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 61נא לם לח לו פרק שלישב

 הסתווא, חשה בפרוש כשתשתכל תמצא אתה , 6ה זה לסמכן ואפלו שיהיו. זרעים שני'טיני זה' זמיפ- נאסר איין ישבת "ומתני' הפסע מררך היצאם מיגליהן' וטתתבות ע" שברתן שנחלוק1ע%5
 נלומר'6מכם זרעים ")עלאי האזהרה עקר שהוא ספני התוה מר מקום :בכ4 עליה ליקק 'אי, ין'54תי

 וחרצן 'שעורה לזרחן היה טנהנם כי ההטו ריפודה בספר 'בבאור :זכרו וכן בא"י:;" ] וק נאסר1ה'ל4:לא
 כלאי אסיה:התווה ;,'%כן 'בזה- המרםן6וב:'אלא .יהיהא,ד;ותש5ו'שלא

 בהתליע" יהיה :שלא דבר ואפלו ; וסניטות כחטן חווםבשןשהם היו אשר שלם המיםהקרע. 5י ן , ר,כל לשרקש וצותה הכרם.
 נאסר'),

 ,, האמווי דרך: יקראו אשר כלם חקותיהם ואסרה וכו',, באלך אאה אץ:'תיע באסרםשטן'שבאתו
 לכוכבים, בעם יפנו עבודה; .טיני תמצא , )בעבודתם ' כגחנכם כשתשתכל. .ר fpd1'i אליהם שנםשך':למה
 והלות: יבחרו.6ולדי פעטים ,והרבה : הגדלים המאורים: 'פנר:צהמןלשניומעים

 קריע"
 חשימם:"קפש )

 הטאורים; שני .מלבד המשרודים הכוכבים לה' הקפוין ה' שקיף ןס3 טהמ הירעץ הנופע'-או אאם :יקיף
 וסנתוז כחות . עלם שאלו ותשבו , בכחם המאורים שני אשר הכשרתים הקפאךלז' ' " ' שיקיף ' מיומהם

 .כלם ההם הנוים : חקות : שאסרו הכוכבימן לעבודת : אדם בני ' להביך יבעבודת:'האדמה 6אימועילתן:
 בו היה' או פשופ! טפורסי:1יווזר יאר ,טהם .שהיה ומה ; ונו' , -הנוי בחקות .תלכו %א ואשהבכ%,
 יאשיה לאצ4יטאמר.רבי והתימה הכרם, וכלאי וכלאים, האסור;כערלה, בטין:ע,'ייחד,בוביאור
 ,שראה]עקי אצלי אין"ספק' , יד בטפולת וכדצן ושעורה שיזרע.חמה הל5ה'עד:' והוא הכרםבכלאי

.
 .. ן. שבאינו כ6ר fpt אליו בחמשך: רבאאליו חקותיה ושאסורי עץ, מפני היא ,. נאים '; .

 חולאת, לח8רק
 -וז-הלמבואר אים, 'בנ4 חבר, ענין: :*בה6ךט,וקן) מףית כלן שא6 566י .6ב%רי1 ) . .. . ) ,. כל6 אתלש 5ף1כ%ז,1ע%ן:לא 66רני6 אא-5"5לל'"שי4מ4'ע:א6)א*% "%6י

בעןןן*%א,ןצ44נ-.ל""וי
 שהם 6ובה,שעשפ מדה לקננך *ה5ע1ז] נש5ן,,מה התצו, 51*% ;]']יע ,5ו

 ואמנם , כמקוטותם אחת אחת נבארם ואנחנו תכלית ללא הכתוב נזרת שהם 'בהם בחשב מעשישצת
 קנות בהם שריכונה בפירוש בכלם התבאר אנה דעוא, בהלכדן נפרעם אשראלו

 המדו"
 1 ההם הנכבדות

 מלקל , 6חבוך4) זרעים ןפר אותם שב% טה הם , הרבועי הכלל .י)"ק קשי . ]"מצוה%ק:ל6

 לב:איש,1,לוש לצריה,)1לאןיענה ל יצןק ושלא , ךח"ים בס-נים ] האבטני6 %עזור והדלים)5ה%ת:הזנץם, : ררתי, , 3לויץ niest~n 4ץת, אחת'1שי קינום,4"לכאשר
 וום4.%י,ט %שו1ע]מק"ןיי %1:ןשןעש"];עכוה%ששןו4ן,(בגק4עפץ 1"14ש1 התרומה' עען , : לכ סכורה נם ?וי ] עעימ ט"נורן, ."זנק ,' נקז. נניש,) . רתי9-?1ל4ן"4לק-ה

ט(יוץנש ש%שןנ"א.1שתץ42קמג'אז 4ק לקורש -כול. ;].טפלאלח:היה]] צדקה סטנו לעשות בהכרח טביא :זה ,להיטו ביהנתםבמהיבדן לאששו 'צה אבל,טעשרש5י , קנין לו שאין בעבור העניים בכלל תם? אותו ימנה "האלסנהןוהזעום הני ",.ן בטקזמות,:רביטה קתודה דברי העסעא , עו' קמורה ישן19 ולשראללש4פיה:)י?קהןיתורתה
 התרומה "מנהנ נוהג הוץ ,שהכרנו

 .ח,.
 להשם-לחזק דבר' כל ראקיה ליתן וראשטע]הננשהוא והבכורים חלה

 י שלחייםקיבהץ
- 

,  

 רונוף:%ן20 - ק "י, מה ]מ והוא רטטת הוא אוהזרוע
- 2י מה שגאי,,,4 ,  

 _חכרת:צי רביע בלקוטות התורה; אוהה חזקך! .לכוהת, וזו"ז - ; לו ] השם כשירחינמצוקותט " . שש.
 אי,1 ע1י.

 , ,..,. פב*6:*ודי

אםםשש%(שא5;יישאש
--- ------ ------ ----
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 לפ פרק שלישי חלק נבוכיםמורה
 ודגדגה הבעיצה 4מר רצוני , ובנובע בעושר שגדל סי לכל המפורמפווז המיות ק שפמי מפ1 ,ת4

 צחר הינאה חשו ומפני , תו' ויבעת חמורון וישמן ואמר , הובעת תאכל א , האמתיות הדעותהנדבת
 ר1מטוז לזהר רמזורה דמוק לכ ידעת וכנר , שכינתו זלפני יתעלה לפניו ופנה בכל בכוריםבמקרא
 בנך באזני תספר ולמען השטר , מצרים נחורץ צאתך סם את תזכור לטען , תמיד המצרים עלשחלו
 והעונש, ורגם% הנבחשה שמאמתים עניינש שהם ספני הענץ, בזה כן לעשות היה ובדין , תו' בנךובן
 , תועלתה נודע כבר ההיא האמונה להתטיד או הנפלאות טן דבר שכרון שסביאה טצוה כלא"כ

 ואמנם , לה' זובח אני כן על , עז לשלחנו פרעה הקשה כי ויהי בהמה, ובכור אדם בבכור אמדובביאתי
 אדם בני אותם שמגדלים הבייתמם הבהמות הם שאלו מבחמר, הוא וחמור וצאן בבקר סיוחר זההיות
 השביע אבותינו רועים כקנו שאנחנו ישראל אצל וכ"א באש, וכ"ש המקומות, ברוב הנטצאיםחרם

 מקום, בכל חיש הרוב על נמצאים אינם והנמלים הסוסים אמנם , תו' עבדיך היו צאן רועיאבותינו,
 הכרחי ההר לבד החמור מין כי , וחסור וצאן בקר רק חיים טבעלי בו תמצא לא סדין בשללהשתכל
 אינם חיסומים רגמלים אך וחמור; שור לי ויהי וביערים, בשדות עסק לו ww למי שכן וכל כלם, אדםלבני

 לפדותו מבש זה להיות הוא חמור שמר עטפת אמנם טקומות. בקצת ביחידים אלא הרוב עלנמצאים
 בהלכות ספרנום אשר המצות כל ואמנם , עריפה למצות קודמת פדייה מצות נאמר ה"ה 1בהכרת
 ויתרם עמך אביתי השכלו שאמר כמו כולם, אדם לבני והרחבה אדם בני על לחסלה מהם ויובלשטיפה
 כלוטר ועניים בעבדים חנינה וטהם , שמומה בעמדה ותתחזק תבאתה הארץ ושתוסיף , ונו'תאכל

 הארץ היות ההוא , ההתמדה על והכלכלה הפרנסה בתקון עיון ומהם , עבדים והשמטת כספיםהשטפת
 האדם ממק 1"מאר לצמיתות, תמכר לא והארץ לצמיתות, סכירה בה אפשר אי לבעלים שמורהכלה
 כלאי מלבר , מחבורנו זרעים ספר אותו שכולל מה כל סבת זכרתי הנה , יורשיו ועל עליושמור
 , דפיקות דרך על הלכים כקם וחרסץ ערכין בהלכות ספרנום אשר המצות וכן . מעמו ויתבארבהטה
 ושיבוז , הנדיבות סרת לאדם עיע נ'כ ובכולן , הבית לבדק שהוא מה ומהן , לכהנים שהויו מהמהן
 הוא אמנם , אדם בני בץ במדינות הבא ההפסד רוב כי , יד יקפוץ ולא השם לכבוד לממוןהאדם
 אשר "מצות כל וכן , וכבוד נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו והרבות הממון על החריצותטפני

 וחנינה ורחמנות האביונים על חסלה כולם תסצאם אחת אחת בהן תשתכל %וה מלוה בהלכותספרנום
 ספרנום אשר המצוה כל וכן , ורכב רחים יחבל שלא ר"ל , במזון הכרחית תועלת כשבמל ושלא ,עליהם
 האשי כנעני עבד יציאת הרחמנות וסרוב , לאביונים וחנינה רחמנות חמלה כולם עבדיםבהלכות
 , טהאברים זולגו על כ"ש שן מהפלת ואפילו והבמול העבדות בו יתחברו שלא סאבריג אחדבנשרט
 כשירבה זה ועם , תורה במשנה שבארנו כמו בו וכיוצא בקנה או בש"מ אלא להכותו נ"כ סותרחשין

 היותו עם , אדונה אל עבד תסניר לא ואסרו , אדם בני כשאר עליו יהרג שימיתהו עדלהכווצו
 שעגור מי שנעזור הה141 , הנכבדת המדה בזאת שנתנהג וההן נדולה, תועלת המצוה בואה "םרחמנות
 חייב שאגעה אלא בך שיעור סי שתעזור די %א , מלפנה שברח מי ביר נסנירהו יא בשסרהובנו
 אשר בטקום בקרבך ישב עטך יתעלה אמרו חרפ , בדברים לבבו תכאיב %א לו ותימיב בתקוניולעיין
 איש בך יעזר אם כ"ש העבד חלוא אדם שבבני בפחות הדין זה שחייב ועוד , חוננו לא לו בטוביבחר
 ולא יעזר לא בט כשיעזר המעול שהעובר ניכ הענין זה וננד , לו שראם מה לעשות לך שראוינכבד
 אמרו והוא , שבהם וסנדול שבדברים בנכבד להעזר בא ואפילו , כלל דין ממנו יחסרו ולא אירוחם
 אבל עזרו ולא לשמו טיוחם שהוזו בטה ונתלה בהש"י להעזר בא זה הנה , למות תקחנו נהבחימעם
 צריך שאין אדם מבני באיש להושע שבא מי כ1ש , מלפניו ברח אשר הדין בעל ביד להסגירוצוה

 הסדות הם אלו . הברואים כל על היא אכזריות העבריינים על שהרחטנות , עליו לרחם ולאלהושיעו
 למעלות יחשבו אשר הסכלים כמדות ולא , צדיקים ומשפמים חוקים מכלל הס אשר ספק בלאהשוות
 בדבריהם מפורסם שהווו כטו עשוק או עושק שיזדמן מי ושמרו ב עזרו על בהן האיששישובח

 : התחגלת נלוהג העלה מבוארת הכלל בזה שבאה מצוה כל א"כ ,ושיריהם

 סיעסס ממי ר"5 , ג)5 דין ממגו ימסלו ע6 א לםפרק

 כי , ויגו גפי )ו )עסות סממנייך 6ח )1 ימסל 6%מסעו
 סיזימן סי וסמלו ב : 6כוליוס סעכלייגיס 6)1 ע)סלממנוח
 מסגו ססס h'o ססכ5,ס ontb סמדר ל"5 . עסוק 16עוסק
 וסט, גגג7 שע) ססו6 סעיתס מן 076 קוס סיגי5 מיפכ)
 מסחרי ~pta סס"ש 16 ולטע DDtn1 פוסק ofn g'hOנין
 ו המכעס סלסטיס ע5 סמפטם גי נטול עעופ וגס , פספס6%

פרק

 פבשם
 SD גמ65יס o)th וסגמליס ססוסיס התגס לםמזרק

 יצטרך ג6 , ממוטס געמ7ס ותחזק : ו65ן נקר רק"אס מגעלי חמג6 65 מוין גס55 וססתכ5 ,סרוג
 מניגס ומסם . מנס ויזרעגס סגם סיסמטגס וסגעגור
 גמ1 וסיוגך ססמטס גסגח מעגל '65 גי וגעגייסגענדיס
 חגיגס כססיס וססמטח , חורין גן סיסים סו6 ר6קוגסססיס

 : סעגייסע5
פרק
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 י6נב מ פרק שישי חלק מעיםמ"
 בהמסת כלם אזם , נייקץ בפטר ס8רנום אשר הם , החמישי הכלל כפם אש המצטע מפרק

 אנבא מק בכל רארפ ~יב הדרק םנהטן על האזהרה %רוב , ההזק וטטעהעול
 עד מבהמווזינו שיבא בשקץ חיבט ולה , מהזיק לשמץ לו שאפשר ממח פעיתו מסבת אוסממונז
 וכלל נזק, מהם יבא שלא עד לשמרם לו ואפשר האדם ממעשה שהם מפני ובור אש וכןשושמרם

 אפשר שאי ענין שהוא פמור, הרבים ברשוע ורנל ששן חח עליו, שאעיר מה היהיר מן הדשיםאלו
 בנפשו שפשע הוא הרבים ברשווז דבר ששם ומי , מעפ הוא שם רב מנזק מהן שיבא ומהלשמרו
 אשר לו והדומה הקץ הזק אמנם , הנהק בשדה ורוגל השן על חיב ההיה ואמנם לאבוד ממונוונתן
 אחד, מקום בכל דינו ההוא הנזק מן להשמר הרבים בשנטע להלכים ויי"ש מקום בכל לשמרואפשר
 יהיה ואם , נוס חצי יתחיב בו הורנל שלא טסי המעשה יהיה שאם , לסוער תם כין הפרש בוו"2

 בן נזק חצי בכלל העבד דמי ד2ם )6( , שלם נזק תעחיינ בו ונורע עליו שנמשך מגף ptanטעשה
 , שקלים שלשים בסף העבד ורמי שקלים ששים בהן שמרובה אדם ערכי תמצא שאתה , בכךהורין
 החש אבל ן הטרוקים עלינו שירחיקו כמו ממנה דין לקחת אינו ארם, כשתהרונ נרוטע הבהמהוהטת
rw9שאם וידע לשמרה, הבהמה בעל שיפלע מפני בבשרה ליהנות נאסר זה ומפני , טבע*ה הרין 
 כוסף כופר יתחייב מחלדת תהיה ואם , פנים כל על דסקה יפסיד עבד או חמץ בן קמן או נדיחודש
 ושמרה בה הבהמה בעל שההר ספני נרבעת, בהמה בהרינת בעצמה הסבה והיא דאיה, אבדתעל

 , חס"-ינו ויען לעבדים אווזנו %קחת , הרוב על הורג ביננכם להשתת אמנם א , נפשו על ממונו ינדוףאדם בני וקצת , נפשם על כהסלתם ממונם על אדם בני שחמלת , באניניו תעלם שלא ביתו אנשיכשמרו
 החמא לעשות שיתחדל מי שיהרנ רגל הדין וזה , הרודף הרימז הא עם/ הכלל אח אוויו שכללוסמה
 אחר ורודף להרגו, חברו אחר רודף וודוא האלו, הכינין בשני אלא בלל מוהר פיט ש"גשהוקודם
 מירען בהן אשר העכרות שאר אמנם , היוזזו אחר 1tlpD לתקן שת"א ע% להיותה לנלושי, אדםערווז
 עד המחשבה על בהם יהרג לא , דעות הן אבל לזולתו, בהן יזיק לא אשר ושבת זרה כעבודהביד

 השב ואמנם , ז"ל בארוחו הנה הנזל מפני והחמדה החמדה מפני תאוה שאסור נודע וכבר ,שיעשה
 תחרת שתתלתו ממה נ"נ הוא הענינים בתקע מעולה מדה הטתו שעם מבהוה בו ,ישנץאבידה
 לא הוריך תכבד לא אם שיעזה נסו , אבדתו לו יחזירו לא 1לת1 אבדת יחזוי לא שאם ,חבלה
 שג'יפ עד הדם גוויל נפש להשקימ הוא נצה, בשננה רוצח הטת אמנם , הרבה שה וכמו , בניךיכבדקי
 ארם שבבני הנכבד הוא אשר הא"ב במוות חזרתו טללה ידו, על רישת התקלה שבא סינראה
 ואע מקרהה על בזה נחסה ימצא מסנה גדולה או בה כיוצא *ולתו נ"ב כשתנא , צרהשתודהו מי כל לאדם מבעי ענין שזה קרובו, נהרנ אשר הנאל דעת תטח שבזה ישראל, לכלח-שיהוב
 , טבוארת תחילתה ערופה עגלה טיסנם . גדי כהן מסיתת נדי יותר אצלנו אדם בני מותבמקרה
 ההש העיר וזקני , סמנה הוא ההורנ הרוב ועל החלל אל הקרובה העיר היא אחה המביאכי

 שבא כמו ב דרך, שואל כל ולהייר ובשמירתם הדרכים בתקון התרשלו לא שהם השם עליהםמעידים
IB""Dnאש , ירט מי נדע לא ואנחנו ג הכובש מעקבים ששכחנו מפני שה בהרנ ולא רז"ל בדברי 
 הא פלוני אטתלאות זה על הורותו או ענינו שמע או שירעו מי וטומר ההורנ יודע העניןבקרסום חשי אדם, בני דברי ירבו שלא , הענפה ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה עם רטובע5

 שידע שמי נודע וכבר , העגלה תערף לא הוגו פלוני אשה ואפילו ויאמר אדם שיעמוד אחר כי ,ההש
 א"כ , גדול ואשם נדולה עזיז בזה ההיה ידעיכו שלא עצמם על השם העידו חנם ממנו ישתוקההורנ
 רץי בטן יושנקו לא nww התעגלת, הניעה שיודע ואחר תאטר, תדעהו אם nwwאפקו

,~ba יהרנהו 
שיש

שי  גם ק5ת רש5 ט/ oet111 610 4ח1" אפיס א מפרק
 , טטסס יוחל ע)יסס "ניט ספפוגס ים6וס

o)nbגוסס עמוס יתסוס( o'wtn1 סם מש) וס געילסס 
 לו"). סס'*גדנל' טג6 גמ1 ב : "הליט ו6ח יעגויסיוסט ורומח סססוק סימל וגסו ספק, ג)6 6יס כגי רוגס61
 )bt 6(un ג : *יס גי6 1ססלטסו ר6יגוסו )6 שערסל")

 : סוקמס סס.דגל' . סרנו מיגזע
,ג6טח)16ח

 פבשם
 106 וכן גסמוחיו כמו ס5ו סס61 מס מגח 6י מפרק

 תסס יג* ס65 עז סיסחרס נעדין סרביונורש
 סס61  מפגי פטור סרגיס נרטוט ורגל גסן 011 , גללג'ק
 3רסחש לסלך רסיס יס לכל גי שיירי 6ססר ס6יסגין
 סטג6ר ומגס : טעט 610 ט0ס סיני ססג(ק ע"ג ,סרנים
013

 מסרי
 6סר רודף לטס סערי, גרויי דגריס סלמס

"w~er גט65, 1ל6 יסרג טליס לי6  ט*ירסי נערס 6סר 16 לסרגוט3ירו
 ואשים ערכו חורין שבן בזה רוצה נכלי, חורין גן נזק חשו יהוא Q12p קוהיה בע הרטן גכל5, העגך ריי אם )6( םפרק

)
 אידים; וחדל הגק, צעיר snwn שקליפ. שלארם היו דטט פחות, או זח עשריפ אלא  ש"סואעו  בט חואי ויפה האכרים ונערך הגוף גדול הטחו גץ שקלים ונברה פחות נתהוה וגת זוז, אלף הנוה יפה הגוף

פרק
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 מא מ 8רק שלחשי הלק נבשיםמורה
 עלע _שיתנכל עד וכררים הכננהי הדם גואל הטלה ירינהו לא חשם , וברדמי כאמתלאות ר לתג *תוש

 צ%מצייע י:יג ויין ג:צ
 יריעה בכלל ותועלתם , הזומא מן דווןיע הששי הכלל אותם כ% אשר המצות מאפרק

הושמעוץ  ג ",הנ4 א, "(נהו %,; ,:י רינת אטננ לש"י, ,:ליציק 
 יגהרנ חיה איו' , ומיני"ד, , שופכו בדם אם שופך'בהני קשה לים יכופר לא ולארץ , כופרממנו

 טוי ח 4,א , :י ',הן גן :ע (::ןעןט ך :הע.;:ל. ,ע"(י,ג:1 ןיי:" :יןי:ן:י ןנ.:
 לעשות פרא אשי והמכות ; בפנים שנים. , "ממע דעת התלסור בו שאמרו בטה לי "ם ג שה כלועם
 כשעור בסמונו ינזק ,בממון אהויק ל.ום? ירפע הען)ורפא. שבתו ,רק , בתשלומין דינם במיבשוהכיוצא

 י%ק4 ';לי'יל"4" " ה ג;מ,-נאי;נינ;רק
 ,ק,שה:"ק'שא

 וי"" מאוק
 ODIIPO: "י,

 " ל "י'. "יי
-NNDp% 

nsbSן""";:: !שנ:קן:עען:;:ע%ועו %םיייי,""י;::;":"ל:1;':~5 נ'ן:,::"ן' 
 ' ספירטו כמו מפסוק .כפגת סיריק צח 6ס כי כו'שוסר15ן

נ111ט8 'ן,""גן'ן"ן,(' "לי]'"ין' ן":1ן"יי"ה.ע
 ,1%ש%,":',;'("'ל;".,'. ;"ן"ושי"לני " Inounl 'גוי יז,טשן:יק

 5ך ע5 656 ייצמת זרך ע5 5ססיגו 6"6 כפגים סנים חסמעגו ) גימרו סרב סכיון~ מס כדעתי פס.,ט%אמר

 כתו גש; זיגס מי41.סוס 5עסו"נטוע6 6עסר ס6י וסעטח ססייטט, 5מס וגקוג ונעזט: געת-יגפר

 ew11 אנק: צםש נ",'גייגנההןביעמ%%ח ענקךנהנ "ג(נ ש"

 יישלם 4ק ף לימיע'של"איייל'ש'גיי.
. -  

 8עס "שנתן יחיש י יי9

 חשסיזס"נ-

 8הם
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 63גג מא פרק שלישי הלק נבוכיםמורה

 לשחום או , אתם יודעו שלא עד לסכרם שימהרו אותם הגונבים סדרך זה ומפני המדעה, שבתוךהדברים ששומרים כמו לשמרם זא'א בשדות להיותם תסיד השב על הוא שסנהנמ מפני , ששחמם או במכרידו מתהת שהוציאם ובתנאי , ארבעה תשלומי לומר רוצה הממלמלים, שאר תשלומי כפל צאן גונבתשלומי הה" זה ומפני , קל יותר עונשו מעם רק נטצא שאינו והענין ן ממנו שימנעו כדי קשה כתרענשו שיהיה ראף להעשזת קרוב יותר נמצא יוחא והחמא ר~בירה טן יהיה אשר כל גי ודע , בוכיוצא סטנו ילקח לקח אשר הדבר לוטר רוצה , לרעהו שנים ישלם אלהים ששיעל אשר , בשחהההוא
 הבקר גנבת ותשלוטי נדף, יותר הנמצא הענין עונש היה זה ומפני , צורתם שתשתנה בעבוראותה
 שאפשר מה הותר לשומרם לרועה ואפשר מקובצים ירעו הצאן יותר,כי יה שגנבתן ספני אחד בוהושף
 לרועה הנבמי"ה,וא"א העבודת נספר זה נזכר כבר טאד, טפחרים ירעו הבקר אמנם בלילה, הואלננבם
 חשבו אם , לעשותו.בשוה שהשבו כמו בהם שיעשה זוממים עדים רין וכן , הננכה בהם ותרבהלשוטרם
 להשוות זה בכל הכוונה , בשוה ממון יחויבו סמון לחייב חשבו אם יוכו, להכות חשבו אם יהרנו,להרת
 דבר לשלם יחויב לא רגזכן היוגע ואמנם , ג"כ צדיקים המשספים היות הענין תהו , והעכירההעונש
 , כלום מוסיף אינו גזלתו על אבל השקר שבועת על לכפרה רק אינו שהחומש , הקנם צד עלנוסף
 והנזל מקום בכל אפשר שהגנבה , הנזל מן נמצא יותר חנננה שנזק , הנזל מציאות מיעופ מפניהוא
 והנזל המוצנעים ובדברים הגלויים בדברים אפשר שהגנבה ועוד , כקושי אם כי הסדינה בתוךא"א
 שהמלן ועוד , הגנב עם כן וא"א כנגדו ולעמוד הנולן מן להשמר לאדם ואפשר , כנגלה אדאא"א
 הגנב חייבו כלם הסבות אלו ומפני , ידוע אינו והננב שלקה טה מידו להוציא וישתדלו ויבוקשידוע

 : קנם הנזלן חייבו ולאקנס
 שגודל דעוהקדמה

  ווווו~
 הראשון , דברים ארבעה בבחינת יהיה סבלם, וקלות וקטנאו צערו וחזוק

 עונשם מועם שהפסדם והסעשיפ , נרול עבשם גדול הפסד מהם שיבא שהפעולות , החטאנודל
 מעט, שימצא מה אמנם חזק, בעונש שיטנע ראוי יותר נמצא שהוא שהדבר , הטצאו רוב והשני ,ביעמ
 שהאדם שהענין , בדבר ההסתה רוב והשלישי . במניעתו יספיק הטצאו מיעוט עם העונש טןבמעט
 שלא בידוע גדול, צער בהנחתו שיש או ההרגל; לרוב או מאד, אליו מביאה התאוה להיות יותר, בונימת
 בעזיז ובהעלם כהסתר ההוא המעשה עשות קלוים זהרביעי . גדול דבר יראת על אלא ממנוימנע
 שסדר דע ההקדמה זאת ואחר וחזק. גדול עונש ביראת אלא א"א זה מניעת כי זולהו, בו ירניששלא
 האמונה עם , כרת מחיוב וטעלח , יין בית סיתת חיוב מעלת . מעלות ארבע התורה בדבריהענש
 ההוא בחמא יאטן ולא ברצועה, ההכאה והוא , מלקות חיוב ומעלת , הגדולים החטאים מן החמאשזה
 בה שאין תעשה לא ומעלף , שמים - בידי מיתה או לבד לאו הוא אכל הגדולים ההמאש מןשהוא

 טהגדלת להאמינו חייב שהוא מה בעבור , וסימר , מנשבע חוץ , מעשה בו שאין לאו כלמלקות,והיא
 , בשם תבירו את ומקף , יתעלה לשם הסיוגסות בקרבנות לבזות זה יביא שלא , ומיטר , יתעלההשם
 ההפסד מעשה בהן שאין טלאוין אלו וזולת , בגאז שנופל מהזק גדולה יותר להמון הקללה הזקלהיות
 לא מלקות בו היה ואלו לבד, דברים שהם ספני ממנו להשמר נ"נ אפשר ואי מעט הוא מאתםשבא
 , חכמה יש ג"כ ההכאות ובמספר . ג"כ ההתראה בהם יצוייר ולא , השנה כל נבו מהכאת אדם נמלטהיה
 ותכלית , סבלו בשיעור אלא איש כל יכו לא כי , קצבה אין ולאנשים , קצבה לתכליתם ש"טמפני

 המאכלות טן בדבר אותו תמצא לא ב"ר סיתות חיוב אמנם . מאה סובל ואפילו ארבעיםההבאה
 1 המשגל בהנאת נסתים הם כאשר מאד בהן ניסה האדם ואין נדול הפסד בהם שאין ספני ,האסורות

 כמו זרה עבודה ממיני למין ההוא בזמן לאכלו חריזותם תאותם לרוב , כדם , כרת המאכלותובקצת
 החזוק זה בו נא זה ומפני , בטממ"םשהתבאר

 הנדוי
 אדם בני בו שיהנו למה כרת, בו הם בחלב וכן .

 , הצער מן בו שיש "טה , הצום ביום ואוכל , הפפח בחטץ הכרת וכן , להגדילו הקרבן בו כבדוכבר
 טצרים יציאת ר"ל , התוה פנוים שהם דעות יחזקו טעשים שהם האמונה מן אליו שטכיאולמה

 ולטטא , ופגול , בטתר , כרת חייב וכן , וגו' עליכם יכפר הזה ביום כי התשובה ואטונת ,שפלאותיה
 דין בית טטפת אבל , שהתבאר כסו הקרבן ענין להגדיל הכונה החלב, כאכילת שחייב כמו , קדששאכל

תמצאה
 מצבשםאפרי

 יחק ג""זן סטיק זמי , ירפס ,~fip יחן סגחז ,רק מלוזר גי ג' ר") , גר15עס ססג6ס 1ס~6 ג1' גלח שול ר :נפויט
 וזס ג"ד, מיחוח חיוג משוח גסוס ססו6 וגסתזר גמחון, : עליו. פיס גרס סטוופ ,ו5ס מיקס תחג גלח ט5ע,גר

 מחייג 5מס מגסגע ק,ן סגדו5יס, othpn5 כיתן סו6סתעס
 6ותס וסגרתי סדם 6ח ס*וג5ח גגספ סגי וגתתי הוזר , סגדך סחבק ג6 זס ומסגי : ית' ססס גטגד5ח5ס6מיט

 ; ע"סחקרג

פרק 14 יך ח"ג[ גבוכש]כצרה
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 ההפיכות , עריות תילוי , בע"ז , ר"ל , נדי בחמא או אמונה בהפסד אם , הנדקים בענייתםתשתאה
 , ממרה וזקן , השקר ובנביא , העולם הדהם אמונת מקיים להיותו ובשבת , לזה שמניא מה וכל ,דמים
 הנית סדר ספמיד והיותו בו שיש העזות לרוב אביו זסקלל ואמו אביו ומכה , מהם הבא ההפסדלרוב
 ספני מעניינו אליו שיניע מה בעבור הוא , ומורה סורר בן אבל , המדינה מן הראשון החלק הואאשר
 , בסחהרת הבא וכן , להרעה אותו מביא שהוא ספני נפש וגונב , פנים כל על להרוג עתידשהוא
 , ומכרו נפש וגונב , ומורה סורר בן לומר רצוני השלשה ואלו , ז"ל שבארו כמו להרוג עצמו הכניסאמנם
 באלו אלא אחר בדבר דין בית מיתת תטצא לא . בסוף דמים שופכי שהם בידוע , כמהתרתוהבא

 נמצא יותר להעשות קל יותר מהן שהוא מה אלא ב"י במיתת העריות כל ולא , הגדוליםהדברים
 ע"ז מיני כל ולא , לבד בכרת הא כן שאינו ומה , יוקיר אליו נימת שהאדם ומה ומכוער מנונהויותר
 , ידעוני , ואוב , באש ומעביר , בשמה וטתנבא , לה כמתפלל , עבודתה עקרי אלא כיד במיתתג"כ

 שופמים העטיר מבלתי א"כ שא"א , ומשפמים עונשים מבלתי אפשר שאי שאחר הוא ומבואר .ומכשף
 במינים וימנע ממנו וייראו שיפחדו , מלך סבלתי וא"א , עדים מבלתי אפשר ואי , ועיר עיר כגלמפוזרים
 בכפר מפרנום אשר המצות כל סבת בארתי הנה , אותם ויסמוך השופמים יד ויחזק המניעה מןרבים

 בזקן שנתלה מה מזה , המאמר זה ענין לפי שם שנזכרו מהם מעט על שנתעורר וצריך ,שופטים
 המקומות התחלף לפי זמן בכל יצטרכו התורה ,את שטשפסי יתעלה השם ידע כאשר כי , אומרממרא,

 , הטנרעות ומן התוספת מן הזהיר פקצתם, ולגרוע קצתם על להוסיף העניינים, מן הנראה ולפיוהחדושים
 מנטע שאינה בה להאמין התורה סדרי להפסד טביא זה היה כי ממנו, תגרע ולא עליו תוסיף לאואטר
 האלו התורה משפטי לקיים כדי סייגים לעשות הגדול, ב"ר לומר רצוני דור, כל לחכמי נ"כ והותר ,השם

 וכן , לתורה סייג ועשו כמ"ש , לנצח קיימים ההם הסייגים וישאירו התורה לשמור שיחדשוםבעניינים
 , אחד מאורע ולפי אחד ענין לעי ממנו הנזהר קצת ולהתיר התורה טעני קצת לבטל נ"כ להםהותר
 תתכוף ההנהנה ובזאת שעה, בהוראת המשנה פירוש בסדר שביארנו כמו לדורות יעמידוהו לאאבל

 אחד לכל נסכר החלקי העיון זה היה ולו , לו הצריך כפי מאורע ובכל זטן כל ויוזנהנ האחתהתור:;
 זה יעשו שלא יתעלה והזהיר , הדעות והסתבכות המחלוקת לרוב נפסדים אדם בני היו החכמים,טן

 , מעיין כל עליהם יחלוק שאם , עליהם שיחלוק מי להרוג וצוה לבד, הגדול ביד אלא החכמיםשאר
 , האנוס טהם האחד הלקים, לד' יחלק העבירות שמעשי ודע , התועלת ובטלה הם:וונת הכוונהבטלה
 ואין יענש שלא בו נאמר כבר האונס אמנם . רמה ביד העושה הרביעי , המזיד הג' , השוגגהשני
 בו יש השוננ ואטנם , מות חטא לנערה אין דבר תעשה לא ולנערה יתעלה אמר , כלל חטאעליו
 כפרה צריך ואטנם , כלל יענש שלא אלא לידו, שננה באה לא ולהזהר להתישב הפליג אלו כיחמא,
 ולמדנו . הלכה מורה או גדול וכהן למלך הדיוט יחיד בי! בו התורה וחלקה , קרבן מביא זהומפני
 מכת הוא נדול, כהן או גדול דין בית יהיה לא אם השתפלותו, לפי הלכה מורה או עושה שכלמזה
 , עיניו ראות לפי והורה שעשה ואע"פ ממרא זקן יהרג זה ומפני , השוגגים בבלל נמנה ואינוהמזיד
9asכל ואם ית' שאמר כסו שוננים נעשו טעו ואם עיניהם, ראות כפי להורות להם יש הנדול ליד 
 המקצר כי ר"ל , זדון עולה תלמוד שגגת ז"ל רבותינו אמרו העקר זה וספני , ונו' ישנו ישראלעדת

 והוא הכליות חלב חתיכת שאכל סי דין שאין , כמזיד הוא אמנם קצורו כפי ויעשה ויורהבחכמה
 יודע שאינו אלא הוא הכליות שחלב יודע והוא הכליות חלב שאכל כמי האליה חלב שהואחושב
 הוא אם זה )ג( , למזיד קרוב הוא קרבן שמקריב פי על אף שזה , האסור החלב מן הוא הכליותשחלב
 בחבא הכתוב נצל שלא , ספק בלי מזיד הוא הסתכלותו לפי הלרה המורה אבל , לבד מעשהעושה

 או ב',-, כררות או , הכתוב הדין יתחייב הסויד אבל , לכד הנדול לכ"ד אלא ענגה במענתההוראה
 שהשוה ההם העבירות אבל , ממון חיוב או עליהם, לוקין שאין לאוין על טרדות מכת או ,מלקות
 שבועת ר4ל , מעשה בהן שאץ בעלמא דברים להיותן , כקלות המצאם לרוב הוא לטזיד שוננ ניןבהן

 , בהפקר טשולחת שהיא מפני , מציאותה לרוב ענינה יקל הרופה שפחה ובן , הפקדון ושבועת ,העדות
 בפירוש הקבלה שבארה כסו , נטורה איש אשת ולא נטורה חורין בת ולא גמורה שפחה לאשאינה
 לתאבון עובר אינו שזה בפרהסיא, ויעבור פניו שיעיז המזיר הוא רמה ביד העושה אבל . המצוהזאת
 ולעמוד התורה על לחלוק אבל , לבד מדותיו לרוע לעשותו ההורה שמנעה מה לעשות ולאלכד

 בלבו שעלה מי אלא זה יעשה ולא , ספק בלא יהרג והוא , מנדף הוא ה' את אטר זה טפני ,כנגדה
 שהוא מפני , מדבר הכתוב בע"ז המקובל הפירוש בא זה ומפני , התורה על בו לחלוק אחרתהעת

חולק
קרשקש

 ההר לאכלו שאסור יורע אינו וודא הנלשת טחלג כשאכל פירש , לבר מעשה עושה הוא אם ,ה )ג( : כשוה שוה העונשויהיה
 פרק : למזידקריב
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 ג5נר מב מא פרק שליפף ת, נבוכיםמדרה
 שכארבו כסו הקדמותן בו שהאמת מי אלא , כלל כוכב ארם עבד לא כי ה , התהיה פנטז עיהלק

 לזה , עונש טיחת לא כופרים טירתן שיהרגו הנדחת עיר כאנשי עונש, מטעת לא כפירה מטעתויהרג מנדף הוא ה' את עלט הנאמר אצלי הוא , אטת התורה שזאת מאמין שאינו טמנו שיתבארדעת ספני ההורה לבזיון , הראש פאת הקיף או , שעטנז לבש או בחלב בשר מישראל ארם אכלואפילו , כננדה הטחלוקת או התורה סתירת ממנה שיראה עבירה בכל אצלי הדין הוא וכן , פעמיםבחבורנו
 על לעבור שזדו מישראל בערה אומד אני וכן . דין בית הרוני כשאר ליורשיהם ואינו בשרפהממונם
 בהם, שבא ראובן ובני גד בני ענין לדבר וראיה , כולם יהרגו רמה ביד אותה ועשו שתהיה מצוה זואי

 אם ג"כ הם והשיבו ה', מאחרי היום לשוב להם אמרם והוא , כלה בתורה וכפרו ההיא העבירהעל בהסכימם כפרו כבר שהם ההתראה בשעת להם באר כן ואחר , לצבא עליהם לעלויו הערה כלושמר
 את למחות שופפים ספר ג"כ אותו שכלל וטסה . בעונשים נ"ב העקרים אלו בידך והעלה , ונו'במרר
 בעבור , האחת האומה או האחת המשוהה שתענש ראוי שהר, האדם שיענש שכמו , עמלקוכר

 , פלוני בבני שנעשה מה בנו יעשה שמא יאמרו כי בהפסד, ירגילו ולא וייראו המשפחות שארשישמעו
 ימצא לא , שיעשהו ברע יסתכל ולא נפשו לרעת יחוש לא אשר מפסיד רע איש בהם יולד שאםעד
 לטחות אמר בסייס להלתם התחיל אשר עמלק לעשותם, שירצה דעותיו על שיעזרהר טמשפחתועוזר
 תוספת לא בו יהיה שלא לענשין אלהי שיער העניינים אלו כל , אחר דבר לא מאהבתם האדםושיתרחק החתל מן להרחיקם נענשו בערמה, הזק ונרמו כילות דרך שעשו מה שעשו ומואב ועמון בטיטן,זכרו
 , כבהמוטו הארם יהיה ושלא והטאומין הלכלוכין מן והזהר הנקיון שהודעתיך כמו התורה זאתמכתת כי , ויתד יד התקנת הספר זה אווזו שכלל ומטה , רשעתו כדי יהעלה שבאר כמו אלא חסרוןולא

 בסנה שאמר כמו עיניהם, שורה שהשכינה המעשים באלו הנלחמים האסנת חזוק נ"כ הכונהובזאת
 , מאחריך ושב דבר ערות בך יראה ולא ואסר אחר ענין ונלגל , מחנך בקרב מתהלך אלהיך ה' כי ,זה

 יתברך וצונו , לבתיהם הוין עמדם שיארך במחנה החיל אנשי מזנוים ירוע שהוא סמה ולהפחידלהזהיר
 קדוש מהנך והיה ואמר ההם, המעשים טן שננצל מפני בתוכנו שורה שהשכינה אווזנו שיזכירובפעולות

 אל יבא ואחר שמשו שיערוב עד הטחנה מן להוציאו צוה קרי שבעל עד , דבר ערות בך יראהולא
 והזיק ולעכירות להפסד הגש כמחנות ושאינו ה', כמקדש שהמחנה אדם כל בלב שיהיה עד ,המחנה
 , ענייניהם וסדר השם לעבודת אדם בני הישיר אנחנו כוונתנו אבל אחר, לדבר לא ממתם וקחתזולתם
 אשת דין הספר זה ג"כ אווזו שכלל ומטה , הכתוב טן הנראה סבת אתן אמנם שאני הורעתיךכבר
 המדות טן המצוה זאת בכלל יש זה ועם , הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא אסרם וידעת , תאריפת

 יוכל ולא עליו יצרו שגבר שאע"פ והוא , עליו שאעיר טה החשובים בהם שיהנהנו שצריךהמושת
 והילחצנה לו מותר ואין , ביתך תוך אל אמרו והוא , נסתר במקום שיחדנה צריך , יצרו את ולכוףלסבול

 זאין , דאגתה ותשקום אבלה שינוח עד שניה פעם לבועלה מוהר שאין שם שבארז כמו ,במלחמה
 , אמה ואת אבהה את ובכתה שכתוב כמו הרחיצה, מן טהמנע ולא הבכי ומן מהתאבל אותהמונעין
 , הנפשי ההוא המקרה ממנול הגופנים כחוה שיחלשו עד אבלם ועוררם בבכיה מנוחה האבל לבעליכי
 זה סכל בידה הרשות וטס עליה התורה חסלה א ומפני , השחוק במיני טבחה השמחה שלבעליכסו
 תחזיק יום השלשים כל וכן , בגיוונה בעלה שהוא ירעת וכגר , האבל וטן הבכי מן שתלאהעד

 אל ישיבנה לא אם זה ועם , ההוא הזמן עד באסונה עליה יחלקו ולא בע"ז ואפילו בפרהסיאבתורתה
 , מרי בקצת שהיא ואע"פ ההפנל קרבת התזרה שמרה הנה , בה יעבד ולא תמכר לא התורהחקי
 המצונע שבאלה מה התבאר הנה , ענטזה אשר תחח בה תתעמר לא אמר זה ועם נויה, אז היוודהר"5

 : הספר זה מצות כל סבות והתבארו הטובות המדותמן
 ספר בקצת ספרנום אשר ממונות דיני והם , השביעי הכלל אותם כלל אשר המצות מבפרק

 יושר משפטי שיעור שהם תה , מבוארת ומבתם קנין מפר וקצתהמשפטים
 'תבירו את אחד כל להועיל זה את זה העומקים ושיעזרו , בהכרח אדם בני בין חנחוניםבעסקים

 יהיה שלא זה תחלת . צד מכל הטרויח הוא ושיהיה בכל ח"ו לרבות העוסקים טשני האחד שיכויןלא
 אפילו והזהיר , המכר בהם שיתקיים הגאים בהם והניח , הידוע הנהונ הריוח אלא במטר אונאהשום

 ששומר והוא , מבואר בו היושר ואפני , שומרים ארבעה דין כה ואחר , שנודע כטו דבריםמאונאת
 אוב שם .אפורי

 עקריס מס כי וס6טח סעקריס, 6לו גידך OSDI סרג 61"ר . סקדמופ גו סס,מין סי 6)6 גוגנ 5וס ענד )6 גיה

 ר"מ יחגלך קססס חסכ סגוככ מטוגו מי גידיי
 : סי~דעיס 5ר6סי חן 5ויח וסג,גד51יס גג)גי

,""אגו::וע"מ%ע-שי,9י%אש"
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 מ מב פרק שלישי הלק נבוכיםמורה
 שיארע נזק וכל , הכל מן פמור הוא חמד, טמע הוא ואמנם , הענין בזה כלל לו תועלת שאיןחנם,
 וכל , בכל חייב אותו הגומל הוא הממון ובעל א שלו כולה שהתועלת , ושואל , הסמון בעל מכיסהוא

 ובעל השומד ר"ל משניהם אחד כל , והשוכר , שכי נושא אבל , השומר מכיס הוא המתחדשיםהנזקים
 הוא השטירה מעומ מפני מנזק שיבא מה , שניהם בין הנזקים נחלקו ולזה , בתועלת כחמתתפיםהממת
 , מעולה שמירה שמר שלא מפני באה והאבדה הגנבה כי , ואבדה גנבה והוא , השומרמכש

 הפליג כן ואחר , הממון בעל מכיס הם , ומתה ושבויה שבורה והיא למונעם תחבולה שאיןוהנזקים
 כפי לו שינתן ר"ל , סדינם בדבר אותם יונו ושלא שכרם לטהר ב ואמר , לעניים השכיריםבחמלת
 הטוונות מן בו עושים שהם סמה מלאכול הבהמה ואפילו ג ימנע שלא עליו הרחמנות וטן ,עבודתו
 מוב האדם ימנע שלא ר"ל מעולה מדה והם , הירושות ע"כ טטונות ומדיני . המצוה זאת משפמיכפי
 לכף יניחהו אכל , ממונו יפזר ולא ביורשיו יקנא שלא לכנת הולך שהוא ואחר , לו ראוי שהואממי
 באר וכבר , טמשפהתו אליו הקרוב לשארו יותר לו הקרוב והוא אדם, בני טנל לו ראוי יותרשהוא
 מפני שבבניו הגדול ויבכר , ידוע שהוא כמו , אביו אחי ואח"כ האח ואח"כ הבת ואח"כ קודםשהבן

 תשמרה הסרה וזאת , וגו' האהובה בן את לבכר יוכל לא , תאותו אחר ימשך ולא שדמת,שאהבתו
 ועוכר הנביא שאטר י כ16 להם, והמיכ הקרובים פני נשיאת ר"ל מאד, הישרה התורה זאתותחזקה
 האדם מדת מאד משכחים ז"ל והחכמים , וגו' לענייך לאחיך בצדקות התורה ודברי , אבזרישארו
 נדויה הפלנה המדה בזאת התורה הודיעתנו וכבר , אחותו בת את ונושא ה קרוביו את מקרבשיהיה
 לו חמא ואפילו . אחוה עמו לו ש"ט מי כל מאד ולקרב לקרוביו פנים לישא צריך שהאדם והוא ,מנור
 אמר לקרובו, פנים שישא מבלתי לו אפשר אי ההפסד בתכלית ההוא הקרוב היה ואפילו ,וחטמו
 ומצאתו תועלת ממנו שקנלון מי וכל אחד יום אליו שהצטרכת מי כל כן וגו', אדומי תתעב לאיתעלה
 למדנו טובות מדות כמה ראה כן, אחר המצריים אותנו שהרעו מה רוב התפרסם וככר בארצו, הייתנר כי מצרי תתעב לא יתעלה אמר שקדם, מה לו שתזכור צריך כן אחר לך שהרע ואע"פ צרה,בעת
 התנלנל בירושות הקרובים פני נשיאת מפני אבל , השביעי הכלל מזה אינם אלו ושני המצות,מאלו

 : ואדומי למצרי המאמדבנו
 מבוארת כולם וסבת זמנים, בספר ספרנום אשר הם השמיני הכלל אותם כלל אשי המצות מגפרק

 כבר ב לביאור, צריך ואין מפורסם מעמו " השבת ענין אמנם מעט, מלבדבתורה
 ימיט שלא והמורח העמל מן ובמנוחה בהנאה האדם חיי שביעית שיהיה ער טהמנוחה שבו מהנודע
 . העולם בחדוש האמונה והיא לדורות, מאד הנכבד הדעת ומקיים שטתמיר מה עם וגדול, קמןטמנו
 הנביאים אדון בו שירד היום והוא התשובה, דעת נוונן שהוא , מבוארת סבתו נ"כ כפור צוםוענק

 ו6ה נמורה, ועבודה תשובה יום לנצח ההוא היום והיה הנדו) חטאם בסליחת ובשרם שניותבלוחות
 ר"ל , הוירוים רק בו עושים אין המלאכות ר"ל , הגיף ותועלת טורח וכל גשמית הנאה כל כונאסרה
 שכני הנאה להם ש"ט ולקבוצים לשמחה כלם הם הטובים הימים אבל . מהם וישוב בחטאיושיודה
 בקבוצים אדם בני בין שתהיה שצריך האהבה בענין ג"כ תועלת מהם ויש ברוב, אליהם צריכיםאדם

 שהקף מפני , שים שבעה והיותו מפורסם, ענינו , פסח סבה, לו יש ההם הימים ויחוד ,המדיניים
 גדול מבוא ההקף שלזה ג ידעת וכבר , הירחי והחדש השמשי היום בין )6( בינוני הקף הוא ימיםהשבעה

בענינם
אפסיי טובשם  מחמס ממחם חון סו6) מייל ס6וגסין טכ) ' , סעעס gt~pSt גססותיגו otlpSססתס~כס ת"י , 3כי מייל טוחו סנומ) ble סמאן ונטי א כקב סעךק מכרחי, וסו6 ט', מנו6רח סגתו כיור טס .עגיי מגשרק

 אסר ב : or גג) סטעול גמי6גחו טסו גביו 15ניתססוסברס
 טמרו tonlh יוגו וסב . סטיר סטו)ח )סיין ס)6 .סברס

 כלסר סקס . סזכי6 סקר ד כעטו: סור חמסוס )6 כמקר hln(onoso .St וקפינו ג טכיר.: סכר חקוק)6
 ס"ס 3ו 1'ס ל") , סמטמס מן ט3ו פס ).וט כ3ר ב : סמד1פ 6מוגח כופסגו )חקות וסב ן מסולסס מעטו א מבפרק : למוסו 3ח 6ח ~(bDl וס כעד מומלח וגדקחו גדרים כמפלס ssr קמרו . קמוחו כח 6ס 1:1ס6 ה :טסני

 ססקף פיוס ג : וסטטוס סחולס ויגמוד 3טגוחס גם חייו סכ,טיס ס6דס שסיס 66101מל
 מכו"

 נדו)
גע;';יס קראטקש

 שעות וו' 'סים בעז יהיח , טמנה לטבוכ שהחל הנקורראל לו. ר' פירש . ה.רחי יהחדש השטש' וה.ום בין ח( מבפרק
 בו והתרגקה לשטש הירח השגח והוא השמשי והיום ,D'yi1 ומ"ג ולהיות לשביעיות )חלק הירחי החרש להיות3י

 רום לגובך הירח הקפת גלגל טרכו שוב בעת יהיה הקפחהאחי לשבעה nyiwa חלילה ורנר ראשנן 'ום תחלת מושלהשטש
 והיות והשמש הלבנה שהקפת לפרש ונוכל , הנושא wsl~nגלגל חרש מונה השגעה חשבון כ' אחר פירוש , ראשון עםנכל

 נרובע הב" ושבוע הגלגל גרו3ע הואראשוןמעחגהסולר דרוגו הטפות נעיבלג'לגל :"ש::מ"1סיינש יצגיהר
האחד
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