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 זצוק"ל לוריא דור מו"ה המפורמם הגאת הרב מאת ופירושהערות

 בסי'6
 לרן גיכ ריס טס עגלטס חקודמל תטוגן סל כעלטו נ14ן wthS ה"גו 1"4', 6 "עוד טס כנרטט הלי טרד ליס" נ'"

 "כשגגו טס מוכי , סקו .לפג טפו* מתוכח מוכיח שס לו( סי* o~lpo ג"ח סל לגס קיטונן סקו" לרם "וגון מק"ן טוחיי גגו נמך וכן ,חקי
 כלכוצן על פירוטיו וטים למלכות חרטכ"6 כחודוטי סרס טמונ* ho' לנ רק , גלכות סי' טחיכם *חר t'hS לגו ,ניע גטמצ זל* נרכוס",גפור
 וסס6לחס :הזל

 עגיי
 מנמיס 6וחס 1D3p %1וט 1 ולחך3ס לקרוח ים ODW גוס רוס וחס6כי ויתר ,ס ש וס וקרץ

 ותקוסין)י(, סכיסס על ונופלין חחסללק כמסיו , ח"מ מס מש מקוס , ר6סהיס תגסג כך זס כבר ה(, קיטסבסיר
 ונוחרג)וק יחירמ( מן מסר מן פסוקיס כעיורר(( )ל'ל נעסררי נו וקורק כניל תבי6ק מברך 6ש"ר משמןלקמר
 רווה, וחס6כי ו6ונור )י(, ככיף סל פרסם 6וחס סחרנתו כררך לוחו הוחרגנוק ולתר f'br וקרץ 6ווהר וממ"כ ,6ה(ו

 סר~ס שסק בתסכס סחלס , בתורס וטוסקין נוקדסין ו"מ"כ , סקב"ס סל בסנמו לסייס כדי )ק( 1ab'ומסייוען

 קרוטס,  בסרר קנטוס לחיי סוקל תספסוקיס סחרגוס על . קדוסס בסדר מנחיס יוחס קבש הוים)"(
 על4 על)ו6 יקיש )נו"ט( סורס סלטי נגמ' טסחכר קךוסס סיר שקר סן סן הן6י עלמם, ספסוקיס6בל

lysDnלש b~pb 6טננס 6יזו ש סיפי סקלו סחרנוס על 6בל , תקופל חופיגנ סרריס ים 60 סרריס חל 
 תקדסיס %ן סופקי , סנול6מס קרוסת סיפור ססו6 , קנזסס בסדר קבטוסו לגורי 6כל , 6ל1 פסוקיס תחרגתיןלחרי
 יסרסר נקןקס ש"ס , תרפס קבעו ל6 סס'ע והרח הגר נקישות סרו ונם , בו מכירק ס6ין , קרמינלסק

 פשכק לקמר 6מק כדמסייס קלש מהורש פ4 י ותקיסק 4(סקנטו:
~"Pb 

 מסר סן פסוקיס נעסרס )ג( כו':
 סלכחמל' (b"Dh עסותיי מסטר ש pn~p ל6 , מעט י)(יר 16 בפמו)( ענים סליק 6י %ע שיפכר . יתירסן

 נקס"ח המו חקעס(, חס ככבד ותכלס ברפ"ג יתפרסו דק)ן'ח פסוקש עיוררי וכחו דבר 6חו גננו נמקןהך6י
 , מרגן( פומחק ס6ק בחותרי סקה-י הסלמס ללק פסוקש נ'קרי6ח כדי כן מעיק ow , מנן פמונ( 6ף איפסר פנקן נ% סני עכע6 וסליק סו6ע עתלק נפרסת נירםלמיס16וז

 סחקע (t"Db קפריק ול6 ה4 הזיר על ו%"
 סחרגתו שס טוסו מחתמק א : (otr ס"ק סרע"6 בחלוה סנר"6 כאורי ועייי , מכוץ 6חו ככנר הסרר,חמלם
 , סחרעס ,ס תפורר )ס מנלס נרים כ%" ר4טיב לפרכס קונוס תחרגחק ליתוי למס סקורק סר4פושס . פרסס6חהס
 בסן קבנה בכחו 6', 6וח כתס"ל ססו6לש כקומי; לחרגכן סם ראוי סי' סל6 כסררך סקדוסס בפסוקי 6ףולכן

 פסוק 6תיהת על ק6י oe תסמע סכחהס נוסמך לפי . כי לסיש כדי 6ה(1 הזסחמין 14 י ר4פושס "גבחרםס
 6)וירח שקר )ועל קק"ק כמו סקיוסס נועיקר וך6י סו6 בכי')ו כי וחסתני פסרי , חמד( סינר אז'כ ,ויש6מ
 סחוספח6 חן מוט-מ חק וכרוך, קווי בכ"ח כחחכר 6'( 6וח כמפיל כלל ר4פ6לס נפלס ל6 סקווש(פסוקי
 כ6ן הזעך פסוק מחכר סל6 ותתם , סקתסס תעיקר אינו סימתך ממכס )השכרענ מק"ו סקו סי' b"anoסרי64
 יוזר, בקרוסת 6ה(ו שתסס pbn כסס ןסיר6 כקןומר, אוחו 6ונוריס סיו סל6 סונויס לראין , סג6ק כחפובחכלל
 יחלי פסוח ou~n פש ר4ר6"ס נסס כחב השר%'6 ,קירב D"D כל'י סר4בי6 פנ"ל נדברי סחכר וק , וסדרך בקדוטק ימלך נס כחב %'ס תפלס מר4' פ"ט סרחל'ס6גל

 ענחן כפנקס סכמלס פמחשע סו6 דכחוניס למולם ס'
 nsw וכדי כלל מהכרס פל6 גחל ומקרפ וכמירחו, מל רשה חלס עכ"פ סרי מונקלוס, פחרגמו נחורםסציצנ ועי לשלם יחלוך ס' פסוק במקהע לותר קכש ר4פסוקיס ס)וחרנמק קיוסס בסרר כ6ן לק , לחרננוו שיאלק
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 ביה סי' חגאזנש תשובות ע4 ופי*"ערות

 סלים נחספס סלק בתקרך מלש מטחיו 8דס שלס לעולס מכמיס נל'ס 4( לקהס כה בלבל , עוסקכחלמוך
 סט ל6 , ידפוס לחעסי ח'" וסו5ינו ענעח סרבחס וימק ,נחלתוד

 יכוליי
 , עס כל ולמסלק תתיר נחורס לעסוק

 תפלס 6מר יום בכל 3נ3י6 לקרוח וננקרו )י(, ומונוס והסנס מקרך סיס Sb ס%ניס סגמליס כל %" SDוסמכו
 ל6 הרי וחסני , ושמרין קנועק הנדיין )"( פוחס עקרו hS פסוקים ב' 6וחס , 3כ3י6 לקרוח מעקרוו6ש'פ
 רבינו בניח מנסג כך , 5רס כיוס ס' יגננך ולותר בחפלס, b"a שלסוסו , קק"ק סו6 מסולם סקיוס ,עקרוס
 וכחומפח6 ו3חדרס בנ,סנס גטסקיס osb:N , בחלחור טוסקין יוחס וגונורין סחפלס כל סמחסללין לקמר ,סננתן
 הכקטן מקישן וקלו )'4( פסוקיס ל ולתר i"hr וקרץ ומחריו מ( ונק 5רס ניוס ס' יענך ולודר )ס(, משח י'עד

 קנונו bSn )'0, כלוס בכך 6ק ל6ותרס ימיר ר5ס ו6ס )'י(, 6ומריס סין ל6 בריחי ופח ולגי סיון ונ6 ,לבחולן
 יחרו ל6 9תטס ריר , תועיל בו  ehl סבל  הרקר9יס  ונקיט , סבקדוסס לכר 6ל6 מגנסרר4 פמוט יחף טל6מכמיס
bSbקק"ק סי6 סקנסס , סגתן מעגין 6בל )'י(, ומלגומריו סלפנה תאי מה? סבקחסס ורבר סב;הטס, רבר , 

 וזמ bwl(1 ומותר %"ל הו'ס, חסוון ק% כמן  סיס וקרוס , כלל( ההזו אודחס סיו bSD שרקססקרון
 %ח"כ  ס6יתריס תם המה, , כו'  לסייס כרי  רכריס  הזוסיפין 1abאתרבתין

  גווי
 היקל חסו , כו' סבהמוו 6ל;יוו

 סם כל'י סמואך רט"י נפם סלקט מנלי מלמק מטין נרפס וק י"ר, 6ויז י"ל כחסובחו סנ6ק סניטרסל6מריו
 , כבנ"ל וס מועמק פממנו קוסט6כטע6[ ]בך' ל כרו: לרס"י סמי ספררם כם' וק סכל'ו מלפגינו כמנ"ל)6נל
 יתלוך הג' נכריח ככנר וחסתני ואוויר  לכסוי סכחב  כירוט( בית פס" כ"י  סב'ל מן סל" פר4עחיק וס לסת כמשל6
 גראס כשר סגו סילון חסונים נזלסון חוסנים גסס רס"י ודגרי , כי 6לקיכו נרוך מסיימק 6ט וזו"נ ימלוךכנגר
 ומפנס ומוסיף בלסונס סג6וניס מחסובוח כנריו עיקר סלוקמ בלם סיקול ספררס נם' רס"י ביברי יפ )וכ4יכאעין
 ברטן מסיפק לשן  וע(י' סברנו(, שי טעהיסנס'

 : נסף'ר טל'ס ק כסירוסו  ינקן  pyDn1 למון SD לרמי 6לקיי
 )וכ"ס ונחלמנו רנסנס לעסוק למס 40 פ6"כ מפורר, ר,סק 6ין . ש שלס לשלס מכמיס %'ס לקיים כה4(

 %מס bp1W, בטכסם  סחלחור( ובטחהעת בהטמ( סיס 6%מר  סם סלקט סבלי ספררס נס' רם"י נדברישסק
 לו קובע פס4 גמור מעסק חב עיקר ועל ולע בחלשד, סר%ס כר בהסש סר%ס ברט סוחר סג6קחלרי

 סיקס נמס ל6משקר
 מסמר"
 כרי בל3ר סחלתוך 6ו כשמסט: מס"מ 6מר ונר ל'כ מלוזיר יפמוח סל6 ובלש ,

 סחועס 16 ותירס 5"ל )16 הזלמוד סל'ל נרפס . ומוחס ומשנס ט' סיס Sh סלמס סכמליס כל 4( : כו'לקייס
 סם בנזקומצ בחדרסוון מ65חי )6% בנלי חלמוך וס סיס Sb יירס4 הו"ל , ומטס נחקוס , סלע( רפ"יכלש
 סולכיס סכמליס כל כלש סחלנזור ףס[ וס בתרסיס תתי6ים סרסו פ"ס ונסייר פ"י מפלי בתירס bia וו,דרס6
 סוממת 6ט סש'ו ר"ח 3סס )ל( ונקיוסין )כ"ד( דסשירק פ"נ סחוסי וכמ"מ מלסחן נו סכל%ין רסיס(6ל

 pD~1 ל6 פסוקיס נ' וגונזן )6( : וכתלמוד ובמסנס נמקנה 3ל%פסחלמוד
 וקרך סקחסס פסוקי 3. סייט . כו' .

f'bl'וש" %" בחחי ו6ח ו6מ למק ונ6פסוקי י ג% ונחכן סס טעמו ש'פ סןבריס פינס סס ומכ"ל סבפררס וק"י וביברי , בענין כמכושר כו' וחס6כי ט( 
 ק"ש לסם מבמרו חפלס קורס כחוררי קראו פכחנו וסיקל בפרדס

 ק"מ עקת 6% במקהשרי סחורם וסנימו גי ע"ח סרנחס צנען כסf'nh 6 הסהס ט סרבס דשים 13 פיסחפמ
 ישטו חחוסיס וסןנריס נו', סמ%ח לגיוס תורס לירוד ועכווס 6סבס סיזיס חלכוח סרברי  רבריס בס רםסקל
 מלכוח נרי סיפ סכחנ חלסוט נל'ת , דאורייתא לבדו רונסון דפסוק ס"ל 61פי' , מפ6 ק"מ מקח מעג מסוסמ"מ
 סקביעוח על ר"ל ואיפסר , סמים מלכווי שקר סו6 פט ר6פון פסוק עקרו סל6 על ליחן דכ6 מממע ,סחט
 סשדח ונון ססו6 . סשח ר' עד )ט( : 6כל'כ( 16 לחפלס קויס כניחם ק"מ י"מ ל65ח יסלק פסז , חפלסקורס
  לת"ס 3חפלחו פיננש סחפלס כסיום פקכשסו . 5רס כיום ס' שכך ואובזר )'( : )ף( יקנח p"b כד6הז6 6יסכל

 :  בתפלתך חטוט ד"ת  חפלה 6תר לתביוי 6רס לותר סנתזי 1"ל וד"ת סררם וסבי6ח:ו וט נתומורבטרקנו
 למוערם ימיך רלס ו6ס )'ג( : כרחפ"ו סקנסס מגלל סגינן מוכס כ"כ ס6יק . 6ונזריס סיו ל6 כף ו6ן ללק וכ46" : לי pm~n 6לו פסוקש ב' וקמר ל'ל ואיפסר אס6כי, פסוק גס מיינו . כו' הזקךסק 6ל1 פסוקש ל  ואווצר)'5(
 לונזר לימיי ס6ק ס9י'ב משר ססבי6  שון 6ןמ רב  כדגם מנאר . ט' סבקיופס דגר כו' כלוס בכך6ק

 וספסוקיס סקןוסס לסני סקבש ורכי ללק ו63 ספסוקיס . הקלמריו סלפנו חקק סו6 )יי( : יסדררקיופס
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 84כ נ8ה פ4 "ננסיים וטת 4 81,י"ער"ה

 ובר סו )ש(, 5כ6וח כן הוסו , עילס רנר כענין %b לושכיר ר% סל6 ושכסחר סענלס יגר מא סבקחססרצר
 קדוסונ( כל יתסלמי, נכוסמ ורוהב , בעסרס 6ל6  ר6ף pbnינההסמ

 סתלס'"
pm~n 1 ונקדוס' )ש(, קושים יתייחס ור4קקיסחס יכחד מסוס , ועירס כקרוסס לתמס יסר6ל לסחקיס תנסקיוקירו וסקי , תקדסין יסר6ל כך 

 4*, לחרמם מקקין סבין מפני , חרגוס נלסק 6וחחס 6כו יסתכלו סתלכו'ס וקורס , DnW1p3 יסרבלתחקיסש
 : סחסובס עכ"ל . )'"( יחירר% b~o3 סגםח ולנו לנך קרהמוח נ' יםלחס

 חוזתס בוותר לפגינו ור61% , ווהררסיס ירהץלתי מתלמוד גמ65 ל6 , ססני6ו ירופלתי ר,ה6תרורדה
D")p'6 , oo ו'" וג6ת קרתי, בלסק 610 נאוסר 

 נמוצר שט לטינה טעם flip *יזה ים עג9 מש 4ע""יל ללס"ק סעחיקו
 שץ א ספועתקוס גתמונותקס סמונ*יס ממעליס מנטמרי ישלדיק

 נוסמ " לקון כחכח זמו 61* , עזם( כהווייתן %רמס טכ*
 ע"פ מהי* העתקם ממלת ייחל תיגו, המרח מורח נמת מלת 055-ק, הלטון טעיקלי 1כי נלצוץ סגסחגס לר"ח , פכחנירהלתי"

 אות כטסו* ג~מח6 וכמלת , *"ר ללרון IttSD העתקה נמלת SDtS ההלגל ט56לגו לע"פ , נ"מ )הת35( טיגוו ונא קלוב Otpnb etpnS ל,לוב
 . אשח[ דוק ההשה גלחה נמקל*ות כלו נטלת השמרס לעו S~h , עיטו5אן

 לכיף ש. עד ומכס , מלוס סר רג נ"ט מל ממעלה טס טמ5ו,ין כמו , און טיס טד 5רי הו* ]"הסינה ר"ך 40 ישם)נ(
 יפריס חסמו הונטה כב( פלוס, סר לר3 הי* וזכי 11 תמעה ס'סל 1*1 , ם4ס סל לגי יגל להן עטמע מתתי, ליד ע4וכמעיין

 טירקת  ולקטומת טס י3טדיכי ונכספת י"ג סל לסחוס ערס ע. ורהיט כל מכק ד"ה % מנחש וגתוס' ד'( )ע"ג לר"ת הימר to$t ג'()ג", ללאי הגרוי
 מקהתין מכמס אפלח יפותל כל רג%יס ושד , % חוררי וקנע nab מונק אנח סמכמס תפלח סימר ,מנכבל רגיי נבית סתנסג סו6 כך )6(, גחלמוד לסחעסק מהזר נסנט התכמס ופפ6לחס : מיל  ייתן סי' סר*ג ר'טרוטנני!

 כ)ל'ס ר"ל . נו' פבקיוסס רנר וסו 6%וח ס' ותריו )ש( : סחפלא( נכוסמ )ערתל'ס ל6מר4 פקניםהכבקפוד
 ס' ebs5 מקרויין אטרלל 6%ה( 0' 6תר כך בקופחך ל6כלל6 גרנזי יקנס כס ובר 6' ל'ג לתור פ'ברעדך
 ולק , נקחסס ותחימיח סככללח יפותל ככסח ה(י6 יבר סי6 ססתל' , מבקזוסס רבד תכש , בקיהמס עקמןשללק
 סכנוך ב%6ר הניק , סריך סכינח6 עסררי 36י %"ט( ןסגסורק פ"נ ס"ס , כשיריח מרס ססי6 , מעמרס פמוח6יע
 בר%" נך ופתרו מבסרס(, ממוח 6יע סבקיוטס ככר רגל 60 ש דחגלס פ"נ מלוי עוורוסלף

 סיסר6ל %( רק מחקרה ר6יי מביק pbn ססהןו . הדוסים ושיחס המחקרסחס דכחי תסוס )ש( : ש'ס bmp~לספח תסח" סס
 מחקוסיס סיסר6ל וס מתקרה סי6 סר6" 6יפסר 6ך 6כיז, קרוס כי 3סשף )וכדכחי' סלתעלס בקיוססתחקיסים
 לחמסת קיוסוח ל ע"ב( )ל'5 נלק פואר ל'6 גך6הר O~nb כרמסייס חלרי"פ על יחיו-ס )6מח קוממוחבסלט
 סמלס"פ וקוים לי( : הלחל 60 6כי קוופ מ חרי קתסיס השייחס מר ווסתקךפחס קר6 תסקי לחחיםליסר6ל
 סלפ לע )'"( : %" טס חרותם סזהשר שיי תלך ר4חקוס פל סר6סון כפ4 )וכ6ן מסחע . כו' סקקק 6ק כיימחכלו
bvn3מס 6' קלע חרומס זהיר ועיי! , כלג'ל . יחירס : 

 תכףש מסמיכיי לבנ"י סנן% וכפרוס , דכ6ן מלשן לפי %'ל . לרא(עסק ושחר 06 נמנח במנחה)"
 תחשר כבגח בתנמס מלוס סר רב טנור סכי , ורס"ל מלום סר רב סנ6ק חסונת תחמלח ר4חסונס(נר6ס

 %י . תורס וקכין n~sb סהק 0' סוץכסג סו6 ק )י( : מסרק ק5ה כלה יפ וייפער , כר נחלמירלסחעסק
 בתורס לעסוק סל6 סר(הגסנ סי6 טהסובחו מסחע rb17סססמ6

 0כ%"
 לוותר ושין , דלקתן מכס נסביל )זדרסוח וניטול ח"ח נכלל 6יק חוס וקכק לשבוח לפק %"ל , רועמן( כלחק כי ונלוס הסב כי רמליס הנה 6י'ז

 , הנדס מליחי 6פי' מיינו  ר,הכס )נמד תורס רנט)ין יס6 )כ"ג( דמי'ק במ"ג תוכם וך4מ , שגרס יבום סרטןמפמ
 סס הי'פ סר4'ף גי' ))וף לנתרי סוחקק פי ויחזק עפנין סס דפתרי 60 ל'מ , לנגזרי כנמחט p5b3וכלמק
 ס6נל בכיח  המורט מכועס 6הוריס ושיך נסיפ6 סס החכי מס6 מוכרמ וב! ךו6גיס(, שניס פי' ודרקיסנק
 סממוו( מ' ש" סס נמדוסיו סריטב"6 השניאו וףכי6%ס( בר' 6' לע"מ סקרם בחורת ר4רמל'ן ספירסס מריל5י
 וקקי שרם ob אף ש", תסנרר%.נטלק ס6ף להדר ק6י, Sns תיהגו כיח פמח רמכס h~'D bn~b לסךפ"י
 לעשק ס6בל גס ל6חסוכי ליחי )רל6 ומנדט פנווננס on~b 6פף 6הזריס pb סירבל Sc ומנניחו ועלת6 6נ5על

 בדייג וכמא נכרסור 6פי אסור מתמס תפוס 6נ5 ד"ה מהיסור המק , o~nlb כפרן סשתע מפמ. % ,עמסס
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 רשת סי' לשונים השוקה ע4 ופיו"ערוה

 השפי בתורס מחעסקק ו6ק )י( %'מ הרוס שב תפלס בק ו6ותריס , 16)א( מתמרק ג2ך3יון 1)(שמ )4(16ל()(
 נחי עעלין ממח נסיק לק"מ וטע , שבח ויק נקועו פנפטר רביכו מסם פל ככוה מפני עוסקק ס6ין חס ,עדיף
 וכרו כח4 6מר י6ס4 ר' בירוסל)וי ו6סכנק , מסס פל כנודו לענין חגויך וכור לט סק וכ"מ , )ש ובטליןמירסו'
 בכל מוסס סחס6 ולוייך  לנמלם תורס ונירת הס 5ל5 , הסס חורת  רכתיג סכ6 ת"ב ענוי מססתורח

d'b)דלמכס , מכס סל מדושו לביטול ל'כ תהדס ללהור ים,  סטי(, רההיר כעווס סלוע כין וכ'ים סיר, פחסנ"ר 
 ד6נוח ל'ל ילו 6נרס, טס ללואר הפי סילו בסל  רתרהמו %0 וריי  5"כ רתי, 6ש לכל ככיחו תירפונניח
 דברכוח פ"נ  יסודק לוין pb הקר לפלטיה  רהו וסיפסר , הווסריס תנוח 6ל6 )ס6יק o~hn 6פי קעי חורסוקנק
 6טח פרקי SD 1"ל נלסוט פנחנ %'נ ס"ס בק"מ סנר"6 בבקורי וגניי' . גל"( קרי בעל לענין דקילי]כ"6[
 ס6יגס רק טיכס סס נ"ל כהותו מעיקר נר6ס 6בל , נל'ס( שם וגר6ס מס מגומגם )וסלסק 6גךס נפקוסססס
 לימ"ח כמס3י' ספניו נכ"ו לה"ר סנרמ וקין , f'nos וגו! ססוqh 6 נמסמס בקין ל6וחרס מותר לכן קיפככחני
 נתב בחלתוך( לסחעסק מוחר )6מר סס לרסקי ובפרדס , בטלין מכס סל הירסו ניח בכלל סיסי' בכרידקנים
 וקוזק 6טח סנוסמ6 נו' סי' )ובכלבו חורס וקנק 36וח פונין כוי טננבל רניגו 3ביח סמנסנ bSb טרד6%

 חסמעו , כו' נכמס תפלח לסקיוס ססורגלו תמן וק חורס( קבין מן וכסחבפ סו6 סט"ס נרסס 6בל ,בחורס
 גורן ים רק 1 כליחוך לסחעסק סמוחר orn 467 ומניף סו6 נמור ח"ח חוררי וקנק יבטח ספסיט6 לפ'"השירופו
 קנל מסס 6בוח לומר נסט לכך ספרים בסי סס נעך וכחב , לטד n(olp1 )וגסטח ro1 , וללוס ליסכ כףססורנלו
 ובתעסיו בכדורו תספריס ס6דס סתת קמרי . מנסנ ק ט ונמכשע בכנויו ממפריס 6נו סרי לותר מסעיחורס
 ערנית סח6מרק וס . 6ו)[ס מלמרק וח"ע פוחס תקייתק מנמס )0 : ע%'ל , טונס מנומס לו ש4 ובכךסנטים
 יונו6 לפוק* ]ל'מ[ דברכוח רפ"מ הכר6מרי' כלפורי סבת מחומקי כלקי ש6 )קי'"( בסבת נשתרף פסוספסוס
 סתנמס ]כ"6[ רתגלס רפ"ג פי' )ורפ"י טעס  גריך חלח0  סהסריהז זס 6נל . ט'( עויף טפי לי' דת6חריקכל

 מחפללין סיוכם3ח
 סני

 עלמו 1"ל סו6 ת"ס OD 1"ל יצריו לכוץ וקל'ע , רורסין סיו סיום סכל מפני למעכס
ftwנירופלמי %ט לפי בסמייך ביטול שך בו ספין סקדס נכחני קורי! נס)ל'ד נונק סל6 )סס( ימנח סכף'ו פויססיע נר4קלם מסס סל 6נלו ל~כרק לכנוס בכרי רר4ייכו ומפגוע , 6נעס( לקמר ברומיך נותן סל6 )קנ4'ו( יאנח 
 תסס סל כנודו מפי מירס שד קובעק סיו ל6 %מעלס סחכמס סנון לפי ןרייינו , ולמעלס ר4מנמס מן יסייעסס

 למסור י"ל סקנס נכתרי 6ף ברנים לוזיר לקטע 6בל , סקיס בכתבי לקרוח לימיזיס טוך לסרו bS ולק 1כרסכם
 תטעס לצ סייגו , ערבכן חפלח כמממרק ס6 נס והיסקר מס(, בם"י במיוגעי הנחם"ם , מסס סל כבצרותסוס
 ונכוס ססנ )י( : הנלו מדמין נ6ל1 נר6ס ש6 לריחפלל יו"רית ו6ס , תסס סל מבלוקו 3סעח לסקריך בכריוס
 ס6ק שס עדיף טפי בחורס לסחעסק ש"מ וגיוס נס3 סג4 סס לרע4'י ר4סררס DS' . % חחגנסקק 6יןנל')ו

ppD~6סרסור תפני ל bSb וייסור 6שור4, מתיר חוררי ר3יטול מק הג'ל , כ6ן נם לגרוס נכף וק כו', כנודו תפני 
 מסס פל ככנורו למעיר ק שי' לעסוק עדיף טפי לק , כנורו תסוס חנסנ6 רק תדיני היסור קינו לגנסוקסל6
 שרעל(, כל סל רבן דמפס חוררי כבוד %'פ , מגויר שמיו י6פ4 ]נ[  דמ%ס ס"ק היתוץ' רחהיר חורס כבנוךסמל
 י6יזרי' סל'ל דסנח יפ%" hlaDn וו6י מוכמ חק נחלתוך, לעסוק סמוחר סחסו3רי נחמלח knanוכתו

 ל6סור יס מכס סל מיושו בטול olnm ס63רחי נ' 6ו)ש )ו%'ל ופבח6 נמשחת נכחוביס סורך פסקייבכסריע6
 כיח סדרך ופסקי "bo סס b"sea סרתנ"ן במרופי ססונ6 יוסף נר מר"ת פי %סי , ובר( הל סנרס6ף
  לפק י נר4מוךונטלין עעלק % : 6יסור6 ליכ6 ודרסך בחלתוך לעסוק ס6ף תוכם , נמתי' כ% נרגן ורוושקסהר
 לי6 ת65חי ל6 , וס בעמן v"na ועעלקוס

~aa 
 דתנמס מסעח6 נסבח6 חרעק ננעלו עצך %( )קל'ו חרוועס

 ס/ כלסו 6מרמ! ננעלו כה נעצלו oanv תירס6 דבי חהעין כי מירסת דבי חרעק נכעלו חרעק מ6ן%תעלס
 רפ"ק עגולי! לסף )ומכר כבצלין מכר 6% נסלק נס%'ד סגי' ספ"י ובפממוח ל%'ב( ב)ל'ק ס3ויינ(8 מלפק38ל

w)DnV)סקלנו יהקי' שהע5הש, כמעזת )י"נ bk 06 מכהים  דברי  לסמוכו bS ,בי 6בל יגעלו mun 
 , ספוסקיס נכל סגי' וניו( בשס"ה ולחוגו לגימל לרסקיך מסחנר6 6% , מכמש שיי יעבת 6% 3י  pPntבראב"ד
 סק ד סער 14( חקג"ב ס6להןקי לסיפם %ק בעוץ סג6ומס נתסובוח ר4כחחמןי pba פלטוי רנ נחפוטח%ף
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 שע"ז רשם סי, חגשזנים תשובות על זחייהיעזת

 61"5)פ(, סי6 ימנם וכבלוח 6ינס ליתם דל6 , לטיס וכיררי 3ו לניוח קריך )" ונחנס - סקב5ס )י( ממס 6ף , ),(יום
hShחש 3כי ינוי 36ל בכי ינוי ויחתו וסכחיב ~יר6 6"ר חתן, מסכמן ועוד מוסס, וכירס לעולס בו וכיררי זריך 
 )י3( עויפת דירי ו6תר רמוי על פרמים ר' קם , )'"( מעולס יון סנסח5ק סמם ססו6 ל( חס ל6 ונירתו36ל

 דלית )'י( חס ל6 מנח 6נל ו6נל, בסו.נכי סריך יק6 ).ג( מהל יתי וסני חננו 6בל בכי ינוי 6בל בכי יחיויחתו
 ל6  וגס , ותררסיס גיוזסלתי מז4, ל6 סוס ומהמהר טנ"ל, .  )טי( כטלין הררסוח כחי ולוכירחו ,  וקבל בכינשבח
 כחנחי מכבר סרמיס ר' ממכס מס וכן גוסעסר, סכעלס נודרם למון ם ויחוכו תוכימ לסהו 6בל ח"מ,ביסר
 : ט"ו נועיד פו"מ, כ"6 ותירסיס בחלנוודי' ~כרו b~m סל6 6' 6וח ג' מלק 6' נענףלעיל

 : fD3] גסגדוה נמעט וענינו "וגז מגגון גל*ס זנן , עלייתי טמיויין מה 5פ' גגן ho' מיג ),ק באל"מ rSn ס" שם)נ(
 תפיס, דבר ססתע צנור )*( נ"ר ינמק רב וגי , פניסס ע5 נופלין ס6ק חסרי ויותי ניסן ביווני טמסוסס6לחס
 נוכר מקינו ב6תח לכס נתנע ססו6 5ווור 56ינו וסלמחס , )"  יבר בררו סו6 גדול הבר סמעסדנר
 ל' כל סכל' תן חכסיועין ),וגעק pb דנרסינן ססו6 י~כור , )ג( 65מור לססיב ו6ק מדבר ע6 תפינו , ססתעתס

 טס כ5 להורי' על חורס סמביבס )מ"ג( ברכות מלסי כס"ס . יוס בגל מנסס ע' לעיס חורט r(m1 )י( כן:סג"
 סערי כל לותדיסס על מנינין ח ך נו' ouob %6ח )כ"ך( דערובק ונסקל בסיני, חוררי ט סנחגס כיוסויום
 נו' שנס כייוטגת6 בעיניך יסיו ס65 סיום מסוך הנכי 6סר ל"ג( (~bpD ו6תמנן ומספרי ר6סונס, ככעסוסערי
 במוס ע"פ לפגעו( סמסררי ססליסי )יבמות פסיקח6 בסס יחרו ובילקוט בחוררי, נפרס"י d'D1 נמוסס6ל6
 וצמר סו6 תשך ~כרו תלת ושי' . לע"ס ~כירס כי יגסס 6ף )'( : בחורם נפירס"י כלט ונו' סוס ביום ונקססליסי
 6מר בכם ס" סל6 סיני תמר סקיבלס לפרם ש ונחנס. סקיבלס )"( פטירתו: רע הסס חכרו תורח זכרופמו,
 )פלפולס( חורר% נחוס ל6 3חמלס ע"מ( וגוריס פ"ר כנל'ס בפ"ע וכרק 610 ליסר6ל סכחנס וס ונסלקפלו,
 כל על 3מורב 6ה(ו שחי 6סר יקרה בסשי' ג'ל זווע לשריאל ונחגס יפס עק בס גסנ ותסס ארגע לנוסס6ל6
 כל על ותסרס יפס עק בס נסג והמ"כ לצמר, 6% צוחו ספיחי שכס דוריס ל ססן , הוספטיס מקיםקרקל
 hSb נ::1 ג גש בה ;::"יןן:גך:ו 1nbS :י31:"י:: )גג "יע,1"יווש"מן מרע' 6ורמ ל6ו מוס י"ס לסו ונפקה כיון בס%6 )כל'מ( ביב)עח כ%'ס 61"5. סי6 שנם הנלוח גליסרבל(:

 חס: ל6 ~מרחו נ6נור ועלי' לווכרו סר6וי סו6סגסחלק.
 ריס גופ" נקרה רתח6 דלדירי' . עויפה לידי )'"

 סוhDnl 6 לע"ס, וכירחו וי'ל , היונח ילעיק 65 חתס, 65 וכירחו רדרטי' נסי ויר6 לר' 6בל חמי, יל6יגויס
 6יחח חורס y'bn בסנוף, לנטל דסיעו לנעלס, יוכרו 60"6 )ותסוס סנסחלק סעס רק סי6 ססומרסיתפרסי'
 בסבת יליח חס ל6 סבת 36ל )'י( : כי מ% יחי מילי וסגי 16 השיעו לגרוס כנה . גי מ% יתי הנני )'ג( :נמסית(
 נמנח(, טסגו 6נל ס6ף ס%3ע6 יגריס )ססי6 חשת ומהנו 3ס3ח סגהןנ כדבר לו ,כרח כמחס Vb 06 . והכלנכי
 6"כ וס, ~כר געסס oh "3לה(, בכי סעסנ במול 36ל תמו, רכבר דנימ6 סימ כי 361ל, 3כי מניר טס6ין
 ס5כ6וודי ו6ף , סנסחלק סעס 6ו)(ס וכירת כתי סייגו . בטלין בסמרר ולוכירחו )ט'( : וקבל בכי חגוו ל6 כ66סוי

 3חמלס )ס5יינחי ומריכי וריס סחוס' וכנו"ס נסבח תסס נוח ל6 ס6ף , לותר 6יפסר סי' פרמ" רר'לטעם"
 נסבח תת ל6 רכ6 שלס סיר שלפי כחן פר' נסס י סי' השכלםסחפובס(

 )וענו'"
 לפראך כניצורי נסיך

 סנו6תר מסט נכ"ו גחון, פלוס סר רב ברנרי ק לסעתיס סרוקה ס%'ב 6"'ה טק וגל t(OIS כיע קווםפשט
 ק6נור: סנסתלק 0ער1 ער6 כדר' גנוי פרמ" רר' תסנועיהשלתי

 D"e מן ,גל ממיי, "pxnx ת, נ.1 נל'ס ;ס נמועןהמי
~rrs 

 ;,ממר" ל( ל'ה ,ב" וע, תיק ר,סןה ינן
 , כסרי.ק

 גלון ס6י רב 15 וסר (srti pS1 ל'ר 36 יומק ף סרב 3סס נסיה וס חל'ג על נסגסה(י עמ'"
 השובר )" כי(: ל6ב"ר bSb נוסרק 60ין דמניגס מרשסי6 ל 6וח לקה! ססנ6חי בחפובס נ%'ס סק53ססחף
 סג6ון כצלו פירוסו, , סכחונס לנוסמ6 לצמור. לסטיב ו6ק )ג( כלע: . יבר וברנש סו6 נוול דגר שתער%ר6%

--. - -  . - - -
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 שעז סיר הגעלים חשיבות ער נטיו"ערות

 06 ור6" )י(, ויבוחר קריך ס6בל ונבית %'פ, כופלק 6ין ה( שכלס ממחן נגיח זס ועל וייע, , )י(יוס
 בכחה מרסוס 6ח לכס יגיד הןו6 )'(, טתס גלם חכסהעי סעףין יטס0, ק ספסמ מקח נגל סניפסח
 6פיס נפילח דוריס בכל 6לו, היפיס טופ עפלין pb ולחס תסו, 6פש נפילת ענק קס6לחסגוזה.
 הפל , פתו על ויפל תסס ויסתע ונ%, סרומוח מלסי 6ל ויעמרו סניסס על ויפלו דכת" סו6 לערמנק
 וכנר מממרי, ומן סו6 וחסה ניסן וביתי , סו6 5ער ותן תפיס נפילח בכ"זז וכן 6ר5ס, פניו עליסורג
 וממח דכחי', מ6י 6מר זמירך ב%'ר סוסעי6 ר' , ובירוסלתי , (ke, תבסלינס בחר בנאיררי וחודם רנס נקלרייס שלי ק . וכ% , )"( יוס ל' כל חסרי ניחי וק , יוס ל' כל פע6 עי גאפ נופלק 6ין ניסן סנכנם כזיזןכסט
 bSh , זתג6 נכל 1ל6 מיכין בבקר וכי , ל( נבקר ופנית )ז6י , לקרא ייו וסלכח ופכית , לאסלך ומלכחננקר

 לססיphn 3 6ל6 סונר( לגלוח ~llbJk על עחס יומקיס לססו6ליס סיפורו כלע"י וס ינמק לר' ססניד SDנ,ח6הן
 סע:ק לקוח עחס מונרמ סלק 1ל1)ןר כבר סניד 6סר לאמורעוד

 61ק פלע נרפס מעיקר 6בל , בתכחכ נרנ"
 וודוא י5מק ו" לסרב ברג" יכחוב רק , בוס ן3ר לססיב יכול 6ין , ססו6ליס פסן ל6מריס ור"ל . לאמרלססיב
 לססינ פל6 , המרוח בחסוכות 6לו סנעלנזיס כעמכיס 1"ל סג6ון דרך ר6יגו וק , לכך סר6ויין ידע 06 , למסיגיד
 . לו למסחי סרוקי בס"ס( לסלן סיע( כחו )כסיתנין פויס 6ל פכיס סכיוץ ול6 לי' בדיק ול6למאן

 ידוע לבלתי נמלס ונר לגלוח סל6 ממנחרי כ5גיעוח ויל סגנון פסר כנזם נרפס סחסובוח )ז6לוהנה
 pb וצרסען )י( נכונס: ~b'k ל6מריי, לססיב 'pb~t למגיס סכחבחי סגוסמ6 וש'כ לכך, סר16יין פא"פ לוהיכר
 סינרים נזכוונין כו', סני ססמ לוס וראי סמסייס חס וגס וס וענק )י'(, פ"ק כחונות . כו' חכסיועין)זונעק

 נכית )י( : ב. ל'ם אגזור ו3פ' ש" ב' קג"ב נרע"מ בסעלוחך%3ר4ר לת'"
 רומחי

 ממצטוח . ש"פ טפלק 6ק וסכלם
 לענק ל"ב 6וח פט"1 לפח"ק כבאורי DS"7 ססב6חי ןסוכס פ"ב סל'ן וכועח ק6נזר, סנלס 16 ורותחןלסהו

 ונגע( מ( : סמחן בית רק 3לסונס ספוסקיס סוטרו קל"6 סי נ6"מ 6כל אפיס, כפיח לענין וס"ס כרכות,1'
 לנפילת סו6 יריך 6ירב6 לכן לנו יסנור לסלטטר יריך ססו6 סס6כל לותר, סייגו זריך למון . ותותר זריךס6בל
 מם6ר מפיס לנפילח סו6 יריך יותר 6דרב6 ור"ל ביותר, יריך לע ואיפסר נזנו)זנס, לפ"ו חותר ולמוןאפיס,
 %'6 אינו . עחס כלס חכסיטי סעדיין גי סר פסם )'( : ק אינו סתנסגט מק"י h"Spe נזמך ועיי' , נזקוסכל
 ר4סלסיט סני ובפסם , ספסמ( על נצטוו )סת16 ניסן לא חן עס ר4סלסש כמבינן 6סש בנפלח סכינן , bnSts~סחן
 פלגמט, נפוסקש תו63 ר6יחיו ל6 וס תנסג יוס. ל' כל חסרי נימי וק )ת( באייר: יד עו כניסן %ל חןיוס

 פכתס6ר ותחעמ! ה(מנהיס סלימוח ס6ונזריס 6ף , חסוכר4 ימי במסרח 6ף מיינו , סמדס כל סלסקותסנזעוח
 b~son עלתו נ6ק bo~ רכ בלסוןגס

 עז"( ר"מ ס' ריס וסטור י'ס מלסי סר6'"
 ונכלמו נל'פ, נופלין ph, בכ'"

 כלוח עד ת"'ל טס ל' ער חסרי ביותי ל'ל כ6ן גס )61יפטר ממיס סוף עי יה(לפ להמר מן מנסג סכיה מ"בסי'
 בשכ"ח נרגז 6בל חסרימוס

 נופליי
 כמו . )זנריליכס יוחר נעיררת וחוןרי רכס בקול רנליס עולי )ט( גוס(:

 נסליכס 6ל6 לי pb דרסו ]מע  ןפסמיס )ורפ"ק לוס סנזך מ65חי ל6 ~ס לבן 36ל סירוסלנזי, מן לסלןסנז3י6
 עתסס מחעסקק סיו סל6 נכוריס כתעלי ובכוריס פ"נ 3ירוסלנזי 5כ6ר ססגיכו סזסו %ע יירוסל)זי, לסbn~b6 ו6י לסלן(, סבירםלתי למבררים בקר נזיח סו6 ,ס )ומלוס צסלוס אסלך סחת65 כי ופניח חיל מניןנמורס
 ולעסק , כןסכ6( עליסן ממטס ס)זמח בנדרס 03 רנליס כבע"י תפני oYS~3, ענזסס סתחעסקין כןרךבחר'
 לוס 6סנזכח6 מדרסו לסבק ק %6י סנכ6ן, הזורם רנסכקול

 מס'"
 בק% קלסים ביח עך 6דדס ת"ב( )חסליס

 סל 3טמתיס, opSh ניח עד )ץן תופסק )ססו6 מוגג ספק וחול רנ' בקול וקרא דסיפ6 מוגג מתק וחוד'רגם
 מוגג, סמון לקתחס וס%ך סו6 ובכורחן , הורס על ק6י 6נליח( מבספרי סנר% סתפסיק ויורך עמ' טעסמפסק
 שמח ס6י ל( מוש: מחון לקרוחס סייך 6ין סמג, מניע ל6 מעויין לסס בסליכ' מסה"כ ממג, סנזמח מגנוסככ'
 בכ"א, ירוסלמי וכבנלי בסיפרי ולקרנן למג ליכס מקח לן הזפקה מא כבקר ופיח רמס6י , חחים סדכר .כבקר
 ל6 ~מנ8 בכל ול6 מולכי! בבקר וכי סלסל 6כל , ככקר כח" %נוס , ופמח %נח נרייי6 כחי' מןל6 תייקוהולי
  ל6ו  3טר  רססו6 בנק עבוח ל6 3קר )ל'ס תקז נווסר כ%'ס . עבות ל6 בקר בד יכחי ססו6 )"( : כןחפמע
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 תשובץ על ופי'"ערוה
 של"" סי' הגאוניי

 כיח סיוחח 1016 ונועי , )'ג( 6ברסס ד6קייס בקר , )'ט מסלמס בקר , )"( עבות ל6 בקר ביי רכחיב ססו6בבקר
 יחסלל 6ל לדבר סינון מינוק 6"ר , )ז3סליכס 'ותר צחורת סתמה סנייך מלוזך , )ט'( וננק גדע וסדכר , )'י(סס61נס
 3ס' ל6 ונס , מלפגעו ונ,דרסיס ירוסלנוי בחל),וך נח65 ל6 , הוה ירוסלנוי וסמ6תר עכיע )ט,( כשפחחמוגר
 כנוס כעמר נ),65 וכקר )וס6 חלין ריס גס מהעהר, מנעלס וכנדרס ססו6 עדיו סן מן ולסהו עגינו 6בלס~וסר,
 . בם"ךנסערות

 הזל הם hr', ליג טטנ,יין :ל"ו סי' ינד סמם ק:טטכין מכל טםט,נ טל,ס, מר ערג :'5 ר"מ מס המעיין ]לס של"ה סי')י(
 נ5בוך 6נל נימיך מ"ח כו')"( בחפלחו קי1 ממסתיע וסס6לי(כ( ח"5: כם"ד[ ו' *ות כחוכרות וובטם"ל fotst טדלרר
 יכך לענניו, יי"מ 6יכו רהוט , רידינו כך ל"ו, "ו יי"מ ob בלמם התפלל ול6 לכסככ"ס סב6 סככסח ולמן , מ(ל6

 06 לן היכסח דל6 , עתו ollnb ס6ק עלתו לכין ביכו ויתפלל 6101 לבו 6ח לכוין יכף דנין לימיך רנקמחירו
 וכיון , דלסון טרד6 כל6 מ5י לס דס6 אסור, טס ן6חריס בקבור 6כל יסתיע, ל6 6ו יסנויע 06 ינביס ל6 16יגניס
 י"ס קרו העין הינסי b)'b דס6 , ותן מכור 6ק , להו טריד ול6 ותזין חיננה 61י , אסור לו ססנזוך למבירויטריד
 ולבחר חמלם ע5),ו'בלמס על לסחפלל גריך והמון , ל6 בקבור וככ"מ לענות, ככרכס ונ,חחינין 6),ן עוניןואעין
 ר"מ ניונזי ס"נ, 6ב6 ר' יאזור ה6י אנזר יוסי נר ברכי' ר' כסס ממ6 ר' ובירחלתי , )" סרניס 6חתומק

 כד בקר וסקי )כ"נ( 1יקר6 נווסר כבי"ס . יעומס בקר )'י( כו': כלל דינך bDSn ל6 כו' נסיר 6ל6 מסיךחיסו
 י65 ות(ס ככקר, 6ברסס ויסכם וכחוב . 6ברהס י6קדיס בקר )"( : כו כחדתח6 כו' עלנו6 3גי כ65יחער
 סחמח סי6 ומאי )'י( : ובכנו""( 6' ליד כלק ובס' 6', א"נ סס tolr T?n )עיי' נכ")ץ נעס' ו6ברסם בקרסלמון
 סיחה סנויס ס6יכק סס SD ספנזנל מעיקי כיון נל'נז ובי"ס, כליל' ססו6נר4 ביח ססנזמח a'tb . ססו6נ3וח

 3יו( ס),מח כאן קרי לכן , דסוכס ספ"ס נדחנן סיח' כיוס סס6יב' וסרי , ברסון נוים וס6נחס תוכחי'כווס"ס
 לאסלך ככחלך 6ף הכקר, סל במנומס סחס:' נכקר ופנית לפרס ר6י זימנו והניא 6ור, סכק' סתמהססו6נס
 דבר סו6 הפורכס כיח סתמת סי6 ד6נרסס בקר ססתמח ס6נור וס . וננק נןע ומדבר )ש( סמנ: 6מרבצוררי
 55op 6ל )ש( : 6כרהס( ד6קדיס סכקר ובעת , 6כרריס סל ונדחו כטויס סס6ינס )ססיחס , בסודו ונוכויןגרול
 יותר סחנר, חלממחו כלי נועליו ותפחמ כבר סתלח),ס נ,:5מון לסמחר רצוי ומסלול ססס)ומס . כנ,פחממוגר

 ל"מ מלמחס נכלי טסן ממג, לוו5תח וווסל סינון וסו6 ינצח, ob יודע וקין למלמדם לילך תוחס טמוגר)ונסעס
 דמיעוח6 כססר6 ב,וסר וגן , ס:5מון לסיחן פ'ע רכס נויקר6 סס,כירוסו וניניו לולב ח5וח )ונפרטהחקטרגיס

 מסו" ככר קיומס סל6מר 1"ל(, סגר"6 בפ4 ע"ס קרנף %מי לסו קריפ"ס
 רצוי סנץלחחה, נון נמטר

 ", o)nb "קלן' י'1 3ה11ח1 קוו המשמיע "(נ
 הה"

 ".י "נ, נל"ן 1ג1 ,גין ועל bSb 1"ן
 וכנוס סלכ6ורס אע"פ . כו' בצנור 6נל )י( : )כ"ס( י3רכוח )וסוני' כ6ן כל'ל נימיר. הכ"מ ווותר נלמס לכולכוין

 יי"מ המון עין לומר סב6 סו6 ~ס oDDn5 תסחע, הי כו', ויוגין ב5כור ויליכמ ל6 ד3גיבור 603סס6ריך
 סו6 חכתיס חק:ח בע"כ החימס, לפני כערל מסרי כן, לפרס 6"6 ת"ת החיבם, לפני בק1 בחפלחולעגנו
 "1 ומללי ק'יס רקרו  "ינסי ולית" "ליו ולשמוע לספוק סכל  חמוייבין )ובפלוח י'מ עור לסוגיא רס כקולסי6תר
 יסנויע ס6ס יפתע, ל6 וקלו כלחט סיס" נומוייכ ורפי , סעח6 בססי6 וחלי דקרי נזפן b)'b י6י  רס,בהול
 סר6"ס 3חסוכח ועיי' , כסס י"מ לנצח סס"5 תסלח ל135ר ),סחמעי 1ל6 , קלי חרי סס"5 קול עס מו"ל ,קולו
 סל6 ניון , וו בחפלס ל'כ לעולזו י"מ סמק י65 ל6 לנוס ו6"כ ס"ד( סקל'ן כט1ס"ע וסועחק י"ט ס" לכלל
 )וטעס סו6 וו בחפלס י" ל65ח למון לאסור סטעס מעיקר לותר, יריך bSb בס, קולו בססנץעח 6יסור6עבן

 לסייף ול'ס בלחם, לנו לכוין יכול סרי חס בלמם, לכו לכוין כס1uf6 כ"6 סחירו סל6 , סחסובס סנחחלחסר6סון
 )ץו5י6 ~כתר חמלס בלמס ע5חו על לסחפלל קריך וסמון )" ז: ס6מ בצוח עיי' ו, סנן בסי' 6לו סג6וכיסנחסונח

 כסן וס6 חמלס 610 סיחפלל עד י"מ רבים לס51י6 לס"ת יורד סס'ל 6ין ולנחמי נובו6ר, ן סנן סי' לקנון .ט'
 "'מ יע6 וקיט יסר6ל קמל כל נעך והמ"כ ומ' נעיו וכפר יכחי' ot~nb על וממ"כ ע5נוו ע5 נחמלסויכפר
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 תקתהו' ע4 ושי'"ערית
 שלעה סי' הנאוני,

 סורם ממוס נל'ט bS, ססנ' ינווח צם6ר S~b למנורה "'מ ן6פוק במוחל )י( 6יחכליל רסיסןויוסל'פ
 , ה(מ3ור6

 לסכמן ל6 ולעולס , )י( חווסנ6 נ"ל ןג6ק מסתת ו6נוחחת וס6 )'(, סברכוח סרר על חקישח l11DSV ונוסי

 סטרי דלחרי ותו שע( , לכוק )ס"'" לימיו' hSb רבנן מחירו 1ל6 לכוין סמן ינ% דס6 5נור6 על דעי3ססי6
 עד וישי( לס"ת יעתוך ל6 )ר"ל חעונון יקי ל6 לכחמ' מלכך , ל5נור6 ומד ל4 מד לכוון, רככן 6טרמוסול6
 עלתו על סיחפלל נחכוק, Ols יכהן, בחסוכס מנס ונרמס , עלץ . ttsu יכפר ובחר גרנוי' וירכי נססי, עלדילי
 סס"נ )רס"ל לל'ג מכתיס ד6"ל )ל"ד( ר'עש ןסלסי ומברייח6 ס35ור, SD לסחפלל ויגפר ונהי סי63 נויחמלם
 לענין לסכה למסנור ליכ6 תפלחו, ס"5 לססס"ר כדי ר"ג 61"ל )וחסללין לבור לחס לדבריך נ"כ( סבקי 6ח)וומ6
 ויחקה בפיו, מחסלל סו6 מסרי יייימ סס"5 כנוי לרבק ד6פי' יקע , גיסה לסקי ול6 גיסה לסקי ל6 ע5נווסם"5
 ך3רטח פ"נ סר6"ס וסכיניו ז3רכוח סיג בירוםל)וי 60נורו ouwn כסנויעס י"מ 6ין דסכקי לרננן ס"ל53בור

 יכול סו6 סרי ס5כור SD בפיו מנקם סס"5 נ6ן 36ל ע5נוו, על רמנויס דובקם b"lh כל סיס6 נדי וילם'"
 bnSn דטרימ6 כחסובס סכחוכ תטעם ל6 )6ס ג"כ ע5נעעל

 ת"ת לי'ג י6סי כתי 4ע וכן , סטרי( לחרי לכויי
 סיסרר כלוזיר חפלחו, ס"5 סיסריר כרי ר"ג שתר רסיינו וקל כ6ן, כחסוכים ססחכרו טעתי חסכי %"מ היכוסם"5
 נפתח חי , סג"ל מטעמיס לר"ג כקיניין כסקרי בקול בחפלחו י4'מ 6ין סו6 כי חמלס, לעלתו 610 סיחפללנהי
 בעיונה מסור 06 ס"ס 6ל6 חמלס, כלמס סיחפלל ש'י דוונן6 םיחפרם מסיוע ל6 תסלחו, ס"5 לססיירלמק

hnSD3, תתם, מימיך חמלס סיחפלל ש"י 6עו דבע"כ , ר"מ מלסי נננל מס ס6חרו פרקים סל חסלס סוור וכנוו 
 טפי יחסחמע חפלחו, 6ח ס"5 סיחקין כוי כר"ג בס6 סלמון ר"מ סלסי וכחוססח6 כלכו, ויסרר סיעיין6ל6
 יסופן ויהשל'ס ל'ס כינוי ספח 636 יהר כו' ובירםל)וי )י( : ל ס"מ קל'ך סי חלק ועיף , bnSD3, ועיוןמנכס
 עלס ד6חר" סי6 מ6י b~b זל גולחת 6חברר ול6 , לסמנו נתש ל6 סבירוסל)וי במניס כחכחי ככר . כו'6חכל%
 ייכbo 6~ על דסירוס' תטתע , כל  בירוסלתי המי סלפיע ג6ת חסובח ע"ר למ"כ סגלת הדמחמס נו',ס"ת
 וע לו 40 ס6ע )6ל6 דייגה 636 ןר' חיפוי ך6יחנור סו6 רם סנקול כחפלחו יי" סס"5 06 סס6לס סלגופ"

 כר"מ ירצפו טקס הופרס ןסכ6( סחסובס לעבין 636 ר' ןנרי גסלסעחיק
 דקי, כלוחש 6יחנליל וסמון ויסכ"

 חמלס תחפללין סיו ל6 סבקי6ק ס6ף ר"ס, סוף ומ"פ סת16ר כעל ססבי6 סג6היס נו:סג ש'ס וסויחסרס
 DO"5 גס וגכל'כ מנקי, ס"5 בחפלת טופרוח וכרהוח תלכיוח ימ יומין וסיו , ר"מ כתוסף נרכל 1' 6ל6כלמס
 בחמלם 5ע5מו לנודו נוסרירן סס4 מנק% בחפלחו חקו ו""מ נרכוח ו' 6ל6 כלמס לחסול סי' 1ל6 כן טוססס"
 סיו ס6ע 0ל6מ"1(, 63וח 6י"ס ונוס"ל , ~ס סלפני בלוח )עתס"ל ס5בור סל למם ח"ח כעת ול6 6מר,נוחן
 י5נור6(, טרמ6 ו6יכ6 3רכוח ט' סל ססיחס למס סל חפלחו סיסייס עד פרנס סס"נ על לס)וחין ס5נור5רינין

 יכ% חחסללין ס3קי6ץ ספסרי -3רטח סו' 6ף לעלצו חמלס סחפלל ל6 6ס 6ף %גן נו', 53לוח6 ד6הנל%ח"
 בס החשיל דל6 ססכס יתוח נסקר 6בל לח"ו, נל6"ס כס 6חכליל יס6 בקל נחסלחו 4'ח ל65ח מסעסו6
 גרתם לנעול ישדיך 6% ש"ו גס נרטח ט' כל כלמס oSon יחסלל נוסס ק% לחפלת מנווך , חפלחולמסדיר 3כןי מסע רצוי מסף 6טמפ דרע יתפרס, לולי סלפנ4, 63וח לפנוס"ל 5בור6. טורם נוסוס )ץ,ט )ה( יימ:ל6

 טרמ6 יגסוס , ק חקנו ל6 ת"ת סטרי( לחרי לכוין דל6 בחסו3ס סכתנו (ODDnl כלל לגבור כקולגחסלחו
 בלמס סנוחפלל סס'ע על 5סתחין יצטרכו סג6ה4, כתכסנ ברכ' ו' וק כלמם ס)וחפלליס סבקי6יס ור'ע .ד5בור6
 ט' י"מ nb5S נרח" לכלול סס'ע צריך סבש'כ , טעם ג'" . ברכות סרר על חקיעוח ר3עיק ויגסוס )י( : נרכוחט'

 יסיע ל6 6"כ נסן, י"מ ל65ח נלמס חמלס לעצרו נרכוח טן יתפלל ס6ס לעכור, רס בקול 3חפלחונרכוח
 שסג טעס לט י65 כנר ומתעל , נלמס בחפלחו ומ בסן סו6 ככר סי65 סלו ברכוח סדר על חקיעוחלעצנו
 מחפללין סיו 06 61"כ , נתפלחו נרגן כ6וא י"מ סיושין ברכוח סדר על סחקיעוח lunata סקריך , גופיאענוק תריך ג"כ דסיעו לצבור, 3ק% 5 ס 3חפלח 1 )" יןי ויתקין כרכו' 1' רק )וחסללין סבקי6ין מסיו סללסג6היס
 סבקי6ין כל סיווגיו h~bc סע, סוי ל6 לסי, בלמם ולתקוע בלמס, בסן מ יי ס4 כבר סרי ברכוח ט'כלמס
 6יפסר לנס ונרט( ברכס כל סור על חקיעו' י"מ כלן לסו5י6 בסן לתקוע בכוי וברכס ברכס ככל כצמדטווויין
 יקם ל65ח ויצטרכו כקי6ק(, סחין בסביל בקול 61' ס3קי6ק, נסביל נלמס 6ן 3ןפ, לחקוע rPn5 %וסל6

 pb~p30 ס6ף לסדר סוכרש לק ברטי, סדר על לדידריו סוי 6% , בקי רשע תסלח סל ברכי נסדרסחקיעף
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 "גאונים השובות על שי'הערות

 המהור, בירוטלמי נת65 ל6 ירוסלתי וסת6תר , עכ'צ סלו. בחסובוח מסכמן רירוםל)זי דoS" 6 רס6 , גוהץ כסקיל"
 כחלתתיס ~כרו נמ65 ל6 טסי ל'ר ברכים % ממכס סם וק , סכעלס וניארס נוסר %מון ניוחר נזכויןתםלסון

 ולסכמן דירוסלתי bnSn "וסט כחב מלפניו גנון על סמסיכ סגנון סבחתיסח נזנזס תסנזע וכןותררסיס,
 ~"ל לו נמוך סי ל6 , %ל ניד ותלוי נלוי חדרם קיוו 6ו ירוסל),י בחלנזור סנז6נזר וט סי' ס6ס " סלובחסובוח
 Ssb , בירהל)זי כן כ6% מסרי בפסיטוח, לומ' לו סbSb 4 מלפכיו, סג6ון סל נחסובוח ס)ז6נזר סכמ65להזכיר
 טמיר לק לכל, ותקוי %וי ס4 6% כס"ך, כתסיח"ל שוחו וגרוין נץעלינ,ין פסיו , מנעלס נזדרם נז6נזר סו066

 : כיח נשי מסין סרי , הירושלמי ~ס מכר סג6ון לוחו כחסונות סכ)ז65 למזכירסקרך

 הדברים שיארכו Dt~VN פה להעתיקן ראיתי , שהוכרתי אלו האחרות התשגוח חיבת רובומפני
 . ההשובות וז"ל , בס"ד( דברים נקלח ל'נ עליסן)ולכמר

 שתעקל סר' מ"ג כי , נעלמכן גללי 6לDO 6'3 סוס סדנר לכס לגרר 6" : 11"ל וססינ . יסחע% רר'סינלוח כפרקי סבבריע(ה( קונוס סיעור ש'ך סס6לוסו ככו( ס6י קרב סריר6 לרב עליו )וחקיין קל"ב סי'6
 6ינריס לו חסיוח ונזעולס מרונזס סיפרנו ושך , o~b סל )ץרעחו סללו סרבריס O'b3 וחקין נוועחו, סללו ובריס6תר
 על ומחומס ידועס קנלס סנזס וסנטוס מסיעור 6בל , וגדול קטן 3טיעור ורוהב למורך ניס מ"ו כמסטןונדוח
 6ץ 6כל ית', וככווו פעיותיו סחנלוח לססינ לכ"י ס6יססר לתם כעויין סמן כווכחו, )לכ6ורס מרס נכיר(סגח
 ססו6 קנוסי נועח למסיגו b~b , כנזס"5 6לו ונזןוח בסיעוריס ספון נסרני ר"ל 6ל6 לסלן, )זדנריו כןכרקס
 רתוח 6ין כי יותר, ווזטסס בתוסל6 לונזר 6ין כי , יוועס( סקבלס חפי כ"6 יזורע ול6 נזלססיגו, וסחוסמחוס
 רתויס וסללו , נזקך עד ונפל6יס ol~o סרי נוכל גדולים טעתיס 5פהיסס סים מננזיס דברי סס .6ל6 לו,יננרנו
 ק5ח( כ"6 ע"ס . י"ג )ממגס 6מו'צ נזרכברי תנץעסס תנזגו כלמטס ועל ,ס דבר על כי , פרטיסס וכגס ,פרקים רססי ו6פי' כידינו, סמסורוח נדוח בידו סיס כוי hSh , 6דס לכל למוסרם ס6"6 הים וחי וסוןוחיסססלמס
 וסוף לו כוחגין וכללוח לו, לומסין וכלמס , למס ונכון מרסיס מנס ליוען 6ל6 תורס סחרי מוסרין 6ין)סס( 6תי 6'4 6ל1 תכל סלנוטר~ ונרבריס , נקרבו דו6נ שכו וסוף ל6כ"ד 6ל6 סרקיס ר6סי נזוסרין 6ין מייק6"ר
 ירס6 ססו6 תדרס, 16 סס, במגיגס )נ"נ בנזירי יתנזר לנו, בסחרי טוחו מרעין ססמיס ונון בסן,ויבין

 מע ולק כלמס, סניחכו חורס סחרי 5ו לנזסור סר6וי ~ס למס דבר חתוך רכר סובין וס למס ונבון ,בפסוק(
 ונזק5חן 6וס חו5ווח ספר מס חתורים קנזק5חן סרטוועין וסור פנים מכרח למבירו, 6מד מכנזיסנץוסריס

 מבקי סע בחפלת מלו יזהי165
 סר"ן וכפף סר0ב"6 במידופי)ועיף י"מ כסן סי6%ץ מוכס סל ברכות סיר על חקיעו' סונועין גנץ65ין סיסיו כדי רס,

 כר'"
  דס6 , ח לס יורד ס"5 לתס 6"כ לר"ג רכנן ד6תרו 603 ססרגיסו סס

 ש לחקהנ 6"6 ןבלמס גכ לסו דסטיט6 רתס)זע כרכו', סדר SD חקיעו' ים ל65ח וגסוס סו6 נווכרמבר'ס
 נח65 כ ק 40 לעיל ~ס סג6וניס בחסוכות כף. חווסגמ 1"ל רג6ון מסוזי )י( : סכחבחי( ונזטעס ברכו',סדר

alcnססחסלל כחפלס י"מ מכבר כלמס לסחפלל למנור 6"5 סססע , סס סכחוב , סנכרן סחסוכס על מ1לקח 
 קלו חסנזיע נזסוס למוט וקין נ'ס ל6 לעלתו ל6מריס סח%י6 מכיון ג"כ( עלתו ים )ל65ח נחכוין 6סלקבור

 וסעחיקס , ס סר oa3 ל, 40 ככלבו )וסכי6ס בקורס ענע . וס עומס לכור 15רך וסופגי סדחק י סע כיוןבחפלחו
 סטיון ככרי Ob1 עלי, לחמיי( בנ6ן סתסיב סנחכוון סו6 11 חסונם על וכודויי לסלכן( ס"3 סקכל י סגגזתנו
 וידוייק ס6י לרב ססי6 סחסוכסעל

 )וכ'"
 וכר"ם FS~l ס6י לרב ססן ועכיכס נעסונס 6מרי' סכ6וח חסובוח ונלסון

 fD יסים 6יך ס6ע , ןכ6ן תס5ית ככרטס מלוס סר רב קינו , יכה סו"יב בע"כ 6"כ , כס"ד( ססנסגסוחיי
 תסגדייס לקחו blon לותר %טרך כ כע 6ל6 ס6י, רב קורס סריס ס4 סלוס סר רב ססרי ה6י, רבחסובח
 : כול 16 ג6ק גסיס רב כנע ס6י ר3ס6מר

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



 "דאוגים hfawn על ופיו"ערוה

 פסוקים SD מחוררי בסי' סר)זצ'ן ססוכיר סריסך רב המונח סי8 10 ברקס ונקבס זכר סל6מריו פסוקנסדר
,1Sbורבי' במרוכס, סיבריס מסורםיס ש חקין וחיקונין סם ח"מ יחרו פ' ומוסר בסס", וניע "6% עלי' גחכ 

 סיתגק נו סרו6ין לנוי 6ל6 סללו ופיס סחריס נווסרין pbn לפי כ"י( מחריו במגלח סת6נזריס ניקר וילסגר"6
 פס, SD ל6 ו6ף סללו 3ד3ריס לפחומ לנו bSb h"bc , בלככו 6חס סמסוכיס לכס ו6ח וסנונו , לכךר6ויין
 סטווי סדנר על לססכיס ונ' צ סי6ספו ר"ל )6יפסר הדויק סטלס סלמס סייס ס6סף וצמר , סר6ויק לנזי6ל6
 כדחנן כומיר לחסור טפי ועדיף , ול ב' 6יכ6 כי טפי גרוע לכ6ורס On5D סנזסירום בסעח 6בל , לו לחסורזס

 תשרה דעחס יחערכנ סל6 16 ואכיס, סעונריס שנזגג )סל6 סס 6דס ספין נמקוס ליאב , ןמניגס(רפ"נ
 כפרס ססנקערש נ6 ר"מ בתכילחח וע' כסרס, bSb  יוחסין 6ין פע"ר וב"ר 4ם( פ"קרכרנוח ת"ס  וכעין ,ירכים
לנכו6ס

 ססתיס תן רצוי, ססו6 נזי סכל רקון הזי , עלינס רמנזיס 6כו תנקסיס bSh , כס"ד( בסגסוחי ומס'"
 . זו חסובס עכ"ל עיניו, 6חיקירו

 מורו ק' ובסן , 1"ל לו וס! עמריו סותמך סכל גר6ס , ס6י לרב ל"ו ריס סס סנעויק )לפי צ'ם סי'ב
 כרנן לכס מצנזר וסס6לחס : ח'ע חסוכוחיס ולסלן נוסס ס)זחמיל סנ6ון סס בסעחק ןלנ נרסס ז"ל", "לנצוןלדיק
 לסרבס סזסרחי ככר ס6לס סטניניס ק,, כמו סלנו ובניס נד%, ענין ספסח יוני 1' בענין סם פ"י 5דקתורס

 יויעיס onb1 גי, תדרוס 6ל תוזך בנ,1פל6 י"ג( )מגיגס רבוחי' צנורו וכבר דבר, ססחר p5h" ככור כימקומות
 ירו מעל , ו'ע ג6ון ס6י נרע רוס"ק )ג5%ס לכף סנמ ליוסנס סחורס לסמויר 3לבנס ככנס פנות במרבעכי

 לסורימ ס' סקךיס וכבבל, 1סנ16מ' סיסיטח ימיו סו9 נס:ססקס מ"1 סחסחכמ סחורס עחיןס ססיחסוממר,
 עד סס כגוכר לפגיו ללגיון סנוקונעח נוכל ססהכו 1"ל l~ha ס6י רב סל וזינויו פוחי ש'י 6חריס ב)זקומוחסם),ם
 למעיר פס תקום ונקלחי , בזם בינזיגו במיבוריסס סדורות סופרי נוס סרגיסו וכנר , כבכל . D~Cn o~lhסל6
 ס6ר%ח, נוכל סלומיסס וסולמיס בס"ד( כנוסיח"ל ל'כ וסקנלס ס,וסר וברי לשין לסלן וס לנו %רך יס4 כישיי,
 וספקוחיסס, ס6לוחיסס כעניני לפנינו ועומריס ס%6וח, ונוק5וי ו6ססתי6 %רפת ומסנמ כוס וחמרך ומורםמחימן
 וישני קלנרי16ס לישבי ב6גרוחינו הלמט כגר גי ססס, נינריס 6חנס משר ומי סללו, לדנריס פגתי לנווקין
 לסטיב, 6ין ולגו לסקול, כסוח למס 6ין כי , ס6לס סעגיכי' על סנ6יטלי"( תפליא b1o1 , פולייך 5'ל )נר6ספול
 כפניסס גינריס סינעיס בסס יכעיס וסיו ייהניס לתכסיס צחי 6יס לטוס תךיעיס סיו ל6 ז"ל סקדנווכיסכי

 בפניכם כסיתניס למכיר יכולים 6נו 6ין )ר"ל נזעינינו תחרים o~)h 16ן לסתע ו6חס וכמריס,ובחקונזוח
 גיולס ליטף ר5ס ל6 היקחו בעכוח רק ססינעין, בקבלם לו ידועיס סיו 1ל ס6( רב גס כי , 6חס ר6ויין06

 קסו6יס ונטיעת כמסיס נל'ך 4'ד ס4 בחסובחו ז"ל לסהו תפס וק כל", סיו ל6 ווסקדנווגיס 3לסק וכחבו ,לע5נע
 לפרקי בכינורי בקוררי]ססעחקחי

 סל נמסס ביד נזסוריס ק5חס ,יסעךיין ס[ ע ס בסגם ס' סי' סס"6 נקהטרס
 לסחע כי נרעיונגו, תפריס 6ינכס כי גס ג"כ( ז"ל לידו הנאסר סנתע סיסחנזע נלסון לסחבו 6% כוי, מכתיסצוחן
 כי , לכס סנזעורר 5לק (ro %נוען , ריקס לססיננס רצוי 6ין כי וגס , מנתחנס חעלח ורוב 6חכס ממעט16ן
ob6חכס מגערר סי ל6 ל'ל 6יפסר , בלגיון נמגוס )נר6ס למתכם יכ6 י,רמוק לכך ר6ויס ס6חס יודע קינו 
 נ6 ס6ל ס' דבר 6טר סו6 , ספסמ ינוי סבעח , קלעו 6חכס סלם 6סר ס6יס 6ל צנזרו , כו'( תרמוקלכך
 קס'ב ח5וס ננוסר לת"ס רונזז )נר6ס סקרן על o~b צלקי בר6 6סר סיום לחן לסניך סיו 6סר ר6סוניסליתיס
 וכל סמכחוח ברת~י וחעלונזוח נסחרות ויורע עליון ל6ל כסן e1o1 בס,( ג' 6וח לסלן ס6ני6 ס' 40נחסונס ועיי סחל', ססי6 סקרן על ת"ס כו', חס לס6לס יקיי)ז6 סנע' mns חח6ין מן דפסמ יומין י' יסדינ'
 סס6לונש ריבוי תפני )יל ס6ר5וח קקי תכל פצי לע 6ין 61)1 סחר6ס, 6ח לכס יגיר סו6 לי, 6נס ל6רו

  תיס  ולטין מתחי בכתב  סרטוס מת  לכס  להגיר  כהן(  לטון  וגתגוס ממרון  וים , להיעלס ככחוכ ס6ר5וחנוקמי
 לילם סל נכוס לצח 1ל6 , ספסמ ינוי לכל פלגו ניס סגריך סלפני' בחסוכס oc כי6ף )כן ספסמ יחי ו' בכלסלט

 ויקביס, נגריס וסנויס נזלהס, סלילן קן SD1 בס, ילין %וק לס סמונרס כעיר סכ:ויס ירוסליס , ןמק6(ר6סוגס
 נננינס סירוסליס לרו"ח ר5ס )ייפתר לנגוף ornJ 6ל לב6 סחטמיח יחן ל6 לכיס ונססם , ססחמ על ס'וססמ
 מוח קמרי נזורר וכי'ס סו"ק גל OD לע ימדיו לס סמברסכעיר

 נו'מ.
 ד6ודוונ בכין ימךיו לס ממכררי נ,6י %

 ובמתח מלירח ונון בלילם 6ף בס, ילין 5רק ההבורס נבכינס 161 , נתס"ל סססמ ימי ו' רמו ומיינו כי, סכריןכר
 גו'ג ס' רוח מ"מ כת"ס סמייס ען ב6ילן יילס פקן נזלוכס, מקילן קן SD סיוח בעת ילין 5דק 3ס נכףס"6,
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 הגאונים תשבות על %1י'הערוה

 לכיס כססם 6בל , סורוניס תיס בסס נלחין מרס ויקרש סכגריס וסתר , ?T] בגל גי %י קן יקרי כיניסק סו6 ס%6ן נלסון חקוניס נסקדתח כנג'ס ד%י' קן קכיכח6 מיי' ען סנ6' חורט יTD 6 מס[ ו"ל סגף'6]כסגסח
 תקוראי, %ק נסן יעקב oSb ונר בחינס(, Sb לנ6 סתסמיח יחן 6% ספחמ על ופסם סם ייסוב, ותקוםבבית
 : ענ"ל . לך יע ולחס סתע , בסס קר6חיך6מד

 סלפני' סחסובוח Db"( ס6י, לרכ ססי6 ניכרת ועכירת למונס לפי סי6 גס )6סר שם ה' סי'ג
 בס"ד בוס חילין סערכחי or חס"ג ע5 וברינסיו(י , סר4'ף 3חסו3וח כחובין ונשאין לסר4'ף סמן נראיןוסל6מרי'
 נמוחר ונזוסכ )זסנב 05 ים ob נקייס נו' כרס ~(SL סזס ענין על לר1סיב יורסיס סריייחס בעוד : ת"לע"ס(

 בז%"טר(מתית
 ומננ,י' מויו ולנסי , חהרנוס מלנמי 6' וכחב סודו ממגנזי כחב 56יע מניע בס"ד( כמסיחה

 לססיב וס%רכנו , בכחכשס וככבריס רביס עכיכיס ט"מ( סיריכו סנטוס ומס , )כאל סטריכו ונזלתיתסופרי
 לכתוב סכיננו %1ח נתבנו, ל6 נ%י5חס וכחב סלהזס וענין , נכחניסס וגככדיס רביס עגיניס בדרךעליסס

 ס56ס, סדבריס כוהת על ע5מכס לטרומ עלינס ל6 , סכבוכש סמכמיס לק : לטס סלמנו מלסר סדבריסרני
 תמכ)זח בחסך ססולניס אוחס וקח וחוח, מכרס חוררי לסס 6ין 6סר , סענזיס בכל סבר ש ני יזענוסנס

 וסטסורס( סלע )קרוב וסחורם מברר( סעליונס ומלנחו ית' סו6 ומ שחס, אמרח חוררי 6ין כי ומהמביסר(טבעי,
 תממסכוחיכס, ו)זמסכוחי מירכיכם דרכי נכסו כן מארו סריס כגבוס כחי' וסלא , סריקן מחס נפי בדוךמא
 , 3"ס ס מעביי 6' פמח ממסבת ועת 5ססינ יוכלונזי

 סנךי סמלך נזמסבח יעח ו%"
 וקרום ער סוק ונסק רס

 ענוי חרכ6ו לכס ומס , ככוןו olpn 6י' סו6ליס וכלס , וססגחו מנתחו המקירח נל16 סחרוס 6% כ5 6סר ,סנזו
 כ16חו יח' תורחו ורניס , ומגריו קריסטל כררכי לפוסס היב ר3ריגס 6ח o)D~nS , חטמכו בחוררי ענייםופכי

 וקרן סנזיס בחוכן נוי יולד 06 6מר, כיוס סיני סר נתעתד pb מעמל כקלס, ר6ס מי מ6ח סמע מיסדרך,
 חכונחס על עתדו וסריס וסקטס ירוכס 6רו סער, וביה"ס ונתיזע, נערס כקומר דברי 6ח ישתועכקיוחס
 )ן)זס, סחורס יצח פסו6 יערנו רעת נתעקל עקש ו6חס , 60לס סך3ריס ע5 וסכל קיותו, SD עווורומעולס
 ול6  רפ% כל6 חסיכס עתק י65 גבוס תדברו חרבו 56 לו, נמסכו וחסו מאפס נגדו נ6ק סנויס נ5 כחי'וסלע
 סמכתם נפי בם' סןבריס ע6ו (~ob 11 חסוכר1 )נזלסון עלי5וח כחכח ולו ס' יגנח 56 כי , לסונכס ניבתכונס
 סכרתי, בענין ס6לחס ואטר 6)זרחס 6סר סלמון(, מינוי בקלח ש" b"D] ס' סנו'י ]ד' % ס4 ריס ןלי6וןלס%'ס

 ותורחו  מליון  רסס ת% נו מלפו 6סר סורך 11 ל6 מ , לכס  יונע ,  ןעחכס תזבלי טבעכס בררך פיכסו)סרמבחס
 ט6חס ונוס ועד, עלס יפויטו ל6 נדבריסס הטוב סיכון ר(ענין נחק סורבו כבר סריס ענין ניסקחסס,
 אינס , ),טונז6ס o~mn נזעח כי דעו , י%מ בייכס ס' Tno1 , כלי לטרף וי65 מכסף סונים מסירו ,תבקסיס
 סוף סנפה בבעלי סר%6'ך סבי6ר כנוו , ו)זוסכרי ת)וסככר( סחרמקוח מהןרח %ע מרקס ונהב מפנבחטת6ס
 נסתקס ספין לסוו ררי"ג סנחב ס:בעלס בחמס וזיין ותוסב )זמסכב שרימס לענק נ6ק ס6י רב דברי ספריתםסער
 כ%" סו6 נקיים, נז' מטוכעס סרמ5ס לאמר נ6ן מסקל ונוס , %'ס ותוסבחסכם

 שכח פ"ק ר"ח נסס סחוס'
 סכר6ס ]%פי חקס"ו ס4 ריק6נט"י פסקי ועיד כבמסגנו, לבדם רמיכם 6% , טבילות ב' לטבול רנילין מסיומ"פ
 בוס( ~o"ub חרברי סקנס י"ר רח"6 ועיי , ס6ובין בתיס רמיקס סכחב סלח גאון מחסובח תוצחקלסוגו
 ס6רס יוסיכ 6יך כי לכס, לססיב יכייס 6נו ואין מפז, דברי חבקסיס onbn ,ולחי נחלנזור, לזמריךוטייחי
 לפס, יר וסימו , ומיו מסיבו 6בל מבריס, כלס כי הספילוסופיס 6ריסנל'ו וברי סס , סנסבריס אדחס מרסיעל
 ~כרו , ל'6 מרעו)( , סקרוסס סחור' יעח ססי6 ועסו 4'ח סתקו' סרמיק כן , וזנועיב תזרמ כרתוק כיורש
 וחסכנו חיש וכאסר , ופלץ ספלך חורתנו ענין ס' מפלס כי ויש סחנקסו, סןרכיס ונז6וחס l~abna,ז6ח

 מבחוח סכע וסלבס ויגסס דלוגי, עילגי סיוויס ולסקר רשה יוס נחור סלל בו יס וגי תארים, פסמ עניןוחבינו,
 ח5הן ופ' ב', 5"1 סס וגנן ל %'ס 6),ור נווסר )עי4 סבסמיס ל36יסס מחמכריס סיסר56 ה'ח יוס ערחמימות
 ובלסון ב'קפ"ב

 סרגל"
 אנק מן עסוק 6' ט רע ב 5מ ס,וסר ונסס)שוח , סס

 וחביי
 כ6ן(, 1"ל סגנון רברי נהנח

 )תס)זעוח סי"ו בקרבו פתי כי , שניך בן יצויץ % לרב ט6ל1 לטכסט יבר מכס של6 וני סז0, מענקתרעו
 ובע"כ ס6י, לרב טסים ונמינס מלמונס וניכר ברור מדבר בקנוח 536 יסודק, ג"כ סחסובס כותב סס כיסלמון
 ותספר מניך עקמו סו6 כ6ל1 כקנזו, לסס ויגייס סענעיס, לו מסר כבר blon ועל מלידס, סו6 זסלמון

 . עכ"ל . זס נחני אליו 3סר6וחכס פס, 56 תפס סןכר לכס יודיע וסוף ,ע)זסס(
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 "גאונים תשוגות על ופי'הערוה

  שהן  ירובה ההשערה ובל"ו , ירושלמי בשם עמהם נזכר ולא הגאונים בחשוכות שהובאו כם314מריכזך
 ל הוה הנעלם מדרש הירושלמיממאמרו

 ל"ג סי' סוף ער ולסלן ותסס O"D ס% סם כנז5ויין ס6י לרב% ]ה:י6 ס' סי' סזס הנאונים בחשוכות)6(
rb~Dסנח6 כנועלי רמוס וסוך ס6ונוריס נוקוחוח ים כי , וסס6לחס : וז"ל ז"ל[ לו כולן מן ס6י לרב כ6ן עד בסופו , 
 רסכי , קרקל עני 6ח סונור ולolm 6 וסוך os~nib וקין סיום מקיים כיח בסכת סו6 ס6סור יסי3וח כב' סו6ספ
 הנ"נ: , לכינורו ו6"5 , כלל יין סס 6ין ובסבת , גיסנס למייכי סדין סעח מסוס 3ערכיח ל" תקעו רמוס וסוף .לעניןק"ל
 בם" זחן כל וכן כי 65ן לרועס מסל ,יר6 6"ר רב6 ייתר יסר56 עתו 6חלסותר

 5רז סעיס על נונווניס סססריס
 , לכוו ס' ההנב מהקונוס וין כלס ס3ח סכככם כיק יום בכל ליפר6ל תקטרניס נק כחס כי , קרקל עתו 6ח סותר5חר

 וכך , ירוסליס ועל Sb~a1 ענו וגנל תלעו. סלוס סכח ספורם צונזר עריך הי'כ , נסתריס מלוס סכת חמת ס65ןויסרי
 6'ע וע"נ , לאבח תזבח חסנזרוח וווענזיוין למקולס מחרין כלס סכח ובנזעקי 1 רהמח6 תלחץ וקי"ל סנושגסו6
 , ש"ס( 3פסמיס סוגם ורב עקיבא ]כרר' נוים 6פי' לאיסור סלמון סחיתח )תסנזע מנוס על ס3דלס קרסלסחות
  וס( סיתר רחקופות סמטתויס רמלוף  ויונוי6 ז"ל[, רוס"פ כן מפסקו b'nb קפדי יל6 6סי רב ד3י כרבנן6%
 בעולס פסודו העסג , לסחוח 60"5 חקופס בכל ס"ס  וכן  כתההלס,  מפולס מל  וסותרים  תהוסס סיהסייוועד
 6בודרסס סתר סניפו סחקופוח על סוס )סטעס כבחמלס מקותו על כ6ו"6 סגחקיינוו עד , סמסנזרוח מלוףמפני
oaסכחב סכים ס6י רכ כסס 6בל , 5ונןריס יפ D"3bx~ לרועס דתסל מנ"ל וסת6תר , עכ"ל . גלית( 6מר טעס 
 . סתירחס על מתפלל 6יט בעיר כסס65ן 6נל , סתירחס על חחפלל 16 סז6ניס חוך 3מרנר lb5% זנזן כל%ן לרוגמיי חסל : ח"5 ב' כיב "'כ סי' ןלי6ק לסריס סמכנזס כנפם וכן , ל ליד וירא פ' כריק6נני'י בסלימוחו%אחיו
 לטעס יעקב בח%עת גניי בן סל'ס ה:3י6ו , מס 6מר חסל גלון 3סס ו' נ"ו לרס"י ספררם 3ס' )ועי%על'ל
 רוח 1"מ מ! סו6 כי, חקעו כי קי"ל יסכי רמוס ה:ו6 לעכין כ6ן סחסוברי בחחלח ענל'ס )זירס( Dns ל'כסרא6
 ב' רמ"ג פנמס פ' ועי% , בי קלגס חרונזס נוהדר וקלחו , יסר6ל עתו לסונר ורי'ס עו לרסונו כלועט 3'ס"כ.6'

 סדבר קרוב וש"כ , ש"ס( 6' ר"ס ויקמל וכפ' 6' מ"מ כר6סיח מוסר 6יח יסר6ל ענזו יסונור 60 ונס ,נרגל'ת
 נז)זדרם סו6 גננינו לפי bllr) ל בסס רב6 סי6נזר ונזןרסיס גחלנזודיס גנז65 )סל6 ער6 6"ר רב6 ד6נזרדס6

 סג6היס: ניד ספימנעלס
 בקרקע, אוחס סמובטץ ערבס לענין וסס6לחס : ת"ל 1"ל( 5)ומ לרב עלי' ומסיין סנץ"6 סי' aw)ב(

 1 חקה: ש %6י פיסו נעפר יחן ו6עך תנאן , עליסס לנפר ב6ס וסיף 5ספחיס ןונוס ןערנס , הינן סכי ,מריו

bnw11 הביסס מתוי  הלרהטיhnb osn  עליך  יטר כלי כל  bS כסן רער מסוס 31נ', 6חך חקים לסח וכל י%מ 
 ל6 עלה', ייקום מפס כל %סלמס תכפן , ל% תבטלי נבוח דנפיסי בלין ניונזין ויסרבל תקטרג, מסטן  אליןביוהע
 כו' חליף בספוון יונז6 כסקי 6' ל"ב 15 פ' בעמר סנז6תר עיקי 6סר , עכ"ל . bD1b3 נפיל bol לסלט6סיכ%

o'nDb16כו' ביסף ליסנ , oa1 ונזקקה , כו' ב6רע6 ל" לבטס6 בעינן וכנ"כ דינ6 נזסחיינז6 יונז6 בר64י , לעיל 
 ב6וססחין  אומרו חלכן רור  וס טמקר6 6' ק"ך אתור תר(ווסר יסוןו ג"כ , לוס כ6ן סכבי6ו יוצר כלי ככלזס

 הקטרגיס סס כל בטלס סבו ועל , ערכס מבטח סבו כביעי כיוס blk~1  "P~nlb ,  ע'ט יר"ם 6לי%3דסוכרי
  תטתמ ons סוכירה:ו סווסר ס' נז65וח חעלימק סרניו יפי , ,ס חקרך ,ס ביוס דוד אומרכלמעלס
 : oneותרהטי

 אסור ס"5 וסס6לחס : וס( סי' טל גס ונמסך , ז"ל סימנך רב סו"% פי'  סם רהזלויץ  פלט סי' שבזלג(
 הן  ללויו  כסובין  סיו  ססרבריס נזלמד , ס6לס ת6י , ס6לס סיבריס גל 6ח 6לקיס וייבר ךכחיב ת6י ,גרסיק וכזכי סכחב, ),ן דבריו כל סיסיו כרי סיחמיל, כיון סכחכ נון מון 6' חיבם מפי לותר מ"ח )זסנפחמ למסרלו

 וסנזכחב ממס וכלסיס נועמס שלמוח וכהי' , סכח3 מן ובריו כל סיסיו  בהורס  פטורה לרץ*  ולפיכך התת,מלהב
 , סכעלס חתירס ססו6 לסער וקרוב , ום"נז בנזכילח6 לפמכו כנ"א ל6 ,ס ותאמר , עב"ל . סו6 6לסיסתכתב

 )חנם , )ופורסיס סרבריס ע6ו ע"כ( ת' מתעי זהיר )ע' בספר כחיבם סכקר6ח סמדס סמן , לרתח בופנחכוונו
 n~bs טסועחק תפלס הס' בסיע בוס סרווב"ס למון סי65 נר6ס , " 6מח חיבס 6פ% ,, 11 בחסובססנומ"ס
 : b~p)סקנו"ד
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 הגאונים השובות על ופי'מערות

 כןי ribo51 ל0קסיב 6דס ותמףיב כי לססר 6סור ס"ה סנסחמ כיק : ח"ל נ"ו ס4 סס ס:)~65 ואף)ו(
 כך , ונויומך ימיד 6מד )וסי חורס סניחנס כסס , סניס חפי 1ל6 סקור6 6חך חפי דבר וכל פסוק כלסיס)ןע
 יסיו וס6יך , החורס ססר Sb סעס כל ו6,ני דכה4 סומעיס לסיוח סכל %ריכק , 6מך )ופי ס"ח לסתוע5ריך

o1:lbo6לקיס וייבר ןכח" , 6תררי 6מר ק% סחורס ונסנ6חרס סיני סר ב),ע),ך סיו ק%וח מתסס , ק%וח לל 
 ס6י לרנ )וסי6 עכ"ל . סניס 6% 6מד , ס6ם )וחוך תןבר 6לקיס ק% עס ססנוע ונחיכ , ס6לס 0ד3ריס כל6ח

 ופ"3 )כ"1( ןר"ס ס"ג בגמ' נופורס קול1ח לכ' ס6וני' יסיו ןס6יך ר6סון דטעס כיון לכ6ורס 6סר , סס(כח5ויין
 סס סיו קולוח יס' ס6 בס ולסייס כי סניחנס דכסס ס6 כוס )ולבו טעס לסוסיף 1"ל לנ6ון לו rso ל6 ,דמנלס

 לכן , ש'ס ב' 6' ר"ו ויקסל 3פ' סס וס סכחוב סווסר ס' לפניו ס4 סכבר oh hs , כ6תר 6' קול חןוכס:6מרס
 ימדיו: סניסס וברי st~r h'3oS לפניו סיוסקולין

 כחו ירוסליס Ph )מהי6 ר' ססו6 , ו"ל סמסיד רכף עלי' ]ו)לויין ס)ו"1 ס% סס כחונ סכ)ו65 וכן)ס(
 6סס : ח"ל י C"D] סנ6וגיס נוחסונוח סס 0ו6 ססבי6 כ4'ב לסון על 4'ח סי' בחסוכחו 56ם"ק"ר סר"ססכי6ר
 י"מ 6חריס להיי6 3סח"1 חכרךל6

~"Db 
 וחב6 ונוי סומק נב)וקוס יויע בעלס ס6ין ובמקוס , מחוייבח ססי6

 5ריך מיוגי' ועיקר וכ"ס , ככס)ל'! כך , סרכיס 6ח חומ6 ל6 6כל )וגלס במקר6 )ומייבח ו6סס , נו6רס6ליו
 לע5)וס 6בל סל)וןקנו, חורחך SD1 נכסרס סחחחח נריחך על חנרך וס6יך , 0חורס עס סבריח סתכרךלכלול
 נרכוו( leb לנרך )ומוייבח ס6סס ונן , וסחורס סכריח חדלג ונסחכרך , ל0 לס%י6 סיודע 6מר סס (l'hcחייבח
 בלסונו כמעט וס )ו6)ור כל 6סר , ענ'ע . 6יסו לכטל0 ןס6 , וכי"3 6סס haD(1 סל6 וחךלג נו' בינס לסנויסנוחן
 וברי סי ס6ילו , ו"ל נמוני6 ר' סמסין ססומ6ו סו6 ונוסס , ב' קס"מ חרו),ס יוסר וש , ב' ס"מ רוח כו"מנח65
 06 נכס)ו"ו דגסיס 60 6יפסיוע6 ךל6 כנמ' )כ'( דברכוח בפ"נ וק6י 0ס"ס נל'ד נולנו מ1לק ס4 ל6 , ("לע5נוו

 )ובגלע וחורס כריח ןנוסוס 6מר פ4 ססכי6ו רסל'6 ומןוסי בחוס' a"DI 4'מ 6נסיסח%י6וח
 )ו%"

 ש'פ נ6ן
 סחוס' ססבי6ו סחוסס' נון נס"ג  כדעח סו6 , סרניס 6ח תו5י6ס 6ינס 6נל נונלס בתקר6 מיינח ל6סססו"מ
 לסומ6 סיויע 6מר סס כס6ק ככסנו"ו מיינח ע5נוס ב6סס ונו"ס , ש" מולק דיןן וס"ס , וסע ובערכיןבנונלס
 ~bnD )וסתע , ניע5)וס חכרך phO hSI סיברך טוב יוחר , 4'מ סי%י6ס 6יס h)'b י6י , לכ6ורס  Dnnm ,ל0
 בר4"נ לפ"ד בנונלס כנוו וקרי6ס נ6)וירר4 1ל6 בסנויערb~b 4 נשחין 6ין ננוי ככריי" דס"ל ססמ"מ

 : ול'ע( ,וסחוספח6
 8רנוי בלסון ו6)וור6יס לחנ6יס )ו6)וריס סג6ומס ניך ססי' לעין, סנר6ס . האמור מכלהעולה

 סג6ומס ססיו ו:ר6ס סנעלס, ומדרס סווסר לס' סתמ61ריס סינעיס סן סן 6סר , סק3לס מעניניבןבריס
 רק , נעלתיס ברבריס סנודגר על ל6 , ס:עלס )וורס סנ,ו סוס ,ו)ור ויס , )ולפרסנוו דכר נסשס 6ונ(ו)ונשיקק
 בס"ך (S"cnu נחסובוחיסס לסענויס ירוסלנוי כסס סס,כירה(ו חסו , לגנורי סעס )ורו3 כעלחח נו5י6וחו סס%על

 תעמני יוחר סרבס ונסנניס רנויס סע:עיו , ע5)וו סיוסר ס' סיברי , למסוב עוך ),קוס %61י , סוס( ססכטעס
 , כלל בסס 0ונירוסו סל6 עו , ניוחר תמ6וחו ותמיעיס תעלינויס סיו , )וע%ן לכל ונר6ס כידוע , סכעלס)וורס
 מיבור סס ל1 סום תבלי ", 6)ורו יקדח6י bncntf 16 ", נרסינ! "סכי בסס קר16ס )ותנו ססבי6ו נו6נוריסרק
 6ח לסיוח סר6וייס סןבריס ויחפרסמו לסכנחיקו לססינו ויסחדלו , נול6וחו לרביס יוודע סל6 נכןי , *(כלל

 , בי)והה(ס נלל ככחכ סי bS ו6יפסר , כל pDn הוטסס )ו%:ע ססי' , %גישח6 ספר6 סס ]חסו מכ),סנגוגףס
 סדבריס ולססחיר לעח 61)וור6יס סחנ6יס בימי )ו6גוחיסס % ירוסס יוקו נבל בני ובווחר 3ע"פ[ 6וחו סוניןרק

 דברי תוסריס סיו סל6 חסובוח נוננור4 ל "וח ב' מלק ~ס עגף לע% nbso' וככר , גל'ס 3' 6וח ס' ענףוכנ,ס"ל
 להי חק לנלי ל6 ברומס ~סנ6נומס לכך סי6ויין בסרטושן נסיתניס פ5"פ חכיריס ססיו ל6:סיס רקסקנלס
 %ט ובקשהס , יתק ת6רי סו6 06 תחכר %1ר %ר בכל יחרו פ' סנווסר ססרטוועין ננו6נור נת65 וכן ר6ויס6יגו
b"D)'כי, בקיונו6 רומ כ6נון 6מרי ול6 כו' סוד תנלס רכיל סולך 6יסו ן6 כלל וחין לו6רי 6יסו ל6ו סוכירו נ 
 ר6ויק 06 , ן6ורייח6 רוין על בכ"1 ונחכתנו כי, כלל וק6 ע)ו4 ול6ו כול6 נל6 ל4 דסתע כען 6'( )ע"ג ססוכן

 י"ך סי' בחסונס קסו6יס ונטיעח סכמופיס בגמעי ו6ף ל6(, 16 ןנר נוכסי רומ נ6נעי נרייוחס לססלחוסרן

 . ע"ם *' *ות ח"ג 5ע,5 טרא*תי גה' הט,ג* נט*טר ק1ת p"oSS ט*למ, 5מוגו ס,גו לכן וכן*(
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 "גאונים תועבות על 1פ4הערות

 13 סרומין S~sl לכ6תכיס bib לתוסרס סל6 נקד במרס ברינג וים ,, כחב סס"6( ובקונטרס 0ס לכגיל)ס)(זכר)(י'
 , סניפוריס גיוס נבכיר ככוץ ססי' ססס סו6 סס )מלדבריו כ"3 ק סם לענין קל'ד ובסי , עלץ י' פניססכרת
 לרמסי בקכלס תסור "ססומ כחב ע'"( נ"ב סס ס6י רב בסס סביך י"ט סי' סכישריס יום בפ' סר6"ס6בל

 סימיבוח לר6סי רק , ססינומן( בו סיו oh )6ף ,ל"ו נווסרין סי' סל6 ח0)ויע ",סיסיכם
 )ות'"

 קנ"3 ס4 בחסובס
 סכר6' הום כי"כ(, %1'י לנתון ק6נור, חרס מכירו למכירו", 6מד מכעיס "נווסריס סס( לעיל)ססב6קי
 ר' , 6כ"ר ינמק % סנניד, בן יסורק ר' )דסס( בחסוכות סנוחכריס ~נעו למכתי יכריס סרסר סג6קחחסובוח
 למסוק ויסיבוח סנ6הוח סעתירס , מנוו יתברך לפניו נלוי כססי' , נסבס ~ס סי ססנויס סחן כרקס , 5דק כסןיעקב
 ט%6י 6ל1 למכתי' ("ל ג16ן ס6י רב סנילס סקל'ס גלגל , היסרבל נלי לגהרי חורם הי הסחכמק וט" ,הככל
 לסיוח )סס( סחסוכוח מלמון כנובו6ר נובכל רמוקיס במקונוו' סיו סגר6' לפי 706 ביורון 6מריס מננויס לעודנס

 כניס ע6ס , מנעלס ומדרס ס~וסר )ו6תרי 3ננחו לסם חסר ולניפטר , מגנח 6ור סב6יס ליורות פליטסלס6ריח
 כנ6% ס4 סעסר מס' חנל'ט( פרוסוס )ב6חסטרוס ווזיר חקוגי ברים מנוסס כסקס ס%'ס בפסק 0כחוכסרכריס
 צוחי 6פריק6 חכנוי ע"י לסם סב6 , לסער סובר קרוב ב6פריק"6( סנוערנ )0כ6רן פסס כעיר ~Omהזחן
 , ונגנחס נ5גע6 סנתסר ע5)וו ות,ס , מכנויס[ ו60רי יעקב רב וניביו נסיס רב I'bn'P מכחי גלון ס6י רכהיחי
 דבר )חס סונוח ובנוסמ6וח מסריס סדבריס כ6ו , סעחקו' וגנונו כ0נחפרס)וו ס6מחכיס 0בוורוח גסכםמיחס

 6סר , בעליסן דעת נניבח כנ"פ ומ-יעחקוח ב6ו וקולי , ממ"כ, מנוססו מד0 ס,וסר ומלותרי , כבנוסרסר4סתטוח
 51'ל סרנו'ו וחלנוידו ס6ר"י לכתבי קרס וכקבר , ובס3ו0יס מסריס סדבריס לבוק יותר קרו3ס סברי סיהסנל'כ
 הוסמ6וח 0וניס בסיןוןיס ססעחקוח ב6ו ו%'נ , בעיבס סעחקנת 6נסיס מסיגו ס,)ו! וס וחוך , גדול ונוןסננמו
 , סכל לפני כסלמן ערוכיס סיבריס יחנלו bSn , ר04מיס תן פרטי וס0נמס סנט סי' נ"ו ע%6י , כיצועסועת
 מסרר על חוררי סל פרסיות% נחס לb"~b 6 ערכס 6טס ירע ל6 ג' ם' רט חסליס טמ"ט במורט ת"סוכעכק
 ססי' גוי כל מסיר על גתנוס56נולי

 לפיכך מופחיס %עטות נותיס ולסמיוח ~os לברוי 'SD ס4 חיך נסן קורי
 טלע[: חוררי. סל סדררינתעלס

 ניפסח וסיף סריר6( לרב )ותעויין קפ"1 סי' וס סנ6היס נחסי 0נו65חי חס על , שד לעוררוראיתי
 בי' ההכוץ , לפסי רמז בחר סג6וניס תן לתר כלהסכנם חייל: בסער( )ברף 5רס סמרי  סגהוניס חסו3' כר06רכ
 %נחס ומתהי  סלל תיחזי  רהיחגניו חטר( פררי וזיתה הי,  עם ר%  סרתני דרנק סחיי כל , לטן גכר6 ססו6וכור
 , וסנוטי סלל )ויונוי ן6חננקו תפנס סיךרי סיח ov(1 , לספק נההס סי'  סלכחויס עלי, סימורה. לסם  רליחעניני
  זרכן גל  סיחפו 0ל6 חל)ויויס סרבו Sk~1  פתטי סנויונוי , ,תרכבס וגועל ברייחוח סקגלס כסחרי לסס מדוריןסיו
 סננ6%ו ומן , לוס חוס נתסרין ימיייס ביר חקובליס וזזיו , מנחס %ועיס 6ח לסיויז 6חגנחו )פ"מ( 3סנסדריןכד6י'
 סג6ון סבי6ר , מלפנינו ד5ניעוח6 ספרה כעין סיו , 56ו רסנם סירי  סייז )ו6יפסר נפ0י' רנמ סוס סג6וןניר

 לס' סתפנס 01לס0ו% סנרם רבינו סל י5ניעוח6 ספרך ל3י6ור בריקרנוחו י"5 מוו6ל6~ין n"~oso מ"בצחיחי
 36ל סדרה, סי"פ סיו %6ס , פרקי למחם ספר'ע  להלם  ספקנו  וחף ע"פ סקבלס בעויני  סתלתור  פסוססיחרר
 כמו נוסכס סררי ת"ר סיו סדקן סלל עד רבינו  תסס תירוח דע : ת"ל סכחוב כ' ס" oa סנו65חי צמרי63תח
 תסלל חיקכו ול6 , חורס סל כנוןרי ומלמס מעולס ונחחסנן נחמעטס והילך סלל  הון נסיני לחמס פ 3po'סנחנס
 ,  מסנס סררי לסכי סנ6ק נחכוין כ6ן מגס , יוחר קרוב נרפס , עכ'ע * שבך סיריס 000 6ל6וסחפי

 כ6ן וט'"
 ולכללו הזהמי סלל וזוהי סנגתו והף סחורם, בנגלהז הין וסחטי, רשל היותי הכחגני% מסב( סררי חמס סיסולל
 סג6ון סקינוח )עי% רבי 0סיןר מלגו סדרי בסיחי  בסלרסנולן

 מוס%"
 ננו%יס סע %" oa), לססר54 1ל5

 ועתרי ח1ר מהין סע ומבריו חינוך ק יסויף ר' )יד( ןמנינרי יס"ב מסס'6 וכונעכמ , סגולם ימ'די 3יד3מרס6
 חינוכי 3ן י ור חסנם,  סדרי ס ח05

 ליו גס  מבהו עד ס6מרומס בדורונז וק , סל5 6מר 40
  סגהי

 רלה נוום
 : ~ע לסו נתיר יסוי ושחכמונפציי

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




