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חכמה

ריר~שתם 16מס וקנתס 3ס .ועתסרכ"ן' דימינת י"ס 6לט מגחלות כו' כסילסלפני ר' פתח6סלמיער'
6רן יסר6ל כעסס,והרו'מ3חווסיו חמה וכן כסדר עולס"6 ,ג  feסיו סכמות 6סורין ו6יך
ממם דרריס ר' סמל6י כתסכת מוטס ת"מ גת6וס
מסם לכנים לל"י כו' הרכס מלות כו' 61ין מתקיים
63 6(6רן כו' .ומלי מקסם הל 6יסיכח 6רן יסרק(
פקס סי 6כעלמה עיי"מ ,ולק"מ ,דלפי זה כגי
נר ונ"ר %קיינוו מקות יסינח 6רן יקרץ( ,ונוך6י
סיגו כן ,דקינו גס נקרן סיחון ועוג מלוס זוי מזהו
ס6מורי מס ס6מר והירסתם 6ת  I~hoויסכתס כהי
ר"5כמריע סיס תסס מנקר לכנוס ל5רן' ירקי כל
סל6סיסככוס וחלוק כ6ר 7סיו מקיימיםכזסיטיכח
6ר 7יטרלל* וזס פקוס:
אבד ת36דון 6ת כל  ntnlpnoוכו' ע( סהריס
הרסיס וכו' ול 6ההריס 6להיהס( ,נמרק),
ססהריס עלמן תותריס כי' ו6כותס 6ה בנוס חן
סמקוס הסוף ,והסקוס ט5מו מיתר .ל 6תעשן כן
לר' 6לויכס' פירוק חל 6תבון כן לערך ו' ללכד
ע"ז מן המקוס ולכגית מוכח מרקוחו ריק גע3ד
ן רנוי ,כ*6
כמחוכר56ל גווה ,ומכיירי קרכן כקרי
,
ר
ה
ו
מ
6ל 6סר .כתר ו' 6לדיכס  D~Dגכי6
בין
(ך הר וגכעה  hSnעכרו עליו ע"ז כד6מרו המעגס
פרק כ( ה5למיס ,וכן לנור כיווס(מי ע( הך מסגה
ח חיים 6עפ'י ם6יגו
סכריגן חימר דכר קים 13יז
6ס1ר להדיוט לסור לגכ1ה [ות"נכמחוכרלמור לנכוס
לעפיי ס6ין ( 1חפיסת יד'"דסק '3ת הבחירה 6יכן
נכנס ע"פ נכיל  SD'1דוד נזדכר נד 6סר דכר 3יך
ד' ,ועיין הר6ג"ע כפ.ר,סו .ונרסס טרגוכ"ס פי' כן
רז"לכלסיסכןמסלעו"גל6יעמס למבכת הקדם ,היינו
6ף סכטל 1ידמחוכר 1ע*1ם:
תת מ31תותס ושכרקס 6ת מ5נותס
ו6מריסס תערפון כ6סופסיליכו' תנדע1ן.
היגס הכתוכ כמכוון דמזכחית וחלכוהס6הוכה לחכות,
יתכן דהרה נהלכות סגכגו גסמיס ,לכן וגת5תס 6ח
מזכחותס סהס טכסו לעו*ג6 ,כל 6ס.רוח ופסיליס
כטח מן גבסו לעו.ג ולכן  nitsnhופסיליס תיכף
תסרופון ,סטם ודקיגעסו לעי"ג .ופסוס:
לא תעגון נכ(6סר 6גחגו עוסיט פסהיום 6יס כל
מיסר כעיניו וכו' .סקסי*לי 6חרמליחדי למר
כקופטיס כ' 1יקר 16סם סחק1ס סהו 6נוכיס ויזכחו
מס ל*וי הרי זס סיס6חר מות יסוסען ויהוקע חי
ג"ח סגה מיוס סנכגסו (6לן גר6יח 6כטור עולס,
וסמקכן גקילס הוקם תיכף 6חר י"ג סנס טככקו
וחלקהוכמו קגתיכ 3יסוסע י"ח ויקהלוכל עות כניי
קילה ויתכונוסס6ת6סלגזוערכו'וכפסוקנ'6כק6פיעול

ימן

רנתצתם

וכחו ככוכים לד' ,וזס קוקיה ע5ומס (כתוספות כי16ר
מסלי) .וססכחי ,כי  hnyhבתוספתךסוף זכחיס 6יזסו
כמה גדולה כמעת היתר סכמות [פירוע לזימתי Thl
היחס כמס גדולה 6קר כסכי( זס היוסכמות מותרין
הייגו להקריכ ככל כנוות יחיר] 6הנו"ע נטוי כדרכו
[כנוו כמדכר וכקילט] והרר
 hS ,היס נתון סס
,
ס
י
ת
ס
ל
פ
כ
ונכית עוכר
[קכנוכ  JA1סיט הלרון
יDתItיערים ,וכירוק(יסן(,כן הכמוח מותרין,
קרוס ,וקר
6כל כווילס היס הלרון 63סל מוער ולכךסיו הכמות
6סוריס ,זסו פירוק התוספתך ,יס 6דכגלנל סיו
גחלה ,וכמו
סבתות ונותרות ,לוקוס ך( 6נחו
י6ל onl)no
ובם
כת
ן6מר כזכחיס כי ל 6כ6תס עדמכע
דגתו הככיס יעו"ט .והגס נוטפס זס דכוכיס סיס
לחרי תות יהוסע וכימי הזקגיס ונעכרו 6ת ר',וכמו
ספירסו סמפרסיס והזקגיס יגויס ס6ריכי ,מגיס ל6
גרו קלמרו חז*לי "61כ היס תיכף לחרי מוח יס1סע,
ף יהוסס 6ת ג(
ונחיתתוגימר 3יסוקע כ"דוייסו
ל מכמס כו' ויתי5כו לפני ס6לייס,
סכטייגרי
ד'
וכפסוק כ"1ויקיתס מס תחת סקלה 6קר
יOSD
דn
כנוק5
ופרעי (לפפיג.מסס6גליר6י1ס,קסהירון כגוסהגימר
ויתילכו
"6כ היה 6ז הקרון כסכם
וסיס ה6ה( מועד כדין כמס גדולס וסיו סכמות
ולכךוכחוסס 3כוכיס(דייוז'ג.
תס
וק
חר
או
י6נותת דבר זט נקפייול כ' במלחמת
רנב
רי
יסר6ל ונכימין כתיכ ויעלז כל כגי יסרבל
ויכו 16וכיח6ל כו' ויעלו עולות וסלחיס  ~JDSד'י
הרי דככיה6ל סקריכועולותומלמיסתסוסיכתיכתיכף
ן 3ייתס(6דיס 3ימיס 'oon
1יס6לו כנ"י 3ד' וקסליו
סרידס6רוןסיה6ז נכית 6ל ולכך סיו מותרין סכמות
וסיו מקריכין קם ככית 6ל כדיןכמת יקיך161 .סיף
נך (סר6וח ח' הכיף 6ז הברון (בית כי כסדר
עולס למרו כי סך עיכך 6כפלגם כנכעס סיס נימי
כימן רסעתיס וסיס 6ז ירות(יס כ(6 6ימ תכני
יסר6ל ,וכנוו ס"מר ל 6גסס  (6עיר נגרי,יגס
סיס סמוך למוח ילוקט ועיין כמגסות סגריך (סור
עולס פוק י*נ וגטופטיס  '6ויעלו ניט יוסף גס
הס כיח 6ל וך' עמס ויתירו כית יוסף ככית 6ל,
י סיס ס6רין 6תס וזמו וד'
כי (דפתי פירושו ס
עמס ,קה6לון הז 6נוסכנו זכמו סכחוכ ויחי5כו (פגי
ס6לדיס( ,כן 6ז סיסס6רוןככית  161 Shסיס h1JID
דפנגס כנכעס וכ*ז כרור31 .ממגס פרק נזסוח
מלחמס ד" 6סמולך כו' זס מחגם הקרון,
אגס

6י
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רהנה 3ייוקלתי תגילס פ"ק סי"פ ר' ייסמ6כפנכיטםס ,כע"ז וכנוו טסיה (תיגרר תילתל
ן ה'עלס עולותיך .הספלי פסקך
ר' יוחכן זה סיחן כל סס6רון
עולותיך ול6
גש
6סורין,
דע"ז .ודו-ק:

.ל6
ע'

הכמות
י 65הכשתח1תרות~וזרוכנווקפירסנו
מ רי" 6עילת עו"ג
עולת  JfftDדברי י"
מהמוספת ]6כעי ר"ז קימי ר' ייסףטפילו  OD~Sטסקדי:טי כחו"ל ,הגס כגננ' זכחיס ר"הדוייתי פלוגתך
ן סהי 6רעלי 'DSI ,נוס כפירחחי תוכח ,ר6פילו
 ,רר"סעוירי'"ם,יוסי  06חיי3ין על סחיעת חון כקרסי
כלגיכעס  06י 65הכמות נוותרין-51 ,ל דרוק 6כסי
,
6
ר
3
ס
ו
ל ט"1ג
וג6 6יחנזר קוס טעס
גס כתוף
מלותתלריחןח,ה סל 6גח כסוס מק,ס ספיר כע 04 .הכתוה מגחות קרורי
' יהודס חוני (סס טחיה הקליכ ככתה
מק-6כ כ6ן גח כטכס וגחככיח  ,(6ורו"ק3 :נו5ריכו ועיין ת,ט' דף ק"ע ע"3סכתכו וגראסי(כגי
רשנמ"22ן 3פכצק כל היסר נתיניו כו' 36ל 6וכליס גח היס תעלה  'J~tDSועיין כה"ז "51ק ,אנוגס ד"ת
קותה כהחגה וחון(מתגה .ג"כ
י הוגך עגייס כפקוס זה זעקיליס כמק ,6.הו 6הספלי כ6ן
ר
י
ה
ז
,
ס
"
י
ד
ן
כ
ר
ו
ה
י
י6יתותכ6 O)OI .תר ריכל
(
י
ז
4
ו כלוחנה
'
ר
ו
6
ל
לשעתו
חין שתפורם טעת6
ד6מר
חסעוק
י
ק
ו
ר
(תחנס  6( - 06כעת
תפורם כקרסי חוגי (כ"1ט סקרינ נת5ריס וררים פן תעלס עולותיך
י
ר
ק
ו
ככ"ת 6סר תרסס ,ה 6עקת עו"ג  06סקדיסס כחו"(
סעה כנזקוס טהור הי 6ל1טונו,ה נו5ורע וזה
רוו"ק
ק:
כמחגה ,יעויןזכחיס דףג-ה וכתורת כהגית קםור
י והכן ,ותסולק קושית נוטפות כזכחיס על ה 6ד6תר
השמר פן תעלה טולותיך .ככ"מ 6קר תר6ס
אסור לעסות סליח1חן ,יעו"ס:
כ"6כמקוס;6ריבחר ד',מירטי כירוסלתי מלמים  '6ג' ,וי6סנ סלתה 6ת ד'ללכת כחוקות
דור סכיו רק ככתות הו 6נווכחונוקטיר,
טל פי הדכור כ(6יהו הגכי 6כהר הכרמל ,עיין
ירוםלתי תגינה פ"ק .והכיפור כי (כ( חלוה להורקת פירושי כי כרכרי פיתים כ" 6כ"כ ויכן ססרודמזיח
לר' ויטל עקות ומלפיס ,פירוק כעלמו סיס 0תקרי3
 ODVמ15ה לסת1ט לגניך רק כע"ז 6ף ל15רך
י
ע
ס
,
ה
ת
כ
כ
,
קלה '6ן קוחעין והגכי 6יומת כי דבר סרה ומגס יז
ר ח,הר ככנוס וקין כסוגם
כר6תר סוף
טעס סל קרסים כחון פילס הכתור 3פ' לחרי לתען זכחיס ו'יעגהו 63ק תז סקחיסעל מוכח סעו(ס כעת
( 6יזרחו עור זכתיהס לסכיייס וכמקמרה כתד"רלכן ההיאכיאות כי עגהו ר' כגרן 6לנןכו'הכין'
ית התנוחה,ופס יקבעסמקוס קכיגתו,
חלך טסיס להוט 4חרי גכי(ית וטריפות כו' ,גח 65סז,ת הינחלס,ל
ו6
ז
ח סס,
,
ר
ע
ו
ת
 ODpהכלוות סל6יכוסו(עכור ע"ז וגררךכלמקייריס התחיל לסתגהנ כמו כקווית 6הל ויזי
הגגות וכקוות ,יכיון ד6יכ 6כוס דרר 4דחמס ע"ז פירוש זניחס כלכד ( 6הקטרהוהעליות 4ינזוריס
כזס ל 6היו 6 i'DttCף (גכי 6תוחזק וכהורקת כעס כו' ,ויאמר כון זה הו 6כיח ן' ה6לריס וזה תזכח
 ohל 6כר6תרו ע.ז כיתות (דף  )'5לתיגדר מילתך (עמס 'כירום(יס ,ט( 6יזרחוכמקוס 6חרךלכר הכמת
ס6גי,
רוק 6למינזר חילתך דעו-נ טסיו (הוטים לכור ס3גכעון] ,סטיוןסיס 3ית (אלעיס "6כ סכנזות
י
ס
ז
ו
,
ת
ו
ר
ו
ס
א
,
ל
ע
כ
ה
ועי"ז לתרו ד' הו otpSho 6וגמלם
6ז,חרי
וזה טומר כ6ן רק העס מזכחיסככנווח כי
56לו הכע( וכהניו  lccnlוקחעו  tonlhולכן הוי ( 6גכג' :ניח (סס ד' כי'וי6ה 3ט(מס((כת כחקות
כמו ס6חרו חלל טכס 6חתכרי סיסתרוסכתות הרכה ,נוך"ניו ,רק ככמות הו 6תזכח ותקטירי ס( 6טמר
6כ( לתיגדר חילה 6דפ3ירה תחרה ( 6היו רמוין כפימהסרוס רוד6כיו,ס(6יקטירוויקריכוכעמית,ורו"ק:
תונק ולנלהגי'
(ססממ,6ע (גכ'מ6ז(ההקרליע"כז,כוכלתכןה הדר6סיוכ 6כבויסרושןלרמרי6הודרחימוסת רק מ"4 1
הקת"
יכולי
גוי וקהל גויס גוי לעתיר לעקות כקה( גויס כו' חולין ונ!גור גע( מוס ,מקוס ד6חרינין(ככויות ("כ)
מיקריכו כהר הכרחל ,והגה 3קר6י דמ"ז כהיכ וכי 6יזהו דכר סטין כן כיכר תחייס כו' הוי קותל זס
חגגו ול 6תעסו 6ת כל החלות 6 tShoת כל 4קר חעסר נסתה ,דחחייס 6יגוגתכר' והגהקיי"ל רנועסר
5וס 6ליכס כיד חקה מן היוס 6קר 5וה ד' ,הנורו כהמה סיגו נוהג כסוחפות ,וקינו כנזכר מחייס ,גס
סכל התודה כע"ז כשופר ככל התולס כתה וככ( 6יגו גתכר כ6יטל 4וג6כ( מן הסרס (4יט וניחו,
הגגי6יס ,וכל הכומר כע"ז כנמדה ככל התורס כולה ,והכע(יס 6יגו רק 6חר ן-קחן הסתס6ין דרכו לנזכור
וזס ס6תר מסחר לך פן תעלה עולותיך ככ"מ 6סל 6חל סיויטה]' סכן ( 6כתוכ  '1slnsקהכעליס מיגו
תרסס כ" 6נמקיס 6סר יכתר ד' עפ"י גכי6 ,6ליסו רק 6חד6 ,כל פכור וחסין נוהג כסוחפות ,גס ככור
3סר הגרם( ,מס העלה עו(והיך ,וכ16פן ומס תססה כעיינו ג:וכר מחייסויגו( (היותסגי קותפין כו ,כתיכ
טל 6סר לנכי תליך ,מע"י זה תטעה קיוס כפירס יחדיו ח"ד סגיהם טוין כו .וזס רכז נכון בס"ד ,ולוטי

לי

יק

%י

ייקייי
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למיז קל ,6לנכון ט( 6ימכלו חתו (6חר סחיטס
גנו ונזרו חכמיס .ודו"ק:
סקרן חספכגו כתים ,כספרי פסקך ע* 6כמיס
מס מיס פולריס כהגרס כו' חסמיס וכעריס
כי' מס מיס פעורים נולכסות ,פירוק דתלת 6זיגוגי
כמיס כפסוהת"ק וככור
גתינ על הקרן תספכ
ניכפסחיםוחזקיי ממגי כלויך
וחולין' וסמוניךמתפרסת
קר 6לסכקיר הנס ותו תר קר( 6כסוי ותר קר6
סרס שכקיר וחרקי 6סרס פסוהמ"ק מיתר כהכעס
טד" Sthe."6וניון ותלכןלסור ננסירמן קבורה תה"ל
כד6מר כחולין ליס ,וכחולין רק 6נוקגי לר"מ ידס
מיגו נוכסיר עריך קר 6להתיר רמן סל פסוהמ"ק,
סייגו חרקר 6ד6יגו קריך כסוי וחר  h~pרפסוהמ"ק
דמן מוהר כסננה ,וחר קר 6קולי סכר כר"ח כ"ג,
דמך קל 6(1 6ה6כל סכפס עס הכקר כי הרס כו"
סו6 6זסרס על רם תן סחי,וזוריך קר 6לפתיר וס
מן החי כסג6ס ,ד :"6ל 6הוי יועינין היתר טל חר
מחנויס ,ל 6דס פסוסנו"ק מדם מן סחי ,ול6ים
מן החי מדס פסוסת"ק .ותס,לק מה סנרחקו כתוס'
מחולין ל"מ ר"ס למסרי רמן .וכפרט רככר כת63ר

על

הגסס 11Db

כתוספות פסחיס ":ג דר*ס ד6תר גיד
כהגלה ל 6מ5י סכר כחזקים ,וט"כ  ("5כמן סכ6רנו
כם"ך .ועיין כפסחיסי דה 6דמסכי ע( 6כר מן סחי
ודו"ק"61 .ם לר"ח כ"ג דמחוס חי מהסר"6 ,כ ל6
סוס ידעיגן היתר סג6ס ויליס וקריך קר 6כלנפי
גפטיס ,וכן חקמע כסנהדרין דר' ממעון מוסיף על
ר"ח כ"ג .יעו"ס ורוק סיטכ ככ"ז:
ה12נמר* לך פן הטזוכ (0וי כל ימיך על לצמחך,
וסמיךליס כי ירחיב ד' 6ת כנולך כלסר
וגר לך ,ופירוטו 6ף  Chירחיכ ג13לך ויתן 6ת
 t~)tpoוהקגיזי ,וסקומיג"ויהיה לקי  pSnוגחלם נעין
 3"3ג*ך ועין סה"נ ומסלנג סוף מלכוה סנזיטס)
1ל 6יסים גטתגס נזכ( סכטי יסרק( ,וקין לו תרוסס
ותעמר6 ,פ"ס ל 6תעזכ 6ת הלוי ותן לו pSn
מקרסים וקנזחת עתוי וזס כל ימיך וכו' ,ודו"ק:
 2מנקרך 651גך 60 .דחומר לטכירס 6חת
דזבנר2ר
מותר לאכול מסחיטתו מפורס כן כסמו(,
 '6פכי 16 nSD3כ ולה עג( מרכק פנית ותמהר
ותזכחהו ,ופסטל דקרך מסיעס6ין אריךכדיקת סכין
כללוכהחולקיס על סרמכ"סיטו"ס.וקולי וכיון דכספה
מלחמס כטירעכו מותר אפילו קראי מחוילי ו((יסג6
קט6אפילוקללדיוהווסוך סיסרעכ כתפורה,לכן 6כל:
14ן 8כאסר י6כ( עגי וסקי( כו' הטמא וסטהור
יחויו י6כ(גו וכן נסוף נכי ככור כקיכ

חממה

סטמ6וסטסור יוכפנו
יחדיו ,וכקרץ דככ( 6וה
ול 5כתים יתריו ,וככר כבגכפהסיךגוס ,וסטטמיוה גזילה,
דכאן מריר רה6וכל זס ל 6יאכל קרס ,לכן כהכ
יחריז6 ,כ( מס תרכר וס6וכ( קוס אוכלכקר ת16ס
 16כסר פסוסמ"ק ,דכנוקוס אסוכל מעטר סתת
יחו OD
6וכ( 3סר פסוהת"ק(,כן6יגו אוכל
ס(
הטנז ,6סס6וכל 6וכ(ין אתסיס גפם
טהויגופומלסכול
פתיותה ,ועי פיק יוהכ"פ דיליף נוקרתי ,וספסר
(יןגופודבר תויס,וכ.ון סגגט כהן העמס,
דוקדק גפס

ה( 6המס 6וכליס טמ6יס תכן (6כתיכ יחריו ,ודוק:
תרכל הנפם עס סכסר ,טפרי פסקך סימן
רנך4ל ע"ו  6(1ת6ט(הכפסעסהכקר זס6כרמן החי,
והלך דין הו 6ומה כקר כחלכ סתותל לכ"ג לסור
ליסל6ל 6כר מן החי ק6סור (כ"ג "6ר סיס 6לסור
ליסרך( כו' יעו"ט .קסס (י לו יה 6דגילף 'n'tps
6ס ל 6כהכ קר 6ל6ו (6כר מן הח" 6ז יסיס
ג6מרס (יטרלל 1ל 6לכני כח ,מירי רס6 61כל מוס
סג6תרס ל.3ג 1ל 6כקנית מסיגי דליקר(6ג6מרס ו(6
לכבי נח' "6כ תוכרח הכתוב (נויסור קרתי ,כוי

שיפיס כלתרה וכסגיה כסיגי וג"מרס (כ"גג"כ,י(יכ6
ן מקו"ח סוי כג6קרס וגטגיתhft ,
לתיחר דס 6יירעיגי

וס 6הנמרץ נוצני ככס"ג כסנסדרין נ"ט ד(מי(תייסו
הו6דגיגיי
"51 ,ע,מוכרמיתי ,כיסו6גמרךטרוכס מס
,
ס
ט
נ"ט על על 6כר מן החי לפרס"י דלכן גסנה
6כר מן סחי כי סיכי רתה 6נימרס וגסגיתן ומיפת
תו6ר ליכ 6יוכיח י( 16כגי ככוס ניגסו .ומהספרי
הזם מוכח י6יכ 6מירי ר(יסר6ל טרי ו(עו"ג לסור
וכנוו יפת תו6ר' ול 6סכר ועי"ג ל6ו כגי ככוס
ניגסו ,ולכך 06ג(6ורס ו( 6ענית סו" 6כלכ"גג6נורס
1ל 6ליקר6ל וכחו יפת הואר ,וכתו דפריך סגורך
מש כסגסררין יפו"ס .ולפ"ז "6ס פסק רכינו
מקס תפסק כרכ 6ח 6כר יעקב דמסרכסת אסורס
לכ"ג כמו טרופורס כהלכות מלכיס פרק ט' ס(כס
י"כ ,י"ג והוא מן הספרי  ts~)oונכון .ולוטי דסגך
כרייתות וגמרא כסכרי מי 6יכ 6תיוי כו'
י
ל
ז
א
ס
י
כטיטת 6סי כן עקיכ 6ומכילה 6פ' מטפט גכי
וכי יזיד 6יס  SDרעמו (סרגו ,רמסו  w~eלערג,
יעו"ס וווק1 .ל"ע עוד:
נספרי6 .ף 6 onhל תתמם ע( 6כר מן סחי
ט6עפ"י ס6סור לכגי גת סיה 6מותר
(יטי"5,(6ע (קיטת הרי5כ' 6גסכועוח דף כ"ס
דעסס רס6יגס זכוחס 6יכ"6 ,6כ אסור מסוס עמס
וס6יגס זכוחסי 1ת 1גילף כקו"ח ריסיה איסור (16
ועונטין מן הוין ככה"ג היני 67יכ 6עסה ,גנזו

י2וכ)
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יאה

טכתכ 0רכ סמגיד כסככות מלכסות מסורות
ונר6ס דקקי (ת6ןדיקו
ר6ין סחיטס לעוף חן סחורס
61יסור 6כר מן סחי  elh b)~hכסוף .עו'ם' ו(ז0
(יכ 6ליסור דס6ינ 0זכוחס ולכר מן סחי 6יכ6
~וחכים סעיר ר(פ"ז מוכח
מן סחי (כן
רמ"3סר6וסכוסר"מ6כ
כז
יר] ,ודו"ק:
גח כעוף ,ועיין
ר*כ קרסיך 6סר ימיו לך3 .ן עזבי כספרי נופרט
זס כמעמר כסמא,ילכן 6מריחיו לך ,ס6יכו
נוסג כטותפין ,וכן תרכס
 D15p)h ,תעקר ק,דסך וכן
קר
'tD"1D

דו6יס 6ה קרסיו ( 1יסיו,
תרנס כפ' גס 6ע(
,
דנוס(מיס גיתן חזס וקוק (כסגיס ומחוקן תתגות
דכואו לכט(יס,
וקרסי קיסיס כולן (כמגיס (כר

וךט:סי
בכן 6מר יריומל

ירקקימךכו'ר"י קומר טד נ6ר נגורס חייג
כמפר

נ6חריותס ,כן סכר כתוספתךככורים פ" 6סכי
ככוריס וגס סם פליגי רככןרעך סר סכיח.ירו"ק:

מ זכחיך יספך וכו' וננסר ת6כ( .ט( 6י6כ(
רד*כ
שכסר ער סיססך סרס 6( ,לריךקר 6ומקל
וחומר ר6ימוריסוכי (יתנסו (( 6ועגכ" מעכסי כי
6יחנסו' כס"כ דם,כמוט6חיו כפטחיס רף פ"ר רס
מכעי קר6לחבן ד6מר וכיון ר"יתקכול דס ככלי
עונזד (זרוקוכזרוק דמי 61פ"6 0ין סכקר כ6כ( ער
סיזרוקסרס ,ועיין פ"ק דפסחיס דף י"ג כזרוק וחי
(תו( עליו כל סס פסולי קנביס 6כ((6יטתרייי (6
י רס"י ,ווס לכון מ6ר,
S~np
נוטתרי פררוריי
ד6ף  06גתקכ( סוס ככלי וגספך 6ין סכסר ג6כ(,
ועיין מגחות ק"כ ,ולכח"( ,ודוק.
מ סך תג 6דר*פניח סמקימגין לגל o'nlo
רגףבשרב
עטעוגין מתן ןס ליסוד ת (,ודםזכריך
יספך רקר6 6תר רכ( 0זכחיס נספכין סירים ליסורי
וע( זס 6חר קר 6ד6חרי רותן טיריס ליסוד6 ,ז
ובכפר תעכלי  SJhקורס הפיכה סיריסלימיך ל6
תעכל סכסר' יפרל 6ירפנ 6קו"ח מ6ימוריסרקיריס
( 6חעככיי וכיון טכסן כתכ כעסםדקורס ( 6ת6כ(
6תי ספיר מס רררסו ל16סרס מ9ר 6רל"ת  SDסרס
וסדם כמוזרק דג"כ טל טסיכת סיריסליסוך' כחוק"פ
חתנינ"י(ז"() קס .ודוק:
לשבך* ,שפיסנ' ("ס,ויסירו סעו(סלתהם גתטלגות
(גיח בכית (כגי ספס (סקריכ (ך' ככתוכ
כספר פססי סנה (סי 0חכון סיס (ריך (כתכ ויסירו
סעו(ס (סקריכ לד' (תתם (מפלגות(כיח בכות (כגי
0טס .וסגר 06רכיון 6ל מס ס6מר3 1סילסי תמיר
נסחנו ככלי וירוסלמיימיני 3תירח כסליס ויקטירו
' י6סיסיי לריכיס
ס 65יחרג תל3יי זס3יי

רירן

יל

תכמה טעה

849

לסיבי
ר כלחלבי 9ר3ן 3פניפלפה ו(זס 6תר ויסירו
ספולס,
ס6תוריס (המס לחפ(גוח (כית בכוח,
י
sייג
פירס~sס
טל 6לפרג חלבים וס
ן
כ
ר
ק
י
נ
פ
ג
גוס (סקליכ (ר' ,וכגססלמי
מחן דמים 61ינווריס (6
נזכר כל( כפסח ,וכספרי פ' קרח יקיף לס תס6
רכתיכ ודס זכחיך יהפך וסכסר ת6ג( (מתן דמיס,
ותתן 6ימוריס י(יף כקו"ח מפכור  tn"~sDוסיכן
כתי 63ורס זכחיך יספךבפסיי תורהל,צן %,ר
ככבית כספר מטס סייגו ספרו (וטנס
וכן 6מר
גק6פיטו( כ"ס ו6ת כגיסם ( 6אמית ככתוכ כתורס
ג0פר מטס 6טר כו' ( 6ימשו 6גות ע( כלס,
י תורס ,סלכן 6פר כספר מפס ,ועיין
זה
מלו
ית
יררס
מ
ונ
נקח י"ס נס6מר (ו סקנסס פוקד פון
בכות ג,ו' בנול מסם רכק"ע כנוס  otunnסו(ידו
י מנפל
5רד3ירק.יס כו' "6ל סקנסס (מדתגי חייךטלי
 o"pr)1ר3ריך כו'יחייך ט6גי כותכן (סמך
קג(6ור ככהוכ כתורס כספר מטס 6טל  015ד' ,סרי
היגיסו מס ק6חר כספר חסם סע 3תקנס
תורס ויזק:
וקולעת 6ת ככ(ווןי סרנריס ס6לס ,לפלץ
6יך יתכן סתירס קורס לטמיעסי תרפס
רקחיעס 0ו( 6מון קכ(ס ,וכמו  6(1סחעו (6י ,ותזם
דליט סגמר 6כמנחות ס6וחר סלי עלי תסס כ(6
התו 61ומר ( 1סמור וממעת,
(חתס '1:1
יפ"ק ס" 3סליגי גזיר ע"מ ס6סיה
כר
וכירוקל:,וי גזי
ופי
ן כו' המן לנולי 6ונוליס ( 1קמור וממעת,
קותםיי
וזס טרל:ריס סלילן רק כגרר וכק3לס פמקכל פל
ך לסיוע ססתירס קודס (0קכ(ס סיקכל
עלנו ירי
תוי '0וזס טמור וסמעת .ודו"ק:
(עטות
ס
יט
ס
יוכ וסיפר כעיני ריי ספרי Jlwo
תכסכר
כטיני טמיס ומיסר כעיגי 6רס דכרי לע"ק.
פירוס וירייק קר 6קמ6רכחיכ כפ' ונתחנןי
' ופעית
לרע
סיקרוסיור נפיכי ר' רסמוך סייכ
ורי"ס
9ר 6רפ' ר6ס .יסטור:
רי
בנקר*בנר
י וכו' ,נספרי נקלנך (רנית
ך
ס .פירוקס6ף6ססתוכ((סיוח)tOh'J
ג6גס"
ס
דדוק 06 6חדכית (עכוך ע"ז ( 6תסמע תליתן 60
(עכור לפי טפס נסע %לוס חט%פ קליתי ק hg
פירום סספרי ,ויליף כקרכך גז"ס מסך לגמים
כקופט,.ס י"ז כי ימ 65כקרכך כו' 6יט 6 16ססכי'
וילך וירכיו כו' ,כן הכ 6בקרנך חלכם 6עס6 ,נ(
גר וסכך ( 6כולי (רכות ךכתיכ נכי 6מקרבך ת6חיך
כמוגי יקיט (ך ו' וח6חיך תחטט גר וסכר ,ועקמן
כפסקך  Jff5וריס נפטתס סחוע3ס כו' כקרצך
לר3יח

"ירי

י2כמוו*

כני

יך
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ישה

חכמה

(ללות נליס ועכליס מסוחרליס [(פי נרסס סגר"]6ן ל6יזכל כו' ו6ת 6טר סרג הנכי6יס 3חר 3כ 6ז
ס6ס הדיחו נ'כ געקית עיל מורהה,
יו"וסין
רלרגומ גנקטייסס ,לקהה כי מלגס צדיו המלכות סלעיי לסוהר
ייחס יטגסגת  16כל סממסלי' לכן חרס 6פס
 hSמ5י דרים ,דס 6כהים3הדי6 6גקיס (נועט
6כל קסס ,ס 6עריך סיסים מקותו סנט כר6ית 6ושילחוכו' ,וכן כתררמ קסלת קורץ על זס סכ(1ח
מעט' נוקוס קהיה ס 65עפ"י ועת ,ורוק:
ת סי6תר ד6ס
נסנסררין 6(1 ,ידעתי 6יךבס(ייפףר,ס,י(
ר סרס כו' (הדיחך מן הדרך 6סר 15ך ו'
ייכ
וזסחגז"ערכתיכלקנון
מס גרוחיס גס ססגידוגין
ב
כ
ו מ"ע,
'
ו
כ
ו
ז
ך
ו
5
כו' .כספרי 6מר
(ו("ת כס ז
וסגר 6סר
פרמת תכ 61וסחחת ככל סטוכ
3קר3ך יעו"ם' ויקיף כקרצך כקרכך גז"ם ,וכן דרכו ועייןסיף סכחגקין גרם 6לחרת ,ו6יזסו עסה ים
דוכת5תס ,וגרטה מטוס
כתו;'פ 3ככ*זמה ,,ויעו"י כספרי 6ור סי
ח הל' כע"ג ,צופרם 3נתר6
י
ע
ט
'
ד
וגס (פי גירסת 6חתנכין פירור דכסופטיס 6מר ויטכדו סעס 6ת כל ימי י0יטע
עי"ג ממ"כ
ו  Shלוכוחיו
ססגריס ועכןיס  O~S15Dלחזיר (סוים (חט 61כעי"ג .והזקגיס כו' וגס כ( סרור ססי 6כליספ
כו' ,ופירוקו קכ( יחי יסוקע וסזקכיס עכרו ד' ככ(
הדכר:
וזס
פ0ק 6פוך6 .ג1כין Shחומס התרוס 0ה 61דני
 ,ולחרי נוותו עברו קלתי 6כ( ( 6עכרו trtu
ומנשרת
י  6(1חסוך (מפריען ופיר; הכר"ח דסגכ61ות וכטמר ג6סף סרור 6 thtotז קם דור 6חר ויעכרו
;נכ 6קוום סגכם (עכור ע* 1תסתע (6יו ס6יכו עו*ג ,וכן סנור נוסס כי ירעתי לחרי תותי כי
נעמס חסוך (נופריע ,דכ6ן ודיירי 3נו .מסיה קורס הטחת תסחיחון 1סרתס נון סדרך כו' ,היסורי חן
י תותו [ל"( (6חר תות הזקגיס
מוחזק (גכי6 6מה כחגגיס 3ן עזור*51 ,ע תדוה ל 6סררך תיכףלחי
י(פינין מכלן תזקרי חן התורה לע"ג ר6תרע' ,כחו "ח(מיןו חקוכ כקילו סו 5חין וערלת כו' כ5חרית
סכ 6טססח ,גכי 6סקל סו hnDDtnJI ,6היגייס כי תעטו כרי זה יהיה כלנחרית הימים,
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כו' 6עסס כו /ולכן 3תטפעיס מסיס קורס ססכטחס
וסיס כטפסרי ,ם6ס יחע6ו יטרף( יסתלק סכיגס
מיקר6ל ותסרס  SDסלמותי  06ימיו מוכקליס (זס,
כתיכ ו6ג0י קודם חסיון(י כו' מסקוום תופם דמיו
1י651לחולין' 36ל כ6ן מככר סכטיחי *6כ סקווסס
( 6חס 6נמררת מיסרך( לעולסי כתיכ כי עס קוום
 'onhססקווסס ל 6תס 6סרס מאתך ותסק חלס על
כטרח קרס סי 6לכס וררסו סתס6
6חר ,ולכן
י
י
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כ
מסורס (כס לפקוח גפם ס6ז י 651קונוסס תנסס SD
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מכיך לידי ירסס לפי קסיס עומד כירוע(יס כו'
וסיס לולס קכו(ן עוסקים כנו(6כת ממיס ו3עגודס
גס  610סיס תכוון (י"ס ועוסק כתורסי 6תנס תן
סכסניס טפרגסתס מלויס וכן כעלי מסמר ל 6יקפל
הוכחם ססו 5פרור כשנוראו ותל5כהו
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(פתוח עכור זס מרתי סתכירסומלי יועילזס (סעכד
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סטת כגון סיערס ,ה 06 elh 6יערס ה6כ  16סכן מכיח 6ין מעניקיס לערסיף ופריך סנמר6 6ף %י
ג"כ י651ת כנויתתן ונתרת 'hnSDiוקריך לדחוק כנון פעו(יוו (יורטיו ו6ס גתגרך סנים ננ(( 1סוס גקכר
סיט יכס וכי"ג .וככר עתך על זס כתקגס ,וכתיגר פעוליhol] :יכתכ קר 6( 6ירע (כנך כבחך 16תו
נתי חסיכ עכר עכרי י 651כבגיס וכיוכל וכגרעון ,כו' ג,י מסנס סכר סכירסיירי כגתכרך סכיה כנללו
קק(י6
וע"ז פריך סגתר 6תט46כ כעכריס וס 6תגן יתירה כתוכן] וממגי לו  6(1לכע'ח "61כ
ן קגחכרך סכיח כנקלף
ע(6 6מס העכריההנתכרו'ץןטס"רמי .ודכורקו.ר כטמס וגירסת וטריק דגת' צילן ק6יכגייס
6כ( ( 6גחכרך מכית כגללו שפיר סוס כמו דרמת
ךבנפוטום י"ל כנרי מספלי,יודתי 6י ל 6כתכ ס0פל'י (( 6(1 1יורסיו"61 ,כ מספרי עס סגמר6
קר 6הך  16סעכריס סד* 6ס6יגס חו6מיס יחריוי 1גד1ל 0תזו דר6כ"ע סוכרי6ס ל6
י651ס כסס וכיוכ('(גן קמ (4קר 6רהעכריס ,וכן גתג,לך כו' ( 6מעגיקין*  6101עניןנכון נם"ד:
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חנן כתכילת 6( 6ה 65כ65ת סעכדיס כו' יכול ל 6הרמכ*ם
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ת 65כסס וכיוכל כדרך סהפכריס יו65ין ה"ל כי
ימכר לך טחיך מעכרי  16העכליס כו' סרי רמזס (ו כ'לוס טג6מי י 65לחפטי תגס ,מוס מוכח רמי
יועיגין מוכתיכ  16סעכריס דיו65ת כקט ויוכח "6כ סחוס וחכרו סו5י 6ע(יו (רפ16חו וחייכ (סלס(חכירו
ספיר ק6תר ספרי ,ד5ריך לתיכתכי וכלק זס ל 6הום וסוס כפורס 6ת תכירו מכיח מסכי לחייב לסקס (1
ידעיגיןדי651ח כ(6ו o51h ,סגמר"6קבסספיר ר"6כ ו6פיל 1סכר כטילם חיים (מלס (ו יעו*ם' כן מ"גרק
 th~hחסיכ גרטון כסף ,ס6נרטין כסףיועכ 6כבמס כעכו' ררפ16 6ת6 1ועת 6היגיס ,כדי סיסיסלו פכר
העכריס תוספדה וכייליף חזקיה כדף ס*ז מס ,וע"כ סיסתסט ה .:כסו5י 6ה651ות ע( נכסי קסמו ה51י6
כמנויך וגמ' כמיעדה ,ולכך סכי ק6מר כיון ד6סכחן הרכם ו6כ( ~ ODnמסססו5י 6סו5י 6ומסס6כ( 6כ4
גוג 6רעכריס מכס יו65ס כודרי כנוןסיעיס ,לכן כן מ"ג %ס ססימסו סוי ג6י(ו 6ג( מנכסי 6טהו,
וכלקרס
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31ל 0"6לפ61ס טלין לסק5גספוי כמזונותופיסו חיית כל סגתו 6 ("6ל 6ככיר חס
נמיטתיו' ועיין חו'מ מיתן סמ"ךן (1מ65תי מקיר מגין ת"ל כל סככיר מכלל סג6מר ל 6תעכרניכור
י רניגו כסר"36ע כסס ל' כעריס גלון סירך מלמר ססככור 06ור כגיזס ועכורס *6ל 6ל6
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3פ'תספעיס) .ולוק:
הס כע"מ מגין  sffnכ( סנגור ,סרמכ*ספסק וכעל
פסקך כ"כ  SDכן 6כגי מ*ך 6ת הלכר כיס ג6כ( כ( מגתו מן מתורס ויעוין כחידותי
מסקרי סז 0סיו '0כיוס ר51עיסכפיפס.6ן רו5עיס ,לככורות תס סיקכתי מה רקקם עליו מסיגיך
דס 6דסגוזז
נרקעי דמך ספרי ק6י(ת6ןד6נורתוכרע5נווהו6גר5ע דירוס(נו' ר"ס(1 .פ"זגמד (נו ד3ר
דו
חכ
וקילו למ"ר ררוק 6תכרוסו כיר נר5ט וכתכרוסו ע"ד וסטוכד כפסולי סתיקרטין ( O~1sכ
ילוה דף ט"ו)
כתיג וסגיסו לדיגיו  Shס(6ריס ו6יה 6כנוכי(ת 6סייגו תלכוי 6קר 6וכל ,יגסתר מת"כ סתוס'
56ל סריגים סיתלך כמוכריו רכי קומר כו',כ
ל כ6ן ככמס רוכה* ונוהם ככי5ס דף י* 3וכע"ז ס"ז
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י
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ל
(פירום כחוכר עלמו) קינו גר5ע  6(6כינו (כין י6מרינין כיון
קמ*6
ערמון *6כ כיון רלעי רייגיס ודין קינו רק כייס וכזסיחסי"ת סיטת ר"י ד16ר(ייניעס דטכע*6םכ6 ,ין
מו6יחקיט ריגיס (גנעיס וניוט סלטינו בו /ולכן לוקין עליו דל 6ירעיגין לק וכהעכירו
וס6
סטמיטו הרמנ"ס מסיס כפסקמוכר עלמוסיגי גר5ע דקריך קר 6רתזכח ול 6גיזס כסר 1ל 6חלכסייגי
3ע( OID

וכחגרוהו ע"ד ירעיגין כ( 6סך קר,6ד(6גרע מם6ר גוסזס וגיזה דחפקינין  h~pnדכ( ( 6סוה מרנינין
דיגים ,והספרי ק6י (מיד הוכר עלתו גר5ע וגר5ע (מלקות 1כנ 11דנפ'( תקר6דכ( ח(כ (לכות ח*ס 6(1
רנוכ'סנכי סיו 65מן סטתך טמע
כיגו לכין פ5תו' 51ריך קר 6דרוק 6כיוס .ורי"ק( :חלקות וכן
כית
יקר 6לקרסיס סנפדין כמומן ומכל
ך
ך14ף ל6מתר תעטס כן .יתכן דלפי סגך ומפרסי עיי"ם  16דוור
דלין יעור 6ל 6לרעתי פירוס תר5וגס ורלף ( 6ירטג 6רק נכי ככה6 ,כ( סקת 6דכהיכ תזכח
כר"ת כמ"ק רקרוסין ס' עיי*ם הב6 .מר טכחו  6(1גיזס ירטיגן (חלקות חכה דכ( עיקר ( 16דגיזס
וכעטר סכרי  hSרסקי (ועכרו ,רק סיסת חפן כזס
וטכודס סו 6מסכך סוכר תקדים* ודוק:
ורוס לפיות  ODלסתו סטפחס 61סכך ו6ת כיתךיכן 45ל "ענד 3כטר סורך  6(1הגז ככבור 65גך.
63מחך 6סר  06היערס hSתיער 6והס כע( כרחם
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'
ד
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ח לך כדת0ייס לפני רודיך תסכלנו זס מכסן נס 610
(6ססי כי הוסכת קותך 6 16ת כנך .ורז"( דרטו לסור 3גיזס ועכידס ,תכן כתיב סורך 651גך ,ולכן
םו6ף 65מחךקססענקס לתרו 3גמ' לר"ת קסי 6דכ( קוסים יס לס תירזן,
לסעגק( 0עיין קרוסין י"ס)יז
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סו 6ללעיס תטסס כן6ף סגין ססעגקס ttnSDSודוק:
ככורותי
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מיסוסלו 3ניזס ת"ל ל 6תעבדככנור
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(ת.ע snכ
ע" ,'6וחטינטג5טויגו ל6כל מע"ס וככורות
'o
לפני ס6ל יתטלסי טיי*ס כ16רך"61 ,כ 6מ6י (6
ככור כחוך
חסים ג*ג מס קג5טויגו (6כו( כע
י קגקו
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סגתו דנזקר 6מפורס ה 61כפ' ל6ס (פגי ד' קלפיך ולאיי (זס מלילת סרמכ"ס לפסק ד(ר' יוסי רסנר
וכו' כפוקוס 6סר יצחר וגורנוי 6דב( חרכם כספרי דטוחנוין פסח טל סיחיך  06יכו( (6כ6 (1ת ג1(1י
ק6ר קדסיס (סיין ר"ה ס' ותוס' סס ונדווסק ,),וכפרע ככ( זס 6ין סוחטין (לתחילה ר  06יכול למסוגרי
י9דלק יחיד קוחטו,
(קיעת רמב*ס  s"fק6י ג"כ ע( כע(
דוס (6 6רביכ) מסדרינין קו"ח מפסח קנ
סייך 3ס6ר קיסיס רגפדין סן .ולנותר דזס סוה חלק ככ( זס כת 3יעעו 6ותו כלטגן רכיס רמסדלינין
 SS)nסת5וס ס( לכילת ככול (פני ד' ,זס ( 6אייך 6רכיג) כ"ס כפסה ר5סווי וכי פליג ר' יסורס ולהר
ךס 6סו6 6יגו נפם( (6חר סגתי וגס
כגתו 6ין סותטין  SDהיחיו ,סו 6ר6ף כשיעכר  06עתטו
י
ח
6
,
(
ו
ס
פ
'
ו
כ
ו
(
ט
ח
ו
ר
ו
כ
3
וטעונו תטוס ד6יסו יקיף מקרא
מיחיד
יך
מקיימיגי1ן65גךע,סס וככלת (פגי ד'לילד
'
ד
ץ
ר
ק
מ
 06כי ככר סכר SD
ו( 6תוכל (זכוח 6ת ספסח באחר טלין סוחטין על
ר(פגי
כקרר
לסדיך ח6כ(גו טגס כסגה .וזס תחוור יוחל נונוס*כ היחיד ,זכתינ ( 6תזכ( הרי דכדיעכד פסך 1ה1ה4ד
לרירן ככחה יחיד .ודוק:
סרמכ"ן[כהטעמתו סוס] כמלוס ט' (ענין (תרוס מן
הרעם ט( סיפם עיי*ם כלירך*51 ,ע:
גף4ל תוכ(ליוח  nDDOכמחר סבכיך כו /פירוט
לקלסר* ינחר ו' ללויך (אכן טסו ע ,0כפסח
רנכר גחכ5ר נספר 6ור טמח סספסח עיקרו
ועקרת נזכר 6סר יכקר לסכן אנוו קס6( ,כיל:ס,ומי סריגו יכו((רכול זית 6ין סוחטין עליה
ר 6סר יכתר ו( 6גתוכ (סכן קמו קס ,ו(כן פס( 6גי' ס(6( 6וכ(יוי וגטמ 6סכסר ( 6יזרק
וכסוגותגימ
ה חוליו 1כסע(6ס
כרקס טעמו יכרך מפרדס כחש ונתדחס כו' כ(ו' 6סרס ועיקרול,נילס וסויניחיי
י  Sh 06סמקוס 6קר יכתר ן'
כחון סמע(ס לסויוט פטור 36ל
כחון 6ף
 llDDnכן כי' כ
,
ס
ק
ו
ל
י
ח
י
ס
כ
(כן כתכ דכפסח והוי כסוחט (סריוט
(סכן אנוו סס ,מעוס דעגין סעו"ג סיס (סוליר לסריוט
רוחניות סכוככיס  (6ה15רססמכווגה1 ,כתכ61ר סכ( גס גן (וקס .ולר"ג דמפרס רגם  uninaננפח יחיר
ס
י
ו
ל
' יחנן רכוזן
כדררי סר"36ע( ,כן 6מר ,כי כמקדט ( 6שטוגו כומן סיחר סכמים גס כן
ן
כ
,
ת
ו
מ
ג
וע(
גמוריך רוחיות ,סוס תשפיע רוחני  16כוככ( ,גד דככל קרכנות חוכס 6ין(6י כותן היתר
ו קס (סמו3(3ד סמיומך .וגירוק(מי פי מה סגחנ6ר לעיל כקרך רססמר לך פן חפלה
ססי*ה מסגןסני
פרק כל ס(5מיס קמרו דסטועיס כעו'ג טויס דמין עיליחיך ,רפפ"י נגיף לסיג (עו"ג מותר לסחוט
ם רוקק כעולס כמו כסחט ספר
י
עו"ג סולט כיס ,סכך כ( סכספיסגכדקין ע(,13ממיס ,נחזן למקרסי
מסוס קסמיס 63ין נון סיס ולין עו"ג קולט (כן ניחיר לליבו לנרוי 5כל  06יכוץגכי6ויצנזר (סחוט
כפסח ועקרת סגווגין ע( התכ61ס ופירות סליקן
ים ,פסחים כל יטלטל כסר סכרמל hSטס,הלמעון 6ליוי
ח
"
י
(טעותתתיבש (סופיך רוחגי1תעכין 6חר זולת סס
ץ
ו
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ח
כ
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ס
ו
ר
ן
כ
ל
כי
,
ס
ס
יכחר כו' (טגן טמו זס כנית
(כן 6מר לפכן טמו קס' ערק סקכ"ס (3רו סוolpn:) 06 6
י
ס
6
,
ר
ו
כ
5
(
כ
6
סס(יט'  6(1נזמר ססספעס (סוס נכף
ר
מ
ק
ה
6כ( סכחירס
ו
,
ת
מ
כ
כ
(ך פן
נכי
ת
א
ז
" סטן חע(ה עו(וחיך כחוב ג' 6כמקוס 6סר יכחר ר' זס
כחג סגווגין ע( הכיסי כזס גס הטועים מודים
ף
י
נ
נ
י
פ
כ
ו
מס
כמו 6ליסו כסר סנרמל'
זס אייך (קוס גכר 6ולמוס משפיע (11ת סקי"ת עפ"י
סיחב6ר סם.ירוק:
(כדו ,וכמו סומר מיס כסכלי סריס נוגסימיס ,מגס
ת  olpnJכו'* דע ד( 6מ65גו די651
הס חווים סבין סוס מכ 61לטכע כגטמיס ,ולכן סס רנגקסרתיאכט
יורריס 3גכורס 6( ,סוטרךלמזכיר(סכןסמו סס .ודוק:
נפט( לק כחע6ת דכהכ סן ( 6כו'
חוכ( (זנוח 6ח  n~DOכבחר שעליך .יעיין פנית כגזו סדרורו ריס פרק כסמס סמקסיי (כן
ספריי ומכיל זס כגמ' וץ 6זסרס לסוחט פסח קם*(
ו"קר 6דנם כפסח נפם( כיו 65נוירוק(יס מקוס
ככמת יחיד כטעה סימל סכמות ,וגראס וספיח הכלחו( ,כן קריך כקאו ,סייגו לללוהו כ5ס olpta
חוןלירויליס יפסל כיו65
פסול ,ו(6ימי (קטמי חגינס ד6מר כירושלמי מני(ס 5סר ינחר ט"ס"ס
י
נ
ל
ל
י
 6(1יס 6ג6כ( .ודוק:
~ ohסחטן ככמת יחיך ( 6עלו לכט(יס (טס חוכם
ת ננקר וסלכם ל6סליך מסח ימים תפסל
וכסריסי מכמס טטתיס ,ומעיקר דיבור
ו נספרי (6
י
נ
צ
ב
ר
הלוה .מן סחרם* פירוסי רסקר 6מתהים
ר מלנזר סבינו רס6י (ככר יכו( 06ככיו יס6
יכי
ו ספומר' ;optnt
תנוכר ת*( ( 6יוכ(  oh boככיו סיגו הכנכר ,לגו לחינו לריך לכמהין פרסייריב
וכבן גחי כחיכ ( 6תוכ( (זנוח 6ס"פ SSn ,ממנו ס6ין פ"ר סל כשניסמהעלליןמלסקריכו'ופדיף
י
ק
ו
ח
מ
6ח סיכו(חן ((מדך ס6ס קחטו פסו( 61יג 1פסח .מליח פוסס סליחוהו כמוסיה פירובין ל*ב' ולכן 6מר
'
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קטנית ככקל וסאגה (6סליךיוגט"ז ססה ימים  Ss~nטניס ל6סוכיס טלס תככבו וחלקו' רק חרק סיס
מן סחדס ,ודוק.
חותל כ6כי(ס טרם זחן ס63חן' וה 6דנו65כ 1דעמר
,
ר
י
ת
י
(
הייכן דק5ירס (ק15ר קורס העתר היס
ךהנדק תכדן יק סגמ' פסחים וף "5ס רטעון כ6
ר כל"י וקרירת סטומר התירה (קבור"61 .ק טוכם
זס"י לאחר יו"ט ,תפכי שיו"טהי 6יסו
(יכס ופר
יום סל ראית פריסור"יח קרכן .ולפלץ ו( 6כתיב ותבוס כן היו מסתפקים תמן טככליסס טד מחס

ליגס כסוס פרנס ובטוס תקום רק כ6ן .והעכין,
דהוספות כתקעו סס  hoמחויכ כ(ינס נומוס מלנוי
עתחס' ותיר 15טיסתח כקלחי חכרוי 6 (36יך יכתוכ
וס(כח (קהליך ,ס( 6מפור (ו לילך תירוק(יס
קמחויכ (אכול סלמי שמחג' וטר6תר סגמר 6כר"ס
ן 6טה כו' ותיפוק (יס רה hn'h 6כסתחה,
(עי.
פירוק ומקוס קתחס חייכת (היות כירומליס ,לכן רק
סכ 6סקטור קר 6( 6תוכ(לזנוח הפסחכיחדיעריך
6סר ו' לצדיך נוהן (ךי וה 6הוימחוטי חון ופרקוהו
יז*( 13כתיס דף קי'ר הכהיתר כנוות סכתוכ מוכר
כגלג(וניכ וגכעון  o"nhlעובר כלית  06סוחט טס
מפסחי וכן כת 3סרמ"3ס פ"ק תהלכונן קרכן הפסח
וזס ס6תר כי  Sh 06המקוס 6קר ינחר ד' סייגו
נמת לנור סס תזנח הפסחכו'וכסלת 61כלת כתקוס
6קר יכתר ר' ופכית ככקר וכו' וחס כלחך גועריך
תסחט מלנוי סמחס וקחחח כחגיך,וכקן כפרנוס ר6ס
כתיגנו כ( עגיגי כעס וסתירס [דסיס תיכף כעכור
סיררןודוק] כתו דכתיכ( 6עיל תעמון ככל 6סר
כזכחיס וכתוספות
6גחגו עוסיס פס כו' ,ועין
י
"
כ
כ
3כתס תקימות סמדכריס חעגיגיליכס והיחור כפסחיס
י כס"ד ורוק:
יחגיגס ותר6ס כי ההעגין"תה
ל2ו22ות ינניסת"כל תלות וגיוס ססכיעי עלית
כו' ( 6חטסס תל"כה .ול 6כחכ חל6כת
עכויס,לרתוז ד6ף כי יוס סס3יעי חל כסכת ס6סור
ג"כ קפה יחיס  Sihnחלות נון החדק,
נכ( מלסכרי
מלסכרי ה5רוקיס סיס  Sff5תתחרת סכת ק( הרג(
וסיס כ( יחי ספסח לסור כ6כי(ת מ5ה מחדק( ,זס
6מר
יתיס תסכל מלות מחדם  06כי יוס
סמ
ילסור ככל תסבכה וזה טח( כסכת6 ,כ(
ססכיעי
מקקת ימיס 6ין פיטכם ל5ד1קיס דדי(וו 6כסח( יוס
הר6טון ק( פסח כסכת  16מותרון (6כ( 0סס יתיס
מן החדס' וכן 6חר כפרק ר' יסתע"ל דלית (יה
ן ררות"י ותפיק
פירכס ,ולפ"ז כתוח'וור יותר טפת6ינ
,
ה
כ
ס
רוזכחת פסח
65ן וכקר דחניגס דוחס
דהך
קר 6מיירי כערכ פסח כסכת כתוס"נ ,ודוק:
י קנס
נמדקיקל חרנום נקמה .יתכן (הג 6רנירי
וסכר ונווסכ (6חר ירוסס ויסיכה
)ffh ,
נכי עתר וספירס .כחוככיתכובו(חוך רק נכי ביסור
חוק כב( מוקכוהיכס ,ויסכן דסיס נוסג סעמר גייד

ל"

עקר מהיו חותרין (קצור שכוצות דעלמ ,6וה 6ד6נזר
 'naoןנועיקי 6גנוי 6כי( הייגו מה סהיו קוטפיס
כיד .ו(פ"ז כ6ן התוכר גס  SDמגיס קקודס ככוס
וחקוק ,ס6ז סכתות תיתרין ,וכתו רפרימית כקרץ
דופגית ככקר ( 6מזכיר מיום הכי6כס 6ת ענזר
התנופה רק נזהח( תרתק כקנזה דהקלירה  (0העתר
התירה קלייה36 ,ל הקלכתו ( 6סתילה תקומה ,ד(6
היו6סוריס(לכולהדסעד כנור כגוס והלוק ,ודוקהיטר:
רהגרש והיהוס וה(6מכס 6סי כקרנך ,פירוס כי
נעצרת התה פזוריס הקרות ((קט (קט
סכחס ופלס כתו לות( ,כן"תר כקרכך6 ,כ( כחג
סכות זחן הלסיף המה כמעריך .ופמוט:
רשמרת ועפיה 6ת החקים ס"(ה ,כספרי פסקך
ק("ט מהנוד קב( סנוהגיס כעצרת
כוסגיס בפסח וכחג .פילוקו דכתיכ 6כחנ הת15ת 6ת
6ת חג הסטות
חנ המצות תנתר וכסכות
"עבד כו' ,וקחרת,
יו
ת
כ
תעסה (ך ,וזה קומר וזכרת כי
זהו חג התלות ,ועסית ,זהו חג הסכות קתיהס יהיו
6ת החקיס ה"(ה .ודוק .ודרשה כזו ממטחן בר'
ממעון דסתס ספריכוותי'כהורתכהביס nhJol h~ptl
(רכות נוגחת העגור (סגנה כו':
רקג הסכות תעמס (ך קכעת ימיס כשספך מגרגך
ומיקכך ,וכלמיטה ויוכ( ק6ין קם 6סיפס ס(.
גרן וסל יעקכ ג"כ אכפת ימיס תחג (ר' כו' כי
יכרכך ככטח,ן עלס כי כסכר זה יכרכך ד' (עתיר
ככל תכו6חך כו' וסייט 6ך סחת ,פירוס תקמח כ(6
ולסיפה קל גרן ויקכ רק סחחס ס( מאה ,ודוק*
יק לפרס והיית 6ך קנוח ,טהייגו כסמיגי ס6ך
6תה מתח  ~ninlho 6(1סכס6רימי כחג סתחין
גסהליזמות 0חכי6ין ע(יהס פרי החג ,יעוין ello
מוכס והכן ,וכקילו כתוכ וסיית 6ך 6תס סחח:
! יפיס תחג וכו' כי ינרכך ד' ככ(
י22~2ער
תכו,חך ,הרצון הכחג הסכות עויין (6
ף סוטה כהותכס*י,
עקרו ההכולות ,כמו"ס ר-0יסי
ך
ו
ר
ח
(
6חר החג
לכן 6מר
כטוח כסתכו6
סתחכהו"
6תיך קככר הו 63לכיח וגרן ,ולכן
הת 65כרכה כ
ל 6כתום כפרי 6דתחך ,תקוס סמעסר פירות 6יכו
חן החורם לקיטת כמס פוסקים,
רנ2מ'2כועא פ' נ 6ריהט"ומר קכעת .תיס
תחג

אין
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תחנ (ו' קלויך לסכיך יכר
פסה טיטעגו חגינס 616יגו חדכר 6ל 6נחג כלסוף
י חנ לתור כוי .כ6חר
וחגותס6ומו חג לר'הי
תעיין כפרטה ר6ס חר6ס כי זס 6יגו רחוק
תספסט ,ותל ס6תרכייכרכך ו' 6לריך ככל חכו6תך
סו 6וכטחת סכסכי( זס יכרכך ד' כתכו4ס קכפסח
גירוגין על התכסס .לפ"ז ג6חלס נוטות טתחס נס
כפסח חכתוכ כהך קר 6וסייח 6ך מנוח fiS11 ,כמו
לחקרו רכותיכו כתוס' חגיגה ח' ע"כ ד"ה וסרחת
כחניך ,עיי"ס ,וה6דרריםכספרי כ( סגוסגיס נטללת
ירי
ך קר 6להירות דין חרינה המכיל תן החולין
וטופל רנן סיועקר וכי"כ קילס סוני 6רגתר 6דל6
כריה"ג ככתם רוכתי 6כמ"ל .ולכן  06סהח עכור
כרכס מגוויות6 ,ז וסיית6ך קתחסתתהסיס כה קג6ה,
כתו  hrt~tiכפסיקתך על קר 6התקפית סרוס (גה
6כ( כקיסתחו כלו(כ כרוחניות כנוויהי
ו D'~tlh
חסידיס וכע"ח כקחחמ כס"ס6קיי י(דתיגו כו' 6חר
וסנוחתס קנזחס חחס וסלחה לפני ד' (6ריכס ,כחס
כ(ולכ ,ולנו"ד רב( זס חוכס ותס(ומין זה לוס ,וחגר
כר6ט1ן וגתפסע כסני חייכ6 ,כ( כמחיכי נוודה
ופטור' ו6ם גתפקט כמחיגי פטור (כו"ע'ו6תייפיר
מס יכתב הכעתימים תחג מחל סחיוכ עליהן כעליון,
6כל קנויגי סו 6תק(ותין כנוו כע5רח ,ורוק:
ימי

יימל

שפטים

צרמ 5דק הרדוף הלוך 8חר כ"ד יפס כו' ד"6
] 6חד לרך 61חד(פסרה הרי מסיוסגי ספיגומ
כו' טעוגס כו' סיו טתיסן קריכות כו' סט( פילס
כיכיהן י:ומלות סכר זל"ז ,פירוסהך פמרססו6כנזקות
קרין וין ע"ז ,לכן כיון קמין ע"ז וין ת15ס כפסרס,
וסמ5וס ע( הכעלי דין'סהכעל .דיגין כלווין לפסר,
ן קעפ"י וין 5חר וכלי ולחך
6תגס כנוק1ס סיםיי
חייכ רקמכוייס לרין6 ,יןעל הכעליריגיס מ5יויס
(פסר רק כר5וגס תלוי  06ירטו דוקק כדין רס6ין
ן[כנוו
רק ע( מריין כ"ז סריגויודע 14ס( 4גגחרהיי
רפ(יגי תנקי 3זס] מתרו כפ"ק רסגהדרין רת5וס
ס כעיתון כו',
(הרייכיס למתל לסם לפסר 6י פטי
ויעיף (זס כוקר6י דתספט  olSnספטו כסעריכס זס
מער כיר וכן וימי רוד עומס פוספט ולרקס כו'.
ויתכן דוסי נוס ד4נור דפסר הוי ובופט וקרקס ,ה6
דרדור נ5דק תספוט אזדכר גס כן ע(
עעוקס
י
ק
פ
ס
י
כ
'ורק 6ליכ 6ור
ר
כ
ס
ד
חספס
מדיין כמקוס קיץיין
51וקה הו 6פססט (א :ולדקה סס51י 6גזי(ס מק"י

"ז

חממה

קעש

א5

6תר ריס (קיטדיקדק חספוסחדיר ע(סדין (כה
ולכן כחוג 6חך 5דקויקיף תס 6דכחו 3נלסון יחיד
ן6ין כנו"(* ורוק ,ורק על פמרס
ד6חר כסר(רי
ןססריין עוסס סליגי תגלי 06
ח
ו
ט
י
כתקות סיסיי
 16תטוסי 6כל ע(  SD30דין כמקוס סבין דין,
חוס (כמע (פכר:
תטע (ך בקרס כ( ען  (56אוזנחי
' בצודיך
6סר תעטס לך .מעגין כי סקיכגות 6ף כי
סחס ח,לק גדול כמתורסי וסתורם קי6תס (חתי (6קי
פעתיס רכות ,כע"ז גודע (גו סדכל ת5ד סתוסכ( כי
סכורך כ( 4יגו גיוון ת6ותסי וסיגו גופף כו קוס
טלואותחלילס תפעולות סג3ר.6ס' וסוךכמצתותו 3ל6
טגוי כ':זו תסיס טר 0הת5י 6סכת65ות' וכן ספלינו
בהלכיכסי6,הם  06לרקת מס תתן לו כות סחפןמ(ודפ'לקכבצפי
וכולס המכיחוסעגין הקרכנוח סו6
ע"ד
ן חוקי תפעי( פטו(ס גקגכס כגפע סברס
סוךעיי
(
ע
ו
כ
ו
נ
ת
כ
כ
ס
כ
ה
ו
ת
(
ק
ה
ו
ק
י
כ
ד
ו
פעו(תוי כי
ומוסיף
כ( זס סיס רבוי לסיוח ע( גפסוי וכיו"כ טניגיס
תנז65ס כספר בחוגות והדיעוה לר"מ ג16ן ,ולפי מס
ססעחיקו סזוסל והמקוכ(יסן כי זס נוחכר ובוקסר כ(
הע(1מ'1ת (סיועם פסיס (חטרה סחכוונתי6כ( הכורך
יהכרך כמו ס6יגו צריך (ט(נוות כ( סת5י6ות ,כן
6יגו 6יגו צריך (קדמות פעולתם ,וסרכייס טמוקיס.
והגס 1דיע מסקרתוגי0מעמס ס65כ" ,6כיסיו עוכדיס
ן סכיומוסיפיס לסס
לסנוז(ות וכוחוה מ,פטטיס,כליופ
כח ושפע ועכור זהכסכי( הגלותם onlbכקרכגותיסס
וכרס כגיסם סחס יחגו לסס כח וכרכס ככ( תפסי
ידיסס וגנזו דברי ס6רולות (סגכי,6
רעקן כוון סולרי 3ן ע"1 "61ל  613ורקס [כי זס
63מה סרגל גפל 6ת6ר] תה כהיכ כפרטה
מ( 6ג6תר כסן ל(6 6(1 (6 6ודיס 6(6
סו(נ,
ד
ק'רכג
"(יתן פתחון פס (תיגיס (רוות (הו"כ ויקרץ
,
ו
י
ל
כ
ר
כי מס לאדיס סו 6כת כ(
פ' כ') ,וכיקור
הכחות הע((1יס 1ננו65יס מטתו יתכרך ,וקם  36סו6
נוורס  SDחוזק פעולותיו וחסרו (כ( כקר ,ו6ס סיס
כת"כ כן כפרטת קרבנות סיס מ"פ (מיגים ,כי הו6
ן ח(ילס (וסקרכגוה ,לכך ג6תר נג"מ ו',
אליך ליוו
ן תורס על סיותו נמ 65תהוייהגמ5י6וחו וסוך
כיהי
,
(
כ
(
כ
ט
3
ניהוה ומח5י4
(6מר כי
"61כ ( 6יתכן
ה 61ר:קכל מזגה ותוספוה נוסנמ65יס סת(1יס כר5וגו
ונכי"6ס ים חקין מגמור רק כחפ ,15והגס ידוע כי
סרונוס היגוגינוןוחיגוגיתוסףכי הו6סתערנות ח(קיס
ויסורונז ןונוחיס פסוטיס ,ולקר גמ65גי ינד( סלכן
6קר סככו ויחקס1
סו 6ג6,סר יתרכקו חלקי

נף~י

העפי

סו
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ער יסיו(6כןי 6כ( ( 6תיניס ק 6לכוננ*ת ט"ד סתכ(יתי יבזה נ( סיוגו ,תזה כח 6( 3תטה מספטן
כי
עיי*ט סיטנו) 6( ,גן ס15מח והחי גיזוניס וגרטיס ( 6תכיר פגים  6(1תקח מיתר כוח ( Dgn 6לך
ותוטיפיס ט(נוות כחיותם תתיר כנורע'ולסירות כוונה לסרה כל ען 56ל נווכח ד' סייגו כווגס 6חח ,ומס
ן 1הו6
(עסות מוכח 6כגיס ו( 6יסיס כו גפ( 6מ6נול sfft 0כ( סמעתירדיין ס6יגוסגי
5 11וס
קוס 'TDיל(כהלתךכתן כתו ססנוזכח גוקוס הקרכגות הו 6סופט (תוע(.ותככור16עגין 6חרכליצו חענויד"סרה
ל3ר ס6יגו גיוון  5"61למיס1מ11ן ,כןכ( ענין הקרכגות 56ל מזכח ,ועיין סנהררין ז' דהוה קרי עלייהו
סו0( 6( 6כח סזגה והת1טפוח כסלינוותו כ((( ,זה הוי 16נוריס (ען 6גי 6תה ,כי זס נוכוון אחד
נקמר ( 6תטפ לך לסרס כ(ען [ורייקכתלת 6סלס ,סחוסכיס מסקרככות המהתוע(יותו ,וכן המטפט יעסו
(תועליות הסופט .ודוק:
כתו שלנזרו כתו*כ קדופיס עסרס סתות הנונוג'ס
פסקך קנו*ס ( 6תטע לך אסרס וכו'
סגתגגתה גסס ע"ז כו' לסרס  SDפסס מת6סריס
ד'
6סר תעסה לך (לכות
כסה61
מ6חריתסטפוססוףלך,כנוכויסגגלחכגעוגי]ן ה6מ5לזכתתזכחסי6 6ין6לופדוירךך כנוהי נטוס רל'ק (טעאמווח
ידסחס מפרי כוותיה רסכר
6
ך נווכח ולפיתו  SDהסלע SD1
טיח(י(ס' 61ינו 0וס סזנס 56ל" רק סו 6לרכך דכות יחיד(אהיקנרויכ,5יי
י
(
,
ך
ת
ו
מ
כ
מ
כ
ו
ס
(
ע
ו
נ
ס
ו
ר
ק
כ
ק
ר
פ
הטוחט
רף
ן
י
י
ע
י
1תוע(1יתך ועטייתו הו( 6ך (סכתך
ל
י
ל
ס
רנהיני
ב כי סמטפט ((6דיס וסוף נקמת עגין ק*חע"כחזכחנ6סנו*ע וחן תזכח ככמה(1 ,כך קריך
קר 6לרכות כתה נציגו תזכח .ודו"ק:
(6רי 6(1 ,יתכן (היות 6.תת רק  06הריין
קינו נזקם( סוס תועליות (גפתו ( 6מנזון וסוס כנוד הך 84תזנח (ד' (6ד,ך קור ו0ה 6קר יהיס כו חוס,
נמרנה פ"נ דגכורות ג( סקרסיס סקדס תיס
כעולסי וכןכסייגו מפתך מסכע'ל והוך מופץ כלי
סוס תכוון ח51י,רקלהו5י6ה6מחוהמטפס סגתור ,וע"ר קכוע כו' ,וכגמרא והמוחסן כחון פטור רכ הוגך
ן מתגי חייכ כו' (61יכ 6דרע"ק .וט( חס ק6י זס
כווגס טניה לפטר כי כוונולזהכת,מרס כ(רייןמי
זין לנות (המיתו נמסהשוחף (הק*3ס ננוע*כ ,היינו ופרץ .דהה סיפא דתו0פת( 6עי( ,וזה זר ח6ד
כתו סל 6כוון הכורך יתכרך כסנו5י6ות סיס  nSDtnדיפסיק הנמרץ כפי' התוספתא ) ollrסיומה ,ועוד
וחוטפות (ע5ח,תו יתכרך ,והע (6חר 0גכר6 DSID.~ 6ין הגוסך לפרייתך ,ועיד דכתוספת 6ככירות (יח,6
כקורס קנכר 6העולסי כן סרן דין 6מת לגומיתו ,ויעוין רגת"ס כזה ,והכרור דע( מטגהנו קאיי ולפגי
הייגו נ( 6סוס סגיה ,פיתכן להיות (נעמיס יו 65כין סגחר 6היס
כחטגתנו כקרס הקומן לחותן
,
י
י
י
ח
וק3עוה
כ הונף תתני
סר
רו
יט
הגפ
"וי
6מת מפי הריין ג"כ,לזס דייקו ל6מיתו ,סיחכוון וסמוחטן כחון
 6כמטגחגו',כנוו יככס"נ צנורו
(הו5י 6הוין כקמתכ,ל(0,ו:ו דכר המקיים 6ה העו(ס תג( '6הך דרכה.נ
כזס כלל.
נל 6קוס nSDln
ינגס 63תת הקרכטת וסמספט 3ז3חיס פרק פרת חטאת יעו"ק,סין
'
.
פ
נ
6
"
ד
ק
י
ב
ד
ה
(
ה
3ה5טרפותס הנז
ס הגירסא
ה
ג
ס
ה
ה
כ
כ
(
כ
ר
ק
(
ו
הי
(פג' רכ'גי נובס
בנ"י
~DO
(רכיהן טכטתיס' וזהו עכורס ככחיגת וככל מ16דך ,וספוחכן כחון פטיר ,יעו"ם ,כיון מכן חונן ,רכיו
,הו ממגו ס( 6דס ,רק המהפט הו 6ע( עג'ן מה כקרס נוחן (ההדסן ,כין כקדס הקומן (נומן הגן
ספין 6רס לחכירו,וסקרכגיח סו 6לזכךגפפוהמגוילה וססוחטן כחון פטים 6ף דה6נזת כן ה6 ,61כ( ליגן
מתעסים רסיס וחהרהוריסרסיס כחט16ה וט1ל.ת,ו5כן דכר והיסוכו וגחיח תג 6להסחיעגו ,לכן רכ הונק
 65גיחן כפרה על תה סכין6דס לחכירורק כמהפט ,נזמחיעגו וכ0יפ'5 6ל חייכ ,ונדוקין סכרין,
הסוחטן כחון ור'
וזה כז כחכירתך (מה ,גסנוכס פרסת המקפטיס 6כ( כקדס נ!ונון (הקדרן
וגיתזכח לותר לך יתסיס סגהדיין  S~hסתזכח ,אליעזר מתגי חייכ כריסך וכ
לפרטת
~lWDסיפך וסםוחין כחין
,
ה
ת
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מ
(
ס
כ
,
ו
כ
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פ
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ה
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ה
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ה
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ת
נ
ס
ה
י
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ה
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ה
ת
ו
ל
ל
כי ככ
ס
ר
ק
י
א
ק
י
ר
(
ר
כ
ו
ר
ו
ט
פ
ע
כ
ו
ולכן ל!וקי
הותן
ורלה כחס טחסכ סמע1ן הסריק כג' דכריס 0הע51ס (הקרסן  06סחטן כחון ה 61ככחש יחיך חייכ נז0וס
עומד תורס ,עבודה ,גנו"חי ורס"3ג חסיכ ם(קס דין ,סוחט כע( מוס (
 ,ת,כח (ד' (6ךיך סור
קנות וסלזסי וסגם  06תכסס תונכלות ,חר6ס כי כו' 6סר יהיס כותגלתמ
וס
י' ועל כתה ק6י וכוס חגי
,
ר
ו
ט
פ
סירות ן6ס סקריכו
6מת זהו תוןסי ונת"ח זס 0ל ,01ודין ננד עכורה ,כסיפ 6וסס1חטן כחזן
וכמו סכ6רתי ,וסגס כמו סבין להכור 6יתכרך סוס ככחח יתיר ,זה הכע"נוקידססגפדס פטור 1ל 6מחייכ
תועלת כהקרכגית ,כן יצות (היות כהמספט (הסופט יגסוס תוכח (ר' (6דיך סור יקה 6סר יהיה
גי
,
ל'כ
מגס  610יספוט hSלמטרם חוליי רק להצתת מוס,מסוסדכיוןיקדססקד0ן(נזומןוכרוקיןטכעין6
דלט"ק

יבנמששרי

זכי

("
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דרע*ק ו6ס  1SDל 6ירח  hSמקרו חוטבת ד' וחרופ יקרס ,ומס %תירן סמר6ס ספנים ררמנייס
1(6דיךי ד( 6כחיכ חוטכם רק כגרכע 61תגן פסק כב' יוחנן לגמריז"ר סר' יוחגן סנר ד6ף
סס פרי מסלם נל3רורמג*ס
ד6ס פלו יררו6 ,כ( כקרס סומן (סקדסן ר6ף נסיגג קינו
ל
ו
ק
ילטין לוחו כפגודה כירו' 6( 06
 ohע(ו ירדו (רע"ק תייכ הסוחט ככנוס מסוס פיסת ר%ונג קו
י מק(ט
סולע 3ע"נו ,גמ 65דר' לסטיר נז6לן יסרך( היס ונימק ררמכ"ס סיס גורס  6(6זס קטם
י
ע
ן 16ת11
קונה כמהגנט 3ריט 6חייכ וכסיפך פטור ורכ הונך  Otw51pכות פ1ר1סדניי קערי תקרע קרטי
קותו כעד קטע גגו ס( מזכת ככסן* ודו"ק,
 06(33תגי 3ריק6
ינסיפ5תייג .ורוק,ויעוין
דהרוגי ת(גוהקולען ממוכח
 1מקס
~lpDתר ועור ררסוח o)nh ,רושע_,לניג
ספרי רמר3ס מיגיל תו
~ODורכמוט6מרנירוסלמיהמס"ס
ףקרנוחיh1el 4
ל 6למלקוחי יפוקו:
לו
נ"ר,
שטורק סט נו מוס וכו' .נספרי פסקך קת"זיכו( כרת יו6כ טל6יסיר מסרוגי מלכוחרק מסרוגי
ממקריס קדסיס ז('ז עקה(חטפת כו' ת"( יפו"ס* וסייגו ר3מזנח כחיאל 6תכנס לחסן גזית כי
ס 6(6 na~lo
( 6הוכ( (6כ( מסעריך מעמר דגנך כו' ( 6תוכ( חרבך וכלפח כו' ותחל(יסןוסוככותייג
ר כירוס(מי ריס פרק וימן ופסקו
ל31ח ספסת 63חר טפריךכי' ל 6ח31ח לר' 6לריך כסייף '1כנווסימ
ל סרנוכ"ס ורכך לסור (סרנו תדין סת(כוח ,ולכן 6מר.
וכו'
מל 6תיכלליכו
טכומרערויטךסרוה 6כrל Oלרו3קרס'ר6פי3לפיסרמוקתריס מפקרות קינו 6רוגיס תסיס מתוייכ מדין מלכות וקלטו קינוח
לוקס' ומלך תוכל ל31ח תפסת שעריך כין (נופן טתזכח (עיין סו*ח לוקוס סמו )(6לנול ימנעלי
רף ק"תשוחיו קורס חלות פייט  ohימית 6ח פכרו 3חר'3סוסו מרין סמלכוח (סרגו
רסוק
י) 1דtחaוnקsי~ 6חר ח5וח קרי 3סעח סיחר סכמות כסייף ,ועז קלטוסמזכח רכתיכ כיחרכך הנפת עליס
[ו(מ
6חלוחעיי"ס:מוכחירס6רמידיספסחלממיר 3ס*ע וחחלליסי '6כ סבורג מי ס6וחוכקרנותיו סו6
ס
קור
י
ל
ל
מ
מ
ו לוקס .פיין ממורס רף ס' ובמכילתך ורוק :מסה"כ '33ר הע"פסרילחנירון נסייף ,מ"מ 06
ג
י
ס
י
בספריר' יסי%עסי 6חופנס ו6יוסולךחיפבס6 .יגו יכו( לסמינו 6חס ממיתו ככל דבר ס"ס 'כול
ר' יסולע למעמיס S'fhדפליג על ר' אלעזר לסמיחו ,וכתן דמרנס סנמר 6גני רולח כפרק ננמר
כל,
דסכר כלס,סורין לטבח ו(דותיסס 6סוריסי ונוכפן סדין רקן מ'ס'ו
חפייכיוןיירפיסלמכסורתמתכו'סש'רוריוסק :ופייןמ"י
ב
נוכיח דולוותיהס מותייסיוכ6ן מרכס קר6 6ף
סירטנו תפכרס 3סן פבירס ומיקלס יירפס .ופלספגוהל רהוצאה "יםססי 6כו' Shסתריך 6ח סריס
"6ח ס6סס הממיס שכגח .ויעוי'
6לו טריפות רף ג"ח,
16
6
ארוך ברברי ר' יסוספ ב
ף ר6מר מחליקה מורס ח"ג פרק ל"ה Otslנקרס ג"כ כע"ז 6יס 16
ןפרסכליפי
יעו"ס ,וכפי סנר6סתכי
כסיר3פו כיסן מוקרסין ,רומיך ד3עיח רמיירי 3יס 6ססוכו/וכרקסרמיוסזסדרי%נספריקר6לעלויימריחי
קר 6ד6סילו  06נוקר  13מוס כלסוף קורס 0ו(ו פיר סנרחת ,ולכן ( 6כתוכ כהו ההיך נטוס טהס
סרב .ועיין תמורס רף ל' פ"ב וסם ריס פרק 5ל 6( 1עסו סיס מעטסן ונקמה כזס  DnDספרי ל6ו
" ר6ילו ריס סוכר כסנסררין סוף פרק
קרסיםליסר ו6ליכ6רר"6כו'לרעי'כו/ו6כמ'להפלפולים ריס יכו
ימעין לותר (פי סת65כ 1כרוכע וגלבע סכחנקין רמריחי פיר סנרחח נחנק פיי"ס' וקילו כ6ן
טןכש ר' נ
כו' יכיג 6ף 63דס ת"( סו 6מכח דכרתי יסק(תס נתיכך כסו ודקתן גכי גכי 6טסןיח מייתי
 6(1ניצת6 ,פסר רר' יסוסע ירע 1ס חס6ד6נוליגין ס(זגחייי ,1:וסנר6ס ניס מטוס ד6מר כדף מ,זסטין
כפרק יוסכ"פ רף פיס תעס מזכתי 1ל 6תע( תוכחי ,ק31רין רטע חתול  (56רספ קל ,ופריך רוחקן ד'
וע"כ רנכגנזר דינו סיירי דגנ החזכח קולט טפילו קצרות ומסגי נ' קכרות נחירי ,וכקמת חנק וסרג
מזיה כנוו ספרק"י טרק  1(6סג(1ין דף י"כוהפיקו תו סקי'!ה יסרפס פליגי חנקי 5יזס חחיר' 36ל ר6
ן רכל סנסקליןקינןנחצין רק מגרף ופוכר
כן כקר  a~Dh O~lJDSדנונח פסו( ככסמת"61 ,כ סד"ככ.יי
מס"ת (חילף רובע ונרבע כהדס ,כיון הנעגין נוגח פ'ף סו'" 6רנלריך  '3קברות לנסקלין רעלמ 6וסגך
מיגן טוין ,וסך דרטס דמעל תזכחי קינו חוסכם דסוכדין ע"ז דחמורין וכתלין קכרות (חוייהו ,לכן
ל לסולים ס6יט ססי 16 6ס6סס ססי6
6נוור6י פסיגי כיס ,וזמו ר' יוחנן דירוס(מי פרק קק"לייפו
6ל 1סגו(ין ס(כס ו' 61גי 16מר ( 6גגו קו(ט גו' ,טפסרו פ" 1לסקילס עם מנך רגטקלין סל6פצרו פ"1
ועיין מרקס ספגיסמס כזס ,וכן פסק רגוכ"ס ,וטפסר ט6ינן נחליןי וזס ס6מר 6חס6יס ,רפיריסו ר6ח כמו
רכן סכר ר' טמעה 1ח1יריך קר 6להקטיר יוכש פס ל 6סימן ספמול ,ילבן ל 6כהינ ססו 6י63יס

רי

יי'

גליכן

ותסס
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61טס יגסקלין רפלקס שיירי ראינן נסוין' וסונור
ך (הנך קבר (חירק,
דנסק(ין כמקוס 6חד 6(1ירי
וסגס כעיר סגוחת עפ"י גסים סי 6כיחיריס,סכל
6חר גירון כסקי(ס וסתויח סוה כנוו תריח יחיד
ס לנורר"ט דכחגק,
דכסקי(ס (טו"ע ,ורוק6לוויח ריי
6 16ת סקסה
ולכן (כרסת סספרי 6תר 6ה
ע'ס~ מריחים
h6
רע( תריחיס ק6ה  'tDD~1סכo
כסקילה ועל כרחין דסגרוחין ג"כ כסקילה ,לפ"ז
נזלי נס ר*ט לסכור ורסק דמפרי  SDסמויחיס ,וזס
ס6תר 6ת ס6יס כרן ד6ין מוחין עירסגדחת עפ"י
יחיך ועפ"י 6טה ,סכן קנו"( ד3ס6י גוג 6רהחריח
סוי חד 6 16סה כיון מטל סעיר כיחיריס ונזו ,הו
לסתויתדין נוסית יחיד 6ית (יה ותיחתו כמקיטס,
ניון סב( סעיר נירון כמקיטס ותתוגן פלט כיחיריס.
ורוק סיפג ככ*ז.
ףנך"שרקרש סעגין נגנור 6סגהררין רף כ"ז גריה
ותרי מיעיטי תתעטינין דכסגהדרי קטנה
סככ( סער ועיר  610רק כליס י6סה 1ל 6כעיר
הגנחת סויגס אסייף ס6ז ונין קותן ככ"ך הגדו( (0
ע* 6כירוס(יס ,וכן 3סכטקסורח attbדריגן כשקילס
וחתונן פלט,ניכ 6יןמו65יןרק לכ"דסגדו( כירו(0יס,
וטגן הליק 6 16ת המיקס קוו 6חחעט סכם קה,דח
כולה ולע"ג דגסק(ין 6ין ת651ין6ית 1לכשר Scפעיו
סערסגהדרי קטגס'והקים16ה6ססהסני הו6לשועטעיר
סגוחת6 ,ף פסס מיעוטו ס( קנט' כיון טיק (הס
וין 6חר  (0תרוכיס 0סן כסייף ותתוגס 6כד 6ין
מ51י6ין לותן רק לנ"ך סכירו0ליס סגסררי נד1לס'
כיון ס6יגן כסקילס .וזס6מת לכ( מכיןנוקפם סלקון,
ערךש י"( וכיון לזסי דרק 6יסלכדי 6 16סס (כרס
גסק(יןן ה oh 6היו עוכוין עווג 6י 0עם
6קס דיחק
תסס ענר ל 6כסכי(סקיכ( סע!.ג
ל6לור' רק עכר 6ותס (6הכתצקתו ס6יוקס  16הי6
פכדס מירקת 6יסס ס6יוק ,והעוכר עוינ ת6הכת
6רס  16מירקת 6רס מכר רג 6יפטור ,יעוין 0כת
מ"כ נתוס' וכתו"י כזס (כן דייק קר6 6ח הרכר
מרע סזס  (6מעריך 6ת הציק 6 16ת ס06ס 0כ6יפן
זס  06ה 61רעיסקלו ג"כ ודוק:
4
ל
ם
זכר
צ 60ים 6 16ת ס06ה ,ניצר כ6ן מס
4שר
נחלו( סכת וזקתו ,לפי סהעונך ע"נ גחלה,
וס6יס גתלס וצין ס6סס נתלית ,לכן כיצרכי כסקי(ס
6לקער כ"דכוסוס6קה(6יסיויעויןתורספ("ז ח"גכזה:
סריס 6 16ח ה06ה ,נרסס (פי מה הפרטתי
כ16ר סרח ר6ס עכרו הגיס עכירס 6חת 6ין
רגין 0גיסס כיוס 6חך' 6ק כהנקף עס 6סס לע"י
hh~hh

טיחי

פירז

חכמה

סגיהם נעלססעכירה6,ז גילוגין כיוס6חד ,וזה ט6מל
כ6ן 6ף עס עכרו סכיהם ה6י 0והרסס 0עכדו עו"ג
ס דירוגו on~b
טגיסס ג"כין5י6ו 16 n'hoהיס
כפגי עלמן ( 6פיוס 6חך36 ,ל כפ' ח 65גכי נערס
כתוב והו65תס 0ניהס  (6סער סמיר
התסורסיקגידונין כיוס 6חד ,וזה נכון תלד:
עבה"י קגיס עדים כו' יומת המת ,מעיקתך(ערכית
י"ח).גרטה דקת (.קר 6הכרוצח לכרח 6ו
גתער 3כין 6ותס 0ל 6גגתרו דיגן 1כ6 6חד וצמר
וסו וכצנזר דיגו ככ"ד פלגי זהו 0גגנור דינו,
6י
ל 6נוהגי (ענין לויתה,חע"ג דהוי כעיןתלתל רעכיר6
לנטויי וכ60ר מקומת טד 6הרגלמן ,הכ4ל 6מהימן
וכעי קני עריס ,וכתו דתגן סיף  p~Dדמכות כ"ת
שיעמרו  ct:cכוי ,ורוק:
ש יונות  D~Dער 6חר ,הרמכ"ן נהס(מתו (מ15ת
נרג
("ת ("ת ט' כתכ 0גנוגעגו 0ל( 6קכל ערות
מיוחרת סריגי גפרות כו' 4 htolמרו ''"DD OSDn
טניס עדיס כו' ל 6יותת  '"DDע" 6כו'.ועיין מנינת
ך רכינוז"ל ,דרכינו פירק
יסתר סל 6יום כמח"כדי
טעתה ננועת ("ת ר6"5
ר
ע
ס
ר
י
ס
ז
ה
ק
ר
כ
ר
ת
כדין
ההעיר עליו י6עפ"י סהו 6חכס כו' וכלה ה6זהרס
ק(( 6וכר כרכר גוסס ע( הערוה וזה כדיגי נפטוה
(כד וה 61תנורו יתעלס וער 6חד ( 6יטגה כגפף
(תות  SD)1הלזהרה כזה ( 6יומת  '~DDעד 6חד
כטנור ( 4יותץ כשעגת סעריס כו' ,הרי גתכ6ר
(ך טעם רכיגו .וכלתת התעיין (עיל פ'  'DDnכ(
תכה נפ( 0פי עריס כו' דכתיכ כרוכח וקרך דהכ,6
יתכונן גי חזון 6חו (הס יגכפ( העגין כע"ז' וכן
כחכורו ( 6סזכיר כלל דרדס רערות חיוחרת ,וי65
זס (רכיגו נודכרי הספר' ע( קר 6ד(' 6ונות עפ"י
ע(יו ער חוכה ת"ל ( 6יונות
ע' 6מגין מל6
'h~D '"DDהרי דפירט וזהו כפילות (1 16ע"bS 6
יעכס כגפף (תות ,וכירטס דנתר6 6פ0ר דמפרט
הדרוש,
ע"ה.
רזה ענק"רדך631 ,נותוכ
נוריוג קעכפת"כי~Dרhכיגגופק6כתקלןוהנוקר,
לה
עיי"ס
ר( 4יקום ע" 6כ6יק' ולקין מפרי 6ין (י 6ל 6כר"ג
כו' ,וערות תיוחדת פירקתי כם"ד כענין עד ומס,
רכריג .גפסות סו 6נותל ער 6חך  '"DDחופת הגיוני
עיי"ק"6 ,ק גס זה גכ(( ככ(( ד( 4יקוס כד 4חר
כליס .וסגר' 6הגיה 0ס ,ולפי הגהתו טס כספרי
 6ר(6
גרדה ,דסוכר דרכנן ( 6ת5י רל0י כ (5קי
יונות (עך  'IDIWVדלסון ( 6יותת  DIICtרוקק חוכס,
והנוה סכרי ד6פי(ו (זכות קינו עמס ,וע"כ מכרי
ן4זי( (עשות מיוחלת וכא"י ,ורוק:

,ת

ייתר

יד
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יךש סעדיס תטיס כו כר6טוגס כו'.כסגסורין נקטעס
יר סעךיס פסול כו'יר העריס ססי'
ככר ,פילס רכתיג וסק(תס כ6כניס ותתו זה נמר
לכתו
יסק( טו')
דוי(ן 6נזכר ןי6ד:והרערכיכס",קד6תף"רbוoס6המהסגתיודי
תיס 1ה 6ננתר
ויגו לתות נוסוס רכיוך ד( 6סיע עסס יד נועיקר6
יוכות עפ"י 6חריס6 ,כל 6חר גתת דין כתוכ יך
העריס תהיה ,היינו מכיוןסגגיורויכו(נוותמעיקרךכנוו
רכתי 3וסק(תס כו' ולסוף 6ין לסעריס יר ט6חר
גנו"ד כקטעה ירס פטור דכעיגין קר 6כלכתיכ' 6כ(
63ין לו כהן יד 6ו רגלדכעינין קר 6כרכחיכ ,ומס
כתוכ נזקורס נכי דם סיטן  SDתנוך ,לכן 6 06ין
לו כהן נועכר סטהרס סכתוכ קודם סטהרס 6ף 06
 65היה (ו כהןיד 'oS1unורלף כתו סגרמקו כתוס'.
וזס גר6ס רכן פירקו כתוספותכתוהות דף ת"ד ד"ס
6ין (ה פתח כס"ק ירייקו לוניולתרצין לס כ ',ר(6
כטי קר 6כרכתיכ  elhרל 6היה (ה  36לוע1לס ,וזה
כלוי ספרסגו ,והקוס דפס כתכ פתח כיח בכיה קודס
גלו"ד ohl ,מעככ 6ז ל 6סג 6כין 6ין (ה חעיקר6
לבין (ה כסוף,ביות ה6כ "ח"ז .וחיוסכתה במקביס
ע(יהסורוקסיטכועייןכחכחת~(onsרק"לכסגהררין"ס:
רקמתמיי .סנרי .דנו65גו נחסנס כפ"ז דפרס
זס הלך (יכנה נ' מועדות' וכתוספתך
חקז6ות פ"ר וכחקין רף מ"ח זה היה מעסה ועלו
כו' ג' רג5יכ ליכגס ומכס"כ כירוסליס הוי 6תינ6
דוס כספק
רכע(ות (רגל יכ61י מלוה ,לכן
~
r
b
ע( הדין6 ,כל כי גח(קו החכמים רכרי ריכזת
תS
סh
כc
l
ר~יך (סער זס "3ך) זה קיסר orl
י
ו
ס
6
י
י
ת
מ
להסהוח ער הרגל רקוקנותנויד.ולסירכריהספריגרטה
דפסוק וכצח 4ף (כ"ך הגרול טכיכגה וגלו תנוקומן
וליגן כירוסליס ,ודן גיריסלנוי לסקילה.,סירוס קבריך
לגימועועוכר כל"חוכהכהכהג'סהלויס ,סמםסיה6כע"ר
הגרול כהניס(1ויכ ,וחקרךדזעסית ה 61כטהכ-ד כלקכת
הגזיה ,והרכר כהכ עפ"י התורה 6סר ירוך כו' ל6
תסיר ,הו 6גס טל כיד הגריל הכיצגה  nshnlכו'
(.כלתי סמ1ע סחיוכ חיהה סיגו רק כחחרס ע( כ"כ
הכליסכה  'nttaoלכן כתוכ העימר לסרת מס ,ם6ס
ים חזכח וכהן חסרת6 ,ז חיכים חיתס על ממראתון
6כל על "3ד סכי3גה  ohהתרס6יכי גהיג ,בסס
6ין כסן תקרת oh e1ht ,חזרו סגסררין ל(יטכת
הגזית' כיון קכסעת החרטתו ל 6סיו כ"ד כניסכת
הנזיתי רק חון לירוסליס ,קינו חייכ הזקן התחרה
חיתה ,וחיוקכ כפלות סכתו3יס .ורוק:
רבנאת  (6הכמגיס הלויס ,מלוס נטגהריין טיסיו

חכמה מפא

טסניס טויס ספרי וכן עסס יסוספע
כרכרי ':ימים  '3קפי י"ס ונס גילוס(יס מעמיו
יסוספט גזן סלויס וסכהניס ור6סי ס36וח Sh9p'S
' דס 61סגסורין נפלס:
(פוספטי
ו
ר
י
ג
י
ר
ס
6
ר
כ
ש מסור נון סד
ך
ל
וכו'*ראימי
גש
ו
י
ק
ר
ק
כ
S
D
1
5
כ
ס
*
כ
מ
ר
ס
ת
(ו:ררכזהרע
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חכנויס סו 6עוכר כל 6חסור ,וסרמכ"ן סנוריך3עעס
 151DSDלרחות זה תר6יות רכות ע5נוו מספרי וכ55י
הטגתו' ד'6כ סיט ראי (סחחיר 3ספיקן1 1כיטול
דיכגן הפגי ד6ורייח61 ,6תי דרבנן ומכס( ד16ריים6
כתערוכתייס,ר,ך לת6ד כעגיניס אילו וחידל כסס
סיטה אחרת ,ו6גכי עפר 61פר תחת רגליו קומרן
כי (סיקול דטתי האתת כרכרי רמכ'סי וסעיקל
הו 6זה ,כי מתורס ר5תס 6קר תלכד עגיגיס סג5חיס
וסקייחיג) לעדי יתחרסעגיגיס,סיגיסן61זסרותיוחותרות
6סר ימיו זחגייס ,היינו סיהיס כיד סחכחיס (הוסיף
 '"rDנכריס,
(הס ךט63ופניס 6לו גיחן (סס
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וכססכס כ(( יסר6ל כפי סנרריס קיק גוס ,סרסנה
כייס 5כטל ,ולתען סל 6ית6 65יס 6חך 65מל 6גי
הרוסס ו6ינגי גפוף (חכתי יער(6ז ננגס סתולס
גרל ל 6תסור כו' ,סאל"ט יסים תורס תסורס ניד
כ" '6ויעסו אגורות  'nlllahויתפרד סקקר הכ55יי
מס ס:ותגנך ללרון ססס קיהיס עם 6חד (סמום
(חכמיהסי ו6ס ל 6יסמטוי עוכרים 3ל 6תסור מן
סרכר 6סר יגירו 5ך ימין וסח '(6ו6ס כן ~elsn
דוקא לטתוע תה ס6.נורו' 36ל העגין כעלמו ס"מרו
וחרטי ,אפסר דקינו נותקכ(  (6ר15ן סכורכן ו6ס
יעווד 'כ"ד 6חר סגוול ויכררו עעותן 16 ,טטו6
דכר ס6ין הלכול יכול (עתור ,ויעטו סיפך מוסן

י נוצחק 1פרוז 513יקמר סת(61
תותל,יכמ ר"יריר
יוכן תסנור ר"ג ע( סיסיגוח ת5טעריס,
6כט(יג',הי
6ג
יר15ן הכורע
ו6ף 6נ) יכוונו כ(6ות' כפי חס סס61
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( 6ר5ט הסס יתעלס 5עס1חו חק
י
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רק סיסיס
ג 5חטעמיס סכנווסיס כחקר
חיסית כחכתיס וכר5וגסן ורסס ןוק 6סגטמע כשטס,
מע
 1כפרטי סרכריסן 1מ65גו דונתתו כתורס
6נ(
,
(
ענין דומס (זס ,מה סהחמילס תירה (סמוע~s'p
ך יזהר חחס סהחתירס לסמוע בקול חכמים,
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וחייכו מיחס כד"ק כ( 6סר ימרס 6ת פיך מותיומת
וככ"ז (וזגנו 6ממעי כן גל 6הים מלוס מן מטס
לסמועכקין ס(מס' (כוי (65ת מקיל סעיל וח51ס
וחייכ חיתה ע"ז (36 ,ס6ס ר5ס סקס סילמה זס
ס(מס ,ו6ס סיס חפפו יתחרך בפרע סזסן עתם
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הן ביגן נרונין מלר טלמיחן ,רס מלר סמלות במסור
לנורור  6(1הסור כו' והוס כתרד "6כ כולן חתורין
ר הו 6מורד ,ולז"ס "6ס כמוכר (ו רכריס
סככליכ
ה6סוייס כ,כי( 0מר"ת 4יגו תנכס לו מן סרמיס
ס6כלי סס6כילס ; Shל 5חרר ,לחט גרנוה תחלה
כנפם 6( ,כן ה06וריס נור"ם נוגגס לו תן הרמיס

0 6(1י 0ממככ לקחת גת פרעס (1סככ חורכן
הכיח וגלות יטר6לן ככס סתם מהורס לחוק לכג'י
(קחוט נקו( חז"( פקו( מלך ,מקן מלגי רכנן6 ,כ(
כפרטי נעגין 6ין ר15גו כלווי פרטק [ות65תי כן
ככי6ור לרכינו מסה  h"tDמסלכות ברכות הלכס ג'
) hSnענין סדכריס וסלטן כך הו 6וכו' ,יעו"ס] ,וזס סה6כי( 0כט5נוותה
נזוקת (ו רק התרד וכקן
~)?hתיכות סינון רל"כ ,והייכן
פירוס הירוסלחי סוכם ,גיוס רקבון ע( כטילת (ולכ ( 6תרך ,וכזה כתכ כנ
וסקר יומי תכרךע(ח15תזקגיס,דהת 015למתותכקוקס .יוקץ רק כנזתעסק' וככ(מסיס קיני היים
ה גנדר כ( הקגזתיז ,גי כוספק( 6ן ניגרי כחלכיס וטריות סכן נסנט6 ,כל סיגג קרוכ לחרר
רבמערזד
תורה ,קמ 6הו 6חזיר"4 ,כ 6ף  06ל 6רסיס ליס לרייק ולרבה' לכן 4מרכגיטין ג"גדכררכגן
י מזיר .וכרוי:
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לחירין קו"ח מדברי מופייס לעיין ידיס)
ן סזס היגו כפרט רגון הכורך ,רק
( 0150סתות (6יהס ,וכיון קע"ז ( 6רכלו"6 ,כ ל 4ררוגח 4דיליף החו"כ קו"חייס
ף סכות חייכ כנו.05
גקר 6חי סריגו טוסם כן ,ס6יגוסונוע כקולש ,ותגוע וכקרוסין יליף נוס ספחה ס4יכה כקנית ככילם כי',
ל 6יגיס מותר ,וכן קטן גלתן ,כיון ם6יכ 1עוסיס וכן כנוסכת ררך 6רז  4"6ם6גי 06ור כס 6יגו דין
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י ( 6עכרנו טיה4
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על ל 6תמור [וכן ( 6סייך ע"ז ל6ימינ
ה ללריק מקוס כטותק העיון
כל טון ,כי כק6יגויודע6,יגו עימה מסור גלל וכלל ,וסמפט הגום6יס (מכין טותק טעתס [דוגח( 6זס
ועיין כתום' סכת תכעירו נוהק רר"י 6יסח(י וטעים ככרכות כ"ג ע"כ ה 6תילתל חיתי כתורת טעת6
ן רק מי"ג חרות נמסרו
מיד' קורס הכדר ,ויס (וכר כזה הרכה ולכ"מ] 6(1 ,חיתי כחורת קו"חכי'
ך
ר
ו
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ל
וכן גרחה רופני ר6וריית ,6כי  04המה לנזרו6 ,כל מסיני כנסן ירונוויקיסו וי
יתכרך הכלחי
ל 6סנורו סזס הו 0כלחי" רק  06יעתדו כ"ר גרו( כע( תכלית ידע ,כי להסיר 4ופכי הטעות 6סר יפלו
כחגתס ויסכים רעתם הגילות יותר (פי הזמן לותר כסכל הקרס כ4סר ( 6ירע עותק רעת בליון גלס
מפכו מרמות כיר"6 '0כ 6יך תיכט( תפגי זה וכר יתור  15רמו' למען ( 6גכ( 61כ(( טעיות ,וכל מס
ן16ריית ,6וז 0חזק יותר כ0כר 6נונוה סמ65גו רעסס ם4ין טליו הוראס כתורה גלמוד כהנך י"ג תרותי
דתחון לפי הנתגר כתחילס ק.ל ,6ויתר 0פרטי0עיין ב"כ דכרי סופריס 4סר סכ( 60גוסי נרוס"ק מטורס
כחרופי נהלכות ערות בס"ד,
בליו' כי סריגו סרקתי  o51hלסקיף כל ו1ס
ר כמיפנים עניגיס וריס ולססיר סטטיות
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סרה תמיהתו חרופ ( 4יקוכ( ממקת רלכגן סכוכל
6קר תקנו חכחיס יס 4ככל( ככלל תרי"ג ,בתיכס חיותרח  15כמלס ורס ,קסס וס לסכלס5נוסי
ר כי כע"פ מס ;6יןכספסרי (דייק
רכתו סיס סכרך לותר אכל חלות חלך ופקודתו רותשיככלויתח,י,יבי
6
כ
ין כגין קו"ח תך"ס (וכזה 'סיס
י 40גמסנ ככ(( תרי"ג ,ככס תקכ( הסג( קיהה
(כן אתרו 6י
.
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ורוק ),וכן
סוגי חז"ל ככלל תרי.ג חלוSת t,Dוגס כתירה התה נס ק5ת טעס (נזה 4ין רכין
סתוגיס פרסת זקן ממרץ
חלך ,וכלסר תעיין כנוסכת דרך 6ר 7קי"ח ק( ר"י כן תורצי סיס
ס היה איסור  6"6מ5ד קורכהי 6נל איסור
כדברי רתכ"ס כמפריו הר6ה' כי ככרי החס רכריו ,נכון,
וד' יגחכי כדרך 6תח:
6קת 6ים נזקרק0י64סתעידיתו והמסור ככת 5ססו6ין
יר*יוטג*במי נסכות פ" 6הלכה ר' ,ר"ת ים מהן וס ,יסור תלר 6תר ,רקמלר ;ככר נ;6 5תסוליסור
ס סו 6מנח 5יסורסי  h~pn 6(1כה
כו' יס כהן קבין וים כסן כ6סס וכחסי
חמורין6 ,כ( דגhר'י~tDסופריס כולןחתורין 0ן כו' חנזס כסס איסור כת אמתו ,רק 6מה וכתס ,לכן ככה
טוטפ,ת כו' ,פירס דדכרי הורהה6יסור כערפו בסור לחזהו נוותר וכיו"כ'6 ,כ לפי עומק הסכיך 6ין
וסוי מעוכרכמי סהו 6חולס וסיב מטנוף הנסס ,לכן כ6ן קרח כלל וכתורס הפורס להיפוך ,לכן גרסו
יס כהן קבין ויס כסן חתורין' כמו כבתכלות קים
ר"ג .ונכון .ורוק סיטם ,תורכנן.
וקרץ
י סופריס
ת65ג 1כמס פעתיס נק"ם
סיוזיקין החקה וים סנותיהין 6כלדיר
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6סתכת 6געלתם* וגללה (כ6ר זסטפ*י מסתר תחוס לעיל 4'0כ לסול %נרסס %5ר נרוך ר' טו' 5טר
מנחות כ"ט כטעם סערה מסםכו' וקומר קסריס כו' גתן כלנו נויי %טוס יכחירחו ולכו כיר ר :וקולי
תלי תלין טל סככות כו'  hslסיס יודע נוס הן גס זה וזג(( ככוונתסגנו' ערכין  ')hg '1נז(כות6
6ומריס כו' ולתה נותן תולס ט"י כו' כך עלס ד( 6הדרס כס ,פירס שכיון טוכסו ד' וד' גתן
י ססס .ורוק:
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כתחסכס (פכי וכו' ,וסכי6ור והכחירסחפסיתיויריעת  13(3קינו ככ(( ל 6לכס כו' סזס מ

ה;י"ח כלעס קלינה מתגלת (לכר6יס לינה מכרחת 22רכש תטיס ,מת תגס 6חר תחתיה פי' ט(6
הכתירה רק ידיעת סגכר 6וסערו( נוכרחת סכחירס,
יוכ( (נמות ס6( 61חר תחתיו ע(יךן
והסי"ת כיוימתו סכלתי תכליתית טופס ומכיש  SDרק כך תווי סלתה תכתר  ,610 6(1ופטנט:
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י
מ
6
קרינות 6חר (תכירו ,קדכר זס6ין ככח נכר( 6הסיג טהיה (':ס מ(ך 61חר מותו6ס ( 6ירקו3סגהגתמלך
6יה ה ,61ר6ס כי (פי מ5כ יטרלל יחכו((ויקרי(
6זנו15ס(נוגות6חרתחתיו:
כג(ותס כככ( כענוים וח5יס מדכר 6טדודות ,וזס רך,יהעו
ק ענו וקר 6כו 60 .דכתיכ כו  6(1כסי
מקוס וקלי  SDהספר כהר6כ*ע .ויר6ס
יה0 6כס (קכחתהתורה ,ו6ז (פיסעת ו(קיוס השחס
יה 6סכיח (לסור כטוי ענג ,וע( זה רכזה התורה ומרתו 3גו דד3ריס ;3כתכ 06ור (קרותן כע'פ'
כ6כל ככסף חסכרוי 6כ( ל 6סיכר זס מן התורה' וזה כו כספר' דייקך  6(1כע( פס ,ויעוין חומסות
ק הקי"ת כיריעתו העתיד נססכיחו ע( תפעלות
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כתנין וכיו"כ וסוס גכר6( 6יכו( (הסיג ט-ס יסיס למשמוע
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ס( 6ביס יכו( (ירע ,מקילו ידע ריס ידיעתו הכרחת ,תכלתי סור מן סמ15ה ,חס*ס וכתג לו וכו /וכן
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היכר (תלישות יתמה (ר' רהכהןהג'ת6חיו,יעוייק'וע"ז6מר6(1מס(סקוס פירום
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עקיכ6וחכייו
 .ודוק:
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ס(15רךנרקיס (הרכותכסף'
ו2רכ) תטיס עליך מלך טחס 6קימתו ע(יך גת' .ת65גו ג:רוד 61גי כעגיי הכינותי כסף 11ה(3כככו" /וגן
יר 6ד' כני כתכ סכ.נוכ"ס ם(הכין כלי כסף וזסכהירכה ל516רות
ומלך' לכןוזולתמר5ו1תסוףעסגהזירכתויסנוטס6מ
י (1וסיגגי וכ( 6כיח ד' תסוס ועיין ירוסלתיפסס ריס פרק ס' ,ס0י'
ט6
ד לזקריס ר6סון ר6סון ם( 6יעכור  (36יר:03
ו
י
ככר היס  1'SDתורק וי ,0פירום עתקות ליחת
כיס
יזס ככ(( ומירך ( 6יעלה
יפיס (כהניס הליס וכו' ,פירקו כירושלמי
ן
תלך ה 61ת5ר סת5וס 6
וסתע ס6ו(  6(1המלך מסוס
הוריות מוכעהלניםמ,נוכס דגמיך (ים ק6י סבין
בו" רק כ6ן
י
ת
6
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ו
ת
ו
כ
(
ז
נ
ועיין רמג"ן פ' ויחי .וגרפס
ו
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י
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ד
ו
ק
ר
ר
ס
כ
כ
"
6
מככר נקרע
סטין תטתידין חלך
לינותו מ15ה ,ודוק .וסקדמוניס פירסו דמלך (כ חלך וסמלך נוט( תחוס ככיזה ,יעוין רת'3סי וסכט (1י
ביד כיד ר' והול כמוכרח ,סכחירחו 6יגו כידו רק בסור (ו (יטו( ,לכן 6ין מעמיוין מ(ך מסכט (ויי
כיד הטי"ת ורק כיון סהו6ם,ו( ( 6נווך ~ hSיר 6ט06ור (ו (יטו( חלק ככיוס onls hSt ,עכור 0עס
לנכי מנונו כי'(1 .זס יתכן מס ד6מר כקרץ עזרך ז' כרסוןטו'כ,כיוןטלין ח(קככיז"61.0ם ממתיכות,ודו"ק:
(
ף  SSnדירסו
יי(פי גוסיבתרו
זונחי הזכח
6
י
ברוך ד' כו' 6סר גתן כזקה כ(כ רושלך כו' ,וכן
למהרי כלנע סככה זקנע סח(ק"  06כן
רכינו 0ק' ט( 6גטיניגו3 0ירו;(נוי תניכם פרק כגי

נרשי

נמשיתם

6טתר6י
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6סתר6( .6כ (1נחורין ,וככ( זס 06 ,יסחטו לותן
חייניס כמתנותי דסטחיטסתתרת6ף  06יסטרו (6חר
ו(זסלנזרת6תזוכתיסזכח.ודו"ק:
תכ6ן ניעוי'חולין
וגתן (כסן וכו' ,נספרי פ' קס"ס
ס
ט
טור  06י
 06קור וכו'
ן כיןכחו*( ,יתכן תטוס
'ז"ניןכבי
דמקיס דקור  16ססטוין הו6י
ק כחו"(,ן 1(6כקרל
בסור (גו( כסוס יקה ,ועיין כתחורה י'ח ע"6
כתום' מו"ס IStnhחתייעייהוי דפייסו נותקוס טתותל
לרעות בסמה דקה יעו"ס:
ראשיתיננך תיוסך 1י5סרך ,כירוס(מי מניעית
פרק ז' ע( קר 6דויסכ כקלל טוכ
נריק טפטורה תן החיסר ,פירוק ד,יגס טיכס (נכי
6רן יסר6לך6ףלררןהננער]6,ךטפטורס מן סמסטר.
ונזם חיוסכ (רעתי(סיןהנזקיף וסופטיס ט' יתחקר
(הס סת,גס החדלתי 6ת מתקי ו6ת תגובתי הטוכה,
ם (56זית ונפן ( 6כתוכ הטוכ ,תפני קסקמןיסיין
חייכין כתעסר וכחרותה6 ,כ( היו 65מן הת6כיס
פטור מןסתרותס ומעסרות,לכך כתיכ הטוכה,ודוק:
רש~שיט~ר 2גז 65גךכ,.
 ,תה ד(6כסתר ער טרכות

ליב)

מ61כ "6ק (ר' (6עי ד6יגו גוהנ רק
כטין ,וכנותנות (קי' רתכ"ס  167("5כפי נוס סדרסו
צורם .רסיתות סזס היה קכר פכחס'  06כן כתרכר
( 6נהוג חמנית,כן לתיר רג6סר כסר תקוה רק
ר נחירה,
כסר כחייה( ,כן ל 6ג5טוו כתרכר ככי
וכט(תיס (יכ 6לק חזה וסוק ורו"ק:
' הו 6וכניו כ( היגייס,
נרענמרדש (פית כססי
יתכן ומורס לגוד6ף כעלי נוורוין כפיכס
רסיס (עכודס ג"כ כוט(יסרחלית הגז  DITtlו(חייס.

כויותרומה ,רסניור6ויס (טכורס'6כ( חל(יס היתחטטו
לככיהן היגס ר6ויס (עכרה .והכן:
לולה
י ינ 6הלוי כו' 6סר הו 6גר סס .זה
כפי
רכנ
דעת ר"מ כסוף פ"כ רתכות ד( 6היו חע(ין
סכר (לוית ,וכפי ר6תר כירוסלוני לכיח רירם נחגה
פירוט  6(1לגחלה ,וזס דפתר 6מר הו 6נר  toDכננו
גר 6כ( ( hlcn 6סלו (נתרי ,וכזה יתפרס חס
דפליני ר" 6וח"ק  06עוסין תגרם עיר ותגלם טדס
כם'(הי טרכין דת'ק יליףנוקר 6דוקרה תגרס עריהם
( 6יתכף ור" 6תחלק כין ערי הלויס (ערי ימרק(,
חמוס דסכל ודכית דיוס נחגו ( 6(1מחלוקת ,ולכן
(6
' הרו5חיס תעליס סכר ((וים ,ותמ"ס ( 6היו
י
ס
ס
י
ר
o
t
~
l
t
h
למגית
ס תחירין ((עסיסי,ןפ"י דמע"ס)יילכן
(
ך
6כל כערי יקר דק(הן סן
תכפי סגתני
ן (עסות כהדס החפן לעקות תוך סלו ,ות"ק
נזוחיי
סכריג
סכלויסט(סן סן( ,כן ל 6תחקק ,ודוק:

חכמה

רשומת כסס ר' (6קיו6 .יזסטייותסכקס  11סירס.
פל 6דקודסכרסמית פגז כפוג (סרת כסס
ד'6 .ך סכונהרכלן כתוכ ר'56דיו ו( 6ג6תל (6דיס
כקרגגי* רק הויי (כך כלכרי כן עזריי (כן ע"כ
דט( סירס ק6י .ודוק:
א מקרכך ח6חיך וכו' .נתפרי גונחיך 6(1
נבי
וו6חייס ,פירות ן6ף גר 6תמעט כמו נכי
תלך רק חמוכחר סכ6חיך ,ולכן 6מר מקרכ 6חיהס

כו',וע"ז6חרטס עוריקיס לך ( 6(1עו"ני פירוס טע(
עוכדיסבתרו סוף פרק ז'דסגהדריןוגרקרוחיסיהירק
ר (יסרך( טיעמו ביזה ןכר,
נכו6תו ( 6היהביית
6ך גכו6תו מיה (חפלת עסו  /ollh1וכתרסיסתיגיס
וכיס וכו' ,ופסוק:
תקרכ בחיר כחוגי .פירוט כחוגי כקתוף סס
גכי( 6כד ( 6כלעבהי וזה ם6תר (6יו
תטמעין' טפילו (עכור ע( תטוס 6חתטכתורס כלגיסו
כהר הכימ('  cirnסכ( התולה טחעו מפי מקס,
(כן יכוסה (העקר (כעס עפ"י נכיף מנס הו 6נכיף
כנווהו כמתוף הסס6 ,כ( 6גכי ו( 6יהיס (ך טסתעו
ן גכי 6רק( .6עקור כעכוע
כע5תס מפי הככורה 6י
לפיסו (מעה ,וכדלדול ר' יוחנן סוהסגחנקין ,וזס סי'
הסיכו 6טר וכרו ,ס6ס קמעו הכנ חפי הגכורס (6
הי' יכו( (6י' (זכות כהר הכרם( וסטר גכי6יס,ודוק:
ה6ק הגוו(ס 6 6( n~foר6ה עוד .פירוס
כמו סררסו על ( 6תכנהעור לכמות סהיתס
6כ( כו' ,כן הכ( 6כמו טהיתה6 ,כ( 6ר6ס כחנוך
המקכן כסייגי דכתיכ ות6 65ק כו' ויו 6כ 3העם
וירונו כו' ויאחו:
6קיס (הס כו' והים
(Dnc 6
ס
י
סיפילוס6
כו' 6גכי 6דלט מסחו,
סכ
יזפ ( 6יס6
כחוך  hSnיכו( (תמור  06כרי6ס יכלת וכזלת
תדעין כו' ( 6מלכי רק סככי 6דרט מעתו ,ו(כן (6
ת65גו כנכי.6ס כזבח ,ורוק:
רןקיןק (גום סתם כ( רו5ח וכו' 6( ,נזכר כ6ן
כפרקס טיסנ קם עד תות הכה"ג ,וכרבה (י
רמזס דרסו נריט כה"ג מסורג כ"ג  16כ"ג קסרג'
ביכו יו 65נוסס (עולס ,דתי לן קר 6כ6ן דעך תות
הכה"ג 6יגו עיקר כעכין הנקות ,ד6ף כרופן ם(6
י 65כמות כה"ג גסס והגלית  h'oנוקה כפכי ע5מס
 hSiפרט זה .וכנח' סס יסיף (גום קנוס ט( ריקח
 1i'Chכ"ג כתקתעי 61י 1כווגח הגנרל חתיכת כ(
(חוד ,6דס 6הופ י(יף תקרב דמסעי כ( נוכה נפח
כמנגה,רקהכזוגהמד( 6כתיכ כ6ן תיתתכמ"ג כפרסס,
או י"( טפ"י חס ק6מלו 3קכועות נותכי (יס
יטן

נביא
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יכך
'  Sthכגס כות  Sahכקררי 6ית 6( 6תכגיגין
קת*( ,וסו6י 3גתקגס תורס 6תר נוסס כתרכר תפי
י יעו"טן
עלתו וכתו ס6תרו כפרק סמפינס תפיעיתו
וסיס כנזרכר (6לעזר כס*נ סיתותוזס  hSג16ת וכנוו
ק6תרו כנס ,לכן ( 6זכר זס כ((* ולכןכיסוקע ק'כ'

( 6נזכר כפרסם זו לנעזר מכסן כנוו סגזכר כמינון
י'ט ,כ" ,6יעו"ס ותק:
ררץיר
ץ (גום סרס כל ר5ח( ,פי עותק ספקט סו6
(
ל
כ
(
כ
ק
ג
ג
ו
מ
רוקח 6חל
ומחר תזיר
ופרט
ינום טכס ונופרט  011רכל סר5ח 6סר ינוס קתס
וחי ,נפרס דין סרו5ח סונט ססו 6יגזם ס"ס (חיותו,
וכי יסי' 6יט סוכך כו' וכס כו' יסלחו זקני עירו
ותה וכריכייכהכות דפתר כןי יעו"ס תוק:
ר84מש ירחיב וכו' כמסר כקנפ (מכותיך וכו' נספרי
סכל כזכות מגיה6 ,סר דכר (תת
(מכותיך סכל כזכותמכותי פירוסי יתוכח דססכועס
6יכס תכרחת (תת 6ת רל סמרן (סס ורק כי תסתר
יג
סוסי
6ת כל סת15ס ס61ת כו' תוכח דחס
ו נותן (סס
,
ו
ר
ק
סג'6י5ית קיני ,קגיזהקרתוגי סוס
עתון וחו6כ
 610ג"כ כזכות מכות כגזו סררסו ז"לוסכיניויס"י
נרכליס ע( ספסוק ער תדרך כף רגל,מסכל כזכות
הכרסס ,וקט גחסכ כככו ,וזס ס(סס יס זכות 6כית
רק כי תסחר (עקות כו' 6ז יס 6זכות לכוהיך
תסיעחך טתקח 6ותס,
רהבה יס מתי 16פכי  tnlSthlהחת כעתס סזס
 06ל 6זכו ,ו6ז ימקייס ו6ת לוח סטות6ס
מעכיר וכו' ונר ז6כ עם ככס ול 6יסמע עוד טור
וסכר כו'  6(1יפיסכרמח כקונגג"כ ,וסרחת ד6חיטגס,
וסיר כ6טריזכו ויסים כור קכו( 1זכרי 61ז יסיס
עמס כנוגסגו נוסג ומין כיןוכו'  6(6טטכור תלכיית
כלכדי (כן 6תר פס  061ירחיכ ו' 6ת ככולך כי
ר (עמות 6ה כ( סת5וס ,וסו סלופן ד6חיקגס,
חית
6,ז ויספת לך עוד קלס עריס על סקנס ס6לס:
תסיג גנו( רעך(,פי ט6חר(סרוג סרו5ח מר"6
לגזול( ,כן 6חר ( 6תמים פכו(
סנותוגו
י
ת
ו
ז
ג
לעךכעס"ט,
ר
ת
ו
י
ר
ו
ע
ה
ו
ק
י
ס
ו
נ
ו
עפ"י ססגסזת6סר*י
ר6ס סרג 6,רס 6עפ"י רתיפטר סקוס ק(3דר"ת ,ת"ת
מסגי תפיסס  061תפסו יורקיו נכסי סר51
,ח 6ין
מו5י6ין וירו ,ויעוין קלות סימן ת"י סס6ליך *6כ
תט(ט(יס תועי( תפיטו 6כ( ( 6כקלקען וקנר( עזך
ס ממיג גגו( סלו5ח נקרקע ת51י6ין סירו .ורוק:
י6
מגיס עדים 6ו ע"פ ס(סס עריס יקום ונר,
ע"מ
* לעי( כת '"DD 31סגיס עדיס  16ס(סס עריס
ומח סרח  6(1כתוב ע"פ  (56קרקס פדים ,וקרקס

כך4י

הכמה משג

סעעס נזטוס דורסו ע( פי  6(1ע"פ כתכןיוסגת
כב"ו 5הריגיןרהומילכתיכס כהעטר כיר רמוי נ5ילו
סנירו נכרסעויסכפניסן וגחקוסעדותן וסם חותתיס
ספיר סתעסס "3ה וסגס כדין כ"ד קריך לסיות גיוס
 6(1כלידס ,וכן כס( 6גתכווגו  6(1סוזתגו (סעיד
כמיטת רקכ"סכפיקיס גוח(ין נ3י ס(סס טנכנסו
(כקר 6ת סחו(ס יעו*ס ,ו(זס 6תר ר6ס סס עריס

כגון קסו 6כ(י(ס  16קסוזתגו לסעיד וכיו"כ דתקרי
עריס 6ף  06סן ס(סס קריך מפיסן 1ל 6תפיכתכןי
לע"נ כלגגי כ'ך נווטי( תעכס כ"ך  nwDסכתכ ,זס
סכ( כס6יגו תתורה ערותי  60כססן עדיס 6ף טסן
טקסססי6ויס (סיות ב"ר ( 6תועי(מפי כתכןי ו(כן
גכי תימס רסססיירי כריכי גפסוהן ("51כ*רsv
כ"ג61,ין רכותה כס(סס יותרתסגיס( ,כן כתוכ ע"פ
(תעט תפיגתכן רק56ל סגיס 6(1ע"פ ס(סס ,ודו"ק:
רענמן**ר סני ס6גסיס כו' .סגר תטוס ע( סטריס
לעתודוכריס פ"כ דזכחיס מיוקכ סכן פסו(
לסעיר,וסוכיחו ססכתוטפוה גוירוס(מי דכריטכך כקר
6ף כדיגי נפסות ,ותיוסכ (פ" 1כמהכיס כ" 6וסוסיכו
טסילגריסכו'נגדו וימרסו כו' ורץ (סתפרסס רככות
תזיד כתסכותסו 6ונכסיו(תלך כו'סנסורין ת"ח( ,כן
תולד כתסכות ( 6קריך (תדייניסוסני כיסיכת סטריס,
 6חייכוהו סקי(ס כדין מנדף דנירון כחמורס
61ייה
ועש היו קריך (מרייגיס ,וט( כרחין דכריעכד גס
כתיוסג :כסר וכן עסי ,ודוק .וכתיכ ויערסו חסר וי'ה
י 6מר
(מורוה :ולק 6חד ספיר סכרך ססס וסיוג

6ף 6גי כנווסו:
ו כו' (פגי סכסגיס וסקפטים כו' ולרטו
רעממז*
סספעיס סיטכ .וסמתיט סכסכיס תקום
דכסגיכ)יט (סס (הלוט (56בוריס ותונןיס( ,כן דייק
דלנכי עריס 6ף  06י3ו6ו עדיס טל "3 36ר 16
תטוח ת(חתס (סעירטסלנ גפם 6יןלסבו( ע( סעדיס
כ6וריכ) וחותים ,רק כדריסת מוחסת כדין סופט,
סל 6כדרך כמניס טסם סו(6ין כחוית .ודו"ק:
סער .פירומ ד6ס גתכרר לפ"ר
רהנדת
סקט
י
כ
יגגתר סדיןטסעריססיו פסו(יס6,ף
יחר
ע6
גורפ גססטסעידו כסקר ג"כ ליתר כסן דין סזתס,
דס 6גת 65רל O"lD 16כמליס סיו 3סעס קסניוו
סערות יכהו ר5מר כא' הרוכס ר5סחנח
ךטיסיועריס
ר6ססירו5י3יחספסוליםמיהיפו*סיר59יי
ו
י
ס
כסייס כעת סגדת סעויס רק טקקר
נפיססי
רכפריתונעת
ומנסה:ער6סרסו5כסרלספירימלקרטיי
ע"ז הן tottoגי
ס ער מקר סער' מנסר לספירי ר9
מהיקרנעדוהו .והררגהיכ עד חתם פירוטוכס6וגקלוס

רביעי
סחיך
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מסיו סקל רק גקר 6עוחתם ע( מס סר51ס (חתום
סמוון' וסק
חמס נע5תו וע"ס סופו נקרץ ער
י0ר תכרית סלסע 6סר טקס כמעירו
חמס 1ר61יסכת6
ו "1רס עד חמס 6נ 1יווטין מזם רעד
(סקרקרינת
ן 1ד6ין פס( (1סעיד! ,רו"ק:
חמסיה61גזר
ם ( 1כלקל ומס (עסת (לחיו 6(1 .כלסר
רעונוירזכ
טקס ,וגר6ס נציגי טעם מיסכ( ע"ז
רהרי ותסי נגסו [וחדור סו"61 ,]6כ חייסינן 0מ6
כסגסרג סגירון כעדותס ט"י סעכירס סט0ס ילך
סנ (61סוסן בכיו  16כנו' 6סר(ככו תר עליו ויסכר
טדיס (מזימן נסקר ו(סנקס תן סעריס ולכפר ק5פס
כרס סעדיס 6טר כעוותן נסרג כגו  16בכיה (כן
ומליגילכבסר זמס  6(1כ6סל עמסן וקונס קגהרנ
סגירון  06יסכורמגיוון עריס סקרגיס (מעיר עליו
(סזיס סטדיס סנועירין טל מיתתו  hSOכטח יר6ס
ט( 6יזימו ססקיגיס 6ת סעריס ,רק כייסכור6ותס
(מכחילן ויגלל  610וילך נקי מפיגי ,ר6ס יזיחו
י מלקות
יסתעפוסיוס ס(6עריססעו6יתסיתיססיוח(והיזייכםיןססתקירמכסיס6
1
6
סיף ,בחרי
בחרי
עויס טקרגיס ויהיה 6ין לרכר
ו*6כ טפי
ג"ח( 6סו סיטגור עריס (סכמיקן ,דכו :גס הטויס
( 6יחפפו כ"כ (הזיחן רסס ג"כ 6ין לסם הפסך
נל1ס ( 6חיוכ מתון  6(1חיוכ גפטות ,ודוק,
רלד4נ2ר 4סזה סעירגי רניגו ס(תס נ(סוגו סזהנ
סכסדרין דף י*ז ד"ס וקני זותתי זומנוין
טמ 6יתחייכ כע"ר טפ"י עויס ויסכור מגיס (הזימן
(פיכך קריך סגים בחיים כעיר סיתר 16תסס 06
גכו( 6סזיס העריס יכ 1(6 161ססניס ויזמו 6וחכוי
עג*( .סרי כמתירך הכע"ד ליזכו
ר עריס (מזיתן
וגס סמזינוין יתיר 16ולכך ( 6יסכור רק לסכחיסן.
 ISSD1מרכיכו כחיי .וזס נכון ,ועכל זס ( 6קמה ע(
סיטת לתפ"ס דכת(קות(וקין 6ף ככ6סר מטס ,סייגו
דכמ(קות סיס (סם ק5כס ניחך (בינק רלתגפר,
וע( חס מככר סוכם מן סדין ל 6יוסיף עוד סרה
(סכור עדי סקר .ורוק.
כמנדף רגם סעד בריך (בכור (1גקוכ הסס,
 06תתזסהרינקכ 6ת סססויהרג לס"ד חכר
6ין בריך ההרקם ,וע( כרחיןכיון דלין תתכוון (קוכ
הטס רק (סרוג 6סתפקרסוגןי,דון 6ין ודוגוגריל כ*כ.יכן
ס6ס גטכע לפטור 6ת
 uh~nכסכועות
עלמו 6יגו מכיב חט6ח רק 06ס ,דלין עכילה על
מגועת סקר רקסה61תתכוון(?פסידתמוןחכרו,והעמן
נווסכ( ככת? מקיתות דעכירס חר6תקילה 6ת חכרתס.
ל44וק'ך ( 6(1בחוחו .יעוין ר*0יי והטעס נזוסג4

ידהנה

חכמה

כסתורת ח0סס  SDכצוד סמספחס ט(
כסן גיותר וסחמירס כברפס (גה טסן S~h ,כמסקר
סרסר וס11ת 1יסעריס גסרגין 06 ,יטרפו העריס "6כ
יחקירו ע( ת 5גקרפין וי6מרו' כי ספיוו על גס
כסן סזיגתס וסוזנוו ,ויבתר ססותע ת6ן יקמר רסני
מסוי סקרי דלתך סני' וכחו ס6תרו חידוס הו 6ת6י
חזית כו' ,ויתחזק ~ SD tDSכת כסן ,שפרט ות"ת
קרפה (06 6כחן רק כעריות וחימס רחמג 6ע(
ככוד סתטפחסי וחס0ס רחתנ 6ע"ז  6(0יסיו כהרנין
סעדיס רק כנויתח הכותל 6(1ייכרו מסאת כהן כקלי
וכפרט וסקי(ס  16חנק 6יכ 6גס כהנך ר( 16עריות,
ויסתכח סקר תמס ססעידו כסקר,ודוק:
כך 14תירץ ממס כי ר' וכו' המעלך מברן מלריס,
י ע"פ רגרי הירוס(תי ריס פ6ה דורו
פיריס
ט( רוד כובן לריקים סיו וע"י קהיה כהס ד(יטורין
היו גו;(ין כמ(חתס כו' 6כ( דורו סל 6ח6ג עוכרי
ע"ז סיו  'vDIס( 6היו ר(יטורין סיו כלחין כו' ,וזס
כעת ססעלן תקרן מלריס היו טוכדי ע' 4כתפורם
יחזקו( כ' ו6ת גילולי מלריס ל 6עזנו  6(1הים
כסס ויליטורין ,כבכופלכנוכי(ה 6פ' כ ,6וזה סותר
60ף 6 chתס כנווך כתדרגס כתו סהעלוך חתלריס
( 6תירץ מהם:
(
כ
ר
ספר0ס
מרכמהיו"כ ת"ס קתעיטרלל ,פירוט
נלסון רכים ות"צ סזס כלמון יחיר' כמו
ע( כלליות הרומס כיחך רתרגר כלשן יחיד כו',
6(6ויפיל
ו ( 6קיתתס  6(6ק"מ סולע כו':
4ר תירקו נו' .סו6 6זהרס טכעת סנז(חתס (6

יכרחו ,וכן הכורח (וקפחין 6ת סוק! ,וגס
כזה 6ין "6 6(6 I~G11Dכתזסייין ,דהגס דהוי כרוןף
סננווג (כ תכירי ,גס רווף לריך סהר6ה6 ,כ( קורס
מפקרו סרי לכלות מי ה6י 0סירך ילך וימיכ לכיתו.
ויעוי' רמכ"ן מסתיע סימן ג"ח 61ינג 1טענס
(ומח"כ ,ופסוע .ותפורםכן כדכלי רכינו הק' נו(כיס
סוף פ"ז הלכה ט"ו וניחר סיכגם כקמרי כי'
סוכל "(3ח* יעוי"ס:
ינפוש ז,סזנ (כיתו ,פילט ילך נונוקיסהמ(חמה(ספק
מיסותזון ותקן (הס הדרכים ,לחטן ככות
כ לכיחו ול 6יספה כ(חתס ,ופרוט:
סת(חמהיסי
כספיי יכול תהיס 3י'ת0
סללה
כל לסורהת'13
ת"ל הכ1
י:ז
"1לך 61כ(ת 6ת ס(( 6וי3ך*
סגה ע"כ כזוגתו ט( רנריסה6סוריס(6כו(
תותר'
ככ
י עריס
"ת
מ
ו6עפ"י ס6יגו כת(חתת ז' עממין ,רק מלח
מרחוקות ,וסוף כתום"כ סיתכ'ס כהלכות ח(כיס,
רגכ( ח(חתס כסיכולו כג"י לנכ (1מעמיס מוחריס

יר

כ6כי(ת
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קשו

ך וכו' גופן לך ר"ל אומר פלט 5עגר סירכן
3נםר3גייהלןת כל ס6טוריס כקירעכו ,וכתו ולסותרה יפ"ת לילדי
.
ן
מ
ל
ע
מ
ס
י
ר
י
כ
כ
ר
מייתי לס'
והגס גירוסלתי
ועיין ג6ררח (6יה( 1הנר' '6וכפסקך ר" 6מנטלי
מעלמן,

קומר כי מחרס תחרימס יכו( חסיה כיזתס לסורה
לך ,פירוס סיהיס חרס לסמים כלוו יריחו סהחריס
יסוסע ,ת"( וכטיס מלליס כל טיכ ,ולפ"ז אפסר
דתלחתת ז' עמתיס טוה לסקר תלחמות1 ,ה 6דכתיכ
וכתיס מלליס כל טוכ ,היינו להתיר ד( 16חרס גיגהו
כמו יריחו ,דסד"( 6אסור מקרא דסחרס תחיינזס.
 o51hכחולין חז סכר
דתותר אפילו כתלי
(
כ
כ
ו
סכת טכיכסוי
דמזירי6ף טל 6כמעת רעכון
וסייגו דל 6סכרכהספרי רק  60רכתכ וכתיס מלליס
כ"ט הי.גו (הורות וכעכע שככסו סיו תותרין 6ף
כ 6(0כססתרעכון כרכרים ה6סוריס והלחכ"ס פסק
כהספרי ,תכן חייתי סך קר 6רכחיס תל6יס כ"ט
על מס'כ דכסעת רעכון תותר ככל נזלחתה ,ודוק,
ומש"כ הגר" 6יכול יביס סלמס (סת'ס ת"ל תכוו לך
יכול יהיה קטור כ6כילס -,סייג
ו דכריס ה6סוריס
,
ך
נ
י
ו
ל
כגכלות 1.ת"ל 61כלת 6מ סלל
6סר לכמרה
נפ( 6האיך סר" 6ססללסלסמים ,ונראה
כמו
"tott)s
ד"l
סס
רי
כח(חמת מוין (קח מכס לד' מריחות(כשג
(כן 6מר תכוו לך' וזמו כהרחכ"ס ודע כהרנזכ"ןי
הת15ת ,וככר
דמ15ה זו גוהנת לדורות ,עיין
י
פ
ס
כ
הוסג מגת' ערוכס מגחות ע"ז ע"נ ,ורוק כב"ז:
ן וף ס"נ ל 6געגס יהומע סל 6היו לו
עיר*רבני
כניס 6ך כסכי( סכיטל 6ת יטרף(
מפו"ר (ילס 6חת כחלחתה. ,כו
ס "6ם ה 6ד6מר
רכי כפרק ספועליס ע( ר' אליעזר כ"ס ים כן
(אותו 5דיק' נזפני קס6 61מר מס ע( ךכיתהו דר'6
גיס כמה פו'ר כיטלס רטעס זו נזיטר6ל"61 ,כ
עוגמה מאין (ה כגיס ,לכן ס (6יס כן ל6ות 1לריק,
אכן 6מר פרי לריק ען חיים זס ר" 6כר"מ ,טח5לו
וזכות טלו יס (ו כגיס ,הכן:
תחיה כל גסתס ,פירוש נ6דס6 ,כל כהמה
נגל( ס(( ,ו6יגו רולזס (טמלק ס5וה (הסוג
תסור וער מסי רכתיכ תחחה זכר עמ(ק' וכרפירס
כמכי(ח 6ק( 6יאחרו סוד זה ס( עמלקי  S3hכו'
עממין החיו הכלמס כמפורס יהושע ק' י" 6פסוק
י"ך ,וכן עסו לסיכון ופוגכנווס"כ כרכליס רקהבהמה:
:2אדבמה 6טר ד' לבדיךכותן לך (רקתם ,כספרי
כברתה 1ל5 6ף טיפ סחיס כסדה 1ל6
טמון כנל ,כן כגירסא כירומלחי ונוחוור ,ועיין ככלי
ורבה דהגירס 6כלפגינו ,עיי"ס:
מ לספרי גוען לך לרכות עכר הירדן .תימה,
טטב
הכפסקך ר"5ז ((פי נילסת סנר"6 )6טר ד'

יכ

טף*י

6כ(

וק6נור דחקי טכע סמגסי ( 6נטלו
תנווה לוחך דל 6חייתי עטה ערופס לק כחלק ח5י
סכט תגסס ,וסרחכ"ס ל 6פסק כןי וגראס כס"ד
ררריס כי ית 65פרט (תליי ,ומזם הוינה מבועט עכר
ן דתמן טכיחי רו5חיס,
הספרי כפי
הייו
י
מ
נ
י
ד
כ
ו
,
ך
ע
ל
ג
וכנדרים
מסטי לפי סריכ טוכפי דמיס
ן
ר
א
כ
כ"כ בכתי ל 6עכלת ירדג"61 ,6כ סוי חיעוט הך,6
ך לחטט עכר סירכן*61 ,כ
61קר 'נחילך ד'לילדי
הוי חי'צ1ק 6חר שיפיט ותרכינין עכר סיריןי וכי
יח 65ג!רט למטי סייגו עיר שרוכס עכו*ס וסנויעוט

הרקון 6יגו נעקר לסחרי ,וכתוס"כ
חוקת וכקג"ב מס' סגיעיתי 'Ct'tDס:גריי
העיר ההם ו( 6זקני ירוטליס ,פירוס

כפ'

זקני
סזקגיס הניס זקגי גל יסר 46סן ססגסדרין
סכליקג:ת הגויה ,וכנח' חייתי קר 6היחרי יעוי.סי
מטוסדגמיו כפכות דטיר  l'heגה זקניס מגי6ס
עלה ערופה יעוי"ס:
,
ס
ס
י
ד
י
וכל 'קני העיר ההיך כו' ירחנו
כספרי
אפילו סן מ6ס ,וכן ברמכ"ס ,לע"נ דמסיק
כהודיות יכתיכ כ( עדת .סרבל ,פירוש 6פי( 1רוש
מן הסדה וכן הנוי כולה פירוט לוכן מתוך כקן.
ויעוין כ6ר טכע מתנוה6 ,ך הכווגס ,דהיס ("5
ק6י ,ו6ז הים

הקרוכס  (6החל( ועל העיר OIO
רוכו לותוך כולו והוי ככולו וריכ עכס ככל ערס
כ הגוי ככל הגוי6 ,כל כ6ן כתיג זקגי העיר
ויו
הסיק הקרוכיס  (6החל( וקאי ע( סזקניס מהן
קרוכיכו וכל 6חד מהן הו 6קרוב ,יחגיר מס גרס
הרת'5ג)
קרוכיס (כן 5ריכיס (היות כילן ,סירח15
כולן יליהס ,ודוקא 6רחי5ה קפידי 6כ( סעריסס
( 5"6היות ככולן וכן כרחכ"ס ,וזה כרור .ולפיז
יתכן  06ה' 1כ"ר סהוקחו 6חר המ5י6ס ק( מחלל
ן לרחוןן דממה היגס קרוכיס  (6הת((,
ליגןויויכי
רק סנניר קרוכה  Shהחלל ורוכ זקניה ככמס .ודוק:

קהי

ל 6סר פצית ד' ,יעוין כספרי.
כלנשר* לעתךיחיא
והגראס רטוון (מה ד6נור פרק ננמר מרין
ןל 6כצגסי על סגסתרות עד מעכרו מירדן ולחד
מ"ר 6ף ע( הגננות ( 6געגעו ק( 6יככסו (ערכותי
ולכן לותר כפר (עמך יסרך( 6מר פרית ,ס16תס
פדית כאופן ס( 6היו ערכיס ,כן ל 6תעניק כעת
על ע.,נוח מה סגר5ח מחדי ורוס"ק לוכטרתן ונכפר
(הס סדס ,ופקוע:
התגו

