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 וב~ירו~

 ~דולים כו"כ
 צערי דבהרצאת בו י~אר ב~ודש"~מ~משים

 כפירה ~דר זו פרצה ~ודל על אחדלת"ח
 לי א~ר זו ~מדינה ישר~ל ל~ירוש~יבה
 מרא ~מעתיקים ומראשי הנ"ל מחברייאדחד

 ~ר קירזנער ד"ר ובשמו הנ"ל בי~אדעובדא
 האדיר ה~און בהסכמת נעשה דהעת~תם~ו

מדווינס~
 וכתבת~ כזה משקר נרתעתי ואז

לה~ון
 מדווינס~

 נכון אמת אם להודיעני
 התועבה נעש~ה דבהסכמתו~דבר

 הז~
 ובמה

 להתיר" יפהכחו

~~ו~~
 האדיר ה~און תשובת בו

 ביאור לכתוב כ""א היה לאדהתרו מדווינס~
 ה~מרא לשון לשנות ח"ו ולא~לע"ז

 בלשון לומר אדם דחייב~משום והמש~
 בפני~" יעויין להו דכתב התירובתורף והארי~ ר~

 הנ"ל האדיר לה~און תשוב~י ~~~ו~~
 דרוש כיויען

 אריכו~
 עשי~י

 לתורה"סימנים

~~~~~~ 
 בו

 ~סבר~
 ביאור בחי~ק

 אי~ו וה~מ" דה~~נה ל~וןלשינוי

~וב~

 ~~תיק ~אלת דעיקר דכיון
 ~~~ר י~ראל לכלל והצלה רוח ~דרדזהו הי~

~מור~
 במ~

 הלשון ~~נוי ~יסור יהא
 מסברא דב~ת מביאור ~פייפה כ~
 שי~י אפילו להתיר ~מור ק"ולדון הברור~
 שבע"פ" תורה כתיבת עצםוכמו ל~ו~

~~~~~ 
 אפשר דלכאורה במה

 ביארתי ואמנם הנ"ל ה~אוןסברת ל~צ~י~
 ו~יוןדז"א

 דה~כי~
 ~רה להעת~ת

 מפקו"נללע"ז שבע"~
 דישר~

 לחלק אין שוב
 ב~י~ י~יין הלשון לשינויבי~ר בי~

 ~~ו~~~~
 על תמיהתי דעיקר בו

 הנ"לה~און סבר~
 ~בא~

 משום ד~מו ~ואל בכוונת הבנתולפי הקדו~
 ~שר ומ"מ ישראל כללוהצלת ר~

 לה~די~
 סברת

 י~ראל ע~ר להעתקה בנו~ע ~נ"לה~און
 אין דמסבראונהי

 חיל~
 לשינוי ביא~ בין

 עצם ~ם דבאמת כיוןהלשון
 באות ~וכהובא ~ואחמור איסו~ הכתי~
 הקדום~

~"~ 
 כל

 ו~נם מתקני~ן לת~וני דאפ~רמה
 ה~און צדיק או~ו שלמתשובתו מו~

 מדווינס~
 ~ם

 כ"א היה לא בלע"ז לחוד ביאור זההתירו
 בניעבור

 ישרא~
~~~~~~ 

 יודע ~אני כפי"מ דבאמת בו
 כפי"מ וביותרב~ירור

 הנא~ים ~נ"ל במ~"עדנת~~~ו
 מורים ב~ור בקודש המש~ים שלו~פ~פו~ים

ורב~י~
 בסעודת לו~דון בפה

 ~צו~
 מ~ר זו

בלי
 שמ~

 ~מעתיק~ם כוונת דעיקר ספק
 דידהו חברייאבצירוף

 ולרב~
 המסייעים כל

 יהא ועי"ז לב"נ הוא זולתועבה
 ודיבוקלקישור סי~

 בחייה~
 ובמותם

 לכולם" א~דוכ~ס יפר~ ל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~  

 ~~הדרין הש"ס שיטת
 יג חגיגה ע"א~"ט

 ד"ת ומסירת דלימוד איסורבחומר ע"~
 לב~~

~~~~
 תו"דה כוונת על עמדתי דלא מה
 ע"א~י י"ג ~חגיגה וכו"אין

~~~~~ 
 תוד"ה ל~ושית וברור נכון ~וב
 הנ"ל וכו"אין

 ע~ימ""~
 הרמ"א

בתשובה
 ל~ר~

 ור" יוחנן ר" ~לוגתת

 נ""ו~סנהדרין י~ח~

 ע~ב~
 דחידושו בררתי ועפי"ז

 שבע דאפילו הוא יוחנן דר" תלמידו ~י~ר"
 ונהי לב"נ ללמד לישראל אסור דידהומ~ות

 עבידי ומצוה מותר בעצמודהב"נ

~~~~~~~
 ~באות דל~ימ""ש בו

 ש~יר מובן ~י דר"בחידושו הקדום~
 ~~אר בתשובה הרמב"ם~"ש

 הדור~
 להלכה

~ב"נ
 העו~~

 בשבע ומ"מ מיתה חייב בתורה

~צ~
 וגם עביד ומ~וה דמי ש~יר דיד~ו

~רא~
 האחרונים ~ושית ומיושב ללמדו ~ו~ר

 כתב לא~מה
 הרמ~"~

 דר" לדינא בחיבורו
 ~ם~י ~חגיגהאמי

~~~~~~ ~ 
 והרמב"ם הש"ס ~יטת
 חולק שום בלי היאמוסכמת

 לב~נ מיתה ובחיוב חמיר~איס~
 בלי וברור~~רה דעוס~

 ס~~ שמ~
 חמיר דאיסור

 ~ורהי~ ללמדולישראל

 החל~~~~~~
 דלאו ה~~קים ~דולי

 ~רה~וקא
 ש~~~

 א~ילו כ"א
 הואי חמיר איסור שבכתב~~רה

~~~~~~ 
 העתק בו

 מזו~"~
 חומר

 י לב"נ תורה לימודאי~ור

~ ~ ~~ 
 ~באותיות דל~ימ"ש

 להד~יס ד~ילו ו~שוטברור ה~דומים~
 ~כ"ש אסור נמי לחוד ולישראל ~ע~ז~יאור

~י~
 יעויין הנ"ל חברייא כוונת כ~י לב"נ

 ב~~יםי היטבכ"ז

~~~~~~ 
 בזה ~~רצו ה~רצה ג~ל בו

 וב~ת הנ~לחברייא
 ללא הוא ~מי ישראל להצלת ~וונתם~י~~ ~י~

 וא~י"תועלת
 לג~

 ומשום ו~רעוש יתוש
זה דאי~

~~ 
 לעולמי~~ היה דכבר זו המ~אתם

 מצב~ עי""ז הוטב וכי והתלמוד מ~נההעת~ת
 ייאחב"

~~~~~
 ש~נינו בדור לעווענזאהן דגם בו

 עמוקה ע~ה באותההיה
 יא ~סוטה~"ל ~וכעי~

 ע"א~
 ~אותה היו ש~ה

ע~ה~
 תורה להעתיק

 שבע"~
 ללע""ז

 ~~י""ט דב"מ מסוגיאלהתרו ונסתיי~
 ע""א~

 נגד
 ובארת~ הראשונים ובגדולי בש"סהמוסכם

דה~
 ור~יר ידיו מצא דלא ~יהו י~~ה
 היטב יעויין הנ"ל דב""מבסוגיא

 ב~ני~

~~~ ~~~~~ 
 ומהותן טיבן ב~ו

 בזה המתעס~יםראשי ש~
 וכל צביעותם לתאר איןוב~ת

 די~~~ למי כ"א יובן ולא כולה הבירהל~ע~ע כוונת~
 ביןלהבדיל

 קד~
 דמכוסים יען לחול

ד~דושה במסו~
 מזוי~~

~~~~~
 בו

 העת~
 הגאון תשובת

 ה~די~
 רב~

 ~ירד זצ"ל ~לוגערשלמה
 מנוסים ז"ל ודבריו כאלה ת"ח במהותתוכן לתו~

 ב~נים" יעויין נסיונותברבוא

 ~~ו~~~~~
 דעיקר בו

 יען זובהעת~ה ה~תדלות~
 ראש למעלה דעלו והגזרותהצרות דרואי~

 ממש ~תאם ול~תע אשכנזבמ~ינת
 מורא עלה עמיקתא לבירארמה מאיגר~

 תיקונם ובאמת זו במדינה גם כזה ח"ויסובב דל~ בלב~
 ח"ו יסבב גו~א דזהו~לקולם

 ב~ניםי ~יטב כ"זיעויין ו~רו~ גיר~

~~~~~~~~ 
 מדרשת ע~ומות תמיהות בו

 ~שבת~"ל
 קל"~

 ~ישעיה דכתיבב~רא ע""א~
 י"ד~

 ד" שבר
 מושליםי שבטר~עים מט~

~~~~~~~~ 
 טעמייהו בו

קל~ט ~שב~ ~~~~
 ע~א~

 בדרשתם
 ~ישעיהדכתיב ב~ר~

 יד~
 מטה ד" שבר

 רשעי~
 וגו"

 דאי ~ום ישראל דייני ר~עי על~אי
 נימ~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

 ה~דום ~רא ~ל ובתשובה בבל מלכי ~ל~~אי
 ~ל הזה המשל~~אח

 מל~
 ו~רת בבל

~ב~ אי~
 משמ~ות וכפש~ות מדהבה שבתה נגש

 לא שוב ~נינא"האי
 ~~ה שבת לשנא י~~

 מה~ולם בטלה לגמרי בבל דמלכוח כיוןדכתי"
 שבר דכתיב דהא לפרש ל~"ל הכריח"וכ"ז
 רש~ים מ~הד"

 שב~
 מושלים

 ל~
 כ"א קאי

 ו~ל ישראל דייני רש~י~ל
 ת"~

 שמלמדים
 בורי לדייני צבורהלכות

~~ו~~
 ח"ח וסיו~ת הסיבה ~י~ר בו

 בור" דיינילמינוי

 ~~ו~~ ~ו~~~
 היתה דב~ת ~ו

 לממשלותיו ישראללקדשו יהו~
 והיינו לישראל היתה הממשלה דכח~לומר

 ~י~ראל ישראל המכונים~~די~ים
 והיינו בירושלים היו גדולוחת~נות ~א~

 ובכל דינין בתי ש~"ד היה גופיה~בירושלים
 תש~ה למספר ו~לה ושלשה ~שרים~ו"א

 וכפימ"ש ~דולה סנהדרי לבד דייניםוס~ב אל~
 ק""ה ~כתובות וכו" קשיא"תוד"ה

 ~"א~
 היה

 דל~ולם ~ציאוח ד~י"ז מיוחד דיין ~ניןלכל
 ~יום ~יקר דזהו כיון לאמתו אמת דין~דון

 הוא זה ובזולח בפרטו וישראל בכללוה~ולם
 ה~מה לחורבן הגורםעיקר

 ואמנ~
 ~יבח

 ~וה"ק כפירה גברה וצבו~ים חנפיםת"ח
 ר~ים ומנהיגים פרנסים לישראלו~מדו
ורצו

 לק~ק~
 בהקב"ה כפירה כולה הבירה

 י~ראל בית מהמון ליר~ם וכ"או~ור~ו

ד~וד~
 מ~שיהם כיסו ~ומתם מחזי~ים

 רי~ים בור דייני ומינו מזויפת ~דושה~מסוה
 אנו~יות ומוסרמתורה

 ומינו~
 ~פרי בלבבם

 חי~וניוחחכמות
 דבקרבם~

 דהשעה ובט~נה
צריכה

 לכ~
 חכמים יהיו דהדיינים

 נמי מינו ~ינים ולכסות חיצוניותבחכמות ~להר~~
 ~טפלים ת"חאיזה

 בור לדייני לסיי~ להם~

בנוג~
 ח"ו ידונו הם דבאמת ולא תורה לדיני

כ"א
 דה~ל~

 י~יו
 סבורי~

 מה ד~יקר
 ~רה~יני דנ~~

 ה~
 הם

 המורי~
 והדנים

 וב~מ~

 ~יקר כ"ז היהל~תו
 הסי~

 לגודל
 ישראל ופיזור ה~דושהבארצנו ה~ור~

 כנ~ לאר~
~אר~

 ~ניםי היטב כ~ז י~ויין

 ~ ~~ו~~~~~
 שביארתי דלפי"מ

יד ~באו~
 ~ומ~ טו~

 הש"ס כוונת
 קל"ט~שבח

 ~"א~
 ~נין להבין ~שר

 פ"ד ~ב"מ ור"ל דר"י ~ובדאוהוא ~כב~

 מוצא אתה ובפר~ן טובאדתמוה ~"א~
 ~ניםי היטב י~ויין ~צומותתמיהות שב~~

 ~~ו~~ ~~~~~
 דלישוב בהו

 ~דהובאו~צומות תמיהו~
 באו~

ה~דום~
 לומר ב~"כ

 דבאמ~
 ~ולם הו"א אין

לומר
 דר""~

 ורבן ל~ים מ~יקרא היה
 בני בל~ון המובן ~כפילסטים ש~

 ב~ובה~ילו ד~"~ אדם~
 גמור~

 מציאות היה לא
 ~דשים קודש דהיהלמדרגתו דיזכ~
ב~יכות ~וכהוב~

 בפנים~
 מו~ו אמיתת וכ"א

דנ~שה הו~
 ז~ן דבאותו ~ר לדייני סיו~

 ר~
המיני~

 היו הם והם בישראל והצדוקים
 ת~י~תם ולרב ~ב~ם והתקיפיםה~שירים
 בורמינו~דייני

 ובסיו~
 לכסות ת"ח

 ושקרותם ~רמתם יבינו דלא ישראלדהמון ~יני~
 ז ~סנהדרין בש"ס דמוסכםוי~ן

 ~ב"ק הש"ס ושיטת גזלן הוא כדין שלאהדן דדיי~ ~"א~
קי"ט

 ~"א~
 גמור רוצח הו"ל דגזלן

 ב~למא בגרמא הוא גזיל~ו ואפילו ב"בולכל לה~ז~
י~ו"ש

 והלכ~
 החליטו

 חז~"~
 דמינוי

 ~טים בגדר לר"ל לי" ~וי זהו בורלדייני ר"~
 הש""סוכוונת

 במאמר~
 לי ~רו רבי דהתם

 דלצד לומרהוא
 ~וד~

 גם וקדושתו חכמתו
 ~ד זו מינוי לקבל רצה לאמ~קרא

 הוא דיהא ו~מנ~יגיםהפרנסים דיתר~
 דייני ~ו של רבן כלומר לסטיםשל רב~ בג~

 לס~ים וד~י~דבגדר ~~
 נינהו~

 ו~ינהו
 יהי~

כפופי~
 דהוא בכדי תחתיו ונכנ~ים

 ומ"מ ~ת דין לדוןבכחו יה~
 היה דבאמת ונהיל~~ים דהי~ ~"~ החלי~
 ר~

 לסטים של
 ~ל ה~דושה כ~נה~~"ד

 ~"ל~
 נמי בכה"ג דגםהש"ס שיט~ ~"~

 ~ו~ גמ~ לסטי~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

 היט~ י~ו~ין טמא לטמא המחובר דכל~~ום
בפניםי

~~~~~~~ 
 ~מוקה כוונה בו

 בדינא ור"לר"י ~לוג~
 דסיי~

 וסכין
 ~ב"מ טומאה מקבלין מאימתי ורומח~יון
פ"ד

 ~"א~
 למובנו היתה לא בזה דכוונתם

 וכקושית היא ערוכה משנה דבאמתהפשוט
 כוונתם עי~ר וכ""א וכו" הסכין ב~ד"ה~"ת
 בגדר דהמה בורלדייני

 לסטי~
 וע"ז מזוין

 ~יטת ~כפי~מורה
 הש"ס~

 ומשתעי
 לחוד המינוי עצם אי חכמה בלשוןבפלוגתתן

 דאין כמה כל ו~""ז לסטים ~דר להומשוי
 ענינא האי כל שפיר מובן ובזהדנים

 דהובאו ~צומות תמיהות הני כל~יושבים
 ~אותל~יל

 ט"ז~
 בפנים היטב יעויין

 נח~"ו~~א

~~~~~~ 
 ~מאות לעיל המבואר דלפי בו
 ~דיב

 טז~
 ~יהה מיושב

 ~וה""ר בזמנינו באו דמאין~~ומה
 ב~דינ~

 תוקףאשכ~
 ~ר~

 ממש גזירות ~ושי וריבוי
 לאחב"י ~י~תא לבירא רמהמאיגרא
 ~אליהו אליהו דבי ~נא~ימ"ש

 אלא ד"ת בישראל בהם שאין~~"פ פי"א~ ר~
 מכם ורדפו בישראל ~ן יקוים ~בדארן דר~

ה  מכם ומאה ~אה~
 רב~

 י~ויין י~ד~ו
 נחת~ ותמ~א בפנים באריכותהיטב

~~~~~~~ 
 בתורה דמבואר דלפמ""ש בו

 חז"ל ~~ת וכפיאלקית
 ישראל וגלות הקדושה ארצנו חורבן~יקר
 לרבות~ם

 תו~~
 הג~ירות וקושי הצרות

 הפרנסים בסיבת כ"א אינם גלותינובארצות
הרשעים

 ובמי~
 ת"ח ובסיועת בור דייני

 דעבדו פעולות תרתי דהני ספק ~ל בלי~ור
ר~י

 קה~
 לונדון דפה ורבניהם יש~ל

 וחוברת ללע""ז שבע"פ תורה העתקתוהיינו
 למצת נו~רי דם שקר ~ילת ביטול~רסום

פ~
 יתושין אפילו ~רש יו~ילו דלא זו לא
 ומכ"ש~רעושין

 רש~ת~האנ~~יי~
 ~זירת

ה~י"ת
 א~

 ~ליהם יתו~ו ד~וד ~ו
 שק~

 ולמינו~ הכנסת בית לבנין דגםמוחלט
 כומר ~כלומרר~וור~נד

 ישראל~
 ולחופה

 ל~תו~ באמת פרי~ים ~מערת הכנסתבבית
~דינה

 זו~
 והארכתי נוצרי לדם ~כרח נמי

 י~ודה בטעמאבמילתא
 מתוה"~

 ומדבר~

הנביאי~
 היטב יעויין ו~""ל

 בפני~

 ~~ד~~~~~
 כפי דב~ת בו

 המוסכ~

 וש~"~ שבכת~בתוה"~

~שפטים~
 ~דק ~דק

 תרד~
 וגו" תחיה למען

 תיקון ~שום ליכא הנ~יאיםובדברי
 ח""ו כללי וגירוש ~שות מגזירותלהנצל ועצ~

 ברוב~ אחב"י על דמרחפת בזמנינוובפרט
 נכר אלהי בהסרת כ"א מו~בותיהםמקומות
 ~עים ומנ~יגים פרנסים והיינומקרבינו

 קי"ג ~סנהדרין גנבי אר""י רשעיםמאן
 ב~סוה דמכוסים דעת גניבתוביותר ~"ב~
 היותר גניבה דזהומזויפת ~דוש~

 ש~יני ~רו~
 וגם בור לדייני גמור וביטולגניבות

 דמסייעום וגם להם סניגרון דנעשה~"ח לרבו~
 הני ובאמת ~יני~~לכ~ת

 אחרוני~
 קשים

 ~ורדים רבונם יוד~ים להיותםמהראשונים
 ירבעם תלמידי הם והם~ו

~ 
 נבט

 לכלל וחורבן אסון ומביאיםהרבים ומחטיאי~
 היטב כ""זי~ויין ישרא~

 בפני~

~~~~~
 האדיר הגאון תשובת בו

 שכת~י מכתבי ~למדווינסק שליט"~
 הקדום בסימן שכ~בתי מה כלוהיינו ~
 עד ולא י"ב אות ~דא" ~מאו~

 בכלל~
 וז"ל

 ללמוד להתיר ~ו משתומם ו~מדתיאלי במכת~
 דלשון~ כתבתי לכן וכו" וכו" שבע"פ תורההם ע~

 א~~ ~ון באיזו לבארו יוכל ו~גמראהמשנה
 לב"נ~ לא וח"ו ישראל בני לת~ידירק

 ואב~שו יאמר ולא הדברישת~ע
 זה ה~רתי לא ח"ו כי בשמי זהלהדפיס למחו~

 יש והרבה שיהיה אופןבשום
 בשמי ידפיס שכ~~ו רו~המ~תישאני ר~ להארי~

 שח"~



~~ו~~
 מינים דהני התר וסתירת ביטולבו

 בתור והמכהנים המכוניםול~טים
 בימים להתפלל דהתירו לונדון דפהב""ד

 דרוש כי ויען גמורה ע"ז בביתנוראים
 לתורהי סימנים ~שיתיאריכות

 ~~ו~~~~
 הבנוי בבית דנשאלתי מה בו

 ובכותלי ע""ז אמונתללימוד
הבית

 מבחו~
 ב" ועומדים קבועים למעלה

 שם להתפלל מותר אם וערב שתי~למי
 תרתי הני ביטול בלי וא~ילו נוראיםבימים
 הבית דמשכירים דהכומרים יען וערבשתי
 שלא בכדי לכסותם אפילו רו~יםאינם

 להבית שיכנסו להיהודים וערב ~השתי יר~
 יען הוא דנשאלתי השאלה ועיקרלהתפלל
 המכונים והלסטיםדהמינים

 והמכהני~
 בתור

 בימים בו להתפלל התירו לו~ון בפהב"ד
 תר~""ג אלפים ה" ~נת שתא דהאינוראים
 פג~ים טעמי מתלתא ע"ז ביטול בלאאפילו

 ולסטים למינים ~כיאות מעקראוסרוחים
 ~אות דוובואריםכמותם

 באות~
 בפנים

יעו"ש"

~~~~~~~ 
 דיעות וסתירת ביטול בו

 המכונים מכו"ככוזבות
 דהמתירים דכיון דאומרים לונדון בפהיראים
 לשמוע המ~וה שוב ב""ד בתור בפהמכהנים

 ימין ~הוא שמאל על יאמרו אם אפילולהן
 רוחם ותיפח טעמי מתרי בטולםובארתי
 טמא ל~א המחובר דכל וברור יראיםדהני
 בפנים" ~יטב יעויין מינות בלבםוגם

~~~~~~~ 
 אחד לטענת ביטול בו

 מפה יראיםמהמכונים
 שבת מחללי בל"ז שם דהמתפ~ליםדכיון לונדו~

 עכו~ם ~דר סוף סוף ~וב נינהובפרהסיא
 נ"מ אין והלכךנינ~ו

~  
 בבית ג"כ יתפללו

 התירו ו~פיר הנ"לע"ז
 ו~ל~טים ~~יני~

 דדברים ובארתי לו~דון דפה ב"ד~מכו~ים

 ידי ק~רתי לכן תורה ב""נ ללמוד התרתי~א
~ה

 ~ד~~ ~~~~~
 הנ"לי דפה רב ראזין

 יאמר וכעת בפנים" באריכות ~ש~תו~עויין
 לונדון דפה הנכבדים כל כלומר ישראלנא

 עוד יש הכי נינהו ~בא ישראל בני~דיין
 הוא דפעולתו דבר לעשות מזו גדולה~עבה
 איסורו מחומר ח"ו וגירוש גלות~ירור

וע~
 ה~דיר הגאון ~כמו גדול באילן יתלו
מדווינסק

 שליט"א~
 ותרתי גמור ~קר

 דלתועלת שקרו דלהגאון חדא עבדו~קרי
 התר שהשיגו שקרו ולדידן עבדו בנ""ינערי
 בסעודת החברייא נא~י פרסום כ~י~מור
 ~גד מגואלשלחן

 המוסכ~
 ישראל ש~רית

 כזב ידברו ולא עולה יעשולא

~~ו~~
 ממה שבועות ב" ערך זמן דלאחרבו

 והר~יתי הנ""ל כל~בררתי
 בז~

דברי~
 עם

~ 
 והוא מפה וחרד ירא ~ד

חפ~
 קונטרס לידו אח"כ נזדמן שמו בעילום

 במוזעאום מונח והוא ז~""ל מהחת""ס~דפס
 לי העתקתו ונתן והעתיקו לונדוןבפה

 קונטרס ותוכן זה" בחיבורי אותו~רסמתי
 רימה פינר ד""ר המכונה דא~ד הואהנ""ל

 על הסכמה ממנו והשיג ז~""ללהחת"ס
 ז~"ל והחת"ס אשכנז בלשון ש""ס~עתקת
 אח"כ~רסם

 לכ~
 דנכשל ישראל תפו~ות

 דהיתה מהסכמתו וחזר מפורסםבחטא
 לחזור פינר דאקטר להאי ומזהירבטעות

 והאריך אחריתו מרה לאו ובאם מדעתו~ו
 גודא להטיל הזמן מגאוני ביקש וגם~ה

~ב~
 מחמת בא ט~ותו דעיקר וה~יד
 והצדיק הרה""ג דגם אמר פינר~הדאקטר

 ~מו מסכים הנובר בק"ק רב אדלר נתן~י
 וא~~כ ויבמות ~ירובין מס" יעתיק~ע~מו
 גם וב~ת הוא גמור דשקר הנ"ל לו~תב
 כ""ז יעויין לו נתן לא מלי~המכתב

באריכות הי~
 בפני~



~ו

~~~

~~~~ו~
~~~~  והאומרה לאמרן ומכ"ש לשמען אסוראלו

 בפניםי הי~ב יעויין לנזיפהראוי

~~~~~~~ 
 פגום ~עם וסתירת בי~ול בו

 מהני ~דא מעקראו~רוח
 מעיקרא ~סרוחים פגומי ~עמיתלתא

 המכונים ~כלומר למיניהם המיניםדהשרי~ו
 דכיו~א להשואלים לונדון דפהב"ד

 ע"זלהתיר בהם~
 אנא ואפתח לגבוהי גמור~

 עיקר וםתירת בבי~ול לנפשאיפתחא
השלישיי

~~~~~~~ 
 וסתירת בי~ול בו

~~~ 
 פגום

 דהמ~יאו השני מע~ראוסרוח
 דפה ב""ד ~המכונים והלםטיםהמינים

לונדון~
 לגבוהי גמורה ע""ז להתיר

 ~~ו~~ ~~ ~~
 ~עם וביעור ביאור בהו

פגו~
 מעקרא וסרוח

 והלס~ים המינים דהמ~יאוהראשון
 דפה ב""ד~המכונים

 לונדון~
 ע""ז להתיר

 אינה זו ע""ז דבית משום לגבוהגמורה
מיוחדת

 ~תפלת~
 וגם

 בפני~
 אינם הבית

 מיוחד הבית דעיקר ~למים ועומדים~בועים
 לנערי לשבוע ~ראשון ביום אמונתםללימוד
 מבחון הבית דבכותלי ואיב"נ

 ~למי קבועי~
 בגדר הבית למתסר יפה כחן אין וערב~תי
 ~ל~י ~דר ~אינה וערב ד~תי ~וםע"ז

 מהות לבאר הארכתי זו כוזבת דעהולבי~ול
 ג~כ דאיכא היכא דוקא תליא ולא ע"זסוג
 וכפי"מ לפני~ו עומדת ממשית~ורה

 נתברר ענינא האי בבירור~הארכתי
 מה"ת בהנאה דאסור גמורה ע"ז ביתהו"ל דבנד"~

 בפניםי ~י~ביעויין

~~~~~~~ 
 בי~ול בו

~~~ 
 וסרוח פגום

 דהמ~יאומעקרא
 ב""דדפה ~המכוניםוהלס~ים ~מי~י~

 לונדון~
 דשתי

 ~לם בגדר אינה~רב
 ~ע""~

 והארכתי כלל
 ~דר זהו גם שנתברר וכפי""מ העניןבבירור

 הי~ב יעויין בהנאה ואסורה גמורהע"ז
בפניםי

~~~~~~~ 
 דבררתי דמה בו

 ~בא~
הקדום~

 גדולי שי~ת
 וערב ~תי דצורת ז""ל הראשוניםהפו~~ים

 ע"ז גדרהו"ל
 להסתייע הארכתי גמור~

 פ"ג ~שבת ערוכה מגמרא דינאלהאי
 ע""ב~

~~~~~~~~ 
 ~באות דבררתי דמלבד בו

~ 
י~

 דש~~ ז"ל הראשונים וגדולי מש"ס
 ל~סתייע כתבתי גמורה ע"ז בגדר הו""לוערב

 ראה ~פרשת בתוה"ק מפורשממקרא
 תשובה עליה שאין ברורה ראיהוזהו יח~ י~

 בפ"ז ז""ל הרמב"ם מ""ש ~פירמובן ועפי""~
 מה"א" הלכ~

 עכו"~
 מ~ות המ~ת ובספר

 ח"ג נבוכים ובמורה כ""המ~וה ל"~
 פר~

 כ~~"

~~~~~~~~ 
 דמה""ת כעיקר ~עם עוד בו

 ~ה לבית ליכנסאסור
 י~אר עוד וב~י~ר שם להתפללומכ"ש

קי~ור ~
 ~עו~

 שכתבתי מה מכל
 ~באותיו~

הקדומי~~
 אסור הנ"ל דנדון זה דבית

 ואפילומה"ת בה~א~
 להדיו~

 בביאה ואפ~ו
 גמורים לאוין תל~א עבירת ~יכאכזה לבי~
 בהנאה דאםור דע"ז וביזראמלקות בחיו~
 אפילו ~הו הוא יעבור ואליהרג ובכ~
 בבי~ול דאפילו בו להתפללומכ"ש להדי~
דמותרת ע"~

 להדיו~
 לג~ה אסו~ה מ"מ

 ומכ""שדמאיס משו~
 ~וד~

 דאסורה בי~ול
 מה"~

 כ"ז יעויין ~בוה ומכ"שלהדיו~
בפניםי הי~~

~~~~~~~~ 
 שבררתי דלא~ר בו

 ~באותיו~
הק~י~~

 הנ""ל דבית
 וב~ל~י ~עמי מתלתא מה"תבהנאה אסו~
 ~עמים תלתא להניממשי בי~~
 מעיקראוהסרוחים ~~גומי~

 דפה ב"ד ~המכוניםוהלס~ים המיני~ ~מ~י~

 לונדון~
 ברר~~

 ~"ק דהזהירה ע""ז איסור~ומר
 ~ל והעתקתיפעמים ~שי~

 י~יין ע"ז ב~הרתב~ה""ק ד~~~וי~ ~מקראו~
 ~~י~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~~~

 ~~ו~~~~~
 מ"ש ~תק בו

 ל~""ז המשניות בפירושז"ל הרמב""~
 משנה~פ"א

 ה~
 דבית מבואר ז"ל ומדבריו

 בו" לי~נס ומכ"ש לראותו א~ור ~נ"לדנד"ז
 ב~ור בו להתפלל ק"ו של ב"ב ק"ווא"כ

 והנוראים" המקודשים בימיםו~וד

~ו~
 במורה הרמב"ם מ""ש ה~תק בו י~אר
~ח"א

 פל""ו~
 חומר מבואר ז"ל ומדבריו

 ~בודהאיסור
 זר~

 חרון מצינו דלא
~ 

 ד"
 ובאמת ב~"ז~לא

 סו~
 ~בודה

 אמצ~י שהיא לדבר דמיון דהיא היכא~ילו זר~
 בפנים" ~יטב כ"ז י~ויין השי"ת ובין~י~

 ~~ו~~~ו~
 האברבנאל הרב מ"ש ה~תק בו

 דברים ~ל המשנה מרכבתבספרו
"~~

 ה~ינ~
 וממה

 שכת~
 דבית מב~ר

~מיו~
 ונתינת השילוש אמונת ללימוד

 לראותו דאסור דפ~יטא ודם לבשראלקית
 ~" ליכנס~כ""ש

~ ~ ~
 ~~ו~~

 ז"ל הרמב"ן דלפימ"ש בו
 ~וישלח ~ה"תבביאורו

 ל~

ד~
 דאפילו ז""ל ד~תו נראה וכו" ויטמון בד"ה
 בו להתפלל אסור נמי~נתבטלה

 ומ~"~
 ~יא

 איסורו נמי ל~בוה מאיס דינא דהאי~יון
 ~יטב י~ו"ש ד~רה~קרא

 ובפני~
 ~אן"

 ~~ו~~~~~
 דלפימ"ש בו

 ~באותיו~

הקדומים~
 דביומא הא מובן

~י"ב
 ~"א~

 ~נ""ג ובזבחים

 ~""ב~
 שם ו~וד

~קי"ח
 ~""ב~

 מה תניא
 הי~

 יהודה של בחלקו
ו~ו"

 לפי~~
 ~~דיק בנימן זכה

 דלכאורה וכו" לגבורהאוש~י~ן ונ~ש~
 ~מה מבואר ומכ"ז שפיר מובן שכתבתיו~ה תמו~

מאוס~
 ~"זי דשמן שמן ואפילו ~"ז

~ו~
 ~סוף ל~יל דלפימ""ש יבואר
אות

 ט"ו~
 שפיר מובן הרווב"ם בשם

 ז" ~סנהדרין דא~""להא

 ה~ון שאינודיין דהמ~מי~ ~"ב~
 כנוט~

 בישראל אשרה
 ת"חובמקום

 כנוט~
 המזבח א~ל א~רה

 הא תליא סברא דמאיזה ~י ט~מאדלכאורה
 שפיר" מובן שכתבתי ובמהבהא

 ~~ו~~~~~
 ~וה דלכאורה בו

 ה~
 דאמר

 ~כ""דבר""ה

 ~""ב~
~מ"ג ובע"~

 ~""ב~
 ויתיב ~ף כני~תא בי

 ביארתי ו~נם וכו" אנדרטא ביהדהוה בנהרד~~
 הנ"ל" לנדון דמי דלאבחילו~א

 ~~ו~~~~~
 ובצדק היטב דהמ~יין בו
 שכתבתי מה בכל שמיםלשם

 מינים הני פר~ת ~ודל ויכיר ויביןיראה
 דפה ב""ד בתור ~מכהנים ~המכוניםולסטים

לונדון~
 לה~דיקם זכות שמן דליכא ~ד

 איזה ~ם התריתי דאניוביותר
 ח~ר פרסמתי וגם איסורא האיבחומר פ~מי~

 ~תים במכתביאיסורו
 היו~אי~

 לונדון בפה
 ב~ואה המלוכלכים ולסטים מיניםוהני
 התירו וכ""א זה כל ~ל השגיחו לאד~"ז
 התירםונתנו

 כ~~
 תלתא ~פ""י וחתום

 וכמו מ~קרא וסרוחים פ~ומיםט~מים
 א" ~אות ל~יל~ה~תקתים

 י~ו""ש~
 ובזה

 הר~ים ומחטיאים חוטאים לאמתו באמתהמה
 בתוה""ק מפורשו~ונשם

 ~נ~בי~
 כ"ט

 והשם וגו" סלח ד" יאבהלא י"ט~
 הט~

 יטהר
 נזכה ו~י"ז שלם בלבבל~בדו לב~

 ~אול~
 ולתשו~ה

גמור~
 ~נביא וכמאמר

 פסוק מו ~יש~י~

יז~
 י~ראל

 נוש~
 וגו" ~ולמים תשו~ת בד"

אמן"



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

~~~~
 וו~""ק הר~"ב כבוד ה~רת בו

נאש~לס~
 מראה בחיבורי ~מ""ש

 רש""י מדברי להסתייע תליתאהכהן
~כריתות

 ה~
 ז~נו מסתפר היה דאהרן דכתב

דתספורת
 הז~

 הרבה וע""ז מותר במם~רים
 דהיה ד" משיח ~הרן על ~ה לומר דח""ולהשיב
 וזהו ישראל כלל על רחמים המעוררעי~ור
 בב" רש""י כוונת וה~יר ז""ל האר""י דעתנבד
 ~~בת דס"ל לר""ע חדאאנפי

 ~""ז~
 דב~

 אהרן
 דבם טהרה תבלחת ~עון היה שפירנ~~רע
 ברייתא דאידך ועוד בכלל"זקנו

 כשהו~
 מספר

 שתי דהני וס""ל ~מייתא אברייתאפליבא
 בראשו כ""א בזקנו תלויין היו לא שמןטיפי
 מהתם איןושוב

 ראי~
 דווותר זקן לת~~ורת

 ר~שו בשער ר""ל במזייה דשקיל דכתבדרש"י
 בפנים"יעויין

~~ו~~
 מ"ש כל על ~~וו~ות תמיהות בו

 האי ובירור הנ""ל הרה""גכבוד
 ענינ~

 דשתי
 דהוריות וסוביא שמןטיפי

 וכרית~
 דתמוה

 סימנים עשיתי אריכות דרוש כי ויען~ובא
לתורה"

 ~~~~~ ~~~ו~
 ד~הרן ~""ל דמ""ש בו

 עיקור היההכהן
 הי"ל דמהראוי כתבתי וכו" רח~יםה~ורר

 עיקור במ~ום עי~רלכתוב

 ~~ו~~~~
 לתבלחת דמיירי דמ"ש בו

 חדא טובא תמוה ד~רעתוטהרה
 ועוד לפי"ז" ~ובן אינו מספר כשהואדלשנא
 שמן ~יפי ~תי הני נמי ב~אוד~"כ

 היטב יעוין זו תמיהה בבירורוהאר~תי
בפניםי

~
 עד

 ~~ו~~ ~~
 דפשי~א דמאי בהו
 דלר""ע הנ"ל הרה""בלכ~ד

 בתורת באמת היה נ~טרע אהרן דבםדם""ל
 דלבעימוחלט

 מ~""~
 טהרה תגלחת נווי

 וכ""א~דתרווייהו דז""א לברר הרבההארכתי
 מוחלט בתורת היו לא מרים ובין א~רןבין
 בפניםי הי~ב יעויין טהרה תבחלת דלבעוח""ו

~~~~~~~ ~ 
 השני בהסבר עוד ~"ש
 פליבא ברייתאדאידך

 לא שמן טיפי דב" ו~"ל קמייתאאברייתא
 דתמוה כתבתי בראשו כ"א בזקנו תלויםהיו

 כוונת דזהו יאמר ולא הדברוי~תקע
 בפניםי יעויין ר""כ דמייתיברייתא איד~

~~~ ~~~~ 
 במכתבו עוד דמ"ש בהו
 רש"י בכוונת הסברולחיזוק

 בופייהו ורש"י אהרן בם ובאמת ~""אכתבתי
 בהיפוך להו ניחא לא דר~יעאבמתיבתא
 הנ"ל הסברו באמצעות מלתא בהאיזכותייהו

 בפבים"יעויין

 ~~ו~~~~~
 הנ"ל הרה"ב כבוד דמ""ש בו

 להסתייע שכתבתידמה
 ד" משיח באהרן פביעה הו""ל רש""ימדברי
 בופיה זהו וכ""א ~""א כתבתי האריז""ללדעת
 היתה ובהכרח ~ורה קדושה ב~גהיתה

 זקנו יספר דאהרןזה ~
 ובהורא~

 לדורות שעה

בס~
 בהכרח ענינא האי ולבירור התפשטות

 דהוריות דבסוביא ~ירא כל לבארמקודם
 בפניםי יעוייןוכריתות

 ~~ו~~~~~
 ע~ו~ות תמיהות חמשה בו

 ~~ה" דכריתותבסוביא

הנ""לי ע"ב~

 ~~ו~~~~~
 דכריתות סוביא דלהבן ~בו

 בהכרחהנ""ל
ביאור להק~י~

 כוו~
 הרמב"ם

 בסו~
 ויובל שמיטה ה"

 איש ~ל אלא בלבד לוי שבט ולא וז"לבמ"ש



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~  נתקדש זה הרי וכו" ה~ולם באי ~כלואיש

קדש
 קדשי~

 ~נ""ל ת~וה דלכאורה י~ו"ש וכו"
 נ~י הוא כזה דת""ח ~לתא האילהר~ב""ם

קו~
 והארכתי בחז"ל ~~ורו והיכן קדשים
 בפניםי י~ויין זו ת~יההבבירור

 ~~ו~~~~
 דכתיב דהא בו

 ~דהי~~
כ"ג~

 לה~דישו אהרן ויבדל
 ~צינו לא דבתורה כיון הא ~נ"ל קדשיםקדש
 ו~ילו כהונה ~ל ~דשים ~דש סוגדהונח
 האי בבירור והארכתי גדולה כהונה~ל

 הו~שחה בש~ן ובניו אהרן דב~שיחת~מלתא
 בסוגנת~דשו

~~ 
 הדיוטית וכהונה ~דשים

 בפלוגתת תליאלדורות
 הר~ב""~

 והראב""ד
 בפניםי היטבי~יין

 ~~ו~~~~~
 כוונת ביאור באריכות בו
 כ"ט ~תבא דכתיב בקרא ירש"

 ג"~~סו~
 וגו" הזה היום ~ד לד~ת לב

 שאותוש~~תי
 היו~

 ת~וה דלכאורה וכו"
 בפניםי היטב י~ויין בביאורווהארכתי

~~~~~~~ 
 שבררתי ~ה ד~פ"י בו

 אותיות תרי~בהני

 ~ו~ה~וד~ות~
 דהוריות סוגיא שפיר

 בסוף הר~ב"ם ~"ש לרבות ו~ם הנ"לוכריתות
 ד" ~יושבים ובזה הב""ל ויובל ש~יטהה"

 דהובאו דכריתות בסוגיא הראשונותת~יהות
 ~אותל~יל

 י""ב~
 י~ויין

 בפני~

~~~~~~~~~
 נפלא באריכות

 נס ל~אי ולשבחכ~יקר ~~

~~ל~ול~
 טי~י ש~י הבי תלוים היו

 דאהרן בזקנוש~ן
~  

 פי
 ז~

 בררתי
 לתרתי ~ספר ~היה דבש~ה ~לתא~~י
 בסוג להיות הוכרח שם כריתות דרש""ילשני

 וא"ז לדורות התורה קדושת תוקףהתפשטות
 דזהו אדרבא ז~""ל ה~"י לד~ת ניגוד~"ו
 ת~י~ה ~יושב ו~פי"ז ~דושה הוה~~ם

 באות ~דהובאאחרובה
 י"ב~

 י~ויין
 בפני~

 ~~ו~~~~~
 הקדום ~בסי~ן דלפי~"ש בו

אות
 ט"ז~

 ירידת ד~יקר
 ~ל ה~שחה ש~ן טיפי שתיותליית

 ~דושת להת~טות היתה בנסדאהרן ז~~
 קדש ובסוג הא~תים דורות חכ~י לכלגדולה כהונ~

 נ~י לר~יא והיינו~שים
 חי~

 הספקת
 ל~שחה ~דר ה~יר בני ~לפרבסתם

 ה" בסוף הר~ב"ם ~""ש שפיר~ובן לגדול~
 א"ש" וב~"ש טובא ת~וה דלכאורהויובל ש~יט~

 הא שפיר נ~י ~ובן דב~""ש בו יבואר~וד
 פסקא י"ח ~קרח ~פרידתניא

 כ"~
 רבי

 ש~ן אלא ~שיחה אין או~רי~חק
 בפבים" היטבי~ויין ה~שח~

~~~~~~~~ 
 ~ה דלפי בו

~באותיות שכ~~
 הקוד~ות~

 דחיוב
 ~תנות בסוג הוא א~תי ת"חה~~ת
 ~שיחת ובהתפשטותכהובה

 טיפי שתי ותלייתבירידת דא~ר~ זק~
 ~שוי חיובא ד~אי ל~"ד ברור נראהה~שחה ~~

ל~ני~
 כ~ה כל טבל בסוג ה~יר דבני

 תוד"ה ולפי~"ש ~ת""חה~יקו ~~
 ל"ח ~פסחיםוכו" לח~ ~י~

 ~"א~
 ~~סוכה להוכיח

ל""ה
 ~"א~

 שלכם חשיב לא דטבל
 ~~יקין אינם ~~יר דבניהיכא ב~ י~"~

 ל~י י~ונם ~~י~ין וכ""אה~תי ל~~~
 ב~ניםי היטב כ"זי~ויין ~י~ גזל~ כהד~י דכו~ו ת"ח שלבטלית ש~~~ב~

~~~
~~~ ~ 

 ~פימ"ש
 ~~י~

~הקוד~ת~ ~  לאח~ב אלי~ותשובת ~בי~ 
 קי"ג ~סבהדריןהאלי בי~ ~י~ ב~ובד~
 י~אר ~וד היאי~צו~ה ~לי~ דלכ~ר~ ~"~
 ~אי ~

~~~ 
דהת~

 ה~טר ~~ירת אליהו ~תירת
 א"~מלכים דכתי~

 י~ז~
 וה~ורבים

 ~~"ל ~רב ~שר ולחם ב~~ר ו~רלחם מבי~י~
 ה"~חולין

 ~"א~
 וכו" דאחאב טבחי ~בי

 ~~~ות ~יהות ח~שה ל~רטהיש
 ~ני~י~יטב יעויי~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

~~~~~~~~ 
 התמיהות כל דלישוב בו

 באות~דהובאו
בהכרח הקדום~

 להקדי~
 כוונת ביאור

 קי""ג~סנהדרין הש"~
 ע"ב~

 מובן אינו דלכאורה
 בטובובארתיו

 טע~
 היטב יעויין בס""ד ודעת
בפ~י~"

 ~~ו~~~~~
 ~באות דעפימ"שבו

הקדו~~
 כוונת ביאור

 ~סנהדריןה~"ס
 קי"~

 ע""ב~
 ~פיר מובן

 דלווטתא בשאלתו לאחאב אליהות~ובת
 לא דמ~ה ולווטתא אתקיימא~יהושע
 הנביא אליהו צדיק דאותו ומ~ובתואתקיימא
 בערכה ונחמדהדנכבדה

 וג~
 דבררה לרבות

 לאחאב נתברר מטר לעצירת בגזירתולאמיתה
 כל לעין הנפסדהדעתו

 וכול~
 יעידון כאחד

 היטב יעויין אמת ותורתו אמת דמשהוי~ידון
בפני~"

 ~~ו~~~~
 דלפימ"ש נפלא באריכות בו

 הקודמות~~באותיו~
מו~

 ה" ~חולין דא~"ל הא ~פיר

 דאחאב ~ב~ימבי ע"א~
 ומ~ו~

 דבאמת
 מבי ~עה בהוראת לאליהו להתיר היה~ור הכר~

 למ~וע ב~י הקב"ה בחסד וכ"ז דאחאב~בחי
 ~כתבתי ובמה מדינא דמרע"ה לווטתאחלות

מיושבי~
 ענינא בהאי ~תמיהות כל בס"ד

 באות~ד~ובאו
 כ"~

 בפני~" הי~ב יעויין

~~~~~~~ 
 ~באות דלפימ"ש בו

 מ~"ל ל~סביר~~ר הקדו~~
~מ~חות

 ע"א~ מ"~
 עתיד אליהו זו פר~ה

 בפני~" יעויין~ורשה

 ~ ~~ו~~~~
 ~באות דלפימ"ש

מיו~בי~ כ"ג~
 ה~~יהות כל

 ~אות לעילדהובאו
 כ"~

 כל ונפרטו
 בפ~י~י היטב יעויין ותירוצהוקושיא קושי~

~~~~~~~~ 
 ~בארתי דלפי""מ באריכות בו

~באותיות
 ה~ודמות~

 דחיוב~

החזק~
 בגדר הוא הצבור על דרמיא ת""ח

 אהרן קדושת בהתפ~טות כהונהמתנות
 גבוה קדשי בסוגהו"ל ~ו~

 גמורי~
 משתרי ולא

 והיינו רחמנא ליה דזכה למיכ""א
אמתי לת"~

 מצור~
 בתורה ליגיעתו

 ~דשי וגוזל מועלזה ובל~
הצבור וג~ ~מי~

 דנותני~
 הנ~וע לת""ח

 דגזלנים זו לאהקהלה ~ו~~~~~~
 גמורי~

 נינהו
 רחמנא ליה דזכה אמתי הת"ח שלחלקו דגוז~~
 א~

 זו~
דכל

 וקנינ~ הונ~
 טבל בסוג

 נינה~
 דטבול

לה~קת
 ת"~

 אמתי
 בסו~

 כהונה מתנות
 יעויין אהרן מקדו~תבהתפש~ות

בפני~" היט~

~~~~~~~~ 
 דלפימ"ש בו

 מנהרד~א דימי דרבעובדא שפי~ מו~
 כב~ב"ב

 ע"א~
 תמוה" דלכאורה

~~~~~~~~ 
 בהא תמיהות ד" בו

 ד~~
~נדרי~

 פ""א
 ע"א~

 זה~ דבר
נשאל

 ולנביאי~ לחכמי~
 וכו" פירשוהו ולא

 בפני~"יעויין

~~~~~~~~ 
 ש~ר~י דלפי""מ בו

 ~באותיו~

הקודמות~
 ה~קת~ דחיוב

 מתנות בגדר הצבור על רמיא ~תית"ח
 ומשוי אהרן קדו~ת בהתפ~טותכ~ו~ה

וקנינם להונ~
 בסו~

 דאינה ~בל
 שפיר מובן ~לה~

~גיא
 דנדרי~

 ~פ"א
 ע"א~

 הנ"ל
 באות ~דהובאו התמיהותכל ~~ושבי~

בפנים" יעויי~ ה~ו~~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~~~

~~~~~~~ 
 א" ~מלכים דכתיב דב~רא בו

י""ט~
 מאיזבל ליראתו דאליהו

 אליהו עצומה ~ליאה הוא נ~שו עלברח
 חמשים שר ~עמיים המית ~יו דברוח ד"~נביא

 א" ב" מלכים ~וכדכתיב~וחמשיו
 עד תהרגנו לבל מאיזבלירא יעו""ש~

 דל~
 עצה מ~א

 אתמהה בבריחה כ""א נ~שולה~לת
 יעוייןהיטב א""ש הקודמות באותיות~ל~ימ""ש ואמנ~

ב~נים"

 ~~ו~~~~~
 ~באות דל~ימ"ש בו

 בני על דרמיאדחיובא י""ט~
 ו~נינם להונם משוי ת""ח בהחזקת~עיר
 החזי~והו דלא כמה וכל טבל~סוג

 ל~
 נ~קע

 שלהם דאינה וממילא מ~נינם טבל~איסור
 ש~יר~ובן

 מ~""~
 קי""ב ~שבת

 ע""ב~
 אם

הראשונים
 כמלאכי~

 ב~נים" יעויין וכו"

~~~~~ ~~~~~ 
 דל~י נ~לא באריכות בהו
 ~באותיותמ""ש

 דו~א הוא וחמה אף דמכ~ה בסתר~מתן ה~ודמות~
 בו בנתערב ולא ובהתר דידיהבממונא

 דמשויאיסור שמ~
 לממונ~

 דבזה דידיה דלאו בסוג
 וחמה אף לכ~ות י~ה בסתר מתן כחאין
 ה~רות מגודל עולם באי כל וידעו יכירו~שוב

 על ~כנז במדינת בזמנינו דנפר~ווהגזירות
 ה~רות דכל כיון דיין ואית דין דאיתאחב""י

 מדה כנגד מדה גמור בדיוק המהוהגזירות

 יותרון הוא ותרן ה~ב""ה האומר דכלמבורר
 נ" ~ב""קחייו

 ע""א~
 לר~ת וגם

 כו~רים סוגי כל שלעיניהם סמיו~
והמאורעות דהמקרי~

~ 
 אשכנז במדינת אחב"י

 כ""כהמדוי~ות
 בדיו~

 לעיני מבררים נ~לא
 יעויין אמת ותורתו אמת דמשה ישראלכל

 ב~נים"היטב

~~~~~ ~~~~~ 
 נמרצה אזהרה בהו

 לונדון ד~הלאחב"י
 ע~מן על לרחם דיראווהמדינה

 את וית~נו להם ~ר וכל ובנותיהםובניהם ונשיה~
 להע~יד עקשו הישרה מש~ט כה עדאשר
 כלבראש

 ד~
 ויראת מתורה ריקים שב~דושה

 ~הרה וגם חיצוניות בחכמות וע~רםשמים
 במראה ~בועים ת"ח להנינמר~ה

 ממלל ~ום נאה שיחה בסוג ישמזוי~ת ד~דוש~
 ש~תן ולאנשים לנשים דורש נאהרברבן
 ויש ומרמה עול ותוכו כנשיםקלות

 ~שבת יתקרי רבא ד~דישא בשבתאדנולד בס~
~נ""ו

 ע""א~
 ה~ד

 הש~
 להזיק שדרכן שבהן

 כי וידעו ויכירו ישראל קיום לכללותעי""ז
 וי~חו ~וסן לעולםלא

 מו~
 מהמקרים

דמדינת
 אשכ~

 יועיל וזה בתשובה וישיבו
 ולא ומדינה מדינה בכל ה~ורר ה~רנגד

 תורהבהעת~ת
 שבע""~

 ~יטב יעויין ללע"ז

~ ~ ~ ~ ~ י י
י~



~ ~

 ~~ו~~
 להרב מגולה תוכחת בו

 עלמדובלין
 ה~ר~

 לי
 ב" ועיכובו תליתאה כהן מראהחיבורי

 הבכא עמקחיבורים
 ול~

 הודיעני
 תשלומי וכ""שמקבלתם ~י~

 מ~יר~
 ו~ן

 ל~
 יעשה

 וד""אי מנימוס לרבות וגםמדינא

~~~~~~ 
 בטוב בו

 כרשה רבה~ויקרא המדר~ כוונ~ טע~
 א~

 במ""ש
 ת"ח דכל משה אל ויקרא מקראללמוד
 טובא" דתמוה הימנו טובה נבלה דעת בו~אין

~~~~~~~ 
 תמיהות בו

 עצומו~
 בכיר~"י

 כט ~תבא דכתיבבקרא
 ד" נתןולא ג~

 לכ~
 לב

 לדע~
 יבואר עוד וגו""

 דלישובבו
 תמיהו~

 בהכרח הנ""ל עצו~~ות
 הלכה בכ""ג הרמב""ם כוונת ביאורלהקדים

 כוונת טעם בטוב ובארתי ~ובה מה"~"

 הנ"~הרמב"~
~~~~~~~ 

 לא ~מגילה הש"ס כוונת בו

ע""ב~

 ~רה שב~~שנה דקללות
 דל~אורה ~רן עצמו מכי דמשה משוםכוסק
 צט ~בסנהדרין דאמר מהא טובאתמוה

 השמים מן כולה התורה כל האומרד~ילו ע""~~
 משה אלא הקב""ה אמרו שלא זה מכסוקחון
 כולה ה~ורה בכל כופר בכלל דזהו ע~מומכי

 בפנים"יעויין

~~~ ~~~~~ 
 קרח דו~לוקת טעם בהו

 עד רבינו משה עלועדתו
 עוד השמים" מן בתורה ככירהגדר

 ~באות שבאר~י דלכי"מבהו יבו~~
 בכיר~"י עצומות תמיהות הני שכירמיושבים הקדום~

~תבא~
 לרבות וגם רש"י כוונת ומובן הנ""ל

 המדרש כוונתעיקר
 רבה~ ~ויקר~

 הנ"ל
 בכני~"יעויין

~~ ~ ~~~~~ 
 ב~ז"ל המוסכם דלפי בהו

 שאינו דדייןבפשיטות
 וגם גמורה ע"ז הו"ל ~תורה ב~מתהגון

 בעל האדיר הגאון דהסבירלכי""מ
 קז ~~נהדרין הש"ס כוונתז~"ל התומי~

 ע""א~
 בקש

 סכק שמן צל בלי מבורר ע""ז לעבודדוד

דה~כוני~
 ~~יו גם ומכללם לונדון דכה ב""ד

 והמהדר נינהו גמורה ע"ז כהדדיכולהו

לה~דיק~
 מה ומכל גמורה ע"ז עובד הו""ל

 לטעמו גמור ביטול מבו~רשבררתי
 כהן מראהחיבורי בהחזר~

 תלית~
 דלכי ומשום

 ח""ו ליה משוי זו כעולתו ב~"להמו~כם
 בו שאין ת"חבגדר

 דע~

 ~~ו~~~~
 דהמהדר בו

 לה~די~
להמכוני~

 דכה ב""ד
 ~משלי או~ר הכתוב עליולונדון

 טז~
 מ~יק

 ~דיק ומרשיערשע
 ~ועב~

 ~ם ד"
 רשע מצדיק הקרא כוונת עיקר בו יבוארעוד ~ניה~

מרשיע
 צדי~

 בכני~" יעויין תמוה דלכאורה

 ~ ~~ו~~~~
 ~יבורי ~רת דבפעולת

הנ""ל
 משו~

 לא חמיו כבוד
 לבית הראשי המורה דגם זה בדבר הואיחיד
 ~ובלע""ז לונדון דכה העברי נערה~מא
ד~שואיש

 קאלעד~ש~
 עוד לי ה~ירו ג""כ

 כל של ה~~~רי מצב שכלות גודל בויבואר

הרבני~
 ענגלאנד מדינת דכה הי~ים

בחניכותם
 לה~כוני~ והכנעת~

 ונכתרו ב""ד
 משוקן שנאוי עול שמותבחמשה

 ~ר~
 תועבה

ועל
 כול~

 ~""ז דהו"ל
 גמור~

 זהו ובאמת
 לגזירות ח""ו וקרובה גדולה היותרסיבה

 הביניים" בימי כמו נורא ומשבררעות

~~~~~~~~ 
 השומע כל ~ר מלתא בו

 והיינו ~ניו שתי~צלינה
 ריקי ~בפידהמכונה

 דעת~
 הגאון רבינו

 סיוע דנעשה אבראמסקי י~~אלהאמתי
 הארן ערות לכסוי זנב ובגדר בורלדייני

והמינים
 המכוני~

 ~וכהובא לונדון דכה ב""ד
 ~קדוםבאות

 הטי~ יעו""~~
 לתלמידי ל~חו

 רבינו משה מעלת דכל העברי נערה~ומא
דאנו

 מוכר~י~
 הוא לדעתו דע~ו ל~טל

 ~בע"כ בתורה מש~"כ ~בכתב בתורהדוקא

~~~~ו~
~~~~ 



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

 ~ירוש~היינו
 הק~

 לו אין שבכתב ד~רה
 וכל ישראל חכ~י שאר על יתרון רבינו~~שה
 יכול ישראל ~חכ~י ו~כם~כם

 לחלו~
 על

 ~~""ש זו דרשתו לדופי ונסתייע רבינו~שה
 ב~ניםי יעויין הקבלה שלשלתבס~ר

~~~~~~~~ 
 בעזהי""ת דאברר ד~~ודם בו

 דרשתו דו~י וסתירתביטול
 ~הות לתאר בהכרח וכפירה ~ינותדיסודה
 הגאון ~וצ""ל הא~תי גאוןהאי

 דהוא ~ה לרבות וגם אנושיי ני~וסבסוג ה~וטעה~

 נוראים י~ים להת~לל ה~תיר עיקר~י~
 ~בחון הבית בכותל דהוק~ו ע""זבבית

~
 בה ו~ורו התירו ידו ועל וערב שתי צל~י
 כה ~ב""ב~ינים

 ע""א~
 וה~כהנים ה~כונים

 ~י~ן לעיל ~והובא לונדון דפה ב""ד~תור
 יעו""ש~"ו"

~~~  ~~~ ~~~~~ 
 היה דלו בהו

 א~~~~ייחז~אל

~הנ""~
 בעל~~א לאדם הראוי בני~וס עכ"פ

 זו ~שרה עליו קבל לא נ~י ב""נ~~ילו
 זו ~שרה וב~בלתו בור לדייני סיועלהיות
 ~~שלי דכתיב ~רא בנ~שיה~יים

 וכעין יתגלע תושיה בכל נפרד יב~שלתאוה יח~
 כג ~נזיר~~"ל

 ע""ב~
 חו~ר בו יבואר ועוד

 לדייני בהתחברותו ו~ר~תו איסורא~אי
 דרשתו לד~י הסיבה עי~ר דזהו עדבור
 כולה התורה בכל כ~ירה הוא דיסודההנ"ל

 ~ה ~שבתוכ~~""ל
 עשה לו או~ר היום יצה"ר~ל ~~נו~ שכ~ ע""ב~

 כ~
 ול~חר

 ע~ה לוא~ר
 כ~

 ע""ז עבוד לו שא~ר עד

והול~
 ב~ניםי היטב יעוין ועובד

~~~~~~~~ 
 ~סוגיות ~רורות ראיות בו

 וירושל~י בבליער~ות
~~"כ

 והר~ב"~
 שבכתב כולה התורה דכל

 ~~י בסיני רבינו ל~שה ניתנו כולםוש~"פ
 דל~ד ו~רא ~צוה ב~ירוש ו~ילו~~בורה
 רבינו~שה

 לישרא~
 עליו לדבר אין נ~י

ולחלוק
~ 

 סברא ~כח ח"ו
 דהחול~

 ובא~ת
 דיכולים לחוד זה~עת

 לחל~
 ~שוי נ~י

 בכלל נ~סדה דעת דהאילבעלים
 ב~ני~" היטב יעויין כולה התורה בכלוכ~ר אפקור~

~~~~~~~~ 
 בו

 דשי~
 ~ברא הש""~הוא

 ו~וסכ~תברורה
 טז ע"ב יג~סנהדרין לכ~

 ע""ב~
 ~רבינו ~שה

 היה ש~ול כלו~ר ~אי וחד ~בעים~~ום
 בדורות דהיו ~ולות סנהדראות כלכנגד
 ביחד וכולםעולם

 יכולים אינ~
 לחלו~

 על
 ב~רה" ולקרא ל~~וה ב~ירושו רבינו~שה
 רש""י די~רי ב" הסבר בו יבוארעוד

 ע""ב יג~סנהדרין
 ע"ב~ ט""~

 דלכאורה
 ב~ניםי היטב יעויין אהדדיסתרי

~~~~~~~~ 
 ד~יטת דל~י~~שבו

 טפי שקול רבינו ~שההיא הש"~
 ש~יר ~ובן עולם דורות חכ~י~כל

 ~גדחגי~ה סוגי~
 ~""ב~

 טובאי דת~וה

~~~
 ביאור ד~י~""ש בו יבו~ר

 ג ~חגי~ההש""ס כוונ~
 ע""~~

 ~נ"ל
 ז"ל הר~ב""ם ~"ש הכי להסבירנ~י ~ש~
 ואין עניים ~ת~ות ~ה" ה"הלכה ~"~
ל~"ש הכר~

 ~כ"~
 דב~שיטות הר~ב"ם בכוונת

 הראב"ד להשגת ישוב בו יבואר עודא""ש"
~ה

 דהכ""~
 הניח

 בצ"~
~~~

 ~ליאה בויבואר
 עצו~~

 ה~און על
 ב~ה זצ""ל אריה השאגת~אדיר

 ג ~חגיגה אבן טוריבחיבורו שכת~
 ע""ב~

 להסתייע

~ש""~
 לב ~ערכין

 ע"ב~
 דהלכה לו~ר ~אין

 דדינא אעיקרא קאי ~~י~יל~שה
 והרביתי לבא לעתיד קדשה לאראשונה דקדוש~

 טע~י בתרילת~וה
 ח~

 ~כ~ה ~בואר
 בש""ססוגיות

 ~י~ו~
 וביותר סברתו

 ~שבועות דכ"ע תוד""הדל~י~"ש ת~~
והר~ב""~ טז~

 ~ה" טז טו הלכה ב~""ו
 ראיה שום דאין ו~וטברור ה~"~ בי~

 דהלכה וכ"א שכתב ל~ה לבדערכין ~סו~~
 קדשה דלא דדינא אעי~רא קאי ש~יר~סיני ל~ש~

 לבאלעתיד
 וש~

 ז"ל מ~יר~"י ~ר~ה
 ~~יםיהיטב י~~~



~ ~

~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

~~~~~~~ ~ 
 ~ג" דחגיגה דמסוגיא

ע"ב~
 דאפילו שמעינן הנ"ל

 כח אין נמי מסי~י למשה הלכה~ספק
 לחלוק רוב בגדר ב~מ~ו אפילו ישראללח~י
 מבואר שכתבתי מה ומכל ח"ו רבי~ו משהעל

 של דופי דרשת וסתירת ביטולומבורר
 הי~ב יעויין ה~"ל אבראמסקיי~~~~ל

בפ~ים"

 ~~ו~~~~
 להסתפק יש דלכאורה בו

 בםנהדרין ~מר דהאולומר

~~
 ~"ב~

 קאי וא~ד שבעים במקום דמשה

כלו~
 הדורות דכל ה~~דרין כל כ~ד

 באות~וכהובא
 יז~

 ע~מית מ~שיבות זהו
 ולא ביחוד ~גבורה מפי לו דנאמרהדבור

 ~~ר ושוב רבי~ו דמשה עצמיתמחשיבות
 אין עצמו מפי רבי~ו דמשה דחידושולומר
 ומדי~א מישראל אחר מחכם טפי יתרוןלו
 אחרי רבי~ו משה לגבי ~פילו ד~ימא~וא
 לומר ו~""ו דז"א העליתי ואמ~ם להטותרבים
 וכ"א~כי

 באמ~
 לכל כח אין לאמתו

 ~ה על לחלוק הדורות דכל~סנהדראות
 זה והמכחיש לחוד סברתו על אפילורבינו
 ישראל דת יסוד בעיקר גמור כופרהוא
 ובירור ישראל באלקי ו~~לה חלק לוואין

 הבאות" באותיות ~~אר מלתא~אי

~~~~~~~~ ~ 
 הנ"ל םפק דלבירור

 הקדום~~באו~
 ~כרח

 דתמורה סוגיא ביאורלהקדים
 עצומות תמיהות ד" ו~פרטו ~באדתמוה ע"א~ ~~

 בפניםייעויין

~~~~~~~ 
 קראי תרי ה~י דב~ת בו

 בשמים ולא וגו" המצותאלה
 רשאי ~ביא דאין ילפינן דמנייהו ו~ו"היא
ל~ש

 מע~~
 מפי לא

 הג~ר~
 ברוה"ק ולא

~
 תיכף כ"א משה ~טירת תליא

 מרשות לגמרי דיצתה ~משום ~כי דינא~רה במ~
 וכל ישראל חכמי לרשות ו~כנסה~~ה

 ממדות מדה ~"פ בסברא~~ר ספ~
 ובחי~וקי יש~ל ח~י ו~סכמת בהן~רשת שהתור~

 הכתוב גזירתדיעות
 ליל~

 וכ"ז~ רוב בתר
 רבי~ו~ במשה משא""כ ישראל חכמי בכלדוקא
 ובירור בחידוש יפה כחו חי שהיה זמןכל
 שהתורה ממדות ~דה ספקכל

 נדרש~
 בהם

 אי~ה רבי~ו משה ד~שיבות לחוד ~רתוע"פ
 הדבור עצם מחמתדוקא

 דהו~
 הגבורה מפי

 כל~ ~גד ~שיבותו נמי מעצמיתו דגםכ"א
 דבמשה ומשום הדורות דכל ישראלחכמי

 ~ו~~~~~~
~ ~  ~~~~ 

 נהי והלכך ה~ביאים אב וסוג החכמהאב ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~
ד~פ~ע

 במ~
 דין לחידוש ~בואה סוג תורה

 ממשה ואפילוב~בואה
 רבי~

 אכתי מ"מ
 חכמתו כח וע""פ החכמה אב סוגגביה פ~

דגדול~
 שפיר עולמים יצורי מכל ועמוקה

 מדה ע"פ םפק בבירורסברתו
 דאין עד טובא אלימא ~דרשתשהתורה ממדו~
 חכמילכל כ~

 והס~הדראו~ ישר~
 דורות~ דכל

 ומאוד רבי~ו משה על ח"ו לחלוקעולם
 היטב~ יעויין סברא האי בבירור~ארכתי

בפ~יםי

 ~~ד~~~~~
 בו

 דע"~
 ~באות~ סברתי

הקדום~
 דבמ~

 איכא~ רבי~ו
 אב סוג היצורים מובחר סוגיתרי

 החכמ~
ו~~

 סוגיא בביאור הארכתי ~~בואה אב
 ~טזדתמורה

 ע""א~
 ומיושבי~

 שפיר
 ~וכהובא סוגיא דב~איהתמיהות כ~

 בפ~ים" ~יטביעויין כא~ באו~

 ~~ו~~~~~
 למה ברורה ראיה בו

 ~באותשכתבתי
 כב~

 משה על לחלוק ישראל חכמי לכל כחדאין דכמ~

רבי~
 ~כמי לכל כח אין כן ה~בואה אב ~ר

 החכמה~ אב בגדר רבינו משה על לחלוקישראל
 ~קא ~בחים מסוגיאוהוא

וישמע בקר~ ע"א~
 מש~

 בוש ולא ~ודה בעיניו וייטב
 סוגיא האי הנ"ל ס~~י וב~וו~"

 בסברתי ואמ~ם בה דכירי מדכר תמיהיותרי תמו~
 בפניםי היטב יעויין א"שי

 ~ ~~ד~~~~~
 דרבי טעמא

וח~ניה י~ו~~
~ 

 י~ודה
 ~נ"ל בע~יןשמי~י ב~"~

 דלכאו~
 דרשת

 ~~י~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~~~

 דפשטוח מובנח א~נה יהודהבן
 היחה דהה~פדה יהודה כרבי הואהקרא משמעו~

 הה~פדה בםיבח הטעוח ולא ה~עוחבסיבח

ואמנ~
 סוגי ~רי היה רבינו דבמשה בסברחי

 שפיר מובן היצוריםמובחר
 סבר~

 פלוגחחם
 בפנים"יעויין

 ~~ד~~~~~
 למה ברורה ראיה בו

 דמשה דכמושכחבחי

במקו~
 מכל טפי כלומר קאי ואחד שב~ים

 הנביאים אב בסוג ביחד הדורוח כל~חכמי
 אב בסוג ~אי ואחד ש~ים דבמקום~~"ה

 כב באוח ~וכהובא~חכמים
 יעו""ש~

 והוא
 לו ~ע""ז ערוכהמגמרא

 ע""א~
 ומטוי""ד

 ועוד ש~" ובב"י לו ס""ק רמ""ב סימןוש"ע
 הכי דנימא הוא ברורה דסברא בוי~אר

ועפימ"ש
 הרמב"~

 ובמורה לזרעים בהקדמה
 בפני~י היטב יעויין פל"א ~""אנבוכים

 ~~ו~~~~~
 סברא האי דלכאורה בו

 החכמה אב דסוגדחידשחי
 ~והובא הנביאים אב כסוג הו"ל רבינובמשה
 ובאוח הקדום~ות

 כב~
 ממרז""ל חמוה

 בילקוט~הובא
 מלכים~

 כחבחי ואמנם
 לסברחי ברורה ראיה מהחם ואדרבא~"א

 בביאור הארכחי הענין ולבירור~כחבחי
 טובא חמוה דלכאורה הילקוט~וונח

 וע"~
 פילון דחיבר משה חיי מספר שהועחק~ה

 משה חכמח עוצם לדעח הראה דבוהיהודי
 מוריו מפי דקבל עולם דורוח כל על~בינו
 יעויין בעולם מפורסמים היוחר אוה""עחכמי

~ניםי

~~~~~~~~ 
 פילון עדוח דמלבד בו

 רבינו משה דחכמחהיהודי
 החכמה ענפיבכל

 והמ~
 מורים מפי דקבל

 גברו פרעה ובביח בדורו ג~וליםהיוחר
 ומוסכם ברור דורו חכמי מכל מעלהלמעלה
 ניחנו ~בעולם הח~וח דכל ~"למפי
 עם ביחד הגבורה ~מפי בסיני רבינולמשה
 ~נים" הי~ב יעויין ושבע""פ שבכחב~רה

~~~~~~~~ 
 המקובל דכפי בו

 נאמנים סופריםבשם והיד~
 אברהם הי" אוה"ע וחכמי ישראלמחכמי
 שהארכחי מה ומכל דורו חכמי ראשאבינו
 באבר~ם גם דבאמח מבורר חז"ל ממ""שוגם

אבי~
 והיינו ומדע חכמה סוגי חרי היו

 ופלוסופיא חקירה ~ל הבנוי" ומדע חכמהסוג
 אמחי ע"ד ומדע חכמה וסוג אנושידשכל

 א"ס אור לגילוי שזכה לאחר וטהרהוקדושה
 בפנים" יעוייןב"ה"

~~~~~~~ 
 ~באוחיוח דלפימ"ש בו

 כ~

כט~
 בביאור שהארכחי ובמה

 החמיהוח כל מיושבים הי~וטכוונח
 אוח לעיל ~דהובאו~היל~וט

 כז~
 מה ומכל

 דלא מבורר הילקוט כוונח בביאורשהארכחי
 ~באוח שכחבחי למה סחירה מהחם דאיןזו
כב

 כז~
 הוא רבינו במשה החכמה אב ד~וג

 הנביאים אב כסוגממש
 א~

 דמהחם זו
 סוגי חרחי דהני שכחבחי מה לכלברורה ראי~

 בישראל עוד נביא קם דלא וכמו הןשקולין
 ~כמ~ה בישראל חכם עוד קם לא כןכמשה
 משה שקול לפי""ז ושוב בכללו שלמהואפילו
 ואפילו ביחד ישראל חכמי כל כנגדרבינו
 החורה מדיני בדין ספק בירורבחידוש

 חכמי מכל למעלה דגברה החכמה אביגדר ומשו~
דורו

 וכהוב~
 ~אוח לעיל

 ~ב~
 ~יטב י~"ש

 ~~ו~~ ~~~~~
 דסוג דלפימ"ש בהו

 א~
 בזה להסביר אפשר הנבואה אב כסוג ממשהוא ~~~~ ~~~~~~~~~

 כא ~ר"ה ושמואל רבפלוגחח
 ע"ב~

 בקרא
 ~קהלחדכחיב

 ~ב~
 דברי למ~א קהלח ~ש

חפ~
 וצריכא טובא חמוה פלוגחחן דב~ח וגו"

 פלוגחחן בביאור ש~רכחי מה ומכלרבא"
 פל~חח דעיקר מ~רר החמיהוח כלולישוב
 שלמה אי הוא ושמואלרב

~~ 
 ~דר כמשה

 עפ"י בחורה ספק לבירור החכמה~ב
 דלא ס"ל דחד ישראל חכמי רוב נגדלחוד סבר~

 ס"ל וחד כמשה~ם
 דק~

 ~כ"פ כמשה
~  לחוד ישראל חכמירוב 

 רבי~ מ~ נג~ ו~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

 מודו ~"ע רביבו ד~שה מזה מבורר~עכ"פ
 ~ק ובירור לחידוש יפה לחוד סברתודכח

 כל ~ד נדר~ת שהתורה ממדות במדה~רה
 להמעיין ברור ו~"ז מעולם דהיו דורותחכמי

 בפ~י~י היטבי

~~~~~~~ 
 דרשתו לדופי יסוד דעיקר בו
 באות ~דהובאזו

 יא~
 הוא

 בזה וב~ת הקבלה שלשלת~בעל
 הר~

 גודל
 מ~ור דעזב ומשום בתורה ידיעתו ואי~רו~ו
 וש"ע ערוכות וגמרות מפורש קראחיים
 מים מלאים ~שברים בורות לו ו~במפורש
 דמוסכם הקבלה שלשלת דברי והמה~~כורים
 שער זק~י קדישי ~רב~ןומקובל

 והעת~תו וכזב שקר דבריו דכלמרבותיי~ו דקב~
 מין דאיזה כשמש ברור הדבר ~דורות~סדר
 העתיקווכופר

 ו~~
 ביוהכ"פ הדורות בסדר

שח~
 דרך ישרי לטבוח בכדי ב~בת להיות

 לכפירה יסוד וזהו רבי~ו משה במעלת~לזל
 בפניםי היטב יעויין כולה התורהבכל

~~~~~~ 
 כשמש ברור לאמתו ד~ת בו

 י~קאל ~ כוונתדעיקר
 ~פשות לצודד ה~"ל דרשתו בדופיאבראמסקי

 במי~ות דרך ישרי ולטבוח ו~ימיםנקיים
 לדופי מקום אין ד~"כו~ירה

 דרש~
 זו

 הקבלה בשלשלת למ"ש~ילו
 מטעמ~

 דב~ת
 תרי עובדא בהאי הקבלה בשלשלתאיכא
 לנוסחא לגמרי מכחשת בתרא ו~סחא~סחות
 אין בתרא ול~וסחא בה מודי ~"עקמייתא
 התם כתיב דלא ומשום דרשתו לדופי~קום
 עדיפא דטפי הוא ומסברא טעית ~רדר"ת
 ~ייתא ולמשבק ~רייתא ~רלמיזל

 אבר~סקי יחזקאל ג~א דהאי~ד~י~ן
 איפכא ~ר~יל

 למש~
 ולמיזל בתרייתא

ב~
 ד~ב מודי כ"ע" ד~ה קמייתא

 ברור ~לי כולה ו~ר בה זכה ואי~ו~א וש~~
 ל~דד זו פ~לתו~י~ר

 ~יי~ נפשו~
ו~~ו~

 י~יין למי~ת ~שות
 ~ני~ הי~

~~~~~~~~ 
 זע~ה הוא דבאמתבו

 דלא מסתייה דלאומרה גדול~
 מכל~צא

 השומעי~
 דרשת

 דו~
 דיתן מי זו

 דברי על גדול רעש קול ב~ולועליו
 הדת בכל והריסהוכפירה מינו~

~ 
 ~ד~ד זו

 יישר בברכת לפושעים ידנתבו
 כ~

 ות"ח
 ומי זו דרשתו דופיעל

 התורה למשמרת הפקודים עלהעומדים א~שי~ בר~
 בזיוןו~י

 וקצ~
 בפ~יםי~ היטב כ""ז יעויין

~~
י~אר

~ 
 ~רשתו דדופי

 וכפירה ומינות בורות דברידהו"ל מלב~ ז~
 בזה וחיוב הדת כל הריסת ג""כהיא

 בתשובה הרדב"ז וכמ"ש יעבור ואליהרג להיו~
 מה ומכל יעו"ש צב שאלהח"ג

 דהדורש כשמשברור שמבוא~
 יחזק~

 אבר~סקי~
 מלבד כ~ד כולם טיבותא ומחזיק~והשומע
 התורה ב~ל וכופרים מיניםדהמה

 העמוד על למותחן ~יראוים כול~
 ~ ~נ~םי היטב יעויין מרדותמכת ולהלקו~
~~ 

~~ו~~
 בו

 העת~
 ~~~ מ~מכונה חוברת

 האמתי הגאון רבינוההמון
~"~~ 

 ר~המוטעה~
 מהמכונים המורים

 הולך וסובב והמדינה לונדון ~ה ב""דותור והמכהני~
 לסימנים~ חלקו והמ~ר בערכאות נשואיןע"ד

ואותיו~
 בנשואין השאל~ ~רף

 מנימוס חיוב וליכא כשרים ~דיםוליכא בער~או~
 אי טבעת בנתיבתהשלטון

 נעשי~
 בזה

 תורהי לדיביאיש אש~

~~~~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~~~~י

~~~~ ~~~ ~~~~ ~ 
 דיעות

 המ~ירי~
 ~ער~~ות ב~ו~ן~

~~ 



~ ~ ~

~~~~ו~
~~

 בזה דנ~ית בס~מא לחוד אי~ות בחיי~ר~ת
 גמור~ אי~א~ת

 ~רה" לדיני

~ ~~ו~  ~~~ ~ו~ ~ו~ 
~~~

 החוברת ב~ל החלטתבו

ד~יט~
 וה~לחן הרמב""ם

 דלא כמה כל ב~דים בב~ילה דאפילו~וא ~רו~

~רי~
 ~דו~ין ~ם דזוהי בהדיא

 אין חזקה בה ~רינן ולא ב~למא כזנות~ו"ל
 בפ~ים י~ויין זנות ב~ילת ב~יל~ו ~ו~ה~ם

 ~~ו~~~" ~~ו~~~ ~~~~~

 ~~ו~~ ~~ ~~ו~
 בו

 מתוספתא לה~תיי~
 ביאה דכלקיד~ין

~לא
 פיר~

 להדיא
 דהו"ל נהי קידו~ין ל~~

 קידו~ין אינה ~נים ~ו""כ אי~ות~יי
ומותרת

 לכ""~
 גט" בלא

~~~
~~ 

~~~~ ~ 
 מדברי נמי להוכיח
 להחלטתהרמב""ם

~פי"מ די~
 ~באות ~נסתיי~

 הקדום~
 מה~ספתא

י~ויין
 בפני~

 ~~~~ ~~~ו~
 ~רוכה מגמרא להוכיח בו

 קט~יבמות

 אינה אי~ות בתור ~נים כו"כ ~ה ~ם~דר ד~י~ ~""ב~
 דלא כמה כל אי~ ~תנ~~ית

 פרי~
 להדיא

 ~די~פני
 יבואר ~וד קדו~יןי ל~ם דב~יל~ו

 להחלט~ סיו~~
 אה~"ז בגליון מהכו~ב זו

 הגר""א כוו~ת בביאור א" ס"ק כ"ו~ימן
 ~נים"י~ויין

 ~ ~~~~ ~~~ו~
 בדינא עמוקה חקירה
 ביבום יבמות~~וספ~א

 ב~רומה דאוכלת מדרב~ן דזיקתה ל~קחת~~ח
 ס~ק בירור ו~פ"י מדרב~ן או מה""ת ר"לאי

~קיר~
 להוציא להמ~יין ~~ר זו ה~מו~ה

 ~רנ~י
~~ 

 לה~~~
 ~ירור

 ~~א~
 דבדר

~~יי
 דרב~ן באי~ות ~יא דא~ת~ ~י~ות~

~ י~~~ ד~יקר~~יון  
 ~ז~~ה

 דרב~
 יעו~ן

~~~ן
 ~~~~~~י ~~~~~~ ~

~~ו~~
 החלטתו בו

 בנוג~
 ל~יקר

 ל~יטת והחליטהפרטית ~אל~
 הריב"~

ב~~
 אינה אישות ב~יי דבדר הר~ונים כל
 יחוד ב~די דוקא כ""א מה""ת אי~ותבגדר
 ~דים כלל היו דלא ובנד""ד קדו~יןול~ם
כ~רי~

 י~ויין גט בלי להתיר לכאורה ~ראה
 הוא כה ד~ד בו ויבוארבפנים"

 אות הנ""ל המוט~ה דהגאוןחיבורו ה~תק~
 יסודי דכל ויבין יכיר וצורב רב דכללמ~ן ~ו~

 וחמורות בורות דברי המההתירו

 ומכ~
 דבריו ביטול לבירור חו~בנאולהלאה

 בלי מה""ת גמורה א""א ~תיר~רות דבר~
 והראיתי בי~ראל ממזרים להר~תו~י""ז ג~

 בלי להתיר לכאורה ד~ראה וז"ל דמ""שלד~ת
 בהתר התיר ובאמת ה~ין לסמא זהו ~כ"לגט

 וחמורות בורות דברי ~פ"ימוחלט
בפני~ י~ויי~

 ~~ו~~ ~~~ו~
 בו

 ~ב~ובר~ דמ""~

המו~ת~
 סימן

 הרמב""ם ~יטתלהחליט א~
 וה~"~

 י~וד ~ו~י""ז
 א~תלהתירו

 בלי ל~למא ~י~
 ברורה והלכה ~רוכה מגמראתמוה הו~ ~ט~

 ומוסכמ~
 ובש""~"ברמב"~

ו~~ו~~
 ~יקר דבאמת כיון תמוה

 כמ~ט הואהנ"ל חי~ר~
 ~~מו דמפי בורות דברי איזה~זולת מהריב"~ מו~ת~

 ביסוד ה~אלה בתורף ~כתב ~ה תמוהוא"כ ני~הו~
 מט~ם חיוב ליכא אלו דבנ~ואין י~ןלהתירו
ה~לטון

 בטב~~
 חיוב הי" אפילו ובאמת

 היה דלא ומ~ום כלום א"ז ~מיבטב~ת
 וב~מתכ~רים ~די~

 הריב"~ כ~ימ"~
 ב~י~ת ~י"

טב~ת
 מ~לה לא נמי כ~רי~ וב~די~

מוריד ול~
~~ 

 ממה ~לו ~יו לפי"ז
 י~ויין ו~~טלי~בטלי~ נפ~

 בפ~י~



~ ~

~ ~ ~

~~~~~~~~ו~

~~~~~ ~~~~~ 
 המוט~ה הגאון דמ""ש בו

 להסתיי~הנ""ל
 להחלטת

 ~ט בליהתירו
 ~~תו~~ת~

 ומשום קידושין
 המגיד דהרב ~ירושו סובלת אינהדהתוס~תא

 הוא האמתית התוס~תא כוונת ~יקרואמנם
~ירושו

 ו~י""~
 דינו לחידוש נ~ן מ~ור הוא

 לד~ת והראיתי ~ורייתא ~רוהבהתרת
מסוגיות

 ~רוכו~
 ד~ירוש כדבריו יהא דלו

 הוא דחוק התוס~תא בכוונת המ~ידהרב
 ~""ז לבנות אין נמי מרווח יותרו~ירו~ו
 דאורייתא ~רוה חמור ~יסור להתיריסוד
 האמתי הוא המ~יד דהרב ד~ירושוומכ""ש
 באמת הוא הנ""ל ~מו~~ה דה~אוןו~ירושו

 בורות~דברי

~~~ו~~
 ~יקר וקלות ו~זות חוצ~ההוא

 מהריב""ש ה~תיק הנ"ל~יבורו
ולמה

 השמי~
 דהריב""ש ~ירושו

 התוס~תא כוונת ~ירש הריב""ש ~םדבאמת מה~וס~ת~
 המגידיכהרב

~~~
 אין נמי הנ""ל כל דמלבד בויבו~ר
 התוס~תא כוונת ל~רש ב~ולםהו"א

 הנ"ל המוט~ה דהג~וןכפירושו
 מתלת~

 ~עמי
 ב~ני~" היטבי~ויין

 ~~~~~ ~~~ו~
 להסתייע ~~תב דמה בו

 בריש הרמב""םמדברי
 בזה דבריו ד~ל לברר הרביתי אישותהלכות
 ~יש ~י ד~ת על י~לו ולא ומבוטליםב~לים
לו

 רי~
 ב~ני~" יעויין בלימוד

~~ד~~~~
 ~וד שכתב דמה בי

 אינה לחוד אישותדבחיי להסתיי~
 מ~ורש קידושין ל~ם שיב~ול ~ד איש~ת
 שלא קטנה ק""ט מיבמות יחוד ~דיב~ני
 דממה כתבתי ו~את ו~מדה וה~דילהמיאנה
 דלא מבוררשכתב

 יד~
 ד~י ד~מ~תא בצורתא

סו~יא
 וראיי~

 כחרס ומבו~לת בטלה מה~ם
 דבחיי ברורה ראיה מהתם ו~רבאהנשבר

~יש~
 היא ~מורה אי~ א~ת נמי ל~ד

 בבירור והארכתי י~וד ~די בלאוא~ילו
 ב~נים~ היטב י~ויין זוסוגיא

ו~~ו~~
 לה~י~~ ~כתב דמה ~וד בו

 בגליוןממ""ש
 הש""~

 בכוונת
 כ~י""מ דאדרבא כתבתי ה~ר""אביאור

 לקמןשהסברתי
 י""~ בסיו~

 הב""ש דברי
 בסימן הב""ש ודברי קמ""ט בסימןוהרמ""א

 ה~ר""א מדברי ברורה ראיה א" ס""קכו
 ב~ניםי י~ויין דבריולביטול

 ~~ד~~~~
 חקירה דמ""שבו

 ~מוק~
בדינ~

 ~""י יבמות דתוס~תא
 נמי ~שר ~מוקה חקירה האי ובבירורה""א

 נשואין דין לבירור נ~ה אור ~יזהלהו~יא
 כתבתיב~רכאות

 דמס~י~~
 זו וחקירתו

 והלכה ~רוכה ~מרא ~מנו דנ~לםמבורר
 היטב י~ויין תרומות הלכות ברו~ב""ם~סוקה

ב~נים"

~~~ו~~
 דמבירור שכתב דמה בו

 אור ~להו~יא א~~רה~מוקה חקיר~
 זה דמכבר כתבתי דנד"ד השאלהבבירור נ~

 תוס~תא מהאי להסתייע הארכתי שניםאיזה
 איש אשת נ~י אי~ותדבחיי

 ~מור~
 היא

 ~ימן ל~מן כ~ת מסודרתוהוא
 י"~

 ט" ~ת

 ב~נים"י~ויין

 ~~ו~~~~
 בו

 מדברי להסתיי~ דמ""~

הריב""~
 דכל ומשום לנד""ד

 שה~דילה בקטנה ד~ם ס"להראשונים
 כתבתי יחוד ב~די ~דלותה בב~ל דוקאלשני ונ~~

 מוסכם דא""זדמלבד
 ומ~ו~

 ~דולי דכמה
 והטיב והגר"א המקנה ומהםאחרונים
 כבתראי והלכה יחוד ~די דא"צ ס"לקידו~ין
 יהיבנא לו ו~נם ה~וסקים בכלליוכמוסכם

 דהלכהליה
 כהריב""~

 שכתב מה בכל
 לנשואין מהתם ראיה איןמ"מ בז~
 ~רכא~

וב~~
 דנשואין דינא שבררתי כ~י"מ

 ~ד ד" ~~ת י~ בסימן לקמןב~רכאות
 א~

 ג~~"~
 דבנשואין~ מודה ה~~~"ש

 ~ערכא~~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~~~

 בעדי בעל בלא ואפילו גמורה איש ~ת~ית
 היטב יעו"שיחוד

 י

~~
~~~~ ~ 

 דבנתינת הלכה בירור
 אישות בחיי או~בעת

 נ~ה""ת גמורה איש אשת בערכאותנשואין בת~
 בקרובים למיתסר אישות עניני לכולהו~יא

 פריש בדלא ואפילו וכדומה יבוםולזיקת
 לבעילה ויחוד טבעת דנתינת עדים בפניכלל
 הוא ואפילו נינהו ואישות קידושיןלשם
 לשיטת ואפילו עריות על וחשיד גמוררשע

 אינה עכו""ם בכומרי בנשואין דס""להריב"ש
 בערכאות בנשואין מ""מ אישות ~דרכלל

~
 מה""ת גמורה איש דאשת מודה הריב""ש

 הש""ס ומסוגית ברורה בסברא וה~כתיהיא
לחלק

 בי~
 לנשואין עכו"ם בכומרי נשואין

 היטב יעיין עכו""םבערכאות
 ~ני~

 ~~ו~~~~
 ~גיטין הש""ס שיטת בירור בו

 י"~~
 ו~ות רש""י ושיטת

 ז"ל הראשונים וגדולי והרמב""םוהרי"ף
 ~באות שכתבתי למה ברורה ראיהומכ"ז

הקדום~
 סברא נמי הריב""ש לשיטת דאפילו

 עכו""ם בכומרי נשואין בין לחלקברורה
 בנשואין דנהי ולומר עכו"ם בערכאות~נשואין
 איש אשת ~דר כלל אינה עכו"םבכומרי
 עכו""ם ~רכאות בנשואיןמ"מ

 בנ~
 טבעת לה

 ~יי ומכ"ש הכי בתר לבעילהוביחוד
 גמורה איש אשת נמי בסתמא ואפילואישות
 ובאמת אישות עניני לכולהו היאמה"ת

 בערכאות דנעשה לחוד קידושיןאפילובשטר
 עדי ד~ר כר"א דקיי""ל לפי"מעכו"ם
 מה""ת גמורה מקודשת נמי ~תימסירה
 להכי מיוחדים מסירה עדי ליכא ואפילוהיא

 מתחת יוצא קידושין דהשטר דכיון~שום
 ~יטת הר""ן וכמ"ש נינהו סהדי כ"עידה

 בפנים" היטב זה כל יעוייןהרי""ף

 ~~ו~~~~
 ~באותיות שכת~י מה דכל בו

 דמסבר~הקודמות~
 הברורה

 לנשואין עכו""ם בכומרי נשואין ביןל~לק
ת לפי הוא עכו"ם~רכאות ~  דמדינא 
 בינייהו לחלק הברורה ומסבראדגמרא
 דאפילו ומשום לכ""ז א"צ דמלתאולעקרא
 נמי בינייהו מחלקינן דלאנימא

 ומכ""ש לבעילה ויחוד ט~ת דבנתינתהוא מדי~
 דנהוג בערכאות נשואין דבתר אישותבחיי
 מקודשת נמי בסתמא ואפילו לונדוןבפה

 יהודה לרבי ואפילו ולכ""ע היא מה""תגמורה
 עסקי על עמה בדבר ואפילו דלעולםד~""ל

 כ"ז ובררתי לפרש צריך נמיקידושיה
 בפנים" היטב יעויין הש""סמסוגית

~~~~~~~ 
 היא ד~נהגה דבמדינה בו

 דנתינת בערכאותבנשואין
 קישור מחלקי חלק הו""ל נמיהטבעת

האישו~
 בערכאות הט~ת בנתינת שפיר

 בדליכא ואפילו היא מה"ת גמורהמקודשת
 דינא האי בבירור והארכתי כשריםעדים

 ~י" בגיטין ערוכהמסוגיא

 בפנים"היטב יעויי~ ע"ב~

~~~~~~~ 
 דליכא דבמדינה בו

 אישות בקישור טבעתנתינת מנה~
 מרעים בסעודת הכי בתר וכ""אבערכאות

נו~
 ~שובות מפורש הדבר טבעת לה
 י~ויין מה""ת היא גמורה דמקודשתהרשב""א

 בפנים"היטב

~~~~~~~ 
 ~~ותיות שכתבתי מה דכל בו

הקודמות~
 ט~ת נתינת ~דר

הוא
 לרוו~

 ומשום לכ"ז א""צ וב~ת דמלתא
 איש אשת נמי לחוד בערכאותדבנשואין
 אישות עניני לכולהו היא מה"ת~מורה
 בהכרח דינא האיולבירור

 להקדי~
 ביאור

 א" ס""ק כ"ו סימן א~ע"ז הב"שכוו~ת
 שכתב למה עצמו דסותר תמוהדלכ~רה

~ע~
 סימן

 ~מ"~
 הרמ"א על לתמוה

 מאיר בית בעל הגאון ד~ם והב~יבהגה"ה
 עליותמה

 בז~
 בגליון וגם בצ"ע והניחה

 ע~



~ ~ ~

~~~~~~~~ו~
 א" ~""ק כ""ו סימן באהע"ז הגאוןביאור
 זהתמה

~ 
 דברי לדחות עי""ז וכתב הב"ש

 י~ו""ש" א" ס""ק כ"ו בסימןהב"ש

~~~~~~~ 
 הב""שוע~י""מ כוונת ביאור בו

 הב""ש כוונת ובררתישבארתי

א""~
 בסימן ממ""ש ~צמו ~ותר אינו דהב"ש

 בסימן למ"שכ"ו
 ומשו~ קמ"~

 דהנושאים
 כרחוק מזה זה ורחוקים כלל דמילא

 ממערבמזרח
 ו~~

 ישוב בס""ד כתבתי לרבות

נכ~
 הרמ"א על ~ב""ש לקושית ואמתי

בסימן
 קמ"~

 הב"ש ~י~ת בבירור והארכתי
 כ""ובסימן

 ס""~

 דמקורו א"
 הרמב"~

 ותוס~ות
 ב~ני~" ~יטב יעוייןוהר""ן

~~~~~~~ 
 כוונת דהסברתי דל~י""מ בו

 ~באותהב"ש
 ~קדום~

 וב~ת
 ות~~ות הרמב""ם משיטת נובעתסברתו
 נעשית בערכאות דב~שואין מבוררוהר"ן
 בלא וא~ילו לכ""ע מה""ת ~מורה אישאשת
 וא~ילו לבעילה ויחודטבעת

 בדליכ~
 עדים

כשרי~
 ב~נים" היטב יעוי~ן

~~~~~~
 הב"ש כוונת דהסברתי דל~י""מ בו

 ו~ם מאיר הבית קושיתמיושב
 ס""ק כ""ו סימן אהע""ז בגליון הכותבקושית
 וב~תא"

 ממ""~
 ג" ס""ק שם ז""ל ה~ר"א

 ביןלחלק
 דינ~

 דגמרא לדינא אהע""ז דש"ע
 להדיא נראה וה~דילה הק~נה ~תבמקדש
 ב~נים" הי~ב יעויין כהב"ש ז"לדדעתו

~~~~~~~ 
 לומר א~שר דלכאורה בו

 י" ~רק יבמותדמתוס~תא
 ~טור הסוברים לשי~ת לה~ייעא~~ר

 בב"י כ"ח סימןאהע"ז וש"~
 ו~"~

 ובבית

שמואל~
 מקודשת לשוי" מהני דרבנן דקנין

 לאו דתוס~תא דדינא העלי~י ואמנם~ה"ת
 מה"ת ~אישות מהני דרבנן דקניןמ~עמא
 ~ישות דדעתו ברורה דאומדנא מ~מאכ"א
 לאישות לה דמ~וי ז~ו~ורה

 ~מור~
 מה"ת

~די~
 דנש~ין ברורה ראיה תוס~תא דה~י

בערכא~
 ל~שת לה ~וי

 וכ"א עדים ב~ני ויחוד ~בעת נתינתבלי ~~~~~ ~מו~ ~י~
א~ילו

 כמנה~
 זו מדינה

 הזוג נוסעים נשואיםאחר דתיכ~
 עלתענו~ות למקו~

 אישות בגדר דזהו שבועות איזהעל ול~עמי~ ~מי~ איז~
 ~יש אשת ~דר אינה דכ"זוהאומר ~ור~
 מן ~מורה ערוהמתיר ה~
 התור~

 ויבואר בישראל" ממזרי~ומרב~
 ~נ"ל כל דמ~אר דמלבדעוד

 זצ"ל וה~ר"א שמואלהבית ~י~
 וב~דוליבש""ס דמקור~

 ~ראשוני~
 ז"ל

 בסימןכ""ז ~וכדביא~
 יג~

 אישות דחיי דאומדנא
 איש לאשתלה מש~

 ~ור~
 ~י מבואר מה""ת

בס~ר
 המ~~

 בעל הקדוש להגאון
 ~שוי" מ~ני דמוכח דא~דנאזצ""ל ה~ל~
 כל דבאמת מזה ונ~ייע מה""ת~ורה מקודש~

 מעולם בישראל דנהיגיןהקידושין
 בזה והיינו נינהו אומדנא~~עם עי~~
 ~ילוכן בשעת הכלות ~נילכסות ד~ה~~
 יראו דהעדים דבעינן הואומדינא לחו~~
 אומדנא מ~עם דזהו ובע"כוהמת~דשת המק~
 רו~~ת ד~לכה ~יכא כל דא~"ל מהובכלל דמו~

 דבר" עמא מאי ~י ~וקבידיך

~~~~~~~ 
 בו

 ממ~
 ב~"ל ~בואר

 נבוכיםובמורה
 ~עולם בריאת דעיקרז""ל להרמב"~

 לב" הואלישראל ~ו~"~ ונתינ~
 ~לימו~

 והנ~ש הגוף תיקון
 בקיום כ"א א~שר אי ישראלוקיום

 ~מיהות ה" בו ויבואר האמתי"ע"ד ~ו~"~
דמש~ ~נינ~

 ~שמות רבינו
~~ 

 בסירוב ~נה
 ה" בו יבואר עודשליחותו"

 במדר~ ~מיה~
 בי~קו~~הו~

 ד~ים~
 משה דכוונת

 ~~~ת אנכי דברים איש לאבמאמרו רבי~
דהוא ~~ ~

 האר~ ~~
 לדבר יודע ~~י~ו

 ב~ב~
י~ו~~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~~~

~~~ ~~~~~ 
 י~וב בהו

 ל~מי~ו~
 הנ"ל

~י~~~
~ 

 לרבו~ ו~
 ~~יקר~

 ליראתו היתה ~~עה בשלי~ותו רבינוומשה ~ירו~
 ישראל טובת ~רעה אצל יפעול לא~יבורו

ומ~ו~
 ~כיון התורה בחכמת ת""ח דאינו

 לא דעדיין~
 ומשו~ נת~~

 בריאת דעיקר דכיון

"~אד~
 מי שוב דתורה פה לעמל

 ד~
 ~כה

 דבור ~דר ~לל דבורו אין בתוה""ק ~יולקדש

 נפש דהוא מדבר חי~~היי~
 המשכל~

 וכידוע

~ליודעי~~
 וד~ר המושאל ע""צ ~"א

 והיינו ופלא נס דבר לשיפעול יפה כ~ואין כז~
~~באמת

 גאול~
 ישראל

 ממצרי~
 באותה

 ~""צ~יתה שע~
 משו~ הרחמי~

~ נשלם לא דעדיין
 ל~~רוג מקום ואיכא ~נה ת" הקצוב ~שעבוד

 הדין ~מדת~
 וכ""~

 ע"צ הגאולה עיקר
 דכחו דבור עכ""פ ובעינן הרחמיםובמדת הנ~

 היכא והיינוי~ה
 דזכ~

 פיו בשלימות
 נברא~בורו

 והיי~
 וכיון דתורה פה עמל

ה  באותה רבינו~
 שע~

 מתן קודם
 דבורו כח אין שוב ב~ורה ת""ח אי~~~דיין תור~

 ישראל ~ובת ~יפ~ל יפה~
 ~~ וב~

 יפ~ל
 יסובב ישראל"~בת

 לה~
 ביותר רעות עוד

 רבינו דמשה סירובו ~יקר היתה~ה
 כוונ~ו ~והי מהנ"ל לי~תו~פרעה בשליחו~
 במ"~

~ואר~
 ו"

 ואי~ י"ב~
 וא~י ~רעה י~מ~~י

 בפני~י היטב יעויין שפתיםערל

~~~~~
 עצומות תמיהות בו

 דבכ"מ ו~יינו~מנורה בעני~~
 איזה זולת ו~ו חסר מנרה~רת כתי~
 ~א"ו~ ~לא מנורה נרות~תיב פע~י~

 בקרא~~פרי בדר~~ ועו~
 ~כתי~

 ~~ה~לתך
 וי~~ ~~

~
 שב~ו להגיד אהרן

 של~
 דמהכ"ת שי~ה

 מפי ש~טוה ממה ישנה~ו
 וביו~ ~

~ ~
 ב~י~י ~~ו

 אח~~
 אתמהה" שינה

~ "

 ~~"ל
 ~~ו~~ ~ ~"א~ כ"~ ~מנ~~

 י~ויין טהרה מ~~ור מ~שיה ~ירדו~ט~ורה

 בפני~~י~~
~~ ~~ ~~~~~ 

 ה~"ל לתמיהות ישוב בהו

 ה~דו~~~באו~
 ע~"י

 כ"ב ~שבת ~""למ""ש
 ע""~~

 מנו~ה דעיקר
 לבאי הוא עדותבמקדש

 עול~
 שורה ~השכינה

 מערבי בנר והיי~ובישראל
 ומשו~

 ~אור
מנורה

 רומז~
 עיקר ~ז~~י תורה למאור

הסיבה
 להשרא~

 וב~ת בישראל שכינה
 תוה"קלהבנת

 נמי בהכר~
 ~ינ~

 כולהו
 נמי ורמיזיחכמות

 באינ~
 מנרה קני

 טהרה ממקום ירדו דמעשיה היהבהכרח והלכ~
כלומר

 דמנ~
 המנורה קני כל דמכללה כולה

 דכולהו ולרמז טהרה ממקוםירדו
 מנרה ~ני באינךדרמיזי חכמו~

 ~לב~
 מער~י מנר

 לתורהדרומזת
 אלקית~

 למשה נתנו נמי
 ומ"מ התורה עםביחד רבי~

 דלעול~ בהכר~
 יהיו

כפופים
 ו~~נעי~

 ~אי נרמז ~ה לתוה"ק
 יאירו המנורה פני מול אלדכתיב

 המ~ר~~ לנר כפופים דיהיו כלומרהברות שב~~
 דמייר~ היכא כל והלכך ~ורה למאורדרו~ת

 ~וא"ו מלא ~נורה נרות כתיב המערבי~ר
 הוא דוא"וומשום

 או~
 של ~מו

 מנורה ~ני דכולהווהיכא הקב"~
 כפו~י~

 לנר

מ~ר~
 וא"ו ~לא ה~רות שבעת ~תיב בהו ~ם

 ה~חו~ דכ~ומשו~
 טהור לטהור

דכולהו ולרמ~
 חכמ~

 היכי
 ונכנעי~ דכפופי~

לתוה""~
 בהו ~ם

 אי~
 מקדושת קדושה

ה~ורה
 דחופ~

 דכל ומשום עלי~ו
 ~ורל~הור ~~~~

 כי~
 ~~ה ד~ם

 עיקר ~הונינהו ~ר~ ממקו~
 ד~~

 ד~~ן שבחו ~ורה
~לא

 שי~
 וכ"א

 ב~ו~
 ה~ע~ל קד~~ו

 קד~~~ת~ש~
 ל~ורות

 ~~ר~~ ~ול~
 ~על~ולנש~

 ~גי כל על ~~"ק
ואפילו ח~~~~

 היכ~
 דיעמדו

 ~רנ~י~
 ומנהיגים

 יטעימו לפ~ם טעם ובנתינת הצביעותבמסוה

 ~תי~ ד~~~ המרי~~יה~
 ~~י

 רו~
 ביותר טפ~ ~~כר~ החי~~~

 לחכמו~
~ ~"~ ~ ~ל~ו~~ו~ ~  

 ~יק
 ל~י~



~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~

 דב~יתת~~לצדיקי~
 ו~כ""ש ~יים נ~ראו

בחייהם~
 ה~עיל

 הת~ש~ו~ תו~~
 קדושת

 הדורות לכל ד~נרה נרת בהדלקתהתורה
 י~לו לבל דרך ת~י~י ~רושים שלללבן

 ברש~
 והע~ופי~ ה~בו~י~ה~יני~

 יר~ה ב~סוה
 ל~דתו ניגוד ~יתה זו דהפעולה ונהי~זויפת
 שלוםאוהב

~"~ 
 בזה הורה

 ד~לי~
 ~ד~ו על

 היטב יעויין ה~ורה לקדושתבנוגע
 נ~ת~ותרוה בפוי~

 ~~ו~~~~
 דלכאורה ~ה בו

 ~~ו~
 ד~ו""ל

 ~אי גופייהו ו~~רןלו~שה

~~לת~
 עולם דלדורות

 ~וכר~י~
 כל

 ה~כ~ו~
להיו~

 ~~נרה דנל~ד ווהי לתוה""ק כפופים
 א~ילו ~נ"ל ול~יכוב ל~~וה דזהו לו~ר~כשר
 לו~ר ד~פשרהיכא

~~ 
 הפרו לד" ל~שות

 לשי~ת ת~יהה ובה~דם~ורתך
 הריטב~~

 בכ""~הוב~
 בפ""ט

 ה""~
 ה~קדש ביאת ~ה"

 כ""ד ~יו~א בש""ס ~ריך ~יד~""כ

 ע""ב~
~ה~ת~

 ה~""ס ~ל ~~וה וביותר אליתא"

 ~~~~יו~~
 עבודה ל~ו ד~דל~ה ~נ""ל גופיה

היא~

 י~~~~~~
 ~~""ש ~~ו~ה ת~יהה בו

 בה~ברה~קדש
 הר~ב""~ שיט~

 בזר דהדלקה
 לכת~לה~ותר

 דד~י~ ~שו~
 ~וד לש~י~ה"

 ת~יהה בויבואר
 ~~""~ ע~ו~~

 הר~ב""ם
 תמידין ~ה" הי""ב ~""ג ובחיבורו ה~צותב~פר

 נרות הטבת היא נרות דהדלקתו~ו~פין
 הו~קדש ביאת ~ה" ז" ה" הלכה בפ""טל~""ש

 נר~דהטב~
 פסולה~ בזר

 ~~ד~~~~
 בו

 בכ""~ ד~~""~
 הלכה פ""ג

 ו~וספין ת~ידין ~ה"י"ב

בכוונ~
 היא ~נרות והד~ת שכתב הר~ב""ם

ה~בת~
 נו~י ושכ""כ

 ~שרה ל~ור~הבידי י~ והא~רוני~ הרשב""~
 ע~ו~ו~ ~~יהו~

 י~ויין
 בפוי~"~י~ב

 ~~ו~~~~
 כל דלי~וב בו

 באות~דהוב~ו התוויהו~
 ה~דו~~

לו~ר ב~כר~
 ~~ו~ב""~ ג~ דב~ו~~

 דבהי~יבו ~""ל
 די~וןר""ל

 ~~ול~ ~~~ ול~ ~נור~
 הד~~ה

ו~ין
 ב~""~~ לוו""~ הכר~

 הרשב""א בשם
 דכוונתוהא~רונים

 ~~~וב""~
 דבהי~יבו היא

 האי בבאור וה~ר~~י בהדליקור""ל
 ~לת~

~~ך~~~
~~~~ 

 ~~~~~י

 ~~ו~~ ו~~
 ב~ו

 ~באו~ ד~~י~""~

ה~דו~~
 ~פיר ~בו~ר

 ~רו~ב"~~ווו~
 ב~~ר

 ה~~ו~
 ~""ג ו~חיבורו

 יעויין ו~ו~~ין ~~~ידין ~ה" יב יהל~ה

 ב~ני~~~י~~

 ~~ו~~ ~ ~~
 ~ברר~י ו~ה ד~כל ב~ו

ב~ויו~
 דו~נורה

 וג~
לרבו~

 נרות הד~קת ב~~ות ~ורה דשי~תה דבזה
 שבתורה ~~ות ~כל~נורה

 דל~
 נכתבה

בלשנ~
 ג~ורה ד~יווי

 ו~""~
 אהרן נב~ר

ל~~ות
 הדלק~

 דעיקר ול~ד ~נורה נרות
 א~רןב~ירת

 להדל~~
 כהו~ה ב~וג ~~ו נרות

 בסוגכ"א
 ע~~י~

 ג~ורה ~דושה די~עול ~ד~ו
 לדורותבה~~ש~ות

 ~ול~
 דכולהו

 חכ~ו~
 יהיו

כפופין
 ונכנ~י~

 וא~ילו לתי~""ק
 ~דת ~ד~ולניגוד בנוג~

 ~~י~
 י~ויין

 ~~~י~~ הי~~

~~~~~~~ 
 וברורה נ~ונה ~ברא בו

~ל~~
 ת~וה דלכ~ורה

 דה~בתוהיינו
 נרו~

 ~~ורה דישון דכ~לל
 בזיכיןוניקוי

 ונתינ~
 דבאוות וש~ן פתילות

אינ~
 לע~ם ~~וה הכשר כ""א

 ~~ו~
 הדלקה

ו~""~
 בדיעבד ואפילו בזר ו~יפס~י כהונה ב~י

 ו~ותרת כשירה הד~ה ~~ותו~~ם
 ב~נים~ י~וייןלכתחלה ב~

~~~~~~~ 
 שבררתי ~ה ד~כל בו

 הקוד~ות~~באותיו~
 ב~נינא

ד~נור~
 בסבר~~ הש"ס כוונת ש~יר ~ובן



 ~יו~א וה~ר~ןה~~~ן
 ~""ד~

 לי~ייב הדליק
 ~בודה ל~ווהדל~ה

 ~י~
 ב~ני~~ הי~ב יע~יין

 ~~ו~~~~~
 ~ ~באות דלפי~""ש בו

ו~
 מיושבי~

 התמי~ות ~ל
~דהובאו

 באו~
 ג~

 י~ויין ~שרה ~מה דב~ר~ן
ב~ני~"

 ~~ו~~~~~
 דל~ימ""ש בו

 ל~ד~קת אהרן דנבחרד~יקר ח~ ~ב~ו~
 די~~ול היה ד~נורהנרות

 הת~~טו~
 תוקף

 לדורותקדושה
 ~ול~

 ~~~~ות ד~ולהו
 ~הרה מ~קוםדירדו ~~

 בה~ר~
 דיהיו

 ~פו~י~
ונכנ~י~

 לתוה""~
 ולהבין לה~ביר א~שר

~נינ~
 בבר~תו די~קב

 ל~~~י~
 והיינו ו~~~ה

בה~ד~תו
 והנח~ ~א~רי~

 ~ל י~ינו
 ~להראש

 לרבו~ וג~ א~רי~
 בנו~ח

 לדורותבר~ה
 ~ב~

 ~בינו י~קב
 ~ל~יםישי~ך

 ~~~רי~
 והיינו ו~~נשה

 ~""ח היהדא~רים

 ~וס~
 י~~ב א~נ ב~ורה

 ~ל ביתו על ממונה היהו~נשה
 יו~~

 א~יו
 ו~גם בלשונות ב~י ו~לין שר ~לוכה~ניני
 ~""דדהי"

 ~הר~
 לברכה ר~וי מדהיה ה~דש

 י~קב~ל
 וג~

 דיקבע
 לדור~ בר~~

 די~יו
 מ""וו~~ותו

 מ~ו~ גדול~ א~רי~ ~~~ל~
 ד~יה

ת""~
 והוא

 ~וד~
 ~"~ר וזהו ו~שיבות במ~לה

 י~~ב~~נת
 לקבו~

 ב~ה בר~ה ה~י לדורות גם

 הו~ בז~ דדוק~ ו~~ו~הנו~~
 ו~יום י~וד

 ~ו~ישר~ל"
 יקר ביאור בו יבואר

 ב~~
 ד~~""ל

 בב~י י~~ב של ~קולו בזמן י~קב ~ולהקול

~נ~יו~
 אין ומדרשות

 הידי~
 ות~וה ~שו ידי

ד~טו~
 י~~ב ~ול כשה~ל הוא ה~רא

 ובארתי ~שו ידיהידים ~~
 עפי~""~

 ~ב~י~ן

הקדו~
 ~ות

 מנר~ דבנר~ ב~
 ~לת ו~""ו חסר

איזה
 ~~~י~

 ~ע~בי בנר והיינו ו~""ו מלא
 ב~~~ות בי~ראל שכינה להשראתד~דות
 אות דהוא וא""ו מלא ~תיב התורה~יום
 וה""ה ה~ב""ה של~~~ו

 ה~~
 י~קב קול הקל

 להורות וא""ו ~לא והשני ו~""ו ~רהר~שון
 והיינו וא""ו ~סר י~קב של דקולו דהי~יבזה
 האמתי ע"דואי~ו

~ 
 ~שו ידי הידים

 ו~~

 י~קב של~ולו
 ~ל~

 ו~""ו
 הידים ~ין ~~

 ב~ני~~ י~ויין ע~וידי

 ~~ו~~~~~
 בו

 ~ל ~יו~ן דעיקרנתברר ה~ש~ונ~י~ דב~~לחוו~
ישר~ל

 תור~ בקיו~ הו~
 ~ב~""כ

ת~יהות וב~~ד~
 ~צוו~ו~

 בענין
 נ~

 בנ~ות ~מן ד~ך
 בפני~~ י~וייןדמנורה

~~
 ~ו

 ~~ו~~ ~ו~
 נס בירור בהו
 ~~ון~~ך

 ב~ל~~~
 ומ~""~ה~שמונאי~

 ג~ור בבירור ~בורר
ד~יקר

 הנ~
 ד~יקר לברר ~~ון ב~ך היה

~יו~
 וה~לח~ן י~ר~ל

 ב~יו~ ~~~
 תורה

 דהי~שבע""~
 ו~ן ~~תית

 ~י~" ~~י~

 ~~ו~~ ~~~~~
 ב~ו

 דל~י~""~
 ו~ובן

 הודאה נו~ח~~יר
ד~נו~ה

 דל~~ור~
 ~הבנה ~~ו~י הוא

 ~~יר ~ובן ~נינא ה~י בירורכפי~""ש ו~~נ~
יעויין

~""~ 
 היטב

 ות~צ~ ב~ני~
 נ~~"

~~~
 ~~ו~~

 קיצור בו
 ה~ול~

 מ~ל
~~~בואר

 י~ ~ב~י~~י~
 יב

י~~
 ד~"~ר

 ~יו~
 ישר~ל

 ~ורה ב~י~~ ~ו~
 ב~דר יהיו ואז א~תי~""ד

 מ~ל~~
 ~~נים

ד~ל
 ידיה~

 בכל ית~~~ם
 ה~ול~

 הכרת
 ו~~~~יו ~~ותיו ו~בלת הקב""ה ~לי~ודו
ל~ל

 מצו~ בשב~ ~~""~ ה~ול~
 ע""ד נח בני

 ובזההאמתי
 יה~

 ה~ולם קיום
 בפני~~ י~ויין ב~רטוו~י~ראל ב~לל~

 ~~ו~~~~~
 ל~ורבן ~~קרית סיבה ~ו

 ו~זורנו ואר~נו~קדשינו
 בג~~תדהיתה

 והשרי~ המלכי~
 הר~~ים

ונביאי
 מצור~ השק~

 בהם ~יו~א ל~הנים



~ר

~~~

~~~~ו~
~~~~

וכ~ובו~~
 קד~ בכתבי

 בהו ויבו~ר ~~נביאינו
 ו~והותסוג

 שקרות~
 בפני~" י~ויין

 ~~ו~~ ~~~
 ב~ו

 ר~~~י~ ו~~~ו~ ~י~
~נגליא ~~דינ~ ב~~ ב~וד~דו~~~ו~~י~

 בסו~ דה~~~
 הני

 וכהני~ נבי~י~
 דב~בור~ה~קרני~

 ונ~~רי ~~רן נ~רב
 י~רא~

בגוי~
 ב~ני~~ י~ויין

 ~~ד~~ ו~~
 ב~ו

 ו~הקדוו~ ה~~~
 ווי

 ב~~ה~~וודי~
 ~ה~~~רו~ר

 ~ודל~ל
 ה~בי~ו~

 ו~~~ר
 ~~ורר~

 ב~ו~""ר

אצל
 ~""~ הו~כוני~

 דב~~~נו
 דרי~י~

 ו~תו~ה

 וה~וירא~
 ~ו~ה

 הנו~לי~
 ~לק

 ב~~~
 ל~יות

רבני~
 ו~~~יגים

 ב~הל~~
 ו~דולות ~~ובות

 ו~ו~ל~י~ ~אוני~ א~~~י~ו~""~
 ונדר~י נ~~לו

 לעפר~ד
 ת~~ ו~~גלגלי~

 ויי~~ו~ ~וני יד
ו~כל

 ~גלו~
 הכל והג~ירות

 ז~ ~~י~~
 בוויבי~ר

 ה~~~
 ~~~~ר

~~" ~~ו~""~ ~הי~~נ~ ר~י~

 נ~א~
 ~ודל

 ~רירו~
 ~ו ה~ר~ה ~ל

 ב~~י~~י~ויין

~~~~~~~ 
 ד~כל בו

 ~ב~ו~יו~ ~~בו~~

 ה~ר~ו~ ד~~ נר~~ה~וד~ו~~

 גר~~~ד~יב~~
 ו~יזור הארן ~~בידת ~י~בן

ישרא~
 לבין

 כול~ ה~וו~ו~
 ב~וה""ר נתקיימו

 ~וב~~דינה
 וו~נ~יגי~~ ב~רנסי~~

 ורב~יהם

ו~~ו~י~~
 כל וויו~בים ו~וב

 ~בפ~יחה ל~יל ו~וב~ו לת~~והד~רבי~י התו~יהו~

 ~ב~י~~~~יו~ני~
 נ~~י ל~ו~ אין ו~וב

 ~וד~~~
 דנ~שטה והג~ירות ה~רות

 נו~רצה אזהרה בו יבואר עוד אחב""י~י~ובי ברו~
 ~רות על דירחמו דורנו~גדולי

 ~~ול~
 בכללו

 מנין ברוב ויתאספו בפר~ו ישראלו~רות
י  דורנו מגדוליובנין

 ו~די~י~ ~""~
 חמתיים

וי~~נו
 ~קנו~

 ב~נין וקבועות ~דולות
~~ינ~י

 ודייני~ רבני~
 ולא

 תהי~
~ד~

 ~ין א~ר כ~אן ד"
 לה~

~~~
 ~לו~~ר

 ל~~
 נבואת ויזכרו דיי~א

י~~~~~
 ~לד

 ב~
 אד~ בן

 רו~י ~ל ~נבא

י~~ר~~
 וא~~רת הנבא

 לרו~י~ ~ליה~
 כה

 ד"א~ר
 ~יו ~ר ישראל ר~י ~וי ~~קי~

 את~ר~י~
 ע"כ ~ר~ים יר~ו ה~אן הלא

ובא~~
 ~~ו~הרין

~""~ 
 דאמרו ~""ל מפי

~~גיל~
 יד

 ~""א~
 נבואה

 ~הו~רכ~
 לדורות

 בפ~י~~ יעוייןנ~~בה



~~ו~~
 ~חוברת ה~תקבו

 מדווינ~ק זצ"ל האדירמהגאון ~~~~ ~~~~
 בפניםי י~ויין ב~רכאות דנשואין דינאבבירור

~~~~~~~ 
 האדיר הגאון דברי תמצית בו

זצ""~
 לחדש במ""ש הנ""ל

 חלוקין ב~רכאות בנשואין אישותד~ישור
 לאחרים למת~רא אי~ות ~וג ~וגיבתרי
 ולמת~ר ו~~הבל""ת

 ב~רובי~
 ולהצריכה

 מיתה לפ~ור פנויה ו~וג מזה זהבנפרדו ג~
 בזינתה הולדוכשרות

 ונסתיי~
 לחידושו

 בפניםי הי~ב י~ויין ~וגיות מכמההנ"ל

 ~~ו~~~~
 חיד~ו ~ל ~צומות תמיהות בו

 י~ויין הנ"ל האדירדהגאון
 בפנים"הי~ב

 ~~ו~~~~
 הגאון הוכחת ד~י~רבו

 זה לחידושו הנ""ל ז""להאדיר
 מ""ג וגי~ין מ""ה ביבמות מתמיהתוהוא

 כוונת לה~ביר והרביתי י""אוכריתות
 מקום ~ין ובזה אמתיבדרך הש""~

 לה~תיי~
 מהתם

 בפניםי ~י~ב י~ויין הנ"ללחי~שו

~~~~~~~ ~ 
 דמ""ש

 הג~

 ~דיר
 הנ""לזצ""ל

 לה~תיי~
 מתו~פתא

 נשואין ~וגי בתרי לחילו~ו פי""~א~ו~ה
 ופלא הפלא לתמוההרביתי

 דאינם ~ואין ד~וג לחי~שו גמורה~ירה דמהת~
 למת~ר נמי מהניגמורים

 ב~רובי~
 י~ויין

 ~ני~יהי~ב

~~~~~~~ 
 ~נ"ל זצ""ל ~גאון ~מ"שבו

 י~~ מ~ו~פ~ל~ו~י~

 לשם מפורש שיב~ל צריך ב~~ותדב~א
 מהתם דאין כתבתיאישות

 ~תיר~
 למה

 אות יג ~בסימן~כתבתי
 ו~

 דבנשואין
 אישות לשם מפורשת ב~ילה ל""בב~רכאות
 לשם ~דיפא ~פי ב~רכאות דנשואיןומשום
 מב~ילתאישות

 אש~
 בפניםי י~ויין ~גרשה

~~~~~~~ 
 מ~אר שבררתי מה דמכל בו

 ז"ל האדיר דהגאוןדחילו~ו
 דנשואין חידושו לרבות וגם נשואין ~וגיבתרי

 ל~וג ~~א דידהו מ~ליותא ~י~רב~רכאות
 למת~רא והיינו דב~ל~נינו

 לכ""~
 בל""ת

 ולהצריכהו~שה
 ג~

 ולא ~רובים ולאי~ור
 דכ""ז ~ינתה ממזרות ופ~ול מיתה חיובל~וג
 דבנשואין שבררתי כמו וה~י~רתמוה

 גמורה איש אשת נ~שיתב~רכ~ות
 ~נינילכולהו מה""~

 אישו~
 מיתה לחיוב ואפילו

 ממזרותופ~ול
 בזינ~

 בפני~" הי~ב י~ויין

~~~~~~~
~~~~ 

 ~~י

~~~~~~~ 
 חי~ורי גמרהדפ~ת דלאחר בו
זה

 נוד~
 מפה א~ רב מפי לי

 ~י~קאל גברא האיפ~ולת
 ~רוה להתרת בחיבורו ובכזביובשקריו ~רמ~~י~

דאוריי~
 ~צורף וחמורות בורות גודל דמלבד

 להתיר לחוד הנ~דה ד~תו ~ל לסמוךלקלותו
 ~וד הנ"ל בחי~רו דה~לה ~~ ~לא אישאשת

~צי~
 זה ~ל לתמוך ו~ב ~~ר

 יס~
 שקר

ו~~
 והיינו ~~א להתירו

 דהז~
 דרו

 ~י~



~ו

~~~
 ~~~ו~~~~~~~ו~

~~~~  ~~ו~יל ~ורחים~לון
 בלע"ז~

 ז~ן
 ~ו~~

וב~~
 ז~ן ~נ""ל~ ~זוג דד~ו לכ""ע ~פור~ם

י""~
 ~רעא כל ~או~ח ~בע ובדירת חדשים

 בפני~"יעויין

 ~~ו~~~~
 בו

 נתשובו~ דלכי~""~
הגאוני~

 ~~~~ו בשם
 ז~""ל~~~ן ~~~~~

 כע~ וה~כה~י~ ה~כוני~ ה~~
בתו~

 י~~אל ו~כללם לונדון ד~ה דין בית
 ה~~ירי~ ~~~אב~ו~~~י

 גט בלא ~יש אשת
ו~רבים

 ~~ז~י~
 נינהו ~~ילא ~נודין בישראל

 נינהו ~ה""ת ג~ורין דפסולין ברורושוב
 בפני~" י~ויין ל~וראהו~כ""ש

 ~~ו~~~~
 ב~שובות ל~י~"ש דגם בו

 בש~ה~וני~
 ~~~גו

~~~~~ 

~~ו~
 ~~כוני~ ה~~

 לונדון דפה ב""ד
 רי~י ~בפי ד~כונה גברא~אי ו~כלל~

 דעת~
 רבינו

 הא~תי~גאון
 ~ובא~~

 ~""ל
 ל~~פם ואסור נינהו ~ה"ת ג~ורים~סולים ה~וטעה~

 שבקדושה דברלכל
 ו~סו~

 בד~ו~ם להס~כל
 ב~נים" היטביעויין



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ר~""ה הרה"ג הערת בו
~ערבער

 שליט""~
 ד~תשובת

 ח""~הרדב"~
 סתירה נראה שנ""א סי~ן

ל~ברתי
 לחל~

 לנשואין בכו~רים נשו~ין בין
בערכאו~"

~~~~
 בתשובת שכתב ~~ה ני~א דא~ילו בו

הרדב""~
 הנ"ל

 הו~
 לסברתי סתירה

 בחילו~י סברתי נדחה לא נ~י הנ""לבחילוקי
 תשובה ה~י ~שוםהנ""ל

 ו~טע~~
 בלי דברור

שו~
 ~ל

 ספ~
 ~וטעת תשובה דהאי

 ~~~ור זה ובררתי כתבה טועהותל~יד הי~
 הראשונים" וגדוליהש"ס

~~~~~~~ 
 דהאי ברורה ראיה עוד בו

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
הרדב"~

 טועה תל~יד ~איזה היא ~וטעת
 אישו~" ~ה" הט""ו פ""ד הר~ב""ם~~""ש

~~~
 ה~שנה על ע~ו~ה פלי~ה בויבואר
 בשם הנ"ל ~שובה דהביאל~לך

הרדב""~
 הרדב"ז סברת כ~י לדי~א והחליט

 הנ"לבתשובה
 ול~

 תשובה דב~ת הרגיש

 הי~~ו~ע~
 שכתבתיי ו~טעם טועה ~תל~יד

~~~
 ברורה ר~יה בויבואר

 ~וטע~ ד~ו~

הי~
 סי~ן ~בח"ג הרדב"ז ~~""ש

רע"ז~
 הנ"ל בתשובה שכתב ~~ה היפוך

~"~~
 סי~ן

 שנ""א~
 דתשובה לו~ר ובע""כ

 ה~~ורש נגד נ~י דהיא ו~שום היא ~וטעתזו

 ובהר~ב""~בש"~
 יעויין הראשונים ובגדולי

הי~~
 בפנים"

~~~~~~~ 
 ד~~י~ע תנא ~~אתי דכעת בו

 הרשב""אה""ה
 בתשו~ ~""~

 ק~ב~~אל~
 שכתב~י ל~ה

 בפני~
 יג ~סי~ן

אות
 א~

 יעו""שי

~~~~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~ 
 ד~~ייע תנא כעת ד~~אתי בו
 בין לה~ביר ב~נים ל~""שלי

 קול ~נורהנרות
 ~ל~

 וא""ו לחסר וא""ו

~זוה""~
 ב~לואים" שם יעויין

~~
~ 

 ~~ו~~
 בפנים שכתבתי ד~ה בו

 וא~ו וחסר וא"ו ~לאבהסבר
 ת~והלכאורה

~~~ 
 וחסר ~לא ~ול ד~~ינו

 לכולהו והעת~תי לסברתי דסותרו~""ו
 תנ""ך" דבכולהו וחסר ~לא קולתיבות

 ~~ד~~ ~~ ~~~~
 בהני לשבח טעם בהו

 וחסר ~לא ~ולכולהו
 דלכאורה ~ה ~יושב וב~ה תנ""ךדבכולהו
 ל~ברתי וסתירהתמוה

 ~וכהוב~
 באות

 היטביעויין ב~
 ב~ניםי ב~לואי~

~~~~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~ ~~~~ 
 בהו

לה~כונה ~~רצ~ ~~ר~
 ר~

 הכולל
 טשיף~ובלע"ז

 ראבי~
 דר~חו על לו~דון ד~ה



~ ~

~ ~ ~

~~~~ו~
~~~~  דבז~נינו ישראל צוררי לראש ~~נהבתור

 אי~ם דינו וביתהוא ד~דו~ לבי ~נה~ת ושאגתי וצדק יושרובגדר
 ~כירי~

 ו~צדק היושר
 ו~יקר שקרותם גודלופרס~תי

 הסי~
 ל~רות

 בית ובסיבת ב~יבתו הוא בז~נינוישראל
 ישראל צוררי ~ל ח~ס שיצ~ק ו~דדינו

י~
 וכ~א~ר דינו ובית ~צמו לתקן

~""ל
 ~ו~

 ואח"כ ~צ~ך
 קשו~

 י~ויין אחרים
 בפניםיהי~ב

~~~~ ~~ ~~~~~ 
 נ~רצה ~הרה בהו

 הכולל רבלה~כונה

~~שי~
 ר~בי

 בל~""ז~
 לא ד~ם לונדון דפה

 ~באות שכ~תי ~ה כל ~לתקןיראה
~~ 

 לא
 ישראל לכללות צפויה גדולה דסכנהזו

 ברי~ניאדב~דינת
~~ 

 נ~י דידי" ד~לי" זו
 הדין ~דת ד~דיין ומשום גדולה סכנה~~יא

~~וח~
 ~חז"ל ע"פ ~ירורו והארכתי כנגדו
 ~ג~~ו~ה

 ~""ב~
 בפניםי י~ויין

~~ו~~~~
 שכתבתי מה דכל בירור בו
 אות ~ד ד~אות

 ח~
 ב~ונשו

 פר~ית בהשגחה הוא הכולל רבדה~כונה
 יג ~סו~הוכמ~"ל

 ~""ב~
 ~ריקי ולאפוקי

 ח""וי במקרה דהכל דיא~רוד~ת

~~~~~~~ 
 לגדולי אזהרהנ~ר~ה בהו

~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 

 ל~~וד ה~דינות דכל הרבנים ל~דולילרבות

~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 לונדון דפה צדק דין ביתבתור ~~~~~~~~ ~~~~~~~
 לכל כללי ו~שבר נורא אסון הואדפר~תם ו~שו~

 ולישראל בכללה~ולם
 ח""וי בפר~

~~~~~ ~~~~~ 
 הש""ס כוונת בירור בהו

~יב~ות
 ס~

 ~""ב~

 בהא
 לבבל חברי ~תו בדא""ל נפל שגאדר"י

 ~ובאי ת~והדלכאורה

~~~
 ~יב~ות ה~בואר דלפי בויבואר

בא~ ~ם~
 גדר ל~דור הרבנים י~מדו לא

 לא זו דב~דינה הפרצות בכל בפ~ןול~~וד
 ו~רות קשות ~זירות להם דיסובב~ו

 א~
 זו

 לרבות וגם ו~נינם הונם ונ~ילת~ירוש
 ~יב~ות ב~""ל ה~וסכם וכפי שכביחטו~י
סג

 ~"ב~
 כל אשר

 דברי~~
 ל~~תו אמת

 בפני~" הי~ב י~ויין הקדשוברוח

~~~~~~~~ 
 ל~יקר תיקון ~הותבו

הפר~
 דהוא ~זו דבמדינה

~י~ר
 הסי~

 בכלל והגזירות הצרות לכל

ובפר~
 ה~דול וה~ורם

 ל~ני~~
 רשיון קיום

 ~~~~~~~ ~~~~~והבט~
 נתינתה כפי

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~ה~רכ~י כ~י""וו היות הו~חבר
בחיבורי

ל~יסור ~ב~לו~"~ ~~~~ ~~~
 ~~ת~ שרי~~

 ~ונע ~י~ור דשוון לברר
ו~פקיע

 ~לו~
 ברר~י ו~~י"ז קדו~ה

 ור""ע""א ~לו~~~
 דא"ל~~"א וכוונ~ ~""א~ ~""~ ~~ס~י~

 לר""~
 בש~י~ה השב~ני ב~~י~ה

תה~
 ~י~~ו

 ל~ דב~ו~~
 בדרך ר""א א~~רה

 ~""ו~ללה
 לר""~

 בדרך כ""א
 דמכשירי וו~""ו דדן זו דבש~~ו ו~~הרהמוסר ה~עוררו~

~סח
 ל~

 ידחו
 שב~

 ~""ו יסובב
ישר~ל לכללו~ ~רו~

 וג~
 הוא

 וב~~~ ב~וכ~
 ר""א צדק

 ו~שום לר"א ה~כ~ו~ו ומ~ו~ים בזהה~דול

דב~~
 ל~יכובא ככה ב~ינן ו~רנס בו~נהיג

 דאז ה~וו~י ~""ד כברו תוכודיהא
 ~ליה דלי~ולמוכשר הו~

 רו~
 יסובב ועי""ז ד"

~שו~~
 ובגדר ישראל

 ל~
 ב~יל

 ול~
 בכח

כ""~
 דהארכ~י ~ה הי~ב י~ו"ש ברוחי

 ה~ניןבבירור
 ו~כ""~

 ~שם העלי~י
 ב~לו~י~

~ו~
~~""~ 

 ~ה דכל
 הי~

 ~יבה
 ה~קרי~

 ה~רו~ל~וק~
 וריבוי

 הג~ירו~
 ד~~~ד~ו

 ~חב""י ~ל ב~וה""רבז~נינו
 במדינ~

 ~שכנז
 כל א~ר נורא ~נין לבארנבא

 השומ~
 ~~ילנה

 ג" א ~שמואל ~ניושתי

 יא~
 ו~ו~א

 הנה הואהכי דעובד~
 ביו~

 כ""ב ~~יני ~ר~ת ד"
 ~ניאדר

 ~נ~
"~ 

 אל~י~
 תר~""ה

 לבריא~
 הו~י~~ול~

 יומי וו~~~~י ~יני לנגד
 לונדון ב~ההיו""ל

 מלכו~ ביר~
 ענגל~נד

 ~~~~ ~~ובש~
 הגליון ראש ו~ל הנ"ל ~יום

 נכחב~ל~~לה
 ב~ו~יו~

 וב~ה""ל גדולות
~~~ 
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 ג~י~~ן ~~~ ~י~~~ ~~~

~~~ ~~~~~~
 ה~ורך ~ס~גר ולא

 כל איכ~ל ה~ני גליון~ראש כ""~ ב~~יי~~
 הנ"~

 וכ"כ
 לב להמ~יךל~ה

 הקור~
 ד~בדי ~בא ב~עולה

 וו~וורת שוווריהני
 ה~וד~

 זו בו~דינה

וה~שי~
 ~אביי

 בראש~
 ~ר~ת יבולו דב~ה

 ~רש~י י~~ראלבני
 האנ~י~מיי~

 דנ~רבו

כו~ע~
 וווקור א~ב""י י~ובי ברוב

 ~~ו~~

ט~א
 ~מדינ~

 אשכנז
 י~~ א~ בהראו~~

~~~ר~
 ~ורה הקדו~ה תור~ינו

 ל~ני ו~~לוווד המ~נהו~יא ~ב~""~
 כי ויד~ו יכירוו~ז והשרי~ העווי~

 ~ם ונבון ~~~ ~~
י~ר~ל

 ו~~
 בקשר וי~~~רו וי~דבקו "~~רבו

 לישר~ל ~אוה""ע קייו~אשל
 ב~ב~

 ו~חוה

וריעו~
 ובזה

 וה~ל~ ריו~ י~י~
 י~ראל לכלל

וי~ויי~
 בהו

 ק~~
 י" ~בא ד~~יב

 כג~
 ולכל

 ~ור היה י~ר~לבני
 ~~ו~ב~~

 כי ויען
~~נין

 ~ין וכוו~~ נור~
 ווציאו~

 להא~וין
כי

 דברי~
 וו~י י~~ו כא~ו

 ~נשי~
 ד~וו~רי

 ~~~ר~י ה~יד~~~שו~ר~
 ל~~~י~~

 ~ות
 ב~ו~

~ו~ו~
 ~~כתב ~ה כל

 במכ""~ ונ~~ר~~
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ביו~
 ווה ו~הו ~נ""ל
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 ~~~ו ~~~ ~~ ~~~~י~~ ~~~~ייו ~~
 ~~~י ~~~ ~~~~~~~~~~י~~~ו"

 ~י~~~~~~~~ ~י~
 ~~י~ ~~~ ~ד~ ~~~~י~

 ~י~ ~~~~~~~ ~~י
 ~~י~" ו~י~~ ~~~~ו ~~~ ~יוי~ ~יי~ ~י~יו~י ~~~~~ ~~~ ~ו~ ~~~~ ~י~ ~~~~"~~~~~י~~ו

 ~~י~ ~~~~~~~ו~~
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 ~~~~ ~~~י~~ ~~~ ~יו~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~יי ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~
 ~~~~~י~"

 ~~~ ~~י ~~~~~~" ~" ~" ~~~~~ו ~~
 ~~~י~ ~~ ~י~~ ~~י~ ~~י~ ~יי~י~~~י

 ~~~יי
 ~~~~~~" ~י~י~וי~~~~י~

~~~ 
 ~~ ~יי~~~ ~~

 ~~~~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~~~ ~~י~~י~~

~י~
 ~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~~ ~~~ ~~

 ~~~~~ ~~~וז ~~י ~י~ ~~~~י ~~~~~י ~~~י~~~~
 ~~י~~ ~י~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~~~~~~~
 ~~~" ~~~~י~ ~~~~~~~

ו~~~
 ב~כ""ע ו~~~א ה~י ~רסו~י ב~ראי
 גודל על ב~רבי לבי נ~בר~~""ל

 כ~ו ~עולה דב~~ת כ~ו~~יר~ה
 הי~

 י~וד
ו~ורש

 גדו~
 ל~ירבן

 ~חב""י ~או~~ ~יו~

~~י~~~
 כי יען ~~ר~~"

 ~ו~ו~
 ב~דינה לי ~ין

 רוב~~ ~~~ ~י~~ א~~~ו
 בוודינה ~~ב""י

 עובדי~ו
~""~ 

 כלו~ר נינהו ב~הרה
 כפופי~

 לה~~כוני~ונכנעי~
 ו~דינת לונדון ד~ה ב"ד

ברי~ניא
 ~~~~ דבא~~ ~גדול~

 בגדר
 ע""~

ג~ור~
 כ~י נינ~ו

 ה~ו~~~
 ~בע""פ בתורה

וב~ל
 הפו~~י~

 בלי
 חול~ ~ו~

 ~ני ו~ה
 כיון וב~~~אתי וב~וע~י ב~ע~תיי~לוך

 דג~
~רבני~

 דבגדר
 ו~רדי~ יראי~

 יד ש~ו נינהו

~~~
 יודע ו~יני

~~ 
 ~הו

 ל~לו~~
 לח~רון ~ו

ידי~~
 האי ב~וו~ר

 וא~נ~ ~י~ו~~
 בהר~יתי

 ~~~ ~""~ ~~ ב~~דברי~
 נ~שי ב~ר וו~ה

 ד~מ~ ליא~ר
 ~~ד ~פי

 ~~~בר~
 ה~עתיקים

 ירא רב ב~ורו~כהן
 ו~ר~

 א" ד"ר ~ה""ה

 קירזנערוו~
 הנ""ל~

 להעת~ת התר דהשיג
 האדיר הגאון ~כבוד ללע""זהתל~וד
 ברור ~שקר נרתעתי זה וכשו~עי~דווינ~ק

 יעןכזה
 כ~י""~

 ~הות ו~כיר יודע דאני
 האדיר הגאון כבוד של ו~~~תו וקדושתוגדלו
 הו""יא איןהנ""ל

 בעול~
 ח~ור איסור דהתיר

כ~ה
 ו~~""~

 עצ~ם תלו הנ""ל ד~ברייא י~ן
 כ""א לחשות עת לא א~~תי כזה גדולב~ילן

 ה~דיר להגאון וכתב~י ר~עים שינילהקהות

 ~דווינס~~לי~""~
 ~~ להודי~ני

 א~ת
כי הדב~

 הע~ק~
 כ~ו וב~ה בהסכו~תו נעשית ~ו

 דהתרו הבנתי לי ~ה~יב וב~שו" להתירי~ה
לא

 ~ית~
 כתב~י וא~ דנשאל השאלה ב~וג

 האדיר להג~ון ~דה ~~רן ארוכה~שובה

~ליט""~
 ובקבלת הנ""ל ~כ""ע וב~ירוף הנ""ל

 נפשו וב~ר ארוכה ~~ובה לי ה~יבו~כתבי
 לא ידו ~"ו כי האדיר הג~ון~עק

 ובקשני ה~הב~~ל הית~
 שאר~

 ב~~ו להד~יס
 הדברדיש~קע

 ול~
 לא ח"~ו ו~הוא י~~ר

 האדיר הג~ון כי ויען ~עול~" זה~~יר
 וש~ול ובקדושה בתורה בדורנו י~יד~נ""ל
 כ~~ו~ה ב~ה הנני ~לכך ~גדולכב""ד

 ועוש~
 הגדול ב""ד~פי

 חבריי~ ~~ול~ לפר~~
 הנ""ל

 ~וכל ~י~ורו וחו~ר זו הלכהובירור
ה~~תעף

 ~זה~
~~~ 

 ונ~תי שנ~אתי
 בז~

~~
 ~לי~""א האדיר הגאון כבוד

 אם הר~שון ו~כ~בי ~ל הנה ב~""ד" החליו~ה ~דווינס~
 ~כתב לי השיב להתיר י~ה כחו וב~הה~יר

~ו~
 כ~ו ~"

~~~ ~~~~~ ~"~~~ 
 ~וו~~~~"

~""~~~
 אסור דודאי כך השבתי ~ניהנה

 בתורה ~ם התל~וד לשוןלשנות

שבע"~
 גי~ין בתוס" י~י"

 ד~
 ע""ב ס"

קיי"ל דלכ~
 שבע""~ דברי~

 ~~~ת בכתב אסור
 דירושל~יהך

 ~י~
 וגם ~""ש ה""ד פ""ב

~~ 
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 ~~~~ן ~" ~י~ן
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

~~~~ 
 בר~ות בש""ס בכ""מ~~לקת

 ד~
 ~ם מ""ז

ד~
 ובשבת ע""ב ל""ג

 ועדיו~
 ובכורות

 ד~

 ה"

 ~ייבאם
 אד~

 בווה יעיין רבו בלשון לומר
 ב~ידו~יןד~ליגי

 ~ד~
 ל""א

 ע""ב~
 גבי

 ובירושל~וי ו~ו"~שנה ח~~
 ~~גי~

 דגם ס""ל ~""ד
 ~סור~ה

 ל~נו~
 שאמר לשון כווו לו~ר ו~ריך

 וגבי~ח~ם
 מגד~

 דסנהדר" בהך להיפך פליגי
 נ""ו~ף

 וד~

 ~י
~~ 

 שאוור ~מו בתיבה תיבה
 ו~לשון מ~~~ע ~ןהמגדף

 הגמר~
 שלנו

 ו~""~
~רמב""~

 הירו~לווי אך
 ל~

 ~ן ס""ל
 וא~

 דנ""דו
 נ""מ וגם ם~ילהלגבי

 העדי~ הוז~ ~~
 הוה

 מלבד א~ד~ד
 ג~ זו~~

 ~לבד ד~ז ונ""מ ו~גדף
 עד דגבי נתלה להיות ~ריךהס~ילה

 ב~~רי ~~בו~ר נתליןאין זוו~~
 ת~

 ~תובות יעיין
 דף ו~ו~ה ור""ה ~נן דרב בעובדא ס""טדף
 גבינ""ג

 ו~~
 ~""ב ובירו~למי הלל דא~~ר

 א~ גבידנזיר
 א~ור

 נזיר הריני ~~~
 ו~מר~בירו ושו~~

 ~כ~
 וב~ו~ת ~וור

 ג~
 הי~י

ד~ריך
 לה""~

 במגילה אשורית וכתב
 א~ר א~ והבבלי הי~ושלמי ~ליגיי""ז ד~

תר~~
 ס""ל דהבבלי ~דין ה~~ובה ו~גילה מן

 ~מודהוה
 ע""~

 ~מו דהוה ~""ל והירו~למי
בכתב

 וי~~
 יש והרבה

 ל~~רי~
 בזה

ד~גילה בה~
 ד~

 שב~~ב ~ורה ~ל ד~ם

~~
 שבת חו~" ~י~יין ה~ו~" ~וו""ש ר""ל

 ד"הק~""ו ד~
 לא~

 או יוני בלשון ~תרג~~ו
בא~ות

~~ 
 דרשב""ג והך יוני בכתב ר""ל

 ד~ומגיל~
 ודף י""ז

 י""~
 אך ~~שון ר"ל

 אבל שב~~ב לתורה זהכל
 תור~

 בוד~י שב~""כ

ה~ני~
 ~""ו

 ל~נו~
 ל~תוב ו~ריך

 ר~
 בלשון

ב~ד א~ ולכן ה~~נה בלשון ה~~ש~ה ו~ןתלמוד
 הג~ר~

 א~ר בל~ון ביאור י~~וב
 המשנה ל~ון לשנות לה~יר ו~""ו לןאכ~ת ל~

 בל~ון ביאור לכ~וב ו~ן הכתב רקוהגמרא
 הג~רא ~ר~~וו ורק לן ~יכ~ת לאאחר
 ~חרבלשון

~~ 
 ~""ו הג~ורא לשון

 ל~
 היא כן

לדינ~
 והרבה

 להארי~ י~
 בזה

~""~~ 
 ח""ו

 ה~שנה לשוןלשנות
 ו~גמר~

 יד~ם אם אך
 לא אזביאר

 אכ~~
 הנ""מ זה ובאמת לן

 ~ו~ילה ל~ון כל ובין תר~וםבין
 ד~

 י""ז

~""~
 דזה

 וו~רג~
 בי~ור בגדר וזה בוולה ~לה

 א""ש ובזהוא~ו~""ל
 הרווב""~ מ""~

 בפירוש ז""ל
ה~שניות

 סו~
 וו~שר דוידוי שני ~ע~ר

 ל""ב ד~ו~ה הך וון להיכוך דזהבלה""ק
ר""ל א~

 תרגו~
 ~~~~י ~~~~ו ו~כו~""ל בוולה ו~לה

ע~""ל
 ש~

 ה~דיר הג~ן כבוד
 אלי הר~שוןבווכ~בו ~דווינ~~

 והג~
 דברים דב~ווה

 ה~דיר ה~~וןש~~ב
 הנ""~

 י~
 ולדון לה~ריך

 אבו~ ל~ מ""~טוב~
 ולב~ר לה~~יק ~~ן

 ו~ה בעיקר~""א
 בנוג~ ~כ~~

 בהעחקת לנד""ד
תורה

 שבע""~
 בארי~ות ~~~בתי ו~וה לל~""ז

 ה~דיר הגאוןלכבוד
 ~לי~""~

 בו~~~בי הנ""ל
 יע""~~" ~~~""ז ב~יו~ן~ו~הובא

~"~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~ו~י~ ~"~

~"~~
 י~~~ ~ו~~ון

 ו~~""~ וה~לו~~~~~~
 ~דושת לכבוד

ו~רנא
 ורבנ~

 נר
 י~ר~~

 ~אדיר הגאון
 רבי~~~""ת

 ~לי~""~ ~ו~~
 רב ר~זין

דווי~~~~ ב~""~

~""~~~
 י~""וו

 ~~~והי~""~
 לנכון ה~בר

~בל~י
 ו~~ו~ו~

 ת~לתו ~ל ~ן
 ב~~הי""ת כי נ~~יי~ה בר~~ו ותה""לובר~תו
 על ~וכבי ~~ר לבריאו~י~בתי

 ער~
 ל""ע דוי

 י~זור שבועותג"
 השי""~

 בר~תו ~ל ~י

יקוי~
 ~~ן כבר~ת י~ברך וה~~ברך

 ~דיו~
ו~ות~

 קשורה ידידו בר~ות ~ותמי בכל
 בלב~הבתו

 ונ~~
 ~דלר" הכהן ו~~שה ~~~רי"

 ~~ג~~~
 עיינ~י

 בו~~תבי~
 ד~ר

 הי~רו ~י~ר לי ~כתבב~ה ~""~
בהע~קת

 ~ושב~""~
 לונדון ל~ה ~ה~יב לל~""ז

 א~ור דוד~יובזה""ל
 ל~נו~

 התל~וד לשון
בתורה ג~

 ~בע""~
 לה~יר ו~""ו וכו" ו~ו"

 המשנהלשון ל~נו~
 ר~ והג~ר~

 לכתוב ו~ן הכתב
 אחר בלשוןבי~ור

 ל~
 ע~""ל" לן ~י~~ת
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 ב~רי~ו~~ו~הוב~
 בסימן

 הקדו~
 י~ו""~~"

 ל~ובא~~
 ש~~ב במה כוונ~ו ~ל ~ו~ד~י

דדו~~
 בלשון ~ותר ו~ביאור הכ~ב

 ע~י~

ול~
 הוו~נ~ ל~ון ~ינוי

 בלשון והג~רא

ה~ווי~
 הי~ה ה~ואל שאלח ד~יקר ~יון

בגדר
 ו~~ל~ רו~

 די~~יקו בזה יש~~ל ל~לל
~~~נה

 ה~ו~י~ לל~ונו~ והגו~ר~
 ~ו"ל שוב

האי
 ב~ד~ ו~ל~~

 עת
 ל~~ו~

 ו~ו"
 ~~~י~ור ~~~יר הל~ון ~ינוי ~י~ורי~א בו~~ וא""~

 ~ב~""פ ד~ו~הכתיבה
 כ~יב~ עצ~ דבא~~

 נ~~י ~ב~""פ~ורה
 ו~דינ~

 ~~ור
 דברי~ ו~שו~

~ב~""~
 דהו~ר ו~""א ב~~ב א~ור

 ~~ ו~~ו~

ל~~ו~
 ע""א ~" ב~י~ין ו~דאמר

 ו~וב~

י~י""~
 ~וב

 ~ב~~
 לו~~ר ברורה

 ד~~
 ~י~וי

 י~תריל~ון
 וו~ו~ ~עוו~ בדאיכ~

 עת
 ד~ה ~""וו~דבר לע~ו~

 ~~יב~ ~צ~
 שב~"כ ~ורה

 ~ואד~י~ורי
 ומדינ~ ל~ו~~ נה~ל~

 ~""וו

 ל~~ו~ ~~~~~ו~
 ~~י ה~ירו

ד~ו~יר אי~יר~
 ו~כ""~

 ~ינוי
 ל~נ~

 ~י~ורו ד~יקר

 ~~~בו~~~ו~
 רבו

 ו~~
 ~ינו

 לעול~ ב~~ל~
 הו~ דהו~~~ג~ד~יכ~

 ~פיר רבו או ~~יו

~""~
 ~ו~ילה יי~ו~ל~וי ~ו~פתא ו~ו~ורו

~ ~ " ~ ~
 דהו~~

 נ~~י
 ~~ ו~~ו~

 ו~ו" לע~ות

וה~
 ~י""ד דב~~ורה

 ע""ב~
 ~~~ר

 ~~ני~ד~י ו~ל~~ דלוו~
~ורה ~~יב~ ד~~~ ו~~ו~ ל~ י~ו""~

 ~ב~"~
 ~י~ורו אין

 בה~~~
 ד~""א

 ג~דבא~~
 ה~י

 ח~ת~ ו~ל~~
 נו~י ~~ני

 ~~~ו~
~~

 ו~ד~ו~ר ו~ו" לע~ות
 לה~~יי~ ה~~

 ל~ה
 ~ו~ור ~"ו ושוב ור""לוור""י

 הו~
 לה~יר

 ד~~שנה ל~נא שנויא~ילו
ל~~ות ע~ ו~~ו~ וג~ר~

 ~~ו~~" ו~שאל~

י~~~ו~~
 ~פשר

 ~בר~ לה~די~
 ב~ילו~ו ~""ג

 שינויבין
 ל~ו~

 כ~ב לשינוי
 ל~קוני ד~פשר ~וה ד~ל ווושוםובי~ור
 ד~יון ~לומר~~קנינן

 דלרו~
 דישראל והצלה

 ~תב בה~~קםגי
 וביאו~

 לה~יר אין ~וב
 ל~נא~ינוי

 ו~שו~
 דחייב

 ~ד~
 ב~שון לוו~ר

 האי דבלאו כיון~~בו
 ו~ל~~

 ~גי נווי
 לרו~

 אפילו לה~יר יפה ~~נו אין שובוה~לה
 ו~שום אי~וראהאי
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 ל~שות~
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 דבאמ~
 ד~יקר ~יון

 ~אל~
 השואל

 י~ראל לכלל וה~לה רות וושוםהי~ה

 ה~ו~י~~הראו~
 אין ו~י יפיה א~ והשרים

 דבריםבה~לוווד
 ר~י~

 ונ~ד
 הניווו~

 פשי~א
דה~רח

 ל~רג~
 אפשר ש~יר דבל""ז ב~~לה מלה

ל~ו~
 דיא~רו

 אמ~ ה~~~~ ד~""~
 ומשום

דל~
 ~ורף והבלי~ו הבי~ור ~"~א ה~~יקו

 דבזההל~ון
 הונ~

 ד~ם נבד הכונה ~י~ר

וניו~ו~~
 ופ~וט וברור

 לפי""~
 דעיקר כיון

 ~""~ד~~~י~
 להתיר

 ~ו~ב~""~ ה~~~~

 ו~שו~ל~~""~
 י~ראל ל~לל והצלה דרוח פ~ו""נ

ו~~~ו~
 עת בדר

 ל~שו~
 וגו"

 דג~
 אי~ורא האי

 ל~ון~ינוי
 בה~ר~

 לה~ירו
 וו~~ו~

 דאי~ורו
אינו

 ~~~ו~ כ""~
 ד~ייב

 ~ד~
 רבו בל~ון לומר

דל~
 ~~יר

 כ""~
 ~אי~ור

 ~~יב~
 ~ורה

 ~ווירד~י~ורו ~ב~""~
 מה""~

 ~ם" ב~יטין ו~דא~ר

~"ב~
 ~תיב

 ל""ד~ ~~מ~
 א~ לך ~~וב

 האל~הדברי~
 ו~תיב

 ~שם~
 כי

 ע""~

הדברי~
 ~בכתב דברים ~י~ד ~א האלה

 פה על לאומרן ר~~י ~~האי
 ודברי~

 שב~""פ

 רבי דבי ב~~ב ל~ו~רן ~~אי ~~ה~י
 א~ה ו~י ~ו~ב א~ה אלה אלה ~ניי~וו~אל
~ו~ב

 י~ני~ וב~ו~פו~ י~ו""~ ~""~ הלכו~

~יוו~~
"~ 

 ~""א~
 ~ל

 ה~
 ד~ו~ר

 הת~
 ב~מרא

וב~~ור
 הפ~ודי~ ~ב~יו~~

 ~ל ~ורא
 פ~

 וכו"

~~בו
 וה~ ו~""~

 ~~" ~גי~ין ד~וור

 ~""ב~
דברי~

 ב~ל ל~~רן ר~~י א~~ אי ~ב~~ב

~~
 הווובחר ~~ן דו~~וה רבי אוו~ר

 ומשום פה ב~ל פה ו~ב~ל ב~~ב ~בכ~באו~י לקרו~ הו~
 ~~""ל וכו" ל~לל ה~רי~ו לא ~בורכבוד

י~ו""~
 בארי~ו~"

 כ""~ ~~~~~~
 ~""ג שהבין ל~י""וו

 ד~י~רו ה~ואלש~לת ~וונ~
 ~שו~

 ו~~ל~רו~
 ישראל ל~לל

~ 
 לומר מ~ברא

 וביאור ל~~ב הל~ון שינוי בין לחלקד~ין

 ד~~בל~""~
 נימא

 ד~דינ~
 הוא

 דשינו~ ה""ה בל~""ז וביאור בכ~בלהתיר בכה""~
 הוובו~ר ~ומ~~ם מו~רהלשון

 הקדום~ באו~



~ ~ ~

~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן

~
 אסור הלשון דשינוי ני~א

 דג~ ה""~
 כתב

 אסור~וביאור
 ו~""~

 צודקת כ""ג סברת ~יקר
וברורה

 בנוג~
 דרוצה לישראל לה~תקה

 ~בין ואינולל~וד
 כ""~

 בלשונות
 האו~ו~

~
 כתיבת דהותר דכ~ו להתיר לו~ר אפשר
 ד~שר ה""ה ל~שות ~ת ~שוםתושב~""פ
 בכתב ודוקא ~~~א ~ה~י בל~""זלהתיר
 דכל כ"ג וכסברת לשון בשינוי ולאובביאור

 לתקוני דאפשר~~ה
 יה~ דל~

 באיסור
~תקנינן

 ג~ ובא~~
 ביאור כתב ז""ל הר~ב""ם

 וכן ב~רבית ה~צות וספר ה~שניותפירוש
 ~רבי בלשון תשובות כתבו גאוניםכו""כ
 ו~צה השו~ל ליחיד ו~פילו לישר~לוכ"ז
לל~וד

 ו~שו~
 ~ין ל~שות ~ת בגדר דהתר

~חילו~
 תוד""ה וכ~""ש לרבים י~יד בין
 יוסף רבכד~תרגם

 ~ב""~

 ג"

 ~""ב~

 ~ש~""כ

ל~כו""~
 אין

 ~קו~
 בחילוקו כ""ג לסברת

הנ"ל
 וכ""~

 בכתב ואפילו אסור דל~ולם
 דיבו~ר ~ו~ט~ם בל~""ז~ובי~ור

 דלישר~ל דנהי ברור נל~""ד ט~~או~האי לק~ן~
 וביאור בכתב~ותר

 דו~~ בל~""~
 ל~"ז כתב

והלשון
 הו~

 דהביאור והיכא הקודש לשון

~הו~
 בל~""ז

 בהכר~
 ~ברי בכתב דיהא

 ג~ובא~~
 דכ~בו ז""ל והר~ב""ם הגאונים

 ~ברי בכתב היו ב~רבית ופירוש~~שובות
 הכירו דלא ~שום ~רבי היה הלשוןוכ"א

כ"~
 ~רבית ולשון בכתב ~שא""כ ~רבית לשון

 ~ו~~~ם לחוד הביאור ~ילו אסור~פיר
 לק~ן~ידיבו~ר

 כפי""~ ד~לת~ ו~~~~~~~~~
 בפה ש~ני

 ו~כירי וביוד~י~לונדון
 ברור וח~רתו להשו~לק~~ינא

 ופשו~
 בלי

 לה~תיק ~ה"ת ת~יר ד~יםור ספק צל~ום
 בל~"ז וביאור בכתב אפילו שב~""פתוה""ק
 ו~ט~ם לב"נ כוונתם ~יקר דב~~תכיון

 אילולי ד" הלכה פ""ב פ~ה בירושל~יד~בואר
 זר כ~ו לא תורתי רובי לךכתבתי

 ~וציאין ~לו ל~ו~ות בינן~ה נחש~
 ספריה~

 ואלו
 בש~ות בי~ר וביותר וכו" ~פריהם~ו~יאין
 ~פרשהרבה

~"~ 
 כי

 תשא~
 איני א""ל

 לפני שגלוי ~פני בכתב להם ליתנה~בקש
 אותה וליטול בהם לשלוט ~תידיםש~ו""ה
 ויהיו~הם

 בזוי~
 ~לא באו~ות

 ה~קר~
 אני

 וההגדה התל~וד וה~שנה בכתב להםנותן
 נותן~ני

 לה~
 ~ו""ה יבו~ו שאם פה ~ל

וישת~בדו
 בה~

 יהיו
 ~ה~ ~ובדלי~

 א~ר
 זר כ~ו תורתי רובי לו אכתוב אםלנביא
 פי ~ל כי וכו"נחשבו

 הדברי~
 זו ה~לה

 והתל~ודה~שנה
 שה~

 ישראל בין ~בדילים
 ~ס" בגיטין וכ"ה ~""כ ה~כו""םלבין

 ברית הקב""ה כרת לא יוחנן~""ר ~""ב~
~~ 

 ישר~ל

אל~
 ~ש~ות שנא~ר שב~""פ דברים בשביל

לד~
 אתך כרתי האלה הדברים פי ~ל כי
ברית

 ו~
 ד~יקר ~כ""ז ~בו~ר ~""כ ישראל

 תורהנתינת
 שב~""~

 דלא היכי כי לישר~ל
יוכלו

 ד~י~ לה~תיק~ אוה""~
 ישראל יהיו

 ישר~ל שיהיו וכדי ב~ו~ותבזוים
 ~כובדי~

ו~ובדלי~
 שב~""פ תורה להם ניתנה ~~ו""ה

 ~ם ~קב""ה ברית ~יתות ~יקרוזהו
 וכנ""לישראל

~~~~~~ 
 ~נט בסנהדרין

~~""~ 

 וא""ר
יוחנן

 ש~וס~ ~כו""~
 בתורה

 וכו" ~שה לנו צוה תורה שנ~~ר ~יתהחייב

 היה~יתיבי
 ר""~

 שאפילו ~ניין או~ר
 ב~רה ו~וסק~כו""ם

 שהו~
 וכו" גדול ככהן

התם
 ~ב~

 ופס~ה ~""כ דידהו ~צות

הר~ב""~
 ~ה" ה"ט בפ""י

 ~לכי~
 ~כו""ם וז"ל

 לא ~יתה חייב בתורהש~סק
 י~סו~

 אלא
בשב~

 י~ו"ש ~כ"ל וכו" בלבד ש~ן ~צות
 ~יגובחגיגה

~~"~ 

 ד""ת ~וסרין אין ו~ר""א

ל~כו"~
 שנא~ר

 ל~ ק~ז~ ~תהלי~
 כן ~שה

 גוילכל
 ו~שפ~י~

 ובתוד""ה וגו" יד~ום בל
 להאי דל"ל ת~הו וכו"אין

 דרש~
 דבל"ז

 כיון ~ור בלפני~בר
 ד~כ~""~

 בתורה ד~וסק
 ~יירי ~~י דרבי ל~י~ר וליכא ~יתה~ייב

בשב~
 דבזה דידהו ~צות

 איכ~
 ~צוה

 ~ור לפני בדליכא ד~ייריותירצו לל~ד~
~"~ 

 אסור
 י~ו""ש לי~קב דבריו ~גיד~שום

 ול~
 זכיתי

 ב~""ש התוס" כונת ~לל~~וד
 דליכ~

 ל~י~ר
 ~ב~ ~יירי א~ידרבי

 ~יכא ~ני כיון ~צות



~ ~

~ ~ ~

 ~~~"~ ~ור~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ 

 ללמד~מ~ו~
 אמי ר" והא

 ילי~
 מדכתיב לדינו

 שב~~ ומכלל דינין דז~ו ידעום בלומשפטים
 נינהו ב""נ~~ות

 וכדתני~
 ~נ""ו ב~נהדרין

ע""א~
 ~ו~רין ד~ין אמי ר" לה יליף ו~ה

 דר" ~ידושו ד~י~ר לו~ר אפשר שפירו~""כ

אמי
~~ 

 מו~רין דאין
~""~ 

 שבע וא~י~ו

מ~ו~
 ונהי לב""נ

 ~כו""~ דב~ו~~
 בשבע

ו~~ו~
 זהו ככה""ג הו""ל

 דוק~
 בע~מו לל~וד

 ~~ור ש~יר י~ראל ~~ש~""כ חבירו מב""נא~
 בשבע וא~ילו כללללמדו

 מ~ו~
 דידהו"

ו~~~~
 נלע""ד תו~" קו"

 לפי~""~
 הרמ""א

 נ""ל ולכן ו~""ל ס""יבתשו"
 שא""~

 ~ילו~ל~~
 ור" יו~נן ר" שבין

 י~ח~
 הוא כי

 כש~שברור
 ב~הרי~

 הלומד יו~נן ר" כי
 מצווה ~ינו שב""נ ~בר מוי~ודי~ין

 ר~
 ל~~ור

 ובין ~~יו ובין ~י~ בין ולדון המדיניה~נהג
גרו

 מ~פ~
 י~ר~ל דיני דרך אינו ~בל יושר

שמ~ר~
 הוא רק ~~יני משה לנו

~~ 
 ני~וסי

 דינים לו~ד~לכן
 ~~~ו~

 הג~""ש ולומד וי~ו

 שעדיין וגו" יד~תיו כי~~~דכתיב
 ל~

 ני~נה
 ולאהתורה

 ל~ברה~ הי~
 שני~נו ~לו דינין

 ור" וכו" ב~ינילנו

 רו~ י~~~
 ע~ו א~רת

 מאל~י~ דיניןולומד
 וגו" דונקרב בגז"""ש

 ~ותן הן ב""נ ~דיני ו~ברכלומר
 דיני~

 ~ו~ן לו~ד ולכן ב~יני י~ראלשנ~~וו
 ~כ""ל וכו" ~~ד והכל בסיני~נ~מר ~~ר~
 יעו""~

 לי~ ~בירא יו~נן דר" כיון~ולפי""ז
 דבןדהא

 ~~ מ~ו~ נ~
 זה אין ~דינין

 תורהבדיני
 ב~~ כ""~

 ר" חידש נימו~י

 בחולין ~וכד~מר יו~~ן דר" תלמיד~מי
 יוחנן דר" תל~יד ~י ר" מכדי ע""בקי~א
הוה

 יעו"ש~
 בשבע העו~ק ד~כו""ם דנהי

מ~ו~
 מודה יוחנן ר" ואפילו ככה""ג הו""ל

בז~
 ~תמא וכדאמר

 דהש""~
 ב~נהדרין

 ~נ""~

~~~"~

 משא""כ בע~מו ב~ו~ק דוקא ז~ו מ""מ
 דידהו מ~וות שבע אפילו ללמדו אסורישר~ל
 כיון ו~טעמא ~מי דר" חידושו ~יקרוז~ו
 לר"דס"ל

 יוח~
 ילפינן בב"נ דדינין רבו

 אינו בדינין ~יובו ושוב וגו" ויצומדכתיב

 כ""א דישראל תורהבדיני
 בח~

 נמו~יות
 מותר דב~~מו נ~ישוב

 ל~סו~
 בשבע

 ישר~ל דתורת בדיניןוא~ילו מ~ו~
 אפילו ישראל תורת בדיני ~לייהו~וזהר מ~ו~ ש~ ובאינך וגו" וי~ו ~רא ב~דעלייהו מדמוזה~

 דל~~ר מ~רא להו דילפינן כיון יוחנןלר"

~""~
 דמו~ר וכשי~א

 לע~ו~
 דיד~ו בדיני

 דה""~ ו~מיל~בתור~
 דאתקשו כיון בדינין

 תורה ללמדו לישראל אסור מ""מ ~ראבחד
 בשבעאפילו

 מ~ו~
 זה ו~ידושו דיד~ו

 מדכתיב ~~יר" ילי~
 ומ~פ~י~

 בל
 כלו~~ יד~ו~

 מכל בדינין דמוזהריןדנהי
 ~~ו~

 אין
 ~ם כי דישראל תורה נודיני~ה

 ובז~ נמו~יו~ב~~
 ברורה~ ~ברא

 ללמדו לישראל דא~ורלומר
 ~~ות~ שש לאינך הדין ~ואוממילא
 כיוןדיד~ו

 ד~~~ש~
 ~רא ב~ד כולהו

 מ~ות~ שש לאינך דינין דאת~שו א~רינןוגו" וי~~
 מותר דבע~מולענין

 לעסו~
 תורה בדיני

א~ילו
 בדיני~

 דאת~ש~ נ~י אמרינן ושוב
 ששכולהו

 מ~ו~
 איכא~ דלישראל לענין לדינין

 א""ש ובזה וכנ""ל דינין וכמו ללמדואי~ור
 אמי דר" דכיון תמוה דלכאורהמה

 מו~רין דאיןלדינו ילי~
 ד""~

 מדכתיב לעכו""ם
 ~למא כולי ובאמת ידעום בל~~~~~ים

 ועוד נ~טוו דבדיניןמודי
 דא~

 האי כן
 קבלה מדברי כ""א אינואי~ורא

 ו~לשנ~
 דר"

 מה"ת הוא גמור דאיםור משמע~מי
 דעיקר~"ש ולמ""~

 דילי~
 לדינו אמי ר"

 בל משפ~יםמדכתיב הו~
 ידעו~

 נ~~וו ובאמת
על

 הדיני~
 כמ""ש לומר ובע""~כ

 דהא הוא יו~נן ר" דשי~ת וכנ""לב~שובה הרמ""~
 דתורה בדיני ל~ו הדי~ין על נ~~וודב"נ
כ""א

 בח~
 ו~ם דתורה ~יני ידעום בלומשפטים ~ר~ כוונ~ נמי וזה נמו~יות

 דלא ד~ינןכיון כ~
 ר~

 להו ל~וות ה~ב""ה
 כ""א ~ורה מדיני הדיניםעל

 בח~
 נמוםיו~~

 תור~ דיני ל~ם למסור ד~יןב~""כ
 כפי

 כוונ~

תוה""~
 ~ר~~ בחד דכתיבי כיון ~רי~ן ושוב

 מותר בעצמו ללמוד היינו ~דדיהוקשו
 ~פיל~



~ ~ ~

 ~~~"~ ~ד~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~ ~ ~ ~  ~~

 ~תורהבדיני
 וא~נ~

 אי~ור איכא לישראל
 ~ש אינך ~כילולל~דו

 וכ""~ ~~ו~
 בכדי

דא~ילו
 ~~ו~ ב~ב~

 דידהו
 ל~

 ויבינו ידעו

~ו~~
 ו~~וה כוונת

 בפני~יו~
 אי זה ודבר

א~~ר
 ני~~ ~~

 לל~ודו ~ותר דישראל
 בנ~~~ו נ~ועהדבישראל ו~~ו~

 כ~
 להע~יק

 ~ר~""ל וכ~ניןבתוה""~ק
 אוריית~

 וקב""ה
 ~דוי~ר~ל

 הו~
 הונח ובא~ת

 ל~נ~
 ~סירה

~ל
 עו~~~

 בחגיגה וכדא~ר התורה כני~ית
~י""ג

~~""~ 

 פרקים ר~שי לו ~ו~רין ~בל
 לענין ד~יירי~וכו"

~~~~ 
 וכן ~רכבה

 אלא ~ורה ~תרי ~וסרין אין א~י רבי~~ר הת~
 ~י~ל~י

 ~ו
 דברי~ ~~~~

 א~י ו~""ר וכו"
 ~ו~~ין~~ין

 לב""~ ד""~
 תרתי הני נס~כו וכו"

~י~רו~
 להורות ~סירה לשנא בחד א~י דרבי

 בחדד~יירי
 גוונ~

 התורה פני~יות ~סירת
 דו~יא ~~ות בשבעד~כילו

 ד~~פטי~
 אסור

ל~~ור
 לה~

 והיינו
 עי""~

 ע~ו יל~ד דישראל
 להסביר נו~ה~~~בעו

 עו~~
 תוה"ק פני~יות

 ~ותר ב~~~וודוקא
 ל~~ו~

 ~~ות ב~בע הב""נ
 וכנ""לדידהו

 כ""~
 ד~אי ~~י דרבי ~ידו~ו

ב~י~~
 תורה לי~וד באי~ור יוח~ן ר" רבו

 נ~דב""

~~~""~~~~~ 
 ~כיר ~ובן

 ה~
 דכתב

הר~ב""~
 פ~ר בספר

 ד~~ר הא ~ם דנ~אל ~ה על נ" ~כובההדור
 יו~וןר"

 ~עוס~ עכו""~
 ~יתה ~ייב בתורה

 י~ראל בר כל לי~נע ~ריך ו~ם הלכה~וא
 ~ה~~ות דבר יל~דאשר

 ה~ל~די~
 ~~בע

 ~ו~~ות
 ל~

 הוא הלכה ת~ובה כתב וע""ז
בלא

 וא~ ~~~
 תקי~ה ישראל יד תהיה

~ליה~
 ~יתגייר עד תורה ~תל~וד י~נע

 ~ם נ~רג ~ינואכן
 עס~

 חייב דהא בתורה
 ~~ר~יתה

 ול~
 על שא~רו כ~ו נהרג א~ר

שבע
 ~~ו~

 נ~ בן
 ה~~ות לל~ד ויכול נהרג

ל~כו"~
 וה~כר

 ו~עונ~
 ~הם כ~ה יש כי

 או~רים והם ל~ו~ב~יח~רו
 ו~ודי~

 כי
 ~~תתורתינו

 ~י~
 ~נתונה היא הש~ים ~ן

 יד עללנו
~~~ 

 כתובה ו~יא ~""ה רבינו
י י"י  ~חך בשלי~ותה~~לם

 נפ~י~
 יגלו

 פ~י~

~~ינ~
 וכ~ה כהלכה

 ~כ~ול בזה ואיןל~ו~ב חוזרי~ ~~~~
 לי~ר~~

 עכ""ל
 דב" ~~ארוהנה יעו"~

 ש~לו~
 חדא נ~~ל

~~ 
 הא

 הלכה יו~נןדר"
 הי~

 ~י ועוד
 ~~ו~

 לי~ר~ל
לל~~ד

 שב~ לעכו""~
 ני~א ד~י ו~יינו ~וצות

 הל~ה דר"~ידהא
 הי~

 לי~ראל ד~~ור ברור
ללווד

 לעכו""~
 ~~ית דבשבע כיון ~""~ו ~ורה

 לב""נ~ותר
 בה~ לע~ו~

 יו~נן לר" ו~~ילו
 ב~נהדריןוכד~~ר

 בת~ל~ ~וכהוב~
 ~ות

הקדום
 יעו""ש~

 אי וש~לו נ~~~~ו ה~כך
 לב""נ לל~ד לי~ראל~ותר

 ~ב~
 דידהו ~~ות

 וכנ""ל ד~רי הי~ה הר~ב""םו~~ובת
 ב" ~~לה ה~יולכ~ורה

 ד~ה ~ובן ~ינ~
 ~ותר דב""נ דכיון ~ו היאשאלה

 דהו""ל כיון עביד ו~~וה דידהו ~~ותב~בע לע~ו~
 ~~י~ה ככה""גבזה

 ~ו~ ~בר~
 ישראל י~~ר

 שבע הני להב""נלל~דו
 ~~ו~

 דנ~~וו
בהו

 ו~~נ~
 שכיר ~ובן כ~י~""ש

 י"ג ~חגיגה א~י דר" ~ידושו ~הודב~~ת

~""א~
 וכנ""ל דאסור

 לל~דו לי~ראל ד~רי~יתה הר~ב""~ ~~וב~ ו~~נ~
 ו~~

 ~יי""ל
 ד~ותר דכיון לו~ר ברורה דמסברא א~יכר" בה~

העכו""~
 בלי~וד ב~~~ו

 ~ב~
 בדיני ~~ות

 ו~ה~י לל~דו לישר~ל ~~י ~ו~ר ~פירדתורה

~ע~~
 ~~י

~""~ 
 דל""כ הא

 הרמב""~
 בחיבורו

להאי
 דינ~

 א~י דר"
 לדינ~ כ""~

 יו~נן דר"
 וכנ""לל~וד

 ו~""~

 ו~~~~~
 ~באותיות ה~בו~ר ~כל

הקדו~י~~
 יו~~ ~פור~

 שי~ת
הש""ס

 והר~ב"~~
 דנ~י

 ד~כו"~ דני~~
 ~ותר

 ב~ב~ל~סו~
 ~~ות

 וג~
 לל~דו לישראל ~ותר

 ד~וה""ק בדיני ~~ות~בע
 ~"י~

 בכל
 ~יתה ו~ייב לל~ודאסור התור~

 ב~ו~~
 ~בתורה

 ברורו~~ילא
 ו~~ו~

 לישר~ל נ~י דא~ור
 תורהלל~דו

 ~בוכ~ ובא~~
 בגדולי

 דינאבהאי הא~רוני~
 העו~~ דעכו""~

 חייב ב~ורה
~יתה

~~ 
 ~הו

 ~ב~""~ בתור~ דוק~
 או

 ב~~ב""כאפי"
 וא~נ~

 ברור זה
 לכ""~ ו~ו~כ~

דבעוס~
 ~ייב שבע"פ בתורה

וב~~ובות ~ית~
 ר~~ ב~~י~

 סי~ן
 ~ת~ שכ""~



~ו
~~~

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ 

 ש~תני ואשרו~""ל
~~ 

 לעכו""ם לל~ד ~ותר
 ולשוןכתב

 יהודי~
 לל~וד או

 עמה~
 ~קרא

 עיקר שהרי אסור לא דהאידנאדאפשר
 עור ולפני ~שום הוא עלינו שישאיםור

ל~
 היה תורה שלו~ד שעכו""ם ~כשול תתן
 והאידנא ~יתהחייב

 ל~
 שיש זה שייך

 שיכולים התורה את היוד~ים ~לו~דיםהרבה בה~
 עברי דתרי דו~יא הוה ולא ע~הםללמד
 נינהו ע""ז עובדי לאו דעתה ועודדנהרא
 כצריכי~והוי

 ~~ות שבע לדעת לל~וד
 הוא הרי ~~ות בשבע ה~וסק דעכו""םדידהו

 ואין הענין מן אינו זה כל והשיבככה""~"
 דאף חדא להתירו ~ספי~יםטע~יך

 א~רת ~אי עור ולפני ~שוםדהאיסור לדברי~
 לקאי זה וד~ית ה~לו~ד אצל לל~ודשיכול
 ~צוי ה~לומד דאטו ~אוד וטעית הדדיבהדי
 ב~שנתו אצלו יפה סי~ן רואה והוא לוהוא
בלי

 ספ~
 א~לו לל~וד נח היה אם

 לל~וד בא היהלא
~~~ 

 ואם
 אין הוא ~ור לפני לאו בזהכי~א

 ל~
 פעם

 הזה האבר מו~א אינו א~ שהרישיאסר
 אחריקח

 ג~
 שדנת ~ה

 אות~
 כ~~יי~י

 בפשיטות ~~ותשבע
 א~

 שבאמת
 בדר~

 כלל
 יחיד כל אין אבל האלה ~~ות בקיוםאו~זתו
 אין החי ~ן ובאבר בדבר ~וחזקויחיד
 הדבר בעי~ר בא~ת אבל כלל איסור~הגין
 אבל דידהו תקנתא משום הטעם שאיןט~ית
 ו~גולתינו קדושתינו להו~יא גמוראיסור
 ו~י להם לתתה ~עכו""ם נבדלנו בהאשר
 א~ון ישראל בני אתנו תורה והיתהיתן

 כ~רמוצנע
 ~לפני~

 ר~ה לא אחאב אפילו
לתתה

 למל~
 אחר נ~~כו ה~רות כל כי ארם

זה
 וע"~

 שכשנכתב ב~רם רז""ל ר~זו
 היה המלך לתלמי יוניתהתורה

 מזה ש~~ף ענינו ימים ~~ה~ולם חוש~
 ה~לות הגיע עד רבים דברים כןאחרי
 אסור דו~י הענין אל ונ~ור וכו" הזה~~ר

 מ~ע שהיא מפסח וחומר ו~ל תורה ~למדן"
 לא נכר ~ן כל ערל ~ל תורה א~רה~ת
יאכל

 וא~~ ~
 מלומדים בהם ר~ו כי הדבר

 חס ~ל מאתנו שיצאו אלו ידי עלהרבה
ושלום

 לה~ להוסי~
 התורה בדברי כח

 וכו"הקדושה
 א~ ולפיכ~

תוכל א~ ולשון בכתב
 וטוב ~שריך להשת~~

 ל~
 ~~ אבל

ש~לאכתו
 בכ~

 וכו" איבה ~שום לחוש יש
ועשה

 כחכמת~
 שרוב ~אד הדבר רע כי

היוד~י~
 ישראל ובספרי בתורה קורין לקרות

 וכו" נגדינו בקושיות ובאים להתלוצןרק
 י~לה יהודה בספר ~צאתי וכןעכ""ל

 בח"א ז~"ל אסאד יהודה ~הור"רה~פורסם ~ה~או~
 שאול יוסף רבי המפורסם והגאון ד"תשובה
 ומשי~~~ שואל ספרי ה~חבר בעלזצ"ל

 כתב הנ""ל יעלה יהודה לספרבהסכ~תו
 לעכו""ם תורה לי~וד דבאיסור~""כ

 אי~
חילו~

 שבע"פ לתורה שבכתב תורה בין
 ב" ~~לכים ש~~וני ובילקוטיעו""ש

 טוב שוחר מדרש בשם כתב רמ""דפסקא כ"~
 לו והראה העכו"ם עם שאכל ובשכרוז"~ל
 לו נתנו עליונים סוד לו ו~לההארון

 ~בשם ר~~ה פס~א שם ועוד ע""כבנו ~נש~
 פרק דר"אפר~י

 נ"~~
 את~ פתח ועוד

 ו~מר הלוחות את להם והראההארון
 עליו כעס ונוצחים ~לח~ה עושים אנובזה לה~

 לא לו ~רה~ב""ה
 דיי~

 להם שהראית
 שהראית אלא האוצרותכל

 לה~
 את

 ידי~עשה הלו~~
 חיי~

 כל~ את ויקחו יעלו הם
 יקחו הלוחות ותחת וכו"האוצרות

 יעו""ש" ע"כ וכו"סריסים ~בני~

~~~~~~~~ 
 להעתיק א~נע לא ה~דש
 ~כתובמה

 בזוה"~
 פרשת~

אחרי
 ע"א~ ~ע"~

 ו~ו~ ~~פטי את בפסקא

וזלה~

 ול~תע~ ~ו ל~חברא ואסור
 להו~ לאודעא ואסיר ד~~"ה במלויבהדייהו

מלי
 דאוריי~

 שמא כלא דאורייתא ב~ין
 וכלדקב"ה

~  
 בש~א~ מתקשרא דאורייתא

 ברשימא אתרשים דלא מאן וכלקדי~א
 מלה ליה לאו~א אסור ב~י~ריה~די~א

דאורייתא
 וכ"~

 ר"ש ביה" לא~תדלא
~~מות פת~

 י"~~
 זאת

 ~ו~~
 בן כל הפסח

 וכל וכתיב בו יאכללא נכ~
 אי~ ע~

 ו~ו"
 וכתי~



~ ~ ~

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ ~~

 וו~אי בו" י~כל לא ושכיר~ת~שב
~~~~ 

 ד~יהו
בשרא

 ל~יכל~
 ב~לה דאתרמיז ~ל

 ל~ו ולמיהב ביה למי~ל הני לכל~סיר ~דיש~
 דהיא אורייתא דאתגזרו עדל~יכל

 ר""א ~~כו""כ ד~ב""ה ~לאה שוואקד~ים ~ד~
 ~בוהי לר""ש~שאול

~""~ 
 א~ור ~נינן הא

ללמוד
 ל~כו""~ תור~

 חברייא א~~רו ושפיר
 כיון אבל גוי לכל כן ~שה לא ד~~יבדבבל
 ~קיו אמאי לי~~ב דבריו מגידדאמר

 זכאין ~""ח ~ל~~ר ~""ל לי~ראלומשכ~יו
 ~לאה ד~ולקא ישר~ל~ינון

 קדיש~
 נ~ע דא

 כי דכ~יב ~ב""הבהו
 ל~~

 נ~~י ~וב
 לכ~

"ול~
 ~ל~ה גניזא דאיהי וב~ין ~כו""~" ל~מין

 כלא ~ורייתא ~מש שמיהוקורא
 סתי~

וגלי~
 בתרין ישראל וע""ד דש~יה" ברזא

 דתנינן ו~ליא ~תיםדרגין
 ג"~

 ~ינון דרגין
 קב""ה בדא דא~ח~שרן

 ~ריית~
 וישראל

 דרגא ~ל דרגא חדוכל
 וגלי~" ~תי~

 דרגא ~לדרגא ~ב"~
 הכי ~ורייתא וגליא" סתי~

 ~ל דרגא נמי הכי ישראל וגלי~" סתיםנמי
 חקיו ליעקב דבריו מגיד הה""ד~רגא~

 י~קב אינון דרגא תרי לישראלומ~~~יו
 חדוישראל

 גלי~
 מיירי קא מאי סתים" ו~ד

אל~
 דאת~זר מאן כל

 בשמ~ ו~תר~י~
 ~דישא

 באורייתא ד~תגליין מלין באינון ליהיהבון
 מודי~יןכלו~ר

 ברי~י ~תוון ברי~י לי~
 ~ליה יהביןפר~ין

 חומר~
 אורייתא דפ~ודי

ול~
 בדרגא דיסתלק ~ד י~יר

 ~~ר~
 ה~""ד

 ומשפ~יו חקיו אבל לי~קב דבריומגיד
 וכתיב יתיר" ~לאה בדרגא דאיהולישראל

~בר~שית
 לה~

 י~~ב עוד שמך יקרא לא
 ר~י ~לין לישר~ל ומשפ~יו ח~יווגו"

 י~~רכון דלא אורייתא וסתריונמוסי

 אל~לגל~~
 דאי~ו למאן

 על~ בדרג~
 יתיר

 ל~מין האי לישר~ל ומה ~י"כד~א
 ליה ויהבון את~~ר דלא ~אן וכל~~כו""כ" ~כו""~

 חריב כאילו דאורייתא ז~ירא אתאפילו
 ומש~ר~למא

 בשמ~
 תליא בהאי דכלא ד~ב"ה

 א~ דכתיב אתקשר בדאודא
 י~ם בריתי ~א

 ת"ח ~מתי" ~א ~וארן ~מים חקות~~לילה

 ~ירו~יהכתיב
 וז~~ ל~~

 אשר ה~ורה
 ישראל בני לפני ישראל בני ל~~י~שה ~~
 ~ו~ין ל~~ראבל ~~

 ~~ ל~
 בני אל דבר ב~""כ

ישראל~
 ו~~

 ~וי~רא ~אוור י~ראל בני
 ~בהן ינו~ון כולהווכן כ"~

 ד~לוו~
 הלל אינון

 ~~רו דה~יו~~~י
 ול~ לאונקלו~

 ליה אוד~ו
 ותנינן וכו" וכו" דא~גזר ~ד דאוריי~א~לה

א~""~
 ד~~~זר

 ול~
 אורייתא פקודי ~ביד

 הואהרי
 בכול~ ~~כו~

 ואסיר
 למיל~

 ליה
 הי~ב" י~ו""ש ~""כ וכו" אורייתא~תגמי

~ו~
 ב~ונ~רס ~ווד שדי ב~פר ווצאתי

הכללי~
 ~~רכת

 אל~
 חבל הביא

~~וני~
 ושל""ה המהר~""ל ו~~הם מ~ור~מים

 לימוד ב~י~ור ה~מירו ד~אוד ז~""לור~~""א
 לב""ינתורה

 הי~~ י~ו""~
ד~~~

 וגדולי הש""ס ממקור לפי~""ש

 וזו~""~ והאחרוני~הר~שוני~
 חומר

 ברור נראה לב""נ תורה לימודאיסור
 תורה באור להדפיס דאפילו ספק ~ל ~וםבלי ופשו~

ש~""פ
 בל~""~

 נמי ~ד לישראל אפי~ו
 חמיראיסור

 ומשו~
 בלשונות דנדפס דכיון

ה~ומו~
 ב""נ ליד להתגלגל במצי~ות ש~יר

 למסירת ממש גורם הוה וב~ה מתוכווילמוד
 ח~יר דאיסור לעכו""ם תורהדברי

 הו~
 ו~י

דמצינו
 דהג~וני~

 תשובות כו""כ כתבו

 ~רבית ב~שוןלהשואלי~
 וג~

 כתב הרמב""ם

 המ~ניו~פירו~
 וספר

 הייבו ב~רבית דכ" דהא בצהרים כשמשברור לע""~ ב~רבי~ המצו~
 ערביחבלשון

 דהיהודי~
 היו לא

 ב~צם הכתב ו~""מ ~רבית כ"א ~קומותבאותן מכירי~
היה

 ~ברי~
 כיון ובזה

 דהכ~
 שוב ~ברית

 הלשון אם לן ~כפתלא
 ה~

 מלשובות באחד
ה~ו~ות

 סו~ דסו~
 מציאות לגדר ל~י~ש ליכא

 תורהלימוד
 ל~כו""~

 דמכירים דנהי כיון
 ~כתב מ""מהלשון

 ~שא"~כ מכירים אינ~
 האומות לשון ובביאור האומות בכתבלכתוב
 וכנ""ל לישראל ~ו~פילו הוא חמיר~י~ור
 חמיר איסורוו~ת

 ~ו~
 ד~ילו כיון

 מחויב נמי המושל ו~זירותב~ונס
 למסו~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

"~ 
 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~

~ ~ ~ ~  
 ל~י~~~ו

 ~ירו~
 וכו" קראו ד~וד""ה ~שני

~ב""ק
 ע""א~ ל""~

 יעו""ש"

 ו~~י~""~~~
 ~יסור ~וו~ר לברר

~סיר~
 נבא לב""נ ד""ת

 לונדון ~~ה להשואל כ""ג ש~תיר ב~הלנד""ד

לה~~י~
 תורה

 שבע""~
 בכדי

 ד~י""~
 יהא

ב~~יאו~
 בתורה נ~י יעסקו דהב""נ

 שב~""~
ו~י""~

 וי~~שרו י~~רבו
 ובאחוה באהב~

ובריעו~
 לישר~ל ב""נ של לבן

 ול~
 י~לילו

 בסיב~ שונו~ ~~ילו~יול~~
 דאדרבא ה~לוווד

 ~י וידעו י~ירוד~~~וכו
 ב~ו~~

 ~ולו ה~ל~~וד

ח~~~~
 הוא יד~ת

 וכהוב~
 הי~ב באר כ""ז

ב~כ""~
 ~~~~ ~~ ~יו~י

 לונדון ב~ה היו""ל

~הנ~ו~י~
 ~~~עי~ו

 ל~ונ~ ב~ת~
 רעל ~לא

 ר~שיוכ~ירה
 ~יראה וכ~וו נזיקין ~~דר ~ורה ~לג~רה ל~עוד~ ~הנא~~י~ ה~דברי~

 הנ""ל ~ה~~כ""עכ""ג
 דר~ו~

 הנוכחי ב~~כתבי
 ליכא כ~ה בנדוןדבא~ת

 הו"~~ שו~
 בעולם

לה~יר
 ~סבר~

 ~ד ל~~ואל שה~יר כ""ג

~חברי~
 ו~שום ~נ""ל

 דא""~
 ל~נא שינוי בגדר

ב~~~
 הבי~ור וכ""א והג~רא ה~שנה ל~ון

 שרי וזה ל~""זבל~ון הו~
 להעלו~ ח""~

 על
ה~ר הדע~

 ~ו~ דסו~ ו~~שו~ ~~
 לי~וד בגדר הו""ל

 טובא ח~יר דאיסורו ל~כו""ם~ורה
 ~פורש כ"ז~וכהובא לכ""~

 באו~יו~
 ~~דו~ים

 ול~יעו""ש~
 דתוד""ה בתרא ל~ירון ~ב~יא

 באונס דא~ילו וכו"~ראו
 וגזיר~

 ה~ושל
 ע~~ו ל~סור ו~~ויבא~ור

 ~ל~
 א~ילו

 ל~ירו~
 זה על ע~~ו ל~סור ~חויבדאינו

~""~ 
 בנד""ד

 בי~ש~י
 ~יד~ זא~

 ~"ו היה ~זירה איזה
 ~ורה לה~~יק להשואל דהכריחו לונדוןבפה

שב~"פ
 האו~ו~ בלשונו~

 לל~וד שיוכלו בכדי
 ~חר ~דאגת דני~א ואי פה" שב~לב~ורה
דאפשר

 ב~ש~
 ~ו י~חדשו ~הז~נים ז~ן

 ~לכו~בפ~
 בריטנא

 גזירו~
 ב~בת ישראל על

~לילו~
 שונאי די~לילו שונות

 ישר~
 ~ל

 וחברו~א להשואל הכריחו ~הו שלנו~ל~וד
דיליה

 להקדי~
 ולה~~יק ל~כה רפואה

 והג~רא ה~~נה דיל~דו ד~י""ז ~ב~""פתורה ל~

 ~ה ויהיה ~לנו ~ל~וד ~שיבוח גודליראו
 ~~לינו לגולסבה

 אש~~
 ו~לילות ש~ר

בזויות
 בא~~

 לא~~ו
~~ 

 היה דכבר אינו ~ה

ל~ול~י~
 ~לו~דים

 גדולי~
 או~""ע ~~כ~י

 כ~בידיד~ו
 וה~ הקוד~

 ה~לוווד ~ל הגינו
ב~ל

~~~ 
 רייכלין ו~עין

 ב~נ~
 ה"

 אל~י~
וחבורתו

 ו~""~ וכידו~
 ודור דור ב~ל

 וה~דוש י~ראל ~וררי ~~~יניםעלינו ~ו~די~

ברו~
~ידם ~~ילנו ~וא

 דיליה וחברו~א ד~שו~ל זו~~נ~א ובא~~
אינה

 חד~~
 ד~ידשוה

 ~ד~ת~
 כעת

 היהדכבר
 ל~ול~י~

 ~ו~~כילי ~חד וכ~""ש
 בער ונ~רא ~פורסם היו~ר ~ל~ני~ודור

 ~ני ~ד יהודא בית ב~בורולעווינ~~הן
 ~~ו~

~שבעי~
 ו~""~

 נו~רים חכ~י ע""י נעת~ו וכבר
 ~דרים הששהכל

 ~~ניו~
 וכ~ה

 ב""ק סו~ה יו~א ~ירובין ~בת ברכות~יינו ~סכ~ו~
 בלשון ~כותםנהדרין

 רו~י~
 ב~אה ונדפסו

 ~ה כ""ז וא~ר עכ""ל וכו" ~שרהשבעה
 ישראל ~~ב עי""ז הו~ב וכי בתקנתןהועילו

~~~לילו~
 ~וררי ~ש~יני ע""י ובזויות שונות

 ובא~~ ודור" דור בכלישר~ל
 ה~שכיל

 דע~ו ג""כ הנ"ללעוו~~אהן
 ד~~ראוי יפ~

 ובקיא~ ~לו~ד~ חבר~ ע""יאירו~א ~לשונו~ א~~ ללשון ה~ל~ודלהעתיק
 ב~יב

 דף בחבורו ~שם ה~ל~ודלשון
 ~נ""ל~

 ושם
 ~ואות שני ~דבחיבורו

 ~~שי~
 ו~ש

 ו~""ל וכ~ב ~ורה לב""נ לל~ד ד~ו~רנ~~י ה~לי~
 לל~ד ~~ו~ר ברורה ראי~נוכאן

 הנכר~ א~
 נ~ד~ורה

 ~~סכ~ השל""~ דע~
 דף שבועות

קפ""~~

 ישראל חכ~י ~הגו וכבר
~~ 

 לל~ד

לנו~רי~
 לשון

 הקוד~
 י~ראל ~כ~י ו~גדולי

 ~דרש בב~י הקודש לשון ~ל~די שהיו~~י~ו

ה~ו~רי~
 ישראל ספרי כל לחכ~יהם ול~דו

 ל~דוו~~ם
 חכ~~ ג~

 ~כ""ל הקבלה
 ~ינות דברי וה~ה ו~בוטלים ב~ליםדבריו ובא~~

ובורו~
 ברורה ~ראיה שכתב ~ה ~דא

 ~גד ~ורה הבכרי א~לל~ד ש~ות~
 דע~

 השל""ה
 האוסר הוא לחוד השל"ה דרק נראהו~זה

 ~ו~כ~~ובא~~
 ובגדולי ובר~ב"ם בש"ס היא



~ ~ ~

 ~~~ין ~" ~~~ן
 ~~~"~ ~ד~~ ~~~~~

~~~~ ~~

הפוסקי~
 ה~ב וכדביאר~י

 ~קדו~י~ ב~ו~יו~
 ~ה ועודיעו"ש"

 שנ~~יי~
 זו להחל~תו

 ברורהבראיה
 ~~וגי~

 ~~""ס
 ~י""~ ~ב""~

ע""א~
 ~~ר

 ~פר~ ~~רי~
 ק~יה א~רוה וכו"

דשבור
 ~לכ~

 ננ~~יי" ~~ריון להו ~~ר
 לר""~

וכפי""~
 ו~י~" ר~""י דפיר~ו

 ש~
 ד~לך

 וב~יהיה ~ר~
 בדיני~

 שאין ברורה ר~יה וזו
עליה

 ~שוב~
 ועוד לב""נ תורה לל~ד ד~~ו~ר

כתב
 ש~

 ש~עחי~ו ב~ו~ה א~רו וכן ו~""ל
התורה

 לשב~י~
 הבל ובא~ת עכ""ל וכו" ל~ון

י~צ~
 דבריו וכל פיהו

 ו~בוטלי~ ב~לי~
 דכבר

 רבי האדיר ה~~תי הג~ון כחו~רדרשה
 ב~ליונתן

 התו~י~
 יערות ב~~רו ז~""ל

דב~
 ~""ב סוף

 ל~יו~ ב~ילו~
"~~ 

 ב""~
 ו~""ל

 ד~~רי בהא לדקדקויש
 ~~ל~~

 ד~בור ק~יה

 ה~~לכ~
 לל~ד אסור

 ל~כו""~
 וכן תורה

~ש~
 ~ו""ה בדיני ב~י דהיה תוס" ב~""ש

ה~
 בשבע ו~""ל ~ורה לל~וד ~םור

 ~צו~
 דידהו

 לל~ד~ותר
 דה~ עו~ה~

 ו~ם כך על ~וזהר
 כן א~ ה~י ~ן ~ר על ~צווה דב""נ כיוןכן

 או""ה דיני לל~וד~ריך
 ~~ בתערובו~

 נ~ל
 ~ו ל~~רה ה~י ~ן~בר

 לקדיר~
 דינו ~ה

 ה~אכל~ל
 ו~~

 ה~י ~ן אבר ב~כין ~~ך

~~
 הג~לה או נ~ילה צריך ~י צונן או
 ש~ר או ה~י ~ן ~ברדמ""ש

 דברי~
 אסורים

 של סכין דיני ~לכא שבור וידע ל~דוזה
 כיון כאן וכן וכדו~ה נ~ילה ד~ריךאיסור
דב""נ

 ~צווי~
 על

 ולדע~ דיני~
 הר~""א

בתשובה
 דיני~

 הי~ב י~ו""ש עכ""ל וכו" שלנו
 זצ""ל ה~דושיםבדבריו

 ~מתו~י~
 ~דבש

וב~~~
 דב""נ דס""ל יוחנן לר" אפילו

על ד~~וו~
 ~דיני~

 בנ~ו~יות ~יינו
 וכ~""~

 ~ר~"א
 ד" ~ות ל~יל ~וכהובאבתשובה

 דינים ~פילו לב""נ ללמדו ד~ותר ~~ה~""מ יעו""ש~

~ד~~
 קרא ב~ד דכ~יבי כיון

~~ 
 ~ש אינך

מ~ו~
 ד" אות לעיל הי~ב שביארתי וכ~ו

יעו""ש
 הר~ב"~ וכ~""~

 פאר בספר ב~שובה
 ~ה ועוד~דורי

 דנסתיי~
 דא~ר ~~א

~ל""ב בסו~~
 ~"א~

 בש~ים ~תורה כתב דמרע""ה
 מכ~ה ~ש~ע ~עקרא בטל זהו גםלשון

~~~~י~
 ד~יכא חדא

 דיעו~ כ~~~
 כתב דלא

כ""~
 שבע

 ~~~ו~
 ב~בן ~י~~יין דיד~ו

 ע~ר~
 כ""~תבו~

~"~ 
 וג~

 לה~~ר~ים
 דכ~

 התורה

 ~""~~כ~~
 הסכי~ו

 כול~
 כא~ד

 נ~~י זה כל ו~לבד~בכתב ~ור~ דדוק~
 ~יכ~

 גדולי

הר~~ווי~
 ~"~ל

 דל~
 היה

 ז~
 האו~ות בשביל

 גזיר~כ""~
 וב~פרשי בש""ס יעויין הכתוב

 ~ה ו~וד בזה"ה~ורה
 י~ראל ~כ~י דנהגורב ~~ע~~ דנסתיי~
~~~ 

 ~ון לל~ד

 ג~ לנו~רי~ה~וד~
 וכח~פא ו~בו~ל ב~ל ~הו

 ~ע~י ו~כ~הב~לו~א
 ~ד~

 דש~יר יי~ר ~אן
 ק~לי דאפ~" יש~אל ~כ~י הני ~~~ ו~~י~בדו
 של ו~~ל~ידיו הוו בא~~י~ני

 בל~~
 הרשע

וירב~~
 ועוד נב~" בן

 דל~~
 ל~ון דו~א

 דבכה""ג איבה ו~יכא בכך ~ל~כתןדהי~ה הקוד~
 ~אות ל~יל וכהובא לה~יראכשר

 ו"~
ת~ובות בש~

 ב~~י~
 ראש

 ~י~ב" יעו""~
 לעווענזאהן בער ה~~כיל ~""ש דכל~בורר ו~כ""~

 ב~להנ""ל
 הו~

 דהשואל זו ד~~נ~א נרא" וא""כ

ו~ברו~~
 היה כבר דילי"

 לעול~י~
 וב~ת

 דם עלילת דהא הוא וב~ל ~וא ~~נתאה~י

ד~פור~~
 איה""ע חכ~י לכל

 וג~
 אוה""ע לרוב

 שקרותו פרס~ו דכבר יסודהדב~~ר
 כו~רי~

 וג~ בלע""~ פ~בס~ה~~~י~
 ~~לכי גדולי

ו~רי
 ~דינו~

 שונות
 ל~ ו~""~

 כל יו~ילו
 נבלה דובר ~הלהש~יק ~~

 וכ""~ האנ~יש~יי~
 הבור~בגזיר~

 ~עקב ב~פרי וכ~~""ל י~ברך

 י"~ב~ ~סק~סו~
 ספר או~ר אלי~זר רבי

וסיי~
 ~ן כרוכים ירדו

 ה~~י~
 ~~ר

 לה~
 ~~ ~~ית~א~

 ב~ה הכתובה התורה
 את~

נצלי~
 ~~ה

 וא~
 לוקי~ את~ הרי לאו

 בו
ע""כ

 יעו""~
 והלכך

 ל~
 יו~יל

 שו~
 הש~דלות

ד~גזירה
~~~ 

 וכ~""ש שקר והחריצוח
 ל""ז ~וישב ז""להר~~ב""ן

 ~""ו~ פ~ו~
 יעו""שי

~~~~~~~~~ 
 לו דמלתא

 ~י~
 עכ""פ

 ה~עתיק ד~~ואל~ע~ו
 והיינו י~ראל ל~ובת דיליהו~ברותא

 ~בעל תורה דיעתיקו זה ידידעל
 ב~תלמוד דאין ויראו לאומותפה

מדות
 בזויו~ ולי~ודיו~

 שנאתם תסור



~ ~ ~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~י~ן
~~~~ 

ועלילות~
 דנהי דאנ~ינא ה~רשתי ~ישראל

 ח~ור ~יסורדב~~ת
 וג~ ~י~ ~ה""~

 זרו~ם

~~
 בזה ~ישראל הו~י~ה

 ואדרב~
 ~""ו ~וד

 נ~נש דחזקיה וכ~ו ~~ה גירוש עי""זי~ובב

ב~~ו~
 לב""נ ~הר~ה בשביל בניו

 ~לו~ו~
~וכהוב~

 ו" אות ~וף לעיל

 יעו""ש~
 ~ח~ום ~~תי כוונתם ישר~ל דלטובתכיון ~""~

 ~~יל~י
 וא~נ~

 לא~תו בא~ת כי א~שה ~ה
~ין

 ש~~
 ישראל ל~ובת כוונה

 בלב~
 וכה

 בגש~יות הענינים בכל השי""ת ליי~זור
 כיוברו~ניות

 כול~
 ~שואל היינו כ~~ד

 הכולל רב כלו~ר דיליה וחברותא~~עתיק
 ד~ה דינו בית ב~ירוף ראביי ~שיףובלע""ז
 ב~ה"ת בלבם ג~ורים כו~רים ה~הלונדון
 ~פרס~תיוכ~ו

 ~עשיה~
 בחיבורי

 ~~ו~
~~~ג~

 הי~ב לעיין כ"ג י~~ול
~~ 

 וכל

 שם שכתבתי~~
 הו~

 א~ת
 וצד~

 ו~עשיהם
 דכל ~ני~יותיהם עליעידון

 י~י~~
 ~ו~~ים

 להם ואין ח~וניות וחכ~ות לשונותבלי~וד
 תוה""ק בלי~וד ונ~להחלק

 ~ע~ וכ"~~
 ~זעיר

 מ~~שים דה~ה יען ל~ר~םתם ההכרחלצד
 א~ילו וגם רב בתורבקודש

 לי~וד~
 אינו זה

 ב~ה כ""א א~~י ~""ד תורה ב~י~וד~""ו
דנ~ון

 לדרשותיה~
 בעל~א ~לין ~ט~ו~י

 ונ~לה ~לק ~ום להם ~יןיבהור~ה
 ל~

 ~נה
ולא

 ~קצת~
 כי

 ככול~ רוב~
 תל~ידי ~~ה

 דגודל~~ו~~נער
 ידי~ת~

 ב~ירוף בתורה
 וידועה גלויה יראתם~~תת

 ואול~
 ה~ואל

 בליטא בנעוריו ל~ד הוא זהו ~הותו~כ""ג
 ~ונדון וב~ה חשכנז ש~ת בבער~ין~ח"כ
 ת""ח בא~ת והיה בביה~""ד אחד רבהיה

 לעולמו ונפ~ר בהת~דה בתורה ועוסקויר""ש
 בחור ל~ח וג~רו ~~נו נשאת שלא בתהניח
 ~קומו ול~לאות ~נ""ל ז""ל ~רב בת עבור~""ח
 הגון ב""ת היה והוא הנ""ל ב~וריל~חו

 יתעביד רבא לאילן אז בתורה עוסקהיה ו~~
~וכמ~"ל

 ~מגיל~
 ו"

 ע""ב~
 ו~~אתי יגעתי

~~ין
 ו~נ~

 לרב דנתמנה ק~ר זמן אחר
 אנגלית בש~ת לעסוק ~תחיל הנ""ל~בי~מ"~ד
 חי~וניותב~מות

 ו~~~
 ואין ~תל~ודו ~ירש

 ולשונות חכמות כ"א עסק~ו
 העמי~

 וכבר

השי~
 באריס~~ר תואר וגם דא~טער תואר

 ~אדוואקאט ~ו""ד ~~וגוזהו
 בלע""ז~

 וחשב

ב~יב~
 בתואר גבוה ~שרה ל~שיג זה כל
 ~ובן ו~כ""ז הח~~ים ~צל ראבי~ערדא~טער

 באם והור~ה ב~ורה ידיעתו גדלהכ~ה
 בלי~וד נצנוצובת~לת אבר~

 תוה"~
 ~~ל~ודו פירש

וכ""~
 לדרשותיו דנחון ב~ה ~זעיר ~עט

 בעל~א ~לי~~~וטי
 בה~ לש~~

 נשים
 איז~ כי כ""ג לי יא~ין לנשים"דו~ים ואנשי~

~ע~י~
 רי~ם ביתו ו~צאתיו ע~ו דברתי

 עצ~ו ה~כנהוזהו
 ש~

 ג~ון
תורה ה~ע~י~ והו~

 שבע""~
 י~ר~ל כלל ~י""ז ולהציל לל~""ז

 ואין לנו היה ~ה ~ויו~לו~ציו
ד~ליו בעו~~ ~~~

 יוצד~
 ה" ~~גיגה חז""ל ~~~ר

 בכל ~ליהן בוכה ה~ב""הג" ע""ב~
 יו~

 ~~~ר על
 לו יש דבא~ת וכו" עו~ק ואינו בתורהל~סוק
 ~ו~י~רנ~ה

 וא~ ובהשק~
 עוסק היה

 לעולם ו~אה לו נ~ה היה ~ז כראויבתורה

ואמ~
 יוצדק ושוב ~תל~ודו ~ירש הוא

 ~~ס~ים~~""ל
~""~ 

 ע""ב~
 ו~ירש שנה

 ~כולם"יותר

 ו~ב~~~
 כל כי עלי ונא~ן עד השי"ת
 ב~כתבי לכ~ג כותב שאני~ה

 ליכאזה
 שו~

 אינני כי ~צ~ית נגיעה ש~ן
 ~ה~שרות וכדו~ה ושו""ב ומגיד רבב~ה

 כי הקודש ועבודת לקהלהד~ייכים
 ~~ל סוחראם

 ויג~
 בשתי

 ו~ולשת כ~י ~כ~י יותרוהרבה ידי~
 שום בלי ב~~ונה ~סחר ב~סקגו~י

זיו~
 עתים בס~ד קובע ואני ~~~ת

 ~צטווינו כאשרל~ורה
 וא~~

 ~עם איזה
 לתאר מוכרחנו דעי"ז שייך ע~~יתו~גיעה
 וביו~ר באמת ~הוא כ~י""מ ~שואל~הות
 השואל ~הות לתאר כזה דבר ~עשההיכי

 ~הו כ""ג ~ני ~יליה וחברותאהמעתיק
 אפקורוס ~הו""ל ~"ח ~ני מ~ה~דר

 בסנהדריןו~מ~"ל
 איסורא האי טעמא עיקר לאמתוובא~ת יעו"~ ע"ב~ ~צ"~

 תורה העתקת ~~אד~יר
 שבע"~

 דהוא
 והריסה~יר~ה

 בקיו~
 דעברו ישראל כלל



~ ~ ~

 ~~ג~ן ~" ~י~ן
 ~~~"~ ~ור~ ~~~~~

~ ~ ~ ~  
~~

 ~~רן ול~הרבפו~בי
 ~פי דהו~~ ב~וור~

 זהוכ""ג
 כ~~

 ו~וכר~תי ב~~ווותי בו~ר
לתאר

 ~הו~~
 וכ~~חז""ל

 ~יו~~
 ~""ו

 את~פר~מין ע""ב~
 ה~נ~י~

 חילול ~פני
 ה~~

 וכו""

 ~~ד~~ד~~~~~
 ~ה לה~תיק הנני
 הגאון הרבשכתב

הג"

 ה~ו~ור~~ ה~די~
 ז~""ל ~לוג~ר ~ל~ה רבי

 ~וב שו""תב~כרו
 ~ע~

 ג" ~~הדורא ודעת

חל~
 ~י~ן שני

 פ""~~

 יונה ~וו""ה להרב וז""ל
 ידידות פש~וו~ר~ק" דק" אב"~ד~~כנזי
 ידידי ~יד" ~שיבו והנני ~בלתי~כ~בו
 לל~וד ~היינו ~זה דבר ~~ני ל~~ולה~שה

לשונות~
 ~~יי~ אני כי

 רז"~ל~ ~~~ר בנפשי
 שנוי הדבר אצלי לחברך" לך ד~ני~ה

 ה~תוב וכ~""ש תש~צנו ~קןכ~א~ר
 כי ביתה פתח אל תקרב ואל דרכך~~ליה הרח~

 ישיגו ולא ישובון לא בואיה כללדעתי
~ר~ות

 דו~ין די~ וא~ ~יי~
 בנפש~

 לא כי
 בעצ~ך ת~~ין ולא נ~~ר ה~ה להםיזיק
 היה ~""ה ה~לך ושל~הוכו"

 ~ה~ חכ~
 וא~ר

 כל ולדעתי אסור ולאארבה
 הנוג~

 לא בה
 נראין בחון שוין אם ואףינ~ה

 ב~ני~
 כי

 אנחנו הראשונים כי~יםלא
 בי~י~

הר~שוני~
 הרשעות היה

 ב~~ש~
 ראו אם

באי~
 ידעו וכדו~ה ב~ריות פרון שאינו א~ד

שהו~
 בלב תלוי הרשעות עתה כן לא כ~ר

 שיהיהויתכן
 ~~יי~

 ובלבו התורה כל
 גרוע והוא אפקורסות ש~ן בלבו וישארבו ישי~

 כ~ה בהם שהיה הרא~ונים הר~~ים~ן

~אי~
 כל לדעתי לכן

 הנוג~
 יצא לא בה

 ~חלים איש היחתה הכתוב וכ~"שנקי
 כן תשרפנה לאובגדיו

 הנו~~
 זרה ב~ה

 זרה לאשה נ~של דהוא יון חכ~תוהיינו
 ~באבות ~"ל כוונת זה ולדעתיכידוע

 הרבנות ושנא ה~לאכה את אהוב או~רש~אי פ~~
 בם דבר ד" דרוח לרשות תתודעואל
 א~שר שאי הללו ז~נים על ברוה""קו~פו
 הרשות אל ~תקרבות בלתי הרבנותל~בל
 א~ר לכך חכ~תם ולל~וד בעיניהם חןל~~א

 ~~ו~נ~
 ו~ל הרב~ות

 תתוד~
 לר~ות

 ~ק~ר ד" והיד ~זה י~נעלד~~י לכ~
 ז""ז דעתי לו גילי~י הנה זה" בלאולע~רו לפרנס~

 ידידו דברי ל~~ריך~ין
 או~ עכ""~

 באות
 ~אני הנ""ל"ב~שובה

 נשב~
 ח~ורה שבו~ה

 דבריו כל כי ישראל ~ל~יבד"
 לא~תוב~~ת נתקיי~~

 ה~עתי~ בהשוא~
 ו~ברותא

 הקודש ~ש~רת שו~רי ד~~הדיליה
 ד~לבדלונדון בפ~

 ד~ע~
 ~רס~ת~ ~ו~~שיהם

 דכ""ג דרבנן ~רורב~יבורי
 י~

 ~וד תח""י לו
 ~פיהם שנדברו הנאו~~ים ויגידוןיעידון
 הם~ודהבעת

 ~ר~י~ וש~~ח~
 לג~רה ~~עשה

 ל~ע""ז ב""ק ~ס" העת~תשל
 ~יי~ די יו~~י ~תון ב~כ~ב~נת~ר~ם וכפי"~
 היו"ל

 שולח ואני לונדוןבפה
 ל~כ""~

 רצופה הנ"ל
 יראה ד~תוכה לכ""ג הנוכחיב~כתבי

~הנאו~י~
 דעי""ז כוונתם עיקר ~פורש

 קיי~א של ב~שר וית~שרו ויתדבקוית~רבו
 לב""נ ישראל וריעות~יבה

 ו~~
 נושע ישראל

תשועת
 ~ול~י~

 אוי
 ל~ני~

 שו~עות ~ככה
 ב~כ""ע נדפ~ים אותיותורואות

 ה~""~
~~כפי""~

 ר"א ~י~ן ל~יל לשונו דהעתקתי

יעו""ש~
 ואפ~ורסות ~ינות יש וכי

 תורה עיקר והלא~זה יו~~
 שב~"~

 נתנה שלא
 לכריתת השי""ת כוונת היתהבכתב

 ישראל~ם ברי~
 וג~

 וכ~ובא ~ב""נ ישראל להבדיל
 ~אותלעיל

 ג"~
 יעו"~

 וכעת
 באי~

 הני
 פיה על קערה להפוך ו~יניםרשיעי

 נג~
 ה~י""~כוונ~

 ~יקר ~שבע""פ ולהוציא
 כרית~

ברי~
 לרשות וישראל דהקב"ה

 הרבי~
 לאינם

 ובא~תנ~ולים
 צביעות~

 וגודל וחניפותם
 אפשר שאי עד ראש ל~עלה ~לושקרותם
 הע~ים להראות רוצים ה~הלתאר

 ~בת כי ש~"פ תורה של יפיהאת והשרי~
 ורו~~ים דורסים בעצ~ם וה~ההיא ~רא~
 עד אותה ו~שפילים בר~ליהםשבע""פ לתור~
 להם איןדבא~ת לעפ~

 עס~
 כ"א עמה

 וכ"א בפהי להעומדים וכידועחי~וניות בחכ~ו~
 וחבר~א ה~עתיק השואל שוין אינםבאחת
 לונדון דפה ב"ד ה~~ונים היינודיליה



~ ~

~ ~ ~

 ~י~~
"~ 

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ני~
~ ~ ~ ~  

כלומר
 כוונת~ ד~~י~יו~

 ב~רתי ~לו~ה
 השו~ל כוונת ו~יינוסוגי"

דעי""ז הו~ ה~עתי~
 יתפר~~

 כלו~ר גדול ל~לו~ד ~~ו
גאון

 ב~~~~ מפור~~
 ו~רא~~~~ר ה~ו~ה

ל~דעי~
 זה ויהיה ~ונות

 ל~~י~ ~יב~
 ~~~רה

 גדול היו~ר ר~~ינר ד~ק~ער בתיר~בוה

 וי~וי~בנ~י~
 וכבוד עושר בש~~א~ה בו

 דיליה ~ברוחאוכוונת
 די~~ הו~

 ~ירה
 הארןלכל ~~~

 נו~ולי~ ול~ינ~ לנ~ולי~
 ו~י""ז

 ~הבה כלו~ר לכולם ~חד כיסיהא
 ~~ו~

 תו~""ק שכתבהמה ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~~~
 ל""~ ~דברי~

~~""~ 

 וי~~ן
ישראל

 ב~~
 כלווור וגי" יעקב עין בדד

 י~ר~ל ישכוןאימתי
 ב~~

 בדד כ~יהיה
מתבולל ול~

 ב~ו~וו~ ב~~בוללי~ ~~א""~ ב~וו~י~
 ~ינ~~~

 עוד
 ב~~

 ד~~~~~~
 ~ה עי~ר

 ד~~~דלי~
 ~ור~בהעתק~

 ~ב~""כ
לל~""ז

 והר~עו~ הגזירו~ דרו~י~ הו~
 ד~לו

 ראשלמעלה
 ב~דינ~

 א~כנז
 ר~ה מ~יגראמ~ש ~~~ו~ ל~ת~

 ~~יק~~ לביר~
 דישר~ל

~יו
 ב~דינ~

 א~כנז
 ברו~

 ובסיבת ה~ל~ה ~~ש
 עניים נע~ו ו~ושל ה~וררצר

 ~רודי~
 ו~ל~י

 נפזרואל~ים
 כנכו~ ל~ב~

 ~ורך ~לה ~ארן

בל~
 ישראל דהני

 ב~דינ~
 ענ~ל~נד

 וב~ר~
 ה~נ~י~~יי~~נא~

 הול~ת בז~נינו לי~ר~ל

הלו~
 ה~דינות בכל ~~ד גדל כי ~ד וגדול

ומיראת~
 תורה לה~~יק ע~ה ה~תיקו זו

 ויתדבקו י~~רבו ו~י""ז ללע""ז~~"פ
ויתקשרו

 כול~
 ויהיה וריעות ו~~וה ב~הבה

~ה
 סי~

 מ~לינו לגול
 וב~ו~ שנ~~~

 ~ה~י
~ע~א

 נ~י הש~דל~
 ~הל~

 דפה י~ר~ל
 שקר ~ילת בבי~ול ~וברת להד~יס~ונדון
~לילת

 ד~
 וכ~ו

 ב~כ""~ שנ~~רס~
 הי~י

~~~~~~ 
 לונדון פה היו""ל

 ~יו~
 י""ג ה"

 ערשינ~ן אי~~ איז עס ו~ה""ל~רצ"ה שב~
 דער~ו~ר

 אידיש~ר דער ~ן אוי~זיכ~
~ארד

 א~
 אין בוך אגרוי~ער דע~ו~יס

 ~א~~יי~ די אויף ~יי~~ וואס~~ליש
~לילת פ~

 ד~
 וכו"" וכו"

 ד~~
 בא~ת איז בוך

 ~ייגט עס ~ון וייכ~יגער" ~ייערא

אונז~ר~
 רוה~ן פר~רע~ער ~ידישע

 הע~ע שרע~ליכער דערבנוגע ני~
 ווער~ ווא~

 הנ""ל ב~כ""ע ע""כ איד~ן" ~עג~ן~~ר~~ריי~

ובא~~
 ~ל

 ~~ולו~
 ~לו

 ו~בו~לי~ ב~לי~
 דכבר

נת~ר~~
 בכל

 העול~
 ~אות ~כ~ה

 אוה"~ע ו~לכי חכ~י גדולי~הרבה שני~
גדולי וב~ירו~

 ובר~~~ הכהני~
 הנ~רא הר~שי כהן

פאבס~
 דעלילת בלע""ז

 ד~
 שאין ג~ור ש~ר

 היו~נהל~עלה
 ו~ו~

 שנה כ""ה ערך ד~ה חזי
נ~~פו

 ד~~ורס~י~ רבני~
 י~ראל לגדולי

היו~ר
 נ~~ויני~

 ~כל
 כו~ע~ ה~דינו~

 ~יזה

~~ו~
 ~ר~קא ל~""ק

 וש~~~
 ב~רה~יא נשב~ו

ב~""~
 ה~ולם כל ל~יני

 ד~ דעליל~
 הוא

 ~~והו ~~ין~קר
 ב~צי~ו~

 והנה ש~~ בעניני
 ~צוינים היותר ה~דינותב~ל

ובכ~רות בנ~ו~יו~
 ~""~ ה~דו~

 דנין
~""~ 

 א~ד עד
 כמה בנשבעו דלפי""ז וברור נ~שות די~יאפילו

 רבני~~~ו~
 דעלילת ישראל חכ~י גדולי

שקר ד~
 הו~

 לא דשוב ברורה ד~סברא פשי~א
 ש~ר ~לילת ה~דינות ו~רי מושליי~~י~ו

 דיני ד~~ילו כיוןז~
 נ~שו~

 דנין

 ו~כ""~ ~""~~""~
 גדולי כך לכל

 ושרי ~ושלי א~ל דאפילו ישר~לו~כ~י
 ~ליאה ו~""כ החשיבות ב~כלית ה~הה~דינות
 ~דוע היאע~ו~ה

 ל~
 ~קר ל~ילת קן ישי~ו

 דינין ב~פרי ולכ~ובזה
 שלה~

 שקר דעילת
 יז~ר בלזו

 ו~
 ולהעניש יפקד

 ה~בי~
 עילה

 ה~ה ~~נינו ה~ו~ות דבא~ת כיוןזו

בתכלי~
 ובנ~וסיות ה~דות כשרות

 בגזירת הוא דכ""ז וב~""כלדינין בנוג~
 השי""~

ב~ונ~
 בי~ול

 ו~~פ~ ~ד~
 וכדביארתי

 ~ד ב~תי~ה דרבנן ~רור ב~יבורי~י~ב כ""~
יעו""ש ~

 והלכ~
 לב~ל ה~תדלות שום יו~יל לא

 פסוק לז ~וישב ז""ל הרמב""ן ו~~""ש~גזירה

טו~
 יעו"ש ~קר וה~רי~ות אמת דהג~ירה

ובא~~
 א~""ל

 קל~ ~שב~
~~~ 

 רבי תניא
 ראי~ א~ אומר אלישע בןיוסי

 ש~רות דור

רבו~
 ישראל בדייני ובדוק ~א עליו באות

 שבאה ~ורענותשכל
 לעול~

 באה לא
 א~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~ג~ן ~"
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

 ~מיכה שנא~ר ישראל דייניבשביל ~~~~
 ג~

 ש~~ו

 ז~~נ~
 י~ראל בית ו~~יני יעקב בית ראשי

 וא~ ~~ש~~ה~~עבי~
 יעקשו הישרה כל

 בד~וים ~יוןבונה
 וירו~ל~

 ר~שיה ב~ולה
 ישפ~ובשוחד

 וכהני~
 וכן וכו" יורו ב~~~יר

~ר~""ל
 ~~ב~

 ~ושנה כ""ה
~~ 

 לעולם בא חרב
 ו~ל הדין עוות ועל הדין עינוי~ל

 ע""כ כהלכה שלאב~ורה ה~ורי~
 יעו""~

 ופשי~א

ל~י""~
 דרובם ד~~לבד זו ב~דינה דבעוה""ר

 ו~יתות וחייבי בח""כעוברים
 ג~

 הדיינים

ד~~ע~
 נפש ובשאט בור דייני ה~ה הקהלה

ח~ורו~
 ~~לות עליהן דו~ות ~ב~~ורות

 ו~~~לות יסו~ר כי י~ו~ן דלא עדשבקלות

ו~ר~ו~
 ס~ק ~ל שום בלי ברור ו~כ"ז דידהו

 העתקת והיינו דידהו פעולת ~ר~ידהני
תורה

 ~בע""~
 עלילת בי~ול ו~וברת ללע""ז

 ל~ד~
 בי~ול ~ונש גזירות לב~ל יועיל

 ~י~ו~~~~ ~ד~
 דפה ישר~ל דייני רשעי

 ט""ז ג ~יש~יה דכתיב וכעיןלונדון

 ותלכנה ~יון בנות גבהו כי יען ד"ויא~ר י""ז~

נ~ויו~
 ד" ושפח וגו" ~י~ים ו~~קרות גרון

קדקד
 בנו~

 ו~ניא יערה פתהן וד" ~יון

בכ~י~ת~
 ~הובא

 ישעיה ש~~וני בילקו~

ר~~
~~~~ 

 בר חנינא א""ר
 פפ~

 שהיה לפי
 ו~ומר עליהם ~~זריר~יה

 לה~
 עשו בנותי

תשוב~
 היו והן השונאים יבאו שלא עד

או~רו~
 נראה ל~ען ~ע~הו יחי~ה י~הר

דוכ~
 וכו" ל~~ה לו ~ותי ונו~ל ~ו~י רו~ה

 רמז י~רה פתהן ה~ב""ה ע~ה ~הוכו"
 ו~~לאים דם שופעות והיו שלהןל~~יינות
 עליה ~ובר והקרון ~שליכה והיה שלוקרונין

 בהני ו~"ה יעו"~ש ע""כ וכו"ו~~~~תן

ד~כהני~
 בתור

 רבני~
 דעיקר ודיינים

 עסק~
~ו~

 זרה לאשה דנ~שלו ~יצוניות בחכ~ות

ובתור~
 ונחלה חלק להם אין

 ~ב~לי~ ו~~יל~
בש~~

 נפש
 ורו~י~ ומשפ~ ~ד~

 להשתדל

בקיו~~
 הולכת לישראל דהשנאה דרואים בו~ן

 בכו""כו~תרבה
 ~דינו~

 ע"י
 העת~~

 תורה
 עלילת בי~ול חוברת והדפסת ללע"זשבע"פ
 דבא~ת יועיל לא וכ"ז לפסח נוצרי דםש~ר

~יקר
 ~יו~~

 ישר~ל ~ל
 בקיו~ הו~

 התורה
 ~דקובע~יית

 ל~ ובבי~ול~ ו~~פ~
 יועיל

שו~
 וע~ה ~כ~ה

 ותיקונ~ עו~ל~ ויב~ כ""~
הו~

 ב~ה כלו~ר ~לקולם
 דרו~י~

 להקהל
 ~לול~דווד

 בהע~~~ נפ~~
 ~~רה

 ולהראותלל~""ז שבע""~
 א~ ו~שרי~ ~~ו~י~

 יפיה
כי

 ~וב~
 ~ראה

 וב~~ הי~
 ויתקרבו י~~רו

בא~בה
 וריעו~

 זהו
 סיב~ בע~~

 וכ~ו שנאתם
בחזקיה

 דעי""~
 דהר~ה

 ל~""~
 ~ר הלוחות

 זרעועל
 גלו~

 אות ~סוף ל~יל וכהובא
 הי~ב"יעו""ש ו~

~לאי
 ר""~ ~שו~

 ש~עון ב""ר
 ~י~עיה דכתיב~אי

 יד~
 ~טה ד" שבר

 ~~ו~לי~ שב~רשעי~
 אלו רשעים ~טה ד" שבר

 ל~זניהם ~קל ~נעשוהדיינין
 ~ב~

 ~ושלים
אלו

 ת""~
 א~ר זו~רא ~ר הדיינין שב~~פ~ות

אלו
 ת""~

 הלכות ש~ל~דים
 לדייני צב~

 וז""ל ופירש"יבור
 ~ושלי~ ~ב~

 ~~ל
 היינו ~ושלים~ל אגרופי~

 דייני~
 שת""ת רשעים

~ב~ש~~ותם
~~ 

 ל~קל
 ולאגרו~

 שעל
 ועושין עלי~ן ו~~כין אותן ~ע~ידיןהיו ידיה~

 שבהב~חת בור לדייני לדבריה~~םניגרון
 כל את לדון בור דייני ~ע~ידים ~""ח~ותן
 ו~~ין בהן נ~לכין ש~ין דינין והרבההבא

 יעו""~" ~כ""לאותן

ו~~~ו~~
הא

 דנ~~
 אינו ~בור הלכות

 דנקט צבור "הל~תד~""ש ~וב~

ובפשיטו~
 ~לו לו~ר הי""ל

 בכלל" לי~וד סוג כל ו~~ילא בורלדייני ש~ל~די~ ת""~

ו~~~
 ~בא כל את לדון וו""ל דפירש""י הא

 רש"י בעי ד~אי ת~והוכו"
 שבהב~חת פירש ~לו ~סר היהו~ה בז~
 ~ת~

ת""~
 והרבה לדון בור דייני ~ע~ידים

 ~ותן" ו~~ין בהן נ~לכיןשאין דיני~

ו~~ו~~
 ~ום ~לאי ר" דחקו היכי ת~וה
 בכוונת זו~רא ומר בר""שר""א

 ~יירי לא דב~ת ~~שו~ו להו~יאו ~ראה~י
 והניח יע~ב את ד" ירחם כי דבעתכ"א

לה~
 דהיה ו~רוגז ~עו~ב

 לה~
 ע"י

 נבוכדנצ~



~ ~ ~

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ג~ן ~" ~~~ן
~~~~ 

 בבלמלך
~ 

 ~ישעיה שם כתיב
 יד~

 ונשאת
 שבת איך ואמרת ~ל מלך ~ל הזה~משל

~
 מטה ד" שבר מדהבה" ש~ה

 ד~רא ~וטו וא""כ יעו"ש ע"כ מושלים~בט רש~י~

סו~
 הכי ~ירשו וב~ת בבל מלך על הולך

 מטה וז"ל והרד"קרש"י
 ושב~

 על משל
 רשעים והממשלה~חוזק

 מושלי~
 על אמר

 עכ"ל בלשאצר ועל מרודך ~יל ועלנ~כדנצר
 האי לאוקמי חז"ל דחקו ~יכי ~וא"כ~י~"ש
 להם מסייעים ות""ח דיינים ברשעיקרא

~י~
 ענינא והאי קרא האי מיירי לא דבאמת

כלל
 בסו~

 זה
 וכמו~

 ו~~~~~~~
 ד~""ל דטעמייהו נלע"ד
 ד~רא דפשטיה דנהיהוא

 והרד""ק וכדפי~"י בבל במלכימיירי
 באות~וכהובא

 ~קדום~
 לומר אין מ"מ

 איך ד~ר ~נביאדכוונת
 ש~

 שבתה ~ש

מד~~
 דא~כ ביחוד בבל מלכי דו~א דר~ל

 לשנאמהו
 לשנא דב~ת דנקט שבתה~ שב~

ש~
 עולמית ~מור ביטול אינה משמעותו

~"~
 וכדכתיב נח ותר~ו לשעה שביתה
~ברא~ית

 ב"~
 ו~ו" ונח ותר~ומו ו~ו" וישבת

 ~~י
 ו~ו" נח ביה ארי ו~~ומו ~ו" שבת

יעו~
 ~ישעיה דכתיב הא זולת

 דס"ל משום ו~ו" מרות בטילת תר~ו~ש ש~ י"ד~
 בי~ד בבל ~לכי מיירי דקרא~~טיה
 עליהם דיצדק ~שנא תר~ווהלכך

 וס"ל עולמית ~~ור~י~ל וה~י~
 דש~

 לאו דכתיב

~ק~
 נראה ו~ת

 מדתר~~
 ~א

 ש~ה~~יב
 מדה~

 תקוף סף
 חי~

ו~
 ביטול לישנא נמי תרגמו

 דלשנא~ר ~~
 ש~

 ~מעו אין
 עי~ר וכ~א~י~ול

 הכוונ~
 ~ה

~יר~~
 בבל מלכי על ~נביא ד~נת

 ~נים~~~ו והל~~
 שו~י~

 הלש~" כ~ל כ~י
 ו~נ~

 לא ~בת לשנא ~אמת כיון ~חק ~~ו"
 מצי~ת עוד דאינו ~ור ~י~ל~ל הו~
 כ"~

~~~
 נח ה~עולה דמסבב ה~ועל ~צם ~וא

~~
 ~"מ ~~ולה וסי~ב מעשיית שעה
 ~מן נמי ~ואפשר בכח מציאות ~וא~ין

 עשיית ~י~ב וניעור ח~ר יהאמהזמנים
 לא והלכך~עולתו

 יצד~
 לשנא

 והם בבל ~לכי ~יירי כיון קראבהאי דכתי~ ש~
 ~מור ובביטול מהעולם עברול~רי

 ובכלממצי~תם
 כה"~

 לשנא דוקא יתכן
 דכתיב וכעיןחדל

 ~וירא~י"ח~
 להיות חדל

 דכוונת לומר ו~~כ כנשים" ארחלשרה
 הצרות דכל ומוסכם ~ברור דזה כיוןהנביא

 הכל ישראל על דבאווה~ורענות
 ישעיה בנבואת וכדכתיב ישראל דיינירש~י בסי~

 בבל מלכות ובביטול עשר ותריוירמיה
 מנבוכדנצר להם דהיה מישראל הצרות~ס~ו
 אז להם היה לא ~"כ אחר ונ~שובניו

ממלכי~
 מדינת שכבשו אחרים

 ב~
 וע~ז

 מד~בה ש~ה ~ש שבת לשנא הונחש~יר
 לא ~ו דבשאלתו משום ו~יינו הנביאדנ~ט
 סו~ ~י כלל כ"א ביחוד בבל מלכי עלכ~ן
~

 ביטול על בשאלתו ח~ירתו ועיקר אחר
 ממלכי הן מישראלהצרות

 ב~
 דנתבטלו

 לעולם וכלה ~בר ומציאותם ~מורביטול
 ישחי~ו ולא ירעו דלא אחרים ממלכיםוהן

 ממלכי הצרות ביטול ~ל נ~יוהלכך
~  לשנא יצדקלא 

 וכנ~ ש~
 כיון מ"מ

דבחקירת
 שאל~

 לשנא למנקט ~הכרח ש~יר אחריםממושלים נו~ סו~ נמי כלל
 נו~ששבת

 ש~~
 ~בת איך כלומר ~ד~בה

 ד~ת ~הנו~ש" ל~ראל הצרות שעהל~י
 דמלכי דנהי ~~רי ~טל לא נו~ש~דר

 עדי~ן ונאבדוכלו ~~
 כמ~

 איכא נ~כד~ר
בשוקא

 היכ~
 ~יעברו

 ישר~
 על

 ~~~תי בתוה"קוכדכתיב ~~ר~
 תבא~

 ~~ורעניות

והיעודי~
 חקירת דעיקר וכיון י~"ש

שאל~
 ביטול ~ל ה~יא

 והנו~ש ~צר ביטול על ולאמישראל ~ורע~י~ ס~
 ה~ס~

ה~ורעניו~
 ל~נא שייך לא דא"כ

 ש~
 ~~נ~ל

 ~י ~נ~ש שביתת עלוכ"א
 שע~

 מ~עולתו
 ~שר ו~ת לישר~ל וצרות נ~~הלס~ב

 בזמן~ציאות
 מ~זמני~

 וב~ור ~זר ~יות

ולס~
 ח"ו

 לישר~~ צר~
 ~~צדק לא שוב

תשוב~
 מ~ ~~ שבר~ ~ ~"ש

~~ 
 רשע~~



~ ~ ~
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 ש~תו~ל
 אי~

 נוגש שבת
 מלכי דבאמת דנהיומטעמא מפעול~

 ב~
 ובטלו נש~ו

 גמורביטול
 אכתי ~~י~

 כמ~
 רשעים

 שעה לפי וכ"אאיכא
 מפעולת~ שב~

 ל~צר

לישר~
 ד" שבר לומר יצדק לא ושוב

רשעיםי מט~
 כי~

 ת~יפים מושלים דבאמת
 לישראל להצר דשבתו וכ"אנינהו

 הנביא דכוונתלומר ובע"~
~""~ 

 מטה ד" שבר
 הרשעים על דר"ל מושלים שבטרשעים
 הסיבה ע~ם עיקר ד~מה מישראלהמושלים

 על שבאו והפורעניות הצרות ריבוילכל
 שבט רשעים מטה ד" דשבר וכיוןישראל
 ג""כ שבת הנ"למושלים

 הנו~
 ובכה"ג

 גדר דא"ז ומשום שבת לשנא ~פיריונח
 הנוגש איכא דב~ת כיון עולמיתביטול
 מפעולתו נח הוא שעה לפי וכ""אבעולם
להצר

 משו~ לישר~
 רשעים מטה ד" דשבר

שב~
 מושלים

 מיש~
 הסיבה עי~ר דהמה

לסיב~
 במציאות ושפיר לישראל ~רות

דבזמן
 מהזמני~

 ישראל דייני רשעי בסיבת
יהא

 בסי~ב וני~ור ח~ר הנו~ש ~
 דר" ~מייהו עיקר זהו וכנ"לל~ראל צר~

 משוםמלאי
 דפירשו זוטרא" ומר בר"ש" ר~

 רשעים מטה ד" שבר ~"ש הנביאכוונת

ש~
 ~"ח דיינים רשעי על דר"ל מושלים

דמסייעים
 לה~

~~~
 במאמרו הנביא דכוונת שכתבתי במה
 מטה ד"שבר

 רשעי~
 הוא מושלים שבט

~
 טעמא אכתי מישראל דיינים ~עי
 ~יל~ילא

 למ~
 מ~ה מ~רו הנביא כפל

 מושלים" שבט~עים"
 והלכ~

 ~"ל דרשו
דכוונת

 ~נבי~
 בכפילת

 לש~
 מושלים שבט

~

 ל~~ר ~כ ישראל נשק~ו ~יכי טעם
 גופנית הנאה שום ~י ~כעיס התורהעל
 אין ~~ורה מס~א דמוסכם מהנגד

~וטא אד~
 ~ ול~

 ~ד~ר
 ב~~ושי~

 ~ס~ג
 דמינו ו~יי~ו י~"ש דוכתיו~ה ע~ב~
 דיינים למנות די~לין במקום ~ריםרשעים דייני~

 מלאי ר" ~ר ~"ז ומומ~יםכשרים
ר"א משו~

 ת~~ א~ ~ר~
 ~במ~פחות

 ~~יי~י~

 הרשעים נ~ו ת"ח השתדלות ע"יכלומר
 דרצו יען והת"ח דיינים" היינומושלים
 ובכבוד בשופי יתפרנסו משפחתםדבני

 דהמה להצי~ר דבריהםהטעימו
 דהיו ו~יוראוים הגונ~

 מפורסמי~
 היו לבורים

 סני~רון דעשו בזה עליהןמחפין
 לדבריה~

וכדר~
 דברים בריבוי שמחפה מי

 דמי ~~מו שיודע עםהשתדלותו להועי~
 וכ"ז והגון ראוי בעצם אינוע~רו שמשתד~
 דכתבבפירש"י מדוי~

 וז~
 מושלים שבט

 דיינים היינו מושלים שלאגרופין מק~
שת"ח רשעי~

 שבמשפחות~
 ל~ל להם

 ו~~ין אותן מעמידין היו ידיהםשעל ולאגרו~
 וזהו עכ"ל לדבריהם סניגרוןועושין עליה~
 עליהן דמחפיןהנ"ל ע"~

~ 
 ~~ פרסום גודל

 ~לא ביבמות ד~ר וכעיןידיעתן
 ו~~ עליה ומחפה היא אחותו דבתזמנין ע"ב~

 שזינתה יודע ~באמת עםיעו~ש
 סניגרון עושין ת"חבהני ו~"~
 חסרון לגודל לדיין ראויבגדר דאי~ דנהי לדיין קרובו במינויבהשתדלו~ן לדבריה~
 ~~ל בשכרן ~פסדן י~א מ"מבתורה ידיע~
 במינוי עיקר דזהו התורה בחכמתחכמים דאינ~ ואי דגביה וחכמות ממדותבמי~יו ~~על~

 מ"מדיין
 במש~

 תורה נמי י~דו הזמן
 מלא~ ר" כונת זהו א~ במקום וחכמהתורה ויהי~

משום
 ר"~

 טעמיה זוטרא ~ר בר"שי
 היו דנביאים ~ודש בכתבי ~מבוארכפי דבאמ~
 גמורים רשעים ~ביר~לים~דיינים כ~
 ~~ה בכתו~תדמ~אר וכיו~

 בתי ואר~ה ותשעים מאות שלש היוגופיה דבירושל~ ~א~
 של דינין בתי ~"ל ופיר~"ידינין

 עלה החש~ן ולפי יעו"ש עכ~לושלשה עשרי~
 למספר גופיה שבירושלים~דיינין סכו~
 תשע~

 ושתי~ וששי~אל~
 סנהדרי מ~ד

 ~דול~
שהי~

 סברא אין ~וב הגזית בלשכת
 לומ~

 יתמ~ מרובי~ דייני~דכ~
 כולם

 ת"חהשתדלות ב~צ~~
 שבמ~חו~

 הדיינין
 ~המ~ ~~

 וה~~~רי~
 זוטרא למר ס"ל

 ~~~ יר~~י~ א~יו~יפי ~~ דב~~~
 רצו לא

~"~ 



~ ~ ~
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 חי~וניות בחכמות חכמים שיהיו~יינים
 יוונית מחכמת בישראל ל~ת~שט אז~~תחילה
 ישראלברשעי

 ות~יפיה~
 וממילא וכידוע

 בורים המה אלו בחכמות ~עוס~ים~לה
 בבירור וכידוע התורה מ~כמתוריקים
 לעשות בושים דהיו כיון ואמנם~בנסיון
 בפרהסיא דיבורר בפומבי אלו~עשיהם
 להם להיות רו~ים~אינם

 חל~
 בתוה""ק ונחלה

 דיראוואפ~ר
 ג""~

 ישראל בית מהמון
 וריעות בחיבה והולכים הם~תמימים
 מעשה כסו ד"~~רת

 רשעות~
 תורה בביזוי

 וצביעות ש~ר במסוה חיצונות חכמותו~י~ד
 לנו הלא ישראל בית להמון באמרם~~דושה
 ~ריכים ביותר הללו בעתים כילדעת

 נגד להלוך שיודעיםלדיינים
 רו~

 והזמן העת
 תלמידי כן ואם חצוניות בחכמות ב~יושיהא
 עם ~מנינו~כמים

 שחכמי~
 בחכמת הם

 הזמן רוח לפי ראוים אינם מ""מ~תורה
 להדיינים יסייעו וכ""א דיינים~היות

 תורה לעניני בנו~ע ולדון להורות~עקרים
 מזויפת מסוה ע""י בידן עלתה~ה

 דיינים למנות~קדושה
 עיקריי~

 רשעים
 תורה לעניני ת""ח איז~ו~ירוף

 עיני~ילכסות

~~~~~~~ 
 ל~ד~ו יהודה היתה בעת

 כלומר לממשלותיוישראל
 לצדי~ים והיינו לישראל ~יתה ~ממשלה~~ח

~מכוני~
 ~ישראל ישראל

 סבא~
 ת~נות

~
 במינוי והיינו בירושלם התם שנו

 בכתובות ~~אר וכפי ~רובים~יי~ים
~~~~ה

 ע"א~
 בירושלים היה

 ~ופי~
 ~לש

~~
 אחד ובכל דינין בתי וארב~ה ותש~ים

ו~
 ~שרים

 ~לש~
 למספר ~לה

 תשע~

~

 גדולה סנהדרי לבד דיינים ו~ב
 ~כתובות וכו" קשיא תוד""הוכפי~""ש

 יעו"ש מיוחד דיין וענין ענין לכל~יה שם~
 בשביל ~הו~כ

 "דידו~
 לאמתו אמת דין

 כ"א לדון אחד ~יין דאין~יון
 ב~

 ענינא
 הוא~~ולם

 עסו~
 מומחה הוא ענינא ב~אי

~~
 ענינא מ~י המסתעף ובכל הזה ~~צוע

ועי"ז
 רחו~

 ובפרט דיטעה מאוד מאוד
 היו מרע""ה בתורת חכמתם ~ודלדמלבד

 ידועים אנשים כלומר לשב~יהם ידועיםכן ג~
 ~רא דנת~~ים ברור כזה ובדיין שמיםויראי
דכתיב

 ~תהלי~
 פ""ב

 א"~
 בעדת נ~ב אל~ים

 מ~יאות שום דאין ברור ו~ובו~ו"
 עי~רובאמת דיטעה~

 תיק~
 דהיה זה ~דול

 עי~ר דזהו יען לאמתו אמת דין דידונובכ~י בירושלי~
 ישראל ו~יום בכללו העולם ~יוםיסוד
 ט""ז ~שפטים וכדכתיבבפרטו

 אשר הארן את וירשת תחיה למ~ןתרדף ~ד~ ~ד~ כ"~
ד"

 אל~י~
 נותן

 ל~
 בספרי ודרשו

 כשרים דיינין שמינוי מלמד וכו" יפהב""ד א~ הל~
 על ו~ושיבם ישראל את להחיותכדאי

 ~וכהובא בחרב להפילם ושלאאדמתם
 שופטיםבפירש"י

 שם~
 רבה ובשמות

 פ~ה~משפטים
 ל"~

 כשם אומר רבי
 הדברות עלשהזהיר

 כ~
 למה הדין על ~זהיר

 ~משלי שנאמר תלוי העולםשבו
במשפ~ מל~ כ""ט~

 שנאמר נבנית ציון ובו אר~" יעמיד
~ישעיה

 ~י~ א"~
 צדי~ים ובו תפ~~" ~שפט

 ~תהלים שנאמרמת~דלין
 ק"ו~

 שומרי ~רי
 במשפט תלויה התורה כל אר""אמשפט"

 לפי הדברות עשרת אחר דינין השי""תנתן לכ~
 נפרע והוא הדין על מעביריןש~בריות

 שלא העולם באי את ומלמדמ~ן
~ הפ~  ואף הדין" את ~עברה עדסדום 
 ירושל~

 לא
 ~ישעיה שנאמר הדין את שעברה עדגלתה

א"~
 וריב ישפוטו לא יתום

 יבא לא אלמנ~
 נתן ולמהאליהם"

 ה~ב""~
 כו" לי~ודה כתר

 דיין נע~ה לכן לתמר אמת דין ~דןאלא
 וכו"לעולם

 כ~
 ~ל הזהיר הדברות אחר

 יעברו שלאהמ~פטים
 ~ל~ה~

 ויעשה ישראל
ל~ם

 כש~
 שע~ה

 למצרי~
 ה~ביא~ אמר לכך

 ~ת מש~טלי~ראל
 ישפו~

 ו~ו"
 ~זכריה תעשוקו אל ועני ~רויתום ואלמנ~
 ~מו~ן מה רשעים של דינן ~ואהרבה ז"~
 כתיבמה לה~

 בה~
 ~תהלים

 י"א~
 ~ל ימ~ר

 המצות ~ל ע~רין שהן לפי פחיםרשעים
 ~דיןועל

 שבתור~
 שלא

 ~ית~
 ~ר ~א



~ ~ ~
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~דברות ~~~~
 לכ~

 מבטל שהוא ממי חמור ~ונשן
 וב~נחומא וכו"" הדברותאת

 ~פרש~

משפ~ים~
ה~ורה א~ להם נ~~י ל~ה הקב""ה א""ל
 ל~

 אם המשפטים את להם ו~ן
 ~ת ~רו ב~ולם ל~מוד א~םמב~שים
 וכו" ה~ולם א~ מ~מידין שהןהמשפ~ים

 ~ל אלא ה~ולם מן אבדו לא המבולדור
 אומר ר""א המשפטים ~לש~ברו

~  
 דין יש

 למ~לן דין אין אם למ~לן דין איןלמטן
 ~נה פ"א ~אבות ~רוכה ומשנה ~""כוכו"

י"~ח~
 ה~ולם דברים ~לשה ~ל אומר רשב""ג

 השלום ו~ל האמת ו~ל הדין ~ל~ומד
 ~זכריהשנ~ר

 ק"~
 שלום ומשפט אמת

 ו~וד וכו" בש~ריכםש~טו
 ~~ו~

 פ"ה
משנה

 ח"~
 הדין ~ינוי ~ל ל~ולם בא חרב

ו~ל
 ~וו~

 שלא בתורה המורים ו~ל ~דין
 ~וירא ב~וה""ק מלא ומקרא ~"ככהלכה

י""~
 פסוק

 י""ט~
 יצוה אשר למ~ן יד~~יו כי

 בניואת
 וא~

 ושמרו אחריו בי~ו
 דר~

 ד"

ל~שו~
 מפורש הרי וגו" ומשפט צדקה

 הקב""ה חיבוב ד~יקרב~וה"ק
 ושי~וה ו~פט ~דק ש~שה ~"י הואאבינו לאברה~

 ~דק ב~~יית שיתנהגו אחריו וביתובניו
 ובאמ~~שפ~"

 אין
 להארי~

 ~מפורסם בדבר
 ת~יה ישראלית אומה וקיום תוה"קדכל

 י" ~שבת וכמחז"ל אמתבמשפט
~~"~ 

 כל
 נ~שה כאלו לאמתו אמת דין שדןדיין

~ות~
 במ~שה להקב"ה

 בראשי~
 ז~ו כי ל~ר

 בכללו ה~ולם קיוםיסוד
 כנ~ והלכ~

 תוה""ק
 כיבוד ~ל~נין אלקים בשםלדיין

 ~שמותוכדכתיב ומורא~
 אלקי~ כ"ב~

 תקלל לא
 ~ס"ו בסנהדריןוכדאמר

ר"יי פלוגת~ ~""א~
 ור""~

 יעו"ש
 ול~יפו~

 במ~מיד ח"ו
 ~"א ז" ~בסנ~דרין א~~ל הגון שאינודיין

וב"~
 אמת דין ~ן שאינו דיין וכל

~ורם לאמי~
 שנאמר מישראל ש~ס~לק לשכי~

~~הלים
 י"ב~

 מ~וד
 ~ניי~

 אביונים מאבקת
 ~כתיב מאי וגו" ד" יאמר אקום~~ה

 ארן י~מיד~משפט מל~
 וא~

 יהרסנה תרומות
 דומה דיין~ם

 ~ל~
 לכלום צריך שאיבו

 שמחזר לכהן דומה ואם ארןי~מיד
 וז"ל ופירש"י יהרסנההגרנות בבי~

 דומה א~
הדיין

 למל~
 חכמה ומלא דינין ב~וב ~בקי

כמל~
 ~ל שמ~זר ~שיר~ שהוא זה

 זה ואף תרומו~יולשאול הגרנו~
 צרי~

 לשאול ל~ר
 המ~מיד כל אר""ל התם ו~וד ~כ"לב""~ד
 כאלו הגון שאינודיין

 נו~
 ~רה

 ~דבריםשנאמר בישרא~
 ~""ז~

 ושוטרים שופטים
ת~ן

 ו~מי~ ל~
 לא ליה

 ~ט~
 אשירה לך

 תלמיד~ שיש ובמקום אשי רב ~ר וכו"~ן כ~
 מזבח א~ל נ~~ו כאילוחכמים

~דברים שנאמ~
 שם~

 ד" מזבח א~ל

 אל~י~
 וגו"

 פסוק כ" ~י~רוכ~יב
 כ"~

 א~י ת~שון לא
 אלהי זהב ואלהי כ~ףאלהי

 כס~
 ואלה~

 אמר שרי ד~ן הא ~בדי דלא הואזהב
 הבא ואלוה כסף ב~ביל הבא אלוהאשי ר~

 הבא ~לוה וז""ל ופירש""י זהבבשביל
 בשבי~

כס~
 ממון ~נ~ן ~""י שה~מידוהו דיין

~ל למל~
 כ~

 וט" ח" הלכה פ""ג והרמב""ם ~כ"~ל
 או סנ~דרין כל וז"ל כתב סנהדריןמה"

מל~
 להן ש~~מידו גולה ראש או

 בחכמת חכם ואי~ הגון ~אינודיין לישרא~
 כולו שהוא א~""פ דיין להיותוראוי ה~ור~
 שה~מידו זה הרי אחרות טובות בוויש מחמדי~

 פנים תכירו לא שנאמר ת~שה בלא~ובר

במשפ~
 כנגד מדבר שזה למדו ~שמו~ה מפי

 שמא חכמים אמרו דיינין" להושיבהממונה
 קרובי פלוני איש דיין א~יבבו גבורפלוני אי~ דיין אושיבנו נאה פלובי אישתאמר
 פלוני איש דיין"אושיבנו

 יוד~
 בכל

 החייב א~ מזכה דייןנמ~אאושיבנו ל~ו~
 ומחיי~

 שהוא מפני לא הזכאיא~
 רש~

 מפני אלא
שאיבו

 לכ~ יוד~
 ~כירו לא נאמר

 המ~מיד כל אמרו ו~ודב~פ~" פני~
 מ~בה הקים כאילו הגון שאיבודיין לישרא~
ולא ~נאמ~

 ל~ תקו~
 אל~י~י ד" שנא אשר מ~בה

 כאלו חכמים ~למידיובמקום
 לא~באמר ~שר~ ב~

 ל~ ~ט~
 אצל ~ן כל אשירה

ד" מזב~

 אל~י~
 ~י ~שון לא ~כמים ~רו וכן

 כסף בשביל הבא אל~ כסףאלהי
 ~ה~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

"~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~
~~~~ 

 עשרו מפני שמינוהו הדיין~ה
 בלב~

 כל
 לעמוד א~ור שיתמנה כדי ממון שנתן~יין
 להקל חכמים וצוו~פניו

 או~
 ולזלזל

~ 
ו~~

 שהטלית חכמים
 ~ ~מתעט~

 תהי
 יעו""~י עכ"ל חמור של כמרדעת~יניך

~~~~~~
 ~סנהדרין דאחז"ל הא

אלהי ~ם~
 כס~

 אלוה זהב ואלהי

 כס~ בשבי~~~
 אלוה

 ה~
 זהב ~ביל

 תרתי הני דלמה מובןאי~
 כס~

 כיון וזהב

~
 בנתינת דיין מינוי והיינו ~נהו

ממון"

~"~~~
 דלאו לאשמעינן חז"ל דכוונת
 ממון נתינת בשביל במינוידוקא

 כל בשביל כ"א~מש
 ס~

 דיש דעת קרבות
 ~לשנא והיינו ל"ת בהאי ~ובר~המ~מידו

 כי מלשנא ~וא~סף
 נ~ס~

 וגו" נכספתה
 פסוק לא~ויצא

 ל"~
 להעמידו דרוצה והיינו

~
 ~רות טו~ת בו ויש מחמדין כולו ש~וא
 ה~ולם ובמ~י בחכמות גדול מלומדו~ין
 אלהי בלשנא ~נרמז~~ו

 כס~
 דיין כל~ר

~ו~
 ~ר

 כס~

 ~ביל אל~ו דחומדין ~
 כזה~~ל בת~ נמי נקוד ולהכי ~גדולות~~לותיו

 כס~
 וכעין סגולה הוא דמשמ~ו

 י"ט ~יתרו~תיב
 ה"~ פסו~

 לי והייתם
 אלהי תורה וכתבה וגו" העמים מכל~לה

~~
 בשביל כלומר כסף ~ביל ~בא אלוה

~~ 
 לצד

 היו~
 חכמתו מ~ום סגולה

 ת~שו לא נמי החמודות~ותיו
 כל~ר זהב אל~י נמי תוה"ק~~ירה ושו~ לכ~

 ~מ~~
 דנקוד זהב בלשנא זה ונרמז

~ר~
 ~מ~

 ~שירים ~סימנו ז~ב ~ה
 לא נמי~~מצין

 תעש~
 דכתב ~הו

 בחכמת חכם שאינו דיין~י~י הרמב"~
 ה~ר~

~י~
 כולו הוא

 ~ ו~ מ~די~
 טו~ת

ת  הרי~
 ז~

 תעשה בלא ~ובר ~העמי~ו
ת  מ~" פ"ד ~וף הרמ~ם ~ד כתב~

~נ~~י~
 ראוי שאינו ~י וז"ל ט"ו הלכה

~
 שאי~ מפנ~

 שאינו ~פני ~ו יודע
 הג~

ש~ר
 או רשות לו ונתן ~לות רא~

 לו מ~לת הרשות אין רשות לו ונתנו~~ד שט~~
 מום בעל ~המקדיש ראוי ~יהא עדכלום

למז~
 והרדב"ז עכ""ל ~ליו חלה הקדושה אין
 ~לבחידושיו

 הרמב"~
 ~~וס

 ~כבר אע"פ ~"ל ~כתב הגליון על~נדפסו ווא~א~
 ~הממנה למעלה רבינוכתב

 ~אינו מי א~
 תכירו לא משום ~ברראוי

 לכת~ב הוצרך וכו" ~שרה לך תטע לאומשום במש~ פני~
 אחרים ממון להפקיר בידםכח י~ גליות ~ראשי דכיון דהא משוםהכא

 שה~
 במקום

 ליהוי" ראוי שאינו מי את מינו אםהמלך
 דאין בע"מ כמקדיש דהוי קמ"ל מינוימינויו
 לנהוג חייבין ואין ~ליו חלהקד~ה

 מתכסה אשרוהלבוש כ~
 כמרדעת הוי ~

 ~בכורים בירושלמי כדאיתאה~ור
הלכה פ"~

 ג~~
 מ"ש ובאמת י~ו"ש ~כ"ל

 ~ייבין ואין וז"להרדב""ז
 ~ לנה~

 כבוד
 לשנא ד~אי בדקדוק ~לאהוא

 משמ~
 ~רק

 חייביןאין
 ~ לנהו~

 נמי ליכא ומ"מ כ~ד
 כתב הא ובא~תאיסורא

 הרמב"~
 ~אסור

 מפניולעמוד
 ו~~

 בו ולזלזל אותו לה~ל
 ל~ילוכ~ובא

 דוכתי הני ~כל וכיון י~ו"~
 מקורדהמה

 תוה"~
 מבואר אלקות ה~תית

 הדברות ע~רת מכל יותר ודין משפטחומר
 והיינו ~ורות היותר ~בירות ג"~בכללן
 ג"~~""ז"

 אפילו עלייהו ~וזהרין ושפ"ד
ביהרג

 ע""ד ב~נה~רין ~כ~אמר יע~ר ואל~

ע"א~
 ~ו"ל ~גון שאינו דיין ובמ~מיד

~דר
~"~ 

 אצל ~ע"ז ת"ח ובמקום ג~ורה
המזבח

 וז~~
 קיום ו~י~וס לחורבן גורם

 ~דברים~~ וכדכתיב ~"וישראל
 י"~

 פן ~

יפ~
 אלהים ועבדתם ~ וסרתם לבבכם

אחרים
 וג~

 ואבדתם וגו" בכם ד~ אף וחרה
 מ~ל~הרה

 וג~ ~אר~
 גדולי ראו ~לכך

 בארצנו קדמונינו ישראל~~ חכמיוקד~~
 ~~ול ~י~ון לת~ן~קדו~ה

 ז~
 בירושלם

 ~ינין בתי~ינוי
 ~י~יני~

 ~רובין
 כשרי~

 וביותר~~ומומחי~
 זרי~ות~

 שלא ~הירות~
יכ~לו

 ח"~

 ~~ו~ג~ אפי~ו~
 בהו~""ותק~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

"~ 

~~~~~ 
~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

 ~וכהובא מיוחד דיין וענין ענין לכל~"כ
 אות~תחלת

 זה~
 א" ~ישעיה וכדכתיב

~~ריה כ""א~
 משפט מלאתי נאמ~

 צד~
 בה ילין

 ר" ~סיקתא ומ~ינו וז"ל~ופירש""י
 ~יו כנסיות בתי תפ"א אמר אושעיאבר מנ~

 וכו" בגמטריה מל~י כמנין~ירושלים

 ~~ג~~~~
 מ""ז ~סוטה א~""ל כבר

~~
 ע""ב~

 משר~
 נוח ואין המעשים ונת~לקלו הדינין~נתעוותו הנא~ בעלי

 בדין לחישות לוחשי ~רבו וכו"בעולם
~רון ר~

 בישרא~ ~
 משום השכינה ונסתל~ה

 ~תהלים~שנאמר
 כ""ב~

 ישפוט" ~לקים ב~רב

~~שר~
 ~י~קאל

 ל""~~
 לבם בצעם אחרי

 ~ישעיה האומרים רבו~~הולך
 ה"~

 טוב לרע
 ולטוב טוב לרע האומרים משרבו רע"~~ול~וב
 וכו" בעולם הוי הוי רבורע

 משר~
 מטילי

 והטיית השוחד רבה בתים ~לי על"~לאי

~שפ~
 ופסקה

 ט~
 נתעוותו וז"ל ופי~"י

 א~ן הנאה בעלי שהם דמתוך~"~דינין
 והתר ~איסור בדין לעיין ע~מן~~~ריחין
 מעשיהם נת~לקלו כך ומתוך ל~י~ר~להורות
 נחת לה~~ה אין שכןיוכיון

 רו~
 בעולמו

 עולמוואין
 נו~

 עורכי לחי~ות לוחשי לונ
 להם לפתוח הדיינין עם ומתל~שיםהדיינין
 רבה זהנ של ובחובתו זה של בזכותופתח
 חרון המ~פט הטיית שעל אף~~~רון

~ 
 בא

 ~שמותשנאמר
 כ""ב~

 אותו תענה ענה אם
 בעדת נצב אפינ וחרה"ו~ו"

~  
 ש~רב בזמן

~ל~ים
 להנ~ם" בצעם ~ר הולכי ישפו~

 הרשעים" את ~משבחין ~וב לרע~~האומרים
 פרשתא בההיא הוי הוי דכתיב הוי הוירבו
 ה~ח השופ~ים ובםיבת י~ו"ש עכ"ל~ובא
 לשו~טים הראוים במדות עצמם הנהי~ו~לא
 אמת דין לדון כשרים להיות והיינו~"ח
 בישר~ל ~ים ויראת תורה ולהרביןיוצדק
 הבצע אחרי הטוכ"א

 ואומרי~
 טוב לרע

 דגברה וגרמו השם ~י~ו רעולטוב
 ~תרבו ~י~חנופה"

 וכהני~ נביאי~
 ש~רנים

 ~~כ ומינו רשעים ומנהי~ים~רנסים

 ~ר דיינילשופ~ים
 ורשעי~

 כופרים
 ד" עזב וכדכתיבבהשגחה

~  האר~ 
 ומ""מ

 מ~זיקים דעודם ישראל בית מהמוןליראתם
 לא ~מה וב~מדיה ~וה"קבתומתם
 דהו~בעו ודיינים דינין בתי ממספרפיחתו

מעול~
 מב~ון נראה שיהיה בכדי בירו~לם

 ~אינם~עם
 ש~

 ~נים~
 כמנהג ~כל

 מעולם א~תיהםותי~ון
 ע~

 ה~ודש טהרת
דעי"ז

 כ~
 ימ~כו נמי ישראל בית המון

 ~מן חששא ~ום בלי אחריהםלתומם
 דכעת בטענה באו וכ""א במעשיהםטומאה
 המורים דראשי גדול הכרח הללובעתים
 להלך ידעו ודיינים רבנים וכעיןבישראל
 ב~אר ומופלגים מומחים ולהיות העתלפי

 האדם" יחיה ~בד התורה ענ ו~חחכמות
 ומעולם דמעקרא הדיינין גם דבאמתונהי
 אפילו ממנין דאין חכמות ~אר חכמיםהיו

 ונ~נים חכמים אנ~ים אלא קטנהבסנהדרי
 ה""א ~"~ב הרמב"םוכח"ש

 מה~

 סנהדרין

וז~~
 בין ~דולה בין ~נהדרין מעמידין אין
 מופלגין ונבו~ים חכמים אנשים א~אב~טנה
 יודע~ם מרובה דיעה ~לי התורהבחכמת
 וח~ן רפואות כגון חכמות משארק~ת

 של ב""ד וכו" ואצטגנינות ומזלותותקופות
 ~ו כל בהן מד~ד~ין שאין אע""פ~"

 שבעה מהן אחד בכל שיהא צריךהדברים
 ויראה וענוה" חכמה" הן" ואלודברים
 הבריות ואהבת האמת" ו~~ ממון"ושנאת
 אלו וכל טוב" שם ו~לילהן"

 עכ"ל וכו" בתורה הן~פורשין הדברי~
 יעו~~

 מ"מ
 מ~ם לגודל הר~עים ומנהיגיםפרנסים

בתוה"~
 הבירה לקעקע באמת רצו ובת"ח

 מהמון ליראתם וכ"א לגמרי משהותורת
 בתומתם מ~יקים ~ודם ישראלבית

 מרע"ה ותורת בד"~מונתם
 ו~"~

 עשו
 מ~י~ת ~ד~ה ובמ~ה במחשך~ע~יהם
 העת רוח לפי כיב~רם

 דרושי~
 ל~עלת

 בידיעת ומופלגים מומחים דייניםישראל
 דעי"ז בכדי העולם ומדעי ושפות~מות
 ההולכים אנ~ים ~י~י מכובדיםיהיו

 ~דימ~



~ ~ ~

 ~~~"~ ~ור~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
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 ~ם נשמעים דבריהם ויהיו העת רוחלפי

לה~
 ו~~ילא מה~הלה ית~רדו לא ידיהם ועל
 רוח כ~י ~גונים ישראליםישארו

 הי~ן הדור כמו דיינים יהיו אםמשא""כ הע~
 דידעו נהי בתורה גדולים מומחיםוהיינו
 ~כנה איכא וכנ"ל חכמות משאר קצתג""כ

בתו~לת
 ישר~

 אנ~י בסיבת ל~ירוד דיבא

המ~
 למדע ~אוי

 זו~
 לרוח קדימה הולכי

 חכמה מעו~י אנשים סובלים דאינםהעת

ו~~ו~
 שונות

 והלכ~
 מומחים לדיינים בהכרח

ומו~לגי~
 מלא ומקרא ולשונות חכמות בשאר

~~הלים
 קי~~

 ה~רו לד" לעשות עת
 ~צ""ט במנחותוכד~ר תורת~

 ע"ב~
 בי~ולה ~עמים

 ואי יסודה" זהו תורהשל
 דאנשי~

 אי כאלו
 בחכמת ומו~ל~ים מומחים ג""כ דיהיוא~שר
 והכרח עיקר היותר באמת דזהוהתורה
 מו~לגין ~""ל הנ"ל הרמב"ם וכמ"~שלדיינים
 דגדר מבואר עכ"ל וכו" חכמות ~שארקצת יודעי~ מרובה" דיעה בעלי התורהבחכמת
 דעת ובעל מו~לג להיות הואדיין

 גם ידיעה בקצת סגי חכמות ובשארבתורה מרו~
 ג""כ להעמיד והיינו גדול בתי~ון א~שר~ו

ת""~
 ומו~ל~ים המומחים להדיינים דיסייעון

 בתי ממ~ר ~יחתו דלא ובזה חכמותבשאר
 ביר~לים מעולם דהו~בעו ודיי~יםדינין
 ~דבר מסייעים הוסי~ו עוד ~רבאוכ"א

 הכירו לא וכ~"ל דיינים ביותרשבקדושה
 דמכוסה בצביעותם בשקרותם י~ראל ביתהמון
 שולל והוליכום דקד~ה מזוי~תב~וה
 בלבם תועבת שבע דבאמתומשום

 וכח~~
 יענה

 מאסם ל~ודל הוא מעשיהם דעיקרב~ניהם

בתוה"~
 מ~רתם ו~יקר האמתים ובת"ח

 וידונו דינהיגו בכדי ובורים רשעיםבדיינים
 רוח כ~י והדי~ים היהדותעניני

 עליהם דאימתם כיון הרשעיםוהמנהיגים ה~רנסי~
ד~ת

 דייני~
 ור~ים בורים המה כאלו

 ועיקר ומדעים חכמות ~ארא~ילו
 חכמת~

בצ~~~
 ~~רעדיגער המדינה ~ונות

 השתדלות בסיבתוכ"א בלע"ז~
ו~ר~סים מ~~י~ מתקי~י~

 ~~~יגי~
 רש~ים

 הגדי~
 עד שיאם

 כ""ז ~וכידועלשמים
 ~מנינו~

 הכח ו~ה
בידי

 ה~רנסי~
 לעשות הרשעים והמנהיגים

 הישר וכ~י היהדות עניני בכל ב~ניםע~ירה
 ~יניה~"וה~וב

 והלכ~
 בכל ק~ע לדיין

 מי~ו לא והקבועין המרובין דינין בתיאותן
 בעיניהם וה~וב הישר דייןכ"א

 והיי~
 ריק

 שום יהא דלא והעיקר שמים ויראתמתורה
 הבתי בכל מהדיינים באחד ~דושהניצון

דיני~
 ב~וחים יהיו ובזה והקבועין המרובין

 בכל להם ישחיתו ולא ירעודלא
 הכל ויאמרו יע~ו ~ע דבר כלועל תועבותיה~
 שרוי~

ל~
 מחולין הכל

 ל~
 שרן יהון כולהון

 מה~ יורום הם דהם ברור העם לקציניב~וגע וביות~
 ימלבד הזכאי ולחייב החייב לזכותשיאמרו
 חסרון לגודל כהלכה שלא יורו נמידבעצם
 בתורת~ ההולכים דרך ותמימי בתורהידיעתם

 ~קרותם בערמת מבי~ים אינםד"
 וברו~

מעשיה~
 ימינו על עומד דהש~ן ומשום

 ללמד דמינו ת"ח הני בסיבתכלומר
 ~"ל וכד~יר~"י בור לדיניצבור הלכו~
 ת"חאותן שבהב~ח~

 מעמידי~
 כל את לדון ~ר דייני

 במי דהעמידו יען כלומר וכו"הבא
 ומעו~י דעת ~~ני אדם ב~י הבנת~ל~י ת~
 מסוה כח היה ~ר לדייני בלימודדיסייעו שכל~

 לסמא י~ה מזוי~תד~דושה
 בתומתם מ~יקים דעודם א~שיםאלו ש~ עיניה~

 המרובין ~דינים הבתי בכל בור דייניולהעמיד
 את לדון ~"ל וכתב ~"י דדייקוזהו

 ~וכהובא תמוה דלכאורה וכו"הבא כ~
 י"ב ~תתחלת ל~~

 יעו"~~
 ש~יר מובן ולמ"ש

 ~~ בכל דיינות ענייני לכל דבאמתדר"ל
 אין המרוביןדינין

 ~ה~
 כ"א ~ד ת""ח גם

 א~ן בהב~חת היתה וכ""ז בורדיי~י
 הוא ד~ש""יודיו~א ת"~

 מדנק~
 ב~"ס

שמלמדי~
 בור לדייני צבור הלכות

 ~בורהלכות דמ"~
 ~יל ~וכתמיהתי ד~ק~

 י"באות בתחל~
 יעו""ש~

 צבור ע~יני לכל ובע"כ
 היו המרובין דינין ~י כל להודהוקבעו

 ה~
~מ~~יחי~

 יען ~ר לדייני דילמדום
 דכ~

 ~בו~י~~~~~~~~
 ~ינוי

 ~רש~י~ ה~רנסי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~"~ ~ד~~ ~~~~~ ~~~~ן ~"
~~~~ ~~

 מינוי סיבת ~יקר וא""כ בורי דייני"היו
 עין ~למראית הת""ח היו בור~ דייניוקיום
 דופי בתורתבנ"א

 שלהם~
 מעקרא והיינו

 הנהי~ו לא השופ~ים הללו הת""ח ד~יובעת
 אמת דין לדון כראוי~צמן

 ובהשגחת בישראל שמים ויראת~~ורה ולהרבי~ וצד~
 ישראל בני~ינוך

 ע""~
 במורים ה~ודש טהרת

 השם חילול ~רמו ובזה השם ויראי~ומחים
 האמתים ו~ילו ות"ח התורה"וביזוי

~ובסיבת~
 כופרים נתרבו זו

 בתוה""~
 ותחתיה

 תירש כי~שפחה
 ~ברתה~

 חכמת לימוד
 למנוי סיבה זה והיה חיצונים וספריםיונית
 ~יקרם וכ""א מתורה וריק בורדייני
 נמי הנ""ל ה~ח היו ושוב יונית~חכמת

 כל שילמדום בהבטחתם להם~~סייעים
 העיקר הם היו ובזה לצבור דצריכין~ענינים
 דהת"ח ולולא עבירה עוברי ידידהחזי~ו
 מציאות היה לא להם מסיי~ים היו~הנ"ל
 רשעים פרנסים דהני מזויפת קדושהלמסוה
 ישראל בית המון כי בור דייני דהני~~יומם

 בשקרם מכירים היו והישרים~תמימים
 וגלות ה~דושה ארצנו חורבן דעי~רונמצא
 כנפות לארבע ופזורוישראל

 ד~י ~בתורת ת"ח~סיבת הי~ האר~
 שלהם~

 דסייעו
 רוח דלפי מזויפת ד~דושה מםוהל~יום
~העת

 הכר~
 בחכמות מומחים לדייני גדול

 הארכתי אחר ובמקום וכנ"לחיצוניות
 פ"א ~נדרים הש"ס כוונת~בביאור

 בשם הר"ן ופירש וכו" לחכמים נשאל זה~בר ~א~
 בתורה עוסקים היו דבאמת יונה~בינו
 והנביאים החכמים היו ול~יכך~~מיד
 ~דה מה על~מהים

 האר~
 שפרשו עד

 הלב מעמ~י יודע שהוא בעצמו~ה~ב""ה
 שלא כלומר תחלה בתורה מברכין היו~לא
 שיהא כ""כ בעיניהם ~ובה התורה~היתה
 וכו" לשמה בה היו שלא ע~יהם לברך~וי
 ~ר לדייני בסיוע הנ~ל ~"ד ובארתייעו"ש
 דקד~שה למסוה הר~עים הפ~רנסים~טענת
 כונת ~הו בזהי להאריך ואכ"מ~ז~יפת

"~נבי~
 ~ישעיה

 יד~
 שבתה נגש שבת איך

 הוא הנגש עדיין דבאמת כיון כלומרמדהבה
 בלשנא ~דהונח תו~פו ו~ודל מציאותובקיום
 י""ג אות לעיל וכהובא~בת

 יעו""ש~
 וא~כ

 לי~ראל ולהרע להצר מפעולתו שבת~יך
 ליע~ב שונא שעשו בידוע הוא דהלכהכיון
 דבשבירת זו שאלה על הנביא השיבוע~ז
 ~בתורת מזויפים ות""ח רשעים בורדייני
דופי

 שלהם~
 הנגש שבת להם דסייעו

 לישראל ולהרע להצרמפעולתו
 ומ""~

 עדיין
 א~~ שבט והוא בכח פעולתו במציאות~א
 פרנסים שוב שיעמדו דבעת הקב"השל

 וניעור חוזר יהא בור דייני ומינוירשעים
 ערוכה וכמשנה לישראל להצר ח"ו הנ~שכח

 משנה פ"ה~אבות
 ח~

 על לעולם בא חרב
 המורים ועל הדין עוות ועל הדיןעינוי
 ~שבת ערוכה וגמרא כהלכה שלאבתורה

 ע"א~~ל"~
 רבות שצרות דור ראית אם

 ~וכהובא ישראל בדייני ובדוק צא עליובאות
באות

 הקדום~
 וביטול בשבירה וכ"א

הפרנסי~
 ~בת מישראל בור ודייני הרשעים

 ותחתיהם מישראל מדהבה ושבתהה~ש
אורה

 ושמ~
 וכדכתיב לישראל וששון

 ט"ז~שפטים
 כ"~

 צדק
 צד~

 למען תרדף
 ~~ל בשם וכדפירש""י וגו" וירשתתחיה
 להחיות ~רים דיינין מינוי הואכדאי
 ישראלאת

 ולהושי~
 כלומר אדמתן על

 ולהטיבם להחיותם הן ל~יבותא~רתי
 יהי וכן אמן אדמתן על ישיבתן ~יוםוגם

 אמןי בימינו במהרהרצון

~~"~~""~~~~~ 
 הש"ס כוונת ביאור
 ~ל"ט~שבת

 ~ב~מ ור"ל דר"י עובדא להבין א~שרהנ""ל ע"א~
פ~ד

 ע"א~
 ד~ר טובא ד~מוה

 הת~
 יומא

 ~ייה בירדנא ר"י סחי קא ~והחד
 לאורייתא חילך א""ל ~תריה לירדנאוש~ר ר"~

 לך יהיבנא בך הדרת אי א""ל לנ~י שופרךא"ל
אחותי

 דשפיר~
 למיהדר בעי עליה ~ביל מנאי

 אקריה הדר מצי ולא מאניהלאתויי
 יומא רבא גבראו~וייה ואתני~

~ 
 ~י מפל~י הוו

מדרשא
 הסיי~

 הרומח וה~~יון והסכין
 מ~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן ~"
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

 ~ומאה מקבלין מאימתי קציר ומגליד ~~~~
 משיצרפם אמר ר"י מלאכתן גמרמשעת
 א""ל במים ~שיצחצחן אמר ר""לבכבשן
 אהנית ומאי א""ל ידע בלסטיותיהלסטאה

לי
 הת~

 לי קרו רבי הכא לי ~רו רבי
 ~ש~ינה" כנפי תחת דאקרבינך לךאהני א"~

 ר""ת ה~שה וז"ל כתבו וכו" הסכיןובתוד""ה
 משנה פי""ד כלים ~במסכתד~נן

 ה~
 הסייף

 הסייף טומאה מק~ין מאימתיוהסכין
 דלא והיינו משישחיזנה והסכיןמשישופנו

 מתני~ין דההיא ונראה כר"ל ודלאכר""י
 מת~לה אבל וכו" ל~קנו ובא חלודהכשהעלו

 עכ""ל וכו" בשמעתין כדמפרש דידהו גמרהוי
 י~ו"~" לענינינו דנצרךוממה

ו~~~~
 לר"ל ר"י דא""ל הא חדא טובא
 קדוש פה ידע בל~טיותיהלסטאה

 תורה ~יסור דזהו זה דבר י~רכר~י
 וכדתנן ל""תב~הרת

 ~ב""~
 נ""ח

 ע""ב~
 אם

 מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה ~להיה
 איש תונו לא התם ובברייתא וכו"הראש~ים

את
 עמי~

 ~ויקרא
 באונ~ כה~

 דברים
 בעל היה אם כיצד הא וכו" מדברהכתוב
 הראשונים מע~יך זכור לו יאמר אלתשובה

 יעו""ש"וכו"

~~~
 משום היתה ר""י דקפידת דנראה
 וב~ת דינא בהאי עליה פליגדר"ל

 מלא הש""סכל
 מפלוגת~

 ולא ור"ל ר"יי
 עליה דאיפלוג על מעולם דאיקפדאשכחן
 ר""ל דשכיב בתר עובדא בהאי התםו~רבא
 אמינא הוה כי לקישא בר ג~יהאר"י
 ואר~ עשרין לי מקשי הוהמלתא

 ק~ייתא
 וממילא פרוקי וארבע ע~רין ליהומפריקנא
 לך ~~סייע תניא אמרת ואת שמעתארווחא
אטו

~ 
 ע"כ וכו" קאמינא דשפיר ידענא

י~ו~
 טפי לר"י ליה ניחא ד~רבא מבואר

 מק~יותיו דעי"ז ומשום ר"ל~~גתת

רו~
 אקפד דינא בהאי א""כ ולמה שמ~תא

 איסור נמי עבר זו ד~פידתו עד ~"כר"י
מה"ת

 בק~
 לא ב~הרת ו~יינו ~שה

 ~והיי~" תו~
 אפי~

 הרמב""ם כמ""ש לתלמיד מרב

 שהכלימו צדק לגרבתשובה
 ר~

 כסינ ב~ראו
 רבך השיבך ואשר וז"ל ~אלתו~ל

 כסיל וקראך והכעי~סך והעציבךכהוגן של~
 וקרוב ח~א גדול וחטא בידו גדולהעבירה
בעיני

 ששו~
 מחילה לבקש לו וראוי הוא

 וא~""כ תלמידו שאתהאע""פ
 לו וימחול לו יתכפר אולי ויכנעויתפלל ויצע~ י~ו~

השי"~
 יעו"ש" עכ""ל

~~~~
 בקפידתו ר"י עבר דח""ו דנראה זו לא
 זו אף ~נו לא ~הרת עלזו

 תיכף ר"ל מדנ~נש זה על הסכימודמ~מים דנרא~
 היה לא וב~ת ר"י מ~פידת~פטיר~ו

 במו"מ היה דזהו כיון לקפידתומהראוי כל~

~~ו~

 ~~ו~ו

~~~~~ 

~~ו~
 אהני~~ מאי לר"~י ר""ל ד~יב הא
 לא מאוד תמוה לי קרו רבי התםלי
 היינו לי קרו רבי דהתם לפירש"ימ~יא
 דהיכ~ הייתי להם וראש לסטים ~לרבן
 פה ~"ו של ב"ב וק""ו ומכ"ש המוני~יש אפיל~ לי אהנית מאי כה"ג בכל לומרהו"א
~דוש

 כר"~
 תורה דלימוד כזה דבר יאמר

 תרווייהו לסטים של ורבן ר"י שלבי~יבתו
 דהתם לפיר"ת ואפילו אתמההי נינהוכהדדי
 ששכח ~לא ~ח דהיה משום לי קרורבי
 ובצוותא לסטים ~יה סוף דסוף כיוןמ"מ
 אהני שפיר לסטים כולהו איבך עם~א
 והכניסו שחת מבאר דהצילו במאי ר"יליה

~~~~
 ~~~ו

 ~~~ו~~

~~~~
 הש"ס בכוונת ור""ת לפירש~י
 דר"א ~רקי דאיתאוכפי"מ

 ~פר~~
 דר"~מ"ג~

 לסטים היה
 ור~

 של
~טים ~ר~

 מד~
 הזכירו לא

~"~ 
 מ~ת

 תשו~
וכדאשכ~

 ~ב"מ
 ~"ב~ פ""~

 ~"ר~ ~"א

~מעון
 ע~

 דתפיס ~ה חטא לא דב~ת
 וכדאמרגנבי

 הת~
 ~ה שי~ו מעי בני ~ישו

 ~ל שלכם וד~ת כך שלכםספיקות
 ~תהלים אנפשיה קרי וכו"כ~כ א~

 ט"ז~
 אף

~רי
 י~~~

 לבטח
~~ 

 הו~~ כן ~~ת
 פ"ד ~ב"מ התםוכדאמר

 ע"ב~
 ~~א~ חלש



~ ~ ~

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ 

 וכו" מידי לא לי אמר בחלמא לי~תחזאי

 דא~תי~כדפירש"י
~~~ 

 ויר~יב יסריח

י~ו~
 דב~ת הרי

 צדי~
 ולא היה ~מור

 דתפיס במאי דמים ~פיכת ~ון לצדיקיאו~ה
 התם וכד~ר יסורי ~ליה ~ביל ומ"מ"~נבי
 פ"ד~ב"מ

 י~ו"~ ~""ב~
 בר"ה מצי~ו וכן

 ~ב"מ חסדאיורב
 ~"א~ ל~

 ארב~ין דיתבי
 ~~ה ו~ו"ק זל""ז ד~ש~י משוםת~~יתא

~ע"א~
 ~כחן

 בדר"~
 ר~ו~ה ליה דאתהפיכא

 י~ו"ש ת~ניתא ארב~ין ~לה ויתיבדתפלי

~דו~
 תשובתו מהות ~"ל הזכירו לא א""כ

דר"~
 לשי~ת מב~יא ולא לס~יותו ~בירת על

 ~"ד ~ב"ק וכו" בימי ב~ד""ה~"ת
 מהן מקבלין אין שה~ירו הגזלנין דתנןדהא ~"ב~

 דב~ו ~י~א תקון רבי של לדורו דוקא~הו
 ובאמת הגזילה בהשבת ו~ילו גמורה~שובה
 התם וכדאמר ~שה זו~שובה

 י~ו~
 אלא

 דוקא זהו ~מ תקון דל~ולם לפר"י~~פילו

~~~~
 השבים תק~ת ומשום ~זילה ~שבת

~א"כ
 ר~י~

 לס~ים לשנא ד~תמת נפשות

 ד~ו ~ור ובזה ~פש רו~חי ~ל ~יי~ונ~
 הי"ל ~פיר ואולי האי וכולי ~ורה~ת~ובה
 על דר"ל ~שובתו מהות להזכיר~לה~"ס

מ~שה
 וכנ"~ לס~יו~

~~~~"

 בתירוצו ר"ת כוו~ת ~ל ~מדתי לא
 אתיא דקאמר ד~סבה מוכחלקמן

~י~
 לשמא חש ולא קמיה בכיא וקא

 ~פ"ה לקמן כדחייש זה ~ר זו בשביליאמרו

~~"~~

 תמוה וב~ת ~כ"ל
 דלמ~

 חש התם
 חשי לא דר~ל ב~ובדאוהכא

~~~~
 ~ירוצו ~ת כוונת על ~מדתילא

 ~והובא וכו" הסכין~וד"ה
 ופלו~תת חלודה בה~לו ~מיירי דכליםידמש~ה ל~יל~

 ~י כל דבאמת מתחלתן מיירי ור"~ל~"י
 לה~שות להש"ס הי""ל מלתאיהאי

~~ן ולי~
 הסיי~

 ו~~ויי לתרווייהו ו~שיא וכו"
 חילוקא~~~אי

 דר~
 הרמב"ם וב~ת

~"~ 
~ ~ " ~

 מה" ב"
 כלי~

 ~שנה לדי~א כתב
 דר"י לדינא כלל כתב ולא~~~ים

 ור"ל דר"י פלו~תא דה~י~ ד~~מו~ב~"כ ור"~

 דמש~ה ~ינא נמיהיי~ו
 כחילו~ ול~

 ד~ת

~ו~
 תמוה זו סוגיא דבר

 ~וב~

 נל~"~ ~~~~~~~
 הו"א אין דב~ת

 דהיה ר"ל ~ל לומרב~ולם
 ו~ובנולס~ים

 הפשו~
 בב"מ ד~ר לפי~"מ

~פ~ה
 ~"ב~

 מ~רתא מ~יין הוה לקיש ריש
 חייא דרבי למ~רתיה מ~א כידרבנן

 ~ר ד~תיה חלש מיניהאי~למא
 קול בת י~תה כמותו תורה פלפלתילא רבש"~

 כמותו תורה פלפלת כמותו תורה לוו~רה
 ריבצתלא

 י~ו~
 ~~לתו דר"ח ומדחזינן

 מכלל מר""לגדולה
 דבאי~~

 שוה מ~לות
 הת~ נמי ~ר וב~ת לר"חר""ל

 דר"ח
 הקדושים דאבות דוגמא ב~וה""ז המהוב~יו

 אליהו~ב~דות
 י~ו"ש~

 דר"ל מ~אר א"כ
 ובסנהדרין בתורתו קדשים קדש ~מיהיה

 ~"א~~כ"~
 בבית ר""ל את הרואה אמר

 ~ה" זה ו~וח~ן הרים ~וקר כ~והמדרש
 א""ר ו" הלכה פ"ח ברכותובירושלמי
ברכיה

 כ~
 רבי ~ולם גדולי ש~י ד~ו

 וכו" לקיש בן שמ~ון ורבייוח~ן
 בבלי תלמודא בכולי מלאיםוהלכותיוי
 מ~קרא יהא כזה תורה אורוירושלמי
 ו~הי לס~ים של ורבןלס~ים

 דתשו~
 ~דולה

 הכבוד כסא ~דשמ~~ת
 ו~ר~

 בתשובה

מאה~
 לו ~~שות שזדו~ות ~פיה אר"ל

 פ"ו ~יומאכזכיות
 ע"ב~

 ~זלן מ""מ
 ~~"ד ~"ק וכד~ר קשה~שובתו

 יוד~ין ואין הרבים ש~זלו וז"לוכדפירש"י ~"ב~
 כבר רבי דבימי ונהי עכ"ל ל~ורלמי

 ~יקר מהן מקבלין ואין דמ~יריןנשנית
 התם וכד~ר הש~ים תק~ת משום~~מא
 ~"ה~ב""ק

 ~"א~
 תשובה ~דר א"ז ומ"מ

גמורה
 כ"~

 ~דר דזוהי ~זילה ~ון לחומר
 הרמב"ם וכמ"ש ~מורהרציחה

~~ 
 הלכה

י"~
 ה~וזל כל וז""ל ~זילה מה"

~  
 ~ירו

 וכו" ממ~ו ~שמתו נו~ל כאילו ~רו~השוה

~~קו~
 ~ופיה דר""י מימרא

 קי"~ ~ב"~

~"א~
 ~זל ב~רמת ד~ילו התם וס"ל

 ב"ב וכל להנ~זל ממש~רוצח הו"~
 י~ו"~

 וביותר



~ ~ ~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ג~ן ~" ~י~ן
~~~~ 

ל~ובן
 ה~שו~

 הני על הונח לס~ים לשון
 ~הני לא ו~ה נ~ש ורוצחיןדחו~סין

 רוצח ~ה" ~" הלכה ~"ד הר~ב"םוכ~"ש תשו~
 שפיכות אבלו~"ל

 ד~י~
 שבינו ~עבירות

 הרי זה עון בידו שיש ~י וכל חבירולבין
 כל ואין ג~ור ~עהוא

 ה~צו~
 כל ש~שה

 ~ן יצילוהו ולא זה עון כנגד שקוליןי~יו
 ~שוק שנא~רהדין

 בד~
 עכ"~ל ו~ו" נפש

 אי בתוד"ה ר"ת לפי~""ש וביותריעו"ש
 וכו"הדרת

 פ""~ ~ב""~
 ~""א~

 ~עקרא דבא~ת
 עול שפרק ~א ת""ח ר"ל היהנ~י

 סברת נראה ובא~ת יעו""ש בלס~יותועסק תור~
 ~דהיה וגם בך הדרת אי ~הוכחתור""ת
 ~שבת וכדא~ר א~ןבר

 קי""~
 ע"ב~

 ר"ל
 וא~רי ~אבותי ~~ובלני כך ~יאהלר""י
לה

 ~אבותי~
 תינוקות בה שאין עיר כל

 יעו""ש וכו" אותה ~חריבין רבן ביתשל
 על ~אוד ~אוד דהזהירו א~ן ברו~דהיה
 דה~ה ברור לתורה ~יםחינוך

 בעצ~~
 היו

הראשוני~
 בקיום

 דברי~~
 בגדר ~ו"ל דבל"ז

נא~
 דה~ה וברור ~קיים נאה ואין דורש

 בני~םחנכו
 ור""~

 ~כללם
 בתור~

 וכעין
 ~~""א בסנהדריןדא~ר

 ע"ב~
 ~~יה וכי

 לי~ד כולו העולם לכל יהודה~לך
 יעו""ש וכו" תורה לי~ד לא בנוול~נשה תור~

וא"כ
 לפי""~

 דר""ל ד~ריש~ו ברור
 לס~יםו~שה ~תור~

 ור~
 על נוסף ל~~ים של

 עוןחו~ר
 גזיל~

 איכא לס~ים ~דר ורציחה
 דאין ~ובא ד~יר ~שם חילול עוןנ~י

~פר~
 אפילו נג~רת

 בתשו~
 ויוהכ"פ

 ביו~א וכד~ר ב~יתה כ"אויסורין
~~ 

ע"א~
 ~ע~בתו היה דכ"ז וברור יעו"ש

לזכות ל~
 גדו~ ל~דרג~

 ו~דושה
 ד~~יא ב~ייעתא כ"א א~ר אי ~~יבה דזכ~ ~ר~

 ~אים ~שוקע דעדיין מי ולא ג~ורולצדיק
 לאדכפרתן

 נג~ר~
 בחטא דאפילו בשלי~ות

 והבאתבשוגג
 ~ר~

 ~~ילת דמכפרת
 ~לבד~י כהני~

 תשו~
 ~ז" ~~ם אמר

~"~ 
~ ח

 לפ~י באה
 שנכנס לפר~לי~ עו~

 נכנ~ ~ר~לי~~יצ~
 אחריו דורון

~~ 
 ~~ו~ש

 ועי~ר ב~זיד היתה דלס~יותו בר""לו~כ""ש

תשוב~
 דר"י ב~אי היתה

 א"~
 הדר~~ אי

ב~
 יהי~א

 ל~
 פשי~א ~נ~י דשפירא אחותי

 להגיע אפשרדאי
 ל~דרג~

 גדולה
 ד~יה דר""ח דו~יא ובזכותו בתורהכזו וקדוש~

 הקדושים דאבות דוג~אבעוה"ז
 וכ~""~

 ואי
 ר""ל עביד דב~ת~ני~א

 תשו~
 ~~ורה

~אה~
 גדר עד

 שכ~ ~ו~
 בפ""ב~ הר~ב""ם

~לכ~
 ~ה" ב"

 תשו~
 היא ו~ה וז"ל

 ~~חש~ו ויסירו ח~או החו~א שיעזובהוא התשו~
 לזה~ ישוב שלא תעלו~ות יודע עליו ויעידוכו"
 ת~וה אכתי עכ""ל וכו" לעולםהח~א

להו דהי~
 לחז~

 ר""~~ תשובת ~הות ~זכיר
 ה~דום באות~וכהובא

 יעו"ש~
 דזכה עד

 ל~דרגתועי"ז
 ו~כ~~

 דבא~ת~ ברור נלע""ד

~עול~
 לא

 הי~
 כ~ובן לס~ים ח""ו ר""ל

 ל~וס והיינו ~ם בני בלשוןה~שוט
 וח""ו~~א ולרצו~

 להעל~
 זה הדעת על

 ~וא~ ~ובנו א~י~ת כ""א הנ""ל כלת~וה דא"~
 ~לכו~~ לל~ד דנת~נה ~ר לדייני ~יועדנעשה
 רבו ז~ן באותו דבא~ת ~ר לדייניצבור
~ינים

 ~ד~י~
 ועיקר בישראל

 ~תקיפים היו וה~ה חיצוניותבחכ~ות עס~~
 ~ד" בע"ז דא~רו~עין בהע~

 ע"א~
 להו ~שתבח

 ספרא ברב ל~יני א~ורבי
 דאד~

 גדול~
 שב~ו~וא

 לי~
 וכו" ~נין דתליסר ~יכסא

 דה~ההרי
 הת~יפי~

 ר"י בי~י ~והי
 ו~ת~ הוה דר"י תל~ידו נ~י א~ודרבי ו~

 ~~יני~~ ב~די היתה הארן ~~שלתכח

ופריצי
 ישר~

 רב~~ וכ~א רו~י ושרי ~קיסר
 מקורב ~יה ~שרו חכ~תו ברבא~ו

 ובע~רו ~~יסר אצלגדול וחש~
 פני~ נש~

לפרושי~
 וכדא~ר

 ~יג~
 ע~~~ ~י"ד

 ~ני~ונש~
 ~בורו לדורו ~נים שנושאין זה

 יע~ש ביקיסר ~ו רבי ~ון ל~~הו~ו"
 ביר~לם ד~יהונ~י

 נש~
 מבית

 ד~
 ו~רט

 רבי ~~יא ~יה ור~י א~ו ורבי ר"לבימי
 ר~~ ~~מ הקדוש רבינו של נ~וי~ודה

 ורוב וצדוקים ~רו~ים שו~תכתות
~יו ~עשירי~

 ~ושר~ ~~~ צ~קי~
 ~יו

 ~ת~יפי~



~ ~ ~

 ~" ~~~ן

~~~~~ 
~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

 ומי~ ומרחמי אחי ~פי~יי
 כיוצא דיינים

~
 ~סנהדרין דתנן וכעין וצדו~ים רשעים ~ם
נ~ב

 ע"א~
 של דין בית היה שלא מפני

 היו ~דו~ין ~~ל ופירש"י בקי שעה~~ה
 ולכסות מזויפת קד~ה ובמסוה יעו"ש~~"

 ה~ימים ישראל בני המון מקטרוג~ינים
 נמי מינו ~ר דייני מינוי על~~ישרים

"
 וכנ""ל א~ן ובר גדול אוריין בר ~היה ~"ל
 מזויפת ד~דושה למ~וה קיום יהא~~ה

~~קרותם
 ~וכהו~

 ו~""ו י"ג אות לעיל
 דרכם היה דזהו ~בת הש""ס כוונת~~יאור

~~ו"ש~
 חסרון דלגודל מלבד בור דדייני וכיון

~
 ~~~ת~

 כהלכה שלא ומורים דנים ב~רה

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 שוחד ב~בלת משפט"~~טות
 והלכ~

 רוצחי המה
~פשות

 מ~
 ~ל ~פילו כיון

 בעלמ~
 קיי""ל

 ~מר~~~י
 ע""א~ קי~ ~ב"~

 ~דר ~ו""ל

 "~ו~~
 ~רמת ואפילו ~ב ולכל להנגזל גמור

 ברמב""ם להלכה והובא ~למא ~זלי
 פ""~

 הלכה
 חבירו את הג~ל כל ~"ל גזילה ~"~"ג
 ו~" ממנו נשמתו נוטל כאלו ~פרוטה~~וה

 בור דייני דבאיק~ו ומכ"ש יעו"ש~כ"ל
 דמלבד ש~ה ובל עת בכל ולדון~הורות
 גזלן ~דר~אינהו

 ורוצ~
 משום ~טי

 כ~י רוצח ~דר ג"כ המה הזכאי~~~ייבין
 ~פ"ה דאבות וכמשנה העולם~לכל

 מש~
 עיוות על הדין עי~י על לעולם בא"חרב ח"~

 ועל~~דין
 המורי~

 כהלכה ~א בתורה
 ~א ~ו~א עמם שנצטרף מי~לכך

 דנח~ב~~מוהם דינ~
 ~ס~י~

 מ~מי ורוצח
 הנ~

~ובריית~
 ל" ~~בועות ערוכה

 ע"ב~
 מניין

 וכו" ~זלן שהוא בחבירו יודע שהוא~דיין

 ש~ר מדבר ת"ל עמו י~טרף~לא
 מה" ו" ~לכה בפכ"ב הרמב"ם וכתביוכו" תרח~

 ~בירו יודע שהוא דיין ~""ל~~~דרין
 להצטרף א~ר רשע או גזלן"~הוא
 תרחק ש~ר מדבר שנאמר~מו

 וכ~
~~~

 וכו" עושין שבירושלם הדעת נקיי
 הלכה בפ"ב הרמב"ם כתב ~ה~י~תר

 חכם לאדם ואסור וז"ל ~נהדרין מה"י"ד
 שמא ישב מי עם שידע עד בדיןשישב

 ע~יצטר~
 הגוני~ שאינן ~נ~ים

 ונמ~א
 דין בית בכלל לא ~גדים ~רבכלל

 ס""ק ג" סימן חו""מ ב~"ע להלכהוהובא עכ"~
 דיושב אמתי ~ם דגם מ~אר יעו"ש~"

בדין
 ע~

 בכלל הוא ה~נים שאינם אנ~ים
~שר

 ~גדי~
 היכא ומכ"ש

 דהוק~
 לישיבת

 ע~ק~
 מ~ייע הוא ועי""ז בור דייני

 בכרם לפר~ה~~מחזק
 ב~

 ~י~י ישראל
 ~וכהובא גמורים ורשעים ~ריםדיינים
 ו~""ו י"ג אות לעילבאריכות

 יעו""ש~
 והא

 חורפו דבימי אפשר הכי ר""ל עבידדבאמת
 ליה שמיעא לא ברייתא האיאכתי

 או זה עושים היו~""ח והר~
 לדוחק~

 ~ום
 פוסחים ב~ת היו והת~יפיםדהפרנסים

 מינות אחרי נטו וביותר הסע~פים ש~י~ל
 ~ישראל בית מהמון וליראתן תוכןבתוך

 מזויפת דקדושה במסוה ~~יהםהטעימו
 ~ר~דעיקר די~ני ~ינוי יפה כחן~~ה
 הת""ח ק~לו ובע"כ איצוניות בחכמותעס~ם
 או ~ר לדיי~י ~סייע מינוי האיעליהם
דלא

 ח~~
 וביותר כ""כ חמור לא~~ור זה

 היה ברור בדעתו תקיף היה דמט~ור""ל
 ומשום הדין לעוות ~ציאות יהא דלא~לו

 ימצהדהוא
 עומ~

 מפניהם יכנע~ ולא הדין
 ברייתא האי ומשום בזה ר~ל טעהובאמת
 ~שבועותערוכה

 שם~
 מלא ומקרא הנ"ל

~תהלים
 א"~

 הלך לא אשר האיש אשרי
 חטאים ובדרך רשעיםבע~ת

 ל~
 ובמושב עמד

 ~ב לאלצים
 ומ~

 דברי ~ה י~רו
 הרה""~

~הר"~
 ר~פי בספרו ~נעסכיז ז~"ל

~פרשת
 נ"~~

 דכתב
~~~ 

 שאמרו ~הו
~אבו"

 פ""~~
 הבר~ות שרוח כל

 ~ח~
 הימנו

 הימנו וקיום הנחה להם ~יש~היינו
 היי~

~"י
~ ה  

 נוחה המקום רוח ג"כ הצדיק

 מש~"~הי~
 ~רשע~ם

 ל~
 לשון ארן ישכנו

 ל~כון ~ארן מליחים שאין יוצאפועל
 שהיה כמו~~מ~חה

 בד~
 של~ה ~~ם המב~ל

 פל"א~ ~ב"~ מארי~ ~לטפחים
 שלט ~שר



~ו
~~~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ 

 ~יןבהם
 הר~

 למחות ה~צרך הרש~ים של
 ~תהלים וזהו המבול~"י

 א"~
 ל~ים ~ושב

 של המ~ום שגם ישבלא
 הר~

 ואין נטמא
 דומם ואם י~ו""ש ~כ""ל וכו" מנוחהלו

 בהתחברותו נטמא~~א
 לרש~

 מכ"ש
 האדם לב דיצראדם

 ר~
 מכ"ש מנ~וריו

 מחבירו הגדול דכל גדולב~ם
 יצר~

 גדול
 ~~וכההימנו

 ~""ב"~

 ~רוכה ~נה וב~ת
 משנה פ"א~אבות

 ז"~
 ואל

 תת~~
 לר~ע

 ~דם ילמד כי ~"ל הרמב"םופירש
 ר""ל ו~~ה ~כ"ל הרש~ים ב~רתמהפ~תיות

 בגדר זה ט~ותו ל~וב אפ~ר ובאמתבכ"ז
 לרכות שוגג מגדר יותר לא ו~כ"פאונס
~~יו

 מצור~
 לת""ח דהיתה פרנ~ה לדוחק

 דמכוסים הרש~ים פרנסים הניבסיבת
 וב~ת מזויפת דקדושה~~וה

 שב~
 תו~בות

ב~ם
 ותו~

 טמא תוכן
 בט~~

 להרחקת כ~יקר
ת""ח

 מ~
 ~רים ו~נות בקדש לשמש מי~י

וכ~רים
 בלב~

 די~ן ד~שב וביותר ב~ם כיוצא

דמט~
 הוא

 תקי~
 ימשך לא בד~תו

 ~ר ד~פא אבתריה גרירי אינהוואדרבא אחריה~
 אבהן ובר גדול ת"ח דהוא י~ן גריררישא
 גדול דג""כ המלך שלמה של כדמיונו ~זהוהיה
 ב~נהדרין וכדאמר בט~ותו ונכשל היהה~לם
~כ"א

 ~"ב~
 נכשל ר"ל גם ובאמת י~ו""ש

 מדשוור זה~~ותו
 בתרי~

 לירדנא דר"י
 ~ת~ברותו לו גרם וכ"ז ל~שי שופרךו~ר

 לדייני צבור הלכות ~למד ש~~ ~ינוילרש~ים
 דח"ו ר"ל ~ל לומר אין ומ"מבור

 אומשפט הט~
 דנמש~

 דייני דהני די~ות אחרי
 ממילא כ"א ~"א~ר

 בהת~ברו~
 ל~ני

 נחלשה ~רדייני
 קדוש~

 ~ד ותורתו
 בדאמר והלכך דר"י ~ריה~ירדנא דשוו~
 קדושת בכח תיכף וכו" בך ~דרת איר"י לי~

 נת~ורר דר~ידי~רו
 בקר~

 לקיש דריש
 ~תשובה ~י~דר אבותיו ~כות ~רתוקדושת כ~

 מין ~צא ר""י בתרולמיזל
 מי~ ~

 וני~ור
 ~"ד ~ב"מ התם דאמרוהא

ואתנייה אקריי~ ~"א~
 ו~ויי~

 דלימדו ר"ל אין ר~~ ~~א
~~ש

 ומשו~
 ~ם~ דהיה

 ד~~ האר~
 דבא~ת

 אוריין בר היה נמימ~קרא
 ו~

 יא~ אבהן
 דנ~שה י~ן וכ""אויאי

 לדייני סיו~
 ה~תי ~"ד שלא תורה בגדר תורתונ~שה בו~

 ללמוד אסורובאמת
 תור~

 דתורתו מרב
 במו"ק וכד~ר ה~תי ~""דשלא הו~

 סני דהוו מרבנן צורבאבההיא ~"א~ ~י"~
 א""ר הכי א"ל וכו" רבנן ליהוצריכי שומ~ני~
 ~מלאכי דכתיבמאי יוחנ~

~"~ 
 שפתי כי

 יבקשו צ~אות ד" למלאך דומה הרב אםוכו" כ~~
 מפיהותורה

 וא~
 מפיו~ תורה יבקשו אל לאו

ופי~"י
 וא~ וז~

 הואי~~ יבקשו אל לאו
 כלו~י לאו רבנן ליה דצריכי הא שומ~ניהוסנו
 ~כ"ל מיניה ילפי דלא דמוטבהוא

 דומה יהא דהרב דב~י לשטתור"י והלכ~
 צבאותד" למלא~

 ו~
 האמ~י ו~"ד ה~נה הוא תורתו

 ללמודדמותר
 ~ימ~

 תורת אין שוב
דנ~שה ר"~

 ~ר לדייני ~יו~
 ~שו~

 ~דר
 אקרייה דקאמר וזוהיתורה

 גמורה קדושה בודנפח כ~מ~ ו~ניי~
 ח"ו לסורו י~ור לבל ולקדשולטהרו דמ~קר~ בתור~

 ~א גברא ושוייה בורלדייני להצטר~
 כזה ובסוג צבאות ד" למלאךדומה ו~ד~ ל~ת~
 שיי~

 ~פי~~
 אקרייהלשנא

 ו~ניי~
 האמ~י ~"ד כלומר

 דאקרייה לומר ~וד וא~שרוכנ"ל
 ~ד והמשנה ~מקרא כוונת~ומק ואתניי~
 רבאגברא דשויי~

 לאמת~
 מה

 דמ~ק~
 כ"~~ היה לא

 ל~דית""ח

~~~~~~ 
 דר~ל~ ט~מא ד~יקר לפימ""ש
 לדייני לסיי~ מינויבקבלת

~ר
 מסברת~

 לא~ דאי~ו זו דלא ליה דברירא
 בתריי~וגריר

~~ 
 בתרי~י ~י~שכי דאינ~ו זו

~שו~
 היה מטב~ו ב~~ו ~קיף דר"ל

 וב~

~ריי~
 ולא הוא ויאי יאי ~~ן ובר

 חת ולא אמתים לו ~נראיםמד~ותיו נט~
 אדםמשום ויר~

 א~י~ כ~וב~ ~פי~
 ו~"א ג~ו

 ריש ~דיה ~ת~י ~אן ~ד אתו~~ת
 לי~ י~בי בשוקאלקיש

 ס~י בלא ~סקא
 ~"ב ט" ביומא~וכדא~ר

 י~ו"~~
 ולא

 לשום~נים נש~
 אד~

 ואפי~ו
 נשיא ר~~ב סנ~ד"~~ר~" וכד~ לנשי~
~ ש  ~לקין~~ 



~ ~ ~
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 וכעס נשייא יודן רבי שמע וכו" ג" של~"ד
 לדא ערק ~רפון לר""ל למיתפוס ~נתן~לח

 הא מימר חמית ומה א"ל וכו"מוגדלא
 דחיל מה סברין אתון מה לון אמרמילתא
 וכו" דרתמנא אולפניה מנע הוינאמנכון
יעו"ש

 מ~~
 ה~יא מפני ירא דלא זו דלא

 אמת דיןלומר
~ 

 דכבר ~כי בתר דאפילו זו
 להנשיא מלומר ירא לא נמי בסכנההיה
 ועוד הנשיא לכבוד בניגוד בנוגע דינאהאי
 בן ור""ש זרנוקי בר דר"ח בעובדאמצינו
 כ"ו ~סנהדריןיהוצדק

 ע"א~
 גדולי דהיו

 בן ור"שהדור
 יהוצד~

 י~נן ~" רביה היה
 ~מ"ג ביומאוכדאמר

 ע"ב~
 לא יוחנן ורבי

מבעי~
 לרביה אפילו אלא ציית דלא לתנא

ל~
 ר"ש משום יוחנן רבי דאמר ציית

 דר""ל כיון ומ""מ יעו""ש וכו"יהוצדק ~
 דברים בגדר דאינם לו דנראים דברים~ם ר~

 דאנשי זכותא בתר למיהדר והיינוהגונים
 ו~דררשיעי

 מ~י~
 אדם בני קר~ם רשע

 וקשר השביעית עלה~שודים
 ~עי~

 ופ~ולים
 לו ~רם כ""ז~יינים

 לר"~
 סיוע דנעשה

 ~ר~ייני
 ומשו~

 היתה ר""ל דסברת
 מחכמי דמוזהרין לרשע התחברות גדרא"ז דב~ה"~

 א"ז דבאמת לרשע תתחבר ואל~שנה
 סמי~י דידיה אדעתא דאי~ו כיון כלל~י~ר
 שוב זולתו יפה כחןו~ין

 למי~ ליכ~
 לעוות

דין
 בשו~~ ל~

 במזיד ולא ידיעה חסרון מ~ת

~~~
 בזה ר"ל ~עה ~ואמנם ש~רותם

 באותו~הובא
 ~~דום~

 יוחנן רבי לו והורה

~מ~
 תקיף דר"ל יען וכ"א הוא ~עות

~"~"~

 זו לעצתו יוחנן רבי הו~רח היה
~יהדרת

 ב~
 ~יהי~א

~ 
 דשפירא אחו~י

 נתעורר דר~י דיבורו קד~ת ובכח~נאי
 למיהדר אבותיו וזכות תורתו קדושת כח~"ל

~~~
 את מין דמצא ר""יי בתר ולמיזל

 ב~ת עליה ו~ביל~~ר מי~
 ולא גמורה~~ה למיה~ לאמ~

 מ~ע~
 ליה דיהיב

 אחו~
~

 היה נמי דמעקרא דנהי ~ינן
~~ 

 שוור מ~מ וכנ"ל ~ן~
 לירד~

 בתריה
 למיהדר לא~מצ~ הכי ובתר~י

 מש~ וב~~

 ~אמתי ע"צ תורתו היתה לא"ד~ע~רא
 ~ר לדייני התחברותומחמת

 והלכ~
 ~רה כח

 של כחו דמתשת בגדר אינהכזו
 אד~

 משא"כ
 מצי לא בתשובה למיהדר לר"י דנתרצהבתר
 מאניה לא~ייהדר

 משו~ ובע"~
 ד~ביל

 תורה ~בלת ~הו שלם ובלב באמתליה
האמתי ע""~

 והלכ~
 ע""ד ~רה עול קבלת שפיר

 הדר דלא מ~רר ובזה כח מתשתהאמתי
 ליה יהיב דר""י משוםב~שובה

 מעקרא דגם מעקרא יותר תשש כחובמה דא"~ אחו~
 דלא משום וכ"א אבהן ובר ת"חהיה

 מחמת האמתי ע"דתורתו הית~
 התחברו~

 לדייני
 ביה דהדר ד~~ר הכי בתר וה"הבור

 בתשובה דב~ת ובע"כ דר"~יא~ותו ~ו~
 וכנ"ל ביההדר ~מור~

 ומ~
 מ""ש שפיר

~"~ 
~

 דלא דר"ל עובדא בין לחלק ו~ו" הדרת
 ~וכהובא זה ~ר זו בשביל יאמרושמא חש~
אות לעי~

~ 
 י~ו"ש~

~ והיי~  
 שכתבתי

 זבין דר~ל עובדא דהאי ל~רואפשר ו~מוב~
 מ""ז ~גי~יןללודאי נ~שי~

 ע"א~
 ד~לינהו עד

לכולהו
 יעו"~

 ~דר היתה ע~רה
 במ~ תש~

דנת~
 רבי לו דהורה דלפי"מ ~ר לדייני

 לרשע חבור בגדר דזהויוחנן
 היה הוא גם וא"כ בתשובה~יהדר והו~ר~
 ~ד~

 בור דייני כהני וגזלןלס~י~
 וא"~

 ~~ובתו
 ו~דר גדול תיקון וזהו לס~יותלבער

 דאינהו בור לדייני סיוע דנעשהלמה ~שוב~
 ~ד~

לס~י~
 מזויין

 וגזלני~
 ו~ין נינהו ~מורים

 דאין וכ"א ~ר דייני הני דיבערהוא
 ~היפה כ~

 והסת~
 בהאי עכ"פ

 בור לדייני בסיועו בפועל ח~אלא דב~~ כי~
דלעול~ כי~

 ~רירא ואינהו דעתו על עמד
 ~ה עשה ~ולה ד~ובה לומרומסברא בתרי~
 ~כחו יהא ~י~ז ~ר לדייני לסייעעלי" ד~בי~

 וכ"א אמת דיןלדון
 י~

 ~ורה דר"י
 תשובה האי עביד ח~א בגדרד~"ז ~
 ~מור~ש ובמסיר~

 ד~מ~
 ל~ורגו יכולין היו שפיר

 ליה זכו משמיא וכ"אולאוכלו
 מאהבה גמורה ת~ובהעביד דב~~ כיו~
~~ר ~~ית~ לח~~

~~ 
 במסיר~~נפשו ~ם מ~" ~בר



~ ~

~ ~ ~

 ~" ~~~ן
 ~~~~~ ~ד~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 הכרח אין ושוב ופנ""ל ללודאי גופו~כירת
 ללודאי נפשיה זבין דר""ל עובדא דהאיל~ר
 למוטב ~~ר קודםהיתה

~יש תוד""~ וכמ""~
 ל~י~

 ~גיטין וגו"
 שם~

 מסברא דבאמת
 גמורה תשובה ובגדר א~""כ היתה ~הו~מר

וכנ""ל~

~~~~~~~~~~ 
 דאפילו נלע""ד דמלתא
 ~באותיות מ""שלפי

הקדומים~
 לאו לקיש ריש ביה דהדר הא

 לסייע דאסור מסברתו ~זר דבאמתמשום
 אבתריה גרירי ~ינהו במקום ~ר~דייני

~""~
 ~""ל היה דבאמת

 תקי~
 בכח בדעתו

 דאיכא ספק לו היה ולו בו דנטועהאמת
 איסור שמן ~ר לדייניב~יועו

~ 
 בוודאי

 וברור זו מינוי קבללא
 ד~וד~

 מינוי שקבל
 חל~י בכל וטרי ושקיל טובא מעיין היהזו

 הוא ~מור דהתר להחלט דבא עד~סותר
 סוף דסוף כיון מצוה ב~דר דהו"לואפשר
 וצורכי עניני כל כלו" מ~א קיימאבדידהו
 דידם הרש~ים פרנסים עפ""י נחתכיןצ~ר

 יאמר ומי~קיפה
 לה~

 והלכך תעשה מה
 במסוה ~עותם מכסין דעכ""פכיון

 לסייע ת""ח במינוי ג"כ ורוציםמזויפת ד~דוש~
 עליו לקבל אמתי לת""ח מהראוי ~רלדייני

משר~
 ומכ""מ דאפשר מה כל לתקן ויראה זו

 אי ~ר""י מדי~בורו ביה דהדר דהא~ור
~דרת

 משו~ ל~ ~
 סברתו מהחלט דחזר

 דמלתא לומר בעולם הו""א דאין ומ~ום~"א
 ר"ל~ה~ליט

 לא~
 חלקי בכל היטב עיונו

~סו~
 בלי דר""י מדיבורו בו ~~ור וה~נה

 וכ""א זו סברתו ביטול בירור~ום
 קדושה ב~דר דהוה דר"י דדי~רו~ר בע"~

 ר" וכד~ר צבאות ד" ~לאך ו~דר~מורה

~וח~
 י""ז ~מ""ק ~ו~יה

 ע"א~
 לעיל וכהונא

 י"ז~~~
 עליה דקביל ר""ל על פעל ~עו"ש

 היה ר""ל ~ם דבאמת ומשום ביה~מיהדר

~
 ~~י~

 ומ""מ וניעור מינו את ~ין ומצא
 ועפי~ז וכנ"ל קאי בס~~ו עדיין~דינא
 להבין~שר

 פלו~ת~
 ~ייף בדינא ור"ל ר""י

 פ""ד ~ב"מ ~~אה מ~בלין~כין~מאימתי

ע""א~
 דר"ל ידע דר""י דכיון והיינו

 סיוע ~דר דמי~יו קאי דמע~ראובסברתו בדע~
 לרשע התחברות בגדר אינו בורלדייני

וכנ""~
 ~ילו דבאמת דינא האי לברר רצה

 נמי ~רייהו גריר דאינו וכר"ל רבא~ברא
 התחברות בגדר הו""לסיועו

 לרש~
 ואמנם

 החקיפים היו הרש~ים דהפרנסיםיען
~~ 

ואימת~
 הבריות על מוטלת

 ל~
 ר""י רצה

 מהני ליר~ו מכורש דינא האי ולבררלומר
פרנסים

 ותקיפי~
 פתח והלכך הרשעים

 אבהו רבי ~וכעין חכמה בלשון דינולבירור
 הוה ~מה בלשון מ~תעי הוי כיתלמידו
 עירובין הכיאמר

 נ""~
 ע""ב

 יעו""~~
 ואמר

 יד ומגל והרומח והפיגיון והסכיןהסייף
 משעת טומאה מ~בלין מאימתי קצירומגל
 ר""~י מלאכתן גמר ומאימתי מלאכתן~מר
 היתה לא ובאמת וכו" בכ~ן משיצרפםאמר
 כלים סוגי בהני הפשוט למובנו ר""יכוונת
 פי"ד ~בכלים היא ערוכה דמשנהכיון
~נה

 ה"~
 הסכין בתוד"ה ר""ת וכקושית

 דייני להני י~נן רבי כוונת עיקר כ""א~כו"
 מזויין לסטים ~דר דהמהבור

 דבשביל~
 חרב

בא
 לעול~

 והסכין הסייף סוגי הני כל ונ~ט
 שונים בסו~ים ~ר לדייני לרמז אינךוכולהו
 ואלהי כסף אלהיו~דר

 זה~
 ~וכדביארתי

 י""ד אות לעיל~יטב
 יעו"ש~

 ~דר דהמה
 טומאה מקבלין מאימתי לסטים אומנותכלי

 רש~ים ~דר דלהויכלומר
 ולסטי~

 דאסור
 ומאימתי מל~תן גמר משעת להםלהתחבר

 משעה כלומר בכבשן משיצרפם מלאכ~ן~מר

~נתמ~
 הרשעים הפרנסים ~ח ~ר לדייני

 שום עבדו לא דאכתי ונהי לסטים בכללהמה
 ו~ום ובדינא בהוראה רעהפעולה

 ואינם דיין להיות מינוי ה~י דקבלו~ופיה ד~~
 ~מורה וע"ז לסטים ~דר נעשו לזהראוים
 עמהם ~תחבר אסור~וב

 ו~י~
 יורו לא

 ~וכ~ין מלמדם שהת"ח מה כ"אוידונו
 ~מרים ~געים כ~ן~וראת

 ~ו~ ~
 טהור

וכו"
 אם~ילו וב~~ יעו~~~ ~ משנ~ פ"~ ~נגעי~

~~ 
 זה

~ 
 שם כ"א יע~ו

 דיי~



~ ~ ~

 ~~~"~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ן ~" ~~~ן
~~~~ ~~

 ולס~ים" ~"ז בגדר להו משוי נמי ~ליו~קרא
 כלומר במים משיצחצחן ס""לור"ל

~צ~
 להו משוי לא אכתי לחוד המינוי

 דאיבם כמה כל ולסטים ~"זבגדר
 ~הו עצמם מפי ממש ודניםמורים

 כלומר במים משיצחצחן דאמר ר"לכונת
 דמורים והיינו לגמרי במלאכתןדנגמרו
 מים ב~נא ונרמז ממש בפו~לודנים

 דייני דהני והכוונה תורה אלא מיםדאין דנק~
 בסוגים לס~ים או~נות כלי בגדר ~דהמהבור

 כולהו ואינך והסכין הסייף בתוארשונים
 בור דייני ~לדהונחו

 וכנ""~~

 נמי יצחצחו
 ~""ז בגדר טומאה מקבלין אז בתורהבמים

 ~ב~כת התנא ~הר דו~א ובכה"גולסטים

אבות~
 תתחבר ואל

 לרש~
 היכא משא"כ

 ובל~דו שמלמדם להת"ח ונכנ~יםדכ~ופים
 דמי שפיר ראש ירימולא

 ומשו~
 ד~צם

 משוי לא ~דיין דיין בתואר לתודהמינוי
 ב~למא ~וף דמ~שה ולסטים ~"ז בגדרלהן
 דראה וכיון ר"ל" כוונת ~יקר זהוני~ו
 דבכל בד~תו ~ומד ר"ל ד~תי יוחנןרבי

 מורים דאינם היכאכה"ג
 ודני~

 כלל
 הת"חמפי כ"~

 דמסיי~
 להתתבר איסור ליכא

 ~למא מ~לה מנייהו ד~ריש ~ואיהו~מהם
 הקדום באות וכהובא דר"ימדי~רו

 ~סטיותיה לסטאה ליה~ר י~ו""ש~
 יד~

 כלומר
 לו אפשר אי בור דייני להני דנתחברלפי
 דאינם היכא אפילו דגםלהבין

 ~ושי~
 שום

 נמי ~מהם דנתתבר הת"ח בלתי ודיןהוראה
 בגדרהמה

~"~ 
 ו~י~ר נינהו גמורים ולסטים

 ~שר דאי נהי מלתא דהאי דר"יט~מיה
 הוא הכי דמדינאלברר

 דתו~
 דיין

 ולסטים ע"ז בגדר ליה משוי בור ~לדהונח לח~
 ~י מ"מ ב~צמו ודאין מורה דאינוואפילו
 יוכל ב~~ו הוא ~מהם נתחבר לאדמ~ולם

להרגי~
 דשמא ומשום הוא הכי דבאמת

 ושוב ולסטים ~"ז ~דר ליה למשויגרים לח~
 ~דר כלל ח"ו~ז

 ~נ~
 דברים

 רבי התם לי אהנית מאי ר"ל השיב זהו~ל וכמו~
 דבאמת כלומר לי ~רו רבי הכא לי~רו

 דאינהו כיון ולסברתי וצוד~ת ברורהסברתי
 קרו ורבי הסכמתי בלי כלל ודנו הורולא
 התחברות איסור ~ה רואה איני שובלי

 כייפי דמיכף כיון כלל התחברות א""זדבאמת
 מינוי ש~בלתי מה ~דיפא טפי שובלי

 באמת היו אחר ו~בלת זהדלולא ז~
 שאין מה כהלכה ושלא ~צמם מפיודנים מורי~
 זו מינוי דב~בלת ונמצא וצייתי כייפילדידי ~

טוב~
 מאי ושוב ~שיתי ל~ולם גדולה

 לך אהנאי ר""י השיב ו~"זלי אהני~
 ט~ית כלומר השכינה כנפיתחת דאקרב~נ~
 בזה ל~ולם ~שית גדולה טובהלומר בדמיונ~
 וכנ""ל לפניך וכפופין לך קרודרבי דכי~
 דכל ומשום ~מהם נכשלת אתהגם ובאמ~
 בור לדייני בהת~ברותשלך התור~

 הו~
 ר""ל מסט"א

 ושוב גמורה ולסטים ~"ז בגדר דהמהי~ן
ליכא

 השר~
 כזה לצים במושב השכינה

 ית~לה אל~י כח נסתלקממך וג~
 כוונת ~יקר זהו ותבונה ד~תמפיו חכמ~ י~ן~ ד" כי וכדכתיב אמתיתתורה ~לי~ להשפי~

 ~ובדא בהאי ור"לר""י ~לוגת~
 דב"~

 הנ"ל
 לר""י דברור ומשום דר""י ד~תיהחלש ו~""~
 בור ~ל דהונח לחוד דיין תואראפילו דב~~

 ואפילו כזה בור דיין במינויומכ"ש
 גדולת"ח ב~יו~

 וקד~
 הוא נמי כר"ל

 פרצ~
ביס~

 התורה ~יום
 וישרא~

 וגורמת
 וגלות הארן ואבידתהתורה ~חור~
 לפטירת גרמא דר"י ד~תיהוחולשת ישרא~
 לר""י חטא שמן ~דר א"זובאמת ר""~
 וכ~ין טוב לא לצדיק ~נושגם ובכל~
 כ"ב ~ב"ב וכו" ~נישתיה אנאתוד"ה דכת~
 ד~ה הורו דמשמים ומשוםי~ו"ש ~~"א~
מהרה""ק א~ רשפי בספר דכתיב וכ~ין ר"י~ם הצד~

 מהר"~
 זצ"ל מנ~סכיז

 דכתיב~רא ~ירו~
 ~משלי~

 את הולך
 כ~ילים ורו~היחכם חכמי~

 ירו~
 ההולך אם א~ל יחכם לחודתכמים א~ הולך וז"ל

 ג"כהוא לחכמי~
 רי~

 כסילים
 יר~

 ~הו ושלום חס
 ~~ון ~נין ~ל מוסיף וא"וורו~ה

~"~~ 
 בפסחים רז"לדרשת

 ה"~
 גם

 כשהול~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~"~ ~דר~ ~~~~~ ~~~~ן ~"
~ ~ ~ ~  

 וכמ~""ל אמת בפיו ד" ודבר עכ""לל~כמים
 י"ג ~לך דכתיבב~רא

 י""ד~
 הפרד אחרי

 הדבור היה עמו שהרשע ~מן כל מעמולוט
~ורש

 ממ~
 בפירש""י ~וכהובא

 בחומ~

י~"ש~
 ד~ורו ~הו

 ~הצד~ משמי~
 ר"י עם

 תחת דאקרבינך לך אהנאי לר""ל דאמר~מאי
 דהת~ברות ומשום ~שכינה~י

 רשע האי ~ונכנע כפוףואפילו לרש~
 ~דושת כח ונגרע בחלש נמי עמו~נת~ר לה~די~

 השראת שפע כח בהסתלקות דבצדיקהיה~ת
 ל" ~~ידושין א~""ל דבאמתהשכינה

 ומב~ש יום בכל עליו מתגבר ~ם שליצרו ע"ב~

המי~
 ~תלים ~אמר

 ל""ז~
 רשע צופה

ל~די~
 עוזרו הקב"ה ואלמלא להמיתו ומבקש

 יעזבנו לא אלקים שנאמר לו יכולאין
 בי~

~"~
 לרשע דבחיבור כיון וא""כ יעו"ש

 ~ילו ~כינה השראתבס~לקה
~~ת מה~די~

 ~תחברות~
 מתגבר די~רו ברור~ לרשע

 בכפוף אפילו וב~ת~ליו
 ונכנ~

 הרשע

~צדי~
 אבינו מאברהם פירש הד~ר דהא

~תח~ו~
 היה ובכנע כפוף דלוט ונהי דלוט

 הנ"ל דב"מ סוגיא ובביאור~א~~~
 לעיל ~דהובאו התמיהות ~ל ~פירמיו~בים

~~
 ~~ז

 יעו""ש~
 ר"ת ~ושית וגם

 דהרמב"ם הא א"ש וגם מיושבת וכו"הסכין בתוד"~
 כחד ור"ל ר""י ~~גתת ~דיוא ~תבלא

 כ~א~יני~ו
 דכלי~ כמשנ~

 לעיל ~וכהובא

~~~~ 
 ~"ז

 יעו"ש~
 והיי~

 כדביארתי
ת ~  טומאת בענין היתה ור"ל ר"י~
 ~רדייני

 ~סוגי~
 ב~ון ומשתעו שונים

 ליר~~~~
 כנלע"ד הרשעים ~ר~ים

~~
 הטוב ד" שגיתי ואם בס"ד ו~כון

~~
 ולהסביר להבין כוונתי לטובה ~י ~די

~~י~
 ור"ל ~ר"י עובדא בהאי ~ש"ס

 טובא~~וה
 ולהצדי~

 ~דול דמעקרא הצדיק
ה~ולם

 לקי~ רי~
 טוב ~כי היה ~עולם

 תורה אלא טובואין
 וכנ"לי וכמ""~

~~~ ~  
 המבואר לפי

ה~דומים ~ותי~
 י"~ ~או~

 עד

אות
 ט""ז~

 רשעי בשביל הוא הצרות דעי~ר
 דקדושה במסוה ת""ח ובסיוע ישראלדייני

מזויפ~
 ליי~ב אפשר רשעים מפרנסים

 אליהו דבי בתנא דאיתא הא ע~ומה~מיהה

ר~
 ~פרק

 י""א~
 בנימין בני וכשעשו וז""ל

 ר~יין שאינן ודברים מכ~ריןדברים
 כל את להחריב הקב"ה ב~ש שעהבאותה

העול~
 את לאלו נתתי לא הקב"ה אמר כולו

 בתורה ויעסקו וישנו שי~ראו כדי אלאא"י
 דרך וילמדו בזמנו עניןכל

 אר~
 הקב""ה אמר

 בהם שאין אע"פ בתורתי כתבתי כךלא
 י~יים בל~ד ארן דרך אלא ד""תבישראל
 מכם כ""ו~ורדפו הכ~ב~וי~רא בישראלבהם
 ו~ו" ירדופו רבבה מכם ומאה מאהחמשה
 אחד והמ~ות התורה את תעשו אםאבל
 רבבה ינוסו מכם ושנים אלף ירדוףמכם
 ה~ב"ה מ~ר ~בואר עכ"פ יעו"ש ע"כוכו"

 ~יום איכא נמי תורה בביטול ח""ודאפילו
 מישראל דחמשה שונאי~ם נ~דלישראל
 רבבה נו~חים מי~ראל ומאה מאהינו~~ין

והיי~
 נמוסיות מדות בי~ראל עכ"פ בדאיכא

 בעוה""ר ~זמנינו באו מאין וא""כ ארןודרך

~מדי~
 ~ירות וריבוי צרות תוקף אשכנז

 ~וכהובא עמיקתא לבירא רמה מאי~אממש
 ט"ו אות מת שריפת לאיסור במלואיםלעיל
וט"ז

 יעו"ש~
 ונהי

 דביט~
 והמ~ות התורה

 מתום בו אין משחת כולווכמעט
 נימוס אנשי בגדר ~כ"פ היומ""מ וכיד~
 לחוד בזה ה~ב"ה הבטחת כפי ושובארן ודר~

 ~ויקרא דכתיב ~רא בישראל י~ויםנמי

 ורד~כ""ו~
 מכם ומאה מאה חמשה מכם

 דב~ת א"ש במ""ש אמנם וכנ"ל ירדופורבבה
 והשמד והמצות התורה דבטלו זולא

 וכידוע מאוד גדל כי עדוגדול הלו~
 א~

 ~ם זו
 ~יה לא ארן ודרךנימוס

 לה~
 עי~ר כלומר

 בנ"א ~ין למראית היה ~ן ודרךנימוסם
 ארן ודרך~ני~וס

 ~דומ~
 וכ"ז ~קרית ולא

 הרשעים הפרנסים בסיבת ~יה ה~ורם~י~ר
 ~ם כיוצא ר~~ים ר~ים להםדמי~י
 שהור~דום ~ם~ם

 לב~
 ~~ו שחת

 לה~



~ ~ ~

 ~~~~ו ~~ג~ן ~" ~~~ן

 לונדון פה זו במדינה גם ובאמת ה~רותי~ל
 ענגלאנד מלכותבירת

~~~ 
 המ~~~ת

 פרנ~י ע""י ת"ח וסיועת בור דייניבמינוי
 דקדושה במ~והרשעים

 מזויפ~
 מה וכל

 ~אות לעילשבי~רתי
 ט""ו~

 נת~יים כולו

ב~
 בפרנסים הן לונדון

 רשעי~
 כ~רים

 ובסיועת בור בדייני והן התורהומ~טלים

~"~
 שולל להוליך בנ""א עין למראית

 המה ובאמת ד" ~תורת ההולכים דרךתמימי
 מעשיהם שפרסמתי וכפי""מ ~מוריםכופרים
 ובשאט במזיד עברו דרבנן מרורב~ונ~רס

 גם ובאמת דמים ושפיכות ג""ע ע""ז עלנפש
 ודרךבנמוסיות

 אר~
 חנפים כ"א אינם

 מזויין לסטים ובגדר ורוצחיםושקרנים
 אות עד ט"ז ~אות ל~יל דביארתיוכפי"מ

כ"~

 כרבי לדינא הסכימו דמשמים מבורר
 ת""ח דאפילויוחנן

 וצדי~
 גדול וקדוש

 לדייני סיוע דנעשה היכא ר""ל וכעיןהעולם
 לרא~ להם הוא ואפילובור

 ~רירי ואינהו
 מ"מ יקום כן יעשה א~ר וככלאבתריה

 כלו ה~וי יעשו ומה לםטים ~דרהו"ל
 דעיקר להם אין אמתי דרך דמורהאחרי

 לדרוש בפה אלא כחם אין ודייניהםרבניהם
 ואפילו שמים ויראת ומתורה לאומיםבל~ון

 ודרךבנמוסיות
 אר~

 ~בריהם ממילא אינם
 אינם ~למא מלין פטפוטי כ"אדאינם
 רע כלו ה~וי ו~י"ז ~שומע ללבנכנסים
 מתום בו אין ראש ועד ר~ל מכףומשחת
בחילול

 ש~
 זו ולא מיתות וחייבי וח"כ

 ובדרך בנמוסית זו אף ומצות ~רהבביטול
 מ~בועת פרצות ~ודל לתאר יוכל מיארן
 וכדומה לנ~ים ר~ל ופשיטת ו~זילותש~ר
 ~רורה הלכה ושוב יסופר כי יאומןלא

 בא~ת וכ~תנן וגלות חרב הואדבסי~ם
 על לעולם בא וט"~חרב ח" מ~נה~פ"ה
 המורים ועל הדין ~וות ועל הדין~נוי

 על לעולם בא ~לות כהלכהז שלא~רה
 ~ל~"ז

 ג"~
 דמים שפיכות ועל

 ע"~
י~"~

 רש~ת התחילה כבר ובאמת
 ~ אחב"~י נ~דהא~~י~מיים

 לונדוו בפה

 ~~~"~~ו~~
~ ~ ~ ~  

~~

להתנוצ~
 הפרנסים ליראת והלכך מ~ט
 זרם יפרון לבל ב~ודשוהמשמשים

 כמו גדול היותר כחן בכחהאנטישמיים
 א~כנזבמדינת

 מ~~
 ~דר לגדור ותי~ון ע~ה

 האנטישמיים שטף זרם נ~ד בפרןולעמוד
והיינו

 להדפי~
 ~קר עילת בביטול חוברת

עלילת
 ד~

 בפסח למצות
 ולהעתי~

 תורה
 קל~ולם תקונם ובאמת ללע""זשבע""פ

 ללע"ז שבע""פ תורה העתקת איסורחומר דעצ~
 צרות לתוקף ~רובה היותר וסיבה~רמא
 וכדאיתא ישראל וביזוי ~זירותורי~י

במדר~
 פרשה רבה ~שמות

 מ""ז~

 לפניו אמר
 מבקש איני א""ל להם אותה אכתוברב~""ע
 להםליתנה

 בכ~
 לפני שגלוי מפני

 אותה וליטול בהם לשלוטעתידים שאוה""~
 היטב י~ו"ש ע"כ וכו" ב~ומות בזויםויהיו מה~

 ~ם ~לילת ש~ר עילת ביטול חוברתוגם
למ~ות

 בפ~~
 וכדביארתי לבטלם יועיל לא

 ~אות ~לעיל היטבכ"ז
 י"א~

 יעו""שי

~~"~
 דמל~ ~~~ו~~~

 דהנ~ זו לא
 פ~ולותתרתי

 ללע"ז שבע""פ תורה~העת~ת
 למצת נו~רי דם ~~ר עילת ביטולפרסום וחובר~

פסח~
 יתושין אפילו לגרש יועילו לא
 הא~טישמיים ר~עת ומכ""שופרעושין
 הבוי""תב~זירת

 א~
 בתוספת יו~יפו דעוד זו

מרו~
 והיינו זה שקר בעילת העי~ר על

 האנטי~מיים אוה"ע רש~י הסתפ~ו כהעד
 למצת נוצרי דם דהסתפקות ש~רבעילת
 ש~ר עילת תוספת יהא ואילך ומכאןפסח
 וחינוכו הכנסת ~ית לבנין דגם~ה

 כומר ~כלומר ר~וור~נדולמינוי
 אירוסין לברכת בכוס הכנסת בביתולחופה ישראל~

 בתר דזיל נוצרי לדם בהכרחנמי
 ~די ~רבנן מרור לחיבורי ~בפתיחהדביארתי טעמ~

ה~פ~
 אלפים ה" ~נת

 ~םי לשוניוזה תרפ""ח~

~~~~~
 להפליא יש

 דבזמני~
 ד~דלה

 ו~ר~



~ ~ ~

 ~" ~~~ן
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~~ 

 ב~ו~וציוויליזאצי~
 מנשאים המדינות וכל

 שלה~ ~יוויליזא~י~ ~ודל~מם
 חו~ש וש~י""ז

 לדת דת בין ה~ל באין ה~ולם לכלוחירות
ו~כ"ז

 ל~
 יד ~~~ה

 האנטיש~יי~
 בעילת

 א~ב""י ~ל שהעלילו וש~רשוא
 ב~יל~

 דם
 ב~~~נו~רי

 למצות
 וה~~

 חכמי גדולי דכל
 וגמרו נמנו ושריהם ומלכיהםהא~ות
 ~קר שוא זוד~לילה

 וג~ יסו~
 מ~ורסם

 ת~י"ודבשנת
 לאל~

 היה הששי
 ~ליל~

 דם
 ובאסי~ת ואלין במדינת י~~לי~~יר

הרבנים
 אר~ו~ דארב~ הגאוני~

 שהיה
 וב~~ודתם הזה ב~ניןבר~די ב~"~

 נם~
 רבי הרב

אליקים
 מק"~

 לרומא הנ""ל יאמ~לי
 ~אבסט הנקרא ~~יפיור הראשי~כהן והבי~

 רומי בלשון דת כתב ההם בימיםשהיה
 האפי~יור של וידו ~ב~תובחתימת

 הוא כי ה~רן מן דם ~לילת ל~~בירממש ~אבס~

ד~
 זו ~ילה מ~~ה ו~כ"ז כלל ממש בו שאין

 זה בזמנינו א~ילו קן לה יסודה ושקרדשוא

וכמ~
 זו ~ילה בלי אחד ~נה ימ~א לא

 ב~למא מ~רה דזהו ולומר וכ~ר ~ירבאיזו

 ה~ האומ~ו~נא~
 למ~לה ש~ין ~~ות

 וב~ת~ימנה
 ~ריכי~

 מאין הת~ננות
 אחב"י ~ל שה~לילו זו ~ילה מ~ורנוב~ת
~קא

 ~וב~ר~ למ~ו~
 אות ל~יל ל~ימ"ש

 רבנים כמה ב~רהסיא דנש~עוי"א

~~רסמי~
 התמיהה ~ו~ל ביותר

 י~ו"ש~~

~ ~
 ~בסו~ה ~"ל ~~ימ"ש

 ח"~

 במדה
 מובן לו מודדין בה ~ודדשאדם

~י~
 ~ילח

 ש~
 למ~ות נוצרי דם של וש~ר

~~~
 זהו הוי ~לילות נורא הש~ת ~~ם

 ~ל ישראל דהוזהרו ~יון מדה כ~ד~דה
 ודינים~~~ים

 וב~ר~
 ונהי ~ניים בשוד

~
 מכללן ודינין מצות ~בע נ~~וו הא~ות

 בזה ידקדקו דישראל היה מהראוי~"מ

הרב~
 ויתר י~ר

 ~וה~~
 ~~מי ~תרי

~
 ~צד

~  
 מח~בתם

 ~רה~
 אבינו

 ה~דק וישרתו צד~תו~וב ~"~
 והמש~~

 היו

~
 וכמ"ש אחריו לב~יו זה ו~וריש

 ב~ה"~

"~~

 כ~ וירא~
 י~וה אשר למ~ן ידעתיו

 ושמרו אחריו וביתובניו א~
 דר~

 ד"
~ד~ה ל~שו~

 ומש~~
 ו~וד

 דב~~מ~
 ~בדים היו

 ונכנ~י~משו~בדי~
 וב~ושי ב~ינוי ל~ר~ה

~בוד~
 ~בדותם ~ושי שיזכרו ומהראוי

 ו~ני~
 בת~ה""~וכמ"~

 ~מש~~ים
 כ""ג~

 ו~תם

יד~ת~
 ישראל בני ואם וגו" הגר נ~ש את

 ~ור ~וש~ים וכ""א כן עשולא
 ויתר יותר הרבה ~וד אביונים דמיומו~~ים ~ניי~

מ~שירי
 אוה""~

 השי""ת השגחת והלכך
 מדה כנגד מדהל~נשם

 דהאוה"~
 י~לילו

 השגחה וזהו ב~סח למ~ות דם ~לילת~ליהם

~ר~י~
 עוני ל~ם דהוא דמ~ות ~י~ן מהשי""ת

ש~י"~
 ה~ני ~~ר להרגיש לבם ית~ורר

 וכמ""ש וב~בדות בגלות היו שב~~מםל~ר
 הייתם גרים כי הגר נ~ש את יד~תםוא~ם
בארן

 מ~רי~
 ~שמות

 כ"ג~
 ~שו לא והמה

 בזה ~רו~ים ויתר יותר הרבה ~וד וכ"אכן

 לה~שי~מאוה"~
 דם ולמון ~ניים ~ור

אביונים
 וכידו~

 וכו" כל ל~ין ומ~ורסם
 מ~ה אכילתות~ון

 ל~
 כלום מה~י

 בשדמ~שיהם לה~י~
 במדה ~~נשו והלכך ~ניי~

 וש~ר שוא ~ילת ~ליהם די~לילו מדהכנגד
דמסת~קים

 ד~
 ו~באו למ~ה נו~רי

~אנ~ישמיים
 ואינ~

 מה יוד~ים
 ממ~י~ת ולהזהירם ל~וררם באדמ~ה ~באי~
 ותוקף ובח~ק זה שמב~לים ו~"י~ניים ד~

 דזהו להאנ~ישמיים נראה ~ניים ~ימו~~ים
 ~סנהדרין מחז"ל וכ~ין למ~ה נוצרידם

 ניבא ~ם ~י מזלי" ~י לא דאי~ו~"ג צ"ד~
ואינו

 מ~ יוד~
 ~ילת הוא כן וכמו ניבא

 מובן ובזה ב~סח למ~ה נו~רי מדם ~~רשוא
מרז""ל

 ~דר~
 יהודה גלתה ב~רא איכה

 ~"ז ולכאורה ב~סח ~ן שאכלו ~למ~וני
 גלות ולמה גלות ~ונש בתורהליכא

 דלא י~ן רז"ל דכוו~ת ש~יר מובן ולהנ"לזו ב~בי~
 כוונת ~"י מ~שיהם~~יבו

 ~ל להזהיר דבא ~וני לחםדהוא מ~~ אכיל~
 ושלא~דק יוש~ מש~~

 ל~שו~
 ולחמוס

 ולמ~~
 ~מ~

 זה ו~~ר ~ניים~~שות
 ~~~~ במד~ נ~נ~



~ ~ ~

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~ג~ן ~~ ~~~ן
~~~~ ~~

 לנודד להעני וגלות צער שגרמו כמו~דה
 על דבא דוח~ו בסיבח~מ~ומו

 ידיה~
 נענשו

 וכן ~לוח ע""י ממקומם בנדידה הםגם
 שם~רז""ל

 מ""~ בכוונ~
 ~ו~וני יהודה גלחה

 ל~ניים שעשו ויסורים צער עניני כלעל
 הצרוח בסיבח ר"ל מעוני מ"שוכוונת
 בגלות כעח והלכך יעו"ש לענייםשעשו
 דכבר כיון מארצם גלות עונש ליכאדשוב
 ושקר שוא עילת מהשי"ת סיבה ~לוחהמה
 נוצרי דם דיסחפקו יעלילו אוה"עדרשעי
 ד~~יחו מ~אה שום מהני ולא בפסחלמצה
 ומלכיהם שריהם נו~ים חכמיגדולי

 וג~
 להנוצרים הראשי כהן והודעח מחאחלרבות
ובלע""ז

 הפ~בס~
 שוא עילח בבי~ול ברומא

 ומו~כם הוא ה~י""ח דגזירת יען זהוש~ר
 הרמב"ן וכמ""ש ש~ר והחריצות אמחדגזירה
 ~פסוק וישב בפרשחז"ל

 ~"ו~
 יעו"ש

 ע""~

העת~
 מראה לחיבורי בפחיחה שכחבתי ממה

 דרבנן מרור ~ונ~רס בצירוף חנינאכהן
יעו""ש

 הי~ב~
~~~~~~~~~ 

 ומינוי ביהכ"נ בבנין נמי
 עי~ר דבאמתרעוורענד

ביהכ"~
 ישראל בני להורוח ורב

 המשפ~י~
והח~י~

 השראת ועי""ז והחורוח
 השכי~

 מע~במק~
 והמה

 בוני~
 ביהכ"נ

 ע"ז לבתי דומים או ע"ז מבחי אואיסור בשמ~
 כ""ז ~וכדביארתי ~דושה חלוח מונעדזהו
 ~" אות מת שרי~ח לאיסור במלואיםל~יל

 ו" אוחעד
 הי~ב~ יעו""~

 רעוורענד וממנים
 ועיקר ויר"ש מתורה וריק בורדהוא

 כסף ~הי בגדר דז~ו ובלשונותבחיצוניוח חכמ~
 י"ד אות לעיל~כ~ובא

 יעו"ש~
 דמסדר ~הו

~ידושין
 ו~ור~

 מ~""ל ולפי ישראל בני ילדי
 י"ג~קדושין

 ע""א~
 מדור יותר לעולם ~שין

 אסי דר" ב~מעתיה וז"ל וכדפירש"יהמבול
 לעולם קשיםוכו"

 דייני~
 ה~ורים

 מדור יותר בקיאין ואינםבעריות הורא~
 כנסיוח בתי ~ני אפילו ~אמת יעו"ש ~כ"ל~ ~מבו~

דרב
 שלה~

 ישי~~ מתלמידי ~וא
 נמי

 קיי~א של א~ בקשר דהמה~~~ כיו~
 ב"~ להמכוני~

 ~ינהו גם ~וב בור דיינידהמה
 משי~ת הי~ב כ""ז ~וכדביארתילסטים ~ד~

הש""ס
 בעובד~

 ~"ז אוח לעיל ור""ל דר"י
 כ" אותעד

 הי~ב~ יעו"~
 אלו כל סיבח א""כ

חורבן
 האר~

 באבות ~וכדחנן וגלות וחרב
 ו~" ח" משנהפ"ה

 יעו"ש~
 בסיבת וכ"ז

~רנסים
 רשעי~

 ובסיועח בור דייני דמינו
 דהשעה ד~דושה מזויפת מסוה בגדרת""ח
 יהיו שוב לכךצריכה

 ~~זירו~ האנ~ישמיי~

הבוי""ת~
 ואינם נבאים

 יודעי~
 נבאים מה

 כנסיוח הני דבסיבח יעןכלומר
 עול~ ואבדון חורבן בורודייני ורעוורענד~

 להם ידמו
 ולמי~י בהכ"נ לבנין כלומר פעולותדלהני

 נ~י בביהכ""נ אירוסין ולברכתרעוורענד

מ~ח~~י~
 ~וא דכ"ז וכיון נוצרי דם

 בגזיר~
הבוי""~

 יועיל לא שוב
 שו~

 דהדפיסו חריצות
 למצת נוצרי דם ש~ר ~ילח לבי~ולחוברת
 ש~ר והחריצות אמח דהגזירה ומשוםפסח

וכנ""~

~~~~~~~ 
 רעש ~ול להשמיע רוח ח~אני

 ודין דת יודעי כל לפני~דול
 ת"~

 אתם באמח אם לונדון דפה נכבדיםובע"ב
 ח"ו יבאו לבל וגירוש מגזירוח להנצלרוצים
 נא חוסו זו במדינה עלינו קצףבש~ף

 איז~ מ~"ל וחזכרו ב"ב ונפשותנפשוחיכם ע~
 ~חמיד הנולד אח הרואהחכם

 ל""ב~
 כלומר

 על ~מנינו שנולדו וג~ירות הצרותמתו~ף
 אשכ~ במדינתאחב"י

 ותבינו ~שכילו
 ומו~ל מדה כנגד במדה נפרעד~י"ת
 ~ם ~ו יסובב ושלא בפרן לעמודעליכם
 במדינח כמו זובמדינה

 אשכ~
 והיינו

 עכ"~
 נמי לחוד דבזה ובד"א בנמוסיות הגוףב~י~ון
 שונאיו ~ד בקיומו יפה ישראלכח

 כ" אותלעיל ~וכהו~
 בש~

 אליהו דבי ~נא
 יעו"~~

וז~
 אפשר אי

 כ"~
 אלהי בהסרת

 נכ~
 כלו~רמ~רבינו

 הפרנסי~
 ודייני הרשעים

 ות"חבור
 דמסייעי~

 ~ר דייני להני
 וכדביארחי ננ~ו לס~ים בגדרכולהו דבאמ~
 ~א~ לעילהי~ב כ"~

 כ" אוח עד ~"ו

 יר"~ המלוכ~ משרי לס~י~ הני עדי~יולא יעו"ש~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

"~ 
 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~~

~ ~ ~ ~  
 מדות אנשי ~דר ~מה~ם

 ונמו~
 ע~היו""ט

 הולכיםמ""מ
 ומתחלפי~

 ידועים לעתים
 טפי במקומן אחרים דבמי~י דנדמהבעת
 בנדון ומ~""ש המדינה מ~ב להטיב~דיף
 כל על עוברים הפרנסים דב~תדידן

 ש~ם המיוחד א~ד דפרנס ~זי ופוק~תורה

~~ש~  
 הכל וב~ומר ~""ז ובבית לנכרי

 ג""כ היה ה~לה אבי והפרנסכמ~גם
 ~וכ""ז מעמד באותו~ם

 נתפרס~
 במכ""ע

 ד" מיום לונדון בפה היו""ל פא~ט דיהיומי
 תר~""ד תמוזכ""א

 יעו""ש~
 ה~רנס הוא והוא

 והמדינה לונד~ן ד~ה ה~רדים לקהלותהראשי
 לדון ודיינים הכולל רב הממנה הואוהוא

 לו ~""ו ~ולא תורה עניני בכלולהו~ות
ול~יריו

 ~ כיו~~
 ~ריכים ~ינם הם דבאמת

 דמוסמכים הוראהלשום
 ועומדי~

 נינהו
 לפניה" והישר הטוב כפי לנ~שיה דינאלעביד
 ישראל ל~ניולא

 סבא~
 רוססיא ליהודי כ""א

 ולהם נינהו יהודים דעודם וגלי~יא~ולין
 בעד הזבח תורתבמסרה

 יהודי~
 כשרים

 וכל זו ~דינה ~סד של ~לכותדב~ת
 חדש תיקון ~נת~דש ובעת ~די~יםמשרתיו
 לשחיטת איסור גדר זה והיה ~מות~~~יטת
ישראל

 הו~י~
 ישראל שחי~ת הממשלה

 כפי ישראל ש~יטת ד~הא בכדי זהמתקון
 דדו~א פרנסים הני השתדלו ותיכףה~רה
 דינו ובית הכולל הרב ברשות ~הוא~~י~ה
 הוי לו ובאמת זולתה ולא ד~ורשההוא

 בקי~ים כשרים א~ים~כלל ה~
 בהלכו~

 שחיטה
ו~י~ות

~ 
 כל תורת תהא לבל ~ה עבדו שפיר

~
 מגדר בגדר וזהו בידו ו~ד

 ל~עוק יש וא~י ~וי~ה ו~נ~ מלת~
 הפרנסי~

 עוברים
 ועוד ובח""כ ש"ק בחילול ~תורה ~ל~ל
 דריקים בור דייני מינו ובתקיפותםועוד

 מסוג ואפילו שמים ויראת~תורה
 נינהו וחנפים ~קרניםוד"א נימו~

 ל~
 יא~ן

 יסופר~י
 מחניפות~

 נמסרה ולהם ושקרותם
 למנות יפה כחם אינהו דו~א השחיטה~ורת

 וב~יי בעיניהם הישר וכפי~~י~
 משו"ב שמעתי~~י הכו~

 שלה~
 לגמרי דכפר

 וידוע גלוי וב~מת מסיני תורהבמתן
ה~דקות גוד~

 להדרי~ מה~
 לכסות ו~"א ב~ה

 משו~עיני~
 ד~ריכים מזויפת דקדושה מסוה

דייני~
 בקיאים

 ומלומדי~
 ב~י~וניות

 לסיוע ת"ח בור הדייני מושב בביתג""כ מי~
 שמםייע מי ובאמת בור דיינילהני

 לעיל היטב כ"ז וכדבי~ר~י בם ~יו~א~""כ לה~
 אות עד ט""ו~אות

 כ~
 יעו""ש~

~~~ו~
 הפרנסים סיבת הדבר

 גרמה ת"ח בסיועת בורודייני רשעי~
 ו~ל הארן ואבידתחורבן

 תוק~
 ה~רות

 ב~יבה הכל א~ב""י על המתחדשותוהגזירות
 מקומות בכל ישראל ~ירוש ובפרטזו

מו~בותיה~
 בשביר~ן ודוקא הנ""ל בסיבה הוא

 ב~""ל וכמוסכם לאחב"י תשועה תסובאז
 קל""ט~שבת

 ע""א~
 דקרא בדרשא

 אי~
 שבת

 מטה ד" שבר וגו"נוגש
 רש~י~

 וגו"
 יב ~אות לעיל היטבב~ר וכהו~

 יעו""~~ יג~

 ~עקתי תרפ""ח בשנת עוד דמכבראמת~ן
 גודל על נפשיבמר

 ה~רו~
 והגזירות

 ב~תיחה כ""ז וכהובא זו במדינה ~""ודית~דשו
לחיבורי

~~~~ 
 תנינא מהדורא ~~ן

 ~~ד ובסופובאריכות
~~~ 

 בזה""ל כתבתי
 דאם כשמשוברור

 עול~
 ינהג לונדון דפה

 הגזירות מגודל דתת~רטו כה עד כמולהבא
 ~"ל דברי וכל אמת דתורתינושיתחדשו

 ו~דקאמת
 וא~

 המלך בבית לנו דאח ישיאכם
 ות~י~ים ונכבדים גדולים שרים~""ה

 לנו יהיו והמה במלכות היו~בים~אחב"י
 אל ~"ו רעות מגזירות ולמסתורלמ~סה
 בזה והארכתי וכו" כןת~רו

 מי כי ליאין ושומ~ יעו"~
 ישמ~

 ונדכא נאנח לאיש
 נ~נ~ה האנטישמיים דכח תרצ"ה שנתכעת ואמנ~

והולכת
 מיו~

 התפשטות בסיבת ליום
 ק~ת נ~נסה אשכנז ממדינתהאנטישמיות

 בהעתקת תיקון ומ~או בלבם ופ~דאימה
 חוברת ו~דפסת ללע~ז ~~""פתורה
 ~סח למ~ת ~ו~רי דם ~~ר עילתבי~ול
 עוד י~אתיוהלכך

 ה~ע~
 סופר בעט

 וא~ע~



~ ~ ~

 ~" ~~~ן

~~~~~ 
 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~

~~~~ ~~

~~ירו~
 איסו~ דהאי לבי

 חמיר
 שב~""פ~ורה ה~~~~

 לל~~
 א~פם יציל דלא זו לא

 זהואדרבא
 סיבה ~צ~

 לתוק~
 גזירות ריבוי

~וגם
 לרבו~

 מוסכם וכ"ז כללי גירוש ~"ו
 ~יקון שום ואין~~וה"ק

 נו~ להשבי~
 כ"א

~ביר~
 רש~ים מ~ה

 שב~
 והיינו מושלים

 ל~יל וכהובא ~""ח וסיוע בור~דייני
 ~או~

~~~~~
 ~מאות זה בסימן שכ~ב~י מה כל
 ~דא"

 יב~ או~
 הגאון לכבוד שלח~י

 ולברר מדווינסק~~אדיר
 דה~~ק~

 תורה
 הוא חמור איסור ~נין בכל לל~""ז~ש~""פ
 שהתיר מה~ירו ל~ור ~ליו החיובוא"כ

 שכ~ב וכפי"מ לונדון מפה או~ו~לה~ואל
 ~בסימן ל~יל והובא במכ~בולי

 יב~
 י~ו"ש

 לא דח"ו נפשו במר לי השיב זה מכ~ביו~ל
~ה~יר

 ה~~ק~
 שה~~יקו ~"ד שב~""פ תורה

 שאראה ובקשני דיליה וחברייאהשואל
 בכה"ג התיר לא דח"ו בשמו זהלהדפיס
 מכ~בו~כהובא

 באו~ או~
 זה שאחר ~ימן

~הו~
 סימן

 יד~
 י~ו""ש

 ה~~

 ~~וו~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~~~ו~~
 ~ו~ ~~~ ~~~~~~וו~~

"~ "~ 
~~~~ 

 ~וו~~~~~~~"~
~""~~~

 ~תומם ו~מד~י מ"פקבל~י
 הם ~ם ללמוד לה~ירח"ו

 בסנהדרין כמבואר ש~"פ~ורה
 נ"~

 וחגיגה

~
 ב"ק ב~וס" י~יין י"ג

 ד~
 וגי~ין ל"ח

 זב~ים י~יין פיאה הירושלמימדברי
 דרק ע"ב~ק~"ז ~~

 להורו~
 י~שו כיצד להם

 קרובה דהי~ה לב"נ רק י"ל ~המו~ר
 בנדה יעין~ה~גייר

 ד~
 וב"ב ~"ב כ"

 ד~
 י"

ו~
 ח"

 ד~ ו~~ני~
 בחולין י~יין ~"ב כ"ד

~
 ו~""ז בקש דחו ~"ב כ"ז

 ד~
 ~"ב מ"ד

 שהיובל דב~ן ומשום וכו"~שובה
 נוה~

 הוה

 ~ר רקמו~ר
 תו~

 ומ"מ
 בספרי וכמ~אר צדק לגר רק להםנותנים אי~ שכ~ ל~~

 פ"אוברמב"ם
 מתנו~ מ~

 ~"פ עניים
 בירו~למי י~י"בזה

 יבמו~
 י~י" מינאה גבי

ב"מ
 ד~

 ~"ב קי""א
 ושי~~

 ז"ל הרמב"ם
 גבי רוצחבה"

 גלו~
 מכות י~י" ~ו~ב גר ~ל

~~
 ע"ב ח"

 וד~
 בזה וכ"מ ~"

 א~
 ~~ת

 תושב גר מקבליןש~ין
~ 

 ~ייבו ב"נ
 ז"שמשמר

 צרי~ ~~ו~
 לשי~ת להחי~ו

הרמב"~
 דאם מלכים מה" בפ"ו י~יין

 דחולין והך כו"~ולה נ~
~~ 

 רק זה י"ג
ש~מ"ק ~~

 והר~
 יש

 להארי~
 י~י" ~ה

 ד~רכיןבהך
 כ"~ ~

 דפליגי ובמה
 ~""ו ע"ז ו~" פי"ד איסו"ב ~"והראב"ד הר~ב"~

 גי~ין התוס" מ"ש י~יין~""ש
~ 

 מ"ו
 דהרי מובנים אינםודבריהם ~"~

~ 
 לא

 דלא ~ושב גר לקבליכולים הו~
 ה~

 ~יובל
 יעי" ז"ל הראב"ד כמ"ש דס""ל ו~"לנוהג
 פ"ח ~רפין בה" ז"ל הרמב"םבמ"ש

ע"ש ~"~
 ד~ ד~""~ ומה~

 ושם ~""ב י"ג
 או ו~בילה במילה פנ~ניעבד ר""~

 עב~
 ~ושב

 רש"י י~י" ז"ל הרמב""ם ר"לוכן
 ס~דרי~

 נ"~ד~
 וסו~ה ~"א

~ 
 ~"ב ל"ה

יש והרב~
 להארי~

 מה" פ"י הרמב"ם בלשון ~ה
 ללמד לה~יר ~"ו אבל ~המלכים

 לתרגמו רק ה~ר~י אני שב~""פ"~ורה ב"~
 כ~~י זה וגם ישראל בנילה~למידים

 לשנות אסור והגמרא ~משנה שלדהלשון
 ביאור לכ~וב יכול רק י" של קו~ואפילו
 ערב~ בלשון ~~אונים ש~רגמו כמו אחר~שון
 משוםוה~~ם

 דהנ~
 בהל" ז"ל ~רמב"ם

 כתב ~"ב פי"בש~גות
 דהורא~

 ה~~ול ב"ד
 ישמעו שה~בור ~"צ צ~ר רובו~שו

 ~הם אחרון מפי שמ~ו אם דירק מפיה~
 וראיהפו" שמ~

 ד~ דיבמו~ מה~
 ע"ב פ""ז

צ"ב וד~
 והוב~

 ברפ"א
 דהוריו~

 כו" ~ורו
 ~"ז ש~מדו~"י י~ו"~

 מקובלים דאנוא"ש הרמב"~ לשי~~ ר~
 שכ~

 של ב~ד הורה
 כמ~אר~זקן

 ~ ביבמו~
 קכ""ב

 ו~
 ~"ו

 ~~א~ ~~שה יחיד ~~ווהוה
 ב"ד

 הג~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~ד~~ ~~~~~ ~~~~ן ~"
 דוקא ~ריך ו~ה ז""ל להרמב""ם ס""לכן ~~~~

~יאמר
 הלש~

 הגדול דין בית ש~רו
 הגדול דין בית מ~י נקרא לא שוב~נה וא~

 בזה פליגי ובאמת בזה להאריך יש~רבה
 בסנהדרין הירושלמי עם שלנו~מרא

 ד~
 נ""ו

~
 גבי ס"

 מגד~
 צריכין סנהדרין

 המגדף שאמר הלשון דוקא העדים~ן לשמו~
 שם בירושלמי כמבואראו

 הירושלמי כשיטת ליה סביראלא והרמב""~
 היר~למי ב~י~ת בזה הארכתיוהרבה
 ע""ב ל""א דף קידושין ובבליבמגילה

יעי" ע""~
 בברכו~

 דף
 ע""~ י""~

 ~ה גבי
 דהקורא נביא מןומתרן דמקש~

 לאברה~
 ע""ש כו"

 דנ~יר בהך פ""ב נזירובירושלמי
~~ 

 י"
 לכן בזהנ וכ""מ ש ע"" ~רה אמרה~י

 לש~ות ח""ו והגמרא המשנה דלשוןכתבתי
 באיזו לבארו יוכל הבי~ור ~ל בלה""קורק
 ו~""ו ישראל בני לתלמידי רק אבללשון
 הדבר ישתקע לב"נלא

 ול~
 ואבקשו יאמר

למחול
 להד~י~

 ה~רתי לא ח"ו כי ~שמי זה
 שיהיה אופן בשוםזה

 והר~
 יש

 ~א~י מחמת רקל~אריך
 התרתי לא ש~""ו בשמי ידפיס~כ~ו רו~~

 ידידו בזה ידי ק~רתי לכן תורה ב"נללמוד

יוס~
 דפה רב ר~ין

 הנ"ל~
 הג~~~ב~

 הנ""ל שלי~""א האדיר דהגאון
 והביאור דהכתב הגדולהדעתו

 תורה מ""מ לבנ""י דע~רו היכא מותרבלע""ז
 דעתי ולפי נתונה והרשותהיא

 אסור ישראל לבני דאפילו כ~מש ברור~ראה הפעו~~
וכ"א

 דוק~
 ל~""ז בכתב היכא

 והלש~
 הוא

לש~
 הקודש

 וג~
 בלע"ז הוא דהביאור היכא

 וכדביארתי עברי בכתב דיהא ~ינן~י
 ~אות ה~דוםסימן

 ז"~
 היטבנ יעו"ש

~~~~
 הגאון דעת מבו~ר שיהיה איך
 ~~עתיק הוא ~מור דאיסורהנ"ל

 ושהוא ב""נ ללמוד בלע"ז שבע""פ~ורה

מ~ול~
 ~""ו

 ל~
 זה התיר

 כ""~
 בני לילדי

 ונתברר הקודש בלשון ה~ון וגםישראל

 שהע~יק המעתיק דבריביטול
 ע""~

 הסכמת~~
 שליט""א האדיר~גאון

 מדווינס~
 ז""א ובאמת

 יאמר ולא הדברוישתקע
 וכנ""ל~

ד~~~~
 ב" ערךזמן

 שבועו~
 שבררתי ממה

 מ~ה א~ד מרב קבלתי הנ""לכל
 רו~ה ~והוא וחרד יראלונדון

 בעילו~
 במוז~~ם שמונח מ~ונ~רס שהעתיקהעתק שמו~

בפ~
 והוא לונדון

 מהחת""~
 מה ז~""ל

 ל~ר~מו והנניבנד""ד ~כת~
 ~והו~

 בסימן

 גאוני רבותי שמעוני שמעוני ~נוני~~ו~~
 המיחלים" ודורשיו דור חכמיהזמן

 ד"ל~סדי
 ומ~פי~

 בני אחינו ~אר תפארתו
 קבו~י~" להיות המ~~ים הנ~ו~יםי~ראל
 ~שר ומכשלה מ~ורסם חטא פרסמתיכבר
 לדאק~ר הסכמה מכתב נתתי אשר ידיתחת
 וכבר אשכנז בלשון ש""~ס העתקת עלפינר
 ולא הודתי שם בהמבורג" אגרתינדפסה
 טחו בעונותי כי ~ל אני בוש אמרבושתי
~יני

 מראו~
 שם הנאמר ה~~ם מלבד כי

 את המכשלות מ~יקרא~כ~תי
 מהעתקהיו~את הרבי~

 הל~
 ולא להו הא לן הא

 רבותי קדמוני כבר הלא ולבאר לפרשר~יתי
 לחוש יש אשר דברים פרטי כל עלו~וררוני

 שאמרתי דברים וע""כ ~מור איסור בזהויש
 הסכמתי ועוקר חוזר והנני הםטעות

 יחשבו ואין וכאפס היה כלא והיהמ~יקרא
 זולת אמנם מלתו" לאל וישימו ההמהדברים
 ממני ~ין בהעלם היה אשר הנ""לכל

בראשי~
 את~ ברבים אזכור הנ""ל מלאכתי

 נזכרתיאשר
 ול~

 אל~ ואמרתי אז שכחתי
 תוכן ~ל ל~מוד אפשר איך הנ"להמ~תיק
 כמה הלא דבר כל וכוונתופירוש

 פעמי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~"~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~"
~ ~ ~ ~  

 גאוני נ~לקו ה~באר רש""י דברת"~ל
 ניירות ו~~ה נשת~~ו דיות ו~נ~הב~וונתו עול~

~וגוילים
 ~לאי~

 י~לא ואיך ~חד דבור על
 י~ידידו

 להםכי~
 הענין ~וונת דעתו ~י על

 ~י לי ה~יב~והוא
 הו~

 ~יננו
 אל~

 ה~בקש
 ויש~תו~ים

 ~בר~
 ~דולי

 עול~
 ואנשי צדיקי

 ~שר~עשה
 הש""~ לה~ י~ל~

 ~~~ת ~סכת

~ואח""~
 ויעיינו יתקבצו

 הד~
 והז~יר היטב

 א~דלי
 ~ה~

 ~ס" להע~~ק נ~סר לו ~שר
 הצדיק הגדול הרב הוא ויב~ות~עירובין
 הנובר דק""ק ~ב""ד ~""ן אדלער נ~ן~הור""ר
 ה~ה הרב ~י יודע~ול~יותי

 ~ו~ז~
 ל~דיק

 ובעו""ה ה~ל על יעיד ה~לק אמרתי~~ח
 ועתה דבר ל~ל ~~~~~ין הייתי ~עה~~י
~~~ב

 ש~ו~
 ~הרב אלי

 המ~ו~""~
 ~י ~נ""ל

 לו ו~לילהחלילה
 ל~

 ~עולם לבו על עלתה
 ל~ ~לי~~ ~~תבי~~א~ילו

 וא""כ ~הנ""ל נתן
 ~י לג~רי~ ה~~~תי דברי נתב~לוי~~ילא
 אוסר והריני הנ""ל ה~עתיקהטעני

~~ור באי~ו~
 להד~י~

 ה~ועתק ~"ס על הם~~תי
 יש~נו וה~ובר אשכנז ללשון~

 נ~ש~

~~~
 ~י או~ר אני ~ינר ד~ק~ר ~ל~י
ב~~ת

 לול~
 עול בו ~~~י לא ~נ""ל

 ו~ן בגבולינו ~ה היותו י~י התנהגותובכל

~~ידי~
 שאר ~ליו

 ע""~ גדולי~
 ויבין י~כיל

 שכוונתו יהא לו~י
 ז~

 ~ולו
~~ 

 ש~ים
 ~~י~י ~~שר~

~~ 
 אנכי

 הנ~
 כי רו~ה הוא

 ישראל ~כ~י~~ל
קוראים ~ושבו~יה~ ~~קו~ו~

 ~ל~
 ~~שיו ואין

 רצוי~
 בעיניהם

 ולא ~דעתו בו ל~זור ~חויב~הלא
 עדי~

 מר""א
 שלאה~דול

 רצ~
 לרוב להודות

 החולקי~
 עליו

 ולא מד~תו י~ור לא ח""ו ~ם ו~ןובר~והו~
 ר~ות היה אלו ר~וי היה הרי ידוי~וב

~~ה~ל~י~
 בשאר אך ו~קללו לאררו לנדותו

אין
 ר~ו~

 נתונה
 ל~שו~

 ~ן
 עכ""~

 ~י ידע
 יבא והאלקים ב~קבו ~רוך"ה~~א

 י~ברך ידו וישוב י~זורואם ב~ש~~~
 וי~רו~~

 ויתקדש
 ויקבל וית~לה ויתברך ידו על ש~יםשם
 על ש~ו יקדש והי""ת ה~רישה על~ש~ר

~קדישי
 ש~ו~

 יש~ע שלא אקוה לא וא~ר
 י~ורולא

 ול~
 וחרם ש~תא לנדוי יחוש

 ותורתו ודתו ע~ו ה~רחם לבוי""ת ~קויםאנו הנ""~
 ידיו יעשו ולא ~חר ~~~ום בנינויהרוס
 צידו~ יחרוך ולאתושיה

 ~עשי יצליח אם או
 ~גאוני ~בקש אני לזה יצילנו ד"ש~ן

 על רבא גודאלה~יל הז~~
 היושבי~

 ד~לם תחת

של~
 ולא הה~ה הס~רים י~נו ולא יד~יסו

יקראו
 בה~

 החתום ~ס~ר ויהיה ו~לל ~לל

ל~
 בית אל יעלה ולא י~קד ולא יז~ר

 בקד~תו ישראל לע~ו תורה והנו~ן~לל ישרא~
 ויגביהם תורתו שו~רי וי~זורוירו~ם יבר~
 לנצ~

ויושיב~~
 ק""קה~""ד

 ~רעש~ר~
יו~

 ל~""ק תקצ""ה טבת ~""א ~"

~  ד~יין" ~כ"~ ~ו~~~

ו~~~
 ~ו~ר החתם ש~תב ~ה כל הקורא~ל

 תורה בהעתק בזהז~""ל
בהס~~תו שבע"~

 ע"~
 ה~עתיק שהטעהו ט~ות

 ד~~
הר~""~

 ~רב ז""~ל ~דלר נתן רבי
 בק"~

 הנובר

וא~""~
 ו~לכות לונדון ב~ה הכולל רב

 הס~י~בריטניא~
 וזהו בזה

 ל~
 ~"א היה

לישר~ל
 ל~ ו~""~

 דלא זו
 זה על ז""ל אדלר נתן~בי ה~""~ הס~י~

~ 

 ~תב דאפילו זו
~ליצה

~~ 
 לו ליתן רצה

 והח~""~
 על צעק ~~"ל

 ~בהעתק~~ותו
 ~ושבע""~

 ללע""ז
 נ~שוב~ר לבנ""י~

 ו~ר~~
 כל ל~יני ~~ותו

 באם ~ה~~הוהורה ישרא~
 ~ל~

 שרוצה ~~י י~זור

לה~תיק~
 ~רוך החטא זו ~~עולתו

 וארור נדוי ו~דר נ~ש יש~נווהעובר ב~ק~
 ~~י ע""ז ד~וזהרין ~לולאהוא ו~קול~
ו~~ ~~ל~י~~

 לה~יל הז~ן ~גאוני בקש
 גוד~

 רבא
על א~י~

 ה~ו~ת~ ש""~ ~קוני~
 ו~כ"ז ללע""ז

 ח~ור ~יסור ~~הנ~בואר
 הו~

 ~נה
 בכ~

ה~ר~ו~
 ע""י זו ~צוה בס~ודת שנ~~ה

~"~~ 
~~

 ~ו~הוב~ ~~~~
 סי~ן לעיל

 יא~
 היה לא

שו~
 ~ו דב~דינה חרדים ~~יותר א~ילו רב
 אבי ו~""א ~זה נו~ה דעתו דאין להודיעע~""פ

ב~
 איסור האי חו~ר פרצת על נ~שי

 ובא~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~ו~~ ~~~~~ ~~~~ן ~"
~~~~ 

 סי~~והי
 וכהובא כללי לגירוש ~י~רית

 ו" ~אותלעיל

 וי"א~
 הודעתי היטב יעו"ש

 לי נודע וע"פ ממי~עי אחד לת~ח~ה

~מעתי~
 ד"ר רבי הנ~רא הראשי

~ 
 ווי

 הגאון הסכמת ~""פ זה העתיק~ירזנער
 ~ליט"א~~יר

 מדווינס~
 חרה הי~ב ואז

 הגאון א~ל וח~ירתי ובדרישתי ע"זלי
 ובמר שכתב מה כל לי נ~ודע הנ"ל~~יר
 ובקשתו זה התיר לא מעולם דח"ו צעק~פשו

 באר וכהובא בשמו זה ~אדפיס לפני~טוחה

הי~
 ~~ימן

 הקדום~
 יעו"ש"

~~~~~~
 יר"א הרב לכבוד חן תשואות
 מהאי לו נתוודע איסורא האי בחומרלפניו ~ברי~ שהרציתי מה דע"פ~ה

~ו~~
 והעתיקו ז~~~ל מהחת"ס הנדפס

 להיות ליה זכו ~א משמיא ובאמת ליונתנו

~כל~
 וזכותא זכאי ידי על זכות מגלגלין

 הוא דנאמן כלומר מהימנא ~ראיה~שה
 בראיה~"ל

 להלכה~
 דמני על ולי לו יעמוד

~יה
 אסתיי~

 החת"ס דמרן שמעתא
 זצ"~

~~~~
 מ~ ולומר לענות תוכ"א ~ש לא
 הכהן נתן רבי מעיניך ~פרי~לה

 בית כל ~באשר צד~תך דברובאדלר
 ~ק~ה ז"ל לשו~ו עליון חסידי ד"כהני אבי~

 בסיומה ל~ר נתינהלביאורו
 יעו"ש~

 לא
 להעתקת מלי~ה בכתב ~ילו להשתתףר~ית
 וכעדותו ישראל לבני ואפילו שבע""פתורה
 בקונטרסו ז~"ל הת"סשל

 הנ~
 ועכשיו

~מו
 הכולל רב בתור מקומך ממלאי אנשי~

 ש~"פ~ תורה והעתי~ו לונדון בפה דינוובית
 דעתם ~לפי זו מצוה ובסעודתלב"נ

 וכהובא נינהו כפירה דבגדר נאומיםנאמו הנ~ה~
 ~~ימן לעילכ"ז

 י""א~
 ממעו~~ השקיפה

קדשי~
 בית~ בחברת שדי בצל תתלונן דאתה

 אנשי ~רך עליון וחסידי כהניאביך
 ומנהיג רועה בחיים דהיית~הלתך

 מ~זירותלה~ילם נאמ~
 וצרו~

 דאפשר
 ~די~י~ רודפי אוילים רועה הניבסיבת להתגל~~

 ~ללו העולם ~רות על ונאנח עלובכבקשת
 שמים לרחמי ומצפה מייחל ב~רטו~~ראל
כו"ח

~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~~~~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ע""ז בית
 די~

 ג""כ לה
 ע""ז בית ~בנית בנויבית

 הבית בכותלי ~בועים וערב ~תי צלמי ב"~ם
 וכ""א להבית ~נכנסין בפתח למעלה~בחון
 דהבית יען צלמים עומדים אינם הבית~פנים
 תחלת כ""א לתפלתם~ מיוחד~~ינו

 ~להם לנערים דתם אמונת ללימוד"~נאוה בני~

~יו~
 מהכומרים ~ה בית ~~כור מותר ~ם ~"
 בי~ול בלי ואפילו נוראים בימים ~םלהתפלל
 ~בית בכותל דקבועים וערב"ה~תי

 לכסותם אפילו רוצים אינם דהכומריםיען מ~ו~
 להיהודים וערב השתי יראו ~לא~די

 זו ש~ה ועל להתפלל להבית~~יכנסו
 מישר~ל דעדה פלאים ירדנו היכי~~תוממתי
 לנכון דימצאו עד כזו ~בלהיסתפקו

 ואפילו בי~ול ובלא גמורה ע"ז להתיר~תח לשאו~
 בית דזהו ~לום חס לה~ואל וה~בתי~בוה"
 ביחידות דיתפללו עדיף ו~פי ~ורה~"ז
 זה ע"ז בבית מ~יתפללו ~יתו או""א~ל

~~ר~
 ל~ק ד~כולים

 יכולים~~ל ו~ ק~ני~ למניני~
 לה~י~

 מנינים איזה דיכיל בתים
 ~ובאועדיף

 מע~
 מהרבה ובכוונה בכשרות

 ~אלה בא אח"ז ואמנם ע"ז" ~ית עםברוב
 ~ונדון דפה ~ד המכונים מינים לפני~ו

 ~ו~ל~
 ע"ז בית על לפקח מדייניהם

 בי~ול בלא ולהתיר ל~הר עילה ~צאוהנ"ל
 פ~ומים ~עמים מתלתא לגבוה ~ורהע"ז

 דידהו ~עמי עקרי ~" ויסודי~סרוחים
 להעחיקו ו~נני וחתמו"כתבו

 ממכת~
 ~פת

 ביהודים הנהוג יהודית ~פת על~~ית
 העתק~הו

 ב~ ~כתב~
 התרי י~ודי

~~~~~ ~  ~~~~~~ ~~ ~  
~~  ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ ~ 
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~~~ 
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 ~יו

~~~  ~~ ~~~ ~ ~~~~ ~  
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 ~ו
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~ ~~ וו~ ~~~ ~~~~ ~~ז ~~ו~ ~ ~~~~~ ~~ ~י~ ~~~י~ י~י~ ~~~~ ~  
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 ~ו

~~ ~  ~~ ~~~~ 
 ~ו ~ו~~י

~~~~~ ~ ~  ~ ~  ~ו ~י~~~ ~יו ~~ ~~ 
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~~~~~ ~~~ ~ ~  ~~ ~~~ ~~ 
~~~~~ ~~~ ~  ~ ~  ו~י~ ~~י~ 

~"~ 

~"~
~ ~  ~~~ ~  ~""~ ~ ~  

~ ~~ ~  ~ ~  
 ~~~~י

~~~~
 ~ל"ח ב~הדרין דא~"להגם

 לאפי~ורס שת~יב מה ודע דתנןבהא ע"ב~
 אבל עכו""ם אפיקורס אלאל"ש

י~ראל אפיקור~
 כ""~

 ~פי דפקר
 מ"~ יעו"~

 יען
 בזהדהרצתי

 ע~
 ו~רו ~ה יראים כו"כ

 בתור לונדון ~ה מכהנים הנ"ל דמיניםכיון
 פ" ~ספרי רז"ל מ"ש ב~דר הו"ל ~ובב"ד

~פ~ים~
 י~ר אם אפילו

 ל~
 ~מאל על

 הוסיף יראים מהמכונים ואחד ימין"~הוא
 הנ"ל ~"ז בבית דהמתפללים יען ~גם~עם

 ~רהסיא ~בת מחללי ~י בל"ז להםדהותרה
 הד~ר לפר~ם ~רתי כעכו"ם ~ינםנינהו
 האיבבירור

 ענינ~
 בורות דברי ולב~ל

 מינים ידי והמ~יקום מהמתיריםוחמורות
 ה~י ~הו ל~וה ג~ורה ע"זבהחרת

~עזהי"~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~~ו

~~~~ ~
~~ ~~~ 

 דכיון היראים שאמרו מה
 מוזהרין שוב ב~ד בגדרדהמה

לשמו~
 שהוא שמאל ~ל יאמרו אם אפילו להן

 ~~~י בתרי יראים דהני רוחם תיפחימין
 ~ל כ""א נאמר לא דזהחדא

 שט~ה לן דנדמה וכ""א ב~שרות מו~קוצדיק ח""~ שופ~
 מצוהאז

 ~מו~
 לי" מוקמי דמשמיא י~ן לו

 ישמור ח~ידיו דר~לי ידו ~ל מרי"ואסכים
 ~פ" ~רמב""ןוכמ""ש

 ש~~ים~
 ~שא""כ י~ו~ש

בשופ~
 ~מור ל~""ה מפורסם

 לסמוך מה"ת גמור איסור בו וכיוצא~ליו מפורס~ ורש~
 ~ז" בסנהדרין חז"ל וכמ""ש~ליו

 סנהדרין מה" ה" הלכה פ""גוברמב""ם ~""ב~
 י~ו"שי ח" סימןובחו""מ

~~~~
 אפילו

 בשופ~
 ונביא צדיק

 דמצו~
לשמו~

 ~מאל ~ל יאמר ~ילו לו
 בכל דוקא זהו ימיןשהוא

 מצו~
 ולא ~בתורה

 ~צ" בסנהדרין ~רוכה ו~מרא ד~""זבביזרא

~""א~
 ~ל ~בור נביא לך יאמר אם בכל

 תורהדברי
 שמ~

 שאפילו מ~"ז חון לו
 חמה לךמ~מיד

 הרקי~ באמצ~
 אל

 תשמ~
 לו

 הרמב""םוכ"כ
 בפ""~

 התורה יסודי מה" ה""ג
 מפי הר~ונים מחכמים למדנו וכן~"ל

 ~בור ~נביא לך יאמר אם בכל~שמו~ה
~ל

~"~ 
 הכרמל בהר כאליהו

 שמ~
 לו

 יעו""שי ~כ"ל וכו"מ~כו""ם חו~

~~~~~ 
 דכיון מהיראים אחד ~~~ן מה

 שבת מ~ללי בל""ז שםדהמתפללים
 ה~ל שוב נינהו~רהסיא

~~ 
 ~לכך ~כ~ם

 להם דהתירו ב""ד המכונים הני ~ביד~פיר
 זהו הנ"ל ~""ז ביתלהתפלל

~"~ 
 אלו דברים

 ש~חלל מי וכי לאומרן ~כ"ש ~מ~ןאסור
 נימא בפרהסיאשבת

 גבי~
 ואשתרי הואיל

~~
 לאסוקי ושלום חס ~"ז נמי אשתרי

א~תא
 ד~

 במידי דו~א ובאמת זה
 דתלי~

להתח~
 הוא מש~"ד לפנים ~מהם

 לגמ~י נפיק דבאמת דנימא ולא כ~~ו"םלהו ד~בי~
 ומ~כם ברור זה ~בר מה"ת ישראלמכלל
~~דולי

 הראשוני~
 ז"ל הרשב~א ומכללם

 הגאונים בתשובת ביאור וביותר צ""דבתשובה
 ראשון ש~ר צדק ש~רי ~פרהנקרא
 ז"ל ס~דיא רב בשם נ"דתשובה
 שאכל מי ~רוכה וגמרא הי~בי~ו""ש
 וריחושום

 נוד~
 ויאכל יחזור

 וב~רכין ~ד~י ריחו ~יהא כדיא~ר שו~
 ומכר הואיל ישמ~אל רבי דבי ותנא~""ב~" ~כ""~

 וכו" הנו~ל אחר ~בן אידחה ל~כו""ם~צמו
 מה" ו" הלכה בפ~""ווהרמב""ם

 נשי~
 כפים

 לאדם אומר ואין וז""לכ~ב
 רש~

 ר~~~ הוסף

והמנ~
 היכי וא""כ י~ו"ש ~כ"ל המצות מן

 י~ן ולומר הד~ת ~ל לה~לותהו""א
 בפרה~י~~ שבת מחללים שםדהמתפללים

 ~"ז בבית להתפלל ~""כ מותרין~פיר
 דנ~תק~~~ כיון לומר הברורה מסבראובאמת
 מביזרא להרחי~ן ~כ""פ ראוי ב~בירותכ""כ
 לגמרי מהם היהדות נר יכבה שלאד~""ז
 ~"ז בבית דיתפללו ד~י""זוהיינו

 נרם שיכבה ~ד ר"ל יתירה ~ומאה ~ודבהם יתוס~
 ~כ""פ~ להרחיקם מהראוי והלכך ו~דל~ולם
 הואי~~ ולומר לחוש ד~סברא כיון ~""זמבית

 ~כ~יס בפרהסיא שבת מחללי דבאמתנימא אם~ אפילו הוא כ"ז והנה ~תר~יואיתר~
 כפי ובאמתנינהו

 המה לי הידו~
 בני יהדות שלהבת בלבם דקשוראנשים בגד~

אברהם
 יצ~

 ~חמת כ"א וי~קב
 ~ל בנפשותם חו~אים ר""ל זובמדינה אונ~
 להביא הכלכלהו~ל המחי~

 ~ר~
 לביתם

 נ~~~ בהרי~ת ור""ל לח~ו יביא בנפשובהו ונתקיי~
 בכ~~ קשורים זה ~ולת ומ"מ ב~וה""רלשאול
 במסירתלבם

 נ~~
 היהדות בברית

 וז~
 מבורר~

 נוראים~ בימים בצ~ר דמתפללים ממה~""כ
ושאלו

 מקום א~
 ז~

 ומכ"~~ ~ה מוכשר
 די~ן~ לו~ר ד~ו ~ק צל שום בליברור

 ~~~ הותרה נינהו ~רהסיא שבתדמ~ללי
~"ז

 ישתק~
 הדבר

 ו~
 ר~י וה~ומרה יאמר

 י וברוריל~יפה

~~~~~~ 
 לבארנבא

 ולב~
 ג"

 המיניםד~שריצו ~קרי~
 ~המכוני~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  
 דפה"~""ד

 לונדון~
 לגבוה בהתירן למיניהם

 השלישי ~י~ר בסתירת ו~תח ~""ז~איסור
 נוראים ימים חלו זו דבשנה י~ןדכתבו
 אפשר ואי א"~ביום

 למצ~
 בתוכו דיכיל מקום

 ~וכהובא הנ"ל בפרור המפוזרים הי~ודים~ל
 א" אות~~~יל

~~ 
 ט~מי ומתרי ז""א ובאמת

 לנבלים ~כראוי מוחלט ש~ר זהו"~דא
 שנים ~יזה זה שם מתפללים כברדבאמת כמוהם~

 בו נוצצה מהם דלאחד י~ןואמנם
 רו~

 טהרה
 בתימה קטן בנו שאלת ~""י וג"ז ש~ה~לפי

 ו~י""ז ~~ז בבית להתפלל ליהודיםהיתכן
 שלא היתה ותשובתם מ~רים איזה פי~~ל
 לי הגיד ~כן דאוני~דארי

 השואל~
 אשר וי~ן

 דח""ו השבתי ביחוד לי שאלתו ~ל~שובתי
 אפי~ו בהנאה מה""ת גמור איסורדזהו

 בתוכו להתפלל לגבוה ומכ"ש~להדיוט
~ 

~

 ~נ""ל" זה התר המינים המורים המציאו

~~~ו~
 דאי משום התירן בט~ם שכתבו מה

 בתוכו דיכיל מ~ום למצאאכשר
 והלכך הנ""ל בפרור ~מפוזרים היהודים~ל

 ~טל ג""ז לגבוה גמורה ~""ז להתירהוכרחו
 כל לכנוס דמצוה מצינו היכן וכי~ומבוטל
 ~ד להתפלל אחד לבית המפוזריםהיהודים
 דיכיל אחד בית למצוא ד~""א דכיוןדנימא
 בית האי זולת המפוזרים היהודים כל~בתוכו
 יכולים באמת והא להם הותרה דב~""כ~""ז

ל~שו~
 ולזה מנינים איזה אגודות אגודות

 שישנם וכמו בתים איזה להשיג יכולים~בקל
 לה~לל כאלו מנינים כו""כ הנ""לבפרור
 ~לי איזה וכ""א~תוכם

 ד~~
 ~ז בית ~כרו

 ל~שותזו
 ~ס~ מז~

 מקומות להשכיר ומו"מ
 מוכרח והלכך לונדון בפה הנהוג כפילתפלה
 היהודים כל בתוכו להכיל גדול בית~הם

 ה~סק אין דבל""ז הנ"ל בפרור~מפוזרים
 למאה נר לאחד דנר ההוצאות בנזק~וה

וכמובן
 ול~ו~

 ד~ת דקלי לי ~דברי דידהו
 ב""ד המכונים להמינים שחדו~הנ"ל

 ~""ב ק~""ז שבת דפילוספא~כ~ובדא
 ~לישיי ד~יקר התירא האיהמציאו י~ו"ש~

~~~~~~
 שמן יהאאפילו

 ממ~
 בדבריהם

 משום מה""ת גמור ~יסורנמי
 ש~ת הו""ל דבכה""ג ר""ל זה היתר~סוד

הדח~
 ש~ה והוראת

 והלכ~
 להתיר ~~שר

 דגדר ח~ורות כ""א בורות זה איןובאמת

ש~~
 בע""ז אומרים אין ש~ה ו~וראת הדחק

 בציוויואפילו
 נבי~

 בסנהדרין וכד~מר אמת
~צ"

 ~""א~
 וכו" המתנבא ת""ר

 וב~"~
 ~ילו

 חייב ד""ה ב~לוה ולמחר ~יבדוה היוםאומר
 והרמב""םוכו"

 פ""~
 יסודי מה" וה" ג" הלכה

 צוו אם הזאת הדרך ו~ל ו~""ל כתבהתורה
 מצוה ש~ה לפי ל~בור הנביאיםכל

 ב~כו""ם אבל מצות בשאר בד"א וכו"להם לשמו~
 ~שה ואפילו ש~ה לפי ואפילו לו שומ~יןאין

או~~
 צוהו שד" ואמר גדולים ומופתים

שת~בוד
 ~כו""~

 בלבד זו בש~ה או בלבד היום
 בא שהרי וכו" ד" ~ל סרה דבר זההרי

 ולפי~ך משה של נבואתולהכחיש
 נד~

 בודאי
 ש~שה מה וכל שקר נביאשהוא
בלאט

 ובכישו~
 ~שה

 ויחנ~
 ~כ"ל

 דוקא ד~הו תימא ולאי~ו""ש
 הוא מיתה ~ליה דחייבין גמורהב~בודה
 איסור בגדר דבאמת ז"א לו ~ומ~יןדאין
 לאו לאיסור מיתה חיוב בין חילוק אין~""ז

 יו""ד ברמ""א וכמ""ש ד~""ז ביזראואפילו
 ~נ""זסימן

 ס""~
 ~""ז ~י~ור וכל וז""ל א"

וג"~
 לאו רק מיתה בו שאין א~""פ וש"ד

ב~למא
 צרי~

 י~ו"ש וכו" י~בור ו~ל ליהרג
 ~""ז ב~בירת הנביא לציווי דה""הופשיטא
 אסור ד~""ז וביזרא בל"תאפילו

 לשמו~
 לו

 המינים החליטו היכי וא""כ יחנקוכ""א
 ביטול בלא ~"ז בית להתיר ב"דהמכונים
 ש~ת דהו""ל ~~ם משוםולג~ה

 הדח~
 והוראת

 ובפר~~~~
 הוזהרו לי ~~וגד כפי""מ

 כ"א שוגגים בגדר אינם ושובהאיסור בתוק~
 ביד~דר

 רמה~
 נבוכים במורה ~י~ויין

פרק ח""~
 מ""א~

 וד" חנק חייבים דתוה""ק ומדינא
 כמו~כם הקד~ה תורתו יקייםה~וב

 ל"~~כתובות ב~"~
 ~"ב~

 שבטלו א~"פ
 וכי~ר" אמן בטלו לא מיתות ארב~דין מיתו~ ארב~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~  

~~~~~ 
 מ""ש

 המיני~
 ד~ה ב""ד המכונים

 גמורה ע""ז להתיר ב" ~עםלונדון
 הפתח דרך יכנסו לא דהמתפלליםלגבוה
 לריעותא תרתי הני קב~ים שם אשרהראשי
 דרך כ"א וערב שתיצלמי

 ~ת~
 הצד שמן

 ~שר ע""ז ביתבכותל
 ש~

 אינו
 שתי צל~ קבו~

 ~" ~אות ל~יל וכהובאוערב

~~ 

 ~עמא האי
 ~מיםי מכו""כ חמורות כ"א בורותאינו
 דבכניסה לומר ר~ו זה גדול דבתיקוןחדא
 ש~ר ~הו הצלמים יראו לא הצדמן

 דרך בכניסה אפילודבאמת מוחל~
 הפת~

 הצד דמן
 שתי ב~מי מ~ודם יפגעו שלא אפשר אינמי
 שי~בלו בלי ה~לם על מעבירין ואיןו~רב
 בית רואה כל לעין כנראה מת~ילה~ניהם
 לראות לשם הלכתי ~צמי ואני הנ""ל~"ז
 כוונת ואי ו~~רות להבין הנ""ל ~"זבית

 דבכניסה לומר הנ"ל ב""ד ~מכוניםהמינים
 הצד דמן פתחדרך

 ליכ~
 ע"ז איסור

~ ~  הן חמורות דברי כניסה כדרך שלאדהו"ל 
 תורה אי~ורי כשאר הוא ע"ז איסורוכי

 חיובא בע"ז ~א בכדרכן כ~א אינו~יובן
 פ"ג ברמב~ם וכמ"ש כדרכה ~לאא~ילו
 העובד אבל וז"ל ע""ז מה" ג"הלכה

 חייב עכו"ם מיני מכל לאחד אלומעבודות בא~
 שא~ן~~"פ

 דר~
 יעו"~ש עכ"ל בכך עבודתו

 ~פוסקיםי הראשונים בכלומוסכם

~~~
 על רמיא ע"ז בית איסור עיקר וכי

 כניסה דרך דוקא דנימאהכניסה
 דאסור איסורא עיקר והא תורה~רה

 דהו"~ משו~ ~מה"~~נ~
 ע"ז תשמיש

 איסור ומשום עצמית איסור~הו"ל
 עצמו~

גז~
 ראה ~פ" ~רה

 י"ב~
 תאבדון אבד

 ~מ""ו בע"~ז ילפינן קרא ~האי~ו"
 צריכין ומשמשיה~"ז ע"ב~

 לש~
 וכ"כ אחריה

~רמב"~
 ~ה" ו" הלכה ובפ""ח ה"א ~"ז

 ובש"~~~"~
 ~מ"ו סימן יו"ד

ו~רמ"א י"~ ~"~
 ש~

 בהנאה ואסורה
 ו~י~

 ל~דיוט
 וכמ"ש לגבוה ומכ"ש ביטול~לא

 מה" ב" הלכה~"ז הרמב"~
 ~י~ה ~ין~~ו וא"~ יעו"~ ~כו"~

 ד~
 הצד מן פתח

 באיסו~

 מת אהל ב~ומאת ~ילו ובאמתע"זי
 דמהאי עד לבית ביאה על דוקאתורה ד~פד~
 ~י"ז בשבועות חז""לאמרו טעמ~

 ע"~ב~
 ~מא דאינו

 מאחוריו ולא ביאה דרך בנכנס כ"אבאהל
 מ"מ לבית ביאה דרך דא""ז~שום

 דרך אפילו המת לבית כולודנכנס היכ~
 ~בבי~~ מכלים גרע דלא משום טמאנמי אחורי~

 כולו דהוא היכא ע""ז בבית ומכ"שיעו"ש

בבי~
 ע"ז

 בפני~
 ומתפלל

 בהנאה אסור עצמו דהביתדמלבד ש~ ומשתח~
 שתי צלמי תרי להני ע""ז תשמישדהו"ל משו~ מה~

 כנגדו הפתח בכותל ד~בועיםוערב
נמי מבחו~

 מתפללי~
 ונהי מבפנים כנגדם ומשתחוים

 לשמים דלבו משום חיוב איןדבכה"ג
 ~עב בשבתרש"י וכמ"~

 ע"ב~
 וכו" לבו ~רי בד"ה

 דמאיס משום אסור מ"מיעו"ש
 דאסור הבית בפניםדהוא כ~~ ובפר~
 רי"ד תוס" לפימ"ש ומכ"ש ע"זתשמיש משו~ בהנ~

 ~מ""זלע"ז
 ע"ב~

 ע"ז קלון דמשום
 דה~ת פשיטא יעו~ש עצמו להביתנמי משתחוי~
 ~דר דבעצמותו מ~ום בהנאהאסור הנ"~
 ע"~

 היאיגמור~

~~~~
 דכניסה מצינו היכן

 דר~
 פתח

 לכך באמת והא כניסהדאינה מציד~
~כנס עשוי~

 דר~ ג"כ~
 ו~שנה זו פתח

 פתחין ובו בבית המת מ"ג פ"ז~הלות ערו~
כולן הרב~

 וכ~ טמאי~
 ~~ ידעינן דלא ומשום

 ונהי כפתוחין כולן נחשבומפקינן
 ואין טמאות כולן בפ~וחיןוא"כ דנעולי~

 דהווהיכא נ"~ שו~
 ואפי~

 ברורי וכ"ז הצד מן

~~~~~~ 
 הר~ון עיקר ול~ר לבאר נבא
 א ~ת ל~יל~~ובא

 משום ~ה גמורה ע"זלהתיר דהמצי~ ~~
 אינה~ו ע~~ דבי~

 בפני~ בבי~ וג~ ל~פל~~ מיוחד~
אינ~

 ~ומדים
 צלמי~

 וכ"א
 ללימו~ מי~

 ביו~ ו~ונ~~ד~~
 א"

 לנערי~
 ~להם

 זה בית דבכו~לנהי והל~~
 מבחו~

 ~~לה
הפתח בכני~

 ו~ומדי~ ~~~י~
 נמי

~ 
 ש~~ צלמי

וערב
 מ"~

 להבית שוי לא
 ~~ בי~ ~~



~ ~ ~

 ו" ~י"
 ~"~ ~~י~ ~ו~~~~ ~~י~ ~~~~

~ ~ ~ ~  ~~

 בעלמא לסימנא כ""א לעבדם דאינם~שום
 ואי ואמונתם דתם ללימוד מיוחד זהדבית

משו~
 תרתי הני בבית ומחוברין דקבועין

 להבית משוי לא זהו וערב ~תי צלמילריעותא
 אינה וערב שתי דעצמית מ~ום ע"ז ביתב~דר
 ~עם מ"ש הראשון עיקר זהו ע""ז~דר

להתיר"

ו~~
 ~רות דברי ביטול שאבאר ~ודם

 לבאר ~כרח הנ"ל דמיניםוחמורות
~~הות

 סו~
 עיקר תליא ע"ז ~דר אי ע"ז

 לפנינו עומדת ממשית צורה ~""כ דאיכא~יכא

ובכה"~
 לזה מיוחד בבית דעומדת היכא

 ולבירור ע"ז בית הבית נע~ה אזלעובדה
 בה" בפ"א ז"ל הרמב""ם מ"ש נקדיםהענין
 ~עות האדם בני טעו אנוש בימי וז"לעכו"ם
 ואנוש הדור אותו חכמי ע~ת ונבערהגדול
 ~עותם היתה וזו היה הטועים מןעצמו
 ו~ל~לים אלו כוכבים ברא וה~ל הואילאמרו
 במרום ונתנם ~עולם ~תל~נהיג

 וחל~
 להם

 ראויין לפניו המש~ים שמשים והםכ~ד

ה~
 ולפארם לשבחם

 ולחלו~
 וז~ו כבוד להם

 ~~דלו מי ולכבד ל~דל ב"ה ~~לרצון
 כמווכבדו

 שהמל~
 רוצה

 לכ~
 לפניו העומדים

 על זה דבר שעלה כיון מלך של כבודו~הו
 ולהקריב היכלות לכוכבים לבנות ~תחילולבם
 בדברים ולפארם ולשבחם ~רבנותלהן

 הבורא ר~ן להשיג כדי למולםולהשתחוות
 הרעהבדעתם

 הי~ וז~
 עכו"ם עיקר

 לא עיקרה ~יודעים עובדיה אומריםהיו וכ~
 כוכב אלא ~והי שם שאין אומריםשהן
 ~ירמיה אומר ~ירמיהו הואז~י

 י"~
 לא מי

ייראך
 מל~

 כי ה~וים
 ל~

 יאתה
 מלכותם ובכל ~~וים חכמי בכלכי

 מא~
כמו~

 מוסר ויכסלו יבערו ובאחת
הבלים

 ה~ ~
 יודעים הכל כלומר

 הואשאתה
 לבד~

 וכסילותם טעותם אבל
 ההבל שזהשמדמים

 רצונ~
 שאר~ו ואחר הואי

 ואמרו שקר נביאי אדם בבני עמדו~ימים
 ומזלות כוכבים ע~ו להם ואמר צוה~~~ל
 לו ו~סכו לו וה~ריבו ~כוכבים כל או~לוני

 כדי ~ורתו וע~ו היכל לו ובנו וכךכך
 ושאר והק~נים הנ~ים העם כל לולהשתחות

 שבדה הצורה להם ומודיע ~ארןעמי
 ש~ודיעוהו פלוני הכוכב ~ורת היא זוואומר מל~

 לעשות זו דרך על והתחילובנבואתו
ב~יכלות צורו~

 ותח~
 ועל ההרים ובראשי האילנות

 ופשט וכו" ל~ם ו~תחוין ומת~ב~יןה~בעות
 את לעבוד העולם בכל זהדבר

 ולהקריב מזו זו מ~ונותבעבודות הצורו~
 נשתכח הימים שארכו וכיוןולהשתחות" לה~
 ולא ומדעתם הי~ום כל מפי והנוראהנכבד הש~

הכירוהו
 ונמ~

 הארן עם כל
 יודעים אינםוהקטנים והנשי~

 אל~
 של הצורה

 אבנים של וההיכל אבןו~ל ע~
 ולעובדה לה להשתחותמ~טנותם שנתחנכ~
 ולהשב~

 כ~ון בהם שהיו וה~כמיםבשמהי
 אלא אל~י שם ~אין מדמין בהןוכיו~א כהניה~

 האלו ה~ורות שנעשו ו~~ל~ליםהכוכבים
 ולדמותן~ללם

 א~
 לא העולמים צור

 אלא יודעו ולא מכירו שהיה אדםשום הי~
 נח ומתושלח חנוך כ~ון ~ולםיחידים

 ש~
 ועלועברי

 דר~
 העולם היה זה

 של עמודו שנולדעד ומ~ל~~ ~ול~
 עול~

 ~י~וי אברהם והוא
 בדעתו לשו~ט ~תחיל זה איתן שנ~מלכיון
 ובלילה ביום ל~~וב והתחיל ק~ןוהוא

תמיה והי~
 היא~

 הזה ה~~ל שיהיה אפשר
 אותו יסבב ומי מנהיג לו יהיה ולאתמיד נוה~

 ולא ע~מוי את שיסבב אכשר איכי
 באור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמדלו הי~

 עו~י ביןכשדים
 עכו"~

 ואביו ה~שים
 ו~וא עכו"ם עובדי ~עם וכלואמו

 ולבועמהם עוב~
 משו~~

 עד ומבין
 מתבונתו הצדק קו והביןהאמת דר~ שהשי~
 ~נכו~

 וידע
 ו~וא אחד ~לוה שםשיש

 הנמצא בכל ואין הכל ~אוהוא ~~ל~~ מנהי~
~ ו ~  

 שכל וידעממנוי חו~
 הע~~

 ש~רם ודבר טועים
 ואת הכוכבים את שע~דים זה ל~עותל~ם

 האמת שאבד עדהצורות
 מ~ת~

 ארבעים ובן
 ~ו~ בני על תשו~ת ~~שיב התחילוידע שהכי~ כיון ~ראוי את הכיר~א~~ם~נה
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כשדי~
 דין ול~רוך

 עמה~
 זו שאין ולומר

 האמתדרך
 הולכי~ שאת~

 ה~למים ושבר בה
והתחיל

 לע~ להודי~
 אלא ל~בוד ראוי שאין

ל~לוה
 העול~

 ולהקריב להשת~וות ראוי ולו
 כל שיכירוהו כדיולנסך

 הבאי~" הברואי~
 י~~ו שלא כדי הצורות כל ולשבר לאבדוראוי
 כלבהן

 ה~~
 ~לו כמו

 מדמי~ שה~
 שאין

 ~ליהם שגבר כיון אלו" אלא~וה ש~
 נס לו ונעשה להורגו המלך בקשבראיותיו
 בקול ול~רוא ל~מוד וה~~יל ל~רן"וי~א
 לכלגדול

 ולהודי~~ ה~ול~
 ~לוה שם שיש

 לכלאחד
 ה~ול~

 מהלך והיה ל~בוד" ראוי ולו
 ומ~בןקורא

 ה~~
 ומממלכה ל~יר מ~יר

 ~ורא והוא כנ~ן לארן ~הגיע עדלממלכה
 ויקראש~אמר

 בש~ ש~
 וכיון ~ול~" ~ל ד"

שהיו
 ה~~

 דבריו ~ל ושואלין ~ליו מת~ב~ין
היה

 מודי~
 שיחזירהו עד ד~~ו כפי לכאו"א

 אליו שנ~~ב~ו ~ד האנותלדרך
ורבבות אל~י~

 וה~
 אברה~ בי~ אנשי

 בלבם ושתל
 בו ו~בר הזה הגדולהעיקר

 ספרי~
 והודיעו

 וי~ב ב~ו"לי~חק
 י~ח~

 וי~חק ומזהיר" מלמד
~ודיעו

 לי~ק~
 מלמד וישב ללמד ומי~הו

 למד ~בי~ו וי~קב אליו" ה~לוים כלומ~יק
 והושיבו ראש ומינהו לוי והבדיל כולםבניו

 מ~ות ולשמור השם דרך ללמדבי~יבה
ו~וה אברה~

~  
 ממונה לוי מבני יפסיקו שלא בניו

 הדבר והי" הלימוד תשכח שלא כדי ממונהאחר
 וב~לוים יעקב בבני ומת~רהולך

 ~ד ד" את יוד~ת שהיא אומה ב~ולםו~~שית ~ליה~
 לישראל הימים~אר~ו

 במ~רי~
 ללמוד וחזרו

 לוי משב~ חון כמותן ~כו"ם ול~~דמ~שי~ן
 ~בד לא ומ~ולם אבות" במ~ות~עמד

 לוי שב~

 ק~ וכמע~~כו"~
 אברהם ~שתל העיקר היה

 ל~~ות י~קב בנ~ וחוזריןנ~קר
 את ומשמרו אות~ו ד" ומאהבתות~יו~" העול~

השבו~ה
 לאברה~

 רבי~ו~רבן משה ~~ה אבי~ו
 משה ~נתנבא כיון ושלחו הנביאים כל~ל

 במ~ות הכתירו~ לנחלה ישראל ד" וב~ר~בי~ו
 יהיה ומה עבודתו דרך~ודיעם

 משפ~
 ~כו~ם

 בעכו"ם ~~יווי ~יקר אחריה~ ה~ו~יםו~ל
 לא הברואים מכל אחד לע~ד~לא

 מל~
 ולא

 אחד ולא כוכב ולאגל~ל
 שהעובר ואע""פ מהן הנבראים מכל אחדולא היסודו~ מארב~

 הנברא עובד והוא האל~ים הוא שד"יודע
 ת~לה דורו ו~נ~י אנוש ש~ד דרך עלהזה
 עובד זההרי

 ~כו"~
 שהזהירה הוא זה ו~נין

 השמימה ~יניך תשא ופן ואמרה ~ליותורה
 אשר וגו" השמש אתור~ית

 ~ל~
 אלקיך ד"

אות~
 ~מא כלומר ה~מים לכל

 ~שו~
 ב~ין

 הן שאלו ותראהלבך
 המנהיגי~

 את
והן ה~ול~

 ~חל~
 ד"

 אות~
 לכל

 חיי~ להיו~ ה~ול~
~ווי~

 עולם של כמנהגו נפ~דים ואי~ם
 להשתחוות שראויו~אמר

 וב~נין ול~ובדן לה~
 ה~מרו ואמר ~וההזה

 לבבכם יפ~ה פן לכ~
 אלו ל~בוד הלב בהרהור ת~~ו שלאכלומר
 ~פרים הבור~" ובין ביניכם סרסורלהיות
 עכו""ם ~ובדי ~ברורבים

 ל~רות שלאהקב""ה ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ היא~ ב~בודת~
 הםפרי~ באות~

 כלל
 ואפילו מדבריה" בדבר ולא בה ~הר~רולא

 תפנו אל שנאמר אסור הצורה בדמותלהסתכל
אל

 ~דרוש וכן נאמר הזה וב~נין האלילי~

לאלהיה~
 י~בדו איכה לאמר

 של~
 על תשאל

 ~תה שאין אע"פ היא היאך ~בודתהדרך
 ול~~ות ~חריה להפנות ~ורם זה ~דבר~ובדה
 כן וא~שה שנאמר ~ושין שהןכמה

 ~חר יפנה שלא הן אחד ב~נין האלו הלאויןוכל אני~ ~~
 ~ושה שהוא בדרך ~חריה ה~פ~ה וכל~כו""ם

 ולא לוקה" זה הרי מעשהבו
 ~כו""~

 בלבד
 אלא במ~בה ~חריה להפנות שאסור~יא
 ~הוא מ~בהכל

 גור~
 לו

 לאד~
 עיקר ל~קור

 לה~לותה שלא אנו ~וזהרין התורהמ~יקרי
 אחר ונמשך ונ~שוב ד~תנו ~סוח ולא לב~ו~ל

 של שד~תו מפני הלבהרהורי
 ולא ק~רה אד~

 בוריו" על ~אמת להשיג יכולין הדעותכל
 לבו מ~בות אחר אדם כל ימשךואם

 כיצד ד~תו" קו~ר לפי ~עולם א~~חריב נמצ~

פ~מי~
 ~ר יתור

 עכו~~
 ופעמים

יחשוב
 ביח~

 שמא הבורא
 הו~

 שמא
 מה למ~ה ומה למ~לה מהאינו
 לאחור ומהלפ~ים

 ~יא~מא בנ~א~ ופ~מי~
 אמ~

 ~י~י~ ~יא ~מא
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ופעמי~
 שמא השמים מן ~יא ~מא בתורה

 עד בהם ~ידין המדות יודע ואינואינה"
 מינות לידי יו~א ונמ~א בוריו על האמתשידע

וכו"~
 כנגד עכו""ם מצות

 המצו~
 היא כולן

 המודה שכל למדת האוכו"
 ב~כו""~

 כופר
 ובכל כולה החורהבכל

 הנביאי~
 מה ובכל

 העולם ~וף ועד מאדם הנביאיםשנ~טוו
 והלאה ד" צוה ~ר היום מןשנאמר

 ~היא בעכו""ם המודה כללדורותיכם~
 הרי עבדה שלא פי ~ל אףאמת
 מחרףזה

 ומ~ד~
 הנכבד ד" את

 ואחד עכו""ם העובד ואחדוהנורא"
 רמה ביד ~~שה אשר והנ~ש שנאמר ד"~ת המגד~

 ~פיכך מגד~" הוא ד" את הגר ומן ה~זרחמן
 עובדתולין

 עכו""~
 ~ת שתולין כמו

 דין כללתי זה ומפני נסקליןושניהם המגד~
 עכו"םבהלכות המגד~

 כופרי~ ששניה~
 ב~י~ר

 הי~ב" יעו"ש ז""ל הרמב""םעכ""ל ה~~

~~~~~~ 
 ממ""ש

 הרמב""~
 מבואר ז"ל

 כוכבים עבודת איסורדעיקר
 עבודה עצם משום ע~מית איסור לאוומזלות
 ד~שה ל~ורה אולכוכב

 לש~
 ומזל הכוכב

 דאינו היכא אפילו מה""ת א~ור דבאמתכיון
מקבלם

 באלקו~
 ודורו אנוש שעבד ע""ד כ""א

 ב~ובד שבת ורבא ~ביי ל~לוגתת ~ניןוא""ז
 ו~יי""ל דפטור ~~ל דרבא ומיראה~אהבה
 ו" הלכה בפ""ג ז""ל הרמב"ם וכמ""שכרבא
 עכו""םמה"

 דז~
 מיוחדת שאינה ב~ורה דו~א

לשם
~""~ 

 דהצורה היכא משא"כ ומזל לכוכב

מיו~
 מודה רבא אפילו שפיר ומזל לכוכב

 דהרמב~ם כיון חייב ומיראה מאהבהדאפילו
 דעיקר עכו"ם מה" ה"א בפ"ב כתבגופיה
 ע""ד אפילו לעבוד שלא בעכו"םה~יווי
 משנה בכסף היטב יעויין ודורו אנושעבודת

~"~
 שהאריך מה עכו""ם מה" ו" הלכה

 יש והרבה הריב"ש בשם הרמב"ם~כוונת
 " ו~מ""ל ~זהלהאריך

~ ~ ~

 ומזלות כוכבים עבודת איסור ~יקר

משו~
 במציאות כפירה יסובב דעי"ז

 במ""ש הי~ב להו~עיין ו~מבואר~קב""ה
 ~ורה דאסרה דחזינן וכיון ~""להרמב""ם
~בודת

 כוכבי~
 הי~א ואפילו ו~ורתם ומ~לות

דיוד~
 עבודתו וכ""א האלקים הוא ~שד"
 ומזלותלכוכבים

 ו~ורת~
 אנוש עבודת ~""ד הוא

ודורו
 מ~ו~

 כפירה סיבוב ~ש~ת
 ~מירא איסורא והאיה~ב""ה במ~יאו~

 טוב~
 ~ד

 מה בכל ושבירה נתי~ה" תורהדגזרה
לעכו""~ דשיי~

 ע""ז ~שמישי תשמיש ואפילו
לע~ור ~רי~

 ולש~
 ~מ""ה ~""ז וכד~מר אחריה

~""ב~
 וברמב""ם

 כ""~
 עכו""ם מה" א" הלכה

ו~סורי~
 ~פ" שנ~מר מ~רא מה""ת בהנאה

 יגראה
 י~~

 מן מאומה בידך ידבק ולא
 וכמבוארה~רם

 ש~ ברמב""~
 יעו""ש ה"ב

והלכך
 הבי~ ג~

 אסורה הצורה שם ש~ומד
בהנ~ה

 מה"~
 תשמיש הו""ל ד~בית מ~ום

 ופשוט ברור לכי""זלע""ז
 דמכ""~

 היכא

דבאמ~
 בכ~ירה להדיא ~ה בבית ~ו~קים

 הגמור באחדותו ב~ירה ~ו ה~ב""הבמ~י~ות
 ועי""ז גמורה זרה עבודה ב~דר דזהוי~~ש
 משום מה""ת בהנאה הבית מית~רשפיר

 ע"זיתשמיש

~""~~~~
 ~שבת טרפון רבי דאמר הא מובן
ק~""ז

 ע"~~
 ~ם שאפ~לו

 להכישו רן ונ~ש להור~ואחריו רוד~
 ואיןע""ז לבי~ נכנ~

 נכנ~
 מכירין שהללו אלו של לבתיהן

 וכו" וכופרין מכירין אין והללווכופרין
 יותר מינים דבית הנ""ל ע""ד והיינויעו""ש
 תשמיש בית בגדר מה""ת בהנאהמיתסר
 ע""ז מבית השי""ת בא~דות גמורהכפירה
דעומדת

 ש~
 כוכב לשם הנעבדת ~ורה

 מהעיקר חמור טפל יהא דלאומטעמא ומז~
 דהו""ל מה""ת בהנאה הבית נאסראם ו~יי~
 זו צורה דע""י משום ע~זל~ורת תשמי~
 שי~ובב א~ר ודורו אנושע""ד הנעבד~
 דלהדיא היכא מכ""ש השי""תבמ~יאות כפיר~

 בהשי""ת גמורה בכפירהעוס~ים
 דה~ל משום מה""ת הביתדנאסר ו~~ו~

 בהקדוש לכפירה ~שמישבגדר
 המתע~ש יתעקש אפילוובאמת ב"~
 לו~
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 ע""ז בבית והיינו גמורה מ~שה גדר~בעינן
 מינים בבית משא""כ ממשית צורה שם~ומד
 במציאות בכ~ירה להדיא דעוס~ים~~י

 ממשית מעשה מ~וסר מ""מ השי""תובאחדות
הוא

~ 
 לו ו~מר ~יניו את ה~הה אתה

 בהם והעיון מינו~ ס~רי הכנסת~באמת
ושקלא

 ו~רי~
 דידהו

 בבי~
 מינים

 ג~
 זהו

בגדר
 גמור~ מעש~

 ~כ""ז בע""ז וכדאמר

ע~ב~
 שאני

 מינו~
 ד~מירא והיינו דמשכא

 דמשכ~ משו~מעכו"~
 דאתי והיינו

 ט" הלכה בפי""ב הרמב""םוכמ"ש למימש~
 מן ר~ואה ליקח א~ור וז""ל רוצחמה"

~עכו"ם
 אא"~

 ואסור שי~יה ממנו נתיי~שו
 הא~יקורוס מןלהתר~אות

 ואע""~
 שנתייאשו

ממ~
 יעו""ש עכ""ל וכו" א~ריו ימשכו שמא
 ברורול~י"ז

 דבי~ ו~שו~
 בו דעו~קין מינים

 וב~חדות במציאותבכ~ירה
 ~שי""~

 אסור
 ~ם דעומד ע""ז בית כמו ממש מה""תבה~ה
 ודורו אנוש ע""ד שם דנעבד ומזל לכוכבצורה

 כ""א עצמית אי~~איסורו
 משו~

 דא~שר

~יס~
 וכנ""ל" בהקב""ה גמורה כ~ירה עי"ז

 הרמב"ם מ""ש שפיר מובן ה~בו~ר~~~~
 מ""א פרק ח"ג נבוכים במורהז"ל

~"ל
 ו~

 ~לקים" לד" יחלק העבירות שמעשי

 המזיד" הג" השוג~" השני האנו~" מהם~א~
 העושה אבל וכו" רמה" ביד ~עושה~~יעי

 ויעבור פניו שיעיז ~מזיד הוא ~הבי~
 ולא לבד לתאבון ~ובר אי~ שזהב~סיא
 לעשו~ו התורה שמנעה מה~ות

~יו לרו~
 לב~

 אבל
 לחלו~

 ולעמוד התורה על
 והוא מגדף הוא ד" את ~ר זה מ~ני~~דה
 שעלה מי אלא זה יעשה ולא ספק" ~א~רג

~ל~
 ~ת

 א~ר~
 ומ~ני התורה" על בו לאלוק

 מדבר" הכתוב בע""ז המקובל ה~ירוש בא~ה
 לא כי ה~ורה" פנות ~ל ~ולק ~הוא~ני
 בו שהאמין מי אלא כלל כוכב ~ם~בד

 ~בארבו כמו~~ות
 וכן ~עמיםי בחבור~

~~
 ממנה שיראה עבירה בכל ~צלי הדין
 ואפילו כנגדה המחלו~ת או התורה~ירת

אכל
 לבש או בחלב בשר מישראל אד~

 הר~ ~א~ הקיףאו שע~נ~
 מ~ני התורה לבזיון

 מאמין שאינו ממנו שי~בארדעת
 ד" ~ת עליו הנאמר אצלי הוא ~מתהתורה שז~~

 לא כ~ירה מיתת ויהרג מגדףהוא
 עיר כאנשי~נש" מית~

 הנדח~
 שיהרגו

 מית~
כופרי~

 מיתת לא
 עונ~

 בשרי~ה ממונם ולזה
 וכן דין" בית הרוגי כש~ר ליורשיהםואינו
 איזה על לעבור ש~דו מישראל דעדה אומראני
 יהרגו רמה ביד אותה ועשו שתהיה~צוה
 ראובן ובני גד בני ענין לדבר וראיהכולם"
 ~יהושע בהם~בא

 כ""ב~
 העדה כל ויאמר

 באר כן וא~רי לצבא" עליה~לעל~
 ההתראהבשעת לה~

 שה~
 ~ל בהסכי~ם כ~רו כבר

העבירה
 ההו~

 אמרם והוא כלה" בתורה וכ~רו
 לשובלהם

 ג""כ הם וה~יבו ד" מאחרי היו~
 ו~עלה וגו" במרד~ם

 ביד~
 אלו

 מדבריו מבואר יעו""ש עכ""ל בעונשיםג""כ הע~רי~
 שהוא מ~ני ד~"ז לתא דעי~רז""ל

 חול~
 ~ל

 כולו היסוד ולשרש לע~ור התורהפנות
 דינו עד"ז עובר ש~ם עבירה כלוהלכך
 עיר כדין כ~ירה מיתת ויהרג ע"זכעובד
 בעבירת ז"ל הרמב"ם שיטת ואםהנדחת
ל""ת

 גרידת~
 וה~~ת ושעטנז" ו~ב" כבשר

 רמה ביד עלה דעבר היכא הראש"פאת
 ~~ר הו"~ל התורה סתירת בראהדע~"ז

 ו~הר~מג~
 היכא מכ"ש כ~ירה מיתת

 טובאדעוסקין
 ב~י~

 בהקב"ה בכ~ירה גמור
 מרע"ה בתורת גם וממילא י~""שובאחדותו

 טובא גרועדזהו
 הר~

 מ~~ז ויתר יותר
 בה ~ו~~ין הבית וממילא לעילוכהובא
 ע"ז תשמיש בית בגדר ~הו~~ירה

 ש~ם מינות ס~רי שם ~ומדים~יכא ובפר~

דגרועי~
 דנעשו מצורות וי~ר יותר הרבה

 ומזל כוכבלשם
 דמינו~ ומשו~

 ט~א ~שכא
 בע"זוכד~ר

 ~כ"~
 ע""ב~

 ו~ם
~רי~ה טעו~י~

 ~וכע"~
 ד~"""~

 לשרש
 ר"טוכ~~ר אחריה~

 ~בשב~
 ~ט"ז

 שא~י לידייבאו שא~ ע~ב~
 אות~ א~ר~

 ואת
 וכ"כ~בהן ה~כרו~

 הרמ~~
 ב~"ו

 הלכ~
"~ "~~ 



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~י~ ~ד~~~~ י~י~ ~~~~

~~~~ 
 אפי~ורוס א~ל וז"ל התורה~~ודי

 שבו ה~כרות עם ~ו~י ~ורפין ס"ת~כ~ב ישר~
 להניח שלא ~די לשורפו ~צוהו~ו"

 וב~" וכו" ל~~שיהם ולא~~יקורסים ש~

 ת~לין ס"ת וז""ל כתב הי"ג פ""א~פילין
 ע~""ל וכו" י~רפו אפקורוס שכתבןו~ז~ות
 ספרי ד~ה ~"ו ~הדבר אני ורואהיעו"ש
 דבעצו~ותן ומזוזות תפלין ס""ת וכעין~ודש
 וזיופן וכפירה מינות דברי ~ום בהולית
 ~תוכו ~וכח~ינו

~"~ 
 בשריפה ~צותן

~ לאפי~ורסים ~ם להניח ~לא~~~א
 ~פרי ק""ו ~ל בנו בן ו~"ו ~כ""ש ו~ע~יהם
 ~~ב"ה ג~ורה כפירה ד~לאים דידהו~י~ת

ובאחדו~
 אחריהם ל~רש ד~צותן ית"ש

 ג~ורה כע"ז ו~ריפהבאיבוד
 דשוח~

 וזורה
 ~ה"ת בהנאה ואסורים לים ~טיל אולרוח
 ידבק ולא~קרא

 ביד~
 החרם ~ן ~או~ה

 ברור" וכ"ז~~

 ו~~~~
 ח""ג בת~ובותיו ז"להרדב""ז
 שאלת וז"ל כתב צ"בתשובה

~~ני
 אודיע~

 אותו ~אונסים גראובן דעתי
 דת ~ר""ל א~רת לדתל~ור

 לא דל~א או עליה נפשו ל~סור חייב~ם י~~עאלים~

כי~
 כוכבים עובדים אינם ההוא שהדת

 דופי בו ~אין יחוד ד" את מיחדים~דרבא
~"ש

 הר~~~
 בחיבור כתב וכן בת~ובה

 וכן כוכבים עובדים אינם ההואשהדת
 כוכבים עבודת ענין ש~רחקין לעין~ה

~תכלית
 הריחו~

 ~~נו ~רחי~ין וכן
 יתבר~

הג~~~
 בראיות הדו~ה וכל

 ברורו~
 ויש

ל~
 רבים חיבורים ~ה

 ~קד~וניה~
 ואנן

 ח~ורות ~" אלא יעבור ואל יהרג א~רינןלא

שה~
 הם ש"ד על וגם ו~"ד ג"ע עכו"ם

 תי~א ואפילו ונזהרים~~~ים
 שי~

 ~צת
 ולהם לנו ערוה ~הם~ים

 ~יבא אותו אונסין אין ~הרי ~זה הוא~הר יהי~ ~ותרו~
 אני א~ר בנ"ד ו~עתה וכו" הערוהעל
 ועוד זאת כו" יעבור ואל דיהרג הואכ"ש

~  ~צרי~~
 שם ~היה להודות

 ~~על~ אד~
~י~

 הריסה וזו מרע"ה ממעלת ~עלה
 בכ~

 אונסין ~אם או~ר אני ~זו וגדולה וכו"הדת
 באו~רם ~תורה ~צות ~~כל אחת עללעבור
 החלפנו ~אנחנו או א~ת ~~ה תורת~אין
 ה~ב""ה צוה ו~לא או~רים הם כאשראותה
 אפילו עליה נפשו את ל~~סור שחייב ככהעל

 ה~זירה בשעת ושלא ובצנעא ע~~ולהנאת
 ז""ל הרי~ב""א ~כתב ו~צאתי ויגעתיוכו"

 ~~ונת יודע והוי וז"לכדברי
 ג~ור יחוד להשי""ת ~יחדים ~הםאע""פ היש~עאלי~

~""~
 ג~~ה כוכבים עבודת

ה~ודה ~הרי י~יר ואלליהרג חשו~
שאינה ~שה בתורת כופרבא~ונתם
 כיו~א וכל בידינו ~היא כ~ותא~ת
בזה

 ~בוד~
 היא ג~ורה כוכבים

 ול~
 א~רו

 להעביר ב~תכוין יהרג ואל יע~ר ~צותבש~ר
 על לעבור כדי ~בת חלל לו כשאו~ריםאלא
ד~ך

 ל~
 שאין כ~ודה שבת חלל לו ~יא~רו

 את ל~~ור ה~ב""ה צוה ולא א~תתורתך
 יעו""~" עכ""ל ~~עתי כךהשבת

~~ו~~
 ~דולי הוא ד~וסכם להדיא

 דגדר ז"ל והרא~וניםהפו~~ים
 ~רה דאסרהע""ז

 ל~
 בדת דוקא תליא

 לצורות ו~זלות כוכבים בעבודתדא~ונתה

הנעשי~
 ג~ורים ~א~ינים אפילו כ""א להם

 ית""ש ובאחדותו בה~ב"הנינהו
~"~ 

 כיון
 עי""ז דאפשר דכ~ירה ~לתא איכאדבא~ונתם

 אמונת להריסתגרמא
 ישר~

 גם שפיר

 ד~א~ו~
 יהרג לענין היא ג~ורה ע"ז זה

 ופ~יטא יעבורואל
 לפי""~

 תפילתם דבית
 דיתסר לענין הוא ע"ז ביתבגדר

 ~שו~
תש~י~

 תליא לא ע"ז דגדר ~ינן דהא ע""ז

דוק~
 כפירה בסיבוב וכ""א לצורה בעובד

 בעובד ~ע~א ו~האי ישראל בדתוהריסה
 ע""דלצורה

 אנו~
 היא ג~ורה ע""ז ודורו

 ~שום ~ה"ת נאסר ~לתם בית בזהואם
תש~יש

 ע"~
 ~ורה ~~ום דא""ז ובע""כ

דעו~דת
~~ 

 כיון
 דא""~

 ~~ות ~בלת בגדר
 דעיקר לו~רובע~כ

 ~~ו~
 ~ציאות סיבוב

כפיר~
 דליכא ע""ז בבית אפילו ~וב בהשי"ת

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~~~~~



~ ~ ~ ~

 ו" ~י"
 ~~~~ ~י~ ~~י~ ~ו~~י~ י~י~ ~~~~

~""ו~
 בגדר נ~י הו""ל

 בי~
 דליתסר ע""ז

~נ~ה
 וושו~ מה""~

 זה דבית
 הו~

 ~קום
 וכ~""לי ישראל בדת ו~רי~ה לכפירה~~ובן

~"~~~~
 ד~ה ~""ו לדון יש

 אמונ~
ישמעאלי~

 כפירה בגדר דאינה
בהקב"~ה

 ו~י~די~ מא~יני~ ~~מ~
 להקב"ה

אין תי~לת~ בבי~ וג~ דוכי בו ~אין גמורביחוד
 לה~

 ~ורה שום
 ~נ~בד~

 לבם כ""א
 כיון ~""מלהקב""ה

 ~ורמ~ דאמונת~
 הריסה

 דזהו ~מרינן ישראלבדת
 ע""~

 ויהרג ג~ורה
 דבית ל~י""ז ו~שיטא יעבורו~ל

 ב~יווי עלה ד~וזהרין ע""ז בית בגדרהו"ל ~י~לת~
 תי~לת בית וק""ו מכ""ש וגו" ~~בדון~בד

 ~מונת הוא ~~ונ~ם דעי~רהנו~רים
 ונתינת~שילוש

 ~ל~ו~
 ~יש לאותו

 ~שיטא הקב""ה ב~~דות גמורה כ~ירהדז~ו
 בגדרדזהו

 ני~
 עלה ד~וזהרין ג~ורה ~""ז

 ליכא ואפילו ו~ו" תאבדון אבדב~יווי
 ש~

~ו~
 לא ע""ז אי~ור דעי~ר דכיון ~ורה

בעמיד~ תלי~
 ועבודה ה~ורות

 לה~
 כ""א

 מ~ו~
דעי""~

 שוב הקב""ה במ~י~ות כ~ירה יסובב
ממילא

 היכ~
 דעיקר

 ד~~ ע~~
 וא~ונתם

 כ~ירההוא
 ב~~דו~

 ברור ה~י""ת
 ו~דר ~יסורד~ין ו~שו~

 ע""~
 ומ~ילא מזו גדולה

ני~
 בגדר הו""ל ~~יר זו ו~~ונה לדת ~י~לה

בי~
 ~~""ת" ב~נ~ה דלי~~ר ג~ורה ע""ז

ו~~
 כן

~~ 
 זה אמרינן

 ב~י~
 דאינה ~"~לה

~יו~ד~
 כי

 ד~""~ ל~~יל~~ ~~
 הו""ל

ב~דר
 בי~

 ונהי ~""ז
 ~ומדי~ ד~ינ~

 שם
 וכנ""ל כלל~ורות

 המיו~~ בבי~ מכ""~
 ללי~וד

 ואמו~ת~ד~~
 לנ~רים

 של~~
 ו~רישים

בלב~
 ~~ורה כ~ירה

 ה~ב"ה" בא~דו~
 ~מגילה ~רוכהגמרא וב~מ~

 כ""ו~
 מותר ביהכ""נ

 המדרש ביתל~שותו
 והלכת~

 וכמ"ש היא
 ~""ז ~ולין וב~וס" וכו" כוותיה ~וד""ה~ם

 כתבי וכו" רבא ~רבד""ה
 ר""~ בש~

 דר"י
 כריב""ל הכי ם""לנמי

 י~ו""~
 שיטת ונראה

 דבי~הש""~
 המדרש

 דהו~
 של בלבן להשריש

 ~ורה שבשמים ב~יהן האמונהישראל
 ה"~ה לתפילה כ""א דאינה מביהכ""נקדושתה

באל~
 הבדלות

 בבי~
 ~בית הכי נמי ע""ז

 הו""ל טפי ואמונתם ד~ם ללי~ודהמיו~ד
ב~דר

 בי~
 לתפילתם המיו~ד מבית ע""ז

 דתם בלימוד בעיון בו ד~וסקיןדעי""ז כיו~
 להשרישו~ונתם

 בלב~
 בא~דות כ~ירה

 וכמ""ישהשי""ת
 הרמב""~

 המ~ות ב~ר ז""ל

~~ו~
 מנטות שהזהירנו וז"ל י" ו~~וה ל""ת

 בזה לומר רו~ה ב~פוריה ו~התע~ק ע""זא~ר
 באלו המחשבה כי וכו" ברוחניותה~יון

 מה הוא הל~ונות ב~ו והעיוןהדברים
~יעורר

 האד~
 לבקש

 הענין מזה הזהירנואשר הכתו~ ועבוד~~ אות~
 הו~

 ~פנו אל אמרו
אל

 ~~רי ולשון האלילי~
 אתה פונה א~

א~ריה~
 עושה א~ה

 אות~
 אמרו ושם אלהות

 ~~נה אל אומר יהודהרבי
 לר~ות~

 ~ילו
לה~תכל

 ~ור~
 וה~~בה הנר~ית ה~לם

 ~לא כדי ~ותר אינוב~שייתה
 יתעס~

 ~לק
 האזהרה נכפלה וכבר וכו" ממנה בחלקהזמן
 באיסור לומר רו~ה בע~~ו העניןבזה

 מחשב~
בע""ז"

 והו~
 פן לכם השמרו ית~לה אמרו

י~תה
 לבבכ~

 כשתעמיק כי לומר רו~ה
 מן לסור אותך מביא יהי~ בהל~שוב לב~
 בזה ג""כ ואמר בעבודתהולהת~סק הדר~
 ~שא ופןבע~מו העני~

 עיני~
 לא כי ~~מי~ה

 להזהירבא
 לר~ו~ של~ האד~

 בעיניו ~תם

ו~נ~
 אל שיתייחס במה הענין מן הזהיר

ע~ד~~
 פן אמר וכן הלב~ בעיון

 תדרו~
ל~להיה~

 ~יכות מלדרוש יז~יר
 ~בודת~

א~""~
 שלא

 יעבד~
 מביא כולו שזה

 ~ייב ע""ז שהעובר ודעבהם לטעו~
 מלקו~

 וכבר
 ~י"ז מעירובין בסוכ""קהתבאר

 ע"ב~

 וכו"

~ל~
 אל תפנו אל מעתה

 ה~לילי~
 דלא ה""נ

 עליו לוקין זה לאו כי הורה הנהלקי
 וכיוןיעו""ש עכ"~

 דאזהר~
 ע"ז באיסור תוה"ק

 ~הותה במ~שבה ~ילוהוא
 ובעשיי~~

משו~
 טעות ~יבוב עי"ז דבמ~י~ות

 ברור וב~~דותובהקב""ה וכפיר~
 ו~שו~

 דעכו""ם
דעוס~ין

 בבי~
 ע"ז לבית המיו~ד

 דתם ~ימודב~יון שלה~
 ואמונת~

 ו~רישים
ככירה עיק~

 בא~דו~
 הקב~ה

 של~~ נ~רי~ בלבו~



~ ~ ~

 ו" ~י"
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~י~ ~~~~ ~~~~

 בהנאה דאסור ~~ורה ע""ז בית ב~דר~הו
 תיפלתם מבית ויתר יותר הרבהמה""ת

דעו~די~
 ~ורות ~ל~ים שם

 ע""~
 דידהוי

 אפילוובא~ת
 ני~~

 עמידת דוקא דבעינן
 ~ש~יש בגדר הבית דלי~~ר ע""ז בבית~רות

~ע~
 ~ו~שית ע"ז דבעינן והיינו

 תי~לתם~בית עו~ד~
~""~ 

 אין
 ספ~ שו~

 דספרי

 דעו~די~ שלה~מינו~
 ללי~וד ה~יוחד בבית

דתם
 מ~שית ~""ז בגדר הו""ל ד~פי וא~ונת~

 ה~רה ע~ם דבא~ת ו~~ע~א ב~יתדעו~דת
 וכ""א ובתורתו בה~ב""ה כפירה בגדר~~נה

משו~
 כפירה עי""ז די~~ובב דב~~י~ות

~הקב""ה
 וא~

 ספרי ~כ""ש ע""ז ב~דר זהו
מינות

 דעיקר~
 ואחדותו בה~ב""ה כפירה

 עו~דת מ~שית ע""ז בגדר דהו""ל ברורית""ש
 תש~יש בגדר הבית הו""ל ו~~ילא~בית

 ברורי וכ""ז מה""ת בהנאהו~ת~רא לע""~

~~~~~ 
 באותיות שבררתי ~ה מלבד

 ~דר הו""ל דבנד""זהקדו~ים
 בהנאה דאסור ע""ז~ית

 ~ה""~
 דהו""ל ~~ע~א

 אחרינא ~ע~א נ~י איכא ע""ז לימוד~ית
 דבכותל ~שום ע""ז בית בגדר בהנאהדלתסר
 בכני~ת ב~ון~בית

 הפת~
 ~בועים להבית

~רתי
 לריעות~

 ~שוי דעי""ז וערב שתי ~ל~י
 בהנ~ה ד~סור ג~ורה ע""ז בית בגדרלהבית

מה""~
 שה~ליטו מה וא~נם

 ה~יני~
~ה~כוני~

 ב""ד~
 בגדר אינה וערב שתי דצורת

 ~"זצורת
 דעי""~

 ~ש~שי ~שום הבית יתסר
 א" ~אות לעיל וכהובא~"ז

~~ 
 ב~ה

 ~~ריסטשעןשכתבו
 סי~באל~

 דבדיוק
 כ""א ד~""ז ר""ל~ו לשונ~

 סי~נ~
 נא~ר וכן בעל~א

 רב~ים עוד ~רו כן דכ~ו השואל ~פי~י
 ביטול לדעת ~רדפה נד~ה ה~ה~חרי~~
 בעזהי""תי החלי וזה זו כוזבתדעה

~ ~
 הדשן בתרו~ות

~""~ 
 ~צ""ו םי~ן

 טובאהאריך
 ב~ל~

 וחוכך וערב שתי
 שנושאים וערב דש~י במרדכי ~""שלומר
 שבאולזכרון

 מ~עו~
 זהו בהו ~ח~ירינן דלא

 לעניןדוקא
 דל~

 בהנאה ~~ת~ר
 ו~~

 ל~נין
 יעוין להדיא ~~שתחו~ה ~ותרשיהא

 ק~""א סי~ן דעה יורהובר~""א ש~
 לשונו ו~ה כתב בהגה""ה א"~טן סעי~

 ש~שתחוים וערב ~תי~ורות
 דינ~ לה~

 כדין

 בל~ וא~ורי~ה~ל~
 שתולין אותן ~בל ~י~ול

 ל~כרוןב~אר
 ל~

 ~ל~ ~~רי
 וו~ו~ר

 ובש""~
ש~

 דהא לו~~ר ב~ה האריך
 דבתלוי~

 ב~ואר
~ותר

 ~ל~ בידו~ דוק~
 ו~~~נת לו הש~~וה

 לה ~~שתחוים שדרך דב~ורה לו~רהש""ך
 ד~~ור ~ש~ע ~""ל ו~לשונו א~ורלכ""ע

 כל לעין דידוע א~ת בפיו ד" ודבריעו""ש ו~ה"~

 צור~דהנושאי~
 ב~ואר וערב ש~י

 שעה כלבה ~~שו~שי~
 ונוש~י~

 ובא~ת ~רה אותה
 דרשב""ל ד" הלכה פ""ד ע""ז בירושל~י~~ינו
 ל~כור שעושה ~או~ןס""ל

 לשו~
 שג~רה שכיון

 יעו""ש לה שהשתחוה בריאדבר
 דבידו~ ~כ"~

 ~ביבות~ד~שו~
 דידה

 ~~ש~~
 ונו~~ה בה

 ובא~ת ג~ורה ע""ז בגדר ד~הו ~עהכל
 שתי ~ורת לו ~יש להשר בהשתחואהאפילו
 כתב נ~י בבגדוו~רב

 הר~""~
 ~י~ן ביו""ד

 להח~יר דטוב ג" ס""קק""נ
 כסבר~

 הר~שונה

דיקו~
 הכובע ויסיר

 בי~ ~וד~
 י~ו""ש השר

והגם
 דכ""~

 אינה זו דהשת~ואה יודעים
 ד~ש~ע ופשי~א להשר כ""א זרהלעבודה
 ע""ז בגדר הו""ל ע~~ותה וערב שתיד~ורת
 תו~" ובפ~~י~ה""ת"

~""~ 
 סי~ן פ""ג

כ~ב ~""~
 ~~בעו~

 שלנו
 ע""זשתי ~ורת בהן ~י~

 ~כ""ל שריוערב
 ~ש~~

 דו~א
 ~שו~

 ד~~בע
 ~בוזין ~דרהו""ל

 וכ~""~
 ע""ז תוס"

 הוכיח תוס" דיבור ד~האי וכו" שעל בד""הע""ב ~""~
 הרא""ש ו~~"ש ש~" תו~" בפסקיהכי

 וערב דשתי ~~~~ ~~י כ""ו סימןדסוכה פ""~
 לגדר ~ד~ששו ~ה""ת היא ג~ורה ע"זב~דר

 דאינה בענין ואפילוהרח~תה
 נראי~

 כלל

 ~~וכעי~
 ~כ~ב

 ~~י ~~~~~ בנד~ ~~
ו~~ב

 ב~י~נו~ ב~~~
 יעויין ד~ולב

 וערב שתי ~יורי אותן ~""ז עלבחידושיו ש~
 יהא לגוים ה~שי בקשוטי הנשים~עושין
 ~ותר שהוא ראיה להביא אפשר ומ""מא~ור



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~ 
 אלהיהן את האלה הגוים עובדין שאיןמ~ני
 ואע""~ לנוי אלא ב~ו~יהן עושין ואיןבכך

 כיון אחרים בכלים צורה לאותהשעובדין
 מותר זה דרך אותה לעבוד רגיליןשאין

 שעושין אע""~ כו~ ~~ינדרו~הכדאמרינן
 ב~תח נמי ובכרכים לעובדה בכ~ריםאוחה

ש~רי~
 בפתח שלא בכרכים הכי א~ילו

 והכא ע""ז מ~ום להם חוששין איןהמדינה
 חיי~ינן לאנמי

 ע""~ משו~
 יעו""ש עכ""ל וצ""ע

 בגדר הו""ל וערב שתי צורת דבאמתנראה
 דהני משום להתיר דחוכך ועיקר גמורה~"ז
 המשי בקשו~י דעו~ין וערב שתי~ורות

אינ~
 וב~ת אותה שעובדין בגדר

 ג~
 לא זה

 וברור בצ""ע מדהניחה להתיר ליהברירה
 מ""ש כעין וזהו היא ע""ז בגדר ש~ירדבל""ז
 במ~" מהראב""ן משמע וכן הנ""ל תוס"ב~~~י
 םימןע""ז

 רצ""~
 יון בארן אבל ו~""ל דכתב

 הקדמוני~בימי~
 עושין שהיו אדוקין ודאי

 בתיהן ובכותלי בתיהן ~תחי ועל שעריהןעל

~"~
 עכ"ל

 וידו~
 היתה~ וערב שתי דצורת

~~~ו~
 בה" ה~כול ~פר ב~ל כתבביאור
 להם יש אבל וז""ל מ""ד סימןע""ז

 אחר~נהג
 הגוי~

 בעצים הולכין
 ובכלי~

ידו~י~
 רחו~ה בדרך לטעות מ~עות לתר~ות

 לתר~ות הולך שאינוומי
 יוליכ~ ל~

 עמו
 ידועוהדבר

 של~~י~
 או

 מלכו~
 על מ~~דת

חברתה
 ושבי~ העוברי~ א~ ובוזזי~ שול~י~

 בשלו~ומניחי~
ע""ש וכלי~ ~צי~ באותן ההולך

 יר~ת~
 עם לעבור לישראל אסור ודאי

אותן
 כלי~

 ממ~ום
 למקו~

 כאילו גוי ב~זקת
 הכני~ם ומי כן שעושין כאותם בעיקרכו~ר
 שהוא מי תינח ממון הנאת מחמת זהב~ר
 דאםור אע""ג נפ~ות וםכנת גוים במקוםלבדו
 אבלכמ""ש

 ה~י~
 נ~שו ומציל בדרכים עצמו

ב~ותן
 כלי~

 על הצלוב צורת לת~ור וכ""ש
 ~ונו גדול הרשעה מלכות שחדשה כמוב~דיו
 היתר ו~ין בעיקר כו~ר להיות וקרובמ~שוא
 שע"ז נפש ב~קוחבזה

 ג""~
 עומדים וש~"ד

 ממ""ש מבואר יעו""ש עכ"ל נ~ש ~~חב~ני

 בגדר וערב שתי דצורת האשכול ~~רבעל
 ~י~ר כו~ר בגדר הוא והנ~אה ~יאגמורה ע"~

 לנושאה א~ילו יעבור ואל דיהרג הואודינא
 ~~וח בגדר דזהו גו~ו הצלת לשםל~וד

 נ~~

וכנ""~
 צורה גדר כל ובאמת

 בגדר בע~מותה זו דצורה משום לאותורה דאסר~ ו~~
 זו ו~~ל דצורה משום כ""א הואאלקות

 שני כזב וזהו שעובדו ומזל לכוכב הואמלתא ~י~~~
 באיזה נ""מ אין שוב וא""כ ראשון כזבעל

 כיון הראשונה לצורה מילתא סומנאנעשה דמו~
 בחבריהדחד

 מית~י~
 ראשון כזב על שני כזב

 דעושין שני בכזב שלישי כזב הדיןוהוא
 דנעשה וצורה לדמות וצורהדמות
 הולך דהכל ר~שונה לצורהסימן

 יסובב זה ידי דעל אחדמקום א~
 הרמב"ם שכתב וכעין בהקב""הכ~ירה מציאו~

 שאלו במשנה דע""ז ~"~ד המשניותבפירוש
את

 הזקני~
 ברור ומכ""ז יעו""ש וכו"

 ו~שו~
דג~

 מילתא ~ימנא דהו""ל וערב שתי צורת
 גמורהי ע""ז בגדר דהו""ל אלקות בגדרלצלוב
 בתואר צורה אינה וערב שתי דצורתונהי

 הו"""ל ד~ו""ס כיון מ""מ ~רצוףובדמות
לצורה ~י~נ~

 הנעבדת~
 בצורה ~ילו ובאמת

אין הנעבד~
 ש~

 וצורת ב~ואר הוא אם נ"מ
 בגדר לעבדו א~שר עצמו בית דאפילוכיון ~רצו~

 ~מ"ז בע""ז וכדתנן אלקותעצם
 ע""ב~

 שלשה
 וכו" לע""ז מתחלה שבנאו בית הןבתים

 והיו לע"ז בנינו שתחלת בית וז"לופירש""י
 הרמב""ם וכ""כ עכ""ל בעצמו הבית אתעובדין
 מה" הל"דב~"ג

 עכו~
 הגביה וא~י~ו ו~""ל

 חייב ה""ז וכו" אתה אלי לה ואמרלבינה
 נימא וסברא ~עם ~איזה ושוב יעו""שעכ""ל
 ~מנא כ""א דאינה דמשום וערב שתידצורת
 גמורה ע"ז בגדר תהא דלא הנעבדלצורת

משו~
 ~רצוף" ודמות בתואר דאינה

 מה" י" הלכה ב~""ג הרמב""ם מ""שעי~ר וב~~

עכו""~
 זהו בהמה לצורת אדם ~ורת בין לחלק

 משא""כ בעלמא ל~וי דנעשו בצורותדו~א
 הנעבדת לע~ז דמות נעשית דהצורההיכא

~
 וא~ילו צורה ~וג כל כ""א חילוק שום אין
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 כל בעלמא~ן
 דנעשי~

 הנעבדת לע"ז סימנא
 בהנאה ואסורה הו""ל גמורה ע"ז בגדר זה~ם

 סימן הרשב""ש בחשובות מ~אתי זהוכעין
 כ"ז כותבי ~חרר""ט

 יעו"~~

 ו~~~~~
 לברר הקדום באות שכתבתי מה

דצור~
 בגדר נמי וערב שתי

 גמורה זרהעבודה
 הי~

 מן בהנ~ה ואסור
 להסתייע לענ""ד נראההתורה

 ערוכה~גמרא לז~
 בשב~

 ~כ""ג
 ע""ב~

 דבעי
 עלה ו~תקיף מהו מכ~ית פ~ותה ע"ז~~ם
רב

 יוס~
 ~וכד~ירש""י ~יסורא לענין אלימא

ליאסר
 בהנאה~

 לא
 יה~

 ע~רון בעל זבוב אלא
 יראתו דמות עשה ו~~ד ~חד שכל מלמדו~ו"

 מו~יאה שזוכרה כיון כיסו בתוךו~ניחה
 יעו""ש וכו" ומנשקה ומ~ב~ה כיסו~תוך

 כ""א דא"ז ופ~יטא ו~ו" וישימובתוד""ה
 דמות ל~נא וכדיוק ליראתם דמות~דר
 וערב ~תי דומיא וזה ~ז""ל דנקטויראתו
 לאמונת דמותדהוא

 ה~ל~
 שיטת מבו~ר

 ליר~ן דמות ~דר דהוא ~ידי~ש""ס
 מה""ת בהנאה א~ורה~~יר

 משו~
 היא דגם

 גמורה ע""זבע~מותה
 וא~ הי~

 אפילו זהו
 מכ""ש בכיםו דמנ~אהיכא

 ללימוד מת~לתו דבנוי בבית זו דע""זאיסורא דאיקב~ היכ~

אמונת~
 להשריש

 נערי~ בל~
 דידהו

~מונח~
 אין זו

 שו~
 ~~ק

 בעול~
 בגדר דז~ו

 וכמ""ש גמורהע""ז
 הרמב""~

 המשניות ב~ירוש
 מחלוקת ואין וז""ל דע"ז א" משנהפ""ג

 והארמונים שבעיירות ה~ורות שכלביניהם
 לפי לעבודה בבירור ~נ~שו לפיאסורות
 מקומות ~ותןשאין

 מקו~
 לנוי ~נאמר לנוי

 יעו"ש עכ"ל מ~ומה בידו שאין ו~פילונ~שו
 שתי ~ורת גרע אטו וב~מת וכנ""ל הכאוה""ה
וערב

 מה~
 ~פ" תורה דכתבה

 ~שברשבר מש~טי~~
 מ~בותיה~

 ~בנים ופירש""י וגו"

שה~
 לה~תחות מ~יבין

 לה~
 ובע"כ עכ""ל

 ז"ל רש"י בכוונתלומר
 ל~

 להם שמש~חוה
 ~לקות ל~םבע~מותן

 דקבל~
 דא""כ עליה

 ~שתחוה לא דקרא רישאהיינו
 לאלהי~

 הרסכ""א
 תהרס~

 לומר בע"כ וכ""א
 לכ~ד דהוקמו לומר בזה ז""לרש""י דכ~נ~
 ~י ו~ה שלו ~""ז ל~ני ~ליהםולה~תחות הע"~

 דגם משום ובע"כ שבירה בהו תורה~יוותה
 משום ~מורה ע""ז בגדר הו""~לב~ה"ג

 בפירושו בהראב"ד מ~ינו מזו וגדולהלהע""ז" ד~ייכ~
 ~פ"לתו""כ

 בהר~
 וכן וז""ל דכתב

 וכו" בימוס נקרא לע"ז דורון עליהשמניחין מ~ב~
 תורה דגזרה ד~ינן וכיוןיעו""ש

 דורון ~ליה דהניחו משוםשבירה במ~ב~
 עצם איסורא דאיקבע הי~א מכ""שע""ז ת~רוב~

 וכנד""ד בהבית וערב שתי ~ורתהע""ז
 לע""ז תשמיש בגדר דנע~יתגמור ~שיטו~
 בע~מותה זה דבית ומ~"ש מה""ת בהנאההבית ומית~

מתחלתו
 נבני~

 ואמונתם דתם ללימוד
 ~ני בכזב אחד כזב מיתפיס בחבריה~ד ש~

 ללימוד דמיוחד בע~מותה הביתוהיינו
 ד~~

ואמונת~
 דקבועים וערב שתי ~למי על יורה

 והבי ממש" ירא~ן דמות בגדר דהמהבה
 דהוא הבית על יורה וערב שתי~למי

 דהמה ואמונה דתללימוד מיו~
 סימנ~

 לאמונה
 ברור" וזה זוודת

ו~~~"~
 מתו~" דמשמע לפי"מ אפילו

 דב~"ז וכו" ה"ג בד""ה ע"במ""ז ~""~
 מיתסר לא בטלה שלא ~"ז דבו~הדנראית
 וכ"כ מדרבנן כ""א ע"ז תשמיש~שום

~פר בקרי~
 להמבי"~

 ואם וז"ל ע"ז מה"~ ב~""ח
 ב~וכה ש~""ז ~"ז ע""ז ביתו לתוךהכניס
 אין יעו"ש ~כ""ל מדרבנן~סורה

 בנד"ד דגם ולומר ז""למדבריהם להוכי~
 ל~

 מיתסר
 מדרבבן כ"א מה"ת בהנאה~בית

 וערב שתי ~למי הני משום דביתד~יסורא כי~
 הבית בכותלהדבוקים

 מבחו~
 ~תם דז"א

 הע"ז להכנסת נבנה לא הבית דע~םדוקא
 וגםלתוכה

 ל~
 ע""ז לתשמיש הו~~ה

 ללימוד נבנה דהביתבנד"ד מ~א"~
 דקב~ו וערב שתי ~למי דהני ו~שוטברור ו~ונת~ דת~

 ~דר ~הו ול~ודיע לפרסםבהבית
 לימוד לשםבנוי בי~

 דת~
 ~פ~ וב~ה""ג ואמונתם

 מבית ע""ז בית בגדרהו""ל
 תי~לת~
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 ז" ~באות ל~יל באריכות כ""זוכדביאר~י

ח"~
 י~ו""~

 היטב

 ו~~~~~~~~~
 שבררתי מה דמל~א
 בכה"ג ו~רב שתיד~ורת

 ואסורה גמורה ~""ז ב~דר הו"לדנד"ד
 הוא מה"ת~נאה

 מ~ר~
 מפורש

 יג ראה~פ" בתוה""~
 יח~

 מאומה בידך ידבק ולא
מן

 החר~
 דאסורה ~""ז דבאמת והיינו וגו"

 וכדתנן ~רא מה~י לה ילפינן מה""תבהנאה
 ~מ""גב~"ז

 ~""ב~

 לו אמרו
 א~

 נ~שה היא
 החרם מן ~~ו~ה בידך ידבק לא שנאמרזבל

 וכ""כי~ו""ש
 ~רמב""~

 ~כו""ם מה" ה""ב בפ""ז
 ב~יר כתיב ~רא האי ~י~ר וב~תי~ו""ש
 נכ~י ד~ם גמרינן קרא ומהאיהנדחת

~די~י~
 בסנהדרין כדאמר אובדין שבתוכה

 מה" ז" הלכה פ""ד ברמב"ם ~והובא~~י""ב

 ה~די~י~ נכסי וז""ל~כו""ם
 וכו" שבתוכה

 וישבוהואיל
 ש~

 הנהנה וכל אבד ממונן
 שנאמר אחת לו~ה שהוא בכל~מנה
ולא

 יד~
 החרם מן מאומה בידך

 דהא ל~""ל להו דקים וכיון י~ו"ש~כ"ל
 דע"ז בלתא ~נאה איסור תורהדכתבה
 במידי וק""ו מכ""ש צדי~ים בנכסיאפילו
 ראיה וזו ~~""ז ל~~ם דמות נ~שיתדהוא

 ת~ובה" ~ליה שאיןברורה

~"~~~~
 בפ""ז ז""ל הרמב"ם מ""שמובן
 מה"ה""א

 ~כו""~
 מ"~~היא וז""ל

לאבד
 ~כו""~

 הנ~שה וכל ומשמשיה
 הנהנה וכלוכו" בשביל~

 בא~
 שתים לו~ה אלו מכל

 משום ואחת תביא ולא משוםאחת
 ול~

 ידבק
 המצות ובספר ~כ""ל וכו" החרם מן~אומה
 שהזהירנו ו~""ל כתב כ""ה מ~וה ל""ת~~ות
 דבר~חבר

 מ~"~
 אבל ממונינו אל

 והיא אליה ~ייוחס מה ומכל ומביתהממנה נרחי~
~מרו

 ול~
 שנהנה ומי ביתך אל תו~בה תביא

 בסוף בארו וכבר מלקות חייב ממנהמ~ר
 ~צי שבשל ~""א~שמי ~כ""במכות

 ~שר~
 א~~ ~תי~~וק~

 לא משום
 ת~~ תבי~

 אל
 ולא מ~ום ואחת~י~ך

 יבד~
 ~~ בידך

 זה

 ובספר~כ""ל
 המ~ו~

 שנוח בלב ~שי~י שורש
 ודע במ"יש ז""ל הרמב""ם כוונת ~סבירשם
 ~בא~ ומרגניתא אס~ר ובמגילת י~ו""שזה

ו~~
 הרמב""ם הגדול רבינו דברי י~רו
 במורה~""ל

 נבוכי~
 ח""ג

 פר~
 כ""ט

 משנה הגדול ב~בורנו בארנו וכבר וז""לדכתב
 לס~~ור התחיל ~""ה אבינו שאברהםתורה
 ובכיוס חלושה ו~ריאה בט~נות הד~ותאלו
 ומשך אדםבני

 לבב~
 ל~בודת

 הש~
 בהטיבו

לה~
 ~ד

 שב~
 הכונה~ והשלים הנביאים אדון

 זכרם ו~~ות ההם הכופרים להרוגוצוה
 ה~יים מארןולשרשם

 מזב~ותיה~
 תת~ון

 ומנ~וגו""
 ו~מר דרכיהם ~חר מהמשך

 בח~ותתלכו ול~
 הגוי~

 שלשון ידעת וכבר וגו"
 הר~שונה שהכוונה רבים במ~ומותהתורה

 להסיר היתה כולה התורהמן
 ~בו~

 זרה
 וכו" לזכרה וגם בה הנתלה וכל זכרהומחות

 שחשבוהו~ מה שכל בפירוש בתורהו~ר

 לאלהיהם~בודה
 וה~~רבו~

 הדבר הוא אליו
 אל הנמ~סהמתו~ב

 הש~
 כי בו אמרו והוא

 וכו" לאלהיהם עשו שנא אשר ד" ~ו~בתכל
 אפילו לו אשר ומי י~ו""ש~כ""ל

 רי~
 לימוד

 ויאמר שיודהב~""כ
 דה~

 הרמב""ם דכתב
ז"ל

 בדיו~
 וכו" בשבילה הנעשה וכל לשנא

 שייו~ס מה ומכל ו~""ל המ~ות ב~ר מ""שוכן
 נבוכים מורה בספר שכתב מה וכןאליה
 בה הנתלה וכל זכרה ומחותוז""ל

 וג~
 לזכרה~

 דגם דר""לוכו"
 צור~

 בכלל ו~רב שתי
 ברור" וכ"ז בהנאה למיתסרהוא ע""~

 ו~~~~~
 דנד""ד זה דבית אחרינא ט~מא
~אסור

 ליכנ~
 בה

 משו~
 דכיון

 ללימוד מיוחדת ~""ז בית בתבניתדבנוי
 דת~

ואמונת~
 ל~פלתם מיו~דת ~""ז בית וכ~ין

 בפי""א הרמב""ם וכמ"~ש מה"ת זהמיתסר
 וז""ל ~כו"ם מה" א"הלכה

 ול~
 מ~ומות יבנה

 בהן שיכנ~ו כדי ~כו"ם של היכלותכבנין
 מאלו אחת העושה וכל עושין שהן כמורבים
 לו~~ בהןוכיוצא

 כתב ובכ""מ ~כ""ל
~"~ 



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  ~~
 אותם כתבנית יבנה שלא לומר דהיינו~"ל

 ובהראב""ד י~ו""ש ~כ""להיכלות
 אםור כזה בית דבניןוכיון בהשגו~

 מה""~
 בחיוב

 מביזרא~מלקות
 ~שיט~ דע"~

 לכנס דאסור
 זהלבית

 ו~כ""~
 בצבורי שם לה~פלל

י~~~~~
 זה דבית שכתבתי מה מכל ה~ולה
 ואפילו ~ה"ת בהנאה אסורדנד"ד
 ו~ג"להדיוט

 ~~~י~
 הן" ואלו

~~~~~~~ 
 דתם ללימוד מי~חד זה דבית

 בלב להשרישו~מונתם
 וא~ונת השי""ת ~א~דות כפירה~להם נ~רי~

 גדר ליחס מזו גדולה נבלה ד~יןה~ילוש
 ~~ז בית בגדר בית האי הו""ל לבו""דאל~ות

~רו~
 וחמירא

 איסור~
 ט~י דידה

 מבי~
 ~""ז

 ה~למים ל~בודת כ""א מיוחדת~אינה
 וכנ""ל" בתוכהד~ו~דים

~~
 למ~לה מבחון זה בית דבכותל ~~~ן

 לרי~ותא תרתי ~""כ~בו~ים
 בגדר דהמה ו~רב שתי~ל~י

~""~ 
 שוב גמורה

 בי~הו""~
 ואין ממש ~""ז תשמיש ~דר זה

 לומר סברא~וב
 ולחל~

 בית ~שמיש בשוג
 ביןל~"ז

 דה~"~ היכ~
 ~ו~דת

 בתו~
 הבית

 דלאו חו~ה בהבית ו~בו~ה ד~ומדתלהיכא
 כ""א גורם ה~""ז ש~ומדתה~קום

 ה~"זי ~צ~
 ולאיזהגורמת

 תכלי~
 לנוי וא~ילו הו~~ה

נאסר
 הבי~

 דהוא
 בנד"ז ובא~ת ~""ז" תש~י~

 ו~ור~הבי~
 בה דקבו~ה ו~רב שתי

 מב~ו~
מיש~

 סימנא ו~רב שתי ד~ורת ~הדדי שייכי
 דתם ללימוד ו~בו~ה מיו~ד זה דבית~~לתא

 בה ד~בו~ים אלו דמצורות וכיוןו~ונתם
 ואמונתם דתם ללימוד מיוחד זה דביתידעינן
 ומ~ילא בבירור ~""ז בית הו""לשוב

 ג~
 אלו

 ובגדר ל~בודה שם דנ~ב~ו בירור ~דרצורות
 המכובדין עלדעומדת

 מ~ור~
 שכתב ל~עמא

 א" משנה פ""ג המשניות בפירוש~הר~ב""ם
 מחלוקת ואין וז"לד~"ז

 ביניה~
 וכהובא וכו"

ל~~~
 אות ~בתחלת

 י"~
 י~ו""~י

~~
 ~"ז בית בתבנית בנוי דהבית ~~~ן

ש~
 מה~ת אסור

 מ~~

ובחקותיה~
 תלכו לא

 וכמ"~
 ~י"א הרמב"ם

 מה"ה"א
 ~כו""~

 ל~יל" וכהובא

 בביאה איכא המבוארו~~~
 לבי~

 ~בירת זה
 ובביזרא מלקות בחיוב לאויןג"

 לאוין" הג" הן ואלו בהנאה דאסורד~""ז

א~
 לא

 תבי~
 דבאמת ביתך אל תו~בה

 או לביתו מביאה אםנ""מ אי~
 הו~

 לביתה הולך
 דלא איסוראד~י~ר

 יגרו~
 ~~מית פ~ולה

 והיינו ברשותו התו~בה יהיהד~י""ז
דהוא ד~י"~

 הול~
 בס" י~ויין בגבולה

 ה~~ות ספרש~ל שמ~ ל~
 להרמב"~

 תשי~יי בשורש

ב~
 ה~ם" מן מאומה בידך ידבק לא

 ובח~ותיה~ג~
 דבנוי כיון תלכו לא

 ברור כה""ג ובכל וכנ""~ל" ~כו""םהיכל כתבני~
 כופר ובגדר ד~"ז בביזרא מה""ת איסורדזהו כיו~

ב~י~ר
 וכמ""~

 ~ה~שכול בספר
 וכהוב~

 ל~יל
~באות

 ט"~

 בכלל דהוא ברור י~ו"ש
 אפילו כ"ז ובאמת וכנ""ל י~בורואל יהר~
 נתבטלה דאפילו זה בבית להתפללומכ""ש להדיו~

ה~"ז
 דמותר~

 לגבוה אסורה מ""מ להדיוט
 ב~"ס וכ~וסכם ד~איסמשום

 מה"ת ד~ורה ביטול ~ודםומכ"ש וב~וסקי~
ו~כ""ש להדיו~

 לגבו~
 ברור וכ"ז

 ופשו~

~~~~~~ 
 דבית שביארתי לאחר

 ללימודדמיוחד הנ"~
 כ~י~ר ~מי מתלתא מה"ת בהנאהאםור ~~ונ~ ~ת~

 ה~ינים דהמ~יאו הפגו~ים טעמים ג"ובטלתי

המכוני~
 נבאר לונדון דפה ב"ד

 החליי וזה ~"זאיסור חומ~

~~~
 נבוכים במורה ז"ל הרמב"ם

~"~ 

 פר~סו~
 כ""~

 כי וז""ל
 הוא ~תסוב ~ליו אשר וקטבה ~רשהכלה תורת~

 הד~ותלמחות
 הה~

 ~כרם הלבבות מן
המ~יאות" מ~

 ול~חות~
 ~ר הלבבות מן

יפתה ~~
 לבבכ~

 ו~ו" היום פונה לבבו אשר ו~ו"

ולמחות~
 מן

 המציאו~
 כי אמר

~  באש ת~רפון ואשריהםתתוצון מזבחות~ 
 ~ני ונכפלו ו~ו"שמם ~~ ו~דת~
 ה~ניני~

 האלה
ב~קומות

 רבי~
 היה והוא

 הר~שו~ הכו~



~ ~

~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  
 אותנו שהודי~ו כמו כלה התורה לכל~כוללת
 לאמרו המ~ובל בפירושםז"ל

 י"~
 כל את

 ד" צוהאשר
 אליכ~

 אמרו משה ביד
 ה~

 ל~דת
 כולה התורה בכל ככופר ב~"ז ה~ודהשכל
 כ"ג משכ~ים ~פ" ז"ל והרמב""ן ~כ""לוכו"

כ"ד~
 ~"ז ~ל תזהיר התורה ו~"ל כתב

 שהמקראות פי ~ל ואף מ~ו~ותבכמה
 בכך לה~פיד אין בהמיותרין
 כופר בה ה~ודה שכל שבה חומרשמכני
 ותזהיר ותחזור תזהיר כלה התורהבכל

 ה~י~ר תשכח ולא תמיד זכור ל~בדוכאומר
 ~כ""ל וכו" בו תלוי שהכל שצויתיךהגדול

 במורהוהרמב"ם
 ~ל~ נבוכי~

 פרק ראשון
ל"ו

 הוב~
 כ" יתרו ~פ" ברמב"ן

 ג"~
 כתב

~"ל
 של~

 ס~רי ובכל התורה בכל תמצא
 חרון לשוןה~יאים

 א~
 לא כ~ס לשון ולא

 ~כ""ל בלבד ~"ז ב~נין אלא ~נאהלשון
 ונבאי~ו""ש

 לה~תי~
 והמקראות ה~הרות כל

 הן" ואלו ~""ז באיסור בתוה"קדנצ~וינו

"~~

 ~א~ ~~~ד~
 אלהים לך יהיה לא
~חרי~"

 ~ב~
 ת~שה לא

~סל" ל~
~~~ 

 לא
 להם" תשתחו~

 ~ד~
 ולא

ת~בדם"

 ~ה~ ~~~~~~~~
 ~שתחוה לא

לאלהיהם"
 ~ו~

 ולא

~~בדם"
 ול~ ~ז~

 י~ויין כ~עשיהם" ת~שה
 ~ם"רמב"ן

 ~ח~
 הרס כי

 תהרס~
 ושבר

 מצבותיהם"~שבר
~~~ 

 להם תכרת לא
 ברי~"ולאלהיהם

 ~י~
 אלהיהם את ת~בד כי

 ל~ו~ש" לך יהיהכי
"~~

~ ~ ~  ~יא~ 
 מזבחת~ א~ כי

 תתצון
 ואת תשברון מצב~םואת

 תכרתון"~שריו
 ~יב~

 לאל תשתחוה לא כי
 שמו קנא ד" כיאחר

~  
 הוא" ~נא

~י~~
 לך" ת~שה לא מ~כה אלהי

"~~

~יד~ ~~~~
 אליל~" לך ת~שו לא

~~ו~
 ~קימו לא ו~צבה וכסל

לכ~

"~~

 ~טז~ ~~~~~
 את ואבדתם

 צלמי כל ואתמשכיותם" כ~

מסכת~
 כל ואת תאבדו

 במות~
 תשמידו"

 ו~~~~ן~~"
 ~יז~ ~~

 האיש כל כי
 בעל א~רי הלך~שר

 מקרבךי אל~יך ד" הש~ידופ~ור

"~~

 ~יח~ ~~ ד~~~~
 ~שחיתון פן

 לכ~ו~שית~
 פסל"

~י~~
 הירח ואתהשמש א~ וראית השמי~ה עיניך תשא ופן

 הכוכבי~ ו~
 כל

 ~ב~
השמי~

 להם" והשח~וית ונד~ת
 ~כ~

 השמרו~

לכ~
 וגו" ~שכחו ~ן

 לכ~ ועשית~
 פ~ל

תמונ~
 הוא אכלה אש ~ל~יך ד" כי כל"

~
 ~נ~"

 ו~~ית~ והשח~~ ~כא~
 פסל~

 כלתמונת
 הר~ ו~שית~

 ~ל~יך ד" ב~יני
 תאבדון אבד כי וגו" בכם ה~ידתיל~כ~יסו"

 ימים תאריכון לא וגו" ה~רן מ~ל~הר
 ~ש~דון" השמד כיעליה

~"~~ 

 ~כב~ ~~ ו~~~~~
 לך יהיה ~לא

 אחרי~"אלהי~
 כסל" לך ת~שהלא ~כ~~

 ~כד~
 להם" תשתחוה לא

 ול~~כה~
 ת~בדם"

"~~

 ל~ ~כו~ ד~ ד~~~~
 אחרי תלכון

 ~~רי~~להי~
 כן

יחרה
 א~

 פני מ~ל והשמידך בך אל~יך ד"
ה~דמה"

"~~

 ~כ~~ ~~ ד~~~~~
 את~ יסור כי

 ועבדו מאחריבנך

 ו~ר~ אחרי~אלהי~
 ד" אף

מהר ו~שמיד~ בכ~
 ~כח~

 אם כי
 כ~

 ~זבחותיהם~ להם ת~שו

 תשברו ומצבתם~תצו
 ואשריה~

 ~גד~ון

ופ~יל~~
 ב~ש" תשרפון

"~~
 ~כ~~ ~~ ~~~

 ~להי~ם פסילי
 כי וגו" ב~שתשרפון

 הוא" אל~יך ד"~ו~בת
 ול~ ~ל~

 ~ו~בה תביא
 והיית בי~ךאל

 חר~
 תשקצנו~ שקן כמהו

 הוא" חרם כי ~ת~בנוות~ב



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  ~~ "~~
 ~לא~ ~~ ~~~

 שכח ~ם והיה

~שכ~
 אלקיך ד" את

 אחרים אלהים ~חרי~~לכת
 ~ד כי היו~ בכם" ה~דתי לה~"~ו~שתחוית ו~בדת~

~תאבדון"
~ ~ 

"~~~
 ~לב~ ~~ ~~~

 וגו" ~~ך שחת כי

 עשו ~י
 ל~~

 וגו" ~סכה

~

~ ~ 
 וגו"י ו~~יד~ ~~ניהרף

"~~
 ~לג~ ~~~ ~~~

יפתה~ ~ן לכם הש~רו
 ~בכם

 וסרת~
 חחרי~ א~הי~~ו~בדת~

 והשתחויתם
 ~ה~

 וגו

 ו~ו"" הטובה ה~רן ~~ל ~הרה ואבדתם~

"~~~
~לד~ ~~~ ~~~

 את תאבדון אבד
 ~בדו ~שר ה~קו~ותכל

 וגו" אלהיהם את ו~ו"~הגוים

 ~לה~
 ונתצתם

 ~צבותם את ושברתם ~זבחותם~ת
 תגד~ון אלהיהם ופסילי ב~י~רפון ואשריה~

 ו~ו"" ש~ם אתואבדתם
"~~~

~~ו~ ~~~ ~~~
 ו~" לך הש~ר

 לאלהיהםי תדרשופן
"~~"~

~לז~ ו~~ ~~~
 אחרי נלכה ו~ו"נביא~~ בקרבך י~ום כי

 לא ו~ו" אחריםי~להים
 תש~~

 הנביא דברי אל
 ~~~ יו~ת" ההוא ו~נביאה~וא

~"~~ 
 ~לח~ ~~~ ~~~

 אחיך יסי~ך כי
ו~ו~

 לא ו~ו" אחרים~אלהים ו~בד~ ~~
 תאב~

 ~י ו~ו" לו
 ו~ו"י תהר~נו"~ הר~

~ 
~ ~~" 

"~~
~~~ 

~~~ 

 בני ~ים יצאו ~ל~~~
 ~לי~ו~ו"וידי~ ~~ ~~י

 ~~ו"
~לכה

 ונ~בד~
 א~רי~ אלהים

 הכה וגו"
~~ ~

~~ 
 ה~יר יו~בי את

 הה~
 וגו~" חרב ~פי

~ ~ ~ "~ ~ ~ ~ ~  
~~~~ ~ ~  

 ~תט~
 לך

"~~~" 
"~~~ ~~ 

~ 
~~" 

~~"~ 
 וגו" ~~~רה

~ולא ~~~~
 תקי~י~~

 ד"~~ק~~י ~שלא ~צבה~~~ר

~~~~"~
 ~~~~~~~~~~י~~~~~~~

 ~מצא ~ כ~

 ו~ ב~ר~ ~"~ ~"~~~~~~~
 או ~יש

 ו~ו"~~שה

 וי~~ ויל~
 ו~ו" אחרים אלהים

וסקלתם
 ו~תו" באבני~

"~~
~~ג~ ~~ ~~~~~

 ל~~ן
~~ 

 לא
יל~דו

ככל ל~~~ ~ת~~
 תו~בת~

 לאלהיהם" ~שו אשר

"~~~
 ~~ד~ ~~~ ~~~

 האיש ~רור
 פ~ל י~שהאשר
 ~גו"" ד" תו~בתומסכה

"~~
~~~~~ 

 ~~ה~ ~~~
 פן

 י~
 ~ב~ם

 אואיש
~או ~ש~~ ~ש~

 ש~
 אל~י~ו די ~~ם ה~ום פונה לבבו אשר

 ~פ~~~ש ההם הגוים אלהי את ל~בד~לכת
 לא ול~נ~" ראש פרה שרש~בכם

 י~ב~
 סלח די

 וגולו
"~~

 ~~ו~ ~~ ~~~~~
 ולא ~בבך יפ~ה ואם

 ת~~~~
 ו~תחוית ו~~חת

 לכ~ ~גדתי ו~בדת~" אחריםלאל~י~
 היום

 האד~ה ~ל י~י~ תארי~ן לא תאבדון אבדכי
 ~~ ~ ~ ~וגו"י

"~~

 נכר אל~י אחרי וזנה~ ~~ ~~~ וק~ ~~ז~ ~~~ ו~~~
 וגו"~רן

 בו אפ~ וחר~
 וא~י ההואי ביו~

 ~י ו~ו" א~תיר~סתר
 ~נ~

 אחריםי אל~ים אל

"~~
 ~~~ ~~ ~~ו~~

 ~~י ויטש
 צור ~וינבל~ש~ו

 יקניאו~ו~שו~תו"
 בזרי~

 י~~~~ו" בתו~בות
 וגו" וינאן ד"וירא

 ויא~~
 ~י אסתירה

~ה~י
 ~~ט~

 כ~סוני ל א ב~א קנאוני הם
~~הבליהם"

 ~נ~
 כי

 ידי~
 ~~י ~ר ו~ו" ד"

 ~~~ ~ ~~ו~~~ ~יו צור~אלהי~ו

~~~

~~ 
~~~~ 

 ~~נו ~שראל~~~~י נא ~יאמר
 ~~רות ~ד~~"

 ~ונשי~
 כ~ום

 ~ה~~~י~לא ~ל כ~ו ~~ירות כל~ל
 ~"א ~א~~צ~נו~ שב~ורה ו~צות ~בירותבכל
ציווי

 ו~הר~
 ~~~" ~~ל ~~א

 ול~
 "~כ~א

באי~ור
 ~תור~ ~כ~~ ~~~

 ~~כ
 אזהרו~

ו~ונש~
 ~~אלו ח~ורים

 ה~~ור~י~
 בפ"~תבא"

 ~ר ~ה~~נ~~ "וי~ך~~ב~~
 ת~~

 ~~ב
 א~ו~

"~~~נ~~~
 ~ר כ~ו ~~רים ~ים

 ~~~ו ~~ל ישראל וי~ל כה ~דנתקיי~ו כול~



~ ~

~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

 מכ"ש אפילו להרחיק מהראוי כמהוא"כ ~~~~
 בגלות~ ח"ו נאבד לבל דע"ז בזרא~מן

 הגדול רבינו ישראל של מאורן שכתב מה~י ופו~
 פ""א לע"ז המשניות בפירוש ז"להרמב"ם
 של עיר שכל לך יודע ולפיכך ו~"ל ה"משנה
 בית שהוא תיפלה בית להם שיהיהאומה
 בה לעבור אסור העיר אותה ספק בלאע"ז
 ידיהם תחת אנחנו אבל בה לדור וכ"שבכונה

 אנוסים בארצם ושו~~יםבעונותינו
 ~דברים שנאמר מהבנו ונת~יי~

 ד"~
 ועבדתם

 ואם ואבן ען אדם ידי מעשה אחריםאלהים ש~
 ע~ז בית דין וחומר קל כן דינההעיר

 עצ~
שהו~

 וכ""ש לראותו כמעט לנו אסור
 עכ"לבו ליכנ~

 יעו"~
 ז~"ל" ה~דושים בד~יו

ו~~ו~~
 דקילא ע""ז דמה ק""ו שהדבראני

 ~כ"ז בע""ז וכדאמרממינות
 ישמעאל רבי של אחותו בן דמא בבןמעשה ע""ב~

שהכישו
 נ~

 סכניא כפר איש ~יעקב ובא
 עד וכו" ישמעאל רבי הניחו ולאלרפאותו
שיצתה

 נשמ~
 רבי עליו ~רא ומת

 נשמתך ויצתה טהור ש~ופך דמא בןאשריך ישמע~
 ~~ה דמש~א מינות שאני וכו"בטהרה

הרמב"~
 ושמירת רוצח מה" ט" הלכה בפי"ב

 מן רפואה ליקח אסור ~"לנפש
 ואסור שיחיה ממנו נתייאשו א""~כאלא העכו"~

 שנתייאשו ואע""פ האפיקורוס מןלהתרפאות
 ועובדא עכ"ל אחריו ימשכו שמאממנו

דמא ד~
 ~ו~

 בא סכניא כפר איש ~יעקב

לרפא~
 רבו בשם

 או~
 וכדאמר איש

 שאני ב~ד"ה ויעו"ש שם ע"זבירושלמי
 ~ילא דע~ז ב~"ל ~וסכם וכיון וכו"~ינות

ממינ~
 הרמב""ם כתב בע"ז כיון ו~"כ

בפיר~
 כמעט לנו ~אסור הנ"ל ~משניות

 וכ"שלראותו
 לי~נ~

 של ב""ב ו~"ו מכ"ש בו
 לאמונת בית ~ז~ו מינות ~ית~"ו

דאסור השי~
 לראו~

 ~ו" ליכנס וכ"ש

~~~~~~~~~~~ 
 ~"ל כתב ל~ו ~רק ח"א
 ש~הדע

 כ~תס~~

 תמצ~~ לא הנביאים ספרי ובכל התורהבכל
 ~נאה לשון כעס~ולא לשון ולא אף חרוןלשון
 הרמב""ן ובראשם ~והמפרשים לבד ב~"זאלא
 יתרופ"

 תמה~
 בישובו דחק והאברבנאל ~"ז

יעו"ש
 במו"נ~

 ד"י אויב ~יקרא תמצא ולא
 או צר"או

 שונ~
 ~ר ע"~" עובד אלא

ועבדת~
 וחרה" וכו" אחרים אלהים

 יחרה פן בכם"ד"
~ 

 ד""
 ה~ ידיכםיבמעשה להכעי~

 כעסוני אל בלא קנאוני
 הכעיסו~י מדוע וכו"" ~נא ל א כיבהבליהם"
 ובנותיו" בניו מכעס נכר" בהבליבפסיליהם

 הורישו עד לשנאיו" ומשלם לאויבי~הוא ומשלם~ לצריו הוא נו~ם באפי" קדחה אשכי
 כ~~ כי אלקיך" ד" ~נא אשר אויביו"את

 משיסופרי הרבה וזה שנא" אשר ד"תועבת
 מזה שיש מה כל על תעבור כאשראלא
 יו~~ ואתה וכו" תמצאהו ה~פרים בכלהענין
 על~ יעבדה לא זרה עבודה שעובד מי כלכי
 דמה ולא בלעדיה" אלוה שאיןדעת

מעולם
 כ~

 ולא העובדים" מן
 יעשה אשר שהצורה הבאיםמן ידמ~
 האבנים מן אוהמתכת מ~
 השמים בראה אשר הוא ההיאש~צורה והעצי~
 צד על יעבדוה אמנם אבל הנהיגםיוהיא והאר~

 בינם אמצע שהיא לדבר דמיוןשהיא
 לא~ מי ואמר שבאר כמו יתברךהאלוקי ובי~~

 ובכל ואמר וכו" הגוים מלךייראך
 הסיב~~ אל רומז וכו" לשמי מו~שמוקטר מ~ו~

הר~ונה
 אצל~

 ב~ורינו~ זה ביארנו ו~ר
 בו יחלוק שלא ממה וזהה~~ול"

 מבעלי א~
 שהכופרים אלאתורתינ~

 הה~
 היו~~~ עם

מאמיני~
 מ~יאות

 ~~ר~
 אחר

 ר"ל" לבד יתעלה לבורא שהוא בחקכפירתם שנתלי~
העבודה

 וההגדל~
 ו~בדתם שנאמר

~  
 וכו~ ד"

 ההמון~ באמונת מציאותו שתתקייםבעבור

וחש~
 ה~וא החוק

ל~עדר מבי~ ז~ ויהי~ לזול~
 כי ~המון" מהאמנת יתעלהי מציאו~

 אלא ~מון י~יגלא
 חייבם בהם" הנעבד אמיתת ולאעניניהם ל~ ~עבודו~ מעש~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~ 
~ד

 לא הפ~ק ש~ר כמו המות" ההוא~דבר
 ה~רת והיא העלה ובאר נשמה" כלי~חיה
 יפסד שלא הב~ל הזהי~דעת

 כמו זולתם" ~
 אויבים ~ראם אתכם ילמדו ולאשאמר

 מ~נא זה שהעושה ואמר וצרים"ושונאי~"
 חמה" ומעלהיומכעיס

 ואי~
 מי ענין יהיה

 בחלוף והאמינו יתברך בעצמו כפירתו~נתלית
 או מציאותו יאמ~ין שלא ר""ל שהואי~~ה

 י~מינהו או גשםי יאמינהו או שניםי~יאמינהו
 ח~רון איזה~ לו ייחס או הפעליו~"~על

 בלא זה כי~יהיהי
 ספ~

 ע~ז מעובד רע יותר
 לפי מריעה או מ~יבה או אמצעות שהיא~ל

מחשבתוי

~~~
 ענין או הגשמה כשתאמיןשאתה
 ומכעיס מ~נא שאתה הגשםימעניני

 יותר~קשה וצר" ו~ויב ושונא וחמה אש~וקודח
 יעלה ואם מאדי ~"זמעובדי

 בדעת~
 שמאמין

 עליה שגדל בע~ר~ התנצלות לו יש~~הגשמה
 שת~מין ראוי כן הש~תו וקוצר לסכלותו~ו

 אלא יע~ד לא שהוא זרה עבודה~עובדי
 אבותיו מנהג זה על שגדל מפני או~סכלות
 שפשו~י תאמר ואםבידיו"

 הכתובי~
 ישליכום

~זה
 הספ~

 אמנם זרה עבודה שעובד תדע כן~
 חסרים וציורים דמיו~ים ~בודתה~ביאוהו

 מן י~בל שלא למי כן אם התנצלות~~ין
 מן מ~צר יהיה אם ה~עיינים"~מאמתים

 יביא שלא מי לכופר א~וב לא שאני~~העיון
 לכופר אחשוב אבל הגשמות הרח~ת על"~ופת
 ~רוש במצא וכל~שכן הרח~תה י~מין שלא~י

 ~שלום עליו~ ב~~ יונתן ופירוש~ונ~לוס
 עכ""ל" מה~שאפשר כל ההגשמה מןי~ח~ו
 כתבוע~ד

 חל~ ש~
 ראשון

 ~נ~~ פר~
 וז""ל

 אמנם ~בנים~ ~ל אבות עון פוקד אמרו כייודע
 לא~בח~א~אחרי לבד ~בודה~רה שלז~~ח~א
 על הדברות בעשרת אמרו זה על"~הראיה
 שונא י~רא ולא לשונאיי רבעים ועל~לשים
 כל ~ש~ר~ כ~ו לבד זרה עבודה עובד~לא

~ועבת
 ד~

 הספי~ ואמנ~ שנ~" ~~ר
 לו

 לו שאפשר מה תכלית כי~~ב~ים
 ל~~

 לראות

 א~י וכשיהר~ו רביעיי דור הוחמ~עו
 ההוא הזקן יהרגו זרה עבודה עובדמדינה
 ובן ובנוהעובד

 ב~
 ~ולד שהוא בנו בן ובן

 וכו"הרביעי
 שיהר~

 זרה עבודה עובדי זרע

א~""~
 ואבות אבותם בח~א ~~נים שהם

 בתורה נמשכת מצאנו המצוה וזאת~~תםי
 החרם הנדחת בעיר שצוה כמו מ~וםבכל
 הרושם למחות זה כל בה ~ר כל ואתאותה
 המביאההוא

 להפ~
 וכו" שבארנו כמו הגדול

 זצ"לנ ה~דו~ים בדבריו יעו"שעכ~ל

~~~~
 הרמב""ם הגדול רבינו מדברי מבואר
 ~במציאות כפירה דבאמונתזצ"ל

 במציאותו מאמין ואפילו בא~ותו או~שי""ת
 ו~רוע גמור כופר זהו ההגשמה ע~דוכ""א
 דכמו לפי~ז ו~שי~א זרה עבודה מעובדיותר
 ~רעם ~אותם להחרים המצוה הנדחתבעיר
 במציאות בכופרים~ ה""ה רביעי דורעד

 לא הנדחת ~יר דמצות השי"תובאחדות
 אפילו כ"א ~ע"ז בעובדי דו~אנאמרה
 הענין בבירור שהארכתי וכמובכופרים
בחיבורי

~~~ ~~~ 
 ועיקר יעו""ש תלית~ה

 ד~יר לדינא התורהדכתבה
 הנד~

 ~ובדי
ע""ז

 ה~
 נלמוד דמזה משום

 דכ"~
 לכופרים

 אותו מגשימים או ואחדותובמציאותו
 הרמב"ם שכתב ~ה וכ~יןיתעלה

 וז""ל אסורות מאכלות מה" ב"הלכה בפ"~
 שאסר מפני אלא האכילה מלאסורהכתוב שת~ ~

 צ"ל ואין אסור בשולו ואפילוהבישול~כלומר
 שאסר מאחר הבת ששתק~מלאסור כמואכילתו

 איסורי מ~" ~"ו בפ"ב וכ~כ עכ"ל ~בת~בת
 ~שאסר מאחר וז""לבי~~

~ 
 מן שתק הבת

 וה""ה י~ו"ש עכ"ל התו~ה מן ואיסורההבת

 תורה דצותה "מאחר הנד~תבעיר~
 וב~~ות במציאות דמאמינים ו~~ם ע""זעובדי לה~רי~

 ב~נם א~צעי שהיא עבודתם דעיקרהשי""ת
 וכמ""ש יתעלה ~שםובין

 הרמב"~
 ~~ורה

נ~כי~
 מכ""ש לעיל וכהובא ובחיבורו

 דמצו~
להח~י~

 במציאותו לגמרי בכופרים
 ~ה~שמה ע"צוהיינו ובאחדות~

 ~שיל~~ כאמונ~



~ ~

~ ~ ~

 ו" ~י"

~~~~ 
~~~ 

 ~ו~~~~
~~~~ ~"~ 

~ ~ ~ ~  

~~~
~~~~ 

 ב~פרו ה~ב~ב~ל הרב

 כתב דברים ~ל~המ~נה ~~ מרכב~
 ~ב~

~י~ו~

 ואפ~ר ו~~ל
 לפר~

 קנ~ונ~ הם
 אנ~י ~ל ~הבליהם כ~סוני~ל ~בל~

 בי~
 ~ני

 אתכ~~ו ~ה~
 הש~

 ב~וף ~היה באמונת
 נבלתה ובימ~הם~ני בי~

 ומאלשי~
 היו

או~~ המיסדי~
 וה~~

 המופלג הכ~ס
~~וא וי~ס~ בתת~

 ה~דול~
 את כ~~ו וכן ~בקנאות

 הש~
~ה~ליה~

 ומלאכיו ~לוחיו ~הם
קדושים שנ~~~

 ונביאי~
 ~היו

 כול~
 מאותם

 ~~בודת~ה~~בים זה אחר ונ~ך ~ני~~ית הפרי~י~
 לזכרונם נ~שו א~רוהפסילים

 ~ה~
 הבלים

 נבל ~וי קראו~הרומים ~ה וכו"~אמת
 האלקות ~מאמין ב~מונתו ונבל מין ~וילומר רו~~

~~ר
 וד~

 השירה מתחלת כי והסתכל וכו"
~ד

~~ 
 ב~~ו ~~ה דבר ~ל ~בלא קנאוני

כאלו
 הו~

 בלא קנ~ני הם ומן המדבר" היה
 יתברךי ה~ל ב~ם דבר ~~ירה ~ף ~דאל

 לב~ר האלקות נתינת כי א~לי בזהוהסבה
 ה~דולה הקנאה היתה ~יאודם

 וה~~~
 לפניו~

 יתבר~
 זכר ולכן

 הדברי~
 כאי~ו האלה

 כי ~~ר וזהו לקנא~י אמרם ב~צמוה~י"ת
 הזה הדבר ~~ל לומר רוצה באפי קדחהא~
 האלקות בתתוהוא

 לב~~
 ~~~ו כמו ודם

 שי~~ה די ולא באפו קדחה א~ ~ניבבית
 יאכל ~ם אבל ~ם ~נינקמה

 אר~
 ויבולה

 מו~די ותלהט ~~זהי תקולל י~ראל ארן~כל
 ~ל רש"י" כדברי לירו~לים שרמזהרים
 המ~ורר אמר זהדרך

 ולר~~
 אמר

 אלקי~
 מה

ל~
 ~זה~בלי פיך ~לי ~ריתי ות~א חקי לספר

ספ~
 בתורת המ~יק נאמר י י י ה~ם ~ל
השם

 ~ו~~
 אמונתו ~ל ו~נות ראיות מ~ם

 מה זה ~לוי~י~ו
 ל~

 ומה חקי לספר
 ~ל ותורתי בריתישתשא ל~

 פי~
 והנה

~  

אינ~
 ~נב ראית אם כי המצוות מקיים

 ~מו~ ותר~
~~ 

 מנאפים
 פי~ חל~~

 שלחת
 בר~~

ו~
 ~הוא ~~ראל את ~ם

 אחי~
 לדבר ת~א

~מנו
 להר~

 קלים הם ה~ונות אלו כל אבל לו
 א~ר החמור החטא אל~רך

 את~
 שתאמר

 כמוךי ודם ב~ר ה~ולם ~רא~~ני
~~~ 

 שאמר

 שדמי~~ מה ב~בור אבל והחר~תי ~שיתאלה
היות

 אדם הייתי באלקותי כמו~אני~ אהי~
 זה ~לכמוך

 אוכי~~
 וא~רכה

 ~אמרלמה מ~כי~ ל~יני~
 כ~

 ~בימיהם שני בית אנשי ~ל
 באפי קדחה אש כי הזאת האמונהנ~שתה

ו~ליה~
 לומר ר~ונו ר~ות ~לימו אספה אמר

 זר~ם ו~ל ההוא הדור ~ל~~א~וף
וכו" ר~ות~

 וידו~
 כמו ~ני בבית נתקיים זה ~כל

 ~כ""ל ב~פרו ~וריון בן יוסף~ספר
 והארי~

בכ~
 וה~רות הר~ות

 דאיר~
 מה~ונ~ים" להם

 בגדר זרה ה~בודה ~ל האזינו בפ"דנכת~ו
 ודם לב~ר האלקות ונתינתהג~מה

 נמי ~""ל ומדבריוהיטב י~ו"~
 נ~מ~

 ~"ד ~"ז ד~דר
 מ""מ ~מורה ~""ז דזהו אם ודורו אנושש~בד
 ~ני בבית ישראל מפרי~י דנ~~ה ~""ז~דר

 נתינ~~ ב~דר דה~"ל מ~ום טובאחמירא
 ב~דר א~ וא""כ ודם לב~ראלקות

~""~ 
 ~"ד

 ז~ל הרמב"ם כתב ודורו~א~ש
 לראותו דאסור מ"ה פ""א ל~""זה~~ניות ~ירו~

 ליכנ~ומכ"~
 ק"ו של ~ב ק"ו בו

 ואמ~נת~""ז בבי~
 השילו~

 הג~מה ~דר דזהו
 לבו""ד אלקותונתינת

 ומכ""~
 דמיוחד היכא

 דפשיטא~ לזה המיו~ין ב~פריהם זואמונה
 לראותודא~ור

 בוי ליכנס ומכ"~

~~~

 הכל דבר
 נשמ~

 רבינו ~כתב מה
 נבוכים במורה זצ""להרמב""ם הגדו~
 ~נ~לם מה וכל וז"ל מ"ט פרקסוף ח"~
 זרה מ~בודה להרחיק רק אינו החו~יםמרוב ~מ~

 ואם ההפסד זה ~דול כמה ה~תכלוכו"
דבר הו~

 ~~רי~
 לה~תדל

 האד~
 להסי~ו יכלתו ב~ל

 כמו המצות ורוב לא אם~
 ~אר~

 אינם
 או ~~ה מצות וכל וכו" ההם ~ד~ותלה~יר ר~

 ת~שהלא
 שי~ל~

 רק ~ינו ~מו ~ך
 לא אשר ה~ם החוליים מןחולי ~פוא~
לד~תם ~ונח~

 ~יו~
 ~~"ל ~ז השם ישתבח

 ~"ל כונת ~הו~ י~~~
 ~"א~ ~~ ~וריו~

 וספר~
 בכל כמ~~~ ב~"ז הכ~רכל

וכמובןי כול~ ~תור~

~~~~~~~ 
 כל

 מ~
 ~ביארתי

 וגםאי~ורו ~מ~
 ~ביר~

 ג"

 ל~י~



~ ~ ~

 ו" ~י"
 ~"~ ~~י~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  
~~

 ~אות ל~יל וכהובא ד~"ז~ביזרא
 י""ב~

 משום
 בכל איסורו והלכך בי~לו ~בלאדמיירי

אפילו ז~
 אפילו דאסור ל~בוה ומכ""ש~ להדיו~

 הני כל נפ~עו דבביטול ונהי~ביטול
 ל~בוה ~ור מ""מ גמורה ~""זב~דר איםור~
 ובפרט בצבור שם להתפלל והיינודמ~יס משו~

 הוא ופסוקה ברורה והלכה נוראיםבימים

באו""~
 ~נ""ד סימן

 ס""~

 וביו""ד י""א
 ~ל""טסימן

 ס""~
 בררתי וכבר י~ו""ש י""ג

 עשיית איסור ~נינא האי נפלאבאריכות
 מראה בחיבורי שנתבטלה ~"ז מביתביהכ""נ
 ז""ל והרמב""ן י~~"שי ותליתאה תנינאכהן

 ל"ה וישלח ~פ" לתורהבפירושו
 ד"~

 בד""ה
 אינן ומ~משיה ~""א וז""ל כתב וכו"ויט~ון
 וזורה מפרר שיהא צריך אבל הנ~בריםמן

 בנו כי אלי והנראה לים מטיל אולרוח

 ~ד משכם ומש~שיה ~""ז לקחו לאי~~ב
 ~"ז מבטל שה~כו""ם להם והותרהשנתבטלה
 צוה י~קב אבל להם מותרת היא והנהב~""כ
 ראוים שיהיו ה~דש לטהרת אותהלהסיר~
 אתל~בוד

 הש~
 בקבורה להם די ו~יה ו~ו"

 שלא במ~ום האלה תחת אותם טמןולכן
 ולאבו י~~

 יזר~
 ז""ל דבריו ולפי י~ו""ש ~כ"ל

 דינא ד~אינראה
 מה"ת נמי לגבו~ דמאי~

~מד~ת~
 לבניו אבינו די~~ב ~ציווי האי תורה

 צוה מ""מ ה~"ז ~תבטלה כבר דבאמתדנהי
 ~כדי ב~ורה ה~ולם מן לב~רם לבניוי~~ב

 ובטהרה" בקדושה ~שי""ת ל~בודשיוכלו

 ו~~~~"~~~~
 מובן ע""ז גדר מהות

~  תניא ובזבחים י"ב בי~אדא" 
 הלשכות הבית הר יהודה של בחל~ו היהמה

 בנימן של בחלקו היה ומהוה~זרות
 היתה ורצו~ה הקדשים ~דש וביתוהיכל או~

יוצ~
 של בחלקו ונכנסת יהודה ~ל מחלקו

 היה הצדיק ובנימן בנוי מזבח היה ובהבנימן

מצט~
 כל ~ליו חופף שנא~ר יום בכל ~ליה

 ונ~שה ה~דיק בנימן זכה לפיכךהיום
 כתפיו ובין ~נ~ר לג~רהאוש~יכן

 מכל בנימן נשתנה דמה ו~מוה י~"ש~"כ ש~~

 משום ואי ~דיק בשם כנוהו דחז""ל~השבטים
 ~בכ"דבתורה

 הברכה~
 ד" ידיד כנהו ג""כ

 ~נימן נשתנה ט~ם לאיזה תמוה גופההיא
משאר

 השבטי~
 להקרא זכה ד~י""ז ~ד

 ד""ידיד בתור~

ו~ו~
 ד" ידיד נ~רא דבאמת כיון

 בכל הצט~רשוב למ~ ו~די~
 יו~

 זו רצו~ה ~ל
 ~ד בחלקו דנכנסת יהודה שלמ~ל~ו

 י זה" הוא ~דיקים דרך וכי לבול~הג"כ שרצ~

~~""~~~~~
 ו~פימ""ש שפיר מובן

 ~ל בריב""א הובאמאורליינש ר""~
 ~פ"התורה

 הברכה~
 בהדרת שנדפס

 וז""יל ~ה"ת התוספתלב~לי ז~ני~
 לפי בנימן של בחל~ו שכינתוהקב""ה השר~ לכ~

 שב~תו מבנימן חון ל~שו השתחווהשבטים שכ~
 ~ובספרי ~כ"ל ~דיין נולד לאזמן

 ש~
 הביא

 כמה~~וד
 ט~מי~~

 י~ו""ש
 ולפי"~

 כיון
 לא ובנימן ל~שו השתחוו~שבטים דכ~
 ונהי ~"ז" ש~ן מכל נ~י לפי"ז א""כוהיה השתחו~

 ושוב ~"ז ~צמו ~שה לא גופיה ~שודבאמת
 בגדר אינו לוההשתחואה

 ~ס""אבסנהדרין ~""ז~וכדתני~
 ~"ב~

 תשתחוה לא
 אתה אבל משתחוה אתה אי~להם לה~
 ובפרט י~ו"~ש וכו" כמותךלאדם משתח~~

 ~דכ~~

 היה
 אביהם י~קב ובציוויברצון

 ~חמ~
 ~ונש ~

 ופשיטא ~שויראת
 דא""~

 דא"כ ~"ז ~דר
 "מ"מ לזה נתרצה אבינו י~קב היהלא

 כ""ש פ~מא בגדר~ו""ל
 השתח~ משו~

 ~ו

הרש~
 ~ר~י בשם ל~רותם אין ושוב

 יד~~
"~ 

 ~וא ~""ז שמן בגדר ש~וא מי כיי~ן
 ~רמב"ם וכמ"ש שונאי אויב צר"בשם נק~
 ~אות ל~יל והובאנבוכים ~ור~

 י"~

 י~ו"ש
נהי והל~

 דל~בטי~
 ~ה ל~רותם אין ~"ו

 ~"ז בגדר היתה לא ל~שו דההשתחואה~ י~~
 ובפ~

מיר~
 אמ~ א~ מ"מ

 י~ונה דלא
 ישו~ ל~

ב~~
 ~~ר הו"ל ד~כ""פ כיון ד" ידיד פרטי

 לחוד בנימין וכ"~א וכ~"ל כ"שפגמא
להקרא זכ~

 בש~
 ד" ידיד

 משו~
 נקי דהיה

~ מכ~
 שמן~

 צדיק ~דר הו"ל והלכך פג~א
 והל~~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

 בר~ו~ת דבנוי המזבח על ה~~~ר~~יר
 י~ן ל~~ו דנ~נסי~ודה חל~

 המזב~ דמקו~
 מ~ודש להיות~הכרח

~""~ 
 שמן בלי הנ~לה

 גדר מישראל להסיר בא ד~י~רו~גמא~משום
 וכמ""ש ~צרים בה דהורגלו~"ז

 ח""ג נבוכיםבמורה הרמב"~
 ~ר~

 וזאת וז"ל ל""ב
 הבית אל וכיון ~קרבה~מצוה

 אמנ~
 היתה

 וב~בורה ה~נה זאת בידיכם שת~לה~~~ר
 שימחה ~ד לשמי ה~בודות אלו~~ת~תי

~~
 ותתקיים ע"ז

 ~נ~
 עכ"ל וכו" י~ודו

 ד~~רו וכיוןי~ו"ש
~ 

 ישראל בני ~סיר
 בה דהור~לו~~"ז

 במצרי~
 דמסברא ברור

 ב~דר כלל יהא לא דהמזבח הוא~~שו~ה
 השתחואה והיינו ד~"ז בזרא ~~מא~מן
 המזבח ~ל בנימן דה~~~ר ~י~ר וזהול~שו
 לצד לבול~ה ורצה יהודה של בחלקו~היה
 יהיה בחל~ו יהיה דהמזבח~י"ז

 המזב~
 וש~יר ל~שו דהשתחואה ~גמא ~שמן~קי

 י~רשו דישר~ל עזה ~~ולה י~~לקדושתו
 דהורגלו ע""ז מגדר לגמריע~מן

~ 
 במצרי~"

 דהמזבח יהודה דזכה ~~א ~יקרובאמת
 ל~שו דהשתחוה ונהי בחל~ויהיה

 משו~
 דלאה

 וכדאמר לה~ב"ה הודאה וזהו יהודה~ראתו

~ברכו~
 ז"

 ~"ב~
 את ה~ב""ה שברא מיום

 ~ד לה~ב"ה שהודה אדם היה לא~ו~ו

~ ~
 את אודה ה~עם ~נאמר והודתו לאה

~
 שמא דהאי וכיון י~ו"ש וכו"

 יור~
 ~ל

 כח אין שוב השי"ת ואחדות~ציאות
 י~ה ~"ז ~צמו ~שה דלא ל~שו~~ת~אה
 ל~שו זו השתחואה ע"י ליהודה~וי"

~
 ב~דושה המזבח וש~יר כ"ש ~~א

 בלי~מורה
 שו~

 כיון ומ"מ נבנה ~גמא ~מן
~~ימן

 הצדי~
 ~"צ לבול~ה ~ליה ה~~ר

 יהיה~י~ז
 ~~ו~

 ~ורה בקדושה המזבח

~י~~~
 ~"ז להסיר ~מורה ~~ולה ~י"ז

 וכנ"ל~י~ראל
 ל~יכ~

 אושפזיכן ונעשה זכה
~~ב"ה

 מ~ו~ ו~י""~
 השכינה השראת

 בנימן של~חל~ו
 הצדי~

 שמן מכל דנ~י
 ויוש~ע י~~ול ל~שו השתחואה~ג~א

 אחר ימשכו דלא ישראל על ית~לה~~תו ש~~

 הרגל~ כ~יע""ז
 כיון ול~י"ז ~~רים

 י~ דשבטי חמירא כ""כ ד~""זד~גמא
 לא

 ל~קרא~כו
 בש~

 בהו דהיה י~ן ד" ידיד
 ד~מת ונהי לעשו השתחואה~~מא שמ~

 ל~
 עשה

 בגדר ~~מו~שו
 ע"~

 ההשתחואה עצם ו~ם
 לכבדו כ""א אלהות קבלת בגדר היתהלא

 אד~ ל~ני הכנ~הוכ~ין
 כיון מ""מ גדול

 היהדע~ו
 רש~

 ושמן ~~א ~דר זה נ~שב
 ב~ירוש ז"ל הרמב"ם מ"ש ש~יר מובן~"ז

 אסור שהוא וז""ל מ""ה ~""א לע""זהמשניות
לנו

 כמ~~
 ~כ"ל בו ליכנס וכ"ש לראותו

 מבואר דזה אמת ~יו ד" ודברי~ו""ש
מד~ראה

 תוה""~
 ד" ידיד לבנימין דוקא

וכנ"~
 משמן וב~"כ השב~ים שאר לכל ולא

 השת~ואהפגמא
 לרש~

 חזינן שוב ~"ז ~ובד
 היא מאוסהכמה

 ה~"~
 וכנ""ל" ב~צמותה

 בשברון להאנח כ"א לנו אין המבואר~~~~

מתני~
 הדין מיום לנו אוי ולומר

 לנוואוי
 מיו~

 י~ שב~י ומה התוכחה
 לא

 בתוה"ק להקראזכו
 בש~

 כ"א ד" ידיד
 ~שו השתחואה ~גמא שמן משום לחודבנימן
 אביהם ברצון דהיתה ונהי ~"ז ~ובדהרשע
 כו"כ ~ם בני שאר מכ""ש אונסומחמת

~עמי~
 ב~י~ר כו~ר לאדםומשתחוים וכורעי~ מחנ~י וברצון באונס

 דגרו~
 הרבה

 הרמב""ם וכמ"ש הרשע מ~שו ויתריותר

 נבוכי~במור~
 ובא~דות ~~יאות דכו~ר

 ~אות ל~יל ו~הובא ~""ז מעובד גרועהשי"ת

י"ד~
 יעו"ש"

~~~
 אות ~סוף ל~ילל~ימ"ש

 ~"ו~
 בש~

הרמב"~
 ~ורה

 נבוכי~
 מצות דרוב

 מבינינו ~"ז ~דר לה~יר כ""א אינםהתורה
 לשמו הקר~ות לה~תיק ~יקרווהמזבח
 דהור~לו ~"ז שם ימחה ו~י""זית~לה

 ל~ילוכהובא במצרי~
 מו~

 דאחז""ל הא ש~יר
 ~ז"בסנהדרין

 ~""ב~

 שאינו דיין המ~מיד
 בישראל ~שרה כנו~ע~~ון

 ת"~ ו~~ו~
כנו~~

 המ~בח אצל אשרה
 ולכאור~ י~ו""~



~ ~ ~

 ו" ~י"
 ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~"ו

~~~~ ~~
~אי

 מלת~
 דמאיזה ב~י ט~מא

 סבר~
 תליא

 ו~מובן" ~הזה

 ~רמב""~ לפימ""~~~~~
 נבוכים במורה

 דב~מת כיון והיינו שפיר מובןהנ""ל
 האדם להסיר המה ה~רה ומ~ות דינירוב

 ~~ינו והדיין ז""ל הרמב"ם וכמ"שמ~""ז
 ובשוגג ב~ונס והוראותיו בדיניו נכשלהגון
 וכתורה כהלכה מורה דאינו וכיוןובר~ון
 ~יון גמורה ~""ז באמת הו"ל ~י""זשוב

 להסיר סיבה היא וכמ~וה כהלכהדהוראה
 אינו דההוראה היכא ~פיר ~""זו~ימחה
 ובמ~ום ~"זי בגדר הו""ל וכמ~והכהלכה

ת"~
 הו""ל

 כנוט~
 ג"כ המזבח במקום א~רה

 הוא המזבח~ עיקר דבאמת י~ן הנ"ל~""ד
 ו~י""ז בה דהורגלו מ~"ז יתרחקו ידוד~ל

~נוט~
 בגדר זהו המזבח א~ל א~רה

 ל""ב פרק ח""ג נבוכים במורה ז""להרמב""ם מ""~
 הבית אל וכיון בהקרבה המ~וה וזאתוז"ל
 ז~ת בידיכם ~תעלה ב~בור היתהאמנם
 ל~מי ה~בודות ~לו ה~תקתי ו~בורההפינה
 פנת ותתקיים זרה ~בודה שם שימחהעד

 ההוא התכלית ובטלתם אתם ובאתםיחודוי
 ב~בורה ~נ~~ה במהוהת~קתם

 והו~
 ~אתם

 ויאמרו ~" כ~ו במציאותיםפקתם
 ל~

 הו~י
 והלוך לב~ל וקטרתם זרה ~בודהו~בדתם
 וגו" הבית אל ובאתם אחרים אלהים~חרי

ונ~ארת~
 ומקריבים ד" היכל אל מכונים

 ~אשונה כונה מכוונים היו לא א~רהקרבנות
וכו"

 ~כ~~
 ~יקר דבאמת בת"ח וה""ה י~ו"ש

 לכבוד ת"ח ומורא כבוד הו~שה~וה"ק
 הקב"הומורא

 ושהו~
 בינו אמ~עי ~דר

 קט"ז ~ב"ב ~"ל שאמרו וכעיןלהקב"ה

~"א~
 חולה לו ~יש מי

 בתו~
 ביתו

 בברכות וכדתנן רחמים ~ליו ויבקש חכםא~ל י~
ל"ד

 ~"ב~
 בר"ח

 ב~
 מתפלל שהיה דוסא

על
 י~ו~~ החולי~~

 עי"ז דאפ~ר גזרו ולא
 ~גזרו כ~נין ודם ~ר לגמרי האמנהיסובב
ע~דה

 לכו~בי~
 ט~מא עיקר ומזלות

 ~בשמיס לאביהן ישראל של ל~ן יקרבדהת"ח משו~
במה

 ל~ ~יו~
 חוקי אלה ד"

 אלקי~

 ה~לימות ~""צותורותיו
 הו~ דת""~

 מי
 ועי""ז לח~מתו קודמת~יראתו

 ומבזרא מ~""זה~ם מסי~ הו~
 דע"~

 דרוב מ~ום
 ע""ז מגדר להרח~ה המההתורה מ~ו~
 במורה ז""להרמב""ם וכמ""~

 נבוכי~
 וכהובא

 במקום הגון ש~ינו דיין מ~מידיןו~ם לעי~
 ~~ל א~רה נוטע בגדר זהו וידין יורהדהוא ת"~

המזב~
 שלא ודיניו דבהור~ותיו מ~ום

 מסיר הואוכתורה כהלכ~
 ה~~

 ד" מא~רי

 ממילא ~""ז גדר להר~יק המה מ~ותדרב דכיו~
 המה כמ~ותו שלא ד~ו~יםהיכא

 דומה וה""ז ~""ז לגדרהת~רבות בגד~
 הוא ד~י""ז וכיון המזבח א~לא~רה לנוט~ מ~~

 קל""ט ~~בת ~~""ל ש~יר~""ז בגד~
 ~""א~

 ~ליו באות רבות ~~רות דורראית א~
~~ 

 ובדוק
 ל~ולם שבאה פורענות ~כל ישראלבדייני
 י~ו"ש וכו" י~ראל דייני ב~ביל אלא באהלא

 ~""ז ~ובדי בגדר המה ד~י""ז דכיוןוהיינו
 ו~ר וכ~ס ו~נאה אף חרון כלשוב

ו~ונא ואוי~
 ~יי~

 לסיבה הוא ה~ונ~ים וכל בהו
 רחבה ~ד~תו ומי וכנ"לי ~"ז~ובד

 בדומה דברים ~וד ~כתבתי מהמכל ידי~
והבןי לה~

 ו~~~ו~~~~~
 ד~ר הא תמוה

 בר""~

~מ""ג

 ~""ב~

 בי ההיא והא
 כנישת~~

 ד~~
 והוו אנדרטא ביה דהוה בנהרד~אויתיב
 ו~בוה ו~מואל רב~יילי

 דשמו~
 ומ~~י ולוי

 וכו"התם
 ו~~ יעו"~

 פי~"י ב~~ז
 ו~יקר וכו" ~לםאנדר~א וז"~

 ט~מ~
 מ~ום

 ובאמת ~~דא ליכאדברבים
 אסור מדינאה~נין בבירו~ לפימ""~
 וכנ"~

~~~~
 האי דהתם ז"א

 ~ל~
 לאו

 דמות צלם כ"א ל~~זודמות סימנ~
 ~~"ב ב~בתוכדפיר~~י המל~

 ~ב~
 אנדרטא בד""ה

 ~כ""ד ובר"הוכו"
 ~ס"~ ובסנהדר~ ~""~

ע"ב~
 ד~א אלא ~""ה

 אנדר~~
 י~ו"ש וכו"

 איסורא עיקרוהתם
 ל~

 דב~~ם מ~ום
 א~ה דהתורה מ~ום ~"א ע"זבגדר ה~~
~ורה כ~

 והל~~
 ~~ו ~פיר המלך א~מת מ~ום



~ ~ ~

 ד" ~~"
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~

~~~~ 

~רבי~
 ~א""כ חשדא דליכא

 הו""א אין הנעבד ל~רה סימנא~עשה דהצל~ היכ~
 אסורה ביטול ובלא גמורה ע"ז ~דר~הו בעול~

 אפילו~ה"ת
 להדיו~

 אפילו א~ורה ולגבוה
בביטו~~

~~~
 ובצדק הי~ב ה~עיין דבר של ~~~ו

 שמי~לש~
 שכ~בתי מה בכל

 גודל ויבין יראה ע~ינא האי~בירור
 ה~כונים ומינים רשי~יהני פר~~

 ומכהני~
 בתור

 דמלבד לונדון דפהב"ד
 פר~ת~

 דיני ברוב
 דע"ז~ בזרא ופשע חטא הרבו עודתורה
 א~ונת ללימוד המיוחד ע""ז ביתבהתירן
 ד~הו ע""ז מגדר טובא דחמיראהשילוש
 ב~~דות גמורה~פירה

 הש~
 ונתינת יתעלה

 לבשר~לקות
 וד~

 לעיל ב~ריכות כ"ז וכהובא
~אות

 י"ד~
 בית דבכותל ובפרט היטב יעו"ש

 צלמי תרתי ועומדים קבו~ים הנ""לע"ז
 הגשמה אמונת יראתם דמות וערב~תי
~~א

 יתבר~
 גמורה כפירה ~הו

 ומכ""ש לראותו דאסור~מור ופשי~ו~
 ליכנ~

 ואפילו בו

להדיו~
 לגבוה ק"ו של ב"ב וק""ו

 להתפ~
~

 והמ~ודשים נוראים בימים
 ובל~

 ביטול
 גדולה ~""ז ישוכי

 מזו~

~~~~~
גדלה

 ורב~
 גדר ר~ש למעלה

מי~~
 בנד~ז דליכא יען דידהו

~ום
 שמ~

 נהדר דאפילו להצדיקם זכות
 ול~ר~~ותם

 ד~תיר~
 חסרון מגודל היה

 ו~דר ב~רה~~די~תם
 כסילי~

 והגם נינהו

~~"
 ~ינו

 שו~
 ז""ל הרמב"ם ו~מ""ש זכות

 ~~ות לעיל וכהובא גבוכים~ורה
 ~פילו ~"מ~~~ש י"ד~

 ~דחו~
 דכסילות ונימא

 ~כו~ ~~~~~
 מגדר עי"ז להפקיעם עכ~פ

 ר~יעי ~ני מ"מ ~ורים ~ופרים~~נים
 דאני מותרים ~דר דהיו יען זה ~~ראין

~תריתי
 האיסור חומר ופרסמתי ~~

 וה~י לונדון ~ה היוצאים ~תים~כתבי
 זה כל ~ל השגיחו לא~יבים

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 ~כ~ז ~בשוה שכמ~ם לס~ים עמנו~ריצי ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

 גדלה כ~המבורר
 פרצת~

 הוא ועונשם
 כדי~

מגד~
 ב~ר וביותר כפירה מיתת דיהרגו

~וטאי~
 ה~וב והשם הרבים ומ~יאים

 דינ~יקיי~
 לעבדו לבנו ויטהר בהם דתורתו

 אמן ~לםבלבב
~ 

~~~~~~ 
 בהאי בעוסקי

 ענינ~
 נזדמן

 להרב נשך איזהו ~~רלידי
 וז""ל דכתב בו וראיתי פינס זלמןשלמה
 דאין והר"ן הרמב"ם של זו לשיטתםמע~יו

 לדורות לעקור אופן בשום חכמים ביד~ח
 מקור מהיכן י~שה ועשה ב~ום תורה~בר
 דמוסרים~דין

 ומומרי~
 מורי~ין ומינ~ן

 במוסר בש~אמעלין ול~
 קשי~ ל~

 דהוי
 המרדכי נ~י והסביר הרמב"ן כדכתב~ודף ~~ע~

בשם
 מהר"~

 ממון מסר דאפילו ב""ק בסוף
לעכו""ם

 לצ~ דרכ~
 לעלילה מעלילה

 ב~כנת הכרוכה לעלילה הנמסרשיתגלגל ע~
~בפשות

 אל~
 דשביק להכעיס ומומר מין

 משום נתחייב לא הרי איסורא ואכילהתירא
 בשום תורה מדין מיתהזה

 וא~~ אופ~
 היה

 לעקור חכמים ביד~הרשות
 הל~

 דלא
 ~רצ~

 ו~ש~~ב~ו~
 ~ בידים אותו להרוג

 ורוב~ד~רמב~ם אליב~
 הפו~~ים~

 שמטעם ואפשר
 שהובאה ~שובה הרא~ש כתב באמתזה

 דמורידין דהא ולוה מ~וה מה" פ""הבמ""ל
 לבורי להורידן אלא קאמר בידים להורגן~לאו
 לדעת אבל~

 הרמב"~
 י" הלכה רוצח מה" בפ"ד

 צ""ל ובע"כ יקשה~ הכי ס"ל דלא~~טור
 הוי להכעיס ומומר מין גבי זהדעונש

 רש""י כדכתב מסיני למשה הלכהלהרמב"ם
 ~פ"אבסנהדרין

 ע"~ב~
 בתורה מקום לו ~אין זה ~גון ~ונש ~ל ו~ו"~ רמיזא והיכא בד"ה

 או ושנה שלקה מי שמכניסין הי~ו~שבכתב
ההורג

 נ~~
 בוד~י לכיפה מיוחדת ב~דות

 עונש וה""נ הכיפה זה עונש הוא~הלל"מ
 ומ~ר במין~~ורידין

 להרמב"~
 ולהר""ן

 ע~"ל הלל"מ~~וי
 הר~

 הנ~ל" ~פרו רש"ז
 דליכא דמשום מפירש""י דהבין תמוהין וד~יו~
 קרא כיפה בעונש"

 ~פור~
 דהא~ לומר ~"כ

~ונ~
 א"ז ובאמת הלל""מ הוא

 רש"~ כוו~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~י~ ~~~~

~~~~ ~~
 בש""ס ומפורש ברור ד~ה וכ"א כלל~"ל

 מסיני למשה הלכה הוא כיפה~ונש
 להאי במ~צת רמז ~כוחי מהדרהש""ס דכ""~

הלל"~
 דלא דהיכא להוכיח דמיון ואיזה

 ד~נן בש""ס המפורש לדין מקור~דעינן
 הלל""מ" ~הו ונימא ניקום דנפשיןמסברא
 להדיא דמפורש ליתא מעקרא קושיתוובאמת
~ורה

 נבוכי~
 ~רק ~""ג

 מ""~
 הוא וכן ו~""ל

 סתירת ממנה שיראה עבירה בכל א~ליהדין
 אכל ו~פילו כ~גדה המחלו~ת אוהתורה
 או ב~לב בשר מי~ראלאדם

 לב~
 או שעטנז

 פאתה~יף
 דעת מפני התורה לבזיון הר~~

 התורה ~ז~ת מ~ין שאינו ממנו~יתבאר
אמת

 הו~
 הוא ד" ~ת עליו הנאמר אצלי

 מיתת לא כפירה מיתת ויהרגמ~דף
 כופרים מיתת שיהרגו הנדחת ~יר"~אנשי עו~

~
 מיתת

 עונ~
 עכ""ל וכו"

 ובפירו~
 המ~ניות

 עוד~תב
 הרמב""~

 חומר במ~נה בפי""א
 סופרי~~ברי

 צדוקין אבל וז""ל וכו"
 וכל מכל ה~בלה את שמכחי~יןוביי~סין
 הן אבל וכו" בתורה הכתוב על~~פקין
 המכחיש~ שנהרג כמו הכפירה על~רגין
 מי אובאל~ות

 ~מכחי~
 עליו רבינו במ~ה

השלו~
 מאותן יסוד ההורס כל כי

 התורה ~ל מדין יצא לך~אמרתי היסודו~
 שיטת להדיא מ~ארהרי עכ""~

 הרמב""~
 דעי~ר ~""ל

 הרוגת~יוב
 מי~י~

 ובגדר~ כפירה משום
 הואימגדף

~~~~ו~~
 בפ"י הרמב"ם דכתב הא תמוה

 מה" א"הלכה
 עכו"~

 וז""ל

א~
 מצוה מישראל וה~קורסין המוסרין

 שהן מפני שחת באר עד ולהורידן ביד~אבדן
 את ומסירין לישראל~~רין

 הע~
 ד" מאחרי

 מצות דעיקר נראה ז""ל ומלשונו יעו""ש~כ"ל
הריגתו

 משו~
 ובמורה אחרים כפירת סיבוב

 הריגתו דמצות נראה שם המשניות~ירוש
 בעצמו דהוא ומשום כפירתו עצמותמשום
 וכפירהי מינות דברילאחרים דור~ אי~ ואפילו במר~""ה או באל~ות~ו~ר

ו~~""~
 ~בפ"י הרמב""ם דכתב ד~יקר נראה
 מה" א"הלכה

 עכו""ם~
 ל~עמא

דמסירין
~~ 

 ד" מא~רי העם
 ול~

 לי" ~גי
 בעצווות כופר דהו""למ~ום

 מ~ו~
 דבזה

 מסית וכדין התר~ה א~ילו בעי דלא~שנועינן
 הת~אה בעידלא

 וכמ""~
 בפ""ה הרמב"ם

 המסית ו~ין וז""ל עכו""ם מה" ג"הלכה
 עכ""ל וכו" התראהצריך

 יעו"~
 דל~ימ"~ש

הרמב""ם
 הנו~ניו~ בפירו~

 סנהדרין
 ובמורה וכו" סופרים בדברי חומרבמשנה פי""~

 הוא מינים דהריגת מ""א פרק ~""גנבוכים
 וכהובא מגדף בגדר דהו""ל כפירהמיתת
 וכדין התראה דבעי לומר ~~שר ו~ובלעיל
 ~~""ח ב~נהדרין וכד~מר התראה דבעימגדף

~""ב~
 מגדף

 הורא~
 ב~""ב ובכ""מ ~עה"

 כתב עכו""ם מה" ~"הלכה
 דשי~~

 הרמב""ם

 ל~דמגד~
 התראה בעי

 ומסי~
 ו~וב בצ""ע

 והלכך כ""כ בריראלא
 בדינ~

 הרמב""ם דכתב
 מה" א" הלכה~בפ""י

 ~כו"ם~
 נמי דנקט

 אפ~ורסים לומר ומסבראמוסרים
 דנק~

הת~
 ~מזי~ין דמוסרים דומיא מיירי

לאחרי~
 כ~ירתו עצמות ט~~א מלבד ובכה""ג

ובגדר
 מ~ד~

 דלא ברור ו~וב ~~ית נמי הו""ל
 התר~~ב~י

 והלכך
 דקד~

 וכתב הר~~""ם

משו~
 את דמ~ירין

 ה~~
 ועי""ז ד" מאחרי

 וה""ה התראה בעי ולא מסית בגדרהו""ל
 ~יעויין התראה בעי לאמוסר

 ברמ"~
 חו""מ

סימן
 ש~""~

 י"~ ס""~
 המשניות וב~ירוש

ובמורה
 נבוכי~

 חיוב בעיקר ~יירי הנ""ל
 ואפילו מגדף בגדר דהו"ל משום ~יןמיתת
אינו

 לאחרי~ ו~סי~
 דע~מות משום וכ""א

 וכנ""ל~ התראה דב~י א~שר ובכה"~גכפירה
ובאמת

 ממ""~
 ~~""ד ע""ז תו~"

 ע""ב~

 בד""ה
 מורידין אין דבעכו""ם דהא וכו" גראיזהו
 ב""ד דנוהו שלא כ""זמיירי

 יעו""~
 נראה

 דנוהו בלא ~~ילו הוא דמורידיםדבמינים
 מזה נר~ה וממילא דיןבית

 נמי ~ו דלאהתוספות דשי~~
 ה~ר~

 ד~י~ר
דינא

 דהתר~
 בדינא לדונו דבעינן היכא הוא

 דכיפה נמי וכד~יי""ל ב"ד עפ""יד~רה



~ ~

~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~"~ ~~י~ ~ד~~~~ ~~~~ ~~~~

~ ~ ~ ~  
 הרמב""ם וכמ""ש התראה~""צ

 בפי""~
 הלכה

 ~~דרין מה"ה"
 וכת~~

 ~אול ד~בא
 פ""א~~נהדרין

 ~""ב~

 י~ו""שי בכ""מ וכמ""ש

 ~~~~ ~י~ד~~~~~
 ~ו

 ~~ו~
"~ 

 ~ו~ ~~~
 ~~~~ ~~~"~ ~~~~~~ו~

~~~~" ד~ו~~ כו~~ ~כ~~ ~~~~~~~ ~י~~~ו~~ון ~~~ ~~~י
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ד~ג~~~~
 אור

 ליו~
 נח פ" ה"

 הי~ר ידידי ~בבית לידינזדמן תרצ"~
 בעיר הלפרן נ"י חנאמהור""ר

~~ר מ~~ע~טער~
 חבצל~

 רבי הרה""ג מכבוד ~ובר ה~רון
 מ~נישדוד

 שלי~""~
 ~~רנפאל ב~יר רב

במדינ~
 בחלק ר~י~י ובעיוני פולין

~"~ 
~~ימן

 ~""ז~

 טובא דתמוה מלתא
 ~כ~ב~יל~ה בנוג~ והו~

 ב~ו~
 להע~י~ו ר~יתי ה~דום

 ה~לי" וזה הנלע"ד בזהולכתוב

 ש~~~~
 ו~""ל

 וג~
 ~ע""ז שם התוס" ה~שה

כ""ו

 ~""ב~

 וכו" מורידין ולא ד""ה
 עכו""ם כלהא

 אין ואמאי אלילי~ עובדי ה~
 אך ל~""ז" המומר כישר~ל אותםמורידין
 דהנהנר~ה

 ~ע~
 בע""כ דמורידין הענין

 מ~ם זהאין
 שה~

 זה דהא מיתה מחויבין
נמסר

 ר~
 והתראה עדים דצריך לב"ד

 ובדיקו~ו~~ירו~
 ז" ~מכות ז""ל כדאמרו

~~"~
 ב~נהדרין

 ההורג~
 אחת

 לשבעי~
 שנה

 או הוא הענין ~לא חבלנית"נ~רא
 וכ~מה כמו~רין ה~רם~~נת ~ו~

 ~יד~
 מזי~ים

לבריו~
 כדין בנפשם לה~ילם וניתן

 רוד~
 או

~שום
 תקנ~

 שלא ~צמו
 שכתב כמו לשמים רק שהםדהיינו להרשי~ יוםי~

 עמוד ~ע""ג בםנהדריןה~וספות
 גבי וכו" בנ~ו להצילו המתחילדבור א"~

רוד~
 מהעבירה אותו דמצילין בהמה אחר

 בחידושי ג""כ כתב כן ע""ש עצמו שלבנכ~ו
 דמחויבין הא והנה ע""ש" מתניתן עלהר"ן
 דזה נ""ל שלו בנפשו מהעבירה לה~ילם~נו
 לר~ת לו והשבותו ד~אמרינן ממאינלמד

~יד~
 ובסנהדרין ע""ב פ""א בב"ק ~~"ש גופו

~"ג
 ~"א~

 ~ידת דמצווין~ל מכש"כ וא""כ

 כדי אותם מורידין טעמא ומהאינשמתו
 מיושב וא""כ לחטוא" יוסיפו שלאלהצילם
 דכ""ז הנ""ל תוס" ~ושיתשפיר

 על דמ~ווין דכתיב הוא בישראלדוהשבותו בישרא~ ר~
 בעכו"ם ~בלאבידתו

 דאדרב~
 להשיב א~ור

 על קאי לא דוהשבותו ו~רא לעכו""םאבידה
 ~ל גם א""כהעכו""ם

 אביד~
 ונשמתם גופם

 דם ~פך ל"ל וא""כ מ~ווין אנואין
 נשמתן בהצלת מצווין ~נו דאין כיוןלהורידו בח~

 מ"מ אלילים עובדי דהמה אף בעכו""םולכך
 ולא מורידין ולא מעלין דלאדינם

 ~ש~
קושי~

 י~ו"שי עכ"ל הנ"ל תוס"

 ו~~ו~~~~
 חדא טעמי ומכמה טובא
 להסביר שכתבמה

 לומר אין נשמתו הצלת משום מיתתודהתר טעמ~
 ברור דא""כ תשובה ד~שה היכאדמיירי
 לש~בר כפירתו על להורגו דאסורופשוט
 א"כ במרדו דעומד דמיירי לומר ~"כוכ"א
 הצלתמאי

 נשמת~
 דלא בהריגתו איכא

להרשיע יוסי~
~~ 

 בגיהנם נידון בהריגתו אפילו
 ~י""ז בר""ה וכדאמר דורותלדורי

 שכפרו והאפי~ורסים והמסורותהמינין אב~ ע""א~
 ונידונין לגיהנם יורדין וכו"בתורה

 ברמב"ם והובא וכו" דורותלדורי ~
 הן ואלו ~"ל ~ובה מה" ו"הלכה ~"~
להן שאי~

 חל~
 נכרתין אלא ל~וה~ב

 וחטאתם רשעם גודל עלונידונין ו~בדי~
 ו~~י~ור~ים המינים ~ולמיםולעולמי לעול~

 וא""כ יעו"ש ~כ"ל וכו" בתורה~כופרים
 אין הריגתו ע""י רשעתו מני~תאפילו

 כיון תי~ון הוא דהריגתו ולומרלנשמתו תק~
 משום ~""ל בספר כתב דעיקרלומר אפש~ אי זה העולם וכדרך מ~תו ~למת ~ל~
 של~

יוסי~
 ~וה" ~ה להרשיע

 דבע""~~~ו~
 ~כ""ו

 ~"ב~
 ~בי ד~ני בהא

 דרבי ~מיהאבהו
 יוח~

 אבל
 ולא מורידין והמומריםוהמסורות המיני~
 לרבות א~יך אבידת לכל שונה ~ניא""ל מ~לי~
 י~ו~ש מורידין ~רת ואת~ומר א~
 ומ~ושי~



~ ~ ~

 ו" ~~"
 ~~י~ ~ו~~~~ ~~י~ ~~~~

 ~~ו
~~~~ 

 ב~ל ול~ברת מ~ר מכאן סמי ליה שני~ו
 מאי הנ""ל השרון חבצלת~פר

 פרי~
 והא

 אתרבי דמומר ~~מא מהאי~רבא
 להשב~

~יד~
 אבידת ~ל נמי מוזהרין ~פיר דממו~ו

 הנ""ל" וכ~ברתו מורידין והלכך ו~שמתו~פו

~~~ו~
 מה תמוה

 ד~סתיי~
 לסברתו

 ~~"ג סנהדריןמתוס"
 מנהמה דהוכיחו וכו" ננפשו להצילוד"ה ~"א~

 אותו דמ~ילין ולומר הרודף ~ל קאי~צילין
 מדאמר התוס" זה דחו ובאמת~ה~בירה

 להצילה ניתן ה~אורסה נ~רה בש""סהתם
 התו~" בסברת אפילו ובא~ת י~ו""שבנפשו

 נמי המאורסה בנ~רה דנימא או~הו""א
 שפיר ו~י""ז ב~פשו להצילו ניתן~סי~ן
 הרודף ~ל קאי דמצילין דר""ל לומראפשר
 בנפשו מה~בירה אותו דמצילין ~"לוכונת

 ו~ריות ברציחה כ""א אי~ו דינא האי~"~

 להדיא וכדתנן ~בירות כולהו ~ינךולא
 ~~""ג ד~נהדריןבמשנה

 ע""א~
 הרודף אבל

 וה~חלל נהמהאחר
~  

 ~""א וה~ובד השנת
 מבואר י~ו""ש ~""כ ננפשן אותן מ~יליןאין

 דאינו דהיכא בו~שנה ברורה הלכהומפורש
 ~מי ~"ז ב~יסור ו~~ילו לשמים רעכ""א
 יוסיף שלא ת~נ~ו משום להורגו~סור

להרשי~
 לדוכתהי קושיתו הדרא וא"כ

ו~~ו~~~
 ומפורש מבואר הדבר דמלתא

 המשניות בפירושבהרמנ""ם
 משום ~~מא ד~י~ר באריכות נבוכיםובמורה
 דכתב ו~י~ר ~גדף ו~דרכפירה

 שמסירין ט~םבחיבורו הרמב""~
 ה~~

 הוא ד" מאחרי
ל~שמ~ינן

 דבכה"~
 בלי ~פילו להרגו מצוה

 כ""ז וכדביארתי מסית בגדר דזהוהתראה
 י~ו""שי כ" אותל~יל

~~~~ 
~יי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~יבורי ~~~בתי ~ה ~ל
~~~~ 

~~~
 ~לי~~~

 ~~יוון
 ל""ה~

 נ~~וב~י
 ~בי~~~~""ג

 ~ו~י~
 דן

 ~"י~
 ב~נין

 ~~~יר~

 ב~~כרי~~זק~
 ב~~~~חו

 ~ה""~ דא~ו~

ו~~ו~
 ד~""ו זו הלכה בבירור ~נ""ל ~שוב~י

ל~~~י~
 ~וד כ~ב~י ~ו~ה ~י~ור דז~ו

~~וני וז~
 ו~~~~י~ ~~

 ~~~ב
 ראיה ~~ןאין ל~י~ור~ ~""~

 ולז~~
 ~נ~~""ד כ~ב~י

 ו~~ר~

ד~ו~~
 לזוז ו~~ן

~""~~~ 
 זיז ~~ילו

 כ""~
ו~ו~"י~

 ~~"~ל
 ~~נ~ ~""~ ~ב~בו~

~"~ 

 ~רב

 ל~י~~ב~
 וכו"

 ~~~ ב~ור~ ~~ו~י~ ו~~
 ז""~ ~ר~""~ ו~יר~~~ל~~

 ~~י~י
 ~~~ו~

 ובאו~~ י~ו""~~~י~~
 ~~~~ינן

 ~~~ ב~~~~ו~
~~~י~

 ~~פר
 ~יי~~ו~ ~ולו~

 ב~י~~י

 ד~~יל~~~~ר
 וודבריו ~בו~ר ~כ""ל~ נ~~י~

~""ל
 ד~~

 ~~רן
 ~~ו~

 ד"
 גיל~

 ~~נו
 ב~~~י~

ו~נ~
 ~~ל ~~~ין

~""~~~ 
 ~~""ל

 ~~ו""~
 ~י~ן

~נ""~
 ~ונ~ ~~~"~

 ב~~ר
 גילו~

 ז~ן
 ב~~~רי~

 ~בי~ של~ ו~~~י~~ י~ו""~~~~~~י~
 ~~יר~""יד~בו~ר

 ~נ""~
 ד~~רן

 נבי~
 נ~י ד"

 הנ""ל ~שובתי נ~וף ל~וני ~""כ ז~נו~י~ר
ו~""ז

 ה~י~
 ~ל~י אלי~לך ר" ה~~""ג ~בוד

~לי~""~
 ו~""ל~ו~~~בו

 נ""~
 ~ו""ב ~ר~""ג כבוד

~""~~
 ~ו""ה וכו"

 ~נש~
 שלי~""~~ אדלר

~~ו~~ר~וו~~
 ר~י~י

 ו~ונ~
 ~~רו השל~ן ~ל

~~
 הראה שלי~""א ~~~וי"ר וכ""ק כ~י"ה

 ~~רג~ות ב~ובלי
~~ 

 ~י
 ~~י~~

 ר~ון
 ~~~ונו~יו ~~~ד כת""ה~כ~ב וו~~

 ~~וכי~
 ד~ילוח

~ז~ן
 ~וח~ ב~~~רי~

 ~דב~י
 בר~""יה~ כרי~ו~ ~~~~ר~

~~ 
 ד""ה

~~~~ 
 ול~י ב~זייה דש~יל

 ~~~ן ~~""ו ~יינו ר~""י בדברי כ~""ה~ירוש
ה~~ן

 ~~י~
 ו~""ו ~קנו ~ו~~כר ~יה ד"

 בו~~י~ל~~ו~
 ו~ד~ר ~"

 ד~רי~
 ~~~ובל כ~לו

 ~~"לנו

 ~~ריז""~
 ~ב~~ן

 ~ו~
 הי""ג כל

 ~דו~
ה~~~י~

 ~~~ן י~~רן
 הי~ ~ו~

 ~י~ור
~וו~ורר

 ר~~י~
 ~ל

 כ~
 לו~ר ו~"ו י~ר~ל

 ~ליוכן
 כ~י"~ ~~ ו~~~

 ~ל~ ~יך
 על ~יד

 כן לו~ורד~~ו
 ו~~

 ~יה ר~""י ~דברי ~י

נ~~~
 יו~ר כן לו

 ~~ני~ ~~~
 ר~"~י דברי

ב~""~
 ~~ליוור

 ~~~"~ ~~ כ~

 ד"
 דד~רי ו~~~~

ר~""י
 נ~וני~

 בלי
 ~~י~~

 ~""י
 ב~~~י~

"~ 
~כ""י ~~ו~

 ד~~ ~""~~ ~~ב~ ~~~ר~
 ~~רן

 נ~~ר~
ווו~ור~

 ~~ון
 ~י~ו~

 ~ז~ן
 ו~~

 ר~""י ~וונת
~~~~~ר

 הי~ דו~~"~ ו~~~~~~
 ~~י~ו~ו א~~י

~כ""ג
 ~י"~

 ~~דר
 נ~~~~~ ~~רי~ הדו~ו~

~~נ~
 ~~ייה

 נ~ו~~
 ~יון

 ו~~י~~
 ו~ניו ~הרן

 ~~י~~הי~
 נ"~ן

 ~יינ~ י~""~
 ~~~~~ ר~""י

 ה~~~ן ~~~ו~ל
 הי~ י~~~~~ ~נ~~~~

 ~~ון

 י~~""~גילו~
 י"יל

כך ~י~ ~~~ר~ דכיונ~ ~~~~~
 ~ל~""~

 ~~~ול~ לי~~~ ~~""~
 ~יו

ב~~נו תלוי~
 ב~ ול~~

 ~ב
 ל~לו~ ~~~~

 ד~נא ולו~ר

~~~ו~
 היי~ו ~~~~ר

 כ~~י~
 ~~~ר

~~~ 

 ול~ול~~ר~~
 היו

 ול~ ב~א~ ~לוי~
 ו~ק ~~ן

כ~~ו~
 ~~ר ~~תפר

 הר~~
 וו~ויב גדול וכ~ן



~ ~ ~

 ~"~ן
~ 

 ~~~~ן
~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ו~~

 היו ולא יום בכלל~כר
 יכולי~

 להיות
 הל~ון נכון ו~כיר זקנו בעק~י ויו~בותעולות ב~~~

 יורד כע~ים ~בכ~היורד
 הזקן על ~ה~א~

 בכלהיינו
 ~ע~

 ~הוא
 ~םכ~

 ~ער
 הרא~

 בכדי נ~~ין ל~~כוני אנו ו~חויב הואונכון
דלא

 לכגו~
 ד" ב~שיח ~""ו

 לי וי~
 אלי דבריו יבואו עד א~תין אך בזהה~בה להא~י~

 בזה והנני חריפות ברוב אי""ה נאריךואז

הדו""~
 ~ברכו

 בגח""~
 בן הלוי אלי~לך

 לכ""~
א~ו""~

 ~אסטראוו~א ~ליט""א
 ה~בתיו זה ו~ל ב~כתבו עכ""לנא~עלסק" החוכ""~

 תשובתי"וז""ל

~""~~~
 יע"א" לונדון תר~""ו נח ~"

 השלו~~~~~~
 הרה"ג לכבוד וכט""ס

ה~כורס~
 מהור""ר כ~~"ת בנ~""ק

~~~~~~
 ~~ו~

~""~~~~ 
 ו~ב""ד רב

 בק"~
ג~~~~~~

 י~""ו" כולין ~דינת

 יק""~~~~""~
 בחוה~""ס ~בלתי ה~לוי

 לה~יב נכניתי לא כה ועדהעבר

לכ~""~
 עלי שתו סביב רבות ט~דות לםיבת

וכע~
 מ~ני לה~יב כנאי לי ל~חתי

 ד" ~~יח באהרן כגיעתי על ת~ה כת""ראשר הכבוד~

 ובעיני דמר ~יני ואני אזני למוסרוהעיר
 כבוד אביוד~ר

 הגה""~
 כ~תעתע ח"ו ~לי~""א

 ~~יח באהרן פגיעה ח~~ת ~עלי לגול~תי
 ה~לי וזה ענינא ולבירור ~אתינא דמזרעי"ד"

 ~י~ס"

~~
~~~ ~""~ 

 ~"ל במכתבו כת"ר
 מדות הי"ג ~ל הואשבז~ן

 עיקור היה הוא ~כהן ואהרןהר~ים
 כתב עכ"ל וכו" י~~אל כל על רח~יםה~עורר

 וכעין כ~ול ~ג על דהונח עיקור לשנא~ר

עי~ו~
 דהונח עי~ר ב~~ום ~חיטה הלכות דה"

 הדבר עי~רעל
 ו~~ וח~י~~

 ~דו~ה סוג על
 אהרן על לו~ר וח""ו~ ע~רים י""גדכעין
 עיקור הי" דהוא לשנא כהאי ~"~~יח

ה~~ורר
 רח~י~

 לכתוב הי""ל ~הראוי וכ""א
 רח~ים" ה~~ו~ר ~יקר הי" דהואל~נא

~~~~~ ~""~ 
 להסבי~ כת""ר

 כוונת

~""א~
 גילוח טעון ו~~ורע נ~טרע אהרן~ דגם

וג~
 ~~נו

 יגל~
 יהיבנא לו ובא~ת ~ו""ד זהו

 ~הוריות דברייתא לו~ר והיינו זולסברתו

וכ~י~ו~~
 אה~ן ד~~ן

 כשהו~
 קאי לא ~~~פר

 ~~בת דס""ל לר""עכ""א
 ~ם~

 ~רן דגם
 ל~נא דאכתי ~דא ~ובא ת~וה נ~ינצטרע
 לשנא דהאי ~ו~ן אינו וכו" ~סכר~הוא
 ד~יפורומ~מע

 הי~
 ס~ת ולכי ת~ידית

 גילוחו ~שעת פ""א כ""א זה היה לאכת""ר
 ל~נקט לה~רייתא הי""ל וא""כלצ~עתו
 ה~ובן הי" ובזה וכו" וישבו עלו ~~~רוכ~היה

 וכסברתו" זה הי"דכ""א

~~ו~
 להס~יר היא ~~תו דעי~ר כיון

 דכיר~ ר~"יכוונת
 דשקיל ~סכר

 ד~יירי כסברתו נימא ואיב~~ייה
 דוכתי בכמה דס"ל ר~""י ל~יטת ~~וה~~עתו לתגל~

 ע""ב~ ~ל""~ ב~~חי~ו~ה~
 בד""~

 בכבי~ה
 וכו"נ~י

 יעו""~
 טו~את ו~~קין דאוכלין

 ~ר~ליות טיכי ~תי הני נ~~או ~ובבכ"ש ע~מ~
 בהו הי" דלא ני~א וא~ילו ~~עתו~ח~ת
 רביעית והיינו אחרים לטו~את~יעור

 דהיא וכו" טיכי שתי ל~נאוכ~ש~עות
 כ"~

~""~
 ר~""י ל~יטת בהן יש ~כיר ע~מן טומאת

 ~יו נ~ארו דבטו~אתן לו~ר סברא איןו~וב

 דלית ונהי מצרעתו ונטהר ~נתרכאלאח~
בהו

 ~יעו~
 לשיטת ואכילו אחרים לט~א

~ש"י
~""~ 

 ~יטא ט~אים דבע~~יתן כיון
דאסור

 ליכנ~
 וכד~~ ל~שכן בהן

 ~זבחים
~""ה

 ע""א~
 ב~חות ~כניסו ~נט~א מעיל

 ~ל~על ~~ל~
 וכו"

 יעו"~
 ד~~י הוא ~~יל ודוקא

בפחות
 משל~

 ~ל~ על
 דב~יר ומ~ום

 לי~



~ ~
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 ~~~~~ן ~~~ן
 ~~~ו~~

 ~~~ן
~~~~ 

~יעור~
 ומ~קה אוכל מ~א"כ טומאה דקבלת

 היא רש"י לשיטת טומאתן קבלתדשיעור
 בטומאה כניסה איסור בהו דאית ברורב~""ש
 ~ן דקיימא ~ה לפי ובאמתלמ~כן
 אפ~ר ה~רה מן אסור שיעורדחצי
 דס"ל ~יטות ~הני ואפילו דל~ו""עלומר
 ורבי~ית כביצה בעינן טומאה לקנלתדגם
 מה"ת אסורמ"מ

 כני~
 בטוו~אה ~יפי הני

 לכמה מה"ת דא~ור ~"ש ומ~וםלמ~כן
 והא דאכילה דלאו במידי א~ילופוס~ים
 בפחות מכניסו ~נטמאדמעיל

 מ~ל~
 ~ל

 ~~בחים~ל~
 שם~

 ד~רא משום עי~ר
 ליה דסבירא ר"ל הוא מימראדהאי
 ע"ד~יומא

 ע"א~
 מותר ח""ש

 כר""י דקיי""ל לפי"מ~~א"כ ~ה"~
 דח""~

 אסור
 דבדינא לומר נמי ואפשר אסור" ~פירמה"ת
 הנ"ל שנטמא במעילדר"ל

 ג~
 ר""י

 דס""לונהי מוד~
 ח"~

 להני ואפילו מה"ת אסור
 בטומאה ואפילו תורה איסורי דבכלפוסקים

 ר"י~"ל
 דח"~

 מ~ום ומטעמא מה"ת הוא
~סידא

 דהק~
 ~נטמא במעיל התירו

 במקדש ~בות אין דקיי"ל וכעיןבמקדש ח"~
 פסידא דליכא במ~ום~~א""כ

 וכעין דקוד~
 דקיי"ל דינא לעי~ר הדרינן שפיר טיפיבהני

ח"~
 דכתב הא א""ש ובזה מה""ת אסור
 עשור שביתת מה" ג" הלכה פ"בהר~ב"ם
 הלכה בפ"ח כתב ומ"מ מה"ת אסורדח"ש
 דמעיל ה~רבנות מ~שה מה"כ"

 בפחותמכניסו ~נטמ~
 מ~~

 והיינו יעו"ש ~ל~ על
 לומר הכרח ואין הנ"ל חילוקמסברת
 לר"י דאפילו היא הרמב"םדשיטת

 וכנ"ל דז""א דאכילה במידי דוקא מה""תאסור דח"~
 ואפילו דלעולם ~יטות להני אפילווכ""ז
 ורביעית ~ביצה ~יעור בעינן טומאהלקבלת
 ט~אה דל~בלת דס""ל רש"י ל~יטתומכ"ש
 מה"ת איםור בהו דאית פ~יטא ב~"שסגי

 דיהיו מלתא דסניא ובפרט למ~כן"בכני~תן

~לוי~
 ~ו ויעבוד ד" משיח א~רן ~קן

 ע~~
 מ~ו~הקוד~

 לג~ה דמאיס איסורא
 יהיוד~וד ומ~"~

~~~~ 
 י ~ס

ו~~ו~
 דס""נ שיטות להני דאפי~ו נלע"ד

דאפי~
 בעינן טומאה לקבלת

 מרגליות טיפי ~ני מ""מ ורביעיתכביצה
 חיבת דנימא הואמסברא

 "הקוד~
 מכ~רא

 במנחות וכדאמר ~ה""ת ד~ופא ~פ~לאעכ""פ
~~"ב

 ע"ב~
 מטמאין אמאי ופרה נותר

 א"ל נינהו בעלמא עפרא או~ליןטומאת
~יבת

 ד~ופיה לאיפסולי וכו" מכ~רתן הקוד~
 מדבחייא בי מ~קי לו~""ד ואפילו יעו""שוכו"
 עצמן טומאת אבל אחרים מלטמא דוקאדכן
 ~יז בפסחים וכדאמר להןיש

 ע"א~
 ו~פיר

 ובפרט מכ~רתן הקודש דחיבת לומרמסברא
 להראב""ד מבעיא לא המ~חה ד~מןב~יפי
 פ~יטא לכ""ע בכ""ש היא סיכתו דחיובדס""ל

 נמי דיטמא היאדמסברא
 בכ""~

 אפילו אלא
 ר"י בעי נמי בסיכה דאפילולהרמב""ם

 ~ק""ב דזבחים דברייתא כיון מ"מ~זית

ע""א~
 כר"מ הוא וכו" הוא ~רוב אהרן

וכמ"~
 יעו""ש ו~ו" אהרן ~ד"ה

 חיובו המ~חה דשמן ונתינה ד~יכה ס""להא ור"ו~

בכ"~
 ~""ז ~י~יין הרמב""ם ל~יטת אפילו
 ~לי מה" י" הלכה פ"אנהרמב"ם

ובכ""מ המ~ד~

 ~ם~
 עכ"פ בהו דאיכא ופשיטא

 לכ"ע ל~~ן כניסה לאיסור עצמןטומאת
 ומ~~ין דאו~לין דס"ל שיטות להניואפילו
 ורביעית כביצה בעינן טומאה לקבלת~פילו

 ~ו~~~
 דס"ל דלר"ע למר דפשיטא מה

 טעון הי" נצטרע אהרןדגם
 לפי"מ דז"א ברור לע"ד טהרה ~לחתנמי
 ב~חיםדאמר

 ~~ב~
 הס~ירה ~י מרים

 נראה ובכה"ג וכו" גדול כנוד אלאוכו"
 ומ~מה וצפרים טהרה דתגלחת חיובדליכא
 הקרא דמפ~טות חדאטעמי

 נר~
 דמרים

 בהחלט ולא בה~גר מצורעת כ"א היתהלא
 ח""ו ה~לי~ה ב~~וו~ דה~ב"ה לומר סבראדאין

 א~י כהן אני אמר ~ם דבזבחים ונהיבטומאה
 מ"מ יעו"ש פוטרה ואני ~ולטה ~ימ~גירה
 החליטה ~"ו דבאמת לומר סברא דאיןכיון

 אחר ~רט~ ~~אה צדיקת לאו~הה~ב"ה



~ ~ ~
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~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ג~ן
 כתיב לא נ~י ובקרא ~ליה ~ר~""התפלת
 תסגרכ"א

 שב~~
 דתיכף תאסף ואחר י~ים

 לו~ר ב~""כ ג~ורה ברפואה נ~ינתבשרה
 ב~וג היה ~ונשהד~יקר

 ~~ור~
 ~וסגר

 דא~ר והא י~ים שב~ת תסגר ה~ראוכפשטות
~זבחים

 שם~
 ה~ושאל ~"צ הוא חולטה אני

 דתליא טו~אה ל~נין ולא ה~ר~ת חולי~נין
 היה הכהן דכאן וכיון דוקא כהן~ירת
 וברורה~"ה

 דה~ב""~
 טו~אה ~ם הו~יא לא

 כנ"לי וב~"כ צדיקת אותה~ל

ו~~~
 ל~חנה ~חון אל הכהן וי~א ~דכתיב

 נרפא והנהוגו"
 נג~

 וגו" הצר~ת

ו~
 דס~ירתה וכיון וצפרים תגלחת ב~י

~חלט~
 ב~~~ו בהקב""ה היתה וטהרתה

 קרא שייך לא שוב י~ו""ש ~בחיםוכדא~ר
 ו~שום ל~חנה ~חון אל הכהן וי~אדכתיב
 קרא ואנן וכ~ובן כבודו הארן כל~לא

 ~רים נתחייבה דלא וברור ב~ינןכדכתיב
 ובצפרים"בתגלחת

~~~
 ~רים ל~~וטי ני~א לא אפילו

 וי~א קרא ~האי ו~פרים~ת~חת
 ~חון אלהכהן

 ל~ח~
 לה יד~ינן נ~י וגו"

 דאביי ט~~א שייך נ~י ד~רים~שום
 ח"~~גילה

 ~"ב~
 דיליף

 ד~~ור~
 פטור ~וסגר

 נרפא והנה דכתיב ~שום ו~פרים~~לחת

נ~
 הצרו~ ~ן ה~ר~ת

 תלוי" ש~ר~תו ~י

 ברפאות תלוי" ~ר~תו שאין זה י~אברפאות
אלא

 בי~י~
 דב~רים כיון ולפי""ז י~ו""ש וכו"

 וכדכתיב בי~ים תלוי" צר~תה היתהנ~י
 ~וסגר דתורת ברור וגו" י~ים שב~תתס~ר

 ו~פריםי ~תגלחת ופטורה ~ליההי"

~~ו~
 נפטרה ד~רים נל~""ד

 יב ~בה~לתך ~דכתיבו~פרים ~תגל~

יד~
 ואחר ל~חנה ~חון י~ים שב~ת תסגר
ת~ף

 ד~ש~~
 אחר דתיכף

 שב~
 י~י

הסגירה
 תאס~

 ~~""ו בנזיר וכדא~ר
 התגלחו אחר דכתיב ~שום יחידי ~~שה~ר ~""א~

~
 נס~ לא ו~~ם ~י ו~יב י~ו"ש ~רו

 ד~מ~ ~רים ~~סף~ד
 ~רים דבאסיפת

 ואחר הכי בתר שם וכ~""ש נס~ותיכף
 הוא ד~ש~ו ~~רות ה~ם~~ו

 ~~""ו בנזירוכדא~ר תיכ~

 ~"א~
 י~ו""~

 ני~א ואי
 היכי ו~פרים תגלחת נ~ידט~ונה

 ~אסף ואחר לו~ר שייך היכי וגםתיכף נס~
 ב~לחת טהרה ~חוסרתד~דיין

 ו~פרי~
ו~כ""~

 היתה דלא לו~ר ב~"כ
 כ""~

 בתורת

~~ור~
 דפטורה י~וס~ר

 ~ת~~
 ו~פרים"

 לת""ק אפילו נל~""דובא~ת
 דר"~

 דס"ל
 ~שנה פ""ב~נג~ים

 ה"~

 נג~י רואה דאדם
 זב~ים וכו" אהרן בתוד"ה ~י~וייןקרוב

 טי~אה דאהרן לו~ר איןנ~י שם~
 הקראד~פשטות בהחל~

 ~ש~~
 ראה כאשר דתיכף

 דיתפלל ~~ר~"ה בקש ~צור~ת דהיאאהרן
 כ"א א~ר לא הקב"ה וגם לה וי~חול~~רה
 ברור ו~כ"ז תאסף ואחר י~ים שב~תתס~ר
ל~"ד

 דלכ""~
 בתורת כ"א ~רים היתה לא

 ו~פרים" ~~לחת דפטורה~ו~ר

 ו~~~~
 לא ~~ולם ד~רים לפי~""ש
 בהחלט ט~אה ח""והיתה

 בתורתוכ"א
 ~~ור~

 ~וסגר
 ת~~

 הא
 ~חדב~גילה

 ~""ב~

 קרא בתר הש""ס ~הדר
 לרבות י~י כלי~י

 ~~ור~
 לשילוח ~וסגר

 תסגר ב~רים ~פורש קרא והאי~ו"ש
 וגו"" ל~חנה ~חון י~יםשב~ת

~~~~~

 אפילו ח"ו ~רים היתה לאדבא~ת
בגדר

 ~~ור~
 דידי וט~~א ~וסגר

 טו~אה סוג איכא נ~י ב~ו~ר דאפילוכיון
 ח ~~גילה התםוכד~ר

 ~"ב~
 ל~נין הא

 שוב י~~"ש שוין זהוזה וטו~אהשילוח
 לגילוי דזכתה כזו דצדיקת לו~ר סבראאין

 וכדכתיב ~קב""ה ~ם ~לדי~רשכינה
~ב~~לתך

 שם~
 תהי" וגו" דבר בנו גם הלא

 ט~אהח"ו
~"~ 

 ~ראית טו~אה ו~ילו ~ונש
 בת~לת ~יכף ברור נל~"ד ו~כ"זבהחלט
 ו~וד ~~ר~תה נ~פאה~ר~"ה

 קוד~
 דנגזר

 שב~ה ~סגר תורת~ליה
 י~י~

 נתרפאה כבר
 דכתיב~~ין

 ~ש~~
 ו ד

 ו~נ~ ז~
 ידו

~~ר~ת
 ו~י~~ כ~~ו~ ש~ ו~~ כ~~



~ ~ ~

 ~~~~~ן ~~~ן
 ~~~ו~~

 ~~~ן
~~~~ 

 לחטא הראוי עונש ל~רע""ה להראות~יה
 וה""הלה""ר

 ב~רי~
 ה~יווי ועיקר הנ""ל ע"ד

 ל~ד היה ל~חנה ~חון י~ים ~בעתת~גר

עו~~
 דחט~ה יען ל~~ורע הראוי ונזי~ה

 א~ילו ח""ו היתה דבא~ת ולא בלה"ר~יה
 והלכך ~וס~ר ~~ורעבגדר

 ל~
 ~~י

~~גילה ה~""~
~ 

 ע""ב~
 ~רא מהאי ל~ילף

 ד~רי~
 ~חון שילוח דלבעי דעל~א ~וס~רל~~ורע
 בנזי~ה היה ד~רים ~ילוחה דעי~רל~~נה
 וכדכתיב ~דינאו~א

 ~בהעלח~~
 ואביה

 הלא ב~ניהירק ~ר~
 תכל~

 וגו"י י~ים שבעת

 ו~~ו~""~~~
 היתה לא ד~רים לברר
 תגלחת דבעי ~~ורעבתורת

ו~~רי~
 דס""ל לר""ע דא~ילו ו~~וט ברור

~~ב~
 ~""ז~

 נ~טרע ~רן דגם
~""~ 

 ~סברא
 דלא לו~רהברורה

 נטמ~
 ~""ו

 בהחל~
 ~~י לא

 ~ליבאהקב""ה
 דר"~

 ~ינו דקרוב דס"ל
רו~ה

 נגעי~
 לת""ק בניו ~~י ולא

 היה ~וסגרבגדר וכ""~
 ו~שו~

 עיקר דבא~ת
 ~דה~די~ה ב~רים היה ב~שה דלה""רבדיבור החט~

 יב ~בהעלתך וכדכתיב~כתוב
 א~

 ותדבר

~רי~
 ואהרן

 ב~ש~
 ושוב ו~ו"

 דל~ ~סבר~
יה~

 בש""ס וכ~וסכם ~העיקר ~~ור ט~ל
 דוכתיב~~ה

 ומה~
 ~~""ח בזבחים

יעו"ש" ע""ב~

~~
 ~~~ו~~~

 אהרן ד~רעת נלע""ד ד~לתא
 ח""ו היתה לא לר""עא~ילו

 לא וגס ה~ושאל ע""ד כ""א טו~אהב~י~ני
 וכ""א דמרים וכעונשה ~הקב""ה עונשע""ד
 תמוה דבא~ת דידי וטע~א עליה קבילב~~~ו
 ~הרן דגם לדרוש ר""ע דעת על עלההיכי
 ~שבת ריב""ב לדברי חש ולאנ~טרע

 צ"ז~
~~יב~

 יעו"ש וכו" הדין את ליתן עתיד אתה

ובכה""~
 ר""ע שבקי" לו~ר ש~יר ~ייך
 ~ק"י בסנהדרין וכדא~רל~~ידותי"

 הוא דר""ע דטע~י" לו~ר ובע""כיעו"ש ע""ב~
 דוכתי ~בכ~ה דדריש לשטתודא~יל משו~
 ~ה~

~~חי~
 ע"ב כ""ב

 יעו""ש~
 וגו" תירא ד" את

 דר"ע דב~~ידתו נ~י ואשכחן ת"חלרבות

על
 יהוד~

 שהשיב ~ניו ב~היבת נקוסא בן
 נענשר""ט א~

 יהוד~
 וכדאמר ב~יתה נ~וסא בן

 ~ס""חב~נחות

 ע""ב~
 יעו""~

 וכיון
 ש~יר הלכך ש~ים כ~ורא רבו~ורא דווה""~
 דרי~

ר""ע
 ד~~

 דר""ע טע~יה ועיקר נ~טרע ~הרן
 דהתורה והא וגו" בם ד" אף ויחר~ד~תיב
 עליוכסתה

 ~שו~
 דלה""ר הדיבור דעי~ר

 ה~תוב ~דהקדי~ה ב~ריםהיתה
 וה~

 דנכלל
 בזילותא דש~ע לצד הוא בדיבור אהרןנ~י

 כדיבור הכתוב עליו ~עלה ~יחה ולאד~רע""ה
 ל""ה ~ס~רי דתניא והא~~ש

 א"~
 ו~דבר

 בו דברו ~שניהם ~ל~ד ב~~ה ו~הרן~רים
 נ~י יעו""ש ע""כ בד~ר ~תחה ש~ריםאלא
 בש~עו בה ~יחה שלא ד~תוך שכתבתיע""ד

 דא~""ל וכעין ~~ש כדיבור זהו דרבו~ילותא
 נ""ו~שבת

 ע""ב~

 דכתיב נקרא
 ~~לכי~

 א"

י""א~
 ב~ה של~ה יבנה אז

 לכ~ו~
 שיקון

 אלא ד" בעיני הרע ~ל~ה ויעש ו~ו"ו~ואב
 ~עלה ~יחה ולא בנשיו ל~חות לו ~היה~~ני
 והלכך יעו""ש ע"כ חטא כאילו הכתובעליו
 עלייהו דהקב""ה אף חרון ראה דאהרןכיון
 דא~ר בר""ש ר""א וכעין יסורי עליהקביל

~ב""~
 ~""ד

 ע""ב~

 וכו" בואו ור~י אחיי

יעו""~
 לה""ר בש~יעת היה דהחטא ויען

 ד~רעת יסורי עלי" קביל ~רעת הואד~ונ~ו

 ע~ול~
 ~ני" ל~ל~ם הי" ובידו טו~אה ~י~ני

 ~ב""מ בר""שוכר""א

~~~ 

 דטעמי" נ~י וא~שר

דר""~
 וי~ן ~דכתיב הנ"ל ע""ד דאהרן ב~ר~ת

 וכדכתיב בנ~עים ~~ינו ~נו דלשנאאהרן
 י""ד~~צורע

 ל""ו~
 וגו" הבית את ו~נו

 משמע לשנא האי ו~ו" אהרן וי~ןו~דכתיב
 ובע""כ ד~ינוי ~לתא האי קיימאדבדידי"
 צרעת יסורי עלי" ד~ביל הנ""לע""ד

 בסוג היה דרבו זילותא ~~יעתדחטאו י~
 ~רעת דעונשולה"ר

 ו~"~
 היה לא דחטאו יען

 סי~ני בלא ~רעת כ""א עליה קביל לאבדיבור
 ~עמי" עיקר זהוטו~אה

 דר"~
 ~ש ולא

ל~ענ~
 ~שבח ריב""ב

 ומשו~ ש~~
 דאדרבא

 ~רן ~ל כבודוזהו
~~ 

 י~ורי עלי" ד~ביל
 ~ל~ר~ת

 לחוד" ש~יע~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ן
 ~~~ו~~

 ~~~ן
~~~~ ~~

 ~~ו~~~
 בט~~יה לו~ר א~שר

 דר""~
וכ~שטו~

 הס~רי
 דב~~~

 בם
 ב~~ם דיבראהרן

 ~רי~ וכ""~
 העקרית הי~ה

 לא שפיר והלכך הכתוב הקדי~ה נ~יוהלכך
 ~י ~~~י דלא ~שום ריב""ב לט~נתחש

 ~ף ויחר ~דכ~יב וגם בדבר יש ~נים~וא
 חרון הי" אהרן ~ל דגם ~בואר וגו" בםד"
 לו~ר וב~""כ דהקב""הא~ו

 הו~ דג~
 נ~נש

 דכס~ה והא לה""ר לדיבור הר~ויב~ונש
 ה~ורה~ליו

 הו~
 הוא היה דלא כיון ל~ד

 כלו~ר ק~ר ז~ן בבדר נ~י עונשו היהה~י~ר

~~~~~~
 וכדכ~יב ב~ר~""הדהי" ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~

 ~שמו~
 ו" ד"

 ידווהנה ז"~
 שבה והנה כשל~~ וו~ור~~

 כבשרו~
וכהוב~

 ~אות ל~יל
 ד"~

 ווו""ו~ יעו""~
 ו~ה

שכ~ב~י
 ~די~~ הקדו~~ ~באו~

 דאי לי
 ניוו~

 נ~נ~דבא~~
 ~הרן

 ~~~ ~ח~~
 הדבור

 בזוון היהדעונשו וכ"~
 לא בוור~""ה וכ~ין וווע~

 לההיה
 ל~וה""~

 כווו לכ~ות
 של~

 כ~~ה
ב~ר~""ה

 ה~דו~~ ~באו~ ול~""~
 א""ש

 ווו~ו~
דבאו~~

 אין
 ל~ר~~ ו~קו~

 ל~וד ש~י~ה ~ל
והא

 דב~
 ~רון היה ב~הרן

 א~
 ~~יבו~י" ד"

 לו דהי"וו~~יי"
 ב~רע~

 ~חותו
 וג~

 יסורי
 דב~בור ~ד דהקב""ה א~ו ~רון בראו~והנ~ש
 בר""ש ר"א וכ~ין ~ר~ת ים~רי עלי" ~ביל~ה

 ~~ות ל~ילו~דבי~ר~י
 הקדום~

 י~ו""שי

 ~""ו ~יהיה איךי~י~
 להעלו~

 הד~ת ~ל
 דא~ילוולומר

 לר""~
 ט~ון היה

אהרן
 תבל~~

 כיון ל~ר~תו
 דבא~~

 א~ילו

מרי~
 לא

וכדביאר~י ו~~רי~ בתבל~~ נ~חיי~
 כ""~

 לעיל היטב
 ~או~

 ד" ג"

 ~ין ושובי~ו"ש ה"~
 ~קו~

 בכוונת כת""ר לסברת
 וכ~ובן ~""ל~ירש""י

 וכ"~
 ב~""ד~ ברור ל~""ד

 ~ו~~~
 ~שני בתירוצו כת""ר ~""ש

להסביר
 כוונ~

 דשקיל רש""י
 ~רי הני בין ~לוב~א ד~~וי בזהבמזייה
 דרב חידושו וזהוברייתות

 ומשו~ כהנ~

ד~תני~~
 ה~י כ~י ד~י ~שיחיה

 ב~~י~י~

דהוי
 ~לוי~

 יורד דכ~יב לשנא ~~וה בזקנו
 ד~ש~~ו וגו" הזקן~ל

 הו~
 ד~מיד והיינו הוה

 כ""א זה היה לא ובאוות יורדהוא
~""~ 

 ב~ת
 הטוב כש~ן ל~יכתב ל~רא והי""למשיח~ו

על
 הרא~

 ר""כ ~יי~י והלכך ובו" שירד
בריי~א

 ~~רי~~
 ו~"ל ד~ליבא

 דבא~~
 היו

~לוי~
 בכל ~סת~ר כשהוא וכ""א דוקא בראשו

יו~
 לראשו

 ויושבו~ ~ולו~
 זהו ז~נו ב~קרי

 ~סי~ן ל~יל וכהובא ד~רתירו~ו
 ב~~~ו כת""ר נא יא~ר ואדרבא ות~והי~ו""ש הקדו~~

 הו""אהיכא
 ב~ול~

 בריי~א דאידך לו~ר
 ר""ל ר""כ ד~יי~י וכו" וו~~ר כשהוא~נא
 דראשו וב~ס~ורת דוקא בראשו תלויםדהיו
 ובזה זקנו ב~קרי וישבוירדו

 ~דוקד~
 לשנא

 יורד היה ד~~יד ו~שום בקרא דכ~יב~יורד
 בכלכלו~ר

 יו~
 דא"כ ראשו ~וסת~ר שהיה

~קנת~
 ל~נא

 דקר~
 ואכתי הזקן ~ל יורד

 לא ר""כ ד~יי~י בריי~א אידך דהאילשנא

תקנת~
 דתניא

 וכשהו~
 ~םת~ר

 ~ולו~
ויושבו~

 וכו"
 וב~~

 הי""ל ~ר םברת כ~י

ל~נק~
 יורדות

 ויושבו~
 כלו~ר

מראשו דיורדו~
 וי~שבו~

 ב~קנו
 ~ולו~ ו~ד~ני~

 ~ש~~יושבו~
 דל~~ה מ~קנו ד~ולות

למעלה ויושבו~
 ב~ דבא~~ ו~שו~

 ס"ל בריי~א אידך
דהיו

 ~לוי~
 ב~קנו ~~תפר וכשהוא בזקנו

~ל~ירש""י
 בל""א~

 ב~~רי ויושבות ~ולות
 ברור" וזהזקנו

 ~ו~~~
 ~~ויב שכה""ב וז""ל כת""ר ~""ש
 בכללס~ר

 יו~
 ~כ""ל

 כ""ב ~~נהדרין ~רוכה דברייתאז""א ב~חכ""~
 לע""ש מ~"שכה""ג ~""ב~

 והוב~
 להל~ה

 י~ו""ש~ ~~קדש כלי ~ה" ו" הלכה~""ה ב~ו~~""~

 ו~"~~~
 וז""ל ~כתבו ~להיכת"ר
 נ~שין ל~שכוני אנוו~חויב

 בזה ~כ""ל ד" ב~שיח ח""ו ל~בוע דלאבכדי
דבריו

 וב~~ו~ ו~ודקי~ א~~י~
 ד~~~א לאו

 כל בכבוד כ""א ד" ב~שיחב~בי~ה
ד~יב אד~

 א~ילו לה~דיקולהדר ו~חויבי~ אלקי~ ב~ל~ שנב~ אד~
~""~ 

 דו~א ו~""וו ~דוחק



~ ~

~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~ו~~ ~~~~~~

 ~ז~ן
~~~~ 

בדברי~
 הנאכלים

 עכ"~
 ולא הדחק ע"י

בדברי~
 ~אינם

 ראוי~
 הדחק ע"י אפילו

 בכדי ר~"י כוונת להסביר כת""ר דבריוכ~ין

לה~~י~
 ~ודקת דאינה בסברא ד" משיח

 ע"י ~ילו לעלותראוי" ואינ~
 הדח~

 ~לחן על
 ~לחן על ומכ"שהדיוט

 מלכי~
 מלכי מאן

 עלי אני ומעידרבנן
 ~מי~

 וארן
 במתיבתא גו~ייהו ור~""י אהרןדגם

 לאדר~יעא
 ני~

 בהיפוך להו
 ו~ם כת"ר דברי באמ~עותזכותייהו
 נ~~ין למ~כוני אנו ומחויב וזהו שכתבלשונו
 ומ~ויבים לכתוב והי"ל מהראוי אינווכו"
 דרבים ל~נא או והיינו ~ני ומחויב אואנו
 ולארכבי" ל~ני ~רי ולא דיחיד ל~נאאו

 זה במכתבו ובאמת ורבים יחיד רכשיאתרי
 ל~נינו לכלולדרו~ה

 דמחויבי~
 אנחנו

 בלשון לכתוב לו הי" ההכרח נ~שיןלמשכוני

רבי~
 יעיין וכו" אנו ומחויבים והיינו

 דהמהר~"ל וימצא ז" סימן רמ"אבת~ובות
 ע"ז" להרמ"אהוכיחו

~~~~~~~~ 
 עמ""ש בתמיהתודמלתא
 כהן מראהבחי~רי

 רש"י מדברי להסתייע תליתאהמה~רא
 ה"~כריתות

 ע"ב~
 הזקן דגילוח

מותר במספרי~
 דג~

 במזייה ש~יל אהרן
 דז~~

 וכתב
 וכהובא ד" משיח באהרן ~גיעה דזהוכת"ר
ב~ימן

 ה~דו~
 כיון אותו ~ואל א~י

קיי"ל דבאמ~
 ב~""~

 איסור דעיקר ה~וסקים ובכל
 הואתורה

 בגילו~
 ~יש

~ 
 והיינו ה~חתה

 מדרב~ן אפילו מותר ובמספריםבחער
 כהן מראה בחיבורי היטב כ""זוכדבי~תי
מהדורא

 תלית~
 ל"ה ~י~ן

 יעו"~
 הי~ב

 הוההיכי
 אמינ~

 דבתספורת דנימא
 דעל ~~ום עבריין ליה הוהזקן
 האר"י ~יטתפי

 ז"~
 אסור הוא

 להטות רבים אחרי ד~יי""לכיון
 הפוסקים וכלדגמרא ומדי~

 וג~
 סימן יו"ד ב~"ע

~"א
 ס"~

 שוב דמותר הלכתא אפ~קא ט"
 כ~ר"י הלכה דלדינא לומר בעולם הו""אאין
 נגדז"ל

 ה~וס~י~ ~~
 ~הו

 ~י~ו~ ~"~

 הגדול מר""א גדול לנו ומילכה""ת
על דברכוה~

 ~חל~
 ~ב"מ רבים על

 נ~
 לומרד~~ר וכ""~ ע""ב~

 דע"~
 זהו ז""ל ה~ר"י

 בגד~
 מ~יח אהרן ו~רט לך במותר ע~מךקדש
 נכונה ל~אורה בזה עלי תמיהתו ~ובד"

 הנ""ל כריתות רש""י בכוונת שכתבתידבמה
 במותר ע~מו ~ידש דלא באהרן ~גיעההו"ל
 במלתא ובפרטלו

~""~ 
 זהו ז"ל האר"י

 וכמ""ש הרחמים מדות הי""גכללות
 במ~ומי אני ומזכה מזכה לע~מי כ~אניאמנם כת""~

 מ"~סנהדרין

 ע"א~
 רש""י ודברי

 שכתבתי~ו ברורי~
 דבאמ~

 ז~נו מס~ר אהרן הי"
 וכדינאממש

 דתוה""~
 ח""ו ניגוד א""ז ומ""מ

לםוג
 קד~

 ל~יטת וא~ילו לך במותר ע~מך
 ה~~~י ז~נו בת~פורת ואדרבא ז"להאר"י
 לדורות וקדו~תו ~דקתו גודלאהרן

 עול~
ו~~ו~

 ה" ~~ולין ד~~""ל ודומיא ישר~ל

ע""א~
 דכתיב ב~רא

 ~מלכי~
 א

 ד~ח~ב טבחי מבי וגו" וב~ר לחם לומביאים והעורבי~ יז~
 התירו ~הקב"ה וכד~ירש""י הדבורע"פ
 ~~לפי

 איסור הו"ל דבאמת ו~הי
טבחי מ~חיט~

 יעו"~ דאח~
 לקמן זה ~אבאר וכמו

 באות~והיא
 יז~

 היטב" יעו"ש

ד~~~~~~
 סוגיא לבאר בהכרח מלתא האי

 דח~וה הנ"ל וכריתוחדהוריות
 ~"ד" החלי ~הטובא

~~~~~~ 
 ~ה בכריתוח

 ע"ב~
 כשמן ת"ר

 וגו" הראש עלהטוב
 ~תהלי~

קלג~
 תלויוח היו מרגליות טי~ין ~חי כמין

 כ~הוא תנא כהנא רב אמר בזקנולאהרן
 זקנו בעקרי ויו~בות עולותמ~ר
 דברועל

~ 
 רבינו משה היה

 שמאדואג
 ח~

 מעלחי ושלום
 כטל ואמרה קול בת יצתה המשחהב~מן
 ~יון הררי על שיורדחרמון

 מעילה בו אין טלמה קלג~ ~תהלי~
 א~

 על ~יורד ~מן
 היה אהרן ועדיין מעילה בו אין אהרןזקן

דו~
 י~תה מעלתי ואני מעל לא משה שמא

 טוב מה הנה לו ~רה ~ולבת
~בת נעי~ ומ~

 ~~ ~ם~ ~~הלי~ י~ ~~ ~חי~



~ ~ ~

 ~~~ן ~~~י~~ ~~~~ן ~ ~~~ן
~~~~ ~~

 ע""כ מעלת לא אתה אף מעל לאמשה
 מסת~ר ~""א מדברי מם~ר וז"ל ~י~"י~

 במזייה~"דשקיל
 שם ששמתי מעלתי שמא

 מדאי~~ותר
 נהנים שבגדי מעלתי ואני

 ~יב ובהוריות עכ""ל שבז~ני השמןמריח

ע"א~
 ~וגיא להאי במי איתא

 וש~
 ~ירש""י

 מדבר כשהיה מס~ר כשהוא~"ל
 אחרי~~ ע~

 עכ"ל י~לו שלא ז~נו בעי~רי ויושבות~ולות

יעו"שי

ו~ו~
 דירדו דחזינן כיון חדא טובא
 שו~י מחמת ולא לזקנומראשו

 דירידתן בע"כ ראשו על המשחה שמן~י~יקת
 בשמן דנעשו נ~ים הרבה וכאינך בנסהיה

 בהוריות ~וכדאמר םו~ו ועד מתחלתוהמשחה
וכריתות

 ש~~
 דג~ ומשו~

 זקנו משיחת

 מ~ורש ב~יווי מרע"ה נ~טוה לא ולמה~ינן
 לירידת יוכרח ולא ימשח דאהרן ~קנוד~ם

 בנס"טי~ין

~~~
 םיכה בדרך בז~נו בבלעו לא למה
 ולאיזה ראשו על השמן במשיחתוכמו

 וברור ובנס ~קנו תלויין לעולם היו~נין
 למגנא~ נסא רחמבא עבידדלא

ו~~
 מרגליות ~יפין שתי מ"ש

 דוק~
 לא

 יו~ר" ולא~חות

ו~ו~
 מרגליות~ טי~י בסוג דהיו מ""ש

ו~ו~
 דבאמת כיון תמוה

 לעול~
 היו

תלוי~
 ~~נו

 ב~
 בהילוכו

 ובאכיל~
ו~ינ~

 ובעבודתו תורה בלימוד לרבות ו~ם
 ה~ודשע~דת

 ומשו~
 ירידתו ~יקר דגם

 היה לזקנומר~ו
 בנ~

 דיצי~ת משי~וי ולא
 כשהיה דוקא מ"ש וכנ"ל ראשו עלשמן
 תמידי בס מכלל יו~אין להיות בשתנומס~ר

 הוכרחו וכ""אדהור~לו
 לנ~

 להיות אחר
 ל~ירוש ו~למא זקנו בעקרי ויושבותעולות
 ניחא במזייה דשקיל דרש"יהשני

 ומשו~
 משא"כ זקנו שולי עם נס~רין היוד~"ז

~~ירו~
 ד~~~ר ד~~"י ~~"

 ר"~
 ~מוה מדבר

 הליכתו כולהו מאיבך דיבור האימ""ש
 ב~~שכן ועבודתו תורתו ולימוד ~ושינתואכילתו
 לשי~לו בז~נו טי~ין דהני תלייתן עכבולא

 בדיבורו דו~אוכ"א
 ע~

 וכד~ירש""י א~ים

בהוריו~
 וכנ""לי

 ~וגי~ ו~~~~~~
 להקדים בהכרח הנ""ל

 כוונתביאור
 עד י ~הלכה ויובל שמיטהה" בסו~ הרמב"~

יג~
 שבט כל לשונו וזה דכתב

 הן וכן כנען בארן ינחלו שלא מוזהריןלוי
מוזהרין

 של~
 יטלו

 חל~
 ~כוב~ין בשעה בביזה

את
 הערי~

 שנטל כהן או לוי ובן וכו"
 בנחלת לוי זכה לא ולמה וכו" לו~הבביזה חל~

 ע~ ובביזת~ ישראלארן
 שהובדל מ~ני אחיו

 דרכיו ולהורות ולשרתו ד" אתל~בוד
 הישרי~

ומש~טיו
 לרבי~ ה~דיקי~

 לוי שבט ולא וכו"
 איש כל אלאבלבד

 ואי~
 באי מכל

 העול~
 אשר

 ~דש נתקדש זה הרי וכו" רוחונדבה
 לו המס~יק דבר בעוה""ז לו ויזכהו~" קדשי~

 שזכהכמו
 ללוי~ לכהני~

 ע"ה דוד הרי
 יעו""ש~ עכ""ל ~ורלי תומיך אתה וכו"אומר

ו~~ו~
 מנ"ל

 להרמב""~
 דת"ח מלתא ה~י

 כל דבאמת ~דשים ~דש הואכזה
 םתמא בחיבורודבריו

 מקור~
 והיכא מ~"ל

 הגאוני~ ~~~~קידמקורו
 הורו להדיא כותב

הגאוני~
 מ~ל~ולו דין ובחידוש רבותי הורו או

 בסתמא כאן אלו דדבריו וכיון לי יראהכותב
 דמקור ברורנינהו

 מקומ~
 מ~"ל טהור

 בחז""ל~ זה מקורו היכן תמוהוש~יר

ו~~~ו~~
 דאמר מהא דמקורו לו~ר אפשר

בנדרי~
 ~~""ב

 ע""א~
 דוד ובני

 ב" ~שמואל היוכ~נים

 ח"~
 נוטל כהן מה

בראש
~ 

 ד~ר ומהא בראש נוטל ת"ח
 ~עבביומא

 ע"ב~
 העיר שבני לת"ח מכאן

 דאמר ומהא מלאכ~ו לו לעשותמצווין
 ~יגבהוריות

 ע""א~
 ת""ח ממזר

 ~וד~
 לכה""ג

 ~משלי מדכתיבע"ה
~~ 

 ~יא יקרה
 מ~ניני~

~כ~"~
 ~~~י ~נ~~ס

 ~"~ ו~~~י~
 י~ו"שי



~ ~

~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~ו~~ ~~~~~~

~~~~ ~~~~ 

~~~~
 ב ~שמואל דכתיב דמהא ז"א

 דודובני ח~
 כהני~

 לומר אין היו
 היותר ת""ח אפילו דבאמת היו ממשדכהנים
 דין לו אין ובקדושה ובמ~""ט בתורה~דול
 ו~בודה וקודש תרומה ל~נין גמורהכהונה
 דרשא האי ו~יקר זר דהוא היכאבמקדש
 בלו מנדה ולמני~ת כיבוד לםוג כ"אאינה
 ~ס"ב בנדרים הר""ן וכמ"שוהלך

 תורה בכבוד ~צמו לכטור ודאי אבלוז"ל ~""א~
 בדברים שכיו~א וכו" שרי בו חייב שאינובמה
 לתלמידי תורה זכתההללו

 חכמי~
 כשם

 לכהניםשזכתה
 ולוי~

 ~כ""ל ומ~שרות
 מנ""ל וא""כי~ו"ש

 להרמב""~
 ד~ם לומר ~""ל

 ~דש נתקדשהת""ח
 ~דשי~

 דבאמת כיון
 לאכילת הדיוטית כהונה בםוג אכילואיבו

 דהמה וכהנים במקדש ו~בודה ו~ודשתרומה
 דנתקדש ואהרן ~דושהבגדר

 ובסו~
 קדש

~דשי~
 המשחה בשמן ~יחה ל~ד הוא

וכדכתיב
 ב~ר~

 ח ~צו
 ב~

 לקדשו ~ו וימשח
 י~ו"ש"וגו"

ו~~~
 ~~בדיומא

 ~"ב~
 ה~יר שבני

 ראיה אין נמי ל~שותמ~ווין
 ק~ים קדשדנת~דש

 ומשו~
 בשם דמכובה

 ב~למא אםמכתא כ""א א"ז דבאמתארון
 י~ו"ש"וכדכיר~""י

~~~~
 ~יג דהוריות

 ~""א~
 היא י~רה

 לכני שנכנס מכה""גמכנינים
 הוא ד~מא ראיה אין נמיולכנים

 הואדב~~מיתו משו~
 קד~

 ~קרו דבאמת ~דשים
 כיבוד בםוג לקדימההוא

 ול~
 ~דו~ה לםוג

 דוקא ב~ינן דלזה~~מית
 זר~

 דא~ו אהרן
 טעמא דמהאינימא

 יקר~
 היא

 מפניני~
נכק~

 וברור בקהל להתירו ממזרות איםור
 ברור ובאמת לכיבוד קדימה לסוג~דוקא
 בליוכשוט

 שו~
 ~ל

 דת"~ סכ~
 ~דול היותר

~ד~
 וכן מח טומאת ~ל מ~הר אינו

 ו~בודה וקודש תרומה באכילת הוא~~הר

במק~
 זרות מפסול

 ונוס~
 ~ליו

 קדש בםוג~דולה כהונ~
 ~ד~י~

 בשמן ~במשח ל~ד
 תמוה ושובהמשחה

 להרמ~~~ ~~"~
 ז"ל

 ~דש נתקדש אמתי ת""חד~ם
 קדשי~

 ואכילו
 המשחהי בשמן משיחתו~י

 ו~~~~~~
 ~יג בהוריות

 ~""א~
 כהן

קוד~
 ~דברי שנאמר ללוי

 אהימים
 כ~~

 ובני
 ~מר~

 ומשה אהרן
 לוי ~דשים קודש להקדישו אהרןויבדל

 ~דברים שנאמרלישראל קוד~
 י~

 ב~ת
 י~ו"ש ~""כ וגו" הלוי שבט ~ת ד"הבדיל ההו~~

ולכאו~
 דאהרן ~ה""י דכתיב הא תמוה

נתקד~
 ובאמת קדשים ~דש בםוג

 קדש םוג באהרן אפילוכתיב ל~ בתוה""~
 קדשי~

 כ""א
 כח ~ת~וה וכדכתיב לחוד~דושה

 וקדשת וגו" אותם ומשחת ו~ו" אתםוהלבשת מא~
 וכהנואתם

 כט ~ת~וה כתיב ו~וד לי~
 ו~וד לי~ לכהן אקדש בניו ואת אהרןואת מד~

 מ" ~כקודיכתיב

 י"ג~
 אהרן את והלבשת

 ח" ~~""ו כתיבו~וד לי~ וכהן אתו וקדשת ~תו ומש~תו~ו~

 י"ב~
 וי~ק

 אתו וימשח אהרן ראש ~ל המשחה~שמן

ל~דשו~
 דהונח מ~ינו לא אמר בפרשת וכן

 ~דש~ם
 קדשי~

 ~ל ואפילו כהונה ~וג ~ל
 דכתיב האי מאי וא""כ גדולכהן

 דמנ""ל ~דשים קדש לה~דישו אהרןויבדל ~בד~""י~
הא"

 יט ~יתרו ככימ""ש~~~ן
 ו~

 תהיו ואתם
 קדו~ וגוי כהנים ממלכתלי

 וגו"
 ~רמז יש~יהוביל~וט

 תק"ד~
 כםקא

 ד"כהני וא~~
 ת~ר~

 כשהוא כהנים חביבין
 במלאכי אלא מכנן אינומכבן

 ישמרו כהן שפתי כישנאמר השר~
 כי מכיהו יבקשו ותורהד~ת
 יו~את ש~תורה בזמן הוא צבאות ד"מלאך
 ה~~ת כמלאכי הוא הרי~כיהו

 וא~
 ל~ו

 מכרת ש~ינה וחיה כבהמה הואהרי
 ו~וד י~"ש בסכרי ומקורו~כ"ל קונ~
 ~רמזצו בילקו~

 תק"ט~
 ~חזה זה ~ה וז"ל כתב

 זה שוקהתבופה
 השו~

 תרומת זו התרומה
 היו ראויין ישראל בני מאת לק~י~דה

 יזכו אם כך מהן ~טלו וכשנתחייבולישראל
 ~כ~ל ל~ןי~רו

 ~זי~ ופיר~
 ~""ל ר~נן



~ ~ ~

 ~~~ור~ ~~~~~ ~ ~~~ן
 ~~~ן

~~~~ ~~
 פירוש לישראל היוראויין

 שאל~ל~
 חטאו

 כהונה ב~תנות זכאין כולן היוישראל
 דכתיב להא וכוונתו עכ""ל יתרו בפ"כדאיחא

~יתרו~
 כהנים וו~לכת לי תה~ו ואתם

 ע~~ית סוג ~הם דניטלה נהי ובא~תוכנ""ל

 ~""~כהו~
 לו~ר ~סברא

 דו~~
 ~שא""כ בפועל

 ~הות סוג בישראל עדיין איכא שפירבכח
 כוונת וזהוכהונה

 היל~ו~
 ~צו

 ~~ ר~ו~
 ~י

הנ""ל~
 כלו~ר ~הן יחזרו יזכו אם כך ב~""ש

ו~שו~
 סוג נסתלקה דלא

 כהו~
 ~ע~~יתם

 ~קופיא וכ""אלג~רי
 ובכ~

 סוג ט~ון עדיין
 וי~ן י~וים ולעתיד ישראל בכללותכהונה
 בגיטין דא~ר ~ע~א נ~י וזהו הכהונהכישן
~נט

 ע""ב~

 יעו"ש וכו" בכהנא קרי ר""ה
 שם ישראל על הונח טע~א ~האיובא~ת
 כב ~~שפ~ים וכדכתיב~ודש

 ל~
 ~דש ואנשי

 וביותר ~~ו~ות בכ~ה ועוד וגו" ליתהיון
 יד ~ראהכתיב

 ב~
 וגו" אתה ~דוש עם ~י

 כיון ולפי"זיעו"ש
 ד~

 ~דושה בגדר ישראל
 ד~~דשו ובניו דאהרן בע""כ נינהוג~ורה
 בסוג להתקדש היינו ה~שחה ש~ןב~שיחת

 ונ~ו~~ קדשי~~קד~
 ~דושת קדושה בחי" ג"

 ~~דושת ~י ד~עלתה לוי וקד~תישראל
 ~דברים וכדכתיב הבדלה בסוגישראל

 וגו"" הלוי שבט את ד" הבדיל ההואבעת י~
 וכדכתיב ~דשים קדש ~דר דהיא כהונהוסוג

~בדה"י~
 קדש להקדישו אהרן ויבדל

 והאוכנ"ל הקדשי~
 דל~

 ד~שיחת ~פורש תורה כתבה
 אפשר ~דשים קדש בסוג ליה ~שויאהרן
 כיון ובפרט ישראל של כבודו ~שוםלו~ר
 להן י~רו יזכו שאם עתידה כהונהדםוג
 גדולה לכהונה אהרן ד~שיחת לו~ר איןשוב
 ~הו קדשים ~דש לי"~שוי

 ~ש~~
 ל~עוטי

 והתורה לישראל יו~ר דבא~ת כיון~ישראל

הי~
 והלכך נצחית

 ל~
 באהרן תורה כתבה

 ידעינן שפיר דכעת לחוד קדש ~וגכ"א
 כול~ו דאינך כיון ~דשים ~דש בסוגד~וא
 בגדרישראל

 ק~
 ב~ת שוב ולעתיד נינהו

~ין
 נ""~

 ~הות בענין ישראל לכולהו אהרן בין
קד~ה

 ו~~ו~
 ~~אה

 האר~
 י~~דו ו~א ד~ה

 אותי ידעו כולם כי רעהו את איש~וד
 ~דש בסוג הו""לושוב

 ~דשי~
 וכנ"ל"

~~~~~
 נתקדשו ובניו אהרן ב~שיחת
 קדשבסוג

 קדשי~
 הדיוטית וכהונה

 והראב""ד הר~ב""ם בפלוגתת תליאלדורות
 ה~~דש ביאת ~~ה" ה" הלכהבפ""ב

 י ~ש~יני כ~ים ה~רתבפירוש והו~
 ז~

 ב~רא
 אין יכול ~ת"ל עליכם ד" ~שחת ש~ןכי
 ה~שחה ~ש~ן שנתרבו ובניו אהרן אלאלי

א~
 ~נין ~יתה חייבים עבודה בשעת י~או
 ~~שחת ש~ן כי ת""ל הדורות כל שללכהנים

 דשיטת יעו"ש ע""כ עליכםד"
 הר~ב""~

 הוא
 הדורות כל של הדי~ים כהניםדאפילו
 ה~ושחה ש~ן ~ושיחת ב~וגנתקדשו
 ובניו אהרן ד~שיחת התכשטותבכח
 באריכות וכהובא בחו~ש הר~ב""ן שיטתוכ""ה

בכ""~
 הו~ק~ש ביאת ~ה" ה" הלכה פ""ב

 כ""א אינה חיוב דהאי הראב""ד ושיטתיעו""ש
 היטב יעו""ש גדולים~הנים

 ~~~~ו~
 דכתיב ~~רא

 כ~~ ~~ב~

 ג"~פסו~

 ד" נתן ולא
 ו~""ל פי~""י הזה היום עד וגו" לדעתלב לכ~

 הקב""ה חסדי להכיר לדעתלב
 ולידב~

 שנתן היום שאותו ש~עתי הזה היוםעד בו~
 שכתוב כ~ו לוי לבני התורה ספר~שה
 לא~וילך

 ט~
 הזאת ה~ורה את ~שה ויכתוב

 כל באו וגו" לוי בני הכהנים אלויתנה
 רבינו ~שה לו וא~רו ~שה לפניישראל

~  ונתנה התורה ~ת וקבלנו ב~יני ע~דנואנו 
 ~ליה שבטך בני את ~שליט אתה ו~הלנו

 לא ~חר יום לנוויא~רו
 לכ~

 לנו נתנה
 א~ר זאת ועל הדבר על ~שה וש~חנתנה

לה~
 הזה היום וגו" לעם ~היית הזה היום

 ~אתםה~תי
 וחפצי~ דבקי~

 עכ"ל ב~~ום
יעו"ש"

~~~~
 להלן זה כל לכתוב הי"לדא"כ

~בפר~ת
 וילך~

 דנתנה ~ בעת

~~כ~~י~
 ~וי ~~י

 ד~
 ~~רע~ו

 י~רא~ ~~



~ו

~~~
 ~~~~~ן ~~~ן

 ~~~ו~~
 ~~~ן

~~~~ 
 וחפצים דדבקים מר~"ה והכיר הביןו~י"ז

 ב"~"במקום

ו~~~~
 מתחלתו דמר~""ה ט~מא ד~יקר
 לוי בני לכהנים להתורהלתנה

 ואין נתנה ישראל לכל דב~ת ונהילחוד
 חבירו ~ל אחד לשבט וקדימה מ~להשוס

 לג ~הברכהוכדכ~יב
 ד~

 לנו צוה תורה
 הוא ~""כ י~קב קהלת מורשהמשה

 הגבורה מפי הוא כולה התורה כלדבאמת משו~
 ~וכדאמר וכותב אומר ומשה אומרה~ב""ה
 ~""א טובב""ב

 י~ו""ש~
 התורה כל והאומר

 מןכולה
 השמי~

 בכלל זהו זה מדקדוק חון
 ~""א צט ~סנהדרין בזה ד" דברכי

 בכפירה היתה ~דתו וכל קרח דמחלוקתוי~ן י~ו""ש~
 נהי לזה והסיבה ~מים מןבתורה

 מ""מ תורה מתן ו~ם ~לוים נסים כ"כראו ד~~מ~
 מ~שרת לבד התורה ב~יקרכפ~ו

~יינו הדברו~
 ~י~

 מ~שה בתורה ~~תב
 אשר דברים וכמה ותמר יהודה ומ~שהובלהה ר~ו~

 ~ובלתם ~רך פחותי ד~תאין
 דראוי~

 היו
 לאנשים ביזוי היותם לצד בתורהדיכתבו
 ואין ויהודה ראובן וכ~יןגדולים

 שו~
 תו~לת

 נפטרו דכבר ו~רט הבאים לדורותבפרסומן
 נ~קבלו כבר בחיים ו~ם ל~וה""ב להןוהלכו
 מן תורה באמונת לפקפק החלם וזהבתשובה

השמי~
 ד~ן דנמשכו ד~יקר נראה ול~"ד

 ואוןואבירם
~ 

 ~ל במחלקתו ~רח ב~ר פלת
 היתה מה""ש תורה באמונת ולפקפקמר~""ה

לסי~
 אלקית לתורה מהראוי דאין הנ"ל

לפרסס
 לדורו~

 אנשים ביזוי ~ולם
 ויהודה כראובן ישראל ש~י וכ~יןו~שובים גדולי~

 דהמה וי~ן ב~שובה בחיים נתקבלושכבר
 בניהיו

 נג~ ראו~
 מאינך טפי להו הדבר

 הסיבה ~יקר היתהוזהו
 לסיי~

 לקרח
 ראובן כבוד משום משמים תורהבכפירת
 ואבירם דתן ~ל דא~"ל ונהיאביהם

 דה~

ברש~~
 שמסרו הם ~ופן ו~ד מתחלה

 המצרי ~רי~תלמר~"ה
 וה~

 שהותירו
~  מצרימה ונשובה ראש נתנה ש~רו והןהמן 

~~
 שנ~~ו

 ע~
 ~~~ו~י ~י~קוט קרח

 שמו~

 קס"זרמז
 י~ו"ש~

 דהיו לומר אין מ""מ
 ר~ו דלא בזה גם ~מוריס רש~יםב~צמיתן
 היו דא""כ דז"א ממ~ריםל~את

 מתי~
 בשלשה

 ~~~~ בזה היתה ~ש~תם וכ""א ~להימי
 בתר ל~ולם ונמשכו כוזבות בד~ותונשתבשו
 ניגוד דהי" מה וכלשכלם

 לשכל~
 מסרבין היו

 וצדיקים ונבונים ~כמים מפי זה דהי" ~םבה
 ט~ו רש~תן דהראו מלי הני בכלוהלכך

בשכל~
 ~שבו המ~רי דהריגת במסירה

 מהשי""ת דנ~זר כ~ון ה~לות לסבולדמהר~וי
 ~ל לסמוך דאין ט~ו המןובהותרת

 ט~ו ראש נתנה ובאמירתהנס
 ד~דיין האמתית גאולה זהדאין
 ~דול והיותר הזמן נשלםלא

 ברש~ת~
 קרח~מחלוקת

 ד~
 ב~ורה כפרו

 ~וה""~

ומשו~
 דתורה משיג אנושי שכל דאין ט~ותם

אלקית
 תפרס~

 שבטי ~דולים אנשים ביזוי

 ויהו~ כראובןי~
 וכ"ז וכנ""ל

 לכבודו ~מינדב בן נ~שון אחריהםדנמשך גר~
 כל אחריו נמשכו וממילא שבטו אבידיהודה
נשיאי

 ה~~
 אנושי בשכל כח אין ובאמת

 של מקוצו אלפים אלפי חלק ~ילולהשיג
 מתאמתת דאינה תוה"ק אמתתיו"ד

 שלה~כור לשכ~
~~ 

 דב~ונש וכיון מחומר קרון

קר~
 ~דתו וכל

 נתוו~
 כולה דתורה בבירור

 א~ד וד~דוק אחד אות ואפילומה"ש
 ל~

אמר~
 בסנהדרין וכדאמר ~צמו מפי מר~"ה

~צט
 ~""א~

 ישראל כל ~רו שפיר יעו""ש
 ואמנם הנ"ל ~"ד השמים מן בתורהלה~ין
 דבאמת י~ן לישראל נמי לתנה ~ששמר~"ה
 ~בדובמצרים

~"~ 
 מלו ולא ב~~ל חטאו ו~ם

 ~זמן דבמשך למי~ש איכא שפירבניהם
י~זרו

 בכפיר~ לסור~
 מן ב~רה

 הש~י~
 ישראל שב~י ביזוי דפרסמה הנ"ללט~מי
וכדומה

 דברי~
 שהי" חזקיה בן מנשה וכ~ין

 לא וכי אמר דופי של ~~דות ודורשי~ב
 תמנ~" לוטן ואחות אלא לכתוב למשה לוהיה

~"ב צ~ ~סנהדרין לאליפז פלגש היתהותמ~"
 י~ו"ש~

 מן בתורה ובכפירתם
 אלקיס ~~~יי~פכו הש~י~

 ו~~~~ ~י~ו~ ~יי~



~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
 ~~~ו~~

 ~~~ן
~~~~ 

ר~
 בני לכהנים לתנה עדיף דט~י מרע""ה

 מעולם לוי דשבט ומשוםלוי
 ו~דיקי~ כשרי~

 ע""ז עבדו לא דבמ~ריםהיו
 ול~

 מילה בטלו
 על ע~מן מסרו כ""כ ועוד בעגל חטאוולא

 עד גמורה במס""נ והמ~ות התורהקדושת
 ורעהו אחיו את איש הרגו העגלדבחטא
 ומשום להם לתנה מהראוי והלכךוקרובו
 י~י~ו דהםדברור

 בקיו~
 והמ~ות התורה

 ובכח והאמתית השלימותע"ד
 ולא ירעו דלא השבטים שאר עליש~יעו קדושת~

 ולא ~רא האי תורה כתבה אי והלכךישחיתו
 וילך ב~רשת וגו" לדעת לב לכם ד"נתן

 טענת ד~יקר לומר אפשר דפירש""יוכ~מא
 וכו" בסיני עמדנו אנו אף למרע""הישראל

 וכו" עליה שבטך בני את משליט אתהומה

 משו~ה~
 ~נאתם

 וג~
 כבודם מ~חיתת

 נתנה לבדם ולהם בעם המורים יהיודהמה
 בסיני עמדנו אנו אף ו~ענתם התורהממשלת
 איכא ושוב וה~תי השלימות ~"דאינה
 דירעו ל~שת ג"כ להם לתנה~כנה

וישחיתו
 בתוה"~

 דשמעו לא~ר ואמנם וכנ"ל
 די~ק~קו מהראוי והיה התוכחהישראל
 מן~ורה

 השמי~
 ונימ~ם דרך דאין ויאמרו

דתור~
 מרובות ב~ללות תוכיח אל~ית

 ~ניהם הו~יקו דבאמת עד כזווגדולות
 מה בטענה באו ועכ"ז קללות ~"חכששמעו
 כיון עלינו שבטך בני משליט~ה

 דג~
 אנו

 בתורה אמונתם תוקף בזה הורו בסיניעמדנו
 השמיםמן

 והלכ~
 מה בכל ~ילו ~ק~קו לא

שה~
 בכל והיינו מ~ומר קרון איש שכל ~גד

 נמי י~ק~קו דלא וממילא ~בתורה ~ללותכך
 ראובן מעשהבפרסום

 ובלה~
 יהודה ומעשה

 בו חזר ש~יר והלכך~מר
 מרע"~

 מדעתו
 נמי ונתנה לחוד לוי בני להכהנים~נה

ל~
 ~לא וילך ב~רשת וכדכתיב ישראל ז~ני

~~"

 לב לכם ד" נ~ן ולא לישראל דאמר וזהו

לד~
 ב~תם הזה היום כלומר הזה היום עד
 ~די להכיר והוא ~דעת והשגתלהכרת
 ~ו דבקים ל~יות ~י""ז~~קום

 ~א~ ד~ו~~

 התורה לתן בטענה באים הייתםלא
 וכנ"לילכולכם ג~

 ו~~~~""~~ז~
 ~וגיא שפיר מובן

דהוריות
 וכרית~

 הנ""ל
 ויובל שמיטה ה" בסוף הרמב""ם מ""שוגם

ומיושבי~
 ~אות לעיל דהובאו התמיהות כל

יב
 יג~

 השבטים מכל דב~ת והיינו יעו"ש
 לתורה ~דשים קדש בסוג לוי שבטנתקדש

ועבו~
 והחוקים התורות ולהורות השי""ת

 לכל הקב"הודרכי
 השב~י~

 דהוא ומשום

השב~
 שבישראל המובחר

 ל~ דמעול~
 חטאו

 התורה על במס""נ ע~מן מםרו וגםבע""ז
והמ~ות

 ~וכהוב~
 הקדום באות

 יעו""ש~
 ואהרן

 לכה""ג נבחר לוי שבשבט המוב~רדהיה
 קדשולהתקדש

 ~דשי~
 המשחה שמן במשיחת

 לכהונה ראויין ישראל כל דבאמת יעןואמנם
 מהם ניטלה העגל חטא מחמתוכ""א

 וכהובא כהונה ~דושת כח טמון בקרבםאכתי ונו"נ~
 ~אותלעיל

 יד~
 ל~ני וידוע וגלוי יעו"ש

 והיה שאמרמי
 העול~

 ישראל דחטאו דעם
 תוכם מ""מבעגל

 ו~נימיות~
 מקור קדוש הוא

מקומ~
 אבותינו מח~בתם מ~זע טהור

 לבסוף הדבר נתברר דבאמת וכמוה~דושים

למרע""~
 בני דהשליט על לפניו ב~ובלנא דבאו

שבטו
 ג~ עליה~

 דשמעו והגם התורה בלימוד
 באות ~וכהובא בתורה דכתובהה~וכחה
באות

 יעו""ש~ הקדו~
 כל דגם מבורר ומזה

 התורה על ובמס""נ התורה מחבביםהשבטים
 שאר על לוי לשבט ומעלה יתרון איןושוב

 כולהו וכ"א התורה ללימוד בנוגעהשבטים
 וכמ~"ל תורה כתר למעלת לזכות ~ה~וין

 עב~יומא
 ע""ב~

 מזבח של הן זירין שלשה
 ונטלו אהרן זכה מזבח של שלחן ושל ארוןושל
 עדיין ארון של ונטלו דוד זכה שלחןשל

 וכו" וי~ח יבא לי~ח הרו~ה כל הואמונח

 דעם אהרן במשיחת נס נעשה והלכךיעו""ש
 על שמן י~יקת בשיפוי משיחתו היתהדלא
 ~מש~ה שמן לירידת סיבה זה דיהאראשו
 זקנו על שמן ~י~י נמי ירדו מ""מ זקנועל

 ה~ב""ה דר~ון בזה נתןו~~ורות
 ~~ ד~~ ~ו~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~י~~
 ~~~ו~~

 ~ז~ן
 רוחו נדבה אשר העולם באי ~כל ואישאיש ~~~~

 לדעה ולעבדו ולשרתו ד" לפני לעמודאותו
 שעשהו כ~ו ישר והלך ד"את

 האלקי~
 ופרק

 בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו~על
 קדש נתקדש זה הרי האדםבני

 הר~ב""ם ~לשון ונחלתו חלקו ד"ויהיה קדשי~

~ו~
 שמי~ה הלכות

 ויובל~
 והיינו

 ראש דעל ~הש~ן בנס דירדבזה
 זה כל הורה ז~בו על נ~יאהרן
 בשבים זקן על ולא לחכ~ה רומז דז~ןומשום
 לב ~קידושיןוכדתנא

 ע""ב~
 אלא זקן אין

 םבר ~גלילי יוסי רבי וכו" חכ~ה שקבה~י
 להלכה והובא וכו" וחכים יניקאפילו

בהרמב"~
 תורה תלמוד ~ה" א הלכה פ""ו

 קדש ל~יות אהרן דבת~דש וכמויעו"ש

קד~י~
 כך ר~שו על המשחה שמן במשיחת

 השלמים כלנתקדשו
 וה~כמי~

 בהאי האמתים
 הוא וכ""ז דאהרן ז~נו על דירד המשחהשמן

 וא""ז עולם לדורות אהרן קדושתבהתפ~~ות
 אהרן קדושת התפש~ות לומרזרות

 לכל ~יפין שתי הורדת ע"י דבבסזקבו ב~~יח~
 דורותחכמי

 עול~
 הרמב""ם לשיטת דבאמת

 קדושה התפש~ות נמי איכאוהרמב"ן
 לכל אהרן בניוו~~יחת

 הכהני~
 ~~י~

הדיו~י~
 ~~וף לעיל וכהובא עולם לדורות

אות
 י""ד~

 בםפר הרמב"ם כתב ולהדיא יעו"ש
 ~מ"עהמ~ות

 ל"ה~
 שיהיה ש~ובו הוא וז"ל

 מוכן המיוחד מתכובת על עשוי שמןלנו
 כה"גלמ~וח

 שיתמ~
 בו נמשח וכבר וכו"

 כליו וכלהמשכן
 ל~

 בו י~שחו
 הכלי~

 לדורות
 אלו של שב~שיחתן בספרי אמרו בבאורכי

 הכלים כל הוקדשו המשכן כלי לומררו~ה
לעתיד

 לב~
 עכ""ל

 והו~
 בספרי

 פרש~
 ~שא

 אתם וי~דש וימשחם אומר רבי שםדתניא
 אותו וימשח נאמר כבר והלא ~~רלמה
 אותם ויקדש וימשחם ~"ל ומה אדתווי~דש
 כל הוקדשו אלו של שבמשיחתןמגיד

 כן וכמו יעו~ש בספרי ע"כ לבאלעתיד ~כלי~
 ~~ו דירדו המשחה ש~ן ~יפי שתיבהני
 ~ל ח~~י ב~י בתקדשו ז~בו על~רן

 ~דורו~

 להיותהאמתים
 ק~

 בהתפש~ות ~דשים
 ודעת חכמה בסוג ד~ו""ל דאהרן ז~נומשיחת
 ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כיוכמ"ש
 ~מלאכי הוא צבאות ד" מלאך כי מפיהוובקשו

ב"

 ז"~
 סוגי בתרי ~רן משיחת ~""כ והיה

 כלו~ר ודעת תורה וסוג גדולה כהונה~וג
 מפורש מרע""ה נ~~וה גדולה כהובהסוג

 ראשו ~שיחת ע"י גדולה לכהובהלהקדישו
 להיות בתקדש ודעת תורה ~סוג ה~שחהבשמן
 ~יפי ~תי בירידת קדשים קדש זה ידיעל
 ב~יווי ולא ובנס ז~בו על ראשו ממשיחתשמן

 ירידתן וכ"א פר~י זקנו ל~שיחתמפורש
 תלויין היו בנס לעולם ואח"כ ב~סהיה
 חכמי לכל ~דשים קדש לקדושת סימןוזהו
 עולםדורות

 באמ~עו~
 ~דושת התפש~ות

 ירידת ע"י ודעת תורה ל~וג במשיחתואהרן

דתליי~
 והא וכ~"לי המשחה ~מן טיפי ש~י

 ז~בו ב~י למשוח בפירוש מרע"ה נ~~והדלא
 שתי ירידת ליבעי דלא היכי כידאהרן
 ~עמי מתרי זה היה בבס לזקנו מראשו~יפין
 מפורש דב~יוויחדא

 למשיח~
 ד~רן זקנו

 ~דושתו התפש~ות סוג משום דז""אהו"א
 כ"א האמתים דורות חכ~י לכלד~הרן
 גדולה כהובה לםוג בע~מיתו אהרןלהקדיש
 גדולה כהונה בסוג קדושתודאין

 נימא דאפילו ועוד וזקבוי ראשובמ~יחת כ""~ נגמר~
 ותורה דעת לסוג הוא דאהרן ז~בודמשי~ת
 ח""ח בסוג לקדושתו משיחה ובסוגדבאהרן
 ת""ח בסוג ~דושתו התפש~ות במיוממילא
 הו"א מ""מ ~אמתים דורות חכמילכל

דקדושת
 הת"~

 דבגביה אמת תורת מחמת

 ~~ן משיחת ב~צעות כ"א בגמרתאי~

~מש~
 ~עובין היו גדולים כהנים דכל דו~יא

 ה" ~כריתותמשיחה

 ע"ב~
 ז"א ובאמת

 דמקדשת הוא בע~מיתה התורהדקדושת
 מ~ום ולח הא~תילהת"ח

 מ~יח~
 שמן

 ל~דושי בעי לא המקדש דבית ודומיא~מ~חה
 ~שכן דבעי כמו ה~שחהבש~ן

 ומשו~
 דקדושת

 המקדשבית
 קדוש~

 היא בעצמיתה ~תית
דנ~קדש

 בע~יד~
 י~חק

 ו~ז~ ו~ידו~
 ~יושב



~ ~ ~

 ~~~ב~ן ~~~ן
 ~~~ו~~

 ~~~ן
 ~שבועות וכו" רבא מתיב תוד""התמיהת ~~~~

ט"ו
 ~""א~

 גופיה מ~כן ~ימח ו~""ל דכתבו
הו"ל

 למיפר~
 משיחה ~ריך שיהא

 וכד~ר ב~רא כדכתיב משה בימי ~נמשחכמו לדור~
 ~טזלקמן

 ע"ב~
 עכ""ל ומקדש משכן גבי

 ~""ש שכתבתי ובמה בתימא דהניחוהיעו"ש
 דהיא ד~דושה דמידי הוא הברורהדוו~ברא
 בעולם הו"א אין אמתיח ~דו~ה ע~מיתב~ג
 הפעם עוד דתתקדשלומר

 באמ~עו~
 שנון

 ע~מית אמיתת לעיקר ווגרע דזהוהו~שחה
~דושתה

 והלכ~
 ממקדש הש"ס פריך לא

 כ""אדלדורות
 מכלי~

 הוא לע""ד כי זה והבן
 ד~דושת נימא אי וה""ה בס""ד ~נכוןברור
 שוון משיחת באמ~עות להתקדש בהכרחת""ח

 ע~מית לקדושת גרעון בגדר זה יהיההמשחה

תורת~אמ~
 עד להת""ח ל~דש יפה כחה דאין

 ע"י להת~דשדהוכרח
 משיח~

 המשחה שמן
 ובאמת דאהרן ז~ן משיחת הת~טותבסיבת
 ומ"מ השלום עליו רבנו ממשה גדול לנומי
 מובחר דהיה דמרע"ה ופשיטא נמשחלא

 עד הקדושה בתכלית קדשים ו~ודשהיצורים
 דלא ונהי וערך שיעורלאין

 נמש~
 ובע""כ

 מעלתו ע~מית בסיבת היתה דקדושתומשום
 שמן ממשיחת הרבה דגדולה והטהורההזכה

 מרע"ה נ~טוה לא טעמי ~רי ומהניהמשחה

מפו~
 נס ע""י וכ"א דאהרן ז~נו למשי~ת

 נתן להורות המשחה דשמן טיפיןדירידת

דג~
 דשמן בהתפשטות נת~דש אמתי הת""ח

 באמ~עות הוא קדושתו עי~ר ומ"מהמשחה
 האמתי ע""ד תורתו וקיוםלימוד

 נבלעו לא טעמא ומהאי בהקב"המחשבתו והת~שרו~
 לעולם עמדו כ"א בז~נו טיפין הנינמי

 ~דושת דעי~ר נימא דלא היכי כי~ינייהו
 המ~חה שמן משיחת מחמת נמי ~וא~~ח

 ולא בעינייהו דעמדו ו~הובהתפשטות
 בסוג דא~ז הורהבליעה דר~

 מ~י~
 גמורה

 ~דשים קדש בזקן דמרומז ת"ח דגםוכ~א
 של כזקן האמתי ~ד היא תורתו אםהוא
 ש~ן טי~י לשתי דהוכרחו והא ~נ~ל"אהרן
 ושבע"פ שבכתב תורות ב" כ~ד~~ו

 וכדתני~

 ~בחקתיבתו"כ
 כ""ו~

 החקים אלה
 להם נתנו תורות ששני מלמד וגו"והתורות והמשפטי~

 יעו""ש ע""כ בע""פ וא" בכתב א"לישראל
 דדברי להורות מרגליות טיפי בסוג דהיווהא
תורה

 נחמדי~
 מרגליות דהוא ומ~נינים מפז

 ~משלי דכתיב וכענין במעלתם חשוביםהיותר

ג"~
 ונהי וגו" מפנינים היא י~רה

 היאי~רה דתוה""~
 מ~

 ~יעור ואין מפנינים מאד

וער~
 דחשיבות למידי רוחנית תוה"ק ודמיון
 מרגליות טיפי בסוג היו מ""מ~שמיות
 דומיא התורה חשי~ת גודל בזהלהורות
 חשוב היותר חשיבות דהיא דמרגליותחשיבות
 חשיבות שום וליכא גשמיותבמיני

 ממרגליות יותר גשמיתבסוגי בעול~
 והלכ~

 היה
 אין בעיקר ומ"מ התורה לדמיוןזה

שיווי שו~
 וער~

 הדברים בכל לתוה"ק ודמיון
 ע"ה דוד שאמר וכעניןשבעולם

 ~תהלי~

י""ט~
 ~למה וכן וגו" ומפז מזהב הנחמדים

~מ~לי
~"~ 

 ו~ו"י מפנינים היא י~רה

~""~~~~~
 הראשונות תמיהות ד"מיושבים
 ~אות לעילדהובאו

 י""ב~
 יעו""ש

היט~

~~~~  
 ~רביתי מה וליישב ל~ר פש

 לנס דהוכרחו הא עללתמוה
 ~עה ז~נו בעקרי ולי~ב לעלות והיינואחר
 דמ~ר ~מא בלשנא פירש"י לפי מ~פרשהיה
 מדבר כשהיהר""ל

 ע~
 נשתנה דלמה אחרים

סיפורו
 מאינ~

 ואכילתו הילוכו פעולות
 היו דבהו ב~כן ועבודתו ותורתוושינתו
 בדיבורו ודוקא בנסתלויין

 ע~
 היה אחרים

 זקנו בעקרי ויושבין עולין היו לא אםנופלין
 ~אות לעילוכ~ובא

 י"ב~
 והיא יעו"ש

 ע~ומהי פליאהבאמת

~~~~

 הא דבאמת נלע"ד
 דל~ל~

 היו
 בעי ~מא דא~רן בז~נו בנסתלוים

דלכאור~
 ומשום מובן אינו

 אמתים לת~ח המשחה שמן ~דושתהתפשטות דנ~~~~~
 ~תי הני לזקנו מראשו בירידתן ס~י~יה
 בזקנו ~ינייהו תלוים ויהיו מר~ליותטיפי



~ ~ ~

 ~~ג~ן ~ ~י~ן
 יבלעו ושוב ~הז~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~~~

 בזק~
 האי ומאי

 וברור ובנס בז~נו תלוים להיותדהוכרחו
 לו~ר ובע"כ ל~גנא נסא עביד לאדרח~נא

דכ"~
 דעי~ר עולם לדורות להורות הוא

~יו~~
 תורות שתי בקיום הוא ישראל של

 וכדכתיב ה~~תי ע""ד פה ושבעלשבכתב
~תהלים

 ~""ה~
 ארצות להם ויתן

 גוי~
 ועו~ל

לא~ים
 יירשו~

 ו~רתיו חקיו יש~רו בעבור
 שבכתב תורות שתי והיינו ע""כ וגו"ינ~רו

 טיפי שתי בהני ~רו~ז וזהוושבע"פ
 וכדא~ר דאהרן בזקנו דתלוים~רגליות
 ~נ""זבברכות

 הרו~ ע"א~
 בחלום זית ש~ן

 ~ש~ות שנא~ר תורה ל~אורי~~ה
 ויען יעו""ש וגו" זך זית ש~ן אליךויק~ו כ""ז~

 ~דושים ת""ח יהיו העולם שכל אפשר איכי
 זך זית ש~ן בגדר ה~~תי ע"דוטהורים

 ~כל אפשר דאיוכ~ו
 העול~

 יהיו
 היו והלכך כאהרןגדולים כהני~

 תלוי~
 בזקנו בנס

 בז~ן דמרומז ת"ח דעי~ר ולהורותדאהרן
 כלו~ר ~רגליות ~יפי שתי הני בסוגיהיו

בתוה""~
 דהוא ~פנינים וי~רים דנח~דים

~ר~ליות
 ו~

 האו~ה כללות קיום הוא דו~א
 אברהם בניהקדושה

 י~ח~
 ויע~ב

 ול~
 בזולת

 דרומז דזקן נימא דלא כלו~ר~ה
 לחכ~

 הוא
 דקיום לו~ר וח""ו דז""א חכ~ות באינךנמי

 וגם חי~וניות ב~כ~ות הוא הקדושההאו~ה
 רו~זין דיהיו ~רגליות טיפי לשתי ~קום~ין

 ו~אור ב~כ~ת וכ"א חכ~ות כולהול~ינך

 דו~י~תוה"~
 וי~י~ת ד~כחו אהרן דקדו~ת

 שתי הבי נתפשטו ראשו על ה~שחהש~ן
 לעולם וקיי~י וקביעי בנס מרגליות~יפי

בנ~
 ~דושים הת""ח יהיו דעכ"פ להורות

 ה~שחה ש~ן התפשטות~כח
 ועוס~י~

 ~תי
 הבהירה ~דושתם וכח ה~תי ע"דתורות
 על~ת~שט

 כלל~
 בגדר עכ""פ דיהיו ישראל

 ובד"א בנ~וס והיי~ו לי תהיון ~דש~ואנשי
 התורה ע"פ~~ראוי

 ו~דורי~
 ועריות מ~זל

 ב~"ל ~הובא הטומאה אבות~ראשי
 ואז ה~דושים~וב~רים

 ב~
 ונאה להם

 בירידת הנס דעי~ר וכיון~~ולם
 ~יי~

 היתה אהרן של בזקנו ~רגליות טיפי שתיהני
 בת""ח ~דושה ולהתפשט ולהשרישלהורות
 לעולם בז~נו ל~יתלו שפיר הוכרחה~~~תים

 ובכל ובשינתו ובאכילתו בהילוכו ואפילובנס
 דקדושתו א~תי ת""ח דבאמת ו~שוםפעולותיו

 בכחהוא
 תוה""~

 אפילו ופעולותיו ~עשיו כל
 וטהורה זכה ~דושה בבחי" ה~ההגשמיים
 ~~שליוכדכתיב

 ג"~

 וגו" דעהו דרכיך בכל
 בפעולותיו דאהרן עסקו ~עת אפילווהלכך

 ל~יות ~יה יפה טיפין הני כח נ~יהגש~יים
 נ~י דנ~טרכו יען וא~נם בנסתלוים

 להבין חכ~ות אינך ה~דושהתורה לקיו~
 לפע~ים וגם ה~דושה תורה זה ידיעל

 לעשות לת""חהוכרח
 ד~

 או ישראל לטובת
 ניגוד הוא הדבר דע~ם וב~קום התורהלקיום

לתוה""~
 ו~""~

 לעשות עת וכעין זה הותר
 הפרולדי

 ד~~כ~ תורתי~
 ד~ותר ב~""ל

 ~ברכות~ה""ת
 ע""א~ ס"~

 ומ""~
 אפשר

 דהותרה נהי כזודפעולה
~""~ 

 ק~ת מולידה
 ו~שום ז"א ובא~ת הת"ח במדרגתפחיתות
 ודמיא לתוה""ק ~יום נ~י בעצםדזהו

 ~פ""ד ביומאדאמר לה~

 ע""ב~
 נפשות שספק ~פני

 הללו דברים עושין ואין וכו" השבת אתדוחה
 ישראל גדולי ע""י אלאוכו"

 והוב~
 להלכה

 יעו""ש שבת מה" ה""ג פ""בבר~ב""ם
 טיפי ותליית דירידת ענין דכל ויעןהיטב ובכ""~

 להתפשטות היתה אהרן של בזקנו ה~שחהש~ן
 ישראל כללות קיום ולהורות לדורות~דושה
 לעשות לישראל אהבתו בתו~ף אהרןראה
 ~דש לסוג ניגוד דהיא פעולהנמי

 עולם לדורות ישראל ולטובת לךב~ותר ע~מ~
 בפעולת ד~ם לדורות להשפיעכלומר

בני~וד ~ל~
 ע"~ לתוה"~

 כללות לטובת המקרי
 בזה ~""ו יהא לאי~ראל

 ~ו~
 להת""ח פחיתות

דעוש~
 אחז"ל שפיר וה~ך ישראל לטובת זה
 זקנו בע~רי ויושבות עולות ~םפרוכשהוא

 ~~ר וז"ל ~י~""יוכו"
 מדבר~

 מספר ל"א
דשקיל

 במזייה~
 ה" ~כריתות

 ע"ב~
 ובהוריות

~י"ב
 ע"~~

ר כשהוא ~"ל ~יר~"י ~  
כשהי"

 מדב~
 עם

 אחרי~
 עכ""ל

 כוונ~ יעו"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ן
~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~

~""ל
 בל~נ~

 דנקטו ~~פר
 לה~

 בב""ק ד~~ר
~פ""ג

 ע""א~
 ~בטול~ו~

 לו התירו ר~ובן בר
 ~פני קו~ילספר

 ~ה~
 של לו~לכות ~רוב

 התירו ר""גבית
 לה~

 יונית ב~כ~ת ל~פר
 ~קרובי~~~פני

 וזהו יעו""ש ע""כ ל~לכות
 דנקטו בהא ~""לכוונת

 ~נ~
 לפי ווס~ר

 או ד~ירש""י ל~נ~תרתי
 כפירו~

 הרא~ון
 בהוריות ~כפירו~ו ~חרים עם ~דבר~ספר
י""ב

 ע"~~

 וכד~יר~""י נכרים והיינו
 ה"~פ~חים

 ע"ב~
 וכו" ~נ~~ר לפי בד""ה

 ~ט"ובבכורות

 ע""ב~

 ו~""ל וכו" ב~לך בד"ה
א~רים

 נכרי~
 וכו"

 יעו""~
 ~קו~ות ב~ה ועוד

 ל~ג~הונ~
 דיבורו והיינו נכרים על אחרים

 ב~וג היתה נכרים כלו~ר אחרים עםד~הרן
 חי~וניותחכ~ות

 ולל~נ~
 ד~קיל אחרינא

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ניגוד ק~ת ה~ה דבא~ת עםתרתי
 לסוג כלו~ר הקדושהלתורה

 לך ב~ותר~צ~ך ~ד~
~"~ 

 הותרו דלפע~ים יען
 "פ"ג ~"קוכד~~ר

 ע"~~

 ע~ה וכנ""ל
 בפ~ולות לפעול בכדי פעולות להני נ~י~רן
 תוה""ק קיום ל~ם ג~ורה קד~ה נ~י~לו

 בתוקף ולפעול ל~~ה עבירה גדולהוכעין
 התפ~טות נ~י זו בפעולות קדו~ההכנסת
 דהיכא עולם לדורותקדושה

 דע""~
 ההכרח

 י~ר~ללטובת
 ולקיו~~

 פעולה לע~ות יוכרחו

דהי~
 לסוג ניגוד

 נ~י לך ב~ותר עצ~ך קד~
 יען העו~ה בלב פחיתות ח""ו תולידלא
 זו פעולהדגם

 ל~~
 ~~ים

 הי~
 הפעיל וכ"ז

 על נפ~ו ~סירת ו~~ום זו בפעולתו~רן

טו~
 ~וונת ~~ו ו~ידוע יש~ל

 ~בריית~
 כ~הו~תנ~

 בעקרי ויו~בות עולות ~ספר
 ד~~ר הרא~ון לפיר~"י בין כלו~רזקנו
 נכרים והיינו א~רים עם ~דברר"ל

 ר"ג ~וכעין חיצוניותובחכ~ות
 ב""~

 פ"ג
~"א

 הנ""ל~
 ב~זייה ד~קיל ה~ני לפירו~ ובין

 לסוג ניגוד ה~ה פעולותדהני
 עצ~ך קד~

 טיפי ~תי הני כח ~ין ו~וב לךב~ותר
 בקדו~ה ~תית לתורה ~דר~זין~רגליות
 זית ~~ן בגדרג~ורה

 זך~
 להיות יפה

 בנסתלויין
 ל~ ~"~

 ויו~בות עולות כ""א נ~לו
 קדו~תו בתוקף ~הרן הפעיל וכ""ז זקנובע~רי

דהכני~
 זו דקדו~ה בכדי פע~לות בהני

 לדורותתתפ~ט
 עול~

 לא ההכרח דלעת
 ניגוד לצדיקיגרע

 לקד~
 לו ב~ותר ע~~ו

וכנ"ל"

ו~~~""~
 לה~ר""י הוא הזקן דבתםפורתנהי
 לך ב~ותר ע~~ך ~דש גדרז~""ל

~"~
 זו בפעולה גם לפעול זה ~הרן ע~ה

 לדורות~דו~ה
 דל~

 זו בפעולה ~"ו י~ובב

~ו~
 י"ג בסוג דהו""ל והגם בנטיעה קיצון

 בתוקף זו פעולתו ובא~ת דרח~י~כילן
 עולם לדורות ~י התפ~טה דאהרןקדו~תו
 יר~ים רו~ים ~נוד~ינינו

 גדולי~
 וצדיקים

 הכרח ~~ום ~ספרים זקנם ~גלחיםג~ורים
 בל~ו אפ~ר ~י ~בעולם אופן דב~וםפרנסתם

 הצלתי נ~י בעצ~י ו~ני אלו" ב~דינותהכי
 ~גורתי בעת הערך~ יקרי ~נשיםכו"כ
בא~כנז

 דהרביתי ב~ה בתער הזקן ~גילו~
 וב~ם ב~ספרים להם ולהתיר ע~הםב~לין
 ~ל"ז~ה

 ל~
 יגלחו דלא ב~צי~ות היה

 פרנ~תם דכל ו~~וםבת~ר עצ~~
 תלי~

 זקנם ~ילוח
 בפעולתו ד" ~~יח ~הרן הפעילוכ"ז

 בחיבורי ~כתבתי ב~ה ו~וב וכנ"ל~םתפר כ~הו~
 ה" ~~ריתות ר~"י ~דברילה~ייע

 ~ו פגיעה זה אין זקנו סיפר א~רןדגם ע""ב~
 ~""א ~ת"ר וכסברת ד" ~~יחבאהרן

ואדר~
 לפעול ו~בחו קדו~תו ת~קף ~הו

 ו~נ"ל י~ראל ולט~תלדורות
 ~וסכ~ת זרה סברה אינה לדורותקדו~ה ו~ת~~~~

 ~~ות לעיל וכהובא בספרי ו~קורובהר~ב"ם

 היטב" יעו"~הקדום~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~ 

~~~~~ 
 בסוף הר~ב""ם ~""ש לברר ~ש
 ויזכה וז""ל ויובל ש~י~הה"

 ~זכה כ~ו לו ה~ס~יק דבר בעוה""זלו
 ד" או~ר ע""ה דוד הריולוים לכהני~

 ~נ~
 חלקי

 יעו"ש ~כ""ל ~ורלי תו~יך אתהוכוסי
 וכו" לו ויזכה ~""ש חדא ~ובא ת~והדלכאורה

 בעוה""ז ~זמין עול~ים יצורי לכל בא~תוהא
 ה~דקה ~ן ה~ת~רבס בעני וא~ילו~רנסתם
א~ר

 בכתובו~
 ~ס""ז

 ע""ב~
 ~דידהו א~ו

 ~יני דתנינא קאכילנא מדרח~אקאכילנא
 אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליךכל

 ~תהליםבעתו
 ~~""ה~

 אלא נא~ר לא בעתם

בע~
 ו~חד אחד שכל ~ל~ד

 בו~
 הקב""ה

 דה~ב""ה ו~וסכם יעו""ש וכו" בעתו~רנ~תו

 כנים" בצי עד רא~ים ~~רני ו~~רנסזן

~~~~
 וכו" לו ויזכה לשנא

 דנק~
 הר~ב""ם

 העקרי הכוונה דל~י ~ובןאי~
 ~ה ~ייךיותר

 למנק~
 וכו"" לו ויז~ין

ו~~~
 זיכוי ~האי הר~ב"ם דנסתייע עיקר
 ו~" חלקי ~נת ד" דא~ר~דוד

 דוד כוונת דעיקר לומר א~~רד~~יר תמו~
 הוא ואשרו חלקו דכל היתה זובא~ירתו
 ~עקב וכדכתיב~השי""ת

 ח"~
 בלבבך וא~רת

 ~חיל את לי ~~ה ידי ועו~םכחי
 חיל ל~~ות כח לך ה~תן הוא כי ו~ו"~כרת הז~~

 אי~ כל ~ל רמיא חיובא האי ובא~תוגו"
ו~~

 ~רמב"ם ~נ"ל ת~וה ושוב זה לידע

 ~ה הר~ב""ם ד~""ש ולו~ר ~ה שכתב ~הכל
 וגם לחוד ~סבראהוא

 ~לת~
 הוא דסברא

 וכדא~ר~ה""ת
 בש"~

 ו~הם דוכתי בכ~ה
 ~כ""בבכתובות

 ע""א~
 הוא סברא קרא ל""ל

 דר~ו דאין ו~שום דחוק זהו יעו"שוכו"
 ד~קורו ~ה כ""א לכתוב ז""ל הר~ב"םדרבינו
 לי יראה כותב זה וב~ולתב~ז""ל

 ז"ל" הר~ב""םבכללי וכ~ו~כ~

~~~~
 הש"ס כוונת ביאור ל~י~""ש
 וכריתות~הוריות

 הנ""ל~
 ~תי בהני

 ותלייתן ירידתן דעיקר ה~ש~ה ש~ןטי~י

בנ~
 קדש ~וג להת~ש~ות כ""א היתה לא
 ברור א~תים בת"ח~ד~ים

 ו~~ו~
 דכיון

 סוג הת~ש~ותדעיקר
~~ 

 היתה ~דשים
 ~""ז אות לעיל ~וכדביארתי דאהרן~זקנו

יעו""ש~
 סוג א~תים בת"ח ~ם שוב

 ו~שום גדולה כהונה ~דושת בבחי"הוא קדו~~
 ~הות איכא ישראל בני בכל גםדבא~ת
 כהונה~דו~ת

 עכ""~
 ~וכדביארתי בכח

 י"ד אות לעילהי~ב כ"~
 י~ו""ש~

 ו~כ"ש
 ~עצ~ית קד~ים קדש ~וגדבהת~ש~ות

 הא~תים דורות חכ~י לכל אהרן ~לקדושתו
 ~דולהי כהונה קדושת בבחי" להוד~~וי

ו~~~
 כהונה ~דו~ת סוג הת~ש~ותהאי
 ~ע~א עולם דורות חכ~י לכל~דולה

 הא~תים דורות דחכ~י לו~ר דאיןבעי
 וב~דשים בתרו~ה ל~שתרי גמוריםככהנים
וב~~דה

 במקד~
 ונ~ו~י ~ומאה ול~הרת

 לה~לות וח""ו דז"א לכהונה האסורותנשים
 ~גי~ין ד~ר והא הכי ולו~ר ה~ת~ל

 נ""~

~~"~
 ר"~

 בסוג דוקא וכו" בכהנא קרי



~ ~ ~

 ~~ב~ן ~ ~י~ן
 ~~"~ ~~ו~~ ~~ו~~

~ ~ ~ ~  
~~~

 דווצוה בקדיו~ה~יבוד
 דשייכ~

 ישראל בכל
 דכבודו~משום

 דת""~
 ועוד דכהן ככבודו הו""ל

 ~~""ב ביומא וכדאמריותר

 ע""ב~
 לה ויליף

 ~~שלי~דכתיב
 ח"~

 בי
 מלכי~

 ימלוכו

יעו"~
 לענין ~שא""כ

 מצו~
 ב~ינן כהונה

 אהרן~רע
 דוק~

 דין אהרן מזרע שאינו וכל

~רו~
 ו~~ילו כהונה למצות לו

 הו~
 הגדול

 ברור וכ""ז~בגדולים
 ד~יקר דנימא ו~י ס~ר" ויודע צורב~ום ~ י~~כ~ ל~ ו~~ו~

 כ""א אינה גדולה כהונה סוגהתכשטות
 ב~וג~הקדישו

 הקדשי~ קד~
 ב""ז לחוד

 אי~
 קדו~~ דב~מ~"ומשו~

 מקדושת גדולה התורה
 וכדאמר גדולה מכ~ונה וא~ילוכהונה
 ~י""ג~וריות

 ע""~~

 ~משלי דכתיב ומקרא

~~
 שנכנס מכה"ב וגו" מ~נינים היא יקרה

 מ~עולת ובאמת יעו""ש וכו" ול~ניםל~ני
 ותלייתן ה~שחה שמן טי~י שתי הני~רידת
 דקדושת מבורר נמיבנס

 הת""~
 מח~ת

 וא~ילו כהונה מקדושת ~דולה~תורתו
 ~דולה כהונה דקדושת והיינו גדולה~כהונה
 בשמן משיחה ~עולת ע"י בהכרחהיתה

 מ~א""כ מרע""ה ע"י ~דם ובידי"המשחה
 שתי הני ירידת ע""י היתה הת""ח~דושת
 בנס לעולם ותלייתן בנס המשחה שמןטי~י
 הקב""ה ע"י ~דושתו ד~יקר מבורר~מזה

 חד וקב""הדאורייתא
 הו~

 לומר ומכ"ז
 גדולה כהונה קדושת סוג הת~שטותדעיקר
 וב~וג ה~~תים דורות ~כ~י~לכל

 ק~
 קדשים

 ~רנסתם ה~~קת חיוב נמי לרמיא~היתה
 ~ר~ ~~~רי וכדתניא ובגדולה~בכבוד

 יח
~~סקא

 כ~
 ~קרח דכתיב בקרא

 שם~
 לכל

 ולבניך למשחה נתתים לך ישראל בני~דשי
 לך עולםלחק

 נתתי~
 אין למשחה בזכותך~

 אין אומר יצחק רבי וכו" גדולה אלאמשיחה

משי~
 הטוב כשמן שנאמר המשחה ~מן אלא

 ובניך אהרן" זקן הז~ן על יורד הראש"על
 ה~ר שינהג עד עולם לחק ~יך"בזכות

לדורות~
 ע""כ

 יעו"ש~
~~~~~~

 לשנא דלהסבר תמוה יצחק דרבי הא
 מייתי המשחה שמן דר"ללמשחה

 ~תהלים דכתיבלקרא
 קלג~

 הטוב כשמן
וגו"

 עדי~~ דב~שיטו~
 קרא לאתויי הי""ל

 יג מ ~~קודי דכתיב בתורה~~ורש
 ועוד ו~ו" אתם ומשחת וגו" אתוומשחתו טו~

 ח ~צוכ~יב
 יב~

 ראש על המשחה משמן
 וב~רט ע""כ לקדשו אתו וימשח~הרן
 ~יחה לשנא נמי כתיב דתורה קראיד~ני
 ~~הלים קרא בהאי~ש~""כ

 קלג~
 דמייתי

 דנימא משיחה לשנא כלל כתיב לא יצחקרבי
 ~קרח דכתיבדהא

 שם~
 האי ר""ל למשחה

 " ו~ו" הטוב כשמןקרא

~ ~ ~

 חידושו דעיקר ~יינו א""ש ל~ימ"ש
 דבברייתא הוא יצחקדרבי

 לשנא מכ~ל וזהו בזכותך נתתיםלך דרי~
 וגו" לך נתתי הנה ואני ~תיב קראה~י דבתחל~

 למשחה נתתים לך שם דכתיב עוד ל"לוא""כ
 רבי ו~שמעינן בזכותך לדרשאובע""כ

 וכ"ז תורתו מקדושת היתה זכותוד~יקר יצח~
 דירדו המשחה שמן טי~י שתי מירידתמבורר
 זה וזכותו התורה לחכמת דרומז זק~ועל

 ד~ב""ה ישראל בני קדשי לכל ה~יבהעיקר
 ירידתן עיקר דבא~ת וכיון לו~כה

 להת~שטות לעולם וקיימי וקביעיבנס ותליית~
קדושת

 כהונ~
 דורות חכמי בכל דאהרן גדולה

 ~וכדביארתיהא~תים
 כ""~

 לעיל היטב
טז או~

 יעו""ש~
 להו זכה דה~ב""ה לענין בע""כ

 וכנ"ל ובגדולה בכבוד ~רנסתםה~~קת
 כהונה מתנות ב~וג אינה חיובאהאי ובאמ~

 ~לא נוהגת דאינה דנימא בארןדתלויין
 לו~קידושין באר~

 ע"ב~
 נינ~ו הגוף ד~ובת כ""א

 טעמא והיינו הבן ד~דיוןדומיא
 לימוד ~יקרדבאמת משו~

 וקיו~
 ומצותיה התורה

 ובכל מקום בכל ואיש איש כל עלרמיא
 ה~קר מקום במדבר היתה נמי תורהומתן ~מ~

 ולאולכל
 מאר~

 ואמנם היתה ישראל
 וכ""א דא סביל מוחא כלדלאו יע~

 ה~תי~ ת"~
והמצוייני~

 והונם נ~שם דמוסרים
 מצותיה וקיום התורה לימודעל ומאוד~
 ולעשו~

ציצי~
 דמכר יוחנן רבי וכ~ין לתורה ו~רחים

 ~שיר תורה לימוד בשבילכרמו
 השירי~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~ן
~ 

 ~~בין
 ~~י~ ~~וב~ ~~ו~~

~~~~ 
 פיסקא ח פר~הרבה

 ז~
 דיצתה הלל וכ~ין

 הון כל את איש יתן אם ואמרה קולבת
 ~""א ~א ~~ו~ה לו יבוזו בוז באהבהביתו

י~ו"ש~
 הוא ה~ולם קיום ~י~ר ובאמח

 ~ירמיה וכדכתיבבזכותם
 ל~ א~ לג~

 בריתי
 חקות ולילהיומם

 שמי~
 וארן

 ל~
 שמתי

 ~ג ב~""זוכדאמר
 ~""א~

 רמיא והלכך י~ו"ש
 הגוף חובת בסוגחיובא

 דורות חכמיפרנסת ולהספי~ להחזי~
 האמתי~

 ~הונה בסוג
 אלים תיובא האי ובאמתגדולה
 ל~הן ~הונה דמתנות מחיובא~ובא
 חמירא התורה ד~דושת מ~ום חדאגדול

 וכדאמר גדולה כהונה מ~דו~ת~מ~לתה
 ~יגבהוריות

 ~"א~
 ~משלי מד~תיב

 היאי~רה ג~
 מפניני~

 לפני שנ~נס מכה""ג
 ~~ב ביומא ו~ודולפנים

 ע""ב~
 לה ויליף

 "משלימדכתיב
 ח~

 י~ו""ש ימלוכו מלכים בי
 מקדושת בהתפ~~ות ת""ח דקדושתו~וד
 דאהרן והיינו הקב""ה בידי ~יתהאהרן
 סוג קדושה סוגי בתרי המשחה בשמןנתקדש
 גדולה כהונה םוג ת""ח" וסוג גדולהכהונה

קדו~~
 ~משחה שמן משיחת בפ~ולת היחה

 וסוג מר~"ה ~""י אדם בידי ראשו~ל
 שמן בפ~ולת היתה קדושתו~""ח

 המש~
 בנס

 שמן טיפי שתיבירידת
 המש~

 ז~נו ~ל
 ~ז אות ל~יל ~ו~הובא לח~מהדרומז

 ו~יימי ~בי~י מדהיו הקב"הובידי י~ו"ש~
 ירידתן פ~ולת ד~יקר וכיון בנס~~נו ל~ול~
 חובת לרמיא היתה קדשים קדשלה~דישו ב~~

 ברור אמתי ת""ח לה~קתהגוף
 דחיו~

 אלים
 ~יובא דהאי ~ד כהונה דמתנות~חיובא
 ו~""א בארן תלוי דאינו חיוב ב~ג~ו"ל
 ד~תיב קרא ובגדר הגוףחובת

 ~אמר~
 וה~הן

 אחיו" מ~ל גדלהו וכמ~"ל מאחיו~גדול
 ~~לד בחולין ד~ר הא מובן~ה

 ~שוב ~ם ו~ו" ~ן וז~ה אמי רבי~דם ~"ב~
 גדלהו וכו" מאחיו הגדול ~כהן דחניא~אני

 י~ו"~י אחיומ~ל

~"~~~
 ~~יר מובן

 מ~~
 הרמב~ם

 בס~
הלכ~

 ויובל ~מי~ה
 וז"~

 ויז~ה

 דבר ב~וה"זלו
 המספי~

 ש~כה~ כמו לו

לכהני~
 לו דמזכה ~לומר ~כ""~" ~לויים

 בזה אחר~"י
 דר~י~

 פרנס~ו חיוב
 לכהנים דז~ה דומיא ~ירו ב~י~ל

 דרמיא כהונה דמחנות בחיוביללוים
 ל~נא מדוקדק שפיר ובזה ישראל ב~י~ל

 ב~וה""ז לוויזכה
 דנק~

 נקט ולא הרמב""ם
 לשנא דהאי משום ב~וה""ז לו ויזמיןלשנא

משמ~
 יצורי ~ל ~מו פרנסתו לו דמזמין

 ב~וקי ולהדורי ויגי~ה ~ורח ~""י~ולמים
 ז""א ובאמתבראי

 ~ק~ והלכ~
 לו ויזכה

 עירו בני ~ל חיובא דרמיאוהיינו
 וכנ""ל כהונה מתנות בסוגוזהו להחזיק~
 ומ""~

 לפרנסתו המספיק דבר וז"להרמב""ם
 דלא לומר בזהכוונתו

 נימ~
 דמ~~ה

פר~סתו ל~
 בדוח~

 ~אבות דתנן וכ~נין ובצ~ר
 משנהפ""ו

 ד"~
 תא~ל במלח פת

 ולאפו~י י~ו"ש וכו" ~מל אתה ובתורהתחיה צ~~ וחיי תישן הארן ו~ל תשתהבמשורה ומי~
דלא

 ליס~
 הכי לומר ח"ו אד~תא

 דקד~
הרמב""~

 ~לומר לו המםפיק דבר וכתב
 דתנן דהא וכראויבריווח

 שם~ ~אבו~
 וחיי

 לזכות שרו~ה במי מיירי תחיהצ~ר
 תורהשל לכתר~

~ 
 מ~א""כ בהנ""ל אפילו הוא

 ונ~שה תורה ~ל לכ~רה ~זכהלאחר
 ת""~

 לפרנסו ה~יר בני על דרמיא חיובא אזי~תי
 האי ד~יקר כיון ובשופי בהרוחה דוקאהוא
חיובא

 הו~
 ~הונה קדו~ת סוג בהתפש~ות

 אחיו משל גדלהו ב~וג הוא דחיובוגדולה

ובפר~
 ~רח ~בספרי י~מק לרבי

 משיחח בשביל כהונה דמתנות חיובי~י~ר הנ""ל~
 הקב""ה ~""י בנס דהיתה דב~קנו המשחהשמן

 באהרן דהיתה התורה ~ד~ת ב~וגו~יינו
 קיי"לובזה

 דב~י~
 ובהרחבה בגדולה

 דוכתי בכמהומוסכם
 בש""~

 דב~ינן
 לגדולה למ~חהכהונה במתנו~

 כדר~
 אוכלין שהמלכים

 ~~ו בסו~הומ~ם
 ~שחה ב~ינן אמתי ת"ח ה~~ת בחיובדה"ה פ~י~~ י~ו"~ ~"~א~

וכנ"~
 דוד הרי ~"ל הרמב"ם דכתב והא

ע"~
 כוונ~ו ~י~ר ו~ו" ~לקי מנת ד" א~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~ג~ן
 ~~"~ ~~ו~~ ~רו~~

~~~~ 
~~ו

 ~~תנת אינה לה~""ח זיכוי דהאי לו~ר~ה
 ח"ו ודם~ר

 כ""~
 דו~יא בעצ~ו ~ה~ב""ה

ו ~
 ~תנו~

 דוכתי בכ~ה דא~ר כה~נה

ו~~~
 ~כ""א בבינה

 ע"יא~
 כהני~

 ו~ש~~ן
 ו~הם דוכתי בכ~ה א~ר ועוד זכו ~אג~ה
 ~קט~"ק

 ע""ב~

 קנאו לכהן לד"
 ~ש~

 שכיר ~ובן ובזה י~ו"ש לכהןי~נתנו
 כל ו~יושבים ז""ל~~ר~ב""ם ~"~~

 הת~יהו~
 דהובאו

 וא""ש"לעיל

~~~
 ~~ג~

 ~באות ל~י~""ש
 ה~~~תד~יוב הקדום~

~""~ 
 א~תי

 ב~וג~וא
 ~תנו~

 ~שי~ת ובהת~שטות ~הונה
 דאהרן~~קנו

 ב~~
 ברור

 וכשו~
 דהאי לע""ד

 כ~ה כל טבל ב~וג והו~ו ל~~ונו ~שוי~~יובא
 ה~זיקו~~א

 להח""~
 ד~יוב דו~יא הא~תי

 ובא~ת טבל לתבואתו ~~וי כהונה~ת~ות

~~ר~
 סוג דהחי

 טב~
 טב ~~וג ח~ירח

 דנהי והיינו ה~רן ת~אח על~ר~יא
~~בואת

 הא~
 לא ואכילו ל~וד בהכרשה

 דב~יתה טבל ~י~ור נכקע נ~י לכהן~תנו
~~יכא

 כ""~
 גזל

 ב~ו~ ~""~ השב~
 זה טבל

 הונו עלדר~יא
 ~~זק~

 לא א~תי ת""ח
 דלא כ~ה כל ל~וד בהפרשה איסורו~כקע
 לידיה~~טא

 ד~""~
 טבל דבסוג ונ~~ע~א

 סוגים תרי תורה ~ כתבה"~~~נות~~כהונה
 שיטת ~ה איכא ובא~ת ונתינה~~רשה
 תרי ונתינה הכ~ה אי והר~ב""ן~ר~ב"ם
 ני~הו נכרדים~~י~י

 והו~
 שורש ה~צות בסכר

 ~שר~שנים
 טב~ וב~רגנית~

 ~שא""כ יע~"ש

~י~
 וכרנסת ה~קת

~""~ 
 דעצם ~~תי

~י~~
 ~~ו הקב""ה ב~עולת נר~ז

 דאהרן בזקנו ~שחה ש~ן טיכי שתי~רידת ב~
 ~של גדלהו ~דולה כהונה ב~וג וזהווכצ"ל
 הפרשה ולא ~~שית ~~ורה נתינה ~הו~~יו
 בסוג ו~נינו להונו ~שוי חיובא האי~~יר
 ליד ב~טא כ"א נכ~ע דלא~~ל

 ה~"~
 ודו~יא

 כ~ה דכל הבן ד~דיון כהונה ~תנת~יוב
 ~גי ולא כדוי בנו אין דכהן לידו ~טאדלא

ה ~  ד~ם ~שום ~ע~א ל~וד~והיינו~

בהאי
 ל~ חיוב~

 כ"א הכרשה תורה כתבה
 וכנ"ל"נתי~ה

~~ג~
 וכו" לחם אתיאבתוד""ה

ל""ח ~כ~~י~
 ע""א~

 ~סוכה להוכיח כתבו
~ל""ה

 ע""א~
 שלכם ~שיב לא ד~בל

 באינו זה לכישוב יעו""~
 ~~י~

 ~~תי לת""ח
 לו זיכה דהקב""ה לו הראויב~רנסתו
 ה~ש~ה ש~ן טיכי שתי ירידתב~עולת
 ברור וכנ""ל בנס דאהרן בזקנוותלייתו
 הו"ל וקנינו הונו דכל לע""דוכשוט

טבל בסו~
 לתירו~ ~בעי~ ל~

 דתוד""ה הב"
 ~~ס~ים וכו"לחם ~תי~

 ~ם~
 אכילו ~לא שלכם אינו בא~תד~בל הר~ב""~ בש~

 דדוקאהראשון לתירוצ~
 ~תרו~

 הוא טבל של
 כיון מצה ~שא""כשלכם דאי~

 אכתי דבהפרש~
 שיעורנש~ר

 ל~~~
 ~שיב שכיר ~צותו ~ובת

 ושובשלכם
 ל~י""~

 לו~ר אין לכאורה
ד~ני~ת

 ה~ז~~
 לכל ~שוי א~תי ת""ח

 לה~~ת ~הונו דבה~רשה כיון בטבלו~נינו הו~

הת"~
 שלו ~דר להנשאר ל~שוי סגי

 שלכם ליכא דבהכרשה נ~שום שאני טבל~ל ואתרו~
 וכנ"ל שיעוראד~~ר

~"~ 
 דדוקא ז""א

בס~
 דכתבה קרקע ~ידולי דרמיא טבל

 הכרשה חיובתורה
~ 

 ~גי שכיר
 בה~ז~ת ~שא"כ ~טבל איסור עכ""כלהכקיע בהכרש~

 ל~ת""~
 ה~ר~ה ~וג שום תורה כתבה

 כ""~
~ו~

 אהרן קדושח בהתפשטות ~דולה כהונה
 חיובו עיקרשוב

 בסו~
 ~יו ~של גדלהו

 וכל ~~ש לידיה ב~טאוהיינו
 ב~וג וקני~ו כל~הונו ~~ש לידיה~טא דל~ כ~~

 כ~~ים תו~" וכ~"ש שלו ואינוהוא ט~
 זה דאין ולו~ר ל~לק מי יתעקשו~ילו וכנ"~~

 ט~בסו~
 ג~ור

~"~ 
 ברור~דעכ"כ~איכא~ ~ה

 לאחר בתרו~ה~אכילו כ~ו ~~ש הת"חג~ל
 כלהכרשה~

 כ~~
 וכנ"ל" לכהן נתנו דלא

~"~~~~~
 הטעם ~יקר דזהו נראה

 רב ד~~ניןהקהלות ל~נה~
 ת"~

 יען הקהלה ~קוכת ה~ון כרס לווקובעין
 האי ר~יאדבא~ת

 ~יוב~
 ת""ח דהחזקת

 ע~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~"~ן
~ 

 ~~"~ ~~וג~ ~~ו~~ ~~~~ן
~ ~ ~ ~  

 ה~דום באות ~וכהובא ואיש איש~ל
 ת""ח החזקת חיוב לרמיא אפשר דאיוכ""א יעו""ש~

 דאין עניים כו""כ איכא ובאמת יחידעל
 ובכדי לה~יקובכחם

 דיה~
 זכות או""א לכל

 העולם ~יום עיקר דזהו הת""חבה~קת
 ~עב ביומא ד~ר ~י"מו~ד

 ~שמות דכתיבדמקרא ~"ב~
 כ""ה~

 עצי ארון ו~שו

שטי~
 מצווין ~ירו שבני לת""ח מכאן ו~ו"

 וכדפירש"י יעו"ש מלאכתו לולעשות
 ה~הלות ה~י~ו ו~כ""ז הציבור עלדהטילו
 ישראל ד~ל דתמידין ודומיא מלתאהאי
 מיפטרי דלא נראה ובאמת בהושייכי

 דהו~ל בנתי~
 ובפרנס~

 ~רנ~ה כ"א הדחק ע""י
 ו~דולה בשופי~ראוי

 ומשו~
 זיכה דהקב""ה

 שמן ~יפי שתי ובתליית בירידת כ"ז~ו
המשחה

 בסו~
 דחיובא ~דולה כהונה קדושת

 דוקא דכ""ז לרבות ו~ם אחיו משל ל~לוהוא
 ~וכהובא ~רן בז~נו דנרמז אמתילת"ח
 הקדום ~ות ~יטב~ר

 יעו"ש~
 למי ולא

שאי~
 דהקהלה וכ"א אמתי ע"ד ת"ח

מ~הו
 בהשתדלו~

 מה~יבות וכדומה רעים

דבכה"~
 ~יקר פירצה דזהו מלבד

 בישראל אשרה ~~טע דהו""לומשום הד~
 וכמוסכ~

 ~ור ~זל ~ה ~י איכא ו~פו~קיםבש"ס
 כהדדי כולהו רב המכונה והן הקהלהו~ן
 דהת"ח ח~~ו ו~וזלין דעושקין ני~ו~זלני
 ~וד וכנ"ל לו זיכה ב~צמו ~~ב"ה~~~י
 להונם נמי משוי זוד~לתן

 ופרנסי דראשי ~י~א וביותר ~מור~ל בסו~ ו~נינ~
ה~הלה

 ~ני~
 לאיזה ~יניהם להישר לרב

~לת
 ו~~ מהסיב~ לסי~ ~

 אינו
 אי~א הנ"ל כל ~ל נוסף ~~י ~"ח~דר
 ~~ת שינוי איסור~י

 בעלי~
 דבאמת

 דגברא ~~א ~"א יהבי לאהצבור
 ר~

~ ~  ~ול~~
 העיר ורא~י דה~ר~ים

 דרוב~ ידיע~ מחסר~ה~
 ~שוטים בע"ב

 י~י~~י~
 בין ל~בחין

 ט~
 וא"כ ל~ע

בכל
 ~ה"~

 הו"ל
ת~ידי והמ~י~י~ הפ~נ~י~

 ~ יר~
 ~~יאי~ ~ו~ים ~ט

~י~
 תרתי ~ל באיסור

~~~ ~  

ד~וזלין
 חל~

 כל~ ~~י המה האמתי הת""ח
הונם

 בסו~ וקנינ~
 ואינו הוא טבל

 שלה~

ו~נ"~

~~
~"~~~~~ 

 סוגיא~ לבאר לע""ד נראה
 ~~י""גב~נהדרין

 בית~ דחיאל בעובדא התם דאמר טובאדתמוה ע""א~
 הוה שושביניה ~~אבהאלי

 את~
 ואליהו איהו

 בי בשלמאלמשאל
 טמי~

 וכו" וק~ר יתיב
השתא

 לווטת~
 וכו" מ~יימא ~א לא דמשה

 יעו""שי וכו" התשבי ~ליהו ויאמרמיד

ו~~~~
 י~ה~ דאליהו זו תשובתו כחדמה
 דא~א~ ~ענתיה ו~תירתלישוב

 נת~יי~ה לא ד~שה דלווטתא היתהדעקרה
 לומר בע""כושוב

 דג~
 דיהושע לווטתא

 חיאל בני ושכיבתנת~יימה ל~
 בי~

 לאו ה~לי
 ותשובחו בעלמא מ~רה כ""א דיהושעמלווטתא
 לעצור איכא בכ~ו דגם הי~הדאליהו

 עיניו למראה בפועל יאומתוהדבר המט~
 דאחא~

 תמוה אכתי סוףסוף
 מדו~

 נ~~יימה לא שוב
 היא" עצומה פליאה ובאמת דמשהלווטתא

~~ו~
 ~~ר בעצירת דאליהו עובדא בהאי

 א" ~מלכיםדכתיב
 י"ז~

 והעו~בים
 ובשר לחם לומביאים

 בבוק~
 ובשר ולחם

 ה" ~חולין א~"ל~רב

 ~"א~
 טבח~ מבי

 והש"ס~אב
 הת~

 אי ~ה טובא וט~י ש~יל
 משחי~תו לאכול מותר לע"ז מומרישראל
 לא~ול~ מה"ת אסור דבאמת דמ~יקעד

 והאמשחיטתו
 דהעורבי~

 מב~ לאליהו הביאו
ט~י

 דאח~
 ופרש"י שאני הד~ר ע"פ

דה~ב"~
 ש~ה לפי התירו

 ו~~
 וכ"כ

 ש~
 לו ~~יר דבאמת וכו" הדבור ע"פ~ד"ה
 טבחי דש~י~ת האיסורהקב"ה

י~ו"~י דא~

~~~~
 חדא ~ובא

 מד~
 ה~ירו

 ~ילה איסור לאליהוה~ב"ה
 אפשר ~יה לא ~ו שעה לפי ~ילוד~ה"ת

 כשר ממ~ום לו יביאודהעורבים
 דב~

 הי~~~
 כמהבישראל

 ~~רי~
 וכ~ין

 הש"~ ~רי~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~וג~ ~רו~~ ~~~ין ~ ~י~~
~~~~ 

~יו

~ת~
 ד" ~חולין

 ע""ב~

 אלפים ~בעת ודלמא
 ~" ~מלכים דכתיבזבוח

 כ""ט~
 והשארתי

 לא א~ר הברכים כל אלפים ~בעתבי~ראל
 וגו" לבעלכרעו

 יעו""~
 דהש""ס ~שינויא

 שייך לא יעו""ש מאיזבל ו~טמרי הוה~מורי
 לרוב ובקר צ~ן ל~~יטת דדו~א ומ~וםהכא

 אינהו משא""כ בצנעא אפשר לאב~~ום
 ו~פיר כשר בשר אכלו שפיר לדידהוגופייהו

היו
 העורבי~

 ~רים מבית להביא יכולים
 נבילה איסור לו להתיר ולא~בי~ראל

 דלכללוו~ר ודוח~
 הכשרי~

 להם היה לא שבישראל
 דוח~םי לרבבשר

ד~~ו~~
 א~~ור התרת תמוה

 נבי~
 לאליהו

 יכולים דהיו הדבורע""פ
 וברור אחאב בבית דהיה עובדיהמ~חיטת להבי~

 ובשר ל~ם חסר לאדלו
 ובכשרו~

 וכעין
 ה~""ס~ריך

 הת~
 ד" ~חולין

 ע""ב~

 ודלמא
עובדיה

 זב~
 וכו"

 יעו""~
 דהש""ס ו~ינויא

 וכו" ~יק הוה לא ~ובדיה כתיבלרוב

יעו"~
 לא

 שיי~
 לחוד דלדידיה ומ~ום הכא

 בלי וברור ספיק היה~פיר
 ~ו~

 ספק צל
 העורביס היו ו~פיר ~ן~~ה

 יכולי~
 להביא

 ווומה אחאבמבית
 ד~יי~

 דהיה לעובדיה
 ביתו עלממונה

 וצד~~
 וכדפירש""י היה גמור

 ע"ב~" ד" ~חוליןהתם

 ל~~~~
 לו יביאו דהעורביס הוכרח

דבאמ~
 מסברא

 הברו~
 היא

 בעצמ~דהעורבי~
 ב~קר ו~ר לחם לקחו

 בכל פעמיים לעורבים יתן דמי~ערב
~ח יו~

 ~מ~
 במצי~ת דאפ~ר וב~ר לחם לקינם

 דיקחו ולא ~באו דמי בביתולפרנסם
 ז~

~מ~~
 ובכל

 פעמיי~ ויו~ יו~
 ~"כ

 ל~~~~צמ~
 את ראו דלא ~נס זאת

 ~קיחתן~עירבים
 לל~

 הו"ל ו~וב וב~ר

~ו~
 ~זל

 דהי~ ומ~~
 ב~ים מדעת שלא

 ה~ב"ה ביד סיפוק היה לא~ו
 דכתיב ~~ין התר באכילת דאליהורע~ונו לה~קי~

 א~~מלכים
 י"~~

 בו נוגע מלאך זה והנה
 לווי~ר

 וה~ וי~ ~כל~ קו~
 מרא~~יו

 ר~ים~ת
 מי~ וצפח~

 וי~ל
 וי~~

 וי~ב

 שנית ד" מלאך וי~בוישכב~
 ויג~

 ויא~~ר בו

קו~
 ממך רב כי אכל

 הדרך~
 וי~כל ויקם

 האכילה בכח וילךוישתה
 ארבעי~ ההי~

יו~
 הר עד לילה וארבעים

 מפני בבריחתו דאליהו דפרנסתו ו~בוארע""כ חורב~ האלקי~
 ~~לאך ע""י היתהאיזבל

 בנ~
 ו~ם

דנסתפק לרבו~
 במוע~

 מים ו~פחת ר~פים בעוגת
 כזה מרובה זמןעל

 ארבעי~
 וארבעים יום

 בע~ירת דאליהו בעובדא א""כ ומדועלילה
 נבילה אי~ור לו להתיר הקב""ה הוכרחמטר

 בכל פעמיים לע""ז מומרדש~יטת
 יו~

 ומלבד
 מ~ום ~זל איסור נמי עוד נבילהאיסור
לקיחתן

 דעורבי~
 ~נ""ל" בעלים מד~ת שלא

ו~ו~
 וניו~א נדחוק אפילו

 דהכר~
 היה

 העורבים ע""י אליהודיתפרנס
 להתיר הכרח ~ין נמי דוקא אחאב~~בית
 ל~ביא יכולין ~יו דשפיר נבילה איםורלו

 מא~לילפרנסתו
 ודגי~ ח~

 ליכא דבהו
 תורהאיסור

 וכלו~
 המלך בבית חסר

 דמומרים שחיטה מחמת איסור ב~ודליכא מאכלי~
כיון

 דאכיל~
 והרבה מאד מגונה אי~ור

 תורה איסורי כולהו ~ואינך וי~ריותר
 ~משפטיםוכדכתיב

 כ"ג~
 קדש ואנ~י

 לא ~רפה ב~דה ובשר לי~היון
 י""א ~~מיני כתיב ועוד ו~ו"~אכלו

מ"ג~
 ולא

 תט~~
 ונטמתם בהם

 י~ראל וטהרח ד~דו~ת מבואר ו~ו"בם
 ~וגי מכל ~מירתן ~הירתןתליא

 ~~בת וכו" נתן רבי ובתוד""הא~ורות מאכלו~
 י~

ע"ב~
 דלא אור"ת ~""ל כתבו

 גבי אלאמקום בש~ פרי~
 אכי~

 הוא שגנ~י איסור
 נהניתי לא ובתוד~ה ע~ל וכו" ביותר~דיק
 ק"ד ~כתובותוכו"

 ע"א~
 ד~רינן ~"ל כתבו

במדר~
 דבי בתנא ~והוא

 ~יה~
 רבא

 פר~
כ"ו~

 י~לל ~אדם עד
 ~יכנ~

 ~רה

ל~ו~
 ~~דנים יכנסו ~לא י~לל גופו

 ~כ"ל דרבי עו~דא האי ומיי~יגופו ל~
מכ"ז יעו"~

 מ~~
 ~שר תורה איס~י ד~כל דנ~י

במציאו~
 לצדיק מכ~ול דיארע

 ~~י~ ול~



~י~
~~~

 ~י~ן
~ 

 ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ו~~ ~~גין
ה~~~

 של בה~~ן
 ~די~י~

 מביא הקב""ה אין
 על~~לה

 ידיה~
 לא ע~~ן ~~יקים

 כ""~

 ב~ל~~~ו""~
 א~רינן ~פיר א~ילה דאיסורי

 ב~~כשול ו~פילולה
 שוגג" ~~יל~

 דהעורבי~ ~~~~ו~
 לו הביאו

ב~ל ~~ו~יי~
 ויו~ יו~

 בבו~ר ובשר ל~ם
 והאובערב

 גו~ר~
 ע""ה ~יו~א ערוכה

 יא~ל שלא ארן דרך ~ורה ל~דה~~~ן ע""ב~
בשר אד~

 אל~
 הני ו~ל יעו""ש בלילה

 פליאו~
ע~ו~ו~

 נינהו"

~~~
~ 

 ~ו~יהו~ ו~~~ו~
 בה~רח הנ""ל

לה~די~
 ביאור

 ~וונ~
ה~""~

 קי""ג ~סנהדרין
 ע""ב~

 ד~נן דאהא

הת~
 ~ן ~או~ה בידך ידבק ולא

 החר~
 ~ל

 אף ~רון ב~ולם שרש~יםז~ן
 ב~ול~

 וכו"

ק~~ר
 הש""~

 רב ~ר רש~ים ~אן
 יוס~

 גנבי
 רשעים ~אן ~א~ר ד~אי ו~~וה י~ו""שע~כ
עד

 דהו~ר~
 רב

 יו~
 גנבי ל~נויי

 וה~
 באנשי

עיר
 ~נדח~

 לך ואין ~יירי ~א
 רשעי~

~~ורי~
 לעבוד הודחו ד~ולהו ~~ייהו ~פי

ע""~
 שהרש~ים ז~ן כל ד~נן הא שייך וש~יר

בעול~
 בהבנת יגע~י טובא וז~ן ו~ו"

 דרב ושינויאהש""ס ~ו~י~
 יו~~

 הנ""ל"

~""~~~~
 ~~" בב""ב דא~ר ~ה לכי

 יו~ר בס~ר צדקה העושהגדול ע""ב~
 ~דברים ~~יב רבינו ב~שה ד~לו רבינומ~~ה

ט"~
 ואלו והח~ה האף ~פני יגור~י כי
 ~~לי כ~יב צדקהבע~ה

 כ""ט~
 ב~~ר מתן

 עזה ח~ה בחיק ושוחד אףיכ~ה
 ע"~

 יעו"ש
 ולא ~הרת דעי~ר ~יון ש~יר ~ובןובזה
 ל~ען הוא ו~ו" החרם מן מ~ומה בידךידבק
 כל ב~שנה ~נן וע""ז אכו ~חרון ד"דישוב
 ~רשעי~ז~ן

 שפיר בעולם אף חרון בעולם
 הני נינהו ד~אן בטע~א ה~"ס~הדר

 דעיר לו~רד~ין רש~י~
 ו~שו~ הנדח~

 לעבוד דהודחו
 דה~ב"ה אפו חרון ד~רבה עיקר דזהוע""ז

 אפו מחרון להשיב והא טובא ב~ראיוכד~~יב
 ו~ו~רח ו~נ"ל בם~ר צדקה בעשייתא~שר

רב
 יוס~

 נינהו דגנבי ~יון ~לו~ר גנבי ל~נויי
 ~ח איןשוב

 נתינ~
 דהיא ואכילו דידהו ~ד~ה

 יפהב~~ר
 א~ ל~~ו~

 וח~ה
 ו~ושו~

 ~~אי
 אינה~~ון

 שלה~
 דהקב""ה א~ו חרון ושוב

 ע""~בעביר~
 ~אי ב~וקפה

 ו~חמ~
 חו~~ר

 אזהר דהקב""ה אפו חרון ד~רבה ד~""זהעון
 ולאקרא

 ידב~
 החרם מן ~או~ה בידך

 דהוא דבר כל על דר~יא דע"ז רושם~לו~ר
ו~עיר

 הנדח~
 הנל~""ד זהו

 ב~וונ~
 ה~""ס

הנ""ל"

 ~ור~~~~
 עבירות דכל ~ה~""ל העולה

 ואפילו~ב~ורה
 עביר~

 דיו~ר ע""ז
 דהקב""ה אפו חרון ד~~רבהח~ירא

~""~ 
 ~ח

~דק~
 אף ~עס לש~ך יכה בס~ר ו~~ן

ועי""ז ו~~~
 לר~~

 ע~ו
 ביו~

 דוקא וא~נם דין

בנ~ינ~
 שלו דהוא ה~ר ~~מון בס~ר ~ד~ה

~~~
 ~שא""כ

 בנתינ~
 שלו דאינו ~~~מון צדקה

 גזל~""א
 ו~וש~

 כעס לש~ך יפה ~חה אין

~

 וח~ה
 ו~~ו~

 בעבירה הבאה מצוה דהו""ל
 וח~ה אף חרון מרבה יו~ר עודואדרבא
 ו~~רז"ל קטיגור נעשהו~ניגור

 כרשה סוףרבה ~ש~ו~
 ל""א~

 ו~שהם ובוזזין ג~לין
 ונפרנסם עניים לנו הביאו או~ריםחוזרין
ו~ו"

 מנאפ~
 בתפוחים

 וחולק~
 וכו" לחולין

 הוא דמ~ונו הי~י וביותריעו""ש
דלים ~עשי~

 ור~י~~
 אביונים

 ד~
 להש~יק אין

 בשום~טיגור
 ז~ו~

 וכ~רז"ל שבעולם
הובא ~מדר~

 בילקו~
 ר~~ ~הלי~ ~מעוני

 דור ~עון עניים ~ל גזל ~~ול יודן רבי~מר תרנ"ז~
 אר~""ל ועוד ו~ו"המבול

 ~בראשי~
 פרשה רבה

ע""ה~
 ~~הלים דכתיב בקרא

 ~ש~ י"ב~
 אביוני~ ומאנק~עניי~

 יא~ר אקום ע~ה
 א~ה אפילו בני דוד הקב"ה א"ל וגו"ד"

 אני ואי~תי קם איני פעמים כמה~קי~~י
 לכ~~~~~הקם

 עניי~
 נאנקים ואביונים

 ~ניים~שוד ה~""~
 ~אנ~~

 ו~ו" אביונים
 ~~ביכל ובאמ~

 דהנביאי~ הקו~
 יר~יה ישעיה

 עשר ו~רייחז~אל
 מלאי~

 ו~ל ~זה
 ב~~ב~ וכהובא מזה יסובב ישראלו~ורבן הצרו~

 וב~"לי ה~""לקודש



~ ~ ~

 ~~"~ ~~ו~~ ~רו~~ ~~~~ין ~~~ן
~י~ ~~~~

~~~
~""~~~~~ 

 האי כל שפיר מובן
 ואחאב דאליהוענינא

 לעיל דהובאו ה~מיהות כלומיושבים
 ~או~

~"~
 יעו""~

 בלווט~א דמרע""ה כיון והיינו
 בסיבתדידיה

 עביר~
 ד" אף וחרה אמר ע""ז

 וע~רבכם
 וה~מה מטר יהיה ולא השמים א~

 הארן מעל מהרה ואבד~ם יבולה את ~תןלא
 לוו~~א האי ד~לה וכיון וגו"ה~ובה

 ~קנה איכא שפיר שוב דה~ב"ה אפו~רון בסיב~
 וחמה אף חרון ולכפותלשכך

 בנ~ינ~
 ~דקה

ר  עי~ר היתה וזהו וכנ"ל~
 תשוב~

 ~יהו
 דאמר בדיבורו הונחה זו ~שוב~ו ו~וכןלאחאב
 דברי לפי כ"א ומטר טל יהיה אםלאחאב
 באמירת דסגי מיותר נראה דלכאורהו~"
 במה ואמנם וכמובן ומטר טל יהיהאם

 בל~נא ד~ליהו ~שוב~ו שפיר מובןשכתבתי

~~
 דברי לפי כ"א ומטר טל יהיה

~" ~מלכי~

 י"ז~
 דיבורי כלומר תרתי בזה דר"ל

 בשום תליא דלא דבסתמא דיבורי ועודלחוד
 יתקיים דיבורי דאפילו ד~ראה וכיוןסיבה

 דדיבורו דמהראוי מכ"ש מטרל~~ירת
 נתקיימה דלא הא ובע"כ י~~ייםדמרע"ה
 דמרע""ה משום טעמא עיקר דמרע"הלווטתא
 לקיום דהי~ה ובפרט לישראל אהבתו~דל
 תלה אדמתן על בי~יבתן ישראלכללות
 חרון בסיבת דידיהלווטתא

~ 

 דהקב""ה
 לווטתא למניעת תקנה איכא שפירולזה

 דיבורי מש~"כ וכנ"ל בס~ר ~ד~הבנתינת
 תליה שום בלי הוא דבסתמאכעת

 אית~יימא טעמא מהאי ושוב יתקייםשפיר בסי~
 לוו~א~י

 דיהוש~
 תלה לא דיהו~ע ומשום

 דידיה~וטתא
 בסיב~

 כ"א דה~ב"ה אף חרון
 וב~שובתו לחוד יריחו דבנין העבירה~~לת

 אליהו הראה~ו
 לאח~

 הכ~בת טענתו ביטול
 דמרע"ה לווט~א אתקיימא מדלא~וכיח
~"כ

 ד~כיב~
 בני

 יחיא~
 האלי בית

~~ר~
 מלווטתא ולא הוא בעלמא

 אם וכ"א ~"א~~י~ושע
 יהי~

 טל
 כלומר דברי לפי כ"א~טר

 ~ום בלי דיבורי וגם לחוד דיבורי~רתי דמשמ~

 ו~ראה בסיבה~ליה
 לולא נ~קייווה הי~ה נמי דנ~ר~""הדלוו~תא וווכ""~ ד~ת~יי~

דמרע""ה
 ה~די~

 לוו~~א ו~לה לרוגז רחמים
 בנ~ינת והיינו ל~ונעה דא~שר ב~יבהדידיה
 ו~~שה וכנ""ל בסתר~דקה

 א~ו~
 אמת ותור~ו

וא""שי

ו~ב~
 ~~""ב ב~נהדרין

 ~"ב~
 מפני אר""י

 אחאב זכהמה
 למלכו~

 ~נה כ""ב
 בכ""ב שני~נה ה~ורה א~ שכיבדוו~ני

 וכו" היה ש~ול אח~ב וכו"~ותיות

 ~" ~~לכים ביה דכ~יב מאן יוסף רבלה מתקי~

כ""א~
 לא רק

 הי~
 ה~מכר אשר כא~אב

 אשר ד" בעיני הרעלעשות
 ה~~~

 או~ו
 בכל ו~נינא א~~ו~יזבל

 יו~
 הי~ה

 לע"ז ~הבשקלי ~ו~ל~
 אמר~ וא~

 אלא היה ש~ול
 מהנה שהיה ומ~וך היה בממונו וו~רןאחאב
~למידי

 חכמי~
 וכו" מח~ה לו כיפרו ~נכסיו

 מבואר ומזה יעו""ש~"כ
 דבאמ~

 אחאב עשה
 הי~ה ונתינ~ו בממונו וותרן מדהיה~ד~ה
 מהנה דהיה כיון מו~שבממונו

~""~ 
 מנכסיו

 פרנסת עלי" דרמיא טבל איסור נפקעדבזה
והחז~ת

 ת""~
 מכח

 ה~~ש~ו~
 אהרן קדושת

 חכמילכל
 דורו~

 וכיון האמתים
 ~לו ונעשה טבל איסור מפ~יע אמ~יםת"ח דה~~~

 שובבהתר
 נתינ~ כ~

 בס~ר דאחאב ~ד~ה
 לאיזבל יוודעלבל

 ~ונא~
 היתה ביו~ר

 ~מל~ים וכדכתיב הורגתן מד~י~הלנביאיד"

 יח~~
 ויהי

 בהכרי~
 וגו" ד" נביאי את איזבל

 מהנה דהיה דאחאב ברורומכ""ז
 ~~ר ~ד~ה כח ושוב היה בס~ר ודאימנכסיו ל~""~

 לשכךיפה
~ 

 ~ד~ה דהי~ה כיון וחמה
 ממש מממונוכראוי

 מדהפ~י~
 ~בל איסור

 ~י~ב באר וכהובא אמתים לת"חבפרנסתו
 ~אותלעיל

 יעו"~ י~~
 היה לא שפיר והלכך

 הורה וכ"ז דמרע"ה לווטתא לחלותמקום
 תשוב~ו ולבירור וו ~שובתו לאחאב אליהולו
 דבלזו

 יפ~פ~
 בה

 וכדר~
 הכופרים הרשעים

 בשנים מטר יהיה דבל לגזור אליהוהוכרח
 תליה ~ום ובלי~~ה

 ב~י~
 דחרון

~ 

 ד~ה
יאומת

 ~שוב~
 וי~ברר הנ"ל בחילו~ו

 ל~~



~ ~ ~

 ~~"~ ~~וג~ ~רו~~ ~~גין ~ ~י~ן
~ ~ ~ ~  

דמשה
 ~מ~

 ו~ור~ו
 אמ~

 ישיב ד~י""ז וא~שר
 וא""שב~~ובה

 ~~ג~~ג~
 ד~ליהו ב~שוב~ו

 גזיר~ו לקייםהקב""ה דהוכר~

וכדכ~י~
 ~איוב

 כב~
 לך וי~ם ~ומר ו~גזר

 ו~~ז""לוגו"
 ~~עני~

 כ""ג
 ~""א~

 ~~ה

גזר~
 מאמריך מקיים וה~ב""ה ו~ל~~~ה

 דאוור וכ~ניןמל~~עלה
 במ""~

 ~טז
 ע""ב~

צדי~
 ~~ושל

 ~~~י~ בירא~
 בי מושל ~~י

 ה~ב""ה לפני וידוע וגלוי י~ו""שו~ו" צדי~

 ע~יר~דבסיב~
 בגזיר~ו מטר

 ~ליהו י~~כןד~ליהו ובשבוע~
 ומ~ו~

 ינקום ד~~ב
~~נו

 בהס~~
 דהכרי~ה וכמו איזבל ~~~ו

בר~ע~
 ~יה דזה וי~כן ד"" נביאי את

 זמןבאו~ו
 דעציר~

 הקב""ה לו צוה הלכך מטר
דילך

 מש~
 בנ~ל עצמו וי~~יר

 כרו~
 ואמר

 ובאמת דיכלכלוהו להערבים צוה דכברלו
 לוהביאו

 פעמיי~
 בכל

 יו~
 לחם וב~רב בבקר

 ~עמא ועיקר דאחאב ~בחי ומביובשר
 ג~וידהיה משו~

 וידו~
 ד~~אב להקב""ה

 ינ~ו~
בה~ת~

 וב~""ח ד" נביאי בכל ~יזבל
 הכרי~ה דב~תוכו~ו הא~~י~

~ 
 נביאי את איזבל

 ~אה להחביא עובדיהו דהוכרח עדד"
 בלחם בם~רולכלכלם נביאי~

 ~מדרש וכמ~ז""ל אחאב בןמיהורם ברבי~ ובהלו~ ומי~
 ~נחומ~

הוב~
 ברש""י

 מלכי~
 ב"

 ד"~
 ו~י

 בעלמא כישוף ~~שה זהו המטר נעצראליהו דבשבוע~
 ~עירוביןוכמ~""ל

 יט~
 רשעי~

 על אפילו

פ~~
 וכו" ב~שובה ח~רין ~ינם גיה~ם של
 מכ"ז וברוריעו"ש

 דבאמ~
 א~אב מנע

 ו~רט ופרנס~ם ה~זק~ם האמ~יםמהת"ח
 ה~""ח אזי הרעב~מן

 ה~~י~
 ראשונים

 בלעם להוציאהמה
 ולהיו~ מפיה~

 נפוחי
 ממונו נעשה ושובכפן

 דאח~
 טבל בסוג

 שלודאינו
 וממיל~

 בס~ר צדקה בנ~ינת אפילו
 יפה כחה איןנמי

 לשכ~
 וחמה אף

 ושוב ודורו אחאב דעבדו~ע"ז בסיב~
 מדינ~

 די~קיים

"לווט~
 לבד ולא דמשה

 בגזיר~
 לבירור אליהו

~שוב~ו
 להראו~

 ~~ה
 אמ~

 ~ת ~ור~ו

"וש~
 להסיר ~י~ון ~""ו ~יה לא

 ~ציר~

 בה~רת ~ילוהמטר
 שבוע~

 ומשום אליהו
 בהכרחדשוב

 לווט~ לה~~יי~
 ומדינא דמשה

וכנ"ל
 והלכ~

 לסבב ה~ב""ה הוכרח
 להפקיע בכדי דאחאב מממו~ו ~האאליהו ד~רנ~~

 בס~ר צדקה ועי""ז וקנינו מהונו טבל~יסור
 גמורה צד~ה ~הא א~""כ א~אבדעושה

ואמ~י~
 לשכך יפה דכחה

 א~ ולכפו~
 וחמה

 למ~ועועי""ז
 חלו~

 מדי~א דמרע""ה לוו~~א
 וכיוןוכנ""ל

 דנ~ינ~
 הוא אמ~י ד~""ח חלקו

מה~שטו~
 ~וג

 קדוש~
 גדולה כהו~ה

 ביומא וכדאמר הצבור על ר~~יא חיובאהאי שו~
~עב

 ע""ב~

 וכ~יב
 כה~ ~שמו~

 ארון ועשו
 מצווין עירו ש~ני ל~""ח ו~כאן ש~יםעצי

ל~שו~
 יעו""ש וכו" ~~לאכ~ו לו

 והלכ~
 הוכרח

 דאחא~ טבחי מבי בשר לו לה~ירהקב""ה
להורא~

 מממונא טבל איסור להפקיע שעה
דישראל

 וה~~~ בפרנ~~
 על דרמיא אליהו

 ~יום יהא שוב דעי"זהצ~ר
 נ~י~~

 צדקה
 יפה כחו ודורו באחאבבסתר

 לשכ~
 ולכפות

 וחמהאף
 ב~יב~

 עי"ז ולמנוע ע"ז
 וכנ""ל דמרע""ה מלווטתא מדינא עכ"פמטר עציר~

 נראה~~ת
 עורבי~ דהבא~

 טבחי ~~בי
דאחאב

 לפרנס~
 ~וג הי~ה אליהו

 ~מלכים מדכ~יבתמידין קרב~ו~
 יז~ ~

 ובשר ולחם ~וקר ובשר לחם לומביאים והעורבי~
 מביאים לומר הי~ל דלכאורה וגו"בערב

 הלילה דבישראלובבוקר בער~
 הול~

 היום ~חר
 משום וב~"כשאחריו

 דפר~ס~
 ד~ליהו

דחיובא
 רמי~

 כעין הוא הצבור על
 ~~נחס בהו וכ~יב יום בכל~מידין חי~
~~ כח~

 בבקר תעשה אחד הכבש
 וא~

 השני הכבש
 הערבים ביןתעשה

 ובאמ~
 כמו

 וכדאמר אדמ~ן על דיש~אל קיומןהמה דתמידי~
~פב בב""~

 ע"ב~
 כשצרו

 על זה חשמונאי בי~
וכו" ז~

 ו~י~
 זמן כל וכו" תמידין להם ~~עלין

 וכו" בידכם נמסרין אין בעבודהשעו~קין
 אדם לן לא מעולם אמרו~ד

 בירושל~
 ובי~ו

 ~ל מכ~ר היה שחר של תמיד כיצד האעון

עבירו~
 בין של תמיד בלילה שנעשו

 וכו" ביום שנ~ו עבירות על מכפרהיה הערבי~



~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
 ~~"~ ~~ו~~ ~~ו~~

~ ~ ~ ~  
~~~

~יעו""~
 תורה ה""ה

 הי~
 על ישר~ל של ~יו~ן

 ~~ג ב~ירובין וכד~דור~אד~~~ן
 ע""ב~

 ~נא~ר
~יהושע

~"~ 

 ~ו" ~ירי~ו י~ו~ע ב~יות וי~י

 לו~~ר
 ~י~~ת~ ~~ו~

 בין של ~~יד
 הערבי~

ועכ~יו
 ~"ר~ תל~ו~ ב~ל~~

 ~הן איזה ~ל

ב~~
 ~ו א~~ר

~~~ 
 ג~~ וכו" ב~~~י

~ 
 ~לוווד

 יותר~~ורה
 ~ה~רב~

 עתה ליה ד~~~ר ~~וידין
~י

 יעו""~ ע""~
 הרי

 דבש~~
 א""י כיבוש

 של ~שרו ~פילו ~~כ~ה היו ירי~ו עלב~צור
 תורה ו~ל~וד ~~ידין בי~ול בסיבתי~ר~ל
~בע""כ

 ~שו~
 קיו~ן ~י~ר ה~ה ~רתי דהני

 ת~ידין ~יוב ~ע~א ו~~~י אד~~~ן ~לדישראל

 ~ל~אינ~
 ה~בור ~ל

 ו~~ו~
 דה~ה

 קיו~
 ~ן וכ~ו די~ראל~כללי

 ~ר~~~
 וה~~~ת

 ת""~
חיובה

 רמי~
 והיינו ה~~יר ~ל

 ~~ו~
 דתורה

~הי~
 א~שר דאי ו~יון ד"~~~ל קיו~ן עיקר

דכל
 ישר~

 י~כו
 ל~~י~~

 תורה כ~ר
 נת~יי~

 הת""~~בה~זק~
 התפשטות ~""י ה~~י

 הו""ל ובזה ד~הרן ~זק~ו ~~ולה כהונה~~דושת

 שותפות ~~~ת ישראל בכללית תורהכ~יום
 דוג~ת ש~יר וזהו ו"~~כר זבולן וכ~ין~~צבור
 ת~ידין~יוב

 דר~י~
 וב~ה דוקא הצבור ~ל

~ו~
 ל~רשה נס~כה ת~ידין ד~יווי שפיר

 יהוש~ד~~יכ~
 ~ע~י ולתרי י~ר~ל ל~נ~יג

 ~~ויב ד~נהיג~דא
 ל~~~י~

 כללות של ~יו~ן
 דהואי~ר~ל

 ב~~~~"~
 ועוד הת~ידין ~קרבת

 דצבורדכ~ו

 ~וכר~י~

 תהא דלא ל~נהיג
 ~ין א~ר כ~אן ד"עדת

 לה~
 כן כ~ו רועה

 ~~~ידין ~וכר~ין~~י
 ו~~

 ס~י לא הא בלא
~יעויין

 ש~ ב~וה""~
 בה~רתו

~ב~"ש לס~יכו~
~~""~ 

 וב~~~
 ~יו~~ ~~~""~

 ~""א

ע""א~
 ~רו~ה

 לנ~~
 י~ל~ ה~~ב~ ~""ג" יין

גרונ~
 של

 ת""~
 ~קה בכתובות א~ר ו~וד יין

ע""ב~
 כל

 ~~בי~
 ~~~~ן

 לת""~
 ~~ריב כ~ילו

בכורי~
 ובתוד""~~ו~י

 ~ליש~
 ~כתובות וכו"

ש~~
 כתבו

 ~נ~ ב~~
 ~~ליהו ~ליהו דבי

 פ"ב~ו~א
~~""~ 

 ~עש~ אד~ ~ז~~
 ~כאן לי

 שבה~""ק כ""ז~~רו
 ~זב~ קיי~

 הוא כ~רה
 בכל~י~ראל

 ~~ומ~
 ש~ין ובז~ן ~ושבו~ם

 קיי~ביה~""~
 ~ל~"די

 ~כ~י~
 הם

 כפ~

ל~~
 שנא~ר ~ו~בותיהם ~~קו~ות בכל לי~ר~ל

וא~
 ~נ~ת תקריב

 בכורי~
 ואו~ר וגו" לד"

~~לכי~
 ב

 ד~
 שלישה ~בעל בא ו~יש

 ויב~
 בכורי~ ל~~ ה~לקי~לאי~

 ~לישע וכי ו~ו"
 הוא בכורים ו~וכל הואכהן

 והל~
 ~ין

 ש~

 ול~ ירושל~ל~
 ~קדש

 ~~ב~ ול~
 כה""ג ולא

 ~לי~עאלא
 הנבי~

 שיושבין ו~ל~ידיו בלבד
ל~ניו

 ~ל~
 כל ~ו~רו ~~~ן

 הנ~~~
 ~ל

 ה~כ~י~
 אות~ ו~~רנ~ולתל~ידיה~

 עליו ~עלה
 ~~ריב כאילוהכ~וב

 בכורי~
 יעו"ש ע""כ וכו"

 דחיוב ~בו~ר ד~כ""זוכיון
 ובסוג גדולה כהונה ~דושת ב~וג הוא~~תי ~"~ ה~~~

 ד~זב~~רבנו~
 כלו~ר ת~תי בעינן שוב

 ד~יוב~
 ת""~דה~~~~

 ~~~י
 ר~י~

 הצבור על
 וג~

דתה~
 בסוטה ו~הם דוכתי בכ~ה וכדא~ראוכלין שה~לכי~ וכדרך לגדולה ל~ש~ה ב~וג

~טו
 ע""א~

 והלכך יעו""ש
 בהכר~

 היה

דהעורבי~
 שבדור ~תי ה~"ח ל~ליהו יביאו

וב~ר~
 ל~""ד

 ~ב""~
 קיד

 ע""ב~

 כהן דאליהו
 יעו""שהיה

 ל~~
 טבחי ~בי ובשר

 בכלפע~יים ד~~
 יו~

 להפ~יע והיינו ובערב בבקר
 ~בל~יסור

 ~~ונ~
 ~בית דו~א והלכך דישראל

~~~
 בתע~ית דא~ר וכעין כצבור דינו ד~לך

~ט
 ע""א~

 כיון ~שה שאני
 דלרבי~

 בעי הוא

כרבי~
 דו~יא ובשר לחם ודוקא יעו"ש ד~י

 ת~ידיןד~יוב
 וג~

 וכיון וכנ"ל לגדולה ל~שחה
ד~~י

 חיוב~
 ב~וג

 קרבנו~
 לו הו~ר ~~יר

האי
 איסור~

 וכעין דא~ב טבחי דשחיטת
 ~ליקהדהותרה

 לכהני~
 ד~צו~ו ו~שום

 עכ"פ בכך ~צותו נ~י ו~כאבכך
שעה להור~

 דל~ ו~שו~
 דאחאב כיון הכי בל~ו ~גי

 דור~וכ~
 ולכפות ע""ז עבדו

~ 
 בסיבת וח~ה

 ~פ~ר איע""ז
 כ""~

 ודו~א ב~תר בצד~ה
 להת""ח ה~יקו דלא וכיון ~~ש~~~ונו
 ד~בול טבל ב~וג הוא הונם כלהא~תי
לפרנסת

 ת""~
 ~ציאות אין ושוב ~תי

 דיככה בסתר~~ן לקיו~
 א~

 ובזה וכנ"ל ו~~ה
 לגדולה ל~ש~ה בסוג אליהו פרנסתדהתירו
 ת~ידיןובסוג

 פע~יי~
 בב~ר יום בכל

 ובע~~
 נפקע שפ~ר כצבור דדי~ו ד~אב טבחיו~בי



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

 ~~~~ן
 ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~

 ל~יים ויוכ~ו די~ראל מהונם טבל~י~ור
 זו צדקה כח ובזה הראוי ~""ד ~סתרמתן
 ~וטתא ולמנוע וחמה אף חרון לשכךיפה

 טעמא עיקר כ"ז מדי~א עכ"פדמרע"ה
 בהבאת דוקא אליהו פרנסת להיותדהוכרח
 יום בכל פעמיים דאחאב טבחי מבי ובשרלחם
 משום ~ל בסוג זה אין ובאמת ובערבבבקר
 מדעת שלא אחאב מבית העורביםלקיחת

בעלי~
 דהכל דה~ב"ה בציווי זה דהיה כיון

 הת"ח של חלקו הפרשת קודם ובפרט~~ו
 טיפי שתי ותליית בירידת לו זיכהדהקב""ה

שמן
 המש~

 לעיל ~וכהובא בנס דאהרן בז~נו
 יח~ות

 יעו"ש~
 בברכות דאמר להא ודמיא

~לה
 ע"א~

 לאדם לו אסור ~""ר
 מן שיה~

העוה"~
 העוה"ז מן הנהנה וכל ברכה בלא

 כל שמואל אמר אר""י וכו" מעל ברכה~לא
 ברכה בלא העוה"ז מןהנהנה
 שנאמר שמים מקדשי נהנהכאילו

~~לים
 כ"ד~

 ומלואה הארן לד"
 ~" כתיב רמי לוי~בי

 האר~
 וכתיב ומלואה

~~לי~
 קטו~

 נתן וה~ן לד" שמים השמים
 אד~לבני

 כאן ל"ק
 ~וד~

 לאחר כאן ברכה
 ומסברא מדרב~ן דכ"ז ונהי יעו"ש ע"כברכה
 והרמב"ם שם וכו" אלא תוד""הוכמ"ש
 ה~~ת מ"מ יעו"ש ברכות מה"פ"א

 מהתפשטות העיר ב~י ~ל דרמיא~תי ת"~
 חיובו מדנרמז ממש מה"ת זהו אהרן~דושת
 וקבי~י בנס המשחה שמן טיפי שתי~עולת
 ~ולםוקיימי

 בנ~
 עלו נמי שמספר ובשעה

ויש~
 ותלויין ירדו שוב ואח"כ ז~נו בעקרי

 טיפין ב~ני הקב"ה דעביד נסי הני כלבנס
 כ"א למגנא~ו

 לחיזו~
 הוראה

 ה~~ט~
קדוש~

 חכמי ל~ל ~דולה כהו~ה בסוג אהרן
דורות

 האמתי~
 ולסוג

 חי~
 ה~קתו

 יז~ ~ ~א~ לעיל היטב כ"זכדביארתיו
~

 ~רור יעו"ש
 ~יזו~

 מפעולת זו הוראה
כו"כ

 נסי~
 ~וי דהאייחי~א ~ה דנעשו

ל~ני~
 דצ~ר

 ב~
 מטא דלא כמה כל ~בל

 דת"ח~ידיה
 ~הרוח~

 ~דר
 למש~

 ~~ולה
וכנ"לי

ד~~
 מאה ומפרנס זן היה דעובדיהו הגם

 אין מ"מ ~תיםנביאים
 מהונם טבל איסור להפקיע יפה זופרנסתם כ~

 ומכמה ת"ח החזקת מניעת בסיבתדצבור
 פרנסתם קבל לא דעובדיהו חדאטעמי

 ועוד ברבית מיהורם דלוה כ""אמישראל
 בגדר הוא חיובא דהאי מצבור חלקוב~ינן דאנ~

 תמידין מקריב אינו ויחיד וכנ"לתמידין
 בעינן ואנן ומים לחם כ"א דלא~היהועוד

 כדרך לגדולהלמשחה
 שהמלכי~

 אוכלין
 לו ויספיק וז"ל הרמב"םוכמ"ש

 דב~

המספי~
 ~אות לעיל וכדביארתי וכו" לו

יח~
 מה"ת~ קצוב כשיעור והו"ל יעו"ש

 ומעשר תרומהוכעין
 דבהפחי~

 משיעור
 מתו~נים" א~נםפ~ותיו

~~~~"~~~~~ 
 הא להסביר אפשר

 ~מהבמנחות דאמ~
 ~יחז~אל דכתיבב~רא ע"א~

 מד~
 נבילה~ וכל

 יאכלו לא הבהמה ~ן העוף מןוטריפה
 ישראל~ הא יאכלו דלא הוא כהניםהכהנים
 עתיד אליהו זו פרשה יוחנן א"ראכלו

 לי~ אצטריך כהנים אמר רבינאלדורשה
סד"~

 תשתרי לגבייהו מלי~ה ו~תרי הואיל
 ובת~"ה ~מ"ל וטריפה נבילה~י

 וכו"ואשתרי הואי~
 כ~

 דלעיל אע"ג וז"ל
 נמי וכלאים בכך מצותו שכןפרכינן ~ה~
 ~לעיל קרא בלאלהו אסרינ~

 ג~
 לאורויי ~א מ"מ

 עכ"ל וכו" מיניה למילף נטעי דלאלך
 כ"כ ברורה סברא זה איןובאמת יעו"~
 למילף נ~י דלא אתא די~קאל קרא~עי~ר דנימ~

 מצות~ שכן לומר ברורה סברא דב~תכיון

ב~
 אליהו ~ו ~רשה לר"י ס"ל והלכך

 הוא ר"י ד~רת ואפשרלדורשה עתי~
 דאח~~ טבחי מבי בשר לו הביאודהעורבים כי~

 נבילהדהיה
 ומשו~

 לו התיר דה~ב"ה
 ד~ת לומר אפשרשוב וכנ"~

 הותר~
 לכהן ~ילה

ל~ול~
 ~אליהו

 ~~י"ד בב"מ וכד~ר כהן ~י~

~"ב~

 כהן ~יה דלא ~"ד ואפילו
 וכו" מהובת~"ה וכ~וב~

 ~ש~~
 ~שר נמי

 ל~~



~ ~ ~ ~

 ~ ~~~ן
 ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~ן

~~~

 דאחאב טבחי מבי ב~ר דהותרה ד~י~ר~כיון
 בתורת חלקו נטילת ~ום היתה~אליהו
 דלפק~ אמתי~"ח

 ~וב טבל איסור
 מכ""~

 כהן
 דת"ח חל~ו ~יקרדבאמת

 הו~
 מהתפ~טות

 אליהו ~תיד והלכך וכנ""ל הואדכהונה
 די~קאל קרא ה~י אצטריך דהלכך~לדור~ה
 נימא דלא הכהנים יאכלו לא וטריפהדנבילה
 מבי לאליהו נמי מדהותרה לכהניםדמותר
טבחי

 דאח~
 דהותרה ו~יקר ז"א דבאמת

 ~~ה בהוראת היתה~~ליהו
 דלפק~

 איסור
 כח תהא ד~י"ז בכדי הצ~ר ~ל דרמיא~טבל

 וחמה אף חרון ל~כך יפה בסתר~צדקה

 למנו~יו~י"~
 וכדביארתי דמר~"ה לווטתא

 ~באות היטבכ""ז
 הקדום~

 י~ו"~"

~~~~""~~~~~ 
 ~ל ש~יר מיו~בים

 ~נינאהתמיהות
 ~אות ל~~ל דהובאו ואחאב~אליהו

 כ~

~~~~~
 אליהו ת~ובת ~ח דמה הרא~ונה

 היתהיפה
 לדחו~

 ט~נתיה
 ד~צירת לווטתא תלה דמר~"ה מ~ום~מיו~בת דאח~

~טר
 בסי~

 חרון
 א~

 להסרת ובאמת
 בנתינ~ ~י~וןאיכא הסי~

 בסתר" צדקה

~ ~ ~ ~ "

 להתיר הקב""ה הוכרח דלמה ~ניה
 ו~יינו לאליהו נבילהאיסור

 דאחאב טבחי מבי ב~ר לו יביאו~דה~ורבים

מיו~~
 דרמיא טבל א"~ור לה~קיע דזהו

~~ל
 הונ~

 דצבור
 בסו~

 ת""ח ה~קת ~יוב

 ד~י"ז בכדיאמתי
 תה~

 בסתר צדקה כח
 אף חרון ל~כךיפה

 וממיל~
 לחלות מקום אין

 דמר~""הילווטתא

י~ו~~~
 ג"

 ה~י~בי~ דלקי~
 טבחי מבי

 משוי ב~לים מד~ת ~לאדאחאב
 שפיר גזל~~ג

 דבאמ~ מיו~ב~
 דהו"ל כ"ז

 ל~לקו דטבולטבל
 דת"~

 שלו אינה ~מתי
 התיר והוא להקב""ה~~"א

 לקיח~
 וכנ""ל

ומהאי
 ט~מ~

 פר~~ו לא נמי
 בנ~

 וכמו
 ~"ידפרנסו באינ~

 וכנ"~ מל~

~ד~~~
 להתיר דו~א הוכרח דלמהד"

 דהוכרח דנהי נבילהאיסור
 מבי~

 ומ~וםאחאב
 להפ~י~

 טבל איסור
 אפשר מ"מ כצ~ר דינו דמלך ומ~ום הצבור~ל דרמי~

 ומ~ום מיו~בת ~פיר וחלב דגים במאכלינמי
 לחלקו דטבולד~יקר

 ד~"~
 בסוג הוא אמתי

 לגדולה למשחה דב~ינן כהונהמתנות
 ובסו~

 י~ראל דכללית קיומן תרתי דהניתמידין

נינה~
~~~~~

 ב~ל פ~מיים לו הביאו דלמהה"

יו~
 ~"ד נמי מיו~בת וב~רב בבקר

 והיינוהנ"ל
 בסו~

 כ"ז וכדביארתי תמידין
 ~אות ל~ילהיטב

 כג~
 י~ו"ש

 היט~

~~~~
 דאליהו פרנסתו דהוכרחהא

 ד~י"ז אפשר ~ורביםב~ליחות
 דיא~ר אליהו של רחמנותוית~ורר

 דא~
~ורבי~

 מפרנסים ואכזרים טמאים
 ירחם הוא דגם הוא דמהר~ויפשיטא או~
 ומ~ום ~"ז ד~ובדים ונהיי~ראל ~~
 ~ל"ו בקידושין וכדאמר למקום בניםנקראו דל~ול~

~"א~
 וא"ש~ י~ו"ש דר"מ אליבא

~~~~~ 
 מה"ת חיוב דרמיא כמו

 ה~תי הת"ח לפרנסהצבור ~~
 דהאי~ד

 חיוב~
 דצ~ר ומאודם להונם מ~וי

ב~ו~
 כמה כל טבל

 דאינ~
 אותו מחזיקים

 בהו דב~ינן כהונה מ~נות ובגדר לוכראוי

למ~~
 הוא דחיובו ובפרט לגדולה

 בסו~
 חיובא ד~ה ~דולה כהונה קדו~תהתפ~טות

 ~אות ל~יל כ"ז וכדביארתי אחיו מ~לגדלהו

כג~
 י~ו""~

 ~ת"ח ~ל נמי רמיא כן כמו
 תור~ ולהרבין האמתי ~"ד בתורהל~סוק
 לסטים ~וג המה זה ובלאובי~ראל

 גמורי~
ומ~ו~

 ~ייכי~ אינם כהונה מתנות דהני
 לת"ח כ"א ~לללו

 בתור~ ה~וס~
 ד"

 ו~דאמ~
 הלכה סוף פ"ב ~סנהדריןבירו~למי

 בטבריה בכני~תא מ~וני יוסי~יר~ם ו"~
 ~הו~~

ה"~

 שמ~ו
 זא~

 ~ון לית למה וגו" הכהנים
 לכון יהבית לא ב~רייתאל~ין

 כ"~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
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 והקשיבו כלוםי לן יהבין לא א"למ~נתא
 ישראלבית

 ~ה~~
~~~ 

 יהבין ~ון לית למה
 מלכא א"ל בסיני יתכון דפקידת מתנ~אכ"ד
 לכם כי ה~ינו המלך ובית כולא"נסיב

המשפט
 ~הוש~

 שם~
 משפט וזה ~ר~י לכם

 ~דברים ו~ו"הכהנים
 י""ח~

 לישב אני ~תיד
 ~"כ ה~ולם מן~ ול~דן ולפסקן ~ין~מהן
 פ" ~פרשה רבה בבראשית נמיוהובא

 לפיכך וז"ל שם ס~ים קצת ל~וןוב~ינוי א"~
 הדין מדת ו~ליכםלכם

 ~פכ~
 י~ו"ש ~""כ

 איכא ~בורתא הלכתאוכמה
 למשמ~

 מהאי
 גמור דחיוב חדא ~"ל~~ר

 לי~ להכהני~
 זה דב~בורב~רה

 ~כ~
 כ""ד רחמנא להו

 פנוים שיהיו בכדי כהונהמ~נות
 מנשוא ~דול ~ונם מתורה ובביטולםבתורה ל~סו~

 זכותם ד~יקר ~בוה ב~דשי מ~יל~ זהודב~ת
 כהונה~ מתנותבכ"ד

 אי~
 כ""א מב~לים

משל~
 ~נ""ב ב~ידושין וכד~ר זכו ~~ה

~"ב~
 זכו קא ~בוה ~שלחן זכו קא כי

 ~ק"טו~וד
 ~"ב~

 לד"
 ל~~

 השם ~נאו
 ו~~

 להם זכה לא והשי""ת י~ו"ש וכו"לכהן
 וי~דו בתורה די~סקו ב~~רכ"א

 לה~~
 ~קל בחולין וכד~ר ות~תו האלקיםחקי

~"~
 ~"ה לכהן ~תנה נותנין ש~ין מנין

 ב" ~ד"הש~ר
 ל"א~

 ליושבי ל~ם ויאמר
 למען וללוים לכהנים מנת לתתירושלם
 ד" בתורת המ~יק כל ד" ~רתי~~ו

י~
 אין ד" ב~ת מ~יק ~אינו מנת לו

 וכו" מניין ~ד"ה דכתבו ונהי ~"כמנת ~
 ליכא אי ~ל חבר כ~ן כ~יש דו~אדהייט
 ואל לו ית~ו ~"ה אלא חברכהן

 ימתי~
 עד

 ס"א סימן ביו"ד וכ"ה וכו" חבר לושיז~ן
 ברור מ"מ י~ו"ש ז"~ק

 ד~~
 ~יקר

 כהונה מתנות בנתינתה~רה מ~
 ה~

 בשביל
 ~רה~~קת

 דהי~
 אין ~"מ בכה~ים

 ל~ן כהו~ה מת~ות ~~רו~ר
 דהתורה ומט~מאמה"ת ~~

 זכ~
 להכהנים

~י
~~ 

 מת~ות
 כהו~~

 ~שום בכ~ל וכולם

 דכה~י~~ר~
 ~י~ ~א והתורה ~י~~ו ת~ח

~י~
 הרמ~"ם וכמ"ש הרוב ~ל כ"א

 ש~דע~ו שצריך מה וז""ל פל"ד ח""גבמורה
 ~היה ולא הזר לדבר ~ביט לא שה~ורה~""כ

 מה כל אבל ~מו~ט ה~נין כפיה~רה
 ללמדושירצה

 מד~~
 או

 מד~
 ~~שה או

מו~יל
 אמנ~

 בו יכוון
 ה~ניני~

 הרוב ~ל שהם
 ~כ""ל וכו" מ~ט ה~צא ל~נין יביטולא

 איסור לרמיא ליכא ט~מא ומהאיי~ו"ש
 באכיל~~ שמים ב~דשי מ~ילה ב~דרתורה

מתנו~
 מכ""ז ברור ומ""מ ~""ה דכהן כהונה

 ~תנותד~יקר
 כהו~

 לכהנים רחמנא ~כה
 דברוב תורה החז~ת בש~ל~וא

 מלבדובביטולם כ~ני~
 ד~ונש~

 מ~וה מביטול גדול
 שמים מקדשי דנהנים ביותר ~דול ~ונםזו

ואינ~
 בקדשי כמ~ילה וזהו בתורה ~וס~ים

 דאמר להא ודמיא~בוה
 בברכו~

 ~ל""ה
כל ~"א~

 הנה~
 ברכה בלא ה~וה"ז מן

 הברכה לאחר וכ"א וכו" שמים מקדשינהנה כאי~
 ל~יל וכהובא התם וכדאמר שלוב~שה

 ~או~

ו~~
 לכהנים כהונה מתנות ב~ני~ת

 מלב~
ד~ו~~

 זו מ~וה מביטול ~דול
 לקדשי דט~ל טבל בגדר הונם לכל משויזהו דב~~

 תורה ביטול ב~ון מנשוא ~דול ~ודשמים

דהכ~י~
 טרדת מחמת

 דוח~
 פרנסתםי

ו~~
 כהונה מתנות מני~ת ד~ורם דמי

לכהנים
 בסיב~

 כובד מה~ם לקיחתו

 דההוא עונשיה ונ~יא מלך וכ~יןמסי~
 מה~ול~י ונאבד ד~סק הוא~ברא

ו~~~"~
 ~חיובו ת"ח בה~קת דה"הברור
הוא

 ס~ מהתפשט~
 קדו~ת

 ~אות ל~יל וכהובא ~דולהכהונה
 י"ח~

י~ו"~
 הני כל איכא ~מי

 תל~
 סוגיי

~~
 לה~י~~ הצבור ~ל רמיא ~מור דחיוב

 דבעירם אמתי להת"חולפר~ס
 דיהא וכראוי~הרווחה

 ל~
 לי~י~ה ~~י

~ו~
 מ~ת ובבי~ולם

 ח~

 דזכה דה~ח
 איסור מ~ת ~ול ~ו~ם ר~~א~י"

 טב~



~ ~ ~

 ~~"~ ~~וג~ ~רו~~~ ~~גין ~ ~~~ן
~ ~ ~ ~  

~~~

 וכל בהונםדר~יא
 אכילת~ י~יה~

 גזל

~עי~
 ~""ח של חל~ו ~ח~ת ש~ים בקדשי

 ~לבד טבל בגדר להו ו~שוה בהוד~עורב
 דוח~יה ~ח~ת תורה ביטול ב~ר~תעו~ם
דהת""ח

 דא~
 ~אבות תורה אין ~~~ ~ין

פ""~
 ~שנה

 י""ז~
ו~ו~

 דבני הת""ח על ר~יא ג~ור דחיוב
עירו

 ~חזיקי~
 בתורה דיע~ול אותו

 ה~תיע"ד
 וינהי~

 בלי~וד ישראל בני עדת
 יעשון אשר את ולהורם הא~תי ע""ד~ורה

 באיסור הוא ~רנסתו כל ~תורהובבי~ולו
 דר~יא ד~רנסתו כיון ~בוה ב~דשי~עילה
 הוא ה~~רעל

 חל~
 ונתנו השם ד~נ~ו ~בוה

 בתורה דיע~ול אדעתא ודו~א וכנ"ללהת"ח
 וכנ""ל" קאי גבוה ברשות עדייןובל""ז

ו~ד~
 ד~י

 דגור~
 של חלקו יעשקו דהצבור

הת""~
 ד~סנ~א בזה

 עיניה~
 בצביעות

 וכדו~ה ~זויפת ד~דושה ~סוהובסו~יות
 ~~ינים ~ינים ש~ר בסוגי~הצביעות

 שוני~
 פשו~יםובע"ב

 ~ינ~
 ער~ו~יות ~בינים

 תועבות שבע דבא~ת תוכן בתוך ד~~וןדידהו

בל~
 הוא דהוא דיסברו הבריות לר~ות

 בכל ולה~יותו ולהחלי~ו לה~זיקו ~ההראוי
 ועונשיה ~~וא ~דול עונו ד~י~במילי

 ~בואר וכ""ז ~העולם ונאבד דנפסק~ברא דההו~
 רבה ובבראשית בהירושל~י לה~~ייןהיטב

הנ"ל

~ו~ ~~~~~~"~~~~
 עובדא שפיר

 ~~ב מנהרדעאדי~י ד~
כ"ב

 ע""א~
 דידיה ~רו~רת ד~~יד

 ~שו~
 דלא

 בידיה הוה דלא על שו~א ליהנ~~ו
 לפשו~

הא~י~
 וה~יאה ~~רית כ~י~ה שבלע ד~יל

 דלא אבעיא דבא~ת ונהי וכו" הרעי ביתדרך

~פש~
 היא

~"~ 
 בה ו~רי שקיל דלא כיון

עכ"~
 ליה נק~ו לא

 שוק~
 וכ~"ש

 תוד"~
 ~יל

 דכיון ת~וה לכאורה ובא~ת יעו"שוכו"

דליי~
 רב

 יוס~
 ד~רם על אבא בר אדא לרב

 נקי~ת ב~ניעת דימי לרב ד~רוגרת~~ידא
 היה ד~דינא לו~ר בע"כ~וקא

 ל~נק~
 ליה

שו~א
 דנל""~

 אין
 ולווט~ ל~כיד~ ו~~ו~

 רב

יוס~
 דרב כיון

 אד~
 אבא בר

 כדינ~
 עביד

 דרבא שלי~ותי"וכ~י
 וב~

 ו~""כ כנ"ל כ

 אשגח שוב~~אי
 רב~

 רב בדברי
 אד~

 אבא~ בר

 דל~ד~~שו~
 ולמטרי ל~ש~ל די~י רב ידע

 איבעיא האיב~שיטת
 דבא~~

 נ~י א~ש~א לא
 דלאב~""ס

 לנקו~
 לו~ר ו~ין ~וקא~ ליה

 בר אדא ורבדרבא
 אב~

 לרב כלל יד~י לא
די~י

 ~ה~ וכד~ש~~
 לרב ~""ל די~~ דרב

 והלכך וכו" רבא ניהו ~ר אבא בראדא
בזה

 דעכ""~
 האבעיא בכ~יטת וטרי שקיל לא

 ת""ח דאינו להונתברר
 ל~נק~ דיוכר~

 ליה
 רב לייטיה שוב ל~ה ד~""כ ז""אשוקא
 דרב דני~א דנהי~ אבא בר אדא לרביוםף

יו~
 ת""ח די~י דרב ידע

 הו~
 הוא ו~דינא

 שו~א ליהל~נ~ט
~""~ 

 בר אדא רב
~~ 

 דלא
 ובזה ליהידע

 דעכ"~
 וטרי ש~יל לא

 שוב ת""ח ד~~נו לו כנתברר הו"לה~יא ל~~ש~
 רב היה דב~ת ובע"כ עביד כדינאש~יר
 ואפילו לכ""ע וב~עשיו בש~ו ~~ורסםדי~י
 הש""ס ~חכ~י נ~י דהיה כיון לת"חלרבא
 אותו הכירו לא החי~וני ב~ורתווכ"א

 אדא רב בדברי רבא אשגח דל~ה ת~והשפיר וא""~
 דבשביל אבאבר

 דל~
 לנק~ו לא ו~רי ש~יל

 דרב ד~זינן כיון שוקאליה
 יוס~

 לייטיה
 עבור אדאלרב

 ו~~נ~ ז~
 כפי~""ש

 שו~א ~~י~ת דבא~תא""ש
 לת"~

 נ~י היא

בסו~
 כהונה ~תנות ובגדר ת""ח ה~קת חיוב
 וזהו הנ"ל וע"ד אהרן קדושתבהת~ש~ות

 איסור תרתי בזה ואיכא הקדש ~דרבא~ת
 בי~י ~יתה דחיובו ~הקדש נהנה ואיסורגזל

 באדר"נ ד~בואר וכעיןש~ים
 הקדש של ~עות לו היה וכו" או~רר"ע י""א~ ~פר~

 ונ~ל ביתובתוך
 ~ה~

 ~תחייב ו~ל
 ~י~

לש~י~
 ליד ד~~י ב~ינן והלכך יעו"ש ע"כ

 בעינן כהו~ה דב~תנות ודו~יא א~תית"ח
 כהן ולא רח~נא א~ר ודאיכהן

 ס~~
 ה"נ

 ת"ח ולא רח~נא א~ר ודאית""ח
 קדושת ~התפש~ת הוא חיובו דעי~רוב~רט ס~~

 ולא ודאי ד~רן ד~יא דו~א ב~יבןאהרן



~~ו

~~~

 ~ ~י~ן
 ~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~ן

 רבא ~~יד ש~יר איסורא ה~י ומ~ו~ר~~ק
 דלאכ""כ

 ל~נק~
 ל~~שט ול~טרי ל~ש~לידע ל~ דעכ""~ כיון שו~א ליה

 ה~עי~
 הו""ל

 ם~ק~דר
 ת""~

 ~דשי בהנ~ת ד~תסר ~~תי
 ד~יוחדיןש~ים

~~ 
 וכנ""ל ~~תי לת""ח

וב~~ת
 ו~ה~

 דו~סיק
 ה~~ בש""~

 כ""ב ~ב""ב

ע""א~
 בר דר""נ ו~סתברא

 י~~~
 נר~ה ענשיה

דרב~
 ורב

 ~ד~
 ~בא בר

 כדינ~
 והלכך עבדו

 ~~ידת ~צאהלא
 ולוו~

 רב
 ~קו~ יוס~

לנו~
 וליחול

 ו~שו~
 ~דר דהו""ל

 קלל~
 ~נם

כיון
 דכדינ~

 בשלי~ותיה עביד
 דרב~

 דב~ינן
 דאמר ונהי וכנ""ל ~~תי ת""חדו~א

 ב~כו~

 ע""~~~י""~
 ~כ~ ~ללת

 א~ילו
 יעו""שב~ה הי~ ב~נ~

~""~ 
 נהנה איסור חו~ר ~שום

 שאינו ~י ש~ים~קדשי
 ת""~

 בודאי א~תי
~סברא

 הו~
 לי~ול דלא

 לווטת~
 דרב

 יוס~
וכנ""~

 ~" ~ש~ואלדכתיב

 ז"~

 אחרי ויטו
 ו~ירש"י ב~יהם ~~לו ~ל~ם ~ו~ר ר""מה~ע

וז""~
 להם הראוי ראשון ~~שר

 שלוי~
 היו

 הדור גדולי שהיו מתוך ב~יהםש~לו

 ל~ושו~~י~
 היו

 ~ה~ מונעי~
 ושאר

 לוי~
עניי~

 ~צטערים
 ולר"~

 ~טאו לא
 ~~יי~

 ד~~ת דנהי נראה ו~זה יעו""ש עכ""ל~ש~ט

 ושו~~ים הדור ~דולי היו ש~ואלבני
 ש~ול היה ~ביהם דש~ואל גדוליםו~יו~סים
 ו~רןכ~שה

 תביעת~ וג~
 בא~ת היה ב~יהם

 גר~ו דעי""ז יען וכ"א להם הראוי~לקם

 נתנודלא
 א~רי~ ללוי~

 ד~טאו עליה~~ נכתב
 הבצע ~ריויטו

 ~כ""~
 ~""ו של ב""ב וק""ו

 ח""ח של ~לקו מונע וגרמתו דבסיבתומי

 ~סיה ועטי~תו צביעותו מ~ת והיינואמתי
 ~י""ז ד~נו~ה במסוה וכדומה ~זוי~תדקדושה

 לי~ול הוא מקודש לומר העםכ~ורין
 גדול דעונו בראש יפה ~נהחל~ו

 ואיסור גזל א~סור איסורי תרתימ~ו~ר ~נ~ו~
 וכנ"~ ש~י~ ב~דשי~עילה

 ד~~~~~~
 ~פ""א בנדרים

 ע"א~
 א"ר

 דכתיב ~אי רב ~~ריהודה

~יר~יה
~"~ 

 ויבן ה~כם ה~יש ~י
~~ 

 זאת
 ל~כמים נש~ל זהדבר

 ול~ ולנביאי~
 פ~והו

 דכתיב בעצ~ו ה~ב"ה ש~ירשועד
 על ד"וי~ר ~שם~

 ע~
 ו~" תורתי ~ת

 היי~
ל~

 היינו ב~ולי ש~עו
 ל~

 אר"י בה הלכו
 הר"ן ו~ירש ת~לה בתורה ~ברכין ש~יןא""ר
 דליכא ~כלל ד" ויא~ר מדכתיבו~"ל

 דיד~
לאהדורי

 ~ע~~
 הוא בריך קודשא אלא

 בלב~
 ב~גילתו~צ~תי

 סתרי~
 יונה ה"ר של

 שלא דעל דייק הכיד~רא ז""~
 בתור~ בר~

 עזבם על ~יתא דאם הארן אבדהת~לה
 א~

 ~ש~ע כ~שטיהתורתי
~ שעז~  ל~כ~ים ~נשאל בה עוסקין היוולא התור~ 

 גלוי דבר והלא ~ירשוהו לא לו~הולנביאים
 ל~רש וקלהיה

 ~ל~
 היו עוסקין ודאי

 היו ול~יכךת~יד ב~ר~
 ~כ~י~

 ת~הים ונביאים
 ש~ירשו עד הארן ~בדה ~העל

 היו ~לא הלב ~ע~קי יודע שהואבעצמו הקב""~
 היתה שלא כלומר ת~לה בתורה~ברכין
 חשובההתורה

 בעיניה~
 ראוי ~יהא כ""כ

 היו שלא עליהלברך
 עוסקי~

 בה
 לש~~

 מזלזלין היו כךו~~ך
 בברכ~

 לא והיינו
 דברי אלו ולש~ה בכוונתה כלו~ר בההלכו
 ל~י ראויין נאים והם ז"ל ה~סידהרב

 יעו"שי ז""ל הר""ן עכ"לש~~רם

ו~~ד~
 זה דבר ד~~ר הא ~דא טובא

 נשא~
ל~כ~י~

 ~ירשוהו ולא ולנביאים
 ס~רי כל והלא בע~ו~ו הקב"יה ד~ירשועד

 ~לאי~נביאים
 ישראל עונות על ~תוכ~תם

 ~~יםי עדדהגדילו

~~~~~
 ת~וה

 ד~קר~
 ~נצבים כתיב ~לא

כ""~~

 ו~ו" הא~רון הדור ו~ר

 הארן ~כות ~תוראו
 ~ההו~

 ו~~רו ו~ו"
 כ~

 ~~הגוי~
 לארן ככה ד" עשה מה

 ~רי~ה הז~~
 ה~

 אשר על וא~רו הזהז הגדל

עז~
 ויל~ו וגו" ~ותם ~לקי ד" ברית ~ת
 בארן ד" אף וי~ר וגו" א~רים אלהיםויעבדו

ההו~
 עליה להביא

~  
 כל

 הזהבס~ר הכתו~ הקל~
 ויתש~

 אדמתם מעל ד"
 ב~



~ ~ ~

 ~~~~ ~~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~ין ~ ~~~ן
~~~

ה  ארן ~ל וי~לי~ם ~דול ובקצף~
 אחר~

כיו~
 מפור~ הרי וגו" הזה

 בתוה"ק מלא
 וגלות הארן ואבידת חורבן טעם~יקר
 החכמים פירשוהו לא למה וא"כישראל

והנביאי~"

~ו~
 סיבת דעיקר הקב"ה פירש היכי

אביד~
 עסקו דלא ב~ביל הוא הארן

 הוא הנ""ל מלא מ~רא והא ל~מה~ורה
 הואי אחרים אלהים עבודתדב~יבת

~ו~
 התם

 בנדרי~
 ~פ"א

 ע"א~
 א""ר

 ה~ב"ה דפירש דהא רב אמר יהודה~
 הכוונה עי~ר וגו" תורתי את עזבםעל

 עיקר היתה וזהו ל~מה בתורה עסקו"לא הו~

~י~
 הארן ואבידת וחורבן י~ראל לגלות

 ~~י""ט ~בתואלו
 ע""ב~

 לא יהודה א"ר
 ~"ח בה ~ביזו ~ביל אלא ירו~ליםחרבה
 האלקי~ במלאכי מלעיבים ויהיו~נ~ר

 ו~ו"
 רב אמר יהודה ר" אמר מרפא לאין~ד
 לו אין ת""ח המ~ה~ל

 רפו~
 ע"כ למ~ו

 רב אמרה ב~בת ד~תם לומ~ ודוחקיעו"~"
 כיון דנפ~יה מ~מיהיהודה

 דמסי~
 נמי

 וכנ"ל" קרא האי ד~להי פירו~א דרבמ~מיה

ו~ו~
 ~~י"ט ב~בת התם

 ע"ב~
 פליגי

 בסיבתאמוראי
 חור~

 דהכי ירו~לם

אי~
 ירו~לם חרבה לא אביי ~ר התם

 ~חללו ב~בילאלא
~ 

 אמר וכו" ה~בת את
 לא אבהורבי

 ירושל~ חר~
 ב~ביל אלא

 רב ~ר וכו" וערבית ~חרית ק"ששבטלו
 ~ביטלו ב~ביל אלא ירו~לם חרבה לאהמנונא

 ~ל ~ינו~ותבה
 ר~ בי~

 עולא אמר וכו"
 להם היה שלא מפני אלא ירושלם חרבהלא

~ש~
 רבי אמר וכו" מזה זה פנים

 ~בהלא יצח~
 יר~~

 קטן ~השוו ~ביל אלא
 לא ~ו" ~מרם רב אמר וכו"~דול

 ~ביזו ב~ביל אלאירו~לם חר~
~ ~""~ 

 כל וכו"
 לו אין ת"חהמ~ה

 רפ~
 ע"כ למכ~ו

 ב~עמים פלי~י היכי תמוהוב~ת יעו"~
 שוני~

 חור~לסיב~
 הארן ואבידת

 ~לו~
 ישר~ל

 הוא מלא דמקראכיון
 בתוה""~

 ב~יבת דזהו
 וכנ"לי היתה שעבדוע""ז

 ~~ב~~~~
 ~כתבתי מה לפי

 ~באותיו~

הקודמות~
 שפיר א~י

 אמוראי דהניוהיינו
 דהת~

 ~שבת
קי""ט

 ל~ ע""ב~
 בכללי וכד~יתא פליגי

 רבי אמר דאתמר היכא דכלהגמרא
 המ""ד על פליג לאפלוני

 ה~דו~
 והיכא

 והתם אמר פלוני רבי אתמרדפליג
 ~~ב~

~ם~
 נאמר אמוראי בכולהו

 ב~
 בתר

 לא דבאמת ו~ום פלוני רבי אמרחבריה
 ו~ד ~ד כל וכ"א אהדדיפליגי

 דחורבן דפירש ~מא הוא ואביי~דחבריה מוסי~
 היההארן

 בסיב~
 חילול

 ~ב~
 דזהו

 ~וב~
 וכדכתיב הסיבה עי~ר זו היתה ובאמתע""ז

 אף לחרון סיבה היא ע"ז דעבירתבתוה"ק
 ~נצביםוחמה

 כט~
 ~אות לעיל ו~הובא

ה~דום~
 וחד חד כל אמוראי כולהו ואינך

פיר~
 סיבה דהיתה העבירה

 ~""ה ~~בת ~א~""ל וכעיןוע""ז לחילול~~~
 כ~ ע""ב~

אומנו~
 לו אומר היום יצה"ר ~ל

 ועבוד לך לו ~אומר עד ו~ו"כך עש~
 ע"~

 ו~"

יעו"~
 סיבה עי~ר פירש יהודה ורב

 ~ביזו ע""י היתה הארן ואבידתלחורבן האחרונ~
 דביזו כיון כלומר ת"חבה

 לת""~
 ברור אמתים

 החיוב כפי כראוי לפר~~ם אותם ה~יקודלא
 בהתפ~טות כהונה מתנות בגדר עלייהודרמיא

סו~
 ~~ות לעיל וכהובא גדולה כהונה קדו~ת

י~~
 אינה דידהו ממונא ו~וב יעו"ש

 ה~תים ת"ח פרנסת לחיוב דטבולומשום ~לה~
 ממונא דהאי כיון מ"מ צדקה דעשו נהיוהלכך
 ודידהו דהתירא~ינה

 ומשו~
 ~ינה דטבל

 דבסתר ו~ילו זו ~ד~ה כח אין ~וב~לו
 ולכפות ל~~ךיפה

 חר~
 ו~פיר ו~ה אף

 לא אילו מש~כ ע"ז ~בירת וניעור~זר
 ~תם מחזיקין עכ"פ דהיה וכ"א ת"חביזו
 כראויבכבוד

 לה~
 חילול כח היה לא ~וב

ש~
 יפה ע"ז ועבירת

 לסי~
 חורבן

 ו~יד~

האר~
 ~שו ~~ר צד~ה מ~ן דכח ~~ום

 דהאי ומשום וכנ"ל וחמה אף כעס לשכךיפה



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~גין ~י~ן
 ~~"~ ~~וג~ ~~ו~~

~~~~ 
 היתה~דקה

 ~~~ונ~
 דידהו

 ד~רנ~~~
 ~"~""ח

 וכנ""ל~ דידהו ~~~ונא ~בל איסורה~~יע
 יהידה דרב ~י~~ות תרי הני ש~יר אתיובזה

~~~
 י~שבת רב

 ל~ ד~~~~ ונדרים~
 ~ליגי

 ~דא ~ל ~""א~הדדי
 וחד~

 אהדדי שיי~י ~ישך
 ~רנ~ו דבא~ת הכוונהו~יקר

 ישר~~
 ל~~""ח

וכ""~
 ~ותן

 ת""~
 דהיו

 ~ו~ ב~ני"~יו~~
 וכזב

 ול~ון הש~ה ~ן היתה תורתםו~ל
 בתי~ "ל~

~~עיה~
 לה~יב ה~גיחו ולא

 ו~~~יה~
 בני ~ל

דו~~
 ר~שים היו ו~א

 ומנהיגי~
 ~היות ~ראוי

~"~

 הי~ב ~ו~דביאר~י גולגולת ב~וג
 ~~נהיגי~ סוגי תרי ד~י~אב~~יחה

 סוג
 גו~גולת ו~וגר~ש

 יעו"~~
 ד~תיב וכ~ין

 ט~י~~יה
 יד~

 ונ~וא ז~ן
 ~ ~ ~~י~

 ה~אש

ונבי~
 ו~ו" ה~נב הוא שקר ~ורה

 זה ~יינו ~~ן ו~""ל ~תב ~ם בבי~ורו~צ""ל "~~ר""~
 ונשוא תורה בעל והוא ח~~הש~נה

הוא ~ני~
 ב~

 והם לעיל ~~""ש ~ובים ~עשים

 שה~הר~~
 נבי~ ישראל~ של ע~רן

 ו~ורה
ש~ר

 הו~
 שה~נב ~~ו היינו הזנב

 ~"~ ~~ם~
 ~ת ~~סין היו השקר נבי~י ~ןהערוה

 ה~"~

כ~""~
 ב~והר

 בל~ ויר~
 דשולי ב~נבי ר~ה

~כביה~
 יעו""ש עכ""ל זנבי נקר~ו ל~ן

וזהו
 ~וונ~

 ~""א ~נדרים הש""~ם
 פירשוהו ולא ולנבי~ים לחכ~ים נש~ל ~הדבר הנ"ל~

 בתורה עס~ו דב~~ת ~שום והיי~וו~ו"
 וג~

י~ר~~
 ו~ראוי בכבוד ב~רנ~ה אותם ~י~ו

 עבדו דישר~ל נ~י נ~~ושוב
 ע""~

 לרבות וגם

 ~~~~~י~ ~~~~~~~ "~~~~~י~ ~~~~~~~~
 ~וג~~תו~~ת~

 ~~בת בש""ס
 ~""~ הנ"ל~

 צד~ה נמי ע~ו דבא~ת~יון
 ב~ת~

 ~ו~~ם שוב
 י~פה בסתרד~~ן

 ו~~יל~ ~~
 אין

 כ~
עבירת~

 חורבן לעונש י~ה ~~""ז ו~ילו

ו~ביד~
 ע~ירת תלה ד~רע"ה ~יון ~רן

~טר
 ואבי~

 חרון ב~יבת ה~רן
 א~

 ו~ד~תיב
 וסרתם יא~~~ע~ב

 ~~רי~ ~להי~ ועבדת~
 לה~והשתחוי~

 וחרה
 א~

 ועצר ב~ם ד"

את~הש~י~
 ~הרה ואבדתם ~~ר יהיה ~ולא

 ל~~"ח ו~רנסו דהח~י~ו ו~יון וגו" הארן~על

 ~~ונ~~ו~
 דידהו

 נ~ק~
 ~בל ו~~וג

 והו""~

 ~~~ונא דבסתר ~ד~ה ~ח וש~יר ~~שדידהו
 לשכך י~ה ~~ש בהתרדידהו

 א~
 וח~ה

 הח~~ים ידעו לא והל~ך ע"ז עבירתדבםיבת

והנביאי~
 עד הארן אבידת ~יבת לפרש

 בתורה עס~ו שלא בעצ~ו ה~ב""הד~ירשו
 היתה ת""ח דהני תורתם עי~ר ~לו~רלש~ה

ל~~נ~ת~
 לח~~ים י~י~ום אדם דבני דעי""ז

גדולים
 ויש~יעו~ יעני~ו~

 ו~ש~נם ~~לתם
וב~~ת

 ו~ני~יו~ תו~~
 ו~זב שוא היה

ו~עולם
 ל~

 מעשיהם לה~יב דעתם על עלה
 אד~ בני ב~ני וב~רסום בגלוי כ~ובנעלם
 רוע על להו~י~ם השגיחו לא נ~י דורםועל

~עשיה~
 לי~ות להם החניפו עוד ו~דרבא

~עשיה~
 היותר אפילו

 גרועי~
 ד~~שר

 בכדיב~~י~ות
 י~ני~ו~ דעי""~

 ויש~יעום
 הר~שים היו ה~ה והם וב~בוד בעושרבשו~י

וה~ורים
 הא~תי~ והת""~ בע~

 ולא ביזו

ה~י~ו~
 דידהו ~~ונא ושוב ל~רנסם

 ת""ח לה~קת הוא ד~בול ו~שום הואג~ור ~ב~

 ~~ ~ין והל~ךוכנ""ל
 דידהו דבסתר ~ד~ה

 חרון לש~ךי~ה
 א~

 ל~י"ז ושפיר וח~ה
 הארן ~ן ונאבדונחרבו

 וג~
 ועיקר ה~רן

בסיבת
 עביר~

 ~יושבים ובזה ו~נ""ל ע"ז
 באות ~דהוב~ו הת~יהות~ל

בזה ודו~ ה~דום~
 הי~~

 ו~~~~"~~~
 קרא לה~ביר נלע""ד
 א ~~לכיםדכ~יב

 נ~שו על ברח ~~יזבל ליר~תודאליהו י~~
 ד" נביא אליהו ע~ו~ה ~ליאההוא ובא~~

 דברו~
 ~יו

ה~ית
 ~ע~יי~

 שר
 ח~שי~

 ~ו~ד~תיב ו~~שיו

~ל~י~
 א ב

 יר~ יעו""ש~
 תהרג~ו לבל ~איזבל

עד
 דל~

 ~"א לה~לתו עצה ~צא
 ~~הה~ אדם ~בניובה~תרה ב~י~

~~~~~~~
 לו~ר אפשר

 בשרי~~ ד~~
 שר

 ~יון וח~שיוח~שים
 ~יווי ע~"י היתה אחזיהל~לא~י ד~וא~
 לנ~ו ~כנה עי"ז די~ובב ירא לא והל~ךד" ד~לא~

~שא""~
 בעובדא

 דשח~
 נצ~וה לא ה~ל לנביאי

 זהעל
 בנבו~

 ~נאת ~דר ~עצ~ו ~"א ~ר~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~~ן

 ~באות~"
 והלכ~

 על ירא
 נפש~

 מכ~ה

דאיזב~
~~~

 אפילו דבאמת ומשום ז"א
 במלאכי דנבואה פר~י ~יווימ~ת בפעול~

 ~שמואל וכדמ~ינו לירא לו היה נמי"א~יה
 טז ~שמואלד~ר

 ב~
 איך

 אל~
 ש~ול ושמע

 ב~עונה נ~טוה דבאמת ונהי וגו"יוהרגני
 ח ~פ~חים א~""ל ולהדיא ה~ב"ה מפי~ו

~"ב~
 ני"וקין אינם מצוה דשלוחי דנהי בזה

 ולפי"ז ~אני היזיקא דשכיח היכא~"מ
 לדוכתה זו קושיתי הדראשפיר

 וכנ"~

~~~~
 ~באותיות עפימ""ש

 ~ק""ב בסנהדרין דאמר האובה~דם הקודמות~

~"ב~
 למלכות אחאב זכה מה מפני אר""י

 שניתנה התורה את שכיבד מפני שנה~כ"ב
 א ~מלכים שנאמר אותיות~~"ב

 כ~
 ~ל והיה

 ~פר והיינו ול~חו בידם ישימו ~יניך~מ~ד
 או~ל לא הזה הדבר את השיבו זה ~ל~רה
 מבואר ובפירש"י יעו"ש ע"כ~עשות

 אחאב דנ~~הד~י מהת~
 ל~

 כ~פו הדד לבן

~ז~
 כר~ונו הטובים ובניו ונשיו

 ד~
 הדד

 רצה לא הס"ת ו~יא עינו מ~ד~"מ
 ל~

 לו
 למלכו~ו ע~ומה סכנה נשקפה זה דבעבור~הי
 ו~דן המותה בעיניו יקר ~"מ"ולחייו
 ~תינתה ה~רה כבוד חילול בשביל~לכותו

~עכו"ם~
 ~סנהדרין התם אמר ועוד

 היה בממונו וותרן~אחאב ש~~
 ומתו~

 ת""ח שההנה
 ובאמת יעו""ש ע"כ מח~ה לו כיפרו~נכסיו
 התם וכדאמר גדול ת"ח נמי אחאב~יה

 קמ~ס~דרין
 ע""ב~

 וחמשה שמונים אחאב
 בתורת פנים פ"ה דשנה והיינו"וכו"

 ק"ב ~סנהדרין התם אמר~עוד כהני~
 ע""ב~

 רב
 אג" אוקי~אשי

 מלכי~
 נפתח למחר ~ר

 וכו" בחלמיה ליה איתחזו מנשה ~א~חברין

 ע"כ וכו" ברבוותא נפתח לרבנן א""ל"~מחר
 ה~יק אמתים לת"ח דגם ברור ומכ"זיעו""ש
 והכיר ידע דבע~מו וכראוי בכבוד~פרנס
 כלומר לאמתו ד" בתורת ההולכים ומי~~י

 גדול ~"ח דהיה כיון אמתים ת"חדהמה
 טבל אי~ור נמי נפקע~ממילא

 מממו~

 ממש שלו הכל ונעשהומקנינו
 דוותרן כיון בסתר ~ד~ה נמי אחאבעשה דבאמ~ וכי~

 דידע ופשוט ברור גדול ת""ח וגם היהבממונו
דזהו

 כתרי~
 ד~ת וכמו הפורעניוח בפני

 דנבות ~ובדא לאחאב דאליהובתוכחתו
 אחאב נכנע וגו" ירשת וגם הר~חתבמאמרו

מ~
 ולבש

~~ 
 א ~מלכים וכדכתיב ו~ם

 וי~רע האלה הדברים את אחאב כשמעויהי כב~
 וגו"בגדיו

 ומכ"~
 ~דקה דעשה ברור

 עוס~ת היתה איזבל גםוב~ת בס~
 בגמילו~

חסדי~
 ביל~וט הובא ר""א ~פרקי וכמרז"ל

 במלכים
 ט~

 אנו חסדים גמילות
 כיון והלכך יעו"ש וכו"מ~יזבל למדי~
 היה דידהו חסדים וגמילות~דקה דנתי~

 מנייהו דנפקע משום דידהוממונא
איסור

 ט~
 שפיר ~ וכנ"ל

 חרון ולכפות לשכך יפה דידהו~דקה כ~
 ובאמת ע"ז עבירת ד~יבתוחמה ~
 נראה הבעל לנביאי בשחיטתודאליהו ~וב~

 תשובה הרהרד~אב
 בל~

 מדהניחו
 ~מו הבעל לנביאי דישחוטלאליהו
 מדאמרו בתשובה שבו העםדכל
 דלא אפ~ר שוב האלקים הוא ד"כולם

 ומשום ה~ל לנביאי לשחוט לאליהולו ה~
 לאחר בלבם תשובה הרהרו המהדגם דא~~
 וכמו העולה והקרבת האש נפילת ~יןעין שרא~

 היתה דכ"ז נראה ~אמת העםכל
 א ""מלכים שם דכתיב מד~ינןגמורה תשוב~
 היה דברור לאו ואי וגו" אחאב לפניוירן יח~

לאליהו
 ד~

 לא בלבו ~ובה אחאב הרהר
 לפניו לרון לאחאב זה כ~דעשה

 וליראתו מאיזבל אליהו ירא זהמכל והלכ~
 דבתר בא~יה משא"כ ממנה ע~מווהסתיר בר~

 וכל אחאב איזבל ברש~ת לסורם ~רוהכי
 מ~ינו ולא גמור רשע היה ~זיה וגםהעם
 בית כל ואדרבא התורהדכיבד

 אפילו ו~רשלו גמורים ר~עיםהיו אח~
 ח~דים וגמילות ~ד~הבמ~ות

 מד~י~
דיהור~

 עובדיהו בני ל~חת בא
 דעובדיהו חובא בעבור לעבדיםלו ה~די~

~~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ן
~ ~ ~  

~~~
 דה~יא הנביאים לפרנס ברבית

 דהיה וכיון ~ר""י המר~עת איזבל~ני
 דאחזיה עלי"ר~יא

 א~
 עבירת ב~יבת וחמה

 בםתר צדקה נתינת ע"י נשכך דלאע""ז
 כלו~ר בתרתי נכשלו דבאמת דהתר~~~ון
 כיון ~הונם ~בל איםור הפקיעו דלא זולא
 ~הונם צדקה ד~ם זו אף לת""ח ~רנםודלא
 לחיובד~~ל

 פרנ~
 והלכך עבוד לא ת""ח

 רשעים לה~ית יפה אליהו כח היהשפיר
 ו~שיו ח~שיםשר

 ברו~
 פיו

 וז~
 ברור לע""ד

 בס""דיונכון

 ו~~~~""~~~~
 תל~ידי בה~קת דדוקא
 וכראוי ~~יםחכ~ים

 ~בל איםורנפקע
 ~הו~

 זה ובלאו וקנינם
 הונםכל

 בםו~ ו~ני~
 ~דינא ושוב הוא ~בל

 אתיא תו~""ה וכ~"ש דידהו אינםדתורה
 לח ~פסחים וכו"לחם

 ע"א~
 ~םוגיא להוכיח

 ~ל"הדםוכה
 ע""א~

 שלכם אינה ד~בל

וכהו~
 ~אות לעיל הי~ב באר

 י~~
 יעו"ש

וכיון
 שלכ~ דאי~

 נפיל ~זה ה~נה כל ~וב
 בקדשי ~עילה ואיםור ~זל איסור~רתי
 דעושים רשיעי הני וביותר~~יס

 כלו~ר בראש חלק לוקחים זה ובעבור~"ח ע~~~
 ד~~יקים~ביל

~~ 
 ו~נהיג לראש

 ~זלנים דהמה לפרנסםד~חויבים
 ג~ורי~

~~
 קי"ב ~~בת דא~"ל הא ~פיר

 ואם אדם כבני אנו כ~לאכים הראשוניםאם ע""ב~

~ר~וני~
 ולא כ~ורים ~ו ~ם כבני

 פנחס רבי שלכ~ורו
~ 

 ר"ח ושל יאיר
 ~ז" ובחולין ע"כדוסא ~

 ע"ב~
 לעובדא ~ייתי

 לה דר~י יאיר בן פנ~ם רבי שלדח~ורו
 ~בל אי~ור ו~שום אכל ולאשערי

 היכי ~~וה ~אמת וכו" את~ר ~או~~"ה יעו""~
 דזהו ~בל לאכול רצתה דלא ד~~ום לו~רשייך
 מעלהבסוג

 יתיר~
 בר ח~ור דא~ו ל~ור

 ~ור אם בעצ~ך הגע ~וא במצותחיוב

יתע~
 מה~צות מצוה ~שיית ו~~ה בציצית

 נ~בא~ו
~~ 

 וא~נם את~הה דחמור ל~עלה
~פי~"ש

 א"~
 אינו ~בל ~~ת ~~ום ו~יינו

 ~ל באכילת ~וב וכנ"ל~לכם
 ~ית~ חיו~

 ש~יםבידי
 ~שו~

 ש~ים ל~דשי גזל דזהו
 ובא~סור ועניים ולויה כהונה ל~תנותד~בול
 נז~רין ~דיקים של בה~ות גםגזל

 ק ~עירוביןא~"ל ולהדי~
 ע""ב~

 דכתיב בקרא
 ~איו~

לה~
 תורה נתנה אל~לא ה~רן ~בהמות ~ל~ני

 ~נ~לה ~זל מ~תול צניעות ל~דיןהיינו
 דשי~ת וכיון יעו""ש וכו" ~יונהעריות

~סנהדרין הש"~
 קי""~

 ע""ב~
 רשעים ד~תם הוא

 ~אות לעיל וכהובא גנביהיינו
 כ""א~

 יעו""ש
ברור

 דםו~ ופשו~
 על ביותר הונח צדיק

 ~יב ב~ו~ה וכדא~ר וגניבה ~~זלה~הר

ע""א~
 ~ליהם חביב ~~ונם ~דיקים

 בגזל~ ידיהם פוש~ין שאין לפי ל~~ כךוכל ~~ופ~
 ה~דיקים נזהרין והלכךיעו""ש

 שלא שלהם בהמות על ~דויקתבהשגחה ביות~
 דיודע~~ בםוג אינה דבה~ה ומשום גזליאכלו
 זהירות האי ר~יא ושפיר ~ל באיםורלהזהר
 וכ~רז""ל הבעלים עלו~שגחה

 פרשהרבה ~בר~שי~
 ~א~

 ~לך דכתיב בקרא
 י~~

 וי~י
 ~קנה רועי ביןריב

 אברה~
 רועי ובין

 ~קנ~
לו~

 בהמתו וכו"
 ש~

 אבינו אברהם
 ל~ ~~ ~ל ובהמ~ו ז~ו~היוצאה ~ית~
 היתה

 או~רים היו ז~ו~הי~צאה
 ל~~

 ~וע"
 או~רים היו הגזל"הותר י"~רה~

 ל~~
 רועי

 את א~ן לזר~ך לאברהם ה~ב""ה א~רכך לו~
 ואינו עקרה פרדה ואברהם הזאתהארן
 ~ת הוא למחרמוליד

 יור~ו ~חיו בן ולו~
 א~לין אינון מדידהון אכליןואין

 לו ~רתי כךהקב"ה א"~
 לזרע~

 אי~~~ ~תי
 שבעהלכשיעקרו

 עממי~
 והכנעני מתוכה

והפרזי
~ 

 להם ~תב~ש עכשיו עד בארן יושב
זכות

 באר~
 בחו~ש בפרש"י והובא ע"כ

יעו"~
 הבעלים על ר~יא דבאמת ~בואר

 ~פיר וזה~ ~ל ~אכילת בה~תוש~ירת
 פנחס רבי של דח~ורורבותא

~ 
 ד~""כ יאיר

 ד~ילו~ ~זל באיסור ו~דורה זהירה~יתה
 היא~ שלו התבואה דבעצם ~י לאכול להבנתנו

~"~
 לא ~בל ~יה דעדיין כ~ה כל

 ו~שוםלאכול רצ~
 ד~~

 כל דבעלים אינה עדיין
 דשייכי~~ ה~תנות ~ה~בל ~פרישו דלאכ~ה



~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~ו~~ 
 ולעני וללוי"לכהן

 ו~ו~
 שפיר זהירות האי

 מ~לההו"ל
 יתירת~

 פנחס דרבי לחמורו
 רבי ~דו~ת מגודל וכ"ז יאיר~בן

 פנח~
 בן

 בגדירת ב""ב כל על דהתפשטהיאיר
 מממון ושמירתו~זהירתו

 אחרי~
 ו~~ר

 ~ז"~בחולין

 ע""ב~

 יאיר בן ר"פ על עליו אמרו
 ומיום שלו שאינה פרוסה על ב~ע לא~מימיו
 דעתו עלשעמד

 ל~
 ע"כ אביו מסעודת נהנה

יעו""~
 קיב ~שבת ח~"ל כוונת מובן ועפי"ז

~~""ב~
 והיינו וכו" כמלאכים הראשונים אם

 היו דהראשונים ומאומת בבירור ידועדזה
 דאמר וכעין ~ד~ים ~דש בסוג"כמלאכים
 ~כ~בברכות

 ע""א~
 מסרי ~א הוו ~מאי

 יעו""ש וכו" ה~ם אקדושת~פ~ייהו
 מוכרחין ואנו האמתית תורה למאורזכו והלכ~

 ודעתנו דאנו ומשום דעתם נגד דעתנו"לבטל
 והאמתית הקדושה דעתם נגד ~ים מןכטפה
 ולא למדתי תורה הרבה הגדול ר""איוכדאמר
 ~ים ~ן המלקק ככלב ~פילו מרבותי"חסרתי

 סח~סנהדרין
 ~""א~

 א~ ומחויבים יעו"ש
 בעד ולהגן המשמר עללעמוד

 תורת~
 ולימודם

~המוסרי
 ולהעמי~

 ל~ש יולא דברי~ם ולהבין
מה

 שהו~
 הוא כחנו ועיקר ח""ו דעתם נגד

 ותלמידיהם עבדינן דקמאי דשליחותייהו~במה
~אנחנו

 ו~
 עכ"פ אנן ~י כן ח~בין אנו ~ם

 אד~ בני בסוג~
 כלומר

 דג~
 ~יוב איכא לדידן

 סוף ד~וף פרנסותינו להסכיק ישראל בניעל
 תורה נתנה ולא שבימיך ~ופט ~לא לךאין

~למלאכי
 שר~

 בתורת מ~יקין ד~נו וכיון
רבותינו

 הרא~וני~
 שוב נלך ובע~בותיהם

 שלתלמידו
 אד~

 נו~אין נ~י דבשמים~ כגופו
 אדם של לתלמידופנים

 גדו~
 וכדאמר

 ~נד~ירובין
 ~נ~ ע""א~

 היה א~ד תלמיד
 שנתחייב אליעזר לרבילו

 גדול אדם לו הנימואמרו ל~קו~ ב~רי~~
 שמ~

 יעו"ש
 אנו אםמשא"כ

 כבנ~ דהר~שוני~ סוברי~
 ~ל יתירה אינה~ דמעלתם כלומראדם

 אדם בני דאנו דכמומעלתינו
 כמו~~כ~

 היו

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ~~ו

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 בתורה ~ אחר דרך לחדש נמי לנויורשות

 לפי ישראלית ~ומהוהנ~גת
 רו~

 העת
אנו והזמ~

 כחמורי~
 כבני אפילו לא כלומר

אד~
 אינם שוב הכי דדעתם כיון ומשום

 האמתי ע""ד אדם בןבסוג כל~
 ד~""~

 היו
בבירור יודעי~

 דחכמת~
 פחות הוא בתוה""ק

 דעתן נגד הגדול יםמן מטיפ~
 וח~~

 ~ל
 מחיוב העיר בני מפטרי לא שובולפי""ז הראשוני~

 במה עלייהו דרמיא ת""חה~קת
ומפרנסים שמחזי~י~

 לת""~
 דדומים דסו~ים כאלו

 דנוטלים חלקם ושוב קמאי ישראללחכמי
 אינה ת"ח החזקת בסוג הקהלמקופת

 וקנינם הונם על דרמיא טבלאיסור מפקי~
 נינ~ו גזלני כהדדי תרווייהו וממילאת""ח להמז~~

 הני ושוב וה~""ח העיר בניהיינו
 פנחס רבי של כחמורו אפילואינם ~"~

~ 
 יאיר

 דר""פ דחמורוומשום
~ 

 לאכול רצתה לא יאיר
 ת"ח והני גזל איסור מחששת~בל

 גמור גזל דזהו גמור טבלאוכלין המזויפי~
 וכנ"ל~

~~~
 כל ו~~~

 מ~
 ~באותיות שביארתי

הקודמות~
 מי כל וידעו יכירו

שי~
 ולדעת להבין ולב לראות עינים לו

 דנפרצו והמרות הקשות והגזירותה~רות דכ~
 במדינת ישראל ביתבכרם

 ~שכנ~
 א~ב"י דהיו

~~
 ברום

 שמ~
 כ~רחי זכיות בשיווי ה~לחה

 ר~ש למ~לה דגברו עדהמדינה
 מלאכת ובכל וברפואה במלוכהגבוהות במשר~
 משופים והיו תבל כנפי על פרןומסחרם מחשב~

~ו~ר
 פתאו~ ולפת~ ובשפ~

 כל
 לעפר עד ונדרסו ונשפלו מהם נשללווהחירות הזכיו~

 רמה מאיגראמ~ש
 לביר~

 בזמנינו ~מיקתא
 עברו וכבר תר~""ו אלפים ה" שנתכעת
 כל צר~על פרש דידו מעת שנים משתייותר
 במדינת אחב""ימ~מדי

 ~שכנ~
 בלבד זו ולא

 על אפילו כ"א י~ראלעל
 מומרי~

 שלשה עד
 נינהו והגזירות הרדיפות כל בכללדורות

 ומפור~~וכיד~
 אלפים ואלפי כל ל~ין כ"ז

 ונפזרוגלו
 לארב~

 ומעשירים הארן כנפות
 בעשירת ~ ומשופים מופלגים היותר~וק~ינים
 נ~שו מופלגתהיותר

 ~ניי~
 וגולים מרודים



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~ ~~ו~~
~~~~~ 

ומטולטלי~
 ~~ום ואין

 למנוחת~
 שערי כי

 ממדינה נכר בני לפני נס~רו אחרות~דינות
 כפיאחרת

 ח~
 בזמנינו המדינות

 צדקה מ~בלי בתורלתמיכה ומוכרחי~
~~ 

 לא עשרם

ה~י~
 לי~ח דאסור ה~ורר ה~ר מ~זירת

 מעותיו דמ~יל למי לו ואוי מהמדינהמעותיו
 בהחבא קטן סכוםואפילו

 ובהו~~
 ממדינת

 על בידו בנמ~א דאז מ~ורתו ~וקום~שכנז
 בדיקת ~תה~בול

 פני~
 עד קשה עונשו וחון

 בסכנת ממש ה~ליון על לתאר אפשרדאי
 בגפו ~"א ו~שורר ה~ורר ה~ר בגזירתנפשות
 למעט ואךיצא

 סכו~
 לצור דמספיק קטן

 על כמעט עברו דבאמת ונ~י ~ליחותוע"פ
 ובמאכלות קדש שבת ובחילול התורהכל

 ע"ז עד תערובות ובנשואי אסורותוביאות
 דמוסכם כיון מ""מ בכלל ועד ~דתבהמרת
בתוה"ק

 דמ~
 והיינו ו~ה אף יכפה בםתר

 עבירת בסיבת וגלות ~ידה עונש~ילו
ע"ז

 ~וכהו~
 כא אות לעיל

 יעו"ש~
 שוב

 ~במדינת~י
 אשכ~

 מדינא
 דתוה"~

 אינם
 הצורר ~~ר ~זירת ~נ"ל לעונשםראויים
 אחב"י היו דב~ת כיוןו~שורר

 במדי~
~שכ~

 בסתר ובמתן ובצדקה בנדי~ת ~~ויינים
 דישכך הואומדינא

 ויכפ~
~ 

 וחמה
 בסי~

~בירת~
 עונש ואפילו

~~ 
 היותר וע"ז

 ואיה דיד~ו עבירות אי~ך ומכ"שחמורות

~ ~
 ע"ב ט ~ב"ב ~~ל

 יעו~ש~
 ~ול

 ד~ו רבינו ממשה יותר ~תר ~דקההעושה
 ~~~י~ כתיב רבינובמשה

 ט~
 י~ורתי כי

~פני
 ה~

 והחמ~
 בעושה ו~ו

 צד~~
 כתיב

~משלי
 כט~

ר מתן ~  י~ה 
~ 

 יעו"~" וכו" עזה ~ה~יק ושו~

 תמי~ ה~~~~~
 כל כי פעלו

 דרכיו ~
 החזי~ו ~א כיון ~~ינו ו~ו"~ש~ט

 ד~~ת ~~י~ ת~ח~רנסו
 ~~יה~ ~~

ורבניה~
 אלא כחם א~ן

~~~ 
 חי~וניות

וב~~
 ~~~~י~ער ~~ת

 בלע"ז~
 בש~ת

~כ~
 וה~ת~ הע~ון ע"ד ~~~ט ו~וה"ק

 ר~~ם~ה
 ~רחו~

 והלכך ~מערב ~זרח
~ל

 ~ו~~
 וקנינם

 ~~ו~
 ושוב הוא ~ל

 אינ~

של~~
 אות לעיל ~וכהובא

 יט~
 וממילא

 כחה אין בסתר ואפילו שעשוה~ד~ה כ~
 בסיבת וחמה אף חרוןלשכך יפ~

 פיר~ת~
 בכל

 ומסתייה כולההתורה
 דסו~

 חלושה ~ד~ה
 פורענותם האריכה דידהו דלאו מממוןכזו
 אין ושוב ישיבואולי

 ל~ע~ ~~
 ~זירת~ על

 וממונם הונם ל~יחת באיסור ה~וררה~ר
 ~ה אין דבאמת ומשום מאשכנז ישראלב~את

שלה~
 הוא ו~זל מעולם כלל

 וכדכתיב~ ביד~
~עקב

 ח~
 אל~יך ד" תשכח~את פן לך השמר

 אשר וחקתיו ומשפטיו מ~ותיו שמרלבלתי
 ושבעת תאכל פן היוםנ ~~וךאנכי

 ירביון ו~אנך וב~רך וישבתנ תבנהטובים ובתי~

וכס~
 לך אשר וכל לך ירבה ~הב

 המוציאך אלקיך ד" את ושכחת לבבךורם ירב~~
 מ~רי~מ~ן

 מבית
 עבדי~~

 בלבבך ואמרת
כחי

 ועצ~
 הזהנ החיל את לי עשה ידי

 לך הנתן הוא כי אלקיך ד" אתוזכרת
 תשכח שכח א~ והיה ו~ו" חיללעשות כ~
~  אלהים ~י והלכת אל~יך~" 
 ~רי~

וע~~
 והשתחוית

 היום~ בכם העדתי לה~
 א~כי

 ~~יד ד" אשר כ~וים ת~דוןנ

~פניכ~
 תשמעון לא עקב תאבדון כן

 ע"כ אל~יכ~נד" ב~ו~
 בתוה"~

 שם
 ~פור~

 יו~א
 הונם כל~באמת

 וקנינ~
 לה~ב""ה שייך

ודידי~
 י~יעתו דכל כיון נינהו

 הוא חיללעשות דה~~
 ב~~ע~

 מהקב~ה עזר
 ל~~~ד~תן

 ~שרות~ ~יה לא ובל"ז כח

 ~~לה~~
 ברור וא"כ כ~ש זיז

אסיפתו דכ~
 ד~~~

 ~נינו
~~ 

 לה~ב"ה שייך
 ב ~~י דכתיבו~ענ~ן

 ח~
 ולי הכסף לי

 ~רהזהב
~ 

 ~~כ ~באות
 ~עז~

 להקב"ה
 יסובב ע~ז וי~בדוותורתו

 דו~י~~ א~ן לה~
דאבידת

 ה~וי~
 ישראל ~פני הקב"ה ד~~יד

 בתחלת~ בפרש"י ~והובאה ~"ל ~דת~~ת

בר~שי~~
 א"ר

 י~~
 ~יך היה לא

 להתחי~
~

 התורה
 א~

 ~היא לכם הזה מה~ודש
~~ה

 ראשו~
 ~תח ~"ט ישראל שנ~טוו

בב~~ית
 ~שו~

 לתת~~ לע~ו ה~יד ~ע~יו כח
 ~וי~לה~~~נחלת

 ~תהלים
 י~ר~ ש~ ~י~



~ ~ ~

~  

~  

 ~~~~ן
 ~~"~ ~~ו~~ ~רו~~

~ ~ ~ ~  
~~~

~ומו~
 אתם ל~טים לישראל העולם

 שכבשת~
ארצו~

 ~~וים שבעה
 ה~

 להם אומרים
 הוא היא הקב"ה של הארן~ל

~~
 ~יניו ישר לאשר ונתנה

~ר~ונו
 נת~

 ונתנה מהם נטלה וברצונו להם
 שטחיות דו~א לאו ובאמת יעו"ש עכ"ללנו

 ד~טלה הוא ה~ב"ה דבראהארן
 מה~

 ונתנה
 ארמונות ובניני ~בתים אפילו כ""אלישראל
 ידי ומעשה ~עולת דהיו וקנינם הונם~כל
 מהם ~טלה נמיאדם

 ונת~
 וכדכתיב לישראל

 ו~~ואתח~
 כי והיה

 יבי~
 אל אלקיך ד"

 לי~חק ל~רהם לאבתיך ~שבע אשר~ארן
 אשר וטובות ~דולות ערים לך לתתוליעקב
~א

 בני~
 לא ~ר טוב כל מלאים ובתים

 כרמים ח~בת לא אשר ח~ובים ובורותמלאת
 מפורש ע""כ ו~ו" נטעת לא אשר~תים

~וה"~
 דאינה ו~נינם הונם ד~ם

 בריאת וכעין ממשי הקב"ה ופעולת~ריאת בסו~
 מעשה ב~~עות כ"א ותולדותיהם וארן~מים
 ~עמל ~םידי

 ידי~
 ובזיעת

 אפ~
 רכשו

~~
 ו~נה מהם נטלה נמי זאת כל
 דרכשו מה ~ילו משום ו~"כלי~ראל

~ו~
 ומשום נינהו ודידיה הקב"ה בריאת

 ~עקבדכתיב
 ח~

 כי אל~יך ד" את ~כרת
 ושוב ו~ו" חיל לעשות כח לך הנתןהוא

 טעמא האי שייךבזה אפי~
 נת~ ברצו~

 להם
 מהם נ~להוברצונו

 ונת~
 האי ועיקר לישראל

 ~יום בשביל היתה לישראלנתינה
 ~עקבו~כתיב תוה"~

 ח~
 ו~ו" ~שכח ~ן לך ~מר

 ~תהלי~ופדכ~י~
 ~ו~

 ויתן
 לה~

 ארצות
 ~ים ~מלגוים

 יירשו~
 ח~יו ישמרו בעבור

 ובביטולם יעו"ש ע"כ וגו" יי~צרוות~תיו
 תורה תבה לת~"ק~"ו

 דעו~~
 דומיא יהא

ד~י~
 עונש

 הגוי~
 ישראל מפני דנאבדו

 ~ע~בו~כת~ב
~ 

 מ~יד ד" אשר כגוים

~ניכ~
 לא ע~ב תאבדון כן

 ~שמעו~
 ד" ב~ול

 ~ו כלומר וכנ"ל יעו""ש ע"כ~א~יכם
~דן

 ~~~ ~גוי~
 גירוש

 מהאר~
 ונ~ילת

ה~~
 ~נינם

~~ 
 ~תינתם

 לישר~
 ולית

 ~ר~~"ז
 ~ז~

 ה~י"ת ~ון הוא דכ~ז ~~ום

 כן כמו וכנ"ל הוא שלווהכל
 ממ~

 ח""ו יהא
 והיי~ו ומצותיה לתורה בביטולם י~ראלאבדן
 ונטילת מהארןגירוש

 הונ~
 ו~~ינם

 ונתינת~

ל~ה"~
 דזהו כיון ~זל ~דר ~כ""ז ולית

 ברצו~ו בזה לומר שייך שוב ה~ב"הב~זירת
 ~ונהי להםנתנה

 דהונ~
 היתה וקני~ם

 בכח דהוא העמל עיקר דב~מת כיוןידיהם ~מ~
 דהקב""ה עזר באמ~עות הואהאדם

 תורות ~ב" תורתיו בשמירתוהיינו וכנ""ל~
 שבכת~

ושבע"פ~
 והיינו מהם נטלה ובר~ונו

 מפורש וכ"ז ח"ו ע"ז ועבירת מצותתורה בביט~
 דבאו ח"ו ~ילו וכ"א וכנ"לבתוה""ק

 יכפה בסתר דמתן מהקב""ה חסד רב זהלכל ישרא~
 ע""ז עבירת ב~יבת ואפילו וחמה אףוישכך
 מממונא בסתר מתן דו~א ומ"מוכ~""ל
 ~בירה ה~ה מצוה הו"ל דבל"ז עכ""פדידהו
 ל~ל יפה כזו ~דקה כח דאין זוולא

וה~ירות ה~רו~

~ 

 אין וב~דר מ~טר~ת דעודה זו
 וכדאמר מנאן אלא מברךזה

 ~ב"~
 ~ד

 מנאן אלא מברך זה אין וכו" ש~זלהרי ~"א~
 ~משפטים רבה בשמות מרז"ל ועודוכו"

סופל~א~
 ח~רין וכשהם ובוזזין ו~וזלין

אומרי~
 ונפר~ם עניים לנו הביאו

 לח~ין וחולקת בתפחים מנאפת אומר~דיוט והמש~

יעו"~
 דידהו ממונא דבעינן הא ובאמת

 וכענין גמור ~זל דו~א לאו מגזל ומ~ו~המ~ש בהת~
 אפילו כ"א המ~רי מיד החניתוי~זול
 ר~ו א~ם ובזיעת ידיהם ב~לדבאמת

 לת"ח ה~יקו לא אם מ"מ וקנינםהונם לה~
 כל נמיאמתיים

 וקנינ~ הונ~
 דידהו לאו

 וכל ~יים ת"ח לה~~ת דטבול כיוןנ~הו
 ~וכה~א ~להם אינה ~דר הו"ל דטבולכמה
 לעיל היטבבאר

 א~
 יט

 יעו"ש~
 אין ושוב

 יפה ~ה ~מ~ון ד~~ר צדקה נתינתכח
לשפך

 א~ ולכ~~
 עבירת ~בת ו~ה

 ~ד והמ~ת ~ורה ובי~ולעזיבת
 עבו~ ס~

ז~
 ~~"לי ~מש

 דעונש~~~~
 הוא זה

~~ 
 כ~ד ~דה

 כיון~ה
 ~עו~

 ז~ן
 ט~ ~מני~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
 ~~"~ ~~ו~~ ~~ו~~

~~~~ 
 להו דזכה ה~~תים ת""ח של ~ל~ןהעבירו
 התורה ע""פ ר~ים לשאינם ונתנוהורח~נא
 ~נהיגי והפרנ~ים ה~ורים תרווייהוו~וב

 ~לנים כהדדיהקהלות
 ~~ורי~

 נינהו
 של חל~ן וג~ליןדעו~~ין

 א~תי~ ת""~
 דזכה

 ~וכ~""ש רח~נאלהו
 בסו~ הר~ב""~

 ה"

 יח אות לעיל והובא ויובלש~י~ה
 בלקיחת ~דה כנ~ד ב~דה להם נפרעוהלכך יעו""ש~

 להוצי~ וקנינ~הונ~
 ~תחת ה~זילה

 דבא~~כיון יד~
 שלהם כלל אינה

 ברצונו לו~ר שפיר ושייך וכנ""ל נינהוטבל דב~ו~ ו~שו~
נתנה

 לה~
 נטלה וברצונו

 וכנ""ל~ ~ה~

 ו~~~~""~~~~
 דכ~יב הא שפיר ~ובן

~ישעיה
 כד~

 ד" הנה

בו~~
 והפין פניה ועוה ו~לקה הארן

 כשפחה כאדניו כעבד ככהן כעםוהיה שביה~
 כלוה כ~לוה כ~וכר כ~ונהכגבירתה
 בונ נשא כאשרכנשה

הדבר א~ דבר ד" כי תבוז והבוזה~רן תבו~ הבו~
 הזה~

 א~ללה הארן נבלה אבלה
 א~ללו תבלנבלה

 והארן הארן~ ~~ ~רו~
 חק ח~ו ~רת עברו כי ישביה תחת~נפה
 ~הובא ר~""ל ודרשו ע""כ עולם בריתה~רו

 ר~ז כד ישעיהביל~וט
 תכה~

 וז""ל
 שתי על שעברו תורות עברוכי ל~~

 ~רו~
 תורה

 ותורה~בכתב
 שבע""כ~

 ~ק חלפו
ה~רו ~עשרות~

 ברי~
 ברית

 עול~
 לפיכך אבות ברית

 ~""כ ת~שר ע~ר ישראל את ~וזהירו~~ה
 ו~אי ד~עשרות ~ובן ~ינו ולכאורהי~ו""ש
 ול~ה הכאב~י

 ל~
 דקרא ככש~יה נא~ר

 ד~ברו ~ה ~לבד ני~וסיות ~~ילו נ~יד~ל~ו
 תורהעל

 אל~ית~
 ל בי~~ וכי ת~וה וביותר

 בכלל אינה~~~רות
 ה~

 ~ברו ד~תיב
 תורו~

ו~~
 ~ראה בתוה""ק ~פורש ~~שרות חיוב

 תורות עברו כתיב דכבר וכיון וגו" ת~שר~שר יד~
כשיטא

 דג~
 הכריח ו~אי בכלל ~~ש~ות

לרז""ל
 לאפ~י~

 ני~וסיות על דהונח ~פש~יה
 שכתבתי וב~ה ~עשר~ת בי~ול ~לולדו~ו
 דבשביל זו יש~יה נבואת ת~וה דלכאורהא""ש

 התורות עלדעברו
 וה~

 דכ~ה ~וסכם כבר
 לשכך יפה צד~השל

 ולכפו~
~ 

 וח~ה
 ~ב"בוכ~חז""ל

~ 
 ע""ב~

 צדקה העושה גדול
 וכו" רבינו ~~שה יותרבסתר

 כ"א אות לעילב~ריכות ~וכהוב~
 יעו"ש~

 ובסנהדרין
~~ג

 ע""ב~

 ~יכה את ~נו לא ~ה ~פני א~ר
 לעוברי ~צויה שפתו~פני

 דרכי~
 בקשו וכו"

 הניחו ה~ב""ה להן א~ר לדוחפו השרת~לאכי
 גדולה וכו" דרכים לעוברי ~~ויה שפיתולו

 וכו" הר~עים ~ן עינים ו~על~ת וכו"ל~י~ה
 גדלה צדקה של דכ~ה ד~זינן וכיוןיעו"ש
 די~ראל ~דקה נתינת הועילה לא איך כךכל
 דבא~ת כיון הנ""ל ישעיה דנבואת הענשלב~ל
 אחז""ל ובא~ת צד~ה ב~צות ~צוייניםישראל

 ~"ד~ס~דרין
 ע""ב~

 ~איכה כתיב
 עוןויגדל א"~

 ב~
 ~שוא וכי סדום ~ח~את ע~י

 י~פני~
 אר""י רבה א~ר בדבר

 ~י~
 יתירה

 כתיב ב~ום היתה שלא בירושלםהיתה
~יחזקאל

 ט"~~

 סדום עון ה~ה זה הנה
 לא ואביון עני ויד לחם שבעת גאוןאחותך
 ~איכא כתיב בירושלם ואלו ו~ו"החזי~ה

 בשלו רח~ניות נשיםידי ד"~
 ידיה~

 ופירש""י
 נהפכו שלא עליהם כפרה זו ו~דהו~""ל
 דל~ה ת~וה שפיר כן ואם יעו""ש עכ""לוכו"
 הארן באבדן כ"כ קשה נענשובא~ת

האו~ה וחור~
 נור~

 הנ""ל ישעיה כנבואת ואיום
 חק חלפו קרא לדרוש לרז""ל הכריחוכ"ז
 דנהי בזה וכוונתם ~~שרות בי~ולהיינו
 ~ברודכתיב

 והיי~ תורו~
 תורות תרתי

 פה ושבעלשבכתב
~""~ 

 דעשו צדקה כח היה
יפה

 כע~ לשכ~
~ 

 להם י~ובב דלא ו~~ה
 ~שום וכ""א וכנ""ל הארן וחורבן אבדןעכ""פ
דחלפו

 ~עשרו~ ח~
 כולה ד~בואתם ונ~צא

היתה
 ב~ו~

 אינה ~וב למעשרות ד~בול ~בל

שלה~
 יפה דידהו ~דקה כ~ אין וו~~~ילא

~נייהו לשכ~
 ~רו~

 דעברו עבירות בסיבת ו~~ה ~ף
 ~י ד~כללם ושבע""פ שבכתב התורותעל

ע""ז
 וכנ"ל~

וו~~~
 ~ישעיה דכתיב דהא

 ש~~
 חלפו

 דנהי לו~ר ~ה הנביא כ~נת~ו" ח~



~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ין
 ~~~~ ~~ו~~ ~רו~~

~~~~ 
~~~

 ~נו דאם ~גמרי המעשרות בטלו לאדבאמת
 ~מעשרות דנתנו ~ברורה מסבראצד~ה
 יפה מעשרות דכחובפרט

 לעשירו~
 וכדאמר

 ~ט"בתענית

 ע"ב~
 לינו~א אשכחיה יוחנן רבי

 מי א"ל ~תתעשר בשביל עשר א"ל וכו"דר""ל
 ~ראה כתיב והא קב""ה ל~ויי~רי

 כל את הביאו שנאמר מזו חון אושעיאר" אמ~ הכי א""ל וגו" אל~יכם ד" את תנסולא י"ד~
 לא אם וגו" בזאת נא ובחנוני וגו"המעשר

אפת~
 והריקתי השו~ים ארבות ~ת לכם

 שיבלו עד וגו" די בלי עד ברכהלכם
 ופשיטא יעו"ש וכו" די לומר~פתותיכם

 בטלו ל~~ דבאמתמכ"ז
 המעשרו~

 וכ"א לבמרי
 וכ""א המעשרות נתנו דב~ת לומר~"כ
דחלפו

 ~מעשרו~
 ראוים ולאינם לז~ים לתנם

 התורה מ~ות ע"פלהם
 ומדו~ד~

 לשנא שפיר
 בטלו לא כלומר הנביא דאמר חקחלפו

 כ"א לג~יהמעשרות
 ~לפ~
 ~הראוים ~

לשאינ~
 ב~רא ~דארז"ל וכעין ראויים

 ט" ~דניאלדכתיב

 י"ז~
 וגו" ה~ד~ה לך

 לישראל המן שירד בשעה מו~אאת
~ 

 ביום

עב~
 ולא ע"ז

 עו~
 ממנו ש~טלו ~א

 ט"ז ""~י~~אל הה~דלע"ז ו~י~

 י""ט~
 ולחמי ~

 נתתיאשר
 ל~

 ודבש ~~ן סולת
ונתתי~ו האכלתי~

 לפניה~
 ~וגו" ויהי ניחות לריח~

 יעו"ש וכו" למחר ויהי~מד"א
 ו~לכ~

 ~יון
דחלפו

 ח~
 תבו~ם כל שוב מעשרות

 ומתן ~ד~ה ממילא ושוב שלהם ואינההיתה ט~ בס~
 חרון לשכך י~ה כחה אין ד~ו~~ר

 על עבירתם בסיבתו~מה ~
 ש~

 ~שום ה~רות
 וכנ~ל די~ו מממון אינו בסתר מתן~אי
 ~ידת והיינו מדה כנ~ד במדה נ~שוושוב
וחרבן

 ~ר~
 התורות עזיבת בסיבת ~י~ה

 דהיה ו~נינם והונם אחרים אלהים~~בודת
 ולביזה~לשלל

 וכנבו~
 כ"ד ~ישעיה הנביא

ש~
 והב~

 עשי~ת בסיבת ~ו" תבוז
 מ~ווי נינהו ודידהו לה מהראויים~~מעשרות

התורה
 וא"ש~

~~~~
 ~י"ד במבילה

 ע"א~
 איתא

 להם עמדו נביאיםה~ה כדתני~
 לישר~

 כפלים~

 שהו~רכה נבואה אלא ~מ~ריםכיו~אי
 וכו" נכתבה לא לדורות הו~רכה ו~לאנכתבה לדורו~

 בכלל נמי ישעיה נבואת וא""כיעו""ש
 דנכתבה כיון היא לדורותש~וצרכה נבוא~
 ה~רות ריבוי והפלא ~~התימא אין~שוב וכנ""~

אחב""י ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 במדינ~

 ואפילו כעת בזמנינו אשכנז
 דכ""ז וקנינם הונםבעשי~ת

 הו~
 בנבואת

 חלפו תורות עברו כי במ""ש הנ""לי~עיה

ח~
 דעיקר כלומר

 עונש~
 דעברו בשביל הוא

 דאם וכ"א פה ושבעל שבכתב תורות שתיעל
 עכ""פ חק חלפולא

 בנתינ~
 והחזקת

 הבוף ~ובת ב~וב עליי~ודרמיא ~""~
 ~אות לעיל היטב וכדביארתי אהרןקדושת מהתפשטו~

י"ח~
 יעו"ש

~ 
 סוג נפ~ע היה

 ~ב~
 יפה דעשו דידהו בסתרומתן ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 לשכ~
 חרון

 ומכללם התורה עזיבת ~יבתוחמה ~
 נמי דחלפו יען ואמנםזרה עבוד~

 אמתי ת"ח ה~קת נתינת ד~~בירועלייהו דרמי~ ח~
 ~בו~ים ל~"ח~תנה

 וש~רני~
 כחם דכל

~ה~
 ~בחכמות

 ~חיצוניו~
 מדברת ו~ון

~פרעדי~ער גדול~
 בלע""ז~

 לא שוב
 נפק~

 טבל סוב
 בסוג וקנינם הונם כל וממילאמממונם

 הואטבל
 והלכ~

 בסתר ומתן ~ד~ה כח אין
 חרון לשכך יפה דעשודידהו

 א~
 וחמה

 ושבעל שבכתב תורות שתי עזיבתבסיבת
 מה בכל נענשוושפיר פ~

 דמפור~
 בנבואת

 ~כ"דישעיה
 שם~

 וכב"ל"

 ~~ג~~~~
 ה" שנת כעת בזמנינו

 דהחלה כסלו ב~שתר~"ו אלפי~
 להתפשט שאת ביתר ~ישראל דשנאתהמכה
 באר~ות א~"י ישובי ברובכמעט

 בפה לרבות וגם שונות ממדינותמדינות גלות~
 היתה דמכבר אנגליא מלכות בירתלונדון
 בני לכל ו~חירות החופשמקום

 לישראל שנאה להתנוצן החלה וכעתשונות אמונ~
 בכל ~"כ מתפשטת זו שנאה וזיקיוניצו~י

המדינ~
 בעין והרואה

 השכ~
 ~י יראה

 מדינת דו~מת מ~ין ממשזהו
 אש~~

 וכ"א



~~ו

~~~

 ~~~~~ן ~~~ן
 ~~~ ~~~ ~~ו~~

~~~~ 
 דכ""ז והגם ונעלם וט~יר באתכסיאעדיין
 שנה כערך ק~ר ז~ן א~ כיאינו

 אחד ~רך ~הו תרפ""ה בשנת עוד~כבר ~""~
 אני א~רתי שנהעשר

 ע~
 עולם דא~ לבי

 בלי ברור ינהג כה עד כ~נהגודלונדון

שו~
 צל

 דג~ ספ~
 גזירוח יעבור עליהם

 וכבר וכדו~ה ~פניא גירושוכעין
 נדפ~

 כל
 ב~יבוריזה

~~~~ 
 ב~ונטרס תנינא ~~ן

~~~
 ~~~בן

 דמ~ור~
 יעו""ש בתחלתו

 וה~דינה לונדון בפה דבא~ת ו~טע~אהיטב
רובם

 עוברי~
 שבכתב תורות ב" על כ~עט

 ונשואי שבת חילול ו~כללם פהו~בעל
 בלתא זו ולא דע""ז בלתא גם ובא~תתערובות

 כ~יות בתי בכ~ה ג~ורה בע""ז א~ כידע""ז
 במינוי וביותר ע""ז ~בתידנעשו

ודיינים רבני~
 בורי~

 ~מרא מדינא דזהו וכופרים
 וברמב""ם ז" ~סנהדרין ג~ורהע"ז

 זה לכלו~צורף יעו"ש~
 רשעי~

 מאן גמורים
 ע"ב קי"ג ~סנהד~יןגנבי רשעי~

 חרון בסיבתםושוב יעו""ש~
~ 

 גלות ד~נשם וח~ה
 ווןואבדן

 האר~
 וכ"א

 כי~
 תלה ד~רע"ה

 חרון בסיבת ע"ז בעבירת ואבדן חרבןעונש

א~
 דתוה""ק ~דינא שוב

~ איכ~ ת  
 להנ~ל

 עונש~האי
 ב~~

 דכופה בסתר
~~ 

 ו~ה
 כ""ב אות לעיל היטב כ"ז~וכדביארתי

 וב~~יעו""ש~
 ינצלו דאחב""י היה בנקל

 ~בירות בסיבת וגלות אבדן עונש~~ו~ר
 דנ~ועה עי""ז ע""ז וא~ילו ח~ורותהיותר
 וג~ילת רח~נות ~דתבלבם

 ו~תן חסדי~
 יפה ד~חהבסתר

 לשכ~
 וא~נם וח~ה אף

 כ"א לשכך י~ה אינו בסתר ~תן דכחיען
 דידיה ~~~ונא בהתר הוא דנתינתוהיכא
 לידיה אתי דבאיסורא ה~כאולא

 דאינם כמה דכל כיוןוהלכך

נותני~
 ת""ח של חל~ו

 ~דושת בהתפשטות מה""ת ה~בור עלדר~יא ה~תי~
 אות לעיל היטב כ""ז ~וכדבי~רתיאהרן
י""ח

 יעו"ש~
 הונם כל שוב

 וקנינ~
 טבל בסוג

 שלו אינה טבל ד~ורה ומדינאנינהו
 אות לעיל~וכדביארתי

 י""~
 יעו"ש~

 ו~מילא

 יפה כחה אין דידהו בסתר ~ד~הנתינת
לכפות

~ 
 תורות ב" עבירת ~בסיבת וח~ה

 שבת חילול ו~כללם פה ושבעלשבכתב
 השם חילול וביותר כע""ז דהו"ל~ב~ר~יא
 ו~שד רגל ו~פשיטת ו~גזילות ש~ר~שבועת
 מעבירת נינהו ח~ורים עוד דה~העניים
 ע""ז ~ילו ו~כללם התורה~ל

 פסוק כ"~יח~~אל וכדכתי~
 ל""ט~

 לכו גלוליו איש
 וגו" ~ד תחללו לא קדשי שם ואת וגו"ע~דו

 תשובה ~ה" ד" הלכה פ"אובר~ב""ם
 בסתר צדקה בתורת דנותנים ד~~ונאי~~~ום יעו"ש~

 ד~בול נינהו טבל דבסוג כיון נינהו דידהולאו
 אינה וטבל א~תים ת""חלהחזקת

 ספק שום איןו~כ""ז וכנ"~ ש~
 דג~

 בפה
 ישעיה נבואת יקוים ח""וו~~דינה לונ~~
 ~כ"~

הנ""ל~
 והבוז הארן ~וק ה~ק

 תב~
 ו~ו"

 ~"ד וגו" ~ק חל~ו תרת עברוכי
~באות שנ~~

 הקדום~
 יעו"ש

~~~~ ~י~
 ד~~~

 לונדון בפה
 אי~

 ~בורה
 וכל ו~נהיגים פרנסיםוהמדינה העי~ מגדולי וקימאקבי~א

 ~א~ב"י יאיאי~רא ט~ נ~
 ב~~ ולכול~

 יקרא
 ~ל ל~מוד ומטרתה ~ דעפיוטיס אףבארד

 בכל לאחב"י דנעשה מהה~ש~ר
 ~ה הצורר הצר מגזירת ~ליהםולהגן המדינ~
 והצדק ~יושר ~ם ו~~ה קובלנאב~נת ~י~

 ובפרט כ"ז ו~פורסםוכידוע
 להדרי~

 ~ה
 ני~~י התחילה בפה דגם כעתובז~נינו

ור~עת שנ~
 לא~~י האנטיש~יי~

 ~~שמר על ע~דו א~כנז ~~דינת ~צוררשל כ~ מהתפ~~
 אף ~בארד ה~רה ו~נהיגיראשי

 ל~ני בקו~נא באו ו~דק יושר ובטענתהנ"ל ~פיוטיס~

 היו~בי~השרי~
 רא~ונה

 ב~~
 ו~~ה

 יניחו לא תו~ף דבכלהבטיחום
 ~ל יגינו וכ"א לפועל ~כחהאנ~י~ו~יים רש~ ל~~

 להם כראויישראל
 וע~

 ד~א והצדק היושר
 ולזעוק מר ל~עוק יש וב~תנינ~ו ~לי~ ~י ד~דר אדם ~ני ה~וסרבחוק

 אחב"י ד~הלתו~~יגים ~רנסי~ את~ ו~י ~י אהה ומרהגדולה זעק~
 ~בור~ ו~וכ~
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 להגן ב~ובלנא באים דעפיוטיס אףבארד
 יושר טענת ומחמת עליכםולח~ת

 מה ולעשות להתנהג כן עושים אתםוכי וצד~
 ובאמת ובצדק ביושר עליכםדמו~ל

 לאמ~
הל~

 הפרנסים אתם
 ומנהיגי~

 לונדון דפה

גרועי~
 דהמה ישר~ל ושונאי ~וררי ~כל

רו~חי~
 רו~חים ואתם הגופות והורגים

 ~~פרי בחז"ל מו~כם וכבר הנפשוחוהורגים
~~א

 והוב~
 כג ת~א בפירש""י

~ 
 דאתם בזה די ולא מההורגו קשהדהמחטיאו יעו"ש~

ב~צ~כם
 עוברי~

 בפרהסיא התורה כל על
 ~רה תוסיפו ~וד ומורא בושה שוםבלי

 ודיינים רבניםבמינוי
 בורי~

 דזהו ג~ורים
 הברורה ההלכה ~כפי גמורהע""ז

 ב~"~

וברמב""ם~
 יושר מנימוס אפילו ומשוללים

ו~ד~
 שלוחכם לר~ת א~~ ~גם אתם ובאמת

 והדיינים הרבניםוהיינו
 המת~ שלכם~

 עם
 בעוה"זד"

 ובעוה""ב~
 כל דבאמת בעוה""ז

 דייני רשעי בסיבח המה והגזירות~~רות
 משנה ~פ"ה באבות וכדתנןישראל

~~ 
 חרב

בא
 לעו~~

 הדין עווח ועל הדין עינוי על
 בתורה המוריםו~ל

 של~
 בשבת ועוד ~הלכה

~קל""~
 ע""א~

 רבות שצרות דור ר~ית ~ם
 ~א עליוב~ות

 ובדו~
 וכו" ישר~ל בדייני

 אות ג ~סימן לעיל היטב כ""זוכדביארתי
יד

 ~ו~
 המה דבאמת בעוה"ב ועוד יעו""ש

 בזה התורה כל בעבירת אותםמח~יאים

דחונ~י~
 ומיפים להם

 מעשיה~
 ומי בפניהם

 רשיעי דהני חניפתם גודל לת~ריוכל
המכונים

 ומכהני~
 להכופרים רבנים בתור

בתורה
 ומשוללי~

 וכל אנושיית ~מוסר אפילו

 ומגזל עניים משד הואפרנ~תם
 ו~~

 ו~מש
 כח ~משלי דכתיב קרא בפהנת~יים

 תמוה דל~~רה וגו" רשע יהללו תורהעוזבי ד~
 תורה דעוזבידכיון

 ש~
 נמי בעצמם המה

 ד~זרים לאלו הכוונה ואמנם נינהורשעים
 ~ועוזבי התורה בסיבת~~מם

 הו~
 עזוב ב~וג

תעזוב~
 אומנתם הוא דתורתם כלומר

 רשע יהללו המה בה לחפור וקרדוםופרנסתם
 וכ"ז כריסם ל~ילוי ת~ותם עי"זלהשיג
 דהרואה בפה רבנים ה~כונים בהנינתקיים
 נשואין בסעודת ~ובפרט חניפותםוהשומע
 שקר מלא ושבחה שיר וירננו פיהםדיפ~חו

והג~
 היותר ב~י~ורים ~וברים דכולם
 שמרה לא דהכלה במה ישגיחוחמורי~~ולא

 ~שה דתאפילו
 ויהודית~

 לב מכאב י~נח
 רבנים המכונים רשיעי ~ני וחניפתשקרות ~

 חוטאים המה ועי"ז ~המדינה לונדוןבפה

ו~ח~יאי~
 הרבים

 ומורידי~
 שחת לבאר אותם

 כגחלי דבריהם וכל ב~""ל כ"זוכמו~כם
 מסיני נתינתןאש

 ומנוסי~
 באלפי ומאומתים

 לבי ומ~ירות נ~יונות רבוא~פים
 תבטחו אל דפה והמנהיגיםלהפרנ~ים א~~~

 בהגנה אתכם דמבטיחיםבנדיבים
 ובה~ל~

~נימו~
 היושר

 וה~ד~
 ~תהלים מלא דמקרא

ס
 יג~

 לב ובפרט וגו" אדם ~שועת ושוא
 ~משלי ד"ביד מל~

 כא~
 להטותו

 ~ום לנו ואין שקר והחריצות אמת~גזירה ושו~ כרצו~
 נכר אלהי ולהסיר הע""ז לב~ר כ""אע~ה

 הרבנים~יינו
 והדייני~

 הרשעים
~  ~תהלים דכתיבקרא יקוי~ 

 יבוס והואחיל ~ש~ באל~י~ יד~ ~
 צרינו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

"~
 ר""~ וי~

 י~""~" ~ינרון ~ר~""ו ~י~ן

 ~~~ו"~~יי~
 ו~~""~

 ~~~ור
~~ 

 ~""~~~~ו~~~
 ~~~ ר~ ~~~~~ ר""~ י~ו~~~ ~~י~""~~~וי ~ייזי~ י~~~ ר~י

 ר~~ין~~יר
 ~י~~~גרי ~~יב~

~~~""~~~ 
 עת העברה ~נה הנה

הייתי
 בבי~

 בענין
הידוע

~~ 
 כי עד בלבי א~בתו נקשרה ~אד

 כ~עט ז""ל אביו ~~~ירת שו~עיבעת
 לי דהוגד ~~תנת~ל~תי

 ~תא~
 וב~ת~א

 כת""ר על כוונתו דח""ו ה~גיד בדברי~~יתי
 החולשה בתכלית הייתי זה ט~ותובסיבת

 של~ יו~כ~ע~
 שום בלי לא~תו א~ת ו~הו

 אני ~אד ד~אדחנו~ה
 רחו~

 וכ""א ~~ה
 מתורתו ל~בודו ~הבתי ~גודל ~ע~אעי~ר

 דהוגד ~דותיו ונו~ם מוסרו ~יקרתוחכ~תו
 ארח עוברי ~פילי

 וג~
 ראותי לרבות

 דלא ו~ם לכת""ר דידוע בנדוןהשתדלו~ו

~ש~~
 ~שתדלותו ברב כת""ר מ""מ כלל פרי

 ו ~ברכות אח~""ל וכבר דביכולתו ~ה~שה

~"א~
 חשב

 מצוה ל~שות אד~
 ונאנ~

 ולא
 כ~ילו ~כתוב עליו ~עלה~שאה

 ~שאה"יעו""~
וא~נ~

 דחיבורי יען
 ~ר~

 ~~ית~ה כהן
 חיבורי וב~ ~זרה לי שלחו לכ~"רדשל~תי
 ת~""י ~כבם לכת"ר דשלחתי הבכאע~ק
 לא מ~בלתם ו~ילו ~חירם ~שלו~יו~לי

 דא~ר ~כעין וד"א ~~י~וס עכ""פהודיעני
 ~כדבביטין

 ע""א~
 שליחות חזרה לא והא

 ~כה בב""ב ועוד הבעלאצל
 ע""~~

 בשר שלוחי
 לשם ש~שתלחין ~~~וםודם

 זו ולא יעו""ששליחותן ~~זירי~
 א~

 ב~כתב בשאלתי זו
 תליתאה כהן ~ראה חיבורי לי ה~~יר~דוע
 חיבורי ב"ועכב

 ע~~
 ~~א לא ג"כ הבכא

 ו~רובה ז~ן לאחר וכ""א להשיב אפילולנכון
 לכת""רבשאלתי

 ~א"~
 בעת לונדון ~ב~ה

 ב~ושבישיבתו
 ורשעי~ ל~י~

 ~אן
 רש~י~

יו~
 וש~ירא ע"ב ~יג ~נהדרין גנבי

 יז ר""הדמחוזא
 ע""א~

 ת~ובתו היתה
 נ~~או תליתאה כהן ~ראהדבחיבורי ~ו~ו~
 חירו~י~

ובידופי~
 זו בתשובתו ובא~ת ח~יו על

 טע~~בנתי~
 דהוא ~חי~ר ~זרת לפגם

קד~ונים חר~
 כ~י""~

 ס~ר ב~יזה כתוב ד~צאתי
 באיזה כעת בזכרוני ואיןקד~ון

 ספר~
 ביותר

 ו~~""נ לריעותא ובתרתי זו פ~ולתותמוה
 חיבורי ~רתדאם

 ~ר~
 הוא תליתאה כהן

 ב~יבתכדינא
 חירו~י~

 בו דנ~צאו ובידו~ים
שוב

 ג~
 ב" אינך

 חיבורי~
 ר~יא הבכא ע~ק

 נ~~או נ~י דבהו כיון לה~ירם כ~""רעל
 ר~י~י הני על וגידו~יםחירו~ים

 ערוכה וג~רא לונדון ד~ה ב"דב~ר ה~~כהני~
 צ~~סנהדרין

 ע""ב~

 הוא ת"ח דה~בזה
א~~ורוס

 וב~ר~
 גדר ~לבד דבנד""ד

 תקלל לא אלקים באזהרת נוסף איסוראיכא א~קורו~

~משפ~י~
 כב~

 ברור ~ה""ג ובכל
 ופשו~

 ד~~ור
 ~יז ב~""ק וכד~ר ~~יו תורהלש~וע

 ואייעו"ש ע""א~
 דהצד~ ~שו~

 ~יבורי בב" ע~י

 ומ~~~~ הבכ~ע~~
 ~""ז בבדר ה~ה דבא~ת

 ושוב נינ~וג~ורה
 ל~

 ב~רםום דליכא זו

 שו~~עשיה~
 ל~ר~ם ד~צוה זו אף איסור



~ ~ ~

 ~~ו ~~~~ן ~ ~~~ן
~~~~~ 

~~~~ 
~~~

החנפי~
 וריקים גמורים רשעים ו~רט

 ודיינים רבנים ב~ר דמכהנים~מ~רה
 להלכה ומוסכם חולק ~בלי דגמראדמדינא

 וכל~רמב"ם
 הפוס~ים~

 נינהו גמורה ע"ז
 ו~תלא טעם שוב וליכא בכלל חמיו גםא"כ

 כהן מראה חי~רילה~רת
 תלית~

 ואי
 ~והיינו חמיו לבין בינייהו יצא דלחלקמשום
 ד~יבורימשום

 עמ~
 ~ע ולא פגע לא הבכא

 מביניהם פטרוהו דכברב~יו
 ברורה הלכה נגד דהוא מהראשונה קשה~ו לו~ והל~

 ובכמה ע"ב כב ~יבמות~כ"ע
 דוכתי~

 ו~יא
 מעשה בעושה וגו" תאר לא~עמך

 פ"ה ~~נהדרין דקיי"ל ע"ז ~דר~רט עמ~

~"ב~
 חון וכו" שליח נעשה הבן אין לכל
 ומכ""ש באב אפילו וזהו ו~" ומדיח~מסית
 בעת כי ויעןחמיו

 תשו~
 לא פא""פ לי

 סתירת לברר הכושר שעת~יתה
 מ"ע ול~יים הנוכחי במכתבי כעת~י תשו~

 ~קדשים~רה
 יט~

 וגם ו~" תוכיח הוכח
 ~משלי קבלה דדברי מ"ע~~ת

 ט~
 הוכח

~כם
 ויאהב~

 דהנני לטעמא מצורף וגו"

 ולפני~~מודיעי~
 דינא אינש דעביד

 עבדין דלא במ~וםפשיה
 די~

 כתורה
 כל בעד הדם גואל ולהיות היושרנימוס

 ~עול בני מרצחים בידי עמי דנרצחוב
 פסקא ~~דשים ~ו""ככדתנ~

 ל~

 תעשו לא
 הדין את המקלקל שהדיין מלמד במשפטל
 ~רש"י והובא וכו" עוליוי

 לונדון דפה בד"צ בתור המכהנים~יו ומכלל~ שם~
 החלי~ה

 בעזהי"~
~~~

 רבה בויקרא
 ~פרש~

 פי~קא א"

טו~
 אל וי~רא ד"א איתא

 ו~ו"ה

 מכ~
 כל אמרו

 ת"~
 ~ שאין

 דעת
ה

 טו~
 תדע הומנו

 ל~
 הוא שכן

 הנביאים אבי ~חכמה אבי ממשהד צ~
 השמים מן ~רהוציא

 ונתעס~
 במלאכת

 לו שקרא עד ולפנים לפני נכנס ולאשכן
 ~ה אל ויקרא~ר

 ויד~
 ע"כ וכו"

ו~~ו~
 נכנס לא דמשה דהא חדא~ובא

 וד"א מנימוס לומר אפשר לוש~רא ע~
 ~יב ~פסחים דתניאוכעין

 ע"~
 שבעה

 ואל וכו" בנו יהושע רבי את ר""ע צוהדברים
 לביתךתכנס

 פת~
 ו~" ~ירך לבית כ"ש

 ~~י דאפשר משום טעמא עיקר דהתםונהי
 ו~אי י~"ש וכדפרש"~י דצניעותאמלתא
 לאטעמא

 שיי~
 א~ר מ"מ במשכן

 דלא טעמאדעיקר לומ~
 נכנ~

 שקרא עד משה
 לא בכ"~שום דנהוג וד"א מנימוסהיתה ~

 האי נמי מכאן להוכיח לרז""ל ומנ"לפלוג
 דנבלהמלתא

 הימנ~ ~ו~
~~~~

דעת ~ שאין ת"ח כל רז"ל נ~טו למה
 נב~

 בסתמא ולא הימנו טובה
 דאמר וכעין דעת ~ שאין מיכל

~לג בברכ~
 ע""א~

 אסור דיעה בו שאין מי כל
 דנ~טוי ת""ח ומ"שעליו לרח~

ו~~~~
 בהכרח

 לה~די~
 דעת מהות ביאור

 זו אור מורדי והמחדשיםדמהו
~רה

 אומרי~
 רז"ל ~כוונת

 במאמר~
 כל

 חיצוניות ~מות ר"ל וכו" דעת ~ שאיןת"ח
 להעלות וח"ו רוחםותיפח

 אפי~
 על

 ובנוסח נינ~ו דעת ~דר דהמההמחשבה
 הפתיחה ~נן אתה בברכת דשמ"עהתפלה

 וכי דעת על הואוהחתימה
 בעול~ הו""~

 לומר
 ~~ה הוא שמ"ע בתפלת הברכהדסדר

 בת~ת וביותר חיצוניותח~מות ~
 תפל~

 ר~ש
 וברו~ניות ~שמיות צרכיו לבקשתוראשון
 רז"ל דכוונת לומר איןוגם

 ~ר~ דר~ ~ שאין ת"ח כל לומר הי"לדא"כ אר~ ודר~ לנימו~
 בלשנא לנימוס לכנות בכ"מוכדרכם

 יכנו דרז"ל מקום מצינוולא אר~ דר~
 יו~יח ארן דרך ומסכת דעתבלשנא וד~ נימ~

כנ~ימסכת דל~
 דע~

 ~מט ובסוטה

 ע"א~
 ~ר

 נ~ין ~ין ~חת ~יר הדרין ת"חשני
~~ 

 לזה
 ואחד מת אחדבהלכה

 שנאמר גול~
 ~דברי~

ד~
 ל~ס

 שמ~
 ירצח אשר רוצח

 ר~ו א~
 ~א דעת ~ין דעת~י

 ~~וש~ שנ~ תור~
ד~

 ~י~"י ~דעת מבלי ~מי נדמו
~~~ 



~ ~

~ ~ ~

 ~"ז ~~~~~ן ~י~ן
~~~~~ ~~~~ 

 להיות דעת להם היה שלא על דעתבבלי
 נדמו מזהי זה ולמידין זה את זהמלמדין

 אל~יך תורת ותשכח ד~רא וסיפיהעמי
 שיטת ונראה יעו""שעכ""ל

 דלשנ~ הש""~
 דעת

הונ~
 תורה אלא דעת ו~ין מדאמר תורה על
 על ו~"ל דכתב מפירש""יובאמת

 של~
 היה

 דעת בלשנא אחרת דמובן נראה וכו" דעתלהם

 הונ~ול~
 ל~י~ושו הבנה אין דא""כ תורה על

 את ~ה מלמדין להיות ד~ת להם הי" שלאעל
 מרז""ל לפי""ז מובן היכי ועוד וכמובן~ה

 רבה~ויקרא
 הנ""ל~

 דעת ~ו שאין ת""ח כל
 בו יש שוב הוא דת"ח דכיוןוכו"

 ~וגים דב" ובע""כ תורה עלדהונח דע~
 נפרדי~

 לה~ין ובהכרח לחוד ודעת לחוד תורהנינהו
 מהו" דעתמהות

 ב~רא דפירש""י לפי""מ לע""ד~ג~~~~
דכתיב

 ~תב~
 כט

 ג~
 וגו" נתן ולא

 ה~ב""ה חםדי ~ת להכיר ~""ל לדעתלב

ולידב~
 דעת דסוג מבואר יעו""ש עכ""ל בו

 והתקשרו~ו הקב""ה חסדי הכרת על~ונח
 ר~""ל כוונת נמי וזהו אמתי בדבי~ותבו

 רבה~וי~רא
 הנ""ל~

 כל במאמרם
 ת"~

 שאין
בו

~~ 
 הקב""ה ח~די מכיר דאינו כלומר וכו"

ולידב~
 הימנו טובה נבלה בו

 ומשו~
 דכיון

 חסדי מכירדאינו
 הקב""~

 ולידבק
~ 

 ברור
 היה דא""כ ~אמתי ע""ד אינה תורתו~לימוד
 חיים סם לו נעשית זכהבכלל

 ~יומ~
 עב

~""ב~

 וכ""א בו ולידבק הקב""ה חסדי להכיר
 בגדר הו""ל ושוב התנשאות ע""ד תורתולימוד

ל~
 לו נעשית זכה

 ס~
 ~יומא מיתה

 שם~
ומ~ו~

 לריעותא בתרתי ליה משוי דהתנשאות
 ו~יבות הטומאות אבות ראשי ושקרגאוה

 מה~ב""ה להתרחקות גדולות והיותר~יקרית
 ה" ~סוטהוכמ~"ל

 ע""א~
 בו שיש אדם כל

~
 ~סו~

 אמר הרוח
 הקב"~

 והוא א~י אין

 ~קב ובםנהד" ~""כ בעולם לדור יכולין~
 קא ~תהלים כתיב ש~ן ממחיצתי צאאמר ~""ב~
 דבי ובתנא עי~י ל~~ד י~ון לא שקריםדבר ז~

~
 ~זוטא ~יהו

 פ"~
 פיםקא

 א~
 בילקוט והובא

 תמים ה~ור ד"א ~פי~א תת~מ"ב~~ינו

~עלו
 וכו"~

 חון בעולמו הקב""ה ברא הכל
 העו~ה ומדת השקר מדת~~ן

~שה וש~~ בר~ של~
 ~ות~

 ו~יון יעו"~ש ע""כ וכו" ה~ב""ה
דלא

 בר~
 ברור ושקר לעולה הקב""ה

 צהו המהוה ~צ~י ני~ון שום בהוד~ית ו~שו~
כולהו ~~ינ~

 ברו~י~
 וכיון בראשית ד~~עשה

 להתרחקות הע~ריות ~יבותו~קר דגחו~
 ~ואתחנן וכדכתיב מת בגדר דהו""לב~ור ~וה~~י"~
 ד~

 הדבקי~וחת~
 בד"

 דבדביקות תורה דכתבה וכיוןוגו"" היו~ כולכ~ ~יי~ אלקיכ~
 הן מכלל נינהו חייםבגדר בה~ב"~~

 נש~
 ~חו

 ~דר הו""ל ח""ו מה~ב""הדבהתרחקות
 יח ~ברכותוכמ~ז""ל מ~

 ע""ב~

 והמתים
 אינ~

יודעי~
 ~רויין ~בחייהן רשעים חלו ~חומה

 ש~ר בסיבת וזהו י~ו""שמתים
 וכד~~~

 ~~יגב~נהדרין
 ע""ב~

 ~""ר רשעים מאן

יו~~
 ני~ו חדא וש~ר ו~ניבה יעו""ש גנבי

 וכדפירש""י ~ליא ~אוהא
 ~ר~

 דכתינ
 יט~~דשים

 יא~
 לא

 תגנ~
 לישבע סו~ך לשקר סופך לכחשסופך גנב~ א~ וז""ל ו~ו"

 לש~~
 בתו""כ ומקורועכ"ל

 י~ו""~
 כתינ ועוד

 ה~זכריה
~~ 

 ואל הגנב בית אל ובאה
 ~שבועו" ואחז""ל לשקר בשמיהנשבע בי~

 הגונב זה ה~נב בית אלובאה ע""א~ ל~
 הבריו~ דע~

 ואל
בית

 ה~~
 יעו""ש וכו" כמשמ~י לשקר בשמי

 דחמורין וש~ר דגאוה עון חומר מבוארומזה
 שבעולם חטאיםמכל

 וכמ""~
 בחובת

 הלבב~
 אלקים עבודת~שער

 פ""ד~

 לתלמידיו בתשובתו
היאך

 ינו~~
 מחטא

 הית~
 אני ירא ~שובתו

עליכ~
 הג~ה וזהו מחטא ש~מור מדנר

 בשם כ~ב הבעש""ט תלמידיובם~רי
 הב~ש""~

 מכל חמורה דגאוה ברורה ראיהז""ל
 טז ~אחרי כתיב החטאיםדבכל~ החטאי~

 טז~
 השכן

 ~"ל ופירש"י ו~ו" טמאתם בתוךאתם
~""~ 

 שכינה טמ~יםשהם
 ביניה~

 ומקורו ~כ""ל
 אחז"ל בגאוה משא"כ יעו""שב~"כ

ה ~סו~~
 ע""א~

 והוא אני אין אוכל לא אותו בקרא
 כן "וכמו יעו"ש ע"כ בעולם לדוריכולין
 ~ק"ב בסנהדרין וכדאמר ב~קרנמי

 ~וכה~אממחי~תי ~~ ע"ב~
 ל~יל~

 וכיוו יעו"ש



~ ~ ~

 ~ ~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~
 ~אי~ו דמי מבוארדמכ""ז

 דבו~
 בהקב"ה

~~~יבת
 ושקרו~~ גאו~

 מת בגדר הו"ל
ברור

 הר~ דגרו~ ופשו~
 מנבילה ויתר יותר

 מ~ומאח חמירא מת דטומאתומשום
 מלתא ~ האי ~יקר ובאמתנבילה

~
 ד" ~ואתח~ן מפורש מקרא יד~ינן

ד"~

 ו~יקר וכנ"ל וגו" הדבקים ואתם
 רבה ~וי~ראמרז""ל

 הנ""ל~
 ממ~שה ללמוד

~

 הוא דמשה רב
 הנ""~ דמ~ר~ משו~

 אפשר
 גלוי ברור ושקר בגאוה שהוא מי דדוקא~מר

~
 הוא א~ ל~ין ו~ראה

 דנתרח~
 ומשוי מה~ב""ה

 ~סוטה ד~""ל לשנא וכמשמ~ות מת ~דרליה
 ה"י

 ~"א~
 שיש אדם כל

~~ 
 גסות

 הרו~
 וכו"

 ל~י~ים ~ראה רוחו דג~ת~לומר
 וג~

 מדכתיב

~תהלי~
 קא

 ז~
 לנגד יכון לא ש~רים דבר

 ~שמ~~יני
 דבר

 ש~רי~
 נראה דש~רותו ממש

 דבאמת למי מהתם ראיה שום ואין כלל~ין
~ל

 ויג~
 ב~מו~יות ומוכתר ובמ~ות ב~רה

 בתוך באש ~מון וכ"א להפלא טובות~ו~דות~
 ו~"ד הת~אות בסוג ~צמית פניה איזה~כו

 מ~קב"ה ~מי~מרחיקו דזהו ש~ר ומשהוהזיוף
 הנ""ל~~ רבה ~וי~רא ~"ל דלמדו ~יקרוזהו

 דלא ~רבי~וממשה
 ~כ~~

 לו ש~רא ~ד למ~כן
 לשמן ירא ~ניוותו לגודל דמר~"ה~ט~מא
 דזהו האמתי ~"ד חסרון ושמןהת~שאות

בסו~
 מהקב"ה ~תרחק ובסיבתם ש~ר שמן

 וכדאמר במש~ו פוסלין וש~ר דגאוהומשום
 ~הבסוטה

 ~"א~
 לא

 מי~
 מי מ~צתה ולא

 ~משלי ביה דכחיבזוטר
 ~ז~

 תו~~
 כל ד"

ג~
 מה" ג הלכה פ"ב ברמב""ם והובא וגו" לב

 לאדם לו שאסור ד~ות וישדי~וח~וז"ל
 מן יתרחק אלא בבינונית ~ןל~וג

 והוא האחר הקצה ~דהא" הק~~
 גו~

 שאין לב

דר~
 שיהיה הטובה

 האד~
 אלא בלבד ~ניו

 נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה~
 למ~

~ולפיכ~
 ולא מאד ~ניו רבי~ו ~שה ~~ר

 חכמים צוו ולפיכך בלבד ~ניונ~ר
 מ~

~~
 בשמתא אמרו~ ו~וד וכו" רוח שפל הוי

~~

 ~~ בי~ ד~~ת
 ואפי~ו הרוח

 מקצ~

~~~
 ושקר ~~"ש

~~~ 
 ~ד ~כ ~~יר

דדבר
 ש~רי~

 ~י~יו ל~גד יכון לא
 ביה וליח אותו ברא לאדה~ב""ה וג~

 שו~
 ~יצון

 ברור א~ו דמהוהאלקי
 ופשו~

 ~שהו דפוסל

והלכ~
 ~ד ל~כן לכנס מר~""ה ירא שפיר

 התנשאוח לשמן ליראתו הקב""ה לושקרא
 ול~י מה~ב"ה להתרח~ות סיבות דהמהושקר
 ושוב ח""ו מת ב~דר~י""ז

 בכניס~
 למשכן

 טו ~וי~רא דכתיב קרא באזהרת~בר
 אשר משכ~י את בטמאם בטומאתם ימותוולא לא~

בתוכ~
 דשחיטת היא החורה דמצות והגם וגו"

קדשי~
 למי~וט חששה ולא במ~דש תהא

 מצויין ~וב ונהי בשחיטה דתת~בלדא~ר
 הן מומחין שחיטה~ל

 וג~
 בהמות רוב

 השחיטה פ~ולת מדינא ושוב ~ינהוכשרות
 דלא ~ד היא מבוררת כשרותב~זקת

 ~האי ~ד לטריפה ולא בשחיטה לניבוללא ניחו~
 דחייש ר"מ אפילוט~מא

 ~חולין למי~ו~
 ובכמה ~"או

 דוכתי~
 ד~צם ~"ל מ"מ

 ואתרמי אתר~א דלא כ""כ השחיטהפ~ולת
 היא ~ררת כשרות ב~~ת שפירספיקא
 ~סתפקו שפיר היא דברורה סבראומהאי
 ואי~ד"ה

 אלי~
 ק~י ~זבחים וכו" דר"מ

~"א~
 דם בזריקת

 קדשי~
 סימן שחיטת בין

 היטב י~ו"ש לר""מ שרי משרא אי~סימן
 ~וא מ""שד~יקר

 אלי~
 ונ~י דר"מ

 דוקא ז~ו ~בילה לה משויבשחיטה דספ~
ספק באיר~

 בשחי~~
 בחזקת בחייה דבהמה ומשום

 ~ד ~ומדתאיסור
 שיווד~

 במה
 ~שחט~

 ~חולין
ה"

 והלכ~ ~"א~
 מי~וט סמוך משום

מתסרא ל~ק~
 באיר~

 מ~ן ודוקא בשחי~ה ספק
 ספ~ איר~ דלא כמה כל משא"כואילך

בשחיט~
 ב~~ת השחיטה פ~ולת ~צ~ שפיר

~רו~
 לא כלל חיישי~ן ולא ~יא מבוררת

 מצויין דרוב ומשום לטריפות ולאל~יבול
 כשרות ~מות ורוב הן מומחין שחיטה~ל
 מסורין ד~בודותיה במקדש וביותרנינהו

לכה~י~
 ה~מות לרבות וגם הן דזריזין

 נינהו ומובחרין תמימיןלקרבנות
 מזבח אי~רי מה" א" הלכהפ"א ~רמב"~
 ול~ריפות ל~י~ל לחוש דאיןפש~טא י~ו"~~
~"~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~~
 ~~~~ן ~

~~~ ~~~~~ 
 כשרה דשחי~הכיון ~~~~

 ב~רי~
 אפשר שפיר

 הוא הברורה ומ~ברא בשחי~ה ניבולבמ~יאות
 רחוקה לחש~א אפילו לחוש להתורהדהי""ל
דא~שר

 דיאר~
 קדושת לחומר בשחי~ה ניבול

 ~דשים שחיטת ~ל ולהזהירהמקדש
 לחוש גזרו דחז"ל וכ~ין במ~דשיהא דל~
 למי~ו~

 שכי~דל~
 התר איסור וכ~ין ~יר באיסור

 קכ""א ~יבמות במשאל""ס אישאשת
 תוה"ק הזהירה ומדלאי~ו""ש ~""א~

~"~ 
 ואדרבא

 ב~""כ במקדש מצו~ה קדשים שחי~ת~יקר
 ח~שת לשמן דתוה""ק מדינא לחושדאין

~ומ~
 ו~ילו דתתרמי ~ציאות דא~שר

בנוג~
 היה ומ""מ המקדש קדושת לחומר

 שמן לחששת למשכן לכנס יראמר~""ה
 שמן בסיבת בה~ב""ה מדביקותפירוד

 דת""ח מזה נלמד שפיר וכנ""ל ושקרהתנשאות
 בה~ב""ה דביקות בו דאין כלומר ד~ת בו~אין
 וכנ"ל וכדפירש"י אמתי ע""ד ד~ת גדרדזהו
 נמי ושקר ~נשאות שמן בסיבתואפילו
 החכמה אבי דמר~"ה כיון הימנו ~ובהנבלה
 הנביאיםואבי

 לכנ~ יר~
 שקרא עד למשכן

 הקב"הלו
 ומשו~

 ד~ת בגדר דאינו דאפשר
 והגם ושקר התנשאות שמן משום אמתי~""ד
 קדשים שחי~ת מדהותרה ללמודדהי"ל
 דנבלה משום בע""כ וכנ"לבמ~דש

 ~ו~
 המנו

 וש~ר התנשאות שמן גם דב~תומ~~מא
 פירוד וגורם אמתי ~"ד ד~ת בחי"מפקיע

וריחו~
 מהקב"ה

 ושו~
 משום במקדש פוסל

 פח ~שבת מ~""ל וכעין וכנ~ל מת~ומאת

~""ב~
 למשמאילים דחיי סמא בה למיימינים

 דוקא וכ"ז דמותא סמאבה
 בת"~

 ומשום
 ~לול יותר ~~תי ~""ד תורתו שאיןדת""ח
 וכ~ין ~ב~ולם ופגיעות ר~ות להיותרומ~וכן
 נב ~סוכהדא~""ל

 ע""א~
 ל~שות הגדיל כי

 הגדול כל וכו" מכולם יותר ובת""חוכו"
 ~פ~ים ועוד הימנו גדול יצרומחבירו

 מ~

ע"ב~
 י~ו"ש מכולם יותר ופירש שנה

 אחב""י שפלות ד~יקר הנסיון ~ורהדבאמת
 ה~תיםבכל

 ~זמני~
 ~יה

 ב~י~
 ש~ר נביאי

 הצבו~יםות"ח
 והחנפי~

 בחז""ל וגם זה ~ל מתוכחתםמלאים הנביאי~ ספרי וכל
 פ~נדרים

 ~""א~
 כוונת ~יקר וזהו י~ו"ש

 רבה ~וי~רארז""ל
 הנ""ל~

 מ~שה ללמוד
 הימנו ~ובה נבלה ד~ת בו שאין ת""ח כלרבינו
ומשום

 דת""~
 כלומר ד~ת בו שאין

 אפילו וש~ר התנשאות ~בסיבתאמתית תור~

במשהו~
 ו~י"ז מהקב""ה מרוחק הוא שוב

 רבות ר~ות לגודל מת ב~ומאת ח""ו~ומ~ו
 בדוק וכ""ז וכנ""ל ידו ~ל דיסובבוצרות

ומנוסהי

~""~~~~~
 ש~יר מובן ד~ת לשנא ביאור
 בסו~ה דאמרהא

 וכו" תורה אלא ד~ת ואין וכו" ת""חשני ~"א~ ~מ~
 ד~ת בבחי" תורה להם היה דלא בזהכלומר
 לדבי~ות דסיבתה אמתית תורהוהיינו

 בהתנשאות הי~ה תורתם וכ""אבה~ב""ה
 זה את זה מלמדין היו לא והלכךופניות
 יפה דכחה אמתית תורה ~ל הונח ד~תדסוג ~תיי~ ו~"ס וכדפירש"י מזה זהולמידין
 ~הושע דכתיב מקרא בהק~"הלדביקות

 מ~לי עמינדמו ד~
 ד~~

 וסיפיה וז"ל ופירש""י
 כלומר ~כ""ל אלהיך תורת ותשכחד~רא
 וא""שי ~תי ע"ד תורה דזהו אלקיתתורה

~~~  
 ~תי ע"ד ד~ת מהות לברר פש
 הגורם ~י~רדזהו

 ביאור בהקדם והוא חי בגדר ולהיותבהקב"ה להתדב~
 כט ~~בא דכתיב בקרא ר~""יכוונת

 שמ~תי וז"ל דפירש וגו" לד~תלב ג"~
היום שאו~

 מש~ שנ~
 כמ""ש לוי לבני התורה ספר

 ~דברים וילךבפרשת
 לא~

 הכהנים אל וי~נה
 ואמרו משה לפני י~ראל ~ל באו וגו" לויבני
 רבינו משהלו

 א~
 וקבלנו בסיני ~מדנו אנו

 התורהאת
 ונת~

 אתה ומה לנו
~ משלי~  וי~רו עליה שב~ךבני 

 יו~ ל~
 לא מחר

לכ~
 על משה ושמח נתנה לנו נ~נה

 לעם נ~יית הזה ~יום להם ~ר ~זאת~ל הד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~~ ~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

~~~

 וחפ~ים דביקים שאתם הבנתי הזה היוםוגו"
 יעו""ש" עכ""לבמ~ום

ו~ו~
 ~רא האי נכתב למה דא"כ חדא
 מקומו עיקר לפי"ז דבאמתהכא

 דכתיב קראבתר
 ~וילך~

 הכהנים אל ויתנה
 וכמובן" וגו" לויבני

ד~~ו~~
 לא מע~רא למה דב~ת תמוה
 כ""א ישראל לכל מרע"הנתנה

 ב~ובלנא לפניו ישר~ל כל דבאו עדלשבטו
 ובלב התורה קבלו ישראל כל דבאמתכיון
 ונשמע נעשה אמרו חפיצה ובנפששמח

ובנדרי~
 ~לח

 ע""א~
 מסיק

 הש""~
 ישראל דלכל

 ~דברים מדכתיב תורהנתנה
 לא~

 למען
 ו~ר ישראל בבני לעד הזאת השירה ליתהיה
 למשה אלא ניתנה דלא פלפולא דאפילוהתם
 ונתנה עין טובת מרע"ה בה נהג נמיולזרעו
 להתורה מרע"ה נתנה לא למה וא~כלישראל
 לפניו ישראל כל דבאו עד לשבטו כ"אמעקרא

בקובלנא
 וכנ""~

ו~~~
 ~ט ~סנהדרין מ~~ל לפינלע~ד

~"א~
 האומר זה בזה ד" דבר כי

 כל האומר ו~ילו השמים מן תורהאין
 השמים מן כולההתורה

 חו~
 שלא זה מפסוק

 וכו" עצמו מפי ~ה אלא ה~ב""האמרו

 חון השמים מן כולה התורה כל אמרואפילו

מדקדו~
 דבר כי זהו זו מגז""ש זה מק"ו זה

 מה" ח" הלכה בפ"ג והרמב~ם ע""כ בזהד"

 בתורה הכופרים הן שלשה וז~ל כתב~שובה
 פסוק ~ילו ד" ~ם התורה שאיןהא~ר

א~
 אמרו משה אמר אם אחת תיבה אפילו

~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
בפירוש~

 מגידיה והמכחיש תושבע"פ והוא
כגון

 ~דו~
 שם וב~מ עכ"ל וכו" וביתוס

 ~סנהדרין בגמרא ומפרש ~"לכתב
 ~מים מן התורה כל אמרשאפילו צט~
 ח~

מפסו~
 מפי ~שה אלא הקב"ה ~רו שלא זה

 כל אמר ואפילו בזה ד" דבר כי זהו~עצמו
 ~שמים מןהתורה

 ~ו~
 זה מק~ו זה מפסוק

 ~כי ומדאמר ~ה ד" דבר כי זהו זומג~ש
 אלמא ~"שק"ו

 ל"~
 בתורה כופר

 שבכ~

 אין האומר בכלל שבע"פ בתורה כופרל"ש
 יעו""ש" עכ""ל השמים מןתורה

~~~~~~
 תמוה

 דממ"~
 נראה הרמב~ם

 או אחד בפסוק שכופרדמי
 א~בתיבה

 א~ד בדקדוק או שבכתב מתורה
 התורה בכל כופר בכלל הו""ל שבע"פמתורה
 בכוונת הכ"מ ~י וכמ""שכולה

 ~סנהדרין מברייתאובאמת הרמב""~
 ש~~

 שמעינן לא
כ""א

 דבכה"~
 בזה ד" דבר כי בכלל הו""ל

 דמשמעו ד" דבר בזה ~דר ~"א דאינווהיינו

ה~
 נמי דהו"ל ראיה ואין אחד די~ר

 דלענין ונהי כולה ה~רה בכל כופרבכלל
 ~שלח וכדכתיב נ~מ שום איןהעונש

 ההוא הנפש תכרת הכרת וגו" בזה ד" דברכי ~ו~
 דכופר ל~רמב"ם מנ"ל מ"מ יעו"שוגו"

 א~בדקדוק
 משמים ~וא מתושבע""פ

 משמים" דאינה כולה התורה בכל כופרדהו""ל

ו~~~~
 הברייתא דכוונת הרמ~""ם דסברת
 הוא הכינמי

 ומשו~
 ד~ש~ות

 טו ~שלח דכתיב הוא הכי הקראמשמעות

כב~
 תעשו ולא תשגו וכי

~  
 המ~ות כל

 כתב שם עה~ת בביאורו ו~רמב"ן וגו"האלה
 ויט~ו במשמעה סתומה הזו הפרשהוז~ל
 רוח דברי ודבריהם וכו" הפשט בעליבה
 מפשוטו אותו נו~יא שלא הכתוב ולשוןוכו"

 ות~ברו המצות מכל תשגו וכי י~רומשמעו
 וכו" משה ביד לכם השם שצוה מה כלעל

 ~~ל הכופר קרבן הוא מש~ו כפי זהוה~ה
 מן לאחת ו~דבק ההולך כגון בשוגגה~רה
 לעשותהאומות

 כה~
 ירצה ולא

 ל~יו~
 ב~לל

 שיהיה כגון בשו~ג זה כל ויהיה כללישראל
ביחיד

 בתינו~
 לבין שנשבה

 הכותי~
 וב~הל

 ולא התורה זמן עבר ש~בר ~י~בוכגון
 ~"טב יעו""ש עכ"ל וכו" עולם לדורותהיתה
 הא הכתוב משמעות פשטות כפיולפי~ז
 ~פסוק הכי בתרדכתיב

 ל~
 אשר והנפש

 וגו" רמה בידתעשה
~  

 יוגדף ~וא ד"
 והיי~ו רמה ביד הת~רה בכל דכ~ר ר"לוגו"
 להמעיין ברור וזה נפש ובשאטב~יד

 ושו~



~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~~~ ~~~~~ן~"~

 ~פ~וק דב~ריהבקרא ~~~~
 לא~

 ד" דבר כי דכתיב
 הוא ~ם דנתינת ~ו~ו" הפר מ~ותו ואתבזה
 דבר בזה רמה ביד דעשה ד~ה ה~דוםל~רא
 בלשנא למכתב הי"ל ובאמת מ~ות והפרד"

 הפר מ~ותיו ואת ~זה ד" דברי כידרבים
 בלשנא ומ~ותו ד" דבר ומדכתיב ד~ראוכרישא
 דיבור והפר ~יזה דאפילו שפיר ~מעינןדי~יד
 ה~דום קרא האי בכלל נמי אחתומ~וה

 התורה בכל בכופר הוא משמעודפשטות
 ~פסוק דכתיב פרשה דהאי רישאומשום

 האלהי המ~ות כל את תעשו ולא תש~ווכי כט~

~~~~~~~
 בש~ס מבואר ד~"ז מלבד דמלתא
 בהרמב"ם ~להלכה~ומוסכם

 ברורה ~ברא וכנ"ל הקרא משמעותוכפשטות
 דאם ומטעמא הכי לומר הוא נמיופשוטה
 או אחדדבר

 דקדו~
 או שבכתב מתורה ~ד

 ד~ה שבע"פמתורה
 למד~ רבי~

 לישראל
 מאן יימר הוא ~ב"ה דמפי להםו~ר

דה~
 אפשר אי ~וב ~רה עצמו מפי ד~ו

 דכיון ומשום השמים מן היא אלקיתדתורה
 לפירוד הסיבה עיקרדש~ר

 באות ~~וכהובא ~מה~ב"ה וה~רח~~
 ~~דום~

 אי שוב
 מעולם כלל עמו דבר דה~ב"ה ~ומר~שר
 מעשרת באחד אפיל~ מאמין דאם ובע"כח"ו

 בבירור מבורר שוב הוא הגבורה ~פיהדברות
 כולה התורה ~כלובודאי

 מרע"ה מד~ר ~ינהו ה~בורה מפי ~מיא~ ד~דו~ ואפיל~
 המה ודבריו ה~~רה מפי לו ~~רודכולם
 ידו על נתן דה~~ה ~מד~י~ן ל~תו~ת

עכ"פ
~  

 וכנ"ל" הדברות מעשרת

~~~~~~ 
 ~"ס ~שיטת ~מבואר לפי

 ~"ט~סנה~רין
 ~"א~

 בלי הוא
שום

 חול~
 כולה התורה כל האומר דאפילו

מן
 מפסו~ ח~ ה~מי~

 ה~ב"ה אמרו שלא זה
 דבר כי בכלל זהו וכו" ע~מו מפי משה~א
 דח"ו כולה ~תורה בכל כופר וה~ל ~הד"

 באות ~וכ~ובא השמים מןאינה
לכאורה הקדום~

 תמו~
 ~~ר ~א

 במגי~
 ~ל"א

 ~ב~

 כהנים שבתורת ב~ללות אלא ל""ש אבייאמר
 פוסק תורה שבמשנה ~ללותאבל

 מ"~
 הללו

בלשון

 רבי~
 אמורו~

 ה~~רה מפי ומשה
 מפי ו~ה אמורות יחיד בלשון והללואמרן
 ~ופיה ד~יי מבואר יעו"ש ע""כ אמרןע~מן
 ~במשנה ~ללות שלימה פרשה על אמרנמי
 משה ובתוד"ה אמרן" ע~מו מפי דמשהתורה
 ~מגילהוכו"

 שם~
 ע~מו מפי משה וז"ל כתבו

 ונראה יעו"ש עכ"ל וכו" הקודש וברוחאמרן
 מהא ת~ה דלא ליישב בזהדכוונתם
 דא""כ תקשי אכתי ובאמת הנ""לדסנהדרין
 ~"ט ~סנהדרין הש"ס דכוונת לומרמוכרח

ע"א~
 מפי ר"ל ע~מו מפי משה אלא דנ~ט

 הקדש רוח בלא והיינו לחוד ממשע~מו
וזה

 דוח~
 להש"ס הי""ל דא"כ ומטעמא גדול

 ונימא נטעה דלא היכי כי הכי להדיאלפרש
 הקדש ברוח אפילו הוא ע~מו מפידכוונת
 עצמו מפיודומיא

 דנק~
 ברוח דר"ל במגילה

 ע~ומה" תמיהה היא ולכאורה וכנ"לה~ודש

~~~~~
 ליתא מעיקרא זו תמיהה העיון

 הש"ס כוונת דעיקרומטעמא
 ל"א~מ~ילה

 ע"ב~
 שבתורת ד~ללות לומר

 כלומר אמרן הגבורה מפי משהכהנים
 לאומרן הגבורה מפי דנ~טוה והיינול~ראל
 ~פי משה תורה שבמשנה ו~ללותלישראל
 אמירתן והיינו לישראל כלומר אמרןע~מו

 הגבורה מפי ב~יווי היתה לאלישראל
 להם אמרן ע~מו מפי כ"א להםדיאמרן
 דבמשנה אפילו ~ללות הני ע~ם~שא"כ
 ה~בורה מפי למשה נ~רו נמו~רה

 ט"ו ~ב"בוכד~יי"ל
 ע"א~

 כולה התורה דכל
 אומרהקב~ה

 ו~~
 וכותב א~ר

 יעו""~
ובא~

 הנ"ל הש"ס בכוונת זה פירוש ע~~ר
 במתק ~ז~ל רש"יהטעים

 לשו~
 מלין ב~ו~ר

 ~מ~י~~ וז"ל שכתבבמה
 שם~

 מפי מ~ה
 וכו" לומר שליח ונעשה ~רןה~בורה

 ~כתבתי ע"דוזהו ~יעו"~
 מו~ ובז~

 הא שפיר
 אמר ~א~~~ואפילו צ"ט ~~הדריןדתניא
 השמים מן כולה התורהכל

~~ 
 מפסוק

 ז~



~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
~"~ ~~~~~ 

~ ~ ~ ~  
~~~

 וכו" ע~מו מפי ~~ אלא הקב"ה א~רושלא

 היה התורה כתיבת דבעת דקיי"לכלומר
 אומר ומשה ותיבה תיבה כל אומר~קב""ה
 ~""ו ~ב"בוכותב

 ע""א~
 העקרית האמונה וזהו

 מן כולה התורה כלבכוונת
 השמי~

 והיינו
 מבר~ית למרע""ה כולה אמרהדהקב"ה

 אמירתו וכ~י בכלל ועד ישראל כל לעיניעד
 ובזה וכותב אומר מרע"ה היהדהקב""ה
מיושבים

 כמ~
 דמרע""ה דמ~ינו מהא תמיהות

 ~יווי בלי דברים כמהדבר
 מה~ב"~

 בשעת
 להמ~רי הריגתו וכעין דברים להנידיבורו
 מ~פר אין עוד ורבים ואבירם דדתןועובדא
 והיינו א"ש ולפימ"ש בתורה כתוביםוהמה
 מ~י היו כולהו דהני דיבורם דע~םדנהי

 בשעת ממש הקב"ה מפי ו~א לחודמרע""ה
 כתיבת דבשעת כיון מ"מ הע~מיהדבור
 ה~בורה מפי כולה התורה כל לו נאמרהתורה
 וכותב אומר היה ומשה הכל לכ~בביחוד
 ש~יר זהו לכתוב לו דאמר הגבורה מפיהכל
 כולה התורה דכל ומשום אלהית תורה~ו"ל
 כתיבתה בשעת ה~בורה מפי ביחוד לונאמרה
 לביאורו ז""ל הרמב""ן בה~דמת היטבויעויין
 לע~ד וזהו התורהעל

 ברו~
 ונכוןבס"די

~~
 דנכ~ב ויהודה ראובן דמעשה ו~~~ן

 איןבתורה
 ר~

 ~בלי הבריות
דעת

 האמתי~
 דבפרסומן ומשום מהם נוחה

לי~
 ~ל~ו~ר ת~לת שום

 דעתם~
 זולת

 כתיבתן בשעת ובפרט ויהודה לראובןהביזוי
 כן וכמו ב~~ובה ראובן נת~בל כברבתורה
 ~""ט ~נהדרין דתניא וכעין דבריםכמה

~"ב~
 מנ~ה זה רמה ביד תעשה אשר והנפש

 יושב שהיה חזקיהובן
 ודו~

 של בהגדות
 אלא לכ~וב למשה לו היה לא ו~י ~רדו~י

~בראשית
 לו~

 ותמנע תמנע" לוטן ו~ות
 ~~יר בימי ראובן וילך לאליפזי פלגשהיתה
 יע~~י וגו" בשדה דודאים וי~~א~ים

~"~~
 הסיבה ~יקר היתה דזהו נראה

דסיי~ו
~  

 ראשי ור"נ ו~בירם

 מרע"ה על במחלקתו לקרחסנ~ראות
 דמלבד והיינו השמים מן בתורהולכפור
 ~זוזה מ~ות וכעין מ~ות כמה על קרחטענת
 תכלת שכולה וטלית ם~רים מלא בביתו~י~ית
 הנ""ל טענה נמי היתהוכדומה

 ויהודה ראובןמע~ה ד~רם~
 בתו~

 ונהי
 אם כי היתה לא התורהדכת"בת
 הרמב"ם שכתב וכ~ו מותולפני
 לסדר ~בה~דמהז""ל

 זרעים~
 נכתבו מ"מ

 מש~~ מ~ו שלמדו מה מישראל ב~רטותנמי
 רמב""םוכמש"כ

 ~ש~~
 היה כן ואחר וז"ל

כל
 הע~

 ששמעו ~ה לאחיו איש ללמוד הולכים
 במג~לות ההיא המ~וה וכותבים משהמ~י
 ~מ~ות דדוקא נימא וא~ילו ~ו"ש עכ"לוכו"
 היולחוד

 ולא ל~יימה שידעו בכד~ כותבי~
 דגם ברור מ"מ בתורה שנכתבו~סי~ורים

 על תרעומתם א"כ והיה הוא הגבורהמפי ~ל~ דבאמת כיון לישראל מרע"ה למדזה
 בלי~~~ ~ישראל ויהודה ראובן מעשהפרםום

~~~~
 ב~ורה דנקראו עם ואבירם ד~ן

 ~שמות וכדכתיברשעים
 א~

 ויאמר
 תכה למהלרשע

 רע~
 ו~ירש""י ו~ו"

 ~~ב~~

~""ל~
 ~שמות ובילקוט יעו"ש כמ~ך רשע

~~סקא
 קסז~

 דתן היו ומי
 ואביר~

 וכו"~ם
 ה~ן את שהות~רו~ והן הזה הדברשאמרו
 שנ~לקו והן ראש נתנה ~אמרווהן

 ע~
 קרח

 ~ס"ד ובנדריםוכו"
 ע"ב~

 שנ~ר כ"מ

 ונ~בי~נ~י~
 יעו""ש ואבירם דתן אלא אינן

 לא דרשעתן הוא ברורה ~בראמ"מ
 בעי~ר ובכ~ירה אמתיתע~מית הי~
 הי~~ דעי~"ז עד ישראל ארן ובביזוימשמים ובתור~

 ד~"כ ימה מ~ר ו~ובה ראש נתנהטענתם
 א~ילה ימי בג" נ~י מתו לא דל~הת~וה

 פסוק י"ג ~בשלח דכתיב בקראוכד~י~"י

י"ח~
 ב~כילתא ו~~ורו וגו" ~לו וחמשים

י~ו"שי

~~~
 בע~מית רש~ים היו באמת דאם

 בעי~ר בכפירה ואפילוואמתית
 ובביזוי ~ש~יםובתורה

 אר~
 סברא יש~ל

 רא~י כל ~~הם ה~~רפו דלא לו~רברורה



~~ו

~~~
~~~~ 
 ~~ג~ן ~

~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

 וכ~ין ~מורים צדיקים היו דב~תסנ~~ראות
אליצור

~ 
 נחשון ומכללם וחבריו שדאור

 וב~"כ לקרח סיי~ו בט~ות וכ"א~מינדב ~
 רש~תם ד~י~ר~מר

 הי~
 ~ל ד~מדו במה

 מ~ני ד~~ם בטלו ולא דמיונם כ~י~~תם

זולת~
 לחיזוק ~ילה מ~או דל~ולם ומשום

 ~אמתי הדרך דז~ו ולומר ד~תםוקיום

דידב~
 במלשינותם והיינו האדם בה

 ~תם להמ~רי בהריגתו ל~ר~ה מר~"ה~ל

הי~
 י~ן הוא מ~וה ~דר בזה דמלשיגותם

 דמים ש~יכות ~ל מוזהר ב"ג ~םדבא~ת

והרי~
 ר~יחה ב~דר להמ~רי דמר~"ה

 ב~ד ~ליה נהרג דב""נ הוא דמיםושפיכות
 וקודם ~~ראה ובליא"

 מ"~
 וא~ילו כולם היו

 ב~רשת ~י~ויין ב"ג ~דרי~ראל
 משוםואי דרכים~

 הכא~
 זו אין להישראל המ~רי

מו~יא~
 לישראל דהכא~ו ומשום ר~יחה מ~דר

כ~י~
 ו~ו" אותם ו~גו ו~בדום מ~ירת ~וא

 ~שמות ו~ו" ויש~ט ~ליכם ד" יראו~תם
ה

 כא~
 נשלם לא ~דיין מסברתם היתה נמי

 שמים שם ~תת~ו והלכך ה~~בודזמן
 ו~ירתם ו~ו" ד" ירא ו~רו זוב~נתם
 ראש נתנה~דבר

 מ~רי~ ונשו~
 ט~ו נמי

בדמיונ~
 ~ל ד~בר ~ר~~קאות כך מכל

 מ~ום הוא ~י~ר במדבר ~לטולם וגםיש~ל
 ט~י והלכך ה~~~ד זמן נשלם לאד~דיין
 זמן ולהשלים מ~רימה לשוב~דיפא

 ו~הו הב~רים בביןד~ר הש~~
 הי~

 ~יקר
רש~תם

 ~צמו~ באמי~ משא"~
 היו לא

 טז ~רח ~זרא באבן מ~אתי~כ~ת סנהדראו~ ר~י כל ~מהם מדנ~טר~ורש~ים
 ~שים היו ואבירם ודתן ~""ל דכתב~ו ~סו~

 ~כ"ל וכו"~דולים
 י~ו""ש~

 לרבות ו~ם

במחלוק~
 נמי לכ~ור ~מו ~נ~טר~ו קרח

~ר~
 לחיזוק ~ילה דמ~או משום השמים מן
 ראובן מ~שה ~רסום ~נ~סדה ד~םוקיום

ב~ר~
 ~ם דאין ומט~מא לי~ראל ~לימוד

 י~וה דהקב"ה לומר ב~ולם ו~ו"אסברא
 ~תורהל~רסם

 מל~
 ל~דיקים דביזוי

 גדולי~

כ~או~
 דב~ת כיון ~ולם ו~ורות וי~ודה

 ~לד~תםליכא
 הנ~סדה~

 שום
 לחוד הביזוי כ"אב~רסומם תו~ל~

 נ~י הט~ו זו וב~~תם ב~ובהנ~בלו דכנ~ וב~ר~
 בתורה מ~ר~ם ~מינדב בןלנחשון

 ראשי כל נ~ררו ו~ריו ~בטו אבייהודה מ~ש~
 הדור ~דולי כולם ד~יו ~םסנהדראות

ו~יקר ו~די~~
 ה~י~

 דמ~או משום זה לכל
 ~יל~

לחיזו~
 דמיונם

 ובאמ~
 ה~ילה ~י~ר

 מכבוד ~~מית ~ניהמסיבת הי~~
 ידיו~ל אביה~

 ז~
 מן בתורה כ~רו

 ב~שרת דה~מינו ~םהשמים
 שכינ~ גילויל~ד הדברו~

 ~~רח וכדכתיב סיני ~ר

טז~
 וגו" ~דשים כולם ה~דה כל כי

 בשםוכד~ירש"י
 המדר~

 ב~יני ~מ~ו כולם
 מ~י לך יהיה ולאאנכי

 הגבור~
 מ"מ י~ו""ש

 כל אין דח"ו ~יתהכ~ירתם
 ה~~ר~מ~י כול~ ה~ר~

 ~~מו מ~י דברים כמה וכ"א
 ולנ~א לרומם לתו~לתו ח"ו והכל מ~האמרן
 ב~ם המושלים הם דיהיו בכדי לוי ~בטשבטו
 מבני ~~י~רים ~שבטים היו לאה דבניוי~ן
 ה~~ר~ בני דהיותם ל~די~קב

 והראשונים
בתולדה

 הי~
 ט~תם

~~~ 
 דהלכך ואבירם

 מעשה ~ורה מר~"ה~רסם
 ראו~

 לה~טין
 וגם ללוי וקדום הבכור ראובן שבטולהש~יל
 דמ~אי ~~יניו חשוב אינו שמ~ון שבטלרבות
 שאר כ~ברך מותו ל~ני ברכו לא נמיט~מא

 ~רשת ר~"י ~וכ~שהשב~ים
 כד~סוק ~ ת~

 בש~
 ~דרשן ר"מ

 י~"~~
 ו~רסום

 קדום לוי ש~ט נמי ד~"ז ג~י יהודהמ~שה

בתולד~
 לומר מסברא ושוב

~~ 
 קדום לוי

 ה~רהלממשלת
 והכהונ~

 דיהודה י~ן מ"מ
 ~ל וגשיא מלך ~יה ד~ולם ל~ד באחיוגבר
 אחיו ~ל גידלו ל~יו בברכתו י~~ב וגםכולם

 ~ויחיבמ~רו
 מט~

 יודוך ~ה יהודה
 ~מלוכה ~ל דנתנבא וכד~ירש"י וגו"~יך
 י~~"שמזר~ו

 ובתרגו~
 ח"ו מ~א מכ"ז ו~לכך

 ל~רסום ~כרחמר~"ה
 מ~ש~

 ~י~רו יהודה
 שב~ו מ~לתלר~ם

 ש~
 י~ודה שבט ~ל לוי

 בממשלת~כ"פ
 ~~ר~

 ומשום ו~כ~ונה
 שו~ ~י~ ~אד~בטו

 ~י ב~י לא דו~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

~~~
 עיקר היתה וזהו ~ריו זרעו בכל ולאהשבט

ה~י~
 לקרח סנהדראות דראשי בסיוע

 מן בתורהלכפור
 ה~מי~

 מדוע ולומר
 על אפ~ר דקרח ונהי ד" קהל עלתתנ~או
 הקפיד לא ויהודה ראובן מעשהפר~ם
 בהאידאדרבא

 ~רסו~
 וגבה וינשא ירומם

מ~
 בו היה דלא ~וי ~בט ~בטו

 שו~
 דופי

דגם
 במ~רי~

 מ~וינים לוי שבט כל היו

בחסידות~
 למנהיג הוא דיבחר וממילא

 נמי בא מ""מ וכנ"ל הטעתו דעינוכפי"מ
 ויהודה ראובן מעשה ~פרסום זובטענה
 בבית ו~י~ית מזוזה דמצות לטענתוב~ירוף
 ואינך תכלת ~כולה וטלית ספריםמלא
 רבה ~במדבר בח~"ל דמבוארים טענותכולהו

 קרח בר~"י והובאותנחומא
 יעו"~~

 בכדי
 בסיבת זו במחלקותו ישראל כל עליולעורר

פרסו~
 ביזוי דזהו ויהודה ראובן מעשה

 וראשון ראש ישראל שבטי לשני עולםלדורות
 ה~בטים ב~ור ראובן והיינובמעלה

 סיבה זה ויהא ~מעלה ה~בטים ראשויהודה בתולד~
 עי""ז ויסובב ובתורתו במשה לכפירהגדולה
בחירתו

 ומנהי~ לרא~
 עינו דהטעתו כפי"מ

 גדולי דנשתבשו דגרמה הסיבה דעקרוכיון
 מן בתורה כפירה גדר עד אלוישראל
 מפר~ו~ הית~~מים

 ויהודה ר~בן מעשה
 אינו שמעון שבט ד~ם שהר~ישו ממהוגם
 נהי והלכך וכנ""ל בעיניו~וב

 דבעונ~
 קרח

 וכל אמת ותורתו אמת ד~ה נתבררוע~ו
 אח""כ מ"מ ה~בורה מפי הוא בההכתוב
בעת

 כתיב~
 מותו בשעת כולה להתורה

~ש~
 ~ששתו ומשום ישראל לכל לתנה מרע"ה

 פרסום על דעת קטני לתרעומות הפעםעוד
 וב~ירוף ויהודה ראובן ~~~הבתורה

 על שמעון ~בט תרעומתעוד דנתו~
 פרסו~

 בתורה
 כמה ועוד שמעון ל~בט נשיא זמרימ~ה

דברי~
 ~וכהובא תמנע לוטן ואחות וכעין

לעיל~
 יסובב זו ובסיבה

 ע~
 כפירה הפעם

 השמים ~ןבתורה
 ו~לכ~

 נתנה לא זו ~ח~~תו
 לוי שבט ל~בטו כ"א י~ר~ל לכלמעקרא

 ד~מ~ומשו~
 וקדו~י ~דולי מ~ולס היו

 האו~~

 עי~ר נמי קרח אפילו דבאמת עליוןחםי~י
 ל~ד היתהמחלקותו

 דר~
 שלשלת ברוה"ק

 המדרש ב~ם וכדפיר~"י הטעתו ועינוגדולה
 לוי ד~בט כיון והלכך יעו"ש הטעתועינו
מגודל

 קדושת~
 בטלו וחסידותם

 דעת~
 בביטול

 והיותר ע~מית לפניה בנוגע אפילו~מור
גדולה

 משו~
 ואמונה קיום

 גמור~
 דברי בכל

 דבמעשה עד הגבורה מפי דהמהמרע"ה
 ד" אמר כה לוי לבני מרע""ה דאמרהעגל

 וגו" אחיו את אי~ והרגו וגו" ישראלאלקי
 לרחם דידהו ע~מית ונגיעה דעתםבטלו
 ואח ובן אבעל

 משו~
 דאמר דמרע"ה ~יווי

 לדעת גמור ני~וד ~הו ונהי וגו" ד" אמרכה
 ~תולדה בטבע בלב הקשורה אדם בניונימוס

 ו~ ~להרו~
 נגד זו דעתם בטלו ~מ ואח

 דזהו בע"כ דמרע""ה~יווי
 משו~

 תוקף

אמ~ת~
 דברי דכל

 מרע"~
 הו~ה ב~רה

 התורה מרע"ה נתן שפיר והלכך הג~רהמפי
 לכפירה כלל חש~א ליכא דבהו לוי ~בטל~בטו
 מע~ה בה דנכתבו ונהי ה~מים מןבתורה
 ויהודהראובן

 וג~
 כמה

 דברי~
 ~ת דאין

 דעת ~בליהבריות
 אמתי~

 ומשום מהם נוחה
 סודות םודי עומק מלבדדבאמת

 בההקדמה ז""ל ~רמב"ן ~וכמ"ש בהוטמונים צפוני~
 האמת חכמי ובםפרי התורה עללביאורו

יעו"ש~
 יש

 בנ~לה גדולה תועלת נמי בה~
 הרמב"ם בזה שהאריךוכמו

 ז"~
 במורה

~ל~
 ונ" מט פרק שלישי

 יעו""~
 ו~מצא היטב

נחתי

~~~~
 והוריקו התוכחה ישראלכששמ~ו
 מסברא ושוב קללות כך מכלפניהם

 מ~יאות היה אנו~יו~כל
 ד~~

 יסובב עי"ז
 ~מן בתורהכפירה

 ומשו~ השמי~
 דאין

~תו
 דאד~

 מרובות דקללות להאמין נו~ה
 ישראל כל באו ומ"מ ~גבורה מפי י~אוכאלה
 אתה למה ואמרו משה לפני בקובלנאאח"כ
 וכדפירש"י בתורה ~ינו ~בטך בנימשליט
 ומשום הדבר על משה שמח שפירוכנ"ל

 ~וונה דמאמינים מבורר דידהודמקובלנא

~מתי~
 ~~ורה

 השמי~ מ~
 ואפי~ו

 דה~~ מ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~"ו ~~~~~ן ~~~ן
~~~~~ 

~~~~ 
נגד

 ד~~~
 ו~שום ושכלם

 דד~~
 ~רון אדם

 נגד ו~בוטל ב~ל~חו~ר
 ד~~

 ד~יא ה~ורה

אל~ו~
 לכפירה ~ששא שום אין שוב

 ב~ור~
 בפרםום ו~ילו ל~ם בנ~ינ~ה הש~ים~ן

 ראובן~~שה
 ויהוד~

 דברים כ~ה ו~וד
 שאין רבים יחשבואשר

 ~ו~ל~
 שנכ~בו ב~ה

 וכ~יןב~ורה
 ~נש~

 דורש דהיה
 בהגדו~

 של
 ~ילו ד~~ם נמי דב~לו וכ~ודופי

 וכנ""ליה~וכחה נש~י~~

ו~~~~""~
 ~~בא דכתיב הא שפיר ~ובן
כט

 ג~
 לב לכם ד" נ~ן ולא

 לד~~
~ד

 היו~
 וס~וך א~ר וגו" הזה

 ~וילך דכ~יב קרא ב~ר ולאה~וכחה לפרש~
 ל~

ט~

 וגו" לוי ב~י הכהנים אל וי~נה

 ל~יל~וכ~~י~~י
 ~ו~ ~חל~

 ג
 דש~~ו ~יוןוהיינו י~ו""ש~

 יש~~~
 כ""כ

 קלל~~
~רובו~

 וקשות
 ~ין דבא~~

 אד~ ד~~
 ~בחו~ר

ד~~
 ~ורה

 נוח~ א~~י~~
 ~זה

 ו~ושו~
 דזהו

נגד
 ני~ו~

 בבני דנהוג ארן ודרך
 ~ד~

 קרו~י
 ב~ורה ~~ראוי דא"~ ו~כ"שחו~ר

 אלקי~
 דכ~יב ודיב"ר דיבורדכל

 ~ו ~ב""ב וכותב או~ר ו~שהאו~ר ה~ב""~ ב~ור~
 לכפירה ~ציאות שפיר זווב~יבה ~""~~
 י~~אל כל ב~י ו~כ""ז הגבורה ~פיה~רה ב~דוש~

 נ~י ל~נהב~ובלנא
 לה~

 ד~~~ה יורה זהו

כ~~
 בגדר

 ד~~
 ובדביקו~ א~~י

 בד" ג~ור

 ~~י ~"דוב~ור~ו
 ~דע~ ד~~~ ו~ב~לי~

 קרוןאדם
 ~חו~ר~

 נגד
 ד~~

 דקדוש~ה ה~ירה
אינה

 ~ושפל~
 דנכ~ב בזה

~ 
 כ"כ

 ~ללו~
 לדע~ ד~נגד~ ו~שו~~רובו~

 קרון אדם
 לחוש אין ושוב~חו~ר

 בנ~ינ~
 נ~י ה~ורה

 ~ן ב~ורה לכפירה ח"ו דיסובב ישראללכל

הש~י~
 ~רא האי נכ~ב היה אי ~א"כ

 לד~~לב
 הכהנים אל וי~נה ~רא ב~ר וגו"

 דידהו בק~לנא ראיה ~ין וגו~ לויבני

דבא~~
 ל~לל באו

 ד~~
 בביטול א~~י

 ד~~~
 בא~~~דהוא

 ני~ום בםוג ~~ל~א לרובא
ודרך

 ארן~
 נגד

~~ 
 דאפשר ו~שום ה~ורה

 בפניה הו""ל דידהו ~ובלנא ד~יקרלו~ר

 ~שו~ ~~~י~~~י~~
 ~~וד

 ~י~~ ~~~ ~דו~~

 ~י~ר יהיו לוי דשבטלהו
 ה~ושלי~

 כל ~ל
 ב~ורהישראל

 ד~~~
 נ~נה ישראל לכל

 ~פניה ~ובלנא ד~יקר וכיון בה שויןוכולם

 ~צ~י~ונגי~~
 אכשר שפיר ה~דומה דכבוד

 לכפירהלחוש
 ב~ור~

 ~ן
 הש~י~

 דנכ~ב בזה
 ובפרט ויהודה ראובן ~~שהב~ורה

~וד דנ~וס~
 ~ר~ו~~

 ש~~ון שבט
 ~~ש~ ~פרםו~

 דהיה ~נ~ה וכ~ין דברים ~כ~ה וכדו~הזמרי
דורש

 בהגדו~
 וכנ"ל" דופי של

 ~ו~ו~ו~
 שכ~ב~י ~ה ~כל ~~ולה

ד~י~
 ד~~ ~הו~

 הוא
 הכר~

 כ""א אכשר אי וזה בו ולידבק ה~ב"החסדי
 כלו~ר ~~י ~"ד ~וה"ק וקיוםבלי~וד
 ~~~י~ פניהבלי

 ה~נשאו~ וכ~ין
 ושקר

 לש~ורוכ"א
 ו~ ול~שו~

 זכה בגדר הו"ל

נ~~י~
 ~וא~חנן וכדכ~יב חיים םם לו

 אלקיכם בד" הדבקיםוא~ם ד"~
 חיי~

 כולכם
 י~ו"ש~ ~ או~ ל~יל ~וכהובאהיום

 ובבחי"

 ~וג דה~ל ~ואפילו ד~~ו ~בטל ~םזו
 וד"אני~וס

 לכ"~~
 ~ד לג~רי

 ד~~
 ה~ורה

ואפילו
 זול~ נפשו~ לםכנ~ בנוג~

 ב~~ום
 ~שא""כ נפש פ~וח ~ל ~צוה ~צ~הד~~ורה

בלי~~
 ~וה"ק ו~יום

 בה~נשאו~
 ח""ו וש~ר

 אד~ איןשוב
 לבחי" זוכה

 ד~~
 להכיר כלו~ר

חםדי
 ה~ב""~

 ~ר~י דהני ו~שום בו ולידבק

ה~נשאו~
 ו~קר

 לה~רחקו~ גדולו~ םיבו~
 ו~שום ~וה"ק ו~יום בלי~וד ואפילו~הקב"ה
 זכה לא בםוגדהו"ל

 נ~שי~
 ~י~ה ~ם לו

 או~ ל~יל~וכהובא
 ב"

 י~ו""ש~
 ד~י וברור

 ובפרט ד~~ו נ~י ~בטל דאינו כזו בבחי"שהוא
 ני~וס ~וג הוא דד~~והיכא

 וד~~
 רובא

 ~~וםרדאנשי
 ~~י~ ד~~

 נ~ד
 ד~~

 ה~ורה
וכיון

 דבא~~
 ~שה ~בודה הוא

 ~~בודו~
~שו~

 ~כלו~ר שב~~דש
 לק~

 בסוג ~~~ו
 ~בוררוזה זה~

 ~~חלוק~
 ו~ד~ו קרח

 דבא~~
 היו

 ראשי ~ליון ~דו~יכולם
 סנהדר~~

 ~כ"ז

בסיב~
 ~~שה ~רסום ~צ~י~ ונגי~ה פניה

 ב~ר נגררו ויהודהראובן
 ט~ו~

 לגדר קרח

 במ~~~פיר~
 ו~~רה רבינו

 ו~~ הש~י~ מ~



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן ~~~~ן

 ד~תם לבטל ~תי ד~ת בגדר להיותהת~ד~ו
 ~~~לגמרי

 וד""א נימוס נגד דזהו
 בגדר יהיה דתורתם והיינו התורה ד~ת~ד דכ""~~

 וכמ""ש אמתי לד~ת נמי זוכה דבזההשלימות
 משנה ~פ""ה לאבות בפירושוהרמב"ם

 שכליות מ~לות א~לו שיהיו מי וכןוז"ל י""ד~
 מדות~חיתיות

 יזי~
 חכם י~רא ב~ן

 ~אמרכמו להר~
 הפ~ו~

 חכמי~ כך שהוא במי
 המה

להר~
 שמ~לותם ר""ל יד~ו לא ולהטיב

 הר~ות ~~ולות בהן ישתמשו הםהשכליות
 בו יתקבצו אשר האיש אבל בטובותולא

 ~ד המדות ומ~לות השכליות כולןהמ~לות
 מ~לה ולא שכלית מ~לה לא תה~השלא

 מ~ט נמצא וזה בו שאינה המדותממ~לות
 אדם שמ~יאת יאמרווהפל~ופים

 אינו אבלמאד רחו~ כ~
 נמנ~

 יקראוהו הם וכשימ~א
 אל~ים איש בל~ונינו י~רא וכן אל~יאיש
 י~רא ההוא שהאיש אניואומר

 מלא~
 ה~ם

 וי~ל שאמרכמו
 מלא~

 וכו" הג~ל מן השם

וכ~
 א~ר האיש שקריאת הכתוב באר
 המדות ומ~לות ה~כליות מעלות בוימצאו

מלא~
 ישמרו כהן שפתי כי ~מרו והוא השם

 ד" מ~אך כי ~פיהו יב~שו ותורהד~ת
 השכליות המ~לות כל כולל הוא ~ד~תהוא ~באו~

 אחריה~ א~ כי י~לם שלאמפני
 ואמר

 במ~לות ~למותו ~ל ראיה מפיהו יבקשוותורה
 אחר ואמר ו~ו"המדות

 כ~
 כי

 מלא~
 ~באות ד"

 שפיר וזהו י~ו"ש ~כ"להוא
 כוו~

 ה~דרש
~וי~רא

 ר~
 פיס~א א" פר~ה

 ט"ו~
 ללמוד

 שמן מחששת למשכן לכנס דירא רבינוממ~ה
 ב~""כ אמתי ע"ד ~תח~ר

 משו~
 דכל

 שאיןת"ח
~ 

 וכ"א ברור ד~ת ~כלומר ד~ת
 סוג דמפ~יעין ו~קר התנשאות משהושמן
ד~ת

 וכנ"ל~
 ומ~ום הימנו טובה נבילה

 דחמירא מת טומאת בגדר הו""לדטומאתו
 גדולה ד~נה ו~ום נ~לה מטומאתטובא

 תורת ~"י בפרטו ולישראל ~ללו~~ולם
 במשהו ~וסלין ד~ביה ~ וגאוהשקר

 ~"ז~~ד~יאר~י
 ~י~~

 ~אות ~~יל
 ב"~

 ~פ""ה לאבות בפירושו בהרמב"ם נמיומבואר
משנה

 י"ד~
 היטב י~ו""ש

 ~~ב~~~
 רז"ל כוונת ~בררתי לפי"מ
 רבה~ויקרא

 הנ"ל~
 מבואר

 דאינו כלומר ~ת בו שאיןדת""ח
 ולבטל אמת תורת ב~~~ותבהקב""ה דבו~
 ~"א נימוס בסוג דהוא היכא~ו~ילו ד~~

לכ""~~

 הימנו טובה נבלה התורה ד~ת נגד
 וכנ"ל מת כטומאת חמירא דטומאתוו~~ום
 ע~מית ונגי~ה ד~תו לבטל בהכרחובאמת
 התורה ד~ת בשבילדידיה

 בנוג~
 סוגי לכל

 ד~י~ר דנראה וכ~ין~בירה
 מחלו~~

 דתן
 משום לקרח בסיו~ם ה~דה ונשיאיואבירם

 ל~יל ~וכ~ובא ויהודה ראובן מ~שהפרסום
 ד"אות

 י~ו""ש~
 בחז"ל המבואר לפי ובאמת

 נ"ה~שבת
 ~"ב~

 כ""א כלל ראובן חטא לא
 לא דיהודה מ~שה~ וגם אביו של מ~~ובלבל
 מ""ת ד~~ם ומשום כך כל חטא בגדרהיתה

 בפ"א הרמב"ם וכמ"ש ~דשה נאסרהלא
 ו~יקר י~ו"ש ובכ"מ אישות מה" ד"הלכה
 ל"ח ~וישב יהודה נ~י וכדאמרהביזוי

כ""ג~
 נהיה פן

 לבו~
 מ~לת מגודל הוא וגו"

 שכתב וכ~ין ישראל שבטי ויהודהר~ובן
 ח"גבמורה

 פר~
 מאמרו וזה ו~"ל מ"ט

~~~ 
 זה ובאור וגו" לבוז נהיה פןלה

 שב~יל~
~~ה

 ~וד~
 האדם כב~ילת היה תורה מתן

 ~עשה שהיה ר""ל תורה מתן אחרא~תו
 אדם היה לאמותר

 מרחי~
 כלל אותו

 ונתינ~
 לקד~ה ~ליו המותנהשכר

~ 
 כתובת כ~תינת

 דין שהוא ר""ל הגירושין ב~ת ~תה לה~שה
 יהודה ומאמר לתתו ~ליו שחייב האשהמדיני
 נהיה פן להתקח

 לב~
 ש~ניני אותנו מלמד

 מהם המותר ו~ילו כולםהמ~גל
 הו~

 בושת
 ור~י בו לדבר~לינו

 לשתו~
 ול~סתירו ממנו

 שתראה כמו ממון ה~סד יגרום אםואפילו
 לה וישאר שנפסיד טוב באמרו ~שהיהודה
 ~בידהמה

 לב~~ משנתפר~~
 בושת ונוסיף

 י~ו"ש ~~~לוכו"
 ושו~

 ~כשר

 ד~ ~ה~די~



~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~  

~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן
 מר~""ה ~ל במחלקותם ה~דה ו~יאיואבירם
 למר~""ה הי"לדלא

 לפר~
 מ~שיהם לדורות

 וביותר גדול חטא ~דר כ""כ דא""ז כיוןאלו
 היכא בלהה ~ם שכיבה גדרלכתוב

 דבא~~
ל~

 וכמ~""ל ~יו יציע בלבל כ""א היה
 ~שב~

ש~~
 ו~""~

 ד~תם ב~לו דלא משום נ~נשו
 היכח וו~כ""ש התורה ד~תנגד

 דהח~~
 הוח

 ~ו~ילו לב~ל דבהכרח פשי~א ~""זבגדר
 וד~ת ני~וסדזהו

 ה~ול~
 כולו~

 נגד ד~תו
 ל"ג ~דברים כתיב מלא דמ~רא התורהד~ת

~"~

 ואת ראיתיו לא ולא~ו לאביו ה~ומר
 לא בניו ואת הכיר לאאחיו

 יד~
 שמרו כי

 ד~ת ~בואר י~ו"""ש ~"כ וגו"אמרתיך
 של חסידותו גודלהתורה

 דב~לו לוי שב~

ד~ת~
 ~ב~יות וד~ת נימוס דזהו ~~ם

 אביו ~ל לרחם היצורים כל בל~תהנטו~ה
 ובניו ואחיוו~ו

 ובאמת ~""ז ח~א ~חמת התורה ד~תנ~ד להריגתם~ בנוג~ ובפר~
 בקודש ד~~לה וסלסול חסידות בגדרא"ז

 ל""ג ~דברים וכדכתיבב~למא
 ח"~

 אמר וללוי

 ואורי~תמי~
 לאיש

 חסיד~
 לאביו האומר וגו"

ולאמו
 ל~

 לה~לות וח""ו דז"א וגו" ראיתיו
 ~רוכה דגמרא ומשום הכי ולומר הדעת~ל
 ~שבו~ותהיא

 ~"א~ ל"~
 ~ויקרא ו~כתיב

כ"

 ה"~
 ההוא באיש פני את אני וש~תי

 אם אר"ש ותניא~משפחתו
 ה~

 ח~א
 משפחה לך אין לך לומר ח~את מהמשכחתו
 בה ושיש מוכסין כולה שאין מוכס בהשיש

 שמ~פין מפני ליס~ין כולה שאיןלי~~ין
 דתורה מדינא דזהו מ~אר י~ו"ש ~"כ~ליו

 ביסורין ~כ"פ ח~או בחיפוי המשפחהונ~נשו
 שם ~שב~ות התם וכדאמר אחרינאובדינא
 ויקרא~רש"י

 ש~~
 ברור ושוב י~ו""ש

 דהו"ל ~~ם ד~תו מב~ל אינו ת""חד~ם וכשו~
 הנ~ו~ה ~קה היותר ו~ב~יות ~דול~ימוס בסו~

 כלבלבות
 היצורים~

 התורה ד~ת נגד
ל~בירת בנוג~

 התור~
 דהו"ל ~"ז ב~~ר ומכ"ש

 רבה ~ויקרא רז"ל מ"שבכלל
 שם~

 ת"ח כל
 ~ימנו ~ובה נבלה ד~ת בוש~ין

 וא"~
 לפי

כל
 ~י~~ ~מ~ו~~

 ~ו מ~או
 לש~ ~~~

 לי חזרה תליתאה מהדורא כהן מראהחיבורי
 בחי~רי דבררתי ~יו דכבוד אמתלאומשום
 ל~תו דבאמת כיון להוראה פסול דהואהנ""ל
 שום בלי ובש""ע וברמב""ם בש""ס המוסכםכפי
 בגדר הו""לחולק

~"~ 
 הרמב"ם וכמ""ש גמורה

 סנהדרין ~ה" ח" הלכהבפ""ג
 וז""~

 כל
 להן שה~מידו גולה ראש או מלך או~נהדרין
 בחכ~ת חכם ואינו הגון שאינו דייןלישראל
 שהוא ~"פ דיין להיות וראויהתורה
 זה הרי אחרות ~ובות בו ויש מחמדיןכולו

 כל אמרו ו~וד וכו" בל""ת ~וברשה~~ידו
 כאילו הגון שאינו דיין לישראלה~~~יד
 כאילו ת"ח ובמקום וכו" מצבההקים

 כולו שהוא וא~"פ בתורה חכם דאינור""ל דנק~ הגון שאינו ולשנא ~כ""ל וכו"אשרה נ~~
 וכנ""ל ההלכה בתחלת וכדמפרשמ~דין
 ז" ~סנהדרין ~רוכה ג~ראומקורו

 ובתו~ים קצתובשינוי ~"ב~
 תיר~

 ~~ם ב~וב
 ובאמת א" ס""ק ח" סימן בחו"מי~ו"ש
 ~דר~"ז

 מלת~
 ב~למא וסלסול דחסידות

 וכחיובי גמורה ~"ז דהו""ל גמור דיןכ"א
 וכמ""ש אסורות ~אכלות ו~ריותשבת

 דיין וכל שם ~מ"ש א" ~"ק ח" סי~ןחו""מ בס~""~
 ~בילהמתמנה

 כס~
 ד~""ז וד~יא וז"ל וכו"

 שם תשובה ובפתחי ~כ"ל בהן לזלזלדמצוה
 ולכי""ז יוסף ברכי וכתב ~"ל כתב ג"ס"ק
 שנותנין וה~תנות ~ע""ז כנהנה ~~נוהנהנה

 הוי דלא די לאלו
 בכורי~

 כמהנה הוי אלא
 י~~ש" ~כ"ל ל~"ז כמ~ד והמכבדו~"ז

~~~~~~
 לא ה~ודש

 לה~תי~ אמנ~
 ~"ש

 זצ"ל התומים ב~ל האדירהגאון
 דפוס ~"א ~~ ~~א דבש י~רותבסכרו

וואר~~
 זה ובאופן וז"ל

 יו~
 משא~"ל

 ק"ז~סנהדרין
 ~"א~

 ב~ש רב אמר ואר""י
 שנאמר ~"ז ל~בודדוד

 ~שמו~
 ב"

 ~ם ישתחוה אשר הראש ~ד בא דודויהי ~~ו~

לאל~י~
 א"ל וכו"

 שכמו~~ מל~
 ~"ז י~בוד

~"ל
 מל~

 י~בוד מוטב בנו יהרג~ו שכמותי
 ו~ל~"ז

 ~~ י~ח~~
 ~מים

 ~~~ ~פר~סי~



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן ~~~ן
וכל

 הגמר~
 לדקדק שא""צ ~ד ב~צמותה תמוה

 בוו~החריך
 חב~

 יובן
 במ""~

 ~~נהדרין ~""ל
ז"

 ע~ב~
 דיין המ~מיד כל

 ש~י~
 כחיבו הגון

 נ~~ו כח~ו ת""ח ובמ~ום חשרהנוטע
 כבר והנה וכו"ה~זבח חנ~

 נוד~
 בית מ~כי כי

 דו~ ויהי בישראל שופ~ים היודוד
 ~ושה

 ב" ~שמואל ו~ד~המשפט

 ח"~
 יי"ט~~נהדרין ו~זי"~

~~""~ 

 ודנין דן דוד בית מ~כי
 ~ירמיה דכתיבחותן

 כייא~
 וגו~ דוד בית

די~
 וא""כ ~ו" משפט לבקר

 ז~
 ש~~~

 הו~לוכה לתן דודברצון
 לאבשלו~

 ~ך אין בנו
 הוח והרי ~ומנו יותר הגון ש~ינו דייןה~מת

~~~
 וזהו ~רה

 ב~ אמר~
 ~""ז ל~בוד דוד

 והפליג החרכי ~ושי בא ולזה כע""ז הואכי
 שכמו~ך מ~ך ואמר ביותר שחמורה~נין
 אצלהרצון

 ת""~
 י~בוד וזה יותר חמור ה~ון

 ~יך והגון ראוי אתה שכמותך ~ךעכו"ם
 היטב יעו""ש ~כ""ל וכו" הגון לשאינותמנה
 לה~ות דח""ו מלבד דבל"ז אמת ב~יו ד"~בר
 בסיבת ~""ה המלך דוד דאדונינו הד~תעל

 להמיר בקש הקב""ה בגזירת מבנודנרדף
 ~ו~לת דאיזה תמוה נמי ח"ו ע""זול~~ד ד~

 אדרבא וב~ת ע""ז די~בוד מזה לוי~ובב
 מרדיפת סכנה לו יסובב יותר עודעי""ז

 להור~ו גדולה עילה בזה דימצאאבשלום
 לשטן לו יהיה דלא בכדי דתו המרתבשביל

 לרבות וגםבמלכותו
 דימצ~

 הרבה לו
 בברי~תו דוד ~ם דהיו מאלווא~ילו ~וזרי~
 מירושלי~

ומשו~
 מצוה דזהו ח""ו דדוד דתו המרת

 וכמובן ~""ז עובדלבער
 ל~י~~ ואמנ~

 דה~ביר
 ~להגאון

 התומי~
 זצ""ל

 הדברי~
 ברורים

ומאירים
 כש~

 כלומרה~ון שאי~ דדיין מבואר ומכ"ז
 חכ~

 ע"ז הו""ל ה~רה בחכמת
 אין וא""כ בעצםגמורה

 גמורה ~~ז הו""ל ודיין רב בתור דמכהןד~יו בעול~ ~פ~ שו~
 בכורות על מחיבורו שמבוררכפי"מ

 יודע דאי~ו מתוכו מוכח וזיופו בורותמלא דכול~
 בחיבורו ~מובא בכל ה~מרא כוונתפשטות
 ו~שיטא~נ"ל

 דאי~
 לדון ר~~י

ונ~ת ולהורו~
 מ~

 ~י~ו
 ~ופי~

 דיין ~דר אי~ו

הגון
 ומט~~

 הנ""ל
 אינ~

 דנצטרף חבריו כולהו

~~וה~
 בד""צ בתור מכהנים כה~די וכולהו

 והמדי~ לונדוןדפה
 המה

 באמ~
 ~רים

 לגמרי התורה חכמת ומחוסריגמורים
 ע""ז כהדדי דכולהו ספק שמן בליוברור
 המו~כם וכפי נינהוגמורה

 וברמב""~ בש""~
ובש""~

 וכנ""לי חולק ~ום בלי

 ו~~ו~~~~~
 כולהו דהמה מלבד דמלתא
~~~~~~~~ ~~~~~~ 

ש~ינ~
 ידיעתם מחו~ר נינהו מהוגנים

 שלא תלמיד בגדר אפילו כלל ואינםבתורה

הגי~
 להוראה

 ~וכידו~
 בבירור

 להדרי~
 בפה

וביותר
 למ~כת""ר~

 ~דר להו משוי דזה
 ט~מא ~וד נמי איכא וכנ""ל ג~ורה~""ז
 מ~""ת ג~ורים פ~ולים להו למשוירבא
 מה""ת גמורים דפ~ולים כ""א לדיינים זוולא

 ומשום ולשבו~ה לעדות וא~ילונינהו
 ורוצחים ~זלנים דהמה נינהו מבטןדפוש~ים
 וכמו משפט מטים נפש ובשאטגמורים

 הנלוה דרבנן מרור ~בקונטרסשהארכתי
 כהן מראהלחיבורי

 תנינא~
 כל בפרסום

 באיסורין ושקריהם ופרצותיהםתו~בותיהם
 היטב יעו""ש וכדומה ב~ריות חמוריןהיותר
 שם ש~ת" ממה ויתר יותר הרבהובאמת

 גליונות כמה יכילו ולאבהו אי~
 פרצות~ לפרס~

וי~נ~
 לרבות ו~ם ברורות בראיות תח"י

~דות
 אנשי~

 ונ~נים כשרים ויר""ש ת""ח
 דייני דהמה אומרב~חת

 סדו~
 במלוא

 בכלל וחמיוהמלה מו~
 ו~ו~

 ח~רון דמלבד

ידי~~
 לכל עמהם ג"כ מצורף בתורה

 חטאתם ולכל ~שעיהם ולכלשקריהם
 רוצחים ~ו"ל ושוב ברצון ופעםבאונס ~~~
 ~א~ת וכדתנן בפרטו ולישראל בכללול~עולם ~מורי~

פ"ה
 מש~

 ח~
 עי~י על לעולם בא חרב

 ועל הדין עוותועל
 ע~כ~בתורתכהלכה של~ ב~ר~ ~מורי~
 כהני~

 י~ט ~~דשים
פסוק

 ט"ו~
 במשפט עול ת~שו לא תניא

 ~רוי ה~ין את המ~לקל שהדיין מלמדבדין
 ~שוקן ~~יעול

 חר~
 ו~עבה

 לחמש~ ו~ר~



~ג~
~~~

 ~~ו ~~ג~ן ~~~~ן
~~~~~ 

~~~~ 
 את ~ט~אדברים

 האר~
 את ו~חלל

 הש~

ו~~ל~
 ב~רב ישר~ל את ו~פיל ~כינה את

ו~גלה
 אות~

 ב~""י ~והובא ע""כ ~ארצם

~דשי~
 ל""ה פסוק י"ט

 יעו""ש~
 ו~שבת

~קל""ט
 ע""א~

 אלישע בן יוסי רבי תניא
 עליו באות רבות ש~רות דור ראית אםאו~ר
~א

 ובדו~
 שבאה פורענות שכל ישראל בדייני

 ישראל דייני בשביל אלא באה לאלעולם
 ישראל על שכינתו ~שרה ה~ב""ה ואיןוכו"
 ושוטרים שופטים שיכלועד

 רעי~
 ~ישראל

 ש~ים על~ אני ו~עיד היטב יעו"שוכו"
 רשעי~ דייני~ על ב~~"ל הנא~ר דכלוארן
 דייני~ בהני נת~יי~וכולם

 המכונים
 בתורוה~כהנים

 בד""~
 ו~כללם לונדון דפה

 דבא~ת ~~ני נעלם ולא ד~ר ח~והגם
 ג~

 היטב היטב ו~כיר יודעכבודו
 ~הות~

 לי דהחזיר בזה וא""כ ~~יו ~~הותאפילו לרבו~ וג~ ושקרות~ ותועבת~ופר~~ת~
 טעם בנותן תליתאה כהן מראהחיבורי

 ה~כונים והיינו עול בני ~עשה~פ~סו~י
 ועיקר לונדון דפה בד""צ בתורוה~כהנים
קפידתו

 ~כפי""~
 לי שאמר

 בע"פ~
 מביזוי

 ד~ר~מוה
 ד~כלל~

 הוא
 ובא~~

 ~ותן
 טע~

 ~ו~כם כזה ~ע~א דעל ו~שום הואלפ~ם
ברז""ל

 רבה~ ~וי~ר~
 דעת בו שאין ת""ח כל

 לעיל היטב כ""ז וכדביא~תי הימנו טובהנבלה
 ו ה~אות

 ז~
 יעו""ש~

~~
~~~~~~ 

 היכי ת~יהני
 ל~

 ~~י יירא
 העולם והיהשאמר

 לי דהחזיר ב~ה לגבוה גמורה ע"זולטהר לה~די~
 נשנה דכולו תליתאה כהן מראהחיבורי
 לא פרנסה דחקות ו~ודל ב~דושהונכתב
 זיוף בסיבת וכ"ז יסופר כייאומן

 פ~~
 פשר

דזיי~ו
 הפושעי~

 ה~כונים ~בטן
 וה~כהני~

 וכ~ו ~כללם וח~יו לונדון ד~ה בד""צבתור
 דרבנן ~רור בקונטרס היטב בארש~רסמתי
 ז~ר ו~ו תנינא כהן מראה לחיבוריהנלוה
 ~משלי דכתיב~א

 ט"ז~
 ו~רשיע ~ע ~צדיק

~די~
 ד" ~עבת

 שני~~ ~~
 ול~ו~ה ע"כ

 ו~רשיע רשע ~~דיק דסגי ~~ובןאינו
 כוונת דעיקר לו~ר ובע""כ וכ~ובן ד"תועבת צדי~

 דנהי לאש~עינןהכתוב
 ב~~די~

 לחוד רשע
 דאינו ונהי ד" תועבת דאינו לו~ר~כשר
~הראוי

 להצדי~
 ולדונו רשע

 ~כ""ו ב~נהדריןוכדא~ר זכו~ לכ~
 ע""א~

 ~רי דר""ל
 בן ור""ש זרנוקי ברלר""ח

 יהו~ד~
 ~שר

רשעי~
 דחרשו לרשעים דה~די~ו ו~שום

 יעו""ש ישראל גדולי דהיו ונהי~ביעית
~""~ 

 כיון ד" תועבת בכלל זה דאין לו~ר~~שר
 הוא הטוב ד~טבעו לומרדא~שר

ולדון לה~די~
 לכ~

 ~אבות וכדתנן לרשע ~פילו זכות
 ~שנהפ""א

 ו~
 כל את דן והוי

 ל~י דדו~א שם הרע""ב דפירש והאזכות לכ~ ה~~
 ל~י ~שא"כ ~עשיו יודעים אנושאין

 פירש לא יעו""ש חובה לכף לדונו ~ותרברשע שהוחז~
 לדונו ד~ותרכ""א

 ל~
 דאיתא וכעין חובה

ביל~וט
 ~ש~ו~

 ר~ז
 ~ס~

 ויך בפי~קא
 ול~ה ואבירם דתן היו ו~י וגו" ה~~ריאת
 תלה ברשעים לתלות יכול שאתה ~הכל
 יעו""שוכו"

 ו~""~
 זה אין

 בחי~
 ~והכרח

לדונו
 לכ~

 דתבא לו~ר אפשר ושפיר חובה
 רשע אפילו ולדון לה~דיק ב~הדר ברכהעליו

לכ~
 זכות

 ~~ ו~""~
 ד~שותפת אחת בפעולה

 ורשעל~דיק
 וה~

 הרשע לה~דיק מהדר
ושוב

 בהכר~
 תועבת זהו ה~דיק ד~רשיע

 וגםד"
 שניה~

 הא ~בעיא לא כלו~ר
ד~רשיע

 הצדי~
 גם כ""א ד" תועבת הו""ל

 ד~~די~ה~
 דבכה""ג ד" תועבת הוא הרשע

ש~
 ~שום הוא הרשע ד~~דיק דהא לו~ר אין

 זכות לכף לדון ~דותיו ונועם ~ז~וטוב
 ביעקב און הביט לא ו~דר להרשעאפילו
 ~בלקו~ו"

 כג~
 דז""א

 ו~שו~
 טפי דא"כ

 להצדיק הי"ל~הראוי
 ה~די~

 חש ו~דלא
לה~דיק

 ה~די~
 הא דבא~ת מבורר

 ~ז~ו ~טוב לאוהרשע ד~~די~
 ונוע~

 כ""א ~דותיו
 פניהלסיבת

 ונגי~
 להרשע ~חניפו ע~~ית

 ~סוטה ר"א וכדאמר ד" תועבת שפירוזהו
~א

 ע"ב~
 שיש ~ם כל

~ 
 אפילו חנו~ה

 מקללין ~ן שבמעיעוברין
 שנ~~ או~



~ ~ ~

 ~~ו ~~~~ן ~~~~ן
~~~~~ 

~ג~ ~~~~
~משלי

 כד~
 לרשע אומר

 ~די~
 י~בוהו אתה

 שיש אדם כל וכו" לאומים יזע~והו~מים
 נופל חנופהבו

 בגיהנ~
 ~דה כל וכו"

 כל וכו" כנדה מאוסה חנופהבה ~י~
 כיתות ארבע וכו" גולה לסוף חנופהבה שי~ ~ד~

 כת שכינה פני מקבלותאין
 הרע לשון מספרי וכת שקרניםוכת חנפי~ וכ~ ל~י~

 דמלבד זה ~ון חומר ~ל ישתומם לאומי יעו""~

דנפר~
 נווי אמר זה עון חומר התם

 הת~
דנפ~~

 ניצון ממנו
 חל~

 ליה ומשוי אלקי
 בהקב""ה דבוק דאינו דכיון גמור מתבגדר
 קרוים דבחייהן רשע בגדר ליה משויזהו

מתי~
 ~אות ל~יל וכהובא

 ב~
 ונהי יעו""ש

 מא ~סו~ה וכו" המחניף כלדבתוד""ה
 יש וז""לכתבו ע""ב~

 לפ~
 שלא

 במ~ו~
 אבל סכנה

 א""ז יעו""ש עכ""ל וכו" מותר סכנהבמקום
 דמאי ומ~~מא לנד""ד~נין

 מ~ו~
 סכנה

 ואי לחמיו יחניף דלא בזהאיכא
 כלל אינו והא ת~""י ד~יבורי בזההקפדתו משו~

עמו
 במדינ~

 המכונים ה~לל מן י~א דכבר
 לונדון דפה ב""דוהמכהנים

 ומעול~
 יבא לא

 ואילביתו
 משו~

 וכעין למחות בידו דאין
 נה ~שבת יהודה לרב שמואלדאמר

 בחמימי דרישך רישא ב~רירי רישךשיננא ~""א~
 שב ב~~מו לקיים הי""ל ~כ""פ י~ו""שוכו"
 וכו" היום אותו תוד""ה וכמ""ש ת~שהואל

 מא~~~ה
 ~""ב~

 יוכלו שלא נהי וז""ל
 וזהו להחזיקו ולא לשתוק להןהיה למח~
 מ~מת לחבירו ~מחניף ~בירה בדברהחנופה עונ~

 ה~ב""ה יראת ~ל חושש ואינו מפניויראתו
 רואה אינו כ~ילו מעלה של עיןועושה
 ישראל שונאי נתחייבו זה ו~ל י~ו""ש~כ""ל
 אותו בתוד""ה הובא ובירושלמיכליה

וכו" היו~

 ~שם~
 באותו נפלו חללים הרבה איתא

 לו שהחניפויום
 יעו"~

 ~כתבתי מה ומכל
 מראה ~יבורי בהחזרת ח~או חו~רמבורר
 ~דא ו~~ירי איסורי בתרי תליתאהכהן
 ~וי~רא מרז""למשום

 רבה~
 ש~ין ~""ח כל

 לעיל וכ~ובא הימנו ~ובה נבלה דעתבו
 ו ה~~ות

 י~ו""~ ~~
 מד~תיב ו~וד

 מ~די~

ר~~
 ומרשיע

 ~די~
 ד" תו~בת

וכנ""ל" ~~י~~ ג~

~~~
 זה במכתבי במ~ודתי שה~ליתימה

לקיים
 מ""~

 י~ ~~דשים דתורה
 את תוכיחהו~ח יז~

 ~מית~
 ~אתך עם וכמ~""ל

 ובמ~ותבתורה
 וג~

 קבלה דדברי מ""ע לרבות
~משלי

~ 
 לחכ~ הוכ~ ~~

 וכ~ין ויאהבך
 ~טז ב~רכיןדאמר

 ~""ב~
 נורי בן ואר"י

 פ~מים שהרבה וארן שמים עלי אנימעיד
 עליו ~ובל שהייתי ידי ~ל עקיבאל~ה
 בי שהוסיף וכ"ש ר""גלפני

 ~משלי שנאמר~ה ל~יי~ אהב~
~~ 

 תוכח אל
 ל~

 פן
 וי~בך ל~~ם הוכחישנאך

~""~ 
 י~ו""שי

 ו~~~~~~~
 כהן מראה חיבורי החזרתו
 ~~ם ~בנתינתתליתאה

לפג~
 דנכלל ומשום לחמיו ביזוי בו דנ~~א

מדינא
 דתוה""~

 בפסלות
 המכוני~

 והמכהנים
 דפה ב""דבתור

 לונדון~
 בתרי בזה דעבר

 ~אות ל~יל וכהובא ~ובא דחמיריאיסורי
ח

~~ 
 גם דבאמת בזה הוא יחיד לא יעו""ש

 לבית הר~ימורה
 הסומ~

 ס~מינאר נער
 ~ונקראבל~""ז

 נערים שםדמ~דלין קאל~דזש~ דשואי~~ בש~
 למל~

 שומרי ~~ום
משמרת

 ה~ד~
 לישראל והאמונה הדת ב~ווות

ולכולם
 בש~

 ~""ו ~ולא ר~וור~נדס יקרא

רבנים~
 פניו ~ל היראה מסוה ~דיין והוא

 ר"ובשמו
 אברה~

 החזירו נמי ביכלר ד""ר
 ב" לרבות וגם הנ"ל ומ~~םלי

 בהו שמגדלין בישיבות ונתגדלודנתחנכו רבני~
 והמה לי~א במדינת ה~דש ~הרת ~לתורה

 בתור בפהמכהנים
 רבני~

 לישראל חשובים
בני

 רוסי~
 י~דות ני~ון ו~דיין ופולין

 בלב~
ובש~

 איסר ר" הרה""ג נקראו
 והרה"ג ליווערפאל ב~יר רב~ונ~ערמאן יהוד~

 ~ם לי~דז ב~יר רב הורווין הירש ~ביר"
 דקבלוהו כלומר ובדמים במראה שויםדשניהם
~בר

 פני~
 ובמתן יפות

 דמי~
 מ"מ מחירו

 אין ~ה דחיב~י ג" בפני לי אמרהראשון
 ולא ל~צמו י~יד כ"א ל~נו~ומהראוי~

 צבו~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~"ו ~~~~ן ~~י~ן
~~~~~ 

 וכנראה רבים בו דדשו ומשום המדרשלבית ~~~~
טעמו

 משו~
 אין בחיבורי שפרסמתי דמה

 והשני לצנו~ין אלא אותומגלין
 הר~

 לי
 דבררתי ממה רצון שביעת איבמכתבו
 ה~כונים בכלל הוא דמר חמיו דגםבחיבורי

 ל~נין לונדון דפה ב""ד בתורוהמכהנים
 ולשבועהי ל~דות ~ילופסלות

 ~אונים ד~ה זאת על שמים~~ו

מפור~י~
 ומכללם וצדקתם בתורתם

 היותר ולתעודה ל~רה ישי~תראשי
 מדינות ומכמהמפו~סמים

 בענות~
 הי~רה

 לשלח ממניבקשו
 לה~

 כהן מראה חיבורי
 ומהותו מהדפסתו ששמעו ב~שרתליתאה
 תודה רב לי כתבו הנ"ל ל~יבוריוב~~תם
 רצון ~בי~ת גודל ניכר מכתבםומכותלי
 דפה היראים והרבנים רבה באהבהו~בלה
 ז~פים הנם מגורתי מ~ום ~נגלאנדמדינת
 הפרצות גודל דפרסמתי ~בור טעמאו~יקר

בחומ~
 וה~ו~ה הדת

 וג~
 אפילו לרבות

 ומכהנים דמכונים רשיעי מהניבנמוסיות
 ומעשיהם המה ובאמת לונדן דפה בד""צבתור

 עול כ~ורים שמות בחמשה ונכתרוכעורים
 תועבה חרם ~שוקןשנאוי

 ~וכהוב~
 ל~יל

 חאות
 יעו"ש~

 י~ידים אינם נמי ו~מה
 המו~רי מצב לש~ר אין לאמתו דבאמתבזה
 כלשל

 הרבני~
 יעמדו דלא דפה היראים

בפר~
 הנמוסיות בפרצת עכ""פ

 והישוב המדינה לקיום וההכרחיותהדרושות והמושכל~
 ההמון בפרצת זו ולא תרבות בני אדםבסוג
 ~ה המכהנים הגדולים בפרצת אפילוכ"א
 בד"צ דהאי והמדינה דלונדון בד"צב~ר
 כא~כולס

 חמיו גם ומכללם
 ר~

 ומשחת
 ועד ר~למכף

 ר~
 ומחטיאים חוטאים

הרבי~
 דמיעוטא מיעוטא שפרסמתי וכמו

 ובאמת תנינא כ~ן מראה לחיבוריה~וה ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 חמיו הוא הרבים ומח~יא חוטאהי~ר
 מזויפת ותורה קדושה ~מסוה דמכוסהומשום

ובז~
 בור לדייבי וחיזוק ~מ~מיד כדבר ~וא
 באריכו~~כד~יאר~י

 לעיל
 או~ ~ ~סי~~

 י"ב

 אות~ד
 כ"ב~

 כל ו~"ז הי~ב יעו~ש
הרבנים

 היראי~
 לפיהם מחסום שמו דפה

בנוג~
 לתיקון

 קיו~
 פירצת ב~יבת ישראל

 מחז"ל בהו נת~יים ובאמת בור דייניהני
 קי""ט~שבת

 ~"ב~
 א ~איכה דכתיב בקרא

ו~
 וגו" מרעה מצאו לא כאילים שריה היו

 בצד זה של ר~שו זה אילמה
 זנ~

 אף זה של
 פניהם כ~ו הדור שבאותוישר~ל

 דהכוונה יעו""ש וכו" זה את זה הוכיחוולא בקר~~
 ~ישעיה דכתיב עפי""מ י""לבזה

~ 
 מורה ונביא הראש הוא פנים ונשואזקן י"ד~

 בביאורו זצ"ל וה~ר""א וגו" הזנב הואשקר
 חכמה ש~נה זה היינו ז~ן וז"ל כתבשם
 מ~שים בעל הוא פנים ונשוא תורה בעלוהוא
 ע~רן שהם הראש והם ל~יל כמ"שטובים
 היינו הזנב הוא שקר ומורה נביא ישראל~של
 ~~ר נביאי כן הערוה את מכסה שהזנבכמו
 וירא בזוהר כמ""ש הרע ~ת מכ~יןהיו

 זנבי נ~ראו לכן כוכביהם ~ולי בזנביראה בל~
 הקדום ב~ימן באריכות ~וכהובא י~ו"שעכ"ל
 יעו""ש כטאות

 היטב~
 כוונת נמי וזהו

 דהת""ח כלומר זה של זנבו בצד זה שלראשו הש""~
 ונכנ~ים כפופים היו ראש בסוגדמכונים
 ולהצדיק ז~ב בסוג דמכונה שקרלמורה

 ~ין בהעלמת ועכ""פ הרעיסמ~שיהם
 ~באיכה וכדאמר והגרועים הר~יםממ~שיהם

 ארבתי
 לד~

 מה
 אילי~

 הופכין שרב בש~ת

פניה~
 ישראל גדולי היו כך אלו תחת אלו

 ע"כ ממבו פניהם ~ופכין עבירה דבררואין
 כאיליס שריה היו ~רא דהאי וסיומאיעו""ש
 לרישא הוא טעם ונתינת מרעה מצ~ו לאהוא

דק~
 הראש להיות כאילים שריה היו דלמה

 דמכונה הת"ח כלומר הזנבבצד
 ר~

 כפוף
 ז~ב דמכונה שקר להמורהונכנע

 משו~
 דלא

 זה ~ולת מרעהמצאו
הרש~ים דהפרנסי~ ומשו~

 ~מ~
 רש~י~

 ~~י יוסף ר אמר
 קיגסנהדרין

 ~""ב~

 ~~רה בכל והכופרים
 ומשרה משרה לכל ממניםבת~יפותם

משחיתים מורי~
~~ ~  

 ~ם כיוצא ד"
 ו~פיעי~

לה~
 ו~~ע בשו~י ~ר~~ם

 ~~~~ ~ד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ז ~~~ן
~~~~~ 

~~~~ ~~
 לכסותוכ"א

 ו~יו~ ולחיזו~ ~יני~
 ש~רותם

 החכמים אלו מ~או ומ~פ~ף פה פוצהבלי
 להר~

וב~ירו~
 ה~ופרים והמנהיגים הפרנסים

 ~יו~ תיקון קדש בכלוהמל~יבים
 להת"ח

 ראש ירימו דלא בטוחיס המה ו~י"ז ~רבלחם
 ת"ח~סוג

 וכנ"ל~
 בפרסומי הזנב נגד

 ומשום שרן יהון וכולהון ושקרותם~בי~ותם
 ת""ח מהני תו~~תם לכל ניגוד ימ~אודלא
 ~ל וכדכתיב המ~ומ~מת פרנסתם בשבילוהכל
 לחםפת

 יפש~
 דאמר וכ~ין גבר

~פרשת בזוה""~
 נשא~

 ~ום אליהו המתחלת בפסקא
 ר~יא א"ל וז""ל כתב ובסופו וכו" ~מיאפתח
מהימנא

 באומ~
 לא דיד~""ד ~מא ~לך

 ויפן סגי ב~~רא אנא דהא יכול~ך בכלתאחר
 לאפקא לי ~זר איש אין כי וירא וכהכה
 ~לי דאתמר ק~רה ~אי צ~רא ~האילי

~יש~יה
 נג~

 ויתן
~  

 ולא ~ברו רש~ים
 ~רתא בכל בינייהו ת~ח סופריםדחכמת
 ~פוזרין דישראל אתר ובכלו~רתא

 ~רב בין ~ינייהו חשיב ואני ביאשתמוד~ין
 ס~רים דחכמת ~רח מת ככלב רשי~ייארב

 אתר ו~כל וקרתא ~רתא בכל בינייהותסרח
 ואתהדרו מלכוון בין בינייהו ~פ~ריןדי~ר~ל
 דקב"ה ~א ישראל ~ל ר~יין רב ~רבאינון

 ~יחזקאל בהוד~מר
 וא~ לד~

 צאן ~ני
 אד~~ר~יתי

 למי~בד יכולת לון ולית אתם

טי~
 חטא ויראי חיל ואנשי ת"חי ~ס
 ומחרימין יחוננו ולא ל~יר מ~ירמסובבים

 ב~רין וי~~ן י~רון דלא בינייהו רב~רב
 אלא סגיאין באתרין לון יהבון ולא~יאין

ד~
 דלהון לנפילו תקומה יהא דלא ק~ב
 חיל ואנשי חכמים וכל ש~ה חייו~ילו
 ביגונא בדוח~א בצ~רא חטאויראי

 נחשבו אי~א בפז המסולאים בניםככ~יםי חשיבי~
ל~בלי

 ח~
 כל בראש

 חו~~
 ~~יכה

 ד~
 דלא

 אינון רב ~רב ואינון בינייהו א~סניאאש~חן
 יגונא בלא צ~רא בלא בחדוא בשלוה~תירין
 מ~~ ~~לנין~לל

~~ 
 ~י~נין ~אי~ון

רישי
 ~מ~

 הארן ~לאה ~י
 חמ~

 מ~ני~ם
~~~שית

 ~לייה~ ו~
 ~איכה ~מר

~~ 
 ~יו

 בחי תנינא זמנא ~לך באומאה לראש~ריה
 דכל הכרובים יושב ישראל אל~י ~באותה"
 למללא יכ~ך בכל מפומך יפלון לא מליןאלין
 ~~כ דלהון דוח~א ולא~אה ~ב"ה ~מיבהון
 ~לוים הנ"ל כל לאמתו וב~ת היטבי~ו""ש
 והמדינה לונדון בפה לפנינוונראים

 במה יגונה לא דההכרחנהי ומ"~
 בד"צ ב~ר והמכהנים להמכוניםונכנ~ים ד~פופי~

 וכדכתיב נינהו גמורה ~"ז ד~דר לונדוןדפה
 א~איכה

 ו~
 מ~או לא כאילים שריה היו

מר~ה
 וכהו~

 מ~ב ~~"פ היה לו מ""מ ל~יל
 שלהמוסרי

 הרבני~
 דפה היראים

 הוא באשר לב"נ אפילו הר~יומתוקן ~ימו~ בסו~
~דם ~ו~

~ 
 ואל שב ב~מם לקיים הי"ל תרבית

ת~שה
 ~די~

 איסור לא לומר לא כלומר
~יתר ול~

 ו~
 ישרו לאדם להגיד א~ר היה

 המה דוח~ם דמ~ת אלף מני א~במלין
 ~ה ב"ד להמכונים ונכנ~יםכפופים

 ~ידדידם ומשו~
 כהה~

 ~ה משא"כ ה~ליונה ~ל
 תליתאה ~הן מראה חי~רי לידהחזירו

~  שלחו ~וד ו~דר~א ה~ירוהו דלא תר~יהני 
 מחי~רי ר~ון ~בי~ת אי הראו ~מ מחירולי
 ~דנת~בלזה

 בחיב~
 ~דור ו~דיקי ~דולי אצל

האמתים~
 ו~~דר פלילי ~ון זהו

 ~משלי דכת~ב קרא בכלל וביותר~ש~ים חנופ~

~~
 מ~דיק

 תו~~ צדי~ ומרשי~ רש~
 ד"

 בארי~ות וכהובא שניהםגם
 ידי ומסיי~ים מ~~ים ובזה ~י~בי~ו""ש ה~דו~ ~באו~

 ו~צב מ~ןפוש~ים
 ל~~ כ"~ משח~

 ~ל
 ~לויה התורה ש~ל ~ורדבר

~ 
 וא~ילו

 רבה שמות ו~מר~"ל דינין והיינו ~"ז~~וה ~~

~פ~י~
 הי~~ ~"ז וכד~~רתי ל" ~רשה

בפתיחה
 ל~ונ~~

 מרור
 ~הןמראה לח~~~ דרבנן~ו~

 תנינ~
 ו~יון הי~ב י~ו"ש

~  ~"~ ~המכונים~ גדולים הנ~ של~מוסרי 
דפ~

 לונדון~
 ר~

 וב~רט מאד מאד ומשחת
 יד~ה~ מחסרון ובשגגה ~דון די~יםבה~יית

 חרםומשוקן
 ~תו"~ ותו~~

 ~ש"י ו~ובא

~דו~י~
 אות ל~יל ב~י~ות וכהובא

~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~"~ ~~~~~ 
~~~~ 

יעו""ש~
 ~אליו ~~ן

 של ה~ו~רי ד~צ~
 לחר~ת דיהיו ב~ו~ר~עד מ~חתה~~נים

~~ 
 דאוה""ע ~זה ~ותר ~ם ח~לול ~ו~ין עם~ז~~

 ע~או~י~
 גנבים ~~ה יצאו ו~~רצו אלה ד"

 ועושי~וגזלני~
 ~ל

 ~תוע~
 ~דולה ~יבה ~הו

 ~""ו~~זי~ות~רובה
 רע~

 ו~שבר
 נור~

 כ~ו
 הבינייםבי~י

 ובא~~
 זה בכל ה~ש~ים עיקר

 ~צ~ם ו~יי~ו להו ~חנ~י הרבניםה~ה
 ואו~ר ו~רוחה ~שאת ~כסה פשע~ם כלעל~

~~ע
 צדי~

 גלות סיבת עצם וזהו כהלכה אתה
 ~~""א בנדרים וכדאמרראשון

 ע""א~
 יעו""ש

 ד"הובר"ן
~  

 בזה וכ~ו~שהארכ~י וכו" ~ה
 ~~""ז ~סי~ן תלותאה כהן ~רא~ב~יבורי

"

 ק~""ח~

 יעו"~ש
 הי~~

 ו~~~~~~
 תליתאה כהן ~~אה בחיבו~י
 עד קיז~סי~ן

 סו~
 סי~ן

~לג~
 ב~סלות ~ הלכה בבירור "הארכתי~

ה~כוני~
 ומכללם והמ~ינה ~ל~דון ד~ה ב"ד

~~
 דהי" הי~אן יצחק ש~ואל ח~יו

 ~נוסף בור לדייניוקיום סי~
~ 

 חסרון עצ~ית
ידיעתו

 בתור~
 ~סי~ן לעיל וכהובא כ~אוי

 אות עד יב" אותג
 כב~

 וביותר
 ~ב~

 פרצות
 ~רור בקונ~רס הנ""ל ב~ד דה~כוניםותו~בות
 לחיבורי הנלוהדרבנן

 ~ר~~
 תנינא כהן

 כבר דח~יו אחרי וכעת הי~ביעו""ש
 רשעים וקשר~הכלל יצ~

 ~ה~כוני~
 ד~ה ב"ד

~ו"ל~
 זו ע~רה נתנה

 ~עטר~
 שוא

 מ~ום דבראשו והיינו ב~ת ~הול~תולמי וכזב~

 בחיזוק ש~ר תורת ~~ילח ~פולין שתילהני~
 אדם בני עין ל~ראית בור ~דייניו~יוע

 התורה בכל וכ~ירה ~ינות ו~~ילתהכשרים
 ל~ר~ת והסכ~ה כהו~ה ~ שתיקה~~וג

 ש~ות בח~שה דנ~תרו ~ריוותועבות

~כוערי~
 ~ שנאוי עול

 ~שוק~
 תועבה חרם

 לעול~וכהובא
 י~""ש~ ~וח~~

 בשם ונקרא
 ב~תי דג~ר~י והגם ~אברא~סקיי~קאל
 להעלות~לא

 ~ זכרונ~
 ~חשבתי

 לאשר ~ב~שהו ~ל~ן משום~ ~ת~~ל ~כ"~

 אנש~ם~ ~~י לי ~דנ~וו~
 כשרי~

 ונא~נים

 אזניו ~שתי תצלינה השו~ע כל אשר~לתא
 ישראל לאסון גדולה סיבה דהו""לוביותר
 אוכל לא הש~ט ובנ~ש~וף

 ואב~
 ב~כתבי

 דעכ""~ ובת~ותי ל~עכ""תהנוכחי
 יסייע

 וביתוס צדוק תל~ידיב~ר~ום
 ו~שום כחש ~~ען שערבאדרת ה~תלבשי~

 ארן לישוב ~ב~גע ישראל לכלל נוראאסון הו~ ד~רצ~

ישראל~
 ענגלאנד ~לכות זו ב~דינה וביותר

 על תע~ד בלא ~וזהרין יחיד עלואם
 ד~

 רעך
 י~~~דשים

 ~ז~
 ישראל כלל הצלת על ק""ו

 החליי העניןו~ה בבירור אבאוכעת

~~~
 ו ביום

 עש""~
 צו ~~רשת

 תרצו~
 א~ר

 הירש יכונה צבי ~הור""ר הרה""ג~לי
 ~ערב העיר ב~רור רב שלי~""א~~ערבער
 ~וו~ס~לונדון

 ענד
 בלע""ז~

 ש~ע דבנו איך
 לקחו ה~~ת הנ""ל אברא~~~י י~~אלמ~י

 ~~ינאר העברי נער הסו~אלתל~ידי
 ו~םבלע"ז

 דזשוא~
 קאלעד~ש~

 ה~פת ובתוך
 דאנו ~רע""ה מעלת דכל נ~י ~~יףלקחו

 הוא נגדו דעתנו לב~ל~וכרחים
 ה~בורה ~~י דזהו ו~שום שבכתבבתורה
 ה~בורה ~~י ש~ע דלא ש~"פ ב~רה~שא""כ

 וכל ישראל חכמי שאר על יתרון ~ואין י~י
 ישר~ל מחכ~יוחכם חכ~

 יכו~

 ~רע""ה על לחלוק
 ~לשלת בעל ~מ"ש זו דרשתו לדו~יונסתייע
 בסדר ~והובא~~בלה

 ר""ת לדעת בניגוד ת~לין ~שר בדין~רע""ה דלתשוב~ הדורות~
 דהודה עד ~עית ~שה ר""ת תשובתהיתה
 ל~ני דרשתו דו~י תו"ד זהו לדבריו~רע~ה
 לק~ו~לתל~ידי ה~~ת לשמוע דבאו ~דול~הל

 דרשתו ד~י הו~ב כך וכל הנ"ל נערה~ו~א
 ד~ורה עד הנ~ל נער הסו~א לתל~ידיזו

 הנ""ל נער הסו~א לתל~ידי אחדמומחה
ונ~רא

~~ 
 תורה בהעת~ת ה~תעסקיםמחברייא ~~~ ע~ש~יין יחזקאל ד"ר

 א" סי" לעיל וכהובאללע"ז שבע"~
 יעו"ש~

 נתן
 ויי~ר ת~הלו

 כ~
 של התרגשות בגודל

 מ~ו ~י ד~וגד "מ ~כפ"רצון שבי~
 ש~

 הרה"ג



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן ~~~~ן
~והרצ""ה

 שליט"~
 פערבער

 ~נ"ל~
 דרשת על

 אבראמסקי יחזקאל והוא ~דורשה זודופי
הנ"לי

~~~~~~
 דעיקרה הנפסדה דעתו ביטול
 לפרסם עלן רמיא ומינות~רות

 דהדורש ומהותוטיבו
 נימו~ בסו~

 הראוי
 ב""נ ו~ילו ~ם הוא באשר ~ם לסוגעכ""פ

 פרשה~ ~ב"רוכמרז"ל
~"~ 

 פס~א
 ו"~

 והיה
 והוא נימוסות לך יש את וכו" תרידכאשר
 להמכונה ומכ"ש יעו""ש ע""כ נמוסות לויש
 בישראל ל~דול ~"ו של ב"ב ו~"ו רבבשם

דמכ~ים
 או~

 האמתי ה~און ר~י~ו ~ם
 הנ"ל אבר~סקי יחזקאל שמכונהוכפי""מ

 ותחבולת בערמת דעת ר~י ההמון~י
 לונדוןי בפה להרעחכמים

~~~~~~ 
 כהן ~נ"ל אבראמסקי יחז~אל
 בעיר רב בתורפאר

 ~דולה סכנה ובסיבת ליטא~דינת סלוצ~
 דהי~

 התורה על נפשו מ~ירת מחמת עליומרחפת

 ב~הלת לרב נתקבל אנשי כמה פט~וטיכפי
 ותיכף לונדון בפה הדתמ~~י~י

 ~ה היו"ל עתים במכתבי עליווהשמיעו הכריז~
 ~פלא אמתי ~און דהוא זשאר~אן בשפתלונדון
 עתים במכ~בי דפרסמו שעה ובכל עתובכל
~ה

 קביע~
 בשם מכונה היה דרשתו זמן

 ~כו ב~ת היה ולו האמ~יי ה~~ןרבינו
 בקהלתו עכ"פ יהדות חיזוק לפעולכברו

 מקום היה אז הדת מ~יקי ~םדמכונית
 דבפיזורלומר

 תוארי~
 הנ"ל ~ולים

 ~ר~

ות~~
 ומשום והמצות ~תורה קיום ידו על

 יבטלו הסעיפים ~תי על דפו~ים ~םד~י
 כמהו והחכמה ה~רה ~און ~דדעתם
 ~יזור ושקר ח~פהוכדאי

 תוארי~
 ~דולים

 עי"ז דיסובב ומ~ות תורה קיום בשבילכאלו
 על פוסח בע~מו הוא לאמתו ב~תואמנם
 על מוכיח ~וסופו הסעיפיםשתי

 תחלתו~
~יי~

 ~לשמר ~דת מ~יקי לקהלת רב

~ט~ת~
 לונדון דפה ב"ד להמכונים טוב וחבר
 ולעקור~להשליך

 נטוע~
 איסור דבפר~ת עד

 ~מים תפלת~ור
 ~ו~ נוראי~

 ~ז

 ~וכ~ו~

 ו סימןלעיל
 יעו"ש~

 ראש הוא היה
 נמי התירו להתר הוראתו ועו"פהמתירים
 ~בירור לי ידוע וזה הנ""ל ~""דהמכונים

 התירו דע"י עד לאמתו ובאמת ובודאיגמור
 מאות שתי סך הפחות לכל הפסד~יזה

לטר~
 הוה ~כי דעובדא ו~ופא אנ~לי מעות

 על אחד סוחר על טו""ת לי דהיההיות
 בד"ת עמי לדון הסכים והנ""ל ~דולסכום
 ואני לונדון ~ה ב"ד המכונים אצלדוקא
 ד~דר יען לפניהם לדון אופן בשום ר~יתילא
 לי דמוטב בדעתי ו~מרתי נינהו ~מורהע"ז

 לדון ולא ד""ת ע""פ לי ה~~יעלהפסיד
לפניהס

 ~~ד~ ~
 מפה א~ ~~לות~איש

 נתר~ה וואהל מרדכי מהור"ר בשםונקרא
 הנ"ל אבראמסקי י~קאל ~ני לדוןהבע""ד
 הייתי דכסבור ומשום לזה ~רציתי א~יוגם

~קו~
 דיין ~דר אינו דעכ""פ ~לומר הוא

 ואמנם ע"ז ~ר ליה דמשוי ה~ון~~אינו
 שלי לד""ת דהו~בע זמן מקודם אחדיום

 בימים לה~לל מותר אם~שאלתי
 ה~י~ן זו לשאלה ו~תוממתו ע""זבבית נוראי~

 עלדיעלה
 הדע~

 ~~תיו ר~לי שעמדו דמי
 ב~כו היה~ת ני~ון ועדיין סיני הרעל

 לי ונודע חכם שאלת דיע~ה עד בזהי~~ק
 אבראמסקי יחזקאל התיר דכבר השואל~פי
 הני להתיר ~""כ וחתמו כתבו התירוובכח
 לעיל ~וכהובא ~ונדון ב""ד המכוניםרשיעי
 ו"סימן

 יעו"ש~
 נבוך הייתי דעי"ז ויען

 לדון א~מ~
 ע~

 ~ל דידי ~בע"ד
 ~דר דהיה ומשום הנ"ל המתיר~אבראמסקי יחזקא~

 הפחות ולכל ~דול סכום ~צלת נפשפקוח
 הייתי מאד דמאד א~לי מעות לטרותר"

בד~ות
 ובחו~

 וחקר~י דרשתי הלכך פר~סה
 ע"ז בית ב~ונת הןהיטב

 ולא ~עצמי לראו~
 הוא מי המתיר עיקר ב~ר והן שלי~ע"י
 ~ראיה ל~תו ובאמת בבירור לי דנתוודעעד

 ע"ז בית הוא דהבית ~צמיברורה~
 שום ו~י וקיימאקביעא ~ור~

 ~יטו~
 ועיקר

 צערי ול~ודל הנ"ל א~~סקי י~קאלהיה ~מתי~

~מר~
~ 

 ב~~
 ~ניו לדון~ שלא

 ~י~ ~~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ן~"~~~~ן~"~
 בגדרזה

 פ~ו~
 והפ~תי ~שיתי וכן גמור נפש

 להד""ת בא שכנגדי דהב~""ד הנ"ל~כום
 אני ואמנם שלימה ש~ה ביאתי ~לוהמתין
 כלומר הגון שאינו דיין בגדר הוא דגםב~חת
 הוא מ""ל ושוב גמורה ~""ז בגדרדהו""ל
 דכ""ז והגם דפה ב""ד המכוניםומ""ל

 להרה""ג ומכללם בפה ~גולה י~ידילאיזה ידו~
 מ""מ מפה שליט""א פ~רב~ר הירש ~בירבי
 לפי מחסום~~תי

 ול~
 הרצתי

 שו~
 דבר

 דברו~~י
 ע~

 ~דם שום
 שב~ול~

 יחזקאל אודות
 לתפלת גמורה ~""ז המתיר הנ""ל~בראמ~קי

 נור~י~ימי~
 איסור לא בו אמרתי ולא

ול~
 מ~ד מאד נח~ד היה דבלבי והגם התר
 לא לפומא לבא מ"מ כברו תוכודאין

 ידידי לי אמר א" דפ~ם ~ד בזה נזהרתיכ""כ גלי~
 שווימ~ר יחיאל מהור""ר המופלג~חריף
 ידי~תו חסרון לפרסם דר~ונו מפהנ""י

 י~קאל חזון בחי~רו דראה במהב~רה
 הט~מתי דברים ברוב ואני ~מורה בורותדברי
 ממני בקשו ו~וד מזה דיחדל הנ"ל~ידידי
איזה

 ת""~
 ולחוות הנ""ל בחי~רו לעיין מפה

ד~~י
 ול~הו~

 בשום ר~יתי ולא ~נ~נו ~ל
 ~ב אחד ופ~ם בזה מבוקשם למלאאופן
עקב

 תרצו~
 מכבוד נשאלתי

 ר~ הרה""~
 של מהותו ~ל ז""ל גאלאמבדוד

 מכירו~ דאיני והשבתיו הנ"לאבר~~קי יחז~א~
 ביאתו מ~ת דמ~ולם האמת שהוא~וכמו
 הדת מ~י~י לקהלת רב בתור לונדוןלפה

 ל~~ אז בו ~ברכה היה דלו לי ~~מרלב~
 הנ""ל דת מ~י~י ב~הלת לרב נתקבלהיה

 ואחוזה~ מזויפת יראה במ~והדמכו~ית

וד~~ה
 ~ו~

 להע""ז תוכה
 ו~יי~

 להמכו~ים

ב""~
 וזה להכירו השתדלתי לא והלכך דפה

 ~לכב~ אמ~ת~לא
 ג~~ב דוד רבי הרה"ג

 ד~יני בסתמא כ""אז~ל
 מכירו~

 אמר ו~""ז
 ו~ה""ל ז""ל ג~לאמב דודרבי

 ~בדיו~
 לא

 ובמ~מד יותר ~ולאפחות
 ב~ו~

 לא"יד~תי

 יפזר~~ד~
 ~מ~"ע ~ליו

 בלו~דו~
 רי~י~ ~"כ

 ובאמת ה~תי הגאון רבינו וב~םתוארים
~י

 הנ~
 מ~~רו

 ~י~
 מ~ן

~~~~ 

 ~""ז וגם גמור הארן ~ם והואהגמרא
 אח""כ פ~מים דכמה והגם כלוםהשבתי ל~

נתוו~ד
 כ""א ~מו דברתי לא ~מי להבחל"~

 ~ם זה זולת ולאבד""ת
 ד~~

 הר""ד חפן
 י~ז~~ל אודות ד~תי חוות לש~ע הנ""לז""ל

 הנ""ל~בר~~קי
 וכ""~

 חוברח לי נשלח פ""א
 תורה חידושי והוא תורהאור

 ישיבת ~""יויו""ל ות""~ מרבני~
~~ ~~~~ 

 לונדון מפה
 מתחלתו וב~יוני בו ל~יין ממניובקשו
 אבראמסקי דיחז~אל ~חיד~י ידותב~נין
 לי ד~רו כפי"מהנ""ל

 אח""כ~
 דהוא

מתחל~
 מבין ד~ינו ראיתי הר~ון ב~מוד

 ר~יתי לא ושוב דשם רש""י כוונתפשטות
 יסוד דעיקר דכיון בדבריו ל~ייןיותר

לחידושו
 ש~

 רש""י כוונת ידי~תו מאי נ~תר
 בזה גם ומ"מ וכמובן כולו נ~תרממילא

ל~
 לכבוד זולת מפי אחת מלה הו~אתי

 הנ""ל יחיאל מהור""ר המופלג החריףידידי
זהו

 בנוג~
 ב~וד הנ""ל אבראמ~קי ליחזקאל

 לונדוןי בפה הדת מחזיקי ל~הלת רבדהיה

~~~~~~ 
 שמו~ל דחמיו ל~חר

 נסתלקהילמאן יצח~
 ממשר~

 בתור
 ובמקומו תחתיו נת~בל דפה בב""ד וחברדיין

 ה~הלה לדיין אברמס~ייחז~אל
 בסי~

וחיזו~
 בתור ומכהנים המכונים בור לדייני

בד""~
 דפה ד~ב""ד מלבד והנה לו~דון דפה

 באריכות ~וכדביארתי גמורה ~""ז ב~דרהמה
 דרב~ן מרור בקונטרס ~~י~בבאר

 כהן מראהלחיבורי ה~ל~
 ת~ינא~

 הי~ב ידוע וזה

ליחזק~
 הנ"ל דחי~רי מחמת אברמ~י

תח""י
 ומ~

 מאד
 ש~

 ~כפי"מ בו ~יונו
 אי~ מפי לידהוגד

 מהימן~
 כיון וביותר

ד~הל~
 מ~י~י מכו~ית לרב בה ד~ת~בל

 מכללהדת
 ד~הל~

 דהב"ד הראשית
 ברשו~

אי~
 ברור ומכ""ז וכמובן ~דת מ~י~י

דיד~
 אבראמסקי י~~אל

 ומ~ו~ ~י~
 של

 כל מלבד ובאמת לו~דון דפה ב""דהמכונים

הנ""~
 ~יו ה~רוב דשארו כיון ~~מי

 ממשפח~

 ~~~רה""~ו~ו~
 צימ~מאן ה~וי מ~יר רבי ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  ~"~~~~~~ ~~~~~ 
~ ~ ~  

~~~

התרו~~
 ויומא יו~א כל ב~וותא ~מו אתו

 דהוגד~כ~י""מ~
 לי~

 שום בלי ברור
 רש~תם גודל ברורה ידי~ה לו נתברר~ממנו ם~~

 ~~רסם הנני ולדוגמא ד~ה ב"דדהמכונים
 הלוי מאיר רבי דהרה"ג~כתבו

 ~ראה חיבורי קבלת ב~ת אלי הנ""לשלי~"א ~ימ~רמ~
 מרור קונטרס נלוה דבתחלתו תנינאכהן

 מכתבו תורף וזהודרבנן

 תר~""ט תשרי כ""חב~""ה
 לונדון~

~~ד~
 הגאון הרבידידי

 המפור~
 סו~"ה

 וכו" וכו" האשכלות ~ישיר""א
 אדלר הכהן מנשה ש~~רי" מו""הכש""ת

שלי~""א"

~""~~~~
 מכתבו כמשפט רבהבאהבה
 כהן מראה ספרו ואתהיקר

תנינ~
 נכון אל ק~תי הון מכל לי היקר

 דברי אתומלאתי
 מכת~

 גם כסדר ו~ראתי
 המרור וגם הפתיחהאת

 דרבנן~
 כחך ויישר

 כחל בלי ~רומה האמת את ה~גת אשר~ל
 והמזיקים השדים מפני נפחדת ולא סרקובלי
 יהי " " " ב~הרים נפש לר~וח ~לולים~שר
 פה לוטה והנה ב~זרךי יהי" וד" ברוך~ילך
 אשר ספרך ~בור שילינג~שרה

~~ 
 לי יקר

 ובאין וכו" וכו"~~ז
~~ 

 וברכה או""ש~

~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~ 

~~~
 ותורף ~י~ור

 מכ~
 רבי הרה""ג כ~ד

 רב שליט"א ~ימ~ר~אן הלוימאיר
 לונדון ~ה ה~קניבקהלת

 ומכת~
 ~דות זה

 ב~ני דאיכא ~""ז גדר ~ל ונאמנהברורה
 והמכהנים המכונים מזוינים ולס~יםרשי~י
 כ~ד לאמתו וב~ת לונדון ד~ה ב~דבתור

 דורש נאה הוא הלוי~הנ""ל מאיר רביהרה"ג
 ~דר ~~נו זה מכתבו כלומר מקייםונאה

~~י~  
 לחוד~

 כ""~
 ~ים דברים ~~דר

 נכשו ובמסירת ת""ח של לבו מקירותנוב~ים

 מ~ימנ~ ור~י~~מ~
 ו~רורה

 ~ז~
 ~רבנים ד~ל

 כלומר פ~ד~רי~אן ד~הלת כנ~יותמבתי
 דבני הקהלותאגודת

 ר~""~
 מקבלין וגאלי~יא

~ר~
 ~""ז יד ~באמ~עות הראשית ~מקהלה

 ב""ד המכונוםוהיינו
 דפה~

 ב" סכום ב~רך
 אנגלי מ~ותלטרות

 ל~בו~
 רבי והרה""ג

 ו~מ~ום דוחקו רב ~ם ~ימ~רמאן ~לוימאיר
 באמ~~ות דבא פרס בקבלת רו~ה אינו~רנסתו
 המכונים מזוינים ולסטים רשי~י הניידי
 די~~אל ברור ומכ""ז לונדון דפהב~ד

 הי~ב הנ"ל י~~בראמ~י
 יד~ היט~

 מהות
 שמן בו היה ולו לו~ון דפה ב""ד~המכונים

נימו~
 נמי אדם בב"נ~~בתור אפילו דאיכא

 ולהיות זה מי~נוי ~ליו ל~בל הי"ל דלא"ב~ור
 לטמא המחובר דכל ומשום חדא ב~וותא~מהם
 ומכ""ש פרנסה מ~וסר ~יה אפילו וכ""זטמא

 וכפי בריוח פרנסה הי"לדבאמת
 לש~~ אנגלי מ~ות לטרותי"ב הנשמ~
 בקהלת

 ל~נכבד אפילו הגון סיפוק ~הו הדתמ~י~י
 איזה ~בור לבו מלאו ואיךשבנכ~ים

יותר לטר~
 לש~~

 א~ילו ה~אוי נימוס מגדר די~א
 ~ה~ון רבינו בשם שמכונה למי ו~""ולב"נ
 ~"כ הוא בנימוס פר~ה דהו""ל דמלבדהאמתי
 ~והאמונה הדת חומת ב~י~קר גדולהפר~ה
 בכל להלכה מו~כמת ושב~""פ שבכתבבתורה

 ל" ~שבו~ות ~רוכה גמרא ומק~ההפוסקים

~"ב~
 שיוד~ לדיין מניין

 ~זלן שהוא בחבירו
 ת"ל ~מו "י~טרף שלאוכו"

 מד~
 ש~ר

 הלכה ~כ"ב ~מב"ם להלכה והובא~""כ תר~
 י~~ ש~וא דיין ~"ל ~נהדרין מה"י"

 בחבירו
 וכו" גזלןשהוא

 רש~
 ~מו ל~~טרף אסור

 ~כ"ל תרחק שקר מדברשנ~ר
 וע~

 ~ם
 בדין שישב ל~ם ואסור ~"ל י"ד הלכהבפ""ב
~ד

 שיד~
 אנשים ~ם י~טרף שמא ישב מי ~ם

 לא בוגדים קשר בכלל ונמ~א ה~וניםשאינן
 להלכה נמי והובא ~כ"ל דין ביתבכלל

 לו אין ~~י או גזלן שהואבחבירו שיוד~ דיין ~"ל י" ס"ק ~ז" סימןחו"מ בש~~
 ממ"ש ו~ת י~~~ש ~"כ~מו ל~צט~

 הרמב"~
 ~~ב

~
 הלכ~

 י"ד
 שמ~ וז"~

 ~ם יצ~רף
 אנשי~

 ~ינן



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ן
הגוני~

 דוקא אינו איסורא דהאי מב~ר וכ~"
 בהתחברות כ"א ג~ור וגזלן לרשע~ת~רות

 ע"פ דיין להיות ראוי שאינו מי עםלדין

התור~
 ~~ו הת~רה ~כמת חכם דאינו והיינו

 ~אינן לשנא ~יוקכוונתו
 הגוני~

 ד~מעו
 המהרי""ק בשם בלח"מ וכמ"ש כ~להוא
 ~נ~דרין מה" ח" הלכהבפ"ג

 הי~ב" יעו"~

~"~~~~
 להצדיקו ונימא נדחוק א~ילו
 ~ל לו הנ~ר לכל מ~יןדאינו

 של ו~בען~הותן
 המכוני~

 לונדון דפה ב"ד
 לגודל מ~במנע ~~ו~עם

 הפרסום~
 מ"~מ

 חסרון גודל לו ברורזה
 ידי~ת~

 דדבר בתורה
 כ"א דאינו ל~י ~ואפילו הוא לעיןהנראה

 ~רהבן
 פשו~

 בי ובר
 רב~

 לו ברור ושוב

דבקבל~
 באיסור מה"ת עבר זו ל~ינוי

 מהוגנים ~אינם~ אבשים עםהצ~רפות

~כהני~
 ה~ה התורה ועפ~י דיינים בתור

 ~וור איסורו וביותר גמורה ע"ז~דר

ד~בל~
 ~יזוק דנעשה ע"ז שם מיי~ר זו

 ג" ~י~ו~ לעיל ~וכדביארתי בור לדייניוסיוע
 יעו"ש כ"ב אות עד י"באות

 הי~ב~
 ו~"מ

 כל על השגיחלא
 ז~

 ל~יות זו מנוי וקבל

~יר~
 בוג~י וקשר רשעים עם

~ 
 וסייע

 ~מות ב~שה ונכתרו גמורה לע"זוחיזוק
 תועבה חרם משוקן שנאוי עולמכוערים
 ח" אות לעיל~וכהובא

 יעו"ש~
 ברור

 ~ם הראוי נימוס ~ל בג~ר ~ילודאינו ופשו~
 יותר גדולה פרצה אין ובאמת תר~ת~ן

מפרצ~
 מה~כונים דכו""כ דנהי זו

 לע"ז ומודים ונכנעים כפופים בפהיראים רבני~
 אפ~ר מ""מ לונדון ~ה ב~ד ל~מכ~ניםוהיינו
ע"צ

 ~דו~
 דוחקם דמפני בזכותם למהדר

 לעיל דבארתי וכעין בלשונם נכ~לוורע~נם
~אות

 י"~
 א" ~איכה דכתיב קרא

 ו"~
 היו

שריה
 כאילי~

 ו~יינו וגו" מרעה מצאו לא
 מצאו דלא משום ל~זנב ונכנע כפוףדהראש
 משא"כ זה בזולת פרנסה כלומרמרעה
 מצא דב~ת אבר~~י י~קאל גבראהאי

 ~כ~ד ו~גון ראוימרעה
 ~קה~

 מ~יקי

 בסוג לקיומו ו~"אהדת
 ל~שח~

 לגדולה
 ולקשר משחת לאיש ~ברנעשה

 בוגדי~
 ~להיוח

 בגדר בור ~ייני וחיזוק ~יוע דנעשהעי"ז
 ו~ח~יאחו~א

 הרבי~
 ~זו גדולה פרצה אין

 אפילו כ"א והא~ונה התורה בעיקר זוולא
 לאדם הראוי ני~וסבסוג

~ 
 תרבות

 וב"~
וכנ""ל"

~~~~~
 נימוס ~גדר ~ילו יצא ~וא
 לקהלה העקרי פרנס דבאמתבעלמא

 ובבית לנכרי בתו נשאת לונדון דפההראשית
 פרנס דהוא אביה ~במעמד לע"ז ובכומרע""ז

 דהמכונים הראשית לקהלה והראשיהע~רי
 ה~"ל אבראמ~קי י~קאל והאי ברשותהב"ד
 לחיזוק דינה ובית זו לק~לה סיוענ~ה

 ח"ו ולאשקרותה
 בסי~

 בסיבת כ"א דו~ו

למש~
 לגדולה

 יותר ל~רות איז~ בהרו~
לשבוע

 והה~
 ה~תי ה~ון רבינו בשם יכונה

 דהיתה הסכנה דעיקר ~ויפתובמסוה
 סלוצק בעיר מגורתו במקום עליומר~ת
 ~וכפי ה~רה על נפשו מסירת מ~תהיתה
 בני איזהפ~פו~י

 תח~לה~
 פעולתו ובאמת

 וקשר ע"ז ~ל~ירוף ~ינויבקבלת
סתיר~ בוגדים~

 וכמובן" ויראתו לצדקתו גמורה

 ~~ב~~~
 קצת ~יו וכאן נ~צאו כאן

 יראים ~~וגי~ים
 ~ם בנותן ~כותי"דמה~י ~זויפים~

 לפג~
 בא~רם

 לונדון דפה הראשית קהלה לדיין דנמנהדבזה
 רצה דלא ומשום הכשרות ~רצת הרבהתיקן
 ~כפי זו משרה עליולקבל

 אנשי~ פטפו~
 עד

 יהא דבכחו עמהם דהתנה לתנאודנתרצו
 מכירתלאסור

 חל~
 ~ד ני~ור בלי אחוריים

 כל כ""א בזה ודקדקו החמירו לאכה
 בניקור רוצה ושאינו מנקרים היובני~ר הרו~

 נעשה ידו ועל ניקור בלי לו מוכריםהיו
 מכשול להרים ~מיו עשה ו~וב זה גדולתיקון
 בגדר הו"ל ~וב כזה ~מור באיסורופירצה
 ~כ"ג ~זירדאמר

 גדו~ ~"ב~
 ל~מה עבירה

 ז"א וב~ת יעו"ש וכו" ~מה שלאממצוה

 דסברת~ומש~
 נסתרת זו

 ~רוכ~ ~ג~ר~



~ ~ ~  ~~~ין ~ ~י~ן~
~"~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~

בכמ~
 ~~ומות

 ומ~~
 ~ד" בשבת

 ע"א~
 וכי

 חבירך ~יזכה בשביל חטא לאדם לואומרים
 אומרי~ וכי וז""לופירש""י

 וחטא ~א לאדם לו
 עונש חבירך י~חייב שלא כדי ~לאיםור

 משו~ ואי עכ""לחמור
 מאיםור רבים לכרושי

 בגדר דזהו דבכרתחלב
 דרבי~ מ~ו~

 ~פיר
 תוס" וכמ""ש חבירך שיזכה כדי ח~א~מרינן

 ~ד" בשבת ומהם דוכתובכמה

 ע"א~
 בד"~

 אומרי~וכי
 ומשום אינו ג"ז יעו""ש וכו"

 שיזכה בשביל חטא דאמרינן ~יכאדאפילו

דו~~
 ולא ובודאי ברור בתיקון

 בםפ~
 וכמ"ש

 פ"ח ~פםחים וכו" כופיןתוד"ה
 ע""ב~

 וז"ל

 ~ת כופין אין שפחהבח~יה
 רב~

 ~יכא אלא
 בהדנה~ו

 מנה~
 משום היינו ~פקר

 דלא כיון ת~יים לא שמאכשישחררה
 מחיי~

 ובנה~ועכ"ל
 ב~

 רבה את דכופין הפ~ר מנ~ג

 דרבים דבמצוה ~ום לאו דרבים מ~והמשום
 מםפק ואפילו שיזכו בשביל חטאאמרינן
 אין א~ דרבים במ~וה אפילו דבאמת~"א
 חטא אמרינן לא נמי ובודאי ברורתי~ונו
 ומ~ם טובא ~וכתי ד~י"ל ומשום שיזכובשביל

 ~~"בפםחים

 ע"א~
 םפק אין

 מו~י~
 מידי

 מנהג בה דבנ~~ו טעמא ועי~ר יעו"שודאי

 הוא ברור דתי~ון משום רבה את כופין~פ~ר
 ומשום רבים עוד תכשיל לאדבשיחרורה

 ~ום כ"א ~יובא משום ולאודת~שא
 בולמ~

 דנכשלו עיקר דב~מתה~וה
 רבי~

 נמי בה
 דממ~יא~משום

 בולמוס משום לזנות ע~מה
 תאותה ל~שיג יכולה ואונה ד~בההתאוה
 וכמ"ש נשואין ע"יבהתר

 תוד"~
 אומרי~ וכי

 ד" ~שבתוכו"

 ע"א~
 ~פחה ח~יה וגבי וז"ל

 ~נהגו חורין בתוח~יה
~ 

 וכפו ~פ~ר מנ~ג

את
 רב~

 מ~רת ש~יה משום
 וממ~י~

 ע~מה

 הו"ל שפיר והלכך יעו"ש עכ"ל וכו"לזנות

 לא דשוב ובודאי ברור תיקון ~דרשיחרורה
תכשיל

 הרבי~
 מ~א"כ דתנשא כ"א

 ואפילו שיזכו כדי חטא אמרינן לא~מור בספ~

במצו~
 דהאי כיון דרבים

~~ 
 אין

 ברבים ואפילו לעולם היא ודאי ~ידימו~יא םפ~
 ברור ~יקון זה דאין זו לא ~נד"זונאמת

~ 

 דהו""לזו
 ספ~

 יתקן לודאי~דלא ו~רוב ~מור
 ומ~עמאכלום

 דלכאור~
 דאתא ~ד תמוה

 עבדו מאייחזקאל
 ע""ב~ י""~ ~זבחי~

 דנהי
 היה מכבר מ"מ נינהו פרי~י דהאידנאדב"ד
 דאין זו לפר~ה ~דר ת~נו לא ולמה הגוןב""ד
 וכדאמר בו להתגדר לו הניח מ~וםלומר

ב~ולי~
 ~ז"

 ע""א~
 הוא מבורר דאי~ור כיון

 אמרינן לא דבכ~"ג ~רצתו למטעידליכא
 ~ד""ה וכמ""ש בו ל~תגדר לו הניחומ~ום
 ~חולין וכו"אלא

 שם~
 משום ובע"כ יעו"ש

 למיעבד חשו לא דלכשריםת~נתא
 זו תקנתא למיעבד מהדרי היו דאילפרי~י ת~נ~

 ניקור בלי אחוריים חלק ימכור לאדהק~ב
 השמ~ט ה~~ב ~יה לגמרי אז ~~ונים ר~וןנגד
 ו~יה הב""ד הש~חת מתחתע~מו

 נתר~
 ואפילו בכשרות~ר~ות

 בנו~
 וכיון לכשרים

 להעמיד יפה כחםדאין
 הד~

 בחרו תלה על
 לכשרים עכ""פ כשרות בתי~ון במיעוטוהרע
 הלעיטהו אמרינן לפריצים פר~ה דאיכאואי

 דאמר וכעין וימותלרשע
 בב"~

 ~~"ט
 דאנן ולא ~~מו בשקיל מיירי דהתםונ~י ע"א~

 לי~נספי
 מוזהרין דבזה בידים איסורא

 ~""ד כח דאין משום מ"מ ו~ו" עורבלפני

 לירד נימא ואי תלה על ~דת להעמידיפה
 ב~י ימכור לא דהק~ב ~דין עומקלמי~וי
 ב~רות פר~ה עי"ז יסובבניקור

 לכשרי~
 מצרפינן לכשרים פר~ה דלתיקון ברורובכ~""ג
לפר~ת

 הפרו~י~
 לרשע הל~יט~ו סברא האי

 דעד טעמא עיקר דז~ו וכיון וכנ""לוימות
 י~קאלדאתא

 ~אבראמס~י~
 ~אי ע~~ לא

 ובאמת וה~ונים כשרים ב"ד ד~יו ונהיתי~ון
 ~א בהאי נפשין למשכוני עלן רמיאחיובא
 על לע"ז ל~ו~יא ~לאבכדי

 הראשוני~
 ברור

 ושוב תי~ון האי יועיל ~י ~וא גמורד~ק
 ו~ד~ינן ודאי מידי מו~יא ~ק דאיןברור
 כדי חטא ל~ם לו אומרים וכילדינא

שיזכהוכו""

~~~~~~~
 דאמרינן היכא דאפילו כיון תמוה
 ו~יינו שיזכה כדיחטא

 ~י~
 דאיהו

 דוקא ~"מ לעבור לוגרים
 חט~

 ב~יסור



~ ~ ~

~ ~ ~
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~
 ~י~~ ~י~ ~י

 תוד"ה ו~"ש ~יר

 ל"ב ~~ירו~"ן וכו" ליעבידולא
 ע"ב~

 י~ו"ש

 כדי חמור ~יסור ח~א~א"כ
 שיזכ~

 חבירו

 ב~יא ואפילו אמרינן לא ~ור~יסור
 באיסור ד~~א ~כ"ש לחבירו דיזכה~יה
 ~יזכ~ כדיחמיר

 דלא קל באיסור חבירו

~רי~
 לא דאיהו דהיכא ק"ו של ב"ב וק"ו

 ~ו~ פשי~ות העבירה לעבור לחבירו~ים

ה~
 באיסור ~~א נימא דלא

 חמי~
 ~יזכה כדי

 סיוע ~נעשה ב~~ז וא"כ ~ל באיסור~בירו

 מה""ת ~ ~מורים ו~זלנים בורלדיי~י
 ~ל~

 שקר ~מדבר ~ור באיסור הוא ~מורדחו~א

 ~וכהו~תר~
 ~ת

 ~קדו~~
 ש~ר דבאמת

 ~רה איסורי דב~ל תורה איסורי מכל~ור

ל~
 כמו הר~ה ב~דר עבירתן תורה א~רה

 בור לדיי~י ו~יום סיוע ~מי איכא~שקר

דזהו
 בסו~

 סיוע דנע~ה דבזה ~מורה ע"ז

 ועי"ז דכשרים עיניהם מסמא ~ר~יי~י
 ~מורה ע"ז ד~ר בור דייני לה~י קיוםאיכא

 לעי~ר ~רם נמי וזהו~י~ו
 חור~

 ו~לות
 ל~יל באריכות כ"ז ~וכהובא מארצםישראל
סימן

~ 
 יעו"ש כ"ב אות עד ~"ב אות

 ופשו~ברור הי~ב~
 בלי

 שמ~

 ח~א ב~דר דז~ו ספק
~ור

 ~ו~
 א~ריי~ דאכילת פרצה ל~בי

 ע"ז ~יסור חדא ~ע~י ומתרי ני~ור~י

 בלי א~ריים אכילת מאיסור ~ובא~יר
 זו לפירצה תיקון דעי~ר ~יון ועודיני~ור

 האי ובלאו ~~י חשידי דלא לכשרים~י~ה
 אי~ם נמיתי~ון

 רוצי~
 וכ"א בניקור כ~א

 ~מי דבל"ז לפריצי ~וא התיקוןעי~ר

עוברי~
 ומחללי חמורים איסורים בכו"כ

ש~
 דנימא הוא מסברא שפיר ~רהסיא

 בב"ק ד~ר וכעין וימות לרשעהלעי~הו

 ע"~~~~~
 מיירי ~תם ו~י יעו~ש

 שפיר והלכך לעצמו ושקיל ד~~ל~לן

מס~
 רמיא דלא ומשום הכי ד~ימא ~וא

 לי" ל~ובי~ן
 ~זיל~

 למע~ בכדי
 ~יסורו

משא"~
 דאיכא בידים איסורא לי" למי~ב

~~
 משום ו~ו" עור לפני ~שום

 דבל~
 ~כי

~~~ 
 ~~יר

 ~ברור~ ~בר~
 ד~ימא הוא

 וריחו שום שאכלמי
 נוד~

 ויאכל י~ור
 שו~

 וכד~ר נ~ף ריחו שיהא כדיאחר
~ל"א ~~

 ~"ב~
 דאסור ופשי~א יעו"ש

 מ"~
 הו""ל נמי ~כי דבלאו בנד"ז ~וא ברורה~ברא

 ד~שוי ש~~~רה~יא ומחלל רשע~~מור~דר
 אי~ו~ ל~בי קל ~ר איסורא להאיעכ"פ
 ~כילת פרצת למ~ר המת~ן דעברע"ז

 דב~ה ~מור ~שי~ות ~יקור בליאחוריים

 ד" ~שבת הש"ס תמיהתשייך
 ע"א~

 וכי
אומרים

~~ 
 חבריך שיזכה כדי ח~א ל~ם

וכנ"
~ 

 ו~~~~~
 ~~ות ~שכת~י מה כל

הקדום~
 היה אם א~ילו הוא

 אחוריים דמכירת פרצה ~אי מתקןבאמת
 ני~ורבלי

 ~מכ"~
 כלום תיקן לא דב~ת

 דאין ו~שום מקודם ש~יה כמווהכל
 כח~

 עמלק של ~ותפו תלה על הדת להעמידיפה
 היוצאים דברים ~עמא בצירוף ~מי~ואפשר
 זה תיקון היה ולו ללב ~כ~סים הלב~ן

מ~יר~
 ~שר שמים יראת מ~ודל עמוק לב

 ~ו" בברכות וכדאמר ~יקו~ודפעל

 ~ש~~ין דבריו שמים יראת בו שיש אדםכל ע"ב~
 היה ת~או דעיקר ~עשה ו~ה יעו"שוכו"

 חמורה מ~דושה דבא יאמרו שלא ולחוןמה~ה

~קדושה
 ~ל~

 בתור ממשרתו דיוצא כ~מר
 אצל דיין להיות הדת מ~יקי לקהלת~ב

קה~
 להצ~רף וביותר הדת דמז~ת הראשית

 והלכך בור דייניעם
 הת~

 הנ"ל תנאו
 ישרתו ~ה ולהראות זו ~רועה למעשה~ודם
 רבי~ לפרושי כוונתו דעי~ר~וצד~תו

 בלי אחוריים מכירת ~רצתמאי~ורא
 צדקתו כמו ה~"ל זו ~עולתו וב~תני~ור

~וירא~
 עשו של

 א~
 את מעשרין היאך

 התבן ואת~מלח
 ~תנח~

 ברש"י והובא

~~לדות~
 באמנים עדים ש~י לי ו~ידה

 כל על לאמתו ו~ת בבירור לי~דידועין
 הקהלה לדיין מ~ויו ד~תה~"ל

 דפ~
 ונרצו

 לאסור ~נ"ללת~ו
 מכיר~

 ~לי אחוריים
 ערך תיקון האי להת~לת זמן האריכו~י~ור
 ~וד כלומר חדשיםחמ~ה

 ~ש~
 ~יס
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 למכור הרצו~ה~ותרה
 חל~

 בלי אחוריים
 ה~תה הנ"ל פר~ה תי~ון באמת ואםניקור

 רבי~ ולפרושי דלבא~~ומקא
 איסור מהאי

 זמנו להרחיב בהתירא גדול כחו במהחמור
 ומזה דבכרת חמור באיסור גדולהדפרצה
 ד~יקר ב~ד~דו מח לו שיש מי כלישפוט
 לסמא היה~ו

 ~יניה~
 היראים של

~ובחוסר
 ד~~

 חבריו יד~ו וכ"ז
 המכוני~

 כמותו ~לסטיםב"ד
 כבשוה~

 תנאו ד~י~ר
 ואמנם למבוקשו ונתר~ו ~ין למראיתהוא

 חמשה ~רך זמן י~בור ~ד לאטיאתנהלה
 לא כלומר אחור נסוג ביני וביניחדשים

 יר~
 לא תנאו ד~יקר כיון אחור~ים פר~תלבבו
 לא דבאמת הוה וכן ~ין למראית כ"אהיה
 מפי לי דהוגד וכפי"מ בזה כלוםתיקן

 ונאמנים"כשרים

~~ו~
 דבקהלת היות~י יד~נא ~ובדא

 וטובי ראשי דרשוברייטא~אוו
 דיראו לונדון ד~ה ב"~ד מהמכוניםה~הלה

לת~
 ~"י בשר במכירת הגדולה הפר~ה

 דמחללקצב
 ש~

 מה~בירות וכדומה ב~רהסיא
דבזה

 נגר~
 ~י~ון ~חיוב בכשרות נאמנותו

 הקהלות דכל ומשום ~לייהו רמיא פרצאלהאי
 להב"ד ונכנ~ים כפ~ים אנגליאדמלכות
 ומנהיגים פרנסים וכתבו לונדון דפההר~ית
 כו""כ הנ"לדקהלה

 מכתבי~
 מרובה זמן

 המחובר ~ם ביחד הנ"ל ב""ד "והמכונים
 הגאון רבינו בשם אותו המכנים טמאלטמא
 לא הנ"ל א~אמס~י י~~אל והואה~תי
 והמנהיגים להפרנסים להשיב לנכוןמ~או
 משום ~כ"פהנ"ל

 נימו~
 ומכ"ש וד"א

בנוג~
 ה~ן זמן לאחר ~ד טריפות ל~רצת

הופי~ו
 למר~

 ראשי ב" הנ""ל ה~דה ~יני
 הדיין והמה לונדון דפה מהב"דהדיינים
 לרבות וגם פ~לדמאן אשר והראשיה~קרי

 בור ~ל~ייניהמ~יי~
 הנ"ל~

 בו דאין
והיינו מ~

 י~~א~
 ו~יפה הנ""ל ~מסקי

 לרבות וגם והמנהיגים ה~רנ~~ם~ם
 כמה נתברר הנ""ל ב~נין דבריהםמהרצאת
~דלה

 ~דק~
 הדת לפרצת ~תי~ון וירא~ם

 בסוג~כ"פ
 כשר~

 במא~לות הדת ושמירת
 והמנהיגים הפרנ~ים דגם מהאסורות
 בזה חובמרגישים

~~ 
 בכלל כ"כ דאינם

 כ"א וי~אים חרדיםהיותר
 יהודי~

 לפי
 ~~""פ רו~ים וכ"א בפה ~מ~ום ~זמןה~ת

 למהפך דבריהם הר~את וב~ת כשרותבאכילת
 מלין איזה נזר~ו ~מלק של דשותפובזכותי"
 דוב הרב ובשמו הנ"ל ד~הלה הרבמפי

ווילנ~ר
 ~וג~

 הנ""ל לפרצה
 ~פ~ ו~

 ~ליו
 ה~תי הגאון רבינו של וגאותורוגזו
 ~ליו ונתן הנ"ל אבראמסקי יחזקאלכביכול
 לפיו" מחסום וישים ישתוק דהואב~ולו

~~~
 הוא ד~כ"פ דמלבד זה ~ל שמים
 להשגיח רמיא דידיה ו~לי" דשםהרב

 בפני דהשתיקו ~ה דשם ה~רות~ל
 ~ד כבודו השפיל והמנהיגיםהפרנסים
 נשמ~ין רב בתור דבריו יהיו לאד~י"ז

וב~ירו~
 פרנסתו ~יפוח נפש פקוח סוג ~וד

 הפרנסים בצירוף ~ דשם הב~"בדב~ת
 ויד~ו דיכירו תורה בני אינםוהמנהיגים
 לבד רב תואר בשמא וכ"א ורב ב"תלהוקיר
 ~~כמת רב דהוא יראו באם אישיהולל
 לפני משפילו ~צמו הב"ד ואםהב"ד

 ומנהיגי~הפרנסים
 דהורגין ברור ד~הלתו

 פרנסתו ~יפוח בגדר וב"ב אותוורוצחין
 באות ~וכהובא למו כסל דרכם זהובאמת
 ~ימ~רמאן ר"מ הרה"ג במכתבי"ג

 דהב~יחו היתה הנ"ל אסיפה שלוסופה י~ו""ש~
 מושב למקוםדב~רתם

 בלונד~ ~בי~ות~
~~מש~

 חניפותם תתפשט
 ושקרותם~

 ית~נו
הפרצה

 בנוג~
 ל~הלת

 ברייט~
 הנ"ל האוו ~

 ~ונה ואין קול ואין הגון זמן ~ברואמנם
 ~מן ולאחר שלה את עשתה הפרצהובנתיים
 קבלו הנ""ל אסיפה אחר ~בו~ות ג"~רך
 ב"ד מהמכונים מכתב הנ"ל ה~הלהפו"מ

 לפיר~ת תי~ון ח"ו לא רצוף ותוכו לונדוןד~ה
ה~צב

 כ"~
 נסי~תם הוצאות ל~ם דישלחו

 לברייט~מלונד~
 ש~י~ לסך ד~לו

 שילינג

~שו~
 ~וד א~ר

 זמ~
 כ~~ הגון

 דרא~י מכתב
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 דעומדי~ חבר~
 השחיטה על לפקח

 אף בארד~ובל~""ז
 שחיטה~

 רשיון יתנו
 ב" ~שך על דשםלהק~ב

 חדשי~
 וכ""ז

 ידו~
 לי

 עדים ~ני מפיבבירור
 הנ"לי הקהלה ונ~ן הקהלה פרנסוהמה ונאמני~ כשרי~

י~~~~
 יאמר

 נ~
 דעדיין מי כלומר ישראל

ני~ו~
 ~ל יעלה היאך בלבו יהדות

 אבר~סקי י~קאל דהתנה דתנ~יהדעת
 במינויהנ"ל

 וקיו~ ~יו~
 דיהא בור לדייני

 בלי אחוריים מכירת פר~ת למגדר ~יפהכחו
 מיראת לבו מקירות דהיתהניקור

 הנ"ל פעולות תרי הני ובאמת וטהורהזכה שמי~
 דאין ונאמנים כשרים~ים

 ש~~
 אמת

 ~יקרו מאי~ורא רבים לפרושי הנ""לבתנאו
 יהרהרו ושלא ו~ד~תו ישרתו בזהלהראות

 חמורה מקדושה דבא ו~אמרו אחריו~"ו
 וכנ"ל" ~להלקדושה

י~~~
 תנאו דעיקר לברר ~לישי" בה

דיעמוד
 בפר~

 מכירת
 בלי אחוריי~

יקור
~ 

 מהשפה כ"א היתה
 ולחו~

 דאי
 נגעה דב~תימא

 פר~~
 ללבו כ"כ זו

 כ""א דאינה אחוריים פר~ת לתקן~מ~דר
 עמלק של שותפו וגם עמינו ו~עיפרי~י

~
 להעמיד כח ואין לי" י~יית

 בז~
 על הדת

 חלק כשרות לתקן יהדר לא למהלה
 פני~

~שרי~
 י~יו ונקירתו דשחיטתו דהיי~ו

~וב~""~
 ומנקרים

 כשרי~
 פושעים בםוג ולא

~וברי~
 דלכמה דעריות בזרא באיסור

 ו~ילו יעבור ואל דיהרג ~וא מדינאיס~ים
 ואפילו מדרבנן דאיסורו דעריותזרא

~פוסקי~
 דבבזרא

 דערי~
 אמרינן לא דרבנן

 םימן ביו~ד כ"ז ~י~ויין יעבור ואל~רג
 ריש ובמל"מ הש"ע ובמפרשי א ס"ק~"ז
 יםודי מה"יה

 התורה~
 חמיר איסור מ"מ

 ובפרט הואבא
 בשובי"~

 דבעינן ומנקרים
 שמים יראי ידועים אנשים~יו

 ב"ד כחיר ועלי~~
 יפ~

 תלה על הדת ל~עמיד
 ירקד לא דהשו~ב זו פר~הד~ר

 ע~
 ~שים

 ו~~ו~~ייו~
 ~י~~ו ~שר ~~ילוי ~~בד

 חיבוק ~מי איכא טפחים מ~שרהיותר
 כרת דאיסורן ו~דה איש אשתבאיסור

 יע~ר ~ואל יהרג ~די~א דע"ז ו~וטוברור מה""~
 ו~פורסם ידוע דכ"ז מלבדובאמת

 מהימנא ראיה ~ריכין אינםוהמפורסמות
 פרשת ב" יום אור זה ראיתי בעצמיאני

 לונדון בפה תר~""ו שתא דהאי פקודיויקהל
 שו"ב והיה בפה יתומה חתונת עלבהיותי
 עם בחיבוק פעמים כו"כ מרקדאחד

 נשי~
מנשי~

 היה והוא שונות
 מהשובי"~

 היר~ים
 היתה דריקודוומשום

 ע"~
 הקדש טהרת

 מחברתו וכמו ראש~ ~ילו~ ח""ו לאוהיינו
 מ~שרה יותר זרוע ~ילוילטומאה

 ~~טן כובע והיינו ראש בכיסויכ"א טפחי~
~יארמעלקע

 וכדר~ בלע"ז~
 ובפר~ת היראים

 ו~וט ~ברור דעריות דבזרא אי~ראהאי
 שחיטה א~ל מצויין דרוב ~רותו חזקתדהורע
 נבילה לו~י קרוב חשש ואיכא הןמומחין
וטריפה

 לכשרי~
 יפה ב"ד כח שפיר ובזה

להעמיד
 ~ד~

 תלה על
 דהשובי""~ ומשו~

 כפופי~והמנקרי~
 ולא ישמעו וב~"כ~ להב""ד

 לא ושוב ~זה הרע כדבר עוד לעשותיזידון
 פר~ה גדר להתנות איפכא בתר למיזלהי""ל
 ~~ה גדר להתנות ולא לגודרה יפה כחו~ין
 יפהדכחו

 לג~ר~
 צדקתו גודל מבורר ומזה

 ולעמוד גדר לגדור בתואו באמתויר~ו
 מלזות ע~מו ולטהר ליפות הואדעקרו בפר~
 ו~לכך בור לדייני סיוע דנעשה זובפר~תו שפתי~

 פר~ה בגדר לנראית לפר~ה תיקון בתרהדר
לבני

~~ 
 וגדר תיקון בתר ולא

 ~רי~י אדם לבני פר~הבגדר דאינ~ לפר~~
 דעת~

 ו~יינו
 עםבריקוד

 וכמעט זרוע מגולות ~י~
 קי~ור העומד עלמרובה פרו~

 העול~
 ~מבואר מכל

 אדם בג~ר אבראמס~י י~קאל היהדלו
 עכ"פ הראויבנימוס

 ל~~
 ואפילו בעלמא

 דלא ברור ~מיב""נ
 ~עש~

 ~בור לדייני סיוע
 זו משרהובקבלתו

 קיי~
 דכתיב קרא בנפשיה

~משלי
 יח~

 כלומר ~ו" ~פרד י~ש ל~אוה

בז~
 עלי" וקביל הדת ~~יקי מ~הלת דנפרד

 ~יקרו בור~ ~דייני סיו~~~יו~
 ~ל ~י~~



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ן ~~~ן

תאו~
 ל~דולה למשחה תאותו למלאות נפשו

 כיון כלומר ליתא נמי ~א ליתאומד~א
 מחמת ולא מועטת ~רוחה דבשבילד~ינן
 יני לדי דבסיוע לעקר נמכר פרנסהדוחק
 דסכנה לומר הו"א אין שוב ע"ז הו"לבור

 ברוסיא מ~ורתו במ~ום עליו מרחפתדהיתה
 התורה על נפשו מסירת בסיבתדהיתה

 לע~ל אם יודע והלב אדם בניוכפטפוטי
 וד"לי לע~לקלותאו

דז~~~
 של ומהותו טיבו דבארתי לא~ר

 בסוו~ הנ~ל אבראמס~יי~קאל

נימ~
 הנפסדה דעתו בי~ול לברר נבא הראוי

 ה~ברי נער הסומא לתלמידי לקחו~בהטפת

~~שואי~
 ~אלעדזש

 בלע""ז~
 לעיל ד~ובא

~אות
 יא~

 לאמתו וב~מת יעו"ש
 ~משלי דכתיב ~רא בו נת~יים הנ"ללקחו בהט~~

יח~
 י~גלע תושי" בכל נפרד יבקש לתאוה

 ~נזיר דא~"לוכעין
 כ~

 ע"ב~
 לתאו~

 יב~ש
 שנת~לה יתגלע תושיה בכל לוט זה"פרד

קלו~
 וכדפירשו מדרשות וב~י כ~סיות בבתי
 זה נפרד יבקש לתאוה ~"ל והתוס"המפרש
 ויפרדו כדכתיב מאברהם להפרד שבקשלוט
 תושיה בכל בעבירהי תאותו למלאות כדי~ו"

 ובכל אלא כאן נאמר לא ובתו~יהית~ע
 ~רות בשני ~לונו שנת~לע לך לומר~ושיה
 עכ"ל וכו" שבע"פ ותורה שבכתב תורהוכו"

 בלוט קרא ~אי ו~דרשיעו"ש
 מרישי~

 לסיפיה
 י~~אל האמתי ~גאון רבי~ו ד~מכו~הובנד"ז

 לרישיה מסיפיה קרא האי נדרש~ראמס~י
 תושיה בכל דרשתו דופי בסיבת קאמרוהכי
כלומר

 לחל~
 תורות ~תי בין מרע"ה במעלת

והיי~
 שבע"פ לתורה שבכתב תורה בין

 הדת מ~יקי מקהלת דנפרד ד~אנ~לה
 דאין בור לדייני סיועונעשה

 משו~ ז~
 לגדור

 למלאות כ"א נקור בלי אחוריים בפרצתגדר
 דורש היה לא דאל"כ ל~דולה למשחהתא~ו
 וכפירה מינות ב~דר ד~ו"ל הנ"ל ד~תודופי
 ומכפירתו רבינו משה ובמעלת שבע"פבתורה

 ש~~~~~~ור~
 ~~וי

 ~~ר~
 בתור~ ~פירתו

 וכמ"ש בצנעאשבכתב
 הרמב""~

 לאבות בפירושו
 יעו"שי ג" ~נהפ"א

ד~~~~~
 אות לעיל ~דהובא דרשתו דופי

יא~
 בורות דברי דבאמת אם

 ולא שנה ולא ~רא דלא עליו ומעידיןנינהו
 בביטול זמן לאבד מהראוי ואין ת""חשמש
 דנתפר~ם לאשר וסכלות בורות דברידבריו
 לגאון ושכל ~ת נעדרי אדם בני ~מוןבין

 ~אוי~תי
 שכ~

 בע~"ר בימינו עלתה
 ~בלי הן הןולע"ד

 משיח~
 דרשתו ודופי

 המנוערים לנערים ובפרט לרבים ~~יףזו
 המשמר על עומדין להיות דמ~דליןממצות
 סורר ~~דר הדתבחומת

 ומורה~
 ואיכא

 ובפרט אבתריה גריר מגרר לטובאלמיחש

 בתרי~ למי~ך ואתי דמשכא מינותבדברי
 בכל כפירהבפרצת

 התור~
 רבינו ובמשה

 ה~דום באות ~וכהובאע"ה
 יעו"ש~

 ~רתי
 ~משלי דכתיב קראלקיים

 כו~
 כסיל ענה

 ל ~שבת וכמ~""ל ו~ו"כאולתו
 ולבל שיניו ולהקהות יעו"ש וכו" תורהבדברי ע"ב~

יהרו~
 תורה ב~דושת ולפרון לעלות

 בס""די החלי וזה מרע~הובמעלת שבע""~

~~~~~~~~ 
 ~ה" בברכות

 ~"א~
 וא""ר

 ל~יש בן אר""ש ~א ברלוי
 ~שמות דכתיבמאי

 כד~
 לך ואתנה

 כתבתי אשר והמצוה והתורה האבןלוחות

 תור~ הדברות" עשרת אלו לוחותלהורותם
 אלו כתבתי אשר משנה זו והמצוה מ~ראזה

 מלמד גמרא זה להורותם וכתובים~ביאים
 ~יט ובמ~ילה מסיני למשה נתנושכולם

ע"ב~
 דכתיב מאי אר"י אבא בר ואר"ח

~דברים
 ט~

 ד~ר אשר הדברים ככל ועליהם
ד"

 עמכ~
 ב""ה הקדוש שהראהו מלמד בהר

 סופרים ודקדו~י תורה ד~דו~ילמשה
 ומ~

 ניהו ומאי לחדש עתידיןשהסופרים
 ריבויין~ תורה דקדוקי וז""ל ופיר~"י~גילה מ~ר~

 דקדו~י ור~יןי אכין מיעוטין וגמין"אתין
 משנת מלשון האחרונים שד~דקוסופרים



~~ו

~~~
~~~~ 

~ 
~~~~~ 

 ~"ז
~~~~~ 

~~~~ 
 הלכה פ"ב פאה ובירושלמי עכ""להראשונים

 ככנ כל ועליהם עליהם אמר ריב"לד"
 אפילו ואגדה תלמוד משנה מ~ראהדברים דברי~

 שתלמידמה
 ותי~

 רבו לפני להורות ~תיד
 ~~הלת טעם מה בסיני למשה נ~רכבר

 אדם ~יאמר דבריש א~
 ר~

 וגו" הוא ~דש זה
 היה כבר לו ~ומר חבירומשיבו

 ~~~~תי כה~יםובתורת לעולמי~
 ח~ ~ר~

 אלה
החו~ים

 והמשפטי~
 אלו החוקים והתורות

 והתורות הדינים" אלו והמשפטיםהמדרשות
 אחד לי~ראל להם ניתנו תורות ששתימלמד
 משה ביד סיני בהר וכו" בע"פ וא~דבכתב
 וד~דו~יה הלכותיה התורה שניתנהמלמד

 ועוד יעו"ש ע"כ מסיני משה ע"יופירושיה
 נד ~עירוביןת"ר

 ע""ב~
 ~שנה ~דר כיצד

 לו וש~ה אהרן נכנס הגבורה מפי למדמשה
 משה להם ושנה בניו ~כנסו וכו" פיר~ומשה
 משה להם ושנה ז~נים נכנסו וכו"פירקן
 משה להם ושנה העם כל נכנסו וכו"פיר~ן
 המשנה סדר כיצד וז"ל ופירש""י וכו"פירקן
 אהרן נכנס שב~"פ" ~ורה ישראל למדוכיצד
 ~ישעיה כדכתיב משה לפניוישב

 ל~
 והיו

עינ~
 את רואות

 מורי~
 בשעת כולם וכן

 יעו""ש ~כ""ל לפניו~ יושבין כולןשמועתן
ומכ"~~

 מבו~
 שבכתב ~ולה הת~ה דכל

 וד~דוקיה הלכותיהושבע"פ
 ל~וד רבינו משה ~"י היה לישראל~יתנה ופירושי~

 הי~ה לבד ומידו ישראל לכל למדהוהוא

תוה"~
 והרמב"ם לישראל" והמסורה הכתובה
 וז"ל" כתב זרעים לסדרבה~דמתו

~~
 רבינו למשה הקב"ה שנתן מצוה כל כי

 אומר ~יה בפירושה לו נתנהע"ה
 וענינה פירושה לו ~מר ואח"כ המצוהלו
 לימודו וענין התורה ספר כולל שהוא מהוכל

 נד ~עירובין שאמר כפי היהלישראל
 איש ללמוד הולכים העם כל היווא~כ ע"ב~

 המצוה וכותבים משה מפי ששמעו ~הלאחיו
 וישו~ו במגלותההיא

 ~שרי~
 ישראל כל על

 ההיא המצוה בגירסא שידעו עד ולהגותללמוד
 ו~ח"כ לקרו~הויר~י~ו

 ~מדו~
 ~ירו~י

 ~~~ו~

 הנתונהההיא
 מ~

 והפירוש השם
 המצות כותבים והיו ענינים כוללהיה ההו~

 רבותינו ~רו וכן ה~בלה פה עלולומדים
 בברייתאז""ל

 ~בתו""כ~
 מ~ה אל ד" וידבר

 כל והלא סיני בהר ת"ל ומה סיניבהר
 לך לומר אלא מ~יני נאמרה כולההתורה
 ובפרטיה בכלליה נ~רה שמיטהמה

 מ~יניודקדו~יה
 א~

 כלליהן המצות כל
 והנה מסיני" ודקדו~יהןופרטיהן

 ל~
 מ~ל

 שבעת תשבו בסכות למשה אמרשה~"ה
 ~וי~ראימים

 כג~
 שהסוכה הודיע אח"כ

 ושאין הנקבות על לא הזכרים על חובההזאת
 ושלא דר~" הולכי ~א בה ~ייביןהחולים
 בצמח אלא סכוכהתהיה

 ~אר~
 יסככנה ולא

 מאשר ~ילו בכלים ולא במשי ולאבצמר
תצמח

 האר~
 והבגדים" והכרים הכסתות כגון

 כולו בה והשינה והשתיה שהאכילהוהודיע
 טפחים מז" פחות בחללה יהיה ושלא~ובה
 גובה יהיה ושלא רחב טפ~ים ז" עלארך

 בא וכאשר ~פ~ים מעשרה פחותהסוכה
 ופירושה הזאת המצוה לנו נתנה ע""ההנביא
 ופירושם הם מצות עשרה ושלש מאות ~שוכן

 וכאשר וכו" פה על והפירוש בכתבהמצוה
 עליומת

 השל~
 מה ליהושע שהנחיל אחר

 הוא ממשה שקבל מה וכל וכו" עליושנ~ל
 נפלה ולא עליו לדבר אין הז~נים מן אחדאו
 מפי פירוש בו שמע שלא ~ה מ~לו~תבו

 הענינים מן ע"ההנביא
 המשתרגי~

 מהם
 בסב~ות דינםהוציא

 במדו~
 השלש

 בהם נדרשת ~התורה סיני הר עלהנתונות עש~
 שלא דברים יש שהוציאוהו הדיניםובאותם
 שתי בין מחלו~ת בו שנפלה מהמהם וי~ עליהם הסכימו אבל מחלוקת בהןנפלה

 היו המחל~ת נופלת וכשהיתהוכו" דיעי~
 שנ~ר כמו הרובאחר הולכי~

 כג~ ~שמ~
 אחרי

 היטב יעו"ש עכ"ל וכו" להטותרבים
 ז"ל"באריכותו

ו~~~
 ממה

 ~כ~
 מה וכל ~"ל הרמב"ם

 הוא ממשהש~בל
~ 

 מן אחד
 ~~יו לדבראין הז~ני~

 ~~~ ו~~
 ~ו

 מ~~ מח~וק~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~~~~ן~~~
~~~~ 

~~~

ד~
 בע""כ מרע""ה דלמדן המ~וה בפירושי

 מכח ח""ו בו ולחלוק עליו לדבר איןלי~ראל

~ברת~
 וסברתם דעתם לבטל דהוכרחו ומשום

 וזה מרע""ה מפי דמקובל המ~וה פירושנגד
 לדבר אין וז""ל הרמב""ם דכתב בלשנאהונח
 דמ~מעו עכ""ל מחלו~ת בו נפלה ולאעליו
 וויכוחים בטענות עליו לדבר דאיןהוא

 ועיקר להמעיין וכמובן מזו זו ~ונותבסברות
 בדיעות שונות ~ברות בסיבתהמחלו~ת
 מפי שמעו דלא בפירושים היתההחול~ים

 להו~יא והוכרחומשה
 דינ~

 וכנ""ל בסברות
 הרמב""ם וכמ""ש מרע""ה ד~ת ~חר דוקאוזה

 בכ""א נ~י וכ""כ היטב יעו"ש הנ""לבהקדמה
 אין ~בלה דברי וז""ל מ~רים מה" ~"הלכה
 בו שתמ~א דבר וכל לעולם מחלו~ת~הן

 רבינו ממשה ~בלה שאינו בידוע"~חל~ת
 וכו" הלכה בתוד""ה ~ם ובאמת עכ""לוכו"

 עז~י~ות
 ע""ב~

 הלכה לאו וז""ל הכי כתבו
 רבי פליג אמאי דא"כ קאמר מסיניל~שה
 יד לחיבורו ובהקדמה יעו"ש עכ""ליהודה

 ~""ל" כתבהחזקה

~~
 בפ~ו~ן בסיני למשה לו שניתנו המ~ות
 ~שמות שנאמרניתנו

 בד~
 לך ואתנה

 ~ו תורה והמ~וה התורה ~אבן לוחותאת
 זו והמצוה שבכתבנ~רה

 פירושה~
 ו~ונו

 והמצוה וכו" המ~וה פי על התורהלעשות
 בה צוה אלא כתבה לא ה~רה פירוששהיא
 וכו" ישראל כל ולשאר וליהושעל~נים

 זה~פני
 נקר~

 שלא אעפ"י שבע""פ תורה

נכת~
 משה למדה פה שבעל תורה

 זקנים לשבעים דינו בבית כולהרבינו
 ופנחסואל~ר

 ~לש~ ויהו~~
 קבלו

 משה של תלמידו שהוא וליהושעממשה
 ו~והו פה ש~ל ~רה מ~ררבינו
 פה על למד חייו ימי כל יהו~ע וכן~ליה

 רבי~וזקני~
 ע""כ וכו" מיהושע קבלו

 וע~
~~

 אלו וז""ל כתב המצות מנין ~ידורו לאחר
הם

 תרי""~
 בסיני למשה לו ~נאמרו מ~ות

 כל וד~דו~ותיהן ופרטותיהן כללותיהן~ן

~~
 הבי~רין וה~דוקין והפר~ות הכללות

 ב""ד ש~יבלו שבע""פ תורה היה מ~וה כלשל
 יעו""~י עכ""ל וכו" ב""דמפי

ו~""~
 זרעים ל~ר בה~דמתו הרמב""ם

 עליו מת וכא~רו~""ל
 השלו~

 וכו"
 ~וכהובא וכו" המחלו~ת נופלתוכשהיתה

לעיל~
 ~טו בתמורה מקורו

 ע""ב~
 אמר אר""י

 לישראל להן שעמדו אשכולות כלש~ואל
 שמת עד משה~ימות

 יוס~
 היו יועזר בן

 לא ואילך מכאן רבינו כמשה תורהלמדין
 והא וכו" רבינו כמשה תורה למדיןהיו

 טמ~ו מטמ~ין רבו אם ~המש~ת תני~
 הוו מיגמר דאימעוט ליבא טיהרוטהורין ר~ ~~

 ליבא וז""ל ופירש""י רבינו כמשה להוגמירי
 להחזיר יודעין היו ולא נתמעט הלבדאימעוט
 והיו הי~ך הלכה פלפול מתוך ששכחואותן

 מ~מר המרוביןי אחר והלכו בהןחול~ין
 כמשה להו גמירי הוי נשתכחו שלאלאותן
 הלכה בבירור דנסתפקו דעיקר מ~ארעכ""ל

 מ~ה מ~מת היה רוב בתר למיזלוהוכרחו
 חי מרע""ה שהיה כ""ז משא""כ ע""הרבינו
 נסתפקו דלא משום רוב בתר למיזל הוכרחולא

 בבירור ~מירי ~גמר דהכל ומ~וה הלכה~ום
 דעת מ~אר ומכ"ז רבינו משה מפיהאמתי
 שום ~י לכ""ע ומוסכמת ברורהחז""ל

 ישראל כל של רבן היה ע"ה רבינודמ~ה חול~
 כללותיהן וש~""פ שבכתב התורהבכל

 ~~~~~~ו~~~~~~~~~~~

~~~
~~~~ 

 לסדר ~בה~דמה הרמב""ם מ""ש

זרעי~
 ~ות ו~ובא

 ממשה שקבל מה וכלו~""ל הקדו~~
~~ 

 מן ~ד או

הז~ני~
 מחלו~ת בו נפלה ולא עליו לדבר אין

 וכו" ~קבל מה וכל דלשנא הוא ~רורעכ""ל
 ובמ~וה בתורה אחד ופירוש ד~דוק אפילור""ל
 שעמדו כולם הסנהדראות וכל כ"עאפילו

לישר~
 יכולים אינם ו~ר דור ב~ל

 ~ה רבינו משהעל לחלו~
 פשו~

 גמרא ומקורו הוא
 יג ~סנ~דריןערוכה

 ~"ב~
 במקו~ מ~~

~בעי~
 ועוד ~אי וחד

 ש~
 ~טז

 ע"~~
 ד~~ו

 ~~"ל ופיר~~י ~יך יביאו ~דולשל
 ומ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ר~ ~~~ ~~~~ן ~ ~~~ן
 שם ו~וד ~כ""ל קאי ואחד ש~ים~קום ~~~~

 משכן מה וז""ל ופירש""י לדורות ת~שווכן
 וכו" גדולה סנהדרי במ~ום והוא ~ה~"פ

 שם ו~וד~כ""ל
 כדאשכ~

 דאו~י במשה
 קאי וחד ש~ים במקום ומשהסנהדראות
 יתרו ב~צת סנהדראות דאוקי וז"לופי~"י

 וש~ול הדבור ~""פ ודיין שופט היהמשה
 וכ""ה ~כ""ל שבירושלם גדולהכ~נהדרי
 טז ~שם וכו" תבנית אתבתוד""ה

 שקול היה לבדו דמר~""ה מבואריעו""ש ~""ב~
 אדם דשום שבירושלים גדולהכסנהדרי

יכול נ~
 לחלו~

 יכולים שאינם כמו עליו
 שבירו~לםי גדולה סנהדרי~ל ל~לו~

~~~~~~~
 ~יג דב~נהדרין הא תמוה

 במ~ום ומשה וז""לפירש"י ~"ב~
 להם ראש משה שהיה ~י קאי ואחדש~ים
 ושם ~כ"ל ככולםושקול

 ~ט~
 ~""ב~

 פירש""י
 הד~ר ~""פ ודיין שופט דהיה משוםדט~מא
 והי"ל ~בירושלם גדולה כסנהדריושקול

לפרש
~ 

 בתרווייהוי ט~מא

ו~~~~
 יג ~ס~הדרין דהתם

 ~"~ב~
 דמיירי

 רבי~ו דמשהלסנויכתו
 ליהוש~

 של די~ו בבית גדולה סנהדרי היתהדכבר
 ~בה~ל~ך וכדכתיב רבי~ומשה

 יא~
 א~פה

 וכ""א וגו" ישראל מז~~י איש שב~יםלי
 לא ~אי ואחד שב~ים במקוםדמט~מ~ד~ה

 ה~נהדרין והיינו דינו בית הצטרפותב~ינן
 לסמיכתדבדורו

 יהוש~
 בט~מא סגי שפיר

 בל~ו ואפילו ככולם ושקול להם ראשדהיה
 ומט~מא הדבור ע""פ ושופט דיין דהיהט~מא
 והוא לפניו יושבין תלמידים היו דכולםכיון
רבם

 מובה~
 ובלתו

 ל~
 הקב""ה וכ"א כלום יד~ו

 מאתו להקל לסנהדרין דימ~ם לוצוה
 ודברתי וירדתי י~~~ יא ~בהעלתךוכדכתיב
 למה הרוח מן ~צלתי שם~מך

 מש~
 דומה

 ודל~ו מנורה ~"ג שמונח ל~ר ש~הבאותה
 נרותממנו

 הר~
 וכו" כלום אורו חסר ולא

 ברש"י ~ו~ובאע"כ
 ב~~

 והרמב"ן
~י~ו

 ~ש~~ עה"~
 ה~ין כי ~"ל ~ב

~~~
 ~~ני~ כי

 ~ר ~ר
~~~ 

 ~~~נבאו

 ולא השם מפי ד~ר שמ~ולא
 נר~

 להם
 משה ~ם מדבר השם אבל בחלום אובמראה

 רו~ו~א~ילו~
 הם משה

 יוד~י~
 ההיא הנבואה

 לומר ברורה סברא ומשו"ה היטב י~ו"שוכו"
דמשה

 במ~ו~
 דשקול ומשום ~אי ואחד שב~ים

 ודיין שופט דהיה לט~מא ב~ינן ולאככולם
 ~טז דסנהדרין בהא מש~""כ הדבור~""פ

~""ב~
 יתרו ב~צת סנהדראות דאוקי דמיירי

 הזקנים נמנו לא ~דיין ~מןובאותו
 לבי~

די~
 וכ"א סנהדרין ו~דר רבינו משה של
 וב~ינן והשופט המנהיג היה לחוד רבינומשה
 ס~דרי דלאו~מא מניהלמגמר

 קט~
 לדורות

 ד~ה משום לומר ב~""כ ואחד שב~ים~ינן
 גדולה סנהדרי ואחד שב~ים במ~וםרבינו

 ~דיין דידיה די~ו דבית כיון ~אידבירושלים
 ~ט~מא לומר אין שוב היהלא

 ~~שו~
 דה~ה

 בדורו היו דלא כיון ככולם ושקול להםראש
 לפניו יושבין תלמידיםו~דר

 ממ~
 בפו~ל

 דהיה משום לפרש רש"י הוכרחומשו""ה
 כלומר הדבור ~"פ ודייןשופט

 כ~
 מ~פטיו

 ביחוד הגבורה מפי לו נאמרו ותורתוודיניו

דבא~
 נ~י לחבירו ~ם שבין דינים אפילו

 ~~"ה ביומא דאמר וכ~ין הדבור~""פ
 ~ומרו נמצא וכו" לדון משה לפני שבאושנים ~"~~

 י~ו"שוכו"
 והלכ~

 דאיהו תלמידיו נמי המה
 לכל והמסורה הכתובה התורה כלמ~ר

הדורות
 ובא~

 די~ו בבית ה~נהדרין דוקא לאו
 לפניו יושבין תלמידים ובסוג תלמידיוהיו

 נהי ~ר דבדור ~סנהדרין אפילו כ"אוכנ"ל
 ממש ~ניו יושבין תלמידים בג~ר היודלא

 תלמידיו המה מ"מבפו~ל
 מ~

 בפו~ל ג"כ
 הוא והמסורה הכתובה תורתם דכלומשום
 הרמב"ם וכמ"ש הג~רה מפי רבינוממשה

 יד לחיבורו~קדמה
 ה~ק~

 ~רב נמצא ~"ל
 ~אלי דורות ארב~ים ~"ה רבינו משה ~דאשי
 ופנחס וכו" מרבא ~י רבהן

 רבינוממשה ויהוש~ מיה~~
 ומש~

 נמצא הג~רה מפי רבינו
 וכיון יעו"ש עכ"ל ישראל אל~י מד"~כולם
דעיקר

 ~מי שקול מר~"ה ד~י~
 ~ונהי ~ביר~לם ~~ל~כ~נהדרי אפי~

 ~י~ ד~



~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~ג~ן~~~ ~~~ן
~~~~ ~~~

י
 תלמידי~ ~ד~

 לפניו י~שבין
 בפו~ל~

 הוא
 ~~~י ~בי~ו ממשה ~וא תורתם דכלימשום
 מהאי שובהגבורה

 ט~מ~
 בין לחלק ~ין נ~י

 הדורות דכל הסנהדרין לכל אחתסנהד~ין
 והמ~ורה הכתובה כולה התורה דכלכיון

 ~ד ~דו~ות דבכל יש~אל חכ~י בכלדאיכא
 הגבורה ומפי ~בינו ממשה להם נמסרה~ולם
 בקוצו ואפילו ל~ולם תשתנה לא היאונצ~ית
 מ~" א הלכה בפ""ט הרמב""ם וכמ""ש יו"דשל

 בתורה ומפו~ש ברור דבר ~""ל ה~~ה יסודי~
 לה אין ~ולמים ול~ולמי ל~ולם ~ו~דת~מצוה

 שינוי לא~
 ול~

 הא וכו" תו~ת ולא גר~ון
 ל~שו~ן אנו מצווין תורה דב~י שכללמדת
 ~ולם חוקת אומר הוא וכן ~ולם~ד
~
~ 

 י~ו""ש ~~""ל וכו" לדו~ותיכם
 היט~

~~~~
 ~יג לסנהדרין בחידושיו הרמ""ה

~"~

 ~"ב~
 וס~יכת סמיכה תנא בד""ה

 וכי וז"ל כתב וכו" בשלשהז~נים
 תימ~

 שאני
 ש~ול כלומר קאי ואחד ~ב~ים דבמקוםמשה
 שב~ים כנגדהיה

 וא~
 שבכל

 ודו~ דו~
 שהרי

 תלוייןכולם
~ 

 דבריו וכל במקום תלוי והוא
לפי

 הדבו~
 ואחד שב~ים לב~י הכי אי נאמרו

 ~טז בחידושיו ושם ~כ""לוכו"
 ~""ב~

 בפיסקא
 וז""ל כתב וכו" לשבטים סנהדראות ~~ין~אין

 בדין ~אי ו~ד שב~ים במקום ~שה~
 שהרי וא~ד משב~ים טפי ~דיף דמשה~דלימא ה~

~י~
 ~""פ יש~אל את דן

 הד~~
 כיון אלא

 להודאיתיהיבא
 רשו~

 למידן גדולה לסנהדרי
 י~ו"ש ~כ"לטפי

 להדי~ מבוא~
 ~בא~ת

 כסנ~ד~י ~בינו משה שקול דתורה מדינא~
 יות~ הרבה כלומר ביחד הדו~ות דכלגדולה
 לאין~וית~

 ~ר~
 שהיו יש~אל חכמי מכל ודמיון

 ומשום הדורות כל סוף ~ד ~ולם~ושיהיו
 ואבי החכמה אבי היה ~בי~ו דמשה~לבד

 פיסקא א" פ~שה רבה ~וי~~אהנביאים
 דב~יו כל נ~יהיו טו~

 ה~~ב~
 מפי והמסורה

 ~ור וזה~הג~רה
 ופשו~

 באומה ומקובל
 שום בלי ב~"ל ומוסכם~י~~אלית

ו~נ"ל~ חול~

 ו~~~~""~~~~
 ~ובן

 ה~
 ~חגיגה דתניא

ג
 ~""ב~

 ב~בי וו~~ה
 רבי פני להקביל שהלך דור~סקית בןיוסי

 בבית היה חידוש ~ה לו ~ו~ר בלודאלי~זר
 ו~ואב ~~ון וגמרו נמנו לו א~ר היוםה~ד~ש
 ~ני נ~~שר~~עשרין

 וכ~ בשבי~~~
 אל ~""ל

 למניינכם~~ושו
 כ~

 יוחנן מרבן מקובלני
 ששמ~ זכאיבן

 מסיני ל~שה הילכתא ~~בו
 בשבי~ית ~ני מעשר מ~ש~ין ומואב~~~ון
 ולא מ~רים ~ולי כבשו כרכים הרבה ט~םווה

 ~דשה ראשונה שקדושה מפני בבל ~וליכבשום
לשעתה

 ול~
 כדי והניחום לבא ל~תיד קדשה

 ~ליהןשיס~כו
 ~ניי~

 ~"כ ~~~י~ית
 שיהו והתקינו וגמ~ו נ~נו ו~""לו~ירש""י
 מסיחון שכבשו ב~ה הירדן ב~בר הדריןי~ראל
 ~מון ארןו~וג

 ו~וא~
 ~כשיו מ~ש~ין

 זור~ין היו שהן בשבי~ית~ני מ~ש~
 ~ולה ~ולי קידשוה שלא לקמןכדאמרינן בשבי~~~

 הארןב~דושת
 וכו"~

 למניינכם ~חושו אל
 שמני~ם במה וגימגום חשש שום לכם יהיאל

 הסכ~תם שהריותקנתם
 ~קובלני כך להלכה~

 ש~ידשה ~אשונהשקדושה
 יהוש~

 לא לש~תה
 נת~ד~ה שניה קדושה ~ל לבא ל~תיד~ידשה
ל~ולם

 כדתני~
 ~פב ביבמות

 ~""ב~

 ~דושה
 להם ~ין שלישית להן יש ושניהראשונה

לפיכ~
 אבל בשבי~ית זרי~ה אין א"י בשאר

 שיסמכו כדי מל~דשן הניחו ומואב~~ון
 ופאה שכחה בלקט בשבי~ית ~ניים~ליהן
 ~ניובמ~שר

 לכ~
 מ~שרין שיהיו להן ת~נו

 וב~שות ~נימ~שר
 חכמי~

 ~ליהן להטיל היה
 מן חייבין שאינן לפי שיר~ו מ~שראיזה
 הלכה בפ"ו ו~רמב"ם י~ו""ש ~כ""לה~רה

 מה"ה"
 מתנו~

 וז""~~נת כתב ~ניים
 ולא תרומה לא בה ואין ~פקרכולה השמ~~
 ובחוצה ~ני מ~~ר ולא שני ולא ראשון לאכלל מ~שרו~

 ש~יטת בה שאיןלא~ן
 ~~ק~

 בארן מ~רישין

 ו"~ואב וב~~וןמצרי~
 אלו ~הארצות מפני~ני ומ~ש~ ר~ון מ~ש~

 נסמ~ין ישראל ~ניי שיהיו~די י~~א~ ~א~~ קרובו~
 ~~י~



~ ~

" ~ ~ ~
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~ 
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~~~~~ 

~ ~ ~ ~  מפרישים שהיו מסיני למשה והלכהבשביעית 
 וכו" בשביעית עני מעשר ומואב עמוןבארן
 והלכה רבינו ומ""ש ~"ל כתב ובכ"מע~"ל

למש~
 ~שנה שם וכו" מפרישין שיהיו מ~יני

 משמע ומ"מ כןאר"א
 דל~

 למשה הלכה ~~א
 דעמון התם ~תני דהא ק~ר ממשמ~יני
 עצמו רבינו וכ"כ זקנים מעשר הואומואב
 אין התורה מן וז""ל תר~ות הלכותבתחלת
~הגים

~ 
 עכ""ל מעשרות ולא תר~ות לא

 היטביעו"ש

~~~~
ר הא ~  למניינכם ת~שו אל 
 לכם יהי אל ו~""ל וכדפירש""יוכו"

 ~וכהובא עכ"ל ~ימ~ם חשששום
 ~""כ הוא דכךומשום לעיל~

 מ~ו~
 למשה מהלכה

 חשש להם דיהא מהראוי ד~"ז ונראהמ~י~י
 וזהו ו~רו נמנו דב~ת ונהיו~ימ~ום

 בכל הוא דמה"ת כיוןעצ~ה פליא~
 ~פ~

 לילך

ב~
 וכדכתיב ~ב

 ~משפטים~
 רבים אחרי

 טו ~תמורה ערוכה ו~מרא ~"להטות
 אם טמאו מט~אין רבו אם משהמשמת ע"ב~
 דהכא וכיון י~ו"ש וכו" טיהרוטהורין ר~

 עני מ~ר מעשרין ~ו~ו~ב דעמון~ינא
~ביעית

 ב~~ ת~
 משנה פ"ד ~ידים

 ~~יגה בברייתא נמיו~יא ג"~
~ 

 הרע""ב כמ"ש הוא דפירושוו~מרו נמ~ ע""ב~
 משנהפ"ד ~ידי~

 א~
 נמנו וז"ל

 ל~ת למניין עמ~
 ומנין המ~איםמנין

 המ~הרי~
 הדין ו~רו

 הרמב"ם מדברי והוא עכ"ל הרובע"פ
 המ~~ה~~ירוש

 דכ~ שם~
 וז"ל

 ופיר~
נמ~

 שי~כימו כדי ~ם על מנו שהם ו~רו
 ר"ע על חול~ין הרוב ונמצא הרוב עצתעל

 שזכר כמו ~לכהופס~ו

 בכ~

 שאמר כמו לא
 במשנה שבת וברש"י י~"ש עכ"ל ו~"ר"ע

~י"~
 ע"ב~

 דאין ג~ור בבירור מ~רר ו~זה
 ~ש שום להם די~א בעולםהו"א

 ~מגו~

 דכ~~כי~
 בתר ~יזל ~~ו

 רו~
 וב~ת

 בירור ~דר הו"ל רובא בתר ד~לינן~~א
 ט" פ~חים דפירש""י ונהי מה"ת ג~ור~דאי

~~א~
 ~"ל

 הת~
 ו~י ~אי

 ה~
 ~ן וכו"

~~~~~~ 
 אלא ב~ר ~רוב ~חר

~~~ 

 עכ"ל החברים כל עלודאי
 יעו"~

 ונראה
 ודאי אינו דרוב הוא רש"י דשיטתלכאורה
 ~מ~ום איכא דאכתי וכ""אוב~רור

 ושמ~
 חשש

 הוא גזיה"כוכ""א
 דניל~

 בתר
 ר~

 מדכתיב

משפטים~
 ~רי

 רבי~
 דכבר ז""א להטות

 ~~ימן תליתאה כהן מראה ~י~ריבררתי

 יעו""ש~~
 משא"כ ~רוע ברוב דו~א דזהו

 וודאי בירור ~דר הו"ל שפיר ~ובברוב
 ברוב ו~רטמה"ת

 דייני~
 וכמ""ש

 כ""ז ~ב"ק וכו"~מ"ל תוד"~
 ע""ב~

 וי""ל~ וז"ל
 דידהו מיעוט ד~יב שאני דיינים ~בידה~ם
 יש והרבה יעו"ש עכ"ל וכו" שאינוכמי

 מפורש עכ"פ ואכ"מ אלו בדבריהםלהאריך
 דין לגמור בב"ד מנין דרוב אלו תוס"בדברי
 ומשום ובירור ודאי ~ר הו""ל ה~רהמדיני

 להרוב מ~כימים דאינםדהמיעוט

 ל~ל מוכר~ים המיעוט דבאמת והיינו~דליתא כמ~
 כהרוב ולעשות ~~ריסברתם

 ~ל~
 דינם

 ל~ה טובא תמוה לפי"ז וא"כ ממראכז~ן
 למניינם יחושו דלא ~~ר ~ליעזר רביהוכרח

וכנ"~  דר"א בהא רש""י ~ימ"ש נלע""ד~~~~~
 ש~דושה וז"ל ו~" מקובלניכך

 קידשה לא לשעתה יה~ע ש~ידשהראשונה
 דעיקר ~ראה עכ"ל וכו" לבאלעתיד

 דינא הוא מ~יני למשה הלכה ~דרמרבו ~~~
 לבא ל~יד ~דשה לא ראשונהד~דושה

 הי~ובסיב~
 דע~ון זו ת~נה

 ומו~
 מעשרין

 דמהלכה דכיון ומשום בשביעיתמעשר~ני
 ~ריעה ב~~ה מתסרי לא מסינילמשה

 דקדושהבשביעית
 ר~ו~

 לעתיד קידשה לא
 שפירלבא

 מפ~
 ישראל עניי תי~ון

 מסיני ל~שה הלכתא האי בלי משא"כמל~דשן ~ני~
 דנימא דכיון ~ו תקנה ל~ן יכ~ים היולא

 לבא לעתיד ~ידשה ראשונהד~~שה
~~ 

 ~ם

~~
 דטיהרו ו~ואב ע~ון

 ב~י~
 מתסר

 טעם מה התם דא~ר~א ~רש"~ לפי וא""כ ב~בי~~ת ~ריעהב~ישה
 ה~~

 כרכים
 מפניוכו"

 ~עת~ קד~~ ר~ונ~ ש~דוש~
ול~

 כדי והנ~~ם לבא לעתיד ~דשה
 ~יסמכ~



~ ~ ~ ~

~ ~  

~~~ ~~~~~~ ~~~"~~~~י~~ ~~~ן~~~~~~~ן

 בשביעי~ עניי~~~יהן
 לרישא פירוש זהו

 מסיני~ למשה הלכתא ד~סיבת דאמר~לתא
 ~~ סיחון בארן~התקינו

 מעמון
~~ 

 מעשר

 דכתב ~הא לפי"ז ובאמת בשביעית~ני

הרמב"~
 מתנות מה" ה" הלכה ~"ו

 עניי~
~"ל

 והלכ~
 ש~יו מסיני ל~ה

 מפרישי~
 עמוןבארן

 ומו~
 ~ ~~בשביעות~וכו" עני ~שר

 דברייתא לשנא~כ"ל
 נק~

 ~ר"ל~~ ~ועיקר
 דקדושה~~~ מ~יני~לדינא למשה הלכהד~יבת

 ~עת~ ~ידש~ראשונ~
 לעתיד~~ קו~שה~ לא

ל~
 היו

 ~פרישי~
 וע~~מעמון~"~י ~~חון באר~~

ומוא~
וכנ"~~~י~ וכדפי~"~~ בשביעית~~ ~מעשר"עני

~"~~~~"
 ומ"~~~ הכ""מ~~"ל למ~ש הכרח אין

 וכו" מסיני ~שה ~לכהר~ינו
~ 

 הלכה דוקא דלאו מ~מע"ומ"מ
 מסיב~~ למש~

 ~וכהובא ו~" ק~רממש
 ~ ~ל~~דב~~

 ממש דהלכה~~שה~סיני למימר ~יכאישפיר
 ~ קי~שה~~עתי~ילבא ~לא לדיבא~~אמר~והיינו

וכדפי~~י
 ו~נ"~

 למש~~~ ~~לכתא דעיקר לפימ"~~~~~~~~~
 וכ~ה ר"א דאמר~יני

~ 
 ~ קידשה לעני~~א לפיר~"י ~כוו~ההרמב"ם
לעתיד

 ל~
 ד~ו~ה דינא בהאי~ וב~ת

~ 
 ~~ פ~גי לא אי לבא לעתיד קדשה אי ראשובה~

 ~ז ~שבועות ואמוראי~אי
 ע"א~
 וא"כ ~

 היכי~וה
 שי~~

 ד~לכ~~ ~לתא פלו~תא

 ~ד"ה כתבו ולהדיא מסינילמשה
 הלכ~

 " וכו"

 עז~י~ות
 ע"~~

 הלכה לאו ~ז"ל
 ר~י עליה פליג ~אי דא"כק~ר מסינ~ למש~

 וכ"כ עכ"לוכו" יה~
 ~מב"~

 "~"א
 ~"~ הלכ~

מה"
 ממרי~

 ~ן אין קבלה ~ברי ~~ל
 מח~~~
~~ 

"

 לעול~
 שתמצא דבר וכל

~ 
 ~ידוע מחלוקת

 ק~השאינו
 ר~י~ ממש~

 ~ וכ"כ עכ"ל וכו"
 לסדר~~מה

 זרעו~
 וכהו~~~לעיל

 ~ ~א~

 יעו"ש~~~

~ש~~
 ~"~~ ~~"ז

 לחלק~בין
~ 

~~~ת

 ~א~
 ~שר~ ל~~ו~

 ~דושת

~~~י~~~~~~~  
 ~~י~ ~י~~~~

 ~להדלא
 משו~

 נחלה~~מ~א~~ ~יק~י
 ~~ל~ מו~י ~פי~~כ"ע ומעשרותלתר~ות
 ~ה כעיןובאמת

 הרמב"~ כ~
 בפ"ו

 הלכ~
 מקדש ב~ן לחלק ~~ירה בית מה" ו~"ז~"ו

 ~ו~וירו~~
 ק~ושת

 מחי~
 לקדושת ובית

 ושוב כתב ובכ"מ ומעשרות תרומות לסוגא"י

ל~שג~
 השגתו ~ומ"מ הר~""ד

 ~~ ~מ~~
 ~ין

 ולע"ד יעו"ש בצ"ע הכ"מ הניח י~במקדש
 ~דשי~תנראה

 הרמב"~
 הוא

 דלבכור~~
 ומ~ר

 ד~ד~ת ~ה סגי ולא ממש בית ~~ינןשני

~מקד~
 ~לה לא

 והלכ~
 אין א~ ~ן ~~פיר

מקדש
 ~רק~

 והעו~ הי~~ ~עו"ש
 ימזה

 ~דושת הוא ואמוראי תנ~י פלוגתתדעיקר
 לתרומות א"י ~דושת מ~א"כ ויר~לםמקדש

 למשה דהלכה ~"ל כ"ע ~פירומעשרות
 ~ו~~ זה דאין לומר מס~א שוב "~ב~לה מסיני~

 פלו~תא כ"א מסיבי ~שה ~לכהפלוג~א
 נ~ר אי ה~כה~הות

 לגמרי ד~ל~
 מ~~שלקדושת ו~י~

 ~ ~י~
 לתרומות ~וקא

ומעשר~
 ~ל~~~~יא~ מקדש ל~~ו~ת ולא

 ת~"הלמ"ש
 ~כ~ ~ר~~ל~

 ~יומא
~~ 

ע"ב~
 ד~לכ~~ קאמר לא אמאי לי תימא ~"ל

 ~לכה שיעורא ~יי"ל פלי~י מסי~ילמשה
 ש~ור~ גמירי הכי סבר מר מס~נילמשה
 זה ~מירי דה~י ~בר ומרבכזית

 וז~
 ב~ית

 ~ יעו"ש"~ עכ"לוכו"

 הנ~ל כל~~~~
~"~ 

 ~ן יוסי ~בי
 דנמ~~~~מרו לר"א א"ל~דורמס~ית

עמון
 ומו~

 ~~שביעית~ עני מעשר~ מעשרין
 ~סי~~ למש~~ ד~לכ~~ י~ ד~תכלומר
 ו~דשה לשע~~ ~דשה ר~ו~הדקדושה

 לעת~
ל~

 ואפי" יהושעוכשי~תהש"ס"דכ"ע וכר~י
 ע"~~ ~~ע~~י~"ז ~כי "~"ל נמיר"א

יעו"ש~
 ~דושת ~~ין ל~ו דמ~קא וכ"א

 לתר~מות~ן
 ו~שר~

 ~נון~וגמרג~ ו~או
 הרובע"פ

 לח~
 ~מקדש ק~שת ~י~ן

 ~וי~ו~ל~
~ 

~ר
 ~ר~~ ~תיומחיצ~~~לקד~ת~~~~~

~ 
 ו~~~נ~יומעשרות

 יד~מ~~~"~~~
 ל~ל~~~

 בהכי~~
 ~~ו~

 ~~~י ~~ירת
 ~מש~י~~
~ 

 ~~~~ דמקו~ ~"מ"~~ ~~~~~~~ר~~~
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~~~~~~~"~ 
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 ל~תיד קדשה ראשונה דקד~ה מסינילמשה
 בגדר ~ילוקא האי ~הו"ללבא

 גמגו~
 וחשש

 ונהי וחשוב מ~ליא רוב ~דר זה דאיןכיון
 קאמר שפיר ומשו"ה בדיינים הוא ~רובדהאי
 דבאמת כלומר למניינכם אל~תחושור"א
 ד~דושה נאמרה הלכה ד~יקר מקו~ניכך

 תרומות ל~נין לבא ל~תיד קדשה לאראשונה
 דוקאומ~רות

 וכמ~
 ת~"ה

 דכ"~
 וכו"~

~ש~~ות
 ~"א~ ~

 הלכה ~"ו והרמב"ם
 ל~יל ~וכהובא הבחירה בית מה" ט~זט"ו

יעו""ש~
 במה וגמגום חשש שום אין ושוב

 ~נינא האי ביאור זהו דתקנתםשמניתם
 הנ~לוא"ש" תמיהתיומיושב

ו~~~~
 ~ל שכת~י חדשים כארב~ה ~מן ~

 האדיר להגאון ראיתי~נ"ל
השאגת

 ארי~
 ~חגיגה אבן טורי בחי~רו ז"ל

ש~~
 דקאמר דהא לפרש אין אבל ~"ל דכתב

 קאי דמי~א א~יקרא מסיני למשההלכה
 וכיון~ לבא ל~ת~ד קדשה לא ראשונהד~ושה
דלא

 קיד~
 ל~~יל חכמים ~יד רשות

 ~ני מ~שר והטילו שירצו מ~שראיזה עליה~
 בשבי~ית ~ניים שיסמכו כדי ~~יקמ~מא
 דהאליתא

 ~פ"~
 ~לב ד~רכין

 ~"ב~
 מפרש

 למשה הלכה ואי קידשה לא ~"ד מ"טמקרא
 וכה"ג לי למה ~רא הואמסיני

 פרי~
 בכמה

 ~כ"ל ~יקר כדפירשתי ודאי אלאמקומות
 שכתבתי למה סתירה אלו ז"ל ומדבריוי~ו"ש
 דינא ~ל ק~י ~סיני למשה הלכהדהאי

ד~ושה
 ראשו~

 לבא ל~תיד קידשה לא

וכמ~
 ובפרט ~מ~יין~

 דנסתיי~
 ~קושית

 הלכ~ ואי מק~ות ~מהה~"ס
 מסיני למ~ה

 למה קראהוא
 ליו~"~

ו~~~~
 נפלאתי

~ 
 ה~דיר ה~ן

 ש~~
 הארי כלב לבו אשר זצ~ל ~~ריה"

 פירש"י ד~ת זה דבר י~ר קדוש"כזה~ה
 ~~יגהיהכי

 ג~"ב~
 וז"ל

 ~כ~
 מקובלני

שקדושה
 ר~ו~

 שקידשה
 ~הוש~

 לא לש~תה
 ~תי~~~דשה

 ואי ~י~ו"ש ~כ"ל וכו" ~א

~~~י~~ז~~
 ~לב ~~א~~רכין

 ~"ב~
 קרא

~
 ~לי

 וכנ"ל~~~י~
 ~ו~~שיטות~

 ני~~

 דשבת להא י~נה דמה ~חדא ט~מי"ומתרי
 שבת ד~ילה~דוחה ס""לקל"ב~דר""~א

 הל"~
ור"~

 ימול השמיני ביום מקרא וס"ל פל~ג
 ~שרה סוכה ל~נין ה" וב~וכה בשבתאפילו
 למשה מהלכה ור""י מקרא יליף ד~"מטפחים
 אתה אפילו ~"ב ובנדה פ""ט ובמנחותמסיני

מר~
 וכו" בשמן

 פל~א ~"בוב~ולין הלכת~ ולראב"~ קראי~ לר""~
 דר""~

 ~ולל ור~י
ודופק

~""~ 
 מהלכתא ור"י מקרא" ס"ל

 למשה הלכות דאיזה לומר ומוכרחי~ו""ש
 לכמה ידו~ין ~יו לאמסיני

 תנאי~
 ו~מוראים

 ~ב"ב ו~" תרווייהו ב~וד"הואם
 קי""ג~

הוכיח~
 היו לא פ~מים דהאמוראים ~ב"ק

 בפסוקי~ב~יאין
 מקרא א"ר ~נ"ב וב~"ז

~יה
 בידי~

 בר~ו וכשהזכירו ~כ~והו
 ~~~רא א"ר נ"~ט ובזבחים אבידתושהחזיר
 קרא ~ש~ח ור"כ ושכחנו~ו בידינוהיה

 דלפ~מים גמי לתמוה אין שוב לרבדאשתמיט

אשתמיטתי~
 לשכוחי ומהדרי הל"מ איזה להו

 וכמומקרא
 כ~

 ל"ב ~רכון~ בהא
 לומר אפשר ~ז"ל~נמי אריה ~שאגתהגאון דנסתיי~

 ומהדר ~הלכתא דז~ו לי" דאשתמיטהכי~
 ~מקראלשכוחי

 וב~~
 בן דר"א ~ו ~~ובדא

 ג ~חגיגהדורמס~ית
 ~"ב~

 אל ~"ל דר"א
תחושו

 למניינכ~
 נ~אה נמי ~וכו" מקובלני כל

 ~~סיני ל~ה הלכה מ~אי יד~ו לאדאינהו
 ~ד~"אונהי

 וד~
 ~ב"ב כדאמר הוא וכ"ז לה

י"ב~
 תד~

 ומת~רה מלתא רבא גברא דאמר
 ~ כוות~ההל"מ

 י~"~
 וה~~~

 נ~י ד~תי~~
 הלכ~ ו~י הש~סמקושית

 קרא ~יני למשה
למה

 לי~ז~
 ~דידו~ה ~ל"מ ~קא דזהו

בפרסו~
 ושראל לכל~חכמי

 וכ~~ן~~
 דאמר

 ~לב ~~הי
 ~"א~

 למה קרא ומאחר~דהלכ~א
 דלא מסיני למשה ~~לכה משא"כ י~ו"שלי
 מציאות שפיר המשנה כ"כ~לחכמי נתפרסמה~~

 דלאדמאן
 יד~

 לדינא ~~לשכוחי מהדר לה
 "~ דמל~א" לרו~א ו~"ז~מ~רא

~~~~~~
 ~התוס" לפימ"ש~ ~ ד~תא

~
 ~~רמב~~ילחל~~" ~ " ~ ~

 בי~
 קדושת

 ק~ו~ת וי~י~ו~י~ל~ן"~~~קדש
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 ומעשרות לתר~ות ישראלארן
לעיל ~וכהו~

 ~ריכות~
 ~שבועות וכו" דכ"ע ובתוד"ה

טז
 ע"א~

 לה~יא כתבו
~"~ 

 בתי וקדושת
 קדושת הויא ~י ~סמוך דמייתי ח~הערי

 קו~יתו מיושב בפשיטות יעו"ש עכ"למחי~ה
 ~מערכין ז"ל אריה שאגתדהגאון

 לב~
 דהתם

 וכו" דכ""ע וכתוד"ה מחי~ה לקדושתדמיירי

 לא אי קדשה אי דתנאי פלוגתא ובזהה~""ל
 מסיבי למשה הלכה ועי~ר ~רא בתרומהדרי
 ו~ה ישראל ארן ל~דושת הוא ~דשהדלא
 ז"ל וכדפירש"י מ~ובלבי כך אר""אשפיר

 ופשוטי ברור וזהוכב"ל

~~~~~~ 
 דחגיגה מ~גיא העולה ~ורת
~ג"

 ע"~~
 ר"א דא"ל הב"ל

 מרבו ~קובל משום למבייבכם תחושואל
 דלעבין להדיא הוא מסיבי ~שהד~לכה
 לבא ~תיד ~דשה לא ומעשרותתרומות
 רוב ע""פ ו~רו ד~בו ב~י דבל"זמ~רר
 ~וא לבא לעתיד ד~דשהד~א

 דו~~
 ל~דושת

 ומחיצ~מ~דש
 לתרומות ולא דירושלם

 ומשום זו להוראה לחוש ~י"ל מ"מומעשרות
 מסיבי ~שה הלכה דע~רו ב~לתאד~סתפקו
 כיוןוהייבו

 דז~
 קדושת דלעבין להו ~ירא

מק~
 ד~דשה מסיבי למ~ה הלכה וירושלם

 לחומרא דביזול הוא מדיבא שוב לבאלעתיד
 ועיקר לחומ~א דאורייתא ספי~א כלכדין

 ~ביעית עבי מ~ר דמעשריןהחל~תם
 וגמרו ד~בומ~ום

 ע"~
 ~דר זה דאין רוב

 ס~יקא ~שום בה דב~ירס~יקא
 ברורה דסברא וכ"אלחומרא ד~ריי~

 לחל~
 ~דושת ~ין

מ~דש
 וירושל~

 ~ו"מ לחיוב הארן ל~דושת

 תוס"וכמ"ש
 ורמב"~

 גמגמו ~"מ וכנ"ל
 ובהיבזה

 דרו~
 וכמ"ש הוא חשוב רוב דיי~ים

~ד"ה
 קמ"~

 כו"
 ~ב"~

 ע"ב ~"ז
 ~קדום~אות וכה~

 יעו"ש~
 ~~יר ~יה מ"מ

 להדיא הלכה ~דמקובל ~יון זו להחלטתם~ל~ש מ~ו~

~ל~~וש~
 לעתיד קדשה ~~יר וירושלם מ~דש~

 וכ~"ללבא
~ 

 יחושו ~א ~"ל~ר"א
 ~שו~

 למש~דהלכ~
 ~~ומות להדיא מסיבי

 ~~א ~~~ד ~שה לא~עשרות
 ~~ב"~

 ע~שמעי~

 ~שה ~יבא ~יר כמה
 ~י ספיקא ובגדר לחוד ד~"פ בדיןואפילו רבי~

 על לחלוק ישראל לח~י כחאין
~יקר ~רע~

 דבמ~
 היתה ~פיקתם לה~ל וגמרו

 מ~יבי ~שה דהלכה היתה ד~תםמשום
 בקדושת דוקא הוא לבא לעתידד~~ה
 וב~ת ~עשרות לתרומות ולא וירושלםמ~דש
 ~דר ~הו ר""א וכ~ר להלכה ~הכוובו

 ~ב"בדא~"ל
 אע"~ יב~

 מן שביטלה
 וחכם ביטלה לא החכמים מןהבביאים

 ~שם וכדפירש"י וכו"מ~ביא עדי~
 ע"ב~

 ~"ל
 וזכה בב~אה לו הבאה היא הלב סברתאלא

 יעו"ש עכ"ל מסי~י למשה להלכהלהסכים
 ~ל דופי דרשת בי~ול ומ~רר מבוארומכ"ז
 ~ האריכות כל ובאמת הב"ל אברא~סקיי~קאל
 ~טורח היא מלאכה עביבא האי"~ירור

הכתי~~
 ~אי בירור ~בע~ק חכמה ולא

הלכה~
 ריח אפילו לו שיש מי דכל ומשום

 מן ב~רה ~ובה לר~ת וגםבלימוד
 ואמו~י~ תבאי~ חכמי ~"לו~~י השמי~
 י~יר

 בתורה חילוק שום דאיןוידע
 ~שמי~ מ~

~ 

בין
 ~ר~

 תורה ובין שבכתב
 ש~"~

 ~~ובת
 י~ר~ל חכמי לכל כח דאין וכמו רבי~ומשה
 ~וצו על לחלוק ביחד הדורותשבכל

 להוראת ~ולת ~בכתבבתורה יו"~ ש~
 שע~

 וכעין
 צ ~י~ות הכרמל בהר~יהו

 ע"ב~
 ברית כריתות עיקר ובאמת שבע"פבתורה ~"~

 ה~ב"השכרת
 ע~

 וע"י ישראל
 מ~~

 רבי~ו
 ס" ~גיטין ~ה שבעל תורה ~בילהיתה

 והמחל~ע"ב~
 בין רביבו משה ~עלת

 תור~
שבכ~

 גמור כו~ר שבע"פ ל~רה
 הו~

 ~לוי
~תורה

 שבע"~
 ~~ר וב~ת ה~מים מן

 וכעין ~ב~ב ~ורה "גמור כו~ר~י ~ו~
 ~א~ המשביות ~ירוש~רמב"ם שכ~
 ~א

מש~
 ג"~

 ו~ביחו הכלל מן ויצאו ~"ל
 וכ~ר וביתוסים צדוקים החכמיםו~ראום ~תור~

היו
 ~~הלו~ ל~~ י~לי~

 ~~ובה מן להםש~גיעו ~~ ~י
 שז~

 ~אמובה
 ~לא ~~ן ~ל ~ב~~~ם~~ר~ד הרע~

 ה~רדי~ ת~~
~~~

 ~~ ל~~~ן
 יוכלו ~לא

 א~ ל~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ן~~~~ ~י~ן~~
~~~~ 

 היו מפיהם אותו מו~יאים היה שאלוההמון

 לסי~תו אחד כל ואמר וכו" אותםהורגין
 שאי~ ה~בלה ~ל וחולק בתורה מ~מיןשהוא

 היטב י~ו""ש ~כ""ל וכו"~תית

ד~~~
 והרא""ש דהר"ש הגם

 ~פ""~

 משנה
ג"

 ידים~
 ר""א דא""ל דהא פירשו

 מ~שרין ומואב ~מון מ~יני למשההלכה
 לאו מ~~ני למשה דהלכה בשבי~ית ~נימ~שר
 מסיני למשה כהלכה אלאדוקא

 הו~
 וכמ""ש

 ~ו~הובא הרמב""ם גכו~נת הכ""מנמי
 גת~~~

אות
 ה~דום~

 הר~""ב וכ""כ
 ~ידי~

י~ו"ש הנ"ל~
 מ""ו~

 שכתבתי למה ~תירה זה אין
 משום לחוש דהי""ל ~יקרדבאמת

 ראשונה קדושה אי שב~""פ דתורהבמלתא ~כיק~
 ואכילו ל~ולם הוא לבא ל~ת~דדקדשה
 הר""ש מ"ש ו~י~ר ומ~שרותלתרו~ות

והרא""~
 למשה הלכה לשנא בביאור הוא

 דמשמ~~סיני
 ו~ואב ד~מון דינא ~ל דהונח

 דגם ומשום ו~""א בשבי~ית ~ני מ~שרמ~שר~ן
 סיחון בארן ומ~שרות תרומות חיוב~יקר

ו~ו~
 כ""א אינה ומואב מ~מון

 ובאמ~ מדרב~
 בזה לדחוק הכרח איןלכימ""ש

 ד~יכ~
 למימר

 דקדושה דינא ~לדהונח
 ראשו~

 ~דשה אי
 לבאל~תיד

 ~~וכהוב~
 ה~דום באות

 דמדתנן שם הר""ש כתב נמי זהומלבד י~ו""ש~
 ממשהונבי~ים

 משמ~
 מסיני למשה הלכה

 שכתבתי כמו לומר ברורה סברא ושכירממש
 ~""די ונכון ברורוכ"ז

~~
 ~~ג~

 בתורה הוא שכתבתי מה כל

שב~""~
 מסיני למשה ו~לכה

 הש~ים מן בתורה אמונה יסוד ~יקרדבאמת
 בתורה אפילו הוא רבינו משהו~""י

 שב~""~
 טז אות ל~יל~וכהובא

 י~ו""ש~
 פש ואכתי

 מד~תו חידשו רבינו דמשה ב~יןל~ר
 בא~

מן
 המדו~

 בכלל נמי זהו אם נדר~ת שהתורה
 הגבורה מפי משה דאמרה שב~""פתורה
 יכולין ישראל חכמי ~ל או חכם שוםדאין

לחלו~
 ~ליו

~~ 
 ומ~מא

 וכדפירש קאי ו~חדשב~ים ~קו~ דמש~
 הרמ""~

 ~~ובא
~~יל

 ~ו~

 ~אות~
 י~ו"ש~ י~

 ~הו או
 דוק~

ב~ה
 דש~~

 בדין משא""כ ממש הגבורה מ~י
דלא

 שמ~
 וכי הג~רה מפי מפורש

 מן ובאחת חידשו ~~מו מפיא~
 שהתורה מדות ~שרההשלש

 נדרש~
 אפשר

דיכול~
 ישראל חכמי

 ל~לו~
 וא~ילו ~ליו

 ל~ו~ם ~חי וחחד שב~ים במ~ום דמשהנימא
 דכ~ב כיון מ"מ ~~מו מ~י דין בחידושו~כילו

 וז""ל ממרים מה" א" ~לכה ב~""בהרמב""ם
 כפי המדות מן באחת שדרשו גדול דיןבית
 שנראה~ה

 ב~יניה~
 ו~מד דין ודנו כך שהדין

אחריה~
 זה הרי אותו לסתור אחר ב""ד

 שנאמר ב~יניו שנראה מה כפי ודן~ותר
~שופטים

 י~~
 ב~ים יהיה ~ר ~שופט אל

 שבדורך ב"ד אחר אלא ללכת ~ייב אינךההם
 יכולה ~דולה דסנהדרי וכיון י~~"שעכ""ל

 ~~לחלו~

 שוב לה דקדמה גדולה סנהדרי
 גדולה ~נהדרי ~כ""פ דיכולה דה""הא~שר

דלדורות
 לחלו~

 רבינו משה דחידשו דין ~ל
 שב~ים דבמ~ום נימא ~ילו ~~מומכי
 ממש ואחד שב~ים ~ל גם דהא קאיואחד

 יכולים נמי לה דקדמה בכמותבנפרדים

לחלו~
 דאמר ד~יקר לומר נמי וא~שר וכנ""ל
בסנהדרין

~""~~ 
 ~""ב~

 שב~ים במקום דמשה
 הדבור חשי~ת מ~מת הוא ~איואחד

 הגבורה מפי לו דנ~ר כיון לאמתואמת דהו~
וכדפירש""י

 ול~
 דמר~""ה ~~מית מחשיבות

 דמר~""ה דחידושו לומר אפשר לפי""זושוב
 אחר מחכם טפי ~יתרון לו אין ~~מומפי

 ובפרטמישראל
 נ~

 הוא ונודינא תרי
 דכתיב ~רא רבינו משה לגבי~~ילו דנימ~
 ~~~טי~

כ~~
 דוקא ב~ינן ולא ו~ו" להטות רבים אחרי
 י~~אל של דוכי וכדרשת גדולה~הדרי

 ~אות ל~יל והובאאבראמסקי
 יא~

 י~ו"שי

ו~~ו~~~
 ~ל לה~לות וח"ו ז"~א דמלתא
 רבינו מ~ה ~ל כזה דברהד~ת

 ואבי החכמהאב
 הנביאי~

 רבה ~ויקרא
 פיס~א א"~רשה

 טר~
 ו~~חר

 הי~ורי~
והקב"~

 ~ליו ה~יד ב~~מו
 ביתיבכל ~בה~לת~~

 ~ו~ ~~~
"~ 

~"~ 
 ~~"ע"ב~



~ ~ ~

~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ן
 וכולן ב~לם נבראו בינה ש~רי ח~ים אמרי~
 ~תהלים שנ~ר אחד חסר למשה ניתנו~

 ובאמת י~ו""ש וגו" מאלקים מ~ט ותח~רהו~ ח~
 ולא ~~מו מפי דין בחדוש אפילו לאמתו~

 נדרשת שהתורה המדות מן באחתמב~יא
 נאמרה דלא לחוד מסברא ~ילו כ""אבהם
 ש~ול רבינו משה נמי ~ממש הגבורה מפי~לו

 גדולה הסנהדרי ככל כלומר ואחדכשב~ים
 וחכ~י הסנהדרי דכל ומשום הדורותדכל

 ח""ו יכולים אינם ביחד הדורות דכל~ישראל
 רבינו דמשה וסברא דין חידוש ~ללחלוק
 והמכחיש ~~מו מפי דאמרה היכאו~פילו
 ישראל דת י~וד ב~יקר גמור כופר הואבה
 אבא וכ~ת ישראל באלקי ונחלה חלק לוואין

 בס"די החלי ~ה ה~ניןלבירור

~~~~~~~~~ 
 ~~ז בתמורה

 ~""א~
 גופא

 שלשת ~שמואל ~ראר""י
 של ~לו בימי נשתכתו הלכותא~ים

 לואמרו מש~
 ליהוש~

 ~דברים להם אמר ש~ל
 אמר שאל לשמואל לו אמרו הוא בשמיםלא ל~

 לחדש רשאי ~נביא ~אין המ~ות אלהלהם
 אלה להם אמר שאל לפנחס אמרו מ~תהדבר

 מ~תה דבר לחדש רשאי נביא שאיןהמצות
 גירסת~כ"ה

 הב"ח~
 י~ו""ש" ~מרא ~"כ

~~~~~
 שאלו בתחלה ד~ר הא חדא~ובא

ליהוש~
כ לשמואל ואח"כ ~  

 ~זמן סדר לפי זהלפנחס~ואין
 ~נח~

 קדים
 ואפילו לשמואל~~א

 ני~
 אליהו זה דפנחס

 פנח~ ~י~ כברמ~מ
 בימי

 מש~
 ולמד רבינו

 ~ב ~סנהדרין וכד~ר פא"פממ~ו
 וכו" סיני מ~ר ברדתך לימדתני כךלא ~"א~

~הרמב"ם
 בה~דמ~

 ואל~זר ז"ל ~~קה ליד
ופנחס

 וי~וש~
 י~ו"ש וכו" ממשה ~ב~ו שלשתן

 וקודם י~~~ בתר פנחס לסדר הי"~הראוי
 שמואלי~

~~~
 להם ~ר דכבר כיון

 יהוש~
 לא

 ואמרו מהדרי שוב למה היאבשמים
 דישאלוי ופנחס ~שמו~ל ~~~ ~"

ד~~~
 בשלמא ב~י ~~~א תשובותיהן שונוי

יהוש~
 לא ו~ומר להשיב הוכרח

 ומשום היאבשמים
 דמ~~~

 שאין המצות אלה
 אפשר הוה מ~תה דבר לחדש רשאינביא
 מפי שמ~ן דכבר חידוש זה דאיןלומר

 וכ""אמר~""ה
 מחמ~

 רבינו דמשה אבלו
 וכ~ין דמותר א~ר ובכה"ג ממנו~נשתכחו
 ~~ד בשבתדאמר

 ~""א~
 המצות אלה ואכתי

 שכחום אלא וגו" לחדש רשאי הנביאשאין
 י~ו"ש ויסדום~ו~רו

 וה~~
 ~ט~מא הוכרח

 ואי ~ור ב~ה דגם ולומר היא בשמיםלא
 ~שבת דא~ר~הא

 ש~~
 ~רו

 ויסדו~
 בגדר א""ז

 בירור ~דר כ""א ונבואה משמיםשאלה
 ~~יפא ~פי ופנחס שמואל ~משא"כה~רה ~""~

 ומשום היא בשמים לא מקרא נמי דיאמרולהו
 ולומר לדחות ~שר וגו" המצות אלהדמדכתיב

 חידושדא""ז
 דלת~

 צוה כבר דב~ת כיון
 ומסברא דנ~כחו ו~"א לה~ ולמדהמשה
 ה~א לא~~ב~מים מדכתיב משא""כדמותר

 ~ורי בכה"ג דגםמוכרח

~~~~
 וגו" המצות אל~ קראי תרי ~ני ל"ל
ולא

 ~מי~
 ~מקרא דכיון~ ו~ו" היא

 רשאי נביא דאין ילפינן וגו" ה~צות~אלה
 ממילאלחדש

 יד~י~
 בשמים לשאול דאסור

 לומר וב~"כ ל""ל קר~י ותרת~ ~~ךדהיינו
 לחוד~~ה~"א ~~מ~ות אלה כתיב הוהדאי
 המצות אלה משא"כ ל~ש דאסור ה~א~פי

 והלכך ב~ואה ל~ש יכול שפירבנש~ו~
 לאשמ~ינן ~היא בשמים לא נמי תורהכתבה
דגם

 ז~
 זהו ~~ת ~ור

 ~י~ר נמי הי~
תשו~ת

 יהוש~
 לא תורה כתבה ואי וכנ"ל

 ~ו""א לחודבשמים

 דו~

 ה~בורה מפי בנבואה

ה~
 ~ומ~~מא בנשכחו ל~ולם~ואפילו דא~ור

 לאדכוונת
 בשמי~

 כ~מר ~וא ~קרה ~יא
 ~יהוש~רבי

 ~ב"מ
 ~ב~~ נ~

 ש~
 נ~ה

 דבנתינת כלומר וכו" סיני מהרתורה
 לגמרי ~גבוה מרשות יצתה סיני בהרלישראל התור~

ונתנה
 ליש~

 ~צמו מפי משא"כ לחוד
 ד~ר וכ~ין לחדש יכול שפיר הקדשוברוח

~מגי~~
 ~לא

 ~"ב~
 דקללות

 מש~ שנתו""~



~~ו

~~~
~~~
~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
~~~~ 

 ע~מו מ~י ~ורה וש~שנה ~רן ה~בורהמ~י
 וכו" משה וב~וד"ה~רן

 כ~~
 משה וז~ל

 יעו"ש ע~"ל ה~ודש וברוח א~רן~ע~ו
 אלה נמי תורה כ~בה~ש~ה

 מ~י ~א~ילו ל~מעינן לא ~י דו~א~ני ~ש~ המ~ו~
עצ~ו

 ובר~"~
 אסור ~י

 לחד~
 ברור וזהו

~וכר~
 דעיקר ד~ינן כיון וא"כ מ~ברא

 בשמים לא ~ורהדכ~בה
 הי~

 ~מעיבן
 בנבואה ~ידוש למ~סר דליכא היכאד~ילו
מ~רא

 המצ~ א~
 דאין ~שום בנשכח~ והיינו

 ~ידושזה
 מ"~

 הגבורה ~~י בשאלה ~ור
 בשמים לאמשום

 ה~
 יצ~ה דכבר כלומר

 ~שובת עי~ר היתה וזהו גבוה מרשותל~רי
 משה שאל הי~~ ~וה א"כ וכ~ליהושע
 מ~י דברים כמהרבינו

 הג~ר~
 מ~ן לאחר

 שאין המצות אלה ד~רא נימא וא~ילו~רה

נב~
 כ"א ~ר לא מעתה דבר ל~ש רשאי

 ~ר דיהאלנביא
 מית~

 משא"כ מרע"ה
~שה

 רבי~
 כיון ~ מ"מ ל~ש יכול ש~יר

דמ~ו~
 ~קרא ~נהי נראה יהושע

 א~
~מ~

 ליכא
~~~ 

 ו~יינו בנבואה חידוש

עכ"~
 משום מ~סר ~מ ב~כחה

~ 
 בשמים

 ל~רי די~תה ~שוםהיא
 מרשו~

 גבוה

 לרשו~ונכנס~
 ישראל

 לח~
 ~רא האי שוב

~
 ~מים

~~ 
 ~יכף הוא ~מכוון בהכרח

~~
 ~שום ~רה

 ד~
 לגמרי יצתה

 מרשו~
 ועכ"~ג~

 ההר ~ן יריד~ו לאחר
 בלו~~

שני~
 מ~אי ושוב

~~ 
 ~גם לומר בהכרח

איסורו
~~ 

 ~~יר רבינו במשה ~ילו
 משה שאל היכי~וה

 ה~ורה מ~י רבי~

 ~ג~ב~ב~
 ומ~ו~ש

 וב~~
 שני

 ~בנו~
 ונהיצל~

 דמ~
 היו ומקושש

 א~ ב~ר~
~"~~

 א~ר
 ~ר~

 ~~שה יח
 יד~

 ~קושש
 ~ילקוט השני לחדש ~"ד רא~ונה ~נה~יה
 רמז שלח זוטא ס~י~ם

 ~"נ~
 וא"כ

 ~יו~ר~~י~ו
 מ~~ ~~~

 ~~שה אכ~י

ע~~
 ~~ל

 לרשב"~ נ~
 כמ"ד ~~ל

 ע~ב~ ~~~~
 ~עשה ~מ~ושש ~יי~ ~ל~~

~~~ש
 ~ב~י~ ~~~ ~י~

 אחר מיד

 דלשם במדרש שאמר מרגליםמעשה
 דמ~ושש וכיון יעו"ש עכ"ל וכו"נ~כוין שמי~

היה
~  

 מתן אחר הו"ל מרגלים מעשה
 דה"ה וממילאתורה

 דמגד~
 דתרווייהו כיון

היו
~ ב~ר~  

 ד~סח עובדא וב~רט וכנ"ל
שני

 צל~~ ובנו~
 אחר לכ"ע

 מ~
 ~ורה

 ~שה א~ילו ה~ר היכי תמוה וש~ירהיה
 דמטעם ~י הג~~ה מ~י לשאולרבינו
~לה

 לי~ המצו~
 ומשום ~שה למת~ר

 לומרדא~שר
 ד~~

 לנביאים דו~א קרא
 לא מקרא מ"מ נאמר משה ~ר~יהיו
 דר"ל היאבשמים

 דיצ~
 ~ורה במ~ן לגמרי

 א~ילו ש~יר ג~המרשות
 ~ש~

 שייךי רבינו

 תמוה ~~יר הגבורה מ~י שאלהלמ~ר

וכנ"~
~~~~~~~ 

 נלע"ד
 ד~~

 תרי ~ני
 אלה~ראי

 המצו~
 ולא ~ו"

בשמים
 הי~

 נביא דאון יל~ינן דמנייהו וגו"
 עצמו מ~י ולא הג~רה מ~י לא ל~שרשאי

בר~"~
 ~וכ~ובא

 ~יכ~ הקדום~ באו~
 ה~ורה דבנתינת ~שום הכי ~יבא ~רהמ~ן לא~

 ~מריי~~ה
 מרש~

 ונכ~ה גבוה
רישראל לרשו~ ~  ישראל ל~מי 
אומנ~ן ד~ר~

 ~שב~
 יא

 ע"א~
 וכל

יבררו ב~ר~ ס~~
 במדו~ בסבר~

 עשרה השלש
 סיני הרעל הנ~ונו~

 שה~ור~
 ~לשון בהם נדרשת

 דע בסוד"ה זרעים לסדר בהקדמההרמב"ם
 יעו"שוכו"

 ~יטב~
 ובחילו~י

 ~ע~
 וסברות

שונו~
 ~ס~ק י~רר

 ע"~
 וכדכ~יב רוב

~מש~טים
 כג~

 ~ו" לה~ת רבים ~חרי
וכ"ז

 מש~ מ~מ~
 רבינו במשה משא~כ רבינו

 וכל דין ל~ש י~ה כ~ו ~י שהיה ז~ןכל

~~~
 ב~ורה

 ע"~
 ~בר~ו

 ש~ ובמדו~
 עשרה

שה~ורה
 נ~~~

 הס~ה שום ~י ולא בהן
מחכמי

~ ישר~ ~  
 דבמשה

 רבי~
 היו

 סוג היצורים מוב~ר סוגי~י
~ 

 החכמים

~~ו~  
 וע~ם הנביאים

 ~בל~
 שב~ב ה~רה

ושבע"~
 בסוג הי~ה רבינו משה ע"י מסיני

 ו~ר הנבי~יםאב
 מ~

 ~י ~רה
~ ~נ~~

 ממ~ה
 כ~ רבי~

 מ~יני ~ין חיד~ו



~ ~ ~

~  

 ~~~ן
~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~

 נ~~ בסו~התור~
 אלה הכתוב מ~ירת

 ~שום ~ו" היא ב~מים ולא ו~ו"ה~~צות
דב~~~ת

 יצ~
 לרשות ונכנסה ~בוה מרשות

~כו~י
 ישר~

 ~ביה פש אכתי מ""מ
 כח וע"פהחכמים סו~

 ד~דול~ ~כמ~
ועמוק~

 ~וכד~ר עולמים יצורי ~ל
 בעולם נבראו בינה שערי חמשים ע~בכ"א בר"~

 ניתנו~כולן
 למ~~

 שנ~ר אחד ~סר
~תהלים

 ח~
 וכו" מ~ק~ם מעט ותחסרהו

יעו"~~
 כל עצמו מפי לדון יפה כחו היה

ספ~
 בתור~

 ~""פ
 י"~

 נדרשת ש~~רה מדות
 חכם ושום סיני בהר לו הנתונות~ן

שבעולם
 ו~יל~

 ש~ל ישראל ~ חכמי כל
 עיקר ~~ו עליו לחלוק יכולים אין~הדורות

~~חילו~
 בין

 מ~~
 חכמי לכל רבינו

 ע"פ ב~רה ~חי~וש דנהי תורה מתןל~ר ישר~

~ו~
 לא~ מכ"ע נפקע

 ממשה ו~ילו מ"ת
 מ"מ~ינו

 במש~
 פש אכתי רבי~ו

~ח ~בי~
 ~מ~

 ירום אנושי משכל למ~לה עליונה
ו~א

~~~ ~  ז~ ו~ח~ 
 לדון יפה

 ע"פ~סברתו חי~~
 מ~ י"~

 נדרשת ש~~רה

ב~
 ו~י

 ~~ע ישראל מ~~י ~סכמ~ שו~
 דמשה לח~ד~ו כייפי~~יכף

 לחוד~ברתו ע"~ רבי~
 והחול~

 ~שה כ~ר הוא עליו

 ביסוד כופר ו~~"ל~רבי~
 הד~

 הישראלי
 חכמי כולהומש~כ

 ישר~
 יכולים אינם

~

 ע"פ בס~ות לדון~חידוש
 ~~דול ~ד ב~סכמת ~"א ב~ןנדרשת ~התור~ מד~ י"~

 ל~ין י~רר ה~דול דב"ד דעות~ילוקי
 ~רובע"פ

 וב~~
 סברא

 ~נ~יהיא ~וכר~ ~רור~
~ 

 דנפ~ע
~ ~ו~~ מ~ ל~  

 רבינו ממשה אפי~ו ~ורה ~י~ש ~נבוא~
 רבינו משה ~בי פש אכתימ"מ

 ס~
 אב

ה~מים
 בעצ~ לד~

 ~נתונות ~מדות ~"ג ~פ
 ~ה ~יון ~אל"כ ~יני ~רלו

 בר~
 ~קרא

 בשמי~~~~
 איסור י~פ~ן ~ניה ~יא

 ש~~

 ימת~~ר~ ~יכף~~ל~משמים~~~
 ~~שום

 יצ~ד~
 מרשות ~ל~מרי

~ו~~א~~אות"~ לרשו~~ישר~ ~~
~ יעו~~~ ~~דו~  

 הא
ד~ג~ף

 ו~~ו~
 ~ילו ~ו~~"~ לשיטת~

 קיט ~~ב"בוכו"
 ע"ב~

 ~רה מתן לאחר דהיו

~וכהו~
 באות

 הקדום~
 ו~ס~

 ובבנות שני
 משה שאל כולהו דבהניצלפחד

 במגדף וכדכתיב ה~בורה מפילדיניי~ו רבי~
~~ר

~~ 
 ~שמר ויניחוהו

 לפר~
 להם

 ~שלח ובמקושש ד" פיעל
 טו~

 אותו ויניחו
 יעשה מה פורש לא כי~שמר

 לו~
 ו~סח

שני
 ט~ ~~עלו~~

 משה אלי~ם וי~ר
 ואשמעהעמדו

 מ~
 ד" יצוה

 ובבנות לכם~

צלפ~
 ~פנחס

 כז~
 משה ויקרב

~  
 משפטן

 מתן לא~ר ~יו כול~ו דה~י ~ד"לפני
 משה שאלהיכי~ תור~

 ידע דלא כול~ו להני רבי~
 מפידינייהו

 ~~בור~
 מקרא~ אסור דז~ו

~ 
בשמי~

 היא
 ו~י~

 דזיל רביט למשה
 תורה ד~תן משום~מא ב~

 יצ~
 מרשות

 ~ל~רי~בוה
 ו~ וכנ"~

 הי~
 הקב"ה השיבו

~יניי~ו
 ~יד~

 ע"פ
 ה~בור~

 ע"פ לדון והי""ל

 מד~י~~
 ו~ילוקי מסיני לו ~נתונות

 ~~ו הרוב ע"פ י~קודיעות
 שכתבתי כמו לומר ~"כ זו ~י~הומ~ח טו~ ~ו~

 בסוג ~רה חידוש דנפקעד~י
 ~תן לאחרתיכף נ~א~

 תור~
 רביט ממשה ~ילו

 ~~ה ~ א~ימ"מ
 ~חכמים~ו~ ~ סו~

ח~מ~
 ~י יפה

 לחיד~
 עצמו ~"פ תורה

לח~
 בית הסכמת ~י ולא

 די~
 לעמוד ולא

 ול~ור~נין
 ~ד~~

 עיקר דב~ת הרוב ע"פ
 " ל~טות רבים ~רי ~תורהציווי

ד~דים ~ל~
 ~ה~ר~ ממדו~ ~ד~

 בהן נד~ת
 ~ליא ~לתא משום ~וא ~בראומדרכ~~
 ~אדם ~ילו ~סברא דישתנה מצויב~רא

 נר~ דמעיק~~
 ברורה ~רא ~אי לו

 ~ר ו~מןו~תית
 נ~

 א~ת סברא לו
 סברתוסתירת

 הר~ו~
 ו~תית ~רורה

 וכד~ר"~
 ~ב~~

 מ"ד
 בילדותי~ ע"~

 סבר

דה~
 הוי ~יב ד~א כספא ~~י~~טבעא ד~יב

פירא
~ ב~קנות~~~ס~ ~  

 ~וי ד~יף
 פירא הוי ~יף ~לא דהבאטבעא

 ו~~
 ע"כ

~~
 בשני מצוי ~~ה ומכ"ש יעו"ש

 בנ~
 ~ם

 ונ~~ה ~ס~א ס~רדזה
 וז~ לדעת~

 ~ר
~~א

~ נ ו  ל~~ 
 ~~ת

 ~~~ מל~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ " ~
~ 

~ ~ ~  
 ~~~~~ ~י~~~~~~~~

~ ~ ~ ~ י  "הדעת שיגדל ויותר וב~~ל בדעת~ליא 
 וכמ"ש ~מתית ברורה ~רתו יותרוהשכל

 אבל ~"ל זרעים לסדר בה~דמתוהרמב"ם
 בהיותם אנשים שני שכל וכו~ ש~רומה
 עי~ר דז~ו וכיון יעו"ש וכו" וב~יוןבשכל
 לישראל ~רה בנתינת תורה ד~ותההטעם
 בתורה ס~ק כל דידונולגמרי

 ע"~
 הרוב

 ומו~ם טפי עדי~א הרוב דסברתמשום
 בלי ופשוט ברורלה~ת

 ~פ~ שמ~
 וכ"א

 מרע"ה ~ברת לאמתו~ת
 הדורות דבכל ישראל חכמי שבכלו~תית ברור~ היות~

 אב היצורים מו~ר דהיה ~שוםביחד
 ~כ"א בר"ה ו~תיב הנביאים ואבהחכמה

ע"ב~
 וכולן בעולם נבראו בינה שערי ~ים

נית~
 ~תהלים שנ~ר א~ ~ר ~שה

 ועוד יע~"ש וכו" מאל~ים מעטות~ר~ו ח~

ל~ימ~
 י"ב ~ב"ב רש"י

 ע"ב~
 החכמים דמן

 והיינו ניטלה ~לא
 סבר~

 הלב
 ~ב~

 לו
 ~תן ד~~ע נהי והלכך יעו"ש וכו"~ו~ה
 חידושתורה

 תור~
 ב~וג

 נבו~
 במשה וא~ילו

 ~ידוש כח ~ביה ~ש אכתי מ"מרבינו
 ת~~

בס~
 לחלוק רשות דאין וכמו החכמה אב

 ~וג תורתו בחידוש מר~"העל
 ומשו~ נב~

דקב~
 לדין בחידושו ה"ה ~גבורה מ~י

 רשות אין נמי החכמה אב ~תורהמדיני
לכל

 ~כמ~

 דכ"ע ישראל
 לחלו~

 מרע~ה על
 ~ייפי מי~ף כו~הו~א

 למר~~
 ~א

 ומקוששד~גדף
 ו~~

 ~ל~חד ובנות שני
 ~זכי גבוה משלחן ו~"א בדיניי~ודנסת~ק
 היא בשמים לא בגדר זה אין דינייהולפשוט
 רבינו ל~ה כ~וף השמים גם דב~תוגו"

 דינובחידוש
 ע"~

 לו ~נתונות מדות י"ג
 וכעיןמסיני

 ומשום בני נצחוני ד~~
 לגמרי י~הד~ת

 ג~ מרש~
 במתן

 ~ל"ב ברכות ~ר להא ודמיא וכנ"ל~רה

~א~
 יעו"~ש

 וכ"~
 ד~יון הוא טעמא עי~ר

 תורה חידוש רבינו ממשה נ~קע לאד~ת

עכ"~
 ~וג

~ 
 שוב וכנ"ל ה~מה

 ~ג~רה~מ~י ש~~
 אי~

 היא ~מים לא ~דר
 אי~ור~י~ר~

~ ש  
 משמ~ם

 דו~~
 הי~א

דביר~
 א~שר אי והשאלה הס~ק

 כ"~
 ~י

 היכי משא""כ לחודהגבורה
 י~נמי ~~ דב~~

 אין ~ם~ק ולברר לחדש
 דלתסר גמורה שאלה ~דרבשמים ~~~~
 ~ר ל~א ~מיא היאבשמים ~~ ~ו~
 ~ב"~

 נ

ע""ב~
 קבלה מדברי ד"ת וכ"ת

 מלתא גילוי ה~א מילף והאיו~ו" יל~י~ ל~
 ~מים ב~לה וה""ה יעו"שהוא ~~~~~
 הי~~

ד~מ~
 י~ה החכמה אב בסוג כחו

 מזולתו להסכמה הכרח שום בלי~~מו ל~ד~
 ~ דמעולם הדורות ~מי כלוא~ילו ו~"~
 שוב ליהכייפי ~י~~

 ~שאל~
 ~ינה משמים

 לומר בעלמא מלתא גילוי~וג ~"~
 ונהי ה~כמה אב ~דר לחידושוהסכים דה~נ"~
 חידשולא ד~~~~

 מש~
 להני רבינו

 תשובות הני ליה קזכומשמיא ו~"~ תשובו~
הלכתא ל~יר~

 מ~

 לא בסוג אינה בזה גם
נהי שו~ לח~ ורשאי ל~ש ד~~ו~ כיוןהיא ~ש~י~

 ד~
 כל בגדר הו"ל מ"מ חידש

 וב~ת בו מעכבת בילה איןלבילה הר~~
 ~~י תורה מתן ל~ר ~י שאל רבינודמשה עי~~

 ללמד טעמי ל~י זהוהג~רה
 מדות ובי"ג מסב~א דיןדבחידוש לדו~ו~
 היותר יהיה ואפילו בע~מולחדש ~~~
 חכ~שבגדולי גדו~

 ישראל
 כ""~

 בהסכמות
 ר~ינו משה ל~ו הורה וזהו וגמרוובנמנו רבי~

 אב כח בכחו היה הוא ~~תדנהי
 ה~ר~ ו~ין לחוד ע~מו מ~י לחדשי~ה החכ~~

 דהורשה ~הי לחוד דעתו על עמדולא הג~ור~ מ~י נמי ~אל מ"מ זולתולהסכמת
 ד~~חן כיון הקב"ה משיבו ~יה לאדבל"ז ~~

 י~תהתורה
 מרשו~

 בסוג והו"ל גבוה
 לדורוח וללמד ~כנ"ל ובע"כ היאבשמים ~

 ~" ~בראשית דכתיב בקרא ~ארז"לוכעין

 נעש~כו~
 דיטול ללמד וגו" ~ם

 יעו""ש ברש"י והובא ~הקטן מןרשות הגד~
בכ~י ו~~

~~ 
 שימסור ~ה

 מ~
 רבינו

בלימודו לישרא~
 ~מה~

 שבכתב ב~ורה
 עיקר ~י וזהו ממש הגבורהמ~י יה~ ושבע""~

 ~בורהמ~י ד~~~
~"~ 

 אי~ו~ ~גדר זה אין



~ ~ ~

 ~~~~ן ~ ~~~ן
~"~ ~~~~~ 

~ ~ ~  
~~~

 לא~דכתיב
 בש~י~

 נ~י דב~צ~ו כיון היא
 וכנ""לי לחדשיכול

 ו~~~~""~~~~
 ~באות

 ה~דום~
 ~ובן

 דת~ורה סוגיאש~יר

 ~"א~~~
 הלכות אלפים ש~ת הנ"ל

 לו א~רו ~שה ~ל אבלו בי~ינשתכחו
 לא א""לשאל ליהוש~

 הי~ בש~י~
 כלו~ר

 ~רשות לג~רי י~תה לישראל התורהדבנתינת ~שו~
 לחוד ישראל ~כ~י לרשות ונכנסהג~ה
 בשאלה תורה חידוש לנביא ~תסרוהלכך

~~ש~י~
 הגבורה ~פי שאל רבינו ד~שה והא

 ולא תורה ~תן לאחר ~רובה ז~ן וא~י" י~יוכל
 ל~לתא ~לתא ו~ד~יון ~סברות ספקותיובירר

ו~"~
 ולא ~~יני לו הנתונות ~דות י"ג

 לא ~דרחשיב
 ב~~י~

 ט~~א ~י~ר היא

~שו~
 תורה ~תן לאחר ~ילו רבינו ד~~ה

 כחוב~י
 י~~

 כל נגד לבדו דינא לחדש
 ישראלחכ~י

 לחלו~ רשאי~ ואינ~
 ~ליו

 לבטל ~וכרחיםוכ"א
 וסברת~ ד~~~

 ביטול
 ונהי רבינו ~שה של ו~רתו ד~תו נגדג~ור

דנ~ק~
 תורה חידוש כח רבינו ~~שה אפילו

לבדו
 ב~~

 בגדר ישראל ~~י כל
 לא הכתוב ~ג~רת הגבורה~~י בבו~
 התורה בנתינת תיכף ר"ל דזההיא בש~י~
 ~~אכתי ~""~

 כח גביה
 חיד~

 נגד לבדו תורה
 החכ~ה אב ~דר ישראל חכ~י כלהסכ~ת
 דינו ל~ידוש כ~וף ~~ים גם בא~תוהלכך
 רביבוד~שה

 הי~ בש~י~ ~ ו~שו~
 כלו~ר

 והייבו ישראל חכ~י לרשותונכבסה
~""~ 

סברת~
 ~""~ חכ~ת~ ובכ~ וד~ת~

 י"ג
 ~שה ~וק בזה וכ"א בדרשת שהתורה~דות
 י~~ל מחכ~ירבינו

 להסכ~ת ב~י דה~

 הדין יבורר ד~ות ובחלוקיזולת~
~"~ 

 רוב
 ~ליונה בכח יפה ~חו רביבו ~שה~שא"כ
 וא"צ לבדו חכמתו ~""פ דין לחדשד~ביה
 ישראל חכ~י כל ו~רבא ~ול~ולהסכמת
 הדורותדבכל

 מוכרחי~
 לבטל

 ד~ת~
 וסברתם

 ~האי והלכך רביבו ~שה וסברת ד~ת~~ד
~~מא~

 ר~י~ ~א~~~~
 הגבורה ~~י שאל

 ס~קו ולבירור הא~תי ~""ד שאלה ~דרא"ז

ו~שו~
 א~שר דאי

 בזול~
 כ""א דז"א זה

 ~וכהובא ט~~י ~תרי לחד היא השאלה~הות
 ה~דוםבאות

 י~ו"ש~
 ~שא"כ

 יהוש~
 שאלתו

 כחו דאין א~תית ג~ורה שאלה הואלש~ים
 גזירת ובזה זולתו הסכ~ת בזולת לחדשיפה

הכתוב
 בש~י~ ~~

 היא
 דיצת~ ו~שו~

 לג~רי
 ישראל חכ~י לרשות ונכנ~ה גבוה~~ות
 ~"ל דלא והא כולם ה~~תוע""ד

 יהוש~

~~ר~
 רשאי בביא שאין ה~צות אלה

 כ"כ דא"ז לו~ר דא~~ר ~~ום ט~~אעי~ר לחד~
 ~~ה ~~י ול~ד ~~~ן דכבר כיון~ידוש
 ת~ובתו היתה והלכךרבינו

 ~שו~
 שאלה דזהו

 לא ~דכתיב ו~תסרא הגבורה ~~יג~ורה

בש~י~
 ~תשובתו דהביבו וכיון וכנ""ל היא

 אסור שאלה גדרדדוקא
 דאי והיי~ ~ש~י~

א~שר
 ל~יד~

 בירור
 הס~~

 ~צ~ו ~פי
~ש~ים כ""~

~ 
 לא א~ריבן

 בש~י~
 ~~א""כ היא

ב~~ו~
 דאפשר

 ל~יד~
 סוג הובח לא ב~צ~ו

 ~דלתסר ~~ש~ים שאלה ~ל שאלהלשנא
 לש~ואל וא"ל חזרו וכנ"ל ב~~ים לא~דכתיב
 שאין ה~צות אלה ד~קרא כיון והייבושאל
 שאלתו ל~תסר ליכא לחדש רשאינביא

 דא"ז כיון~ש~ים
 חידו~

 ונשבו נ~טוו דכבר
 דבשכחו וכ""א הגבורה ו~פי רבינו ~שה~פי
 הגבורה ~~י לשאול ב~י יכול שפיר~וב
ו~י

 ~שו~
 לא גדר

 הי~ בש~י~
 וכ~ו

 ב~שוב~
יהוש~

 ז""א
 יהוש~ דדו~~

 דנשתכ~ו כיון
 ~פלפולו ~ לה~ירן בכחו היה ולא~~נו
 שאלתוהלכך

 ~ש~י~
 ג~ורה שאלה בסוג

הי~
 דהוכרח

 לבירור~
 דוקא הלכות דהבי

 ~ש~ים~שובה
 ובז~

 הכתוב גזירת שפיר
לא

 בש~י~
 ש~ואל ~ש~""כ וכנ""ל היא

דבא~ת
 ~~ל~

 דכתיב ~ד ~אד גדולה

~תהלי~~
 וש~ואל בכהביו ואהרן ~שה

 י~ה וכ~ו ש~ובקוראי
 לה~יר~

 ב~ל~ולו
 ~~ בן ~תניאלוכ~ין

 ~ל~ולו ~תוך דהחזירן
~ת~ורה

 ~""א~ ט"~
 דהותר א~שר בכה"ג

 דכבר ו~הי הגבורה ~פי לשאול נ~ילו

ה~יר~
 ~נז בן ~תניאל~

 וכנ"~
~""~ 

 כיון



~ ~ ~

 ~~ו ~~~~ן ~ ~~~ן
~~~~~ 

 בן דעחניאלדל~רחו ~~~~
~~ 

 הםכ~ח נ~י בעינן
 דישאול לש~ואל א~רו ישראלחכ~י

 בירור להאי הסכי~ו אםויראו בש~י~
 וא~חיח ברורה כוונה ~דר ~נז~ן דעחני~
 עיקר זהו רבינו ~שהדלמדם כ~י""~
 חשובח אחר זו ב~ענה באו ולאלש~ואל א~ירח~

יהושע
 חיכ~

 ד~ין דכיון דא~שר ~שום ל~נחם
 דאם רבינו ~שה כ~ו כ"כ בנבואהמעלתו
 ע""ה ~ב"ב ~"לביהושע

 ע""א~
 ~שה ~ני

 יעו"ש לבנה כ~ני יה~ע ~ני ח~הכ~ני
ברור

 ד~נח~
 בהקד~ה ~ר~ב""ם ~יהושע דקבל

 ה~קהליד
 יעו""ש~

 אין
 ער~ ש~

 ל~עלחו
 דב~נחם להו ברירא וש~יר רבינו ~שהל~ני
 לא ~שום ד~חסר ג~ורה שאלה גדראיכא
 בשאלחם ה~חינו וכ"א וכנ"ל היאבש~ים

 ~~ואל ז~נו עד יהושע חשובח אחרזו
 א ~ש~ואל וכדכחיב ~דול לנביא הואדנא~ן

~~
 ה~יל ולא ע~ו היה וד" ש~ואל ויגדל

 דבריו~כל
 ועד ~דן ישראל כל וידע אר~ה~

 לנביא ש~ואל נא~ן ~י שבעבאר
 לד"~

 ועוד
כחיב

 ~חהלים~
 וש~ואל ב~הניו ו~רן ~שה

 גדולה ד~~לתו וכיון יעו"ש ש~ובקוראי
 ~שר ש~יר ואהרן כ~שה ~קול ~דכ"כ
 כיון נבואה בגדר לה~ירן י~ה נ~יד~חו
 נש~~ו דכבר כיון גמור חידוש א"זדבע~ם

~ול~
 רבינו ~שה מ~י

 וכ""~
 דנשכחו

 בסוג דא"ז ~שר ב~ל~ולו לה~ירןדש~ואל ובכ~
 היא ב~~ים לא משום דלח~רא ג~ורהשאלה
 להשיבם ש~ואל יכול לא זו ט~נחםועל

 ~חשובח זה יד~ו כבר דב~ת היאבש~ים ~
 ~~ואל דבגביה ~ענתם עיקר וכ"איהושע
 דבכחו דכיון ו~~ום ~רא ~האי ל~ח~רל"כא
 ~~~ים שאלחו על הונח לא ~וב בע~~ו~ברר

ס~
 היא בש~ים לא ~קרא דיתסר שאלה
ודו~יא

 דג~
 ~~י שאלחו ~ח~ר לא ב~שה

 לאחרהגבורה
 מ~

 ו~שו"ה וכנ"ל חורה
 ל~שיב ~~ואלהוכרח

 ל~~
 ~אין ה~~וח אלה

 נהי כל~ר ~עחה דבר לחדש רשאינביא
 הו~ר רבינוד~שה

 בשא~
 ~ילו הגבורה ~~י

~~
 ~~ן

 ומ~ו~ ~ור~
 דכחו

 י~~
 ~מי

 ~~ד~

 כ"א נבואה בגדר זה אין לחוד ע~~ו~~י
 י~ה דכחו כיון והל~ך החכו~ה אבבגדר

 ~חן לאחר לחוד ע~~ו ~~י חורהבחידוש
 תורה ב~תן בנבואה דין בחידוש וכ~וחורה
 חכ~י כל וא~ילו חכם שום~אין

 יכוליםישראל
 לחלו~

 שאלחו ש~יר ח""ו עליו
 דלחסרא גו~ורה שאלה בםוג אינה~ש~ים
 הש~ים ~ם ו~רבא היא בש~ים לא~דכחיב

 לדע~כ~ו~
 בבירורו רבינו ~~שה

 ע""~

ה~כ~~
 ~דות ובי"ג

 הנתונ~
 ~סיני לו

 גודל עם ש~ו~ל וא~ילו אחר נביא~שא"~כ
 ובא~ח נבואה בגדר כ""א יפה כחו אין~עלחו
 תורה לחידוש נב~הגדר

 ע""~
 לחוד ע~~ו

 כח אין ושוב רבינו ~~שה א~ילונ~קע
 א~ילו לחדש י~ה נבואה בגדרש~ואל

 בגדר הו"ל מש~ים ~אלחו ושובהנשכחוח
 חשובחו לבירורה דהוכרח ג~ורהשאלה
 היא בש~ים לא הכתוב גזירת ובזה~ש~ים
 ונכ~ה ~בוה ~רשוח י~תה כבר חורהדב~חן
 ישראל חכ~ילרשות

 לח~
 חורה ובגדר

 רבינו ד~שה והא ישראל חכ~יובהסכ~ח
 עיקר חורה ~תן ל~חר הגבורה ~~ישאל
~ע~א

 ~שו~
 נבואה גדר לג~רי דנפקע דנהי

 ~~שה וא~ילו לחוד ע~~ו ~~י חורהל~ידוש
 היא ב~~ים לא הכחוב ו~~זירחרבינו

 חורה ל~ש כח גביה ~ש אכחי רבינוב~שה ~"~

~"~
 חכ~י וכל החכ~ה אב בגדר לחוד ע~מו
ישראל

 ~וכרחי~
 נגד וסברתם דעחם לבטל

 הש~ים גם ובא~ח רבינו דמשה וסברתודעחו
 ה~חוב דגזירת דכיון בזה רבינו ל~שהכ~וף
 ישראל לחכ~י דנמסרה וכ""א היא בש~יםלא
 כ~י בהלדון

 ~ח~
 ~ש~ים וסברחם

ר וכ~ין ידם על~םכי~ים ~  בני נ~חוני 
 בחידוש רבינו ב~שה ה""ה שוב יעו"שנ~חוני
 נגד ה~~ה אב ~דרחורה

~ 
 ישראל ~~י

 ו~ש~"ה ~~ים ל~ביה""ה
 שאל~

 ~ש~ים
 בגדראינה

 שא~
 דהוכרח א~חי ~"ד ג~ורה

 וכ"א ~ש~ים ~~ק ל~ורדוקא
 ~תרי ל~

 ~דהובאו~ע~י
 ב~ו~

 הקדום ~ות
ו~פיר יעו"ש~

 מ~סר~ ~
 מפי ~~~ו

 ~גבור~
 ו~ילו



~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~~ ~~~~~ ~~~ג~~~~~
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~~~

 גמור בירור בסוג נמי היתה התשובהדעיקר
 ספי~ו לפשוט מרע"ה ~זכי גבוהומשלחן
 דקיי""ל ומשום ע~מו מפי כלל בררהולא

~קידו~ין
 כ""ה~

 בילה אין לבילה הראוי כל
 ~וכהובא בומעכבת

 בסו~
 ה~דום אות

יעו"ש~
 סיד~ הכי ובתר

 ~תמורה הש"ס

הנ"ל~
 דנתברר לאחר והיינו לפנתס א"ל

 מתסר משמים דשאלה דנהי שמואל מפי~הו
 בשמים שאלה מתסרא לא מ"מ נבואהבגדר
בגדר

 תור~
 פנחס לפני בטענה שוב באו

ומסברת~
 לא רבינו דבמשה דכיון לומר

 החכמה אב כח משום משמים שאלהמתסר
 כ"א נבואה בגדר ולא בכנחס ה""ה שובוכנ"ל
 תורה גדר דבאמת ומשום תורה ~דרעכ"פ
 וכדכתיב לכ~ניםנ~סרה

 ~שפטים~
 ~ל ~באת

 ג" מלאכי נמי וכתיב וגו"הכהנים

 יב~שו ו~רה דעת ישמרו כהן שפתיכי
 ושוב ע""כ הוא ~ב~ות ד" מלאך כימפיהו
 הכהונה במעלת גדול מילפי"ז

 ברית לו נתן בעצמודה~ב""ה מפנח~ יות~
 שלו~

 ~פנחס
כה

 יב~
 בדורו ~נחס ~ו"ל טעמא ומהאי

 י~ה כחו ושפיר התורה אב בגדרעכ"פ
 ה~מת נגד מסיני מדות בי""ג דיןבחידוש
 ושוב בשעתו רבינו וכמשה ישראלחכמי
 וכנ""ל משמים לשאול נמי יכול שפירלפי"ז
 דבאו במה עיקרזהו

 אח~
 ש~ואל תשובת

בטענת~
 ותשובת פנחס לפני

 פנ~
 להם

 ש~ין המצות אלה דכתיב מקרא נמי~יתה
 דאינו כלומר מעתה דבר לחדש רשאינביא
 ~ל~רשאי

 בגדר דהוא היכא אפילו בנבואה
אב

 התור~
 אב בגדר דאפילו ומשום

 חכמי דעת נגד לחדש רשאי אינו~תורה
 משמים שאלתו לפי"ז ושוב והסכמתםיש~ל
 גמורה שאלה בסוגהו""ל

 דבירור~
 עי~~ה

משמי~
 לא ~ום ומתסרא

 בש~י~
 היא

 היה דהוא רבינו משה דוקא וכ""או~נ"ל
 ואב החכמה אב היצוריםמובחר

 העיד בעצמו דהקב"ה עד ל~תו אמתבגדר הנביאי~
 לרבות וגם ~וא נאמן ביתי בכלעליו

 ~י~ראל ~וד~יא ~~ ~
 ~מש~

 ד" ידעו אשר
 ~ני~

 ועוד פניםאל
 חמ~י~

 נבראו בינה שערי
 רבינו למשה ניתנו וכולןב~ולם

 חס~
 אחת

שנאמר
 ח~ ~ת~לי~

 ותחסרה~
 מעט

 מאלקי~
וג~

 באות ~וכהובא
 הקדו~~

 כמו והלכך

דכ~
 התורה ב~בלת כך כל יפה נבואתו

 לכל אפשר דאי עד והמ~ורההכתובה
 לכפור שבעולם הסנהדראות וכלהנבי~ים
 בתורה ~ד בד~דוקאפילו

 הכתוב~
 והמסורה

 דאי עד החכמה אב בגדר יפה כחו כןכמו
 ישראל חכמי וכל הסנהדראות לכלאפשר
 משה על ל~לוק עולם עד הדורותשבכל
 ע~מו מפי דחידש אחד בד~דוק ח"ורבינו
 בגדר אינה משמים ~אלתו והלכך חכםובגדר
 גם דבאמת כיון היא בשמיםלא

 חכמה בכח רבינו דמשה לחידושוכפוף השמי~
 מרשות דיצתה והיינו היא בשמים לאמדכתיב
 דגם וממילא ישראל חכמי לרשותגבוה

 בזה חלוק רבינו דמשה וכ"א רבינומשה לרש~
 ומשום ישראל חכמימאינך

 דכ~
 יפה חכמתו

 ישראל חכמי לכל רשות ואין לחודלחדש
 ע~מו מפי בחידוש ו~ילו ~"ו עליולחלוק
 בגדר לספוקו בירר בלא אפילו והלכךוכנ""ל
 ומשום בשמים לש~ול ~אי נמי חכמהכח
 בו מעכבת בילה אין לבילה הראוידכל

 ה~דום באות היטב כ"ז~וכדביארתי
 שכתבתיוב~ה יעו""ש~

 מו~
 סוגית שפיר

 ~טזבתמורה הש""~
 ע"א~

 התמי~ות כל ומיושבים
 ~אות לעילדהובאו

 כא~
 לע""ד וכ""ז יעו"ש

 בס""די ונכוןברור

~~~~""~~~~~ 
 דת~וה מלתאמיושב
 בזבחים דאמר האטובא

~קא
 ע"א~

 י ~שמיני דכתיב ב~רא
 בוש ולא הודה בעיניו וייטב משהוישמע כ~

 שמעתי ~ר אלא שמעתי לא לומרמשה
 ע"כושכחתי

 וכוונ~
 הש"ס

 לומ~
 היה דאם

 לו היה לא שמעתי לאאומר
 וכ"~ בוש~

 במה
 הודה ומ"מ בושה זהו ושכחתי שמעתישאמר

 ולאמרע"ה
 בו~

 יעו""ש"

~~~~~
 וישמע כ"א כתיב לא דב~רא כיון
משה

 וייט~
 בעי~יו

~"~~ 
 ד~אמת



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~~~~~וי~~~~~

~~~~ 
 ושכחתי שמעתי~ר

 ומשו~
 ולא ד~ודה

 זהו שמע לא באמת דלמאבוש
 מעול~

 ו~א
 בוש ולא הודה בגדר אינו בעיניודוייטב
 נכונה אהרן דהוראת הודהכ""א

 וה~ד~
 ~תו

 מהכא ידעינן לא ושוב חילו~ו~~ברת
 הש""ס ~ברת דלפי כיון בוש ולאדהודה
 וכנ"ל" בושה ליכא מעולם זה כלל שמעבלא

~~~~~~
 תמוה

 דבתו""~
 ~שמיני

 בעיניו וייטב משה וישמעתניא ש~~
 ע""כ שמעתי לא לומר בייש ולא מיד~ודה

 בחומש ברש"י~והובא
 יעו""ש~

 דלא נראה
 דלא לומר דהש""ס דוחקיה מאי וא""כ~שה ס~ נמי וזהו לחוד שמעתי לא כ""אאמר

 שמעתי דאמר וכ""א בושה אינהשמעתי
ושכחתיי

~~~~
 דאין כמו דבאמת א"ש לפימ"ש

לפקפ~
 ח"ו רבינו משה בנבואת

והמפקפ~
 משה בנבואת רפיון בשמן אפילו

רבי~
 המפקפק ה"ה הדת בכל כופר הו"ל

 ואפילו רבינו משה בתורתח"ו
 בדקדו~

 אחד
 כולה ~תורה בכל וכופר ~פקורסהו"ל

 ד ג אות ל~יל~וכהובא
 יעו"ש~

 זו ולא
 רבינו ~ה ושבע""פ שבכתב ובתורהבנבואה
 מכל ואפילו מכ""ע טפישקול

 הדורותשבכל הס~דראו~
 ~וכהו~

 י אות לעיל
 יעו"ש~

~

 בי"ג ~ברתו ע"פ דין בחידוש ואפילו ~ו

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 
 הדורות שבכל ישראל חכמי מכל טפי~קול ~~ו~~ ~~~ ~~~

 כב אות לעיל~וכדביארתי
 יעו""ש~

 והלכך
 לומר בוש ולא דהודה לפרושי ~""סהוכרח
 כלומר ושכחתי שמעתי ~מר אלא ~מעתילא
 אהרן היה לא שוב שמעתי לא ~ר ~והדאי
ר~אי

 לחלו~
 מסברת ואפילו רבינו משה על

 ד~ר~"ו
 ומשו~

 ~ורה מרע"ה דסברת
ו~תית

 וצוד~~
 ישראל חכמי כל נגד ~ילו

 וכו" ומה תוד"ה כתבו ובאמת ~דורותשבכל

~זבחי~
 קא

 ע""א~
 דגמר ה~"ו על לתמוה

 והיה יעו""ש הוא פריכא דק"ו ~שום~הרן
~הרן

~~ 
 ח"ו

 וגם ר~ו נפ~י ה~כ~ ~ור~

 רבינו משה ש~~ר במה ו~נם כהלכהשלא
 הודאה בגדר הו""ל שפיר ושכחתישמעתי
 ולא דהודה~ ראיה ומזה עביד כדינאדאהרן
 ושכחתי שמעתי ד~ר ד~ה ומשוםבוש

 בושה ~הו כהלכה הורה ואהרן דטעהמבורר
 באםמשא""כ

 ל~
 מסב~תו וכ""א מעולם שמע

 דאין הלכה מורה היהלחוד
 חילו~

 ~דשי בין
 בושה בזה לו היה לא דורות ל~דשישעה
 וסברתו דעתו לבטל א~רן ~יה דהוכרחומשום
 דמשה וסברתו דעתו נגד דגמר ~""ובהאי
 ח"ו א"ז ~ותו עיקר ו~ת וכנ""לרבינו

 וכדאמר כע~ו בסיבת כ""א מעלתומפחיתות
בפסחים

 ~"ב~ ~~
 יעו""ש ממנו מסתל~ת חכמתו הואחכם א~ שכועס ~ם כל

 ~שמיני כהניםובתורת
 ש~~

 א""ר תניא
 ימיו כל דורש היה יהודה בן חנניהיה~ה
 אחר לטעות למשה לו שגרמה הקפדהקשה
 ומי דבריו על כמשיב הרינימיתתו

 גר~
 לו

 יעו"שי ע"כ שטעה אלאשהקפיד

 ~~~~ד~~~~~
 יהודה בן חנניה דרשת

 שמיני~תו"כ
 ה~רא משמעות דפשטות ומשוםתמוה הנ""ל~
 ב~יבת היתה דה~פדה יהודהכרבי הו~
 וללמוד ה~פדה בסיבת הטעותולא ה~עו~
 לטעותי ל~ה לו שגרמה הקפדהדקשה מהכ~

 לתלות דח""ו ס""לדתרווייהוו~~~ן
 משה היה דבאמת מעלתומפחיתות הטעו~

 ~ובחר מאד וגבה ונשא רםרבינו
 היצורי~

 בכל עליו מעיד בעצמו הקב"ה אשרומי
 נאמןביתי

 הו~
 אדבר פה אל פה

 בו~
~בהעלותך

 יב~
 ח"ו בו לתלות דאין ברור

 בהשגחה ~ופיה זהו דב~ת ~"אטעות
 מן תורהו~דר

 השמי~
 התורה דכל וכמו

 רבינו משה ע"י הגבורה מפי היאכולה
 נ~י הטעות גרמה ד~~פדה לימוד האיה""ה
מפי

 הגבור~
 ממש ~ועל רבינו וושה וע"י

 ד ~ע"ז דא~"לוכעין
 ע"ב~

 ר~י דוד לא
~או~ו

 ~עש~
 ~או~ו ראויין י~ראל ו~א

 מעש~



~ ~ ~

 ~~~ן
~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ן~"~

 ליחיד תשובה להורות היה דעקר יע~"שוכו"
 לאותו ראוי רבינו ~שה דלא וה""הולרבים
 טע~א וזהו הק~דה דקשה ~להורות אלא~ות
 דכתיב דכיון יהודה בןדחנניה

 וי~~~
 על

 זו דהק~דה א~רינן ~ו" ואית~ר~~זר
 ~שום ואי הטעותגר~ה

 דפשטו~
 הקרא

 עדי~א ~פי ה~עות ב~יבת בא דהכעס~ש~ע
 הקרא דכוונתלו~ר

 וי~~~
 ~~פו דב~יבת ר""ל

 דיא~ר גר~ה אית~ר ועל אלעזר על~עקרא
 לא ~דועל~ם

 אכלת~
 שיעור ויהי" וגו"

 דרש דרש ה~טאת שעיר ואת עד""ז~כתוב
 והנה~~שה

 שר~
 אחריו דרש הוא כלו~ר

 לו ונודע כדיןנעשה ~~
 דנשר~

 ו~"~
 אכתי

ל~
 דרש דדרש ~רגע בזו כ"א ~ף

~~~ 
~

 ב~ביל ואפשר אחרת בסיבה ואית~ר ~עזר
 לא~ר ו~רם טעות לידי בא ועי"ז כדינא~יהא דהכ~ ל~~~י~ ~ה"""ל ואביהו דנדב~עשה

~ד~
 והשיב יהודה רבי ובא וגו" אכלתם לא

 ~ש~ע לא הקרא דפשטות ו~שום ~ריועל

 הטעות בסיבת היתה דהקפדה כ"א~כ~
 ח""ו לתלות אין נ~י יהודה לרבי"~ילו ו~""~

 ללי~וד דהו""ל כ"א ~~לתו ~פחיתות~~ת
 ~סה ~ירובין דא~ר וכעין~ר"""

ע"א~
 ~יושבת דעתו שאין כל

 ב~ר ש~~ר ~שום יתפלל אלעלי~~
 ה~קרא אחר בדק~י וז"ל ו~ירש""י יורה~ל

ז~
 הכתובים בכל ~ינו

 וש~~
 סירא בן ב~פר

ה~
 וז"ל כתבו וכו" בצר ובתוד"ה עכ"ל

 ~לוני~ס רבינו שהשיב פירש ש~~לורבי~ו
 יורה אל ה~יצר כל בירושל~י דורש~~ן

 ושכורת ענייה זאת נא ש~י~תי~
 וכו"~יין ול~

 ~ד~~ וא~
 ~כרות צרה

 ~כריתות כדדריש ולהורות להבדיל~~~ב ובשכר~
"~~~

 יע"~~
 דהוי יתפלל אל טע~א ו~האי

 עכ""ל וכו" ובכע~ו בצרתו שטרוד ~תוך~ור"

~~~
 ~רע"ה לטעות הסיבה עיקר וזהו

~  דבא~ החט~~
 על דהזהירם שעה

 ~שכן ביאת בעת~~ות
 ו~

 הוראה בשעת
 ל~ורות ~סור ~ער סוג בכל דה"ה~~ילא

~~ 
 לימוד ידו "

 לדור~
 להראות

 דג~

 היצ~רים ~ו~ר רבינו~שה
~ 

 ה~כ~ה
 נ~י גרונו ~תוך ~דברת ושכינהוהבביאים

 ~רה בעת ~ור~ה בסיבתטעה
 ~שה היה לא דבא~ת ונהי דא~יוב~ערו דהשתת~

 סוג ~ח~ת ו~ילו טעות לאותו ראוירבינו
 בברכות וכדא~ר בשמחה קבל דהכל~ער
~ס

 ע""ב~

 אדם חייב
 לבר~

 כשם הרעה על
 עלש~ברך

 הטו~
 אלא נ~רכה לא וכו"

 אהרן אפילו וב~ת ע""כ בש~חהלקבולינהו
 ~יושבת דעתו והיתה בש~חה קבל נ~יגו~יה
 ~א ~זבחים התם וכדא~ר~ליו

 ע""א~
ודל~~

 ~ך לו א~ר בה פשעתו ~ררייכו אגב
~י

 בעיני~
 ופירש"י ש~ים קדשי ~בזה שאני

 וכאלה אלה אפילו ~הם דעתילה~יח
 יעו"ש עכ""ל וכו" ~בזה אני ~יןאיר~ני אביל~

 בש~חה קבל בודאי רבינו ד~שהופשיטא

ו~""~
 ~רע"ה ע""י טעות האי הקב"ה ~יבב

ע~~
 יורה אל דצר לל~ד והחכ~ה התורה
 יהודהי דרבי טע~וזהו

~~~~"~~~~~ 
 דקיי"ל הא שפיר מובן
 ~"ק ר~"ב סי~ןביו""ד

 אם ~~ך ~קבל איני לחבירו ~""ל~האו~רל"ו

היי~
 עכ"ל ~יון ~שום אותו ~לקין כ~שה

 ד~ר ~הא נ~י נסתייע שם בטוי""דובב""י
 ~קכדבחולין

 ע"א~
 לי א~ר אי ה~קים

 ע""כ ליה ~ייתנא לא נ~ש~יה בון בןיה~ע
 נון בן יהושע דוקא ~התם ד~ש~עיעו""ש
~שא"כ

 ~ש~
 לציית ד~חויב ו~שום רבינו

 אפילוליה
 דה~

 ולסברתו לשכלו ניגוד
 דאין דבר בי~ח אפילוובא~ת

 לו ~ע"ז ר"י וכדא~ר לבטליכול ב"~ שו~
 חון חבירו ב"ד דברי דין בית לבטל י~ולבכל ע"א~

 שאפילו דבר עשר~ש~ונה
 י~

 ובית אלי~ו
 סוד""ה ~תוס" יעו"ש לו שו~עין איןדינו

 ובית אליהו כ"א א~רו לא ~~יוהתנן~וכו
 גם רבינו ד~שה נראה ו~זהדי~ו

~ 
 י~ל ~

 ~רה לא אינם הני דכל ונהילבטלו
 ~שה ביד הג~רה ~פי שבע"פ תורהולא שבכ~

 ~קכד דב~לין ב~ברא דתליא ~לתאכ"א

ע"א~
 לענין ~יירי

 בי~~
 ד~~י~י ~~אה



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~ן ~~~ן
~"~ ~~~~~ 

~~~~ 

~
 ~לו ו~"ז אמוראי

 ע""א~
 בגזירת מיירי

~מו~
 תקנות מ~ום דעי~רם דבר ע~ר

 ~יג ובשבת התם ו~דאמרוגדרים
 ע""ב~

 ו~ה

 בחכמה תליא וע~ר לחדש יכול נביאאין

 ~וכהובא הרוב אחר הולכים דעותובחילו~י

ב~
 אות לעיל היטב

~""~ 
 יעו""~~

 ומ""מ

 מטעם ו~""כ לבטל ה~""ל כל יכול רבינומ~ה

 מובחר סוגי תרי היו רבינו דבמשהשכתבתי

~יצורים
 סו~

 הנביאי~ אב וסוג החכמה אב
 כלומר קאי ואחד שבעים ~קום דמשהוכמו

 בסוג ביחד הדורות דכל ואחד ~בעים מכלטפי

 הדורות שבכל י~ראל חכמי וכל הנביאיםאב

 יכולים אי~ם הדורות דבכל הסנהדראותוכל
 ממשה דמקובל יוד ~ל ~וצו על ח""ולחלוק

 לעיל כ""ז ~וכדבי~תי ~"פ אפילורבינו
 יעו""~ יז טזאות

 היטב~
 דבמ~ום ה""ה

 כלו~ר החכ~ה אב בסוג קאי ואחד~~ים

דג~
 מדעתו חידשו רבינו דמשה במלתא

וסבר~
 סבר~ נמי

 כמפי לאמתו ואמת ברורה
הגבורה

 ממ~
 הס~הדרין וכל ישראל חכמי וכל

 על ח"ו לחלוק יכולים אינם הדורותדב~ל
 עצמו מפי דהיא ואפילו רבינו ~הסברת

 ~אות לעיל כ"זוכדביארתי
 כב~

 יעו"~
 היטב

 איכא רבינו ד~שה שכ~תי סברתיוב~ת
 ה~בי~ים אב סוג היצורים מובחר סוגיתרי
 עוד קם דלא כמו כלומר החכמה אבוסוג

 כמשה חכם עוד קם לא כן ~~הנביא
 ~~ל הסנהדראות וכל ישראל חכמי דכלוכמו

 משה שאמר מה כל לקבל מחויביםהדורות
 ל~בל מחויבים כן כמו נבואה ~דררבינו
 החכ~ה אב ~דר רבינו ~~ה שאמר מהכל

והאו~ר
 לחל~

 סוג בין רבינו ~~ה גם
 דהיא נבואה דב~וג דנהי ולומר חכמהל~וג נבו~

 אסור ה~בורהמ~י
 לחלו~

 רבינו משה על
 עלמ"מ

 ס~
 ~פיר עצמו מפי דהיא חכמה

 יחזקאל של דופי ~וכדרשת לחלוק יכולח~ו
 אות לעיל ד~ובאא~ר~~~י

 יא~
 כ~ר הוא

 ~~ורה בכלגמור
 ומשו~

 המפורש נגד דז~ו
 והיינו ערוכה ו~מרא מפורשב~רא

~רא מדמפור~
 ד~

 שאל ~רה מ~ן לאחר
 מש~

 רבינו

 אסור ~ת דזהו הגבורה מפי ~אלותכמה
 דתמורה מסוגיא ו~ם היא ב~מים לאמקרא
~טז

 ע"א~
 כב ~אות לעיל כ"ז וכדביארתי

כג~
 כל דביארתי מה ומלבד היטב יעו""ש

 הברורה מסברא ופשוט ברור נמי הואהנ""ל
 תורה דכתבה עי~ר דבאמת והיינווהפשוטה

 ~"פ ידונו דתורה בדינא ספקדכל
 מוסכם טפי רבים דסברת ~וםהוא הרו~
 בהקדמתו מהרמב""ם באריכותוכדביארתי להאמ~

 ~אות לעיללזרעים
 כב~

 יעויין
 מ~ה דסברת ברור כן ואם~ם

 חכמי כל מסברת טפי עדיפארבי~ו
 הדורות דבכל מהחכמים וזולתםישראל

 מפי דהיא רבינו מ~ה סברת עדיפא במהזה ולה~
 כלעצמו

 כ~
 שבכל הח~מים כל ~ד ואפילו

 במורה הרמב""ם עפימ~ש הואהדורות
 פרקא" ~חל~

 לא~
 אנושי לשכל כי דע ~"ל

 נמצאות ובמציאות שישי~ם וטבעובכחו השג~
 ולא פנים ב~ום ~ישיגם בטבעו ~איןוענינים
 וכו" בפניו נעולים הש~תם ~ערי אבלב~בה

 בהיותוואין
 מ~י~

 מתחייב
 שישי~

 דבר כל
 איזה על ישי~ום ולא השגות ~לחו~יםכמו

 ה~ופניות הכחות ~אר וכן שיזדמן~רחק
 ~~פ מ~ל דרך עלשהאיש

 ~ה~
 יכול

 ויתרון עשרה ל~את יכול אינו ככרים~ני לש~
 החו~יות ההש~ות באלו זה על זה המיןאישי
 ~לה ה~ופניות הכחותושאר

 מבוארלכ~
 אדם

אלא
 שי~

 בעצמו הדין וכן וכו" גבול לו
 המין לאי~י יתרון י~ ~נו~יותה~כליות ~שגו~

 מבואר ג"כ וזה רב יתרון בהם זה עלזה
 אחד ~ענין עד החכמה לבעלי מאדנגלה

 לא אחר ~י~ בעצמו מעיונו אי~יוציאהו
 ואפילו לעולם ההוא הענין להביןיוכל

 ארוך ו~מן משל ובכל לשון בכל לולמדוהו

~
 ת~צר אך ~נים בשום אליו שכלו יגיע

 ~אנו~י ~כל ~ל וכו" ל~בינו שכלויד
 בלא~בול

 ספ~
 ~ד ~לו יעמוד

 ~י~
 דברים

 ולא השגתם המנע לאדםשיתבאר
 משתוקקתנפשו ימ~

 לידיע~
 בהמנע לשערו

 וכו"זה
~ ~ ו  

 ל~ש ~שכל
 ~ת~



~ ~ ~

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~

ולחפשה
 נ~~

 מבני ~עיינת כת או~ה בכל
 הדעות ירבו ההם ובדברים זמן ובכלאדם
 ויתחדשו ה~עיינים בין ה~חלו~תו~ול

 ו~~אי היטב יעו"ש עכ""ל וכו"הספקות
 ו~שום להטות רבים אחרי תורה גזרהטע~א
 ד~שכלו דסברתו בדעתו ואחד א~ דכלדכיון
 הלכך וא~תית ברורה היותרהיא

 ביותר רבים דסברת רבים ~חרי לילךהכתוב גזיר~
 ~יד ביב~ות ~ר ובא~ת לא~תית~וסכ~ת

~"א~
 רובא בתר ~לינן כי עשו דא~ר ו~אן

 ש~אי בית הכא נינהו הדדי דכיהיכא
 הנ"ל ~כל ~~ואר יעו""ש ע""כ טפיי~חדדי
דבירור

 ~פ~
 ~~~ת סברא בהשגת הוא ע~רו

 וא""כ אנושי ~כל דנובעתוא~תית
 כ""~

 האנושי בשכלדו~א
 ו~~

 דהוא האל~ית בשכל
 האנושי ~שכל וערך שיעור לאין ~עלהל~ע~ה

והיי~
 הראשון אדם של חטאו דקודם ~כ~יות

 דאחר עול~ים י~ורי כל על ונתעלה~לה
 במורה הר~ב"ם וכמ"שה~א

 חל~
 פ~ב א

 א~ ~שכל כי וזה~"ל
 על הבורא השפיע

ה~ם
 וה~

 הגיע אשר הוא האחרון של~ותו
 בו ~ר ובשבילו ~רותו קודםלאדם

 וכו" אתו דבר ו~ללו ובד~ותו אל~יםב~לם שה~

 והוא ות~ותם עניניו שלמות על היהוכאשר
 בו נא~ר ~~ר ומושכליו ~חשבתועם

~~רם
 ח~ ~תהלי~

 ~אל~ים ~עט ותחסרהו
 תאוותיו אל ונ~ה מרה וכ~ר"~ו~

 ההיא השגה ב~שולל נענש וכו"הדמיוניות
 והמעיין היטב יעו"ש עכ"ל וכו"השכלית
 ז~"ל המורה בעל ה~דול רבינו בדבריה~ב
 איש ~הולל שכלו ~ולפי מעט ויביןיכיר
 איש דנ~רא רבינו ~שהזה

 אל~ים~
 ~עלת

 ~פי לו ~מר שלא במה אפילו רבינומשה
ה~רה

 וכ"~
 אפילו ~ם

 סבר~
 ע~מו מפי

 יותר והרבה טפי ואמתית ברורה נ~ילחוד

וי~
 שיעור לאין

 ~ר~
 עולמים י~ורי ~~ל

 השכלית דסברתו ו~שום ביחד הדורותד~ל

~~
 אשר החטא ~ודם הראשון ד~ם ~שכלו

נאמר
~ 

 ~עט ותחסר~ו ~ ~בורו
 מאלקי~

 ר~י~ ~ש~ו~~
 נ~ר

 ז~
 וכד~~ר

 ~ר"~

~כא
 ע"ב~

 בעולם נבראו בינה שערי ח~שים
 ~~~ר אחד ח~ר ל~שה ניתנווכולן

~תהלים
~~ 

 ותחסרהו
 ~ע~

 וגו" ~אל~ים

יעו""שי

 ו~~~~~~~~
 הקדום ~באות שכתבתי ~ה

 כבובאות
 יעו"ש~

 דכ~ו
 לא כן כ~שה בישראל נביא עוד ~םדלא
 סברת ו~שו"ה כ~שה בישראל חכם עודקם
 סברא ע~~ו ~פי דחידש ב~ל~א רבינו~שה
 ~סברת טפי ועדיפא לא~תה וא~תיתברורה
 לכאורה ביחד הדורות שבכל לב חכ~יכל

 קעז ר~ז ד א ~~לכיש דבילקוט האת~וה

קעח~
 לשל~ה חכ~ה לו נתן א~רין רבנן איתא

 מאדם האדם ~כל ויחכם וכו" ישראל כלכנגד
 והי~ן אברהם זה ה~רחי ~איתןהר~שוןי

זה
 ~שה~

 זה וכלכל
 זה ודרדע יוס~~

 רז"ל דעת ~בואר יעו"ש ע"כ וכו"ה~דבר ד~
 זודלא

 דק~
 כ~שה ב~~ראל חכם עוד

~  

 זו
 חכ~תוד~וד

 ~רו~
 רבינו ~~שה טפי

 יעו""~~

ו~~~~
 ראיה ~התם ואדרבא ז"א העיון
 ~ברת שכתבתי ~ה לכלברורה

 היא וא~תית ברורה ע~~ו ד~פי רבינו~שה
 ואפילו עולמים יצורי מכל עדיפאוטפי

~סבר~
 ה~ם ~כל ויחכם בו דנא~ר של~ה

 הדורות שבכל ישראל חכ~י לכל רשותואין
 מפי דהיא ואפילו רבינו ~שה סברת עלל~לוק
 כב ובאות הקדום באות ~וכדביארתיע~~ו

יעו""ש~
 לה~דים בהכרח כ"ז ולהבין

 טובא ת~וה דלכאורה הנ""ל הילקוטכוונת בי~
 וחיוי דרשוניואומר

~~~
 דהאי ~"ש

~~ 
 האדם מכל ויחכם

 נתפר~ו דהני ~~ינו והיכן הני נ~טוגו"
בגודל

 חכ~~
 ~עלת דלהגדיל עד להפלא

 ב~מהשל~ה
 נק~

 ~ה~ו ד~ני דעם ולומר הני
 היותרחכ~ים

 ~דולי~
 ~דלה מ"מ בעולם

 בתורה מ~ינו לא וב~ת של~ה חכ~תעליהם
בהני

 ~ו~
 ~~קן ביוסף זולת חכ~ה ~ודל

 ~וןאין מא~
 ~~ו~ ו~~~

 דני~א ו~י ו~ו"
 אומה ו~דושי ~דולי היודבאמת משו~
 ~ישרא~י~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~~י~ן
~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
 ב~ולם של~ים להיותר מפורס~יםוגם

 ~בראשית באברהםוכדכתיב
 כג~

 אל~ים נשיא
 ~וכנואתה

 ו~~
 דהיו וכיון רבינו במשה וכן

 כזו גדולהבמדרגה
 ~שיט~

 דהיו
 חכמי~

 המוסכ~ וכפימופלאים
 ~נדרי~ בחז""ל

 לח

~""א~
 ~ל אלא שכינתו משרה ה~ב""ה ~ין

 תמוה אכתי י~ו"ש ו~ניו וחכם ו~שירג~ר

 שבטי ושאר וי~קב יצחק נמי לחשובדהי"ל
ישראל

 ו~""~
 ב~ר~י דנקט דוקא הני

~~~~
 הזמנים כ~ר שלא ב~רא להו דנקט
 משה זה הי~ןוהיינו

 ~וד~
 זה לכלכל

 להקדי~ הי""ל ובאמתיו~ף
 יוסף זה כלכל

 משה זהלהימן
 ד~די~

 ל~שהי ~מן

 מ""~~~ו~
 והיינו שמות ~ינוי להו דחשיב

~ל
 ~ברה~

 ~יתן שם כינוי הונח
 ~ינך וכן הימן שם כינוי משה ו~לה~רחי"
 ויחכם לומר הי""ל בפשיטות ו~תכולהו

 ומדור ומיוסף וממשה מאברהם האדםמכל

המדבר"

ד~~~~
 נראה ב~רא סדורן דכפי תמוה

 הוא בקרא ד~יב ~רוןדאחרון
 הו"ל דאל"כ לו מהקודם חכמתו במ~לתיותר

 יותר הוא אחרון דאחרון ו~"כ זו ואצ"לזו

 בגדר הוא בקרא ו~ידורן החכמה~~לת

ל~
 מאדם דויחכם זו לא כלומר זו אף זו
 דהוא האזרחי מאיתן אפילו זו אףהראשון

אברה~
 נראה לפי""ז וא""כ כולהו ~ינך וכן

 זה מהימן חכמה במ~לת טפי המדברדדור
 להו ד~יב ולומר אתמהה"משה

 בסו~
 זו

 בכללי מוסכם וכבר דוחק זהו זוואצ"ל
 כ""א זו ואצ"ל זו שני לא בש"ס ד~םה~מרא

 ~ולםי הליכות בספר וכדאיתא ~דולמדוחק

~~~~~

 ~~~ בס" שהו~תק מה ~קדים ב~כרח

~ ~
 הסופר יונית בלשון שחיבר

 ידידיה ה~ולם בכל מ~ורסם קדמון~ברי
אלכסנדרוני

 הנוד~
 שהיה היהודי פילון בשם

קודם
 ~הו ושמאי הלל ~מן שני בי~ חור~

מ~
 לבת הובא ~ה הנ"לי ~~יבורו ש~תב

 לה ויהי ימי~ ~נתי~ כב~ ו~~~ר~~
 ל~

 אחות ~ם אח ~ם ולד לה אין היתה ~~רהכי
 כי לה היהלא

~ 
 להוריה היתה יחידה

 פן פר~ה בת יראתה כיויהי
~~~ 

 המלוכה
 א~ה פר~ה מות ~חרי ואחריםינחלוהל~רים

ות~רי~
 הוא בטנה פרי הזה הילד כי לאמר

 בית כל וגם ~ם כלויא~ינו
 פר~~

 זה כי
 ~ל לשבת המיו~ד ~צר יורש הוא משההילד
 אשר האומנים מלך כבן וי~דלוהו ~ר~הכסא

 לו והכינו הבל ש~שו~י בכל כתרוהו~דלוהו
 ~דןכל

 ות~נו~ו~
 משה ב~יני אולם ~ם בני

 מ~שיו כל ~ודנו ו~טן נ~ר כי אף לזראהיו
 מיושבת ובד~ה תמים בלב היוותהלוכותיו

 לראות היו מאויו כל השלמיםכאחד
 ולשמו~

 המשכלת נ~ו את המ~דניםדברים
 תבונתו" רוח אתוה~שבי~ים

~ 
 שלחו

 להיות ומשכילים חכמים ~בר מכל לווהביאו
 לארן הקרובים ממחוזות אלה למוריםלו

מצרים~
 ואלה

 מצרי~ מאר~
 חכמים ו~ם

 ~כ~תו גברה קט זמן חלוף ואחר יוןמארן
 ובכל מפי~ם לקח קבל אשר מוריו חכמת~ל
 ומ~ה בלשונם מלתם ב~וד למדוהו אשרפ~ם
 כ~רהן

 יד~
 לומד שאינה נראה שהיה ~ד כלה

חדשו~
 ממנו הנשכחות זכרונו ~ל מ~לה אך
 בכל שבמד~יםי הקשה דבר כל ~ל ~מדומאליו
חכמה

 ומד~
 ראשי רק ממוריו שקבל אחרי

 אזהיסודות
 ה~י~

 שלמותה" תכלית אל מאליו
 החשבון חכמת א~ למדוהו מצריםחכמי
 וידי~ת השיר ומלאכת ~המדידהוחכמת
 וחכמת המדות ומשקלי ה~רכיםהסכמת
 ובפו~ל" ב~יון ו~דריה ~בוליה לכלהמוזי~ה
 הרמזים חכמת את למדוהו אלו ~למוסיף
הנ~צ~ת

~ 
 ~כתב והכתובים מצרים בספרי

החר~ומי~
 חיות מכל ותבניות ציורים ~והמה

 ואשר בתבל יקרים היותר ובהמות~ופות
 ויבחרום ב~י~יהם היו~דושים

ויתר לאלילים~
 המ~י~

 ~פריי~ הח~שית ומלאכות

קונס~~~
 ואולם מהיונים" למד

 מהחכמי~
 לארן ה~רובים מהמחוזותשה~ו

 מצרי~
 למד

את
 חכמו~

 ~ור בני
 ~אססיריש~

ווי~ס~~אפט~~
 ואת

 ~~ ~~ו~י~ חכמ~



~ ~ ~

 ~~~ן
 ~~~~~ ~~~~~ן~~~

~~~~ ~~~
 ש~מד אףהב~ים

 המד~י~
 ~"כ ~לו

 מצרים חכמי שמו ביו~ר כי מצריםחכמי מ~
 הלימודיות לחכמות מ~מ~םכל

 ~מא~ה~מ~
 וויסס~~א~~~ן~~יש~

 ~ר
 ש~~י~

 אל
 והבין ה~ה השי~ות שתי ידי~ת~לית
 ו~ה יחד שתיהן יס~ימו~ה

 ויוציא זו מול זו הנ~לא שכלו ~~לסשקל ~ ית~~
 לא מ~ודו הזכהי האמתמשתיהן

 ק~
 ~רם דבר

 ישר אם שכלו במאזניה~להו
 הו~

 אין אם
 ל~ א~ לה~ת יסכיםואם

 מ~רחיב ~דל לא הב~ר ~דלכי~~~~
 הרבות ידי~ותיו ~בול את ויותריותר

ול~
 ו~י כ~ילו ~ר כנ~רים לבו שת
 ~~~ן לחיי~נסיכים

 ו~ו~
 בבית המצווים

 ב~ל נ~שו ~~לה~המלכ~ת"
~  

 ה~~~ים
 ~דניםוחיי

 א~
 י~י ~~ל נ~ו את הר~ל

 חיי לחיות~~קות
 ~ר~

 וקשים
 ובמת~

 ורסן
היה

 כ~ בול~
 התאות

 ה~ראו~
 ובכל

 נס~ה התאות א~~ר ~~~
מ~ל הצ~ ~ר~ כ~

 ~בו~
 אחר לא ~וחוצה

 ~נ~ו~
 מקום ~ל

 בתח~י לה י~ד ~רזה

~~
 ~ם וכל ור~יו יוד~יו

 ~ת~ל~
 ~יו

ו~~
 אם מסו~קים שהיו ~ד ~לוכותיו"

 היא בקרבו אשרנשמתו
 ~מ~

 או אלוקי
נשמת

 ~ו~
 היה י~ן ~תיהן" מורכ~ת או

 ~ר האדם מכל ~~שיו בכל וקדושמובדל
 נ~לה מ~ל" ~הוד~והדר יקר האדמה ~ני~ל

 הנ~א מכלומרומם
 אלקי~ בצ~

 נתן לא
~ויתו

~  
 י~דה מ~ר יותר חוקה מסת

 ידלה
 ה~~

 ~רש ~רש כלה הנשים ו~דת

מל~
 זכר ולא

 ב~
 להקים כ"א

 זר~
 ל~יים

המין"
 וכחכמת~

 כן~~יתה
 צ~ק~

 נקרא ול~ן
 ~ קראהו וד" אלקים אישמ~ה

 נא~
 ביתו

 הנביאים אדון שהיה ~ד ~רוחו ~ליוו~אציל
 ב~ו~רת הי~ודי ~י~ון של~~"ל

 ~נ"~

~~~
 ~י~ר

 מ~
 שהו~תק מה כל ~~ת~י

 אינה ~נ"ל הי~ודי ~י~וןמחוברת
 ו~~ת מ~לת ~ודל ~הותל~ר~

~~ת רבי~ מש~
 מש~~שאי~~~ר~כ~~~~

 ט~ה ~~ו

 ~יו ה~יד ~צמו שהקב"ה ממהמהים
~ה""ק

 יב~ ~~~לת~
 ~~י כן לא

 ~ר ~ה אל ~ה הואי נאמן ביתי~ל ~~ש~
~ 

ומר~
 ד" ותמונת ~ידות ולא

 במשהי ~~י לדבר יראתםלא ~ומדו~ יבי~
~~א~ ~~"~ ~ו~

 הברכה~
 בישראל ~וד נביא קם ולא

 ובמ~ש ~ני~י אל ~נים ד" יד~ו אשרכמשה

~ר~
 ו~נ~מא

 ויק~~
 ~ר משה אל ויקרא

 ~דו~
 לחסידך ב~ון ד~ת

 ו~ו~

 ~~~~תי

בחו~
 ~תהלים מ~ם

~~ 
 א~"~

 ה~ב"ה ~~ר
 ~ם~ם

 הראשו~

 אברהם ~ן ו~" נח וכן וכו"
 יחידי~ ~י~קב"יצחק

 ~יו ~ולם
 ~לאל זקנים ש~ים ~~ו היו צדיקיםכמה ~~ש~

וח~
 אלא ~רא ולא והנשיאים ו~יו ~אהרן

 משה זה מ~ם~ בחור הרימותי הוילמ~"
שנאמר

 ~ו~ ~~לי~
 ~ו" בחי~ו משה ~לי

 י~ו"ש~"כ
 ו~מ~

 שי~ר אין
 ו~ר~

 ממה
 ~דלו ב~"לדמבואר

 ו~וש~
 של

 ~ריכים אנוואין ~~י~ מש~
 ~~ו~

 ~~לון~~~יהודי של
 הערימה ~~ה ~בת ~כתב ~ה לר~תו~ם
 הואד~ה

 ~מ~~ ~~
 ~"~"ומ"מ הקרא

 בכל לימודו ~ת~ת להורות ~ב"לה~תי
 קבל ש~~~~ והמד~ות החכמות~נ~י

 היותר"~החכמים
 ד~מ~ ~דולים~~ול~

 ו~ם
 הח~מות בכל ו~רך שי~ור לאין ~ליהם~בר

 ~זהו~~יקר ~ילדותו ~ל בי~י ~ודוהמד~ות
 מחוברת שהו~תק מה~כ~תי

 היהודימ~י~ן מש~ חיי~
 וכנ"~

~~~~~~ 
 דמשה ה~ם

 רבי~
 ~~ר

 והמד~ת החכמות ~נ~יבכל ~כמ~

~~
 ~~לי~"~~ולם היותר חכמים דהיו מוריו

 הי~ודי ~ילון ~דותכ~י

 ~~הו~

 ב~ות

הק~ם~
 ומוסכם מ"מ~ברור

~"~ 
 דכל

 ~י~י רביבו למשה ניתנו ש~ולםהח~ות
בי~

 ה~רה ~ם
 ש~~

 ו~~ין ~~"~~

ד~י~
 א ~שנה ~~"א הר~"ב

 ~ת~
 ~"ל

 מ~~ת אי~ זו ש~כת ~~י ~בי~מר
 ממצותמצוה ~"~

 ~תו~
 ~ב~י ו~כ~~~~ וכו"

 ס~רים ~רו ~"ככוכבים
 ש~ כמ~

 מלבם
 ~בירו כיצ~~יתנה~"ה~~ם ~מו~ר~דר~י



~~~"
 ~~~~~ן ~~~ן~~י

 ~~~ר~ ~~~
~ ~ ~  

 קבל משה זו ~סכת ~התנא ~ילל~יכך
 ש~ו והמוס~ים שהמדות מסיני~לומר~ורה

המסכ~א~~
 מלבם המשנה חכמי ~ו~ה ~ו

~לח
~ 

 התוי""ט וז"~ל ~כ"ל בסיני נא~רו אלו

 ו~~~~
 דבר

 רי~
 ~ל אות זה הו~שהרי

 ה~
 והמו~ים שהמדות כמו ובאמת י~ו"ש~כ"ל
 בהכרח נ~רכים ~ה~מות כן ~הדת ~לאות

לקיום
 הד~

 נחוצה הת~ו~ות חכ~ת וה~ינו
 ה~ודשלקידוש

 חכמת המו~דים" וקב~ו~
 ~נ~וצההמדידה

 למדיד~
 ולמדידת שבת תח~י

~יר
 ונתוח הר~ואה וחכמת לחלל" הקרו~

 נדהלדיני
 ~~ ו~צו~

 ~לדיני ש~כה וכרות

טרי~ו~
 ר~ואת לרבות ו~ם ~ נ~ים ולדי~י

ח~~
 לר~אות לרו~א רשות תורה ~~~נה כי~ון
~ברכות

~ ~~""~ 

 ברור
 דהכר~

 ליד~ת
 חכ~~

הר~וא~"~וחכמ~
 ידי~ת

 טב~יו~
 חיים ב~לי

ונטי~ו~
 ידי~ות כו""כ וכד~ה כלאים לדינ~

מחכמות
 ~נצרכו~

 ~ה התורה מ~ות לקיום
 ל~תו ~ת ~ומוסכם~ור

 דתו~
 תמימה ד~

 נ~משיב~
 ~תהלים

 ~י~~
 נתינת כלומר

 נתינה היתה מ~~~בינו ~""י ~~שראלה~רה
 ~בנתה חסרון ~~"ו ~ריה שאיןתמה

 ב~י~ולקיומ~
 והמד~ות החכמות חסרון

 הבנת לשלימות דיוכרחו ~ד ~בנ~~דנחוצים
 ד~יקר ה~ולם אומות חכמי ל~זרתהתורה
 שכלם בכח והמד~ים ~כמות ~לד~מדו
ד~לול

 לש~י~
 כמנוסה ולט~ות

 ב~ול~~
החכמות

 הנוב~ו~
 נתינת וכ"א אנושי משכל

 ~שראל מה~ב"הה~רה
 הי~

 תמה נתינה
 נמי ביחד ~מה ~נתנה כלומר נ~שומשיבת

 ה~כמו~~כל
 והמדעו~

 הנחוצות
 לק~ו~

 והבנת

תוה"~
 בבי~ר אחר במ~ום הארכתי וכבר

 כט ~מנחות מ~"לכוונת
 ~"א~

 דכתיב מאי

~שמות~לא~
 שירדו הטהורה ~מנורה ~ל

 ~"כ טהרה ממקוםמ~יה
 יעו~~

 והראיתי

לד~
 והמדעות החכמות כל~ על ~הכ~נה

ד~נ~ה
 ר~~

 לח~ה
 וכמ~"~

 כה ~ב"ב

ע~ב~
 יצ~ין ושיעשיר ידרים ~יחכים הרוצה

 של~~ימ~~
 ~צ~ון

 ומנו~
 ~""כ בדרום

~ ~~ז~~ להארי~ ~ואכ~י~ו"~ ע  
 זה

 ו~מד~ות ה~כמות ~ל ד~ם ב~""למוסכם
 וב~דר~ ~יני רבינו למ~ה נמסרושב~ולם

הוב~
 רמז ד ~שמ~ת בילקוט

 ק~ג~
 ~ם

 נ~~~
אהי~

 הוריתיך נאמר למה ~יך ~ם
 אהיה נאמר למה ~וריתיךנאמר ו~~

 ~תיחת זה ~יך ~ם ~היהא~א ~י~ ~~
~~ 

 ומ~נה
 ה~ב"ה שגלה חכמה ~נזי זה הוריתיךלשון"
 וחכמה תורה ~נזי כל ~ללמשה

 ומד~
 וגנזי

 ל~וה""ב להיות ש~תיד מה והראהוחיים

 רמז יב ~בה~לתך ובילקוט~""כ"
 ביתי בכל ~ה עבדי ~ם ~נהגתי כן לאאמר ת~לט~

 לו ~ליתי ושבמטה שב~~לה מה כל הואנאמן
 מה וכל שביםכל~מה

 א~ שבחר~
 מל~כי ~ל

 וכו" נאמן הוא המ~דש בית ו~ל~שרת

 למ~לה מההראיתיו
 ומ~

 מה למטה
 ~""כ להיות ~תיד ומה שהיה מה ל~ורמה ל~ני~

 דבמשה מבורר המבואר מכל ושובי~ו~ש
 חכמה סו~י תרי היורבינו

 ~ומד~
 והיינו

~ו~
 חכמה

 ומד~
 חכמי מ~י לימודו ב~בלת

אומות
 ה~ול~

 וכנ"ל ~רעה בבית
 וסו~

 חכמה

ומד~
 מ~י בלימודו

 ה~ב"~
 יובנו ידיהם ד~ל

 ונמ~~ו ישראל לחכמי ה~דושה תורהדיני
 התורה כל ~ם ביחד ה~בורה מ~י רבינולמשה
שבכתב

 ~ב~"~
 ב~""ל" ומוסכם ברור וכ"ז

 ד~~~~~~
 מהות לבאר אבא

 מ~ל~
 צד~ת ו~ודלחכמת

 המ~ובל וכ~יאבינו ~רה~
 וידו~

 ~בינו ד~ברהם
 דהיו המצרים וא~ילו היה דורו חכמיראש

 היותר לחכמיםמ~ורסמים
 שב~ול~ ~דולי~

 למדו~"כ
 ~ברה~

 ביו~י~ון וכמ~ש אבינו
 מ~דמוניות ~~ח א" ס~רלרומיים

 ובס~~
 כ~ ~ צד בישראל~ודה

 בשם
 האומות וחכמי ישראל מחכמינאמנים סו~רי~

 אבי~~רהם
 מלמד היה

 בר~
 ~קתדרא

 ולימדבמצרים
~  

 המס~ר חכמת חרטומיה
 ~~דולה ובחכמתו יעו~שוהתכונה~

 ~יוניותוהעמיק עס~
 ובח~יר~

 להש~ג
 ~מרז"ל ה~י"תמציאות ~י~

אם לך~ ~~רש~ר~
 ~~~ ~א~~הי~ ~הבי~ה~~ ~~



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ן ~~~ן
 הבירה ב~ל הוא אני א"ל הבירה ב~ל~ליו
 ת~ר א~ר אברהס אבינו ~היה לפיכך

 הקב"ה ~ליו הצין ~נהיג בלא הזהשה~ולם
 ובספר ~"כ ה~ולם ב~ל הוא אניוא"ל

 ש~ה וכיון כתב ~""ד פ""ו ~ופויציר~
 ~"ה אבינו~רהס

 והבי~
 וה~ן וח~ר וראה

 וחצבוחקק
 וצר~

 בידו ו~לתה וצר
~ 

 נ~לה
 ב"ה הכל ~דון~ליו

 והו~ינ~
 וב~קו בחי~ו

 ולזר~ו ברית לו וכרת אוהבי וקראו ראשו~ל
 י~"ש ~"כ צדקה לו ויחשבה בד"והא~ין

~ירו~
 ~"ס ~ילוי שזכה ול~חר הראב""ד

 להשגה זכה בד" והא~יןב"ה
 א~ת~~

 ולתורה
 רבה ~ברא~ית וכ~רז"ל אלקיתיחכ~ה
~ר"

 סא~
 יהגה ו~ורתו וגו" יד~תיו כי בקרא

 ל~ ~אר"~
 ו~היכן לו היה לא ורב ל~דו

 ~תי ה~ב""ה לו זי~ן אלא התורה אתל~ד
 נונ~ות והיו רבנים ~ני כ~יןכליותיו
ו~ל~דות

 או~
 ~תהליס הה"ד וחכ~ה ~ורה

~ז~
 לילות אף י~~ני ~ר ~" את אברך
 כ"ז הי" ו~~ת וכו"~י~ו~ש כליותייסרוני
 ל~רה ~כה וכיון ליר~יו ד" סוד~דר
א~~ית

 אלקי~
 ~כח ביו~א וכד~ר

 אברהםקיים ~"ב~
 אבי~

 וכוי ~לה התורה כל

 ~רה ו~ת ~בכתב תורה אחת ~ור~ישנא~ר
~ב~""פ

 י~ו"~
 ~~י~ה ד" לתורת דזכה ברור

 נ~~ים דה~ה וה~ד~ות להחכ~ות ~םכלו~ר
 ~רהם הי" דבא~ת ו~י אלקית תורהלהבנת
 והי" וב~ד~ים בחכ~ות ~לס ~כבראבינו

~
 דורו חכ~י

~"~ 
 שכליות בבחי" הי" זהו

 ולהבנ~אנושי
 דגם ~ינן אלקית תורה

 וכ~ו ~הרה ~~קום יהיו וה~ד~ותהחכ~ות

ב~~
 ~נורה דכתיב ב~אי נר~ז דזה תורה
 ~הרה ~~~ום ~~~יה ~ירדוה~הורה
 הקדום באות~~וכהובא

 י~ו"~~
 וזהו

 ~ב"ר ב~רז"ל~~פיר ~דוי~
 הנ"~

~"~ 
 והיו

~וב~ות
 או~ ~ל~ד~

 וכנ"ל וחכ~ה ~רה
 כל~ו~ר

 ה~~ו~
 דנ~צים וה~ד~ות

 והו~ח ~"ה ~"ס אור ~גילוי ו~"ז~~ק ל~בנ~

 להנ"ל יז~ו ג"כ ובניו וי~קב דיצחק~~~י~~

~ ~
 ~"צ וח~ה

 הק~ ~הר~
 ~~ו

 כח ~יו~אד~~ל
~~~ 

 ~ל ~י~יהן
 וכו" ~הם ישיבה פרשהלא א~תי~

 וכו" היה בי~יבה ויו~בזקן ~י~ אבר~
 ויושבזקן אבי~ יצ~

 בי~י~
 י~~ב ו~" היה

 וכו" היה בישיבה ויו~בזקן אבי~
 י~ו""~

 כי ~ם
 ~ית תורה לקבלת זכו וי~קב י~חקאברהם

~ירו~
 החכ~ות

 וה~ד~ו~
 ~הרה ~~קום

 ב~וה"ז א~תי ל~לי~ות זכו ו~י""זובסיני
 צריכין ואינםו~וה"ב

 לחכ~ו~
 ופ~ס~יא

 או~ות וכ"א א~~י ~כל ~ל ד~ייםחיצונית
 דלאה~ולם

 קב~
 ~וכר~ים הם ~לקית ~רה

 חי~ניותלחכ~ות
 ל~לי~ו~

 ~כ""פ ~~ם
 ולקיום ~ח~ת ~דותלתי~ון

 ~""ה ~ינו ~רהם ~דת כי וי~ן לב"נדנ~סרו ~~ו~ ~~
 א~ר בריותיו לכל ד" ~ם להקריאהיתה
 ~"א ~י" ~ו~ה וכד~רברא

 ~ויראדכתיב ב~ר~ וב"~
 וי~ כא~

 ב~~ ~~
 ו~" ד"

~
 ~הקריא ~ל~ד ויקריא אלא וי~רא ~~רי
אברהם

 ~ובר כל ~ה הקב"ה ~ל ~~ו ~י~
 וכו"ושב

 ו~ר~ י~ו"~
 ~פ~~יו לבניו

והלכ~
 ו~ת ~ור~ה החכ~ות אלו להם ~סר

 ~חיי דכתיבהא
 שרה~

 הפי~~ים ולבני
 נתן לאברהםא~ר

 אברה~
 א~~ל ~תנות

~סנהדרין
 ~א~

 יר~יה ר" ~ר ~תנות ~אי
בר

 ~ל~~ א~~
 ~~סר

 לה~
 שם

 שם ~""לופירש~י ~ו~~
 ~כ"ל~דים ו~~~ כ~~ ~ו~~

 ו~"~ י~""~
 ~~לי ר~~ינו~

 ~ניני כל ~ה נכללו ובא~ת ~ה"תהתוס"
 חיצוניותחכ~ות

 ופלוסופי~
 ~דם לשלי~ות

 היה אבינו ~רהםדגם
~~~~ 

 ~ם
~ושכלות

 ו~יוניו~
 ~ר ~ילוי ~זכה קודם

~"~
 ב"ה

 והלכ~
 אלו פלגשיו ל~י ~סרם

 ~ורשההחכ~ות
~~~ 

 ל~לי~ות
~~ 

 ~"ד
 ~~ל ו~לחם א~שיתחכ~ות

 אל ~ י~~
 אלו יקננו ~ם ~יקדס אר~

 דאקל~~ החכ~ו~
שלהס

 ת~
 ~"כ ~ר ~זל ה~גחת

 ו~ד~~יב יצחקה~קרי ~~
 ~~~ ~ויר~

 כי
יקרא ביצ~

 זר~ ל~
 ו~ה ~ורה ~סר לו

 ו~~י~ה~~י ~"~
 ~~ה וי~י ~" ~ו~"ק

ויקר~
 ~כו" י~י

 זל~~~
 ר~י

~ ~צ~~  



~ ~

~  

~ ~ ~ "  

 ~~ו ~~~~~ן ~~~ן
~~~~~ 

~~~~ 
וא~ר

 יתרו~ ~~
 תחת שי~~ול ~~לו בכל לאדם

~ש~~
 ~~לכים דכתיב והיי~ו ~כו"

 ~דם בני כל ~חכ~ת של~ה חכ~תותרב ~~ ~
 אוק~וה הא ~דם בני אי~ן ~אן תנינןת~ן
 חכ~תא היא ~דם בגי חכ~תאבל

 שרה ~ח~י כתיב דתניא~אבר~ם דיר~
 לו אשר כל את אברהםויתן כה~

 לי~ח~
 ~אי

 ידע דהוה ~ילאה חכ~תא דא לו אשרכל ~
 דקב"ה קדישאבש~א

 ומש~~
 אשר כל את

לו
 דהו~

 אשר הפלגשים ולבגי וכו" ~דיליה
 להו דיהיב וגו" ~תנות ~~רהם גתן~~ברהם

 ידי~א~~"יל~
 אתר ובאן תת~ין בכתרין

 בני יריתו ו~ת~ן ~דם ~ן אל לון~ש~י
 בני כל ~חכ~ת דכתיב והיינו חכ~תאקדם
 ~"כ~דם

 י~ו~
 בבירור הא~כתי ו~אוד

 תליתאה כהן ~ראה ~חיבורי ~~~נאהאי
 ~פ"ה~~סי~ן

 או~
 אות ~ד ג

 ח~
 י~ו"ש

 ~~רר ה~בוארו~כל
 דבא~

 באברהם גם

אב~נ~
 חכ~ה סו~י ~תרי היו

 ו~ד~
 והייגו

סו~
 חכ~ה

 ~ד~
 ופלוסופיא ח~ירה ~ל הבנוי"

 דורו חכ~י ראש בזה ~יה אנושישכל
חכ~ה וסו~

 ו~ד~
 ~ר ו~הרה ח~תי ~"ד

 ב~דר אל~ית ולתורה ב""ה א""ס אורלגי~י שז~

~~
 תורה יובנו ידיהם ד~ל ליראיוי ד"

 וכנ""ליאלקית

~~~~~~ 
 היתה של~ה דחכ~ת ברור זה

 ~הרה~""צ
 אמתי~

 ואלהית
 וכדכתיב ~ה~ב""ה לו נתנה ~כ~~ו ~כלכיון

 א~~לכים
 ה~

 לשל~ה חכ~ה אל~ים ויתן

ותבו~
 ~ני ~~א~ר ובכוזרי ו~ו" ~אד ~רבה

~ת
 סו~

 ת~ר ו~ה החבר ~ר וז""ל כתב

בחכ~~
 החכ~ות כל ~ל דבר~ וכבר של~ה

 ~ל וה~פרש וכו" וטב~י ושכלי אלקיבכח
 נ~ד~~צר

 פיר~
 וז"ל

 וה~
 כח ש~לבד

 ~כות~כלו
 הטב~

 ~כל חכם שהיה בו שהיה
~דם

 ו~
 כ~י ~כלו שיהיה אדם ~וד י~צא

האפשר
 ב~ב~

 ~~ לוי דו~ה האדם
 נוסף

~~ל
 ~ז~

 ~ו ~יה
 ~כ~

 אל~י
 ~רו~

 הק~ש

 בדר~ או~~~דרי~
 ת~ים

 ש~
 י~~ה

 ג~ולי~ ~חכ~י~ ~גי~ כ~ר~~יר~ו

 יותר בט~ות נפל חכם ~היהוביותר
 לו שקרה ~ח~ת לכל~~אר פ~ו~

~ 
 ~יפ~

 ה~כל
 כמו הרבה שגה שלפ~~ים ~ד ה~יון~רוב
 רוב היום נתגלה וכ~ר ~אריסטושנראה
שגיונו

 בדברי~
 פ~ו~ים

 וה~
 מפורסם

 ~ה~~קרים האחרוגים גדוליבין היו~
 מ~~~"~

בשל~~
 ~~ודש רוח שהיה ~""ה

 חופ~
 ~ליו

 י~ו""שי ~כ"ל לר~לוומאיר
 יכוונת לבאר ~בא הנ""ל כלו~~~

 הילקו~
 ל~יל ~דהובא~

 כז~
 דכתיב והיינודבתר

 א"~~לכים
 ה"~

 ~חכ~ת של~ה חכ~ת ~תרב
 חכ~ת ו~כל קדם בניכל

 אל~ית חכמה ה~תה של~ה~חכמת ו~שו~ ~צרי~
 וברו~

ה~~
 וחכ~ת קדם בנ~ דח~ת ~י והלכך

 ו~פורסמת באיכותה ~דולה היתה~צרים
 אבינו ~א~הם היתה נ~י ~קו~ם ו~קורמאד

 החכ~ות אלו ~ל~ד היה ו~ם להםדנתנם
 ~וכהובאל~צרים

 ה~דום~ ~~
~""~ 

 כיון
 חכ~ה סו~י ~לודכל

 ו~~
 ~וד היו

 ~וד~
ש~~

 א~הם
 אבי~

 וכל אל~ית להש~ה
 אנושי ~כל ~ל בנוי" היתה זו חכ~תו~ו~ק
 ~ה~ב""ה לו דנתנה של~ה דחכ~ת ברורוכנ""ל
והמה

 בסו~
 ~קית ומד~ות חכנ~ות

~דולים דהמ~
 ב~~ל~ וחשובי~

 ויתר יותר הרבה
 ה~ה ד~קורם ~ם קדם בני כל~חכ~ת
 וי~כם קרא האי בתר וסידר וכג""ל~אברהם

 הוא ~רא דהאי הסידור וכל ו~ו" ה~ם~כל
 סידר ~~קרא והייגו זו אף זו לאב~דר
 ב~~~ותם דב~ת ו~צרים ~דם בני ~לחכ~ת
 דנתנו בחכ~ות ד~סקו וכ""א נינהו ~""ז~ובדי
 להם יהא ד~י""ז ~כ""פ אבינו ~אברהםלהם

 ברור ובזה לשל~ותאפשרות
 דחכ~~

 ~למה
 קדם בני ~חכ~ת ~דולה אל~יתדהיא
 ד~דול ~~""ר סידר ~י ו~רו~צרים

במ~ל~
 לצד ו~צר~ם ~דם ~בני

 הי~
 י~יר

 הקב""ה שלכפו
 וקוד~

 שלי~ות ~דר הח~א
 כו אות סוף ל~יל ~וכהובא~~י

 י~ו""ש~
ו~""~

 לאחר ~אד~""ר של~ה חכ~ת ~דלה
 ~~ סי~ ~כי ~~ר~~א

 ~ר"ל ה~ר~י
 כי~י ו~אי~רהם

 אי~
 הורה ~~~י



 ~ ~~~ן~~~"
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~

 אב~ם על שלמה חכמת דגדלה~~עי~ר
 בגילוי אמתי שלימות ~רהם דהשיגמקודם דו~~

א"ס
 ב"~

 עסק וכ""א
 ב~כמ~

 ו~דעות

ע~
 אברהם ~~ם נקרא לא ועדיין הפלוסופיא

 שמו~~ת
 העקר~

 בקיום היה ~רהם

~~
 ~לב ~נ~ים וכדאמר מילה

 ~לך וכתיב נמילה אלא תמיםנקרא דל~ ע""א~
 יז~

"~תהל~
 והיה לפני

 תמים~
 בריתי ואתנה

 שמך א~ עוד י~רא ולא וג~" ובינך~~י
 הוה אי והלכך וגו" ~רהם שמך ~יה"~רם
 מכל ויח~םכתיב

 ה~~
 דגם הו""א ומאברהם

 אנרהם שמו היה דכבר אחר חכמתוממעלת
~~ה

 חכמ~
 דנהי ומשום ~""א ונאמת שלמה

 שלמה~~כמת
 הי~

 ומהקב"ה ~תית ע"ד

~
 אברהם חכמת מעלת מ"מ הקודש רוח ו~דר
 ומשום ויתר יותר הרנה ג~ולהיאבינו
 ~וירא מ~א ומ~רא היא נ~אה~ד~דר

 כ~
 כי

~נ~י~
 וגו" הוא

 ובסו~
 ~~""א סופרים מסכת

 תניא טהלכה
 האד~

 ~יהושע בענקים הגדול

 יד~~
 זה בענקים

 אני~ אבר~~
 גובה שהיה

 ואר~ה ~בעים כ~דק~מתו
 ואכיל~ אנ~י~

ושתיי~
 ע"ד כנגד היה כך

 אנשי~
 וכמו

 ובנה קטורה נני עשר ששה נטל עשה מהכן

לה~
 והכניסם ברזל של כרך

 לתו~
 והשמש

 גבוה שהיה מפני בתוכה נכנס לאמעולם

הר~
 של דיסקורין להן ומסר

 ~ני~
 טובות

 כשעתיד לנא לעתיד שמשתמשיןומרגליות
 חמה להחפירהקב"ה

 ולב~
 ~כתיב כמה

 ~ד~שמהן הח~~ישעיה ו~שה הלבנהוחפרה
 נפלא הזה והמ~ר ע""כ לשמשעתידין

 כמה שיש בהגהותיו מווילנא זצ"להגר"א ופיר~
 שני מ~ר אכילת מזו למעלה זואכילות
 תר~ה אכי~ת בירושלם" מקום ~ד~תצריך

לכהני~
 ~ים ~דשי קלים קדשים ~ילת

 בחינוכו ע"ה המלך שלמה~כילת
~  

 הבית
 אכילתם שהיתה בי~"כשאכל

 ~וד וישמיוה""כ למע~
 מה~ למע~ אכי~

 והוא
אכילת

 אנשי~ ע""~
 בפרשה האמורים

 כמ~משפטי~
 אמר משה ואל

 ~ על~
 ד"

 נ~~ ואהר~~
 ו~י~וא

 דשב~י~
 מזקני איש

 את וי~ו וגו"ישראל
 האל~י~

 ויאכלו
 מזיו שנהנו ~"לופירשו ויש~

 השכי~
 והיו

 ע"~
~נשי~

 ואמר
 שהנ~

 ע"ה אבינו אברהם
 כ~ד היה ושתייתו באכילתו השכינהמזיו
 זהו אנשיםע"ד

 תוד""~
 ביאור ~יותר ז~""ל

 אריה פני בעל הגאוןכתב
 בסימ~

~ 
 ~"ל

 ~~" בסוף הנמצא הנפלא המ~רוענין

 הגדול האדם לשונו שזהסופרים
 פשוט הדרוש תחילת וכו" אנינו אברהםזה ב~נקי~

 ע""ד לאותןבעינישרמז
 אנשי~

 ש~רו
 בתור~

~~ו~
 פרשת

 משפטים~
 ~~~ה ואל דכתיב

 ו~רן אתה ~" אל עלהאמר
 נד~

 ~ביהוא

ושבעי~
 ויעל הפרשה ובסוף ישר~ל מזקני

 ע"ה אבינו אברהם שהיה יאמר וגו"מ~ה

גד~
 הנפש התקשרות נענין במעלה כנגדם
 לו והיה ~" ודב~ותהבעליונות

 בהשגה גדול וכחו ~נגדם רבשי~ור מש~"הנבו~
וייחס כמוה~

 הדניק~
 לגובה

 ~מ~
 כ~~~

 י~ר
 השמימה" מגיע ור~ו אר~ה נ~בשהיה

 והשתייהו~כילה
 ה~

 כינוי

~ 

 המזון
 עלי" הה~פעה ר"ל לנפש~נבואי

 ו~
 כתוב

 משפטים~בפ"
 שם~

 ויאכלו ~אלקים את וי~ו
 ואלוישתו"

 תתמ~
 במעלת המאמר בעל ששקלו

 כנגד גם~נבואה
 מש~

 ע"ה רבינו
 נביא ~ם ולא ואומרמכריז והכ~

 ע~
 ב~~~ל

 לא כי פנים אל פנים ד" ידעו אשרכמשה
 אחרי עד זו למדרגה ע"ה רבינו משההגיע
 וארבעים "~~ם ארבעים ~רהי~ו

 מן~וברדתו ~לי~
 אח~ הה~

 העגל מעשה
 ~ר~

~~רשת
 תש~~

 משה אל ד" ודבר
 פני~

 אל

פני~
 איש י~ר כאשר

 רעהו"~א~ ~
 ~ת

 הע"דע~יית
 ש~ אנשי~

 תורה מתן אחר
 זוי במדרגה מרע"ה היה לא עדיין~יד

~~ב~
 הכניס קטורה בני

 בעי~
 הטבע

 ו~ון חיצונית ח~השהיא
 ט~אה~ם רז"~

 מ~
 שערי בספר וכתב לה~"

 ~"לאורה
 יש כי ~

 חכ~
 ~יצ~ית

 קד~ ב~י ח~תונ~רא
 הוא

 ~ח~~
 ~נתן

 הפילגשים ~בניאבר~ם
 ע~~

 ~~" ~~א



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ן
 ~פ"~זוהר

 ויחי~
 המ~ר ב~ל אותה ודמה

 ש~~ר~
 אל הכנה בה שאין לומר ברזל

המזו~
 שאין כמו ה~יי

 בברז~
 אל הכנה

 ~~רשת כדכתיב הגש~יה~זון
ונתתי בחקתי~

~  
 כי ~בפ" ~ן כב~ל שמיכם

~בא~
 גבוה אבל ברזלי תחתיך ~ר והארן

 שאר או השמש ~~דת א~ונת שאיןהיא
 נכנס ומזלכוכב

 בתו~
 ומסר ~יונה

 נימוסים והם ו~רגליות ~ו~ת ~נים~וד לה~

ו~נה ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ר"~

 ו~זלות כוכבים ~~דת בהבטל
 מ~ת~ין שבזמנינו האומות רובוהנה

 כי החמה ו~שה הלבנה וחפרהכדכתיב בה~
 עכ""ל ופו" ובירושלים ~יון בהר ~באות~" מל~

 חכ~ת ~~לת גדלה כמה מבואר ומזהי~~י
 שלמה חכמת על אבינו~רהם

 המל~
 וכפימ"ש

 וכנ""ל זצ"להגר"א
 והלכ~

 למי~ב מ~י לא
 ו~"ויחכם

 ומאברה~
 ~רם ולכתוב ופנ""ל

דהי"
 משמ~

 ~ילוי שזכה קודם אברם מחכמת
~"ס

 ב"~
 ~ום אפשר אי אמתי ולשלימות

 יג ~ברכותדקיי"ל
 ~א~

 לאברהם הקורא כל
 וכו" בלאו אומר ר"א ב~שה ~ובראברם
 איתן בכינוי למיכתב הוכרח ומשו""הי~ו""ש
 יורה ~כינוי ה~קרי משמו ש~נויה~רחי
 מאברהם במ~לתה דגדולה שלמהד~מת
אבינו

 דו~

 זמן כל
~  

 ~מו ~וד נקרא
 דלא שנימול קודם והיי~ו אברהםה~קרי
 ~"ד החכמה בהשגת ושלם ת~ים ~ודהי"
 נ~להא~תי

 משפ~
 משא"כ נבואה

 ל~
דנקר~

 שמו
 אברה~

 מ~לת ~ים והי"

~ ~
 ~י~ור לאיןויתר י~ הר~ ~~ל~ אבי~ ~ה~

 ו~ר~
 שלמה ~מת ממ~לת

~מל~
 אברהם דר""ל ה~רחי איתן ובתר וכ~ל

 משה דר"ל הימן סידר ד~י~ולקודם
 ו~

דל~
 יש~ל ו~בטי ויעקב יצחק נמי ~שיב

 ~ע~א~יקר
 משו~

 ~~לת
 חכמ~

 היתה
 חכמתא ע"ד הקדש ~הרת עלל~ולם

 ~ילא~
~וכה~

 הקדום ב~ת
 יעו""ש~

 נ~ולו ~ם
 ל~ולם א""כ ו~יו ימיםל~"

~~ 
 ~ים

 ~~מת ~ומר ~~ןושוב
 מ~~ ג~~~ ~~~

דז"א
 ומשו~

 ברוח היה שלמה ~חכ~ת
וחכ~ת הקוד~

~~~ 
 מחכמתא ה י ~בטי

 ~פרשת בזוה""ק וכ~""ש נבואה~דר ~יל~
 בחיבורי כ"ז וכדביארתי הקדום באותוכהובא ויחי~

 ג אות קפ"ה ~סימן תליתאה כהןמראה
 ~ת~ד

 ח~
 היטב י~ו""ש

 והלכ~
 הי~ן נקט

 לכנוי משה ה~קרי מ~מו ושינוי משהדר""ל
 ~דותו משום תואר ~דר ~דהו"להימן

 נאמן ביתי בכלדהקב""ה
 ~וא~

 דגם יורה
 חכ~ת גדלה מ""ת קודם ~שה דר""ל~הי~ן
 היה דבאמת ונהישל~ה

 מש~
 קודם ~י~ו

 ~כ~י שבכל ~דול היותר חכם בגדר תורהמתן
 ~אות ל~יל וכהובאדורו

 כז~
 י~ו"ש

 שלמה מחכמת פחותה ב~רכההי~ה מ"~
 שלמה ~כמת כ~ו הקודש רוח ~"צ היתהדלא ומשו~

 חכמות מ~ודופ""א
 חיצוניו~

 ממורי דקבל
חכמי

 ~וה""~
 ~אות ל~יל וכהובא

 כז~
 י~ו""ש

ומ"~
 קודם משה דר"ל הימן חכמת היתה

 איתן מחכמת ~רכה ב~~לת גדולה ~רהמתן
 שנימול קודם אבינו אברהם דר"להאזרחי
 ~~"ל הימן דשלימותומשום

 מש~
 קודם

 ל~ולם היתה תורהמתן
~"~ 

 כיון ט~רה
 בשר ~רל ~דר היה לאדמ~ולם

 ~דר הו"ל האזרחי איתן בתר הימןסידור ו~שו""~
 זולא

~ 

 הו""א ~ה נקיט הוה ואי זו
 ~ילו משה מחכמת גדולה שלמהדחכמת
 ~~ת דבאמת ~ומשום תורה ~תןלאחר

 הקב""ה מפי נ~רא שכינהלגילוי דזכ~
ל~ולם מש~

 ומשו~
 כלו~ר ה~קרי ש~ו דז~ו

 משה זכרדמ~ולם
 ד~ רבי~

 משתה פר~ה
 בסיבת וניצול ה~ים מןאותו

 ולא ישראל צרת ל~ולם זכרו~י"ז רחמנות~
~מו שכ~

 ומו~~
 ה~~ותיו לכל זכה זה ובשמו

 הנביאים מפל גדולה היותר הנבואה~"ד
 ~וזאת ~ה"קוכ~דות

 הברכה~
 ~וד קם ולא

 כמשה בישראלנביא
 וגו"~

 ~""א ו~~ת
 ~~ר כמשה נביא ~וד קם דלאדכמו ומש~
 ומשום כמשה בישראל חכם ~וד קם ~אכן נבו~

 גדולה היותר נ~אה בסוג ~וא ג""כדחכמתו

ב~וא~
פ ~~"ל וכ~ין ~  

 נבוא~ ~נטל~



~ ~ ~

~  ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן ~ ~~~ן 
~

~~~~ 
 ~ב"ב נטלה לא מח~ים הנביאים~~ן

 אות לעיל~~ביארתי יב~
 כב~

 היטב יעו"ש
 הע~רי ~מו הימן דכינוי הימן כתיבו~ך
 דזכה ~ודם רבינו משה חכמת על~~יורה

לשלימו~
 הנפלא

 ו~
 שלמה חכמת גדלה ש~יר

 תורה מתן קודם משה דר"ל הימן~ח~מת

 מ"ת ~ודם משה דר"ל הימן וב~רוכנ"לי
~ידר

 יוס~
 שמו דשינו והא כלכל ובכינוי

~עקרי
 יו~

 היה יוסף בשמו דבאמת ל~ד
 דזכו יה שבטי ~שר שנים~כלל

 ו~רט עילאה~חכמתא כול~
 יוס~

 דכתיב ה~דיק

 ~~~ויש~
 ותרגומו לו הוא זקונים בן כי

 את ~ב וישראל ו~דרש חכים בר~רי
 שם שמסרו ההלכות שכל אומר נחמיא~בי יוס~

 לא אז ושוב יעו"ש לו מסרן לי~ב~בר

~י~
 מחכמת שלמה חכמת גדולה

 דהיה פגמא משום דגדלה עי~ר וכ"א~~דיק יוס~

 ה~די~~ו~
 וזהו ה~רן ערות במצרים

 סי~
~~

 חכמת בשלימות
 יוס~

 גדלה זו ~~י" עד
 יוסף מחכמת שלמה~כמת

 דהו~
 וכינוי כלכל

 ~מת לפחיתות יורהכלכל
 יוס~

 מחכמת
 במ~רים וא~יו לאביו דכלכל והיינושלמה

ומ"~
 חכמת סוג

 ה~די~ יוס~
 ~אי א~ילו

 גדלהפגמא
 במעל~

 והימן ה~רחי איתן על
 ומשה אבר~םדר"ל

 מ~וד~
 להשגה דזכו

 דהיה ומשוםה~תי
 ה~די~ יו~

 משבטי
 דנ~חתה וכ""א ~ילאה לחכמתא דזכו הי

 סיבת משום שלמה חכמת לגבי חכמתוק~ת
 חשיב הכי ובתר וכנ"ל במ~רים היותו~מא
 המדבר דור והיינו ד~ה דור ור"לדרדע
 דור דר"ל דרדע~כינוי

 דע~
 ד~ידור הורה

 וכלכל והימן ~~רחי אי~ן בתרזה
 ושוב מעלתן דגדלה ו~"כ זו וא~""ל זוהו"ל
 זו לא ~דרהו~ל

~ 
 משום טעמא עי~ר זו

 בקבלת כלומר דעה דור~יו
 התור~

 זכו
~שגה

 נפל~
 פ~קא בשלח ~מכלתא וכמרז"ל

 אליזה
 ו~והו~

 מכאן אומר אלי~זר רבי

~
 ~רא~ אומר

 שלא מה הים על ~~חה

רא~
 ו~ י~~

 ~"כ ~נביאים ~~ר

 בחומש ברש""י~וכהובא
 יעו""ש~

 בי~יאתן ואם
 סו~ י~ בקריעתממ~רים

 אלקית להשגה זכו
 יהיה ולא דאנכי התורה בקבלת מכ"שכזו
 ~מכות שמענו הגבורה מ~ילך

~ 
 ~"א

יעו""ש~
 כלומר בא"י והיו התורה ד~בלו וכיון

 ומוק~ים ביחד היו ישראל בני דכלמשום
 י~ראל ארן זהו ~וכם ושכינה כבוד~נני
 אמת~ ע""ד חכמה השגת בגדר הו"ל הניומכל
 ה~רחי מאיתן והיינו ד~דמי הני מכלטפי
 דקדמי הני דזכו בתר משא""כ וכלכלוהימן
 בתר והיינו ~אמתית אל~ית להשגהלהו

 וכן מ~ה" אברה~ידנקראו
 יוס~

 היותו ~ודם
 מעלת גדלה שפירבמ~רים

 ח~מ~
 לאין

 ~ילו המדבר דור דר"ל מדרדע ~רךשיעור

בהשגת~
 ~ובן ו~ה התורה וב~~ת הים על

 א ~מלכים דכתיב הקראכוונת
 ה~

 ו~רב
 ויחכם וגו" קדם ~י כל מחכמת שלמהחכמת
 ביל~וט הובא רז"ל וכדרשת וגו" האדםמכל

 א~מל~ים
 ה~

 התמיהות כל ומיושבים
 ~אות לעילדהובאו

 כז~
 יע~שי

~~~~~~ 
 קם דלא דכמו ~כת~יבמה
 עודנביא

 בישר~
 כמ~ה

 בישראל עוד ~כם ~ם לא כן נבואהבגדר
 חכמה בגדר~מ~ה

 והיי~
 משה דשקול כמו

 וה~נהדראות ישראל חכמי כל כנגדרבינו

 עול~ דורו~ד~
 ~דר בדיניו

 דמפיומשום נ~~
 הגבו~

 כן נאמרו
 ישראל ~כמי כל כנגד רבינו משה שקולנמי

 מפי דין בחידוש הדורות דכלוהסנהדראות

~בר~
 נדרשת שהתורה מ~דות ובמדה לחוד

ומשו~
 גדר

 חכמ~
 ~אות ~יל וכהובא

 ד~ר הא להסביר א~שריעו""ש כב~
 ב~~

 ~~א

ע"ב~
 מזו~ק

 ~בעתיי~
 ~תהלים

 יב~
 רב

 נבראו בינה שערי ~שים אמר חדושמואל

~ול~
 חסר~ למשה ניתנו וכולן

 א~
 ~נאמר

~תהלים
 ח~

 ותחסרהו
 מאלקי~ מע~

 בקש
 להיות קהלת בי~ש חפן דברי למ~אקהלת
 יושר וכתוב לו ואמרה קול בת י~תהכמשה
 אמתדברי

 הברכ~~ ~וז~
 ולא

~~ 
 נביא



~ ~

~ ~

 ~ ~י~ן
~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 

ע~
 לא בנבי~ים ו~~~ר כמשה ~ישראל

~~
 ~לכים

~~ 
 אני מה אלא

 מקיי~
 בי~ש

ק~ל~
 דברי למצא

 חפ~
 דינ~ן לדון ~הלת ~ש

 ~תרה ושלא ~דים שלאשבלב
 ~ יצת~

 קול
 ~שפטים ~ת דברי יושר וכ~ב לו~רה

יז~
 ~נים פי ~על

 עדי~
 יע~שי ע""כ וגו"

~~~~~
~בא

~  דנר~ 
 ושמואל דרב

 ב~ש ~רא דהאי ס"לתרווייהו

~הל~
 דברי למצא

 חפ~
 ו~ו"

 הו~
 ~~רא

 ~הלת דבקש עלהפשו~~~
 להיו~

 כמשה

 ד~~י~
 ~~~רווייהו

 היה דבאמת משום שבלב דינין לדוןקהלת ב~ דר~~ ס"~
~שה

 ומ~עמ~
 הוכרח והלכך קם ד~לכים

 דר~ל הקרא משמעות פש~ותלהפקיע
 הקרא דכוו~ת ולומר כמשה להיות~~ש
 מ""ד אידך משא"כ שבלב דינין לדון~~וא

~וס~~
 ביש~ל עוד נביא קם לא דלעולם

 ~~ש ס~ל שפיר במלכים ו~ילוכמשה

 ל~י~~ל~
 ברורה דסברא ~שום כמשה

 ובאמת הקרא משמעות פש~ות דזהולומר
 בפשטות זה ~ונח מנ"ל להסביר רבאצריכא
 על רמז שום בקרא ליכא ~לכאורהה~רא

 וכמובןיזה

~~
 מ~ד כאידך כמשה להיותקהלת ב~~ ענין לאיזה פירש לא למה

 ושלא ש~ב דינין לדון קהלת ד~שדפירש
 דבקש דנימא ~י ב~תראה ושלאבעדים
 מסתבר דלא מלבד לחוד משה ~מעלתלהיות
 ב~ש דקרא בלשנא זו ~שהדהונח

~ ק  ידע לא דא~ו נמי תמוה ~ן דברילמצא 
 ~~את מלאמ~רא

 הברכה~
 ולא

 ק~
 נביא

 כמשהי בישראלעוד

 אי~~~
 ~ל מ~ד

 ~ל~י~
 קם

 קהלת דב~ש והא כ~ה היהוקהלת

לד~
 ושלא בעדים ושלא שבלב דינין

 ~מאעי~ר בהת~
 דכ~ משו~

 מצוה ל~ל יפה

 כי~ ה~ר~~צ~
 כמשה דהיה

 א"~
 מאי

 ולא ~ת דברי יושר ~תוב ~ול ~בתמהני

~~~~ 
 בי~ראל עוד

 ~ש~
 כיון

 דכ~

 לצד התורה ממצות מצוה לבטליפה
 ~שהיש~ול היו~

~ ~
למ~

 דין לב~ל ב~ש דוקא
 מצוה שאר ולאוהתראה ע~י~
התורהי ממצו~

~~~~
 מ"ד דלאידךדכיון

 ד~לכי~
 ~ם

ועי~ר
 ה~

 ~י על מדכתיב ~ול
 לדון ע~~פ הי~ל אכתי ו~" עדיםשנים
 קהלת בקש דב~ת כיון ~~ראהשלא
 והיינו~רתי

 לד~
 בעדים שלא ~

~תראה ושל~
 ושו~

 בעדים שלא סגי דל~~ ~י

ומשו~
 ד~תיב

 ~שפטים~
 עדים שנים פי על

 לדון יכול שפיר התראה בלא מ""מוגו"
 דליכאכיון

 ב~
 ~רא ~ול

 מפו~
 דל~י

ה~~
~~~~

 סבר~א ד~ת ~לע""ד
 ב~ר~

 היא
 ~רש אפשרדאי

~~ 
 ~הלת בקש

 ו~" ~ן דברילמצא
 ~כ~~

 רב כ~ירשו
 ~ר""הושמואל

 ~ל~~ ש~~
 כדאית ו~~

 ד~~י מע~ינו ~הנל~ד דבר והואליה
 ~למה העירהקדומים

 למו~
 האדם ~ן

 ~קהלתואמר
 יב~

 בימי ~ראיך את ~כר
 ~מר אשר שנים והגיעו ו~"~תיך

 בהם ~יאין
~~ 

 הכל ו~ו" ה~ים ~בל וגו"
 שהיה ויו~ר כתיב ה~י ובתרהב~"

 קהל~
חכ~

 את דעת למד עוד
 הע~

 וח~ר ו~ן
 משליםתקן

 הר~
 כא ~עירובין וא~ל

ע""ב~
 ~ה תורה היתה ~לה

 לה~אין לכפיפ~
 ~ני~

 שבא עד
 שלמ~

 ועשה
 ל~

~ני~
 יעו~ש וכו"

 ו~~
 מפורש

 ~עלה התורה לרומם הרבה הגדולהב~מתו דשלמ~
 ואפילו העם לכל וללמדהעליונה

 להבין כך ~כל יפה שכלם כח ~יןבעם להפשו~י~
 ע~פ ~נים לה שלמה עשה ה~ורהעמקות

משלי~
 ~~ ~וכל דעי~~ז

~~ 
 לאחוז ואיש

 סיומא מיירי ~ה הת~ה ח~ת~פי

 ~~ורר~ דפ~דענינ~
 ~כור מוסר

~  ~הלת ~~ש ~כי~~~ב ו~ר ~ו"בוראיך 
 דברילמצא

~  
 ~ה וגו"

 בר~
 כיון מסברא

 וכ"א ~בל ד~כל ~תב ~ני~א בה~ידמעקרא



~ ~ ~

~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ן ~~~ן
 ד~תלמד

~  
 למ~א דב~ש לומר אין שוב ~~ם

ד~י
 ~פ~

 דזולת וד~ת חכמה דברי ~ל כ"א
 ד~י אי~םזה

 חפ~
 ~ני~א ~בתחלת וכמ""ש

שם~
 והגי~ו

 שני~
 בהם לי אין תאמר אשר

~~
 תורה~דהם דברי ~ל הכוונה ~י~ר וב~"כ

חפ~
 ~משלי וכדכתיב אמתי

 ג~
 חפ~יך וכל

 וכתיב וגו" בה ישוולא
 א~ ~תהלי~

 אם כי

~ר~
 ~י~ר דזהו ו~ראה וגו" חפצו ה"

 בגדר ל~יותהראוי
 חפ~

 דכתיב כיון וביו~ר
דברי

 חפ~
 לא דברים ~סוג ברז"ל דמו~כם

 ~ל כ""אהונח
 דבר~

 וכמרז"ל תורה
 א פרשהרבה ~דברי~

 א~
 שלא ~ד משה הרי וז""ל

 ~שמות בו כתיב לתורה~~כה
 ד"~

 אי~ לא
דברי~

 לשונו נתר~א לתורה שזכה כיון אנכי
 הדברים אלה ש~אמר דברים מדברוהתחיל
 ובילקוט ~""כ משה דבראשר

 ~דברי~
 רמז

תש~"ז~
 משה היה כך

 האר~ ~~
 בנ~רותו

 היהולא
 יוד~

 ~שמות שנאמר לדבר
 ג~

 לא
 ה~ב"ה לפני ש~צט~ר וכיון אנכי ~ריםאיש
ולמד

 ממ~
 והתחיל זכה וכו" ~ורה

לישראל מלי~
 א~

 הד~ים
~""~ 

 מפורש י~ו~ש
 ~רים דסוג רז""ל ד~תיוצא

~ 
 כ"א הונח

 משה היה דבאמת ומשום אלקית ~רה~ל
 בטלגם

 חכ~ ילדו~
 מסוג מ~לה למ~לה ג~ול

 ~אות ל~יל וכהובא ~ושי~כמת
 כז~

 י~ו"ש
 ברור בסנה שכינה לגילוי דזכה ב~תובפרט
 היה רבי~ו~שה

~ 
 ~ליונה במ~לה בחכמתו

 אנכי דברים איש לא ~ר ומ"מלהפלא
 בתורה חכם ~ינו בזה דר"ל רז""לוכפימ"ש
ד~לה

 הונ~
 סוג

 דברי~
 דמכל וכיון וכנ"ל

זה
 מוכר~

 למ~א ~הלת בקש ~האי לומר
~רי

 ~פ~
 אין שוב וכב"ל תורה דברי ר""ל

 ~הלת ב~ש קרא להאי ~בנהשום
 למ~

 ~ברי

~~
 ~הלת ~ב~ש ה~רא משמ~ות ~שטות

ו~נם
~ 

 ~לתה
 וג~ בי~

 דכתיב לש~א
 כל מציאה בסוג הוא משמ~ו ~טותלמצא
 בידו ~לתה לאזה

 ו~~
 כוונת ~~י~ר כיון

 הכתובה התורה חכמת ~ל הואה~רא
 בידו ~לתה ולא למצא ב~ש ~אי~~ורה

~רי
 מו~ח~ ~~ור~

 ~פ~י~ו
 ו~ד~~

 ~יומא

~~ב
 ~""ב~

 כל הוא מונח ~דיין ארון של
 ~סו ובקידושין וי~ח יבא לי~חהרוצה

 תורה וגם ~""כ וילמוד יבא ללמוד הרו~הכל ~""א~
 ~~ו"ש ישראל חכ~י מפי ללמוד יכולשב~"פ
 התורה סודות הבנת למ~א דבקש דנימאואי
 יונח לא זה ד~ל חדא ט~מי ומתריז""א
 וכ~ין מהקב""ה ו~זר חנינה כ""א מ~יאהלשנא

 ~תהלים דודדהתפלל
 קיט~

 ואביטה ~יני גל
 קהלת בקש מלשנא ו~וד מתורתיךינפלאות
 וגו"למצא

 ~מ~
 בידו ~לתה ולא דבקש

 התורה סודי ~מ~ות ~ל שלמה ~מדובאמת
וכמרז"ל

 הו~
 רמז יט ~ח~ת ביל~וט

רבי תשנט~
 פת~ י~ח~

 רחוקה ו~יא אחכמה אמרתי
 ~מד~י כולה התורה כל ~ל שלמה אמרממני
 וחו~ר דורש הייתי פרה של זו פרשהו~ל

 ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי בהושואל
 ~ר""ה ושמואל רב הוכרחו הנ"ל ומכלי~ו""ש
כא

 ~"ב~
 כל ה~רא כוונת לפרושי

~ 
 וחד

 ~הלת בקש אמר חד ליה"כדאית
דברי למ~

 חפ~
 בסוג תורה דברי כלומר~

 הרו~ה וכל הניקח דבר ~י~ה מ~יאהוכמו מצי~
 וי~ח יבאלי~ח

 כ"~
 מ~קרא בה הזוכה כל

 בדברי לזכות קהלת ~~ש כןק~ה
 חפ~

 והי~ו
 ל~מוד אפשר ~אי בתורה ספי~ותבירור
 ממדות ובמ~ה בסברא כ""א אמיתתן~ל

 בהם נ~רשתשהתורה
 ובהסכמ~

 ישראל חכמי
 אינו זה וכל הרוב ~"פ יבורר ד~ותובחילו~י
 שלחל~ו

 חכ~
 ה~נהדרין רוב ~כ""פ כ""א אחד

וכ"א
 מש~

 יפה כ~ו היה ~ה גם רבינו

ומשו~
 ~~מו מפי דחידש סברתו ~גם

 והסנה~ראות ישראל חכמי כל כנגדשקולה ~י~
 י~ו"ש כב אות ל~יל ~וכ~ביארתי הדורותדכל

היטב~
 כלומר כמשה להיות קהלת ~ב~ש ~הו

 סברתו~כח
 י~~ לח~

 ספק לבירור יפה
 נדרשת שהתורה ממדות במדה ~יןוחידוש
בהם

 ג~
 מ~ה וכמו י~ראל חכמי ה~כמת בלי

 בכוונת דהונח וזהורבינו
 ~ר~

 קהלת בקש
 להאי הבנה שום ~ין ובל""ז ~ן ~ברילמצא
 ~וזאת ~כתיב ~ונהי וכנ"ל~קרא

 ~ם~~א הברכה~
 ~בי~

 ~וד
 ~י~רא~

 דו~א ז~ו ~~שה



~ ~ ~
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~ורה

 הכתו~
 ~~בורה מפי דהיא והמסורה

 ובגדרממש
 נ~~

 ~א"כ קם דלא הוא
 ממדות במדה סברא ~"פ בתורה ספקלבירור
 חכמה ~דר ד~קרו בהם ~רשתשה~ה
 רבינו דמשה כמו כלומר כמשה קםשפיר
כחו

 יפ~
 בירור ~~מו מפי לחדש

 ספ~
 בדיני

 דלאהתורה
 שמ~

 סברתו ו~""פ הג~רה מפי
 ~רה ~תן לו שנמסרו ממדות במדהלחוד
 כחו ד~ם קהלת ב~שכן

 בסו~
 אל~ית חכמה

 ~"פ ספק בירור לחידוש יפה יהאדב~ביה
 ולא הסנהדרין רוב הסכמת בלי לחוד~רתו
~לתה

 בי~
 יושר וכתוב קול בת די~תה משום

 ולא ~תדברי
 ~בי~ ק~

 כמשה בישראל ~וד
 היינו יושר של ספרו ~ל דכתובכל~ר
 הלא וכ~יןה~רה

 הי~
 ספר ~ל כתובה

 קהלת ~ילקוט~ישר
 יב~

 ולא אמת דברי
 דאין כל~ר כמשה בישראל ~וד נביא~ם

שו~
 חי~ק

~~ 
 ממדות ובמדה מסברא חידוש

 כמשה קם לא נמי ~מה ו~רהתורה
 ~~מו מפי ל~ש יפה כחו רבינו משהודוקא
 לחודבסברא

~~ 
 ונכנסה ~בוה מרשות ל~רי יצתההתורה דבנתי~ ונ~י חכמה

 לא ושוב ישראל חכמילרשות
 בש~י~

 ~יא
 חכמה בגדר יפה רבינו משה כח אכתימ"מ

 יב ~ב""ב ד~"ל לפי"מומט~מא
~""~ 

 מן נבואה שניטלה ~"פ המקדש ביתשחרב מיו~
 ו~יר~""י ניטלה לא החכמים מןה~יאים
~שם

 ~"ב~
 וכו" ק~ר ט~מא ולאו ~"ה

 סברת אלא~~ל
 הל~

 לו ~באה היא
~כה בנבו~

 להסכי~
 ~כ"ל מ~ני למשה להל~ה

י~ו~
 איכא ד~תי הש"ס שיטת ונראה

 בסב~~כמי~
 ושוב נ~ה מ~לת ~מתן

 ~~י~ ~ילפי"ז
 כח ניטלה ~תורה

לגדר נב~
 ~ר~ חיד~

 משום רבינו ממשה ו~ילו
לא

 ~מי~
 כיון מ"מ ~מים ו~סרה היא

 נבו~ מ~פ~ ~פ~דאכתי
 חכמה למ~לת

 בח~יםדאיכא
 ה~"~ ~וכשי~

 ב"ב
ברור הנ"ל~

 נשפ~ רבי~ ~ש~ ד~
 מ~לת

 נבו~
~מ~ל~

 כח ~דב~ת וכיון ד~ביה ~החכמה

 ו~ק~ י~~ ~י~ ~~~~בו~
 מכל ~~ה

 הדורותחכמי
 דמ~ול~

 כח מ~~לא שוב
 הדורות חכמי מכל למ~לה יפהנמי חכמ~
 בחכמתו~מ~לת דאיכאכיון דמ~ול~

 נב~~
 דידיה

לו ~בא~ הלב סברת ממ~לת נו~ת חכמתוא"כ
 בנ~~

 ~ובירור לחידוש יפה כחה כזו חכמה סוגשפיר ~ביא~ ~וגי כל ~ל ~ליונה היותר
 ~ם ונהי ישראל חכמי כל סברת נגדדין

 נבואה סוג מ"מ נבואה מסוג נוב~תחכמתן
 דאין ~~להפחותה

 כ~
 מדכתיב ל~ש יפה

~בחקתי~
 המצות אלה

 וג~
 לא מ~ולם

 נית~
 חכמה כח והלכך כזו נ~אה ~ר ~יתורה
 ~נבי~תהד~יקר

 מנ~~
 אין ~י כזו

 ולא ~צמו מפי ספק ובירור ל~ידושיפה כ~
 דב~ת רבינו משה ודוקא מה~יקר~ ~ורטפל י~

 מ~לתבכח
~~~ 

 מפי תורה נתנה
 ~ג~ר~

 לחידוש בח~תו אח""כ הת~טה נבואתווסוג
 נדרשת שה~רה ממדות במדה מסבראדין
 בחידוש ~מו דנימא הוא מס~א שפירב~ן
דין

 בנבו~
 ~רה מתן קודם

 וג~
 תורה ~מ~ן

שקו~
 משה

 רבי~
 כנ~ד

~ 
 דורות חכמי

 ל~ר ~כמה ~דר דין בחידוש ה"ה~~ולם
 כח דניטלה ד~י תורהמתן

 נבו~
 לחידוש

 דאכתי כיון מ"מ היא בשמים לא משום~ורה
מ~ורב

 בחכמ~
 ומ~לת וכנ"ל נבואתו מ~לת

 משהנבואת
 רבי~

 כל כנגד טפי שקולה
 דב~ביה לחכמה מ~וי ~פירהנביאים

 ט~מא ומהאי יש~ל חכמי מכל טפישקולה בסו~
 מכל מרובה היתה שלמה דחכמת נהי "נמי

החכמי~
 וכדכתיב ול~חריו ~ניו שהיו

 ג~מלכים
 יב~

 דנוב~ת נבואה מ~לת מ"מ
 מן סברת ~"יבחכמתו

 ~חכמי~
 ניטלה לא

~ב"ב
 שם~

 ~~לת היתה לא
 נב~~

 כמשה
 דמפורשכיון

 בתור~
 ולא

 ק~
 ~וד נביא

 חכמי ככל נ~אה סוג וכ"א כמשהבישראל
 סוג ובאמתישראל

 נבו~
 אין כזו

 כ~
 יפה

 ובירור ~ידוש ד~ביה ~חכמה מ~לתלרומם
 קמא ~"ד ט~מא זהו לחוד ~צמו ~"פדין

 כמשה להיות קהלת~בקש
 וכנ"~

~~~
 ~י~ים ~ר

 ~ק~
 קם במלכים

~אין
 ~~ ~~~~~ ר~~

 ~~יא
~~~~ 



~ ~ ~

 ~~~ן ~ ~~~ן
~"~ ~~~~~ 

~ ~ ~ ~  
~~~

"בינו
 והיי~

 היה לא דבאמת כיון שלמה
 ואם לחוד הקודש רוח בעל כ"א ~יא~למה
 בהא א"כ הכי לומר מייתע~ש

 ~את~ספרי ~דתני~
 הברכה~

 לא בישראל
~~ 

 בעוה"ע
 דעת ~י נמי יעו"ש ע"כ ב~ם ~מנו~ם

 נביא היה בלעם דח"ו לומר יסובבהמתע~ש
 ש~ר שפתי תאלמנה ודאי ~ה רבינוכ~ה

 הדברוישת~ע
 ו~

 בעצ~וו דה~ב"ה מי י~ר
 ~בהעלתך עליומעיד

 יב~
 משה עבדי כן לא

 אדבר פה אל פה ~א~ נאמן ביתיבכל
 ומדוע יביט ד" ~מונת בחי~ת ולאומראה ~

 ב~די לדבר ירא~םלא
 ~שה~

 לרבות וגם
 עליו ה~ב"ה~עיד

 דמעלת~
 גדולה בנבואה

מהאבות
 וכדכתי~

 ~~ארה
 ו~

 אל וארא
אברהם

~ יצח~ ו~  
 יעקב

~  
 ושמי שדי

 ע"כ להם נו~תי לאד"
 לרבו~ וג~

 ~עלת
משה

 רבי~
 ישראל רבוא מששים ~דולה

~כללם

 ~אהרן~

 ~וחור
 ו~זקני~

 וכדכתיב
~משפטים

 כ"ד~
 משה ונגש

 לבד~
 וגו"

 כל ואחר ו~" ~הרה אליעלה
 ~~רו ד~"ל לומר ה~ת על ח"ו יעלהאלה

 ובאמת רבינו כמשה בנבואה ~דול היהדבלעם
 דנ~רא מצינולא

 בלע~
 בלעם כ"א נביא ~אר~

 ז ~ברכות ערוכה ו~מ~אה~וסם
דתניא ע"א~

 ו~
 רגע זעמו וכמה יום בכל זועם

 שעה אותה לכוין יכולה בריה כל ואיןוכו"
 ~~דבר ביה דכתיב הרשע מבלעם~ון

 כד~
ויו~

 לא ~מתו דעת הש~א עליון דעת
 הוה עליון דעת ידעהוה

 י~
 מלמד אלא

 ~~ס שהקב"ה שעה אותה לכוין יודעש~יה
 התורה על בביאורו וה~ב"ן יעו"ש וכו"בה

~בל~
 פסוק כב

 לא~
 ~יגל ב~רא

 ד~

 את
 כי נלמוד הכתוב מזה וז"ל כתב בלעםעיני
 לגלוי יצטרך איך נביא ~יה אילו~עם

 בראיתהעינים
 המל~

 ה~תוב יאמר ~אשר
 והגר אלישע כנער לנבואה ה~יע שלא~י

 קראו וכך בנביאים כן י~ר ולאהמצרית
הכתוב

 בלע~
 ~אמר ~ה ~~וסם בעור בן

ה~
ר ~  ידיעתו יקרא אלי ד" ידבר 
 ישראל לכ~ד אבל ד" דבר ~סמ~והע~י~ות

~
 ~~ו

 ~ו~ ~יל~ ~ש~
 ~~~י ז~ה כן ו~חרי

 עמו ודבר ~מלאך בראייתעינים
 ובסו~

 עלה
 ~י מ~הלמעלת

 והכ~
 ~ישראל בע~ר

 ו~כבוד~
 כן כי ~וסם היה לארצו ששבואחרי

 בלע~~ ואת ~יתתוהכתוב י~ראנ~
~ 

 ה~וסם בעור

הר~
 וכך ד" בנביא יד שישלחו וחלילה בחרב

 סיני ~~דבר במדרש~רו
 רבה~

 בלעם
 ו~נזדווג ה~ודשלרוח נז~

 לבל~
 ממנו נ~לקה

 לפיכך כבתחלה ~וסם ל~יות ~ר הקודשרוח
 והורידני הייתי רם~ווח

 בל~
 יעו"ש עכ"ל

 ~פורסמות ~ריך איןוב~ת
 היה לא דבלעם ישראל כל לעיניוידועים גלוי~

 ד~עם הדעת על יעלה איך וא"כ קוסםכ"א
 רבינו ~שה ח"ו הנבואה ~עלתהיה

דז"א ו~רו~
 ו~נ"ל~

~~~~~~
 ~לעיל דביארתי לפי"מ ד~לתא
 כחאות

 כ~
 יעו"ש~

 ד~שה

רבי~
 והיינו ~דע חכמה סוגי תרי היו

 חכמי מפי ל~מודו ב~בלת ומדע ~ חכמהסוג
 פרעה בביתאוה~ע

 וסו~
 ~ימודו ~דע חכמה

 הקב"המ~י
~  

 ~רה דיני י~נו ידי~ם
 ונמסרו ישראל לחכמי~~דושה

 למש~
 ~בינו

 ה~~רהמפי
 בי~

 שב~תב הת~רה כל עם
 היה וכןוש~"פ

 ב~רה~
 ~י תרי אבי~ו

 והיינוחכמה
 סו~

 על הבנויה ומדע חכמה
 בזה והיה אנושי ~כל ופלוסופיאח~ירה
 חכמה ו~וג דורו מכמי~ש

 ומ~
 ע"ד

 אור לגילוי שזכה ~חר וטהרהאמתי
 ולתורהב"ה א"~

 אל~י~
 ~לו וכל ולנבואה

 החכמו~
ה~יצוביו~

 מפל~שיו לבניו מסר

~סנהדרין וכמ~"~
 צא~

 ~חיי דכתיב בקרא
 נתן לאברהם אשר הפל~שיםולבני שרה~

 וכו" מת~ת ~י מתנותאברהם
 ופירש"י טומאה שם להםשמסר
 שםוז"ל

 כשו~ טומ~
 שדים ומעשה

 היו החכמות ~לו כל וב~ת יע~שעכ""ל
םלשלימות ~  וכ~א 

 ליצח~
 חכמה מסר

ומ~
 ו~וה"ק ב"ה א"ס ~ילוי ~תית

 הפל~שים ולבני ~ל מבואר שרה חייפ"
אשר

 ל~ר~
 מאי מתנות אברהם נתן

 דאינון תתאין ד~ג~ן ס~ריןאלין מת~~
 שמ~

 דס~י

ר~
 ואס~לק דר~ין לאשלמא ~ין מסבר"

 ~צ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ן ~ ~~~ן
 במהימנותא כלאעל

 עיל~
 בני חזי כדקא

ה~לגשי~
 וכו" וכו" ~טורה בני הוו אלין

 אלקדמה
 ~ר~

 סטרי אינון דתמן ~ין ~דם
 שלמה חכמת ותרב כתיב ת""ח מ~ביחרשי

 בני מבני דהוו אינון אלין ~ם בני כלמחכמת
 באינון דהא אוקימנא והא דאברהם~לגשים
 נשא לבני ~רשין דאולפין אינון קדםהררי

 ארןומההיא
 קד~

 ובלעם ובעור לבן נ~קו
 ומאוד ע"כ אוקמוה והא חרשי וכולהובנו

 תלית~ה כהן מראה בחיבורי ~ה~רכתי
 המב~ר ומכל היטב יעו"ש ק~"הסימן
 ~""ס לחז"ל דמוסכםנראה

 ומכללן החיצוניות חכמות הני כלדבאחת ובזוה"~
 נמסרו העתידות לידיעותקסמים

 וכ""א דרגין לשליחות פלגשיו לבניאבינו מאברה~

לג~
 א~הם ~ה אמתית ומדע חכמה

 המה הני כל מיע~ב ולבניו ליצחק~סרם
 ~ר טומאה שם וכמ~ז"ל טומאה~דר
להם

 וכי~
 היה וחכמתו כחו ג"כ דבלעם

 מעולם ~"ו היה לא הנ"ל וכזוה"קבזה
 דסוג נ~אה~דר

~ נ  
 ~תית מחכמה הוא

 קוסם בגדר וכ"א ב"המא"ס
 ואמנ~

 יש~ל
 ~בלק בהודנאמר

 כג~
 כי

~ 
 ביע~ב נחש

 וגו" בישראל ק~םולא
 הו~

 טוחאה בגדר הני
 דכ~י"מ ברור וזה היטב להמעיין כ"זוכמובן
 חכמה סוגי תרי היה רבינו במשהדגם
 קדם בני בחכמי דהיה הני דגםומדע

 ~הובא בלעם~כללם
 בזוה""~

 ג"כ וכנ""ל
 היה בהכרח וב~רט רבינו משהידע

להו די~
 כי~

 של כב"ד ד~קול
 ~בעי~

 ואחד
 הדורות דכל הסנהדראות ככלכלומר

 יז אותל~יל ~וכהו~
 יעו"ש~

 ברמב"~ וכמ"~
 ב~"ב

 מעמידין אין ~""ל ~נהדרין מה" א"הלכה
 ה~רה ~כמת מו~לגין ונבו~ים~מים א~י~ ~א בקטנה בין בגדולה בין~נהדרין

 ~יעהבעלי
 מרוב~

 מ~ר קצת יודעים
 חכמ~

כג~
 ומזלות ותקו~ות וח~בון רפואות
 והקוסמים המעוננים ו~רכי~י~יבות

והמכש~י~
 ובסבהדרין ע~ל וכו" ע"ז והבלי

 הלכות אל~ים שלשת וכו" ~ונה שאניאלא
 ו~ו" הכי עביד והיכי וכו" קשואיןבנטיעת

 להבין למד אתה אבל למד אתה אילעשות
 בנטיעת ~"ל ו~ירש"י ע"כולהורות
 ידיהם ~על כש~ים מיני הלכותקשו~ים
 עביד היכי וכו" קשואים ~דה כלנ~מלא
 קש~ין בנטיעת מעשה שעשה הכיר"א

 ע~"ל ר"א דעבד הוא ר"ע בהםלהתלמד

יעו"~
 כל ידע רבינו דמ~ה ברור ומכ""ז
 קוסמיםהני

 ומימרא הס~רי ש~יר מובן הנ""לכלו~~~ וכנ"~
 והוא קם במלכים קם לאבנביאים

 ומלך נביא היה רבינו דמשה דמבוארע~י"מ
 ~וזאת דכתיב נביאוחכםי

 הברכה~
 קם ולא

 דכתיב מלך כמשה" בישראל עודנביא
 ~יד ו~~עות וגו" חלך בישורוןויהי ~שם~
 והעזרות העיר על מוסי~יןשאין ע"א~

 א~
 במלך

 טו ~שם ובגמרא וכו"ונביא
 ע"א~

 תעשו וכן
 מלך דהוא משה ובימי ~"ל ו~ירש"ילדורות
 ~נדרים כדאר"י חכם יעו"שי ע""כובביא
לח

 ע"א~
 מ~רה הקב"ה אין

 שכי~
 אלא

 ד~מרי ושמואל רב ועניו ~ם עשיר גבורעל
 בעולם נבראו בינה ~ערי חמשיםתרווייהו
 ותחסרהו שנאמר אחת חסר למ~ה נתנווכולן
 דמבואר וכיון יעו"ש וכו" מאלקיםמעט

 הדורות חכמי מכל גדולה ונבוא~וד~כמתו
 במ~ה דהיה מלך מעלת דגם ברורדמעולם
 הדורות דכל המלכים כל ממעלת גדולהרבינו
 גו~ות בקנין למשול אינה המלך מעלתדבאמת
מחמת

 ירא~
 למשול כ"א הגזלן מן כירא

 וזה וצדק מש~ט עשותו מחמת ~שותבקנין
 שלמה וכבק~ת לב ורוחב חכמה בגודלתליא

 א ~מלכיםמהקב"ה
 ג~

 ונתת
 לעבד~

 לב
 את לש~טשמע

 עמ~
 הבין לך ושאלת וגו"

 לב לך הנה וגו" מש~טל~מע
 ח~~

 ונבון
וגו"

 יעו"~
 ~~ל כוונת לבי~ור נבא ובזה

י  בנביאי~ דיוקיבהני
 לא

 ק~
 קם"~ במלכים

 בנביאים והייבו קם ~ו~""ע קם לאבישראל
 ~יקרו בנ~אה במעלתו כלומר כמשה קםלא
~וא

 בנביאי~
 ~א

~ 
 ~ל

 ~מ~~ ~נ~יאי~



~ ~ ~

 ~~~~~ ~~~ ~~~גין ~~~ן
~~~~ ~~~

 למעלה ועליונה גדולה נ~~ו דמעלתומשום
 קם במלכים המא~רה באספקלריאמעלה
 בח~מה דתליא מ~ך ~דר משה מעלתכלומר

ק~
 היה מלך ~עלת ~למה והיינו כמשה

 אלהית בחכמה לב רוחב משום כמשהג~ל
 במעלת כלומר ~~ לא בישראל וכןוכנ"ל
 לישראל בנוגע רבינו דמשהנ~אה

 ק~ ~
כמשהי

 העול~ באומו~
 ידעות במעלת כלומר

 החכמות באלו דגם עם באוה""ע דהואעתידות
 מ""מ דורות חכמי ראש רבינו ~ההיה

 וזהו בלעם ומנו קם ש~יר זו ידיעה~מת
 בנבואה ולא וה~~מין ~חרשין בחכמתדו~א
 משה א~ילודב~ת

 רבי~
 מעלתו גודל בכל

 וכמ~"ל ישראל לחיבת היה עקרובנ~אה
 לב~~ברכות

 ע""א~
 ~שמות דכתיב ב~רא

 רד למשה הקב""ה א""ל ו~ו" רדלך לב~
 ~דולה לך נתתיכלום מבדולת~

 א~
 ישראל ~ביל

 וכו"יעו""ש לי למה את~ ח~או ישראלועכ~יו
 ~קכאו~"ב

 ע""ב~

 מתי כלו שלא עד אמר
 די~ר היה לאמדבר

 ע~
 וכו" משה

 פה אל פה משה עם דיבור היה לא~"ל ו~י~ב""~
 במעשה כגון לדיבור הוצרכו אם אבלכבתחילה
 מדבר היה מרגלים מעשה אחר שהיהד~רח
 מלאךע"י

~ 
 באורים

 ותומי~
 היה לא א""נ

 ע"י ~לא עמומד~ר
 צור~

 הצריך מעשה
 בחומש ורש""י עכ""ללהם

 ~דברי~
 ב

 ישראל שהיו שנה ל""ח שכל ללמדך וז""לכתב ~"ז~

~~י~
 בלשון הדבור עמו נתייחד לא

 ח~
 א~פני~

 שאין ללמדך הדעת וישוב פנים
 על שורההש~ינה

 הנביאי~
 בשביל אלא

 צדקתו ~ודל וכ""א יעו""ש עכ"לישראל
 ב""ה א""ס לגילוי זכה וחכמתווענותו
 ~עלה נמוכה נבואתו היתה ומ"מולנ~ואה
 למעלה זכה תורה במתן וכ""א אבינומ~הם

בנבו~
 וכהובא ~נביאים מכל מופלבת להיותר

~
 ~אות לעיל ~י~ב

 ל~
 שפיר וזהו יעו""ש

 דנוגע ~נבואה ~ם לא בישראל ~~י~וו~ת
 ~אומות ~משה נביא עוד קם ~אלי~ר~ל
 ~~מר~ע~ם

 ~ידיע~
 בנוגע עתידות

 ~~ו~~~ע
~ ~~~ ~~ ~ו~ לי~~  

קוס~
 עם

 דג~
 רבינו משה חכמת הי" ~ה

 וכנ""לי בלעם ומנו כמ~ו קם מ""מ מאדגדולה

~~~~~~~ 
 באות שביארתי לפי""מ

 ~ם לא בנביאיםדמ""ד הקדום~
 חכמה מחמת מ~ך ~דר משה דמעלת ר""לקם במלכי~

 שלמה דחכמת ומשום שלמה ומנו ~םשפיר
 שוב רבינו משה כחכמת במעלתה~דולה
 דהא לדידיה לומר~ין

 דכתי~
 קהלת בקש~

למ~
 רבינו כמשה להיות דר""ל ~ן דברי
 לחוד ~סברתו בתורה ספק ובירורבחידוש
 וכתוב ע""ז לומר ~ייך לא דא""כ חכמהו~דר
 ~ישראל עוד נביא ~ם ולא אמת דברייושר
 מ""ד דה~י כיון דז""א ~""א והלכך~משה
 קם לא בנביאים דקרא דיוקאס""ל

 קם לא נבואה ~דר דוקא ~ומרקם במלכי~
 שפיר למלך סיבה דהוא חכמה ~דרמש~""כ כמש~

 בתורה ספק לב~ר ב""כ יכול שפיר ~"כקם
 ~ה וכמו חכמה בגדר לחוד סברתוע"פ

רבי~
 מ""ד להאי לומר ו~""כ

 דק~
 בקש

 דינין לדון דבקש ר""ל חפן דברי למצאקהלת
 ומטעמא ב~תראה ושלא בעדים שלאשבלב
 שפיר החכמה ד~עלת ס""ל מ""ד דהאידכיון
 בתורה ס~ק לבירור עכ""פ רבינו כמשהשלמה

 שפיר ישראל חכמי כל נגד לחודמ~רתו
 ו~שום והתראה ~דים שלא לדון נמי~ש

 היתה בזהדסברתו
 דעדי~

 אינם והתראה
 החיוב אמתית לבירור כ"א הכ~במגזירת
 ~ס""ה בקיד~ין דאמרוכעין

 ע~ב~
 איברו לא

 להבחין ו~י יעו""ש לשקרי אלאסהדי
 היכא כל והלכך למזיד שוגגבין

 אמתת לבררדאפשר
 העני~

 וגם
 שפיר שוגג היה דלאההבחנה

י~ולי~
 והתראה בעדים שלא אפילו ~דון

 דב~ת התורה ממצות מצוה ביטול ב~ובוא""ז
 א~שר דאי התורה דכוונת לומר ~ורהסברא
 אנשים עדות ע"י ~תילבירור

 פ~
 משני

 בעינן לא ומ~מעדים
 דו~

 לבירור עדות
 כמו ~בירור דאפשר ~פן בכל כ"אה~יוב
 דמי שפיר~~ים

 ו~~
 שלא

ו~ז וכנ~ ~תר~
~~ 

 ~האי
~"~ 

 ~די~א ~~ל
 ~ק~



~ ~ ~

 ~~~ן
~~~~ 

~"~ ~~~~~ 
~ ~ ~ ~  

 רבינו כמשה יפה חכמה ב~דר שלמהדכח
 חכמי כל נגד דסברא במלתא ע~מו מפילדון

 שלמה ב~ש והלכךישראל
 לומ~

 דמפור~ דנהי
 דב~ינן התראה וגם עדים שנים ~"פבתורה
 מא מ ~לנהדרין ד~ראי מילפותאהוא

יעו"ש~
 בתר זיל מ""מ

 דעדי~ וסבר~ ~עמ~
 החיוב אמיתת לבירור ~קרםוה~ראה
ומ~ברא

 הו~
 שפיר בירור ~וג דבכל דני~א

 האי ד~יקר וכיוןדמי
 דינ~

 ~וב סברא בגדר
 הכי לומר ברורה סברא נמי דשלמהס~רתו
 י~או~""ז

~ 
 ~""פ אמת דברי יושר וכתוב ~ול

 דמפו~ש במלתא כלומר ו~ו" ~דים~נים
 מ~ה מפי בקרא ופירוש בלימוד או~ורה
 אין~בינו

 ~ו~
 שבעולם חכם

 ו~פי~
 במ~לת

 לב~ל יכול רב~נו כמשהחכמה
 ומשו~

 דזהו
 ומשום ממונות בדיני זולת הכתובגזירת
 כמחה בע""דהו~ת

 עדי~
 ~~ידושין דמי

 ~""בס""ה
 יעו""ש~

 והא
 דנק~

 ~"פ
 שני~

עדי~
 משום התראה דחיוב ילפותא נמי ולא
 לאתויי מ~י ולא להתראה קראי כמהדאיכא
 לחוד ~רא בהאי סמךלכולהו

 ג~
 בי~ול על

 מנייהו וחדא אפשר דאילהתראה
 נק~

 וזהו
 כ""א ~ר""ה ~מואל רב פלו~תתעיקר

 והיינו כמשה להיות קהלת דבקש ס"לדחד ע"ב~
 סברתו ע"~פ ~ורה ספק ובירורלחידוש
 עוד נביא ~ם ולא קול בת י~א ו~""זלחוד

 בירור דנמסר דנהי כלומר כמשהבישראל
 וכ""א רוב או כולם ובהסכמת לחכמיםספק
 ב~דר לחוד מסברתו לברר יכול רבינומשה
חכמה

 ~עמ~ עיק~
 מעורב חכמתו דבכח משום

 חכמי כל כנ~ד דשקולה נבואה ~עלת סוגנמי
 לחדש יכול רבינו משה דוקא והלכךישראל
 חכמי כל ~ד ע~מו מפי ~ורה ספקולברר
 ~מתו דמעלת נהי שלמה משא"כהדורות
 ~ה כחכמתהוא

 רבי~
 חכמתו כח מ""מ

 ונמוכה ה~~ש ברוח אל~ית חכמה בסוגהוא
 דהוא רבינו משה ~חכמתבמעלתה

וכ~"ל נבוא~ בסו~
 ו~

 שבלב די~ין לדון ~הלת דבקש ס""ל

~שו~
 ד~דר

 מע~
 שלמה יכול ש~יר חכמה

 ולבררלחדש
 ~פ~

 לחוד ע~מו מסברת בתורה
 ד~דר ומשום ישראל ~כ~~י כלנ~ד

 נלע""ד ומ""מ וכנ"ל רבינו כמשה מעלתושוה חכמ~
 ד~""ל ב~רא למ""דד~ילו

 בק~
 לדון ~הלת

 בהתראה ושלא ~דים שלא שבלבדינין
 חכמי נ~ד לחוד דבסברתווממילא

 חכמי ה~כמת נגד דו~א זה לבררי~ול הדורו~
 נגד ולאישראל

 סבר~
 ומ~ום רבינו משה

 רבינו כמשה שלמה ש~ול חכמה במעלתדנהי
 סברת כח אין בע~מו רבינו משה לגבימ"מ

 מ~ה ~רת על לחלוק יפה שלמהוחכמת
 חכמת ממעלת מעלתה דנמוכה ו~שוםרבינו
 רוח בסוג הוא שלמה ד~כמתמשה

 עילאה" נבואה בגדר הוא רבינו משהוחכמת הקוד~

~~~ו~
 ~ר""ה ושמואל רבפלוגתת ד~יק~ שכת~י מה מכל העולה

 כ""~

ע""ב~
 אב בגדר כ~ה הוה שלמה אי הוא
 ע""פ בתורה ~פק לבירורהחכמה

 ס""ל דחד ישראל חכמי רוב נ~דלחוד סבר~
 כמשה בזה דהוה ס""ל וחד כמשההוה דל~
 לחוד ישראל חכמי רובנ~ד עכ""~

 ו~
 מ~ה נגד

 ~ח שפיר רבינו ד~ה ~ה מ~ררוממילא
 ~דה בתורה ספק ובירור לחידוש יפהסברתו
 חכמי כל נ~ד בהם נדרשת שה~רהממדות
 אב דהיה דכמו ומ~עמאהדורות

 ויקרא וכמרז""ל החכמה אבי נמיהיה הנביאי~
 פיסקא א"~פרשה ר~

 ~"ו~

 נ~כי~" ובמורה

ו~~~~
 ל""א ~מ~ילה א~""ל

 ע"ב~
 דקללות

~~~~~~~~~~ ~~~ 
~~~ ~~~~ 

 ובתוד""האמרן
 מש~

 ~"ל כתבו וכו"
 מש~

 הרי יעו""ש עכ""ל הקדש וברוח אמרןמע~מן
 בתורה נכתבו ~"מ ~רן ע~מו דמפיד~~ם
 בכלל ~"כ והו"ל ~ורה דנכתבו דעיקרונהי
 הגבורה מפי אלקיתתורה

 משו~
 הכי דבתר

 וזהו וכותב אומר ומ~ה אומר הקב""ההיה
 ה~~רה מ~י ~דר ג"כ להוד~שוי

 ד" אותלעיל ~וכהו~
 יעו~ש~

 מ"מ
 מ~י~

 שמעינן



~ ~ ~

~  

 ~ ~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~

~ מ~י וא~ילו מר~""ה שאמר מה דכל~מזה
 דבתר מדחזינן ידו ~ל ה~ב""ה הסכים ~צמו
 וט~מא וכותב אומר ומשה אומר ה~ב""ההכי

 ל~ולם היתה דבאמת משום~דמלתא
 השכי~

 בס~רי כ""ז וכהובא גרובו מתוךימדברת
 זו דלא ברור ושוב זצ""לרבותינו

 דל~
 היה

 ישראל חכמי כל ואפילו חכם ~וםכח
 משה סברת ~ל לחלוק עולם דורותדבכל
 לחוד ~צמו מ~ירביצו

 א~
 ~ד שיורה דמי זו

 רבי~ו משה בתורת ~מור כופר הו""לד~תו
 שב~תיים מזוק~ים דבריו כל דבאמתי"ומשום
 דאמרם וא~ילו נינהו ה~בורה כמפי~~המה
 כ""ז ~וכדביארתי ע~מו מפי רביבומשה

 הקוד~~ותבאותיות
 י~ו""ש~

 ~ורי וכ""ז

 ו~~~~~~
 מבורר שכתבתי מה מכל

~ בדרשת הנפסדה ד~ת ביטול~~
 אבראמסקי יחזקאל של דופי

 ~דהו~
 ל~יל

א~
 י"א

 י~ו""ש~
 דופי י~ד שתמך ומה

 מקור בזה ~זב הקבלה שלשלת ב~ל ~לדרשתו
 ~רוכות ו~מרות מ~ורש מקרא~~יים

 בשברים בורות לו וחצב היטב באר~מ~ורש ~""~
 ב" ~ירמיה שכתוב מהלקיים

 ה"~

 אחר וילכו
 הקבלה שלשלת ~ל ה""ה ויהבלו~ההבל

 ריח לו שיש מי כל א~ל ומקובל~דמוסכם
 וט~ות וכזב הבלים הבל דבריו דכל~ימוד
 בםפרו זצ""ל הרחיד"א החסיד ה~~ןוכמ""ש
 מ~רכת א" אות גדולים ~מ~רכת הגדוליםשם

הר~"ד~
 הרבה הקבלה שלשלת ובס" וז""ל

 וכו"דברים~
 ובאמ~

 להשיב הזמן לאבד אין
 היה כיעליו

 שומ~
 מ~ל

 אד~
 וכל וכותב

 שיהיה או~ן בכל כתוב מצא או ~מעאשר
 ~אי~ם דברים והם~כתב

 ו~ אמתיי~
 ~רב

 ה~און ~ל תמי~ני וביותר אתם עלה~רב
 מאד בחכ~ה מופלג דהי" הדורות סדר~~ל

 ~ש~~אי~
 הקבלה שלשלת ב~ל אחר

 ובפרט בכונים שאינם פ~מים ~ה~~בר~ו וה~תי~

 ~~ד~~~ברי~
 הרב דברי והביא עליו כתב

 יוד~ ו~וי וכו"~ש"ר
 כי

 כמ~~
 שעברתי

"~י~~
 ~ש~לת ~~ין

 הקבל~
 יוסף יכול לא

להתאפ~
 אחת תיבה בגליון תי"ו והתויתי

 ר~יתי ולא ליתא" אמת" זה אין להד""ם"כ~ון
 ~דולה הם רבים כי פה ולפרשםלהזכירם
 סדר ב~ל הגאון ~לתמיהתי

 הדור~
 ואין

 מ" אות ושם ~כ""ללהאריך
 מ~רכ~

 מהר""ם
מרוטנבורג

 כ~
 ~וב~"י הכי ובלאו וז""ל ~וד

 מרבוואתייהו שקבלו ש~ר זק~י קדישימרב~ן
 הקבלה שלשלת דברי ~ל לסמוךדאין

הדברים כ~
 עתיקי~

 אשר שו~ים מקו~טרסים
 וסמךמצא

 ~ליה~
 ולא מוט~ים מהם ויש

 ~תיים הם~ראם
 ושו~

 להרב ראיתי
 מ~נדיאהיש""ר

 במצר~
 ~הטיח ז" דף לחכמה

 ~לדברים
 שלשל~

 הרחי~"~א ~כ""ל הקבלה
 ~קדמתו הדורות סדר ב~ל והגאוןז""ל

 סוללה שפכתי הקבלה~ שלשלת ב~ל ו~לו~""ל כ~
 ממש רובו ~י ~ הפסולת מן סולתלה~יר
 ראה ט~ות מלאככולו

 ושמ~
 הג"מ ~שכתב ~ה

 ק~די~יוס~
 בס"

 מצר~
 ל~כמה

 ~ד~

 ז"

 ~קבלה ~לשלת ~ל חייא בן ~דלי" ר"ו~"ל ~""א~
 ~כו" השוטים ~ן ראיה מביאין אין וכו"כתב

 שבתוכו שהאמת ~ד בכזבים חבורושקלקל
 והג""ר ~כ""ל ~יכרתאינה

 יש""~
 מק~דיאה

 דמהראוי הקבלה שלשלת ב~ל ~ל ~ודכתב
 ברזל ~ל בשלשלאות לקשרוהיה

 ובש""ס בתורה ומפורש שמבורר כפי""מובאמת י~ו"~

וב~""~
 בא~~ות היטב באר ~ו~ביארתי

הקודמות~
 צל שום בלי ברור

~~ 
 דמה

שהו~ת~
 שלשלת בשם הדורות בסדר

 תפלין של דקשרב~ובדא הקבל~
 ~וה~

 הדורות בסדר
 רש~ם של אחיו י~קב רבינו מ~רכתח""א

 ר"תהנקרא
 י~ו"ש~

 ביו~כ~"פ כתבו מין איזה
 להיותשחל

 בשב~
 המה בזה דבריו דכל ומשום

 מצורף וכפירהמי~ות
 לבור~

 ו~ד ~מורה
 ובש""ס בתורה להלכההמבואר

 ו~"~
 וכ~"ל

ואני
 נשב~

 י~ראל אל~י ובד" ב~ת ~בו~ה
 הדורות בסדר דמ"ש ה~בו~ה וכח אופןבכל
 ב~נין ו~ביו הבליו דברי הקבלה שלשלתבשם
 התורה בכל וכופר דמין תפלין שלקשר

 הדורות סדר ב~ל ה~און בדברי שםה~תיקו
 עומ~ ~~ ומי~ ע~ומי~ ל~~בכדי



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ 

 רבינו ~שה מעלח שפלות דיראו ~ההלב

 דהי" הדורות סדר דבעל חיבורובתוך

 לאמתו ובאמת ויר"א וחכם ל~אוןמפורסם
 ובורות מינות דברי המה זה דכלמלבד
 וש"ע וש""ס מתורה מבורר דביטולןומשום
 דכזיבי מלי בכללעוד

 והבלי~
 יאמין לא

בה~
 ~י~ מי אפילו

 שכל לו
 כתינו~

 יומו בן
 המעיין כל יודהוזה

 ומכ""~
 כשמש ברור

 דברי בתוך זה כתב רתורה בכל וכופרדמין
 מינים להשרין הדורות סדר בעלהבאון

 שכתבתי חדשים ~" ערך זמן ולאחרלמיניהם
 ה~ון מכבוד טל ~לי ספר לידי ~דמן ~הכל

 רב זצ""ל אברהם מהור"ר וה~דושהאדיר
 וזיילי דכתב ראיתי ובה~~דמהב~אכאטשוב

~~~~~
 להזהיר הנני עמי מדרך מ~ול
 ראיתי כיהיות

 בדורות שהיו ~דולים בשם ספריםש~דפיסו ~~ו~~~ ~~~~
 וצפנושלפנינו

 בתוכ~
 בהם לצודד רעל סף

נפשו~
 י~ין הרואה כי ותמימים נקיים

 יצאו נאמן ממקור האלו הדברים כילתומו
 ~רים אשר איש כל ידעלזאת

 הנדפסי~
 בלתי שלפנינו מהדורות שהי" אישבשם

 הדבר שאמת שידעו ישראל ~דוליהסכמות
 נאמןשממקור

 הדברי~ יצ~
 הפחות ~כל או

 הוא ~נ~י עבר אל מעבר כולו אתשראו
מ~שש

 זיו~
 ירצה לא הוא פ~ול

 נכון ואי~
 אדם שום אותםשיקנה

 ו~
 ~יתו אל יביאם

 עכ"ל ~~"~" ~~~~ וכלל" כלל בהם יבי~ולא
 יעו"ש הנ"ל זצ"ל הקדוש האדיר ה~אוןשל

 לדבריו בס"ד שכוונתי בלבי שמחהונ~תי
 דרשעים ד~כיחי דמציאותהקדו~ים

 בהם לצ~ד ישראל ~דולי בספרי רעל ~ףצפנו קבורי~
 דהאי כשמש וברור ותמימים נקייםנפשות
 הק~ה שלשלת מ~ל דהועתק בישאעובדא
 נמי הדורות ~דר דבריבתוך

 ממ~
 וכופר

 נת~ל~ל~מור
 וכנ"ל" ~

~~
~~~ 

 יצפנו קבורים ~רשעיםכמו

ס~
 רעל

 לטבו~
 כן דרך י~רי~

 באי~ ~בוריםרשעים
 למלאת א~ריהם

 במקהלות דופי ובדרשת ~קר ב~פתידבריהם
 נראה לאמתו וב~ת פעמים כו""כבפומבי
 ~ר~ס~י יחזקאל הדורש כוונתדעי~ר
 ישראל של לבן ל~רב הוא זו דרשתובדופי
 ~לי בריש שבע"פ בתורה וכפירהלמינות
 בתורה ~"כ קריב ו~מן בע~לאוממילא
 וכמ"ש וביתוס ~דוק וכמושבכתב

 המ~ניותבפירוש הרמב"~
 ~אבו~

 מ~נה פ"א
 אין כן~ דאם~לא כ~מש ברור וזהיעו""ש ~"~

 דעיקר דכיון ~שום זו דרשתו לדופימקום
 הקבלה שלשלת מדברי הואיסודו

 במ""ש היטב המעיין ובאמת הדורותבסדר דהועת~
 שלשלת בעל דאפילו יראה הדורותב~דר
 כתב לא בעצמוה~בלה

 ותפ~
 האי לעי~ר

 כ""א טעית ר~ינו למשה אמר דר"תמעשה
 רבינו למשה שאל דר""ת השנילמעשה

 נ~סח הדורות ~סדר דהועתק דאחרה~רא כי~ו~
 ואמר כארי ~"ת ד~רד שם דכתבהמעשה
 וקבלתי וז"ל עוד כתב ו~ו" טעיתמ~ה

 דמוריאל ליאון רבי ה~אוןמתלמידי
 ומ"~

 מזקניהם אצלם שקבלה ואמר הדורז~ני
 ~רים ורבינו ר"ת ~בהיות המעשה היהשכך
 יצחק בר"ה~דול

 בר~נשפור~
 והיו וכו" צרפתי

 אפרים רבי כי ~תפלין ~שר עלמפלפלים
 וקשרתם שנ~ר יום בכל לקשרם שחייבאמר
 חוב יש שלא אמר ור"ת ידיך עללאות

 בכללעשותו
 יו~

 שחרה עד ~רבה פלפלו וכן
 בקול וי~רא ר~ליו על ויעמד ר""ת שלאפו
 רד השלום עליו רבינו משה ויאמר~~דול
 ע""ה רבינו משה שירד ~ד ~"פ צעקוכן

 שאין אומר אני ר"ת לו וי~מרבישיבה
 צוית ו~לא יום בכל תפלין ~ל קשרל~שור
 רבינו משה והודה מהקב"ה שקבלת בתורהזה

 יעו"ש עכ""ל לו וילךלד~ריו
 וכי~

 דב~ר
 כתב ~צמו ~קבלה ~לשלת בשםהדורות
 מוכחשת ~ראשונה בנו~חתהד~מע~ה

ומ~~ל~
 רבי ~גאון חלמידי קשי~י מ~אוני

לי~ן
 ומ"~

 בתר כדכתיב וכ""א הדור זקני
~כי

~"~ 
 רבינו למשה ~רא

 ל~א~
 פירוש

 ~ר"ת ~כפי~שו הואוקשר~~"אם
 ש~

 מ~י



~ ~ ~

 ~~~ן
~~~~~~ ~"~ ~~~~~ 

 דהכי ~~ישי מגאוני ד~וקובלת~עשה ~~~~
 ד"כולים ראיה דאינה זולא הי~

 לחלו~
 על ח"ו

~ה
 רבי~

 ברורה ר~יה זו אף
 וא""כ והמכרעת ה~~יקרית רבינו משהסברת בתו~ דבספ~

 י~~ל דורש ~להאי לבו מלאו~יכי
אבראמסקי

 למי~~
 ב~ר

 איפ~
 בתר כלו~ר

 ~שישי מ~וני ו~ופרכת דמוכח~תהמעשה
 הדור ~~ני ומ"ג ליאון רבי הגאוןתלמידי
 משה על ח"ו לחלוק דיכול"ם מנהולמידק
 ה~עשה בתר למיזל ולא שבע"פ ~ורהרבינו

 הנ"ל קשישי מגאוני מ~ובלתדאמיתתה

 מ~ולמיד~
 משה דסב~ת

 רבי~
 היא

 ד~זיל ומד~ינן בתורה ספק בכלהמכרעת
 ~גדויה סברתו מנה ולמידק איפכאבתר

 אין בו"בים ולדורשהוהכו~בת
 ~פ~

 דמינות
 שבע""פ בתורה רבינו ו~~ה מעלת להורידבלבו

וכנ""~
~~~

 האי ובאמת דמלתא לרווחאכ"ז
מעשה

 דהועת~
 בשם הדורות בסדר

 ~וסחא סוג בכל הקבלהשלשלת
ואפילו ונוס~

 בתר~ בנו~~
 ומבוטלת בטלה נמי

 הראשונה בנוסחתה מ~~יא ולא משמעמעקרא
 היא וכזב שוא וכו" ט~ית משה אמרדר"ת
 בכל ~ו~ורה כפירה דזהו~מלבד

 התו~
 כולה

הי~
 נמי

 הב~ בעצמו~
 דכ" ~שום הבלים

 הנ~יא היה עובדאהאי דמר~
 רבי~

 והוא שמואל
 ~~מר והוא למט""ט~רא

 ד~~
 תהי" ~כינה

 לירד יכול אינו אליהו ורבי לירד~וכרחת
כי

 ה~
 וכו" ה~ב"ה לפני ~רבנו ~קריב

 לא ו~ם נבואה נטלה ~בר וב~תיעו"ש
 דהשכינה וכעין כולהו ואינך היאבשמים
 כל את ~רבן וה~רבת לירד מוכרחת~א

א~
 ריח לו שיש ל~י ברור וזה רוח ישא
 כלומר ש~רן למי הדב~ים וראויםבלימוד
 בהבלים דמלומד ה~בלה שלשלתהבעל

 השניה ב~סחתה המ~ה אפילו אלאוכנ"ל וש~רי~
 נמי הע~רית היא ~~וקיבל דכפי הכידבתר
 ו~שום ~שמע מע~רא ומ~טלתב~לה

 ~ל~
~~בת~

 לא רה ~ר דהלכה
 בשמי~

 היא
 וש~

~
 להלכה פירושו ל~~ת ר"ת יכול

 ע~~

 דכבר אחרי רבינו למ~השאלתו
 הו~

 בעולם
 דעיקר היטב להמעיין ברור וכ"זהעליון
 הוא אבראמסקי י~קאל דרשתד~י

 לט~~
 ותמי~ים נקיים נפשות ולצודד דרךישרי

 מי~ת זו ~מאררים המרים מיםלהש~ותם
 בתורה הכי ובתר שבע"פ ב~רהוכפירה
 דופי יסוד תמך והלכךשבכתב

 דרש~
 ב~לי

דכדיבי
 דנכ~

 ~ל ע~יו בעט
 שבע"פ ב~רה וכפירה מינות דבריה~דמוני נ~

 ברור וכ"ז הישראלי הדת יסודובהרי~ת
כשמש"

 זע~~ ~~ע~ י~ ~~~~~~~~
 גדולה

 מי נמצא דלא זו דלא~רה
 והריסה וכפירה מינות דברי עלדירעיש
 דמכנים מפי יצאו דמפורש הדתבכל

 או~
בש~

 ~וב~ת האמתי הגאון רבינו
 יישר ב~כת לפ~עים יד נתנו ד~ד זואף ה~ו~ה~

 דופי על ות"חכח
 דרש~

 ומי זו
אנשים בר~

 העומדי~
 למשמרת הפ~ודים על

 נעורים נערים שם שמגדלים מ~ום~ורה
 נער ~~ומא והוא ומצותמ~ורה

 ~אלעדזשזשואיש העברי~
 ~ב~"ז~

 והוא
 ו~ם וחבריו עפשטיין י~~אלד"ר המכונ~

 דד~י ה~
 ~שום בעיניהם חן נ~אה זודרשתו

 ולא עמו~ה עצה באותההמה דג~
 מהראוי כ~ה עד ~אמת העורב אצלזרזור הל~ ~ח~

 דהמה מהני והצביעות החנופה ~דל עללאנח
 ~ה בעיניהםחכמים

 ~ומתי~ דבדברי~
ומקובלי~

 האומה וקדושי גדולי מפי
 קודש בכתבי מפורש דכ~בבמה ואפי~
 הטעי~ו וכ"א מאמיניםאינם דנביאי~

 בדבר~ הכ~~~
 תחית וכעין וכזב~וא

 אלישע ע"י המתי~
 עלבתמיכתם

 הרמב"~
 נבוכים במורה

 להמעיט להו דניחא ע"ד פירשםדהוא ~~
 דאין דברוכל ה~

 שכל~
 ~וראים משיג

 על תמיכתה ~י~ר דופי דרשת ועלוכדומה הזי~
 כזב דברייסוד

 בעצמו~ והבלי~ ~~
 ולא

יו~
 בפה אומרים שבקטנים ~~ן שכל על
 ~~ון וכ~י שלי~ה ב~ו~ה ~ין אני~לא

ו~~י



~ ~ ~

 ~~ז~~~~~~ ~~ן ~ ~~~ן

~~~~ 

~~~~~~
 מלבד ~ו דר~תו דכל ~~תבתי מה

 וכפירה ומינות בורות ~ריד~יא

 התורהבכל
 הי~

 הדבר הדת כל הריסת ג~כ

מפור~
 צב ~אלה ~~""ג בר~ב"~ז

 דכת~
 ו~"ל

 לדת ל~ור או~ו ~או~ים ב~אובן ממני~אלת

 ~יי~ א~א~רת
 דלמא או עליה נפ~ו למסור

 כוכבים עובדים אינם ההוא ~~דת כיוןלא

 ~ ~אין יחוד ד" את מי~יםאדרבא
 דופי

 ~נןוכו"
~ 

 ~רינן
 י~ר~

 ~ואל
 יעבור~

 אלא
 ו~פ""ד ג"ע כוכבים עבודת ~הם חמורות~"

 דברי וב~ך בת~ובתו ~ם וה~ריךוכו"
 אומר דידן בנדון ~~~האריכותו~כתב~~"ל

 הא ~כן כלאני
 ד~ה~

 מפני אם יע~ר ואל
מצוה

 א~
 תורה ~ל

 אמר~
 יעבור ואל יהרג

 כל ~~זוב ~א~~ומי
 הד~

 ולהיות כולה
 מ~יכאחד

 ולכפו~ האר~
 מ~ה ~ורת בכל

 וכמה אחת~העל
 ~י~ר~

 ~ל"י~בורי
ועוד ז~

 א~
 שהיה ל~ודות ~צריך

~~ ~~ 
 רביבו מ~ה ~~לת~מעלתו~~~~ע~ה

ע"~
 יעו"ש עכ"ל וכו" ~דת ב~ל ~ו~סה

 מפ~ר~~י~ב
 ז"ל מדבריו~ י~א

 גדולה לפע~ים חכםדמעלת ~או~
 ו~תי~

 בערכה
ממעלת

 רבי~ מ~~
 ז~ו

 ~ג~
 ~ורה כ~ירה

 יהרג להיות ומחויב הדת בכלוהריסה
 כתב ז" מ~ה יהמצות בספר והרמב~םיע~ר וא~

 היא ז" מצוהוז"ל
 ~צו~

 ב~מו לה~בע

 ~כחי~ו או מהדברים דבר לק~יםכשבצטרך
 והוא והעילוי וה~בוד ~גדולה תהיה בזהכי

 יתברךאמרו
 וב~מ~

 הצד זה ועל וכו" ת~~ע
 ~מו נכבד רבינו~מה מ~ה ב~ם אומתבותשבע
 ~~~חו ~י או באדון נ~בע הנ~בעכאלו

 יעו"~עכ"ל
 מעלת גדלה כמה מבואר ומכ"ז

מש~
 דהדור~ כ~מ~ ברור ו~"ז רבינו

 וה~ומע אבר~ס~יי~קאל
 ומחזי~

 ט~בותא
 כ~חדכולם

 מלב~
 דהמה

 מיני~
 בכל וכופרים

 ~עמוד על למות~ן ~מי כולה~ראויםהתורה

וכמ"~
 ~"ל ל""ו ס""ק סי~ן~רמ""ב ביו"ד

האומר
 לחביר~

 מקבל איבי
 מ~~

 ה~ת אם
 אותו מלקיןכמ~ה

 משו~
 עכ"ל בזיון

לעיל וכהוב~
 כו~ ~או~

 יעו"~י ~אריכות

י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~דבר זהעוד
~~ ~ 

 עדיין כלו~ר
 נח~י ו~א שק~~י ולא ש~ותילא

~דרש~
 דופי

 ש~
 ~גאון ר~י~ו ה~כונה

~וצ"ל ~~~
 י~קא~ ה~ו~~ה~

 ויבא ~בר~סקי

ר~
 ה~ו~ע~ ~~הגאון ~וברת לידי נ~ר

הנ"ל~
 להתיר ~תירא כחא הראה בו

 ב~אאיש אש~
~~ 

 בדברי
 ~רו~

 ו~ורות
 וח~ר~

~ב~
 אפילו היה לו וב~~ת ~ג~רא בפש~ות

 וקלות שפלות ~וא נ~י ~בריו~~ש
 ל~דפיסירוח וגסו~

 ~ת~ חובר~
 איש אשת איסור

 ~אבלי
 ע~ ~~

 האי בבירור ת"ח
 די~

 ~דפס~~קוד~
 ~וות ולש~וע

 ~~תו זה ח~ור איסור להתירולא בז~ דעת~
 ~ח~

 ונ~י בדפוס לפרס~וו~ד
 ד~~~

 ~חי~~ו
 ~הת"ח ד~תבקש ~דפיס~~"ל

 דפ~
 ~יעיינו

בז~
 ויחוו

 דעת~
 זהו

~~ 
 בתר בישא

 ד" ~ב"ב ~~לכין~~ין

 ע"א~
 וב~ת

 אלודבריו
 אינ~ ~קד~~

 כ"א
 לכסו~

עיני~
 ה~ירו ו~י~ר

 ה~
 על ~ו~ד

 ואיןד~וא דע~
 וכול~ בפ~ ב~

 ו~ס כ~ין
~דו

 ~וכ~פורס~
 כ"ז

~~ 
 בא~ת ~י ויען

 האי בבירור ד~ריוכל
 ~~~ ~ני~

 הבל

~בלי~
 על ו~~ידין

 ~~ר~
 ג~ור ע"ה ד~וא

 י"ג ~קידושין ד~ר ~אובכלל
 ע"א~

 כל
 י~א לא וקדושין גי~ין ב~יב י~עשאי~ו
 ~דור יותר לעולם וקשין וכו" ע~הן עסקלו

 דבריו ~~עתיק א~רתי י~ו"ש וכו"~~בול
 יסודוועיקר

 ב~~
 איש אשת ~ור אי~ור

 וחוסר ~י~ולן ול~~ות~~א
הג~רא ~ש~~ הב~~

 ~פי~
 ~ ~י בר

 ~חד
 ~ יו~~

~~~
 רוחא בר~ות ~ברא ו~י ~ה

 ב~
 ע""ז

 ~~ בלא לע~~א אי~ אשת ~ ל~תיריסודו
 הנ"ל ~חוברת דבריו ב~עתקת החלי~~

~~
 ~~י ~שונו

" ~ ~ ~ ~

 איש~
 ישראל

 ע~ ~דוו~
 ישראל בת

~שי~ת
 ה~ישואי~

 בני~וסי

~רחי~
 ~ל~ון בלשכת

 ה~~ש~
 חופ~ ~בלי

 ~י~ור ~עתוקידושין
 ש~ זיוו~~

 בלשכת
 היו לאה~ל~ון

 אחרי~ אנשי~ ש~
 ~י זולת

 ואחות~הכל~
 ש~שו אשר

 ש~
 ב~ר

~שך עדי~
 שלש~

 א~ נשואי~ א~י שבועות
 דרו

יחד
 אח"~ בהו~י~ ואש~ כאי~

 רוח עברה

 ביני~~~~~
 ~אשה ותשב

 ל~ה אבי~ לבי~

 ש~~ שש~ ~~וד~
 כן א~י ~~~וי

נ~יי~
 ~ו~יל ש~ות ~~י יחד ~רו ~וב
 ~"" ~~י~נשסתרי

 או~ עז~
 ~~רי

 ה~יר ~נ~גתוובאש~ת
 ~שפ~

 ~~~שלה
~  ~ישות~ר 

 שבי~י~~
 ~~ ~~י באופן

כש~י~
 שאי~ה י~ים

~~~ ~  ~וא ה~רחי~י בני~וסיאפילו כא~~ 
 ו~ ~~ ~~~

~יו~
 לא

 שוב ו~~ה אחר לאיש להנשאבאה הי~ וע~ ~גורתוי ~קו~ ~ו~
 השאל~

 ~~ונ~ ~זדוו~~ י~ ~~כללי~
 ~ר

 יחדח~ו
~ 

 רשי~ת ~י
 הבשואי~

 בל~כת

השל~~
 ~~ור~ ~ן אישות חשש

 ו~דון לא או
 ע~ ישנ~דידן

 התר צירופי
 י~ ~דירת~

 ב~ו~ילי~הית~
 ~אין כ~ה

 ~די~ ש~
 וע~ ~צויי~י~רי~

 אינ~ והאש~ שה~יש
ז~ירי~

 ~רה ~איסורי אפילו כלל
 הח~ורי~

 ש~י~~~~~
 לב

 ~ז~~

 ~ן~~~~
 סדר

 בנ~~וס~ ~~ישואי~ ~י~~

ה~רחי~
 בלשכת

 ~י~ השל~~



~ו
~~~

 ~~ ~~~ן
 ~~~~ן

 ~~~~~ו~ ~~ו~~~
~~~~ 

 לא~ה לו ל~חתה רוצה ~הוא ר~ונו אתמביע
 ואומרת חוזרת היא גםוהיא

 ~הי~
 רוצה

 נכתבים האלה והדברים ל~~ה לולהיות
 בפנקס ה~ל~ון בלשכת ~ספר בעדיםונחתמים

~מיו~
 י~ לכך"

 ~ב~ת כך אחר נותן ~הוא
 זה ~ואין נשואים טב~ת בתור אצ~ה~ל

נדר~
 מנימוסי

 ה~ל~ון~
 אם דידן בנדון ~ך

 ~~~ ~ום בזה א~ן כך נהגואפילו
 ~שום

 היו~לא
~~ 

 כאמור זה במ~מד כ~רים ~דים
 ~~אלה"בתורף

" ~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~  

 ה~חמירי~יב~י~
 וא~ה

 אי~ות ~יי י~הדרים
 ומצריכים ה~רחים ~ בנימוסי ~נזדווגובזווג
 ~~ור מט~ם היינו וישראל ~ו~ה כדתג"פ

 ~""ב ~~""ג~י~ין
 ~""ב~ פ""~

 אדם ~אין
 ל~ם ו~ל וגמר זנות ב~ילת ב~י~ועו~ה

 רואים שאנו ומה~ידו~ין
 ~ה~

 יחד דרים
 ~~יין יחוד כ~די אנו הרי ~~ה אי~כדרך
 סימן באה""~~סוף שמואל~ית

 לא~
 ו~יי""ל

 הם ביחוד ביאה" ~די הן הן~ י~וד ~~י הןהן

מ~מידי~
 לד~ת דבריהם

 ~ ~כלג~ הרמב""~
 ~~ ואין להדיוטאסורה

 ב~ילותיו עו~ה
 ב~ל ~ וב~דאי ~יסורב~ילות

~~ 
 קידו~ין

וכו~"

 ~וסי~י~~~
 ו~~רים

כלל ~י~ של~
 ~יכו~

 ~ידושין ל~ם וי~ול
 אתה דר ~הוא כיון אך וישראל משהכדת
והוא

~ 
 נ~~ה היא אי~ות חיי ~~ום ~ליה

 לפילגש דומה יואינה איש א~תממילא
 ל~ה כ""ו סימן אה~"ז ~~~ש"ע בה~נאמר

החול~ים
 ~ע~

 ~הדיוט ל~ו וסבירי הרמב~"ם
מותר

 ~ בפ~ג~
 ~ילו

 י~~ ~~
 ו~ילו לו

 בפני הדברהיה
 כ~רי~ ~די~

 ~ם ~עיין

 ~"~~י~~~ר~ ה~ו~ה~בב~
 לבד~ פלג~"

 שונה

 פל~ה~
 אתה לח~ות לכ~חלה לו שי~ה

 ~לג~~יי
 ל~ד

 ד~חי~ ~יכ~ ~~
 ל~י~ת

~ 

 י~ אם אז סתם אי~ותחיי
 ~די זה בדבר

 ומוצאי~ אי~ ~~ת ממילא נ~~ה היאיחוד
 ראיהקצת

 כדבריה~
 שמואל בבית מהאמור

 להלן" יתבאר כ~ר כ""ו סימןברא~

~~~~ 
 הדברים ב~מק ~~ון ~אחרי

 גט לה~ריכה מ~סס יסודנמ~א ל~
 מה" פ""ז בסוף "הרמב""ם כתב כךהלא

 המקד~ ""וכן~י~ות
 פרוטה מ~וה בפחות

 ~דים בפני סתם ~ב~ל ו~ר במלוהאו
 גטצריכה

~~~ 
 ~ל ולא סמך ~ו ~ב~ילה

~ו~
 ~אין היא ~קה הפסולין הק~דושין

אדם
 מי~רא~

 ~ילת ב~ילתו ~ו~ה הכשרים
 מצוה"" ~~ילת ל~~ותה ~ה בידו והריזנות

הרי
 ד~ד~

 הכ~רי~"" ""מישר~ל וכתב ב~ונו

 כשר י~ראל ~אינו מיאבל
 ל~

 בו נאמרה
 ~ילת ב~ילתו ~ו~ה ~אינו זוחז~ה

 כ~~ לא הכשרים מישראל ב~דםואפילו זנו~
 ~~דשה גוונא בכהאי אלא דינו אתהרמב""ם
 מ~וה בפ~ות או במלוהקודם

 פרוט~
 וגלה

 ~נויה תהיה זו ~~ה ~ר~ונו ד~תו אתהוא
לו

 ו~יד~
 מ~ה כדת ני~~ין ~~~ר בו

וי~ר~~
 גל~ה וכן

~~ 
 את כיא

 ד~~
 אבל

 בנימו~י זיווגם ~ת ~ר~מו דידןבנדון

 מהם ד~ת גילוי ~ום לנו ואין~~רחים"
 תורה בקידו~י והת~~רות באגוד רו~ים~הם

 ל~ם שב~ל מסתמא לומר לנומנין
 הי~ז פ"י גירו~ין בהלכות גםהרי קידושין~
 ""המגר~ כןוכתב ד~ד~

 את
~~~ 

 וב~לה ו~ר
בפני

 עד~~
 בין~~גר~ה לאחר ~תנ~א קודם

 ו~תו הואיל האירוסין מן בין הנ~וא~ןמן
 ול~ם שה~ירה בחזקת זו הריהיתה

 ~רי זנות" ל~ם ולא ב~ל~ידו~ין
 ג~

 פה
 זו ~רי היתה וא~תו ""~ו~יל בדבריוהט~ים
 א~תו היתה ~לא ~ו אבל שה~ירה"ב~~ת
 ~~ת ~ אינה מ~לם וי~ראל מ~הכדת

 ~כ~יוש~לה
 ל~~

 וכו"י ~ידושין

 ב~ו"~ ~~~~

 ~~""~ ~~ימן ~הע~~~

 ~מח~ סת~ ~~עי~
 כדעת



~ ~ ~

 ~~ ~~~ן
 ~~ו~~ן ~~~~ן

 ~~~~ ~~~~~ו~
~~

 ~פ"י גירושין בה" ז""ל~רמב""ם
 ~ושה ~ם שאין זו ~קה אמרו "שלאוכתב הי""ט~

 גר~ה באשתו אלא זנות ב~ילתב~ילתו
 אשתו שהרי סתם וב~ל תנאי ~ל במקדשאו

 הוא הריו~שתו
 בחזק~

 ~ושה שאינו
 המחבר דקדק הרי זנות"" בעילתב~ילתו
 אשתו" ~שהרי דמלתא בט~מא והוסיף~שונו

 וב~ל שגמר שחזקה אמרינן דכי לןל~ר
 גלו שכבר באופן דוקא היינו קידושיןלשם
 של אישות בקשר אשתו שתהיה ר~ונםאת

 ד~ת גם כן הרמב"ם וכד~ת תורהקידושי
 בגיטין וכתב שדקדק ז"לרש"י

~~ 
 פ"א

ראש
 ~""ב~

 האירוסין מן לי מה בד""ה
 ""אשתו" את בו~ל אדם ~ין ד~ל~ינן "ה~

 משמ~ מדבריו~ גם הרי לבד""~נות
 ש~קה

 וכן ~~תו כבר שהיתה בזו אלא איתאזו
 שנשתד~ה במשודכת ו~ילו שםי הרא""שד~ת
 מנת עללו

 לה~~
 ~תב וקידושין בחופה לו

 שנראה ו אות קמט בסימן שם שמואלבבית
 שאפילו הרמב"ןמתשובת

~ 
 אין ~ליה

 ~סק ~וד היה ~לא שכיון לקידושיןחוש~ין
קידושין

 ביניה~
 ממנו ~נ~רשה ~ה ו~אני

 שקדשה תנאי ~ל ~שקדשה ~רוסהאו

במלוה~
 ביניהם קידושין ~סק כבר שהיה

 ל~ה דמיא משודכת ~ל לקידושיןחיי~ינן
 והיינוד~למא

~"~ 
 גלו ~לא מט~ם

 בקשר רו~ים שהם במ~שה חפ~םאת מ~ול~
 וישראל" משהכדת איש~

~~~~~ 
 שכתב שהא לומר אדם לחשך אם

 חזקה נשים ~ב~ארה~ב"ם
 ~ל הבא ~נוי דוקא היינו זנות לשםשב~ל

 בנימו~י שנשאה זה אבל מ~רה דרךהפנויה
 לני~ו~ין ד~תו הרי ל~ה לו להיותה~רחים
 ל~ם ~בו~לה לומר יש~פיר

 קידושין~
 חדא

 ל~יל ה~תקנו~רי
 ה~דום~ ~~

 ש~תוב מה
~ית

 שמו~
 מ~וד~ת גבי ~רמב~ן בשם

 אישות ב~ר אח"כ ל~תקשר לושנשתדכה
 תורהכדין

~  
 ביניהם ~וד היה שלא כיון

 קידושיןמ~~ה
 ל~

 בה ~רינן
קידושין לש~ ~בו~~

 דיד~ ב~ידו~ ~די~ ~ו~
 ו~ן נמיי

 ואשתו ""הואיל הרמב"ם לשון מהוספתגם
 שה~ירה" ב~קת זו הרי~היא

 משמ~
 ~~קה

 זנות ב~ילת ב~ילתו ~ושה ~דם שאיןזו
 שהיתה ~ו רק איתא קידושין ~םובו~ל
 מזה ויותר תורה בקידושיכבר

 ל~
 שמ~בוי

 ו~~ו~
 ~תוב

 בש""~ ג~
 ~בסימן ~~""ז

 ~~יףקמט
 ו~

 ""וכן כזה בלשון
 ונשאו הגזירות ב~ונס ~המי~ו ואשהאיש
 בחוקות לזהזה

 ה~ותי~
 שמתיחדים א~~"פ

 חוששין אין הכל ל~יני יום בכל זה ~םזה
 הראה הגר""א ובביאורי קידושין"" משוםלהם
 זה דין ויסודהט~ם

~ 
 בביאורי האמור

 ~ל ודאי שהכא ט אות כ""ו בסימןהגר""א
 בחוקות שהיו הראשונים הנישואיןד~ת

 הכ~ אומרי~ ואין ב~לה~כו"ם
 שאין ה~קה

 זנות ב~ילת ב~ילתו ~ושהאדם
 והיי~

 ~ום
 קודם היהשלא

 ~ס~ ביניה~
 וכ""ש קידושין

 לו המיו~ת פלגש שמת~ר הרמב""ןלד~ת
 כתוב ~וכן א~לו כפלגש הואהרי

 ג~
 בתשובת

 סימןהריב""ש
 ו~ ו~

 שסובר הרמב"ם ל~ת
 לא מקום מכל ~ להדיוט אםורהשפלגש
 כיון קידושין לשם ~בו~ל בהםאמרינן
 ~יי"שי מ~ות בדקדוקי מוחזקין~שאין

~~~~~ 
 משמע ~ר"א דברימסוף

 ~~לתא תליא איסורשבב~ילת
 היה ~לא היכאואפילו

 ביניה~
 ~סק קודם

 קי~ושיןשל
 א~

 והוא בקבי~ות שנזדווגו כיון
 זהיראיש

 במצ~
 בעילתו ~ושה שאין אמריבן

 מחוקק ~חלקת וכן קי~ושין לשם וב~יל~נות

 הזמן באנוסי החמיר ג" ~"ק כ""ובסימן
 ובנשא ב~נ~א מ~ות שומריםשהיו

~~ 
אנו~

 אישות לשם
~ 

 בחוקות ~נשאה
~

 הכותי~
 גט מבלי להתירהיש א~ ~יטב להתיישב שיש שם כתב

 ובפר~
 זהירים היו אם

 אבל ~יי""שבנדה
 ג~

 דברי בסוף ~~ור
 מחוקק בחלקת והאמ~ר ה~דפה בדרךהגר""א~
 היכא רק נאמר היטב" להתי~ב "ישבדרך

 ~~ במצו~שז~ירי~
 באלה

 ז~ירי~ ~אינ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~~ו~ ~~ו~~~

~~
 ~~ור ~ה באי~ור

 ובש~
 תורה ~ורי

 אליהם שמיםואינם
 ל~

 ~ולי ב~אלה ~לל
 אדם שאין ב~קה שליתנייהו מודהעלמא
עושה

 ~יל~
 קידושין ~שם ו~יל זנות ~ילת

ה~
 ~~יחד ~ילו

 ע~
 בנדתה והיא ~רושתו

~~
 במשנה

 למל~
 הי"ט פ~י ~ירושין ~"

 ~הרדב"ז~ם
 ז"~

 ~ט ממנו צרי~ה ~אינה
 אם דממ"נמשום

 ה~
 לא הרי בנדה זהיר

 וא~~
 חייש שלא ~יון בנדה זהיר אינו

~י~~
 ~ייש לא ~רת

 זנו~ ל~יל~

 באמ~ ~~~~~
 חילוקי ששלשה נראה

דינים
 הרמב"~ בשיט~

 בהענין
הנדון

 ~א~
 את ~~רש

 אש~
 ~מרינן ו~לה

 לשם ולא ~ל קיד~יןלשם
 זנ~

 מ~עם היינו
 הי"ז פ~י ~ירושין בה" הרמב"םש~ב

 ואשתו"שהואיל
 ~י~

 ~קת זו הרי
שה~יר~"

~  
 האי~ור ח~ר משום לא

 ז~~י~~
 קידושין לשם ש~ל ~רי~ן

 ה~שרים~מישראל
 ד~י~

 ~"ז ב~וף ד~י
~ה"

 אישו~
 ~~ו את ש~~רש ~יון

ה~ם ו~~
 ש~רי~ ~~

 לשם ש~ל
 זנות ד~ילת האי~ר חומר ~ום לא~יינו קי~שי~

~
 זו ~רי היתה ואשתו "ה~יל משום

ב~ק~
 ישנה ל~ן שה~י~~

 ~ק~
 אפילו ~ו

~רשה
 משו~

 דבר בה שמצא
 ער~

 היא והרי

~ ~
 ~ו

 ~~ ו~~
 קודם ~ש~לה זה ~ל

~ש~~  
 משום השני ~רשה

 שע~
 ~~ו

 ~ה~יר~ ~רי~~לי~
 ~י אם ~ל

 שש~
~~

 ש~רשה ~רי לאחר נשאת הראשון
~~י

 נ~~
 אמרינן לא להר~ון עדים ~ני

 "הואילע~"
 ב~קת זו ~רי ~י~ ואש~~

 ש~יוןשה~י~~
 שנש~

 אין ~חר ~בר

~~
 ~יינו ~לו נ~בת ו~נ~ריה עוד עליה

 הרמב"~ש~ק~
 ~ני ו~לה ו~~ב בלש~ו

 ל~י ~~תנשא ~םעדים
~~ 

 בקדשה

 ~ פרו~ מש~~חו~
 ו~ר במלוה

~~ 
~~

 ~יינו
~~ 

 קנויה אשתו עוד היתה

~
 ~לוי לנו יש ~ל ~~ן ~~ ~י~שי

 וחפצםדעתם
 אי~וח ~שר הם שרוצים~

 תורהבקידושי
 ~ד~

 זה ב~גון וי~ראל משה
 ~רמב"ם~תב

 ב~~
 אישוח מהל~ות פ"ז

 ש~יל דאמרינןהטעם
 לש~

 קידושין
 ~ילתו עושה הכשרים מישראל ~ם"שאין משו~

 ~ילח לעשותה עתה בידו והרי זנות~ילת
 של דעת ~לוי לנו ~יש אחרימצוה

 בקידושי אישות בקשר הםשרוצים שני~~
 תור~

~~~
 דעח עדים ~ני ~תם פנויה אשה ב~ל
 ש~ל אמרינן לא ~וונא שבכהאיהרמב"ם

 הבועל לן מו~ק אם אפילו קידושיןלשם

שה~
 "~ם

 מישר~
 ה~שרים~

 הי"~ פ"י ~ירושין בה" ~~תבמהא ~~דמש~~
 "שלא

 אלא זו ~קה ~מים~רו
 ש~רי ~תם ו~ל תנאי על במקדש אובלבד שגר~~ ~~

אש~
 ~רו שלא מד~ריו משמע הרי היא"

 ב~ל זו~קה
~~ 

 שלא פנויה ~ה
 ובינהבינו הי~

 ע~
 ~ילו ק~ם קידושין

 מהא דומיא ה~שריםמי~ראל ~~
 היינ~ שנתמע~

 ~ל תנאי עלממק~ש
 ~~י שמיירי ~~

 ~ל~ות שם~מבואר
 ~ופ"זי אישו~

~~~~~~~ 
 שדעח ל~לה ה~ור ~~ל

 הרמב"ם ~דעת היאהש~ע
 ה~וים ~חוקותוב~או

 ~י~
 היה שלא

קודם ביני~~
 עס~

 ~ו~ילו קידושין לשם ~ש~~ל~קה ~~ ~רינן לא תורה קידושי של
 ~ב~ימן מחוקק בחלקתשנאמר מ~

 "י~ בדר~ ~ו~

לה~יש~
 ~ר לא

 ~נ~ ~~
 וא~ה

 זהירים ~םוב~נעה
 במצו~

 ~אלה אבל
 ובשאר בנדהזהירים שאינ~

 מצו~
 שמים ולא

 שישנו ש~ר ~י מצאנו לא ~לללהם ל~
 ~םשאין ב~~~

 עוש~
 ~ילת ~י~~ו

 זנות~
 ו~ילו

הרמ~א

 ~ימ~

 א" ~"גיב~עיף
 ~פנוי ~ומריםשיש שהעתי~

 ה~
 על

 הפנוי~
 לפני

 חוששיןעדים
 ש~

 קידושין לשם נת~ון
 ש~~ם ש~רינן הגאונים ~דעתו~יינו

 ~ל ~ל זנות ~ילת ~יל לא מ~שראל~שר ~~
 בבאזה

 ~ידון אבל א~ פעם רק עלי~
 ~~ות שנשאודידן

~ ~יי~ ~~ ה~וי~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ד~ ~~ד~~~ 
~ 

~~~~ ~~
 נהי חתנים ו~כת חופה מבלי תמידכך

 ל~לה אסורה ברכה בלא~כלה
 ר~

 מדר~ן
 למיעבד להם איכפת דלא כיון מ"מאבל

 וברכת בחופה הכשרים יש~ל "בני ביןכנהוג
 בנישואי להם דסגי מינה שמעחתנים
 ~המירו וא~ה באי~ ואם לבד~רחיים

באונ~
 הגזירות

 לזה~ ז~ ונש~
 בחוקות

 קמ""ט בסימן אה"ע בש"ע סתםהכותים
 זה שמתיחדים שאע"פ חולק מבלי וסעיף
 להם חוששין אין הכל לעיבי יום בכל זהעם

 קידושיןמש~ם
~ 

 ה~שרות להם שאין כי

מפ~
 וברכת בח~ה לה~א הגזירות אובס

 קל~נים
 וחו~

 בידם שיש דידן בבידון

לעש~
 ולא יהודאין ~וברין כמנהג נשואים

 ~ועיין בהכי להו ניחא דלא מינה שמעעבדי
 ל~י ~עיף טו בסימן ~ע"ז ב~"עעוד

~~~~ 
 המשא

 ומ~
 הוא הראשון שבסימן

 ~תו ב~ירת רק והולךסובב
 ה~ם שלוכ~תו

~  
 קידושין לשם ב~ל הוא

או
 ל~

 היה אם כלומר
 כ~

 קידושין מ~ה
 הוא ~תן המשא ו~ילך מכאן אבל לאאו

 של הדב~ים ~ור ~ייבו ק~דושין דיביבעיקרי

א~
 בנימוסי ש~שאו האומרים

 וי~ול ~יכון כלל ~ינןלא האזרחי~
 לש~

 קידושין
 חיי מ~ום ~יה ובא ~ה דר שהוא כיוןאך

 כאלו איש ~ת כך ע"י בעשה היאאישות
 ואיבו יחוד עדי זה ב~ר יש אםקדשה
 לו שי~ה פלגש דשא~י ~לגשדומה

 ~ק ~תהלחיות לכתח~
 ~י~

 פ~ש
~  

 דבחית היכא
 אישות חיי ~בהלחיות

 ~ סת~
 ~ש אם

~~ר
~~ 

 י~וד ~י
 הי~

 ~שת נעשית
 לעילי~~~ימן~~~ר ~~

~ ~  
~ו~ ב~~

 ~~ת~~ ~~כא
~ ו~  

 שלא

 ~ת~
~

~~~ 
 ~~~יא ~~ ~~ין~~

 לעש~

~~~~~ 
 קי~שין בתוספתא

 ~פ~~
"~ 

הלכה~~
 ""ו~ביאה

 כ~
 שהיא ביאה

 ~ידושין לשם שאינה מקו~ת ~ידושיןלשם
 גירושין בה" משנה במ~יד מקודשת"אינה
~פ"י

 הי"ט~
 כדעת זו מתו~תא ~~וכיח

 כונת שם ~פרשהרמב"ם
 זמן כל היינו מקודשת אינה קידושיןלשם שאינ~ הדברי~

 לנו נודעשלא
 מפ~

 היא ~ביאתו
 קידושין ~שם ~~ל א~רינן לא~ידושין לש~

 מקודשת ~ואינה
 א~

 הנידון הענין באמת
 אטו זה פירוש ס~ל אינו~ספתא

 הבועל דעת ~קירת שם איירידתו~פתא ~~
 ועושה קידושין לשם ~על הוא בסתמא~ם

 או ~יד~יןמעשה
 לא~

 הלא
 ה~ו~פ~

 דנה
 דומיא כיצד ביאה ~ידושי דין ~~יקרשם

 ~ף קידושי דין בעיקר ברישא שםדמיירי
 כי~ד שטר ~ידושי דין ו~יקרכי~ד

 פירושההכי ו~"~
 ובבי~

 שהיא ב~ה כל
 כל אבל מ~ודשת קיד~יןלשם מפר~

 אליה בא שהוא כי אףקידושין ~ש~ ~אי~
 משו~

 חיי
אישות

 ~וספתא תנא ו~י מקודשת ~י~
 ~~ו~~ ~דיןעיקר

 ~י~
 שסתם

 ביא~
 לשס

 אישותחיי
 ~ינ~

 ~קידושיןי עושה

~~~
 שכתב ממה להוכיח יש

 בראשהרמב"ם
 ~אשה פוגע ~ם היה תורה מתן""קודם אישו~ הלכ~

בש~
 אם

 ר~~
 מכניסה ~תה לישא והיא הוא

לת~ך
 בי~

 ותהיה ~ב~~"~~ו בי~ו ובועלה
 לאשהלו

 כי~
 ~טוו ~ו~ה שנת~ה

 ישר~
ש~

 אותה "יקנה ניש~~ח~ה ה~יש יר~ה
 ~דים ~~יתחלה

 ~ה~~ ~"~
 לאשה לו

 ~ה ~יש י~ח כי~נ~ר
 ו~~

 ~ליה"
 ~ישואי שה~י~ת" מ~מע ~רמ~י~םלשון ופ~
~וו א~

 ~וד~
 ~~ו

 ~~~ תו~~~~בי~
 תורה מתן

~ינו
 בזהי ר~

~  
 ש~~ם

 מ~
 לא תורה

 ~~ ~ו~~ ~י~~~
 ולאחר ע~מה לבין

 ~~י~י~~~ת~
 ~י~י

~~ 
 החילוק ~~קר

הוח
 ש~ו~

~ תור~ מ~ו  
 הוא ר~ה

 והי~
~י~

 ~~ו~ ~~~~~ ~ותה
 ~י~ו

~~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ו~~~
 ~~~~~ו~

~~~~ 

~י~
 לאשתו" לו ו~יה אשתו ~~ר עצמו לבין

 איש ~יי לשום ~~דו~ו ~הודי
 ו~~

 מ~י
 קנין" איזה ~ל ~נין~ום

~  מתן לא~ 
 האיש ירצה שאם ישראל ~טוותורה

 יקנהאשה ליש~
 או~

 שיקדשנה היינו תחלה
 ל~ה" לו תהיה ו~~"כ קידושין בקניןת~ה
 ביתו לתוך שמכניסה ~האבל

 לשו~
 אישות

ו~עלה
~ 

 כמו איש אשת לעשותה מהניא

~~~~ ~  
 ~י~שין וקנין

 כמבואר והיינו דוקא ~דים ב~י~יות צרי~ ~~
~ירוש לעי~

 התו~פ~

~~~~~ 
 מהא מוכח

 דאי~
 ~ק"ט ביבמות

ע"ב~
 והגדילה מיאנה שלא קטנה

~ד~
 גט צריכה אינה אמר רב ו~את

~שני
 ושמו~

 ומוקמינן משני גט צריכה אמר

ש~
ר בבעל שפ~גתייהו ~"י ~ף ~  שמואל 

 ה~עלכל
 ע~

 הוא ה~שונים קדושין דעת

~~
 משני גט צריכה שאינה סו~ר ורב

שהרא~~
 ~גדלה ~בעל

 לש~
 ~לה" קידושין

וכ~ב~
 ~ה חי אם אפילו ~גתיי~ו ~אי

 שצריכה ו~סבר ש~דלה א~ רבו~שני~
 קידושין דעת על הבועל שכל מ~עם מ~ניגט

הראשוני~
 הוא

~~ 
 ב~או נימא ואי

 בחיי י~ דרים שהם כיון ה~ר~יםבנימוסי
 אי~ ~ראישות

 בזה נעשית היא ~שתו
 כי אף אישאשת

 ש~
 לשם ~ילתו נתכוון

 מיאנה שלא ~~נה א"כ קידושיןקנין
 ולא~רוה~ד~ה

 ש~~
 חיי ~ה חי

 איש אשת דין ע~יה ~ול ו~תו איש~ר איש~
 שהוא רק ~ום היא ~רועה וכידאורייתא

 נשואין מ~ת אישות חיי א~~י
 עליה חל אינו לבד אישות שמשום ע"כ~א דרבנן~

 ויב~ל ~י~כוון עד איש א~תדין
 או~

 לשם
 דעת על הב~ל שכל שמ~ל ו~סברקידושין
קידושין

 הר~וני~
 ~לה ~א בועל הוא

 צריכה לכן קידושין לשם ~ה~דילהאחרי
 ~~יין התורה" ~ן לו ~נתקדשה משני~גט

 מההיטב
 שכת~

 אהע"ז בש"ע הגליון על
 כ"ו~סי~ן

 בפיר~
 הדברים

 ~גר"א~ביאור ש~ הנאמרי~
 א~ ~~

 ג
 ~~ ו~צ~

 שמואל בית ~רי גם ואוליכמסקנתיי
א" ב~"~

~~ 
 לזה~י מ~ימים

~~~~~ 
 הענין מעין אחרת שאלה פה

 באות המבואר ~ר""להנדון

הקדום~
 יוציא אולי

 מ~
 אור איזה ה~עיין ה

 ~ליה אשר השאלה בב~"ר להועיל שיהיה~ה
 יבמות בתוב~פתא איתא דניםיאנו

 פר~
 י

 לכהן ~נישאת פ~חת ~שראל "בת ~אהלכה
 שי~ה אחרי עכשיו א~ לחקור וישאוכלת" פקי~ י~ לפני ונפלה מת אוכלת אינהחרש
 דרבנן בתרומה רק ~כלת היא מדעתההפקח
 קידושי זיקת מחמת רק לו ז~ו~ה שהיאכיון

ח~
 דר~ן שהם

~ דל~ ~  
 ה~~ח יבמה

ע~
 מדעתה

~ 
 מחמח כונתם שהיתה כי

 מדאורייתא ק~ה דרבנן יבוםזיקת
 ואוכל~

~
 ~א דומיא התי~~ה מן בתרומה

 דאי~
בסו~י~

 בי~~ות ה~רא
 ~ד~

 נ"ב
 ~~"ב~

לחכמי~
 אחר ליבמתו ~דש א~ שסבירי

 ~יקת לי התקדשי לה ש~ר אע"פשחלצה
 י~~ מדין ל~דשה היתה ודעתויבמין

 היא
 דעלמא קד~שין ~דין ~תורה מן לומקודשת
 כבר שאיןאע"פ

 שונ~
 זיק~

 כיון ~ך יבום
 כונתושהיתה

 לקנו~
 ~נה אישות בדיני

הו~
 ביבמה נמי הכא הדין

 מד~
 כיון

~דעתו
 לאישו~ לקנו~

 ~נה
 ו~דאוריית~

 ~ו
 התם שאנידלמא

 שחלצ~ א"~
 דליכא

 ש~
שו~

 זיקת ~דין קנין
 יבו~

 קונה הוא לכן
 שנתכון כיון ד~למא קידושין מדיןאותה

לקנו~
 ~ידון הכא כן שאין מה לאי~ות

 שישדידן
 כ~

 מדרבנן יבום דין
היתה וכונת~

 אי~ לכ~
 ~דר~ן רק לו ו~נ~יה

 ~חרש ~~יו ~ידושי מח~ת יבום זיקת~דין
 זה ו~פק דרב~" ב~רומה רקואוכלת

 זי~תאל נוג~
 יב~

 א~ ~ון
 אחרי

~יבמה
 הפק~

 אחיו זיקת מחמת
 הח~

 ו~ בני~ מבלי ~פקחמת
 החקיר~ לפי

 ז~וקה ~יא אם בדבר ~ק ישה~ורה
 ה~ק~ האח זיקת ~זוות התורה ~ן~כשיו

~יבמה
 ל~~ ~



~ ~ ~

 ~~~~~ד~ ~~ד~~ן ~~~~ן ~~ ~~~ן
~ 

~~~~ ~~~

~~
 בשני כאן עד האמור

 אלביחס הו~ הסי~ני~
 נשואי~

 בכללי ה~רחים
 כבר הנה בפרט דידן נידון שאלת אלובנוגע
כתב

 ש~ הריב"~
 דבריו ~ונעתקו ו ~ימן

 סימן סוף שמואלבבית
 לא~

 כל ב~ם
 דר שהוא רואים שאנו זה ~שרהראשונים

 עדי כמו הוה לא ואשתו איש כדרךעמה

י~
 מ~ום ב~ידושין מהני יחוד עדי ודוקא

 רואי~ שהם~זה
 הם כאלו הוה היחוד את

רואי~
 הביאה מעשה גם יחודם בשעת

 רואים שהם ~ה אבל ראיה כעדי"~יבי
 ~א~ה איש כמו אחד בבית יחד דריםשהם
 בנידון אמנם ~ביאה מעשה ראית זהאין
 ~בהוטיל באושפיזיכנא יחד ~דרו~דידן

בלע""ז~
 האפשרות י~נה

 ~האורחי~
 אשר

 לילה לינת יחד ללון שנכ~ו ראו שמהנמצאו
 אבל כנהוגי מיוחדבחדר

 בהוטילי~
 ~לה

 שלא לודאי הדבר קרוב שמהשהתאכס~ו
 ~די~ שני שםנמצאו

 ולא יחוד עדי לא כאן~ין א~ במעמד כשרים
 עדי~

 שראו

 י~ ש~רי~או~
 ו~ה כאיש

 תני בערבית ואחד בשחרית א~שנתי~ו ר~ דא~
 ~פ"ה גיטיןבתוספתא

 ה"ד~
~~" 

 היה
 לחכמים תדאי בן אליעזר ר" ושאל ובא~עשה
 והיינו גט" ~מנו צריכה ואין הן אחד~רו

שדקד~
 קמ"ט בסימן אהע"ז בש""ע

 ~ני בפני עמה "נתיחד וכתבב" סעי~
 עדי~

 והיו
~שני

 עדי~
 ועוד כאחד"

 ה~
 הרשב"א כתב

 שנתי~ו וה~שה האיש שידעושבעינן
 שישנ~

 ד~ מבח~ כש~י~עדי~
 דבעל לומר יש

~ידו~ין לש~
 משו~

 מועילים מעשיו
 א~

 בנדון
 ~נתיחדו דידן"

 בהוטילי~
 שכל כאלה

 הכרת אין ~מהיהמתאכסנים
 פניה~

 מעידה

שה~
 של אדעתייהו סלקי לא ~דאי יה~ים

~האיש
 ~ישנ~ ו~ש~

 כ~
 כ~רי~ עדי~

 ~בחון
 ~א~ור ומכל קידו~ין לשם אותהש~בעול
~~~ע

 ~ה~יר~ ~י~ ~כאו~~
 ב~י

~~ 
"~~ 

 נכשל שלא הא~ת בדרך ינחנו התורהנותן
 חמורהבהלכה

 עכ""~ כז~
ו~~~

 מחיבורו שהעתקתי ממה הואע""כ
 באות אות הנ"ל המוטעהדהגאון

 ה~ימניות אלוואפילו
 כזה~

 דהור~לו " ""
 הנראה וכפי חיצונים ~פרים ~חבריבהן
 ה~אוןגם

 המוט~
 עסקו לרב הנ~ל בחיבורו

 סימניות הני ברשימת בתרייהו נמשךבהו
 שהוא מה כ"א הנ""ל ~חיבורו שניתיולא
 הוא דהור~ו שו"ע זה בחיבורו תמידכותב
 כתבתי וערבשתי

 במקומ~
 דהוראתו ~"ע

 ע"צ ספרים במחברי דמורגל ערוךשלחן
 שו"ע תמיד דכתב גברא והאי הקדשטהרת
 דכרוך אשמעינן אורחא אגב ש""עבמקום
 ההתר דעיקר ומשוםבתרה

 ימי~ להתפ~
נוראי~

 ו סימן לעיל ~וכהובא ~"ז בבית
 י~א י טאות

 יעו""ש~
 שתי דצלם ~טעמא

 ~וג אינהוערב
 ע""~

 הממציא הוא היה
 לרבות וגם השואל מפי לי דהוגדכפי"מ

 מסי~ן ט" ח" אות ~להעתיקהשמטתי"
 שכתב ד~ה יען הנ"למחי~רו ~

 ש~
 אינו

 בערכאות דנשו~ין דינא האי לבירורנוגע
 מפ~ל שהוא מהכ""א

 ש~
 שהוא כל בפלפלת

 כל לברר שכתב מה כל ו~נם להצניעכשר
 בנשאת גמורה איש אשת בהתר י~ודועקרי

 יכיר וצורב רב דכל למען העתקתיבערכאות
 דברי המה התירו ויסודי עקרי דכלויבין
 וחמורותבורות

 דבסו~ והג~
 כתב חיבורו

 שיש לכאורה משמע ~אמור ומכל~"ל
 משמע זה ומ~ונו עכ"ל ~ט בלילהתירה
 להתר צרכה כל לו נתבררה לאדעדיין
 הוא וכזב ש~ר ג"ז וב~ת ומוחלטגמור
 דעל חדא טעמי ומתרי התירו יסודיככל
מלתא

 דנר~
 הי"ל לא לכאורה להתיר לו

 יד ~ה דנותן חיבורלהדפיס
 ולתן לשאומהראוי לפושעי~

 ע~
 ובהסכמת בזה ת"ח

 אוכולם
 רוב~

 להתר או לאיסור הדבר יוחלט

 שיוכל מי זו מדינה בכל ליכא דעתו לפיוא~
 ולתןלשא

 ע~
 בבירור

 הלכ~
 איכא עדיין זו

~~ה
~"~~ 

 גדו~י עם
 י~ר~

 ל~דינה בחון

~~~ן



ר~~
~~~

 ~~~ן
~~ 

 ~~~~ן
 ~~~~ ~~~~~ו~ ~~ו~~~~

 ובאו~גרין ובליטא בפולין והיינוזו
 ד~~

י~נ~
 ועוד ישראל גדולי ת""ח

 דא""~
 דכל

 מאי לכאורה לו דנראה מה כ""א אי~והתירו
 הל~ון בזה חיבורו ב~ער דכתבהאי

~~~~ 
 ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ו~ו~~

~~~
 ידי על וםדורה ערוכה והמדינה ~ונדון

 ממזרי~~ ריבוי ועי""ז איש דאשתחמור לאיסו~ וכי שלי~"א אבראמסקיהגר""י
 דזהו יפרסם להתיר לכאורה דנראהבי~ראל
 דהתר הקורא ל~ני יתאר ועוד למע~הלהל~ה

 דין מבית ~ובעזה
 צד~

 והני והמדינה לונדון
תיבות

 המ~
 גדולות באותיות

 להמ~י~
 לב

הקורא
 עליה~

 המורגל כפי כותב היה דב~ם
 פועל זה אין והמדינה לונדון צדק דיןמבית
 דעבירה םרסורי תרי והלב העין עלכ"כ

והלכ~
 באותיות ~ה ~אר להרע חכם היה

 וגם ~קרו ולכסות הנ""ל כוונה עלגדולות
 דענוה מזויפת במסוה גאותו כיםוילרבות
 וז""ל בסופו כתב כמותו הדור לגדולדראוי
 לא ומדוע וכו" לכאורה משמע האמורומכל
 כזה גדולות באותיוח תיבות הניכתב

 ו~~~
 ולהמשי~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

 לב
 וכ""א גמור בהחלט אי~ו זה דהתירוהקורא
 גאותו ברוב דבאמת ברור זה ומכללכאורה
 מ"ט ~ידושין דתורה לעניות~דסימנו

 ע""ב~
מצור~

 קלותו לגודל
 מחלי~

 באיסור התרו
 הוא זה והתרו כוהחמור

~~~ 
 ממ~

 כמו

~~~~~~~ ~~~ 
 ו~דר לונדון דפה

 אבא וכעת וחמורות בורות מינותוביתוס צדו~
 ~מור לאיסור התירו ובביטול העניןלבירור
 וח~ורו~ בורות ראיותיו דכל אי~ד~ת

 למר~גלוי~
 בס""ד" ה~לי ~ה הכהן עיני

~~~~~ 
 ~סימן בחיבורו

 א~
 החליט

דשי~
 הוא והש""ע הרמב"ם

 אין ~לתא~~~י
~~ ~~~ 

 ב~ילת ~י~~ו

זנ~
 א~תו בבעילת דו~א הוא

בקיד~ ~ דגיד~~
 מ~וה ב~חות ~~ה

 פרוט~
 ~ו

ומ~ום ~~ו~
 דקוד~

 לו היה זו בעילתו
 משא""כ תורה בקידושיאי~ות ~~~ ב~
 זו בעילתו ~ודם זו בא~ההי""ל ~~ היכ~
 ~ו~

 ~~ד
 האי אמרינן לא תורה בקידושי~ישות

 בעילתו עושה אדם~ין ~ז~~
 בפני אותה בעלדאפילו ו~"~ זנו~ בעיל~
 עדי~

 נו~י
 שמן זובבעילה לי~~

 ס~~
 כל ~ידושין

 ~ידושין ל~ם זו ד~ילתו בהדיאפריש ~ל~ כ~~
 כזנות שפיר הו""לוהלכך ~י~

 בעלמ~
 ומה

 ו ~קידו~ין דתנןלהא י~~~
 ~""א~

 הי~
 ~~נד

ע~
 ונ~ן ו~ידו~יה גיטה עםקי על האשה

 ולא ו~ידושיהגיטה ל~
 ~יר~

 ~ו~ד יוסי רבי
 יו~י כרבי הלכה שמואל אמר ו~ר"הוכו" ~~

 ~ה" ח" הל~ה בפ""ג הרמב"םופםקה
 ע~י על הא~ה עם מדבר היהוז""ל ~י~~

 ולא וקדש ועמד ורצתה~קידו~ין
 כלום~אמ"ל ול~ ~יר~

 נ~ א~
 ו~ן הואיל בעל או בידה

 ואינו דיו בעניןעסו~ין
 כז סימן אה~""ז בש"עוהובא ע~"~ ל~ר~ צרי~

 ם"~
 א

 קיד~ין עםקי על תחלה עמה מדבר היהואם ~~~
 ו~ו" קידושין הוי ~תיקה אפילו להונתן

וברמ~
 דלא י"א ~~"ל כתב ~ם

 ~י~
מדברי~

 אלא ממש ענין באותו
 שאין דהיי~ו ענין ~אותולע~ין ~עני~ מ~רי~

ב~ידושין ~דב~י~
 ר~

 ~מרדכי זיווגם בצרכי
 וכ~כ מקדשהאיש ~~

 הרשב"א~
 וי"א

 משמע וכן קידושין ריש ~מרדכיסגי ל~~י~ שמדברים כל אלא עמה מדבריםבעינן דל~
~~ 

הטור~
 דמכ"ז ו~יון יעו"ש עכ~ל

 דבדיבר ~יא ומוסכמת ברורהדהלכה מב~
 דד~~ו ד~יכא חזינן היא גמורהמ~ודשת ב~~~~ וא~יל~ הכי דבתר בבעילה נמילחוד זיווג~ בצרכי ואפילו קידושיה עס~י על~ה ~~

 ד~יל~ו דנימא םגי אי~ות ל~ישורומח~בתו
 להדיא דפריש כמאן בסתמאא~ילו

~ידושין לש~
 וא~~

 להחליט י~ה כחנו במה
דנשואין ולו~~

 בחו~ו~
 ל~ישו~ ~~מת העכ~""~~
 בפיו ~ה~אי~~"~~~מו~~ני~~~~רי~~

 ד~



~ ~ ~

 ~~~~~ ~~ ~~~ן
 ~~ו~~ן

 ~~~~~ו~
~~~~ 

ר~~

 ~ידושיה ~ס~י ~ל ~מה כדבר ~כ""פלהוי
 גמורה" מ~ודשת ~א דאח"כדב~ילה
 סימן אה~""ז ~טור ~ב"י כמ""ש לומרו~"כ

קמט~
 שלא הרשב"~א בשם הר"ן וכ"כ וז"ל

 ב~ילת ~ילתו ~ושה אדם אין חז~ה~רו
 הס~~ מן ~ים בשאר ~ל באשתו אלא~~ת

~יל~
 שיפרש ~ד ז~ות ~ילת

 שה~
 לשם

 וכתב ז" ~ימן הריב""ש וכ""כקידושין
 אלא אמרה לא הרמב""ם אפילו ~ומריאמר ו~

 זה אבל מ~רה בדרך הפ~יה ~ל הבאבפנוי
 ~מה והתנה ה~כו"ם בחו~יש~שאה

 ~ידושיה ~ס~י ~ל ~מה כמדבר הו"לאשתו להיו~
 שפירש כמי והו"ל ~מה ~נתייחדבש~ה
 ~ידושין לשם לב~ול שד~תו יחוד ל~דיואמר
 דאדרבא ולומר להשיביש

 איפ~
 מסתברא

 שסוברים הגאונים אותם לד~תדאפילו
 זה בנדון ב~ל קידושין דלשם אמרינןדב~תם
 ב~שואין שהתחילו דכיון קידושין לשם ב~ללא

 פי~ו כאילו ~וא הרי ה~כו"םכחוקות
 ד~תםשאין

 לש~
 ויהודית משה כדת קידושין

 גיטין בתורת שאי~ם ה~כו""ם ~רכיאלא
 אצלו שהיא אלא כנשואה אינה וא"כוקידושין

 י~ו"ש ~כ"ל וקידושין כתובה בלי פלגשכמו
 הא תמוה ~ובוא""כ

 דכ~
 המוט~ה ~הגאון

הנ"ל~
 בסימן ~והובא ~אלה בתורף ב~יבורו

 אותהקדום
 א~

 אח"כ נותן שהוא יש וז"ל
 בתור ~צב~ה ~לטב~ת

 נשואי~ טב~~
 ~ואין

 מנימוסי נדרשזה
 השלטון~

 דידן בנדון אך
 אין כך נהגו אפילואם

 בז~
 משום ~ש שום

 ~דים שם היושלא
 כשרי~

 כאמור זה במ~מד
 מבורר אלו ומדבריו ~כ"ל הש~הבתורף
דבהיו

 ש~
 מקודשת היתה שפיר כשרים ~דים

 ה~כו""ם בחו~ות ב~ואין הטב~תבנתינת
 בשם הב"י לפימ"שובאמת

 הריב"~
 ~~י~ר

 אה~"ז ברמ"א דהובא דינא דהאי~ארי"
 כוסימן

 א~ ס"~
 בפני גמורין ד~ידושין

 ואפילו ~ידושין בגדר אינם נמי כשרין~דים
 דבאמת ה~כ~ם בחו~ות דהיו היכאמספק
 ~די~ בפניב~ילה

 ~ל ~מה דדיבר לאחר
~ס~י

 ~~ ט~~ ~נ~ינ~ ה~~ קידושי~

 קידושיה ~~~י ~ל ~מהשדבר
 ~וכמ""ש היא גמורהמ~ודשת דבתרוויי~

 הרמב""~
 בפ"ג

 ~ות בתחלת והובא אישות מה" ח"הלכה
זו

 י~ו"ש~
 דב~~ואין ד~יקר וכיון

 ד~כ""פ ונהי מקודשת בגדר לה משוילא ב~כו""~
 ~ידוש~ה ~סקי ~ל ~מה מדבר בגדרהו""ל
ט~מא

 משו~
 כחו~ות ב~שואין שהתחילו דכיון

 ד~תם שאין פירשו כאילו הוא הריה~כו""ם
 ויהודית משה כדת ~ידושיןלשם

 א~
 כדרכי

ה~כו""~
 שוב ו~ידושין גיטין בתורת ~אינם

 הכי דינא טב~ת בנתינת גםממילא
 המוט~ה ~להגאון הי""ללא וא""~

 הנ"ל~
 לכ~ב

 לחוש מקום אין נמי טב~ת ב~תינתדבנהגו
 דבאמת כשרים ~דים היו דלא ומשוםבנד""ז
 בהיה אפילו נמיבל"ז

 ש~
 לא כשרים ~דים

 דכיון ומשום גמורה מ~ודשת בגדר להמשוי
 בחוקותדנשאו

 ה~כו""~
 להדי~א כפירשו הו""ל

 וכנ""ל" וקידושין גיטין בתורת רוציםדאינם

 ו~~~~
 דב~ואין להחליט שכתב

 דנחית נהיב~רכאות
 לחיו~

 בה
 יחוד ב~ינן מ"מ אישותחיי

 לש~
 קידושי

 ~דים לפני מפורש וישראל משה כדתביאה
 ב~למא כזנות הו""לובל""ז

 ו~~תיי~
 ~חלטתו

זו
 מתו~~

 דתניא א הלכה פ"א קידושין
 ~ידושין לשם שהיא ביאה כל ו~יאההתם

 מקודשת ~ינה קידו~ין לשם שאינהמקודשת
 בסימן~וכהובא

 ה~דו~
 ב" באות

י~ו""ש~
 הלכה בפ""י המגיד הרב ה~ה

 נראה ~ה רבינו ד~ת וז"ל כתב גירושיןמה" י""~
 חוששין אין הפנויה ~ל הבא שהפנוינכון
לו

 משו~
 הרשב""א הסכים וכן ב~למא קידושין

 קידושין בתחלת בתוםפתא ומצאתיוכו"
 מקודשת קידושין ~ם שהיא ביאה כלובביאה
 ~"כ מקודשת אינה קידושין לשםושאינה
 בפירוש ש~ינה שכל רבי~ו כדבריו~נינה
 חוש~ין ואין מ~ודשת אינה ~ידושיןלשם

 המגיד הרב וכוונת ~~לל~ידושין
 דאינה דבסתמא דב~ה תו~תאמהאי להסתיי~

~וכח~
 ביאה ~דר אינה קידושין לשם דהיא



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~ן ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ~~~~~ו~

~~~~ 
 וכתב הנ"ל ה~וטעה הגאון ובאל~ידושין

 אינו בתוספתא הנדון הענין ב~ת אבלוז"ל
 ~ירושה הכי וע""כ וכו" זה פירוש~ובל

 ~פרש שהיא ביאה כלובביאה
 לש~

 ~ידושין
~קודשת

 א~
 ~ידושין לשם ~פרש ~אינה כל

~~
 אישות חיי ~שום אליה בא שהוא כי
 עיקר דתוספתא תנא ותני ~קודשתאינה
 חיי לשם ביאה ~סתם ביאה בקידושידין

 וכהובא עכ""ל קידושין עושה אינהאישות
 ~"ב דהנ""ל ~חיבורו ~העתק הקדוםבסי~ן
אות

 ב"~
 ליה יהיבנא לו ובא~ת יעו""ש

 ו~שום הת~פתא כוונת הכי לפרשד~שר
 ה~גיד דהרב פירושו לפי דתוספתאדלשנא

~ו~
 הוא

~""~ 
 אי~ור ולהתיר להקל ~ין

אש~
 זה פירושו ע"י אישות לשם בביאה איש

 ולז ע"א יט ~גיטין חז""ל א~רו כה"גובכל

ע""א~
 מעשה נעשה ~ד~ין שאנו ~פני וכי

 יט ~גיטין לפירש"יובין
 ע""א~

 וז"ל דפירש
 וסבורים או~דים שאנו מ~ין ~אנו ~פניוכי

 ~עשה נעשה להח~ירי לבנו ~או~דואו~דין
 ובין עכ"ל וכו" שבת לענין אפילולהקל

 לז ~גיטיןלפירש"י
 ע"~~

 וז"ל דפירש
 ולא כן אנו וכ~דו~ין בעינינו נראה~ד~ין
 ~~ונו להו~יא ~~שה נעשה ~ר~תינוזשמענו

בידי~
 הנ""ל המתיר ה~חבר דברי יע"ש עכ""ל

 ד~פירוש ו~שום הנשבר כחרס ו~בוטליןבטלין
 בסברא ~ת~שין אנו דכבר דנהי מ~אראחד
 ~א~דזו

 לב~
 להח~יר

 מ""~
 להשת~ש אין

 נ~י לבנו מאו~ד הוא דעיקרה סבראבהאי
 היינו לא ד~עולם היכא ו~כ"שלהקל

~שת~שים
 ב~~

 להח~יר ואפילו כלל זו
 איש דאשת ח~ור באיסור לה~ל דאיןד~שיטא
 השני ו~פירש"י לבנו~או~ד

 ~בו~
 וכי

 דנראה~שום
 ~"~ בעיני~

 ש~ענו דלא כיון
 ו~כ""ש ~~ון להו~יא לה~ל אין~רבותינו
 וכד~ר דח~ור איש אשת איסור~להתיר

~"~
 ~כ

 ע"ב~
 ~ר פשוט היכי

 ב"ב וק"ו יעו""ש~~~ונא איסו~
 ש~

 היכא ~ד
 פירוש ~~גיד ~רב ~ר~ו~ינודש~ענו

 ~י~ו~~~~פ~
 ~גאון ~~ירו~ו

 ה~וט~~

 ניקוםהמתיר
~~ 

 אפילו דאינו דהוא
 לתל~יד ~קטןכתל~יד

 ~ל~י~
 ה~גיד הרב של

 היפוך כרסו ~סברת דנובע פירושויפרש
 איסור עי"ז ולהתיר ה~גיד דהרב~פיר~ו
 אי~אשת

 פרטי איסור ~~י ולא לעל~א
 דיסובב ערוה איסורי כו""כ כ""אלחוד

 אישות קישור בהו דלית דכיוןהתירו בסבר~
 הב~ל ונ~~א בקרובים כלל נאסרו לאשוב ~עול~

 בקרוביו ~ותרת והיא בקרו~תיה~ותר
 נ~ר זה ועל ~~זרות העולם כלו~~לא
~וי~רא

 ו~~ יט~
 וכדא~ר ז~ה הארן

 ~יחביו~א
 ע""~

 היה אפילו וכ"ז יעו"ש
 נגד פירושו טפי להבין עכ"פ~סברא
 של ב"ב וק""ו ו~כ"ש ה~גיד דהרב~פירושו
 בכוונת המגיד הרב דפירוש~"ו

 ופירוש ~לי~וד ריח לו שיש ~י לכלמובן התו~פת~
 הנ"ל המוטעההגאון

 ה~
 דברי בא~ת

 ~לתאי לרווחאוכ"ז ~רו~

ד~~~~~~
 הו"א איןד~לתא

 בעול~
 לפרש

 הגאון רבינו דה~כונהכפירושו
 דא""כ חדא טע~י ו~תלתא הנ""לה~וטעה
 ביא~ כל ל~נקט להתוספתאהי"ל

 ש~פרש
 ~פרש ושאינו ~קו~~ת קידושיןלשם

 לש~
 אי~קידושין

 מ~ודשת
 ד~

 הוה
 בה~י ~שא"כ בביאה ה~קדש א~בראדקאי מש~~

 כל בתו~תא דתניאלשנא
 ~י~

 שהיא
 אינה ~ידושין לשם ושאינה ~קודשת~ידושין ~~~

 הביאה ע~ם על דקאי ברור נראה~~ודשת
 ~שנה ה~גיד כפירוש כ""א לו~ר איןושוב

וכמו~
 היטב לה~עיין

ו~ו~
 חידושא ~יקר פירושו דלפי

 לפרש ד~וכרח לאש~עינןדהתוספתא
 ובל""ז לי ~~ודשת את הרי ביאהב~ידושי
 אישות לחיי אפילו דהיא ונהי מ~ודשתאינה
 דבפשיטות ~נא בהאי דתניא האי ~איא"כ
 בבא כאינך ל~נקטהי"ל

 דהת~
 תניא דהכי

בתוספ~
 נקנית

 בכס~
 בכסף ובביאה בשטר

 לה נתןכיצד
 ~ כס~

 הרי לה א~ר כסף שוה
 וכו" ~קודשת זו הרי וכו" לי ~קוד~תאת

 ~פילו ו~ו" ~יצדו~טר
~~~ 

 ~ל
 ונ~ חר~



~ ~ ~

 ~~~~~ ~~ ~~~ן
 ~~~~~~~ ~~ו~~ן

ר~~ ~~~~
 מאי מ~וד~ת זו הרי לה ונתן נייר עללה
 בביאה נמי נקט ולא ~~נא שני דבביאההאי
 בבעילה לי מקוד~ת א~ הרי לה אמרכיצד
 בכני ~מה ומתייחדזו

 וממי~ עדי~
 שמ~ינן

 ומדשני קידושין לשם בדפרישדדו~א
 בביאה דבאמת משום בע""כ בלשנאה~ספתא

 והלכך פריש בדלא ואפילו סגי אישות~ם
הוכרחה

 התוסכת~
 בהאי למתני

 ~ידושין לשם דבעינן חדא תרתיולאשמעינן לשנ~
 י~רר דעכ""פוהיינו

 ל~
 ~ישות לשם דבי~ו

 לא זה לנו מבורר דאינו דהיכא ו~ודהוא
 בעילת בעילתו עושה אדם אין חז~האמרינן

 וכנ""לי מקודשת דאינה כ""אזנות

~~~~
 בעינן ביאה ד~ידושי דבריו לפי

~ו~א
 די~ר~

 קידושין ל~ם בהדיא
 ולא לי מ~ודשת ~ת הרי דיפרשכלומר

בבי~
 ~ל עמה בדבר א""כ אישות לשם

 קידושיהעסקי
 דבאמ~

 אינו כזה דיבור
 דמקודשת קיי""ל היכי אישות לחייכ"א
 ולא סתם בעל הכי דבתר אפילו ~יאגמורה

נעל~
 דדיבורו לומר להמ~ע~ש דאפשר ממנו

 כפי לו לה~דש ר"ל קיד~יה עסקיעל
לשון

 המור~~
 והיינו לקידושין אדם בבני

 מ~ודשת את ~ריבתיבת
 ובאמ~

 דעל ז""א
 ~ידושיהע~י

 הונ~
 אישות ~יי על נמי

 דכתב וכ~ין ואשתו איש~דר
 כ~ סימן~אה~"ז הרמ""~

 ס""~

 א"
 בהגה""~~

 בצרכי
 י~ו"~"זיווגם

~~~~~ 
 מדברי לה~~ייע עוד שכתב

 דכתב אישות ה" ~ישהרמב"ם
כיון

 שנתנ~
 ירצה שאם ישראל נצטוו תורה

~יש
 ליש~

 בפני ת~לה אותה יקנה אשה
 קידושין בקנין ~לה ~יקדשנה ר"לעדים
 וקנין לי מקודשת את ~רי דיאמרכלומר
 זה~קידושין

 צרי~
 דו~א עדים ~ני להיות

 תורה במתן ישראל דנצ~וו המצוה עיקר~הו
מ~"כ

 בי~ ל~~ ~מכני~
 אישות לשם

ובועל~
 לעשותה מהניא לא עדים ~ני אפילו

 ~דלא כמה כל ~ישא~ת
 פרי~

 מע~רא
~רי ל~די~

~ 
 לי מ~ודשת

~~~ 
 זו

 ~י~ ~

קניני~
 והיינו דמה""ת

 בכס~
 וכהובא ו~טר

 הקדו~בסימן
 ב סימן מחי~רו ~בהע~ק

 ~ו~

ג~
 ~ישות קישור ד~ודם דבריו לכי יעו""ש

 ~דים מפורש קידושין לשם ~נין בעידידהו
 דב~מת כיוןוא""כ

 מה""~ איכ~
 סוגי ג"

 ושטר כסף ו~יינו ~ידושין לקנין~ניני~
 על א~ד ל~נין ומעלה יתרון ~איןוביאה
 דכמו לומר מסברא שובחבירו

 בכס~
 ובשטר

 קידושין ל~נין דידהו קנינאעי~ר
 ל~

 משוה
 ~דר ולא ארוסה ~דר כ""אלה~שה

 בגדר דידהו אישות קישור דעי~ר~ורה ~~
 בודאי כנב~לה דהו""ל בנשואין הוא ~ישאשת
 ~ידושין ~שם ביאה ב~ניןה""ה

 קניני ד~ינך דומיא ארו~ה בגדר כ""אדאינה מסבר~

כס~
 בעי מאי וא""כ ו~טר

 ~ש""~
 ~~ידושין

י
 ע""א~

 אירוסין או ~ושה נשואין ביאה
 ולא אבעיא בהאי טובא וטרי ושקיל~ושה
 היא ופשוטה ברורה סברא ו~אאפ~טא
 קניני ד~ינך דומיא עושה אירוסיןדביאה
 עיקר דזהוקידושין

 מצו~
 דקודם ה~רה

 קידושין קנין יהאהנשואין
 ו~

 נעשית
 נעשית הכי ובתר ~רוסתו ב~ור לומיוחדת
 הלכה בפ"י המגיד דהרב ונ~י בנשואיןאש~ו
 מה"א"

 אישו~
 אירוסין ביאה דקיי""ל כתב

 להבין בהכרח מ"מעו~ה
 ושקל~ סבר~

וטרי~
 אכשטא דלא עד ~עיא ~אי ד~"ס

 דקנין לומר ברורה דס~א כיוןלהדיא
 הואל~ידושין בי~

 דמי~
 ~ידושין קניני לאינך

 ובע""כ ארוסה בגדר כ"א ידיהם עלדאינה
 הוא ~ש""סדשיטת

 בי~ דפ~ול~
 לקנין

~ידושין
 במהו~

 טפי אלימא
 מפ~ול~

 כסף
 מל~ד דבביאה ומשום ~ידושין לקניןושטר
 ל~ידושין גמור ק~ין ~~ו ~~~הגזירת
 עצמית טעם נמיאי~א

 דדע~
 לאי~ות היא

 דאין מסבראגמורה
~~ 

 ז~ת ~ילתו עושה
 עיקר ושטר בכסףמשא"כ

 קנינ~
 ל~ידושין

 עכ"פדתהא
~~ 

 כ"א אינה ארוסה
התורה ממצ~

 והלכ~
 ב~י הש"ס מ~דר שפיר

 בי~ ~ אי~~יא
 אשת ל~וי" נמי יפה

אי~
 עיקר דבאמת ומ~עמא גמ~ה

 קפיד~



~~י

~~~
 ~~ן

~ 
 ~~ב~ן

 ~~ר~~~ ~~ו~~
~ ~  דל~יחת לנו דיבורר ~ידושין ב~ניןהתורה 

 כזונה ח"ו ולא קדושה בגדר הואאשה
 ~תצא וכדכתיב לו~יוחדת

 כד~
 י~ח כי

איש
~~ 

 די~נה כלו~ר
 או~

 ~ה לשם
 בא~ת הוא ~נינו אם ל~ידע דאי~א~רויען
 בפני לפרש דבעי תורה ~זרה אישותלשם
 האשה ל~יחתו דבא~ת לנו יבורר דעי"זעדים
 לקישורהוא

 איש~
 והראוי הני~וס ע"ד

 ו~האי התורה ~צות עי~ר זהו השלםל~ם
 נ~יטע~א

 הי~
 ~~אר

 ל~
 באו~דנא עכ"פ

ד~וכח
 דדע~

 בדבר והיינו קידושין לקנין
 ~פילו ~~ודשת שפיר קידושין עס~י על~~ה

 הר~ב"ם וכ~""ש בסת~א ובעילהבנתינה
 דתנן בהא ז ~שנה פ""ד שני ל~~רבפירושו
 ~יטה עס~י על האשה עם ~דבר היההתם

 פירש ולא ו~ידושיה ~יטה לה ונתןו~ידושה
 וז""ל ז""ל הוא פירש ע"כ דיו א~ר יוסירבי
 לא אם ה~ידושין או הגט נתינת כןוכ~ו
 זה הרי לה~ר

 ~יט~
 ~~~שת את הרי או

 דבר ב~ום לפרש א"צ או~ר יוסי רבי~ה
 עליו יורה שהענין ~פני הענינים~אלו
 עכ"ל ה~א~רים ~ני יוסי כרביוהלכה
יעו"ש

 ~ב~
 בטע~א ז"ל הר~ב"ם דעת

 דבעינן ו~ם ~ידושין ~נין דעי~ר יו~ידרבי

דיפר~
 דבא~ת לנו דיבורר בכ~י ל~דיא

 הראוי ע"ד אישות ל~ישור ~וחלט בדעתרוצה
 דפריש ~לבד ביאה ~עולת והלכךוכנ"ל
 סברא נ~י איכא ~ידושין ל~נין דדעתובפיו

 לן~~ו~ת
 ~ע~

 אדם דאין ו~שום לאישות
~ושה

 בעיל~
 והלכך וכנ"ל זנות בעילת

 וטרי ~קיל~פיר
~"~~ 

 אי ביאה ב~נין
 טפיאלי~א

 ~ש~
 דכחה עד סברא ~י

 ל~שוי יפה~א
~ 

 נשואה נ~י
 וכי~

 ~~ינן
 ד~~רר ~~יכא ברור הש"ס ~יטת~הו

 אישות לחיי~נחית ל~
~~ 

 ~חי
~  

 ב~ר
 ~~ורה איש אשת ~~ר ~הו ואשתו~יש

 הפ~וטהי ~סברא ברורוכ"ז

~~~"~~ 
 ~ד

 להסתיי~
 דא~ר ~הא

 ~~טבי~ות
 ע"ב~

 ~טנ~

~~
 ~יאנה

 וה~י~
 ונשאת וע~דה

 דר~

 ס""ל וש~ואל ~ני ~ט צריכה אינהס""ל
 בבעל ופ~ו~~ן ~שני ~טצריכה

 ו~""~
 ס""ל

 ~ידושין דעת על ~ הבועל כללש~ואל
 ני~א ואי בו~ל הואהרא~ונים

 איש אשת בזה נעשית היא אישותבחיי י~ דרים שהם כיון ~רחיםבני~ו~י דבנש~

א~
 קנין לשם בבעילתו נתכוון שלא כי
 וה~דילה ~יאנה שלא ב~טנה א"כקידושין
 איש ב~ר אי~ות חיי א~ חי ש~דלהו~חר
 איש ~ת דין עליה תחולואשתו

 חיי א~ חי שהוא ~שום רק היא גרועהוכי דאוריי~
 נישואין ~ח~תאישות

 דרבנן~
 ע""כ אלא

 אישותש~שום
 אשת דין עליה חל אי~ לב~

 קידושין לשם אותה ויבעול שיתכוון עדאיש
 קידושין דעת על הבו~ל שכל ש~ואלוקס~ר

ה~שונים
~~ 

 שה~~ילה אחר בעלה ולא בועל
 צריכ~ לכן קידושיןלשם

 שנת~דשה ~ני ~ט
לו

~ 
 להתירו ~יוע ביסוד תו"ד זהו התורה

 ~~הובא ~ט בלא בערכאות נשואיןבהתר
 ה~דוםבסי~ן

 העת~
 אות ב סי~ן ~חי~רו

ד
 יעו"~~

 ~~ירות אצעק וע"ז
 ל~

 ואו~ר
 היה ~האוי

 ל~
 אחורנית ירדנו דכ"כ

 ~יותר ועבירות התורה ~רצת זוב~דינה
 ער~ באיסוריח~ורות

 שהוא ד~י
 ע~

 הארן
 ידע ולא~~ור

 דש~ע~ בצור~
 יורה הוא

 ערוה באיסוריוידין
 ~ח~ור~

 ובא~ת
 ~הת~

~ו~
 אישות לחיי דבנחית ברורה ראיה

 ו~שום מה"ת ~~ורה ד~~ודשת ~ודהכ"ע
דאין

~  
 זנות בעילת ~ילתו עושה

 ד~~אוןוראייתו
 ה~וטע~

 בטלה הנ"ל
 ו~פ~ר הנשבר כחרסו~בוטלת

 טע~יי ~ו~תלתאדארעא כעפר~

~~
 דעיקר

 ~~ הו~ח~
 דש~ואל ~~ינא

 ו~סברת ~שני ~ט צריכה~"ל
 ~ה ~י אם אפילו פלו~תיי~ו דקאיכרסו
 ר~ת~נים

~~~~ 
 ~וכרח א"ז וב~ת

 דנ~ט וה~~ילה דלשנא ל~י~ר איכאדשפיר
 ל~~לות דה~יעה הכוונה ~לו~~יי~וה~"ס

ותי~
 ביאת לאחר ~~ני קי~ושין ~בלה

 ~~ ד~יראשון
 זמ~

 ~~ט
 ו~~~ ~~לו~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~~ו~~ן ~~~~ן
 ~~~~ ~~~~~ד~

~~~

~ין
~~ 

 ~דר דוקא ~יירי ברורה ~יה
 כמהעמה

 שני~
 איסור ~תיר יסוד ~""ז לה~מיד איןושוב אישו~ חיי ב~ר בגדלו~ה

 וברור אישאשת
 ו~שו~

 ספק וצל שמן בלי
ד~ה

 אמרי~
 נ~~ה מדמין ~אנו מפני וכי

 ~אות זה בסימן וכהובאמ~שה
 ב~

 י~ו""ש
הי~ב

~~ו~
 דהאי נימא אפילו

 לשנ~
 והגדילה

דנק~
 חיי אתה בדר ר""ל בפלוגתייהו

 כמהאישות
 ~ני~

 ראיה אין נמי ~דלותה
 ~~ בלא ב~רכאות נשואין להתירמהתם
 שהגדילה דק~נה דינא ~אי דבאמתומשוס
 כה""ג ד~"ל כרב וקיי""ל ושמואל רבפליגי

 הרי""ף וכמ""ש זנות ב~ילת ~ושה אדםאין
 וז""ל סו~יא בהאי שמאי בית פרקבי~ות
 גמור קנין ~נאה ש~דלה ~חר דבעלוהיכא

 צריכה ואינהמדאורייתא
 וליתא כרב משני ~~

 ~קידו~ין ד~ת ~ל ה~~ל כל דאמרדשמואל
 הרמב""ם וכ""כ ~""כ בו~ל הואהראשונים

~בפי"~
 הל"ד

 מהלכו~
 גירושין

 ובש""~
 אה~"ז

 היכי וא"כ י~ו"ש כ" ס"ק קנ"הסימן
 בלימוד ריח אפילו לו ~יש מי ד~ת ~לי~לה

להסתיי~
 ~ילתו עושה אדס דס"ל משמואל

 איסור להתיר בכ~"ג ~פילו זטתבעילת
 ~א קיי""ל לא דב~ת כיון ל~למא אישאשת

 מדינא שפיר ולדידיה כרב כ"אכשמואל
 בסתמא אפילו גמורים קידושין לשסדבו~ל

 ו~רמב""ם וברי""ף בש""סו~~ר
 ובש"~

וכ~~
~~~

 דמל~א לרווחא המה ~~מי תריהבי
ולברר

 ~ו~
 הו"א אין דמהתס

~~ולם
 להסתיי~

 וכנ""ל" לדי~ו

 ~ל~~~~~~
 מסייעתא

 דידי~
 אפילו

 דלא מ~ררמשמואל
 י~

 ב~רתא

 ד~~דשמ~~
 ~תו~ת דא~ר דב~א ~~מא

~עד
~~~ 

 תנאי ~ל ו~ל ~לוה ~מקדש
ו~ל

 ~רו~~ מש~ ~~ח~
 דברי וב~ל

 ~כ~
~ ג~ הימ~צריכ~  ~וד"~ 

 הכל ד~י
 ~~לןכו"

 ול~
 ~ליגי

 ו~מו~ ~
 אלא

~~~ 

 אדאביי ופליג ב~לולא
 ק~נה ~~~~ אע"~

 דצריכה שמואל ק~ר מיאנה~לא
 משני ג~

 ב~ילת ליכאהתם
 זנ~

 אפילו
 ל~

 יב~ל
 ~ידושין איכא דהא~ידושין לש~

 דר~
 ~כ"ל

 ק"י ~י~ות וכו" ~היא בתוד""הו~וד

ע""א~
 כת~

 פירוש וז"ל
 מש~

 אדס דאין
עושה

 בעיל~
 ~ימר לן אית זנות ~ילת

 ~ידושי שיחולו בד~תו והיה לתנאיהד~ליה
 דליכא בהא ~ל התנאי הזכיר מדלאכסף
 דרב~~ ~ידו~ין שם יש שהרי זנותב~ילת
 ונימא הראשוניס קידושין דליכאו~וד

 ליה מודי ~ימאשיחולו
 לשמ~

 ~כ""ל
 שמואל ~ילו דבאמת התוס" שי~תמבואר י~ו""~

 ~ילת ב~ילתו עושה ~ם דאין מודהנמי
 בביא~ יתכוין לא דאי היכאזנות

 לשם
 תהאנשואין

 ב~יל~
 ~~~א ו~יקר זנות

 ונש~ת ו~גדילה מיאנה שלאדבק~נה
 לשם ~ל דלא לשמואל ליהדסבירא
קידושין

 הו~
 ~ד~ילו משום

יב~ול ~~
 לש~

 ליה דאית ~וס זנותב~ילת ~יל~ אין במי קידושין
 שמואל קסבר בתוד""ה ובאמת דרבבן"קידושין ~כ"~ ~~

 ק"י ~יבמותוכו"
 כת~ ~"א~

 וא""ת ~"ל
 אור"י ו~וד וכו"לשמואל

 דהת~
 דיבמתו ~יון

 בו~ל בסתמא אפילו לפניו שתי~ןואשתו

 ~ דבאשתו ממנו יבמתו לדחות כדי קידושיןלש~
 להדיא בראה י~ו"ש ~כ""ל מי~תו ליהניחא
 ליה לית נמי שמואל ד~ילו ה~"שי~ת

בהחל~
 וכ""א קידושין ל~ם בעיל דלא גמור

 ד~יל לומר ~~רא ~יכא~ל
אפילו קידושי~ לש~

 שמו~
 קידושי~~ לשם ד~יל מודה

 ספק שמן בלי ~מור ~בירור מ~ררומכ"ז
 להוכיח הנ"ל המו~~ה הג~ןדמ""ש

 ~ל לא נמי אישות חיי ~ה ב~יד~ילו ~שמו~
 גרו~ה א~ו הכרסית ומסברתו קידושיןלשם
היא

 ק~~
 ~ישות ~יי ~ה חי שהוא משום רק

 ~~דום בסימן ~וכהובא דרבנן נשואיןמ~ת
 ד ~ת ב סימן מ~י~רוה~תק

ד~ו~~ י~~~
 ~ו

 ה~~ ~~ ~~~~ ~ל~
 ~י~~~שו~

 ~~ל ~ ~"
 ד~~~ ~י~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~ו~~ן ~~~~ן
 ~~~~~ו~

~~~~ 
 ומשום היא ~רו~השפיר

 ד~~
 קידושין איכא

 וכנ"~ידרבנן

 מל~~~~~
 ברורה הנ""ל תוס" דסברת

 מכחואמתית
 קושית~

 דאמר מהא
 ~~"דבכ~~ת

 ~"א~
 וכו" ~לוה המקדש

 סברא נמי וכנ""ל ~ט הימנו צריכהד"ה
 ו ~קידושין שמואל מדא~~ר היאמוכרחת

~"א~
 ~ל ~מה דבדבר יוסי כרבי הלכה

 לאו ובאמת י~ו""ש דיו קידושיה~ס~י
 ~י~שיה ~ס~ידוקא

 להת~~
 כ""א לו

 וכמ"ש ס~י נמי זוו~ם בצרכי כשדברואפילו
 א אות זה סימן ל~יל ~וכהובאברמ"א
 י~ו"שבאריכות

 היטב~
 דשמואל מ~אר ומזה

ס""ל
 דבאומד~

 לשם דב~ל אמרינן לחוד
קידושין

 ~ורי~
 ופלא הפלא ~וה וא"כ

 וה~ילה ~מיאנה שלא בקטנה דשמואלמ""ט
 ב~ל הראשונים~ ~ידושין ד~ת ~לדס"ל
 הנ"ל המוט~ה דה~און כרסיות ס~תלפי

דט~~
 ד~יל להדיא ד~ריש ד~ינן דשמואל

 חיי ~ה בחי אפילו ס~י ולא קידושין~ם
אישות

 ~וכהו~
 ד אות הקדום ~סימן

 והאמתית הברורה הנ"ל ~ס" מסברתו~"כ י~ו""ש~
 והמזויפת השקרית כרסיות ל~רתדמבטלת
 להמ~יין ברור ו~""ז הנ"ל המו~המהגאון

 דהתםי בסוגיאהיטב

~"~~~~
 דמה ברור ובררתי שבארתי

 והמכונה לטומאה החיבור~~ל שנסתיי~
 ~וקי ההמון~י

 ד~ת~
 האמתי הגאון רבינו

י~קאל
 ~בראמסקי~

 דשמואל מדינא
שלא ב~טנ~

 מי~נ~
 אשת להתיר וכנ"ל וכו" ו~דילה

 ~תיבתא ~צמו דשמואל ~ט בלי ל~למאאיש
 להגאון הר~י דינו ~ליו י~רדרקי~א
 ~ר יהודה דא"ר הא והיינו הנ"להמו~ה

שמ~
 ו ~קידושין

 ~"א~
 שאינו כל

 יוד~
 לו י~א לא ו~יד~ין ~יטיןבטיב

~~ 
 עמהן

 לא ~פילו אשי רבוכמסקנת
 שמי~

 הא ליה
 דלא יוסי כרבי דהלכה שמואל ~רדאר"ה
 ד~רי~~ינן

 בדאיכא ו~"א קידושין לשם

 ~ע~~דנ~
 מ~ו~ת ולאישות ל~ידוש~ן

~ו~~
 ~"ה ~י ו~~"ש ~יא

 קס~
 ש~ואל

 ק"י י~ותוכו"
 ~"א~

 שהר~זתני ובמה וכנ"ל
 ו~ורות ~רות דברי ~ל אותילה~לות
 ~ט בלא א~ ~שת להתירדהמ~את

 שאינו כל דידי מימרא~ליך יצדי~
 יוד~

 ~יב
 לו יהא לא ו~ידושין~יטין

 ~ס~
 ו~ם ~מהן

 דידי מימרא ~ל אמר יוחנן דרבי מהלרבות
 ~~ידושין המ~ל מדור יותר ל~ולםו~שין

 ~""א~י~
 וק~רי י~י הדר ~""ל וכדפירש""י

 הוראה המורים דיינים ל~ולם קשיםוכו"
 המבול מדור יותר בקיאין ואינ~ב~ריות

 י~ו"שיוכו"

~""~~
 המוט~ה ~הגאון ~וד

 הנ"ל~
 ~"ל

 ה~ליון ~ל שכתוב מה היטבו~יין

בש"~
 שם הנ~רים הד~ים בפירוש ~ה~"ז

 הקדום בסימן ~וכהובא וכו" ~גר"אביאור

ה~ת~
 ד אות ב סימן מחי~רו

 י~ו"ש~
 וב~ת

 והרמ"א הב"ש דברי שהסברתיכפי"מ
 הב"ש מ"ש לרבות ו~ם קמט סימןבאה~"ז
 כו סימןבאה~"ז

~"~ 

 דברי שפיר מובן א"
 כ"ו סימן לאה~"ז בביאורו~~"א

 ס"~
 א"~

אות
 ~ליון ~~ותב ~רי ונדחין ~

 ש~
 ומשום

 ~ל ~מד לאדבאמת
 ~וו~

 וממה הב""ש
 ברורים דברים ה~ש כוונתשהסברתי
 ה~ר"א מדברי דאין זו לא להמ~ייןכשמש
 דה~און בורות לדבריראיה

 המו~
 הנ""ל

 ~איה שם ~יאורו ז"ל ה~ר"א דמדברי זואף
 ~רות ד~י לדבריו ~מור לביטולב~ורה

 ולהר~ת דאורייתא ~רוה להתירו~ורות
ממזירים

 בישר~
 ל~~ן ~"ז וכדביארתי

 ~ות י~~סימן
 וזח~

 היטב י~ו"ש

 ו~~~~
 הנה ~"ל ~וד שכתב

 פ~
 ~אלה

 אולי הנדון ה~נין מ~יןאחרת
 שי~יה ~ה אור איזה המ~יין ממנה יוציא~

 דנים אנו ~ליה אשר השאלה בברורלהו~יל
 ~וספתא לפי"מ~~יא הוא ו~"דוכו"

 פ~ח די~ם א" הל~ה י" פרק יבמות~
 ~רומה מ~ילה דרבנן~יקה לפק~
 ה~ן ~בי~ו ~~~ונה~והרחיב ~~מ~~
~~י~ו~יו האמתי~

 ה~~~ו~
 ~ו~~ ~~יל~ אי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ו~
~ ~ ~  ~~~  אומה"ת

 דוק~
 דזיקתה ~יון מדרבבן

 מדרבנןכ~א ~י~
 וסמ~

 יו~יא דאולי המ~יין ~ל
 בגה אור נמי מלתא ~אימבי~ור

 ד~יקר ~כיון ו~ום ~~אותדנ~~ין לדי~
 ל~~ה נמי דמיא א"כ מדרבנן~וא זיק~
 נעשית אי בגדלותה~~לה שהג~י~

 מ~"ת מקוד~ת דאינה לשמואל ס"לו~מת מה"~ מ~ודש~
 י~ם בביאת ~ה"ה~ ~מר ~שר ממילאשוב

דפ~ח
 ~י~ לפק~

 אי~ דר~ן
 ~~~~ת

~תו
 מ~~~ ג~~

 ו~~יק
~~~~ 

 ~ו
 ל~בין~י

 יב~ זי~
 ~ת

~ ~  

 וממילא
 ~ריות דיני ~ו"כ מזהיס~~ף

 ~ו~~~ מ~"~
 ~ בח~יר~וסמ~

 ו~ה להמ~יין
 ~ר~

 ד~~ן
 יפהכחו

 מ~מ~
 ~ונו

 ~ו~ ~~~

 ~לכה
זו

 דבוג~
 בסוג

~ ~  
 אי ~~~ ~יי

נ~ית
 ~י~ אש~ ב~

 ~וכ~בא מה"ת
 כ~

~~יכו~ ב  ~~~~ 
~~~~ 

 מחי~ו

~ סי~
 ד ~ת

 י~ו"~~
 ו~מת

 הגוף כל~~ברת בא~~ ~נ~ י~
 ~~ ~~ ~~ ~~~ ול~~

~
 ~ר

~~ ~  
 ~~ר ~~ד ~ד~~י

 ר~
 ג~~ במדינ~ב"~

 דכל ~~ליא כמלכות
המדיבות

 ~~ ד~ש~~
 ב~ר~ת

 ו~ש~
 ~ומדים

 תחת להסת~ף הי~דותב~ורת
~ 

 המכונה

 אשר דין~י~
 ה~ה לתו~ת של~ ר~

 רחו~
 מז~ ~חו~~מנ~

 דלא מסתי" ~א ממ~רב
 ~ודגמיר

 הו~
 ~ל ל~מוד הד~ת ~קל ~וח גס

~~
 איסור ול~~יר ~פ~ו~ה

 ו~י~זה~~ר אי~ ~~
 ממז~~י~ ל~ר~~

 ~מ~~ד ~י~~~ל

~
 ב~י

~~ 
 ~~~יו ~י~~יו

 ב~לי~
 והפ~~ ~בש~ כחר~~~~י~

 ~~פ~א

~~ר~~  
 ~חקי~ו

 ~ה~ר~
 ב~י~א

 ~~פת~
~~~~

 בגה ~ר ל~ציא ~שר
 ~בירורל~~ל ~י~י~

~ ~  ד~לי~ 
 ~ן

~~~~ ~~ 
~~

 ~מ~רש ~ית ורגליו ידיו
 ~~~ ~שו~

 ה~מ~~~~~יר~
 לכו~כ ~י"ז ~דמ~~~ף

 ~ינ~~י
 ~ו~~

 ש~~ב ו~מו ~~מור~ן
~~ 

 ~ו~~~ב~~
 מ~ת י~~ ולזי~ת ~~ר~יתא

 ~~~חבש~י
 לע~י~ ו~~~

 ~חר ~~~~י
~~ 

 ~רו~ ~לכ~ ~~~ ל~~~~במ~
~ ~רו~ ~מ~~~~ר~~ ~  ~~ל~~ 

~רמב"~
 ~~יג י~ות ו~וא

~"~ 

 ~ם ד~ר

 ~ק~וחר~
 במי

 ליכ~
 בתרומה

 לאו~ה ~תי דלמאגזירה דר~~
~"כ דאורי~~ בתר~~

 ו~רמב"~
 תרומות יבימ~" ~לכה ~ח

 מ~י~ין ש~ין כשם ~לו כל וז"לכ~ב
בתר~~

 של
 ~ר~

 כ~

 ~~~ין אין
 דבריהםשל בת~~~

 ~~ גזי~
 י~י~ו

~  
 ~ה

~כ"ל
 י~ו"~

 ~אר
 ~רומ~ אפ~~סור~ ~~~ דח~ ל~~י~
 דרבנן

 ~ז~~ ~~
~מ~

 ~תי
~ ~  

 ~ר~ה
~ ~ ~  

 בי~ו~"~
 פקח

 בזי~~ ~פקח~
 ~י ~~נן

 ד~יקרנימא
 בתרומ~ אכילת~

 דתניא

 דרב~ ~רומ~ ~~בת~פ~
 ולא

 די~םומשום ~ה~
 כ~~ אי~~ ד~

 דרבבן אישות

 ~רש מנשואי ד~ב~משו~
 כ"~ ~ינ~

 מ~~בן

~~
 ~לימא

 ~~~כיל~
 ~וב ד~~ייתא בתרומה

 בתרומהגם
 דר~

 א~ן
דכל ~~ ל~~~

 ~ת~ ~סור~ הי~
~~א ד~רי~

~ בת~~~ ד  
 וכנ"ל

~ ו  ~ק~~ 
ל~

 ו~ש ~רינן
 דילמ~ תוד"~

 ו~"
 קי"ג~יבמות

 ~"~ ע"א~
 ~נה ~ל

~  בתרומה ~לא~כלה 
 ~רב~

 כדא~ר
~~~ 

ר~
 ~צ

~~"~ 
 גזרו לא

~ שתגי~ ~~~ ~רי~~ 
 לכלל

 גדל~
 ~כ"ל

 זה לפי~שיטא י~ו"~
 ~~ק~

 לפקח
 ~~מא האישייך ~~

 ~י~ ~פי~
 ~~ר

א~ו
 תרומ~

 נימא אי דאורייתא
ד~כלת

 ~~ומ~ ~וק~
 ד~ן

 דאוכלתבתוספתא ~נ~ ~כ~~
 בתרומ~

 ב~כ
 ~י~

תרומ~
 דאורייתא

~ ~מ~י~ ~  נ~שיתדרבבן ~י~~ 
 ~ת~

 גמ~ה
~"~~ ~ ~ ~ ~ ~~וקה 

~מ~ק~א ~~ ~~~ לד~~ ה~~ ~~
 משמ~

 ~רוכה גמרא
 ו~~כ~

 ~ב"~מפורש~
 וי~ין יורה ו~וא

 באיסו~
ערו~

 ה~ורה
 ~ח~

 ל~נו ~שר
 ~~זכ~ ל~

 א~י ובז~"ל
~מ~יין ~~~ ~צי~

 וכ~
 א~עתא ~לי

 ד~~
 לא

 ~~ ~י~ כל~~~ ~י~
 ~~י ~~ ~יין

 ~י~~ מלא~
 ~י~

 ~~ת~ר
~ ~י~~  ~  



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ~~~~ "~~~ג~"~~ד~~ן~~~~~ו~

~~
 ממזרים להרבות ועי"ז החמורה

 ברור" וכ""ז~בישר~ל

~~~~~
 ש~תב מה~

 דמבירו~
 ח~ירתו

 ידיעתו ~~רון ~בסיבתהעמ~~ה~

בתורה~

 להועיל נגה ~ור להו~י~א א~שר
 ~כלומר דן הוא עליה אשר השאלהב~רור
 והרבה מה"ת גמורה ערוה שהתירבמה

~ה
~ 

 ממ~רים
 בישר~~

 בבירור הארכתי

 מלת~הא~
 ~להסתייע

 מהת~
 דבנשו~ין

 מה"ת ~מורה איש ~~ת הו""לבערכאות
 ~ות ~י~ ~סימן לקמןוה~א

 ט~
 יעו""~

 היטב~

~~~"~~ 
 כ~ן עד ~אמור כל וז""ל עוד
 אל ~י~ס הוא הסי~מניםב~בי

נשואים
 ה~זר~י~

 שאלת ~אל ובנו~ע בכלל~
 שם הריב""ש כתב כבר הנה בפרט דידןנידון
 מדברי להס~ייע בזה ותו""ד~ וכו" ובסימן
 י~וד עד~ ב~ינן ב~ידושין דגםהריב""ש
 אישות בחיי דרים שהם שרו~ים מה~~א"כ

 בקטנה וחפילו מהבילח
 של~

 וה~די~ה מי~נה
 כרב דקיי""ל ~חרונשאת

 ד~""~
 ו~שני ~ט

 כל דעת דכ""ה י~וד עדי בהיהדו~א
 ~ה ומתוך י~וד ל~די ~צריכההראשונים

גנד"ד
 דל~

 י~וד עדי היה
 לכ""~

 ~ינה
 בסימן ב~ריכות כ""ז ~וכהובאמ~~דשת

קדו~
 יעו""ש~~ ~ סימן מ~יבורו העתק

~~
 כל

~  
 כתבו~ כבר זה בסימן שכתב

 ~א"ז~ ~מ""מהריב"ש
 נו~

 לנד"ד
ומכמה

 טעמי~

~~~
 ו בסימן הריב"ש למ"ש אפילו
דבקטנה

 של~
 ונ~את וה~דילה מיאנה

ל~ר
 דא"~

 משני ~ט
 דו~~

 י~וד עדי בדהי"
 דכלומש~י

 הראשובי~
 דצריך כ~בו ~"ל

 דבסימן דמלבד מוסכם א""ז ~מי יחודעדי
~"~~ 

פס~
 החל~ת גם ז""ל כהר~""ה הריב"ש

מח~~
 בא~"ז

 סו~
 סימן

 ~ל""א~
 כתב

 ~~ימן מיימונידבתשובות
 נסתפ~ יט~

 בחיי~

איש~
 ו~ספר יעו"ש יחוד עדי בעיבן אי

~~
 ~~י~ש~ן

 ע~

" 
 מהג~ ~ע~~

 הקדוש

מא~
 הרב זצו~"ל ליב ארי" רבי ה~ולה

 עלמפלא~ק
 מ"ש~הרמ""~

 כ"ו סימן באה~"ז

ס"~

 מומר וכן ~ וז""ל א"
 שבש~

 מומרת
 ~שש כאן אין א~""כ ונתגיירובנימוסיהן

 ~ט בלא ממנו ל~את וו~ותרת כלל~ידושין
 מבואר בתה""ד ו~""ל ז""ל הוא כ~בוכו"

 ה~~
 עושה אדם אין לומר ~ין ומומרתדבמומר
 הי"ל ולפי""ז וכו" זנות בעילתבעילתו
 ש~ז ב~חד בגירות שהו שאם לבארלהרמ""א
 בעילתו עושה אדם שאין לחוש יש ש~זרוכיון

 זנות~ילת
 ונתכו~

 קידושין לשם
 וב~ה""~

 שפ~ר~ ובזה היא ~ק שנת~ייר מבו~ר~מו
 אבל זנות לשם בעל שמסתמאהסברא

~שניה~
 מיד שפירשו ~~~"ל נת~יירו ~
 ויש החזקה י""ל שנתגיירו שאחרכשנתגי~רו

 קידושין~ לשם כיון ~~"כ דשמא קידושין~שש
 הא~רונים עלותימא

 ש~
 עכ"ל זה ביארו

 במ"ש ~ ל~הע""ז בחידושיו ובמ~נהיעו""ש
 ס""ק כו ~סימןהרמ""א

~~ 

 מומר וכן וז""ל
 ~ומרתשנשא

~~ 
 ו~יירו בנ~מוסיהן

 וכו" כלל ~ידושין ~שש כ~ן און~~"כ

 ברמ""א וז""ל המ~נהכתב
 ~פי~

 עמה דר
 עמה דר דאם פשוט ונראה וכו" שניםכמה
 אד~ ~ין מסתמא ~רינן גירות~חר

 עושה
 ממתניתין כ~שמע זנות ~ילתבעילתו
 ~ ~צדכתובות

 ע"א~
 אשתו שבתגייר בגר ~

 ובראה קיימה כן דע""מ ~יימת כתובתהעמו
 ה~ירות אחר לבד עמה נתייחד ~םדאפילו

צריכ~
 את המ~רש~ כמו ~ט

 אשת~
 ול~~

 והן יחוד עדי הן דהן לב"ה דס"לבפובדק
 בעילת בעילתו עושה אדם דאין ביאה עדיהן

 הכא וכ"ש בה גס דלבו כיוןזנות
 מזה ויותר ביחדלדור שדעת~

 כת~
 האחרוני~~

ד~פילו
 ב~נו~

 לפני בגלוי עמה ודר ו~נוסה
כמה

 אנו~י~
 אדם אין דמסתמא חמריבן

עושה
 בעיל~

 יעו"ש~ עכ"ל וכו" זנות ~ילת
 אהע"ז ז"ל הגר"אובביאור

 סי~
 ס"ק~ כו

 כתב ~~~ ~אותא"

~""~ 

 ק"י~ ביבמות ~אמרינן

 ע"~וכ~ובו~
 וגדלה הקטנה ~ת המקדש

 וכו~
 ד~~ו~~י~

 דב~

 ~לא
 י~~~~י~י עד~



~ ~ ~

~  ~~ו~~ן ~~~ין ~~ ~~~ן 
 ~~~~~ו~

~~~~ ~~~
 ודאי עמו שמתיחדתדידוע

 לש~
 קידושין

 סוף באהע"ז עוד כתב וכן עכ"ל וכו"~ל
 ע~""ש ~לאסימן

 הרמ""~
 קטן וה"ה וז""ל

 בעל דודאי גט צריכה אצלה ונ~דלשקידש
~הגדיל

 לש~
 וע"ז קידושין

 כ~
 ה~ר""א

 דליכא אע""ג ר""ל וכו" בעלדודאי
 וכמ""ש בקטנה וכמ""ש ביחודו ולאבביאתו עדי~

 מ~אר יעו""ש עכ""ל כ""וב~ימן
 דהנ~

 גדולי
 והגר""א והמקנה קידושין הטיבאחרונים
 הרא"ה מלבד יחוד עדי בעינןולא ~מורי~ קידושין הו""ל אישות דח~י~~קו

 נסתפק מיימוני דבתשו" הביא מחוקק~חלקת וג~
 דהלכה דקיי"~ל הוראה בכללי וידועבזה

כבתראיי

~~ב~
 דנהי ולומר דמ~א לרווחא כ""ז
 שלא דבקטנה הריב"שדכתב

 כרב דקיי"ל ונשאת ועמדהוהגדילה מיאנ~
 דכל משניגט דא""~

 הראשוני~
 עדי דצריך כתבו

 ~רוני~ ד~דולי לדעת הראיתייחוד
 אשר

 דא"צ ס""ל עליהם נ~ען ישראל ביתכל
 וכנ""ל" יח~~עדי

ו~~~~~~
 דמלתא

~~ 
 דבקטנה י~בינא

 מיאנהשלא
 והגדי~

 עדי דב~ינן
 דמיירי בזה או בקטנה דו~א זהו מ""מיחוד

 בנשואיןהריב""ש
 בעכו"~

 משא""כ בכומרין
 ~מורה איש ~שת שפיר בערכאותבנשואין
 נשואין בין לחלק ברורה דסברא ומשוםהיא

 דמלכותא ודינא מדינה מהלכותבערכאות
 עכו"~ בכומרילנשואין

 באריכות וכדביארתי
 ~ות עד ד ~אות יג ב~ימןלקמן

 ט~
 יעו"ש

היט~

~~~~~~~~ 
 דבנתינת נלע""ד דמלתא
טבעת

~ 
 אישות בחיי

 גמורה ~יש ~ת בערכ~ת נשואין בתרל~וד
מה"ת

 ~י~
 למתסר אישות עניני לכולהו

בקרובי~
 ולזיקת

 יבו~
 בדלא ואפילו וכדומה

 עדי~ בפני כללפריש
 וי~ד הטבעת דנתינת

 מבעיא ולא נינ~ו ~ידושין לשםלבעילה
 ~קיד~ין דס"ל יוסי כרבי דקיי"ללפי""מ

ו
 ע""~~

 לא קידושין עסקי על עמה דבדבר
 לבעילה ויחוד הטבעת ד~תינת דפרישבעינן
 דס""ל יהודה לרבי ~פילו אלא קידושיןלשם

 דלעול~ה~
 עס~י על עמה דבר ו~ילו

 ויחוד ~טבעת דנתינת בעינן נמיקידושיה
 ב~ירוש יהיו הכי דב~רלבעילה

 קיד~ין לש~
 מודי כ""ע הכי דמקמי בערכאות בנשואיןמ""מ

 ומ~""ש לבעילה ביחוד או הטבעתד~תינת
 בפנו ושלא ב~~א ~פ" הכי דבתר אישותבחיי

 אות עד ד אות לקמן שיבואר ~וכפיעדי~
ט

 יעו"~~
 היא מ~"ת ~מורה מקודשת נמי

 כל בעבירת המקדש בדחשידואפילו
 גביה למימר ליכא דשוב בעריות נ~יומכללם התור~

 ומטעמא ז~ת בעילת בעילתו עושה אדםאין
 הו""ל מ""מ פסול~ן בערכ~ות דקידושיןדנהי
 קידושיה עסקי על עמה דבר ~דרעכ"פ
 ע~י על עמה דבר מאי~ך טובאואלים

 בכומרי דבנשואין ונ~יקידו~יה
 ע~""~

 כתב
 סימן אהע""ז ~טורהב"י

 קמט~
 הריב"ש בשם

 לשיטתדאפילו
 הג~וני~

 דס"ל
 אמרינן לעול~

 מ"מ זנות בעילת בעילתו עושה אדםאין
 לא עכו""ם בכומרי נשואין דבתרב~ילה
 כלל אינם נשואין דהני ומשום הכיאמרי~ן
 ~ידושין עסקי על עמה דבר בגדר~~ילו

ומטעמא
 מרא~ דבז~

 רו~ה שאי~ו דעתו
ב~ידושי

 ישר~
 בחוקות ~"א

 בסימן ~וכהובא לע"זדהוא וד~ העכו"~
 ~קד~

 אות
~ 

יעו"ש~
 בערכאות נש~ין כלל דמי לא מ"מ

 ~ברא עכו"ם בכומרי לנשואיןעכו""ם
 בכומרי בנשואין דבשלמא ומטעמא בהולחלק ברור~

עכו""~
 ה~א פעולתן דעצם

 ני~
 יהדות לתורת

 מס~רא שפיר נינ~ו ~ז לשם מעשי~ןו~ל
 ובחוקותיהן עכו"ם בכ~רי ד~א ד~הלומר
 כ~רישהו"ל

 ~י~
 בקיד~י רוצה

 ישר~
 טבע~ ~תי~~ ~עול~והלכ~

 אישות בחיי ~ו
 ~וקות ~ואיןדב~ר

 ~י~ בכומ~ ~עכו"~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~ו~ ~~ד~~ן ~~~~ן ~ ~~~ן
~~~~ 

 משום ואפילו מה""ת מקודשת לשוי" יפהכחם
 דבר בגדר ~כ""פ נשואין הני דהו""לט~מא

 בנשואין מש~""כ קידושיה ~ס~י ~ל~מה
 כלל אינה פ~ולתן ד~צמית ~כו""םב~רכאות

לשם
 כ""~ ~"~

 דקישור בכדי מדינה מהלכות
 דממונים המדינה דייני בתו~ף יהיההאישות
 נשואין והני המדינה וגדולי המלכותמט~ם

 שונות אמונות בני כל ~ל רמיאב~רכאות

ומכלל~
 מגורתם ~דקבי~ות לישראל נמי

במדינה
 זו~

 אמונתן לפי הדתי נשואיהן ד~ודם

בהכר~
 הלכות ~וקף אישות בקישור להתקשר

 דמלכותא ובדינא~דינה
 ובל""~

 אין
 שו~

 תו~ף
 הלכות מט~ם דתי לנשואין אישות~ישור
 לפי""ז ושוב בדת פירצה שמן אין וכ""זמדינה
 אין ~כו""ם ב~רכ~ות דנשואין זובפ~ולתו
 ישר~ל בקידושי רוצה אינו ד~מתראיה
 בנשו~ין הכי ~ר במי בשא בדלאו~פילו
דיש~ל

 וכדר~
 ומשום החרדים דנוהגין

 דבנשואין דכיון הוא ד~תו ד~י~רדאפשר
 דידה אישות קישורב~רכאות

 אלימ~
 טפי

 דמדינא ומשום דתי בנשואין אישותמ~ישור
 משום ולא ~כי סגי שפיר נינהודמלכותא
 ישר~ל בקדושידפ~ר

 והו~
 כפירה בגדר

 דתי קידושי ~י~ר ד~מת דסובר כ""אבדת

ישרא~
 תוקף ונגמר נ~שה דב~ה משום הוא

 ~דיפא טפי ט~מא מהאי ואישותקישור
 טפי איכא דבהו ומשום ~רכאותנשו~ין
 אישות לקישורתוקף

 ופשיטא נינהו מדינהומהלכות דמלכו~ דמדי~
 ~לימ~

 טפי

טו~
 שפיר ושוב וכב""ל ליה למה ותרתי

 גהי ב~רכאות דנשואין לומר ברורהסברא
 אכתי מ""מ ~רכ~ות ~ידושין ~דרדנפסלו
 ~ידושי~ ~~קי ~ל ~מה ~ר ~דרהו""ל

 ~ד
 ומכ""ש ל~ילה י~וד או טב~ת נתינתד~י"ז

 מקודשת לה משוי הכי ד~ר אישותחיי
 ואפי" מה""תגמורה

 בסתמ~
 לשם פריש בדלא

 כוותיה דקיי"ל יוסי לרבי ~כ"פקידושין
 ~"א ו~~דו~ין

 י~ו"ש~
 ~רוכה גמרא וב~ת

 יג~חולין
 ע""א~

 כומר בין דמ~ל~ינן
 לס~

 נבילה נכרי שח~טת התם ד~מר~ו"ס
 ה~

דמין
 ל~""~

 ~~""ז וכו" מין איזה ו~וד"ה וכו"
כו

 ~""ב~

 הכא וז""ל כתבו
 משמ~

 מומר דישראל
 ותניא מין נ~ראל~""ז

 בפ""~
 ~יג דחולין

~""א~
 ו~שה וכו" ל~"ז מין שחיטת

דחולין דבכ""~
 ~שם~

 באו~~ות מינין אין ~רינן
 גסך ויין לשחיטה ~לכתא למאיוב~י

 ד~כו""ם אסורה דישראל מיןשחיטת השת~
 ~""ז ~ובד יש~ל אשכחנא הא ~ושיאומאי מב~י~

 ה""ז ל~""ז מומר ישראל דאלו מ~כו"םחמור

 משמ~ ולכ""~~~ין
 ו~כו""ם דמורידין הכא

 ואף מורידין אין ~""ז ~ו~י שכולםא~""פ
 תניא מין דהוי כיון שחיטהל~נין

 הת~
 ~כו""ם ואלו ל~""ז מיןשחי~ת

 ל~
 אשכ~ינא

 ל~""ז ~כו""ם מחשבת ~תםדא"
 אל~

 י""ל ר""א
 מין שחיטת דאמרדהא

 היי~ ל~""~
 בכומר

 שהואל~""ז
 אדו~

 ביותר
 א~

 ה~ובד ישראל
 ~כ""ל וכו" מין ~חיטת שחיטתו אין~""ז

 כומר בין לחלק הש""ס דשיטת הריי~ו""ש
 פ~ולותיו בכל ד~תו דכומר ~כו""םלסתם
 ל~""ז מומר וישראל ~כו""ם משא"כל~""ז
 ושפיר ל~""ז אינה מחשבתם~~ם

 סבר~
 ברורה

לחל~
 בכומרי לנשואין ב~רכאות בשואין בין

 וכנ""~~כו""~

~~
 סימן אה~""ז ~טור הב""י דסברתאמת

קמט~
 בכומרי ד~ואין הריב"ש בשם

 ישראל בקידושי רוצה ~ינו מראה~כו""ם
 ~~ידושי אטו ומט~מא תמוה לכאורהוכנ""ל
 מצוה ב~צמיתן ובי~ה ושטר בכסףישר~ל
 מודה דאינו דמי דנימא נינהווקדושה

 מה""ת אישות לקישור בפ~ולתן תוקףליכא במצו~
 בסוג כלל אינה פ~ולתן ~צם דב~תדז"א
 מה""ת דמצוה וכ"א וקדושה מצוה~צם

 אישות קישור לתוקף ~הדנשואי
 י~

 ~"י
 יבורר ד~ה בכדי ~נינים תלתא מהביחד

 לישוב וקדושה צני~ות ~דר אשהדנשואי
 וכיון ח"ו וכזונה זנות לשם ולאה~ולם

דב~
 קישור ו~גמר נ~שה קבינים תלתא מ~ני

 במהות לן אכפת לא שוב מה"תאישות
 אםהמ~דש

 ה~
 ובמ~ת בת~ה ומאמין צדיק

 ~יד~יו ד~דיש מומר ~פילו דב~תכיון



~ ~ ~

 ~~ו~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ן
 ~~~~~ו~

~~~~ 
ר~~

 מו ~יבמות~דו~ין
 ע"ב~

 דמומר ברור וזה
עם

 כוכר מ""מ ישראל בקידו~י דקדי~
 וברור הוא דמומר כיון הדתבכל ה~
 וכלעג כוכר ישראלב~ידו~י דג~

 ו~חו~
 לו המה

 בד~די~ומ""מ
 וכנ""ל מה""ת גמורה מקוד~ת

 כעולות דהני משום טעמא דעי~רובע""כ
 תוקף בגדר התורה מגזירת לישראלהמה

 לומר מסברא שכיר ו~וב אי~ותלקי~ור
 עכו"ם בכומר דנשאו ומומרתדבמומר
 בכומר ~שואין בתר קנינים מהני חדדבדעביד
 גמורה מקוד~ת תהא בסתמא ואכילועכו""ם
 ונהי נינהו י~ראל בכלל דאכתי כיוןמה""ת
דלא

 כרי~
 זו כעולה דעו~ה הקנין בכעולת

 עכו""ם בכומר דנ~ואין ומ~ום קידו~יןל~ם

ע~
 הו""ל מ"מ מה"ת קידו~ין בגדר דאינם

ע~"~
 קידו~יה ע~קי על עמה דבר ~דר

 ל~ם דכריש בעינן דלא קיי""ל האובזה
 גמורה מ~וד~ת נמי בסתמא וכ""אקידו~ין
 ז"ל הר~""א מ""ש על ובאמת היאמה""ת

בהגה"ה
 ~אהע""~

 ס"ק כו סימן
 א~

 וז~ל
 ונתגיירו בנימוסיהן מומרת שנ~א מומרוכן

 ומותרת כלל קידו~ין ~~~ כאן אין~ח"כ
 הגר"א כתב עכ"ל וכו" גט בלא ממנול~את
 ~ות א ס"ק כו סימן לאהע"ז ~בביאורז""ל

ט~
 אין ~הרי וז"ל

 בה~
 ולא הוא נתן לא

 טבעת לכ"א להם נותן הכומר אלא הואאמר
 יחוד עדי איכאו~כילו

 ל~
 הן הן אמרינן

 קיד~ין ~ל חשש במקום דוקא וכו" יחוד~די
 עכ"לוכו"

 יעו"~
 נראה אלו ז""ל ומדבריו

 דמומרדהיכא
 להמומרת טבעתו נותן המקד~

 שכיר דקידושין לל~נא ובאמירתוהמת~ד~ת
 מקודשת בכומר העכו""ם בחוקותאכילו
 כעולות דהני הנ""ל מטעםובע""כ

 כעולות כ"א ע~מית וקדו~ה מצוה בגדראינם קניני~
 דהו""ל היכא וכל אישות קישור לת~ףקנינים
 האי לכעולת דעביד דמורה כראוי קניןבגדר
 גמורה מ~וד~ת שכיר ~י~ות ל~ישורק~ין
 עדים בכני דלהוי דבעי~ן נהי והלכךמה""ת
 הני מ"מ מה"ת עדות ב~י לאווכומרין
 בכומרי~~ואין

 עכו"~
 דאינם נהי

 ~מה ~~ר ~~ר ~כ"כ הו"ל מ"מקידו~ין בתור~
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~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
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ומ~ו~
 נינהו סהדי דכ"ע

 וכי~
 גלוי ד~הו

 עכו"ם בכומר דבנ~ואין לכ"ע ומבוררוידוע
 ע~קי על עמה דבר בגדר עכ"כהו"ל

 נמי המקדש מוכרח אלו ובנ~ואיןקידו~יה
 ~כיר זהו טבעתלתן

 כנת~
 בכני לה

 עדי~

דא~
 לה דנתן סהדי

 ומכ"~
 אי~ות בחיי

 ומסברא אי~ות ~י~ור לקנין דהו"ל הכידבתר
 ביותר ובאמת וכנ"ל מה"ת מקוד~תדתהא
 הנ"ל ז"ל הגר"א עלתמוה

 דכי~
 דדעתו

 בכומרי ~ידו~ין כ~ול דעיקרז"ל
 עכו"~

 דליכאמ~ום
 ל~

 הוא א~ר ולא הוא נתן
 לכ~א נותןדהכומר וכ"~

 מה~
 ונראה טבעת

 דבא~
המומר

 ~מ~ד~
 להמומרת טבעתו ~תן

 בכומרי דהוא ~הי מקוד~ת ~כירהמתקדשת
 עמה דבר בגדר עכ"כ דהו"ל ו~שוםעכו"ם

 אי~ות חיי מהני לא ~מה קידו~יה עסקיעל
 דדיבר בתר עדים בכני כבעילה הכידבתר
 דכתב הא וא"כ ~י~~יה עסקיעלעמה

 ~"ל ז"להגר"א
 ~~י~

 לא יחוד עדי איכא
 יחוד עדי הן הןאמרינן

 וכ~
 במקום דוקא

~~~
 קידו~ין~ל

 וכ~
 בדברובאמת עכ"ל

 ח~~לך אין קדושיה עס~יעלעמה
 ~ל

 לעול~ דמ~ני מזה טכיקידו~ין
 להיות

 ויחוד טבעת בנתינת גמורהמקודשת

 ואכילו הכי בתר עדיםבכני
לומרכר~ךובעלבסו~מא

דכי~  בכומרי בנשואיןדקדיש
 ~כו"~

 כעולתן דכל



~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~ן ~~~ין ~~ ~י~ן
 ~~~~ ~~~~~ו~

 הכי דבתר פעולותיו כל שעיר ע""זלשם
 כמה כל אישות בחיי או טבעתובנתינת
 הגר""א ו~""ש לע""ז דעתו בסתמאדהיה
 ~מר הוא נתן דליכא ~וםבטעמא

 ואמר הוא דבנתןדמשמע הו~
 הו~

 שפיר
 בד~ריש היינו עכו""ם בכומרי בנשואיןו~~ילו מ~ודש~

 וישראל משהכדת
 ד~~

 דעתו דאין מבורר
 אחר הולך הכל ש~יר ב~תמא ~שא""כלע"ז
 ד~תם דהכומריןד~תם

 וכ""ז לע""ז" מ~שבת~
 ~שא"כ עכו"ם בכומרי בנשואיןדו~א

 ומשום בערכאותבנשואין
 דבעכו""~

 גרידא
 וכנ""ל" לע""ז מחשבתו סתם אמרינןלא

 בסבר~ ~~ב~~~
 ~ידושין בין ~ילו~י

 לקידושין עכו"םבערכאות
 עכו""~בכומרי

 דבקידושין דנהי ולומר
 בשם הב"י סברת אמרינן ~כו""םבכומרי
 בקידושי רוצה דאינו דעתו דמראההריב""ש
 לא עכו""ם בערכאות בקידושין מ"מישראל
 ~וכהובא ~י~רי~ן

 ~קדום~ בא~
 ~לע""ד

 זו לסבראלהסתייע
 וג~

 דינא לעיקר לרבות
דנד""ד

 דבנתינ~
 טבעת

~ 
 לבעילה ביחוד

 בערכאות נשואין דבתר אישות בחייו~רט
עכו""ם

 ד~~
 מהא היא מה""ת גמורה איש

 ט ~גיטיןדתניא
 ע""ב~

 השטרות וכל
 עכו"ם שלבערכ~ת העולי~

~"~ 
 שחותמיהן

עכו"~
 ~והיא וכו" נשים מגיטי ~ון כשרין

 ~נהנמי
 ש~
 י

 ע"ב~
 וז"ל ו~ירש""י

 ע""י השטרות שנעשו עכו"ם שלבערכאות העולי~
 חותמין שחות~יהן האומות~ דיןבית

 דמלכותא דדינאכשרין שבתוכ~
 וא~""~ די~

 שהנותן
והמקבל

 ה~~ ישראלי~
 מגי~י חון

 שייכי ולא הואיל נינהו כריתות בנידלאו נשי~
 נ~טוו הדינין ~ל אבל וקיד~ין גיטיןבתורת
 ובתוד""ה עכ""ל וכו" נחבני

 א~""~
 ש~ותמיהן

 נינהו עדות בני דלאו כיון וז""ל כתבווכו"
 בערכאות העולים שטרות כל א~ילו ראויהיה
 אפילו מה"ת ל~סול עכו"ם~ל

 אות~
העומדי~

 לראיה
 א~

 היא דרבנן תקנתא
 א~ת שהוא בסהדותייהו לן דקים~יכא

 דל~

 שטר ומ""מ נ~שייהומרעי
 ~ילקמן ~~~~ מת~

 ע""ב~
 בעלמא דחס~א

 הו~
 ~~""ג

 ש~ר כאן אין דהרי ~~מר דקו~טא לןדקים
 בגמרא התם ועוד יעו"ש עכ""לוכו"

~~ 
 והא וכו" ליכ~אותו ~""ב~

 איכ~
 וכו" מחובר

 ~תני~מלתאכי ~ל~
 דלית~

 ו~יר~""י וכו" ב~ידושין
 י~התם

 ~""א~
 ~~ני כי אלא ה""ג ו~""ל

מלת~
 ~ר~ינן כי כלומר בקיד~ין דליתא

 ~סולא תשני לא ולשמה מחובר האיכאלעיל
 מלתא אימא אלא קתני לאדאורייתא

 איתיה ומחובר לשמה כגון קתני לא~בקידו~ין דאית~
 ליתיה נמי וערכ~ות וכו" ~ידושין בשטרינמי

 י~ראל מסירה עדי דאיכא היכאבקידושין
 ל~ס~ך ~י דלמא דגזרי הוא ושחרורדבגט
 אחרינא גיטא ליה ומצרכינןעלייהו

 דמדאורייתא כיון~בקדושין אב~
 מקודשת אינה אמרת אי מ~ירהעדי מ~ו~ מקודש~

 קת~י כי ובתוד"ה עכ"ל לעלמא אישאשת ~רי~
וכו"

 ~ש~
 י

 ~""א~
 וכן וז"ל כתבו

 כ~ר ישראל מ~ירה עדי דאיכאכיון ערכאו~
 אע""~בקידו~ין

 נכרים שחותמיהן
 ~~י דלא עלייהו למ~מך ~תי דל~אלמי~ש דליכ~

 להיות שםבורה במה תקלהלידי
 שיטת מבואר יעו"ש עכ"לכדפירשנו מקודש~
 וכעין נינהו דין דבגדר ש~רותדכולהו הש""~
 של בערכאות כשרים וכדומהוממכר מ~~
 ~תימה בעדיואפילו עכו""~

 עכו""~
 לחוד

 כרתי חתימה עדי דס"ל לר""מואפילו ולכ""~
 וה""ה נשים בגיטי דמי~סלי עיקרובאמת
 מגי~י חון בד""ה פירש""י קידושיןבשטר
 ~ ~גיטין וכו"נשים

 ע""ב~
 בני דלאו וז""ל

 גי~ין בתורת שייכי ולא הואיל נינהוכריתות
 ועוד וכו"וקיד~ין

 ש~
 בד"ה

 ~סולא ערכאות ז"ל כתבוכו" דרבנ~ ~סול~
 גי~ין בתורת שאינן ל~י כשר עדותןשאין דאוריי~~

וקידושין
 ורחמנ~

 שישנו מי ונתן וכתב אמר
 עכ""ל וכו" כתיבה בכלל ישנו נתינהבכלל
 ובתוד""היעו"ש

 אע""~
 וכו" שחותמיהן

ט ~ש~
 ע"ב~

 ז"ל רש"י שיטת על להקשות ה~בו
 בסהדותייהו לן ~קים מ~ום וכת~ובזה

 ~הו~



" ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~י~~
 ~~ו~~ן

 ~~~~~ו~
 נפשייהו ~ר~י דלא~~ת

 וכהוב~
 לעיל

יעו""ש"

~~ג~
 לגי~ין בחידושיו י~ושע בפני

 ~ש~
 ו~""ל כתב וכו" דרבנן פסולאבד""ה ~~~

 וכתב דר~א לאו דאי ז""ל ר~""י ~לשון~ש~ע
 כשר הויונתן

 לעדו~
 יש ~ושיות והרבה

 בתוס" ~ה~שו כ~ו ~""ל רש""י~~יטת
 ואף וכו" לעדות כסול דע~ו""ם~פ~יטא דדול~~

 כתב ~~ר""י~בהגה""ת
 ~~ ג""~

 י ה~~~~ ~~ר
 לעדות כשריםדערכ~ות

 ~דאוריית~
 ע""ש

 טובא לן ת~יהאאפ""ה
 ~היכ~

 וכו" כן הו~יאו
לכך

 לדיני דודאי אחר בדרך לפר~ נר~
נ~ות

 והיכ~
 ג~~רה ~דות דוקא דב~ינן

 בר לאו דעכו""ם היא ד~שיטא ~לתאןה~ראה
 ~~ונות בדינ~ אבל הואעדות

 היכ~
 ד~גי

 לש~רי אלא ~הדי איברו ולא ב~"דבהודאת
 בוד~י שיודעים היכא לב""ד ~סור הדברא"כ

~הענין
 הו~

 יכולין ג~ור ~~ח
~ 

 ל~וציא
~~ון

 ~~ז~~
 ע""פ דנין דאנו נ~י ו~צינו וכו"

 ~~קרי לא לגלויי דעבידי ד~לתא~קה
 דאי~א כיון ה""נ וא"כ בזה כיוצא~הרבה

~~
 על ונ~טוו נפ~ייהו ~רעי לא דערכ~ות

 כיוןזו חז~~ ע~~ דנין ל~יל ז""ל כ~ירש""יהדיני~
 דקי~

 לן
 ד~ו~ט~

 ש~ין אע""פ קא~רי

כ~
 ג~ור ~דות

~""~ 
 וכן הוא ברור דבר

 לאו אי גי~ין~נין
 ~קר~

 שכתב ונתן וכתב
 דער~אות לו~ר בא~שרי ~הי~~ ז"לרש"י

כשרי~
 ~עולם וב~~ת יעו"ש עכ""ל וכו"

 לע~~י פירשתי זו סוגיא ל~דיבעת
 ב~וגיא כעת ובעיוני הכי ב~ה ~"ל~""י כוונ~

 ~לבירורזו
 ענינ~

 בעל להגאון ~~י דנד""ד
 ז"ל רש""י כוונת דפירש יהושעפני

 ז""ל" לד~~ו בזה שכוונתי ונהניתיכדפירשחי

~~~~
 רש""י לשיטת בין ~יהיה איך

 לשטרות ~הי~ני ערכאותותוספת
 ~תי~ה בעדי ואפילו ~~ונותדדיני

 ו~ילו~כ"ע עכו""~
 לר"~

 כר~י חתי~ה עדי דם""ל

ו~שו~
 דכיון

 דעכו""~
 נ~י שייכי ~מישך~

~~יני~
 להוציא ~ילו ל~""ע ~הי~ני ~פיר

 וב~~ת וכנ""ל ז""ל יהושע הפ~י וכ~~בר~~ון
 דרשא לאו אי ובקידושין בגיטין~פילו

ונתן וכ~
 ה~

 של בערכאות ~לכ""ע ~~רים נ~י
 בעדי ואפילונכרים

 חתי~~
 ועיקר עכו""ם

~ע~~
 גיטין ~ורח שאינם ~פי הוא דפסילי

 לס~ת ני~א ~יוקיד~שין
 ה~""~

 ב~ם
 של ~ר~ות גם~ריב""ש

 נכרי~
 ל""ל

 פ~ילי וקי~~יןדבגיטין "ל~~~~
 ~רכא~

 בעדי
 גיטין בתורת ד~ינם ~שום עכו""םחתי~י

 ~~~~ן בתורת ~הוו ~ילו דבא~חוקידו~ין
 לע""ז ~עחן ו~שום ליפ~לו נ~יוקידושין

 דהואובזה
 עוש~

 בערכ~ת ו~ידושיו לגיטו
 וקיד~י בגיטי ר~ה דא~נו~ דעתו~ראה~
 טפי ו~~~ח~שר~ל

 ~~בר~
 ~שום לפ~ול

 ו~דתניא ~ו דשייכי ב~לתא לע""זדדעתן
~~""ז

 ע""ב~ כ""~

 בה ~אין עיר
 וכ~" כותי י~ול ואל אר~אי י~ולוכו" ~ר~ רופ~

 אר~אי י~ול ~""לופירש""י
 שא~~

 לשם ~ילתו
 את ~ל~ול דרכם ש~יןע""ז

 ו~ בניהם~
 י~~ל

 ש~לכותי
 לש~

 בראש ~~צאו יונה ~ות
הר

 גריזי~
 בהכל כדא~ר עבודה לה ועובדין

 ~ושוחטין

 ע""א~
 לש~ בני~~ א~ ו~לין

יונ~
 ד~ר ~א ובא~ת י~ו""ש ע~"ל זו
 י~גיטין

 ע""~~

 ~ליתא ~~תא קתני ~י אלא
 קי~~~ין ~ דפסול ו~דפירש~~בקידושין
 חחי~ה בעדי אפילובערכאות

 לר"א כרתי ~~ירה דעדי ו~~וםבקידו~ין לי~ נכרי~
והלכך

 כשרי~
 בעדי ~דרבנן א~ילו לג~רי

 דאיכא היכא כל ובא~ת ישראל~םירה
 חתי~ה ~עדי ~רכ~ת דנכתב ~ידושיןבש~ר
א~ילו

 עכו""~
 נ~~ר לא אפילו כשר נ~י

 לר""א ~ישראל ~סירה בעדילה~ת~דשת
 כוותיהד~יי""ל

 לפי""~
 בשי~ת ~הר""ן ~העלה

הרי""ף
 והר~ב"~

 ~בפ" הר~ונים ורוב
 בגיטיןה~גרש

 בסו~
 גיטין ~ג" ה~וגיא

פ~ולין
 וכו"~

 שנתקיים דכל ו~""ל
 ואנן זייפתיה דאיהו ל~י~ש לי~אבחות~יו
 ~יון ניהלה יהביה דאיהו~הדי

 שה~
 יו~א

 שאנו כ~ם ידה~תחת
 ~כשרי~

 בלא~ אותו
 ~ש~חתם ~סירה~עדי

 לש~~
 ~י~צא

~~~ 



~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~~ו~~ן ~~~~ן
~~~~~~ 

~ ~ ~ ~~ה~וכו" 
 ~~~ש~

 וז"ל הכי ~ר
 ומ~ת~

 מה
 ר"אשמודה

 ב~די~ ~חתו~ ~~
 ~"פ כורת

 כל שמוכיחות כמו מסירה ~~י ~~ןשלא

~~
 דס""ל משום לאו למ~לה ~כת~י ראיות

 כורתת שה~ירה ~לא כרתי ~ימה~די
 ~הו דהוי הדבר ~יקר על שיש~~דיםמכיון
 ה~~ שהרי מסירה כ~די חתימה~די~

 יוצא
ת  ידה~

 ~די~
 שה~ל ובידוע הללו

 מסר~

~
 ~צמן הן כאילו ובמצאו ~

 ח~ידי~
 ~ל

 שיטת מ~רר י~ו"ש ~כ"ל וכו"ה~ירה
~רי"ף

 והרמב~~
 ז"ל הראשונים וגדולי

 מסירה ד~די כוותיה דקיי"ל לר"אד~ולו
 ואפילו בקידושין ליתא ~רכ~תכרתי~והלכך

 חתי~~די~
 מ""מ נכרים

 ל~
 ~די ב~ינן

 ~כו"ם חתימה ~די ~"י כ"א ממשמסירה
~ן

 כ"~
 דאיכא ~דר ~הו לה דבמסר סהדי

 ~ב"י לסברת נימא ואי ישראל מסירה~די
 תמוה ~רכאות בקידושי גם הריב"ש~ם
 לר"א ו~ילו ב~ידושין ליתא ~רכ~ת~א

דכי~
 הקידו~ין פ~ולת ~יקר ד~ת

~ר~~
 וכ"א נכרים חתימה ב~די הוא

 ד~לד~רינן
 ידיה~

 שטר דנמ~ר סהדי אנן
 כיון דל~~ו מסברא שוב לידהקידושין

דד~~
 דאפילו ל~ר ובע"כ ו~"ל ל~ז

 בקידוש~ן דוקא הריב"ש ~ם הב"י~סברת
 בקיד~ין ולא ~כו"ם~כ~רי

 ~רכאו~
 ~כו"ם

 ~ו לחלקו~~תי
 ~וכ~ו~

 הקדום באות
 היטב~יי~ו"ש

~~~
 לברר עיקרו בכאן שכתבתי מה כל

 ~כ""פ הו"ל ב~רכאות קידושיןדפ~ל
 כלו~ר קידושיה ~~י ~ל ~מה דבר~~ר
 קידושין ושטר לפנינו דבאו דהיכאד~י
 משום ליה פסלינן בידה ב~רכאותד~שה
 הכי ~ר אם מ"מ ~ר~ות קידושיןפסול

נ~
 או טב~ת לה

 י~
 או עדים בפני ~מה

 היו זה וכל אי~ות חיי א~~חי
 היא מה"ת גמורה מקודשתנמי בסת~

 ומש~
 דנהי

 דנעשה משום קידושין ש~ר האידמיפסל
 ד~כו~ם ומט~מא~רכאות

 אינ~
 בתורת

 ~י בכשרותו ~~י מ"מ ~י~יןגי~ין

 דבר בגדר דלהוי~כ"פ
~~ 

 ~~י ~ל
 דנ~שה ~ה מיפסל ולאקידושיה

 בכומרי ~נ~שהכדמיפסל ב~רכ~~
 ~כו"~

 לפי
הב"י ס~~

~~ 
 וכב"לי הריב"ש

~~~~~~
 דנשואין בנד~ד דמלתא

 לונדון בפה ~מנינודנהיגי ~רכאו~
 ל~י~ר דבנפסל נימא ~אפילו וכ"א לכ""זא"צ

 פ~ול ~וג משום ~ידושין ב~דרפ~ולתו
 ל~דר נמי מיפ~ל ב~רכאותקי~ין

 כ~ר נמי מ""מ קידושיה ~סקי עלעמה ד~~
 ו~~ור ~ידושיה ~סקי ~ל ~מה דבר~דר
 טב~ת דבנתינת ספק שמןבלי

~ 
 ביחוד

 הני ד~ר אישות בחיי ובפרטל~ילה
 תלתא מהני וחד חד בכל ב~רכאותנשואין
 אי~ ~שת בסתמאואפילו

 היא מה""ת גמורה
 דס"ל יהודה רבי ואפילו ~ה מודיוכ"ע

 ו"~~ידושין

 ~"~א~
 ~ל ~מה ~בר דאפולו

 דפריש נמי ~ינן קידושיה~סקי
 מודה ~נד"דקידושין ל~~

 דבסתמ~
 נמי

 להדיא מפורש וכ"ז היא מה""ת ~~מורהאוש ~ש~
 הראשונים ו~דוליב~"ס

 וא~
 הענין לבירור

 בס"די החלי~ה

~~~~~ 
 קיד~ין דפסול בדינא

 ובמשנה ב~ייתאדמיירי ~כאו~
 ט" ~גיטיןובגמרא

 י"~
 ~ידושין בשטר הוא

 בשטר וכ~~ ממש דקידושין בלשנאדנכתב
 לי קנויה את הרי או "~תי את הרי אולי מקודש~ א~ הרי והייבו דישראלקידושין
 והני מקודשת ידיהן ד~ל מהל~ובותוכדומה
 דישראל ש~ר בקידושי דמהני דקידו~יןלשנא
 ב~רכאות קידושין בשטרנכ~בו

 מיפ~לי שפירוהלכך ובלשונ~
 משו~

 קידושין פסול
 גי~ין בתורת דאינם ט~מא ומשוםב~ר~אות
 ה~דום באות ~וכהובאוקידו~ין

 ~~ינו דנהי~י דנד""ד ~רכאות נשואימשא"כ י~ו""ש~
 ~יקר לונדון~ה

 כתיבת~
 בלשני כלל אינם

 גמור קנין ~דרד~ידושין
 ומוחל~

 וכ~סח
 מ~~שת" את הרי כלומר ישראל קידו~ישטר
 הרי ~תיי אתהרי

~  
 כ"א לי" ~נויה

 נשו~ין קי~ורפ~ולת
 מרוצי~ דשני~~

 כל~ר



~ ~ ~

 ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ~~ו~~~

 ~~~~~ו~
~~~~ ~~~

 שניהם באו דלפניהם ~רכאות בפנ~ס~תב
 לפניהם אמרו הטוב ומרצונם ואשהאיש

 וב~ירתם ~שה בנשואין להתקשרדרו~ים
 כותבים ~רכאות הדייני המהזו

 קישו~ ונגו~ר נ~שה זה דביוםה~רכאות בפנק~
 המה ולהבא ומכאן ביניהםאישות

 וחיובי שי~בודי לכולהו גמורהאישות ב~י~~
 הו""ל דלדידהו נהי לשנא האי וסוגלאשתו ד~י~

 גמורה ~שתו והיא אישות קישור בתוקףזה
 בגדר אפילו כלל א""ז דישראל בדינאמ"מ
 ארו~ה אפילו ~כ""פ דלשוי קידושיןלשנא
 משום לפוסלו דנימא איש אשתומכ"ש
 נכריםד~דים

 החתומי~
 בו

 אינ~
 בתורת

 דנכחב מה כל דבאמת וקידושיןגיטין
 בגדר ישראל בדיני לדידן הוא~כאות בפנק~

 וכן אותה לשא מרצונו והתחייבותשי~בוד
 ולא לו בנש~ין ונתר~ית ~צמה מש~בדתהיא
 דבדיני כיון בפו~ל קידושין ונגמר נ~הדבזה
 אישות ~ניני מתלתא חד ב~ינןישראל
 במה כלל מהני ולא מקודשת לשתהאבפו~ל
 ב~דים וחתימתו ידו בכתב אפילושכותב
 בקישור דרוצה שבירושלם הגדולובב"ד

א~ו~
 האי ו~גנון בנדון לפי"ז ושוב ונש~ין

 משום זה שטר לפ~ול דאין מב~יא לאלשנא
 ב~דים דנ~שה ב~רכאות קידושיןפסול
 כ""א וכנ"ל והמשנה דברייתא וכדינאפסולין
 גמור וחיוב ש~בוד ש~ר בתוקף הוא~רבא
 היה אלו כמו טובא ואלים זו אשהלישא
 שבירושלם הגדול בב"דנ~שה

 וב~די~
 היותר

 בפנ~ס ~ו וחתימה כתיבה ובאמתכשרים
 וברייתא דמשנה בדינא נמי נכללה~רכאות
 ט"~גי~ין

 י"~
 ב~רכאות ה~ולים השטרות כל

 כשרים ~כו""ם ש~ותמיהן א~""פ ~כו"םשל
 ולא כרתי חתימה ~די דס""ל לר"מ~פילו
 ט" ~גיטין רש"י לשיטתמב~יא

 השטרות דכל~~מא ~"ב~
 ~ל נצטוודב~נ משו~ ב~רכאו~ כשרי~

 מיש~ והלכ~ הדיני~
 שייכי

 הפני ~וכהסבר ~דות לתורת בהונמי
 באותוכהובא יהוש~

 הקדו~~
 להאי דגם פשיטא

 ו~~יי~ו~~~גדר~~~וד
 כ~רי~ ~די~

 ~י~ו

 דבאמתכיון
 ג~

 בנשואי שייך מישך ב"נ
 פריה ~ל מצוה דאינו ונהי אישות לשםאשה
 ~ייכי שפיר אישות לשם בנשואין מ""מורביה
 ווה" ~" הלכה בפ""א המגיד הרבוכמ""ש

 ~ליה ובא דנשאה ובזה י~ו""שאישות
 ליחייב ואפילו גמורה אשתו נ~שיתאישות לש~

 ~שת משום ~ליה בבא מיתה אחר ב""נ~לה
 ~נ"ח ב~נהדרין דאמר דכיוןחבירו

 נהרג ~ליה ובא ל~בדו שפחה שייחדב""נ ~""ב~
 רביתא לה מדקראו אר"נ מאימת~ליה
 ואם י~ו"שדפלניא

 ב~רי~
 דסתם ב~למא

 מיתה לחיוב גמורה אשתו דהיא מבורראנשי
 נשואין דבשטרי פשיטא ~ליה בבאלרבו

 גמורה לאשתו לה משוי לב""נב~רכאות
 לב""נ מיתה דיחייבו ישראל לדיני~ילו
 וכיון ב~רכאות לב~לה דנשאת נח בת ~לבבא
 אפילו ~רכאות בנשואי איכא תוקףדכ""כ
 שפיר זהו בב""נ ~ישות לסוג ישראלבדיני
 בזה ~דותן ושפיר ביה שייכי מישךבגדר
 שטר בגדר לה~יד כלומר מה""תכשר

 ואפילו אותה לשא לישראל וחיובשי~בוד
 ~ליי~ו ד~כינן משום התו~פותלשיטת
 הקדום באות ~וכהובא משקרי דלאבזה

 הפניוכה~בר
 ג~ י~ו"ש~ יהוש~

 שייך בזה
 מדינה מהלכות זה דגם כיון ט~מאהאי

 דלא אישות לגדר ה~ולם ותיקוןולישוב
~ 

 ""י

 בכתיבה ונגמר דנ~שה דבזה ברור ושובוכמובן בז~ דמהימני ופשיטא הפקר אישותחיי
וחתימה

 בפנק~
 ואשתו ~יש דנ~שו ~רכאות

 ~כ"פ ישראל ובדיני לישראל ~פילודזהו
 שום בלי גמור וחיוב ש~בודשטר

 שטר ובתו~ף אותה דישאאמתלא
היותר

 אלי~
 ד~הלכות כיון שטר בסוג

 וכשר הוא דמלכותא ודינאמדינה
 בחתימתאפילו

 ~די~
 שטרות וככולהו נכרים

 בהו שייכי דמישך ד~ל~א ממונותדדיני

וכנ""~
 ברור ומכ"ז

 ופשו~
 צל בלי

 פ~ולה האי הו""ל שטרא ה~ידבתו~ף ספ~
 היותר קידושיה ~סקי ~ל ~מה דברבבדר

 במציאו~~~י~
 כיון

 מדי~~ מה~כו~ דבאמ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~~ ~~~ן

 דוולכו~~ו~דינ~
 כבר

 הי~
 לכולהו אש~ו

 ו~ו~הר ל~ש~ו דאיש וחיובי~~בודי
 ב~ונ~

 ל~א~~ור
 א~ר~

 וגם
 לרבו~

 ~שה דהשוה
 ב~אילאיש

 בעונ~ ~זהר~
 ~~ור

 ולהיו~
 נדון

 כו""כב~~~ר
 שני~

 נהי והלכך וכידוע
 כיון אש~ו אינה ~דיין דישראלד~דינא
 הרי וכ~ין ג~ור ד~נין בלשנא נכ~בדלא

 כ""א וכדו~ה א~~יא~
 בל~נ~

 ~י""ז דשעבוד
 או~ה ל~אד~רו~ה

 ו~""ו~
 ה~י הו""ל ~כ""פ

ש~ר~
 ג~ור ש~בוד בגדר ~כ""פ ~~ליא ש~ר

 הו~לאישו~
 כיון

 ~הלכו~ דבא~~
 ~דינה

 נכ~ב כבר ~ד~ל~ותאו~דינא
 ד~י~ חיובי לכולהו ג~ורהא~~ו דהי~ ונ~~~

 ל~ש~ו
ד~וזהר וג~

 ב~ונ~
 הגוף

 ל~יו~
 נידון

 בנשואיל~~סר
 ~~ר~

 זה ~כל
 על ~~ה דבר בגדר דזהוברור
 היו~ר קיד~יה~יס~י

 אלי~
 ~ד בסוגו

 י~ר~ל בקידושי ד~הני ~ניני~ ו~הניד~ד
 ב~~~א ~~ילו בזה ~הניבדפריש

 כפרי~ נ~י ב~~~אדאפילו ו~~ו~
 כיון להו

~דינה ד~הלכו~
 ד~ל~ו~~ ו~דינ~

 ~בר
 ~י~

 ~~~ו
ג~ורה

 הנ~ו~~
 ו" ~~ידו~ין ד~""ל יו~ילרבי ו~ב~י~ ל~ וב~~~ וכנ""ל" לו

~~""~ 

 דבדיבר

~~
 לה ונ~ן קידושיה ~~~י ~ל ~שה
 ד~קוד~ת פירש ולאקידושיה

 כה~""ל ערכאותדבנשואי ~~י~~
 אי~ות בחיי ו~כ""ש לבעילה ביחודאו ~~~ דבנ~ינ~

 א~ילו הכידב~ר
 ב~~מ~

 גו~ורה ד~~ודשת
 יהודה לרבי אפילו אלא~יא

 ה~~
 דס"ל

 בדברד~~ילו
~~~ 

 ~~קי ~ל
 לפרש ~ריךנ~י קידושי~

~""~ 
 בנ~ואי

 ~רכאו~
 ד~~וי

 בדינאלהו
 דישר~

 ~~~י ~ל ~~ה דבר בגדר

~ידושי~
 יהודה רבי ~ודה שפיר

ל~רש ד~""~
 ו~שו~

 ~~קי על ~~ה דבר ~וג דהאי
 בהני לפ~ול~ו ו~שוי ~ובא אלים~ידושיה
 דל~ם ג~ור בבירור הכי דב~רקניני

 נינהו" ואי~ותקידושין

~~ג~
 ברורה ~ברא דזהו ~לבד

 הי~
 יודה

ב~
 שי~ ~י כל

 בלי~וד ריח לו
 ברורה סברא ל~אי להסתיי~ נ~ינל~"ד

~~ו~ין
 ~~~~~ד~

~~~~ 

~ה~
 כ""ו ~~""ז ד~ניא

 ~""ב~

 שאין ~יר

 רופ~ב~
 ~בי וכו" איפוך וכו" י~ראל

 י~ולאו~ר י~ו~~
 ול~ ~כו"~

 וב~וד""ה כותי י~ול
 וכו" היכןוכי

 ~ש~
 כ""ז

 ~""א~
 וז""ל כתבו

 ~ש~~~כ~
 ל~ ד~כש~ ו~סקינןל~~ה מיל~ דב~י א~""ג יהודה דלר~י

 בנכרי
 ~""~ ו~י~~

~ג~
 ו~~לינן ל~~~ דבעינן

 כ~יב~
 נכרי

בג~
 כ""ג ~גי~ין

 ~""א~
 ~~ו~

 דנכרי
 ד~י דלא וי"ל ~בידדנפ~יה אד~~~

 דלעול~
 נכרי

~~~~~~ 
 ל~~ה ד~ס~~א ~ילה גבי ~ביד

 ~ושה ~~ינו ז~ן כל~אי
 ל~~

 הר
 גריזי~

 אבל כ~רה ~~ביד ד~~~א ב~רי כןא~

ג~
 ל~~ה ל~ו ~~~א אשה

 ד~~~
 לאו ~~ה

 ~לכך ~ו~דתלגיר~ין
 ג~

 וכוי פסול בנכרי

~כ""ל
 ב" ~זבחיםערוכה ~ג~ר~ ~וכר~~ סבר~~ ובא~~ י~ו""~

 ~""ב~

 נ~י ם~~א אל~א
 כל ור~י~ו ד~יכלש~ן

 ~ג~
 שנכ~ב

 של~
לש~

 ו~ני פסול נ~י ו~~~א פ~ול א~ה

 ב~~~זבחי~
 בס~~א אשה עו~דין לש~ן

 לגירושיןל~ו
 עו~ד~

 וב~וד""ה
 ס~~

 א~ה
וכו"

 שם~ ~זבחי~
 אבל ו~""ל כ~בו בםו~""ד

 ~~~אמילה
 ל~~~

 זבחים כ~ו קיי~א
 ד~ביד א~""ג כשר~כו"ם ~לכ~

 ס~~
 ~כ""ל

 י~ו""~
ולפי""~

 דבא~ת ~ילה ד~ה ~""ו הדבר
~~~ 

הפעול~
 חמורה ~~וה ובםוג ~~וה היא

 שב~ורה ה~צות כל כנגדדשקולה
 ~נדרי~

ל""ב
 ~"א~

 וב~י
 מ"~ לש~~

 יהודה לרבי ס""ל
 בנכרי כשרה שפיר קאי לש~ה ד~~~אכיון

ומשו~
 לש~ה ד~ביד ד~י כפירש דס~מא

 ז""לוכדפירש""י
 ~זבחי~

 ב"

 ע"ב~
 וז""ל

 כ~ה כל הילכך ~ו~דין ל~מןב~~מן
 ~כ"ל ל~~ו הוו ב~דיא ש~ייהו~קר ד~
 ו~~"י~

 דזהו ב~רכאות בנש~ין ק""ו של ב"בו~"ו
 דידהו לנשואי ~ובא ואלים ש~בודב~דר

 ~הלכו~ובא~~
 ~דינה

 ודינ~
 כבר ד~ל~ו~א

 אש~והיא
 גמור~

 באז~רה ~רוויי~ו ומוז~רין

ח~ור~
 ברור אחרים בנש~י מ~~ר וב~ונש

דא~ן
 ל~

 ובפ~ולה ~זה טפי ~אי ל~~ן ס~~ן
 ו~דושה ~~וה ליכאזו

 ו~~ו~ ב~~~
 ~ינה

~"א
 פ~ול~

 לאישו~ קנין
 ~רור

 ופשו~



~ ~ ~

ר~~ ~~~~ ~~~~~ו~ נ~ו~ין ~~~~ן י~ ~~~ן

 בס~מא דמה""ת ~ישות מקניני חדדבד~ביד
 להדיא כדפרישדהו""ל

 ומ~ודש~
 גמורה

 ~~~ו וכנ""ל י~ודה לרבי ואפילומה""ת
~~~~ 

~~~~~
 ~~~ן

~~~~ ~~~~ 
 דבנשואין

 בחתימת ואפילוב~רכאות
 ~די~

 נכרים
 ביחוד או טבעת לה נתן הכי דבתרהיכא
 ב~תו~א ו~~ילו ~ישות בחיי ומכ""שלב~ילה

 יהודה לרבי ואפילו מה""ת גמורהדמקודשת
 ב~ור וזה כוותיה דקיי""ל יוסי לרביומכ""ש

ופשוט"

~~~~~~ 
 טבעת דבנתינת בררתי כה עד
 בחיי ומכ""ש ל~ילה בי~ודאו

 נשואין דבתראישות
 ~ערכ~ו~

 ~פילו
 מקודשת נמי נינהו קידושין דלשם פרישדלא ב~ת~~~

 מה"תגמורה
 ו~שו~

 אפילו בערכאות דנשואין
 על ~מה דבר בגדר נמי נכרים עדיםבחתי~ת
 היותר ~ידושיהע~קי

 ~לי~
 היא במהותו

 דלהוי נמי בעינן אי לברורי פשואכתי
 קדושין באינך וכמו כשרים ~דים בפניעכ""פ
 דקיי"לדעלמא

 דלעול~
 בפ~י דלהוי ב~ינן

 ויחוד ~בעת בנתינת ואפילו כ~ריםעדים
 קידושיה ~סקי על עמה דדיבר בש~הלב~ילה

ובהקד~
 אנשים מפי לי דהוגד מה

 דמקומוח ב~רכאות נשואיןב~יב דב~יאי~
 נשואין במהות דידהו בדינא ד~לוקיןיש ~~ומו~

 מדינה יש ו~יינו~ערכ~ת
 הוא הטבעת דנתינת מדינה"~הלכות בנשואי~ דמנהג~

מחלקי ~ל~
 קיו~

 נתינת ובלאו האישות ~ישור
 נשואין ~בעת בתור להאשה מה~ישטבעת

אינ~
 קישור ומ~יימת מאשרת

 טב~ת דנתינת מדינה ויש הערכאו~"בפנקס האישו~
 האישות ~ישור מחלקי חלק כלל~ינה

 דנתקשרו לאחר וכ""א עיכב לא נתןלא ו~~
 ~עודת ~ושין מדינה מהלכותבנשואין

 מר~י~

ו~
 נשואה דהיא לאות נשואין טבעת לה נותן

 מנהג~הו
 וידו~ קבו~

 ~א הנ"ל ועפ"י
 ב~""ד" התלי וזה דינא האילבירור

 במדינ~~~~
 ה~ב~ת דנתינת היא דמנהגה

 ~ישור מחלקי חלקהיא
ו~~כבת האישו~

 קיו~
 קישור

 בפנק~ האישו~

 דבנתינת נלע""דהערכאות
 ואפילו מה""ת גמורהמקודשת בערכאו~ הטבע~

 בדליכ~
 ~דים

 וגמר~כשרי~
 י" ~גי~ין דתנן היא ~רוכה

ע""ב~
 ~ל בערכאות העולים השטרות כל

עכו""~
 ש~ות~יהן ~~""פ

 עכו""~
 כשרים

 ובגמראוכו"
 ש~

 קא
 פסי~

 מכר ל""ש ותני
 מתנהל""ש

 ~שלמ~
 ז~י יהיב ~כי מכר

 הוא בעלמא ראיה ושטרא ד~נה הואקמייהו
 מרעי הוו לא ~מייהו זוזי יהיב לאד~י

 ליה וכתביןנכשייהו
 שטר~

 ו~""ל ו~ירש"י
 שטרא בהאי לאו דאר~א מכר שטריבשלמא
 אלאמיקניא

 בזוזי~
 גברא האי יהב ~כי

 או בכ~ף נקנה דקרקע לארעא ד~נההוא נכרים~ דדייני ~מייהו חבריה לישר~לזוזי
 שלא הוא בעלמא ראיה שטרא והאי~טר
יאמר

 ל~
 מ~ות קבלתי ולא מכרתיה

 אינהומילתא ובה~
 זוזי דיהיב לאו דאי מהימני~

 הוו לא נינהו קבועין דדיינין כיוןקמייהו
 עכ"ל שטרא ליה וכתבי נכשייהומרעי
 נשואין הני ד~ת בנד""ד וה"היעו""ש

בערכאות
 אינ~

 דלי~סלי קידושין שטר בגדר
 לשמה דבעינןמשום

 ד~ינ~ משו~ וג~
 בתורת

 דכתיבתן כיון וקידושיןגי~ין
 ~וכהובא ~ידושין ד~~ין בלשנא אינהערכאות בפנק~

 ה~דום אותל~יל
 יעו"ש~

 אינ~ וג~
 בגדר

 דנימא דער~אות בפנקס כתיבה ב~איקנין
 בעלמאחספא

 הו~
 וכ~ין

 ~מ~
 ~גיטין התם

 אל~י~ע""ב~
 בהאי לאו קני קא במאי מתנה

 חםפא שטרא והאישטרא
 הו~ בעלמ~

 ~"כ

יעו"~
 בפנקם עדים וחתימת בכתיבה דבאמת

דערכאות
 שו~ לי~

 ראיה כ"א ~נין גדר
 אישות בקישור מרו~ים דתרווייהוב~למא
 יוכלו ~לאובכדי

 להכחי~
 כו~~ין הכי בתר

 וב~ימת ה~רכאות בפנ~סזה
 וה~די~ יד~

~~~~~~~~ 
 אין הכי ובלאו אי~ותב~ישור ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

 מ~שרי~
ומקיימי~

 דידהו אישות ~ישור
 נתינת ר~יית נ~י ב~י כן כמוהערכאות בפנ~~

 ~כי ובלאו~~בעת
 ~אשרי~ אי~

 ומקיימים
~ישור

 ~ישו~
 ה~רכאו~ ~פנ~~ דיד~י

 ו~יון



~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~ן ~~~~ן ~ ~~~ן
 ~~~~ ~~~~~ד~

 דידהו אישות קישור וב~יוםדבאישור
 נתינת נ~י דהיה ~בורר~ר~~ות בפנק~
 קישור ו~קיי~ין ~אשרין אינם הכיד~~~ו טבע~

 ~רעי דלא ו~שום ערכאות בפנקסד~~ו
 טבעת נתינת לנו ד~בורר ובע""כנ~~יי~ו
 דתהא בעינן לא וידועה ד~בוררתופעולה
 נינהו סהדי ד~""ע ו~שום ~עדיםדו~א
 ~ה ~יב~ות וכו" לא ~י תוד""הוכ~""ש

 שטבלה לכל דידוע דכיון ~פרשים וישו~"ל ע"ב~
 ~עא ובב""ק עכ""ל ד~י ~ם עו~דיםכאילו

ע""ב~
 ~קדם כ~ו אביו ד~ת הכא והא א~ר

 בפטור ובא~ת ע"כ ד~י ~הן לאחדוהודה
 ב""ד ב~י~ן בקנסד~ודה

 ו~""~
 שיטת

 הו""ל לכ"ע ~בוררת ~לתא דהאי כיוןהש"ס
 וכעין ועדים ב""ד בפני הדברכנעשה

 וכו" א~ר רבה תוד"ה כתבוזה
 ק""ד ק~א~בבא

 ע"א~
 וי""ל וז""ל

 התםדשאני
 דכי~

 לו ו~וה פונדיון לו שנתן
 א""ל כאלו הוי ~~ן באיסרלהביא

 ו~כ""ז יעו"ש ~כ""ל ופטור ידו על לישלח ~ד~
 להלכה ו~וסכ~ת ברורה דסברא~בואר
 גדר הו"ל טובא ו~וכחא ד~בוררתדפעולה
 בעינן ולא ~~ור ובירורודאי

 עדי~
 להעיד

 בנשואין טבעת נתינת וה""ה סהדי דאנן~שום
 אישות קישור וקיום דבאישורדערכאות
 טבעת נתינת דהיה ~בורר ערכאותבפנקס
 ט~~א ו~האי וכנ""לי סהדי ~ן א~רינןשוב
 להקידושין לפםול דאין נ~י א""ש סהדידאנן

 בערכ~ת קידושין ~שום הטבעתבנתינת
 ~חלקי חלק הוא הטבעת דנתינתדכיון
 קידושין גדר הוא ובנתינתו האישותקישור

~שו~
 ערכאות ~נ~ס שיעבוד ~ר דניתן

 דבר בגדר עי""ז דהו""ל ~דינה~הלכות
 זה בסי~ן ~וכהובא קידושין עס~י ~לע~ה
 אאות

 ב~
 להקיד~ין לפסול דאין נהי שוב

 לש~ה~שום
 דב~~

 לש~ה ~י~ן לא
 ט~קידושין

 עב~
~"~ 

 דאינם ~שום לפסלי
 דכיון א"ש ולהנ"ל וקידושין גיטיןב~רת
 בעדי בערכאות ~ידושין הו"ל סהדי ~דא~ן

 ד~~רי~ ישר~~מ~יר~
 ~י ~גיטין ו~ד~~ר

ע""א~
 דקיי"ל ו~שום בקידושין דליתא ~לתא

 וכדפירש""י כרתי ~סירה עדי דא~רכר""א
שם

 יעו"ש~

 ו~~~~
 נתינת ~נהג דליכא היכא
 אישות בקישורטבעת

 ~ר~ים בסעודת הכי בתר וכ""אבערכאות
 באות~וכהובא

 הקדום~
 בתשובת ~פורש הדבר

 ~אלףהרשב""א
 רנ""ה~

 תשובה
 אל~

 וז"ל~ קפט

~~~~
 ~שודכת שהיתה אשה

 לראו~
 וראובן

 שיושיב ~~נו ובקש ח~יו בבית סעדזה
 בשלחן ע~הן שלוה~שודכת

 ול~
 ח~יו רצה

 ונתינת טבעת לה שיתן עד ע~הןלהושיבה
טבעת

 הו~
 פשוט וזה ~יד~ין כנתינת ~~לם

 והיא הנערה ואבי ראובן בכך ונתרצוא~לם
 טבעת ראובן לה ונתן לפניהם והביאהבוגרת
 ה~סובין אותן בתוך והיו ה~סובין כלבפני

 פסולים שהיוקרובים
 לה~

 לי~ים לעדות
 ביניהםנתחדשו

 סיב~
 לש~עון ונשאת והלכה

 וכו" גט ראובן לה שנתןבלי
 ו~

 העדים
 ושבפניהם טבעת לה נתן שבפניהםוה~ידו
 שם שהיו כיון הודיעני הדבריםהיו

 הודיעני גם וכו" בטלה העדות שכל ני~א~י קרובי~

~
 היא אם גט ראשון עכ~יו נתן

 ~ותר~
 היא ו~ותרת ~נוסה לה ד~בינןלשני

 ~ותרת כך לבעל ~ותרת שהיא וכיוןלראשון
 ~זה שת~א נ~ר אולבועל

 ו~זה~

~~~~
 שנתינת אצלם ~פורסם שהדברכל

 קידושין ~ורת סתםהטבעת
 ו~בלה לו ~שודכת שהיתה ודאי זו ~םהיא
ט~ת

 סת~
 היא הרי

 ~קודש~
 כיון ועוד

 נ~כוון שלכך ~ש~ע ודאי בדבר הקפידשהאב
 ~ת טבעת ב~תינת לו היתה הקפדה ~הכי

 ו~""פ לקיד~ין נתכוונו אםבלתי
 ~ן קידו~ין לקבל האב שנתכוון כלבוגרת שהי~

 כ~דבר זה והרי הודיעה הוא גםהסתם
 לה ~נתן דאע"פ קידושיה עסקי עלע~ה
 ד~ר יוסי כרבי לן דקיי~א ~קודשתסתם
 וקידושיה גיטה עס~י על ע~ה מדברהיה
 להונתן

 ~יר~ ו~~ וקידושי~ גיט~
 דיו

 וכ~



~ ~ ~

 ~י~ן
 י~

 ~~ו~~~ן ~~~~ן
 ~~~~~ו~

~~~~ 
~~~

 נתינת שכל ביניהם מפורסם שהדבר~כן
 אינו למשודכת ממשודךטב~ת

 אל~
 ~ידושיןי

 ~ין ל~ו~ם קרובים במסיבה שהיווא~""פ
 מחמת נפסליןהכשרים

 ה~רובי~
 ב~ד אלא

 שיהיו או ~ניניםמשני
 מזומני~

 ל~דות
 ושגלו לה~יד הם שנתכוונו אומתחלה

 ד~ת~
 כל מ""מ וכו"בכך

 של~
 כולם לדברי נתכוונו

 שמ~שה אני וכמדומה פוסלת ראייתםאין
 למ~~ה הלכה ז""ל הרמב""ן הורה וכןהיה
 הואוכ""כ

 בפר~
 בכל דמ~שים נוחלין יש

 יו~

 גמורה מ~ודשת זו אשה והלכך חו~שיןואין ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
 לאחר נשאת ואם לראשוןהיא

 ת~~
 ומזה מזה

וכל
 הדרכי~

 י~ו""ש ~כ"ל וכו" בה הללו
 מה כ""א ה~ת~תי לא בפה ואניבאריכות

ד~ג~
 דבנד""ד מבורר אלו ז""ל ומדבריו לנד"ד

 נמי טב~תנתינת
 ~ש~

 דהני הוא ~ידושין
 הנ""ל בדינו ז""ל ה~ב""א דכתבט~מי

 דמפורסם הראשון ט~ם בנד"די נמישייכים
 מהמשודך סתם הטב~ת ~נתינתא~לם

 בנד""ד גם קידושין א~א אינולהמשודכת

כך
 הי~

 לשם טב~ת נותן דבנשואין מפורסם
 דהמה ~ידושין בתורת וזהו אישותנשואי
 זהו החילוק ו~י~ר דזמנינו ~נהגבנשואין
 במ~מד טב~ת בהאי מק~ה בישר"אלדבנשואין
 הכי בתר לה נותן ב~רכאות ובנשואיןהחופה

בס~ו~
 שהאב כיון השני וט~ם מר~יםי

 דבאמת הוא כך בנד""ד גם בדברה~פיד
 ג~

 ויד~ו יכירו ד~י""ז ~ך מ~פדתה~ה
 במסיבה ~רובים ~ירוף וגם היאדנשואה
 ופשיטא הכשרים ל~דות פו~יןאין

 נתינת דאיכא כיון היא גמורהדמ~ודשת
 נשואין בתר כשרים ~דים ~ניטב~ת

~רכא~
 ~סקי ~ל ~מה דבר בגדר דהו""ל

 כ"ז ו~דביארתי במ~יאות היותרקידושיה
 ~~תל~יל

 ג~
 היט~ י~ו""~

 כ~~~~~
 דמ~ודשת לברר הוא ~כת~י מה
 טב~ת נתינת מחמת היאגמורה

 מט~ם אי סהדי ד~ן ~ט~ם אי ~ידושיןלשם
 ~וכהו~א מר~ים ~~ודת ~דיםד~יכא

 בא~

 הד
 י~ו""ש~

 הו""ל ב~רכאות דנשואין ומשום
 היותר ~ידושיה ~~קי ~ל ~מה דבר~דר
 טב~ת לנתינת שפיר ומשוי ב~~יאותואלים
 ו~ילו הכידבתר

 בסתמ~
 גמורים ל~ידושין

 ~ל ~מה דבדיבר ומשום יהודה לרביו~ילו
 מדינה דמהלכות כה""ג ~ידושיה~~~י
ומדינא

 דמלכות~
 כבר

 ה~~
 גמורה אשתו

 קאי לשמן דסתמן מודה יהודהרבי ג~
 ~אות ל~יל כ"זוכדביארתי

 ג~
 היטבי י~ו""ש

~~~~~~
 טב~ת נתינת בלא ~ילו דמלתא
 בנשואין נמיכלל

 אי~ות ~ניני לכולהו היא גמורה איש~שת ב~רכ~ו~
 ואבא וכדומה יבום ולזיקת ב~רוביםומת~ר

 ב~"די החלי וזה דינא האילבירור

 בש"~ ~~~ד~
 ס""ק כו סימן אה~""ז

 נ~שבת האשה אין וז""ל כתבא"
 כר~וי שנתקדשה ~ידושין ~"י ~לא איש~שת
 ~ידושין ~ם שלא זנות דרך ~ליה בא אםאבל
 בינו אישות לשם ~ליה בא ואפילו כלוםאינו
 שם ובב"ש ~""כ כאשתו נחשבת אינהלבינה
 ~ימן ~י" וז""לכתב

 ~מ""~
 וגלוי שנשאה כל

 ב~ת ~דים היה כאלו הוילכל
 הבי~

 לפי""ז

~
 ג~וי היה

 שנוש~
 הוי אישות לשם ~תה

 בגלוי היה ~לא איירי אלא בביאהקידושין
 ~מט ~ימן ובאה~""ז~כ"ל

 ס""~

 כתב א"
 בפני וב~לה ו~ר אשתו ~ת המגרש~""ל
 לכל שגלוי ~או~דים

 שב~
 שנשאה כגון ~ליה

 כל ~רקהר"ן
 הגט~

 הרמ"א לשון זהו

 קוד~בהגהה~
 זה הרי וכו" ~~ר שתנשא

 ולא ב~ל קידו~ין ולשם שהחזירהב~~ת
 שחז~ה מ~ות לה שנתן ראו ואפילו זנותלשם
 ב~ילת ב~ילתו ~ושה ~ם שאיןהיא

 ובבית ~כ"לוכו" זנ~
 שמו~

 כגון וז""ל כתב שם
 כךשנשאה

 כת~
 ~דף ביבמות תוס"

והר"ן נ""ב~
 פר~

 ו~יין וכו" הגט כל
 תשו~

 ריב""ש
 איני מיהו וכו" כן פסק ל"אסימן

 דהא הר""ן דברי כאן כתב מהל~נין יוד~
 ~מה א""כ קידושין חשש ~ניןאיירי כ~
 נשואין כדין נשאהאם נפש~

 תיפו~
 ליה

 דהי~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~ן
 ~~גי

~"דושין
 ו~~

 לא
 נשא~

 א""כ נ~ו~ין ~דין
 דבועל לו~ר תיחי~הי~י

 ל~~
 ודין ~ידושין

 שכ~ב ב~רו~ה ~יירי והר""ן חוס~ות~ל
 לה נתן ולא גטלה

 ונ~א~
 בעיל בודאי ~~רינן

 ~ג~ וגר~ הג~וב"~~
 יעו""ש" עכ""ל ישן

ו~~~ו~~
 ע~~~~ סו~רין הב""ש דברי

~ל
 ~בר~ ב~""~ הרו~""~

 לענין והר"ן חוס"
נ~ואין

 בל~
 דנשו~ין נ~י קיד~ין

 ~בעילה~וי
 בעדי~

 א~רינן ~ע~א דמה~י
 ~ין חז~ה ~גיר~ה א~~ובנ~~~י

 ~ד~
 ע~ה

 ו~~ע~א ח~וה דזה ~נוח ב~ילתב~"ל~ו
 נראה ~""כ ו~נ""לד~~""נ

 הב""~ שי~~
דב~~ו~ין

 בל~
 כב~ילה ליה דהוי ~ידושין

ב~ני
 ~""~ ~די~

 בגדר ~ו דבעילתו לו~ר אין
 נשו~ין כדין נ~אה היה ד~""כ היא~ידו~ין
 ~וב ~חב היכי בקידו~יןדהיינו

 הכ~
 ~בסי~ן

~ו
~""~ ~"~ 

 כבעילה הוי דנשואין ד~יון

~די~
 ש~יר

 ~דינ~
 ב~ני כב~ילה הו""לאי~ות ל~~ דבבשואין הוא

 עדי~
 ל~י~וח

 ~ל ח~יה~ודא""כ
 הר~""~

 עלי" נ~י דהתם
 א~ נ~שך ד~~ה ו~~~~א הדרא הכאדידי"
נ~א~

 נ~וא"ן כדין
 חי~ו~

 ~"דו~ין דהיה ליה

וא~
 נשואין כדין ~~~ה לא

 א""~
 תיחי ~היכי

לו~ר
 דבוע~

 היא ולכאורה ~ידו~ין ל~ם
 ע~ו~ה"חמי~ה

~ו~
 ~ל ~~יר בית ~ל לה~~ון~צ~חי
 כו בסי~ןאה~""ז

 ס""~

 ו~""ל כתב א"
ו~פילו

 ב~
 עי" עליה

 ב""~
 לפי""ז ~םיים

א~
 או~ה ~נו~א ~לוי היה

 ל~~
 הוי ~ישוח

 בביא~קידושין
 סוחר ריהטא לפי ו~ו"

 על שהקשה ב~ה~~~ו
 הרמ""~

 ~ה בודאי ~י
 ~יירי לא ור"ן חוס"שדברו

 ~ל~
 בנשואה

 כודאי היא ~זאח ~ידושין ידי על חורהכדין
 ולא לביחו פנויה בנושא ~לנב~לה

~~ודם ~ידש~
 בעדי~

 דהוי לו~ר חיחי ~הי~י
קידו~ין

 לבי~~
 נשאה לא ואם בע~~ו וכדכחב

 לשם דבועל לו~ר תיחי ~היכי נשואיןכדין
 וא"כ~ידו~ין

~ 
 ~חה ~ל ב~מח כי

~~ו~~ן
 ~~~~~ו~

 עדי~ בל~ ~~ד~ הוי ~ידו~יןלשם ~~~~
 ו~ין

 ~לגש היינו לע""ד ~י ~וונחו ו~""ע~~ש בה~
 ע~""ש ל~הע""ז הגר""א ובבי~ורעכ""ל

 ש~
 כ""ובסי~ן

 ס""~

 ו~~ילו ~"
~~ 

 וכו" י~דה

 ~בא ~ידוע כיון ר""ל ו~""לכחב
 עלי~

 הוי

כעדי~
 חוס" כ~""ש

 ביב~ו~
 ~נב

 ~כ""וובגי~ין ע""ב~
 ע""ב~

 וכו" ל~ש~כנסנה ד""ה

 ~""י ביבו~ותו~~רינן
 ה~~ד~ ע""~ וכחובו~

א~
 הק~נה

 וגדל~
 וכו"

 ו~סי~
 ד~ע""~

 דבעל

בל~
 ע~ו ש~חיי~דח דידוע כיון י~וד עדי

ודאי
 כ~""ש בעל קידושין ל~~

 ~""~ ש~
 ~יון

 כנ""ל הוא ~לום לאו בעל ~ידושין לשםדל~ו

ע""~
 ונד~ין נראין וז""ל ע""ז ~חב שם וב~ליון

 הב""שדברי
 ס""~

 ד~ין ~"
 ל~ר~

 ~כ~בן דבריו
 בסי~ן שכחב ע~~ו דברי יסחורדא""כ

~""~~ 

ס""~

"~ 
 ~ל~

 ל~ל ~לוי היה ~ם כוונחו ע""כ
 לביחו~כנ~ה

 לש~
 ~בואר הלא אישוח

 ~ביבריב""ש
 ~נו~

 ל~ל ~לוי ~היה
 שנש~

לש~
 ~~ר ~לא זה בנדון ו~חב אישות

 ב~ירו~
 ~חי~ד ~~וא ~~ה כשנחי~דלעדים

~~~ 
 לה חו~~ין אין ק~דו~ין לשם לב~ולע""ד
 לכל גלוי ד~הני ~כחבו וחוס" ו~ר""ןעכ"ל
 דהוי אלאאינו

 כעדי~
 ~~ילו אבל

 ל~ר~~ריך ~די~
 ~י~ן ב""י הבי~ו הר""ן וכ""כ

ק~""~
 ב~ילחו הסחם ~ן נ~ים בשאר אבל

 עד זנוחבעילח
 לש~ שהו~ ~י~ר~

 ~יד~ין

~""~
 הגאון א""ז

~""~ 
 דלאו כיון

 ל~~
 קידו~ין

 הי~ב" יעו""ש עכ""לבעל

~~~~~~~ 
 ה~יון

 ז""~
 זו ולא

 מ~ה ע~~ו סוחר אינוש~ואל דהבי~
 ~י~ן ש~חב ל~ה כ""ו בסי~ן~כחב

 ק~""~
ומשום

 דהנוש~י~
 זה ור~ו~ים כלל ד~י לא

 ~זר~ כר~~מז~
 ד~ם זו אף מ~ערב

 ~~י~
הב""~

 על
 הר~""~

 ~ע~רא נ~י ~~""ט בסימן
 הראשונים ~דולי ~יטח דבא~ח ו~טע~אליחא

 בעדים ברורה בעילה בגדר הו""לדנשואין

ו~~""~
 הל~ה ב~י""א הרמב""ם

~ 
 מ~" וב"

 וז"לאישוח
 ש~~נש~

 הרי
 הי~

 ~בעולה
 כחובה ~~ו ח~~ים חקנו ~ה ו~פניוכו"
 ו~ז~ת הואיל בחולוח ש~ן וא~~פמ~ה



~ ~ ~

 ~~ני~ י~ ~י~ן
 ~~ו~~~ן

 ~~~~ ~~ר~~~~
ר~~

 והנכרית ~ש~חה ו~~~קת שתבעלהנשו~ה
 נבע~ו בין ו~אה ל~לו ת~נו שתבעלוהשבויה

בין
 ל~

 והרי נ~לו
 כבעולו~ ה~

 דבר לכל

 וכו" לכש~~נסנה ובתוד""העכ""ל
 ~יב~ו~

 כ""ו וגיטיןנב
 ע""ב~

 אבל וז""ל כ~בו
 הת~

דכנ~ה
 ואיכ~

 ובר""ן עכ""ל וכו" ביאה ודאי
 בו~שנה הרי""ףדעל

 הכות~
 גיטין ~ו~~י

וכו"

 הג~~ כ~ ~~ר~
 כ~~

 אבל ו~""ל
 הכ~

 ~יון
 עכ""ל לה ~שבינן נב~לת בוד~י~נשאת

 יעו"~
 נראה ~לוו~דבריהם

 דעת~
 דנישו~ין ז""ל

 ו~שום ב~דים וברורה וד~י כבעילההו""ל

ד~לת~
 ~~ולה בגדר זהו וידוע דגלוי

 ~~ש ב~ניהם לכ""ע~בוררת
 וכ""~

 ~הדי
 ברורה סברא ~וב~~ת ~עולה בהאינינהו

 דוכתי בכו""כ בש""ס היאו~וסכ~ות
 ד" ~ות זהב~י~ן וכהוב~

 יעו""ש~
 ושוב

 ביאה נ~י דזהו ~י~ות לשםבנשו~ין ~~~יל~
 לש~

~ישו~
 בעדי~ כפרי~ והו""ל בעדים ~בוררת

 לבעולדדעתו
 ל~~

 לו~ר אין שוב ~ישות

דכיון
 דל~

 ב~ידושי והי~נו נשו~ין כדין נשאה
 בנשואין דנהוגטבעת

 הרא~
 דאינו דעתו

 לו~ר תיתי ו~היכי תורה בקידושירוצה
 לשם היאדב~ילתו

 אישו~
 הב""ש וכ~ושית

על
 הר~""~

 ב~ות ~וכהובא ק~""ט בסי~ן

 ונוטע~~ ד~""~הקדום~
 ד~ריש דבזה כיון

 נ~י בה נכלל אישות לשם ~בנשואיןדרוצה
 דתרווייהו ~כיון ~ישות ל~ם בבי~הדרוצה
 נינהו~דא

 וכנ""ל~
 ~ישות לשם בי~ה ובא~ת

 ~הניהי~~~ד
 תלת~

 ב~ישות ~ה""ת קניני
 ראיה אין~וב

 דל~ ~ה~
 ב~~ת ~ידשה

 וכפיבנשואין
 ה~נה~

 נ~י ~ושש ד~ינו
 דז""א ו~ישות קידושין ב~ר תהיהדבעילתו
 ד~י ולו~ר הדעת על יעלה אטוו~טע~א
 קידושין לתורת ני~וד דזהו בבי~הש~קדש
 וה""ה וש~ר כסף בקידושי רוצה ד~ינובשביל

 בנשואיןבנד"ז
 ~ש~

 כדפריש הו""ל ~ישות

להדי~
 לשם בבעילה דוקא דרצונו

 אישו~
דבא~~

 ר~ה ~ואינו תורה קידושי נ~י זוהי

ב~~~
 ו~ין ~~ר אי~ות

 כס~
 ונהי ושטר

 ~נבדביב~ות
 ע""א~

 ~~~ן ~נגיד דרב ~~ר
 בבי~הדנ~קדש

 פרי~ות~ ו~שו~
 יעו""ש

~""~ 

~~שו~
 טע~א האי

 דפריצות~
 לו~ר ~ין

 ט~ת ב~ידושי והיינו כדין ~שואין~ביד דו~דל~
 ועוד ביאה ב~ידושי נ~י רו~ה ~ינוהנהוג

 ~~שום תוד""הלכי~""ש
 פריצו~~

 ~~ידושין כו"
יב

 ע""ב~
 דהיינו ר""ת ~~רש ו~"ל

 ודבר י~וד עדי או ביאה עדי ~ו ש~ריךל~י ~ריצות~
 על עדים ש~ע~יד~כוער

 כ~

 יעו""ש וכו"
 דזהו לו~~ר ו~סברא~וב

 היכ~ דוק~
 דצריך

עדי~
 נשואין בדעביד ~שא""כ ולבי~ה לי~וד

 ~ישותל~ם
 דל~

 לבעילה ~יו~דים עדים בעינן

ו~שו~
 ש~יר ו~נ""ל נינהו ~הדי דכ""ע

 דעי~ר כיון פריצותא בגדר ~ינהב~ילתו
 בביאה ~ישות~נין

 הו~
 ד~ע~רא נשו~ין ע""י

 ~~ברא" ו~שוט ברורוזה
 כ""ו ב~י~ן הב""ש כתבשפירו~~~""ו

 כבעילה הוי דנשו~ין דכיוןא" ס""~
וד~ית

 בעדי~
 בנשו~ין שפיר

 לש~
 אי~ות

 ~ישות לשם ביאה ב~דר זהונ~י
 הי~

 ו~שית
 אישות קנין וב~~ת ~~ורה ~יש אשתבזה

 אישות לשם נשו~ין ~שום דנוב~ת כזובב~ילה

~לי~~
 עדים בפני בי~ה ~~ידושי ט~י
 דכיוןו~טע~א

 דנובע~
 נשואין ~גדר

 לשם ובי~ה נשו~ין תרווייהו הו""ל~ישות לש~
 גווורה איש אשת בהו ונעשית~ישות

~~~ 
 "כ

 בזה נעשית ~ינה בי~הב~ידושי
 כ""~

 ארוסה
 הרב וכ~""ש עו~ה אירוסין בי~הד~יי""ל
 ~ה" א" הלכה פ""יה~גיד

 ~ישו~
 ש י~~"

 ותבעל ~שתגדיל תוד""ה שכתבווכ~ין
~יב~ות

~""~ 
 ע""ב~

 כיון ~כתי וא""ת וז""ל
 היכי כלום ~~ן ~עשהד~ין

 ~הני~
 ~ו~ה

 בביתו שהיא דכיון וי"ל בקטנותשהיתה
 כשבועל ל~ופה כ~סירה הויא בעלשל

 את""ל ו~~ילו ~ידושין לשםב~דלותו
 ~יד ~שובה ע~ה ~ירוסיןדבי~ה
 חצר לו אהיה דהוה ~ידיכנשואה

 יעו""ש עכ""ל נישואין לשם ע~וונכנסה בדר~
 ד~האיוברור

 סבר~
 דברורה

 הי~
 אין

 להקשו~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~ן ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ~~~~~ד~

~~~~ 
קושיתו

 דהב""~
 קמ""ט סימן הרמ""א על

 דינא עלנמי
 דהב""~

 כ""ו בסימן
~""~ 

 א"

 ~~ימן התם דו~א וכ"אוכמובן
 פריש ולא בסתמא בנשואיןדמיירי ~~"~נ~~
 ~ו""ל דנשואין נימא ~פילו שוב נינהואי~ות ד~~~

 ד~~בוררת לומר אין מ""מ בעדים ודאיכבעילה
 הנשואין דעי~ר כיון אי~ות לשם ביאההאי

דעי""~
 פרי~ לא נמי ודאי בגדר בעילתו נעשה

 ~נשואין דנובעת דביאה ממילא אישותל~ם
 לשם ביאה בגדר אי מבורר אינה~ נמיכאלו
אישות

 הי~
 למימר דבעינן הוא אנן וכ"א

 מע~רא דבא~תו ~חמת אישות ~ל~םדהו"ל
 עושה אדם אין חז~האמרינן

 בעיל~
 בעילת

 גרועה ד~~ה הב"ש הקשה שפיר בזהזנות
 דהיי~ו דנשואין כדינא נשא דלא דכיוןהיא
 אדעתא גלי בנשואין בטבעת לקדש הנהוגכפי
 לומר תיתי מהיכי בקידושין רו~הדאינו
 היא ואישות קידו~ין ל~ם דבעילתו~וב

 בעילתו עושה אדם אין ~קה ~טעםו~ילו
 נשואין כדין נושאה היה דא""כ זנותבעילת
 שום ואין ~נינא האי בירור זהוו~נ~ל

 על מקושיתו דהב""ש בדיני~~י~~
בסימן הרמ""~

 וכמובן~ קמ"~

~~~~~ 

 הב""ש הקשה יפה דלכאורה
 ~ושיתו העיון לאחר מ""מ הרמ""אעל

 הב"ש קושית דעיקר ניחא בפשיטות~ו
 והיינו נשואין כדין ~א דלא דכיון~שום

 דעתו הר~ה בנשואין דנהוג טבעתבקי~שי
 ובאמת וכנ""ל ~ידושין רוצה~~ינו

 כיון ~ש"ס חכמי בזמן המנהג כפי~~יירי הרמ"~
 לדין דמייתי בש"ע דהמ~בר אדינא~קאי

 ~גיטין בש"ס~~קורו
 פ"א~

 דבזמנו ואפ~ר
 והיי~ בהכי נהוג אכתידהרמ"א

 זמן לקדש
 ארוסה בגדר והו""ל הנשואין ~ודם~ובא
 ~ינם נ~אין והני הנשואין עושין הכיובתר

 דנש~ין ~ינא נשאה דלא דנימאבקידושין
 בקידושין רו~ה דאינו דעתא דגלי~שום

ו~"~
 ולא בדנ~א והיינו דהרמ"א דינא

 ובנשואין ~רוסה בגדר דתהוי מעקראקידש

~~
 כדין ~א דלא דבזה דנימא קידושין ליכא

 דעתא גלי טבעת בקידושי והיינונשואין
 ליכא דבאמת דז""א ב~ידו~ין ~~הדאינו
 וקושית וכנ"ל בטבעת קידו~ין שוםבנשואין
 דבזמנו נ~ואין מנהג כפי היאהב""ש

 שפיר ובזה ביחד המה ונשואיןד~ידושין
 ה~""ס ~כמי בזמן המנהג כפי ו~נםהקשה
 לקושית מקום אין הרמ""א בזמן נמיואפ~ר

הב""~
 על

 הרמ"~
 ברור לע""ד וכ"ז

 בס""ד~

 ~~~ו""~~~
 לשם דבנשואיןשביארתי
 ביאה בגדר נמי דזהואי~ות

 בעדים ובודאי בבירור ומבוררת אישותלשם
שיטת

 הב"~
 א" ס""ק כו סימן אהע""ז

 שיטת ~לפי מ~"ת גמורה ~יש אשתדנעשית
 ותוס" הרמב""ם הראשוניםגדולי

 טבעת בקידו~י דנוהגים בזמנינוואפילו והר""ן~
 ~~אה ~ינו דכיון לומר ~ין נמיבנשואין
 טבעת בקיד~י ו~יינו הנהוג נשואיןכדין

 בקידושין רוצה דאינו דעתו הראהבנשואין
וכקושית

 הב""~
 סימן ~~ע"ז הרמ""א על

קמט~
 בנשואין דרוצה דפריש כיון וכ""א דז""א

 לשם בביאה דרו~ה כפריש הו""ל אישותלשם
 ושפיר מה"ת אישות קנין נמי וזהואי~ות
 ~וכה~א ~ה""ת גמורה איש אשת בזהנעשית
 הקדוםבאות

 יעו"ש~
 ~ל שום בלי ברור

~~~
 נשואין ~דר דהמה בערכאות ~נשואין

ל~~
 ברורה ביאה נמי מבורר דמזה אישות

 ו~ום ~יוחדים עדים בעינן לא אישותלשם
 אשת בזה דנעשית וכנ"ל נינהו סהדידכ""ע

 מה~ת גמורהאי~
 דבי~ ומשו~

 אישות לשם
 נמיהיא

~ 
 אישות קניני תלתא מהני

 מגדר נובע אישות לשם ביאה קנין דהאינהי ומ""~
 בערכאות ~עשה אישות לשםנשואין

 קידושין ~ורת ~אינם משום לפוסלןאין ~"~

ומ~~
 אישות לשם ד~יל סהדי דאנן דכיון

 ישראלים עדים בגדרזהו
 ~י~

 דקידושין
 ואפילו נינ~ו ~מורים ~ידושין דשפירואישות
 ~י בגיטין וכד~רבערכאות

 ליתא ערכאות וז"ל ~יר~"י ב~ידושיןדליתא מל~ ע"~~
 וא~י~ו וכ~רים ישראל מסירה בעדי~ידו~ין



~ ~
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~~~
 ~סימן לעיל היטב כ""ז ~דביארתימדרבנן

 ~ותזה
 ב~

 י~ו"~~
~""~~~~~

 הבית כוונת בהסבר
 מאיר הבית ~ושיתמיושב שמו~
 ~ליון הכותב ~ושיתלר~ת ו~~

 ש""~
 אה~""ז

 ה~""א שכתב ממה שמואל הבית דברילדחות
 וכהובא א" ס""ק כ""ו סימן לאהע""זבביאורו
 אות זה ~סימןל~יל

 ו~
 ודברי י~"ש

 ובאמת שכתבתי כמו להלכה ברוריןשמואל הב~~
 בביאורו שם ה~ר""אכפי~"ש

 לחל~
 בין

 די~
ד~""~

 כ""ו ~ימן אה~""ז
~"~ 

 דכתב ~א"
 לדינא וכו" לו יחדה אםואפילו

 את~מקדש ד~מ~
 הקט~~

 ולא
 מיאנ~

 וה~ד~ה
 נמי ב~ל ~ידושין לשם ודאי דבקטנהומט~מא
 מ~רש~ראה

 דד~~
 ה~ש כמ~ש ז""ל

 לשם ביאה ~דר ~בע דמזה לאישותדבנש~ין
 מבוררתאישות

 לכ""~
 מקודשת שפיר

 ~מור~
 דה~דילה קטנה דביחוד בט~א מדכתבמה"ת
 ל~"~ י~~ דיחוד משום מקודשתא~לו

 הוי
 ~יי משום קידושין ולשם ב~דיםכב~ילה
 א""ז ~אמת ונהי מ~~רא דידהואישות
 דע~~כ כיון מ""מ מה"ת ~ורה אישות~דר
 המו~אל ע"צ ~ישות ~דר וכ""א ז~ת ~דרא""ז

 מהניומדרב~ן
 ז~

 ליחוד לשוי"
 דידו~

 ב~דר
 ~ידו~ין לשםב~ילה

 ופ~י~
 דבנשואין לפי"ז

 ~לכותא וד~נא מדינה דמ~לכותב~רכ~ות
 ~~ו אישות לשם ~מורין נ~ואין ~דרהמה
 אישות לשם מ~ררת ביאה ב~דרנמי

 ופשוט ברורוכ"ז וב~די~
 ב~"~

~~~~
 ק"י ~י~ות סו~יא דמהאי פלא זה

~""א~
 את המ~דש

 ~~ט~
 וה~דילה

 י~~אל ~מוט~ה ~ה~~ן ד~תייעוכו"

אבר~ס~י~
 להוראתו

 ש~
 ול~וות ב~דושה

 ~רוה ~תרתדין
 יא סימןלעיל ~ו~ו~ ד~ריי~

 מה~ת~
 אות ב ~י~ן חי~רו

ד
 י~ו"ש~

 ~~ה ~ו~יא מהאי
 נ~תיי~

 ~~ר"א
 ~~און ~מציא שקר דין מחידוש ~~י~וךזצ"ל

 דכל בררתי וכבר בורות בדברי ה~"להמוט~ה
מה

 שכ~
 ~וכחתו הנ""ל המוט~ה ~~און

 ד~י ~ינם ~~יא~~י
 ~~ ~רו~

 ~~י

 ~ת יב ~סימן ל~יל וכ~ובאחמורות
~~ 

~~~ ~  
 המוט~ה ~~און שכתב ~ה
 ד אות ב ~ימן בחי~רוה~""ל

 דינא ~אי ~בירור לה~רר שלמטה~ליון
 ב~רכאותדנשואין

 מתו~פ~
 יבמות

 פי ועל א הלכה יפרק
 העמו~ה~ חק~ר~

 ~~~~ בדי~
 ~יקת

 בנשואי דפ~חתיבום
 חר~

 לפקח
 ~י דמה""ת בתר~ה אי בתרומהדאוכלת
 ה אות ~א ~~ימן ~וכהובאמדרבנן

 בררתיוכבר י~ו"ש~
 דמ~מ~

 עצם
 נ~ל~ ~ח~יר~

ממ~
 ~מרא דהוא

 מפור~
 ~~ה ו~ובא

 ~אות י"ב ~ימן לעיל וכ~ובאברמב"ם
 ואמ~י~ו"~ ה~

 ~ה
 שכ~

 ~ם
 ~ענין מ~ין ~רת שאל~פה ה~ וז""~
 הנ~~

 ~ולי
~"

 ממ~ יו~י~
 ~ר ~יזה המ~יין

 נ~
 ~י~יה

 ~ים אנו ~ליה ~שר ~שאלה בבירורלהו~יל
 ~ק ב~ך שכתב מה בכל י~ו""ש עכ"לו~"

דמבירור
 ~~מוק~ חקיר~

 ח~ון ~בס~ת

 ~רה~ידי~~
 אור להו~יא ~שר

~~ 
להועי~

 ~דן ~וא עליה אשר ה~אלה בבירור
 שהתיר דמה כ~מרי

 ערו~
 ~~ורה

 ממזרים בזהוהרבה ~מ~"~
 בי~~

 מה כאן אכ~ב
 ב~רור ומתוך שנים מכמה בזהשה~ליתי
 ~וי ~רכ~ות ד~ואין נמי י~ררהענין
 איש אשת ~דרלה

 ~מור~
 ~~י ~ה מה"ת

בס"
 ד~

~~
 וז"ל כ" ס~""ח אה~"ז בטור

~  
 ~ו

מלו~
 על

 אחרי~
 ~רי לה ו~ר

~  בחוב לימקודשת 
 ~~~ד זה ביד לי שי~

שלש~
 שם ו~"י מקודשת

 כ~
 ו~תב ~"ל

 ~יי~ מקודשת ד~"ד ~רוחםרבינו
כיון מדרב~

 שלש~ דמע~
 ת~נתא

 דרב~
 ~~ל היא

ואי~
 ~~ון למימר איכא ד~א מוכרח

רבנן ~קי~
 נ~~

 המ~ות לה
 שנ~~ ו~י~

 ה"ל לה
~אילו

 כס~ ל~ נ~
 מ~~שת והויא

 ~ו הי" ~"ל כתב שם~ב"ח דאוריי~
 מלו~

 ~תב וכו"
 דאינו כתב ו~ב"י וכו" ירוחם~"ר

 מוכר~
 ו~~ו~

 ~ר"ן ד~ת ~יא

 ~ר~ ~יטי~



~~ו

~~~
 ~~ו~~ן ~~~ין י~ ~~~ן ~

 ~~~~~ו~
~~~~ 

הת~~
 רבינו כמ""ש ל~ם התוספות דעת ~בל

ירוח~
 ~~סתבר~ והכי

 ר ה כד~~י
 ירו~"~

 ~חומר~ נקט~~והכ~
 ע~~~

 ש~~חנ ו~~י~~

~ה~""~
 סימ~

 כ~יח
 ס"~~

 נ~יל ~כתבתי ~ם ו~""לכתב נב~ ~ו~ ~סו~ כ~~~
 י~~~ ס~~~ ~~~

אות
 לה~

 א~
 ווקדש~אותה

 ~דב~
 בו צו ש~ין

 ~ ~חוריית~קנין
 מדרבנן ~נין

 ~~~ו~
 ק~נה

 מ~ום ש~~~ן מ~~ד כ~ון מדאוריי~א~ותה

 תיקון"~י
~""~~ 

 וכו~ מד~ורייתא שלו ~שה

 ~דומה מח~וקת הוא ~בח~תעכ""ל
 בג~~

 הוב~~המ~ברי~
 סימן ח~"מ תש~ה ב~תחי

~ל""ה
~~""~ 

~ 
 ~~ות

 ד~
 ב~ריכות

 יעו""ש~
~~~~~~~

 לשיטת ~סת~יע ~ש
 הסובר~~

 דרב~דקני~
 מק~~ת ~שוי" מהני

מה""ת
 י~מות ~וספתא דתנ~א ~~א~

 פר~

 י
 ישראל בת אה~כה

 ~~ח~
 לכהן שנשחת

 ח~
 אוכל~אי~

 ~ת
 ו~ל~

 ~~~ יב~ ל~ני
 ~~ת

 ~דאורייתא בתרומה ד~וכלת ברור וזהע""כ
דאם

 ל~
 כן

 גם~
 ~דרב~ן ~תרומה

 אתי ~~ דלמא ~ ~גז~~ה אוכ~תאינה

לאוכל~
 ~ת~ומה

 ד~וריי~~
 ~כד~~ר

ביב~ות
 ע"~ קי"~

 ו~רמב"ם
 ~"~~הלכ~

 יב
 ~עיל ~ו~הו~א תרומות~ה"

 סי~~

 א~ת יב
 יעו~שה

 היטב~
 ~וב~מת

 זי~תה ע~קר~
~ק~יאינה לי~~~

 מדרב~ כ"~
 ~רש דנש~~י ומשום

 ~אינםב~קחת
 קנין לשתהא דרב~~מהניד~~ן מ~~ ושמעי~ מדרב~ כ"~

 דאוריית~
וכמ~~~

~~~~
 ז"א

 דמתוס~ת~
 ש~ם ליכא הנ~ל

 ד~ב~ דקנ~ לדינ~סייעת~
 אי

כחו
 ~~"ת מקוד~ת לשו~ י~~

 ~תו~פתא~ דינאדעיקר ומ~~מ~

 הנ~~

 ד~~ם~

 ~גדר לה מ~~~ ~~ש ~יקתל~קחת ~ק~
 ~ מה"ת~~ורה אשת~

 הו~
 ~שום

 דמיבמ~ ~דכי~

 כי~~מרינ~
 ~מצ~ת דדעתו

 הי~~ ~ליב~ם דביא~~ ברו~ י~~
 ל~~

 שמן ~ל~ ~~ורה ~~~שות
 ~ה דאינה דאי~נימאז~ת

 אש~~ ~"~

 שו~מ~רב~
 מה"ת הו"ל

 בדר~ ~עמ~

 ~~ת

 וא~בעלמ~
 דאיהו ~הדי

 א~~
 ב~כ~ ר~ה

 במ~~ שיז~~ כדי תו~ה באיסור~~טא"

דרב~
 ~קט ביבמות דאמר להא ודמיא

 ו~~דה וה~די~ה ~יחנה ש~חקטנה ע"ב~
 ~ט ~ריכהה חינה~חמר ~~ ונשח~

 לעיל ~וכהובח כרב ו~יי~נבבעל וחוק~מנ~ וכ~ מ~~
סימן ב~ריכו~

 י~
 ד ~ות

 ד~~~ יעו~ש~
 מ~ני ~ט

 דבעינתוומשום
 הו~

 וה~ה ~~ישות נשם
 הואדיבומו הכ~

 ~ש~
 ~י~ות

לא ד~יבו~ נימ~ וחפיי~
 עדו~ בעי~

 ב~~ב ל~נך המ~נה וכ~פי~ת
 נימח ~י ~ח"כ יבום מה~ ד"הלכה

 בפ~א~ ד~ק~ י~~דביאת דעי~~
 ~ו~ה

 דד~תו משום מה"ת גמורה לחשתו להמשוי דר~~
 לשם~אישותבביאתו

 ו~~ ~ו~
 ל~~~ות

 בעי~
עד~~~

 ~"א
 ו~~ו~

 דבי~תו ס~רא ד~אי
 נ~יהוא ביבו~

 ל~~
 אישות

 כ"~
 שמן בלי ~ר~רה

ס~ק
 ע~

 הוח דיבומו בזה נ~נ~ו ~~הדי ד~"ע
 ג~ורה אישותלשם

 דכי~
 דנחית

 עושה דאין ברור יבוםמ~ות ל~י~~
 מה"ת~~ת בעינ~ בע~לו~

 ~י~
 מה"ת א~נה דזי~תה

 משא"~
 שלשתן במעמדבקידושין

 ~אי~
 לומר

~~~ 

 דנח~ת
לגדר

 קי~ושי~
 ~מורה באישות רו~ה בודאי

 תהא עי"זושוב
 מ~~דש~

 בפ~~ת ~מורה
 ~ישות לשםביאתו

 ~ז"~
 ~~~ידושין ומשום

 ומד~תה גמור ~נין ב~נ~ןדעל~א
 והלכ~

 נהי

דנימ~
 ~ידושי ה~י בתר דב~מת~בעילתו

במעמד ~רב~

 שלשת~

 הוא
 אישו~ לש~

 ~"מ
 לכסף ד~תהדהיא כי~

 ~ידוש~~
 שלה דתהא

~~~ 
איכ~

 כ"א ~לה דאינה ~ה אי לס~ו~י
 ~~הני דרב~

 ל~שוי~~נ~
 ~ש~יר ו~ה ~אורייתא

 משא"כ וכנ"ל המחברים בגדוליפלוגתא
 ~יקה לפ~חת ~קחבי~ם

 דר~~
 שכיר

 ומשו~~ לה"א~רי~~

 ד~~י"~
 דבעילה

 שלא קטנה וכעין פריש ב~לא א~ילואי~ות לש~
 וה~דילהמי~נה

 ~כ~
 בי~וד נעשית שפיר

דבגדלותה
~~~~ 

 ומהאי וכנ"ל גמורה איש
 והגדילה מיאנה שלא ד~טנהדינא

~ט ~יבמו~
 ע"ב~

 י~ג~
 מדינא לרבות

~יבמות דתוס~ת~
 פ~~

 הלכה י
 א~

 ראיה
 ~יש לאשת משוי~ה בערכאותדנש~~ין ברור~
 ל~~ל ~כדביארתימה"ת גמ~ר~

 ~בסי~~
 ז אות זה

ח~ינ~"~היט~



~ ~ ~

 ~~ ~~~ן
 ~~~~~~~ ~~ו~~ן ~~~~ן

~~~~ 
~~~

~~~
 הביח בשי~ח דביארחי מה מלבד

שמוא~
 בש""ם דמקורם זצ"ל וה~ר""א

 אשחו הו""ל אישוח דבחיי הראשו~יםו~דולי
 ומשום מה""ח~ורה

 דב~יל~
 אישוח לשם

 אוח ~ד א אות זה בסי"~ו~הובא
~~ 

 מ~חי
 לאה~""~ ~ידושיו ~~~ה~~ת

 מב ~ימן

ס~י~
 לראוח ה~דים וצרי~ים ~גה""ה ד"
 וכו" ממשה~תי~ה

~~ 
 ו~ראה ~"ל המ~~ה

 שיש ב~~ין מיירי דרשב""א פלוגחא ~אן~ין

 והמרד~י ו~ו" ~ח~ה לה ש~חןלה~חפק

מיירי
 ~ומד~

 מיושב ובזה וכו" ~פי דמו~ח

מ"ש
 הרמ""~

 בש~ת ה~לה פ~י ל~~וח ש~וה~ין

 משמ~ ו~ן שם ~~"שהקידושין
 מחשובח

 חור דרך ש~ידש ~י הרמ"א שהביאהרשב""א
ו~ו"

 דמשמ~
 היה אם ה~דים יד~ו שלא דו~א

 היה אם אבל אחרח אשהשם
 ידו~

 שלא ל~דים
 לבדה היא אלא אשה שום בחדרהיה

~  קדושיןשבש~ח 
 ל~

 ידי~ה מה~י אוחה ראו
 ז"ל ד~~ו מ~אר י~ו""ש ~~"ל ראיהבלא

 בקידושין מ~~י ~ובא דמוכח אומדנאדבאמח
 ומשום ראיה בלי דידי~ה ~דות ~דרוהו"ל
 ~דר ל~ולם המה בקידושין ~דוחד~י~ר
 ד~וה~ים כיון ~ובא דמו~חאומד~א

 המקדש ~~דים דיראו ב~י~ן ו~ן ה~לותפ~י לכ~ו~
והמחקדשת

 וב~"~
 ~דר דזהו משום

 מה ל~ל ברורה ראיה ומ~""ז ~ובאדמו~ח אומד~~

 ב~רכ~ח ד~שואין לברר זה בסי~ןש~חבחי
 אישוח לשם ~שואין ~דר ב~ירור~ו~ל

 ב~חי~ח בין ~מורה איש אשח בזהו~~~ית
 אוח זה ב~ימן ~ו~הובא ב~ר~אוח~~ח

 דלי~אובין ד~
~~~ 

 ב~ר~אות ~ב~ת ב~תי~ח
 ~ושין הכי ~רוכ""א

 ס~וד~
 ואז מר~ים

 אוח זה ~ימן ~וכ~ובא ה~ב~ח לה~וחן
 ו~""א ~~ח ~חי~ח כלל דלי~א ~יכאואפילו ה~

 זה בסימן ~ו~הובא לחוד ~ב~ר~אוחב~שואין

 אוח ~ד ז"אוח
~"~ 

 ו~~ון ברור ל~"ד וכ""ז

ב~"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ י י
ייי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~י

~~~
 לפי""מ מדבר נשבר בלב אשר ~מחבר

 חבא הקודמים ב~ימנים~ביררתי
 נכבד עניןלבאר

 ו~~
 ראוי מאד

 ושמונה אלף עברו כבר היותביאורו
 וששיםמאות

 שני~ ~~
 ~ר~נו לחורבן

ובית
 ~שני~

 ופזורנו וגלותינו ~דשינו

 ואיי~ ארןלק~וי
 מהיות חדלנו ומ~ת רחוקים

ממלכת
 כהני~

 ~ש באנו ~דוש וגוי
 ובמי~

 והשמדות הצרות וריבוי מתוקף שערותסמר
 ויע~ב י~חק אברהם בני אומתינו עלשעברו
 ב~רי המ~אר כפי פזורנו ארצותבכל
 הימי~דברי

 והיא זה זמנינו עתה ועד מאז
 תשרי בחדש ~ר~""ה אלפים חמשתשנת

 בספר ראינו אשר ומלבד העולםלבריאת
 סופרי~ מפיו~יפור

 וקדושי גדולי נ~נים
 ב~נינו ושמענו בעינ"נו ראינו עמינוחכמי

 ברוב והשמדות הגזירות גודל בזמנינומהנעשה
 כשל כי עד ישראל בני אחינו דישיבתמדינות

 ובחו הסבלכח
 בני~

 ללידה אין וכח משבר עד
 עינינוי ו~כו לבנו דוה זהועל

~~~~
 ובסוף אנגליא מלכות רוח ד" העיר

 והנוראה האיומה העולמימלחמת
 אלפים חמשת בשנת בזמנינו~דנתפרצה
 אלפים חמשת עדתרע""ד

 תר~""~~

 השמיעה
 ישראל בני לעם הארן גאולתופרסמה

 ופרםו~
 זהרשיון

 בש~
 בלפור

 דקלרצי~
 יען יקרא

 בלפור ~ם הנקרא השר ידי בכתבדנתפרסמה
 ואח"כ לא~ליא אשר ה~לכות שרימגדולי

 וכל ארן מלכי מלכיות גדוליבה~כמת
 ושופ~י שריםלאומים

 ~ר~
 נתאשרה

 כ""ז וכידוע להו זכין ובחתומיוונתקיימה

 אורה דנתמלאו פזוריהם מקומות בכללאחב""י
 כמוה אשר זו ~ובה משמועה וששוןושמחה
 הקדושה ארצנו חורבן מזמן נהייתהלא

 חשובה היותר דמלכות ופזורינווגלותינו
במלכיות

 העול~
 חירות תפרסם

 וגאול~
 בני

 לאומים וכל ארן מלכי ובהסכמתישראל
 רעיתי לך קומי נשמע התור קול כ""א זהאין
 ~שיר וגו" לך ולכייפתי

 ~ירי~
 ב~

 והגיע
 ~ה""ק הב~חת קיום דודיםעת

 אל~יך ד"ושב ~נצבי~~
~ 

 ונ~לגל וגו" שבותך
 הגדולה ברי~ניא מלכות זכאי ע"יהזכות

ושלו~
 ~ נינ~וי דרחמנא

ו~~~
 מנתינת שנה עשר שמונה עברוכבר

הרשיון
 ~~~ו~ בש~ הנקר~

~~~~~~
 ממושכה תוחלת סופה היה ומה

 לבמחלת
 ו~

 בארן ולהתיישב לבא הרו~ה כל
 הורשהישראל

~ 
 דמיעו~א ומיעו~א

 משיגי~ב~ושי
 ובתנאי~ רשיון

 מוגבלים

וג~
 שיהיה התישבות מת~י לרבות

 פנים כל עללו
 סכו~

 ל~רות אלף
 ראוי ע"ז וב~ת אנגלי מעותש~ערלינג
 זהו וכי לנו היה מה אוי ולקונןלהתאונן

 והנביאי~י תוה"קהב~חת

~~~~~~
 דבגרמת עזרא בימי דאפילו תמוה
 שלימה גאולה היה לאח~א

~ברכות
 ע""א~

 וג~
 יב ~~גילה א~"ל

ע"א~
 לך אני ~ובל למשיח הקב"ה א"ל

 הוא ~רתי אני כורשעל
 יב~

 ויקבן ביתי



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 וי~ל ~מו מכל בכם מי ~מר והואגליותי
 ומ""מ י~ו"ש~"כ

 ל~
 לכל דהרשה לבד זו

 זו ~ף דיעלו לירושלם ל~לות דירצוי~ר~ל

דיצ~
 הבש~ר וכל ו~מר ~ניו מלכות דבר

 יבשאוהו שם גר הוא אשר המ~ומותמכל
 מ~ומו~נשי

 בכס~
 וב~מה וברכוש ובזהב

 בירושלם ~שר האלקים לבית הנדבה~ם
~~זרא

~~ 
 ~~זרא וכדכתיב ~שו וכן

 כסף בכלי בידיהם חזקו סביבותיהםוכל שם~
 ~"כ וגו" ובמגדנות ובבהמה ברכוש~הב

 מהמלבד
 כו~ דנ~

 בית כלי כל פרס מלך
ד"

 דהוצי~
 וכדכתיב מירושלם נבוכדנצר

~~זרא
 שם~

 חמשח ולכסף לזהב כלים כל
אלפים

 וארב~
 ~יזה ו~""כ י~ו""ש וגו" מאות

 ג~ולהסוג
 הו~

 ~מניבוי

~~~~ו~~
 ~פשר

 לדחו~
 זהו ד~כ"פ ולומר

 גופיה ~הו הג~ולההתנוצצות
~צם

 הסי~
 ~רצם ~חב"י לשיבת

 וכ"~
 י~ן

דהי~
 ~כרח ו~וממה חרבה ~דיין כ~ת
דתתיישב

 מ~~~
 מוכשרים ~נשים ~"י

 ומ~ודם הונם ~צ~ות ולשמרהל~בדה
 ~רם שיתיישבו ~כשר ~י ~וב ידיםו~ריצות

 ~~ ~וכלסין וריבויגדול
 והלכך פת~ם

 והכנה ~יבה ~צם זהו לכניסתם וגבול~ושי
 י~ר~לי וג~ולת ה~רןלהתיישבות

 ~"~~~ב~
 ט~מי מתרי מבורר וביטולו

חד~
 דמלבד

 דל~
 הבט~ת נתקיימה

הדקלר~י~
 ~וד ל~~"י הפשוט המובן כפי

 ושד חרב חללי ה~דושה ~רצנו שםהרבו
 ותחת שונים ~תים ~קה זמבי בתלתא~בר
 ~צנו להתיישב ישר~ל בני ~חינו קוו~שר

ה~~~
 מלכות כ~י וצל ~משלת ~ת

~יטני~
 ה~חתה וכפי ~גדולה

 ~ר~ו~

~~~~~~~~~~~ 
 ~נבים ול~שות

 ב~
 רגז

ונש~
 ב~י ~יבו ~י ~ול

 ישר~
 מארצנו

 במיתות ונהרגו דבש~ו~ק~ושה
 משונ~

 ודמ~ו~~ריו~
 רו~~ים מידי כמים נשפך

 מלכות הבטחת ~יה וא"כואכזרים
 בנתינתהי~רה ברי~ני~

 הד~לרצי~
 לחסות ~כ""פ

ולמנו~
 י~לו לבל וצדיקים נ~יים דמי ~פיכות

 בשרי ו~רלי לב ~רלי רוצחים בידישדוד

 ל~ו~~~
 וכפי ~~סרו דלהתיישב בלבד זו
 הד~לרציא מ~יוןהמובן

~ 
 מה זו

 הישמ~~לים ממשלת ~ת מכבר בידםדהיה
 מלפנים שהיה במקום ישר~ל זכותוהיינו
 לאביהם שיחם ולש~וך להתפלל ~דשנובית

 וכמ~ז""ל מ~רבי כותל אצלשבשמים
 מ~ול~

ל~
 מ~רבי מכותל שכינה זזה

 י~ו"~
 וכ~ת

שב~
 מלכות מנדט מ~לת תחת

 וט~נת במ~~ת גדול וב~ושי מהםניטלה ~נגלי~
 שופטי ורו~נים שרים מפי הוחלטאחב""י
 ~היושבים~רן

 ר~שו~
 ה~ולם במלכיות

לדון
 ולהמתי~

 בשם ולכולם ~שה ~נין כל

יקר~
 לי~ג

~ 
 ~יר קבי~ותם ומושב נ~"ש~ן

 שוויין~ מדינ~ג~~~
 להם אין דנ~מת

 מ~~י וכותל המ~דש במקוםונחלה חל~
 דהורשה וגמרו החליטו הדין ~ורתל~נים וכ"~

 מוגבלים ובתנ~ים שם להתפלללא~ב"י
תפלה ודו~~

 ול~
 שופר ת~י~ת

 וחומ~
 מבורר ~יסורו

 בגמר ביוה"כ תרצ""ג ~לפים ה" דבשנתממה
 ובהתלהבות אחד ~רך ~ם נ~ילהתפלת
 יוהכ"פקדושת

 ת~י~~ תק~
 וע"י הנהוגה

~ביר~
 בתפס זו

 תי~
 נחבש להיות ונידון

 כפי ש~~ות ב" משך ~ל א~וריםבבית
 ספק ו~ין ה~תיםי במכתבי כ""זשנתפר~ם

 כל המשברת ב~נחה ל~נחדיש
 הגו~

 ~ומר

הנשמ~
 כזה

 לכ~~ וידו~ דגל~ מל~
 ו~פילו

 ובכה"ג גדולים היותר י~ראל וצוררילשונ~י
 מי תוד""ה וכמ"ש מזה למ~לה בירוראין

ל~
 מה ~יבמות וכו"

 ~"ב~
 מפרשים יש ~"ל

דכיון
 דידו~

 שם ~ומדים כ~ילו שטבלה לכל
 וב~מת ~כ"ל וכו"דמי

 גמר~
 ערוכה

 הי~
~ב"~

 ~"א
 ~"ב~

 התם ד~ר
 מהן ל~חד והודה שקדם כמי ~ביו דמתכיון הכ~ וה~

 דנ~מת נהי והיינו יע~ש וכו"ד~י
 ל~

 מ~ני



~ ~

~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ל~וטרוהודאה
 כ"~

 ב""ד ב~ני דהודה היכא
 דזהו כיון הש"ס שיטתמ"מ

~~ 
 ידיעה

 בעדים דנתברר ~~ר הו"ל לכ"עברורה
 הודאה ~דר הו"ל ועי"ז התורה כפיובב"ד
 מלתא דה~י ד~ה לפי"ז ~שיטאגמורה
 בידיעה מבורר המערבי וכ~ל ~מ~דשדמקום
 שארית דזהו לכ"ע ומפור~תברורה

 וי~מעאלים הנוצרים אומות ובפרטמ~דינו
 תורה להיותה רבינו משה בתורתדמאמינים
 משמיםאל~ית

 ובתוה"~
 חלקן דז~ו כתובה זו

ונחל~
 ויע~ב יצחק אברהם בני ישראל של

~~~~~~
 ~וישלח רבה בבראשית לפימ"ש
פרשה

 עט~
 סימון ב"ר אר"י

 מ~ א~זה
 העולם אומות שאין מ~ומות

 להונותיכולין
~  

 הן גזולין ל~ר ישראל

בידכ~
 המ~דש ובית המכפלה מערת הן ~לו

ו~~ר~
 ~ל

 יוס~
 דכתיב המכפלה מערת

~בראשית
 כג~

 אברהם ~יש~ע
~ 

 עפרון
וישקול

 ~ברה~
 לעפרן

 ~" ~~~ידכ~יב המק~ בי~

~~"~ 
 דוד ויתן

 יוסף של וק~רתו ו~ו" במ~וםלארנן
 ע~כ שכם ~נה יע~ב השדה חלקת אתויקן
 ארן ושופטי רוזנים יחליטו ומ""מיעו"ש
 ישראל" של חלקן זה דאין ~וצרים אמונתבני

 רשיון נתינת ל~חר ~ו החלטה תמוהוביותר
 ~מונה קרוב זה ד~לרציא בלפורהנקראת
עשר

 ש~~
 ספק צל שום בלי ברור ומכ"ז

 ז~ות דשלילת ל~מר בעולם הו"אדאין
 הכרחית לסיבה הוא ~רצ~ו ישראלהתיישבות

 ש~תיישבבכ~י
 ~~ר~

 מעט מעט מקודם
 ובקיום בתוקף ישראל ~י ישוב יסובבועי"ז
 לכש~שהאח"כ

 אר~
 ידים ורחבת מי~בת

 עדות מערבי דכ~תל עובדא האי ובאמתדז"א
 לבאיהוא

 עול~
 ישר~ל ב~י זכות שלילת

 לעובדא מצורףאבותם באר~
 דהריג~

 ושמדות
 ש~י וע"פוכנ"ל

 עדי~
 כשרים דהמה הללו

ונ~~י~
 מהם למ~לה דאין גמור בבירור

 יקו~

 ביטולדבר
 ~בטח~

 ד~לר~י~" בל~ור רשיון

~"~~~~
 ~מוסכ~ ~י עצומה~ליאה

 בח~""ל
 ג~ב"ב

 ע""ב~
 ~י

 טורי עקר טוריע~רנא ~~ מלכות~
 הד~ ול~

 ביה
 יעו""~

ומקובל
 אצל~~

 ל~~~ו אמת דבריהם דכל
 ומה נאמרווברוה"ק

 נעש~
 להבטחת

 על דמה ~""ו והדבר הגדולהבריטניא מלכו~
 ח~"ל המליטו ואכזר עבד הורדוסמלכות הבט~

 מכ""ש שתתבטלה במציאות בלתידהבט~ו
 מקום התופסת הגדולה בריטניאמלכות
 ~שובות היותר בממלכות בראש~וב

 ובישרותה ובמוסרה ואיכות בכמות ~דלהלצד בעול~
 היא דהבטחתה ספק שמן בלי ופשוטברור
 ~ב"ב ~"ל ~מוסכםב~ר

 הנ"ל~
 ד~י

 טורי ע~ר טורי ע~רנא אמרמלכותא
 ותוחלתינו ת~ותינו שוב א"כ והיכי ביההדר ול~

 ~הו מעל~~ה
 ~לי~

 ונעלמה עצומה
 ~יי כל מ~י~יפתרו~ה

 ~לי~ו~~~~~
 ה~מה ו~ל ~נ"ל ע~~ה

 באמת ~הו א~גליאממלכות
 ~"ל החלטת נ~ד~מתו

 דברוה"~
 נאמרה

 הרשיון ביטול בסיבת ~נחנו ~שמיםוכ"א
 כוונת עיקר לה~דים בהכרח דקלרציאבל~ור
 במדרשי המבואר כפי העולם בריאתותכלית
 ו~גם ע"ה וה~מוד המשנה חכמירבותינו
 מהצב~ים שונ~י ירב~ן ~~הדי~תי

 עצמי מנעתי לאמ"מ וה~פי~
 ממלת~

 ~פר~י דהוא
 ~ה ~לסטיות" זרה ע~דה איסורמח~ר
 ה~יעה לא ~שר מי ול~ענתלי

 אליה~
 הצורה

 וכ"א ~מתהאנושית
 בהמ~

 איש בצורת
 ויותרותבניתו

 ~רועי~
 במורה וכמ"ש מבהמה

 של ומתלמידיו י~"שי ~"ז~"א
 הרמב""ם כתב ע"ה ~ליו ~י~י~ו אברה~

 חלקבמורה
 פר~ ~

 ~פק ואין ~~ל כ"ט
 דעת על חלק כאשר ע~ה שהוא~לי
~ני

 כל~ ~~
 ש~יו

 מ~ל~י~
 ומגנים

 ומ~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~
אותו

 התו~י~
 ב~בור הכל סבל וכאשר ההם~

 לו ~~ר לכבודו ל~שות הדין וכן~שם
 ~כ""ל ו~ו" אאור ו~~ללך~ ~ברכיךואברכה

י~ו"~
 ~ה ~ל ~תלוננים י~~או ו~ילו

 ~~לה אנשי ~ה~כוניםשכתבתי
~~ 

 ~תלונתם

ותר~ו~ת~
 לא

 איר~
 ~ל ות~כתי אפחד ולא

 האלקים ~בודת ~ש~ר הלבבות בחובת~""ש

פ"י~

 הבושת ~דות שתי ~דותיך ובכלל ו~""ל
 בפ~י~ת ה~זות ~דת ו~~ום וכו"והעזות

הרש~י~
 על והחולקים ה~בירות ו~נשי

 הגנות ~ן ולה~היר בחסד ול~וות~א~ת
ולהו~יש

 החו~אי~
 והגדולים הק~נים ולהוכיח

 ~יש~יהוכ~~ש
 נ~

 ו~ו" כחל~ים פני ש~תי

 והר~ון הכעס ~דות שתיוכן
 ו~דין הא~ת ~דרךבנ~ות ~כ~ ~~קו~
 ~ד~

 והגברת
 הא~ת ~להשקר

 וכ~
 יעו"ש" ~"ל

~~~~
 וז"ל ~נ~ל הלבבות בחובת ~"ש

 ~חו~איםולהוביש
 וכ~

 ג""כ ~כ""כ

הר~ב~~
 בפ~ו

 ~ ~~ל~
 די~ו~ ~~"~

 ~ז"ל
 קשות לו ידבר לא ~לה חבירו ~תה~וכיח

 שנא~ר שיכ~י~נו~ד
 ל~

 ח~א ~~ליו תשא
 א~רוכך

 ~כ~י~
 א~ יכול

 ~~כיחו~ופניו
 ~א ~ליו ~א ולא ~"למשתנות

 ~דםשא~ור ~כ~
 להכלי~

 ישראל אח
 וכ""~

 ~ינו ~ירו את שה~כלים ~"פברבים
 ~ליולוקה

 ~ו~
 אמרו כך הוא גדול

 חבירו פניה~לבין חכ~י~
 ~י~ ברבי~

 לו
ל~~"ב חל~

 לפי~
 ~בי~ש שלא ל~זהר ~ם צריך

~ירו
 ברבי~

 בד~א וכו" גדול בין ק~ן בין

בדברי~
 ש~ים בדברי ~בל לחבירו ~ם ~בין

 אותו ~כלימין בסתר בו ~ר לאאם
 ח~או~פר~מים ברבי~

 ו~חרפי~
 בפניו ~~ו

 כ~ו ~ו~ב ~י~ור ~ד אותו ו~~לליןו~~ין
 י~ו"ש ~כ~ל בי~ראל הנביאים כלש~שו

 וז~
 בדברים ב~"א ~"ל הר~ב"ם ד~"שברור
 ~בינו ריבות בדברי ר"ל לחבירו ~םשבין

 דחבירו היכא ~יירי ולאלחבירו
~  

 נגדו
 וכ~ין דאיסורא~~ל~א

 ו~ניב~ גזיל~ רציח~

 ד~תסר ~ולם הו""א און דבזהוכדו~ה
להכ~י~ו

 ברבי~
 היכא

 דל~
 ~תר בו~ חזר

 ~דר ליה ד~שוי ~פי ח~ור זה ח~אדבא~ת

 ר~רש~
 ~~ בקידושין וכדא~ר

 ~א~
 ר~

 ור~לש~י~
 הוא לבריות

 ר~ רש~
 ופירש"י

 י~~~ ~כ""ל~ וגנב וגזלן רוצח כגוןוז""ל
 בדברי הוא ~ר~ב"ם דכו~ת לו~רוב~""כ
 וביז~ו ~דו דח~א דנ~י לחבירו שבינוריבות

~""~
 אם אפילו ברבים יכלי~נו לא

~ 
 ~ר

ב~
 בפסידא נגדו דח~א היכא ~~א""כ בסתר
 לגופו ו~לשינות ~סירה וכ~ין ו~~ונודגופו
 ו~כ""ש וגניבה בגזילה אפילו אוו~~ונו
 ק""ו של ב""בוק""ו

 ל~~
 לה~ולם ~רות דגורם

 ג~ור דפשי~ות בפר~ו ולישראלבכללו
 בדברי דח~א ~היכא טפי חמיראדסוג~זה ה~

 לח~ש~י~
 דהר~ב"ם חילוקו ~י~ר ~ובא~ת

 יליף ש~ים בדברי ~ולהתירז""ל
 ~ר~ב""~

~נביאי~
 הנביאים תוכחת ~יקר ו~ת

הית~
 ~ניים ושד וגזילה בר~יחה

 ויתו~י~
 הוא ז~ל הר~ב"ם דכ~נת י~"כו~~נות

 ב~~ש ~דויק וכ~ז שכתבתי"כ~ו
 הר~ב~~

ש~
 ב~ן ~בירו את ~~~~יח ז~~~ל ~כה
 לבינו שבינובדברים

 וכ~
 דוקא היינו כלו~ר

 ~ ~~ל לבינו שבינו בדברים ולא ריבותבדברי

ידי~
 בגדר הו""ל

 ר~ רש~
 וכנ""ל"

~~~~~~~
 בירושל~י דא~ר הא ת~וה

 ~והוא ג הלכה דיב~ותבתרא פר~
 פ~ה תולדות בב"ר~נ~י

 סה~
 ~צר ולא

 וי~ות ד" ונגפהו אביה בי~י ~וד ירב~םכח
 ש~וא סבור את ש~ואל רבי~~ר

 ~ר יוחנן רבי ניגף ול~ה אביה ~לאאינה ירב~~
 ירב~ם את ש~ישד~ל

 ברבי~
 י~ו"ש וכו"

~י  הרבים והח~יא ח~א ירב~ם בא~תוהא
 התורה כל כנגד דשקולה ~ובא דח~יראב~""ז

 ~ה בחוליןוכדא~ר
~~""~ 

 ל~""ז ~ו~ר אל~א

ה~
 ובזה י~ו""ש וכו" התורה לכל ~ו~ר

 ברבים אותו ד~כלי~ין ז""ל הר~ב""ם כתבהא
 פירש ה~דה ובקרבןו~נ""ל

 דירב~~ ~שו~
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היה
 מל~

 בדוכתי ~יי"ל דוחק וזה
ו~הם ~ו~

 בי~ו~
 ~וב

 ע"ב~
 ו~יא

 בע~~
 לא

 ~ילו ~הו וכו" ע~ך ~עשה ~שה~ר

ב~ל~
 ~ד בב"ב וכד~ש~ע

 ~"א~
 בע~דא

 ~ד~
 בעושה זו דרשה ~ל והור~וס ~~א

 ע~ך~עשה
~ 

 ל~יב בוטא בן לבבא ~י"ל
 קללה ל~~יעת טעםלהורדוס

 ה~~
 דהיה

~ל~
 לאו האי ~עקרא א"ל דהורדוס ונהי

~ל~
 הוא ערוכה ~שנה ו~ת יעו"ש הוא
 יוד~הוריות

 ע"~~
 זה ~שיא איזהו

וכו" ~ל~
 י~"~

 ל~ורהי כ~"ל ת~וה ושפיר

~~~
 לפי~"ש ליתא ~עקרא זו קושיא
 קא ~~~הדרין דאר"י ~ארש"י

ע"ב~
 ~פ~י ל~לכות ירבעם זכה ~ה ~פני
 ~פני נענש ~ה ו~פ~י של~ה אתשהוכיח
 ע~"ל לביישו וז"ל ופירש"י ברביםשהוכיחו
 שכוון על היה עונשו דעיקר נראהי~"ש

~וכח~
 ~וד ל~ו~ב לה~ירו ולא לביישו

 היכא ו~"א ב~ר להוכי~ו הי"לד~תחלה
 ~ר~לא~

~ 
 בס~ר

~ 
 ~כלי~ין

 או~
 ברבים

 והל~ך לביישו ברבים הוכיחו תיכףוהוא

~"~~
 ולהו~יח ~"ל הלבבותבחובת
 דבר וכ~"ל וכו" וה~דוליםהק~נים

 ו~~~""ל אמת ~יוד"
 ~ב"~

 לא
 לרב תל~יד לתל~יד הרב אלא לי איןתוכיח ע"א~

 הוכיח ת"ל~ניין
 ע"~ ~"~

 והר~ב"ם
 ~~"עה~צות בספ~

 ר"ה~
 בארו וכבר וז"ל כ~ב

 כל על זו ~צוה שחיובחכ~ים
 ואפילו אד~

 ואפילו להוכיחו חייב הוא לנכבדהפחות
 או~~לל

 ~ד ~להוכיחו יסור לא ובזהו

שיפרי~
 ועל יעו"ש עכ"ל וכו"

 ותוה"ק ~יתים עיקרים דה~ההקדושים ד~ריה~
 היאשלהם

 ו~ר~
 ~הור ~קו~ם ד~קור

 תורה ~סי~י דבריהם דכל ~~"להוא
 ת~כתיש~"פ

 לפר~
 הזדים

 הרביםו~~~יאים החו~י~
 ואק~

 אלו דדברים
 ע~י בת שבר על לבי ~קירותה~ו~ים
 לשם ובלתי בכללו העולם ~ברבפרטו

 ש~י~
כו~~

 ~~ת דיכ~סו
 ה~הורי~

 אבות~ דר~לי
 ואולי האי וכולי סי~י בהרע~דו
 ~ך לדברי ~בת א~ןיטו

 ער~
 כ~וני

 ~ור~ ~ופי ד~רצה הפרצהוי~ק~ו
 עבירות שלש עד ח~ורההיותר

 ע"~
 ואל יהרג דדינם ~ים ושפי~ות~"ע
 ע~ז התר ו~םיעבור

 ~~ור~
 ל~וה

 ו~"~
 ולס~ים ~ינים~פי

 ~ס~ ~~כוסי~
 ב~"ד" הח~י ~ה ~זויפתדקדושה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~פח בשבת
 ע"א~

 ובע"ז
~ג

 ע"א~
 ויהי מ"ד אר"ל

 ל"ל יתירא ה" הששי יום בקר ויהיערב
 בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנהמלמד
ואמר

 לה~
 ישראל אם

 מקבלי~
 אתם התורה

 וא~מתקיימין
 מחזיר ~ני לאו

 את~~
 ל~ו

 תורה כוונת ובביאור יעו"ש ~כו~והו
 וז"ל פכ"ז ח"ג במורה ז"ל ~הרמב"םכתב
 וה~ דברי~ שני התורה כללכונת

 תי~ון
 האמתית והתורה וכו" הגוף ותקוןה~ש
 והיא זולתה ושאין אחת שהיא ב~רנואשר
 רבינו משהתורת

 אמנ~
 שתי לנו לתת ~ה

 אדם בני עניני תקון ר"ל יחדהשלמיות
קצתם

 ע~
 ובקנות העול בהסיר קצתם

 עמידת שתתכן עד המעולות הטובותהמדות
 והתמדת~ הארןאנשי

 אחד כל אחד סדר על
 ~ונות ותקון הראשון" שלמותו אלמהם

ונתינ~
 השלמות יגיע כ~ר ~תיות דעות

 וכברהאחרון
 כתב~

 השלמיות שני התורה
 התורות אלו ש~לית אלינווהגידה

 כול~

הי~
 אליה~ להגיע

 ד" ויצוני י"ת אמר

 כל אתל~שות
 החוקי~

 ד" את ליראה האלה

 ~ימי~ כל לנו ל~וב~לקינו
 לחיותינו

 כ~יו~
 והקדי~הזה"

 לפי ה~רון השלימות הנה

מעל~
 שב~רנו כמו

 ש~~
 האחרון התכלית

 הימי~ כל לנו לטוב אמרו~וא
 ידעת הנה

 ~"ל~רם
 בפירוש~

 למען י"ת שאמרו והוא
ייטב

 ל~
 ימי~ והארכת טוב ~כולו לעולם

~עו~~
 ש~ו~ו

 כ~ ארו~
 ה~ה ~רו

 ~נ~ לטו~

~ל
 הימי~

 ר"ל בעצמו ההוא הענין הכונה
 אללהגיע

 עול~
 והיא וארוך טוב שכולו

העמידה
 המתמד~

 לחיותינו ואמרו
 הנמשכת הראשונה הגשמית העמידה זאתהזה כהיו~

 לא אשר זמןקצת
 תשל~

 מסודרת
 א~

 ב~בון
 רבה ובבראשית עכ"ל שבארנו כמוהמדיני
~פרשה

 סז~
 ~עבודז~ה א~ אר"ה ~בוד אחיך ואת
 וא~

 כ~ר והיה תאבד" לאו
 ראית א~ חלפתא בר אר"י וכו"תריד

 עליו גזור מעליו תורה של עולה~ורק אחי~
 ~פרשת ובספרי וכו" בו שולטואתה שמדי~
 כרוכים ירדו ו~ייף ספר אומר ~ליעזררבי עקב~

מן
 השמי~

 את עשיתם אם להם אמר
 בזההכתובה התור~

 נצולי~ את~
 מזה

 וא~
 הרי לאו

 לו~י~את~
 ~~דשים דכתיב בקרא ובתו"כ בו

כ
 כו~

 ואבדיל
 להיות העמים מן ~~~

 וגו"לי
 מן את~ מובדלי~ א~

 העמי~
 הרי

 וא~ לשמיא~~
 את~ הרי לאו

 של
נבוכדנצר

 מל~
 יע~ש וכו" ו~בריו בבל

 ~~"ובגיטין

 ע"ב~
 אר~י

 בריתהקב"ה כר~ ~
 ע~

 ב~ביל ~לא ישראל
 ~שמות שנאמר~בע"פ דברי~

 לד~
 פי על כי

הדברים
 ~רתי האל~

 את~
 ברית

~~ 
 ישראל

 בקטרוגו ~וף ים בקריעת וב~ת יעו""שוכו"
 גלוי ה~~"ה תשובת היתה ים של~שרו
 ועקרו התורה לקבל ~עתידין לפניוידוע
 דבל"ז והנפש הגוף לתיקון ~שלימותע""צ
~ינה

 כ"~
 אלקית תורה ולא שקר תורת

 דמבו~ר המ~ומות לכל מספר ~יןובאמת
 ועוה"ב ב~וה"ז ישראל קיום דעיקרבהו
~וא

 ~ו~"~ ב~יו~

 ~~י ~ד
 ומ~"~

 מו~ן



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~ון ~~~~ן י~ ~י~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
 ולהתבונן עליו לע~וד ר~וי נכבד עניןהיטב
 כיבו

 הו~
 הישרא~ית ה~ו~ה קיום י~וד

 וז~
 בס"ד"החלי

 ~נינ~~ג~
 וב~ירוב ב~נה רבינו ד~שה

 ~דא טובא ת~וה לכ~ורהש~י~ותו
 ג ~ש~ות ~שהד~ו~ר ה~

 י~~
 כי אנכי ~י

 וכי ~ר~ה" אלאלך
 או~י~

 ישראל בני את
 אני ~ה אנכי ~י ו~""ל ו~ירש"י~~~רים
 לדברח~וב

 ה~לכי~ ע~
 וגו" או~יא וכי

 ~א~
 שיעשה ישראל ~כו ~ה אני חשוב~~

 נ~ לה~
ואו~י~~

 רבה ש~ות ו~קורו עכ""ל ~~~רים

י~ו""~
 ובשל~א

 טענת~
 נכונה אנכי ~י

ו~ודק~
 ע~~ו החזיק לא ענותנותו גודל דל~י

 כזו גדולה לשליחות והגוןכדאי
 ו~~נ~

 ~ענ~ו
 איזה וכנ""ל וכו" ליש~אל זכות אי~ההשניה
 עושקו ~יד עשוק להצלת ~טו זו היאטענה

בהכר~
 זכות לו י~יה דה~שוק

 בשביל בנד"ד ו~~ו ~ת~הה" ל~וש~ולהעושק הרשו~ ובל""~
 ישת~בדו זכות להם ~יןדישראל

 בה~
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ישראל~~

ו~~~
 ה~לך ליוען רבינו ל~שה ~~~ו ~י

 א~ ית"ש ~ולם של~לכו
 הקב""ה

 מראייתו ר~~נותו ~גודל לג~לם רו~הבע~~ו
 ישראל ו~~קת ה~עבוד ובקושיב~וני

וכדכתיב
~ 

 ז ג שמות
~ 

 ראה ד" וי~~ר
 ~ש~ ע~י עני א~ראיתי

 ב~~רי~
 ו~ירש וגו"

 בביאורוהר~ב""ן
 ~ה"~

 ד" ויאמר וז""ל

 ב~דתיזכירנו
 רח~י~

 ב~~ין
 ה~~

 על

ה~~
 הפרשה ~כל וא~""כ

 ~~קי~ בש~
 עכ""ל

יעו~

 רבינו ל~שה הקב~ה דא""ל וכיון
 החמלה לגודל הוא די~ראל ~אולתןד~יקר

עליה~
 ~~תעורר ~יכי

 ט~נ~
 ק~רוג דהו""ל

 ר~וי~ד~ינ~
 תמוה ובי~ר לג~ולה" ~"ו

במ~~
 בלבו י~ר~ל צרת נ~ה דב~ת רבינו

 ~הובא ~"ד חד ולפי בנ~רותו עודה~דושה
 ג שמות עה"ת~ברמב"ן

 יח~ פ~
 היה

~"~
 נ~~ו דסכן ~ד שנה

 ~~ר~ג~
 מצרי

~~~ 

 ב ~ש~ות וכדכתיבלישראל
 יב~

 דהקב""ה ו~אן
 ~קושי ישראל לגאול שלוחו להיות~והו

 ~שה סירב עליהם חמלתו ~גודל~שעבוד
 הי"ל ובא~ת זכות איזה בטענתורבינו
 ~כות ואפילו דישראל זכותא בתרלו~הדר
 טענה בתר ל~הדר ולא ב~~י~ות רחוקהיותר

 קטרוג"דהי~א

ו~ו~
 ~ש~ות ל~שה הקב""ה ב~שובת

 העם את בהו~י~ך וגו" ע~ך אהיהכי ג~
 אנכי הנה והשיב ~שה ד~ר וגו"~~~רים

 הקב"ה לו דהשיב ד~חר נראה וגו"בא
 נתרצה טענותיו לב" ו~ס~קת נכונהתשובה
 וע""ז זה לשליחות~~שה

 ~הו~י~
 הקב""ה

 ~שה ח~שת ו~ל והאותות הג~ולה~ידור
 הבטיחו לי יא~ינו לא והן וטענתורבינו

הקב""~
 ו~כ""ז האו~ת ע""י לו דיא~ינו

 לשליחותו רבינו ~שה נתרצה דבא~תנראה
 איש לא ובט~נתו בו חזר שוב ל~הו~""כ
 ובא~ת אנכידברים

 ל~
 דנולד דבר זה היה

 וכבד ~ה כבד היה דמכבר שעה ב~ותהבו
לשון

 ~בעי~ ל~
 כך ~נולד הראב"ע ל~""ש

אל~
 הכנסת בסיבת דזהו רז""ל לדרשת אפילו

 עת ~כבר זהו גם פיו לתוךגחלת
 ~ש~ות שנהב" היו~

 רבה~
 ב~רתי ~ה ו~""כ

 לא ב~ענתו רבינו ~שה המתין ל~החדא
 הודעת סידור לא~ר ~ד ~נכי דברים~יש

 היה ~הראוי ובא~ת וה~ותותהגאולה
 וגו" אנכי דברים איש לא זו ~ענתול~יכלל

בב~
 ~~נותיו

 ה~אשו~
 אנכי מ~ ~לו~ר

 איש לא וגו" או~יא וכיוגו"
 דברי~

 אנכי
 והיווגו"

 כול~
 הר~וי בסידור ~סודרים

 נכבד~ ~שליחות ~ירובו על נ~ונהל~שובה
 מי ~~ר ~תחלה והיינו ישראל גאולתזו

 או~יא ו~י ואח""כ חשוב" אני מה וגו"אנכי
 זכות איזה אני חשוב ~ם ו~פילו כלו~רוגו"

 איש לא ~~""כלישראל"
 דברי~

 וגו" אנכי

 ~שוב אני ואפילוכלו~ר
 וג~

 ישראל דזכו

 ל~~"~
 וכבד פה כבד כי וגו" דברים איש

~~ו~
 ~ אנכיי



~ ~ ~

 ~י~ון ~~~~ן ~ר ~~~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~ 

~~~

~~ו~
 זו ~~נתו רבינו ~~ה דתלה הא
 אישלא

 דברי~
 בג" אנכי

~ללו ז~ני~
 ג~

 בדברך ~א~ וגם ~שלשם ~ם ~ת~ול
 אריכות האי דל""ל ב~י ~~~אוגו"

 דברים איש לא ולו~ר ~לין בקו~ר הסתפקולא דברי~
 ~נכי" לשון וכבד פה כבד כיאנכי

ו~ו~
 א~ר הכא זוב~~נתו

~~~ 
 ~י רבינו

כבד
 פ~

 ולק~ן ~נכי ~שון וכבד

~
 יב ו וארא

~ 
 ואני א~ר להקב""ה ב~~נתו

~רל
 שפתי~

 שינה ול~ה
 ~לשו~

 ד~~~רא
 וביותר אנכי לשון וכבד פה כבד כידא~ר
 סוג הוא ~רל ד~ש~~ות ~פירש"ית~וה
 לו~ר רבינו ל~שה היה דלא פשי~א~רלה
 ~~ונה לשנא סוג דזהו ~פתים ~רלדהוא
 שכינה לגילוי זכה קדושתו בגודל ד~~תכיון
 ו~י לו~ר לו הי" וכ""א פנים אלפנים
 וכדא~ר נקיה לשון דזהו ו~ון פהכבד

 ~גבפסחים
~""~ 

 בלשון אדם יספר ל~ולם
 ~~יוב ואו~ר וכו"נקיה

 ~ו~

 לשון ותבחר
 ואפילו וגו"~רו~ים

 לפי"~
 התם ד~סיק

~ג
 ~"ב~

 ~שת~י ~ילי ~נפישין היכי כל
 ק~רהבלשון

~""~ 
 פשי~א א~ר ~~~ו ד~ל הכא

 רבינו ל~שה לו הי"דלא
 לכנו~

 בסוג ~~~ו
~רל

 שפ~י~
 וכדא~ר

 ~י~ בברכו~
 יפתח אלל~ולם ~""א~

 אד~
 י~ו""ש וכו" לש~ן פיו

 דג~ובפר~
 לשנא ~ריכות ~ר ~~קרא

 כבדכי
 פ~

 אנ~י לשון וכבד
 סו~

 כולי דבר
האי

 ~נינ~
 כו""כ ~וד איכא וב~ת ת~וה

 ה~ריכו התורה ו~פרשי ~םדקדוקים
 בז~

ו~"~
 ל~י ~~אתי לא הנ"ל ~~יהות כל

 בה~"שית~ורר

ו~~~
 הובא ב~דרש

 ~דברי~ ביל~ו~
 ר~ז

~ש~ז~
 הארן ל~ם ~~ל ד""א א~ר

 וכו" תורה דברישל~דוהו
 כ~

 ~שה ~יה
 היה ולא בנ~רותו הארן~ם

 יוד~
 לדבר

 ~~~ותשנא~ר
 ג~

 איש לא
 אנ~י דברי~

 ~~נו ול~ד הקב""ה לפני שנ~~~רוכיון
 שנא~ר~רה

 לד~ ~ש~ו~
 ד" עם ~ם ויהי

 יו~~ר~~"~
 וגו"

 ~כ~
 לישראל ~י~יף וה~חיל

 הזה וה~דרש י~ו""ש ~"כ הד~יםאלה
ת~וה

 ~וב~
 וחיו" דרשונו ואו~ר

~~~
 איש לא דהאי

 דברי~
 ~שה אנכי

 שכינה לגילוי זכה דכבר אחריא~רו
 ש~ה באותווהיה

 ש~וני~
 כנוהו והיכי שנה

 הארן ~ם בגדררז""ל
 בנ~רו~

 אפילו ובא~ת
~~רותו

 ו~~~~
 הקדש רוח ב~דרגת היה כבר

 רבה ~ש~ותוכ~רז""ל
 א~ פרש~

 ב~רא
 ב ~ש~ותדכתיב

 יב~
 וכה כה ויפן

 וי~
 את

 שאין ראה א~רי ורב~ן ו~ו"ה~~רי
 ~ד ~זר~ו ולא הי~נו ~ו~דות ~דיקיםשל תו~ל~

 כך ~שה שראה כיון הדורות כלסוף
 ~~רו הריגה זה חייב להם ו~~רב~לאכים נ~ל~

 ~ליו שיל~ד איש אין כי וירא הה""ד הןלו
 ~זכיר א~רי ורבנן ו~ו" ה~~רי את ויךזכות
 וכו" והרגו השם את~ליו

 ~ו~ו~
 בפרש"י

בחו~ש~
 י~ו""~

 היה וכ""ז
 הר~ב""ן וכ~""ש ~נה י""ב בן אזבהיותו ~~~ בנ~רו~

 ב ~ש~ות ~ה"תבביאורו
 כג~

 ~לפי וז""ל
 ~~~ כיד~~י

 הי~ים ~ל יר~וז הזה הכתוב
 ב~~ת כי פרעה ~פני בורח ~שהשהיה

 הכה שי~א ה~וא וביום וכו" ברחבנ~וריו

 ה~~ריא~
 וביו~

 וברח ~ליו הל~ינו השני
 ~תי~ כבן היהוהנה

 כ~ר שנה ע~רה
 ג ~שם ו~וד ~כ""ל וכו" רבותינוהזכירו

י~~
 ~~אתי אחר ב~קום אבל וז"ל כתב

 בן חנינא ברבי ח~א רביא~ר ש~
 שתי~

 ~שרה
 י~ו""ש ~כ""ל וכו" אביו ~בית ~שה נתלששנה

 ~רז"ל לפי אפילוובא~ת
 ~שה היה שנה כ" בן ~"ל יהודהדרבי שם~ רב~ ~ש~ו~

 ס""ל נח~יה ורבי ש~הבאותה
~ 

 שנה ~"
היה

 ג~ ~""~
 כבר והיה נ~רותו ב~דר זהו

 באותה ו~כש""כ כזו וקדו~ה ~דולהב~דרגה
 דא~רש~ה

 ל~
 בן דהיה אנכי דברים איש

 ו~~ור~ ~נ~~~וני~
 דסנה ב~ובדא בקרא

 לגילוי~כה
 ~וא""~ שכי~

 רז~""ל ~דרש
 חלוקין ד~דר~ותדני~א

 נינ~ו~
 היכי וא""כ

הו""א
 ב~ול~

 ~ל ולו~ר הד~ת ~ל לה~לות
~ובחר

 ו~~~רג~ הי~ורי~
 ונפלאה ~דושה



~~ו

~~~
 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן

 ~~~~ ~~ו~
~~~~ 

 את~ההי הארן עם דהיה ז~ן באותו כברכזו

~~ו~
 הונח דברים דלשנא ל~~דרש ~נ""ל
 דעי""ז עד התורה חכ~ת עלביחוד

הוכר~
 אנכי דברים איש לא ד~אי לפרש
 ב~רה" לדבר יודע דאינור""ל

ד~~~
 ~ובן אינו זה ה~דרש דרשח דלפי
 כבד כי דכתיב קרא דה~יסיפא

 טעם נתינת דאיזה אנכי לשון וכבדפה
 דברים איש לא לטענתו ~לתא האיהיא

 בד"ת" לדבר יודע איני דר""לאנכי

ו~~~
 דר~א להאי דה~דרש דוחקי" ~ה

 זה לו~ר ביותר זרה היאדלכאורה
 ~ובן דקרא דפשטי" כיון הנביאים אב~ל

 כהו~ן לדבר יכול דאינו דר"ל והיינושפיר
 ה~לך בפני לדבר וכראוי ~אותיותבחיחוך
 ~שום אי לשון וכבד פה כבד דהיה~שום
 כךדנולד

 וכ~""~
 ד ~ש~ות הראב""ע

 היה שלא פה כבד ~היה נולד ככה רק~""ל י~
 להוציאיכול

 אותיו~
 אותיוח וכל ה~פה

 היה ~צתם רק~ל~ון
 ~ו~יא~

 וכו" בכובד

 ~ש~ות רז"ל ~דרשת אועכ""ל
 ר~

 ~רשה

א~
 כבד דנ~~ה

 פ~
 ע~ת ע"י לשון וכבד

 ה~חלת לתפוש ידו את ~בריאל ודחהיחרו

 יעו""ש" לשונו ונכוה פיו לתוךוהכניס~

 לפי"~~~~~
 לח ~נדרים דאר"י

 על אלא שכינתו ~שרה הקב"האין ~""א~
 ~""כ ~~שה וכולן ועניו חכם ועשירגבור

 ~וגי ד" ~~צעות השכינה השראתעיקר
 והיכי ג~רינן ~~שה הנ""לתנאים

 ש~
ארז""ל

 הנ"ל~ ~~דר~
 דברים איש לא דהאי

 זכה ~יכי דא"כ הארן עם דהיה ר""לאנכי
 דחסר שכינהל~ילוי

 חכ~ ~ו~ ~
 ד~ל ונ~י

 קשיא לאר"י
 ו~~ו~

 לא דר"י לו~ר דאכשר
ם~ל

 כ~דר~
 הנ"ל

~"~ 
 שפיר ~~דרש על

 דבא~ת כיוןת~וה
 ~וסכ~

 ו~קובל
 היה פרעה בבית עודורבינו ד~ש~

 חכ~י רא~
 ה~דוס ב~י~ן וכהובאדורו

י~ו"~י ~ז~ ~או~

 ו~~~~~~
 דעיקר נראה

 איש לא לפרשה~דרש דהוכר~
 דברי~

 בד""ת לדבר יודע איני דר"ל~כי
 ~באותלפי~"ש ~ו~

 הקדום~
 דעיקר

 בתוה"ק הוא ישראל וקיוםהעולם ברי~
עי~ר וב~~~

 ~אול~
 היתה ~~צרים ישראל

 פ~ה רבה ~ש~ות וכ~רז"ל התורהשיקבלו בזכו~
 ~רש""י והובאג

 בחו~ש~
 דכתיב ב~רא

 ג~ש~ות
 יב~

 העם את בהוציאך
 ~~צרי~

 האלקי~ אתתעבדון
 ~ה ו~ו" הזה ההר על

 אוציא~ זכות באיזהש~רת
 הוי ~~צרים

יודע
 ש~כו~

 על לקבל עתידין שהן התורה
 יעו"ש ע"כ ~שם יוצאים הם הזה ~רידך

 להם ה~סורה כפיו~ת
 ~האב~

 ~שה ידע
 ב~לות להיות ~וכרחין דישראלרבינו

ת" ~צרי~
 שנ~

 ~ז~ן נשלם לא ~עה ובאותה
 ו~שו~

דל~
 אז ב~לות היו

 כ""~
 שנה לר~ קרוב

 ב~נה רבינו ל~שה שכינה ב~ילויוא~נם
 ~ש~ותדכתיב

~~ 
 ראיחי ראה הוי"ה ויא~ר

 ~פני ~~עתי צעקתם ואת וגו" ע~י עניאת
 הנה ועתה ו~ו" להצילו וארד ו~ו"נ~שיו
 ראיתי ו~ם אלי באה ישראל בני~עקת

 אותם לו~צים ~צרים ~~רהלחן ~
 וע~

 לכה
 בני ע~י את ו~וצא פרעה אלו~לחך
 ~~צריםישראל

 תי~ וג~
 התעורר

 במש~
 תשוקהרבינו

 גדול~
 וערך ~יעור לאין

לשליחות
 ז~

 נכשו ו~סירת ק~~תו ל~ודל
 ~חלשיםעל

 והנדכאי~
 תחת

 ~יד ~דין לבנות ישועתו וכעיןוה~ריצים הת~יפי~
 דהא י~ראל בני אחיו להצלת ובפרט~רועים

ג~
 ו~י ~הק~ה ציווי ~ום ובלא בנערותו

 י~ר~ל להצלת לה~צרי ~ריגתו עצ~וסיכן
 ב""ה הוי"ה ~פי היתה זו דאמירה יעןוכ"א

 ד~ז ~שה נתיירא רח~ים ~דתדר~ז
 ~תית דגאולה ~כיון וח~לה רח~ים~מדת ~ו~

ה~
 בתור~ וכדכתיב ~~~ורה כפי שנה לת"
~לך

 ~ו~
 ארבע אותם ועוו ועבדום

מאות
 שנה~

 לתו~ה בהגה"ה דכ~בו וכ~ין
 יז ~ר~ה וכו"שלש

~~ 
 ~ל ~~ל

 חנ~
 ~ד~ ~~ ~~נ~הו~

 ~צועק ~~אול
 ~~~י~



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~ר ~~~ן
 ~~ו~

 ו~~~~
~~~~ 

~~~
~ישעיה

 ל~
 ומדה ~עקיך לקול יחנך חנון

 על לחון לו יש כח שבעל כביכולזו
 הצוע~

א~
 ~שמות כדכתיב כדין שלא

 כב~
 כי והיה

 ~ע""פ כלומר עני חנון כי ושמעחי אלייצעק

 עליו הלוית כי לידך העבוט באשבדין
 אם כי לו ~שיבנו אעפ""כמעותיך

 יצע~
 אלי

 שחנון לפי צע~תו שאשמע כך היאהמדה
 עכ""ל וכו" בעניו לר~ת יכול ואיניאני

 הדין מדת דבקטרוג א~ר לפי""ז ושוביעו""ש
 הגאולה זמן קודם גאולתם מניעותיסובב
 דאמר וכעין שנה ת" אחרדע~רו

 בברכו~
~ד~

 ע""א~

 ~יעשות ישראל היו ראויים

 נ~לה~
 אלא

 שגר~
 ~נה בשבת ועוד החטא

ע""א~
 מפי טובה מדה יצתה לא מעולם

 וכו" זה מדבר חון לרעה בה וחזרה~ב"ה

 ש~יימו אדם בני אלו וכו" תחלווממקדשי

~
 יעו""ש וכו" תי""ו ועד ~ף כולה התורה

 ג ~שמות דכתיב ~רא לביאור נבא~ה
 אלך כי אנכי מי האלקים אל משהוי~ר יא~

 וגו" ישראל בני א~ אוציא וכי ~רעהאל

 שתי זו בטענתו כלל רבינו דמשהוכד~יר~""י
 סוג וחדא עצמיתו סוג חדא טענותסוגי
 רבינו דמשה טענתו ועיקר ישראלע~ית
 ~טרוג בסוג ~"ו היתה לאבזה

 כ""~
 ~רבא

 ~שש ישראל בגלות וצערו רחמנותולגודל
 יותר הרבה עוד להם י~ובב בשליחותואולי
 סיבות ומב" כה עד דהיו ממה שעבודויתר
 חשוב ~ינו דהוא עצמיתו סוג חדאהנ""ל

 ישראל" טובת פרעה ~ל יפעולדבדיבורו
 להם זכות דאי~ה דישראל עצמית סוגו~דא
 זמן תשלום ~ודם לגאולה ראויםדיהיו

 בין בברית ה~ב"ה מפי דהוקצבהשעבוד
 אפשר הא הרחמים ממדת ואיהבחרים"
 בלשנא הונח ~ה הדין דמדת לקטרוגל~וש

דכחי~
 ~שמות

 יא~ ~
 אל משה וי~ר

האלקי~
 הדין מדח כלפי כלומר ו~ו"

 דנר~
~~

 יסובב דעי"ז וא~שר וכידוע אל~ים
 דבאמת ש~בוד ~פי~ח~ו

 כ~
 וכדכחיב היה

 ה~~שמו~
 ו~ו" הזה לעם הר~ותה למה

ו~~
 לד~ר פרעה אל באחי

 בשמ~
 ל~ ה~~

 והצלהזה
 ל~

 ועל יעו""ש וגו" עמך את הצלת
 אהיה כי הקב""ה תשובת היתה זוטענתו
 ו~ו"עמך

 בהוציא~
 ~ת

 תעבדון ממצרי~ הע~
 ותשובה וגו" הזה ההר על האל~יםאת

 לסוג טענותיוי סוגי לתרי היאמ~~ת
 י~עול לא דבורו והלכך חשוב דאינוטענתו
 ~רעהאצל

 ז""~
 יהיה דהקב""ה דכיון טענה

 דכתיב ~וכעין בשליחותו דיצליח ברורעמו
 אשמואל

 יח~
 משכיל דרכיו לכל דוד ויהי

וד"

 עמו~
 הדין דמדת מקטרוג טענתו ולסוג

 זו ובתשובה התורה שיקבלו ב~כותהתשובה
 תורה כח דבאמת יען רבינו דמשה דעתונ~ה
 ~ובא~לים

 להשתי~
 הדין דמדת ~טרוגו

 וכמר~""ל סוף ים ב~ריעת ב~טרוגוכמו

~הוב~
 רמז בשלח בילקוט

 רל"ח~
 מלאכי והיו

 ע""ז עובדי אד~ בני לומר תמהיןהשרת

 הי~ שאף ומנין ביבשהמהלכין
 עליהן נחמלא

 להנצל להם גרם ומי כתיב חמה וכו"חמה
 ומשמאלםמימינם

 מימינ~
 החורה בזכות

 ~דברים שנאמר ל~בל עחידיןשהן
 למו דת אשמימינו לג~

 ומשמאל~
 וכו" ת~לין זו

 ב~ה רבינו דמשה דעתו דנחה וכיוןיעו""שי
 ושוב הדין דמדת לקטרוג עוד למיחשדליכא
 וליכא בירור בסוג הגאולה הבטחתהו""ל

למיח~
 משה נתרצה ש~יר ט~י שעבוד דיסובב

 ונמ~ר ישראל ~אול זו מצוה לשליחותרבינו
 וה~ולהי האותות עניני כל ה~ב""ה מפילו

 ח~ר א~""כואמ~ם
~ 

 ונהי רבינו משה
 עמך ~יה כי ה~ב""ה בתשובתדמעיקרא

 כיון מ""מ לשליחותו ונתרצה דעתו נחהוגו"
 לאחרדראה

 דה~ב""~
 עניני כל לו סידר

 ועש~ו והגאולההאותות
 שלי~

 ישראל לגאולת

ועכ""~
 פה כבד דהיה ממומו נתרפא לא

 מפי כעת ד~יבל מה דכל בע""כ לשוןוכבד
 בסו~ א"~ה~ב"ה

 נחרפא היה דא~כ תורה
 ד~מח וכמו מרפאח תורה דלשוןממומו
נחר~או

 יש~
 וכמרז""ל תורה במתן ממומן

 ~פרשה רבהבמדבר
 ז~

 נדרים בר""ן והובא
~ז

 ~"ב~
 וכו" שנ~ר בד""ה

 יעו"~
 ומס~תו

 וני~ר ~רזו
 ~ש~

 דמעקרא
 ~ו~

 ~צמי~ו



 ~~~~~~~~ר~~
 ~ר

 ~"~ו~ ~~~ו~ ~~~~~
 ו~ג~~

 ~יש לא במ~מרו ט~נתו הי~הו~הו ~~~~
 כיון כלומר וגו"~~כי דברי~

 דבאנ~~
 ~י~ר

 ברי~~
ה~ד~

 ללימוד הוא
 וקיו~

 תוה""ק
 י~ראל לג~ולת זכוח~יקר לרבו~ וג~
 לה~~י~

 ה~טרוג

ל~~לו~
 הש~בוד ~~ון

 הו~
 התורה קבלת

 דוקא דיבור ~וג ~""כוכנ""ל
 היכ~

 ד~יו

 ב~דו~~נת~ד~
 ולא ה~ורה

 זול~
 ו~יון

 ~""כ נ~נה לא דעדיין תורה ~סר~~י
~יש ל~

 דברי~
 כלומר אנכי

 ~וג כלל ~ינם ~ר~האל ~~דב~ ~הדברי~
 ~שו~ דברי~

דיוצאי~
 בו ד~~ר מ~ה

 דזכה ונהי ב~ורה ~~קו והיינוהברי~ה דתכלי~ ~~ימו~
 קדושתו מגודל דוקא זהו שכינהלגי~י
 ~וכהובא ~כמות ~ניני בכל ~כמ~ו לרבמצורף
ב~ימן

 ה~דו~
 כז אות

 י~ו""ש~
 אבות וכ~ין

 ~""י שכינה לגילוי דזכוה~דו~ים
ותיקון שליווו~

 ~ו~
 ונ~~

 במו~כלות יגיעתם בגודל

ו~יוניו~
 תורה להם ניתנה לא ד~דיין כיון

 זה ~לימותומ""מ
 ל~

 ת"ח ~דר ליה משוי
ד~יקר

 דוק~ הי~ השלימו~
 התורה ב~כמת

דהי~
 לא ~דיין דבאמת וכיון אל~ית

 מדת לגודל וכ""א ה~~בודזמן נשל~
 רחמי~

 ו~נינה
 ד~תיד י~ראל לזכות מצורף ב"המהוי""ה
 קודם לגאולה מ~יאות א~~ר התורהיקבלו

הזמ~

 לשלי~ ב~ינן ~~יר
 ב~וג יהא דדיבורו

 והיינו האמתי ~""דד~ר
 דהו~

 בתורה ~""ח
 ~""י ויתרון בהכ~ר נפ~ו ונ~למהאלקית
 דאז ~לקית בתורהיגי~תו

 כ~
 יפה דבורו

ל~~ול
 במ~ו~

 הדין מדת מקטרוג ס~~ה

ול~יזו~
 דברים אי~ בסוג דאינו זו ט~נתו

 תורה והייבו אמתי דבור בסוגכל~ר
 מאז וגם מ~לשם גם מתמול ~ם לומרהוכרח
 דלכאורה דנהי והייבו וגו" ~בדך אלדברך
 הוד~ת וסידור ציוויין ה~י דכל לומראפשר

 הקב"ה מפי מה זמן ב~~ך והגאולההאותות
 דברים ~יש בגדר ליה משוי זהוב~צמו
 לשליחות נתר~יתי שפיר ט~מא דמהאיעד
זה

 תי~
 וגו" עמך אהיה כי הקב"ה באמירת

 עכשיו ~בם וכנ"ל בזה ד~תי דנ~הומשום

 רו~ה~ני
 ז~ דג~

 ~רה ~דר אינו
~דיין כ"~

 ל~
 ב~וג כלומר ~נכי דברים ~יש

 אמתידי~ור
 דהו~

 תורה דבור
~~ 

 וגו~ מתמול

ורי~ל
 ו~ב~י~ ד~~~

 ~ד
 כ~~

 דברים אי~ לח
 ~~~י דכל נ~~ום ה~~~תי ~""ד~נכי
 היהו~יוני

 ומ~ל~ם מת~~ול גםח~ילו כ"י~ וב~יוניו~ ~ו~כלו~
דברך ומ~~

~~ 
 לדיבור ~~כיתי ~בדך

~~
 הגאולה והוד~ת ה~ותות ב~ידור ה~ב"ה

 לא ~דיין בזה גםמ"מ
 אנכי דברי~ חי~

 ~ינניכלומר
 בשלי~ו~

 וה~מתי ה~קרי ~""ד

ונסתיי~
 ~ה כבד כי במאמרו זו לסבר~ו

 ~ה כבד דאבי כיון ור""ל חנ~י לשוןוכבד
ב~יבת

 הכנס~
 וכ~""ל וכמרז""ל ל~י גחלת

ונ~
 ל~יוויין ד~כיתי לא~ר ~ילו נתר~א~י

ב~ותו~
 ב~""כ הקב"ה נופי גאולה ~ו~ניני

 ~רה ב~וג אינו ~דיין זה~לימות
דתורה ומ~ו~

 הו~
 וכדכתיב המומין לכל רפואה

 טו~ב~לח
 כו~

 ~ו~הובא רופאיך ד" אני כי
 והר""ן המדרש ב~םל~יל

 י~ו""~~
 רבינו משה זההבין ובאמ~

 בכ~
 הקדש רוח ה~גת

 כח דאין ט~נתו ~ה היתה והלכךדב~ביה
 ~ר~ה אצל דיפ~ול יפהדיבורו

 הר~~
 טובת

 סכנת דאיכא כיוןי~ראל
 אפשר ו~וב וכנ""ל ה~~בודזמן ל~~לו~ קטרו~
 לחו~

 דיסובב
 ~הו ~י~בודטפי

 הי~
 משה ט~נת ~יקר

 בסירובורבינו
~~ 

 ~~""כ
 ות~וב~

 הקב""ה
 אני כלומר ו~ו" פיך ~ם אהיה ואנכיהיתה
 ~ל ~רובו מ~ך מדברת שכי~ה המדברהוא
 שפיר וזהו רבינומ~ה

 סו~
 ~תי די~ר

 דמ~קרא לשנא ~יבוי וא"~ לפ~ולי י~הדכחו
 ג ~שמות הקב"הא"ל

 יב~
 ~מך אהי" כי

 ד ~שמות אמר ו~~""כו~ו~
 יב~

 אהיה ואנכי
 ו~ו" ~יך~ם

 והיי~
 במאי ס~י היה דמ~קרא

 וכנ"ל שלוחו דהוא מהקב"הדהובטח
 משה ח~~ת ד~יקראח"כ ~~ל~

 רבי~
 אי~ו דד~רו

 הקב"ה ~בטיחו ~מתי ~""ד דבור בסוגכלל
 ד~ו"ל ברור ~רובו"וזהו מתוך מדברתד~כי~ה
 ומ"מ ה~תי ע""ד דיבורסוג

 סיר~ ~ז~ ג~



~ ~ ~

 ~~~~ן ~~~ין ~~ ~~~ן
 ו~ג~~ ~~ו~

~~~~ ~~~
 ~ודל רבינומשה

 ~~ש~
 דלא

 יסו~
 ר~ה

 החמתי שני~~ותו ו~ח~רוןני~רחנ
 ב~מ~~ו~

תוה"י~

 דיהי~ דיבור בסוג ד~רו חין ד~י"~ז

נשמ~
 ונהי נפר~ה

 דהוב~~
 ה~~~~ה ~פי

 גרונו מ~וך מדברתדשכינה
 מ"~ו~

 כיון
 ~~נ~

 ~~~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~~~
~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ לפ~ול ~~י~~~ 
 הרש~ חנ~

 ~ד פר~ה
 דהוב~~

 ~~ה~ב~"ה
 פיך ~ם חהיה וחנכיבמ~מרו

 ו~~
 ~יהו

 תיקון ל~שותכנומר
 ל~ו~

 ~יהיה פה ~נם

~~~~~~~~~ 
 ~~~ו

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~~~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ו ו ~ ~  ~~~~~~ 

 ה~ניןי ביא~רזהו י~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ו~~~ ~~~~~~~~~~~

 ד~~~~~"~~~
 ש~יר ~ובן

 ה~
 דכתיב

 ו~ר~~
 ו

 יב~
 בני הן

 פר~ה ישמ~ני ו~יך ~לי שמעו לאישר~ל
 ~ון לבחור הי""ל ד~כאורה ש~תים ~רלוחני

 וכדחמר ו~שון פה כבד ואני ו~ומר~רומים

מ~קר~
 בחות ~וכתמיהתי

 כבד כי דמ~קרא אמירתו דבאמת א""שובמ~ש י~ו""ש~ הקדו~
 סיבה דזהו ר""ל אין לשון וכבדפה

 שליחותופ~ולת להור~
 דז""~

 דמזה כ""א
 דדיבורו רבינומשה נס~יי~

 ~י~
 אמתי דיבור בסוג

 ~יה דא""כ בתורה דעיקרו השלימותו~""ד
 בט~~א והלכך ולשון פה דכבד ממומונתרפא
 פר~ה ~ל בשליחותו הפעילדלא

 טוב~
 ישראל

 דבאמת כיון ולשון פה כבד ואני לומר יכוללא
 ד~י""ז ~ה"ק אמתי ~לימות מני~הא""ז

 פ~ול~יור~
 תליא ד~יקרו פר~ה אצל שליחותו

 ולא ובאיכו~ו אמתי ~ליחות דהואבדיבור
 והלכך יתנהג בכבדות אם בכמותו ליהאיכפת
 בירר ד~ה ש~תים ~רל ואני לומרהוכרח
 ~יקר רבינומשה

 ד~ הסי~
 פר~ה ה~ה

 שפתים ~רל דהו""ל מ~וס לדבריו קשבת~זן
 נשלם דלא ~יון ~רל בסוג המה שפתיוכלומר

 ~ה ובלימודו ~וה"ק דהוא אמתיבשלימות
 תכלית ~יקר~זהו

 ברי~
 וכמחז""ל ה~ם

 נד~עירובין
 ~""א~

 פתח קרי פומיך ~תח

 ~משלי שנאמר וכו" תניפומיך
 ד"~

 כי
 חיי~

 במ~חיה~ה~
 י~ו~~ש בכה למו~חיהם וגוי

כיון
 דכ~

 היה ~~~ו
 דדיבורוו~וד ובעיוניו~ ב~~כלו~

~~ 
 דכנ כיון הקדש ב~~ון היה

 ~רך הזמן~~ך
 ששי~

 היה לח שנה
 במנרי~

 וש~ו ~מוב~וך
 ו~ר~

 ~ודו מ~קרח דגם
היה

 במ~רי~
 נתגדנ

 בבי~
 וברור ~ר~ה

דדיבו~ו
~~ 

 ולא ב~שונם היה חנשים א~ו
 ה~דשב~שון

 ובח~~
 חרז""ל

 ~וי~ר~
 רבה

פרשה
 נב~

 ישר~ל נ~~ו דברים די בשביל
~מ~רים

 של~
 ו~ח ~~ונם ו~ת שמם ~ת שנו

 מהן ~חד ביניהם נמצאו ו~ח ~ה~~ר~מרו
 מבו~ר ושוב י~ו""ש ~רוה~רון

 דהיה רבינו ו~~שה הקודש ב~שון מדבריםהיו ישר~~ דכ~
 בין הזה ~רוך זמןכל

 החומו~
 דדיבורו ברור

 ~י בסוג וזהו בלשונם תמיד היה~~הם
 ~ה דנ~שב מד~זינן ה~מתי ~""ד~לימות
 ישר~ל נג~לו ד~כותן דברים מד~נ~~ד

 וזהוממ~רים
 כוונ~

 הן במ~מרו רבינו משה
 ישר~לבני

 ל~~
 פר~ה ישמ~ני ו~יך אלי שמ~ו

 ~רלו~ני
 שפ~י~

 ישראל דבני ~יקר כלומר

ל~
 חלי שמ~ו

 משו~
 ד~ני

 ~ר~
 היינו שפתים

 נשלמתי ~לא זולא
 בשלימו~

 בדיבור פה
 ~ינו ת~יד דדיבורי זו אף בתוה""קאמתי
ב~שון

 הק~
 אין והלכך

 כ~
 י~ה דיבורי

 הוא דדיבורי ומשום ישר~ל בלבלשי~~ול
 וא""כ שפתים ~רלבסוג

 אי~
 פר~ה ישמ~ני

 הדין נגד יפ~ול דדי~רי הוא בהכרחדאצלו
 ב""ה דהוי""ה והרחמנות החמלה בגודלוכ""א
 ד~דייןומשום

~ 
 הש~בוד זמן נשלם

באות ~וכהוב~
 הקדום~

 כיון ודבורי
 דל~

 מפה בא
 אפילו לא וגם התורה בקדושתדנ~~דש
 ~רל ~וג ~הו ~ור וכנ"ל הלשוןמקדושת
 פרעה ~ל לפ~ול יפה כחו דאיןש~תים

 דניסא"מלתא

~~~ג""~
 ~נד ב~ירובין דאמר האמובן

 ב~לי אלווהולכי ~""ב~
 מ~ר~

 דרך על
 שכל תלמוד ב~לי אלו ~יחו משנה ב~ליאלו

שיח~
 דכ~ון והיינו יעו"ש וכו" תורה דברי

ד~יקר
 ברי~

 קיום הוא ~דם

 תוה"~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~"~ון ~~~~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
 ~ה תורהובלימוד

 וכמ~"~
 נד ~עירובין

ע""א~

 לעיל ~וכהובא ~ה למוצאיהם
 עי~רו~"כ יעו""ש~

 סו~
 די~ר

 הו~
 בדברי דו~א

 דזהו תלמוד בעלי אלו ~יחו הש""ס ~~ט~רה

 ~לי דנקט והא אמתי ד~ר ~דרדו~א
 שבע""פ תורה הוא תורה דעיקר משוסתלמוד

 ישראל עם ד~~ב"ה ברית נכרתועליה
 ע"ב ס"~~יטין

 יעו"ש~
 ~י בח~י~ה ועוד

ע"~א~
 ~זכריה דכתיב בקרא

 ח~
 וליוצא

 כיון רב ~ר שלום איןולבא
 שיו~

 ~ם
 לדבר הלכהמדבר

 מקר~
 שלום לו אין שוב

 הפורש זה ~מרושמואל
 מתלמ~

 וכו" למשנה

ועוד
 תני~

 לג ~ב""מ
 ע""א~

 ~~רא העוסקין
 ונותנין מידה במשנה ~וידה ואינה~ידה
 ~~~ו ~דו~ה מידה ~לך אין ~מרא שכרעליה

 יהודה רבי דדרש הא נמי הוא ועד"זוכו"

 לג ~ב"מ אלעאיברבי
 ע"~~

 ~דכתיב מאי
~ישעיה

 סו~
 ~חרדים ד" דבר שמעו

 ~י אלו אחיכם אמרו ת"ח אלו ו~ו"דברו ~~
 מבואר ~וכו" משנה בעלי אלו שנאיכם~קרא
 ~~"פ תורה לימוד ~ל הונח ד~רד~דר

 דעס~ו ת"ח עלוגם
 הו~

 ש~"פ ~ורה

 אינם חכמה סו~י כולהו אינךמשא"כ
 בסו~

 דנתקדש מפה דבא היכא זולת אמתידגור

 התורהגקדושת
 ד~

 סיוע נעשה
 ~אות ט"ו ב~ימן ל~מןוכהובא לתוה"~

יעו"שי ד"~ ~ ~

~~~
 לח ~~דרים ר"ידאמר

 ע""א~
 אין

 על ~א שכינתו משרההקג"ה
 וכו" ועניו חכם עשיר~בור

 סו~
 דנ~ט חכם

 היה עדיין ד~שה ונהי ~ורה הואר"י
 ~דרש וכדאמר ה~רה ח~מת ~ביהחסר

 אנ~י דברים איש לאב~רא
 א אותלעיל ~וכהו~

 יעו"ש~
 ומ"~

 עליו שרתה
 דוקא זהוש~ינה

 משו~
 ~יה

 קוד~
 מ"ת

 ~לימות ס~יש~יר
 בש~

 וכעין ~~ות

~ב~
 כ~ר תורה ~מתן ל~ר משא"כ הקד~ים

 ~תשא ר~ינו משהבקש
 ל~

 אני ונ~ינו

~~~
 כ"א שכינה תשרה דלא ו~ו~

~ 
 ~~ל

~~רכו~
 ז

 ~~א~
 ט~א ~יקר

 משו~
 ~ק~ו~

 ~~ח"א צו~ים ברמתים שכתב וכעיןהתורה
אות

 כז~
 הרי"מ הרה"ק ~ם

 זצ"~
 מ~ר

 ~קודם ו~" משה ויואל בקרא מ~""לעל
 ע"י רק אל~ות הש~ת היה תורהמתן

 תורה מתן לאחר אבל וכו" וחכמותפלוסופיא
 א"צ שוב ~ו" ה~ורה מכח נאצלשנשמתס
 יתרו לחכמת ולא ~לוסו~יא חקירהלשום
 המדות לטהררק

 ע"~
 ולזכות התורה

 בתוכו יאיר אז מחומריותו ~ופוולהזדכך
 אשרנשמתו

 ה~
 ענין והוא וכו" אלקי ~לק

 הקדושים לדבריו רמז ~נראה יעו""שרוה"ק
 ~שמות מדכתיבזצ""ל

 ב~וציא~ יב~ ~
 ~ת

 ~ר ~ל האלקים את תעבדון ממצריםהעם
 ממה תהיה אלקים ~~דת עיקר כלומרהזה

 התורה ~והיינו ~ה ההר על מקבליםשאתם
 דראיתי לי~כמדומה

 ז~
 באיזה

שכת~י ו~~ ~פר~
 מו~

 ~ירוב ד~ה ענ~נא כל ש~יר
 דמשהשליחותו

 רבי~
 בקרא המ~ש וכוולת

 כל ומיוש~ם אנ~י ~דברים אישלא
 ~אות לעילדהובאו התמיה~

~~ 
 ~ יעו"שי

~"~~~~
 העולם בריאת דעיקר

 הי~
 יש~~~ב~

 נבא והתורה
 עניןלבאר

 נכ~
 ולה~ונן ~ליו לעמוד ראוי

 בס"די החל~ ~הבו

~ בהעלות~ ח~ ~~~מ~~~~  "אי~ המנורה ~~י מולאל ~נרו~ 
 ש~ת

הנרו~
 אל אהרן כן ~עש

 מ~
 ~מנ~ה ~~י

 ו~ו" נרתיההעלה
~ 

 עשה
~  

 ע"כ המנרה

 אה~ן כן ויעש ~"ל ~ס~רי בשםו~ירש"י
 אהרן של ש~ולהגיד

 ~ינ~ ~ל~
 ~~~"ל

 ש~~נינו הספריו~ירסת
~~ 

 ש~ו ל~ודיע
של

 אה~
 משה לו שאמר ~כשם

~~ 

 עשה
~  בס~רי ~תם ועוד~מ~הי 

 ד~~~ ~~
 ~שם

ד~

 כמראה
 מ~~י~~~ ~~~ ~שר~~ר~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ו~~~~
~~~~ 

~~~

 ~ל~~ו
 מ~~

 ~אמר ~כ~ם
~ 

 כן המ~ום

 חד~ טו~~~~~
 ד~~"מ
 נ~~ ~

 ~דוע וי"ו חסר מנרהנר~יה נ~
 מו~ ~נר~ ~~~ ~~רהי פניהכא

 פני

המ~ר~
 מ~~~ כה~ ~~רומ~ וכן

 ~י~~~
 וי"ו מ~יםהמ~רה

 ו~מ~
 ~יי

ד~~~
 למה

 ~נר~ דו~א~

~ 

~ כ  ~~~~ר~ 
 ו~הרן דמ~~~

דלא
 שי~

 ~~~ ולא
 מל~כ~

~ל ~מ~~~
 המצו~

 ל~ ד~~ כיון ש~~ה
י~

 ~מ~ה
 רב~~

 ממה
 מה~~~ ~~צ~

ו~י~
 ~ל ב~~ו

~צ"ט ב~ד~~ ו~~ יו~~
 ע"א~

 ט~ ~~ד~~ ד~~י~ ~~~רא
~ ד~ 

 ~ה ד"
 ז~

 ~~~ים ~ן ~רה אין האו~ר

ו~י~
 כל אמר

 כול~ ~~ור~
 ה~מים מן

 ח~
 ז~מ~סו~

 אמרו ~~לא
 ~~ב""~

 אלא
 כי זהועצמן מפ~ מ~~

 ד~
 ד"

 ו~~~ ~~
 אמר

ה~ר~ ~~
 ~~~ים מן כו~ה

~  ~ד~ד~ 
 ~~~~~ ז~

 ~ו~ מ~יר~ז~
 ~ו

~~ 
 כי

 ד~
 ~ה ~"

 י~"~~

~~~~
 ~י~י מ~יכי

 דמ~~ ~מ~
 ~"ו ואהרן

י~~
 עד ~~נצטוו ממה ~נרה

דהוכר~
 ~~ם ל~~יע ה~ורה

~  
 דלא

ובא~~ ~~
 פ~חון איכא ~ה ~~ן מ~ך

 דב~אר ~מרלמינים ~~
 מ~~

 ח"ו
 מ~~~ ~ינ~

 ממ~ר~י~
 וזהו מ~קב"ה ~~טוה

 סיב~

~~י~
 ~ל

 ה~ו~
 ח"ו

 ו~מ~
 מפי דמ~ה

 ~ "~~ אמרןיעצמו

~ ~ ~

 ד~ר הא
 ~~מנחו~

 ~ט
 ע"~~

 מא~~

ד~י~
 על כד~~ ~ויקרא

 המנר~
 מעשיה ~ירדו ו~"הט~רה

 ~~ו~
 וכו~~~ ט~רה

 ~וק~ ~~~י~~
 מ~יה ירדו מנרה

~ ~ טהר~ 
 ~וי~רא דכ~יב ~~~ן ולא

~~ 
~~ 

 ~ט~ו~ה~~
"~ 

 ~כ"~
 ~~ו~~ ~ארון

 מו~ן~ ו~ ~~~ ~ד~~ ~~ד~י~ר

~לוח~~~י"ל~~להור~~
ד~ר ונ~י~ ~~~~י מע~יו

 ~ט~ ~~~~מנ~
 אלא

 מע~
 על

~ה~ל~ ~  ~~~~ 
 ~~ו

 ~ממ~ו~
 טה~

 ~~~ ~~~~ ~~ ~ו~~~
 מכל~" ~טהורה

 טמאה~~יא
 ה~~ ~ל~

 מ~י ד~ר"ל ~דר"ל

ד~~י~
 מכלל ~~ור ~~לחן ~ל

 ~הו~
 ~מא

כלי
 ע~

 הע~וי
 לנ~

 ~ע~וי ען כלי וכל ~א

 טומא~ מק~ אי~לנח~
 ~מ~יהין מלמד אלא

 ו~ו" ר~ים ל~ליא~
 א~

 טהורה ~~א
 ~~יאמ~לל

 פ~יט~ טמא~

~ 
נינהו~לי ~~~~ כלי

 מ~כו~
 טומאה מ~~ין

 אל~
 ~~ר~~

 ממ~וםמ~י~~
 ~~ר~

 ע"כ
 י~"~

~~~ 
 ~נרהמ~~~~~א

 הו~
 ~א~ ~ר ד~~ר

 ו~~~" טהרה ~מקום מ~יהדר~~~יר~ו

~  ~~י~~
 ~~א י~ירא הט~ורה

 דלא~~י~
ד~מנו~~~

~ 
 ~~לי

 ל~ הי~~ טומ~

אצ~ר~~

 ~ל~ן ~~~"כ ~יא דפ~יטא
 ~~פ~~

~פי~
 אצטריך

 או~ דמ~י~יןהיא~~ר"ל ~~~~טו~א~ ד~ ו~מעי~
 ר~י~ ~לי

ו~נ~~
 מ"מ

 ~ו~ ~ופ~ הי~
 דהא מנ"ל

 ~~ל~דכ~~~
 ~"ל~~~מ~~ לדר~א ~ט~ר

 ~ר~ד~ו~~~~~
 מ~רה

 ~ט~ו~
 ל~~י~"

~יר~ו~מע~י~
 מ~ום

 ~ר~
 ~א ה"נ

 ~~~י~

~~ל~~

 ו~יו~ר הטהור
 ~ימ~

~ ~  

 כליו

 ~~~"~ען
~ ~~ ~ ~~י~ ~ ~ ~ " ~  

~~~~
 מטל~ים ~יו נמי ד~~~ר

 ו~"~~

~ ט  מהנ~ ל~ד
 ~סו~ די~י~

 מיטלט~
 מ~~

ורי~~
 ו~~ י~ו"~

 ~פיר
 מס~~

 לו~ר

דג~
 ~לטול

 ז~
 ~סוג ליה מ~וי

~~ 
 ק~לי

טומ~ה
 וממי~

 ~~לחן אצטריך לא
 דפ~יטא ~א ~היא מכלללא~~ינן הטה~
~~~ 

לדר~~
 ט~ור ממ~ום מ~יו ~יר~ו

~~ ו~

~ 

 ד~ו
 ~ט~ר~י ~נר~

~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~ע~~ ~נ"ל ~

~ד~
 ~~מר

~~ 
"~~~ 

 מ~~ע"~~
 ה~ו~ לפרכ~

 יע~ך ~"
~ א~רן~ 

 ~~~ ~וי~ר~
 ל~~ וכי

 ~וא
וכו"~אלא ~רי~

 ע~~
 ~יא

 ל~~
 ~~~~י~ עולם

~ור~
 מאי ~י~ראל

 עדו~
 ~ר

 ר~
 זו

~~ 

~מער~~ ~  ~רו~י~ ~ד~ ש~ ~ 
 ומ~

~ 

 ו~ ~דלי~~י~
 ו~" ~יים היה

~"ל ופיר~~~
~~~ 

 ל~~יערו חצי ~~יה
 ~ל~ל~ ~

~ ~~~ ~~~~~~ 
 וא~"

 י~ל~
 ~ום

~~~ 

~ה~צ~~~~~~  ~~ 
 ל~

 שלא
 ~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~ין ~~~ן~~ו~
 ו~~~~ ~~ו~ ~י~ו~

~~~~ 
 ~~רה~~~~~ בלילה"והתו~ב~בת

 ~קר" ~~ד

 הי~ו~~נ~
 ~~ ~בי~~ הנרו~~בין~ ~~דליק

היה
 ~~י~~

 ~ום כל ~דלק הנ~ת ה~בת
 ו~ו" ה~רב עד ~~יבווא~נו

 וכ~"~
 ישר~ל ~היו

 היהחביבין~
 דול~

 כל
 והיינו~ היו~

 עדו~ה
 הי~ה ~דות~ דעי~ר וטע~א ~ יעו""שע~""ל
 ב~ערב דשכינה ~ום ~ערביבנר

 וכדא~~
 ~~כהבב""ב

 ע""א~
 ובתוד~"~

 יעו""ש ~וכו" ו~בא

 ה~~~~ה ה~ראת דעיקר ו~ו~כם ברורוזה
 וכדא~ר בקיו~~תוה""ק הואבי~ר~ל

 בברכו~
~~

 דברי~ ~ ע""~
 ה~ב""ה ~ל~ני ~~ה בקש

 לוונ~ן
 בק~

 ו~ן ישראל שכי~~על ~תשרה
 ~כינה תשרה ב~ש~שלא וכו~לו

~ 
 ישר~ל על

 ~ש~ות שנ~~ר לוונ~ן
 לג~

 וע~~~ ~ני ו~לינו
 י~ו""ש~ו~א~ת~עיקרוגו"

 ~ע~~
 רבינו ד~~ה

~שום
 די~ר~

 ו~ורויתא אלקית תורה קבלו
 בה~ד~ה ז""ל הר~ב~"ן וכ~""ש ~ואוקב"ה~חד

 וז""ל" התורה ~ל~לביאורו

~ו~
 התורה כל כי ~ת ~ל קבלה ~דינו ~יש

 ו~ו" הקב""ה של ש~ותיוכולה
 ~י~ו""~

והלכ~
 ~ודקת יו~ו" ונפלינו רבינו ד~שה בקש~ו

 ה~רה קבלו לחוד דישראל כיון ו~דינאהיא

 ני~אדאי
 ד~~

 איכא~ חכ~ות סוגי שאר ~שום
 דאמר וכעין שכינההשראת

 ב~דרי~
 ~לח

~""א~
 השכי~ ~אין

 ~~שיר ~בור על אלא שורה

חכ~
 ו~ו" ~יו

 ~כ~ ו~דנק~
 ~תםי~~רינן

דבכל
 סו~

 ~כ~ות בשאר ואפילו ~יירי חכם
 ~""ו ~~וםאין

 לב~ש~
 ונפל~ו ~רבינו ~שה

 ~שוא וכיוגו"
 פנ~

 אינך דב~ות ב~ר יש
 העולם באו~ות נ~י איכא ~כ~ות ~כולהו

וכ~ר~~"~~

~~
 יי~ אד~ לך י~ר

 ת~ין ~וים ~כ~ה
 תורהיש

 ~וי~
 ר" ובא~ת תא~ין אל

יו~נן
~~ 

 זו ד~י~רא
 ~ל~ דנדרי~

 ב~~ילה נ~יא~ר ע~"א~
 ~ ~~ז"ע""א~

 דבר האו~ר
 ור""י ~כם ~קרא העולם באו~ות אפילוחכ~ה
 ז ~~ברכות ~י~רא ~אי נ~י ~רגופיה

ע""א~
 רבינו ד~שה יוסי רבי בשם

 ב~
 שלא

 על ~רק שכינה~רה
 ~ישר~

 ~ו~כ""ז וכו"
 דעי~ר לו~ר~וכרח

 ו~לי~ ~בינ~ ~ש~ ב~ש~

 לחוד בישראל דאיכא תוה""קוגו~~יה~~~~שום
 ו~ב""הואורייתא

 ~י~ר~
 והלכך הוא חד

 ~וכ~~ר ידו הק~ה~~ל הסכיםשפיר
 בברכו~

 יעו""~ ~"א~~~
 ה~נרה דעיקר וכיון

 ב~ק~
ל~דו~

 בסיבת בישראל שכינה השראת
 ~נורה אור ד~וג לו~ר דווכרח שובתוה""ק קיו~

 חז""ל כוונת ו~הו ~ל~ית ~לתורהרו~זת
 נז~ברכות

 ע""א~
 הרוא~

 זית ש~ן
 ~ש~ות שנא~ר תורה ל~אורי~פה ב~לו~

~~ 
 ויק~ו

 וגו" זך זית ש~ןאליך
 ו~שו~

 ה~נורה דעי~ר
 אינך דבא~ת ויען וכנ""ל תורה ל~אוררו~זת
 לתוה""ק ו~וכרחין נ~רכין ~כ~ות ~וגיכולהו
והיינו

 חכ~
 בה דנכלל ~דידה

 חכ~~
 ה~ספר

ותשבורת
 ואל~עבר""~

 עיר ל~דידת ~ נ~ו~ה
 ~כ~ת שבת~ ות~ו~י לוים וערי ל~ללהקרובה
 נ~וצההתכונה

 לקיד~
 וקביעות ה~ודש

 ~כ~~ה~ועדי~"
 ל~יני ~רפו~ה

 נ~~
 ופצוע

דכא
 וכרו~

 שפכה
 ולנגעי~

 ~ הנתוח ו~כ~ת
 ~יים דבעלי ~בעיות ~ו~כ~ת ~ריפותלדיני

ונטי~ות
 ו~~~י~

 כלאי~ לדיני
 כל וכדו~ה

סו~י
 ש~

 נצרכות ~כ~ות
 לקיו~

 דעל תוה"ק
 הלכך תוה""ק דיני כו"כ ~ובניםידיהם
 ז" ב~קדש ב~נורה דיהיה ה~ב""ה~וה

 על להבין כלו~רתוה""ק לקיו~ נצרכין דכולהון ~כ~ות ~בעלר~ז נרו~
 ידיה~

 דיני רוב

~ור~
 ד~ורת ל~ותו ובא~ת ~סברא ברור וזה

 נפש ~שיבת ת~י~הד"
 י~~ ~תלי~

 כלו~ר
 התורהנתינת

 לישר~
 היתה רבינו ~שה ע"י

 להבנתה ח~רון ~""ו אחריה שאין ת~הנתינה
 וה~דעות ה~כ~ות חסרון בסיבתולקיו~ה

דנחו~י~
 הבנת לשלי~ות דיוכר~ו עד להבנתה

התורה
 לעזר~

 או~ות ~כ~י
 העול~

 דעיקר
 וה~דעים ה~כ~ות עלדע~דו

 בתולדות כ~נ~ה לש~יאה~ול~עותדעלול שכל~ בכ~
 נתי~ת וכ"א אנושי ~שכל הנובעותהחכ~ות
 ת~ה נתינה היתה ליש~ל ~ה~ב""ההתורה
 כלו~ר נפשו~שיבת

 דנת~
 ביחד~~י ~~ה

 תוה"ק להבנת הנ~וצות וה~דעות ה~כמותכל
 י סי~ן לעיל כ"ז ~וכ~יארתיוקיו~ה

 או~
 הי~ב~ י~ו"~כ~

 ~~ל כוונת ~הו
 ~~חו~



~ ~ ~

 ~ו ~י~ן

~~~~~ 
 ~י~ון

 ו~~~~ ~~~~
~ 

~~~~ 
~ 

~~~

כט
 ע""א~

 המנרה על כד ~וי~רא מדכתיב

 כלומר טהרה ~מ~ום מע~יה שירדוהטהרה

 ~ ירדו מנרה קני כל דמכללה מנרהדכולי
 ~ נמי חכמות ~וגי ~כולהו וללמד טהרהממ~ום

ממקו~
 נינהו טהרה

 ומ""~
 הקב""ה צוה

~~עלתך
 שם~

 ~ יאירו המנורה פני מול אל
 הוכרחו נרות דכולהו והיינו הנרות~~ת

 ~ני~להיו~
 הקב""ה הורה זו וציוי מערבי לנר

 ~ דנחוצים עם חכמות ~וגי דכולהו רבינולמ~ה
ל~בנ~~ו~יום

 תוה"~
 יהיו מ""מ

 כפופי~
 סוגי וכולהו עקרית דהיא לתוה"קונכנעים

 ל~וה""~ טפלי~~כמו~
 שכתב וכעין

 הרמב""~
 לתוה"ק וטבחות רקחות ב~וג דהמה~צ""ל

 יאירו המנורה פני מול אל בציווי נרמזו~ה
 ומה~י הנרות~בעת

 ~טעמ~
 ~ מנרה דוקא

 ~ כיון טהרה ~ממ~ום מעשיה דירדוהוכר~ה
 אינך ו~יומה להב~ה וההכרח לתורהדרומזת
 הוא הברורה ומ~ברא חכמות סוגיכולהו

 שלחן ~~""כ בטהרה האמתי ע"ד נמידלהוי
 הכרח ענין לאיזהוארון

 הו~
 מעשיהן דירדו

 כמ""ש לומר מסב~א טפי ושפיר טהרהממקום

 כו ~חגיגה וכו" ען כלי~ד"ה
 ע"ב~
~ 

 עי""ז דל~וי חשוב טלטול סוג אינודטלטולו

 וזהו דר"ל לדרשא ו~""א טומאה ~בוליב~וג

טפי
 מסב~

 ממ~ום מעשיו דירדו מלומר
 במנרה ודו~א נ""מ ~ה דליכא כיוןטהרה

 וכנ""לי להכיההכרח

~""~~~~~
 ~~רומה דכתיב הא שפיר מובן

כה~
 וגו" ז~ב מנרת ועשית

ובכולהו
 הת~

 וי"וי חסר נרתיה מנרה כתיב
וכן

 ה~
 הנרת את ~יטיבו לו ~תצוה דכ~יב

 אהרן ובהעלתיקטירנה
~ 

 ועוד וגו" הנרת

~ויקהל
 לה~

 ואת וגו" ה~ר מנרת ואת
 ~ויקהל ועוד וגו"נרתיה

 לז~
 נרתיה מנרה

 ~פ~ודיועוד
 לט~

 את הטהרה המנרה את
 וגו" המערכה נרותנרתיה

 וע~
 ~א~ר

 ועוד הטהרה ~מנרהעל כד~
 העלה~נ~תיה~וגו" וגו" הנרות את~עלתך ח~ ~בהעל~

 ו~" המנרה מעשה~ה
 א~ כן~עש~

 ~מנרה
 וי"ו ~ר ~ני כו~וו~"

 זול~
 ~יזה

 ~ע~י~

 ~תרומה היינו ~וי""ו מלאכתיב
 כה~

 מקשה
 ~אמר המנורהתיעשה

 כד~
 א~ יערך

 הנרות
~~עלתך

 ח~
 יאירו המנורה פני מול אל

ש~ת
 הנרות~

 ו~מת וגו" המנורה פני מול אל

הו~
 א""ש שכת~י ובמה ~יי וטעמא פלא
 שורה שהשכינה עדות דעי~ר כיוןוהיינו
 קיום בסיבתבישראל

 ה~ תוה""~
 מערבי נר

 כתיב המערבי הנר על דקאי היכא כלוהלכך
 של משמו אות הוא דוי"ו ומשום וי"ו~מלא

 בספרו ז""ל הרמב""ן שכתב וכעיןהקב""ה
 יע~ב כי מ""ש וז""ל פי""ג והבטחוןהאמונה
 כדי מאליהו וי"ו אותנ~ל

 שיב~
 את וי~ר

 ואינו אחת לאות הוא מספיק זה טעםבניו

מספי~
 אות ממנו לטול שיכול וי""ו ~ות

 אבל וי""ו נטל מה ומפניאחרת
 שכ~תי מה ה~א ה~ט לפי לזההמ~פיק הטע~

 דוי""ו משום כתב מעקרא דשם והיינועכ""ל
 יעו"ש הקב""ה של משמו אחת אותהוא

 וכדכתיב הוא גדול דבר מלתא האיובאמת
~בראשית

 ד"~
 ותרגם וגו" אות לקין ד" וישם

 ד~ין חפי על ד" ורשם עוזיאל בןביונתן
 וה""ה יעו""ש וכו" ויקירא רבא שמא מןאתא
 דמיירי היכא לבד וי""ו חסרים כולהובנד""ד
 דעדות לרמז וי""ו מלא כתיב המע~ביבנר
 כתיב והלכך בישראל שורה דהשכינההוא
 הקב""ה של ~מו אחת אות וי""ו תוספותגביה
 הני דבכולהו שפיר מובןו~ה

 דח~
 וי""ו

 על ~אי ו~מן נרת מנרה דכתיב משוםהוא
 הנרותרוב

 ועצ~
 האמצעי והקנה ה~יס

 בישראל שורה דשכינה עדות בגדרדאינם
 ~~עלתך דכתיב ~ראמשא"כ

 ח~
 מול אל

 ש~ת יאירו המנורהפני
 הנרות~

 מול אל
 וגו" נרתיה העלה המנורהפני

 כי~
 דפני

 וי"ו מלא שפיר המערבי נר ר"להמ~רה
 דכתיב כיון הנרות שבעת יאירו וכןוכנ"ל
מ~ורש

 ש~~
 ~אן

 דכתי~

 מפורש
 ה~

 ד~"זהמערבי
 אינ~

 ~ת כ"א
 נר~

 והלכך
 וי"ו מלא להיותבהכרח

 משו~
 נר האי

 מערבי ~ האי מכח ו~תהמער~י

דבע~י~
 איכא

 תוספ~
 וי"ו

~~ 
 ~~~ו

~~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~ון ~~~ין ~ו ~~~ן
 ~~~~ ו~~~~ ~~~~

 מתפ~~ וכנ""לה~ב"ה
 אל~ית הארה נמי

 ל~הור המחובר כל ומשום כולהו אינך~ל

 דכתיב דבתריה ב~רא מ~א"כ וכנ""ל~הור

~בה~לתך
 ~ס~

 ~עלה המנורה פני ~ול אל
 ומחוברין נכללין דאינם~תיה

~~ 
 הנר

ה~~ר~
 מפורש

 וכ""~
 ה~~רי דהכוונה

~~ 
 נר הוא ה~נורה דפני ומ~ום הנרות~~ה

 ~~ה ר""ל נרתיה וה~להה~~רבי
 נרו~

 שפיר

 ומשום וי"ו בהוחסר
 דב~ו~

 אין ~צ~יתן
 כיון הקב""ה של מ~מו אות לתוספתמקום
 ~דות ~ינםדהמה

 לה~ר~~
 בי~ראל~ ~כינה

וה~
 ~~מר דכתיב

 כד~
 לפני הנרות את י~רך

 והוא ת~ידד"
 מל~

 ו~ימ""~ וי""ו
 דהיכא

 נרתדכתיב
 ~תמ~

 מ~ום ~ין נרת רוב דר""ל
 מ~ורש דלהוי דב~ינן ומ~ום וי"ולתו~פת

 מ~ום ~~~א ~יקר המ~רבי נר ר""לד~קרו
 וכד~~ר מ~רבי וזהו ד" לפני בהודכתיב

 ~~ח~נחות
 ~""ב~

 מ~רבי בנר ~מדכתיב
~ויקרא

 י~~ כד~
 ד" לפני ו~ו" ~הרן ~ו

 והלכך י~ו""ש וכו" ד" לפני לאו דכולהומכלל
שפיר

 נכת~
 משום וי""ו מלא

 נרותי כולהו אינך ~לקדושתו הת~~~ו~

~~~~~~~
 ~תרומה דכתיב הא תמוה

 דב~מת ה~נורה תי~שהמ~שה ו~
 ברי~א וכדכתיב המנרה ~צם כל ~ל~אי

ד~ר~
 תי~~ה מ~שה ~~ר זהב מנרת ו~~ות

 בהאי מ~רש ולאהמנורה
 ~ר~

 נר ~צם

 לפימ""ש וי""ו לתוספת מ~ום אין שובהמ~רבי

וכנ""~
~~~~

 ב~דר אינם נרות דש~ה דנהי ז""א
 בי~ראל ~כינה ל~ראת~דות

מ""~
 מדרו~זין ~מורה ~דושה ב~דר נמי הו"~ל
 ~הרה ממ~ום חכ~ו~~דירדו כולהולאינך

 להבנתומוכר~ין
 תה""~ ו~יו~

 נמוכה וכ"א

 תורה לאור דרומזת המ~רבי מנר~דושתן
 במ~לה ~דולה היותר קנושה ~י~רדבא~ת
 ה~דושותמכל

 תו~ הי~
 מובן ו~ה אל~ית

שפיר
~~ 

 המנרה ל~ש~ית הציווי דבתחלת

 וי~ו ~לאנכתב
~~ 

 הכי ו~ר נרות בכולהו

~~
 נכתב

 ~ל~
 כ"א וי"ו

 ~~כ~
 ~נר~ דמיירי

 ומ~וס~~~רבי
 דלהורו~

 דחלוקין בזה נתן

בסו~
 כולהו דבאמת דנהי כלומר קדו~תן

 נרו~
 בהו מדנכתב ני~ו ~~ורה קדו~ה ~רנמי
 ממ~ום ירדו המה ~ס דב~ת ומשום וי"ומלא
 מ""מ תוה""ק וקיום לה~נת ומוכרחין~הרה

 ד~ר כיון המ~רבי מנר ~דו~תן מ~לתנ~וכה

 וי""ו חסר נכתבוהכי
 ומ~ו~

 ד~יקר
 ~~ית~

 דרו~זת המ~רבי בנר היאהקדושה
 לתור~

 ה~כינה ה~ראת ~יקר ובסיבת~לקית
 כל והלכךבישראל

 היכ~
 המ~רבי בנר דמיירי

ל~ולם
 מל~

 ל~שיית הציווי בתחלת וכ""א וי""ו
 להורות בכולהו ~ם וי""ו מלא נכתבהמנורה
 רי~א ומ""מ נינהו קדו~ה ב~דר המהד~ם
 וי""ו חסר כתיב ו~ו" זהב מנרת ו~~יתד~רא

 הבסיס ר""ל דזהו ומשום הציווי בתחלת~ם
 המנרה קני קבו~ים דבו ה~צ~יוה~נה

 קדו~ה ~צמית פ~ולת בה ליתוב~צ~יתו

אפילו
 כנר~

 דירדו חכ~ות לאינך דרו~זין

 ~בנת ו~וכר~ין ~הרהמוו~ום
 ~יו~

 ~ל ~ו דמשוי וזהו ה~דושהתורתנו
 פניםכל

 בסו~
 ו~פיר ~צמית קדושה

 ל~~יית הציווי בתחלת ~כ""פ וי""ו ~ונכתב
 דאינם האמצ~י והקנה הבסיס משא""כה~נרה
~וס

 רמ~
 תשמיש דב~דר וכ"א ~צ~ית לפ~ולה

~דושה
 ~~~י~ ובכ""~ הו~

 ~~צ~ ~ילא ~דושה
 ב~בה מ~ום אין והלכך~דו~ה

 לתוספו~
 וי""ו

 ו~כון ברור כנל~""ד הציווי בתחלת~פילו

~~~~
 נר מפורש דכתיב דהיכי לפימ""ש

 מלא כתיב שפיר נרות ששה ~דיהמ~רבי
 הק~ה של משמו אות ~~ת ~~וםבוי""ו
 תמוה ל~אורה וכנ"ל המ~רביבנר

 ה~
 דכתיב

 כה~תרומה
 לז~

 את ו~ית
 נרתי~

 שב~ה
 דכתי~ וכיוןו~ו"

 מפורש כדכתיב הו"ל שב~ה
 וי""וי חסר כתיב ו~""מ המ~רבינר

~
~~~~~ 

 ~מ~ינן ~דול דחידוש
 תוה""~

 ~ה
 ל~ר דרומז ה~~רבי נר~ילו

 בישראל שכינה השראת ~דר אינה נמיתורה
 והא~תי הקדש ~הרת ~"צ כשהיא דוקאכ""א
 ~יכאוהיינו

 דכולה~
 נ~ות

 כ~ופי~

 להנר



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן
~~~ ~~~~ ד~~~~ ~~ו~

 כפופין שבעולם חכ~ות דכולהו כלו~רמערבי
 מעלת מכירין דבאמת מבורר דבזה תורהלאור

ו~דושת
 תור~

 יפה כחה שפיר ואז אל~ית

ל~שר~
 כש~ינם משא"כ בישראל שכינה

 ~ר~ין דעי"ז כלומר המערבי להנרכפ~ין
 החכמות שאר על לתורה יתרון ~יןבע~מן
 ו~שפילי~ ~כני~ים אינם נ~י אפילושוב

 דמשוה וכ"א חכ~ות מאינך התורהמעלת
 מחתא ב~דא כאחד דכולהו ולו~ר כהדדילהו
 שכינה להשראת יפה כחה אין נ~ינינהו
 לנו דר~זה וזהובישראל

 תוה"~
 ~רא בהאי

 כה ~תרו~הד~תיב
 לז~

 את ועשית
 נרתי~

שב~
 ל ה~נרה עשיית בשעת כלומר וגו"

 נינהו וי"ו חסר נרת בגדר אכתי ~בעההנרת
 נר וממילא ה~~ות לרמז ~וא ~ייתןונהי

~~ער~י~
 רומ~

 ~ר
 תור~

 מהראוי ושוב
 דמפורש מערבי נר ~אי משום וי"ודלכתוב

~ור~
 כ~כ~~~ דזהו שבעה נרתיה ~דכתיב

 וכנ"ל~פורש
~"~ 

 פעולת ליכא דעדיין כיון
 המערבי לנר הנרות מאינך ו~כפיפה~כניעה
 ואינ~ שוין כולהו ~שייתןובשעת

 ניכרת
 אין ~פיר עליהן ~מערבי נר~עלת

לתו~ת מקו~
 וי"~~

 דעקר
 תו~~

 ~יכא וי"ו
 ~~ול~ד~ראין

 על המערבי נר ~~לת יתרון
אינך

 נרות~
 כניעה בפעולת

 וכפיפ~
 דשאר

 כוונת ~הו המערבי לנרנרות
 ה~רא~

 ועשית
את

 נרתי~
 כל כלומר שבעה

 כמ~
 דלא

 לחוד עשיית בפעולת וכ"א בעבודהנתחנכה

~
 נינ~ו וי""ו חםר נרתיה בגדר ~בעה כל
 ד~ראוסיומא

~ ו~על~  
 נרתיה

 עבר עלו~איר
 פני~

 תליא ~י~ר כלומר
 לעבר דמאיריןב~דל~תה

 פני~
 ד~ה והיינו~

 דמ~יביןמבורר
 מע~

 על ויתרונה ~תורה

אי~
 ובאמת החידוש עי~ר ~הו ~חכמות

 דכתיב הא תמוה דבל"ז הוא ונכון ברורלע"ד
 ~דל~~דיני

 שבעה נרות דעשיית ~יווי בין
 ט~ור זהב ~חתתיה ומלקחיה ציווילבין

 ש~ה נרתיה ~ת וע~ית לכתוב היהומהראוי
 הכי ובתר טהור זהב ומחתתיהו~~~~יה

 נר~י~ ~~~ל~
 פניה ~~ר ~ל ו~~יר

 לז ~וי~הלו~דכתיב
 כג~

 נרתיה את ויעש
 ו~לקחיהשבעה

 ו~חתתי~
 טהור זהב

ובאמת ע"~
 ג~

 נתינת ~צות תורה ~תבה לא בשלחן
 על פניםלחם

 כ"~ השל~
 ~~שה כל בג~ר

 כה ~תרו~ה וכדכתיבהשלחן
 ל~

 ~ל ונתת
 ~יווי נ~בה דב~נרה ~י ו~אי וגו"השלחן
 ~ייתה בין פניה עבר על והארתהדהדלקה
 בזה ד~~עינן לפי~"ש וא~נם ג~רהלבין

 לעבר דמאיריןדקודם
 פני~

 ~ראין דבזה
 לתור~דכפופין

 על ~~ערבי לנר יתרון אין
 ומשום לתורה רומז ~~ערבי דנר ונהיאינך
 השכינה להשראת יפה התורה כחדעי~ר
 סוגי כל ~ל חשובה דבא~ת היכאבישראל
 בס"ד" ונכון ברור ~נלע"ד וכנ""להחכ~ות

~~~"~~~~~ 
 ~בהעלתך דכתיב דבזה

ח~
 פני מול אל

 דכולהו תורה רמזה ~נרות שבעתיאירו ~מנור~
 דנכללו חכמות~וגי

 בשש~
 נהי דמנרה נרת

 מ~~ום נ~ידירדו
 טהר~

 נינהו ~דש ו~כלל
 מ"מ תוה"ק ו~יום להבנת ד~וכרחיןכיון

 ונכנעין כפו~ין ל~יותמוכרחין
 מערבי בנרדנרמזה לתוה"~

 דתו~"~ ומשו~
 עיקרית

 ל~ כפופין חכמות כולהו ואינךהיא
 וכנ"ל

 שפיר~ובן
 דכתב~ ~~

 ~שה של ~בחן תורה
 דמנרה נרות ב~~ות כלל שינו דלאואהרן

ממ~
 ~אבות דאחז"ל לפי"מ והיינו שנצטוו

דר"נ
 פר~

 פסקא מסעי ותנחומא לא
 דור דור למשה ~קב"ה שהר~ומלמד ד~

 ומנהיגיו דור דור ופרנ~יו דור דורודורשיו
 דור דור וגיבוריו דור דור ונביאיו דורדור

 ובתנחומא וכו" וחסידיו דור דורופושעיו
 וצדיקיו דור דור ורשעיו ~ר דורהגירסא

 דראה וכיון יעו"שוכו"
 מש~

 דלדורות רבינו
 ~מנינו~וכמו

 בעוה"~~
 יעמדו

 כופריםרשעים פרנסי~
 בתוה"~

 במ~וה וכ"א
 ~ר"נ ~אבות ~דיניםומעוטפים

יטהרו פכ"~~ סו~
 מעשיה~

 נשתנו כי ויאמרו המזויפים

~עתי~
 מעשיהם ולכסות הזמנים ונחלפו

ומ~~ותיה~
 מקור פן ~~ומרים ~דב~ת



~~ד
~~~

 ~ו ~~~ן
 ~~~~ ד~~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~~~

 ט~מקו~~
 במינות

 בלבב~~
 ירגישו שלא

 ~דעודם אדםבני
 בתוה"~~ בתומת~ מ~יקי~

~ירת~
 ממינות הוא

 דבלב~
 שלא אומרים

כדורות
 הראשוני~

 דורות ~אחרונים" דורות
 עראי וחכמתן קבע תורתן עשוהראשונים
ודורות

 האחרוני~
 חכמתן לעשות מו~רחין

 ארעי ותורתןקבע
 ומשו~

 הללו דבעתים
 דע"י בחכמות הוא ישראל של קיומןעיקר
 וכל ומעלה צורה אנשי בגדריהיו

 רו~יה~

יכירו~
 וב~רט וגו" ד" ברך זרע הם כי

הרבני~
 עבודת משמרת המשמר על העומדים

הק~
 צרי~ין עז ויתר שאת ביתר המה

 ~ערות דבר~ותן
 דבר~

 ובצביעותם
 וחני~ות~

 ירדו חכמות שאר דגם ל~גם טעםובנתינת

ממקו~
 ~להבל אדם בני ימשכו וכנ"ל טהרה

דמה
 ~רוה~~

 כז ~ע"ז וכמחז"ל
 סכנת איכא ו~ה יעו"ש דמשכא מינותשאני ע""ב~

הגו~
 קיום עיקר דבאמת כיון והנפש

 ברוח רביבו משה ראה והלכך בתוה"קהוא דישרא~
 זה לתקןקדשו

 בעשיי~
 ולקדשה ראשונה ~ברה

 הקב"ה מ~י שנצטוה כ~י קדושהבתו~ף
 שבעת יאירו המנורה ~ני מול אלוהייבו

הנרו~
 דנרמזו חכמות סוגי דכולהו כלומר

 וי"ו ~חסר נרתנששה
 וכנ"ל~

 יהיו לעולם
 ~מלא המנורה ~ני מול אל ונכנעין~~ו~ין
וי"ו

 וכנ"ל~
 והיינו

 לתוה"~
 בנר דנרמזה

 כוונת וזהו וכנ"ל המנורה כני דהיאהמ~רני

 דכתיב בקרא דדרשהםפרי
 ד" הראה ~רכמראה ~בהעלתך~

~  
 שבחו להודיע מ~ה

 לו ש~ר שכשם משהשל
 המ~ו~

 עשה כן
~כ

 יעו"~
 ~ל~ר

 באו~
 דהראה כוונה סוג

 ~ני הוא ד~יקר והיינו למשה המנרההקב"ה
 עדות ולרמזהמנורה

 לה~ר~
 בישראל שכינה

בסיבת
 קיו~

 לה ומצורף הע~רית תו~"ק
 ~חסר ברתאיבך

 וי"ו~
 כולהו איבך לרמז

 ובכנעין כפו~ין דיהיו חכמותסוגי
 ל~

 וכנ""ל

 ע~הכן
 מש~

 דה~עיל ~לומר
 תוק~

 קדושה
 הארת תוקף תתפשט דעי"ז ראשונה ~ברהזו

 ~הולכים דרך דתמימי הדורות בכל זוקדושה

~~ור~
 ד"

 ד~~
 י~כדו

 ~~~ופ~ מיבו~ ~~~

בסדי~ים
 ולבני~ צבועי~

 לזו מזו ~ושין
 ~נימיתדנקודה וכ""~

 שבלב~
 ~ארח הת~שטות ע""י

 במנרה רבינו משה דה~עילקדושה
 יעו~~~

בחיזו~
 ישראל ~יום דעי~ר אמונה

 וכד~תיב עליהם חו~~תדשכינה נז~
 ישראל שומר יישן ולאינום ל~ הנ~

 ה~
 דו~א

 בקיו~

תוה"~
 כולהו ו~ינך ה~תי ע"ד

 ח~~ו~
לעול~

 ~~ינהו ונ~י לתוה""ק כ~ו~ין יהיו
 ירדונמי

 ממקו~
 וכנ""ל" טהרה

~"~~
 הסכרי כוונת הוא נמי ~נ""ל

 שם~~בהעל~
 שב~ו להגיד

 או נמי אהרן והיינו שינה דלאאהרן ~~
 ~דבאמתבנבואה דר~~

 ג~
 נביא היה הוא

 ~זב~נהדרין כמחז"~
 ע"א~

 ~אוח ל~מן והובא
 דהקנ""ה רבינו משה מפי לו ~וגד~ו ד~
 ~רנסים ובתוכם הדורות ~ללו הרא~
 זו ולא ו~ורתו בד"וכו~רים רש~י~
 ביחר עוד כ""א התורה ועוזביםממאסים דבע~~~

 ראשי על ~וסעים עוז ויתרשאת
 ע~

 ~דש
 להוציאם דרך ישריל~וח

 מרש~
 בזה גבוה

 משיבח ד" בתורת מחיותם אותםדמוציאים

נ~~
 חיותם דהיא

 וקיומ~
 ואוי ישראל של

 כ~ו זה כל פ~יחא בעינא שרואה למילו
 ה~נורה בהדלקת והלכך בעו~"ר~מנינו
 ~ול אל והיינו משה את ד" צוה כאשרעשה
 הנר~ת ~בעת יאירו המנורה~ני

 והר~~
בז~

 ד~נרה בנרת דרמיזי חכמה סוגי דכולהו
~חםר

 וי"ו~
 ירדו המה דגם עם

 מ"מטהרה מ~~ו~
 צ~

 דיהיו ה~ב"ה
לתוה"ק כפו~י~

 דרמי~
 ~מלא המנורה ב~ני

 עיקר דזהו ומשום וכנ"ל מערבי ברדזהו וי""ו~

 ישר~קיו~
 והכני~ דהפעיל כלומר אהרן ע~ה כןבישראל השכינ~ ~שראת באמצעות

 הנרות ~דלקת קדושהתוקף
 דמנר~

 ~ד
 המה דגם עם חכמות סוגידכולהו

 ~~~ו~
 יהיו מ"מ נינהוטהרה

 ונכנעי~ כ~ופי~
 הפעיל זו קד~ה פעולה ובתו~ףל~"ק

דלעו~
 י~יו ~דורות בכל עולמים ולע~למי

 ונכבעים כ~ופים החכמות סוגיכל
והיא לתו~"~

~~~ 
 ~~י וכו~הו ~~קרית

 ה~~מ~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ו~ג~~ ~~~ון~~~
~ ~ ~  

~
 ~ג~

 ומחריבים מהרסים דיעמדו ונהי לה~פלים
 ר~עיםפרנסים

 ומעוטפי~
 הצביעוח במסוה

ו~ב~
 למען ~ער אדרת

 כ~
 ובנתינת

 ~ע~
 דבריהם יטעימו~לפגם

 המרי~
 דנשתנו

העתי~
 ולפי הזמנים ונחלפו

 רו~
 העת

~חי~
 הלט~ה זנב חיות ~וכעין

 דר~~י~
בחייהם

 ~רוי~
 מתים~

 חכמות לסוגי בהכרח
 פעולת מ""מ להו טפלה ח""ו והתורהבי~ר

צדי~
 ותמי~ים לצדי~ים ~כלומר לחיים

 ~חיים נ~ראו דבמיתתן דרךישרי
 ומכ""~

בחייהם~
 נרת בהדל~ת קדו~ה פעולת תוקף

 זו קדו~ה התפ~טה אהרן דע~ה~~ה

לל~
 ~ל

 פרושי~
 הדורות בכל דרך ~ימי

 עדו~י~~בכל ונוצרי ד" בתורת הו~כיםלהיות
 הצבועים המינים בר~ת יפלו לבללב

 לפגם טעם ובנתינת היראה במ~וה~ע~ופים
 ~הרה ממ~ום ירדו חכמות כולהו דגםדכיון
 י~ביהו אם ~יסור בזה איןשוב

 עו~
 כ~מר

 דנ~ראת התורה על במעלתן ~ויג~ו יעלואם

ע~

 בברכות~~ה ~וכ~ר~
 ע"א~

 יעו"~
וכ"א

 צ~ ~
 ~או טמא סורו להם יאמרו

ל~ו
 דב~~

 ~סוה המעוטפים ~ה
 היר~~

 התורה~כלומר מן ה~רן לטהרורוצי~ם
 ע~יר~

 תורה דגם מזויפת בטענה ~לגמריהתורה
 סגי העת רוח לפי וכ""אהכרחית

 להסתפ~
במוע~

 תורה ~יעור ובמ~~ל ובמדה
 כזי~

 הסומא כתלמי~י פרס י"ב אכילחבכדי
 ~ובלע""זנער

 סעמינאר~
 יותר הרבה ~רועים

 התורה בכל מהכופרים~יתר
 ~סוה הבאים אלו דבאמתומטעמא בפרהסי~
 ~כח היה ולו בלבם מינות נמימזויפת יר~
 והע~

 ~נם פיה על ה~ערה הו~כים היובידם
 ח""ו ול~רש לע~ר ~ה יפה כחם דאיןמלבד

 לאחריתם יבינו תיכף ישראל בנידהמון
 ~ה תליא ופרנסתם דחיותם לזהמ~רף

 בית בחומת לפרון ~חתרת באיםוהלכך
 במסוה ומכוסה מסותרת פרצהישראל
 לע~ירת צפויה ~כנה והלכך ד~דושה~~מזויפת
 ~נם ~שראל בני דהמון עי"ז לגמריה~רה

 שקרו~~~~~ירי~
 ~ר~י~ו ומי~ש~ו ונ~~~ם

ו~מיל~
 אומר היום יצה""ר ~ל אומנותו כך

 עבוד לך לו שיאמר עד וכו" כך ~~הלו
 ~ה ~~בת ועובד והולךע""ז

 עב~
 וזה

 ברבואומנוסה בדו~
 ופו~ נסיונו~

 מה ~י
 על~

 דתחלתו וצרפת א~כנזבמדינת
 מתו~

 ~בטעמי

הנ""ל~

 נ~תמדו רובם דכמעט עד מר וסופו
 כמאןומיעו~א

 דלית~
 כנראה יהדות ב~דו~ת

 הכופרים אלו מ~~""כ כללעין
~רעפ~רמער בפרה~י~

 בלע""~~
 לה~יך יפה כחם אין

 בדר~ם~ולל
 הטמ~

 טומאתם מכירין דהכל
 דלמ~ ל~יח~ וליכאוכפירתם

 מגרר טובא
 בתרייהו"גריר

~~~
 ~דו~ דברי בזהי~רו

 הראב""ע ישראל
 ו~""ל דכתב מורא יסוד בםפרוזצ""ל

 ~מורה שר~ים השמונה טומאת כי~וידענו
 ולשפן לחזיר כשר אחד ~ימן ~י~וב~ור

ולארנ~
 לומר "הוצרך ולגמל

 ובנבלת~
 לא

 עכ""ל וכו"~געו
 מבו~ י~ו"~

 ז~""ל מדבריו
 כ~מונה חמורות~טומאות

 ~רצי~
 הזהירה לא

 ~ימן להם ~י~ ~לו בנגיעתן~וכ""אהתורה
 טהרתן סימן ד~""יי חומר~ן ד~ילתןטהרה
 ה~כל מו~ר וזהו בהן ל~כ~ל ימאד~ל

ומ~סה ~דו~
 ברבו~

 נסיונות ר~ון
 ואמ~

 ל~תו
 מבחון טהרה ~ימן ל~ם ~יש אדם בנידאלו

 ~ו~ים נינהו וצלמות חו~ך יו~ביוב~מת
 מאלו וי~ר יותרהרבה

 לה~ ~אי~
 ~ימן

 מבפנים ~וים כ""א ~לל~~טהרה~
 כב ~סוטה מחז""ל וכעיןבטו~ה ומב~~
 מפר~שים לא תתיראיאל ע""ב~

 ול~
 מצדו~ים

אלא
~~~ יעו"~~ מצבועי~

~~~~ 
 מדכ~בה

 תוה"~
 ~רן שבחו

 צרת בה~לקת ~~נה דלאבזה

ד~נר~
 ~נ~טוה מכפי

 רבינ~ מש~
 ~~י~~גבורה

והיינו
~ 

 ~~עת י~ירו ~מנורה ~ני מול
 ~רוח דכולהו כלומר~~רות

 דרומזי~
 ל~ולהו

 המערבי לנר ונ~נעין כפופין יהיוחכמות
דר~זת

 לחכ~~
 הת~ה

 ~י~~ יה~ ו~
 ~ל

י~שר~ל
 בס~~

 ד~רמז ה~~י~ה ה~ראת
 ~ה~"ה ~~מו~של אחד אות וי"ובתוספת

 ב~ו~~~וכהוב~
 ב"~ ~

 יעו~~~
 ~~~מודי~~ד



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ו ~~ן
 ~~~~ ו~~~~ ~~ו~ ~~~ו~ ~~~~~

 ~הראויכ~ה
 להרחי~

 ~כתות
 דה~~

 ב~דר
שונים

 ולר~~
 החכ~ה ~~לות

~ 
 ~ילו

 דב~ת כיון התורה חכ~ת ל~~לתלהשוותם

~ד~
 ורודף שלום או~ב היה א~רן של

או~ב שלו~
~  

 ~ואפילו הבריות
 רש~י~

 ו~~רבן

 ~~~~לתור~
 ~שנה פ"א

 יב~
 ~יו וכ"כ

 ~ל נפשו ד~סר ~ד ~ליו ~יביםישראל
 ~ז בסנ~דרין וכד~ר ה~~ל ~ייתישראל

~~"א~
 ~~שה כ~ד אלא זה ~~רא נא~ר לא

 ~ש~ות שנ~רה~~ל
 לב~

 ויבן אהרן וירא
 חור ראה וכו" ראה ~אי לפניו~זבח

 ~בדו השתא להו ~מ~נא לא אי א~רלפניו ~ז~~
 בחור כד~בדולי

 ~יכה בי ו~י~יי~

ב"~
 אם

 ב~~ד~ יהר~
 כהן ד"

ונביא
 ו~

 ל~ו~ם ת~נתא להו הויא
 ת~נתא להו הויא אפשר ל~ל דלי~בדו~וטב

~שו~
 זה ~~רא ~"ל ~ופיר~"י

 פשרה אהרן ש~שה ה~ל ~~שה כנ~דאלא בר~ ו~צ~

בי~
 ל~שות ל~צ~ו היתר והורה ~צ~ו לבין

להם
~  וי~ ה~~~ 

 ל~זבוח הב~ן ~זבח
לפניו

 ש~ר~
 להםי ~שה שלא ~ל חור את

 תקנתא להו ~ויא ולא ~יה ונביא כהן~~רן

ד~
 ~ל ה~קדש ביתויחרב יהויד~ בן בזכריה כן ל~שות סופן

 כ~
 י~ו"ש ~כ~ל

 ~י הי"ל דא~רן ה~ודש ~~ו כפיוא~כ
 ד~נרה נרת ~דלקת ~~ולת ל~צ~ו~שר

 ~רונים דורות ב~~שה התרולהורות
 והיינוי~ראל לטו~

 להצדי~
 "בקבי~ות ~~שיהם

 ~ה כלו~ר לתורה~תים
 ~~תים ~צב ~פי ואו~רים לת~ה~ונים ~תי~ ד~ו~י~

 י~ר ל~רי~~א שי~וידנ~תנו
 טו~

 שי~דו

כול~
 ואפילו

 ה~ובי~
 יודו ש~ם

 ל~
 חסדו

כי
 ~~ו~ני~

 ~יום ~~פ רוצים וה~חד~ים

~צ~
 חכ~תן ל~שות ~ו~ר ~ורה

 ~שר ד~י"ז ~~ום ו~ל ~ראיותורתן ~~
 להוד~יא

 ת~נ~
 בת~ובה הכי בתר ויהדרו

 ~חי~ור ~י~יו~רי
~~ 

 ~ל~~ו הטו~ים
~דר ~~~

 ~~ש~
 לד" ל~~ות ~ת ~דר ~הו

~~רו
 ~י~~ ~תהלי~ ~~~

 ב~נחות ~א~ר

~~~~~~ 
 ~ל~ ~~י~~~ ~~~~~

 ~ור~
 ז~ו

י~וד~
 כחך יישר שברת לד~~ר ~כתיב~ת~א

 י~ו"שששיברת
 ו~"~

 ~~ידה
 תוה"~

 דאהרן
 ד~נרה נרת ~דלקת ~~ולת וכ"א כן ~שהלא

 סו~י כל ~ל התורה קדושת וה~בירה~דיל
 ~ד חכ~ותכולהו

 סו~
 ב~יו~ו הדורות כל

 ה~נור~ פני ~ול אל ~~א~רו ד"לצווי
 יאירו

 סו~י דכולהו נר~ז דבזה כלו~ר הנרותש~ת
חכ~ות

~~ 
 דירדה ~דושתן ~ודל

 ונ~~ים כפ~ים יהיו נ~י~הרה ~~~ו~
 דה~~יל ~ד ~~ולה היותר ~א~תי~"ד לתוה"~~

 כחהתפש~ות
 ~דוש~

 לדורות זו
 ~ול~

 ו~~ת
 דפ~ולת תורה דאש~~ינן לו~ר זרותא"ז
 ~רה להתפ~~ות היתה הא~תי ~"דאהרן
 לדורות זוקדושה

 ~ול~
 א~ר ~זה דכ~~ן

 ~~דבסנהדרין
 ~"ב~

 ל~ול~
 ~דם יקדים

 שאל~לא לצרהתפלה
 ~רש~י נשתייר לא ה~י ובין אל בית ביןלצרה תפל~ א~ר~~ הקדי~

 ~ו~~ם וב~ת ~לי~י שרידישראל

בר~תי~
 ~תיד רו~זים ~רה דברים ~~"כ

 ~יאורו הר~ב"ןכ~"ש
~"~~ 

 ~ויצא
~~ 

 ~בבראשית ולר~ינו~ל ב~
 ר~~

 להם בזה ~ם
 לב ~וי~לח כתב ~וד וכו" ל~תיד ר~ז~וד

כו~
 ~ב~אשית ו~רו ~"ל

 ר~~
 נ~~

 בכל
 להיות ש~~ידיןהצדיקים

~~~ 
 וה~נין וכו"

 ה~אור~כי
 ~ור שיהיה לדורותיו ר~ז כ~ו

 ~שו י~בר י~קב שלבזר~ו
 ~ליה~

 שי~יה ~ד
קרוב

 ביצתן ל~~~~
 והי~

 בז~ן אחד דור זה
חכ~י

 ה~ש~
 דורות ויש וכו"

 אחרי~
 ~~שו

 וי~ר כזה~~נו
 ר~

 ו~בר סבלנו והכל ~זה
 כ~ו~לינו

 שר~
 ~וישלח

 וי~ לח~ ל~
 י~~ב

 ל~~"ל וכוונתו ~כ~לשלם
 ב~~ונו שלם ב~~ושלם ~""ב~ ל~ ~~~~

 של~
 י~ו"ש בתורתו

נר~
 ~ודל בפ~ולתו ~פ~יל אבינו ~די~~ב

הצ~
 לדורות זר~ו

 דשו~ ~ו~~
 ~יותר שונא

 בבי~ול לזר~ו ח"ו ינצח לאת~יף
 ונ~ ~ו~

 ~יבטל~~"י
 ר~ים ~קדיםאבינו אברה~ וכן ו~צותיה ~תו~"~~

 ותפל~
 דלא לדורות

 ח"וי~נשו
 ובספרי וכנ"ל ישראל רש~י כל~

 כלות~ ביו~ ~יהי ~בסוד"הנ~א
 א~ר רבי

וימשחם
 ל~~ ~ו"~ ויקד~

 כ~ר והלא ~א~ר



~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ון ~~~~ן ~ו
 ~~ו~

 ו~~~~
~~~~ 

~~~

 וי~שחם ו~ת"ל אתו וי~דש ~ו וי~שחנאמר
 היקדשי ~לו של שב~שיחתן מגיד ~תםוי~דש
 ל~~יד ~כליםכל

 ~ב~
 ~ובואר י~ו""ש ~"כ

 אבותדפ~ולת
 ה~"ו~י~

 בתפלה
 בו~~ו~ לדור~

 רבינו מ~ה ופ~ולה ח""ו לפור~ניותמוכן
 נתפשטה ~שיחתן ~"י בכלים קד~הבהכנםת
 ה~שכן כלי לכלקדושתן

 עול~ לד~רו~~
 וכיון

 דה~וה בכלים קדושה התפשטותדאפשר
 להתפשט דיכולה ~כ"שב~ל~א דו~ו~

~~ 
 ~"~ף לת

 טהורים בלבות ד~נרה נרת ~דל~תקדושה
 אבות~ דרגליו~דושים

 סיני הר ~ל ~~דו
ו~~ור

 טהו~ מקו~~
 ~חצבתם צור

 קד~
 ~הרן ותפלת בפ~ולת וי~~ב יצחק אברהםבני

 זו דפ~ולה ונהי וכנ""ל ד~נרה נרתבהדל~ת
 וכנ""ל ל~דתו ג~ור ני~ודהיתה

~""~ 
 הורה

 דו~א בה ל~שות מדתו ~ל היה דשליטבזה
 נל~וד ומזה הקב"ה של רצונו דהו"למה

דלרומ~
 חכ~ות כולהו סוגי להשוות אפילו או
 הוא טובא חמיר איםור תוה"קלמ~לת
 דנהי חזינן דהא מ~"ז ויתר יו~רוהרבה
 ב~שיית ל~צמו ופשר התר הורהדאהרן
 מ""מ לב~יות חיבתו לרב לישראלה~גל

 תוקף הפ~יל דמנרה נרת הדלקתבפ~ולת
~דושה

 ד~
 ה~נורה כוונת ישונה

 ל~ול~
 והגם ~דורות כל םוף ~ד ~ולמיםול~ולמי

דיד~
 ~גבורה מפי רבינו משה מפי או בנבואה

 מזויפת קדושה ב~סוה רש~יםדי~~דו

ובתקיפו~~
 וינשאו ו~נ~יגים לפרנםים יתמנו

~~ו~~ו
 כ~

 ~~לת ~ל להו ודד~י ה~כ~ות
 קדושה תו~ף הפ~יל דאהרן ובזהתוה"ק

 בהת~שטותזו
 לדור~

 ויתנוצן יתעורר ~ולם
 ת~ימי בלב וק~אה וקדושה טה~הרוח

 מפו~לי ויתרחקו ויתפרדו ד" בתורתההולכים דר~
 וה~טופי~און

 ב~סוה
 קדוש~

 ונהי ~זויפת
 רי~ותות תרתי יםובבד~י~ודם

~  
 צ~יחת

 פ~שה ~ב"ר וכמרז"ל מאוד דשנויהמ~ו~ת

לח~
 ~ובדים ישראל שאפילו השלום ~ול

~"ז
 ביניה~ ו~לו~

 איני כביכול המ~ום א~ר
 כיון בהם ל~לוטיכול

 ביניה~ ששלו~
 שנא~ר

 ד~~~ו~~

 ~~ור
 ~נ~ א~רי~ ~~בי~

 ~ו"

 מה ~שנחל~ואבל
 הו~

 או~ר
 י~ ~הוש~

 חלק
 יאשמו ~תהלבם

~~ 
 ושנוי השלום גדול ל~דת
ה~חלו~ת~

~~ד~
 ת~נתא איכא י~רדו לא דאם

 וירו~~ו ב~שובה יהדרי הז~ןדב~שך
 ישרי דבהשפ~ת הא~תי תוה"~"~"דמ~לת
 ויד~ו יכירו ~ליהםלב

 דהצד~
 תמימי ~ם

 ההולכי~דרך
 בפירודן ~שא""כ ד" בתורת

 שטן ~~שהיצליח
 דל~

 כיון בתשובה להדרי
 ~ם ונת~ברו וישרים ~תמיו~יםדנפרדו

 ~דש בכל ה~ל~יבים וה~נהיגיםהפרנסים

 דאהרן מדתו כפי ושוב ד~שכא ~ינותושאני
אוהב

 ורוד~ שלו~
 הבריות את אוהב שלום

ו~פילו
 הרש~י~

 לחוש הי"ל לתורה ומקרבן
 להפ~יל ולא זהלכל

 תוק~
 בהתפשטות קדושה

לדורות
 ~ול~

 הקדושה ל~דתו גמור ניגוד ~הו
 ומ"מוהי~רה

~ 
 ~כלו~ר גוי לכל כן ~שה

ל~בת
 בלבם~ מיני~

 לו~ר וב~"כ
 דבז~

 כציווי וכ"א במדתו ח"ו להשתמשאין
 ~במדברתוה"ק

 טז~
 אהלי מעל נא סורו

 פירוד ובםוג וגו" ~אלה הרש~ים~~נשים
 ד~יב הא משום לא ליכאכזה

 יד ~יב~ות וכמח~"ל תתגודדולא יד~ ~דברי~
 ~"א~

 לא
 משום ולא י~ו""ש וכו" ~ודות אגודותת~שו
 ~~ד דשנוי ~~לוקתנמיחת

 וג~
 ~שום לא

תקנת
 השבי~

 איםור ד~יקר ומט~~א
 מחלו~ת לרבות וגם ~גודותאגודות
 לחורבן גדולה םיבה דזהומשום

והרי~
 הא דב~ת ישראל של ~יומן

 יד ~יב~ותדאחז"ל
 ~"א~

 לא תתגודדו לא
 מנ"ל תמוה לכאורה אגודות אגודותת~שו
 ישרטו ש~א דמזהיר מפשטי" לאפקי"ל~"ל
 פירוד באזהרת נמי ולדורשו ה~ת ~לויקרחו
 ונראה והמצות התורה ב~נין אגודותו~שיית
 ~יר לפרשת קרא האי מדנםמך זהדלמדו
 תורה ובמשנההנדחת

 דרשי~ לכ""~
 םמוכין

 כא~ברכות
 ~"ב~

 הכתוב סמכו ~נין ולאיזה

~ ~
 ד~~ו ללמדנו

 פיר~
 ~"ז ל~יםור

 צוד~ות ~י שו~ות בדי~ות היאד~י~רה
 ~~שו~~י""ז

 שונו~ ~~ו~
 ~יבוי לפי

 ד~ו~



~ ~

~ ~ ~

 ~י~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
 ועניני סוגי כל וכ~יןדנסתעפו
 שונות אדם בני דדעותהעולם

 נח ~ברכות שונות~פרצופיהם כש~
 ע""א~

 וזהו
כוונת

 תוה""~
 יד ~ראה ~כתבה

 היינו וגו" אל~יכם לד"א~ם בני~ א~
 חל~

 אל~י
 דרכי דרכיה וכל תורתו לכם ונתן~~על
נועם

 צוד~י~
 ה~קשרת ו~יא ו~~תים

 לאביכם ~תכםוה~אחדת
 ~בש~י~

 ו~יישרת
 ידיה על לזכות ו~תוקנת סלולה בדרךאתכם

~עוה""~
 תת~ודדו לא והלכך ובעוה""ב

ל~
 ~""ז ב~דר דזהו אגודות אגודות תעשו
 צודקות אי דעות בריבוי ~~ר היאדי~ודה
 הא ~ובן ובזה ש~רי לסוגי ~ספרדאין

 י~ן ~~רא ז~ן בעונש כ""כ תורהדהח~ירה
 פירוד גורםדזה

 וחילו~
 והיא בתוה""ק דעות

 הרי~ת ד~ור~ת לע"ז ו~ר~א סיבהעיקר
 הישרא~ית האו~ה קיוםוחורבן

ב~ורה וכ~""~
 פכ""~ ח""~

 ו~תה וז""ל
 ת~צ~

 הענין זה
 ~עבודת שית~ייב ר""ל התורה בכלנכפל

 הפס~הכוכבי~
 וחרבן ה~~ר

 האר~
 והפסד

 עכ""ל וכו" הי~ים וקוצר הגוף וחלייה~תים
 ~סי~ן לעיל באריכותוכהובא

 ט~

 יעו""ש
 לו~ר וכו" התורה בכל נכפל ב~""שוכוונתו

כי
 ח~~י~

 הזהירה פע~ים
 תוה""~

 איסור על
 ו ~סי~~ן ל~~יל היטב כ""ז וכדביארתי~""ז
אות

 יג~
 יעו""~

 ~ש~""כ היטב
 א~תי"ת ובדעות לה א~ד דרך ל~~~וא~ת דהי~ תוה""~

~קשרתם
 ו~אחד~~

 לישראל
 איסור ~יקר כיוןו~""כ ~ב~~י~ לאביה~

 ל~
 תתגודדו

לע~ד הו~
 בפר~

 ברור ע""ז לסוג
 ~""ז ל~וג פרצה איכא טפי אחתדבאגודה ד~יכ~ ופשו~

 א~ת ב~ודה להיות הוא טובא ח~ורדאיסור
 ה~~ובר דכלו~שום

 ל~~~
 וב~ה"ג ט~א

 ~קרח וכדכתיב ה~צוה הפירודאדרבא
סורו ~ז~

~ 
 ה~לה הרשעים האנשים אהלי ~על

 גדול ~שום זו בפירוד ליכא וגםוגו"י
ושנוא ה~לו~

 ה~חלו~~
 שנואה ד~חלו~ת דעי~ר

 ~שוםהיא
 דגור~~

 וב~ח וחורבן הריסה
 ה~רן חורבן עיקר זהו ~"ז עובדי עםבשלום

 ה~""~~ ר~~ ~~ר~י~ ~רז"~ ו~~ו~נ"~

 ע""ז עובדים ישראל שאפילו השלוםגדול
 ~עובדי הפירוד אסור דהלכך ר""ל איןוכו"
 הדעת על זה להעלות וח""ו דז""א~""ז

 ו~קר~
~ל~

 צב ~תהלים
 י~

 ~ון ~ו~לי כל יתפרדו
 דר""נ ובאבותוגו"

 ~סופ~""ז~
 ~ניא

 לו~ר אדם יכוין שלא ~ל~ד כיצדהבריות ו~~~~
 את ו~נא החכ~ים את~הוב

 ~הו~ התל~ידי~
 ע~י ~ת ו~נא התל~ידים~ת

 את~וב ~ל~ האר~
 כול~

 ה~פקור~ין את ו~נא
 דיד ו~ן ה~סורות וכן ו~דיחיןוה~סיתים

 ~תהליםא~ר
 ~~נאי~ קל~~

 א~נא ד"

 ~ת~וט~וב~~ו~~י~
 ~~תים שנאה תכלית

 או~ר הוא הלא לי היולאויבים
ואהבת י~~ ~וי~ר~

 לרע~
 ~ה ד" אני כ~וך

 ~ע~
 ~"י כי

 ~עשה עושה ואםבראתיו
 ע~~

 ~תה
 אוה~

וא~
 ע""כ וכו" ~והבו אתה אי לאו

 השלום דגדול דנל~וד הכוונהעי~ר כי"~
 כביכול ~~ר ע""ז עובדים ח""ו דאפילו~ינן דה~

 יכולאיני
 לשלו~

 דהיכי ברור בהם
 ~ובה ~דה דאין ד" יראי ביןשלום דאיכ~
 החיבור ~שא"כ גדולות לפעול ויכולים~זה ל~על~

 וביותר הרש~ים עם והריעותוהאחוה
 ~זויפת ~דושה ב~סוההע~ופים ע~
 ורוצי~

לרו~~
 על חיצוניות חכ~ות ולנשא

 באות ~וכהובא לפ~ם ט~םבנתינת תוה""~
 ~ה""ת ח~וראיסור הקדום~

 ובא~~
 חמיר איסורו

 ~עצם ויתר יותרהרבה
 ע"~

 וכדא~ר
 ~ובאיכה ז הלכה פ""א ח~יגהבירושל~י

 פתיחתארבתי
 ב~

 הקב""ה שויתר ~צינו
 על ויתר ולא ד~ים ושפיכות ג"ע ע""זעל

 עי~ר היתה וזהו תורה ~ל~אס~
 סיב~

 ה~רן ואבידת~ורבן
 ובא~~

 ו~א~ה ביזוי אין
 ~עלת ולרו~ם לו~ר ~זה יותר תורהשל

 על חכ~ות אינךכולהו
 תוה"~

 וכדביארתי
 אות עד יב אות ג ~~י~ן לעילכ""ז

 כב~
 הי~~יעו""~

ד~~~~""~
 ב~ה התורה כוונת עי~רזהו

 ואהרן ~שה ~ל שבחןדהודיעה
 נרות והד~תבעשיית

 ה~~ור~
 דאל~לא

~~ול~
 ~דושה תוקף

 ב~~יי~
 והדל~ת

 נר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~ו
~~~~~ 

 ~~~ון
 ~~ו~

 ו~~~~
~~~~ 

~~~

 ~דושה בכוונה ואהרן ~שה ע""י~~נרה
 ישראל של ~שונאיהם ~""ו נשתייר לאהנ"ל
 העטוכים ה~ינים הסתת בסיבת ופליטשריד

 ~אדר""נ מצוייציןב~דינים
 סופכ""ה~

 ואמנם
 ואהרן משה ע""י קדושה תוקףבפעולת
 התורה קדושת מעלת תוקףהתפשטה
 ~לבות התורה נר תכבה ושלא עולםלדורות
 ויע~ב יצחק אברהם בני הקדושים ד"יראי
 ה~עוטפים רשעים פרנסים וה~תתבפיתוי
 ה~צוייצין~דינים

 ו~""~
 עליהן יתגברו

 יא ~דניאלוכדכתיב
 יד~

 ~~ך פריצי ובני
 חכ~ות סוגי כל יהיו והז~נים העתיםובכל

 גם דבאמת ונהי לתוה""ק ונכנעיםכפופים
 היא תוה"ק מ""מ טהרה מ~~ום ירדוה~ה
 וכעין ישראל של ו~יו~ן חיותןעיקר
~ר~""ל

 ~אבות~
 הן נדה ופת~י קינין

 פרפראות וג~טרי~ות תקופות הלכות גופיהן
 ~כ~ה סוגי בכולי וה"ה יע~"של~כ~ה

 תוה""~י ידיהם על להביןעי~רן

 דהובאו התמיהות כל מיושבים~~~~~""~~
 ~אותל~יל

 א~
 ו~רטם יעו"ש

 לא~תיאחת

~~~~~
 לפעמים ~נרה נרת לשנא דלמה א"

 וי""ו חסרנכתבו
 ולפעמי~

 ~לא
 נרת דר""ל דהיכא מיושבת יעו""שוי""ו

 וי"ו חסר באדמנורה
 ו~שו~

 דאינם
 נר דר""ל ו~יכא בישראל ~כינהלהשראת עדו~ בגד~

 ~~לא כתיבמערבי
 ו~

 בגדר דהו""ל ומשום
 ש~ינה להשראתעדות

 בישר~
 וכנ"לי

~~~~
 כתבה במנורה דו~א דל~הב"

 ה~צות בכל ולא שינו דלאתורה
 שלא דא~"ל מה ד~יקר מיושבתשבתורה
 ר"ל איןשינו

 עצ~
 שנצטוו כפי הפעולה

 עצם שינו ~"ו ~צות דבשאר ונימאדנידוק
 וח""ו ~""א הקב""ה מפי דנצטווהמצוה

 הא בכלל דזהו ומשום הדעת עללהעלות
 ~במד~רדכ~יב

 טו~
 וגו" בזה ~" דבר ~י

 ~אות לעילוכהובא
 א"~

 ר"ל וכ"א יעו""ש
 פני ~ול אל המצוה כוונת ~יקר שינודלא

 כול~ו דאינך הנרות שבעת יאירוה~נורה
 ונכנעים כפופים יהיוחכ~ות

 ~ולםלדורות לתוה""~
 ו~שו~

 לומר ~סברא דלכאורה

ולהצדי~
 ד~דושה במסוה העטופים ט~נת

 בהכרח העתים דבשינוי~זויפת
 לרו~~

 ולנשא
 עליו דשנה ונהי תוה"ק על החכ~ות~עלת
 כ""ה ~תרו~ה דכתיב לעכבהכתוב

 נרתי" את והעלה שבעה נרתיה אתו~ית ל""~~

 ~בהעלתך וכתיב וגו" פניה עבר עלוהאיר
"~

 ב"~
 שבעת יאירו ה~נורה פני ~ול אל

 וכו" קוצרין תוד""ה שכתבו וכעיןהנרות

 י""א~פס~ים
 ע""א~

 טו~א ~ילי דאיכא וז""ל
 כגון לעכב הכתוב ~ליו שישנהדב~ינן

קד~י~
 עכ""ל

 יע~~
 דמצות דחיצונית וכיון

 לנר יהיו כפופין נרות דכולהו והיינו~נרה
 כוונת ~נימית ה""ה הכתוב ~ליו ~נההמ~רבי
 ל~ולם י~יו החכ~ות סוגי דכל והיינו~נרה
 הכתונ עליו שנה בגדר נ~י לתוה""קכפופין
 נכנס דזהו לומר אפשר מ"מלעכב

 תח~
 סוג

 בחז""ל ו~~וסכם תורתך הפרו לד" לעשתעת
 נ""ד~~רכות

 ע""א~
 ~ת משום תורתך הפרו

 ~צ""ט ובמנ~ות לד"לעשות
 ~"ב~

 פע~ים

ב~ול~
 ד~ה ולביטול יםודה זהו תורה של

 והדל~ת ב~שיית ואהרן ~שה הפעילו זוכוזבת

נר~
 דמנרה

 תו~
 להתפשטוח כ""כ קדושה

 ללבות~דושה
 ותמימי~ יראי~

 לדורות
 כוזבת דעהולביטול עול~

 דהמיני~
 העטופים

 בסוג דא"ז ומשום המזויפת קדושהבמ~וה
 וכ""א לד" לעשות עת משום תורתךהפרו

 ברי~דעיק~
 ב~יום הוא ו~יו~ו העולם

תוה"~
 לרומם שוב הוא ~ד וקב""ה ואורייתא

 ביזוי זהו התורה מעלת על החכ~המעלת
 ~גיגה בירושלמי וכהובא מע""ז וגרועה~ורה
 ל~ות עת אמרינן לא דבע""ז וכיוןוכנ"ל
 תורתך הפרולד"

 ה""~
 בזה

 ליכ~
 ל~ימר

 ה~רה דאשמעי~ן ה~ידוש עי~ר וזהוהכי

~~~
 מיושב~י ~" קושיא גם ובזה ~ינו



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן
 ~~~~ ו~~~~ ~~ו~

~~~~~
 דוקא דלמה ד"

 במנור~
 ירדו

 השלחן ולא ~הרה ממקוםמעשיה
 מיושבתוהארון

 משו~
 לתורה רומזת דמנרה

 השראת איכאדב~יומה
 שכינ~

 בישראל
 חכ~ה סוגי לכולי בהכרח התורהול~בנת
 סוגי כל כלומר מ~שיהן דירדו ~ינןומשו"ה
 חדא דתרווייהו ~הרה ממקום נמיהחכמות
 החכמות בלי התורה להבנת אפשר דאינינהו

 האדם נשלם והחכמה התורהובתרווייהו
 ~ינן שפיר והלכך ובעוה""ב בעוה""זוזוכה

 ממ~ום ירדודמעשיה
 ~הר~

 שלחן משא""כ
 דאינ~וארון

 שכינה להשראת עדות בגדר
 התורה ב~יבתבישראל

 לאיז~
 נימא ~נין

 ~הרה" ממ~ום ~עשיהן דירדו הואדהכרח

 ו~~~~~~
 מלתא האי לברר נלע""ד
 גופייהו ו~רן למשהדמנ""ל

 ~ולמי~ ול~ולמי דל~ולם מלתאהאי
 ~וכרחים

 כפופים להיות חכמות סוגי כולהואינך

 לתוה""~ונכנעי~
 ירדו ה~ה דגם דכיון

 לומר מ~רא אפשר שוב ~~רהממ~ום

 וח~ו~ ~~י~דבשינוי
 לרומם אפשר זמנים

 תוה""ק על חכמות ~וגי כולהו ~ינךולנשא

 ~נה דמנרה נרת והדל~ת ע~יית דב~יוויונהי
 כלפי מסובין יהיו ברת דכולהו ל~כבהכתוב

 והכוונה לתורה דרומזת מערבינר
 י~יו חכמותדכולהו בז~

 כפופי~
 ונכנעים

לתוה""~
 בגדר ד~~רו ~יכובא האי מ""מ וכנ""ל

 מהפרת ~דיפא לא לעכב הכתוב ~ליושנה
 לד" ל~שות ~ת משום דהותרה ב~צםתורה

 לפירוד לחוש דיש ע~ים ד~י~יוכיון
 הריסות כו""כ ~י""ז ויסובב שובותלכתות
 וגו" לעשות עת לך אין שוב בדת~רצות

 ו~פיר מזה~פי
 תמ~

 ואהרן למשה דמנ"ל
 ד~הגו~יי~ו

~~ 
 ~מרינן

 ~~~ו~ ~~
 ו~ו""

~~~~~

~כרח
 להקדי~

 הרמב""ם מ""ש

בפ""~
 המ~דש ביאת מה" ז" הלכה

 כשרה הנרות הדלקת וכןוז""ל
 ~רי~

 לפיכך

א~
 ~נרות את הכהן ה~יב

 והו~י~
 לחון

 כתב ובכ""מ עכ""ל וכו" ל~דלי~ן לזרמותר
 ~רים כשרה הנרות הדלקת וכן ומ""שוז"ל
 כד~יומא

 ~""ב~

 היא ~~דה לאו הדלקה
 היוצא ברוב שהדליק כיון דהאופירש""י
 מאליה ~ולההשלהבת

 א~
 עבודה אש הצתת

 האור להצית שצריך היא ~ורח בהשיש
 כלל ~""ז פלא ~זה עכ""ל המ~רכהב~~י

 ישנים ב~ספות וכ""א שלפנינובפירש""י
 זה כתבשם

 יעו"ש~
 תימא הרי~ב""א וכ~ב

 אהרן אל דבר כתיבדהא
 ואמר~

 אליו
 לא דלהכי לו~ר ואפשר הנרת" אתבה~לתך
 וי~לה אהרן אל דבר חיוב בלשוןאפקיה
 לחייב היא ~בודה דלאו לומר ~נרתאת
 ב~בודה חיוב שאין כשם ~ר מיתה~ליה
 לפיכך רבינו מ""ש ועל ~כ"ל ~מהשאינה
 לחון והוציאן הנרת את הכ~ן ה~יבאם

 הפליג הראב""ד כתב להדליקן ~זר~ותר
 הדלי~ן שאם אלא להדלי~ן לזר מותרכשאמר
 דלאו דכיון רבינו של ו~~מו ~כ""לכשרות
 שחי~ה כמו שרי נמי מיש~א היאעבודה

 יע~""שי ~כ""ל ~רים כשרהשהיא

~~~~
 נ~ה הרי~ב""א ב~ם הכ""מממ""ש
 דאמר דהא הוא הרי~ב""אדשי~ת

 ~כדביומא
 ~""ב~

 היא ~בודה לאו הדלקה
 תמה ~בודה ~סוג דוקאר"ל

 ~עו~
 ומ~עמא

 בעי נרת דהדלקת משמע אהרן דכתיבדכיון
 אפ~יה מדלא וכ""אכהונה

 בלש~
 ד~יווי

 דא~ע~א דנימאמםתייה
 ~םו~

 ~בודה
 דנימאולא ת~~

 כהונה מסוג אפילו נמי דאמ~~
 הי"ל לא דא""כ ~ר הדל~ה נמידמותר
 דזרות יד~ינן וממילא כלל ~רןלמכתב
 ד~מ~ינן דנימא ואי ~דלקהמותר

 ~רות נ~י מותר ובדי~בד בכהונהלכתחלה דמצו~
 לא כהונה דב~י דמלתא מצינו דהיכןז""א

 ~זרות~י~סל
 דה~

 ~י~ו
 הו~~~

 דאי~ה



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ד~ג~~ ~~ו~

~~~~ 
~~~

 מ""מ לב~לה דאפשר משום חשובה~בודה

 ~פסולה
 בז~

 למ~וה כהונה ~גבה מדכתיב
 יד ~זבחיםדקיי""ל

 ~""ב~

 וכמ""ש דר""ש כרבנן

 המ~דש ביאת מה" ו" הלכה פ""טברמב"ם
 הרי~ב""א דשי~ת וב~""כי~ו""ש

 אימ~ו~ דל~
כ""א

 ~~סו~
 ~רות מפ~ול ולא תמה ~~דה

כי~
 וא""כ אהרן דכתיב

 ה~
 הש""ס דפריך

~יומא
 שם~

 ~גודה לאו הדל~ה שינויא ~ל
 הכהן אהרן בני ונתנו והתניא ולאהיא
 ~ויקרא האש ~ל ~~ים ו~רכו המזבח ~ל~ש

א~
 ~ל לימד~

 ה~~
 ~לא תהא שלא אליתא

 ה~תת שרת וגכלי כשרב~הן
 אלית~

 ~גודה
 י~ויין ~""כ היא ~בודה ~לאוהדלקה
 דהוה אליתא ה~תת ~אמת והאשם

~~דה
 דוק~

 זרות ולפסול כהונה למ~ות
 ו~

 ~בו~לסו~
 מיתה לחיוב תמה

וכמ""ש ~רו~
 בפ"~ הרמב"~

 ביאת מה" ה" הלכה
 אבל וז""להמקדש

 הי~~
 ~ש וה~ית וכו"

 מוזהר הוא והרי שנפסלו ~""פ וכו"~~בח
 מפני מיתה חייב אינו ולוקה אלו כל~ל
 ואינה ~בודה שאחריה ~~דה מהן אחתשכל
 דשי~ת וכיון י~ו""ש ~כ""ל ~בודה~מר

הרי~ב""א
 הו~

 לאו הדל~ה דהש""ס דשיבויא
 ~בודה משום חיוב לסוג ר""ל היא~בודה
תמה

 מד~
 את וי~לה חיוב~ בלשנא אפ~יה

 ~הונה למ~ות היא ~בודה ~""מהנרות
 פריך מאי תמוה אה~ן מדכתיב זרותולפסול
 ד~יקר אליתא מה~תהש"ס

 למ~ות היא ~בודה הוהאליתא דה~~
 כהו~

 ולפ~ול
זרות

 וב~

 היא ~~דה נרת הדל~ת ~ם
 אהרןמדכתיב

 וכנ""~
~~~~~~~

אפשר
 לדחו~

 ~ם דבאמת ולומר
 ~ר ד~דלקה ס""להרי~ב"א

 ~ל ~ה דיפלוג לומר סברא דאיןכשרה
הרמב"ם

 והראב""~
 ס"ל הראב""ד ד~ם

 ~יקר וכ"א בדיעבד כשר ~ר נרותדהדלקת
 בישוב ~רי~ב"אסברת

 תמיה~
 לומר

 מדלא מ""מ ~רן דכתיבדנהי
 אפ~י~

 בלשנא
ד~יווי

 דאי~ שמ~י~
 לחיוב עבודה ~דר

 ~ר~~מית~
 ומ~ברא

 ~ דלי~
 ~ורח

 כסגרת ~והיינו בכ""מ דהובאוכפירש""י
תוספות

 וש~ ישני~~
 סגרא דמהאי אמרינן

 ~הרן דכתיב והא זרות פ~ול נ~~יאו~~~א

הו~~
 ~חידשה הוא וחידוש ב~למא ל~~וה

 נרת דהדלקתתורה
 ה~

 כהונה דב~י מ~וה
ומ""מ

 ל~
 ר""ש דס""ל וכ~ין בזרות מיפסלה

אלי~
 יד ~~~ים יו~ף ורב דרבה

 כשרה ~רדהולכה ~"ב~
 משו~

 ~ב~ה דהו""ל
 כהונהי בה דכתיב ונהי לב~לה~א~שר

~~ג~
 ~זבחים הש""ס שי~ת דבא~ות ז""א
יד

 ~""ב~

 לר""ש דאפילו במסקנא
 דכיון וב~"~כ י~ו~~ש ~~ולה ~רהולכה
 ה~בודה במהות נ"מ אין שוב ~הונהדכתיב
 ב~ו ול~ולם לא או גמורה ~בודה הו""לאם

 הדלקת ה""ה ולפי"ז בזר ופסולהכהונה
 דמד~א דנימא נהי ~הרן דכתיב כיוןנרת

 הכתוב ד~זירת ב~""כ דחיוב בלשנאחפקיה
 מסתייה מ""מ ~מורה ~בודה ~אינההוח

דנימא
 דוק~

 אין ~הרן דכתיב דכיון ומשום זרותמפסול ו~~ אימ~ו~ תמה ~בודה מ~וג
 בדי~בד ואפילו זרות מפ~ול למ~ו~ילומר
 וכשרה כהונה ד~ו מלתא מ~ינו דלאומשום
 בזר ~סולה דהדלקה וב~""כ בדי~בד~ר

 הכי מוכרח ובאמת בדי~בד~ילו
 דלהכי לומר ואפשר וז""ל דכתבדהרי~ב""א בלשב~

 ~י~לה אהרן אל דבר חיוב בלשון אפקיהלא
 ילחייב היא ~בודה דלאו ~מר הנרותאת
~ליה

 מי~
 לעיל וכהובא ~כ""ל וכו" בזר

 מה~תת הש""ס פריך מאי תמוהושפיר
 וכנ""ליאליתא

~~~~~
 דכוונת ונימא נדחוק אפילו תמוה

הש"~
 ~בודה לאו הדל~ה בשינויא

 הרי~ב""א כמ"שהיא
 משו~

 א~קיה דלא
 להש"ס מנ"ל מ"מ דחיוב בלשנארחמנא

 ב~"כ דחיוב בלשנא אפ~יה דמדלא מלתאהאי ~ופי~
 מי~ חי~למ~ו~י

 דבאמת כי~ן ~רות
 ומ~ורש מ~~ר אי~ שי~י~י

 בזרותחיוב מי~~
 וכ"~

 דמדכתיב דאמרינן הוא אנן
 למ~~י ~"כ דחיוב בל~נא ולאא~רן

 ~יו~



ר~~
~~~

 ~~גי~ ~~ ~י~ן
 ~י~ון

 ~~~~ ~~ו~ו~~~~

זרו~
 מ~בר~ ט~י ובא~ת תמה עבודה ב~וג

 גדולה כהו~ה ל~~וטי ~י~וי דהאילו~ר

~~~ני~~~
 ~בודה ב~וג ~רות ~יוב ל~~וטי

 ד~תיב במצוה הוא ~ינוי דהאי דכיון~~ה

 כהונ~ ו~מ~~ ב~הרן ~~י לומר ~ייך~~רן
 ~בוד~ ו~~~~ ב~הרן קאיגדולה

 בת~יה ת~~ה

וכ~ברת
 ה~""~

 ו~י דוכתי" בכ~ה זה כ~ין

דני~א
 ד~בר~

 חיוב למעוטי הוא ברורה

זרות
 מ~ו~

 ~בודה ~י~ה הדל~ה דע~~~ית

ח~ובה
 ווו~ו~

 ד~ית
 ב~

 תו~~ות וכסברת טורח

י~נים
 והוב~

 ב~""מ
~~ 

 וכנ""ל ~ירש""י
 ז""~

 זו ~ברא נגדד~או~ת
 אי~

 ~ברא
 א~ר~

 א~ש~יה דמ~ותו לומר ~~י ו~די~א~ורה

ו~ד~~ר
 בכ~~י~

 ~~"ו
 ~""א~

 ד~י~ורו ב~סח

ח~יב
 מצ~ר~

 ו~""ל ו~יר~""י וכו"
~~~ 

 ~~וב ו~ושהו ~ח~בו ~~ןדאיסור
 ובא~~

~יטת
 ה~""~

 ~יבת ~א~ילו דוכתי ב~מה

ה~וד~
 ~כ בפ~חים וכדאמר מכשיר

 ע""א~
ואל~

 ה~וד~ בחיבת ד~ית~~ר
 וב~נחות

~קב
 ~"ב~

 מד~~ר
 ר"~

 ה~ומד כל
 לזרו~

כזרו~
 נמי ל~רוף ה~ומד כל ד~י

 טומ~ת ~טמאין אמאי ו~רה ~ותרדמי כשרו~

 ה~ודש חיבת א""ל נינהו ב~ל~א ~~ראאוכ~ין

 דמ~בר~ ו~כ"~~כ~רתן
 דמ~ו~ו לומר

 ה~וד~ דחיבת ונהיא~שביה
 דמ~~יר

 דו~~

לפסול~
 בהדל~ת זר לחיוב משא""כ ד~ו~יה

 ~~ד~ מ~וםנרות
 זהו תמה

 מלת~ ב~ו~
דלא~ריני

 ול~
 מכ~יר ה~ודש חיבת אמרינן

 ~לז בחוליןוכדאמר
 ~"א~

 דבא~ת ז"א

 י~ו""~ הוא אפש~א דלא~ב~יא
 ודו~א

 ש~יר מדרב~ן מש~"כמדאורייתא
 חיב~

 וכדאמר אחריני ל~בי ~ילו מכ~ירה~ודש

 ~קבבמנחות
 ~""ב~

 מהניא כי תוד""ה וכמ""ש

 ~חוליןוכו"
 ~"א~ ~

 ~~ו"~
 דא~ילו וכיון

 ה~וד~ חיבת ~וגמשום
 מ~~קא לחוד

 לה~""~
 ומדרבנן מדאורייתא אחריני ל~בי מכשיראי

 לומר ה~ורה מ~~א ~~יר דמכ~יר~~יטא

 מ~ותו ד~רי~ן ממש מצותו דהו"להיכא

 וכיון אחריני לגבי א~ילוא~ביה
 ד~ה~

 כ""~ ~~רןד~תיב
 בכ~ונ~ מצו~ ד~כ""~ מודי

ו~""~
 ל~~וטי ~~~א ד~י~וי ~מי~~ר דב~ינן

 דאינה ומ~ום תמה ~בודה ב~וג זרות~יוב

עבו~~
 דלי~ כיון ~~ובה

 נגד טורח בה
 ז~

~~יר
 ~בר~ איכ~

 א~ריתא
 דניו~~ ~די~~

 ח~ובה ~~דה ב~וג דלהוי אחשביה~~~ותו

 וב~רט תמה ~בודה ב~וג זרות ל~יוב~~ילו

 ~י~~ דהאי לומר ~~יד~~~ברא
 למ~וטי

 קאי א~רינן כה""ג דבכל גדולהכהו~ה
 ו~מ~~ב~הרן

 ממ~~ ב~רן קאי ~הרן
 חיוב

 בת~יה"~רות

~~
 בכ~~ מ""~ ~ו~

 לה~ביר משנה
~יטת

 ד~~ו~ הרמב""~
 דהדלקה

 דכשרה ~חיטה ד~יא היא ~בודהל~ו

בזרי~
 הקדום באות ~וכהובא

 י~ו""~~
 וכיון

 כדאמר לכת~~~ כשר ב~דשים ~רדשחיטת

 ~לב~ב~ים
 והו~ ~""א~

 ~""א ברמב""ם

 ה""ה י~ו"ש המוקדשין ~~ולי מה" א"הלכה

 ~ר מותרת ~י ל~חיטה דדמיאהדלקה

 מ~מ~ ובאמת הרמב""ם ל~יטתלכתחילה
 והראב"ד דהרמב"םמל~נא

 ד~לו~ת~
 היא

 י~ו"שיבלכתחלה

ו~~ד~
 ומט~~א לשחיטה דמי לאדהדלקה
 דכשירהדשחיטה

 בזרי~
 ליה נ~~א

~~ר~
 ~לא בברכות וכדאמר מ~ורש

 כתיב הכה~ים וה~ריבו דו~תיובכמה ~""ב~
 לשחיט~ מכאן כהונה מ~ותו~ילך מקב~
 שכשירה

בזר
 י~ו""~

 ש~יר מ~ורש כהתר דזהו וכיון

 א~ילומותר
 לכתחל~

 אפילו הדל~ה משא"כ

 התר דליכא כיון במי אהרן ~כתב לאאי

 דמ~ורה נרות להדלקת זר להכ~ירמ~ורש

 וכד~ירש""י כהו~ה דב~י ~בודה הו"לש~יר

 ~""א~ ~כ~~י~
 ה~שט ל~וטי ~ד"ה

 דלא ~י הו""א ו~תנו לא ואי וז""לוכו"

 אצטריך דלא משום וני~וח בה~שט כהןכתיב
 ואילך מקבלה כהונה ד~י ליה דגליהוא
 וכו" ת""ל תוד""ה וכ""כ~כ""ל

 ~זבחי~
 ל"ב

 וז""~~"א~
 הוה דהכא דרשא לאו דאי וי""ל

~מ~טי~
 את תשמרו מדכתיב~ שחיטה

 דמ~מ~כהונתכ~
 ~כ"ל בכלל שחיטה א~ילו

 ~""~וברמב~~
 מה" ב" ~לכה

 ~מ~~ בי~



~ ~ ~

 ~ו ~~~ן
 ~~ו~ ~~"~~"~ ~~~~~

 ו~~~~
~~~~ 

~ 
ר~~

 ו~""ל~תב
~""~~ 

 ~~ו~הרין שה~רין
 ~נ~~

 נ~~בודת ב~~ודהיתע~קו
 ~קר~נו~

 ~ין
 מיתהחיי~ין

 אל~
 תווה ~בודה ~ל

~~~~~ 
 העובד נ~ר ~~י~ה ~~יוב דנהי מבוחרי~ו~~ש

במ~ד~
 אינה

 כ"~~
 ~וו~הר ו~~~מ תמה ב~בודה

ב~~
 מד~תיב עבודה סו~י

 יר~ ~קר~
 וזר

ל~
 יקרב

 ~ליכ~
 ו~ו"

 ~וכמ"י~
 בה~~ה

הקודמת
 יעו""~~

 ~ו~י ~נ ~ו~נת זו ו~~הרה

 ~ב~~~ד~עבודו~
 פרטי בהני ו~~י~ו

 ~~ודו~

דל~
 והפשט ושחיטה להדיא" ~הן בהו נ~תב

וניתו~
 לאו בזר ד~~רין

 דל~ ~~שו~
 ~~~ב

 התר בהו ד~י~א מ~ום ~"א ~הןבהו
 נ~פו~

 ו~נ""ל ב~רדמו~רין
~""~~~ 

 הד~קת
 נרו~

 לח ~י ו~~י~ומנורה
 נ~~

 ~י~~ נ~~י ~הן
 ושוב ~ר להכשיר מפורש~רא

 הו~ ממיל~
 בהן ~וזהר דזר שבמקדש עבודות ~לבכלל
 דמיוןואיזה

 הו~
 ל~חי~ה

 דנימ~
 ד~~~ו

 יד ~זב~יםד~מר
 ~""ב~

 עבודה ל~ו שחיטה
 ד~מר הא ה""ה ל~ת~לה בזר ~שרההיא

 ~ד~יומא
 ~""ב~

 עבודה לאו הדל~ה
 ואי ~תמהה ל~תחלה ב~ר~שרה הי~
 משו~

ד~""~
 מ~""ל תמוה ~ופה היא ה~י ~מר

 ~כתב היה לא אי אפילו ו~""ז ה~ילהש""ס
 ומ~""ש~הן

 דבהדלק~
 נרות

 ~תי~
 אהרן

ד~הו
 ~ו~

 דאין פשיטא ~הו~ה
 ל~תחלה זרות לה~שיר ל~חיטה דדמילומר ~בר~ שו~

משום
 טעמ~

 ו~נ""ל~ היא עבודה ל~ו הדל~ה
 איןובאמת

 ה~ר~
 דכוו~ת לומר

 ה~""~

בשינוי~
 לה~שיר ר""ל היא עבודה לאו הדלקה

 ל~תחלה אפילוזר
 דא""~

 הש""ס סברת
 ל~~ה מ~~ה הפו~ה ובשי~ויאבההו"א
 ~~רח דהדלקה הש""ס סברתד~הו""א
 ~רות מיתה ולחיוב תמה ~בודהדיהא

 ל~תחלה דמותר הש""ס סברתובשי~ויא
 פסולה דזרות לומר ברורה סבראובאמת
 ~יטת ו~דמשמע~דלקה

באות ~ו~הו~ הריטב"~
 ה~דום~

 הש""ס ~ברת ד~הו""א והיינו
 ~רות מיתה חיוב נמי יהא דבהדל~ההיא

ומשו~
 דהו""ל

 סו~
 ו~""א תמה עבודה

 הש""ס ~ברת היא עבודה לאו הדל~הבשינויא

ו~~ום
 דל~

 ~~~רינן ~יוב ב~שון ~~קיה

~
 ~~~~~~י

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~
 ~~~~~ו~~י~~י~~~

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~  ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~~
 ~~ו~~י~~

 ~רור ~~רות
 ד~~

 ~~י~~~ח הדנ~ה

 ב~רו~ע~"~~
 דהד~~ה ו~ו~ום

 ד~וי~
 בסו~ה

 ח~י~~~ה~ת~
 ו~יון

 ד~י~~
 בהד~קה ע~"~פ

 שפיר זרותפסול
 ~סבר~

 חיוב ד~ם לומר
 ב~רות~~יתה

 חי~~
 כיון

 דב~~
 ת~~ה עבודה

 ~פ~יה ד~א נ~שום ו~יהיח
 בלשנ~

 ד~יוב

 ה~ר~~"~~
 ~יתה ~יוב ~~ו~וטי ~ומר

 ~דונה ~הונה למעו~י ~""א ד~""א תמהע~דה בסו~

דנו~
 ~ו~ית עי~ר זהו ~רת בהד~~ת בעינן

 ושובה~""ס
 בשינ~י~

 ה~תת דהש""ס
 לו~~ר אכשר נמי עבודה לאו הדל~העבודה ~לית~

 אליתא ה~תת לומר הש""ס ~וונתדעי~ר
 הדלקה וה""ה לחוד זרות לפ~ול ~לומרעבודה
 פסול אי~א נמי אליתא להצתת בסו~הדדמיא
 כלומר היא עבודה לאו הדלקה ומ""מ~רות

~סו~
 מ~זירח דאמעטה ו~ום תמה עבודה

 ~וונת ה~י לפרש מו~רחין ובאמתהכתוב

ה~""~
 הריטב""א שיטת לפי

 דאל"~
 תמוה

 פריך~אי
 ה~""~

 שינויא על אליתא מהצתת
 באות ~ו~תמיהתי היא עבודה לאוהדל~ה

הקדו~~
 ובעל

 ~ורחי~
 ~וו~ת דזהו

 כן ואם אליתא מהצתת קושיאב~י הש""~
~ין

 ~ו~
 אליתא ה~תת משי~ויא ראיה

 לה~יר עבודה לאו הדל~הע~דה
 דאפשר ונהי ו~נ""ל ~""א בהדלקהזר

 דשיטתולומר לדחו~
 הרמב""~

 נימא דאי היא
 ומשום זרות פסול בהדלקה אי~אדע~""פ
 ~ברא שוב אליתא לה~תת במהותהד~יא
 לומרברורה

 ~ם א~~ מ~ו~
 ל~ו~

 עבודה
 עי~ר דחיוב בלשנא ~קיה דלא והאיתמה
 למעוטיטעמא

 ~ה""~
 הש"ס דשיטת ומד~ינן

 מיתה דמחיובהיא
 ב~ו~

 שפיר תמה עבודה
אמעטא

~"~ 
 זרות מפסול ד~ם

 ה~י נימא א~ילו מ""מ תליא בהא דהאומשום אמעט~
 מותר דזרות ראיה אין נמי הרמב"םב~יטת
 ~יון בהדל~הל~תחלה

 דהש""~
 וטרי ש~יל



~~ו

~~~

 ~~~ן
~~ 

 ~י~ון ~~~~ן
 ~~~~~ ו~~~~ ~~ו~

בהד~~ה
 ובההו""~

 סברת
 הש"~

 נמי דלהוי
~יוב

 מי~
 בזרות

 ומשו~
 הוייל דבא~ת

 דמ~~נת נהי ת~העבודה
 הש"י~

 ~~ו הד~~ה

~בודה
 הי~

 ל~וד זרות ~פסול ו~ילו
~~~~~ 

~~~תייה
 ~רו~ ~מיפ~~ דדוק~ דני~~

 הוחבדיעבד
 דחמע~

 ~~~יה ו~ד~ח הד~~ה

בלשנ~
 ומ""מ ד~יוב

 ל~
 הד~קה משתרי

 בזרו~
 ~~~בד וח"~כ ~רן דכתיב ~יון~כ~חלה
 בשיטת הכי"מד~ב~ת

 הרמבי"~
 תו~וה

 ענ~
 הרמבי"~סבר~

 וכנ"יל" ~מוה נמי

ו~ו~~
 המ~אר דלפי ~מוה

 ד~יט~
 מ~רה נרת דהדל~תהר~~ביים

 דדו~יח הכיימ ו~סברת ~כת~~ה ב~ר~~ו~ר
נש~יטת

 ה~דו~ ב~ו~ ~וכהוב~ קד~י~

י~וי"~~
 ו~~

 בשחיטה ~~~ו לכ~~לה אפי~ו כן
 ~~ב בזבחים כדאמר צכתח~ה ~רות~~~ותר

~~~
 ובר~בי"ם

 פ"~
 ~סוני ווה" א" הלכה

המוקדשין
 יעו~

 ושוב
 לפי""~

 ~ו~~ר בעייכ

 מצו~ לי~ לגמרי מנרה ~רתדבהד~~ת
~הונה

 וב~מ~
 ב~ר הרמב""ם כתב

 הנ~צו~
~מ""ע

 כה~
 הכהנים שנצטוו הוא ו~""ל

 ד" לפני תמיד הנרתלהדליק
 והו~

 אמרו

יתבר~
 ובניו ~הרן אתו יערך שמו

 וזא~

הי~
 מצות

 הנר~ הטב~
 וכי"כ עכ""ל וכו"

 תמידין מה" יב הלכה ~""גב~יבורו
 המנרה דישון וז""לומוספין

 והט~
 הנרת

 שנ~מר עשה מצות הערבים ובין~~וקר
~תצוה

 כא~ כ~
 וגו" ובניו אהרן א~ יערך

 מסיר שכבה נר כל המנרה דישוןמהו
 בו ו~ותן ומקנחו שבנר השמן וכלהפתילה

 ~~י והוא במידה אחר ושמן א~רתכתילה
 ~ליכו שהסיר וזהלוג

 ~קו~
 אצל הדשן

 ע~המזב~
 והחיצון הפנימי מזבח דישון

 שכבה נר~מדליק
 ~מצאו ו~רהטבתם הי~ הנר~ והדל~~
 כב~ ~ל~

 עכ"ל מתקנו
 דמצות הרמב"ם שיטת מבואריעו"ש

 כז ~תצוה מדכתיב ד~למדהנרת הטב~
 כ~~

י~ר~
 אתו

 ~הר~

 הנרת הדל~ת זהו ~ו" ~~יו
ואם

 כ~
 הס~יר היכי

 ה~"~
 שיטת

 הר~ב"~

דהדלק~
 נרת

 ~~רו~
 ווו~

 לכתחלה אפילו

~דד~י~
 ל~חיטה

 וה~
 מ"ע נרת הדל~ת

 בה דנ~טווג~~ורה
 כהני~

 ו~יוב דציווי בלשנא
 ובניו" אהרן ~תו יערך ב~רא~פורש

~~
 ~ו~~

 ~ו דתמיהה
 הי~

 הרו~ב"ם על

 ד~פר~ופיה
 ה~~י~ ה~~נו~

 ובחיבורו

 ~בו~ר ו~~וספין ~~ו~דין ~~ה~ הי~~ב~י"ג
 דע~

 נר~ דה~נ~~~~~~
 הט~ת היח

 נר~
 ~~ע וזהו

~רו~י~
 הכהנים ענ

 מדכתי~
 ~תצוה

 המה א~ו ודבריו ו~ו" ובניו חהרן חתויערך כח~ כ~

 ~" ה" ~ה~כה ~""ט ~כתב ~דבריו~ותרין

~~ה~
 המק~ בי~~

 הנרת ~ת והמטיב ו~""ל
 וכו מוזהר~ הוא והרי ~נפס~ו חע~"פוכו~

 חינוו~ו~ה
 ~יי~

 הד~~ת וכן וכו" מיתה

~נר~
 הכ~ן הטיב אם לפיכך ~רים ~שירה

 הנר~~"~
 להדליקן לזר מותר לחון והו~י~ן

עכי~~
 מ~חר יעוייש

 דע~
 דהדלקת ~""ל

נר~
 בדינייהו נמי ו~~ו~ין ~רת הטבת חינה

דהטב~
 בדיעבד ~אפילו בזרות פ~ולה נרות

 ~ר ~שרה נרת והדלקת מלקותו~יוב

 ו~וג~כת~לה
 הט~

 ~תצוה דכתיב
 וזהו השמן ונתינת ו~ידורן הפתי~ותתיקון הו~ ל~

פליאהי

~~
 שכתב מה ~קדם נל~"ד ~~~~ן

בכ"~~
 מה" י""ב הלכה פ"ג

 והדל~ת שכתב ומה ו~"ל ומוספיןתמידין
הנרת

 הטבת~ הי~
 שהוא רבינו דעת זהו

 כתיב דכי הנרת מדליק בבקר שגםסובר
 בבקר סמים ~טרת ~הרן עליווהקטיר
בב~ר

 בהיטי~
 את

 ה~ר~
 בהיטיבו פירושו

 ואומרים עליו חולקים והאחרוניםבהדלי~ו"
 הדלקתשאין

 הנר~
 ופירוש הערבים בין אלא

 הפתילות תי~ון אלא הדלקה אינובהיטיבו

~וכ""~ ~  באור~ 
 ~סימן הר~"א ~שובות

ש""ט

 ומ""ט~

 שכתבתי רש"י ומדברי
 שכתבוממה בס~ו~

 ~ירו~
 ל" ~תצוה התורה

 ~עת שדעתונראה ז"~
 האחרוני~

 נראה וכן
 ~מ""ש הראב"ד דעתשהוא

~"~ 
 מע~דת

 י~ו"~" ~כ"ל אונקלוס ד~ת וכןיוהכ"פ



~ ~ ~

 ~~~ן
~~ 

 ~~~~ן
 ד~~~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~ 
~ ~~~

 הרש~""א ~ם הכ"מ לפימ""ש~~~~~

 דשיט~והאחרוני~
 הוא ~הרמב""ם

~יטי~
 הנרת חת

 ר"~
 ומשום ~דליקו

 הט~ו~~
 הדלקה ו~""כ הדלקה פירושו

 ומשום ו~יו ~הרן ב~רה מפורשת~נוה

 י~רך ה~יווי ~לל ~מי נרת~~דלקת
~  

 ו~" ובניו~~רן
 בידי~ י~

 ~שרה לפורטה

~~ו~
 הן~ ואלו

 ~~~א~
 ~נחות דאמר

 ~""א~ ~~

 ~ ~אמר
 בקטרת כמ""ד ~סתבראאביי

 ב~ר ~כתיב ה~רבים בין שלהסמים

~יטי~ בב~~
 לאו ואי י~טירנה הנרת את

הדלקה ד~ב~
 מאור~

 בצפרא הטבה
 ~""~ מהיכ~

י~ו""~
 ואי

 ני~
 דהטבה הרמב""ם דשיטת

 הזהב מזבח דחי~ך ראיה ~ין הדל~הר"יל

~~~~~~
 ~~ו~

 ~~~~ו~

~ 

 ~~~ב~
 ~~פח ~נחות דאמר

~~""~ 
 ו~ו~מטי~

 ומד~יקה ~מן
 פיר~ו אין דהטבה נראה י~ו""שוכו"

 הני ובאמת נינהו ~ונים סוגים תריו~"א הדל~~
 ~תשוגות~ו ~רשב"א ~ה קו~יותתרתי

~אל~
 סימן רנ""ה

 ש"ט~

 משנה ובלחם
 י~ו"ש~ו דח~

 ~~~ג~
 ~ט"ו ביומא דאמר

 מקטר תהא הדלקה~ידן ~""א~

 ב~ידן ה""נקטרת
 הט~

 קטרת מ~טר ~א
 י~ו""שוכו"

 משמ~
 דהט~~

 והדל~
 תרי

 פירושו אין והטבה נינהו שוניםסוגים

הדלקהי

~ד~
 נימא ~~

 דהט~
 ~~דל~ה פיר~ו

ו~ו"ל
 מ"~

 ~~ י~רך מ~רא
 ~ו~יו~רן

~~ 
 ~תב ~~~~א

 הרמב"~

פ"~
 לפ~ך ~"ל המקדש ~ביאת~ ~ה" ~"ז

 ה~ר~~ את ~כ~ן ~~י~~אם

 ו~וצי~
 לחון

 י~~ ~~~ל ~ד~קןמותר~לזר
 ~א~

 מ"~
 כ~ו~ ד~י~פורשת

 ביומא מ~~ר ~ ואי

~ד~~
 הי~~~ופ~~ ~~~~~יא~י~"ש לאו

 להתיר ל~"ל מנ""לתמוה
 הד~~~

 ~רת
~~ 

 ~אינ~תחלה
 סבר~

 מלח מ~רא ~ד לחוד
 ~" ~~יו ~הרן א~ י~רך ו~"בהיטיבו

 הדלקה ~צם הואדפירושו
 ו~נ""~

 נדחו~ אפי~ ו~ו~~ה~
 דשי~ת ונימא

 דס~ח ד~יון ~וחהשי"ס

"
 דהדל~ה הוח

 ~~ד~ ל~
 ש~~ה ~~כ היא

 מיירי דלא אנפשיה ו~~ו~י דחיק דחיהו~~רח
 ולא המ~רה וסידור ~די~וןכ~~ח

 ~הד~~~
 דמ"ישנ~~י ונימ~ ~הו~~~די~~ ~יכו~ ~~~ין~כ""פ

 הרמב"~
 ~הד~י~ן ~ר ~ותר

 ~וה ~כתיבדי~בד דו~
 להרמ~י~~ ~היי"~

 לפרש
 דהד~קה ~ום ~ר ~ותר דהד~קה ~ם~י~ר

 ו~ימא ~ה דלא היכי כי היא ~~דה~חו

דט~מ~
 משום ~ר מותר דהד~ה

 דל~
 מפורש

~~רח
 ~לשו~ וכדמ~מ~

 ז""ל
 ש~~

 ~"ט

 המקדש ~יאת מה" ז" ה"ה~~ה
 דהט~

 ומ""ש נינ~ו ~ונים ~גים תריוהד~קה

 דסמיךבכ"ימ
 ביו~ ~מ"~

 ע"~~ ~כד
 ד~יון תמוה י~""ש היא ~~דה ~והדלקה

 ~~דחזי~
 ~י"ל ד~תב ו" ~לכה

 שחי~
 ~שרההק~~ים

 ~רי~
 ו~" ושחט ש~אמר ו~ו"

 ההפשט ו~ן ו~ו" ~הונה מצות ו~ילךמק~ה

 ומזה י~ו"ש ו~ו" ~נאמר ו~ו"וה~יתוח
 סמךדלא ~ר~

~ 
 ~רא דמבואר מה

 כ~רה ~צים והולכת וני~ח והפשטדשחיטה בט~~
 ו~""א~ר

 כ~
 ~"ס המ~אר לט~ם ג""כ

 דלפסל הוא מסברא דבאמת ומשוםלהדיא
 ט~מא מהאי במ~דש ~גודות מ~הו~"ל~רות
 ~י~נימאנמי

 דהט~
 פי~ו

 ~הדל~
 מ"~

 דכשר ו~יקר כהונה ד~י היאמפורשת
 היא ~גודה ~ו הדלקה הש"ס מסברת~ר
 מלתא האי כ~~ל

 הי"~
 ~רש ל~רמב"ם

דא~
 וני~ח ~פשט ~חי~ה ט~מא פירש
 ולא מפורש מקרא ~תירן ~ציםוהולכת~
סמך

~~ 
 ~פורש ~~~ר

 ז~
 ~"ס

~~י"ל ~כ"~
 לפ~

 ~רות מו~ר ~~דלקה ~א
 ~וד מסברא הואד~יקר~התירו

 והיי~
 ו~נ"~ ~י~ ~~~ ~~הד~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן
~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 

 ו~ו~~ו~
 דאי

 ~נימ~
 הרמב""ם ד~יטת

 וגו בהיטיבו דכתיב ד~חהו~~

 תמוה בהדליקופירושו
 דג~ ~הרמב""~ מנ"י~

 דמקרח כיון בכהונה ~~""ע מנרהדישון
 דפירושו כיון מנרה דישון ללמוד חין"~יטיבו

הו~
 גם שוב הדלקה

 ה~
 חתו יערך דכתיב

 דפירושו לומר הכרח אין ובביואהרן
 הו~

 ~ שייך לח לחוד הדלקה ד~ל ומשוםדישון
 הוח משמעו ד~שטות יערך לשנאל~~נקט
 ~ דכולל לומר אפשר דשפיר ~ וסידורעריכה
 פתילות תיקון גם נרת הדלקתבהדי

 ונתינ~
 המ~וה לע~ם הנצרך עיקר ~הושמן

 והיי~
 את בהי~יבו תורה דכתבה נרתהד~קת

הנרו~

 דכתבהרמב""~ ה~ ~ו~ו~~ז~
 הלכה בפ""ג

 וז""ל ומו~ין תמידין מה"י""ב

 וכו" שכבה נר ומדליק וכו" מ~ה דישוןמהו

 שמצאוונר
 ש~

 ובאמת ~כ""ל מתקנו כבה
 הרמב""ם דשיטתכיון

 דעי~
 הטבת מ~ות

 ~ מחדש להדליק והיינו הדלקה ר"להנרת
 הי""ל בבקרבבקר

 לו~
 דנר

 ~~~" שמנ~
כבה

 יכב~
 ולא ~חדש וידליקנה

 היא המצוה ד~יקר כיון לחודבתי~ון~ תסג~
 ובקרי בקרבכל להדלי~

 ו~ו~~~~
 ~י

 ני~~~
 נרת דהדלקת דמ""ע

 ~הרן אתו יערך מקרא~וא
 וע~~ר ~וגו"ובנין

 טעמ~
 י~רך דהאי ד~ריבן

 ב~יטיבו דכתיב משום ~וא הדלקה ר""לוגו"
 הדלקה ~וא דפירושו וגו" הנרתאת

 תמו~
 להדלקה רחמנא דאפקה דבזה נימאדאפי~ו

 יער~בלש~
 ~ידור דגם לאשמעינן וגו"

 המ~וה ועיקר לע~ם דההכרחועריכה
 מצ~ נמי נ~תדהדלקת

 ברור זה מ""מ

 למ~וה הכשר כ"א הוי לא ד~גידכיון
 ד~י~י ~~טיבו ~קרא דמפורשתדהדלקה
 ביומא ~ר היכי כן ~ם המ~וה מע~םטובא
~כ"ד

 ע"ב~
 למצוה הכשר ד~ו""ל דבהבי

 הדלקה והיי~ו ה~~וה ועצם ~רותפסילי
 דגם וביותר זרות לפ~ול היא עבודהלאו

הרמב""~
 בהיטיבו ד~"ל

 ר"~

 בהדליקו
 ~ס~

 והדלקה ~רות ~סולין הני דכולהולהלכה
 וכלפי לכתחלה ~רמותרת

 ליי~
 הד~קה

דמפו~שת
 בקר~

 בזר מותרת וגו" והטיבו
 כולהו ואינךלכת~לה

 דל~
 כלל רמיזי

 אפ~ה דה~כך אמריבן לחודוכ""~~מסברא בקר~
 וגו" יערך בלשנא נרת ד~דל~ת למ""ערחמנא

 ~פ~ול הדלקה למ~ות הכשר סוגי כללרבות
 אתמההבזרות

 בחרע~ יצי~
 בש~י וגיורא

שמיאי

 ו~ו~~ט~
 הרמב""ם דשיטת נימא אי
 בהדליקו ר""ל בהיטיבוהוא

 הדלקה למצות רחמנא אפ~ה למהתמוה
 מצי~ והיכן הטבהבלשנא

 לשנא דהונח

הט~
 להתורה הי""ל וטפי הדלקה סוג על

לכתו~
 או בהדליקו או הנרת את ~עלתו

 פעולות סוגי כולהו דהני הנרת אתבהבעי~ו
 מ~ינו לא ~יטיבו משא""כלהאיר

 וב~ת הבערה פעולתעל דהונ~
 מ~ופי~

 ד~רא

שמעי~
 לא הטבה דלשנא

 הו~
 עצם על

 אהרן בהעלת וגו" בהיטיבו מדכתיבה~קה
 תרי והדלקה דהטבה מ~ורשוגו"

שונות ~וגי~
 נינה~

 ו~~ו~~~י~
 הפלא תמוה

 ופ~
 דאי

 הרמב""ם דמ""שנימא
 ר""ל הטבתם היא הנרתוהדל~ת

 דנ~קאנרת דהטב~
~ 

 מדכתיב
 בהיטי~

 הנרת את
 הר~ב""ם ד~יב כולהו ואינך נרת הדלקתהוא~
 פתילות ותיקון וקינוח ד~ון והיינושם

 איבם ש~ןונתיבת
 מק~

 דזהו בהיטיבו
 הונ~

 דישון בסוג ד~ני וכ""א ל~ד הדלקהעל
 והיינו לן נפ~א אחריבא ו~~ראמנרה

 אתו יערךמדכתיב
 אהר~

 דכיון ובגיו
וגו" דיער~

 הונ~
 מסברא וסידור עריכה סוג על

לומר
 ~כו~

 שוב היכי דישון ~וג הבי כל
כתב

 הר~ב"~
 בפי~ושו

 למשני~
 פ""ג ~תמיד

~ש~
 ט"~

 יומא בג~רא נתבאר כבר ~"ל
 הנרת ~~ר הוא נרתשהטבת

 והדלק~
 מה

 ~~םשכבה
 ה~תי~~ וחי~ו~

 יעו""ש עכ"ל

 נקור הוא נרת דהטבת הר~ב"ם דשיטתהרי

ה~ר~
 ה~ילות ~ילוף

 ~תי~
 ~~ן



~ ~ ~

 ~~~~ן ~ו ~~~ן
 ו~~~~ ~~~~ ~~~ו~

~~~~ 
~~~

והדל~~
 בקרא נכללו ל~י""ז כולהו והני

~יטי~
 את

~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~דהובאו התמי~ות כל

באות
 הקדום~

 נלע""~
 דהא ליה ~ירא הרמב""ם ~םדבאמת
 ל" ~תצוהדכתיב

~"~ 

 את ~יטיבו
 הונח לא משמעו ~שטות ו~ו"הנרת
 ~דלקה ~עולת עצם עלכלל

 כ""~
 על

 ~תצוה וכד~ירש""י המנרהדישון
 שם~

 וז""ל

בהיטי~
 ~מ~ה של הבזיכין ניקוי לשון

 מטיבן והיה בלילה שנשר~ו ה~תילותמדשן
 ~~~ ובסנהדרין עכ"ל ובקר ב~רבכל

 ע"א~~

 מ~ום לא ~בד"ה~יר~"י
 זרות~

 המטיב וז""ל
 עכ""ל וכו" שחרית המדשנם הנרותאת

 ~קי""בובז~ים
 ע"ב~

 המטיב בד""ה ~ירש""י
 מדשן הנרת את המטיב וז"לוכו"

~  
 המנרה

 ~~ח ובמנחות יעו""ש עכ""לבב~ר
 ע""ב~

 נר
 וכו"שכבתה

 מטי~
 ומדלי~ה שמן ונותן

 וז""לו~ירש"י
 מטי~

 מה כל ~משליך
 לחוןשבנר

 ~ ונו~
 מ~אר יעו""ש עכ"לומדליקה אחר~ ו~תיל~ שמן

 נכלל ולא לחוד מנרה דישון על כ""א הונחלא הט~ ד~~

~~
 תרתי מדנקט ו~תילה שמן נתינת א~ילו
 דלא ומכ"ש ומדליקה שמן בה ו~תןמטיבה
 ~יטת ד~ם נראה ובאמת הדל~ה על~ונח
 ~~ב דבסנהדרין הכיתוס"

 ע""ב~

 בסוד"ה
 ליתני קשיא ומי~ו וז""ל כתבו וכו"היוצק
 ו~תיל~ שמןנותן

 ~יש במנרה
 ~דלק~ ~חרי~

 ~כד דיומא בפ"ב זר ~וו~טרינן
 ע""ב~

 מהאי
 יעו"ש עכ"ל וכו" עבודה אחריהן דישטעמא
 ~מטיב דתנן דב~א ב~~יטות תירצוומדלא
 סו~י כל נכללו ~נרתאת

 ו~יי~ הט~
 ~תיל~ ונתינת מנרהדישון

 ושמן
 אין הטבה דל~נא הואדשיטתם ~"~
 מנרה די~וןכ"א משמעו~

 ~נ""ל ישוב בליקושיתם ~ני~~ ומשו"~ ~~
 ד~טב~ והיי~

 כולל
 נתינת~מי

 ברור ומכ"ז ו~מן ~תיל~
 לע"~

ד~~
 ~יטת

 ~רמב"~
 ~כי

~~ 
 דל~נא

 ~וא מ~מעו ~שטותעיקר ~ט~
~יטת וכ~~ מנר~ דיש~

 ~~י~ו~ ר~~נ~ ~ד~~ק~ ~ו~ ~ר~ב"~

 וכתבה הטבה ~~נאמנרה
 ~יטי~

 את
 את בדשנו ולכתוב דישון בלשנא ולא ו~ו"הנרת
 ד ~במדבר וכדכתיבהנרות

 ו~~ י~~
 את

 סו~י כל לאשמעינן בע""כ ו~ו"המזבח
דעל הט~

 ידי~~
 וטובים מוכשרים הנרת נעשו

 ~תילה ונתינת מנרה דישון והיינולהדל~ה
 ל ~תצוה הקרא כוונת וזהו מחדשושמן

 ז~
בהטי~

 באת~נותיה וכתר~ומו ו~ו" ~נרת את
 בכל הנרת דיתקן כלומר ו~" בוציניאית
 ידיהם דעל הטבהסו~י

 יסו~
 ~עולת

 מדתנן היא מוכרחת סברא ו~מת ~י~הטובה הדל~~
 ~יב~זבחים

 ע""ב~

 וכו" ה~ת את והמטיב

 מברה סידור נמי חשיב דלאותמוה
 ונתי~

 תוד"ה וכתמיהת זר ד~טור ושמן~תיל~
 ~ב ~סנהדרין וכו"היוצק

 לומר ו~"כ יעו""ש ישוב ~לי זותמיהתם דהניח~ ע"ב~
 נרת תי~ון ~ו~י כל ~באמתמשום

בל~נא נכל~
 הט~

 ~זבחים דתנן בהא והלכך נרת

ש~~
 בכלל כולהו וכו" הברות את ו~מטיב

 וכיון הנ"לי סנהדרין תוס" קושיתומיושב
דעיקר

 דכת~
 ולא ב~יטיבו תורה

 בד~~
 הוא

 סו~י כללמכלל
 הטב~

 ~דל~ה עי"ז דיסובב
 דעי~ר ממילא נמי שמעי~ן ומתוקנתטובה

המצו~
 דכיון ומשום ההדל~ה היא

 ל~דלקת דמס~ין ~עולות לכולהותורה דכת~
 למצוה הכשר כ""א איבם דבאמתנרת

דר~ה מכ""~
~~ 

 עצ~ נמי למכלל
 ודמיא ~הדלקה

למ"ש
 הרמב""~

 מאכלות מה" וב" ה""א ב~"ט
 ~אכילה מלאסור ~כתוב ~תק לא ~"לאסורות
 שאסר מ~ניאלא

 ה~~
 בשולו וא~ילו כלומר

 מלא~ר ששתק כמו אכילתו וא""צאסור
 בת שאסר מ~ר~בת

 ה~
 יעו"ש עכ"ל

 ד~הוברור
 תור~ דכת~

 דעיקרו ~יטיבו
 דנכלל מצוה ד~כשר הטבה סוגי כללמכלל
 ~הדלק~נמי

 ו~ה המצוהי עצם דהו"ל
 ~~יר מובן~כ~תי

 ~רמב"~ מ"~
 ב~ירוש

 ~"~ ~~מי~המשניות
 משנה

 ט~
 כבר ~"ל

 נקור הוא נרת ~הטבת יומא ~מרתנ~באר
~~רת

 ו~דל~
 מה

 ו~לו~ ~ה~ ~כב~
~~~י~~

 ~~ו"
~"~~ 

 ~~~ר יעו"ש
 ~~י~



~ ~

~ ~ ~

~  

 ~~ ~~~ן
 ~~~~ון ~~~~ן

 ו~~~~ ~~~~
~~~~ 

דשיטת
 ~רמב""~

 אינה
 ד~ט~

 הדל~ה פירושו

 וניקור דישון כולל הטבה דל~נא כ"אלחוד

 והדלק~~נרת
 והכריח ו~מן פתילות ונתינת

 מגמרתזה
 יומ~

 ~כ""ד
 ~""ב~

 התם דאמר

 דהני שמ~ינן י~ו""ש וכו" ~מן נתן ו~"סידר

 כ~ו~ ~יכולהו
 ומ~""ל

 להש""~
 כיון הא

דל~נ~
 הטבה

 כ~טו~
 ו~ון נקור הוא משמ~ו

 ותו~" רש""י ~וכדפירשולחוד
 בהי~יבו מדכתיבו~""כ וכנ""~~

 ול~
 וכנ""ל בדשנו

 ד~ל הטבה סוגי כל דנכללו שמ~ינןנ~זה
 אפילו וב~ת נרת ~לקת יסובבידיהם
 בלשנא למיכלל אכשר אי שינויבהאי

 ~יטי~

כ""~
 י~ובב דב~יבתן פ~ולות

 הט~
 לנרת

 יפהדידלקו
 ול~

 ~~ם לשנא ~אי ל~כלל

~הדל~~
 ומשום בהדליקו ר""ל בהטיבו ולומר

 ברורדזה
 ו~שו~

 יונח לא ההדלקה ~צם ד~ל

לשנ~
 האחרונה פ~ולה הוא דהדל~ה בהיטיבו

 סי~ואי~
 מגופיה ו~וד ~חרתי לפ~ולה

 ה~בה דלשנא שמ~ינןדקרא
 ל~

 ~ל הונח
 ~ת~ה מדכתיב הדלקה~צם

 שם~
 ~יטיבו

 וגו" הנרת את אהרן ובה~לת וגו" הנרתאת

מפורש
 והדל~~ דהטב~

 שונות ~וגים תרי

 ובלשנאנינהו
 ה~~

 ובאמת הדלקה ר""ל ~ין
 דישון כ"~א אינה משמ~ותו ~ש~ות~י~ר
 דשיטת וכ""א וכנ""ל ותו~" וכדפירש""יוניקור

 דמדשינת~ הו~הרמב""~
 תורה

 מלשנ~
 בדשנו

 ~וגי כל ל~כלל ~יטיבוללשנא
 ה~~

 ~~ולת
ההדל~ה

 ומתו~~ טו~ דת~~
 ~ין ובזה

למיכלל
 כ"~

 ~צם ולא לה~~ו~ה ~~יבה
 ההדל~ה והיינוה~ולה

 הפ~ולות סוגי כל וכ~בה תורהמדקפדה אמרי~ א~ וכ""~
 אינםד~י~רם

 כ""~
 ה~~רי להפ~ולה סי~ת

פשיטא
 דהמ~ו~

 והיי~ו ~~ולות מהני
 מ~וה נמיההדל~ה

 הי~
 הרמב""ם שכתב וכ~ין

 הל~הבפ""ט
~ 

 וכנ""ל ~~ורות מאכלות מה"
 להמ~ייןי ברור וזהי~ו""ש

 נב~ ~~~~~"~~~
 כוונת לבי~ור

 בספרהרמב"ם
 המצו~

~מצוה
 כח~

 דכ~ב~~ז""ל
 הו~

 שנ~טוו
 ~כ~ני~

להדלי~
 ד" לפני תמיד ~נרת

 והו~
 אמרו

 היא וזאת ובניו ~הרן ~תו י~רך שמויתברך
 כוונתו ~ין י~ו""ש ~כ""ל הנרות הטבתמ~ות

בז~
 מ~ות הוא נרת ~דלקת דמ~ות לומר

 ~יטיבו דכתיב דהא ומשום ~נרתה~בת
 הנרת ~ת ~דלי~ו ר"ל הנרתאת

 ב~ות כ"ז~וכדביארתי דז""~
 ממצות נמי דהדלקה לומר כוונתו~י~ר וכ""~ י~ו"ש~ הקדו~

 הנרתהטבת
 הי~

 מ~וה הנרת דהטבת דכיון
 ~ינםדב~מת

 כ""~
 פשיטא מ~וה הכשר

 ד~~~
 הכשר ב~וג ד~ינההדלקה

 ~~~ כ""~
 ~ הפ~ולה

 ו~יקר ~יא מ~והדנמי
 ~~ ר~~

 לומר
 במקדש נרת מ~ות ~י~רדבאמת

 כת~ ל~
 גמורה ב~יוויתורה

 כ""~
 בהאי

 ~ר~
 י~רך

 כז ~ת~וה ובניו אהרןאתו
בקרא משא""~ כא~

 דהט~
 בהו תורה כתבה לא והעל~ה

 א~ בהיטיבו וכ""א ד~י~וילשנא
 וגו" הנרת

 אין והני וגו" הנרת ~ת ~הרןובה~לת
משמ~ותן

 ס~
 מפורשת ב~יווי גמורה מ~וה

ו~פילו
 בקר~

 ~ליו ו~מרת ~רן ~ל דבר
בה~לתך

~  
 הנרת

 דרי~~
 בא דקרא

 הה~ל~ה מ~ות מ""מ ~הרן ~ל דברד~יווי בלשנ~

ד~י~
 נרת הדלקת

 ל~
 ונכתבה נ~מרה

 גמורהד~יווי בלשנ~
 וכ""~

 דנאמרה ~יקר
 ונכ~

 גמורה~יווי
 הו~

 ~ת~וה דכתיב ב~רא
 ו~מת ובניו ~הרן ~תוי~רך ש~~

 ל~
 יד~ינן

 הדל~ה ד~~ם ברור זה ומ""מ מהו זו~ריכה
 ומשום ~ו י~רך בלשנא נכ~הלא

 משמ~ו פשטותי~רך דלשנ~
 הו~

 וסדור ~ריכה

 וכד~ר ה~יכין ונקוי דישוןוכ~ין
~כד ביומ~

 ~"ב~

 ליח~יב המנרה ~ת שסידר זר
 הנרת ~ת מ~לקין היו ~קר ו~"לופירש""י

~ל
 ז~

 וחוזרין יפה ~פרו ל~נח המנרה מן
 ~כ"ל תמה ~בודה והרי בה ~ותםוקו~ין
~ושי~יא

 ~תי~ ~יכ~ ~התם~ ד~ש"~
 פתילה

נ~
 וכו" שמן נתינת ~יכא לחייב פתילה

 ~ינה מנרה ד~ידור הריי~ו"ש
 ה~יכיןוני~וי דיש~ כ"~

 וא"~~
 מהאי

 ~ר~~ו ובניו ~~ן~~ו י~ר~ ~ר~
 הו~

 י~י~ יסדר
 למי~ ליכ~ י~ו"~ ~~~~י~הרן

 דמצו~



" " ~ ~  ~~~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן ~~
~~~ ~~~~ ו~~~~ ~~ו~

 ומנ"ל בזיכין וניקוי דישון כ""אבכהונה
דנתינת

 פתיל~
 כהונה ב~י נמי ושמן

 כתב ומשו""ה בזרו~יפסלי
 הרמב"~

 ~וד
 מ~ות היא וזאתו~ה"ל

 הה~~
 ~כ"ל הנרת

 בכהונה דמצותה דאמרינן דהדלקהכלומר
 ~~מא ~י~ר אתו י~רךמקרא

 בזה ור~ה הנרת ה~בת ממ~ות נמידהדלקה משו~
 ר"ל אין וגו" ~ו י~רך ~רא דהאילומר

 דשון ~וא דמשמ~ותו ל~וד וסדור~ריכה
 הנרת ה~בת כל כ"א לחוד ~יכיןוניקוי
 ~בהי~יבו ~ת~וה דכתיב בקראדנכללו
 ית באתקנותיה וכתרגומו וגו" הנרתאת

 סוגי בכל הנרת דיתקן כלומר וכו"~~יניא

ה~~
 וזה~ובה הדל~ה יסובב ידיהם ד~ל
 בדשנו למכתב לתוה"ק מדהי"ליד~ינן
וכתבה

 ~וכהו~ בהי~י~
 הקדום ~אות

י~ו"ש~
 דכל יד~ינן בהי~יבו וכיון"דמקרא

 ה~ב~~ו~י
 רחמנא מדתלה בכהן הוא בנרת

 ב~יווי דא"ז דנהי כ~ונה דב~י ~~רת~כ"פ
 י~רך דכתיב דקרא אמרינן שפירגמורה
 דנכ~ו ה~בה סוגי כל ר"ל ובניו אהרןאתו
 וזהו ובניו באהרן מ~ו~ן בהי~יבובקרא
 מצות היא וזאת וז"ל במ"ש הרמב"םכוונת
 דהדלקת דאמרינן דהא כלומר הנרתה~בת
 אהרן ~ו י~רך מקרא בכהונה מצוהנרת
 ~יא דגם משום ~~מאובניו

 חל~
 ממ~ות

 לאו דאי הנרתה~בת
 דכת~

 בהיטיבו תורה
 הו""א אז בדשנו אם כי הנרתאת

 ב~י" בזיכין וניקוי דישון~ו~א
 ~כתבה דנ~רה ד~יקר ומ~וםכהונה
 הוא במנרה גמורה~יווי

 ~י~ר~
 ~ו

 הוא משמ~ו פש~ות י~רך ולשנא ובניואהרן
 דשון דוקא ~הו וכתר~ומו וסידור~ריכה
 ~שא"כ ~יכיןוניקוי

 אינ~
 ו~יינו כול~ו

 בעי לא ושמן פתילהנתינת
 יד~ינן לא הדלקהדגם ~מי~ כהונ~

~  
 דאם כהונה

 ~ו י~רך בכלל איבם ו~מן פתילהנתינת
 ומשום י~רך בכלל אינה דהדלקה מ~~שוגו"

 ~צם מ~"ש כהונה ~י מ~וה ד~כשר~~ת

~צו~
 ~י

 ד~ ו~~ ~~ ~י~~ ~ו~ ~

 כהונה ~י ~ לא נמי ושמן פתילותנתינת
 ~ריכה דוקא והו"א נינהו מצוה דהכשרונהי
 ונקוי דישון הוא דמשמ~ותו ~ידורדזהו

 י~רך ~הכתוב מגזירת כ~ונה ב~יהבזיכין
 כולהו אינך ולא וגו"~ו

 וג~
 בכלל הדלקה

 מדכת~וכ"~
 בדשנו ולא בהי~יבו תורה

 סוגי כל נכללודבזה
 ה~~

 מדתלה לכהונה
 דהכשר משום ד~~מא וב~"כב~~רת

 דגם מסברא שפירני~ו מ~ו~
 הדל~~

 מצותה
 מ~"ש כהונה ב~י מצוה הכשר דאםבכהונה
 ~י~ר כל וא"כ כהונה ב~י המצוה~צם

 בכלל נמי נרת דהדל~תדיד~ינן
~"~ 

 י~רך
 הנרת ה~בת ממצות הוא וגו"אתו

 תורהדכתבה דבז~
 ב~י~י~

 את
 סוגידכולהו דנשמ~ הנר~

 ה~~
 מדתלה כהונה ב~י

 ~ו י~רך בכלל דהו"ל ואמרינןבק~רת
 מ~וה הכשר דכולהו משום ~"כוגו"
 בכלל דהדלקה ~כ"ש ~פיר אמרינןנינהו
 אפילו לא וגם י~רך משמ~ות מפש~ותולא

 תרתי הני דבאמת ~י~יבו ~מ~ותמפש~ות
 מכח וכ"א כלל הדלקה סוג ~ל יונחולא

 ו~נ"לי מצוה דה~~רכ"ש

~~~~~~~~~ 
 ~וה

~  
 הרמ~ם דכתב

~"~
 מה" יב י הלכה

 וה~בת המנרה ~ישון וז~ל ומוספיןתמידין
 שנאמר ~שה מ~ות ה~רבים ובין בבקרהנרות
 די~ון מ~ו וכו" ובניו אהרן ~ותוי~רך

 ~סיר שכבה נר כלהמנורה
 הפתיל~

 וכל
 ונותן ומקנחו שבנרהשמן

~ 
 ~רת פתילה

 שהסיר ~ה לוג ח~י והוא במדה אחר~מן
משליכו

 במקו~
 דישון ~ם המזבח אצל הדשן

מזב~
 שכבה נר ומדליק והחי~ן הפ~ימי

 ~כ~ל וכו" ה~~ם היא הנרותוהדל~ת
 מבוארי~ו"ש

 דה~~
 הד~ת ר"ל נרות

 דמד~י סברא משום ולא לחודנרות
 דה"ה פשי~א ל~דלקה הכשר כ"אדאינה ה~~

 דבה~יבו ומשוםהדלקה
 פש~~

 משמ~ו
הוא

 מדשנו~ ~ינוי בדש~
 לבהי~י~

 לאש~~ינן
נמי

 ונ~ינ~ ~ילו~ חיל~
 ~ו~~בי~~י ~מן



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~ון
 ~~~~ ו~~~~ ~ו~

 ה~דו~~
 ~הו

 י~ו"ש~ הר~ב"~ שיט~
~~"~ ~ ש  ~ר~ב"~ 

 ~ב~ר ~~א

 נרו~ד~ט~
 ר~ל

 נרו~ ~דל~
 ~ד~לל ל~וד

 ו~ילו ~ולהולאינך
ש~ן ונ~י~ פ~יל~ ~יל~

 ~ו~
 ~נ~ה דישון

 ו~נ"~

ז"~~~~
 דאי

 ני~
 ה~י

 ~יהו~ ~ני~~ל טו~ ~~ו~
 ד~ובאו

 ב~~
"~ 

 ו~~~י~~ש~
 ה~א ~ר~ב"ם ד~~ב ~~אי

 הנרו~ ~ט~ ה~נור~דיש~
 ~איה ו~ו"

 ~~ברור~
 ש~~~י

 ה~דו~~ ~~ו~
 ד~י~ר

 נרו~~דלק~
 דב~י ~~~א הוא

 הטב~
דל~~~

 ~יון
 דהר~ב"~

 ~ו~ים ~רי ~ט

שו~
 ~~~רה דישון

 ו~ו~ נר~ ו~טב~

 ~נור~דיש~
 ~ילוףנ~י והיי~ דישון ~ו~י ~ל ~לל
 ונ~ינ~ פ~ילו~

 ש~ן
~ 

 בהא

 נר~ ~ט~ ~ו~ ~~ד~~
 ר~ל אין

 ~ם~"א ~~
 ל~~ הנר~ ~דל~

 ~~וה
 ~לשנא~~ב ~~

 הי~ ~ו~~~ ~ט~
 ל~~~ב

 נרו~ו~דל~
 לאש~ינן ~י ~שום ~י

 ~ו~ דהדלק~~נ~~
 ~י

~"~ 
 נקט והל~ך

לשנא
 ~ו~ ~ט~

 ~"ל ~ופו ו~יים
 ו~דל~~

 ~י~ה~ו~
 ד~זה הט~ם

~~~ 
 הדלקה

 ב~רא~רש
 ~~~ א"~ ~יטי~

 ~ה
 ~ישון ד~נ~ל ~י~~ב ~

 ~"~ ה~ ~~ר~
ו~י~~

 הני ~ל
 ~ו~ ~י~

 דישון
 ~ר~

 הפ~יל~~ר~
 וקינ~ ו~ש~ן

 ה~י~ין
 ונ~ינ~

פ~י~
 י~רך דכ~יב ~~א ואי א~ וש~ן

 ~קרא לי~וד ~י ~יוןו~א
 ל~ד~~ ~טי~

נר~
 לא דבל"ז ו~שום

~~ 
 י~ינן

 ל~
 ~קרא

 ~וםי~רך
 ד~י~

 ~~יב
~~~~ 

 י~רך

 ~~~ופשטו~
 לא

 ~ונ~
 ~ל

 הדלק~
 ~שר

לו~ר
 אי~ ד~דלק~

 בהני ~"ה י~רך ב~לל
 ~"ל ~שר ~י ~נורה דישון ~ו~י~ול~ו
 ~קרא ~ם דכ~ב ~ו ~וב ~הני ~דאד~א

 ~נורה לדישון ט~ם ~רש נ~י הי"לל~דלקה

ו~נ"~
~~~~

 דר~ו י~ה
 ד~

 ד~~ב
~~א הר~ב"~

~ ו~ט~ ה~~ר~ דיש~ ~  

 ב~רא נ~ללו ~~י ~~י~ני
 ב~יטי~

 ~ר~הנר~
 ר"ל אין ~רא דהאי

ו~~ו פ~יל~
 הנרו~ והט~

 הר~ב"ם ד~~ב
 ~צינולא דבא~~

 דיונ~ ~~ו~ שו~
 ~נא

 ~ט~
 ~ל

~צם
 פ~ילו~ הדל~~

 ו~"א
 ~~~~ פשטו~

~טי~
 ~שינוי ה~י~ין וניקוי דישון ר"ל

 ל~י~לל ~רינן לב~יטיבו ~דשנולשנא
 ~בי~

 ו~י~ פ~ילו~ ~יל~ ו~יי~טו~
 ש~ן

 ד~ם י~ינןו~~~א
 ~דל~~

 ה~שר דאם ב~לל
 ב~י~צוה

 ~הונ~
 וכיון ה~צוה ~צם ~~"ש

 ~ד~~יב יד~ינן ~ניד~ל
 בהטי~

 ~רינן
ד~א

 ד~~~
 י~רך ~ורה

~  
 ו~יו ~רן

 ב~י ~ול~ודהני
 ~~ונ~

 ~ו~י ~ולהו והיינו
 ~ילוף ו~~ללםדישון

 ונ~ינ~ פ~ילו~
 ש~ן

 בקרא~פרש
 ב~יטי~

 ו~נ"ל
 ~~~ והדלק~

~
 ~רינן

 ב~~ ד~~~
 קרא האי

 ב~יטיבו ~פורש האיו~ל ב~יטי~
י~רך ~"~ ~ור~ ר~י~

 ~ר~ או~
 ובניו

 ו~~~
 ~דינא הוא

~ר~
 ~ירושו ~~ב"ם ~~~ב ~~ו

 ~ניו~
 ~ש~ ~~~~~י~

 ו~הו~ ט~
 ~~וף ל~יל

 ~~או~
 י~~ש

 ~שא"~
 לא ב~יבורו ה~א

נ~י~
 הקרא לפירוש הר~ב"ם

 בהיטי~
 ולו~ר

 ~יטי~~אי
 ~ולל

~ 
 ~ו~י

 ה~~
 ו~ם

 ~ללה~קה
 ~י~ ~"~

 ה~צוה ~צם ~רש
~ר~יא

 ד~~ר~ ב~צו~~
 והל~ך

~~~ 
 ב~רי

 דישון~ו~י
 ו~~ נ~~ ו~טב~ ~נור~

 ד~~ב
 ~~רה ~ו~ים~רי

 נרו~
 ~~ו~ינן

 ~צם ~"ל איןדכ~ב ~ר~
 ש~ ~נר~

 ~~א ה~נורה

הפ~י~
 ~צם

 הנרו~
 נ~ט

 בלש~
 ~נורה

 ~יר ~ובןו~ה
~~ 

 ~"ל ש~~ב ~~ב~ם

 הנרו~ ו~ט~ ~נור~דיש~
 די~ון ~~ו ו~ו"

~נור~
 דישון ו~יינו ו~ו"

 ~נר~
 ~ד~~יב י~ינן

~יטיבו
 ~שטו~ הנר~ ~

 דישון הוא ~ש~~ו
 ו~~יב ~שנו ~~~ב ו~~י~ל ~~י~יןוני~וי
 ~ו~י כולהו ~ם ~רינן~יטיבו

 ~ט~
 ב~ל

 ~~י ~ו~ווהני
 הטב~

 ~לל
 ~ו~ הר~ב~~

ד~~
 ~נור~

 ~~רא ~ו ~~י~ינן ~שום

 ~יטי~ דלשנ~ ~ה~~ א~בהיטי~
 הוא
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~~~

 מדכתיבדישוןוכ"א~
 בהי~י~

 בדש~ו ולא
אמרי~ן

 ד~
 בכלל ~מן ו~תי~ת פתילות חילוף

 ברות ר"ל קרא דהאי ד~רות וב~"כו~"ל
 הנרות וה~בת כתב ~~י ו~ר מ~ורהד~צם
 ~ולא הפתילות הדלקת ר"ל~ה

 כפיר~
 ר"ל דהתם ה~רות את בהי~יבו ~ראה~רות
 דמ~ורה~רות

 ו~ וכ~"~~
 והדלקת כתב דלא

 אי~ הדלקה דבאמת אשמ~י~ן ~ה~~רות
 דלש~א ומשום ~ראמפורש

 ה~~
 יו~ח לא

 ~לכלל
 הדל~

 דמד~י מסברא וכ"א
והי~~ו ה~~

 חילו~
 בכהו~ה ~מן ונתי~ת פתילות

דאי~
 הכשר כ"א

 מצ~
 המצוה ~~צם ברור

 ב~ופו הרמב"ם דכתב ~הו כ~ו~ה ~י~מי
 והדלקת~"ל

 ה~רו~
 כלומר ה~~ם ~יא

 מחל~י חלק ~מידהדלקה
 ~~ב~

 וכ~"ל
 ה~~ל הרמב"ם כוו~ת בביאור שכתבתיובמה
 ~תמיד ~מש~יות מפירושו סתירהאין

משנה פ"~
~~ 

 בחי~רו למ"ש
 פ"~

 מ~" יב הלכה

 ומוספיןתמידין
 ~שו~

 למש~יות ד~ירושו
 ~י~י~ דכתיב קרא ~לקאי

 ש~יר ~~רות את

כ~
 דלש~א

 בהי~יב~
 דישון ~ו~י כל כולל

 ו~דלק~~~~
 ו~ל בכלל

 דר~
 שכת~י

 ~רא ~ל ד~י בחיבורומשא"כ
 י~ר~

 אותו
 האיובבירור

 מ"~
 דמ~ורה ~צותה דרמיא

 להלכה המו~ם ~יכתב
 והיי~

 מקרא
 ה~בה סו~י וכולהו ד~שון יד~י~ן~י~יבו
 ~ות והדל~תיוכ~~ל

 היי~
 יד~י~ן פתילות

 מצוה דהכשרמס~א
 ו~ק~

 בלש~א לה
 דהדלקה הוא ה~א ד~יקר משוםהנרות ה~~

נמי
 ח~

 ברור ל~"ד ו~ז וכ~"ל ~~בה ~בא סוג~לה ד~ו~ ~~קרי הנרות ה~~ת מחלקי

ונ~
 ~~די

~~~~~~~~ 
 ~באותיות שכת~י מה לפי

הקד~ים~
 מצות ד~יקר

 את~י~ר~
 מפש~ות ~רות ~פסול וב~יו ~רן

 ~~ר~הקר~
 ~ו"

 בהיטי~ ~קר~
 אינו וגו"

מפורש
 כ~

 ~~~ ~~י
 מצוה הכשר דהמה

והדל~
 בכהוב~ ~צ~~

 ~פש~ות אי~ה
משמ~ת

 ~ק~
 ~ריכה דבאמת

 וה~ב~

~~"

 ו~י~ו ~דל~י ס~~ ~~~ ~ו~חו

לשי~
 ו~יקר ~רמב"ם

 כוו~
~ 

 הרמב"~
 היא ה~רת והדלקת ~כתבבמה

 מחלקי ~חלק ~וא הדלקה ד~ם ר"לה~ב~ם

ה~ב~
 ~כשר ד~ו~י דכיון סברא ומשו~~ ~רת

 ברורה סברא כהונה ~ימצוה
 ד~צ~

 המצוה
 דלית ו~ה~ כהונהב~י

 ב~
 מפורש פר~י ציווי

 הרמב"ם למ"שודמיא
~"~ 

 וב" א" הלכה
 א~ור ~לב בשר ~"ל אסורות מ~לותמה"
 לא~ וכו" התורה מן ~וכלו ואסורלבשלו
 מפ~י אלא האכילה מלאסור הכתוב~שתק
 אסור ב~ולו ו~ילו כל~ר ה~ישולשאסר
ר הבת מלאסור שש~ק כמו א~ילתוואצ"ל ~  
שאסר

~ 
 בפ"ב וכ"כ ~כ"ל ~בת

 הל~
 ו

 ~ומקורו י~ו"ש ביאה איסורימה"
 תיפסל נמי נרות דהדלקת ~כרח מכ"זא"כ ויק"ר~

 תמה ~בודה מ~ת ~וב אפילו ו~ת~ר
 א~ ~א~ ל~ילוכתמיהתי

 י~ו"שי

~~~
 ד~ת ~א ~~מי ~תרי ז"א
 ב~ר~~ילו

 בחל~
 ~רוה ~~ור

 כש"כ מס~ת לאו ~י~ורן ~יקר נמידבת
 כ"אלחוד

 מ~~
 בהו דאיכא

 ק~
 יתירא

לר~יי
 והלכ~

 ~רא להאי" נמי אמרי~ן
 וכמ"ש ~ואד~"כ

~~ 
 משנה

 מאכלות מה"~ב"~ הלכ~ ~"~
 בכוו~ אסורו~

 הרמב""ם
י~~ש

 והלכ~
 ד~ת דמ~ורה ברות ב~לקת

 ~ל ד~ו~א קרא שוםליכא
 ההדלק~ ~צ~

 וכ"~ כהונ~ ד~יבציווי
 ל~ד ~ברא מהאי

 נר~ד~דלק~
 היא

 ה~~~
 כלומר

 מחל~י חלק ~~אהד~ה ד~
 ה~~

 כש"כ ומ~ת
~כשר

 מצ~
 מ~תייה ~~מי האי וכ~"ל לחוד

לשוייה
 בסו~

 ולא לחוד כהו~ה ד~~ מצוה

 זר~לפסו~
 ~ל~ דלילקי

 לחיוב ומ~ש ~ר
 כזה מצוה דלחומר ~~דה~תמה מ~תמיתה
 ד~ת וכיון פר~י מפורשת יציווי~~י~ן
 פר~י ציווי שום ~דלקהליכא

 ~אי~ה~פיר מפורש~
 בס~

 מצוה
 ~מור~

 לפסול
 לחיוב ומכ"ש למלקות ואפילו~~זרות~
מיתה

 ו~
 פש

~ 
 ~~"ל לתמוה כ"א

ל~רמב"ם
 ~הדל~~

 כיון ~כתחלה ~רות מותר
 ~~י ד~כ"פ~

 סבר~
 היא ~ת ~ד~ת~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן ~~ ~~ן
 ~~~~ ו~~~~ ~ו~ ~~~ו~

 מהראוי וכנ"ל~כש"כ
 עכ"~

 דלבעי
 ~ושיא אינו ~"ז וב~תכתחלה

ולה~~~
 בהכרח הע~ין

 לה~די~
 מלתא בירור

 ו~יי~~ו~
 שבתורה המ~ות דבכל כיון

 ע~דות ס~י בכלוכן
 קד~

 או כהונה ד~ו

 ~דול~כהו~
 ~"כ דציווי בלשנא כולם נכתבו

 דמנרה נרת ~~קת מצות נ~תנהלמה
 דל~

נכ~~
 ל ~תצוה כתיב כ"א דציווי בלשנא

ח~
 כתיב ועוד ו~ו" הנרת את ~רן ובהעלת

~בהעלת~
 ח"

~~ 
 אליו ו~רת ~רן אל דבר

בהעלת~
 לשנא כפי וב~ת ו~ו" ~נרת את

 עכ"פ לכתוב הי~ל ~צות ציווי בכל~רה
 ~בהעלתך דמנרה נרת דהדל~ת ציוויבעיקר

 ב~~
 אליו ואמרת אהרן אל דבר בלשנא
 ויעלה~

~  
 ~נרת

~~~~
 מותר נרת ד~לקת ~רמ~ם ד~יטת
 לכתחלה~רות

 ~ו~
 ענין לאיזה

~כתבה
 תור~

 ~~ת כיון ~רת ב~דל~ת ~רן
 כלל בעילא

 כהונ~ סו~
 לכתחלה ד~ם כיון

 אין ~רותמ~ר
 ~ו~

 ל~רן זו בציווי טעם

~ו~ ~~~
 בביאורו ז"ל הרמב"ן

 ע~
 ה~רה

~~עלת~
 ח

 ב~
 וטעם ~"ל כתב

 שהוא לומר ~רן כןויעש
 המדלי~ הי~

 אותן
 כמו בבניו כ~רה שהמצוה ואע"פ ימיו~ל

 היה אבל ובניו ~רן אתו יערךשנאמר
 ה~

מזד~
 לדבר הרומזת ~זאת ה~דולה במצוה

 זה לו נרמז ואולי נ~~ב ו~דעליון
 מפ~ו~

מח~
 ובניו א~רן אתו יערך ~~ות לפרכת

 ~פני בימיו ~~ם בחר בו כי בקר עדמערב
 אמרזה

 עת~ ג~
 ולא בה~לתך ~הרן אל דבר

 בניו ואל א~רן אל דבר~ר
 ב~עלותכ~

 עכ"ל
 ~רמב~ן ל~יטת לומר אפשר כ~ז והנהיעו"ש
 נרת דהדל~תדס~ל

 מנור~
 בעי לכתחלה

 ~רכתי ~~אוד ~ ~ר~ד וכשיטתכהונה
 עה~ת ~תו~פת ובעלי ~רמב~ן~יטת

 במקו~

אחר~
 לשיטת משא"כ

 ~רמב"~
 נרת ד~דלקת

מותר
 ~ר~

 מצוה לי~א שוב לכתחלה
 גמור~

בכהונ~
 א~כ ~רת ב~דלקת

 יתר~ איז~
 לאהרן

 ~~~ל~
 דא~~ תור~ ד~~ ~ו~ ~~

יתחיל
 ב~~~

 נרת
~~ 

 דהוא לרבות
 ידלי~

או~
 היה מסברא ו~י ימיו ~ל

 נרת בהדל~ת המתחיל יהיהרבינו דמ~~
 ימיוי כלידלי~ם וג~

~~~~~~ 
 ~ו~ה דשינתה דבזה נל~"ד

וכתב~
 נרח הדלקת

 ~~וח בכל ~ו דציווי בלשנא ולאבאהרן ~נ~~

שבתור~
 אליו ואמרת אהרן אל דבר והיינו

 ה~~ח דמצות בזה אשמעינן הנרת אתויעלה
 כהונה ~וג אינה באהרן מנרהנרת

או ~ו~
 בס~

 המח~יל יהיה והוא לחוד כהונה
 ~תצו~ הרמב"ן שכתבוכ~ין

 ל
 ז~

 ~ו ו~~ל

שירמ~
 ב~~רת יתחיל ~אהרן

 וכ~
 עכ"ל

 כ"א דז"איעו"ש
 בסו~

 ו~דחו א~רן עצמית
 ~ינתהוהלכך

 תור~
 בציווי כתבה ולא

~יתה ד~"~
 מצו~

 בכהונה ושיי~א דבמ~דש
 וש~

 ע~יחו מ~ת באהרן דמצותה ראיהאין

~ ~
 ~רים פ~ולה ד~יתה ו~ם

 ~ש~
 לה משוי שבמ~דשדמצוה

 עבוד~
 חיובה דלהוי

 כוונת ועי~רבכ~ונה
 ~תור~

 בזה
 דשינ~

ול~
 כתבה

 בל~~
~ ויעל~ דציווי  הנ~ 

 לעד~ במ~ד~ המנר~ דעי~רדכיון
 ~אמצעות ביש~ל ~~כינההשראת

 ~יו~
ולימוד

 ה~וש~ תור~
 המ~רבי בנר דהיא

ובצירוף
 אינ~

 דכל ~כמות סו~י כול~ו
זה

 רמ~
 ומ"~ דמנרה נרת בשבעה

ע~
 ירדו נמי חכמות סוגי ~כולהו

 מ~~ו~
טהר~

 דיהיו ~וא ב~כרח
 ~כ~י~ ~~י~

לתו~"~
 תו~"ק ~וונת וכ"ז

 במצו~
 דכחיב

 ח~בהעלתך
 ~ ב~

 יאירו ~מנורה ~ני מול
 ~י~ב ~"ז וכ~יארתי ו~ו" הנרותשבעת
 ~ת ~~דום~בסימן

 ב~
 ז~ו דב~ת יעו"ש

י~ו~
 ~יום

 ישר~
 ~~ול~ ~יום ~י~ז

 ~~דש ו~תבי בתו~ק כ"זוכמ~ר

 כוונ~ ול~יום ב~"ל לרבות ו~םמנביאינו
זו

 לדור~
 עולם

 ולהוצי~
 הח~י~ ~ל מלבן

 ~וע דרוציםבעיניהם
 לתו~ עתי~

 ול~ר
 כלדלא

 העתי~
 ל~וב~ ~וים

 זו
 ~ור~

 ו~א
 ~עתיםב~ינוי

 וחילו~
 חכמת ~זמנים

 דעקרי~ חכ~ות כול~ו אי~ך זו פ~יו~איר ~~



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ~~ו~

 ו~~~~
~~~~ 

~~~
 כלומר ישונא פניו ו~וזנינהו

דנקראת תוה""~
~~ 

 להיות ישונא פניו
 דרך תמימי ימשכו שלא ובכדי חכמותלכלהו דנכנ~ כפו~

ההולכים
 בתור~

 וישרים תמימים כלומר ד"
~ד~יקר

 הילוכ~
 בקדש הוא

 בתור~
 לפגם דידהו ט~ם ב~יבת ח""ואחריהם ד"~

 באמרם להרע חכמים דהני מזויפתוט~נה
 תורתיך הפרו לד" לעשות ~ת בגדרדזהו
וגם

 פ~מי~
 י~ודה זהו תורה של ביטולה

 ~ט~מנחות

 ~""ב~
 לבטל וכדאי

 ~חלוקת מניעת בשביל תורה זו טובדבר ולהכני~
 דרובא ו~למות חשך ~יושבי אדם מבניופירוד
דמנכרא

 נינהו~
 ולנשא לרומם בכך דרו~ים

 ושהתורה תוה"ק ממעלת חכמות ~וגיכולהו

ת~
 חכמות סוגי כולהו לאינך טפלה ח~ו
 דמנרה נרת להדלקת אהרן נבחרוהלכך
 שב~ת יאירו המנורה פני מול אלוב~יווי
 אהרן דבאמת דנהי בזה ולהורותהנרות
במדתו

 הקדוש~
 ורודף שלום אוהב ~יה

אוהב שלו~
~  

 ~ו~ילו הבריות
 רש~ים~

 ומקרבן
 משנה ~"א ~אבותל~רה

 יב~
 היו וכ~כ

ישר~
 עליהם נכ~ו דמ~ר ~ד ~ליו חביבין

 תקנתא להו דלהוי היכי כי העגל~שיית
 נבחרמ"מ

 אהר~
 ו~טוה דמנרה נרת להדלקת

 הנ~ל כוונה ~"ד יהא להנרתדהדלקתו
 יהיו ח~ותדכול~ו

 ככופי~
 ויבטל לת~""ק

 ואהבת מחלוקת שנאת מדתו~~מית
 האי וב~מת התורה לקדושת דנוגעהיכי שלו~

 חמורה היותר ~יווי ב~וג היתה~יווי
 ח ~בה~לתךמ~כתיב

 ב~
 ~רת ~רן אל דבר

 וא ~אמר הרמב"ן וכמ"ש וכו"אליו
 בפשט ~ד~תי ו~ל וז"ל וכו" ו~רת ~רבד"ה ~~

 וכ~הכת~
 בני אל דבר הרבה במקו~ות וכן

 בפרשיות נ~ר והוא אלי~ם ואמרתי~ראל
 להזהיר יר~ה~ר

 ~ מ~ לה~
 העניו לחומר

 ~כ"ל וכו" בהנה לחטוא מורגלים ~יותםאו
 וכמוי~~ש

 כ~
 דהדל~ת ב~יווי

 נר~
 מנ~ה

דר~זת
 ~~ר~

 שכינה
 בי~רא~

 ~מ~עות
~יום

 ~ו~~~

 ~ל~א ~~י ד~ור
 טו~~

 יען

 ישראל וקיום בכללו ה~ולם קיום עיקרדזהו
 חמורה ב~יווי אהרן נצטוהבפרטו
 ואהבת מחלוקת שנאת מדתובביטול

 ל~דוש~ בנוג~שלו~
 לשום יחוש ולא תוה"ק

 ~י~שבי אדם מבני מזויפתט~נה
דה~תי~ חושך~

 וכ""א נשתנו
 ל~ול~

 עולמים ול~ולמי
 דמנרה לנרת בהדל~תויפעול

 יהיו חכמות ~וגי דכולהו בהתפש~ותקדושה תוק~

כפופי~
 י~ובב ד~י"ז היכא ו~ילו לתוה""ק

 שלום אהבת הקדושה מדתו לביטולהכרח
 הקדום בסימן באריכות כ""זוכדביארתי

 ג~אות
 ד~

 י~ו"שי

~~~~
 הדלקת מ~ות עיקר דבר של
 מכל בשינוי דנכתבה מנרהנרת

 אהרן דנבחר ד~י~ר ללמד שבתורה~יוויין
 בסוג כ""א כהונה ב~וג לאו נרתלהדלקת
 גמורה קדושה דיפעול מדתוע~מית

 ואפילו ~ולם לדורות~התפשטות
 בנוג~

 לניגוד
 ~ד~ה התפשטות ובאמת וכנ"למדתו

 הרמב""ם כתב דלהדיא זרות ב~וג אינה~ולם לדורו~
 המ~ות ב~רז""ל

 ~במ""~
 ל"ה~

 הוא ~"ל
 על עשוי שמן לנו ~יהיהשצונו

 מתכונ~
 וכו" שיתמנה כה"ג בו למשוח מוכןהמיו~
וכבר

 נמש~
 ימשחו לא כליו וכל המשכן בו

 ב~פרי אמרו בבאור כי לדורות הכליםבו
 המשכן כלי לומר רוצה אלו ~לשבמ~יחתן
 עכ"ל וכו" ל~א ל~תיד הכלים כלהוקדשו

והו~
 ~פרשת ב~פרי

 דתני~ נשא~
 רבי

 והלא נ~ר למה אתם ויקדש וימשחםאומר
 ומת"ל אתו וי~דש אותו וימשח נאמרכבר

 של שב~יחתן מגיד אתם ויקדשוימשחם
 לבא ל~תיד הכלים כל הוקדשואלו

 פרשה רבה ~ויקרא ובמדרשע""כ וכ~
ובשיר לה~

 ~פרשה רבתי ~ה~ירי~
 ד"~

 שרה
אמנו

 ה~רוה מן ע~מה וגדרה למ~רים יר~
 הנשים כלונגדרו

 יו~~ בזכו~
 ירד

 בזכותו ישראל ונגדרו ה~רוה מן עצמווגדר למ~רי~
 ברז""ל ו~וסכם מבואר הרי י~ו"ש~"כ

 ~פ~ו~~ קדוש~ד~וק~
 נמי מהני

 בהתפשטות~



ר~ו
~~~

 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
 מ~רה נרת הדלקת פעולת וה""ה עולםלדורות
 מדתו וביטול ~רן קדושתבתו~ף

 אהב~
שלו~

 סוגי דכולהו התורה ל~דושת בנוגע
 לעולם יהיוחכמות

 לדורותבהתפשטות לתוה""~ כפו~י~
 עול~

 עזה פעולה פעלה
 תמימי ימשכו לבלוקדושה

 דר~
 ההולכים

 ~יושבי אדם ב~י אחרי ד"בתורת
 עליהם יתגברו וכ""א דידהו מזויפחב~ענה ~שך~

 סוגי כל על ה~רה ~דושתבהרמת
 דהדל~ת בציווי תורה דשינתה דבזהוכיון החכמו~

 הנ""ל לכוו~ה שב~רה ~יוויין מכל~רות
 כהונה בעי לא מ~רה נרת דהדלקתפשיטא
 וכנ""ל" לכתחלה בה מותר דזרכ""א

 ~~ב~~~
 תורה דכתבה דבזה לפימ""ש
 בשי~וי ~רת דהדלקתציווי

 ומשום לכתחלה מותר בזר דהדל~השמעי~ן
 ~וג נרת להדל~ת אהרן דנבחרד~יקר
 לכאורה וכנ""ל כהו~ה בסוג ולא ~דתוע~מית
 הבזיכין וני~וי דישון דכולל ~רת הטבתתמוה

 כהו~ ב~י ושמן פתילותונתינת
 ובזרות

 מצוה הכשר כולהו הני דבאמת ו~י~סולה
 הדלקת דהיא המ~וה ועיקר לע~םנינהו
 ועצם כהו~ה ובעי בזר פםולין ומ""מהנרות
 ~רח הדלקח והיינוהמצוה

 ל~
 כהונה בעי

וג~
 ~רעא י~יבא ~מהה לכתחלה בזר ~ותר
 קושיא ג" אות ~וכהובא שמיא בשמיוגיורא

ח"~י

ו~~~~
 עיקר דבאמת טע~א בתר דזיל

ה~נרה
 במק~

 השראת לעדות
 ע""ד תוה"ק ~יום ב~~עות בישראלשכינה
 ד~ר הדל~ה ~~מית דו~א וזהוה~תי
 אור ~דרומז היום כל דולקת דהיתה~~רבי

תורה~
 עיקר היא ההדלקה דעצמית וכיון

 ל~יום רמז ~י~ר וגם~העדות
 תוה""~

 ע"ד
 כל תורה כתר ובאמת~ה~~י

 יש~
 שוין

 ~עב ביומא וכד~ר~בה
 ~"ב~

 שלשה
 והובא וכו" שלחן ושל ארון ושל מזבח של"הן זירי~

 תורה תלמוד מה" א" הלכה בפ"ג~רמב"ם
~""ל

 כ~רי~ ~לש~
 נ~~רו

 י~ר~
 כ~ר

 כתר מלכות" וכתר כהו~ה וכתרתורה
 דוד בו זכה מלכות כתר וכו" אהרן בהזכה כהו~

 לכל ומוכן ועו~ד מונח הרי תורה כתרוכו"
 ~דברים שנאמרישראל

 לג~
 לנו צוה תורה

 שיר~ה מי כל יעקב ~הלת מורשהמשה
 גדול תורה שכתר למדת הא וכו" ויטוליבא

 יעו"ש עכ""למשניהם
 והלכ~

 כל ש~יר
 נרת הדלקת ב~צות לטובה בה שויןישראל
 עי~ר ובאמת וכנ""ל ל~רה דרומזתמנרה
 מ~רה נרת להדל~ת אהרןדנבחר

~  
 מסוג

 קדושת התפשטות דיפעול כ"א ד~ביהכהונה
 יסובב דעי"ז ו~ילו עולם לדורותהתורה
 הטבת משא""כ שלום אהבת מדתו ביטולנמי
 דע~מיתה~רת

 אינ~
 ע~ם לרמז

 לימוד להכנת כ""א ישראל לכלדמסורה תוה""~
וקיום

 תוה""~
 תוה""ק ו~יום דלימוד ולר~ז

 מלכלוך ונ~י וטהרה בקדושה להיותבהכרח
 וז""ל ת"ת מה" ה""א בפ""ד הרמב""םוכמ""ש
 הגון לתלמיד אלא תורה מלמדיןאין

 אמרו וכו"במעשיו נ~
 חכמי~

 קלג ~חולין
 זרק כ~ילו הגון שאינו לתלמיד השו~הכל ע""א~

 במרגמה ~ן כ~רור שנאמר למר~וליסאבן
 עכ"ל וכו" כבוד לכסיל ~ותןכן

 הואח""ו ו~ יעו"~
 מלוכל~

 דישוב בהכרח בעבירות
בתשובה

 ו~
 ו~יום ללימוד מוכשר הוא

תוה""~
 מ~ות וזהו

 תוה""~
 דרו~ז ~רת בהטבת

 כפרת ועי"ז בתשובה ולשוב ~עבירותלניקוי
 וכדכתיב כהונה דבעי מלתא הוא וכ"זעון

 ד"~ויקרא

 כ"~
 ועוד וגו" הכהן עליהם וכפר

 מ~ראותבכמה
 והלכ~

 בעי נרת הטבת גם
 כהונה בעי נרת דהטבת הא ובאמתכהו~ה
 לגודל א""ז כהו~ה בעי לא ~רתוהדלקת
 כ~א דז""א נרת מהדל~ת נרת הטבת~דושת
 ~נרה ה~~וה עצם הוא ~רת הדלקת~רבא

ו~~יט~
 מהטבת ומ~וחה ~דושתה דח~ירא

 לצד וכ"א מצוה הכ~ר כ""א דאינהנרת
 לקיוםדרו~זת

 תוה"~
 למעלה ~דושה דאין

 וכלממנה
 ישר~

 לא ~פיר לטובה בה שוין
בעי

 כהו~
 משום כהונה ד~י נרת והטבת

 ו~פר~ ל~~ו~~דרו~~
 ~ני~וי

 מ~בי~~



~ ~ ~

 ~~~דן ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~~~

וכנ"ל~
 כהונה דבעי

 וז~
 לע""ד ונכון ברור

בס"די

מו~ ו~~~~""~~~
 הש"ס כוונת שפיר

 כ""ד~יומא
 ע""ב~

 דהמקשן
הקשה

 הדלי~
 תמה דעבודה משום לי~ייב

 עבודה ~ו הדלקה ליה שני והתרצןהיא
 דליכא משום דטעמא סבור והמקשןהיא

 עבודה אינה והלכך ויגיעה טורחבהדלקה
 הקשה וע"ז תמה עבודה משום לחיוב~ובה
 על אש הכהן אהרן בני ונתנו והתניאולא

 הצתת על לימד האש על עצים וערכוהמזבח
 ובכלי כשר בכהן אלא תהא שלאאליתא
 דחזינן כיון היתה המקשן ו~ברתשרת

 כהונה ובעי עבודה הו"ל ~ליתאדהצתת
 דבהצתת ונהי בזרותומפסל

 אלית~
 ליכא נמי

 מניעה דא"ז ו~ינן כ"כ ויגיעהטורח
 דהדל~ה לפי""ז וברור עבודה ~וגדלהוי
 זרות לפסול אליתא כהצתת עכ""פנמי

 נמי דלהוי ברורה סברא שוב בכהונהולמצוה
 עבודה משום לחיוב עבודהבסוג

 ת~
 זהו

 שני וע"ז בקושיתוי המקשן כוונתעיקר
 לאו הדלקה עבודה אליתא הצתת התרצןליה

 עבודה גדר ~י~ר כלומר היאעבודה
 דכתבה בזה כ"א ויגיעה טורח בסוג תליאלא במק~

 ציווי ~אי הו"ל דעי~ז מפורש ~יוויתורה
 אחשבה זו ומצוה גמורהמ"ע

 למל~
 דלהוי

 כל ממילא ושוב הקדש עבודת כלומרעבודה
 בזרות ומפסלי כהונה בעי הקדשעבודת
 ציווי בגדר אינה דידה ציווי דהדלקהוכיון

 שב~רה מצותככולהו
 וכ"~

 שפיר בשינוי
 בהאי וכ~ה ~ורה דשינתה דעי~ר~רינן
 דאינה לאשמעינן ויעלה ולא בהעלתךלשנא
 מצוהבגדר

 שבמק~
 עבודה ב~דר תהא דעי"ז

 וממילא בזרות ולפ~ל כהונה דתבעישבמ~דש
 לחיוב~י

 מי~
 ~"א תמה עבודה בסוג

 אשמעינן דהדלקה זו במצוה לשנאדשינוי
 דע~רה שבמקדש מצוה ב~דר אינהדמ~ו~ה
 בישראל ~כינה השראת לעדותד~דלקה
 בכל ~הו ~ה"ק קיום~מ~עות

~כתר ישרא~
 שוי~ י~רא~ כ~ תור~

 לט~~ ~

 לאו נרות להדלקת אהרן דנבחר עיקרובאמת
 ~ו דמצוה לשנא דשינוי דגביה כהונהבסוג

 ממילא ושוב שבמקדש מ~וה גדרמ~קיע
 נמי ד~רן ~יבותו ומשום כהונהבעי ל~
 להיות הי" דטפי להדלקה דנבחרלמימר ליכ~

 וכ""א רבינו משהנבחר
 משו~

 מדתו
 להשפיע נבחר שלום אוהבדאהרן הקדוש~

 תוק~
 קד~ה

 כפופים יהיו דלעולם מנרהבנרת
 דירדו עם חכמות דכולהו והיינו מערבילנר ונכנ~י~

 דיהיו בהכרח מ"מ טהרה ממקוםנמי
 ביטול עי"ז די~ובב ואפילו לתו~"קכפופים
 ל~יל כ"ז וכדביארתי למדתו ניגוד דהואשלום
 ב" אות הקדום ובסימן ח"~אות

 ג"~
 יעו"ש

היט~

 ו~~~~"~~~~
 הרמב""ם כוונת בי~אור
 ובחיבורו המצותב~פר

 והדלקת הנרות הטבת מצות היא וזאתבמ"ש
 דהדלקה והיינו הטבתם היאהנרות

 הי~
 נמי

 כ"ז וכדביארתי הנרת הטבת מחלקיחלק
 ה" ד" ~אות לעילהיטב

 ו"~

 מיושבים יעו"ש
 ~וכהובא נינהו עשרה דבפרטן התמיהותכל

 ג" אותלעיל

 יעו""ש~
 בבירורי ואבא

~~~~
 ~א"

 וב"~
 במנ~ות דמבואר מהא

 נינהו ~וגים תרי והדלקהדהטבה
 דבאמת מיושבת בתשובה הרשב"אוכתמיהת

~~
 חידושו ועיקר הכי ~""ל הרמב"ם
 דהדלקהדהרמב""ם

 דמצו~
 משום בכהונה

 היאד~ם
 בסו~

 דכיון כלומר הטבה
 נמי ומכללם כהונה בעי נרת דהטבתתורה דכת~

 שמןנתינת
 וחילו~

 בהי~יבו מדכתיב פתילות
 הכשר דזהו דנהי מבואר ומזה בדשנוולא
 הדל~ה עצם מכש"כ כהונה בעינן מ"ממצוה
 ד" ~ג" קושיא ~םולפי"ז

 ו"~
 מיושב~

 כיון
 ס"ל הרמב""ם גםדבאמת

 דלשנ~
 אין הטבה

 הבזיכין וניקוי דישון כ"א הדל~המשמעו
 וניקוי לדישון רחמנא מדאפ~ה ~אמרינןוכ"א
בזיכין

 ב~נ~
 בע"כ דישון בלשנא ולא ה~בה

לומר
 למיכ~

 להדלקת ותי~ון הטבה ~וגי כל
 נ~י י~ינן מ~וה ד~~שר ומ~נרא מנרה~רת



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ~~~~ ו~~~~ ~~ו~

 כהונה דבעי הדל~ה והיינו המצוהלעצם
 בכלל כלומר הנרת הטבת הדלקה הו"לובזה
 ~ושיא ~ם וממילא הנרתה~בת

 ~ז"~
 מיושבת

 דמפורש מצוה דעיקרדכיון
 בקר~

 עצם אינה
 ה~בת כ""אהדלקה

 הנר~
 תמיד ידלקו דעי""ז

לשיטת
 הרמב""~

 כל דדול~ין
 היו~

 שפיר
 בתיקון סגי כבו דלאהיכא

 כיון אחר ושמן בפתילה ולהדלי~םולדשנן לכבות~ וא"~
 מפורשת" אינה להדליק המצוהדעצם

~~~~~~~~ 

 טעמא עיקר דבאמת מיושבת
 בזר מותר נרתדהדלקת

 מצות ככולהו ציווי בגדר בקרא מפורשדלא משו~
 במ~דש כמצוה דהוי לומר אין ועי"ז~בתורה
 משום כהונה דבעי גמורה בציווימפורשת
 מפורש דמצותה בשחי~ה ודוקא שבמ~דשמצוה
 בגדר לה דמשוי וזהו גמורה בציוויב~רא

עבוד~
 ומדינא במ~דש

 הו~
 כהונה דלבעי

 דמקבלה ד~רא ילפותא משום טעמאועיקר
 הרמב""ם הוכרח שפיר כהונה מצותואילך
 דמפורש טעמא למיהבז"ל

 ב~מ~
 להכשיר

 ~חי~תזר
 ~דשי~

 להכשיר הדלקה משא""כ
 בהדלקה דליכא ומשום דמותר הוא מסבראזר

 אין לפי""ז ושוב ב~רא מפורשת גמורהציווי
 דתיכסל שבמקדש למצוהלחשבה

 כ"ד ~יומא הש"ס כוונת נמי זהוובאמת בזרו~

ע"ב~
 ~וכהובא היא עבודה לאו הדלקה

באות
 הקדום~

 וכ""א
~  

 בכהונה דמצותה
 ומשום ~עמא למיהבהוכרח

 ד~~
 הדלקה

ה~
 לכימ""ש וממילא הנרות מ~טבת חלק
 ט" ~ח" קושיות אינך נמימי~בים

 וימצא שכתבתי מה בכל הי~ביעויין י"~
 ברור כנל~""ד וברורים ~איריםד~דברים

בס""ד"

~~~~""~~~~~ 
 ~באות

~"~ 

 דנבחר דעיקר
 מנורה נרות להדל~תאהרן

הית~
 התפשטות דיכעול מדתו ע~ית לסוג

תוק~
 חכמות דכולהו הדורות לכל קדושה

עם
 טהר~ ממ~ו~ דיר~

 כפופים יהיו מ""מ
 אוהב ל~ד~ו בני~וד ו~ילו לתוה""קונכנעים

ש~ו~
 ~ה~~יר ~~~ר

 ~ו~
 ~וי~י ד~~יני ~ר~י

מ"ח~
 אפרים

 ומנש~
 לי י~יו ושמעון כראובן

 א~ ישר~ל וישלחו~ו"
 על וישת ימינו

 וגו" יוסף ~ת ויברך וגו"אפרים רא~

 יברך רע מכל אותיהגואל המל~
 ויראוגו" הנערי~ א~

 יוס~
 ~ל ימינו יד אביו ישית כי

 א~רי~ר~
 ~ב~ר זה כי ו~ו" בעיניו וירע

 על ימינךשים
 ר~ו~

 וגוי אביו וימאן

 א~יו ואולם יגדל הוא וגם לעם יהיה הואגם
 יהיה וזרעו ממנו" י~דלה~~ן

 מל~
 הגוים

ע""כ
 ויברכ~

 יברך בך לאמור ההוא ביום
 וכמנשה כ~רים אל~ים ישימך לאמרישראל

ויש~
 ע"כ מנשה לכני אפרים את
והד~דוקים

 מבוארי~
 בתחלה דלמה חדא

 דה~דימו ומנשה אפרים יע~בד~ר
 כלל ~בברכתו במה ו~ם יוסף בעיני הרעלא ~~רי~

לשניה~
 חבירו על א~ד קדימת בלי ב~תמא

 ועוד הנערי~" את יברךו~ר
 בה~

 דאמר
 מברכו תועלת לאיזה א""כ ברכ~ו בליזהו דא~ תמוה וגו" לעם יהיה הוא גםיעקב

וא~
 קושיא הדרא ברכתו ע""י יהא ~הו
 ימינו ישית למהלדוכתה

 על~ר~
 אפרים

 הבכר" דמנשהכיון

~~~~~

 בר~"י ~והובא מש~"ל ע""פ
 היהדאפרים בחו~ש~

 ת"~
 עוסק

 שר היה ומנשה יעקבאצל בתור~
 ומלי~

 בקי

בלשונו~
 אצל דנת~דל כיון הקדושה וע""ד

 יוסףבנו
 ה~די~

 באמירת בתחלה והלכך
יעקב

 אפרי~
 יהיו ושמעון כראובן ומנשה

 דת"ח להקדימו מדינא כי ליוסף הרע לאלי

קוד~
 ~ת בברכה לתרווייהו דכללם ואח"כ

ואמר
 ב~תמ~

 את יברך
 הנערי~

 נמי בשוה
 למעטו אין ובאמת לקפידא ~קוםאין

 מעלת בשבילבברכה
 ~~רי~

 דת"ח ~י~ר
 כ~ר ואמנם לכיבוד הואקודם
 ד~""כ יוסףראה

 י~י~
 יד אביו

 ראש עלימינו
 אפרי~

 דרוצה ~שב
 ממנו שיולדו דורו~יולברך

 בברכ~
 היותר

 ו~דימת הבכר מנשה כי יתכן לא ~ה~דולה

אפרי~
 אין בעתיד מנשה של לדורותיו

~~~וי
~~~~ 

 ~~י~ו י~~ב
 השי~

 ~ו
 ד~~



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~~~ן~~
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~~~

~מד
 יו~~

 דבאמת ד~תו ~ל
~~ 

 בל~די
 מנשה יהיהברכתו

 ל~~
 ~חיו ואולם ~דול

 יד דישית ~~ה ו~יקר מ~~נו יגדלהקטן
ימינו

 א~רי~ ~~
 ד~י ~קיומן הוח

 ח~ש~

כ""~
 ~~~לה בקדימת

 ל~רי~
 מבשה ~ל

~~ 
דהו~

 ת""ח
 ו~~

 ת""ח לדורות זר~יו
 תורתו כ~ד משום מ~לתו דירומםהיכא וח~

 י~ודיהא
 תקי~

 ~~ובן ובזה ל~יומן
דבתריה קר~

 ביו~ ויברכ~
 יברך בך ~~~ור ההוא

 כא~רי~ ~ל~ים ישימך ל~מרישראל
 ברכות בכל דל~ולם דברכם כלומרוכמנשה
 יאמרוישראל

 ישימ~
 כ~~רים ~לקים

 כלומרוכמנשה
 לרומ~

 ~ל ה~רה מ~~ת
 בלשונות ב~י ומלין שרמ~לת

~~ 
 דהכרח

 היא ~יקרית התורה מ""מלתרווייהו
 ~חכמות ~ללרוממה

 ו~
 לטובה שוים כולם

וסיומ~
 ~רא דה~י

 הו~
 את וישם

 א~רי~
 כלומר מנשהל~ני

~ ש~  
 וכ~ין ~ולם לחק

 ~" ~שמו~ל דכתיבהא

 ל"~

 לחק וישימה
 בי~ר~לו~מש~ט

 דל~ו~
 לרומם בהכרח

 החכמה מ~לת ~ל ה~רהמ~לת
 לישר~ל ~יומםיסוד יה~ ו~

 לברכ~
 ממקור

 הברכו~
ולהדי~

 מי"ט ~~~דרין ~~""ל
 לא דודאלמלא ~""~~

 ~ש~
 מלחמה יואב

 לאיו~ב ו~למל~
~~ 

 ~שמואל דכתיב בתורה דוד
ב"

 ח"~

 לכל ו~ד~ה ~ש~ט ~~ה דוד ויהי
 ט~ם מה ~~בא ~ל צרויה בן ויואב~מו
 דיו~ב ~שום ~מו לכל וצדקה משפט ~שהדוד
~ל

 הצב~
 ט~ם ומה

 י~
 משום הצבא ~ל

 ו~ירש""י ~מו לכל ו~דקה מ~~ט ~ושהדדוד
~"ל

 אלמל~
 לא ב~רה ~וסק שהיה ~ד

 ~ל מ~מה יו~ב~שה
 ש~ זכו~

 ~ומדת ~ד
 י~ו""ש ~כ"ל דוד של במלחמותיוליואב

דקד~
 דוד של במלחמותיו וכתב ~""י

 וקיום לימוד ~כות היתה הני~וחד~יקר משו~
 דדודה~רה

 והלכ~
 דהמלחמות משום דו~א

 דוד ~"שהיו
 ד~ בשליחו~

 דהיה כיון
שלוחו

 נמי דדוד ת~ה וזכות כח ~~י ~ו~
 כמותו" אדם של שלוחו דמה""ת ומשוםלשלוחו
ו~אמת

 וכדאמר גמור ~יק ~י~ יו~ ~~

ה~
 מ""ט ~םנהדרין

 ~""א~
 מוכקר מדבר מה

 מה וכו" לכל מו~~ר יו~ב של ביתו אףלכל
 של ביתו ~ף ו~ריות מגזל מנוקהו~דבר

 וז""ב ו~ירש""י ~""כ ו~ריות מג~לוונוקה יו~

~~ו~~~
 לכל

 להת~רנ~ ה~ניי~
 ~~ביתו

 לך ואיןי~ו""ש ~כ""~
 צדי~

 דביתו מזה יותר גמור
 מגזלו~נוקה

 ופתו~ ו~ריו~
 ומוכקר ל~ו~ה

 במל~מה ני~וחו ~י~ר ומ""מ ~נייםל~רנ~ת
 ישראל שלולקיומן

 הי~
 דדוד זכותו משום

 ומזה ו~דקה ~כט ו~שה בתורהד~סק
 ~ל לנשאה בהכ~ח התורה דמ~לתמבורר
 ~""ד ו~היא וה~דקה והמ~לות ה~כמותכל

 של ~יומן י~וד הוא דוקא ובזהה~מתי
 כ""ז ~תולדות דכתיב ב~רא וכמ~ז""לישראל

כ""ב~
 ~"כ ~~ו ידי והידים י~~ב קול ה~ל

 אין י~קב קול כשה~ול ודחז""לי~ו""ש
 ד~שטות תמוה ולכ~ורה י~ו""ש ~שוידי הידי~

 י~קב קול כשהקל הואהקרא
 ידי הידי~

 וכמובן"~שו

~~~~
 ~דק המ~יין

 ירא~
 כמה

 דבריהם דכל ~"לדברי גדולי~
 י~קב ~ול הקל דכתיב הא תמוהדלכאורה ברוה"~

 וא""ו מלא השני וקול ו~""ו ~סר הראשוןהקל
 אות הקדום ~סימן ל~יל ~~ימ""שויובן

 מנרה דבנרת הא להסבירי~ו""ש ב"~
 ל~ול~

 ~יזה ~ולת נינהו וא""וחסרי
 ~~מי~

 כתיבי

מ~
 דהיא לתורה דרומז היכא והייבו וא""ו

סיבה
 להשר~

 מלא כתיב בישראל שכינה
 דוא""ו ומשום ~תי ~""ד קדושה לרמזו~""ו
 בבירור והארכתי ה~ב""ה של משמו אותהוא
 ה~ונה בס~רו הרמב""ן ~~ימ"שה~נין

 ~~מת הכא וה""ה ~יטב י~ו"שוהבטחון
 דוקא ישראל של קיומן דהיא התורה~י~ר
 כשהיא ח"ו מ~""כ האמתי ~"דכשהיא
 כחה דאין זו לא והשקר הזיוף~""ד

 ח""ו הגורמת ~וד דהיא זו אף ישראללני~וח י~
 ~נדריס וכמ~"ל וסי~תו ~מלקלה~ברות

פ"

 ~""א~
 ולבביאים" לח~מיס ~אלו זה דבר

 ב~~מו הקב""ה ש~ירשו ~ד ~ירש~וולא
ד~יב

 ~ירמי~
~"~ 

 וי~ר
 ~ז~ ~~ ~



ר~
~~~

 ~ו~ן
~~ 

 ~י~ון ~~ג~ן
 ו~~~ ~~ו~

~~~~ 
 בקולי ~~עו לא היינו ו~ו" תורתיאת

 רב א~ר יהודה ~""ר בה הלכו לאהיינו
 ובר""ן תחלה בתורה ~ברכין ש~יןלו~ר

 ש~

בסו~
 ה""ר של סתרים ~גילת בשם אריכותו

יו~
 וז"ל כ~ב ז""ל

 כלו~~
 התורה היתה ש~א

ח~ובה
 בעיניה~

 כ"כ
 שיה~

 לברך ראוי
 ומתוך ל~~ה בה עסו~ים היו שלא~ליה
 ~זלזלין היוכך

 בברכת~
 הלכו לא ~יינו

 הרב דברי אלו ולש~ה בכונתה כלונ~רבה
 ז""להח~יד

 נאי~ וה~
 שא~רם ל~י ר~יין

 החורבן ~י~ר דבא~ת ~בואר יעו""שעכ""ל

ואביד~
 בשביל היתה ישראל ו~יזור הארן

 ת""חהני
 של~

 לשמה בתורה ~~קו
 עכ""~

 תיקוןל~לי~ות
 הגו~

 ~ז""ל כוונת ו~הו

 ד~דכ~בהבדרשתם
 תוה""~

 חסר ר~ון הקל
 ל~ש~~ינן בע""כ וא""ו ~לא שני ו~ולוא""ו
 כש~ול כלו~ר יעקב ~ול הקל והיינו זודרשא
 לקדושה דרו~ז וא""ו ח~ר קל הואיעקב
 ה~ב""ה של ~ש~ו ~חת אותג~ורה

 השר~ת עי"ז ד~ונע א~תי ע""דדאינה ו~שו~
 ו~~ילא עשו ידי הידים א~ בישראלה~כינה
 דקול כלו~ר יעקב ~ול הקול דאםש~~ינן
יע~ב

 הו~
 ~ש~ו לאות דרו~ז וא""ו ~לא קול

 א~תי ע""ד כ~היא והיינו הקב""השל
 ~שו ידי הידיםאין ~

 וז~
 ברור הנלע""ד

 ~"ל"בכוונת

~""~~~~~
 להסתייע נ~י אכשר

 ל~"~
 ז""ל יונה ה"ר בשםהר""ן

 עוסקין היו שלא הנ"ל ~דרים ה~""סבכוונת
 הלכו לא הכתוב כוונת ~~הו לש~הבתורה
 דכתיב גו~יה קרא ~האי והיינו וכנ"לבה
 כלו~ר ו~ו" ב~ולי ש~עוולא

~  
 דכתיב

 ר"ל אין ו~ו" תורתי את עזבם על~~~רא
 בתורה עס~ו דבא~ת כיון בתורה עסקודלא
 ~לא כלו~ר ב~ול בה עסקו דלא ר""לכ""א
 הא~תי ע~ד דרו~זוא""ו

 וכ"~
 קדושה בלא

 החורבן דגרם וז~ו הא~תי וע"דוכוונה
 הארןיואבידת

~"~~~
 ~ול ה~ל ~סורה ב" לו~ר אפשר

יע~~
 ~רעה בית נש~ע וה~ל ו~"

 בוא""ו להיות הראוי יע~ב קול והיינוו~ו"
 וא"ו חסר כלו~ר הקל ב~דרוהוא

 נש~ע וה~ל אז הא~תי ע"דדאינה ו~שו~
 נש~~ע חסר ~ל האי כלו~ר~רעה בי~
 בבי~

 ~רעה בבית בלשנא ד~רו~ז ישר~ל~וררי
 ~ו~ירושו רעות ~זירות ישר~ל על ח""ולייען
 בבית אבקלאנג איין האט עסבל~""ז

וכנ"ל" ~רעה~

ו~~~~
 ~~אתי הנ"ל כל שכתבתי ~ובא ז~ן

 נ~~ע וה~ל בקרא ~וי~שבזוה"ק
בית

 ~רעה~
 דכתב

 וזלה""~
 נש~ע וה~ל ת""ח

 דבכאת קלא היא דא וא""ו בלא ~ל הואדא
 כ~ה נש~ע שני ~קדש ועל ר~ון ~קדשעל
 בר~ה ~אי בר~ה נש~ע בר~ה ~ול ~א~רדאת
 ~י~~יך דאתי ~ל~א עלאה על~א הואדא
 לעילא נש~ע וה~ל וכו" אל בית ועד הר~ה~ן

 וא~תלק אתרחק דוא""ו ~ין ~""טלעילא
 להנחם ~אנה בניה על ~בכה רחל וכדין~ניה
 ~בעי אינם כי אי~נו כי איננוי כי בניהעל
 ע~ה אשתכח לא דבעלה איננו כי אלאליה

 עלייהו תתנ~ם ע~ה ישתכח בעלה~~לי
 ת"ח וכו" ב~לותא יהון לא בנהא כדיןדהא
 ויתחבר ~ע~רא ~ל להאי קב""ה יקיםכד

 בז~נא ~נייהו דאתאביד ~ה כל כדיןבוא""ו
 וכו" עלאין בנהורין ויתעדנון יתהדרדגלותא

 הי~ביעו""ש

 ו~~~~~~
 ~~ותיות דבארתי הא

הקוד~ות~
 ה~בואר דכ~י

 ה~ראת לעדות ב~~דש ~נורה עיקרבחז"ל
 בא~צ~ות בישראלשכינה

 ~ה"~ קיו~
 ע""ד

 כרי~ת ~י~ר ו~~תאמתי
 ברי~

 דהקב"ה
 דברים בשביל היתה ישראלעם

 שבע"~
 נבא

 ~ת דב~ת ~כבד עניןלבאר
 הז~ דצ~

ו~ר~
 שני בית ~~ן ישראל ~רשעי הפשע

 יר~ב רשעים שם וביתוסים צדו~יםע"י
 בתורה ב~רה~יאדכ~רו

 שבע"~
 נתברר

 ישראל של ~יומן דעיקר א~תי היותרבבירור
 ~עשווהצלתן

 ו~ע~ל~
 תורה בקיום הוא

שב~""~
 זה נתברר דבמ~דש ~נורה ע"י ו~ם

 ~ס"די ~חלי~ה



~ ~ ~

 ~י~ון ~~~ין ~ו ~~~ן
 ~ד~

 ו~~~~
~~~~ 

ר~~

~~
 מארב~ים יותר זה

 שנ~
 בספר ~יתי

 אבר~ם רבי מהגאון ~ה""ת אברהםקנה
 הנדפס דמיין פ""פ בק""ק רב זצ"ל~~ש

 הגר""י נכדו~""י
~""~ 

 הסמוך בס~ראצק רב

 הבי~ והו~לווארש~
 ~ם

 ~ושי~
 בשם

 ~שבת ח~""ל ~מ"יש זצ"ל הרי""מ חידושיב~ל ה~היי~

כא
~""~ 

 יונים שכשנכנ~ו חנוכה מאי
להיכל

~ ט  
 וכשגברה ש~יכל השמנים כל

 מצאו ולא בד~ו ונצחום ~שמונ~י ביתמלכות
 א~ פךאלא

 בחותמו מונח שהיה שמן של

 יו~ להדליק אלא בו היה ולא כ""גשל
 אחד

 ח" ממנו והדליקו נס בונ~שה
 ימי~

 לשנה

 בהלל טובים ימים ו~שאום קב~ום~רת
 ~""כוהודאה

 בגמ~
 הרי""מ החידושי ותמה

 יז ~פסחים ד~יי""ל לפי""מזצ""ל
 השמנים כל א""כ דכן מדבחייא בימשקי ~""א~

 ותירוצו מדבחייא בי משקי כדיןטהורין

 ~י~קאל ~פימ"ש~""ל
 ז~

 ובאו
 פריצי~ ~

 למקדש פר~יצים שבאו כיון וגו"וחללוה

נפק~
 בי משקי אינם ושוב המ~דש קדושת

 בזה והסבירמדבחייא
 נו~~

 דחנוכה הודאה

 היכלך את ופנו ביתך לדביר בניך באוו~~""כ
 בחצרות נרת והדלי~ו מקדשיך ~תוטהרו

 לטהר הוכרחו דמ~קרא כלומר~דשיך

 זהו המקדש ב~ד~ת ול~דשו מחדשהמקדש

 כפי זצ"לתו"ד
 הרשו~

 דראיתי מה ~כרוני
 יותר זה הנ""ל אברהם ~נהבספר

 מארב~י~
 בנמצא דאינו הנ"ל ספר תח""י אין וכ~תשנה

 בו" ~יין זובמדינה

~~~
 דנהי אבין לא ז""ל קושיתו ~יקר
 כל דכן מדבחייא בי מש~ידלמ"ד

 בכלל שמן ואפילו שב~זרהה~קין
 כל כלומר וז"לוכדפירש""י

 א~
 קדש של

 ~"שנקראין
 מז~

 ומים לזריקה דם כגון

ויין
 ~נס~

 וברור י~ו"ש ~כ"ל למנחות ושמן

 מדב~ייא בי מש~י בכלל נמי למאורדשמן
 יז ~פ~ים התם דבש"ס כיוןנינ~ו

 ~"א~
מ~יי~

 מדתניא מדבחייא בי משקי ד~""ל ללוי

הד~
 מד~ייא בי משקי והמים והשמן ~יין
 ב~נים~נ~או

 והו~י~
 וכו" ~הורין ל~ן

 שמן דכל ~""כ סתמא שמן ומדתניאי~ו"ש
 דרש"י לומר ומוכרח למאור ~~ילובכלל
 למנחות ו~מן דנקטז""ל

 ל~
 למנחות דו~א

 מש~י בכלל למאור ואפילו שמן כלוכ""א
 דו~א ~""ד להאי מ""מ נינהו מדב~ייאבי

 ט~את אבל אחרים טומאת מלטמאדכן
 ~יז בפ~ים וכ~ר להם יש~צמן

 הניחא ללוי מדבחייא בי משקי תנאולוי ~""א~

 טומאת מלטמא דכן דאמר כשמואל ס""לאי
 ~"כ וכו" להן יש ~צמן טומאת אבלאחרים

 נ~מאו שפיר וא""כ י~ו""ש וכו" ס""לכשמואל

 דמאי ~""ל ד~ושיתו ו~שר תמה"ומאי
 דא""כ ממש דכן ללוי ס"ל אי להש""סמספ~א

 לנס הוכרחולמה
 ד~~

 נמי בל"ז והא שמן
 מדבחייא בי מש~י כדין טהורין המש~יןכל

 מדכתיב ז"לותירוצו
 ו~

 פריצי~ בה
 וחללוה

 ~נב ב~"זכ""ה
 ~"ב~

 התם דמייתי הא ד~ל
 משנה פ""א ~מדות דתנןהא

 ו~
 מזרחית

 אבני את חשמונאי בית גנזו בהצפונית
 בש""ס אמר וכו" יון אנ~י ~שקצוהמזבח

 ~~יחזקאל דכתיב ודרש אשכח קראהתם
 מכיון ז"ל ופרש"י וחללוה פריצים בהובאו ז~

~נכנסו
 נכרי~

 וכיון לחולין כליו יצאו להיכל

דנפ~
 נ~נינהו לחולין

 ~~קי~
 להו והוו

 ~כ""ל נאסרו ל~"ז בהן וכשנשתמ~ודי~ו

י~ו"ש"

~~~~~~~
 ~~""ז ז""ל ה~ר ב~ל לשיטת

נב
 ~"ב~

 פריצי ~""י דדו~א
 פריצי ~"י ולא ל~לין דנפק הואי~ראל
~כו"ם

 ומשו~
 א""כ נינהו מ~ילה בני דלאו

 כא ~שבת דתניא האתמוה
 ~"ב~

 ש~נכנסו
 לשנא מהאי השמנים כל טמאו להיכליונים

משמ~
 נטמאו להיכל יונים דבכניסת

 השמני~
 דב~ומשו~

 ~ריצים בה
 וחלל~

 לפי ובאמת
 ז"לשיטתו

 נפי~ ~
 לחולין ~כו"ם ~"י

 בי משקי למ"ד לדוכתא קושיאוהדרא
 ש~ן דפך לנס הוצרכו למה דכןמדבחייא

וכנ"~
~~~~

 דכוונת לומר א~ר~ ~פיר ז"א
 יו~ים ד~ניסת~~יי~א

 להי~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~י~ן
~~ 

 ~י~ון ~~~ן
 ~~~~~ ~~ו~

~~~~ 
נטמאו

 השמנ~~
 ~י~~ו ישראל דפרי~י ~י"ז

להיוני~
 ~דושת חללו ו~י""ז המ~דש בפרצת

המ~ד~
 סיי~ו ישראל פרי~י גם דבאמת

 ויתר יותר הרבה ו~וד ישראל נגדליונים
 ה~ר וב~ת לישראל לה~ר להיוניםה~יתו
 משנהפליפוס

 אנטיוכו~
 ~ם ונל~ם לישראל

 ~ל ~~יר לשחוט הראשון היהחשמו~~י
 שהיו ישראל מפוש~יאחד ווז~

 במחנ~
 פליפוס

במלחמה
 הרומי~ ~~

 ~ונן
 יו~~

 גוריון בן
 אלא מ~ויביהם ולא ליר~לם הבאה הר~ה~ל

מפרי~יה~
 בזה""ל וסיים

 ב~
 פרי~י כי וראה

 ~שי~ישר~
 וכהובא הגוים מפרי~י להם

 י~ו"שיבקדמוניות
 ז""ל המאור ב~ל ~ דשיטת ~מת~ן

 ד~מר מהא תמוההנ""ל
~~ב בנדרי~

~~""~ 

 קדש בכלי שנשתמש בלשא~ר ומה
 פרי~ים בה ובאו שנאמר חול כלי~נ~שו
 י~ו""ש וכו" חול נ~שו שפר~ום כיוןו~ללוה
 מ""מ ישראל פריצי ~""י דזהו נימאד~פילו

 דדוקא הוא ז""ל המאור ~ל דשיטתכיון
 ה~א ירוש~ם של וזהבה וכספה מזבחאבני
 כלי משא""כ ישראל פרי~~ ~""י לחוליןדנפ~י
 פרי~י ~""י אפילו לחולין נפ~י לאשרת
 אמר והיכיישראל

ובאו מקר~ בנדרים~ ~הת~
~ 

 נפקי שרת כלי דגם וחללוה פרי~ים
 ~""ל להרמב""ן במלחמות י~וייןלחולין

~""~~ 

נ""ב~

 בחיבורי הארכתי מלתא האי ובישוב
 מת שריפת ל~איסור ~לואים ח"א הבכא~מק

~אות
 ב~

 י~ו"שי

~~~~
 בתירוצו להנ"ל

 דהגה"~
 החידושי

 דבפרצת ז~""להרי""ם
 ~~ו""~

 להיכל

נפק~
 המקדש קדושת

 מו~
 בזמר דמ~ודר מה

לחנוכה
 מ~ו~

 וזהו ישו~תי צור
 יוני~

 נ~~ו
 מגדלי חומות ופרצו חשמנים בימי ~י~לי

 כלוטמאו
 השמני~

 דפר~ו ד~ה כלומר וכו"
 נפ~~ מגדליחומות

 בי משקי גדר מנייהו
 אפילו ובאמת נטמאוי והלכךמדבחייא
למס~נת

 הש"~
 יז ~פסחים

 ~"א~
 דס""ל ל~י

 ~לטמא דו~אדכן
 אחרי~

 ד~ה אמרינן נמי

ד~
 בה

 פרי~י~
 לגמרי השמנים נטמאו

 אחרי~י לטמאו~י~ו
 ת~ההמ~ר~~~~

 כיו~
 ~שה ד~אמת

 ~""י לישראל גדו~ה תשו~הה~""ה

 להיוני~ בני~ו~~ה~שמונאי~
 ג~י ובנס

ומפורס~
 דנמ~רו היות

 גבורי~
 ח~ים ביד

 הברכה ~וזאת וכדפירש""י מ~טים בידורבים
לג

 יא~
 חשמונאי ש~תידין ראה ד""א וז""ל

 היונים ~ם להלחםובניו
 ~ליה~ והתפ~~

 שהיולפי
 מו~טי~

 חשמונאי~ בני י""ב
 ואל~זר

 רב~ת כמהכנגד
 לכ~

 חילו ד" ~ך נאמר
 ד~יקר וכיון י~ו""ש ~כ""ל תר~ה ידיוופו~ל

ני~וח~
 היה דיש~אל

 ב~~
 תפלת ~""י וגם

 ה~ב"ה המתין למה ~""כ רבינומשה
 להיכל היונים שנכנ~ו ~ד לישראלב~שו~תו
וש~~ו

 והמ~ב~ המ~~
 ד~י""ז ~ד והכלים

 ~דוש~נפק~
 נטמאו וממילא חולין ונ~שו

נמי
 כ~

 נשאר ולא ~בהי~ל השמנים
 מנורה הדלקת כשי~ור שמןפך כ""~

 ~ליו~
 אחד

 ~סי~ תרי אח"כ ל~שות הקב""הוהוכרח
 חלשים ביד ורבים גבורים דימ~רווהיינו
 ו~ודומ~טים

 נ~
 שמן מ~ט די~יק אחר

לשמונה
 ימי~

 להם די~ה ~דיפא טפי
 נ~

תיכ~
 מתחלתו המלחמה בניצוח

 וארווח~
 הגדול שמו י~לל דלא חדא תרתיי~~

בט~
 המקדש

 והמזב~
 המשקי~י וכל והכלים

 בכפילא נס ל~שות יוכרח דלאו~וד
 ~ביד דלא ~דיפא בניסי למ~וטי וכלשמן ~~

רחמנא
 ני~

 ניצוחם ד~יקר משום ואי למגנא
 רבינו משה תפלת בזכות היהדהכהנים
 ה~כה ~~את ו~ו" קמיו מתנום מחןדהתפלל

 יא~ל~
 מ~ה המתין דלמה תמוה גופה היא

 ~ל מלהתפללרבינו
 ני~ו~

 לאחר ~ד להיונים

דכ~
 זמנים כו""כ לישראל היונים נ~חו

ומררו
 חייה~

 וב~יטול וצרות גזירות בכמה
 ~ד ו~"ז ~ילה שבת ה~רה וי~~ודי~~רי
 ~ר וכל המקדשדטמאו

~ 
 היה ~~י~א טפי

 דישראל ניצוחם ~לדיתפלל
 מתחל~

 דלא
 לר~ת וגם צרות להםיסובב

 ~וא ו~מת יווקדש ~~~ טומ~
 ~צ~~" ~לי~



~ ~ ~

 ~~~~ן
~~~ 

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~ ~~~

~~~~~~~~~ 
 ~דהובא ה~ל תמיהה

 באו~

הקדום~
 ד~י~ר נל~""ד

 דש~בדו לאחר היה להיונים ישר~לדניצוח

היוני~
 וב~וקף בישראל

 ~זירו~
 קשים

 המקדש ו~מאו המזבח ושקצו למ~דש דפרצו~ד ומרי~
והכלים

 והמנחו~
 כ"ז היה והשמנים והנ~כים

 פרטית~~חה
 מהשי"~

 ט~מיי ומ~ל~א

~~~
 יונים ביאת ~י~ר ד~ת כיון

 היתה ישראל עללמלחמה
 ~יב~

 ~ורה ביטול ~ל~ונש
 ומצו~

 היו לא דבל"ז
 ~ל למלחמהבאים

 ישר~
 מלא ומ~רא

~בחק~י
 ל~~

 תלכו בחק~י אם
 וא~

 מצו~י
 לבטח וישב~ם ו~ו"~~מרו

 ונ~~י בארצכם~
 לא וחרב ו~ו" בארן~לום

~~~ 
 בארצכם

וא~""ל
 ~ת~ני~

 כב
 ~""ב~

 אילי~א חרב מאי
 שלום ונת~י והכ~יב שלום של שאינה~רב
 שלום של אפילו אלאבארן

~"~ 
 ~ו""כ וכ"ה

והו~
 בכו"כ ובאמת י~ו"ש בחומש ברש"י

מקומות
~"~ 

 ד~יקר א~"ל ובמדרש
 ~זירו~

ושמדות
 מא~"~ לישר~

 המה
 בסיב~

 ביטול
 ומצות~ורה

 וכהוב~
 יא ~סימן ל~יל

~ 
א"~

 היונים שליטת ד~ם ברור ומכ"ז י~ו"ש
 ש~~ד וב~ושי ישראל~ל

 ו~זירו~
 ~~רם

בסיבת
 ~ו~

 ו~מת ומצות ~רה ביטול ~ל
 בי~~מן

 והכפירה המינות פשתה שני
 בסתר ~בכתבבתורה

 בסי~
 הצדוקים

והמינים
 בישר~ דר~

 כ"ז וכמפור~ם
 והלכך ישראל ימי בדברי לרבות ו~םב~"ל
 בא~שרות היהלא

 דתיכ~
 המלחמה בתחלת

 ~תרבה היה ביותר דא"כ ישראלינצחו
 ~מינו~

 ידינו דיאמרו בישראלח"ו
~~~ 

 זה כל
 כל פ~ל ד"ולא

~  והל~ 
 ~שגחה זה היה

 ו~י"ז היונים דינצחו מה~ב"הפרטית
 דטמאו ~ד ~דול בשעבוד ~םיש~בדו

 ~~דול היותר ~פלות ~נצוח דז~ווקדשיו המק~~
 ושראל כח היה ולאבמצ~אות

 יפ~
 לפרוק

 ~ולמ~ליהם
 די~ר~ והג~ היוני~

 ~"כ היו

 ורבים~~בורים
 ~~~הו~

 ימי ~דברי
 ~ר~

~~מ~~~  ~"~"~א~י~~ ~ר~~~~ 
 ~רים

רא~
 ~ודל נ~רר ומזה היונים ~ד

 של מלחמה בת~סי~י וחכמתם~בור~ם תוק~
 נצחום אח""כ ומ""מהיונים

 בכמות ומ~וטן חולש~ן~ודל ה~דושי~ ~כהני~
באיכות לר~~ ו~

 בחכמ~
 תכסיסי

 מלח~
 היו ל~ר

~בדי
 ב~~ד~ השי""~

 ~י הקודש
 ספ~

 לא
 יז ~~""ז~ייפא

 ~"ב~
 היו דלא ~ל~ר

 דבאמת ~ל~ירי~ו ~רבו איש מלחמהמלומדי
 וכמ"ש במלחמה הכהנים ~סקו לאמ~ולם

הרמב""ם
 בפי"~

 ויובל שמיטה מה" הי"ב
 ~ו~כין לא ה~ולם מדרכי הובדלו לפיכךוז"ל

 י~ו"ש ~כ""ל וכו" ישראל כש~ארמלחמה
 ~םיהם ה~ודש ב~בודת היה ~סקםו~"א
 והמלומדים המרובים ה~בורים להיוניםשנצחו

 ניכר בזה מלחמהב~כסיסי
 ונו~

 ד" דיד

 ~הנים ובזכות זה כלפ~ל
 הקד~י~

 ~~ל
 ~יא האמתי ~"ד ובמצות ב~ורה~סקם
 ו~י"ז לנצ~ם להםש~מדה

 ישי~
 ישראל

 ל~בי~ם ~ל~יי~א בקשר לבם וי~וונוב~ובה
ש~מיםי

~~ו~
 ו~ת~בדו היונים מ~חלתםמד~צחום
 ו~זירות רב זמן~ם

 קשו~
 ו~רות

 נשארי~~הרה ולא וקדשיו המקדש דטמאו~ד
 אחד פךכ"א

 ש~
 למנורה שמן

 ו~
 נעשה

 למל~ות ~ייך דבר ~ום ולאנס
 ו~~י~

 ראוי~למנורה שהיה זית משמן כשריןשיהיו להשי~ בקושי יותר ונסכים דמנחותו~י
 ולא ~תית ~ינן דלמנורה דקיי"לוהגם

 מה" י ~ל~ה בפ"ז הרמב"ם וכמ"שלמנחות

 למ~ה אין~~ר וז""ל מזבחאי~רי
 י~אמר בלבד ושבי~י ורבי~יראשון ~א~
 כשר"למאור~"~ין ~~תי~

 א~ ~למנ~~
 היוצאי~ן

 ~רין ~ולן למנחות אבל בלבדהכתוש
 ו~י"ז י~ו"ש" ~"~

 לכאור~
 ~~י~ר לומר אפשר

 למנור~ ב~מן הנס~נ~שה
 ב~~י דטפי משום

ל~י~
 ל~~ות משמן ~מנורה ~שר שמן

 דכ"ז ומט~מא ז"אובאמת

 ד~

 לס~"~כתית
 ~ופאמשא"כ

 ונסכי~ ~נ~ו~ ~~ל~
 ושמן

~~ורה~י"בק~י
 זר~~~

 מנחות חיטי

"~~כ~
 "~~~~~~ן

 ~~~"~ ~~י~~~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ז ~~~ן
 ~~~י~

 ~~~ון
~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
הרמב""~

 מה" ה"ד וב~"ז יד הלכה ב~""ו

 הברורה ~סברא ושוב י~ו""ש מזבח"איס~י
 היה מהראוידטפי

 דהנ~
 במנחות נ~שה יהיה

 למנורה בשמן ~דנ~שה ממה~ונסכים
 ו~כ""~

 נס יהיה ונסכים במנחות ~ד~ם היה~מהר~וי
 ראוי היה ביותר ונאמת דמנורה בשמןכמו~

ד~הי~
 עכ""פ בנצוח נס

 קוד~
 ושקצו שטמאו

 נס נ~שה ומדלא וכלי~והמקדש~
 ~בשו~

 דבר

כ""~
 ניכר דמנורה בשמן

 ונוד~
 בבירור

 והכו~רים לה~דו~ים ~וא~~לו ואמתיגמור

~~ה"~ק~
 הכהנים בזכות היה הני~וח ד~י~ר

 ד~ס~~ ובניוחשמונאי
 ב~ה""~

 ה~מתי ~""ד
 ~רה למאור רומזת דמנורה דשמןו~שום
 ~נ"ז בב~כותוכ~מר

 ~""א~
 זית שמן הרואה

בחלו~
 ~שמות שנאמר תורה ל~ור ~יצפה

~~
 אליך ויקחו

 שמ~
 י~ו"ש ו~ו" זך זית

 במ~דש המנורה ד~י~ר משום דמלתאו~ט~מא
 בגדרהיתה

 ~ד~
 בישראל שורה ד~כינה

 כב בשבת ~וכדאמר מ~רבי הנרוהיינו
 בסימן ~וכהובא לתורהדרומזת ~"ב~
 באות הקדום~

 י~ו""ש~
 ~שר אי השכינה והשראת

 בכמה בתוה""ק וכדמפור~ש תוה""ק ~~יוםכ"א
 ~שמות תורה דכתבה ובזה ובדחז""למקומות

כז~
 ד~י~ר תורה למדה ו~ו" זך ~זית שמן

קיום
 תוה"~

 שכינה להשראת סיבה דהיא
 מ~רבי נר ~"י במנורה דרמיזאבישראל
 האמתיי ~""ד והיינו זך בגדר להיותצריכה

~~~~~~~ 
 שמן ב~ך נס דנ~שה מזה
דלא

 הי~
 בו

 כ""~
 שי~ור

 נתברר ימים ח" בו והדלי~ו אחד יוםהדל~ת
 תורהאמיתת

 שב~""~
 ד~יקר והיינו מ~מים

 שמנים דשאר משום שמן בפך נסדנ~שה
~טמאו

 ו~ורי~
 וכדתניא במנורה להדלקה

 ~עגביבמות
 ~""ב~

 ב~רתי לא אומר ר"ש
 ~דברים בטמאממנו

 כו~
 טמא ~אני בין

 טמא והוא טהור שאני בין טהורוהוא

~
 מ~שר וידוי שנאמר מכלל וז""ל ופי~"י

 בטמא ממ~וב~רתי ~
 דמשמ~

 טמא ~אני בין

 הו~~~ו~
 ולא ש~א~~רן מ~~דה

 הדלי~
 בו

 א~

 ~~ת אפילו וכו"הנר
 הטומ~

 יכו~ת~ ~~א
 ~ו""ש עכ""ל וכו" להדלקה נתתיו לאלאוכלו
 ומדכתיב כ~יב שני במ~שר ~רא דהאיונהי
 ~כה ~בת אמר הוא דיתיראממנו

 ~~גוביבמות ~""א~
 ~""ב~

 ממ~
 מבעיר אתה אי

 תרומה של שמן מבעיר אתהאבל
 כ"א אינו מי~וטא האי מ""מי~ו""ש ~נט~~~
 ומק""ו בהדל~ה אסור שפיר קודשמשא""כ לת~ו~~

 דאסור שנטמא קדש לשמן גמרינן שנידמ~שר
 ~~~בת התם וכדאמר בהדלקהנמי

 ויבמ~

הנ"ל~
 י~ו""ש

 והלכ~
 בכדי לנס הוצרכו

 מנורה נרות להדלקת טהור שמן להםדיהיה
 ~~דלקה ~ור דידהו טמא דשמןומשום

 שני דמ~שרמ~""ו
 וכנ"~

~~~~~~~
 האי דבסיבת לומר א~שר

 אמיתת מבוררשפיר נ~
 משמיםשבכתב תור~

 ומשו~
 בשמן הדל~ה דאיסור

 ווהו גמרינן שני דמ~שר מק""ו דנטמאקדש
 גמרי נמי דאינהו בו מודין שהצדוקיןדבר
 קטו ~ב""ב ו~תניאק""ו

 ~""ב~
 בכ""ד

 וכו" אומרין צדו~ין שהיו לדיננאתבנא ~ט~

מז~ן חו~
~  

 ומה ואומר כנ~דו מ~טפט שהיה
 הבאה בתו תירשנו בנו מכח הבאה בנובת

 משנה ~""ד ~ידים נמי ותנן וכו" לכ""שמכחו

ז~
 אנו ~ובלין צדו~ין אומרים

 שאיני וחמורי שורי ~ם מה וכו"~רושים ~ליכ~
 בהןחייב

 מצו~
 ~בדי בנז~ן חייב אני הרי

 שאהא דין איני מצות בהן חייב שאניואמתי
 וכו" בנז~ןחייב

 י~ו"~
 דינא דהאי וכיון

 דמ~שר מ~"ו בהדלקה אסור טמא ~דשדשמן
 קרא כתיב ד~ביה גמרינןשני

 מ~ו~
 דא~ר

בהדלקה
 ז~~

 הו""ל
 ד~

 בו מודין שהצדוקין

משו~
 כמפורש ~ו""ל בק"ו דגמרינן דמלתא

בתור~
 אפילו שמן ד~ך ל~ס הוכרחו והלכך
 שבכתב בתורה מ~ורש איסור משוםלהצדוקים

 ~מים" ש~"פ תורה לאמיתתראיה ~~ הא~ מפ~ולת אין ומ"מ טמא ~דשבשמן

~~~~
 ~ט~מא ז""א

 ד~~~
 לשון

 ~י~~
ד~י~

 ~ל ~ונח לא ~~רה
 "ש~~פ~



~ ~ ~

 ~~~ן
~~ 

 ~~~~ן
 ו~~~~ ~~~ ~י~ו~

~~~~ ~~
 ~תבא וכדכתיב~דל~ה

 כו~
 ה~דש ~רתי

 ~ודשא מ~שר פליתי ותר~ו~ו ו~" הבית~ן
 פ""ה שני ~מ~שר נמי ותנן וכו" ביתאמן

משנה
 ו~

 ~רב
 יו""~

 כיצד בי~ור היה וכו"
 וכו" לב~לים מ~שר ותרומת תרומהנותנין
 משמ~ו פשטות בי~ור ד~ון מ~ארי~ו"ש
 להוציאוהוא

 מרשו~
 וב~רוך אחר לרשות

 פירשו ב~ר~רך
 וכדתניא בבי~ור דמצותו ובחמןי~ו""ש וו~קריימונ~~ ~וו~קשאפו~

 יג~פסחים
 ~"א~

 בשבת להיות שחל י""ד
 רבי ~ל חכמים פלי~י מ"מ וכו"מ~רין
 דס""ליהודה

 ~פסחי~
 כא

 ~""א~
 בי~ור אין

 במפרר דס~י ס""ל ואינהו שריפה אלאחמן
 מטיל או לרוחוזורה

 לי~
 ובאמת י~ו""ש

 חמן בי~ור אין דס"ל יהודה רביאפילו
 בי~ור משמ~ות מ~טות לאו שריפהאלא

דמור~ל
 בחז""~

 דמ~ובל לומר סברא ו~י""ז
 דז""א שריפה ר""ל דחמן דבי~ורהוא

 וכדאמר לה ~מרמנותר כ"~
 בפסחי~

 ~כז
 השבתתו דחמן דנהי ~ראה ומזה~~ו"ש כח~

 לרוח וזורה במפרר ואפילו דברבכל
 חז""ל נקטו מקום מכל לים מטילאו

 ומזה בי~ור בלשון חמןל~שבתת
 הונח לא בי~ור דלשוןמבואר
 כב ~משפטים כתיב מלא ומ~רא שריפה~ל

ד~
 וב~ר

 בש~
 דמשמ~ו ו~" אחר

 אכיל~
 אוחרן בחקל וייכול וכתר~ומו בהמה ~ן~""י

 בב""קוכדאמר
~~ 

~~~ 
 וכו" השן זה וב~ר

י~ו""ש

 וכ""~

 ~ל הונח בי~ור דלשון היכא
 ~שמות וה~ד אש ~ביה נכתבשריפה

~ 
 ו~וד ו~ו" באש ב~ר הסנהוהנה ~~
 ~תהלי~

פ~
~ טו~  

 ~ב ובאיכה וגו" י~ר תב~ר
 בי~קבויב~ר ~~

 לה~ כ~
 ו~ו"

 ושופטי~
 ~טו

יד~
 כפשתי~ ~

 ובקרא ו~ו" ~ש ב~רו אשר
 ו" ~צודכתיב

 ה"~
 ~צים הכהן ~ליה וב~ר

 לחוד דבי~ור מזה לומר הכרח איןו~ו"
 ~"א ~ריפה ~להונח

 דה~
 ד~רא דבר~א

כתיב
 וה~

 תו~ד ~מזבח ~ל
~ 

 כדכתיב
 מ~אר ומכ"ז דמי להדיא אש וב~ר~האי

ד~~ו~
 ל~וד ~י~ור

 ה~ ל~
 ~ל

 ~רי~~

 הא ו~ובוהדל~ה
 דכתי~

 כו ~תבא
 הדלקה משמ~ו אין ~מא ממנו ב~רתיולא יד~

 שני במ~שר הדלקה ~יסור קרא מהאידנידוק
 ב~רתי לא ה~רא משמ~ות כ""אשנטמא

 ה~רוך כפירוש או ל~ר ~שרבטמא ממ~

~וו~~אפו~
 וו~קריימונ~~

 והיי~
 בהוצאה

 בחליפין אחר לרשותמרשותו
 ~"כ במסאב מניה חליפית ולאאונקלוס וכתר~ו~

 ~ה""ת בר~ב""ן ~הובא ובספריי~ו"ש
 א~לתניא ש~~

 ר"~
 נ~י לא ומת""ל וכו

 החלפתישלא ממ~
 ואפי~

 י~ו""ש ~""כ טהור בדבר
 דפירושואו

 של~
 ממנו אכלתי

 בט~
 וכ~נין

 הרמב""ן כתב ו~ת וכנ"ל ~חר בשדהוב~ר
 ש~~~תבא

 בסו~
 ~~יו נשאר וז"ל אריכותו

 מחובר למת ממנו בתתי ב~א הוידויכי
~~ 

 לא
 אכל שלא ~ליו יתוודה בטמא ממנו~רתי
ממנו

 ט~
 דאפילו וכיון י~ו"ש ~כ"ל וכו"

 מפורש ~רא ליכא שניבמ~שר
 דבהדל~ת ברור אסירא בטומאהדהדלקתו בתור~

 איסור ליכא טמא קדששמן
 מפו~

 ~רה
 דאנו לדידן דאפילוכיון

 דהדלקת ~י~ר נמי ~יא דמשמיםשב~""פ בתו~ מאמיני~
 ~מר שני דמ~שר ב~"ו ~ור טמא קדששמן
 ש~""פ ב~רה דכופרים דהצדו~יםוברור
 ~רא ליכא לדידהווממילא

 מפו~
 במ~"ש

 ומכ"ש בנטמא אסור דהדל~תו~ופיה
 ~מן וא""כ טמא קדשבשמן

~~ 
 מותר טמא

 ושפיר לדיד~ובהדלקה
 תמו~

 דא"~כ
 כיון שמן בפך למ~נא ניסא ה~ב""ה~ביד למ~

 דהספי~ו הרבה ~מנים שם דהיהדברור
להדלקת

 נר~
 זמן

 דכלו~ טו~ זמני~
 חסר

בבי~
 ~ל מלכו המלך

 ~ול~
 ית"ש

 היה ג~לדטורח ובפר~
 ובהבא~ בתי~ו~

 ~יטא
דהיו

 מתק~י~
 הרבה שמן ומביאים

 דליכא כיון הדל~תן למתסר ליכאטומ~ן ומשו~
 ~בכתב ~רה מפורשקרא

 ~מן דהדל~~
 מקבלת דמת~ר ~שום ואי אסור טמא~דש
 אין הצדוקים ~א ש~"פ בתורה~"ל

 הקב"ה מד~ביד ~~"כ ~~"פ~~רה מודי~
 נ~

~~~~~ 

ר ~  ~יתת 
~~ ~"~~~ ~~~~ 



 ~~~ו
~~~ 

 ~י~ון ~~~ין ~ו ~~~~ן
 ~~ו~

~~~~~ 
 לא דהאי ח~"ל ~~בלת יד~ינן דאנןוהי~נו ~~~~

 ~ירו~ו בט~א ~~נוב~רתי
~~ 

 ~~נו הדל~תי
 קדש לש~ן ק""ו ג~רינן ו~ניה וכנ"לנר
 ובעינן בהדל~ה דאסורט~א

 לנ~
 ש~ן ד~ך

 ש~""פ תורה לא~יתת ג~ור בירור ש~ירוזהו

 ים"מש~

 ו~~~ו~~~~~
 ולו~ר לדחות א~~ר

 וו~ום ~ו ש~ןב~ך דנ~
 קד~ בש~ן הדל~האיסור

 ~ה ולברר ט~א
 תורה~יתת

~"~~ 
 ~~~ים

 כ""~
 ~~ום

דאסור
 להכני~

 טו~אה
 ל~קד~

 לה~הות וה""ה
 דנטמא~ידי

 ~~~ד~
 ב~""ג הר~ב""ם וכ~"ש

 ביאת ~ה" כ"הלכה
 ה~~ד~

 ~~ום כל וז""ל
 קרבן ~גגתו ו~ל כרת זדונו ~לשחי~ין

~~~את ~~
 ש~

 טו~אה
 ב~ב~

 אותה ~ו~י~אין
 ~ד ~~ירובין ~דתנן ו~קורהוכו"

 שנ~~א~רן ~""ב~
 ב~ק~

 וכו"
 י~ו""~

 וכיון
 ~בכליד~שקין

 חר~
 דגם ~רן ~ח~ת דנט~א

 קרא הוא ~איםהם
 מ~ור~

 ~שו~יני ~ורה
יא

 לד~
 יט~א כלי בכל ישתה א~ר ~~קה וכל

י~ו"~
 ב~קד~ שהייתן ~יסור ש~יר

 ~סור
 הוכרחו ט~~א ו~האימה""ת

 לנ~
 ~~ן ד~ך

 בהדלקה ליכא דבא~ת הדל~ה ~~ם ~~וםולא
 ל~יטת ~ו~וב בתורה ~~ורש איסור ט~אב~~ן

 ראיה איןה~דו~ים
 לא~י~

 ~ורה
 וכנ""ל" ~~ן ד~ך נס ~האימ~~ים ש~""~

~~~~
 ז""א

 ו~ט~מ~
 אוכלין דטו~את דנהי

 מ~ור~ ~רן מ~~תו~~קין
 ~ורה

מ"~
 איסור

 כ~יס~
 ~ינה ב~קדש ו~הייתן

~פור~
 ~~ירובין ל~~ואל ס"ל ובא~ת ~ורה

~ד
 ~""ב~

 ו~שום ~טור ל~קדש שרן ה~כניס
 ב~~וה טהרה לו~ין

 ובש""~
 ב~י התם

 וב~ירש""י י~ו""ש כתנאי לדינולאוק~א
 ו~ראהו~ס"

 ליכ~ ד~כ""~
 קרא

 ש~ואל דסברת וכיון ל~קד~ ~רןב~כניס ~פור~
 ברור במקוה ~הרה לו דאין ~שום ד~טורהוא
 דגם ~טור ~אין ~ש~~ן כניסת על~ם

 דלא ונהי ב~~וה טהרה להם אין~שקין

מה"
 ה~קד~ בי~

 ו~""ל
 ה~כני~

 ~רן
בו וכיוצ~

 ב~~ד~
 וכו"

 ה"~
 שהרי כרת חייב

 טו~~
~~ד~

 דבהכנ~ת וכיון י~ו""ש ~כ""ל וכו" ד"
 ל~~ד~~רן

 נ~~י א~ור כרת חיוב איכא
 לה~הותוו~ה"ית

 ב~קד~
 ~מר תוד""ה וכ~"יש

 ~ה ~~ירוביןוכו"
 ~""א~

 מכניס דאי ו~""ל
 ~ייב~רן

 ה""~
 ~וי~לחו להוציא ~ ד~וזהר

~ן
 ה~~נ~

 את יטמאו לא ד~ינן היכא דכל
 ~כ""ל וכו" וישלחו קרינן~~כני

 ~""~ י~ו""~
~ל~

 ~~ורש ~רא א""ז נמי להרמב"ם דא~ילו

בתור~
 ד~~ואל דכיון גו~יה ב~רן ~ילו

 לחיוב ~פורש קרא ד~ל ברור דפטור~"ל
 הכנסת ד~ל ~רור נמי שמואל י~לוגלא

 גם שרן ~""י דנט~או ט~~ין~~~ין

הר~ב"~
 א~ילו מה""ת ~יסור דליכא ~ודה

בהכנס~
 ו~כ""~

 כתב ולהדיא ב~הייתן
 ה~~דש "ביאת ~ה" יז הלכה ~~""גהרמב""ם

 ~דים על אלא לו~ה ~אי~ לי ~יראהוז""ל
 ~הוא~א~ון ~ד אבל וכו" הטומאה א~~הן
 מכין ~ל ~ליו לוקה אינו ל~~דש הכניסו~ם
אותו

 ~כ~
 ~~שקין וכ""ז י~ו""ש ~כ""ל ~רדות

 בחון ~~ט~~אודחולין
 דקוד~ ~~קין ו~כ""~

 ב~ני~~~ט~~
 דקיי""ל

 כר""~
 ד~""ל

 ~ש~הפ""ח ~ש~י~
 ז~

 טו~אתו מקום
 ~רי~~ ש~

וכמ""~
 ~סולי מה" ו" הלכה פי""ט ברמב""ם

 ~ד~י בשר וז""לה~ו~~ין
 קדשי~

 שנ~~א
 י~ו""ש ~כ""ל וכו" בפנים אותו ~ורפיןבפנים
 דב~~נים מ~ררו~כ""ז

 ~דבמ~ד~
 ע""י דנט~או

 לשהותן ~ורה מפורש איסור ליכאהיונים
 דאיסור וכיון ב~קדשבטו~~תן

 לא נמיבטו~~ה הדלק~
 נ~ר~

 ~~יר וכנ""ל ~רה
 הקב""ה ~ביד למה ~צדוקים שיטת ל~יתמוה
 כיון למגנאניסא

 דמה""~
 מו~ר

 מנורה בנרות בטו~אהולה~י~ן לשהו~
 ואיהצדו~ים ~י~~

 משו~
 ז""א המנורה יטמאו דלא

 לכ""ע כלים לטמא ~~קין טו~אתדקיי""ל
 ~ז" בנדה וכדאמר ~דרבנןהוא

~ 
 ~שקה ואין אוכל מטמא אוכל איןמדאורי" ""~~

 ~קדמ~ו והרמב"ם ו~ו" כלימטמא
 ל~רו~

כ~
 ~"~ל

 חלק~ ו~ט~מאת~~~י~
 ~פסחי~ ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ן ~ו
 ו~~~~ ~~~וןי~~ו~

~~~~ 

 ~~ו י

טו~
 ~אומר מי~ יש מ~חכמים כי

 טומאתה שאמר מי ויש מדרבנןמשקין שטומ~
 מדאורי" הוא טומאה מקבליםלהיותן בע~~
 שי~ור עד הכלים יטמאו ~מאים מש~יןהיות אמנ~

 עכ"ל ~כל לדברי מדרבנן זה הנה שניהכלי
 מה" א הלכה פ""זובחיבורו

 ~ו~
 הטומאות

 המשקין ולא וכו" בתורה מפורש דבר וז"לכתב
 וכו" התורה מן אחר דבר מטמאיןשנ~מאו

 אוכלין שיטמאו הטמאין המשקין על גזרווכן
 יעו"ש עכ""ל בהן ש~עו כלים או משקיןאו

 שמן בהדל~ת הני דבכולהווכיון
 למנורה וב~ומאתן במ~דש בטומאתןובשהייתן טמ~ ק~

 דמ~וה נהי שוב בתורה מ~ורש איסורליכא

לשרו~

 ומ~רא שנטמאו ~דשים
 מפור~

 ב~ורה
 ~ויקראוכדכתיב

 ז~
 בכל יגע אשר וה~ר

 וכדאמר ישרף ~ באש יאכל לאטמא
~פב ב~ס~י~

 ע"א~
 א" הלכה פי"ט ברמב"ם והובא

 דוקא זהו מ"מ יעו"ש המקודשין פסולימה"
 פסיל" שאר משא""כ שנטמא קודש~שר
 וכ~אמר לה גמירי גמראקדשים

 א"ז ~וב יעו"שבפ~ים הת~
 ק~

 בתורה מפורש
 דיש ובפרט בה מודים יהיודה~דוקים

 דמנורה בנרות דבהדלקתן לומרל~דוקים מ~ו~
 פ~ולי שריפת מ~ות מקיימיםנמי

 ~א בהדל~תן דשוהין משוםואי קד~י~
 דבשר מפורשקרא כ~י~ ~

 קוד~
 דנטמא

 רחמנא עביד דלמה תמוהושפיר מי~ ישר~
 ~ע~קר לומר ובע""כ מנורה של שמןבפך למגנ~ ני~

הנ~
 תורה אמיתת גמור בבירור עי""ז לברר
 היה אפשר דאי משום והיינו משמיםשבע"פ
להדליק

 נר~
 דא~ור טמא קדש בשמן דמנורה

 דכתיב דהא ~בע"פ מתורה והיינומה"ת
 ממנו בערתילא

 בט~
 פירושו

 הדל~
 וכצ"ל

והוכרחו
 ל~

 ~אפילו נלע"ד וב~ת שמן" דפך
 ~דש בשמן דהדלקה דא~~ל דהאנימא

 טמ~
 והדלקת ת~ילו להסקת דוקא מה"תא~~
 דאיכאנרו

 ~נ~
 בזה גופו

 אסר~
 תורה

 מש~""ר נינהו ~דשים דפסוליכיון
 ל~ד~~~

 דבהדלקתן כיון שרי ש~יר~ מנ~הנרות
 מצותמ~יים

 שרי~~
 ו~י

 מ~ו~
 ~י דמקי~ם

 להנות לאו מ~ות מנ~ה נרות הדלקתמ~ות
 ~כח בר""ה ~ר טעמא דמהאיניתנו

 שלשופר ע""א~
 ע""~

 תקע ואם ית~ע לא
 י~~

 יעו""ש
 ט~~ים שמנים להדליק ד~פשר כיוןושוב

 ד~ך נס ~האי לכאורה ראיה איןלמנורה
 ולמה משמים שבע""פ תורה אמיתת עלשמן
 רחמנאעביד

 למגנ~ ני~~
 מקום מכל

 דנהי חדא טעמי ומתלתא אינוזה
 לגבוה מאי~י מקום מכל הכידנימא
 בדיעבד דוקא דזהוועוד

 ול~
 וכדאמר לכתחלה

 שלשו~ר
 ע""~

 דוקא י~א תקע ואם יתקע לא
 שוב מיד בשריפה דמ~ותן כיון ועודבדיעבד
לא

 הי~
 להם

 ש~ני~
 ט~~ים אפילו להדליק

 הוכרחוושפיר
 לנ~

 אמיתת מבורר ובזה
 לדיעות גמור וביטול וכנ""ל שבע""פתורה
 בתורה דכופרים דה~דוקים ו~~סדותכוזבות
 היונים שליטת ע~קר היתה ובסיבתםשבע"פ

 ישראל" על גזירתןוקושי

 ו~~~~""~~ו~
 הודאה נוסח שפ~ר מובן

 ו~הדחנוכה
 את רבת ~רתם בעת להם עמדתהרבים ברחמי~

ריב~
 דנת

~  
 נקמתם את נקמת דינם

 מע~ים ביד ורבים חלשים ביד גבוריםמסרת
 טהורים בידוט~ים

 ורשעי~
 ~דיקים ביד

 שם ע~ית ולך תורתיך ע~קי בידוזדים
 ~ית ישראל ולעמך בעולמך ו~דושגדול

 וכו" הזה ~יום ו~ורקן גדולהתשועה
 את דנת דאמר הא חדא מובן אינודלכאורה

דינ~
 נקמת ועוד למידן" ~יה דין איזה
 ל~שכיחם ר~ו דיונים דכיוןנקמתם

תוה"ק
 ולהעביר~

 לומר הי"ל טפי הדת על
נקמת

~  
 וכעין ד" נ~מת דזהו נקמתך

 לא ~מטותדכתיב
 ג~

 במדין ד" נ~מת לתת
 ועודוגו"

 טמאי~
 ביד ורשעים טהורים ביד

 אינו תורתך עוסקי ביד וזדים~דיקים
 ביד גבוריםדבשלמא מו~

 חלשי~
 מעטים ביד ורבים

 דמטבע לטבע חון יו~א ונס פלא בסוג~פיר
 לחלשים נו~חים ורבים דג~ריםהוא

 ביד ורש~ם טהורים ביד טמ~יםמ~~"כ ומועטי~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~ו~
~~~~ 

~דיקי~
 ~וג א"ז חורחך עוסקי ביד ~דים

 ונספלא
 חו~

 לטבע
 דנימ~

 דמ~בע
 הו~

ד~~אי~
 לטהורים ינ~חו והזדים ~~עים

 ~וסקיו~דיקים
 חור~

 פלא ע"ד ~~א וכ"א
 ~~חוונס

 וצדי~י~ ~ורי~
 חורה ועוס~י

 ועוםקי ו~די~ים דטהורים ~וא נהפוךוב~ח
 לנ~ח בטבע הואיוחר

 ~חהליםוכדכחיב במל~~
 כ~

 ואלה ברכב אלה
 המה נזכיר אלקינו בשם ו~נחנוב~וסים
 להדיא וגם ונ~ודד קמנו ואנחנו ונפלוכרעו

~ ~
 ~קידו~ין~עו

 ע"~

 ~א
 א~~"י ד~י~

 ז~
 וגו" במלחמה ב~בא והחיחשם

 זכוח שחהאכדי
~ ~  

 וכו" מסייעחן
 ~מדובסוטה

 ע"א~
 זהו ~לבב ורך הירא

 ועוד וכו" שבידו העבירוח מןהמחיירא
~"י ש~

 משו~
 לישראל הקב"ה להן אמר רשב"י

~י~
 ~~יח ~"ש אלא ~יימחם לא
 בידם נמסרין ~ם איוערביח

 יעו~
 ועוד

 אינו וקדוש ~~ל ~ם ~יח ולךמ"ש
 ~י ~י זוקדושה מו~

 הכ~
 להיוניםי בניצוחם

 ~~לה חשועה ~שיח י~ראל ול~מך מ"ש~ם
~פור~ן

 ~יו~
 וכ"ז הזה כהיום מאי ~זה

 בעייטעמא

~~~~
 ובה~דם שפיר מו~ן שכחבחי במה
 ד~רהא

 בברכ~
 ~ז

 ע"ב~
 אם

 לו משחקח שהשעה ~עראיח
~ 

 ~ו ~גרה
 ~ח~ליםשנ~ר

 י~
 עח ב~ל דרכיו יחי~ו

ו~
 ש~ר בדין ~זוכה אלא עוד

 מ~דו משפטיךמרום ~ש~~
 ו~

 שרואה ~א עוד
 שנאמרבצריו

 ~שם~
 בהם יפיח צורריו כל

 ~לופירש~י
 מסול~ין מנגדו משפטיך מרו~

 בנפי~ו בהם יפיח הימ~נ ברחוקדיניך
 ~"ס ומסקנח ~כ"ל כקש אוחם דוחההוא

 דשמיא במילי דאפילו בחרא~חירו~א
 ~רשע נמי~מור ו~די~

 בול~
 דהשעה היכא כל

ש~~
 לו

 יעו"ש~
 נבוא ו~ה

 להב~
 הענין

~~ל
 ו~יי~

 ברור ~ה
 דבי~

 לה~ר שונא

~י~ר~
 ~~גחה ~"א בעלמא מקרה ~"ז

~ר~יח
 ומדוי~

 וכמה ~ונש ב~דר
~~~ק מקרא~

 לרב~ ו~ ובנביאי~
 ב~"ל

 מ~ור~

זה
 וכהו~

 י"ד ~סי~ן ~יל
~~ 

 ~ו שבט ~גדר ה~ב"ה בג~ירח דבאווכיון יעו"~ ~~
 לך אין הקב"ה~ל

 השע~
 מזה יוחר לו ~חקח

 הוא גמור בטבעושוב
 והרשעי~ דהטמאי~

והזדי~
 ינ~חו

 טהורי~
 כיון חורה ועוסקי

 נינהו דרשעים ונהי דהקב"ה אפו שבטדהמה
 וכיון חייב ע"י חוב מגלגלין ~"לכבר

דהמ~
 ל~ראל עונש ~דר דרחמנא שלוחי

 בישראל עוד דנחרבו וביוחר החורה עזיבחעל
 רב זמן החמידו ו~לכך ~ינים~דוקים
 כבד בעול לישראל ובשיעבודםבניצוחם

~זיר~
 ימי בדברי וכהובא קשוח

 י~~חו דהרשעים גמור טבע סוגוהכל ישר~
 ונהי ישראל לכל והיינול~דיקים

 אין דבל"ז היוחו~ים דבאמ~
 יכ~ שונ~

 לשלוט
 היו הרשעים היונים לגבי מ"מעליהם
 בישראל דהיה נהי ו~לכך צדיקיםישראל
 הימי~ בדברי ~וכ~ובא ורבים גבוריםנמי

לישראל~
 ~ם ושעבדו היונים נ~חו מ"מ

בחו~
 עד כבד ועול

 ד~מ~
 ~מקדש ו~~צו

 רוח דנחעורר ל~ר וכ"א בו אשר וכלוכליו

ט~ר~
 היו דלא ובניו בחשמונאי ו~ושה

 וכדפירש"י י"ב~"א
 ~וז~

 ~ברכה
 ל"~

י"א~
 וז""ל

 ר~
 ובניו חשמונאי שעחידין

 לפי עליהם ו~חפלל ~יונים עםלהלחם
 בני י"במועטים שה~

 ~מונאי~
 כנגד ~עזר

כמה
 רבב~

 ובזכוחם יעו"ש עכ"ל וכו"

ב~יר~
 ~לכך להיונים נצחו רבינו משה ~פלח

שפיר
 נפי~

 נמי טהורים ביד טמאים
 ~באו דכיון ומשום ונספלא בסו~

 למלחמ~
 על

 דשלוחי ברורישראל
 דר~נ~

 דבל"ז נינהו
 ב~ולם מ~יאוחאין

 יב~ דטמאי~
 למל~ה

על
 טהורי~

 מפי ישראל הובטחו דכבר
 כ"ו~בחקחי הקב"~

 ו"~
 שלום ונ~י

 באר~
 וגו"

 של ~ילו וא~"ל באר~~ם חע~ר לאוחרב
 כ"ב ~חעניחשלום

 ע"ב~
 לעיל וכהובא

~~וח
 י"ד~

 טמאים "דהני ובע"כ יע~~
 ~דר הו~ל ועי~ז ני~ו דר~נאשלוחי
ר~ע

 שהש~~
 גמור דבטבע וברור לו מש~ח

~~
 ~ינ~~ו

 לי~ר~
 ו~ילו

 גמורי~ ~צדי~י~



~ ~ ~

" ~ 

~~~~ 
 ~ו

~~~~~ 
 ~~~ון

 ו~~~~ ~~ו~
~~~~ 

~~~
 לו ~שחקת שהשעה דרשע בברכותוכדא~ר
 אפילובולע

 ל~די~
 שניתן כיון וגם גמור

 לרע טוב בין אינו~מבחין ל~חיתרשות
 א""ש ובזה הדורות בכל הנסיון הורהוכ""ז
 ני~וחם~ על התפלל רבינו דמשההא

 ני~וחם על ~תפלל ולא ובנ~וד~שמונאי
דישראל

 במלחמת~
 ית~ברו דלא היונים עם

 בתוקף בהם וישתעבדו ישראל עלהיונים
 ~~דש ושי~ון טומאת עד קשותגזירות
 ~לוחי בכ""ז היונים היו ~אמת משוםוהיינו
 דהיו ובניו חשמונאי ניצוח על וכ""אדרחמנא
 והוכרח התפלל שפיר וטהוריםקדושים
 דהיו חדא טע~י לתרילה~לל

 הו""ל ועי"ז דרחמנא שלוחי דהו""לועוד מועטי~
 אפילו דבולע לו משחקתשהשעה רש~
ג~ור ל~די~

 וכ"~
 משה תפילת ובצירוף ~כותם

 ונ~חו נס להם נעשהרבינו
 הו"ל עליהם מדבאו דטמאים לטבעובניגוד לטמאי~ טהורי~

 דרחמנאשלוחי
 וכנ""ל~

 ~~~ב"~~~~
 בנוסח דמ~ודר הא ~"ש

 את רבת דחנוכההודאה
 ולא נקמתם את נקמת דינם את דנתריבם
 דרצו דכיון נקמתך" דינך" ריבך"בנוסח

להשכיחם
 תור~

 זהו ממ~ות~הו"ל ולבטלם
 בתחלת הקב"ה~וכהובא של ונקמתו דינוריבו
 הקדום~ות

 י~ו"ש~
 ד~יעבודם כיון והיינו

 עונש ע""ד היה בישראלדיונים
 מהקב"~

 על
 מ~ות דעשו ונהי ובתורתו בד" כפירהגודל
 ואפילו בישראל המינות ופרח הזדון צןמ"מ
 המקווה התועלת ע"ד נמי המ~ות דעשוהני
 דעיקר ראשון בבית וכעין מזהלהם

 עסקו דלא ה~"ח ~ביל הארןו~ידת חור~
 ~פ"א בנדרים ו~אמר כראויבתורה

 לעיל כ"ז וכ~ובא וגו" תורתי את עזבםעל ע"א~
 אות עד י"ב אות ג"~סימן

 ט"ז~
 יע~ש

 לא והלכך~יטב
 ~יי~

 רבת לומר

 נקמת~"ומ~ו~ דינ~" ריב~"א~
 נקמת זה דאין

ד"
 ו~

 ~~תם למדין ~מי
 ברשעת~

 ~דון
 לב~

 ~~~ ~~~~מדיני~
 ונ~י ~ה~~יאם כו~ו

 ב~ר" ~~"להיות מש~ם~דהיה חטאודעכ"פ
 מ""מ נענשו והלכך י~רו את הכובשגבור
 לחטאם עיקר~הגורמים המדינים ה~ובע~ם
וישראל

 בחטא~
 די~רם ~נ~ים כמעט היו ~ו

 הו""ל ש~יר והלכךתקפם
 ז~

 ד" נ~מת בגדר
 י~ראל על למלחמה ~יו~ים ~יאתמשא"כ
~י~ר

 הםיב~
 בע~ם

 הי~
 בעזיבת ~שראל

 נהי ושוב ~כ~~~~ מינות וריבויתוה""ק

דהיוני~
 ב~טול עלי~ם גזרו

 תור~
 ~~~ות

 בע~מם י~ראל דבאמת כיון ד" נ~מת גדרזהו אי~
 התורהעזבו

 והמ~~
 ~ו~פי~ה ~ינות בפרצת

 ~~ה ~~ד ~א~ת דתנן הא בגדרוהו""ל
 ב~לים~ לך יש ה~רה מן בטלתאם י"~
 הר~

כ~ד~
 יע~"ש וכו"

 ובאמ~
 ~לנקום~ ~ילו

 דכיון ה~~"~~ה~וי לא נמי לחודנ~מתם
 ישראל על ~יונים לשליטת ~סיבהדעי~ר

 ופריקת התורה עז~בת היה בהםושיעבודם
 ופר~ת המ~ותעול

 המינו~
 ~וב

 אינ~
 ר~ים

 ~מב"ן וכמ"שלנ~מה
 ~מטו~

 ל"א
 ~היו מואב בב~ות הנכשל~ם כי והטעםוז"ל ו"~

 לנ~י~די~ ראוים ואינםרבים
~~~ 

 בח~~~

אנשים
 צדיקי~

 ~ל~בטיהם וידועים
 מסברא וב~תיעו"ש עכ"~

 לחל~
 מד~נים נק~ת בין

 מדינים דב~ל~ת ולומר"דנהי ~יוניםלנקמת
 ~~דיקים אנשים בבחירת עכ"פ הנק~האפשר

 ז"ל הרמב"ן ~כ~ימ"ש לשבטיהםוידועים

וכנ""ל~
 אפילו דבאמת מש~ם טעמא עיקר

 בכלל היוהחוטאים
 אנ~~ם~

 מש~"כ וכנ""ל
בעת

 בי~
 לאיהיו לי~ראל להצר היונים

 כפרו י~רם ברוע ~כ"א אנוס בסוגישראל
 ה~דוקים ר~י~ ~וכמפורסם~ ובתורתובד"

 בביתוביתו~ים
 והלכ~ שני~

 אינם
 ~וט~ורים צ~יקים בבחירת אפילולנקמה ראוי~

 הכהנים ב~תעוררותו~נם
 ובניוחשמו~י ~קדושי~

 וב~ק~
 ב~ירת ~דו~תם

 בהם לחמו ות~"ק ~ש~ת קדושת ~לנפ~ם
 ~פי~א נולד ~בורם רבינו ~ה תפלתוב~ירוף
 ~ראוי ~בע ב~דר היונים ינצחו אםדדינא
 נינהו דרחמנא שלוחי ~~~תמשום

~ 
דינצ~

 נס בדרך הכ~נים
 מ~~~ יו~ ~~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~"~"~ן

~~~ ~~~~ 
 ו~~~~"~

~ ~ ~ ~  

 ומ~הט~
 ז~ו~~

 בפש~ ~~יר~
 של

 ובניו ~ח~מ~אי
 מצו~

 תפלת במי לז~ותם
 המרובין ברחמיו דהשי""ת עד ~רביבומש~~
דן

 דיב~
 בו~ח וזהו יבוצחו ד~יונים

 הודא~
 ברחמי~ ואת~דחנוכ~

 את דנת וכו" הרבים
 די~ו בדינא דבולד ~פיקא כלומרדיבם

והקב"~
 כלפי מטה ח~ד רב המרובין ברחמיו

 הקדושים ~כהבים ~כות היובים דיבוצחוח~ד

ו~ירו~
 מ~ודר~ הכי ובתר רבינו" משה תפלת

ול~
 וקדוש ~דול שם ~ית

 ב~למ~
 כלומר

 ישראל ו~ריצי רשעי וידעו יכירו~עי"ז
 הש~חת~ודל

 ה~י"~
 בעוה"ז

 עללהעוברים ל~עבי~
 תוה~~

 שום יועיל ולא~
 ~זירת ל~ל וחריצותהשתדלות

 ה~ב"~
 לרבות ~ ו~ם ו~מצות תוה"ק ביטול~יבת"

 קדוש~תו~~
 ישראל ~עמו נמי דמקדש עד

 יא ~שמיביוכד~תיב
 מד~

 והת~דשתם
 ~י קדושיםוהייתם~

 קדו~
 וכ"ז ו~ו" ~י

דוקא
 תוה"~ ~יו~

 דעי~ר ומשום
 הית~ הקדו~יםדהכהנים הניצ~

 צ~תם ~יבת
 וב~רט ומ~ת לתורהוקיומם

 ד~~ בנ~
 שמן

 ~~וכהובא שבע"פ תורה ~ותת בת~רד~ה
 טובאות

 יעו"ש~ ~
 מ~ודר הכי ובתר

 ולעמ~
יש~

 עשית
 ת~ו~

 כהיום ופורקן ~דולה
 ישראל~ היו לא דבאמת ~נהי כל~רהזה

 דימ~~ראוי~
 מ"מ בידם היונים

 ו~ד לחוד ~כותםה~הנים נצ~ו~
 נ~

 ~הו~ ו~לא
 ~דולהתשוע~~

~ 
 יכירו ~ה ~לדורות ~ם

 הי~א וא~ילו מרובים הק~הוי~עו~דרחמי

דחט~
 ~~ות ח~ד כלפי מטה ~"מ ישראל

 במאמרו ר"ל ~הו שביביהםהצדיקים
 דחנוכה הודאה דאומרים זמן ~ל ~לומרהזה כהיו~

 כלומר הזה כהיום ~מרים הזה ~~~ןוא~לו
 בימיי ~יה ו~~ורקן ה~דולהדהתשועה
 ~יומם דעיקר הזה ~~יום ~כ ~ואמ~י~ו

~יש~
 ~כות ~ ~וא ~לות

 הת"~
 הצדיקים

~~קי~
 ~מצות בתו~ק

 ע"~
 ~אמתי

 עצמם~ומרח~~ם
 מ~ר~

 שרי
 ה~דינ~

 ולהיות
 ~יניהם חןמו~~ם

~~ 
 חכמתם ד~מדים

 ~כ~ ~~ד~~"ג~~~ו~~ולד~
 דלא ~ו ל~~

יועיל
~ 

 ~וד זו
 יזי~

 לימוד והעי~ר
 קיום בישראל ולהשריש תוה"קוקיום

 צר כל נגד וחנית חרב וזהו ~מתיע""ד תוה"~
 הןהצורר

 מעמל~
 ~רוחני מעמלק והן ה~שמי

 מהיצה""ר והן ישראל מצוררי הןכלומר
 ל" ~~ידו~יןו~תניא

 ~ב~
 ושמתם

~~ 
 תם

 ~קב"ה כך וכו" חיים כ~ם תורהנמשלה
 הרע יצר בראתי בני לישראל להםאמר

 אתם ואם תבלין תורה לוובראתי
עו~קים

 בתור~
 נמסרים אתם אין

 ~בראשית שנאמר~בידו
 ד"~

 אם הלא
 ~תם אין ואם שאתתטיב

~ 
 עו~קין

 ~בראשית ~שנאמר בידו נמ~רים אתםבתורה

שם~
 חטאת לפתח

 ר~~
 אתה ואם וכו"

 ~בראשית שנא~ר בו מושלאתה רו~
תמשל וא~ ~ם~

~ 
 וז"ל ופיר~"י

~  
 עסוק רוצה אתה

 ואת~בתור~
 עמלק ~ד וזהו עכ""ל בו מושל

 הגשמי עמלק ונ~ד היצה"ר ~ואהר~בי
 נמי ודור דור בכל ישראל צוררי כלוהיינו
 מלאמקרא

 ~ב~תי~
 ואת תלכו בח~תי אם

 תשמ~מצותי
 ו~יתם

 את~
 חיה והשבתי

רע~
 מן

 האר~
 וגו" בארצ~ם ~בר לא וחרב

וכל
 הפרש~

 של קיומן דעיקר מברר ~תם
 במה ולא והמצות תו~"ק ב~יום הוא~ישראל

 ~מ~נות ושרי להא~ות עצמםדמקרבין
 כלשונו ועםעם

 דאדר~
 עיקר בזה

 ב~רא בתו"כ וכדתניא מ~ם ~רדפיםל~י~יו ה~י~
 כ" ~~דשיםד~תיב

 ~"ו~
 מן ~אתכם ואבדל

 מן אתם מובדלים אם לי"ו~ו" להיותהעמים
 וא~ ~מי אתם הריהעמים

 בבוכדנצרשל ~ת~ ~רי לאו
 מל~

 וכהובא וחביריו בבל
 ~ות יד ~לעילבאריכות

 א"~
 ובאמת יעו"ש

 ~שיעבוד ~ושי ישראל תשועת דעיקרמבואר
 אנשים ע"י היתה לא מהיובים~~ירות
 צו~בעלי

 עם שלם ~ברי ~יינו ~שמיים
 צחות דוברי כלומר ~בבם ורעהרעי~ם
 בלבבם רעה ו~מת ובמ~ים ~~ותושלם

 אלא טוב ~אין ~~כיון תורה מחו~ריוהיי~

 ~י~ו~תו~
 רעה הוא ~רה זו מטוב

מ~וסרי
~~~~ 

 ~~א
 ~ע"~

 וב~יו ~מו~~י



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~ד~ ~~~ו~ ~ו~~~~~~ 
 ד~~~~

~~~~ 
~~~

 לד" ה~קודשיםכהנים
 ו~וס~י~

 בתוה""ק
 דשוא ו~שום נ~חום ~~הם וב~לח~תםוב~צות
 ~ם~שו~ת

 וכ"~
 והוא חיל נ~שה באלקים

 וכי""רי א~ן צרנויבוס

 ~~~ד~~~~
 ה~בואר ~כל ה~ולה
 תוה""ק נתינתדעיקר

 תי~ון השל~יות שני לתי~ון היתהלישראל

 והנ~ה~~
 התורה ~ן הראשונה וכוונה

 בה הנתלה וכל זכרה ו~חות ~""זלהסיר
 בתוה""ק פ~~ים ~שים ~נינא האיונכפל

 אות ו" סי~ן ל~יל באריכות ~כ""ז~ו~~א

י~
 י~ו""ש ~ו יד

 הי~ב~
 קיו~ן ~י~ר וזהו

 הא~תי ~""ד תורה ב~יום ודו~א ישראלשל
 הקל יצחקוכברכת

 ק~
 י~קב

 ידי והידי~
 נר~ז דזהו ו" חסר ~~ב קול אם כלו~ר~שו

 של מש~ו אות וא""ו דחסר הקלבתיבת
 ~א~תי ~""ד תורה קול דאין והיינוהקב""ה

~
 ד~ורה וא""ו ב~לא ~שא"כ ~שו ידי ה~ים

 ~יום דר"ל ה~ב"ה ~ל ~ש~ו אות~ל
 ~תי~~"ד תו~

~ 
 ~וכהובא~ ~שו ידי ~ידי~ אין

 י~ב אות זהבסי~ן
 י~ו"ש~

 דנר~ז וזהו
 דה~כינה ~ולם לבאי הוא ד~דות ב~נרהנ~י
 דרו~ז ה~~רבי בנר והיינו בי~ראלשורה
לתורה

 והלכ~
 וא""ו ~לא נרות~~נורה כתיב

 והיינו הקב"ה של ~ש~ו לאותדרו~ז
 ~שא""כ ~תי הקדושה ~""דתורה בקיו~
 לאינך דנר~זו ד~נרהנרת אינ~

 חכ~ו~
 דבהכרח

 להב~תנ~י
 ~ה"~

 חסר כתיב~
 וא""~

 ו~יקר
דנבחר

 ~ר~
 בסוג לאו ~~נרה נרת להדל~ת

כהונה
 ~צ~ית~ כ"א~ב~~

 תו~ף להפ~יל
התפש~ת

 ~דוש~
 יהיו דלעולם ל~רות"~ולם

כל
 החכ~~

 כפ~ים
 ונכנ~~

 ובא~ת לתוה""ק
 ~ל י~ינו בשי~ת ~בינו ~י~~ב כוונת~יקר
 ולנשא~~עלת לרו~ם ~ד"ז נ~י אפ~יםראש

 בתורה דוקא ולאו ו~לין שר ~עלת על~תורה
 ~י~ר ~דזהו שב~"פ בתורה גם ~כ""אשב~ב
 ~ונתברר ישראל ~ם דה~ב"ה בריתכריתות

 בניצוח ש~ן דפך בנסזה
 ח" אות זה בסימן היטב באר כ""ז~וכהובא ~יוני~ דח~~~אי~

"~
 י~ו"ש~ י~~ ~~ י"~

 ~יו~ר
 ~~~יר~

 ~לתוה""ק
 ~פ~

 ~י~ר דזהו ~ד וצדק א~ת
 ישראל שלקיו~ן

 בארצ~
 ~ש~טים וכדכתיב

ט""ז
 כ"~

 ויר~ת תחיה ל~~ן תרדף ~דק צדק
 ~""כ לך נתן אלקיך ד" א~ר הארןאת

 ~בחו~ש ברש"י הובאוב~פרי
 ש~~

 כדאי
 להחיות הכשרים הדיינין ~נויהוא

 י~ו""ש ~""כ אד~תם ~ל ולה~יבןישראל א~
 ~" ~ש~ות דכתיב הא ~ובןובזה

 ו"~
 ואתם

 דכתיב וקרא וגו" כהנים ~~לכת ליתהיו
~דברים

 ד"~
 ~קים ~כם ל~דתי ~ה

ו~שפ~י~
 הוא כי ו~שיתם וש~רתם ו~ו"

חכ~תכ~
 ה~~י~ ל~יני ובינתכם

 והיינו וגו"
 ד~""י היתה ית""ש התורה נותןכוונת
 ה~קודשת ~רן התורה וקיוםש~ירת
 ב~רצםיתקיי~ו

 ל~ול~
 בכבוד תרום ו~רנם

 ה~ולם או~ות י~~~ו ו~י""ז נפלאהובהשגחה
 הוא הצודקת ובינה הא~תית דהחכ~הויראו
 ית"ש יחודו להכיר ה~ה ~ם ויל~דוב~ראל
 ~~לכת ישראל בני יהיו ובזה אותווליראה
 של יחודו הכרת יתפרסם ידיהם ד~ל~נים

ה~ב"~
 ה~ולם לכל ו~~פטיו ~צותיו ~בלת

 ש~שהוכדרך
 אברה~

 ~סוטה וכ~חז"ל אבינו
י"

 י""א~
 ~בראשית דכתיב בקרא

 ~א~
 ויקרא

 אלא ויקרא תקרי אל אר"ל ד" בשםשם
 לש~ו אבינו אברהם שהקריא ~ל~דויקריא

 י~ו""שי וכו" ושב ~ובר כל בפה ה~ב"השל

~~~
 ב~וה""ר סופה ~יה ~ה

 ~לה~~רה הפ~
 ותח~ פי~

 לאו~ות לל~ד
 חכ~הה~ולם

 ובינ~
 אחדותו והכרת וד~ת

 ~""ד וה~שפ~ים התורה דיקיי~ו ~י""זית"ש
 ~ל וקדושתו אחדותו הכרת ישפי~והא~תי
 ב" ~זכריה וכדכתיבהאו~ות

 ב"~
 ~וים ונלוו

 ל~דו י~ו"ש ו~ו" ד" ~לרבים
 ה~

 דרכי
 ותס~ר א~ים אלהים אחרי לזנותה~וים
 כפי ד~שו והח~ס ~התו~בות אנושבשר

 לג~רי וב~לו הנביאים בתוכחותה~בואר
 תי~ון והיינו השלוויותב"

 הגו~
 הנפש ותיקון

 וכ~""ש תוה"ק ~""י בהו די~ל~ו ראוידהיה

 ~"~ ~~ור~~ר~ב"~
 ~~י~ן ~וכ~ובא פ~""ז



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~י~ון ~~~ין י~
 ד~~~~ ~~ו~

~ ~ ~  
י""ד

 ~ו~
 א"

 י~ו"~~
 כתב טוב ~ם~ וה~ב

 ~ב~ורהע""ז
 ~ם~

 הרבה תראה ו~כן וז""ל
~דינות

 נמ~~ו~
 ה~ אמונת~~ בעבורכלל הנפ~ תי~ון להם שאין עם

 למה ~יימים

שי~~~
 עיר וירו~לים ה~וף תיקון בהם

 ~היה אףהקודש
 לה~

 למה אמתיות אמונות
 ~למות בהשנאבד

 הגו~
 כמו במהרה נפסדה

 ~ני ~ית~היה
 א~

 מפני נחרבה ~א~ון שבית
ע""ז

 ע~
 ~העיד וכמו רבות רעות עמו ~היו

~ליו
 ירמי~

 יעו"שי עכ""ל ב~~רו ~~ה

 ו~~~~~
 נביאינו ותוכחת עדות כפי

 מ~דשינו נחרבהקדושים
 והפ~ותינו פזורנו לרבות וגםוארצנו

 ~גוף תיקון ה~למיות שני הפםדב~יבת בגוי~
 המלכים היו ~ה הגורם ו~יקר הנפשותי~ון

והשרי~
 ה~~ר ונביאי והכהנים הר~עים

 אביא ולדוגמא מנביאינו קדש בכתביכמבואר
 מקומ~יאיזה

~~~~~
~פ~וק ~"

 כ"ג~
 ~וררים ~ריך

 ~חד אהב כלו גנביםו~~י

ורד~
 אלמנה וריב ישפ~ו לא יתום שלמנים

לא
 י~

 אליה~י

~~~~~
 ~" ~פסוקב"

 ח"~
 אל אתכם ואביא

 לאכול הכ~לארן
 פרי~

 ו~ובה
 שמתם ונחלתי אר~י את ותטמאוותבואו
 ותופשי ד" איה אמרו לא הכה~יםלתו~בה
 והנביאים בי פ~~ו והרועים ידעוני לאהתורה
 וגו" הלכו יועילו לא ~חרי בבעלנ~ו

 מן נדחל אמרו לא כהניאותרגומו
~~ 

 ד"

 אליפו לא אורייתא~ומלפי
 דחלתי למי~

 שקרא ונביאי במימרי מרדוומלכיא
 ~לו" להון יהנון דלא ובתר ~ותאב~ום ~תנ~

~~~~~
 ~פםוק ~"

 כ"ו~
 ימצא כי גנב כב~ת

 הבי~וכן
 ~~~ י~ר~~ ~י~

 ותרגומו ונביאיהם" וכהניהם שריהם~לכיהם

כבהת~
 גניב ואשתכח מהימן~ דמתחשב גבר

 מלכיהון אינון יש~ל בית בהיתוכן
 והרד""ק ד~קרא ונביהון וכהניהוןרברביהון

 גנב כ~ת וז""ל כתב~ם
 פיר~

 ה~כון
 ב~~~ אין~לו המפורסם הגנב כיגנב וא~תכ~ נאמן דמת~שב ~בר כבהתתכתרגומו

~~~~~
"~ 

 הנביאי~ ל"א~ ~פסו~
 נבאו

 ועמי ידיהם על ירדווהכהנים
 לאחריתהי תעשו ומה כןא~בו

~~~~~
"~ 

 י"~~ ~פסו~
 ועד מק~נם כי

~דול~
 בצע בוצע כלו

 ומנבי~
 ועד

 ש~רי עשה כלוכהן

~~~~~~""~ 
 י"ג~פסוק

 ט"ו~
 ובנביאי

 הנבאו תפלה ראיתי~~רון
 את עמי את ויתעובב~ל

 ישר~
 ~נבאי

יר~של~
 ~ערורה ~יתי

 נ~
 בש~ר והלך

 מרעי~ י~יו~קו
 מרעתו איש שבו לבלתי

 כ~ד~ כל~ ליהיו
 ל~ן כעמר~~ ויש~יה

 על ~~ות ד"~ר כ~
 מאכיל הנ~י הנבאי~

לענה אות~
 וה~קתי~

 מי
 ר~

 נ~י מאת כי

ירושל~
 ל~ל חנופה י~אה

~~~ 
 ~~"ז ע~כ

מע~
 ~מה הים מן וכטיפה מז~יר

 נביאנו תוכחות ~דשבכתבי ~~
 ~~תי~

 מ~ודל
 המלכיםהר~עות

 ~ש~ר ונבי~י ~כהנים ~לוה~קר ה~ופ~ ~~ור~ וה~רי~
 ו~~

 ~מה
 ופיזור וארצנו מ~שינו לחורבן דגרמועי~ר
 ~צוי לכלישראל

 דלול~ אר~
 ה~~ר נביאי

והכהני~
 דהיו

 מע~יה~ ל~~ ~יפי~
 בחנופה

 לחוכחות שומעיו היווב~~ר
 נביאי~

 ~~דו~ים
 בני מ~~בת מ~~ר כי בתשובה ~ביןוהיו
י~ראל

 בני ~דו~ ממ~ו~
 ויע~~ י~ח~ ~ר~~

 ~דושי~ודברי~
 של מלבו ~י~או

 ~~ו~י~
ו~דושי~

 היו ~ת נבי~י
 נכנ~י~

 של ללבו

 ~~ ~~ו~י~ישרא~
 טהור מ~ומם דמ~ור

ו~דוש
 וי~ר~ו~כל ב~ו~~~יו היו~מה ה~~רני~ וכ~ני~ נבי~י~ ~מנ~ וכנ~~

 ו~~~ו~ ה~ור~~
לי~ראל

 ו~נבוא~
 נ~יאי

 ~~וכיח~~ האמ~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~ו ~~~ן
 ו~ג~~ ~~ו~

~~~~ 
 ז" ~תענית~~"ל

 עא~
 בתורה העוסק כל

 וכו" המות סם לו נעשית לשמהשלא

 ~י""זובברכות
 ע""א~

 שלא בתורה העוסק כל
 אמר ד~א יעו"ש נברא שלא ~לו נוחלשמה
 כ"ב ~סוטההתם

 ע"ב~
 מעשה שיכמי פרוש

שכ~
 שלא שמלו וז""ל ~ירש"י

 לש~
 שמים

~
 אדם בני שיכבד~ו להנאתו מעשיו זה
 ~יקר ובאמת יעו""ש עכ""ל שמים לשםולא

 וכדו~ה ל~נטור היה לא דמלו שכםמ~שה
 יעקב בת שישא בעוה"ז הנאתו לתועלתכ"א
 עי""ז להם דיגיע לתועלתם נמי שכםובני
 ובניו דיעקב בנו ושכם ח~ור שהבטיחום~י
~שבו

 באר~
 לה חשיב ו~"מ ע~ם ויסחרו

הש"~
 עולם דמבלי פרושין מכות בכלל

 יעו"~" וכנ"לנינהו

~~~~~~~
 ~כב בסו~ה דאמר הא

 שי~מיפרוש ~"ב~
 וה~

 מעשה
 ~עולם דמבלין פר~ין מכות בכללהו""ל שכ~

 הנאתו לתו~לת שהוא דכל ומשוםואסור
 דאסור לשמה שלא ~דר הו"ל~וה"ז

 בהוריות ד~ר הא תמוה וכנ"ל~כדפירש"י
~י

 ~"ב~
 לעולם

 יעסו~
 ובמצות בתורה אדם

 בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלאאכילו
 ש~שכרלשמה

 מ""~
 בלק שהקריב קרבנות

 ~יבול גדר וזהו יעו"ש רות ממנו ויצתהזכה
ת~לת

 הנ~
 ~יז ובברכות מותר ומ"מ

 שלא שעושה ~בד"הפירש""י ע"א~
 לשמה~

 וז"ל

פיר~
 וכו" לקנטר אלא לקיים לו~ד שאינו

 וכו" שיכבדוהו כדי במ~יים אייריוהתם

 דגדר ז""ל רש""י שיטת נראה יעו"שעכ"ל
 ע""מ דלומד היכא דוקא דאסור לשמהשלא

 שפיר לקנטר דאינו היכא משא""כלקנ~ר
 לתועלתו הוא לימודו דעיקר ונהימותר

 וכנ"ל"שיכבדוהו

~~~~
 ברורה דסברא ומשום ז"א

 לחל~
 בין

~ב~
 ממשית גופני הנאה ~עלת

 מל דשכם ~י~ר שכם וכעין ~םמבני
 היתהעצמו

 להשי~
 עירו וב~י יע~ב בת

 ממון הנאת תועלת להשיגדמלו
 במסחר~

~~מ~~
 ~~יר ~~"ג ו~ל

 ~שמ~ ~~
 גמור

 מבני כי~ד תועלת לשם משא""כ ואסורהוא
 תועלת קבלת בלי לחוד~ם

 הנ~
 גופני

 ~ונש ~יראת להנצל או אדם מבניממש
 ~וכעין דרחמנא שלוחי אדם בני ע""יהשי""ת

בל~
 היה קרבנותיו הקרבת דעיקר

 הקב""ה מעונש וינצל הקב""ה אליויתרצה דעי"~
 מצות שכר לאהבת אפילו או ישראלע""י

 ובהכי דמותר לשמה שלא אלו כלמהקב"ה
 והוריות דסוטה ~וגיות תרי הניא"ש
 מיירי שכמי פרוש ד~יב דבסוטהוהיינו
 ממשית הנאה תועלת ב~יבול רוצהדעי"ז
 מיירי ובהוריות אסור וזהו אדםמבני

 מותר~ שפיר ~הו השי"ת עונש~יראת

 ~יזובברכות
 ע"א~

 לקנטר דדו~א דפירש"י
 מותר שיכבדוהו כדי ב~~יים משא"כאסור
 בלי לחוד אדם מבני לכיבוד דוקאוכנ"ל
 אד~ מבני גופנית הנאה תועלתקבלת

 זהו
 דכוונתו היכא משא"כ דמותר לשמה שלאסוג

 זהו אדם מבני ממשית הנאה תועלתלקבלת
 בגדרשפיר

 ש~
 ומשום דאיסורא לשמה

 רש"י דנ~ט והא וכנ""ל" שיכמי פרושדזהו
 לקנ~ר היכא דוקא ר"ל אין וכו" לקנטראלא

 שפיר לקנטר אינו דב~ת היכאמשא""כ
 ~ופנית הנאה תועלת דלקבלת ונהימותר
 פרוש זהו דבאמת ומשום לימודו עי~רהוא

 מכות בכלל דזהו בש~ס דמוסכם גמורשיכמי
 כל ר"ל וכ"א וכנ~ל עולם דמבליןפרושין
 תועלת לקבלת הוא~לימודו

 הנ~
 אדם מבני

 חכמתו כבוד ע~ר להראות ~נטור בכללהו"ל
 ~ותו ישיג דעי"ז מ~ירו יותרותורתו
 ~ופני תועלת בקבלת הבהמית נפשוולמלא
 אפשר דאי ו~ור ~םמבני

 כ"~
 בקנטור"

~"~~
 שי~ת ~סביר נמי אפשר ~הנ"ל
 ברכות דוכתי בכמהתוס"

~ 
 יז

 ע"א~
בד""~

 ~נ ופסחים וכו" העושה
 ~"ב~

 בד"ה
 ~ז ות~נית וכו"וכ~ן

 ע"א~
 ו~" וכל ~""ה

 ~כ"גו~זיר
 ע"ב~

 דלא ו~ו" שמתוך בד"ה
 בהלכה חביריו ול~פח ל~נטר בין כ"אחיל~ו

 ר~י ולק~ו די~~דוהו הי~א לביןול~תיי~ר



~ ~ ~

 ~~~ן
~~~ 

 ~~~ון ~~ג~ן
 ~~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~~~

 גופני הנאה תועלת ל~בלת שהוא דכלוהיינו
 וכ""א ואסור ל~נטר בסוג זהו אדםמבני
 הנאה ~בלת בלי לחוד רבי ול~ראולכבדו
 דכתבו והא ד~רי הוא אדם מ~יגופני
 כב ~~טה וכו" לעולםתוד""ה

 ע""ב~

 ו~""ל
 מיראת כ~ון לשמה שלא עו~~ק לתרןנראה

היי~ורין
 כהכ~

 מתכוין פרס קיבול ו~אהבת
 אלא כך על ~ציוהו יוצרו רצון~שלים
 ומאהבת במ""ש כוונתם אין עכ""ל וכו"ל~~~ו
 ולהוכיח אדם מבני היינו וכו" פרסקיבול
 לשמה שלא בסוג זהו ~גם הוא דשיטתםמזה

 דבסוטה תמוה דא""כ דז"אדמותר
 מעשה כעין ~דהוא שיכמי לפרושחשיב ~שם~

שכ~~
 וכנ"ל עולם דמ~י פרושין מכות בהדי

 דכוונת~וכ""~
 פרס ~י~ל מ~הבת לומר הוא

 דמותר לשמה שלא סוג זהו דו~אמ~י""ת

ובז~
 והיינו וז""ל הכי בתר דכתבו הא מובן

 ~אבות~ת~ן
 פ""א~

 כעבדים תהיו אל
המשמשין

~  
 עכ"ל פרס לקבל ע""מ הרב

 שפיר אדם מבני פרס ל~בל מ~א"כ"עו""ש
 דא~~ לשמה שלא בסוגזהו

 דאיכא ומ~ום
 וכנ""לי ד~נטור לתאגבה

~~~
 ה~דול רבינו של ~דשו דברייקרו

 ~פ""ד לאבות בפירושו ז""להרמב"ם
משנה

 ה~
 לא שאמר" ~זה דע וז"ל דכתב

 לא כלומר בו לחפור ~רדום התורהתעשה
 מי כל כי ואמר ובאר בו לחיות כלית~בהו
 מן חייו נוטל ה~רה בכבוד בע~""זשיהנה

העול~
 ולא וכו" הבא העולם מחיי~ פירוש

 שהיה עניים החכמים מן חכםמצאנו
 אותם מע~ירים היו שלא על דורוא~י מ~~

 חסידים היו בעצמם הם אבל לשםחלילה
 מאמינים והיו לעצמם האמתמאמינים
 ~ר משה ובתורתבהשי"ת

~ 
 ה~ם יזכה

 לעצמם מתירים היו ולא ה~ה"בלחיי
 והיה אדם מבני ממוןלב~ש

 רואי~
 שלקיחתו

 חילולהיה
 הש~

 שחשבו מפני ההמון בעיני
 יחיה אשר מהמלאכות מלאכהשהתורה

 זה שעושה מי ויהיה ~יניהם ונתבזהבהם האד~

ד~
 ~השם

~~ 
 ~~"ל ו~"

 ~"~ ו~חי~~

 כל וז""ל כתב תורה תלמוד ~~ה" יהלכה
 לבו עלה~ים

 שיעסו~
 יעשה ולא בתורה

מלאכה
 ויתפרב~

 אח חלל ה""ז הצדקה מן
 הדת מאור וכבה התורה את ובזההשם
 הבא העולם מן חייו ונטל לעצמו רעהוגרם
 וכו" בעוה""ז תורה בדברי ליהנות שא~רלפי

 יוסף רבי לתלמידו הרמב""ם ובאגרת~כ""ל
 אברהם ברכת ספר בתחלת ~הנדפסעקנין
 שללבנו

 הרמב""ם~
 ואמנם וז""ל כתב באמצעו

 לך נתתי כבר לבג~ד מהליכתך שזכרתמה
 ותורה ותלמד ~דרש שתפתח זה עלרשיון

 ~יד החיבור שמירת עםל~רים
 עמהם רעות עליך תמשוך כי יראתיאך החזקה~

 כ""א לתכלית תבא ולאת~ד
 לרעו~

 וכן
 תמעט ללמד חובה עליך תעמייס ~שראחרי
 כי דבר מהם שתקח ~יעצך לא ואניבמסחר
 בעיניטוב

 דרה~
 או מ~ריגה שתרויח אחד

 ראש מרשות ~תרויח נ~רות אומחייטות
 לך יהיה ואםה~ולה

 עמה~ עס~
 תשפל

 ועצתי תתבזה דבר מהם ת~חואם
 הרפואה חכמת ותלמוד ומתןבמשא שתע~ו~
בתלמוד ותעסו~

 תו~
 יעו""ש עכ""ל דר~האמת על

 וה~מתיםי והיקרים הקדושיםבדבריו

~~~~~~~ 
 הרמב""ם דכתב דבזההגם

 פ"ג ובחיבורו לאבותבפירו~ו
 ~וכהובא תורה תלמוד מה" יהלכה

 בא~
ה~דו~~

 בכ""מ וכמ""ש ישראל גדולי חלקו
 ח""א בתשב""ן לרבות וגםשם

 ~שו~
 קמז

 והרבה~מח
 הארי~

 נגד זה התר בבירור
 מ~מ היטב יעו"ש ז"ל הרמב"םהחלטת
 ליהנות דמותרעי~ר

 מכב~
 ע"ד ה~רה

 דעת גם ובאמת ז"ל הםשכתבו
 הרמב"~

 ז""ל
 וכמ"שהכי

 בסופי"~
 ו~י ויובל שמיטה מה"

 ט" ~סימן לעיל הענין בבירור שהארכתימה
 לה~ א~ עד יחאות

 ~ש~"כ היטב י~ש
 ע"ד בתורה ועוסק ת""ח בסוג כלל ~אינובמי
 כ"ע~תי

 מודי~
 הרמב"ם שכתב למה

 תלמיד כל ~"ל תורה תלמוד מה" ד"הלכה ~"~

~ ~ור~~ ~~~~ל~ ו  ~  ~~ ז~ 



~~ו

~~~

 ~~~ן
~~ 

 ~י~~ן ~~~~ן
 ו~ג~~ ~~ו~

~~~~ 
 רבים כי נ~ר ו~ליו הרוח וגס~שוטה

 חללי~
הפי~

 שלא הקטנים ~תלמידים אלו וכ~"

הר~
 בפני להת~ל חב~שים והם כראוי תורה

 ויושבין וקופצין ~ירם אנש~ ובין הארן~מי
 המרבים הם בישראל ולהורות לדיןבראש

 ה~ולם את המחריבים ~םהמחלו~ת
 ד" כרם והמחבלים תורה של נרהוהמכבין
 אמר ~ליהם~באות

 של~
 לנו אחזו בחכמתו

 כרמים מחבלים ~ט~ים שו~ליםשו~לים
 ~רוכה גמרא מקורו ובאמת י~ו"ש~כ"ל
 כב~סוטה

 ~"א~
 חדשיו כלו שלא קטן מאי

 שלא תלמיד זהוכו"
 ה~י~

 ~ורה להוראה
 ~ י~ו"ש" ~"כוכו"

~""~~~~~
 שלמה אמר ד~ליהם הרמב""ם
 ו~ו" שו~לים לנו א~ובחכמתו

 ~איכה דכתיב הא להביןאפשר
 ה"~

 ד" זכר
 כל זו בקינתו ~רט ו~ר ו~" לנו היהמה

האס~
 הנורא

 ליש~ דאיר~
 המק~ש בחורבן

 ~ל ל~ו דוה היה זה ~ל וכתב סיי~יהארן
 חשכו~ל~~

 ~יני~
 ששמם ~יון הר ~ל

 ~לכושו~לים
~ 

 רב דאמר הא ~ה~דם
 ח ~ברכותחסדא

 ~"א~
 ~תהלים דכתיב מאי

~ו~
 ש~רי ד" אוהב

 ~י~
 י~קב משכנות מכל

 בהלכה המ~ויינים ש~רים ד" אוהבו~ו"
 ~תי כנסיות מבתייותר

 מדרש~
 ו~ו"

י~ו"ש"

~~~~~~~ ~  
 המצויינים דש~רים

 ~י היינובהלכה
 מדרשו~

~~~~
 ~"ל דכוונת

 למק~
 חושב ~בי~ות

 ש~ר מכונה ~הוהדיינים
 כה ~ת~אוכ~תיב

 ז"~
 י~תו ~לתה

 ותר~~וו~" הש~~
 לתר~

 בית
 ~י~

 ~ירש"י ~ובא
~ם

~~ 
 כא ~ת~א

 י~~
 ~~ו ש~ר ו~ל

ותר~ומו
 ~ולתר~

 אתריה ~ין ~ית
~~ 

 ~ת~א
כב

 טו~
 ותר~ומו הש~רה ה~יר זקני אל

ולתר~
 הדיינים וב~ת י~"ש ~רה דין בית

 ~תורה ~~י ולדון לה~ות מ~וים~יקר

והלכ~
 ~מסורה

 ו~קו~
 ~הו

 כ~~
 ~"ל

 ~מצוייבים ש~רים ד" ~~בהנ"ל
 ~~ני~~~רי~ דיני~ ~י~~~ר ~לכ~
 ~ם

 ובתי כנסיות מבתי יותר ~רה שללאמתה
 דאינהו ונהימדרשות

 בס~
 נינהו מ~ט מקדש

וכדאמר
 במגי~

 להם ~""~~~ו~י ~כט
 ~בי אמר מ~טלמקדש

 יצח~
 כנסיות בתי ~ו

 ~בח~תי ובתו"כ וכו" שב~ל מדרשותובתי
פרק

 ו~
 לרבות וגו" מקדשיכם את והשמתי

 ולשיטת וכו" מדרשות ובתי כנסיותבתי
 הרמב~ם ומכללם הראשונים מגדוליכמה

 מגילה בר"ן י~ויין מה"ת קדושתםוהרחב""ן
 המצויינים ש~רים מ"מ ה~יר בניר""פ

 הדיינים מ~ב מקום קבי~ות והיי~ובהלכה
 חביבין ו~רתו אלקים חוקי ו~וןלהורות
 ד~"ל ~ד ויתר יותר הרבה ה~ב"הלפני
 י~שבת

 ~"א~
 דכתיב בקרא דרשו

 ה~רב ו~ד ה~~ר חן משה ~ל ~~םוי~מד ~יתרו~
 לאמתו אמת דין שדן דיין דכלו~ו"

 נ~שה כאילו הכ~ב ~ליו מ~לה אחתש~ה אפי~
 ~י~ו"ש בר~ית ~~שה לה~ב"השותף
 וקיום תוה"ק דכל ב~"ל מבוארובאמת
 ו~ו~ש אמת במשפט תלויה יש~לית~מה
 ~ת שמבטל~ ממי חמור ~ת משפטביטול
 הדברות~שרת

 וכהו~
 ~סימן ל~יל באריכות

 אותג
 יד~

 הנב~א כוונת ~הו היטב י~ו"ש
 היה זה ~לבקינתו

 ד~
 הר ~ל וגו" לבנו

 מ~ומות כלומר בו הלכו שו~לים ששמם~יון

ה~בוהי~
 הר בשם ~~כונים

 ~ניני כל ולדון להורות ~לכההמ~ויינים וש~ר~
 ו~דכתיב ומשפטהוראה

 ~שפ~י~
 יז

 יפלאכי יח~
 ממ~

 ו~לית ו~מת ~ו" למשפט דבר
 פ"ז ~~נ~רין ו~"ל ~ו" המ~וםאל

 וכו" א"י מכל ~בוה המקדש שביתמלמד ~~א~
 כ~יב ו~ודי~ו"ש

 ~ת~~~
 ~לתה

 שמם הוא ו~~יו וכנ"ל וגו"הש~רה יבמ~
 ודיינים ממורים דשמםכלומר

 ~רה של ל~תה ולדון להורותומ~ויינים ~וני~
 מחבלים קטנים ~~לים יו~ביםובמקומם
 ~ינתו ~יקרכרמים

 ~הנב~
 ~ז~ו משום ~ה

 לחור~ן הסי~~ ~יקרהיתה
 וכהובאישראל ו~לו~ האר~

 ~אריכו~
 ~סימן ל~יל

~~
 י~ ~~

 ~~ו~~~~י
 ~~~ הי~ ~~"~



~ ~ ~

 ~י~ון ~~~~ן י~ ~י~ן
 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~~~

 דבש~יעתםוהזהירום
 לנביאי~

 וכהנים
 כ""ז וכ~פורש וגלות בחורבן יענשוהשקרנים
בכתבי

~~ 
 ה~דושים דנביאינו

 ~~" בדניאלוכ~"ש ~א~תי~

 ו"~

 עבדיך אל ש~~נו ו~א
 שרנו ~לכינו אל בש~ך דברו אשרהנביאים
 יעו""ש~ ~ו" הארן עם כל ואלואבותינו

ו~~~~
 וכהנים נביאים סוג

 בהכרחושקרנים חנפי~
 להעתי~

 ~""ש
 וז""ל פ""ד אלקים עבודת שער הלבבות~חובת

 התקיים האנשים הרביעיתוה~דרגה
 הגמול ואמתת התורה בירורבנפשותם
 אלא בעוה"ב~עונש

 שנפשות~
 ה~ו

 ~~שה ולקחו ותאותיו העולם אהבתאל אות~

העב~
 י~ודו ל~~ודות

 בה~
 וקב~ו העולם

 ב~~פונים ולא בגלויםהתורה
 ובלשונ~

 ולא
 ובכ~ותםבלבבםי

 נא~
 ~יר~יה

 ט"~
 ב~יו

שלו~
 ארבו ישים וב~רבו ידבר רעהו את
 ~י~עיהונא~ר

 כ"~~
 כבדוני ובשפתיו בפיו

ולבו
 רח~

 עכ"ל ~מני
 וש~

 הפרישות בשער
 הכת והם וז"ל זו כת על עוד כתבפ"ג
 בני כתות שבכלהרעה

~~ 
 ויותר

 ו~גונה ~א~ת~ן רחוק~
 ~כול~

 א~~ ובכ~והם
 ~יר~יההכתוב

 ט"~
 חן

 ל~ונ~ ~~ו~
 וגו"

 פ"ד ~~ים ~בודת בשער שם ועודעכ""ל
 וז"לכתב

 ו~~דר~
 י~~~~ אנשים הח~~ית

לה~
 כל

~~ 
 התורה ~ענין שה~~נו

 ~וה"ב והעונשהג~ול ו~~~~
 א~

 ~הטו
 וכוונו התורה וקבלו העולם לאהבתנכשותם אי~~

בקבל~
 לג~ול להגיע

 האל~י~
 ב"א ולשבח

 ~~~רי שער והוא ~ליה בעוה"זוכ~ם

החונ~
 ~וא

 ~תו~
 ~וג ועל עכ"ל הנסתר

 ~"ב ה~רישות בש~ר עוד ~ב זו~דרגה
 עושים בו הג~ול ובעבור~"ל

 אלהיה~ ב~נ~
 ~לבושיה~ותורת~

 וכו"
 ומבקשי~

 גו~ול
 ב~עשההעו~ים

 העו~י~
 ומדרגות

 כ"ב ~סו~ה ש~~"ל ~~ו הרשעיםב~נהגי ה~דיקי~

ע"ב~
 ~כר ~בקשים זמרי ~עשה ~ושים

~פנ~
 רוע הגדיל ובי~ר עכ"ל וכו"

 מ~~
~~

 ~~ד
 המע~~ י~ ~~~ ~~

 ~"ד
 ד~~

 להעובד יתרון וישוז"ל
 כוכבי~

 הח~ף על
 כוכבים העובד כי ~הם א~ דברים"באר~ה
 נביא ~"י ~וזהר איננו חזון שאיןבז~ן
 ~חשבתו ה~סד א~לו~יברר

 באות~
 וב~ופתים

אבל
 ה~חני~

 ~ענה עליו יש הא~קים ~ורת
 האלקים בעבודת ה~~ות ~ן שקבלב~ה

 ~י והשני זו~תוי ~עבודתוההזהרה
 האלקים את ~~רה שאינו ~י עובדכוכבים העו~

 ~י עובד האל~ים בתורת ה~חניף~בל

ש~~~
 אותוי ~~רה שאינו ו~י האלקים את
 העובד כיוה~לישי

 כוכבי~
 עובד הוא

 לנעבדיוי תכלית אין ו~חנף בלבדאחד דב~
 נסתר ענינו אין כוכבים העובד כיוהרביעי
 אדם~בני

 וה~
 פרסום ~פני ~~נו נש~רים

כפרנו~
 אבל ~אל~ים

 החנ~
 כפרנותו אין

 ~הזי~ם לו ויתכן בו בוטחים אדם ובנינר~ה
 שב~דוי הגדול ~וא לזולתו יתכן שלא~ה

 בלשונינו ונ~ראהעולם
 חנ~

 ו~פתה ויהיר
 יעו""ש~ עכ""לוכו"

 ~~ב~~~~
 ~דר~ת רוע הני כל

 בספר דנפרטו ו~~ותבתורה
 באות ~וכהובא הלבבותחובת

 הקדום~
 כבר

 כ" ~סוטה דתנן ~לין בקו~רא~"ל

 ושם וכו" עולם ~בלי אלו הרי פרושיןו~~ות ~"א~
~~"ב

 ע""ב~

 פרוש הן פרושין שבעה ת""ר

 פרוש קיזאי" פרוש ניקפי" פרוששיכ~י"

 פרוש ואעשנה" חובתי ~ה פרוש~דוכיא"

 ורבא אביי לו א~רו ~יר~~ פרוש~אהבה"
 ~יראה פרוש מ~בה פרוש תיתני לאל~נא
 לעולם רב ~~ר יהודאד~"ר

 יעסו~
 אדם

 שמתוך לש~ה שלא אפילו וב~~ותבתורה

~~
 וז"ל ופירש"י ו~ו" לש~ה בא לש~ה

 לאהבת ולא ה~~ות שכר ~~בת ~הבהפרוש
 ~יר~ הבורא"~צות

 ~ה אלא עו~ין של
 ~ובו כאשר השי"ת ~אהבת לעשות האדם~ל
 ~~ינוד"

 וסו~
 יעו"ש עכ"ל לבא השכר

 שלא דסוג ז"ל פירש"י כפימבואר
 ~~ות שכר לאהבת דוקאד~ותר לש~~
 ואפילו אחרים לסוגים ~שא"כעונשם ו~יר~

~על~
 ~~י בעוה"ז ה~א~ו

 ~~~~ ~ו"~



~ ~ ~

 ~י~ן
~~ 

 ~~~ון ~~~~ן
 ו~~~ ~~ו~

~~~~~ 

"

~~~" 

~~~~~~~

 ~""כ ב~בשו באמת ד~התמוה
 דיד ומסתייה~לות

 ולא ו~יבו~ בשי~בוד ~ליהם תקיפה~הי" האו~"~
 טפי~~יכא ~לותם והא האומות לביןדי~ו
 בין וי~מ~ו ויהבלו ההבל ~ר ~~לכו~יחש

 ~מר~" ה~מים ~ ~~~~
 ב~כבו ~~ד~~להקב"ה~~~~

 ~לילו~
 ו~ם

 ~י אפשר ~לות ~ובשם ~לרבות~"י~י~
 בשארו דהיו דבארצם למל~~~~מא

 הרבה ישראל רש~י תקיפים במיאחד~והיו במר~
 ~"ד ~תורה ל~יום סכבה איכא ויתריותר

 מפריצי קשים ישראל פריצי דבאמת~תי
 אפשר ובזה ה~ליובה ~ל דידם ה~כא~~כו""ם
 ~ט ~בדה דתביא ~אלהבין

 ~"ב~
 ~שר שבים

 ~ד~ים
 ש~~

 אבשי
 אלכסבדרי~

 רבי את
~

 ~ושם וכו" חבביא בן יהוש~
 ~"ב~ ~

 כתוב
 ~תהלים בציון ד" בחר כי א~ראחד

 ~ירמיה אומר א~~תוב ~ל~~
 לב~

 אפי ~ל ~י
 ~י~ה חמת~ו~ל~

 הז~ ה~י~
 ~יום למן

אשר
 ב~

 ~יום ~ד אותה
 הז~

 כ~
 את שלמה שבשא~~ קוד~

~ 
 פר~ה

~  

 שבשא לאחר
 ~""כ ~ר~ה בת א~שלמה

 ול~או~
 תמוה

 כאן להם ל~שיב ~י"ל~סברא
 לאחר וכאן ד~שו ~~ו~בות וכל ~"זש~בדו ק~~

 ולהב"ל התו~בות ~ל ~"זיו~שוש~בדו
 אפו ~ל דהיתה ~יקרש~יר מו~

 וחמ~
 מפרצת

 ד~י"ז ~ר~ה בת בבשואישלמה
 ~ח~

 ה~רצה
 י~~בישם תקבה היתה לא ושוב~דולים
 ליכא סוף דסוף~קומם

 תקו~
 דכל דישיבו

 מה~דולי~ שאיב~פרצה
 ~ב"ר ~ירצה איבה

פ"~~

 איבך למדו ~משלמה
 כול~ מלכי~

 לפרון

ב~~
 ~ם ושוב

 וממי~ השרי~
 הכהבים ~ם

 ~דיף ו~פי להו שקר~מחבפיו~~אי
 תקוה ~כ""פ איכא~י"ז לשי~~

 שי~ו~
 ~שום

ד~
 מפריצי תקיפה יד ~יה

 ורש~~

 ~~שראל

 ו~ו~ וכ~רא~~לי~~
 כ"ז

 בבסיו~
 ~מרי

 ~"~י~ ~~ ~~~~~~~~~

~~~~"~ 
 כוובת ~מי יתפרש הב"ל ~

~~~~"~~ 
~" 

 ~איכ~ ~~בבי~
 מה י~י ב

~~~~~ י ~ ~  ~~ מ~ ~ר~ל~ ~ך~ 

 ציון בת ב~לת ואב~ךלך
 כ~

 ~דול
 כי~

 ~""ל ל~מ"ש ו~ייבו ו~" לך ירפא ~ישברך

~מ~י~
 יד

 ~~~ ~""א~
 לדורות שהוצרכה

בכת~
 י~ו""ש וכו"

 והבבי~
 ארי~ות דראה

 לשב~ים בבל פ~ידת דבאמת ותוקפוה~לות
 ~ם והבביאים שלי~ה ~~ולה היתה לאשבה

 היתהדבבואתם
~ 

 מ""מ ראשון בית חורבן
 ~ל במירמזו

 חור~
 ~וכ~"ש שבי בית ו~לות

 יא פסוק כו בחקתי ~ה"ת בבי~רו~הרמב"ן
 ~בא ו~" ו~" משכבי ובתתיבד""ה

 כ~
 ~~"ה

 וכו"הצלצל

 י~ו"~~
 דמקומות יסובב~ ו~י"ז

 מקומות והייבו וציון ירושלם ~בשםשמכובים
 לתפלההמקודשים

 ול~~
 כפי ולדון ולהורות

 כים~ש~ם ~דול יהיה והמקובלתהמסורה
 מי~ירפאואין

 לה~
 כבסיות דבתי כלומר

 ושלוחי ~"ז בתי דו~מת בבוים יהיולתפלה
 ~"ז וכומרי בס~בון בהם מתפלליםצ~ר

 להם אין מדרש ~תי ובפבימיותםבחי~ביותם
 לאומ~ם בל~ן מטיף ~ומד הבימה ~ל~"א

~פר~די~~ר
 בל~""ז~

 ~"ז לכומר ממש ~ומה
ו~וד

 והוא טפי ~רו~
~ ~~ 

 וידין ~ורה
 וקדיש הפטורה ב~בין~שאלות

 דבשלם בשבת זקןו~ילוח ויאהרציי~
~ 

 ~שב~~~
 הכולל ~רב שם ולפ~מים רב בשםומכובה ר"ל~

 ובאמת ~ור ~סוס בקולו יצ~צףוההוא
 ~ אין ריקבור ה~

 ב~ים ~ל תורה זו מים
 יש~קרבים

~ 
 מיבות והייבו

 ~שם ב~יבתו הבביא דמסיים~הו מרו~ ~~
 יד~

 בביאיך
~ו

~ 

 להשיב ~ובך ~ל ~לו ולא ותפל שוא
 משאות לך וי~ושבותך

 שו~
 ומ~חים

 דב~אתו מלבדו~ייבו ו~
 וקיב~

 ~ל זו
 ~ית השקר דבביאי החורבןש~ת ש~~
 לך~ו ראש~

 ש~
 ומתו~ב מ~שה כל ולשבח ליפות

שבך
 ו~

 ~דיך הורידו ו~י"ז ~ובך ~ל ~לו
~~שמיות

 וברוחביות~
 במי והחריבוך מ~ליך

 ~ד ~מגילה וכמ~~ל לדורות יצאללמד
 ~ורות שהוצרכה~אה ~"א~

 ו~יי~ בכת~
דבבו~

 וקיבתו
 ז~

 לדורות שיסובב ~ל
 צרו~

מר~~
 ו~קף

 אריכ~
 ~~לות

 ~י~
" 

 ~~ר~ים~
 ~~~ ~~~~~ ~ר~~י~ ו~מבהי~י~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~י~ון ~~ג~ן ~ז
 ו~ג~~ ~~ד~

~~~~ 
 ~~פרעדיגער ודרשניםרעבנים

 בלע""ז~
 כיוצא

~~
 ומתועב רשע מעשה כל ולשבח ליפות

 עדיך הורידו ועי""ז עונך על גלו ולאשבך
~בגשמיות

 וברוחניות~
 הן והחרי~ך מעליך

 והן ישראל מצוררי ומרות ~שות~זירות
 דור כל וכמרז""ל הגלותבאריכת

 של~
 נבנה

 בימיו~ נחרב כאילו בימיו המקדשבית

ו~""~
 כוונת נמי יתפרש הנ""ל

 ד ~איכהבקינתו הנבי~
 ב~

 ציון בני
 לנבלי נ~שבו איכה בפז המ~ולאיםהי~רים

 דבשעתו כמו והיינו ע""כ יוצר ידי מעשהחרש
 האמת לנבי~י ורוצחין הורגיןהיו

 ולכהנים ש~ר לנביאי בקושטא ומפרנ~יןוזנין והצד~
 מקונן כןרשעים

 בנבוא~
 ור""ל לדורות זו

 של בעומקה לע~וק בהלכה המצוינים ציוןבני
 מדות בי""ג י~רים פנינים ולהוציאהלכה

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 
 מלתאובדמיון

 למל~
 ולדון להורות ועי""ז

 אדם לבני נחשבו והמה תורה שללאמתה
 כלומר יוצר ידי מעשה חרש לנבלי חשךיושבי

דאי~
 לרב לקבלם לכלום בעיניהם חשובים

 ועי""זומורה
 ולפרנ~ להחזיק~

 לישב דיוכלו
 התורהעל

 ועבו~
 המה וכ"א הקודש עבודת

 שאלו עוללים והמח~ור העוני בכבלימעונים
 במקומם להם אין ופורשלחם

 מ~בלי~
 וממנים

 ~ו אין אשרלמי
 חל~

 אל~ית בתורה ונחלה
 לדרוש לרבות וגם העמים ~מו~יותוכ"א

במ~
 רעדנער ~ש~הנ""ר הגיון במיטב

בלע"ז~
 בעיני חן דמוצאים והבל דופי דברי

 במדה וישפיעו יעני~ו ולהם דמה להבלאדם
 להם שיהי" בכדי ומשמנם מחלבן וגסותגסה
 ואפילו ~תורה כל על לעבור ומציאותכח

 ב~וה"ר ~מנינו הנסיון וכפי ומדותבמוסר

 הגאון פרושים של לבן שכתבוכעין
 ~קד~

 בעל
 סימן חיו"ד תנינא במהדורא זצ"להנו"ב
 שאמר שכתבת הלמדן זה אבל וז"ל~יט
 ~רא יפה בזה מ~ילים זמנינו ~~~ו~יששמע
 ~פר נגדע בעוה"ר אשר זמנינו ג~וליאותם

 ~ינ~ ~~ני~ ~גדו~ ו~~ ~~ר~~רן
 ~צד

 בנימו~יות מ~דלים אבל התורה~כמת
 ~ה חיצונים ספרים ובידיעתובטבעיות
 יגעים ואינם בזמר וא~ה ברי~ודמתגדלים
 הזה ומספחת כללבתורה

~ ~  
 ו~ן בדור

לא
 תשי~

 איזה בשמם שאו~רים ~מה לב
 יעו""ש עכ""להוראה

 וח~
 רבא ~רא האי

 לבן וה~הור הקדוש החדירהגאון
 ש~

 פרושים
 הנוב"יבעל

 זצ""~
 אנן בדורו זה ואמר נ~נח

 ~ר זו בזמנינו הגדולה בריטניא מלכותבפה
 מלאה ~ונה שאתה ופינה פינה בכלבעוה""ר
 בהם כיוצא ורבניהם וחמסמינות

 ומינותבורות ~אי~
 ו~כוני~

 בשם
 ~פרעדיגער ודרשנים רעבניםכלומר רעוורענד~
 ראשי דין בית כולםועל בלע""ז~

 דמלאי~
 בורות

ומינות
 וחמ~

 במדה
 מרו~

 למעלה שאין
הימנה

 ובצירו~
 ות""ח רבנים

 שקרני~
 וצדיקים

 וליפוח ~ם דמסייעים מזויפיםואדומורי""ם
 דעי""ז בעיניהם חן למצא והכלמעשיהם
עצמות שלחנם מתחת ללקט עכ""פיוכלו
דאינם ~מקוצצות ידיהם ב~ונות~יבשות
 ידיהם שרפו וכעין בהם מאומהפועלים
 ד~יב וכעין בפה אלא כחם ואין תורהמדברי

~ישעיה
 כט~

 ולבם כ~וני ובשפתיו בפיו

רח~
 מעשיהם להם דמיפים והיינו ממני

 בפה ~כל ~תלהבות ובנגוני דופידרשות
 אחד שום ~ין ממני רחק לבם אמנם~שפה
 ואומר עו~קמהם

 דברי~
 והם~ מלב נובעים

 החיים ען דרך את לשמור העומדיםהמה
 מצח לנו ואין הדת ו~יום תורהזו

 להרי~
ר~

 להתאונן וכ"א
 ע~

 אחב"י וש~לות מצב

בסי~
 הכרם בעל יבא ולומר רשיעי ~ני

ויכ~
 ישראל בית כרמו ולנ~ות קוציו

 הגאון בכפילא רבנן ו~ר בזה לי~וכמ"ש
 מדווינסק בדורנו יחידהאדיר

 זצ"ל~
 ועי"ז

 ~מתית וגאולה הרוחהיסובב
קלט ~ש~ ו~~ז"~

 ע"א~
 על שכי~ו משרה ה~ב"ה ואין

 שופטים שיכלו עדישראל
 ושו~רי~

 רעים
 יעו"שי ו~"מישראל

~~~~~~ 
 זמן לא~ר

 טו~
 כל ~כתבתי

~~~
 ~מצ~תי

~~~ 
 ~פר



~ ~ ~

 ~~~ון ~~~~ן ~~ ~~~ן
 ד~נ~~ ~~~~

~~~~ ~~~
 ה~מודיםווי

 ~הנספ~
 ה~דוש לה~ל""ה

 זצ""למ~ו והו~
 ~ר~

 ~מוד כא
 הדין~

 וז""ל דכתב
 דמלכא ב~רמנח נא~דבר

 דל~י~~
 ~ל וכו"

 ~ני~
ר~

 הרואות ל~יני~ אוי ור~יתי ששמ~תי ומר
 הוא וה~לקים השומ~ותולאזנים

 היוד~
 שלא

יצאתי
 לד~

 ש~וו ית" ח""ל ~כיתי כי ב~בורי
 ה~דול ל~ב""ד שנתקבלתי ולגדולהלהתרוממות

 ישראל מדינות רוב~ל
 ול~

 זכות רק בזכותי
 באתי רק לי ~ומד~בותי

 לקנ~
 ד" קנאת

 ~שובים ~כמהצבאות
 לומדי~

 התורה שרי
 מ~שיםוב~לי

 י~בי~ טובי~
 דורש ואין

 אותםומב~ש
 ולוקחי~

 מחמת לרב לסוחרים
ממון

 ~נמ~ס~
 ~ל רוכבים ~בדים שר~יתי

 הארן ~ל כ~בדים הולכים ושריםסו~ים
ממ~

 גאוני~ ~דרי תה""ל ש~ש ר""ל
 ~וכ~גים

 ולית ובמ~שים ובד~תבחכמה
 דמשג~

 בהון
 שאומר מי ואין זוית בקרן מונחיםוהמה
 בזויה וחכמתם לנו תהיה קציןלהם

 בשפ~ומושפל~
 ~ו""ה המדרגה

 מלי ~יטומי ה~ולם המבהיליםהאנשים ואו~
 ~ושרם ו~""יב~למא

 ומגלגלי~ מסבבי~
 ~ל

 ו~"י ~ן כיוצא ש~וחיהן ידי ו~לידיהן
 פ~ו~ות ופו~לים מאה ~ד של~יהןשלוחי
ודוחין

 נ~~
 נ~ש מ~ני

 בהמ~
 ר~ה וגורמים

 ~ומו זהב ואלהי כ~ף לאלהי ~צמםו~ושים
 לדור וי נאמר הזה הדור ו~ל זאת" ~לשמים
 ~צת יש ולפ~מים שופטיהם" את~שפטו
 לקבל ~וברים מנכ~יהם שיורדיםקהלות
 הרבנים ומניחין ~ו~רו מחמת רב~ליהם
 ~ניים שהם מאחר טו~ת ומ~~ת מדותאנשי
 בבני הזהרו מחז"ל לבם ~ל ~ותנין~ין

 וכל וכו" לי~ראל ~רה תצא שמהן~ניי~
 הגדול הגאון בדברי וישכיל יבין לבחכם

 של ביםמהרש"ל
 שלמ~

 ~פ"
 הח~

 סימן

נח~
 דבריו ו~ך וכו" דדהבא ליטרא ב~נין

מאלף א~ ~מצא אם ואפילו ~כשיו כזה הנ~צאכתב
 ר~

 שכולם שב~וה"ר ה~ומד ~ל פרון
 ~סמכים ~וה""ר זה ~רך להלוךרו~ים
 ד~ת ונזוחי מו~~ים" ו~יו~יםמרובים
 ~" ש~ין~~ר~ים

 ~יד ~ומו ~~י~
 כש~~

 בהון בחורים ולקבן להשתרר מתחילנסמך

~ת~
 לרון ~בדים ששוכרים השרים ~דרך
 נק~אים אותם והנהלפניהם"

 שו~לי~
קטני~

 ד" כרם כרמים שמחבלים
 יש וכן הרמב""ם" כתבכ~שר צבאו~

 ז~ני~
 ב~וה""ר

 מבינים אינם דשמ~תא סוגיאשאפילו
 הלכה של ל~ומקה יורדים ו~ינםלתכליתו

 הצבור ~ל משתררים חכמה ~ניית ובלאכלל
 הלומדיםו~ל

 ומחרימי~
 ומסמיכים ומתירים

לתל~ידי~
 שלא

 לפניה~
 תשלומין מ~בלים רק

 אוי הימים כל דורשים ולהנאתןגמורים
 נאבדו ד~ת יוד~י יאמונה שאנשי בושהלאותה
 מ~שיו ומ"מ חריף שהוא מי נמצאואם

 שמה" והאריךמ~ולקלים

~~ג~
 לכן ש~" המ~יין י~יין וכהנה
מהראוי

 לשמו~
 דברי דבריו כי לקולו

 שנתקבלים אותן ~ל או~ר ואני חייםאלקים
 השתדלותם ~""פב~הלות

 ל~
 שמיא מן

 אדם ידי מ~שה רקמוקמינהו
 ה~

 מצינו הלא
 ז~חולין

 ~""ב~
 של פמליא מכחישין הכ~פים

 הגאונים את אני ושבח ז~" ב~נין ק""ומ~לה
 בארן ~ר ה~דושים פולין במדינותהמופלגים

ה~
 יחידים ~ל שהחרימו החיים יבדלו

ורבי~
 ו~""י ~~מן ~"י המקבל ו~ל הנותן ו~ל
 ראו המה בודאי שלוחיהן ושלוחישלוחים
 אבל ~באות ד" קנאת ומ~נאים ד"מ~שי
 לא קצת כ~שר קל~לתם תקנתםב~ו"ה
 מוסרמ~~ים

 ו~וברי~
 החרמות ~ל ב~ו""ה

 וקללותואלות
 הכתובי~

 ומכשילין בספר
 ה~רה ~לינו באה ~""כרבים"

 הז~
 ~רורות

 הולכי" ואנו חברתה פוטרת צרה ואיןמחוברות
 מרייהו ~ק~ות ~""י ידינו ו~לת מטהמטה
 וח~רו יחד התאספו ישראל גבורי אתםלכן
 וחלצוחרב

 מתניכ~
 גדולה קהלה והקהילו

לה~י~
 לפנות ובנין מנין ברוב ה~נין זה

 המכשלה להסיר המסילה וליישרדרך
 בישראל הנבלה כזאת יעשה שלאוהתקלה
 אשמינו ולמחות ירחמנו ה~ב"ה זהו~כות
 לגדל שלומינו שנתויגלה

 ולרומ~
 שמינו

 ~~"~ י~מ~ ~ני~~ וכימ~ ~י~י~יפד~ ו~יו~



~ ~ ~

 ~י~ון ~~~ין ~ז ~י~ן
 ~~ג~~ ~~ו~

~~~~ 

~הו~
 הדין" ~~ת ~ו~נו יחנן דין" ו~ל ~ד

 ב~מוד ~~~~נו ~כות ודין דת יוד~יולכל

 ~כ""להדין
 י~ו""~

 היטב

~~~
 ווי בה~דמת ~ה~תיק מה כל

 ש~ י~ ו~ספרה~מודים
 כ~ר ~~מה

 וכבר כולו כמ~טכתבתי
 נדפ~

 ~ז" יותר זה

שנה
 וג~

 מה לר~ת
 ~כ~

 הקדמת ב~ל הגאון

 ה~מודי~ווי
 תורה מחוסרי רבנים דהני

ויר~
 לא ה~תדלותם ע""פ דנת~בלים

 זה כתבתי כבר וכנ""למוקמינהו מ~מי~
 להרה""~

רגי
 יוס~

 ~ל בת~ובה ז"ל ז~נ~נפ~לד
 מכת~

 בחיבורי נדפס וכבר כ~לו רבניםלה~דיק

~~~~~~~ 
 אות ~לא ~סימן תלית~ה

~~ 
והו~

 ובחיבורי ~נה ~מונה זה תרפ""ט מ~נת
 ב~צה ת~ובות וכמה בכמה הארכתיהנ"ל
 ~ד ~פז קלג קלא בסימן והמהזו

 ~ו~
 סימן

~~א
 י~ו""~

 תרצ"ו ~נת כה ו~ד היטב
 לחד~

 ~כתבתי מה מכל ראיתי לא אבמנחם
 פרצות הני כל בפרסוםוהדפסתי

 ג~ו~
 ספר

 קד~ ובכתבי בתוה""ק שהבנתי ממהכ"א
 דבכל ~בררתי ומה חז"ל ומדברימנביאינו

 ~ד דקמאי ~מאי פר~ום כבר פרצותהני
 ~יקר היו~מה

 לחור~ הסי~
 מ~דשינו

 פרסומי וב~~ר ה~וים לבין ופזורנווארצנו
 רבנים מהמכו~ים ו~פלות פרצות הניכל

ודייני~
 ~~ר שונאי רבו להם ~מסיי~ים

דירדו
 ממ~

 המת~דשים והמה לחיי
והמת~סדים

 חנפי~
 זה דמצאתי וכ~ת וצבו~ים

 ה~מודי~ וויבהקדמת
 המהרש""ל הגאון ב~ם

ז""ל
 נ~

 תרי ~ני דמכבר דראיתי בזה ד~תי
 ישבו כבר וטהורים ~דושים י~ראלגדולי
 להני סתירה ~כ"פ זה ויהי זו מדוכה~ל

~ולי
 זמני~

 להכ~יסני דידהו מלי בפטומי
 ד~י"ז ~ד ~י~י הני פרצת ~רסומי~ל

 חיבורי ליה~ירו
~~~~ ~~~ 

 ולא תליתאה
 לה~הותורצו

 בבי~
 ~~ימן ל~יל כ""ז וכהובא

 אותי
 א~

 ~ל בקרבי חלל לבי ד~מת וי~ן
 לה~ולם ומרות ~שות וה~ירות הצרותגודל
 וזה בפרטו ולישראלבכללו

 כשמ~ ברו~
~מאמין

 בתוה"~
 הוא דכ"ז מ~מים דהיא

~~ו~~
~~~ 

ה~בועים ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ו~
 והחנפי~

 זה חי~רי הד~תי לזאת

~~~~~~~ 
 שקרותם ~וד ופרסמתי ב" חלק

 ב~ר בקודש המ~מ~ים מינים דהניור~~תם

ר~י~
 ג ~ימן ל~יל וכהובא ודיינים

 ~דיא ~או~
 ס~

 אות
 כב~

 לד ~אות ט וסימן

לה~
 ולא י~ו""ש ובפתיחה

 ~מדי אתה כיוהצ~~ים מהחנפי~ ר~ איר~
 וה~

 מסיי~ין לטהר
אותוי

הקוד~ ~~~~~~~~~
 לא

 ר~יא מ~רמלה~תיק אמנ~
 ~פ" בזוה""קמהימנא

 נ~א~
 המתחלת בפ~קא

 ובסופו וכו" ~מי אפתח ~וםאליהו
 כ~

 ו~""ל
 ר~יאא"ל

 ~~ בא~~ מהימ~
 ב~מא

 בכל תאחר לאדידו"ד
 יכול~

 אנא דהא
 דאתמר ~י צ~רא מה~י לי לאפקא לי~וזר אי~ אין כי וירא וכה כה ויפן ~גיב~~רא
 ~י~עיה~לי

 וי~ ~~
 ולא ~ברו ר~~ים את

 בכל בינייהו תסרח סופריםדחכמת
 די~ר~ל אתר ובכל ו~רתא~רתא
 ~~יב ואני בי א~תמוד~יןמפוזרין
 ר~י~ייא רב ~רב בין~ינייהו
 סוכרים דחכמת דסרח מתככלב

 אתר ובכל וקרתא ~רתא בכלביניי~ו תסר~
 מלכוון בין בינייהו מפוזריןדי~~ל
 ~אנא י~ראל ~ל ר~יין ~רב אינוןוא~דרו
 ~יחז~אל בהו דאתמרד~ב""ה

 לד~
 צאני ואתן

 יכולת לון ולית אתם ~ם מר~יתיצאן
 ויראי חיל וא~י ת"ח" ~ם טיבולמ~בד

 ומחרימין יחוננו ולא ל~יר מ~ירמסובבים ח~
 באתרין ויהכון י~ברון דלא בינייהו רב~רב

 אלא ~יאין באתרין לון יה~ן ולאסגיאין
 דילהון לנפילו תקומה יהא דלא ~צובדבר

 חיל ~נ~י חכמים וכל ש~ה חייואפילו
 ח~יבין בי~ונא בדוח~א בצ~רא חטאויראי

 נ~~בו איכה בפז המםולאים בניםככלבים"
לנבלי

 בר~ חר~
 ~איכה חוצות כל

 ד~
 דלא

א~כחו
 אכסנ~

 אי~ן רב ~רג ואינון בינייהו
 ~דווא ב~לוה~תירין

 ב~
 ~~רא

 יגונאבלא
 כ~

 ~ו~ ~~י גזלנין



~ ~ ~

 ~~~ן
~~ ~~~~ 

 ~~~~ן
 ו~~~~ ~~~~

~~~~ ~~
 מלאה כי ~מא רישי דייניןדאי~ן
 ~ברא~ית מפניהם חמסהארן

 ~איכא אתמר~לייהו ו"~
 א"~

 ~לקי צבאות ד" בחי תנינא זמנא ~לךבאומאה לרא~ צריה היו
 לא מלין אלין דכל הכרובים יושבישראל
יפלון

 מפומ~
 קמי בהון למללא יכלתך בכל

 ולאחזאהקב""ה
 דוח~

 י~ו""ש ~"כ דלהון

היט~

~~~
 חורבן ד~יקר ומ~רר המ~אר ~~~~

 היה הגוים לבין ופזורוישר~ל
 המלכיםבסיבת

 והשרי~
 וכהנים ונביאים

 שום היתה לא ד~י"זהשקרנים
 תלה ~ל ~דת לה~מיד בידו דהכח דמי~רי דישי~ תקו~

 במסוה וכ""א ה~ורה בכל הכופר הואהוא
 מזויפתדקדושה

 ו~יו~
 שוב שקרנים ת""ח

 יש צדקהמה
 ל~

 נתקיימה דלא ~ל לז~וק
הב~חת

~~~~~ ~~~~~~~ 
 הפשו~ה ~ו~נה

 מלכים דלב אחרי ישראל ~נילכל
 ~יקר כל דאם ד" בידושרים
 וארצנו מקדשינו לחורבן דגרםהסיבה
 רחוקים ואיים ארן לקצויופזורנו
 ויתר שאת ביתר ו~וד קאי בתוקפה~דיין
 והמצות התורה כל ~זיבת והיינו~וז

 יוכל דמי ~כליות אפילו כ"א בשמ~יותזו ול~
 וחכמיה רבניה זו מדינה של אופיהלתאר
 ו~שירים קצינים הקודש משמרתשומרי
 שלהם שאינה ממון מקבוצת והגדילוהצליחו

 ורגל יד ומפשיטת וחבלות ~זילותמשריפות
 ומכל אביונים ומאנקת ~ניים ומ~דלנושים
 להם וי~שו יתהללו ~שרם וברוב בידםהבא

 ~ורות~ורות
 ורב~

 ~ו דמחניף בראשם
 גביהם ו~ל כולם ו~ל בפניהם מ~שיהםוליפות
 הכולל ורב דיןבית

 בר~~
 דהמה דמלבד

 ~וד התורה בחכמת גמוריםבורים
 ~ולמלאים

 ומרמ~
 למינות מצורף

בל~ם
 ובש~

 ~ייפים המה נפש
ומ~ים

 מל~ משפ~
 ~תורה ידי~תם דמחסרון

 המה לר~~תםמצורף
 דני~

 ~לא ~ורים
 בכלכהלכה

~~ 
 ~וא חכמתם וכל ש~ה ובכל

~שפות
 וב~כמו~

 חיצוניות
 ~רנס~~ כרצ~

והמנ~י~ים
 דכופרי~

 וכ"א התורה בכל
 שהוא למי ממנים מזויפת דקדושהבמסוה
 ת"ח~דר

 וכדביארתי ב"ד להמכונים לסיי~
 ל~יל היטב זהכל

 ~ ~סי~
 אות ~ד יא ~ות

 אות ~ד לג אות ~ ובסימן ו ובסימןכב
 דרבנן מרור בחי~רי ביאור וביותרי~ו""ש לה~

 לחיבוריהמצורף
 מר~

 תנינא כהן
 הב~חת דמני~ת ברור ומכ""זהי~ב י~"~
~~~~~ 

~~~~~~~
 כ""א מקרית סיבה זה ~ין

 הו""א היכי ושוב ~~ב""ה נפלאהבהשגחה
 מלכות הב~חת אפילו לשיקוים ב~ולםוסברא
 גדולההיותר

 וחשו~
 שבמלכיות

 ומנהיגים ר~שים ~תדלותבאמצ~ות ה~ל~
 ו~ליהם הפולי~יק בחכמת גדוליםחכמים
 אם ויראה תורה מחוסרי כלומרל~ריפה
 מלא ומקרא לזה מסכים אי~הקב""ה
~~לים

 ק~~
 ד" אם

~ 
 ~וא בית יבנה

 ~ניו~מלו
~ 

 שוא ~יר ישמר לא ד" אם
 ~"כ ~ומרשקד

 וכמ"~
 ~פ" ז""ל הרמב"ן

וישב~
 י~ו"ש שקר והחריצות אמת הגזירה

 שמן בלי ברורוזה
 ספ~

 הסכים לא ~~קב"ה
 לחורבן דגרמה הסיבה ד~יקר כיוןלזה

 והיינו קאי ב~קפה ~דייןישראל
 ונביאי בתורה כופרים רש~יםומנהיגים פרנסי~

 ות""ח ישראל ~ייני ורש~ישקר
 ~מתים אל דורש אני ואיןלהם מסיי~י~
 נינהו גמורים דמינים מתים קרויםבחייהם רש~י~

 כלים ~ינם והם כלהגיהנם
 כ""~

 אלו ~ל
המת~דשים

 והמתחסדי~
 ~יקר המה דהם

 דקלרציא בלפור הב~חת לבי~ולהסיבה
 היה ~חורבן ד~יקר כמ~"ל הפשו~הבמובנה
 ~"ד שלא בתורה ד~סקו ת"ח ~לובסיבת
 א~ליא מלכות בפה כ~ת ~"כ ~הה~תי
 ~פור והב~חת הרשיון נתינתמקום

 ד~צמם ה~ם כנ"ל דת"חדקלרציא
~וברים רואי~

 בשא~
 ~דון ~תורה כל ~ל נפש

ו~~~~
 ~~דדי ומ~יי~ים להו מח~י ~וד

 יפהי ב~ין זה כלוכנראה

~~~~
 וא~ר קולי ארים כ~ופר

 ~לי~
ל~~ו~

 ולחקור
~~ ~  ~~~ 

~~ 



~ ~ ~

 ~י~ון ~~~ין יו ~~~ן
 ~~ד~

 ד~~~~
~~~~ 

 ~של ~~ת ~שר בז~~י~וככה
 כ~

 ~גודל הסבל

~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~ 

 דהקי~ואחב""י
 כ~ כ~~~

 ~~בד ה~רן כ~ור

 והרי~ו~ה~~דו~
 וכ~ה בכ~ה והרני~ות

~דינות
 וג~

 ש~ה הקדו~ה בארצ~ו נרבות
 חרב חלליירביון

 יו~
 ~ריפת ~~בד יום

ו~~יד~
 ישר~ל ~~~ון

 ו~~
 בפה

 ~נגלי~ ~דינ~
הת~יל~

 ~רובה ב~דה י~ר~ל שנ~ת ל~~נוצן
 התעוררות ניצון בי~ול נר~ה בעיןועין
 ~שר~לגאו~ת

 והל~
 ~ח~""ל

 ~~ב~
 קלט

~ין ע""~~
 יר~~~

 נ~דה
 אל~

 ~ב""ב ועוד ב~ד~ה

י
 ע""~~

 ה~~ולה את ~~~רבת ~ד~ה ג~ולה

וכו"~
 ובא~~ יעו""~

 נפל~ת
 הי~

 ~ודל בעינינו

הנד~ו~
 ופי~ור

 ~דבו~
 ~דינת ~ב~ה

 ~נ~לי~~
לבתי~~כנסיו~

 ורב דיינין " וסדר וישיב~ת
 ~בור בצרכי עו~קהכולל

 לשיהיוי~ראל בי~ בד~ ל~ז~
 יהודי~

 ~ובים
 יודען ~ש~אל~

 ~לב~בלע""ז~
 ה~כונים וצדיקים רבנים כו"כ

~ו~ורי""~
 ארן קנוי ~כל

~לו וה~ה~ע~קי~
 ודר~ו~ ב~גידו~

 ובז~ירות בתורות ו~לו
 ככה ד" ~שה ~ה על ו~""כ בר~ידותוגם

~לעול~ים
 יזנ~

 ~שבת א~~""ל כבר וא~נם ד"

~ל~
~~""~ 

 ראי~ א~
 ד~ר

 ~צרו~
 רבות

 ~אעליו באו~
 ובדו~

 וכו" י~ר~ל ~דייני
 יעו"י~

 ואביד~ חורבן דעי~ר שבארתיוכפי""מ
 ה~רן

 בשבילהיה
 ז~

 ~~ו~רי ודיינים רבנים ב~ינוי
תורה

 ויר~~
 ~עשיהם על ~י~פו בכדי

 וג~ה~תועבו~
 ~כ~ים דיהיו

 ל~וה""ע ית~ר~ו דעי""ז ~יצוניותוב~כ~ות ב~פו~ ~לו~די~
 עלוי~~ו

 ~יו~~
 גם

 לרבו~
 בכל ב~~רו~ם

 ואפילו התורה כל ובע~יבת ו~רמה עול~יני
 גודל ~ל להתפלא אין שובב~~ו~יות

 ~~~ותיהגזירות הצרו~
 ג~

 א~כנז ב~דינת ~ז~~ינו
 נת~ש~ה~~שם

 ה~נ~
 כדור בכל כ~עט

 בפה לרבות וגםהארן
 ל~~ר איןדבא~ת ~~~לי~ ~די~

 גוד~
 פרצת

 ~זיב~
 ה~ורה

ב~ייבי
 כריתו~

 ב~ו~יות ו~פילו ב""ד וווי~ות
וב~רו

 לה~
 ~פרעדי~~ר בהם כיוצא רב~ים

בלע""ז~
 ד~יקר

 חכ~ת~
 להיות בפה הוא

 ~~~הנער צ~ותדובר
 ר~דנע~

 בל~"ז~
 ועי"ז

ית~רבו
 לר~~י~

 ~ן וי~צאו
 בעיניה~

וחו~בי~
 יה~~ דבזה

 ~ה~
 ב~~ותם ~יום

בעזיב~
 התורה

 וו~~פילי~ וה~~פ~
 כבוד

 ד~~ה~"~~
 ברור ~~~ית התורה ~בזים

 חי~ו ני"נהו וכ~פס כ~יןד~וו~דיה
ד~ינם ו~~י~~

 וכ""~ ~ו~~ ~חזי~י~
 נכ~ות

 ~ינו ~זויפת ד~דו~הב~~~וה ~ע~יה~
 ~~י~~

 ד~~ייע
 רבניםלהני

 ודייני~
 והוח דידהו העקרים

כפו~
 לפניהם ונכנע

~~~ 
 כ~~קופה

 ב~בם ג~~ורים כופרים ה~וה דב~~תכיון הנדרס~
נינהו

 וכ""~
 ה~י

 הו~ ת""~
 עינים ~כסות

 ~בינים אינם ~~ר ~~ב""י ה~וןלפני
 נח~ב ב~ה ~ובער~ו~יתם

 הו~
 בעיניהם

 ל~ין בבירור זהוכנר~ה
 כ~

 הסיבה עי~ר זהו
 הק~ות וה~זירות ה~רותלכל

 וג~
 ~ורבן

 ~~רצ~ הן ~ו~בותיהם ~~~קו~ותו~~ות
 וה~

 ו~~ר~ ~~ות~נ~~ר~ו~
 ~נצבים כתיב ~לא

כ~~
 כל ו~ו~רו

 ה~וי~
 ד" ~שה ~ה על

ל~רן ככ~
 הז~~

 חרי ~ה
 הא~

 הזה~ ה~דול
 וא~רו

 ~בתם ~לקי ד" ברית ~ת עזבו ~רעל
~~ר

 כר~
 בהוצי~ו ע~ם

~~~ 
 ויעבדווילכו ~צרי~~ ~~רן

 ~להי~
 וי~ר ו~ו" ~~רים

 ב~רן ד"~ף
 עלי~ להבי~ ההו~

 כל ~ת
 בספר הכתובההקללה

 ויתש~ הזה~
 ~על ד"

 וישלכם גדול ובקצף וב~~ה באף~ד~תם
 לד" הנ~תרת הזה~ כיום ~רת ~רן~ל

 עד ולבנינו לנו והנגלת~ל~ינו
 עול~

 לע~ות
 התורה דברי כל~ת

 ~פור~ הז~ת~
 ב~וה""ק

 ~ף ה~רידכל
 הו~

 התורה~וזהו ע~יבת ב~יבת
 בגלות לע~~ם הסיבהכל

 ול~
 ~~רצם זו

 ~~רות ל~רצות ~לותם מארצות ~פילוכ""א

דתוה""~
 הז~נים לכל ונר~זה נצ~ית היא

והדורות
 וכ~""~

 יב ~לך הר~ב""ן
 ~ר~יות בכל אותו תבין כלל לך או~רוז""ל ו~ פסו~

הב~ו~
 ~רהם ~~ן

 יצח~
 ויע~ב

 קצרה בדרך רבותינו הזכירוהו גדולענין והו~
 כלו~~רו

~~ 
 לבנים סי~ן ל~בות ~~ירע

 ה~סעות ~~פ~ר בכתובים יאריכוולכן

ו~~יר~
 וי~שוב ה~~ריו ו~~ר הבארות

 ~יותרים דברים הם כאלו בהםה~ו~ב

 א~~



~ ~ ~
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 ו~~~~ ~~ו~

~~~~ 
~~

 העחיד על ללמד באים וכולם חועלחבהם
 בכמה כזה כחב ועוד יעו""ש עכ""לוכו"

~~~ו~~ו~
 ~~י~ורו

 ~ה""~
 מקובל אלו ודבריו

ומו~כ~
 קיומן עיקר ובאמת י~ראל חכמי בכל

 הוא ישראלשל
 בקיו~

 האמ~י ע""ד חוה"ק
 בעזיבח ~""ו ולא ה~חים ח""חוהחזקח
 ובמינוי והמצותהחורה

 רבני~
 ודיינים

 ובמיטב ~יצוניוח וב~כמות בש~ותחכמים
 רעדנער ~~אהנער נאה בשי~ההגיון

 בלע""ז~
דעי""~

 העמים בעיני חן ימצאו
 ל~עול יוכלו ועי""ז וחכמתם שי~םבנועם וה~רי~

 ע~רא ובאמח גלוחם בארצות ~חב""יטובת
 דמה ק"ו ~דבר כן דהאומריםל~ומהון
 בגודל השלימות בחכליח דהיה רבינו~~ה

 דורות חכמי כל עלחכמתו
 עול~

 ובגודל
 מוב~ר היה וקד~תו~ד~תו

 אוח הקדום בםימן באריכות כ"ז~וכ~ובא היצורי~

כ~~
 כ""ח

 יעו""~
 היטב~

 דהקב""ה לרבות וגם
 וגו" ~יך עם אהיה אנכי הבט~חובעצ~ו
 ~ירב ומ"מ גרונו מתוך מדברחשכינה

 ~יראחו י~ראל טובת ל~עול ל~רעהבשליחוח
 ישראל טובת לשי~עול י~ה דבורו כחדאין
 דלאיען

 נשל~
 והיינו האמתי בשלימוח ~יו

 לאחר וביותר החורהבקדושת
 דחיכ~

 בחחלחו

ד~
 החסרון תלה ישראל טובת ~רעה אצל ~על

 לא ד~יו כיון כלומר ש~תים ערל ד~ואבזה

נחק~
 בחכמתו ~לימותו כל התורה בקדו~ת

 ערל מ~וג לה~קיעו הועיל לאובצדקתו

ש~חי~
 הראוי דבור ב~וג דבורו אין והלכך

 ישראל ~ובחדי~עול
 וב~ר~

 קטרוג במקום
 אינו כזה דדבור משום הדיןדמדת

 ~יללב נכ~
 שמדברי~

 של בנו בן וק"ו ומכ"ש לו

 אפילו נפש ~לי~וח ב~יג כלל ש~ינו מיק""~
 ~כמח קדושת בו דח~ר חכמוח"ונ~וםיוחמ~וג

חוה"ק
 וכ"~

 שיחה ~מל ~"י
 נא~

 ~היינו
 רעד~ר ושאהנער~רעדיגער

 ~זיוף ~ע""דובנמוסיות בלע"ז~
 ו~~~ר~

 לרב מינוהו
~כולל

 וג~
 ~ו""א ~ין כאלו לדיינים

 בהט~י~ו ~ור דכחלומר בעול~
 כלום דיפ~ול ישראל ~טובח והעמים~~שרים נ~ בשיח~

 אמחי דבור ב~וג כלל אינו דדיבורוכיון
 ~בוח ~עשה כל ובאמח המו~אל ע""צכ""א
סימן

 לבני~
 והיינו וכנ""ל הרמב""ן וכמ""ש

 מו ~ויגש ד~חיבדב~רא
 כח~

 יהודה ואח

 גשנה ל~ניו להורח יוסף אל ל~ניו~ל~
 חז""לודרשו

 ~והוב~
 ב~ר~""י

 ש~~
 לו ל~קן

 שמ~ם חלמודביח
 ח~~

 יעו""ש עכ""ל הור~ה
 ב~ר~י חמוהולכאורה

 ~ד~
 דוקא למה

 למה ו~וד הבכור לר~ובן ולאליהודה של~
ל~ניו של~

 ול~
 ~י~חו לא~ר המחין

 למצרי~
 ליוסף

 חלמוד" בית לו לתקן בזה עמוידבר

~~ג~
 וגם בזה אבינו יע~ב דבר גדול דבר
 דבא דקודם לדורות לימודלרבוח

 בין בגזירת גלותולארן
 הבתרי~

 ~בע
 דבזה תלמודוביח מקו~

 יה~
 וב~ר בגלות קיומו

ביהוד~
 ושר~ו י~ודו די~ודה דנהי ללמד

 ה~א גם מ""מ וכידוע מלךהוא
 ע~

 נשיאותו
 כ""א ו~יומו כחו איןומלכוחו

 היוחו עם לחוה"ק דיכנע דבהכרחוהיינו בחו~"~
 מוכר~ין ~הגדולוח ה~כמות דכל ו~שוםמלך
 זה והיה לתוה""ק ונכנעים כ~ו~יםלהיוח
 גלותם דבארן לדורות לזרעו ולימודלרמז

 עיקר אויביהםבארצוח
 ~יומ~

 הוא
 דיוד~ים לראשים נמי מוכר~ים דב~מחונהי בתו~"~

 המלכים ~צל מליצים ולהיוח ולשונותחכמות
 ול~עול העמיםו~רי

 אצל~
 ישראל טו~ח

 רבינו ~שה הקדים ~עמא מהאידבאמח
רא~ים

 לז~ני~
 ~נצבים דכחיב בקרא

 כ~

 וכמ~"~ט~
 דראה

 יוכר~~ ידבגל~
 ישראל

 זהו ורא~~יםלשחדלנים
 דוק~

 וב~עשיו בשמו
 ~""ז ~~אהובמקומו

 מ""א~
 בן דאמר וכעין

 ~יומאע~י
 לח~

 בשמך
 יקראוך~

 ובמ~ומך
 אדם אין לך יחנו ומשלךי~יבוך

 נוג~
 במוכן

 אפילו בחברתה נוגעת מלכות ואיןלחבירו

כמל~
 ~"כ נימא

 יעו"~
 דהקדים דהא כלומר

 ר~שים רבינומשה
 לזקני~

 לימוד ובגדר
 דבהכ~ח בגלוחלדורוח

 לר~
 דבה~ח~לותם ים

 המלכיםאצל
 והשרי~

 יכבדו ישראל ל~ובח

 וב~קד~~ות~
 בתור לכבדם דוקא זה ל~קנים
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 ראשים לישיבת הראוי ובמקום ר~יםשם

 ב~ר ולא ~ראשים דשייךומכ~דו
 ש~

 זקנים
 אדם דאין ומשום לז~נים ה~ויובמקום
 אפשר דאי כמו והיינו ל~ירו במוכןנוגע
 לזקניםלכנות

 בש~
 ~כנות אין כן ראשים

 לראשיםולקרות
~~ 

 זקנים
 ו~

 על הכל
 עמודי המה דהזקנים בשלום יבאמקומו
 עמודי המה וה~שים והוראה~תורה
 ישר~ל לטובת הגשמית~פעולות

 ו~
 כח

 ~ת""ח והיינו דהזקנים התורהקדושת

האמתי~
 הראשים על י~~ט

 דהמ~
 ~לוחי

 ויצליחו ישראל כל במקום דעומדיםהזקנים

בשליחות~
 לטובת והשרים המלכים אצל

 בתורה לעסוק הזקנים יוכלו ואזישראל
 וכענין ובבא בזה ישראל הצלחת יהאועי~ז
 דכתיב ויואבדוד

 ~~מוא~
 ב

 ח~
 דוד וי~י

 עמו לכל וצד~ה משפטעושה
 ויו~

 צרויה בן
 יג ~סימן לעיל וכהובא הצבאעל

 י~~ או~
יעו~~

 דנצח עם דיואב ופשוט וברור
 דידע ~~וד ונכנע ~פוף ~יה מ~מבמלחמותיו

 נ~חונותיודכל
 במל~~

 ~וא
 ~כו~

 ד~וד
 לעיל והובא ~וכדפיר~"י בתורהדעוסק

יעו"ש~
 בשם לר~ים ול~רות לכנות משא~כ

ז~ני~
 עוסק ימיו דכל למי למנות כלומר

 ל~ונותם העמים ובשפות חיצוניותבחכמות
 וה~וא ~ולל רב ב~ם ולקרותו ולכנותולראש
 ת"חידבר

 ת~
 ופיו גמורה ע~ז זהו רגליו

 יצליחלא
 כ~

 ~כיון יען השתדלות בשום
 ~ח קדושת כח אין לת"ח כפוף~אינו

מ~~~
 ל~י~י~ עליו

 ~לוחם הוא

~
 ערל בגדר פיו

 ש~תי~
 ~אמר וכמו

 ~מי~א רבינומ~ה
 כי~

 זו במי~וי ~ו~ל
 איכא שוב גמורהע~ז

~ חר~  

 דהקב"ה
 ~תורה כוונת ו~"ז וגלות חורבןדב~יבתה

 ~נצבים דכתיבבהא
 כט~

 ~גוים כל ו~רו

~~
 תורה היינו גו" ברית את עזבו ~ר על
 דה~~ה ברית כריתות עיקר ~הושב~פ
~ם

 ישר~
 ס ~גי~ין

 ע~ב~
 ~ם ופ~יטא

 לומ~יה ומאסועזבו
 ~ת~~

 וכד~ר ~~תים

 סו~~ידושין
 ע"א~

 שבכתב תורה תינח
 ב~רא נרמז דזהו וא~ר יעו"ש ~בע"פתורה
 ברית עזבו דסגי בריתי את עזבו אשרעל
 לר~ת יתירא אתהאי

 ת""~
 ר"ע וכדרשת

~פסחי~
 ע""ב כב

 ובכמ~
~ מקומות~  

 ד"

 הכי ובתר יעו"ש ת""ח לרבות תיראאלקיך
 כ~ומר אחרים אלהים ויעבדו וילכוכתיב
 חיצוניות ובחכמות בלשונות בקי רבבמינוי
 ו~ובא בסנהדרין ~וכדאמר גמורה ע"זדזהו
 יד אות ג סימן לעיל היטבבאר

 יעו"ש~
וסו~

 ויחר זה דבר של
 א~

 ויתשם וגו" ד"
 לכל ונרמז גלות וזהו וגו" אדמתם מעלד"

 קיום עיקר דבאמת משוםהדורות
 בקיוםהוא ישר~

 תור~
 וכ""ז וכנ"ל ~תי וע"ד

 דמלבד הכתוב ובכוונת לאמתו ואמתברור
 דהני וסיומא עולם לדורות נמי רומזפשטותו
 ~נצבים~ראי

 כט~
 דברי כל את ל~ות

ה~ר~
 לב ~נדרים א~"ל ובאמת ה~את

ע"א~
 ונ~תעבדו ~ינו אברהם נענש מה מפני

 למצריםבניו
 מאתי~

 ועשר
 שני~

 שע~ה מפני
 למלחמת ~יה והגם יעו"ש בת~ח~נגריא
 ומ"ממצוה

 נענ~
 בניו ובשע~ד ~לות

 ת"חבביזוי מכ"~
 אמתי~

 ומניעת
 ריק איש הבהרת תעמדותחתיהם החז~ת~
 בפה כחווכל מתור~

 לשי~
 ~שא"~נער נאה

 רעדנע~

בלע~ז~
 לנו מי ובאמת רב בשם אותו ולכנות

 ~~ל עליון קדושי דהיו ובניו מ~שמונאיגדול
 ~ד ~שמדו נפשם במסירת לישראלטובתם
 וכ~ז ו~ארית זכר שום מהם ~ארדלא
 שלהם דאינה בשררה ד~משובעבור

 פסוק מט ~וי~יהרמב~ן ו~~~
 י~

 היה וזה ~"ל
עונש

 החשמונאי~
 כי שני בבית ~מלכו

 ואלמ~א עליון חסידיהיו
 ה~

 נש~~~ו
 נענשו ו~פ"כ מי~ראל והמ~ת~תורה

 החסיד ~זקן ~שמונאי בני ארבע כיגדול עונ~

המ~כי~
 גבי"תם כל עם זה אחר זה

 בחרב אויביהם ביד נפלווהצלחתם
 ~קידו~ין רז"ל ש~רו למה בסוףהעונש ו~גי~

 כ~ע~
 ד~מר

 ~בי~
 ~קאתינא ~~מו~~י

 ~~ד~
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ה~
 ~נכרתו יעו""ש

 כול~
 הזה בעון

שהיה ו~"~
 בזר~

 שמעון
 עונ~

 אבל ה~דו~ים מן
 היו ולא ~מלכו זה בעבוראלא ע~ר~ לא ה~דיק ~מונאי מתתיה זרעכל

 מזר~
 יהודה

 השבט והסירו דודומבית
 והמחוק~

 ל~מרי
 ה~ב""ה שהמשיל מדה כנגד מדה עונשוהיה
 עבדיהן אתעליהן

 וה~
 ואכ~ר הכריתום~

 חטא עליהם שהיהג""כ
 במלכות~

 דופני
שהיו

 כהני~
 את תשמרו ונ~טוו

 ועבדתם לפרכת ולמבית המזבח דברלכל כהונ~כ~
 היה ולא כהונתכם את אתן~ מתנהעבודת
 עכ""ל ד" עבודת לעבוד רק למלוךלהם

 יעו""~

ומ~
 למשרה במינוי העונש ~ודל מב~ר

 בעבודת וכמו לה ראוידא~נו
 המק~

 קיי""ל
 יא~ערכין

 ע"ב~
 במיתה" ~שיער שורר

 דהוא למי במינוי ומכ"ש יומת הקרבוהזר
 בתור למנותו ושתדלן מליןבגדר
 תורה ה~פיע דזהו ולומר הכוללרב

 נבזים אמתים ות"חויראה
 ~פלי~

 ע""כ
 מדה וה~לות וה~רות ה~זירות כל עלי~ובא

 מדהכנ~ד
 מאםת~ ~~

 הקב""ה של בניו

ה~תי~
 באריכות ~וכדביארתי הת"ח והיי~ו

 אות בפתיחה תורה אורבחי~י
 יא~

 א~זור
 ועלעליכם

 בניכ~
 שפיר מובן ובזה גלות

החלטת
 ר~ני~

 זכות בשלילת ארן ושופטי
 לםימנים בפתיחה ~וכהובא מערבידכותל

אחרוני~~
 יען מדה כנגד מדה נמי דזהו

דמשפילי~
 ומבזים

 האמתי~ הת"~
 נפרע

 מערבי דכותל זכות משלילת מדה כנ~דבמדה לה~
 כותל כ~ושת קדושתו ה~תי הת""חכי

 בםכרים" וכהובאמערבי

~~~~
 ~ודל על לבי מנהמת ~א~תי כהעד

 והת"ח התורה בעזיבתהפר~ות
 בורים ובמינויה~מתיים

 ומנהיגים הפרנםיםבתקיפות ~ייני~ לרבני~
 ת"ח דמכו~ים הני פר~ות לרבות ו~ם~ינים כופרי~

 להםדמ~ייעים
 לקיו~

 ש~רותם
 והראיתי לבעלומש~חוים וכורעי~

 לדע~
 עי~ר דזהו

 דה~יפו וה~זירות לה~רותה~י~ה
 כמע~

 כל

 ~ישו~~ד~
 ו~יו~ר

 ישרא~ לכ~
 במקומות

פזוריה~
 צערי ~ודל להביע אמנע לא וכעת

 אפילו הנ""ל~פר~ות
 ~דישאי ~בנןלהו ומ~ור~ וחרדי~ בי~י~
 גדולי~

 ומעיד ו~די~ים
 עליאני

 שמי~
 שהעתקתי מה דכל ו~רן

 ווי הקדמתמס~ר
 ~והוב~ העמודי~

 לעיל
 כדאות

 יעו""ש~
 דכולו

 נתקיי~
 היום ~ם

 א""כ החרדים אחב""י מושבות מ~ומותבכל
 לנו יש צדקהמה

 ל~עו~
 והעול החמס על

 ישראל וצוררי משונאי לנו~ דנעשווה~זירות
 דיתנה~ו המדינות ומושלי משרי מב~שיםואנו
 ביושרעמנו

 וב~ד~
 מעלה לאנשי ו~ראוי

 גדולות וחכמות וחופש חירות זמןבזמנינו
 א~ וכי ה~רן כעשב וו~יר י~י~וונפלאות
~ושי~

 כפי עכ"פ והי~ר ה~וב לעשות כן
 והמצות דהתורה זו לא ובאמת והנימוסהיושר
 כ"א בכלל עד וממש לעפר עד ונדרםו~פלו
 בתכלית הוא אנושי ונימום ~יושראפילו
 ובפרט המדומה לכבוד ובנוגעהשפלות
 מפני שביפות היפה נפש דוחיןלפרנ~ה

 ומי בהמתןנפש
 בר~

 גדולים הפר~ות אלו כל
 וכו"כ וכידוע"ו~~ים

 פעמי~
 אלה כל

 אפי~ו דאינו למי לרב דמינו בחכמהנםיתי
 והתרת םמיכות וכמה וכמה פשוט תורהבן

 ידעי דלא לבורים המה ~תוניםהו~ה
 ~כל נינהו דרדקי ממש דשמעתתאב~ורתא
 ותיכף תועלת לאיזו וכדומה כםף ב~עבעבור

 ודיין לרב נתקבל כלומר שחיטהלםמיכה
 בםתר מראש לא וכ""ז לעולם בא חרבדבעבורו
 וידו~י~ ד~ליי~דבר~י

 ישראל" כל ל~יני

~~~~
 האנטישמיים רשעת בםיבת מקרוב זה

 ~רו הקדושה באר~~ו ו~םבפולין

הרבני~
 ב~ומות ~בור תענית ובא"י בפולין

 עד ברור ~דבר לע~מי כשאני וב~תותפלות
 דיתאםפו ~יפא טפי ו~ומות תעניתשי~זרו
 וטוב להם טוב ל~~יקים כי~וסויתכ~~ו

לעול~
 הרבנים והיינו

 ה~דולי~
 וה~די~ים

 ומכל וב~דקתן בתורתן בעולםהמפורםמים
 ~~עות ת~נות ויעשוהמדינות

 ב~יו~
 תורה

ומ~ו~
 ה~דיקים ישלחו לבל בנמו~יות ~כ"פ



~ו
~~~

 ~~ ~~~ן
 ~~~ון ~~~~ן

 ~~~~ ו~~~~ ~~ו~

בעול~~
 ב~ד ו~יינו ידיהם

 רב מינוי ~י~ון ב~ר יהדרו וביו~ראביונים ~נ~~ עניי~
 לאו~ה ראוי בגדר דיהיהודיין

 אצ~ל~
 ולא

 גברי ~ינוי ב~רדיהדרו
 בטענה אלהשונים ממיני~ מיני~

 דה~ע~
 דיינים לכך ~ריכה

מלומדי~
 מרובה במדה ולשון כ~ב יוד~י

דרכ~ו
 לה~

 ~דרשי בב~י
 החכמו~

 דאוה""ע

~אוניווערזיט~~
 בלע""ז~

 ~עורב
 ~רכו מכדיי~ר ב~ינו~

 ו~תור~
 ב~יעוטא יס~כ~ו ד"

דמי~וטא
 ובא~~

 דישרפו הלואי
 ד""~

 ואל
י~~רו

 ואל~ כ~לו" ודייני~ לרבני~
 בט~נה

 פרי הוא והדיין הרבכי
 ו~י~ ~די~

 לי"
 זכו~

~בו~
 ~~לאות מיני לכל ~~~ר ואין
להכשיר

 ולה~די~
 ~ינוי

 רבני~
 כאלו ודיינים

 ב~עשיו~יקר
 ~ע~ועי~

 ו~מסובב כ~לה

 ~הו~~ם
 ע~

 ~הולל ~י~ין ~סיד הארן

ואפקורו~
 י~בולל ב~וך ו~""ח ממולל משמאל

 כו""כ ה~~יןוכמורגמ"ה
 ~~נו~

 בענין
 א""ז וכיוכדו~ה ~י~ו~

 הרב~
 ~קנות וי~ר יו~ר

 ל~יו~נחוצו~
 ישראל כלל

 ה~ופ~ דבא~~
ומבי~

 הצרות כל על ה~~ל בעין
דנ~~ו והגזירו~

 במדינ~
 ופולין א~כנז

 לרבו~ וג~
כע~

 יראה ה~דו~ה באר~נו
 דםכנ~

 גדולה
וע~ומה

 ~רחפ~
 האומה ~יום ~ל

 זוולא הי~~אלי~
 בג~ירו~

 ~""ו אפילו כ"א
 בנטיל~

 ו~נינ~הונ~
 ב~ביל והכל

 זו ~~ה~ וב~יקון ~""ח וביזוי~~ורה עזיב~ פר~~
 ס ~~~לים דכ~יב~רא יקוי~

 ו~ואחיל נע~~ באלקי~ יד~
 יבו~

 ב~ננה ל~יון ונעלה ~רינו
 וכי"ר"א~ן

 ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
"~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ג~
 ~~ק חיבורי הדפסת ג~רלא~ר
 ח""בהבכא

 נוד~
 אחד רב ~פי לי

 לונדון ~פהידידי
 נדפ~ ד~ח~

 צפנת ~ר
 זצ""ל ה~יר ~הגאוןפ~נח

 ~דווינס~
 ובתוכו

 וד~תו ב~רכאות נשואין ב~נין אחתתשובה
 וי~ן גט דצריכה הנ""ל זצ"ל האדירדהגאון

 אינו הנ""ל ~ספרכי
 בנ~צ~

 כ""א לונדון בפה
 והנני כ~ת לי לה~ציאו השיגו בקושי ~חדאצל

 וזה הנדפס כפי באות אות מ~שלה~תי~ו
 ב~""דיהחלי

~ו~
 ~נ~ ~~~~ ~~י~~י

 ~~נ~~

~ש""~
 שבט ~ר""ח

 תרפ""~
 דווינסק

 ~~~~ו~ ~~ ~~~~ו~~~ ~רו~~~~~~~~
 ו~י~~~~ ~~ו~~ו~~

 ~ ~~~~ ~י

~~~~
 כך" לאישות ויחדה ~רכאותנישואי
 ~שת גדר ~ליה אין ודאי זההנה

 ג~ורה וחליצהאיש
 א~ לכ"~

 ~טנה גבי ל~""ד
ביב~ות

 ד~
 קידושין" לשם א"ב ו~"וי ~""ב ~ט

 והי"ז ה"ה פ"ד אי~ות בה" בר~ב""םו~י"
ושם

 סו~
 פ""ז

 דיי~
 ובה" הכשרים ישראל רק

 פי""א ובסוף והי"ט הי""ז פ""וגירושין

 גם נקט ~~ן גביאישות ~ה~
~ 

 סתם"
 ובג~" דכתובות ~פ""ט בירושל~יו~י"
שלנו

 ד~
 דיש כך והגדר א"" ~~וד צ"

 שהיא ~ה א" באשה קניניםשני
 אשת בגדר אחרים ~ל שא~ורה ~ה והב"שלו
 תופסין" ~ידושין ואיןאיש

 וה~
 בא~ת

 לשיטת~וכח
 הר~ב"~

 איסו"ב בה" דס"ל

~י"~
 דאין

~~ 
 י~יה לא ~דר שפחה

 ~ד~

 ביב~ות נקרא ל~הוא""כ
 ד~

 ~י"ב" ~"יה

 גיטין ל~"ד ובפרטלאווין
 ד~

 ~~""ג
 לשיטת ובפרט וכו" ~יוחדתי""א וכרי~י~
 ל~ה וגם שםבכריתות א~רי~

 הי~
 הי~ן לו~ה

 דייחד היכי דכל כך ור""להאזהרה"
 תהי" דלא לאו יש אז פלגש בגדרלא לאישו~
 ~שה וכן~וכו" א~~

 דודב~
 קידו~ין תוס" ~י"

ד~
 י~י" יש י~ראל גבי דגם~ ~""ב י""ג

 ד~
 כ"ב ~ידושין ~ובואר א" ביאה לא~רתואר
 ~"ג ד" ר~"י ודברי לי~וחין בה דיש~""א
 צל בלי ברור~זה

 ספ~
 ה~~~דר דט~ה

 ב~~~~
ה~ון~

 דכתב ז~"ל
 והו~סד~ צ~""~

 ~~קו
 צ"ל ובאו~ת ~"ג ד" וכתב~תים

 ולאחר גירות קודםדזה צ~"~~
 גירו~

 ~~א זה
 וכו" ואח"כ ~"ב ~"ח ב~ידושיןהובא

 ל~~ל~י~ה ~וד הלכה אם אחר ישראלדאין ~ונ"~
 ר"ל וזה חייב ו~"כ ~ליהלבא

דסנהדרין ~~
 נ""ז~ ד~

 דכיון ו~""כ
 ביאה ~""י ביפ""תהתירה דה~יר~

~ 
 ~נויה הוי

 אי~ות גדרג""כ ~
 ור~

 ולכן ~~ה או לאו
 דצרי~ ב~רי~~אר

 גט
 ב~~רי ~וכח גירות אחרוכן גי~י~ ~וד~ א~

 כשי~~ דל~
הר~ב"~

 בה" ז"ל
 דר~ ~לכי~

 ~ינה בי~ה
 איש אשת שתהיהבה

 ג~ור~
 דכיון

 ~~הני לח ~י בי~ה ~ח~תזקוקה דכ~
של ~~יני~ ב~

 כס~
 ~נ"ן להו~יף אפשר דאי וש~ר

 קנין~ל
 ור~

 ד~יון יב~~ה ובגדר ביאה
 הני בה שייך לאדז~ו~ה

 ~ניינ"~
 ~ן לבד

 ו~א~רביאה
 לכ"~

 ל""ה
 גי~יר~ א""~

 ~ד
~שיטת

 ראב"~
 בירושל~י הובא

 יב~ו~
 ~"ו

ונדרים
 פ"~

 לא ולכך בכ""~י ובתו~פ~א

ילי~
 ~"ב ד" דף בקידושין ביאה קידושי

 דשם~הך
 ~""~ ד~

 גבי ~""ב
 י~"~

 ל~ר
גירות

 ~שו~
 זקוקה ג"כ דשם

 ו~~ ו~ו~ד~
~""~

 בזה ה~תירות כל
 בר~~ב""~

 וכן
 ~ו~~



~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~~
 ~~~ו~~ן

 ~~~~~ו~
~~~~ 

 דנ~ואין ~ם דאמר פי""א סו~הבתוספתא
 ור""ל גמורים ל""הג""כ

 כמ""~
 דר~

 לקנין
 מלבד ממזרים בניה ואין א"א לגדרולא
גבי

 ~~~ המגר~
 ב~לה ואח""כ

 סת~
 דהוי

 גירושין מה" פ""י ברמב""ם כמבואר ~איא""א

מ~ו~
 ד~ם

 ג~
 גמורה ~רה הוי סתם

 וא""~
 בפירו~לקד~

 הוי ~"כ וה~דים
 ר~

 ~די
 פ~ולה ~די ולאבירור

 וא""~
 התוםפתא דברי

 דסוטה פ""א בירו~למי הובאבגיטין
 ~חרית ב~""א נתיחדה ~בי דגי~יןפ""ז וברי""~
 תמוהדזה ~"~

 דה~
 לאו ~""א

 כלו~
 גבי אך הוא

 הרמב""ם רבינו ומדברי זה א""צ גרו~המחזיר
 ~רא ד~ה מוכח ~ירו~ין~ מה" בפ""אז""ל
 בבית ~~ארהדאם

 המגר~
 לאחר

 הג~
 הוי

 גרו~תומ~יר
 ע""~

 פ~ים
 פ""~

 ולכך
 הגמראדייק

 ול~
 אבל דוקא בפונד~י ~מו

 וזה גרו~תו מחזיר ודאי הוי הב~לבר~ות

דדיי~
 מ~נה ד~דיות פ"ד בפיה"מ רבינו

 ~לא ל~ות דיכולז"
 ל~~

 כל ד~ם ר"ל זנות
 גמורין נ~ואין הוי זנות ל~ם פירש~לא
 ו~י" ב~אר" כן ~אין מה התורהמן

 נ~אה דאם י"א פרק יבמותבתוספתא
 שא~תו ~~ר דהויבט~ות

 ~חו~
מ~

 וא~""כ
 נוד~

 מתה ואח""כ חיה ~היתה
 אי~ות ל~ם מפורש ~יב~לצריך

~"~ 
 בזה

 ד" ותוס" צ""ו ד" ביבמותועי"
 פ""~

 ~"ב
בהך

 דב""~
 גיטין ובירו~למי חופתה גבי

 ~לפ""ה
 ד~

 ~""א נ"ה
 ותוספ~

 פ""ב ~דיות
 בה לו דיש דכיון כך בקיצור לכן ו~כמ""לבזה
 לה~יר א""א אישותגדרי

 וא~ קרובי~
 נתפרדו

~ריך
 ג~

 ביפ""ת וכמו
 צרי~ ר~

 ~ר נוסח

 שפחה גבי ~~ידו~ין בירו~למי ו~י"בגט"
 ג~ י~ אםחרו~ה

 ~בד" ח~י וגבי

~~~~
~~ 

~~~גין ~ויג~ ~~~~ ~~~
~ ~~~ ~~~~~ן ~~""~ ~~ו""~ ~~ ~ג"~  

~~~
 בגדר ב~~רה~ לו ה~בתי ב~~""ק
 ואח""כ ה~רכאות ~להנישואין

דרים ה~
 ו~י""ז לקניןב~ם י~ אי~ות דגדר וא~תו אי~ כדר~

 בה~ י~
 לאו

 ו~~~
 לא ~ך

~""~
 לכרת

 ומי~
 וג~ ליכא" ממזרים וגם

~ל~~
 ~" קיד~ין רש""י ו~י" ~ה הארכתי

 מ~נה ד~ת גבי~""ב
 די~

 ב" בגט
 ~דרי~

 א"
 וזה לה אותה ~מקנה ואחד ממבו~פוטרה

גדר
 ~וטר~

 ממנו
 לה ~צמה ~מקנה אבל י~

 ד""ה ע""א ג" ד" כתובות ר~""י ו~י"ליכא"

~די~
 בביאה

 בזה" ~"~
 להאריך י~ ומ~

 רק כדין בקרובי אסורה בודאי אךבזה
 ובזה תופסיןקידו~ין

 י~
 דקידו~ין הך לבאר

 כו"" גזירה ~""א מ""וד"

~ו~~
"~~~~~ 

 פ~נח ~פנת מחוברת ה~תק~""כ
 יעו""~" באות אות~~ל

ו~~~
 לה~יר ~י~ במה ולברר ל~ר אבא

 נ~ואין בנדון להלכה ת~ובתוב~יקר
 בס"ד"~ החלי וזהב~רכאות

~~~~~ 
 יאירו דבריו

 ב~רכאות בנ~ואיןדבאמת בהחל~
 גמורה וחלי~ה אי~ א~ת גדר ~להליכא

לכ""~
 דבב~ילה ~יי""ל דב~טנה ונהי

נ~~ית ~דלו~
 נ~ואין מ""מ גמורה אי~ ~~~
ב~רכאות

 גר~
 ולא קטנה מנ~ואי טפי

 אד~ אין חזקה ~~י בהואמרינן
 ב~ילתו ~ו~ה

 דהלכך זנותב~ילת
 דיי~

 בל~נא ז"ל הרמב""ם
 י~ראלרק

 הכ~רי~
 דתורת דינא מ~יקר וכ"ז

 דנ~ואין נהי ומ"מ מה""ת בי~ראלאי~ות
 כחן איןב~רכאות

 יפ~
 ~י~ור לחלות

 י~ראל אישות בגדר מה""ת גמורהאי~ות
 בזינתה ממזרות ופסול מיתה לחיובוהיינו
 ~לה למיחל ~כ"פ יפה נ~ואין הני כחמ"מ
 כלומר בב""נ נמי דאיכא אי~ות ~י~ורגדר

 קנינים ~ני אישות בקישור איכאדב~ת
 ~נא~רה מה ו~ני ~לו דנ~~ית מהאחד
 קנין והנה ~פסין קידושין ואין אחר~ל

 ~~ו ד~יא ~דרהא~ד
 ו~י~ ב~"~ ~יי~~



~ ~ ~

 ~~ו~~~
 ~~~ו~~ן

 ~~~~~ו~
~~~~ 

 אישות בקישור כ""א אינה השני וקניןבב""נ
 דל~יוב נהי והלכך תורה קידושי ~"יישראל
 דוקא ב~ינן בזינתה ממזרות וכסולמיתה
 תורה קידושי ~""כ ישראל אישותקישור
 משום ו~ה ל""ת בא~הרת ~תסרמ"מ
 מ~רא שכיר שלו דהיא בגדר הא~ד~נין
 המת אשת תהיה לא היא ל""ת והאילא~ר
 דבאמת כלומר וגו" זר לאישה~ו~ה

 במיתת מה""ת גמורה איש ~ת איסורממנה נכק~
 ליכא יבם בשומרת דבזינתה ל~ניןב~לה
 אישות קישור דקנין וב~""כ מיתה~יוב
מה"ת

 נכק~
 כש אכתי ומ""מ דב~ל במיתה

 בה דב~ל קנינו דהוא הא~ד קנין גדרגבה
 ואיסורו ליבום ז~ו~ה נמי לה מ~ויוזהו
 המת אשת תהי" לא הוא דב~ל קנינו~"י

 זרלאי~
 ומז~

 דנהי ~ישות סוגי לכל נלמד
 תורה קיד~י ~"כ אישות בקישורדאינם
 מה""ת הנ""ל ל"ת ~יסור בהו ~יכאמ"מ
 ולא באשתו ודבק משום ~שה נמי איכאו~וד
 ~שה עשה מכלל הבא ולאו ~ברובאשת

וכמ"~
 תוד"ה

 לכ"~
 יג ~קידושין וכו"

י~ו""ש ~"ב~
 ונסתיי~

 דאמר מהא זו לסברתו
 ~""ב ~מ""דביבמות

 ומ"ה~
 מודים הכל

 ממזר שהולד ישראל בת ~ל הבא וכותיב~בד
 דא~""ג התימני שמ~ון מודים הכלמאן
 לאוין מ~ייבי ממזר ~ין התימני שמ~וןדאמר
 אבל קידושין בהו דתכ~י ל~וין מ~ייביה""מ
 קידושין בהו תכסי דלא כיון ו~בד כותיהכא

 י~ו""ש ~מרא ~""כ דמי כריתותכ~ייבי
 איסורי מה" בכי"ב הרמב"ם ~יטתוא"כ
 מה" ד" הלכה בכ""א ~וכ"ה הי"גביאה
 ובהה"מאישות

 י~ו""ש~
 ליכא ~כ~ה דב~בד

 ל""ת~הרת
 דק~

 ~י~בי איזה שוב וקדשה
לאוין

 איכ~
 התם אמר ד~י"ז ~ד ב~בד

 ממזרות דאיכא מודיםדהכל
 בב~י~

 ~בד
 דאמר מהא לר~ת וגם בל"תדמוזהרין
 ~"א מג~יטין

 ובכרית~
 מ~רסת מאי י"א

 ~ם בכריתות א~רים לשיטת ובכרטמיו~דת
דקרא

 דשכ~
 כנ~נית שכ~ה ר""ל ~רוכה

המאור~
 משום תמוה שכיר כנ~ני ל~בד

~י~
 ~י~ור

 ~ו~
 ~ו~~ר

 ~יו~ד~ ~כ~~ ~~

 אשם זה איסורו משום דל~ייבו~ד
 איסורא האי ~בירת מ~מת תלקהדהיא ובפר~

 הנ""ל זצ""ל האדיר הגאון בסברתואמנם
 אישות קישור ~גי דבכל דכיוןא"ש

 תהיה לא ל""ת אזהרת איכא נמי בב"נואפי" ודכ""~
 וגו" באשתו ודבק ~שה וגם וגו" המתאשת

 ב~בד לאוין ~ייבי בגדר זהווכנ"ל
 שכחה בב~ילת אשם חייב שפירוהלכך ושכ~~

 נמי א""ש ובזה לוקית" נמי והיא~רוכה
 בה יש ראשונה ביאה לאחר תוארדביכת
 דהאי דכיון ומשוםליקו~ין

 בי~
 התירה

 ~כ""כ אישות בגדר לה משוי ז~ו התורהלו
 צריכה ושוב הנ""ל ו~שה ל""ת ~יסורל~לות
 ומשום שניה ביאה ~ודם ואכילו גטנמי

 קודם נ~מר קרא דהאי בה לו י~לקו~ין
 ~~"י כדברי ~ושלאגירות

 וכנ""ל~
 ומכ""ז

נסתיי~
 ב~רכאות בנשואין דה""ה זו לה~ל~תו

 ~כ"י מה"ת אישות בקישור דאינםנהי
 מ""מ תורה בקידושי ד~יקרן ישראלאישות
 אישות בק~ור ~כ""כהו"ל

 דכ""~
 בה דאיכא

 כיון נמי ט~מא ומהאי ו~שה ל""ת~~הרת
 למתסרא מה""ת אישות גדר בה איכאד~כ""כ
 ~ימא זו אישות קישור כח שפיר ו~שהבל""ת
 דב~ל קנינו להכק~ת גט להצריכהנמי
 נמי דמת~רי וגם ו~שה ל""ת בגדרדגבה

 גט האי דבלאו בגט ואכילוב~רובים
 ומ"מ וכנ"ל ו~שה ל""ת ומשוםמתסרא לכ""~

 לממזרות וגם בא~ר ~ידו~יןלתכיסת
 מה"ת איש אשת גדר גבה ליכא מיתהול~יוב בזינ~~

 י~ראל אישות קישור דוקא ב~ינןד~ני
 ק~~ני מתלתא ב~דא תורה ב~ידושיוהיינו

 זצ"~" הגאון מתו"ד ה~ו~הזהו

~~~~~~~
 דבריו סדר ~ל ואבא טובא
 הנ~~" ב~יבורוז"ל

~ ~
 תורה מתן לא~ר דאכילו ~כתב מה
 אישות בקישור קנינים שתי ~יכאנמי

 דשייכא אישות קישורו~יינו
 ובני בכ"~

נ~
 מה"ת איכא ובזה מכללם

 ל""~
 ו~שה

 דוקא דהוא י~ראל אישות ~~ור קניןו~וד
 יבמות הש""ס ר"ל ו~ה וכנ""ל תורהבקידושי
 ול~י וכ~"ל ~~בד ~אוין ~יי~י ~דר~"ה



~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~י~
 ~~~ו~~ן

 ~~~~~ו~
~~~~ 

 העבד בעצמית איסור ליכא באמת אלודבריו
וה~~חה

 כ""~
 לא ל""ת באזהרת דעבר מצד

 ובע~ה וגו" ~~תתהי"
 ודב~

 וגו" בא~תו

 כ""א איסורא האי לה מ~כחת לאוא""כ
 לבעל נ~ואהעל ב~

 ול~
 ב~נויה

 ו~~ו~
 דב~נויה

 ובא~ת ו~~ה דל""ת אי~ורי להניליכא
 דה~""ס~ל~נא

 ה~~
 נ~י דמיירי משמע

ב~נויה
 ו~~ו~

 איסור
 ע~~י~

 דהעבד
 ~""סובמס~נת

 הת~
 מה ~יבמות

 י~ר~ל בת ~ל הבא ו~בד נכרי והלכתאאמר ~"ב~
 ע""כ אי~ ב~~ת בין ב~נויה בין כ~רהולד

יעו""~
 עיקר דבאמת נראה

 ~ק~
 וטריא

 וכותי עבד בב~ילת ~מ~רות ל~~ולדהתם
 מס~נת להחלטת וכ""א בפנויה א~ילוהוא

 בהו דליכאה~"ס
 ~ס~

 ומ~ום ממז~ות
 ש~יר קידו~ין ~פיםת בגדרדאינם

 ~יר~
ה~"~

 הולד נמי איש בא~ת דא~ילו לרבותא
 דעי~ר הש""ס מ~יטת מבורר וא""ככ~ר
 ~~ום לאו וכותי ב~בד דנקט לאויןחייבי
 דהנבעלת אי~ות ~י~ור ב~ר וע~הל"ת

 ז~""ל ה~ן סברת ומ~ום והכותילהעבד
 העבד על דרמיא ע~מית באיסור כ""אהנ""ל

 ברור" וזהוהכותי

ד~ד~
 דחיוב הנ""ל זצ""ל ה~און לסברת
 חרו~ה~~חה

 ובפר~
 ~רים לשי~ת

~כריתות
 י"א~

 ~ע~א ~יקר
 ~~הר~ וו~~~

ל""~
 ד~י~ור ו~~ה

 דבכ""~ אי~ו~
 דו~א מ""ש

דחייבה
 תור~

 קרבן
 להב~ דוק~

 ש~חה על
 לאו דידה ~לקות חיוב דעיקר דכיוןחרו~ה
 מיתתו היא זו ~הרתו דבב""נ ~דרמ~ום
 סגי הי" לא דא"כ עשה ~הרתו~ילו
 וכדין מיתה לחייבה דהי"ל וכ"אב~לקות

 חיוב ד~יקר ובע"כ חבירו א~ת על דבאב"נ
 אי~ות ד~י~ור ל"ת מעבירת דידהמל~ות

 ז~"ל הגאון~וכסברת
 הנ""ל~

 גם וא""כ
 ~הרה האי איכא נמי עליה הבאלי~ראל
 מל~ות לדידיה נמי התורה חייבה לאולמה
 ו~כ"~ קרבןוכ"א

 להתורה הי""ל במזיד
 דמוזהרין איסורי וככולהו מלקות~חייבו

ו~ו~
 הנ""ל ה~און לסברת יהיבנאלו

דחידו~
 תורה דחיד~ה הוא

 עליה להבא מל~ות ליכא המיוחדתכנ~נית דב~~~
 מ~ום מלקות חיוב איכא ולדידה א~םכ"א
 אכתי בל""ת דמוזהרין אי~ות ~י~וראיסור
 בת על בבא נמי הוא ילקה לא דלמהתמוה
 ~~ום נ~ואהנח

 אזהר~
 אי~ות דקישור ל""ת

דכ""ע
 ובאמ~

 ~וגעין קנאים כ""א ~מענו לא
בו"

ו~ו~
 ~ריכה דמ"מ הנ""ל ז""ל הגאון לסברת
 הני בגדר דבעל ~נינו לה~~עתגט

 כיון תמוה הנ""ל וע~ה ל""ת ~יסוריתרי
 בכולהו איכא וע~ה ל"ת איסורי תרידהני
 למה בב""נ וא~ילו דכ""ע אי~ותקי~ור

 גט בעי זה ~אי~ות ~ישור סוגלה~קיע דו~~
 זו אי~ות ~י~ור כח ובמה לחודבי~ראל
 דדו~א דני~א ועבד ~ב""נ בי~ראל ט~ייפה

 בגדר אינה דבאמת ונהי גט בעיבי~ראל
 ול~סול מיתה לחיוב מה""ת גמורה אי~א~ת

 לחוד קנינו לה~קיע א~ילו מ""מממזרות
 מ~~""כ גט בעי נמי ו~~ה ל"ת איסורו~~ום
 בהו דאית דידהו אי~ות לקי~ור ועבדבב"נ
 גט בעי לא וע~ה ל""ת איסורי תרי הנינמי

 איסורי הני ובאמת אי~ורי הנילה~קיע
 דבישר~ל ומ~ום ~בי~ראל ט~י חמיריבב"נ
 בהו איכא ועבד ובב""נ ~יתה חיוב בהוליכא
 סברא ומאיזה מיתה חיובנמי

 ני~
 דלא

 ג~ב~י
 ד~יקר לומר ואין דוקא" י~ראל כ""א

גט
 לה~~י~

 ~ת תהיה לא דהוא ל""ת איסור
 נאמר תורה במתן דו~א וזהו וגו"המת
 דליכא בב"נ מ~א"כ לישראל כ""אואינו

 בא~תו ודבק ע~ה כ"א דידיה אישותבקי~ור
 סברת דב~ת ז""א גט ~י לא~~יר
 בעבד נמי איכא ל""ת דהאי הנ"ל ז""להגאון
 ~יבמות דאחז"ל הא בזה ~דהסבירו~ש~~ה

מ"ה~

 מל~ות וגם לאוין חייבי הו""ל דעבד
 לעיל ~וכ~ובא לאחרים וב~רט חרופהב~פחה

יעו"~~
 דסברתו דכמו תמוה ~פיר וא"כ

 בקישור קנינו להפ~יע בי~ראל גטלהצריכה
 ~י~ורי ~רי דהניאישות

 ה"~
 ~~י ד~ב~י



~ ~ ~

 ~~~ו~~ן ~~ו~י~
 ~~~~~ו~

~~~~ ~~~

ג~
 ~~נהדרין ~רוכה ג~רא ובא~ת ו~בד בב""נ

נח
 ~""ב~

 ר~ה ~ש~ר~ה התרתה ~~אי~ת
 בר~ב""ם להלכה והובא וכו"בשוק

 בפ"~
 הלכה

 ~ה"ח"
 ~לכי~

 בן ו~""ל
 נ~

 ~~חה שייחד
ל~בדו

 ו~
 ~שום ~ליה נהרג זה הרי ~ליה

 להיתירה ת~זור ו~~י~תי וכו" חבירו~שת
 ~~בדו~שיפרישנה

 וי~ר~
 בשוק~ ר~שה

 שנ~~ כ~ר~ה חבירו אשת תהיהו~~י~תי
 ~שת~א או ל~~~ה וישלחנה ~ביתו~שיו~יאנה

 ~תחתהיא
 רשו~

 לה~ שאין לה ותלך
 לבד בו תלוי הדבר ואין ב~תבגירושין

 ~זה זה לפרוש היא או הוא שיר~ה ז~ןכל אל~
 י~ו""ש ~כ""לפורשין

 ושפי~
 כח ב~ה ת~וה

 ~""פ ~דאינה דישר~ל אישותקישור
 דנח~יר ו~בד דב""נ אישות ~~ישור ט~ייפה התורה~

 ד~ולהו כיוןבגט
 ~ד~

 אי~ורי תרי הני
 וכנ""לינינהו

ו~~~ו~~
 לו~ר אפשר

 תואר דביפת בספרידחזינן ~שו~ דט~~~
 אינה ד~דיון ראשונה ביאהלא~ר

ג~ורה ~ש~
 כ""~

 התורה דהתירה ביאה בגדר

ו~""~
 בקישור נמי ט~~א ו~האי גט ב~י
 גבה דליכאאישוח

 כ""~
 אי~ורי ת~י הני

ל"~
 גט ב~י נ~י ו~שה

 ודו~~
 ו~שום בישראל

 ראשונה בי~ה לא~ר תואר ביפת גטד~יקר
 נא~ריבישראל

 ז""~~~ג~
 ט~מי ו~תרי

 חד~
 ~~ינו דהיכי

ל~י~ר
 ל~יל~

 אישות קישור
 תואר ~יפת גט להצריכה בישראלואפילו ד~ל~~

 בה לך יש לקוחין הכתוב גזירתדהתם
 הגאון~ל~ברת

 הנ""ל~
 ביאה קודם ד~יירי

 ~שא""כ תורה דחידשה הוא וחידוששניה
 לא דבא~ת בישראל ד~ל~א אישות~ישור
 ~~רא אנן וכ"א בפירוש זה ה~רההתירה
 קנינו ~דר דהו""ל ו~שום לה ~רינןל~וד

 דב"נכאישות
 ו~סבר~

 ~ו דאיכא א~רינן זו
 ברורה סברא שפיר איסורי תרי הנינ~י
 ב~י דלאלו~ר

 ~שו~ ג~
 הדין מן לבא דדיו

 דב"נ אישות כקושור והיינו כנד~ן~יות
 ודבקד~י~ר

 ~ש~
 כתיב בדידיה

 וג~
 לרבות

~י~ת
~~ 

 ~~ידוש
~~ 

 ~~רינןי לא

~~~~
 ~ידושו כלו~ר פרכא דדינא ~~קרא
 תואר דבי~ת הנ""ל ז~""לדהג~ון

~וד~
 גט ב~י נמי שניה ביאה

 ו~שו~
 ד~בואר

 גט ד~ריכהב~פרי
 קוד~ א~

 גירות
 חיבורו ~ה~תק ל~יל ז"ל דבריובה~ת~ת ~וכהוב~

 כוסי~ן
 י~ו""ש~

 ב~ניותי
 ל~

 ד~בואר ~~אתי
 בספריהכי

 ואדרב~
 ד~יקר ~בואר ~~ספרי

 תואר ביפתגט
 הו~

 ל~~ר
 וג~ גירו~

 לא~ר
 ~ישות בקישור ג~ורה אשתו נ~שיתדכבר
 התורה~""פ

 דבתוה""~
 פ~וק כ""א ~ת~א

 כן ואחר וגו" שביה ש~לת ~ת והסירהכתיב יג~
 וזה לאשה לך והיתה וב~לתה אליהתבא
 ~ס""ח ב~ידושין וכדא~ר גירות לאחר~יירי

~""ב~
 ד~תב לזה ~ודה ב~~~ו ז""ל והגאון

 כו ~י~ן חיבורו ~בה~ת~ת לעילהכי
 האיובתר י~ו""ש~

 ~ר~
 ~שם כתיב

 יד~
 והיה

 דריש זה ו~ל וגו" לנפשה וש~~תה בה~פ~ת ל~ ~~
 יונ~ן רבי כדברי בגט ושלחתה הכיבספרי
 דנ~שית בתר דדוקא ~בואר ו~זה י~ו""ש~"כ
 בחד ~~ורהאשתו

 ~תלת~
 דקידושי קניני

 הר~ב""ם וכ~"ש תואר ביפת נ~י דאיכאתורה
 יש ~והרבה ~לכים ~ה" ו" הלכהבפ""ט

 ד~ה~~רי הנ""ל ז""ל הגאון ב~""שלהאריך
 כ""כ זהדאין~ וי~ן ביאה קנין כ""א בה דליכא~בואר

 נוג~
 ב~רכאות דנשואין לנד""ד

אכ""~
 להאריך

 בזה~
 ~~כ""פ

 ~ב~
 בספרי

 ג~ורה אישות בתר תואר ביפת גטד~יקר

ד~~""~
 דב~ינן תואר ~יפת ראיה אין ו~""כ

גט
 להפקי~

 כ"א אי~ו ד~קרו אישות ~ישור
 סברתו ת~וה ~וב לחוד דב~ל ~נינובגדר

 בגדר אישות ב~ישור לחלק הנ""ל ז""ל~הגאון
 דבנש~ין ולחדש לב"נ ישראל בין לחודקנינו

 בהו דליכא דנהיב~רכאות
 ~ישו~

 אישות
 תורה קיד~י בהו דלית כיון ~ה""תג~ורה

~""~
 גט ב~י

 להפ~י~
 דזה וכיון דב~ל קנינו

 ב~י דלאברור
 ג~

 נ~י נימא סברא ~איזה
 בקרוביםדמ~רי

 משו~
 סוג ה~י קישור

 לחוד קנינו ~שום ד~קרואישות
 ב~צ~ך והג~

 אישות מח~ת ב~רובים ~תסרי ב""נא~ו
 ~לאבנתפרדו

 ג~
 אישות ב~ישור וה"ה

 ~ני~ ~~ ~ק~בי~~
 ו~ו

~~~ 
 נ~י



~י~
~~~

 ~~~ו~~ן ~~ו~~~
 ~~~~~ו~

 בקרובים דלת~רי מב""נ טפי יפה כחןאין ~~~~
 כסברת נימא אי ~ט ב~י לא דבא~תכיון
 ברור וכ""ז ב~רכאות בנשואין ז""להגאון

מסברא"

ו~~~~~
 נ~י דבישראל סברתו ת~וה

 לחוד דב~ל לקנינו אישותקישור איכ~
 בתרי דלתסר דב""נ אישות קישורובכלל
 סברתו דבא~ת כיון ו~שה דל""תאיסורי
 סברא בזה א~רינן ד~א ו~שום ~ה""ת~מורה אי~ ~ת בגדר אינה ב~רכאותדבנשואין
 זנות ב~ילת בעילתו ~ושה אדם איןחזקה

~וכהו~ת~
 כו סימן ~חיבורו

 ל~יל~
 שוב

 אישות דבקישור לו~ר ו~ברא ט~ם~איזה
ב~רכאות

 דיח~
 דבאמת קנינו משום אפילו

 בב""נ דוקא ~הני דזהו~ לומר ברורה~ברא
 ~נין מ~וח חורה חידשה לא דגביהומשום
 בישראל משא""כ קניני מתלתא בחדקידושין
 קנין מצות הלכה ונחחדשה חורהדנחנה
 בהא דהא ~רינן שוב דוקא בקיד~ין~ה
 לב~לה אפילו אישות דקנין כלומרחליא
 קניני מתלתא ב~ד תליא נמי לחוד שלו~דר

 מה""ח גמורה אשחו דנ~שיתדקי~שין
 לגדר אפילו יפה די~ו אישות קישוראין ובל""~

 אישות גדר ~לה דחל דנימא לחוד דב~ל~נינו
 ל""ת אי~ורי תרי הני משום דלחסראב""נ
 דב""נ אי~ות בקישור דאיכאו~שה

 ומ"~
 לא

 דלישר~ל מידי איכא מי לומר בזהשייך
 דב~ובד כלומר אסור כוכבים ול~ובדשרי

 בקישור ואיסור חיוב איכאכוכבים
 בקישור ובישראל לחוד דידהואישוח
 ומט~מא ~יסור ליכא כזהאישות
 ~נין דב~י מ~וה גדר משום הוא בזהדפטורו
 דוקאקידושין

 וכמ""~
 מידי ליכא חוד"ה

 נט ~סנהדריןוכו"
 ~""א~

 ~יד~ם ליכא וז""ל
 לי~ראל מצוה ~הוא בדבר שרידלישראל

 ולישראל חייב ששבת ה~כו""ם הכי~רי~ן ~
 ~ילו ובאמת י~ו"ש ~כ~ל וכו"מ~וה
 הנ""ל ז"ל הגאון דנ~תיי~ דוכחי הנימכל

 איכא נמי התורה ~""פ שלא אישותדבקישור
 ~~"פ ~ישוח~דר

 ~ני~
 ~ל

 דלחס~
 בחר~

 אין וכנ""ל ו~שה ל""תאיסורי
 כ"א להסתיי~

 ~מה ביב~ות דא~ר מהא והיינולב""נ
 חרופה מש~חה וכן לאוין חייבי הו""לד~בד ~""ב~

 בב""נ דוקא מייריהתם
 ומשו~

 לא דבהו
 לישראל ראיה ואין תורהנחנה

 בישראל ~מיירי תואר מיפתואפילו וכנ""~
 תואר דביפת ו~שום ראיה אין נמיגירות ו~וד~

 ביאה קנין בפירוש התורההתירה
 כנגד אלא תורה דברה ולא חורהחידשה וחידו~

 דגביה לישראל ראיה ~התם ~~יןי~ה""ר
 ~""פ קידושין הלכה ונת~דשה תורהנתנה
 ~""פ שלא אישות דבקישור ומנ""להתורה
 דהוא כל אישות אפילו ~לה דחלהתורה
 כיון ו~שה ל""ת ב~הרת אפילודל~סרא
 אין חז~ה האי אמרינן לאדל~ברתו

 ב~רכאות בנשואין זנוח בעילח ב~ילתו~~ה ~ד~
וכנ""לי

 ו~~~~~~~
 ו~בד ב""נ דבא~ות חידושו
 ~שהמלבד

 ודב~
 באשתו

 ה~ת אשת חהיה לא ל""ח נ~י איכאוגו"
 ומשוםוגו"

 ה~
 ביבמות דאמר

 חרופה משפחה וגם ~""ל איכאדב~בד ~~"ה~
 כו סימן מחיבורו~וכהו~תק

 ל~יל~
 דלשיטת

 ד~דש ל""ת ליכא ושפחה ~ב~בדהרמב""ם
 הגאון דחי~ש ל""ת ~אי דאיכא וב~""כוקדשה

ז""~
 אינו זה ז"ל במחכ"ת ל~"ד הנ""ל"
 דהאומט~מא

 דנק~
 ~ין לאוין חייבי ~""ס

 שיטח ~לפי לומר הש""סכוונת
 כוונת כ"א ממש לאוין חייבי הו""לד~בד הרמב""ם~

הש""~
 לומר

 דא~""~
 התימני ~מ~ון דאמר

 מכ""ש וא""כ לאוין מחייבי אפילו ממזראין
 ~~ברא לאוין ~ייבי אפילו דאינוב~בד

 כיון מ""מ מב~ילחו ממזר להוי דלאהברורה
 נהי ~פיר קידושין תפיסת בגדרדאינו
 ל~סול דינו מפור~ת ל""ת ביהדליכא

 ~סבר ~ד""ה ~כ~ו וכ~ין כריתותכחייבי ממזר~
 ~יבמותוכו"

~ 
 ~""ב~

 בשלמא וא"ח וז~ל
 מכוחי ~א לאו איכא ~~בד ממזר הוימ~בד
 ומדאורייחא גזרו שם של ב"ד ממזר ~ויאמאי
 היתר ~יאח א~"ג וי~ל היא היתרביאת

הי~
 ח~סי ד~א כ~ון מ"מ ~~א מד~~ייחא



~ ~ ~

 ~~ו~י~
~~~ ~~~~ ~~~~~ו~ ~~~ו~~ן

 היטב י~ו""ש וכו" ממזר הוי ~ידושיןבה
ושוב

 מהת~
 ~יבמות

 מה~
 לשיטת ראיה אין

הרמב""ם
 דבאישו~

 דנימא ח""ל איכא ב""נ
 לא דזהו הנ""ל ז""ל דהגאון ~רתול~ידוש
 אשתתהיה

 המ~
 ל~יל דהובא ~וכ~י""מ וגו"

או~
 א"

 י~ו""ש~
 מ""ג דגיטין מהא לרבות וגם

 ש~חהבמיוחדת
 ~נ~ני~

 לשיטת וב~רט
אחרים

 יא~ ~כריתו~
 דמוזהר

 וג~
 לו~ה היא

~וכהו~~~
 כ""ו סימן מחיבורו

 ל~יל~
 נמי

 אשת תהי" לא ל""ת משום לומר הכרחאין
 ~יכא דבאמת ניחא דב~שי~ות ו~ו"המת

~כ""~
 ~שה

 ודב~
 ~ידושין תוס" וכמ""ש ב~תו

 אות ל~יל ~וכהו~א ~""ביג
 א~

 וב~וד""ה
 נב ~~נהדרין וכו"~רט

 ~""ב~
 ~רט וז""ל

 דאין וקמ""ל ~כו""ם והיינו אחריםיל~ת
 ואזהרה מיתה דאין א~""ג ל~כו"םאישות
 י~ת למישרי מ~י~טריך ~יכא מיהאאיסורא
 דקידושין ב~""ק דדרשינןתואר

 ומכ""ז י~ו""ש ~כ""ל איש אשת א~ילואשת ~""ב~ ~כ~

 ד~כ""~מ~~
 איכא דב""נ אישות בקישור

 דחידשה לתמוה אין ~וב תורה ואי~ור~שה
תורה

 דבבי~
 הבו~ל יחייב חרופה ש~חה

 הוכחחו ו~י""ז תמיהתו כ""א תו פש ולא~רבן
 האזהרה היא היכן לו~ה היאדלמה

~וכהו~ת~
 כו סי" מחיבורי ל~יל

 י~ו""ש~
 ג""ז

 כה""ג נח בבת דבאמת ומשום ניחאב~שיטות
 ~~י~ה ידינו היתה אם מיתה חייבתהיתה
 דאזהרתו חבירו אשת ~ל שבא דב""נדומיא

 ב""נ בין חילוק אין חיובי ובהני מיתתוזוה~

ל~
 מחמת מיתה לחיוב כולן דהושוו נח
 מדינא דא""כ לחוד~הרה

 דהבו~לה דנהי ומשום מיתה תתחייבחרו~ה דש~~ דנימ~ ה~
 היא מ""מ ~רבן כ""א חיובו אין הואדישראל
 מיתהמ~יבת

 ומשו~
 האי רמיא ~לה דגם

~הרה
 ודב~

 מיתתה ז~י ו~הרתה ו~ו"
 ב~לל דאינה נהי דבאמת משום~"א

 ישר~
 וז"ל אי~""ב מה" י""א הלכה ~י"בהרמב""ם
 ו~בלו ~בדות לשם אותם שהטבילו~ע~ים
 י~או ~ם חייבים שה~בדים ~~ותעליהם

 ול~ל~ ~~ו~~מ~~
 ישראל

 ל~
 ~~"ל באו

 תורה שגזרה במה לתמוה אין ושובי~ו""ש
 כיון חרו~ה בש~חה ו~לקות~יוב

 דב~~ו""~
 אין ~וב וכנ""ל מיתה חייבת היתהכה""ג

מהת~
 דבקישור לומר ראיה

 אישו~
 ד~למא

שלא
~""~ 

 נמי איכא התורה
 ל""~

 וכנ""ל"

 ו~""~~~
 מוכח וכן וז""ל זצ""ל הגאון~וד

 דא~ר ~י""א סוטהבתוס~תא

ש~
 כמ""ש ור""ל גמורים ל"ה ג""כ דנשואין

דר~
 לקנין

 ול~
 לגדר

 אש~
 בניה ואין איש

 מחיבורו בה~~~ה ו~הובא ~כ""ל וכו"ממזרים
 תמוהין ~לו דבריו י~ו""ש ל~יל כוסימן
 ~סוטה בתוס~~א דתניא הא ו~ה~דםמאוד
 הלכה~י""א

 ט~
 יוסי רבי את תלמידיו שאלו

 לאחר להן אמר ~תו אחות דוד נשאהאיך
 רבי נשאה מירבמיתת

 יהוש~
 אומר ~ר~ה בן

 שנאמר ~מורים ~ידושין קידושיו היוש~א
 ב~שמואל

 ג~
 אשר מיכל את אשתי את תנה

 היו שלא כשם וגו" ליארשתי
 נשואין נש~יו היו לא כך גמורים~ידושין קידושי~

גמורי~
 דמהאי וכיון י~ו""ש ~""כ וכו"

תו~~תא
 נסתיי~

 נמי דאיכא הנ""ל ז""ל הגאון
 סוג והיינו סוגי לתרי דחלוקין נשואין~ג

 איש אשת בגדר לה משוי המה גמוריןנשואין
 ו~סול מיתה לחיוב וא~י" מילי לכולהוגמורה
ממזרות

 בזינ~
 דאינם נשואין ~וג ו~וד

 ל~נין כ"א מו~ילים דאינם והיינו~מורין
 כיון וא""כ וממזרות מיתה לחיובולא

 ~רובים אי~ור נמי נכלל ~נין ב~וגדלסברתו
 אישות אמ~טולא

 מסו~
 מיתה ~""א ~נין

 וכנ"לוממזרות
 הד~

 היכי לדוכתה ~ושיא
נשא

 ד~
 גמורים נשואין היו דלא דנהי מיכל

 דהיו ~יוןהא
 ~כ""~

 קנין בגדר נשואין
 נמי אלימי שוב וכנ"ל ז""ל הגאוןוכמ""ש
 ב~~מו ז""ל ~גאון וכמ""ש ~רוביםלאיסור

~ו~
 ~ך בקי~ור לכן ו~"ל ~"ו סימן

 לודיש דכי~
~ 

 להתיר ~שר אי אישות גדרי
 ו~וד ו~ו"קרובים

 בסו~
 ~"ל ~""ז סימן

 ל~יל וכהובא ו~ו" ~דין ב~רובי ~ורהבודאי ~
 וב~ת הנ"ל ~חי~רובהעתקה

 ~לי~ ה~
 זול~עצ~~

 דנימא
 דבס~

 ~~~ן אינ~ נש~ין



~ ~

~ ~ ~

 ~~ו~~~
 ~~~~~ו~ ~ג~ו~ין

~~~~ 
 לה~ריכה נ~ואין ~וג םוגי תרי נ~י~יכא
 נ~י ל~~סר ו~~ילא לחודגט

 בקרובי~
 ו~וג

 על ל~תסר~~ו~ין
 ~רי~

 בגדר לחוד
 ל""~

 ש~ינ~ ונשואיןו~~ה
 ~וג היו ב~ירב ג~ורין

נ~ו~ין
 ל~ת~ר~

 על
 אחרי~

 בגדר ולא לחוד
 ו~יסורגט

 ~רובי~
 וזה

 דחו~
 ~ואוד

 דא""~
 ב~ידו~וכלל

 ו~דרב~
 ו~""ל דכ~ב ~""ל ~לשונו

 די~ דכיון כך ב~יצורלכן
 לו

 ב~
 גדרי

אי~ות
 א""~

 ~רובים להתיר
 וא~

 נת~רדו

 עכ""ל וכו" גט~ריך
 ~וכהוב~

 ל~יל
 כ""ו~י~ן בה~~~

 יעו""ש~
 ~ש~ע

 להדי~
 ד~י~ר

איסור
 וג~ קרובי~

 הצרכת
 תלי~ ג~

 ב~ה
 לחוד ~נינו והיינו אי~ות גדרי בה לודיש

 ~ת~ראדעי""ז
 לאחרי~

 לפי ו~~ה ל""ת בגדר
 יהו~~ דרבי ת~ובתו ~~י וא""כסברתו

 בן
~רחה

 נ~ו~י~ דאינ~
 ג~ורים

 ב~רובים"~~סר ~""~ ה~

~~~""~~ 
 יב~ות בתו~כתא ועי" ו~""ל ~וד

 ב~עו~ נשא~ דא~פי""א
 דהוי

 נודע ואח""כ ~תה א~ותה שאשתו~בור

 שיב~ל צריך ~תה וא~""כ ~יהשהיתה
 ~פור~

 אי~ותל~ם
 ע""~

 ע~""ל
 ~וכהוב~

 ל~יל

העת~
 כו סי~ן ~חיבורו

 יעו""~~
 ~~ה אין

 י"ג ~בסי~ן ~כ~בתי ל~ה סתירהשכתב
 או~

ו"~

 דבנשואין
 בערכאו~

 ג~ורה א~~ו הו""ל
 ב~ת~א בבעילה וא~ילו~ה"ת

 ו~שו~ ד~""~
 דהר~ב""ם דבדינא מודה ז~""ל הגאוןדכפי~""ש

 אשתו ב~גרש גירו~ין מה" י""ז הלכהבפ""י
 ~תו בזה דנעשית עדים בפני ובעלהוחזר
גמורה

 מה""~
 נמי וא~י"

 בסת~~
 לעיל וכהובא

בהעתק~
 ~סימן מחיבורו

 כ""ו~

 ובא~ת יעו""ש

כפי""~
 אות י""ג ~בסימן לעיל שבררתי

 אישות לשם בעילה ~דר טפי בערכאותנ~ואין ו"~
 דינא ובא~ת שגירשה א~תו מבעילתגמורה

 שיבעל דצריך בטעות בנ~א הנ""לדתו~פתא

מפור~
 דבית לדינא דמיא אי~ות לשם

 סו~ ~~הע""~שמו~
 אות ל""א סימן

 מ""שעל כ"ב~
 הרמ""~

 דאיכא ב~~ום אבל וז""ל ~ם
 ע""ז כתב עכ""ל א~רים קדושין צריךלמטעי

 דלא היינו למטעי דאיכא במקום ו~"להב"ש

ידע
 ~טבע~

 פרוטה שוה היה לא קידושין

 עכ""ל לו נודעולב~וף
 וכ""~ יעו""~

 ד~י לא
 ל~~דאיןכלל

 ב~רכאו~
 היטב כ""ז וכדביארתי

 י""ג סי~ןלעיל
 או~

 היטב" יעו""ש ו"

 ו~~~ו~
 ~ידושו דעי~ר ה~בו~ר כל לפי

 הנ""ל ז""ל האדירדהגאון

ד~י~ור
 ~י~ו~

 ד~ריכה ב~רכאות בנשואין
 ג~

ו~~תסר
 בקרובי~

 מ~ום הוא
 ל""~

 ועשה
 בב"נ ד~ל~א אי~ות קישור בכולהודאיכא

ולא
 ~~ו~

 בעילתו עושה ~דם דאין ~ז~ה

בעיל~
 ביאה הו""ל ועי""ז זנות

 קיד~ין ל~~
ונעשית

~~~ 
 ~""א מה""ת גמורה איש

דב~~ת
 ל~

 ג~ורה איש א~ת גדר עלה חל

~ה""~
 בזינתה ~מזרת ולפסול ~יתה לחיוב

וכהוב~
 ~אות לעיל

~"~ 

 ~חיבורו ובהעת~ה

 דב~רתי לפי""מ וא""כ יעו""ש כ""ו~י~ן
 כלומר תרתי בהני הנ""ל ~""ל חידו~ו~תירת
 ב""נד~ישות

 ליכ~
 ע~ה כ""א ל""ת ~ום

ודב~
 ~""פ שלא דישראל אי~ות ובקישור לחוד

התורה
 ליכ~

 וא""כ עשה האי אפילו נמי

 אישו~ קישור כלל ליכא לכ~ורה~וב
 גט ב~א ו~ותרת בישראל ~רכאותבנשואין

ו~~~ו~
 י~זקאל וכה~לטת בעל~א כ~נות דהו""ל
 ~סי~ן ל~יל וכהובא~בר~~סקי

יעו""ש" י""א~

~~~~~~
 שכתב ד~ה זו ולא ~""א ד~לתא
 להתיר אבר~סקיי~זקאל

לג~רי
 בל~

 בערכאות בנשואין" ~ט
 וה~ה דארעא כעפרא ו~בו~לין בטליןדדבריו
 ~כתב ~ה זו אף חמורות כ""א בורותאינם
 מ""מ גט דבעי דנהי הנ""ל זצ"ל ה~ירהגאון

 אי~ ~ת ~דראינה
 מה""ת גמורה

 ל~י~
 ו~""ו דז""א בזינתה ממזרות ולפסולמיתה

 דבאמת ומשום הכי ולומר הדעת עללה~לות
 אי~ות קישור בערכאות בנשואיןאיכא
 ל~יוב ו~פילו מה""תגמורה

 מי~
 ולפסול

 גט ולהצריכה ב~רובים ול~תסר~מזרות

 י"~ ~סימן לעיל כ""זוכדביארתי
 אות

 ועד ט" אותעד ~
 בכל~~

 וכ"ז היטב יעו"ש
 בס""די ונכוןברור



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

"~~ 
~ ~ ~

 ו~ג~~~
 זה חיבורי הד~סת גמרלאחר

נוד~
 ~דגופא אחד רב מפי לי

 בישאד~ובדא
 בהתר~

 בנ~ואין איש אשת
 ידו~ה יא סימן בפנים דהובא מדינהמהלכות
לו

 היטב~
 פ~ולת

 רש~
 לרי~ו~" בתרתי

~~~
 איש ד~שת בשריותא חוברת דהאי

 גט בלי מדינה מהלכותבנשו~ין
 סימן בפנים~~דהו~תק

 יא~
 דכבר לאחר נדפס

 ב~יבורו וכתב ד~מציא התירו ~פ""ינשאת
ה~"ל"

~~~~
 דרו דלא משום להתירו יסוד ~יקר
 חמשה כ""א~זוג

 שבו~ו~
 בדירת

 ~יי~ ובסירוגין~ראי
 בבית דרו ~בו~ות ג"

 אורחי~מלון
 ~הוטיל

 בל~"ז~
 לונדון בפה

 הנ"ל הזוג דנתפרדו שבו~ות ששהובהפסק
 מלון בבית ~בו~ות שני דרים להיות~רו

 ~הוטילאורחים
 בל~"ז~

 מבשסתר ב~יר
 כ"ז~וכהובא

 בה~ת~~
 סימן בפנים חיבורו

יא
 י~ו"ש~

 ומשום ומפורסם גמור שקר כ"ז
 וחצי שנה משך ה~"ל ~זוג דרודבאמת

ובדירה ~דיו~
~~~ 

 דב~ת ו~גם אר~א כל ~ורח
אין

 שו~
 ~ר ב~למא ביחוד דאפילו נ"מ

 איש אשת נמי הללונשואין
 גמור~

 ~יא
 ה~"ס ממקור יג סימן בפנים~וכדביארתי
והפוסקים

 היטב~ י~ו"~
 גברא האי מ"מ

~י~קאל
 אבראמסקי~

 זה גמור ש~ר בדה
 יסוד בזה ל~מציא יוכל הנפסדה ד~תודלפי

 תרתי ~ני פ~ולתו ובאמתלהתירו
 בלי ב~""ל דמוסכם ומשום ~ו~י מגדראפילו ~~ מוציאין ומפורסמין מבורריןדשקרותן לרי~ו~

 ~"ב כב ~ר"ה חולקשום
 ובכמ~

 דוכתי

י~ו""ש~
 דמלתא

 ד~בי~
 משקרי לא לגלויי

 ומפורסמת מבוררת ~כבר במלתא ומכ"שאנשי

 ל~""~ ו~~וי~~
 ג~רא ו~אי ~נ~י משקרי ~לא

~י~קאל
 ~ראמס~י~

 באולתו ושינה שי~ר
 ו~"ל כתב דבחיבורו חדאבתרתי

 ו~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~~ו~~ ~~~~~~~ד~
~~~~~ ~"~~ 

 חי~רו בה~ת~ת ~וכהובא

בפני~
 יא ~ימן

 י~ו"ש~
 דהדפיס ב~ת ובאמת

 התירו ~פ"י איש האשת נ~את היתה כברזה
 ~ם זו בהלכה ומתן משא שום ובלילחוד

 דרב לאחר מזה וביותר דפה" מהרבניםאחד שו~
 אליו הלך לו דשלחו הנ""ל חיבורו ב~בלתא~ד
 המ~א כי לו השיב בזה ~מו ולתןלשא

 ~תירה ד~ר ומשום תו~לת ללא הואבזה ומ~

וג~
 ~רב לי הגיד וכ""ז התירו ~"פ ~את
 נצטויתי פרנסתו דקיפוח נפש פקוח~ומפני
 להזכירלבלי

 שמו~
 מהימנא גברא דהוא ההוא
ויר"א"

 דכ""~~~~~
 ה~ס~ר לרבות וגם יד~י
 בפה שו"ב ~והואהקידושין

 בדירה וחצי שנה ביחד דרו הנ""לדהזוג לונדון~
 ~יחז~ל גברא ~אי אר~א כלכאורח ~בו~

~ר~ס~י~
 לאלפי כאו~ר ~דזהו הדפיס

אלפים
 אנשים~

 שום בלי גמור שקר ופרסם
 דכדיבי מלי מלפרסםבושה

 ד~~רות~
 גלויה

וידו~ה
 לכ"~

 לר~ת וגם הנ"ל הרב ובאמת
 ב~ת ~~ושיןהמסדר

 למר~ דהופי~
 ~יני~ם

 נשתומ~ו אלו דכדיבי במלי הנ"לחוברת
 הרב לי ד~גיד וכפי"מ בזה שקריומגודל
 ~ר ~וא למי ויאה נאה כ""ז ו~~ת~נ"ל

 לונדון דפה ב"ד ~ר ומכהנים~מכונים
 כזבנים כהדדידכולהו

 שו~ ~בלינינ~ו גמורי~ ~קרני~
 בושה~

 ואפילו
 ומפור~ת מבוררת~ש~רותם במלת~

 וכי~~ לכ""~
 טב~ם להמכירכ"ז

 ומהות~
 וכדפרסמתי

 ב~ו~טרס מש~ריהם דמי~וטאמי~וטא
 ~~ו~

~~~~
 לחיבורי הנלוה

י~ו"ש תנינ~ ~~~ ~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~

 מל~ ~~~~~~
 ב~יבורי דבררתי מה

 תלית~ ~~~~~~~
 ~סימן

 יעו""ש~כט
 היטב~

 ~ת ומכהנים דהמכונים
 לו~דון דפה ב"דבתור

 גמורי~ פסולי~
 מה""ת

 זו ולאנינהו
 לעד~

 אפילו כ""א ולשבועה

לצ~ר~
 ושלשה עשרה דבעי דקדושה למלתא

וגם
 לרב~

 ~ה חיבורי ~בפנים דבארתי~ מה
 ח אות יסימן

 יעו"ש~
 שנוי ~ל ~דר דהמה

ו~ו~~
 יעו""ש מהםפרי ומ~ורו תועבה חרם

 מפתח ~ומכונה הגאונים בתשובותמ~אתי
 בשנת בבערלין ונדפס ~גאוניםלתשובות

 דכת~תרנ""א~
 שם

 בפר~
 ~ר~ה ע~רים

 ~~~~~ ~~~וז""ל
 מאפרי~א~לפאר הועלה

 ~דון ו~" ~וכו" ישראל תורת מקדשמקום
 שהאנשים אמר איש אשת בחומר שהקילו~חד
 עכ""ל נדוי צריכין שידוכין בשעת שםשהיו
 "בנו ~בן וחומר ~ל ~דבריעו""ש
 עשו דלא אנשים דמה וחומר ~לשל

~~ 

פר~
 השידוכין ~עת דהיו וכ"א באיסור

 לא דבעצמן ומלבד ~ה ע~ו איסור דמהלחוד
 ~ם איסוראעבדו

 ב~~
 השידו~ין

 ל~
 איסור

כל
 כ~

 ודוק~~~ידו~ין
 איכ~

 ~קידושין ל""ת

~~
 ע"ב~

 כתב ומ""מ
 ר~

 ה~נים
~~~~~ 

~~~~~
 המתירין ומכ""ש נדוי דצריכין גאון

 בעצם חמורה עבירה עשו דבעצמםלהנשא
 עבירה ביאת דהו""ל איש אשת נשואי~יי~ו
 בעצם עשו עבירה והאי ב""ד מיתותחייבי
ומשום

 דבדיבור~
 ~הוראה

 להתר~
 אתעביד

 זה אין ובאמת נידוי דבעו פשיטאמעשה
בכלל

 מ~
 מה" א" הלכה בפ""ז הרמב""ם

 ~יא וכן ב~מה זקן ~ם וז""ל תורהתלמוד
 אותו מנדין ~ין שסרו דין בית אבאו

בפרהסיא
 לעול~

 כירבעם ~שה א"כ אלא

~
 ומתרי יעו""ש עכ""ל וכו" ו~ירו ~ט
 דו~א ~ה ~א~עמי

 היכ~
 דב~ת

 ה~
 או

 חכם או דידהו למי~וי הראויין חכמיםבגדר
 בחכמהז~ן

 וכ"א ת"ח בגדר כלל דאי~ם היכאמש~כ דהרמ~~ בלש~ וכמדוי~
 ~כ~י דעת רי~י י ~"" ~מנובהשתדלות

המורגל
 בעוה""ר~

 ברור הרבים מכשילין והמה
 טעמא" האי שייך לאדבדידהו

ו~~~
 ד~כשיליןהרבי~ כיון דבא~ת

 בכל
 לגודל ברצון פעם שעהובכל ע~
 ברור ידיעתם ל~רון בשוגג ופעםוש~רותם צביעות~

 ~"ש בכלל דהמהופשוט
 הרמב"~

 ~ד~קורו
ירושלמי

 פ""ג~ מ""~
 ע~ה ~א"כ אלא וז""ל

כירבע~
 פרצה דבאמת עכ""ל וחבריו נבט בן
 חמירא ועוד ע"ז כפרצה ממש הואבעריות
 וכדת~ן לת~ן ~וכל לא מעוות בגדרמע"ז

 ט~חגיגה
 ע"א~

 יכול שאינו מעוות איזהו
 ממזר ממנה והוליד ה~וה על הבא זהלת~ן
 צל שום בלי ברור ומכ""ז יעו~שוכו"

 דתורה דמדינא והגם וכ~"לי נדוידצריכין ספ~
 שהורהכפי""מ

~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 היה אלו

 לנדות חיובא רמיא יר""ה מהממשלהרשות
 לונ~ון דפה ב""ד להמכונים ול~ללולארר
 ~י~קאל הר~י להמתירובפרט

 הרשות איןאך אבראמ~~י~
 נ~~

 לזה
 עכ"~

 ידעו
 החטא כי כאחדכולם

 בע~~ כרו~
 והאל~ים

 ~הובא זצ""ל סופר ה~ם וכמ"ש ~שפטיבא
 יעו""ש~" ה ~ימןבפ~ים

~~~~~~ 
 ~דהובא הנ""ל הגאונים ב~ובת

 ה~דו~~ב~~
 שבעה בפרק

 ~אותועשרים
 קע""א~

 כתב ובזה~ל כתוב
 בידי~ו אין הזה ~מן ~פש ההורג שרירארבי

 ולא לחו~ו לא להורגו לא מאומה לולעשות
להגלותו

 לימ~ אל~
 עמו שלא~~תערב ממנו

 שאסור בדמותו ולהסתכל עמו להתפללואסור
 רשע אדם בדמות~סתכל

 ופסו~
 ~כ~~עדות

 רבי~ו דעת מבואר יעו""ש עכ""לשבעולם
 דהרג ~כזה דברשע ~אוןשרירא

~~ 
 ~הי

 מאומה לו לעשות ~רשות הכח ב~די~ודאין
 הוא מ""מ ב""ד ע""פ תורה מדין לווכראוי

מוחר~
 ד~ר ~עד ומעצמו ממילא ומ~ודה

 ומשום בדמותו להסתכל ו~~לו עמולהתפלל
 וכ~""ל רשע ~ם בדמות לה~תכלדאסור
 ~דבר לפי"זושוב

 נפ~ ~~ור~ ~מ~ ~"~



~ ~ ~

~~ו~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~~ן

 רבים ורציחת בהריגת מכ""ש הכי די~אאחד
 רשעים הניוכ~ין

 גמורי~
 המכונה ומכללם

 ~צ""ל האמתי~ג~ון
 המוטעה~

 יחזקאל
 דפה ב""ד בתור המכהנים הנ""לאבראמס~י

 שלא והוראתם ש~רותם גודל דמלבדלונדון
 לעלמא איש אשת להתיר הרבו עודב~ד~ה
בלא

 ג~
 דמלבד גמורה ר~יחה גדר דזהו וכנ""ל

 לג ~שבת~אחז""ל
 ע"א~

 עריות ~לוי בעון
 ובאין אותן ומגלין לעולם בא ~לותוכו"

 א~""ל עוד וכו" במקומן ויושביןאחרים
 וביזה חרב הדין וקל~ול ו~וות ~ינויבעון ~שם~

 וז"ל ופירש"י וכו" בא ובצורת ודבררבה
 אותו שמעוותין ~דיןעיו~ת

 ~ל~ול מזידי~~
 כל לעיין בו מתונין היו שלאהדין
 ונתקלקל~רכן

 רבה וביזה ~רב מאליו~
 ברית ואין ברית נ~ם דכתיבוכו"
 בריתי לא אם דכתיב תורהאלא

 חרב וכתיב ולילה יומם בו וה~יתולילה יומ~
 מל~מה גירוי משלחת דהיינו חרב ידיועל

 דבר הרי דבר ושלחתי וכתיב באההביזה
 הרי לחם מטה לכם בשבריוכתיב
 וכתיבב~ורת

 כ~ בס~
 יען ה~ללות

 משפטיוביען
 מא~

 ועיוות עינוי הרי
 זה ולפי יעו""ש עכ""ל בכללו~לקול
 תורה מחוסרי כהדדי דכולהוכיון
 ראויין ואינםנינהו

 להור"~
 דהו""ל ברור

 שמעוו~ין ~""ל וכדפירש""י ~דין עוותב~דר
אותו

 מזידי~
 ~ל""ג בב""מ וכדאמר עכ""ל

ע"ב~
 יעו""ש כזדו~ת להם נעשות ~שגגות

ובפר~
 הדין קלקול ~דר נמי דהמה
 לעיין בו מתונין היו שלא וז""לוכדפירש"י

 והיינו יעו""ש עכ""ל מאליו ונתקל~ל צרכןכל
 האיד~דכיס

~~ 
 ~י~קאל גב~א

 מה""ת גמורה איש אשת להתירחוברת אברמסקי~
 ב~

ג~
 לייען מ~ן היה ולא

 ע~
 בזה ת""ח

 ז ~סנהדרין היא ערוכה גמ~אובאמת
 מיכניף ל~מיה דינא אתי הוה כי הונארב ע"ב~

 היכי ~כי אמר רב מבי רבנן עשרהומייתי
דלימ~ייה

 מכשו~ שי~
 הוה כי ~י רב

 ~~ו ~מיי~י מכניף לקמיה טרי~תא~~י

 היכי כי א~ר מחסיא דמתא ~בחילכולהו
 וז"ל ו~יר~""י ע""כ מכשורא שיבאדלמטיין
 נ~ורת שיגיענו מכשורא שיבאדנמטיין

 ק~נ~
 נטעה שאם~ כלומר ה~ורהמן

 וכו" מעלי ויקלו כולנו ביןהעונש ישתל~

 יעו""ש עכ""ל ב~ריפות בקיאיןטב~י
 ~""ווהדבר

 ב""~
 דמה ~""ו של

 ~דולי אשי ורב הונארב
 ה~וראי~

 דר""ה

 מקו~ו~~ל~
 הוא ~דתנא רב רבו

 ופלי~~
 ורב

 מיראי היו ומ""מ בבלי לתלמוד דסידראשי
 על לסמוךהוראה

 דעת~
 בדינא ואפילו לחוד

 בושו ולא ובטריפותבעלמא
 להצ~ר~

 להוראתם
 ~ין א~ר ערך~טני

 בה~
 וערך שיווי שום

 לתלמידי מיכניף ר""ה דהא ה~דולהלמעלתם
 בתורה גדלו מלבד אשי רב ומכ""שהישיבה
 ע"א~ נ~ ~גי~יןא~""ל

 רב עד רבי דמימות
 ומ""מ אחד במקום וגדולה תורה מצינו לאאשי

 בטריפותלהורות
 הכני~

 טבחי לכולהו נמי
 בשר דמוכרים ה~צבים והיינו מחסיאדמתא
 פ""ב ~קידושיןותנן

 ע""א~
 שבטבחים כשר

 שלשותפו
 עמל~

 דב~י~ין כ~ון מ""מ יעו""ש
 ב~ש אשי רב היה לאבטריפות

ולהתייען אות~ להכני~
 עמה~

 עריות בענין ומכ"ש
 דחיובו ע~מית חמור ב~י~ור טובאד~מירי
 לרבות וגם ב""דמיתת

 ממזרי~
 בישראל

~שיט~
 שמן אשר דמי

 יר~
 בלבו נו~ע ד"

 היותר אכילו לחוד דעתו על ל~מוך לודאין
~דולה

 ומכ""~
 האי

 ~בר~
 ~י~קאל

 המה אשר אברכים לונדון בפה ~יכאדבאמת אברמסקי~
 אחר ובר~ובות בשו~ים מחזיריןרוכלים

פרנ~ת~
 אשר ובדוחק

 ~טנ~
 ממתניו עבה

וג~
 לרבות

 רבני~
 שבלבו מינות דלולא ברור

 העברי נער בסומא דרשתו מדופי~וכמבורר
~דזשואיש

 קאלעדזש~בלע""~~
 דהובא

 אות י~ימן בפני~
 דהי~ יא~

 ולא עמהם ~תייען
 באי~ור לחוד הנכסדה דעתו על סומךהיה
 נהי התירו עיקר ד~מת ה~מורה~וה

דהדפיס
 בפת~

 הנ""ל ~יבורו שער
 בזה""ל~

 ~~ו~~~~~
 למעשה להלכה

~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~ 

 ערוכה
 ו~דור~



~ ~ ~

~ ~ ~

~~ו~~~
~~~~ ~~ ~~~~ן

 ומזה ~כ""ל אברמסקי הגר""י ידי~ל
 הדיינים כל בהסכמת הוא זהדהתירו משמ~

 והמדינה לונדון ~ה צדק ב"ד בתורדמכה~ים
 ~יקר דכל כלומר אחרון לשון ~וסמ""מ
 וסדורה ד~רוכה בחוברת ד~ד~סה זותשובה
 איש א~ת להתיר אברמסקי הגר"י~""י

 של הנ~סדה ד~תו ~""פ הוא ~רכאותבנ~ואי
 כולהו ~י~ך ומשום לחוד אברמסקיי~~אל
 כלל אי~ם צדק דין בית בתור דמכהניםחבריו
 סורר בגדר ~כ"א תורה ב~יבגדר

 חכמתםו~י~ר ומורה~
 להטי~

 ~ וכ~ולהו אנגלית בשפת
 ~ס~מי~ר נ~ר הסומאתלמידי

 בל~""ז~
 ו~וב

 ובאמת לחוד הנפסדה ד~תו ~"פ הואהתירו
 וחמורות בורות הוא בזה התירוכל

 יב ~סימן בפניםוכדביארתי
 יג~

 י~ו""ש
היטב

 ו~כ"~
 רוצח דהו""ל ספק צל בלי ברור

 גרמא כ"א זה דאין ו~הי ~למא לכוליכללי
מ"מ

 ברציח~
 ~בוד בין נ"מ שום אין

 ~קיט בב"ק וכדאמר ~למא~גרמא בידי~
 ב" ~שמואלואומר ~"א~

~~ 
 בית ואל שאול אל

 וכו" הגב~ונים את המית א~ר ~להדמים

 גרמא אבל בידים דק~ביד היכא ה""מוכ"ת
 את המית אשר על וכו" ~אול אל ת"שלא

הגב~וני~
 שהרג מצינו היכן וכי

 אתשאול
 הגב~ו~י~

 שהרג מתוך אלא
 להן מספי~ין שהיו ~כהנים ~ירנוב
 כאילו הכתוב ~ליו ~~לה ומזוןמים
 דמבואר וכיון י~ו"ש ~""כהרגן
 ~בלה דדברי מפורש ומ~רא הוא הש"ס~יטת
 ב~למא ~רמא דאפילו ב~צמו ה~ב"הומפי

 ~כ"ש גמור רוצח הו"ל ~ם פרנסתלהחסיר
 גמורה רציחה בגרמת ק""ו של ב"בו~~ו
 ~בת ב~"ל ~מוסכם כפיוהיינו

~ד~
 ל""ג

 ~"א~
 ~וות דב~וון

 ~וכהובא ל~ולם בא חרב הדיןו~לקול
באריכות

 ל~יל~
 גמור רוצח דהו"ל ברור

 המחטיאו ~יי"ל הא נמי כ~ז מלבדובאמת
 פיסקא ~תצא ~פרי וכדתניא מהורגו~שה

 והו~~יז~
 ~ר~"י

 ט~ פסו~ ~~ ~~~
 י~ו"שי

~~~~~
 דמ~יאו ~רוה ~תרת

~ ב  
 דהו""ל

 ואם לתקנו יכול שאי~ומ~וות
 ט ~~יגה תנן ממזר חדבהוליד

 ~"א~
 דהו"ל

 אין דבאמת ונהי לת~~ו יכול שאינומ~וות
 כ""אזה

 ב~צמי~
 ישראל בת דישא חששא ליכאהוא דידו~ דכיון לחוד דהממזר

 ~""ו ~ל ב"ב ו~""ו ומכ"ש בישראלממזרים וירב~

 להרבותבמחטיאו
 ממזרי~

 ד~~י בי~ראל
 זההתירו

 כ""~
 נינ~ו ~רים דבניהם יסברו

ובאמת
 לאמ~

 ומכ~ז נינהו גמורים ממזרים
 צל בליברור

 ספ~
 י~~ל גברא טמא ד~אי

 הרבים ומחטיא חוטא הו"לאברמסקי
 נבט בן~וכירב~ם

 ב~~~~
 בלי ופ~וט וברור

צל
 ספ~

 דא~""ל בגדר דהו"ל
~~~~~~~ 

~~~
 ~~~~~י

ו~ו~
 ~"א~ י~ ~קידושין ~"ל

 וקשין

ל~ול~
 ו~" המ~ל ~דור יותר

 ל~ולם ~שים וז~לופירש"י
 דיי~י~

 ~מורים
 מדור יותר בקיאין ואינם ב~ריותהוראה
 ברור ~מתו וב~ת י~ו"~י ~~"לה~בול
 ~ר כופר ד~ת דלולא ספק ~ל שוםבלי
 ורב רבי~א ~ורת ומ~"ש משה בתורתהוא
 בבית דרשתו מדופי ה~בואר וכפיאשי

 ~דז~ואיש לונדון דפה ה~ברי נ~רהסומא
 ס~מינאר~אל~דזש

 בל~"ז~
 לא

 בלי גמורה איש ~תלהתיר ל~ ~לא~
~ 

 אם אפילו
 בירור בלי ו~פו~ות ברורות ~יות לוהיה
 ואפילו ~פה ת"ח הרבה ~ם זו חמורההלכה
 הת"ח דכל דסובר הנפסדה ד~תולפי

~רבנים
 ד~

 וכאפס כאין ~נגלאנד ~די~ת
לנגדו

 וה~
 ואי~ו ז~ן כ~ין זה בסוג הו"ל

 כ~דולפי
 להתיי~~

 דמדי~ה הת"ח כל ~ם
 ~ד וסברתם ד~תם לבטל ~וכרחים וכולםזו

 דופי כפי ~ם כמוהו והחכמה התורהגאון
 לונדון דפה ה~ברי ~~ר הסומא ~בביתדרשתו
דהובא

 בפני~
 יא אות י" סימן

 י~ו"~~
 יכול

 ג"כהוא
 לחלו~

 כל מ"מ רבי~ו ~שה ~ל ח~ו
 יפה כחם אין ביחד דפה הת""חהרבנים

~חלו~

 ד~~ו ~ל
 ו~מוסרחת~ ~ה~~ו~פ~



~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~ו~~~
~~~~

~~~
 דורנו גדולי עם להתייען הי""לעכ~פ

המפורסמי~
 ובאמח למדינה מחון והיינו

 צדי~י~ של בספרן המבוארכפי
 ג~ורים

 ~גונה בעניני בתשובותיהם המחברים~דולי
 חמורים בעניניםוכד~ה

 ד~
 ~ל לסמוך רצו

 בהצ~רפות כ""א לחוד ה~דולהדעתם
 ע~

 ~וד
 הדור גדולי ב"עכ""פ

 המפורסמי~
 לגאונים

 אשי ורב מר""ה גדול לנו ומי הוראהוגדולי
 להו~תםדצירפו

 לרב~
 דבי

 ר~
 ול~בחי

~וכהובא
 לעיל~

 לעניות ד~ימנא גוותנא והאי
 מ~ ~קידושיןדתורה

 ע""ב~
 דעתו על סמך

 דאורייתא גמורה ערוה להתיר לחודהנ~~דה
 בעיקר הוא גמור ~ופר דבאמת לנו מבררוזה

 כלומר תחלתו ~ל ~וכיח ו~ופו משהתורת
 בדברי מה""ת גמורה איש אשת דהתרתעובדא
 לנו ומברר מוכיח וחמורותבורות

 דג~
 דופי

 ~דהובאדרשתו
 בפני~

 י סימן
 מינות ~חמתהוא י~ו"ש~

 דבל~
 ש~לת ~ל ותמיכתו

 דרך תמימי של עינים לסמע הואהקבלה
 יכיר בלבו תורה ריח ~צת א~ר ~ידבאמת
 וכזב שוא בזה ~~בלה שלשלת דדב~יויבין
 עד לג א~ י ~סימר בפנים וכדביארתינינהו
אות

 לה~
 הללו ~דים שני וע""פ הי~ב י~ו""ש

 י" ~ימן בפנים ~דהובא דרשתו דופיהיינו
אות

 י""א~
 ~רוה והתרת

 דאוריי~
 ~דהובא

 סימןבפנים
 יא~

 איסור דבפירצת להו מצורף
 ע""ז ~ית נוראים ימים תפלתחמור

 ו סימןבפנים ~דהו~
 יעו"ש~

 היה
 הו~

 וראשון ראש
 נמי התירו ל~תר הוראתו ו~"פלהמחירין
 בפה ב"ד בתור וה~כהנים המכוניםהמינים
 בפני~ ~ו~דביארתי~ונדון

 יב אות י סימן

יעו"~~
 הני מ~ל

 י~ו~ תל~
 דכופר ד~ר

 וכנ"ל ב~ה"קהוא

~~~~~~ ~~~ 
 מבורר ~~רתי מהמכל
 דמלבד ספק צל שוםבלי

 וחכמים דעת ריקי ~בפידהמכונה
 הוא לאמתו ~ובאמת ה~תי הגאוןרבי~ להרע~

 והגאון הגאה~ר
 המו~עה~

 עם הוא
 וכלל כלל בהוראה יד לו ואיןהארן

 יב סימן בפנים~וכדביארתי
 י~

 דבר לכל לרבות וגם להוראה פסול נמיהוא יעו""ש~
 ~מיי ומתרישבקדושה

~~~
 מדינא

~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ן

~דהו~
 באות

 ה~דו~~
 ומדינא

 ~~~~~~~~ו~
 ~דהובא ~~~ן

 לעיל~
 דלפי

 ה~דמונים הגאונים גדולי תרי דהני~~קן

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~ב~~~~הו~
~~~~~~~~~~ ~~~~~ 

 דא~ור ומשום
 בדמותלהסתכל

~~~ ~~~ 
 ל~יל וכהובא

~ובאות
 הקדום~

 י~ו""שי

~~~~
 אות י ~סימן בפנים דבררתי ממה
 אות סוף עדיא

 לה~
 דופי ב~דר

דרש~
 סעמינאר~א~עדזש ~דז~ואי~ העברי נער הסומא בבית

 ~לע""ז~
 ד~ו~ר מ~אר

גמור
 ה~

 מו~יח וסופו הדת יסוד בעיקר
 פעו~ת תרתי הני כלומר תחלתועל

 ד~תו דופי ~והיינולריעותא
ערוה והתר~

 דאורייתא~
 לנו ומבררין מו~יחין

 בבית נוראים ימים להתפללדהתירו
 מינות משום נמיע"ז

 וכפיר~
 בעיקר

 וברור היא הדת~דושת
 בלי ופשו~

צל
 ספ~

 ~ב~דושה דבר לכל עי"ז דמיפסל
 ו~""ו נסך יין ויינו ~תי פתופתו

ב"~
 ~"ו של

 וכמבו~ להו~
 להמ~יין

 ונכון ברור ו~"ז שכתבתי מה בכלהי~ב

"""" " ~ ~ ~ ~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

"~~ 

~ך~
 ~י

 ו~ג~~~
 ~~י~ן בפנים ש~תב~י ~ה ~ל
 ~ותיג

 לחל~ ~~
 נשו~ין בין

בכו~רי
 ~כו""~

 ב~~כ~ות לנשואין
 ~בי ~בי ה~ה""ג ע"זה~יר עכו""~

 הרדב""ז~תשובת שלי~""~ פ~רבע~
~"~~ 

 סי~ן
 ~נ~~

 ד~ה
שכתב

 ה~דב""~
 לוו~ר ~""ל דד~תו נראה שם

 ~וםדאין
 ~ילו~

 בכו~רי נשו~ין בין
 ב~רכאותלנשואין ~כו""~

 ~כו""~
 ~~~ ד~""ל

~~~~
 ד~חי ~ודי~ך ~~~ני

 ~גיר~ ב~ו~~
א~

 ו~ח~ יהודי בעודו אשתו
שה~י~

 נתיי~ד
~~ 

 בכני אש~ו
 או~ה נ~אכבר והו~ ~די~

 ~~ ב~~כ~ותיה~
 צריכה

 ~שו~ג~
 ב~ל דל~א

 ל~~
 דל~א או ~ידו~ין

 הכי א~רינןלא
 ~ל~

 אבל בי~~אל
 ~ו~~~

 וד~י
 ~נות~ לשםב~ל

~~~~
 נר~ה היה לכ~ו~ה

 לוו~~
 ד~ריכה

ג~
 כד אבל וכו"

 ~עיינ~
 בה

 ~פי~
 הוא הכי דלאותשכח

 אל~
 לה חוששין אין

וה~י
 ~ו~ר~ הי~

 בלא ל~נ~א
 ג~

 ~כ~ה
 נינהו דאורייתא לאו ~ו~ר דקדושי ~דאט~~י
אלא

 ~~ו~
 אשת ~ו~רת

 אי~
 ~ו~ר א~רו

 ה~י תורה ד~דין לקידו~ין ~ו~שיןש~ידש

הוא
 כ~כו"~

 דבריו לכל
 ~שש~ והכ~

 הוא
 ב~לש~א

 לש~
 ודאי ~ינה ש~רי ~ידו~ין

 ודאי ~ידו~י וקד~ה א~~ ב~ שא~~קוד~~
~~~ו

 ב~
 שהיא בהדיא כ~ו ו~ן

 דהוי וכיון~~~וד~ת ~~~
 באיסו~~ ~~יק~

 דרבנן
 בה~זלינן

 לקול~
 הדב~ ~הרי

 ב~ל א~ ~~ק

ל~~
 ~ו ~יד~ין

 לש~
 ב~ל ו~ת""ל זנות

 ל~~
 התורה ~ן תופסין ~ידו~ין אין~ידושין
 ~קה רבנן ~~ו דלא ותו ~ד~בנןיאלא

~ין
 ~וש~ ~ד~

 ב~יל~י
 ~נו~ ב~יל~

 ~לא
 ה~~רבי~ראל

 ~הו~
 ב~~~ות זהיר

 ~בי~ דל~
הית~~

 ואכל
 ~י~ור~

 בי~~~ל ~~ילו או

~ת~
 לא ד~כתי

 אית~ז~
 ~~וו~ר ~בל לן

~הוא
 ~וב~

 כל על
 כול~ ה~~~~

 ~רון דה~א
 ~~~רינן ולא ~זק~יה ~תרע וב~ויותב~ריות
 זנות ב~ילת ב~יל~ו ~ושה ~ין~זקה

תו וכו"~
 ~~~~~ איכ~

 א~~ה שנשא כיון ~~ריתי

ב~~כאות"ה~
 ~~שה בדת ~ו~ה ~ינה ~וב

 נ~וש איך ו~""כוי~ראל
 ש~~

 ב~ל
 ~י~ושין ב~ורת ~כן אינו והוא~ידושין לש~

 כתב ב~ווכיו~א
 ~יב""~

 ~י~~ן בת~ובה ~""ל
 ~בין ו~תוכה ~לה ~ייןו

~~~ 
 ~רי י~ו""ש ~כ""לוכו" שכתבת~ ל~~ה
 דהרדב""~

 נ~ט ~""ל
לשנא

 ד~דנש~ ב~רכ~ו~
 גלי בערכ~ות

 ותלי וי~ר~ל ~~ה בדת רו~ה ד~ינו~ד~תיה
לה~י

 דינ~
 שכתב במה

 הריב""~
 האי

 בכומריבנ~ו~ין ~~~~
 עכו""~

 ו~~ה
 ~וכר~

 ד~ין
 בכו~רי נשו~ין בין~ילוק

 ~כו"~
 לנשואין

ב~~כאות
 ~כו""~

 אד~תיה גלי ד~תרווייהו
 ~שה בדת דהמה בנשו~ין ~ו~הדאינו

 ברורה ~~יה לכאו~הו~זה וישר~~
 ל~~יר~

 סב~~י

לחל~
 בכוו~רי נשואין בין

 עכו""~
 לנ~ואין

ב~~כאות
 ב~ני~ ~וכהוב~ ~כו""~

 יג סי~ן

ו~~~~~
 ד~לתא

 ומ~~~~ ~""~
 ד~~בד

 דל~נא לו~רד~~~ר
 ב~ר~~ו~

דנק~
 ~ד~ד~י ~כו""ם בכו~רי ר""ל הרדב""ז

 ~כתב ל~הלה
 הריב""~

 ~""ל ואיהו
 ה~

 ~יי~י

 ני~א ~~ילו ~יהו י~ו"ש ~כו""םב~ו~רי

דל~נ~
 ~""ל בערכ~ות

 ~~~ ~רכאו~
 ~ין נמי

 שו~~ה~~
 ל~ברתי ~ירה

 ב~ילו~
 בין



~ ~ ~

~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ו~~~
 בער~ות לנשואין עכו""ם ~בכומרינשואין
 האי דכ~לי ~ופשוט ברור דלע"ד ו~וםעכו""ם
 ת~בותיו כולהו בין דנס~ה אםתשובה

 הרדב""ז של עטו מ~י יצאה לא ~מ""מדהרדב""ז
 טועה איזה~תלמיד כ""אז""ל

 כת~
 וממילא

 נסדרה בכוונהושלא
 ~ו~

 "ת~ובות כול~ו
 וז"ל שם דידי~~מדכתוב וטעמא ~ז""לדהרדב""ז
 ניבהו דאורייתא לאו ~ומר דקידושיחדא
 ~דיא כתבו ~ וכן ~וכו"

 שהי~
 ספק

 ~וכהובא~וכו" מקודש~
 לעיל~

 הכי לומר ח""ו ובאמת
 ערוכה~דגמרא

 ~יבמו~
 ל בכורות ע""ב מז

~""ב~
 ישראל ישראל בת ו~קדש ביה הדר ד~י

 ע""כ קידושין ביה~~~יד~יו קרינן~ו~ר
 ~ידושין קידושיו בסתמא ~דנ~ט~יעו""ש
 דבל"ז ביבהו מה""ת גמורים דקידושיןחשמע
לא

 אשתמי~
 דאינם להדיא ל~מעינן הש""ס

 בטעה דלא היכי כי דרבבן קידושיןכ""א
 בנמוקי ו~ת בינהו תורה דקידושיונימא
 ~יבמותיוסף

 שם~
 דכתב בהא

 הרי""~
 ~י

 אי הוי מומר ~ישראל ביה~דר
 קדי~

 בת

י~ר~
 וז""ל בנמק""י כתב קידושין קידושיו

 דגטו וה""ה הוא ~~ע דישראל ~דושין~~ושיו
גט~

 ואפי~
 ~"ל ~ירותו שקדש לק~שין

 שםו~רדכי
 כת~

 הדר דאי וז"ל
 בי~

 וקידש

ב~
 ~ידושין וקידושיו הוא מומר ישראל

 בעודו ~ידש דאפילו ~ב""ל גט גיטו~ה"ה

ישרא~
 וכו" גט הוי גט י~יב ~~רתו ושוב

 מפקיע דמומר דגטו ומדכתבו יעו""שעכ"ל

לקידושי~
 דב~ת לומר ~""כ בי~דותו דקדיש

 דאי מה"ת גמור כישראל~יבו
נימא

 דאינ~
 ~""א כישראל

 מדרב~
 היכי

 גטו~קיע
 ~מר~

 בי~ו~ו ל~יד~יו
 רבנן דאפקעיבהו משום למימרוליכא

 האי ע"י מביה~ידושין
 ג~

 ז""א
 ~י""ל~ מלתא האי כידכל ומשו~

 לפרושי ל~ש"~
 ~כ~ ובאמת~ל~דיא

 בתשובה ז""ל~ הרשב"א

 קסב~~אל~
 לע"ז משומד שאלתם וז"ל

 ואפילו ~דושין ד~ושיו יש~ל בתשקדש
 ביבמות כדאיתא לסורו ~ר שנ~גייר~~י
~מז

 ע"ב~
 מ~

 ר~ו
 של~ חכמי~

 ~ו
 כ~

 ~מ~ום לעיגון וחשו~~יגון
~ 

 אפ~לו אחד
 יותר ~גון כאן יש והלא שפחה ~אפילועבד
 לכופו אפ~רשאי

 ~וב~ לגרש~
 וכו"

 וישראל מ~ה כדת אומר המקדש שכל~~רת ו~
 ה~ידושין וישראל משה דת מכלל יצאוזה

 כדתבעצמן
 וישר~ מש~

 גר וא~י~ו ~יו
 לסורו וחזרשנ~ייר

 א~
 קדושין ~~שיו קדש

 רשע ואם תם אם במ~דש~ מ~גיחיןשאין
 ~וף לאו~אלא אם ~~הל לבא ראויואם

 ~בני כדרך שנע~ו אוה~ידושין
 ~רוה מאיסורי יהיו שלא ובלבד באובסשלא מקד~י~ אד~

 כחייביה~ורה
 ~יתו~

 כריתות וכחייבי
 ~לא קידושי ב~ו תפסו לאוין~ איסורי~א

 וי~ראל~דכל משה ~דת בדאמר להומפ~עינן
ממילא

 ~ד~
 הוא וישראל ~שה

 ~מ~~
 וכו"

 בתשובות נמי תשובה האי והובאעכ"ל
הרשב"א

 המיוחסו~
 ~תשובה להרמב""ן

יעו""ש קמב~
 ~ע~

 ~אלף בתשובה הרשב"א כתב

קפ""ה~
 אכור~יא דאו~וה ~היא וז~ל

~יבמות
 ~~ ~י~

 דרבנן אד~תא המקדש
 לקיד~י רבנןואפקעי~ו ~קד~

 מ~יה~
 אין

 ז~
 הכלל

 חכמי~ם ~אמרו מהלכל
 י~ש~ של~

 שא~ כן
~~

 ~כלל לך אין אלא עשוי אינו
 אלא אלו~ברים

 ש~תי~~ ~~
 ~ן

שא""כ בפירו~
 א~

 ~הוגן שלא ש~שה שכל בא~ר אנו
ב~ידושיו

 ~יחו~ ~
 ~כו" ל~ידו~יו

 שהאריךמה יעו"~
 בז~

 ה~ב"א ~""ש ומכל טובא
 אמרינן לא ש~דש במומר דגם מבואר~""ל

 לקידושין רבנןאפקעינ~ו
 ~נ~~

 ומכ""ש
 מב"ה ל~ידו~ין רבבן אפקעינ~ואמרינן דל~

ל~ידושין
 ד~ירות~

 ~"י
~ 

 ובע~"כ ~~יותו
 ד~ר עי~ז ~~יותו גט דמהני האלומר
 דבגירותו ~ ~ידושין להפקיעלסורו

 כי~~ל דינו נמי לסורו ב~ר אפילו~באמת ~שו~
 וכנ""לי ו~"ת וגירושין לקידושיןגמור

~~~~~~
 מ~" בפ"ד להמבי"ט ספר

 וז~לכתב אי~ו~
 ישר~

 ~ילו ~שומד
 ~ידו~ין~ ק~דושיו ~צונו ע"זעובד

 דכתי~
~י~וש~

 ז~
 יש~ל ~א

 ~"~ ו~~
 ש~א



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~

 שם ~יין ה~ם חטא אמר מדלאי~ראל
 רש"י לשון והיא ~כ"ל ~ליהם~דושתם
 ~מדבסנהדרין

 י~ו"~ ~"א~
 לן ומדנפ~א

 לומר ב~"כ ישראל חטא מ~רא דינאל~אי
 דבדברי ונהי ישראל ~ם ~ליה הונחדמה""ת
 בגדר דזהו לומר אפשר ובכה"ג כתיבקבלה
 קבלה מדברי למילף דאין גמורהילפותא
 דאמר וכ~ין דתורה למלתאלשוי"

~ב" בב""~

 ~ב~
 מ"מ י~ו"ש וכו" הוא מילף ~אי

 ~ל נמי מ~ונח הוא ילפותא ד~י~רכיון
 ה~ב"ה מלתא האי ובאמת ישראל ~רהחוטא
 ~ין ושובאמרה

 ל~
 מזה טפי התורה מן

 דהקב"ה מ~ום הוא דתורה מ~ליותאד~יקר
 ד~ידושי ברור ומכ""ז וכותב אומר ~שהאומר
 התורה מן גמורין ~ידושין ישראל לבתמומר

 ספ~י צל בלי ברור וזהנינהו

~~~~~~~~~ 
 ~דבר דמלתא

 הלכה ב~"ד דכתבברמב""ם מפ~
 שקידש מומר ישראל וז""ל אישות מה"~ו

 אלו הרי ברצונו ~כו"ם ~ובד שהואא~"פ
 ~כ"ל ממנו גט וצריכה גמוריםקידושין
 לשנאמדנקט

 גמורי~
 תורה דקידושי ב~~כ

 שאין מפני וז""ל הרמב""ם ~דכתבנינהו
 אלא התורה מן גמורין קיד~יןקידו~יה
 מה" ח הלכה ~פ"ד סופריםמדברי

 ~ידושין ל~ני מ~ודשת זו הרי וז"ל כתבו~וד אישות~
 הלכה ~שם~מורין

 ט~
 אלו ~רי ז"ל ו~וד

 הלכה ~שם גמוריןקידושין
 י~

 ושוב
 ~ידושי אלו הרי ~"לכתב

 ספ~
 גט וצרי~ין

 ~ש~מספ~
 הלכה

 יא~
 וז"ל כתב ו~וד

שהמ~דש
~  

 ~ידושין מקו~ת זו הרי הנדה
 ~לכה ~שםגמוריןי

 יב~
 וז"ל כתב ושוב

 גמורין קידושין מקודשת זוהרי
 חו~

 מי~מה
 מקודשת שהיא לזרשנתקדשה

 בספ~
 ~שם

הלכה
 יד~

 ד~~ידושין דהיכא הרי י~ו"ש~
 נ~ט לא ובודאי בבירור מה~ת ממשאינם

 ~א גמורין ~ידושין לשנא בהוהרמב"ם
 נקט לא נמי לזר דיבמה ב~ידושיאפילו

לש~
 דנ~ט היכא וכל ~מורין

 הרמב""~

 וכיון מה""ת ר"ל גמורים ~ידו~יןל~נא
 הלכה ~~ם הרמב"ם כתב מומרדבקיד~י

טו~
 וצריכה גמורים ~ידושין אלו הרי וז""ל

 נינהו תורה דקידושי לומר ב~"כ ממנוגט
 כשמש ברור מכ"ז ~מגיד" ובהרבי~ו""ש
 נינהו מה""ת גמורין קידו~ין מומרד~ידו~י
 ~נא ~ת~ובה הרדב"ז כתבוהיכי

 מומר~קידושי ח"א~
 אינ~

 מדרבנןי כ""א

~~~~~
 ~תשובה הרדב""ז דכתב הא תמוה

הנ""ל~
 בהדיא כתבו וכן וז"ל

 ~וכהובא ~כ~ל וכו" מקוד~ת ספק~היא
 הקדום אותל~יל

 י~ו""ש~
 יתן מי ובאמת

 מקודשת ספק דהיא בהדיא כתבו היכןואד~
 בהרמב"ם ולא בש""ס לא נמצאדלא

 ואדר~
ב~"~

 דקידושי לומר מוכרח סתמא דנקט
 באות ~וכהובא נינהותורה

 גמורין ד~ידושין להדיא מפורשובהרמב""ם הקדום~
 ובאמת וכ~"לי נינהו דמה"ת ור""לנינהו

 דקידושין מבואר נמי והמרדכימהנומק"י
 הקדום באות ~וכהובא נינהו מה"תגמורים

י~ו"~~
 תשובה דהאי לומר מוכרח ומכ"ז

 סימן ח""א ~רדב"ז~דנסדרה
 שנ"א~

 תלמיד
 נמי נסדרה מהסיבות ולסיבה כתבהטו~ה

בתו~
 ~צומה פליאה ובאמת הרדב""ז תשובת

 גירושין מה" יח הלכה בפ"י למלך המשנה~ל
 וז"ל בכת~י מהרדב""ז זו ~ובהדהביא
 פי~ה ש~ם כת""י ~רדב"ז בתשובהראיתי

נד~
 ~די~ בפני ~מה ונתייחד

 חיישינן לא
 ואפילו כרת איסור ~ל ~בר לא דסתמאלה

 קידושין לשם שמא ~ששין אין שנב~לה~ראינו
 ~ושה אדם אין לומר שייך לא דהאב~ל

 זנות ב~ילתב~ילתו
 דמ~

 כרת אאיסור ~בר
 ~כ"ל זנות לב~ילת חשלא

 והארי~
 להסביר

 הרגיש ולא י~~"ש ב~יניו ונראים אלודבריו
 מכל ~ו~ה ומ~למיד היא מוט~ת זוד~ובה

 שכתב ~ה מלבד ובאמת וכנ""ל שבארתימה
 פריכא ~התורה מן אינם מומרדקידושי

מ~~ר~
 ומ~מרדכי ~ש""ס משיטת וכדבארתי

 וביותרומ~ק"י
 ~וכה~ מהרמ~~

 ל~יל



" ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~י
~~~~~~

יעו""ש~
 בתשובה למ~ש עצמו נמי סותר עוד

 ~י~ן~ח""ג
 רע~ז~

 קיי""ל לא אבל וז""ל
 שנבעלה בראוה אלאהכי

 לכ""~
 גט צריכה

 קידושין לשם ובעיל לו מזוהמת אינהשהרי
 והאריך עכ""ל מתקן לתקן דאפשר מאידכל
 ~שובה דהאי ובע""כ יעו""ש טובא בזהשם

 חתום הרדב"ז דמרא שמא~ וגם היאעקרית
 והאי י~ו""ש ב~ופה~לה

 ~ח""~ תשו~
 סימן

שנא~
 טועה ~תלמיד מאיזה היא מוטעת

 שכתבתי למה מהתם סתירה שום איןושוב
 אות יג סימן~בפנים

 א~
 ברורה דסברא

 בערכאותי לנשואין בכומרין נשואין ביןלחלק

~~~~~~ 
 לרבות וגם ענינא בהאי כ~ת בעיוני

 ~~~ף הרשב""אבתשובות
 וז""ל שם דכתב ~יתי ענינא להאידשייך קסב~

 כדת אומר המקדש שכל שאמרתומה
 וישראל משה דת מכלל יצא וזהוישראל מש~

 היו וישראל משה כדת בעצמן~קידושין
 קדש אם לסורו ו~ר שנתגייר גרואפילו
קדושיו

 קדושי~
 במקדש משגיחין שאין

~  ראוי ואם רשע ואםתם 
 לב~

 לאו אם בקהל
 אדם שבני כדרך שנעשו או ה~דושין בגוףאלא

 יעו""ש ~כ""ל וכו" באונס שלאמקדשים
 באות באריכות~וכהובא

 א~
 ~לו ובד~יו

 שכתבתי למה לי דמסייע תנא מצאתיז~"ל

בפני~
 אות יג ~סימן

 א~
 ~ת הן בד""ה

 הריב""ש בשם הב~י מ""ש ~ל לתמוהוכו"
 מ~רא לחלק זו תמיה מכח שםוהארכתי
 לנשואין עכו"ם בכומרי נשואין ביןהברורה
 שמצאתי ונהנתי בלבי שמחה ונתתיבערכאות
 דמסייע תנאלסברתי

 הרשב"~

 ~ה ז~ל
 יברור

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  
~~~ 

~~~
~~~~ 

 ~~י~ן בפנים ~כתבתי ~ה~
 אות טז וסימן ב א~ת~ו

 וא"ו מלא קול מבורה ברות בין~~בר יב~
 ~~ין י~ו"ש ו~~ו חסר קל מברה נרתלבין

זה
 פי~

 ~י י~דף ו~רא בזוה"~ק
 בשכבה ידע ולא כתיב בקדמיתא ת""חוזלה""ק ע~~ב~

 דס~ועא בג~ן וא~"ו על ונקוד ~א""וובקומה
 בה~וא אשתכח הוהדעילא

 ~עוב~
 ~דזמין

 אשתלים ובג""כ מניה לנפקא משיחאמלכא
 ~א~"ו חסר וב~~ה ו~חרא~כתיב בוא""והכא
בגין

 דל~
 י~האי לקב"~ה חולקה מינה נפק

 קשי~א אחרא בהאי כתיב דא ועלאחרא

ובקו~
 ונקוד מלא בוא""ו

 על~
 וכו"

 ונהי יעו~שע"~כ
 דמשמ~

 דעי~ר
 ו~~"ו על דנקוד משום דרשא~אי
 ~שוםולא

 הוא~"~ עצמי~
 דיורה

 ~שום נקוד דבעינן טעמא עיקר זוכוונה
דעצם

 התיב~
 ובחסרון וא""ו מלא הוא בשורשה

 דנקוד לטעמא ב~ינן והלכך לדרשא הואוא""ו
 וא"~ו בשורשה דאין בתיבה משא""כ ~""ועל

 וא""ו תוספתשפיר
 ~ג~~

 קדושה על מורה
 נקוד שום ~לי ואפילו דלעילא וסיו~אאמתית

על
 וא"~

 בשורשה דבאמת קול בתיבת הלכך
 דכ""ה וא~ו מלאהוא

 ב~
 שפיר התנ~ך

 דלית אתיא לדרשא וא""ו דבחסראמרינן
 בנרת וכן ~נ""ל דקדושה ~טרא קלבההוא

מנ~
 בה דלית

 הכר~
 אם השורש בעצם

 ~דבחסר אמרינן שפיר וא""ו חםר אווא""ו מל~
 קדושה אמתית דא""ז רומזוא""ו

 ובמ~
 וא"ו

רומזת
 לקדוש~

 ~וכה~א אמתית
 יעו~ש ב אות טוסימן בפני~

 היטב~
 זה וכעין

 פרשה ~ב""ר~רז""ל
 נח~

 ~משלי הה""ד
 חסר כי ידע ולא עין רע איש להוןנבהל כח~

 עון ~כניס עפרון זה וגו"יבואנו
 ~חיי הה"ד וא""וי התורהשחסרתו י~א~ חסר כי ידע ולא צדיק" שלבממונו ר~
 פ~קכג שר~

 טז~
 אל אברהם וישמע

 עפר~
 וישקול

 ~""ו חסר כתיב עפרן לעפרןאברהם
בפרש""י ~והוב~

 בחומש~
 מסורת בספר כעת ומצאתי

 טעביל דוד רבי הקדוש החסיד ~מהרבהברית
 ~בינו בימי שהי"זצללה~ה

 גדול לחסיד הדור באותו מ~ורסם~י" זצללה"~ ~הב~~
 ~מעלקיס~זצ~ל יצחק ~בי הגדולה~ון לש~

~~~מ~
 לספר

 זה~
 חיי ב~"

 וז"~ שר~



~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~ו~~~
~~~~

 שאמר לפי ~י"ו חסר לעפרן ~ברהם~ישקל

הר~
 מעט ו~ילו

 ל~
 י פירש" ע""כ עשה

~"~

 ~כן עין רע גמט~יא שנשאר ~שמע~י
 בב~להוא

 הטו~י~
 יעו"ש~

 ליתן ו~שר
 טע~

~ד~ר
 ~ד~

 ~כ~~יות מדת
 הי~

 בוי
 ול~

 ~~ו~
 מדת שהוא ה~~"ה של משמו

 כ~ד מ~ה הימ~ו~י~לה הרחמי~
 מד~

 יעו"~י ע""כ

~~~~~~~~~ 
 מלא דקול לפימ"ש ~מוה

 אמתית ל~דושה רומז וא"וי
~בס~ועא

 דלעיל~
 ו~ל

 חס~
 דחסר רומז וא"ו

 אמתיתקדושה
 וסיו~

 מצינו וב~ת דלעילא
 דמורין וחסר מלא קול בתוה"ק פעמים~מה

 ו~רטם שכתבתי ממהההיפוך
 אח~

 לאחת
 החלייוזה

 א~~~~~~
 שמע~י ~לך

 ~וגו~
 ~~אשית

פסוק
 י"~

 ותמוה וא"ו חסר
~מלבד

 דתי~
 ~ול

 לעול~
 ~וכ~ובא ו~"ו מלא

~מה
 בכל מספר אין פע~י~

 התנ"ך~
 האי

 דקדושה וברור דהק~ה קולו על ק~י~לך
 ו~"ו מלא להיות ו~כ~ח ה~א~~ית
~כ~כתיב

 ~פ~~
 ח

 ש~~
 ד" קול את

 אלקי~

~~~ ש  ל~~ 
 פסוק ג ~בראשית ~תך

 מ~יז~
 קול האי דבאמת ~מוה ו~ו

 אינו קול האי ושוב ד" ציווי על ~ע~ר~יה
 דלכתב דלעילא ו~יועא קד~ה~דר

 וא"ו חסר ~תך ל~ל לכ~וב ו~י"ל~"ו מ~
וכמובן"

אשר
 ת~מ~

 ב~לה שמע שרה אליך
 פסוק כא~וירא

 יב~
 ~מוה וא""ו חסר

 לשמוע הקב"ה ~י אברהם דנ~טוה~יון
 ~והובא קרא מהאי רז"ל למדו ו~ת~ולה
~~"י

 דא~רה~ בחומש~
 ~יה

 ט~

 ~שרה
 היה ~ולה ברור~ג~אות

~~ 
 קדושה

 כיון דלעילא ובסיועא~ת~ת
 דהקב""~

~~מ~
 מכ"ז וב~ור בקולה לשמוע צ~ו

 למכתב~י"ל
 מ~ ~ול~

 ו~ו

 ב~ פסו~ ~ ~ל~וכד~~
 וישמע

~~
 ו~שו ו~~ו מלא שרי לק~ל

 בחומש בפ~"י ~והובאחז""ל
 ש~~

 לקול
 ~יטב יעו"ש שבה הקודשרוח

~~~~~
 כי הנערי קול את אלקים

 כא ~וירא הנערי קול אלאלקים שמ~
~סוק

 יז~
 שניה~

 כיון תמוה וא""ו מלאים
 דה~ב"ה הציווידעיקר

 לאברה~
 דישמע

 לצד היתה מביתו וישמעאל הגר לגרשלשרה
 לתרבות ישמעאלדי~א

 ר~
 בבי~ר וכמחז""ל

קר~
 כא ~וירא דכתיב

 ט~ פסו~
 ותרא

 עבירות ~" והייבו וגו" מצחק וגו"שרה
 ושפיכות ג""ע ע"ז חמורותהיותר

 דמי~
~והו~

 בחומש ~~""י
 יעו""ש~

 לא שוב
הי""ל

 מל~ ~~ת~
 לקדושה דמורה וא"ו

 דלעילאיוסיועא

~~~
 ~ב ~וירא ב~לי שמעת אשר

 פ~ו~
יח~

 על ד~אי כיון תמוה וא""ו חסר
 זה אמר דהמלאך דהקב"ה~ולו

 בש~
 הי"ל ד"

 ו~מו~י וא"ו מלאלמכתב

~~~
 ~~לדת ב~לי אברהם שמע ~שר

~ 

 ח~ ה~פסו~
 כנ""ל תמוה וא""ו

 למכתב הי"ל ד" על קאי ב~לי דהאי~יון
 וא"וימלא

~~~
 ב~לי שמע אך ב~ליי שמע בני

 ח פסוק כז~תולדות
חסרי שניה~ יג~

 וא"~

 ~י~ת היתה דרבקה כיון ~מוה
 מרז""ל כפי וביותרגמורה

 הסכי~
 הקב""ה

 הי"ל ~שתה~ה
 למכ~

 ~ולי
 מ~

 ~א""ו
וכ~"לי

~~~~~
 קוליי הרימתי כי גדוליבקול

 לט ~וישב וגו" ~וליכהרימי
 טויד פסו~

 יח~
 כול~ו

 מלאי~
 ~אי ובאמת וא""ו

 וא""ו חסרי לכתוב הי"ל דעריותעובדא

ו~ו~
 דליכא

~~ 
 דל~ילי וסיועא ~דושה

~~~~~
 לקליך

 ~שמו~
 פסוק ג

 יח~
 חסר

וא"ו
 תמ~

 ~ולו על דקאי כיון
דמשה

 רבי~
 מובחר

 היצורי~
 למכתב הי~ל

 קול דהאי ובפרט וא"ו מלא הלשון חו~יכפי
היה~

 ~יוע~
 דה~~~"



~ ~ ~ ~

 ~ ~~~~~ו~~~
" ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

 ה~" לקל י~מעו ולא ~ליי ישמעו

 וה~י~הראשון"
 האחרון" האות ל~ל

 ד ~שמות ל~ליך" י~מעוןולא
 ~סו~

 ח א
 ~ולו על דקאי כיון תמוה וא""ו חסריכולהו ~~

דמש~
 ~ וא"ו מלא לכתוב דהי""ל ברור רבינו

וכנ"לי

~~~~
 יחדלון" הקלות אלקים"

 המ~ר חדל כיהקלותי ויחד~
 והב~

 והקלת
 ~סו~ ~~וארא

 כח
 כ~

 לג
 לד~

 חסרי כול~ון
 ~ר~י דלעילא בסיועא דבאו כיון ~והוא"ו

דיכת~
 וכנ""ל וא""ו מלא הלשון חו~י כ~י

 חסר כתיבי דבתרי ~עמא נמי ~ינןובאמת
 ~~~ו~ ו~יי~ ואו"יתרתי

 כח
 לד~

 ובתרי

 ל~~ ~כ~קר~
 וא"ו" חד חסר

~~~~
 י~ ~יתרו בקלי תשמעו שמוע אם

 ה~~סו~
 קולו על דקאי כיון

 הי"ל~למכ~~קב"~
 מלא הלשון ~~י כ~י
וא"ו"

 ~סוק י~ ~יתרו ~ו~ר" וקל קלתי~~~~

~ז~
 כיון ~וה וא"ו חסרי שניהם

 ~ור תורה קולות~דמתןדהיו
 דהי~

 ~וג

~דוש~
 למכתב והי"ל דלעילא ובסיוע אמתית

 ~עמא בעי וביותר ~""ו מלא הלשון ~קיכ~י
 וא"וי" תרתי חסרו ~ו~ו" קלת וי~ידבתיבת

~~~~
 כג ~מש~~ים ב~לו" תשמע בקלו"
 כא~~וק

 כב~
 וא"ו חסרי ~ניהם

 היה מהראוי הלשון חו~יוכ~י
 על~~ולו ד~אי כיון וא"ומלא בקו~ דלכ~
 דהמלא~

 וביותר

 גבי~דכ~י~
 וכמו~" בקרבו שמי ~י

~~~
 ואין קול" ~ין מלחמה" קול הע~"
 לב ~~א ענותי ~ול~ול"

 ~סו~
 יז

יח~
 מלאי~ כולהון

 דנהי ותמוה וא"ו
 דקול הל~ון חו~יכ~י דז~~

 ה~
 מ""מ וא"ו מלא

 חסרון דאיכא דהיכא דכ~ימ"שכיון
 ח~א בגדר וביותר ~לעילאוסי~א ק~ו~~
 חמו~

וכ~י~
 ~~ז

 ~~~ נ~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~

 ח~י לכתב הי"ל הני דבכולהו ברורוא"ו
וא"ו

 ~~ו~
 וכמובן" דע"ז עובדא דהיה

~~~
 את

 ~ול~
 ~סוק יד ~שלח

 א~
 מלא

 ~דול ח~א דח~או דכיון תמוהוא"ו
 דלא עלי~ם נגזר דעי""ז עד בכי~תםב~ול
 בסוג היה לא קול דהאי ~ור ~ארן אתיראו
 לכתוב הי"ל ו~וב דלעילא וסיועאקדושה
 וכנ"ל" הל~ון חוקי נגד ~זהו ונ~י וא"וחסר

~~~~

 ד" אל
 וי~מ~

 ~סוק כ ~חקת ~לינו

~ז~
 וא"ו חסר

 ובאמת~מל~
 כ~י

ח~~
 וא~ו מלא ~ולינו היה מהראוי ~לשון

 וישמע וז"ל דכתב ז"ל ~~~"י ל~יביותר
 ב~רכה~לינו

 אבי~ שברכ~
 ~בראשית

 עכ"ל ונענים צועקים שאנו יעקב ~ול~קל ~~
 דקדושה בקול דוקא דמהני עיקר וב~תיע"ש
 אות ~ז ~סימן ~נים וכהובאאמתית

 הי~בי~~ש יב~
~~מים

 השמיע~
 קלו את

 ליסר~
 ו~ו"

 ד~ו~חנן
 לו~ ~סו~

 ד~~ כיון ~וה
 וא"ו ~לא לכתוב הי"ל ד~~ב"ה קולועל

 הל~וןוכנ"ל" חוקיוכ~י

~~~
 ~ ~ואת~ן ו~ו" שמע~ו קלו

 ~סוק

כא~
 ~"ו ~ר

 תמו~
 ~ל דקאי כיון

 וא"ו מלא למכתב הי"ל דה~~ה~ולו
 וכנ"~

 שמעת~~~~
 ~עקב בקלו

~ 
 ~סוק

 כ~~
 ~חסר

 ~ולו על דקאי כיון תמוהוא""ו

~הקב"~
 הי"ל

 לכת~
 ו~"ל"~ וא"ו מלא

~~~~~
 ~סוק יג ~ראה תש~עו

 ה~
 ח~~~

 קולו על דקאי כיון תמוהוא"ו
 הי"לד~קב"ה

 מל~ לכתו~
 וכ~~~ וא"ו

~~ב~
 ~סוק כא~ ~~א בקלינו שמע

 דהביאוהו כיון תמוה ~"וחסר כ~
 ~ורי מ~שיו רוע על מהעולם לבערולב~ד

 ~הו דלכתב ומהראוי ~ינהו ~צדיקים~א~הו
 ~לשון חוקיכ~י

 ~ול~
 וא"ו ~לא

 ~~סוקשם ו~כתי~~
 יח~

 ~ב~ו~ו~~ל בקול שמע אי~ו
~~ו

~  
 ו~יי~ו

~~ 
 ו~"ו"



~~ו

~~~

~~ו~~~
~~~~~ 

~~ 
~~~~

ו~~~

 ~וק ~תבא"~ו ק~ו את ד"
 לכתוב ~דהי"ל ~וה וא"וחסר ז~

 וכנ""לי וא""ו ~לא הלשון חו~יכפי

ו~~
 פסוק כו ~תבא בקלו

 יז~
 חסר

 ~קולו על דקאי כיון ~ת~והוא"ו
 וכנ""לי וא""ו ~לא בקולו לכתוב הי""לדה~ב""ה

ו~~~~
 ~סוק ל ~נצבים ~~לו לש~ע ב~לו
ב

 כ~
 ת~וה ו~""ו חסרי שניהם

 על ד~איכיון
 ~~ול~

 לכתוב הי"ל דה~ב"ה
 הלשון חוקי וכפי ~א""ו ~לאבקולו

 וכנ""~

ו~~
 ו~~ר קלת ד" ויתן ו~~" ~לות

 יז פסוק יב~ש~ו~לא
 יח~

 ~סרי שניהם
 וכפיוא"ו

 ~וק~

 ~לא לכ~ב הי""ל הלשון
 האי ו~אי וכנ"ל ~ה~ב""ה דבאו כיוןוא"ו

 וא""ויי תרתי חסרדב~ד

~~~~~
 בני זה הקלך שאול

 דו~
 וישא

 כד~ א ~ ~ש~ואל ויבך ~לושאול

~סוק
 יז~

 חוקי וכפי וא""ו חסרי שניהם
 ובא~ת וא"~ו ~לא ל~כתב הי""ל ~הראויהלשון
 ש~ואל~שם

~ 
 פסוק כו

 יז~
 ויכר כתיב

 בני זה ה~ולך ויא~ר דוד ~ול אתש~ל
 כולהון ה~לך אדני קולי דוד ויא~רדוד

 בעי" ~ע~א וכ"ז וא""ו~לאים

י~~~
 א ~ש~ואל ל~לם

 כ~
 ~סוק

 הלשון חו~י וכפי וא""וחסר כג~
 דלכתב ~ הי"~הראוי

 ~ו~
~ 

 וא""~ ~~

ו~~~
 כ א ~~לכים לקלם

 הלשון חוקי וכפי וא"וחסר ~כה~ פסו~
 וכנ""ל" וא"ו ~א לקולם דלכתב היה~הראוי

~~~
 ~יר~יה שנאתיה~ כן בקול~~על~ עלי
יב

 ~~ ח~ פסו~
 הענין וא"ו~וכפי

ד~ו~
 ~נאתה דגור~ת וגריעות פחי~תות על

~י~~
 חו~י~~~לשון נ~ד וא"ו ~סר לכתוב

 וכנ~

~~
 פסוק עד ~תהלים צורריך ~ול תשכח

כג~
 ~ובהאי וא""ו ~לא

 ~עני~
 ד~יירי

 ולא וא"ו ח~ר קל ל~כתב הי"לברשעים~
 הלשוןי חו~יכפי

~~~ו~
 ~ים

 רבי~
 צ~ ~תהלים

 הלשוןי כחו~י ולא וא"וחסר ד~ פ~ו~

~~~~
 כח ~איוב ~לותי ל~יז ~לות" לחזיז

ל~
 כו פסוק

 כה~
 חסרי שניהם

 הלשוןי כ~ו~י ולאוא""ו

ו~~
 ב~ליךי ש~ע לבלתי ד"" בקולש~ענו
 ~דניאל בקלו ש~ענוולא

 פסו~ ~
 י

יא
 יד~

 בתראי ושניהם וא""ו ~לא הראשון
 וא""ו~סרי

 ו~ע~~
 בעיי

 ו~~~~~~
 הני ד~כל נלע"ד העיון
 להאי סתירה איןדוכתי

 ל~~שה רו~ז דוא""ו ו~לא ד~סר~חידושא
וסיועא

 דלעיל~
 האי דבא~ת כיון והפכו

 בחז"ל ~יא ~וסכ~ת~לתא
 ובזוה""~

 ~וכהובא
 לסי~ן ב~לואים אבאות

 ~ז~
 ישוב ולהסביר

לכל
 ת~יהו~

 באות ~דהובאו הנ"ל
 בס""די החלי וזה כסדרן לבאראבא ה~דום~

~~
 ~בר~שית וגו" ש~עתי ~לך

 פ~ו~ ~
י~

 דב~ת נהי
 ~צד ~ול ה~י עצ~

 הוא א~תית ג~ורה קדושהה~ש~יע
 הו""ל דשו~ע ~ם~צד ~"~

 בסו~
 וא"ו חסר קל

 אין שוב דה~ב""ה ציווי על ועבר דח~אדכיון
 לש~וע יפה ש~יעתוכח

 א~תי~ עצ~י~
 קולו

 והלכך ~בדיל ~סך היא עונו דכברדה~ב"ה
 דח~א דאדם דידיהל~בי

 הו~
 חסר בגדר

וא"וי
 פס~ק ג ~בראשית אשתך ל~ול ש~עת~~

~~
 הוא הקול עצ~ית דבא~ת נהי

 וסיועא ~דושה על ד~ורה וא"ו חסרבסוג
 על לעבור~ היה קול דהאי ו~שוםדלעילא
 דהקב"הציווי

~"~ 
 ~" ~ע"ז ~דא~""ל כיון

ע""א~
 עם ב~רוניא בא הקב""ה אין

 קול היתה אדם דל~בי כיון והלכךיעו""ש בריותי~
 דלעילא ו~יועא קדושה בסוג נ~י ~האשתו
 ~ויובן ~ו~ו ~לא ~לקולנ~ב

 ~ז~



~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ו~~~
 באור ~כתב מה פיעל

 החיי~
 שם

 בלשונו מענה מה נ""לוז"ל
 שב~לים ~ל א~ילו וגו" עמדי נתת אשרה~שה בתשו~

 ישובלא
 תשו~

 ועוד גדול למלך ו~כ""ש כזה
 היא אלא לומר צריך היה שלא הען מןאומרו
 שכוונת ונראה וכו" ואוכל לינתנה

 אם כי דבר ידע שלאהוא האד~
 הא~

 הביאה
 על לשאול חייב ואינו ואכל המזומןלפניו
 הארן כל הלא כי מניין זה דבר לפניוהמובא
 היאלפניו

 מל~~
 ד" נ~ע אשר מעדנים

 לחפש לחייבו שלא עמדי נתת אשרלומר וד~ד~
 לדעת אחריהולדקדק

 המו~
 כיון לפניו

 ~ין ולהועיל לעזר עמו ד" נתנה הלזשהאשה
 יורדרע

 מהשמי~
 כי אחריה לבדוק לו ואין

מן
 הסת~

 ז""ל ~אמרו ותמצא נאים מעשיה
 עו~קידושין

 ע"א~
 המזבח מן בודקין אין

 שהו~ק דכל הרי ע"כ וכו"ולמעלה
במקום

 ~ד~
 כשרות ~קת

 ~ר כזו גדולה אשה ומכ"שעליו ~לימ~
 צריך אינו לעזר ד" לוברא
 עכ"ל וכו" לפניו נותנת ~ה אחריהלחפש
 לא דעתו דלפי דאדם ~ענתו ו~האייעו"ש

ח~
 לו דניתנה זו דאשתו כיון דאכל ~ה
 ~דושה וב~וג ולהועיל לעזר ~צמומהקב"ה
אמתית

 וסיו~
 לאכול לו נתנה היא דלעילא

 אשתך לקול שמעת כי ה~ב"ה לו אמר~פיר
~מלא

 וא"ו~
 דקולה דבריך לפי אפילו כלומר

היא
~~ 

 קדושה
 וסיוע~

 מ"מ דלעילא
 נ~~ר~איבך

 "וכמ"ש בשוגג מ~א עכ~פ
 פסוק ג ~בראשית החייםבאור

 יז~
 וז"ל

 לאמור צויתיך אשר הען מן ~כלואומרו
 לאמר לו צוה הוא כי בו ~שגג הח~א רמזכאן
 הען אמרו והוא הען מן שלא~תאכללאשה
 ~~ה לומר פירוש ל~ור צויתיךא~ר
 עכ"ל וכ~" מהפרי אלא להאשה אמר לאוהוא
 שמעת כי דכתיב דהא מבואר זה ומכליעו"ש
 היה קול האי דבאמת נהי וגו" אשתךל~ול
 מ"מ הקב""ה ציווי עללע~ר

 ני~
 הא ש~יר

 וסיועא לק~ו~ה ~רומז וא"ו מלא ל~ולדכתיב
 ~~~ו ~~י ו~יי~ו~~~י~א

 ד~
 ו~נ"~י

~~~~~ 
 שמע שרה אליך תא~ר אשר
 פ~וק כא ~ויראבקלה

 יב~
 ח~ר

 היתה ד~רה ~ולה עצמית דבאמת נהיוא""ו
 דלעילא וב~יועא אמתית גמורה ~דושהב~וג

 בקולה דלכתב היהו~ראוי
 מל~

 וא"ו
 ב ~אות~וכתמיהתי

 יעו"ש~
 דח~ר כאן מ"מ

 ויאמר ~רא ~אי מדכתיב ~עמא עיקרוא"ו
 אלאלקים

 אברה~
 ~אל~ים וידוע וגו"

 דשרה לציווי דה~כים ~הו ה~יןמדת הו~
 מ~א""כ וישמעאל ~גר בשילוחלאברהם
 לאברהם הי""ל דלא אפשר הר~יםממדת
 ומלבד וישמעאל להגר בשילוח לשרהלשמוע
 ודרךמנימוס

 אר~
 איכא ובנו א~~ ~דר

 ~~י רעה ל~~ת גמורה יציאה ~ששתנמי
 אביה בית לגלו~י הגר ~רה דבאמתוכמו

 וירא דכתיב ב~רא בפרש"י והובא~וכמרז"ל
 ~דבר ותתע יד פסוקכא

 וגו"~
 משא""כ

~  
יניח~

 דכבר נהי בביתו
 י~

 לתרבות ישמעאל
 מניחו היה מ"מ וכמרז"לרעה

 בבי~
 היה

 ~פיר ~מא ומהאי למו~ב די~ירות~וה
 ~ילוח ני~וד היה הרחמים דמדת לו~ראפ~ר
 תוד"ה שכתבו וכעין מביתו וי~מעאלדהגר
 יז ~ר"ה וכו"~לש

 ע"ב~
 ~ני אור"ת וז~ל

 כדאמרינן מדות שני הם הר~שוניםשמות
 שיח~א קודם ד" אניהכא

 לרח~
 אבי עליו

 מדת ד" ~וב אם שיח~א ל~ר מרחםד"
 הדין מדת שהוא ~כאלקים ולא הואר~ים
 אבל וז"ל כתב שם ו~גה"ה עכ"לוכו"
 בעת ~~ונן הואחנון

 הדח~
 הצועק לגאול

 ~ישעיהכדכתיב
 ל~

 ז~קך לקול יחנך חנון
 על לחון לו יש כח שבעל כביכול זוומדה
 ~שמות כדכתיב כדין שלא אףהצ~ק

 אני ~נון כי ושמעתי ~לי יצעק כיוהיה כב~
כלומר

~"~~ 
 בא ~~ין

 ~י לי~ך העבו~
 עליו~לוית

 מעותי~
 כי לו תשיבנו ~פ"כ

 יצע~א~
 צעקתו שאשמע כך היא המדה אלי

לפי
 ~חנ~

 בעניו לראות יכול ואיני אבי
וגם

 ~נם מתנת חנון בל~ון י~
בברכות כד~רי~

 ~"א~ ~
 ~ון אשר את וחנותי

~"~
 ארך הגון ~אי~ו

 לצדי~י~ אפי~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~

 משני שהן לפי מדות שתי ~םולרש~ים
 שהקב"ה ~ובה מדה והיא ~ם בני~נייני
 וכו" בתשובה ח~רין כך ובתוך אפומאריך
 ~~מו עי~ר היה וזהו ~י~ב י~ו""ש~כ"ל

 ~ינודאברהם
 דהר~

 מביתו שילוחם ב~יניו
 הרמב""ן וכמ""ש גופנית נגי~ה בגדר ח""וולא

 ~שם ~ה""תבביאורו
 יא~ פסו~

 ~ל וז"ל
 ספר הכתוב כי ב~יני והנכון וכו" בנואודת
 שלא ו~ר אב~םבכ~ד

 הי~
 הדבר

 ר~
 מאד

 מפ~יב~י~יו
~~ 

 ואלו בה וחפצו פלגשו
 ~ו~ה ~יה בלבד ה~ה שתגרש לואמרה
 ולא מאד לו חרה בנו מפני אבל שרהכרצון
רצה

 לשמו~
 עכ"ל וכו" אליה

 י~ו""~
 הי~ב

 זה היה דבאמת ומשום שכתבתי מ~~םוזהו
 חסד מדת הקדש ~בודת ל~בודתו גמורני~ד
 ו~י""ז לבריותל~~יב

 ל~ר~
 תחת ~הכניסן

~נפי
 השכי~

 ~""א ~י בסו~ה וכדאמר

וב"~
 שה~ריא מלמד וכו" ד" בשם ~ם ויקרא

 ~ובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבי~ואברהם
 אמר לברכו ~מדו ושתו ~~כלו לאחר כיצדושב
 ~ולם אלקי מ~ל אכלתם משלי ~ וכילהם

 והיה שאמר למי וברכו ושבחו הודואכלתם
 י~ו"ש ~"כהעולם

 ומקר~
 יח ~וירא מלא

פסוק
 י~~

 את י~וה אשר למ~ן יד~תיו כי
 ואתבניו

 בי~
 ל~שות ד" דרך ושמרו אחריו

צד~ה
 ומשפ~

 הוי""ה דרך כלומר וגו"
 הרחמים מדתדהוא ב""~

 והחני~ וה~ל~
 ובאמת

 אנשי עבור ובתחנונים בתפלה הרבהכמה
 לד" וח~אים הרעים~דום

 מ~
 וכדכתיב

~וירא
 יח~

 ~יווי~מאלקים לו דבאה ~ד י~ו"ש
דהוא

 מד~
 אל לו ו~ר הדין

 ב~י~יך יר~
 למדתך גמור ניגוד ~הו משום כ~ומרו~"

 "אשר כל וכ"א החסד מדת ~~דשב~ב~ת
תאמר

 אלי~
 שרה

 שמ~
 ורצה וא"ו ~~ר ב~לה

 ~בזה ~לה דבאמת ד~היבזה
 ה~

 וא""ו ח~ר

דהו~
 הוי~ה של ~מו אות

 ב"~
 דרומז

 מ~מלרחמים
 תשמ~

 ומשום בקלה
~~ 

 הדין
 הרחמים מדת במ~ך לנ~וג רשא~ ~י~ךד~ן

~~~
 ~~ה ו~~~י ~ר בקלה מדכתיב נלמד

 ל~דו~מהאירז~ל
 קר~

 ~פל היה דאברהם

 פ~וק כא וירא ~וכדפירש"י בנביאותלשרה
יב

 י~ו"~~
 מכאן ללמוד מנ"ל תמוה ולכאורה

 ~אפשר בנביאות לשרה היהד~פל
 דאר~""ל וכמו לצ~רו שלא מאברהם~קב"ה דה~לי~

 בפיר~"י והובא תולדות~ב"ר
 שלא משנותיו ~נים ה" הקב"הדקצר י~ו""~~
ש~שו יר~

 יו~~
 מי~קב ה~לים וגם ר~ה לתרבות

 ומקרא ~~מים לכמה יו~ף מכירתאבי~ו
 פ~וק ד ב ~מלכיםמלא

 כז~
 ~~לים והוי"ה

 נימא וא~ו י~ו"ש ~"כ לי הגיד ולאממני
 מ~לת ח"ו נפחתדבזה

 אליש~
 נביא בגדר

 וכנ""לי הכא וה""האמת

~~~~~

 ודיוקא יתורא מ~ום הלימוד ד~י~ר
 לך תאמר אשר כל דכתיבדקרא

שרה
 שמ~

 דשילוח ציווי לה~י ובאמת בקלה
 אמרה א~ר ד~אמר ~גי היה וישמעאלה~ר
 לו דאמר האי ומאי שמ~~בקלה שרהלך
 ל~בא לשנא דזהו תאמר אשר ~םכל

 רז"ל למדו שפיר ומזה אחריםול~ניינים
 וישמ~אל דהגר ש~לוחן ~ל לא זוד~יווי
 ו~יינו וגו" תאמר אשר כל כ""א היתהלחוד

~~
 ולהבא אחרים בעניינים

 ישמ~
 בקלה

~ד~~ר
 וא""ו~

 מדת למדתו ניגוד ונהי~דהו"ל
 לשרה ד~פל משום וב~"כ ורחמים~סד

 והג~בנביאות"
 היתה הקדש ~בודת ד~בודתו

 ה~יווי היה ח~דמדת ~
 לשמ~

 בקלה
~ח~ר ד~רה~

 ו~""ו~
 ~~ד~

 מדתיהדין ~בורה מ~ת
 צ ~יבמות ו~דאחז"ל ש~ה הוראתכעין

 תשמ~וןאליו ע"ב~
 ~דבר~ם~י"ח~

 אומר אפילו
 " אליה כגון ש~ורה מצות ~כל אחת ~ל~~ר ל~

 ש~ה לפי ה~ל הכרמלבהר
 שמ~

 וכו" לו

י~ו"ש"

~~~
~~~ 

 ~כא ~וירא ותבך ~לה את

 ~ז~פ~ו~
 ולא~ ו~"ו ח~ר

 חוקי~הלשוןכפי
 וא"ו~ ~מל~

 דארז""ל משום
 בפ~"י ~ובא~ב"ר

 בקר~
 שם

 ~ והלכך אביה בית ~לולי ~~רה ו~ו"במדבר ותת~ יד~
 וא"~~ל~שמ~ינן חסרקלה

 דנפ~~
 ~וג מקלה

~~דו



~ ~ ~

~~~~ ~~~~~~~~ו~~~
~~~ו" ~

~~~~~~~ 

 כי הנער" ~ול את אלקים
 הנער ~~ל אל אלקיםשמע

 ~סוק כא~וירא
 יז~

 וא"ו ~לאים שניהם
 וא""ו חסר דישמעאל קלו עצמית דבאמתונהי
 רעה לתרבות דיצא ומשום לקדושהדרומז
 הי"ל ושוב שילוחו סיבת עיקר היתהדזהו

 וא""ו מלא ד~~לו הלשון מחוקילהפקיעו
 ברור שעה באותה מ"מ וא""ו חסרולמכתב
ד~שה

 תשוב~
 דנכנע ~ה בהרהור עכ"פ

ל~
 וגירושו שילוחו בסיבת

 מבי~
 אביו

 השיחים ~חד תחת הש~יכתו ג"כ דאמוובפרט
~וירא

 כ~
 פסוק

 טו~
 מכל נעזב עצמו ~וראה

 פ~וק כא א ~מלכים דכתיבו~עין
 דינו ובזה וגו" מלפני אחאב נכנע כיהראית כט~

 בפרש"י ו~ובא ע""ב ~טז בר""ה וכדאמרכצדיק

בחומש~
 מלא ~ול כתיב שפיר והלכך יעו"ש
 הלשון" חו~י וכפיוא"ו

~~~~~ 
 שמעת אשר

 ב~ל~
 כב ~וירא

פסוק
 יח~

 ש~ע ~ר עקב
 פ" כו ~תולדות בקליאברהם

 ה~
 חסרי שניהם

 ומהראוי דהקב"ה קולו על דקאי ונהיו~"ו
 מ""מ הלשון וכ~וקי וא""ו מלא קולילמכתב
 קדו~ה~ ~להפקעת דרומז וא""ו בהו~סר

 דנהו אבינו אברהם מעלת גודללאשמעינן~~ה
 אמתי ~ול ~דר היה לא ~ול האידבאמת

דהק~"~
 ~""ו חסר קל ובסוג לנסיון וכ"א

 הלך בד" אמונתו בגודל אבינו אברהם~""מ
 זה" ב~ג אפילו דה~ב""ה בקלו לשמעבתמימות

~~
~~~ 

 שמ~~בקלי" אך ב~לי" שמע בני
 יג~י ח פסוק כז~תולדות

 דרבקה ~ולה דבאמת ונהי וא"ו חסרישניהם
היה

 בסו~
 היה מהראוי ושוב גמורה קדושה

 מ""מ הלשון וכחוקי וא"ו מלא ב~ולידלכתב
 הרחמים דמדת לאשמעינן וא""ו חסרכתיב
 נג~ ~כתובות ד~ז"ל וכעין לזה ניגודהיה

ע"א~
 מברא אפילו אחסנתא בעבורי תהוי ~א
 לפימ~"ש וביותר טבא ~לבראבישא

 בספרי~
ה~דושי~

 הי~ה רב~ה הש~לות דעיקר
 היינו יעקבלשיתברך

 ל~~י~

 ברכתו
~ח~יו ~זרע~

 ~יכ~
 ~~~ר י~~ו ד~~ו

~~ 
 ~~ומר

 בעצמותו אבי~ו יעקבדבאמת
 ל~~ה~ה~צרי~
~ 

 דהיה כיון יצחקלברכת
 צדי~

 ג~ור
 בר~ת "~ירשו~ נמי צדי~ים יהיו אםאחריו וזרע~

 אינם ושוב אביהםיעקב
 צריכי~

 לב~כתו
 ~ו ב~וג יהיו ח"ו באם וכ"אדיצחק

 הכתוב~~תולדות~כז כוונתנמי ושזה~
 רב~הותקח טו~ פסו~

~  
 בנה עשו ~ב~די

 הגד~
 הח~דת

 ~ ה~טן~ בנה יעקב את ותלבש בבית אתה~ר
 יע~ב של זרעו~ יתלבשו ח"ו דבאם כלומרע""כ
 ניגוד שפיר זהו והלכך החמדת עשובבגדי
 חסרו וכ""א ו~""ו במלא הלשון כחוקישלא תרווייה~ בהני כתיב ו~ו"ה הרחמיםלמדת

וא"ו
 לאשמעי~

 כנ"ל"

~~~~~~ 
 כז~ ~תולדות ויבך קלו ~שו
פסוק

 לח~
 ולא וא""ו חסר

כחוק~
 ד~ו דבקולו משום וא"ו מלא הלשון

 קדושה"ליכא

~~~~~~~ 
 הרימתי כי ~דול" בקול

 לט ~וישב ~ולייכהרימי קול~
 וכחוקי וא"ו מלאים כולהו יח~~ טו ידפ~וק
 ו~ראוי בעריות פושעת דהיתה ונהיהלשון

 וא"~ו חסר ולמכתב הלשון חקילהפקיע
 קל עללהורות

 מ""~ תזנו~
 כחו~~ נכתב

 ד~וו~תה לאשמעינן וא"ו מלאהלשון
 ~ ~פסוק לט וישב וכדפי~""י שמיםלשם הי~

א~
 יעו"ש"

~~~~~~~ 
 ~שמות לקליך

 ולא בקל~" ישמעוולא י~ גפסו~
ל~ל וה~ינ~ הראשון" האת ~ לקל ~ישמעו

 ~שמעון ולא האחרון" הא~
לקליך

 ~~מ~
 ד

 פס~
 ~ ח א

 ונהי הלשון כחוקי~ ולא ו~"ו חסריכולהו ט~
 לעולם רבי~ו משה שלדקלו

 ד"~ בשליחות היה דקולו בכאן וב~תרג~ורה קדוש~ היה~~

ואין
 ל~

 דלא~ וברור ~זה יותר דלעי~א סיועא
 דקול הלשון~ חוקי לה~~עהי"ל

~~ 
 ~לא

~"~ו
 דלמכת~

 ד~וקר יען ~מ וא""ו חסר ~ל~
 משום זו ~ליחותו ע"ה רבינוסירוב~~~~שה

 ~וכדב~א~יי~ התורה שלימות ~חסרטע~תו~

 ~~~~"~י~~~~
 ~י~ן

 ~~ י~~~~
 י~ו~ש~~~



~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~י~ן~~ו~י~
~~~~

 אמתית ל~דושה דרומז וא"ו חסר דיבורוו~ל
 ~לימות בו דחסרומשום

 התור~
 אמר והלכך

 ~~נתו לפי וא""ו חסר ~ל נמי הקב"הלו
 וכנ""לי רבינודמשה

~~~~~ 
 קל~

 חדל כי הקלותי ויחדלויחדלוןי הקלו~ אלקיםי קלת
 כג פ~וק ט ~וארא והקלת" והברדהמטר
 לג כטכח

 לד~
 כחו~י ולא וא""ו חסרי כולהו

 משום וט~מא וא""ו מלא הוא דקולהלשון
 והלכך הדין ממדת המה ~לות הנידכולהו
 ב""ה מהוי""ה ו לאות דרומז וא""ו בהוחסר
 ט ~וארא דכתיב והא רחמיםדהוא

 א~""ל~והובא כבר וגו" ~לת נתןוהוי""ה כג~ פסו~
 פסוק ויראבפרש""י

 כד~
 וד" שנ~ר כ""מ

 ~הובא ארז""ל ובאמת י~ו""ש דינו וביתהוא
 רמז ואראביל~וט

 ~פו~
 בתחלה ד" וימטר

 הוי""ה וימטר ברדישנ~ר נ~שה וכשירדמטר
 המטר הקב""ה אצל דרה הר~ה שאין למהברד

הי~
 אותו ו~~ה בו נכנס הרוח והיה יורד

 ~תהלים שנ~רברד
 קמח~

 ~ושה ס~רה רוח
 ~רמז וירא בילקוט נמי והובא ~""כדברו

 פסוק ט ~וארא דכתיב וזהוי~ו""ש פה~
 הרחמיםי למדת כלומר ~""כ הוי""ה אלכפי א~ ~רש ה~יר את כצ~י משה אליוויאמר כט~

 פסו" ט ~וארא דכתיבוהא

 כג~
 ח~ר קלת נתן

 אפשר וא""ויתרי
 משו~

 נשתתף ב""ה דהוי"ה
 וכדכתיב בזה דינולבית

 ש~
 ~לת נתן והוי""ה

 וכנ""ל דינו ובית הוא וד" שנ~ר וכ"מוגו"
 יורה וזהו מ~קרא חלושות ~לת ירדווהל~ך
 הכי בתר וכ"א דידהוי וא""וי תרי~סרון
 הולכין הקלוח היו והמטר הברד ירידתב~ת

 פסוק יט ~יתרו דכתיב וכ~ין מאדונת~קו
טז

 ~ט~
 השפר קול ויהי מ~י חזק ~פר ו~ל

~ולך
 ו~~

 כתיב מ~~רא י~ו""ש ~"כ מאד
 וא"ו מלא ~ול כתיב הכי ובתר וא~ו ~רו~ל

 ~יו מתחלתווהיינו
 קל~

 שפר ו~ל חלושות
 שלאחלוש

 להחריד~
 כתיב והלכך מדאי יותר

~פ~וק
 טז~

 שפר ו~ל וגו" וברקים קלת ויהי
וגו"

 ובתיבת וא"ו ~סרי שניה~
 קל~

 חסר
 ~~ישותן ~ל יורה ~ה וא"וי~רי

 ~~חל~

ואמנ~
 והלכך הקלות ונתחז~ו הלכו אח""כ

כתיב
 יט~ ~פסו~

 הולך השפר ~ול ויהי
 הולך הקל דהיה לפי כלומר וגו" מאדו~ק

וחז~
 דכתיב והא וא""וי מלא ~ול כתיב מאד
~פסוק

 כח~
 מהיות

 ~ל~
 כתיב ו~וד

 ~פ~ו~

לד~
 תרי חסרי שניהם וה~לת וגו" חדל כי
 ~כט ובקראוא""וי

 לג~
 חסר הקלות כתיב

~ 
 בהקדם ויובן הנ""ל ~"ד לומר אפשר נמיו~""ו
 למשה אמר דפר~ה מובן אינו דלכאורהמה

 אל~ים קלת מהיות ורב וגו" ה~תירורבינו
 וגו" כצאתי ג""כ ~ר רבינו ומשהוברד

 ובתר ~וד יהיה לא והברד יחדלוןהקלות
 הקלות ויחדלו רבינו משה בתפלת כתיבהכי

 ה~לות הפסקת כתיב הני בכולהו וגו"והברד
 שם ~י~ויין הברד הפס~תמקודם

 כטכג פסו~
 וש~ לג~

 ~חדל כי כתיב לד פסוק
 הכי ובתר הברד מ~~רא וה~לת והברדהמטר

 ב~יי ט~מא וכ"זהקלת

ו~~~""~
 חלושות קלת ~~י~~א היו כך דסדרן

ומשום
 הוי"~ שיתו~

 ו~לכך דינו לבית
 יורה וא""ו ח~ר חד וואוי תרי חסריכתיבי
 יורה דחסר וא""ו ואינך הרחמים ממדתדאינו
 הקרא כונת וזהו מתחלתו חלישותו~ל

 פסוק ט~וארא
 כג~

 והוי""~
 וברד ~לת נתן

 הכי ובתר קלת מ~קרא וגם וא""וי תריחסר
 ואמנ~ברדי

 ושוב הקלת נתחזקו הכי בתר
 ממדת דאינם דיורה וא""ו חד חסרהמה

הרחמי~
 ומ""מ

 אי~
 ונכ~בו וא"ו חד בהו

~~
 בתר ונת~קו ד~ולכים ~ל דיורה ה~לות

 דפר~ה קראי הני להבין אפשר ובזה הברדדבא
 פסוק ~שם~ר

 כח~
 הוי~ה אל ה~תירו

ור~
 כלומר וגו" וברד אל~ים קלת מהיות

 די~תיר היתה רבינו ממשה פר~הבקשת
 ~חלושות ואפילו ה~לת לגמרי דיחדלולהוי"ה
 כתיבוהל~ך

 קל~
 וגם ואו~י ~רי חסר

מ~~רא
 קוד~

 חלושות דקולות ומשום וברד
 בת~לתו רבינו משה ואמנם ~ברד ~ודם~ו

~תחי~
 ~ל והיינו המו~דם אל המאוחר מן
הקלות

 ה~קי~
 ~ברד ו~ל

 ובהפס~
 הברד

י~~ו
 ~~י~~

 ~~י
 ~~~~ ~~~ו~ו~ ה~לו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~ ~~~~ן כתיב
 כט~ פסו~ ~ש~

 והברד יחדלון הקלות
 וא"ו חד חסר הקלות כלומר וגו" יהיהלא
לצד

 דבאי~
 לצד מלא וא""ו וחד הדין ממדת

 הברד ב~ר תוקפן ברב דבאו וגםתו~פן
 מ~ודם נמי דיפסקוובהכרח

 דנפס~
 הברד

 פסוק ~שם כ~יב נמיוזהו
 לג~

 ה~לות ויחדלו
 ואמנם וכנ""ל ארצה נתך לא ומטרוהברד
 לבל היתה ב~שתו ד~יקרפר~ה

 ישמ~
 אפילו

 ~שם כתיב חלושה~ול
 לד~ ~סו~

 פר~ה וירא
 תרי חסר כלומר וה~לת והברד המטר חדלכי

 קלת והני חלישותן ~ל נמי דיורהוא""וי
 ונחדלו נ~סקו הברד קודם דבאודחלושות

 דנל~""ד מה זהו והברד המטר ~חרנמי
 ו~""שי קראי הניבה~בר

 ד~~~~~~
 אם

 שמו~
 ~יתרו בקלי תשמ~ו

יט
 ה~ פסו~

 ~ל דקאי נהי
 מלא למכתב דהי""ל ופשיטא דה~ב""הקולו
 חסר ב~לי כתיב מ""מ הלשון וכחו~יוא""ו
 דאינם ~ם ב~ולו די~מ~ו לאשמ~ינןוא"ו

 יבטלו מ""מ דהקב""ה ציווי יהא דזהומבינים
 ונתחדש תורה דכתבה מה נגד ושכלםד~תם
 ה~רא כוונת נמי וזהו ישראל חכמימפי

דכתיב
 ~ר~

 פסוק יג
 ה~

 חסר תשמ~ו ובקלו
 ומהראוי דהקב""ה קולו על קאי דב~תוא""ו

 הוא ומ""מ וא""ו מלא הלשון כחוקידלכתוב
 ח"ו קדושה לה~ק~ת דרומז וא""וח~ר

 לפי היכא כלומר הנ"ל ~""ד הכוו~ה~יקר ואמנ~
 ציווי דתהא מהראוי זה אין וד~תושכלו

 התורה ~גד ושכלם ד~תם יבטלו מ"ממהקב""ה
 ישמ~ו דלא מיירי ~ם וי~ן ישראלוחכ~י
 חזר ומופת אות בקיום וא~ילו שקרל~יא
 ואפילו ישמעו ~שי""ת דלציווילזרזם

 דרומז וא"ו ח~ר קל ב~וג הו""ל ד~תםדלפי הי~
 היה ובאמת וכנ"ללקדושה~אמתית

 ~ז~
 מ~לת

 ~אות לעיל וכדביארתי אבינואברהם
י~ו"שי ז~

~~~
 ~ל~ ~~~~

 ~יתרו וגו" שפר ו~ל
 פסוקיט

 שניה~ יז~
 חסרי

 ~ולות דהיו ונהיוא"ו
 דמ~

 ומהראוי תורה
 מ~מ ~~ון וכחו~י וא"ודלכ~בי"מלא

 ~ש~

 ~~מומית ל~שט באו דמ~קרא ~ולותדהני
 ~נט בברכות וכ~רשבלב

~~""~ 

 נבראו לא
 שנאמר שבלב ~~מומית לפשוט אלאר~מים
~קהלת

~~ 
 מלפניו שייראו ~שה והאלקים

 ~יתרו קרא בהאי נמי וכדכתיבי~ו""ש
 נמי וכתיב וגו" במחנה ~ר ה~ם כלויחרד שם~

 פ~וק ד~ואתחנן
 לו~

 מן
 השמי~

 הש~יעך
 קל האי ~יקר כלומר וגו" לי~רך ~לואת
היה

 ולהחריד~ ליסר~
 ~קמומית לפשט ו~י""ז

 האמחי ~""ד התורה לקבלת ויזכושבלב
 ~" יט ~יתרו הנ""ל ~ולות הני כתיביוהלכך

 ~סוק ד ואתחנןטז
 לו~

 ומשום וא""ו חסרי
 לי~רם ו~דר הדין ממדתד~קרם

 וכהובא ה~ב""ה ~צל דרה ר~ה דברואין ולהחריד~
~אות ל~י~

 י~~
 יט ~יתרו דכחיב והא י~ו""ש

 ט~~פסו~
 וא""וי תרי ח~ר וגו" קלת ויהי

 דכיוןמשום
 דב~

 הדין ממדת
 לה~ריד~

 לא
 ו~ל~ות רפ~יות בסוג כ""א כך כל בתוקףבאו
 לעיל וכדביארתי וא""וי תרי דחסריוזהו
~אות

 יב~
 חזק נמי דכתיב ונהי י~ו"ש

 ~ל ל~וב משא""כ דידן לגבי דו~א זהומאד
 ~ברא ובאמת וחלש רפה בבדר היהמשמים
 הכי בתר מדכתיב היאברורה

 ~שם~
 ויהי

 דמ~~רא מכלל מאד ו~ק ~ולך השפרקול
לא

 חז~ הי~
 כתיב מאוד דחזק נהי מ""מ מאד

 ל~י~ ומהראוי וא""ו מלא~ול
 וא"ו חסר

 זה דאין משום וא""ו חסר ~לכךדרו~ז
 חדא ט~מי מתרי דזהו א~ר רחמיםבבדר

 ו~ק דהולך דכיוןלאשמ~ינן
 מ~

 מלא נכתב
 דקרא וכרישא ח~ר נכתבדבל"ז

 ~שם~
 ויהי

 קלת הני ~יו מ~קרא דו~א ו~וד וגו"יקלת

וברקי~
 להחרידם הדין מדת ב~וג שפר וקל

 וכדאמר שבלב ~קמומית ולפשוטולי~רם
 ~פחבשבת

 ~"א~
 דכתיב בקרא

 יט~יתרו
 הקב""ה שכפה מלמד ו~ו" ~הרבתחתית ויתיצ~ יז~ "פסו~

 אם להם ואמר כביגית ההר את~ליהם
 מ~בליםאת~

 התור~
 תהא שם לאו ~אם מוטב

 ~דין מדת גדר וזהו ~~כקבורתכם
~ת~~ והל~

 ~י
 בריש~

 ד~אי
 ~ ~~~ וי~~~ ~ר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~~~~~ו~י~
~~~~

 האל~ים לקראת~עם~
 וגו~

 הדין מדת ~וא
 ואמנם~אחרוכידוע

 דנפש~
 ע~מומית מנייהו

שבלב~
 ב~יב~

 הפ~ד
 והחר~

 מגודל
 הדינין נמתקו הדין ע~דוברקים~ו~ל"שפר ה~ל~

 מדת דהוא ב"ה ~וי"הוהגבורות~בא
 הכי ב~ר דכתיב שפיר וזהווכידוע הרחמי~
 ~~~ו~

יח~
 עליו ירד אשר מפני כלו ~ן סינ~ ו~ר

 הכי בתר כתיב שפ~ר והלכך וגו"הוו"~~באש

~פסוק~י~~
 וא""ו מלא ו~ו" השפר קול וי~ו

 הלשון מחוקי ~קיה ולא הלשוןוכחוקי
 הדין מדת גדר לאשמעינן וא""ו חסרול~~בו
כיון

 דב~~
 ~יה

 ז~
 הרחמים במדת ש~יר
וכנ"לי~

 מן דכתיב~ קראי ~פירי מובן~~~~~""~~~
 קלו את ~ש~יעך~שמים

 פסוק ד ~ואתחנן וגו"ליסרך
 לו~

 ~לו ואת
 פסוק ה ~ואתחנן וגו"שמ~נו

 כא~
 שניהם

 ~ולו על דקאי כיון ובאמת ~א""ו~~רו
 וכחוקי בוא"~ו מלא לכותבו מהראויד~~ב"ה
 קולות ד~ני ומשום א""ש שכ~תי ובמההלשון
 בכדי וליסרם להחרידם הדין מדת בסוגהיו

לפש~
 חסר נכתבו שבלבם"ש~יר עקמומית

 ח~רו והלכך ~דין מדת בסוג דהיו לרמזו~""ו
 הוי""ה של ~מו לאוח דרומזוא"ו

רחמים" דה~ ב""~

~~~~~~~ 
 בקלו" תשמ~ בקל~

 כג~מש~~ים
 ~סו~

 כא
 על דקאי כיון ובאמת וא"~ו חסרישניהם כב~

 וא~"ו מלא ב~ולו דלכתבו מהראוי השםמלאך
 שמי כי גביה דכתיב ~וביותר הלשוןכחוקי
 דכתיב כיון ואמנםב~רבו

 י~א לא כ~ ש~
 ~לו כתיב בדין כ"א אינ~ ו~נהגתול~עכם
 מדת בהנהגתו דחסר דרומז וא"וחסר

הרחמיםי

~~~~~~~~ 
 ~ול הע~י קול את י~ו~ע

 קול" ואין קול" איןמל~מהי
 לב ~~שא ענותי~ול

 ~סו~
 יז

 יח~
 כולהו

 דהני כיון~ ובאמת הלשון וכחו~י וא""ומלאים

קולו~
 שבעבירות חמורה ע"ז ~דר ~~ו

 ~~~י לכ~וב~י"ל התור~
 ~ולהו~קולו~

 ו~"ו חסר

 ו~יועא לקדושהדרומז
 דלעי~

 ואמנם הלשון לחו~יניגוד ד~הי~ ונהי
 ~ולות כולהו דהני ולאשמעינן וא"ו מלאנכתבו ובכו~ בדיו~

 נמי ה~דושה ע""ד היו מ"מ לע""ז דהיועם
 ~~ג ~נהדריןוכדאמר

 ע""א~
 וא""ו אלמלא

 כליה ישראל של ~עי~ם נתחייבושב~עלוך
 וז"לופירש""י

 דה~
 לגמרי בהקב""ה כפרו לא

 ביאור וביותר יעו""ש אחר בדבר שת~והושהרי
 בכוזריה~ביר

 בסבר~
 הי~ב באר ברורה

 סימן ראשון~מאמר
 צז~

 בזה ו~רי~ותו
 אנשים מהם שנצ~רכו עד וז""ל כתבהענין
 נעבדלב~ש

 ~ר~
 האומות כשאר נ~דו יכונו

 אבל ממצרים מוציאם באל~ות ש~כחשומבלי
 כשי~רו אליו לה~ביל להם מונחשיהיה
 גדול הוא ההוא והדבר וכו" אל~יהםנ~לאות
 צורות הזה בזמן שאין מ~ני ~ינינומאוד

נעבד~
 ההוא ~מן ~ל והיה האומותי ברוב

 לע~וד צורות האומות כל עושים שהיומפני
 היתה ואילו~ותםי

 ח~א~
 כרצונם בית שעשו

 הקרבנות בו ולה~ריב אליו לכויןלעבודה
 לאלכבדו

 הי~
 מה מפני בע~נינו גדול דבר

שאנחנו
 נוהגי~

 בתים מע~ית היום בו
 ~תברכנו להם וגדלנו אותםובחירתנו

 חלה שהשכינה שנאמרואפשר בה~
 בה~

 חוני~והמלאכ~
 ולולא סביבותיהם" "

הצור~
 הזה הדבר ה~ה קהלנו להתחברות

 ענין דכל דה~יר הי~ב יעו"ש וכו"נכרי
העגל

 בכוונת~ הי~
 ~גשמית חצובה צורה לתקן

 חונה א~ית שפע ושתהא לעיניהםמור~~ת
 דבזמנינו כנסיות בתי וכענין הצורה זאתעל
 כ~ירה ~דר ח"ו ~יה לא העגל עשייתוכל

 הצורה ~זאת דעל כ"אבה~ב""ה
 יחו~

 ענין
 דכתיבי ש~יר וזהו השכינה והשראת~ל~ית

 משמו לאות דרומז וא"ו מלא ~ול הניכולה~
של

 הוי"~
 הנ""לי וע""ד ~""ה

~~~
 יד ~שלח ~ולם את ~ ~~~בו

 " ~ול~היה דהאימלאוא"ו~הי א~ פ~ו~

 גדול ח~אבסוג
 ו~ר~

 בכי"
 לדורו~

 ו~וב
 ול~ז וא"ו חסר לכותבו היהמ~ראוי

 חםר~
 ונ~י~די~י~~דו~~

 ~~~י ב~י~וד
 ~~ו~

 מ~~~
~ 



~ ~ ~

 ~~~~~~~ו~~~
~~ 

~~~~
~~

כיון
 דבעצ~

 בסיבת היה החטא עי~ר

המרגלי~
 בגדר כמעט היו וישראל

 ~רגלים לאמונתם ~צורף ידיעתםלחסרון אנוסי~
 י~ראל בני לראשידהוחז~ו

 הלכ~
 נכתב

 כחוקי וא""ו מלא~ולם
 הלשו~

ו~~~~~
 טז ~~רח וגו" לקלם נסו העם

 לד~פסו~
 ח~~י נגד וא"ו חסר

 רשעים ד~ני קלם על ד~אי משוםה~ון
 דראוי הלשון מחוקי אפקיה והלכךדנבלעו
 ל~ולםלהיות

 מל~
 חסר ל~לם וכתב וא"ו

 וכנ"לי קדושה חסרון לרמזו~"ו

~~~~~~~~~ 

 קלנו וישמע ד" אל
כ ~חק~

 טז~ פ~~
 הוי"ה וישמע

 פסוק כו ~תבא ~לנואת
 ז~

 חסרים שניהם
 דיכתבו מהראוי הלשון כחוקי וב~תוא"~ו
 ~אות לעיל וכהובא וא"ומלאים

 א~
 יעו~ש

מ"~
 וא~ו חסרו

 משו~
 ישראל עבדו דבאמת

 קלם לפי"ז והיה ע"זב~~רים
 בסו~

 וא"ו חסר
 ד~ר ועם וכנ~ל אמתית לקד~הדרומז
 זה ~לם נשמע מ"~מ ~דושתם לחסרוןוא"ו
 ~שם קראי בהני ו~דכתיב הרחמים מדתמשום
ח~ת

 תבא~
 הוי""ה אל ונצעק

 ~וג~
 וישמע

 ~לינו נשמע הרחמים ממדת והיינו וגו"הוי~ה
 וכ~~ש ד~דושה ~א"ו דחסרו~י

לתוס" בהגה"~
 ר"~

 ~אות לעיל כ~ובא
 ד~

 יעו""ש

~~~~~ 
 ~ואתחנן אל~ים קול עם
ד

 ~ג~ ~ו~
 וא""ו מלא

 מדת דהוא ~~ים גביה דכתיבו~י
 קל דלכתב מהר~י ושוב~דין
 מהוי~"ה ו לאות דרו~ז וא""ו חסר~ל~ים
 ה~ון לחו~י ניגוד דיהא ונהי לר~יםדרומז

מ"~
 עקמומית דנפ~ט לאחר זהו

מ~לת ~בלב~
 ובר~י~

 עליהם ~ר וכפיית שפר וקל
 וזכו הדינין ונמת~וכגיגית

 לר~י~
 גדולים

 הני בתר וכדכתיב ה~תי ע"ד התורהו~בלת
 יט ~יתרו שפר ו~ל ובר~ים ד~לת~ר~י

~~~~ 
 יז~

 ~וי~ה עליו י~ד ~שר מפ~י

 פסוק ~שםבאש
 יח~

 הכ" ~תר
 כתי~

 ~ם

~~פסו~
 והאלקי~ יט~~

 יעננו
 ב~~

 ו~הי
 ב~ול נמי נ~ט האל~יםדכתיב

 מל~
 וא"ו

~רו~
 ו ~ות

 הוי~~ ~ש~
 ומשום ב"ה

 רחמים הכל ונעשה הדיניןדנמתקו
 ~אות לעיל היטבוכדביארתי וח~די~

 ~ד~
 ד ~ואתחנן דכתיב קרא כוונת נמיוזהו יעו"~
 פסו~

ל~~
 קול עם השמע

 ~ וכנ"לי אלקי~

 ~מעת~ ~~~~~~
 ט ~ע~ב ב~לו

 פסו~
כג~

 על ד~אי ונהי וא""ו חסר
 מלא ~ולו לכתוב ומהראוי דה~ב"ה~ולו
 חסר ב~לו נכתב מ""מ הלשון חו~י וכפיוא"ו
 מרגלים דיבת הוצאת דבסיבת לאשמעינןוא""ו

החלי~ו
 בדעת~

 כביכול ד" יכולת
 יג ~שלח וכדכתיבהארן להו~יש~

 אל לעלוח נוכל לא אמרו עמו עלואשר והאנשי~ לא~ פסו~
 וב~ת וגו" ממנו הוא ~קכי הע~
 הי~

 זה
 יד ~שלח באמרו רבינו משהבתפלת

 פסו~
 טו

~~
 והמת~

 הזה העם את
 ו~רו א~ כאי~

 את ~מעו אשרהגוים
~ שמע~ ~  

 מבלתי
 להביא ד"יכולת

 האר~ ~ ה~ ~ע~ ~
 א~ר

 להםנ~בע
 וישחט~

 עוד ואפשר ע""כ במדבר
דסברו

 במ~שבת~
 ה~חת זה דאין

 אל דיביאםח""ו הקב"~
 האר~

 ~פי משה וכ~א
אמר עצמ~

 והלכ~
 מ~ה על ישראל בני כל התלוננו

 ד~רו והא ~רןועל
 ול~

 ד"
אל ~~ מבי~

 האר~
 יד ~שלח וגו" בחרב לנפל הזאת

פסו~
 ב

 ג~
 ~ירת לפי זהו

 מש~
 ואהר~

והל~~
 ~פסוק הכי בתר כתיב

 ד~
 נתנה

 ר~
ונ~ו~

 וזהו מצרימה
 ר~

 ~~ה
 וא"ו חסר בקלו בל~וןבתו~ו רבינ~
 וכ~~

~~~~~~~ 
 ב~לנו שמע

 ~תצ~
 כא

 פסו~
כ~

 ונהי ו~"ו ח~ר
 מעשיו רוע על נדון להיות לב~דדהבי~~ו

 עליו חמלוולא
 ע~

 מהר~~ ושוב בנם שהוא
 חוקי וכפי וא""ו מלא ב~לנודלכתב

וכדכתי~ הל~~
 ~רא

 הקדו~
 ~פסוק

 י~~
 א~נ~ו

 ב~~ש~
 ~יו

 וב~ו~
 ~ו

 ~ל~י~ ~ני~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ן
~~ ~~~~  דזהו ומשוםוא""ו

 חוק~
 ב~לנו ~""ש הלשון

 דנק~י ו~ו~ר

ו~~~ו~~
 דאמר לפי""מ לומר א~ר

 ~~אבסנהדרין
 ~""א~

 לא אם
 בן נ~שה אינו ב~ול לאביו שוה אמוהיתה
 ומורהםורר

 מ""~
 איננו קרא דאמר

 למכתב מדהי""ל הש""ס וכוונת ~""כבקלנו שמ~
 וכתיב ~לשון וכחוקי וא""ו מלאבקולנו

 שוין שניהם שיהו דב~ינן לאשמ~ינןוא""ו ח~
 וא"ו חסר דבקלנוומשום

 משמ~
 ~ל חד

לתרווייהו

~~ב~
 ב~לנו וז"ל דפי~"י ומשום ז""א
 קולחד

 מדל~ משמ~
 בקולותילו כתיב

 י~ו"ש" ~כ"ל ב~ולינואו

~~~~~
 הא משום הוא וא""ו דחסרדהא
 ~" ~~נהדריןדתנן

 ~""א~
 אכל

 מ~וה שהוא דבר אכל וכו" מ~והבחבורת
 הלכה פ""ז וברמב"ם וכו" ~בירה שהואודבר
 ~כילת והיתה ~""ל כתב ממרים מה"ב"

מ~ו~
 ~בירה אכילת או מדבריהם אפילו

 אי~נו שנאמר פ~ור מדבריהם~ילו
 ~ל אלא זו באכילה ~ובר שאינובקלנו שומ~
 י~ו""ש ~כ"ל תורה דברי ~ל ש~בר זהי~א ~ול~

 ולא וא"ו חסר בקלנו תורה כתבהוהלכך
 בקול~ו הלשון חוקיכפי

 מל~
 לאשמ~ינן וא"ו

 של ~מו לאות דרומז וא""ו חסרקלם
הקב"ה

 ומשו~
 ומרה סורר בן מ~ות ד~יקר

 באינוהוא
 שמ~

 בקל
 ~דיו~

 וכנ"לי לחוד

~~ו~
 כיון לומר ~שר

 דכ~
 הרמב"ם

 החזקה יד דבהקדמת ~מ~ותבמנין
~מל"ת

 ~~ה~
 לאכול שלא וז"ל

 ולשת~
 דרך

 ~כ"ל וסובא זולל זה בננו שנאמר וסובאזולל
 בגדר זהו זו ו~ו ~יו אמירת וא"כי~ו"ש

~הר~
 מאי אמר ו~~דרין ל"ת

 מיתות וחייבי כריתות חייבי אילימאראויה אי~
 א~ ~וףסוף

 י~ו"ש ~"כ נינהו ואמיה
 דכתיב ~א קרא אשמ~ינן ~פירולפי"ז
 דפוש~ים דנ~י וא"ו ח~ר~~לנו

 ו~ר נינ~ו~~ורים ורש~י~
 מ~ו~

 לת~ן ~יוכל לא

 ~ח~יגה ממזרמדהוליד
 ~"א~ ~

 ומ"מ
 דינו גמורים רש~ים מקל~ דבא זהדיבורן
כתורה

 מ~
 סורר לבן גמורה אזהרה דלהוי

 וא""ו דחסר ונהיומרה
 דרמ~

 דחסר בזה
 רחמנא אפ~ה מ""מ ישראל ~דושתבהו

 רש~ים ~ני בדי~רן ומרה סורר בןל~הרת
גמורים"

 ו~~~~~~~
 פסוק כו ~תבא בקלו

 בקלוי לשמ~ בקלויושמ~ת י~~
 ב פסוק ל~~בים

 כ~
 וא""ו חסרי כולהו

 ~ל קאי הני דכולהו כיון ובאמתנינהו
 וא""ו ~מלא בקולו למכתב הי""ל דהקב""הקלו
 וא""ו חסר נכתבו מ"מ הלשון חוקיוכפי

 דמ~והלאשמ~ינן
 לשמ~

 דהקב"~ה בקולו
 האנושי לשכלו בניגוד הוא המ~והואפילו
 כלומר וא""ו חסר קל ב~דר הוא שכלוולפי
 אינו זהדקל

 בסו~
 מהק~ה דנ~~וית מ~וה

 של משמו לאות דרומז וא"ו חסר יורה~ה
 בזה הנפ~ה ד~תו לב~ל מ~וה מ""מה~ב"ה
 מ~וה דזהו ישראל וחכמי התורה ד~תנ~ד

מהק~""~
 ~ינו א~הם מ~לת היתה וזהו

 ז ~אות ל~ילוכדבארתי
 יג~

 הי~ב" י~ו"ש

 ו~~~~~~
 הוי"ה ויתן ומ~רי קלות
 ~שמואל ההוא ביום ומ~רקלת

 יז יבא
 יח~

 כיון ובאמת וא""ו חסרי שניהם
 ~""ו מלא ~ולות למכתב הי"ל מהקב"הדבאו

 וא"ו חסר נכתבו מ"מ הלשון חוקיכפי
 וכדאמר מלך דשאלו בזה דח~אולאשמ~ינן

 פסוק ~שם שמואללהם
 יז~

 דכתיב והא
~פסוק

 יח~
 תרי חסר קלת הוי"ה ויתן

 מתחלתן קלת דהני נמי לאשמ~ינןואו"י
 ויתן דכתיב דכיון ומשום וחל~ים רפויםהיו

 דיהיו ~פשר אי רחמים דהואהוי"ה
 ר~ה דאין ומשוםמאד ~קי~

 דר~
 ה~ב"ה א~ל

 ~~ת באריכות ל~ילוכהובא
 יב~

 י~ו"ש

הי~~

~~~~~~~ 
 הקלך שאול

 ז~
 דו~" בבי

 ~לו ~~ולוי~א
 ~ד א~~~ואל וי~~

~ ~  יז~ 
 חסרי ~ניהם

~"~ 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~לא ל~כתב הי""ל ~הראוי הל~ון חוקיוכפי
 כו א ש~ואל ~שם ובא~תוא""ו

 הקולך ויא~ר דוד ~ול את שאול ויכרכתיב יז~ פסו~
 ה~לך ~ני קולי דוד ויא~ר דוד בניזה

 ונראה בעי וטע~א וא""ו ~לאים הניכולהו
 א ~~~ואל דהתם~שום

 כד~
 ~צת דוד חטא

 וכדכתיב ~אול ~עילו כנף דכרתבזה
 כד א~שווואל

 ו~ פסו~
 דוד לב ויך

 ע""כ לשאול אשר כנף את כרת ~רעל א~
 ~סבובברכות

 ע""ב~
 את ויכרת דוד וי~ם

כנ~
 כל חנינא ברבי יו~י רבי ~~ר ה~עיל

 הבגדים אתה~בזה
 סו~

 ~הם נהנה אינו
 ויכסוהו בי~ים בא ז~ן דוד וה~לךשנ~~ר
 יעו"ש ע""כ לו יחם ולא~בגדים

 בברכות וכדא~ר לדוד דרדף בזה חטאשאול ג~ ובא~~

~שם~
 ~ן לש~ל דוד א""ל

 התו~
 הריגה בן

 בא ~~רה והתורה אתה רודף שהריאתה
 והלכך יעו""ש וכו" להרגו השכםלהרגך
 חסר ~לו קלך ודוד דשאול גבייהו שםכתיב
 א ~ש~ואל דכתיב בהא ~שא""כ וכנ""לוא"ו
 פסוקכו

 יז~
 דכולהו קולי~ ה~ולך" דודי קול

 הלשון חו~י וכפי וא"ו ~לאים תלתאהני
 וחסידותו צדקתו גודל ~ראה ~תם~שום
 ועי""ז להרגו בידו דהיה ה~לך דוד אדונינושל

 ~~נולהנצל
 ו~""~

 ~שם ~~ר
 וכו" ד" ב~שיח ידי ~שלח ~ד" ליחלילה יא~ פסו~

 הלשון כחוקי וא""ו ~לא כתיב והלכךיעו""ש
 וא""ו ~סר וכ~ב הלשון ~חוקי אפקיהדאי
 ~עלתו פחיתות ~ום ~ש~ע הוהאז

בהאי דד~
 עוב~

 גודל ~ינן עובדא בהאי ובא~ת
 וכ~ובןי וחסידותו~עלתו

~~~~~~ 
 פסוק כח א ~ש~ואל לקלם

כג~
 כפי ו~ת וא"ו חסר

 ~לא ל~ולם דלכתב היה ~הראוי הלשוןחוקי
וא"וי

~~~~
 ד~תיב בזה ~מעינן ~דול דבר

וא"ו ח~
 ו~שו~

 זו פעולתם דבא~ת
 ולע~דיו ~ו ד~ו ~ ~ד לאכול בובהפצרתם
 ד~י ו~שום כהו~ן ~לא היתה חשובהסע~ה

~~
 ב~לה ובכה צם היה

 נצול~~רע~ ה~~

 דכתיב וכעין בי~יועכ"פ
 ~~לכי~

 כא א

פסו~
 כז

 כ~~
 כש~~ ויהי

 א~ב
 וישם בגדיו וי~רע האלה~דברים א~

 ש~
 ~ל

 ב~~ ויש~ וי~ום~בשרו
 וי~י ~~~ ויהלך

 הראי~ ל~ר~ התשבי אליהו אל ד"דבר
 כי

נכנע
 ~ח~

 לא ~פני נכנע כי יען ~לפני
 בנו בי~י בי~יו הרעהאביא

 ~רע~ אבי~
 ~ל

בי~
 על ד~ נחם בנינוה וגם ע""כ

 ביונהוכדכתיב ~רע~
 ~ג~

 שק דלבשו ו~שום
 דב~חאב והגם יעו"ש ושתואכלו ~~
 גזירה נגזרהכבר ~י~~

~"~ 
 ות~ובתן ~כנ~"~ן

 י ~ברכות ערוכה וג~רא הגזירהבטלו
 צוארו על ~ונחת חדה חרב~פילו ע"ח~

 ש~
 ~דם

 ~איוב שנ~ר הרח~ים ~ן ע~~ו י~נעאל

יג~
 איחל לו י~~לני הן

~"~ 
 יעו"ש"

~~~~~~~ 
 לקלם

 ~ ~~לכי~
 ~~וק כ

כה~
 חו~י וכפי וא""ו חסר

 וא"ו מלא לקולם דלכתב היה ~הראויהלשון
 א~הי אליו ~רו ארם ~לך דעבדי יעןו~נם
 ~~~ו ~קו ע""כ ~להיהםהרים

 וכפי ישראל ~ם הפעם עודלהלחם א~ ויע~
 יפ~ה שקר ובא~ת שםוכדכתיב עצ~~

 פיה~
 והלכך

 דכתיבבזה
 ~שם~

 ח~ר כתיב לקלם ויש~ע
 אליו בדבורם זה ד~לם להורותוא""ו

 וכ~ובןי יועיל ולא שקרבסוג הו~

~~~~~~~ 
 יבפסוק ~יר~יה בקולה עלי

ח~
 ~~י ובא~ת וא""ו ~לא

 וגו" שנ~יה "כן על דקראסיו~א
על ד~ר~

 פחיתו~
 דגור~ת וגריעות

 שנ~~
 ~י"ל

 הלשון חוקי ו~גד וא""ו חסרלכתוב
 זהיובן ~נ~

 לפי"~
 בתענית דא~ר

~~ 
 ~ן ה~ע~יד זה בקולה עלי נתנה~אי ~"ב~

 ~"ל ופירש""י התיבה לפני הגוןשאינו
 והוא ~~ולן יותר אותו שו~אשהקב"ה ר~~
 ~~לא דכתיב וזה יעו""ש עכ""ל ל~ניוב~ולו ~~

 בסוג הוא דקולו דהגם ל~~עי~ןוא"ו
 ד~יירי והגם בוא"ו ~לא ~דכתיבדקד~ה ~ל~

 ושנא~~חי~ו~
 ל~וב ו~י~ל

 ח~~~"~



~~~~"~~ו
 ~~ ~~~~~~~ו~~~

~ ~ ~  ~שםו~""כ
 דמל~

 ד~וסק ~~וג ו~"ו
 וזהודקדושה במלח~

 ~ור~
 ו~ום שנ~ה

 ד~
 די

דהו~
 בנתינח ~וז בנפשו הרהיב עוד רשע

 ומכאן זה" והבן ~קב"ה לפני~ולו
~ 

 ללמוד
 ד~דושה מינוידלכל

 דממני~
 ש~ינו מי

 ~ירמיה דכחיב קרא בכלל נמי דהואהגון
~יב

 ח~ פ~ו~
 וכמ~ז""ל בקולה ~לי נתנה

 הנ"ל~חעניח
 והו~

 ~ענינו הנלמד דבר
~ירמיה דש~

 ~פסו~
 ח ז

~~ 
 ~זבחי כחיב

 נחחי נחלחי אח נטשתי ביתי ~אח
~ח

 ~י~י~~
 ~יביה~ בכף נ~שי

 היתה
 ~לי נחנה בי~ר ~ריה נח~~לי

 ה~יט ~נ~~י~נ כן עלבקולה
 נחלחי צבו~

 חיח כל אס~ו ~לכו עליה סביב ה~י~~י
הש~ה

 ר~ים התי~~לאכלה~
 רבי~

 כרמי שחחו
 ~דחי חל~ת ~ח נחנו חלקחי אחבססו
למדבר

 ~ממה~
 קובל ~~ב"ה כלומר ע"כ

 ונחינת נחלתו ונ~ישח ביתו ע~יבתדסיבח
 משום הוא איביה בכף קרבו ~םישראל
 ל~רף דיכסוף ביער כ~ריה נחלחודהיתה
 ~ס~ק יז~~הלים

 יב~
 ומי מי ופירש ו~ר

 בקולה ~לי נתנה בי~ר כ~ריה ~לוהמה
 ו~שעוח ב~סלוח דהוא ~ם קולם~לומר
 דיכםוף ביערוכאריה

 ל~רו~
 מכו~ה מ"מ

~
 בהא מרומז וזה מ~ויפח ד~ד~ה ב~~וה
 ה~י כפי דבאמת וא""ו מלא קולםדכתיב

~נינ~
 וב~""כ וא"ו חםר למכחב הי"ל ד~רא

 דקד~ה ~סוה מכו~ה דהוא ו~הכנ"ל
 ל~חו וב~תמזויפח

 הקדש ~שמרח עליהן דממונה מכולןויותר שבגרו~ גרו~ הו~

~ו~
 דומה

 לה~
 י ~תהלים דכתיב

 דשונא וז~ו וגו" בסכה כאריה במסחרי~ב ~~ ~סו~
 ומשוםהקב"ה

 ושקרוח~ צבי~ות~
 ובמ~ה

 הקו~ים ד~יו ופירש ו~ר מזויפתד~דושה
 ~בו~ ה~י~ הכי בחר דכת~ב~ה

 לי נ~לתי
 לשמור נחלתי ב~וג דהמה ~לו כלומרו~ו"
 דרך~ת

 ה~יי~ ע~
 המה תורה זו

 כן שונים ד~ווניםצבוע כעי~
 ה~

 צבועים
 וכופרים ו~רמהעול דתוכ~

 ומ~יבי~
 קדש בכל

 ו~~ון תרבוח בן ~דם ~גדר ~מ~יות~פילו

 מזויפח ד~דושה במסוה מכוסיםהמה
 ~ן דרך ~ת לשמר הפ~ודים ~לו~ומדים
 לכך והגון ר~וי ~יש ב~כה יבא לבלהחיים
 דבריו וביארוחזר

 הקודמי~
 ביאור ~יחר

ואמר
 ר~י~

 כלומר וגו" כרמי שחחו רבים
 ישר~ל בית כרם שחתו מנהיגים דהמהר~ים

 ד~ובל ~יקר ז~ו ~ממה למדברו~ש~ום
 דוד אדנינו ד~ר נמי ו~הו ד" בשםהנביא
 ~חהלי~המלך

 פסוק לא
 ז~

 השמרים שנ~חי
הבלי

 שו~
 לשמר דממונים אלו כלומר וגו"

 נינהו שוא הבלי וב~ח והמ~ותהתורה
 חגיגה ירושלמי דא~ז""לוכ~ין

 פ""~
 ז הלכה

 נינהו קרחא ~חריבי ~לו ~רתא נ~ורי~לו
י~ו"ש"

~~~~~ 
 ~תהלים וגו" ~רריך קול ~שכח
~""ד

 מל~ כג~ ~סו~
 וא"ו

 ברש~ים דמיירי ~נינא האי כפיוב~מת
 חו~י כפי ולא ו~"ו ~~ר קל למכתבהי""ל
 ישר~ל להצוררי כוונחו עיקר ו~נםהלשון
 בקול דמרומז מזויפת ~דושה ~וג~ה~ה

מל~
 ~~ות דבארתי וכ~ין וא""ו

י~ו"ש" ה~דום~

~~~~~~~ 
 מים

 רבי~
 ~ג ~חהלים

פסוק
 ד~

 קלוח לח~יז ודרך
 כח~~יוב

 כו~ פסו~
 ~שם קלוח ל~יז

 ל~

כה~
 כפי ולא נינהו ו~"ו ח~י הני כולהו

 לפי"מ שפיר מובן זה כל ו~נם הלשון~וקי
 ל~ילשה~רכחי

 אות ~ז לסימן ~מלואי~

יב~
 הי~ב יעו"ש

~~~
 ט ~דניאל ד" בקול שמענו

 י~ פסו~
מל~

 ולא בקליךי שמוע לבלתי וא"וי
 ~שם ב~לושמענו

 יד~ י~ פסו~
 ~סרי שני~ם

 ~ב~וח שכחבתי עפי"מ ויובןוא"ו
 יג~

דהיכ~
 ר"ל ו~"ו חסר ד" ב~ל דכתיב

 דאינ~
מביני~

 ציווי באמת דזהו בשכלם
 ~ר דמחחלה דניאל כוונת ~י וזהויעו""ש דה~ב""~

 ושרי~ו~מלכינו
 ל~

 וא"ו מלא ד" ~ול שמעו
 וכל ~ר הכי ובחר השכל~ות אפילווהיינו
 ~ברוי~ראל

~  
 לבלתי וסר תור~~

 ש~~

~קלי~
 ו~ו"

 ול~
 ~כל כלומר ~לו שמ~נו



~ ~ ~

" 

~~ו~~~
~~~~~~ ~~ ~~~~ן

 התורה על עברו לאישראל
 כ~"~

 בדברים
דאינם

 בשכליו~
 ~יווי יהיו ד~הו להבין

 ישראל כל ח""ו חשידי דלא ו~~וםדהקב""ה
 מו~ן ובזה ~כליות על אפילו לעבורבכללו
 ~לח קול בין ביי~בר שכתבתי מה כלשפיר
 וא""ו ל~סרוא"ו

 וליכ~
 ס~ירה שום

 ו~""ש" בתנ"ך~מבו~ר מכ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~ 

~~~ 

~ו~
 כוי

 ו~ג~~~
 בפה היו""ל ~יי~ די במכ""ע
לונדון

 נתפר~~
 א ~ביום

מחרת
 יו~

 שנת הכפורים
 תר~""ז~

 דרשת
 רחבבי ~טשיף הכולל רבה~כונה

 דאק~~~ הנקרא והוא ~המדינה לונדוןדפה בלע""ז~
 נפש ולהמית מת נפש ~להחיותהערן

 בתור הי~הודרשתו חי~
 מע~

 ~וררי לר~ש
 הנ""ל במכ""ע דרשתו ו~יום דבזמנינוישראל
זהו

 פאל~ ""ד~~
 ישראל

 אי~
 געווען אפט

 ~יין האט ~ס אבער הילפלאז ~וןגעטראטען
 אויפגעגעבן ניטמאל

 דע~
 און ב~~ון

 אנגע~~לטען ווערען וואסמוטה דע~
 דער געג~ן וואפע שטארקסטע דיגלויבן" דור~

 ~ין ~וטרויען דער איז פארלוימדונגנ~~ישער
 וו~ני וועלכער גערעכטי~ייט פון~ט

 האס" פון כוונות די נישט גאר ~ומאכען
 זי"נען וועלכע די פון הער~ער דירייניגען

 בייזע פוןפארבלענדעט
 כוונו~

 וו~ט און
 די זעהן צו אויגען זייערעעפענען

 און גערעכטיגקייט פון~הייליגקייט
 מענש~ן די ~ווישעןברידערליכקייט

 דרשתו מ~רף אחרונה שורה ע""כ~ינ~~~
 הנ"ל" במכ""עדנתפר~מה

~~~~~
 הפרסום זה בראותי לאמתו

 צביעות על נשתוממ~יהנ"ל במכ"~
 הנ"ל" דר~תו בסגנוןוש~רות

 דו~~~~
 דיכירו והיושר ה~דק ~שם

 ומדוע ישראל ו~וררי ~ונאיוידעו

 מכירים אינם דינו וביתהוא
 ~~ד~

 והיושר
 טובה וחתימה בכתיבה מסתפקיםוכ""א

 בתואר ע~מם וחותמיםדכותבים
~~~ ~~~ 

~~~
 והמדינה" לונדון דפה

 ישראל דקהלת והמדינה לונדון עירלך~~

דפ~
 ~ י~ והמדינה לונדון

 דין בית
 לדעת והרו~ה דבזמנינו כאלו ~דק הכוללורב

 שקרותם מגודל הים מןטיפה
 חסרון לגודלמצורף וחמסנות~

 ידיעת~
 יעי~ן בתורה

היטב
 ~~~ג~ ~~~ בקונטר~

 לח~בורי הנלוה

~~~~~~~ 
 ~כל ויבין יכיר ואז תנינא

 דנתפשטו והמרות ה~שות והגזירותה~רות
 הוא וגלותינו פזורנו ארצותבכל

 כיו~א ודיינים רבניםובסיבת ~יבת~
 בה~

 וכפי
 והמ~ורה" ~כתובה בתה""קהמוסכם

ו~~~~~
 הכולל רב המכונה נא יאמר
 ראבבי~טשיף

 בלע"ז~
 ובשם

 ובתמ~ם באמת אם הערן דאקטעריקרא
 ולב אנושי ונימוס מו~ר מלאהוא

 רג~
 לאהבת

 יושר בגדר~דם
 וצד~

 לבו זה דמכל עד
 עליו הומההעדינה

 לדר~
 בפומבי ג""כ

 כ~~ה~יוב בוער מלב יו~אים חמיםבדברים
 ליושראנושי

 ו~ד~
 המסטינים פה ולהשתיק

והמקטרגי~
 ישראל בני אחינו על

 ומדו~
 הוא

 בשביל ו~דיק ת""ח ל~יי ירד ובע~מובכבודו
 דהיתה הכנסת דבבית בקדושההוראתו
 ועדיין ע"ז ביתמע~רא

 מל~
 עכו"ם קברות

 להתפלל אסור ע""זו~למי
 ש~

 הור~ו ובסיבת
 קהלה וראשי רשעי עם סוד המתיקזו

 בתור בה כהן הנ""ל~ד~""ח
 רב~

 לדחותו
 החכם אמר בלבד זו ולא רב בתורממשמרתו

 רב בעוה""ר המכונה ~הואלהרע
 הוראתו בשביל מקהלתו הנ""ל להת"חלדחות הכולל~

 דהוא ~טענתו המדינה מכל כ"א זוקדושה
 ומחיה מזון בלי ו~אר מדאי יותרקנאי
 נפשות ששה לי וכמדומה ובניו אש~ועם
 למדינת לנוד הוכרח דעי"זעד

 לא ~םוגם אמעריק~
 שק~

 והיינו הרודפו הצורר מחמת
 ראבבי ~טשיף הכולל רבהמכו~ה

 בלע"ז~



~ ~ ~

~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~~~~~ו~~~
י~ן

 דהודי~
 במדי~ת ל~הלתו במכתב

 דנתקבלאמ~רי~א
 ש~

 ~נאי דהוא לרב
 הת""ח ~כפי~"שוכדומה

 והצדי~
 לי הנ"ל

במכתבו~
 הרה""ג כבוד הוא הנ""ל והת"ח

 ~~~~~ מהור"י חמודות אישוהצדיק
~~~

 ~~ו~~~
 שנים כמה שהיה שליט"א

 דמשם הולל בעיר ואח"כ לונדון בפהרב
 הוראתו בסיבת רב בתור ממשמרתונדחה

 כ"ז וכמבוארבקדושה
 ב~

 בחיבורי היטב

~~~~
 ~ימן ~ד מז ~מ~ימן תנינא ~~ן

נח~
 ~י~ר הנ"ל וה~דיק והרה"ג י~ו"ש

 הגון ותלמיד פר~שבורג בישיבת ב~דשגידולו
לתלמידי

 החת~
 ז~ללה"הי סופר

~~~ו~~
 גודל ~ל לגימה צ~~ת הוא

 בשם בדרשתו וש~רותוצבי~ותו
 הוא ~ר דינו דבית היות והצדקהיושר
 בראשה~ומד

 ו~~וני~
 ~ור ומכהנים

~~~ 

~~~~~ 
 זייפו והמדינה לונדון דפה

 ב~ל ~ם אחד ת"ח לפניהם דנתפשר~שר פ~
 בני כל עם להת"ח ממש ר~חו ו~י"זדינו
 וכדאמר ומחיה מזון בלי ד~שאר ~עי"ז~יתו
 ~"א קיטבב"ק

 י~ו"ש~
 הכולל רב וה~כו~ה

 במושב אז היהלא
 ~בי~ות~

 י~ן
 ובחזירתו ~בור ~ורכי ~סק בריטניאבמדי~ת ~ דנס~

 הת""ח הר~ה לונדון ~ה לביתומנסי~תו
 לו ש~שו הרציחה ענין כל לפניו~נ"ל

 דינו בית~מכונים
 ~ס~ בזיו~~

 פשר
 נ~ילת~בסיבת

 שחד~
 ובדרישתו ובחקירתו

 אלחנן ר" כבוד דין ה~ורך ~א~ל זה~~נין
 ז""ל אדלר נתן רבי הרה"ג כבוד בן~לר
 בפה הכולל רב~היה

 לונדון~
 נוד~

 אליו
 ואמתים ברוריםדהדברים

 ו~
 משא לאחר

 דבל ה~נין כל להשתיק ~מר זה בעניןומתן
 המכונים רשי~י ד~ני ~יונייתפ~ם
 בתורהמכה~ים

~~~ ~~~ ~~~ 
 לונדון דפה

 ונאמ~ה גמורה בהבטחה הנ"ל לת"חהבטיח
 ~במושב כולם דהיו דינו בית כלובפני

 שמואל והמה ומשמ~ו מימינוקבי~ותם
 בתור המורים ~ראש הילמאןיצחק

 סיו~

לדייני
 בור~

 מאיר צבי פ~לדמאןי אשר
 ~""ה חיי~ין אביגדור משה יוהרבלא~ארוסי
 היתהוהבטחתו

 דבמש~
 ימים ח"

 י~ל~
 ידו

 ולהתפרנס תורתו לכבוד הראוי במשרהלכהן
 היתה מה ואמנםמזה

 סו~
 שוא הבטחתו

 הנ""ל ת""ח כראות הגון זמן ול~רוכזב
 הוא הנ"ל הכולל רב ~המכונה הבטחתודכל
 ובט~נה הפ~ם ~וד לפניו בא וכזבשוא

 להמכוני~דתו~
 גדולי לפני לד""ת די~ו בית

ישראל
 ו~

 הכולל רב ~המכונה ~ליו נתן
ב~וה""ר

 הנ"ל~
 א זינד "זיא ו~ה"ל ב~ולו

 בלשונו ~"כ ~~ריל"נידערטר~כטיגער
 דהוא מלבד הנ""ל והת"ח וכזב" שואהמלאה
 הוא כהונהממיוחסי

 מפור~~
 גדול לת"ח

 מחמת ~ותו מכבדים האמתים דור~ווגדולי
 הוא ~ורה ו~מלו בתורה גדלורוב

 מתו~
הד~~

 וכל יסופר כי יאומן ולא ישוער דלא
 דינו בית בסיבת הואדוחקו

 הרש~י~
 דר~חו

או~
 וכ"ז ב"ב וכל

 ובאמת ומפורסםי ידו~
 וש~רות מחמס דמי~וטא מיעוטא הוא זהכל
 והמכהנים המכונים גמורים רש~יםדהני
בתור

~~~ 
 ~~ן

~~~ 
 הכולל רב ורבם

ראבבי ~טשי~
 בל~"ז~

 ה~""ל
 ו~

 בעוה""ר המכונה
 סוג ישראל צוררי לראש דרש דרש הכוללרב

יושר
 ו~ד~

 מדו~
 ובית ובע~מו בכבודו הוא

 היושר ומשפילים דורסים בו כיו~אדינו
 אפילו לרבות וגם ל~פר עד ממשוה~דק

 לשלח ועי""ז הממשלה אצל ~קרבמלשינות
 בתורמהמדינה

 פוש~
 וכהובא להמדינה ומזיק

 ~בתפלה זה חיבוריבפתיחת
 ~~רה~

 י~ו"ש
 ~ב"מ ~""ל בו כיוצא ו~ל ~""ז באמתהיטב
 ובכמה ~"ב~ז

 מקומות~
 ואח"כ ~צמך ~שוט

 אחריםיקשוט

ו~~
 זצ""ל ממ~לניצא הרה""ק דבריי~רו

בקר~
 דכתיב

 ~הוש~
 יד

 ג~
 קחו

ע~כ~
 קחו כלומר ע"כ ד" אל ושובו דברים

 אשרהדבורים
 ~מכ~

 מה
 שאת~

 בע~מיכם
 איש ~צל זה דבר תראו באם מדבריםהיו
 ות~דלו ד" אל תשובו ו~י"זאחר

 עכ""ל" זהדבר מ~שו~



~ ~ ~

~  

"~~~~~
 ~~~~ן"~~
~ 

~~~~~~~

~~~~
 דינו בי~ וב~ירו~י ה~תדלותו איה

וג~
 לכל לר~ת

 כבוד ~ה~יל ~~~ר זו דבפ~ולה ~ב~""פתורה ל~~~ק~ המ~~י~י~
ישראל

 ולהשתי~
 ררי ונ מ~טי~ים ~יות

 ח סימן ב~נים ~וכהובח~מנינו
 ה~~~

ממ~""~
 נאומם דופי

 י~ו""ש~
 ואמנ~

 ~ו~ז

כב~
 דכל אמרתי

 ~תדלות~
 זו לא בזה

 ~ילו לגרשיו~יל ד~~
 יתו~

 אחד ופר~וש
זו א~

 דאדרב~
 יו~יפו ~וד זו ב~יבה

 ישר~ל צוררי ושנאת רש~ת ה~י~ר ~למרובה בתוספ~
 ~ות ג סימן בפנים~וכהובא

 ש~ר והחריצות ~~ת דהגזירהומ~ום י~ו""~~ כ~
 ~~יו~ן ב~נים היטב באר ~ה כלוכדביא~תי

 ~ימן ~דא
 ה~

 וביותר וב~תיחה ובהה~דמה

 ~~~~~ ~~ו~בק~טר~
 ל~יבורי הנלוה

~~~~
 היטבי י~ו"ש תנינח ~~ן

~~~~~~ 
 הכולל רב דהמכונה מלבד
 רו~ים המה דינו ובית"הנ""ל

 כ~לים רו~חים ~הןגמורי~"
 לכ~~

 בסיבת
 ~יקרית ~יבה דזהו הדין ו~ל~ול עוות~ונש
 יח ~סימן במ~ואים ~וכהובח ~ו~ם~~חורבן
 ג~ות

 י~ו""~~
 ~סימן ב~נים ביחור וביותר

 ~ו~ או~~
 פרטים רוצחים ~ן היטב י~ו""ש

 בשוגג לפ~מים דין דמטין הכוזבותבדיניהם
 במזיד ו~פ~מים ב~רה ידי~תםלחסרון

~סיב~
 דזייפו וכ~ין ~ד

 פס~
 להת""ח פשר

 שכנגדו מהב~""ד שחדבסיבת
 ~וכהוב~

 בחות
 ה~נין כל ביאור וביותרהקדום

 י~ו""ש דרבנןמרור ב~ונטר~
 היטב~

 וכן
 הרה""גלדחות בהשתדלות~

 ~צדי~
 צבי מרדכי רבי

 דזהו הולל ב~יר רב ב~ר ממשמרתושווארן
 בפו~ל גמורהרציחה

 וכדא~
 ~~י"ט בב""ק

~"א~
 ב ~ש~ואל ~דכתיב בקרא

 כא~
 אל

 וכי ~ב~ונים את המית א~ר ~ל ו~ו"שאול
 אלא הגב~ונים את שאול שהרג מצינוהיכן
 מספיקין שהיו הכהנים ~יר נוב ~הרגמתוך
 כאילו הכתוב ~ליו מ~לה ומזון מיםלהם
 שיטת מבואר י~ו""ש ~""כהרגן

 ה~"~
 מקרא

מפורש
 דהקב"~

 דאפ~ו ~א~ר ב~צ~ו
 ~רמ~

 רציחה הו~ל אדם פרנסת להחסירב~למא
 לה~סיר גמורה ~~ולה ומכ""ש ב~ו~לגמורה
 אדםפרנסת

 לת""~ ובפר~
 מפורש ד~ונשו

 קיט ~שבתב~~""ל
 ~"יב~

 ירושלם חרבה לא
 המבזה כל וכו" ת""ח בה שביזו בשבילאלא
 לו איןת""ח

 רפו~
 מי ובאמת וכו" למכתו

לנו
 גדו~

 ~ז""ל ומ""מ אבינו מ~ברהם
 לב~נדרים

 ~""א~
 אברהם נ~נש מה מפני

 ו~ר מאתים למ~רים בניו ונ~ת~בדואבינו
 ח~~ום בתלמידי ~נגריא ש~~ה מ~ני~נים
 לחי~רי בפ~יחה הארכתי ומאד י~ו""שוכו"~
 בביאור תורהאור

 מימר~
 ~ח~ ~שבת דרב

~~""~

 בני ליה לוקמוה לא דמ~~רן מאן
 המצ~ר ד~ונש מר~""ל ממ~ור ובררתיוכו"

 ה~~לת""~
 י~ו~~ מדה כנגד מדה דזהו בנים

 והו""א סברא שום ~ין ושובהיטב
 ה~ושר ~בשם אנושי מוסר ~בגדרדדיבורו ב~ול~

 יכנ~~צד~
 ומשום י~ראל צוררי ללב

 אינםדבריו ד~
 נוב~י~

 דב~צמותו אמתי מלב
 דהו"~ל וכ""א וצדק ויושר נימוס בסוגהוא
בגדר

 נ~
 וזה מ~יים נאה ואין דורש

 היו~אים דברים דדוקא ה~דושיםב~פרים מוסכ~
 ויוצאים נוב~ים באינם ולא ללב נכנסיםמהלב

 ~דר נמי היה אפילול~מתו ובאמ~ הלבי אמיתת ו~מ~ותמקירות
 נימו~

 ויושר
 טובת לפ~ול יפה דבורו כח היה לאוצדק
 ומשום ה~ורר ה~ר מגזירת לה~ילםישראל
 ק""ו והדבר התורה ו~דושת ~לימות בודחסר
 מובחר רבינו משה דמה ~""ו של בנובן

 דד~~ו ומשו" ~ליחותו בתחילת ~ירבהיצורים
 דאין היתההקדושה

 כ~
 ~י~~ול יפה דבורו

 היתה נמי וזהו פר~ה אצל ישראלטובת
 שפתים ~רל ואני במאמרוכוונתו

 אות יד ~~ימן בפניםכ"ז וכדבאר~
 ב~

 היטב י~ו""ש
 הכולל רב ה~כונה גברא האיומ~""ש

 גמור פ~יטות ממ~רב מזרח ~רחוק~תורה דרח~
 דיהא אמתי ד~ר ~דר כלל אינו דדיבורוהוא
 בזה ישראל טובת לפ~ול יפה דבורוכח

 צוררי בלב שורש ויכו דבריודיכ~סו
 ישרא~



~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~

ידיע~
 ל~עול י~ה דבורו כח אין נמי בתורה

 כיון ו~דק ויושר נימוס בטענת ישראל~ובת
 ויושר לנימוס ג~ור ני~וד הואדבע~מו

 מיעוטא וכדבארתי ו~רמה עולותוכו ו~ד~
 זה חבורי ב~נים דינו ומבית מניהדמיעוטא
וביותר

 ~~~~ ב~ונ~~~
 הנלוה ~~~~ן

לחיבורי
~~~~ ~~~ 

 היטב יעו""ש תנינא
 אין לומר ברורה ~ברא גוונא האי כיובכל

 דבארתי מה ומלבד ~ני~ור נעשהק~י~ור
 ~ות יד ~סימןב~נים

 ב~
 הדבר

 בזה וסיפר וז""ל ~ודש שר~י שיחבספר מ~ור~

ה~ה""~
 רבי

 מנח~
 מענדיל

 מקא~~
 אשר ז~""ל

בצא~
 הצוואנג ~זירת ~רייסין במדינת

 וביטולשוהלין
 ה~דרי~

 הגאון ~שה
~~ו רשכבה""~

 ~~~~ ~~ו~~
 ב~וזנא ז~""ל

 א~ל~ ונגמר ממדינתוהרבנים ~~יפ~
 כתב לשלח

 היודע איש להם נדרש והנה המלך אלבקשה
 לכתוב האשכנזית הש~הבטוב

 לה~
 כ~ב את

 שי~לחו המ~ובים מן אחד ואמרהבקשה
 נודע היה אשר ~וזנא מיהודי אחדאחר

 אכן המדינה בשפת מהירל~ו~ר
 כ~יבת למסור הסכים לא ז~""להגרע~"א
 ~נ""ל שהאיש יען האיש אותו לידהבקשה
היה

 רחו~
 עול מפור~י והיה ישר~ל מדת

 התינו~ות לבטל הגזירה על שמח והיהתורה
 עקיבא רבי ה~און ~"ז והמלין רבן ביתשל

 ~תהלים ~~סוק דברי ז~""לאיגר
 קמו~

 אל
תבטחו

 תשועה לו שאין אדם בבן בנדיבי~
 כזה אדם ע"י להושע לבטוח שאיןהיינו
 לתשועה בעיניו נחשב הגזירה ביטול~אין
 רבי הג~ןואמר

 עקיב~
 גם ~ם ז~""ל איגר

נשמ~
 האיש ל~נינו שיקרא מה ב~נינו

 עכ""זהכותב
 ל~

 בענין עליו ל~מוך נוכל
 הוא מאשר אחרת ח~ב הוא בלבו ~שרכזה

כות~
 תשועה שום ~ין שאצלו מ~ני בידו

 לו שאין ב~סוק הכוונה וזהו ה~זירהבביטול
 טעמא דהאי ברור ומזה יעו""ש עכ""לתשועה
 הכולל רב המכונה בדרשת בנד"ד נמישייך

~בעוה"ר~
 דדרש הנ""ל בלע"ז ראבבי טשיף

דרש
 ב~~

 היו~ר
 כיו~ והצד~

 הוא דבעצמו

 ו~דק יושר סוג כל לע~ר עד ומש~ילדורס
 ~ז ~ב"מ בחז""ל מוסכם כה""גובכל

 ~חרים" ~שוט ואח""כ ע~מך~וט ע""ב~

 רב המכונה הוא באמת א~ ~~~~~
 ב~ובת רו~ה לונדון דפההכולל

 שוטני פיות לס~ם תקנה שום ליכאישראל
 ישראלו~וררי

 ל~
 בעלמא מלי ~טומי בדרשתו

 לאיש מחבר~דנובע
 משחית~

 בהעתקת ולא
 בסיועו בה דהשתדל ללע""ז שבע""פתורה

 דכ""ז המנין מן אי~ו רשעים קשרלהחברותא
 יתוש א~ילו לגרש יועיללא

 ופרע~
 אחד

 כא אות ג ~ימן ב~נים היטב~וכדבארתי

 וכ""~יעו""ש~
 בית והיינו נכר ~להי להסיר

 לרבות וגם נינהו גמורה ע"ז דב~דרדינו
 הכו~ל רב בתר ממשמרתו יסיר נמידבע~מו

ומשו~
 הולמתו ואינה לו נאה אינו זה דשם

דסו~
 והוא גדול ת""ח להיות בהכרח הכולל רב

רחו~
 ת""ח בגדר ממערב מזרח כרחוק מתורה

 הובא רבתי ב~סיקתא מב~ר זו במינויוושוב
 רמז ~משלי שמעוניביל~וט

 תתק"מ~
 וז""ל

 אם תשא לא הדא מן לה מייתי זעירארבי
 אמור כבר הרי מדבר הכתוב שואבשבועת

ול~
 לא ~"ל ומה לש~ר בשמי תשבעו

 ראוי אתה ואין שררה עליך ת~בלשלא תש~
 קדוש נקר~י אני אבהו ר" אמרלשררה
 נקראתואתה

 קד~
 כל בך אין אם הא

 שררה עליך תקבל לא בו שישהמדות
 ואין מלבו חכמה מסיר ה~ב""ה לב חסר~שה נוא~

 ~תי מחכימת שנאמר תורה אלאחכמה
 הדין ליום וכשבא ~ניו זיו ~משנין אלאעוד ול~

~ין
 ה~ב""~

 לו מוחל
 אל~

 חמה עליו מתמלא
 כ"ז ומלבד ע""כ נקם ביום יחמול ולאשנאמר
 ב~דשי ומעילה גזל בגדר הוא אכילתוכל

שמי~
 ~מים בידי מיתה דחיובו טבל ואכילת

 לאותה וראוי ~תי רב ל~רנסת דטבולומשום
 ומ~היגים ל~רנסים כח שום ואיןא~טלא
 דתוה""~ק מדינא ד~ייך זכות ל~~~יעדקהלה
 ~מתי לת"ח ~בוהומשלחן

 ולת~
 ~יר~ו למי

 ~ל~ים ~ינהו גם ע~ז ובדעברו רב ב~רלקבלו



~ ~ ~

~~ו~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~~ן

 גמור טבל וקנינם ~ונם וגם נינהוגמורים
 חמור באי~ור ד~וברין ומלבדנינהו

 גבוהקדשי ~זיל~
 איכ~

 מי~ה חיוב בא~ילתן נמי
 נינהו גמור טבל ~הונם ומשום שמיםבידי

 ~סימן בפנים כ"זו~דבארתי
 ט~

 י~ו""ש
היטב"

ו~~~
זה

 דר~
 האדיר הגאון ה"ה משה דרש

הצדי~
 ז~""ל סופר החתם המפורסם

ב~~רו
 ~ור~

 ~ה"ת משה
 יש וגו" רו~ח לנ~ש כופר ת~חו לאו~"ל מס~י~ ~~רש~

 היו שני בית בזמן כי רמז ע"דל~רש
 היו ולא ~וחד נתן אשר גדול כהןמ~ו~ידין
 ט" ~יומא בגמרא כדאיתא שנתםממלאין

~"א~
 לשוב יכול הרו~ח היה וממילא

 ~צרבזמן
 ובאמ~

 מן ראוי שהיה גדול הכהן
 ~דיין חי ~וא גדול כהן להיותהשמים

 יקחו שלא רו~ח לנפש כופר ~~חו לאשאמר וז~
 שלא לשוב רו~ח לנפש תגרמו ש~י"זשוחד
 ז""ל ד~~ו מבואר ~רי י~ו""ש ~כ""לכדין
 לא גדול כהן כ~ין ד~דושה למלתאדמינוי
 ~""פ אפילו הוא ד~ינויו במהתליא

 בראוי תליא מינויו ~י~רכ""א המל~
 לכ~

 ובלאו
 דנ~מנה נהיזה

 המל~ ~""~
 מינויו אין

 מ~""ת הוא לזה הראוי וכ""אכלום
 ומכ""ז מינוהו דלא הגם האמתי גדול~הן בג~

 הוא דעי~רו רב בתר מינוי דה"הברור
 דב~ינן פשיטא התורה ~~פ ולדוןלהורות
 דראוי מידוקא

 לכ~
 ואפילו דהקהל במאי ולא

המל~
 ראוי דאינו למי מינו

 לכ~
 והיכי

דאיר~
 ויש רב לתר ראוי דאינו למי דמינו

 דראוי ת"חשם
 לכ~

 הו"ל הוא
 דבני מי ולאה~קרי רבבגדר
 לרבות וגםד~ת רי~י~ם

 חכמי~
להר~

 או
 כופרי~

 ביסודי
 הד~

 מינוהו
 רבלתר

 וכמ"~
 טו הלכה בפ"ד הרמב""ם

 מפני לדון ראוי שאינו מי וז""ל סנה~יןמה"
שאינו

 יוד~
 ראש ש~בר הגון ~אינו מפני או

 רשות לו ו~נו ב"ד שט~ו או ר~ות לו ונתןגלות
 הרשותאין

 מו~ל~
 ~אוי ~יהא ~ד כלום לו

~המ~יש
 מו~~~מזב~ בע~

 אין
 ~ל~ הקדוש~

 י~ו"ש ~כ""ל~ליו
 ובא~

 ~י~ר ז~ו
 הי~ראלית האומה ~יום וחורבןלהירוס ~גור~

 ט" בסימן בפנים היטב ~"ז~וכדביארתי

י~ו""ש~
 בתר בגדלותו ~ומד להיות ודיו

 בשפת ידי~תו ~מחמתו~תדל ר~
 ובאמת בריטניא במדינת ישראלל~הלות אנגלית~

 כפוף דיהא בהכרח נמי זו ל~ינויאפילו

ונ~נ~
 האמתי רב בתר ~ה דיכהן להת""ח

 זו למינ~י אפילו ראוי אינו זהובלאו
 די~רו שוב דהת""ח שליח ב~ור אינודאם ומש~

 טובת ~דיפ~ול ~תי דבור בגדר ~ללאינו
 נינהו ב~למא מלי כ~טומי וכ"אישראל

 יז סימן ~ד יד ~סימן בפנים כ"זוכדבארתי
אות

 כו~
 וגם היטב י~ו"ש

 לרבו~
 כל ו~~ן

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 נבואת ~""י ננוה בני תשובתוכ~ין ~~~~ ~~~

 להת"ח דהבטיח הבטחתו למלאוביו~ר יונ~
 רשי~י הני והיינו ~וש~יו מידלה~ילו

 דין בית בתור ~המכהניםהמכונים
 דבזיופם לונדוןדפה צד~

 פ~
 אותו ר~חו פשר

 מה כל לת~ן יראה לא אם וב~ת ב"בוכל
 דסכנה ס~ק שום אין בכאן כותבשאני
 זו דבמדינה יש~ל ל~ללות ~~ויהגדולה
 בקונטרס שכתב~יוכמו

 לחיבוריהנלוה ~~~ב~ ~~~~
~~~~ ~~~ 

 ~בתחלתו תנינא
 גדף

 ~"א~
 הנ"ל ט~מי ומכל שם" ל~וני ~ה

יצ~י
 בקס~

 השי""ת מ~שה לה~דיק סו~ר
 דבסיבת דיד~ו להבא ולהזהיר ול~ראלש~בר
 ותקחו מ~רבות ה~רות ישראל דיינירש~י
 דלונדון ~ולם ואם אוקריינא מ~רותמוסר

 אלקינו דבר כי ד~ו ינהג כה ~דכמנהגו
 בתורה בחז~ל המ~ובל כפי ל~ולםי~ום
 התר~לה כוס ח"ו תהיה בפה וגםשב~"כ
 לנו דאח ישיאכםואל

 המל~ בבי~
 שרים

 ו~בדיםרבים
 היושבי~

 במלכות ראשונים
 ס~מיו~ל ~~רב~רט והשר ר~דינג השרה"ה
 מ~ובל כבר כי כן ~אמרו אל ו~ודו~וד

 וכמ""ש ש~ר והחרי~ות אמתדהגזירה
הרמב~ן

 ז"~
 לז וישב ~פר~ת

 ~נוו~י טו~ פסו~
 גדו~

 ~~שר
 וג~ ~~רבנא~

 ~~ו~י ~



~ ~ ~

~ ~ ~

~~ו~~~
 ו~ה וה~לחה הגדולה בתכלית שהיואו~ותינו

 בכ~ה ו~וד שם לשוני ~~כ וכו" ~ופןהיה
~~ו~ו"

~~ 
 והיי" זה בסגנון להזהיר שהרביתי

 ~ד~בפתיחה
~~ 

 ~בספרי שם ו~וד
 סי~ן הת~לת וקודם לה ד~חובר תנינא~~ן ~~~~

כד~
 ~הות באריכות דב~רתי לאחר

 הלשון" ובזה סיי~תי בזה יש~יהונבואת הפר~~

ו~~~
 אכזריות ו~יתות ה~רות גודל ~ל

 אוקריינא ב~דינת לאחב"ישנ~שה
 ובתוכם בפו~בי מח~ה לונדון בפה~עשה
 הכולל רב ה~~ונההר~יש

 אנגליא ~לכות ~משלת ~ל ה~רן~~קט~ר ~ב~וה""ר~

~דו~
 ב~לחת ידם ט~נו

 ול~
 ~שבת אוזן יטו

לש~ו~
 לא~ב"י ~הנ~שה ולראוח

 שוטה אין וא~נם בד~ים מבאי~נ~ו ובכח~
 הוא השי""תדמגזירת ~רג~

 ול~
 השתדלות שום מהני

 הגזירה לבטל ישראלמתקיכי
 כמ"~

 הרמב""ן
~בכרשת

 וישב~
 והחרי~ות אמת דהגזירה

 וכנבואת מדה כנגד מדה הוא וה~ונששקר

יש~י~
 ~נט~פסוק

~~ 
 ~~נו ~שפט רחק כן ~ל

 ו~ד י~ו""ש וכפירש"י ~ד~ה תשיגנוולא
 באו דלא ה~~שלה גדולי ~ל ח~סשי~~ק
 ~ל ל~עוק ב~~מו יראה בגבורים ד"ל~זרת
כר~ת

 הכופרי~
 אלו לכל הגורמים דינו ב~ת

 כ"א איש יגבר בכח ולא ב~יל לא כיה~רות
 ~דק ~ל המיוסדת התורה והיינו~ברוחברוחי
 רוסיא דב~דינת וכ~וו~~פט

 ואוקריי~
 נ~שו

 שהוא לאחב""י ו~רך ~י~ור אין ~ד~רות
 כנבואת ושראל ודייני ~~ירי רש~יבשביל
 אם כן כ~ו ב~""ל ו~וסכםיש~יה

 ברור אנגליא בפה ~~שיהם להטיבי~תדלו ל~
 יקום אלקינו דבר כי כוס י~בור ~ליךדגם
 ל~וני ~"כ ישעיה הנביא כנבואחל~ולם

ש~
 תרפ"ו אלפים ה" בשנת נדכס ~וכ"ז~

 בשנתונג~ר
 תרכ"ז~

 ובאותו היטב י~ו"ש
 לונדון בפה היה זה ~ל ~~זהרתיזמן

 חירות א~ליאומדינת
 וחו~

 טובה ורב

לושר~
 ומדינות מלכיות בכל כ~וה אין

ש~~ול~
 דכ~~י בזה ~ז~ן באותו ונח~ב~י

~~~~ ~~~~י~~
 ~~~~~ ~~~~ב~ונטר~

 לכולם הנ""ל
 ד~ה לחסררובם ל~

 ומשוג~
 ~ב~וה"ר~

 ולא
 בתור בכה דה~ה אינשי ~ם זה לי א~ראחד
 וליראה לתורה ה~~להרם

 ~~זויפת~
 וא~נם

 אנשי~ לכ~פוטי לבי ש~תילא
 ~ם אשר

תורת~
 תוכם ויראתם

 ופני~יו~
 שוא הוא

 ד~תיב קרא בהו נתקיים ובא~תוכזב
 ~סקט ~הוש~

 ז~
 ~ויל או~רים ~בטן דהפוש~ים

הנביא
 ~שוג~

 י~ו""ש" הרוח איש

~~~~
 יותר דזהו תר~"ו בשנת כ~ת

 הנדכס כל דכתבתי שנים~~שרה
בקונטרס

~~~~ ~~~~~ 
 לחיבורי הנלוה

~~~~~~~ 
 ה~לכת לישראל והשנאה תנינא

ו~תגברת
 לרג~ ~רג~

 ולא
 ~יו~

 לי~ם
 לו שאין ~יואכילו

 לב~
 להבין והרגשה

 רואה נ~י ~יניו ב~תי וסומאולהרגיש
 י~ראל לכללות ו~כויה גלויה סכנהו~רגיש

 דקדושה ב~סוה המכוסים הני יאמרו~ה
 לראשי בחניפותם~זויפת

 אבו~
 הטומאה

 הצוררים ~קרי המה הם לאמתודב~ת
 כל~ת ל~רות לרבות וגם זו ב~דינהלאחב"י
 ככי הקדושה ארצנו ישוב ב~ני~תישראל

~מ~
 ובשם הרשיון נתינת

 ~~~ו~
~~~~~~

 בתור והמכהנים ה~כונים והיינו

~~~
 ~~ן

~~~ ~~~ ~~~~~ 
 דסכנה וברור

 ח~לה שום ובלי תוקפה ברב לבאקרובה
 ה~רות לכל והסיבה הפרצה יתקנו לאאם

 בשמ~ם נינוה" אנשי דתקנו וכמוהמתרג~ות
 נה~כת ונינוה יום ארב~ים ~וד יונהנבואת
 ~יונה וגו" הר~ה ~ל האלקים ~ינחםוגו"

~~~~~~~~~ 
 לתקן יראה לא אם ד~לתא

 שכתבתימה
 ישראל לכללות ~פויה גדולה דסכנה זולא ~באו~הקדום~

 זודבמדינה
 החופ~ מקו~

 זו אף והחירות
ד~לי"

 דה~כו~ דידי~
 ~ט~יף הכולל רב

ראבבי
 בל~"ז~

 ה~רן דא~ט~ר והנקרא
 ומ~ום גדולה ~נה ר~יא נמ~ב~מיתו

דב~מ~

 ~תוחה הדין מ~~ ~
 ~מ~"~ כנג~



~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~~~~~ו~~~
 יג~סו~ה

 ~""ב~
 ג~רו ולא דבר ה~ושה כל

 ~וישב דכתיב ~גדולתו אותו ~ורידיןוכו"
 וז""ל ופירש""י יהודה וירד ההוא ב~תויהי לח~

~

 ל~ת~יל הש~ים ~ן ~גדולתו אותו ~ורידין
 ב~בר ש~ת כ~שה נאנס א"כ אלא גו~ר~~אינו
 רבי התם ~ר הכי ובתר ~כ"להירדן
 א~ר נח~ני ברש~ואל

 א~
 ובניו אשתו ~ובר

 ~וישבדכתיב
 שם~

 בת ות~ת
 שו~

 יהודה אשת
 י~ו""ש" ~"כ ואונן ~ר וי~ת וכתיבוגו"

ו~~~ו~~
 ד~ר בקרא ~בואר דבא~ת ת~וה
 ~יתת וקודם תחלה ~תוואונן

 שו~ב~
 לו~ר להש"ס הי"ל כן ואם אשתו

 בתר הש"ס ו~ד~הדר ואשתו בניודקובר
 בת ות~תקרא

 שו~
 דכתיב ונהי ~~קרא וגו"

 לו~ר ב~"כ ואונן ~ר ד~יתת קראבתר
 ובכוונהדבדיוק

 סידור בהאי ~"ס נק~
 תחלה אשתו והיינו ובניו אשתו קוברלשנא
 דבא~ת האו~נ"ל

 כפי"~
 ~ הי"ל בקרא דכתיב

ל~יל~
 בניו ~~קרא והיינו ואשתו בניו דקובר

 אשתו"ואח"כ

~~ד~
 והא בניו נ~י ד~ובר למילף ~נ"ל
 וכדכתיב ~תו ב~~אן ואונן~ר

~וישב
 שם~

 יהודה בכור ~ר ויהי
 ר~

 ב~יני
 וגו" ד" וי~יתהוד"

 ויר~
 ~שה אשר ד" ב~יני

 י~ו"ש" ~"כ אתו גםוימת

~~~~~

 בחברתה ~~רצת חדא דקושיא

והיי~
 ב"ד הא ת~וה דלכאורה

 ~שרים ~בן פחות ~ונ~ים איןשל~~לה
 ובפר~

~וד~
 חיו""ד סופר החתם וכ~""ש תורה ~תן

 קנה~~~שו~
 ~א~רו לא כי ולפ~"ד ~"ל

 נ~~ו כ" שבני ב~דרשות הללושי~ורים
 ל~~לה ~ונשיםבני

 ב~ונ~י~ א~
 ח~אים ~ל

 ה~דבר דור ~ונשי כגון לש~הה~חודשים
 בלא ז" כבת ~שרים בת נאמר ~רהוכן

~~
 אצלה והכל הוה תורה מתן ~ודם התם
 וא"כ י~ו"ש ~כ"ל וכו" שכליותכ~צות
 ח~א בסיבת ב~יתה ~נן ~ר נ~נשוהיכי

 זר~~ש~~~
 ד~דיין ~יון

 ק~ני~
 ~~פי

~~"ל
 בניש~ונה~

 דב~ונשו דני~א ~י היו
 ל~ה כן אם ~תודיהודה

 כתב~
 ~ונש תורה

 ב~"כ ו~כ"ז ~~~ית ח~אן בסיבת~יתתן
 בסיבת היה ~יתתן ~ונש ~יקר דב~תלו~ר
 ליהודה~ונש

 וה~
 ~יתתן ד~ונש תורה דכתבה

 ~י~ר ~צ~ית ח~א ב~יבתהיה
 אשתו ל~יתת ~יתתן ~ונשל~דו~י ~~~~
 אשתו דת~ות היה דמדינא לומרד~סברא ו~שו~

 דהתחיל דיהודה ב~ונשו בניו ~יתת~קודם
 דהצלתב~צוה

 יוס~
 דכיון גמרה ולא

 ו~תו בניו ד~יתת קראי הני~~יכת

לק~
 דיוסף

 ויהו~
 דהאי ילפינן

 ~ו~
 הוא

בשבי~
 ג~רה ולא ב~צוה ד~תחיל

 בח~או ובניו לאשתו ~~ני~ים דל~הת~וה ולכאור~
וביותר

 ~די~
 י~נש דח~א גופי" דאיהו

 ח~א ~ובי" ופש~ו ח~או ~ה ובניוואשתו
 ~~~י ~תרי דזהו לו~ר ~~"כ ~נגידוזיגוד
 אפשר דאי ב~צוה התחיל דהוא דכיון~א

 ~ובדא וכ~ין ג~רה ולא אחרים ~"יל~שות
 אחי דלשארדיהודה

 יו~
 ולוי ש~~ון היו לא

 ~ד ~ובא ~ור חטא גדר זהו שוב~ו~~ין
 אפשרדאי

 בכפ~
 והיינו ח~או בתי~ון כ"א

 דה~ב""ה וי~ן בה דהתחיל ה~~והלג~ור
 ואינו וחנוןרחום

 ב~ו~ ~~
 כ"א החוטא

 ב~ונש אותו ~~נישים ולכן בתשובהרוצה
 לתקן לבו אל דישובבכדי

 דבא~ת כלו~ר קודם ~רוב לה~רובה~ונש והלכ~ הח~
~יקר

 ה~ונ~
 דידי" ~לי" דלהוי הוא ~דינא

 לת~ן דיהדר היכי כי וכ"א ח~א ~ואכיון
~ה

 שח~
 לגופו קרוב ביותר אותו ~~נישין

 בגופו לדידי" ~ונש כ~יןדז~ו
 והלכ~

 שפיר
 תחלה אשתו~תה

 ו~ש~
 וכ~ין כגופו ד~תו

 כב ~סנהדריןד~ז"ל
 ~"ב~

 אין
~תה אש~

 א~
 ~בראשית שנאמר לב~לה

 ו~יקר ~"כ רחל ~לי ~תה ~פדן בבאיואני ~ח~
 בכדי לגופו ~ונש כ~ין דז~ו לאשתו~ונש
 ~ה לת~ן ויהדר ה~ונש סיבת לבו אלדיתן
 לשכוחי אחיו בצירוף די~רח והיינושח~א

 ו~ ולפדו~ליוס~
 אפילו

 א~
 אותו ימצא לא

 לו יתכ~ר ש~יר~דו~ו
 ~~ ד~~ ומשו~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~י~~~~ו~י~
~~~~

 ~ונש ~לי" ~וד וליכא ~ונס ~דר~ו""ל
 ב~וטהוכדפירש""י

~~ 
 ~""ב~

 ל~יל וכהובא
 ח~או ואונן ד~ר כיון וכ""אי~ו""ש~

 נ~נשו ח~אם ד"ב~יני ור~
~~ 

 כלומר מ~קרא
ד~~אם

 גר~
 אשתו מי~ת קודם דימותו

 בשבילדאינו מיתת~ ד~""י בכדי דיהודה ~ונשב~יבת
~~~ 

 היו לא ד~דיין כיון חטאם
 ד~ונש לבו ~ל יהודה ישים ~ונשיןבני

 המ~וה גמר דלא חטאו בשביל היהמיתתם
דהצלת

 יוס~
 לתקוני ויהדר בה דהתחיל

 לשכוחי דיהדרוהיינו
 ליוס~

 וכ~ין ולפדותו
 מב ~מ~ןדפירש"י

 ג~ פסו~
 וירדו וז"ל

 שהיו מלמד י~קב בני כתב ולא יו~ףא~י
 ונתנו במכירתומתחרטים

 לב~
 ~מו להתנהג

 שיפסקו ממון בכל ולפדותוב~~וה
 וכיון י~ו""ש רבה בראשית ומ~ורו~כ"ל ~ליה~

 לאדיהודה
 ש~

 ולגמור ח~או לתקן לבו ~ל
 בניו מיתת ב~ונש אפילו בה דהת~ילהמ~וה
 כוונת שפיר וזהו אשתו במיתת ~ודנ~נש
 ~סוטההש"ס

 יג~
 מ~קרא דמהדר הנ"ל

בתר
 ותמ~ קר~

 בת
 שו~

 דמדכתבה כלומר וגו"
 ונהי מיתתן לסיבת ואונן ד~ר לחטאחורה

דב~~~
 ~ין

 ל~ונש~
 ~~אם מ~יבת ~דיין

 מיתתן לה~דים דזהו לאשמ~ינן ב~"כוכנ""ל

ל~ית~
 דמדינא מוכח וממילא כגופו ~תו

 אשתו במיתת יהודה י~נש דמ~קראהיה
 במ~וה להמתחיל ד~ו~ש שמ~ינן ושפירוכנ"ל
 וא~"כ אש~ו מ~~רא דקובר הוא גומרהואינו
 דהש"ס לשנא ומדויקבניו

 ~סוט~
 יג

 מרז"ל וגםהנ"ל ~"ב~
 בבראשי~

 פה ~פרשה רבה

 ד~פיםק~

 חנין ור" סימון בר יהודה ר"
 במ~וה מתחיל שהוא מי כל יוחנן ר"~ם
 ממי בניו ואת אשתו את ~ובר גומרהואינו
 מה אחיו אל יהודה וי~ר מיהודה למדאתה

ב~~
 ~יו א~ל כתיפו ~ל להוליכו לו היה ~ו"

מ~
 י~ו"ש ~כ ובניו אשתו קבר לו גרם
דקדקו

~"~ 
 בלשנא ונקטו ובמדרש בגמרא

 ובניו אשתו~ובר
 לאשמ~י~

 ה~ונש ד~יקר
 בניו ואח"כ ~תו ~~קרא סדר בהאיהוא

ו~ובד~
 מט~מא ~וא אחר בסדר ~י" די~ודה

 ד~יקר שמ~ינן שפיר ומהתםשכתבתי
ה~א ה~ונ~

 מ~קר~
 וכנ"לי בניו ואח""כ אשתו

 ו~~~~~
 כ~וה זהמכבר

 שני~
 חמר~י

לכמה
 רבני~

 וב~""ב
 נכבדי~

ו~ה~
 ~""ה חייקין ~ביגדור משה להרב

 ו~~
לרבו~

 הורבין ~בי רבי להרה""ג להבחל""ח
 מו~ל איני שב~ולם אופן דבשוםשלי~""א

להמכוני~
 לונדון דפה דין בית בתר ומכ~נים

~ל
 פס~ זיופ~

 ואני פשר
 תוב~~

 ת~ה לדין
 מוחל דאיני לרבותוגם

 להמכונ~
 בתר ומכהן

 הכוללרב
 ~~שי~

 ר~בבי
 בל~""ז~

 לונדון דפה
 לגמור לי בהב~~תו ~יקר ~לו~מדינה

 ~~ו~
 ~שו~הצל~

 הר~יתי נפ~י ובמר ~ושקו ~יד

לה~
 בסוטה מח~""ל ב~"פ

 ובבר~שי~
 רבה

 ב~ות ~דהובאהנ""ל
 הקדום~

 י~יים לא דבאם
 ~ז ליהב~~~ו

 מד~
 ובעת כנגדו מת~ה הדין

~הדפסתי
 ~~~~ ~~~~ הקונטר~

 כל פרסום
 מיני~ הני וכב"ב ~ותי ר~חו היאךה~נין

 וגם לונדון דפהב"ד ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
 לרבו~

 הבט~ת
 הכולל רב מהמכונהוכזב ש~~

 ~ט~י~
 ראבבי

בל~"ז~
 ובשם

 י~ר~
 רמזתי לא ה~רן דא~ט~ר

 יג ~סוטהלמחז""ל
 ~"ב~

 זו דב~יב~ו הנ""ל
 דינא משום כנגדו מתוחה הדיןמדת

 י~~ברכות דגמר~
 ~""א~

 אל
 יפ~

 לש~ן פיו ~דם
 לדון יוכל מי ו~מנם י~ו"שוכו"

~~ 
 מי

ש~קי~
 פסוק ו ~~הלת ממנו

 י~
 הוא וביותר

 דלא זו דלא לגימא~~~ת
 קיי~

 ~וד הבטחתו
 ~ל אותיביזה

 חמ~ ל~
 בי~תי ב~ת בכפי

 גמורים רש~ים דהני ~בי~ותםלמושב
 דפה ב"ד בתור והמכהנים~המכונים

 לונדון דפה ~כולל רב להמכונהו~מרתי לונדון~
 ר~י~~שיף

 ובש~ בל~""ז~
 דאקט~ר יקרא

 דאניה~רן
 לבי~ תוב~

 ~ומד דהוא דינו
 ~לי ונתן פיו הר~יב ~ז תורה לדיןבראשה
 י~ויין דקדושה וא""ו ~חסרב~לו

 בפני~
 סימן

~
 יב אות

 י~ו"ש~
 ~לשון ובזה

 ""זי~
 זינד

 בלשונו ~""כ ק~ריל" ניד~ר~ר~כטי~~רא
 ואז וכזב שוא~מ~ה

 ח~
 גודל ~ל ב~בי לבי



~ ~ ~

 ~ו ~~י~ן~~ו~י~
~~~~~~~

 והש~רה~ביעות
 והחמ~

 בהני דאיכא

דשו~רי~
 ומ""מ לונדון ד~ה הקודש משמרת

 השבתיולא
 שו~

 וכ""א דבר ח~י וא~ילו דבר
 ה~וגות מאין דמעות עיני זלגו לביתיבבואי
 ~ערילגודל

 מעומ~
 במה די דלא הלב

 ב""ב וכל ~ותי והרגו ר~חולאמתו דבא~~
 היטב באר זה כל וכד~ירסמתי ה~שר~סק בזיו~~

ב~ונטרס
~~~~ 

 לחיבורי הנלוה ~~~~ן

~~~~~~~ 
 בזוי בתור אני עוד יעו""ש תנינא

בש~ל
 המדר~

 זה לשונו וכ~י ~עי~יהם
 ~עריל"" נידערטרעכטיגער א זינד~""זיע
 נט ~ב""מ דאחז""ל וכיוןוכנ""ל

 ננעלו לא דמעות שערי ננעלו ת~לה~שערי אע""~ ע""א~
 ~ז ובגיטיןע""כ

 ע""א~
 ~עקת לו שיש מי כל

 לו עושה בסנה שוכן ודומם חבירו עללגימא
דין

 וג~
 רבה ~בראשית דארז""ל הא לרבות

פרשה
 עה~

 אתה א~ילו בני דוד הקב""ה א""ל
 איני ~עמים כמהמקומני

 אני ואימתי ~~
 ואביונים נשדדים עניים לכשאראה~ם

 ~תהלים ה~"דנאנקים
 יב~

 משד
 עתה אביונים ומאנקתענים

 הלכך יעו"ש עכ""ל וכו" ד"יאמר אקו~
 הדין מדת התחיל זה אחרתיכף

למתו~
 כנגדו

 דהמכונ~
 הכולל רב

 ו~ש~
 יקרא

 כנגדו ודו~א הערןדאקטער
 ומשו~

 אי עונש
 ולא בה דהתחיל מ~וה שלגמרה

 כנגד~
 דהני

רשעים
 המכוני~ גמורי~

 ב~ור והמכהנים
 ליכא דלדי~הו ומשום לונדון ד~ה ~דק דיןבית
 בעוה""ז ~ונששום

 דיס~י~
 המה וכ""א להם

 יז ~ר""ה ~""ל מ""שבכלל
 ע""א~

 ושנתנו
 בארןחתי~ם

 החיי~
 והחטיאו ושחטאו

~  וכו"הרבים 
 גיהנ~

 וכו" כלין אינן והן כלה
 ב~ונ~רס באריכותוכדביארתי

 לחיבוריהנלוה ~~~~ ~~ו~
~~~~ ~~~ 

 יעו"ש תנינא
היטב"

 ובאמ~
 דכתיב מהא זה ללמוד יש

~י~קאל
 לד~

 היו אשר ישראל רעי הוי
 כה וגו" הרעים ירעו ה~אן הלא ~ותםר~ים
 אל הנני ד"אמר

 הרעי~
 ~אני את ודרשתי

 עוד ירעו ולא ~אן מרעות וה~ב~יםמידם
הרעים

 את~
 תהיין ולא מ~י~ם ~~ני ו~~לתי

 מה כ~י ובאמת יעו""ש ע"כ לאכלהלהם
 זה כ""א כ~ו לרעים עונש שום ליכאדכתיב

דל~
 דא~ילו ומשום תמוה וזה אתם עוד ירעו
 יאשיהו וכעין ה~די~ים ד~ד ביתב~לכי
 דביא~יהו גמורים ~דיקים דהיוו~דקיהו
 ב ~מלכים מ~ורשכתיב

 כב~
 הישר ויעש

 וכו" ~דקיהו תוד""ה כתבו וב~דקיהווגו"

~מ""~
 כח

 ע""ב~
 גמור ~דיק ~דקי~ו וז""ל

 בשבת דאמר מהא מקורם ובאמת עכ""להיה
~~מט

 ע""ב~
 ובערכין"~~ז וכו" ~די~א ~ד~יה

ע""א~
 להחזיר ה~ב"ה ביקש

 א~
 העולם

 שנסתכל ~ כיון ~דקיהו ~של דורו מ~ניובהו לתוה~
 יעו""ש ע""כ וכו" דעתו נתישבהב~ד~יהו
 דעברו מועט דבר בשביל טובא נענשוומ"מ

 ~כב בת~ניתוכדאמר
 ע""ב~

 נענש מה מ~ני
 בירמיהו לימלך לו שהיה מ~ניי~שיהו

 טובא טרח דלא ב~דקיהו וכן ע""כ וכו"נמלך ול~
 של בחרב יאשיהו נע~ו ומ""מ דורולתקן
 לעיניו בניו בשחיטת ו~ד~יהו~רעה

 וג~
 עיניו

 ~ירמיה וכדכתיב לבבל שבי והוליכוהונקרו

ל~~
 על להעלות דאין ברור ומכ""ז יעו""ש

 רעים דהני עונשם דעיקר ולומרהדעת
 בזה יהא וגו" הרעים ~ל הנני א~רד~ב""ה
 שכתב~י כמו ובע""כ רעים עוד יהיודלא

דהיכ~
 אותו מענישין שפיר ~דיק הוא דבע~ם

בעוה""ז
 וג~

 מי משא""כ מ~ורש עונשו
 וכעין הרבים ומ~טיא חוטא גמור רשעהוא דבעצ~

ירב~~
 בן

 נב~
 בעו~""ז עו~ש אין ~ם וכדומה

 אינם והם כלה גיהנם כ""א להםדיס~יק

 ~ח בתענית דאמר וכעיןכלי~
 ע""א~

 א""ר
 מצדיקין מלמטה ע~מו את המ~דיק כליוחנן
 המ~דיק וז""ל ופירש""י מלמעלה הדיןעליו
 שמכשירע~מו

 מעשיו~ ומ~ש~
 עליו מ~דיקין

 א~ילו עמומדקד~ין
 כחו~

 יותר השערה
 עוונותיו למרק כדי מעשיו מקל~למשאילו
 ~יחזקאל התם כתיב לא והלכך יעו""שעכ""ל

לד~
 כה כ""א רעים רשעי להני מ~ורש עונש

 אשלם כלומר וגו" הרעים אל הנני ד"אמר
להם

 כמ~על~
 רשעים דהני עונשם גם ובאמת

מפור~
 הנביא ירמיה ע"י

 כג~ ~ירמי~



~~ו
~~~

~~~~ ~~י~ן~~~~~ו~י~
 ~ר~י~י צאן א~ ו~~~ים ~~בדים ר~יםהוי
נ~ם

 ד~
 ~ולם חרפת ~לי~ם ונ~~י וגו" וגו"

וכל~ו~
 י~ו"ש ~""כ ~שכח לא אשר ~ולם

היטב"

 ו~~ו~~~ו~
 אין ד~ל~א

 ב~בור~
 א~~ו

 ו~לבד ל~ונשו כפרהובנו
ד~דיין

 ~ד~
 כנגדו ~~ו~ה הדין

 יג ~~וטהד~~"ל כ~י""~
 ~""ב~

 נ~נש ~וד וכנ""ל
 דאיהו כיון ג~ור רו~חבגדר

 גר~
 ~י~~ן

 ב~ו~ל ג~ורה כר~יחה הו""ל ר~יחהוגרם
 לעיל~וכהובא

 ב~ או~
 דביהודה ונ~י

 ר~יחה ~דר נ~י לדידיה זה דנ~~ב~~ינו ל~
 ~~~י ~ורה ~~ן ד~קודם ~~ום טע~א~יקר

ל~
 הוא" ~~וה ~ל ג~רה דאי יד~ינן

 סי~
ל~בור~

 ולא ובניו ~~~ו
 יד~

 לזה יהודה
 ~~ובדא ~ורה דל~דה ~ורה ~~ן לא~ר~~א""כ
 גו~רה ואינו ב~~וה דה~~חיל ד~ונשודיהודה
 בגדר הו"ל ש~יר ובניו א~~ו ד~וברהוא
 דא~ר וכ~ין ב~ו~ל ג~וררו~ח

 ~ים~א כב~~רשה רב~ נבראשי~
 כו~

 ר~~נין ~ל כדינן לא
 ~~י לו היה ולא הרג ~ין ~ין שלדינו
 ~""כ יהרג קין הורג כל ו~ילך ~~~ןלל~וד

~~~ו~~
 הדבר

 ב~ ~~ור~
 אליהו דבי

 ~רק זוטא~אליהו
 כד~

 ובשביל
 יוחנן רבי בוכה היה~ך

 ב~~~
 ~טיר~ו

 א~ה אם ישר~ל נר רבינו ~ל~ידיו לוו~~רו

בוכ~
 רבי להם וא~ר עלינו ~הא ~ה ~אנחנו

 ש~~~ידין אב~ה לא היאך בני ל~ל~י~ויו~נן
 ודנין ב~ני ~~~י ~ל ל~ ו~איר~ן לדיןאו~י
 ~לי~םאותי

 ול~
 ~~ני לי שאו~רים אלא ~וד

 ~ל ל~יקונו זכית ולא ~ייך בניך ~~ו~ה
 די ולאעולם

 ל~
 בניו ~~~ין ב~ולם אדם

 ~~כ וכו" ~ליהם א~ו שדנין אלאבחייו
 ג~ור רוצח בגדר ~וד ~בורר ו~כ""זי~ו"ש

 וכנ"ל" הואב~ו~ל

~~~~~~
 רו~ח בגדר דאינו לו~רא~~ר
 כיוןב~זיד

 דבא~~
 ~"ח אינו

 יג ~בסוטה רבנן ד~רו ~אי יד~ול~
 ~"~ב~

 לה~~יר~וכידו~
 ושוב או~ו

 ס~לו~
 ~~רון

~ורה~
 להוי דלא הצל~ו היא

 ד~""ל ונהיב~זיד רו~~ ~כ""~
 ~ב""~

 לג
 ~""ב~

 ~אי
 ~יש~יהדכ~יב

 נח~
 וגו" ~ש~ם ל~~י הגד

 ~כ~ים ~ל~ידיאלו
 נ~~ו~ ~~גגו~

 להם
 י~ו"ש וכו"כזדונות

 גבי~ ~""~
 זה שייך לא

 ~ן ~סר ~יקר הכולל רב ב~ור ד~כהןדנהי
 הס~ר ~ן הוא ~~רונו ~יקר כלו~רהס~ר

ו~שו~
 גנ~ה לו~ר אין ~~ונ ~""ח בגדר דאינו

 נ~~ו~ד~גגו~
 כזדונו~י לו

 ז""~~~~~
 זה הוד~~י דאני ~יון ו~ט~~א

 ו~יוד~יו ~~כיריו וכ~הלכ~ה
 שה~חיל ~ה יג~ורדלא דב~

 בנוג~
 ל~~ק~י

 דיחניף וכ"או~ו~~י
 לבי~

 הרש~ים דינו

ג~ורי~
 וכ~י ב~ורה ~~ורש ~ונ~ו כבר בזה

 יג ~~טה~~""ל
 ~""ב~

 ד~די~ו וברור הנ""ל
~ו~ו

 ו~כ""~
 וכדקיי"ל לאזניו באה

 דו~~י ובכ~ה ~"ב~ט ~כ~ובו~
 י~ו""ש~

 חברא ~ברך
 ~ברא דחברך ו~ברא לי"אית

 ~י~
 ו~כ"ז לי"

 וכנ"ל" הוא ג~ור רו~ח דבגדרברור

 ו~~~ו~~~~
 אפשר

 לה~~~ק~
 לו~ר

 היא ב~ל~אד~קרה
 ו~

 ~ו~~בסיב~
 של ג~רה אי ~ל

 ~~ו~ ~~ו~
נ~~

 ~חז""ל דל~י כיון ו~ט~~א בה דה~חיל
 יג~סוטה

 ~""ב~

 ~~קרא או~ו ~ורידין הנ""ל
 וגו" יהודה וירד ~דכ~יב~גדול~ו

ד~י~ו וכיו~
 ל~

 זו
 ד~

 ~~קרא נ~נש
 ~דיין א~ כי ~גדול~ובהורדה
 לו~ר אין ו~וב בגדול~ו ~ו~דהוא

דקבור~
 הוא ובנו א~~ו~

 ב~יב~
 הנ""ל ~ונ~ו

 ירד נ~י ד~~קרא היה ~הראוידא"כ
 סדרו דחז""ל וכ~י~גדול~ו

 וכנ"לי ה~ונ~

~~~~
 דוקא דוהו חדא ט~~י ו~~רי ז"א
 לגדולה דזכהב~י

 ~~~~י~
 ~~ל~ו

 בה~ג~הדזהו
 ~~~~י~ ~רטי~

 ליה ~וק~י
וכדא~ר

 ~ברכו~
 וב"ב נח

 צ"א~
 ו~~~נ~א

 ~וק~י ~~~יא גרגו~א ריש א~ילו לראשל~ל
 דיהודה ודו~יא י~ו"ש ~"כליה

 א~יו ~ד~ו~ו ~~יבו~ו~~~ית ד~~~~
 ו~ד~~י~ ~~י~~



~ ~ ~

~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~ן~~ו~י~
 פסוק ה א הי~ים~דברי

 ב~
 גבר יהודה כי

 היכא ~שא""כ יעו""ש וגו" ~~נו ולנגידב~יו
דעיקר

 גדול~~
 אינה

 ~על~ו~כ~"~ ~עצ~י~
 הש~דלו~בסיב~

 יסוד ועיקר ז~נינו וכ~נהג
 וכזב ~וא הוא לה~שרהה~ינוי
 הרבים בעוונו~ינו בנ~יוןוכידוע

וב~~
 בגדר היא כזו גדולה

 ג~ורה~~ה עבו~
 בש""~ וכ~וסכ~

 ז ~~נדרין

ע""ב~
 ~ברא אין והלכך שם ובש""ע ובר~ב""ם

 דא""כ ~גדול~ו בהורדה או~ו דיע~ישולו~ר
 ראוי היה לא עונש האי ~לולא נראההיה

 ~גדול~ולהורידו
 ו~~~

 נ~י דבל""ז ז""א
 וכ""א דש~יא בסייע~א גדול~ואין

 וריקי בורים פר~סים י ע""הדור בפר~~
 דע~

 א~~י

ובהש~דלו~
 ~י~י בכל

 וזיו~ ר~או~
 וב~ינוי

 כזוגדולה
 ח~א~

 זה דבעבור היא ה~הל
 כללי עונשנ~י איכ~

 ב~ל~
 וכדא~ר הסאה

 ע""א~לג בשב~
 ע""א~י וקל~

ד~~~
 סידור דהאי ~ע~א עיקר דבא~ת
 דה~~יל ה~צוה גו~ר לאי~ועונש

 ~דולה הורדהבה
 וקבור~

 הוא ובניו אש~ו
 עונש ~עקרא והיינו ~ודם קרוב קרובבסוג
 החו~א דהוא כיוןגוכו

 ו~"~
 בעונש דוקא

 עו~י וכאינך ב~י~ה ולא ~גדול~והורדה
 ב~שובת רו~ה דהקב""ה ~שום ובניואש~ו
 ~הי והלכך ב~י~~ן חפן ~אינורשעים

 שה~חיל ה~~וה גו~ר דאי~ו ל~י הראויעונש דבא~~
בה

 ה~
 עונשו ~דחזינן ש~ים בידי ~י~ה

דיהודה
 ב~י~~

 ואש~ו ב~יו
~"~ 

 גופיה איהו
 בכדי ש~ים בידי ב~י~ה ~ע~רא עונשואין

 איהו נענש ~לכך ח~או ל~קן עודשיוכל
 ואי ~גדול~ו בהורדה עכ""פ מע~רא~וכו
 אח""כ נענש ל~~ן לבו אל נ~ןלא

 דסידור נראה ו~זה וכנ""ל כגוכו דהו""ל~ש~ו ב~בור~
 וכיון ~ודם ~רוב ה~רוב בגדר הואעונשו
 לא וה~נהיגים ~ דהכר~סים ברורדבנד~"ז
יורידוהו

 מגדו~
 כ""ז בלאו דהא זה ~בור

 בעלי ~~דיש בגדר ~הו~ל ראוי אי~ונ~י
 וכ~"ש ל~זבח~ומין

 הרמב"~
 הלכה בכ""ד

 ~נהדרין~ו~ה"
 יע~~

 ~בלו~ו ו~"מ
 עליה~

 וכ""א וב~ור~ו בד" וככיר~ם קלו~םו~שום

ל~ראי~
 להם בונים בנ"א עין

 היכלו~
 ~ובא דגריעי ישראלים כו~~ים להםו~~נים
 לא ה~וב ד~ר~ונם ברור שוב עכו"ם~כרי~י
 והלכך ~~דול~ויורידוהו

 לקיו~
 ח~"ל דברי

 יג~סו~ה
 ע""ב~

 וכדא~ר א~וראי דפליגי ב~ל~א ואכילולא~~ו א~~ דבריהם כל אשר הנ""ל
 ~ובגי~ין

 ע""ב~

 דברי ואלו אלו
 אל~י~

 חיים
 בש"ס ד~דורה ב~ל~א ו~כ""ש יעו""ש וכו"הן
 ז""ל ~א~רם ל~יום בהכרח פלוג~א שוםובלי

 ישראל להעניש ~""ו א~ו~גדול~וד~ורידין
 ירד הוא ~ גם ~~ילא~ דעי""ז בכדיבגירוש
 להענישו היה אכשר אי והלכך~גדול~ו

~ע~ר~
 בהורדה

 ~גדול~
 אי זה דעונשו כיון

 ח""ו כ~"אאכשר
 בצרו~

 זה אין שוב ישראל
 קודם ~~וב הקרובבגדר

 וד~י~
 ~י~~אי~נו

 הורדה חסרון דאין גדולה לו דיש בגדרכלל
 ה~צוה ג~ר בלא עונשין לאיבך עיכובמגדול~ו

דה~חיל

 ד~ל~ ו~~~~~~~~
 ~~ני נעלם לא

דרי~י
 ד~~

 יא~רו
 הכולל רב ה~כונה של וב~ואש~ו דקבור~
ראבבי ~~שי~

 בלע""ז~
 בגדר ולא ~וא בעלמא ~קרה

עונ~
 מיד עשוק לה~יל ה~~וה ג~ר דלא על
 י ~סו~ה בח~""ל ה~וסכם וככיעש~ו

כיון ע""~~
 דב~~

 כו ~בח~~י כ~יב
 כז~

 והלכ~ם
 כל דלאחר כלו~ר וגו" בקריע~י

 הוא דכ"ז יבינו לא ~י עליהםדיבאו הצרו~
על עו~

 כשעיה~
 לב י~נו דעי""ז ח~א~ם לכל

 שעוו מה ול~~ן מעשיהם ולה~יבלהשיב
 וביו~ר וח~אוופשעו

 בדברי~
 אדם ~ שבין ~

 אלו דכל יאמרו וכ""אלח~רו
 הצרו~

 דב~ו
 ~~בואר וכיון באו בע~א ב~קרהעליהם
 חששהד~וה""ק

 ב~ ל~ענ~
 ~~ך הכי אדם

גזרה
 ~וה"~

 חמור עונש עוד ~ענה האי על
 וכדכ~יב ח~אם עלשבע

 ~בחק~י~
 שם

 בר~
~ג~

 ריקי יא~רו כהיום
 דע~

 ~קרה דזהו
 האי לבי~ול והלכך ~ונש ~דר ולאבעלמא

~ע~~
 כל אשר ~""ל ולקיו~~דנרי

 ד~ריה~



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ~~י~~~~ו~י~
~~~~

 ~חויב ע~~י ~~~תי נינהו חיים אלקיםדברי
 בירור בגדר הנראה עונש נ~י לפרסםבדבר
 רשי~י הני דנענשו דעת לריקי אפילועונש
 ב~סירה הן אותי וח~סו הזיקואשר

וב~לשינו~
 והן

 ~שפ~ בה~יי~
 כ~~ד וכולם

 ~שלם שכרםקבלו
 ~השופ~

 ה~רן" ~ל
החלי" וז~

~ג~
 דהפרתי יען

 ע~~
 וראשי הפרנ~ים

 ה~ל~~ה ~לשדודי הת~יכהועד
הנורחה

 ~החכי~
 ה~לח~ה ושדודי ~פלטי

 אורז ישר~ל א~וני~שלו~י
 וקטני~

 בפסח
 בשם והנקוב הנוכ~י חיבורי ב~חלת~וכהובא

~~~~~~~~ 
 ~בו~ר בפרטיה העובדא וכל

בחיבורי
~~~~ 

 כו סי~ן תנינא ~~ן

יעו""ש~
 ב~לשינות ~~א לעת ~~ני נק~ו

בעילת
 שו~

 ~דולה לסכנה והביאוני וכזב
 אלחנן ~הור"ר היקר של השתדלותוברוב
 ~בוד של בנואדלר

 וה~די~ ~רה"~
 ~הור""ר

 נצלתי לונדון ~ה ה~ולל רב שהי" אדלרנתן
 ~ת וא~""כ וב"ש ב""ה עליוןבחסד

 כהן ~רא~חיבורי הדפס~
 ~נינ~

 ובזה"ל שם כתבתי
 כי א~והולזה

 יקוי~
 ~~ז""ל הנ""ל ברשעים

 כ""ו~ע""ז
 ע""ב~

 וה~ווסרים ה~ינים

וה~פקורסי~
 ובודאי ~עלין ולא ~ורידין

 דכל כיון ~ז""ל ~"ש בהן השי""תיקיים
 דברידבריהם

 נינהו ~יי~ ~לקי~
באות ~וכהו~

 הקדום~
 יעו""ש בזה עוד והארכ~י

וכן
 ה~לשין עי~ר ~ת הז~ן ב~שך כי נתקיי~

 דאשתהי והגם עלו~יו י~י וב~יטבוה~סור
 היה ע~ר ~הז~ן

 לשי~קיי~
 כנגד ~דה בו

~ד~
 דזוג~י כ~ו והיינו

 וג~
 יחיו בניי לרבות

סבלו
 בז~

 יאווון לא ויסורים נפש ועג~ת צער
 ג" ב~אסר ~יי~י ~לשינותו דע"י יסופרכי

 ג אור ~יוםשבו~ות
 פרש~

 ב יום עד ש~ות

פרש~
 בשלח

 שנ~
 לפ"ג תר""פ אלפים ה"

 די~וי~ בהכר~~ן
 אשר בו

 ז~~
 כנגד ו~דה

 שלא פנוי עדיין היה ז~ן דבאותו ויען~דה
 והוליד דנשא עד אשתהי והל~ך אשהנשא
~תי

 ו~ ~ני~
 שכרו קבל

 ~של~
 ~~יתה

חטו~הי

ד~ו~
 קארפ דוד ~ובש~ו וה~סור ה~לשין
 ריק ככלי ~~~ני אותי ורצןדעשק

 שוא ב~לשינות אותי ו~סר הלשיןו~ח""כ
 והרשעים הכופרים בסיועת והכלוכזב

 בי~ה~כוני~
 דין

 ~ד~
 לונדון דפה

 ~יופ~

לפס~
 ע""י הפשר

 נטיל~
 קבל נ~י שוחד

 כל ~השופט ק~ר בזמן ~שלםשכרו
ב~יתה האר~

 ~שונ~
 ~עלו~יו" ו~י וב~ובחר

ו~~~
 ב~יר לי שהיה הד""ת בענין

 ה~ע ~ם~~אנשעסטער
 תקיפי לר~שי הביא והוא י~""ששפירא ד~ הכע~

 דשם ב""ד ~~כונים ~ם דישבו~אנשעסטער עי~
 ובש~ם ~שפט להטות בתו~פם דיכריחוםבכדי
נ~ר~או

 ג~~~~
 ו~בירו~ ~~~~~

 ~~~~ג~
וב~~

 הנ""ל שפירא דוד הכעסן של רשעתו
 ~קידושין פריעשתה

~ 
 ע""א~

 עיר דת~יפי
 ~שפט להטות הכריחום הנ""ל~אנשעסטער

 עלי שפירא דוד הרשע ה~עסן אייםוא~""כ

דבא~
 ב~כ""ע זה אפרסם

~ 
 יפעול

 הת~יפה בכחו~~~~~ ג~~~~
 ברשו~

 לשלחני
 פושע בתור~ה~דינה

 ו~זי~
 לה~דינה

 גופא~ו~יקר
 דעובד~

 היטב ~בואר בפרטיה

 ~~~~ג~ ~~~~בקונטר~
 לחיבורי הנלוה

~~~~~~~ 
 יעו""ש ~נינא

 היטב~
 ובא~ת

 הרשע כי והיינו ~שלם שכרם קבלורובם
והכעסן

 ב~ש~ ~~~~~ ~~~
 ז~ן

~~ 
 י~ים

 ~סוכנת חולי חלה הנ"ל ה~קולקל פסקא~ר
עד

 דהו~ר~
 כל לחלון הרופאים ציווי~ ע""פ

 שיני בו ונתקייםשיניו
 רש~י~

 וסבל שברת
 ~רובים יסורים ארוךז~ן

 והוצאו~
 עלו חליו

 ~אנשעסטער דעיר ~גיסתא ~ייני~הני וח~ אותי" וח~ס שגזל ~~ה יותר הרבהלו
 ~~~~~~ו

 ~~וו~~
 ב~סילת אסון לו אירע

 אשתהי ~נם זה ~חליו ו~ת וחלההברזל
 והיינו ותשלו~ין ~יתה בו לקיים ז~ןב~ליו

דת~
 ~אינשור~נס אחריות הבטחת להחברה
געזעלשאפט

 בלע""ז~
 האסון תשלו~י עבור

 וא~נם בדין ~כה הברזל ב~סלת לודאירע
 מעו~י" ~בלת~ודם

 ~שט~
 ח~רה

~"~~ 
 ~רגל



~ ~ ~

~~ו~~~
 ~ז ~~~~ן

~~~~~~~
 מ~ות קבל דלא ~ו לא ~~ ואז הנושיםלכל

 הו~אות מכיסו הפסיד ~וד וכ"אההבטחה
 מדייני השני והדיין מת" ואח""ז המש~טדמי

 וב~מו הנ"למגיסתא
 ו~~ ו~~~ ו~~~~

נס~
 נסי~ת

 ~נו~
 ישראל ~רן

 ונחט~
 ~הדיין ב~סי~תו הדרך ~ל חטו~הבמיתה
 היה ו~וא הנ"ל מגיסתא מדייניהשלי~י

 ובשמו מימיו מאורות ראה שלאפר~די~~ר
ד~ט~ר

 אליל~ ~רופ~ ~~~~~~~
 נפ~ר נמי

 ו~ם הנ"ל" מזויף משפט אחר קצרבזמן
 דייני ~ל לאיים דבאו תקי~י חד~מהנילרבות
 ובשמו הנ"למגיסתא

~~~~~ 
 לא נמי

 והוכרחו דנחלה שכרו~חו
 לחתו~

 ומת ר~לו
 אלו דכל יודה לא ומי זו חוליומתוך

 ~ם ~ובאמתמקרה אינ~
 דת~י~

 ובשמו הר~שי
 ~יקר לרבות ו~ם ~~~~ו~~~ן

 ד~ר~
 לכל

 ו~ואזה
 הרש~

 ~~ו~~ ~ו~ והכ~~
 לא

 חלי~ת ~לבד להם דראוי מה כל ~דייןקבלו
 ~ליו והו~אותש~נ~ו

 וכנ""ל~
 ט~מא ~יקר

 כ ~סוטה דקיי""ל~ום
 ~""א~

 ~תולה דזכות
 ~~~~ן ה""ה לרי~ותא תרתי ~ניוכיון

 וגם~~~~ו
~~~ ~~~~~ 

 נמ~א טוב דבר
 דזהו ונהי צדקה נתינת והיי~ובהו

 ~~יים לנו הביאו ו~ומרים ו~זזין~וזלין בסו~
 פר~ה רבה ~שמותו~פרנ~ם

 לא~
 מ~כב מ"מ

תוק~
 וכ~ין ~ליהם לבא ה~וי "פור~ניות

 ~ק"ב ~נהדריןד~מר
 ~""ב~

 אחאב אלא
 במ~ונויהיהותרן

 ומתו~

 ת"ח ש~נה~
 ~ק"ג שם ו~וד ~ח~ה" לו כיפרומנכסיו

~"ב~
 מפני

~ 
 מפני מיכה את מנו לא

 ונת~יים י~ו""ש דרכים ל~וברי מ~ויהשפתו
 פסוק ז ~ואתחנן דכתיב קרא~ו

 אל לשנאיוומשלם י~
 ~~י~

 י~ו"שי ו~ו" להאבידו

ד~~~
 יודה לראות ~ינים לו שיש מי כל
 אינם הנ"לדכל

 במקר~
 וכ"א

 ~י נמי כן וכמו ומדויקת פרטיתבה~גחה
 אות ~ד ד ~אות ל~יל דכ~תימלתא

 ~כולל רב דהמכונה~ונשו ח~
 ~ט~י~

 ר~בי

בל~"~
 א"~ ~י

 ~"א במקרה
~~~~ 

 לעיל וכדביא~תי ומדויקת~רטית
 ~ובדות הני כל ו~רטי ~יקרי לד~תוהרו~ה י~ו"ש~

 מהמכונים ונ~שים דנ~שו ו~תו~בותמה~ר~ות
 לרבות ו~ם ומאנש~סט~ר לונדון ד~הב""ד

 ו~י~ר מאנש~סט~ר ~יר תקי~יסיו~ת

 ג~~~~התקי~
 י~יין ~~~~ו

 בקונט~
 ~~~~~~~ו~

 לחיבורי הנלוה
~~~~ 

 ~~ן
 וה~זירות הצרות דכל יר~ה ~מ~כותנינא

דבזמנינ~
 ורש~י פריצי ב~יבת הכל ב~וה""ר

 דפה דין בית ~תור ומכ~ים המכונים~מנו
 כופרים ומנהי~ים פרנסים ובסיו~תלונדון
 ~שה שום בלי ובפרהסיא בפומבי התורהבכל

 היטב י~ו"שומורא

~~~~~~ 
 תוה""ק ממקור שבררתי אחר

הכתובה
 והמסו~

 ומרבותינו
 בחיבורי שכתבת~ מה כל הקדמוניםהגאונים

זה
 הב~ ~~מ~

 חלק
 שני~

 ~~~תי אכפיל
 ~נדון דפה והת"ח הרבנים כל לפניושו~תי
 אשר האדם מן לכם ~דלו ~נ~לאנדומדינת
 ~"ז כ~מר הוא נחשב במה כי באפונשמה
 ~ברכות~יד במה ב~דרגמורה

 ומכהנים המכונים גמורים רש~יםלהני ~יי~ ~"א~
 לונדון ד~ה ~דק דין בית~ור

 ~מא בסוטה וכדאמר טובא דחמיראב~נופה והמדינ~

~"ב~
 ל~ולם אף מביא ח~ופה בו שיש אדם כל
 ~איוב~נאמר

 לו~
 וכו~ אף ישימו לב וחנפי

 חנו~ה ב~ון חז"ל ה~מירו דמאד ~הי~ו"ש
 ב~למא באינש ~ילווכ""ז

 ומכ""~
 ב"ב ו~"ו

 בית ה~כונים רש~ים להני בחנופה ק""ושל
 כשרים להו ולמשוי לונדון ד~ה ~דקדין

 ~ברא~ דהאי ~דינא הרבים להחטיא~ורמים דב~
 וכדאמר דורות לדורי בגיהנם נידוןלהיות

ד~~~
 ~ל רמיא קדוש חוב

 ו~הם ~ו ד~דינה הר~יםלחשובי המפור~מי~
 פ~רב~ר הירש צבי רבי~ב ייי

 צבי רביוהרב בלונדון~ ~ר~
 ~רב הורווין היר~

 ~רב אלי~זר מ~ה רביוהרב בלי~~~
 ~"ר הנקרא אייזיק יצחק רביוהרב ~ונד~רלאנד~
 ~~רצו~



~ ~

~ ~ ~

 ~~~~ן~~ו~~~
~~ 

~~~~ ~רב

 בדובלין~
 הני נגד ~~ו~ה ב~לח~ה ל~את

 כעת וביחוד ג~וריםרשעים
 ד~~ור~

 האי להו
 ביסוד דכופר אברא~סקי יחז~אל גבראט~א
 ~ות י ~י~ן זה חיבורי בפנים ~וכהובאהדת
 עדיא

 ~ו~
 אות

 וג~ לה~
 בפר~~ו לרבות

 ולהרבות ~ה"ת ג~ורה איש אשתלהתיר
 בישר~ל~~זרים

 ~וכהוב~
 יב יא סי~ן ב~נים

יג
 יעו""ש~

 גרוע היו~ר הוא הוא ובא~ת

שבגרו~
 ~וברים העם ה~ון כי יען שבהם

 ש~ארוהו כפי בדורנו ויחיד גדול ח""חדהוא
 עי""ז ~רנ~תם לחיזוק ו~~עים נוכליםאי~ה
~יכא

 ל~יח~
 בתרייהו גרירי ד~גרר טובא

 באמ~~ות וש~רנים ג~ורים כופריםדהני
 דהוא אברא~~קי יחז~ל גברא ט~אהאי
 ה~ע~~ד וכדבר דקדושה ~סוה בגדרלהם
 ש~רותםלקיום

 ובא~~
 ~ן בגדר הוא

 הכרם ות~את תזרע אשר הזרע~~לאה תקד~
 כב~ת~א

 ט~
 דמלא גברא ~~א ~אי כלו~ר

 כל יט~א ושקרנותבורות
 ~ה~ד~~~

 בפה עוד
 ד~דושהזרע

 וה~
 היותר

 חו~~
 ו~ח~יא

 ~רים להני ה~~יד וכדבר ב~ירופוהרבים
 ~~ם הר~י ני~וס אפילו בהו וליתוש~רנים
באשר

 הו~
 ~ד~~ ~ד~ן בית וה~כ~ים אדם

דפ~
 דה~ירו עיקר דבא~ת וה~דינה לונדון

 נוראים י~ים להתפלל הנ"ל רשעיםהני
 טמא אותו של פיו ע""י היתה ע""זבבית
 ~תורתו וביסודוגברא

 ~~וב~ הט~~
 ב~נים

 ו~י~ן

 וג~ יעו"ש~
 פרצות תרי הני לרבות

 דכפר בזה הדת יסוד בעיקר כפירהותוע~ת
 בהתירו ועוד ה~בורה ~פי שבע""פבתורה
 גמורה ~ישל~שת

~"~~ 
 בפנים ~וכהובא

 עד יא ~ות יסימן
 ס~

 יג סימן
 תענו כאחד וכולכם לפה יד תשי~וובאם יעו""ש~

 צל שום בלי ברור נ~י עליך שלוםותאמרו
 סכנה דח""וספק

 גדול~
 לכללות נשקפה

 זו דבמדינהישראל
 ו~זירו~

 ו~רות קשות
 זו מ~דינה וגלות גירוש ~"ו לרבותוגם

 יז סימן בפנים כ"ז~וכדבארתי
 דבי בתנא וכמ"ש ~אשיכם ~היווה~~ה יעו""ש~

~י~ו
 ~ר~

 פרק
 י~

 לא אומר ~~"ל~הוי

 ל~חות ב~דו סיפק שהי" פנחס אלא אותןהרג
 וכו" ~יחהולא

 ~נ~ ול~
 ~י כל אלא בלבד

שסיפ~
 בידו

 ל~חו~
 ולא

 ~י~
 כל וכו"

 בי~ראל הנשפכיןהד~י~
 אינ~

 ידו על א~א
וכו"

 ~מ~
 שב~ים אותן תא~ר

 אל~
 שנהרגו

 הוי אלה כל את הרג ו~י וכו" בני~יןבגב~ת
 גדולה הסנהדרי ~לא אותן הרגו לא~ו~ר
 וכו" א~זר בן ופנחס ויהושע ~שהשהניח
 וביותר יעו"שע""כ

 דאת~
 רואים ב~~~כם

 החופש ~קום ענגלאנד ~דינת בפהדגם
 ככולם רובם ובא~ת הגרים לכלוהחירות
 ושוה ~דק ~ש~ט ~לבד העולם או~ותחסידי
 לדת~וגם דת בין הבדל ובלי וא~ש אישלכל

 י~ראל בני לא~ינו זכיות שווילרבות

כאזר~י~
 חש~ים היותר

~""~ 
 כע~

 נתרבה
השנאה

~~ 
 ~~ין והרו~ה בפה גם

 ~שקפה ~כנה דח""ויר~ה ~~י~~
 בפהגם ~ישר~ לכל~ו~

 ובא~~
 אין ל~תו

 ז~
 ב~~רה

ו~שנאת
 האנטש~יי~
 ~פ~הם ד~~חיבו הא ~

 הע~ם וצרות ה~דינה דאסוןבטענה
 ג~ירה כ""א ישראל בניב~יבת ה~

 ~מש~י~
 ה~א

 ~~~נים ~~כונים רשעים הניב~יבת
 ב~תבתור

 דין~צ~
 ד~ב לונדון דפה

ושקרותם ח~~נות~
 וביות~

 שוא בדיני
 בקונט~ס ~ים מן כ~יפה~וכדפר~~תי ושק~

~~~~
 הנלוה"לחיבורי ~~~~ן

~~~~ 
~~ 

תנינא
 יעו""ש~

 ה~~
 הסיבה ~י~ר בא~ת

 יודעים ואינם הא~ש~יים ונבאו ~צרותל~ל
 נבאו"מה

 ד~ל~ ~~~~~~~~~
 ר~יא דחיובא זו לא

 הנ"ל ה~ובים הרבניםעל
 באות~דהובא

 ה~דום~
 דדרים

 ב~דינ~
 ~ו

 ב~ינא זה כל רואיםובע~ם
 פ~י~

 ויודעים
 בחיבורי כותב שאני ~הדכל

~ 
 א~ת הוא

לא~תו
 א~

 גדולי על ר~יא ~יובא ד~אי זו
 ה~דינות מכלישראל

 דשנ~ ~~~
 ישראל

 גם ~ולכת דמתגברת~ת
 בפ~~

 ~דינת
 העולם דכל ישראל לכללות נוגעתענגלאנד
ו~ישוב

 אר~ינ~
 בפנים שכתבתי וכמו ה~דושה

~ב~תי~
 ל~ימנ~ם

 ~~אים~
 י~"ש

 ~יט~



~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~~~~

 ומשנאת מקרית בסיבה אינהוכ""ז
 ~הובא ~""ל חכמינו וכמאמרהאנ~שמ~ים

 וישלחברש"י
 ד~ ~~ו~ ל~

 הלכה
היא

 בידו~
 ש~שו

 שו~
 וכו" לי~קב

 ~נגלאנד מדינת אנשי ד~מת ד~""אי~ו""ש
 עיקר וכ""א המה לב דישרי לזה ראויםאינם

 ופריצי ברש~יהאשמה
 ישר~

 המכונים וה~ה
 לונדון דפה ~דק דין בית בתור~מכהנים

 והאמונה התורה ומשפילים דדורסיםדמלבד
 לשומרי ורקים בו~ים וממנים ל~פר~ד

 כזבנים ב~~מיתם המה ~וד הקודשמשמ~ת
 אפילו הר~וי נימוס מגדר יו~איםוש~רנים
 והן הבנים מימי אדםלפראי~

 הנ~
 ~יקר

 ישראל דכללות נורא ומשבר לאסון ח"והסיבה
 ~יון ~יטולהן

 ~~~~~~~ ~~~ו~
 כפי

 ח"ו והן בנתינתה במובנה האמתיתהכוונה
 גירוש ח""ו לרבות וגם ומרות ~שותבגזי~ות
 מבואר ~""ז דמלבד זו ממדינהוגלות

 משפט דבסיבת והמסורההכתובה בתוה"~
 ~ד~

 ~וביזוי
 בפנים ~וכדבארתי ~רות הני באיםתורה

י~ו""ש~
 לאחד מפורש הדבר

 ~דו~
 מדבר

 ~שרה~פר
 מאמר~

 ~ימן ה~תים ~מ~ר

כו~

 וז"~ל
 נפ~

 יחידה חיה נשמה רוח
 ~צמו הקדרות בתוספ~ת ~דרות שמיםכמנין הו~

 לבוששהוא
 ש~

 ~~נו ירחמינו ~ד ~ליהן
 וכוללן הןוהנה

 שהו~
 השלם האדם

 ה~
 הנם

 ~ותיות ~ם תורה תלמודב~מטריא

 התורה מבל~די יותר תקון ~אדםלנש~ת שאי~
 ובכל מקום בכל מתאימות שכולןואותיותיה

 כתב יהודה יד ב~ל והמפרש ~כ"ל וכו"זמן
 וז~ל לדבריו~יאורו

 וה~
 חלקי החמשה

 בגמטריא הן וכוללן המ~יקן הכלי ~םהנפש

אל~
 אותיות הט" ~ם תורה תלמוד כמנין ק"
 ה~י~ון המה הן ואותיותיה שהתורהרמז

 זמן ובכל מ~ום בכל הנשמה ל~לקיהגדול
 דב~ל הקדושים מדבריו מפורש י~ו""ש~~"ל
 מאמרות~שרה

 ד~
 פסוק נ ~יש~יה דכתיב

~~
 כסותם אשים ושק קדרות שמים אלביש

 דנרמז ~מתית תורה בי~ול ~ל ~כוונהו~ו"
 שמיםבתיבת

 ~דרו~
 תלמוד כ~נין ד~ולה

 לתורה מרומז דזהו אותיותיה ~םתורה
 של שמותיו המה חותיותיה דכל י~ןאמתית
 ח""ו הסיבה ~יקר וזהוהקב""ה

 ל~ילב~
השמי~

 קדרות
 ומכ""~

 ~""ו של בנו בן וק"ו
 שהוא וכמו התורה אמיתת פשטותבביטול
 ~דק דין בית המכונים רש~ים הניא~ל

 וחנפים ~בו~ים ת""ח להני לרבות וגםלונדון דפ~
 לשקרותם דמסיי~ים מזויפיםואדומורי"ם

 ולהשיגוקיומם
 ~י""~

 ב~א זני כרסם מילוי
 ~""א לב~ברכות

 י~ו""ש~
 וכל כבוד ומלבושי

 תורת ב~מ~~ות הכל לה~מיס ש~רנות~וג
 ל~מא ויראה~צבו~יתדופי

 ~ינ~
 אדם בני של

 כא~י ~רמימות יוד~ים אינם~שר

~~~
 ~~~ו~~~

 ~~~ו

~~~ ~~~~~ 
~~~ 

 ז~"ל בונםשמחה
מדינת פשיס~~ ~מק~"~

 פולין~
 שרפי שיח ב~פר בשמו דהובא

 ~אות וז""לקדש
 ה~ תרי"ז~

 דיבר פ"~א
 השקר אודות מ~~חא ז""לה~""ק

 א~למאוד הנהו~
 המ~

 ש~ר באמירת ~וד ~~בקו ~ם
 ~בירות מכל רח"ל היא גדולהו~בירה
 שקר שאמירת באם בזה""ל ו~רשב~רה~

 ~ון אצלחמור יהי~
~~ 

 יבא ~י רח"ל כניאוף
הגואל

 צד~
 הקדוש לשונו ~"כ בימינו במהרה

י~ו""ש
 זצ""ל דבריו דכל דורנו לגדולי וידו~

 בספרים המב~ר כפי ובאמת נאמרוברוה""ק
ה~דושים

 ה~
 מכוון המ~ור דברית תליא בהא

 חדא מפגימת דנזהר ומי הלשון בריתנגד
 דכתיב וזהו אידך מפ~ימת נמינזהר

 ~תול~

כה~
 מי ~דפירש""י וגו" תם ~יש וי~~ב

 י~קב דאמר וזהו וכו" לרמות חריףשאינו
 מט ~וי~י אוני וראשית כחיאבינו

 והובא ~ב""ר~רז"ל ~~
 ~י~"י~

 טיפה היא

ראשו~
 שלא

 ר~
 וכיון י~ו"ש מימיו קרי

 לונדון דפה ~דק דין בית המכוניםדהני
 בתורה ידי~תם חסרון ~ודלמלבד

 ~מ~
 נמי

 אפילו מהם למ~לה שאין וש~רניםכזבנים
 לשמור ~~ומדים המה ~םבהש~רנים
 זו ד~דינה הרבנים וכל ה~ודשמשמרת

ל~ו מחנפ~
 ומ~יי~

 ש~רותם ו~יום לחיזוק ~הו
~  



~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ו ~~י~ן~~ו~~~

~~~~  ב~דינה ~ה נתרברבו ד~~דש הנילרבות
 ב~~

קדושי~
 דנולדו ~וא~שר ו~דיקים

 קנו שבת ית~רי רבאדקדישא בשב~
 ע""א~

ו~דוו~ורי""~
 ~דדי ~~ייעי כהדדי וכולהו

ו~~
 רבנים כול~ו דהני

 ואדו~ורי""~
 ידעי

~יטב
 בשקרות~

 ו~~רון
 ידיע~

 בתורה

ובאוו~
 שלא

 ~זלזלי~ ב~ניה~
 ~ה~י ובגדר בהו

 כ~ ~סנהדרין זילישקרי~אאוגרייהו
 אי~ור ד~לבד כזה ושקר חנו~הובריבוי ע""א~

 נ~י גור~ים דבהוע~~ית
 ל~רצו~

 גדולות
~תו~ות

 ובטהר~ בכשרו~ נוראו~
 ~ש~חה

 מניעה דאין ברור ש~ר~~""ז דיני גביהם~ל
 ל~יוםיותר"גדולה

 ה~ב~ר ~כל וש~ר דחנו~ה ~יבות הני~כל ~~~~~~~ ~~~~~ הבטח~
 דחיובאברור

 רב~
 דורנו גדולי כל על ר~יא

בכל
 ת~וצו~

 ~גולה
 להרי~

 ה~""ז לבער קול
 ישר~ל בני~קרב

 נתינ~ ב~~ו~
 רשיון

 ~~~ו~
 ו~~ו~~~~~~~~

 לכללות נוגע ד~הו
 ישר~

ו~~
 שכתוב ב~ה רואה כל עין ~ד~ע ~~ד

ב~~
 בונם ש~חה רבי הקדוש הרב

 ו~""ל~צ""ל
 ~א~יר~ ב~~

 ~ו~ור יהיה ש~ר
 ה~ון~צל

 ע~
 הגואל יבא ~~י ר""ל כניאוף

 ב~הר~~ד~
 זצ""ל ו~דבריו ל~יל וכהו" בי~ינו

 ~ל השקר ~י~ר היה דבז~נו נראהאלו
 דהשקר בעוה""ר בז~נינו נ~~ר ו~ה עםה~ון
 כ~בנות ב~וג גדולהיותר

 ושקרנו~
 והיינו

 מוסכם דבזה גמור ל~קר וידוע דגלויב~לתא
 ~כב ר"הבש""ס

 ע""ב~

 ד~לתא דוכתי ובכ~ה
 ~ינשי בה ~~קרי לא לאיג~יידעבידא
יעו""ש

 ו~כ"~
 ו~~ורס~ת גלויה דכבר ב~לתא

 מכזבי~ו~""~
 ובקול~סם ב~ונם ו~ש~רים

 ב~שרות ד~כהנים וצדיקים רבניםא~ילו

היו~
 וכעין ה~עלה רם בתור וה~ה גבוהות

ה~כונים
 בי~

 וכולהו לונדון ד~ה ~דק דין
 רבניםאינך

 וג~
 הצדי~ים לרבות

 דהתיישבוהאדו~ו""רים
 ב~~

 ~ונות ממדינות
 בשבת ~דנולדו וקדושתם תורתם כל~ם
 דקדישא סיבתםדזהו

 ר~
 ~נ""ו ~בת יתקרי

~"~
 להו ומסייעו ~חנפי

 לחיזו~
 וקיום

~רצתם
 ו~קרות~

 עיק~ כהדדי כולהו ובזה
הגור~י~

 והרעוו ה~קרים כל ל~יבוב
ה~תרגשות

 בעול~
 ולאחב""י בכלל כולו

 המה כהדדי כולהו הני לא~תוובא~ת ב~ר~
 דהיו הבית ב~נון דהיו ~שקרנביאי בםו~
 ופזור ישראל וגלות ~רצנו לחורבןהגור~ים עיק~

 דנביאינ ~דש בכתבי ו~~ורש ארןלקצוי
~""ה~יעו""ש

 וה~"~
 הני

 רבני~
 ואדו~ו""רינ

ה~זויי~י~
 ה~רשלוו על לתו~וה אין ושוב ד~ה

ו~ניעת
 ~~~~~~~ ~~~ו~ ~יו~

 ב~וב

כוונת~
 בעת

 ו~שו~ נתינ~
 חטאנ גר~ת

 ~~נ ~זויי~ים ו~דושים רבנים כולהודהני
 היה ~יבש לחם ~תדעל

 נקודי~~
 יפשע

 לכנ ~חולין הכל לכון שרויים הכלויא~רו
 גדולה ~ניעה ד~יןוברור

 ~כ"~
 לגאולד

 ~ד בברכות ד~ר וכ~יןישראל
ראויי~ ע""א~

 להם לעשות ישראל היו
 נ~

 בי~~
 ב יהושע בי~י להם שנעשה כדרךעזרא

 אלאנון
 שגר~

 ~ יעו""ש" החטא

 ביב~ו~ ו~~~~~~
 ~סג

 ע""ב~
 א~רו

 חברי אתו יוחנןלרבי לי~
 יתיב~ תרין שו~דא ~~בלי א""ל נ~לשגא לבב~

 ~~ני הב~ר על גזרו ג" ~~ני ג" עלגזרו
 מ~ני ה~רחצאות על גזרוה~תנות

 ~ידכ ביום שש~חים ~~ני שכבי ~~~טי~א הטביל~
 א ~ש~ואל~נ~~ר

 יב~
 ד" יד והיתה

 חטו~י זו ש~ואל בר רבה א~רובאבותיכם בכ~
 ~תח~~ין ~תים חיים בעון ~ר דא~רשכבי

 ו~בזין רשעים ~רסיים חברי וז"לו~י~""י

ואינ~
 שגא ישראל" של כבודם ~כירים

 ~ישיבה בני שהיו צער ~רובנ~ל כ~~
 גזירתאו לבטל שוחדא ~קבלי ~""לבידם" מ~ורי~

תרי~
 י~יב

 ו~~~~
 על א"ל

 ~ר גזרו" שלש~
 ב~י בני ביד שהיו עבירות ~לשה ~~~ילהם

~~~~~~ ~ ~ ~ של~ 
 שחו~~י בשר יאכלו

 עבירה ~~ני להם~ר
 כהונה מ~ות ~וזלים ~~יושבידם

 זר~
 ו~יבהיולחיי~



~ ~ ~

~~~~ ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~

 ~~~~~~~~ד~~
 שלא הטבילה מפני
 זהירין~יו

 בה~
 מקבריהם הנקברים מו~יאים ~~~~~~~~~

ששמ~י~
 איד~ ביום

 ~ה
 להת~בל הגזירה ~ועליהם

 בכ~ בה~
ובאבותיכ~

 יש ~כה ומה מתו כבר ואבותם
בהן

 אל~
 עכ""ל" שכבי חטוטי

~~~~~~~
 בטעמא ד~י~""י הא תמוה
 ג~ירת מ~ער ונפל כפףדר""י

 האי על דוקא מ""ש הישיבהבני
 גזי~

 טפי
 והריגות ~שמדות לישראל די~ערוממה
ו~ללם

 לב~
 רשעים דהיו דכירש"י דכיון

 ויבוזו וישדדו דיהרגו ברור לי~ראלומב~ין
 ומ""ש להם ~~רכל

 דדו~~
 הישיבה בני ~ער

 כ~ף בזה ~ערו דמרוב עד כך כל ללבו~ע
 לבוז" ושללם שמדות מ~ער טכיונכל

~~~
 כיון

 ד~
 גזרו

 כ""~
 תרתי הני על

 שמדות עבדו לא וגם וטבילהשחיטה
 שכבי מחטטי כ""א לחייםוביזה

 מדל~
 פירש

 נטילת מ~ום בע""כ ~ני כ""א התםבש""ס
 דשחדו~וחד

 לה~
 נמי הועיל לא מ""ט ~""כ

 דביטול ושמדות גזירות הני לביטול~שוחד
 וכנ""ל" שכבי וחיטוט וטבילהש~יטה

~~ו~
 ~ון דאמר הא

 חיי~
 מתחטטין מתים

 כל על דלאוברור
 עביר~

 ועבירה

ד~יי~
 לטעמא ל"ל ד~""כ שכבי בחיטוט נע~ו

 משום ליה תיפוק ~ידם ביום ששמחיםמפני
 עבירות תרתיהני

 דביד~
 מתנות

 וטביל~
 כנגד במדה הוא עונש סיבת דעי~רובע""כ
 גזירת ~לכךמדה

 השחיט~
 המרחצאות וגם

 ומ~י טבילה וביטול המתנות גזילתבסיבת
 הו""ל אבילות ד~וא שכבי חיטוט נמיטעמא
 ביום לשמח~םהעונש

 ~יד~
 נמי

 מד~
 כנגד

 ~שמואל ד~תיב מ~רא למילף ל"ל ו~""כמדה

 יב~~
 סברא מהאי ליה ~יפוק ~נ"ל

 דעונ~
 כנגד מדההוא

 מד~
 תר~י דאינך ודומיא

 דשחיטה~מיי~א
 ומרח~~

 סברא משום נמי
 אמר לחוד מדה כנגד~מדה

 ל~
 מילפותא ולא

~~~~~~
 תמוה

 כי~
 ילפו~א דעיקר

 די~~
לעו~

 מדברי הוא שכבי חיטוט
שמואל

 דהזהיר~
 יראת על

 ה~י""~
 ו~יום

 ואמר מ~ותיוכל
 לה~

 יב א ~שמואל
 ד" פי את ומריתם ד" ב~ול תשמעו ~או~ם טו~

 בכם ד" ידו~יתה
 ובאבותיכ~

 ועיקר ע""כ
 דבקשו בעת ~יתהא~הרתו

 לה~
 דהורע מלך

 ח א ~שמואל וכדכתיבב~יניו
 ו~

 הדבר וירע
 למילף מ~""ל וא""כ יעו""ש וגו" שמואלבעיני

דעונ~
 ששמחים מפני הוא שכבי חיטוט

 ביו~
איד~"

ו~ו~
 שכבי חטוטי דעי~ר דפי~""י ~א
 מדה כנגד מדה עונש בגדרהוא

 תחתאיבול
 שמחת~

 עכו""ם ~ל אידם ביום
 לא ו~מת מנגיד וזיגוד חטא טובי"תמוה
 כד ~תצא כתיב בנים על אבותיומתו

 כסו~
טז~

 מרגיש דאינו למת ניגוד זה דאין ונהי
 ~""ב סג ~י~מותוכדפירש""י

 ש~
 וז"ל

 וכו" ב~ן יש מכה ומה מתו כברואבותם
 ה~ער דעיקר ובע""כעכ""ל

 ה~
 לחיים

 דאבותיה~בראו~~
 מושלכין

 מ~בריה~
 מ""מ

 וכדכתיב למת גדולה ביזוי באמתהו""ל
~ירמיה

~ 
 ב~

 לדומן יקברו ולא יאספו לא
 ומזה י~יו ~אדמה פניעל

 נ~א~
 דביזוי

ועונ~
 ובפרט נקבר דלא למת הוא גדול
 וכדכתיב בחו~ות מושלכיןדע~מותיו

 פ"יד ~י~עי~

 יט~
 נתעב כנ~ר ~קברך השלכת ו~ה

 לעונשם דו~א דלמה טובא תמוה ושפירוגו"
 שכבי לחטוטי הוכרח מדה כנגדבמדה
 ~שר דבאמתכיון

 לעונש~
 אחרות בגזירות

דגורמי~
 כנגד מדה זה ויהי" ו~ער איבול~

 דשמחומדה
 ביו~

 וכמובן~ עכו""ם של אידם

ו~~~~
 לבבל חברי דבאו כיון דבאמת נלע""ד
 תורה מדברי ידיהם דרפוברור
 דכתיב בקרא בח~""לוכדמוסכם

 ~בשל~
 יז

 ישראל עם וילחם עמלקויבא ח~
 ברפידי~

 וגו"
 שרפו לפי ידים רפיון אלא רפידיםאין

 מדבריידיהם
 ~ור~

 ~שונא בא לכך
 מן ידים רפיון ~ל ~לא בא ~ונא ~איןלפי עליה~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~ן
~ ~

~~ר~
 ~~~~~א

 ש~
 ובכורות ~ו ו~~דרין

~
 ~ם ~ו""ש~~ ע"~ב

 ל~
 תורה ללו~די ~~זי~ו

 ~ביז~י~~ד
 ~תור~

 ~~לו~דיה
 ~~ל~

 נזהרו
 ת""ח ~כהן ~נתינתו ~ע~ר ~~~ו~~~~~נות

 ~~קל~ד~~ר~~~~ן
 ע""ב~

 נו~נין ש~ין ~נ~ן

~~~
 ~ל ו~ו" ~"ה ל~~ן

 ~~~~י~
 ד" ~~ורת

י~
 ~~גם יעו""ש ו~ו" ~~נת לו

 דל~
 נזהרו

~~~~~
 ~ובזה כלו~ר אידם ~~יום ד~~~ו ~עוד

 ~~וקף~~ו
 ~~~בת~

 ~להד~ות יל~~רב

 דרכ~~ יב~~~~ו~~
 וז~ו

 פרצ~
 ~~ירה

 כשבאו והלכך ו~ובן הדת יסודיבעי~רי
 ~הני ר""י ל~~~~~רא~~רי

 ~ש~~
 י~נ~ו יש~~ל

 ~~ ו~~~~
~~ 

 "ד~ל~~נו ~~ו
 ג~

 על

~י~~~
 ~~~לה ~די

~~~ ~~~ 
 דא~ר ו~~ין

~""~
 ש~דא ~~ב נ~~~י ע""א~~~רב~~י~ר ~~~ו

 ~שי~~
 ~ק~רצ~ ב~~ ~~

 א~רו ~~א בי

~~
 ~~רי~ר ~~טל ד~א ~~ה~~י י~רא ~חד
 ~~ראל ~רי~י

 י~~~
 ~וירחא י~יטא

 ~ל~~ ~~רג~~~~ו~

 ~ו~"~י י~ו""ש ~~"
 ~~~לה~~~~~תם

 ~~יד~
 ~~""ו

~~~ 

 הי~~ה

 ו~~~~

 יב~דם הם ~~י יפלו ~~י~א ~ועי"~ז

 בחז~"~ו~~ו~~~
 וג~

 לרבות
~""~~ 

 ~ול הקל
 ~ל ~ולו ~אין ~בז~ן ~ו י~י והי~~ם~~ב

י~~ב~~~י
 ~הידי~ ~ ~~ר~ו~

 וזהו ~שו י~~י
דר""י

 שג~
 ~נ~ל

 ~~נ~
 ד~רו כי~ן

~ק~י לי~
 שוחד~~~~רי~

 לו דברור "ו~שום וי~יב
 ~שראל~מצ~י~ים~~ל~ן

 וה~
 יש~~ו

 אות~

 י~~~ל~
 ~הישי~~

 ויהי"
 ז~

 סיוע ~~כ""פ
 ~כלה ח~ו יעשו~א

 בי~רא~
 ~כי~ן

 סו~ דסו~
 ~~~ו~~

 ~~ישיבה בבי ~נה ~~~ק~ן
 ~דוח~

 ~פ~י~~
 ~~ילם

~~ 
 ו~כל ע~ו

~ק~
 ~כיון

 ~ר~~
 ~א ה~יו ~~אים

 ~~ט~םשבו
 ופרצת~

 בעיקר

 י~~
 הדת

בב~י
~~ 

 ~לו~ד~יה

 ~~יטו~

 ~~ילה
ו~~~ר

~ ~ ~  ~ו~~ 
 ביום ~~ו ~ה

 ~ז~ ~~~ י~~~י~ ול~~~ ל~~י"~א~~
 ~י~~~~~

 ~י~ה
~~~~ ~~ 

 ~ט~י

~~
 ד~~~ל ונהי

~~ 
 ~ו~~

 ל~~~ ~~י

~~~ ~~ 
 ~ו~~~~ ה~ש~

 ~י"ז

 ~יד~ינ~~
 ~ד"י

~  ~~ל~ ~~~ ~~ 

לבוז
 ל~ ~""~

 הועיל
 לש~

 ~~גזרו
 בכדיגזירות עליה~

 ~דרוב~
 יתנו דחטאו

 לב~
 להשיב

~פשעי~~
 הדת יסוד בעיקר ~טאותם לכל

 טבילה ובביטול ולו~דיה ~רה בביזויוהיינו

 ~ב~וד~~ בש~~ת~ובהתבוללו~
 ד~~ך

 יכירוה~ירות
 דכול~

 ~נגד ~ב~דה ה~ה
 ~בתשובה דישיבו יו~יל שפיר ו~ה~דה

י~ן ו~""~
 דבח~~

 דהני דבי~תם ~דיח~רו ~~וש ~שר
 ~~רה ~~ל~ברי

 בעל~~
 ולא הוא

 ~עירובין ~דא~ז"ל וכעין עונשבגדר
יט

 ע""א~
 ~פילו ורשעים

~~ 
 פתחו

 ~וזרין ~ינם ~~יה~םשל
י~ו""ש ~בת~ו~

 ג~ ו~~~
 ב~וה""ק

 ~תי~
 ~ב~~תי זה

כו
 כז~

 לי תש~עו לא ~ז~ת ואם
 העו~נש~ נ~י הוכרח וה~כך ע""כ ב~ריע~י וה~ת~

 אידם ~ב~ום ש~חתםלעון
 לפורעניו~

 דחטו~י
שכבי

 ו~שו~
 לו~ר להם אפשר אי זה דבעונש

ד~הו
 ב~ ב~ק~

 הני~וס נגד זהו דבא~ת כיון
 ו~שום שבעולם פראים להיותר אפילווה~וסר
 ישראל וצוררי לשונאי להוד~ה

 בש~דות דבשלמא ~תו ש~ברלהמתים
 להם דיסובב אפשר לה~ייםוהריגות
 דעתם ~לפי טובהקצת

 הונם ביזתוהיינו הנ~סדה~
 ו~נינ~

 בכדי ב~זירות או

~  ב~~~
 ~ע~י

 ~םיתחרו וש~ ~ו~~~ ~~~~
 ~לע"ז~ ~~אנקורענט~

 וא~נם
איזה

 תועל~
 וכ~ובן ש~י ~חטוטי להם

והל~ה
 ~~י~~~ ~~וסכ~~

 ע""ב ~ג
 ~כ~~

דוכ~י~
 ~יעו""ש~~~כ אדםחו~או~א אין

 ש~ח~ם על~דה
 ~~נ~ לה~ ~~~ ~ד~ ביו~

 ול~איב~
 הי"

 ~ל~~י~~ א~~
 יבצ~ר

~~~ם ~ ~~
 א~~ ביו~

 ~ן ו~~ום
 די~ ~ש~

 הו~דב~~ר~
 ~~י ~י ~~ש ~ש~~כ

 "ד~ו~ב~""~
 ~הו

~ ~ונ~ ~ ~  
 ~ל

 ~ח~
~ב~~ ~  

 ~ו~ ~~~~ ע~ ~~~ ו~
~~~

ר ~י ~ו~ש ד~א ~  ~ר 
ב~ל~א ~~ק~

~ ~עי~ ~~  
 מל~~~ ~~~י ~~~

~דולה היו~ ~~~ ~~ ~ו~דש~~
 לקיו~

~ ה  
 הישראלית

 ו~~ו~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~~~~ן

~~~~~ התבוללות
 והלכ~

 ~""ל הו~רחו

 ~שכבי חטוטי~ונש ל~י~
 ול~ ~ש~ו~

 ס~י
 ו~שום ~דה כנגד ~דה~סברת

 ל~ונש סגי היה ~דה כנ~ד~דה ד~סבר~
 ד~יקר יד~ינן ~~~ואל ~שא""כ דצ~ראחר

 שוב דבזה ו~שום ~כבי חטוטי הואה~ונש
 והאי וכנ""ל ב~ל~א ב~קרהיתלו ~

 ~ונ~
 דוקא

 נש~~ה סכנה דבזה ו~שום התבוללותל~בירת
 האו~הל~יום

 הישראלי~
 דבש~ואל ונהי

דה~היר~
 ~לך~~ם ב~~~ת היה העונש בזה

 ח א ~ש~ואל דכתיב ~יקרנ~י
 ויר~ ו~

 הדבר
 וגו" ש~ואל~~יני

 הית~
 ל~רא~ו

 ~תה ד~רובזה לה~ב~ל~ו~
 ~ל~ לנ~ שי~~

 לש~~נו
ככל

 הגוי~
 ב~נה~רין וכדא~ר וגו"

~~ 
 שנא~ר שאלו כהוגן שבדור~קנים ~""~~

 ~נ~
 ~לך לנו

 שנא~ר קלקלו שבהן הארן ~~י ~לל~ו~טנו
 ח א"~ש~ו~ל

 כ~
 ו~יינו

 ג~
 ככל~ אנחנו

 כלו~ר י~ו""ש וגו" ~ל~נו וש~~נוהגוים
 ~~ו~יה ה~ורה דיני ~~ליהם להסירדכוונו

 ~רוחקי~ד~י""~
 ~דרכי ה~ה

 הגו~~
 ו~א

 ובנ~וסיהן בד~כיהן ולהד~ות ~~הןדיתבוללו

~""~
 ה~לך

 ה~ק~~~ ~"~ ול~
 ושו~~ים

ד~נה~גי~
 אותם

~"~ 
 היתה וזהו התורה

~יקר
 ה~לב~"~ והגאו~ כוונת~

 הא~יך ~""ל
בזה

 ש~ בבי~ור~
 שכתב דברים וכ~ה

 ש~
 ~לו

 י~וייןברעיונו
 ש~

 ירד דש~ו~ל וכיון היטב

ל~ו~
 ו~ז~ר~ו ב~וכ~תו ש~יר בזה ד~תם

 יד ~~~ק יב א ~ש~ואל להםא~ר
 טו~

 וגו" ה~לך וגם וגו" ד" אתתראו א~
 וא~

 לא
 ד" פי אח ו~ריתם ד" ב~ול~ש~~ו

 ~"כ ובאבות~כם בכם ד"יד והי~
 כלו~~

 דבאם
 י~~וד וה~לך וה~צוה הת~רהיש~רו

 ב~ר~
 ולהכרי~לכו~

 קיום ~ל
 הת~ר~

 ו~~~ת~ה

~
 ה~לך ~~נוי דב~ת י~ן ולהם לו טוב

 ~ו~
~~ו~

 התורה דיני י~זבו אם וא~נם
 ככל יה~ו ~י~רם וכ"א ה~לךוגם ו~~ותי~
 לד~יהםלהד~ות ה~וי~

 וב~~~יה~
 ה~לך וג~~

~~ר~
 יהי"

 ל~~
 ו~צ~ם ~~~~~

להא~~~
 ב~~בוללות~

 ואו~~~~
 ד~ז~~

 אהו~~~~י~~ו"

 לה~~ו~
~~ 

 ה~~~~

 ~~~ש~~ ש~~אלל~ם
 יהי~

 לא
~~ 

ב~ו~~נו~
 שכבי ~~ט~יי נ~י ~~~" דגו~~~

 ב~ל~א ד~קרה לתלות יוכלו לא דבזהו~שום
 ו~~וה~א

 ד~ל~~
 סג ~"יב~ו~~ הש~ס

 אט~ט~ד~~נש ~""~~
 ~כ~י~

 ל~~י~~
 ביום ~~חתם

א~~~
 ~ש~~~ל

 והיינ~
 דכ~ו

 ל~בול~~~
ב~י~~

 ~י~~י
~~~ 

 ב~ו~ש ~~~~~~
ש~ב~ ~ו~

 ד~"
 יוכ~

 ב~~~~" ל~~ות"

 ב~ל~~
 ~א ד~~בולל~תו~ש~ם

לק~~ם ~ל~ ס~~
~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 

 ל~ת~ול~~
 אי~~ ש~א~ביו~ב~~ב~

לה~ ~ו~~ה~~בו~~
 ה~~~וק ~""~~

 ~ו~~
 ב~ר~~י

 ~~ו~
 גד~ל~ ~כ~~ש~את~

 ~ו~~~ ~~ום~

 ה~כרא~~~~א~י~
יוכל~~ ~~ ש~ב~ ~וט~ ל~~נש

 ק~וםל~~נה~ בנו~~ ו~~~ ב~ל~ ב~ק~ ל~~~
 ה~~ר~~~~~~~~~ ~~~

ד~רית ו~~~~ ב~~~ ל~ו~ יו~ל~ דל~~~ר~נ~ו~
 ל~שר~ כ~ות~

 ל~ו~~~ ל~~ם
~ול~~~

 ~יר~י~~ ו~~~~ב

 ל~~ לא~~~~
" 

~ י~שו 
 ~~~ הח~~~

 ~ל~~
ישראל ג~~~~ ~ נ~~

 ~~~~~ יש~~~
 ~~~~~~~ ל~~י גו~

 ב~~בת ד~או ~~או~כך
~ ~ ג~ולה ל~~ל~ 

~~ 
 נש~~ה~ ד~כנה~

 או~הב~טול ~~י~~ ל~~ב~לל~~
 הישראלי~

 ח~ו
 בא~~~ר~ניו~ א~

 ה~ורר~א~~דל~ ה~~~גז~ר~

 יוכלו~ל~~~

ב~~~
 ד~ראן וגם ב~ל~א

 ל~~כ~ו~תק~בות ~~ולל~ דש~~
 לא ~וי~~

 י~~י~
 לה~~

לה~~ל~
 צ~~~ ~וג~ ~~ל

 שכב~ ב~~~~י ו~לו

 נג~דז~~
 הני~ו~~

 וא~~ל~
 ב~יותר

 ב~~~~~
 ו~שו~שב~רא~~

 כ"~" ל~ש~~ל ~~~ם ד~ין

בקיו~ה~ןר~~ו~~ו~~

ו~~~~~~
 ב~~~לה ~~~~ש~~~~~א~ר~

~יב
 ~"א~

 נתחייבו ~ה ~~ני
ישראל

 ה~~~~כל~ה~ו~ שבאו~~
 ~~י

~~~~ 
 א~~~רש~ ש~~~~וד~~

 ~וכ~"
 י~ו"~

 ולכאורה
ת~~ה

 טוב~
 ~~כן ח~א

 ~אכלותב~בירת כלי~~ח~~ ~ונ~ ~~נ~
 אסורו~

 ~~וה וביותר

דב~
 ל~כלו

~~גילה ה~~ אס~~ו~ו~~~~ ~~לו~
 ~ש~~כרצ~ ש~

 ו~~" ו~יש אי~



~~ו

~~~
 ~~י~ן~~ו~~~

~~ ~~~~
 י~ו"~ והמן מרדכיכרצון

 דרצון וברור
 דוקא הי"מרדכי

 כ~רו~ במאכלו~

 במ""~~~~~
 ~ם אכלו דבא~ת שפיר מובן
מאכלות

 וכד~ כשירו~
 ~ורה ~ל

ו~יקר
 כוונ~

 חז""ל
 הו~

 ~ס~וד~ו ~נהנ~ ~פני
 לא כלומר ר~ע או~ו~ל

 מ~ו~
 ~כילה הנאת

 ה~לך דהזמין הס~ודה ~צם מהנאתכ""א
 והיינו זו" ל~~וד~ואו~ם

 דבאו~~
 ~יקר

 זו~עודה
 לה~בוללו~ נ~~י~

 ב~מו די~ראל
 יקום לאו~ו

 ~וכ~
 דוד

 הנופל~
 וכדא~ר

 יא ~מגילהה~ם
 ~""ב~

 ולא ~~יבנא אנא
 וכו"~~ינא

 ה~~~
 וכו" מי~רקי לא ~ו ודאי

 ובכדיי~ו""ש
 לקנו~

 די~שכו י~ר~ל ~ל לבן
 ונ~~~ן גופן ב~~בודאליו

 ובה~בוללו~
 ג~ורה

 בחבלי או~םקירב
 ~בו~ו~

 במה והיינו אהבה
 והראה זו והח~ובה הגדולה לס~וד~ודהזמינם

להם
 ~ו~

 ~מינה ~ה לטובה
 לה~

 איש
 והאכילם והיינו~מרדכימביניהם

 וה~~~
 כ~ירו~מאכלו~

 ולהר~ו~ם
 ד~ו~~

 ו~ירות

 ו~מונת~ לד~~ בנוג~לה~
 אז~ר~ים וה~ה

גמורי~
 בלי ה~רן בני ~אר

 שו~
 הבדל

 ה~לי~וב~מ~
 ~באו~ו י~ר~ל והיו ~~ן מ~~ה

 הס~ודה מזה כלומר זו מ~עודה נהניןהדור
ד~י~רה

 ל~וב~ נ~שי~
 בלי המדינה בני

 ביןהבדל שו~
 ד~

 ח~~ים ~רחים לד~~ו~יהיו
 וזהוובחירות

 ב~מ~
 לקיום גדולה ~כנה

אומה
 י~ר~לי~

 ~"י
 התבוללו~

 נ~בב והלכך
 ל~נא ~פיר מדויק ו~ה ~הי" מהה~יבה

""~פני~~נהנו"
 דנק~

 ~ז"ל
 ול~

 ""~פני
 ד~יקר ומשום~אכלו"

 ה~ונ~
 הנאתם ~ל הי"

 הנ""ל כוונהו~""ד
 ול~

 ~ל
 אכילת~

 דב~ת

אכיל~~
 הי"

 וכד~ בכ~רו~
 ~ורה" ~ל

~~~~
 בי~ור ~כ~בתי

 כוונ~
 ~יבו~ות ה~"ס

סג
 ~"ב~

 ה~מיהות כל מיושבים הנ"ל
 וזהו~ לאח~ אח~ ואפר~ם ל~ילדהו~או

~~~~~~~~ 
 משום נפל ~בא ר"י דלמה
 והיינו הי~יבה ביטולצ~ר

 ~ום ח"ו יהי" לא הי~יבה דבבי~ולמ~ום
 ו~פילו ה~ורר הצר נגד לי~ראל~קומה
 דמקבלי דא"ל כיון ואמנם לבוז ו~ללםבהרי~ה
 ביד י~לה ד~כ"פ ומ~ום בדבר ~מח~וחד

 לה~זי~היר~י~
 זה יהא ו~וב הישיבה ~יום

 ב~ד ומגן~~ריס
 ו~לל~ הריגו~

 וכדכ~יב לבוז
 וד~~""ל ~~ו ידי והידים י~קב ~ולה~ל
 בב~י י~קב ~ל ~קולוב~~ן

 נ~דר~ו~
 אין

הידי~
 ~ול~ו~" ~~ו ידי

 ~~~~ו~~~
 ה~ו~ד הו~יל לא דלמה

לבי~ול
 גזירו~

 ד~חי~ה

ומרחצ~ו~
 מ~ום היינו

 דבאמ~
 ~ברו רובם

ב~~נו~
 הון הו~יל לא ו~וב וב~בילה

 ל~וב לבם אל די~נו ובכדי~ברה ביו~
 ו~~ו~

ה~ור~ניו~
 מדה" כנגד במדה

 ~~ ~ ~~~ו~~~
~יו~בים

 מ~מואללמילף הוכר~ דבאמ~
 דל~ביר~

ה~בוללו~
 הוא

 חי~ו~
 יוכלו דלא ומ~ום ~כבי

לתלו~
 מדה כנגד מדה זה הו""ל ומ""מ ב~קרה

~י~ו~
 ביום ~מח~ם ~חת

 איד~
 דלא ובכדי

 ~חת א~ר בצ~ר ~גי ~~מא דמה~י~יק~ה

שמ~~~
 די~נ~ו ולא זו

 ה~~י~
 ~בור

~~~ 
הוכר~

 דקרובה ד~בירה משמואל למילף

לה~בוללו~
 ~ונ~ה

 הו~
 וכנ""ל" ~כבי ח~ו~י

~~~~~~~ 
 א~דות בחידו~י במהר~""א

~יב~ו~
 ~ג

 ~ם~
 בזה ~~ה

 בבל בניד~~או
 במ~נו~

 ו~~ב וב~בילה
ח~או דל~

 ממ~
 שו~פות ~""י ~~ד~י ד~בדו כ""א

 כ""א טבלו דלא לאו ו~בילה למיפ~ר~כו""ם

דל~
 ~בדו

 כדינ~
 וכן לחפיפה סו~וך ~בילה

שמח~ם
 ביו~

 דעכו""ם ~אמרו להיות ~ידם
~בח""ל

 ל~
 הן ~""ז ~ובדי

 כ""~
 מ~~ה

 לדחוק ל""ל יד~~י ולא בידיהן~בו~יהן
 ד~יי""ל לפי""מ לומר אפ~ר דב~~ו~ובהכי

~ברכו~
 כב

 ~"א~
 ב~~י~ אל~אי כרבי~בי ~ל~ כהני עלמא דנהוג

 ~וה"ה הבז
וכדפיר~"י במ~נו~

 ו~ו~~
 ~ודה וכרבי

~ 
 בתירא

 דאיןב~בילה
 ד"~

 מקבלין
 ~ומא~

 ובאמת



~ ~ ~

~~ו~~~
~ג~~~~~ ~~ ~~~~ן

 וכדא~ר קרי דבעל דר"ל ~~~ע בטבילהל~נא
בברכות

 ~שם~
 דיהיב טע~א האי וכן

 איד~ ביו~לש~חת~
 טע~א עי~ר דא""כ ת~וה

 דש~ואל מיל~ו~א ולא ~דה כנגד ~דה~שום
דא~ר

 דבא~
 ה~לך ישמעו לא

 והע~
 ד" בקול

 כל דעל נראה ו~זה שכני ב~י~וטיענ~ו
 ועבירהעבירה

 עונש~
 נמי וכד~~ר הכי

בעון ש~
 חיי~

 נל~"ד ובא~ת ~תחטטין מתים
 הש""ס כוונתדעיקר

 דלעול~ הו~
 חטאו ל~~

 תורה בביטול ו~"א ~~ש נפועל בבלבני
 ב~תנות נתר~לו ועי""ז תורה לו~דיוביזוי

 נהי כלו~רובטבילה
 דסת~

 הוא ~שנה
 ~חולין הבית ב~ני ושלא בח""ל נ~ינוהגין ד~תנו~

קל
 ע"א~

 ~ברכות ~""ת אסור קרי דבעל וכן
כ

 ~""~ ע"ב~
 ~לעאי כרבי נוהגין היו

 לתורה ה~~יבו שלא לפי בזה ועיקרוכריב""ב
 דיחזיקו ולו~דיהכ""כ

 אות~
 הן

 בקדושה תורה בל~ידת והן ~"ח לכהןכהונה ב~תנו~
 ~הדר" והלכך קריין לטו~את טבילהע""י
 נגד סבי דהני התיראבתר

 ס""ל הראשונים גדולי רוב ובא~ת~שנה בס~~ ה~~ור~
 יעויין הבית בפני ושלא ב~"לד~~נותנוהגין

ב~ינו~
 ~~צוה

 תק""ו~
 ש~חתם וכן

 ולהתרועע לאוה""ע ע~מם דהתקרבואידם ביו~

ע~~
 כלם יע~ו דעי"ז וחשבו בש~חתם

 ולא ירעו ד~א ואחוה באהבה אחתאגודה
ישחיתו

 לה~
 איש בלב ~~שבות רבות וא~נם

 קיום דעי~ר והיינו ת~ום היא ד"ועצח
ישראל

 הו~
 ~צותיה ו~יום התורה בלי~וד

ושל~
 זה ולעונ~ם ~דרכיהם ולל~וד יתבוללו

 חבריבאו
 לב~

 דגזרו דעיקר ר""י והסביר
 יבטלו לשלא שוחד דאהני ונהי גזירותלהני

 תורה מלו~דיהי~יבות
~""~ ~  

 ב~י אהני
 להשיב ידעו דה~ון בכדי גזירות הנילבטולי

 והיינו תורה לביטול דגור~ים~הסיבות
 לר"י ס""ל דבא~ת וטבילה ~תנותביטול
~שבת

 מו~
 הלכה

 כ~~
 וב~תנות ~שנה

 ~~~~ תנן קריין בעליובטבילת
 משנה

 על~א דנהוג ונהי בהודחייבין
 ס~יכה~י

 ~כ~
 ~~ה ל~ד מקום

 תורה לביטול גדולותסיבות
 דבזה וגם ת""ח לכהנים יחזיקו דלאדבזה והיי~

 בעיניהם י~~ל ~רי בטומאת בתורהדיעסקו
 אין ד~דינא ונהי התורה~דו~ת

 טו~אה~קבלין ד""~
 ~~חת~ וג~

 גורם אידם ביום
 ~ה ועל ג~ורה להתבוללותגדול

 דוק~
 עונש

 ~ב~ות היטנ כ"ז וכדבארתי שכביחטוטי

הקדום~
 יעו"ש"

~""~~~~
 השוחד דע""י דנהי נראה שבארתי
הועילו

 להחזי~
 ש~גדלין הי~יבה

 ושללם הריגות לביטול הו~יל וזה תורהשם
 ע~ו ידי והידים יע~ב ~ול הקל ~דכתיבלבוז

 בבית יעקב של שקולו נז~ן חז""לוכדרשת
 ברציחות כלו~ר עשו ידי הידים איןה~דרש
 עשו ידי בידים דה~הוש~דות

 השחיטה גזירת לבטלהועיל ~ מ"~
 אינם כולהו הני דבא~ת ונהי שכביו~טוטי וה~ר~צאו"~

 ח~ורות עבירות ב~הותןכ"כ
 ו~שו~

 דנהוג
 ש~חתםביוםאיד~אינה כהני~ביוגםעל~א
 בגזירות נענשו ~"מ בתורה ~פורשתכ""כ

 סיבות בעצ~יתן היותם לצד כאלוח~ורות
 תורה בביטול הדת יסוד להריסתגדולות

 ביטול ~לבד דבא~ת היכא ו~כ""שולהתבוללות
 אידם ביום וש~חתם ולו~דיה לתורהוביזוי
 התורה גופי על נפש בשאט נמיעוברים
 שבת בחילול ח~ורות היותרבעבירות
 אסורות ובביאות אסורות וב~אכלותבפרהסיא
 נ~י ד~בלו הני ואפילו נשים בטבילתוביותר
 וידין יורה ד~אן ו~שום תורה של כדתאינה
 זו ~רצה על לאנח יש ~אד ו~ה נ~יםלשאלת
 בזה זהירה היתה ה~לכה א~תר דגםד~ינן
 ~יג במגילהוכדא~ר

 ע""ב~

 ~רדכי מא~ר ואת
 ~ראה ~היתה ירמיה רבי א~ר עושהאסתר
 לחכ~ים נדהדם

 יעו"~
 המלכה אסתר ואם

 דפה נשי דהני פשי~א בזה זהירההיתה
 ובא~ת ~נייהו עדיפי לא אנגליא~דינת
 בזה יזהרו וצנועות דכ~ירות יארעאפילו
 להו יימא ו~אן י~אלו ל~אן ~כתיוישאלו
 וארן ~~ים עלי אני ~עיד וכהלכהכתורה
 ~ה ה~ורים ~~דדידכו~~ו

 ~דרו~~
 ככולם



~ ~ ~

~ ~

~~~~ ~~ ~~י~~~ו~~~

 ודר~ני~~גידי~
 וב~וג

 בדחני~~
 ~~~ו לא

ידיה~
 הן ד~ן אלו ~~ורות בהל~ות ורגליהם

גו~י
 הלכו~

 שכתב וכ~ין
 הח~~

 ז~""ל ~ו~ר
 א~ר בדורו ~""ל ה~הרש"ל הגאון ואםוז"ל

 ~רובי~ה~ורי~
 ~ה אנן ~ו~~ים והיודעים

 יוד~ים אינם ~~שנ~~ר
 בדורו זה ~~ר ז""ל הח~""ס ואםעכ""ל יודעי~ ~אינ~

 בדורנו אנתריה נענין ~ה ~נןוב~דינתו
 אנגליא ב~הוב~דינתנו

 שום להם אין ~~~

ידיע~
 על דעולה וב~ר~ה בזה רבו בית

 ~ינוי הואב~ה כול~
 ג~ורי~ ב~רי~ דייני~

 וה~ה

 ~~~ ~~~ ~~~ה~כוני~
 אין

 שו~
 ~~ק

 ב~ה לאחב""י נשק~ה גדולה דסכנהבעולם
 בשחיטה ~""ו זו ולא ~נגליא~דינת

 שכבי ובח~וטיוב~ר~~אות
 וכ""~

 בש~דות
 הונםונ~ילת

 ו~וינ~
 ~וכדב~רתי

 כ"~
 היטב

ב~ני~
 ט ~י~ן

 יעו"ש~
 ובא~ת

 י~
 דהתחילה

 להתכשט האנטיש~יים ~נאת נ~ו~י ג"כב~ה
 ד~כונים רשיעיוהני

 רבני~
 רואים ודיינים

ו~רגישי~
 כ~ת

 דג~
 ~כנה ~""ו ב~ה

 תורה בהע~קת ע~ה הע~יקו ישראלל~ללות נש~~~

 וב~~~ ללע""~שבע""~
 לגרש יו~יל דלא זו לא

 א~ד ו~רעוש יתוש~~ילו
 א~

 זו
 ד~י~ונ~

 זה
 עד שונוח ל~ירות גדולה היו~רסיבה
 דכיון ו~שום שכבי לחטו~יא~ילו

להנ~ל דד~~~
 ~גזירו~

 ~""י
 בהראותםל~וה""ע ודניקי~~ התקרבות~

~ 
 כבוד

 ~הוי ללע"ז דהעתיקוהוב~ה שבע"~ תו~
 וחנ~י~ ~ב~י~

בע~~~
 ~ו~סים

 ורו~~י~
 אותה

ולאוה""ע בר~ל~
 ~י~י~

 ו~שב~ים
 אות~~

 על ובא~ת
 ~כבי ח~ו~י הוא העונש התבוללות~בירת
 גזירות~לבד

 שונו~
 גדולות ~ר~ות בסיבת

 כ"ז וכדבארתי התורהבע~רי
 ב~ני~

 ~~י~ן
 בא

~~ 
 הי~בי יעו""ש

~~~~~~~ 
 כשו~ר

 ואו~ר קולי ארי~

~~~
 ~~ו

~ו ~~ו~ ~~ו~
 ~~ו~~~ ~~~~

 ~~~~ן

~~
 ~~ו~~~

~~~~~~~~~ 
~"~

~ ~ ~  
~~~~ 

~~~ 

~ 

 ח ~נרכותוכ~ח~"ל
 יעו"שיבהלכה ה~צוייני~ שערי~ ע""א~

 ד"וכנגדן
 ב~סור~

 ~קדשי~ ~~~~~~
 י~~י כ

~ו~~
 ~~ו

 ~ו~
 ל ~ישעיה

 כב~
 ~~~~ד~

 ה"~~יכה

 יז~
 ~ו~ ~~ו~~~

 א ~~י~ה
 ב~~רוכ~""ש י~~

 ז~ללה""ה טעביל דוד רביהקדוש ה~~~~ ~הר~ ה~רי~ ~~ור~
 ש~י~

 בי~י
רבינו

 הב""~
 וה~ה ז~ללה""ה

 ~~~רס~
 באותו

 ה~~~ה~א~ן של לש~נו ~זהו גדול ל~סידהדור
 רביהאדיר

 י~~~
 ל~~ר בה~כ~ותו ~~על~~ס

 וזה~הנ"ל~
 לשונוי

~ו~
 אשר וסי"~"

 י~~
 דוה" ~~ה

 לו~ר א~~ר דוה~ היום כל דוה"כמו ~זר~
 גלויבעון

 עריו~
 עבודה

 ב~ גלו~ זר~
 לעולםי

ו~~
 א~ר א~ר כך כן

 ~ש~ ישכ~
 גלוי ד~ה

 כ~ו תזרם שנ~ר ע"ז ה~ובד וכןעריות
 ע""ידוה

 שניה~
 כל

 היו~
 עכ""ל ב~לות דוה

 ז~""ל דבריו על להו~יף נ~י יש ובא~תיעו""ש

~ו~
 על וגו" ~~~ו

 ה~
 שועלים ~יון~~ש~ם

 ~ברכות ~""ל ע~י~""ש כלו~ר וגו" בוהלכו

~
 ע"א~

 ש~רים ~יון שער~~ ד" אוהב

ה~~וייני~
 ובתי כ~ס~ות ~ב~י יותר בהלכה

~דר~ו~
 והיינו

 דייני~
 ~דיקים

 ד~~וייני~
בדינ~

 י ~שבת~ לא~~ו או~ת דין דדנין
וג~ ע""~~

 ~ינוך על ד~~ק~ין לרבות
 ו~~נ~~ ד" ברוכ~ זרע ושיה~ו הקדש ~הרתעל דיה~ הילדי~

 הואכ~ת
 ש~~

 בו"" הלכו וב~ק~~~~""שועלים
 הגיעו ~ל~ידי~~שלאכלו~ר

 ו~ורי~ להורא~
 וכ~""~ בר~ ויו~בי~ו~ו~~י~

 ה~~ב""ם
 וז"ל ~רה תל~וד ~~" ד" הלכהבכ"ה

 וה~כ~ין העולם א~ה~~ריבין וה~
 נר~

 תורה של

וה~חבלי~
 ד" כרם

 ~באו~
 עכ~ל וכו"

 יעו"~
 הר~ב"~ד~ד~

 ~רות סוגי ג" ונקט ז""ל

 הניבסיב~
 דל~ רש~י~

 הג~עו
 להורא~

וווורי~
 ו~יינו

 חור~

 וכי~~י בכללו ה~ולם~
 ו~יינו ~~אות וח~~ול~כ~~~ד" תורה שלנרה
 עיקר~ל

 יםו~
 ~יום

 דח~נוך ~ז~ י~~



~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~ו~~~
~~~~

~~~
 ב~~א המר בנסיון כ""ז וכידוע כראוי אינההילדים

 דבתרי~
 דר""ל וגו" צפוי את וטמ~תם

 ש~ר ~ורי ולהשליך ל~מא יז ~סי~ן בפנים היטב וכדב~רתיבעו~""ר
 דיתעו~

 לא בתהו
 כב~אות

 כג~
 י~ו""ש"

ולתי~ונ~
 ת~יי~ו דישראל ו~יו~ם

 ~~ו~ו ~~~~ ~~ו~~~~~

~~~~ 
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ו~~
 ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ו~~

 ~ד
 ל~יש~יה

 ז ~~נהדרין דאחז"ל לפי"מוהכוונה כב~
 בשביל הבאאלוה ע""ב~

 כס~
 והיינו יעו""ש וגו" וזהב

 וכדבארתי הגון שאינודיין
~""~ 

 ~סי~ן בפנים
ג

 או~
 יז וב~ימן כב אות עד יג

 ~ו~
 כב

כג~
 ובאמת יעו"ש

 ~ענינ~
 ה~ם דקרא

~ישעיה
 ל~

 נראה
 דהכוונ~

 מורים דר""ל וגו" ו~מאתם דאמר בזה ד"מפי דישעי~ ב~יווי
 מדכתיב ג~ורה ~""ז בגדר דהמהט~אים
 ~ב~~איה~ם

 ה~וד~ים~
 רואות עיניך והיו

 דבר תש~ענה ו~ניך ~וריך~א~
 ע""כ וגו" בו לכו ~דרך זהלאמר ~א~רי~

 ומז~
 נראה

 מפי בנבואתו ישעיה דכוונתברור
 ~קב""~

 עי~ר הוא ובזהדרך
 ~שועת~

 הכללית
 וגו" זרעך ~~ר ונתן ~כי בתרוכדכ~יב

ובאמ~
 רש~ים לך אין לא~תו

 גמורי~
 טפי

 ו~מכהנים המכוניםמהני
 כע~

 ב~ור בכה
 דיןבית

 ~ד~
 ~~י וביותר לונדון דפה

 מזויפת ~ד~ה במ~וה אבראמסקייחז~אל גב~
 ~ט~אהובתורתו

 לט~~
 משבר ולהביא א~רים

 ב~ניעת בכלל ישראל כללות על נוראוא~ון
 דפה ~יען ח""ו ישראל ~רןישוב

 ה~
 ~קום

נתינת
 ~~~~~ו~~ ~~~ו~

 ~דינת ועל
 על ובין ברית בן על בין בכרטענגלאנד
 ובביעורם ברית בןשאינו

 והסרת~
 י~וים

 ל ~ישעיה דכתיב ~ראבנו
 כג~

 ~ראי בתר
הנ""ל

~~~ן והו~
~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

"~~~ 

 ~~~~~ו~
"~ 

~~ ~~~ 
 ~~ו

 ~~~~ ~~~~ו~~~

~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~~ 






