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חלוקתהמפרשעהיוופרק?

יננכם  p~rnהלתףיאשונה להקרמה ועשרה שערים
 .דעבין ההקרטה לבאר הסכה
wn~pstה
" העםוהשעהארוכהלכך.והתימהמןהראשיים שלא קברומין א טשמה.
סרוב
חקכלה
אמעשיםלוטו יהברך .כניעה .תשעה.חשבון עם הנפו .פרישות .אהבה האליתברך,דעהצאת

הפי

העיפר הראשון

פרק ב בצורך חמכטשאי

כלחלקמהלקיה.

פרק נ בגת הער"ח וחלקיה וטעלותהה.
ר האל בלב ש,4
בבאור אשםיז
פרק ד בצית ההערה ההאייח והלקקה ומעלפן
.
ם
ך
כ
י
פ
ה
י
צ
ע
צ
ה
ת
החלקלפתטי
עשש שהעתטפר ההורהוהצגתומינע.
חסייתנגלותסיוםימוך ס(6נ3נס(ס מקסהיסושינס.
31מדוכויג*מנסחממטימול(.וי6פרסיכטפןסימךג(ג פרק בצית חה4רה השכלית ולהזחתעליו על
דרך השאלה והתשובה ,
ם(ס (ספנו(ןגעפוסס9ניסנססעגיגיטפוספרקימסטר:
נ6י
פרק  1במיני חיוב העביה כפי מיני חפופכן
בלב שלם.
גדר
פרק א
ומחלקותיכם.
יי
שמ
י
ה
.
ם מתחלקעניןהיהור
פרק ב על כמה
ק
ל
ח
אפ נתקרבלחקורעליו העיז ,אםלא .פרק ז בבאור הפחות מהשחייב ט נו שמיבש
נדרך
פרק נ
מן החשותאליו במוכהלכי4ג בה.
פרק ד איך דרך.מחקרו ומה אנחש צר
.יכים לרשת פרק ת במחלוקת החכמש בהכרח וכצדקימזמז
חתלה קודם שנחקור על היחוד
הקירבה אל האמתמן הרשת בזה.
פרק ה לבררההקדמותאשריתבררטהןכיישלשלם פרק פ בשי סוריצירתהמין האטשי בעלם הוה
בורא בראומאיו.
"דרך קצרה
פרק  1היאך נביאםלקים מציאת ,הבחיא.
.רר השמוש בכל מדה מסדה,יש
פרק בספור ד
וכמקוטה
פרק ז להתש ראיות שהוא אחר.
האכון.
פרק ח לבארעניני האחר תעובר
"wm
.
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ת
ל
1
1
אמת
אחר
ן
י
פרקפו שהבורא קב' אחראגוןוא
הששכחתושכתעותוהצנים בבמתןעלהאלקיםיתברך ,הד4לשעיטה
פרק במדותהאלהיות
נטבעהפרקים
אשריתגרר מהםלקיימןלו ולהרחיקן ממט
י
ססמימסככ16ר סתם  ltnp)oיצרמ
ו ועינד שפסיסויונס
גטיןמסורסוכטין סטו(ס .ויעמר
יכטגיןסכעטע
ג
י
סירו
השערהשני
סיי
כחגחןגסגטסעוי9ס oaעגיהסגעפמנקי :
י
6
ל
משי
נבאואצפמדבחעהבברואיםורבטחבהאלתם פרק א טה ווא הבפרק.
עלבם ,הזאלפתיה חרשהפר
קריסםסגורך .פרק ב בסטתהבפחוןעל הבראש.
ו
ס
ישיבוכ5י מחמנכעסגגי61יס מ69סי
ס"ס
מו(טיס סיכרתטונוס ס (6עוד(משלחןיקמו פרסג בבאורההקדמות אשרבעבורןיושתייגהכפזזן
באלהים וחיוב העמק בסבות.
 .וסס ט99
מ געתן מנמש ר6ףויחנוק נמרסעמשיס
טטס פרוך סמער:
פרקר בבאורהדברים אשר בהםיהיה הבהחקSS'"t
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י

העיורהרביעי
.

.

יניר

שבחו בנותו בהם.
פרק א טההןהכרינה ושמהתה.
 p~Dה נתפרש שיש בק עסק הבזמהבאלחשבסברן
פרק ב אם אנהםחיביםלבחון בברואים אם לא.
הפרףובק עסקמי שסינטבוכח גאלהש.Fal
פרק נ איך אופני הבררנה בבוראים
בברואשיחשר נוכל פרק  1בבאור אאני יחב בגטה דעת השממם
פרק ר כמהמיניסימני חכמה
באסטת התאוות בשלם וכנחלש נפואהם
לגחך מהם.
בקבלת פטדת האלהים כשעיט לחפצםגו
והם בעלי המשכטת.
פרק ה איזה מהם קךע
א*.מ העחמ חחבק לבחע
ט יוהב משאריהם
פרק ז בהת
מדי הבמחה באלהש וכל מה שוצרקך
שיק  1במפסירי הבחיגה והדבריםהתליש בה.
לרכרבעניןהבפיענ ולקצר כחלקיוי

הזשערה*ישף
ששמגר
צפנירדובקבלתעבודההאליהםיוז' ,בבאייאופני רגובהיד
ת
כל
עקכ
ועמ
יעשוממשדדים
לשמו"תב' תלבלרכן  ,החלקלשתי))
נ82י לפתיחהועשקהפרים.

*"

היי

חבשהפרכךם.
שהישגג6וניזהסרג(מצאינכרככתענודסי~עסי
סז)ס
ח85ראארגמעהזויןוכ,קaנoי tיי
ח
ש
ןגני 04מןסמקג( %סמטינ
ימסנגעי ימוד סמעטיסקטמויתדרךמטסרס ס5נ
ח fi~1)~Dhlס %ר6ימוין נפולס מכ(סיגוחטטם.ויופר
סי
יגססן שודסיאנס  wsחוסלן
ג
טכסיס וסס ט 99סמרםמוקי פטרל:
ר6ו(ססגוון גסססטני9ס וססטויתישטס שרק' סטער:
פרק א ההערת על הענווה ונלקהת.
פרק א מה הוא.ייצר המעשה לאלחש.
פרק

ייח
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'8ק ב במה"יה

וופרקיו
חלוקת הספריצירי

שיהשיני

,

נבאוראופני חגברדטבוןהאסם עם נפשןלאל
מהלק לפתיחה הוטהפרקים.

פרקג באיזה מעשה חייבים ט.
פרק ד כמה מיני נשס'דיו.
ד
ע
ן
כ
ת
י
ש
י
נ
ב
ל
טיוח סמטנון עט שטס טמ6ס 6ל os~cno
הנפש
-8ק ה איך אתני הרחקהםמן
:לחימר
בעי
אדם ליהד כל מעשה שיעשו לשם האל.
נין מסנון מאס רבי (סחגוגן נססםעגיגיס
יתמר
כגכ
י
כ
וסטענ.מ סטת פרקיכסיל:
ממנה ומול בו2
פרק  1שיהיהנודי במחשכהונשמי
שרק א מה הש החשבון עם הנפש.
שרק ב אם השגוןכל בני ארם שוה אם לא.
השער הששי
בבאוראופניחיובכניעתנולאלהשיה'והיטפלות שרקנ על כמהפגיםיהיה השנון האדםעם נפשו.
שרק ר מה תועלת החשבון הזה.
מפניו,ויחלקגשתיההועשרהפרקים.
הטור אםלא.
משתימסגג"יותועלתסקג'עסניס~דממעמיס)e'rlbחסוד"ס פרק ה אם הארםחייג לחשב עם
נפש
ין המעשים,
י גטין כגויעה
( 1טיס :ו!סרמ'קסנ"ו
ס.וסוטיסמןכ
אוי פרק 0 1ה החב האדם לסמור לחשבו
:
ס
ר
ס
ע
ף
י
ל
כ
!סיגנון גטקעס  C11~icטמני
מסעי
פרק א מה היא הכניעה.
השער
פרק ב לכמה הלקים תחלק.
בבאוראופני וחוב ר5רי.סוה ומה שראוי לס
פרםנ גמה תהיה הכניעה.
ממנה,ויהלקלפהיחה ושבעהפרקים.
.
פרק ר באיזהעניןצריר להתנהג בה
כמרנין עםכנפט %1ס
כיותמפויסות
ש
גחיטמוגסהכ,ניע
מיע:מ
ייפי גסחגוון געגעה
ח:
יר גי גטין ססר
גמ
י
.
טניויכ oelעניני סנטם סרקי תטר.
פרק ה איר אימניקנית"
.
ג
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ר
פרק  1בתוכן המנהג שצ
ע
נ
כ
נ
ה
פרק א מה היא הפרישות הכוללת וצורר אגמא
פרקז מתי חתנן הכג'עהמן הנכנע ומתי לא התר!.
העולם אליה.
פרק ח אםהכניעה
סמכהלהל.מרות הפוכות או המדות פרק ב בגרר הפרישות המיוחדת וצורךאנשיריערח
הטובות סמוכת
אל.ה.
פרק מ אםיתכן להתקבץ בלב האדם הגאוהוהכניעה פרקג לכמה כהות נחלקים הפרושים בפריונכן.
אם לא.
פרק ד בבאור תנאי הפרישות.
פרק באורתועלתהכניעהבעניניהעולםהזהוהגא:
פרק ה במה שיאות לתורתנו מןהפריכיות.
י הנבשש
פרק  1נמה שנא כספל התולה ושי
השער השביע

דיזשיעי

י

בבחיר אופם וטוברוזשובהונבולכםגברברים
רשלניםבה,ויפלקלמתעשהועשרהפרקים.
יגטוין סחטוגס
שחימסגג6ורגור(!ורך סחטוגס .ויקמר
כחפלוץ מסטר.
סענ'ניס וטסטוינוטסד
לקוישסגורןיססי
-8ק א מה תא ההשונה.
ש-ק ב לכמה חלקים תחלק.

מדברי הפרישות.

פרקז בהפרש ויונין קדטוניט אסתיט ובחוט
בפרישות.

העשירי

בבשראופנירnדוwב~P
אהבת האלתם וסעלהזתק,

ויהלק לפתיחה כשבעה פרקש.
כי"ח לסגת ס6ליס' חכרת שיגה %ש
ססעקגתו'תדסס.נגובאימר כ' גטנין ס6סגס שוי )Pt~noגויכשס

פרק ג בטה תהיה התשעה מהאדם.
פרק ד בבשר גלריה.
עכיכיס וסס עתני סנטת פרקי ססט:1
פרק ה בתנאי כל אחד מהם.
-8ק א מה השענין האהבה באלהים.
פרקו אופני ההערה לארם ל משיגה
סרק בעל כמהפנים תהיה האהנה באלהיפ.
פרקז בבשר מפסיד' ריזוובה.
פרקג איך הררר אליה.
פרק ח הישחח השב ע 0הצדק הנצל  roהח"א פרקד אם היא בימלת האדם אפ לא.
אם לא.
פרק היאשני טפסידיה.
תשא אם לא.
ב
ו
ש
ל
א
"
ח
ל
פרק פ אםיתכן
פרק  1אותותיה אשר בהם ההברר שהמאמץ.
8רס 5ה אופנ' התחבולה לסי שהתשתה מחטאיו
פרקז במנהגי שהבי האלחש :
י קשה עלז.
הם ששף ההפר הנכבר דץה והם עשרהבי אץ דבר שבק-ושה בפוצתמעשיה.

מכי

דפררדרם ע"פ מק להםער"ה שקעדו; פרעתםמעושרה:
)55י8?341

וי--441

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

הקדמית המפרש

טשטש הנסטוחךינ' 15דץ(כטח .כס' הקרוס מסר והכח הכננוח .יקרסהי 6מפנילס"3הוהון(מזח6פח.
ן והקר הד גודלי קדמאי מ"טל' ס(כ3וח ס"ס המסיד מולפ
מכמה פונסוירצחה' (ח(כח6 .סר",
מנוחתו ככוך

ערנות6 .מלוהיו עהורות עיג'סמ"ירוח הככוח ערטח .כחסל

והלסביקניוםנמיהיקדסמדותרןטהמסמסירכדויר מקדום והטרףכננסויוס ככ( ההונס בו מחוס סדי יחוס ויצמכרכ(הנס (6הימ זה.

שכופר כמסר מ"מ כפרסת כסר ו3נוקומוח וו4ס ס6מר המניד (סרב נ"י סי(מוד יום קרי6ס 6מת
מכרם מהמניח והרהוריםכאנך(מכדך(סוסון
ממסרמונח לרככות (הכג'עהינס"ר ובהססנו מתוקש כי
ה1~,רך 1'cnrt .כע( ר"מ ( 6נוס ידו ממטsfi:l
להסמירך וצחה עמוד כ:נדו וכס( 16חס
כו' ע"ס 63
סססלוכן 3ססרהיסר (ר"ח וכס("ס  cn)lrtוכרונס (מי העוה"ב .,וו"((וויכח ?רנ ל' 'וגה כימן ("נ
ח 6טר מטסיקח סגימ'ות המרזח המוכחנית (ע3ודח הטס ת"ס":11ס
כהדסיהחדנק מ6ד נמסר מונחהיככו
4רךיסעמיק 3ו יותר ממססיעמיק ה6זס נ(ימוד גנעיס ולהקות ום'טוח ( npinb'oנוד( מימיותם ודנצתס
ודיכדכריס ה4סנמין זס ,עכ"(:
האמנם נחוישם סוס נש"ס כ( ספרי המוסר כקרןמו:הוח .וכפרט מספרהקדים הזםידיהן מסוכות.
כייסים (הסכדברי הספרההחום .וסול מסיכת קומי ההעתקה פנחהכר מסוןערכיכריכההיהיד
(ממטמסין 13ומועתק ((6פון הקורט '(3לחהוקורס .וכמעטדוחהכגחו מגורס .ורג'סוכןס(נויסהחרו'.ם
רל.דכבר ס' יכספסיגס כ(תס יס0ס(.יריות 4רוסנפירם כ06פנ)5ר'? ,מתירס .ולסים::יו!
 ,פקיו
ף גס קלרובמקיס פ6ו1וו
ס'רוסיס פסס .כנר (ודטנסטרים פ6י:ס ילמעזייסיריהינת ניעורמכמססנים.יג
לתקריך .וכתכ כס"תגר'סחרה"דוז"לפבזמן  oroס5ץ חכמםיהירתלריך5רנלפרפ סכלונס 06יכר~כפירוט
יפרס סכ 6(0 3יפיס יגע (חטוב חנט( 1hcnי"ס כ"ס .ו6מ נעני הכדותי (3כי מעורי ע(רככירימזר
שקדום .~roנדכקיט וכהסוקיס ומפנס יח,רס .כי הציוותי כי (ו מספה הככולם .מכ( מסרי מוסל וילקה.
6י כעיח  bn'bקר361 .6ע" 6סכרך61 .חנה 6ה (3י  56דכוי המסר הוה "1ר 6כי יט כו כנוס דוריס
כמהסיריהם :כונס והגהות(וזשח .סד ה' הטורהע4נוס
ניניעס רנס
סחומ,ס כאןסירוס
ר  167דכריהס כי גו:לץ
מוסמס  .aeonlוס,3יעגחעיתסימנולריס .ורוכמינםקרויכן סלמיםשסי הסס מ3ימ מדעכיס
ן (סיורשן יקלה הי 6ומכינם נעים
העירום והרסינוגי וגרותי (6מלכסס מעטיךומסיכת כמיס ומכוהט"'
(6היס 61זס("ן כקורההיים" Dhl .מגסידעתי קוער כהיוידיעתי ומיעועהסניף .תמכתייחדיתי מס
יראיתי כס"ה סימןתל'( ("11כי 6חכ( מערס otoihoיניף נמספר ע( כ( נערס 1ג'1כ( מי 0ג(ה(ו
סהמקיוקקתס זכרוייגה כותכס ויכו( (כחוכ הרי גוו(ווי סני(ה (1כי ( 6ניקה (ו 6(6יכחו
כ דכחיכ סוד ס'
(לניו וכריחו (הודיעםוכחיב יש4מעייוחיך חו(ס וזהו סכחוכ ' 6'3כמססט ע( כ( נע(ס סגורס סגע:ט 11ס
סוג טג(ס  ehl 4רע ס'6גס כותכס עכ"( וכ"כ ממסיד המחכר נסוף "0ע מסער סחסוכס ע"ס .מגורף(וס
מע(ח ר)מוכס 6חיעמיס ססס(עו נוS"rnכמסגה וכגמל .והממכר כס" 1מטעל ס6הנססקריך מ6זכמעקוש
וסם סעחקחי ב"כ דכריסווהר מסרסת תרסס ע"ס .ט(כ 5סדגריס והקמח ה6 1(6מרח' סנה נבחי נמנות
ססרכחוכע"
י ולנסוחר4גך (6סי הלתיושיו נטמהי .ונ,כוח מהסיד כעהמ"חגטעגתי .ומקניגעלתי.ומחגי
שסחי .הגייס וטקסס נמ1ע(וחודטחכתכתי(61 .ס סז3ריססעסיחיס 6(1ע,כתיס461 .ראעע(יותהכמטכס
י זס 6טר ספהחיורכיח' :ראשונהראיתי כי טוכ (הרמיכ קנח הש'
מימעתי וממ(6כחי.נפירי"
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(מען'רון כ(,ןל 6נויכין וסט( נ6ר שסבצנרי המהנר  06כ( מוכחת כסוכה תחח .כמקס כסרוחסככימ
(ממן 'דעווינינו גדו4ס (D')Dp1הניןוכהרכי(3ד3רי המהצל .הככירגגדי(ותוביסל6ות בסקוושו3ניו4דז
ו("
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דברי56סיסהייםכ6 5מר ע5רננו ומקומו דגר רכור ט tt)vh 5והם ס' הלמודות לרכיטסעייסנ6ע"1ל.
היסויךסכיזרי סטתקתי ממס רוב רכריו סנהמריםימסמר מורה הגנוכיס ומר"מ וסערו'ק וש"ס "61נ ויש
וקג"מ .חומוס סרכם חר6טניסע קלסים  SD c'hמקומו ויהדוימי חמים טל מפתיך כרכסלסם.-וכעניינו
4רגרוסזיו חהעולישיח גס ) nhrסקהמיעיני פרוג ספסוקיס פהנין סממנר גססרסי
ס 6עם מוט?4ש
וקור ה4ס מגודל בקילוחו וסמך על ר)מע"( 1גומרס מדוע סע( הרוב עיקר דבריו ג(קתיס מסוף רימגד6
אפעמיס מכ(הענין (כךלקיתי כיפוכ (העתיק כ( ספ0וקיס גט("מוח עד גמיר .6וירון ט כ( 411 .b~p
נסמילטתיכ( סססוקיס הקסים ע"פנדוני סמסרטיס לס"י ורר"ת 4רעולסודיט כווגח סמתכר על  .לפום
סכל פרקר" :והרביעית ע6חי (מסכי( כינס (המן ו(הורוח .כ( סמ(וחהירוח .סהגי 6י)מ)הכרמסיור
0ר.נ'ון כמו העסרס סת'ס והומר פורס (111חס .דרטחי וחקרהי"ותם סיעב כמקימות מובכותיסם ופוטרי
 onthנדקיקירס .נסססברורס6 .התמכיס יעררס .תסיס דרכםנסתרס.וגססקלותכלסקמסיינש
שפיוחתשי
ובר6מי:יסמפי סופרים והסריס .ומסירוסוםסירססיס סגהזקהירכריהם סיסריס .וגס
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נגבנןסטר ה"ה הסכ6היס כ( 6מד ע( מקומו מסמו וקרבתיבפירוטיוס נןךפא לבפ,טכ
04טגו .וארוכס 3גטנוצו.מי  n'eoמהפן  O"Dולחיים .יסח
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הקרמת המפהפכופאלנפש
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אסמוסיס עמם י6מר .*41וגף מעכב מ?סרובויסר
םקילוסnbwסירוסםכס!י?סכטמגסם .סםכספר
י  00010ומנלעס .ושוסעו רמס ומרכס סדעס61 .ססל
.סיסיו דסהט גכולףסימכימס בכל"ם
עגמו לסםכג
3ס461ועת1 .סןיטשכמסגלי סק אצק סכן מל6יסיםכזככי עשס ומנלעס .ועת 6מ פשדסונ"צ%ע3

ציננ11144י~ששם
fbראפוסמארנקומחיכקכעמררנניספניםירשס'ומוסססמו .פק' רפאלכרירכ ספטם
שי
עש
קתמ
מו"סזכריהסענדיל.5"%תסיסדקכק"קססד" "6מק"ק'51bSDDhס"עמעמולכא"קסרסי

י

לעילוינשמת
הרבחייםשכנא ב"רשלמהזלמןזצ"ל

סיניאק
ומרתטויבארייזלבתר'צבידובע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
שיר להמפרש בעלפת לחם

השי האבא סט' הגועאולא נשא לשו'א נפשו אםיסח שיטע.
אם על פת להם יפשע נבר כ* ומ קנאה עליו ענר
פן יאמר מה לך חובר חבר באדיך לא לשפץ לא להבר
בין דבר ,בלעדיךלי לב בר אומר  2רע* מה לך הוזעבר
פרם שים עק ,אחר דבר סעד לבך פת לחם ,סבר
תמצא בקחידות נם נשוק בר חכם תדע פשר
הנה ~חם תשש א%
אך אם רק רנל ארשי ,מעבר
ממלחמתך לבי לא נשבר אבפח חסד אל עלי נבר
חמר ברע ברשע לך חבר או תמס נס שנ"ב שמאבר
תשים לבך מקום שם קבר מדברך יהי כפץ ענר
* %או רוח קנאתך עבר תרה %אך שע "%ה דם
פיך יענה בך מלב נבר ש  %פת
יאע טר
הואמ סתר עדמ'%ים רתותה

י

די

"ם

מיי

ש %

שיטי

קיא בבאט 9ואק לו לב ,דומה לאיש המת וטפש לולב
יחוג וינוע באק מבע ,כן בא חקט.וזי
ז ודל מבע
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פתיחה להמתרנם

ב8

אמךהמתרנם ש 8ל%ט מטרך מעתה חך.ע1ם אשר המצא "2מאת בחכמתו.
ויצררגל בנבוחו .ובחר בא.רםלהיטוהרוכצזנבראי.וסנפת נמצאיו.
 .תאירעעיובנר נשמתו כדכתיבאכןרוח הטו באנסם ונש
ילטותשודי
"נר"1%י
תהבאיצנלםש
יכתי
אלהש נשמת אדם .והבדילו בתכפה ובדעת סכליצירותי
.
יב
יו
ו .והמש ב'כל
ק

על

מהתלת יזמרתו
יסודת
שזה
 .וכל
תחתוררבגעלי
"ליה כרכתיבוייצר
י,אלהים את האדם עפרמן הארמהויפחבאפיונשנות
החכמה וה
"
י
חיםבהיהאדםלנפשחט .אךמפנישימת-ותתולרהושונש"
ה מזהוגוברים  .הםסתנו'ים
ידרך החכמה חזאגצזע 5דרך ו;תאחה והשקרוכפיגבורתםעלשנלו
שתמיר להמות אוהו מ
ק
'
ובסכלות ובכל דורורור אנתנורואש
ובענין
סנ1תבני האדם אשר הלכולאור החכמה וסרוססחשכיריזאחז הסההיו הקרוביםהייבום

א,

ט"מ.

ך

מאנשי דורו ונקראאוהבו Sat
נח ובמעלות רחכסה ננרל אברהם
האלר,ים
בוראו כדכתיבזרע אברהםאוהבי .ובה .דגיע אלדגמעלה דגדולה אשר הא דגרת הבג-א
יחודוועבודתו אשרבעבורהנברא האדםכדכתיב כל הנקראבשמיולכבוריבראתיו ובהנבדל

החרקי

גיו

טורשה קהלת יעקב ובעבורה נקראו עם ה'ובתיריו ;'בנעובכוריו וחשוקת-ו
ומקוראם וסגולתווחלקווחבלנחלתוכדכהיבבאסור להםעם ה'אלהומארצויצאו.וכתיבניע

.

ישר.אלעבדובנייעקבבתיריווכתיבבנים אתםלה'אלהיכםוכתיבבניבכוריישראלוכתיבלא
טרבכם סכלהעמום חשקה' בכם.וכתיבאהבתי אתכםאטר ה'וכתיב רק אתכםידעת מכל
ישהעל
טשפחווז האדמה וכתיב שמעאלי תקבוישראל מש וכתיבכייעקב בחר לויהי
ראניקבעההשכינהבחובט.והיתההנבחשה
.לסגלתווכתיבכ חלקה'עסויעקבהבלנחלתוובעבורה
י1קודשעירהעליט .אחר שגרסו עוטתיט בנמותט סדרך דיבורה חזהכ,מה
בקרבט .ורחק ר
ידגשאריםהנמצאיםבאחי כטכסה
והשאפיבכרסועלילות 1נ'גרנרים בכל רורורדילהאירעינ
לרגז לנגף כחולאין אוסםעכסה .ותקרועלצפוניהחיבצת .חיוציאולאורתעלומות .ובמו
ק תורתאלהינו אשר
מעסי התחיה במשנה ובתלמורויסרויסודותוהעטיפו עטורים לחזקבי
פניאלנטז עקם *יםבדיךארץיבשערי
וטרם ההחרש בסדרן דגמשנה והתלסור בכסה סקומטזהשיריהםהיו רוב הגאזים
וי
ר
וש
לו
ntSDישמעאל ובבבלובארץ ישראל ובפרס ומרברשבל'ערביתוכל קהלטז ישראלבנא
ולתןההם סרברים בל' ההיאפירשו רוב מה שפירשומספרי הסתמאומדר המשנה
היו בסקוס
הזזלכוף ב ערבית גם ברוב חבריהם אשר חברו ותשובת הנשאלותרגשאלווז D
י~ Ckעשו
כן ספמשכל דחס הע מבימם בלן ההיא אגורכיהיאל' רהבה ומשלאה בכלענקוכפיכל
מגמה
שלןמליצה בה סידררת וטבארת ומגעת לתכליתכלעניןיותר
אתורך לכל טדבר וטתבר וה
ו %א מה שמצאנו בספריהמשיא
Pבליהעבריתמפני העבריתאיןטמנונטצאביינ
'w
טפטp'DDD nלבלצפיךהמדברונםכונתםהיההלרעיל בהבריתםלעסי הארץעניינםבקיאים
ן בחכמת הת48ה בק
בלה"ק ע"כהיורווו חבוריהם בל' ערב בכלהענינים אאצר חברו בי
התכסות אתרא.ונםבארשת ארוםהיהה פלטה לשארעטנוהעבהם חכטש גד1ש בחכמת
אתחרה והתלסור טשש קרטונים אךלאהיומתעסקים בחכסות אחרותמפנ שהיזה תורתם
היבתגם הסנווקק
משסטתם ומפנישלאהיוס חכמות אחרוב נמצאים אצלםער שנקבע
"8ה8יה .נר סצחז ותהיה.
פריהרב רגר1החסיר הקדחצ רבנאמשיםנר"ובן החכםהישנס
ר שקבe,
 sאשר שמן תבונתוק -כתית להעלחז נר ההכמה תסיף ותדבק נפו %בהוצת
אבליהט ובא-אתו ושם החכמה כוסו ומנתו %כסטא לספרי החכמות אשר חברו הנאונים
י
פ
כ
ו
יכלתו
חקב%ץקבץ חיבץחזעתיק בק מחכמת התוה ההכתת הל' ההכמת האסונה וספרי המליצות
הסוהרומשלי ההכמשו.זסצאכקןידו5כלהוהלסמחי-ותיהס ובגבחית שכלוועוצםכחוהנגין
דבר מתק -דברהיציא ענק מענק והא גם הגא ילרי
%%ינייהטיית
םרבסמעשקלשיטזהחרכרמכוטתוענ
שערש בררניהיהסה והמומר הנהה בהם תשכנווייש
ושזח
רנבוריזו
נמההלקבץולרבץ וכשמעועתהכילא'מהכסי ספרד הארבינובחייהריקבר'יסףושל חבו
גהרתחראחידתועלענק היהוד כלתה נפשולרוצתו .ובדגיע להיוslllyלתרגם לוענקא

קקסקהצןנבצןימיעמםגוטןלגק
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פתיחה להסתרגם

ונאשר שפע אתדבריו את נדחו לא רפתהרוחו עד
בל'
זי
'
וי
ות
אי
אשרהצחה להעפתציוגתןורוא
ינגי
ם לו סמנו הינער הראשך שהש שער היתור .ואע"פ עדנת
י
נ
י
ע
ב
רר
בת
צאקעל
ומהכניסני בענק שלא דחהרצוני להכנס בו וככל עתהיית נשמר טסט .וכמה פעמיםפייש
ילהםקצתשחבוריוגאונים אשרבלי
אותיקצתהנריבשאוהבינומוחכמיהמקומותדבילה להעתיק
יסתי'להם ספמ כמהפנים שצריך רפודם להותו בהם בענף
ערב אללשון הקודש ולא נתפ
ירכי כל אשר ראותי מן הספרים אשרהעתיקו מןל' האדב
ושה.טוני ממפר טקצהם ואוס
אללשת העבריתלא נשלט טהם אחר שלאהשחיורו הורו המעתיקים חטנו אתעניניו והפסידו
אתטעטיו .וההפסדדוהד"אמנןפנים.י"
ת
אמפנישישמהם שאינםבקאיםשהיםכלשקערבי
בקאש בל4
אשר יעתיקו ממנו .חהב' שאםהיו בקיאים וצחים בל' ערבית שכא לא הע
העברית אשר הם מעתיקים אלקק .והג' שאם רדו בקאים בשתי הלשונות שמא לאיביט
דברי הסתבר כאשר ההד  Dyלבבו והם מעהיקים כפי הבנתם ורעתםע 5דרךאחרתשלא
כל א4
ידעת רומחבר .הופשרשיעתיקמישנהקבצוכל המדותהאילה בו .וידחק לכל מבץכי
נפך אווזו לענינים אחרים .אך הכת השלישית מתחלקת
מאלה הפנט משנה הענינים ח-
לשניחלקים החלק הא'מישאינו מאנשי הככסה ההיא אינו מבץ עמנהההירכיה רק משדם
נצמתולהעתיקהל'כפי הבנתו והנראה אליו .שהלקהשנימ שהא פאנים דוזכפה ההיא
יוולאממי שקבלו מסטאפשר
וכביןעניניהודרכיה .ומפ שהספר ההא לא קבלאווזו ממחבר
רנעיעל ררך אחרת וכאשר דעתו נוטהיעתיקדבריהטחבר על הדרך
שיב ענינים רכש מרב
ץ ושטא בעבור זהיבאלדישות מדברעעל רברע וימצא טקצתם שחרים את מקצתם
הודא
הסדרת הקרועה שלא כסדרה יבא מענין הסמה -ושנפרר הקרוב שוותק
וזה קרה
י
נ
פ
מ
והפרט שבאעםהכלל לטנותואו למנווו עםהכללוהדומהלזה .וכברראיתי קצתגדוליהחכמים
נכשלו בדברדיהרעניכ 5א נוכללהחרטו כל סחשבהזלבנו בפלוצהשמגעתלתכליםהענ?
י בל'העברית נאשר נוכל בל' ערבית כו ל' הערבית רהבה צחה
עלירך קצרה ובלי נאה
לטרשה בכל ענ? כחפצם וכלבבם ול' העברית כאשר אמרנו אק בירט
טאר ומזומנת
מטנה כריהצורך לכל דבריט .ע4כצריי שיהוה כל מעתיק מלשק אל ל'גיזרתבקי ומלוטר
ימקוסותיחם.
בשתי הלשונות בכלעניני דקדוקירם.וענינימיני שרשיהם והשחטתענ
ינליהמםקלופ
םעל מכוניהם.
בהםעלאופניהם .ולהניחם בכ
והוכן שמושתיבות טעסההםורגיל לדבר
איש למשפחותיולביתאבותיו.כי כטה מלותיש בל' הערב שכל אחת מהן מתחלקת לכמה
ענינים ערה עליהם מקומם שחלוף חיבות שמושם או השתנתז בנינם כמו מלת מקדאצלנו
שמתחלקת לעניניםרבים והרבהנמצא כמוה בטקראאינימאריך בזנרם.ועם כל זהצריך
לדעתיהבץענין הספר אשר טתק רעת ברורה הובנה נכתהכדי שלא ישנה מדעתבעליו
ים בוטסני שהא מכשיל
ויפסיד חככנו הספר ההוא ונמצא אשם אתבעליו ואת כלהמעיינ
אותםברברי מעוור.כיזה המעתיק נעשה עתה במפר ושה כאבוכרב העםדיהיכול המעתיק
שתמצאירולהעתיקמלה במלהמבלי תוספתשנרעההיה נעלמהמכשול דעהוהאשמההטות.
 t'ySשההעתקה על הררך הזה תהוה קשה להבין אלא לחכטים הנדולים המ
י
.ביונמיכםלראר
לה
לי'ק והלשק לא ערבומקובל כל כך ושמא עם הלשון יקשההענין להבין
קולוציהדבריםריעלה .טום ירע בעצמו
י הט4
הפמם אנחנו ראים הטעהיקצריך שהדו בכ
כ
כיאשר במלאתם הההןראוי להעתיקיעתיק .אםלא יחדל.כי לאיוכל
ממולא סכל הענינים
המעתיק להקן אתלשון העתק,-ו עדחדקייך ושחרויוסעזוינרעופעמיםוברוא  T?1לחרגם
ענץ רשלה בשין שהש דומהלו ונדוב אלע בלשח שהש טעתה אלקק אולהחליף ההמשל
וכמליצה אשראינם טדצש בלשץ ההטו במשלומליצהשרומשלה.ם פוצים בה.הכללו be
ועניני החבור אוטר
דבר שצייה טבץ דרני הלשף
יה
אשריםיעבתליבקוומנטכוננהיםובאדשערתויעותביחק"כאל
שילולהעתיקאותם על
יעהיק על הצפניהםכדישהייו מיהוב
אסה דרךשירצה ובמלגז אשר יבהר ובלבד שיהה דבריו קרוביםלהבין לא ישנה סדעת
הבעלים.וכן מצאנוהמעחיקיםהקדמונים אשרהעתיקו ספרדבררהשהקראר"לבעלי הרהיטם
ה מנהג
אשר נהטלהחליף המשל והמליצה כמו שת"איצאיםביר רפה ברישגליכיכןוי
הל' להביאעלמישאיט בורח .והנהאנחט רואיםכי כסה מפרשים ומעהקש פרשו והעתרך
ספרי הטקראומדרי המשנהוהתלמוד בלשונות אחרות וכמהךעטזנשתנו בהם אחת מחברתת
ן אוטר ככה הה אומר ככה .ומפ שהספרים ההם על מתכונתם בידינו ובפני עצמם
י
יניעצמם פקהעהשת גםכןבפני עצטןהועיל הענין ולא
סבלי תוספת וטנרעת והשרושים
נ
פ
ב
ותיק כלום תשוטטו רבים ותרבה הדעתוכןסישיחבר הבור מעצמו אםיטעהבעניןאויכשל
ירו ורעתוועד פה הנחגה חכמוצ .אך האשם
בדבראו קצר בו נאמרכי רפא אשר השינה

הגדולמי שמעתיק ספר או חבור שינע בו מחברו ונשפר ונורו בענינטותקן שעריו ותקן
מחלקותיו
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משלקותיוגנזן הוקררברייבא דוש לחבל ולשנות וטומרכי זה הא וטעינש בובזלו כל
דמועות במחבר .דש לט ~סוד פבעל החבור
הרב רביטבחיי ב"ר הקן כי אף
עלפי שחבר מעצמובענין שתלה בדעתו ולא ההיחה'מעתיק חבויאחרים רצה לחזר" ולהרצע
מחברכפני שהיה
י
נן כמקצר בהבנת צחותל' הערבי אף עלפי שנראה מחבורוכ
הנם המה בלשון וכל
י שהנה לאישכסוני לנמהרמן ההעתקה מכל אלה הענינש אשר
יכ
בעש
י
זכרתיועורכי מנהג רוב בני אדם בזמן הזה להתעולל ולהתטלל על מן שמחרש רברמבנ
דורםבין בהעתקה בץ בחבור בין בפיוטבין בשאר הענינים רוו0שם והמשכיל מהר
מהכנס במשעול החץ ועתר בזולתו וימלט נפשו מלשוטת בס ארםומעלילותם .הצדתי כל
חץלהוריע לכל בני העולם בהערת השער הזה כי לא מלבי ולא ברצוני נכנסתי בענת אז
י כל אשרזכרתי אבלספניומאניחייב לבטל רטניספני רצםהמאווז
וכילא נסתרסנגרעינ
אותי ולמחול כבורימפני כבורו שמעתי למצותו ואצתי לעשות כחפצו והאותו ואשיםנפרד
י המורים וגף נתתי למכים טורדתי
בכפיולא שטתיירלפי חוצבתי עצמי כמטרהלהי
עלכפי
יכלתי מהטותרברי המחבר מדרכיהם וכל אשר מצאה
י להעתיק סלה במלה אף
ר
י
י
8
שלאהיה הלשוןנאה כחפציעשיתיכן ואשר לאיכולתילהעתיקעלהררך וטההייתי משתכל
יהייתי מעחן עלץ
ופתבונן עד שאבינהו ואח"כ העתקתי כפי יכלתי ופה שהיה מסתפקל
בספרי החכמה ההיא אשרהביא הענין ההוא ממנה ולאחרשהייתיסבין אותו הבנה ברורה
י המחבר וגהז"ל הניח רבר א'שהיהצריךלהקדימובתחלתספרו14
היזוזי סעתיק .וראיתי
דבאר אותו במקוטו והו
כא שיפרשענין המלות והשטותאיטר הביא מספרי ההכמות החיתיות
לצורך דבריו ועל מה הם אמורים בחכמות ההן כי כן מנדגי החכמים בכל חבורי החכמות
ספני שהם שסות ומלותשאין הכוןבני ארם רגילים ואינם מבינים בהםומשתמשים בטקצתם
בררך אחרה שפילים ומפרשים אוחם עלעניניםאחרים .ושפא עשה אחספני שאמרכיתבדו
6נרון לעצמו ולהברתאבלמפני שאמר אחרכןכי נסרצונו היה להועיל בו לשאר במ או-ם
הנץ לו להרניש לפהשאסרתיועלכןכישאינו בקי במלות ובשמות ההםואינורגיל בחכטא
ההן צרק -לשאולעלזכם .טוליאשיכני המעיין בהעתקההזאתמפנישבניתיבסקיתהמקומ~א
בקצה ר'שעלים והשכווזבניניםשאינם נכצאיםבלשון העפריתכי רותקהעניןעם קוצרהלעטן
כאשר אמרתי הביאונילירי כך  .וגם כן נהגו חכמי ההעתקה אשרהיו למנעוכי נדנו
בבנינים ההם פנהנכבנילשון הערבי שהיא קרובה ללשוננו ברובעניניה אליחטיאניטפני
שערבתי לשק המקרא ולשון רבותינו במקומות ושהבאתי לשץרבותינו במקוםשהיתי מתא
הקרובוכפי שנזדמןלי בשעת הושתקה ההמתקן אח"כ במקום
לשון הפקראכיאחזתי
שט
לי
ן
שצריך משובחכיהמעיי
יל להשהכל יותר0ן דג)עתיק והשוסעיזהר מן המדבר שהכפש
ב
הסעחניםבובכל עתיתחזקולבררמלותיו ולתקן שגיותיוכי
ר חסרם הטובה וחכמתםהרחבר; 1
וכאשרנגואלמאלהיטלהצילנומכלמנשולואשפה בכלטע,טינוכן נשאל טסט להצילנו שמכשל
דבריה ותשתתפינו וכמו ששאל ממנו משיחו שיתה דף שסרהלפי נצרהעל דלשסוזי מה
החלי לתרגםדברי הפחבר ובאלהים ה' אעזר אמן :
הנשעשצ~גשיטיט=--ח

יל

.

הקרמת המבאר

משונה קרדמיהלהםשמים כהיבואר פעלת נפשידצרה תופרים,הכפלישת

שטייבה

וירירחה בסורה ושובה אחורים:

פסיטל(6י 3פאט
וראינה 5%יתס'קרססמימ(יסגנוחיוןנמקך ממס3עטרססטירוגסססלי
יקלסנסוף מסלמשיו 6פר (טז( יוקלס המח 33מן %סםסס(י% 6ססנני(שסיס.
3סר16חו6ח קטלכנוד מ(6כ0סכיגן מגס61 .מיקל mhpnנדומםקמלי  onhlממסנלסגלס.כי5אטטש
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ססעסלס
(ימדכטדסססליומגגססוסי
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ךסמיכחולותיךעד6סל(6יכו16ימי הלעהוסנישטפסוסר.
יושמתוס 6מלכסוףמסרסמכמסתכול 6חנוליי
חסכליח61תססכוערי6סרקכ(סכפסהשיםט6ש
"
סוסירר,מכס(סיסגססוככסושדגטמחלוםמייסכקפו.ינכול
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מסיטת(6 1סרגם(ע(יכי .היוםססו 6יום נסורסotot .רקוועס %ס כמככירס 6( .עת6כלומ(ומויסתתם.כי
"כגורווקנוןסטות.כיnSrhידו(1עסרסכןככורומיכסך סודו.
(S
יענרגסמנסס שד כמשע סגססך)3b
"ספץ?סיןתר'6כיןשנד(6ס'ס(יפ
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חטדדגסכלטח'6 . %טלנמסכונרסןרומסךסוקן6(1וכלו"
יוןעגלושלותמקסשוכזוחומונךס .סורו bnuקל"11(16לור6סר ( 6סקיס.כליחמאךש"סשסי6לן גרגרם.
סוכככדלך6טל(קמ(1מכם מחרמס מייס .פלעוס קרשם גמלטמסוס s~lDSfitlוקננ קמת'מלויס.
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.ומסאשנוסיסוריסס6ומ((יסמוטכיס .ס(6גמסססררכיגוהמקולס.ח,קויגחמוקס(בצד
%0סנוקרנוגץטמס
פ(גפטגוסע(ונריכשדגםנקרנגו%ולס .סלסנ6יוסח6נדחקוס.יוסימסו6כצריסושלדםססלכנס6% .ממזם
פקךו(6חר6סתרוכס .ולנקמרו שז(נעעדסמול(גומדלכיוארוכס .ועחס 6(6לן גמםשכו(מסליםוקרטע
סעוכס.כיטמתסמשהכסכפף 6Otoטרכמזקו(קם 4קרגיס .ולנכסלומןר.ע(ספהקוארמיס D1WD) .כעס
ם6חשנכסימלתגוידוגעגס(מלככם מלככחמשטכגיוס6 .סלשגס16ש
הסמ1כ4סטממעסילםיקלעוגסס(יוסכ.שירככסןנ6ךמייס6סלימנכס .נכמיגסג6מווסלהמלככםס61חריחוקסו166ר,לסס .מל16כעיי(
כינכון610ימוטדירנןכמוןגגגחומוססוכיטבי"סרכי(ידי ריסס.הגסססדנריחסקס מתכנס3רומ סמיסז"ש
ןכיכמוסססכעיסי 6שכקת
מחס(כחנמיות%דםנפוספסיזועיסמעטם ס6וסגיסכקטליסיםסקוסן כחוךהגיוס
מייקסוכןכלמוססטלסי ,ttnhoנדםס6דסוכאסריקלכמוסזלכקרכ 6ש(1כעמוק6זיחס(3כotnoכעכעיכי.כיסו
ש1'(61mett ItDDכסיימומע(סגיוכמ,קת סידotno1 .ס,לינכלויחקסלעציו %1ס נכמוob16ע-פ"כסקוס
סיתםסומריזעת ,%%ססמותשיץיסקסל .סו(ךורכ עןכנסגמר(ס .חתךע(סמוםסטכעי.כינ6שסמדש
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