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אחוי

חכמה

צה

1%

ד' עס סעו(ס  610כיחם ודמיון גוס ,עטו קורות (סגרחיש ,וגסתסרן ע(יסס
סןים כשסכן ג'י וזפ סח5רן 6קר בו עתד חזכח 1ל 00נכפקס וכנפט כניה כמנזוגון ככל (כו יתדכק
גחוסת הנה תמירככיכו( סו 'DDtl~ 6כנווקכתוכ עליי רוח חהמז( ע(ה5ורס סגעקיה נומס (זהי יהתס
(חמי (6ס" טהי 6מזון העלס וקיומו' כמו סס(חס מתר5יס ט"י סככוד וסהכגעס סגעסית(סן ,ומספיע*ס
סי
 6מדן לגפסי ולז65כו סיעים פריס רל 6ליתרוקן להן כספע ,וכמו ס6תרוהכסיס ס6רורות ותעת חרלגו
,
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ט
חסרנו כ"ט' נתלל רכהס כעניני עו"ז סיס
דDדn'Sנhו16תתןגוכריןתמגןמיכתתזנוןנקון6ת6ירנווורסיוסףופמדויכיססכו/נת 65להקקטפי
ע קסיו נוקכ(יס והסקפעהסטתגיס כחרק 6ולח'6
כי סו 6חוקפע גקרכגות וסקטרות חתיד חן הקרסי 1יסר6לחיו מקטיריןהכל ((6קיסיחידי כחכל הכחותי
1ה 61משפיע חמיה כנוו קלמרו פ"ק דכתוכות מזכת 6קר ססי13ת 6יגסנפרדות מ6תו*יק כהצנחתו טוקה
מזין מזיח ,מחכני ,מכפר ,ולכןגקי4
י
ק
ט קרטים SQJ ,יוג) מטקי כר6קית ומחים העולס כר5וגו' ולכן
,
ת
ו
6
כ
5
,
ל
כ
י
ה
כ
לסתי קישות ה 61ססופעותיט כו .ולחרי זה
רק ר' ,סל6
ל 6ג6כ:ר כקרכגות  totpshסדי
ססס הקולחן וסנונולה,סומרו כפיק( 6יחפור ,קמסס (.תן פתחון פה (מיגיס ,קדחות 6י(ומ65גו  SDכחות
י 65עלילות וחכחס  iOsl~iס6י ולכי רידיה וסקי פרעיס6 ,סר יוכנו (ק5ן נגטיעות( .,ק( (1הכחות
מרכי וידים 6(1 ,הים טס הקטרס כלטרק סיויר והסכות חן היחיד המסככ כ( הסכות ,ולכן טס הזיה
סטו(חן ,טגקטלו סכזיטיס כמוזנח נחזקת ,וסרוקת טס 61מורס ע( ע5ס המחזיכ סת5י6ותי קרון יחיד,
ס:רותי ומקטרת ספרית וערכיתי גה 65סטפע כ 6נזספיע הב( ונזסוס כנ( ,כן סיגו סמוך ,כנוו סחות
ממס נ( 6הפסק וקכלת סספענון ה6דס מעט מעט תחרים (6קי,תדוןוכיו"כ,וע( זהתמרו כספרי ולעכרו
מסרכם,וכקדקי הקנביסססקרוןכריתו',ססססכןככוך ככ( (:,ככס0 ,ל 4יהרהר כהן כעכורה כו /כונתו
יוסכ הכשכיס ,וחמס י65ה גכו6ס (עולס ,ופיוקו6כין ס( hl:st 6ח(י(ס (ק5ן כנטיעות ,ומהכדי( מן היחיו
רוח הקודם ,כחו ס6חרו כירוס(נויי סיוגה גן 6תיתי החישר ליזה פעלה 6ו ססגחה ,והגה הגויס היו
תעולי רגלים וטרחס טכיגס,פירוט 3ל6סזנזגה והכנס יוועיס ק5ת תדרכי לחוגת יסר6ל' 6טר נהפלסס
לגנו6ס ולכך כרח מסגכ,6כי סיס כ(6סכגס וסזתגס כעחיס,ומגסתןסקטיהעלהנווכחוההיכ(( 6היומורגסין
וסיס חוקכ מציגו רצוי (זס ,ו6מרוסתסס י65ס אורס מוס ,לדיתו טהפכודות זרות ג"כ מספיעין ומוספעיף
(עולס ,וכל ססטגחס סולקיה ,וטפט ל 6היס חככי רק קרון סערות 6קר 4ין עליו קוסהקטרה והספעס
6וס כתעט ת16מס' רק מעט (קיטול כמו הקטרת חן ס6דס [רק כיוהכ"פ] ,ע"ז חלדו וקמיו חי י5י(גו
ניוסכ"פ ,וכ( סקנס ( 6כ 6אהרן (6יו ,ולכן כתיכ ח"ד ה(6קיס ה6ריריס ה(6ה הס הנוכיס 6ת מקריס
וסיס קוק ,טחד 6קנוסה הו 6הטפעה נוהטי"ת לכר ,גכ( מכה,כי כמ5ייסהיו הקטרות הע"ז רכות חלוד
י נוס כחרטותיח5ייס וכוכקפיהס ,רק סקרון
וזס רק (וטגותנות" 6קר כחקוס טהטכ,ר תתייחד ומיכנ,
הכס כסן מכה רכה ,ולזה חרדו ט"ז,
וכגנר עולססטכ(ייס סגכוליסיכוץ 6יסויקטיר כקיצו
 :כלת עלי סניגס סדכר היטכולמרס כסקכל,
ס
סו 6מטפיע ,ו(סקפעתו בריך ,וכאילו האכוייס תכוי רהנד
סונף נחוס' גיטין ס,
כס6דטי ולפעמים גג(ס סכנוד נתחוגג ,כגזו לצחרו
כי צחרו כירוט(חי
ירוס(מי יותך פ"סי ולכן ( l'h~'Pתפטיר רם וגסך6 ,כח( 31הן רופי תורתי כמו זר נחסכו6 ,י(ו ננוגס
ורחז ע"ז ר' יוחכן כסוף מגיוס כחקוס גדולתו סס התורס ככתב היו יו45ין ה(( 1כויפתריות ק(הן
6תה מו 65עגותגוחו ,יעו"ס היטכ ופוק .ולכן כיון וסללו כריפחריוח טלהן ,כן מגס .הכסקר כחות לכור,
טהו 6גמד עו(ס הכרייס הגכר(יס6 ,טר למעלס חנונו יזהכ(,
 6קרון ,רק ההיכ( והמזכח כחוק"ג בסוף
,
ס
י
ח
כ
ז
ד
(
3
6
ס
י
ו
ג
ה
6
 'nts~oוכעולס הסכלים הגכד(יס ( 6עקה 6יט ,רק תוספח
16מריס כגי יסרבל
נוסס פרן גכו( ה6גוטי,וטמוק 6.מס(ילוד 6טס כיגגו ,מקטירין ((6קיסןוהם ג"כ מקטירין6,כל הברון טסו6
(כן בתרו כתו"כ בסרן ככ( יכוץ 61ין נוסה ככ( חקכן הערות כ( 6סוס(4ה(קיט(ריההסן ,זס 6ין כגויס6 ,ף
יכוץ ,טסו 6נכגם (נוסכן העדותכפגיס כו',
(כן צמרה כי גבס
(פי ד'גתס הנוסוכסת
,
ס
י
ק
(
6
ה
כי זס יבתרו
רהנה יסעדגרי רכינו בטסנסלנוה עו"ג'טחעילס כגוו תיסרך(  (6הלקח ברון
.
ז
"
ע
(
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י
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ו
נ
 63עכר 6וס  TDו6כן' לק היו חדמיס ,גס כגוים ים כ4ופניהס ה
ודו"ק*
ססקי"ח סילק סטגחקו ומסר 6ל גרתי ססתימיס,
ן כסנטי הו 6הזמןי סמכת  'DDtln htoמתי סל6
נ
כ
,
ת
כ
ס
כ
וכ( 6חד תחוגס ט( כח 4חר,וסיס כדעתם החקוכסת,
טרח  63 G~DJי6כ(
ומוכן כל לרכו
מהם מטפיעיס נל5וגסי והמהכחיריס ט'ז ,וכיון טכן מט"ק4 -כן הו 6חטפיט,כי הו 6כזקור הכרכה ,גמז
מקמרו
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אחרי

ווי3רכסה טסטגתנותן שפע ntasיתו סמעטס,
סימר
וס 61כחו 0יכנס0ספע מיוכסמן"0כתכמיון וחיות,
י סחעסס6[ ,ז(י ע"זיולס ג'
וחכתם (כ( קטת ימ
תו עיסיתסן
ד3ריס ק6רס כליך (ק (16רתוך כי
ט(קר6ת זס מספיע סמנת נרכסכמזון ,וענר גקכי(
טתתעסר ,עלכתסי סו 6סתכועס וססתנועגות תתקוס
(מקוס ,קזס נוולם ט( מחיות ,כי כ( חי תתגועע'
וזמו סטקטו( ( olpnnנוקוסי 610 16עירובי תחונזין
לטיסת רס'י ודקי סו 6סתגוע ,0סד(יקו 6ת סנרסו6
נגד מחכתני כי 6ור 0ו6חכתס 61ור  11חוץ ,וכתיכ
ע( דרטיך כנס 6ור,וטתעתת 6נעי (5ות6כוי ודו"ק,],
וס0טפעס סגספע סו 6תעט ג' סמורות וקמ"י6( .
כן יוס סכפוריס610 ,פיכו גספע נו6ונוס ,כי 6יגו
גריך ( 6לחיטו  6(1סיכר tts,)h 6(1 ,וסתים ,וקין
טויו טוס סככס חערכיוסכ*פ ,רק  610תספיע כפרס
ומהרס (יטרק( (כ( סקנס ,וסוך עולס טכ(ייס

(ג
לייחותכ( יפל"(,
סגכו(יס 161 ,כיוהכ"פ כ 6לסרן כס

ו  peDויומק ס(יח כיד  's~fihוככלליות
כתוטוותי
יסרך( כ Sb 6ספגיס כין סכדיס ,ססו 6גנר עו(ס
תכוייס סגכר(יס כנוו ט3י6רגו.
(
כ
כ
תנוון
רפקנה %3יקיסים ס(סס מלרנוח' ים
ס(ומדיסי 6מר סנזס לונזדיס  nltDSרג
וכיו"כ1 ,תפרנסין כותף ותטי(ין (tfistכיסן,ונום(נויס
עכורס תסיס 61רגוגיות ,וכיו"כ ,הו 6כגרר עמס
סגוכחיי סתספיעין ע( סעו(ס ,הכמחר  TDחייס סי6

(מחזיקיס כס' ((ומריס ( 6ג6מרן ( 6(6תחזיקיס,
ר מזם ים נדולי פרורי 6מר חיטפטיס כנזקקת
ית
ס
נ
מ
ט
י
ט
ס
נ
ר
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ס
כ
5
ל
ת
נ
ס
ר
ו
ס
שי
מס"ל' ומטפימין
כיון
,
ר
ו
ר
ס
ו
ר
מ
ק
1
'
מ
כספם רב SD
כ,רוס(חי
תודק ר'יוחנן טמעדר"ח תסיםכו' טתע דרסך נחית
תן חנוריסן 61פיק נוגף ט307 63ת6ו3זעייף (הילוח
מסיס ר6ס יסי3ס ר' חגיג 6וריס נתכרכם תן 50כור
 (%סיס נומפיע כתורתו ,כמו ס6תר (נ"נ)6 ,י
נוטהכח תורס היטרם( מ0דרג 0( 6מפרפו(" וסיס
יודע קם ספורם (ירוט(חי יותך פ"גז נת 65סעפע
ן חס טגטפעוסיס כגדר סכתן
סיס רכ (כלי עלך נו
(כן קרע ת6גי דסכת ,6ומגס 6תר ונקיקכככויי
 6כנדר לרון tםזס.כגול(o
יטרף( וכתו.טכי5רגו
סי
י גלתפנחס ,מטססכור5ניכי15כך,עכטיומס
די
לליס נותם ק0ן(61נו:י
ספיעיס(יקרך( [וכנוו ס6תר וכ(
נע
*3נ .ירכו 6ת ססריפס] 6(1סיותוספעיס כל( ,ס6סרן
זלל (כסוגם (כניו,ות"ס סיס מלך ,מט'6כ  00פיוס
תסאתס תיכף מת"סמר גקר6ו 3תכוכרייי וסנוטכעין
תתכן ככורי
' 63רוןסטרות,סטיןחס קכ(ת 0קפעס

יסיר5י

וקסמה

( 6סקטרס וכיו*כן רק מנוסס ' oh5סספעס (כל
סעו(ס,ומכן גסנוכו מיתתן (יוסכ"פן מס יוהכ"פ 6יט
חקנ( כ(( ומקפיע(כ(סטג0כפרסוטסרס,גןמיתתגוכ
61כי0ו 6עמיו מטפיעיס ו( 6תומפעיסי ודוק:
ם (פכי ד' ויתותו .פירוק ויתותו (פגי
בנכהי~בנרןכ
ד' ,ולכן כפ( 0דכרוי6תר כו' דכר
06 (6רן 6חיך' (פיסדרטו חסגותליס ,קג( כגי 06רן
היו ר6ויס (טקרףי רק סתפי(תז ס( נוטס עסתס
ר וגס 063רן 0ת6גף ד' ו6תפ((
מח5ס וכנוועימ
כו'( ,כן 6מר (6יו דכר 6ל 06רןמאחיך סו,6פייוס
ולפיכך 6כי גו 1( 60פגים ע( כניססכותריסן ותרכל
(6יו ם6חיך סו ,6ו0ו 6ע"ד 0רתז,
ן  Shסקורם וכו'
רדהנה תססתיכות כזאת ינול6סי
 (6תיתת הגי כני 6סרןי ולמס סיס קריך
לאחר ז 0סרכר ס( נעטור (חודם ססכיטי גיוס
דפייקת כסיג סכעה
סמיגי (מלואיס( ,מ6ן
י
ו
נ
6
ד
י(פיגין חסכי ~ך(ח"ר די(יף נזת(ו6יס מט"מ סמך
(לגפורי פריקס כד6נור כירוק(תי עיי"ק]' לנור
נירוס(תי לים יוגזם נוס יוסכ"פ מכפר6 ,ף מיתת
תכפרת,
מריס(פרס 6רות0
כ5ורי,יקיחסס פרס 6ר1ו(ממ00נמורכופךרתנ
ת'
יו
וכ
י ,לת 0גסמכ 0פיתת
אהרן (וזכיית סלוחות כו' ,מס סכירת כו' קטר (פגי
נפקוס כס 6ף נו" ,5סכי6ור ,דיוסכ"פ נוכפר נ51ד
סס 61עה רון ,ו0ו 6ענין סגתי לתקוס נ"6 0סר
נו יכפר עזן ענו כג"ה כן כתיתת 5דיקיס  hloעת
לסיף ורוככ ערכות סט וטתח כנ(6 61יו נקי 51ויק
ונוכפר 6101 ,מ5ד ס0גו(ס6 ,ך כתגרי טי0יס כמו
ביו0כ"פ ,ן6ימת יו0כ*פמכפל' דוק6כקקר6ו0ו מקרט
קורס 60 ,כמכעס כיוס סכפוריס ,טחכזסו ודייגו
מחסיכו כסכו ,רקכתי כ( עיתים"יג
ו מכפר ,כן
וממי  rhמיתחו תכפיה6 ,כ
נסדיק  06מחטיבו
ר
ז
נ
ו
,
ו
י
ל
ע
ו
נ
י
א
ז
6
ר
פ
כ
נ
נתכעס כ(כו 6תס5דיקי
[61ו(י
(קוכרו כחיים ,תייגו כחייו ט( חכ,0
זס כוכח ראוי
סתיתהו ( 6כפרר עליו מממס]61 ,ח*כ תנור דוגלת
פרס 6דומסי ס0י6בורחת טסר,0כן מ"י נזיתת מיק
נתעורר ס6דסלעסות תסוכםוימצ
ר תחט6יוןטנותכוכן
 06כמרזים גפ( 0ק(0כת וכו' וכיו"כ 16 ,ע( דרך
i
סגי3ייוגי 1לר"ז' ד6מlלו עד 0 hוי :גכר6
/
ו
כ
י
ת
ט
ס
ס
ר
פ
כ
ס
ר
ט
ט
ו
ס
ו
ו
י
ו
נ
ת
ל
ן
י
נ
ע
ן
ל
ע
5רימס*
דכעי
וכלכירת ס(וחות ,כפירוט ,סיס לרך ממוחליי 51דק
'  60נוולו ק( כו'
ריי
סח5טרף' כחו נדחותיוסנזה5יטלרףל
,
ו
מ
כ
ו
ע
ר
( 6פיה סדיקזס 5דק
ס
י
סגווח(טי
ורע סמ5טרף וכנוו כי כ6ת (סזכירעוכי ,סעד עכשיו
הייתי טיק ועכשיו נגריך 5נירימ' וזפ שאמרו SSO
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מחייג
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חסמה

צו "1

משך
אחרי
ם לדיק6סר סו 6מורס ימרריך גו' וכפו' חעומ6ית נג"ינו'י וזסטומרת נזקרנו וקדם,
מחיים סעגייס ,ו6סי
סרול וכגי דורו היגס )( o'hnlו פלס 61יגס קמים ומעיר הפגימי סיס מכפר ע( ים 3ס יריעס 3תחילס
מכפר,

לכ (וכריו וסיס (סם (לנזור  6(1למכו  16ססי"ת 61ין כס יריפס  ~eltolוע( מזיר כמגיס פר
סר51ס נס5רקס לוקח מלריק 61ז נגד ס6ר ס16חות וע( זדון טונו"ק קטיר ההסתרח מכפר יעו*קי 61מר
המט 5ןיקיס טכטסיס הלדיקנחייס סיוגברו רסעיס ,ל"מ פ"ק דזכחיס סגי סעיפי עקרת (תס 63יןי SD
[וזס כונת כמפרי תריכסו על מי חריכס גסתקפת עומ6ס ם6ירע כין זס (זס כו'(1 ,פ" ,1כ( זחן מסיו
( :3מרכר ,הרי הס סיו 6סוריס שכסר תמס,
ל3ו 1( 6כעלי(סכיי סלכן מה להרן סהיס מדרגתו יסרי
גדודה (דול הקלק ,וזס תירום העלילה .ולוק ,].וזה והיו  otS)thכקר קדם תריר ,והיה חלוי טומ5ח
ממס כקכירתה(וחוהןססיכר6ותס ,כדיטירונו כמכויס
וקרסיו 3יוהר והיו 5ריכין (כפרה' לכן
1ל 6כטסה 6ים ,ק6ס יוון 6ותס 3עסיית מעגל כעת סיס גלם ככ( עת כעכודת גיוס (כפר עימקת
וקדשיו ודוק,
קכ(ת סלוחות גירס,חס גרו(ס פונס(,כן קכר 6והסי
לכרו
וזס דומה ממט (סכילה הלוחות ,והכן,ויסייר סיקויס
הספויגו יתכן מס דפסתן
'
ש
נ
ל
ר
י
ת
ט
נ
ס
ו
י
נ
כ
ל
ס
ג
ח
ט
מ
ס
ו
ס
ל
נ
5
מם
כנו ומחס  ODn1תע( כ( פגים:
מסימן
לרמממן
 2יגוף 6סרן כו' .במדרם S~hהקנ"ס ללוקה ( 6( )13ממח רק סמזכח טס להרן (,כד כל 6כניו
נ1ז*לר
( 6תכסס ם6תס סכור כו hib /גג( כעס מפני מסיס ע(יהס קרוסת הנוסכן 1כ( כליו מעיקר
טטו 6רו5ס (כגס יכנסי רק טיככס בסור סזס ,הגס הצמיתה סיס עליו מעעס ר0גח(יס סירס נטלים
גט(יס נזפגימיוכליריןכחילין
נספר גכיעי מכסף הו 63כססהגר"6דפירוקו פסוט ,ממוכחסחילין
ילתהנוטכןהיינו קערתוגרות ,ורוק:
ו
יכ
ע
דפתרן היס יכו( לכנם התיר כסרר ~ rotרק סכגיו 61הין ריסעוכר
כי
ובז
,
ס
ר
י
מ
קג6נור ז6ת
כו' כזכות
 hSסיו רס6יס רק כיוהכ"פן וגתג(ס (מ טעתו עפ"י בזאמ י613
הכרית 6סר תסחרו כז' מו"ר,
מס*כ המפורני כסוף סתורי  60סכחוכ נקטרת
י
מ
(
ק
ו
ר
י
כ
6חר ר' (וי מפגי מס כ"ג מסנוט כקתונס כנוים,
31סטכס טהרן מטוס,טכ6ותן 6רכעיסטגס סיס 1)DO
קורס ע( ממסכן יומס וכינסוכתוק"כ כי ענן ד' ע( כגנך חימס קגתכה כקנווגס* וכקן מטמא 3ך' כגריס
רימתכן יוחס גפיורכן כעכוןות קכהיכ(ן קקס סיס לוקוס דכפרק הזרוע וס(קי'ס מכיל  SD1כ( עם
עגן ד' סיס דיגו לותן 6לכעיס מגס כמו כיוסכ"פ ,הקם( יכפר 6י(ו העכדיס וכעכדיס6יכ 6מקנת כסם
סכתוכ כו כי כעגן6ר6ס ע( הכפורתי ודפח*ח ,ו(כן קניתו( ( 1nhSסכת ק("ח) (כן כ6ן סגם הנוס 3כ((
כ( טוחן 6רכעיס קג 0היס (ו רקות (כגם כסרר סכפרס מקנם כן' ,וקפירוק דחי(ס  06קינו מקיים
סזס כמו כסיג 3יוסכ*פ ,ו(כן כתור 103ף הפרסס ו4ת כריתי ספר כתש סכרת תכרת ד6ף (6חל
ן 6131
וסיתס ז6ת (כסלחוקה עולסכחורםסטכיעי כו' 6חת יוהכ"פ ד6יגו נוכפר  SDמפר כרית ככקר לכ
כקנס כויי סרסורות הו 6רק כיוסכ"פ ,ס6ז יסרק(
כז6ת כמיחס ורוק:
מ יונו 6פ"נ מ"ג ,תפני מס 6ימ נקנוס
כהחכ(פ6לכסי o3עcגןlןh"~6l1 'nכ6o'lףלכפרמהלעזזורול(סחכרייגתמו0תכו3וךהעי(ס יר*רק"2לךמ
י בנגרי זהכ כון תל ר' תיי 6ולכסס
ן  6(1סיו
(ו רקות כן 1ד"1ק,
וכלו סם סס 0יו גכוזין סם סיו מרייני
ה פירוט הפסוק נת5וס וכפר לסרן  SDקרגוהיו כקרים (כס"ס 6חר; יתכן ונוקגי מלנן ( 6לועס
רז
6חת כטף ,טזס מחויכ (כפר 6חת כסנר נס ההורה (מחס ככגרי זסכ מכיון סכן לכ( יוסכ"פ סיו
לסלן6 ,כ(
מקחת חסכה,ככל מעה ססו 6לריכין בגדי זהכ 6חריס "61כ נתולה חסם ע( ממון
ר51ס ות 651רט5םנ6זיוימוותכי
ן לז ,0רק מזה מוכרח (כפר טל ימלמל ונר5מר מנתוה רף ת"ו כיו"כ .וכסלע
ו ס( 6היו מסיגים 6ותס רק כקופי וכמו
6חת כסג6 '0כן לדירות מרס חטרה הכפורים 6חת היכגיכ
ו כגמי נכי דמ3 6ן גתיג 6ורוק .ולקיתי כנ"ר
כסנר יכפר עליו (רורותיכס כו /טרק 4חת כסגה ,וניחר
(
כ
י רסכגין כקס לי"3ל 3קניל
ל 6פעמיס 3טגס רסקי לכפר ,סעוכרסגוהת,ם6ין העגן פ' לחרי הרסוןי"
ו(כן כתות (חום ע( מחוגן ס(
וכרקס וגסמט מן
לכגם רק 6חת
סורס6 ,ין
ס רסקי טעיקר מדיוקי סרק 6חת מכפר,
0ירוק(מי וכמו דפריקית:
6חת כלג יכפרי
( 6מעמיס~.עיין חהסךלקו ר(",פ"ק ךסכוע,ת ורוק ,רר~וקץ הנגיס 6ת כטל 1ולגסס ,ככ( סרחי5ות
גתוכ זרחן כסרו 3חיס .ויתכן דתנן עלס
רהמעם ג'( ,דנכ( ענפות פיוס כתיב וכפר 6ת
מקדם סקדס SDIהגרטיס וע( כ( הקה( וגסתפנ והודריך 3מקגס (מלך מס 15רך לססתפנ
זפס1ק
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מירס
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אחרי

ירמא

וכמנמה

ופסוס תסוה דת15ת כגרי כסוף כרי טיסיו חדסיס
י"ס ע"נ תעסה כטרוקי 6חר טסתקיןתצחין
וכי יה(ח(חו כמיס יוטתק היריסן וכהו ר5ססילרנו
כו' געי6הו סיס קתח קמחם נלונה כו'
'
ו
כ
ו
ר
1
(
'
ו
ג
6
(
סיו ימים תועטיס וי"ל
(נחר 6ין מככטין 16תן נו'ודנדי(כן מלוחן כתוכה 6מל כגי

סנגר וכי ( 6יסתפג יוסר(כגעותן לכן כתיכ כתיס
6ת כסרו סיסיה בסל יבק (( 6ח תנזיס ופלוט!
י0נכשף
 4בעדו ולעך כיש .חגין טקסס כי' מגין
סג6נסגימר כיון כפרס וניזה
ר כחורכ
נפרס נו :וס 5רל5ילפינין רגפגלס פרופס כ6נ6
כ5ורייה 6(1 5כ6חר 6ג .6מחרס 6כ( ר"ח סכל ר6יגו גלוון "61כ ל 6סיו
פסיסרליסחסלס
נו
ייכןתיכת
וטעמך י0יכ6
י6יט יכפר לסלוק יכולת נזקעריס קטורת ע"ז קלמר כי5י6תו כו' סכ 5תאך
ס
יס
הכפלס תן  n'hoונסרקות כי  610כרחנזיס ותחג1גיס רגייוס(תי פריך  60כתיב וכ( 6דסן לפיתו לוחן
61ין הפקתו קבע 65תר ססקי"מ תחיוכ
רנון  le')Dnפני 6דס ,ותסס דקטרת ( 6יעקס 3ת15תו'
כקסתו כתיג 6ג3 6תחנוניס( ,כן 3חור(3מתנ(ו6ס1ס"טנור "61כ קפיריעיירוסירה 5חר' ווס ורו"י:
יח גר' ער
ול
מו
א וף נ"ג .כיון טסגיפ (סמיסק
6ת1ח(ניוגילס.כפיס יחס טכ(פכר"0גד(כעתגיתכווכ6פמררקכה(6גט6פוקעטתוןה ירכ~
קכחת( 6פכית  leDטג6תר ו30ית ית( 6עטן.
ותיגייקיף
ך (ותר כ6ג% 6ס'5ע כפגלה גי 06רתפרט כתו) ul~)stכמפס סנ5פחיתו (נקטיר
סכפרס עליו (כן5יי
ה כהיכלוסוליו קילו מתוניס טסניס נו' וזפ
ערופה ס( 6גתיחס 0פעות הכפרהסבת6ר(ך סזקגיס ( 6סיר
tD"1D' .
5ריכי (ומר  6;6ומס"ס ( 6תסיק
רק 3קקי 6ופכית ימלץ עסן מעסן קטרת ט( עוזיסו
וכ( קוטי 6יט (ס תירון ודוק:
ר0מג*ר 4ע( סקורט נוטות6ות ככי '~ Shוכו' וכן
יעמס  5065תועד כו' ,ר3י טתעון תפלק
רמנכמרש נערו וכטדכיתו,ניחוזולטתו ,ול6
תכר6י
(רנות,דנייך תיקיו גסכגי,.ו"סתס
ס קיכפר ע( עגיגי קרס ,ס6ס סיס ספלם  16ורון
גן
ימותו סכיו כיוהכ"פ כ6ח5ע עמוס י 60תעכר ,ותורת כסופקת תקרס זקוקיו וכפר ע"ז ורכי יסורק ס3ל
ררכיט רהטים גורס( ,כן מסתכרה לק 6קתו ,נזקוס  6100תצעי (י 0כי 0יכ 6רעכיד (פני ונפריס ס";
דוס יוכ( (יס 6רחרח ,ורכן כעכר רגל5ע דגתיכ געכד כסיכ( ות"ס 6100חוכןיפיסלפ"ל ורצי יטווס
רניחי פרומעיר6חריני ונעכיך קת'(
3י' 06כחי 6ת למזגי קסתי ו6ת כני חזירך דהקפיר 6י תססי5יו"
סתורה טיסיו כניס לכן נס 06כך ו6ת כימך (סכועוח ח') .פירות ,דפס (ר'יסורר6ין ספייוט ע(
דרטינין סיסיול
י(6 370סטוכגיס וכנוו רכתיכ כי סוכ סקול ,סייגו כ0י
כד(ן ע( הפררת ,דרקוןוכן יעסס 6י1
ו
ע
ו
דחכירו תוכיח וכ( 0תכפר 6ת
 15עתך חיטיו טגיססטיס,יפויט קרוסין ) 3ffורוק( :ו עוס חיכול
ך2מודקממ 6ת פר 6 nhgnoסל לו0 ,ג 0דוורו יוחק סקרס 61ת 06ת"ט כו' ,סרי דקרת ה 61ט( מכפלת
ת"גיסנד56סכרדטחיטתפי
ו כזר פסוס 6כ( ס6תת כי כןניון ר"י ,ר6ס סוי כתום וכן
וכתיב לסרן וחוקם .יעי"ע ,ו;0ס 3ירוס(מי0יייות יפסס ) D~nohלחוריס5,י סוי כחוכ וכפר מיומ6וה
6תר רמותיכין  'ff~sדסכר דסעירי עו"ג טיכס כניה סוי  'h~tnhרוכן יפסס פל כל (סהנסתהו"זע,נפריס
עעו;יס סחיכם  607כתיכ כרכרי 0יתיס וכי חוקית ס5ה סיסתט פר וטעיר ויכיף דמם
(כן
הכפרס סו6
ויגיסו  06במירי סחיךכי' ויסמכו ומטיי מזרקת כתב וכפר ע( סקדס ס%לייוי
וע(  Sthנוער כז0תזיין תכוגח
סעס סי /גרפס פירוטו דכ 6על ורון ולכך ע"כ סוריטס פל
סורקת מעט סי'קפי סכה (כפר ע( סתנז(כ 0ויסודר סתקותות לסורית טרק סכפרס 5ריכ 0סהס 6נוס
וכזח ( 6ססחיט 0וסיד ,וז"כ:
ט(תככפורסDנSורךסמוקסדזקסגיססויידגינז0וס פכרמוו סכ(עסי6ס0רן51פידחקככפ6רו ר0כמ*ר
 4גפרו וכעד כיחו תעד כ( קר (.יקלק(
6יזס כפרס מסוט לו 651חי 1סכסגיס 1כ(
 SDסכסגיס ע 5מזרון לכד וכקינג תתכפרי כספיר
מפנימי וסי' קחיסס ככתן ו(כןכתיב ויקחטוס הכבגיס ,קם( יסרק( סוי לותר  1הקטרת (יותץ ת"ר),
מקח סכתן תרס 0כוגט רסספיר מפליתי ל 6ע 5טונו6ח קוס ותקרס
ודוק ,וקכ(ס כחיב גכי כן
כ
קיגכי 3קל ויטחנו גיס נס יר'עס כחתילס וקין כס יריפס כסוף olvn
ון
ראפר דם מספל (כן כמיכ תנ
ספון טל  otit)Oיזהר גרול
סירס
מנקל ויקנטו סכסגיס 6ת 0דס כתו דמפרס כתורס
כוס
ג3י כקר וסוס*ד (כ( סקלכגות (מוגו מקס,ויזק :רבכמפסניליפסן סןוסמרתסירנייס פלסיר
ס וכי
כי5י6הו ניגף כו' סכ 6ת(6ך וחכעו .העגין לסריגי
כנוס דפ(יגי 6תור6י כגיטין נ"ג  06מסימן כ"ג
ל וסיס גירו ועיין חוספה 5חלומות
(ומר מפיגלסויי
כנוד דפ(יג ריי "61כ ת"ק סכר רמטיתן (ומר
י
"י
פפ
י
ג( ואך גלתן ס( 6מקטיר כט(כהו וכעי קטורת
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משך

אשמה

אחרי

צו

1%

 610כע3 (1מס טסופקד  1'SDוסולכנוו טכתכ כספל ספור "6כ ק6י פל סקעיר סכ 6כשוי פר כתחר
' פלק 6ג(
סמיה5ין לגריס.
סעיקליס ע( חט6ק6ז(כמיחל י
"ק
ית 6טר סוכך,
6
ורחוע
גו"ידיעס ר14רן פך סחט6ת 61ת שעיר ס
סחס 6נדכריס 6חריס  16נקדם כקין נס
סי:ס פרט 6 'onlhף דכח(כ סחע6ח כ((
גתחי(ס טוס סכמן 0 (6עס(1 ,ר'ולמעון לתכל תילוי
 sפר.מכפר ע( סכסניס כמס מסחעיר סמטת(ח ( onthסקטרס מסוס ,דכ6ןסוס כמו מי64יס כגס'ג
v
תכפר ע( יטרק(,יתכן מקוסדגחפע( 6סר י6( 65ור תחי(ס ו:תקיס כזזוסיחרו ריק יומ '6וסד"6דמוי
ססמט ,כוס יגד( עזן סכסכי ,0מטוס דופי ערך כמו מלטויס כסמיי דפר לסרן כשרף וספיר ספס
קדוסחס ,כן סחינו( ססס יותרנו6 41כ( קטרת כ ts)h) 6לכן מ6קחורס,ד( 6כף רק פר לכסקרדןש,יסרף'יכן
סכהלי6יס
רסכהס,יי כוס ,כקין  SlS'nסטם ,סוס מפס סעיר סנ!ס
וסגיסן 0וכ 6דמם
ע(רי
ככסן לעניןכפיסורו"ק* ומוררר"ט  '"tDWSרפנירת איו הילוליס'לכן הל;כין לסרן (עמ' 6כ( כסקטלס
סחטנות כתכ סתס ודו"ק:
ססי"מ פס פכורת סגוף כלימ,ימוי ר6הר 5פסר גס ג61(%,יס

קטייכנס נגדיו ורחן כשרו נהים.
נס
כו' הורס הס תס 6פליס,לכן כסנים ספרנסחן הלוי' רךקוטר*ר6 %ות
ל 5נתב וטמ 6ער סטרב' וכחו סכחכ
3עי כפרס :Dfft3
רננא לסרן 6 (6סמ"ע0( ,ו5י 6כף ומחתס ,וקמש גני כסן סיורף 5ח ספרס'הטיס רכיוסכ"ס 6ען
רסוס ליס לחכהגוכ 6לסלן (6מכית (פרכת ,מקריכין רקקרככותסיהנן;בופיס ורוחין6ח סטוה5ס
דרס סיס כף ומחה 0כין  '3כדי סקרון ,וכנר06ן ורותך טוה5ח טבול יוס' 6כל שותתת ט5מו כקים
דכגיסס רקנית (6סמ"ע כק"ת,עייןמגחות כ"ז ,וסנר מיס (סכו( (6סותר 51ריך(טכ 41וכד6מר 3ירום(מי
כ6ן נקטרתןדוריך(יקח סגח(יסתסמזכח 6י אפסר פרק כי'!ר (15ין סיוס5כיר מגעי סרדעוסין כטומ6סן
ן כרס פר כיון ס6ין מיס (טחו(6 ,כ( יט מיס (טכו 4קינן עובין
סילם טסספלש,נוחתל והכף מספ1רס ,יכ
ן
ח
ס
פ
,
(
כ
י
ס
ס
ק
ק
ו
ד
דסוחטין
1ככ" 1כעומ '06ובסמזויגו (פרם
נכי
סרי תוכרח (כו 6דרך
קגקחע
כתיג קימס' (מולוהדמוכיח (סיות(5ל מזרח מכפרת ו,ורקין ע( טכו( יוסי 6כ( ( 6ע( טמ 6סרן* '61כ
ף ר6ג"ימס' 6נלכ6ן סל6לבין סכרים %וכרח בסיט היםליכול ל 6רחי יוה5סוסוי כיחיר5 .נל
וכדיי
יגסולי 6כףוהחהס ,ולסיכל6ינו לריך לכול רחלי מסחכרלו גס ככסן טנוף כקרכן לכור,דבריך (טכסן
לנו'6
פייל ררך לחורי סכפרח ולסולי 6מכף והחמס הבין דטכ' (1וס קי( 6טומ6תוי כמו (סגין כסן; ,סמם
סבריס' יעיין תוספות סם ריס ררך מסיפס' לכן כטומ 06תחיו סכסכיס מפ5עין 6ח מותוי מסתכרת
5הרויכה לסרן 6 Shסמ"ע ,סררך ססיכל מוכלת ווקף טת 6( '6עכו( יוסועייןל6כ*ע,וכיוס סכפוליס
06ור (6כ 41בכן ( 6כתכ וטמ 6עד סערכן מסוס
ן ס3ריס 1ד"1ק:
(כו0( 6י5י 6סכף ומחתס נוכי
 061שעיר סחע6ת 6סר סוכם דכ5גור דחוים טומרך ,ולסכול 06ור ,ו6י חמוס מגפ
 2פר
ד**ר
ר כיוהכ"פ ליגע כ5וכליףפיין הנ'6
"כפר גו'יו5י.6כתו"כוכגמרםרף  htDתרותי ,ס6
ו
ס
י
חע(
סמו
6ת ד
סימן הרי"ב ודו"ק:
1כ(1ן נוטגו6ין גנדיס וכסרפין 36ית סרסן דברי ר'5
ורפסי יחכ"66ין מטמ6ין נגריסכו'  6(6ס6חרון
גיוס סוס יכפר פליכסליסר למכס כו' לפני
610י( וגחר כיס כפרס .וכמסי פ(יגי* ועיין תוספות
ר'חיסרו ,פירוק ,רימרו כחגיגסן דבלי;6ין
יסכים.ונרססד6ס גספך וס 0קעיר טרם טורק ההלו בוכסופפרה סנור 06 ,סטכי( 1כן כליס שמסיסתינו
פל סחוכחי סל 6כילת כנר רס ספר 51ליך (סכ 6.טמורי ל 6( 01ססכליסחעין טח* יהינו רמופיל
סליסרו לגוףסכלי הופילליסר סכלים ספניהייס
עור ספיר לס161ת יפ"גסמינחי '6כ ספר ( 6ר6ס תטי
6ת ססעילן וככר כילס וס ספרומסעיר ס6חרון ל 6יפו"ס ,כן רריך נכרימות מכל חט6וחיכס לפני ר'
ף 6כית סדסף  hnwntס6ייו י.ולע  6(6 13ריי ווסו חייבי %6הות תלוין,
כ ,6לכן לחכהיס רמינוג'יר
ננדיס רק לחרון ,מ5י (סיות רסספיר hnwtooכגריס ו5פ"ג רל6 6יתירע (יס כ((י 6ףמפק ידיעסי מכפר
( 6ר6ס  6(1גטחטעייין כעת סיות דנוו טל סר( ,סםי'ח
(1 ,זס6מי,כי 3 06הס סזס יכפר ע(יכס
,
ס
כ
ת
וליס 5הר ו6ת סר סחי6ת ו6ת ספיר סחס6ת61 ,ת (עסר  6פירוש מסחט6יס סכ6ין ע(יכס* קגר6ין
ן (כסי לכן  elhמכ( חט6וחיכס לפני ר'
(מפסיקכין פר (מלעיל6 ,כ( ל' ( IIDnVעעמיס (כ( ונו(:י
6זי( כב"ק וף ס"ס 61ת סרר ערניס קל 6וסקי תטסרו' רסו6יל והופיל סרסרה לפון סנגלסי הופיל
פל ,ססו 6סל כ"ג והכפר ליסר 6הכס %פכירות סכסיייס וכבסריס מכס,
דכתכ 6ת (לפסוקיכין
גלוי 6ל 6למטס תטסרו' ווס
6כסניס' (עעיל ,טסות טל פרס והכפר  SDוגס
ת
ו
ר
י
כ
ש
1
ס
ט6יני
דוס5

כי
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דוקך 3ר51ס הכפלתו ס( יוסכ*פ ונזכיר פוננו (חוטך,

51ליך

י יוסכ"פ,
כפרש 163 60מר6יני ר51סקתכפר ל

סייג
ו תכיר עלתו(חוטך,ס66ידןס,יוסכ"פ מכפר 6ף
ס
י
6
וכתו ן6מרו ככליתות
סחט סנע(תיס תעין
,
פ
*
וף  '1כמכעס 3יוסכ
ך
י
כ
ר
ד
6סס תלוי לחרי
SD

יוסכ'פ ,יעו'ק וח"ק:
וקנהיחיג
ו תטס כתכ ,רעל קלות יוסכ"פ תכפר
כ( 6חספס ,עיי"ס כ(ח"נזכזס ומעתו פשט,
רלר3י 6תריגין כתסכת יותץ חסוכס וציתה תכפיין
עם יום הטפיריס* (ימ 4ך( 6כרכיי לפיתו היחק
כרכי מטוכס כעייוסכ"פ,יוסכ"ס(6כעיתטפס ,חזיג6
דורני שסכר דיוסכ"פ הכפר  elhכל 6תסוכם
ע( חתורות ככ*זהקוכם(חודך( 6תכפר"6 ,6כ (הכגן,

דסכרי כקלות ותסוכס מכפרת(חודיס כרתגן כתסגס
דיותך כק"כ ויוסכ"פ (חורץ תכפרhSD51 t~lVDI .6
כעיני דככר הקריך רכינו דהיריעה 6יגס תכרחת
(סכהירסעיי"םוכעיקריסוכסד"כ"61כ(פ(6ע( קוטיית
ירוס(מיכי1נז36מוף6תרר'חונךכו'ססיסכרעתןלסכיך
יעי
ר 6חר  6(1סכי6ו ר"י כר"כ 3מי וקין סק"3ס
ד ויכפר מיד ו(פ(660 6יגו תכריח"51 ,ע,
י
ג
ה
רופס
ךנבנמרעני
' סוף יותך ,עכירות אנין 6רס (חכירו
ן יוסכ"פ תכפר ערקירלס 6ת מכירו,
6י
6כ( 06יילס
ו 6ז יוסכ"פ תכפר ,סגם ע( סכירות
סנין 6דס (חכירו (ריך כפרת יוסכ"פי וזס ט6תל
דרקו(די'והככ"הפמ6 165,תער( ר"ג  1(,6עקרת יחיס סכיו
ס (נוקוס ,טככיכו(
ר"מ
וזס סכין6י
מתליך 6ת עלתו ,ויסי כעטרה סיתיס ויגוף ו' 6ת
גכ( 6ר'נ 6יל 1עסרת יתיס סכין ר"ס' וזהו ע(
ס (חכירו ג"כ מלוי כעשי"ת ,ו(זס דרק
סכין 6י
'
ד
ס
כ
י
ת
1
6
ט
ח
ס
י
6
ט
ח
ס
ו
כ
ז
ו
ל
ט
ר6כ"ע ת
סכין
(פני
6וס לתקוס' ;(פגי ד' תטסרו' ההיו מטוהריס,
ועודפי'מכלחט6ותיכס,פכירותסכין6דס(חכירו,ס6דס
(hwtnחכירוכלווימייסרי5תשלמסלפניר"טתטסר5יתס
ס%סהילסייסרו סם כפיוס ונריקי ובחר זס ייפרס
ס6חר מפיוס (חכירו גק6ר סעכירה,סכםנגדמזי
ר דרסו ד'
 'olpnoוגטקסכין 6דס (וקוס ,וזסט,נז
(
ע
כ
ה
כהמ 165גגו סכין 6רס (תקוס ,טהו6
וין'
,
ו
ר
י
כ
ח
(
קר6וסו 3סיוחו קרוכ נגר סכין 6רס
טה61
6ין סכע"ו ,יעזוכ רסע דרכה זס סטרור כילרו
סתת16ס יגזום דרכו6 ,כל ( 6סנזחקכותן כתו ;6תר
6יפ;י ככטר חזיר6 ,יפסי לכוץ ע( כו" 6כ( חס
6עסס 61כי סכסתיס גזר כו'61 ,יס 6ון תחסכותיו,
זסה על סכריות גז(  ttb),h,וככור 6כ,סיס העמס
כח' פרקים
נפק  t)'hGתפקוס ג(( ,וגרכרי

י"

הל"י

ונכמה

פרק ו'יייסי
כ (6ו' וירחתסו ,ועלסכין 6רס (חצירו
61ל (6דקיןע ,כיייכ
ס (ם(יח ,סע( כין 6רס (חכירו
נקרץ
טרןכין 6רס (חכירו ,כתו ס6תר ער
הנרקיס כו 011 :ס5מר ל 5יקונח ללריס כל 6וף
מכיון ק6יגו מוטם כמרמס ודייג
ו תת6וס'
( 6י16גס (ו61 ,ין לריק כקרן 6טר יפסס טוכ 6(1
יחטף ,טכתלות טממיוה' סהוי 3ותתרוס( h~hו ס(4
יהי '5וזס ס6תר'ק50ריק כסנזעיותי( 6י6וג 0לו 6ון
מתכליות 3(1 ,רסעיס כט
,תעיות ת( 6רע כטכסיותי
טסן נוגח כלזב כחרחס
ו
ח
כ
פוע(י6ון נוכרי סקס
עס רסטיס ורעם כו'טרח 56כפויכר 6ון כו' ,וסוף
ע( רכריס סדין 6רס (חכייו' כתו ;כי6רגו ,ודו"ק
י כרכי ( 6יסתע ר'
כע"ז,וזס,ו(זס 6תר 6ון  06רזיית
סכזס גס התחטנס גרוע ס6דס כתוסוכ:
ן 3נל
כב' 6תס סלחן (יטרף( ומחלן לסנטייסירי
( 6נזכר סכטי יסורון,
ס(6רוורכ.ר מסונ6ס .פונהנלס לסמפרל
ו
ייותץ רף (*הן רק( קחר
סיו כגדי סכר תוכחרין נוט( ערכ טו' ת6י 6חריס
פחותין כו'(,פיטעכודססר6טוגהחסוכססי 6ותכפרת,
6 111יגס ( 6(6פגות  ol~noכו' .רק"י* ו(פ" 1קריך
כיקור נזווע (6חייתי סנמי6סךכרייתךגר' ישתעל(,
דפתר  SDהו45ת רסן כנרים טנוזנ כהן גוס (יכו,
 Shיכש( כהן קרירס (רכו כרככי( ,עי( כ"ג ע"כ,
והסתכלך יותרן ררק ע( סכתגתק6י ,הקיהלה סיס
מוכחלת כעכזדת הכקל6 ,כ( כ( ם6ר סבגדיס סיו
הס סר6סוגיס ,ופכן כפקר דרסו (קתן ע* 6תה ה*(
6סר (כס ק(כק ככרי וחזס דרקוכתו"כ ,סיסיו גריס
6חריס כין סערכיס' 0ו 6עיקרו מל סכהיהי סל5מר
כס  W~e3לניטי נהנה לר סרס ילכס נויי וניון
סכ( סכגריס סיו קותן טל יהר
 ,לנן ( 6מייתי דר'
,
יסתעף( כ6ן ,וסרתכ"ס פסק כן דרק ע( הכחגת ק6י
יעו"ס3סלניה 3יההכתירס ונתל"מ [ורכינו תסס POD
ס תפן (מ5וס' יק מהן (עככ,
רהפירום כזכחיס י"ס י
ר
ו
א
ל
ג
6
(
1
ר
כ
ס
ט
סגי
סכהגך כגדים קג6מר כהן
ה
ו
ו
א
נ
(
ל
י
פ
נ
ק
ר
סיס 6הוט 6חר לנרוי ו
סוי
סטי'
ר
מ
ק
נ
"5כ נגדי נס"ג 3יוסכ"פ ,טל5
בסן סס סגי
,
ר
ה
5
ת
6
5
1
ה
כ
וכן
(עגכ 6 06ין כהן רק חוט
דסןי
(1הר"נז כסיתם,
כסן תרו כד ,ותכנסי כד
,
ס
ס
ס
י
ת
ל
ג
ס
(כן "6ט %ס דוריט
סגי ג"כ  06קינן כפו(ין
ל' רוסק כ(( 6נזרי סכגוי כ"ג כסריס (כהן סדיזם,
מפגי כמניסן נקמר 3ר 3ל 5ספי וס 5רבעי 3מס
להתלך כמ"ג 3יוסכ"פ 6 6(1תל ככגדיס סטן חוטן
נפולסטס ,מפניסלמלוס 3מימיסיונסילימהסס .ודו"ק],
(הכין חריע גקתנס רק סכתגת ,וכירוס(חי

ייצנן

פלק
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צח

פרק  63לו נופגי נוס 6עו נוסתם ככגלי זסכ טויס ויטכסו 6ת סכתגת
ק ס6תרו כי 6תס סלחן (יסר 46היינו ע( כ(
תפני סג6וס'6 ,ר מיתן  (6 g~Dתתהדר (פכי מלך 1רזך
החט6יס סכין 6רס (תקוס' מהרוקס סו 6תקורם
"6ר לויי ק6ין קטיגור געקס סכיגור קחתו( כתיכ
ר
מ
6
ג
ס
מ
ו
ר
ת
6
ג
ז
נ
4
6
ר
ט
י
6
(
6
4
ג
ע
ס
סלחתי
6לקיך
כסס ( 1rDIהס (6קי זסכ ועכסי עותד ונו0יוס
ככגדי זהכ ,נר6ס הלת"ד ר6כגט ס(
יכסן הדיוט הים כדכריך ,ותחלן לסכטי יסירוף הו 6פ( חע6יס סגין
,
ו
ר
י
כ
ח
(
,
ט
ך
ט
ח
מ
ת
ר
י
כ
ת
ס
י
6
6
1
0
1
n
D
W
ס( כון'6 ,כ היס נותק ככסן סליו ג16ת
יוטף'
ט0ויש סרסן
סיוע 16סכמי יטירון ,ורוק ככ*ז61 .כת"(:
דר' סינון מרוס  Shתההרר כו' 6כל לת"ד 6כגט
 (0כסן הפיוט היס ט( כללויס"6 ,כ ( 6סיס ככנס המבנון מנתוןהי(6כס3 .כ(תקוס56ליוס סכפוריס
' (וי,
סיוםהזה ,תכת קכתין ה,61
מכה"ג כסריוט כיוהכ"פ לסניס'יקריך טעמויר
נכוקתויסכ,לקין
י
כ
ז
,
ס
כ
י
ק
ג
מסוס טתזכיר תון העג( ועליו לסנור וכיוס פקדי וכן ככ(
ומס
לכר
כלמון
ן
6
כ
וי
פקדתי1 ,כנזו מלתרו כחלק 6ין לך כ( דור ,ם6יגו יצות הו.כר לפי תה דררסושכהר
יס פרק יוהכ"פ תנין
,
ת
"
ס
ה
ו
,
ם
כ
י
ס
ו
וכעילת
נוטל 6וגקי6 6חת תחטף סיגל ,ודו"ק .וסכה סנורו (יוס הכ:פוריס ס06ור כרחי5ס
כנודרם נזקרי סינון '6י
' 4כין טנורככ( דור עדיין הסגד( ת'( שכתון סכות ,ועיין רכינו גיסים קפירק
חע (0 6מכייח יוסף קיים ,עיי"ם ,וכמ ,65רסכפרה כסס ס-,נ!כ"ס דמוי דכר תורסי רקסתסר זססיתום
SDס6ותס הכללהלפגי ולפכיסעדיין  oGלוטם החט( 6חכתיס ,כפי תס סירבו ג"כ להוסיף תס
ום0,ס 61עגו"
חתכירת יוסף ,ולכן לקון ם( מעיר הנסתלח נוטקל ' 'DfftDתכן 6מל קכתון ה( 6כס ,פיר ססכיתות
מתי מלעיס ,רמז לתה 60וורו כסכת פ"ק ,סכסכי( כפרט לפרסן תלויככס ומסור לכסכפי תה סיתר6ה
חקק( 0גי ס(עיסמילתחגתן יעקב(יוסף כו' גחקנ6ו (כס ע"21י ולכי התורה וקקי( הדעת סיטרי ונקזן
בו צחיו כ!' ,תכן יתכן כי ספפרההיס (פגי י(פניס הי 4ק,6י ע( הקכיתס כטיכוס ,סהי6נוטורס (כס6(1 ,
ככיח סכפרת וההיכ( ,מקוסםל נכיתין ,תסוס 0ה 61מרכר ,צ( סיוס ,שלהלן תרכל ע( סיוס ועתרעיתון
סו 6לכסי סייגו סיוס ורו"ק:
ל 6סיה כהחטףסגחכירת יוסף 1ולכן( 6סיס כעזרם
כ06ר  015ד' 6ת תקם ,סגס ככ( תקוס
חלקו ם( יוך '6כתפורם יומק וף י*כ ,נזסוס ם6תרו
ריס סגהררין התכרך 6ת הכו5ע ס"ז חוטך ,יעו"ם,
סכתוכי טעסס לסרן כלסר 5וס ו'י כתוכ
וקרוב לזס תפורם כספרי כרכסתפני חס זכס כניחיןן
תסה 6ל להרןכפ'  15ורותעיי רקכ6ן וכתגורס
כ
ד
נ
י ו3.ר  (6להרן כו'  6(1כתוב ,טינר תסס
 'DSסכ( הקכעיס היו כמכירתו  (0יוסף טו' 6גי כתוכ
,
'
ו
כ
ו תזס
ו(כןוירט
טנור כו' מיסיו חתפל(יס לפני ולכי מתתל 6עליהם קליו ,ולח"כ כתוכ ויעם טהרן
רחתיס והם  hSהיו תלחחיסע(  .ootnhנת 65ס6נ!רו סני דרטות כתו"כ תנין ם6ין  l~ohלוכם כגדים
פוקר עזן 6כזת ע( כגיס ,כם6יחזין תעלה צנותיהן לגדולתו  6(6כחוקיים גזירת נזלך ,תכן ( 6כת 31כ6ן
כידיהן1 ,כטיר6ל חוטטן כהכריס סכין 6דס (תקום ,טחו(הורות,דעסהכקילו עסה 6חר 3ל 6הלגם גרועת
6ז פוקר עליהס חט 6העגל'  oh1יסרך( חוט6ין ע5חותוי וככעס סכי ,מרותע תפי תסס כמוסע נזפי
3רכליס סבין 6רס (תכירו6 ,ז פוקר טסיהן חט 6הקרס ,קסגס קהיס לסרן וסקל כנגד מלסי 31כ*ז
מכירת יוסף ,ותפני עעס זס ל 6גכגס כחומן ,פסחות  DnCרפי תקף ,כעוחע תפי הקכ"ס כהימס וכחלדת
סמכטיס חקיקין ע( לכו (זכרון לפגי ר /והסכטיס קרס ,לכן כתוכסםלהרן ול 6נזכר סרכר תסה (6י,1
כירוסלתי ריס פרק נ6לו 6תרחצין(קריינת
כבקנוס סן סזכרון (תוס' רס"ם כו' ,עיי.ם ,),תפני
הפרטהכו' מה ת"( כקמר5וה,מיכן(קריינת
קזס יהיס קטרוג ,טהן 3ע5מן ( 4רחמו ע( 6חיהס
וסיו מתנגדיםוקוכ,יס זל"ז ,ולפגי ולפריס ערן חקוק הפרקה ,ו(כן נופרט ויעם מקה כלסר 5וה ן' 6ת
חע6ן ככל דור 1וזס כצנות טעס רכ סוגך ,הצחרי תקח! ,תה עטה ,סיכר  (6לסרן כ( ספרקס והרי
תות הר6קוגיס רוד וקלאס 6 Opotוריס ותוחיס ,כתוכ שכל תקוס0 ,רכר נומס וכ"ןכתו3ויעי(,סויוה
מפגי טססנטיס גהח(קו (סכי ת(כיס  6(1היו יכוליס 0נוקר 4הפרטה לרורות מפירי עכודות' פכן עוכדס
לתתם רכריסס ,שיצטרפו טחות הס3טיס זס טס זס ,כבגרי כון וכחון כעזרת גריס ,חפני לחטה קר6
כיון קהיו ח(וקיס זס טס זס וטוג6יס זל"ז ,ודו"ק] 'onlh ,ופליגי כסוף זכחיס6 ,ס כסן תטה 3חדכר*
זלכן (הורות ע( כפרת החטך םל חכירת יוסףי סיס יעו" 0ודו"ק ,ו6ס כעי לקרות ווקף כרון סקנס,
כתף תוכחרת ,יכנ!ום" 6זכחיס פ"ח כחגת ע( גר6ה רזה ככל(  06כלטון הקרם גתגה תורס כו'*
עתיקות דחיס כו; /גרגור ויטחנו סעיר ו(כן (6חעיג לס כמוטס ,לק כלכת כס"ס ורו"ק,
וכפסוע
כרס,

ריעשת

~ירנןנש

1ד*1ק,
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אחרי

ים (נ6ר סהו"מ רכל ררס 5וגרסך
ילמ
ר מסמוס לחרי מנין סגל ספרסס
,
ם
י
ר
ו
פ
כ
ו
'
ו
נ
ו
א
ל
נ
למורס פל תסרר
ך
ס
מ
ן
י
נ
מ
ו
ס6ין
לסרן (וכס כגוים (גדו(מו  6(6כמקיים גזרת חקך,
מ*( ויעם כלסר  015ד' 6ת ממס זס סכינם (קר6
וסוף  15ויעס לסרן וכניו 6ת כ(סדכריס 6סר 015
ר' כיר מעם ,דכתיכ 6כמ(ו6יס ג(0גטת סכגדיס,
ומנין ,ק6ף בסרן טמע ממטס גסומע מפי סקדס
ת'( ויעס כאר 5וס ו' וכו' ,כואו(קר 6דכסט(וחך
ויעם כן בהרן  Shמז( פני המטרת כוי אטר 5וה
 '4מקס,ונקיטרים6וטיפי
ן וקל,1*6ספסוסונכון:
הנ6
"כככ"יס ( 6נזכר יוסנ"פ ,מפני כי ( 6סיס
ה
נוס סרנק (6ומ" כי כונס סיו כמום13תסי
ותעגיה יום 6חר כטגס 6יגו פ( ,6ועכורת פיוס סיס
ת כמ"ג (כרו כמקדם' וסוף מ 015פרטיות ככ(
סוי
סמכותן ( 6כן פסח ,מכ(יקרם( 163חמקימס והקריכו
(6פי רככות פסחים (כדכזמן כיח סג" מסיו יעכיס
(דכר ו'י וונכויס,מפסי
ס מיסר5ל ,ורק 3פ3ורת
,
ס
5
ו
כ
נ
ל
כס"ג לפני ולפנים 1כו לססגס ירוכס
כמו
מקמרו נסורס רף ל"בכילתן כ"ג וכסתעון סליק,
ונפ"ק יכלכות כר' יעמעם(  ,6*3כקגכגס (הקטיר
קטלת (פני י(פגיס( ,כן כ6ו חכ( מקוס הגלו(יס
(למחפניכסיגולשמועדגרל' זו נכו,06וז6 0תת51רק;
י מקריס פ"ס סיד* חייך 3ר 6ד6
יר~רלמלב~
6יתסוי סכיןכיכוגין נו6ן דתי יסיכ (ן
מכין ריק סת 6ל15מ 6רכ 6רוון נסכין ,מן כתר גן
( 6סזון גסכין למרין רטתן גכן ,פירום ס( 6גסנו
מ5דקס נזיוסכ"פ ולילך,דינרוי0ו6י כגרס גכן ,ורסחן
סירוס ככל מקוס גרס (פיין סכת ל"י וס"נ)' וזהו
מיוחל ע( וכרי ר* 6כל חניג3 6סנ0דלין פ*(61 6
6קס גוס
כנען( 6קירכ ,ס( 6גהגס מקיפת סללריס'
טים סטת סיתר' נמו בפסרס יניס
וזסו
טפין ריס (יוסכ"פי קס6רס נוחן כגג סלם ולרקהו
תלילסו ממוס* ודוק:
זןק הדבר 6סר 5ו 0ד' (לחרי נחו*כ6ין (י 6(6
לסרן ונביו כו' הגין (ינות ר6טישלוכוח חיל זס
סרסרולסלןגימ
ר1ס סרגר כו :יפוין גמרך רמפרס
' רסרבר
ש
ל
ו
נ
לפנין ס5לסכסיוס' יפויס* ויחלן יניס
פ"1
ריחושי חון נמסרס לר5סי סריות
טיסססיטג
סחטך
יחי(עכר
וכמו לסלחו ככ"י ויקטע 6ת רפ
,
'
ו
ר
ק
6
מירדן ככנותם תזכח ,תנכר תזכח
(פגי
.
ץ
נ
י
ו
ורוק:
חסכנו61 .ו(י ורפי כ"סגז"ס(0כי 6(,לר3ר
6ק מנית יסלק(6סריסחט כו' מחון לחחגס
גו' ,הגה גלתה 6קל גי ירקיםר' 6ת גדולך

חכמה

וטמרת 16כ(ס כסר כוץ ופירטו כחו(יןן דכמרכר
ת16ס ,תקוס ן6יקרגו למסכן כו'( ,כן
יכתלכסןל'ודכ
כר
סג
תיסלינו חקוסר לסתימת ,וכתו חובב סקגי
טק(ח לותו ( 1576ולין ( 1חקק  T~h3יטר6(1 '(6
סיס (ו תקוס (סעתידות חס16חה 6( 1(56 ,ג6סר
ככסל  'othnולכן כתוב וכי יגזר כו' כ6ר5כס כו'
(כס,
כלזרח הלרן כו' ,הכ(
דחווקקםס כת6רחןת סיס דיןוכן6חכדנ
י(הס8 ,כ( כלולות ,קגסגו
רק כהזדכר ,כמו מיסור פטר ת6י 0סיס סנר חותר,
וכמו סהי 0טרם טנככה המקכן 6חל חהן תורה,
60ז 0יו ת1תרין כולן הכסר תטה ,ופלוט .ורכן כפי
מס מפירם הרחכ"ן ,דפרקה זו נתמרס (סזסיר ,מ(6
יסחעו חורין ג"כ חון (מסכן ,כיון סכ6סרו ככער
 ~olhnכל סכסמית רין סרסימ( .סס (סי8סר כסחיטת
חון ,וזפ קוחט (סדיוט ,סייגו (לכידת6רס( ,כן כתיכ
רק מכית יסרק(6 ,כ( סגר קינו ככ(( דין זס6 ,כ(
כסע(6ס קלינו רק ע( סקוסיס (נכוה ,קוס סוס גס
כגל כתדכר טתוכ ותן הגל כו' ,ודוק:
יסחט תחזן (תחגס ,לרנותכפיף .תי'נ,
או
6פט
יסרמכ"ן ,יס53סי ר3לירבר ,לנמסר לסם
י
ל
חולין חון (מקרס וסיר
חביסירבח
וו
חע
ו,
לת
כי
י (סכיןס (ל6סוכרתולכש
יף altDn ,כ( 0תיניס
6יגס קרכיס לתזכח ,ותורים וכגי יוגה דכ6יס למ31ת
5ינס  o'hsסלמיכ' ולנן ל 5לותה סהורס לס3י5ס
(נוזכח' לק כקר 651ן' קינו( (עטוחס טלמיס ,כמנס
לרורות סו 5נוסג 6ף כעוףכתוקדסין וכרור:

ייןן214ן'פסש5:

איש

 610 InSDnlגזירי כך (פי ססיו יסרך( (שטיס 6חר
מו"נ בחלריס והיו נוגי6יס קרכגיסס (מעריס דכתיכ
ו( 6יזנחו וכו' 6תר סקכ"סימיוחקריכין(פגי כ6סמ"ע
ומן גפרטין חפי"ג כו' .ולפ""5 1ס מס רסוסרו 53רן
יסרבל תנסר ה5וס' לפי ס53רן יטר5ל סיס כח 3יך
ניחדין סגרול לכסל ילר 6רע"31זכות 6ר""6
י קפגסהכחוכ בכנורו כו/
(הו' וכדוורו סוף ערכי
ן לו (כס( ילר 8יעו"ג"61 ,כ 6ין
סיסיספ בןני
סייתנוסי ופכסיוסריסיכיסח יגדעס
לרך (לסור כקר
ך (סיות לסור נכתר הקוס ,ולכן
כטקס תו 6יןטוי
(עולס קוחטין .וכחלין י"ז 6מר טפס 6חר ,חמוס
ס תכעיס קנה קסיו ננכל ו6ז
רתרחקו חמקכףינסו
(0 6וי מ5י לפקור ילר 5רפיתי  i""Dh,סותרו מבסר
סרוס ,ויפו"ט מס נסוספוהורוי:
ס י"ת) ל 5גובר
יסר ססקרינ 46סו"לכי

ריסיי

הגה

"'

סס"יעס
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חכמה

אמור

צש '19

ססחיטס וסזליקס ,לק ויעיוך 6ת העמס (כן קרור 61גי נחתיו (כס ע( הנוזכח (כפר ע"נ גי
וינחת 6ה הפל וימס על ספלים ,מסוס דגולי סחוטי הדס כגפם יכפרן ורמוי לנפט סיכול המורת נמס*
חוד וחיים גרת ע( ס0חיטס ולזריקה ,דרק מ10ס ומוס מקור גלמן (מה קררנו ז"ל (לסור קלפם
ן סו( 1Dhtn 6ג13ס,
מגרר  hnSnועפ*י סרכור ,יעוין יגנוות ( ,'5כן (( 6נכיס ,כיון 60סור להדיוט די
כתוכ כפירוק ,כרי 0ל 6כלמודמזם (דורות ,ו6י מקס וכן גיד הנסס דחו(5ו וגותגו (תפוח ורוק סיטכ:
כתתיו (כס  SDהמזכח ,ט( המזכח  6(1ע"ג
סע(6ס ופר"0י 0ס ,גר6ס דכיון ד( 6סיס  06ע(
י
נ
ל
ש
ר
,
ע
ק
ר
ק
'
ס
ו
ת
.
ן
ג
6
0
ק
ר
פ
כ
ו
ס
י
ר
ג
ו
קופי
עיין
המוכח ,סוי כמו כהכערה כסגת ,ך6נורו ד8ס גתן
קדקיס ו'ף ס' 6מו (ר' יסורס דר5פס מקום ורכ
סע5יס ומחרון גחן ה8ק המחרון חייכ (כיוס
6ק חייכי "61כ
ד6
ל"ל
כן גסקטית עולס גחון
"
ות
גס
ס(
ט6ק גפ
י Dhnך' ,וכפטר ג"כ
עטםתגיסו

מיד"

תסחטו לגיסן וקמרו פרק סטיחט וסחע(ה ,דיחיך
ססחט חייכ ולניס פטוריןן ו6י מרוס זריקת רמיס
( 6כתיכ מפולס כהורס ,רק 6תלכי חקרך ד6ו וכח
 16וס 0פך לתג6י 0ס ,ולכן סיס יכו( נכיף (עקור,
מע"פפירט נוקרך דגוי וקה( גוייסוכו' .ודוק ,ונכון:
י 6ותס תקלנ עמס .דע ורקס סספרק'
רהסררז
סכח(כ 60וכ( (הי6כון כתוכ וגכרתס
כ( 6התייחם ספנמ(ס (ספיית סחטכתו,ת6 ,כ( ניסי
טעינו רק
טנפקו 6 (0דס ק5ס נו נסוף
(מכעיס כתוכ והכרתי6ותס מיוחס  (6סטי"ל 0יע0ס
כמכוון .וכזה ים (פרמי דידוע קיטת רם"י כתנחות,
הדס 0כם( 1סיגו חייג כנווקדקין יעו"ט ,וכי כתג
כנווקוסין כפ' סחרי וקני נהני(כסע( סמזכח (כפר,
כחי קרו6סוכירהי(,כפר"6 ,כ גפרו  olh (0ק5ס כז( ,כן
כתוכ
6כ( כפ' לו סכהוכ כחטין יתכן ט"י
כילו( ותערוכת שית נכדי "8פ ,לכן כתוכ וגכרהה,
וכן כפ' עליות כתוכ תכרתו ,כי נפקו 6 (0דס
נוחנודחן6 ,בג גגי נוונך ופגה  Shה6וכ והידעוני
כתוכ והכרת" טמיוחס הפעו(ס (הגיית ,ו(כן 3דס
כתיג וגתתי פני כנפק ס6וכ(ת 6ח  'oleולמרו
כתו"כ פונס 6גי מכ( עסקי ועוסק6ני כו ,וכןכנותן
מזלעו (תולך כתיכ וקחתי פגי ,ומעתם כו 6ור6ס
נכי יוסכ"פ פ' למור ,שנכי 6כילס טה 61לתי6כ,ן,
מת6כ (6כו(' כהוכ וגכיתס6 ,כל כמפלכה 60ינה
(תי6כון ,רק לסכעיסכיוסכ"פ(,כסטכו כתוכ והבכרתי
הנפקןהיינו וניוחס הפעמה (הכי"ח .וזה פמוט* תוק:

הנה %3נ כתוב כי נ( 6וכ( ח(כ מן סכסתס
6סל יקלכ ושנונס 06ס(י' וסכיהם סו /סגת
ס6יסור( ,פי 0הח(כ נותן (06ס (ר'( ,כן 6יגו לסור,
לק חלכ 0ור ,כ0כ ועז ,ממיכו קרכ (תוכח6 ,כ(
כרס  610גס כחים ועוףן  othnwlג"כ נכרת ,ומכת
ס6יסול והכלה כי נפ 0סכקר כדס סו 6וליבו ללוי
(גפם סי6כ( נפק .ויעוין רמכ"ןרכרי נועס ,רק 0ל6
יוק0ס נוי6יכ
 ,מידי ,ן(סךיוק 6ס,ל ולנכוה 0רי'

6מר מזרח טנעקל מקעירין קטרה כמקונוו כו' ותודי
כומיכ' (כן 6מו  631ע"ג קרקע הר5פס לר' יסווס'
ן (הגיים 6ע"ג  IDPWסג
ד0תס ספר 6טמותו,יכ
מזבח ,ה 06 6,נעקר המזכח 6ין זורקין כתקומו 61ף
כסחטו פמו(יןייע.יןססדף נ"ט נוורהרנ כדנויסופקוט:
על כן תמרתי (כגי יקר (6כ( גפםמכס ( 6ת6כ(
דג) וסגל סגרכתוכםג 6יחכג דם ,מגס דרסו,
קוה ה( 16סו( 6הזמיר סגרו(יס ע( סקטניסי וזס
60תרהי (כגי י0ר (6ט( נפם תכס6 ,ף קטן' ל6
רם ,ו6ס כקמרוגרסגתגירו כגו סקטגיס עמו,
ת6כ(
דמסתנו 6גיתה (סו כמס דעכיד 6כוסון וכי סגדי(ו
יכו(יס למחות ניקמר פ"ק דכתוכיה י"6 ,6ו(י גזם
תיגו תוזמר ע( סקטניס( ,כן והגר סגר כו' (6
י6כ( דכו ,הו 6כעלמו6 ,כ( ע( כניו סקטניס
י
נ
י
ק
מוזהר st~lrl ,וכי יגדילו יכו(ין (מחות (גמרי .ודוק,
ר22רןך"כ 1פ' ח' ,יקרך(  1(6יקרך(6י,ט,גר 1(6גייס
כו'"6כ(נוסגידו
6תר ר6כ"ס
ר 6י0
לסכיך ולד כת יקלל( מן  J"tDOומן העכר ,פילוסו,
ם כתיכון ע( כן לנורתי (כגי יקרך(
דכסך פרכסיד
כ( גפם חכם ( 6ה6כ( זס,וזהו6זהלה (כ"ג,קיימו
(ספלים 6ח כ( גפם מן סדם[וכן נווזהלין גדו(יס
 SDסקנוג'ס] ,וסד"כ דוקק גריס 0ר6ויס (גו 6כקסת
וכן עכו' (כסיתחרר יסים לקוי (כו 6כקה( ר'י וכן
ממזר ה' 61כ So~n 6ד' ותתייחם 6חליהס6 ,כ( בת
ימר(6ית מן העיים סכל דסו(ד מחזר"61 ,כ הו6
ע5חו '6גו כ 6כקה( ד' ,חכותיו ג"כ 6יגס מקה(
ד /טר"מ דהי 6( 6גכ(( ככ( גפס מכס וסוף ל6
נכרח מ:עמו rt~P ,לו עס ל 6מלפניו' ול 5הל5חריו'
(כן תרכס 0גס עריו מ5ויס כ"לן ס(( 6הלכילו דס
ו ,5(0י6כ( דס .כג"( (פי חומר סנו .60ורוק:
אן2וש' ילון 5יו ריס וסוף 5סר יעכל .לר' מעיר
רסכר שחימס טייטס רצויי סרסטחייס
ררו"ס' פירוט רלר'מ5יר בן ט' חי טמון
קמ"ל
0חיעה לנחירו כ5כילס5 ,כל שחייה 6תו טסרתו
צינו מסירו
תטונו6ה( ,כן S~np
י
ל
י
נ
ל
כ
כןי
'חיטנמל5גמעיסחוטס' ג"נ כסי נסויופסומ:

רירי,

כוי

ריס
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ירד 5יו חיס  16עוף.נויכיגי
ןלפיסו גי(1דין
ועימדיןוה6ךכתיככיילור,נר5סרררטינין כפ'
נסוי סרס %ס תי' קינו
6ף עוף ,וזה יתכן SD
ק
ר
כ
6
ל
ה
ת
י
כ
ה
קרסי נוזכח 6כ( קרסי
גס כח.ה
,
ר
ו
ק
6ית ,6ולכן כתכ כי י דהלרחיה  hSoעגו 3רסוהו
,
י
6
ך
ו
כ
ו
,
ק
ו
ד
!
רזה היס כזכת הר"מ ז*(,
ו6כת"(:
61יך 6פסר אתסיס קרא660 ,ין מקדיט 6דס רכר
ס6יגו כרטותוי וע"ז ספיר %5רינין %ס חיס סלעו באזרח ונגר ,טס נתו"כ6 ,חריס 16מריס כלזרח
סרט  elbקרוסת כדק הכיתי כן עוף6 ,כ( el1D
ס נ15רח ופגר
וכגר 6ת למיסירו סי
ן 5יסירס סוס 153רח ובגר,
סורכו (גד( כחת ,כמו הרגגעין 161זיןמרירכוו( (,סיות יללת%ליי
ס כפלים
י
י
ס
,
ר
י
ג
מ
ל
ן לסרן .וסנר5ס
רתלי 5כסך רפליני
טהיו קרוטיססלי(תכרק הכיח ואחר כך רקיי"ל עייןירס
כריס
' רכל %קים ר5יחליי כי ג 51ר' חייך ונר קפר 6כזר ס6כ(ת(יקס  06חייכטתים'
סין
ררח%נ 5נינסו' לכן רס %סיכסך רתיס י(פיג'ן (סו ר%נו5ר3ייוסל%י 3ס3ח וכן 3י6רכררך זס הרמכ*6
יכתת ' רתaקים fדחו fסוכר,
s
ךחי' '6ן דרך (נד( כגיתו .יעוין הפכריקק תפגין כגנו' גס מוגית רככתי
'
ר
ת
י
ס
,
ה
ל
ח
ת
(
ס
ג
ו
ר
ז
(
ן  elhכהקריס לק סרס
6ין
ודוק,ילב
רכינו כס(' דכיון דסותיס סוכ 6ין
וחו'ס הי6ן
,
0
(
כ
כ
,
י
ו
ס
כ
ב
:
ס
"
י
ו
ע
י
61ירך ס31ר
ג6ן פיסול
כסוי מהחוספת 6רפטולין
מירמחייכ סתיס,
כך
וי
'חי
אשר כוי וספך 6ת ימו .גני סחוטי חון תזר 6יכ6( 6ו רנכ(ס' "61כ(י
ח"נ דכתיכ דם הרי 6ין הימורס טוס ,דלזר חייכ מסיס (6ו דגכ(ס
ף נגמ /דקוחט
יני
י
נ
ו
י
ר
ה
(
קפךי ופי רמכ*ס6 ,ף עפ"י סוס סרס כתחסכתו
כדם סגספךי ( 6כקרכן ס"ז חייכ,וע(מחסכת מסוחט
קריי  h1elקרוכ (תהסרריויסרס סרסימ קילו %נייר'
לטינו כספך נ%יס' וכן כר"פ כיק כתים הגקפכיס6( ,ו דנכ(ה .וכפי סגי6ס כרור כ( סי(פות 6ה 61רק
ויתכן' רסוס ילפילין 3בוף' רקריס קרוס"ג קינו ככסוי' (לכילת זר  06משתקת ככיח הכליעה6 ,כ(
סיעסעי
ס
ר%כין (עניןטוחיה(66סכחן'  ohlגתמ
%סיס ררםסנימפזךה ,ל 5רסימרס למיכת ,ור'מתותרחס,ק י
חנות כיח סכ(יעס (כו"ענחתעטה 6( ,קנ( 6כסן1
דלין טחיטס (עוף תן
בן פנחס יקיף
חמלטווי
ורפוס מס דגחירי (ן חה(כס רסחייס  t11DSתן ( 6סג( 6ימרץ( .וזס פטיט (כ( תתחיל ,וד( 6כתו
סתורה ,מורר הך וספך 6תרמו,ן1~6גוהנ 3תיקדקין .יריית
פ,ירסת"
י (6חר סטע 0כזס ,וכפרט (מס ש
!דוק *51ע
ד6חריס מתעטי זסחדישה ד(6זרח
ף מקר6י 6חליגי .ודוק:
וחר"פ כסוי הרסיטי
~
יl
ך (יס מד*6
עsרaי
בתו"כ פרק י"ג פס' י" .6וחכ" 6ככרס וטרפה כתגחות מיס רכינה סנ(וגרנייכ,בניסמי
לסתריגמי גכ(ס (נכיס
גנגס םיט (ס טרפם י 65עוף קרין (ו 610י( ו6יסתרי מפיקס
טרפה .סיעו מטס דסכיו ליסור ח( ע( חיסור קנו"( ,הרי גס (זל כטקס ( 16יגכלה ,ומלי חרוסת
י י( 6עוף טת 6ק6ין 6ים!רו רוקם ככהכיס ,וע"כ ר(ר' חיים ק6י וחייכ סתיס,
"61ג ( 6מטי חרקיגי"
מטיס כ( ת6כ( גכ(ה ,וכן  P'Dnהגמ' זכחיס דף ולק"ו מעכסיו רניליס%ויסריס פלל3לס ורק קדוקתס
סרי' גס לזר פקעייסיר
 ,ו5נמ"ל:
ע'י רר"נו דריק (מעט עוף טמ 6מטרפת .ופיין
ד14מר Sh 4כנ"י יתקרח 5ליסס ובו :כמו"נ ,מלדר
תוספות כ"ס ותר (תעוסי עוףטנו 6סכתכוכן.
לען 6 elhגי תוזהר כססם6חרתי לך וקכ(ת
ט(
ן נמסרות פ"5
ר פל פריסס
רר:כמיהמטהונבס ג' זה"לר6ו"%ס5ןמרסעגייתנ ליס ליסור תל כך קמור לצן ויקנלג פירוס,טסיךייס
מל ליסור יררוס סכי %י % t~le'hnסים בל תעכל מ5סס' נן 5סס %ווסרין על פריסס  'ol~Dnט%סס
נכלס (חורק כו' וזסתמהוןגר!( ,וככר סקסס כגהס"ם נלטיש  enh1פס מתיר מתרי ,ביין יבשות ס"ב,ופתוי.
פסחים (* 1ע" 6ד"ס תידי כדכד כתיו (36 ,זס יע'ן
% 4וסכל יללן כונת יפרטס'רנכר קיטרוחס%יס
בספריים,סססירס (!(6תה(!ויס6,כריהיועסיס
תנווס יותר"51 ,ט .סוכ ר6יתיי ד6פסר וסכר סל"ס
י'"6 1רלוי סבר 5פילו  SDחלרחהגוף עם הגפם (קיימו( ,חוקים כמליס
כ%יס"כ תוספות
י 6יסור' תודה כטמ6הן וחוס כלזרח טגר' כעס ככהן ,רק רכריס 6קל גטועיס
ל(
פיע
(%
(נו"ו 6ין ליסור ח
עליו ליסור נכ(ס' "61כ קלס עוכלי ולויניה קסת0 ,מס (הנהיג ט(פיהס במזג סגופניי %3וג סיסי יפל
' דטרסה סת(קס מנעי ל5ייסנח.וסרנריס5רוכיסי ווט פירוס מלמרס
דורקיגין כהרכסינילנו ר'ייורי
מטנז6סן *61כ ( 6לייתור טרפ וע"כ רמך
סי6ין הלכה כזחיה,
ס הלכד6 ,ך גס זה הנו!ה'דוה
ריי
רטחייס %ימרח (כו"ע6 .ו(סרציתי(הסעס"ת קכתכ,
ר ח( ע( וייסיר ( 6תלי (תעה מתרפס
דמ"רוייסי
רס 5יס כמינוירפס גס ללקוח % 1'SDטוס טרפה,
מעד

ירט

פרי

ייינן

'

ר"%ת
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רמ"ח 36ריס וסס"סגידיס,וכגגרספסס ול"ת ,בהכויץ היסר 3ל 6לווירמי?"1ורו עליה ,טהי 6כפריעה חוס
יתכרך עקה 6ח הקוס יסר6 ,קר חלקיו יחקירו עם [ולכן *6ק מה ן6קל כקרוסין ("ך דלופות עטה ם(4
חלקי התירס והכפט ינהיג סגוף כדרך התסורר לקלקי הזחן גרנו 6י(פיגין נוחור 6וכסיסחייכין ,ופריך וגילף
ן כפ( .6ל 6גדרה החורה פרסת הנו6כ( כות"ת לפטור' ות דה( 6חוצרץכעי ל6קוס '.וכוס
יתכרךכליופ
תכהריוך 6כ התה (ו5ך הנמוס וססכ(
לנמרי יותר תכפי 6סר יכול לסכול מזג החרס  hStתכו6ר' דחור 6ו
תגעס ענין התסגל מלסר יסות לקיום שוין ולמזג וכמעט '60ן זס כגדר מ15ה' רק כנדר תנפט .וכן
סגוף וכיו"כ ,וככר גתחכרו מפריס ע"ז ,לכן 6ק5ר .דרים  '-יהושע כסכילתך ע( קר 6דטס מס לו חק
ו סל 6רס מחתדהן ונוקפה תשפט זה ככוך  36ו6ס ,וככר דרסו דהוקסו
וזס מקמר ההורה כי עריותגפי
ועתירין יסר (6לינתק כו' hSnככו רק להתיש עריות 6סה ( 016לכ( נוספטיס קכתורה ,דהוי כפריעת חוכ
כפרהסיה ,וכן כימי עזר ,,וכל מלוה סקכ(ו עליהן "61ס,י והנס 56ל רכים ל 6שייך לזמר ,סיגורו 6ת
כקטטס (סכה ק"ל)( ,כן 6חר ס( 6תרתו כיהו 6הרכים ו:סיגיס כחקפטיס,דחפי חזית (והד על מנוון
קבס (קיים וכלתי אפסרי לטכעסגוף לקיים ד3ר זה ,זס יותר מחתון זס ,הל6 6ס כסיה 6ניגע (זה ופס
לכן 6תר להם 6גי ד' 6לקיכס ,ק"גי סו 6כור6כס כה יה 6נונע לזה (36 ,כחקיס סייך סיגיס ,שינסרו
ויורע טכעכס ומיסדות חזג נוכס' כי ל 6ככדהו
 ,הגיות וביו"כ ויוסיפו מחול על הקרס ,ויסכתו נוכ(
,
י
ח
ו
ל
,
ח
ר
ו
ט
(סת6פק כטד הת6וס ולתת רסן להחמרה,
טיטסה סיג גס
י הו6
6כל כפרטי סיימך
נ
מ
י
,
ו
(
0
ולמעןתלךכדרךטוכיס,
סמ5וס ,ס( 6תטשו תעסי 6רן תקריס ותעסי 6רן לתספטיטכנה6יוכסיימך
כנען כו' וסמרתס 6ת תקהי 61ת משפטי 6טר יעסה רבנזה הכתוניסח6יריס ,סמהקלהמדהר על כלליות
הלוחה,ולכן 6חר 6ת משפטי חפפו,סוס
6ותס ה6דס וחי כהס ,קיהיו לחיות גפת הארס
,
ל
ל
כ
ה
ו
ק
ר
פ
י
ככזה
תחלה]
ולהנהיגם כאופן ,קיסיס טוכ לו כעולס הזה ו06רי גריך לה:זהיר קורס 56ל
חלקו (פוה"כ ,ל 6וכריס התמיתיס ,וזה מלנור,קכקס ו6ת חקתי תקתרו [מכזה יעסו סיגיסוגדריס] (לכת
0150לי סס'"ת הפרימוס לגמרי ,כאסר (פי זכות כהס להתקייס כסס 6גי ו' (6קיכס ,ובח"ז הזהיר
חומרי וטועי ,עד כי 0כ לדק ספירי ,ומכס כסרי ספרטי וסמרתס 6ת חקתי [מזה נגד סקכל וקריך
(רוחגייי ו6יגמ כמרככת ס6גומי והכטרי כ(( ויכול להזסירו קודם-ן ולת תנפטי סכסגיהסיעי
ה סיגיסי
6ני לקייס זס ,ככסככל,ס15הס לכס כג" ע( העריות6 ,קר יתסס 6ותסהיד
ס וחי כהס' סיקנס חיי עלמ'6
יגס והגהגחס קיפס קורח רוח כעוה"כ יותר מכ( חיי סטוה"ז,
3טח ידע מיודע
כי (זכות חז
הרוחגיית עפ"יהתורה סו nlhs 6וגאות ,וקל להתקיים חס"6כ כהכלל התכלית כ6ותס 3עוס"ז ,כקטר הבריכו
הקדלווג'ס .ורו"ק:
כחגיעת כ( ס6יסוריס .ודוק,
מ חוקות
כהס ,סנהדרין דף ס' תוספות י"
 2744חספסי תעסו ו6ת תקחי תסנורו ((כח נהם
דהרתה כו' ו6ט-נ'רה"י קל6דפריך חיני'
6ני ד'6לקיכסוסמרתם 6ת חקתי ו6ת תספטי
' החס גמי כתיכם מיה מסתכרה דככ(
6סל יעסה  onibה6ןס וחי 3סס 6גי ד'י הכיקר הש"סגי
כך ,דה6ומס ככללם תכליהס סיתגהגו ט"מ דלכי התורס קילי דמסייס6 .קר '6 OnDותס ההדס וחי
סתורם וד' יהיס 6לקיהסי כי 6ין הסי"ת מיחד סתו כהס ,כ.וגתן ג6ותס לעג"ד ,דלסמ61ל פריךי וסתו"ל
על ספרטי ,כיהפרטי כל 6צירוףסכללי היכו תכליתי סכר כסוף יוחס  )"lpD1דוחה סכת י(פיגין תן וחי
כלל ,והגה ה16תס ככללה נקל (56ה לסיות נזהר כהס  6(1סיתות כהן ,וזס ( 6תיילי ע"כ כעריות'
כחקים ,החס דכריס הרתייס,תלהיות כזהר כמהמטיס דכעריוח יסרג ו6ל יעכור6 ,תגס 5סרמכ"ס דקרי3ס
המה הגנווסייסוהנוקטר' חקת הקכועיס כטס(וכהנהנה (יכ 6רק "6 ,165כ  '0"6רקקי ע( עריות 16(1
סגכונה ,וכס(וגס סל ייוסליס יוכיח ,ולהוכיחן הגכי 6דקריכה' דחיירי כ.ס כתריס [וככ"זפריך ספיר ובס
מי כקץ ז6ת תירכס רתום חקרי כו'  OnDIתר5תיס ( 6ג6סרו כגיגח]6 .ךעיין כיו"דסימן קג'זוככיפורי
כספך סיס לסיגיס כו /סרי סכחקיס סיו גזהריס הגר" 6וגס ע( (6ויסרג (61יעכור ורוק .ולר' מקיר
ו מקוס ט( קידום ססס
ומקיימיס כל נקותסרתיית,רק כווקפטיס סיו סורריס ,רככן נח טעוסק כתורהודייג
6ו(ס יחין מפרעי (ולכדו נקל(היות זמיר כתספטיס,
6תי שפיר וחי גבס נעריות :"DIA
,
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כ
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ר
ש
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1
ל
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פ
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ס
ס
כ
כן
יצקה 6ותס סברס וחי
סמ0יגיס מ5ר הסכל ומקד מגימום,וכמו כל תה דסגי
גח קיוסכ ועוסק כתורס ס"סככס"ג,פירוט,
עד כי קרצו כירושלמי מקוח
מלכךול(ח6ככרךנו5ל61סתקעצכהי
,
רימפגי ססי 6מושגח מ5ר הסכל סגר לר 0טיתקרסכיכלת וחימס וקרנן כל זרעו
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קווסי 0כקדומת יסר (6פר סוף סוולוחן 6כ( נר
ס  1D~tSוממס פינס כנוו גרי תוקכ,
תוטכ 6עוזיכ
04ל 6טיקכ( 1ח15ת מחום ,ולוס 6מר ס' 0ככהן

טעון מטיחם ודייגו

גוו( וקיי"ל דכס"ג כן כסת
מגחי(מעלתילכניוו6יגגוכלסרןסזכס(כניוודוק סיטכ:
במפר המלוח (סרמ"ס מל"ח סג*גכזביל מקרוכ
6 Shחת מסעריוח 15hoוקפינו ב( 6כי06
כיגון ע"י חיכוקוגיטוק וכו'.והרנזכ"ן הקריך נהטנותיו.
 061כי סרכם חילי הסגותיו ככ"ז ( 6קלע (הסיר
 6ס0פר ,6ומס פדחה 067מגה 6הו6
סנטרה,הי
תתם לנכי 06 06נוכת6סויף (מהמריך קר( 6מעט
זס מכרת מקרץרסעו0ות,ו60יך6תר יכו( יהיוחיינין
כרת על סקרי3ה(.פ(6הו.6והטכ (סכרנזם המגילת
לסתר וסגר" t"DOh3 6סיון כ" 6יעו"מ .וחס סתמה
 SDרכיט כמגין 0מ5ית לס' 0מןע ,סנרמיזס וקפי5ס
י סמעתיק ( 163 6כדיקדוק*
(וקס יפס תמה ,ורכי
וכחיכורימסכות"6ככ6ומדוקדקיםותזוקק'סיעו"םדכריס
לודקיס6 ,ו(ס מס כהקים רתכן,וכחייכ (6וין 6מ6י
ייגי כריתות,
סיגו לוקס 60 ,תקקיגין חייכי (קין (חי
גפ(3 6עיגי ע(  lo'Jhם( יטו(6י מהיכי דנתיכ6
קוח 0קיחס  hloע( סער6ס סתייכין כרת,דילפיגין
ןסער6ה  010סמו גמר כיקה וילסינין 5יט כייך~ז
5ח לחוסה רסי 5סער,ס' (חיי (טין6 ,כ( קריכס
ככהי כרת רק הולקית,
6עו מעגין סכי6ס כ(( וקין
6יך מלעין ללוילף חייכי (לוין מחייכיטריפות ופטוט,
לכר כ"ז 6מיג 4דלקיטת רכינו ,דחייכי (לוין 6ין
ך ז0
6יסויס רק ככייס מע"י קדוסין' ו6יך חיי
(סז0יר כקריכהי ופסוע,
 6רק (גדר (כיקה,
רע,,דש סמ1טטלמעיקי קריכס0י
י מ(6יכול (ירי זכת,
סזס 610סגד סימיתי
יתוכתומכותה(6ה נקו סכגעגיס
וכערת סע(  ths3כר
סגרר נמו
מלרפס6 ,כל נח"ל 6ין הסכ( נוחן
ס6
יכסופת דף
ס5יסורגוייס .ולרפחי
סי
יס
סק
ות 6כעלמך
י
"
5
5
י
סר
רפ
כע(נו 6ו
כ"1דרך 36ריס פעילותך
ן חג",6
מי 6סר רחמג ,6ולטון נוי  706פירטוסו ,עיי
6כ( (טון פריקותך כע((ו"5 6ב .והגי( דתוספות
(ס ק6יגו חוסרס ע( זגות רק
כיכמות פירמו
ו
ס פריל1ה6
קיגליפליך ספיר דרךיכרי
ררך 36ריס "6ט
ו חוסדס על זגות '6כ ררך 6כרי0
כעלמ6כיוןסייג
נלי חטם זגות סחונס קינו פרילוח 3פלמ 5והגע
ג 6כעלמך מתורס חי ק6לסיס ז 0כל 6טעמך
סזס גרל (זגות ,ודכרי סטעס"מ סהקסס י"6כ 6יך
ידחו לס"ד (*ת כיכבת  60מעיקרל6ו כקריכם ועדן
( 6מקייח 5עקהוס טפוחרכיון רסעניןכיי
ס כעלמס

רי

חכמה

מליס 6יך סייך הגלר ע"ז קלליסורקריכס וכמרותה
סכור חפסיסו כוס ו5רר 53לפי רכרי סר%כ"ם "5ס
5ל 5לררך 35ריס  b"iDמסים b1'Dp
סווסג5י
ר ד"6כ דיכור 6גתי וכיוכ 3 6(6ור6י
יי
ספ
כק
י(6
י
ר
דפ(
'
ו
כ
ו
6
כ
י
6
ס
ז
h
~
,
o
'
h
דל 6תקרכו ורכינו מפרס

דררך 6כר'ס 6ין כמיס גירקין 6ות,0ועיין כחיזויי

(מסכת סוטם כ16רך ןרוק( 6טעמיהנפרק כן* פייטר

סירב ורוס ככ"י:
ערשכם 6ניך (6תגסס .יונתן פירומ רוו15כרס לבה
סל 6חגלספרוח לביס .וסכתס לע"ג רמור5

כ פלית ל 6תטמע ( 1וחייכת סרטה .וכגת' (מדו
ס,

לכתו מלסירים 5חריס .ויתכן מסים

רמל5לו בלוח

wlsסין פסוכן לכןכהבס סחורס15סרסלנסיסופסיי.

עררת 36יך ועוות 6מך( 6הגלה(,פי מה קטירת
ר' יודך (סגהרלין נ"ר) כקסתסכיו סכתיכ
חדכר יתכן ,דכפי חס רקי" 5כרע"ק דחס סל5מר
לבלי נח פל כן יפוב כו' 5ת סכיוו5ח  1%5ן 5סס
סכעו(ת 6כיו
קניו וככני גח ( 6תפתו קרומן
3(3ן ומיוחדת (6יו למסבב (כן 6תרכ6ן כנולין מה
ההזהרתי (3כי גח ערות 6כיך וערת 6מך ( 6תגלס
כו' ( 6הזק( קדוטתך יותר מדגי נח ווס בפולח
5כיו כיחש קרוכ (6מו ססי6 6סת בכיו ובחרי זס
6מר ערות 6סת בכיך זה כולל גס הברוסס נס
סגכגסת (תופס 1ל 6ננעלה סהי 6גטו 06כמו ס6מרו
הב( היו 63מת רעהו סקסת כולל גס קרום :טלין
3ן כח מוזהר טל זס ,וזה י16ת ר6ס פל ס5ס לכר
6יך יהכן (חייכו כ6זהרס דערות 36יך ס6ס סי5
לנוסח 5כיו סל 5נויתר כלנוסת ומפוחת סכיו .ודוק:
עךשרךן5יחקניךכו' 15סרסלקמר%יתר פרותלניך
5ביו 5חסמחייבו 61י 6ת0
הי6פיוס
.5
חח.יכו מקוס 6קת 6יס
ס"כן ןריט ר' יור 6כסגהררין

יק

ג"ו' ולפ"ז גר6ס' רסתוספת 6כפרק י"ב זגתס עם
חמיה (כת כהן) כסקילה (כדין התחור ככ(תו) ר"ל
6ונור כלרפה (מסוס רלדיויס סרפה חנוורס) 6(1
חסיב בקסת  35בה כסן סונחס פס בן ס5ב רלפ"1
ן ן6ין חיוג
6ף  ohג6נור דסרפס חחורס מ"מכיי
לק ממוס 6קת 6כ ,ל 6מסוס 5יס' סגי כשיט
כל 6זיקת הכט( 157 ,גס כת כהן ליגה כטרפם,
וכנוו (6חר חות  t~hoוכמו וקמרו סכל היו ככ((
6סה ועסו מות ימות ~) telh,וז 0תיגו רק ליסור
ססו 6מסוס קתזגית תחת כע( 0סזס קם כ6ף ככל
תנ"ך  (36כ6ן קטין החיוב רק מסות 6קת 6כ ל3ר
סוי כתות כל 6זיקת סכע( ורוק ,ולכורי 6 hnSDיגס
לקכסקרם ורוקן ורק רונחס עם תמיט לתלתו חייב

5יס

olsn
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תטוס 6סת 6יס 6ז (ר"ס כתכסן כלרפס ,וסרן ,י 651איוגע ,יעו"ס]י (כן קלמר 6סת כנך סי,6כיון
ערותך מגס,סגסהתכלר כמפל6ור קמח' יסתורס עסי 6מרוורס("סוט כגךנוכפלע (מ6ן דסכר יעור
סנ
נס61ין טוטם] ( 6תגבס טרותס1 ,ד*1ק,
י סרס ,דכ( טככקכס ערוס כזכר תס6 6קתו
ו ומגבס ~ODWiרגבי יסורסי מבניוסקסו סל5
מטורס ,כמו לחותוערום 6קת לחיוטרום6 ,מ 1ערוס
נ
כ
ז
ר
י
ר
,
ס
כ
ר
ד
כ
וכן גח ( 6קני 6סס כפיקס סל6
6סתסכיו ערוס ,לחות 6כיו ערוס 6סת 6חי 6כיו
 ,ן
ס
ג
ר
ו
כ
ערוס( ,כן כמקוס סי 651מן סב(( סזס ,כמו כח כגו
י כנוו טכתכ ספר"ו דלומ
1ל 6סיו נסי
י
נ
כ
י וכן כתו ליגן '6י 36ל 3יסר (6סלריכס גט ( 6תגרס ערותם*1גכך
ורכקתמגכיתוהת רכסלסה סכווסערוס ונק(יכןכ3ן0ןכג
לנור כי ערותך כתכ ערס גכי כוהו  6(1חקק (גמוד יסורס ,כמו
סכ
סגס בבסון כי ,תפני ו
ת"קרונוע  hSnע"י קדוקין ,קחססס ק( 6כתכם טונק גכי בחות 6קס ורודתו
ן
ס
ק63מה 6חי 6מ 1סוי קגיס( ,כן כרירי נ'6כ"ט ,ורוק*  holל( 6כטכס כתה תקום
וכן גבחות
ו"
ךסי 6(,6גוסקקרוכסע"יקדוסין ודו"ק :דסמיך':יון ובסתכנו נסורסכק"כ כתו ,וכמו נבתרו
נמ
(6ורכיק6ר66
עושררו בחות בכיך כו' בחות 6מך כוי כי ק6ר כיו"ב כל סככקכס ערוס כזכלגזרו ע( לטתו ,וכתוכ
6מך סי ,6פיחום 06 eib ,לחות 6מ 1לחותו לוסוס " nGhטחיו מותרתכטין נג'ס (סחיו,
גם6 6ותס סחיו וגפרם (פגיו (ינוס שבהוו גזן ס6כ ,וכתוכ לזחות סכיו ,ק6פי( 1סי 6לחותו נון ס6ס nDhl
ככ( זס (6תניסכי ק6ר 6מךסי 6ולין י 013כק6רו6 ,חי"ב"
ו ( 6חתמו רק  06סו6 6חי 6כיו מס6כ
ת וכלחות 6כיו
( 6נוס6ס ודו"ק:
ורכן 6מלכי גגתינת טעם(סייסו
ר4לי~וך
ק  6( slnlnh (6תקח עליס ללרור .נגמל6
( 6יתכן טהנם( 6בחיונו6כ.ודוק:
ג6מרכ6ן עריסוג6מר (סלןונודפס סחט6ת
ז 6חי קניך כו'  (6קסתו ( 6תקרס רוכלך
ערשיר
סי .6יתכן ,דנכ( סגך עריות ח(מד סק6רי 6סר חט6ו עסיס (6חר לךסטין חייכין  6(6ע(
כסלן 6סר ( 6סיס ( 1נסן ציהר (עלס ( 6יתכן דגר סיווגו כרת וטגגתו חט6ת .מעגין ,רסורס לכו
ס מ5ד
סקודס סיו לסתויכמו ערות 6סת בכיך 6י(ו סיתם סכתוכ כלחוה 6סס ,מסוס סיט6יס,מעסיסיגויי
6קהו קודם סגק6ת (6כי 1תו ( 03 loDn 6קרוטין עלמן כמו ר5יחסוגי6יף 6סת וים מעסיסי 6טר
( 6ל(ןי 6נ( על סמוגנ סיגו נרו( סחטך
(לניו ,וכן כבתך6,י( 1סיהס06ת6( 1סיס כס קרוסין סתרךג.נ
,
ת
ו
כ
מ
ד
(
כ
ו
ח
ד
(כסי וכן 6סס 6 Shחותס ובטת בחיך6 ,כ( 6סת ג( כך וכנדדגמי
כסכיו כעונג
ו נפ"ג
6חי בכיך יתכן כי סיתס 6קתו מקורס וגססת 6חר מפטר תהית,וסחטם תיגו גלו(כעלגותו יותר מחוג(
כן (6חיבכיו,
6דס כבמת 3ן בחיו ובנור ,כחכרה רק חס קסמרד נדו( טמיר גנר ככוו עגיו
ו ר61יסכתכגסיסי מלחמוס,
,
ר
ר
ו
מ
י
כ
ו
מ
ס
ככס"ג טסיתס לסתו מקורס (6יגבסעיזת וכסות 6יגו וכן"ג
קח6יף"כיו ,וזס 6 Shקתו ( 6חקלכן פילוס כטפן 6קל  06יעקם סע3ר כ( 6פקולה קר ס~ף יונף
6
ססיתס רקחך מקורס ג"כ ( 6תקיכ .ובכן כתיג ( 6נחקפט elb ,כי עמס דגר טונול11עי(,כינטל מקמר
תקרכ,טסו 6ע( סלוכ ט(בסתו כחו 6 (61סס נכדת סכתי וסרטון סמגסינ כ(  635סחי( ,וסגם כלוחות
ן (טעוה ,כ .סטיית ( 015הכלית תסרס
טומ6תס ( 6תקרכ ,סכו(( 6ף קסתו ,וכמו ו6קרג 6ססיריכ
 (6סנכי6ס' תכן ע( 6קתו קגתרחק נומגס כהיכ ירועס  ,1(56וכהסס כנזיד  hloגירון כמורה 6כ(
קריכס וזס דועך סי ,6כיון מסיו (6חי בכיו כס כס1גג 6ין כ6ן מתסס מתועכן כי 6יך יתכן לזמר
קדוסין געקית דודתו ובסור (גלות פרותו ,סגס דחלר כי סחגנטסרותועכ,לחרי 6ערכ(יחם 6ומססיסי(6יה
ק ע"י קרוסין' כמו  63תמסורסחי מחיות סכם 6יעקכ( ,זס 6תר כי
קגלוסתו גיסת (6חר6ין ביסורי
ן לסיום (6( 1טס כו'.ודו"ק6 :ץ סרכר כן ,יען קורס מחן תויס סיס סמעטס
סלעיו CItDייוקי
ערשרךן כלתך ~ 6הגבס 6סת גגך סי6( 6תגבס כלתי יזגונס ו6חר מתן תורס סחעסס תגוגס וכקונג
פריך כפרס ,וכחוקיך כתקע כ16לה:
עלותס .יתכן טכפ( סת6תר (סורוגט 6קר
( 6יק( ס6כ  06יעד במתוסטכליס (כגוי 6קל כירו ערדלן ננמר 6מס .ג6מרכ6ן O')Dוג6מל (סלןיכמס
.ג 61עריסגו' .ומענין,דכ6חות 6טס ( 6מסוס
סיס (יערס (עלנוו ,וכסף סר6םון6 ,סר נתן (6ניס'
ן
ר
מ
ת
מ
דס 6ככ( קלחות 6קחו 6תס
קורכם
6ז (06ו ( 16כגו
6(1
לקדומי
כמיניתסס
ר מחס 1 ,כ6( 16תר
ן06ג61מדגחעןריין וככריערתרון סגס לחרי כן כר1סhוStנ'ו וכמס י6:סר גס"מ
נו (
(יקח 6ותס מנונו ,סו 6גתן וסוך יקחגס [וסכי 6תל סייף ,י(כן 6ף דית כמ15ס  1טעתיס
ן י"ז סד"כ (( 6כטסוסגי סבכתך מיגס ותסך כלסיכה ד( 6כמ1ט*כ 6יזו מחכריסי רס 61ממוס
כידעי
סקנ6ס
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סקנסס סמטי(יס 3ין מטפחתי גכ"ז נדר סמ15ס כן כעמ6טס 6יתס כאסל ק6ס 6ת מנוי (פגיכס ,דעו
 610כמו סכתוג (קרורי תכן 6חר מיתתס טריק,
כי כ( 6טר יעמס כו' ונכרתו כו /לכןוגסמרתסכו'*
'(*1
ו6ורכ 6טכוס גיחך  tosסיסיו ככיס ממוריס תחת
תפי  636קרי
יו ( oninhכדרסןוכמו ס6מליוסףמכ
סן (זכחיס ק*46
,
וזס 3ע5מו סנדרדלרות מותר(ע(מ6
זס קנוס
תס 6זקוקם (יגס וסערוס
נדו(ס מזו6 ,סר
ן
ה
מ
,
'
ו
כ
ו
נתו"כ
תס 6חותרת(עי  061ה 61כ16פןי סזס ענין
5ני
תריו כי
מ(51ח (ס זיקת היגסויכוסו*6 ,כ סקנ6ס(סיפך1ד"1ק:
למנזר  06מקרסים 6תסע5נויכס מעלס
,
ן
י
ג
ע
ס
6סה נעת עומ6תס (*ה .כסכת פ"ק* מהרי 6ני  O~'SDכקלוקרסתם תותי.
סהכור 6יתרך
( 6גס 6פגים (תורה סנ6מר 6 (61קס כגרת כע5חוהו הו 6כלי תכלית וכלי גחלוסיגו סריך (מוס
טות6תס כו' חר 6מטס ס61י סיגר מפסיק כו' ,יתכן קסמיה  1nSlfוה 61טקסקזוס סיותהעילס כתו (6חר
יפריט כמו דדרסו ע( קר 6ווכ( סקור כי'  (61סיותס רק תפכי מסכורך יתנרך רכ חסד ה56י(
סנוזכח ( 6יעל (רכות סכ3ס ת"(  ,(61פירום ,הדכר טומנות ע(יוגיס וג(ג(יס '6ן חקר '61ן וספר וכוס
ססתוך (מזכת ,כן הכ 6דרים 61ל 6טס  SDסמטה ,תספריס הודווככורו ומסיגיסהנוחליכן סכורך יתעלס,
ונקוים 6חת סס בתסטר סגלגלים חותר נס ועכ
סס6קס קוכגת כס:
קיערו
ך 6קסגגות טומ6תסל 6תקרכ* (פיחס קפירסו גלגל ס6רל וסוך קטן לוכ( סג(ג(יס
ר*4ה
כתויכןדסקי 6דקים 6ים 6ל כ(
כקרו סחכמיס עד
קע
[כלי
ילס 6כק
הכחוס לעפר דק hS
6י(מסככ ססתינוס] וכ6סק
יגמ65יס ((6פיס ,ונוכס כר 6נמ65
סת
( 6תקל( 13נקח עלוס סו כו(( כ( סעריו
,
ת
מ
"
'
ג
(
ו
ס
ז
כ
כד נו(oh15 6
כקות קטן 1ח(1ס סמזג גבוס קרור
וכתר כן סו 6פולטכ( 6חת,ויעוין רנוכ"ן
 60דגרי גרס כתכ נלסון  OtOסכתו 3ככלל ( 6ופיו נו( 6רוק,והוך הולך סוכר כלי יוע התמלילו
תקלכ (גהת ערום ,מסוס ר3כ( עריוה נזני (היות ,וסנמסיגו והסגתו קינו כטכעו,לכן 6ין מי היכריחו
ו( 6ח( רק מיסור מקרוס וקיןליסור חל ע( ליסור רק מרסות נתונה ,וה 61כול( עגיגיס ספכייסרייס
(כך ליסור ניסח( תתיר,דהוי מוסיףע( כ( סעריות ,עו( ולוק ,רעוטוכ,סכ(ומכליה ,מגוגס וגלותן עלטות
ססכ( 6סוריס 3ס 61ף כעלס כ"ט מהסל 3ס( ,כן וזריזות וכיו"כ כוחות לאופיסרייס (כליתספר .סוף
סוי תמיד .6סור מוסיף וחיי( ( eihל' ממעון ד( 6ד3ר הו6כלול תכלסכיחוח והטכפיס' יק כעולס
ככול( גס ככת"חת ,רק כתוסיף מודס וסוי סת5י6ות והוך תמס עולס [ IWPוככ6רט
יסקריך כזס
מחייי
חיוכו 3כ( העייוה ,ודו"ק:
מתורס ומקורו תוכית דרת פרק ל" 6כאורך] .וכאס
ך 6קת עמיתך ( 6תתן סככתך (זרע ,עיין נרפים וענזו(ויס וכידו (הפיח כהס רוח 6ק (1סתה11ת
ד14ה
ר6כ*ט ,ויתכןכי דרךהגדולים תהערכיס6 ,קר מכ( כה (כלי תכליתה כאקר גמ 165לפסיס6 ,סר
כי5וכס טל 6יסכם סמם  16קם נומפחתס וסם אינס סרחי 13כחותם לכלי תכלית ,זס לרע 1זס לטוכ,
דוגמ o~ptn '6ותנסה.
ר6ויס (סחיר יקחו (סס רע גלחן תכסס סור וילוו
עליו (סיות עם קסתו ו(סו(יד כן ,למטן יקרא סמו ךךקך4אשךן היס האחר וכרסס6 ,סר מעלמו הת(
ר יסיגו
לסהכוגן כתמ5י 16ו(סקיגהכיס
ע( סתיוחם לכנווים6ר סמולזכרון( ,זס תכעס התורס
6ף מזם elb ,כי ס 61לרגן ס3על(1,זס 6חרעמיתךי סתו סקיטים סע(יוגיס המוכרחים כהסגתה 61חריו
סי  610גוחתיק סוד עמה "(1ת סככתך (זלע להיות י5חק ויעקכ ,ועלמו כהמגתס ונדי
ו נחכמתם כגלולי
(ו (הגע( (זרע ,ורדפם התויה 6תר הילר ככ( המסיגים ,המס ה6ופגיס וחיותסקרייולוססיכות הן
סדרכיס*  061יסיס (ך זלע כזו ,רסס ממזלים גס מןסמרככס :וכתרהסי"ת כזרעסוהעיר אוחס
"
ת
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ל
ע"ז 6גיונסירונוזלעך(6ההן(נזקך6,ףוהחסמחזיים :וגחן 56 o~sילות מחכמתו [נוכלות חכמס עליוגס
6ת כל כו /פ"ר מאמר המוסנרגר6ה' כי חס( תורס] ,וסי 6תהורס6 ,סר 3הס יוכו (פסיגו ו(יחוו
(3ן מלך' סס6כילוסו כו'  6(6מקי .16רס"י .ככל מפפלומלער בחומרהפר כיטכס כסרםליורים
6 06 tttDS1כ( הרכס ויעמיס וסורג( גזל תו קינו ע(יוניסי ומלאכי מעץ יאתרו (יסרך( מס (6 SDe
מקיץ כן תקמרו 6תס כי 6ת כ( התועכות ~ 061 o5hיסרך( כארן עוקיס רון קונס ,מקיקים סכ(
ככר עקו אגסי סקרן 6סר (פגיכם ותטמא ס6רף לסמס' וזס עיקר קם סקרם ,טתוסר לרקות גבוסי
קכגר )"6 t~hnpכ טוכ  6(1תקיא קרל 6תג 0וס 61טמוסר סכ( (סקי"ת גופו (עודו וכירטס( ,ככו
וקכל1

סיחת

י14ל

כי

דיין

קרושים
יחס
קרושים

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

קרקשים

משך

חכמה

קב

3

65סכוי עכוזיו וכני כיסוי ומיודעיו (קרכס החודש ט(סספיע סקרוסס6ין נסח קוס גגר(11 6תי
כלuי nlסקי"ת ,עת תלין הלרזיפרחו פרחיה ,קו( הכורךיי~כרךיורת יסרבל ,ולנן גס מזתן (סיפיע
סD
וS
מתורס גקנוע 51סלת ס6דון הכ( מללס ס6רן ,מכילי קרומה תקי רק כיקרך(* וה6יסיס הע(יוגיס אינס
נכוריס זמל ינעימו ומעקר ותרומת ח(כס יפיים 1רק תולידי סקפע (מטס  PStunהעיקול יתכרך*
י וכולס כטף כו'יהלכו ויקרך( המטתספיעיס כע5תותסלמעלסככ( סע(1גווח*
וינתנו לתסתיעיסיר כסיכ(י'
ומסרסות,וכסכה ססכיעית וזפו נעסה 6ןס כ5לתגו כרמותנו כו' [וככר כיכר
כלגיס (עיר קתסלרמות
תקתט סקרן וכולס כגגיחוריף ורק על התח5י 6כזס גנפ'יי"ח כ6ורך' לכן 6ק5ר] ותהיס חיה
טרף (כיסס יסמוך  'onlJSוהזמן' 6קר ה o~a 61המחים נ(:סע,לתות וכ(סננל6יס,וזפוגקדוטס ר6קוגס
ךסכורך יתכרךמלסכע5תותוותסותו
היק קכגל עמס סמ5י16ת16 ,ת1יקיימו כקרככות 6גו תספייס ,י
וכסכת ,ויגויס עוכיס' ועת ) tiffltובסון ככיכול ותחייכ סת5י16ת והכל ככונס טלול ת6תון
סח(ויס גזנון
סתו"כ 3תכי(ת 6דמלי6יס פם' כ"ג 6ין לך כ( דכר ומוסגת פרטי ורלוגו תקיים הכל כלי כפסק ,וזהו
ודני
 ,סבין נו ת15ס לנוקוס כו' עיי"ס כקורך זס תתם ממל6כיהסרת תקוקין קותו ,סג*כ מקיגיס 16ת1
נ"כ סורס הדכריס 6קר כתכנו ,וכ(  O51Dסנו5י6ות כבחת כפי יכלתסןסהו 6כלתי חסר סוס מלנזות
6ין כו וכר לכט(ה' 51ריק יסור עי(סי 1כ( הטוכס זכו /וזס ונקדם 6ת טחך כעולס כסס קתקויקיס
כקו ( 6גכר( 6(6 4סתרו כו' ,ו6ז ה3ור 6יתכרך 16תו כסמי תלום ,ל6כן כקרוסה דסדר6 6ג6 1וחליס
רמסו כנוה פעתיס ו4תס קרוס יוסב [סענין סנונו( 6כככודו יתכרך כ(
מגסס הזלו ונור6ס ככורו,
י
ס
ל
כ
ק
"
ד
מ
כ
הקמיס כסבי וכו'] כקכי( תהלות
ן  D'DCtlקפע קדומה וכרכס מרעין סמלי4ות
כצית ריסו
סכרכות ,כלסר ויעמיק לדכא כזס הזוס"ק ,וזה נוה יטרלל ,ם4ין לגו קרכן  6(1נוגחם כו'י רק nliono
סקלנו זויגין ,כי מקןוסס סגוספת כקרן ח5ייקיס וחפלוהי קזסו קרוסס סכ4ט חסכת יסרך( מלמטס
עימי ר5יגו ,ככה תמפיע לנין חקר חלנועלס והכלתי  i~SD11Sל to,)hits~) 6וזהו ק6נורו מוטס ועלמך
תכלית ,ונין לךכ( טפהסעורה owninסיורדת כגנדו  thehק6י 6קרוס 6יסורס ס,ס יחס סעו(ס סזס
מלמעלה טפחייס [וזססור כזחן סקסה מזרעת החילה כזתן הז',:ולכך 6גו 6ותריס קדוסה זו כלמון חרנוס
יונות וזהסירו(ד'סירחרססירזכר,והרכרישטמוקיס] ס( 6יתקכ6וכו המ(4כיס ,קביןזס כיכלתן,ודו"ק גכ'ז:
י נעת 6סר 6ין עוסינו ר15ג 1סל פוקוס,
זכ
ו סכיו וכו' .כתו"כ ר"מ קמר ככביס
6י'
קודמיםלעזיםכו'ת"ל 06ככסיכיל לחטטת,
,
כ
כ
.
ס
סקרן תקמיח פרי לתל16ת
סקוסהולך
קרכגי
וסכת.6,ן "5ע 5פ" מה ד6מריגן כמוטס דף ("כ כסס ר"מ
סת16ה ,הסכ( געסס עפרי" סכת
ר3ר מורס ע( החמלי 6כוך יתכרך ,וכליעל יחסוכ מ"תתנ,גו תפלס כלחם כו' וס6יג 6כו' דסעילס
לפייס
6ין (6קיס גבלן( ,יחדין וליח דיין. /וסר חרפ גקכה ונזולה זכר כו' כיון רסיסו
%מתולל ,וכן רטע וזד תקליחי וככור סכורך הוגלה פיי"י,
כ בפקר דנווכחר טפי קיכי 4קרכגו שעילס
"
"
t
t
s
f
i
רטכס 5ומכסיף 6 to'~t)hך לפי נוס
כבין גלוי והברה תבתו יתכרך6 ,ז יבחר הקכ"ס רליכ5
נקנות 6דגקמתין ,התספיט וחחיסכ( העולמים ,כנסתה דקיי"( כיונות דף פ"ו ,דגק 61פסע כסוי חט5ס
סממל6ס הנוף [ונזכסרי 6חזס (6קי מס הגטמס דר כטכירוהןסכין 5רמ להכירו ניח6ספיר,עייןכזסודו"ק,
3ה'  O'nSIDכך הק"3ס .כרכות] 6יןגחת ול 4קמחם ףכנרל נפינו 6מר לו בניו וקנזו לעכור 6 SDחת
תכ( חלית כו' יקנזע (הס ת"( כו' ו6ת
נכחי גובי ,והתה העולמות העליונים המסיגים לותו
כפי יכלתם כס:לח ,וזה קלני מרווקי ,ק(גי תזרועי ,סכתוהי תסמרו .הנה ד( 6פסיקך ליה מסכרך כתו
סרדיני %ים סתו כו'
ורס6וסף,ע"
סי הממזר(ו6עכייסזסהסכע(ויליסס ההנגלננדל(ייססגסגתקירי6סו דכקסיסם (סע5יסלסד4וחברמךגניחי4יככי6ס6כח
יוד בכיך ,תסוס ד6מרו
ככ
ג
ק"
כעלי קרס תוסכלת ,וזס ולוען 6סר התגהנה כהתס כירושלמי כדרים פ"ט מדוס ככור בכיו 61ת 1פותחין
כי 6ין לך כ( 5תח כו' והנלגל כגרזן כיד החו5כ 3דכרקכיגו לכין בכיוכו' כן יפתחולו כככוד התקום
(עיין כספר המרע לרכינו) ,וע"ר הבתת סכוגס יותר כרכר :וכין 6רס ללוקוס מוכס סבני פוסס תסתע
טתוקס 6כ"תכזס1.לעיתת מקרוסההעלייגה הי 4סכת דלגפסיהן מהגי 5 06וקתתס תתן(ו 06חטבת כו' כן
סקרוסס הכבה מיטרף( סמםיו"ט .וזס ק6מר הכ ,6כיון דל5כיו לריךל"כי
ל וסוד %5ר 3סלנסכתי
ס ויס"כ סגירוגין י(סתקוט ( 6חסניתידי סר",6דיעקס רקון ~יו קח"(.
וסלתעלו6תכיי תעלה סו(6ין מית י"
(תיכנ"י מתי התם תקוסין ופמוט.וכסוגיתיעליססקי(וטרי6יגחריגיןמני' דעפס
גובס ע" 1חסיכ כ56 '1
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מחכיות כר"מ (כן 6חרקיט ס0ו6קכ(ת עע מלטת
עתיסי כמו ס6מר רעי (מס קרמם פרנס סמה
סמך (זס פ 06ולקט דכתיכ גיס 6ני ד'וכו' (סורות
ע( מ(כיוחtp~tvt .

רוחם(*ה לכלת מכלן ומכוין כתמ"ק ד( 6דחי טכס
וקלשי כתיכיי (ז 60 0נסכרה סו* 6ד(רחי ומסני
ספגי סגך סכן סכסר מ15ס ,וסגםכגין גסמ*קסוי
סנטר מלוש לע"ג יסוף מף מלוט מתרי"ג מלוה
י סנר כו' תעז1כ16תס ((6עולכי 0כו' ,פירוץ
(כטה כלמ"ק תינו תגלית סמ5וס סו( 6סקיס מסכן
נ
ע
נ
כ
,
ו
ת
נ
פ
(
(
ע
י
(
טיקרי3 13ו קרנטתוי
ס
' ירסס סמסן "6כ תכ(ית
0
6
6ין עני (טלו מותר
יעוין
'
ד
6
ר
ק
ג
י 011
6יט כעת געת הכגיל לקלתריסי
ע"ג .כנס יג61ר קר6
תוס' ר'ס רף
עכגו
סגקר מ5ו(0יעוין רסג* 6ם( 6פילוט כן) .כן  60דדרים  Sbבגזו( ר( זס מכס 13י כממגותיו כי ד(
ן ( 1גחל ,בכן 6ף כי 6ין (וי(יטו( כוט(ו
דקרי (ככול 6כ סכסר מ15ס 0ו 6ענין מומכ( מ6ר ,ס61
י
י
ס
י הו6
ן  0%ומעלס כדמינן וסדנים קריך ('תן(לו" 061
וסמע ל 4לזפ 6יט מגויר נסכ( סמ5וח שני
6
(
(
כ
6
 06סלי כ6
החנינו ידחס 6י0ור רכלי חולהן וכזס הנדר קמרו גו Sh 41תרכס עני כסער
6יטור 6מקמי מנוונך (6דחיגיןי לק מסוס עככגוך
כסער  061לSw')6ר
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 sסת5י16ת,כי זס כקמת יכ 161ויאתרו ( 6גלאור מלמר קסכיגס
סכווריסן סנונו(6יס כל sn
סלמות ססי1לי (סיות פוטט עורס מוכס עורס .וע"ז ככ( סקוס [פירום גלוי ככור הסס וססנתו
ו תהת5י6ות מתחת (סג3ל6יס]6 ,קר יפ( 6מס מת65כ 1כנוסס ויסג ממס
6מליליט קמלתי לחרי רכי
סנלנ(י6יך610מתחלףוסכ(היתנון1ס(6קיסיצקםסכרדף ,ויגד דכאי סעס  (6ד' ,אנוגס זס פשט,כי סגנז65יס
פירוק רדיפת סמורככיס וסעתגות ס15רות 6קר יסכים סעליוגיס  onoמוכיחים כס(תוחס"61 ,כ כי גס(ח
י יעמס מססכס(חעליו 6( ,כן ס6דס סו6בחירי
ססיו(י* ג( זס סמדר סגפנה יאתר כי יט נרקיס כורזי
י 6טר  610סידר 6יתס ג16פן נפלק 6סר וסתתותו תתיר חרס עתו ,כי מהסלמות הגקכס (1
כקיל
סו6 6חך יחידכסי מורככ ו(3י חוורן כו(( כ( כותן סעכר6 ,ין זס תורס ע( סעתיך' כי סכתילס
סס(מוה ,נעדר סגורים וסתו6ריס 6סר  hSיתכן 3ו תיגו יאות (יחס (6יו רק מס מככר גקגס (וי וזס
כעתיד' כי כעתיד יתכן 6סר יבחר
סירור' כי 6ין נו ח(קיס וגדרים 61יגו אריך מכס כעכר
(סויטה כי  610מחויכ סמ5י6וח,ות5י6ות כ( סגכר6יס ססיפ,ך "61כ ככ( זמן סייך טקכ  'ono (6קסס(מות
תלוי כו (כוו,כי החספס ( 6יסודר וממקרס ל 5סעוסס מכסיו סו 6פנין שככר מוכרח עליו
%ס מתלוי הבחירתו ובחר בוס %חרס .ודוק,
ית%יר' וכדש סלופן תע.ר סכרי6ס על סכורך 'תכרך,
14ךגףכש טסף נססרככס קל  'SD3מחומר6 ,טר רע"ן קמרי חכיכ 6דס
בללם טנ%5רסי
כללס (6קיס עטםסוב6ר
י ס6ךסן טוס סבחירס
ת
פוטטיסלגרסןו(וכטיסאורס6סרלזלתהננר6יססו6
מפטרי כתונוין סכט(י חייסן 6סר ( olont 6רק סו 5כ5לסיכז' ומרולס (רעת קרמות ססס סבר5
ס( ידי חיכור וכל ונקכסן ס( 6יתכן 3טילס כ6פסרי סכל מרלונויבלתי %יכרת וחירט בבחירוחו נרלונו
ו6ס ימותו כולס ס( 6ל 6יסים עוד זס סמין ג( 4סווומ סמ6סחר 5ללו יולס ע"ז מ5י16ת מין ס6דס
*6כ  06יקמר ססכ( ,ססמקרס סכי6ס ס6פסריות סחפסי ככחירתו וכססכ(חו חס סל 5יורם ג'ו כל
(סמ5י6ות סס(תס 163פן עירס נעלית hSo ,כמו כין מבע"ח  06כי 5ורתס התכריחס6פקיריות ומורס
ע(
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 SDמי6h'sl~nפטיריות( 0פועל6,ךכולסתוכרחיססנוס ורקס 6ויתס 6מר תמרסזו טופסמיריחו
ן 16תס פוסס פירות* כפירוטי רגפירי 6ין יפסיל סלט
ומוטכעימסוגרכתת,וליחס הס ללס ס~קיס ,סנתכיכר(סויפ
(0סויספיקתי וסת16ס גטסי6
 o51hע 3סקגחת ססי"ת פרט  hShבמיס;פיייורי5י
סבלתי
ל ומלעד ו(כטל סכחירס יטכס ע( כל פרע כ6ס מתח מחומר ס 61רק ע( מס ססעין "tehl
ומפע
כמינים סמויכפיס' ססגהתו דכוסס ס(כ חוחד ,וכן למרו רחכ כקמם כיורעס ומכיוס
ט
ן הלכ חומדן
טל5
כומפירן וך
'יפ' 1מורס מין סי;ר5לי' 5הר מלר כו'6,כי! נוס ס6ין עין סחוס רולס6י
ן'
מל
ככ
סקנלו מלרגלוי ספרת ללקות ע(יסס כסר סיגי ל 6כן ת16תס ק( 5דיקיס הו 6מכח סקכ( לי יוגבר
לעיני כל כמחוס נכ61ית וככפל16ת ר5ופיס 6רכטיס ויתגוללו וסרי ס5לקית פל סנפ;15 ,
5ל
הגס כתדירות (עיני כל ו(סספיק וזון  ODSמקט סססרכהן ללקית ענין 6סר ל 6יוקנ כעיני סמוחסי
ס וחק וזס ת16הן ט(
וסליו כמדכר ת' סגס6 ,טר כזס ( 6יתכן סוסדמיון וכמוס" 6כי ל5יר5יי סיר
6סר ל 6כתוחם רק מכפו
כוזכ ,כי הרעכ ל 6ימלץ נפקו כלכלו כחזיונות תמרס
'
י
י
ו
ת
י
מ
ו6
(י"ס
ורס"5ל תמרס סכיריהו' 6ף מיריחו סיס
 ,ו6חו מלר סקגחססרכוקס ככ( (ו5עויגו כרומס לכן הת5
,
ו
ג
י
ת
ו
כ
6
מ
ר סורתסהסיפרכתורס 6יך ססמנחס כקלס 6רן ימרץ( וחמתן (6ל טכריס כטיגורה ס(
א
"ס
ס(6קית דכקס )6 iooקר סמם כגו(ס עם לכדו 6רןיסיף( כלנוסעי כן ס5ריק ,כלסר גתגכר סגפם
יטמן ,גררפיס נוכ( 5ר ופיגס' וה16סר הללקי דכוק מ( סחונור שיכפו מסתירך  Shשרולס וקינו נך5ס
ם ס5היחי למסור סחכפס וסס(מותן
נגפטותסי 6סר  06ירווח (סם לועט יתנס 16ר"ט וסיסי'"תסיל

פיסייך

עתו,
נפטוהס מטר
06ךכחס51כ6הוסכוכוסל6סדסצעו6ןת לרוחניותכ6ססי
ססגחס סע(יונסן
6ח
6ז מטבעו 6והכ כגי עמו' 6קר ( 6ר6 :6ותס
נועידו
ולסכת (רטך טנווך 1פירוט גליות
011 ,
16פן 6גי ד/ט6נכוליקר 6תס מ15ס ל6סוכ ססי"ת6 ,ף

 SDכל סעתי 0ויתקכ6ו כסס כ( סגויס'  Onelנעליס
כמרותיסס ,כתכוגותיססו6יגס גרחקיס נויתם מח5כתס
ונקלות סוריסס סגכתכיס כספר מתורס6 ,סר ע"ז
למרו מן סןככורותיו כ '1טס 6חת כין וכו' ,ויותר
(פ( 6מס סכסגירוסיס סרכים נתקייסן כי  06סמס
גפם יסר(6י סרמוק
גנרטיס ממקונוס6 ,ז סנוס כגס סנעסס כתקרן ,ט6יגו גר6ה לךי כן ת6סכ
י
י
ק
ו
ח
ו
סיפיל
נומך6 ,סר ( 6ר6יתיו נועמס .ודוק*
ו כל סרוחות מכפילם 6ין מזיזין קותו מנוקותיי
ס
י
ו
נ
כ
ח
ס
ס
ג
ה
ד
1
ל
ע
ס
6
לחרי סתס(ספסי
נסי ד6זי( ו6תיכייקרך 6כןורי ( 6חיכרר ,כן סו 4לר יחכן
דנ3נין 6סכס ,כסטיק חוורת 5ל פלפוי כ5ס
3יטר (6כגולמי ר6ס כי גגרס'ס סמס ל6מעריק6
וגכ(
ססתנגרותי נפה ספני (סטקיל קתקכ( טוכס
וכו /בכ"ז 6יכרולי ל 6חיבול
י
כ
ס
נ
,
ו
ת
ט
ק
ל
,
ו
ג
ח
מ
וכלסכת סקרן (ססמיס
חקוס כעס  OyOמה6חריס וגעסיס קהוות nl11ahl
וכלסכת 6יט
לחורה ו(עכזדה כרכזי לדקות  O'nD~lטוכיס וגתקייס טמקכליע מטר ממג" סכל זס פנין חוור 6ל עלמו'
כהס מי ז6ת עולס מן המדכר כתמרות  'lcuוזס ס5יסנ  05פלהו' וכל 5יהן טינף בן 5ופנתו' 5נל
מורס על ססס(הי ספרפיוה פל יפר5ל' סססכינס 5סכס פתוורס  Shינ5סכ סי 5כ5ס מסבריסתריוס
( .זס (6ור ונוסכת (רעך וססתווי 3סיחם וסערך ,כמו חכם 6וס 3חכס 1כי,3*1
ן תוך כגי יסרך( ,ודוק
סיכ
,
ך
ר
כ
ת
י
ד/
(
ע
ס
ו
ס
ס
ק
ס
ס
ח
י
ת
כ
ה
מ
ממס
ן
י
ט
ק
ולזיווי
ולכן
כתוך 6גי ד' ,פירוק ,קרעך כמוך
ק6ני
י יהלך 1מ(י,ותי כינו ל':גמ65יס 6( oh ,תסיס חוזרת 6ל ס6וסכ' וזס
כי סמדר וה6פסיריות הורס סקי
כלתי תלוי כזקתי ,וכח הכחירם ס63דס מורה ס6גי מדרגה פחותס וס(( 6קמם ,טמרו ",ל כספרי ושיו
וכמגי,
סיום  SDלבנך'
סרכרינ) ס5לס 5סר קנני
עססכיךתיolמhרל~וnן )עJקtמhיh1 oלtp6Sגnתהמועסליכךח,יוכטג( זסוס
וב
לס
הק
י למס נטהר לפי ;סו" 5ו
ית 5ת ר' ככל (כנך
תס
גר
פו
ימ
ק6גי ו' ,קזה  oeסוי"ס נוורס ססו 6ססוי' הסחלטית 6יגו יודע כ'6זס 5ר ,כיון קטין ערך ויחוס וסוזי Sh
ממחויכת ומסוס סג( כר15ן מוחלק ומקגיח  SDסקי"ת' "6כ ס( 6ס6סכה הו 6ע"י תקות סתיעליות
וחוזרת (16סכי 6)ehין זס בכל לככו ת"( וסיו
סכל* ודוק סיטכ.
יתכן לזמר עפ"י הנ"ר פ' מ" 6שיק כתנור סדכרי ),הקלס כו' ע( לככיך' מהתיך נך 5תס
יפרח כו' מס המלס ולרז יס למןת"וס 6ף מניר סק"3ס והרכק כררכיו' פילוס' למתוך וס
5ויקיס ים למס תחוסומססי 6מ16תן סקכ"ס' סנ6מר ס5סס מפרנס 3ררכי ססמ מססי 6רתום 6ף 6תס
י ר' 5ר"ספפיס כמפרס 5תס ;סיתס רחוםחגין' "6כ יס לך טווי ק5ת  (6כרכי ססי*ת
קוסקיימ
פומרת בתפסן 1ל 6סיס עוקס פירות עכר לקלי6חד ותיכונן כמדותיו ומסתוקק 36יה כלקר תדעיכי סו6

14י

מיל
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קדשים

מקול סלחמיס יסחגמ1 ,0כ( 16פגי מסלמות ,וזפ
ס6סכס ס6נזיתיח .תכן קמריכי  06ת6סכ (סיקל56י,
( 6ת6סכ 16ח 1עבור 16ת 1דגר סיככדוך
כגי ס6דס  16יס(1לך 16 ,יקיכו לך גסו( ותס(וסן
כי 6ז 6ין ס6הכס נותיהסח  (6סג6סכ רק 6ל
6יסכ ,וזס 6סכת ע5מה 61ז גורת 60סכס ס0יפוך,
ס
,
י
נ
ע
ס
פ
ק
ד
ו
ה
סחכס
תעטיר
כי ישר כטוח נססים
נוססכ( ,יותר מפטר יסיג מגוי קס 61נערכו ,רק
61סכת (רעך כמוך ,פירוטן למקווייכיל ס06כס וחסך
סכת 060כה מס מסחלונוס(ך ,וסוך כתוך וכערכךי
ותתכוננן ססו 6נוזרע מכתר הלכודי ומפוכרי סקס
י ר',
כ6תח ,ונוסמחזיקיס יריעת 0סס כטקס ,וז6 0ג
קוס וזגגות ההנה ,כמסל 4הל ,סליך (6סוכ 16תי
וכלסר 6ני 16סככ0י סכת,כ ו6וסכ 6ת יעקכ' סזס
6סכס 3ע5ס (137 6ק6( 0יזס סכ 0חוזרת (16סכ,
כי 5 06דקתס מס תתנו (י' וסקי"תסיגו תקכ( סוס
תועליות מסוס נכרך ,וקוון 6 OSIDסר מלך כסרס
כ( י5יל גכר,6כן ח6הכ (רעךי זג( סדלכי(60 0ס
מס 6נויתיס ככ((יותט 31פרעיותס סטרי נוי היזכה
(זס ,וכ3חינס זו לחלו ע( נזס 0כפרק ר' יקמע(6
 SDIיסוסע 3פ"3רעיר31יך;0י60והכ 6ת יסרך( ,ס(6
ק6( 11יס ,כי ס(נויתס סיס מע5מותס ,וכמו ט6נורו
כסניסס ם( געלך כי סמקוס 6קר 6ת 0עותד עגיו
מע(תס (כגיוס ,ו( 6קכ(ו
קומת קוד;6(1 ,
(
י
ת
ג
0
(
(
ימררתי זחמסי כןכריס סיסיו
סוס סכר מסכ סי
(תוע(יות סכ(( סר קן מימין מרחוק חעיכיסס וכמו
ק ככ"ז:
קנתכ6ר.ידו
רעד"כי 3ן16'fifDנולזס ספרהודות  olhזסכ(5נדו(
נוזםזס ו3ר כי תנע,כי כג ססיט1ת ממרקע
ככר סיוי כנוו סיטת ס6גרו סיס  (56רור סחכו(
ף 1כ" (6 6כטת ,0רס,
כי מ(6ס סקרן חנות 1כ6
יטת כיס 6חד יסיס לכולנו סי'  (56רור ספ(ג,0
ס
כי  157סיסיו סותפיס וחכרם יחר כמון וכגםיס וג(
תחנוריסס ( 6יס 6לסם יחס ,רק תסוחף (סחין,
וסקג"ס פלג (טונת ,וכ( 16מסר5תס (סכתיר חכרתם,
לק ססח(מות ה6דס (מכון תכליתו ולפסגת מטרתו,
6קר כ( יוכ( (הקת(ס יותר ,סיסט.י הסתלסלות
ססעגח (56 0ס6כוה ,עד כולס  (6ריס סמעלס
כססגחס סנסיות וכחכנזס עיי נוסס 1D'JOI ,כוס
(מעלת גג61ס ,ור16ככור ד' ,תכן הצע ,כי זסספרי
סו 6ספר מתורס,הי 6הו(דות  tolhסתפתחותי למרוס
קעו מס קיוכ( ס6דס (כו 6כעוס'ז' ס6ף כיחיסלמס
( 6סגיעו (מאצלתו ,ודוק:
מוטס  .p"Dויכוצו ער כלמי חמגהס

חכמה

קמרו מס כרמיסס זרועים כלליס 6ף
גגותיהן זרועין כלליס ,מירוס ,דכגי גח סוזסרו פ5
הרככת ס6ילןי וסרך ( 6תזרע כלריס מוקי כתוף
פ"ק רקרוסין לסרככ61 '0פ"ס סי 651תס0רככס מותר
כלכיוס ,כן כגוהיסן זרוטות כלליס ,ס6חר נ 6על
6סת תכילו וככ'ז6ין כסס נומזרות,יעוין תוס' יצמות
מ"ח ע"כ ד"ס נכרי ועכהו6ס יהגיירו מוהרין כק(0
6ף וכן גח סוזסר ע( עריותירו"ק~ .ד"ז כחמוס]:
רבבגר כלביס ספטכז ל 6יעלס עליך .סו 6מדגר
ע( סכנדי ם( 6יט(ס'  6(1כח 3ל 5חע(ס.
0ו6מכובר '"eDדכליתוספתך כמכות ,סכי6ס רתג*ס
ן ס(וכק (וקס,
ד6ס מלכים 6רס (חכרו ומגיסןתזייי
ו6ס מיה הגלכם פוגג לוקס סמלכיסה יעו"ס*",ס'
יודע ס0ו 6כלסיס 61יגו
רכלן מותר סיין
יכ
ל1
ה6
י0פקתיס ,רקטמעורכ כמכנר
ניכר כו קורת ס5מר
ו ידוע חי ססי וסוף ) tot~sכזס חייכ
חוטיןויציג
,
ת
ו
ר
י
פ
,
0
(
ע
י
(
כ
'
י
ס
י
ו
י
(
0חע(ס ע
6
ל
ו
ר
ח
6
סמע(ין
ע(יו( ,כןכתב נגדכ(6יס,
מעורם למר ופססיס
סו 6ולוקס,ולכן ממכי'
סו"
פם
וקינו יורע ,רס סמעליסןחיי
לסרך ל5הירפ טל5י '0ססירפיס מפירכ3יס וכינס
נטרים5 ,כל 3פ' חל5כהים חלוט  'f)UDCדוקך
ס(וכס (( 6סמ(כיס)  610לכוו לוקס  011כשירוע 146
ססו 6ס( כללויס וגיכ-י (כן כתוכ5מר ופטתיסיחדיוי
סרו6ין סכל מסוף לנור ופסתיס יחדן ולכן סמכי'
((6תתרוםכסירכו',תסכלר61יןטסןחיגיסנפרדיס,ודו"ק,
יוחתו כי ( .o~etn 6הו"כ 06 60 .חופסס
סרי טילו חייכין מיחס .ר"מ וכו' עירס כ(
ספרסס כולס לכי  hSחופטס מלמר טלין גומר נס
דגיטין רף מ"ג,
כ" 5סטר גומר נס .לפי
רמסרט חליה תפחס וח5יס כתבסוגחייי
רין 6יכס חקורטת

ל"

גרשי

יי4רעטנןב~י

ונוצי מ6ורסת (עכר עכרי מיוחדת*6 ,כ ספירות 60

 ohחופסס ס" 6חייכין חיתה ,ד(6חר סחופסס נפל
ן5רסעומסכעילטויפילטוט"וונמיר
5ותסיי,מריניןויי
וקדינו(ססקדושיןוכתיוחדתקליו לצחר סחופיס שתקרס
כפרק ממרירכקטן סקדס ,ס6ס
6כ( ר' המעון
י
כ
ס
גע(ס מקסגויו 5סירסרכפיי
טסי"פ 6 SD~1ותס
י( 6קנו' ד( 6כעין 6ות( 0טס
 d~nhד6ס 3על1
קרוסין גמורים  6(1צמרו חזקם6ין 6רסעומסכעילתו
כ"ז כסי סני גוץ*6 ,כ  60ד6מר  06חופסס
יגוועו ה 61ע"כ ככעל  onibפפירוס (סס קדוטין
ו6סנזעינין 1דרק קטר גומר
ומצי קמעןו(זס
כס ( 6כסף ,כג"(~y'h
וסיין כסוגית סס"ס סס ודו"ק:
רכבכשר 4ע(י 1מכסןכו'  SDחט6תו
חט 6ונסלח
י
ט
6
( 1מחטבתו 6קל חטב נל6ס דחפי מס

סורים
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~ליס מתויג (נם( גויקר 6פרסת חט6ח וכפר עליה ויחנן,וכפיז מלמזלן שמקרת מס ססזסיר ר'יסמם%
טסגסן מגפר ע( טרמה ור"ג כוגהו ,טהכסן מתכפר נויוסי 6ה לכי קטתך ענ(ס  %תזקק (ס (יחס
כ וכגרש ד16לייה 6ה61י( וסוחזקס
ט'י עלמה וככסן סרי גין ספחו,נין ניזרת  16רעיונה6 ,מר
י
ן
ס
ד
ה
מסוחררת לוקס מסוס זוגם ,וקמ* 4קוסכירקי 6ין מעעס פתוח .וזרו (6ח6כ(ו ע( סבליך (סמתין
(י(ס ר6סונס ודוק.
סולקות פועלו מקרכן( ,כך מה קכ6לחי כחירופי
(ללועות ,ד(6 6מרינין כרי רקעתו כקרכן 1עוד ( 6רב:רצו"כ פרק י* ,6מנין ) S)thמן סנסמס ער
קייך כ16ומלקות מתחייב כסטרם וקרכן ל 6מחייכ
hSDח 65כפסס כו' .כ(סגך כרסות 610
רק כגמר גיטה ,רק זס קם"(,וקין סקרנן פושרו (לסור דכריס ס( 6סלענו 6זסרתן כסוס מקומי (כד
מן סמ(קוחי לכן 6מר וכפר עטיו נכסן סייט ע"י ( 6השב( מן סכסרוסוס קיים ממזרק ,קקגעו כסחרי
עימ
ו כו' ונטרח (ו מחט6תו 6קר חט 6מחטאתו ו( 6פ'ר6יו פיתן ע"כוחייתי סגמ'כמכית דף י* 1מקר6
ג( חע6חו'  l""DGמחויכ סו 6מלקות מטוס זונס .ד( 6תויכל (6כו( כמעייף "61כ (מ"((מדרסים מסך
ן ע"דררם ודו"ק,וכזס סיסמייטכ סתו"כמחט6הו קר 6דל 6תאוכלו ט( סרס' דלמקוח  60סו*( (16
ינכו
כו' (רכות שזיו כלונג .עיי"ס ותכין,
טככ((,ת(161 ,י דמסס ((ודגו (וכריס לעיקרן 63
ן ט1ד' כי ח5יס ספחם וח5י 0כת חורין 15( 06רך נכוח,קנודל  16גזד3זכחי טלמיס ,וס 61וסולחן
רירןם:
י תפסי כס קווקין  hStשיהמרו כזגותס על גכוס 6;,זכי ,לכן  06נזוק סדס ,הדס מתיר 6ת
מנע( כדין  ,6"6עיין גיטין נז"גילאירוסין נונוס (זס סכסר ,וכקן קריך קר 6ע 3נזדכרסהיו למוריס ננסל
סמיו .ו6ט'נ ואין מייכין מיחס ע( 3י6תה ,הל 6תקוה"61 ,כ ( 6ס3י6ו וכח .ט(מיס (קורך גכו0ן רק
ל וכסר וסין (שטיס לחרי סכקר ,ולכן 5וה
גס 6טת קטןי וסוך ,כגון סכ 6יכס קטן ע(יכנותו ,לריכו
ו 0 SDדס' ס( 6י6כלו קורס זליקת הרס.
דקגס מן סתורם (סיטת רסיי כפ"קדקד1סין רף ייט ל6תיוכנ
1כ 10(1רכוות61 '6פ" 0ניכמות ג" 6סקלו וטרו  h31Wודו"ק .וקוטי כ06( 6ור ככמש קטג'0ס6סוריס לרכו(
ומסתרך פליז גזגותס6 ,ע'ג דליןחייכין טניס מיחסן קורס סיזרק סדס .וכוס מכמר קר6ירקמ61ל  '6י*ד,
6יט ו(6 6סת קטן* ' ,C~tDוכן יעו"ם ודו"ק.וחתני פירס,דקקי ע(טפיכתסירייס1,ד*1ק:
ד6ית
רמתעייטכ0מ6ס
ל תקיפו פ6ת י6סכס( .מ6ן דמחיינ סנוקיף 6ח
"נתס מתסרט (רכ סנוגוכ( '6כן גס
סז
טומ
*
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מפחס חרופה כלסרס (כעץ ,גח '65דמ(גד סחטך
שקטו וכת 13תוס' גזיר ג"ז דס"ס שמקיף 6ת
סחע( 6פני ד'י שע"ז מכי 6קרכן ,עוד לריך לראות 6ת 60סס"6 ,ס מס דכתיכ סקפס 1ט(1ה6( 1ויגילון
6ת תכירו ולפייסו דחמסו ועסקון ס6סר עליו 6ת רניס ,ד6ית 6כנקיסימסה"כ זקן 6סססמטחיתו פטום,
קסתו,ועיין פ"ק דחגינה דף ט"  6300על  b~hד( 16זקן הוי(,כן כתיככרקוןיחיד  nhDזקנך ,ועיין
פ"ק דקךוסין כגס וכלמכ"ס.
61סלה ט( כעלה הוי נעות סריגויגו( (החקן( ,כן
כתיכ תסלח ( 1מחט6תו  6(1כ( חט6תו ,דרק מס ךערך' י" 4ד(מ"ד הקפת כ( 0ר6ס ( 6סמ 0סקפס
ד'
( 16ז 0כסוס מקוס ,ופקת וקט
טחע 6כין 6דס (מק
חטטוספירעו"סזככיןתי6גדסוכ(פנרזקו(סי,וד(ופקגיכזפ :ניוח(י6כהנוות
ירע (גלחו תכן כתיב כגסן יחיד:
5ו
ע( חט6חו6סר
(
ו
ו
ג
כ
ת
ו
י
ר
ע
ה
ת
נ
0
6
ת
6
ס
ה
נ
עקס
(6
בבתוייכ .כל
מררםסללילרני מפגי
והמפחס עמס  03מקטן כהנוקוטלן* כ"5ל ,במפר מה 6תיסונתןממדמ
" העל ל6סכס וקין 6תס
בס
חי
ופירוסו עפ"י מס דמפרס רכינו מסם כסלכימ הגגות נונ(חיס פ6ת זקניכם "6ל מפגי קוס גד( כטטות וזס
פ"טי  IWP1סכ SD 6ספחס חרופר מכיף קרכן
(כשיגריל 1011 ,ומלכס סתו"כ (עי(כן ט' טניס ויום
6חד (חייכו קרכן( ,כן טנור סככ( הטריות סגרו(
חייכ וסקען פטור וכקן סקטן חייכ כמו סגדו(,
וגרור בסיר ,ודוק:
ל %ת6כ( 1ט( סוס ,נמורט סקס טניסכו' ער(יס
וכתיב ל 6ת6כ(1ע( סדם 6מר סקג*ס (יסרק(
6חס ממתין (ער 05קלט טגיס 6(1טחך 6ין 6חס
ממתין שתטמור  SDנדתם .דרים (6תלכדו ע( 0רס'
ע( לסחך סר6חס דמי כנוו 6כ(ס ומחתה סיס גו',

גול כפקחות .שמכוון ,ד( 6ח65ג 1ע( מ15ס ססכור6
יעסס סיגכטכען לכרע( עריות עסקה 0סטגתס מגוי
כטכס ,ס0גמיס 6ין (סן זקן ,ויעוין גזיר על קר6
ד(" 6לכם גכר כו' וז 0סיג (עריות o)nh ,קער
סר6ט מ65ני 163ת 1כויר סריו קוו15חיו ת(ת(יס ופחז
טריו יקרו (פ"ק דגורים)"6 ,כ קטר סר6ס תכיף
(הסהר היקר וז 0נו( כקטית ,וסער סזקן מגוירו
מעכירות ורכן נך( כפקחות 1ד"1ק[,סוכ רמיתי משל
שמררם ככר6קיתרכה פ' י" 6יעו"ק0גירם0 6נטגס]

ססטי'ה
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סססי"מ גולכעיוס מתחי(סועלס מסתרח(זס כטבע
סכן כתיכ מסתרתי ,ודו"ק:
ארן שנתוחי הסמ1י 1ומקרסי תר 16כו' .פירוס,
דיניעת דרך 6רן מפכחה עזן ,וכשכתות וי*ט
נטלים ממולכתן ויכו(יס (כ( 61ידי עכירסן,וכמו
( 6רוחין 6ותס
ם6מל סק 63דסת 6ריג(.6וכרחכ'ס סוף ס(כוה *6כ כוי וסיו '3ר סגדו( חוקטין
חייכין כ"ר (סופים ס1מריס 3רג( כו' ,וכן כתקדס 6חר סטכלו ת"ח כו' ו(6מקיי3ין 6ותס כו' ,וזס
כנסים יוקדות וזכות ,סמכי16ת קרכגותיסן (ירקרק ,מלתר וכי ינור6חך גר63ר5כס ,כזמןסיירך( סרויס
וכתעטס טסים 6קריסכ3ון 6ת סגקיס ס5ו63וה כו' ,כקרן וס6ונוס מקוסיס ורכוקס עם לחריללקקי כחרי
ולכן 6מר שנפותיתימורו ומקוטי תרצו ,סל 5יס6 5ז יכו( (סיות כי 6יגגו גר גמורי לולי רולס לנוף
סוס נדנוד וימס 1ל 6העס סקרן 6גי ו' ,וקלת כקסל  16לסוס מכס סחרה תטגיכי מעולס 6( 16
חוגו 16תה היעה ט( 6(1 lolptn~n 6תסדפוסה עד
מזם מ65תי כ3עס"ט*
רנראהי"
ס סטעס דגרו חכנויס ק( 6ה6 65סס התרכס 6חריתו' 6ו(ס כלזרח נוכס יסים (כס סגר
,
ס
כ
ת
6
נסרה כתכסיטין לסוק כבסס 1ל 6סגר
קס 61תתגורר עתכס63רן 6חריס %171
גזלו כלים ,כמיטת ר"ת ורז"ס כמ16ר וכי6רס סר"ן 6תכס כספ(ותכסן  sinlholכסס פזורס [(זס 6תר
נפרק כמס 6סס ,מיינו קל 6יכקל 1כעריות כק3תוה6 ,הכס כלטון רכים] ו6סכח לו כתוך ,כי סו 6גר
כותן טסן גחין מח(6כס ,ורנותינו רמזו ט"וכילקוט חגרי ס5רק ונומסר ס( 61ללקי סקמיס כלחך מכני
 6*( althומס 6חכוגן  suכתסס (פיכךליורו ז*(ן 36רססי5חק ויעקב1 ,כי 3'1דרסו ע( קר 6חי גר
ק6סור ו6קס (65ת כתכקיטיס 6ף כחו( (רה"ר,
6תך וכו' 1ד"1ק:
1ד"1ק ,יעו"ע כילקוט:
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מותרן גשש
תו'כ*
ובתיק(*
ויתכן ,דסכונס ,ד6ף  06הרע ספ(וגי סקוכס
אר תכקסו (טמ6סכסס ,נזורםדל(תוד (סורות
כמו סומרו סוף ר"ת כר"ם נגטיעת קיסו6ין ,ממך גז( נורתך  16חייכצר' (6תעקס(ו עול למסק(
דרק לכקק לטתם כססן כוס  (6תסגו  (6ס6וכות ליטו( סתגיע (ך ממגה 6ף קזסו 3תטפט ,אעפ"י
(כן מסייס
כו'  6101תוספות כי16ר ע(סל.16
ודו"ק:
וין מגיע לך
6גי ן' (6קיכסן ק(פגי סקי"ת גגנוופקוקתיעלומות ס(כ שכשזני5יק ט' 6גי ל'hס5תpע'ו)ת6 *Dמרמולחמייסנמ
ן ((מור :6( 16
ח6רלמלריס ,סכסכפ' ליליתוסר5יס וריבית
ויורע 06מכי
,
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ס
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ותכונסו
ריר*את מ6לקיר ,כפרק 6י(ו סן סלוקין תוטס כתיר י5י6ת ח5ריסיועיין ליס ליזעו
6זט משסוע דחיס ,ד( 6טבוע כזיפותך גכתכ נסיות (כס (נרקיס ,סייגו ססנו5ות ono 1(6
ד5ורכ 6מרקדן וס"קכיגון ר" 6כרסתעון ,עיין רם"י6 .לק1ת ,כי  o)thתוטגיס כרת סגיתוטי כתו 5י5ית
הגס זס תוסר סקכ( ,כי למס סיס רבוי לעוגט גדול וסרליס ורכיתרמיעתו סכסכת סכימוסית אינס מסכמת
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5ורכ 6תרכגן מחכם מפורכסי כי רכס סחקעמס חברן נקריס (36 ,כנומקלוח  hlonענין חוסכם כות
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סת"ח סוג6ין זל""ויש חחכ3ד וקלוט ק( תכילו ,ו' (עכוס הדון סגסקליןוסנמרפין .ופמוט.ידכ
יסמרגו מכל :o5b
61ל כני כמו כ6חלעסדבוי .וג6זסרות כפ' תחרי
ינור 6תך נר נ6ר5כס ( 6חוט קותו כבזרח
גתוכ חמרת (6יסס (רכות גקיס:
תזרעו

מכס יסיס (כס סגר סגר 6הכס(161 ,י יכופר
עפ"י דכרי רכיט ממס מלכות  3*6פרק י*נ לפיכך
( 6קכלו "3ד גריס כיתי דור וסלתס כו' סכל
מחוזר מן סע*ז 3ט.3לסכני סעו(סי 6יגו מנלי סלוק,
61עפ"י כן סיוגריס סרכםתתגייריס כימי דוך וס5מס
לסם,

רמוי
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ע 6כ( זרעו ,יתכן כי סע'ז סיס סטע6ס
 Ilnoo (56גנוום*כ רכינה וג3י6י מע"ז

סנדי(ו סטטיות כ6נורס ,כי מי 6קריקטיר כגו יסים
מיקפע תמערכות ססמיס וכס56י( פרי כסט
יתרכק (6יסס דכוק גמול ויופיעו  1'SDכ( טוכ,
כרכר סנסיס ס6רולות(ירמיס (56( ,כע( טכ( סכרין
נמעט עיוןוכיעילת ע(מעסיסם יכין 6ת כ(מקרותס
ופחזותסי 6סר עיקר מנמתס סיס (קכן סון ,וכמו
ספסרו כמדרק כמס מעסו לכיני סכע( 3חי3 (8ית
כו /וכן כיררוק(נ ליס ע"ז כעשי ירכעס' ו(עקוח
נווית (סיוה כסס נכע(יס לקרוסיסס,
ת סמפו
כ(סתירו
וסגם  06כתן מזרעו ( 6חיפס לחריסיקר ו( 6ירר
(ענ תחסכיתסי 6כ(  06גתן כ( זרעו6 ,ז סיס
זקימספק כרככופן יק 6יזסמקר וסקהוך ערירי,
גופ(
חכן סיס חתחכו(ות נגי6י סמולך ,ק(( 6מסור כ(
זרעו (טיפס 63ט פוןיוגע סקיסוזדוגס ,סכן פטרתו
סתורם ,ועיין כמ(חמח מלוס (רסכ"ם וחוק:
ם סקרן ירגתסו כלכן .סיס קריך (תיכתכ (פי
עמ
הנקודם כ 1"61ירגמוסו ,ונורמז (ס 6ט6מלו
צמרי (ס חד כי סכי דחיתי חרזי61 6חך מן
סעדיס דוחפו,קרוגס 16תוסר 6חר ולכן סכתיכ כלקון
יתיר ,וכי 651דרסו ע( קר 6רתזכחסו:
,
ך
ל
ו
סע(ס ' IntSDוכו' נחתו תזרעו (ת
(ר'
קתעון ד6מר סעוכד ע"ז גו5י(ין קותו כנפינו
(פלק כןמו"מ ע"ר effJh~l :עיף חלו( "([ (1דכתיכ
(מעכיר למתך  6(1תת(( כו' רס"י] קמ"( ,סרק
6 06יגן סורגין 6ח"6 4חריסעסס חעסס געגסין
גולן כעוגוי 6כ1(6תי 6( 06סרגוסו קודס טנפן מזיעו
(מי(ך 1רקסרי
ס (עסות סמעסס6 ,ז ליגן כעגסין
י(ממיתו סרס סעסס
ע( מס ס( 6קיימו דין רודף
כגוו(ך,כסככר גתן,ודוק:
סמעסס' סכן ןייק3תהו(זזרעו(
תפנס כו' נטפס ססי6וסכרתי tiblh
רהנם!וט
ספ
6ג
ים ,ככ( מקוס נפט סו( 6חון גקכס
61יך 6מר וסכלתי קותו(,כן יתכןרעיין לים כריתות
( וטרי מנ( 6ן חלוקם כ6ו3וידטוגי 06 ,ח(וקס
יסקי
דחיות מיהר ,חח(ק (חט6וח.וגרפס (גון רכן כתכ
16תה ופילוס וססי"ת יכרית ס6וכ  16סירעוגי מקרכ
עס יטרק( ,וכמו ם6מל כממך לותו ו6ה כ( סזוגי0
כוץ כן 6תרקיכרית ס6וכוסירעוגי מקרכ ענוו יסל46
תכן 6מר 6ות11
קלמר ליספרק 6ותו ו6ת כס
וימר כם6ו( 6סר סכרית כו' מן
16תו (חלק* וכןוכנ6
סקרן* ולפי זס ח(1קין (כריתות ,ומן חייכין טחי
חט16ח כפסק רבעו .ודו"ק:
יתייחסושטיס.פילוץסמחק3סס(

רשיכם

יהתמדשתם
4י

חכמה

קו "2

ע"ז כנועקס ,טנ:8ור  IDnSמשם יורק(
כרכס( ,כן הגס גי גשת המחם3סהיגס 3לסוהי %
6ומ קנזס יעמס  06ס(כ חוסכ וססכ( מוטעם( ,כן
סכטיח ':קי"ת וסתקדקתסי סתעקס פטמות (סיות
קרוס כמעקס כיחוק מכ( סתועכות ,וקני 6כעית

6תכס 1סייתס קדוסיס ,ס6טסר
(טמר לו0ייעין קותו.ופייןסוף פרק6תר (מס סמתתס:
ט 6סר יק(( 6ת סכיו 61ה 6מ ,1פנס נפרק
איט
תרוכס וף ס.ס 6תר 6ת פסקים קר ,6וזס
(מולות ,ד6ף  06סכיו  ono1nhlנפרריס וס %וס
ותרוחקיס זנרז,וסו 6יתנעננוד 36יו ועגור זס יכזס
ויק(( 6ת פכיו  16יק(( 6ת פתוי גי סיטת חרס (ו
ו כו,
על כשד 6כ6 16 1.מ 1ג"כימי
ויגמז ספטוק ,ד( 6כנן סותמן ס6יט נוסג
רירעכ
רק 33ן ו(6 6יק6(6,תפיצו כנוו( ,סגכר
 610כל'טות עלמו ,וכיס ג"כ 6יגו '1פכך סו"נ 4ס6ס
גס מחקכתכס 6301

%,7:%גנ~ו"עשיי%

:רוי

ן ע*ק סופו
מ36ותיף  hptllכן מו"מ טע( (סכ6גינוי
(כןמוטי(מלכותיומחי(ס6,כ(כ6ןכירוןע(ספכירססכ3ר
עקה6 ,כיו 61תו קל(4כן דתיו כו 6(1מזעי( נוחי(ס*
ן פרק כ" 1ס*1
וכן נתכ סרתכ"ס כהלכות סכסירי
ג3י נסין יעו'ק:

רשש 6סר ע6ף 6ת 6סת 6יס 6סר ינקף כו'
רעמו .כ.וגחן פירם ד6סת 6ים  hloלרוסס
וקסת לטסו  bloכעולסי וכמו בפרק ר"מ הכ( סיו
כו' יל15ה לרוסס .ויתכן דקייך( קרוסין הקינן ממולין
(כי6ס סוי קדוסיןי 6 061תרסרי 6ת גוקוןקת (6חד
 hh~Sh4 6גט ,ונזס 6"6סויט 6כ( (6 6סת
מ"ייוי
רעפו
ג
י
י
ס
ו מ13רר (חי  h'oמקורסת[ ,ולפי
חס ;טפירקו כקווסין י"ע ,רממעט יכס ע"ג ע(
נס61ס ק6י ,ו6כ("1ל]:
ס
ס
י
נ
ס
ו
ת
מ
ו
י
ת
6 %מר יסככ 6ת 6קת כו'מו
י
ר4ליע
ן 6ת מגיסס(גויתס .ודפן גתות
פירוקןסיגי
(סורותוגומריןוין סגיסס
זס רק ג6קח 6כיו

כיוס (*תר ,ס5פילו5מוכלסתי" 5כמנסן גינריגםכסוייך
ן כיוס
סה%ורס %מרפס ומיחס6חת וע3ירס ו6תחנותס,יגי
6כ(

6 06תס
6חך' נכי גולף ונ61פת 616סס
תרוסס  16ס6קס תרוסס ,דלקת 6יק ו3ת כסןי וכח
כסן גוי כטלפס 63סת 6יס61 ,לוסס 63סס 61תס
ח 6יט כחנטיוכסקס 61מה כטרפה,
3סקי(' 4וסוףכיס
6ין גומרין מיהב קניסס כיוס 6חדי (כן ( 6גת3
(56ס חות יונותו קניסס ,ולין נמרוין סמינר
גיוס 6חר* ודו"ק
,
חוט
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 2יומתו שכיסס ,סכם גני 6סתקניו וכלחו יתכן וזס
ב2רר
סמקודס נס 6כתן ובח"כ סוי 6יסול 6סת 6כ
 16כלחו קיטור  'el'Dlnד6יחוסף ביסור לכני 6כיו 6ת ~ .lwPתו"כ"51 ,ע  60גוס6ין ע( מלגוסס ,ו6ס
6 SD 16חי כגו מקמווסוי הכוע(3סקי(ס6 ,כ( (נכי ק
טעןעו 61,0סלי 6ין (י 3ה3ח קרוטיןי6מ6י
ה
י
ר
ע
ה6קס סוי רק ביסור ) tsslרנ6סרה עוד כגפרי (מ
1ל*ל כמו עתירן הגמרך קרוסין י'ט ע(
61סוריס עריס מלנד חמיס וכן כעלס עוד נכרי6 hSt ,קח 6יק יעו'ט,טגוןשיניס  lsnhnוכ 5פני :כשסוע
6יסול ~q'Dtnולמיןר5יחליסייסור מוסיף ל 5כולל 3ן ט"רסנ5ס מן סחורס ונפסיח6סת4ולפיססיוטם
"5כ ס3ופל3סיילס יסלכפלח 3סרפסי ר5יסור כולל פסס פמור מרין  ,5"5ס"נ פטור סך נכרך  06נס6
לגיס ל5חייל פל5יסור ר5סון'לנן כחיב מוח יומתו 6ת 6מס 6פל1כע.ו
ו גדול  631ע(  ,onhופסוח*
סניסס' הכמיתם סםסניהסי (36כסקי(ס יתכןכיניהס 6ך ( 6מסתכר 6כל 4ויפטור6פילו 06כ 6כנר(וחו,
ן פל  06יכמתו
ס~ב)יsל1(*sלדח1י*וק66(1.כ((6חו(ת*1ט ג6סיך יוונו ההכזזועמ(מין .(106העו.י וכפי הנרצה ,ררוק 6כ 6נפסולקי
כתורס
כטויתם
סכ 6ע(יס' 6ף לכסון וליס בי יסמ %ס%פ סלריך
6 2סר יסככ6תכוהוכו'תכ( עסו ,הקדמוגיס סיסיה גד (1כקיחת סניסס תפ"ס ( 6מסתכרת.וווק,
ר14י~
פירסו מלסגןתגלו( כעינו,
(
ל
כ
ג
ט
5
ס
ו
ס
ע
5
נ
ס
ל
פ
ן
כ
ל
ה
'
p
t
g
D
ה
ש
ש
ר
נ
ר
י
ונח
ת3
מי
בח
יכ
יס' רוקק %מיחס ר
עסתו סגחס
פ,
רי
פמ
ססחוריכןכ5ונבללורפ 350פסורפ ס3ן .ולריך לסכין
ר"5כ ס"ל למיכתכ נכי 6סח 36י1תכ( עסו,סנוכ((ין כיס  6(1מכית ול '16וכתיכ כפ' קדוטיס וסם כתיג
' 3ין גרול כרכחיב 61יט
ורפס,כ פסירפ ס3ן ost~ .הרכרעמוק עפ"י (וס 5סס פייחך,כועומיויתו,ביןוין
,
ו
ת
י
מ
ע
לע"נ
ן o1Y1
ל"ת 6יט 6ת
ד6מר ריס סרק סגסרפין ועור כחס 3סרפס וג(תס כי ית
כסקי(ס סילכך  hSגדוגה הו 6עלמו יוכיחדיהו רסתמת הר:וכ"ס ( 6גוקמט כן .וס 6וסכרי כ"פ
כסרפס וכלתו כסקילה"61 ,כ המוכן סר6סון מהגרז' (ענין חמותו 6חר מיתת לסחו ,ד6ף מכרת נתמעט,
סיס ,דהטעס מ5רקור3הי סכמוכתו קורכסי כן  ncfiמסוס וי(פיכין כרת כחמותו חזימס וטתיג :063
כט ווחי,ך"6כ ה( 6כחו הי 6קיוכה יותר ,מהיק ולחה גכי קלפה ,ודוק .וכפיז נסתרורירי סמכני
מלו5יס סימן  '5ו5כמ"לן
קרוכה מלר עלמה 3תו(דס ,והיק רק מלר
ססי5
יתן מכרסו ננס%ס מוח ימס 61ת
5סח 3לי1,כ6ליתךו6,פ0רד3הו הקרוכהיותר תס 6כמיחס ר4שיו2
יסמס תסרוגוו6סס6קר תקרכ כו' וסרגת
סנ
6ס
ולכן נכי 6טת 6כיו מסיגולוזיר
קנס מן
ה ו( 6סוי ק"ו ,רקמו הקרוכה כעלס 6ת ה6סס 61ת הכסמס(,פי מס סחירת רבינו סנרכן
כסוי מלך
כ
ר
י
ל
ספיר 3ססילסוכן th~hדגזכרסוי ס6ס0כיחם הקורכה כ(6יהו רכ( 6מסכת נדה ,ד6קס קטנה הגרכעת6ין
מס סכגקכס הי 6עלחס ,וכיו"כ קמרו כימוה פ"כ הכהמס ג0ק(ת על ירה ,דפתוי ,קטגס לוגם ומיכל
גכי מניות מד"ס כל סכגקכס ערום כזכר גזרו ע( תקלס ע( ידה6 ,כ( כקטן הכ 6ע( סכסמס ,נסקלת
ן גמור
קסתו6 ,כ(נבי כלתו  06הוי מ5ר קורכם (6יתכן ,סכסמס ע( ירו' ד6ין קסוי 5ל 5לרפת,ורלי
ד3נקכס סי 6כתו כסרפס וטסת .כגו כסקילה ,ה( 6סו 5ו3רוילך רק רחמנ 5מס פליס וסוי תקלס
נמורס תסק(ת סכסמס( ,פ"ז *6ס ה 6דכ6טס גתיכ
סקורכס6יגס כתילדס ,לכן מסרס ,ס5ין פיפס
פ ס5כ פס ורפ סבן והרגת 6ת ס6קס ו6ה הכסמם ,היינו סיבי דסי 6נח
ססיר3ס רק מסוס ס3ל3לויר
והכ( עסו ,ולכן גכי דודהו 61סת טחיו כהוכ ערות עוגס'ן גסק(ת סגהמס ע( יוה6 ,כ( .63ט כתים
דורו גילס ,סהטעס מפגי סקורכה וערות וודו  610כ6נפי נטפיס מוס יומת הקיק 61ת הכסמה תהרוגף
בן 13סר היינו 6ף  06ססוככ 6ינ6 1יס ט 610קטף ב"כ
ליחס סקויכס ,כמוס3ליבס
5סח 5חי 35יו בכרח .וכןיי56ס5תחית6ח5י3ויי 61:כיחס הכהמס תהרוגו ,ודוק"61 .ט %ס רתבי 5נפרסי'
לחותו כנקנס ,היגס זס31 ,ספרי 6ול טוח נשבחי מיחוח ל'ס ולר 3ן פ' לליס ייוס 6חד כו' וסלמס
המכי6ס 6ת הכסמס כו' 6(1תגי סלמס שניס 53סס,
כוס פנין  hSDlnכסחלמוריס .יעו"ם:
6 .כ( מס6
6טל יקככ 6ת זכר תועכם עעו סגיסכ ,רכסינס 6ין סכהמס נסקלת ע(ייס
מירוס כי קמרו הזממם גתן סם'י 53ססי רמייתי סייעת(6רכמימפ ררייק' ר3נטככיכ
ר מיילי
ט"(6כ מיחס חונעת וגרכעת כמוקי סו 6כי סנוסס מד( 6תני כרסס נח סרס מוכח ,דכ6קס (כ( עריות
ר יגסככ כן תסע סוי לכותך,
גוו( ( ,0((6כן טמרו כיכמוח קהול מלגי(ס ,חק"6כ כן ( 6הג" ורקגזי
סין (פכח התו:נר ,יעו*ס 3רס'יי סוף ר3ר סרסר נכון נלסון מכסות

סטו עגיססן כי סמפסס כ6ס משייש:
6סייק" 6ת 6סס 61ח 61 .onhיס(סיירו

ר4יי2,

כיפן
,

יעיין

סייס

ר4יי2,

י3נרייס5
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וככלייתם גס'ר .ועיי'ק כרכלי סגר' 6ורוק.
י" 4רוס סטעוסס,"6ן פסס נ(יגעיי ס63
תסורגו עין ,ולכן גתוכ כליס מיתתו כפ"ע,
) fmלמס ט6תרו רכעתי סורו קל פ(1גי'יגסרג על
פיו' מסיס דלין 6דס מסיס ט5נוו רמצ' וסוי כנוו

אי

מלנור פלוני רכע קורו ם( פלוני  6101עס 6חר
מ5טרפין נסורנה (כן סו.66ג1כמיתם ו0כסתס נסרגת,
6כ( כ6קס' ד( 16כת ערית סי*6 ,6ג  06יט עריס
מ"י מסתרו נס כס וגסרגין טגיסס ורוק,
(סיטת רמנ*ס'י16כ0ין 16תו (ט 6ע(
עס1עירוס חייכ מיחס,ן.6ן קלוי"ל
 6לרעת'
מיירי סכ6 6ף כ6ונטין 16תה ולכןסיגו רומס לכסתס
ופרטו כפ"ע מוח יותתן 6כ( כ6סס סגיגעת 06

י

1ל6 6רוריניןי וסיףמכינוס קרכן  SDכ( ני6סי 610י(
ונרמס (ים (סכיה חמק סרכלות* ועיין כרישות ע*1
ע" 6וו:ירוסלמי סג0ירין פרק ר' מיתות ס"ס .יעו"ס.
וזס עתו יק ,6ס6ין נפק"נו  06סי 6גת חיוכך 16
ל 06 16 6סי 6מכינוס חתקס קרנטת  16ל6י רק
 610כסקקפס  Shעוגו יק.6ויוק:
לחות 6תך 61חות 6כיך ל 6תנכס ,סיס
י מות כתיב כל חד 3ל16
נפרס 6חי
יחזר וכללן .וס 61לסורות' ן6סס
נפני עלמו וכקן
ססי 6קתות עניו ולחות  1)ehנקהה כגון' טר5ונן
סיס לו נניס מנוסס לחרת ,ע6ססיס(ס כניס מליס
6חר ,ונטף רתוכן 6ת ל6ס וסולירו כגיסי 1גם 16כן
וכתרור"וכן  06(1וסולירו כגיס yh ,ל"( 1סכגיס
ים6יוות מ6ס 61חות תלכי '61כ ע"ז כתיב ערות
לחיה 6מך 51חות 6כיך (6תגלס'6 ,כ מת( 6מוכחך,
דולחיה ס6ם מן ס6ס תסורס .ולזג 6מר סכריית,6
ר6סמעיגיןן דולחות ס6ס לטורס מן ס6ס ,וורדי
קר 6( 6מיירי כממוריס ,וכמיתר ( 6מפכחת רק
63ח,ות ס6ס  16לחות ס6כ מן ~ tohונכון כם"ד:
וין יו"כ,
רעך*ררן לחות 6מך 61חות 6כיך גו' ,יע
01גי 16לט'" דכ 6לסורות ,דכין מן ס6כ
ס6כ ,וכמו.
ס6ס,

רער~ירצ

רירתכן

כקונס ל 6עכרך כלוס ופטויס 6ף כמכילתו עלים,
נמו מי טעכד ע"ז כ16גם ורקכרויון מיילי קי,6
'6כ נכללת עס סכסמסיררותס (0ככל וכר .ודוק:
כמות יומתוימיסס נס 'DS .ססקפס טר6קונס ק6י
על ס6סס וסכסתס1 ,למ 0ל 6טתכ זס גני
6וס סרונע כרמס .וסוף ג16ת לסיעת ר' סמטון'
וגרפס חמירס מסקילהן וקמיל דסד"6י ו6ס סי6
גת כסן מ"ורמס  16געולת תס 6מיתתם כחתורס,
זס תרפסי לכן כתכ ותיסס כסן o51DSn
תנתוי
ח
מיז
כשקילס 6101 ,מקוס דכי תחל (זגוג כחיכולין
ככסמס ,וכתו מקמרו כסוף שתורס וכיכטות ג"ח,
יעו'ס ,תכן לעולס מיתתס כסקילס .ודוק:
יקח ולחותו כו' ורקס 6ת ערותס.
6רקכי
י יצחק 6מר חייגי בריחות ככלל 0יו
(ככלל ס(וקין) תנוס י65ת כרח כנחותו(יוגו ככרח
 6(1כמלקית (כפרק  1(6מן סלוקין) .מס מח11ר6
 ODlnnד6מר עולק כריס סיו כודקין מגין ל0תר6ס
מן מתורס סנ6מר ורקס 6ת עיוחס 6ע 1כר6יס
מליק מילתכן  hSbעד טיר16סו .מעמו קל רכל 06
צינו ענין לכלת תגסו עגין למלקות ולפי רכי יצחק
ו6סמיעיגין' דפין מלקות כח"כ "6ם עוכל ,ר6ע*ג
גור* 6ה ערותסן ע0ר6וסו עעמו סל ונרי ליינו
ו כוי 6פ*ס6.ין כ6ן מיקות רק כלתלחוריך
טהרי
ך לומר  06קינו עגין ,ודוק:
וקיןירי
י נכי עמס פרות ולחותו נלס עוגו
רנכרתויעיל
יס ,6ס 6ןכתיכ 3לס1ן יחיד ,גר6ס ,ד6ף
 06כ 6על סקטגסן ססי 6ל6ו כת עיגסין ג"כ חייכ
כרת .וכן רריק כסוף פרק ד' מיתית קר 6דומת
ס6יס (כדו 16 ,ן6ת6לסטחיענ"ד6ף  06סו 6כחמסס
סע(מות וסיף כסעלס 6חד6 ,יגס מגי6ס רק קרכן
6חד  6101מכיף ע( כ( מעלס קרכן כפגי עלמו,

רייקת

הכמה

"2

וכין מן יל
 6גומרווקףמן
וכפרנק סכ 6עי"כ מצריך  60ותגף קר 6כלחות
י תג 6לחות 6מ 1מסוס ,דסי6
6כיו 61חות 6מו,י6
1ד6י6 ,כ(רכיו דספק 6ימ16ריויו
ן תסות קניו מן
ס6כ 1ל 6מן ס6ס*51 ,כ'  60כיון והוי מפק קמרת
דקי( מצחות 6מ 1כסוי 61 "671יך יתכן ול 6בחייכו
רק נ (2לחוחבכיו מן ס6כ ,ד6יכ 6עוד 1 t~eDל6
ת בכיו מן 60סן דליכ 6רק חך ספק ,רעל
על*,חו
בחות בכיו מן ס6ג 6יכ 6ספק  oaע( 6כי בכיו
61חות בכיו .וים (יטכ .וק"ל:
יסבו ,וכבקת דווו כתים חע6ס יט6ף כי
ער 6ל 6מתגלף נקרוכוה כך6תר כיומכן
ו(כן כלחות בכיו ,סזס נגד סעכע כתוכ עון ,סזס
כדורחו.

ערנם

מרר'יוכ6סת זודו חע'6סיברו תוקפו:

ס הי5% *6
ר84יטם יקח 6ת 6טת בחיוגי
ילס מס גרס6.עפ"יסים ( 0סיתר ל6חל
קב
6כ
תכ6זי נסעת 6יטורס ככרת 6ף 6סת 6ח בעפיי
סיס לס סיתר (6חר מכבן כחיי כעלס נכרת (סכ6
ע"י רף גיד) 60 ,ד( 6כחיג גרס סי 6כפ' בחלי
גגי ל16ין ,לפי סירוטלמיתסכיליגריםינתותכתוספותי
ס ככרת 16
ד6טת 6מיו נזלתוסטין לס סיתרייג
כערילי ,לכן ל 6תגי 3פ' לחרי פסס נכי ל16ין ציי(
ל6חר מיתתה
6ף 6סת להיו מלנוו סטין לס סיחי
6כ(

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

*ן2

משף

קרושש

חכמה

6כ( (ת(מוו6וילן~s
 sבפסוס ,רפסס רוחס ((6וי ול 5שמפחח 6ס ,ומיסניף 5סס וססחספיר בניס
,
ה
ס
6
*6כ 6יס
"%כ לילו חמוס מס דפפס דיבוס דוחס לליח ד6סח  6(1ילדה  I'rcבתו (ה51י '6מם'6כ
5חי %ט"5כ גבי ברח ר5ין פרס רוחס (("ח סיט כן סלוח 5ה 5סס 5תיו' ( ohאחיוהים (ו כגיס ממנה
כרת ,כדמסיקכייס פ"ק דיכמוח ערוה גיפ 16 5"( 6ססיס 6ח תשמו6 ,יך יתכן ,ולהכניס ססיו לס
קר,6
ן עקם ןוחס (("ת מיק כו כרהב (כן מלחץ ימוסו' "61כ ילך אחיו ערירי' ומס חט 6ה61
ש
י
,
ס
ת
ג
ז
,
ה
ד
ג
כ
ן
ת
י
ח
ד
ססכתוכ מדכר ע(
סיבך כל 6כניס 6 06קתו
כתורת סיתר הו 6(1 6חורת
כתכ סי6
ומעיקרון כסנ5סרס ( 6נ6סרס לתחר נויתסן היכל דרך היגיל,
ו ל 5נס5 6חרח רק 5והס וקין לו
י
ח
י
ס
ו6יכ 5י3ו ,0ודוק ,ועיין תוספות מס ד,ס  6(6רמז 3נימ רס ממנס'  ohגדה 0י ,6סיס (ה סיתר
סיינוסבין למתיו בניס oh 15 ,יט כניס מ5חר
(יכמס למסורס פחיי כפלס בן* ופמוט*
לי
מת רורו' ק6ס
מהמח' ימיתו כניס וערירים יסיו' ל 6כן כל
יתרמזן ר6פילו 5 06סורס
,
ס
לי עגנון ים לס נניס מרורו'  15ל 6ימנן שימיתו נניס ,סל5
רל
י פסי%יסיו
Sנnו~
ס (6יו 1הי 6נגר DS
,
ך
מ
י
י
ק
(
ס
כל 5כניס ומס חט 6טילך ערירי 06
יסיס
6םורה ,וזפ ה 61כחעוכרת631עליה
רי
תה( ,כן כחוכ סס רק עריריס ימותח פירום,
דנין סולד פוטר עד סע 6לאויר סעו
ונ
י ג"כ חייה טסתויז
ל,
ום
הד
ו
,
ן
ל
ו
ח
ה
דתחט6ן 61ילך  ohיסיס (הן כגיס ימותוי 6כל כגיס
כרת מל כיפתו ודוק.ויעוין ריס
ס פרק י"ג פסקך ח' .כטסת אחיו מפכיו סים לסן ( 6ינזותו ,דהום נוס חט 6קינך ערירי 06
רנ1רזר"
הכתוכ חוכר ,הקרכן פסלן כתכ חקתו וגתה .ועיין פלקהכ6ע"י וף ג"ה ע"6וכפרסיי
סס ,וגבן כפרס"י סיפוך סדכריס "51ע ,ודוק:
דמסכטת 6הו .6וכמח"כ גע(ס ממגו ,כי הוכם
,
ה
ח
י
ק
הו6
3ית ד' ,הו 6תלמוד ירוס(מי פרק כ(( גרו( וכמם'
ו עריות 6קר כתוכ כי יקח (קון
מ
ו
י
גסו6ין דרך (קוחין*ועייןריסגוק6ין SDהבגוסה
סנסדרין ,וככר יקכו ע( מיוכס זו רכותינו כעטי
התוס' כרים יכמות 63 Da"Dורך6 1ך (כאורס סותר כוס ,וכירוס(מי  601כהיכ ( 6יקח 6ת 6סת בכיו
דכריוהק1דמיסכפסקךו'ועודקו"חומה06כמקוסטהחיר כ( 6סודיעך ססיס מוהר נס פר סל 5ניסח לדניו
ו כו' ,יפו"ס רנר נפלק .וע( ולחותו מטני לפי מקין
מכ(( 6סתושהיו מלכיו 6סר מכ(( 6טתאחיומלימ
מקוס ם( 6התיר מכ(( 6סה 5חי סכיו וכו'6 .ך גס 6אחותו ,יעו"סי ולפי דהרי ר' יום" ד6ין איסור
פקוע' ד6ף דנונועט 16תו  atlnoסייגו חל ע( קימור יתכן ,דנוורס (גו (קוחין ,מסוס סקסת
רק מכרת ,דזס כתיכון כפ' דסכ6 ,6כ( מ(6 16יס אינס ניקחת לפנית 3ל 6רה ומלוס' ס5ס סי5
רכתיכ63 6חרי מות ( 6ממעטיף61 ,פטר מופקרת היגס (קותה6 ,כל ביסור 6סת 6חיו יתכן
ו מדמו והח"ו ניסח (אחיו
וררים כתו דדייס כפרק הכ SD 6יכמהו מערות סהיתס קודם 5סתיחי
אחיך הי 6כין מן ה6כ ,כין מן ה6ס ,וזהו כתיכ מלביו  6(1ח( איסור 6'1סת אחיו מסכי"יכמוו(ת,6ק6י
וכן
גכי (אוין כאחרי"6 ,כ *6ס דק6נור 6 16יגו  hShכערילי רק 3כרת' כרמפרסי תוס' ריס
נקטת 6חי בכיו מקמו ,כו' ועודךקו"ח ,פילוטן ד6י(5 1סס ולמסי6כי חמותו לרולס "6 o~lpnכ נידון
 5"5ואיכף מרפס ,ואכן כחכ
כקסת בכיו מאמו תו גס 13יי
ס ר5סונס
קמרת ול6
סיילו לסוחין 3ס מקורס5 ,כל6יס
יס
יי
כס
אס
ל 16ליכ ,6מידיסר6י  hOילפ6תחיגז"ס דודתו רוותי (עי( 6סריקחיוק
ונלהו סל6חלית ס5יסור
(עיי*ס סיטכ)י '61כ י(פינין מקו"חי עסת בחיו
י
ייסמל
ירנוח
י
יס
3ר
6ו
ס
ס5
תרל
ת
כו
ו חל חינף ס5יסור'-ולס סיו נס
ינ
3ב
6ל
מאמו ס 6בסור כ(6ו ,ודוק6 .ך (פ( 6כפסקך י" 6י
קלמר מכבן אמרו ט גטם פוטרות לרותיסן' וכוס סל 5פקפ איסורן במיתת כפליתו וכי קנויות הן
"יוס 6ליכד נס כרה .ול"נ36( .י3(1 1גו חייב ט(יסן ,חכן כחיכ 6קר יקככ 6ה
מקמו
פ'כ 6סס
6סה דוה ,ס6פי(י הי6"6 6חייל איסור גדה ,דמוסיף
י נתירון סחום' חמן פיי"ס:
יל
חי
לל
ו
ערשררז אחיו ננס ערירים יהיו .עיין נזה נתו"כ 6יסור( 6כעלס דסוי איסור מוסיף ,ו(כן ע( לחוחו
5מח לחיו  tttehleסרוס פירוס מוכרחין 6ט (תירון ירום(חי ,סקין נם 6אחותו:
ר 6תכס מ מעמיס (היות (י .נסמוגה
מי קיץ (ססעהויפתיר וה6 61סת 6חסבין (ו כגיס ,רק ר*לב:דשי
ןיקר,מזהמיגו ע( מלות סכריות,
ג פרקיס כ
ססי 6גריסס משנח סקס יחבר יחי
ו ויקחגהי hSo
תס 6מותרת 6חר מותו כיסס(בחיו ,וסגה (הריכ' 6סכ(סין חגנדס גקר6יס תלות ,כזה אריך להיות טוג6ס
ככ( חייגי כריתות 6ין עריר" יטו*סן "61כ  hSOכעלסויהיוסנו5יסכלכויורדסמפיו כמח תויר וככ"ח
חיקירקר דפסי נסס,
עיקר הכלס מיוחסין (ס5כומקפתח4כ קרויס ממפחס וכיו"כ סמס נקר6יס חוקים טס
5נל

וירןכני

רי

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

משך

קיושים

יבדק

תממה

קח

6ת

"טת ,5על סורקי מעמק 61יגו מטמ 6פ(
6כ( מס 6עסס וקני ס3סמיס גזר ע("יעוין מס
סספק* תו*כ .וגרפס כממעט  obמסק טמ6
פרק סטי* (כן 6מל יעזוב ללע ולכה קוס רק
וכליס חוקיםיסער מת6וס לסף רק סגזרס כתו סיתם (6יס  16סמ 6גת6רסס6 ,ע'נ דתלגין (ומן
עליות ומ~(ת פסולות ע"ז יעזת ןלט (נר ופיק ןמוקמיגין ע( סחזקס ו(6גכעגס(6יט 6(16גת6רסה
 1~6מטף .גג"(:
16ף 160ן נכל לתנ"ך סו 6ע( גזל וחמס וכיו"'3
כ,
כו
ד3ריס ססמעייס (תנטר חסת רעבו וכיו"כ 3זס נס בעמרו להחל
"ינחו"כ* גהנ תנסג כוס סרי סו6
חו(יס יכו( יהיו חו(יס (עמס ח"ן חטמיו
מחטפותיו יעז31י מגפם סתעו(ס 6יט לריך (סתתות
ב סתו סרי ה 61חו(יס פירס סרי ה61
וס6זגת לתלותיו' סיכגיס תוך (כה כזמן:וסי
(זס ,ולכן
יסר6מכי
סן כללן וסתרתכל חוקיוי מיסמור 6כ( כקדוסחו .פירים ,סתסרס ל 6יעמק כע( לקטתו
ס(6יס
ן
ן
ה
(
 :סמח((תו מכהונה .וכן 6מל מה"צ ,ךה6מה
י
(
י
ס
פ
ס
ל מלךהגזרהויהיומכרויותלנדו(:
יח16ה
ק
ל
יימו
המשכשדשה6 .פם ל 6ססמד תסתיד ב"י כו' הפסולי :מחללתו לעולס וכוו! מפס (,מחללס (עולס,
כי
כחרכ ינחתו כל חט6יעמי כן/פייותי לכן ת"ל כעתיר כזחן קסי 6עמו סרי סו 6חילים
כי (( 6ססתיד כ"י ו( 6יפזל 5רור 6רן 610 ,הגרוע יכקעהי סה 61רר עתם הו 6חו(יף פירס תשנס ,כמו
ס3ססן כמו גרור ,וכל חטפי עתי ימותו גחר ,3כתו נודר לגרס 5ף סעור ל 6נרסס יורר ועוכר .זס
ס פרק ד' תיתותוגרסות ( 6גיתן פירוקו ס6מיתי ,וכן פירם רכינו היירום סתסג0
סימרו ירוסלתייי
דהרוגי כ"ך
פ"נ דסוטס .יעו"ס:
 6(6סיף כלכרי ולתרו
ן
ו
י
כ
ף
ד
כ
 .כת 3זס (סורות,
יקיחס קרחת כר6ססכ'.
"ר
תפ
ונוין נוקטלי ( 6סוי מיהחן כ
"ס ע(ייסה 6נל
קהתגעח זקן ותקורת ר6ס כו' 6יגו רשי
מרוני מלכות ,כיון ד( 16כדין תקט(יי סוי מיתתן
כפרס ע(ייסה לכן 6תר כחרב ימותו כ( חטאי טיטתס ע"נ מזכת ומח(( עכורת 61 tt~esין זס סותר
עתי סיעו כדין סת(כות וחיתתן תס 6מכפרתי ולכן (וסרי הגת' כזכחיס י'ז ד6תר' דגיגו תחלל עכודסי
ד6יסור'יס דקרח 0וגלוח זקן ,וקרט הוי ויגו כשטנור
גיוס סס6 61קיס סוכת דוד:
(מהיס וכגום 6גסים פס1לותי רכל זחן פסס עתו
מחל( עכודס [(רעה קלת] ו6יכו טוכן ע.ג ממזנח
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