
101 נאהשבץ תקנת
 שאמר ווהו מממ.3 שרי יקדיש מעשיו
 לו גמשב ונשרו שחלט נרי כריסי אמ*כ

 כי ממנו, שיייז ודבר וכסח כר כמו רק
ד קדיש נולי שהי' אחר ענין ננצמיתו  ל

 נשר אלא א־נז והניף הגשמיות נהמפשסות
 הגפש» שהוא האדס למצס לניש אדס

 ולומר כר כמו רק אללי ונחשב אלק-ס בצלם
 מרגיש הי; לא ושותה אוכל שהי׳ דאמ״ש

 הנאה עם שייכים לי הי' לא ני הגאה רזה
כלל: הגופנית

* ס ו ת  ס״א] ריש [ה׳ מזכחים מייתי שם ו
 דרכו דהי* ומקשה אממוהי רמי

 יצ׳ל גן*ם בטנם כו' דרק שם שכתבו (ומה
 ולא כך דרכו לקיש ריש דרק בטנו דרכו
 המובא השרוך ולפירוש בשארי. כן מציגו

 ריב״ל אפרקיד ד״ה א] י׳ד (נידה בתים׳
 או פלי׳ פליג לקיש דריש וצ״ל טלה לייט
 זה] מ״י יתקמם שלא בנפשי׳ בטח דהוא

 צורך לאיזה כלל מוגן אין שם ונם כן.
 דהתם קושיא אותה רכשהקשה זה הזכירו

 נ״מ ומאי אמפוהי כדרמי ט׳ כשרים אם
 הלכה של ומתן המשא בטנין ואפי׳ ביה,

 ישנה לטילם ]3 ג׳ [פסחיס אסרו עצמה
 בסיפור כ׳ש קצרה דרך לתלמידו אדם
 פל שכינסו דרך טטם ונראה לצורך, שלא

 נספר שראיתי מה לפי הי׳ בפשיט בטנו
 וכפירוש ו] חקירה א' [פטר החיים אוצר
 טיזר בהוא דיטוח] [הלנית רמב׳ם דברי

 אוכל שהי׳ ולפי שם, מי' העיכול ומסייע
 שהרויח מה כל רש״י מד?רי כנראה הרבה
 כמו וזהו הרפואה, דרך טל לזז הוצרך

 בקדושה הכל כקרננוח אכילתו שכל שכתבתי
 ח״ו רטבתטת מדת ואינו טצמו 'להנאת דלא
ק  [בפסחים קרגנוח באכילת שאי׳ כדרך ד
 בקדשי ויאכל דבאי בן ביוחנן סע״א] כ״ו

 מל מצמו כקרבן שהיא מה וכ״ש שמים
 שלא שנזבחו הזבחים כל כמו והנה המיגח,

 ולשם זבחים] [ריש כרחק כשרין עשמן
 לא מינה דלא כשרה בחעאח אנד׳ חילין

 נמי הכי א), ג* [שם כדאיחא בה מחריב
 דאכילתו במעיו שרוי קדיש דכאלי שזינה מי

 כינס פעם איזה לו יהי׳ אפי׳ בקרנניח
שאמר כרבי לןיוס זונין הכל• זלא «נאה

 כר נהגת* ולא א] ק*ד [כתובות מלמו מל
ה מזים׳ שם סי׳  שלא שכתט [ומה לא ד

מסו  עצמו ורבי נופו הנאת לשס כיינו י
 י״א {כט״ז ונמ״ש מלכים שוליון שלמט הי*
י שולחנם מפל פסק שלא א]  שס מי׳ כ

 שרחקו למה צורך ואין שלא ד״ה בתום׳
 דצא רהנונה פוט דם צנין ר״ה סיף סם

ק הנאת הרגיש שלא נהנסי ר פו.  כדרך גו
 מס חסר לנמול ל״ר פ׳ טיק״ר הלל שאמר

 כשריו לשמן שלא רמ'מ אלא טלובתא] הדא
 על מורס שזה אמפוהי דרמי וזהו כקרבנוס.

 קדשי הוא כריסו דממי אכילותיו קדושת
ה נשיק לשמה שלא ואפי׳ שמיס ש ^  ו

 ירצו ית׳ לפניו לרצון והם כשרץ אם
: ואם גיה כו׳

 ריש אמר זה טל אח״נ שם שאמר וזהו
למושאי, פתחא אנא אפתח לקיש

 הוא זה לשין אריכות צורך מיבן דאין ומלבד
 לשק ‘אי םמ״כ כ״ב [ובנדרים ג״כ מגומגם

 אסיר{ אבל גדר אהיסר לנפשי׳ טתחא ופתח
 שכתבתי ולמה זה], בלשון טעם אין קישיא
 לצורך הייט אמעוהי דרמי קישיא דט־קר
 זה ופל ג״כ. לרצון שיהי׳ רצה דהיא נפשי׳
 לנפשו פסח שזה נו׳ אפסח לשק שפיר אסר

 שאיסא דרך וטל וה. לדבר ותאבה הצמאה
 להאי פתמא לה פסח א] י״א ב [י׳ במגילה
 פסח היא מאמר שאותו רהנונה פרשחא

 וכך המגילה, פרשת פנין כל לשירש פתיח
 לשורש פסוח פתח היא זה דבר בירור

 קרוש לשמה השלא גם בהיות נפשו קדושת
 לחובה מלה דלא והא ג״כ, ומרוצה לאלקיו

ד לצאת רק כיינו  הוי נרבה אבל נדרי י
 ד. לפני לרצון ג״כ שהוא נדבה כקרבן והוא

 הוא והפה שכקרבנית הח״ח אכילס וכן
 ואדם לפיהו אדם ממל כל וכן הגוף פתח
 רט״ב] צ*ט [בסנהדרין כמ״ש יולד פה לפמל

 מ״מ אגל הסם. כדאי׳ תורה לטמל והעיקר
 ק״ד [כתובות בתים׳ המובא במדרש אמרו

 תורה דברי שיכנסו שממפלל דטד רע״א]
 דמיקד ראף מפרנים. יכנסו שלא יהסלל

 מ״מ בלב חורה הדברי כניסס הוא הכל
מר החנדרסו לחכמתו קודמת יראתו צ״ל  ב

ד סחיר זה צמה זה דלילי מרע . כסיל ד ט׳
וכטיתר


