו נוכל 5א כי רעני דיה בדברנכשלו
 צחה רהבה הערבית ל' כו ערבית בל' נוכל נאשר העברית בל' נאה ובלי קצרה ירךעל
 בירט אק אמרנו כאשר העברית ול' וכלבבם כחפצם ענ? בכל לטרשה ומזומנתטאר
 ומלוטר בקי גיזרת ל' אל מלשק מעתיק כל שיהוה צריי ע4כ . דבריט לכל הצורך כרימטנה
 . מקוסותיחם לפי עניניהם והשחטת שרשיהם מיני ועניני . דקדוקירם עניני בכל הלשונותבשתי
 . מכוניהם על מקום בכל ולהניחם . אופניהם על בהם לדבר ורגיל טעסההם תיבות שמושוהוכן
 לכמה מתחלקת מהן אחת שכל הערב בל' יש מלות כטה כי . אבותיו לבית למשפחותיואיש
 אצלנו מקד מלת כמו בנינם השתנתז או שמושם חיבות חלוף ש מקומם עליהם ערהענינים

 צריך זה כל ועם . בזנרם מאריך איני בטקרא כמוה נמצא והרבה רבים לעניניםשמתחלקת
 בעליו מדעת ישנה שלא כדי נכתה הובנה ברורה רעת טתק אשר הספר ענין יהבץלדעת
 מכשיל שהא טסני בו המעיינים כל ואת בעליו את אשם ונמצא ההוא הספר חככנוויפסיד
 המעתיק יכול דיה העם וכרב כאב ושה במפר עתה נעשה המעתיק זה כי . מעוור ברבריאותם

 הטות. והאשמה דעה מהמכשול נעל היה שנרעה תוספת מבלי במלה מלה להעתיק ירושתמצא
t'ySאלה ומכל . להבין הענין יקשה הלשון קווצי עם ושמא כך כל ומקובל ערב לא והלשקלי'ק ררי המבינים הנדולים לחכטים אלא להבין קשה תהוה הזה הררך על שההעתקה 
 הט4 כי בעצמו ירע טום . ריעלה הדברים בכל שהדו צריך הטעהיק כי ראים אנחנוהפמם
 יוכל לא כי . יחדל לא אם . יעתיק להעתיק ראוי הההן במלאתם אשר הענינים סכלממולא
 לחרגם T?1 וברוא ופעמים וינרע ויוסעז ושחר חדקייך עד העתק-,ו לשון את להקןהמעתיק
 ההמשל להחליף או אלקק טעתה שהש בלשח אלע ונדוב לו דומה שהש בשין רשלהענץ

 be הכללו . בה פוצים לה.ם שרומש ומליצה במשל ההטו בלשץ טדצש אינם אשרוכמליצה
 אוטר החבור ועניני אלהי יעתיק ואשר מטנה יעתיק אשר הלשף דרני טבץ שצייהדבר
 על אותם להעתיק לו יש ובח"כ בדעתו ונכונים בלבו מיהובים שהייו כדי הצפניהם עליעהיק
 סדעת ישנה לא להבין קרובים דבריו שיהה ובלבד יבהר אשר ובמלגז שירצה דרךאסה

 הרהיטם בעלי ר"ל שהקרא דבררה ספר העתיקו אשר הקדמונים המעחיקים מצאנו וכן .הבעלים
 מנהג ויה כן כי גלי בריש רפה ביר יצאים שת"א כמו והמליצה המשל להחליף נהטאשר
 והעתרך פרשו ומעהקש מפרשים כסה כי רואים אנחט והנה . בורח שאיט מי על להביאהל'
 עצמם ובפני בידינו מתכונתם על ההם שהספרים ומפני . ככה אומר הה ככה אוטרין מחברתת אחת בהם נשתנו ךעטז וכמה אחרות בלשונות והתלמוד המשנה ומדרי הטקראספרי
 ולא הענין הועיל עצטן בפני כן גם פקהעהשת עצמם בפני והשרושים וטנרעת תוספתסבלי
 יכשל או בענין יטעה אם מעצמו הבור שיחבר סי וכן הדעת ותרבה רבים תשוטטו כלוםותיק
 האשם אך . חכמוצ הנחגה פה ועד ורעתו ירו השינה אשר רפא כי נאמר בו קצר אובדבר
 ותקן שעריו ותקן בענינט ונורו ונשפר מחברו בו שינע חבור או ספר שמעתיק מיהגדול

מחלקותיו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 כל בזלו בו וטעינש הא זה כי וטומר ולשנות לחבל דוש יבא רברי הוקר גנזןמשלקותיו
 ולהרצע לחזר" רצה אחרים חבוי מעתיק היה ולא בדעתו שתלה בענין מעצמו שחבר פיעל אף כי יל הקן ב"ר בחיי רביט הרב הח' החבור פבעל ~סוד לט דש . במחברדמועות
 אשר הענינש אלה מכל ההעתקה מן לנמהר כסוני לאיש שהנה שכן וכל בלשון המההנם כי מחבורו שנראה פי על אף הערבי ל' צחות בהבנת כמקצר בעיני שהיה כפנימחבר
 מהר והמשכיל ם רוו0ש הענינים בשאר בין בפיוט בין בחבור בץ בהעתקה ביןדורם מבני רבר שמחרש מן על ולהתטלל להתעולל הזה בזמן אדם בני רוב מנהג כי ועורזכרתי
 כל הצדתי . ומעלילותם ארם בס מלשוטת נפשו וימלט בזולתו ועתר החץ במשעולמהכנס

 אז בענת נכנסתי ברצוני ולא מלבי לא כי הזה השער בהערת העולם בני לכל להוריעחץ
 המאווז רצם ספני רטני לבטל חייב ומאני ספני אבל זכרתי אשר כל עיני סנגר נסתר לאוכי
 נפרד ואשים והאותו כחפצו לעשות ואצתי למצותו שמעתי כבורו מפני כבורי ולמחולאותי
 משתכל הייתי וטה הררך על להעתיק יכולתי לא ואשר כן עשיתי כחפצי נאה הלשון היהשלא 8י על אף במלה סלה להעתיק ירי מצאה אשר וכל מדרכיהם המחבר רברי מהטותיכלתי כפי טורדתי למכים נתתי וגף המורים להיי כמטרה עצמי חוצבתי לפי יר שטתי ולאבכפי

 עלץ מעחן הייתי לי מסתפק שהיה ופה יכלתי כפי העתקתי ואח"כ שאבינהו עדופתבונן
 ברורה הבנה אותו סבין שהייתי ולאחר ממנה ההוא הענין הביא אשר ההיא החכמהבספרי
 14 ספרו בתחלת להקדימו צריך שהיה א' רבר הניח ז"ל וגה המחבר כי וראיתי . סעתיקהיזוזי
 החיתיות ההכמות מספרי הביא איטר והשטות המלות ענין שיפרש והוא במקוטו אותודבאר
 החכמות חבורי בכל החכמים מנדגי כן כי ההן בחכמות אמורים הם מה ועל דבריולצורך
 בטקצתם ומשתמשים בהם מבינים ואינם רגילים ארם בני הכון שאין ומלות שסות שהםספני
 תבדו כי שאמר ספני אח עשה ושפא . אחרים ענינים על אוחם ומפרשים שפילים אחרהבררך
 או-ם במ לשאר בו להועיל היה רצונו נס כי כן אחר שאמר מפני אבל ולהברת לעצמו6נרון
 בחכטא רגיל ואינו ההם ובשמות במלות בקי שאינו כי כן ועל שאסרתי לפה להרניש לוהנץ
 המקומ~א בסקית שבניתי מפני הזאת בהעתקה המעיין יאשיכני טול . עלזכם לשאול צרק-ההן

 הלעטן קוצר עם הענין רותק כי העפרית בלשון נכצאים שאינם בנינים והשכווז ר'שעליםבקצה
 נדנו כי למנעו היו אשר ההעתקה חכמי נהגו כן וגם . כך לירי הביאוני אמרתיכאשר
 טפני יחטיאני אל עניניה ברוב ללשוננו קרובה שהיא הערבי לשון כבני פנהנ ההםבבנינים
 מתא שהיתי במקום רבותינו לשץ ושהבאתי במקומות רבותינו ולשון המקרא לשקשערבתי
 בלשי אחזתי כי הפקראלשון

 במקום אח"כ ההמתקן הושתקה בשעת לי שנזדמן וכפי הקרוב
 שהכפש המדבר מן יזהר והשוסע דג(עתיק 0ן יותר להשהכל יטל המעיין כי משובחשצריך
 1 הרחבר; וחכמתם הטובה חסרם כיר שגיותיו ולתקן מלותיו לברר יתחזקו עת בכל בוהסעחנים
 שמכשל להצילנו טסט נשאל כן טע,טינו בכל ואשפה מנשול מכל להצילנו מאלהיט נגואלוכאשר
 מה . שסוזי דל על נצרה לפי שסרה דף שיתה משיחו ממנו ששאל וכמו פינו ותשתתדבריה

 : אמן אעזר ה' ובאלהים הפחבר דברי לתרגםהחלי
הנשעשצ~גשיטיט=--ח

 המבארהקרמת
 הכפלישת , תופרים ידצרה נפש פעלת יבואר כה שמים להם קרדמיהמשונה

 : אחורים ושובה בסורהוירירחה
% וראינהשטייבה  3פאט סיטל6)י סליפ וגסס סטיר 3עטרס ממס נמקך יון גנוח סמימ)יס ס'קרס 5ית 

 שסיס. סנני) %ס סס)י6 סם % 33מן המח יוקלס )טז) 6פר משיו מסל נסוףיקלס
 טטש 5א כי . סגלס ממסנל onhl קמלי נדומם mhpn יקל 61מ . מגס כיגן מ)6כ0ס כנוד קטל 6ח3סר16חו
 3ס ממן 06 . )מקוך יגיסר.טריס

 וד"צ מטס . 1)י) יום טקסס 5" סמלס כט1כ 6טל . מ') "סס 3סס חקלאי רומי
 )33פ 0ס 6טר 'טר6) רויון ככ) רססו כי . סוס סמר 6ס דגר כגססו )נד )6 ממכס יומנך וסגס . וכרע מכימגס
 אפ כעס לעס גגן) 16 עטם וסוג גועם )"מרי גכוגיס כאס כעס כמזך כגס 6 סגסגות כ) כי . 36ס'ר,ס ס'עם
 בשמ"פ ונץ מסקלך מסי הכלמס עף ענגי כמגס ah . ומסכ)ח מוח בפוקס ph 6טר י.מסג)ח סגספ ננגס)כ)ס
 0ט)1פ 6*סן סט6 כטיס רפס מיוח ס סענריוח ר,מ)ריומ כגססוח 1)6 גוען כ3גומ נען נטת 6ין כי . כמכסחססלמ
 (Dw גמ1גק תקדימן הקירס 16)ח שעיס ל"מ כקר3גס %סוך . )ור6 )סן וסיחם גרס )6טס סמכס נסיסמטגס
 . סעסלס וסיס יומגגסס ססל כטדס ימד ") כקס)כס . מלס )ס קרין נעמס % חגן"גר, Sb 6מי )כן . סולרסגסוס
nnwSt * ורבדם יומאס ספינכס 6סר ס' 3גח)0 ומססמסמ . ספלם קמיט כלומן 6סל לס מ6כ )סדימכס סלכ 37רסכי
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 המבארהקרמת8
 . וסר טפס וסניש הלעה ימי יכו16 )6 6סל עד כחולותיך סמי נולייך 6ח תכול סמכמס מסר כסוף 6מל וסיושמת
 ט6ש שים כפסה קכ)ס 6סר ססכוערי 61ת סכליח "ח ינכול . כקפו מייס לום גטמח שד ככסו גססו )סיס ר,מכססוסיר
 מנמו) 06 רק . )מגומ'כי טוגה )"מל סמטסע )ו 6סל נ6 סלם . סכע לגת 4 קלס ייקדוס סמקך זגל ע6 6טרפלס
 כי . וסתם 6כו) עת )6 . כמככירס %ס רקוועס otot . נסורס יום )" ססו6 היום . ע)יכי גם) 6סר )1מסיטת
 . סודו למומית מיכסך ככורו סכן 1)עסר ידו nSrh כי . סטות וקנון כגורו (S3b גססך ס כמשע שד מנסס יענרגס)"
 סגפנות כי . ידו ס)מ ומדומים btD נמט6ח )6סר למוגה יי'ו מן . ענדו )6 )יפץ 6)ס'ס שנד כין תר6' סין ספץ?6ז

 כמל ונע כטממוח ;bs(o; )רקמות . וסמורות ערוכות נמוגן ומטסם מוק . נכות nDSI כסיס טשוז נ6ו 6סלסיכלות
 ס' נגובס )מעם . מעותרותחס6לס

 וצנרי
 6סל סטדס חג6גס סם . כוצו 16נו כטד רק דנו מכניס 6ין . ניתכך

 ח6%ם טס . מלוח )גן )ות ע) )זקתן שע) כי . ninptpn ~כמס מור מגך נרייכ) חט6עס . 6ולוח %נף 5'כלט
 מל סר כאור משון סי" ס' מדוח . סמים טגע כנוכס 6) ושוככי ממע) מוסקן "'תן כי . ואכמס ימן וגס ומשמסנמאס
ow. רגפטות כן )6 6מגס . מופף כיוס כ) וביסס ס' כנוד ש . סחעוסף כעוף 6סר כבדן ע) למרון 014 יפמש 

 כסמשס כסיל 6ול hln,(o )6 . רומסכן ס"ט "ח וכלו 1)6 סוקן רומסך נרסן נמסכו 6טל . סוכו '% כלטחחטדדגס
 . גרגרם 6לן שסי ש"ס מאך כליח . סקיס )6 6סר "לור )11 קלbnu 16 סורו . ומונךס זח מקש שלות עגלויון

 . 'מלויס קמת וקנני s~lDSfitl טמסוס גמל קרשם פלעוס . מייס יו רמס מח מכם )1 )קמ 6טל כדלך סוככמי
 חזאל זכור . ו16'ס 6))' גהיס וגסי י"ס חח)) כמל . כליס כיקל ס' 6ו'כי כנו נעטן כ)1 סס סדמס מ ממותפקס
 3פהס רשתס חר6ס תסוכ עוד . )מנס )ס ו)עסוח ורומ וג0ריח 6ט ועחס . שזוגס יש שגורס טפ . יגזיםלא
 6%ש וכקרס 6)ס זכרם . )קיגס וחסי סי6 קג6ס . מקנם גודדם כאסור גדודם טדודס וסיף . %וגס fvn ננ)חניון

 ערת וקו) . יוטכיס 1ab תם ע) 6מי 6סו6 ""כ . 6') "ין כנכל ו"סי מטמוע געולי . עמ') גץל6 קע ר,מכסנמ)עוח
 )בצד יגחמוקס ח,קו . המקולס ררכיגו גמססס ס)6 . מוטכיס ס6ומ))יס סיסוריס אשנו ומס . גץטמס נוקרנו%0ס
 ממזם 6% . ססלכנס ושלדם 6כצריס ימסו יוס . חקוס ח6נד יוס נ6 סלס . %ולס נקרנגו כשדגם סע)ונרי גפטגופ)
 וקרטע מסלים שכו) גמם 6לן 6) ועחס . ארוכס מדלכיו )גו סמול )נעעד שז נקמרו ול . תרוכס חר6ס ו)6פקך

 כעס (D1WD . ארמיס פהקו ר.ע)ס לומן ולנכס קרגיס. 4 )קם כמזקו 6טר Oto כפף משהכס טמתס כי .סעוכס
 16ש שגס 6סל כגיוס. משט מלככח )מלככם וגעגס יד תגו ימל שנכס 6ח ים ob~ 6מי כן )" . ילוס)יס מסםס41ט
 כעיי) מל16 . ר,לסס 16 סו6 ריחוק ס61ח המלככם מווסל ג6 נכמיגס . מנכס 6סל נךיס וכשירכס קעגס מעילהמכס
 ז"ש סמיס 3רומ מתכנס סקס סדנריח הגסס . ריסס כי)ידי "סר וכיטבי מוסס גגגחו כמון רנן ימוטדי 610 נכוןכי

 כי.כיסו כעכעי otno )3כ יחס 6ז עמוק 1)כ 6ש כקרכ זל מוס יקלכ וכאסר ס6דס נדם ttnho, סטלסי כלמוס סוכןמייק שכקת _ סי6 ססכעי כמוס כי הגיוסן כחוך סקוסן יסים כקטל ס6וסגיס מעטם יזועיס נפוספס %דם נמיותמחס)כח
 "כסקוס ע-פ ob 16 נכמו %1ס עציו ויחקסל ינכל ס,ל otno1 . סיד כמ,קת סגיו מע) כסיימו ItDD 1mett 1'(6ש

 מדש נ6שס כי . סטכעי סמום ע) חתך . גמר)ס כנס ען ורכ סו)ך . r~h, סקסל סמותשיץי ,ס %% זעת סומריסיתם
 . מגרנו וימלנ מקורו ייכוו ס)6 סטרתי לצימוח ע) חך ושיטיח קדים רומ 06 16 וס6ריח סס )1 סט6יר כ4 עד סולסמוס
 ""כ oSbn כ"וסלס סמיס לומ כי%מל

 3סגס"
 חנט" האלן SDn ה"וסגיס

 וע"ע כמייס צעמ ואיך . )עומתם סי6 גס
 לנע מש געשי עת וש )עעח עת מי oTho כ) פקודת 3עחו דגל )דעת 'lb1D מגך 6) נם14 מי מ תסכיכ.כצור
leb)כס5 כקטלו . ורוורס עידן 3כ) למש )מהשח טניס )עסות להחגו כסזר,ייו יטכס 5יק אכן . נרבע מירס ההסי 

 )כגיס כגזיך ימיועח
"(1 

 : ממגיס מלשי רשך ימול
 וסצס . סכותלח מקס וממיגס וממגעלת סמהומס נסמ36ס נתוך עומדת ;סס;ו מגס ס")ס וסתמת סדנרסשיוקר

 מהגנגס )ר4מ)ע ר4רג)ים מקין . חכטרח )יקוד )סורידס פוערת ס"ט 1)י)ס ועם נהיקס 6מתס 01וררחססומיס
o)lhalמוכלת. )עומס כעטותם ממעל סועס מלום )ס מסקס תמיפ )6 06 געולת. תסי וממי 'V'bs שכמת טומעת 
 זל חמטוכ יגף %גגי סיהס ודגלי . געגלח חסי וערס ונכית . תמסרת "מונס חסי ו3היקס נקיון קדומי מפימייס

mnlot. ס"יס שט תסיס )נטתי כוללם סטקיף קדמו ממשן כן גדם ממס ידם )כ) סיקליס כנב ע) לחמן כ6נ %ן 
 6ח הכטת . מזדרח מיס סד) טבחו ממכון . עצית נונס )יו סכין מייס מקור . וגדעך ככס מטמע נ)6 גספססיפר")י
 עק יס 3מל ניעקר "סל . וחוסים ערס מי הס . מולס נגסס סמוך ער סלח 6סל . סכעלס 6ח ו)סכעילשירפס
 . סמק עם סע)1חכמיצו

 חוסים מגזי) ע"ס הפקי"
 גול"

 6ממ ונס ונזק 6מח גמרי ע"י סגכו6ס כומן 06 . ע4)ס
 1)סוז"צ 0סליס )מנר . כננס הסיס גנע 6סר סטלידיס הס . 3דק 6ח )מגק כ)3ס טס 6טל טס ta)h נטלי ע"יק
Dbפס )תוכיי . יותסס מטגח ו)סקי)ס . 6כוליס ממסגל )סוויץ . ומוסלים חוכמת נךכלי . מונס טמוני ושגי 

 : והומ)חס סכלם למליח ומס . מנטם יטיסו מס 61) . הנדס6חריח
 שכף )נ )מעיר . וגכוגיס הגוגיס פוכיס 3דנריס . ס6חרוגיס כזולות סס מ6גט' מוסר מסרי טגמ165 סגסרקונה

 מסגם )6מת וכיתי 3מכמיס סניו ממדוח מכ) "מגס . סמה גוס )עמך "סל גסס ויעורר . סככךכעומק
 הכיסס )ל6סולס נודריי lb(o . וסם יד )"מלולס נס יפ 6גוגס obl . למרון "חרון יע) ר6סון ר"סון ע) 6גי "ומרכי

 מ44 ו"ס)מ גחעטתי כמליס ימים וס אכן . כו' יסוסע וסגי כו' אוטס סגי 1") וכמ'ש . סקול מן סקור כיחלון .אחרון
 חס"לח יקר כע4) גל"ס וכ"כ . OJD ממגו יתד ממגו )עסוה . "0גס מקדוטיהס מי sh . קדמוס ממדכרי )חולומש
 נגד מבממר, 3תמגו)וח )סחנכ) . כינס )סכוי וגוחן מכמס לחומוס סח . ס' כרכס מ)6 610 כי ס)זשספל

 ומנכש . )ננ שרי שקמ . ט"ורו נץסמח מוסס עמס יעסגו פ16 מזמן )סכ4 עכד יעטה bSO מועק 5ר שפלש8 סזש סמי
עמשס
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 זד המבארהקרמת
 כד ט) ren רוקע 610 36ם 1כג) . thh1~, נתנטלת כסושס חולף . סי% נכנף ס8סומס ומשו מזעת.שהשם
 . ר64נרתיהם סדשח כנטרח יטלל) 61חר . 1VD1 מקימוח גנר מנערי ומכן סטרן. עטדח )רכי ככ) מי5 ועומס .וכשטיס
1PWt'Sh1P 1 . סמעעות ממחת גתפ%תVb)t סו" י"צ%ס גגונד שסי. שסו 

 קוא %ון וחעטשח שז כמ 4עף סק
 שמיל. לפ% פוביס  בו%למפרימ כמוש וגו . עמנו סי מעים רעשיות סיגת מעגיל 'hto דגל פף . וסוס g'gקוט

 ומקדם ר(צי*ס כ) שנח חסנת רוממות PSi('1 )סורוח . ססכ*ת מממסך 6עס )כנ יקיר דנריו וסחם . פס ממ"ח)רס%5ח
 . ס6יטס ותני ששת שי סמליו כשסי כ)) 6טר ישו כסייח ויו מסמס זעחגו עימ וכסו )כנו מצימוח פפמעידעת ס%6 כדולות ם עג כי 4 מסל ענים המגס lh1P ננט) %נף1 אנש ולמס ומקדם מ6ז וריס . נרשם ימכרך0ש
 פן )עטל )כני ס' יצעיר 6סל כמ"מ נלגום h'o לום %ים דבליו וכיקרו ודור דול ממכמי 6בם'ס קמו לככר 6ףוסנט
 כממו כי 0גא6 כמומ ק3ס כסעכרס דכריו ע) מעכרו מרכריסס גל6ס הכיקרו ממס צם סכי16ר מן יותר ולסטר4יל גט% 6על )ששס כפיס ישו מלוי דגמי עמ9 כ' חמח'חו חכ4ח סטינו )6 ושז 6ד'ל'ו נמ' ס4% שג"שכהרע
 דבלי סטר ws סחם ועמק עמי SD ס' וכחמוס עז ויחר ט6ח כיתר  6)יו לכבי  סמ%ש נעייי ו"יי  דפסם רומכט)

 עגי גע שן nya )ג יעמיס 6געיס טלין כמקוס כ"ט "מ קמלתי רכן . מי.ס מצנמו 6טל זכליס נר(לנסמכסחו
Pnllwעמקץ ונצדד גססם ITn~b פיוח ff'h (כו 6מ נס )סתגגטש יסמיקו כסקזמש סמחו:ל הה13%ח וכ 

 : ססנמס ע) ר.פע1)ס ססכמח סנכרס עד וסוג כסכוך רנטו )בכי רעיוני גסכן

 חבשת לתוהה ומעשהו הבהצר משפט צואר בה פנים יבם 49אתטה שניתרצוצה
 ספליו שמוף סיס סגו olbo מן נמרחי ס,ס כספר סחכועחי 6סל 6מר כי סו6 ממסר( 6ין כמקותות נעיםי  דקקנו קלו ס)6 מס )11)ח 0קדמומ ר,תסלטיס כיקורי 6מל הניטור וס )מנר )כני עוררם 6סר ססנסזכש4 : פמ מנסת בושמתי

 1)1: 6יס כרך3 יסע 6טר . ורע טונ )ןעח כלרסיס סיוחו עד מגחו רום ונמוח סכך כסוד סר6סתיס כדורותסכצ1)ס
 I1SUt סיד מולס עד ותענומומ עוז תוקף ככ) יוגרו ירטת כמשו ממזיק סיוחו ע) כו ענחס שיגחו שי ומכרסעמוק

 ור(כרמ גורך )63 16ח1 )כ,כ1 )כגחי מדברי פכח 610 יחרוגס ע) )מוס כ6)ס רומ יקרי h(otD ומסמ)ח . מנעםס6טסיח
 הלעיג. מנדר ג6ח )כ)נ(י ססחס ד) ירו סיסס פחמי יסמרו מיקס סוכנת יכנס נניגח כן מונס ע"י ס65ן חגצורגסוכקטר
 כז מסלט וקן גניוס עדיו ימן מחנ יסימו ונמוחס )וו3חס טגחס נצמח )סמקן סמוכרמוח סמ*ח רק ומונסוככס
 שם ע) 6שדס ושד . לעד סדעח כגרף ועד גסס כ4,נ יגיסו סג) 6ח טפס כגצ5ס מופל עם ירימו 16 כטסתיפסילו
 6המ ס4ס . מגסהיס יסעיף המופח יצוח סר6סתיס דכאי )כ6ר )נ זמו 6טר . מטניס מכמש owb)I אדיססם

Wb11. 0640 רסק כדכם 6מת מיס )ך 6ין ממט סתולס ע) רס"י דכרי נסכנת נדקס טמס ממורם מעיר 6סר ז") מורמי נער(ר"6סגדך סנ6ע 0רכ וסם . ומיס 6מתיוח וממרון נישל . 1מרג1,3ח זסכ כמסק) זגריסס טק)1 6'ך . ממגו דעת 
 סג6ק זלך נעגמו זס ונזרך ומלקבס ומנימרן נפרכס סיטג סדק נעיון ע4ס )ט 0ס )6 6טר בכ"י עז מנר"סימי)

 ytTth נגר סמו וכרון ושד סכחרי 0מומגס  מספל )זכוי נני6ול, י3 מוסק6טו מסל"י נדירושו ס6דס S1D'שמכס
 נרבה מסכויי לניי  ס"ס כי  סכי"ור כ"ז גב  'I~the' וסער 5ט1ר OtO 4  *ןמו  בסהס)כו 6יך סוס ר(מכס עס )י טכץ0מס

 בונן סדנר רק סרסר כוס מוטכוסיסס מלרמוס ככל "מר  נדרך תקשו לסרט 1VDh hm' טבלסי רקס למ ר(מהברסולפיד
 ז? רפ"י דכרי )מטוו 4 וסמכו 6מר  כמקוס כס ממכוון ר,כגח ט6"כ סוס כמקלס ר(ז6ח ר.מלס כוום מגמת מסמסרפ
 . ושן 'nDS 6)) טומר וכטסו6 ט' מרס %6 נתב "ומר כססs"rt 61 חז"ל מרנרי לקוה btot  בשרט סג5מר  וגרבנמלח
 ובעשר סיס ממכס נסקדמם כעומס  סץ סבר'ס עס בעגמן ס36, סזכר'ס סמג6ת' עד כידי לופף סיכר עז%ן סיסהמגס
 בכל בטיפ מקצהו מכסילת לעין  סגר"ס גתו )ורך ))6 מפיו מין שעתיק ה3ו סממנר ע3 יסומן  6'ך יצע מכוציסססר
 כף ו6ח  6ין  יבכיר  מלין דפס  נל5 סמק יחמי ונמחונ,ס גמלוכע נס כ6 ו)פעשס יוכס)1'טו)ס ט)6 דגר  6ין  דנריומלערי
 ירפס קימם סג") סנ6תיס 6ת 1DDD1~ טועם 6)6 "יגו 3סון ו3סלמנח סמלילות פסוח רק סרכר כ5  סל" סתומך וכ)6מ

 61)ף גן ס6ומר יבע) כמנוריסס יוסר6 16טשח
~tDID "טמש תכן וקים. מריר וסכ) יכס) )6 נודכריסס ודבר כו כיוג 

 לסס5צף %  טמחי נס . 6100 כמקוס תרכס מסקנס ולסי מקומס גסי סגמתס נכוגח ומלס מ3ס כ) ו)נרר )נ% סםמנמס
 omon כשל  גגתס וקוקס )לולם ברעם 5לסיס  כמהקר לבו  לסכין  ס"דס  סגריך מסגי  06  מנוס לכמס וזס .מפור נלי ששד סער לס"מ נרעסי  סומקן מחמלם ומלס עלי. גימר ת"ל כסטי יסר עסיתי סכל "ס והמסי י6ובעסי0ל

 תסס וש'  ושלסיס "0  ויהע בסמוק ז"ל רה"י כס"ס  ח"ו גס כלב  "לסיס  כ1כרין דעסי חססכל  טל5 נכדי יחכוך0טר6
 פלטתם  ר(%טירו כ6)ם כדרופיס מס מחמו יסרס לנסוח כממקרי לזכר נוסס כססי6ס ומכיריו 1"ל  רטכ"י  כרכרוכרכורים
 בשיחם וטליי ומ6וייס. יר6וי )כ ממקול לח"כ זכריסס סיגים נכדי ית'  רוממוחו  ברברי גדו)ס :onthe יר6ס  גיורנסה5ם
 רוש שכר מסח די כו סיסים ממס 0) רכר יחב' רוממוחו ירקח נ)יור מס עד יודע לחגו  6'ן or  נרורגו  טנעו"ססתמת
 כי כפופ גם ב"כ  כקרון  כסחכלם טל ממס ביס  כשסי  ר") רולס  סג ממגסס  ירעם וככר כילן דוריס כמהקר ותטי%נ פוי יזקן נטיפן וכלפלח כוירויס רגרול סלוס גיוס יכלסיו כסלימוח "לbSn' Or 14 וספקי וכל מכל גימגו  ישוח)כע
 עם ))שו סו6 טוב בודקי  ססו5 בסער דוקק מריוס סיי.רוס מי 6"זס גס  בלב כו 0ססחכ)ו מז") וקמרו ס' כקרוןל18

 ומסוך כחמוס נ)מ דמיתי כן ססו6 כסער קרח סס"ריך ס)כטח מממ כע) כילול יפסיק קוס כיקור מסו))כי6והמ))מוד
 מס וממרס כממקר סמחנתגיס נמדעחע סס  סיעי  מן  ממטן סו6 מאס ס6חד טעמים מכמס ועוד ססו6 מסערידי

 מוח ומכניס וסמצרגסוס  סדמיון "מר למסכים עסיין רונ  6מגס דקור מוסכיוס באפס  ססס 5לס כלאריס 5ססטמב"רש
סדרתן
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 המבארהקרמת8
 0שח גווע ננם3 ר,למכשס כמים לרמסן י,מגנדים נעסכ)וח כסמעס ומ)עיניס פמכמיסים עד מוטכ)1ת כססשמית
 סהקיס נמדיגחע וס)מיס יל6יס הכשם 6גטיס ל6'ח' )oh 6~ כנממס obthl י,מסנ'וח ושרוס נריקדמש רימו%מסמם
 גנז hlon דהר )ס6מין יתכן ט6ז 61ומריס רג)יגו כסוח נוכח סיטונ ומקוס "מעליקיך 6רן מתשת כפמעס כשם)גצ

 %י,סניר ים כרכר שסכ) טס ממם )סו)י6 )נכס סגור )קרוע גוכ) )6 1תע)1מוח עו, תוקף וככ) ומסט סכ6סוןסמופכ)
 כזכרים ידיעתי מטופי פסס פגות )סס מיחס 1"יגגי עמס רכות hs~n nnho olb~l כמו טזנ זמיון וק פ6'גע)סם
 כסס טיס 16)י 61ף כרוחק ות"ד ומהס6כ6ק סק6פע מטחיח 1Dvt פ)6 ונמה לקדמו )דורות נתח נימס שין כמוכ6)ס
 היסר"4ח ס"ומס מסורח o)b) o)tb סידישח נקמח כן . יוך6 מותר נסס נפם היי ט פקין מס e)nh חוזקתק5ח
 סחרור: 6מגס נר3רס יזיקו )6 סרס ססידיעות וסנוטי ט' מייך ס'6 כי ג"מר ה6)1 סהכמוח ט) 1)6 הגפם ממיי61ינס
 )4 נס obt: 6( pnbt )ק")רגס מוכרם עיני 6)ס כדכליס מס עד יוזע 6חי "ין )ומר וכג'ו onlh ומכחיפ ס*ענ ע)סו6
 סגוף ר,ר16חו %ד 06 עי"כ ר,ססל הינת כמ ינרע נמס טמור 6ומליס מלסוכי ט)מיס וכן לכיס דנת טמעתי *)סילעיג
 מסרט טי6מלו מגד 061 ר6ס3)6

 )גגכ"
 )ירנין נורכו כערך בו קולחי "מגס "ותו נס )נ6ר כמוכלם עגמי רקתי )כן כו'

 16 (olh כעגירס שכריס לריקוח כ"ש וגס סלמס %עלי ממלגותיו מגיוס )כ) )סקדיס ממס נוויך פסע: ענצוכס
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