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תב & ^1̂וש ) ח מ מד# ר ̂הרברם וכן יביס גברי לסני פמ1י ו ^mמ ^ סג ^ > ד הג  jי

מו למלאות ובקשו ו5המלי מקדם מאז ^־אופד המפורסלד״ העולם יסודי ועמודי צדיקי״ ̂׳ י  יד

ט החדן*ובקי ובירא̂ד סמסורסמ׳בהודה הגאון הרב ה״ה זצל״הה .«או|הממבר צל} מ ^ב  א מ V^ונו
̂ג[1לר איש יחס לכל מזיח׳גח^ש וגזרו הזהירו מ׳צוסערה׳וה^ליל;וגס  המחבר הגאון ספרי מן פר0' ס1פי

מו ח  ;,אתץאח׳מחןמ צל של t חמיח גט5ה לא הדפוס הוצאות ארמחמח בכחוניס: המה כאשר הדגסצ^ל וזז
I ■ . : החתומים של שמותס ואלה וכלשונס

P1׳?TM1e מי ןארי3 הקשן t o! י מהאני זוסי׳נמיול וגא׳טשלם אב״ד בהגאוןמהוום יצחק לף נא׳ ^ I 
: בתיעשוב מר^ק יעקב'ישראל מוהרד שמו מרבן גלול

: יעגץ יטגה '
חן ׳x>n בהמנוח צגי ונא׳><שר

ר א'5י י א i : שרהא0י,או5דנן מ^מ בראד ל,׳יק3 החוגה מ

ל &׳1י א ר ש דק' n»D י : והקרייז, גא׳^דהסיהוש״העשילמזמיגראד’

ם1^^®.?יי«'״*!י:.א« אב״דדק׳אפעא: ב10^מ׳נק׳יז»כ ץי y מיול»גי מוה׳{נ• ן
‘ ל*האגויו1( - ממסריו לסד לסן בהגאוןמו׳אריהליב צבי דוד ן<א׳

אברהם צחק וסף נא . ,p̂ ׳דדק״קרעמניץ6ן׳ילאוגיערבאךא

חב חק5מוה׳י .(גא^שמואלבהגאון * וק״קמאהלוב . - : דק״<ל(אה ׳<)
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 :םג״ל בער י׳צזכר נ״מי״י שפואל י*י0מי נדמססרנטמגיי
̂ר נר*ץ( נקאגיפעאדק״קזדלגא: נערג יאטק פעניל הצעמרכסר



אר כתנות ,
ר ט ו  ליתוד עולרןל«<ך שיפי׳ יאדא •ה׳׳רד! אסיג ולומר ; מלות, עשרים שהם אמד עמוד בנליום ל

 נה וחחזי : מצוס ההררי^ג הכלולה מצוה כ( וכפרנו בכלל עצות התר-׳׳ג כל קיימחי כאלו המצוח

f אלהיוו ברוך לומר ואר^ג ;_ קדמוניות וכשנים עולס כימי ביראה ושס(עבדך ברחמים לציון בשוע ירמ1נ ז

: וגו׳ לכבודו שבראנו־■.»יל

ה מ ר ה ה

 'תביבים ונריביס דבריס : כניס וכהה הכמה עמדי כמוס : בהטמוגיס שהי׳ הה לגלות פענח פנה .
כי;עיען ברורה בשפה ותרבר הורה של לר\שה אזניס עשה : לבנים אבות הפארח ־ הרדכמוניס ‘

מאיר ...... צרב לי׳

הנפלא הגדול ההיבור ספר תהלוח ישמיע מי : גגוחת יחלל מי : חפעלוח חזו ס ^
ר י א ם מ י ב י ת  כרבי לקבוע המכילה לישר וחשובות שאלות : כולה דבי׳ נרכא ראשון חלק נ

ה קינערה ג״כ נדכס ושה הגדולה כידו להלנה בגזירותיו מאיר ו ק ב מ  ם7י
י הירדס כל : הגולה בני תועלה למעשה הלכה ; וכבילה ;׳הרה בהלטח סחן► פלכול ׳

ד רבי דבח נמקוה י א מ

ר ספר התורה משנה ת א ־ י א ם מ י ב י ת  ועל :נעלת מאד ובקיאות בחריפות בדרושים י’ש< חלק נ
ידם כאשר :כולה מחורה הסדדם על ונגלה ביכתר פרדיס יקר <

ע ככל גמור הריס ועוקר סיני <ה הלהיס איש : סגחלה \7 מאיר רתי בפותי נפשך.מרגלח ובכל לנ

סע־ להועלחוו שחיגר ■ ובועז יבין סור בססר מאיר ר׳ של דעיזו לסוף לעמוד חבריו יכלו א ל .
 , רזיןדרזין ובו : מעלה ״ מעלה להעלוח :ונשמתו רוח לנפשו מרגוע הצוואה י

ר , ..׳ ..ברבי בי׳ רמקייס ך7ע יישירו ועפענן ־• גלולה מוכר עכהח חייס דיר * ^דלעילא י א מ
מעע »
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יוגרלו׳ ־<«ולס•0»«לני ̂ ׳.. 'עלשלמן1̂4■יןניםגל^ר«גקע'

ס היה דוח3 אחך מללה . םאו ■ ■ ■ י

 ג׳לנ3 לפס נאהנה ונרקבלו מ^ל היבוריס בעזע״י הדפסהי שכבר חייס מיס באר מבארו שתו ביס ף

 נרד העס ונהגו :ולילה יומס בה שעסק הורה של מלחמתה : אלה כל ראתה עין אשרי
J הליפקיכוסנה] אח אראליס חו5שנ קודם בי דיבר פה אל בה כאשר : המצוה בזו והזריזות הזהירות דלה

ג״יכן[ שיעור להצי הגעהי לא ועד״ן •- צוה עלי חיבוריו לדפוס אחאחץ שאני בקשה בררך : הקדש ארק

וייע בעולס ביבעו :למודעי אנו צריכיס עדיין ני מגיע אב כיבה־ תו!) דעכידנת י'1בגן לי וקיס י ל̂י ל̂י
׳ , י ס פ ו ו ח ק ד צ א :ו י ו ה ה ח נ מ ת ה ר מ ש ה מ ו ר ו ד ד :ל ב ס ר י ז מ ז ר ג ד ח3ב ו ה « ז ר ר ס ח ג ו ו י ב ו ח ס ה ש מ ב ו :ד

י ״ ס 3< י ת פ י ש ת פ ק ש ד ן $ ו ע ד ן י ו צ ל ר ל מ ת מ ו ר ו ב י :ג ר כ ת ו ה י מ ה ה מ ו ש ס ע י ר פ I( רבליס עול הרבה ה  ^  lij 

ם י מ י ע נ ר : ב א ש נ י ש ד י ת ב ב י ח ו כ ד ש י ד ד ק ה ו ׳ י ש ן מ י פ ם ד י ש ו ד י ניילון ח
ן ^ ו ס ת ה :ב ק ב ד א ל ן ו י ר ו ן3 ר י ח ו ר ;ך י ב ן ע י ק ו ל :מ ב ל ה ק ע י כ א א י ל ן ו י ה כ ר ש ר ז מ ש א כ  ו

ל . ו ע ר ס י ״ מ ם ו י ק ס ו פ י ו ר פ ס ב ה ו ל ב ה ק ל י י ג ו ל ד ו * ס א • ר ח ק כ ש שTו א י ר ב ר
ס ל י מ ה ש ל ת ע ו ז ח ס ל ע ו ל ו ב ת ו ק י ב ר ב ו ׳ ם : ה ו י מ י ו ח פ ס ט נ ל י מ ת ל ב ק ת נ ו ש י ר ח ! א א ג5רק(^םגרה^ נ  ד

ס ו ק מ ר ׳ ׳ צ א ו ■ ח ר א פ ח . א ס ה : כ ל י ע ה ע ד ו ב ת כ א ל מ ר ו מ ג ה ל כ א ל ו מ ת ד ו ב ב :ע י י ק ו ל ר א ו ו ^ t צ ן ל ז מ ה מ י א נ
:רוקי ונלעי רוחי השי לאנתנני :כתה.הרפרצ־ןי עלי רעיי זאת היחס ומ״ה לאורה•: להוצאחיתשיו 'י

 i מ׳זמווו הסייי על ולכתוב להעתיק ורב גדול עיין לי צריך זה ענין כי : חוקי להשלים הזמן.מסכיס ;•

, . ̂!ר :רמיס על מרס שיצאה,הנזירה וזמן עוז עד הדס־ ונמשך :נעלמים בדכרים ,בקיצור נכתב .  i נלל b געוה

•־ הקשה הדין מרת החמורה ובשריפה ■ ddip שללה עס שהעינל ;רפה הקבלה ׳ י ־ ה ־ : מ  ̂ tnw גדולים מ

 וקחזזה! נעהרה נשמחס יצאה ומרים קשים וביסוריס בגופם ששלעה בשריפה נידונו ̂׳ מעשה אשי ובחסידות ‘

0להטר לשבלז ועלים ;;(קי0יצאתי«מ ואני :עצדקי כגל וספריה להצילמישלעלק נאשר הי׳ לא ומאמס,מ

^^ ^>שומנמ י r :דה;י̂ל ij’niCMi 6עגני^ ^ . ל ! א כ. ד
‘ ■ ״הוי ■ ■ ■ . י • •



ה ׳ פ ד ק נ ה

 כורדיללרג־חי ד ^,צליכרניכ ונב^ר • ופרד מד.לה ר,ה מהדלי להציל חטפנו אשר המעט הפליטה חי י

 הייחינחהמל דכפרא פניטא רבר ומחמת;;עיקר • עניניו הוכן • מצפוניו לבאר • לאהד אחד אותם

 צוואה לקייס אוהי זרזו * משכבי על רעיוני עפ״י הלא געתיס אולס • מיצל מאש אשר הכסביש יילהדפיס

 מרעיד• ועמדתי • מצוח חרי״ג ור־3חיwר על וביאור ושTפ לעשית חלצך תאזור נרדט לך מה לאמר * אבי

 נרכמהודעח שנתיפד • וטהרה■ בקדושה מפיו שיצאו הדברים ביאור לכתוב א׳׳ע וזרותי • וחרד נירא

ארס * במשקל מיושרות והתיבות וס״ח בר׳׳ת נפלאים ובחרוזים ״ יהשנל  ־ היונה מפיק חכמה מצא אשר̂י
־ בימ אלף ת ו נ ת ף כ ן ־ רני של בתורתו כאלף ̂ הי̂י צני ב! מאיי היז״ן ע־ה גי׳ < ^ ר * א מ

שבלתי חתום מעץ נעול גל החתום• כספר מאיר רבי רברי מאנור לו יש ן

נקי׳ט- דבריו לעולם • וסתום נעלם הרבטדברים פירוש לבארה הרץ מצוהשורש בקצרה-וכל נפשי׳ מועעי̂ס

 מזכא 3א ואמרתי חכמים בלשון * ערומים לשון ובחר • מהירת סופר■ עט לשיט • רבהויקירא ספרא

 המוגמר על לברך שזטתי בוראי וכרוך■ ־- הטהורות אמרותיו * מאירות *׳עיניס כרה ה׳1במצוו ׳ נרא

אורתורה תעשה לא מצית עשה׳ועל מצות ■על שחיבר אןף כתנות על והביאור הפירוש לגמור
רזי לי רזי אור ויהי אור יהי > שתית מג׳ ג'כ עש צניושי:די< גז ג*׳מא*ר (

 טעמי׳ כסימני דאגמרי׳ העם דעעאת שלימד מה * הנעימים דכר־יו לפרש, שזכיתי • הללי ה׳ את נפשי לי

ר דרכי טעמא מסתבך לי׳ דדמי כמה ואסכרא ו א מ

 הטהורה ומחשבתו לדעתו שלא מקומות ■שבהרבה גאולי האי כולי מליצתי כדבר תפלתי• כון ת

• כתבתי שכלי קט לפי לפרש כלבי נינה ונתן אותי ה׳ חנן אשר את לעשות לי אולם־מה • כוונתי

ר ־ לי יאיר וה׳ י ; א ^

ט י ׳ י ל V פ ובקשו חאו̂ר התאוו אלו מצות החרי״ג בנחוביס ידי תחת כראותם • שלמים וכן. רבים ים ש

ת י יוזלו ב

י
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ה ס ד ק ה

ג׳'כ־.תרי׳־׳ג מצי:גהנו קד כגאוני ול:יית יכ3כד את לזנות יייאור פירו: כאכהונ י דני

 ידס אר,ד ו־לר ויו״ ייס יכל לימר כנכי: ונתיי • יכ3גו נאיר כלכ רדרו לכי איד כל כד״י על מניי■

 כנוס רכמיב תלמידי וגכומל כה3 כמצות קי־מהי כאלו 3וכו ולימודי תריאתי כיתי׳ ר יתי ׳ יכ זלומראת

 נכנס ור3תרי ונזת • כינת לתיות מצות יוכעכריס כל • לפימנא תיא מלחא אני גס רכמתי לכן ־ יס3תר

 כס י־״יא כס3 כולס אכר ’ ורקיס תמצות לכמור • פרקיס כל מנירת כנטתסכריכ ת ר תמנו ר:ת תשבעת

ר כלו ת־יייריס נכל ר.כו׳»ל ו • א ם ל ו ר י^י ייר^ -י' '’׳̂ י'' י ע י א כ
• ותרות תורת זיות ־ תאיות תמולס מנמדו תמתורת מנורת מענת ?ד,

 יכניעהו ־ סקירות עיניו הי׳ וענידת תתורת על ־ הורת דגל מקיס ־ הכאות מקל עוז מעת

 מכך לי3 מעלת מעלת ' ונכמתו וווו נככי לתעלות •י נכורות אורות ־ כמהות ע3כו עדן נג! האל.

 ־ נרכימא מכן יכן קנץ נייר על קדכ ירו כתב לידי דאתי זמכאחי נכמא דייק מאיר י3ר י אוחו מנייל
 אני כתבתי וגימעריא טעס נכתב ?לא ובמקוס . גי׳ בדרך במות לקצת עעס ובנתינת לספריו כס לנמר

ת מצו̂ר לכל תתינור בזת כיסד מה כעס לומר לי גסנראת • מלתאנטעמא דעתי הוות לפי ש ל  ולכל נחיס ש

 ע׳׳י תליתאי לעס חליחאי אורין לן ריתיב רהמנא נריך פ'ה שנח כתפכת מי׳ש עפ׳יי • תיבות כלכת נית

 ואיכון אינון סדרין כו׳תלת קרמאי סדרא אנןכו׳ עורי ארבעת פקודי בזותר מ״ש עפ״י ־־מס ועוד • תליתאי

 פדרא לכל לכן תכעתכו׳ דאימן ואיכהנרו רדרין תלת לית אית תלת מאינון סדרין ־ל סדרי; תשע־,

עיי כנודע ומיס ות דגמתיאדיס בנהי׳ יכמיס עיני המאיר אור וחורת ׳,,׳מצות ־ על׳ל זסדרא

ת במאגייכ העע׳ ולזה ת׳נרה מצות תחרי״ג גי׳ יכרא״ל אל״תי בהוי״ה דביקות ’ ו נ ה ר כ ו ר א ו א  ו

ה ר ו עדן גן בתענוגי זצללת״ה והעניו והגאון ההפיד אאמ׳י׳ו כל כביד מנוהתו ויהי׳ ה

בלבושי
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ד ' הקדמה
 גיגחא דהא מין כדן מן דכמש כלאה א נכוו וההוא אור הנ״לכהנוה פ' הזוהר וז׳יל * והדר הוד הלכובי

 כד׳יא-לרזות תהרא ארפקלרי׳ גו ורמא איההר דלניש לגושא ונהאי וכו׳ י׳3 משמש דנהיר עלאה וטר^נהורא

 צדיקיכיודולשקךוכז׳ כחיכאך כו׳וע׳׳ד עלמין גחרין אחלבש נשמחא דא ועל * בהיכלו ולבקר ה' בנוטס

 הכי כר עלמא בהאי דאורייחא פקודין עביר דב״נ גזמנא שס •עוד עכ״ל עלמא נההוא פניך אה ישרים ישבו

 ע״פ חורה אור להשס ללטעם ועוד נו׳ עלמא בי׳בההוא לאהלבשא מלבונא לעילא היכלא לי׳בהאי אתעביד

 אור וחורה רכתיב לי׳ זכי דאורייתא לרזי דיזנה תאן כל אמ״ז • שם מגה׳׳ה י רדש־רות בזוהר מ״ש

 ורבי מורי אבי ארוני :ש עיי״ וכו׳ התורה שהיא חרי״ג גי׳ האור אח כיכוב האור אח אלהיס וירא וכריב

 מזכה ברא !אמן שמ״ע רקניוח5\ צדיקים שאר ע־ם ארישנה בזנו הררי׳ לזמן לעלוור יזכה במהרה מובהק

 לשמור וללמד ללמוד שנזכה זרעי ולזרע ולזרעי לי יעמוד הרסיד הגאון אאמ״ו שזכוח לגןיה״ר זוכה האב

 מחוך ואהב̂ר ביראה המצוח ולקיים ללמוד ונזכה וכו׳ מפינו התורה ימוש ולא כמיס לכס ׳ רצוי בכוונה לעשוח

 בבגין ותדזינהעינינו כשריון צדקה ונלבש • ורעננים דשנים ושנים ימים ואריכות גופים ובריאות ועושר

י יום היום • אתן • ינון שמששמז לפני מהרה הגואל בביאח * אפריון ״ נ ן צ ^ ה ר ״ ד א  לפרט ג׳

ן שלי וביאור להפיהש שם וקראהי מ ו ר ע ו א מ ל ל ו ד תהא • ורינה מאיר ברבי בצלאל הזה גי׳ ג

: ההיים בצרור צרורה נשמהם

■ -

ה א ר ד צ ס ר ק  דר*מ מרגלאלפומי׳ : קיא שבח הימ*סכמ?יהדר*מ סל כגר,יסנ£*ב: נמה מצילי • לר׳;»איר שתעינןלי׳ מ
נידה הוה ארוךבדירו מחיר ר׳ : u'*מגילה ונו׳ ני׳(עפעפיך דמקייס ר'מ שאני ־• י׳ח ברטת וכו׳ לגגך גכל

י  יבמות דבריר׳ח מאמר ישלו *• י״ח ע׳ז • דהאירעניני אלהא ג ט׳ו תיגה ודרש אשכח מ?רא’ר עירוגיןע׳ג: כר'מ העם נהגו *• ל

 וז׳ב:דאגמרי׳ שחות רבה תירש שתות דורש היה מאיד ר׳ :ב' בראשית חירשיגה • גא׳ אור כתנות כתוב ר׳תתצאו של בתורתו :1צ״

: תאיר גית׳ יארלי :לי רזי לי חי רמז יל,־ה י ח גית' אור לי רזי אור אהי אור יהי כיאזפי׳ עירובין • עעמא בכימיי



או! כתנות
 ־ אש: י:ליקז5 מ א
 שמקדימים זריןיס שרי א נ
 נקמו;: לקרש רחים י ג

 יעיסלשמנוסיהד ף ד
•עכר המש: ליל 2 ש

מגבולו התז שיתה ה ו
: ז צ  מקציר: שמור: ^
 ערר ועשתרות לעין א ח
 עלזב־וציצולהעלות ן ע
 המורים בכורי אשית ר י

 לערית: קודם תריון ף, יא
 היים אלהים ואלינו ג יכ
 בתר: ה;תונ: ת ך יג

 הורים לכבד ציוונו ן יי
 להופש רצוצים שלה ל עו
 נמכרת לאמ̂ר עברי: ה טז
 וליעד: לקהה: תאן מ יז
 להמית כרוצה תנקמו יה
לכלות כחנק ושעים g יט

כחבירו :הובל ענוש ל כ

:1מש ^  והדוש: טהור: י
 מקיימים ירית ות א

 הרשי:שנ: קבע י
 אהד כפסח צות ף
g :הכשר לאכול הכור 
 והיכלך שבכיתך הדרים ך,
 נצור: כאישון אר מ
 שור:דור במר ו א

 בלילות מצרים לספר ן
כמהירים לפחסס אוי ל

 בעין'פ: מצו: ה
 מצרים מסילות אלנו ן;

 ושמירה זכיר: ברות ך
 :ריס ליוצר הוקשו ן

 לנופש בשביעי צאת ל
 לאחרת הכתיב קישה ךן
 והפרה מפריוצה גרע מ

 נוקמת כהרב משפעו ן
g אוצת ינחלו תאים 

וצערו פחתו יחן ל

נחל למאור יממן

עשק מצות
 נאמנים נעמי להצמיה

 ורצנים בכמהר. קבלנוהו
 הנבונים חשבון לפי

 מזומנים יהיו לתצי:
 הנמנים כל יהד

 ומעמו:ים תפקרומח והזהר
 מפנינים היא יקי:

 לפדיונים ארס וכמר
 הררכנים ראש זומא כי!

 לנהנים נהנים והשיי־ם
 נהוניס המה נהונים

 - מאמינים •נהיוהינו בו
 שנמים בהורב כאהד

 כניס אריכות ושנרס
 הנקנים ואמה עבד

 הקניניס בנסף ייערנה
נסימ׳ים תנה או

 נידונים בש(ח בסאסאה

 שונים וסודריס בצלמות

ועלכוצים א ורפו ושית

J

 י׳׳׳״י. אותיות מצו: • כל:מצות מתקיימות זו מצו: ע״י * יצר: לש:ת מצות־ כל:תיי׳׳ג :כוללת ראשו:: מצו:
 רזא ז״ל יתרו פ׳ בזוהר * ר: 'צ מ פרצופין ד׳׳ו וקרס אהור יסוד הם • ואבנר תשיק וסדר תשיק מסדר

 קרא כהרא חולרין רעבח כיון וכו׳ ספ־ ז: דכתיב הדא כיזא ונוקבא כרכ־ קרא רגציז כגציזא דלעילאאי:ו
f(ת״ס סור יורין ב׳ וז״סוייצ^ מ״: כס עיי״ש׳ארס וכר ארם תולדת דכתיב אדם להון j • שער דע־׳ר עיין 

 ננל■ שמה ככל לאברהם לו הית: כח ז׳׳ס וצ״ל ע״ש וכו' ב־תא נקרא רבן הנקודות ;כת עם כן בסוד התיקון
 עכ״ל רכלא כללא אורייתא פקורי כל חלין ובאילן • רזכור ברזא וקדם רשמו־ כיזא אחור רזו'^ שם בן־ גי׳

 ותפארת הו״ג בסוד ואימא אנא כארס וסודג׳שוחפיס ושמור זכור לשבת רומז שבת ז״סלשיתיצרה א״ל ואולי
* והבן • הג״ת • נאמנים שס ויציב אמת ובכוונת אלוהמ^על תלק ־ ממוצעת י ארם

שנאמר



הגחל למאור עמן
 ורבו נאיץ שרצו ורבו פרו נר בפרש׳ ונאמר * הארץ אח ומלאו ורגו פרו אלהיס להס ויאמר שנאמר א

 להצמיח צדיקים לבניב וחכה טהורה ממבפרה רק בממון עיניו ן1יי פלא ואר״זל • ב׳ א׳ סי׳ אח״ע ־ בה
 כס סרוהן ש בא״ע׳ ונאמנים ־ שבסיס י׳׳ב על קאי • י׳ בישעי'י״ז הנאמר ע׳3 נעמניס * נטעינאחניס

 תשמרו אשר בריחי זאת שנאמר ^ •־ ע׳׳ש יגדל זרעו כלומר יכזב לא מימיו מקור פי׳ נאמנים מימיו * ט״ז ל״ג
 מקדימים זריזים ר״זל ואמר וט׳ ימול השמיני וביום הזריע ובפרשה זו מצוה בחורה והוכפלה זכר כל לכס המול

 לה׳ קרבן הוא וזה • בכייהו להכניס אאע״̂ר של מדחו רסד מדת • בבוקר אברהם וישיט שכתיב־ כתו נמציה
 לקב׳׳ה ררעוה קורבנא דעברין ישראל אינון זכאין ז״ל לך לך ובזוהר לאברהם רסד למרח המדוח כל לקרב

 על אנכי שש דכחיב בשמחה עליהם שקבלו מצוה כל ע״א ק״ל בשבת רז״ל ואמרו ונו׳ לקויננא בנייהו דיקרבין
 הוא ראשון לכם הזה הררש שנאמר J : רד^ה סי׳ יו׳׳ר משתה שעושים פירש״י נשמרה עושין עדיין אמרתך

 • לשנה מחרש אחה ררשיס רז״ל ואמרו ה׳בזמנם מועדי ישראל שיעשו זו מצוה ופורש ללבנה מונין ואנחנו וכו׳ לכס
 שנאמר ך ;נגיניס חכטן לפי פי' וזה לעתים גינה יודעי יפפכר בני פתקנו זו נפנאה יכמה חפיון בידינו וקבלה
 שיהיו זו למצוה גמניס כאחר שה או גדי ולוקחים ריעים לחבורות אנשים שמתקבצים המצוה ונו׳ אותו ושחטו

 תשביתו הראשון■ ביוס אך שנאמר ו • הזה בלילה הבפר אח ואכלו :שנאמר ך :בזמנו הפסה לשחוט מזומנים
 • מצות תאכלו בערב שנאמר ז ;יזל״א סי׳ או׳ה חמץ של ומטמוניוה פקדונוח על גס והאזהרה מבתיכם שאור

 לי קדש שנאמר ח ׳ הע׳יא חנ״ג או״ח ־ קצירה משעת מיס עליהם יפול שלא ריעולה בשמירה לשמור
b בלילה ולספר ונו׳ לבנך זהגדת שנאמר . : ש׳׳ה ׳ סי יו״ר ועז וננש שור ודוקא • ריס כל פטר בכור 

•בפה חפרה חתור פטר ונל פנאמר י • תפ״ו סי׳ או״ח זומא בן פדרשה עד רז״ל שאמרו כמו  הוא השה .
א • הבכור מחיר ב • לעריפה קורס פדיה מצות רז״ל ואמר וערפתו הפרה לא ואם שנאמר י  ראש '
 מארץ מצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי .שנאמר אלהינו ה׳ הוא אלוהאחד כיש להאמין שבתורה מ׳יע לכל ושורש
זכור שנאמר :פ״ח ה׳׳א רחב״ס זו באמונה תתיר לנגדי ה׳ פויחי האדם ימי וכל התורה אח לנו ונתן מצרים

 מתן ג״כקורס איפקד במרה ושבח • סיני זה בתורב • נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור וכו׳ השנת יוס אח
ף :הנ׳ ופס רח״ב סי׳ או״ח * הורה  ח״ל ואמר ימיך יאריכת למען אמך ואת אביך את כבד שנאמר י

 ר"מ: סי׳ יו״ד למוראיר הקלה השוה תיראו ואביו אמו איש כתיב ואם ובאב תירא אלהיך ה׳ את כתיב בהקלה
 ושלה ו׳ נ״ח ישעי׳ פסוק ע״פ רצוצים * בשביעית לחפשי לשלה יש ואמה עברי עבד תקנו: כי שנאמר
 יעדנה לבנו ואס וכו׳ אדוני בעיני רעה אס שנאמר הניגרי׳ ליעדאמר^ ןן3 :יו׳׳רסי׳רס״ז תוציסחפשים

 * וכו' אניך שקיבל בכסף לי מיועדת את הרי לה ואמר * אחרת אשה כמו ־ וכו׳ שארה רבנית כמשפט
ח • בסימנים או ׳ ותצא מפדיונה מגרע והאדון תהפדה שנאמר ין  שנאמר רלל אמר בסייף רוצח מיתת י

 בסאסאהפי׳ : מזה ילפית רוצחים ושאר * נוקמת חרב שכתוב כמו בסייף להרוג פי׳ ינקם נקם יו תהה ומה
ט • הרג פי׳ בשלח • מרה כנגד מדה  : עליהם העיבריס שבתורה מצות קצת על המחויב נחנק להרוג י

 זה פי׳ ׳ שונים וסוררין * וכו׳ רכה של על קשה סודר טרכין רז״ל ואמר פ״ז סנהדרין • יומת מוח שנאמר
 שכתוב כמו 3 ■ סיריי! לשין נקיט סדרים ולא צלמות באיוב פסיק מל׳ • רכה קשהוא׳ א׳ היינו חזה משונה

j ח׳יכ סי׳ חו״ר • בושת היינו עלכונים • דברים בה׳ לעונשו קנסות דיני ז: וגו׳ אנשים' יריבון וכי :
. דין ג



עשז מצות
המשונים ותולדות קרן J ציעורי ותירי ברא

אור כתנות
ניחיפהדי ג׳

ואכניס ומשאו ופנינו ומערה שיח ור ב וטרה ריפד חיוב ב ״־

המונים ■:שעי ולא ושה שור מורח ת וחמשה ארבעה שליתי ת "■

ומוכניכ מצויס שהזיקן רועהומפשרח שן ( מועדת כרגל תשפטו יו’

טמונים כלים ודין ראשים כניר ששים ף וגדשים כרמל אש ף

הדיינים אל ונקרנז נאמרים ראשונים מה ה ושומרים כחנם רועים ה

הדייניי שכועת להשביע יענה אשר עד ן :r הטענה כמקצת הכופר ן

כנים יצאו ובאינס ישמרו אם מחיר ^ יכשירו ואגידה גניבה 2

הדינים יחר ויכהנו בבעלים שאל̂ר פטרו י השואלים גאונפים תחייבו י נ̂י

כמיאונים קנש והיוב מדעתה לקיימה אגיה ף המפותה נישואי יצוי ך י
ואביוני לעניים להלוות מצוה משלשה חד א תלוה כסף ם א ׳א

הקטנים מן ומתקילין לחיבה ישנים כרעה ה לטובה כנפשית פייה ה לג
וטוענים מ:אות לפרק ; Q ותעזור תשיוק שבק גליהיוחכאכזר מ לג

ויעניס לקיות ויתרם תבואתה אביונים אכלו ן ונטשתה תשמטנה השביעית ו לי

שוכנים שיתוכינו והגרים ושפחה ועבד בהמה ך H לתנוחה קדש שבת
השנים כשאר כשכיעית שלשה כשנה גלים ר כעזרהקדושה אייה ף לי

המינים נשבעת נוהגת נתהרה בכורים אשית ף שבכרה תאנה ואה ף לז

ותהנוני' עבודה בכית ירננו וחפירים דיקיס צ מקדשינו בית כיון צ *'יי

הפנים לרס סידור מערכה מיל מערכה ב כהלכה לסדר עליזן ב י״

נאמנים עדים ואעירה שורה שהשכינה וודע י 4המנורי נרות ערוך י «

גדול למאור שט!
̂ן דאהי ׳׳א ע כ״ר fr ק יבא כמסנס ואמרו וכי איש אה כור יגה וכי שנאמר המזיק שור p א2  י כי־ תלס

; * אלו דינים מיואריש ע״ש וכו׳ יימא כחד סהדי ולא׳ מר איש ישתק כי נזקי.־:ו-ש:אמ־־ דין כ
̂תיה כדי כיח שיש מה וכל וכי ומערהnjf אפילו אלא בור דוקא ג ״ = תי׳י ס״י חד׳מ ; לו־ כיח לדין כ



וגדול למאור עזמן
ד •• הו״משמ׳׳׳ח * וש: כש(ר וה'הקא וד׳ • ונו׳ איש יג:וכ כי שנאמר הגני ל לרין כ רג קיו  ט שנאמר כנז
 ; כצ״א יו׳מ ישלם כרתו ומיטכ שדהו מיטב רגל כטירה,היינו אח ושילה p היינו שדה איש יגער
ה  וכו׳ אש הכא ט שנאמר דכר שוס לו שרף או חכואתו אח שהדליק כגון האש כנזקי לדין כ
 רכפי רשפי׳ ע״ש אש פי׳ רשפים הכירו• שדה ראש ממיצר באש ליזהר שההיוב יגדשי׳כמרז׳׳ל כרמל ראש פירוש

ן ‘ חיי׳א סי׳ רו׳׳מ ם רא: ניר אוכל רב כ״ג י״ג משלי פשוק ע״ש ראשים ־בניר אש  שנאמר חנס שומר דין כ
ז י רי׳׳מ שומרים לשאר ראשון בחורה נאמר הנם שומר וכררין כלים כו׳או איש יתן כי  טוען דיני כ

̂כהיש כמקצח כמורה דאורייחא שכוע̂ר ישכיעו שהדיינים ונטען  דיני כו׳ופרטי זה הוא כי שנאמר הער ולר
ח * טי'נ ה׳ הר׳מ כזה נכלל טו״נ  כמהיר וכו׳• ככף רעהו אל איש יחן כי שנאמר והשוכר שכיר שורר דין כ
ט ’ מאונסים ופטורים ואכירה כגניבה הייכיס • כשכר פי׳ שואל כ  אפילו הייכים וכו׳ ישאל וכי שנאמר ד̂י

א וכן׳. יפחה גי מי נא ש 7 ־ ושם ש״ג ״מ הו כזה דינים והרבה פטור כבעלים ושאלה * נאונסיס  בנאמר ל
ב לז הו״מ רש״י עיין ימכילחא כמ״ש מצוה שר\א שכתורה אם מהשלשה אחר וזה • חליה כסף אס  שנאמר ל

 הייט הצד מן ומחהילין אהד עפ״י מטין ולזכות • אהך דיין עפ״י להוב מטין אין נפשות ויריני להטות רכים אררי
ג ייז של הו״מ הקטנים מן  כתרגום וכ״ה שונאו של אפי׳ עמווארז״ל תעזוב עזב וכו׳ המור חראס כי שנאמר ל

ד ׳ רט״נ הו״מ • עמי׳ תפרק הי על דכלבך מה תשנק משכק  עמך אכיוני ואכלו תשמטנה והשביעית כמ׳׳ש ל
ה ’ היויז ג״כ יעניס ׳ יכו׳ ויתרם  * פעמים הרכה כתורה הוכפלה קדש שכח שכיחת מצות ל

 זו מציה נוהג שאףישכיעית הוצרךללרד בשביעית מרנר לפישענין וארז׳יל * כשנה לש נרגל למקדש ד/לעלות
ן רש״י עיין  בכורי אשיח י שנאמר למקדש להניא * המינים משנעת ־ מקודם ש.נחישל הראשון י הפ; ל

ח • אל״ו ה׳ כיח תניא ארמתך ט * וכי' מקדש לי ועשי שנאמר המקדש כיח כנין רצית ל  שנאמר ל
 ואמר ־ ונניו אהרן אותו יערוך שנאמר כהממרה כמקדש נ־וח עריכת מנוח ט ז הפנים לחם השלחן על ונחת
: וכי׳ בורה שהשכינה לישראל: ערוח *. נס עפ״י היום כל תמיד דולק הי׳ המערבי רז׳׳ל

כמו



עכין פצותאור כתנות
הנהני□ יליט אשר כהונה בגדי מה ד, H ושמונה ארבעה כנדיס

ומסוקנים כחנלין כלוקיס נפשם כאות בשלו י ואשם מהעאת אוכל י

סממנים עשר אחי־ מעשרת והיא צויה ר הקטורת מעשה וקה ר
לדרכמוניס כקליס ומצרפין ועתיקא רדתין קליס ^ חוקה בכנה נה ש

פנים כניסת ונכעת העטרה קודם רות הי ז כעמידה קידוש ירוז ז י"’
הזמנים לכל קייס המשהה כמן לוהית צ מרקהה מעשה והר צ ייי

השנים יששת ותחג־נו זריעות עבודות בעל ל השביעית נשנה שמת ל מז

מעונים שוכן לפני יעלה ניהוה לריס ן עולה קרבן לעשות ן ל;ס

הכהניס יקטירו ואוכרחה ולמנה בשמן הדרה ל כדינה מנסה הקריב ל מי״

התהתוניס מים ־הונעהו כולם למלוח קרננות >ה’ עולם תלח ברית ד, ׳
והסגנים השרים למעל H בהוראות סנהדרין-שעעו רטאת זכר רצאס ה ?א

נמנים וארבעים שלשה :Q שבתורה בכריתות שוגה איש■ ושעירה כשבה צות מ

מגונים שוכריהם ־יעיני ̂ יעירו נשקר שר ,א יכהיוו לא מת א נג

מ שכטי׳ם עלי ששס עולים ו יורדים קריבו ■י ודלים שועים וקש י נ־

נתניס לנהנים והתשלומין מלגולהשלימה וגע ר חרומה וכזית ביעית ר

מיסוריסוהרונים להגין גלוי שאינו איסור ב תלוי אשס חיוב ב ^

ממשכנים אין אוהס טנגש״ם מוצלים מה ה אשם הייני ה׳

קדמונים הנמים הקנו Q כמהירים והעאח ריש מהזרים הגזילה עין כ

נצפניס הכיש למזרה מהמאוכלים להרים ותם א וגהלים דשן פר א נ״

מעיניס משמי בסיוע נשארת שם תמיר ן ן בוערה במזבח האש ס

גדול למאור שמן
ל:ס רדילשתותר ואמר * כ:ס ואכלואוחסא:רכופר כנאמר ב2 ‘ ׳"״י

וסמיך קערת ישימו נאמר רז״ל ואמר ׳ קערה אתרן עליו ותקעיר כנחמר :תעוב כרצמס חבכינין ה^כוה
 נמסכת רדל ואמר • נפשו טפר איש ונהנו שנאמר מיציה:כקל ניחן • מעשרת שתיא כרךה׳יילו•

לשקול ^רו • דרכונות שוקלין היו הגולה מן יכשעלו ־ הנית ולנרק לקרננות שנה נכל שקליס מביאי□ שהיו שקציר



זגחל למאור
ח ׳ □לעין  ״ פלעין יחבלמישהוא<!לגוח3 מפורע גין3נ הרלעין מן גלול\ח דרגוגיה ׳• ביגעיז לסקול ח

ה ׳ חשא ם׳ ״ן3רמ עיין  ורחצז שנאמר עגודה ולמגיד לפניס הכנס עח כל ורגליו ידיו ככהן לקדש ט
fואמר וכר ונרו אהרן n ן * דוקאגטמיוה  צלזחת ח״ל ואמר מכרהקדכוכו׳ כמן ■ועשיח שגאמר ט
ז לדורוהיכם לכם יהיה וזה כנאמר עולם לרורוח נגנז רנע״ה מכה מימי המכרה שמן  ברריש מ

ח ‘ וט׳ נאכל מה וט/וא׳׳ח השנות ונקציר ט ׳ ככתוב טולה קרנן 3להקריjט  כי ונפש כנאמר ל
 מששת למטלה גרורה רז״לנריה מלרזאמר תקרע קרכנך כל טל שנאמר y ״ וכר מגרה קרנן חקרינ

א • נרג המיס וניסוך נמלה נמזנר לקרב החרחוניס מיס כהוננירו נראשית ̂מי נ  איגס רז״ל ואמר .
 מציה • וסגרס כריס מעלי למנמל פ׳לכון למעל שהורו נשעה הישינהטמהס ודיש ע״א שיהיו ריעיס־עד

2:כהלכה בלא והורו כשטעו קרנן גדולה הסנהררי כיקרינו זו  והלא וכו׳ סרטא ארח נפש ואס מר1̂ 1
y * וצ״ע • מ׳יג מנה וברמל׳ס • נכנה או שעירה קרבנו y לא אם וכר ראה או טר והוא שנאמר 

ל זאמד * עונו ונכא יגיד  לאחגיע ואם שנאחר נד ■ כ״ח חו"מ ׳ דלא אאגרייהו שקרי מהרי ר̂ז
 הענייסלעשירים ששמין סיעו פי׳יוקש חס עשיר קרבן כמו קר-נןעגי מקנל וכו׳והש׳׳י הוא דל וכו׳אם ידו

 מצורע יולדח״ כימוי־טומאה׳ שביעה הם ויורד עולה קרנן מקרעי דל* לפני שוע ניכר ולא י״די״ע איוב
ה ׳ שנטי׳׳׳ם ר״ח לזכחן רמז לציון  מרוע ״ דנו לפי א׳ כל וכזית רביעית כש״עור בקדשים המועיל נ

 המשה וחומשו הוא שיהיה עד הקח על מארנעה ארד הוא והריומש * קרבן ויניא לכסנים רומש להוסיף
 איל זכרוהרא ידע ולא הרטא כי ונפש שנאמר עליו יוסף רמשיחו ואת כנאמר • מלגו רובע שזה
על שבאים ודאי אשם יקרנן חליי אשם וזה ־ אף והחן מיסוריס ניצול שיהי׳ הכהן עליו וכיפר וכר

 ־ אותם ממשכנים אין אשמות הייני רז״ל ואמר מצורע החפה שפרה גזל ניי.־ מעילה והם • ידועים חטאים
ח ״* היייל אשמות הייני ההמשה חנגש^סר״ח לזכחן ורמז ׳ מנגישה מוצלים ■והם  הגזילה אח להשיב נ

 וזה * דמים שישלם ורטאס ־ ככירה מדששכנאו הכמיסגכי חקנוס רזי׳ל ואמר אחהגזילס והשיג שנאמר
 ועולה המרתה נוטל שהכהן רז״ל ואתר המזנה מעל יום בכל הדשן להסיר ט1 * שס׳׳י חו״מ • מרירים עי׳

 שנא׳ ס ״ הכבשגצפנים ולמזרח •וכי לארץ למטה ויורד האש 3כל כנאכלו רגהלים מן המזנח(חותה לראש
 מצופ ואעפי״כ המזכר על תמיר שס ומונח השמים מן ירד אש רז״ל ואמר י • * המזנה על סוקד תמיד אש

: מעודם משמי כסיוע נס עפ׳״י יורד השמים שמן אף ההדוט מן להביא ׳
סא ' ך ■



■ אור כתנות
־ המנוייריט תנהות קיקי ר שיי  תניריס ומאפה וחנות ך

פסיס מנהח וא ה הניהים מנחת את3 ך כ:

נאות וכפיפות מריקות ס J החטאת עבודת רולה ג

קדשיס קדש ין ך האנס תורת ת ד

וכלולות מנוחות ן בנמ ן וחלות ותורה שלמים ן שה

לאישיס כליל העלותו ל הקדשים מותר שרוף ל עי

וקלים חמורים קדשים ה והפשיליס לשרוף טמאים ך! סז

■ ושופעת פרפה פרסת J3 נודע<ז גרה עלת מ

וקשקשת סנפיר ירוש 2 מפורשות רגיס רטי 2

 בשמזתיהס שיכיר בלבד ן בהלכיתיהס חגכיס סימני ן ע

בארץ ושורז ימש ף סרן טומאת יחוק ף עא

 אוכלים הכשל* רר ס

 נבילה ומגע שא מ

 להורות כדת יולדת 2

היולדת קרנן ורת ך; עה

 סררטהרתודעת ן עי

יקרא טמא מז ף עז

ים בגד נגעי לכוח ד,

 צרעת טומאת טהרת ן עע

נורעת מצוה תגלחת 2 ^

 העלולים משקין יאוב ק
fr.v Q אכילה כשיעור

 וטהורות טומאה ימי 2

 כדת קרינותיה ביא ך[

 הצרעת תורת זאת ן

 לאורועי;ערא כים ף

 מיוחדים והפשתים צמר ף,

 ותולעת כאזוב הוא ן

כדלעת מ:לח תער 2

עשן כצות
 וכנים אהרן יאכלו

 שככהנים דחיומן נ: א עי

 וצוננים רותחים כמיס

 הכהניס לזכרי נאכל

 ואספוגינים ורניכא גריצין

 נכונים יהיו לשלישי
 נפנים אל נחוז

 מכחיניס כגמל אס

 נשענים למשה וכהלכה

 כימנים כשלשה ומוחרים

 הנמנים רצים ש שמנה

 דינים חילוקי וככלים

שינים נגדים וכטומאת

 ושמנים ארנעיס מלואות

 מעיינים ממקור וטהרה

 הנהנים אל והוכא

 תחנונים יכקשו והס

 ופשיוניס יארמדם בירקרק

 המינים שאר עם

והגיינים הזקן אף

נחל למאור שמן
א 2 'יכ׳יי אהי־ז יאכלו המנחה מן והיותרת שנאמר ס D הלויומן וכו׳ ויניו אהין קרכי ז: שנאמר 

 דאקרי גיול כהן יתרו וכפ׳ נשלח פ׳ כזוהר * יום ככל תנה: שמקריכ הנחל הנהן הוא שככהנים
̂י °עיא י כמיס יחטף ומי־ק וכו׳ החטאת תוית זאת שנאמר ;0 י דימי׳ נ שנאמר ך2 • ו

P י  על כי שלמים ז:ד אם שנאמי 2
 נמיסרותחין הרלה שהןלסין היינו * *רניכא בשמן כלולות חלת מרוככת בשמן מלות.וכו׳בלולות יכו׳ חודס

' ■ י ' ' ׳ ואו̂-



̂זטן חגדול למאור ^
ו ’ נאילפס הסופגנין שקולין אדם שכני כדרך כשמן קולה כך ואחר מעט אוח̂״ ואופה  והנותר שנאמר ס
ן :לשלישייהיונכוניס פי׳ וזה ישרף כאש השלישי ביזם כאסהשרףוכו׳ השלמים זבה מבשר  שנאמר ק

̂מרf ־ ישרף כאש טמא ככל יגע אשר והכשר  שירפץ ניזוז נגימא * כפנים שורפין מבפנים נטמא ר^ל י
 כל שנאמר לאכול כשנרצה בהמה בסימני לכרוק .סח. -• הלקס אח שורפים בעלים קלים וקדשים ־ בהה

̂׳ג כו׳־ואמר הגמל את תאכלו אותה הגרה מעלת שסע ושוסעת פרס׳ מפרסת  במאבד היליונ״טהי׳הולך רז
 : ע״ע סי׳ יו׳׳ד מבחינים בגמל אס ׳ פי וזה ’ גמל שיכיר ובלבד וט׳ חתוכות שפרסותי׳ בהמה ומצא

UJJ על סומכין אנו וכו' סנפיר הוא מה ר^ל ואמר וכו׳ וקשקשת ןנפיר לו אשר כל תאכלו זה את שנאמר 
 בספר שכתיב כמו • סימנים ג' ולהם • ממעל כרעים לו אשר שנאמר y :יו׳דפ״ג מסיני למשה תנכה

 שנאמר ׳ רגב ששתו לידע שצריך רז״ל ואמר • עייי׳ש ג׳ הס . בש״ס המוזכר ד׳ דהנך ההינון
3 5 בתורה כתובים שרצים שמנה וכו׳ בשרץ הטמא לכס זזה V יבוא אשר ̂ וכו׳ האוכל מכל שנאמר 

 ״ טומאה לקבל הוכשרו משקים מזיין אחד עליהס שיבא עד טומאה מקבלי׳ ואינם • יטמא עליו׳מיס
 י ויותר יוסר נמאסי׳ הטומאה עליה׳ כשיפול כך ואחר נמאסי׳ הס משקי׳ עליהם יפול כאשר רז״ל ואמרו

j ;בשס מקומות בכמה ממאר דינים חילוקי ובכלים y ומטמאה ״ ובמשא במגע ומטמאה טמאה הנבילה‘ 
 לנקיבה זכר בין וההפרש וכו׳ וטמאה תזריע כי אשה שנאמר •* בגרים לטמא במשא הארס אח

ה • מלוא^ עד תבוא לא המקדש ואל וט^ה טומאה בימי זנאלזאת שנאחר ע
נגע בשרו בעור ̂*יהיה כי אדם שנאמר :דמיה ממקור וטהרה וכי' כבש תביא לבת או לבן r;xD ימי

 עחיך אמונת רז״לוהי׳ שכתב מה פי׳ ודעת טהרח סדר ״ לטמאו או לטהרו לשאול כו׳ הכהן אל ובא צרעת
 ויפרשו • לרבים צערו להודיע כדי רז״ל אמר יקרא טמא וטמא שנאמר • טהחת סדר זה ודעת וכו'

בנגעי׳ מטמאין שאין דז״ל ואמר וכו׳ בו יהיה כי והבגד שנאמר : ‘ רחמים עליו ושיבקשו * ממנו
ט7 ׳ אדתרספשיון ירקרק בהם יש טומאה סימני ג׳ ־ בלבד ופשתים צמר בגד אלא  כמפורש (

: בתער ודווקא כדלעת שיעשה עד בשרו כל שיגלח ואמרז״ל בשרו כל את יגלה שנאמר £ :בקרא
” שנאמר פא ^ ' ׳ ׳ ^



אור כתנות ’
מיועיס וגחלי מים י ט^ולכמקוהארכעיס

ך ישל1יר והנגלה פאות ■ף. שועושרנפ:שו .
 הנגעגקירוה 0 א ושקערוהח וירקרק דמרס א מ
׳ שעוריס כמי זוג ך אהריס מטמא זב ך פד

 כשיטהר ראיותיו שלש

 לילה מקרה טומאת ן פי

ה  דוהתהאגכדתה י

 הזנהגמאגתה יהוק כזז,ר

 וטהרה לכשתשיג פואה

 היוס עבודת יווי צ ^

 H והיס עוף דס

מלהמרות הורים ראת ̂ צב

ה 5̂'  הברכה לפי פיאה י
 ‘כבוצר השב דך צד'י

 יפאח העוללות שים ף צה
̂י  I הבצירה קדו-בעת ^ -

 הבדק לההזיק רזו {

 הוכחה מצית יווי צ ציז

 כוותך תרחם חברך ל
כהילוליס רבעי פרות ל ק

.Q קרבנותיומהר ביא 

 • טבילה אחר טהר •ן

ה  בטומאתה היא רי י

 לטומאתה ביסיימי׳ס .ף

 : ■ ספירס אחד wחיצר ר

 וסנוראץאיום צ

 ראויה שהיא שחיטה ב
 וםתירות והכרעה שיבה ־י

 כהלכה לבוז אומר ה
 בקציר לקט שאר יו

 • ברטתיוחשרו] -.ףב

בנשיאה" הגופל הפרט ש

 צרק במשפט הידוח ן

 /ה5וגד תועה אן צ

ל  בלתפירא״עתך ־

הילולים העלותןפרי ל

גדול למאור שמן

עשין מצות
 נבונים חכמי ■כשיעור

 ומרכנים עשירים דיני

 האבנים את וחלצו
 נמנים לטומאה שתים

 ׳כוהלעשיריסיומסכניס

 ב׳־מנים כוכבים כמשלש

 וזמרם ווסתות יעות5וק
 נמנים עשר אחד

 ויוגיס תוריס ולהקריב

 שבכהניס בגדול ענודה

 ובמזומנים נניצודים לכסות

נניס שמעו מוסרי

 הנכורס לדבריו שומעים

 ואביונים לעניים תעזוב

 מעונים כשמי מהשוכן
 ואביונים לדלים יהי

 הדינים עמוד לקיום

 דראורס מתופת להצילם

 נאמנים כריעיס הבבם

מחירפריונים או

סי^ יו׳ד • סאה מי׳׳ם שידה נחלי׳ או ימי׳ מקוה במי חדל ושיערו • במי׳ בשח כל את ורחז שנאמר
 והגיד שנאמר פג ̂ ׳ דלהואוכו ואס מכרעתד כשיתרפא המצורע קרבן להקריב פב ר״א

ל • וט' בבית לי נראה כנגע •לכהן  בצק לתי שדומה רז"נ ואתר וכי מנשיו זב יהיה כי איש שנאמר פ
 : לקמן ושלש לטומאה שתי׳ ־ כיצד הא וכו׳ טמא וקראו שהי׳ הכתוב מנה ז״ל ואמרו ■ שעורי׳

H עשיר סשוסומשוס זה וקרבן חורי׳ שתי לו יקח השמיני וביו׳ שנאמר :קרנן ראיות שלש בעל שיקריב 3
ורש ■



13גדול למאור שמן
 ור^ז וכר ש׳׳ז ממנו א5ח כי ואיש שנאמר ומטמא טמא ארס של זרע שכבת כני׳ל בממרע כמו לא ורש

 כי ואשת שנאמר f2 ’ בינונים כוכבים ג׳ נראים שיהיה עד שמש הערב ונריך ־ הערב עד וטמא נמים
3VjP ח ׳ ה"נ יו-״ד זעה ימי׳ י״א נידה ימי ז׳ משמי למשה הלכה • דמה זוב  דמה 3v יזוב כי שנאמר פ
ט ימי prc רג״ל, יום כי׳׳א ימים ג׳ הייני רז״ל ואמר ונו׳ רבים ימים  או תוריס כסי תקריב הזנה פ
 יום עבורה מעשה קל צ קרמה מביאה ואה׳׳ק וטבלה נקים ז׳ ותסטור מזונה כשתחרשא יונה כני שתי

א ־ אהרן יבא בזאת שנאמר גדול ככ̂י הכישורים  וכסהו יאכל אשר עוף או היה ניד ימד כי שנאמר צ
 אימ. מפרי וז׳׳ל היראו ואביו א̂ת איש שנאמר ^ צ ׳ יז׳׳דסי' במזומן והיה עוף ככל ונוהג • בעפר
 אואו יכלים לא בפניו וירקו זwהכד ואפילו דבריו את יסתור ולא במקומו ידבר ולא כמקומו ישב לא מורא
ג * ר״ט מי׳ יו״ד  שיעור נחנו והז״ל התורה מן שיעור לזה ואין • לעניים הסכואהלהראפיאה יקצירת נעת, צ
 פיאן ונמס׳ הזרע ברכת ולפי העניים רוב גודלהשדהילפי לפי הפיאה על להוסיף רז״ל ואמר • מששים אחר
 !. של״ב יו״ר כהלכה שאומר לזה שומעי-ן לב^ אומר ואהד לחלק אומרים ותשעה תשעים אפילו מ״א פ״ר

ך  אהריך תפאר לא הפסוק לשון יפארו ’ פי׳עניים רשיס ־ אותם תעזוב ולגר לעני נכר׳ עוללות צה • שם יו״ר ־■ תלישה כשעת היר מחוך או קנירה כשעס המ;ל מתוך שנוקל מה לעניים הלקט לעזוב צ
ה ׳.י מה ברכות למס ביוקשר • השרתמ״ם כמו קשר יוחשרולשון • נ׳יד ן ב  א׳ גרגר * הכרס סרט צ

ן * אותם תעזוב ולגר לעני הבציר בעס מתאשקול הנפרטים ב׳ או  ושלא עמיתך אח השפיט נצדק שנאחר צ
 פ;ר יקשה וא□ י לאמתו אמה חורה דין ולדין בדין פניו שעומדים בשעה • מהבג• יוחד אחד הדיין יכבד

̂עולס עמודים מהשלשה אחך תה :לו ענב מ: ביניהם ולבלום בהאמת  משכי ונילהט עליהם עומר קר
 משרים משפט צדקה. עושה לאמיתו הדין תוצא הוא אם אגל • העולם ומחטיא חוטא הוא הדין המקלקל ףל

 צריך ולזה ׳ ה׳ בית כדק לחזק י״ב כ׳ מלכים • בדק להחזיק זכות לכף חבירו את לרין זו- מצוה ובכלל עכ״ל
ך| * דיינים ה׳ דיזותיחירהחרמ  רזלילאפי׳מאהפעמים־לדכר אמר עמיתך אח תוכיח הוקח שנאמר צ

 להצילו בכדי והחשובה התורה דרכי והישר הקוב לדרך לבבו נהחזיר מהלב היוצאים בדברים חבירו לב על
 מאתמול ערוך לג׳ ׳ ל׳ ־ בישעי׳ כמ״ש גיהנם• זה יפת ח • הבא עולם לחיי להניאו גיהנס של דינו מעונש
ט ■ נ' י״נ דניאל עולם ולדראון להרפות • כשר לכל ק״ר,דראון ס״ו pc ♦ ״רראונים תפחה  כלל וה צ

 שנא׳ מממו ועל עצמו על כמי עליו ולחמול ולרחם ולחום נפש אהבת מישראל אחד כל הוכ1% י בהורה גדול
 הבטלים שיאכלוהו • לה׳' הלולים קודש פריו כל יהיה הרביעית ובשנה שנאמר p כמוך לי־עך ואהבת

: לירושליס מעלה והכסף מעשר כמו בכסף פירה לפדות והרוצה • הואיההלולי׳ וזה ;נירושלי׳
“ קמא ה

עכ



ע^ן כצית אור כתנות •
נצ:זמנים3 ^תיראו והלבנון הטוב הר ה המכונן ומקדש יכל ה קל!

נמנים פני והדרת ,באהבה לקראתם טן ה שעה זקנים דר ה

ו.וינים ואיפה הין מיושרות ומוות שקולות מ ומשוחת צדק אזני מ

ניחנים איר בפתילת זימה ואת:[. ותו א ואמה שה א יסור א קד

נמנים בתורה שבעה לאות הכהן וסף י לטמאות הכהן כריחו י קה

ראשונים להייסס וקדשחס ־ משולשה לאוס אטן ף לקדושה השבט אוי׳ ף קו

שמניס בשמן והמשיח בלבישה מרובה גרים ב לאשה יקח תולה ר קז

מגונים בהם ובמשחהס לרצון תמימים יותס ה וצאן בקר קרבת ף, קח

זמנים מחומרי ומקודם אישים לנימהי יומו מ מקדישים שמיני ליל ט קט

בהמונים לקדש שמי מצוגכלנפשיכס א אלהיכס ה׳ ני א קי

מסבלונים החירות יוס קדש תקרא יעוד ן לחדש עשר בחמשה ן קיא
ברנניס שבעה כל בנוסף ניחוח יח ך מוסף קרינות יצוי ך קיב

תנינים ראשי שירת מקראקדש שביעי ה לחדש בכ״א שביתה ה קיג
המינים נואלו בוויכוח׳ סהכבשומנה׳זו כהלכתו העומר ישת ג קיר

במט׳׳מונים צפון שכרה כאמור ורשבוע יומא ד העומר ספירה ת ף קטו

נידונים המה שכו הפיחת לכם יתברכו ן בעצרת הלחם תביאו ן קטז

מפנינים יקרה מתן הקעולסלרורות ל העצרת בחג שבות ^ קיז

נמנים טלנוכסקירה מרון כבני לא ך, ; הזכרון ביום חג ך קיח

השנים ראשי ככל כמדובר ונסכיהס נסתם מ הניבור קרבנות וספי ט קיט

ם עווני כיפור ביום הענויים מחמשת שאר ן לקיים העשור צום ן קך

גדול למאור שמן
א  שיתותי אח כפפיי ואמרו כנוד• לנ:וג • המקדש מן לירא * ה׳ אני תיראו ומקדשי שנאמר ק

 הזמני׳ בכל תיראו פי׳ ול׳־וזה1לנ מקרש מורא לעולם שכת שמידת מה תיראו ומקדשי תשמורו *
 ככיהנ״נ • מקדש מירא בהם ̂נהיג וצריך • מעט מקדש הס שלנו כנסיות ובתי סמקדש בית הורכן אפי׳לאחר

 שקנס מי זקן ררל אמר • תקו׳ שיבה מפני שאמי רמ״י סי׳ יו״ד • קלא אלה :המורש ובית
̂ח מפני לקו׳ סכמה רמ!י [לר לסדרו כד? ילד ת שה.׳ אף ת

ה:



גחל למאור ממן‘
ג  ןפלא1אונ3 האמיתית יושר כתכלית אותם ולישר * והמחש והמשקולות המאזנים לצדק עשה מצות מ

 צדק אנני צדק מאזני שנאמר אמח(צדק3 ותמונות מיושרות מלס שיהיו רק רמאות צד שוס נהם יהא ׳
 ואימ שנאמר סי׳רל״־־רד הי׳מ זה ככלל ג׳'כ קטנה מרה הוא ה׳משווה אני לכס וסיןצדקיהיה צדק איפת
 מתיכץ 'הנשרפיס מצות רז״ל ואמרו ־ ואחהן אותו ישרוטו נא: היא זימה אמה ואת אשה את יקה אשר
H • ומרפרף ויורד פיו לתיך וזורק אגר שהוא עופרת ו דיצ3ה אח p הכהני׳ את שיכריהו מצוה

 אשתו אלא שארו אין • ילשארו אם כי שנאמר כרהס כעל אותם רצימטמאי! לא שאם לקרוניס שיטמאו
 שמתה הכהן יוסף שנא מעשה רז״ל ואמרו * מצוה להיטמא • ןלאהיוולאהותו ולנמולכתו ולאביו לאמו

 כהני׳ p :שע״ג יו״ר י״ד קטן מועד ׳ נע׳׳כ וטמאוהו הכמיס ודהפוהו לטמא רצה ולא פסה 3כער ושחו5
 ראשון י לפתוח שנקדוש' ר3ד לכל להקיזימס הכהנים מצוהלקדש ׳ אוסמשולשה נקראי׳ וישראלים לויס

דכר ולהקדים * ראשון יפה מנה וליטול ־ ראשון זלנרך  •וקדשתו וקדשת-י׳וכספרי שנאמר • שכקדושה לכ̂ל
 קל״הושס: סי׳ או״ח לאלהיה׳ יהיו קדשים וכו׳ וקדשתו שנאמר משילש׳ כאוס ראשון יהי׳ שהוא * כרהו כעל
t p ככגדים מרובה או * משוח כהן או היינו גדול כהן • וכו׳ יקה ננחוליה אשה והוא שנאמר : 

H p לא כס מום בהם משהחם כי ונאמר • עשה מצות שזה כספרי ואמרו לרצון יד\,ה תמים שנאמר 
^t ־ כעיפייז ולא ככהמה רק יוחמית ירצו p ומיום אמו תחת ימים שכעת והי׳ יוולד כי ונו׳ שור שנאמר 

 השם לקדש מצוה יp :זמן מחוסר מקרי הוולרו מיום ימים שכעת' וכל וכו׳ לקרכן ירצה והלא̂ד השמיני
 הכורא מצות קיום ׳ על הנפש למסור ־ נשמתו להניל כדי נאכד גופו שיהי׳ למות נפש כמסירת כרכים

 * מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיכם ה׳ אני ונאמר * ישראל כני כתוך ונקדשתי שנאמר ׳ כ״ה
S :•יו^רקנ׳׳ז ברכים שמו מקרש כרוך ברכים שמי שיקדישו אתכם הוצאתי כן וכספרי*ע׳'מ p שנאמר 

 לשכות עשה מצות פסח של א׳ כיום מלאכה לעשות בלא * לכס יהיה קדש תקרא הראשלן כיוס
כף קרבן 3̂p חל׳ה• או״ח ממלאכה  • ניחוח ריח לה׳ אש־ והקרנחס שנאמר החג ימי שנעה בכל ̂מ

 היום זה ־ כגיס? ך״א יום שהוא קדש מקרא השביעי וביום בנאמר קיג י■ וניחוח לשוןחענוג ככוסף
דp תצ״ה: או״ח * אבנים כמו במצולות ירח י ־המצרים תנינים ראשי שברח  שני ביום להקריב י

 י, העומר את 'והניף שנאמר * שעורים של אחר ועומר שנתו כן ככש ־ המוסף על יתר פסח של

 :וכו׳ השכת ממחרת ונאמר וכו׳ דרומית מערכיה קרן של חוח כנגד ומגישו וכו׳ הכהן מניפו רז״ל ואמר
 להשיג ,שנלאו עד חקא השכת אחר עצרת שאמרו והמינים הצדוקים דעת לכטל וכוויכוס׳ כראיות חז״ל וסתרו
 יומא לממני מצוה ואמרח׳׳ל וכו׳ לכם זספרחס שנאמר • חע׳יט או״ח להשיבה־ נלאה כ״ו במשלי

ן • חפי׳ט או״ח מט״מונים וזה • נמנים ימים י מ״ט שכלעות ז׳ כו׳ שכוע לחתני חצוה ט  כשמעות ה
 לכם שאכרך י כדי הלחם שחי לפני הביאו רז״ל אמר ־ חדשה חטה מן חמץ לחם חדשה מנחה להקחכ

ן ־ האילן פיחת על נירון העולם וכעצרת הי׳ הטה אדה״ר שאכל p כמ״ד • האילן פירות י  שנאמר. ה
ח = מפנינים יקרה התורה שניתן בסיוון ו׳ יום והוא לכס יהי׳ קדש מקרא י  יסי׳ לחדש כאחד שנאמר ה

 אחת כסקיר׳ ונידונים עוכרים מרון כבני הלא עולם באי וכל ־ קדש תרועהמקרא זכרון שבתון לכם
ט ״־ תצ״ה או״ח י ן ף •* כי לה׳ אשה והקרנהם שנאמר ל  לחדש כעשור אך שנאמר להתענות מציה ה
‘ ■ ■ מד״ס־ עינוים מחמשת י ושאר ׳וכו׳ועניתסאתנפשותיכסז. י

שנאמר קכא



מ מצת ש ע אור :תנות
מצוגיס שונן לרצות אמורים פח־יס רשת £ הכיפורים רעי■יווספי £ קכא

זדונים סליחה כיוס ככושר שביתתו קיים ל העשיר כצום שיות ל קכב

כעווניס יקיימו שניחתו J כאישה יונצרו אולים בראשון כסוכית ס נ

הנהנים משלשים וכפרים ואלים ופרים כנשים ב כהילולים ההג מוספי 3 קכד
הרינים מבוארים בחגיגה כמצוותו לראשון שלומי ך/ ושביתתו שמיני ורת ך[ קכה

הסימנים בששה חלוק וענינו קש״ב פז״ר ן כדינו השמיני מוסף ן קט
שונים וגכיליס כמקדש שיעה וכל אשון ף ארבעה מינ*ם יצוי ף קכז

לעננים זכר והיא ינצל מצוק̂ר מקיימה ה לצל תהיה סוכה ה קני
שנים שנתות ש־ע יגיעו שכעתים מספר ( יקבעו יובלות סיר [ קכט

לעכדיסהקנים: דרור לקבוע היובל !?ב לתקוע וזמשיס שנת ב "ל
י ליזמשים:רם אחת ולבהמה לחיה פקירו י אדמה עובדי ושבחו• י קלא

קנינים ושאר וההגנה ומסירה למשיכה אוים ף במכירה ובינו או ף קלב
ראשונים לבעלים חשיב ומחירים כסף ין א מחזירים ביובל הוזה א קלג

הקונים כיד לצמיזת ט חל תמימה ישנה הו הומה בעיר נמכר ף, קלד
לכרס אותם והתנהלהס נלכדים כעשה שחררים מצותשעבורבעבדים קל"

נידוני׳ זכרי'ונקבות השרם מספר לפי 1 ן קלו וקטנים ם גדולי ערך ו

ז ור',1לד לשינן רחוה קדושי' ותמוי־ת׳ יא ה ממירגבהמתמוקדשי' ה קלז

הנהני׳ אומדן לפי כהלכה להעי? אות ף והערכה להעמדה אוי ף קלה

ונותני׳ מוש־פי׳ ממש מקדושת׳ לפדות' וצים ף בהערכת' ובתים שויות ,ף קלט

ופונדיוני׳ כסף כסלעי : להיפיות קצי צ

גחל למאור שמן
. שדות כהקדש יונו צ קמ

א ־ r:גפישפפדס • לש׳ אשש ש־אמייהקינה' ק f־ ;שס ננהוי ־  מי«ל*כ לשנופ וז51י - רן
ג שיאלנס•■1נץש״כש:אמרשכפש־תי י כ  'ש־אשמפקראקדשזכיליצי■׳ שגאתיניים מ

ר :פרל׳׳פ אר׳ח אוכל:פש י.ירך שאינש תת.אכש לשנות • ('רי'1 ־ ן  שנא ■סוניפ נהג תופף ק־נ! ד
הג3 דמכמיייות סוכה ׳ כמס' מ״ש עפ׳׳י פי' הכהני' תשלשי' כפ*י' ’ משה תקריבו ימי' שכעת

 כמושף■• והלל שיר יהילולי׳ פי׳ וזה יד׳ט של שיר אומרי׳ המימפי' קינן הקרכת ובעת 5עיי' כמרי' משלשלי׳
ה כ : חגיגה כמס׳ מכואר לראשון ותשלומי * לנס תהיה עצרת תשמיגי כיו׳ שנאמר ק

שנאמר קכו



»

אגחל למאור ׳ממן '

ו ג  רימנים מלש הוא רלוק קש׳'כ פז״ר לעניז ואמ׳רז׳׳ל לכט ההיה לה׳מצרת אשה והקרבתם שנאמר ל
ז לי כ  מינים ד׳ נטל ולא העובר ז׳ג •י*(אמר מדר טץ פרי הראשון ביום לכס ולקחתם שנאמר ^

 נוטל במקדש שבעה כל וכן • מקום בכל בשבח חל שלא דסוכות א' יום היינו עשה ממת בטל
 לחשבון ראשון וא׳רזל לדנא ביניהם חילוק שיש שווים וגבולין במקדש פירוש וזה בשבח אפילו א׳ ביום

 בענני סככוס מצרים ביציאת ימים שבעת חשבו בסוכות שנאמר תכח הראשון ארס חטא ולכפר עונות
 של שבוע שבוע שנה שנה מונים הסנהדרין סכט תרכא או״ח ממותה מרובה צלחה ותהי׳ וכו׳ כבוד
 זע״ן פי׳ שבעתיים מספר היובל שנה לקבוע מקרשין אח׳׳כ העומר ימי מונים שאנו כמו היובל עד שנים
ל ׳ ני)ט ז״ל פירשו שבעתיים פסוק כמ״ש  של החירות לפרסם בכדי כיוה״כ שופר לתקוע היובל בשנת ק

א • יוכל של דינים ושאר עבדים ל  נפקרים ותבואה והפירות ביובלי ארמה עבודת לעבוד שלח ק
ב דריר וקראתם החמשים שנת וקדשחס שנאמר לחירות יונאים ועבדים ל  תמכרו וכי שנאמר • ק

ג מו״מ ה׳ הרמי קנינו לפי ואחד אחר כל וכן כמשיכה נקנים ומטלטלין וכו׳ ממכר ל  לא שנאמר ק
 וכלא כסף לבעליס׳בלא להשיב האהי כחילוק בירושה שנפלו השדות היינו אחוזה שדה וכו׳ לצמיחת המכר
ל כי׳א קייוכי! לארז תתט גאולת אחוזתכם ארץ ובכל שנאמר מחיר ל  חומת תוך חומה נעיר הנמכר ק

 ואיש שנאמר ביובל יצא ולא להקונה מתקיים שנה ואחר לבד שנה חום עד פדיון לסם שיהיה • המרינה
ה וכר גאולת( תהיה ימים ונאמר וכו׳ ימכור כי ל  לעולם שנאמר לעולם כנעני בעבד לעבוד ק

 ערגי אמר אם קלן רסז יו׳׳ר נעשה עויר עבדו והמשחרר ליניכס אותם והתנחלתם חעיורו נהם
 : לה׳ נפשות כערכך וכו׳ יפליא כי איש שנאמר לכהנים השנים ערך כפי שיחן עלי פלוני ערך או עלי

ח יהיה ותמורתו הוא והיה שנאמר דןיין ל ק ^ י י  הנהמה את והעמיר שנאמר בהמה ערכי דין ?
ט אותה הכתן והעריך תכהן לע;י ל  9הערךומוםי לפי לפדותו'נותן ורוצה ביתו ;,תקדיש מי ק

ם וכי׳ יקדיש כי ואיש שנאמר חומש  : בפרשה הקצוב ערך יחץ לפדותו ורוצה שרתו המקדיש מ
 משדה ואם שנאמר לשנס ופונדיון סלע שנה מ״ט היובל שני לכל כסף שקל כחמשים שעורים הומר זרע

הפדיון סקצוכהמרמי קצב העמיד פירוש ט׳ עמוסה׳ משפע כשער והציגו ונו׳צגמלשון יקייש אחוזתו
קמא ואו



ת ו צ ן מ שי ע אור כתנות
לנהנים חרס וסקס הרק היטי דיניהם ב וחדק כהניס הרפי ט

נמנים כעשירי אשר לההכע ככיקרא סקור י השכט תחת עכור י

שוכנים לא יחד מרולקיס שלשתם ן ומחרקי׳ד, משולחים טמאים ד,

לעונים יסלח והחחחן נאים מעשים אחזו י החטאים נא חמדו י קמי

ומכהינים כודקיס המארחיס ואהלזתהכקלקולה ף נעלה והקנאה ף ״ה ק

הנמנים הנזירות נימי זהירים לגדל ער ^ הנזירים פרע ילוה ש יז״י
נמנים אחת מצוה Tליז ותגלחתו כריו ן אתתורתדגזיר ז

ינרכו־הכרגים כה ששח זריזות ריך צ משולשת כרכה ימי צ

טוענים יהיו נכחף ̂ וחרון אן* «ניע ל הארון ויסישאו ל קמט

ומתקנים ממלאים נאייר מהנגרעחקס ל ורחוקים. טמאים נפש ל ’ק

דינים כמה ושאר ומרורים ומצות לל ד, אמורים ככראשון וכריס ה

וזרנניס חגים ושמחת חדשינו נמוערי לא ף, תרועהנחצוצרותקרשינו ה

לכהניס מנת הופרשה להרימה. עריסה ראשית מ מסוימה^ חלה צות קנג

מכוונים המצות למספר וסופות מגני גוני א הכסות,! כנפי רנעת א קגד

מצוינים מקוי*ית כשלש ומכפנים מחוץ שמרו י שקדוהלויסוהסהניס י קנה

לפדיונים ניחנו לכן ישרים צאצאי יחם ף ככורים כחכוח ס ף קני

נרנניס וסוררים שוערים שמההוחרוהיענודו ב ישקודו לוי ני ̂ קנז
מכונים מלן לגיון מנחם מעשר פרשת ף, עכודתס חלף ן ךן ?!נח

לכהניס היא החומה ישלימו כהניס כהת ^ ירימו מממשל עשל יי'״
מנכוניס נעלם טעמה חוקה התימה דומה א ורחוקה אחכמה מרתי א קג

גדול למאור ׳צזמן
א ט  כל אך כנאמר :הכית לירק או לה׳ כפירוש אמר אלא • לכהן ינתן סתם מנכסיו דכר שר.הריס מי ק

ט ו^י חרס י  «קד יהיה העשירי השיע תהת יעכור אשר כל וצאן בקר מעשר וכל שנאמר ב לו
 כל^צררע המחנה מן וישלחו ענאמר סמג מעשר זה הרי ויאמר כסקר׳ עשירי*שקרו היוצא רז״ל ואמר

רז״ל; כמ׳׳ש משתלח מקום לאיזה אהד כל טמאים׳ השלשה כין חילוקים ויש :לנפש עמא וכל זכ וכל
קמד י



גחל למאור עזמן
ר מ  צרורטה ולהתחרט החטא טדרח מידוי ונורש הטאתס אח וההוורו שואמר חטא טל ווידוי אצות ל

 לעא רחמנא * ונאיס טוניס מטניס מצות ועול הורס עול עליו ולקנל עוינותיו על והכנעה כנושה גרוצה
ה כעיאו״חתר״י פ  קע״ח אה״ע וכו׳ קנאה רוח עליו וענר תגטסאשחו כי איש איש שנאמר ק
 לשון פרע שיצוח • הנמניס יתינזרו השנון מחר רא^ו רוכ עלח ואם ראשו שער הנזיר שיגדל

ן ישלחו לא ופרע ־ כ׳ נ׳ יחזקאל פכוק מ  שהניא ער המצוה נשלמה לא שגילח שאעפ״י ז״ל למר ק
 ששה רז״ל ואמרו ישראל נני את חכרכו sכר שנאמר ככח טהרהו נמס ראשו וגילה שנאמר קרנמתיו

חי סי׳ נ״כ או״הה׳ והמומיןוכו׳ הלשון כפים נשיאות הכהניס מן מונעים דכריס  רז״ל אמרו קל
ט זה למד כספרי הקודש כלשון שינרכז פ ק כי ר כ ח ה כ  אותו כשמוליכין נכחף הארון אח לשאת מ
 וירכיכואת ג' ו׳ שמואל דודכמ״ש שטעה ידי ישאו׳ועל נכתן) ונו׳ עכודת כי שנאמר ־ למקוס ממקום

 למנוע לשון נקיט לכן כעוזא ה' אף ויהר נחוכ ושם ידו עוזאעל נענש עגלה אל אלהיס נריח ארון
ג ייזיי! ליף  שלא מי וכל רהוקל: נדרך או טמא ראשון כפבה שהיה מי כאייר ני^ד שני פסח דין ר

א עשה נ ב צ׳ובכ מס׳פסחיס ומרורים ומצות בהלל שני פסה לאכול ס ג  נהצוצרות התרועה ל
כד חתנו עריסותיכם ראשיהן שנאמר שמחחכסונמועדיכסיכר״חותקעתם וניום שנאמר

 לק ‘ ראויה מחנ̂ר לכהן תן תחנו כמייש מכ׳יד א׳ הלק לכהן ליתן היינו רז׳׳ל רק שיעור לה אץ ההורה מן
ושמנה ציצית רז״ל ואמר ציצית להם ועשו שנאמר * תלו אלח * שנ״נ יו״ד • מנח לשון נקיט
 צינית כת: הארילל ונסונת ׳ יחטא כלא מוכטח כה הזהיר רלל ואמר ־ תרי״ג גי' קשרים וה׳ חוטין

לעשותם מצותיו כל שנזכור שיכווין ושם ה׳ סי׳ או״ח ־ * דכוחותהטומאה נישא מעינא מצילים
 מקומות כשלשה הכהגיס י לכנור המקדש ישמרו והלוים שהכהניס מועד אהל משמרת אח ושמרו

^ו * מניייז מקומות נכ״א והלויס ־פניס מ  מפורש הטעם • האדם ככור את יפדה פדה אך שנאמר מ
 הוא הלוי וענד שנאמר יום ככל נמקדש קכזעים זמשורריס שוערים הלויס ש׳יה יו״ר • כתורה
ח ־ שירה זה ה׳ נשם ושרת ונאמר נ  המלך לגיון הוא לוי שיט כי ואמררלל ללוים ראשגן מעשר ליחן ק
ט ’ אחרים להסמ׳׳י מזומנת ים ארור״ בחיי׳ המלך למשרתי יאות נ  המעשר מן מעשר יחנו הלויס ק
ע ככתוכ* לכהן שיחנו מישראל נוטלים שמס.  ואץ נעלם וטעמה * היא חוקה ־ אחת.: פרה מצות ק

:ממני רחוקה והיא צחכמה אמרתי שלמקהע״ה אמר כולהןע״ז להכין
קסא *



אור כתנות
 לרעתכאהלקבר ו קסא

 תמה החכמיש אש ר קסב

 כתורה נחלות לכות ה
 ם התמידי זנות ודל JJ קסד

 כשעתו מוסף ין ד קם*

 להאריח חרש מוספי ן קסו

 הכיכורים ניום ש״וד ל קסז

 לשפר מעשיכם זכו ה ?קסלז

̂פרה נדרים ששמי J3 קמע  ור
נאה מגרש קורת ע קע

ת ו צ ן מ ש ע

 מת(איר כוית ן

 ולטמא למהר אותו ף

 בכורה והלק פשוטים ה

 ידידים סילוף יהוץ ג

 כשבתו פית נר ד

 הירח למיעוט שעיר ן

 כסדרם מוספץ הקריב 7

 שופר בקול ללוהו ף,

להתרה פחה יאת5 מ
 ליוואה לבר מקום נו 2

 ומחזירים שולחים הדיינים ממתריסן למקלט הרוצחים ן קעא

עיורתו עול צה ף אח־ותו סוד אה ר קטב

יחיתו קrתז לה ס ק^ג
ן קעד  חורה תלמוד צות י

 שמים מלכות עול ב קעה
 פיליןעלידך ת ?עי
 עיניך נין לטוטפות ן קעז

 הדירות שעדי שמו ף קעח
הם כני ארורים ך והלחם כנעניים ־,רם ף, קעע

לרזון ולא לשובע ן תגרכונרכתהמזו; ן קפ

Q -באה־תו כגלוי ת 

 גמרא משנה קרא ^

 פעמים שמע קריאת ב
 כהלכה הפישיות ניח ת
 לפניך אשר בין ן

והצירות בתים שויות ף

נחל למאור שמן

 שנונים אהלות בסדר

 ומשונים הפכים שני

 ככנים הבן ונח
 ומלכינים כונסים כנשים

 ועשייונים כנכים שני

 הגונים דכריס כדנרה

 חיחונים הופת כיוס
 ממונים מלאכים ויתעוררו

 נכונים לשין מרפא

ס בי  יהיוהוניס ל
 דדם השוגג ולהשיב

 בזמורם לפרסם יהוח

 האופנים נכל חקכל

 וזמנים עתים ישלש

 ידם ו ת אנו ישננו

 נתונים הלב נגר

 למבינים ידוע טעם

 מצוינים המזוזית כקדושת

 מגונים כמעשים המתועבים

פנים ישא ולהמדקרקיס

 כקיס לכן • טהרות כדר זה ואמרז״לדעח • אהלות נמרנח הדינים מפורשים מת טומאת דיני מסא
ההכמי׳שנא׳ ראש ע״ה המלך שלמה תמה וע׳יז ומטהר• מטמא הניה מי קסכ • ולדעת הלשון *

JQ ̂ ״ י p משפט להקה ישראל ליני והיתה וכי לו אין ונן ימות ני איש
כי בבוקר העשה הסהר הכנש את כנאמר ד0לו • יעייי ו

ועי״ו * רכו 1 תכלף כת״ש : עוות לשין סילוף ׳

 : ארס מכל וירכם בו
 הי׳מ נתורה כמפורש ירושה גי די

̂רים שמכפרים י יום ככל שגיפנשים אותנו ומטר
ניעכה



יגגדול למאור שמן
 כמשרז׳ילככככיהחמידהיו • זמלניגיס גונרין כנשיס * כהמיהעוומח ולצהץ כפרהלנקוה יעכה

H • ער׳'ה נסליחח ייטןDvר יסר pi • ללננס כונטין D P ועשרונים ככשיס שני שנח מורףגכל קרנן 
lO ׳ ככחיכ p שמעטתי כפרה עלי הגיאו הקל/ה שאמר ״ נכפר ׳ שעיר רז׳׳ל אמר * ירש ראש מוכף 

 מלכים ארוהתחמיד זארוהחו מלשון להאריח * ונו׳ מלכיה שני אין הגונים דנרים שחמרה‘ הירח אח
tD • ל' נ׳כ״ה p א׳ • טפתהיהוני׳כמיע שנקרא חורחנו מהן זמן רגהשיועזח מוכף שנ ח ס  ק

 הממונים ' המלאכי׳ ולעורר תשונה הרהור לידי נאים שופר חקיעת וע״י י נכס י יהי׳ חרוע׳ יום
 נחרטה פוחחין רז׳׳׳ל ואמר נדרים היחר קסט : ישראל כלל נעד יושר מליני שיהיו ונו׳ התקיעות על

y : יו׳׳ררכ״ה נדרי׳ ר\׳הר נדין וננוניס חכמים ע׳׳פ להתיר פחה למ;וא p ־ לשנת ללויס ערי׳ לתת 
 ונקיט • לר מכל פנוי שיהי׳ לנוי עדי ע מגר רז״ל אמר מקלט וערי מגרב ערי :מקלט ערי הס ואלו

 לכר מקום ררינ׳׳לפנו קמי׳ אלי׳ מכריז ע״ו דף נכהונוח עפ״ימ״ש לנרליווא׳• מקום פנו לשונו נצהוח
S • עיר ושתים ארנעיס תחנו ועליהם וכמ״ש לנד ששה שהם רמז חונים יהיו ונ״ס • ליוואי y p להוצי׳ 

 אוחו של ״ר גי וארז״צ * מקלטו עיר אל העדה אוחו והשעו שנאמר מקלט לעיר מעירו נשגגה נפש חכה
 ״ מקלט לעיר אוחי מהזירץ גלות וכשנחחיע • אותו ודנץ משם ומניאיסאותו שולחין נה שהרג העיר

^p • מכותפ״ב  עול עלינו ולקנל שותף נלא הכל ארוץ אהד שהוא יחגרך שמו וליחר להאמין מטה ^
 נכוונת דהי׳ נרניס יחודו לפרכס • עולמטתנאחחחגמורשנאמרשמעישראל ׳ סמים מנכות
j ; או׳יחס״א . נאהנה נפש מסירת y p כל שיהי׳ ח״ל ואמר ונו׳ אחת'אלהיך ואהנת שנאמר 
 הכל וכו׳ ונניס עושר לו שיש מה כל תמיר נלננו ויעריך י נ״ה הש״י אהנה אחר זמחשיתו מגמתו

 ואהנתו ויחודו נאחונתר נולר^גילמהם־.חו יריעה ישיג למען תמיר ייגע «־ אהנחויחנרך נגר ותוהו! כאין
ד ׳ נאהכה הימרים כל ולקנל ־ נפש ונמסירת ונגלוי נסחר רגע ונכל עת נכל ^  לעולם רז״ל אמר ק

 . רמ׳׳ו יו״ד חלקים ̂ לשלש׳ יום כל ולחלק כתלמוד שליש נמשנה שליש כמקרא שליש שנותיו ארס ישלש
n y p ק ;פעמים יוס ככל ק״ש לקרותyיי של חפילין מצות ן • t y p שנמצית רז״ל אמר 

 וכתהתוני׳ נעליוני׳ ית׳ * והשגחתו העול׳ הירוש ואמונת י ׳ שמיס מלכות עול קכלח יש • תפילין ^ ׳
 או״ח ז״ל הקדמונים חכמינו נינה מיודעי קנלתינו כפי פרשיות הנחת סדר וטעם וסוד • רגע וככל עת נכל
ת n • ̂ר y p ירדרפ״« ישראל דלתות שומר השערים ככל השם שיהיה מזוזה מצות : y pטהשנעה 

2^ומזלות כוננים ארורי׳עוכדי הס כי ■ לידינו שנא קודם ישראל כארז שהיו ׳ אומוס p שגא׳ 
 ואכל• כתורה כחכתי שאני לישראל פנים אשא לא וכו׳ עוירא ׳ ר דריש ח״ל ואחר ונרכת ושנעת ואכלת

:או״חקפ״כ * כניצה עד כזית עד עצמם על ד^רקו והס וכרכה ושנעת
קפא זיין



עעין גצות אור כתנות
נאמנים נאוהייס לחני הוזהרנו גרים אהבת ב גרנו מצייס איז ך« קפא

הדינים מאימת ולא ברורה פנימיות ראה י טהורה ה׳ ראת י קפי

ומכיוניס שוהים השידיס מעולה נכוונה צויה ר תפילה ז־ נה ר קפג

זמנים נכל ח־נקוס נעימים שמעשיהם מיתיס א החכמיס דביקות הבת א קפד

והגונים הדנקיסנה׳ לתובע לשבע אמת ך, תשבע ובשמו מצוה ה קפה

הממונים ולשר: לעקר עבדו אשר קומות .תאבדו אבד צות . מ קפו

נכונים יהיו למועד הובה קרבמת כל . ן נדבה נדרת כאשר ו קפז

פונים לxחלפיוחש הבחירה בבית קריכס ה ותשורה יזוגה קרננוח ה קפח

כפדיוניס לצאת לרולין ̂שיכם לפדות אויס ולר ר שמסתאני׳ עד ועים ר קפט

קמשוניס שחורה צא לבדקה וחותשלש ר כרוקה לשחיטה מז ר
נרנניס הבהירה לנית להגישם מארצות דך צ ואלפי׳המקודתי׳ דה צ קצא

מנהיניס וחקירה גדרישה מהשקר האמת הבחנת ב לחקור העדים משפט ב קצי

לניס נידהת מששע להזניח עירם ושני י להדיח בליעל צאו י קצג
סיתניס א־יע: ולטהיה ויחרים מפורשים טמאים ה הטהורי׳ להבחין עופות ה קצר
לתנינים ירמש ונארנע ושתים נאחה פרשו י לירושלי׳ מעשר וליכו ו קצה

טניס נ: ‘ע: במעשי לאשש ועניים ציציס ר ושש כשלש ק ר קצו
הזמנים בגמצי לשלם בחיובים לנגשס מור כוכייס כעכוד׳ קוצים ש קצז

נבינים תיחט ונפרוזנול בסופם השמיטות מן ן כספי׳ בהשמטת הירות ז קצה
אדיוניס לשמק לרעבים ומזון ירה צ וקרובים לרחוקי׳ דקה צ קצט
האדוני׳ יגרעו ולא יוסיפו צורי סלע ר העירי העבד העניק ל ר

גחל למאור שמן
א £ ם כי הגר אח ואהיחס שנאמר ד ת ח- וחים א:י: מצוהמיור־ח וזה • מצייס נאיץ גדם:יי תי  י

 מדהרהי׳ס שהס לפי הטעם אמי־ו ההולץ ונפ׳ רעך נכלל ג'כ גר ר כמוך לרעך מואהית יותי י*
ט׳: ק* לנלתינרטא• המי• פרע על ה׳ יראח שידה אתה׳אלהיךתירא־ שנאת־ ו עי ו

 הריניסיראם ופחד ואימה עמש מהמה היהמיית יראת ולא * שמים הרוממותיראה י יראת ש
יראת וו הרוממות פצימיות

יותר
סירא

מהרה
רפג



יד נחל רטאור שטן
£ג  • כקכלה זאל ברנה אל לכמוע הפלה זה שכלב עמדה איזה רז׳׳ל ואמר • תעמד ואוחו שנאמי ל!

 כעה יכהה ס׳׳א צ״ג סי׳ ונאו״ה ־ ומהפללים אהה שעה שיהין היו הראשונים חשידים רז״ל ואתר
 • הכמיס חלמידי לומדים עם ולההדכק להחהנר ■•קפדמגיג וכו למקום לכו שיכיי־ן שיחפללכדי קוד׳ א׳

 קבלו שהט ממה * כ״ה הש״י בדרכי אמיחוח נדיעות ^רוס ו נכי־ות ו״נהגי׳ עומה מחה מהם ללמוד כדי
 כתב הגיז מוהר״ס והגאון * הזק ויסוד הדת קיום זה כי וכו׳ תדבק ובו נאמר ז: ועל ־ ורמתם מאיוהיהם

 מקיימים •ועי׳׳ז מנכסיהם ומהנים ת״ה עם ובנותיהם בניהם שמתחתנים אתת אנשי אחינו עוביזכר ועל ן״ל
 :ככתוב לתובע להכחיש או מהדברים דבר לקיים בשמו לשבע מנוה קפה • וזבולן■ יששכר כענין מצוה

 א"כ אלא • באמת אפי׳ בשמי לשבע לכם שהותר סבורים תהיו לא לישראל ׳ סקב״ה אמר בתנחומא ואמרו
 כשנהיה מפו רל״ז יו״ד תשבע ובשמו ואח״כ תדבק ובו תעבוד ואותו תירא ה׳ את הללו המרות כל לך יהיה

 והממונים הגלויס ע״ז ומזלות כוכבים עוברי שם שעברו המקומות שם לאיד מצר: ב״ב בגאולה יש־אל בארץ
 לקיים הכית ובדק למזבח ונדבות ונדרים קרבן כל ׳ וכו׳ שמה והבאת שמה ובאת שנאמר

גל * ̂יה שם ת׳ יבחר אשר במקום אם כי שנאמר ראשי! נו שפגע ̂ב קרבנות כל * עולתיך תע
שהכל תצ המקדש בבית רק • ט״ו א׳ שמואל להביא אין ותשורה כת״ש נדבה • תשיר: • ונרבה חוב:

בגמרא האמור כלשון הלל ה׳דברים ר״ח שחד״ה בד׳ת כאן נימז לכן ועיקר הגרמה חלדה דרסה ש:י׳
f a. i u t . i t , , . •  •' . * V .א

תש
ודרשת שנאמר

W w i  ) J ף ^ ז ן • - ׳ ✓ V ✓ ן • י יו *IT 1׳ ו ✓״►י ^ W ״ י % i״ ׳ / U f ׳׳•

א ה׳יש יו״ר כ״ע חולין כמארז״ל חחתא אתלת הסכין בדיקת דין צ  ה וידרך קרשךוכו׳ שנאמר מ
ודר שנאמר קצב • הבהירה י בביח להקריבם לארן מחוץ הקרינות כל לביהמ״ק להביא וכו׳ ובאת

ו שני מעפר תחח עני מעשי ניחן צ  מ
 זכרו ח׳ מ׳׳ו ישעי׳ לאשש אביונים הרציניס י״א ד׳ עמוס פסוק מל׳ רציניס לעניים ליחן כנ״ל ׳'ו׳7בשג:

'ו:האוששי ח בזמ״ש חובו לנגוש עטם את חגוש הנכרי את שנאמר קצז ועוז׳ חוזק פי׳ ן<̂/ צ  שנא׳ מ
 וכן פחזבל י תיקן ודלל וכו׳ שנים שבע מקז שגאמר שנה בסוף משמעת וכו׳השביעי׳' ירו משה בעל כל שמוע

ט’ןי״מסי׳ס1רנל,ח׳יללילנה צ ק ־ ו  לקרוכיסיו״ד וכ״ש לרחוקים צדקה ליסן כו׳ תפתח פתוח שנאמר '
.־ (שם r '0 קיחשין • סלע משלשים פומתין אין רי״ל ואמר יט' ט J.העני העניק שנאמר ר ־ רמ״ן סי'

• רא



אור כתנות .
הני^נרס זנהיכ היריב ל הרגליס בנמהת כמוה ל רא

לגמיס רצו/: טונה ה בירוכלים זטרך ראות ה

 נמממריס הק:אמה ה וכוטרים בובגיס עמדה ה יג

הור: חצא ציון מ ס׳״ייי 1אג שררך ט רד

 תבררו מלך ס א ר:

 פעמיס כתוב:תורה י רו

 לקצא ונזכר אה ל רז

 תחמה:ידפיס ה׳ימת ב רח

 גיזות בראכית שיפור ה רט

 ונהנים לויס שמורות ט יי

 בנבואה תמרדו ל א ריא

בן  הדם, מגואל מקלט רי

 ובליעל כלמזניס ורפי ל ריג

 מודיע המכות כהן ל ריר

 לפתוח הכליס מל ן; רעו

 באיתן הערופה ין ל רטז

הותרה תואר יפת ן ריז

 אלילים ועובר המגדף ל רית

יגוחיהסx ביום ן ל, ריט

אבירה הכנת צוח מ

 הדמאתיכסחעטרו א

 להתקיים; במלכותו גינו י

 במחנה נתן ס ל

 מארבעים טובה עין ב

׳  טכחת צאן ל

 למנינס לעבודה חתלקיס ט

 ההוראה לכעה ם א

 לירס אנה האלהיס ן

 ובמעל במרד שעיס ך

 ומכמיע מערכם שוטר ל

J לשלוח דעת ילוי 

 כהלכתן המדדה רט ל

נאמרה היצר כנגר [

 שנסקליס אחר חלוחס ל

לקבריהם מוכליס מה ל

ונכדה נעיר ציאה מ

גחל למאור שמן

עשן מצות
 ונגיס אנה ולכמה

 המניס מים בכל

 כדרנוניס דגמים ודברי

 הטנירס בכל תקטבו

 הרהמנים ישראל מבני

 ושנים ימים לאורך

 לכהנים המתנות כלכת

 בינוניס מדת ומתנשיס

 לכהניס מנשים אהד

 זמנים וכדסברגי

 התנים מעמדת רייץ

 הקדמונים מכל יאמר

̂^זמס  נידונים כאנר

 , נכונים היו למלהמה

 עונים שלום אולי

 וזקנים כופטים ויצאו

 ולענים ראש וכופה

 מתכווני® למהר בערב

 מחוקני® ח קברי כתי

בפימרם ולהכיב להכריז

א ב ואכליז׳ כלמיס וזנחת בחגך וכמחת כנאמר ל  וכו׳ואמר־ן זפורך כל יראה שלשפעמ׳י׳בשנה כנ^מר ל
ג לכ״ש והקים חצות לננסצשתור ויתעורר וכו׳ ישראל כל יראו למען ז״ל * ל ושוטדי׳ שנאמרשופטיס •
ח דין מד׳׳ח על להעמיד נכרי חכמי׳גדרכונוח ודברי כמקל ולרדות ולטף נטועים וכו׳וכמסתרוס לך חתן מ  א

ל א׳ הו״מ לאמיתו  הסהד: אגן שררך הפסוק זה על רד׳ל ודרשו שבירושלים הגדול דן הבית בקול לנמוע ך
, פ״ז סנהררין וט׳ הדבר ע׳יפ ועשית נאמר ל ן ־ וכו׳ מלך עליך תשים כוס כנאמר ל nוכ^ שנאמר ל

לו



ו טגדול לכאור שניז
 ולהייס זרוט לכהן ליין tT • ממלכתו על ימיס יאריך למטן ונאמר וכו' ההורה,:)את מכנה את לו

 ע״ר לאנהיו כקינא אהרן נן אלטזר עגהסנן נזטח V'n ואמר ■ הכהניס יהיהמכטט וזה כנאמר * וקינת
ח ׳ סי׳א מ׳ יר׳ד נו שוגטיס קנא־ס הנכת והזכיר ראת כזני  עין יז״ג ואמר וכי דגנך ראכיח כנאמר ר

 כו׳ כנא׳ראכי׳גז;אנך ־ כל׳׳ד סי׳ יו׳׳ר ממאה הרי מרמכיס אהד נינעית ומרת מסרנעיס א' גוני:
̂ן רמש שיהיה א׳מ^שייהוהוא מק שיתן רז"נ והמרו י כל״ג יו״ו עשויות צ ר  טונדי׳ ונדה נתניה כמורות נ י

א ונו׳ כחלק רלק שנאמר מימיהעוניה מניינם'.הוז לנךי ידוטיס לכתות עתקרש י  אס יא3נ נקול לשמוע ך
ב 'המנינם אח והכרתי כמ״ש ע״ז עי׳ המניס מע׳יז הוץ אחת מנות תיפך אעי׳ ־ שעת כשי י  שנש שנא׳ ר

 הע׳׳ה דוד שאמר תוא ונו׳ מלפניו זאת תצא למת רז״ל ואמר לירו אנת ואלקיס ונתינ ונו׳ נך הנריל ערים
 לו וגשיתס שנאמר נציעל אנשי שקר שהעירו רשעיס y(* ‘ רשע יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר כהשר
ף ל׳א ט׳חו״ס נסהיו זמסלעשות כאשר י ר ו משמיע ושוטר מדבר רז״לכתן ואמר האיש מי שנאמר ־ ב  ר
רני תענך שנוס א□ והיה שנה:;■;  השינו כמה צריכיס • יכראל כארץ כשהיינו בזמן מלחמת כשעת אפילו ונ

ז לגוי אפילו בלום לתקדים וארז״ל עליתם נרחם שנריכיה ענו״□ עס ב  תערים אג ומדדו שכאמ: ל
 היצר כנגד אלא הורת ינרת 1 לס ז״כ או תואר יפח דין ליז ונו׳ ו״ופטיך זקניו ויצאו החככ כזניטת תשר
 לשקיעת המון הי׳ שתהלי׳ וארז״ל • נתלים תנסקלין כל ריח • ומורה סורר p תמנ̂ר ש׳כא וסופת תדע

^ן אוחי קונריס יחיו מיד אותו מתירין ותיו תחמה  כי שנאמר ניוס ו3 ׳'ד3 הרוגי וכל הנכקל לקמר לי
ב * ונחנקים לנהרגים ואתר מכקציןונשרפין ארך תיו רות3ק ושתי תתוא־ 0יו3 תקנרנו ק,ור  שנאמר ל

; רנ׳׳ע סי׳ חו״מ כסימנים תאבידה 3לתשי ככדי להכריז וסייכ ־ תשכנקסיך
רכאמצות ךןון;



!

עשין כצות ת ו ג ה ר ב ו א

. פוטרם עסהיעליס כרינה המצו: ישמרו ן טעינה מצות יקיימו ו רכא

נים י!:{ לשלה::אס ושובכיהם מפיחים ו רדסיס ^ בקיניהם צפרים ירוה S רכב

הממנניס מקומוח בכל מעקה(הגנה עטת ל וסכנה מכשול הסיר ל רכג

קונים ובגיא: ובשטר J מעפרון בכסף מרינן ׳ רכד גמורין קידושין ג

נידונים ומאה הטח אויליס ישתו עציצס ב הכסילים דיבה הוצאת ב רכס

באגרס אוהס וסקלתם הסקילה לייה וציאום ת ובועלה הארוסה וצאות ת רם

נחוניס הנהולות כמוהר לאייתפותתו רמשים ן אנוסתו ישא האונס ן רשז

נפנים תהיו לשם לשמנותיכם הוץ הקו ך מתניכס לנקות או ר רס־ז

מומים בהו־ן להמר לצרכיכם לכם כינו ךן אזיניכס על יחד ך, רכט

הזמנים לפי ביושר אוכ^במרבית לתת ן הנכריברבית להצמת ן רל

זהגיוניס דברים קייס ל שנדרת וצדקה קרבנוח ^ דברת כאשר פיך ב רלא
מטניס וחלוש מרוכר באכילתו הבדל ש י מפעולתו הפועל אכל י רלב

ל;מנים ולא לצמיחת והפרש מבית ירוק ף לגרש מצוה עה ף רלג
רצוניס מתלהמות נקי זישנהאהת א בקרח הדשה שה א רלד

לאדונים כצדקה והרשי כדינם והמצע כסות ך, בזמנם העבוטיח שב ך רלה
דינים יעוררו לבל Q להשלים פעולתם היר הפועלים כר ש הר 2 רלי

נענים ונפשות לעניים רוח לנמוכי יהי ( השכוה עומר להניס ן רלז
נלודם אהה הכר רבעים במספר״ כיה ה הרשעים אה רשיעו ה רלז

מכוונים יהיו למציה ותועלת בידם ווסה ף להעלות ההולך ר^וח ילט
נכונים יהיו שלשתן והלצה וקוראה וקקת ר בהליצה לבהור צה ר רמ

גדול לסאור שמז



̂.ו־ר ׳״מן‘ טזגחל למ־
 וציאה ככר ן• ננ דרניכ• נכלבה ניניח ירכה ח״ל ורל;וי * רכה איכ יקח כי מאמר קידושיאכ̂ר רכד

^_ך .־נ׳ו ע אה׳ • עפרן מ:דה רזי־׳ל למדו וכסף  לו * כקר ונמצא אכחז על ר כ׳ המוציא ף
 : כ״ט כחובות :הין ומונח מוס בעלה רפילוהיא טההבעציצו בממ̂ר ואמרו מלקוח והייב • חהיתלאפה

 גערה התאנס רכז :ונו׳ עירו אנשי וברלוהו שנאמר ונועלה המאורסה נאנניסנערה לוגוס רכו
ח ;אה״עקע״ז לאנה ההיה ולו שנאמר לאביה כסף רסן:' לאנה ישאאוחה בחונה ^  לכ׳׳א שיתי׳ ך
̂ר ונקיות בעהרה הממה שיהיה למהנה ׳מהוז צרכיו לעשוח לו קבוע מקום  : קחש הרגך והי׳ שגאו

צ כ  שנאמר צרכיו לעבות בארץ חקזס להפור להרוהו מ כלי עם לו חלוי ההפירה כלי ונו׳ לכ״א להיות ר
לי :ח־ץ גמה ויצאת לך ההי̂ר ויחד  אעפ״י רז׳׳ל ואתר אוכל או מעות לו כשמלוה מעט״ס רביח ליקה ך

 להרבות שלא פי׳ וזה • חייו בכדי אלא קצוצה נרביח להס אכורלהלויה זה כל עס מוסר שלהס שהרבית
 שבועה נפטתינו ועל עלינו מקבלי' שאנהנו מה כל לקייס רדא ̂ • חייו כדי והזמן העת לפי ביושר רק

 דנורי׳ פ׳ הגיוני׳ בפיך דברת כו׳אשר ועשית שפתיךתשמור מוצא שנאמר ט׳ וזולח׳ וקרבמח וצוקה ונדרי'
 בכרככו׳ תנא כי שנאמר * עבודתו בעת בו שיעבוד מהדבר אוכל השכיר =רלב צדקך תהגה ולשוני כמ״ש
 בההובר והעושה ־ אסור ואח״כ יורהו ע יגמור שלא עד אוכל בחלוש שהעושה רז״ל ואמר • וכו׳ ואכלת

 גע ררג • על׳׳י הו"מ מזה זה בריניהס מבוני' וחלוש מחובר כתב לכן • עכודחו כשיגמור אלא אוכל אינו
 בה׳ כמבואר זמן איזה על ולא לצמיחת יהיה והגט מביתו• להוציאה לגרשה מצוה רעה אשה רז׳׳ל ואמרו אסה
ף :גיטין ל יהיה נקי שנאמר למלחמה יצא שלא אחת שנה הדשה אשה בקחתו החתן שישמח ף
ה ־ אהיז שנה לביתו ל  כבוא העבוט את לו תשיב השב שנאמר להס שיצטרט בעת פמשגןלבעלים להשיב ר
ן לז חו׳׳מ וט' השמש ל  י’הא״ * דיכיס יעוררו ליל נפשו את נושא הוא כו׳ואליו שכרו חתן ביותו שנאמר ר

ז פ״ז• חו״מ בל״ח עיין פועלים שכירות רמי שהשיג ער מנחה חפללwלך רצה ולא נזהר הי׳ ז״ל ל  שנא׳ ר
ח = של״א יו״ר • יהיה ולאלמנה ליתום לגר עומר ושכחת ל  והכהו שנאמר מלקוח המחויב להלקות ל

 ■ להקים זה מציה בכוונת בניס בלא המת לנשמת הועלת שזה יבוס מצית רלט • וכו׳ רשעתו כדי לפניו
ט •־ ונשמתי רומו להעלות 05 לאחיו : חליצה מצות כדין וכו׳ נעמ וחלצה שנאמר ליבם רצה לא אס ל

רמא



ן
1 w >  i i b j אור כתנות

«י מכחיניס המציניט יהיו הצלה,מהחתיס דדי צ לוהיס ואורכים דיס צ רמא

ויעיוניס כפה זכרו וללק רדף רשעו כ עמלק מעשה זנירח 2 רמכ

ויניס כנוה להכריח מלהזכירו נימק היה י וזכרו שמו מחה י רמג

כהנים כינורי נהכאת ושיהור לכן כר ז מלאחר קריאה הירות ! מד ר

J לשנים וכניעית כרניעית בכושר להתוודות ריך צ מעשר ווידוי יווי צ רמה

ונכונים הדנקנרכמיס יתכרך בדרכיו הדמות ל הדרך ביושר התנהג ל רמו

1
וקטנים גדולים ושמעו כהקהל קורא מלך ה חאשףכלהקהל ד, רמז
ם כפז שקולת מ י נ פ ב ו ר נ כת הזאת הורה ה רככו הזאת שירה ה רמת

גחל למאור שמן
א מ  שנאמד־ ’ הרודף להרוג א"כ אלא הנריף לו־גיל יכול לא אס • רודף הל הו1כ:נ אפילו הנרדף להציל ר

: זאס מבהיניס המצילים ניהיו כחכ לנן * עינך חהוס לא ונאמר • וקמתהאתכפה
 נמרהכה עי' ורעיוניס • נצי יזהכק ואל כפה זכור רז״ל ואמר ■ עמלק לך עשה אשר את זכור רטנ

 א ר כראשית אהרי רלקת כי מלשין דלק ־ עמלק דישראל קרנייא ריש ותרגומו עמלק גויס ראשית ונאמר
ג • -י' מ שטעה מתטעות זנריסינקיכו׳להיציא זכר ואמררד׳ל עמלק זכר תמרה שנאמר ר

ך ; ום׳ זכר וקרא צרויה כן יואב ^  היאחכיכוריסלמקדשוהמצוהלקרותהפסקיסהנתוניסנתור- ף
 ומ:̂־ ' הארמי לכן מיר ע״ה אכינו יעקי את הציל שהש׳יי מה להזכיר היינו וכו׳ אבי אובד ארמי

 ושידור ־ הארמי צנן הוא לכן ־ ושידור לכן זכר פי׳ וזה • לסירות מעכמח מדים הש״ימארז שהוציאנו
ה * מצרים פירש''י שידור זרע ג׳ כ״ג בישעי׳ מ  שהיציאו ־ המקדש ככית ולהגיד להתויוות לוצוה ר

 בהשמעת הרכיעיח כשנה זו ווידוי זמן רז׳׳ל ואמר וכו׳ המאוחר הקריס ולא • כלום נשאר ולא המעשרות
ן :השכיעי׳ וכזכשנה פתר של אהרון כיום ^  מעשים והמצית התורה דרכי וכו׳ כדרכיו והלכת שנאמר ר

 • כן אףאתה ורהיסוכו׳ ואתררז״למההוארנין האהכה בדכיקות הולך מדריגות טוכיסשיהי׳בכהי׳
ז • ותלתיויהס כחכמים הרכק כו ולדכקה כספרי ואמרו מ כל את להקהיל השמיטה שנת כמוצאי ר

.עס



V גדול למאור שמן •

 בנא׳ כמידה• שנה של כוכותwר מהג הבד כיוס בכיעית מוצאי ככל וסן). ונשים אנשים ישראל כני כס
 ישראל במע רון. עד הדכריה אלה כפר מתהילת נשים כעזרת לקרוא מחויר והמלר ־ וכו׳ העס אח הקהל
ח ’ ט בנא׳ ־ לו כוהכיט איריס לאו ואס לי אפשר אם כעצמו תורה ספר לו יכתוג שכ׳׳א מצוה ל
̂ל אמרו הזאת השירה את לכס נתכו .־רמ״ח •גי׳ ונפד׳יניס ?.קולה,בפז. ׳ זאת בירה ביש wהתורר את רז׳

עשין מצות הרמ״ח תמו

לציון ראיצזוז
ה י י ס ש ̂ת ה  fדט̂י3 הקטן מאיד *־ נר״ח יי זצללה׳׳ת החסיד הגאון ורני אדודאכימורי וסידר שיסד ל

דמ»׳'■ היא ככמה התנין מצוה כל לידע ונכדי • ענוותנותו מוצא אחה גחלחו כמקום * ושכל
 * ושכל כדעת הקטן מאיר שהאותיות • וסימנים ציונים שס לכן • כתורה האמור סדר כפי ראשונה ממצוה

 אותיות הס תשיעית חיכה שהיא השירה סין מצות הט״ז אלי מכל הסוגר א ונפעס • אותיות ׳׳ז ט הס
ם ס״תהס השניות מצות כט״ז ואה״כ ־ אי״[£ ״ י טי יכן הם השלישיות מצות יט״ז ואה״כ • ב

ס׳ כאותיות ומסיימת מ; נאויז המתהלת■ התנוה אומרים כשאנו נתצא כיתא אלפא כסדר כסיף  י ה״א ,א

■i ומצוה כלמצוה ומספר מ;ין המשקל כזה ונדע ינישיב וקדמותו רנר כפוף להכיע ל׳׳ה מצות השס״ה
ת י מצות ט



דת צצות תורה אור ׳
נטמלרס נד; ואינו ונשה עלה מקומו מ הנשה גיר צות ^ א

ורכאיס כמיס מנושל ר.ככל נא ל א ' ממשל פסח זהרח א כ

וזכאים זריזים ריורה ל;מגי מרוץ שמרו י להלינו שלא זהירו י ג

וארמאים מיהודים ופקדון ימצא כלי הן ף, ■ להוציא חמז או ר ד

נמצאים ילא עוידן שמרכלילקרכו ה עירוכו מלאכול זהר ה ה

רשאים אינם כפסח רויסכנינכר ק להתנכר רשעים שר רן ו

הכאים מחוך הרחיקם מקירכיס לקדושה רם ט ותושכים שכירים עס ט ^

הקרואים יאכלו שס J כאזהרה כעוכר לקה ̂חכורה ומוציא ועל נ ח מר
מיאיס או ריקנים נשלימות תניחום אכלכס ^ עצמות לשכר לי ב ^

הכלואים להוציא הגינו ומילה פסח מי ך ערלה פסול ין ך ?

מרמאים ישוח והנזהר כאמור כרת נוש ^ גמור חמז ל יא

די^יס איננט שכנם רעה מכל נצלו יראה ככל זהרו Jך יכ

הגנאים :!:די ור/פ׳ס מדחן ישיאל כמחנה ן כהלכתן תסמין כשכת ן יג
ונדאיס הנל תעשה סאלהיסאנריס ^ נהרהורים להעלות לא ש ר י

הנכראים כל ר.ננית לתיניסאסורה כ -3 V זרה לעמדה יון -

רואים כההראות ונסקל עכורה כשינוי יאסור ל וקידה חייבכנ:שתהואה ל טז

עמדתסחייכיס כדרך Q מגואלים כעמדות מזים אלילים עכודת חיוב Q יז

הכככים ומסילות ושווים והרים רעשה רץ א שקרים שנועת יסור א יח

חשוכים שנמשכן כל מלאכתך עשות ומנע י למנוחתו וסשבת י יע

אורכיס לרמים הנס שמורה לנצח שעתן ף חמורה נפש ציחת ך

־ גחל למאור שפן
i? י ״ גיי שמי נקרא למה וארז״ל הנש׳ גיד אח ל׳י אכלו ■ לא ע״כ שנאמר ׳ א

 P ננהתר וממשל נא הפסח נשר לאכול שלא ־ ד • ס״* יר׳ך ־ יו מאשרהוא הרנר הסי־ח פ־
 ישע̂י כמיס מהו< סיאך הפסוק מל׳ סיאיס • ^יות מי או משקה ככל או כמיס מכשל וכשל נא תמנו תאכלו

^ י הוא זה למחרתו פסה ישר שלאלהיתיר ' ^ א׳ו״כפי׳מ^קה
ייי® פקחן הו משכון * רהן • מכתיכס שאור חשכיתו הראשון ניוס ונאתר ^ י מ̂י ר מ א י ̂ נ



יחגחל לכאור ״ציםן
 צו יאכל לא ן(כר3 שנאמר א • המי׳ה סי׳ או״י • רמץ חערונוח rf כו׳ סאכלו לא רירמצח כל ,שנאמר ה
 ע״ז לענוד כלא עליו בקינל מהאומות ארד הוא תוכב ן • זו הנורה נקרושח נמצאיס יהיו כלא -

 כשלימות שלנו אחונה נקדוכח נההנרו לא שג־דיין ומימת • טכל ולא כמל גר הוא ושניר * נגילות ואוכל
 ואהד • הנסר מן תוציא לא שנאמר ח ’ זי ינודה ככרית שנאנו עמנו הנקס יהיה כלא אוהס לרהק לכן

 פסחים ני השנרו לא וכיצם כנאמר ט ׳ נלאי עוכר ייץ הנכר שהוציא זו ליכורה שנמניג מןהקרואיס
 ערא וכל שנאמר י כליו ונושאי נרמנם עיין מור נו אין נין־ מוה נו ניןיש תשנרו גא ג;כ יס נרייתא פ״ג

 ככא ניח הסוהר מן לצאת זכו • נדמייך כמ׳ש ומילה פסח דס פנזנות הטג־ס רז״ל ואמרו • ו3 לא'יאכל
א ־ כמצרים יכך יוכני  נפסח המץ ממשהו הנזהר האריז״ל וכתנ וכו׳ ונכרתה כו׳ המץ יא,כל וגא שנאמר י

 רז״לאנלאח״ ט׳(אמרו ימץ לך יראה ולא שנאמר חמי׳גיב סי׳ או״ה • השנה כל ייעא שלא ט מונטה
ג ׳ אהריס של רואה  נמדנר ישראל מהנה כשיעור פרסאוס ג׳ ההורה מן כו' ממקומו איש יצא אל שנאמר י
 או״ת • אמה אלפים ואסרו גרר גוררי הס ה׳ לימודי נניך וכל כמ״ש נכאים שנקראו והכמיס פרכה תלתא

 המה הנל כי עט״ס אוזרי ח״ו ילהרהר להאמין שלא • אחרים אלהים גך יהיה לא שנאמר יף * שנ״ו. סי׳
ן ל״ג א׳ מלכים מלנו כדא כמ׳׳ש • נראים פי׳ זה ׳ מלכם ירו שהם  וכל פסל לך העשה לא שנאמר ט

ז ׳ ?ל״ט °י' יו״ר סנניתאסור כל לע*ו נשמכוין רז״ל ואמת תמונה  אחד שהוא רז״להשתהוואה אמרו ט
 כתקדזן שהיו הענווות שאר וכן • נכך גינויה אין אפילו 3היי לע״ז עשאה אם שבמקדש ענודה מדרכי

 * 3היי לפעור פוער כגון נזיון דרך היא אפי׳ ככך ענירתה ירך שהם ענודות נשאר ע״ז עובד אס יץ
 פי׳ ירד • וארץ ושמים ותהתמיס עליונים נזדעזעו לכוא ה׳ אח חכא לא השם שאמר נשמה רז״ל אמרו יך!
 למלאכה חשוב א׳ כל כמקדש שהיו מלאכות שהל״ט רז״ל ואמרו מלאכה כל תעשו לא שנאמר ׳ ילייי
 רתי׳שנא׳ כשפיכת התורה עליו והחמירה שהקפידה ריר לך אי! 2 • וכו' מסי׳ש״א או״ח נשית עליו לחייכ

 וכו' הארץ את תמיפו ולא וכתע זרעיותיו ווס דמו רז״ל ואמרו האימה מן אלי ציעקיס אחיך ימי קול
 שופן־דחים הרוצח שנקרא ה׳ הדמות׳ונתנמוהר״ם את ממעט כאלו • שופוימיס שהוא מי כל רז״ל ואמרו
 מטי נאדם וט׳ האדם דם שופך יתרו פ׳ וכזוהר :עכ״ל וכו׳ מעלה של דמותו מכרית ולמעלה למפה

 ולעילא וצלמא דמותא אזעיר כאלו דמא דשסיך מאן ושם * האדם אח עשה אלהים נצלם כי פגימותא האי
 הנקורים דרושי שער חיים נעץ מ׳יש רמזעפ״י לומר אפשר שאולי ונראה • הרצח לא לקנל אנכי • וכס
̂מ הס נקודות הז׳ ירל  ג ענ״ל מתו לא הכלים שנירת כהס ופחחאין קמץ שהם הראשונים אנל שמתו ז׳

: והק * ותחהון העלית נטעם פתה חרצחנקמז לא סוד זה0 ואפשר ’
ענלןמב
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S Z ומצינ וכדומה יחוד איסור ובפרט שבעולם הרחקות ככל א׳׳ע ולהעלים איש כאשת תנאף לא שנאמר 

 שהוא הניאך כס קשה יתנחומא ואמי־ו ־ כירמי׳ כמ״ש העריות על ודתי ע״זולא על הקלה שוויתר .
נפשות בגונב תגניב לא שנאמר * צ/ה״ע : הצייר כח תש תשי ילדך צור וכביכול השכינה כר. מרשל

הכתוב



טגדול לפאור שטן י
 וקכע מלשון נפש קוכע ־ יומת׳נהנק מוח וחחממדכו שמכרו עד ר\ע אינו ואח״ל • מדי:ר הכתוב

 אאגרייהו ואהרורן״לסהדישק״א חענהנרעךטד:קר• לא שנאמר * ד׳ג ך״כ משלי נפש קבעיהס
 ולגזול לאונס שסופו המד שאס מנין ארז׳׳ל •*. כ״ה סי׳ הו'מ ־ מזולזלין שקר טופלי פי׳ וזה ־ ;ילא
א א׳ כמלכים ונמס אהאב מעשה הזי ופוק “ וגזלו שדות ודמיו ת״ל  פסוק מלשון רהייס ואון עמל * ל

ך! : חו״מסי׳שנ״ט * ואון עמל ורהבס ט׳ אצהיכסף אתי תעכון לא שנאמר ^  אפילו אדם ומרת ו
ייי לנויאסיי ן • י המאריך על התקצר שיניף כדין אינו ־,:ארז״ל m: אס:ן תכנה לא שנא׳ כ

ז * המתנגדיס לקרב שלא היינו  עליו ערוחך תגלה לא אשר מזכהי על כמעלות סעלו ולא שנאמר כ
ז ■ מדווז מס' כפ״ג מ(׳'ש נעשה והככש ל  או והפרה ונאמר ט׳ למכרה ימשול לא נכרי לגיס׳ שנאמר כ
-י מצויז לקיים ט ־ ו  מבמת ארס כל זה לאו וככלל ועונה כסות שאד לה יגיע לא כשמיערה כ
 אהגה פי׳ כהיעוכים : חהפא ולא נוך ופקדת איוככ״הך״ר כלל לגרוע שלא אשתומק׳יו כשהיא ישראל
 .־ ר׳'מ או״ה ־ ושם ע׳ אס״ע ־ כעולם ארס אתכס.הטיבה אעשה אני וט׳ אתם רז״ל שאמרו ח''שין

 : רמ׳׳ה סי׳ יו״ד ־ לכבורו ככורס השוה ואר^ל • כהנק יומת מוס ואמו אכיו תכה שנאמר ל
א  השור כעל נאמר וכחם • אסור כשרו רינו משנגמר רז׳׳ל כשרווכו׳ואמרו את יאכל ולא ^מר שנ ל

 כשפים שמם נקרא למה רז׳׳ל אתרו תהי׳ לא מכשפה שנאמר 2/' • כמועד משא״כ כיפר מלשלם נקי
 : הפילו הלליס רטס קצףכעילס וגורמין נכהש פמליא כר כביכול מעה ושל תעלה של פמליא ש-נהישים ־

}  קרוטם להם ואין הם ודואגים מעונים לבזיחוט כרכריס אפי׳ רז״ל ואמרו תונה לא וגר שנאמר ך'
ד סי׳רכ״ח־־ ה^מ • עלטנס לתבוע וגיהליס  כה״ומכממוןשלאלהינוחאיהו: ולאחליצנו שנאמר ל

 צערן ותובע לבטח כוהן הש״י עונשו מפירש זה על ;זעוכר ־ תעמן לא ויתוס אלמנה נל שנאמר
 שנאמר עני ללוה לחנוע שלא קין • וט׳ אלמנות נשיכם והיו מדה כנגד מדה ונו׳ אתכם והרגתי שנאמר

 גא שנאמר וכמאה ה הל כין כיטה מאה נעסקי נחעסק כלא ץ ל* ;לז סי׳ רי״מ כנושה לו חתי׳ לא
ח ־ ו:ס סי׳ק״ם יו׳'ד • והערב יהטריס הסיפר זה כלאו ונלכריס ־ נשך עליו חשימין  אלהים שנאמר ל

 • יומת מיח ה׳ וניקב;ם כאכניפינרמד אוהו י־ו זרג־ כרקילה המיוהד שם ועל • אזהרה זה תקלל לא
ט ־ קלליח לשון הס וארה קנה  ירשיעון אשר כמ״ש אלהיס כשם שנקרא דיין לקלל שלא זה מאו נכלל ל

 זנ״ל • אלהיט ופללו כמי׳ש המשפט זה ופלל ריכ נל נפייכס שהיכא הדיינים היינו כריכים טורהים אלהים
 ראש שהוא מי כל ל לאתאורארז׳ כעמך ונשיא שנאמר ט ׳ הו״מסי׳תכ״ה ־ דיין זה אלהיסגי׳ רמז

ט׳ התורה ממשנת כין מלטה ממשלח כין ישראל על שררה ם ו מל :כ״ו פ׳ סנהדרין ה׳ ו
בל מא יוד



ת ל מצות ת'רה אור
נריליגים ולא סדורים דמעתכס ל?לאחר ב מלאתכס חאהרו ל ד מא

מ:י:'ם נחיר־: ככד נפש לעזי ורן ף נפש חנק ן ד מי

יך\וד.ים נמשפט y יחד ששניהם ר להכחיד ענה ע רוך ע ננג

גנרגניס ערי חח אל ונמס י.ה: שיתהו ך[ חמס מער רחק ת מד

אין;:יגיס נאיר לרעות שנים פי ו מכרעת ה־עת לעונה ו מה

נסוגים ארור ל:יוח ^^זירולתייה לא נלמדכסעינה קח ש מו

מדאוגים ח:רר לא דתתירהלהשפע כ נמשפע כעשיר עני כ מז

מנהגם נ:ור: שאין עיירה נעלי נגי ל השורה תעניר א ל מה

געדיס אס כי מושנלוה נאוידן לשפוע מ קהלת נזהר שמים מ מע

̂לוקח נאחדם והנותן ר חד שהוא מנס א שוחר זהרהמליקח א
נועדים לכס ולהיות נפסיליס מלהשניע חרול י נאליליס מלנדוד זהרו ו נא
iיהיריס או לרניס המריחים ינהעונש ר סרוחים שיקוץ ירוק ר כי

ערים נהתראת לוקה חנורתו ברשות ן ך ברשותו וחמץ שוחע ה נג
חרדים יהיו מלהלין אמורים נפסח עור ק מוזהרים זמן ביעות ק נד

ונזירים נניכוליס וליקיס t2 להרגישו קפילא עימת ממשו ולא עמו ט ה נ

שרידים להשאיר נלי שלומים נירית אסרו ̂ עממים שנעה תחיינו נ נו

ומורדים פושעים הררק להושינס נלי ארצינו כוכניסב עונדי הרחקת כ נז

הנדים יסורו לא נקרנותיו המה ף׳ וענעותיו הארון ין ד נה

נפחדים יהיו לא y ליוהחשןילנד נר אפו־ נין ע נע

נגדים משמנה והוא תחרא כפי עשו ת מלקרע המעיל שמרו ת ס

גדול למאור שמן
f ושל כסדר להוציא רק • תאחר לא ודמעך מלאתך שנאמר לבכורים תרומה להקדים ic א;  ט

־ נזמנו אחד כל ־ וכו׳ נ׳ א'מעשר מעשר תרומה ככורים 1 נתורה האייור הסדר ־ לא־: ושנא



גחל* למאור <גזמז
שלא :יקופח ולא ככרס משיגים לכן לשונו כלב יחרץ לא ישראל ולכני כמי׳ש ככרם שזו רז׳ל ואמרו
 על האזשרה וגס כוא כמע השא לא שנאמר הכירו כע׳׳ר כפני שלא דינים מכעלי אסר טענוח הריין ישמע
ד ‘ י׳יי סי' הו״מ דין היעל  כלומר כיד ימס חכה אל אמרז״ל המס ער להיוח יךך חשת אל שנאמר מ
שקר חרכר אמרה וההורה • עדות פסולי שהם והגזלנים הרוחסין להוציא המס כעל

 כ׳׳ה י״ו משלי פכוק כנרגני׳ל׳ החערכ אל כתה ו׳ואשיחהו ה׳ כישעי׳ פכוק ל׳ ונמס כסה חשיתהו ־ חרהק
 • למיתה להם היו המרגלים דכרי רז״ל דרשו * ח׳ י׳ה שס כמתלהמים נרגן דנרי ׳ אלוף משריר ונרגן

ק הי׳מסי׳ל״ד*  אכל אהד ע׳'פ לגוכה העייהך רז״ל ^ואמרו לרעות רכים תהי'אחרי לא שנאמר מ
 ה״ס רמנ׳־׳ס פיו על נהרגין אין למוכה וכא׳ ־ המזכים על יותר מחייכים שנים יהי׳ נפ;ות כדיני לרעות
' Y2 ונכלל * לנטות ריכ על תענה לא נאמר חכה זינחד יהזיר לא זכות כלמד מי כדינ רז״ל אמרו 

 : כדין דעהו א׳ כל שיאמר רק פ׳ כר׳ שאהיה לי די יאמר ולא לו שנראה מה רעהו יאתר שהדיין כזה
 * י״ז מי׳ הו״מ תמיר ודואגים הכואכיס העניים פי׳ מדאוגים . * כריכו תהדר לא ודל שנאמר כןן

ח  אכיונך משפט הטה לא שנאמר ככורח טהגיס שאינם עכירה כעל רשע על הרין להטות שלא מ
אפי' רז״ל כמ״ש ושכל רעת כאומדן הדין לחתוך שלא 2̂מ ' נמנות אכיון וסייעתו הרמכ׳׳ם פירשו
 כמם׳ כריןואמרו עדים ע״פ רק תהרוג אל וצדיק שנ׳ונקי מפרפר וההיוג רס ה3̂ו חרב ןדית רוךף ראוהו

 סי׳ט״ו רו״מ אמת דנרי יושר כתוב נ׳׳ק יצאה כעדים שלא שכלכוכו׳ דינים לדי! קהלת ביקש כ״א רף ר׳/ה
 שוחד שמו נקרא למה רז״ל ואמרו ־ כלאו עונריס והמקכל שהנותן וארז״ל חקה לא ושוחד שנאמר נ

א ט׳ סי' חו״מ הד שהוא  ואמרו כה ס עכו' להשכיע שלא וגם חזנירר לא אחרים אלהיס ושם שנאמר נ
 ־ קמ״ז סי׳ יו״ד * נועדים לשם להיות פי׳ וזה ׳ פלונית ע״ז כצר לו שמור להכירו ארס יאמר שלא רז״ל

 ונדוןכחמור׳כסקילה עונשי מריה־וריכ׳ רז׳ץ אמרו לעכור ארם כני וקורא ע׳׳ז עוכר אינו שחא אף 2 נ
 • סרוחים צלמי כו' זנוח אל ותוסף מ״ג ל׳ יחקאל פסוק מל׳ סרוחים שיקוץ לרכים מריח ליהיר מסית

^  לאחד וכו׳או ל־ורט מנץ יהיה שלא פ״ט נ׳׳ט פסחים נמס׳ ואמרו זכהי חמץרם על חזכח לא שנאמר נ
ף ההכוי״ מכני  כוקר עד כו׳ ילין ולא שנאמי כוקר ער פסחמלהקטירס קרנן של אימורים להניח פלא ג
ה  סי׳ ״ר יו קפילא יטעמנו דל ר ואמרו דאורייתא כעיקר וטעם • אמו כחלב גרי חכשל כא שנאמר נ
̂ם חכחח לא שנאמר והם פ״ז  שמה נואינו קודם ישראל כארץ שהיו גרם השכעה ולאלהיהסכרית לר

ליט שריר מהם להותיר שלא נצטווינו זמן כאותו ז ̂י  • ישראל כארץ ומזלות כוככיס עוגדי להושיכ שלא נ
ח ׳ לי אוח! יחטיאו פן כארצכם ישנו •לא שנאמר ולהרחיקם  לא הנדים יהיו הארון כטכעות בנאמר נ

ט ממני יסורו  יהיה שפה שנאמר ס ’ לזיגיי לפו! פי׳ ילכד האפוד מעל החושן יזח ולא שנאמר נ
:יקרע לא לו יהיה חחרא כפי כו׳ לפיו ■

ואסור



רת נצותר\דד אור
מוקדים ו־טאתשעל לנדה רעית זילת ן העבורה כפנימי אסור ' נזא

יורדיס הזקן על ננזר הנמשייס מנים י^ו זר ימשה נא w :נ

ליהידיס תורה אשרה יהכונחה המשהה שינן כ כמתכונתה לעשות מוה כ סנ

יריריס נניס שקדו אסורות נהם הריה ל קיערח כתכונת׳ ענות ל פד

לאלהים זונה יהרה ואסורים הס שוקנים ^ לזרים ומנסך קריב י2

וכמכומליהמדנריהס נאסר נשלם פ א ונשר הלב יסוד א פו

כעלנשיהס ההייבים להעניש• שנעים מלעשית נורו י השועעים זהריככנח י סז

מהס תקעירו כל להקטרות אד־ולא ר ימשארות יצוידכש ר

עליהם מלה תשים שום נהרכנך נולהשניהי זהר ף, קונך ב״־ית מלה ה פט

סימניהס ייריל לא להעאוהם הצייס בועיס H כהוכחם עופות רבנות p ע

ידלות־הם היגיאיס במנייח שחניס מניעת עס נבונים ובינו עמו ט עא

הס חט^ח כי יהדל לבונה הינית ^ דל הועא וקש ג עב

הס מוקדי הכנה לא מוקד על מזכה ב אשאשרתוקד 2
״לקיהם לנהנים מאישיס להמצה שלא ינם ד הקמיצה שיורי ין ד טי

■::!נ״וחיהס אסירים כהמם y כלילה כולה ולה בכללה האיפה ביייח y עה
כדילהס ושעירים הפרים וגופים זהרומאימוייס ת הנשי־פים הטאח ודת p עו

ונעליהס הנהנים יזהרו הר ש ה עד להתעצל ן לאהד בלי בתודה ן ע;

עלייהם בנית האוכלים מפגלים שהבעלים מעת ^ י פיגולים מלאכול מור עה

עליהם מלקות עונש אוכליהםנענשי־ס ל כ שנעמאבשרמוקרשים ^ עט

שנותיהס נעוב יבלו ו־יונים^ הנצלמעונש ל 1 חלבים מאכילת יזהר ל פ

גדול למאור שמן
א 17 תין .:‘ע:מ ־ני נום שנהינל :rrr להקריב:מונח שלא ס r־ 'r והן^הה־מ*׳ייו-\כ ש:נל'ום 

 כי וכל׳ יירך א־סלא “c:על שנאלז'־ המש־ה שמן ; ס זו־ה־ קערת עליו תעלו לא שנאמי
r כ: ס* ■ ר נ״יתוח הזזן על יויר והשמן נזי 7 כ שמישהין ׳ל ■־ז ואמי כלבד ומלניס לכהדם מק f*׳־ 

ני תעשו לא וכמתכונתו ף ־ ו לזקעיד להמנ׳ילין ך; ואמה לנס תעשו כמתנמתהלא שואמר כקעורת ס
מצמל



כאגדול למאור שמן
H • פכור <ר3למוםרהלצ או להתלמד אבל • להריח סיינו• ה3 עצמו D ט׳יו חקרונוח (לשתוס לאכול כלא 

 ההרס מן נירךמאומה ירכק ולא ונאמר ונו׳ מזנהו ואכלת לך וקרא הארץ ליוככ רית3 תכרות פן שנאמר
 והנאר\ אכילה יינוwרונו׳ תנשל לא שנאמר3הל3 כשר לאכול שלא ן0 קל׳יז׳ סי׳ יו״ד • לכס סס שקץ ט

ז • פ׳׳ז ׳ סי ילד תורה אסרס כיפול דרך דוקא וארז״ל  שנסטי? מי ־ ת3כש מוח משפט לעשות שלא ס
 כת״ש ״ד3 מיתות לשאר וה׳ה • שריפה שנתהייג מי כז׳ אש תבערו לא שנאמר בשבח ימיתהו לא מיתה

שס:3ר;״לכ  חקריכי ראשית קרנן לה׳ אשה ממנו תקטירו• לא דבש וכל שאור כל שנאמר !ק0 תך׳ו
 לרמן אינם הקטרה לקאר אבל ודגש שאור מניאים ראשית שנקראים ונטריס הלהס שתי היינו אוחס
שלא מ : בריתאלהין מלח תשביח ולא וכו׳ מלח תקריב כלקרבגך על שנאמר בלאו: ועונר

ה׳ ממעה״ק פ"( רמב״ס עיין פסול לאו ואס להבדיל מצוס ובעולה עזן) בקעאח ח׳ ימלוקכ״אסימן

שנקרא _
 שצףלמעלס השמן ריעלוה לו הכנע׳ואין וצריך ונוקש עני והוא עביר׳ע׳י לבר שבא על ושפלות דאגה להראות

ך • חכבס לא שנאמר ז ף, ט׳ חלקם חמץ תאפה לא שנאמר ; וכו׳ ובניו אהרן קרבן זה שנאמר ע
̂פה עשירית ^  אשר חטאת וגל שנאמר כליל סלו רק מנחתו יאכל שלא פי׳ תקטר כליל לה׳ עולת סא

 וממנו בוקר עד תמנו יניח לא בחודה שנאמר חשרף באש תאכל צא נו׳ מועד אהל אל מדמה יובא
ח ׳ קדשים לשאר למדנו ̂יה פיגול לו יחשב לא שנאמר ע  הקרבת או זביחה בשעת יר

 רז״ל ואמרו כרה שחייב רז״ל אמרו תשא טונה ממגי האוכלת נפשwר ונא׳ פסולה מחשבה הכהן שחישב
 שהבעלים שמעת ז׳׳ל כמ׳יש פסול מהשבח לחשוב שלא למקריב אזהרה זה. שבכלל למדו השמועה שמפי

ט מפגליס  : מרדות מכות פריס סו מדברי ובטומאת ־ לוקה כו׳ טמא בכל יגע אשר והבשר שנאמר ע
:ס״ר סי׳ יו׳׳ד מעמיה האוכלת סנפש ונכרתה וגו׳ הלב אוכל כל שנא׳כי פ ^

פאיא



ל״ת מצ*ת . תורה אור
רמים מ;:ר לכ:ר הכהרו מאד אד מ הזהרי דמים אכילס מ פא

ראוים ל;ניד:.כלהי רנגשים לנרניס הרס א ראשים ל'פרעו א פכ

ומדם קרועיס ונא חמימה מעטה עטי י מפרימה הכהנים זהרו י פג

מסוים טנורחס עוי מהסן> צאת נלי נורים ך נטסף הגכוה שות ר פד

כתויס כליננכו ושכרון משתי: וזהרו ה אתרן כני כהניס ה פ:

וגלוים כרורים סדנדס לאיסורא והומר ל ק גרס ולא לוטה ק סו

מצוים ונהניכ נימים ו:עדרי:ם קשקשיס וסר ט כסימניסס דגיס ומאת ט פז

:שינוים :מ: ארנטס ממרים נשהנס שר נ יכריסעוכוהטמריס נ סח

זרויס ארץ כרצוי שורצים סמס ארמס ב שקצים לאכול לי יי• פט

שרוים ומנית מייז וזרעים שירות רני ד ותולעים שרצים רני ד >
כרויס מים ונורות סנהכים שקץ ל y שנכללים כלאו וכר ע צא

וכזוים מגואלי׳ אוכליכס סנששוח מלטמא רהיקוס ולעיסהרוהשי׳מעיטשוסת ת צכ

דטים א):מ: שמשם שיערינ עד ו מהקדשים סטת׳ להזסיר ו צג

סגלויס יכורים 0ל:עלי שלא צומח שננתק ער ש לגלח שלא קרו ש ר5

לקיים:ציווים רק אסורים הנס ניסת ב מוזהרים כמקדש הנים כ צה
ראויס שנכניס כל היז נשהוטי וקים ל ונחץ מעון יזהר ל צו

והרוז־ס ורעלים וחסנטישות אסנה ונישוק חיכוק מ חוכס להרהיק עריות מ צז

המויס מצרים כמעש: שארך תטמא ל א הורך עחח יסור א צק

נלחים מעגלוהם אשר טמאים ממעשה תרסקו י האס מערות זהר י צט

וגריזיס עיכל מ למורים הי לא אונן ר יהוקמאשתאב ר ק

גדול למאור שמן
 סמלו כג כפה ו:ס מזיח לגני קרנים והדס שסהלג לפי רז״ל ואמרו וט׳ ח^כלו לא דם וכל כנאמר א3

2 וכס ס*ס יר׳ר  יא‘־־ cf שער מגורל הכ:.יסלמקרש ימרו שלא תפיעו אל ראכיכם כנאמר 2
 ירטה מלשוןנכגד מעט: ספ־ומו לא נגדינט שנאמר ̂;3 ׳ שמים כידי מיה: הייג עביר: ענד ואס * כלאו

ף ■ ט׳ ט ק' תהילים מלשון •רכורים הצאן לא תוער אושל שנא׳ימפשה עיור: כשעת מןהמקדש יצאו שלא £
וכד סד



כבגחל לכאור עיבן
 לי׳הל ד:רפיכ כומרי פ' א׳ נד״,: מודד ל,ו:ל פהה מזוזת פי׳ מ:רן> ־ פה5כרי והיא דכעזיה היייד

ה: הכח אל ובנר יין כנאמר ה3  היכלו לי זה אה כנאמר * רועד א:נ אל נכואכס אתך ובניך י
 טהרה כי׳ ני.כ כיב והגמל הוזיר ־ וככ מ׳׳ב חלין ואמרו ונו׳ הגמל אה ו־מרפרימי־הברכה הגרה ממעלי

 פרסות שאין היינו גרה ולא קלונה ־ עציכב כנוקין נצל גהרה סי׳ נהס כאין s־jx:3 כאל־ ק׳( סריס אנו א׳
 לו כשאין וג לאנונ שלא ז2 ו:ם פ׳ סי׳ יו״ר ־ כלל מק׳׳ו אסור ג׳'נ גרה ונא קנוע כדוקוח;קרא

 אין אסר כל כנאמר סנפיר נו יש קכקכח לו כיכ כל רא׳ל ואמרו האכלו לא מנכרס כנאמי וקנקכ׳ מפיר
 ד׳ רז׳׳ל אמרו העוף חן שקצו ה אלו ואס שנאמר ח 2 ’ לכט הס כקץ ובנרליס בימיס וקשקש׳ סנפיר לו

 נכי׳ לפנינו הנא גוף אנל היכול רלא הוא כלל צי׳ דליה נשר דוקא רז״ל ואמרו נעופוח הם טהרה וסימני
ט ’ פ"כ כי׳ ״ר יו ס״ב רולין ונו׳ להס שיש חורי□ כו׳ לו כאין מיורד נשר מה רלל ואמרו טהר ארד  פ

 לאכול שלא צ פ״ר סי' ילר האיז על ברצי יאכלודוקא לא הוא שקז הארן על השורץ השרץ וכל .נאמר
 ונאמר והזרו לארץ כפרשו נכפרי וררשו עלהארץ השורץ שרץ וכל שנאמר ובזרעיס נפירוח הנולליס שרציס

 יו״ד לנשר עור נין דיניתולעי׳הנמצאיס ע׳׳ג ס׳׳ז נרולין פירשו וכן שננסמה דרנין לרנות חשקצו ננלתס ואת
א ׳ שם ב עיי״ס כילל לאו אלא פרטי לאו זה אין הרמנ׳׳ס •ולשיטה המיס משרץ לאכול שלא צ  שנא׳ צ
 העפושים מן ומחהויס חרשים רק ונקעה מזכר נולד אינו שרץ הרמב״ם וכחב וכו׳ נפשותיכם את חטמאו ולא

ג ’ פ׳׳י סי׳ יו״ד חמש עליו נאמר  טהר יהיה ואז שחשו ויערע שיטנול עד קרשים יאכל לא טמא צ
ף  שמענישו והעונש הצגר אום כל שיסנול רז״ל ש וט׳כח׳ להעליס שלא • יגלה לא הנתק ואח שנאמר צ
 עקש רק ויס1גו יסוריס שהס נהרתו יקוץ ולא מהנריוח להעלימם יחשוב ולא נכס יבעט ולא באהבה הש״י

ה ל' קיייפי( לרפאותי חהש״י  צ^ עבודה בשעת אלא יכנום לא כהן כל לכו׳ עח בכל יבוא שנא׳ואל צ
 באיוב פסוק לשון שהץ לחיצונים גס שהלק שנראה הטגס ז״ל וכו׳וכחכו עוצוחיך תעלה פן לך השמר שנאמר

ן ט׳ לשעירי׳ יזבחו ונא׳לא שחץ כני כ״ועלכל מ״א  ושלא וכלמיניאהבה ונישוק כו׳היכוק חחרנו שנ׳לא צ
 בחרוזים צוארך וחרוזים ־ י״ט ג׳ בישעי' פסוק ורעליס נטיפוח י של: וחכשיטין צבעונים בבגדי ל:סתכל

 מככב על אז:ר: חוספוה חגלה לא אניך עמת שנאמר צךן ׳ כ״א סי׳ אה״ע הכשיטין שמית שסם ש״ה
ט חצריס ארץ כמגש: נאמר ועל:כלל • שתיס לחייבו אביו כערוס זסר  חגל: לא אמן ערות שנאמר צ

D שיעמדו אפשר טועה אלא חינו רטח אונן ר כל:אומר רז״ל ואמרו חגלה לא אביך אשת ערות שנאמר 
■ : אניו אשת עם הטכ: ארור ואמרו גריזיס הר על כניו י

הרחקת קא



לת כצות תירה אור
וארזים נג־יעוס לגסוע נהנעתו חסד עולם ה אחותו מטרות רחקת ה קא

י1מנ וננזיס גימאיס : t כנים כנות ירוב ק מעוונים השמרו חשים ק קב

נזוים כדרכיהם מוים הינום מות ומאת ט מזדונות חדלו הורים ט קג

עזיזים כללים ללמד y זימ̂י זימה אמר מדינה הבת אסר נ קד
הוזים השוכנים נכסילים שונהנחעאתו אוולת• ב מנשיאחו אייו ס mdו• קה

וזריזים היוזהידס הורו אמת ין ף לשמרו החיים רך ר קי
המתריזים עונש נכרת y אזהרתו ותוקף ונשו הורהו אחות רות V קז

נעזיס נתינה תנוחן חפהדו אניכס מאחי זהרו ך[ דרכיכס מלהשחי׳ שמרו ת רה

. גזים שנותיו והעויר תגלה] לא עמותה ו כנעלה האשה דין ו קט

רזים תמר ש:1ומ - כלתו איסור מרו ^ חורהר חקי קדו ש קי
: זזים כלתי האסורים באיסורה אס אשת ן 3 אופרה כחיי נידה כ קיא

עזים ונהשיס מכפעונים ומחתה מעונש השמר ל ונחה מאשה הזהר ל קיב
לקוחים דרך שונה כשהיא כדינה שייפה יתת מ נתכנה שפט מ קיג

נמסים פשעם אנר נפתילת מיתה ועונש זהרה א נחה נח ף א קיד

אחים כינוס ואפילו ננתגרשש אפילו זהר י אשה מאחות תרחק » קטו

שיחים ממעטים יראים גלמודה מזלשון ר נידה אשה יהוק ר קטז

נימרס חיים מספר צאצאים למולו מעכירים רשעיסינפשות׳סטאיסה ה קיז
׳ הנאלהים מצרים מעשה זכרים ערות ימכ p דשוותסמיומאיכ\רי' ק יז’י,

מודחים לסקיל׳ העוירים , נהמה משכב ומאת ט מזימה חדלו הורים ט קיע
וכסלוחים פתרוסיס תעשה וטהיות טמאות ^יאוף נ מוזהרות מכהמות שים נ קל

גדול לפאיר שפן

ואח״ל



כגגדול למאור שטן
ך : דינים כמה כזה כיוצא zm ונלמד חורה מגופי הזא והרי רז״ל ואמרו  על א׳ כחיס היינ ז: ועל ק
 הוזי׳כוכיים "פיהעי׳נ״ו5ע ׳ הוזיס השוכגיס ־ נהפאחו כונה כתב לכן אביו בת על וא׳ מאניו אחוחו

ן • ושי ן • תגלה לא אביך אחות ענאתרערוח ק ח ׳ לא;יז-ליי אמך אר.וה ערות שנאמר ה  בנא \ ק
 ר.יינ י■ לד׳ה אביו אסי על הגא בסנהדרין ואמרו’ תשכב לא זכר ואת הלאו- מ־לבד • האב אחי על לבוא

^ן ׳ נתינה עזים ובמי׳ דרך ניס הטחן ט״ז מ״ג ישעי׳ פסוק לפון בעזיס נסיבה מחן ־ בחיס  . שנאיןר ק
 בחנק דודו י ובחיי דודתך ההורה קראה דודו אשת שהיא לפי היא דודתך כר א:תו אל אביו אחי ערות

 ערוחכלחךלא שנא׳ ניגזסישונעופה־קי ננרתי׳מל׳ גזיספי׳ רז״ל כמ״ש בכרת דורו של !אחרמיחחו
 וסשב דכחיב חמר היא ’ לעלמא■ומאן כמ^עבין נפקין הדא דצרקח מרצפוחא אחריוז״ל פ׳ בזוהר • תגלה
 ,הפליאה כס׳ רזיס־וגס תמר ומעשה פי׳מ״ש לי נראה וזה וכו׳. הוא דרזין רזא כלא אלא ונו׳ עיניס כפתח

 סודות בזה יש כי הוא רק דגר שלא לדעת לנו כי וכי׳ ^ותתר מיהודה בתורה הרורשיס וזע־ס ימ״ש י׳ל
%א וכו'׳ יצאו: ממני ואמרה נ״ק יצאה רז״ל אמרו וכן דרזין רזין  אחיו אשת על לנוא שלא פ״א• יבמות׳ ל

 ואם איש שהיאןאשח גרשה כשנא בחנק שניה□ אחיו בחיי עליה בא ואס חגלה לא אחיך אשת ערות שנאמר
 אח שח וא נירה מה וכו' מנידה תיחא אלא ע״א נ״ד בדף כרת^שס חייב אחיו אחר,מיתת עליה בא או גרשה
ד * עיי׳־׳ש כו׳ אוסר׳ בחיי היתר להס שאין י  בשריפה אשתו בחיי חגלה לא ובהה אשה ערות שנאמר ה

ע בכרת מיתה ולאחר ף ־ בני בת אח שנאמר ק י  בשריפה אלו והרי חקה לא נחה בח ואח שנאמר ק
 ארוחה אל ואבה שנאמר קג;'ו־ מרה ׳מלשון נמרי□ פפעס * שריפה היינו ’ אבר פתילת פי׳ זזה
ן ‘ פ״א יבמות בחייה עליה כו׳ לצרור הקח צא ט  ואמרו תקרב לא טומאתה ננרח ׳ יאצאשה שנאמר ק

 ביחיס ממעטיס יראיס פי' וזה נירחה געת למעט יתירה שיחה׳ ואפילו קירוב צד בשוס אלי׳ יקרב לא ל;״ל
ז • קפ״ג סי׳ יו״י לאשחו איש שנין קלה השיחה היינו י  • ' למילר להעכיר ההן לא ומזרעך שנאמר ח

ח י ט חשכב לא זכר ואת שנאמר ק י י פי׳ אה״ע שכבתך חחן לא בהמה י ובכל שנאמר ק ב ד שנא׳ ק
ואה ‘כי את ילר ומצריס נמ׳יש וכסלנחים פסמסיס כו' לרבעה ’ נהמה לפני תעמוד לא ואשת, ׳

־ :כפלוהיס ואת פתרומיס
ש ק־א י



ל״ת פצות חורה אור
ןנוהים יהיו לעולמים ליס3ה ור3ונדי מהשיה ב ״ לאלילים תפנו ל 2 קכא

ופחייס והלונות וכיפה לאסרים ומסכה מות ד אסורים שהעשיות עו ף קכי

מן:•]יריס הנותר נאכילה או יש ון ע y הלילה כל נר קכג

נאנסים גנול להסיג קצירכס מלכלות מנעו ת ארציכם יקציר זהרו ך[ קכר

ואירהיס העיר עניי ילים3ג תשיגו לא ו שבלים נלקט זהרו ן קכה

שמסים יהיו רלקס3 עגומים לעניים מורים ש הכרמים מלעולל קרו ^ קט
תונסיס יהיו לעניים ̂ ינצר פרט ל כ היציר נעת רם 2 קכז

מריויהיס עצים נהי ף ל ולהסזירו לשעה הכעיסו ל מהכירו מלגנוב יזהר ל קכה

נסציעיס שלא אף הגרים ממון לכחש מ נזהרים להיות אר מ קכט

שפעים ו נכונו מהלומות לפקר ■:עמיתו יש א לשקר תשבעו ל א קל
מטיס סרג כמדקרת מרים מעונשים פסרו י שקרים מביטוי זהר י קלא

מעים עקלקלות להיות שקרים ורהיות מאות ר לאחרים מלעשית הקו ר 3קל
נמעעיס מתבל והון פרייכם^ יכלה גזל ה תיריכס מלגזול זהרו ה קלג

המהנגעיס שכר להלין אומנות שכר נעת ק
ט

,להמנות שאין לקלה ק קלר
ועיס ול קנלוס יעון ולוקים הרש קללח עם ולפרש להבין עמו ט קלה

עלעיים3תיראו;נרואה ישרים מי זהרו נ לעוורים מכשול תינת ג א /

משפעים לעוות לי3 יטהו כל משפט ב לרעהו איש מש ^ קלז

שליעים פני להדר מהדרתו מוזהרים יינים ד כטענתו עשיר ין ך ̂.לח

מוהלטים ונגעי' אסכרה3 רמורה רכילות ון ע y מאמירת קלה שיי׳ קלט

שעיס ועושי מרשעים מהקמים להציל שמרו ת ירמים מלעמוד זהרו ת קמ

גדול לפאור שפן
א ^ ב  פן ינאמר וכו' וימ:שי: כדיור אשריה לפנוס אסור רו''ל ואמרו האלילים אל תפנו אל שנאמר ק
פי' וסש׳׳ג־וזה מעוש״ז ונמיר הגוף וכרס הנפש כית ■עונש ע״ז עון רז״ל לאלהיה׳ואמרו תדרוש י

 ואלהיתסכה שנאמר נעכו״ס אפילו עיז כלאלנ׳שוח 22p ׳ עילמייז מסני היינו זנוהים יהיו עולמים ^
מן ניתר לאכול שלא 3ב1ל ‘ קמ״ג שי' ר יו' וכי׳ כיפ״ י וגס אסור עיז ימות כל ואמרורו״ל העכז ״

הקרשים י



כדגדול לפאור עזפן
ך ■ 6יכ עונו ואוכליו וכו' ומוחר כנאמר :קדשים כ  לגניוגיגר לקצור כדך פאת תכלו*. לא כנאמר ר

וט כלא כל׳׳ב כי׳ i'v * שלרס •כהוא להנליאס וחרכים ומצפים נאנהיס 0כ: אותם העזוב ל̂ל
 כנאמר 'מכו אוהס העזוב ולגר לעני הלקט לא קצירך ולקט כנאמר קצירה בשעה הטפליס השבלים
 בעד.״גפרט ילקט :לא מכז * אוהס העזוב ולגר לעני ונאמר הכרס פאוח זהו תעולל לא זכרתך
H תלקט לא כרמך ופרט ונאמי וכו׳ ולגר לעני שנאמר הכר׳ Z p ̂ ואמרורז״ללא הגנוכו לא כנאמר 

^t 'כמי ׳ סי רו׳'מ וה׳ ר׳ לכלם ע״ח חגנובו לא למיקט ע׳'מ חגנובו 2 p בעמי^ וכהש הכרכו ׳ולא שנאת 
י • רצ״ד הי' ה׳'מ וכו׳ ל  * בעמיתו איש חכקרו ולא י;נאחר ממון כפירה על ככקר לשבע שלא ק

א ״י׳'מ נו׳ ומהלומות שפטים ללצים נכונו נ״ט י״ט מכלי י פסוק לשון כו׳ מהצומות ל ד ס ־ י כ ׳ ־ - י  ס
 בוטה י יכ להטיב או להרע בכפחי׳ לבטא לשקר בשמי תשבעו ולא בנאמר לכקר ביטוי כבועת לשבע שלא

בp רל׳ו כי' יוי׳ד ־ י״ח י״נ משלי • כמדקרותהרב  דהייה או אלמות דרך הבירו בממון להרזיק כלא ר
 אהריס-המטיס משל בידם בישאר עד וכוב לך לסמור י דרזי אל מדחי נליעלכמדהי' אנשי כדרך ורמאות

^ שנ״ט סי׳ חו״מ קכ״ה>* חהליס עקלקלותס  כנא׳ ופרסו׳ אלמות דרך כרסו בעל ליטולמהבירו ש:'א קלי
׳ סגזיל לא ד ל  את וקבע ונאמר נפשו אח נושא היא אליו כי ונאמר ככיר י פעולת חלין לא שנאמר ק

 ככרו נתן ולא הנאו על עבר וכבר הזמן עבר כבר כי להמנות שאין קלקלה * כ״ג כ״ב נפכימכלי קבעיהם
ט רו״מסי׳ * עושק לשון קבעת כדין בזמנו ״  חרש תקלל לא שנאמר בשם ארס שוס לקלל כלא קלה פ

 רז׳׳ל ואמרו בעמך ח״ל מנין אדם כל הרש אלא לי אין ׳ ובספרי * להרש החמה בחיים וארז״לוכלארס
ן ׳ כ״ז סי׳ הו״מ ־ הרש קללה על טעמיס כמה ל  העולם בדברי סומא שהוא וישר תם איש לייעץ שלא ק
 כגון וענין מכשול חתן לא עור לפני שנאמר לו הוגנת * שאינ׳ היועץ שיודע עצה לרע טוב בין מבחין אינו

 בעלטים רואה והוא מחשבותיך המכיר מאלהין ויראת נאמר לכן נתכוונתי לטובה לומר ויכול ללב מסור זה
זp נסחר ואין לפניו גלוי הכל כי ואפילה חושך עלטה פי׳  עול תעשו לא שנאמר * המלוה היינו כמש ל

חp דיינים ה' הו״מ ׳ מהכולס טונה ורל מ ומונע לחוב הק. מכייע הדין את ואמדוהמעוות במשפט  ל
 ולא * שנאמר מהנירו יותר לרין ככנא בשלומו יכאול ולא פניס לו יסבור ולא וינבר יהדר לא העובר אח

 תהי׳ זאת רז״ל אמרו הרע לשון ונש;למספרי ע י רכיל':עמף תלך לא שנאת קלט שס גדול פני תהדר
 למנוע כלא ן2ק * העולם מחריב ז: והיי צרעת בנגע נאמרהכמר ע׳׳ז רע המוציא׳ המצורע תור׳

:הכי׳׳ו סי׳ הו״מ י רעך דם על תעמוד ולא שנא׳ צר בכוס להציל גינו ויש כשהו׳בסכנה מישראל נפש מלהציל
קמא



הירח אור
 cמי:ו•ה רע: :ער־ון מלננכס״יי :נא: ;::ירו ו אקמ

£, מערינס העא אס  היריכס מלנייב מרו ימב

ע כ ק^י \- ינ״ך כנקימת מ: כ היייו לך :
נמוך איר אמור ל .לרעך ור1תי א ל קמד
כד^מיס:ז:רו לסרדע מ ומקושי צותי ם קמס

תרירו זרעיס ימר א חכמויו רוקות< ת א קמו

 ערלים לכס :י: ואילמח:כחולי'׳ הור ̂ קלח

זוללות אכילס ירוי ף :בלאושיכללות3י ף קמח

נהדם לקראת ילוך ךן לסיו׳משורשיס חסיינו H קעע
ק _ ״.  מלעונן עחיס כיעת ק לסחיונן :זחרנו דוש קנ

לשומרה יקפה עס ^ האזהר״ וראו יעמו ט קנא ־ ,

נמנינם המשה מנו נ זקנם גילוח אסר נ ק:כ

 ולשקע לשיט לי ^ קעקע כתוגח כשמו ב

י  פלילים טן רכיהס שמזאליליסד יברפיחום ף ?
הידוע מן צם y למנוע ירטוני שיות y ק::
ונסלווז תיס3י זהירו ת כמחיז רהיקומלהונוח ך[ קנו

ס כל'לזלזל ן הורים מלקלל הזהרו ן קנן י ^
נמשלולים ללכת לא ^ העיליס מחקות מרו }y קנה

נירים אותו ;מטמאין ונאמרים הנמנים לש־ע: י כ מטומא׳׳מוזהרים הנים כ קלט

ל־ת כצות
 ואטעים שנא׳ והרהיקו

 לפנירניסמגיטים

 הרוג־ים בלי מהיות

 ידמסהיעטיס אפילו

 כלאים חרניע לא

 ירים נמכולת כלאים

 כמאתים הוספ: ושיעור

 דים יאכלו רק

 ויוכייכמים, כעופות כמי

 אחוריים ול:ונ לנסוע

 בתים נשיאות וקייג

 כמספרים ולא נחער

 כידים או ככלי

 ההיים כעד להייהיס

 ; העיויס אורז ולא

 מאזנים וכף ונמשורה

 וכהיים תוחם לארר

שמים לטכני עוכדיס הרות

הערכים כין אחר עד יום סו או כ עכור ליום טבול אסור ל קס

גחל למאיר שמן
א ט,  מי כין גדולות רעות גוי־מס הלב ששנאת רז׳׳ל ואמט כלככך אחיך את תשנא לא שנאמר ה

Cעכירהמלשירסומס־רו וגוררת כרעהו ואיש באחיו איש 3תמידחר להיות ארם * D  • r- 
r י חטא עליו תשא ולא וכו׳ תוכיח הוכח שנאמר כרכים היירו פני לכייש r f רוצ׳להוכיחו י כשאחת ח׳יל 
שנאמר ר? ;כרניס נתבייש ועי״ז ושומעים שרואי׳ כרכים בנערה ולא ויסתר רכה כלשון לו $;מור

לא י



̂* למאור שמן . כה ■ גדו
y<! רק ^;וn מישיחךל;קוס הדם לא רעה חירו עשהלו אם ונו' הקים לא e  r>'Kf יייח ולזעניר

ך א• ח׳ יכעי' נהרט עליו 3וכח מלשון התעיס • לכך לוו: על ככחונים יוwיד כלא מלכך הנקימ: כ  ־נא׳ ק
 לנד ריעאו כזטרת אעי׳ כמעשיו גמול לו לשלם רמש שאינו כנא־נלכאף לנטור כאמור זכו׳ חטיר לא

 קמה«א׳ :יי;אילו ואני השאלחני שלא כמוחך אעי לו לומר אפילו ה״ל ואחרו חגער לא נאמר ע״ז
̂ייי סי' יו'י שתור* מרוקח מקש וזאח‘ ׳ כלאים חרכיע לא כשמחך ו י י ^  לא שדך י סר,ש ג׳׳כ ס
t • יי וכמסלח מעורייס הזרעים רז״ל ואמרו כלאים תזרע 2 p ערלים לכס ישיש נניס שלש שנא 
 ונוטע אילן שעוקר או ירור שנוטע אהד לנטיעחיוארז׳;׳ שניםשראשונים ג׳ אילן לאטלפיחת שלא

ז ־ ״י ר; כי׳ ירד כתאתיס אלא כטילש אינש כמיני שנחרכש שט<־לש רז״ל ואמרו * אחר נתקוס י י ח כ  ק
 אותו ’ מלקין מחרילש ואעפי״כ בככללוח לאו הוא כזה שלאו ה׳ממריס ר^מכ״ם וכתב ומורה כורר בן

רו כנאמר  הצדיקים חיח רז״צ כרכרי ונמצא • מררות לשין ריחי וזה • מלקות זש יסור פירש׳׳י וכן אוחז ו̂י
ט נס^י לשובע אוכל צדיק כיי״ש הנפכ לשהינת הצריך רק כיותר ממזונות לדגות שלא כ  צא שנאמר ק

 טיבה פלונית שעה עינה לשון ררל ואמרו תעוגט ולא שנאמר • קע״ט סי' יו׳׳ד וכר תנחשו
ראשים פאת תקיפו לא שנאחר י יצא ואס לכאת יפר. אינה או לצאת ויפש וכו'
 ר/״ל ואמרו זקנך פאת תשחית ולא שנאמר Jp 2 ירדסי׳קס׳׳א־ כתיס־ חייב הפיאות גילח ואם

לא קעקע וכחוכח שנאמר ג נp ‘ ואהיז אחת כל על וחייכ כזקן יש פאות ר\
 ירד רושס שעושה דכר כקל 'או ניד ויקעקע שריטה שיעשה ער חייג שאינו רז״ל ואמרו בכשרכס תחיו

דp ק׳׳פ כי׳  רז״ל .ואמרו ■ משהיו המדכר פיתום זש אוכ אמרו ונספרי ־ האונות אל חפנו אל שנאנור נ
 אל י״ט־ ח׳ בישעי׳ פסוק החיים בעד להמתים ־ אלילים עבירת צד שמז וידעוני אוב זש י כעון שיש

i החיים בעד המתיס p עצם ר/״ל ואמרו הידעורס־ ואל ט הפנו אל שנאמר ידעוני מעשה לעשות שלא ה 
l * וכי׳ בפיו ומשיס ידוע ששמי' חיה) (ס״א עוס i p זכתשורה במשקל במדה במכפט עיל תעשו לא שנאמר 

ז י יל׳ייי -י' יי'״ ליריז ז* ובמשורה י כמשמעו במשקל הארץ מרח זו במרה רז׳יל ואמרו נ ר
 י הוא הרי והחנזה לנזוחס אסור שג׳׳כ ואמרורז״ל זכו' אמו ואח אביו את יקלל אשר איש שנאמר
 אבואסאסי׳אהר קללת רז׳׳ל ואמרו ־ הראוי כפי ולענשו להכותו דין לבית מקלר^־אביווט׳ויש נאחר
H רמ״א יו״ד.סי׳ • מותם ip עכו״ס לשאר זה״ה מסנינס משלח אני אשר הגוי נחקוח תלכו לא שנאמר 
ט ־ קעיח סי׳ יו״ר וט׳ וזניח שגעונוח ודרכי בנימומת תלכי שלא נ  לא לנפש כנאמר הדיוט כהן ל

 ושם שס״ט כי׳ יו״ד רוצה 'אינו אס בידים איחו מטתאין בתורה שמנו קרובים לשנעה חוץ בעמיו יטמא
ס שחשו: שיעריג עד טמא יום לטבול קרא הכתוב רז״ל ואמרו וטהר הערב עד וטמא יובא נמים שנאמר ס

ג י •י ־ קסא . י
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̂-ןל'ר<צריכי ̂ 0;ש דז־ ונת־יס קסא זינה מליבא וזהייס Q רהינה י  \\ י
ר'

j ׳ ררניס וה־אנהני היחננ:ווה סיר: א כדיוה חללה ימ'ר א קסב
\

! . ותי־ינים פטרי! מ.ט צאהמה״תדפה י גרוסה מאשה דדלי י קסג ין!
:נלס5 ביטח ־:ליל רקומבנעהמהיס ך״ בק־ובחם כהונה אשי ך■ יהד

וניניס בקנו דו ומשאמס ממגעה נדל מאהיהכה הגדילים כהדס ה ̂:זה
'1

ליקיה־מירם /יכ1שמ אלמנה ו־עלו ירשו ק כדנה גחלי השים ק ̂קסו *׳

ונחירר י*:דיה ה7ל:;ל מ׳^הס :/־?.־:מרו !2 והרטולקחשתס ט קסז ך
ווסניס ו::נ-: 0אנדוכל;ו:,׳'רויעיה בתמוהר^; מניסלענורה J קדה i

זיניס כאריזחס נררפ^י אחרים רס ילגוד;: ^ עויריס מוהיס עלי 2 ע״״

ה־לדיס אינה לבם ואולס מזגה ויכח ך מ״לונים ישמח רכס ך* הע
וזכיס טברים יהיו ערי כעכודחם ינאי ונש נעומאתס השהנים ורה y ־קעא

ארוריס לבנים יקזכי ותחמה מעשי הנצח ך[ מלאכיצנעומאה זהרו ת קע:
וטרוכיר מומיס לכהניס נכיריס כראשית כן ן אחרים זדים נהרומה T קעג

ס לקנין י נמכירר אינס מ ̂י1י אסירר■ להניהג׳ התרומה ^ באזהרת ותושב כיר ש '
נסתניס בו: מגזירה להפרישם מתרומה ן כ בקדשים ערל אימור ב קעת

' וורשינזלהמסמוכיס והמורס תרומה אכול ל הללהמאיסוריס הפריש ל קעו י
סנליס תאכלו לא להחס שעתידי( ה מ מוזהרים טבל לאכול ^ קפז

הנעלים יקדישו לא מומים נהס שר א פגורדס להקדיש יסור א קעה

המעילים יוכו ארבעים מומים מלהאיל הדלו י תמימיגו בקדשים דרו י קעט ג
נהרליס תהיו מלשחעם ממומים והזהר אה ר ותמימים יהיו אויס ר ק־ג !

ן מ ר ש ו א מ ל ל ו ד ג i
א ס כת״מ היינו וחללז יקהו לא וחללי ס:אמ־ ר סי׳ א״ע • יקהו לא אשהזונה שנאמר ק

שנאמר ; • הז:ןולי׳ מן א־ד ..:־לביאת ’ שנתחללה או כהונה־ מפסולי שנולדה או רן״ל
* ׳ יקחו לא מאישה :הגרושה ך ס מחי׳ אפי׳^.שצעה ר\(ת באוהל הכהינה ראש שהוא יכנוסכ׳׳ג שלא ק

l ז מ שות1נ כל מנאמרועל ל i הניח לתוך כלומר יגוא.c u r רן %,:( פומאת p מ1ינ נלא f כה J
נחל י

ואש:



■מגדול לפאור שפן
ט ינזזא לא ולאמו יו3לא בנאמר ■לאגיוולאחו א'אפי׳5ז7ג או מגע3 גדול ד  יקג לא אלמג;: שגאמר :

ז עי ׳•ו מ יל נא מכוס וא׳ אלמנה* מכוס א׳ כר.יס לוקה ונעל קלוש רן׳׳ל ואמרו פ ק  יהלל ולא כנאמר ׳
̂זנה ככאוא זרעו  לא יכנאמראל׳המזנח לאיגנוד כהןנג־למס ורכה קחכי נלא אפי' נועיל''יו
צ מרנר קני־מ ונמוס יגש אן־דס־ ס׳ אהח מזרע מוס אכר^נו איש 'גנ כנאמר נ  רז׳;ל ואמרו יגב לא ו
 כנאמר • ענודה' נאמזה׳ועונדיס ככנהרפאו;וניס אנל עונר מוס ׳ אפי׳ ונורנה סא רבוייא כל
 אל .ומר0־ מכלט נהינל מוס נעל כלאייננוס רז״ל ואמרו ־ ינב לא המזנה ואל ינא (א י:.רופח אל אך

 שנא׳ ■ f נרמג ועיון פיו ה׳נ׳׳מ שנהיכצלנו׳רמנ״ס ממקומיח כאר וכל למזנה ׳האולס ונין ר^זנח
3■ י שכימשכהוא נגמא רז׳׳ל ואמרו קדשי כס אה יסללו ולא i ? p יא־כל לא י נקדשיס כנאמר 
 מסייגי גני פ׳׳ט צסגבה־י! ואמרו י ופו' להרומה אזהרה רז״ל אמרו איש איש זנאניר * יטהר xא עד

 * רטא גגלין ישאו ולא משמרסו מובמרו־אח חרוטה האונל טמא שס כנמדו שמיס נירי מיהה
ד גי יאכל לא זר וכל ג■שנאמרJק^ ־ ארוכיס לשנים ויזצו ־ עטיס דך׳• מיהה מעונש ינצלו ^  עניאמר ה
̂י ■<=היא נסגי קנין כנטני ענד סוץ ט יאכל לא ̂שניר כהן תושג ̂יי ק‘ ^ כ ה- ע ק גץ נימל כלא י ^ ■ ׳ י דוד. ירר.f רזו ורלימ־ ודחרורז'־. r--!וד1ר̂■ ̂. .x_______ ך-ן•־
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שולים כד למזיי מומים כעלי קשירת ה אשמים תהיות והרו ה

פסולים לזיוקדס תמימים כלתי רכנית  ק כרתים מבוא דשנו ק יפכ

גיילים ויכל כארצינסט רדלומלהרס הורים ט קפג לסרס וטהרים מאים

ישראלים קי־כן כמו כתימיהס מלקכלם אסרו נ ונדכותיהם נכרים דרי ג קפי

נפלולים השני לוקה אהד כיום שהיעתס ב יהד וכנה המה י

חילים ויסוריס עשור מחללים שהסס כרים ף מקלקוליס ליזהר עו ד קשי
גאולים חיפוש יום בראשון מלעשות כורה y כאישון נצרו מי y קפז

מצילים נהפט ליכשה יום מלאכה מלעשות מנעו ך[ הרוכשכיעינכה ת קפיז

נולים ש העומד עד רדש הזהרו-מלהם ן ש קיו עם תהיו ו קפט

נאכלים מי־ וכהנף עשויות מהרש הן קליות מלאטל מרו קצ

הצללים כנטיות והרהוקים שיחסר עד רמל 2 נאסר כן מו כ יצא

סגולים חופת כיוס עכורה מלאכת עשות ל תעודה ימתן אסור ל קצי

 עולמ״ם יצירי חכפט

׳ מימים יוסמיוהם

; דומים מיכזהחי:

 לשיעת:ימים ראשון

 מסוימים ק:י ופזי

 ומקדימים מוסיפי׳ וכקרש

 כרמים תזמור ולא

חכמים מגזירת ואסורים

 שצותינו ראשי ועדי מלאכתיט^ עשיית ניעת J3 קצג

 חמים יום מלאכה יסור להמימיסא עשור מצ׳יום א קצד

נהמ» אסור ום י נקדושס נורא וס י קנה

תמלאטת ושכיחה גוע ך אשוןלחגהסוטת ר קצי

אסורות המה מלאכות ה עכרח נקרא שמיני ך, קצז

זריעות נתניעח דש: ק השניעית שנתי רכה ק קצח

וריקנות פירות עונות ט ואילנות נטיעות עם ט קצט

כמשנר מדאורייתא יתרו נ השנח ספיחי אסרו J ר

גדול למאור שמן
̂א ההא g מ־ם• פה:ו לא ואהה אמר ש: חיתים מנעלי אימורי׳ לפקעיי ש p ; דם לורוק שלא 

ו • לפ׳ מיסעלפמויחשנאמדלאמקרינו י ^  ימעיו שנאמר נמל,הי י שים לשרה .שלא מ
 ר,פו זמן וככל מקום יכל ז: לאו ינוהג v'*ש^פנ על שקאי רז״ל אמרו תעשו לא כו׳וכארציכ' וכתות
׳ לא כנו ואת אותו שנאמר מום נעל נכרים של כהתה לסקריכ שלא ט׳ נכר ותירק שנאמר

חשחעו ׳ י



וגחל למאור יממן נ

£ ■׳י ט סי׳ יו״ר לוקס ה:ט זעלשלייטה י־ איד נמס חשהטו  לידיהילול בינא דגר ^וס לעשות שלא ן5
 נתשוגס נח אין סכס חילול עון שעל פ״ו י ניומא רן״ל ואמרו קדשי Q5 אח חיללו ולא שנאמו־ תשס,

 נמס קעץ קלן יו״ר • מע״ז חמור זס עון ט * יוה׳יכ הוא עשור נזיתס אלא לכשר ויסלרים דוס״כ
 נעשדמלאכה שלא קדש מקרא הראשון ניוס נאמר ולהעש לחירות מעכדוח גאלנו שהש׳י nop של כראשין

ף יס קריעת הי׳ נמס ונו, קדש תקרא ה.שיעי ונמס שנאמר ח5לן או״לז  יוס אומרי׳ ואנו מ
2E * ׳ D{ ששה השנליסנליל שקזצריס ר\עומר הקרנת זמן עד חדש לאנוש שלא

צ רדש סי׳ יו״ר החרש ור\תר שי׳־ס ומקריני pvj עשר  רגףפז' מס עד הדשה מסנואה קליות חיבור ק
 נמ״שרז״ננהרמר^ים מצא נאור קלה אלא רקדה׳ ולא טחנה נא אשר פי׳ קליות • הלל העומר הנפת
ב ערג צלל• יצטו היינו היוס מחצות יס מזחל צ  לכנות וסעודה הורה מחן ׳ זמן הכנועות הג יום מ

 נראש קודש מקרא השטעיגאחרלידש נחרש שנאמר י■ לאתעשראו״חסלתצ״ה מנאכתעמדה
ך ׳ מלאכה לעשות שלח * • עולמים ינורי כל משפע הרין יום סכנה צ מלאכה וכל שאמר מה״כ מ

̂׳ או״ח הזת סיוט נענס תעשו צא ה ׳ חרי״א ם צ  ואשר וכץ׳ נשש(חיכם את *עניתס שנאמר מה״כ לן
 : תשמיע הסנדל נעילת וסיכה רטצה שסי׳ אטלה ידלל אמרו רנריס ה׳ חיסור נגכרתהוכו׳ הכו;: לא

ו ׳ דלל נת״ש כאהד ושתי׳;חשבים וסיכה צ ז לא מלאכה וכל שנאחר ק צ  ניום שנאמר ^
ח מקרא השמ/י הו  וצחשנתהכתיט׳7 מס׳כיצה קש״נ פלר רלננסימן ’ כמאמר רגלנע״ע קסי
אשין שנחמר  שבועות במם׳ כמ״ש * הקדש על מחול ומוסיפין ה׳ לשם לה' שנת הארץ ושנתה. ונו׳ זרע1> ;

ט ושהי'יוצא ולו׳ שייעית ערג של חריש השיו׳ ונקניר בחריש ש;ת׳ פ״א צ לעניד שלא ל
 באילנות עבורה י לעבות ולא ולאיתזמור תזרע ואמרורלל-צא נו׳ הזמור לא וכרמך ־:שמיטתש׳אמר אילן
 אלק עבר ואם ־ הששיח נשלה שנזרע ממה השרעיח נשנה מעצמה ן האר שתצמיח מה נקצור שנא ך נו׳

̂ :ואברו גזרו קכמיס אנל נאכילה מוחיים שמדאורייתא אמרו נלנשנה הז״ל וקצר
יא יד

ץ



ל״ת כצית
הימים ר נ;ר כמו כסדרה חקציי ל' ב

הורה אור
נדרה ע;ני !ירה ב

לתמימים ה:נ: מקוישה אסורה זריעה ין ך תיוילכאזהרה ף רכ

ואנוחים קצירות נאסרו ביובל ית1ס לות הנוכל ו.הנליח שה y ג י
הכרמים גצירח ושימי .ואתפייאלנות ך[ דו ך[ ̂*ר נהשנית נזירה י

ודל;ים מקר כאונאת להונות שלא במקרן ו באמונות ומתן משא ן רה

מרמים קשים כדברים רלהונותי לבייש לא מעמיתו איש מדו ען רו

לעולמים חצמיתו לא הארץ צי י כ מדין נא מוכר ל כ יז

וכרמים מגרש שדה גמליהם ימכי־ו א ל cr במגרשי זכו וים ל רח

סוונים מארץ ובגאולה כאדונו וכופר כחיש מ הונו ברכיה לוה מ יט

אלהיכםכנים לה׳ היךחפ־ותותככד א ענד עכורת יסור א יי

הנקנים ככנענים ולא אחים כמנהג ומכרו י המקחים מאבן ומנע ריאי

נאמנים כנ:עי נאש״ ופרך חנם ירוי ף ך ב י אהלעמורדרך ר

מענים יערך לעי,ינו מולדתנו באבר! נראה ה במרינתנר לגוים נמכר ה ריג
מעונים נמקרש > רו ניסר  ס.ירא אבן רוי׳ ק

כאמור נרע וב ט

בטיהלקידה יאע רירלו

ונבוכים הכתים נינו להמיר האיסור עם ט יעי

משנים שמו להייה אותו מלהקדיש זהי־נו ג בקדושתו היטר תפס J רטז

ניםwלכ:־ הרס כל וכרמים ומגילשליס סיס ב חרמים למכור צי J ריז

נתונים ש,משמר לכהנים הגבורה מפי נין ד כמכירה גאולה ין ף ‘רי

בפדיונים יגאל לא y היתירה לבית ולה עתודה בהמה ישור y ריע
ולפנים נקכור משער ה *י פני מ:כנז מנעם זמעונה ע־נאים רחיקו ך/ רכ

גחל למאור שמן

די׳׳.

r: אלגית שיוציאי rr יאסיף שלא רו«ין x שכה ככל פימלזאלכית שאוספי׳ סית״יס יסדר כי-יך ית1שיי 
ד :וכי׳ ח:צ<ר נא נזירך צנני ואר. ״מר ב ־ שכשמרז״ג כתי מותר שיכר ירי גנל ל/בל  יקדשת׳ שגאתר ך
שגז;גיוי :ר ין:נ כי שרזשיש כנת rf•- r :ז את א r וכר תזרעו 7צ ;ר :: ־\ו:צ כשנת :אגנות - 
ג i ^:־ו r ולא ^נחתד ר x  ir  z \ i i: שנוכל מי.י.ת תוא שזת מענתת ודג;ניש והנלית׳ ;עבדת



■•N.

כחגדול לנואור ע־מן
 לבאר כמו 'במכל אלנות פירוח לאסוף בלא ףך : כ״ט י׳׳ט מלכיס רפיה השנה אכיל כמ״ש מהחמאה ^
ס ״ , : כניגיה3 מ״נ ̂ינוי ׳י J רק מי ך  קנב או מיגר ח?יכרו בנא׳וכי ;י;ראצ3 אדב בוס נגונור כג־א ך

ן : כ׳׳ה ו ׳ י כ יו׳ר אריו הה היש הונו אל וכו׳  את איש הוני צא כנאליר נדנריס רנירי מוהvלר בלא ך
 הנמה שאילו׳יווע ממי הכמה דנר נגאול או ורב וני מניג־ המר מהבין זסד wשונרo ן"נ;געג ואר עמיתו

: מתח מאונאת קשים דנרים אונאת ח׳׳ל ואמרו דנריס אונאת נז̂ר וכיוצא צנערו כדי
 אעפ״י לצמיחה הממכר לעשות החנה והס ממיתת ימכר לא נרלה ישראל גארץ כשמוכר ה״ל אמרו H י

א׳ ישעי׳ ונררצה כלה מלשון ץ י ירו • נלאו עוכר החנה אס אעפ״כ נע"כ מ,:קיע שהיונל שנ כ״ג--רח  י׳
 : ה ש? מגרש ולא מגרש עיר לעכוח ישנה שלא ר״ל ימכר לא רז״ל ואמרו ימכר עריהסלא מגרש ושרה
y ואמרו מאוזמצריס אחכס הוצאתי אשר אניה׳ כו׳ ויראתמאלהיך רניתנאמר נאימד רט n 

: •* רניח ה' יו״ר י מצריס הס כווני׳ • מצרי□ ניציאח ומנהיש הש׳׳ינ״ה נאחנו כופר ע״ז ר
 לשלום הפרור אייך את * מא אהין כי עבד עבודת בו הגיבור לא לך ונמכר אהיך ימוך כי שנאמר רי

̂׳ח א׳ שמואל  לעבוד ושלא לכבדו ראוי לכן ־ אלהיכ׳ לס׳ 6אח בנים כמ״ש אנחנו אחיס אנשים כי • י״ןי
א • כנער עבד נמו )יון3 עבורה עמו י  בהכרזס כנער עבר שמוכרי׳ כדרך עברי עבד למכור שלא ר
ב ’ יי^יי’ כניי בהצננ^יד אנא בסימטא סמקה אבן על י הרדה לא שנא^י ר

 בפרך ירדנו לא שנאמר ריג • לה צריך שאין להקצבהועבודס שאין עבודה !*׳ילואמרו ■מבפרך
ך : לעיניך י  במגירס מצויירחומגוררה ואבן עליה לכשתמת באררכ׳ תתנו לא משכיח ואק שנאמר ך

 השחחואס ־ האגרס להשייעל להשתהות מותר קדס אלהי מעונה שהוא במקדש אבל י זה איסור ג׳׳^בכלל
ן • קל׳יא סי' או׳׳ח • נקראיקידה זו ט  שנאמר אירית בבהמות למזבי שסקרמז בקרשים להמיר שלא ר

 ומירר נשבע זה הוציאו'מכלל חז׳״ל כי לעשה שניחן אף ע׳יז שלוקין רז״ל ואמח כרע טוב אוחו ימיר ולא
ץ • בשם ומקלל ט עולה מכור יעשה שלא ' אוחו איש יקדיש לא בבכור נאמר ר  קרבן שוס ולא ל̂א

 רנא: סי׳ יו״ד קנ״ג סי' ח או צדקה מעות בערן וכן • מקרנןילקרק שמר לשנות קרבנות בנאר וכן * אחר
ן י  ניחנים מטלטלין בין קרקע בין י ימכר לא שנאמר לה׳ מנכסיו שההריס החרס שדה למכור שלא ר

ח •* משמר שגאושו גגהניס '  שנאמר פדיון להס שאין ומטלטלין קרקעות ושאר סהרם שדה לגאול שלא ר
ט •* משמי שבאותו לכהניס הרמים סתס שנסודם כגבורה ומפי י יגחל לא י  בהמה מעשר למכור שלא ר

ה מ  פ״א: שני מעשר מס׳ יגאל לא שנאמד * כס נאכלים שיהיו לירושלי׳ להביא׳ לכעלוח׳ 0שמחוי.-י ע
 החלת שהוא לפגים ניקמר משער יכנסו שלא תרחיקו כנ״ל מעונה שנקרא כמקדש עמא יכנס שנא רט

־ שנינה: מחנה זה מהניהס את יטמאו ולא שנאמר ישראל עזרה ‘
רכא



תורה אור
̂קנאוס׳ תורה זאה ( יכא  מלהתנאזח המד.:״. לחדול ן* ד

א תצות.';קונה מרו ש 3רנ ל  לההיסלמנח ש

• יתגדורמזיר כ להזיר יין ל 3 רע

רטובים' תיוהס עה ?י ענבים יאכל א ל רכד■

 יזוזיח יבשים עניים מ ישמרו ירותfננ הכשל }2
, ליאכלהדעינים א נחרצנים הנזיר יסור א רכז
סוגים כשושנים היו י /זגים הנזירים מנעו י רכז

 ים זרי ממנז ימנעו אכס ף תע^ומלקחיים אש ף רכח

 המה באוהל .יכנס ה אזהר/יפורש׳׳מלטמאוס ה רגט

לאהיים ם שיו רובים ק מוזהרים למחיס יחב ק דל

זורחים כירודים רם \2 נדחים לשני מאים ט ילא
ישיירה עצם חינת 3 באזהרה־' בשני זהרו 3 רלכ

׳ רלג זח־יהם לתד״ו י; בסרסיריהם לעבירה ב

- o'ל וכן ד רכיהכהניסכעבודשס ד י r m r 'C

מיזח׳ים c: ליהם y האסו־הלדים טדוה y רלה

כשמירה נצל r:מ׳ זה־ו ת והנידח הכית נצרו ך[ רלו

כחמורים לפדותם לא ( מהרים בבטרי להזהר ן רלז

דברים יחל לא *ש ונדרים ימורנדגות ש רל'*!

רדן לא שעדיין כ כזייו הורג ל 3 רלט

כטענית ולחייב זטה ל מלענות הערים הזהיר ל רמ

ן ו כ ל ש ו ד ג ר ו א ז ג ל

לת מצות
 שתניס יציקו ל3

 עומיס מזכרת במנחת

 הנינים מחמת כהרחיק

 גפנים פרי כל

 עסיסים גפן ענבי
 וגסים דקים מענבים

 נכנסים מהיות סחור
 נעלסים רעננים כנף

 פרוסים ויריעות לאהלים

 נהרסים קידמים ובטומאה

 נמסים בא: היכר מותר
 ונימוסים בחוקו׳ כראשון

היכסים• היות  לבקע̂־

 הנימוסים ל:חליף מ הזהיו

 נכנהיס לגבולם מדו:

 עמוסים מ ושת שקדו

 מפהדוסים יצאה זיכו נח
 נמסים בלי-היות

 חומשים נפשות הויגיו
' השים במששע מלענות

א כ ה שמן עלי׳ יצוק לא נאתר הקנאות במנחת סוטה בקרבן ר ב  תזיית במנתה ־ייינה להשי׳ שלא ר
 בנזיר ש:אמ־ ,י2ר* יעי *'׳" 1'־ החיטאת נאסה ראוי שאין רז׳׳ל אמיו הנ׳ל מנחה עון

 ענבים מ חעתבו׳שיש ביןפסולותיכל פיי מהגפובין הייצא כל וט'וארז׳׳ל ענבים משרת וכל יזיר ופכר מיין
התת פסוק מלשון תקרב לא למ־מא סחור סטר נזירא אמרינן כך לך יתירה הרחקה שצריך רז״ל יאמת

תנינים



כטגחל למאור עזמז
 המיר יאכל קלא רכה •• :יאכל לא לריס ועננים שנאמר ד3ר • ל״ג דנריםל*נ • יינם גניני׳

 :יאכל לא יגשים ענני׳ האימר הכחונ ניאר לפיכך עננים למוקי׳ולא שמס שנשתנה תאמר מוקיספלא5־
ן כ כ •־ יאכל לא מחרצנים שנאמר סענניס מזרע יאכל שלא ר  העננים קליפות יאכל לא רגזיר 1ר

ן • וט' זג ד1וי מחרצני' שנאמר זגים שנקראים ך כ  כנאמר נזרו ימי כל אהח שערה אף הנזיר יגלח שלא ר
 נאסלהמת הנזיר יכניס שלא .רכט : נפלסה רענני׳ כנף ג׳ ל׳ט איונ לשון ־ ראשו על יענור לא חער
 נטמא אס ואמרז״ל קדונים שאי ואלל יטמא לא וכי׳ ונאמו שנא׳לאגיו רד :ינלא לא מה נפש טל שנ׳

 שני פסח נשר להותיר שלא רלא ״ נזירותו ימי אח׳־׳כ למנות ומתחיל הקודתיס היסיס וסוחר מגלח
ו יום תחילת שהוא למררחז  שחר כעפעפי ועירו * י״א מ׳׳א פסוקאיונ מלשון אייסכדודיסזלרהים ̂ט
 נמסים • חברופו נאש הנכר סוחר שיהי׳ חה ׳ מהאדמת שהשמש ניקר לעת פירש׳׳׳י יתמלטי אש טדודי
ד • המסיס אש כקדוח ס״ד ונישעי׳ ׳ ס״ג חהילי׳ אש מפני רונג כהמס פסוק מלשון ל  לשנור שלא ר
ג • ראשון נפסח כמו עצם ל  וצנא ׳לעינא7ואמרו( ואהריעיניכ׳ אחרילכנכ׳ תתורו ולא שנאמר ף

 רלד ונהפוךהוא סרבסי׳לנקעה ישעי׳מ״ד ״ רואהוהלנחומד עין תריסרסוייענירה
 להתעצל שלא נירה שנקראה המקרש ניח שמירח לנטל שלא ן7ר • אליה׳ יקרב לא וזר שנאמר רלה : משאו ועל ענודחו על איש איש שנאמר הכהני׳ בענידת הלוי׳ נעסקהלוי׳ולא הנהני׳ יתעסקו
 נמר לפדות שלא רלז : פ׳׳א תמיד * תקרי משמרת אח ושמרת׳ שנאמר לילה בכל סנינו מננכת
 שכ״א: סי׳ יו״ר • המצרי׳ נקראו פחרוסי׳ • לאתפדם וכו' שור בכור שגאמי־ המור פטר כמו טהרה בהמה

: מקומות נכמה מנואר נדרי׳ עון ועונש כי רנרו יחל לא שנאמר ף^*ךן ׳ י ר י נ ׳ כ ס ״ ש  רלט נ
□ : למשפט סעדה לפני עמיו עד הרוצח ימות ולא שנאמר  שהעיר אחר הער ידבר שלא נפשוח ?ריני ף
 ושם ל״ג סנהדרין ־ למוח ננפש יענה לא אחד ועד שנאמר דיין נעשה עד שאין להונה ולא לזכוח לא עדותו
רק נו׳ שהעיד אקר כלום העד ידנר שלא כלג ויהם מלשון שתיקה פי׳ הסה משורש שהוא ל׳ל הסיס

: מזהתענין לשתוק ,
ו ■ רמא ׳ ט



ל׳ת מצות תורה אור
רעים מהרב לפדות צקהת שנה מון מ לשחת ברשע זירים מ ר״א

הנודעים מקלט לערי מהגלותס לפדוהס ין א נשיגוחם הנכשלים ף א נ1די
ידועים לנבטים הכמיב ברירם ובקיאים '.לורעיס י הדיינים שיהיו זהירו “ י רמג

ממרעים יפהדו לא ■ אחזתם בלי ער: ר תתכליבעתם ר רמד
מגיעים לא ושלהס מביאות להמורית קלות מוציאוסד, מעולם תאוות ה רמה

מתעתעים תהיו ילא גסיון מבלי בלו ק הז׳ון נביאי ושט ק רמי
תעהועים מעכה להון •באזה־־ה מלדרוש זכתס J2 ד: עבודה עוין ט י־מז

במרעים תתחתן לא אפרקירייחיהונים ונתיניכנ סגיירויכנענים ̂ י״ף-

וצעציעיס והב כסן^ מ׳-יהס לחסמודו אלילי׳וצפוייהסב תכשיטי ב -מ;!
ונטיעים תאשיריס מלהמת וכליהם משמשים ביקות ד אלילים איסור ין ד מ

כידועים כמות שבע I דימו ונטפליס יקרים y שמות ננחיקות ונש y מא

קבועים ואהובות ונדבות ועולות שלמים קרונית ת להעלות נהוז מנעו ת רנג
בטיבועיס פדיון או כסגן תאכלו בירושלים i ־ ו רגן במעשר הזהח ן רנג

הנביאים הכל ירושלים קדשיכם בעיר יאכלוהו תיתשיכס^ן במעשר קרו ש הר
שעניעיס עיר ציון בעירכם תאכלו ( 2 ביצהריכס כן מו ז כ ה

ונארנעים בכרת ■ונהוז עולמים לבית ניאוvר ל חמים בבכור יזהר ל הו
מציפים לפנים אפילו o ל וז־רים f בשערים ל מ ובקרים צאן העאת מ הז
נשרפים לאישים גליל באטלס המה סורים א העולס בשר ימיר א רנח

ואלפים צונה בבקר ס זריקה קורס מנעו י אכילתם בשלמים אוחי י רנט
זנהדגיס אשמים אוכליסס להומה חץ יהוק ר ארמה ביכורי אשית ך רם

גדול למאור שמן
 חקלזו ולא שנאמי שיטול׳ ממון •כל אפיי לפוטרו כדי כמזיד ה:ורג נפש ספר ליקח שלא

 ונמנא כפת ויחן ישרגנו תקנית ועושר מחיית כל.:■גחל כי ־ רז׳׳ל ואמרו וכר חצה לנפש כו,לר
 סקר,ו לא כנאמר מגלות לפטור בשוגג משורג ספר ליקה כלא 2 ף^( ־ וכי׳ נטל והישוב נאקיו איס הרב

 רגמי׳וידועי׳ אנשיס התור׳כמ׳׳ש בחכמת גקי כאינו דיין שילא״להעמיד מהלטוכי׳־ר^^ עיר אל לניה כיפ־
■לשנטינס י



i
גחל להאור שמן

ד רו׳׳׳מןסי * דיינים ctb’3 הממונה גספרי): ואמרו מששט3 פרם מכירו לא ונאמר * למגעיכס מ ר • ׳ ״  ׳
 נא ׳שנאמר לאמחו הדין יפסוק לא מורא ומאמח עחק מליו ידנר או יהרגהו פן מאיש לירא שלא הדיין
ה 'ונו׳ איב מלזני חגורו ס  ואס לאמוד סופו נתאווה אם רזי׳ל ואמרו <כו׳ רעך גיח חחאוה לא שנאמר ל
 רגריס מהג׳ ׳ מה'אחד r זכו׳ הקלות לכמה סיגה והוא זכו' וגזלו שדוח חמדו שנאמר לגזול סופו ימד

 ממישהוחזקאצלינזלנגיאוהוזסאמת הנניאוח לקנל שלטרטו העולסיחו״מסי׳ מן האד□ את שמוראים
? פ׳׳ט סנהררי׳ כמחעחע להיות לנכותו ולא אחריו ̂רxל ;לא כ  טעותהון צלמי תרגומו אלהיה׳ פסילי ל
 ז׳מממין עם נתחתן בלא לפח רח״ט סי׳ חו״מ קנ״א יו״רסי' תהנס ולא מלעכו״□ לחמול שלא • נו׳

ט ’ מ״ז סי׳ ״מ5א נאסרו גגיחח׳ ואף □3 תתחתן לא שנאמר פ ל  וזהבעליה׳* כסף תרמור שנא׳לא '
 לע״ז ׳כזה מושי מכו״ם רי3שעו זו לעומת זו 3:ז אוח׳ ויצפו צעצועי׳ מעשה ב׳׳יג ד׳/ה פסוק מלשון צעצועי׳

 וכו׳ הוענה יא3ח ולא שנאמר מה□ להמח וכרכיחינו עסממינינו מעט״ס ר3ד שום לדבק שלא ל^ שלהם
א קמ״ה• סי׳ יז״ד ־כידומאומק ידבק לא ומשוס נ ̂הז״ל כמו נמחקים שאינס שמו<ז ז׳ ל  השם עיקר • כמנו

 העלה פן לך השהר שנאמר קרחחיזלעזרה ף^דשלאצהעלותשום נמחק אין הנעיפלוחג״כ ואותיות
 מעשר בשעריך לאכול תוכל לא שנא' JןJר הקרמוח כל ה״ה בספרי ואמרו תראה אשר מקו□ בכל עולותיך

ד יט׳- תטנט והיינו הכסף וצרח כמ׳׳ש פדיון בלא כשאוכל רק חליב ואינו וכו׳ גנך ב  ממשר לאכול שלא ל
א חוז תירוש  רגל ירושליסששס הייט הנביאי□ ל3•ר וחידושך דגנך מעשר בשעריו לאכול תוכל ליחשלי׳ש̂נ
 תוכל לא שנאמר לנו ויצהרך־ ר שנאי יצהר של ת״ש ן נ כמו לנל, י׳* א׳ יזצא-שמיאל משם הנבואה הנביאי
ט ט׳ גשעריך לאכול  ולפנים הצופי׳ חן אפילו לקלעי□ דיז הנהני' אפי׳ ואשמות חטאות לאכול שלא ל

ד! ט כל'ל טלי העולה כי ל״ח3 עובר עולה מקרבן האוכל רנ נ  זריקת קיר□ הקדה׳ בשר לאכול שלא ל
ט וט׳•* תונללאכול לא שנאמר דמם : ירושלים לחומת ״מז ׳בכורי' הכהני׳ יאכלו שלא ל

רסא

If ׳ ■ \,



ת מצותהורה אור ר
ס השלם ללוים מעשיות ה מהתעלס בתחנות שמר ה רסא נשקפים גאפגגים מ

נפרפים בהדה בכר ועיקוריס מרייס מריס ק רוסובשרואגמם ק דסכ

t בתפילין הוספה עס ט רסג i המומיפים נחנו מגרעות ופתילין המש ומפות

ניפ'ם אתס נרפים עבודהכם בגירעון תהייכחם נ ממצותיכס דבר גרע נ רסי

מחגבא אציליס שם ב לנביא לשמוע לי ב רסה

תאבה לא בריהס ף לייי^ המסיתיס ברי ף רסי

 תשמעם ולא כרם ^ חשנאם ותכלית זבס y רסז

ולי־המם מלמס מנע ת עתורעלימיס ך[ רסח

לנקותם היודע אף ו זכותם ילמד לא ן רסע

תועבחם חכמה לא ^ מרובחס תשתיק לא ש

תעשה לא ב יעש״ לא מוהו ב רמא

 לעשותה עולם תל ל מלבנית־ בנדחת הזהר ל רעב

נדנקים אין אומה Q מרחיקים נדחת שלל מ רעג

אגודות מחלוקת ף א וגדידות שריטה יסור א רעד

נעי־ציס יתיר־ בקדושה חירים־כהניסבאזתרותיהם שערוסיהסי הרומלקחח י רעה

ניתצים תזדושתס אש־ בפסלים קדשים מיזים ף מלאכלס תועבות יחוק ף רעו

̂צים משום אסירים והדבורים והצרעים זבובים תאסורי׳ה בדלוממעופפי׳ ךן רעז ש

תורבצים ושחיטת ובושט מחיים נבילה רואים ק ̂ לשנים תגים רועים ק רעח

אצים ניגשים ואיסור ורףבפרוזבולופרוזיוטא ט השמיטה שנת עם ט רעט

מאמצים לבכם אכזרים מזיקים לעדנם ליס3 נ מחזיקים בצרקה דינים נ רם

גדול למאיר שמן
א ^  להם אין כי שלהם המיגשד חוקם להם תצהשלי׳ להתישל ולא מהם להעלי' ולא הלנים לעזוב שלא ף

 שנאמר • תזיות׳ כל אחיהם להם שיהפיקו לז: ומחנות ציפות ועיניה׳ שמצפי׳ מה רק ונחלה חלק
 האיר • נעצמות ■ני־יי “יוג^ שיש החי מן איר לאכול שלא ליי“- את תעזוב פן לך הנמר
שנא׳ ס״ב סי׳ יו״ר פי׳נחתני׳ קרורים ונו׳ טריפה כשרה נבשר שנאמר מחיים נעקר או שנחסך

 וגדופים תועביס המה

 מסלפים ביגדים הס

 שלופים כחרבות דבריהס

 , שרפים כנחשיס הנס

 כצפעוניס:ואפיס הם

 רודפים יהרמס לדרך

 וטיטפים לחיעיס לרוסית
 רשפים יקננו שם

 מפיצים ברחובה הכל

נצים ענריס אנשים



לאגדול למאור <ממז
 וגם חמש* ועושה מוסיף והוא פיח״לארנעס טוטפות כלאו שעוכר גורע המוסיף ליווכל1תוסיףצfל

 ש:אמר ה0ר • מציה כשום רכר שום לגרוע שלא •רסד קל׳ח סי׳ אז״ח פתילק היינו ציציח ג:י
̂א הנכיא לדברי תשמע לא  ט אוחו 3נהנ ונא כמסיח לדכרי אוזן להטות לשמוע ,שלא ףרןן : הר
ה סדי מצות דרכי ומסלפין בוגדם סס ז • ד ס  ע״ו ואמרתרן׳־׳ל כלכינו קכוע המסית בנאת שיהיה ר

 להדיח שצופה כחרב לשונו כחלקלקוח רוצה ט ממנו נקמתך נטירת מלכן מלהעכיר אליו תשמע ולא נאמר
̂" כנפי מתחת אותך ח • השני ע  שככלל מות כסכנת שהוא כשיראס _המסיש את המוסח יציל שלא ר

 כנא׳ עליו תרחם לא להדיחך שרף כנחש עליך ועמד שכא זה איל רעך רם על העמוד ולא נאסר ישראל
2ר :עליו עינך תחוס ולא  שנאמר זנוח כאיזה אותו לנכות יודע אפי׳ המסיס על זכות ילמוד שלא ן5
ר * תחמיל לא  והוא כחרמו למדך כא ר\א כי המסית על שיודע חוכה מללמד המוסת ימנע שלא ע

א : אחיל נהדף ל ; א ע  הזה הרע כדבר לעשות דפי יי ולא נאמר לעכוי׳׳סוע״ז מישראל א׳ להדת ף
ב ל כקרנו ע  שלא רעג •* עיי תכנה לא עולם חל שנאמר לעולם הנדסת עיר לכנות שלא ^ ל
 •ונאמר ושרפת הוךרחוכה אל תקכיז שללה כל רק סנרחח מעיר רכר כשום כלל ולהחזיק להונות

ד ̂ W(?כירך ירכק וצא ע  התמדת לא שנאמר ע״ז לשם או מת על כגוף שריטה לעשות שלא ר
 לגרום אגודות אגורות תעשו לא התגוררו לא רז״ל ואמה • ככשרכס החנו לא ו^-טלנפש ונאמר

פ סי׳f יו .מתירין והללו אוסרין הללו כישראלכמקו׳אחד מחלוקה ת :תצ׳יג סי■ או״ח * ל ד,  שנא׳ ר
 כחוני' השני ומן עיניכם כנין הראש על לחייב נכיניס זו מציה ונכפלה למת עיניכם כין קרחה תשימו ולא

ן :זה דן נלמד ת ואמרו מדנר הגחוב המוקדקי׳ כפסולי כספרי ואמרו תועבה כל האכל לא שנאמר ף

ז רפא ט



דת מצות
 מקנציס דלים להען

 ■ רצוצים לחופ: לצאח

 פרוצים נירש מלהיוח

 רצוצים נעופית ולנ^ר

וממשארות-ימוציס רתחמצות

עציםעל ;ש ע; '

הורה אור
 כמיטה״מאה פהד ב הלואס ליעל:מונעים ב

פי  ריקם מלשלח רור ך וחוקים אהר: עו ל י

 מוזהרים נקדש־ם נוד: y ייטרים מלאכה שייח רפג

רחסsאז:' מינור למדו p גיזתם קרשים מנעו ך/ רפד

חצות אחר זמצו ו מחמצת מכל תהרו ו רפה

 מהישר לסותיר צא ארשיסר חגיגת -:;רו רפי

 אפורים פסחים ל ’ 2 נמתרים יסיר שיטת כ רפי

ריקרם המקדש גית יל פנים יראו א ל רפח

אשיר: לטעת גלי מ לשמ*ה מקדש קום רפע

נחצבה ואכן דמח א י;צ':ה יפור:קמח א ר־נ

וקיימים עוברים מנעו י מומים מיעני ו זהיר י רצח

 אזנים שתקנו גותיצו ששירושליכר סנהדראות אשי ף רצש

: להצוליך שלא נכרי ך ותלך נשיא קמת ה רצג

ומרכיוה פרשים ינון מלהרמהק מסים ימוץ ק רצר

שנעתיים בשערים ונואתם ט הרחקה עס ט רצ״

ופלגשים הרבה שים i חרשים חים כשל j רצו

תינו להרמת יותר ב ליתןעיני ט ךצז

מחנתס במקלע ירחם ל בנחלתם :לוים ת ל

■ רקמיס ושלל די y כעמים מלחמה רוכס ע רצט

קסמים מלקסוס הרו ך[ עמים מעשת תעבו ת ש

, גחל למאיר שמן
א £ יהיה פן לך :שמר שנאמר החוב ספקיע f מת^י;זץ- - להנצדני׳ מלהלוות למנוע שלא ל

אז תא לא וכר 1הש: שנת ק״יה •:לישללאת־ לכ-:ר עם  יקבצנופסוק דלים לחונן ־ לגגך וז
ר משלי ח חפשי תשלחנו וכי שנאמר לו להעניק רק:יותר:ז עיייייריס עגי לשניה נלא .־נ

שנאמר •־ חפשים רצוני׳ ושלח ו' לח נישעי׳ פשוק וכו׳ לו נ:יק r נניק : ־יקם תשלחנו לא מעמך
ולא ’

 חוצים גגמות מלהקרייס

 מרצים יהיו בדורן

 וסיקיס פרי ע!

 תקים לא שנאמר

 נבדקים מקודם סקרבמה
 דבקים יו1חר באזהרותיהס

 תקים אחיך מקרב

 במציקים ללחום רק

 תרחיחים שם מלדור

 , חוקים מעגלות נעו

 והיזוקיס לשמירות רק

 חלקים בשאר ולא

 מסולקים מתס:לדם

ופוקיס מכשולים שהם



ן מ ר ש ו א מ ל ל ו ד בג ל
 נעיגוך;: אמרי׳ קליס ורדניג קליס קדכיס מנכור נלמד כהכל רז״ל ואמרו - • שורך ככור3 תעמד ולא

ד •• קושיה קדושת לכריז שלא שמים מקדשי ולרגוח נ  וכלבארבקיבי׳ •:מו,<א.גך•• ולא;רגוז מאמר ר
 ולא׳צכהדרקונעושות איח חע: כאן רב־ר זלד;/: בגאון אא״מ יד ננתעח זרגי • גיזה איבוד נור3מ גלמר
 כלא זהי ךין3 ואני:נעילדממגק היגות כ״אבלש נהיכד ,שלש על המצות בכל ני א׳ wהינר ורכר ־■ד הטצי׳
 להוכיח לד לפי; הנראא אולס ־ המוקדשי׳ ובנייוניר נרוריי׳ קדשים גיזות איבוד שייך אי בפוסקי' נמצא
 והרנדציע רויבמוגוזז בכך אודרי׳ כנעוסהדלאו * ובבכורות קכ׳זע״אע־׳ש• מלי!’במס׳• ש מלי,״

 ונהגתי ־ הלזיגבפק עדיין לכן צ'עי.ין :;אי אין הזמן ומטרדח ־ כלל הגוז דצא הרין בעי־פות דיך ׳
ה .־לבאר תיבת נ  י • תאכלו לא מימצת כל ונאמד כו׳ רמז עליו האכל לא שנאמר בניסן י״ר ביוס ר
 ;השרף אש3 נותר ודין לבוקר הראשון ביום בערב הזיה אשר הבבר’ מן ילין ולא שנאמר ן3ר אי״יז
ז פ  שם שהמשכן מקזס, צבור בבמס רק .־ יר,יד בבמה הפכה להקריב שלא • הבמות היהר בשעת אפ־ע ר

 ואמרו • ריקם ה' .ו2 אא יראת ולא שנאמר ח3ר וט׳א’ בעריך בארד הפסח את לזבה תונ< נא שנחמר
 ו^מישמהה הגיגו? שלמי והס המלך לשלחן דורן עמר.ס לאביא המלך פני לראות הבאי׳* דרך שכן הטעם
ט • הגיג״ פ  עז כל אשית ע'לך1לא.רנ שנאמר סרק ואליי פרי עץ במקרב אלנלח צנטוע שלא ר

צ • לוקה העזרה בכל הנוטע רז״ל והמרו ונו' מזבח אצל  ארז״ל מצבה ויגמין מצבה לד הקים לא שנאמר ר
א ־ מקוס יבכל • עפר של או אברם של גבוה בנץ צ ̂ה שור אלהיך לה׳ הזבה לא שנאמר ר  והיה אכר וז

 בהם ימ;א ש̂ל ההקרבה קידס נורקיס הקרבנות וכל ־ קבוע ס מ בין עובר מוס בין רז״ל ואמרו מוס.■■• בו
ב מיס• צ  •והייתר באיסור ההורה בדרכי אותנו כלליהשינוו ולעכוח הגדול דץ בית בקול לשמוע ר

 אזניסלחידה לנו שתקנו רבותינו שהם והיקח היזוק להם שיראה דבר ויכל ונו׳ לדין לין ן‘(־: וטהרה טומאה
ג ־ ימיז לך יגידו אשר הריר מן חכור לא שנאמר • כמרז׳׳ל צ  עליךיאי־ להח היכל לא 'שנאמר ל

ל ׳ שמיפריזל ןהי;;וי׳ השירות ■'ה:כל שה רז״ל ואמרו הוא אהיך לא אשר נכרי צ  המלן לו ירבה שלא ׳ ל
ל ' ׳ הכינא׳'והמניקיס על לתלרמה פרשיו ומרכינה למרכבתו שנריך מה רק כוסים צ  ,שלאמרלא ל

̂היפון  בח״ע ומטרתי׳ טדוברןים כהמצרי׳ הבמאה לארז עיר נשוב לבלתי ו,:עע׳ וכו' עוד הזה בדרך לשוב ח
ן • בפירש״י כ״ו ל׳ בישעי׳ כמ״ש זפ״ז היינו ׳ י שבעת לבון ותפס טונואה צ ל  לו ירבה לא המלך '

 יעו ולא ארגה אני מר פי רז״ל כמ״ש בזה נכשל הרשים הרכס הוא העה״ש ושלמה לבבו אה יעו .:לא נשיס
ן ־ קטו נ׳־מ לבי את צ  וחיזוק שמירה לרועלח הוא מרבה רז״ל ואמרו ־ לו ירבה לא וזהב וכבף שנאמי־ ל

^ ־ משיאצ יהירה ערי  הירועי' ומגרטיה׳ הערי׳ זזלח ינרלה דלק הלוים לכהני׳ יהיה לא ש,(:מר ח ל
ט מקלט ערי שהם צ  שלל פירוש עד ביייז בהכנסת׳ ישראל ששללו תה בבזה חלק נוי שבט יטול שלה ל

'‘י יקט״ צגעי׳ ושלל כ׳ז מ״ט בראשית ער יאכל בטקר כמ׳׳ש רוסס בך ימצא לא שנאמר ש • ̂׳
- * -י - ‘ קסתי׳וכו׳יו״רסץ׳קע״ע^

. שא . :

mmrnk



תורה אור
 ׳: מעונרסואשפיס ירחיקו ן מלעשו'כשפיס תמנעו ו שא

 הנחשים י/יקו לא ע} ולחשים מ־שנעות מרו 3ש

 כאומת שואלים ל ר ותועכות אלילים מעשה ב שג

 אכניס מסקילח הנצל 7 ידעונים שאלת מנוע ל שר

f שיי t כתעניתם עצתם רעיכים (2 למתים מלדרוש מהרים 

נדכרים יזיה שר א שקרים נבואת יסורי א $(

גלולים ננכואת T1 י אלילים נבואת רהיק י שז

ולעקר לשרש שעו ר בשקר סמתנכא שע ר מז

 ואימתך רחמיך סר ף, בקנאתך ררוף רשעים ה

V הסגה אזהרת יום ק f t וסוגה הגמל ו
f שיא t ל עמאדחדסד^דא f t נגודא וזימד ובי׳

י למלחמה גשים נ שיב לככינו ונאמץ חזק נ כאייג̂י

נשמה תחיו ל ft במלחמה עממים שבעה ft שיג

< וקלקולים נהה הש רך ך מאכלים אלגי ין ל

 בסביבותיה וזריעה בודה y במצותיס עגלה רישת y שטו

 חתאשרעניתה p,ממכירת׳ בחשוקתך זהר p שטז

 תתעמר לא בה ן והשמד מאד הזהר ן קיז

 נכלתס ילינו שלא ע} בחובתם בנתלים יזהרו שיח

 ודרך בשדה שהראה ft חבירך אבירת ל ft שיט

מעזיבתם תחרלו א ל משאותם החת הרובצים ל שכ

לת פצות
 ומזיקים כמחבלים שהם

 שורקים ושרפים ועקרכים

 לוקים מעשה והעושה

 נזרקים מגמה הנשאלים

 קכרים כבית ולנים

 ארורים רשעים במה

 כרים ד כהס אין

 מוזהרים מפניו מלגור

אכזרים רשעים רחמי

 מוזהרים תועפות וכארצינו

 נזכרים למשל שניהם

 גיורים מקשת מלירא

 נשארים לצרים לצנינים

 מוזהרים תשחית מל ׳

 אסורים האיתן בנחל

 במחירים ולא תשלחנה

 אכזרים במרת להחנ־ג

 דקכרים טמינמם לעכב

 והערים עלם תה לא

נוטרים להיות שנאה

̂ודLל ש״זן גדול י
א׳ דניאל חאשהי׳ הז״מומים כמ״ש מכשניס פי׳ אשפים • ינו׳ ומכשף וכו' בך ימצא לא שנאמר

 עקרכים אל נחשיס תקיץ הייני ׳ הכי ותוכר שנאמר ולחשיס השנעוה לעשוש שלא ft ft' 'כ'
 מצוי הזיקז ש׳׳ן השורקיס ;ר׳׳ל לכו׳ ועקיכ שרף נחש קליפות ממזיקין יענש יענש כקליפלה א׳׳ע שמריק

.ר^ת נחש ש־־ף עקרי ד/ה רמז לומד נראה עשן ט׳׳ו ישעי׳ נא עשן מצפון רמז וזה הרעה תפתח מצפון
עשן ־



לגגדול לפאור שפן
 ועורק כהשנעוח סעוסק נעונש האריזי׳ל נכתני ועיין עליכם וא3ה כעק פרעניוח פירש׳׳י ענ״ן-ווה

 יד.יכ לא זנו׳ שדים של או מלאכים של נהשגעות שעוסק מי שכל ח״ל חסידים ונספי ־ מע!;יוח נקנל:
 וכו׳ זרעם או כס רע ר.ולי3 או דחם המרו או נדלדלו מכם וכמה כבניו או טפו3 רעוח ויראה 3טו סופו
 ואס מעשה כשעושה לוקה השואל רז״ל ואמרו ׳ וכו 3אי ושואל שנאחר • מזב יררק נפ?ו שומר לכן

ד • לוקים מעשה והעושה לשונו צחח3 נקיט לכן לוקה אינו מעשה עושה אינו  וכיה בסקילה הנשאל ש
 שמרעיכי׳ ואמרז׳׳ל הזהים אל ורורש שנאמר ■ אוחי זורקים ומשם קומוה ׳ כ גכיה היה הסקילה

 הקליפות א״עלצר התקרכי׳ ענירם כזה ועור ־ כהלום המה שיכאלהס הקכרות ככיח וסולני׳ולנין עצמם
 שנאמר 1ש •* יכו׳ צדתיו לא אשר כשמי דכר לרכר יזיד אשר הנכיא שנאמר שן • י״ל

 נביא מלר\וג נירא שלא ,שח : הד\א הנכיא ומה אחרי׳ אלהים כשם יוכר ואשר
^ן ׳ ממני חגור ולא שנאחר ממנו נפחד ולא שקר  מאנריו א׳ הירר או נפש ההורג עג לחמול שלא ש

 המזיקי' נייסר לא שאס ז׳׳ל ואמרו וכו׳ בנפש נפש עינך חהלס לא שנאמר ככתוב ענשו יקכל שלא עליו לרסס
 והלא בכפרי ואמרו רעך גבול הסע נא שנאמר שי • בלעו חיים רעהו אח איש מקרבנו הדס ונבער

 פי׳ תועפות * כנהלחך שנאמר לאזוין כשני עוכר ישראל כארץ גבול המסיג מלמד ת.זול לא נאמר כנר
א ■ שע״ג סי׳ חו״מ • לך תועפות וכסף כפלמנשון י  וכו׳ עון לכל כאיש אחר עד יקום לא שנאמר ש

̂ל כנאמר :ל״ח סי׳ הו״מ נזכרים משל לדרך מינגיד וזיגוד חטא טוכיא וארז״ל מפניה׳ חערצו ו;
 עכו׳׳ם וירנר צדקיני משיה ככיאת לנו יליס כי כה׳ לבטוח רק • המלחמה כשעת האויבים מן להתפהר שלא

 שהם הידועים עהמיס השבעה לככוש שכאנו ממצרים צאתינו אחר נצטווינו זוהמצוה הססינו•
 : וכו׳ כצדכס ו:צניני׳ וכו׳ מהם תותירו אשר והיה כחירה ככתוב אמורי גרגשי חתי יבוסי חוי פריזי כנעני

ד י טו השיחה דרו בקוצץ הקא וארז״ל וכו׳ תאכל ממנו כי עצה את תשחית לא שנאמר ש ש  שנאמר ^
 : חמכרנה לא ומכור לנפשה ושלחת כה חפצת לא אס שנאמר תואר יפת שב|ן ■ ילאיזיע ני יעבר לא

 שלא חתו המלין שכל וארז״ל העץ על נכלתו חלין לא שנאמר • וט' כה תתעמר לא שנאמר שין
ט • נלאי עיני לכבודי ^  לא שנאמר 2ש • רס׳׳ב רנ״ט סי' מ״מ וכו׳ להתעלס תוכל לא שנאמר ש

 העזכ עזג משפטים וכפ׳ • עמו תקים הקם וכו׳ והתעלמת כדרך נופלים שורו או אחיך חמור תראסאת
 :ושם רע"נ ׳ סי חו״מ עתיס וחפרק דכלכךעלוהי מה תשנוק משנק ותרגומו עמו ׳

ככא ין ..................



תורו. אור
̂י  אגנים לי'ש •עגי: S :פ

 הנ:ים ף א ̂>נ*ל

 וקני׳ס כט^יהים ז:רו י הכ:

 תקל: י/־וקתלי;יה ף חנד

r x רמהו־רקגפדם ך 

ו־נרס המלא: ירש ^ שט

:פוריש‘:עמימינ׳ס ־::ז

ם ימדלו נול ט  מ

 לאנשים שירים:ש א

 ריי־ס מ^ס מנעו י
 לנטל: מ־נראטס אוים ר
 מיניס בני תבואר ה
 ואבוריה שנדה ור:ו ק

 ויישדיש ירד מאים

J חותוויוטליס I 

מ כ  יש“ר: עלילת א:
 דרלאנורר1רר,מ;אט ל
y שותה רוא ו5צי־ 

̂פלוע רתיקי ך/ דיכה ר

 הידועים מיניה אהדו נ שט■

 א:-.ר:לד;:רנד'ס “ ״;■

! שני י  זיהה רה ל׳כות ד
 אותה הולקה י: y שנא

 שפכה מנרות כרלו ת שלי
מהורים להיות עתירין ן לעול׳אסורים רממז־ים ן עלג

יש3לאיה-ומ:ור ^ נרטקעמוניםומואבים ש הלי
ימיכם כל ן 2 להקדימכס בלהס מנעים 2 שלה

דומים הס אהים ל ארימיס תתעט א ל קלו
כקיכם הייתס תגורריס מ לתעבס כלא צרים שלז

מהנהו אל יש א יקרהו כרדט ס א כלח

כבמק^מס ומלמוכארן י יהמלמם העבדים נצלו י למ0

התורה עליהם יכפה ל יתירה אזהרה ינוי ל קם

גדול לטאור שטן

ת ל טצות
 המלמכיס אותן מללבוש
 עונים הס ח׳־ענה

 'ראכיס ׳■אילנית כאי!
 חשים לא דמיה
 מקודשים והמלאה הכיס
 לאיטם הס כליל

 הו־כיס יהדיו מלהיות

 משים יצמר מכהן

 גגיהטם יכל;::: 'לא

 מעניטם אי; אותה
 1מ:יצ ככאר מלגרשה

 טס קדו עדת מקהל

 מנ-שים נצר בפרור׳
 לנכים מבנותינו לקהת

 נדרכים בלי מיבתש

 כיס ר פו מטרס ■אם
 טסיס במימיו באר

 . ההתים כלא אף

אותם תסגירו לא
שלא כדברים



דגחד להאור שנון ל

ד רצי׳כ כי׳ fיי' יי ראששארבטל3 כ ע ׳  מי:ו־כ(אצירוט^י•5וו3נאוצ<' וככמח מככולוח לרגיה גלא ״
 יחי־בייאשית יישכח לישיל )ה ראוי ארז׳׳ל תמנו הטפל יפול כי ,נניהך דמיס הכיס וצא לגגך מעקת
 '־•' חפ״ז כי׳ רו/מ ’ • נלאו עונר •מוח רכנוח מכבל נו וכיוזא נלא/תעקה גגו והמניה ־ ו׳נו׳ יוג נהגלגל

ה ;  יו״ר הכרס־ הזרעורגואח אבר ה;רע המלאה חרדב פן גלאי' כרמך שנאמרנאחזרע ש
ו ‘־ רצ״י כי׳ כ ז • לאלס בלא ברייפה בטעון אב חוקר הקדש ואח״ל לעיל כמ׳׳ב ש כ  בנאמר ע
 ומדרבנןכליל׳׳ מהור והשני עמא רק־כבאהד אחורה מן 3ריי שאינו ואהי׳ל ׳ונהמוריהליו נשיר החרוש לא

ח •• רלז ■כי׳ יו׳׳ו אכורי׳ מעי׳ כ  גבוע אלא אכור איט הטרה מן כטט;;*ארן"נ הלכה לא בנאמר ש
לא שנאמר יגרבנה שלא נדנריו בררן ונמצא אברו על רע בס מוציא יייי’

א’כל׳ימיו:■ לבלרה מעל ל  : דינר העבה לא ולנערה בנאמר מעא אמס בהי׳א מי לדין ש
וכו׳ שהין מוכח או מום רעלח היא אפי׳ נעצעו בוהה רק לעולם אנוכהו יגרש לא המאנס

ב • רע״ז כי׳ אה׳׳ע ימיו כל שלחה יוכל >א5 ענה אשר חהח שנאמר ל  רכא פצוע יצוא לא בנאמר ש
ג ■ ה' אה״ע'סי׳ ה׳ בקהל שפכה וכרוח ל  דף קדושין מס׳3 ■ואמרו ה׳ גקהל ממזר וא3י לא שנאמר ש

̂ע יו-י ׳ כר והלנה לעהר ממזרי׳ עתידין ע׳׳ב ע״נ ר ־• א׳ י״א ישעי׳ יפרה משלכיו ד׳־נצר סי' אה׳ ר  ש
ר עולם עד ה׳ נקהל 'jf ומו עמוני יבוא לא שנאמר ל ש  לא בג׳ לעולם ומואב עמיך עם להשלים שלא ='

ן ־ ובמים בלהס אהכס ^ ף׳ לא אשר ע״ר לעולם •ימיך כל •יטוכתס חדרוששלומם ל  להרחיק ■שלא ש
ן :הוא אחיך כי איומי חחעב לא שנאמר וכו׳ עשו זרע ל  בארצו־ היית גר כי מצרי תחעב לא' שנאמר ^

ח • ביראדשתי׳בהמי׳ וכמ״שרז״ל ל  מקרה לנהור יכי׳ אשאלא איש בך ־יהיה ני שנאמר ש
 נשרו ר.חיסwר נאמר 3r3 גי * תי׳חיס בלא אף טלמאה^קרי וארז״ל * חוך אל ינוא לא וכו׳ לילה

 בראשי' • חרדמה לשון בכינה פי' בררם בהווה־ הכתוב שדינר אלא דוקא לאו לילה תקרה וארז״ל • מזינו
ט וירדסיונהא׳ה' ויכמ ־ ב׳כ׳׳א ל  מעלא היש לאי^לאיז^י^ואל מריז מאדונו שברה עיר ש

 עבד ■תסגיר וצא^גא רז״ל כמ׳יש לכחררו חייב •והארון לסירות להוצאס העיקיס כקולעח ארץיכראל
 אוקו המאנה רז״ל ואמרו תיננו לא ישב עמך נאמר כנ״ל בברה העבד ־'יצןיץ רס״ז כי׳ יו'יד אדוניו אל

, נ •עמיתו אין איש תונ< לא משום ■ג׳ * משוםוגרלא־חונה חוננוב׳’א’עובר-כג׳יא^.כו־םל גרגרים
שמא

HhaMto



תורה אור
ו ה פחא  קדסזמיתיכס ה ימוסיכס מ ד\

 מזכירים כעליהס לון ומחירים אחגן מן ק 3שמ

̂־ז״' כשכר ורח ט  ונתינה הנאה ויה ט היי

 נרכס או רר J מכה נקיכנוח חחיינו נ שמי

ב ש מ  לינימככליס ב הפועלים על אזהרה ש

 מדנר הכתוב יש ד כמשי־י פועל ין ף ש״'

 ימירו לא ולמות y נאסרו שנישאו זוכות j•; שמז

כציא מללכת צילהו ת האהוכש רעייתו שמח ת במיז

רחיים יחכול לא ן שמים תכורא יפחד ו שמע

הנגעים לקיז לא ש מצורעים בנגעי מרו *ש שנ
̂י ישה י ב ש׳א משכינו לעכוט בואו ב משי

כמעטו חלין א 7 כעכושי תשכב א ל שנב

 מקרו־ים ולא כשרים Q וגובים עדות קכלים מ שנג

 וגרים ויתום למנה ויתיריסא כפולים יסורים א שנד

אלמנה מלמשכן זהרו י אמונה מאל פחדו י שנר

כשדה ושיכח ואה ל ושכנגדה השורה אש ל ש:ו

ללקות עונש מתחייב ל! תלהוסיףמלקות אזהרה ל, שנז

ותעשה ריכור ולו ק כרישה חסימה שר ק שנח

עונהנטמהפיקא ט כזקוקה עסהספק ט שנט
כנפשם להצילם יתן לכוכש׳ג מרודפיהם ררפים נ שם

̂ור לששן ■ . גדול מ

לת מצות
 להזנותס תחללו ולא

 וחטאתם קלויס להזכיר

 נאהריתס מתמוטטים נכסיהם

 הקרכחם תאחרו כל

 אכילתם רק הותר

 מלאכתס כגמר והיא

 אוסרתס אין ובזנות

 שנתם כל נקי

נפשותס לחובל דומה

 כאזהיתס מאד הזהיו

 לביתם יכנום לא
 כעשס השב עדי

 ממונות כדיני אפילו

 (לענות מלהטית משפטם

 אלמנות מדיין וייראו

 לקהת ישוב לא

 אחת מכה אפילו

 אחת הסר כארבעים

 נשאה אשר וכמלק̂!

הרואה יחוס לא

א א י  האזהרה ונפלה • יש^אל מבמת קדשה ח-\׳ לא שנאמר וקידישיו כתינה כלא אשה על לכוא שלא ש
אלתין ה׳ כית כלב ומחיר זונח את:ו תניא לא שנאמד ב C ש * ׳ דייז לאכי

ליח׳ קלח שי׳ וכי'וזח חגר קייא החייוכ״נמו סניגור נעשה קטיגור אין רז״ל ואמרו  הקרכן מזכירים י̂-
ג ־ קלג םי׳ איח ־ העון מזכיר בעצמו ב עוכה רד׳ל ואמת מעות המתנת שכר כרכיה ללות שלא ש

הנאה



. ♦

חל למאןר שמן ־ : נ
ש ו»»ור « עק ונחל ממין הנאה מ ד ו רכית ה׳ «ו״ד * מתמוטגגיס נכסיו וגם מו מ  מל* כי ׳ft® ש

ה ־ נדרימ לה׳אלהזלאחאמרלבלמייו״דה׳  שעוגדנהיוחרעלהנטדכית־אכיצמי- מהאוכל מפמנל יקח שלא שנו
 מן*' עבודלמיכל שעת יאכל לא לקרקע במתונר שיעמד רז״ל ואמרו שמר של״ר סי׳ חו*מ ״ חמן לא לליל ואל שנאמר

שמז מ יאכל אז עבודתו וכשנגמר • מלאכתו נגמרה  לקתנ»ר ס/לשול שנא׳לאימל משנשאת גחשתו להמזיר אסור •
ח קנז יו סי׳ אה״ע ־ גרושה היינו עזיבה היינו עזומת מ ש ח;  ̂ במסעות צצנת יצא צא השנה כל אשה איש יקח כי קע״

^ * רחוקות ה מנ אתאשחווכו׳• לכלדמ־ושימת עליו יעמר ילא בצבא י^א^יולאולמלחמהשנאמרלאיצא ו  -1ש
 .ולתלוש צנח שצא ונו׳ צרעת בנגע השמר שנאעב . שג ;צז ׳ סי חו״מ הובל הוא נפש כי ורכב רחיס יתמל לא שנאמר
א •־ טומאה. סומני  חו״נד בחק עומד ב״דאלא שליח אפי׳ לביתו יכנוס שלא עביעו ביתו^עבוע אל לאזזבא שלא׳ שנ

ב ׳ צת צז בי׳ לקבל שלא שנג צרכו בעת לגעגע משכין מלהחזיר למטע שלא שנ ח ק ה מ  יוממי-אהית לא שנא׳ ^י
 וה״(^. שס הממי׳ התורה מן הפסולים קרובי׳ גשאי שה״ה ואנירו ״ בני׳ בעדות יימחו לא רז*ל יאמרו '0 כרס על

לג׳ חו״מ ‘ ממטת בדיני שט סטה שלא ר4ש ס̂׳  בשני יממן מששנדכראו: הטה גר«הוס!<קלממזוארו*לאם מ
ה : מ׳^אויז עובר במשפעוא׳משום טול העש׳ לא משום א׳ לאוין ולא ש«׳ שנ

מי «זחת ישוב שלא שני אומא ממשכרן אין אנו׳ עשירה עני*!ין בח ^ח*ל אלמנת בנד היזמל  ששכח«בשדה ש
ח ת״ד חו״מ יוםי(> לא יכט׳ אדכעי׳ שנאמר שגז • של״א סי׳•v*7 בפיאה וכן לקחחו תשוב לא שנא׳  לא שנאמר שנ

 של״» חו״מ יחסום לא וגערה בקול אפי׳ דל ואמרו קדק* מודולי מלאצות שאר כל שה״ה וארז״ל בדישו ש*ר תמסוס
שלאמגאיבמס  אב{ מספק גט צריכה לזר ליב׳שנשאח זקוקה וארז״ל החוצה אשההמח לזרשנא׳ולאתהי שנט

ס • קנ׳ט אה״ט ־לאו' ל® ®ר^קז^  ״ • חתימ ולא שנא׳ אחר בענץ א״א אם מדף של בנפשו אפילו הנרדן> להציל ש
, I רל״א הי׳ חו״מ זאת מוזאי' טל הדנד שיייטל «הרידף על לתו׳ שלא עיק; "׳

ח: »6ש ־ י
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̂נחשלים .ף שצוכ  רררפמזנכר
ומרירה אנינוח ח שמ:
 נטומאהמאכילתי מנעו ת שסי
לאיחןלמתו ן שסה

סנמניס לאוין ־סה
 בכללם המצוח ל כ

ינהלו צריקיס ,־ל ■

ב  ואישה(אבנים איפה י

 מההעלס. ו:ז<הרו עו ד

y באזהרה שני ישור 

 לפדותו בירושלים וכלו ת

 קבורתו לצורך אפילו ו

מים ושמעו קדו ^

 עולים אזסרח' סכפר כ

שי׳ יובילו הס ל

ל״ת מצות
 יראה לא בביתך

 אותי חשכהו אל

 כמו̂ת קדשים יאכילה

 שאתו תוכל כשלא

 נק־ושתו לאכול רק

 מעשיכם נא שפרו

 אזהרתו תעבור אל

סררתו ישראל על

גדול למאור יצזמז
^ חו׳׳מ במשקולות וכן ואיפה א*פה בביתך לך יהיה לא שנא׳ '•3 D לשבות שלא

 י חרפה ס״י אל׳ה לך •חצמיה ודרדר קיז כמי קוץ דרדר-פי׳ ־ תשכח לא שנא׳ עמלק מעשה
ג ס  בטומאה לאכול שלא ר0ש :ממני באוגי אכלתי לא באניניחפנא׳ שני מעהר לאכול שלא ש

ה • בטמא מתט בערתי וצא שניז׳ ס  דברים לשאר ולא סכילה לצרכי אלא כני מעשר להוציא שלא ש
 גבות שלהן שני ומעשר שקדשים לפי וארז״ל • למת ממנו שרץלאכתתי מת קבורת של מצו̂ר לצורך אפי׳

̂מלך לשלחן ולקרב לגשת דאגה לענין ראר ואין סם ס׳ את ענרו מצוה של שמהס לב וטוב שמח רק ר
־• לב משמחי ישרים ה׳ פקודי בשמח:

̂יןי שלץ מצוה לעיל ש

ד1לאשר  האדמה מלכי כארץ אשר האדריס המלכים לכני כד ח אליגי רט אלהיגי ה' עזכט שלא נראה בעין עץ ש
 כחוש לראוח !יגו כי ש:כיע הש״יכיה שבחסדי חזי ופוק מלכותם בתוך שחים שישראל הארצות ככל

ה אימערא:'יר והרחמן החסיד בא״יריס האדיר הקיסר שאדתיט הראות וחוש השכל ה ^ ח ר ל  א
ל ד א  אוחנו מקבלים היום כל אל בחסד כי רמים שרים ויועציו ושריו יר׳ה ש13''1פ

̂סכר  וכסירוה הקדושה ה חד בתק איתני ה'אלהיט צוה אש* בכל ח ולעש לשמור הנפש בסיהת יפות פנים =
 בגי יאתינו ש:קהלה.הוריה ̂ר לכל אוי וו שנכון תמיד מרש אני לכן עם ההמון מכל כאחד ומתן במשא לעסוק הטך

 הקיסרית ואשתו יר״ה cנ,‘פאוונו אלכסנדי- הקיסר אדוניט את לברך מלך הדרת עם ברוב ושבת ש:ח ;!שראלשבכל
’ אמן הקדושה בה׳זורה ;(ריס ה,.א הבינות בכל שיתברכו ויועציו ישריו משפתתס בר וכל חלציו ויוצאי יר׳ה יי

ע כ ל ש ו ה


