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כ
ו
ר
לרכנן רט(6חריס קינו נמסר 6ס (ענין
"(ו שכעין
רל 5סלכו כממון 5חר פרוה clhסטין
(( 6ק ,.דכרתך כתיכ 56ל ה(6ו וזס
כרז ר6קיח הגז  15סירופ וסלחיים ,ולימור הכע( מלקית
ס דa
יfסfי~ס גרע מכללי זרעיס .ורטיתי סתכי6יס
לכדה הו 6כסן( 1כן והי' עמך ער ררות להיךקותי ,תתי
ך ר6תר ככרטיס פ"ז תעקה כצחר לזרע
61יגך קריך (יתן (כסן .ויע1י' 6וי סתת הלכות רטיהניס
ככוריח 3וס וריק:
כרמו כטכיעית וב ncDn 6לפני רפ"ק וקמר 6ין
ר14כמם8רץך  (6תוך ניחך והי' עתך כ ,',וחי יזוגו 6וס תקרס יכר הציגו סלו ,וכתכול תנן ים תורס
רק סור עוכר ומה גוזז 161כ(ין ,וה 6תסס כו' כטניעית וח"כ תסות > ot~sותזקי כר"ע,
6יכ 6נתעקל כקר 651ן ומחויכ (הפריס 1lnsht ,כהן  0(16מה6 6ין לציה ,וה 6רכינו סתס1ן כתכ קס

,

ס((ועסר והעוכךומגוזז ל1קה' רק דכ(רפריס כורוכ 6בכ(6יס ר6ף דהענכיס ל 6ל5ליסרו מ"פיגפניס
ן מס' לנן מפסיק בין בע"ח וכייל חמור לנוסרו  hovסומירוח כינס ספקר' ו"*נ סרע 5כלמך,
פריטוחילי

וסלפסי רכסו ליכ 5לפיפס רשל מקרפ סן ,ודויק:
חתור לחיך כ '1וכתקפטיס כהוכ 16יכך
לא
קוקוס מגערני פמחיס6מר מי סרי (מנויי ה6
כתיה ( 6תסגף לחיך כסככך,ושוקי 3ר,ה ספסר
3
פ3ירס' ווט סיסעיר
סיו לולם
ימנסכת
ס מפלל
גוי קרוט' 6ז הוה סרי לסגיי  ohר6ה כו עכירה,
ר לכסלו 3פוווח' 06
( 6בן לחרי כל סמ0יח ,ס
5רם 3ח3ירו חפ55ס יפספסהמפסיו יתלת כמס
כו
רס
יכ
מ
יליס ופקפוקיס,זה כפרט זה זזה כפיט זה ,לכן
5יפניסי רס פי ססי5דפלמי סר מרע
ר
י
ס
ל
וכדיק תניס כדרכיו6 ,כ( קמה (ת 65כתותו ופ"1
קמרו ר5יחי נ"ע וסמס מיפייס'לכן כהיב לחיך:
תזרע כימך ~ tothlנספרי סיחן ר"( 6ין (י
 6(6כלס ס5ך כרס ק( 6חריס תכין ת*(
( 6תזרע כלחך ח"מ* והגר" 6גלים פה גדכלי ר'
יסורס .י(עג'ד גר6סררכנן דר"י ( 6תלי דרקי כר"י,

חי"

5יר

לפניי

גף4י

דהגה ככלתי זרעיס כתיכם סרך ( 6תורע כלריס
והכל כתיג ( 6תזרע כרמך כלליס ,וכתוכ כלמך
 (56כלליס לסורית ווק 6כרתו 1ל 6ס( מכירו דק(
חצירובינו כבסרי"כ
( ל' יהורססוכר כפ"נ רכ(6יס

וחפיר (קי עלה נזט1ס כמליס ,רק רלקיסיות תורפות
ר6טו  ohזרק ח(כ לתוך קרירה סלח3ירומי להמר,
מפיר נותרן,כיון רהיטי לכרס תיגו סקו (ית6
פ
י ("6 ,16כ האיסורתיגו
ע( ק( עלמו"6 ,כ
"ך
ה
ר ק,יגו סקו.ודוק:
סוכ ספירהחריגן 6ין6רס aolhיכ
יחריז .כטעם הלכר כתבו
תחרק כסור
י והחיוור רקה ונו5טער ,וזה
וס
תר
דהטזר נועץוחג
כטית רחכ"סדמן התירה רוק6מין 6חר טהור וחין
6חד טנוף,ויק (כוון (זס מס ן6חרונירוס(תי כלניס
ר(6ימי נסיר (רכ1כ ט( ססרירס וסכתיכ וירכינו
6יט ע( פררוכו' 6יןלחירין תןהתלכות ,לנכי מלכות
תייג
ו סמלערין כעלי חייס,וכתו ק6תל כס"ק רעו"ג
עוקרין ט( הנז(כיסי ויעויןתיספית טס6.תנס כנדרס
פרק  wwnכתכ וירצה לי כי טעם 6יס1ר קכון סני
מיגיס גו' ר"( ( 6תחרום כו' כי  T)i)S ohסגיסס
ר וחתור ולחך כ(
ירכית 5חר פל חלרו כו'"תרפי
ף
נ
ס
מ
כ
טלי מיליןכי וזפ מהנגרלפיהו
חורס'
"למימיר לפ"זסייך רקפסיי תיגיס
ר5ור 53פיער
י טמ6יס ק6סוריס כסרכעס ומחעכיין זס
טהוריס
מזה6 ,כ(
 6טהור מן  hnwoמיגו מחטכר  6(1יכ6

יק

כרשי
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(סרכי 3כ( כך ,וסעיקל 0זס חק תחקי סחורם ולין
לכו לחקור טסתו:
רהנה  610טס טפילת רנריס 6( .כתג וסגם סו6
מס ( 0כמו כללקסכתוכ (פי ספסט דסכע(

קפו

יסק(יס 6ג0י העיר (331ן מו"מ כתוכ זקני עירוי
לגסי עירו) לגן רריך ר6ף 06סיכן רק סנטי עירס
_ (0 hSטניס דסורתס קל 6נקדוקס ולכיס והחס
גריסססג"כיסק(וס ,וזסנכון מ6ד 16 ,סיס (ו לכתם
וסוליתו"נקי עירס .כמגס גילוט(נוי ותכי חזקי' כן
וסקנס נומ0מע סג6מר 6יגי יורע ססי 6מחס מס
ת*( ומתס כו'51 ,זע(161 ,י נזסוס דכתי 3כקדוסיס
מוח יומת (רכותככל מיחס כו':
ער סוף ספרטסע( ורך טפל סתורםוסנעוס)
נ 06 ODס כעולת כע( .ממפלי לסכיך 6ח
טורכנ2
טגנע(ת ככיח לכיס ועויין סי 6נילוסס,
סוכךכייוס(נוי פרק 6ל 1גערומ .ותחנ6ר מסם
פירורוכך',רככנינחכהיכוהיךכעולת כעל כמיס העולת
גע( יק(סן ככנרה (חופםי(6גכעלס6יןto~sר6י(1סס
קרוסין ואופס ,ל 6כן גיסר"ל קנין ס6סוח ונמרס

קונ6ס ורו5ס (מפטר מנזגס  6(3מוסלי (כן מ51י6
ס"ל עסיס,וימ
ו 60מרו עכר  SDולסכת כוי (לפוך
,
ו
(
דמים6 ,כ( מכיס תוכע מס טגוגס טסות ס51י6
עטיו טס רפ 0סו 6ימסור כתו (זנוחויחככס כחינוך
פלוס גוס סמזגס כפית לכיס( ,כן 6מר וסכת קם
עלילת יכריס (טנור ( 6מ65ת (בתך כתוניס,
קי6מר 3 SDחי ומה סגד(הי 16תס קסי, 6גתם לחרי
סמלי 16תס כחכיך עוכ סו 6חרפם (י 1כ(6ו טס
ן סל 6כי'
טלי עלילת וכריסי (כן יטלס עכורסכזיי
,
ם
ג
ר
ו
ס
מ6ס כסף (לכיס וקוקס ע( מס סרלס (
(כן
,
ס
6ין זס רק כס ,גז(קות (זס ותק(ונוין (ז (כן (וקם
ומםלס ,ולפ"1כיחותס פטור ממקס כסף וכרעת ריס
,
0
6
י
ב
כ
ו תקי דוקך
*6ג סוס (יה
לקים כגמר6י 6גל כנורקות חייכ על סיתותם ורק 6יגו"יג
י
(ה
תת
גט
פור
כחולה גריס נוחעע נס נזמלקות ופעור(גנזרי,ודוק :קוכם עס 6קח רעסו ,וכגר  63דין זס כ
16תו מ6ס כסף ,כנזירה ח.ג פרק נו*ט קדוסיס 3גי6ור ספרטיס( ,כןפייטו כילעי( 3י6ר
כפל סתוהר סר5ס (סזיקס ,ו(זס 6מר 06וגתי :ככית לכיס וסיר כתופס כסקילת כמ3
ירוק(מי וכלנו
,ד ר'ייפרס רכתוכס ר6קונס סל 6ג6 ,ח"6 1כ) תסיס כעמס כ0זגתס דינם כחנק6 ,ף
ס(מד ממ51י 0ס רע דוכי כסת6ס כסף חכ(( טסיך ,ככית לכיס .ומס"ס ( 6מ5י לתכתכ 6קת
קסכתוכס ק( 6כ.וכיס גפ( 6סתוספת 6דכתוכות רעמה רעיקר סחירוס טסי 6כטוכס6 ,ך "6ט ל6
פרק  '6ס51י"0 6ר כו' סו5י 6ק"ר  SDסיתומס (וקס סוס (י (מכתב כעולת כע( כיון  ntnhenגקגס ע"י
זנותן ר' נז6ס זוז וכתוכם קייתת'  D'Dhnקנותן ס6ירוסיז ורק קחסר ע"ס 0סכתולם תחחת 0גכע(ס
ם יפיס סכוע( מי טס61ן
(סיתומם עומסקייתטתו,פ( סכתונטי מ"ח כחוכתה ומו"ל לכה"SD3 nSID) 31י
ו6כמ*( .ודוק:
ו קכזס מורס (גו עוד פרט סדוקך ס6רוס
(כןגונזי
קותו מ6ס כסף .סגס ככ 5מקוס  hSנזכר עוסה  on~hכעולס כנון טכנעלס 0ל 6כמרכס נכית
ן טוגת ,רק כ6ןונכי דמי ולוות עכס לכיס (ה6רום' דע"י לתוסס י65הס חב(( גתתה 6(.
לקי
יענק ,סייגו רכל נוקוס 6ין 6רס מתחייב סני עוכ0ין ע*י 6הר ככי6ס כמקוס כתוניס ,וכן פירש
61יג( 1וקס וננסוס רק ) h~Slnפ"ר לע"פ קויסרו כפ*ק רקרוסין דףס
"'יור' יקמע (6סכר דתורס (נו
לט
קותו נורקות 6רגעיס גכ*ז ועכסו 6והו ע( יכמ:ס 60ינו חיינ עד סתכע( (יחסי דרק 3י6ס
מ6ס כסף .וכדתי עדות קיטת סרמג'ס ד6ע"נ גופרת  6( 03כסף וקטל וחופס [וכן 6ית6
רחיט מתכוון סייגו כמכוון (סרונזס וסרג זס פעול כקדושין ס' ע.כ מס(כי6ססכןקונסכיכמס  60חופס
] וכסס גותרת 6ף כ( 6נתכוון ג(קגותס ,ורק
דחיונ מיחס כיני קמים פוטרו כנוו חייכי מיתות ("
סוגגין ופעורין מחס(ונזיף נכ"ז גכי דחי עדות ככעי(ס (חודך חליך 06.ותס ,ור'  Shunntלטעמו
ס חייב ליפיף חקרך ן6פי( 1חזרה (כיח לכיס "גח6רנו(סן
גלי קל 6ר6ס גמכוון לחכרו וסרג סיק
נדמי ולרותן  011ענק יסנט* ועיין כפיד מסק חוב( מ"מ סכ 6עלים כחגק .עיין מ"ט  '6ותוספות ד*ס
ומדק ,וכתגר( עו4
ו6ימ *6וים לסקריך ולכ"מ* ורוק:
י סגליתלחוית .ורוק:
ר
ו
י
כ
כ
ו
בכל מקסיכתיב 363גיס כתונונותו ומת ומהם,
גס קג'סס  6(1סעוקס מעקס חווויס
גק0ו6קומר ( oaרגוהסכ6יסמ6חריסס.
יעוין קורת 6ליסו ,וכגנור6דריםר"( (רכוס
סולתס3 hSnקדוססלסקי(סד*6ק ומתם ,יתכן כעיקר פירוקו דחוקך כיבס  6(0תוכ( (סיות רק (6
ררקהו ס 61מסךוכתיכ זקני סעירן זקני מעיל ססי6 6חת, ,נוק*6כ כחעקס חוורים ( 6יתנע ת(עמות כן
וט6ן גתוכ וסקלות לגסי סירסכתפיק וסיס (ו (6מר (רכות )6 Sbחת( ,כן מקגיססhlvיתכן רק (טניסס

(מכין
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6יחמעיט מעטס חוורים[ורט.י 3סנסורין ם" 1פילס
3וש '6הייים] כססו' 6גס (ר13מ טו'ן פירם 3י6ס
ם( 6כדלכם וגס (ל3ות' ומלנס 60ס סטכ עתס
כדלך סגנעלס (נערס ג"כ יתותו ,וכלן מיילי
טסנכע(ס (כע(hSVכנרכס כתו אפי',וכרם"יסנילם6
סנ6יס 6חריסס לסייף דס 6דגסרג סו 6סר6סון
ממסרס (נע6 4כ( מסגי פטור' (כן כחיב גס
(ירות .וכמזרחי פירס רסו" 6דמיון דגגתר דיגס
ס 63עריס ככ 6ע( סמתס( ,כן כתוב גס (רכות
ג כחררם תכניס ג"כ,
 101מתורתו ם( יס
ז*( ר 3נחמן 6מר ע( מסתיר רפו ס( דור
"
n
h
g
(ט(16כן תות  610ורמו תותר 61סתו פותרת (הכטף
ן כחן'ר גח פרסה ("כ:
(6חר,ועיי
.
ס
י
י
ס
ו
י
ס
י
ס
ו
ע
ט
ס
י
ד
ס
רכותו גס סכשס
סנסורין
רף ס*ו 3תוס'דרכגן חוקתי (ררס6 6חרית,6
נרסס (י לסך דרק 6סו 6דגונורין דין מגיסם כיוס
6חדן  (36רוקה נמויןכמיהל 6חת (36 ,כטסן טגיסן
טחי מיתות כנוו 3ת כסן דכסרפס וכוע(ס כחנק 116
דנין קגיסס כיוס 6חך .וכחכו6ר כסכסררין רף ג"ו:
ר גס קכיהס .נתקנס סוף פ"ק רעלכין ס6סס
רנמרז
קי65ס (סרג 6ין תמתעין ( 0עד קת(ך
כיון לככר גגתר ריגם (תיתם,ויטיף כנ"מדומתו גס
סניססגס(לכיחתרותיהן,וכן פי'כ6ן רשי,ינר6ס דס6
כעקרסוטהסייגוסימכהע(סתקכי(6חרגתרריןממתיגין
(ס עו מתרד כמוק"פ כתום' סו 6תקר 6יקגיסס
דמהסחו1ר(ס(1,6דותיסס ,כמו וררים כתסגס פרק מסי
יעוי*ם' חקתןגני אתנן זונם ותחיר כלכ
סס  6(1ו(דותיסס.וגראס ויסו65חס 6ת שכיסס כבכי
גירס סמ6ילסס דרסיגין סגיסס סס ול 6ולרותיססי
ף ע"ג והעוכר תחזר ,מכ( מקוס ער
ו6מתועיגין י6
ס( 6כגמר דינם  16כסיסכס על כתסכר וכעקר
התקומו מחתיגין עד סתלר 61ינן תתיחין ולעוכר
סמתזר ,וכג"ו6ס טתעיגין ר6ף סתעוכרת ת3ע(ס
כולד כמרן  06ננמר רינס ול 6נעקר סולר 6ין
חנותיגין עד קחלר .ורוק:
וק 22484הסוכנ  ODהכסס ,ספרי י6ע'פ סס6.
קטכס ,דסו.ל (מיכחכ ותחו גס טגיסס
ס6יס וסלמס ,זס תורס (גו ס( 6ג6תר סדיק06 6
קניסס כגי חיוכ גויתם (36 ,הכ 6טל סקטכס יפטר,
(כן 6מר ס6יס ססוככ עס ס6סס ,טרק עליו יוסקף
3פ4,ט  610 obכר חיור מיחס לע"פ קסי 6קטגסי
וכן  olhoלע"פ סגכע(ס (קטן:
רבנערת מרע מיסרך( ,ככססו כתיב תקרגך
ככמתת חקל3ך ( 6גתחעט גר תוסכי

חכמה

ן *3ד
וכתיב ניס גקרכך ימכ631 .תת6י
,(6מ15וי1
ר
ט
י
כ
כגוו
(סרוג טטו'ג סחוסך כמו עת15וין
סחטכרנזכ"ס (ת15ת עמס,וכןכתכרכיכוכסמכות תלכיס
חייכין כ"ך (עתוד סופטיס ((6ו סגרים סהוטכיס
כו' מרס נזעתידין ,סרי יכטופטיס גויס סגי ,ונעלס
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לככ( סקוס טמרכם על ס5ונק כחיב ותפסס וסכנ 6חל סכהמה וכו' העפיימהן כסקי(ס מ"מ כיון ס.6ן
 'enDוסיף ( 6התפסס טזס תורססססכיכס סיס ע"י כס פגמם תטוסספברס (חוו 6יןנו5י(ין 16תוככפמו,
חסיסס 161ג6 ,0כ( כ6ן כתוכ וסחזיק סתספל (נו ו3ז 0סתס ספרי ד( 6כי*ט ר6מר סרורף (ע13ד
)~ o)lhסיס 0סחזיק 6 03סו זס נורםכסיור,
עו"ג מלילין 16תו כו':
פרת לס%,רס מליחולו.פירסוכגערה סל5
'י"5כ ומולס
יסיס ס5ה 0תלר מס ססו 5סי5פטייי
ס 5פגתס סלס' רס ומסרס
(כי סדוקך  06סקוככ סיס סו 6סתחזיק כס ל5
יסרגנסויפר
סס%חייק 5חר 6 15ין ויגו כדין רודף* וכפגויס 6מר נפססלהפלס .וזס (פי ס(עקס פירסוסקדמיכיס ס6ף
ססוככ ענוס (מעט מתופס לסחר פטור סחופם  6( 06לעקם נ"נ סריןכך ר6כו0ססי 6רמסחוע(יות
ס ר'
מקנט ורק סטוככטחןקנם.ורוק:
יס5 Ofi 6עקס,כיף עוסית לס ,יתפר

1

סיס

ייל0

י,נוכנבנ

שם
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משך

תצא

יסודם רכ11גחסמקר 6ססי6תמ6יה (סכע( (ו ועותוח
ו  elhכ16סן ולין מוסיע (ס' ממוכרת  hSnתוכ(
ינד
(סנ (5וככ"ז עומדת גגנווממקנת ומסרסנפסס(קע(ס:
מוטיע (סי  hoיט (ס מומיע נכ( ונר
סיכו( (סוסיע (גירסת סגר".)6פירוט 6ף
נגפנו ק( רודףי כן מוגך כגת' כטס תנ 6דכיריי,
וסוף ;מלת עזר ננז su 65מוספת חוזק כסגעזר
ויסיעס סו 6על סרוכ כתיתתו סל מסוגף ,וכן פירס
סונטיו ויוסט
רס*י ז"ל (יסיעתך כו'  SDסתסון
הר
מק
ד' מיד מלריס וירך יסרך( bhהח
יים תת,וככל
וקוסמגימל תטועס כנ"ך  610כתימה נפקו ס(
0קת ,6ו6יל 1סיס מסור (ס5י(סכגפי
ו מ(רודף 16תס
סיס ר6וי לכתוכוקיןעוזי (מן  o51hכתוכ וקין
נווטיע (ס (סורות קכגפקו ם( רודף ר6וי (סוסיע
06ים מופיע:
ס "נביס גערסי כהורסן
ככר יח,65ברזסכסר,סכתוגסיק
,
ח
ר
ג
ו
כ
(6
נערס (סו5י6
כת"ס 6(1
כעולסי  bSירס
ס כפי פסטיות סכתוכ מקורס מדכר
ככערם  tDl~hובח"כ כגערם 6סר ( 6קרקס ד6ס
ן סיס
תפס ברוסס 6יגו תקלס6 ,ך (פי דקדוק סטיו
(( 1כתום 6קר 6יגגס ברוסס וסוך קםמהו"ר( 6ע(
ספעו(ס סכוורס מעול ( 6גטקס כספטרתס6ירומין
6ף ע6יכגס לרוסס כנון קגתגרסס נכ"ז"י
ןכיס דין
קגמי ולכן סכר חד (6יכ 6ררע"ק סו 63כלוטגתינו
ד6רוסס"יחתעיט (גמרירצין כס רין קנס ופעולת
ס6רוסין מפקיפ זכות ס6כ ס6ס כה6רסס ונחנרסס
קגס (עלנוס' וכמו ותכר רע'ק סגפקע זכות 3ho
כגקסט,נסע"יקירויין(ענין מכר (6מס,כן מופקע (ענין
ק וטעתה מסוס דס6ג ככר מפקיע זכותו כחס
הלרסס ד6ז ל 6סיס נס דין קנס דסכוע(
י
ת
י
ז
נ
כ
וצין 6וס מתותקנסי וכיון דגפקעזכותו תו ( 6סדר
קליו ע"י סנרוסין
סו( 6עימס 06 S~h ,סיס
כססי 6לרוסס דין קנס  6( 16חייך ליתר סגפקע
זכות ס6כ ע"י 6ילוסיןן וע"ז כ 6ריס"ג (עקור ז0
מדיוק נפ( 6כעיתק סלמון רכמפתס כהיכ כתו(ס (6
לרסס ונערס ( 6כתיב נס' וטעת 6דירעיגין מס
6תם 6יגו הייכ  SP 6(6סגערס כס*כ נזפתם סק(
דין סו 6ם( 6יס 6חייכ 6ל SD 6סנערסי *61כ ל6
ף מ16גם
כ(קכות"וחכ ,כמוטך 6 6(1רק 0כתפיס 61ג6יכי
כצונם  6(1כ"כ כנופתס,
 h~loבדוורקקתדכליחהנו6יסכ
ת6
י(ו יחן (תכיס 60
סתנ6יס  16קסי 6כע"ס6י טסים טסים נכתמ6חרססי
0
וגחגרטס יחן קגס (ע5מס ,תכן ( 6כתוכ נתפחס
 o~gכיון טמרעקס עסס ס 6תחוס (יס,ו(כן נמפ"ס

ראיין

יק

חכמה קפח

ככ( ס16פניס ים(ס (לכיס וכחס נלע מלגוסס ,לכן
כחכ כתו(ס  oaמנפחס לסורות דלין נוס וין קנס
כ(( 6נ) חסל סחג6יס6 ,כ( גערס 1ל6כונית (6
תוכ( (מעט ס6ס סי 6כוגלת משלס (ע5תס ,ולכן
כתפתם רמרעהס מטס יסקס (לכיס 6ף  06סי6
ן לחכי סנערס
כינרתי רזס דלינו (לכיס ידענהמוזיה
,6( 6(1כי נוגרהן "61כ נעלס ע"כ (מעט ם( 6יס6
כסוגרם חם(1מי קנם כלק "61כ ירעינין תפחס
מקו"ח"61 ,כ ידענהדליןדין קנסכנח6רסס וגתנלסס
כלל 6ףלמ5נזס* וכנרסתס0פריסנפ( ק5ח ט"מ (*%
)(otpnער)סנ"6רסס~ע(]טנת6רססוגהנרסס.וגסנסות

סגר* 6סגירסס מחוקנך ומכו6רס ,ור' טקיכ 6סכל
כסוין ':ותל רגת6רסס וגחגרסס קכסס (לכיס סו6י(
61כיס זכ6י ככסף קלוסין כו' מס (ענין קרוסין (6
סופקע זכות ס6כ  061נחגלקס חזר סזכוה (לכיס
גורים וסם (6
כן כקנם,וכמכי(ח 6סגירס6
"
ר
פ
ס
סופקע זכות ס6כ כטתס6ילומין נ'כ ם6כיס וס6רוס
מפירין נדרים וכיון ונרסס ס6לו 0סדל זכומו סל
סטכן ותגךדמכי(ת6ח;יכ (זס ספקע 6וע"כ ספירום
ד6יגס לרוסס ,ו6ס תקמר כ6ן דמוכלקודס כלרוסס
*6ם 6סר (6 6רטס נוט"6כ כתפתם רסס ( 6נזכר
לרוסס כל( מססייך הסיע.ז 6מר דמופגס 5נו"סי
וכירוס'!מי 6מל מ"ע דליס"ג 6קל ( 6לרסס ירע"ק
ע"ר
עד טל! 6גת6ר0ס נומןי(לגיס נתפרכס
ררע"ק כו' כונרה גוחן (ע5מס כחמס כו'
SDSמnו~כח ען
נוחן (ע5נוססגיי6סי 6דכהיכ גטרסגעלס כו' כתו(ס
כתולס" פירוק רכחוכגעיס כהורס (6כי סנערס
כתו(ס כציגת וכהסס כמפתם(סורות לכונית ונווכ*ע
פיכו נוחן כ(( וכגזו ;לנולו נספרי (ית כתיכ 6קר
( 6פניקס6סר (66רסש ,פירס תרי זימני תר נהוגם
וחך כתפהס  6(6תלמד סימנו (נדם' כוון סירום(גוי
(דכלי מספרי ,וס6רכטגוס 61ג"מו(סכגת סספריוי:
רנמצאו נעליס ,כנר נחנ6ר סמלת מ5י6ס סו6
ע( נלור סדכר ולין צרור נוו( תעדיסן
וכבן רכהינ ונמללו סו 5לריך כקור סל 5סו 5סחייב
ועליוסייך 1גמ ,65ויתכן ומרמז טכסןס 61פרע חרט,
דכממון 6 06חד 6מר ( 1חנם (י כידך וים עדים
טיט ( 1מנס 16 6101מל ( 6קכ(תינומך סוחזקכפרף
31קגם 6 06מר (ו לגמת 6ת כחי 16 6101מר (6
6גסחי 6סס מעולס ועריס מעידין ס6נם 6סס 61ינן
יודעין סל מי פטיר וכתו דחפורסכריטכ" 6כקכועוח
(*י' וע"ז 6מר 1נמ65ו טיס 6תכויר ע"פ עריס מי
סי61 6י ( 6כן מקרי מרשיע 6ת עלתה וע"ז
כחיג וגמ165גפדיס:
וק

א8

תתן

משך

ייני
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חצא

טן
סלים
סגער,0ג 5סכיכם (36י
סנערס סיסים סגו ,מפרי ,מגס (חייג קנם
דרים S~tsוסףעמסכ 5סכיכם,
ע( כ5
י
צ
כ
וכקן  610מורסריוק נפ( 6דססוככ עמסמיותר לגנורי
ו3ם1ככ מוכר קרש ~( oslסי( פסק 6רמ"כ וריס
ותת סריס 6קר סכ 3ענזס 5כר 1סר6סון כסקי(ס
י כחנק ,דפירוסו (ענין  163 06טליס עקרה
וסדינ
 hSVכורכס סר6סין (כד חייכ מקיטס וסוטת רכי
חפ"ק דקרוסין61 ,מל דכ6ן (גכי קנם כומהו נוטלתי,
וזס 0חיוום וסר" 6דוכות ה6כ כהקכ 0סו6י( וכיוו
(מוסרס (קרוסין(כ( חי סיר"6105כ 6יןציוו (מו0רס
רק פעם 6חר (קרוסין ,ולכןסוייררי
ק פחס ר6סון
,
ה
(
(כן קנו"(
אייך (מכיס 6כ(
זה מקלוין
ח
יתולס ט( כיבס ק( 6כרוכס
6ס
ססוכג עתס ,דעמ
ד6ינס גפע(ה  onlhnמסעכיכס וכבסל גת63ר (עין
65כי סנערס קיסיס ס( 1גס  073דהקגם תזס ג"כ
אייך (36יס ,בכן נזכר כמפרי סני פטנויס (6כי
סנערס דכווגחו כ( סכיכם (6כי סנערס סיסיס קלו
6ף  06כ6ו טסרס ם( 6כדרכם נ'כ תקלתי (.36
וחס ר6מר ר" 1נוודסרכי ד(עגין קג 0דכולהו נזלתי
(קוח זס נזסספרי:
ל4ש י1כ( ס(חס כ( יתיז ,נוק(חס ( hloיכס .סגס
כמ51י6סירכתים(6יזכ( (לחס,ופפירוס נסיכי
דכאיםכא' ספעו(ססו6מורם ע(
ועסיתם h
י
ת
ו
ח
פ
ס
גתיגהו ק( הגט  6(1יוכ( ) ntVDז6ת
בל
י
ל
ו
ע
ר
ימיו פנליחיו  65יוכ( (יתן  05גט כריתות' וזח
'( 6(3 oSIDe0
קירסו 6ף (6חרזמן6 ,כ(כ6ן
י
י
ת
כ
וסוף ע( נטך סמי(וח וקיומו ט 65יכול(נרסס כסופן
מתסיס מגורסת נימיו ס 06 6מגלסס טתה 6נט
ממוך (תיתמו  oh 16גמר מיתרדמועי( ,עייןפיק
ים ג1ח(ין t~spדוס סיגו גט לק (ונפוקיקותה מיכס
מותר* וקרוכ לג(( זס גתכ6ר כלסיט חינון חק"(
ומפורםסו6כנפליםוףפ'ע"גגכי יוה"כרכתינהעגוכו'
(עגות נפק מ(ת 6דלהי (יד ענוה יעתק.
רלא יגלה כגף קניו .ח65ט ופלטה כגפיך ע(
קמתך ,1ס  SDכסובין בסיגו (פי ככודו 6(1
מהכח חקק 6ך מגרר לחנוכות ע6 5קס עגים (פרוט
יעיל קנו
כנפיו (1סקר 6סתוע(יס כמו קלמר
ט
ג
כ
יגין סיעוד
S
D
יפלוס כנפיו (סיות 6( 15כי ו(כן ע
 6100רק מסוס מ15ס (רחס  SDרלה ט6כיס עגי,
קלכן 6מר 0כמוכ  061סחרת יקח ( 1ס6רס כו'
( 6יגרע ea~n,קעטס זס מ5ו סרחתיס וסת5וס סי6
כבסתו (כ 5ונר ,ונכי יסוך 6מל ו6ס (כגו
י
נ
ד
ע
י
(כן סו"6ובין כוס מקוס 6סקבניו ונך6מל קווקין

יכייס

חכמה

דףי"חע" 6מדל(6ליבטנוהנכחלמילקנז'((,כן 6מר
פס( 6ימסכנף ,כיןס( 6יג(סערות סלקה סתיועדח
(לניו מפייס כגפו עריס ,ודוק:
לא י 63פ15ע וכס כו' ,מלן 6פי( 1תק5תו ת*(
רכס ,כןכסייסו
ת הכר"ם .וכרסס רקרק דכ6
ה elihi 61ככ( התגך רק כ6ן כתוב כס' כתו*ס
המסורת רת"ס( ,כן רליס רע( סכי6 05חר קסי 6וק
*61כ דחפינו חק5תס ,דקינו דק סכ5ס (פתריסי"פ
(6תר רכ 6ט( ה6ר 0קס6רסנירוק כלכרי סו(רססטו,
וטפי פירסם מספגינו ה( 61זסיקק 6דכרות ספכס

סנוק5תו ג"כ סופך,ו(פי גרסת סגר" 6חפורס ד(6
כס,חרוגיס וסגוכ"י סרקו (הכקיר כדק מקנתו:
נאנש יכ 6חמול כו',כין 6ים כין 6קה ג( טהור
נונזזלמוס זרי ספרי .הגס גחכ6ר כ6ה"ס סינון
ד' קרעת רז"( כרסת גרוני הנאון ם6ין סורס ק5
ר' אותיות( ,כן תתור סו 6תזר וגו' הרססי כוסף
6ו(ס יורם כתו חוס זר ,כי (( 6תסו כרקס (סכת
יללתי והכניס הנוה חתנזינויס כדגת הכרי6ס כ6כותס,
(6כן הכ SD 6הערוהס3ן סי 6נזום(יולדתו ופחיתותו
וכתו ס6חרותעותט,יכ
ויכו( לתקןזו סכ SD 6סערוס
1ה(1יך מתגה תמזר ויסף זכרון (פיכך 6ין עוגותיו
כמחקין ((מון רפ"י) ו(כן סו 6נוס זר ,ולפיכך כין
6ים כין 6סה ככ(( זס" .מגס חלת זר (ז65גו ע5
6ופגיס  tו3כ(olo~y:יונן (פי tעגינו ,וכף :סמרכן
ס ץ
מפרוקירכקיהי( ופשול ססילרס יוכן ור מן סולי
1ע6 5קס דרך הו 6זר' 5כן כחלקו רכותינו רט"ק
מכר (6ו רקורכס ררגר ס(נודמעניגו ,דתכן סעריומ
קג6סרו כפ' אחרי כתיל כ6ן5י
ס 5ככירמי דזס
6
ו
כ
(
ר
ו
ס
א
(מות דהכולד תזס הו 6חוס זר ו
וכרת,כקס(-
ע"ז
 ohlתאתר 5מס 5לחייכין ע(י' נויתס
לנזרו כגורם דסכר כל' יורם רו( 6יג(ס כגף 6כיו
(6גו0ת 6כי וסוך
וכן ( 6ללולב כפן לק (16
וו(6תר כ(ד6ה"
רקמה 6כי
ום ניס ,וממעון ההמגי מכר
כרכנן דו( 6יג(ס כגף 6כיו כלקת 6חי6כיו דככרת
וכן נורה ,ונסכרו וחצוי (ונו,רוח כשפוסח קרוסין
וכח"כ ( 6תפסו קדוט'ן ימוי' קרוטן מ" '1ור"י סכר
,כקטת 6ג דהי 6תיתש כיר .ועיין כננז' סיטכ:
גך4ל י 63עמוני ותוקני כו' .עמוגי 6(1ענזונית ח61ני
 651נוסכיה .סניטרי ד6ס נ 6ע( האומס
3כ((ס 6ז 6ין סו(( גקיכות 06 SJh ,כ SD 6היחיד
כפרט 6ז ענווכי ו( 6פמוליח נמו סלחוב מפכרי 15
ספכריס'וכלן מונח רמרבר פלי בל פריי וכדיוק
עמוני ו( 6עחוגית ,ד(מס מקריס כ6ן עמון (תו6כ
ה( 6כן :,ככילם הו 6מו6ג וכן סלפירס עמון וטיס

לקוי
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רצוי(טתיכ מ61כי ועמוגי'וטן ס3תסחטך מס קעכלו יטכ מקלסך יכו( 6ףזס גן

דרך 6ר5ס ס( 6עכרו קורס נגול (וו6כולח"כ עכרו
גכע עתוןוכמי ;כתוככרכייסי יטוי"ס,וררךסחקר16ת
(כתוכצררך (6זוelhזוומיינוטסיכםסיםכן חירו; יכ6
(כסוף,וככרנתנקרזסכויקראמימןסי"כ כארך ,ותולכי
י (6יס1ר יותר תפני טס 61סכר 6ת כלעס ,ולכן
י6ו
כחב
קבר כלקון יחיו לק ע( מו6כ ,סוס (יה
לתכהכtheל~ 6יכוץתוליכי 61ף עתונה לכן פרם"י וקאי
 SDכל פרט ועתוני ול 6עתוכית וכת61כנז5ד ססכר6
רשי  tlo~sגססגקכות מפגי טסןסחטי6ו 6ח יסרבל
כסטים וכתו מלתיו כתררט רות סגע(ס ר' כון
6תר  1(6טויג 6סתם כך 6תקיית 6ס(כס מחכי,(1
מו36ית פ(יגג 6סליו (61וינ 6נוו36ית 1ל6מובכי ותם
נובי דכתיכ כסו ויחל סעס לזנות  Shכנות תו6כ
(כג"י כו'
ותקר6גס (עס כו' וכחיכ מן הגס

מפס"8

וגו' רט*י* סתוטכל
וגר חוטכמלוס(קיכיו(סוסיכוכליח
ךפטריך
"
א
ו
י
ה
ס
(
1
 obtירקה נועלות עס ר' ירפק כסס ויתן (נבו
(סתנייל (יעוין תוס' עו"ג ןף כ' ו*ס(סקויס ל"5
,6 t(htpכ( עווןומוגג סכסמהגייריס אסורים (ב61

כקם( (6יתנו לכס(ותגייר וכפלטלמ"ר דכקס( נליס
גנוי קהל ,הו*6 6כ 6( ,יכו( (ים 6עמוגיח קגחגייוס
ןסי 6ג:ס6ר נריס מעתוני 1ל 6עמוגיתי (כן אסור
(קכ( גנ' תוסכ (1 onhnסוסיכו כקס( ,וגזמןסטין
כ( יוקכיס עסיס ד6 16ין סיוכ( נוסג אסור (סוטינ
ל סמ 6ירכו כגריס מיסר6ל
גר תוס' :כארן יסלי
ך
י
פ
ת
ו
ג
ט
ס
כ
ד
*
כ
6
ר
ס
כ
תותכי ה(:ודיגס וסלא
מאיסורי
ני6ס .ועיין כפיי ממלכות עו*נ וכטם*מ טס ורו*ק*
רפקנה כמדרס פ' פנתם ורם מסך קי 6ע(אילנות
מ6ג( טמוחל עקומן וסכר ג5ליסע סורס
סככה טתותר'וזפ וטוכחס6י(גוחשוכוח .כמגסיפיט
כפרק  "1נזת(כיס ס;מיט זס ופייט כפירוק סמסנס
כמקלמר ןזס סיס מסורסת סרטטיני 5יט( (מתיר
לפי סעס וכפי סנר6ס תספרי:
ם 6סר "1לד 1לסם וכו' .נכיס 6(1
ת
ו
נ
כ
וכרי
בני
ריס וחכ"6 6טר יולדו להם לרכושסכנות.
ננד לכות 16
סנס מס כגיס תלוי  06סו6
מנכ6י
יסולל כנות* וכוס
ז
6יגו קהול צגות  061סו 6כדיוק
נחקקו נ'"סורכנן ליססוכר דכניססולל כטתונקיטת
נוהרות נויד מגתגיירו וחכ*6
י יוגרו(סס לרצוחי
6ססמוליריס( ,כן אינו
ונגיס תככי( כ6ן ננד ס6כות
סו(( גגות ,וכלמת ע( יתור סוסוןוכגיס 6סריודרו
לסס פירקויז"( עותק ספטט כיתדות ע"ח מסוי
י (61ותן מלריס קסיו גימיתסס
6מיג6דיורסייס
יכ( 161קם(  06יתניירו( ,כך פירם דוססדין נס ע(
כניס 6טר יולדו (סס לסורות סרין דוורס(יסי יכוץ
כקמל ו' 61:תמי מיהנייר מכינין דור ם(יסי (כ61
ן גכ((
כקסם וכמו ססת5ריס סכך:רו סלככמבטיסס,סייג
רק עמס
כגיס ללז גגי כין זכר לגקכס כן
ת וטס  610צמו (סס סוור
ככיסנסכי( Shסיני
סליסי ,1ש61סיתר
ו מסםמגס ,ור"ק ון קו"ח מעמוני
ומולכי ק6יסורן אסור עולס  etehlנקטת מותרות
ז6מרז(ו כו' ( 06דין יסתקוגס,וכגמ' מפרם
י
ר
ג
י
ס
ת
ס
חמריות םל06 6ור כסן רק ס(טס דורות כת
כנו וכת כתו ככת כנו' ופריך מס למנך סכן כלת,

י'
יכ כ16ריית6
סת
וגוכרין 6סיר 6ולען סריין כו' ועיד כ
ך
ר
ק
י
ע
תרי טעתיפל דכר כו'ו;6ר ( 6קרמו
דנולת6
גוכלין כוי עכ"( ,סרי מירס לפ"ז ( 6יכוץ עמוני
זכר וגקכס מוחרת ול 6עור,ומושכי ג"כ 6(1מו6כית,
דוקק זכר קמור 1ל 6גקכס מגס רסיס רשי לסיות
לסיפוך,וזה סוכחס כרורס דלפי זס ק6י כררך ל 6זו
6ף זו ,ול' סתעוין תדייק מרכתיכ סחטך טל 6קרמו
,תכס כלחס ותיס זכר סחטך ;סןהחטיבו לכג"י
ל"
סוס דח61כי 1ל 6גוו6כית וזכר
כזנות כלטיס ע"כות
סחטך ;טייך כקנביס ל6כגייס כחכו6ר כתריס
סגעלס מכ"ל וכיכתוח דף ע"ו ע"כי עיין ;ס ותכין
נוס ס6תרגו כסגי מפסקות :1((0
כיחז"ל נט"נו
על רכר כו' על סעלס .גתכ6ר
כי"ר
ו לסרסו ססו 6תורס ע(
)~ffהרכור ,נס מס
ס6חר כררך נ65קכס תת5ר'ס פרטיות סחקר 6חתום,
דס 6חס סכני עתון ל 6קדמו 6יתס סיס כאסרתמו
כל לגסי סתלחתס לתות וזליך לותר3ל"חכס ממלריס,
לכן אתרוכי מספר גורל סטול 6סר ~ODtססייתס
"ותיס כררך ק6ינכ 0כחגוחס כארן,
סו
לריכיס ללחם
ת סו;פ(ס
31ל6הכס ממ5ריס קסי 6סיתס גדולםכיוניו
על ידיכם וננ6להס כזרוע גטויס וכנוור 6גדול 6סר
נפל פחריכס על כל סעתיס וככ"ז ל 6סקריתו 6תכס
כלחס וחים ,סקר סכר עליךכלעסכו'סרידכר(כ(עס,
פילוס רעל רכר ק6י 6תרווייסה על דכר 6קר (6
קרתו ועל רכר 6סר סכרעליך 6ת  OD53ולכן ;"6
ע( רכר תלשוןדכור וסוך סע5ס 6קר סכר 6ת כ(עס ויעו"ס ריסיה כנוס ס5ד 61כנ61 .('1מר 1עוד סור
טסעלס לסחטי6ס סיס תכלעס טכתוכ הן סגה סליסי יחול ראשון כו' וסליסייס 6אסור,וסו"6כבכיס
סיו כיכר כלעס:
כן סליסי יכ 61כקס(  6101דור רכיעי מס6טמ' לנך
י (סס
גך* 8תרלק סלותס וטוכתס וכו'.נוגלל טג6כור עתך גלמי ווי סליקי וכגיס 6סריול
ד(ואלוח
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ליורות לדורות וכן מפורס כיגמותן עיי"ס :טפגיסס פכי 6וס כנאמר 3ירוס(מייומך וקס מכפרי
כי  6%מפנס כפתסיס יו 65סוי ית 6ומנס גסג16סנוקיר (עו"גכתו קכת31ולס(3גךוקכחה
נמחגס .פירם ם6ין יו65ין (תלחנזס  hShכו' ונידוןעל סמחסכס ודניןעליס,לכןאתרו כירוס(תי
דרך מחגם ,וכירוס(מי סוף פ"ק דעירוכין גח(קוכמס נופכי מס 6ין כמ"ג מסמם ככבוי זסכ תסוס סג6וס
מחגס ומגי ר' יסורס קומר י"ג 6לף כמחכם יקר6ל סג6תר  Shתתמור לפכי מלך כו' וס 61מפני ססס"י
רן על סמחסכס ורו"ק:
קסלכו(מדיןיעו"ם*ע(16יגךגגגר6וי3ךonhג(חס,פילוס
יסיס נך 6יס .נך  6(1נ6חריס סקכנתזרעו ק(
כ ע( 6ויככס 6תס יו65יס
כמום*כ סופטיס סימןקי*
ן
ן
ט
ק
(
ק
י
6
1
ו
ג
י
ס
b
n
w
n
עו"ג
פירס פחות
ק6ס תפלו כו' וזס (מפחיך לוחן עיסתלו מכל דכר
פרט
תכן ע' ,סיין כרס ל"ג ע"כונז*נ ט*כ:
ר לע קומט 6ני כעפלות וסטומ6וה
לע .מכ( די
וסמעסרימן וכלמח סקי(ו רז*( כחחנס מלוקרק כזס  *71,14ג 6יסיס טסור נקרס (יאה כו' ,קרי יוס
נזנין ת"( כו' ,פירס וסו"( (ומר ממקרס
ופערו מרחיקת יכיס ומן סרבלהונסירעבו נוותייס
(6כו(קבלי וחזירי כנווק*פ למכ"ס( ,כן לנוד דכתיכ (ימס ,אכן דרסו כי  610תאמר כפכי עלתו ל 6יסיס
ס כך עלזת דכר וחס טסור מ"מ ,כ"ז ססו 6ל 6שסיר כנווק"כ כפ' תזריע
נסוף ספרקס רכתיכ 6(1ייח
6יק 6מר ת 65כו' ,ועיין כלהניע:
עריס וכו' וזכל ג' ן3ריס(6י עו"ג וק*ך וקל(ח
 .ר*ם ספוגי שמר כו'
א (6תחי; (מתגם כי'
הלס מפגיטירזן גמ(תמס וככסו'(,5תת(6טוגרנוחוחק(י((סו:מר ריפו
זו נזחגס (ויס ( 6י3ו6 6ל תוך סמחגס זו
רנוטמרת מכל דגר רע
מכתבך הפסוק ~ nlSJS hSמסטורין מחכם קכיגס ,עיין פסחיס ריק 6ל 1דכריס דתפרם
סל~סמלחמס ( 6(01ספר 6רהס ורכטס לקוס 6ים* ונפקדיו (יס מד( 6כתיכ ( 6יכ (6 6תוכם וכתכ
ותזס יסות ס((6סייח (סוס 6דס (65ת מן סנוחכס עוד סמחכס מזם דרים על נוחגס (ויסונוחכם קכינס.
סמ 6יעיגסו קונ6יסס וימלטו נופיו תחגותס וסנירס 6כספריכינוסיק כגנור(6פי גירסאריקן ,ולפי
וכמו מסניך סמ5רי (דוד נסוף  ,'6 Sfilnnוזפ ככ(( גירסת סרמכ"ס וכן כפירום רכיבו חגג6ל ד(6יכיף
ודבור רע,וזה(סין סלע  (6חזך המתגה זו חחגה (ויס "5ע ,ז*6ג כי 6מר
זכר רע קלקולוכספרייפיל
וכוונו (תס"כ(1 ,זס 6מר רק כי יסים 6יק ( 6טמור אחרי כן וככ 61ססנוס יכולו  Shתוך סמחנס ho
 (6 6~1מחון למחגס וכיק וכן מלינו כירומ(חי פ6ס קורס כו 6סלמס  tbSוס 6טכו"י וכר תורס אפילו
ס עמס 6ין כו ,אכן תסתגר כפי גירסתנו ,וססט6
16סרסלתמוןמרעוכיןוכממרתמכ(וכררעכו'תגייי"
ק
ו
ק
ר
תיירי ננוחגס קסילכיס (מלחמס וס6רון עתסס
ל 6תלך רכי( כעמך כו /סעכין כים סגי לקוין
(סירוס(מי ע( סגי סוגי(סין סרע (יעוין כחוכות 6ך מיתור סלמוןירמו (מחכס(ויס,ולכן כתיכ מקרס
מ*6 41חר ע( למון סרעכתוך כג*י  on5Dתזם (זס (יגס רכוזדקרון וקכיגסם( 6כמקותו6סוריס כתססים,
וזסל6חלךרכילכעמךגעסכנייקר46ומסכי לטון סרע רק י16רחיס דקרי (מיתי כלידס
כסוף נזירי
ק(
דכ
מחון (נוחנס יסר,1 46ה פסס הנזקרנו כי ת 65וט' ולגן דרסו ככתוכוה ת"ס מסמרתכמ
תיוכר רפ ס(6
ונקמרת מכ( רכר רע ס( 6לגמת תסטורין כנוייה ,יסרסר כיוס כו' לוקוס דסתוך לוס פסוק כי יסיס
ועל זס כ 16קני כפרות ס6חד קערת  SDלקון סרע כך 6ים 6סר (6יסיס כו'תקרס לידס,וזס וכר רעי
טנסתר כדמפולק זכחיס דף פיח וזס על לרון סרע רעל סס51י 6ס*ז (כטקסכהוכ כו ויסיסר רע כעיני
ע(
 635ססלכו
סרע
ה6כרתסוךנילמלחגסככילקלי6ולסיוקכוכלזןס 3ים6כק36ק(מ(ומןוןפרעי hקnט)ין oר'י ו6כטי תתירי סלסתררסיוןלסכלי166י165ק:רכן(גפי
תסגיר עכר 6 Shרוגיו מכאן אתרו ממוכר
קטורת סופגי ו(פניס  610ע( (מון סרע ממחון
עכרו וכו' .וכגרז' פריך ד6ס
ינטל
(מחנם יסר6ל hSnגווע ליסל( tnha (6ד' (נדו ועל
ן
כ
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יכעכד
טגי סנדיסוזס פעם6חו נקנס,יז
ספיס סכת סגלות עטיך מעמך כו' ,וכרקסיגס מספרי מפרס
סל מלריס כתו ם6נולו 6כן נודע גו' וסכת גלוח
ם( נב( ונסניס כמו קלמרו 6קמ 65וכר קמ 65חרכ'
חורין21,
ת
ו
ט
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ו
ועיין סם
וסוף מניף (יןי ח( (1סקס סחנןר מעון טו"ב כמ דמפקיעו
ודקי די 65כן
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ן 6ף מחטכם סקנס כגמלך OD15
פילס דמיותר
(רכות נר
ט6מרו ירום(מי נדריס פ* 4ולכ
כמעסם ומחסנם6ין יודע רק סקס (כווי וזס לפגי דסו*( (מכתכ מעתה וסגמר 6לגיטין מ*ס ( 6פריך
ולפסיס סכל 6לס  hSיסיס כאסל אפילו מלמכיס דרק  06גלגול לכל סתקר 6תדלל ע( גר תוטבי
6נ(
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6כ( כיון מעיקר מפסוק תדע כעכר תו(ק"מ ד6גכ תנין ין"( כי תוענש מ*מי כן גריס סגלית.
רכתכ כ6ן 6רוכיו כתוכ גס מס:
וכוונתי רככ(1סו עריות כהיככי 6ת כ( סתועכות
.נעיל עטתו ,כן גריס סנר' ,6ונססגיח ס 56ענו כו" וכיו"כ ולטו גתמורס רף כ"ט עיי'ט,
ייכ
פייר מ6יסולי כיסס כפי סגירס 6טס 61ולפי סגירס6ס5פגיגולתנן ת"ס ג"( מטוס ד( 6הכיף
(סכיני* וגראס דווקאםל( 6יסכ כעיר מתוקפת וותס לתגן מטתע לתנן מגיתן(ך6י 6ה מכי16וזסו להגן
כ נכריס כס כטכס קרועהס זכר דלגקכס כנוכח ס(סון הכילי וכמוסכיני מכריס*
קפיר קר ,6ד6ס יסכורי
(
פ
ט
כמוס"כ תוספותכתובות מ"רע"כיוזס עתך טסו6
ועיין תמורס קם,וטסת סרתכ"סדב(סטתן (ס מתמה
ן נזוסיכין כי6סויסורס סוי 6תגן6 1כ(  06כSD 6סזוגס גי6ס
ו6תס מעיקר*וכפי סנירס 6ט(פגיגנווסחססיתי
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6נזכס כירום(נוי מס סגירס 6כמו ס6ית 6כ6ן,ס
סקוט כלק סכיהי (16ס ז 0ככר נרנזז (עי( נקרץ
ד(ר' (6ודיך(161 .י סיירי כססתפיס תנוימיס (כס*כ,
ד6ט'ג ד6ס1ר (1ר*י עוכר כק"ת ,ככ"ז דרק יררמגו
ס ודציו יפקו (גס"כ:
מימכר (5רכיע"
זס(קטשכחסופקסיגתינכיססעגיעמך,רס*י*
ופירוט' ת"סכחי מ"מסם3סתחמתסמךוזרו רוקק(קט
סכחס ועזיכס כהיכ כסווסערטעמךמחוייכ"6ס(יחן
( 1ו6י 6יכו עמה (,6תס'6כ נכי מרולסדטוכר פרס
ימ3י6ס כו' כתכ61ר סוף פרק מזרוע קציר ,יעו'ס,
ונוצתת עיקר ונסס דקרך וסיס כך חט 6כהיכ עוד
(עי( נכי עני סימן ט* 1ורסקן מיתן כ"ך נכי עכ"
(כן ןרקו דכ6ן ג"כ סגך רגעני כעי(מיתכ (סו 6(1
יסיכ פיז כהיכ וסיס נך חט:6
בר חט 6(1 6נקרנגך חט ,6נגתל 6סד" 6קדסיס
ן רככי סר65ס ניגסו 6ית(6( 6יר5ו כו'.וספירוס
ס61י( וקעכדס 3סן עכירס ט6יחרו ת(סקיינן ,וזס(6

כני

ריר

במיבמך

תכמה מצא

"8

יהכן לק בערלוס %כלררוהייםהיכף הטפה6מירהו
כיוןיצנזר סרי ע(י ד( מפלטתו תכ6ן סרי
י
עסכ
ל'
ככ( תצחר,וקין סעכירס כסקלנן ע5מוי 6יך יפ
ס( 06 6ספייקו
ית6,חר שעכר  (36הקמר כסל כן
 06ספריקו קו ולק כנרכס  6100סכה סעכירס
סססססצית
וסקנ' רג(יסועחכטי ,6ככ( השחר( ,כןסוי
פ
6מיכ 6וי
ס
י
מ
ו
מולס ססקט 6יסים
כך
'
,
ד
י
ת
ת
עציךקייט
כמו כ( 6תעסוק סכר מכילמעוכר
כ"ז ט( 6גחן ( '1וכן 1(03יתעגייכןסכ6כיון מעכלו

ע(יו ג' רג(יס סוכ כ"ז ק6יגו מקלס סחע 6סו6
טריו כקכיעוחי סכ( יום ויום עוכר ככ( ח6חרי "6כ
 ohח6תר רסקל 13גפם( ס( 6מינו רמוי(סקרים עד
טירע 0וחנו( נו חוס ויפרס ויחליפכוי לס6 6ינוחייל
'6כ 6ין תו סחטך ע(יו התיר עד קיפץ
וו
מי
כו6חר
כ
סת"וע( סח(יפין יפגרו ג' רגליס" ולוס 6תר
ן ספפיב
רבוכתראיין הקרננךחימי רפפ*נפל לררכיי
הפכר בדו"חי הו6ת 06ספליסו קורס
(ם(מו
יגורסססייס וס6יחול ס(סקל3ןי ד( 6גרע
6חס
6ין סכה
מ(6 6פרסיס כ(( וכקל 061 ,ס 61לרכס סל%כיון
דגפס( 61ינו חייכ63חייוהויהו ג"כסיגו עונל 1גמ65
רצין סחטך ע(יו (6חר לעכר כ*3ת ,וע"כ דסקרכן
כקרי *61כ סחטך ע(יו ככ( יו 0כ* 1טפילו
פכינו .כינס וס:
ספהיך זו OnDתקמור זו ("ח.פילוסדכהיכ
מ 651מתהיך הסמיר ועקית כחטר גלרמ
כו' "6כ':ים (ו (מיכהכ ס6תגח כהקנזור ,ונורכהי3
ס6תנח כועסית ע"כ יח 651טפהיך תעמור ועסית
לנזרן '6ג :כקטר גדרה 6סי קציןולכן פירסוכי
קצי לדלפי( וס(נוטס טיתגו ,מ 651טפהיך הטמור
ועסיתי "חמול וטקיה כלסר נירהן וכן תנולו (גסי
(גל התגס 61כ(ס  16מכול כו' ועיין הוספות טסן
וססמר  OnD1עטם ודל6( 16וי ומ 651טפהיך חטתור
ו סטאר
סייגי מס קי65תפי( ,סקריכקלכן יטמור'ווי

מרמ"א

דקיוס ממטס ורומסביי
 ,תסמיר
"
י
ס
ע
ו
כתיל כי תדור ( 6ח6חר כו' כי ידור גור
כ1ו%'3י( 6יח( דברווככרייסקוס ע31ר ג"כ כב( יח4
ירס'ט וכרפ'3מיוסוי מספר
כמפולס ייוסלפי
כלסרנדרה,

פ"י

רלור רשוי ללוי וסקמר ד(6ו( '16זלכן סוי ('הי וזס
6תת (מעיין* ועיין הוט' טס:
ךעטךיף! מ %וירסלב"ר סיפטוך .פירוט ל%
וסכי 6מר
פל סוערי רבנוהר פדנר
דסגלר הטבור ותסק מוכרח
סכ"ריפסיך' וכן
"
ו
ס
ע
(
כ כחיוו'טי סליעכ" ,6ו(פ"ז6ין ועעיתחמיי לק
כ"
ותסיס טוחסי וכמו 061
1pl~'Dס"ס 6חוגרח

(עסו"

ירך יקי
ט'
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כו' ונקית מטכועתי 61ח מפירוטוטפסיה נקה כן כ6ן
פילומו חסיה עוקם "3 '"DDר6 .ך מגין (מוו (פרס
כןן סו6עפ"י סמכההנוו0גחח דסקןק נמר כסנו חייכ
ר 3כ( תלחכי וכר6מר כקכועות דף נוכ(
ועיכ
)'ff
ספהיךן
גדיו ( 3עו(וח 06 'DttD' ,כן6יך 6מרח651
( 01ורמו סזה תהיה מוכוח (סעקות זה טפ"י כדד,

ומחט3ס קכ(כ ( 6ידעי( ,כן '3ח כהו גפיה ,ונוו65
וכפתיך תטיס עוסה ומקיימס עפ"י כפיית "3ד:
כלקר גדלת גו' .פטט המקיק תוכיח
הסתכות (( 6תסיך  SDnסקוס ג6מר
ט6סול (יתןרבית וכ((6דרכית6 6נרגמרי (כן 6מר
סגס (נכוס ( 6י6חר (כדרג ו( 6יעץ כדעתו סט(
ן רכית ויס(ס יותר מ06ר גור,
הממוכח סזמן ית
(כן 6מל ( 6תסחר (ק(מו כו' רק מו 65לפתיך
חטמ'ר ועסה כמסל נולת (ל' ( 6יותר עכול
המיחור .וזפ טחות:
נדשבשוק זו נונס 6סר וגרת  1(6קרסי 3רקספית.
תעמס
סנס כפ' קמור גני כפ"מ
י
כ
ר
ל
(
ע
5וחו ומגרר ( 6ירוקן קם פירסו ז"(
ר
ר
ג
קדסי
י ר'
ן
6
חזכח ונרכס ע( קרמי כרס*נ6 ,ךכ
י
ק
י
ו
ד
מ
כ
המעון דסתס ספרי כווהיס סכר דהמקויט לגרס ק(
י (כרס"פ
זו עורס נהקרקס כונה ,וכקרתיכרס"פהרידו
ן צנרר כהינ
נוה טמסריססי 6ול6ייחר'ילב
ו
ע
ל
ס
ם
י
ק
מ
יררת כנ"ףסרמיין סמל5נו כ
סיס
לגמרי כמו ט5מרו נמררס 6יכס וכזוהר פ' מספטיס
ו0יתגך ד' כקרי ים6מ 6כ( ג6ן כקדקיכיה"כ כתיכ
6סליתלת ממם 6סר רלרח ול 6יותר' וכןיחרו
לנמס מ"ך רסרוס'ג השירסס (זמן ( 6פקעה ככדי
וירוטת כרס'כ  ODPDו6י  bSסירס ( hibזמן לחרי
הזנן סוס קינוסדוטי 1כ"ז נצנר סר6וי oc5ולכדס"כ,
5כלכיילו רשוי  16לפניןנירי
ן ככבורו פרין לסיפך'
כמנוקר ריר פרכין פיס:
11פיקס.פירנסוכיין דכחיכ וכרת ,כפיך
מיותר ,ו(זס דרגו דויכור מ65ג (6 1הנכי
כמו דכלתי 6גי עס (כי' וכרכוידהר כויי ורכן כתיכ
כפיך זו קוקס ,טלין 6דס מתחייב כרככומיינו טגמר
ן טיו5י36מפתיוי כמיטתהר"6ס הוכל
כרככי רקככיופ
וסימןר"כוכיור"רסימןרנ"חעיי*סימלצ'טכסקר;
כחו"נ
רנגמר כלנבו סגי ,ודוק:
תנוך נכלס רעך ,הנס6ין (פרק כפסטל רקר6
רכבל 6רס' ד( 6קכיקחיי (כ(כריס,כראפרכפרק
ספוע(יס רף "5כי ' 'D"tDוסו5י6ו רז"( מן הפסוק
ד6ס נכ( 6רסורחחכ 6בקריה (6כ(ס (כ(מי סיכוך,
"6כ טפי ממס ססתירס תורס סוי גע וקכל 6(3

יעוטיר2

יחסי

בפיר

בי

ירום

חכמה

 'SItanקמה קריך (ניכתת  (61כניך ( 6תתןן 06
( 6דנתי (סורות דרק  (6כ(יך ( 6תתן ,ה( 6כדיו
3 (0ע( מכית 6חס נותןן (כן זכתס(ו תורס (6ג,(1
ך (1ק4ר כ(
ורנונ"ס טתכ כי תכ 61ככרס יס
6רס ס( 6יק רפות (כע( הכרס (נוגוע 6ות hl)Sn
ך סנרס'ומי מחיר לו לנו'6ורק נפופלססי 6נ6
חי
בכרס וקחס לו סתירס תורס ,וקרוכלוס כיריסלמי
רמעטרוח מי סיס לוריוח לסגיך .יטוי"ם:
 6(1כלניס .נירו(0מי דספוע(יס ,וכי מה
יק ככרס (6כו( 6ל 6פל3יס ללמרך סיס
פוסס כפינים ל 6יסכל כס5ניס ,וזס עותק פס1ט,1
ר6כ"ח 16מר מגין ם( 6י4כ( פוע( יותר חקכרו
ת"( כנפטך ,פירוק דגפס ע( הרקן ( 6ח45ג 1רק
ע( סמעטי ו6ס ים 6ת נפסיכס (קכור כו' פירס
ת"6 06 6ית רעוץכנפסייין ,יסלחח לגפסס פירסו

ענבים.

סיס

ס  oSlnימהין ,וכלןררים דססכר6מר
לפיל סיי
עליו (61י 1הו 6כוק6 6ת כפסו סע( מסכר מוסר
רס'י,
כלפסך.
לסלו
ילרכטןילר5רמטרות 6חרילי .יעוגין"ט*פי1ר
י כסךוכו'
(6
ורכנן ר
כמעהקוההגוחן(כליופירותנסעתכנורחוסכהיוקל6(1,
ותיסקיס:
כסעח
י
ו
ר
י
ע
ק
ר
ח
נ
כ
,
'
ו
כ
ל
ב
ם
י
ר
ד
תגול נקחח רעך
כעלי
סומס' ויפמ 6רסו"ל למלהכבסרס רפך רמל5נו
ככןלמיו
ם ;רס וכרסי (כן וריס וס רפך פרט
י (הניף חרמם מל ומת
לכו"פ,פירוס' רכפו'גיר
סכעס"כ ולן נוהן (כניו ,וחרמט ( 6תגיף למעה
ס5חס מניף לו" פירו; ר;3עס ;6יגו גמר מל6כס
ן ספסוק וחרמת ל5
לסירלקטיף נירי (16סלטי
תניף  hloפל כרחין ריקק (נורך ~SDIDסיגו כמקמע
כ(( .ועיין ר6כ"ע6 ,ו(ס (פירוס הרנוכ"ס  c~hדוה
(6ו כפכי ע5חו ס( 6י3ט( מנו(6כת כסה"כ ו(6
יק15ר סל כפס"ד וי6כל מס
רס כהיחלקסמלי
,
ס
"
6
ימו'ט' t~DS
ל 6תניף כסטיתו
6ך
חרמי
ו
;פירט כר" 6פיי"י ,ועיין ספר
הכמב"ס גר6ה

בי

טיימף

המקה מ15ה יסיז:
יקח 6יט 6סה .ספרסס ס61המרכרתכחי מלוקח
6סס וחגרטס וליסח לסני וגירסס מת פל6
6י
ף כאירוסין
החרר לרבעון ,ו(פ"ז הhS6ו'ריס (קמן ד6
יוכ( לקוכ (קחתה' "61כ
ן (קוך ג"כ
ם(הריסו
6ין (ומר
ד
מ
(
(
6
ו
ה
ה
(
ע
כ
ו
ד
ת
ר
מ
י
ג
ט
רל6יי לירך
,
ן
י
כ
י ו6ס
ופ"כ רפל 6ירוכין לחור
כהב כן
6ח"
ק
,
כ
"
א
(
oh
י כטיחס ו3י6ה
נימל ר5ירו0ין hSמי
כן ( 6מסכחת נערס כחולס מ6ורססי וע"כ רקיחס
6ין 6נל6כי6י' ונפלסיו 6נמו  16יפלט,ולין
כקב

בבי

רי
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קצב מ"

כה3סרמ'3ס דטטר תפורת כתורס רקוכסי וע( כסף דגל .כ"ט סגרי וודאי סו 6ערוה ד3ר סל
דקוכס למרוכגז"סקיחסקיחסתקרסעסרון דת65גוקיחס פנין סכ1גע (וניסות וס61סנטת6ס כעדים ודכר דכר

י "3 o51bט
תסיקס 6דוי65ת גסיתס ,וכי6ס יקיף  v"fanדע"פ טניס עריסיקוסדיר

ככסףי  SD1טטר
נווכע(ס ,וע"ז 6תר מסיס כנין (לחד מ6תס סעכריס
כקו"ח טתס 6נקגיה ככסף' סייגו ד6נזס סעכריס
מיערס ס6דון ככסף תקגתסhnSh ,רנקכית(ו לסיסות
לכסף61 ,תר דסו"מ (דחות חיכתס ,וככריתך כננור6
דחי זס חס (יכתם ם6יגס גקגיה כטטל ,ותחר רכ
6טי רטיקר ספירכ 6סכן מקנוס 6ין (חילף סכן
"651.כגסי
י 6כ( מקפחם גגעגיה ( 6ח5י (מידף
דטפ
חס סכן קגיכס למנוון קפיר גקגית ככסף 1ל6
,
ס
6
6
ג
ת
ד
י
כ
ע
ח
"
ו
ק
o
n
h
n
6(1
כ3י ולכן
דספרי
מטפחם כנענית כרי(יף כתכינתך פ' מספטיס,
עיי"ט ,וסוכך כירוס(מי:
כמוט"נ ,ובתר רסיס כ 6גדין מיכמס,
וסמר י6תס סעכריס הוכיח ס6ינס גקגיה
כנעי(ס 6עפ"יטבקיית ככסף ,וע"ז פליך גגמ' מס
(6מס הכן 6ין קגיכס (קם טיסות ,סיל1ט יסגס
דמתס סגקגית ככסף ספירחייתי(6קס מקוס דכ6מס
6יכ 6גס קנין לויסותי עזי כסף חקגתס סנויעדס
כע"ג רימס וס( 6כ כמו"ס כתום' ס' הס"ס סכן
כקנין 6 ()ffD3כ( תתם ס6יגס גקגית ככי6ס6ין
ר6יס כל( (6סס ,דככי6ס 6ינס ~( o'lhקכין דכריס
סייג
ן מעגיני לזיקות ,וכלמס ים קנין גס חתע"י
ט6יגן ט( בסות ,ופמוט'(ולי טגרחקו כוס סקותוגיס,
וקמל נוס1ס ומיכנס (יכ(6מיחףסכן זק1קס ועומדת,
רק כיבס קונס כע"כ,
פי' דכיכמס (יג 6קנין ר5וגי
ת ( 6יתכן כסס רק
ויכריס סגקגיס כע"כ (ייסו
ר ר'
סכי6ס ד(סקמה  D~fסו 6כיכתס ,וכדף ט'ינז
יוחנן  SDכרייתך זו קסכס רכי:
רבבעימה,
גני מו5י 6ט"ל כתונ כי יקח 6יט
י
יונ(6 6יס ,נסוס דלינו חייב ער
עס
(ס
6

יבנעלה*

דייקו וקילו סיס דכר גלוי ערום סוט (יס
י
ת
כ
ת
(
כי מ 65כס דכר עלוס ,כתו לנר תסכותי דכר
סקר6 ,כל עיזת דכר6ין עיקר סור6הו ענין גלוי
ערוס רק דגר תעוכ  Dlhnlכתו דכתינ וסיס תתוויך
קרום ו( 6יר6ס כך ערות רכי' דעיקר סור6הו רכר
מקוס וה:0וכ כמו סגחוכ קורס וכסיה כו' ומס
ססו 5דכר 5%יס לריריס אפילו סיריהס הכסילו
וכיו"ש קולס נכללכי
ס בס פלין גלוי פרוט ונשו
טוראי ( 3",עי( ע( פסוק ערות סקרןהסככו (טיק
טל זוכות ,יעו"טי ופכן טמרו ןע( טלי עגעיס 1(6
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'כו( (ססקותס כהו ט53רו הומפוה כי%3וה
טי
כסקילי
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יסר5ל וכסר הסס פל לכוסו %5ר ר' לכ5והי גי
 5ספסלה 6סה נשריו ,וכן סנ6 6ה ממכסס
סטהטי
י יסריך 6ף
חתם ע( (כוסו ,סכן 6מר ד'ופיד
5כ16ת [ומכלן (מין לים

:;1צנו:נן;י:,נצ

ן כן ,ויכף סנכ( מקוני כתונ
סיכעו( כדרכם ,וע"ז
כהתליס,תת'דסטיו
(6יס(6 ht~h, ,יס61,כי6ס ל 6כ( כ6ן ר6ף סל6
יעוי'
כעולס
כדלכם
 ,ו(זס פקד ר' ויפתח רחמס ,וכתו ק6נור וילך
ט" ופחסטטילכםרקי 6עו"כינווטסי6ךרוטס"ר סזיגתקסרוסביכןטרווףה :מכיחו
כססי 6לרוסס oh ,כן סקיחס וסכי6ס לינן כבחר ,ך' כי קט6ס (6ס ויפחת רחמסי ולוס %5רתיוג

וכלן כיון סכתונ טסיו  ofDI)nס6ירוסין וסכילת
כלחד1 ,ל 6מ65סחןכעיניוכי ת 65כסערות וכרסייגו
סזנתס קודםסקר,טין6ע.גד6יכס 6סורסעריו,ת"נגס6
6מס כחזקתט6יכסזוגסוגת65חזוגס רקקי (גרקס,יעוין
ירוס(תי כתונות פוג ס"ד רסקי( וטרי 6ס יק (ס
כתוכס תנסי כן גרוס ספטט ספסוטי ודוק:
רךקיףק  h5np 6( 06חן כעיניו גי ת 65כס ערוה
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סו( 6קורך כריחות 6יטותס ,הכן חקים כ(

סגי סווגייס6ף  6( 06נהנרר בפה סנהיכס ססו5
ו 3סס כו' ת"ל
לס נ"נ לילוגי6 ,ין (י  hShצרי
וכתכ (ס מ"ת*  OnDכתירס סו 6כריו' וכן כחום
ו6כתכ ע( סספר ברי' וכן נתגידה טוטס קמרו
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חלילם 6יגס ככרת לסחולן ,סרי גרוקס חתורס
.מ(6כוגס,ומס (6תגס ק(ס כאסרה (כו*ע' hSתפסי כס
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כחון 6מר ל"6 ,6
כו(',תכלס ס 61מילתה 6חרית6י
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מרת"ז6ריםמ,לכס וגיסת ( 6גכנל 16כניו ק( ר6סין
ע"כ כע( זוגתי וכן מפרם כגנרל סס,
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סו 6ירתניס ,וגצן אריך (רכות16 ,לס תליכן
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ר~~ולחה מניתו כי' .פילוט איתן נחורת טלוחין
נקפן זס גומר סגט6 ,כ( ל 6מיתן
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מכיתו נ"כ תסרטת,דעי  06511מכיתו סו 6ספורמ( ה6זסלס הים יכתת גידו,וכן ( 6תוכל (חח עליך
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סיס(חגה נוכיתו( ,כן פרסו רז"( דיתן הגט 163פן רסקי גס עתסי ולן  63יוכל (ככר כו' רק סיכולה
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ה6רןי מעסה
הוטסהסטו כס ככעגיס ומסלקת
סקכיגה (ספרי רג"ד) ,וזה כי תועכס סי 6לפגי ר' ,וררים ווכתיכ תלי סיתגיס עליו כעל,:סר6סון ולסר
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6יח6 6ף תטוס טורקה 601 .דוריס תן האירוסין
(6ירוטין תאסר קלחם פירוטו ד6סר טלחס חיותר
(סורות ןכ"מ דכה .סאות ( 6יוכ( (קוכ (קחהה,
סרי ר6ף מן ס6ירוסין נ"ט ל 6יוכ( (םוכ (קחתס.
ויותל גרסה דככל לוקוס כהיכ ומלחס וכיהו וכח
כתוכ 6סר סלתם לכר ו( 6כתכ 6סר מלחס לזכיתו
תפתע סעדיין ( 6היתם ככיחו 0ל זס מסלחה וכ(
כמה ך( 6כגיס (ס (6ו ציתו הוי (יומק ןף יזכ)
י חן האירוסין לאירוסין ,ותק:
יסו
.קח 6י;6 0ס חומס וכו'6.ין (י  6(6כתולס
(6תנס וגרוטה נוגין ת"( ומתח 6ת קסתו ת'נז
 6כתיכ וסתח 6ת  Inahוכתיכ ומחח,
פירוםיזיל
ועיין רס"י מסול יקפח 1 onlhה0 61סי(6 6תגס
ונרוסס ת6יקס הר6סון וכחוס"כ ו(כ 6לחגה 6רגין
סהי 6ע315ס וסע יסתחס:
לטנה "6ת (פי סדר הלקון הים (ו (6מר סגה
6חח ( 6י 65כ5כ1 6ל 6יכבר  1'SDכו' נקי
טו' וסתח ,לכן דרסו דגם עכור כיתו ד6ס ( 6חנכו
גקי יסים קנס 6חה,
ינה וימוט כו' כן  06חנכי
1לנית 1כמו עכורהיתו .ועוף דרסו חנקי יסיס לכיתו
דדךך 3ע(י דעה קיטע כרס היהיה לו מלגסס 61ח"ט
ינגס 3ית ולח"כ יס6 6סס וכתוס"פ רכיה כלכות
דעות פ"הי ועיין כם"נו טס ,וזס ס6נזר גקי יהיה
(כיתו  6(3טררס ור6גח הפרנסטמגס 6חת זס כרמו:
ר2טמרק 6ת 6סהו ( 6יחכו( רחים ורככ כו'.
לסיטה רכינו תסה ד6ף כמעת הלוקתו
דתועתי' ג"כ לוקס ע"ז ,לכן סחך לסך דגקי יסיס
(כיתו ד6ף  06תר5ון מגיהם ל65ת כ5כ 6ג"כ 6סור'
61ף כחחילתס ג"כ ההכס הלחק יהיה לכיחו .ויעוין
חגיך כזס ורוק:
' וכני יסרק(( .סכי 6הגונכ כגו
בונתך גפםגי
ותכרו ססו 6חייכ דברי רי"3כ .מין (תחקו
כי 3ירוס(תי 6תר מ6י טטת 6ירי"3כ הכגי יטרק(.
פירום וכגי יסרק( רריט (תעט עכויס וככל( טחיך
המס ,יעוין כגמרך וכקן הו"ל לותר מלחיו כגי
יסרק( כל 6מיס וכתו ס6תר כפ' כהר מהש הקנו
ענד 61תס כו' ,וכ6היכס כגי ימר6לכו'י'וכןכ6ןטהעון
סתוכר 6ת יסר6ל שתכרת ע3ד סו*( לונור ת6חיו
כגי ימלק( סהו5י6מעכך( .כן ררים דגס ל!כגיו תייכ,
וכנמ' דרים תכגי יסלק( ט( חלי עכד וחלי
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וזס קינו כעכדיס רק כימר6 ,(6ו(ס י"( דווריך
קר 6והוי 6תיכ 6ד6ס נגכ עכר ד6זהרס די(יס hSn
תגכוכו ונסתחרר ומכרי "ח"כ חיי( '3כן סריך קר6
לתעט ד6ס כלעת הננכס היה עכר ולח"כ נסהחרר
ווסתי 'טר 46הכסטה
פטם ,רנהיבוגינב
י
פ
נ
הננכה (
י
ו6גגיוהכי,ס הס6כו.ר6כךר 6קילךינותוכח3תיקותטויסחקרירינ
"(
כעת היות
ך6ינו יכ( (הקןיס וכמכול ו( 6כ5נוטין כ"ק ס"ט.

61פסר דהיס עכד קל גר סחת ו6ין לו יורסין
דזכה כע5חו' וטוך דכיון ממסחררו פקע קנין ליסור
לע"נ ד6יגו כרסותוי וכיון יפקע קגין 6יסור 6תו
 D~eקנין תתוג 6תע5נוו,ירכן טנור כס;ו(ח דף ליח
ס וחירותה לע"ג
 hnnhרר6כ"ז 6יסתכ6יסרר (הגיי
כליגן כרמותן ,וטעח 6כדפירמנוי וכוחוסר גיס קיי"(
ג"כ דיכי( (סחררו 3גט ד( 6כליק ד6נויתר 6ף
י קינו כרסותיי כמ"כ היכי ןגגכ  16נסכה,
יודנ
וכגמרם חייתי כרייתם דמכרו לקרוכיס דחוכח רסיס
(פנ,הס כתוכ זס כספרי ,עי"ם וחסר כמפריסקלנו:
הגגנ ההע onoj ,חיתה ס6חורס כהויה
כחנק .סנה לר"מ דחכק חתור נזסייףי רוח
6ת חכרו כסייף ותוכרו (עכד כחנק ("51 ,וזס
דתחטי"ו דיחזיקו קוהו (עכד ויפקיעו קוהו מחלוה
רג",3
קפה נון ההורגו ,ולטעננו 6זי( 5'DS
~; 6הה6
סו
יעו"ס' ולכן 6תר נפרק 3ן סו"נז כגיןpDD
כת רפויה להיות ככן מו"מ סהכ( תזויין (56ס
כטנירה וכ!' ,וכירוםלתי כת  6(1כן 1יעו"ס ,רלטטמי'
 S~thסהחחטי 6קסס מן סהירגו:
השבקר* נכנפ מלרעת לסמרמ"ר ולפזית ככל
5סר יורו וכו' ,ט( 6מתלום מיתגיטומניה
ותקטן הכהרה ,רה"י ,רקה נוס טעסס ו' (תריס
כדרך ססמהין  '1יתים על מסגר מריס סקכ"ס
ורפס ~וכתמחרם ז"( 61 SDחר גסתו העסק ה(6
*היס לו לקון  16לרפ16תס ,תזס כו 6והכן נוד(
העין 4סר ים 3ק5י5ת סגגעיס,
י נגמע זה טפר (כן ס5רטת זו נוחיה
רבבכמם*ר*

יב2ר2

כו' .כ3ר נתכמר כ"ס"ם ) ssהט"ח
ונתזריע סימן מ"כ ממס כנעימיין המטר (כן ומס
לרעת ידיין הנוחיה ,וסיפור גרים כהינ מתריס ,לכן
3נגפ כגריס תליין כנס לרמה מל
שתליין
ם כתיב גגה לרטת
סיפור גריסי יפוי"סי ובכלמיו
כן חורין,
לבר מן ג' מפריס יכהיב נגפ סלרפל"לנן ררים
יעוי"סי
פל סיחן שימלה
"5ט (תה (י (תעה גוגכ עכר י!קר 6בסו רצוי סני ר3ריס'
ס(6 6י 1עוגס'ן "6 6(6כ תזהירין,י"זהר
ת רסער לכן וזס טל סינון וצוחקה די!חיה ,כדררי:
סתכירס מ( 6יחכרו תוכרת ע3ד כבתפרם 3ננזר3 ,6רו15רע טל קר 6דהגה גרמך גרע הלרעה מן
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סנרוע ,יעו"ם .וכן פירסו נכי ז6ת סחורס לכל
גנע ממרעת כו':
(י וכו' .כי"ם תסנז 6הוכל כך 6ין (י עד
ס( 6נזקק (טות6ס מהנזקק (טונז6ס
ולהחר הפטור מגין ת"( (סנור (61ד  ,nlnDSIפירום
לעסות הו 6ע( נומנזקק(טוחיה ,ולסתרהו 6על 6חר
י6(4גנעי4דסגנעיכגריסונגעיכת"ס מגץ
הפטור6.ין(
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קצה י%

ס(כית מומטין סקוס מסה מס סקכ 5נע( פס מסיני'
(זה 6מר כקמר 5ויתיס כע"פ ,וזס חקרך מרוכס
והלכה תועטי  16יהכן כקטר  'ontlsפירוס כמו
כהן 6ף  06סו 6כע( גנעתסור והו6מוס כו
~l
ס
(קון כצרתו ו(עכוד עכ!וה ,כן תסתרו (עסתh,ס6o
יקר"(מ15רע06ירלקוןכסרתו ולהמסר Sl)hSפסחיתכן
פסיקך (הגדורן סעככתורהק"(,נ רכסן לסור rllts
י
ת
ל
ס
נ
6ף טה,ר (עכוך
יעו'קי ו(רק"' ופירם נזמוס
וגלי רחתג nOD3 6ס5כור מ5ורעיס 06וריס (עסות
כטונו6ה  6(1ג6נור דיקוקו כסרתסי ימוי"ם"5,ל דמוין

הורקת כ6תס"י
כ ככגדיס וכתים כפ' נופרע(הורות כיוס
,
'
ו
כ
סטח 6וגיוס סטהור 6ין (י  6(6מהוך החלט
תתוך מסנר חג'ן ת"( כקמר 5ויתיס תסחיו  'nltDSיבע דכהן לסור (קון כהרתו 6ף כנע טהור
ף
י
ק
י
ה
ס תלסון ובכיו סנור 6ת סרסר מפירוטו המתכה ,ל!5כור לית (ן  h~3Dדגכר 6ד( 6חזי(פוס המסקג,6
פייו
ם( 6ירלה (טהר סרס כרס יחיהסגירו6 .ין (י 6ל 6וכנוו דמסיק 3פ'  1(6דכריס (ר" 6דער( ס( 6מ(
כולן מקלתן נוגין ( Senסחר ת6ר ,מירוס ת6ךכ 6עכולכרתייעו"סויעוין חקקתפי"6תה(כותטו"5ודוק:
ס (הפלגת הככר קיקמ,ר לפיסו חנוק5תה,
תטה כרעך וכו'(,יכזתסכר לכיר והקפת חגות
כב(חק.
כו' ,,הגה סכר כחף לנור כגח' ככרייתך
ולכן כלכתור סהו6( 6חר הפטורסס כתכמ6ר להפליג
לפיסו חקותו ק6ף סהו 6טהור קריך לסמור קל6יקון ק6הה גכג 0ורק  06זקפו עליו כחלוה גכ(ל ככ((
6ף כ"ס וכ"ט כהוך הסנר וכהחליטו OnlD nlnDS ,חסלת לועודה OSlh ,כהקפת חגותגרפס ג"כ דכזקיפס
6תהכהוהלךו6י6תהחוסה סנוףהלכה לס5רעתו ,ועיין כמקוס נ'!יירי ,וכן (עי( פסקך קי"כ מחרכה טכר
והיקפת חגוה דסגיעית מסחטה רליק דוקק oh
כגת'סכתק("כהניים6כפיוכסגיה
סהגנרו"ס6ום,ופרס"יס(ע6קתורת ססכסי
יכזקיפה ,יעו"סי וכקן נזפמט 6רספיי הוי מקתע
כסיכ מותר ,וזס דחוק .וגרי
ר
ק
ד
ייסכויו דמ,ונזס דרים ד6ף ככ 6זקיפה6 ,ך 3ריית 6סכגמר6
ו (עמותוזה
ר
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'
וכגתיכות חקר (סגין הקפת
(עסות כסטר י5וס 6ת
ולכן עוכוק ספסט קוטרת
ה סמ65כו נסוס נכי כבכיס ססהסקיוי הו 6י6תר חכית1ל6זכר רכליהספרי רכיי( טס קכר שכירכחוק:
גרי
על ("ת ,וזה ם6תר ו6ת הגהק (' 6גלח הו6ביי
ת (6 6:,ניתז ,הגס ים כ6ן כפילות כפסוק
שיוכר  06סשה הנתק (סעור olr)nהגלוחדרך הסער,
ס'::וקר 6חרנר  (6הלוווה כנוכח וע( סרוס
,
ל
ת
ס
ג
כ
!היה לו (6מל כחוו תעמל וטול יוליך (6יך
ונוסס ררתו כחו"ברכס 5ספולס סימניטומ5ס מתוך
עור ODti-
סגתק סע31ר כק"ת ,וזס ס6מר כלסר 5ו'תי לכהגיס כו' ע( נומק( סי!רכר קורס ולנוה
הרי Ofjסתרוחז
לו
סהס ( 6יגלחו סגתק ,סזס כנזכוון לסטהרס כן והרים 6סר 6תה גוסה כוי לכן ברק
6תס 6י 6ת טקס 6כ( ס( 6כמכוון 6ת עומס ,כ6ן ) r;tSכור ,ושיך הי 6גח(קו רכוחיגו ז"ר ודעת
וזה .03כ הע"ג רגם ונווט טע( גופיפיו ,הספרי ג:סחו (6כנמ'
ר( 6ינוסכגו  SD3כרחו
ולכן לנור  SSDSתתוך ססגר סגין ה"ל כלסר  6(6עכ"ד ,וספיח כ"ד ג"כ סכו גכגס (תוך כיתו,
5ויתיס ,כי קם נויירי כין הסגר
ן (ססגר סגי .וזס ס6חר והטיס 6סר 6תס נוסה כ 1יו5י(6 6יך
ו
ס
י
ר
,
,
!
נ
ר
(
וזה תורס (גו ע( עומק ספמט קג(ו (גו רכותינו ,כו'
(גו טים כשן עוד 6סר הו 6נוכריחו(ה51י6
וכבמיל מוקי כר*ט ג"כ ,ן6ע"ג רפסיקייקל הו 6החונק6 ,כ( זופתו 6ין 4תה יכו( (נוסכנו כס( גרתו
מסור גס (רירים ותפ"ס כלרעת מותר ,וככר פירס  'S'Dhנוס סיט (ונתון ,וכ("5יכו((6ימקכגו תכפגיס
כחרוסי סרסכ" 6דנוסו"ה קרי (זה 6יגומתכווןי 6 1~ptD1כ( ינוכ,כגו תכחון ת"ל כחון תעתר ~ 6(1לחון
ו תתכוון תעכיטיו] יכו( ל6יחמכגופכחון 6כ(ימטכנו מכמנים
סל .6סור סטסרס כ( 6כהןי וכיון סוייג
ת"( ( 6תכ (6 6כיתו (עכס עכסו ,כסס 61קותל
לטהרה (זס קרי קינו חתכוון ,וזע כרפריקית
לטחיס וסייס (-:כות סלית כ"ד ,ו(פ'ז חרוקרק לסון סהי5ה
5ויתיס היינו ס( 6יטסרו כ6יעגיס כללס כןכ6
תממרו (עסות ,ועיין נוק("ח  H~Dי' כהלכות טו" 5קתרמז "ס(וה מו5י 6העכס החקה וע"י ס~הץ
תם"כ כזה כספרי:
כ"ר כ(6 6יךי
כאשר 15יתס תקתקו tnlnDSלפי ססלכותגגעיס רבנגמי פכית! 6י 6תס גככס 6כג 6תס גכגס (כיתו
 30ערכ וכס"ק (קחכנדו כי ערב זר כו'.
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למען יגונךו'לוויךוכו'6 ,תר ר'36עמנין(מלכו
סלע וכו' ה"( לנר ליחוס 1ל(6תנס יסיס.
הנס תעיתק סכנת ר6יותי ם( ר6כ"ע מוכח דסכר
ומסעת ק:חס  hloק( עגייס 1י 65תרפות כעיו"כ
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 ohinlעגי ,דס6ני ס; 6תסוס דקייס ( 6תסור
(קחתה ,ע"ג דהו' כלר סל פליימ' "61כ 6טו הקוס
ן( 6גזי( לתמון עג.יס כטכי( זס מתכרך ,וע"כ
סכרכם לוקוס יסכחס ,וזס ר6תר ת"ל לנר ~ olntsכו'
יסיספירוק6ף  06חזר ו(קחס קככר זכו כוס עגייס,
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סכוונס ס( 6יגנדר ((קע 6ת מזיחויניח פ6ס (6י(ף
וזסו קיגיח  O'~lDס( 6יחכוט 16תס ,וזסו סדרקו
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ולוקלי נעגי
חורת גדים עטיו כוץ רק  06סתחי( 63י(ן 6ז 06
גס6ר ט6ת,ס קינו טכחס וספירות חקיכין ככיח
ס6תיס ,וווקף כמלוז גלסלילן 6ז כיון ס6ין סליכן
ח"וכ  6101מכחו סוי קכחס3 Ssh ,סחח(( (.קטו
ולכח ספילות 3 16ית ס6תיס חתיכי ,מם*6כ (ענין
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חכמה

ספירות היגס חטוכיס' (כן  6( 06מתחי( ((קטו עכרס קנס יפטר מן ממיחס מחווירה.
ומכחו 6יט טכחס' 6כ( ההחי( בו וסכתו *6כ סגת וגסו טלטלו כיו*ג פרק הנמיפין 6טו 6יתגורי
ספירות הסיס סכל סטקטו ט( 1פוי מכחם ,דספירות מיתגר'61 ,כ 6ין כחכות ס(6ו די רקעתן l"1DG
י וסוי סגחסי וז"כ ( 6סומת' פכירת פלטו ם(
כדי רקענו (פי
כ"ז  hSnס6תיס (6חייכ
סרסט,

מקרי

נם6
 060עכר עכירס קים כס כנוס (לוין
ג
יכ"0מ61 ,פמל ופירם כעוקש ס6תיס ערך
ד( 6כסרי*ק
ומלפוקי מר"ג ד6מל  5'DSרפ"ג דככס"נ (ור,ס (פי כ( ( ,16וכנוו 6כ( גכ(ס וכיו"כ ,וב"ז לק
ע(
"ס ,ולקון סמקר 6סם סליק 6טר עטיתי סיק כח(קוה סכור סרסע 6( ,טיק עליו מיחס
ית
טכ
6יגוסמ
ס( 6סו 6רסע
טמריס ס6תיס,ויסיף חמורתסייג
ו מסוג סמ(קות'
עמו כו' ,וזס נקעמס
ממגירס6תייס סוי גדיק ומיגו כסתיס כעין  ntpsnועזן  (oelnול 6יוכ( (ספקותו
כנז"ס ונר יתום מטמר
כיון ק( 6יוכ( (הפטר כמסקות ע( כ( סרטעס (כך
סכחס ,כן כזית וכרס ס6תיס  1~6טגתס:
ס ת"(
יסים ריכגין 6נסיס וגנסו  Shהפטפט* כספרי נות וחגו (וקס יכו( יס( 6וקס ורסי
6ין (י  6(6קנביס כמיסנוגין ת"( וגגנו  Shכרי רקעתו  6(1כתב רסעי ,וכתו קמ65נו כתורס
סמספט .פירוס מרלף כתיכ וגגמו 6ל ססופט  16סרח נ Sh 6לקמו  (61חט6תו ,ומר6חר יסעחו
(רכות גסיס' וסק  D~Dחס סנוורם  SDרסע נפרר לון סרסע ,וסולפעורת החוס
 Shס(6ריס( ,כן
ד
ן די כסמכותקנוסמזעי(
רסיכר"6ק פרק מכופת סערות' סחכירו געקק,ומורס סכזס
י
,
מס"ס סיינ"מ סוכל
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מא גגו סמזסג( ,סכסניל מעכר גס ע( קיונ 5חר לכד מחיוב מלקוחי דס 6סכר ר'
יימיתיי
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י הירוס(חי פרק ר"ג  h"oול6
ךוכיס יכ61ר יצר
תסיס (6יס זר כו'  06כטכ 6עליה קסתו היch 4
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ן הו 6סת 65כסטרי וכחו דפריך מס רף ה'
סכךגי
מס לקטר סכן תו5י ,6וכן (עי( פסקך רמ"ח סטך
"6 hs~lnnך טיכגים ,ולק"מ (רעתי ,דקם הייך ספיר
י קטר מקונה מקוס סר61יס 6גו ריק כח (סטך
ד"6ג
(סו 6'5נו'6סוהולהתירה (כ(( ,גן ים ( ,כח (קג,תה
ול6וסרס 6כו"ע דמנוהסהכגים קורס חו5י4 6חר כךי
 (36סכ6 6נן כעינן ל"סכוחי דיכתה 6יכה נתרת
נו6יסורס ותיגס יו65ת תזיקתה הקלה כגט' ורוקה
י כקו"ח ריו65ת כנט( ,ו4י תקמר כיון דיכמס
לפיתוי
קינו מכניס (כן 6יגו נוו5י ,6ז"6י  60תה סלינו
מכניס ס 61לעשותה לקסת 6ים (סתחייכ חנק ע(
גי6תס כזה 6יגו תכניס רק ככילה6 (34 ,גן על
י5י6המזיקתיכס6מריג'ןוזיקתה (יכס כ 6ככסףומטר
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ובנמה י 63עליס .סגה התורה תרכר תגויד טל
5ר החוסרי והדץ ערכיה ררני גוע'0
ונוגר טנזוסיי ו0נ:ו,סי  hSnלקדם 6מה ככבה ורכ
נוגגיך ט" 4ו6פי( 1כיכיוס ד( 4תהגי שבנזר כ(5
לסיעת הככלי תן התורה וסני6ס גריך עדית ,ככ"ז
ררך מהווסרי ק(( 6כו 6עריס תיכף ,וכיוו ק6חר
רכ סוגף ~ות יננוה תקדם 61ח"כ נוע( ,וכן כתוב
נתורה כי יקח 6יס 6סה וכעלה ,וכקן כתוכ יכתה
ינ 6עליס ולקחה (ו (6ם ,:כתחילההכיקה ובחר זה
סלקיחס נגד הד"ק( ,כן פירסו זק( כי הכזוגה ס6ין
התכלית ס( 0נו15ס וגנורה תגויס רק כהכירה וכבה
נוחרת וקין כסף ומטרגונזריןכה,וכןהו 6כעל :רחה
ו6ס 6יגס רווית יכ 61טליס כע"כ ,ועל כע"כ דרסו
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על רק מלת  (6ויכוץ to~)hו4קרכ (6יסו( 6סימום
מלת על תחר  06.3כקוס חקוס נחג"ך רק ט6ן
סכי יכלוס סתויס כע"ג ,וכקורך גת43רזה כקיוטיס
סימן קכ"כ ,יעו"ם רכר 6תיתי' וכן פיכחות ח' ע"כ
ע( כרהס מיכמ 0יכוץ ע(י 0גפק( 6יה ,וכיון סכ6
ע(יס געסית (ו כלוקתו ,ו6ף  06גרסה תחזירו,
וליסור 6סת4ח ככר )'ttpCוכ"ז עומק פמוטו קלמקרץ:
ה 61חיותר סככר כיקר הכיקה וה(קיחס
ונס סו 6סותר חה ם,מר קורס ולקחם
ו כתו סככל
לו (,סה' כי יכסה ה6 41חס,חת5(1הי,קה
ת
ס
6
1
6חי
מפרסה גקר 6יכס ויכחה 6ף
כענר גקר6ת יכחש כנוו סיכי  Shיכחתך36 ,ל
גומגם onlh ,סוכ 6יגה יבונה (6יו רק 6ק0י (כן
רק הכ' 06סר6קוגהכותו"ר כטס יכוה להויוה סהו6
תכיר 6ת עלמו כהו"ר 6חי כטלה סטליו תוטל
(הקיס מס התת ע"י כינת נסתו6 ,כ( נחרי כיקה
זום"ז כ( הויה הו 6רמות טו0 3י6 6קתו '"1ך
י ס,מר ולקחה לו ("קס לנור ויכלוה' ועוד
"חר
תלת (ו תיותר וככ"נו ררסוהו ז"( וטוב רקחה
(6סה SD ,גן ורמז ס?;,רה גידוע קכחייכי כרת '6ן
41ין קווין "יסוה כהס ,רק כיכוס
קרוסין
תו
הו"ל כת
יותרה 6מק נחיו כן הותרה 6ף דהיה
יה
ופסד
נזם6ר 6יסור' כרת ככון מה.
, ,הות נסתו וים (ו
קנין ניסותי 3ה' (כן חפר ולקחס (ו (06ה סרגו
תכיטין  06מ5ד עמתו ים לו 3ה לקוחין ורבויה
(ה'וקס קנויה (6( 1מס (3י ס3טס  (6הלחי וכזה
יתו6ך לגו הגררהלשוהי ,כ .ליסור 6מת כהעקפה
ם( 6נולן
ה( 6היסה ר14יק  (6היכם רק
י
י
ח
ב
,
ה
ו
ל
כ
י
(
,
ס
ר
מ
(
ב
ח
ה
ר
ת
ו
ה
סקר חייכי
סולחיו ל (כן
כרה דנהסקפה עוני
ו  Shהחת 6ין ( 1כח15
קנין לויסותי( ,כן ( 6היתרס גס ע"י נויחת ה6ח,
עריות ,וסרות נפק"( כך
וזה שלמדו תכנן
'ו~
כ' נתכמר כויקרbl6
ן קל"ב כי ככ"כ סיכו 16סכי
Qנ
סי
י טלסה  O'5DDזה 6חך זה ע, SIDD 5חד כנופן
6
טהפע(יס הקגייס נוס(ינויס וגומריס פע!(ק הר6קון
יכ SDno 4הסגי וסם(יסי כ( 4כגו ,.כתו ויעם גדי
טזיס' ו'(6 651יו כו' ויגש כו' (סופט'ס י') וככ"ח
סכ 4ככנוי יררטוהו רז"(' ולכן כ4ן היה "5ל ולקח
ויכס( ,כן דרקו ז" 5ע( כ(( נוורנס כחספט' הלמין
י פט(יס זה 6חר זה כ( 6ו'
כי כמקוס סיכו 16סג
ט רק i~ilDCO
ההכור וכשגוי כ( 6רועה 6ז ניכו סו
הסגיה ,וכיון הכסרגו סהכיוגה קכהסקפה מקרו יהיחס

ייננממה.
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כס גדל (קוחיןן  06כן  06היה כתיכ ולקחה לו6ז
סייט 16מריס סססניס סייג
ו מינם ממעט גכגוי
,
ס
ת
ר
כ
ח
ל
דמפיק  h"oוממתעו ולקח קותה 1ל6
6כל
כי ;היכ ולקחס לד לבסס[רל6טס תורס על סכעילה
גחו ר6חרו קרוסין רף ע"ת תורס כמתז"ג סקירס
ו( SD3 6כו' (6סה 6תי רחמנה וה( 6יכ ]6סכמי
מו5י 6זו רוקב (קותה לו (6סה ה5 6רתס יוכ( היות
לקיחה (ו 1ל6( 6סה ,טכיון סיכם 6חמ פקע ביסור
6סת 6ח גס תהסגיה דככר הותרה קליו זהו טיכס
כפקעת הזיקה לתפריט (עיין היטב יכנוסי),.
,והיק
6י;ס רק כעסה  16כ(16ופסיגי כוס חיס' והרמכ"סי
וזס קינו 3לרח פרוהי רסס כחכרחס לנלכדס"יכה
כקויה (היות קטתו נס לקוחין 6ין כה ,ולזם כת3
ויכנוה (הולות דפלמת מחייכי גריחוה סי( 6פכיה
דלין כ
,ה סוס קנין "ידיותי(,,חירו,ק תחחתסה.
 6יכוה
(כןכ  O'5Dלהקים זרע
ו(זס כיון רצין לו
(קוחין כמניהם תו ל 6ע"ז 15תה סחורם ליכטה
ונם6רייסור6סת6חקהול ככרת6,כל נםל 6כפקוסנילוה
5רת ערוה מותרת' דכתה ה6סי ,כםלמ 6כ6ן פקע
מלות יכיס וגס6ר 6ים,ר 6סת 6ח דככרת,
6כל כסלק כמקוס מצוה סטים 6חר מהיה (ו מתי
גריס 1תהן 6חת ערוה לץ ל 6ג6סרס הסלה ,ולכן
5טר רב 5סי כרף י"( רלרס לרב ל 5לריך
("וסרהי כ.ון דלרה גם6ר כ6יס1ר 6סת 6ח ערום
הי 6ופשות 5רהס ,וזס כממ"כ,ויכהה הכנוי נולעט
5ןת  OI~Dקינו מיכנס וניקה לגו כזה לסורות הטעס
מה ססס"ר כסרת ערוה ,ומזס ידעכ 6ללוטרי 5רת
ערוה םל 6כמקוס מ15ס ,ודרסת רכיהי ,,ופירסנו
כפי ) orד6מר סגתר 6נ"ל חד למסור פרוס וחד
למסור 5רס .ועוד לנו כזס 61כמ"ל .וסגירס6
םלפגיגו(לסור לרוה כעריותהוגה (דברי רכ 6כבתרף
רעריס גופם ל" 5קר ,6יעו*ס:
ץ הנכור 6סר תלר יקים ע"ס לחיו כו' ,סגה
רףץיך
פסס המקרץ קסת יהיה  (-5יקרץ פ"ם
לחיו הסת' ועוך דולחיו המת הו"ל לומר 6חי קניו
הגזת ,ו6י רסכתוכ נוזהיל (יכס דכן 6סך תפר יקיס
ע*ם לחיו המת כר6מר כ,כנוות כ"כ הו-ל לחכתכ
יקיס,יזם טל היכס סיקים מס סכן וכחו ס6חד
יק-ס 6ת חכרו
ועור סיס רפוי (6מר ומיה
ת" וכתו ס6מר כפרסת בכור
ל'
מר
תל
סכן סככיר 6פר(ק
וסיס הכן סככיר לסגי6ס' פ"פ כן סםגו6ס סככור,
לכן פרסו רז"ל ע"פ גז"ם הנוק1כ(ת
סס קס
גO
ו  OY15יגרע סס 6כיS
תכנות ללפחרסיתר
ו~כי' תנה
(גו 6חוזס ,סרי תה דכגיחיו עומדים תחהיו כגחלס
'

יר5

חיכמה

הצח

טס61 ,ף כ6ן חסטייטס

395

נקרץ סקסה
קסתי נוטליוט
ל נגחלס נגכסי קניו סו 6סקלת
סס ,והיה סככור מכלן סנול1ס כנוול ליכסי וזס
ס6מר וסיס סככור סו 6על סיגס ג16פן סיסיס גדול
ויקים ט-ם לחיו סידתןולסרתלד ה 61מ6חר המוורנר
סחס 6סיכמה ר6ויס ((דת ,וכמו ונר 6לודיס o~p
יכנה וסחוף( ס1טכ כהים( ו' סהנו6מל Shlnt:1סוכם
הו 6ג61תר המוטנל ,וזו גורה מלכ נודותיר6-
כגו סל  'a"otnכן נ" 5נפירוסו ,ורמכ'ספירסד6סר
תלר ק6י ע( 6מן ס( ס,חיסי וזה רחיק' ר6טומ6ס
6חת הן הל 6יכוסכ6חיןמן ס6כ לחוד תליוחתנני,
וככר 6הר"נ"כ כ* כלסר מפעלית סטס הטבעי
ים כרכר
תי6חר "יעליות סוגים לכתס תכווגיס כלסר
חרכו ':רופ6יס והטטיכיעסי,ס' כןדכר .המס ס6לריסים
(הס מכיוכיס
ולענין ההלכם 6חרו כזה
דחתני כ"ט 61פיקת 6תפשטו6 ,כ( (ענין הכוונם
ה(6ורינז כפי מס סכורו כזוס"ק ורנוכ"ן סה 41סוד
כטגכ נ:נזח5כההזגופעס1,ת' וזה רנווז כפסוק ויצע 6וגןכי
ל 6לו יהיה
וכמתנול המכנות י1לר כן לגעתי
י 651מידי פמוטוד6יגתיחיס6ינזייס
כזה 6ין
התקר"ותחוס מכוס .ו6כנו"ל:
ד*לכ) ( 6יחפן ( ctheקחת כ .,1בספלי  6(1סל6
חפן כה הנוק1ס מ51י6 6גי וכו' ומריין (6
516י6 6ת העריות מהן כעת ת"ל 6 hSגס יכמי
1ל 6סל6 6כה כה סחקזס .הגה גירומ(מי סלכם '6
נזוכך כסס חני דכי ר"י מצן יכנוי 1ל 6קתי6ן
המק,ס  SDחיכי ("ת ,ופריך "6כ חלילה ל 6תגעי,
ותסגי "כתתו יכמתו פיכה ,לכן ל 6מסתכר להגים
כספרי טריות סמן נברח61 ,פסר ד 5"5מי5י6 6גי
6ת העריות סחייכין כרת ותיחח כיה וכפי סנר6ס
מן הילוט(חי סוכרוזה סוי דון מתורס61 ,עינ דחייכי
 hsל 6ית'כמו (ון התירה6 ,פיל 1כן  06בעלו
"lכנוו ותפסי כהו קיוסין 6ף ס6סור לכ61עליהס,
קנו
,
ך
כ
(
ר
כ
ס
ה
ר
ו
ק
י
כ
כ
ו
ת
כ
ה
ז
"
פ
ול
י
כ
ם
ר
פ
ג
6גה ,הי ,6לדעתי
כגרופיס כין ( 6חפן וכין (6
מגדר
חפן גלגילה הו6 6חר) סתיסכ כרעתו וססק(י6
וזטהר,יק כזה ,ומקיזה סכה ח5וגית  16קכ(ייח (TDn 6
כ הנונס (6 6כס סו 6ע( כצחי סרנם כל(
(סתונית לוס ונפקו ( 6תחל לחקור (1דלוס ולחקוכ
פ"ז  'onlfinולכן ככל מקוס בתניך ,כסמיעס
י
י
ח
כ
ול:36 6סי ס6ס 6דס סומע 61ח*ז ל6יילס טפסר
טהתעסק כדעתו וח6יזס טעם 4יט רונה6 ,כ( )hSD
ירלס לממוען 6ין זס רק מחככי סוס סכה נפסו (6
חח( לסתמיות (הרכר' כמו סמ5יגו (6 6כו קרוע
כשרש

הגומל %
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נשלם ד'(ישעי' (')ן 66(1כו (קמוע (6י (קסג'ק

נגשמה

ולכן גס 5להה מוהלהן להיך כט5מההחימלון קפוקלה
6ל
תן סיכום ,טה(וי גהסכה כחסרונס
י
ת
ו
ס
י
ע
ב
סמה' ל 5לן ככל פריוה רססס מלר מפה 6ין ם
טפוטרס וכינוס ,רק מסכת סיכם פתיו 6ין כסן
תפיסת קדזק,ן כ(( ,וכן נפרק כילזק(חי ,ולזם 6מר
ןיכמתו ריכס' ןסו"( (מיכתכ ( 6יחפן סחיט (קהתה,
(1זס מרמז סטתוכ ל6פמר סמסכס ן קילו הפך
לו (6סס כמש"כ  5'DSמסוס סהי 6עקרם
ו קטנסי וכף
ווקלס 6
(כלי
ן סיוררסכלוס (ר6לוקנהי.חולפהטזרטי:ספלי
הסי
 6(1כגריס נוכלן צנזרו וגו' סורחן

 136 651סנזוע וטייפ מרכסי ו( 6כ( 6טוכס חפן
נסמיעס ,וכן כחסית כתיכ ( 6ת6כס ( 1ט(6
חסלר כ(( (חקור כוס  6(1תסמט ( ,1וכן כחרג(יס
כמיל ו(36 6יתס (ערות ,ס6י( 1סתיע5ו כתעט
ר קורס סרסרו
 onD~aוילי סיו עוס(6ירסז,,וכמוסימ
~ Os1כיפית כתיכ וסיס
שמרגלים
טל
" 6( 06סלח נס וסרחת גו' ,סכ( 6מכס נפסי חוק
3ק וסכגיסס לביהה רק ססחיסככרפהו ורולסלסלהסי סהייי
ססמליס  6%סיכום ,רק מע"י
לבן
מני
*
ב
ין זיקות כס וגעלית כלטחו לכל
סירוס
נו
יט (
ר
א
ר
ש
י
ב
יבק
ט 65נקרוסס כו' סג6נזר כיסרך( 6(1
ווילס
דגל 06 ,כן סו 6קומר קהיכ1ס (קיים
י
ל
מ
ס
יו לילי כגריס .תנזוס כנן זמורתן ם( 6כקוזסה 6יגס דחיס
ת
סינוס חסי כ6סה
בתל
ק מןה6ס "61כ 6יך סייך כהו דין יכוס,
,רולס,לב5נ1ו'מסיםססמכיססרפל"ויניח ססו 6ילרכיהיוס,יק וקלי ,מן ה6כי
וליבמס וכן כריק ת15חח(י5סלנזרוהריכיסרנו כחיכי תסוס
16יס לו 6סס ויכניס לסיס להיך
51נלסססיגו ר51ס 16 ,טכס קכ(יות מקיזה 5ד קיהיס ד( 6סריך קר(6מעוטי6 ,כן גרסה ויל (וחח דככ"מ
יהון להרי סעלי' (כן כתיכ ולס ( 6יתפן' לנוגס נר טכתגייר כקטן טגו(ר דמי ,ורכן  06סורחן סל5
סי 6תכול (כיה דין ותקמר (6 6כה יכנוי' סכלך נקרוסס סוי כקילי נתגיירו 5חר ספיכור ולמרעין
ע"ז' 6ך מ5ך סהת5וס כזויס ניכמות מ"כ רנר קסו(יך כגיס כגיותו וגהגייר דר'
מלסול 5סההיל
י
ו
ס
ח
(
,
ו
"
פ
,
ה
ו
ל
ת
ה
ך
נ
ו
ג
ט
(
6
ג
"
ע
,
ד
ס
י
י
ק
ד
ר
מ
6
ם
ו
י
ק
ס
ו
ס
טסיו ונדכו (6
יוחגן
ומי
רקון
וכקטן
י
י
ו
ע
ת
ה
,
ה
ק
פ
ס
ם
ר
ז
ם
י
ק
ה
(
מ
"
ז
נ
י מיוחס להריו
ק
מ
ו
ע
ה
ז
ו
י
רשומן מ 65יחפן (קחה דריס דוקקסיניל להפוך ססולירוויפיר כסכ.נוהןגירייררפזל ,הסיס (ענין זסככמקפ
טן
לטריות ד( 4קט(ד ,תוס'"61 ,כ נכי יכנס י6סקחת זרע (לחיו
(סיום
דותייכ,ס טקנ(י6ן י16יכס(יסיי(זססר
תססי 3סןק
ייות כסן (קוחין קפיר קר0 ,6ך" 6כיון דסגיסן כחקכין זרע (הכיסס
(ה
,
ר
"
ו
פ
ז
נ
ס"נ חקים
65יס1תי 6ג( (6 6כס יכתי מורס טע( רופן סלריך ער דיויפטר 6כיהס (כקיחגייר
(סתיען מסכת מלוה סיכיס 5ס ייכלולס' 5כל חייבי זה זרע (צתיו סה6( D~r 61כיו כמותו( ,כן צריך
(לוין ק:6ן צריך (חם1כ כ(( ע( חגוהיכיס קסיכוס קר 6כיקרך( ,ועיין כ,ס כסוגית רפלק גוט6ין בס6
תיגס מקוס ,סייגו סכי6ס טניס6 ,ף ס(קוחין (6טס ר"5ר ה 6ד6לו1ר רכנן '6ן 6כ (כוהי כו' סיס כזס
יט (ו כסן ויגמתו ריכה רק ע(  1(6סיס (ו (קוהין (יימכ נזס קחנווס ,וככר עמדו פ"ו כהום' ככוריח
ריס יס ככורי עיי"ם ודוק כי גכון סו:6
ססריסין הוספין כן
סנזסיסקסבו(ש 6לפכקוענתס*לה
י ס6יסור ,מל"ג הייניכנ
לר
י1
לכ
ט
ירח' רקראו ( 1ג .'1מלוס כשני עירו .סירוס ול6
רכסו וקרוסין hsהפסי כןפיפס סויקס' וכן ,מר
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פירוקו כ( שחל על 1.סם פרי כטהוף ססס לפיתו
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