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דמיוטת הסטע6ס מקריות תקוות חמק וכיו"כ וז0
סקוסן מהגיף 6 610וה( הגפם עכעח תתן מתורס
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עות6תס כייזרימו 1יכו 16לסטגת סיחיר ס6תיתי
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תחלם מן מסמון 6סר כעיגיס עוחות יחטכוס ((6קי סרגוכ'ן וכן כתכ כסוף דגריו סכן דעת רכים
וכלשר כי 6%נבחי טכעי ויטפלו עליו נקריס נחי3ורו סגלותי וכמח"גאיר(ל66מח ו(עג"ר מעיקר

בא

יפריס

כסייח

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

הבמה

נא
משך
ם טכס גפ( 6וקפי מס טכה 3למו"ס
נטיטח מניטוינו סחזקס ו3קי5יל לטיעהו כך 6 610סו ,לוגמוי
פ"ר כלרן יטרלל
סקניעות ע( פי חסנון נפי ט6מ מונים עהס
כששו"ע תליט טגסללין
ר
יעיות עיי*ס רנריו
יסיג
ח
י
ס
ת
ס
ו
ט
צ
"
נ
ס
ו
ו
ח
קנח נל6ס (קוס 6לס כיוס הנטיס תקודר ס
1קינ71
ק
ר
פ
ס
ר
כ
מ
י
י
מ
י
ע
נ
ס
ס
כ
(
ס
ועפ"י סל6יס 63 6( 06ו עריס תעוקל וזס
ס
"
ע
ת
ם
ר
ו
פ
ת
ן
כ
ו
רגעי
כירום(מי
(תסס נזסיני סכ"ז ססגסררין קייתין גריך רוקק 61ת 18תרת טכגין כסת"קיסיג קורס מדגות כיה
(סתקרט עפ"י ר6יס ס6ס ( 6יכולו פריס ויעידו רור'8 ,כ 6ט יסיס כיד כקרן יטיף
( יסיו מוכרחים
ו6ס ל 6ההריס מלכנס פיוס
(פגיסן 6יגו תקינת רק מעובל6 ,כ( כזמן ם6ין (קרס עפ"י
סע"פ הסכון יסיס ר16י 5קכוע 3ו,
רטיי
ס
סנסררין  06 elhיט כיר תתוך ( 5"6קכוע עפ"י ספקים מעפיי
ר6יס רוקק רק  06ר51יס עפ"י חסכון ג"כ הרקות ככ"ז יהיס מעוכל 61ז יסיו 5ליכיס (עטות נגורס
גירס סייגו ט( 6יר( 15קכ( עריס וכי"כ.וסג"ת כקיט ס יתיס גזרו גס עכטיו רוגתסספיס ניניו
לגייסור יוסתכסןגף גזירם טת 6יכנס וויימס
"3ד סנזוך 6כ( כס6ין כיד סנזוך 61ין מי סיקכ(
"יגליוה וכוס
תל
נסס
סעדומ תמקדט דוקך עפ"יחסכון פכך קלטור וסטתך נלון לוצטוס כוהן סוס סני יו"ש
דידעינן כקכיע6דייח 6פירוק מגס כל"י 6ין "3ד יסהס פי,סההפרליס כרוס"ר ורו*ק ככץ סירב:
א פ' נ' ,חס חורם 6ין הוטפוה
סמוך רק מחסכין עפ"י חטפן [ 6(1נזפני טסיוס רנבנמגביית
עילולו  hShנסוף 6ף סגס6ין

5

ש

"ף

%1ץ4ער:1ניגנוווו'ן

ן "3 D31pד סמוכין תן סגססרלין 6ים מפי
גסנסורי
6יס כפי מטענת הסתיקס ו6ף  06סרגו כחו*( 6(1
ן "3ך
סגיחו כמוהן כקרן ג"כ נועכרין ,ופקתך ם6י
מתוך 6ף כנרן יסר6 (6ח 1תקרטין חדטיס פפ"י
חקכוןיסייגו ק6כו יולעיס מגגי 6רן יטלל( נוקרקיס
ן "3ד
יום זס (ליח עס*י חט13ג ,0וסטעס ק6ס 6י
מתוך ת(י 6לק ככני 6רן יסרך(  hloדקיטת רביע
גפסת*ם וכחתרו 3סכרע כי  157 06יטרק( "630י
(טתוך זקניס סרי מס גווסתכיס *6כ כקידות סחודק

סגי כחס13ןכגי  ~ehסחזע6טרין טתוכין יק (קיכון
סכלני (ממתיך זקכיס כתו "3ר סנזוך "6כ חט13גס
חקכון כ"ד סתוך וזס נכון כט"ד ,ועיין ור6ס
ידיגי סמיכם סתם דונזיס למלכות קירוס סחורה
ככריי
וכוס מלו תתו סקוטיותוסת3וכות 6קר מעיל סלנו*3ן
זחסכ (סלתכ'ס (טועת ח(י(ס וכתרותס (י סכזס
יסרסו גס דכרי ר(כ"ח כקוגטרם ססתיכס 61כת"(
ומעניןעתוקוחתום5163רותרכינו(1פעג"ך כתוק*כודו"ק:
ה י( 65גו עעס ) hStע( ס 6דקארר סגורך
רב:ז
סזהלו כמנהג 6כומיכס גזירה רי(נז6 6תי
(ק(קו( 6ר"6כ קלס נס כח"( גס "63י יסי' (הס
וין 6חד דגס כא"י סייך ה6י טעת ("51 ,6מקוס
דככר גסנו וסוס כמודלף כע( סעעס 61כת'( דקריך
כ*ר נרו( כחכחם ומגין (מתירו וכ"י 6יגו נר6ס
סיסים (עיקר סעעס 6כ( תקוכ(יס 6גחגו חר3גו
סגריך ד6ס כי חז*( פירסו טעתס ככ"ז עוד סמרו
עמוניס כסתר (ככס טעתיס (מפיס גרופיס ולתיס
6כ( ( 6גאו זס (אוזן סחין כני יקרך( קכק אותל

תוספות עיכולם  6(6בסוף .ור' גחן דמפיק (עי(
הסתור 6ה תורס ס6ניכיסליגי 06דנין לפטר תסקי
6פסר רכחורט ל6סייךלעכר  6(6כסוף Of)1פניני
ן תכתות פוכ וככ"ח ווותק:
תגלי עיי
בנעעוררש (חודם כו' ויקחו (סס 6יס כו' זס תקחו
מבפעור כו' כרץ 3זס עוד עעמיס
הפסח תגריס סי' תקחו תכעקור כי ססטגחס ר5הס
(עקותס גוי ת15ין כנינזוסיו וימיו ר16יס (סנטנס
תסודרס ונזתנסגח החת גד(1יס ויוכרו (ע15ל 3טד
מ6וי' 3.5נס ורסן ח16ת נפסס וינסגו כתטטר חזק
(לים5יפ(ין) (כן כלקר יקתוקקו כוסס (סיוה תפסי
וירעבימייה כי יבתרו כנוריתלריס מפני פתר רכרי
תסס כסס ד' עלגפ0יחיססויבולו 6ל מרפס ויוחנן
כער נכסס ע 3חי( פלערי 1יל3ו ח((יס ע( פתח
פ(עין טל סרעס ו6זכייוכו מייעיז (דיל נגוס
וכס( זס כ( זחן ט( 6יטחנו תפי תסס ולסלן ללפה
ותתקונוסוזס חטך חזק (ע15ל
כססכם פרכס ( 6יזיז
כפוחס':עתסז6תויהיוי16יס (לגנגסכיחוסיהת16סרס,
ערדש גל6ס קהרי ( 6יכנו (65ת תכיתס כפיפס
זו וסיו תוכרחיס לסטההף פס סכליסס סג5דס
וסיו יו",ל חקק ח16ת (6ף גכריס ה3ן כ' ופסכסיס
וטף סיו קלוכ (סגי תניתן ולולס סיו עניים טלס
סלסלו תתלריס וסיו 5ליכיס (6כו( נקר (5י
ותכתי (הכור ע5ס מטין סיו(סס ,ע"ז טנור כתגי("6
חסיו חי סיט לו ותחו הי ס5ין לוהיינו סספסיריס
ריו נוהניס לס 0רחים ומס סיו (וקחיס 65ן 31זמ1
מסברס עוקרתטכגו ס( 6כ( פרועס יקר 56לו וככל
זס יעטו 5וקס גרו(ס (סיות כ( 6יס 16כ( כ( ט(י(ט
כקר (5י ולכן לנור תסנוריקבע לחן כיר סתהחלקה
גג
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3ג' כליגי תמוטח דחי 3'3 ,6דף ח' ע' 3וילום(מי חוס (סוף מנחות) 61ין קרכט ריח ניחוחי (כן כ6ן
סיסר6ל סיו מוכרי .ע* 1וכיליתם כמגיבחת מסכז
סוף פ6ה יעו"ס ודו"ק:
ו (סם 6יס וכו' נמכי(ת 6פרמת ג' תיכן תעו"ג וכו' והיו כסריס (סקריכ* כן סיו סכסמות
ריקח
לנזרו טווחו ק( 6דס כנווהו חקתן פרקת נעכדיס וכעריס(סקריכס ,כיוןקזס סיס (3טו( סעו*נ
ס' וריס תסחטו ועיין יתומותי ליס פ" 3דקרוסין וכמו בגרמווטסוהר %וקלסכו'*וזס תכל תקוס סתר15
רמייתי להגך כקם תלי תגלי וחקסס התן ה6 6רס 6ף תסנעכדין ויעוין פ*כ דע"ז גס 6תס תתן כידינו
;וחע פסחו ס( חרירו ט(6מרעהוטיי"ס וכפי סגר6ס כו' ודו"ק:וכן בתוספתךד6תנןותתיר ( 6סיו פוס(יס
דח(י 6כה 6ד(נו"ד עד סיזלק הרס 6דס נוסך עלתו גו תקוס סך דתקחחס כהס סיכי פתוס פוס( פוס(
ו כחולין סיג יעו*ם סיטכ:
מפסח "6כ 6יך מלי קחיט~ bsתרפתו רירתך יתקוך וכר ערום כתו ייתר
פסחיס וף 3 1*5עי ו"ז קימורי פסת
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עמיתוזס 6ונ6תדכליסוע"זיאות לטון ס5י11יוהפקידס
י 6ף ס' 65קם רע ע( חכירך6ל תונסאותו 1ד'1ק*
כ
וכן גקד;ק*ס  (6מפט  (6ה(6י(יס ואלהי מסנט
ל 6תססו לכסכי על המחסכס ל6י16ת 15וי סחוטי
פי מס יעמס סקוס  06מסרהרי רק אריך
ס6דס לסקסיח לכפו מוס ו(סופס מקרס לככו
לכן ננ6 1:'65ל תקמל כלסכךכמדוף כו ,כלרקתייכו'

6זהיו סמ5ליס חוסכיםטוס ענין מתחכול1ת ממס
כמו ס6מרו עד חתי יהיה זה (גו((נוקם o)lh ,כעת
הכס ד' כל ככול ר 16הכ(כי ההסגחס פרטיות
ממכולל כל סם(ימות וע"זקמרו כפרק 6יזסו גסך 6ני
הו 6טסכר(תי כ.ן טיפס ם( בכור 6ני טתיד (פרע
ממי ם6יגו כו' ,כיון טסהסנחס חלס כפרטי פרטיות
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תתרומם ותעני רק 6עפ*כ 6גי מבקם מ6תך ט6ל
תקח מקהו נטך ותרכית כי (מחיותו סגךמגיוס וכל ל 6תפרומו סל( 6קרוע נגויס של"ת מעלס נופ(
חכרה (5סגכי 6כדמוה,וחכינו 6דס קגכר 6כחס ע"ז(קוןלוויוהכן.וזהייןוקכל (6חסתמנסע"סיחיה
ורליכנם,
ן כמככר טתסאס
 06כי ל 6לחיך 610לומכןיסיחךק,רו חגמ.גו קמ 6יאמוד תיגו עוסי6:יסורעיניי
ס מרכס ססגיע לשכרותו מל  wtSפטור
ורק מסוס כדי חייו  061סי~
ממעס 1רי(מ6 6תי
ייואתרו כסיף מכות ו6ת כספו ( 6נתן כגסך ממלקוח ,'6ג ( 6נויירי סקרךככנון זס 6(6 ,עתה
מתירו
טפילו רכיב דגכרי וחי אחיך ענוך 6ת כספך ( 6לניעיה '1גמ 65וכבעתססתיס קינועוטם 6יסול פריין
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נ
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טס וכי תמכרו ממכר (עמיתך  16קנה  (6 Shנטת(( 6ת 3תך להזנותה ןררים כפרק
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תקח ממנו הו 6יונס קוהך כי יקח נוחך 1ר16יתענין 6דס רוש :קתה 6כתו כ5גיעות מיותר גדולם ולכן
סנימום והסכל ט6ל חוגו 6יסאחיו 1ל6קונו 6יק 6ת 6מר  Shומפגי זס ל 6מ65ג115 1י מפורס כמורס על
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לכלי כח(כ ,טז 0כך"ס מחקגס ס6ין כס פרי טיי"ס (16ס  60כתיכון
 SDילי "עלוכות וזסו העלומות 3ט
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וסתו(דס (חוגג סיום סוס 6ך זס (כול סזס 6ו(ס מיו"ט  610גימיס 6סר נחו מ16יכיסס וכמו ססע
קרור מחרון 6קר ( 6ר6ו כה(5חהס ו( 6לקחו חכ( 5ריכיס (:וטחםוסיסגחקיס ע 5פרכס ונסרגו סנחקיס
נעגוותס מוזר זס לק  610חוק תחוקי מתירס ככ( סיחכן (טבוח יוס טג5חו סגחסיס כי רק ססמחס ע(
ס המגוחסנון ויכת 31מרוכי 6ת סו3ריס ס(6ס ויקלח
ח סתורם וזמו (דורוהיכ 0תסיס ז6ת (חוקתטוי
לו6קיכן לדור סזס קינו חוק וגזירם רק נימוס ותוסכ( מפריס כו' (קיים ע(יסס לסיות עוסיס גו' כימים
סקלכן ( 6סיס חוקק (קג6ס 6ת תעולרת
מוכח כחוקי סטכע ו6ף כותן hSnייתר עור חי 6קלגחוכיי
ע(יגוכין ס6ונוות (קלנו טתחיס כנופלתן רם")סטין
ד' 6סל הע(ס מת5ליס כו' גס כן תחגוסו:
16ת 1חג (ד' פירוס ( 6ע( סחירות סקנוחס רק  SDניגוחה ( sp 6יוסהסלג כקוג6יסס
ירוס(מי 6חר ר"ח י"ג זחן מ(חתס  610וסוף
נוס קסכיר ד' 6תכס
מסטעכור ר
עלסקתDחSגוסו 6ף 06יסיו עכדי ומעויכיןיח ע(עיתוסיין נויייה 6כו' וסייןכיצ"טייט
(( 1טס ורכן חוקת
6חסולוטססגסגתוסכלת ס(6קית ( 6יופסק נוסן t~SIDSמגיוס ולגזן כיון מסמלו (עקות  06סיו מפסיקין
כ( 16כ( תחן וככלתם 6ין סכלתם  6(6ספסקס מ(עסותסיוסנוריס קעס 1ססמחס ע( ססרונכקוג6יסס
כד
י סגפם הסיק מזידםרכרי ל"ע (מגי(ת )6והגנורנו וכתוך  '~(6ססגיס כ3ל נ5תחו 16יכיס חדקיס וקג6יס
מחקו  1'~DSIדה 6לכתי ( 6כלטוו כקרבנות וכן תקרוכ ו(כגי יטר(6חוק3יסנזחסכות(ססמירס ו(כ(1תס
מגמע ממזידם לק ככרת וסקלכן הו 6קוש וככ"ז מע( פני ס6דמס (כן סיו עוקיס כל יתיסס (סל6וח
חיים גרת זזה (לע"ק (טעמו כקכח מ"ח ע"כ 6כ( 6סל קתרזיס  SDסס(5ס מן שרולס (משמירס ( 6ע(
(תוגכז קמה ככס"ג תייכ כקלכן 61יגו חייכ גרת הגקינוס וזס 6סר סמק(עקות כה וסכן וסגס סת5ריס
עיי'ס ירע"ק מחקיכ (יס מזיר זתוככזחקיכ ליס סונג גטכעו כיס  ellDכיור ז' ק( פסח י6ס סיס 16מר
ודו"ק ,וכן גת 65זס סרטון כספר .ככמס נוקותות ,הקיים סיעפו כלכיסי נוקלט קודק היס מרתס ס6דס
הנה כפסח מלריס ( 6סיס חימסו גיסם  6(6יו 0קססס ( :,15עקות חג (סתות כתפרכן ס( לסעיס
6חר כן כחכו דיו"ט ( 6גסים ,ולרעתי ס 6וכצמת ה( 6מציגו  hSnלתרו (פגיו קירס קג6מר
(הס עתס וכר מלדורות סו( 6סורות טליתות  6(1קרכ זס  (6זס טלין סק"3ס מתח כמפלתן ט(
דל6
ייו יתכרך גי ג(  O'nDOכדתותיהן סגינוו0יות רסעיס (כן צנור  r~h3מקריס סיעטו חג כקכיעי
מת
וו
מ
יעקו יוס סכ5חזן  olSחפלת 6ויכיסס (חג חג סג5חון ונהולות ספין החג תסיסת מפל נקריס 3יס לוס
( 6כן כיסרכן( סחה ( 6יספחו ע( חפ(ת 6ויכיסס (מן טרכ' סנטכעו כיס ודו"ק וכן מפולט כילקוט
ו( 6יחוגו כטמחס ע"ז וכחו טלאור כגפו( 16יכך  (6רגוז תרג*ר לכן ( 6כתכ טתחס כפסחוצין 16תלין
תקרח  '0פן ירמה ד' ורע כעיניו וססיכ חטמיו ,ה (5כ( ז' חקוס כנפול 16יכך  (6תקתח,
6פו סרי ן6לס סתע(סמיגו קמח בגפו( שיכו תפוס רלנ~דק 6מר גס 6גי 16דך כגלי כו' תרגנס מפתי
כי 6זתרסלךוגפפי 6טר פדית:זסכסתג(ות
קהקתחס רט כעיני ד' ס( 6הלע כעיגי ד' קריך
(סג6ותווסכך ( 6נזכרכפתח חג התקות כי כו עקס קפתי ירמו  SDפריוןגפפי גס (קטי קס 61טמון נפי
כי תפלו מכלמי לעתי ע"1
כת5ריס ספטיס ר
,וקיככייססו5י6חגד' 6ת (כ"ייקרךנ(ומ5ליס ג( היוס כו' ל בקי
6סגס כתטמכיס כי מכקקי רעתי כסו וחפרו*
6כ( ע( מפלת ס
6ין ויו"ט
(1כך
ע( גס חגוכם 6ין היוס מורס לק ט( סך(קת טחן אך :6זו ' Sjhלכל נפט חכירתך כ( 16כ( נפק
רוכס יו"ט 61ין כ( עכורס יוחס יו"ט מסיס
זית וחינוך כיח ד' וטהרתו והמנחת (6קיס ע( ענו
כית יקרץ( נזמן קל 6הים גכי 6וחוזס כיסר6ל תכן כרין ותה  06כמקוס סטין מקלה "16גיוחס סגת
געקה ההד(קס על ענין כלתי חפורסס ההר(קס תקלת הכולס דוחה סכת מקוס סכ( 16ג( נפטיומס
ממונס יחיס כסיכל תטוס קהתגסיגיס וסטלי לכפות ירט 6יג 1דין טכ( עכודס דוחס יו"ט ת"6 5ך 6סר
ר זס הקו"ח 6יך וגין קו"ח כוס ס(6
סיוסכסגיססגרו(יס החסתוג6יס והיה חוקטת ססקגחה כו' וארין-כיק
י חס כסכת חקקת עכווס נוחס 5וחס כן
סת 6ילחשו כחס ועולס ירס וכתחכולות ח(חחס גלחו ג6תר
הרקתה להן ססטגחס 6ות ותופת כסיכ(
יק מקלה עכודסווחס 16תס וכנוו קצירו סוף
6יגו כיו"טדר
6ססי
ס ז6ת כיקד סרג( ע( ס 6דדן ונוס כנזקוס מסוק(  SDסמן
ק (כסגיס לחען ירעו כי יד (6קי ת
ידועי
כקרן מקוס סהחמיל ע( חסן ולנ(סיגו
ך גסיי (נזע(ס נון הטכע וכן גגם ורנ(
ס
י
ח
ג
ס
ו
ו
פ,וסרםיםנ( 6עטודייו"טכיוס קגת(ס סחן 16כיוס לסרגו דין היחי
ן (סיות כגרון
י כקלן *6לריו ( 63תןסיי
כשג6יסס כי זס6ין סמחס (פגי עגוו יסרך( רק נוס קגחמיי ח"ג 6ף כרסות סגיזק ח"ג *6כ סכ6
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נמי נימקדיו מס לסכת רק מקלת עכווס דוחס כן
כיו"ט רק מקלח ענוןסיוח
ס וע( כלחין htnh1
סהמ 6דתכילה 6פר' טרפון רכ( סיכי רמיפרך קו"ח
ל6 6מריגן ויו וכננזל 6ל 6פלכיג'ן דיו דסתס עכזי
כ"ס קפח על עולת רסיס וק'ח ,דסנוס חוכת סיום
כמו ממיריס ומוספיסחוכת פיוס רסנת טן סגי חוכת
סיוס כרגל *61ט  610דיו כקכת 6361 ,ט (16טטוכר
נדרים תינוח קרבין כיו"ע ועביך קו"ח ומס כנזקוס
סכירתך סתומם כירת ר3ך פתוחס מקוס סכירתך
פתוחס "6ד סתס 6כירת רכך פתוחס וסוס קטם ליס
גימלדיו כמו סיקרת כירם רכך פתוחס כן תס6
3י*1ט  6(1יותר וסייכו
עולת רסיס וק"ת רסתס
לולך סרג( כמו מוספיםרוק
ל
יסכת  6(1גירי
ס וגדלות
דט*ז ג6תר ויולכןמסייס וכן כדין טל 6יס 6סולחנך
 bSnוסולחן ר3ך ריקסי פירוס וכיון סכן סרין
ק
6(3 elh
ו
ג
י
6
הקמח וורקמנסת(1ס(כ6לת6ינגוורינין דיו ךסרקכוו" גותי
6
ת
(
מ
רטולחן
עדיף
רק גוי
מקו(חנך 1ד"1ק6:כ( "6כ 6יך יקיף כ6ן ממכילתך
 SDגררים וגוכות טקרכיןגיי"ע (ימ 6ריו ו6ס דמוי
מיפרך קו"ח 60סויי(פיגן עולת רסיס וכמו טפירסתי
לעיל "51כ עוד כוס 61כמ*(:
סת15ת וקמרתס 6ת סעכודס
ר111נמרתם
16
ס
"6תוהמרמס6תנוכרסז 0וגמספעיס
חג סמלות תסתור וכן כתט 6וכן נר6ס קתות תרס
ס6ניג.סגםפל מלוספרטיות  11כלתרס סנוירס כפתע
סרי
ס פטמיס כמו ע( עכהטג6חרסכו קתירס קרור
6ת סס3ת וכתקר נ' פענזיס סנוירס כלכת וככסר
גקר 6פסת סכת
וגקרוסיס 5תט3תיתי
תמור
הט
טיס61לכןכתו סכת כקמייס,
כמו לכהים נומחרתסיכ

וקמיל ככ"מ סו 6( 6תעטר כתו ס6נורו כ( תקים

כנתמרמקמל כו'6יע"(6(6תזנן מו65הפתיך שטנור
זו ("ת וכן וככ( 6קל סתרתי"ליכס תסתרו ניתן
("ה על כל תסס סנתורס ולכן כסכה כל מעסין
קפו ממס כט"מ וגסים מ15וח כקירות סיוס כ(חיטט
לקמור יסכו כזכול וכן פסחעיקרו סל"ת וגס I~DO
סו3יט לסןדין "5ח וגסיסחייכות 3מ5ס וכל ט.קנו
כל 6ת6כ( חמן יסגו בקוס לכול מלס ועיקל ולסם
חזם ד( 6כתיר עסיי 0כמלס 31פסח רק סמירס (כן
;סיס חייבות (ומסולק מס טסקסו מכל6יס ותלי5ית
כתום') וגילוק(מי כרכות פרק סר61ס לסגל ד(עקות
5י5ימ ותפילין ומזוזסמררך ע( עטייתן (6ף ט( 6גתר
מקותה גקעח-עסי') תגיוגס ע( סוכם ו((1כ זוכרך
כטעם עסייהן סייגו מסוס לחג סטוכומ  o~Dnכתיג
ף ממוכס (מוכס י" 6יפורק) וכן ג5י5ית,
ולו(כילי

בא

כמה

36ל ע( הפיית חלס ל 6כתיכם ומצלך תטוס דל6
כת 3לטייס כמלס רק מתירס (כר ולכן כילוס(מי
pwDדסוכסנכיסוכסיסנסהפליגיכיסוכיס6מרמ5סיקנס
תפלונת 6רכ*ק וכ"ה כו' וכגלי ( 6מזכירזס מסוס
ף נזחנ סמוכות תעמס וכנעס ל6
רעעמ 6ד'3טדייי
כחוכ עסייס רק סמירס 1ד"1ק( :כן כסיאולל טומריס
חדקס6כיכ 1סתל1ת סונור ססי"ת מלידס סזס לנ6לס
וכיו"ר 6תר 1כס6תס סותר גרי 6גי מסמר כרך כו'*
וט21ערצ וכו' טלור ל 6ימ 65ככתיכם .כי צינו
רשי לקוס 6דס .כי כ(6יכ( מחתרת גין
כסיס כין 6כקיס ונכרתס לכן ל 6ית 65נכתיכסי
ולסור6ס זו כתכ מפיכס כי כיח סו 6מכונס חי סיט
לו 6טס וכמו קלמרו כיתיסר6ל  1(6סנעיס כו' סוף
פ*כ דטכיעית מזס רפורמי רבנןדוכי כל סגסיס 6101
טעם ,לכן ל 6סייך למיןיסמכי דרסך לחריגתי (36
גכי כ( המנחס כו' ( 6תעטה חמן כי כלס6יר כו'
ו(6חר קמילת סמנחס
6ין זס טעסמספיק* וס6יכפיל
סירים ס(כסןג"כ סמח?נן לוקס ,לכןתרכסמכי (רכות
עיר 131ונסולק קוסיית סנת' ריק  1(6עוכרין* לכן
6מר קסם 1ל 6היוכתף ד6יכ 6תירון כנווס"כ ז"ל

וע"ר ספסט צנור חלקס גתהי מלטי וס 61כ 1(6וכס
ס6ס נכודן ומס זכו תס6ס ,לכן תחן הלסור לסקעיר
נס (ההכיס לסור (6כ,(1ועיין כמדרס תס 6פ' ת*6
6 (.6יגיתפקס 6ל 6חס הכתוך פיך כו'ודו"קסיעכ:
שכשטרש י6כ( (כל גסס0י( 6כדו יעקס כו' ,יתכן.
דכיון דפירס ר3יכויפ"כ תיסוס*ת סטין
ס מחוכרת חהיסודות רק נתונס נוצח ו'
לזרות ס6י
,
ק
פ
ג
ס
ו
ר
פ
ס
כ
ר
מ
ו
ח
מ
ר
כ
6
ת
6
(
מן סטמיס (כן
יעו"ס*
לכן נפק סכהמי טסיך תתסוס מסיטורות סי 6יורות
לתעס כמו ס6תר כקמלה וגס ס6מר לכ( נפס טס61
(כדו יעטה( 6( ,גפס הכהתהסהו6רק~o'tpnsסחונול
( 6לכרו ורוק:
(
כ
1
6
3
וטב2ערצ יתיס כו' כתכ כרת
חמןי 631יג1
עוקם פסח (כמ5ליס) ל 6כתכ כרת (רק
כפ,כסעלוהך)נזקוס ד6ס(6יעסו פסח י613סתסחית
לנמף ויסך מת מעלתו ופקוק ,ולכן לזורו בתוספתך
כפסח מלריס 6ין עליו כרת יעו"ס ,ודע דס6תוגס
כך' כעשיית פסח סי' כרכר סיכ 61סכחיכסתיכף 06
ל 6יהקייס דכר ו' כלידס הזם6 ,כל ענין סמ5ס
ק6ט 16כ(יס ע( ס( 6מספיק נ5קסלר.חמין* ומגס
ססי*ת לוס  onlhע( כסף וזס 3וסמפוט וסין מכיגיס
ע5נוס (ילך (נזדבל (חוג חנ ו(עכוד  SDI '7מזון
ל 6סכינו (מס מ6ומס 1ל 6ט(6ו 6ת מטס למס על
שתלוה 15ויתנ61 1יך ל 6נכין מזוגות ולכת כקרן ל6
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3עחון ו6תוגס כ61ת  h~Stn 610פ(16ח כ~וטכף 1קח( 1כס 65ן (תטפחותיכס כו' וכגעחס
וזכרזוכעזםחס6טלי
 (6סמסקוף  (61טפי סמזוזוה .מענין
אליס כליס כמזק"6זכלה( .ך חסן געוליך
כוי(סגסדרין) וסוט מפול סכח 6דיסל (6ק( 6הכינו ונחלקו נ.מררט מסלי סחכמס סיכן מלויס כלם 15
מזון וסככו לחרי נוטס ככסמס ככקעס ה65ן לחלי כר6ס ,וכערול רססרגסות כמס כולן ג(כ כתו נקיתס
סרועס וכוס זכו (קכ(סתויםנסיות  ODד' וטכינהו קותן ,ג6וס ,כטס ,מורלי וזסטכתוכ (גייחי( כקרב"
ע(יסס  061כן סגל סכ( 6חסות תחת כנפי ססס יתור לכו תתקותוי (כו כ(כ סקריי 6ו(ס סמוטכ(1ת
1ר51ס (סכגס נתוך יקרץ( וסיגו 6וכ(
רק חתן סןכרקק,סם
סתוקכלות,וסליוריסןוסמדמסי וסזוכרי
י
ו
ק
ח
כפסח 61יכ TDn 1דגר קעכורו זכו (חענזד הללקי ורסס מעד קכ.6כייס (טבח ע" ,)6והגס סהרגטות
ו(קג( סתוים ודלי דסו 6נכלת 6 6(6ף יסרך( גס כו(ן כ6י~ן ל6ד 0מיוססולדו וזס הלתרו לימת י5ס"ר
כן נכרת6 ,כ( כמטח וכל סתולס ) toslהולס 6חת נהון ) te'lhפ' חלק6 ,נ( סטכ( סו 6כ 6כעגסת(ס
ן וחכם,
(כסוכגרוגכרתס תכס ומסגר,וכן ככ( סתורם כהוכ סקוס :,(1ך קל6וסו (גדרים (*כ) ילוגיטכ
לזרח קורס (גר רק כ6ן כתוב גל קורס מקוס סע*י ל 6כן לי5ס"ר קר 16מלך זקן וכסי( .ומגס קמרו
כטחון ט( 6כקרו 6(1סכיכותזיןוי165כחפזון וס6חיגו ע(יטיף
( קסן מ4תיגיס 3ני מ6תיניס (ט3ת *5ז)
גך' זכו (סל סיגי ו(סעטות יקרץ( ו6ס כן ע( סנר ורריך (סכין ס( 6כקומות מעולס ע6מרו מסתיר גוי
פטוט קורס טכ( 8זס 6יגוסייך  Shסעס סיקרוני 36סי( 1תענית פ"ק)  1(6כותיםוקרריס סס((ועוניין
והוי ( 6זו 6ף זו"6ף יקרץ( גילהכיון ט6יגו (מיס כו' ס( 6ח6חיגיס גטפסות כ(6ה וכל מעמיס
מטתכם 3תסנהו וכפתוחו ט36ותיו פיו תחתיניס כן "61.כ כח 6נווגתס פרופ'  o)nhח65ג 1כמולס
סוחר טוכ פ' ל" 6משיגיס כותל ו'  1(6טעוגיס
י (סס (1זרעס:
וכוטחיס כדי 61סי
לשאור מ ננתיכס.פירוע,ו6קכחןויחפת וינו ,45להמוגה תנון 6ונוייס כרוך תחיס סגותיס ועדיין (6
מ"
נזקרימ5י6ס,וכלותר6טחחפס(6תת 65כ"6 6כ ס6מוגס כעתיר6ךס(6יטמסעתיססמ6תיניס
יס
סרי4חרסחיפו
ג"כ כיעוויס עתידים,
ק
י
ק
פ
ת
(
06
חתך 761
ס16ל ,ותזם (מוגו סנריך
תרע כי ( 6ית6 65חר סחיפוס [ולפירוק זס כאיקס רהבנרור יססרגטוה כסס ננויוה מסטכע וספוחם
6טר תתלנה נוסס 3כ ה8דס כמו
נון סתורס] תכן ד1ק 6ננחיכס 6כ( נחירות קינו
ס6סכס וסיופי וסגכורס' וסעתי 0סקדמוניס סקדיסו
דיקגת
דררכי.ךוס(כתופתסיםו(טנעדיוקכזרפסעוררסכסיסתחס6יוןכליחסמןnlhכoח'ררוכ
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כמס מווים ונפסדים 6פסרי סנו5י16ת וכגלון כיר 6פי( 1עגי ט3יקל 6( (6י6כ( עו טימכי פילוט
ריחוק ום" 1כיללו מ6מלס ז'( ,מפגי מס זכו יטרח( ט6עפ"י ( 15ha)Dטעס וחוזרין ותטתעכדיןועכיי
(קלות 6מ טמע פסןכגי6כלסס ידחק ויעקכ מכינים 6חסורוס סויסריסןכביחוריןונו(כיסגתוריססמתליכיס
ענין  'Dl~tl'Dכוס וילעגו(כ( ססרגטות ולכך כניכו( סקס( ע( כ( ססרגסות* וחסיכן זכו ממסירת נפטס

חכמה

כחכמתו טר5ס סכ( יקרץ( יתעקמו כעיון מוסס(
כ( יטרק( (יס רק כקכי( 6תוכת מ5י16חו
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קי6נ!יגו כלחדותו וכ( ססרגקות וסהוחטיס ( 6ירעו ס
יתית ס6כח(ד(,יהכרך סנזוסגת רק כסכ( כרי כלי
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מס עלס
ססקע6ס
וסלגט
וכקיטי סטעכוד ט( מקריס )wDn
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סמהעות ומכילות (סתפע( נוסטכע ו(קכוח סיופך לטיכיססוקירוי
ו (כרעי סחבות עוד מיום סעטור
כמלקיח ולחת ככור לסגכר6יסי סרכס (מן כמלות וסיסמסיית כפסי נופגי זס זכו (סתריך סטכ( ע(
(חקקs
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נזרק וכיו"ג וזסי5
(
ע
ן 6מר תסכו חמו"ג וססרגטוח תקחו (כקוות
ת
ד
ס
ס
ד
י
ח
ע
ס
ל
)
י
כ
ל
(פירוט נקיון מלקון
י
ת
י
כ
ז
ךכשכנ
(חיי סמקפחס 61סכת ~ O'Dקם (כית 6כות'
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(סס הורס מוסכ(וה
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טוכיס ט( 6יפתו 6ת ס6דס (רע ולכן נק6סטין ומלעס זס כתכס סהורס וקחטו כ( קסם קכ( יקרץ(
קוום לא' טסמכ( כ 1(1קורט ,טוחעין פסח 6חה סייגו קכווגת סחורם סת6חרות
ט( סר6ט וסיס
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6תנס ט( ס(כ מקור ססרגטות כתיב כגי יטרלל ס6ומס ככוסס וכוס יסיו עסוקיס
ססרגקות (6
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(סויות סססרנקות יסיו  (6סח5ות טלוכן למס קיתעו 63תוכס ס(6קית63יזו תתונס כ6יזו
סת06דות ס6ומסכנווכיהסכחירסוכיססכרב( (ילוס(יס ,ת6מר 6יך יוכלו כ( יטר( (6כו3 6חע(ס למס כזו,
ולקט הכחס ופלס ומעטר וחרומס טוס סח6חווח ע"ז 6תר וסגעהס  (6סמסקוף ו (6בתי סחררת or
 .onlheתכן יסיו ססרגקות  O'i]lODנחלות  6(1הכרססי5חק ויעקכהתססכ6ו (כסכ(ס6מיתיותויצק.
ס טס(נ מתרגם פקס רןךק קתתרועלכס (ד' מנחהיסודס וירוס(יססכמגחס
יתפתו (סטגע (סערין גי
(עכור ו(כן לפור מכפר ע( עו"ג (זכחיס פ"ח),
ל 6כתוכ רק תפס כי תקריכ קלכן תגחס
י דרכו (סקריכ תגחס עני,ק6עפ"י 13 l'hG
ע"יסכ( יקרץ( נוח(יכיס ע(יסס סתרך סר6ק 61רז"( ח
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טגסרגיסוסורגיםגסכגיסםר"(וכ(ס6ותסגקחטת ונחנקת יעוין כנגררם ו(כן חערכ "גחת יסודס ססו 6סיס
תחי(ס כירידתו (יס ולמסיית גפם וסכן,
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ונטתיג!15ייר,וזסזלויטיל(מעתטיררו(ים ותטלו ט5מס רהטנה יס6ייך'
ע( קיום 6מונהו יתנרך לגלי לסס(יס עס סת5ריס ,יסודס חן סדת רקמס16תס וססרסיסכחו סלסחורים
תוכ(ליתרמפגימסזכויסרי
( (מלכות סייגו (סתריך סתטס גכל6 6דס ולס
36רסס 6ת ירחק וכן
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ס
ססכ( ט( ס6יכליס וססרגסות מפגי קילדו (יס וכמו גכחר עפ"י גכי 6וכרת ( 6כתוכ רק מקוס 6קר
ברכזתסיסווס וכס(נידכותסטכטו יכתר ו' וסר סיגי מקוס סכת כיון קנסת(קס סכיגס
כןיתרו
זס כ65ת יערץ( חמלריס סיהס חתנו ועבו 65ן וכקת טח(י(ס ססלגטות ( 6יתעו
כחתיו(סספתוי
ירו (יס ת
יסורס לקוקו כו' סיס ר6ס כוי קע( ירי סיס נעטו (ייחס (סרת 6י 11מיורןרק ירוס(יס וכ( 6רן ימרק(
יטלל( נאם(יס ע( כ( ססלגטות( ,פיכך סגו חכמים וסר כמוריס כגויים ע( סתייחסוחס (לנותינוטיסי
ס6ומס
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1 enthoסת"6חת סכותת (סרך סכ(
ימיו
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רק (מה כחדוהס6וגוסוזס ררוט עמוקי 5למ"ל.

ובדרך ה ניקיתי מקתל תתור וכפקח נפלק
ערכי פסחים,
רכ גיזס6דתור 6מן
י
ת
6
סן .גיזס 6ר6ריס זס זס ,ניזס6דגתכן ד 6ד6י גיזס6
ד"רכ(.66גי סייף סי( 6וסידוק סו(י '6וסחכוון
סו ,6דסדכריס ס(ריכיס (עולל סכע(י פייס סן כקו
6חד פטוט סנ6תר וגנגס ב"פ t~1DSI ,מטח וסחפן
ק( סמדכל כרי (עורר כוחו  (0ס6רס (שטוך סחכ(
 610כקורות תקוגיס וזס עיון גפ(( 6סורות לועגו
ט(קכר כח סת6וס יפס (סתעורר כנו6תר 6חר 16
כנווטכ( 6חד כפס פטתיס,כמו כקמת16ס 6דס
(חררכיי
ר
י6נור כסת(סכות סרכם פענויסתסנור וה
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h
ד~lכנוו סקג6ס וסת16ס כו' נוו5י6ין וטו' 613 16
וחטכ ספסר וכו' 6 tiffts)lכ( (יקר סדירות ו(ס5ריק
סנזוטכ(ות גמד סטטגות סכ6יס כוכו 6 (0דס ,ע"1
יחקוכ ויתחטס כמעגות וחוטכ(ות מוכות כתמוכות
מוחלפות (טורר מדיעותסולקות 6מדחקוקין כתוקכ(
סי0ר(6י וזס טחוק:
רלקחתם"גוית 6זונ ,ניוכתן והסכון כו' י3ח6ן
 h~nDכו' ,וכפסוק וסיס סרס (כס
(6ות כו' פירס ויסך דםגבסת פ0ח6וגזירת תסו(ת6
תערכ (כון (מיעכר תכיס 6ת כו'  ttff"Dוגוונתוי
רויתס זס (סזייס כבקורע כגבעי כסיס 50ריך לגורת
6זוכ וככלי תרע כו' ,קטסרת מכית חע"ז כעברת
לרעת כמיס ופשט ,תיו כיתרך( טכס (וי 6(0
עכרו  tffDותסקו כחו דרריט כתפיי ע( קר 6וכי
טורו 6נורהך כו' (כן סקןיס נואאת(ת0קוף niftfnt:
1ק J O Dכד6ית 6כמדרס רכסי וחלות
~ SD o'fntידח
פסח ח65ג (56 1ידחק ויעקכ כחו  SDקר 6וקח (י
הכי גדיי  O'f'Dקסיס (פסח קזס סנוכוון ותככיה
סככורסי 0י0ר ot'rnt (6כסס וטכדוס יטגו 6ותס
וכרכי( טיפרעו מסטר חוכ יחיו מס כניו ס( יטקכ
מעיקר ,ורסס יקם זרע (סתרכק כ(6קות (ע"ס
וקנותן תורס( ,כן נזכר כגתיגס ממזוזות קורס6 ,כ(
כסגך קחקכ( ,ועו"ג וניחולו 3עתתטייח מפסח3 ,סס
סיסולנודת 6זוכטגטסרו כהימסכטירת לרעת ככנעי
כתיס ,סזס טות6ס סי651ת חגופס ולכן סיס דס
ספסח תעורכ כרס חימס וסיס סתטקוף קורסססו6
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ז ) oo~Jbשחימס גיתגס (36רסס 6כיכו וסע
סעיקר כזס .הכן ( 6כתכ קס( טרה י0י (6רק
(כ( זקני י0ר (6סמן זקגי התן קכטיס קעכדו
עו"ג 6(1ניתו
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לתלוכי פרעםלסין טנעמו מ5ולעיס טזס
סי651ה תגופו וכן עלטות 0זס ( 6סותרם גרגור,
וכתו 60לולו לפרק  1(6דכליס ד6תריגין (רכולזיקו
מוסדו( ,כן חי קגכק(ו כעו'ג ותירס סיס ס6נודה
טפירט יונתן 3תרגווזוי 0(16
6זיכ כנוו כנו15רע
וכתניי
הכע (וי וכיוץ לגי
(  6(1ענדו ע"ז סיו טת6יס
כ,0ר רקרוקי ת15ת ס( 6פתרו וזס כתוטות6ה מגע
קסותרס כלכול 1)esl ,סיס ס6גודס כתו 6זו 3כלפר
פרס ט(עת6י תתיס טטות6ס זו רחויס כלכור 1ד'1ק:
אשרף 3סףן נוכי(ת6י תגיו סכת0 31ח1קק עוקם
כתוך ס6סקופס"5 ,ע ו(פ" 1נותקייס טפיל
חן סדכ) 6טר כסף ,ותתוסין רכרי סירוס(תי הפרק
י ע( ס6סקופס
תי קסיס טנז 6סיס וק6תר נותןכ"
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ראתם ת6 165י 0מפתח פיתו ער 13קל סכם
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