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

משך

יהרו

זסירמז מס סחררו כמו"כ פ'סמיכי סכ( סכעח
מיהמאיריס סיס מקס מסמם ו( 6סרהרי קכינסע(
דוי  1nSDtnנכוס מ6ל מ6ד ממעלת 3ני יסרק(,
לכן תן קילר כזכות ממס ( 6ידעו 3ג,י מס סו,6
כי ( 6מסיגו ערך רוחניותו ,וגסתנס סטעס כין
5דיקיס (רטעיס כתו ס6נורו וגפנינו ק5ס כדחס
סק(וק(,ועיין יותץ פיק יוסכ"פ כקורך ,ער סכ6
לסרן וסרת ככנרי כסוגם נדחס ,קקס סיו כלולין ע(
(כו כ( טסות סכטי כנ"י נחוסן ולפך ,וכגדיו פיו
מכפייס כ" 6כפרס חיוח
ןת ע(יסיק( והוט מפגי
כי 6סכ טכוס וררף סריס ,ועליו ג6נזר וירכו כיח
( כחו סותמו ( rs~tכן גרפס ככוך ד'  Shכ(
ימיל
סעס' וכן סעכגיס פירדו גזכותוסיומקיפים כ(יטלל(
כולן כתחר ,וזס ט6מרס(( סזקן ססיס כנזדרגתלסרן
כידוע6 06 ,גי כ6ן סכ( ר6ויס (סיות כ6ן כתקדס
1605כ רוסוק6 ,כ06 5תיגיכ6ןמיכ6ף חי רשי(תנות
כ6ן 3תקוס קרוס כוס ,כי תסת6י וחכיריו מעלתם
גד51ט כ( כך עד ם( 6יוכלו כעולס וכסות יסרך(
(מתקרם ע( יגס וכתו  n1SIDד( 6מקסי (חס,
ויט
ו  el'p~nתרפס כי ס(( סיס סגסגתו (סקדיס
דרכיו (ססי"ת ,וב(ק(מיססג,סגתו כגסלזיותו (מס יתכרך
כ(כר' וזס כחיגת
וסמלי היס כחעת עולס
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o)nsי'

"נלוה (גן

eloi

מיאס ננ"'ותויוות"'

סכר (סיפך וספן ,ועיין כיי
ס סיס

פ"כ' וכמדם
רכה ויקרץ פ'
על קר 6דגומל גפסו 6יס חסה
י
ס
כ
 :סנסגתו כין 6וס (חכירו כמו סקורו 3כנזס
וכ
מר(יקין וכסרק מ5י6ת ס6טס סרן (סגי עגי כן
טוכיס סלק סרסרות ,ורוק ככ*ז:
 1473תעקון 6תיי סנזטוס ק6פקר (עקות כחיתן
(רס"מ דף כיד) כבתגיך ( 6יעסס 6רס כית
תכנית סיס( כו' ח5ר תכנית עזרם כו' סרחן תכגית
סלחן כו' 6( ,תגי מוכח תככית מזכח (161י ממוס
דמ65ג( 1כגי עכר סיררן טעקו חזכח גרו( (תר6ס
(יסוסע ג"כ) 61חרו ר6 16ת תכגית מזכח ד' 6סל
עסו כו' סרי דפנתם ססכיס עמסם וטעמו (6
6יתכרור (מס  06מפגי טכס 3תת יחיד טעון מזנח
יעז" נסוף זכחיס וחקוקת ר' יוסי ול"נ 6ג נוסוס
רכני גח ג5טוו כזס ע"י נח מכנס נווכח 16 ,תקוס
ור
דמית סתטכתייס דתי (זכחיס ( 51ריך כרו
ר ע~
6ו(י דוקך כעוטס על חכת (ססתתק כו תנופט
(סוליקכסטולחןלשיח נו (חס וכן כונס כיו*נודו"ק:

4י3ךךשי

כסף וכו'.

הממה

סו

'9

מתתנס 3ט0ף 6ין עומדין מפניו כו' וסטטית
סע(יו כמליטת ס( תתורי פילוש עפ"י מס רסנינו
סכת דף קי*ך וטלית ם( 3ג6יס ת5ד 6חו לבכ
חון ,ומ( עס  rt~oדוקק סיסיו מטני ס5לדיס
ומרדעח ,ט( חמור כטויתו ט( עס סלון( ,כן 6מר
זס ססו 6מתמגס ככסף סו orl~n 6כ"כ עד טט(יתו
ן 610
.6ג 1חוקן ער קיס 6סרכם מקני 5דרין ס6י
 sוכ(( ודו"ק:
מכוכדst

"ת

רזבנחת ט(י6 1ת ע(1תיךכו'6ח65גך
בקריך*
סיס (כתוכ מ65גך וחכקרךי רק סכוונס
(רמז כוכמדכליבסר (סן כקרתבוס וכן ס65ן וסכקר
יוכחו ע( סמזכח (מסי (עורס (1ס(תיס ,ו(כן כתוכ
6ת 65גךוכו' ורו*ק:
תכנס 6תסן גזית ,מגירתך ,ל' גחן 16מל סלי
שכגס מתי הכגיס גזוזות מסניף עסיסן כרע
קומע 6גי יס 6סמזכח כונו פסוק ת"( 6תטן' סן
פסקות  6(1סתזכח כו(ו פסו( ו(כן טתוככי חרכך
כו'  O'5Dותחמוס כבמון גקכס ע( סבנן  6(1טריו
ותח((גז ע( סנוז3ח ססתז3ח כקר ,ורייק
נוד6מל 6תסן לתולשע(כ(6כןכיחור ,וע( דרך גו"ט
יתכן דרייק נו6תסן 6תסן ס6נוור כגנעי כתיס
דכחיכ וחבו 6ת ס6ככיס וסק(יכו 6תסןי עכ( ספית
קיים ,לק כפסיון סני כעי גחי5ס ג( מכיתי קפי זס
ו קותו
יתכןינוס דכתיכ כפרסת קדוטיס כ6סיסיפ
ו6תסן פולס ,ס6ס נתעלכו סגקלפין כגסק(ין (ל"ק
יסריפס חמולסי (1רכגן כנסרגין  16כגחנקין 6י1
קורפין 6ת כו(ס וירונוכולסבקלס'סרסרססןכקליפס
(6 6הריס 6(1 ,בזכינן 3הר רוכך כרססטס רייל
 .ולפי י"מ ותסס בנס מונח 5חר
לרכינו חסורויי
מחן תורס למחרתו יבוי' רמכ*ן ע( זס ממזנח נס
טוסו ט( 6יכנס גוית ותוי רסוס ווס  061יפיס כחס
וג"כ ג5טווס ע"ז .ו(כן06ור (סכיך סכין  V~Dרמכסר
נמובח סל במס רבלין כמס כפר כלילת וגס (3י(ס
מכמין לוחו:
חנ.נך סגפתעריס כו' יעוין דגרי רמכ"ןקס6ריך
ופילט מפס חרס ,רסחיפס ל5ו
ססי5
י
ר
ו
כ
ע
בסכיגיבז סל ברזל יעו'ס
ל*וסרווירפלסץמנדוסרמסגועל3סודסס,לו65כבגסיי
ס
מלני חטמיל5יס ברי
טגגזזיס ככסף ג"כ 6סוריס (חזכח דכתיכ 6כגיס
קומות תכגס:
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מששמים
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שש סכיס יענוולוכות סכן כו' ועכדך ( 6(1יורק
ירוט(מי נכוליס ,לין זס קס61
נר6טלתקןר5תרנרםנןסקלכרכןוכתכנכסי %
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משפמים

מהן (גח(סי  06כן כמסה מקנתם עכו עכרי וחתם
ד(גגה סכן והגח קזין  6(1גקר 4הכ! לק יולט וקין
עכר עכרי עוכר קותו ;6 SD 'Slh1ה טקנתס טכד
עכרי תנ 6כירושותיכקרוסין ;ס העכר עכרי וס6תס
היגס עונויס ( 6סכן  6(1סכת יעוי"ס ווו"ק,
וגס כטדס 6חוזסגי4ס דמוקמס כת (4תס כסוס
החוזה (ר"ז כן סק5כ יע1י' ערוכין כ"ס כע"כ
ודו"ק סיטכ:
6דוגיו יחן ( tovh 1סעגין כי נכס61י  o~hיט
סגי נכריס ,סיח
ר ;6ס 6יגו גוסס חתעט
סיחותי ר"(סייגו תקיים פו*ר קזסו סלחת הנייחס
ותקוגס ,וסטניקירויכחטי ,וכקן ט"י תפחס 4יט
תקייס פו*ר סו(דס כנוותם רק סקלני כ('hDn 4
י 6קס ,היינו 6קה כזו 4קר
וזסו ס6ת0וע6ד(והגיו6יגיותןר(
ק (( 6(1 1מסלתת סכרי6ה:
רבנמכ'לתא6 ,ס לזווגיויתן (6 1קה,י
' טקיכ6
ו יתן לו ,סמיוחרת
בוחר  06דירוגי
(ו ק( 6תה 6כקפחס הפקר,פייוק ור' '6( ShDnc
מ5י (ורוס כן ,ד(דיויס מנול פ"כ רכריתות טטפחס
חרופם הי 6ספחם כגעליתהשיוחרת (עכר עכריוחייכ
ו תוסר שפחס
עסיס 6מס ותחקותי "6כ כ"ס יזליג
(סגי עכריס ,ולק לע"ק(טענזיה ונזוקי קר 6כקפחה
חרופס כח5יס טפחם וח5יס כת חורין יעו";' ור'
 ShDn~sתוקיס (ו (לווסיס  SD3כרחו וכמעוטי לזוכר
ט5תו יעו"ס כקרוסין כסוגייך ועכר עכרי ,ו",ק:
י ל4נזר ימיו
האשה 611י((1די0סמת(סחיך'כו(6כדומגיההקרהוין'(
6סר העכךקנוי
(6י6 1קר  06י; (סקפחסי(דיס יכו( סקרון (כפותה
(ינק 6ת תרות לחלים  6(1תגוק 4ת יגריס ולכן
ן י(דיס (56ס ודו"ק:
6תר תסי' ק4ס ס6דון ר51ס6י
רהרא  651נגפו ,תכילת(hff1 ,6מס ג6תר (פיטסו4
16תר סט ;כיס יעכוה 6ין (י  6(6כו' גרלט
[;קינו יו 45כק;] חסין ת"( וסול י 65כגפו (סכי6
6ת הגריע ,ר' 6 pns,תר5"6וחס סעוכד קםסנויעט
סכתוכ י5י6חו ה"ה נהג כו (זגהנ הקמור כפרטה,
גר5ע סריכם סכתוכ י5י6תו סגו רין סיגסוג כותגסס
כמרסס ,לכ16רס יס פירכס חס (גי5ה ק6יגו
סמ6
וך
נכ
ו
כפריס.
ויסכן (פיכך ( 5יגסוג כו תכסג
ו עוכד סנן( ,ס66נונוויטעס קי(4
 (*51הנעגין תס סוייג
 610דלקי( רחתנ 4נכיס ,רק תסוס ד6תר 4הכתי4ת
י וכתיב כי 6הכך ו4ת כיתך כי טוכ (ו עתך,
6יוג
וסנף ע( עכדותו ( 6גתר5ס סחי יורע ס6ס טוכ (ו
עהו ו6ס י6סוכ לותו(,כן 6יגו עוכד הכן וז*כoith,

שייכם

הכמה

י 6נריס נכנס
(ת6ןויניף תןי ,0665כגפו יכוץכיחס
גילתי היכריס ק,יגו יו 65ע"י
ע ט( 6ר5ס (עכור
היכריס כעכר כבטני ,סעדת"ך,6יגרי
י 45כרמסי 6יכריס 06
רק תסוס כי טוכ (ו
סכהו לכו נזכה ואכזרי כסת  6(1גרע נועכר כגעכי'
ס דת"ק
 S~npק6יגו יו 65כריסי 6כריסoilh ,גי6

הכקת רמסי

סכר תוכר ע5חו '6ן רכו תוסר (ו ספחה כגעגית
ופירטו רכים מהקרמוכיס ;נוותר כטפחם רק כע(
הוי כמוכר עטתו
כרחו קינו חוסר (ו וסד6.
מככר י 65ממכירת כ"ד כהגיע סם ,רק חס מ(6
ר5ס (65ת סך" 6והוי ע"ז כמיכר ע5חו ולין תוסר
ה סדיק ר6ס תתה ספחתו
(ו  SDJכרחו' 4 16ף ,
קיער (ו כטרם מגיע ;ס תו לסול כקפחס סחרת
כדין מוכר ע5נזו קנו"( ודו"ק:
רעבנרו (עלס ,יס (עיין נענו עברי סגנוכרכזחן
 SJl'onגוהר וכתוך ;; כטף סיוכ(1ת כתו
כטעם סהג(ס עמרת סקכטיס ;( 6סיו כ( יוסכיס
עריס כיון טלין עכר עכרי נוהג  6(6כזחן קיוכ(
גוסני מי פקע עכרותו  16ובנוך
עכו נתו
י
א
ג
סרס .~rinhי"6כ סרי ינרלע ט6עו יולד כגרטון נשף
ויו 65לק כיוכ(  06היה יוכ( הוי 6פקעת 4ורחמנה
וחס ( 6פיס יוכ( ,סככת( היוכ( נ;6ר עכר (עמס
ונדוייק הכתוכ ועכרו (עמס 'DS
כ( חיי
יעוכר לותו (עולס רק  06יהיס יוכ(
6
ו
ה
ק
פקוחו סטוו
תפקיע ,והכן ,ועיין  nlDDlnעורכין רף ('ג ד"ס
 ,4(4וכיחכ"ן גיטין גבי פרוזכול יעוי"ס ורו'ק:
ם הכגותיעסס3ה(,קיטת השיכריסרכתוכס
סנכ~ן2מ*כ
דכרתורסיתכןהפירוסדיכתונ(הכחוכהזדו'ק
וגכ(( זס כרכרי רחכ"ן יעו"ק:
רערנתה מקטון שגס קוס מעגס ע( ק(6ת סטכע:
אמ סקס (6ה ( 4יטפס (ה וכו'( ,פי הדין
יכו( (התקייס פשט הכתוכ כפי נוס ספירתו
רכיס כי6כ"ע רקקיSDט6רס כסותה וע1כתה וסכיוגס
דקדוטין
ולקמע (ן קל6ח .4ד5מטט
ך
ת
כ
כ
ס
נה קנו"(י
ו4ס יערס כו' מס"ד (( 6יכשש(תניתיכפ"חי
והלכה ) hJTדטס6 6רס כנוס כמיס  SDקטתו וסף
דת5י ק6י כסיפוקייסו( ,כן קנו"( ד6ס יערס וי;6
לחרת  6(1נולי יסיכ (ה חזוגס וכמוחס כופין קותו
(סו5י4ס תגס רק כגט ככ( 4סס ותכס"כ סיכי
רקורד חס(;ס (6ה כפין נותו (הולי4ס כגט ,ו(ר'
לנוי "6ק  Wדסכר רככ( 6קס  06גוסך טניס
Dס"51י6ס' חרסס כלן מתורס דחקי לי;6
כופין 6יתו (

יגריע

לחרת עריס ק( 6מרעתם,כיוןק6כיו יערס (ו,וכפיט
(נ"ר נירוס(חי רמיעדס(כגו קטן וק( 6תרעת ק(תס
גתקוקס
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משפמים

רמה

גמקרס( 1( 0כן ת5י (יס 6לחלת ע(י(1 0ט'1עכיון ג"כ:,(1ן hsסיתס קטעת (ר51ח ומס זס מוטכ3
סגתיעדס כע( כלחס ת5י (יס6 6טס ןנולעתס וכתו :ן6נורו כבגט ח(עס טחותס סוף מוכס יעו*ם:
(י
י 6יס ע( רעש (סרגוכעריס  ODnתוכחי
כורתת כרית ,וז 0יקר ,ומזת מקור נורווח (כ( רכב י'יי

(י
ובמכיכתא'

תם סחייכוסו חכמים וכופין קותו (510י 6ודו"ק:
 636חגן מסוס י*16 6תל 1י65ה
תגס נכגל6ין כסף כסיתגיס,מניד
ססי 6י651ס כגלעון כסף0 ,ג 0עיקל 0גיל 60כ0ג0ת
סגל" 6למחק ככנר Sff5t ,וי65ס חגס '6ן כסף
בטימגיס מגיד סי 0651כגלעון כסף ,הכן ( 6כתכ
~( ohitתפסי דנעלסחוזלחניטות 6כי 0ו6יג 0חפסיה
ונקיט סימגיס סייט כו((0גערות ונכפלות ,ו6י מסוס

דמייתלי קלפי ,זס 6יט דקלם 6תי (0ק:זיעגו דיו65ס
כגלעון כסף דסיינו דרייקיגין סים מקוס סיו 065כ(6
סכל ככיח מנוף.
כסף  6(1חנם וסיעו סר'
~
r
D
'
s
h
ס
ת
ס
ו
ר
ג
י
ו
3
דקמותי  ,610ו 0060מתקרסח
כסף
י וסייט ניגרי  DJpnמפחותה
כתורס
ר סכסימגיס
3ס165נרןירכלפירסוכ3סתיףכםס'5ף,1יכדףי" ,6וזססיח
 60ים וקוס "יו65ת כ(6
י651ת כחגם כ(6
כסףו( 6חגס וקייט כקמגלעה כפייונס ו 6'0גמכרס
ע13רכסףוז0ו עכורויגל ,וכן כסימגיס ( 6נז0דריגין
סכסף טכתן (6 ,360ב( '(3ז יק מקוס ס(6מהדריגין
סכסף בגתן (6כי 0ותגס ניגס יו65ס והיינו ק'6ן
כסף דיכר6 ,כ( חגס ( 6כטמגלעתיועיין דכרי ר"
סם ,ומכילם קלס נעי כסף סייגו דיגל (כיח טמ"6
ן כטף (וילק ויםוקוס
ו(זס 6תר קר 6וי 65חגסאי
ן כסף ו( fo)n 6וסייגו הנוכרו כדיגל והום מגרע
ספי
ן כ6ן דינר סוס כסף קרין וחכם ג"כ ( 6הוי,
6י
וזס עומק תפקע (מתכונן .ול' 5ליפיר ( 6מ5י (פרס
טעתיי0ו רכ*מ כדליק (קים יכתיכ ו0פו 0מגמד
סיו65ה כגרעון כסף ,וכנוו סיכי ו( 6ח5י (ייעד (6
י ד( 6חלי (גרע ,רס 6ר'
ת5י ס6כ (וכגס ,כן היכ
ותיעזר תפרס רנזוכר6דס 6ת כחו (קרוכיס כתפורק
כדף י'ע ע"כ.והנזכי(ת 6ורב וספדם ציינו (טפודס
6כ6י(מטותפדיס יטו"ס ודא כי"
( ע( גרעון 1ד"1ק
(ך '61 ,Dtpnז 0וקוס קו(טו זס מחגס
ךומוגמרן
י(ויס ,רס"יי נפרק פרת חט6ת דף קי"1
ס ( 6סיו 6(6קני מחגות 3(3ד יעו"ס
6חריגיןוכטיי
ותסיק (ק(יטס ,נמס ק5תטעם ד6כד 0כקיאמחנו
(1יס חסיכותס נוסוס וכתיג כסופעיס ויסינוו לסם
י ריוח כית ה(6קיס 3קי(הי
פס( מיכס כו' כ( ימ
וקם כחיכס כתיג וי6נור מיכל טת 0ירטתי כי יטיכ
י סיס (י המי (כסן הרי דהנזכםז( הי0
ד'(יכ
וס61י( וסיס (וי ממסרתי כסמ"ק (כן כטקס
6ז קרוסת נזחגס (ויס וגהח(( 0ככודס ומע(תס

דכווגת סתקר6
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קנסי הנוקיס כפיעס 61כית(ךן ורקון ערתם ת65נו
 (56גחל ו 610כתן עעיו כחות גדכרי סגנור 6כפ"ק
דסוטה0 ,ו 6לנזרהמיזג 6דס 6 h~elח חוס ,וזה
קסתתיכי יזיד 6יס  SDלעסו ויחהוך 6מת רעו
נועם תזכחי תקחגו
ויסרגו כרי (ים6 6ותס (לן
י יותל נוקוס טגרוסס
חס
6י
(חות ,כיזס יתכן (ציות ככסג
6סולס ע(י0ס ולכך 6ין (סס (פעתיס ע5ס סחרת
ונווכלח"ס רק (ננויח כע(יסס,ושכמגיס0 ,גקיס הליכות
(0ס(עסקיקרכגותזכס 1י(1דת( ,כן(6ול לעס תזכחי,
רהןס"8ז יתכן נוס דדריס נפרק גן סו"נז 6יס מזיו
ותזריע י 65קטן קליטמזיד ותזריע ,פילוס
ק6יכו תומד מאון ויזר יעקכ כזיו ד(פ"ז "6ם,ט(56
שקטן ( 6נגמרו כלי הדוריס וקינו מת6וס  6(1ח15י
(56ו סופגי ר5יח 0כ ,0(6וכן קטן 6יגו מלוי (56
סחזכח ק6יגו עובד ועכודתו פסול כמכופר פ"ק
דחו(ין דף כיד ע" 3ודויק:
סקטן ,דמו6יס
רבמכילתא ,וכייזיו 5יס
ו"5הדסי הויג
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יעוין "16ם ס(כוה 6יסו"כ;
נמכי(ת 6רעהו (0ו5י6לסייס ,קימיכן עקכי6
6ונור קרס מתן תורס היינו חוז0ריס ע(
ןחיס [פירוץדיירם( קסלג עו"נ 6ז חייכ
לתפייתכרו
תחת ק0וחתרוסוק(ו' פירוש
]
י(6חל מתן
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ת
גס כעת 6כו נווזסרין ע( רקיחת 6חריס ונוס
קפלות יטרק( סטלג עו"ג נכינויס סקןמוגיס) הו6
תסוס ט0וחמלו ,פירוק קדתו ק( יטר (6חסוכ כעיני
תסכו ;( עולס וסכך 6יגו נסרג עכור עו*ג( ,כן
סקסו ,סעו"נ קיסרם( מסורגן פעור ,ו(כן 6מר 63תת
לתלו קטול חליגי כסר ולס ודיגו מסור (סחים
ומ60י טעת 6גר6ס ן6דס התזיק  J~lDSחייכ (סקס
מע"נ ר6ס סורגו 6יגו גהרת  6(1חייך כוס  6(1י60
תחוגו חוור חגופו,דטעח6דפטורכסורנו מקוס טקקס
כעיני (o~Oחרוג 'סר(6ויקר סכותת(חסידיו ,מס*6כ
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ס ויטרק( תסרג נן נח 6יכ 6תלנו
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חט 6סל5יחס עוד שון רחי(ול ססס ית' ועיין גמרך כתו13ת ל'כ ע"כ 1כ16רקמח סוףסיכות
גטרס כזל:
וכמו טספליגו 3ירוקלמי 1(6מליגות ניחך ליס (סמוע
י יכס וכו' נסנט נקום יגקס( .דבלי רמנ"ס
ס
כגררילךיחת16לודגדויפןו הוחיקסו(ד6יoמnןoכולכ*וס6גקרמרוn6SDךhיוהככ""פ רקב
ודוקק כקכע סורך לסכות  13ר( 3עכר 61כ
'

ומעוכם ויסוליס כו' רק חיתם ממרקת כו' (כנו יעו"סי "6ם פמטיס דקיך ,ד6יפ 61מכיח עריס
 ohיכופר (כס  11DOעד מחות,ן גנו 65דים עוגם גמורים והתרסס כרכ סתכס 6ת עכרה וכלך סתר6ס
ל סטס ו6יך יכופר(ו ע"י מיתס חט 6ועדים גנזוריס ס( 6סדין ותכני0ין 16ת( 1כיפם
מיחס SDחיס
ונו6כי(ין קותו סעורים כו' זזם גקימס oht ,יום 16
סר5יחס וע( גרחין דיגו נוסור (סנויס ודו"ק:
6כיו61נזוכו' ,נוכי(ת6,6ין(י 66(6כיו וקמו ימים כו' ( 6יקם ס6ין מכניסין קותו (כיפס ג"כןכן
6כיו םל6 6מו כוץ ר'ילחק6חרוכיל 6כ6ת סו( 6פי ספסט ורוק קולי רומזע( זס(סין (op~ 6
6מ 6(6 1להחמיר עליו ( 16סק( עליו ( 6מפני ודגך סקו"ף מס(יס סכו"ן' תיוקרטפי הים (כתוכ (6
טסוחמר כו סוקל כו ת"ל ונוכס 6כיו 61מ ,1יתכן יגקס( ,הורות ע( דין כיפס טסו 6נו( 6קומתו ס(6
פירוקו עפ"י סגי הקסתות והחוכ( נחכירו פחות יוכ( (יקכ ולטכב 6ך (ענוש כנוכו6ר נרמכ"ס:
 2תחת ידו .נמכי(ת ,6ס 06 6סכמו ומכרו
למוקפירן,וטם (וקס,ו(6יגיגיתן (6זסרת מיחה כ"כ6ין רנמר
ל6חר ותתפטור"5 .ט טוכסן ד"6כסוי סתר6ת
נמ65ת6ת קומר ססחונ(כבכירו פחות מפרוטס
מקרך ד( 6יוסיף גוי ו6ס סכה 6ת 6כיו ה( 6ספק ממ 6ימכור 4תה  6(1סייך כ6ן סכרת חום'
(וקרי
מיתס 06 ,גיטין ל"ג ו'ס 61פקעיכסו וסכת רף ד'  V~Dוסכן,
ל 6ניתן למלקות מסוס ונזמי (כו6
י
ד
י
(
,
ס
ק
ג
י
וגרסת הגר* 6מחוורת
יגס עור 5ת 6תו 6חר כך וכך6נור פרק מרוכס דף ו6יך תסכחתתיתם וגקס
ע"ד למ"ר סכחסס תחילתסזמס6ין לוקין על סכחקס תקד ,ורתכ"ס ( 6סכי16יוקין זסענין (הך ר6מריגין
ממוס דממי (כו6למיתס 06יוזמו לח"כ,ועיין סגסדרין סגסררין ע"כ 6קתגיריג66סתני קט(6ודהכ66ין סקכוי
ו חטוי פגיכם כגפה להוזמו וככע( סת16ר כרקח רקגגר5ח ופקוע ,המגס ר6ס כהוספה 6רנ*ק
מ"1כסוגיי
הגירס 6כמו קסו56פכיגו עיי'ם וןו"ק:
ומלחמות סמן (זס 6תר דט( כרחין 6כיו 16
י6סתינזלרכיו 61מ1סגיסס,ס( 6נמ 65חומרו מכ,6ת"6
 1אד 6ס יוס 16יותיס יעמוד כו' ,עיןרנוכ*ן(161 ,י
הדין סכ"ר 16מדין16ת 06 1רצוי(חיות מסכ6ס
(ירי  oh~ hsirיכס סכיו (חודים יפעור מכסוס 6ף
ז6ת מטת (עת פוטרין 16תוו( 6יגקס  06 elhימות
נזמ(קותן וכחוכ( כחכירו לוקס ,ונכון:
רברנב 6ים ותכרוכוי הנויכרו(קיוכיס פטור וכתו לח"כ ,סככהי 65חכ"רזכ6י וכמוכ6מדוסו (חייס ככן
קלמרו עד קי51י6גו חלסות6חיו ,טוס גניכס חורין ולת"ז "6ק מלקון יעמוד ו( 6כתיכ  06יוס
 (%גפם המלחיקו ממספחתו ומוכלר ולוט 5מר הר 5עמו  6(1כתיכ יתיס וק ססכ*ר 6נוןוסו (סתקייס
יוס  16יומים ופרוט:
ס6ף  610 06פחות וגכזס רחוק תכ( סיגם
יגח קור 6ת 6יספי' .הגס ככ( ספיקה כתוכ
ב6חתוסקנויחוייגסמהפחקוסתועו06כיימכוסלו66ימסמרנו(תיולידותנוח,וותבככןס רכב
י 6יס ,וקצי  16 SD3כעציו ט( השימן 6כ(
(כוו  6(1כתיכ סור
ספמיקס תורסכין מכס (מקק וזסכי סתו
תרםודו"סקר:חיקס 6כי6קן( ,ס6ו6כתמיפכגירטקוגכויחיכגמחיםסו
כ
ימקנתיכו ,דסור סספקר
סקגין עכבות (גמרי נוסחכרססיגופי
ו מנוכס ,מכילתי ,סומע 6כי מן הסכת ומן וק( הקרס סגגח ג"כ חייכ שקילס ויפיס טול כ(6
ובק
מ סרפוי .פירוק וסר" 6רתותרס לנכר חריר כעריס ג"כ חייכ מקיטס ,וכי כתוכ 6חר זס 31ע(
סוי מותרס (לכר סק( "61כ מלקי (קי לוקוס ( 16מסור גק ע( כרחין  SDסכת( סזכס כסור 6חר
"זס כסך תנ 6וצנור י 65פלוגי נקימגיסיו
וחוכל נחכירו,תתיג 6( 6נועמס ופעור נוטכת ולתוי ,סגגיחס ,ו
מסוס ר6ין 6רס (וקס ומסקס ,ת"ל רק סכתו יתן 61קת1עיכן וסקור כלסר כסגלה 6ף פולו ,וזס פמוטו
ורפק ירפק הון נונססכותגין (ו רמי 6יכריו וגותגין ע( ספמוק .וכזס סמכתי (קוצצי צימור (6 6סר
(ו דמ סכתו ורפויו' פירוסעפ"י נזק"כ סגלות 6קר"י סתורס סגלה סעור רק (כעל סקור (6( 6חרינ6
י"כ דכ"ק דד' וכריס !6ט חייכ כקהלו כיסי [לע"ג רכ6יסורי סג6ס רכל תורס ( 6טמעט (חקק
סו פ
ף ק6נזרדמיירי סכ 6כגון דחס(ס חקן מכך קפיצו כין זה(6חי]( (36 .כ"ז דקלך  63מ,כיל באליס
לכ
ןרו כו (רכר חמור ,ככ"ז פטור מנולקוה מסוס נגגיחס רק מסיסטור ס( ספקרוע( כעסיס ס(
סת
י
ל
י
מ
מקטומי נזק ולכך הוחייט (קלס גססכת ,ורפוי ודוק ,סו 6סזכס כסמור תחרי סגניחס ג"כ ג6סר נסגלת
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עורו 1ת( 1יכ( 6חלק כין סכע( (6חויג 6ליהו ( 6פ( ,6ות" :דרתו וים כ6ן כור טחייכ כנזיקין 6(1
כמיתה,י:ייגו כור ט'טפחים ,ודכר וס נחסרלחכמים
פסע תיני ,ורו"ק:
כור ר6וילמיחס
י
מ
כמכילתא* פ' יו"ד ,רסנ"י לותר למס כקמר כו'
ן וס כור לנזיקין ל3ר
ת
פ
ר
ל
ו8יי
ה
ומס כמקוס ט( 6עמס כן קטגיס וקים (הו(יכנן יו"ר עכרי מ
יס ט' נזיקין עכדי
(
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יסים (ה 16
כגרופיס כוי 06 6( ,קמרת (הגן מעמס כו ק( 6מיתה ( 6עכדי ,וסו"( (חיכתכ
מתכוון כתתכוון.פירוט כר"ם (עעתיס לס"ס וף ת"ד דס"((כ"כומתקורס,וזהעותק הפלטסגי(ו(ן רכוהינוי
ס פטור עיי"ס ורכך קלמר והוך קרוכ (פירות מגי כרפ"י דף ג' ע" 6ד"ס וזס
פ*כ דגזיקי ם( 6ככ.וג
ןן6כ( 6נן קיר( כר' יודק דנוחייכ 6ף 6כ (נזיקין ודו"ק ,וכסור ,כי יגוף סור 6יט 6ח סור
סך פילכ6
סג 6ככווגסי ולכן פרסן סכן חייכ 3ד' יכריס רפסו וחת מע"ג דכ( הדין הו 6כן גגזיקין כנוו
כנזיתה ,כתכ ותת תסוס דפסטיה דקיך דוגם 6ת
 WInDIנוף:
רןק~2רךש יסק( ככי(ת6י ומגין ס6ה נהג6ס למורס התה יחלון' ה 61כר' יסודק דקכח גכי(ה 5תזיקפ(ג6
6לולת קו"ח ותה עמס ערופה סהי 6וסור טוס ת6תיס טנגחוהוונות והיק קוס כמעתחיתה
תכפלת ע( ס"ד ס"ס לסולם כהגלה ,טור סכסק( ת6ס זוז והוטכחה הגגי(ס והיל סוס 3סבח שפריס
מסופך דחיס וכו' ,הל מכיסתךסתיתת6ס ל' יתמעך( ברין  :'5%ופולריס '111סטייק  oSnnחסעימי יוס

כמיחס 350נוייין קיי"לס6מיגח סורסיס
כתוק"כ רתכ"ס 3הקרתתו ,ורי"ס (טעמיה דסוכל
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 .ועיין יס"ס וט"ז סימן ת"ג כזס,
3ס3חכליס
6יתן וכמפורםכקדוסין נ"ז ע"16ככריתות כ"ס עיי"ס
י דיגל רוגס 6ת החת יחלן הו hpt1 6כחיתה
זכ
מ"
ל6
ף רמתסרתסגנחר ריגז כהגלה1 ,
סיעכ ,ו(כך קפיר יקי
י
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ל 6בלזיסיןיי"
וה6
( 6כן כגמרך דילן סריך קר 6דחיתסר
דפריך ד(נ6 61תי קר6( 6ס"ג (6חר סקי(ס היינו רהא מסור ו( olh 6חתור 1ל 6כריס ,הו 6ענין
וווטכ( ,תטוס ר5רס 3ן רתח (סתור ערתו
(תחקות ,ןמעג(ס ( ODI~Dית כהו ת(קות וה 6די(יף
ר' (לסור  DtJDקו"ח מסוס"ג סיגו חחייס וע"ז נו3ור סיט כו כרי (החית ,וכליס 6יך כליס Sh
שבקלס ס 6מחס כליס דללו ספקר ניגסו כעליסן
(יכ 6קר 6ודו"ק:
2טכ) 3מני(ת 4ר' יהורה לותר נקי ת'ד"ס סהיס %ס%רן' ל 6כן נפלי חיים רררנן לסליך וקין בסן
כדין כוי ה*(  SD)lהקור נקי כיו"ס' רפת (סתור עלמן ,וככ"ז כסור פקח כיוס פטור וזס
הרי דסד" 6ר%יפר יט לו ) O~Dארמיס ,ומס 6ין נורוחז ג:גת' ג"ד ע"כ נפ( (תוכו כן רעת פטור כוי
(ו כפרס ,דר"י (מעתית דסכר וחמינו תם חתור ת6י כן דעת חין(סכרכ,ן דעת פטוי ,ולה (6שייך
(ח(ק כין 6דס
ממוער  on~cכעי ממיפה תעלה ודו"ק:
ד6טו עכר ( 16כן ועת הוי
רףש12ררש יסק( 3תכ(1ת 6טורו תנין הים רי"ק ומתורן קוקייה תוספותדף ת"ס ד"ס חתרת 6תעכרת6
מהזיק דפטור עליו הקרס מדתי (11רות
לותר קו"ח ,ונוס חט6ת מבמרס מותר ד(עכין
י
ו
ה
ן
ת
מ
ח
ר
(
'
ק
6
ן
3סחיטס ,עורס לסור ,סיר סנסקל מבסרו לסור ( 6העזכיו.רק קוא
מג1ס"כ ספירתחלקיגין
כטחינתו "6ר גי' .סנס %כ6ן מיכת רל 5כסירת כין לקרס ,ו53מח מלר סס3ר% 6חווריפי
ר"ן אנ"מ לוכסנ:ראין 53ירך) ר%חייס לילו לסור סייס ירום(מי דככור סיס 3ו בסרס מפסיס כרי
חייכ,

ן (הדרי ,החס תתמרי תחייס למוח' פתור  oaמנוקי 6רס וכ(יס ,וככור ט'
3סנ5גה ר"5כ ראיי
ותקן סרי ליפור36 ,ל סנ% 6( ostnn 6חסר כלל נוסס כיון דלינו עתוק וככור כזה 6יגו גוהר גס
ותקן 6סר (הטור ורוק ,וכחירופי 5כ*ק ס6רכתי 3ן רפה  6(1סוסי תילתל וגנ6גי  btth1חיקרו 6(1
סו"(
,5 ptDhרעתיה (סתור עלמו תהן וככור
כזס ודו"ק:
יפתח 6יס 3יר כי
' והמת יפיס ( .1סורות (נויזהר וקא  S~hככור יק כתקוס פ(וגי 1ד"1ק:
סחה כו' .היה  ("5וכפ( כו ,ווורה ן6ף 06
חכו6ר ד( 6כתוכ קורס ומת לק ונפ( סמר
הכור הו 6סיכת סתק(ס חייכ וזס  06גפ(
 16חסורי ונתר כן כתכ והנות יסיה ( 1כדיקו
סוי כהוכ ונות  .ollr)nוכוץ ור6ס ככ( הפרסם כתוכ חון (כור והע כמחק( 3וף ח" 'D'tD' 3ופסטות
זנותן 61חוכ נזדכר וגס 6ת הנות יחלןכי
' ססמח ?כהוכ %ורס לנוי ד6ס חפר  16גילס 6חד 13ל
,
ר
ו
ת
ח
(
ס
ג
ו
מטוס
טוה סור 16
סירופ יחלון' 5נל כ5ן ל 6נזכר קורס תיחס
כחטר ט( תכירו

מי

מכני
סיר

עירס

רנמכ

כן כתים והמה ,כקינו היס תדכר קודס תתה,וקוחזי
ה הכע( יתחקר וכיון וירע6יכעי(י (מגזיי ,וזס ס6מר
כי
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משפמים

חכמה

כי יפתח 6יס 3ור  16כי יטרם 6יס כול פירוס 6 hS1תריגין 60 ,כדיגי תתוגוח (6זרינין עיי"ס ועיין
תלקו" תחלן כע( סכול יקלס רסיסו הייכלמלייי תוספזתפיק
סרג( דף כיד ע"כ ד*ס
י
5
י
ג
ית
ו
מנ
כיפרלי
סךמ"כ5ורולכסוחhו'Dוaכן כחכו רכלן כתוססות דף מ"ח ט' וסכן 16 ,ד(סכרת רקכ* 6דדוק6נכי דיניב
ו 6ין תקכ(ין עריס ק( 6כפגי כע"ר( ,טן מס נכ*
סמ"ר וברף סס"ר פליגיוררי
כ"י
ז יסים (ו (ניזק כו'
תניר ססתין רהיגכי(תו נוגח 6יס לתיק וסוער ככעסיו וכוך מק"6כ כגונח
רהכ~ר
והננס לו רמי נ91ו .הנילחץ ,מנס ת(תורין קור (6כעי קיעידוכפניכע"ד כתיכ 16גירעכו'ודו"ק:
כרף ג" 3ורם (נועט
פסוקי סנווקרס'ן סחן
יגכוכ כו' ומכחו  16תכרי יעוין רס"י ,ונסני
י
ו
ק
סרחסלי ,וסתכילח5
ס
י
ס
ר
ק
ס
h
~
3
D
סיסמים .חב5ר ר3רי לגהרםכפרס נור31ס גגכ
רפ1רין
לס5לילן
(
ג
ע
י ר'
'
ו
כ
(
י
6
,
ר
ו
מ
לנל3יס "5כ סתת סקו מרעי (מרותו וכחו סוחרו
וגעקס
טוס וגעקס
ותילומ
סתום'  SDזס סרס  hS,Jסייך (ותר (ו ע( 6קורו וס' כעין סנגכ כו'  ("6כי סקת,6סייגוי( 6תסוס
ן
וכתו סר6יתי כחת"מ יו"ר ססקק 0כן ן6פו (( 6קרו תסוס סא"לכות'ורף גגוכי חתך 5"6 ,רחתג6ניע
ן תרעת 6וילך,
כתיכ כיון ונכי(ס סו6י '61גס ר6ויס (6כי(ס ופמוט] תדעת 6דילך 6ררכ 4יחנזג6גיט
ו6ז( 6תכי(תין (טעחס רק,חל ר' יסחע hnnD (6ספי' דפ(יג :כסגך תרי טפתי ר(טעס רנוסוס וכע(י'
דנוכי(ת( 6ע (.סוף פרססיו"ר גת65גו (תריס קרסיס נונז(6כס 06כן כי גגכ מותגו עג( ס( 6סיס ת(6כתו
ס לס5כילן (כלכיס פחות מח"כ געקס סור סיס לחרימה וסי' סכע(יס
ליס פריון' סרי רפורין ירסי
י ר'
ודוק ,וס 6דקריך (כעריסחטפ(יסכנכילת עייןכקיעס הוסס 3ו מלקלס 5מ כן הסחכר 5רחיונתילומ
 Ott)Y:1פ5ו
י ראוי
החקטופכ(ליתס סכ"גקכי(רסף ידונ"ודכ(1טסוסקס(6ס 6תרינוג(ןקבןככו6רין(תכחעיריקסת י)ס5s3bl'nיoןגדכוכ(ססופסתי'סימרסתתי
ר
כר סרכם וסיס (ו
י(סחייכ
כתם(ונוין כפי קעת החיוככי
כעת סטכימ[0ועיין ל"6ס
ינעוףט,יית%ןניל(נתז5ק' יעוכ"כםללנוסלגקיתחיזר7לונדיוע"ק:כי'5כ
 ,סי' ב' חס ונתחלק כין כופ( (ר' וה' יעו"ק] SJh
רכני
ם ר"55והרנגייס,נגיפת,רחיץ,רבילס( ,טעם לגרו( ככוך הכריות דכטת סגגיכה סי' קריך
י
י
ה
חלן
כפליו כו' וחס (הלעיגו ע( כתפיו ס(6 6ז סיס כמעת 0גגיכס,
כנרנוי ,נסיכס הלין חיל
יל5סכיתייהכר
י.1:רס לחרת41י 17ולואיס 6ג 1ססססח סחירס גס כחיוב פל סיבת:
י סוסיף (1
נס
ס*ל 6(1
ה,יק
רנגר6ס רפ(יגייד(ת"ק  06סוער(גניחס  16ס:זכירס (:ק( עניו עניו תפני סכעת 0גגגס ס'.
זו ג"יכ
ום
נג
ס
תועך(חתייתן ור' לזעיר סכר דתוער (נגיח6 :יגו מכזה עסתו ע(יו  061כן חז.גין כוונת מתורס סיס(ס
מועד (גטיכסי 6כ( רתכ"ס פסק רתוער (רכר 6חר ותיו כפי תס ם:יס כעת סגגכס ע( 6פן ז 0יתחייב
תיגו תוער (דכר 6חר (עיין פ" 6ס"ס) ,ולוגי ים כעת טכח6 :רכע וחוס כדלויו כיון דכחי(וק כין
טניס כמס
ת(ו6עתרי3דכ(,6סכתנוגחנזוועמרתח(לסתוורנוגחףי,זורומניונחתר(תודכגעעקט:נ(ותו"עקר טסוגרנכסוע:וזס5ופטי'וןמיכרעיקססתיוטכו.י עולהנגכהי
דע( תס סכט(
(כ( 0תיניס ,ופגמיכם ( 6סועד (ר"ח רכתו קפירמו מת(6כס זס סוי סבה רלינ3 5כסהס הבל %ליס
רסכעליס
חזספוח סך ךמוער (6דס תוער (כ:נזס כו' (רב ססילס סתורס עכיר וס כתטלומין
י
ר
פ
ב
ו
'
י
ס
06
פפ 6עיי*ט"51 .ע כוכריסרכסנזגידוכמפריסקרתיגיס'
נותן
 ,סי' המהכר(ווכתאוחרוד6ותכרטפוכעתר6ווכניוןגתו ורוק6 :כי
ו6ס כס "6סרירי ר" 5יסוכרסלנייכס לריךסל
ו  16מכלו ,נתכיפתן ,סקזס טובח (נזוכר
יסמרנף  50הן ר3ריס מהריס 6יגו מוער (ג"ינכוסכי( רכנבנח
ונזוכר (טוכח ,תס תכילס חון (רקות
ס(גסוך כעטי חיים 6ין לרכו ק( סור יותר
כו' נוס תכיר 0חותרת 63כי(סי 6ף עגיחס נזותרת
תילי דנגיחס וכו' ורוק:
 711גודע כי טור כגח כו' .שגס גיר סבתית 6ים כ6כי(ס ,ת0הכירם חותרתכסג,ס 6ף טכיחס נזותרת
6 16קס כתיכ וסופרככעכיו 1ל 6יקהרגו,וגרבץ כ0כ6ס ,ותחוס (כערס ,אנוגס תס נעיתיס סרכריס
ד(ר' 6ח 6לסכרודניןמבמלונם( ס16חן כיןסגת(יס (פמק"כ כפיטת  nttheכסיעת רי" ,7דתג 6רנסנס
1גת 65טור סרוג כידועכירי מזה סרגו ,וז 0דוקך דיפןמיייי כטוכח ט"י 6חר וסוחט כסכת לעיר
י הטוסר,ינס ללויס61 ,עפ"י כן סוחטיריפס חייכ'
כסוי קננת קור שכסיג6 ,כ(  06מחית 6יקיר
לסחייס כב' 6ך קוחע כסכת
ר לתיחח כעלים כרכחיכ וגסבעליו רס 5קינו עומר
5ימיוס היצתטי
ר 6ף (ר' 'hnbסל 5סיהס עותרת (אכיפתוובסחיטתו לסרס כ5כילס
ה
ו
ז
י
ה
יושת ,וכריכי בפסוס
ן
י
נ
ו
1
י
6
כמפורס 0נ0ולין וף ("ז ע"כ כדיגי גפקוח  610מיי"ס נחיריטי' וזס תכדן סמכי(ת ,6תס מכירס
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הממה

משפפש

תומרח 63כי(ס'ספין לך תכירס סח6סר סכסתס
ס רק הי 6נמו להיחר,.ו3ליג6ס מסכתן 67וסר
כלכיי
סחכילסכנ4כלס (ע"( 6(1 4לכיוס ו6יןסמכירס סיכם
ס רק 06
(מסור 16תס כלכיוס,כן גסכלכיסוטסכ,יחסייג
6כ( מוחטכסכת
עינגו סיכס (06ור הכסר
16קיקים בחון וכיו"כ,קססחיטס סיכס (לסור לותה
פסול שד' וס'ן  )w~ttfiט1חט טליפס ד6ינס עונודח
והדר וריק מה מכירה מוחית
(לכיתה נ('6ס
קי
וד
שעטגוגכ 6י0ורי סנ6ס (" 5קרט
כהנקהכו" פירות
ו(
ד6ף מכופ( פעור רק נ( 6מעט' כקג6סר כילהגגכ
וטכחו פטור1 ,ה 6דטכח סור הנסק( חייב עיין
ככתוכוח (*כ כתופפות מס וסנן ,ור"י ל( 6סכר
סךירם( 6עי( דףט"4סייגו  16דפ(יג ותג6רתוספת6
מסייע (יס 16 ,סכר דנכי קדעיס ( 6אייךיכיון
וממון הו (56 6כעריס לריק 61ת6י יהיס פסול
6עכיחה ,וכן כטריפה כסוחט סכרך (פטור ,וכיון
י6יגס עותרת (לכילה חי הו6 6קר כסגעון ינהג
לסחוע ורך סחיטה[( 6(1נחור ולעקר]כרי(סתחיינ,

מ%

א

ם עיינת ודוק:
סקים6ית"ק ( 6לליס"קיס
2ט 80גמכי(ת6ן עד ס(6יקומר ים (י נדין
המוכחחייטתוכר ( 6כק*כ כו',קיעתסמכי(ח6
ע"כ כסך תג 6ועיקל חיוכך ומכירס ,סיינו סוכר
ל6חר "6וק ,וגקגס (ס(1קח כי16ס וטיגוי רסותן (36
(ת"ד דקווס י16ס מפגי קנסתרם נחטף"6 ,כ (6
דתי כ(5גטוכח,דטוכחקג6וכקיגוי מעעס ועור ופסנו
06

ננס(( כו' ת"ל וס תרכל .נו'* סנף % %לי
ס ( 6קמם
5הי 5לר"מ רסנר שהיססששינסר5יי
מסייס ,רסרסיס נהון 5סיריס' ולכולאו 9טס ,ר%
ת נסנ5ס ולירך (16
ניסר
מכיוןבונטתיס
סיתניס
רח5ריס  59י3ח' ול"ל כנון
3פניס וגפרן כחון נרפו9י כרף סך רחולין
פ"מ
טנסחיו כמירז' ופ"כ בפ"ר ונר
יגורס לחפון
1ד"1ס ו%
כחתון רריי ר5ל"ס רפסו ול 5טל
ג' ונ' וז"נ .ונהומפות קווסין וף נ" 1ע"כ
ה( 6עיקרו עותר (מכר(1נו(6כהי מסטלי נטלך לסור ,נרכס מרכריסס רסוירכימי
ו
נוק"6כ
ן מחרס 16תן1
כפ
וכיו"כ ,ו
מוכקיטחרזייפה,תה רנקטה תסנסרינן רף ע' קרסים טפתורייקוהיריהפילסוטחייה
ססוחט וגמלך
דקם"( ד6ף דקורם קחיטס ( 6וזה פ( ,6דסגנור 6כלף פ" 1קוסים גמי סחיעס
הייתה טריפס פוער ר"מ ורוק.
ק6יגס ר6ויס סי 6ומוקי ר"( כעוחט כע"ח כמוך
אועם בפמוט גלה ר (*5נזם [מכיחה] שתרת וכפרק עד כתה ,מי סלעו נזותחה ורקס 6ת סככול
כ6כי(ה ,פירס סחיטה רטיה כעינין(6וכטיו(כהח ,כו' ס'"ז יקכר ,ורחוק (ומר ודפוס תסקג 6די(יף
ל5סור חולין הסחיו נעורס סו י(פיגין מס ם(ך
טריפס פטור ,כן נוכירס כעי 0יהיס ר6וי
ס והגורס 6ף סלי כסלך לסור
פרט (תוכר טריפס עסק פטור ,ומס הסירס חותרת כסלי לסורכלכיי
כסג6ס 6ף טכיחס כו' ם6ס  11Dhכהנ6ס סיגו נחכר כלכילי :וסג6ס ,ר"6כ למ"ר חקין לנסחיו כפורס
ד6יכו עליו כעריס כ(( ,כן כטכיחס ,סייגו  06סחט ל5ו ר5יריית 5סרי קרסיס הון ,וס פל ,5גס
~
p
'
D
שליס (ית נסו
קוסים המינוים כפכים מסוך פטור וכריס (קים סרכר חמוס ,רנחזס רסלחים
 p~D3חרוכה וף ע" 1עיי"ק .ועיין תוספות פרק (ועי(מ6 O"D~l ,יסור 6רכיכת ע(ייסו וכר תורס,
רף ל" 1ר"ל כפלי טלתיס
רגלנה 1(6גערויהמכניכ(ית,6טורתהסגתסכקילרס06חוןטכחמור,קותי6ף כדפDDר~lס)"Iי'Dסtר"'9Vכלו6ססב
יתתו מי מתירןמידי 6סור6
טכיחסחיל מרמות ,ופירס מרסות הכעסיס ,ר6יכ 6כהו וכן כי סחטן 3חין' ותו קרסי קרסיס
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פרקי' ןי(יף ר' יסודםדסתגקקכמיתם כיר*קן לכתיב
ומכרחי כו' ינחת כחרביסוך גו' !וו"ק:
ב2ס2ררש כגוך תתן (י כן תעמס (סורך כו' ,ועיין
י כ( ט( 6טסם
כפלק פדגיוס ,שפקטןכ
כ6דס טתיגס 331סמס מלסיס יום "0ז ( 6י 65מכ((
גופך.6כ כתו כככור 6וס יפדה 16תו 6חר שטיס
ככהונ כפליגת וסיס כי יכי6ך ,ס6ז י 65מכ(( הופ(,
כן תעלס (סורך ,מכיוס .סטחיכי תתכו (י ק6ז ע6
מכ(( גופ( ודו"ק:

( 6תס 6עמע  h~pט'
גרכ2גךבנ"טסי
חכיןם ק6י*1ת
יכ( סתספר (קון 0רע וכ(
נפס
ח
קמקכ( והתעיר ע"סי6וי (הימיכו
( ,כלכיס .יתכן כי
ים חילוק כין כע( )( alyטריפס סכע( תוס 6יגו
קלוס וטריפס 6עו קרוטי6ך כתמרר ותמורס וכורדות
קיטים נקרמו כטרי מינוין ,וטריפה גס כסס היגו
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סקכ"ס מכפר
("ק כ6ן כיחיר כ6ן כלכורי כן ת65גו טזכות לכות
מכפלת וכמוט" 6וסכת 6גי 6ח סתתים חסחייס כו'
כן ח65טטיפחינו
וכחו ק6נורו  p1Dכילד

מעכלין ספיחו (ו 6רסמגפגי
רו( סיקס ,וזפ ,זכומ 136ת

סוי כולדקיסיס וזכות רכו סו 6כתנזורס ,ונעטר
 610כלכור6 01(1 ,מר הכמספר(סין מרע 6ין כ5
0 1(6וכרי 0מגיגין ע(י( 4פי SD3nתוס 6ין חסרונו
ס ס( 6סויוע מותר חס"6כ הרימס לגס
רקינכו
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(
ס
חט( 6סגימוסי וסמליגי
110(tDDn
ונוקכיתסק(וס וס5וסר,ותפריעסקיגין.וסכן,ווסלעתרו
נע( תוס
כצגי חרון ככפי 6ימלג ,6תסוס
כיס
כ(מע
קרוס  6(1טריפס ,גןיוה"כ תכפרטע
ןי6דס ot~nS
ן 6וס (חכזרו קזס
 Ofgככע( נוס לנכוס6 ,ג( כי
ן יוס"כ תכפר עד קיחר5ס ווו'ק:
אגור עריפס6י
רלר 14חעגס ע( רב וכו' ,נתכיפתם6 ,זסרס (ריין
 hSDיטס  6(6לכף זכות עג6מר ( 6חעגס

חכמה

ט( רכ* סגה הרמג*ס פ"י סייחי קר 61 6לסמלצו
ותלתד חוכם61 .פסר (כחן זס
זככמוכתי(הס6ט,ינו6גח(וזי
פטוטו דסו6 6ז0לס  hSnיסיס מלרר
תחיך רק (כףזכותכנגד ממכווןמקמיח" וזסו מקלמר
ט( 6יטס 6(6לכ"ח פירוש כקסטות רחק( 6כף זכות
( 6יעמס כן וכר6מר רק*3ג (הכגן חכות סוף פ"ק
6ף מן תלכין טופכיט,דמים גימרת( יעו*סודו*"ן
יעור פקחים .גר6ס ד(יכ6
ר1,רן8דש ( 6תקח
ך
ו
ת
(תימל לס 6דכפ(ו
כפרקת קופטיסי
דתך (טוחד וכליס7 ,ה 6ככתוכוח 6מל ןי(יף מל(6
כתיכ וכלע ,ונרפס דכ 14תיירי סדיני גפרות ס(6
יקח סוחך וכפי סופעיס לגיירי כדיני נותוטת(1 ,זס
סנוטך סקרך כן ,וכקי 51דיק  56תתרוס זס סכגמר
ו (ו חוכה  Shתסרומ כי ל6
ככ"ד (זכות ולסוףי6
56ריק רסעי ספעו(ת סכ"רתתיחם 0כ( (ססי"ת כתו
ס6יור (6קיס כ5כ וכו' וסמטפט ) ,610 otp5hוכיון
מטעו כ"ך ורגו זס תפעו(וח סמחת % 631דיק רתע
 06ל 6סיט  ODWכמוך  (%סט".ת ם( 6יחפון
כחיהתו וחי יכוץ כמודה 6ך זס כק6חד מסכ"ר (6
דיגו
(קת סו"6 ,7כ(  06ע"י סוחר טעה 6ז
י
ז
ו
ח
,
ק
ר
ד
כ
וקין ר6יס מתם מדכו 5ןין 6ף קר( 15רון
כי
6ין זס תססכם ססי"ת,
סגוט(י 0סוחך לקסוס
י
"
נ
ה
ס
 (6תחר ככווו,ורכן נזמייס כי סקוחר יטור פקחיס,

(זס וכמו
פירוץ כרכר סתפורססטין כריך
תרי
כ
ח
ו
ע
ין1h1hודו"ק;
דכרקס5יוקיסמוריסנוקכז06 0ט גוחזי
ן JfflDS
רה11בניעיר 2תטמקגס כו' (ת"ד יט קני
(נפקיע כותיומ*עיעויןטוף ססו(ח'
"6כ כטכיעית  06יקנו סדות עם 0עו"ג 3סותפות
יפגז קנה גגגד סגה וי6כ( היסרך( כלסיח ו0עו"נ
כסכימות ,קטת ימים תעסה חעסיך ט' (מען ישח
טורך וחתורך כו' "6כ יקגו כממות כסוחפות וכן
עכדיס ער(יס דכסו מנתעי קר 6יעוין טוף סחו(ן
כן קחתך כעכרער( .כו',יקגו כטותפות ויקמל יטר56
(עו"ג עז( חלקךכנכת וכו"61י תנוסטכיתת כסחתו
נפקר רכקותפות ,ועי"ג עכיד 6רעת 6דייי
ס 51וקח
פ' 1ועות דף כ"כ,
חלקו קל"יטוין תוספתך דת6י
וכן טלסערלה יתט כך  ODסעו"נ,וגת 65דמס6יסוריס
ומסמלות יעטו סוחפוה עסעו"ג'כרי סל 5יסית לחס
ספסר ט( קכת' (כן 6תר וככ( 6קר בתרתי 6ליכס
ו סייניס ונןריס ק(( 6הסתחף OD
חקנזרוי ויתעט
סעו*גי וקם (6קיס 6חריס ( 6תזכירו וכו' ע( פיך
להדס קיעקססוחפות עס סעו"ג
וכך6מרסמ(61
סמ 6יתחייכ (וDhמlכ~ועספי' ומתופס 6מר ( 6יטמע
ע 5פיך כו /ודו"ק:
פקת
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משפמט

יתיס כו' וכיוס הטכיעי תסכות כו' וככל
6קר ולנורתי (6יכס תסמרו ופס (6ק.ס
6חריס ( 6תזכירו,יתכן עפ"יתה ן6מרו יז"( כסכת
דף קי"ח כ( המטחר סכת כהלכתו 6פי( 1עוכר ע"ז
כגור לכוס מ1חלין (ו ,וזפ ק6תר סטת יתיס קרטה
מעסיך וכיות הסכיעי תסכות כו' וככ"ז  Shתסתוך
ע"ז (הק( כמלות התורה,
כס( 6סר לתרתי
(6יכס תטמרו וקם(6קיס,חריט("ת ,וזס ע"ר לחות:
בן קחתך נעכן תחב(ורטיטת לט6 6"3ף
כעכר עו"ג) הכתוכתדיריבמות ת"11לפי
זס יתכן סיכון סכתוכ ס6ס העכר גוי סי' רסקי
 nl~DSח(,כס ללורך רכו כסכת 6ז היו כ( יסרך(
י טיעטו חוככות
קוגיס עכןיס גויס ותוטכיס כי
6רוגיהס כסכת לכן לנור כיון סיחרתי טל 6יעמס
סעכד (נורך רכו ורכו מוזהר  SDלכיתתו כסכת (6
וטכסו וחייכיס ככ(
תקנו עכו גוי רק עכריס קתל
י(6יכס תטמלו טתהיו
'הנולות כקקה וככ( 6טר טמרתי
גקתייס קל 6יגסו חסתורין ס(כס וכחוס6חר סגחלס
ע כו' וטס (6היס 6חריס
טס כטתוך (ספר ט(6יינו
( 6תזכירו  D"D Dnrt fislכיון קב( 3ג .כיתכם
ועכדיכס יהיו יטר(6יס עכדיס טמר וענקו ודו"ק;
לתכתי לפיכס תקמלו וכו' קלט רג(יס
ובכל
סו
6ח
ת
יג ,הו 6הקדמה (נולות סרס רסיס
קכקיכו( 6ר6ות 6ת פגיד' והיו חנ(ין (הס הכרוכים
וסריג
ו להם חיספס (פגי ד' קמעולין זה כזס כד6תל
יונות כ"כ( ,כן 6מר קורס ,טח(י(ה ( 6תרנוו סיט
כזה ענין עו"ג  16תמוכס וכד6נורו סם כו' יעסקו
כדכריס ה(6ה רק הו 6ולוה כרי (הר16ת 06עויין
ר15נו ט( חקוס וכמו טכ6רגו כמק" ,6וכן כתקף
כתכ (6הי מסכה ("ת קודס רג(יס;
כו' 6סר לזיתיך (תועדחווק
4לר 2חג הנולות
ו
ו
ט
מ
יי ע"ז כרטסו 6מר סירכעס
וכו' ,הגה כירושלמ
הסית יסרך( עו"ג ותרנית הי 6יעז"ט היטכ דחטיכ
(סגין כהן ,וזמן (ח(3יס ו(כקר ,התורה 6לורכ (6
תוכח ע( חמן דם וכחי ועו"ז 6חרה וקטר לוחמן
ן החתן היה חוק
תורס כו' .למדכותייום(תי הזהיעגי
קכוע (ע31די ע"ז 6סר היה מורה ע(  ,-fthלעיון
כוזכ המפילה לחדות הססוהסגחתו(,כן כלקרסכד.לן
סקי"ת מעוג כמלריס 6מר קיחוגו 6ת חגהמיותי
( 6יעלו כהני הכמות כ" 6לכלו
נווכזןותהגכוכ'י6,יקענוו"י
ט כקוחוגיס( ,כן סחרי הרכרות 6סר
היו כמעלס רמה רחיקיס מכל מוסגי 6 t"DOמר פס
3פרקס ת6כ( מלות כנסר 5ויתיך ,פירוק רק כחלות
סזכרון6 ,כ( (163 6ת16 1פן ק6כ(ו כמקריס להרחיקן

יק

רינפ:ם

מכמה

נב '%

נזע"ז (:;6 ,לחרי מעג( ונחירו (סמוטנות 6סר כקרס
כהן כהייתן כקיכ גוי טוכד טן 361ף 6תר שנעת
יחיס ת"כ( חלות 6סר 5ויתיך63 ,ות 1התכוון מחט
סהיס כעת זזותיך שהיית6זחועס כע"ז וסיסלהרחיקך
תחוקי מע"ז (1סכדילך תן סתועיס ודוק:
גמכ2ימןך2א ג6תרסלקרג(יס נסניעית ס(6יסתרסו
טלסה ~ otSJממקותן ,ומה ת"ל (6קי
יסרק(  SD 6(6יטרק( ייחד קמו כיותר ,הענין
דהמועריס כמתרו כ6ן ע( ה6כיכ קליר 61סיף' והום
6תיג1: 6ל 6יסכתו כי לד' החרן מקס להרקות מלס
 O'nDDכספגקהדון(,דעת כי סו 6תך' ,וכמו סס6ריססריך
(כו(6 6
 (36כקכיעית קגכר ירעו כי לד'
ה6רן וקיבס חורסיס וקולרים 6( ,כעי טקס רגלים,
(6כחןר,קנו (".ר( 6יעקרו רגליס מחקותן ,ריס כזהענין
חפני סהסי"ת רסוק8לזפטות טעותה סיסר8לית
והלוה כחלק חן הכלל orl ,חלקי ו' לתרס נפסי,
ונזפני 6;:ין 3כח הקרס להיות דבוק תחיך (הסי"ת
דכתיכ 61ספק כגגך( ,כן קמרה תורה :יע(ו (רג(
לרפות סגים ויתדכקו  (6הכל ו(כקי(כו on)hini
33ית ו'כסדה יהיו כלכר המדולר( ~ ohיכו( (חזור
ו(חיוי; 6יגו חטת63 6כר תן החי' כן יתחבקו Sh
הכ( ויתקדמו כקרוסת יוסכ סכרוכיס להיותם ~otlh
היקרך (6קי יטרלל ,ולכן יסרך( הוזהרו ע( קדות
ססס ול 6,כן גח ,סכתו מת6כרין החלק עכור סכ(
כמו סיזוחכין 6כרלסחיות הקרסכן לריך לתמור גפם
היסרבל החלקי עכור יריעת הטיית הכ((יות' ודו"ק:
קה61
וקרד*ו 2ה6כיכ לס"י (קון 6נ כו' ,כן
דהכי
ה6
לקון 6כ6נ(ע(תכוון סמוקדתכו
סהכי6ס
טריק6חיו כגלו'רס"ט י"כ כל סזורטיןוח5תחת ויעוין
כתוספת קם כסס ירוט(חי ופירס דהתגו6ס (6ו
ת1לסין קותה וזורעין 6ותס סי6מלנוחת הוי זמן חיוג
רבוי (הוריו זרעים
(תעקר יעוי,ס(כןנוקרי
ה'
שי
כסיזרם 1.בוהו 1ד"1ק .ורס"י פ
ו"כחסווע מגמ'דילן
חגהות  h"Dדוק:
ךרקג הבסיף ,וכן נכי תט 6( ,6כן נדנריס כתיג
חג הסוכות' סטפס  '"eDרכריהגר" 6טכטגיתן
(וחות ססגייס ותסה ירד חן הסר ,וחזרו עגני סככור
כט"ו לחרם תטרי ,גלטוו ע( סוכות כידוע ,ולכך 6ז
קודס דכרות שגיות גקר 6חג הבסיף  6(1חג nl)1DO
ונוט(1נן קושיית ר' חגיגה כר"ה וף י"ג ע" 6יעו"ס
והכן 6(1 ,סייך (קרותו חנ הבסיף  SDסוכה ועיין:
פעתיס כטגסירמס כ( זכורך 6לפכי ס6דון
ד' וכו' ,כפסיקתך דחפן  p,DD SDכה6חר
הבדון ד'6 ,ר"( כו' סנ6חר הבדוןה 61תו5י 6ומככיס
זכר

"כ

י2נןימן

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

*10

משך

משפםים

חכמה

וכל (ל3ל ומנסקלון 6ד 11סכלית ססו6ח51י 6כנעגיס נרגל תכל(גרי גת(כ 6מ.1מכילתנו ,יכו( 6ף טמאה
ומכניס  tih~nsוסוכך כי(קוס [וכן מ65תי (הזוה"ק
אסור (התכל( כתוכה ת"( כח(כ6חו ו(6כח(כ
,
ס
ר
6
(
כ6ן כמפולע ריי 6תר העדון כתו יכתיכ כו' וכ
ח
כ
ו
ו
נ
6
(
ד
כרכינו אהרון הלוי ;6תו
תכ6ן
,
ו
כ
ר
ח
כ
(
ח
ק
6חד מעקלייורי
ן ו6תיכ ויוריןיכו ],והגס גס כ6ן
ר"6כ
6דס סו6כעל הטת6יסולוקס על
,
ה
6
ח
ט
ס
י
נ
נ
ש
ו
ס
י
ג
ע
כ
ג
.
ל
ל
ר
ט
י
6
י
5
1
מ
הורסתו גן סה61
לנן קל 6ק(יסי (נוה (י ס( 6הו 6ככ((
עסיטח
מסיו עולים (ר16ת פגי סקרון סכינו (ס1לי6כס וכ( הרתכ"ן האותר הנוותר (גמריתן התור :וך6י ר"6ס,
תחוסו  SDמיטכ כלמכס (הניחס כלקן כלי רועה ,וקריךקר( 6תעט ו0ר" 6וכחלכהמותר קפדך לחתנ'6
ג8טר חנו( 65הת;כ*ן קחכס 6חך ס(6ו  SDגור( לקיטת סרתכ"ס ג"כ יק לייקכ עיין הלכית תפ"ס
הפקקי."lhn
 kסליתהיגיחוכל6טר(הס ויעלו(ייוס(יס.
 3ffDס"ג וכהרכ התגיר ;ס:
ם כתכינתך ,ר' עקיכ6אוחר 6יגו לריך  06פיך
ותפני זה פטור חי ס6י( 1ו קרקע (רקת עזרה ,לעכ
הגסה כו' ככ"ח ט'כין הו 6שם נו נב(
דפין (ו תועליות פרטיותככגיסתו(6יןודו"ק והגמיון
סככיר ססו(כיס כ 3וכליס ו8יגסנוגיחיס רק הבגריס ת6כ( ( 06 6אתרת גסת ס6יסורוקורס נויה ת6נור'
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טפכוי נמעכי ועזרה  610סחרר( ,כן סכר
י
נ
מ
י
מכם16ת סיו תיו (נועץ ס5ס מחי15ה תנסס ס6ה(
(61יס מארמיס  OD)nlתחקיס ודוק,
רלןממ"וש מכסס 6חך סיו פילס 6כ 6מברי ז*(
מכסס עולות תתסיס ת(מט(ס ע( סתט(ס
0סתקוס ם(סס סיס ע( גג SDnסקרון ,וזס ת(נזע(ס
טתכיון כנד קודס סקדמיס סיס תוכסס התסיס .בכן
ככמוכר ומממרת בג' מטססו ר%כסס5חר סיס ולוק,
נפסהיס רף ס"ו 5מר רגגין ופריות (6
גתקרקו (כן [מגט ק(] סיכ( קג6מר ונגופיו
ועליותיו בו :ונרצץ ממקור (זס מנזמכן ן6יקרי תקדם
לסקוס סטיכ( סיס מכוסס3יריעית לרגמן ועויס כו'
כום סזס גגן עורס סיס
סזס גגך ססיכ(י
חנ
יס וגג( ,כן כתקדק ( 6גתקדסו
ר
סק
מחימות (כו כ(6ות
ן מחויריפפ 5רפס
םזסתיגו מעיקר סיקרת ,יכ
יצפרו סרס  9"3רף ת' סלם נפההס תקרס.סל
סיכל ל 5סיס תוס' רססיכלבפינסיות%קירסכפופסיס
סמיכן 5כל ( 6סעזרס ורוק ,ועיין רם" .ותוספות
ס13עות י*ז ע' 3וגג גחקדס וגרמי
וגגןי
כיגמר
י פ'
ודוק .מכ61ר
ד6גגדעיכ
י
וית עקו6מיל גגו סויכןס מקודק נכוסמפטרעיז
ט:
וס
י"
נק 6ורי
ן ררךגוירתן
כןבמטוכנןעיי קטים עומויס 9יילי
סוכת וווקל כקרסיס עמיו כפלקין

ידקיןק

יבמכנמה

יךזבךז

פ"י

משך

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

תרוטה

במסעות זס 6 ofnכ( קרון ומוכח ססיו מחונרין
תמיד ( 6סיו עסיסכררך גריסתן (כן כחוכ רק ט5י
טטיס סכן כמוכסכןפגותוסכך ( 6כעי דרך גדעתן
ופרור מקוו,ויעוין טול סימן הר"( וכ"ח מס:
6דגיסס כסף ,יתכן ד6מר כילוס(מי
סכת פי"כדקים קזכס (סגתן ככפון
כו/
מדרוס ולדניס סליו
(דפוןרו6מייסכרח6יטס ש(צפיווןתקכרכופסון,יות
יושיגס רס6יס (מטתם
ף נוויקס
(כיוס מסוס ילין מולירין כקדם כיי(י
סמקכן 61ת לדגיה 6כ( כרלוס כתיכ לרני כסףמקוס
דרם6י(מעתן(5פון דנזע(ין כקרס ודוק:
הנה גחוסת ( 6מוזכר נתמכן רק נחקר ולרכי
סתמך סיו קרוסים בקרועת ממזבחי ססתסך
סיס (15רך טכווס סכעעין סיקחטו סם(תיס ויזרקו
כזמן הפתוח 6וס( מוער51 ,ורך חון סיס כחון דם"
 o51hכקרועת ספרכת נסתפקו כיורון רף ג"כ 6י
קרובתו ככפגיס  16כחון ויעוין6 ,נונס סענזוריס סיו
מאופיס זסכ ככפגיכי וזס תס 1.מקרובת סגיסס וכן
כתכ סר6נ*ע .ויעוין הכת קכ'ר ע"( 6ענין תוך
ספסח הפגיני תגהי גגי עירוכ ודוק:
ע סתסכן ס6חר ,סס (5ע (קון גקיכס6 ,ך ק6י
ושנר
ע( סתרכן ססנומכן ס6 61חד ומסכן (קון
וכל כמו"ס וסיס סמקכן6חד ,ופילוסו,קיכלים סנוטכן
 ODn3ססו6 6חד  6(1מגיחו כו סהרון וסנוגורס עס
סקו(חן וספרכת סכדי(ס כינתיס ,וכייקס( כתיכ(5ע
ן סלחת ודוק:
סתויכ
נ פרכת כו' מעסי חוסנ יעמס 6ותס.
רעגטיר

י*ירשב:עים

הכמה

נה

1%

וכיןקירס 0סרטים'ספסרןסמלות ל3ו 5מפנים ספרכם
0י 5תושירסיס
5 ,כל מי 00י 6קרס (כר קמור
ר וסכריל 0כו' לכס
'
ת
כ
ר
(כ 61נוכית ספ וזססינו
ן 3ין 0כרו3יס
 16ושכויילה לכסי 0מלר '00יחייכ
6ין סכך( כי ס hSn 61כ( סקרן ככורו ח5רכס
סו 6סכך( ,ודוק:
6ת ממזנח כו' חחס למות קורך וחמס
קמות רוהג 5מית תומתו רכיפייי0
0ג 013בסרת
ר'
313חיס
0 .ל0
סמוכת
ותססת סוכר רופהתעלץ 0ייו0סיג3ו 0סלס0ל'"יולר05ר6ייח
ו 0קפיר רחמג 6סיס 6תמוכה רכוע' גמעך גו03ו
0ל 00וו 0תצפת סונט ומפל '0וזס מקוס סמעלכס
ד6תר 3דף ג*ך וכתוספות קם כ"ס ר6 3מר ככנין
ן ד( 6קפדיגין ט(רכוע רק  olpn1סנוערכס
כחכוג:
( 6למטס ורוק .תכן  06נפגם כסיך 6גס כן פסע
סנוזכח וכחו"ל כתוספותמוכס דף ת"ס [ויעויןסכתכו
רי(פיג'ן ריכוע וקרן תמזכח] ופסיגי תג .6כפ"ק
דחו(ין צח"ם ציפת ומ"מ ככוית ,מר מעפר כמידם
ונור מכוער כחידי ר6כי(ט ,וסייגו לפ(יגי כפ(וגת6
 %סמזנח דונוס (ם(1חן ( 16כיח סתטנחיס רנזס
פסיגי ל:,זור6י  06יק ספמט ונתוח כנוזכח כזכחיס
דף פ"ט יעוין סנירס 6כק"מ ווילל0 5חר 0ודוק,
' רמירת 6רכו
מע"ס כתם רחמנה רפוט י0יי
ורתכו היגו מעככ 6ך סייכוע מעכס ,ועיין

יק

רע"םירע

יילד

קס

ולוק:

י נקנית חמע פטרת לו:
יף
מת
וכ
מל
ן ( thDSפון וכו'כו
הכב
 6(,כתוכ 6מס ,ס( 6גתדד 63תס רק סכווגו
(נוידת  nhDגנכ ,וכן כיונו (נוידת סכתף' 6כ(
ן סקרנת סיס מע;" .וקנק,רתו כסנונזגיס כתיכ 3ד ככר ס( 6יגיח מסק( כו' (כריק
(סו,נמ"י,ה,ג
 SDססכד( 6מר מ5ר פרכת זס  753ו 0לכן 0י 0כריתות) .וכזס מדויק מס דנמסכן כתוכ תרס 6חת
 0וגמל מ5ו זס 6( ,כן כחסך (פתח (כ( מיריעותי פילוע ק( 6נזורו 63מס רק יריעס
5רי מלרי
ס6ס( ו(פהח סחרר סיס מטסי רוקס פסיו סמח5.ות 6חת  f~nfilמדרו 3רוחכס ושרכס לכ( יריעותסמסכןי
מכריכות כין ססגיס (חוןי(1כן גסתפקו מקוסמחיאות 6כ( כ6ס( פססט יריפות סע לריכיס לחיות ממבר
גופייסו 6י קרוסת חון (מן  16קרוסיס כתו כפנים סלפני הפרכת ו0יריט 0היסיח ייפל
ח פל רמסך
ורטיסו0פתח6ין קווק כתו תוךסתסכן
יעו"ק 3יומ 6נ" ,6מכן מכסן סגנו( מנקרץ קודם 0ל5
י
ס
,
ת
ס
ו
ח
ל
קרסים ונזע(תו סיס סנכגם (סקעיר קטורת (פגי כנוו סי:י6רתי  'S'DSמטרני תמסך 0יו
לכן
5,פגיס 6סר סס סספסק כמעקם חוקכ ( 6כתחי5ס0 fis ,י0י50י (מדוד חך 6עס חנרתס רק מדר כל
(כן נעלס כגדיו סלפו וחוסן חעקי חומכ ,וכתוגת 5חת פלי פלמי' (כן כתוכתרס 6חת (עמתיעירס
ומאנפת ו6כנט סכסןסיס (טסן סויוט 6סר זס יורם יריעות סכל יריעס נתירת כפגי ע5תס כלמס,ורוק:
ס 61וכלכס 6תר (סן סט'(וני
ע(ססגססלמזנח6טלעומד כחקרגעקסמעקי רוקסורוק :ירכנא,
מ
ע
יערינסלורהפליטנפנו  13לסיס
'
ו
כ
ס
י
(
רהברילה ספרכח (כס נין מקדם ונין קום
חון מס
ס~וסיס .יתכן תכוון פ"ר מס ס6מר וי' 5מפלימלחויתן מלוחכת 0ית ,0ולר 60 05ן(6
ס כו'* ניח( 6יס כמירון קנוס כר6תר כפרק מעוגם 6תל
3ר3ר שימיש וינו( אסרן (מקריסו קורסירסי
חס 50מרבי בסרנם 0ו 6יכרי( (כס כין סקווש כך נוקוכ(ני מכ"ד ק( סמוך( סררתי כ( סמוטר
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תעה

י (מוח  SDד"ה6ין 6ומריס דכר ס(כס כסמו
עזות
כו' ויסך 6יתס (ד' ר6מריגסו מקמך רגמל ,6וכן
כ6ן סתסר עלתו  SDכנר זס תפני זס ( 6סיס ר16י
(ספיר ממו'( hSDסח(יפס ודוק ,וזס ס6תר לקרוסים
6טר כקרן סמר61ריריכ( חפ5י כס ,פירוק סנכוריס
6ער כ( חפ5י 6נימי 65כסס ירכו ע5כותס (מס
ס6חר חסרו(ילך(1ס16ל לסגסוריןן נ( 6סיך גסכיסס
מרס וכ( סמותס  SDקפתה המגס "" SDת
(חסול עלמו (תיתם תסכן טלור זס
~gh
דרכיס קריך
%1לנ 6נעגם יסוסע מפגי טל 6עסק בתורס געת
סמ(חמס תכן מקס טגתן נפטו ע( תולם ט( כ(
יסרך( המלו ס(פיכך גקר6ת ע( סמו סג6מר זכרו
מטסעכריכררריסכנוכי(ת6כקנחפרסה '6יעו"ק:

תור"

תצוה

פי יחי סי6כ'ע
ריקחו %יר וכו'*יתכו
נפרסםנסערותך ס6עפ"יט6נזרו כ( רכרות
סקכ*ס עם נזקם ( 6סיס  6(6גיוס ;נחתר

עי

נויסכ
ירכר 1ג ,'1ככ( זס כעסיו מנלוה וו(קיס סיס
סי
פ
כיוס ורכל עתו כליוסי (זס 6תר ויקחו (6יך פילוק
ל15רכך סס6וס רעתו כסיר כעת סטר וכתו 6ין
'

חכמה

תנולות חתם תימין ס( תטף וחמס מטתך( ס( תסס
'6כ (פי סחסכון סיססריך (סיותעוך 6חת רק טל6
סיס יכה (סיות יותל 6 QS SDחד נוע( ס5ר מסגי
וכפרט (פרט"י רסרכיר טיס גוכס עסריס "6כ (6
סיס רק מ6ס 6תס יוהרסכן עעסנס עו(חטמ עמוס
כי ססו(חן  ("5טכח סנוגורס וכזו כן זס וזס רק
כתקרע ס(תס קסיס געי סכיגס 6כ( כמקרס סגי
ק6יגו רק חוק סגי כקחת ויו*ק מיטב:
ן
ריקדק
ר קזזן זית'3תנח!תדף פ"ותזיחו,ויעוי רס"י
סם וסגר6ס (פלט מטוס דנכייין לנולו
ן תגיחו ,כ"כ "5ח ,וכמו דפירס רסכ"ס
ן( 6יכיףיי
סס וכתיכ מסך גסך קכר (ר' וגהרגוס ע( קל6
חרש ועתיק סרי דקכר עתיק,
וטכר יזיר,
י
מ
ס
מ
(
כ
ולכן כמתן כתיכ מתן זית ססמ5וס סס 61חרם
עויף טפ וזמו מזיתו קניכר טעס סויה לק"ן וכמו
יו'גי רהתרי הרתק ולכי תוי הר 5יבתקו
קלמרו 3ב
 ,3"11וכזע תרויק (עון סכתוכ כסופטיס ט' סחרלהי
6ת דמגי 6סר כי יככבו  6(1כתיכ  13תטוס דמומן
ניכר טעס  n~foכו ורוק(161 ,י תקוס רקמן זית 6ין
דרכו (סתות וכתו דת
סומ,ע כריס כ5ד תכרכין 6י
רמתילויקי כ לכן כתום כי:
י וכו' יתכן ע"ד רמז
וחשב לפודתו 6קרעגי

דיי

נוסס
16יס  6(6סתחס ,ו(זס סו( 6קרך סכנה
י
פ
ג
(סביכות סיסים טורס תתוך סנזחס36 ,ל חוקת עולס
(דורותס מ6ת ככי יס
ר 46,טלדורות סו 6חוק כלי
טעם וגזירס סי 6נו(פגי עכ(וס (קלך 6גי
ך
י
ר
י
( 6סקו 6(6(6ורו וכו' ודו"ק,
ו1מסז(ם6גר(תז(6רתגסע"כיסכססנ
י"עוכלגרותדו(קין (רוןכליחס.
ת
יסס מגורות
תת
ק (פרק מס רעקס ק(תסמול
ור"ת 3ן טבוע 6מר כפ' טחי ס(חס וע(
כו' וכגורס סיומר(יקין דגתיכ6ת ס:מולומ וגרותיסס
(כערס כתספט ופקוטו מסיס תדליק ככון ור(6
כפילק*י רפטמיס כזו ופעמיס כזו ויעוין כי(קוט
ק כס( תמס oSnn
מלכיס דע( כולן סיס נוסדר י
ויעו"ם טעס ס( טובחן וכיור !דויק .וככר ג6מר
ח זסכ (מנושה סזסכ גו /המוס
 (56דוד lvjhיסרי
(
ע
דרריט הכיון סכתקום קס" רוחכ עקר ס(וטיס
:6וס סי' מגורס 6חת  06כן על כ( סחמכון סו6
עקר פעמים ס(וקיס סו 6קלס מ6ס קנוס ופותתו
טפר 6תס ובפי זס סחסכון ססיכ( סכגס ס(נוס סיס
ססיס ע( רוחכ עסייס "6כ עתרים פעתיס סקיס
סו% 6ף וקני משת וקומש "6 o'nlrכ סו 6ג'
פעמיס ככס סו 6ק(קת בתפיס וסק מ16מ *6כ סיס טל5ניתן פ"פ (חלוק [סוף מגחות] ססס ד' 6יגו
לווכרח (סיות 6חו עקר מנורוה סכך מעם עקלם מתייחם (סוס נת11 65לת סטרך סיחיר (כוו וזס

דגלולו 6פד לכפר ע(
פ"ח)' ומחסכם  (56עו"ג סוי כמעסם כתום"כ סוף
פ"ק דקרוקיןי וזס ט6מר וחמכ לפורתו וכו' כתעססו
(ת65תי (סקותוגיס):
רלקחת 6ת מתי 6כגי הסס ,סגם כטסם יחוסן
סו 6לתסס יוסף רתז טיקר (6כקר6יס
ע( סס יוסף וכנוו ט6תר כתד' קוח"ע תקרך 6ו(י
ה יוסף ,ורע ד6פד חכפר ע( עו"נ סג'6
יחנןקירי
6פן יתרפיסוהומן הכפר עלסרינין' (כן  oonתרמז
י
(יוסר סועות סתקוכקות סטעס כטכ( קזס גרס (תו
עו"ג ויאפסססי 5גול סחוסן 6כן ס6חיוגס עליו
תותז לססרת  SIDOוסתרתסוס6וג6ס סוס גורס (עות
עז(
סדין ,וכחו ט:6ור 3הו"כ בל  b~pרל5
סןי
ב
ה
3תספע כתרס וכחקק(פי
* (כן
' אסתודד קרוי דיי
קמרו ע( ואתתי כרכורמתקותיך תר 6מר סססססו6
חסרה ססטבס 53לורוה והר 5הר יטפס עסוק מסרת
מרנו :וסעו( קבין 6רסלחכיר" (גן 6מר [כדכד]
כדין וכדין וזס הסייס סכתוכ וכ( כניך לתווי ד'
סילהרו סיריבס ס3רורסמסיגת 5הרוסויהפיך וכתו
קלקלו גקלכנוה ( 6טמר  (6ו5לוריס וטרי רק ר'
tffD
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רק ר:3זס היס גיחך מס עכ"נ סיס תותר ככ(6יס
כמקדמןעיין כספר ועכ הכסן ע"ר זס כליד 6עס
אפסר דוקא סם 1ד"1ק:
ת ההומים
מנתקף6ל חוקן סנזספט 6ת ס6וריסי6
כו' ,ל 6כהוכ כו תתידי ק( 6היס o'1lh
י טהור תהחתסס דכריס ונחמרו 13
ותותים ככיח סנ
(סוף ד"ק ריות )6והוך סס המפורס ,ולכן כתיכ וסיו
ע( ( ,3טהרן כו'  6(1זגט ,6כי כומן ססס הנזפורט
ו מס6
כחוטן סו 6כגדר 6רוןי מגוסך 6ת גוס6יוודייג
כל 4לוכ( כל6 6ו"ה כתיכ וגק6 6הלן סיורגיט תק6
ק5ת' וכן דרסי ז"ל כסכות דר*ג ע(קי
 6דו6תפוט
6תסיעי סלוחות 61סכרסי וסל 6היו כירו ומ6י טייך
61תפוכן' רק ;קורס מפרח הכתכ תעליסן ל 6סיו
לנוסף,וכיון ספרח סכתכ געתותק 6ותפס לותן טחי
סחופם ת 60כירו יעו"ס סיעכ:
5ין זסככו' נקרם לד,,יתכן ד( 6ק6י ע(
הלין רק הכגדי כהוגהוועככין זס 6ת זס,
וגקר 6מס טעל הקפד והחוסן עס הלין ג6חרי וזמו

ססס ולב מלוס כניך טימורו תסס סמול והמרמס
סזס יטפס וזס כדין .ודוק היעכ ,ודע רכל הסכטיס
לערו 65כיסס כנוכירת יוסף ויוסף עלמו ל 6הזריע
ל6כי 1רק יוסף הי0יר 6תפני החרס' 6כל כגיטין
ככד (6כיו לכן סלתה סכיגס כחלקו ולכן כס6כד
יטפס מכגשין הרקס (הס ססי"ת גורל חלת ככוך
6ב  (56דמ 6כןגתיגס ודוק היטכ:
1
(
תסמותס וכו' נירוק(תי פרק  6גימלין
6חר ךכ6ככי 6פר סיה כתוכ כן כלכן
6חו וימין כלכן סקגיודיי
; רכתיכ מטס מלמותם
מקטת טתותס וכן כתרמוס יסונתןי (כ) הים כתוכ
כגית'ן  SDסחי כתפות סופר ,ולזם 8תר ככרכות
כגיתין כו' וכין כתפיו סכן ,וזס לתו ג6ס:
וססס ho ,רגתיכ נוי" 1לרמז דוסו6
6ת בני כלהם וכגי זלפם לכן
י 71ג"כן רמוסם סיס 0ל יוסף' 16
עD
גחחכרו כ6כגיגh
רמרמוסייס מ0ן 0פס;ס לתסס נין ויניר ודיניר
ננוו ט6מיו רז"ל ,ולכן כ6ן ססטי"ן הו 6סו 4ס(
טי"ן,
הרסיס ותחלתו ס( ג
וקבסוססוכתגו"כט6נורווכדיכירקו(ש6למילעפררככק ,":,1%
";'ת
ס6ותיות 6מר
כילך מכיכין גגי סמ1לי 6סל( 6ערכס6ותיות ,וכפרק כו'יולכן אתרו כזנחיס ח"ה דלין אינו מרקס על
סיס קורך נכיקריעת סחעיעו"ט ורחק( ,כן גפרית קדקי עז-ג דרק על הקכטיס תכפר ,ותסו"ס מרכס
 '~lpDגכי עסייס ( 6כתיב גו" 1עיי"ט,
כספרי כהעלזתך חככםכגריהיה (פני ד' דמןנזלים
,
'
ס
ה
י
(
ט
ך
ת
ס
ס
ו
ת
רבנגמרא תגי(ס כרסנם טו' תלטיס .כלוס עתקו
ועיין
חגחות פ*" לכני טהס וטכני
ככ'כ (פגיך רכתיכ כהו תרסיסי תפסים נוי(ו6יס תעככין זל"ז,ומפגי זסלתרו יכתות דסעכירו
סיס 6כן ס( 6סר דיגותיו היו גשת וכקובות לכסונס כגזת מלין לפכי מלין דלעו"ג הלין 6יגו ( 1157לק
כיר פ' ע" ,6וזס לפולעי:יוח סייגו תסוס רעליו כתוכ ייקרך( קודק
ג(ידמ!ו(ךס וזעכיויתן עכלספירסייק(כיכט0סןומ"
י תנדלין כח כ6ס (ו'  c'hכן הס סחטי6ו6ת יסר6לכרכר פעור 1ח((1
יי
tptrnlIt~o
הו
כ5גיעוה טתה6ל6ויה לכס"ג הע
בךכתקרט,ו(6ו כקיץ
למן יפיפיס ,סן תו(יכות 6ותס ערותס:
רנענירן' 6ף כגסה יקלס( ס(6ה טל 6כהוגן טמני
כחותס על (3ך כחותם ע(ולועך כו'רכר טכחוטן  610ככנר קמר טל יו"ד קכקל יד וסתם
 on~hסכ"ג כמקרס (רמז
מפעמים נכסס ופעמיס גבלה כו' על כמגס חקותיך ,תפיליןדמוי hnSD
יוסיןק.יץ(מלג
ית (5כור6ס ככיכובן ותמ"ס
נ"
סי
וס
ה
מעגין ,דכקסס מיהיה כסת"ק כנוי ומס כוסך סכס"ג טקטוריס הס
סחות הסכטיס כבי יסרך( לפגי ד' (זכרון על לכו כתוכ גכי ח וג 60תתיר ועיקר טל יד וכמו
ל יד תעכר ס( ר6ם ,גת 65דקל יך
חוקן  SD1כתפיו כ6כגי 6פר פתוחי חוהס ,כתפיליןוייןיק
גו6פכעכמייס נכסה כתו כזמן החורכן ,לכןססיכ על כפיס הו 6ימיר ,ולכך כטפו ל 6כתיכ הנויד רק וגסך
חקותיך וכמו ט6תר כלכות דר"נ פ"ר ים לגו
6הרן 6ת טתותס כו' ודו"ק היעכ*
י תטוס זס 6תר ריכ"( ירוטלמי חגינס פ"נ
ס
כפרס 6חת כתותם וזס גמ"ח ,וסו6על כפיס 3ידי
ד
ג
ר
ל
*
ר
,
ע
'
1
י
1
תסוס
ןהי0מתרכס ככליו רק כקגחות
סנומ(ית חסר וריק:
ן סיס גות(כט ככריו כנגד
לזכנרוו (פגי ו' תתיו' חסלן ע( לכו (פגי ר' ד6ז6ין תפילין נוסגירכ
תפילין ווו"ק:
חמיו .כיומך דף '1פסיגימגטי ע( תחיד
תעסס מעקם ,כתכ ו6ככט תעלס ול61 6ת
רגכי 5ין (נזקי נווט פיי"ם ,ונוס ( 6ידעיגין (מ6י
וכפי מגרפס דתר5ס 6ף ט 65גטעח סקרכם,
ס6נגע תעמס תסוס כלמז סהיו עוסיס
שנסי
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תרשיש
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עוו 6כנט ק( סק  06יכנס נסרן (פגיסיכמו כס"נ וכאן כתיר וסחטק פתח 6סמ*ע* נלעס דסי~*ע
גיוס סכפוליס ס(6סרן סיס לקוח תמיני כ16פן סזס :פילס ס 6דקוטיקרסים גסחטיןנ5פון לסורותדמסו(חן
ן "עלס כתנות* כירוע(מי יומך פ"נ נכוס זכי  6101חלק גבוס כתו ס(חס ממונח נסיכ(
רלןב:ניבסי
לכנן עמרי קני כחטת (כ( 6חו ולחד כו' ,ע( סעו(חןבדפון ,ולכןגקיסיסק(יס סנקחטין לדרוס
(פיז ס( 6כפקחיי כתום וס(גסתס כתנות 6 011י כעי (סר16ת טסןקרסי נכוס וגס סן6ינעריסן (גכוס
ספסר סיעכם לכ( 6חר סחי כחכות רסוי יחור  hinSDונסחטס קרסי קרוס"ג ד( 6יוכלו (מפרקיי (כן
ן גקחטין פתח 6סמ"ע כזמן סס 61פתוח (סורות דיק
כגריס ,וכרקסוכקןממוס דממתכר 6עפלז 6סיועוניי
(סס עתי כותגוח otenדסכסכיס (ריכין (חתי כגדיס כסן חלק גכוס(כן כ6ן כשכעת.סמי(61יס ד( 6סיס
סלחת (ערוות סכקר (סרסת סרסן וכנוים (עכוות טעון כפון כמו תדרסו על קר 6דר6מון לספון סיס
סתמידיןכמי מפירתו סל ולכס כנדיס 6חריספחותיןי ספר חט6ת קס 61קוטי קוקיס ג"כ טעין (תחוט
ן לפססכי חרפות גגדיס וכרור:
כזנן סרקת  hp D"Nhממסכן פהוח 1ד"1ק:
(גן סיועויי
ס
ס
(
ם גסה ספר וע' חט6ת סו .6סכת נסעת סז6ת
ס
מ
ע
ת
ת
ו
ע
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ו
ס
י
ט
ג
נ
6
כיומלךככיי רששת
קרויות כמססומיכמוס"כתוספות נעו"גל"מ
ולתפארת .יתכן לנואן ולמר
כ*ג ועגולה וסרמת סרתן (5 6ריכס רק סני כליס רק וחע6ת זס  015ססי"ת (סקריכו ככנוס לע"ג
נורו כד ושכגסי כד טכס*61 ,כ ס6כגט ומגכעת סיס דלין חט6ת קויכס כרמס ,לכן כתיכ חט6ת סו6
ן ס(( 6קעו פות(
לק (עכורת  P'~rמן ספחוחות כמו הרנות סדקן 6חו הקרצה וססריפס (סורותסיי
סכתכ רתכ"ס ד(וכק 6ת ספחותין ,וזס לפכורות מסן גו כיון לסוי 6יגו ר16י (עכודס כמו בעומר ליק
(ככור ו(תט6לה6 ,כ( מכנסים וכתוגת קם קריך גס מגחות רסוי כמו 6טס סג6מר כו 6( 610חר סקטרח
לסרמח מרמן ונדויק (מון מפסוק ודויק:
6ימוריס זכחיס ס' ודיק .ויעוי' סעמ'ק ככורות רף
י
רדקנה כ( ונר קיק נו
גסיותו ל 6יסים
' כזען  16יהכן דסמת 6כסגך קלוחי דרחמנ ,6דמי
וי
כנ
נחמלוגו פחיתות,כ6
( דגל ס3סעדלוןיסיס 6יכ 6ד6יסו כו'6 ,כל מסס(מ'ר וזר סיס סוי ס(וח6
פחיהות ל 6יסיס כסיותו סכימות וככוד.וסגס כגריס דיון רק מסיס סקו( ככ( יסרך( וכלכור ולכן 6ין
6י( 1ימיו כסויתס ככוה 6כ( פ( סמכגסיס גמגמו מחקכתו על6
ך 6(1
פום( ד(תקוגי קוריי
(סמחיט6ה סו6( 6חר מקערת 6ימוריס
 onlhאינס נגדי ככור הולס גסעורס סו 6פחיתוה ,לעותי לכן כהונ
(כן כתכ מיחס ע( סנוככסיס מ6ס ל 6י(כס  onlhויעוין גררים (*ו ע"6עיי'מ סיטכ דלפי סממקנ6
ניגסו גס6ר סכרת ר 3קימי כר
יסיס פחיסות וחייגמיתס' וזסכרכרי סר"י ר16ר(יינום דק(1חי
(
כ
י
יר לתקוניטדריתך כו' גמפג( כקדקיס
ג
ו
נ
ח
ר
ו
3םגסדרין כפומפות וכזכחיס וה י' 1ע" ,3וחייכ ע( 6קי ד (6מ
3י6הליקגיה כ6סנו'ט  6(3מכנסיס6 ,כ( ע( ס6ר ג"כסיכ6רסויסלופךרירן ונמו ססי' ל%לו5יס ורו"ק:
ן נו' גניו כו'* כנס
כ"כ תיגו חייכ נחסרוגס לק פ( ע13וס מקוס זרא
ענלטטיתינ'וך 15ןיסר
כהונכסרר לסרן בח"כ פגיהוגראס
דמין 3גויסס עליסס6ין כסוגתס ע(יסס ומוו כזריסי
 6(1ע( 3י6סריקנית ג6סמ*ע ,עייןתוספותסנסירין רכספרי 6מר בפ' קרח ולכןמקנביס ידיסס ורג(יסס
פ*ג דרס 1ל 6מסוס כו' וכתוספות יומק ס' ע"נ מקוס ע(עכודס עוכויס גידיסס ורנ(יסס סלכן (6
יסי' ח51ן 3ין ידו (טכודס וכן געי (סיות עומד
ריס (סכיך 1ד*1ק:
ס לסרן וגניו
מלמרצ אסרן ו6ת נגיו תקריב ורחגקתתו"כ onl,hבמיס .כרגלו טל סר5פס כ( 6ח5י5ס וכוססיי
ולכן 61ה (כן5וס פ(יסס כ6תד 6כ(מסיחת ס6זן 610על תלות
סך רחי5ס טכי(ס כמפורס
פסקים קרען מקוס ד6כ 6יגו לוחן עס כס (פסחיס יתירות שנצטווכסןכמגיסוכ( מ15תססיועיותמיוחשח
לף ג" 6יעו"ם):
 (6ס6זן (כמו 6זן ססמעס על סר סיכי) (כן ים
6ת ספרכו' פתח"וס
ל מועל כו /מגס מ15ת סרנם גכס*נ מס מאין בנסן סטיות (כן פרע
קי' רמכ"ס ורסיי זגחיס פ*ג ושמיס 6זן פסלן (חור 161ן כניו (חוד* גס נסקניס קינו
ת סיכ( פס(1ין ממוס רומס לסרן טסי' עלט (סרסיני וכמס רנלות דבר
טנסחטו קולס שפתח דיותו
'
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ו
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(
6
ס
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ע
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6
(
ורוק:
דגלו כחיכך פתח 6ס( מועד ופירושדגכי
*חס %יום וסקטלת כו' לממססיס
מכדח33ליכסטסחטס פתח 6סמ"ע רק ג3י זטלניפקסתיח (כן וג
"DS
( 6סיו קוחטין סתמיד ער
3מ(61יס כמקוס כסן ורכס ככע(יס (כן
 ogn s)~wשזריקתו סיס אליך (סיות פתוח ססיכ( מולכת 36ריס (מזבח רגעי כסוגם 1פט(1ס 3זר ףשף'
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תטל"מ סחקל  06סמיכן זר  06נפסלו ס6כריס תרומס לד' ,פירוט 60ף מסלמי לנור כעקרת
מ(סקויכ) 6מר ולקחת מירס סט 6ככסן יוליך 6סר טכסיס חיין מנוס ונימין 1מ1גפין ככמן
ס6ימוריס לסקריכ למזכת6 ,כל לסטיך כיוס לקרכ (פני ד'י כסס קריך (סגיףולסריס סחוס
וסמיססו,ק מחרי
י
פילוץ
ק5ת (מקס סיו רם6ין דסו(כס ם( 6כרג( ,ל 6קחיס סקחיטי ,:וזס כמו כונס קגיס ותרוסס
כולן (כסגים ועור
סולכס  eotמוסיפו ו( 6סיו מוסיטין יויסס (מסס סרוס (מעלס מזכתי
תיסס66סס
(
ט
ריהס כולס כחייסס
לקרפ (ו (סקטיר  elhlסו(כס סל 6כרגל ל 6עסוי חוומת') לד' מן ססלתיסי
לגן 6מל  153ויקח מקס 6ותס חט( כפיהס וסו0יף תורמין לד' ,ועיין מבחוח דף מ"כ פליגי ר3י וריגן
ע( סנופה,ודו"ק:
ורכיג66מר ס(נויהס יכוי6סו 6יעו"ק זכחו"ג דדרים
רהנשת 16ת 1תרפס כון וסיס לך למנם ,מנס
קר 6וקלמיכס יעו"ם ודו"ק:
מנס יקרץ
6ותס 6סר כופר כסס כו' (קרם 16תס.
ממתוקן כל לרכו כן
י
כ
ד
(
כ
ה
נ
ס
ענין סמ(61יס סיס ;תזם נתחנכו
המילוח מגות "5ל מכום(ין כ" 4לכן כ6ן קס0ותכין
סיו לסרן וכניוסם סיוכעריס תסקרכןוזכו כסקיככות לויסות וזכו כחזם וסוק מזכחי סקלמיס סי 1'5כמניס
ל חמס ל(06וך ק6יןסמיכס 3 6(6געליס 6וכ(יס וכע(יס מ0כפריס[ועיין נתו"כ כמכילתך
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ר
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ו
וסוף ל 6וכס כסקרכן מחייסי
לכן סיס ססור6ס
ק כהזרק ונקטר דמ(ו6יס נוכ61ר כל פרט
ס6ימוריס סיס נמס כל לרכו( ,כן כתוב וסיס לך לוויות קי6כלו סקדסיס:,כסייסי 6ף  6( 06ימיו
(מגהן  1)nthvיסים (ך כ0סו6מחוקן ומותר (6כי(ס מקייכ.ס ,ונמו כ6ן קסמקדיכ סיס מטס וסכסניס
י
ומטורחן נגוס זכית כסחזס,לסיס "5ל גקרכ כנוו ט1ק מכלו סמתגות כסוגס ,כן לרורות ילכדו כסריס כעל
לנכוס (כן סניף 16תו נוטס ס6ז סיס ס 61סכע(יס נוומין סקווטיס כקדומת כסוגה 6ף ם6ינס מקרינים,
כסחזס ודו"ק ,ו3תקגס פ"ק דכ5.ס 6ין תטלחין מסון כסוגס ג6תר על סעכודסוכמו מת61ר כסן סו6
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6טר יגחט (כרגן וחסו(חן גסס 6קר חלק
נתן (סס והם16כ(יס וכעריס נוחכפליסי וכן גתקדקו לסכות 6 nitpoער יאכלו סס סגסגיס כו' קס"ק כו'
כוס ממורס מלחמי הודם ומורס מסלהס סכ 6עס 3כ61ס סכסגיס [נכ61ס כאותן לסכות ל6מ(] 1ל6
6יל נזיר .וסימול סכתוכ כך סו6 ,6מל סוגף ולסר  165.מהקודט כו' ולס יגיחו 3נדיסס כו' ועיין מ15דוח
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ל6סרן ושלסר (כניה וזס Sonסמלות 6טר 6חד מכל פח1ח 6ל סגזלססו 6מסיכו מפגיפתח 6סמ"ע עיין
מין נקעי לפגיי' וסוגףוסורס ,וסנוונף מסל המלות זכחיסי"
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אפקר דפ( סנו(ו6יס וס6ר
קידם לדורות נמורס מלחס תודס ו6י( גזיר וסמקת 6( D~noh
י סעס ק6י יחזק( ,(6כן כעי פתח 6סמ'ע
סיו 163תכמי כקרכן סכתווס קלס נויגיס (תמגס קיט
וכמלואיס ומטס ודו"ק:
פ' סתודס)  onSIחמן ל 6נ 6מפגי ם6ינו רם6י
לסקטיר מתנו כתוק*כ  (61סמזגח ( 6יעץ (ריח רזךש ל 6יאכל כי קורם סס ,לפי מס דלחנו גתו*כ
6חר
ט6כ( כסר
כרטס אתור
וסקערח ע( הנווכח 1כ( /1ריח
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תצוה

סהט(1מין געלים תלומס( ,זס 6מר סרק סם קדט
 6(1המ(ומיסן:.יעיין פירוץ ר6ג"ך קם ,וכן כתונ
ןקדהיפויםודוקסיטכ:
כפכורקדטסס,ס6יןסתט(וכומ'י,ןנעיי
(6מזכיר hSnיותירו כתו
ף14ם! יותל מן סכסר
סקוס ככ( סקרגגות ,פסוע ם( 6יוכ( 6חר
(16כ( 1ולכיס גסה ( 16מ15ס (כן 6ין מסגימוס
(סזלירן ע"(1 ,1כ16יס יתכן (ומל ןככמס6ין ליסור
(סותורן וס 6ססניגו כסוף זכחיס סומן סוס ככמס'
ו ס6ס טמר 6סור (6כ( 11ותוס' כתש כעו"1
סייג
 eסיו סמחעות קכוטוה דין כמס סיס (סס
דכיון~s
הכן ( 6סיס6סוי (מותיר ,וכפסח ס6ל קכ6רהי
גמק' 6דדין קדטי מקרס טיס כמקריס סגהג(ס
סכינס והוי "6ט,
ה יתכן מס דפ(יגי נתו"כפ' 6 15ססיס כפקע
ףננז
63י(סנוי(ו6יס  6(061סיס ספסלסיס הגתת
כעולו כמו כטרפת הליס סנטרפין כחוז דהי' גהוח
לעוליותר רף מ"ח סו6תטוס רכקבעתינוי סמ(ו6יס
דין כמס סיס(ו ופליגי כפ(ונתת ל 3ור' יוחנן סוף
זכחי06 0ים w>noוגהות ככתס ודו"ק,
ם (רעתיגר6ס וחס טכפ(ס סתורס נכי תורס
14רכןכ
כפרקט קמור סור  16כקכ כו' וכי הוכחו
כו' כ(
 (56מומין
דזגווחסגתודהגס(רכ5כ1גמכססולכן 6מרספר(1ססתינ
י ננוט עד
מו
קר
תי
בוקר ,וכפריס  15כתיכ הרומס (ד' (כסן ,וככתס
6ין נזתגות כסוכי6 ,כל כקמור מיילי ככתה ,וכו
כתכו כתוספות דקיק ותיוס ססתיגי וסוקס יר5ס
ככחס,

מכמה

נוקר סייגו סר16ין (6כו( עו סכוקר ודו"ק:
ףוךק 6קר העכסSDסמזכח כו/תנ 6רכיר' יסמע(6
כג' דכריס נתקקס מקס כו' וי*6 6ף סלכוה
סחיטס גתקטס שכקמל וזס 6קר כו' .פירוש לסגרי
ג ע( ר' יקמע (6וסכרי לכשר גחירס
כרע"קיפלי
סוקר נמדכר נחטיף (כן ( 6גסגסמ15ת קחיטס לק
כקרקיסן (כן נכיככייס ע( סמזגח רתז וסר6ס
( 1ס(טח סחיעס ודוק:

ערנרךן תמיד לרורותיכ 0פתח 6ס( מיעד

(פגי ו'

6טר 16ער (כס סתסלנכר (6יך סס.יס
סע( מוכחכלחוקת סיססקכ*ס
מרכוהינו (ומריס
משסוקס סמקכן וי"ל"ע( סכפולת כו' ,לס'י*
תהרככ
ןידפ(יגי 3ס 6דפ(יגי ל' יסולע כן (וי ול' יוחגן
י
בפ"ר ומפיקס 06כקג"ב ,ICIDכיחסמלרס  16מסמ"ר
עוסין 3סכ'נוספית סגדו( זס 6מרסתגד(ין כו תורס
 6"11קמגד(ין כו תפעה (מ"ר תפלה עויפתי "6כ
מזכח סנחוסת מקוס סעכודס עליפ6ן ולת"ד כית
סמדרע  'hD'1Dמע( סכפויהמקוס קמונח נו סעדוה

מכין

וסלוחוה זס סתורת עריפ ,6וסכר ס6רכתי
כמק"ת ותלוי  ohמפסיקין תדכרי תורס (תפלס
וסרכריס6רוכיס :prttll
ת
6
1
ךף*וששף!ף 6ת  Sothמועד 61ת סמזגח לסרן
ו6ת צגיו לקום (כהן (י* כפ( הדבל
י סס כתיותריס610 o51h .
סתתות 6קדס (כסן
מכוין עפ"י מס (ק6תרוכספרי כ( מקוססגריר
(עד וליורות ,וסו ק( 6ת6מר מכיון קסם
ם~SD
י קיי)
ל
דלי(ס כקר כנמס ותחוסר זמן סו 6כתוניס לתזכח (עכורה6 ,יכ כזנזן סנוזכח סומם גס
סיירי
ער יום סקמיגיופסו( בכמס .וכזסמדויק (טון וסלקו ,ככהנים 6ין כסס קלוקס( ,כן סנור וקרסתי 6ת
סכ( מזלגן לח"ז כין יוסכין (ימס כסר (סקריכ סמזכחגו /וקת 6הרן 61ת כניו לקדם(כסן 3י ,קייס
ף רות(ו6יס ולין לדורות ל 6היכיסתלוי קדוקתס כמז3ח'קקדיקס סלהס
ככמס ,ותס"ס תג 6קר 6ד(6
פ
י
ג
מיגו הטי כמזנת והמה קןוקיס (עמס מהכורך
ליסור (הזהיר ככחה ודו"ק.
כינירוק(חיפ"ק דיוחת6מר ,ד( 6יוטכיס יתכרך ,עיין ספרי כסע(ותך סימן "5כ דדריס ע(
ךיר!כנן
מיי
י וותק:
פתח וממ"ע רק תקלת סיום ולידס
וכסגו (
ן נוזנח מקטר קערת וכו' ,סר6נ"ע נתקטם
יוס ((ילס וסיס מפרק סמקכן 6חר כך ,וחךו6ממסרי ףע,םיף
מחט ( 6גגתכ 15וי עסית תוכח סקטלת
קני פעמים וחד 6מר סקס פעמיס "6 'C~lD,כ כן
(3י(ס סיס עד סרס 6ור סכוקר מסורק ,פר' יוחנן רק לחרי כלות פרטת מממכן 1מ(61יס ,ומעיקר כי
סיס עז 6חר סס6יר סיוסוקופי לעס ל 6היו רק6יס כ( ס5וויס כמו הקרון 606ין קרון6ין חניחין (וחוחי
(6כו( רק פתח 6סמ"ע כשפורס כקרץ"61 :ט כסס 61וכן כ( 6נוזנח 6ין תקריכין עולת תמית וכן כ(6
י
מפורק סיו 6סוריס כסכילתן ,הגס כי סלסר וס(חס כגריס6ין כסן רם לעגוך' וכ( 6מגורס 6יגוים6
66יסולחן 6ין מגיחין לחס ספגיס,
( 6גפם( כמס תפרקו סמחילות וכתו דקוסי דורות (הוריק גרותן וכ(
ו נועוס יו 65כר6מר תגחות "5ס ,סכ 6ווין 36ל מזכח נוקטר קטרת מעיקרו (כך [מתכפרות
מיכסי
כיוהכ"פ 6יט לק (כפל טומעה מוקכנוכקזדהו,ירסיו'
כנוס סיס ( 6(1 1גפפנו כי ,651זהו ( 6ג5טזו ס(6
6כ(
 06יסים כסמ"ק
ילזרך לנך
(סותירי כיון דככ(וותג( זוגן לכילתן סיס תפורק 1ע(ר16טכסןי
כ( 16כפר וכריס סג5רכיס כפרס כ( 6כסמ"קי
סיויטחין (~ולי  olpnדמזסירקל( 6סוהיר
וק
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וכן קיי"( רגתגין כמניס טגתגן צחון כיפר  6(6לועס מלחס6ין פמ(י 6סלו מתקיימת גו' ס"מכיון
לספסר 6יגו ג6כ 4וכ("6ס חט6ות ספניתיס נסרפין דרום הלכור סרחו גנינו(6ין כ6ן קדוקסן וגנז65
ר6יןכגיכי( סקדוטס
ולסגין 8עזוליס פירסתי 3חידוסי 61כ"ת]' ס( 6קיי"נ דכסחnoט;a6וJllסיכור נסעלסדי
וכי חע 6מכסן ממטיחכסע(ס דכר וו6י
דסקטרת נקטר 6ף 16 06ן מוכח וכהו ן6מר רב ט('
כזכחיס רף נ"ט רמזכח טגעקרתקעייין קטרת דגסתלקס קרוסס מן סכסן סתטיח ,לכן 6מל 6חת
רסט(יס 3סגס יכפר עליו כו' 6ינוהי נזמן טסו 6קוס קדטים
כמקומה 61יגי רק (מלוס ,ולכך כתיכ
י
ת
3
,
'
ד
(
ן
ח
כ
ז
מ
ס
פירוק גקעס לטורססקרוקס ע(
וגעת
כ( סדיגיס נון סכ(יס וסכגיגיס סחוכרתיס (ססר6ת
ן זס רק תלום קס5כור חוק6ין ככיכו( נסתדק סקויסס מספלכם
סככוד כמטכן סקלות,י(הורוהילי
,
ח
כ
ז
מ
ס
מ
וכן 3טעס טפסרן  610מכהן ממסיח
צפני למס 1ד"1ק ,וכוס תכוון מפסוק ח(כיס ט' וכק"כ
וסקעיר 6ת6 1סו (פגי ר' ד 1'6טעון חזכח רק [קסו 6כמקוס 6סרן] ס 61קורט קדטיס כמו קכהוכ
כרכרי סימיס כ"ג ויכר( חסרון(סקויסו קודק קדטים
מקוקוו כסר (הקטיל:
תעה עליו קטרת זרם כו' והנחס וגסך כו' .סו 6ודגיו עד עולס כו'6,כ( כזמן קגסת(ק הקדוקס

לזי

סי 6לרתז דיהגסכיס סתזלפיןע( גכי ס6יסיס
וכר6מר סמוק( כזכחיס רף ל" 6וסוי כקילו גתיכ
( 6תעלו תגחס וגסך ר"(' זס סמתגרכיי
ן טמזלפין
ע"ג ס6יסיס קסום סקטרס ,ולכן כלקו כסלקו ד(6
תעלו עליו מחר כך מיירי כגסכיס
(ספציפי
:
ק
"
ו
ד
ו
6מר עליו ( 6תסכו סגותי
רס:ב!ר 4בסרן ע( קרנותיו כו' יכפר עליו,תכ 6ניס
מקעירין כנוקומו6 ,כ(
קר 6דמזגח
ע
ג
ט
קיחג6כדחיס דכזס נזעככ
דחיס ל(6זנחיס יירכן
המזכת טדוק 6עליו
"כפר6 ,כל קעורת סגי כחקומו
ג"ט
ס( חזכח ודו"ק:
יכבס!ר
 4בסרן על קרגותיו 6חת כסגה כו' ,מגס (56
חיסרו
ן וכ"ר כתר3רל 6סי' יכול (סיות פל
מעלס
כבסרן 6יגו מופלק(גני תסס ,וסור6ס

דנ
ביש:14::%1,ג",לץ
ם
לכן 6תו וכפר לסרן ע( קרנותיי 6חת כטנס,טלין
ן רק6חה כטנס6 ,ג( תדם חט6ת
כפרס זו (56לסי

סיפורים יכפר עליו לדורוהיכס רק 6חת כטגס ,זס
ע(יוי סכע חתגות חסן ע( גגו ט( מזבח סזסכ קנס
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