
 האדומים מן עזריה לר' עינים" "מאור ס' סביב.
 ! ' ' של"ר-ה( הראדון, לדפוס מהדורותושתי

מאת

 ן מ ל המי.

 "ספר האדומים"ו, מן עזריה ר' ב"תולדות כתב צונץ ליפוין טוב יוםר'
 קצ"ד מחזיק ן של"ד מנטוחה הראשת הדפוס פעמים. שלש נדפס עיניםמאור
 אחד, דף השגות ולוח דפים ה' שנית מהדורה עוד נוספו כך ואחר . . .דפים
 כ"ד, נייר כתוב מלמטה רק הדפים מונה במספר מסומנים בלתי הששהואלה

 אחת הנדפסות האלה וההוספות הראשונות. המהדורות אל יודבקו למען וכו'ג
 לא  של"ה מרז עדלאחת

~van אם והסרות הקונים כל לידי 
 כ"

 במקצתן אם
 היום". יקר חלקיו בכל שלם ראשון דפוס כן ועל אקסעמפלארי.בהרבה
 ראה ולא המתוקנת, במהדורה הראשון הדפוס את בדיוק תיאר צונץ י"לרי

 רבים. תיקתוק בו שהוכנסו טרם הראשונה,  בצורתו' הספר של שלםטופס
 קדומה - אחת מהדורות, בשתי לדון שמותר עד כך, כל בולטיםוהשינויים
 מתוקנת. - והשניהומקורית,
 כליל, נשמדו אחדים דפים ההדפסה: בשעת שינויים חלו עינים" "מאורבס'
 שנת11טפ1. התוספות נם וחשובות שונה, נוטח בעלי באחרים הוחלפו דפים,כמה
 הדעה ונתפשטה חידושיו, על רבנים כמה שמעו לאור הספר צאת לפניעוד
 בהגזמה. אותם ומאשים הזוהר ובס' חכמים בדברי פגם מטיל שהוא הקנאה,בין
 אל הנביאים ניסי את ומקרב השירה שנות בסדר ספקות משרר שהואוכן

 חיצונים, ספרים להזכיר המחבר שיטת גם חן מצאה לא החרדים בשניהטבע.
 החוקרים עשרות בין עור. כמסרי בהם ולהסתייע ומדע, בפילוסופיהביחוד
 קוינטיליאמ אוקלידס, אריסטוטלו, את הוא מזכיר הנוכריים הדשתוהוגי

 הקבלה. כהריסת השמרנים הרבניה PW3~ היו האלה החידשתם כלושבמסטינו.

 "כרם1
 חמד-

 150-149. עמ' ה,

 בבסיה. ג-ג )"וא שגימר ,-ה השער: יפ,2
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 (נ : י.'מהימז: ן :.:.מה

 ההדפסה בשעת _lmn~1 נתרבו. ופרטיו, כלליו על הספר, עלההשית
 המחלוקת פקד וחרמש. איסורים והטלת מריבות התלקחות כדי עדואחריה,

 של"ד, ניסן בד' כבר שבאשליה. אחרות בערים אלא במנטובה, היהלא
 רבני מטעם איסור עליו הוטל הספר, הדפסת אחר וחצי הדשאכשלושה
 קהל מכלל מי.שיהיה יוכל "שלא יודא.קצנלבוק שנואל ר' בראשותרנשיאה,
 להחזיק דבריהם, על החרדים זולתם וכל. החצרות ובתי מהם עדההעדה,
 שכל אהי' אם כי ב.; להטת ולא קצתו, ולא כלו ולא המכר, ההבורכרשותו
 אשליה קהילות ."נ. . עירו. מחכמי חתום בכתב רשות ישיג מהם ויחידיחיד
 והטילו ומציאה ק"ק בעקבות הלכו ופירארא, רפא קרימונה, ביניהןרבות,
 ' - - הסמר. עלאיסור

 ר' ברבם. עינים" "מאור ס' הסבת מד נמרצת פעולה נעשתה בצפת,ם
 בספר עיץ קארו יוסף ה' שרבו מספר, בצפת הדץ בית חבר גאליקו,אלישע
 ותורף בו. יחתום אשר אהד כתג לסדר אותי וצוה אחרי שלת יום"וינהר
 מקום, בכל האכר הספר את באש ולהבעיר לשרוף ראוי שהיה היההמכות
 התורה כבוד  חשו ולא להדמימו הניחו איך במקומו אשר הרבנים עלושתמה
 הליז את זלה"ה הרב הלה ביני וביני בדבר החמצתי אני כי ובהיותועיקריה.

 את.דבריו הודעתי בידו, לחתום יכול ולא מעלה של בישיבה נתבקש בואשר
 של דעתו חוות את אלשיך. משה ר' אשר האלה הדברים את באחת"(זצ"ל
 באיטליה. כיהוד השלם, יהודי כין צפת חכמי כנראה הפיצו קארו יוסףר,
 חידושיה בזכות המצדדים ידידת, ידיו את שחיזקו האדומים, מן עזריהר'
 לעשות היה ההכרח מן והאיסורים: מהחרמים הספר הצלה לשם לפשלהתל

 ,, הראשונה שבמהדורה האחרונים הדפים שני עפ"י הקנאם. למתמדיורתורים
 האיסור הטלת אחרי  11ה )כחצי השל"ד  שנת אלול בכ"ח במגטובהשנדפסו
 קארו( יוסף ר' ע"י החרם הטלת לפני ועוד ויניציאה, רבני מטעם הספרעל

 הציב ריקם צוררו בה "אשר לויניציאה נסע האדומים מן שריה שר'מתברר,
 הסרת בדבר העיה, רבני עם והמתן המשא את לסיים ע"מ כנראה יד",לו

 בשולי להדפיס מקודם כמנר נדרש הספר הכשרת לשם ספרו. מעלהאיסוה
 מאמרים שלושה להוצש וכן עולם" ימי דרוש על יצ"1 ' הנאק "דווטזהחיבור

 תרן-ל. לוארשא ודג עם. שם, י5ר הישיאייה, ההיסטוריה יירזה 1"וא: איילנ
 -מהיק ע5.י4

 ברנה-
 קל.ג. וף אהרון, קונסר5 איה הקם-ל )יזורזו היו-א מאה

 הם מסומן, ומיגו שורות כמה רק בו שנדפסו והשגי, א, בו, בקוגטרם למטה המסומן שלם, תהדפ
 ספרים. לרושמי גודעו ולא שבספריתם בסופם הי נמצאים הספר. של קצה-והדמים

 , - פרווינציאלי. משה ר'8
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)ח עינים" "~אור ספרסביב

 "המעעאתהשבת"ק מאמר "שתץפולסידמרא"7 מאמרשעוררוהתטדות:
 ק וכר" ברקעאי זרעת דאתיד מאן "האי מהצהרופיסקא

 ככהר"ר הנאת מאת "השגה השל"ר שנת מרהשק בכ"ז הדפיס עזריה ר',
 תשובה ידה ועל קפט-ק"ש(, )דף עולם" ימי דרוש על יצ"ו פרווינציאלימשה

 הקטעים נמצאו שבהם הדפים, את להציל ניסה זה לעומת קצא-ד(. )דףלהשגה
 כל לפני "ובתחנה דעותיו וריכוך התנצלות דברי ידי על במחלוקת,השנויים
 את מסביר הוא  שומעת". אזן דברי אל טוב בלב להטות ואמת שכלאנשי

 על רבותינו בדברי ההפלגה מכחיש שכל לגמר יקחנו לבי "והנההשקפתו
 קמת על חרמש מניף הנו דוקא, דבריהם שכל לומר ומתעצם כאלההדרושם

 גם הנביאים אצל ישרה דרך זו "והנה העצמית". לכוונתם ומתעד והדרםזיום
 ההפלגה את שבציינו מדגיש עזריה ר' ." . . לאיים כדי בדבריהם להפליגכן

 החוטא לפני לפתוח אלא כחטא להקל התגוון לא הקדמונים בדבריוההתמה
 כך מנת ועל בם וכיוצא האלה המאמרים בשלשת דעתי "זה תשובה.שערי

 זמה הוא אשר לבטלה ש"ז המוציא בחטא להקל שביאתי ח"ו לאוכרתים,
 אך החוטא יאמר שלא התשובה אל דלתים לפניו לפתוח אדרבא פללי,ועוון
 עונג מצות בעקבי שאדוש ולא אבדתי, אבדתי וכאשר ארחי את אזכהריק

 .". . . מאלה באחת מחטא לי חלילה אלוקינו, אל נתשג בזכותה אשרהשבת
 הרבנים בעיני הפסולים המאמרים את הכוללים הדפים, את להשאירוכדי
 אח הקהה" לכל .. . שלם "בלב אן באחרית, החלפתם את ולמנועהקנאית
 במחלוקת. השנרים הקטעים את למחוק רשותהספר
 הדמים את להחליף הוכרח עזריה ור' הועילו לא האלה התחבולות כלואולם
 ת"ז-ח דפים י"ז, מפרק פ"א-פ"ב ט, מפרק )3"ב-נ"נ באחרים ויהמקוריים
 הראשו(. בהסכם משנקבע יותר במקצת כ', פרקהכוללים

 !,: במאמרו Iy1TSt י"ל ר' מביא הראשונה מהמהדורה המקוריים הדפים זכראת
 נוסחאות אחד במקום שם אשר אקסעמפלארי שני ראה שי"ר החכם."והרב
 בשנת בכראדי אש לשרפת הט והענין המקום צייונו וטרם גדולה והשמטהשדיין

 צדנר; י. היה הראשונה מהמהדורה דפים שני וחקר שמצא הראשוןהתקצנה".
 ההצטדקות שדברי וכיף %-79(. עמ' י~, )כרך ב"המזכיר" קטע מהםהדמים
 והיה הועילו, לא כ"1( )קונטרס הקדומה המהדורה של האחרונים הדפיםבשני

 ב. פה, דף 9 ב פז, דף 8 . א. פ,, דףד
 שבספריתי. בטופס המקוריים הדסים כלסג
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 ס"ס ,):מהימ01יפז.?]א

 בכל למיותהןם'ונשמדו.כמעט הדפים ,גן היו מקורייםי דפןם 6 להחליףהכהת
 שהוחיפו המקוהייסל ?)"דפים ששת אזעםהטפסים

 יקר-

 הם,ביותר. מציאות
 שנת אלול בכיה שהועלמה המקוהיתי הראשונה המהדורה כוללתלפיכך
 ולקץ שליוה בשנת הדפסה .שגמר. המתוקנת, המהדורה קצ"1.דחןם. -:השלךד
 בלח4,מסומ;ים דפים 5 בה נתווספו צתץ. י"ל ר' ע"י בדיוק תוארההימין(,
 לדף קפ"ו דף בק ברגיל שמקומם השטת(, לוח ודף שניה" "מהדורה "a'Dפ

 קצ"ה-ו. הדפים כה וחסריםקפ"1,
 אלא בלבד. בביבליוגרפיה ערך קובעים איום המהדורות בשתי הנוסחשפף
  בראשית באשליה והמתקדמים השמרנים בע המאבק על אור גםמפשש
 החדשה.התקופה

ספרות

 סימן קל"ג דף אחרוף, קונטרס )א"ח תקמ"ה ליוורגו ברכה, מחזיק חיד"א:1
ש"ז

 עמ' ה, חמד, )כרם האדומים מן עזריה ר' תולדות צונץ: ליפוין טוב יום2
 ר"ד מהדורת עינים, מאור ס' בסוף שוב נדפס 124-119(, עט. ז,138-131;

 (4-, ה~,י'" rae כ.'",ךי י-rrk,'ri -.יןמ5?ל:עי?-"תןנ.",?%קחן
 ,Gebartstago 80 .א למשה,גנ'8ז%0140ן0"ןא5:תהלה

 ש"
Festschrift,: 

1896[Leipzig 'יוצאים . . . עינים מאור ס' ע"ד כתבים שלשה : 1-8 עמ 
 ח'ה. ז' ש' עיילאור

4SctJiften, (Gesammette Rossis 40 Asarja Kimpfe Kaufmann: 1(. 

110Bd. 

 תרמ"ג ווארשא ב, כרך הישראלית, ההיסטוריה ספרות כהנא; א.5
6nmb :5,4 עמ' תשכ"ז ירושלים-ניו-יורק וסייף, ספר כרמלי 
 ירשכם א, שרשת 9א וא; עמ' ביבליוניפיים ציונים מרגליות: ראובן1

תור"ט(
 .Studies Jewish : Baron: 8 חן Abrahan~,1 Israal or: MemoV .,ו.א ,81927

 ,ע12-58
 e~ten) ירושלם קמ"ב דף אזולאי, דוד יוסף חיים ר' בניהו: מאיר9

 נקייסורמה. אעיברסיסאיה גיפרה גפ - השמועה לפי - ומצו,יפ של,, בדופס נשתמרוגו
 שלי ODID3i נמצאים גויפגו
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51ן עינים" ספי'"מאורסביב

 8-9ע עמ' ל"ג כרך ספר"; "קרית עינים, מאור הספר על לחרם תמר( דוד10

 - : ' .ן תש"ל( ףרושלם שו-ש11, עמ' ובאנטליה. ישראל.,: בארץ- היהודים בספרו:'מחקרים;בחולדות 1ם נדפס תשי"ח(לרושלם
 485-461 עמ' שם, כרך שטובה, בדוכסות היהודים תולדות סימתסת: שלמה11

 --.~ ס .- ) י לרושלמתשכ"ח('ג
- 

!.
- 

 הס' י.

 בד

 '. . ' לגמרי. הוצאו קצ"ה--קצ"1 'באחרים, והוחיפו )היצאו;פ"ן_5"1 י פ"א--פ"ב י נ-ב-ג"ג י הראשונה מהמהדורה מקוריש דפים שמונהלהלן

 'י' . " " ן .י, גשי;..:ונ";,::.

 'ידי
 1ד1':

נ

 .,,,., ,.ו':.ק__:ן, . .. . -,. ' [  1. .  .1נוו;יךן*ןרב.ג
 ו' -,1
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נב ט פרק : ב'נהאלרי
 נכה.בו. רילם או כלם בתחקה אם אף ישנ1תם טוב נ, שהוקנ;רא) גמת שיצדקזגח'אפש'%ו

כהוזן.
 וכדאו היבעית  יה-מ ביות  עסשחוע , ' טיינטוורןאו4י  והןליאסרי

 , איטיהור, אריסט,בדו זה ע% שהע"ד כמו ל'וט ובפהט הע.כ %%עיניה נעתקים התורה .רבד,

 '6יכס'ס6ו שכתנוך, ספרח'פ'א 6כגוסטיכו עיה מפרש פויס 4חנס ןוםצאת' מהקפי
 כיאפלטק .בספר)הראשון ע'נ,חיטולס כתנלהלכי היחורי שאריסטוניו וכרסקיסגי
 מאשו( מפרטיה נחרבה ומהתבונן נכר בהר'א ג' 'ען ', הורתנו ררך דרבהאחןנדכר'ם
 הרבה דברי הוציאו ומה[ הפרסים מלכות ולפני "כסנררוט %פנ' נם נעתקים היו משהספר'

 מה %דעה' דוא . בספרוהראע:ון וצמרו ; ' עלר -, h1Uhp'D. הפ%וכוף נב שעשה?סי

";HgDWחבור ההוא כהבית4מי הנו אר.םטונילו נ' קרוגיק,רוס כסוגניתיכטו ויוצרים 
 אצ, ,ון בקטון נדל חבור ממנו ש'ש אאי! )התאמת 1 משהיי תורת ע% פרקיםהמלסאה
 ש רר דם בבית המצאו סצעהי נם . מנטובה ברוךבתחום קרוטם םכה 'אשר  העשיריהאחים
 פ;%ונ: מספרי מאר מעולה שהוא " הנו'אטר האח. מן ואחד פיוהינצהי. בשה אשרהנפלא
 יטבי א: ירעת'וא:י:הו.   מ"חן ה":ס"  1-רייותינו

- 
 הרוגנם רצוןםןעלת ירישי"יו  על

 נכל נמצא כי שתדע עם , - ; זרהאר'רה חכמה יה:ר'% מעולם כחקו כהעתקתו עז,:זורהורו4
 כס), :כר "'כסיכ'16 ,והוא %פףנו %, :סוף ע14 ח:םוסיגאשרנרבר אחר 'הזר'אר'סטובו1%

 שכהב נגוזזם רכר'ם ההוא צ(ו,סטונולו ע%כן
 יתלם'הנו'עי

 שחסם הנביאים אצ4 הנרצה
 בקשת סדבר' כן וכמו . סהכטת111 בטם,ני לו שתראה ממו וכרומה ועין%אלוה'ול.ר
 דקרן קצת היות נלאה זקנים הדרת ספר בחיתויו הכחובה פייאר'לפ1 לחלמירימיטריאו
 ה.ה לשבעים הקורמות ההעתקות בגל ל התבאר נ ו משם אן סקדס. נעהק'םההורה
 הספר,  נוהך ובאחדית אשרבוט-וגראטיה 4מבות ע%העוםר מיובה  הפרוןה

?' , 

 הואי הארמי טן רק העתיק לא השבע'מ כ' שאמרנו 9ה כי וק,ום לאשור -והני
 נא

 נץרא .י
 משכיי

 גפלההמ'שן שוכרנו מה %בך אי %1הש'נ הראשונות ע% יהער
 ה'הה קרמן מוסן התירה כ' משה טח,' 1% בשח נברור אסר אשר הא~סנרר' .חרףדגף
 אשר יסיחימי עב שהןאהארמי כשרי %שקכחונה

 השהדי
 'ר,ר:ה הוא ואיך ' בהעתקהה

 ה.יהו עם ישר . כשר' בףשון ובך כך הוראה( אמר ורכות'הו ישרן יצחק ובוש וצםבכפיר
 מן שהזקנ'ס ברורה עדות נקח ממנו היא . הנו' בעה שזנרתי נמו ההם רנך'ו ב39תחויה
 פרון'נ"4י המותחמים האה'ם ש% המשורש החוט מ הרע בשנם ' העולקו ניברדארסי
 הגז יריריה ה'ות  לשמוע  כיאעמחובים ( עירבריא,ת  ומעגרצבי  במיטובה חורהצצומר'

 בארץ שוריו וניחו %ש1ןאנרהם רקאמ- כשר'ם ישק מאי ואמר) ל %שקהקרש יורעבקהי
 האהלכם הסימנים לכי נוה םפנימע%הם יכ1לת'ףענות לא אוים יצא%מי ומהם ,כשרים
  המובן היית התפרכם כבר בסנו כי מדעתנו כט . ,- הנזכת בפרק שכתכת' כמו בוהנכרים
 וישון  וליסרםספר אורו נדנ'אלהקודם ב%כרגאםרו כשריהארמי,בלשון

 המין: ' כהונא . רבא  כהנא כהמ. נקראי  בלשוננו ג'כתנוה,. פרק ול ספריוכהמםובנריהם קי 'ברברו כיועהה':ס"ירוםיי ביתרוני ימי כוף ער כעגני הנה,נ ה'ה הערם' איך עור)יאה כשר;ס',ת-
 שםכפרובפרקכ: לב כשאמר ובכן . -. פרז: בעה שנבארעור וכמו וגל.מצנפתא.

 הארבד לרבריוםן הלאנרורה1א,שןם היונ,, " מישוננו חוקנים יד, ע%שהחורהנעתקה

ן.2ק4עק:ף
יק

-' י'- 1
 כיהמכ,וו. וכו.'. לסל העגרי סןהל:עון הורתכם להעתיק א:םר וסרו) וו% הכהןלאלעזר
 בלשון ון;1ר רז.,,.(.
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 טקפד סנהא4ר'
 דצצהם ח(אםחנמטן ' שכתבע הארם'כםן אצלםשה'ה רקהנתןאו ענף*ננומשק
 ספר כשיי 5כגוסטינו שכחב סטה ובפרט ז פרק וטינום אשר הסופר,ם מדברי לן'קשה
 על * אפרז תש.ב וגל העבר'ם בלשון כתובה וחזרהלהימ את טלה איעזר כ' פ%כזה
 מהקרמות ננראה אשר הרניע' מבשרם כ' מקובלת רא.ה לו להב'א כמתוכן .. הררךזה

 נלשקעגרנקרא אשרק666ר'5ו הם ונספון. עעחא'-ניש(עכר'
 עלשרח המצאאברו סתברבלשון,!ן ע פרק ובספרפשלותדסלווןם .(לנל"א'
 ארביותנ4ספק האלה שלשהםלות והףא ' הקןדםא העברים כלשת נקרא שהקואחר
 2ת,.השטם טעדות לבר ואפה סזגרמ' הצה מן ענריות היו אבל הקרש חישקלא

 הפפורססים הספר' מן עוד לך טניא הא' אני נאסור והדגסון הנצחם ורבדי הניכרםעכריס
 ס! יק הקיוש בלשון עזרא דגקז אשר טן"עכה לאהעת'ש שרוקמם לרודה יאיתלבצרם
 יהצדש ויו אשר ומבעזריהם המצר,ס rtnhwt הלא כי וזה - הארז להטוני אז המפורסםהארבך
 הת'י נלשק שאסרווש סמק א'ן פסוק איזה בזכרם 'עזראלוגארץ

 ה"ה אשר אצלם או
 ואף ' ולה מהלחם גי - לעם,ון השבעם העתדו 'ומסגח לאבלטון כפיה'דוע.ארם'

 אשר העם'ס לשתות כל שלוחץ את חק 'Dy'~ia כ' דפעהיות טן ,בשני שאמרולאברים
 זה כל ועם וכעלונם. נכתבם 1דוםימ"ם ווותרם אי כי ספק כלי ידו הלא באועריהם
 נכיה על אשר ' הקרש טכתכ. D'nW~I להם ופסוק'מהשצאש את הכקשכ'

~ssan: 
 בלוח

 תה ויום- בפתרק כן כמו בעצסודגו הסחנותם ט תראה ' רום"ת הב'5ל'אה אחףהןפס
 י ארזם עשה שקבה אמרוזנר הם ' החרם'תעצסה מן העתיקו הטבעים מ ג!לדהא.תאס
 וםבהעחקת תמצא םםש ונקטה ח41-ם' . נלה:וש1וושבע"חםט - אחר כשלגשר וחיו

 עכסו לנזר אחהלהתבררכיהלשקהםורזל הוםחפץ , - . ,' ~הטבע'פי
 (ב כ, ותמצא מבשריהם ארבעת ברברי תבקש 'ונ, לא ארסי היהולשלוחיו

~tnVa: 
nmg~1l 

 ' סיברזנה , ממט ארם' ביטון  היאהסנןן אותן האומר בלסון מה ם,תלהמר
-'wn~iia

 ואחריב! ודנוח'וי- בראואקא' טף'חאקום" חקלרמא. טגעתנ',
 ,~ahl' רואות  עיניט יצו כהותדסרברש לשול תמצאוחלהשתנות

~O'WI 
 ויא' ויה כרומש

 ים . - שגזמו נמו הקזזתם אוגז ריביה-סם הארמי סןהמסה העתיקו השנע'ם ג'1יא
 המתיאר בספרו כהנגידם אשר המנופה המתה עפ נבון קורא הכח! זה לעמתאחא

 ,mth עוז למטרת הקטנה כעב נ וממיתנו הקשש הסימנש פעט"רבות כי ש.ב דףטאכררם
 כררושיוהעבר"ם לנצרש :ptpPP~D ווה .: רעת ושיצאי ויקרים !ףיים אמתתדבריםקל
 האלדש. דברי *את סאםר מעניינו  יבן - אהי1111'כתנ-% הנק אל הטעבףאםהקקעף

 אשר - י עב ' נצא'דהצדה לס ונסבמסהאשר דהצוכרונים  למחשגםצאבספףךצורך
 - יחשיבו רמס כאשר העתקתו 1USt אליהם המפורסם וצמח בי לספוט ל כרואלה.
 4 12הוקיהאורג ראשספיוהםתואר ף'היר'ההאןכסנרוי ו!ם 2העחקתחטבעים תעה ..י

 יכווטישאחוס"ת כי ל וככיהגרר t1aNYDfiI ינצרים המפורסם לגיבח ר41והכבר
 גיא מתרסם תיולה הארנו היים . הס' השוטרתי המסה מן והצדה נצא הדנת הפלותשדף
 וה'וחר בהכרנו. כסו הענף הכתב עם השומריים אצל נשאר באחרונה אשריתין'ם
 הכל לזה קק ואמה נחוג נעדא'וו 'ההן בתרוום נם כי יצא שאמתו נגךה(םה להנחןדוד
 דגדפס מושלשי ts~uI ק וכש ובי, לגרא הק תוו' נפקו כר והוה לגרא וווין טרקא"ע

 בקיה ' : : .. ןף.,,'
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 טה .ך: נרעשי, "מ%4ש%ען1ם "%4הן4נ4"
 רוז דף בלהנפי% 'וי'ח וכן ' הד לבי446 שניהן זהה 'מח( רוש אהד לנשר ותושהנתוג
 פלו 41 המורה; הרב דבי' ויעה וכגר י . ל ושוכרת כלש11ההשהקח םלת.שנ,ם בומיסוף

 akni nlby11, קמלות שת, ם 66ש יק המיעיי 1,4' קלכי ראיה תועצו האחר הא,ש מןסי

 מהרהןק5ית'גש ששעסארשטאה שאתה 4.4 מ% אח - %ש% ט"ל
 ושארוה שנהוה השנשם העתקת או הרואים כלהאנשש כי 'riai1-:המירוםהאינטדרן

 בל' כבו: נר היה 5ן כי אחם ההן העת'גך םםנו אשר הטסה כפי והמלות הממון שמרסל
 שנ'ן ההשחמות על חטוי 4שי ' וף.5עע.יק -6כנו5 ההכירם 'ושט - טשסה,הפרש
 גרעתם ~Insv אס אך התפלא,. ומשפט ברק לתנו התוצא וש"חחקרהט השגעשהעתקת

 בעל .ייר1יון ' 'חו'שו האלת על ושמהן םטנחם ספק גל; סרה העת'ק, לחסטעגי
 עם ל104םחמשונהםשינו, אז מכיתי.י6צא אפשר שאי נ"רבהחיט אשר"פחרורא
 .'והנצר'ם כצרק DtVi וינה ףן יפה 6רבריו םןמות נכמה גנחתה פיללה ררך זה אומרד14וע

 רף טא~רותץ שטגה, טוגר4'טו שספרון שבאר 5מו ה4,הה,ז סהק5 כ'נוחם הםפווסם4 הג'5ו"אההאוהג,עוסח
 ר4ו,

 קצתמן נמצאו 5ה אשר . ל טג0ר ןה לפ' עור שטמר וכמו
 ,שנות וט הרסת ההעתקות מאר מכל יותר בקיוטו ויוצש הארסו בנוסה ש שהיוההשהגיו'
 עצטו ולסם,יאיע:הנוסח לכנר 14תם כי אהם4סוגוו הי'ן , שלח הקדוש ייבחהשחת
 אצנע יהוכב לאו וודא - "םנמ'. אשר ויווד'ם יהר עט אמעתם םי6ר אצל טזונשהיה

WD11W1לנו אין באסרו םנסרםהראש,ן ירברי בהקדמחו אליהם מהעשק  שסזכ נמו 

~nvh
 לבר נררוף מ וטיא(תיאו זצ-שמא-גוס האיהל" הן השגים םן הן העתקה לשום

 ההוא ל1הוןהלשט עסו 'פה כלם והם ' - עכ , אשרה-1 השלוחים אשר הפתרוןאותו
 יוההקדש לידת ל חכי4טדוו' ראש דבר כי 5ש האיו: יו"ט 4ף הםורניאלל4ןותו'אז
 שהעניקו בהאמר נכון הוא אס הליס. נפרק רנר'ו הנסעו גפ nfvwnt כפי חלדעתו
 ויושק כאתי ו( ואג' - העת,9 האדש םן ט אמרס עט tP~T' לו ידי" כנה חקךזוסלמון
 הפצי בל על.רי כי ומהרע עם " הספר' מחלוה חיק בסוס םדעוהיהם אחד שםעל
aaםירייץ; ששמענו אחרי ג' באמרם דעת'הנל עי ט המש ה% פרווינצאל, המשגמש 
 ישרו"תרחק "ש ונק, זל מקום ב,-ו אקזדםאלסהו9'0 םאר?טיאה (נם ף"נט)7ף
 ההורה והתחוחבי "הלצ י ן יושניה מדות וםפח'הות בתוכה אסר הטמרם החזםמנעלי

 רארמ' כיריו הנשוה אם Fei? של4 מה ולשונת בכתבה קדושה ותתה נמנהשהעתיקו
 נחנםהעשו רם ג' ונא על אנחנו ll~nffnI יא למעלה שכחבט רואית תחרי אמס -כוברע
 קרוטתה "הוא המעשה גש מאשר ועי ;יחם'םח הורה כשל לרם-יהם חעק חתאיםלשני
 ,תר ף,רוה1ל לי אבקתה השה חורה!ץל

 הע6'"
 לשון'שאת" ללי הם* לה חאת

iyn~ff; 

 ב6"-4 . 'לוון לבען 4אר6. ללשו( מהדש ד,ת'ק אונקלוס כי שוכרןלטעלה סה וכפ,"
 ל6:הק םסווהאיהץנש la'yltmI פארק אשרראהאת בןנאפר5יעקי4ס , w~pnנוסח

 ושלבר כמו העמתי הטבח מן נ-לה הכקרא יהעת,ק לשונו לאיכר טוב גדו4נ1 נחרשוכרם
 הסעיקהמ'כדקר6הוושפר שהוא יםזה יתנאר לפניפר1(טראחססחעשקלוצרשהץ מקיסרי 6'כסיט6) ג, למעלה שלבגט י.םתהםה יהנה ש'עתו; פנה בעה ע"עעור
 ל%צשר קיסר קוסשטינו נ,מי ה,ה זמס.ביש מא או כתב ה% אצסינ,א, של הימיםאגר
 ס56וויסטרו כישהגז

~.DDNI 
 לשטרות. ות%ןה לחרבן ייח לנצר'םשתתה ל'א אנת %

ומספרן
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 .פרקט בינתעטרי.י
 ננצרים שע בשנת יט אפפנה ל6""סן ניטי יה תא גי ההבאר עצם, נצעיק.וטכפר:

 ערבי ופרק טומנת פ'בםה ממשכחן אשי רב זוטראהיהביםי וטד לשטרות'ששתחהרפ
 44 ואון שר'רא רב מאוה והנה . בסע1רהא 'חט הוו אש' ורב אטרא ומר ארסיפסחים
 רנ כ' 'רענו נ 1 %הראבר ר,קגיה מספר רנן , בפ'ר בעה נזכור עוד 1WHI קירוצן ק קא%
 רואבד 2ום כתב אהריושכן נשארו ווטרא וסר ואמימר ' לשטרות ה17לה שנת מתאש'
 אשו. רנ 10ת אחרי שנ,ם ע; ל'צ'רה רמה איפים ד שנת הזמרא היהמהותס, אט,םר כיהנו
 שנים קדמו עהכרנו הנצרים שנ, כ, הרי - %שטרות תשפא זאת שנדח כתב שר,ראברג
 אשר עוקבא מר ה"'הל %171 כהן פרק ש% המאמר l~yal ואס . בהכרח אשי לרב אףרבות
 אה ' משניהם אהד בנמן היה שהא אפסר בהמה במה פ כנראה שמוא% ב'מ. 5ה לאבהוקם
 רבריו מניר אשהכדז מיניהן הד וכל . סמנו רחוקים באיטליאה או גקיסאד'אה !"1 בבבלוה
 - ביותר לנאמנים אציג%הע6,ם יחבררוויתוןבנו ג; עי אשה נגשיה בא:פ' עמולבני
 עזרא כהג אשר רומזרה ספר אורות ע% הפרק ~ה בסוף %כהבו 'ערת' אשר ההרש דאוימ:

 'lutPa יד כתוב קרסון חומש בקצה כי הס הוא טוב דבק %בל עלץ אמרת' זכרו "נכדינלת'
 קנאתי קנא םשהאבןם,מון אני נסחןי רבריםוה רידוי פהשררה ששון שלכההכנתור
 איר"טר"4י

 וסרוו-וחיה( וסהוסות'הן פהוהיהן שפרשיותיה[ במצרים תורה ספרו בראוהי
 אקרע הורת ספר לכת31 מלמוד' ובט%ת' ליי יעשות עת עצמ' עי ודרשהי כרת לאאשר
 והספר "b-ao; שאר סרט ז%העת.ק %המה כד' נגונטריסיס יחר קשור,ם חומשיםהמשה

 תנאים מ,מות ב.רוטלם שהיה 'a'~tD 5ר כולל עוהוא נמצרים הידוע הוא ממטע1העתקת'
 1:שנלכרה 'ואחראים.

 בארץ שני קנא הספר cwaI לוקה גלרלון המלך ידי ירוש%סעי
 אות'ללכת לב' נשא עמ' כוד"ייהטובה כפרי שרהי ונעת כוםטן. וע%ץאנו ?םצריס
 כ,ררשתי י שאונא נהר ע% הנשבת למר'נתיעןון בצרפת אשר בו4טמא %במותםםצרים
 דירו% חנוק עזרא קודש יר טנתנ אלריט הורה ספר יש לשט נאשר ישאג ושאג",והךרה'

 הכד מספר שהעתקת' וסדורות וסתומות פה1חות סופרם תקון עם והנאת' מהיר סופרן
 וסצאהמ הקרש עיר מיר171לם הובאאשר

 בנויי
 עסהספר יחד מכוונו' וטועמות פתטיות נ%

 באוה! ושסחה טשתה 'ום nt~ySt ע4 וקלקול - זרולה שטחה ושמחת' עמ' הבאה'אטר
 לירחו" 5ה והנא ושנה שנה כ%היום

 ההוא sDnI": מן והעתקת' צורן %גביו וטרהת' .
 הורח מפר לעשות כד' ומשונותומהופכות וקסטת נרולות ותסות ויתרות חסרת היפותב%
 הכיסעת'קים. כתבת'הורתא%ר'נונרהומטנו %אדמת' ונשוכ' ויתור' חס:ה;,ינ%'
 הכתונ ע%ע יהי'ף וחק נאקה והסרקדק י געה משכנרתי וישים יטובה א%ר' %יתרה

 ל'ר'אך: צבת איטר טונך כהרכ איסרי
 הדכר'ם כ' אצ%' ספק אין והנה ע"ד,

 וטה ' אחר ממקות נעהקו אב% עצמו רטנם 'ד כהיבת ה'1 לא הוו ההורש בקצההאלה
 א'ך השתהוה יוה אטת אם 'פלא בעש ג' אכחש יא נם . 'בנוהו המסכ?'םגיפ11נע:ו

 כה הא.סנהאס ' אשר בן דבר את וכר כאשר תורהפרקח' ספר בהלכות על,ו רמן לא.
 חורה מפך בהלכות על,ו החלקים שכל דיןהוא הלא 4כ:ב היה א'ש ולא מפיו אשא :נאמי,
 מהרר ברורו הכדול אס ואזלי ממנו' ציקת לו 'ענן;'אסרו כ4ם ועז וו גרו כשמקס,.
 שמה שין מתשוטטי בשטיניח אתטעסו שנה ול,ש:עטאת מנץ ,הרה ' :..

ומאלוח ...%
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פא -_פרקיו. מסשרי
 שבש משט זזו כחיא שס"מ הטרא'טטה 'bQ" רום' מפערי ששאלאא"רק"הרפ"ועא
 לטלינ,פ ( פקיות פרשו ) גנור'ן מותו את סרוכ:ופצ:וו ( שלהניס שם בערוך פרס נד'ופ4
 נותבי הסוערי כל אשרלרברי , מצרים כ"כסנרר,אהש% המוןהיתוריס המכהאת ירקיסר
 אה . --: סע'ם' נח%' סיליבקיאה לעיר קרוב מת םהלחט'בפרסיים בשובו הק'סר,םח"
 גאמוק ונמנעות הרחקות היפוש בדבר דגות'ני הוס.פו אסה גל כי ונאמר ומטוס לעמןנשוב
 הפ4'אח להורק ההמון יביאו . ,עשובהמה שת'ט אן ל ' פאתם מפוארה הנפה הגלהלא

 על בהקרמתו המורה הרב כרבד , הסטר טמשמות להשקיף הםשכ.לים ואת 'והת,מה
 וע' זהב חפויתהכתוב

 האלדי המשורר אי לחגסה היה ויה . - ותש' הטצאה אלא שא.ונו -
 הכסודה מן '%1א'ס "הלייט שהם ונדומה חט'ט ערסת בטנך היבנון' גמודל אפךבאסרו
 שוכתוב וכסו ' סמנה לנראה מהתלפת הכונה אסתת היות rSyl הסתכונ[ ולנשר ;%נתחיה

 לרצון זאה הערתנו תהי אשף הקורא האםנהאתה - . - לפנינו לב בפרק בעהעור
 משי: תשמע אשר נה ג'1צא כי וכן המועיל בסקוםה רק אותה להפיל יחפן השמרלפמך
 ן . ,פורשו דרךאתד םאםריהם,%על ג4 לא כי י רצוודו"ועילך ום*תתת נמוקפןתז,ק
 ההשואה ספר אורות ע% בהקרמתו כתב כאשר צדק מורה הרב דרש זו את כי תכירוגעלם
 אשת גלן ספקית.הררש,ת בו שנבאר יערנו סמר הוא י ה"ה הרברים את לעשות תשבאשר
 ובמסוך .עב. ; משלים כלס אשר הסוש:4 'וצאמךרך האמת מן מאד מרוחק מהןהנראר
 וענינם, הסעים הבנת חיא אםתתו יריעת ,ו חנביא.ם שאםרוהו כלמה הבנת ספחה טרע
 הככונו ואס .( ( %170'0 כלם והם שאפר הטיות 'fie1' גלו ראפר את לס סכתג הר,עכ.

 יא והנה .. ~ :. פיכו בדרכיהם כאשה עולה פעיו אףיא היו נניא'ם בנילאהיונג,א'ם
 ט,טום,4קצח ש% היחוש ע% וה.שכתבהי דברי בהסטע כ' הלירא תכיני םהיד'עך מ,אהשוך
 ם והן ט ' חגם'נו צמרות בקדשי פוס כטט'% ה!ות' יאמר בקולם עלי נתט עמנומשג'לי
 ואת מכתוב אתיר ה17'נות'.'ם'נ' לא עכי ואל . כטוהו-, לאו,ביו יהר וסול י:סשים ,רקצרה
 המורה הרב . לדגר קהוג 4סר 'נויני הפרק בראש סהנטהצעת, עי עטף כן ' נספר1נרון

 אסשהקורץ .. משתים' אחה המנע 4א ה"עכי - א חלק ה פרק וסוף הנוכרתבהקרמתו
 רחוק כ4 בהקרבת היות לו כמרומה , ססש כגתנו חגם.נו אסרו אשר רבר לגי oovI,אמין

 ' .רע "ט'בו4א היה4א והכלא לופרקנו והיה וא,בנורשם'ם
 'בקש כייא'רךיימא או : -

 אשק הריך עי ישבח אותו שירוש 4ח:םה אציי ,ו ואותה' ' ולאיהיסנו נשללולהולמו
 בקנר: הרובכות סשפיעתס 'ןומ גרון ווםהוא םחכםתו [י שהלקלהס ם, וברךנתבת"

 סנ'ס. מטס נג' ת,),ןים סיר סר"םוניס ונדורות תקרס ט) ..
 -, . . ח .

 %עסקבלה.קרומה היותם בע'4שתתב11ן 'קר אשר הפאסר,פ סן ' ין,,וחק:
.

- 
 העקה עיררד איא הכתוב סן סולרח'ם האשמם ,ל שהם ולא - : . .י,;
 פעיה, שי נפרק הרואו בשם נם שכחכח כמו רורט אג' מקרא ברבר לנו ויו אשרהסיע,%
 ', תרעש עיר אשר לחכמת ווגיהו , שנאסרדואוה

 רורוח, אמרו סוהר ב[ בפרק (. -
 - שנ,ם' ח בז' ס'ל'רים היוהראש.נ.ס

 כנ"
 א'. כס 17נעוו. בת [את הלא 0דכתינ א'לטא

 ובטיאי טהנא אלא זנו רי%םא םסא' תרחו%' תירות אןה N_-nCI יאלא - יהי,מאוט
 ב[,

 וכחפשלוכת'ב'ם היון.'%ך גןבעיה:אםר רואה הנן שיסכל ג - :או'וור.
א-,: ש  עיח ן 41 
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 פרע:יז ' בינהאבד' :י
 תולעתן: בקול אש4 כקב hwl~ נכרו גציאל לתלוחמנםפור מצא לבקושי דנלילמהם*כח

 מן; טכ,ה%א - אתאשידנרו השםעיאזנ'ן כן אחר, - הפשטנ'םעלע,: נ%םהשכגנו
 י זח והרי ~ םטנענו. חוק וטנעם מנהם רנ ותה הראשומם שכה להורות תא ענגםה,רגח
 למורן, שהטסהר התנאה נבר התורה מספור' כי , נהפכת' וקשתים'ה לסתורמעשה

 נהרר;ח( וכן : נח וער כארם אשך הדורות עשרת דבר אה אח י-ל ' נהפך ו5ןפסהףלהוליר

 ' ראה ( בו וה:ר'לס האויר את ההל'ס פרשתצראשית סוף הרמכן גדנר' שהמבול אחרינ

 כתוב 1ס .. דברנו אשר הרכר הוא כי הבין נקיה ועל ' אברהם ער שכנח דורותהעשרה
~ ל קדם גימ' אתעולמו יי ש'הרש המקווה הזטן ע% הואהרר y m '  ' , יסות שנה מאה בן 

 שכלוקן .ולר מאהשנה %1בן ,p'jaxh' רשי מדבר, זהזכןהתנאר
 הראשונש שדורל אעפ '

 - תולדות,ת וםההו כחלחולם תשות ובא השם 1eycnlt ב.מ'אנרהס שנה חק ננ' סולידיה'1
) 

 ושההי אשה נשא n1WD ע%'בטתו חבא פל רב ואחמרבר' %הוכיח לנו 'ש כן וכמו יעבי
 וסהעגב'ןי נ כרובות כדורותהראשגיםששנות'הן שנוקא %א דאמר סנ'סוג1'. עשרעטה
 נוורותהאררונ'ם אבל (להילר

~nlwp1DIn'r11waI 
 ,; וטרקה שניס (שי' %הו%'ר ומםהר'ן )

 המשנה, שנתב ל ג'מי דוס אשרנתן הטעם לקיימן רבא%,תנה,%הנ' זרם רעמר ואענ .ף
 ן נשאר.צ'בוגכון בעצטו היאם'אסררב יצלו, אלו בין לאהבך,% ' ר והוא שםצמעוט

 ן - . , ללרה בתשלש תשפוה%עמןפרה דבור המצא הרוקח 11םבבגע'והפרוברצרק.

 פנל, אף הוכחה אשלמהמ שנ.םוכו 17לש בת והסור פרה מהחיל דבור סעמ'רי( א'ן פ'וכן

 חחבונןבטח1 עמ ש י י . -1 י ' 'טאו כאחד ותשוחהנח מהלות.ההו%רה הנהממכ,מינ'
 זר היבר ה'וח ayl הוא בנ;ה'שנים מוקהים חיו שהראשונים אסרם ונהגי לך'שאוכר

 %ךלהוכיה 14יש דבר.הם ,הרים'תר ~.אציקטנעי
~arnc ררך, נס %איוליר וא בן אפי 

 ש , '. למרלן הזיען וזמ( והקטנה נריןהקטן שטת וקם, דופן יוצא נמרת טסוג הנה כי .ורות
 י שהזגר 'רענו - ,ה פ' ב,ומא החנוקות ענו' טסני וק , אשוע מה' פב הישבם שכחבוכסו

 ' יום שנים ערוב קטנה נחשנת כיהנקנה ' הנור%, לה:'עאל הנקבהשנהאחתםאוחרםן

 ז חם 'ותר זההנו'הוא מלת בפרוש שכתכתכם כמו שקנז"-כר %פ. י 'ו עד והטי -אתר
 י שת' שהכ'או בשמהם םנואר תנא' ועם -. בתכונתה. %התוש ממהרת ושקכםונמל;'
 רב( רעםות;םההיארחני פק התבאר אחר ומצד ' הערל התחףת אשרהססימנישערות,

 שנ'%( ם,א :nfilna שהנקבה רע4ו%ן,% שפרקה טה לפי םשמש,ת'גמ.ך נשים שישניני

 ן שתמות תתעבקספק אס אחד רוס הוא ובשנת . תתענר לא ויא' ורוח אפידרך אחרזיוע

 י רמ"וצאדומן הך זה עם 1'0כ'פ פרקן, לפג, ב?לרות ~ylen מדרך קמן %ם'סר נכגדבעינן
 לה אמר בכםהנשאת אשה ר %ו לאמרה לפט שבאה אסוירוס שי 5תו ביוםנני טעשהתר
 אם לו n~ca א', ויום שפס להבתוב אמר וב:מהטזעברת אחד. שניםו,וס ש4ס:3ח

 ( שעבדא והשלומי אכא' בבית שאברת' שנים לשיט אוי בשנע וילוה, בששנשאת'
 שמא טעונרת ' וחמות תתעבר שטא קטנה במון םשםשות נשים שיש ג'בי תנירג"זא

 ז שוא ~א סבת קטנה וא'11ה, ו'םות' צתבנה תפסול שמא מזיקה סנדל- שברהתעשה

 י D'~lfil י ר'סאיר דברי והויכת משטשת גן ע% יהר או מנן החוח א הום שנים (5 על 4לו'ום
 ן נעיט אי וטשנ' ירחמו' ot~wn נטן והועגת םשםשתכדרכה ואחתוו ו. אחתאוסרים

"'ש~
 תתעבר ק ולא ) בשרם %טראבירים

 ו טלאותה אשררה אימא נע'ת ואי ( בתישר"

 . . ( י יי1 הוא" אשר שומכר לנו כלר ההקרםותהאלה ובגןסשתי ' :עגי ~. שוא רבר1'בה
 פא,ןי
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פכ ופרק'יזא6ייוטנה  האנוטע "ף5י ט41ר.י איני זרות אפי.ררך אהד ויום הוא בשנת נם יאסורשחהוועייח
 -אינן1רי*רסתוושב-

 הנ"",4 םרבר Dl?~i! שנה ם:5 ווה%איה'הפח.ח %וזרע, שהיה קר
 לע סךףונה קטן ר,דן%*ן6רינן רגנכן תבק מ4ם שי בג" חור ויקהלטאםר פרשבהרועיו
 ראםרעןפ',4%1ר,פ1 ואעם ' ממנו יתר גאה בריא הגל סורר בן בםאםר וי כבבריהםאשר
 לעמא "יינו -ההל 'במהוקנאחי ע% אחרהבא הום שנים נו בןדקקן

 רביגמ"
 ועץ חיש,:,

 , נ י ע%.ה םדכת'ביבוא רקנית שחיא אףכיאה

 שנ,כ'(;11 סוג פתות '%1,ר %א זרו" ייך אפ' קרבכן . - ש.נד'% עד כלום קטן ג'את ראיןרבה הקשי 5פ ין ק'םא הא יעימא 4ב3%אש"
 יה% %א ;Virh~ מררך שנן רחוק RIS'YD1 נחשב כםוור אםי41ר א רום היו ובשנ, לאחר
 !,( ולכן ושרו%-- ס'סני הביא ושכבה ,ר גן זו עד,,היו %פעםו ההולרהכח'

 הזע וסהר"
 שקנלן ,לא ,רותנכון% ".א טוןר בן רפ הנד מאסרם כי הר, וענעווי: שנוכס כמוטורפד
:wriwדורש אני מקרא 4 אלי צרק בהין שארע הץתו.םעשה תגרית הנתונים שאמתת או 
 , שוגרנונמו

 ש4"גם:ה"סות הספרנם על ט ,רז המשי% יניח והיהיאשר ' .: .-.- -
 יב,ת 'מצאןי'ות הלא כאיה מנעור,ו וגר יער אם באמת ,ראה אשר ער לחטטהמשיתש
 שרפטו %נושר'מספר גלו% 6כגוס'חים שכתב מה ראשונה היאה כ' ' u~ctwiiע%כלטה
 ",6רם עיי"6 נ6ל %א אשף הראשונ,' l'jele~il יאות אס ~IpaD עי התעורי כאסרמשרו
 לא. אס י%מןהה'א ער בטן מרי מהם נמנע שמם מאוום מאהאו בסרק

 כלאפשר השיב -
 היתולתל הי;:ן;לעוב, נקים להט יערךהתאהר בנעוריהם התעכב וכחס%ועיירשהצלם

 ינרו "שר אנינו. ואנרהם לנת הנמשך הורע טמנו'צא אשר ההוא רקהבןהכשהעיר
 : 1,, פ%זשג,ב "ר5:ה6.רא%נ %ענע61רבר באמתנאותה~א ניסענ'זהחואייואתאיק

 ח'1 האר% בני שאר דאך יבלו ההוא האיש איא ההם הארוכ.ם הימים חיה %11א אג'אוסר
 ומ,וב%'ס מהדיואונורביי"מריהנלבענ.ויויאור4,מ כ5ם-צייה י' הטנע',מוגוהים,מ
 בראעו'ת פרשה פוף %1 רמכן כן שבתבוע גסו?חיד.

-' 

 הראשיוא "6,בת1 הפנט ועג%
 1sjlaaii)'נאותה

-' 
 ימי ע-% "ע,ר איר קש, בתרוץ buJh, הוא פ"א (י ולמוכןטפר -ל

 בהתך. קצר,מוהתפך "bh'b~ %ה.4ר וםרב'ם שהםםהיים גחב וצי(נמרור
 ,הן ך.י,ם,א,"

 מה הארם"כי בץמח' שתראה סמהבירוסער
 kal יזוען .אבר  י'וק  בץ ה'" שב'ן%'%"

 האשמם קי כאשריעע נ44'ב .ובאפי י : בארץ הוא אחר כי בברנש אםיוהמרגחים'ם
 כן אם אמר שניט  עשי יקרמת'ס אהתםשנותינלה.תהג'

 אימהראשי
 לוה . ק.'" י שהה

 ,54ל'שו .4ם איהטבע ,החק.שעינינידו%א הנםוס והאשריויייללתבואחמפיוביהוא י :  יב ייבן -,,ה  1"ב%לא תיו אן יבןכשהוייר וקורס  .; ' איבןע ;usclגהוו4,אתשת
 ה,ןו% ה5ן כל% הנויל%, חש,בעיבנ, 6ה אשרבקוםהוו1ב'יוולרא לארם אפשרזההיה
 שנ" המע"א %א %רבר,ך.ערין ץ ' אמש הול'ר כאשר erJSJi קח בןישה'ה

 ע:כ1ק,נן (ל% ף
 : נה"ב% ל% ו",א af)wi שנע שיו אפלא או ה', מהירא% כשהוזלף שנה שבעים נןתוהיה
עלר,

 מה ראה י בצפך וכן ועפת שיצ"ר להוטך 5טט"ף שאסרנו מח יחיב שהמבע ועי
 במקון כי ן: ון',ףק, הפ4כוף 6סם סטבע'ותי. ל פרק י סןר 46ג,יו הסופ'רהנרו%ויגהב
 חשישש בהטען שבישנ,ט';האך ביות הארץחמצאנהנשטיוליו" מאפסיחהר

 6ם.י-שני עי יחר תחינה יא שנימואזחם4 בנ." "נש,6;,%רות הודו שי אחר לטאיז כ' כתב וףטי::י"ין 4'י5שמ י י ש,בתן כקצההנה שנהי
 הרברס קר6וןבספרוסן %פר י,1,וו ום , ' .

 ק ם ן?ורת  שוכרנוול ים" "ותאקדונ 'fib' *' הוה חרבר לר שגעיההס1פ,אש
 ריגשת ,ו יז ג ש1":ו'
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 ון' נדק בינתאמרי

 יסכם כ, "שן תטהרי.. ושמא תתעבר טמא אסרו אחר ו'ש שנס עיבתזא אשררעמות
 ההנהנה מספה בשנינו והפלוכוף ן , 41סות; ג,'.ה נפשעקטנותה

 שג'בל ק4 ער ישא לא הוגר הנוצרים שיסות עי שהמקפידים כתג א' פרקהמרינירע
 מרבר' וברנ,עי . , י (ח עד תנשא לאוהנקבה

 אינס: שהירע גחכ .ו פרק הח'ים בע4,
 .)ונקבע זרי סב'כ4שנת בזגר ותחלתו D'1VI. שףשתשנועים ער להו"ר ההגנהעולם
 הפלוסוף אוחו שורר הסויר- הורע סחות לבו צל בהש'בו זח כ4 אמתת ולבור ירעתנקל

 שרד, בספרו ןאי,נו יכן ' המזון ש% האחרון המותר שהוא הנזל בת מספרנרצעי
 הם: ל פרק וו למור כ' אופן שקשי ספר סינא ן' ודברי . אי'ו מסכים כתנהרפואות
 הוא הזרע יאלה

 טותרהענוי
 כשיחהלק הנעשה הרג,ש

 הסעי
 כסו Sg1'I ,הוא באנרים

 אפוא והנה -, עכל' השל'ש,י הע3ו4 נמר הורירלןאתר מןזיעה
 צרנו ~VNV הודוי

 ,vk. סגינו הטנע בה,ות הטספיקלהוייר שעור ממנו ש'וח'ר 'תכן הנתך המיר כרי רקלמזון
VtW1מספיק אליו הוערך טבעו אין היא בודלו להוסיף גז נם צריך שהוא הקטן אך י 
 יוחש הנויד יודה עתו בלא לוה הארם שימהר מה כפ' וגנן י' - הירע בעד סוהר %ולהנ'ן
 חיק.' ברוהות'מ המרברש ראש  ג"רנימ"ו הרופא ע4כ~החכם נ, . הטנע.הלוש
 נאום מטעם כחב ההוקדה העקרורעוחסרון לענ,ןסגוות פרקיו 1 ספר מחבוריושני

nvv~Dnצמת ק4א . הקטנים הס מולידם ובלחי עקרים אלה. דבריו את הנוכרים 
 ראוילתו4רה, וחלושבלתי ומימיי הנהורעסרק ל וכןעלוליהזוכוי התחתוןוקנם
 חתלת .,. לש1מ: וזה גתנ '"D'OW שער פספרו בשם,נ' לטיף 'צחק ר' והחכם 'עכ
 וא? י' . שנים' מלאת.יל אחר ע4הר1ב הוא האשה הזנר,פרוד הזרעטן שיצאהעת

 1 , הפרי קודם להוציאם שיתהם הא,4ן פרח, כמו והם הבושת נבית'צטהו.שערילו
 ן י. הורעשלם,נ או'ה,ה ג' עשר,םשנה אהר הוא הזכרים הולדת ומן . כתב.ובסמוך
 וניזהקרוב . -'.-. .ערנאן שלמים. ח14ש'ם1כויל ושלרות יהיו ~ן קורם יוףירואם

 חכםיהדתות ומצאתג'תררשנואצל . ..., שוגרנו'לרבר.חתוקר
 %ק 1% הזולה בן את היוקח יענין ארונאציאו המתוארת ברתו "שיסטינו איןהלסריות

 ורוי נאופןשיקרא שערו צמח אמלא במעש,וגיום איןאשר
 חצמיחח' יפי כי נאר ; , .

 .. n~wp שסנה נז כשיהיה ונשלם'ם זמורות שנים עשרה ארבע בן מהיותו פתחיליסחוגרן
 מגם'ע, ום הטבע, אדני ע4 ס'וסרת ה:אח הסנה 4ה'ות גי ישפוט הוא וקרוג -עכ
 א'1. 4כן קורם כי ,ע1 ( שזנרנו. כסו יחופה עשרה שסנה ב( דאבות בם,%י אסרו כ(%%הוץ

 1 העריפנא הא רקרושין קמא פרק חסרא ר3 ומאטר , הצורך כפי 4הולרה טוכן"ארס

 ימוגר ושה קרוב הת1ירח אכרי םהףש הוא יהודו: חמסהר גי הררך' זה ע% הואהיא '. דשטנא בעציה מרא אמ.נא הזה בחרביסר נס,בנא ואי כשיתטר סשום.רנס,בנאסחנראי
 ' אושי הכי וטשום בנשים היפה עי אף האנ'זנה לו ותפר טהרות למרר בהקרסתו 1להרם

 ( ק י. הטבעהגנק4הק,םורע אצי אין יארמסר אךקורם . .אינסיבנאוגי-

 והורעת הפרח ב'( ומן יאשן חנזנר השרה בעץ כאשר טו4,ר ישא כמהרה 4א כן אחרינם
 לנגיש: להו4'ך,אתאן שמהרו הראסונ'ם הרורות ע4 נאטרגו כ'ולוןשלטדנו
 .1 -( וטונהשה'ארעהאצושי דאתוא4'ר,חומרא 4הואבקו4אויע,ר'קאסצער,א

 י. מקונתך לאמת נאמרה לא אשר . היא נרירא א:רתא סורר רבן שיו נאמרבאסת
 נכל הגתוג,ם לדרושרק

~alw 
 וזה ש,סגלווש

 %ושל'"
 ; שנר.י וקנל דרוש אמרם

 ו% . '1
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16 י6! 5רק' י.אמהבינת
 4ג0' היא אמת רב%אנש איבא נ' " ' ט*סח ססנ1 נוכר שלא יאומן" ביוסי6,ןוגהאח

 ורא' הס פיי נ ספר חעברי נ'וס,פון הנמצא חורהנו העתק ספור וכן - המלהפ,1'פו ומהבן'

טוויי
 פיר יעכרש שם כחב עצמו שהוא וסטה לו שראיתי התחרות הנסחאות טן וטשונה

 האצא הספיר על ום - ' שב% גשום לדבר רבר הםער'ן שיביך טה גפי בב ספר,בולרום"ם
 כרפוס 4א תסצאמ לא I't'DSn יע'מ ברום, אספס"מס החקסר מאופן חשש, נספרושם
 הראשוני הרפוסי בשם וכן הנן אשכם ברפים כי - ויניציאה רפוס נעתק 'IJQD חח-יםהאשרו
 tifplt'nl נוצרים חנמים כמה את עלו שאיה' וכבר - שםץ.סנהו.' בו א'ן וולא אברהם ש%'
 לעמן ובפרס בו וטצאו אלה נוספהזוולת .-'DS ' הכלהב% כי ל' ואסרו רום, כשיבספור,'

 בגונם ובכן - מפנעו: נעה עור סנונור מה כפי אינסנררו השהחוה אליו אשר הנרול"בהן
 4,ך אסרתי אשר ובי ) - יאטתו רבר כל ליעח "נסוף היפה הנפש עקר, בלח, ספרחיא
 . %ךאירינו. יצוה רענ'סיא:'ו רנר מכי משמרתוםאתה הוהתשסרנפרק

 שמו יהי : ,
 לגלם סיג באסורת נשטרו לעולם עלסא רכולי איגא ונ5יא,ו תורתי הקדש גתם כיסנורן
 ' . ','כם1שןגרתיבפרקהשם.מ:וריבנושאהוהערהנה-,'י

-' 

 ודתייע ) ' ככיקסנ' מסיר סנר~מס סכסניס מסכר SP ל5 כדנריסס 5נ5ס זמי שיי-גן
 '.( -. :  סל'תסכר"ועסוז'וככיער"לין":י  דנרייונורי :,. _- י4'

 והף'אז הנוזרי נם ב,אתאשר םעל6נעוישלנ1כםוכןי""נען .- . ' ' י '. ס~קות.רכ'6 מכוה הסיר '4ועהט אשד ב%מוריס 14 דרמהם ק - . ~ . כפרמ
 1 , ההפגה. מאד נ,המב הירוש'ב בגף ןןובכל שהם וה,א ' ' בה נועו הנוכריםבדבריהם
 היימנו קרוב ולא בעיתו לאמת %א מספר וסכ:לא'ן 'דברוובוהות .רבו אשר ארם בםכלהון

 רטרו תנשה מר ו "עיתד חה5פ' ו"ויםאשרנא6'נה,, שהוא 6ה רנר להור1תעלאני
 ב4כס' שהיו םםפרה,הור'ם עי %ע שוכרנו סאמחה6 תראה היא - ' הבאן בלוווןחכם'ס

 המט1נהאלף ומ' ,:-' ף15א שסומםאלף לה ואטף . הרבוא ע% רגיא תזשלמצף,פולתר
 או נ וריי תיסר filt'"D1 ולאיו . . ספ'נות כ'ם DIIbt בזהרסים למאיירעירהזוד41

 לבר בשיסא כאסרה :. : ר,קא ,םעיהלאו 'fINOD נראה'כי ובהר'אםקדער,ג'ןררסא. וסלי ארנעסאה טע.ן I~sKi אצ% בין וןהםירגשחט . טריפתא ספק, רש,( כגרסתוסי'
 שמונ'ם סי ,נפרט יהור"סנין'. ,א%אירב ' מאח וחמאקמרא

~t)lbwt 
 שהמצאנו

 וכן n'plb-ilDI' דתענ'ות ג,רושים' נוןסא פעםטהרבה
~tDDI 

 ז רהוט.. רפוט. שען
 הפרקי עורצזח שנזניר מה נפן הש%שסאית סך סכ%סףתר הנבי אצי הרנה הוא , ופ'רשיכר ;ח ד6' רוורא פוקסי שתין . החי% רפ סטו תכיישתק

 %א נתכי כל פ' אמרס נק -'. ,
 ישביל אויר רחדקא ' ם~ח' זה תניס רושת להט היתה שיא כשנ,% אלאיורכה,רושלם

 יטרקו יא יגרם שהם 4םומ)ראה אשר כאלה צהרים וטעם'ם %ודוק. קטןושהשוו
~YH1 ה:דולח שהשר הח%41 פ' ג'רוצולם' שאמרו םה וכוה . ' גסותו ןיהרבן אתרינו החסרךב 

 בגרור נח םשחק'ם שתו מפג, חרכהגיתה
 בשנ"

 בםררש הםשהח בהר עיר," "מ" וכן '
 חשונה, 4 שאין הוסיפו ויהי 1131הר ' שכינתא אפי לםחס' וכי לא נרקויא ורעיהדאשיר מאן האי ורעו. יחיל ולא פסוק אסור ופרשת ער ויה, פסוק ו'שג נזוהר אמרםלאלת שיצורף וגסעט י. נידווכל שיש אעפ בף5'ם חברו 6ני המלבין ראוות 1פנ . , יעיבירכה

 ונגרת1
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 ב. *רק 7אמרי'בינח,.
.Imu1 פלוט שהפטיו יםח רומה א4'4'ם, ועובר רם,ם כ12(ך ט'תה חייב אמין הי פגי 

 שווא לוםר ההע ישון בע4 ע4בערכן
 ההםורות' חשים מן נרוי

 ובאו"
 אשר ,Yp 4א'ן

 םרכרי וב המובן וגפי הענדה. מן ארם 4וש-היק כרי ווווםא בהבאיאמרו
 הרםבםו"

 בפרהש
 ורע11ציא לדעת עצמו הטקסט נ4 יהפ71ד לאים לשון תאריכו , שאלון לסיתות גמשנח
 אדוו עןהםרה  כמושהפרי~ווכ  וםםוותק'שאיבןרוםהו. לני לבטיה. ורע12כבח

 ח -'  'י. יעזים נאקה םב'א אסרו בסם רבר  כיהאימר 1ק רמויה  כהה'א סוגה'?יחצ"נה
 4כ4 אפשר וכן נאיקה באה כבר הסרה מזאת א'ן 4םעשה הא4םרתהיגהחוקווהבאמרם

)P?"~iהרפפם כרכרי ה'ימ ) השבת את המעגו כ4 כב' כל ופ' י נמוח. שוביא בה 
 , מצרים ב4' לנחיה זוכה ( וגרומה מנוטם ?ן או נ'וחי שטן תנשי שמתקן פ4 בה4נות'ו,

 , י ורכות'הו ושקדנתרא. וערבה פ'לויב שהיא גל הצרקה. ~nwvo ע4 שהפק% מה1ל4
 :taty1 יקה הטדרשים ופרטי הןםרא ררכ, לנאר הוה בהמה נונתם שאין היותועם

 באמת.עקר הוא אשר ה4ו בצנזרבעת
 נרוי

 א" כאלה רנריהם בהקרנת
 לטען ; השג%,

 - בו כ.וצא כל א4 נב תקיש סמם אשר הכמינו ספרוהו במעשה הנראה מרש' חוש'הת'ר
 2ק דילן בימרא כי וזה ' שהצענו כמו רמם עתה אנו מהם המסופרה דטעשים וע4הוא.4
 w~enI שנים הב יןעסר סג,. זהטקדש תקשרנה רשעים ושנות רכת'ב מאי 'וחנן ארד'ומא

 כהני'ירו%.ט מהיו שני במקרש אסרו ר'ומאפק ב'רושלם. "נח , . בו מאית  יוחרטשישבו
 להלאווסת,רהרנהניןשת'ה:סרוה;1 נ,' יא פד' יא יא.ן:' תאננ' ' נאיא ' נרולי' כהניב שמתים ם שמסו מבבשפ.ם והאח שה,וירו,ם  ויסאומרים o'alaIגוטיים
 ;צמי ר'יוחון כ. ,קשה ובפיט

  והסמר היה וימעט ה'רושינד  שחבר  הוא הבבלי בעימאמ'
 מאמר מ לתרין אפשר נראה 2צהצעם ח בהעהה אמנה ,ך מאות, ש"ש יהרעלרא

 הפיזה. רין אב4 רוקא 4ח1הככלי
 'ריקא ירעתמי האצומצם הוא הירושימי ורנר .-

 היקרא ום - רעהו חשבון ע4 סדקרק .היה האאר אשר א.מרים. ,ש הנהו כ4 דקאסרנטי
 באמרו 4םנינא וח.ת שהבכוי מה אחה, חנט ואל , , ,( .י כר4קמן תםצא;1 כן וכספר,רבה
 וח2עכוטכ4 צא ואילך מגאן ,  הצרי,ושמיניסייוחנןכווכי: שנהרסמעין ארגעים מה:צא
 הגי כי . שנתו השיק 4אאחר

 טיטומ ~ענין ושכתננו הררך ע4 הנוכרת. ייהמתו מתוק,
 מ ממספו בא'  בחיי  .בהקרטתויימשל3' המירה  הרב שכחב הררך  ועל נ י :פ'1

פרט,מהרגה
 א"י

 נ4 "נונהר הנאות השימוח ל, ויחת המש. 4יפ.ה  בנמשירק ענין ,הס
 ום .שחמצ'אה,

 אצ"
 אפקפק  שי הקונו.ויאו ןספר  בפרושו  ס'קי'נו החכם תטצא הנצרם

 "כנוס' הבסיהם רא,2 ב"מ גם 12אמר פב דדבור
 ; . י., שזכרנו המורה הרב כדבר' ממש .

 גאםרט ההפחה צר ע" אציחכמ,נ. רניםאל :אותיגז'הואם שלש של ,ה מן היא,:
 כרך רמ41הפק

 ודוןש"
 ר: באבנה ים מיתית  ולארבע פרסת', עיש'ן  nDICi שין רומ'

 ופ'אהד ' קשראץ  וכנורןבבטיעה - עזה  בבהרח אןעןר סונהר היה שיןהלכית פלינחן
 נשתכרו הינוח בקרננעחעךן  ופגש  מאירן %4 11 ה.י  רבועיים מסלוח מאוח  טיש%'נ'
 נק ו,בםית . .' : כארר הפורה   נםנרל :וינ:מ טין ח, זפ ".ופ'איןרורט,ן שימימה אבוךב.ם'
 ותרתח ש.ןעניים אוכל היה נרפאי בן י.הנ[ ש:ה:י סקיס זפ . הבת בצרת תשיביתל'ונתן י?
 ח:" יוחסין בספר :ם.רא הות טומר דר רנ,חהו ב-וריה ח?'רנשהס ופ י'ן,ז,, ~רביעין

 סאה
Nryew.י'ייב שמן נרנ' ש'1 :ריז בן לח:ק'ה ההלכיח.שהע4ו סן א14 רשפת ופק ,, ביוסא 
 צדיק ונפסוק . . טיקונק ניג' ש,ן מפ,ק הוה שמשן 'ע'ב אירה וגטרד12 ;- ודרשןצע,ח

 ויד ,י:.1

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



פ" כ *רק בינתאמר,
 האל'ל,ס ומס' בס:הררין בבא בן 'הרה ר ע4 אסרו;1כ וכנה י ביאשיהו ירו1%שי1(6;ם

 האמת חגמ' אצל ;ס . הפרוכת. את םטנילין היו כהניס להן !יקק4 סוף ולתגהוטאנאי
 דנם שמא נתו סאהפסיען הלת פסע' 'הודה ור י,'א שי "' ל ל נראק'תא')בווהר
 זוף 11ד4 יעני[ 6ט 16 ספר בעירו הנצר,ט הכם' רא6 כתב וווסא גי, זה כעין אשרטופנא;

 שן. מתתיקלמאה שנינוהיה נחתךלערך אייו אשר אדם raI שן ראההענק'םשהוא
 י-

 ר'שמעון אסר דנה פסוקות הלכות מאח תלת נביר' הן הילד1ת'צחקפס!ק ב;ודר שםעור
 למה קרוב וגיזה ( י כאלה ורב,ס ' סהיטנא4 אשתו ושם נפסוק עילאה ר"כטתאברוא
 שכ' מוקיר דובנא מר:נ'הא ההיא וג' הל1' רבינו בשם נחגי גל % בעלה,לספותש6,ב
 ובקריא - , ודו, מקום בכי וכן -; ' pnvI, הון גיוטר הוא בעלטא תחמא וגו' עייי,א5ת'ייט4
 םכ% הרי ' :ווםא רבא אסר אפר 5ור ש'ן הםובח באטצע ה"ה פעמים פג כחכור ההיאעל

 , " , לאסתתה טתורצת הנוכרת הסתרה מצד עוררנו אשר ;Htw~nw נקהאלה
 /-%לענין

 מספרו אהרון פ' לרומיים ה'וס,פק כי הדע הנונף ה;רו4'ם דכה64 מן .
'.. ' 

 היו שנ' ב'ת שי ה:ךו4'ם הכהניס סוף ער הכהן מאהרן איך כתב האחרון -
 וכסו - שט בבית ונב ראשון בביה ו'ח שלמה נגן ער מאהרן ;ו ה"נו ' נרוים כהנ'מ*נ

 חשנומ כלל היות Dpt פננ. הרב'עי גמאםר אעת'קנו בעה אשר הנ, בפרק,שתםצאלו

הנקמה*
 . שאודיעך זו לסבה לסגרו בעיני ריע'יאיקי והירושלמי הבנכל, לניח

- 
, 

 קשיא כנה רת ג' :fi1DD:fil המצא ראשון בנית שמשו כ: ריח הה'א עי ד'וםא פק כיוהיא
 שהינקמות יחדו נדה'מ שנ.הס דנר' והרי . 'ב ותקן דגריו את גם ורידתה ח" ה ה2ושהע'ר

 בננ הואוגנווב[ בו םשםש.ן שה'ו נראש!ן ו,) ,ת. וריס ריוםאהמ' פק ומהירושלמיבי
 הם שהרבות 'דעת זל רשי מדנר' אשר כא רבה אקרא תרסת היא וכזאת ;אכנ.שמשו
 ' פנהמ פרעות ראש 0רוייקותדוא וננסהאוה ב4ק פרשת כוף בספרי תמצא וכן . א'אנרת

 אבילננין י ראשון;הכהניםנביא.ם, בנמן מסו שעמדו טלסר וא'. לכזאמור111,
 שנ1ח'הם ההחילו בדם' אוהה שה'ומוכוין ובשביל כהנים נב'אימ שסומם מטנ! עטרואחק[

 קדמינ'ם ,ר כתובים ספר' כשנ' ת' שרא מה לפ' הנכונה מרסא היא שנן ' עג 'מתקשרות
 נפרוש וישירי , פ:'ס. סרדש גגה ט' ערן העיק בעל אעיר זוטא בכפרי וכן י 'מאר
 וגאת כ: זה עמרזממנו ראשנן גניה וזל. תמצא שני פנ.ס שי בריתא אוחו קוראהרירה
 היה אשר הנז היוס,פון נם 101 ברמים אותה ס!כרין להיות שחזרו כיון כנ שמומםטנ'

 'יגו ה:~כר'ם ו" יח אפש הס שוכרמ' כמו לאשןן נכ,ת גתנ;ה ל,י%מל,%םחאש"
 ה.!ס'פון הוא ההצודים הסופר'כ ם( ראינו בזה אחר ג, לקש'חס אחר תרוץ להםוףוססו
 ורבות !ספר' ובנל' ירושלמי שמענו קרמונינו חנ1רי םראש'ת ארבעה וקוק הגל,לר,ם"ס

 י כושריםבשקויהרעת עד,ם המשה שנפסוק הרי( מן וא,נו יחכג אמרו כלס אשרננו
 שיא ברה פצינו .'; ~ה לש:ן א'תל 'ום טבול 6' וןה,ם בתוספזח כ, הקורא םםך %םולא
 - רא'טק כבית 5ן " מם:ו שעמרו שלזם גריתי ייה.םאת תפיק ובספרן , מפנח6 כ1איאה'י
 הנוכר הדבור מן היוצאם בפסק;תוספות אך עכ.' "( . נספרי נסנו וגלם בלוחשניוש,ן
 ' כן נס:ו שיא וזוטא רנה נוסחספר' כגל 'לאו יא16נחןביטו הלא ועיניך - %נ יחתמצא

 שנ' בב'ה כו ש'[ באמרם ואם ' מש!בשת :רמתו אשר ההוא הדבור כמרקמן שא'ן נראהלכן
 כ' חטהפק א4 נס . שעוררנו "6ת'רה ק,ש' יעצכם לחרץ הס צר'5'ם מ6שבומש'ן

 ע,ר'האשיגהן ,"ש ) ן%הע לרש,;לגרפוסעיהכחוג רה "רוש גלה;ןןה:םצען
בבית
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)  ,,,,פרקםאלדיבנח-
 ה"4 מטעט א'1,1 ' הנכולב מ ואיסר ח' וטסת טסתות פוסע שהוא שימה 'H)S אשרנמת
 6ח llb1"?I ה'ו הנוכר'ם ברבר'הס וף %ת - hD1'"i לןק בפרושו זה Vmi' ה'ה לארק%.

 הפורש סן א'מו ההוא הישון כ' 'ר'ן *ה ע4 ה4א לשונו בט'ב ה'ה-ע וכל אותו.ווכר'ם
 .: המכרת ר' הזהת ראותו אהר' שם אוהו ה,ס'ף בע'נ'ו חט אסח בהכרח אבל .אצלו
ונפ17,

 אשר אהדי ב'לכ' תוי
  משת כמר ב'ד ומצאת' ?עת' איה דבר' נתבות רעת' משקוי

 עכ ח6ר-התנו תונח נכתב ל מאר ו,פה םןוהב המקרא כל עי םנטובהבאוררעף חוטבשיוט
 גתות בםקוטו כ' ; ברפוס אשר הנוסח משתו מאומה כ4 א'ן ב4ה והנה ' השש'%אלף
 התהל שנוא 411ע ויאאחר. כהן בלנך שייא אפשר . ז% בנית כחן אשר עי'ה .ז%-
 בש אח.מעץ ה,ח והלא הנהונה לו ונחנו שמת ואח . כהן צדוק ה'ח והלא 'י בנית כהןלה'ות
 א4א שטת כהן כמקוס כהן טעמירין היו שלא מקום ננ4 אוטר אם שכן כחן להיות לוזויה
 יי.  ןרוש ע, עצמו שטומר סי כ4 נ,רו7ילמ, טפורש כך אלא , ירזק בו ותה ואווסעזבנו
 למטח שכהסב לה עיסהרת עיסו מסר וזה - סנט על וקרא הסקרנו בית עבורת עיאו

 הכהן אחרץעוריהו בא4ר'11ווו'בוא וימעל הו. לבו נבה הםיךובחוקתו ומיהוכסעשח
 י ו%.

 אזאמרפ : .עג שם עי הכהונה נקראת 4ם* אמר שנך rW1-enI ע4 עיסו שמסרומאחר
ia'v'מדיפי עי הקורם בפרק כתבת' אשר מל. שקר לא אמש מ האיה ששוונא טש בנ 

 , בנפש ר0יה0בוכה 'וסיילסון ומה ,תן מה 'ניר הנלבנ והאיש יהספר,ם
 י

 אונך אודה אמרתי משונתו ץתך תלון לא 4םעןה ברבר' שו,ת' ~ew 4סען הקורא תמנ'והנה
 שהבאור זל החנס.ם 0רגי' מאה4הס,ר ער סעטנוה4שומ סשכ'ל'ם כיס;ולתגמנהוי
 האחר 1כןהפאמה וגו" השנת את המעט גל אומרם ו;וומא הפליה לתופתי המרקגךאש
 .י ורעיהנרג4'אוכז דאוש'רהא'מאן

 כעשר והקים המחק ג'ו ההם הפאמרים שני  נמצאו זאה  ב% אח אותך הוהע' ואחרידרכ. נלזהחשבתי  עט ג'אםרוהניודאידוקאלנזי.
 א(,כ,א עירא אמר והיא עלנבון להביני הוהרת'ןביט עי,ו אשן הןאמר משלו*באורת י רבה ובסרנר 'QW "מרו על'הן אסר . נהןפרו יר  הםךורןתנא:וה  ס:תורההנקירךח
 בחנת שה י 'אסר  ואם עייהן' נקרח' כבה יו יומר אנחן כתבת ףמה 1.אמראי'הו
 . -  ו,( חעב'רפםזהעדהוסילשקולשתםב?אץ'ץרק': לי 1ןם ביבך נוך ישומם ית' 4א הנזכרים המאמר'ס בשם מקאתה וקירוחיהןי.אמחוק
... . . .,,.... 

 טידכר וגדופ.ס י וסוטרי'סנני,סו6'ס חכח'נוןסעניוע"סרנתנ,וכקנעסכ1רינכין -
 פסוקתי9כקפ

 מחל יג5' וטווס ל י פנחו,פס סיוגי דוווע ועל נף~ש, סר כר5ן
 . -י:,--,'.

 _4, . . ,  י'וכסנייכ'ע.-לי : ז -
 p~'1ICI 4םה , ייןי-2פיישי"תשיא חע. .4~י1יייח כאמרק. . -,. .4.. .. ...

 ., ו( , ע ,.
-, 

 אג' נך הדס לך 'אצה שאם יבטלן' המרוסם ב.ן הקז'ר דבר'

פקוני
 ה'וסימק סאת רטב ספור'ם רא'ת' ר?כ' , שסעת מוונ' א'גו י1כרבר' 'אטר
 בפרקים אס הזה במרק אס ק"תס לנוה 'שהבעימ שכהבוםרבות'נו נהימהלדוםיים
 הסוכת עי עהה דברי זה הלא . ., , שתדענו כע.ני ייקה תרגש נו "וה,י4י ומהבואוי

 ש4םצי'ם,א,טרנ:נחבןכס:רריאח
__ 

 הכסה ועי
~Dp,nDi 

 היונה ,בזת ,. נרין'ם. בהר
 וב'פאבהפ ץיף  והנחםחערח' , גפמהב'ת. יו יא:המ,ין ,חסה :פיאשחיאשר

אשר
ח6
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 םרבר חארוסים מן עקריה אס . " ר'ץ.
 בהפלהיפנ,"

 א5שינרנר: ה'רנ4' ךעית
 סאןדאשיר האי העשרים בפרק שהנאתי הזהר מאסר אורזה עי טייר אהבל יאפשעת. א,ן וברי אי כזב נול להטות ואטת שגל אנשי גי וקני ונתהנה י הלנה ;1.'

 ' ט יאותלחשוב ~slai וצול ספקעון כלי וסותו שעם עלא אסגור אשך נוק;יאוגל.ורעיה

 אינעו תשובה זן טאין ונפרט דם'ם נשופך ושהוא טג'טזא אם, %ם'חםי זכי רלא יןאמרק
 הטרח, טן הארם להרחיק ואיום הפלזה פה בצר אגל ' מפשוטו הנראה הצמצום וגפןרוקא
 להביא שדח.לות' רטבם גלשון יע[ מעט, לא ממונות הנו זה םצאתילדעתי גן אחרי ןםני
 הם ואימר םס,יכ הביאנו לבטלה. שו רימוציא גל ולהפעיר לאדם לשון האריגו %ינו י.טפ

 נא ואם נכסוךכתכוו לשעיה על . tny~alll א'נםםח"בים אבל%בארוטוחאסור
 שנחלקו דנר.' שהוא לפי rw חצ'א אפ' :wl1V ח"ב אננו הונרות עלת' אגר נ ערוה עלאים

 לענוש וא'ן הלנה בז שסקהעל'וולא
~14 

 ונטור עג' ספק. שא'ןנו ממורש עלרבר
 סותרתלו שלתרם inaw1 11ל נתנ גה נס'םן הנה י עש נו בסימן דגםצא על נוסף העוראנן
 מצורע פרשה כוון . תשונה להם שאין לוכר נוהו זה זולת חטאים ע% נס ג~והר'מצאנווהנן, - עג מותר. 2ה בהוצאת ראפר ורימרעו . ינטלה שו יוציא שלא א:ריםונלנר ררךבין
 יבום וראפ'ק מל'17;א.נישא. נר נהשובה על'הון קלהםנפר עלםא הובי כל "וי תא 13דף
 עית, %א רצ,ת'ה רע ;צכ הםוצ'א תורת ואת המצא דםאםר נסוף oal ועג, ' חנר'ה עלביש
 הכחן " טהרחוורןבא ב'ים נת'ב מה תשונה עליה וקנ'% רהדרבתשונה וגךוג'ון רקנהקם'ה
 * חרעא על ארחןהו םחנלין רהוו רגהונו ה'כ' נוווירא רף בראטית נונער הנכתנואחרי

 כ% לביהו ראתק'פון בנין וכל- ז~תבא בען דלא לרש:עייא להון ר 6ו יף נח נפרשתהםצא
 ויקהף נזוהר תמצא ומפורש ועבין דלא איוון ע% אם ג. דברו שףא וגו'.וךי גנח רראחלין
 ויל כהוב בנשד'ה דהת'ם קד',סא דבד'ת דוא דפךם מאן על הענש המל,נם וכאזורן ד'דךף
 . של'םתא. ת,ובתא ענד יא נר ט4והני

 להפך; ונ הנניא'ם אצל ווררך'שרה והנח '
 הבאו ביגונן וערה רנרה הושה ויד הםפורכםמרק המאמך ע% נוסף כ' לאייב גדנר,רםגד',

 צר ע% נאמרו ענינים הנביאים גרנר' תמצא הרבה וגץ שגתנ בלילן ח, הסורה לרבתראה
 געי:סמד ה,הור' הם4ז שגתבלג גסו לכ. והרקדוק צד.הה~בלה עי לא וההפלגהזקו.מא
 לתכסי נב סהשתסצא  כפי שם. וכר איצר קרת נרא'תנתמ פ4ג רביע עומיסשערניפח

 שמה.. עיין ןו' סהלצהו בשם'ני הטומ'קה,קוינטי56נו בספרוםן ט561ו נוון נעהרסל'צה

 ההנם'ם וילדרך שכתג סיקע'א נחשובות'ו 17שת בר לחנם הםצא דנה ננחש ננ'חילך'.אגל
 הנ((ת' אשר ססש הרא'ה והב'א . נהם מהכשל הארם שישמר העונותכד' בהנרלת לכפליו,

 ראיה ושרוהום'ף יע מעז חסור הרע ישון שחטא בעררן פ',ש זי מאמרם הנו' ג בםאג'
 ' ר ~;;ערק וסרכרם דם'ם, שומך כאייו החויה את מנקר כאינו כי בעררים לעקיבאםרבר

 מאלת סא1ראמרבאחת ליבא ועכו כעא. יהיבע'ניך בחמתו סנריו הקירע ראירנ שר *:ל,'
 ררוש'ם ע% גרברירבות'נו םנחשההפוןה שנל וןםר לנ"קחוי והנה ' ;י'הרנוא%,ענור'
 ומהנור והררס וים קסת עי שומש QtJD ופו רומא.  רבר'הס שגל וקשר ו4תע"ס גאלהן

 פרק ררנה  שנר' כהנהו  מעס'סרבוח . %בבאמת  כחכם' אררבא  שהת -%ב,נח?וועצמ'ח
 לטען טועה ~nylnw סכר, ההפל,היותר הגרילו המרא ספוזריס 12נסצאו ורוכסתם הסממהי
 %חכמח זה ררך היות נ,ו סוף נכ שוגרות גםו םםש נגתבם דבריהם lltwwt הםסירייים 'רנישו'
 וגיוםח הט'ם ערסת נטיך גט:רףהלבנון אפך רשתו לתהית גאמ-ו wr~n החשוק איו'
 שהם 4 * א טי
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 ו סהחי4ת אסתתהמנה עיונות הסהנונן להעיר '. נ':פ' האית נדה 'וצאים דבריםשהר
 ' 4שו(( 'אטין שהפתי נאופן פשטם על יעסי לננס ט'מתה ולא שנגתבו. המרם טןלניחה

 לו. שאין מה, נדבר אכרם ע% פילה' וכן ן רוה להוע, המאמר נעיי התכונהיהשור רעאי

 ,: נפניה' העוטר (וןלןרנר אסרו חול גלל לם"עאזדוכיה.שהרי תו נא לא גיהיטוס"

 עליהם באה לא אשר הרעות בענרותוםדות ובפרט -.. כת בגי להרת'נף כרי כן עשואב5
 שזוכת השנת את הםעע ע% נ4ג שהבאה' האחר הסאםר וגן :: ם:וארת א~היהבהורה
 הסצוה אי האדם את יב הפלנה צר הוא ום היותו ולסר נטזזי אשר סצר,פ ב4לנהלה
 מפרוץ 'רכה דושאה טן אשר עימו השבת עקי ע% סא,מ אתר, גי החסם? - ההיאמתג,בה

 שז:יה'בפ' מץרה:עותשבתנסו ווו םרסבם א:הוועא'יוא'מרקד,םפורסזגותוםןהםעט
 ם! ולחק ההרכים הנה'ריעת כ, - נהפיוה ום_הש הנטת: ע% שרברוד %םה עור 'הי הנינ

 היא א:ר21 אןה:אות ויכהבעור
 אןלכי

 על שוגרתי רשאמרהאתה ןם , שכל, בעל
 דסח'והו רנורא ספותך - שתיןמספי

 לנ:ר'אי
 1 ולייזמו דוריהן, %(זן ולטכטד~( %זה:

 שתמצא כמו . מרוקרק בלת' מה וזסבו( בחפשת חרס בני כלשון 1" ררכם %רא'ה.ע% .הסוכר
 44א: ך שת"ס משיג,, שתין בישםעק 4אלעור יסוף סאםר דנלאצל נפ'ה1תגר1כ

 - שם הנגוהים שת'ןונמה
 % עלית בלת' רבר,ם פשטןשל ל6' ויציב אמת זה הץת האסנת' ,

 שכתנו טה ובפרט . שיפ.ות לנולות אס גי ' לא,מ הם אשר ו~סהדות בוער הכתנם5ב'
 שני. כ בנן עונשים ;cnw מעלה שי מלקות נהו מולטי נצחין ווי' הנו דור,ט.ן אק פ ההסס4ןל,

 דעתי זדו ש משתלטת. סכה אחר לגל .onu : מכיןלט9 העונששגני(ן משה שי בישכי
 הסוציא גהטא 5הל ש'צאת' הו %א . נד1כרולם מנת ו% כס וכיוצא דדה הםאמךיםבשימצת

 ,ץפר שיא התשובה א% רלת'ם לפסו לפתוח אדרבא ' פ%%' ועזן זמה הוא אשה לנטלה4ן
 שמבת שב טחת כעקבי שאררם ולא ' אנד,ז' אנדוו וכגשר אתארח, דקא,גה אךחזשא
 , , כאחתםאלהי םהטא הליהל; .ואשרבוכותהנתעמעיא,נו,..

- 
 בקוים עלי נתנו זה למה לרעת . יד לו הציב ר,קם צוררי בה אשר וןלצ,אה ביכת,האסנה
 שלךיהאחת פקורכם בערם,שיכו אשר עיום14 שועם אך כי גהבו ,צו ;קלנאוניה י..,1

 מפכ האפקך יהב עשית'י ובז עוים 'ם' ררותי עי יצו הואק חסנת הבורי נשולישארמיס
 מ באמרם ' לרא'ות שם הביאשרהבאתי  הטבת  את  הציוסא0רהסעמ שחו(פגלסיהנו'מאמר

 ל" ושא.ןלנארא:חםרקכנתנן דרהסנא כנ'ש' האמת לה:ם' בס דג(יאאנגייאירעת'
 וגןסה ש~נרנו. גסו ארם בם הפ%נחונלשוןורך

 שנתבת'עי
 שי הם:צ'א ו1ןררבדנר םאםר

 ס'%' במלדו,' אזר איקצה.זןניתלגנ,תפרט'הרבריםהנו' נואם שא.נעגהלנהעראמרו
 ברכייוןמעיחם  ובנןא11-יהסיבי -..דד.פקרותא

  רב,רהקיק,ועלסעי
 ג4ודיי4 ביפו

t~lwoלא הנו' חנוף את וקת נוןןוורצו אסה םנטובהויויחס משביןי בםה  ני ובפרט י, ה 

ויוכםהרישיסס"ה"
 4הסוףפ בטת'תס עיםהשאםרתי מסף ישא 4ףסכיטוב ומען ראיהי

 דרך - וכזכרנו הראשזנ'ם הסאמףם שנ' הכאת' אשי בכי אריגם כי היטב שאנאר נ_הנזנרי
 להמום באומןשלא"אות טםומקיש u~wI, הואשיההנם שםרוי,ואסה"סתכןתשטןולר
 כן וגטו אוברה. הנהוםאנגיגהםרקככתבס

~aNDI 
 בכלל הפרק דברי ירו 4םען הוודוועו

 ול4י"1ינמ חומה שנף גלב המי לקותם-יע  היאייוהסת.עה  איהמסג'%יסכ%םלרצון
 טס בינת ונ~ווביבר  חוחומממ. עיי,בוהשחה שנתנת, מה כיעמכל חניריהןו אתן

 בכל הלא יהס'רם. כירו הום גערןהוץח  וצףרוומתםררגקים שוכריהםיםרימהאה"ס
 ואת "א
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 מקומט כחשא'ר ת-ש יף יהרםש אעת' %א ואנט מאימא המיק rd1)I: תשחת ~ווחח
 בתהית שם המצא עי י17רוואהאמתיא הוז' המרה קיף א,ר' ההיא פ,הרנץח6נח
 רבצו טה ט נחטא ,% הלוקיתש,כרו סחי נמש% היא ח%'לח.. הנ,' המא' ט'ציקע.ן'ומח

 ~tcan אני קית ,,ד ויאקזשנ טד"תוםימרשכוכהוא

 גאסן קרוס'ם ועם " עם אי
 -י

 ש " ! :י; כטלום עטונברך ואתבל יח91בסעוי: כי ובהםרוועריין9חת'  1 ; ,
 אהישנתהע~וי סנשנהלה פחוופס

*. 

.-... . . -.. 
__ 

 _..,י._. נ.
_. 

 _...ף,ח - -

".-
-- 

 -- . .- -.י."י-.- מ* . --
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