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'!דל?בואך J;:עידיף Qיילא 'כ;'סה 1נט

לה i:1 ~לז;נה, Wלה i:1 ~ ךסל,:<.<;;ה )l1'I11\ו\יז,וא,'
,ךיס. $ql~לףתעיד /rl:!o~זאת

דף\?ה i7סא.דה /o ?;נה 1ז;וש

 ,ק??\ :J;ן\?תותוב;ג?ל;טרד. ם~~ג;ס $I יו,t[]ס?דבז;<הירך~ ,ם" 1-1;7 " '111א 1זpהז;<לק, /J:Oם 1~ש

;נרית,ול!?~ם?~"ייהסז,נ!;!ז;וה'לי"ת i!ל ?jהףא /o;,י.רם 1I\;סיד,מידת Wל /oא.ינףסהגדל
ת 1בנח'יף I\ש~'ם 11I1ד'ת Q7;1ףtפר.ךס /oהוא,ייג, Zך 1'1לק'ףס :דה 1\\1טו:;גיםסך::;נךיםל?ל

~ריךטוירת 1ה 1ל;כ 1'1 ' !11;!יי:ך;ננרת 1 הג;~'ל~וגס 1ת, O;בג(יי iI=ו?~דלסתווה,ף?ס~~ת
ו?קזP.ט ,)'טג, "ע~'( 'ם? Iבןיררת i?Wז,נ 1וישףרים,י 1(1!םiכלה i:! ~ Iליירת l\ל;ב:;וכור,::!יתי
!ך<רףצות uת OI5;נשים 1?נ 1;7ף:;ג םי?,!'שכ; JJ;בת 1!;גטובא.][ךיתלווכוסגתדה, >tס~רב jףז,כ?

ולאג~ןה 1ץ Oשכ~דיסם /o~ם !:iו::ד~רות,\?ייה Wםiכלםדססית;:ד~יס;ך;;כישףם Id ,;תוי?,!~
;ךועך !V ~ iלס;בבןיר 1וגיום'ת. 1יע ij1סםיו;;ו' סר?,!?ל;דג:י~ןpץז,כ~םתי ל<;ם /oךה, p\לא-ס~

מלכותיטודהןד,נצח,תפארת,גבורה,חס,דהספירות:

:ק~'רןת 1'מלכותי.אחריבאהייסררילמעלה,שמלמטההרי

הבריאהאתהקכ"המשפיעשכהםהאררות- 'םי~~'זr~~ים

אנךכךןהספירות.המרדתהשתלשליתידיעלהםוקיומה,

זוהר(עייןה'חסדיאורכגילךיראשון.יוםבריאתאתמשיגיס

דרגאלקבל-א;ר"י (i' ;ז.יל-:רים רקא';{"ע"ג;רנןדףח"ג

הםאשךבראשיתיםרמשכעתהיספורךת'כלכןוכםןדחסך)

הספירותשבעאורם.השפעתלנךנתפסידםשעלה;וליס
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::דfירית,ר~~יו~אזוראךי.מדכשךהרוך-ררא רPז?-~
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משכילטפרטהכללשירי קיח

~ט ?1 ט!( ?1 1הןד~' ךכ;-'ר:-ל!(ך )*רוזז'סס.:;נוב

 '!:ךדכ,r ס', W נ,r 1ת, 1'!'ייע rCI,כדר;כ'ך'ת, 1:הr,כדת

 ה)\~ג;:~ףט 11i'i?J;\Cl7רןת Wס:קז;כהות ):1

 1 ~ו;r,נאר,רפדזהר:;ורסcדר iWן~ם ,ת'ר?(
ה 1 ו;: 'ג'ל~ Wחח), 1 ~' 9 , 6ק I(ס יהו;:ןi~כ,r:;וה 1יז;וש

 1רן 't)t ז;;;(דןר;:ד~ךןל, 1דר:;גנק'ם. 9;:דפן~ךול.'

 ה$' J; נ;:ן"ם :לש;נןוזה(רע;ד;ול;;דה ,ה~ד:;

 1 ~ר Q ~רלאנדיכאר 1~מר 1 ש,"נ;:ך?ם 9או 'נ~ ת'ר?(

~דע, W!?שדסך~ם ;לוו;ןר'ה 1f1PW';קזקםr,נשךסעןדם ry~ל 7

W יpןW ראהףא,;WtJ ,ך:;נכןר~ך:;נהםW תר?zיז;:?ו:;נבוג;יך~ז 'I 

~ןקהות, J':;בדך;;כין:ידכף ,)ך' ,"ו!כ'טס r) P;ובר.ך"ל r;:;;גא'ים W ~כ,ז"

 .])** !~ריק iת iאדק,לועו I:ק גן1~ו;r~ י~~~םיאוכר:בראי

 :),מ iס'מסיף , P r כ,(~~ה~הי~ה 1 ש~' jדש;וזה .ם;ל"!'וס O , 1~ל'גע'ן;ם Q~זפרת j ~~ה lדiק~ה Iק?ע;ךי ם,[ )*

~לם,ד O ~~ם~לל,ה 1?/18?1 ' 1 ;~ל ';; <;1[;<דוקה ,ל, 1פוךט 1 א;(~ /O~ךד, 9מ~ך~ת,הזה:'רם o~י jש' 1ה,רו?ל

כףת. P.71*יראשר~ה:?ים /oס~ךזrךים iJלtזr:.דריורא~יש ןי+;:ף~ךח;ב;ת~חףצןת~iגרלא wק~זזה. iJת tt'!fז,ןסיף

ג [iךחג:יגגן:ס. J;:לחr,ו~.רבם ?1 ~ז:rוג'ילסמכרי):מגין ,קנך<';;ער t (יע,לי:;;וtודףד"ל 1ךין ?1ץ ב·ק~~ י:ב;::.ד~א;ן iJלשוןוזה

סהם ם'מ~ז;::נ,ן'ומר~חם j/?יקןק' 1 ( ?1 ~~~ל jן,נו;דמ'י'הי '!1ר Pימודע ל?~~יול,ך'"ק fס ry'Wבף 7ן,נ ' 11W\~ק
v /?t:לעולם 1ארתו. ם'שךזJ) ך '!1זק 1~פלך~ה,\J סר,?\ג;;<ס!(סלתו,שי 1זכימודעש 1נב 7ן,נמ:ילוב,'!"תי'ת 1,הח 

ס, Oך ?1ןJךס Q1גכ~ ~י:ב;:: /oדס~יקין 9זd~יגם~ים, W ;+יםים Wחד~:;בעו~ים,:;ג?יריך?לס~רץ,עםהמין~יןט W ~ר;נ~

 .ךו~'ה(?לע'ג' j~ל'סכ QQל ,ם~לראות
ףןקזגהריסזריזיםסס~זpהע, W.ךי Wןערךה t;;: ~עו=?.רי ld~ה S'רח jrללוראףיס WiJ~ראל P. fזד~ברת', iJ'חר~ת ז~.~ )**

~ה Iה l~המ'ות!'ו~וותי 1~ב (כiעוiק'סה f/הואם . 1:כרש[לא ('' V "119\ךקד"ק';ג;כלסם 1 ~ו'!?ן,נלאת~ב,ךהל~שות
 ,הר~~כ:~ןער.רסלi;זירתערל~ית,ה {Pl ~ Iרףס~יתה 1גכ~~כףרס W [: '~ר:ל~שותזtpכ~~יםז,וה ,ע~ר:מו p:הףא W~ית, /oג

ערז,ןח;ת,~נרת ,תו~ג;~ Wיס Wג ,ןנi*ס~ .םי~~~ WiJז,נלעג:.בושולא , ij':ן~קי ?iר;כל P:ןקזכה W ב;:~:;בדריזףתם Wסק~ו'תףד!?~ם

ז,נ~דועזףת,ך:;ורצףת~זוזן;הף ldזp;:דיא~דים, fס;גי P ~ 1:ה Wחר'מרדע'~!(זנרשז:ם:תריזקךהי i:t~ה iJ ~ 1וקיליען ?7זrי

f זקקגאת~סתל~ q ב,רQ " זקן,נר"i לר/וד:"זי'!הית~~ W כהij מ~ ·'ב~.םQ ץ 11 ב(!הJ'1 מ~ : 1 <;ל?סIj 1רW ל"!'ע'גו~סה 
נןסיך P:ל v::כזיב תג:!]זW ~tעדג?רית,ה {P ~ I:זp"?ו:;גז.קיס~לה fים Wדג~ף ?f;l1 ~~ם PiJ:זגה ?.7 ~יס, 47;ךרוןtז:;גיר~דיקאותי

חןכ;י~?ס ?1 ~ם WiJן~מףך,~ש~ר p:א;~ר?ם י~~גדירית~זיה p:וגםן;ךב: iJדשונררזה ,ם~ר~ן~םאיססד:ריר (jןנ?גה

9ryl ,כס~כןרה.ן~להתוזה~ל ם?'~~~~ 1 ם?'.בג; 1ל 11\.1יi-ןה~כו ' 1ז,נסךא ה?/<;: 1אםj ש,~לא, 1ה~ O ן~תO תJ1 ך:ה:
 . jין 7ץן~יוש~ך'קאותוש,ל?בר?תוד~ך?ה ,',~.ם 1iJזpה I1 ~לו~ר ,) 6כ, ", 6(וכ ""סח~~רסליין~~~את 1 'ח?~

 .,טז, b"ינכיס~דגיר~סר~ם ,~ך~:ו ?1 @';ו~ 1גוי ;~*~גוי

ראשו~ה:ביוזP:;~םריס ty::rיהודי,איש-'י~רא~יש

יר,ח,זגמי ;f~ת I כ)~#

יארפנה']. :העולם[בלשוןנהוגההלבשהצודת-*מורננ

,הגויים.הארץיושביהעמהמין-ס~רץ~םסונזן~ין

אליהן·לכתשומתלעודר-~ויר,ןד"~ב

#נר jדשנחלקו.-~ך'י~י Wמאד.חלש-ו?אדרפוי

טיפר"ס nה"ח:מדןה"ה-:כ.ןהזכ~סררןר i#ך ,י;ך~jז

פירושן: I~?רית 1- , 6סהג!כ t~~רית ח~~-fיז"ע.זצוק"ל

I ,'אחרת.שלדקהלובשת,האשהשלאינךשהשעראחרת

Wf םW משוםאילעארבי'אמדג. ,,,סיגמוס ר~;,ד;כ~גח

רנרלרמדאדמעלשמצדהכשמ :שמעוןכרביאלעזרדבי

להריכח-תויכס"ייהןוrז )!'יט, Pר I(יוךדכתיב :'''שריפ{הנשמע

נשמע'שאינךדכרלומראדםעלמצרהכךממנך]שמקבלמי

 םי';ז~~ n .:זךי~'יר l)iכ t= ~ת; /W ~ Oנ"ייח].וכ'ירם"מסס:נרמס

נ, ,ב::ק jזככ'יךףע"פ:ת i ח~t:י:Jז:זר;קי j ~י~וכז:;וברר"/;אסו

-"~ W רחלרבקהשרה ?הם][מיניבהומאן "ל:;;)א~ים

דרךובמצודתשרפטים]רכפפרבגמרא,שםרש!דז[עיין !רלאה

האלד,רצנועיתצדקניותנשיסמפי :פירששרפטיס,לספר

הברכה.יתתקייםתבררךבאהל,היושברת

i:עם~~ה 1רוס~יתח 1*נכז:יi למצרההכךונה-וז;.ית

~ברשיייאנצחית.והנאהרוחניתענןגשהואטיבומעשה

ממה-ד.קכג,זכ'י'כיס~ג~ים W:יכ גז;:~~יתנייש,ולא-
איכפתיים!].('בלתיך!שקטים'השלוייםהאנשיםשלרעגים

 '''שרלפי-ט,גג! ' l't' 'חןת ?tנ.ו$ינותו;'~גנדת, ם~Pז~

מדיבות :מליצהככוונתמקרא!של'פשוטךמתפרש

היושביםהעירוכרכישאננןת!),('נשיםנשלרההירשנות

זה,כלשוןמשתמשרכינןאךכרטחות!).('כנותכטח

קוך"'~;ין 'r'וכו',בשלוההיושברתנשיםהפשוט,בפירךשך

ד~ריצית 1זררח t= ~~ז:זיא Wגג,,דנרחםי:כרגרי ?1 ~ ח~ד.~ 1Jר

לאביזרים{נמשליםלהאלירהקרוביםמהדברדםוב;דות

שנרועיהחזק-סרונ;יס רי:~'~רהכלי],עיקרשלקטנים
סופר"ה"חתםמזרעלרבינךכוךנתומנהיגיהם.ישראל

 .!':נזכP:כרסק.ד lחןנגרם.-~~גיכ~ףזי"ע.זצךק"ל

קנאה :שםרש"יפירש-סיי:ך," i ח~#רחי~א ?iייבג;ר

הטונים,במעשיה



טפרטהכללשירי

 עדז;;?'יפף Qןה; ,הז!;::; תר,ך,;" הז(;:;ר-~ן IJך~

א lIיכ,ד ,יקףרא(',!'?דבש-:;ג;;נךיצףתיוסרלילך

;;זראש~ל~סות 7ןיכ;נף ',ל 9 " 111 'זוה I;ג~רי

קיטמשכיל

I3P.:;1 ה 11?רית, 1הI$ דיסףר~I ,קים 9ס~רן?לא
ת jlרף I';כהול?תזp,ר~יתם 1~ש )*ה, 1;גמוריס

 i'ס P qiס, , riR 0 (;;הי q ~(:) ה;; 1ש f;1 '~ד 17-י'אש

~ים [iQi~לה ?7ך~ Q ז:; y~'ןף ,דא??~ה iZךיוסר.~רי;נה;:ז;סהל'א Wרש. . i!.ךז,נקו), PPtlיי:י iג: , '11 (:פןת Q:קת iפ 9ן.ןן ן~;; )*

ךנר~ה ?ת (1 ~ררי~הה /oזו~להיף 9?1ר~ייס W ז:;ךר Q ?/ת 1 (כiהףאזואין, e;ך.ם- ? ם?'()ונ? 7קף 9 ~ (1;נף :ךה ?1ך~

~ל.יסם.~Iרן~ווה~יר W _יו;ז:; ~לו;~וחיא~רי;נה. Wז.?ה q;לקף P.~ 9ז~דין~שף?~ים qדףל~.רש.כ wל~י:ץחי~~ףת ;-dל
ii'W7 זכi1 ; ך:;ן:דו{ו,ךח?ה!r ןךג~ים ?7 ~קשףטי:W 7:ניסW ז~לס~,ה~רי;נה?d חיאן,pו'אש~ך;ת ל;;הוא~נף~הזW ;:ז, 
 ר;;קtש~ם~ך.ז5הiק.ל·א??אדיר ?iסז;זעג") ,"'קףר כt: ,f(כך J:i1ף~הוא,הררה~שףרי'אשך~ךףע;תה, $lשף 1חיא W:קףז,נ~;:ן

יךת ryל םי;::;רסיףזp,ליאים W ~ארסן ,םי;:ד~ [iל l{~?רית~וגהלסס ה';ך:~ Wז fןךס:הויק:;יגכה, P:~:;גלףה Wר'א

ל- p;להקף 9 ~ס?~יםן-<6~ם ,קrכר~?רית ה$?~ףיך ijי jrז,ו:;ו~שףם ,)כר,~tכטיס lti (ך" f"ז;ןבא)~ל g,:ים W ~~"~בףעוה, iJז..ו

~תזק,ס;גכהחיאtו;;גל ;~ן~ים iJ~ד;גר.רי, ?7ל~ן Wר'א;?שות 7זp,דך?ןרות 'tkס;י:זvן~ללזגבוה~דו~ים Vןקיס, W:ק~ך

~ tV 9ל;גק.וום:ך~ה:;כיןז;:זבף 9ךק.~ךרל.יך , Q;fJ הל~??ה O/ רא~ךW ,ןארתולה~יך 9 ~ס;וי~שףםהp~ iP. ,הW ה 7ס?
ךאזpה~ר iV:;1~ה tpךננ;~"רל vל~~הנ;כ,עני, g ר1~ :,ן Qיודן:;ג' הךקז~,!,?~זךןקזק~לה,ראזpה~ר /o נ;:ת 1נ~ריצ

J :~~םר.?' ז o/ 'ך;-ד?::ז.ז~ללמ'ה f.1 .ושו~ה:קסופו.ןר;r,[יוסר;;רי;יהסה 7:כ ת~~~ס~י~שףםצאW:P חני;ן 7~יםWi2 .י?;כ:~שףםט 

;<;כסףיוהודכותךמוך:ין, J;נ,סת, jע 1~נ ןה'!' ן?' 11i;ינ 7קף l) ~ 9~ף :קללה;נךר,ךולא;נניחףJ;וא,!:(?זקים 2היאךה ?1 ~

 1ר ?1ך~ 1~נ '? vז,נשףם ?קללההרף"ללא Wח 1ך ?tש 1~ר;ש-לנף~סלקללה, הס,(?;סה i)Wל~רשן 2יזק,א ;ראש

?עיל,ן i1 rא W~ה ,א' 1דף 1;כל-;כךם v'lJjל~נלסן םד,,,;כדתזp~ה;העזpר,;נל-;נךם vלזp~ה;ה ,ה,(? V- 1~ק
ן;נשףםן, r~~ Id,נרףלא '?כiן;נשףםקללה,;גךךךלאאםל;ינוסי?סיקף 9 ~ (1ך i; '~ז,נךה Wדזוהאתר~רףשךל';נא

 .ייי Wלדפןת 9ן.ןות iי /oקףר Wז{ב? ה!~ב if .? ?7ךס:ה ,סג;:שוקרתה (l :ס.Pז
7d ס:;גיא 7~ש~גכהt.ךזZ ל ןא???הW כת;t7'ז;ושף;גה ן~~ר~ה,זיל~היd 'ח;גה~)rכו? fו, P וףP יוכj (וrך~ם :מP.:p הt.סףןה~?ריתז~

הםהלאס.;כמים,על;כעסלה,ה v~זוא 1!ן;נאי :ה,!,~ ' (lא? 1לא-כךאם:ק 1 ר~'ס(?רגא ,ירנ,ז..?ראש~רף"הלילף

 י.ת~ש----------------

~רי~הז:!;נכה~,יא~רש, 11רבות, f.1.קפרת ?Iתר ן~~*·

 ם~~?J:זr:ז~י ה~~ר.י;zח~רוננ f~אדה WiZריוסר.
מבארים'התךספךת-ו Cד-בוסי; 7 ~ק~~ה?ורה: 9ד~

כקיימוןשלבבתך:מעשהשםכגמראהמובאהמעשהאת

צרכיהלהלפסוקייןלכיתךבאהכעלה(שמתגוריוןבן

זהוכיםמאותארבעחכמיםלהשפסקן .)'''שרמנכסיך.

 :להםאמרהאחד).יום(לצורךביום?כוים, i?W:Pשללקופה

שלאהתוס'יכתכואמן.אחריה:ועכךלכנותיכם.תפסקןכך

"ס Wמ רז:י;r?! ת~!#חףא~אי Iר~ם~~ןיותר.צריכההיתה

למעשהכסמוך-~סתדדרי~חח W ~~וח ף'י~?! t5ר
זכאיבןיוחנןכרבןמעשההגמרא:בהמשךמוכאהנ"ל,

חלמידיךוהיןמירןשלים,יוצאוהיההחמורעלרוכבשהיה

מלקטתשהיתהאחח(נערה)רי~הראהאחריו.מהלכין

אוחושראתהכיוךערכיים.שלבהמתןגללימביןשעורים

!אמרפרנסני:רבי,לואמרהלפכיך,ועמדהבשערהנתעטפה

אמרהוכויגוררןןבןכקדימוןבת :לן?אמרהאתמי:בתילה

לתלמידיולהןאמרכתובתיעלכשחתמתאתהזכוררבי.לך:

אלףבהקוראוהייתיזושלכחובתהעלכשחתמתיאניזכור

רבןבכה !חמיהמשלחץואביה,מכיתזהכדינריאלפים

רצונושעושיןבזמן ;ישראלאשריכם :יאמרזכאי,כזיוחנן

שאיןיבזמןכהם,שילטתולשוןארמהכלאיןמקוםשל

כידולאשפלה.אומהבירמוסרןמקדםשלרצינךעןשין

-ו~~השפלה.אומהשלכהמתןכידאלאשפלהאומה
ו::זטירראשת iר~ררעשו~ה, 1~~:ריאהריכך.ומתוך
השערית].אתלקשטעודתוכללאךממילא-בהראתורה

לארזןכסמוךהשעריתמקרם-הירקה'-~רבןים ryגזי
 i.יג~י ,וrךגריסד~;ךורם:ר~ה~יך!~בד~~ףוללחי.

גג,גחוגיrו :כ!"עדוכרר~יןד-~סןלה.הסמדכך-ו:ו וי~?!~

fשידעוהיאהוראהובעלנרולאדם:בכותשםפירש"י- .ו

ז;ההחכמים.- ~כ~לכו.דמביז- i7'ףדד~אכן.לעשות

מעשהשהרבא ) P ,י- P (בכתובותשםד~יי i & ן~וז'-;

חכמרםלהשפסקךגורירזבןכקדימךןשלבכלתימעשהאחד:

שכתמערכהתבשיל]בלהטעיםקדרהלצ~קיייןסאתים

:שומרת!תנאלבנוחיכםתפסקוכך :להךאמרהשבת.לערב

ככים,בלאמתבכעלהאמן.אחירהענךולא-היתהיבם

- ם~~שד~רתזtסרנ;Jהלאחיך].להתייבםקוקה iוהיתה
לאחיו.להתייבםזקיקהןהאשהבנים,כלאבעלהשמת

כזה.מיושבשיהיהואפשר- ר~~~ ה!.~ב W ~~דס;ה

ע"בטו.דףכתובותבמסכתדרtק"יפות ?1תוקף:קירת

הקודםכמעשהמרועהתוס'כתקשראמן'אחריה'וענוד"ה

פיעלאולםכאן.ורקייאמן",אחריההחכמיםענךלא

כלתךמעשהכיןההבדלהיטביתיישברבינךשלכיאורן

בתי.למעשה

* r נכרית.פאהק' 1~ר~# f:i עדיין·י



משכילiפפרטהכללשיריקב

?'לךר-?ך lJtiלבואזע,~סחא 1הם l;ו ;ממ)

f 1ק ' 1"ל:i7 ו,:י /f\i ןרוך ;;ןi~וCJ ?;ה- י'גpא 1ז
-לן;::;בר 1 ך'~ Wם 1ז,נש ,ךא?/~דולת i7:11ן!!ר'צףת

ל/שףזזה.~נף;ה ז'(; ךכ;-'ד;

 :~לה f:1קך~לכנרת ל!!צו:;ןק,ת:1קך~ל ת.כI~:;:ף
'צאהכ'מכםמאדל'מרכ'כנות'ייאל  .,.ז, ., ':. ,.- .,- ,-

ניות ?jבiך'ס WI';:כףר~ך (Cיג), , 0(רו" '''הד Z 'ב;

'ם W1ל Wן!!;ףחח 1!ץך'צ-ז,נ,;ן '. 1ל \tנ"
לiכ?נוס',ה I:;iייש , 1ד;ות. 1ס~לת 1~ך'כגורמות

J הות 1;1:;זא;גיך~'אi:I כ;W ןרותi1i:1 ןעות, 1גJ אI א

רה, Wס;כה '!i >?הלאךך;ו';וםי.'ל 7( ם??ג;:ל 1[ק'מ
ר'ת 1;הודתמזpהרתמר o/7ז;<אדךת 1\ק 1;1ס

גר,ךז,בח :ז,נך.ה ם'~~ס 9ז,נטובותה i1;1כ ,' 1?ךא

 , t ,מ,יעמ(נגחז"ל i1ן;כז,נ'נז,נ~ז,נר p: ,ע(; Wךח /1ל:;ג

ך;ן" 1;ג:;ןב'ט'כ (C~כךם 71 " :ק 1ס 1CJ\:;ןלמ)
לכנ'םעל-'ד'-זהזוכהרגם : ) Iטינ, מ,,, t(נר

, -"'r -"ז , ",'י• 

י Ofך Zf "ה f'1~נזpהיאם 1~ש :כ 1 ת~~זקס~~ים,

 ,הס?!'ת IJןק/? '.ים'ה'(ה'ל' /o;כ I' ' 1;ב- ףס'!;

W כל;W כ:i7 ה~ I ';1ס' ך /? W ם'Vזpדודה,ה 1 ך:?ג;ז"
;ן Wר'א;:יןת W חס';;קורותךאףלא W;:בףר

 .לו 1f ~ז,נ?לןם $I:כחלק;ג~ז;נת 1ו!ה ,)כI , iמ(יוממ

(פר"מכז'סר'סא >:1;הףר'תת 1;גדת 171::דז;נןנ;ו
) tC , ק'רףo יךא :דש;נ;ן!ה ),"עl'1 סא

 ,ח!;נ" i?J3ג;י >:1לדכר,;ך Wךי'ךא W/1ז,נת iZ '~~ר
דלאלבנהאוגר'סלב'ת;ןתא 1מסענגר'ס

ז , ד.,., . ..'ד"- ",'יד : .דיי

ר;א Wר,:,זגךהז,נדהך~ר'םכדךא, ! 1כ i!'IJ:ג;י
iןך' >:J31ר:;ןר;ך W;:דהףא ?דא ם'ר,~/?אז :;גכ'סא

7d ,ר' CJW 1;כל- ,'אד:: אס'!;ג;ףז,נה ;ל:;גרP.W 
 ל"! i1ן;כז,נ'נ 1ז;נר I5Wז,נה:כ.לםו:;ןל '.א ?j;גשף
 VI ";זע.ם-!כ:ןך~~ה~יש :ס) P"י Cרכרמ, , rי(Iכוט:ר

W 1ר ' ;;!')'i;ז,נ-(כףלא ,םזJ39 וקwv ש <'1ךם

'ם d/ ז'~ז,נ:;ןלהל W>יש Wוסךעו, ;או~לסז
י:ך;ה W ,לד?(!ה~שו:;נ?ללא;תן, ם'ג;~<;ז

i:ה .םס'!;נ;: אך,,'יpג;,רקתרע;תך~זW1:< ר~הה: 
א;ג;יה ?1i\iז;נא 1ה Wא;קו~ךס;ך,אןרת; J;:קןאו

;נג';ךס. 7~'ג;יהג;,רםך~םאןתן,"ז lI ו;r א'ד:: Wאו

ה Iןל?;ךךעןתמיך?';כםא Jשוכף:;ננוס',ל;כ!
ואלתתחכרףואלףכשרותהצנףע;תכדרנ' ,-'" -, "' ',-',-, ,-

i?l'1 ס 1;ג(אף'Vנ,זנ;ל~שות~רףרותז;: W ';וךעף .םך
של;םתחל,פףףכמה 1תחל'פמהראף 1נא .,. ,'--,-' -.. ' -,-' , 

וסך,iדזכה ,אג;!;ף;ב!ה;ננ';כם::דך,iלח;ת ,ס?י;ג'(:;

ס, i י;ג'!;ב;ה 1כ' !Vסך;:ז~ך~ת ,סכ;'.ל:;!;:ל W ע?! Wן

ים i? ~ Wל;ךיותרוכ;ה~ד~ההיא~םגכה Y ?,ז ,'קור~'~ה 9ז;ן;.כ W כ;:ר'אזVהזק~רד;כל;ך~~ן:;גיםים ?i ~~ף p:ל- p;ד;:ןקו 9 ~

~סףר,'~רףקיד.םמף;נח~ל-~רזכךןגזpזJ!,ר'אזpה~ר tqמ'ם tq;ג;<אךסן ט!Jז~ (J ז:;?חף;נלהלאת, i ר!Jז<;ס

חמןרהאחריןהרבר- ..'ות, " 11 ;:' :ע"פ '~#~ח iןז;:ררר

הגרועהסיבההיאהזה,הנימיקלומר;רבינך[כוינתםכולם.

קידם].שנאמרןהטעמיםמכל

האסיריםהדיניט :הםה' Wמ'בת~ר~ת i:דירתח Wמ "!,ר

ישראלבנותשנהגומה ;הרא;הודית''דתהתורה.מן

כחובותבמשנה[המקןרבתררהכתרבשאינןפיעלאףלהחמיר,

חי~יב~~רם 7ייר :ק~ט~ r::נ;י ו'~ Iזג?ז;יבו ר~~~ f .]אעב,
ביתךכתוךמצויהכרכהאין ...חלכן:רביאמר-;~בורח"

;ךי:,כיכ~:;נןם 7יירשנאםר;אשתן,בשנילאלאאדםשל

~תףב~ P I;ז?יר~~יםד~~ים.ןחרדינ;יזו?הר~ס , ..~~בךךה"

lר~וי /o #~~יף-~יtלףי {f. ~ו: 41~נרב;ח;;'זריא~שזם

ף" Q ?'י JJ ~ר:~"המדרש;לשרן-ט.ד"רה;ג"ררכד.יהי::
שהיאיהרדיתדתכעצמהניהגתשהיאכזמן- ).ו ,כr'ק(Jר:;גיס

משנהכעלימקראבעליכניםממבהשיןצאיןזוכהצניעה,

 ...יהים" Xהיוי /o:קיי::;;ו~יף ;ס) ;J(סס,דכתיבטוביס,מעשיםבעלי

 .]וו,וישלחפרשתתנחךמאכמדרשעודנעיין

עללהחמירישראלבנותשנהגוכמנהגים:הורית תר-#'.

ד~~י~תד~ז;וגכאצניעות,גדריתיספתמשוטעצמן,על

#נרסא ?f ~ים j ~ ,רז;; 'י~ &iדt>.זנרtרך;ר,דרישזר~~גןרא
ן~רים;ררא,:::יזjזrבזבןרןאו~~זכאריט 1דד;;יסח,

:כהואראוריס fוקאן i~יו:ייא f~ר:א iררד, Ijזז ,' fו;

W רחtרסזינt~ךאי,:ד;יגכא ח~~ ;ר; 7?,;רישחר:;?'~ 

W ש#ן~i?1 כמךא~ה-א:'j י~:S ז,נהW ר"א~רW לחוץ.ה

?iךJ;קי W י(:;?~~גותג:ךקתכו,ט j) ,זןג:,ךקתהP,::;;י~ו ry ליא~rכ o/ כר

 ?ד'את~לג:ךםךז,ני ;זsה ?1קרוזכ~יסה p: הך,~~.Pזת ?Iוג:ך ,ר;ך~

?ל ,ן~ ת:ך,;:(;:~ם;וזגהלחוץזגךאז;וה:כ~רארתרות v: וiJ 1f~לו

~ישכיותר.גדרלהמעלהעודד;ן'ק· 1'~ש ך?;,Pז

~ז?נכוק-!כו,יא~י~יסם,ר~י tt:ייהם W-!כון~~ה
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