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ב המחברהקדמת
 )נוות ירופה 0' למרח הכוגח עד )כ61 וכינס. מכמס רום ממרוס. לום עשומכמיט שע' )נן"יט ע) יערה נקרן תה3ס סיחם וירוס)יס זיון נסר נכשת ס' %י כי נש5%לפנים
 ומסען )מס מסען שקננה עמודי גדוען סגסדרי 6לן כנ6מגי עעיסס כו4 יסרק) טיתיכ) סימי. כס ד5יח מרגגיח6 וזכוכית ,הב יערכס )6 גמכמגיס ממקו) מסמוגיס )חסורמ5טוגיס
 מספר כרכרי והחורות וסמססטיס סמקיס זו)הו 6סר סככחכ תורס סירוס )מס )הנידמיס

 מלממס וקין מזרסיגו ככחי כקטה r'y סהי6 וגעת o~O וכימים . cn~b פוסר 61יןכשמחוס
 וסג6מגיס סקדוסיס יסרק) מכמי כי . סקוס ומססט 8מח רק נרמוגותעו 15מס וקיןגיסיכוחינו
 eb סן מדמיע מיום קן ויסי . טהור סמור וע5 טמ6 סמ6 עSh1~ 5 לכ5 כלחד כיסיטידע
 . 5ך יגס 6% 6גכי קומר ס' ק% 6ח ונסמע גמד אק וכרקיס כקולות סיגי ריר SD קו4.רצד
 ענדים רכס ע3 מ31קיס ת3מידיס סגי גיח כימי וכייחוס נדוק נרעח פרמם 6סרגד

 גית נקירות הגנע וטסהס סכע*ט סורס כמיס מנכוח עו3 מע)י0ס פרקו 6סלסמתפר5יס
 16 . זל מכמינו יסרק) לסוגי ס15מי כקדוסיס מוס 0ט')1 גי סי6 ממסרח גרעתיסר6)
 יכס כי וקיט . דרך יסרי )טכומ לסעיס סתמו הרב 6ז . 6נודוח )לנודות יסר") סעס*ם5ק
 מ)ממוט יגורו 16 . וחודס רכס כקו5 יכסוסו גמוי4ס סטעח ויטר 5ויק "דם נמסג5

 תשרר סנ6ס קמרו כי ומ5חמס קרת olls נבסס ע3 ו3עמוי (~sop ס5דוקיס ננדססרוסיס
 כ) מ65ו סגדוקיס 8סר קמרי גי ו6ף . סקרן מן ממט 6ח ורגריסו עביט וגססומדניס
 גסה "סר עז קיימת ס)0ס )מ)ומיח עויין עכ"ז עסיסם סטרוסיס יד גכרס מטיס יסר6)"רן
 ספי,ור מכ)סוח 0ס גס חמו ספו fb מייט מכיס ככוך וגוס)יקלנו

 והקוטי
 ויקומו וימעסו

 סומעיס כקמי גו3ס 6סר ממגו וע5וס רב ומנמסר סמר ננ3וחס ס' עכזי יגממותזעפרן : 6י0 מקומם גודע 1)6 מגורן יסוער כמון ויכערס ענרסורופ
 כרוכים סכרית 5ומוח סזסכ 5גחרו' 0קכ)ס עמודי וסלפם 0טסגס מכיי מוריסס)קו)
 מעופר ח"1 שוריו ימעדו )6 )נוען ה' עם ע) ווכותס ו6מוגחס וקכ)חס תורתם ככגטיסוככיס
 כסכע ויהי סימנס וירכו . ס5ו )6 די כיוס יוס והקיטות חנופות נסכ15חס ספרות ויגוןכעס
 תקצב אלפים ו" בשנת עמו ס6ר 6ח )טטח ידו מניס ס' הוסיף 6סר 6מר מנספ16ס
 נריח סטרו , פיסם כממיס כחו גי וסלו) עגן והיה15)יס סס3%יס וספוסעיס סמורייסקמו
 ויטיסו הכ5 סכ3 כי מערס נפריט סיג )6 ויקמרו ינידו מכפיס 6סר שכע"ר סורסערס
 קרטח יוהבי וטיחזיס רקיס 6גסיס וידיש ויטי3ו סקרן כ) סני ע5 ורסעחס סנ4תס6ורמ
 והריקו הגדו3יס סמ16רוח והרכניס סג6וגיס עליהס קמו %ו5י . כס מוס כ) דקיסמ6מוכי

 , גשרן 56 מו"עדי כ5 סרטו יסר56 נח5ס מע5 0%כחידס )סטמידס ע5מוחס ע5"לכוסס
 והרחה השמונן 6כדס סטן מעסה 1ה5)ימ סי165 מס ממגו ו165 פרכו כעוגהסיט ,6ח גס44ף
 "מר הכסיס 0זורוח ומכמי , געושה פרן פרסו לסעיס 056 הגס כי יסר") משגסי ק5תפשי

ונמאיס
~bs) 

 5כס ע) העץ יען חסוכס )0ס )המגיר קדקוס ע) )סכות מק3 )יט% שצפקו
 5ד6 ן6 וכין . נסיף דמנטטיס 5רמ6 סכקיס כשתחו כסי) חען % הזניח רלחורס מסקסוס
 יש"עע 5מס טח וט) o'b שמס 610 נודז מ16ד יסר"5 וידן ntbSno ויעגמו ר~מה5וקתרנו
 ויועק , 6י1 טולס )הס ס56ו ע5%יס כי יכישו ערף 5כקס וכרהונוח כטוקיס כעוז הכסגפר
 משחיו 831 נקסתיו )הס וככר כסף )6גורח נטוי ענמ0 ויין דגן oteJ 65מר גזו)כש5
 ונכה עני 36 ומצמגו מסלחו קומלו מ)6 קומן וקין יעטף( כי לעני מרמס וקין מנמס51ון
 . לה "ין זורם זוית כקרן מרמת כשמנס היחס חורה תט1נ כן ע) ו' דבר % המלר,רום
 טוכ ה65 רסף תמומי רעב מגי נמות )מס )שסו יקמר 1)8 וייעס נכון 056 וינן מכס מיגי
 חכו16ה ממנד הנרכס 6ח ס' 5וס סס כי כסף כפיכס 0ממ3"יס מוסב עיר 36 ))כח)גו
 )ו גחהכמס הכס . הכ) "ת יעגם והכסף כעפר כסף ותנגר חעסיל מר51יס יד ו6ס .המס
 וי)כו מייס מיס מקור יע11כ1 מסדם וככן . סוכיס וגהיס )מס וגסכע 5כ16ח כה יחנן316י
 )כסף ים כי עסינו מס )"מר )כס ע) סתו 31" מט*"1ח וכסף 6סשס כסף)סג)

 מות"
 )ע1מח

 רעה ושן הכס יה531 סעו"סר כי פ6רור קגגו פגים כ3 סקרן ת6כ) ז6ח ע5 . יסך כןסכ6
 ממספמס ובגיס מעיר 6מד "65 6)סינו 5כ"1ת ה' חיים ")סיס דכרי מכין וקין יודע61ין

 עמדו קמו גי פנל ע5 סכר ו0 ע3 ,תוסף . סמ)ס 61ין 5מס 6ין וככיהס וה6כיוניססענייס
 ויטימונס3ס מימיהס שתורס מ16רוה ר8ו )6 "סר נעיניהס מכמיס משליס שנפיסמלכוח
 61מור"יס חג6יס עסממ)וקח )ט מס )גו לזון מי לסגו ספהינו ויקמלו ג)סוגס ואסורסגסג)ס

ומס



 המחברהקרמת4
 יסרס כני )פגי מ0ס 0ס 6סל סמולם ז6ת bh1 ורנ6 וקמי Sb1ta זוג מיש עס *אס

 סג3 נסוס מטורס otoShn תורח סטר גי נס גוי וקין עיף 6ין עיגיס מליותגוסנממס
 : כגרף נ5סריס כקטנו מוש) קנסת )31י גי ינינו 631 ידעו bS1 געקל6נסנין
 ד71 )מה )י יקמרו יורני סם o(b בתורס סכתונ מס bSb )ט ס6ין 6חס bnbDהשם

 כורני . )6מר סימו ימסוך ס' )סני וסקדוסממסיי כמי
 יודע היה )6 וכי . עדוהיך ו6דע0 סניוף שני  ענרך .  חלותיך  ו%לפוס סגיגמם. 61שךס הכיגגי . חקיך דרך מן

 וסי כז' טס כע) 6טי)1  6והו  לופדין  רבן ביס סל  סוהןוס סכמומס כ) 1ס)6 ,גחורס
 יהקייסצ  סימך .  היכלפלוח  יפיס  סרח וגתיכ . מ15ת ת6כ3 ימים סכמת כתיב עוי .ממס
  ססכיסו הר6סון כיוס 6ך וכתיב זנחי  דם המן על ססחפ לן כסיכ מע . סללו  כחומוס3'

 סם ת' הוסס וענו ועכרוס סכחליס כין כמעמד כתיכ מסטולים אענין .  o)tnanסתור
  )הס ועסו כתיכ . סגה מקוח ומלנע מגס כפסיס כמוריס יסט "סר יסר6) נס ומוסכוגהיכ
 ו*  מפסס גוי)יס וכהיכ .זימה

 יSb 65 כתיכ . ה5י5יח 15רח 51" הומר )6 ידענו 1)6 1
 . נאנס  כיחס  מפסס ל%5ח  ראיין  סין ל%  כטרופו הדכה ו6ס , ספכיעי כיוס ממקומו6יס
 מזום ע) ועכרו "1ת1 ומסו )סיע י165 גן  oh ססבס  גיוס  o~sj מקום 6י0 1ימ165וכתיג
  נתורס  סכסוכ פקס  qib פלי %פס שס  סן . סנעוסו פתילו ל%  ויפט*כ ונו' lmpw 6יט י%65
 סכינם  הסיך. לפרגי  רוד נקס נסן וכיו65 ")1 וע) . פירות נ3י )מנין שסרפ6י

onlhlן:ני'י ךעהךעיהומ:יק;::ן : עדותיך~; n5pG ,5 " "פיפס  זמו כי )1 "מריו 6סיכ 6ני 6ף , מסיגי מסה סקנ) מס סו6 ה61 והה)מויסמרנה נ" גש" "שי ג.י,י נ,-ן 
 )ך וגכן ורמיוהיו  פפנוסיו  פוססיו  כלצלולי  יוסכו  רון% סטוץ זס ופל סזס  מהיגוריתיסר
 ויקמר יסוג עויין 061 .  כלכהן יסכו לי  ללנה  סרופ  מפס כי וחר"ס כחדריו וכולקורץ
 חסוכתו * הממ5וקוח כ)נ1) כקכ)ס והב  יועם מסוגל%יכה  סו% הזיל ססורונו כלפססקס
 סרמכ"ס דכר יקום עיים מניס סי וע5 . כעירוסו 636 הוין כעיקר טבע  פהלוסס  איןבגוו

 וו"): הקנוס  סטר  במקריח ומסני  פסס.  סרטיו ספיבס  סירוס כסקדמס סר6סון . ~sttrוסר6נ'ד
 גסס וסגסר6 ספילס חכמי  רעל דבלי כ) כי )ת)מיויס )הודיע נתננוסו ?קנ)ס ס'זוז

 יטיכס ר6ס מטי וסיעתו יסיכס ר6ס 51ןיק נדו) מגס מעי 51דיק גדו3 מכסמקוכ)יס
  מבפרי פכפי  לעולס ז"ל  פסלבייים סיכלו סגוזלס ננסח פינויומיעהו

 המפנס חכמי סכן וכ)
 לסורים  סיב  )ע0וח כדי גסס כססכמח כתקנו התקגוח מן מון מזכן קמרו )6 קמן זכרפסיקו
  l?blDn יני  לכך  פסופוס  ככמס סלסלתו פצי לופר  %סיסורסיס ריס  בו סיס 6זס נמסך061

 רז"3 נמרקו וסם ע"ד עפ"י ממרץ 6100 וסודיעהו סיגיו 6ת הקהס 6תס 6ף .גדכריסס
 חו5יוחיס sp סנטוס 1)" מרכוחיסס עיקרס ססמעו כחו)ד1חיס ")6 מגוה כעיקר3סע)ס
 גח)קר מס ע) . )ob  6  בצנח גר מלריקין 06 נמ)קו )6 ט כי651 ררכן כ) ממסו ס63סטני
 )6 16 וממריה ערכית ק"מ )קרוח מוכס 06 גמ5קו ג6 , מד)יקין 6ין וכמס מד)יקיןבמס
 5כ3 וכן כממריח סמע 6ח קולין ומרימתי כערכית סמע 6ת קויין מקימתי גמ)קו מהוע3

 :  פכ'לדגריה0
 יע נ"י יעי"עתה

 ו.י
 ;~ג:יך:~ן:,ן %U'b~bD3 b ע :ננ י" ")'

 סזס  ונזמן הלק נימים כי )י ornb 6כי "כ) מווגיס ועגייגיהס מועטים דכריהס וסכןןשוקש
 הקמת עמודי ר,") ע) סרס הדוכריס כסי ממסוס נסוס יסמיק וקוני ס6י וכ"י רמכי3כי16ר מרוכיס ו5עגייגיס )דוריס 6גו 5ריכין חולם" ")6 סוג  א61ין יפלו  ספוכ פגעו  חי%סילו4סר

  6רהיות  ברדיוס  פכליוה כטעגוח כמיסור )הוכימ מסר נמג)ח Cb3' סגה קמרתי עלןשסקכ)ס
 qh הורהך התרו )ה' 5עסוח עת סג"מר כמו והקכ)ס הממונס זרך "3 3מכמיסיסשמניס נחסן לטי מססוק'ס ר6יוח האתי ו)סעמיס . 6מת ודנליהס 6מת סרוע נו1)יס8נמאהיס

 : %הר  כענין  oln~1p מחז"ל ממפ נעלסס63
 עת נר5 כמסקות on~b נדון ום516 עגן שמידי הקר6יס קדקד ע) 5סכוח וכין ע411 ממס הו" כי רן סמה . שני חלק כוורי * רן  מפה  ניפריל OtO יסיר  נפת4מי*4*יזי

 ")סיס יכרי )הנין ומסרקיסס מכמיהם עת15 סו6 גי ויכינו ידעו )מען . והסכריןמשפס
מייזם



נ המהברהקהנ?ת
 וכעסו איוס סיוס ועד ממרע'ס ר.מקונ)מ סלמת ום'וע עזו כלי סרעועס מסכוהסטייס

 ש נישו דוד והיגויי קמי כוונה ד'( סחיכח 5פי וו בשה קרמחיוערש : שעט מפי שכח 65 גינכ%
 יש8 ס3ו רגן,לי נספר מנמתו כ) ,15ק") שוי יהווס ר' סי~רכ 3ש שני הלקננדזרי

 דלך 656 דיבר bS סנע"פ חורס וע5 כפרע סככחכ תורס כמחח5הוגיח
 לש סו6 כי וקף מכחיסיסן טעטס ויסחחמו סחיסן במסח תחנרר ומיני סיניס זנכן .נ%

 . כשפי סד) והגי 61גוסיוח 36היות מכמות ככ) ידו מב"ס וכניר מיס ספרו מכמימנזקי
 כסייעת" כטחתי כי סייס מ5"כח סז6ת מסמ)6כס ירי 6ח מסכתי 65 זה ג5עס

 דרהט%

 שנר וסודיטו:ו ססורוט מס סכ5 ו5סודע )סודיע וסנ6מגיס סקווסיס יסרק) וסכמיוסחמימס הטסותי ותורחו 5כ6ות ס' 0(h? 5קנ" סרסינוגי גסס סמקונ)ח ס6מח ונעמודי נעי51יג"
bSbמס WtSG וקרך מורכק . דרכק וס6 בטורייה* 60 דוכתי המס כגיס כתש זע ע5מס מס"סר ס)סס וסחקגוח מססיינות מון . כסיגי מפס עד מרנותס ורנוחס מרגוחס 

 : געגמח6סמכח6

 סוס מוכוחו וע3 ריר"סון גוזל מוך עDpt~nn 3 סיס1*
~mb 

 631 סיס )6 6סר ומ)כות מ)ך כדעתו ספ5י6 סמחנר ססיכ 6ומריסים י נכס קומר וזה נכס
 נכר"
 וי'ש .

 נכייס יוק") הוי יסודם ר' סרם עקכוח קמרי נדרכתי 6)6 כוזרי מ)ך 6% כולל מ3כותbs רפיתי 3" מימי יען נודפס "גי מהי כי ס"ה כדגריס גסים ס)" כספרי קולט )כ5גלמנה מודיי "גי ס5י סנוורי ע3 כממסוקת )טפוסי ט65 ביי כספר גכחוכ סיס כך מסיסהמע"ס
 והוה( סטעגוח מוזק )תקוע הזס ססנלון מי3 רכ כי 0מדכר 6ני 6גי כי qh והטכסט")0 זרך כמסרו מסרי ומכרחי . חשור 5ריקיס ו6רמוח עוכיס נדרך ת5ך קמען סג"מרמס

 עמי סער כ) ידע )מען 6הר ומגטן דרך מ6י,ס יותר סקורכן ג)נ סמופסיס וכחכלליות
 סיפר ומנקתי . סחורם הגיוס נעפש מה גזע )6 וזו)תס וכינחט מכמסנו סי" ר,"5 מכמתכי

 כנני6יס כימי סכומך חורס 3יקר36 ססיתס . המקלק מן מוכים 6גי הראשוןיעילות : ויכוחיס וחמאסהזס
 : סיקרימחברי

 : וכמנוח סחורה פילוס מ!נס כדו סמז"5 6פחר טלי  ורוס 16דיעונשני
 : ק5תס פירנס ע3 636 סמקוכ5יס סעיקליס ע5 ליגן מו") סלומ3וקתבשלישי
 : כמהמונצח "פי' סס15סופיט ע5 3הס סיס סגדו5 ומיתרון סמכמות ככ) כקי"יס מסיוברביעי
 עשו onDDb עוי וחרשן "%סבחמישי

 סעיכ~
 עגומות קוסיוח מסיג "גי נו% אנכ .

 : ע3יגוסמעורליס-
 סט ~ס הקירס ייסי"3 יסוים י"1טת נכ3 "ימס סטיייניס יע )סני המנסי מפיןוהנמ

 טפר ס) סל6סוגיס ויכומיס ס5סס "וחס סי)מדו סנמר6 ל4 המלנס פירוזי)ה5מידיס
 סמסטר כמדרי כטיכוסו וככן . ונקף 5מ כטון כסכתיס 5כן כי כיטכ ב"ר 16תסיוסויפרסו
 כר6וחס )כס יפונ )6יסנמר6

 וטרי" פק)"
 ידעו יגירו קדמחס עקדס גי ורכך ד6כיי וסויות

 5כנוד 1)6 ליכודי )6 כי ידע 610 1יסר"5 יודע 610 וכויות 3טפ כומן גה 6)סיסי84ל : פייס o'~lb דגרי 61)13601
 נזרקס 6סר 0זס היום עז מרפי מימי )סגים ומכירי יודעי כ5 יען עסיהי bahכיח

 המחייסנא סכ)יוח וכרביות כמעגמן גרז") עמס בכי "מוגת 6%מן במזק כדעתי ע"ס .יטר% ומסמי Sn~la ס' וכסוד 656 עיני רמו 631 5כי גבס י6 מע"ס גי 'גידע יעיי פיכסכי
 כ% 56י1 ופחמנן יסי56 עלסי ס' העדון )פגי ורג5יס יכיס נפיבעט מסתמוס 6ני דגליום : כסף נמסכיות זסנ fntDn יסים ומען היםע5

 %כטד ליכודו )ככי עס ככסל כמליס ספלים מעסות ויהייגי יצוגי גפה וככ)סככי
 ה' 06 דערי ס%ן ohlm ע)יט זכר 6סר דגרו 06 יקים 6סד על וסחמימדי סקדוס0עורסו

 : מפיזר נףינ ונטן גענ)6  ימל%  ביפ הלו וגמיי וכיוסהכוןנמיינון




