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 Wה ד~יהו הרד ךסדר ;  iZVדוש-
~ :פ'זן jל? H.בו

 -ה!~ ~!?זקי שר!'?

~ר 1ך-הוא ?; Iכ~ה  1'Iתך~?!

~  11ת קוט?!); ;:ניש;:Vהף ) Jג o/ (, 0
"~ 1ז,נך ~לם ;;ריקיס";; ,ריק נ ? iוא שר  7;1ר ,דרס;);:
 I$1ז 'יר  2i(!1יס ל;נ ' Wב!? ' 11ה  ISרדI',ך'
;כ ~כרא

])11d;:

;נ Wמירת

יסרד

ומשום ז~pלף ן,r1זך;:בה ;רף !( iם?? 11בףר

י:קךיג:י 'I

נט1סה 'כ;' לא יי Qיף עיד :;Jך ?בוא '!דל

,

ו\יז,וא; \l1'I11( ',ה ךסל 1:i ~ ;>.>:,לה Wלז;נה 1:i ~ ,לה

כשתזכי
 :י,י • • :

ן ;: I5יךר;הף.

', Vףר?; ~ם;-כן דק  I$ז תס:ה

הגאלה
 , -י'י ר-

~זאת

~ Wז:ז~ה ? 15שי יוא ך~ 11שף ג:יש, 1הר; :להירסם
~
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ז;וש; 1נה ? o/א.דה ס  i7דף\?ה
~ש 1ם  J:O/ז;>לק ,זpה 1א ', 7;1-1 " 111ם" ירך~ ז;>ה דב

יו[]t,ס?  I$ס ם~~ג; ;טרד .וב;ג?ל ;ן\?תות , J:ק??\

גדל א.ינףסה  o/ל Wמידת ;סיד,; \1I ,י.רם
ל?ל סך;::נךים טו;:גים  1\\1דה  :לק'ףס 1'1ך Zייג,

 o/הףא ? jל  !iת 'לי" סז,נ!;!ז;וה ?~"ייה ול!?~ם ;נרית,
הואt o/ ,פר.ךס ף ' Q7;1ת ד '11I1ם ש~  \Iיף בנח' 1ת

ף?ס~~ת סתווה ,ו?~דל ) =iIיי ;בג Oת 1 ,ל~וגס

הג;~'; 1ננרת ;!יי:ך !1'1 ' 11ל;כ1ה 1טוירת ~ריך
בןי' Iם?

"ע~')

!::יתי ;ב;:וכור ,ל  \lירת לי ! I~ i:ה םiכל  !1)1י וישףרים,

 1ז,נ  i?Wררת

ףז,כ?jרב ס~ < tדה ,וכוסגת לו א][.ךית טוב ;ג  !1ת

;ב  JJםי?'!,שכ;

;,תוי? Id ~!,שףם ;ך;;כי ;:ד~יס םדססית םiכל?\ Wייה

ו::ד~רות~ i:! ,ם  o/סם כ~די ש Oץ 1ג~ןה ולא

לא-ס~  \pה ,ך  o/ם ל>; ז,כ~םתי ל;דג:י~ןpץ סר??!,

םיו;;ו' ס  ij1יע 1ת .וגיום' 1לס;בבןיר  i!~ Vך ;ךוע

ף;:ג ? 7;1נ1שים

ג,

'(,ט

;נ  OI5ת

ו?קז.Pט
! uך>רףצות

הספירות :חס,ד גבורה ,תפארת ,נצח ,הןד ,יטוד מלכות

הקב"ה(] .לעןמת שאר המדות ןהספירות ,שמיגררימ שהם

הרי שמלמטה למעלה ,ייסררי באה אחרי 'מלכותי: 1 .ק~'רןת

'צד למדןי 'צד שמאלי וכן ',אכל יתפארתי מוגרר שהוא עצמ

-

ז~~rים 'םי~~'

האררות שכהם משפיע הקכ"ה את הבריאה

הגוף

-

ךהוא )תפארת( קן האמצעי שבין כי אלה הקצוות,

וקיומה ,הם על ידי השתלשלית המרדת ןהספירות .כך אנך

שבירן להטות לכל קצה שירצה ולתויך ביניהס ,והוא מקור

משיגיס את בריאת יום ראשון .כגילךי אור ה'חסדי )עיין זוהר

כח הפעולות וזהו הנקרא 'תפארת'. ,שזהו התפארת ודרך

לקבל דרגא

ישרה שיכור לו האדם שתפארת לן כן' ,כאשר איבך נוטה אל

דחסך( וכםן כן כל היספורךת' משכעת יםר בראשית אשך הם

אחד מהקצוות  ...ולכך שם ההריי מורה על יתפארתי שהוא

ה;וליס שעל ידם נתפס לנך השפעת אורם .שבע הספירות

גופא דן"א )דזעיר-אנפי (, i

ח"ג דף רנן ע"ג; רקא';}" ז.יל:-רים ; )'iי א;ר"

-

מקבילים לשבעת הימים ]ימוזכר רכות בספדי קבלה[.
רPז? ~-ררא

-

הרוך מדכשך וראךי~ .אז ר~~יו ::דfירית,

;ך~דןש~~רוף~ח1ןא ~; 7יש ו;ן7
-

ב  t?'iה דזז'חף ה~ך ן::זרר

מי ששומך הברית ,והנהגתן בגבורה של קדושה ,הקב"ה

מלבישו את לבושו ,הנקרא הרד והדר,

) :: Pיכיס קה (כ : fייה;ר וסדר ל  o/:;tס"
הוא

הרא העיקר ושורש ,שההנהגה אמצעית היא המתקדימת וכו'.

)ייקןוכז "וככזג::י" זג",כ נכןכ .נרינ גריק י::גי 1::וכגוגגי)([.

ז;דשר~ה t 7ץזיוה ~ ryדך~ה

-

כוונת רבינו ל'שאלה'

ונלמד מהפטוק

 -נןכמלבי"ס שם כתב :

נתבאר שמ שזן השאלה המרכזית ,שעליה ישיכ רכינן כטיוס

-

לבושן ,ש~ם התלבש  ...ריש הבדל בין הוד ובין הדר ,שההוד

מהסרר [....

השי"ת כפי עצם הנהגת השי"ת המתפשטות לאיך קץ ,ךהגוף

הראשינה שהביא כתחילת הטפר לפני כלל ',א עי"ש .וכבר

התגלות הספירות ןהאורות העליונות שהם מעטה

t

רצה לומר :ההנהגה אמצעית על

כל 'כלל:

~שרם : o/ק~,זוקן Wהוא י"?ז~  I'\.?Hם

עמלק הוא השטן

:ר ? iךרש~ ררך~הרא זק?Eה ג:ו ~רת

הנקרא בשמ טמא"ל ,והוא כח ההשחתה הקייס כעולמ,

עיין תיקוני זהר ,דף יך ע"א .ועוד .נוכן הוא בנוםח 'פתח

יבלשרן מקוצרת ,קרראים אותו ,כשתי האךתיןת הראשונות:

הוא פנימי

אליהןי הנרפט בטדורים[ :

?f

יתפארתי הוא )בחינת( ה'גךףי )של

9

.ס··~-ך"ק

שירי

קיח

משכיל

כלל ה פרט ט

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

,ה~ד;; ;:דה ד;ול )רע; וזה

,rכדת :ה1ך'ת,r ,כדר;כ' '!' CIייע 1ת1 ,נ Wr,ס':!' ,ךדכr,

ת'ר?) 'נ~ או 9ך?ם ש",נ; 1:ר ~מ 1ר נדיכא רלא ~ Qר ~1

( 1:ז;כהות ס:ק Wרןת
,ת'ר?)

iן~ם W

 11i'i?J;\Cl7ט ~ף ה(\~ג;:

סcדר ר;:ור זה רפד ,rנאר,

~ו;1

יז;וש;:1וה יהו;:ן~iכ) r,סIק  1'~9 ,6חח(' W,ג'ל~ ו;1:ה
~ךול:; '.דפן 9ק'ם .דר;:גנ:; 1ד~ךןל); ,דןר ז;; ' t)tרן1

7

~ל  ryעןדם

ן"ם נ; ;J :ה'$

לש;נן :

,rנשךס ';קזקם  1f1PWה לוו;ןר' ; ך~ם !?שדס~Wדע,

ך;:נכןW

 Wןpי  Wהףא ;,רא  WtJם ,ר~ך;:נה

~ז?zתר ו;:נבוג;יך יז;'I ?:

~כ,ז"Wים ;גא' ;:;rל ;rובר.ך" )  Pו!כ'טס (, ",ך' ן:ידכף ;:בדך;;כי ~ 'Jןקהות,

בראי יאוכר~ :ם י~~ גן~1ו;: ~rק Iועו דק,ל א iת ~ iריק ! **([.

(* ם? ],ע;ךי ק~ Iה דiק ~ lה ~ ~ jזפרת  Qע'ן;ם ~ל'ג O ,1ס .ם;ל"!'ו וזה דש;  jש~'~1ה ~~ה~הי כ ,P r),סיף ס'מ ,(: iמ

ו?ל ה,ר1ש' ~ jי o

'רם הזה :מ~ך~ת~ 9 ,ךד O/ ,א;)~  1פוךט,1ל>;] ,דוקה >;~ ;;'1ל ;1?18/?1 ' 1ל,ה ~ל ~ם ~, Oד ~לם

סיף ז,ן  tt'!fת  iJק~זזהw.

לא ~iגר ~חףצןת ף~ךח;ב;ת ןי~ :;+יש יורא לtז.:rדר  iJזrךים ס~ך ?: o/ים ראשר~ה *י  71.Pכףת.

וזה לשון ~ iJא;ן י:ב;.::ד ב·ק~~ ץ? 1ךין " 1ל ;;:וtודףד יע,לי )  tער ,קנך>';; מגין סמכרי( :וג'יל ~ז 1?r:ם לח,rו~.רב :;Jגן:ס .ךחג:יג ]iג

7

~ק  ' \11Wן,נ בף  ry'Wס  fך'"ק ~יול ,ל?~ ימודע  Pר'! 1הי ן,נו;דמ'י' ~ jל ~~ ??/1 )1יקןק' ~ jחם 'ומר ם'מ~ז;::נ,ן סהם

v

7

ם'שךז /?t:ארתו1 .לעולם ) Jך~ה ~פל 1זק '!,1ך  \Jח ,ה1י'ת לוב"!',ת מ:י ן,נ נב1ש ימודע זכ 1שי ;>ס!)סלתו ,סר\?,ג;

~ר;נ~ Wט ~ין המין עם ס~רץ ,ך?ל ;:ג?ירי ~;:בעו~ים ,חד Wים +ים ;~ Wים~ ,יגם ז~ 9dיקין דס ~ o/י:ב; ::גכ~ Q1ס ןJך ? 1ך Oס,

לראות ,ם~ ל  QQכ ~ל'ס  jע'ג' ?ל ךו~'ה).
(** ז~' ~.חר~ת iJד~ברת'P. ,ז  fל ~רא  WiJס ראףי לו ל  jrח ר ~ 'Sה  ldעו=?.רי ~:;;tךה ןער Wי .ך Wע~ ,זpה סס זריזים ףןקזגהריס

ל~שות ~ב,ךה ?ן,נלאת ~ו'!1סם ;ג;כל ךקד"ק'] '') \119" Vלא :כרש .1ואם ה  /fה עוiק'ס )כ~ iב1י !'ו~וות ~המ'ות  lה~ Iה
 Wס ~כףר גכ~1ה רףס~ית  I}~ Plה ערל~ית ,ל;iזירת ער.רס ~ן ,הר~~כ:
ג~ o/ית W,הףא  :pמו ,ע~ר :ז,וה זtpכ~~ים ל~שות '~ר:] :
ףד!?~ם ק~ו'ת ס Wם ;:בדריזףת ב;W~:ןקזכה ; :Pכל ר ?:' iן~קי  ,ijולא .:בוש ז,נלעג . WiJםי~~~ ,ןנ*iס~ ג Wיס, Wתו~ג;~ ~נרת ערז,ןח;ת,

 Wה ; 1~:Pגי ס ~ fדים ,ז:;pדיא ~ ldזוזן;הף ך;:ורצףת ועזףת ,ז,נ~ד
זrי ? 7ען קילי ו ~1~ iJה  i:tזקךהי :תרי ז:ם ~!)זנרש 'מרדע' חר

 Wה iכ . jם ·'ב~ מ~Qה ב)! 11ץ ? J'1ס >;ל :1מ~  Ijר ~ 1Wסה ע'גו ל"!'
 fל ~סת זקקגאת ~ qב,ר" " Qזקן,נרiית "זי'!ה לר/וד~~ :
 Wים ~ fלה ז?"pו;:גז.קיס  I} ~ :Pה ג?רית ,עד Wתג[!:ז: ~tכזיב  :vל :Pנןסיך
אותי ~דיק ןtז;:גיר ;ךרו  47יס 7.? ~ ,ה זג ~:PiJם ~ ?~ f;l1ף דג
נ?גה ן) jד:ריר איסס ן~ם ,ם~ר~ רזה דשונר iJן;ךב :וגם ~:pזיה גדירית י~~ א;~ר?ם ~:pש~ר ~מףך ,ן  WiJם ~ ? 1כ;י~?ס חן

 9rylי1.\11 ,ל 1ם?'.בג; 1ם?'~~~~ ~ל התוזה ן~ל ס~כןרה .אםi-כ 1ה? :;>/ז,נסךא ' 1ןה~כו  jה 1א ,ש~,ל ~ Oת ן~ Oת : J1ך:ה

'ח?~ 1ת יין~~~א רסל ""סח~~ )וכ ,"6כ (,6 ,לו~ר ~ I1זpה 1iJ
*~גוי ;~ גוי ;'@1ו~ ? 1ך~:ו ~ ~,ם ~סר דגיר "ינכיס~ bטז,. ,
 -איש יהודי ty::r ,ריס :ביוז~;:Pם ראשו~ה

~יש 'י~רא
*מורננ

-

צודת הלבשה נהוגה ]בלשון העולם  :יארפנה'[.

ד"~ב ~ויר,ן
רפוי ו?אד

-

המין העמ יושבי הארץ ,הגויים.

 לעודר תשומת לכ אליהן· -חלש

לספר שרפטיס ,פירש  :מפי נשיס צדקניות רצנועית האלד,
היושברת באהל ,תבררך יתתקיים הברכה.

*נכז:י 1i:ח רוס~ית  1ם~~ה ע iוז;.ית

כ(~~I #ת ;fזגמי ח ,יר,
~ין סונזן ~ם ס~רץ

7

.ם  ~,',ד~ך?ה ?בר?תו ש,ל אותו ~ך'ק ן~יוש ץ ין . j

מאדW.

,י;ך~jז #ך  iר זכ~סררן :כ.ןה

~ך'י~י

יייא ~ברש

ומעשה טיב שהוא תענןג רוחני והנאה נצחית.

~ Wג~ים זכ'י'כיס קכג ,ד.
 -ולא יתנייש ,גז;: ~~:יכ

 -ממה

שלרעגים האנשים השלויים ך!שקטים' )'בלתי איכפתיים![.

 -שנחלקו .ד # jנר

 -ה"ה :מדן ה"ח nס טיפר"

זצוק"ל יז"ע f- .ח~~ ~~רית  tג!כ סה 6

-

הכךונה למצרה

ם~Pז~ ו;'~גנדת$ ,ינות נ.ו ? tחןת '  ''l'tגג! ט,

 -לפי '''שר

מתפרש 'פשוטך של מקרא! ככוונת מליצה :

מדיבות

?~ 1רית  Iפירושן:

הירשנות נשלרה )'נשים שאננןת!( ,וכרכי העיר היושבים

 Iאחרת' ,שהשער אינך של האשה הלובשת ,דק של אחרת.

רכינן משתמש כלשון זה,

 WfםW

ד;כ~גח ר~; ,יגמוס ,,,ס ג.

דבי אלעזר כרבי שמעון :

,

-

'אמד רבי אילעא משום

כשמ שמצדה על אדמ לרמד רנר

הנשמע ''':שריפ} דכתיב )יוך Iר Pיט '!( ,ייהןוrז תויכס"

-

להריכח

מי שמקבל ממנך[ כך מצרה על אדם לומר דכר שאינך נשמע'
נרמס סס :וכ'ירם"מ

נ"ייח[W.

~  O/ת; ~  =tכ ' l)iיר :זךי~  n .םי';ז~~

;אסו ;:וברר" /י~וכז ~  jר;קי ח~:tיJ:ז:ז  iת ע"פ :זככ'יךף, jב::ק נ,

-

 Wים "ל(;;:א~ מאן ניבהו ]מי הם[ ? שרה רבקה רחל
~"

רלאה ! ]עיין רש!דז שם בגמרא ,רכפפר שרפטים[ ובמצודת דרך

כטח )'כנות

כרטחות!(.

אך

בפירךשך הפשוט ,נשים היושברת בשלוה וכו',

ר  1Jח~ד 1? ~ ~.רגרי
וב;דות

נרחםי:כ ,ד גגW,

''r

~;ין קוך"'

ז:זיא ~~  =tזררח 1ד~ריצית

מהדברדם הקרובים אליר לה }נמשלים לאביזרים

קטנים של עיקר הכלי[ ,רי~'~:ר סרונ;יס

 -החזק שנרועי

ישראל ומנהיגיהם .כוךנת רבינך על מזר ה"חתם סופר"

זצךק"ל זי"ע~~ .גיכ~ף

ייבג;ר ?~ iא רחי ח~ i #סיי:ך",
במעשיה הטונים,

-

נגרם .חן  lסק.ד זכ:Pכר :נ

-

'!.

פירש רש"י שם  :קנאה

שירי

משכיל

כלל ה פרט ט

קיט

ך~  IJר~-ן הז); ;:תר,ך, ";,הז!; ;::ןה; Qיפף עדז;;?'

 I3P.:;1ה ?1רית 11 ,ה  I$סףר ~די Iא ,ן?ל ס~ר 9קים

?דבש ,יקףרא)' '!,יכ,ד lIא

מוריס ;ג1ה~ *( ,ש 1ם ז,pר~ית ;כהול?ת  'Iרף  jlת

~סות ~ל ;;זראש

~ 17 -ד '  f;1ש 1ה;; ~);; q(:הי )  ,0 riRס'P qi ,סi

לילך יוסר ;:ג;;נךיצףת

-

;ג~רי Iה זו ' ,' 9" 111ל

ןיכ;נף 7

י'אש

(* ן~;; ן.ןן 9פ iת :ק: Qפןת )' ,11ג i :יי:י  PPtlקו( ,ךז,נ ..!iרש W.ל'א ;:ז;סה ~רי;נה יוסר .ך ~ iZה ,דא?? ~'ןף  yזQ;:ך~ ? 7ה ~ל ]~ iQiים

ך~ ?1ךה ; :נף ) 9~ 1קף  7ם?')(ונ? ? ך.ם ;e -ן ,זואי הףא )כ 1iת ? Q/ךר ז W;:ייס ר~  1?9יף לה זו~  o/ה ררי~ה ~ ) 1ת ? ךנר~ה

w

ל ;~~ d-ףת י:ץחי ל~ כ ףל~.רש .ד~? qים ~שף ~דין ~P.ז 9קף ל  ;qז?.ה~ Wרי;נה .וחיא ~לו;~ _יו;ז~ W;:יר ~Iרן~ווה ~ל.יסם.
, Wז;:
:7 Wניס~ Wרי;נה ס~,ה ~ל ז  ?dן ז,pחיא ~נף~ה הוא ל;; ש~ך;ת ו'א
 ii'W7זכ  ; i1ךח?ה :דו}ו ,ך;:ן  !rי קשףט ~ ?~ 7ים :ןךג

1 W

ףז,נ~;:ן :ק חיא שף  l$ה ,ך~ךףע;ת י'אש ~שףר הררה הוא ,ף~  J:i1ך )כ  t:כ ,fףר '",ק עג"( סז;ז ? iיר ??אד iק.ל·א ~ך.ז5ה ש~ם ר;;קt

 Wים ז,pליא סיף םי;;::ר ל  ryיךת
 Wה ~;:גלף ;::Pיגכה ,ויק ס:ה ןך  fז Wה';ך ~:לסס ~וגה ~?רית  }lל ], iםי;:ד~ ארסן ~
ר'א
ז..ו ~iJבףעוה W"~~ ,ים  :,gא(~ל ז;ןב "fך" ) t ltiכטיס (,כר~ ~,שףם ז,ו;:ו jrי  ijףיך ה?~ ~?$רית קrכר ~ ,ם  6>-ן ס?~ים ~ 9קף לה  ;pל-

7

 Wן ל~ ?.7רי~ ,ד;גר ~ iJן~ים ; tו;;גל חיא זק,ס;גכה ~ת
 Wןקיס~ V ,דו~ים לזגבוה :זvן~ל ס;י ' tkרות ז,pדך?ן ;?שות ר'א
~ך :ק

~ tVיך ~ךרל .ךק 9.ף ןז;:זב ;:כי :ך~ה וום ל;גק,9.

 Wה~ ,שףם ס;וי ~~ 9יך לה ארתו ~pן  iP.ה W,ס?7ה
 Q;fJה הל~?? ~ O/ך רא

נ~ריצ1ת נ;~ o/ :ר ראזpה זק~לה ,ךןק ~ז הךקז~ ?,!,דן;:ג' יו, Qן  :רg ~1ני ,נ;כ,ע ל~~ה v

"רל ךננ;~ ~ tpה ~ iV:;1ר ךאזpה

7

Jז~~ :םר o/ '?.למ'ה' ~ל ך;-ד?::ז.ז  f.1ןר: .קסופו;r .ושו~ה צא[~ ,שףם ס~י ת~~~ :כ 7סה ;;רי;יה יוסר ~ W:Pים חני;ן  Wi2ט~ .שףם י?;כ:

~ ?1ךה היא ?):! 2זקים ;נניחף;Jוא ,ולא ;נךר,ך קללה ~ :ף ) 9~ lקף ;7ינ 11iן?' ןה'!' ~נ 1ע  jת; ,נ,ס Jךמוך:ין ,והודכות ;>;כסףי

ראש ; יזק,א  2ן ל~רש ; i)Wסה הס ?),לקללה~ ,ס ;ש-לנף ~ר1ש ? tך1ח Wלא "ל הרף קללה ? ז,נשףם ?' v

~ק- 1

v

, Vה ?),ז~pה;ה ל ם ;נל;-נך עזpר ,ז~pה;ה ;כדת

~נ 1ך~ ? 1ר1

םד ,,,לסן ל~נ  v'lJjם ;כל;-כך 1דף,1א' ~ה Wא r

i1ן ?עיל,

ךל';נא ~רףש אתר דזוה~ Wז,נךה '  ;iך ) 9~1קף ל;ינוסי?סי אם לא ;גךךך קללה ,ן;נשףם '?כ iלא ~,rנרף ~  Idן ,ן;נשףם

:סP.ז ) lה שוקרת ,סג; :ךס:ה ?if?. 7ב ה!~ ז}ב? Wר קף o/י iת ן.ןו 9פןת לד Wייי .

7

~ 7dגכה ~ש ס;:גיא ךז Zt.ה ןא??? לWי;tכת זיל~ה ר~ה ,ן~~ 'ז;ושף;גה ~ 7dח;גה' ?כו, )rו P fוף  Pיוכ  jמrו(  :ך~ם  P.:pזt.ה ~?רית ~סףןה

לילף ~רף"ה ראש ,ירנ,ז ?..ס)?רגא ר~':1ק ךאם לא-כ 1א? ): ' lה ~,!,ן;נאי ~ !1זוא v

,ה לה ;כעס על ס;.כמים ,הלא הם

י.ת~ש----------------
ן~~*· תר ? Iפרת .ק  f.1בות ,ר ~ 11רש,~ ,יא ז;!:נכה ~רי~ה

יוסר .ר  WiZה ~אד

9

ד~ רה? :ו

f

~ק~~ה 7

~רוננ ה~~ר.י;zח ~י ם~~?:Jז:rז
ד-בוסי;  Cו

 -התךספךת מבארים'

אומה שפלה אלא כיד כהמתן של אומה שפלה .ו~~ה

-

ומתוך כך .הרי ~~:ריא  1שו~ה ,ר~ררע  iת ראש ו::זטיר
תורה הרא ב  -ךממילא לא תוכל עוד לקשט את השערית[.

את המעשה המובא כגמרא שם :מעשה בבתך של כקיימון

גזי ~ ryרבןים

בן גוריון )שמת כעלה ךבאה לכית יין לפסוק לה צרכיה

וללחי .ד~~ף ך!~ב ~י :ר~ה ורם ד~;ך ךגריס ,ו rיג~י.i

מנכסיך'''(. .שר שפסקן לה חכמים ארבע מאות זהוכים

לקופה של  i?W:Pים? ,כו ביום )לצורך יום אחד( .אמרה להם :

וי~?!~ ו:ו
.וf

-

 -הירקה'

 -הסמדכך לה .ד~-סן דוכרר~ין :כ!"ע גחוגיrו גג,

פירש"י שם :בכות אדם נרול ובעל הוראה היא שידעו

כך תפסקן לכנותיכם .ועכך אחריה :אמן .יכתכו התוס' שלא

לעשות כן' .ףדד~א

" Wס
היתה צריכה יותר .ר~ם~~ן ~ Iאי חףא ת~! #רז:י; !?rמ

ן~וז'i & ;-

 Wח דרי~ח ~סתד
ר  t5ף'י~?! וח ~~

 -מקרם השערית כסמוך לארזן

ד~יי

i7

 -דמביז לכו~ .כ~

 -החכמים .ז;ה

שם בכתובות ), Pי (P -שהרבא מעשה

 -כסמוך למעשה

אחד :מעשה בכלתי של כקדימךן בן גורירז שפסקך לה חכמרם

הנ"ל ,מוכא בהמשך הגמרא :מעשה כרבן יוחנן בן זכאי

סאתים יין לצ~קי קדרה בלהטעים התבשיל[ מערכ שכת

שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירןשלים ,והין חלמידיך

לערב שבת .אמרה להך  :כך תפסקו לבנוחיכם !תנא :שומרת

מהלכין אחריו .ראה רי~ה )נערה( אחח שהיתה מלקטת

יבם היתה

 -ולא ענך אחירה אמן .בכעלה מת בלא ככים,

שעורים מבין גללי בהמתן של ערכיים .כיוך שראתה אוחו

והיתה  iקוקה להתייבם לאחיך[ .זtסרנ;Jה שד~רת ם~~

נתעטפה בשערה ועמדה לפכיך ,אמרה לו :רבי ,פרנסני !אמר

שמת בעלה כלא בנים ,ןהאשה זקיקה להתייבם לאחיו.

~~W

-

לה :בתי מי את ?אמרה לן  :בת כקדימון בן גוררןן וכוי אמרה

דס;ה

ב ה! ~.ר~~~

 -ואפשר שיהיה מיושב כזה.

לך :רבי .זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמר להן לתלמידיו

קף:קירת תו ? 1פות דרtק"י

במסכת כתובות דף טו .ע"ב

זכור אני כשחתמתי על כחובתה של זו והייתי קורא בה אלף

ד"ה 'וענו אחריה אמן' כתקשר התוס' מרוע כמעשה הקודם

אלפים דינרי זהכ מכית אביה ,חץו משל חמיה ! בכה רבן

לא ענך החכמים אחריה ייאמן" ,ורק כאן .אולם על פי

יוחנן כז זכאי ,יאמר  :אשריכם ישראל ; בזמן שעושין רצונו

כיאורן של רבינך יתיישב היטב ההבדל כין מעשה כלתך

של מקום אין כל ארמה ולשון שילטת כהם ,יבזמן שאין

למעשה בתי.

עןשין רצינך של מקדם מוסרן ביר אומה שפלה .ולא כיד

*

~ rר 1ק'

פאה נכרית f:i ~# .י

עדיין·

שירי

קב

ממ(;

משכיל

כלל ה פרט iפ

ו ;lם ה 1א ~סח זע ,לבוא  lJtiר?-ך ?'לך

ןנ;ו ::דז;נ 171דת ;ג 1ת ;הףר'ת <' 1:סא כז'סר )פר"מ

 -זpה 1א

יךא l'1סא

" fל1 ' 1ק  :i7י ו; /f\i :,ן ; ו~iןרוך  CJי'ג;?

!!ר'צףת ן 11:i7ת ~דול ,ךא? /ז,נש1םW

ך'~ ;: 1בר -לן;:

ךכ;'-ד; ז'); ~נף;ה ל/שףזזה.

דיי

'יד

ד,.,.

!ץך'צ1ח ן!!;ףח  Wל ' W1ם

;גשף ?.' jא ו;:ןל :כ.לם ז,נה  I5Wז;נרi 1ן;כז,נ'נ 1ל"!

'ב; ד '''ה )רו"  ,0יג(~ C) ,ך ';:כףר

WI

גורמות ~ך'כ 1ת ס~ל 1ת .ד;ו ,1ייש I:;iה ?נוס' ,לiכ
 Wרות ן i1i:1ג1עות ,ן Jא  Iא
 Jא ;גיך~' ;:זא  1;1הות ; i:Iכ

]ק'מ 1ם??ג;:ל  )7ל ךך;ו';וםי '.הלא <? '! iה ס;כWרה,
ס  1;1ק  \1ךת ז;>אד  o/7מר רת מזpה ודת ;ה 1ר'ת
iכ  1;1ה

'..ד"

ז

'ס בiך ? jניות

ז,

ז,נ;,ן

וגר'ס .לבנהא ,דלא

 Wר;א
:ג;י i!'IJכ !1כדךא ,ך~ר'ם ז,נדה ,:,זגךה ר
;גכ'סא ?/ :אז ם'ר ~,דא ? ;:דהףא ;: Wןר;ך ר <i J31:ןך'
'7dר CJW ,ל;:גר ; ףז,נה אס'!;ג; ',אד; ::כל1P.W -

'צאה
מכם ,.כ' .,.
ל' .מאד '.:
כנות' ,.כ' -מר ,
ייאל - ,
-

-

'~~ר  iZת ז,נ 1/Wךא ךי'; Wך דכר ,ל < 1:ג;י  i?J3נ" ,ח!;
לב'ת;ן
גר'ס
מסענ 1תא "- ,
: .

ת.כ:;:~Iף 1:קך~ל צו;:ןק,ת ל!! כנרת 1:קך~ל ~ fלה :

Z
נ" \ tל.' 1

) ,tCרף ק'",( oע ן!ה דש;נ; :

טובות ז,נ 9ם'~~ס

 Wר, ' 1םז; ;;!')'iלא )כף

-

ז,נ  J39וק wv

ם ך >' 1ש

או~לסז ; וסךעו< W ,יש  Wל ז,נ;:ןלה ז'~ ' /dם
ם'ג;~>;ז א;תן ,ו;:נ?לל ~ש !ה ,לד?)  Wי:ך;ה
אך',,י. i:םס'!;נ;:

ך~זpה רע;ת ג;,רקת < W1:ה ר~ה :
קו~ךס;ך ,א; Wה 1א ז;נ ? 1i\iא;ג;יה

?ךא',1
ל;:ג 1/ךח, Wע);  :pז,נ~ז,נר iן;כז,נ'נ 1ז"ל )נגח מ,יעמ ,t ,
מ( ;:ןל  \1CJס 1ק ~ 71 " :כךם )' Cט'כ ;ג;:ןב1ך;ן"
על'-ד'-זה לכנ'ם
)נר  tמ ,,,ינ ,ט : (Iרגם זוכה
-

ל;כ! ;:ננוס' ,שוכף  Jא מיך?';כם ;ךךעןת ןל?  Iה

~ש 1ם זpהיא ~נ  f'1ה "  Zfך Ofי

ואל
תתחכרף ,-
ואל ',-,
הצנףע;ת ףכשרות ' , -
כדרנ' -,
"',-

;כ  o/ה'ל' '.ים'ה') ןק' IJ ?/ת ,הס?!

) i?l'1אף ;ג 1ז'Vס ~רףרות ל~שות ;:נ,זנ;. Wםך;' וךעף

-

,

ז,נך.ה :

"',

י"

"'r

גר,ךז,בח

)Iכוט:ר י ,rמ ,רכר" Cי  Pס( :

~יש ך~~ה !כ:ן

-

זע.ם "; VI

,

ז

•

זקס~~ים ,ת~~1כ :
ףס'!; ; -ב'I ' 1
; Wכל Wכ  :i7ה ~Iך;' ס' W/? 1זpז'Vם ך?:ג;1ה "דודה,
; Wן
;:בףר  Wלא ךאף קורות חס';; :; Wיןת ר'א
)יוממ מ(, ,Iכ iו!ה; 1ג~ז;נת חלק :כ  I$ןם ז,נ?ל ~ 1fלו.

או קן  :;Jרת; אן

או Wא'ד ::ו;" lI rז אןתן ,ך~ם ג;,רם ~'ג;יה ; 7נג';ךס.

'"

של;ם
תחל'פ1
תחל,פף ,
ףכמה '-,-
 '..ראף' ,מה '-,-
.,.נא -1

,ס?י;ג'):: ;:דךi,לח;ת ;ננ';כם ;ב!ה ,אג;!;ף וסךi,דזכה
 Wע?! Wל ,סכ;'.ל :;!;:ך;:ז~ך~ת ס ! Vכ'1ה י;ג'!;ב;  iס,
ן

~ 9קו ד;:ן  ;pל :p -ף ~~? iים ;ך~~ן;:גים ד;כל זק~ר ר'אזVה כ; W:ז;ן;.כ 9ה ',קור~'~ ?,ז Yגכה ~ם היא ~ד~ה רוכ;ה ל;ךיות ? W~ iים
ר!Jז>;ס iת ,הלא חף;נל ז J) ?;:ט!Jז~ ;>אךסן ;ג  tqמ'ם ~ tqר ר'אזpה ןגזpז~ ,!Jל~-רזכך מף;נח ד.ם '~רףקי ~סףר,
הרבר האחרין חמןר

על עצמן ,משוט תיספת גדרי צניעות ,ד~ז;וגכא ד~~י~ת

םכולם] .כוינת רבינך לומר; הנימיק הזה ,היא סיבה הגרועה

~~גןרא דרישזר ך;ר ,ד.<tזנרtר &' iי~ ,רז;; ~  jים ~ ?# fנרסא

ןז;:ררר ~#~' iח ע"פ  "11':; :ת' ,ו..
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