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 * והוספות והשגותבאורים

 :ם כל *פד, מע:ט היקר תכורו :ל כפ"ם ה*פדי החכס "מו א.לשער
 תלק סם ":ר הפעולים "ו הפוע5ים דרך על יכ" :ל" עקרהו ט:ס נניר עה לנו:":יונח
 קר6ו וספעוליס הפועלים ל:טות ו6ולי סתו"ר, כ:ם קר"ו.הטיקדקים סכעליםמכניני
 ש"ר נער6 טס:טות סלי:י "ועין 2( לעמוי יונס ר' התכם וכתכ התו*ר, :סג"כ
 רכ" סרנ ניום טסור, וסכ כ"ערנו סוי:ונים סטינים ע:ני *תד כל כ1 :מת"ריםטפני
 סטקרס וע5 סע5ם טל סייס מס סת"ר סם כנשור סטיכ 1לשונ'

 עליו, והנו:* סנ:ו"
 סע5עים על יורו כולס כי סתו"ר :עות והפעוליס הפועליס :מות כל יסיס המ:כי

 עזכרת, ול0ון תור:, לכ 1ה לפי גיכ תו6רים יהיו ל" ו6יך עליסם סנ:ו*םוהעקרם
 נין סנד5 ועס ספע"ים, סעות :נון וסז ע:ות ו6דס הפועלים, :מות עו:ה,ורם
 "5לו הס כן ו"ולי נמ:לו, :סניש לע טום וכל טסול והנ ונין 04 והדוטים6לס
 כ:"סר ססכה לתת ח:כ ככר הו" כי וגס ס:ם, ~ולת כ5ל כענין תו"ר ל0ס ר,הכדליסיס ל* סמ: סתו"ר, סמות קר"ם וכפעול ספועל זרך על כ"ו :ל" מפני ו*ם :יכ",וכמו
 כ0נעלם *נתנו כי כע5עו סיכר כ*ר כ*לו כן שם וסיס "תד כל כו :עת*ריםטפני
 עה כן גם טטנו יעלם התו"ר הו* טהמטנו

 י"מר כעכורו 6:ר כו :מת*ריס סיכר סו"
 כ:יסיה ווס יתזשליו 0ינ:* טס ועל סנו:6 על סמורס ה:ם סו" הת*ר כי "ומר וה וטפמ התו"ר.:נקרי

 לנו:" קנין ההו" סנ:ו"
 על ספעלות "ו פעל טמנו יט:ך כת *ו

 סוני ע6רכעס ע4ו :ינ:* טה ועל סנו:ש על סעורס ל:ם תו6ר י"ער וכיחודהתעידות
 למ:" קנין הנ:ו6 :יסיס "מרתי ו"מנם פנ'כ(. ח"* הטורס סרכ לסכי6סס*יכות

 כת "ו
 הפעול, 6ו הפועל ו:ם סתו*ר כין סהכדל לתת סתמידות על הפעלות "ו פועל טמנ,ימ:ך
 סיותו כעת גם הסליתס על לו *:ר הכח מ5ד יקר" וק5ת ה0ליחה פעל כעת "םכי יקר* ל* סולת כי הו6 עוניכי לכל ססולת וכין וסלח טוכ כין ":ר ההסרם כיוסמןל
 ל6-,קר" כי סגנכ ימפ6 "ם וכין "י: וגונכ כין ההפר: וכן כסעל סולחכ5תי

 גונכ
 וגם המגונה ההו6 הפוע5 על לו *:ר הכס ט5ד יתר" וגנכ כפעל גונכ היותו כעתרק
 הת*ריס לכל וס דרך ועל כ:יודמן התמידות על וה 6ל מוכן להיותו גננ יקר* ס:ינהכעת

 6:ר התו"רים ט:מות ווולתס *מין ~יר *כיר 5דיק גנור נכ5 :וע כילי נד'ככ6טרך
 ספועלים ו:עות התו"רים :מות כין להכדיל הענריס טמנהג היס וכנר 5שלפים. ככתוכנ*ו

 כ:יוסיפו כיניהם יכדילו וכק5תס טהמינים "תד לכל עיותדיס להם כ:עותוה0עולים
 קי6 ו*מ 0נמ, ת( 1 לטיכס "ויכתי ערירי תכלילי כמו מט"חם :טות על"ד
 וה וטפני כן סענע ו*ין נו0פות י:ימום העדקדקים כל "נל סתו*ר יוד סי"תל"י
 הורס ככר סנס יתד, רגע על :וכני י6טר 5" כי סנס 0וכני ור5ון ע5 סר6כ"עכתנ
 כת ט5ד 1ס *מר "ולי "ו תו"ר סו6 :וכני וכי סהתטדס על תורה כ:וכני היודכי

 כים :הם לפי ומו:יכי ומקיטי וט:פילי כטגכיסי :כ"ו כיודין תו:כ "ני וכוסהגורה,
 וה6ומר ההתטדס, על ית' ט6תו סענינים 6לס ה0פע טל יורה ית' לכור6 הפעלותתו*רי
 לק5ורס סעכרי כל:ון קרס וככר ה~ס הענין הכינו ל" נוסמות להס והווטות סיודין:*3ה
 *ו ספעלים כ:טות 3ה וי:תט:ו מיוחדיס :מות כת"רים לכל ימ65ו :ל6 היום56לנו

 שכעיס, *ת סולך לסוחר, עוכר המועליס, נ:מות ככתוכ רנים כטקוטות ווסספעולים
 כרופ" עוכיכי לכל הסולח כן גם ומוס נפל"ות, 5עסס העטים,רוכלת

 תשלו6יכי, 5כ5
 כ:י5קתו 6מכס רמס, וכ*לס 6רור *יריך ככ*ך, "תס כרוך ע:וק, 6זם ספעוליסוכ:עות
 ע5יו 0יורי טטס נכזל טוכנם סמ: פעולים *ו פועלים 0עות :סם %ד ס:עות6לס

 סיס שולס וסרעס על סר6כ'ע כתכ ולוס :סודעתיך, כטו ת"ריס 0סם %זכזולקחו
 :סס ט5ד כק ילקתו % גסעות 6לס .כי לסורות :ועעת ומתס :ועעת ורכקס ועלשולם
 ספוע5 מם סו6 6כ5 עוטז והנס ה:ו"ו תולם 1טרעס סע*ער נו:" :ייס עדשו"הם
 שנ5 ת"רס נוותס טגד ילקשו ו% טומעת ורכקס וכן נ:ו6ו ותולס נם*טר נס6ופרעס

 ספא5ים ממא ע5 נכש סי6 ש:ר סיס טלת גסס ק:ר ולוס פושליס 0טות 0סםט5י
 "יכ. 16 כאס 16 סולך עתס 0ה1* כו סרשון סנס 5פועל :ס סולך ל"וכן 6טרנוכי

 650 נמס סנס וסתו6ריס ספוע5ים :עות כין סוס ססכדל 1.ל י:ר"ל שכמי :סכינוועפני

 שועסן גו1לן י"טל נון כתיחפת כימרוס סם סנדילו נכתונ ננד5יס :טות להסס%י
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 ט5,תיס ומן לנד נון כתוספת 06 כי כיניסם הכד'לו ל6 עלטד, הקופדן "'ןכועסן
 נ:טות י:תמ:ו 6:ר כת"ריס ו~ס ":לי, :הס ועתיקות קדוט1ת כט:גיות וטנוקליסכתוכ

 י:יטו ו'ל התכטיס כל:ון הרכס ווס רתטן טרתום 6טרו הפעולים נ:טומ "נלהסועל'ס
 6תה כי 6טרו התפלות טטסדרי קדוס הענין ~ס סיס וככר התו,רים על להורותהנון
 סלת הו6 מסליתס התו*ר ססס ועם יסורון, למכטי וטותלן ,העולס טן לי:ר6למ,ל5ן
 ת"ר ט5"1 ל" טטתילס כי שחתן *פלו סיכור ל5ת,ת - כ:עות להסוות סנסככתוכ
 . . . טותלן. לטסותוהוכרתו

 הע5ס סטות הת*רים ט:טות לפעטים יעמו ססס עכרי כלסון יקרס סככרודע
 סככר ור5ו גונרים תו,ריס התו*רים ל,לס סטדקדקים וקר,ו נהס סית6רולנסטים
 עטוד כטכלול ורד-ק 514 לעטוד סהערה )ל,ה ע5ס סם ::כ עד התו*ר ה:ס כתית~ק
 וכטקרס סע5ס מס ויכלל כר ד ם ם 6לכעס ס:טות ססונת טס לפי כן "ם ויכיהקנט(
 טענין סנר5ה הו6 ןס כי ו*פ:ר ספעל ומס והפעול הפועל וסס הת,רוסם
 עתיד 16 עכר וטן על טורס והפעול הפועל סם ססיס לפי 6כל הטדקדקיס, "5להסטות
 ה:לסי סתלק כו" 6:ר הפעל ככלל 16תו סטו 6עי הסס טכת טוגכל נלתי :הו*וגס

 סר,:ון(: עטוד )סוף הוס סטין על וכתכ טס:טות"תר ט'1 וכפעוליס כפיעליס טסמות סע0ס יונה ר' לסתכס ר*יתי כנר 6כל הל:ון,טתלקי
 כעוד יתד הטקרה ועל סע5ם על טורס טססטות ה~ה"וכטין

 ספעוליס סטות כין סכדל *5לו יסי0 ל* ןס ולפי סטקרה" הע5םהתתכרות
 תו*ר" גקר6 טס:טות סלי:י "וטין כן 6תר' "טר 6'ך ספל* וטן סת,ר ו:טותוספועליס

 הסטות מן ס:ליסי "והמי, ככוסת6כמפריסוסל6וי נפל עעות הו6 יר,הכיולכן

 סלי:י טין היס ל* כן לן ס6ס טתוייכ וןס והפעוליס הפועליס ט:טות :וכר כטיןוהוי
 וסמעוליס כפועליס ל:טות וקר6 ס~כרנוהו הסנדל ככד'ל ל6 ~ה לפי וסנס רניעי,36ל
 טהטקריש לע5טים )ג1רים סהם לפי נג~ר טוסט'ם :טות ל*לה וקר6 התויר:טות

 כל וע5וטים כטו הורג "ל לסו5י6 טקדרות, סגגור הלכתי קודר כ,ערו ע4:סהנ:ותים
 רכ. טהרג הכורהרוגיס

 כוונתו כי וני,ל נג~רים" 6'נמ הע5טים סטות "כי ה:ער כס,דו"טר
 וקכרות העור ו"נן וסמ5פה גלעך סכת וסנס וג' נלנד טדכרים :"ינס הע5מיםנ:טות
 ח(. ק )סס ותפות יו( ג )'סו:ע העיר 61יס ו:גלגלהת"וה
 ~ס כי נ'ל יותל" הנריכ ,הל:ון ה,ם ל:ון הו* הסכר ל:ון "6וטר 2. עמור'
 דכר. כוס ת:ר "ו 6וטר מנת לכ*ר סספר נגליון כתונ היה 16 טהמעתיקסוססה

 וג' קדטון" יותר הו* סטקרה עין הו6 6:ר סטקור כן "ופסשם
 סס ס6פדי וסתכם הטקרס, סס ונין ססועל סם 16 הטקור כין סכדיל ג" יונה ר'סנס
 סס ס'קר6 ר,וי "ין לכד ע5טותו 6ל כ:'וכט סטקרס סס כ5"י, 11"ל כיניהס טכדילטסך
 עס כי 6וטר יס ולנ*ור וסעתיד התולף תכונת טמנו ילקתו 1ל6 טקור 1ל6הפיעל

 סטורככות למרק טדרכו *:ר ס:כל כמ: ~ולתם יט5*ו ול* לע5טים עניניס הסססטקריס
 טופ:ט לכד ע5טותו ננת:נת ויסכילהו הטקרס י5ייר 6טתתם כפי ול5יירם תלקיהסולספ:ימ
 י:כיל 6:ר ט:טס נע5טים מיעסס ומטו נט5י*ות טטנו טופ:ט כלתי היותו עסטנו:*ו

 :ני כטקלס '5ייר ~ס וטפני כט5י*ות טופ:עים נלתי היותס עם טופ:טות5,ר,תיהס
 ר5וני כנו:6 מ5י,ותו ט5ד יסכילהו 16 טס ע5פות 0ה61 ט5ד כע5טותו י:כילסו כיעניניס
 וסהנדל סכתפעלות ענין כע5טו ועוד 6ליו והדריכס וסתנועס סהו* הטקרס כע5סקנלת
 ויקר6 סתפעלת, יקר6 סטתפעל וככוהנת פעל .קר6 ספועל כנתינת כי כנתינותכיניכם
 עתיד, )הס-16 עוכר ט5י*ותו ןטן טטנו ס'ודע כיופן כ:יונת סו0 סענין כלסוןפעל
 סטקרס סע6ם קכלת ר5וני סוס סענין טפנווכסיוכן

 ר,ר,ו"
 ןולת לכד וכדרימס וסתנועס

 טופסמ נלתי ססו6 עם טקור "ו ספעל סס 16 יקר6 עתיד "1 עכל טוגכל 1ט1 עלמיורס
 נע5טותם טוכמם טקליס וס:תרות סלוכן כי כומ והט:ל טססם; 'דוע נלתי ש:" 6נלשהוטן
 16 כפעלים מטות .סס *:ר וסססתתר ססתלנן "טנס 6ותם, סע5ם קכלת נסס '5"רל6

 כלתי מס,6 וספני ש~טן סננלת נואת ססם סטקרים סע5ם קנלת ע5 יורו ככרטקורות
 כעתיד 16 כטכר ס1פן סכתינת לפי לכד סטקרס סט5ס קכלת עמן ות5ייר סת:יג"תל ל* 6ם כל:ון כפעל גקר6 6:ל עתיד "1 ענר נ1טן סטקרס סע5ם קכלת שתסינ6פ:ר
~ס-
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 וה על :יורה טה נקר" זכ טפני הנה הטקלה הע5ס קנלת ענין על נומף ענין,:61
 וכ*לו וט5'יותו המעל להננת והתתלה :ל: הם כי הכעל :ס "1טק1ל

 הטקור הו"
- והכע1ליס. הפועלים :טות עס עתידיס 6ו עונל'ם הפעלים י:תלתו מטנו ":רוהטעין  
 כיניהם ההכדל המגת לק5רו6ולי

 קר"
 הפעל סס הטקרה :ם יהודה ר' וגס יונה ר'

 :נעלם :נ6טר הוי רתוק כ, להס (ידטה טה נכל וכן סכתכ כטו ו:מל "טלכפעל
 וסכס התנועות :*ל ע5 קודטת ססנונית סהתנועס כטו כי ססכוכיס סעקורות יונהר' קר* ה:גה וכס' - הלמון. נתכעת סלטותס עס הפעל כס העקרה (ם כין ההנדלטהס
 סיתיד ע5 סל:ון כ:מום סוככ להיותו *1 להס, וסכה ספעליס על קודס העסור כןלכן

 ועל-וסרכיס
 נט5* ס"ינו ועל סנמ5*

 לפניסס יכ" פעעיס ספעליס על להיותו 6,
 *תריסס. ופעעיסנסמון

 תט(ס הדנור מו65י היות על הסכיעו הטדקדקיס בל יונס י סנס כ.לשער
 כיתקס כעות( והכתי(ו כולס כוס סגו *יך מפל* מקוס כוס וו?ל: ס"פדי ססיג וסועש

 טו5"לת'ך
 (גו כנס טהפה העליון כ:טת מהתיך "5לס הטונן סיו *ס כי ל"ותיות

 כי מס, ל16תיות כיתוד ומכו* נדכור כלל תנועס ה~ס סמונן כפי לתיך *ין כינוס
 תנועס תי ככל טתנ1עע כלתי סו* *:ר סע5יון כלתי עתוכר נוס סעונן כפיהתיך
 סיפל וכנר הר6ם; כתנועת ל* "סתלקית

 סיניע )0ה0004ז0( התמס6ת טן נפ5"
 ה(פחיס ל" ס(פה "ותיות להקר* כוטץ ר"וי ססכה ס66ת ו"ת(וכ העליון.לתיך
 כטקלס ה"מת *ל והגיעו כן קול"'ס יככר כוטף כקולות עתנועע כלתי העליוכה ה:כהכי

 כגיכק סל:ון תנועת "כל דטלנת כטו סל:ון מ"ותיות גיכק כ"טת כי ודעתוענ"ד.
 ס*רך *ל הי" דטלנת ותנועת מהפה סעליון ס:טת ל5ד סגוכה *ל קלס תנועסהי*
 סל(ון כי וה ככל ס"עת "כן ענניכק. יותר נל"ית כדטלנת סל:ון ותנועת וכגוכסכל(ון

 ועי לדכר יכו5 ל" 5סון לו (6ין ועי ל(ון הדכול יקר* ולכן סדכור כלי עיקרסי"
 והתלוקות (פתיס; ועלל פה כנד יהיה כמ5קות טק5ת *ף עויכק "ו עתפ:טת 5(ונוס*'ן
 כעקגה הנ5ט(י :"טר כטו הטטס וה כעג'1 י5ירס ססטר כעל המ4"ן 6(רההנה
 נתנועתס תדתה ":ר ה6ויר "ו תלקיס נתנוע נס תכט* הל:ון ה"ותיות נכל כי"נרס
 כטו5י כתיך תתכט סהל:ון עפני ולכן הניכריסנ"נלים

 "ותיות נקר6ו גיכק "1תיות
 לתיך. (נמנע טה הדכור נעת כ1לס התיכריס "לה סיתנועעו 5" ככולס וכןסתיך

 סימ65 וים שש יט5" ול" ק5ף( )כ:5ף שץ (ימ5* "ויס ;4. עטודשם
 וי( עח ימ65 ול"חע

 (יע5"
 טידות נטס' נט5ן טר :ס דט" יט5י 51" טד

 כ5פון" טן טרי"וי5י"ס
 )פ""

 כהעוה הנט5י הע ונ"ל הע ט5"תי ל" 6כן (ס, ועוד ט*ג
 יתד נתנריס ו5" נקנ5יס ל" ":ר ה"ותיות נין וטר חע ענה מנתס וכטתכרת ווולתו(נל"ו
 ען הטלות "וסף "כי ורל ה"ג ס"ד לק"י לס.ג עפ4 נלקת'ס "לס דכריס וכלכטלה,
 1ל" ~ם כל:ון יט5* ל" כ' כ'5ד כ"קר"י "לי "תד מתלק 16ת'ות סתייתועדו 1ל" טתלקו ס"'נו "ות עס "ות "ל* המלות נרוכ ו5רופם סתוכס יה* לי 6ותיותהכ"כ

5( 1ל" 51
 כטלה". יטוד'ס 3וס כיו5* ול* קג ול* קכ ול"

 (תי נקכ5ו "וט"סר העלות כטעות נסגרו כ." :ורס 19 עעוד ר.ז12נר
 נקכ5ו ט"(ר "על מקודס כי ור'5 וג' התכלה לסתתלה יה'ה ל" ותס סטעס"עלות
 וג'. להתתלהיסיה ל" *ס *ף וג' נקנ5ו וע*:ר "ער ו"ת'כ התכלס להתתלס וסי* הטעס עלות:תי

 *תרי *עו ככעו וכך כך "תר כטקוס הלטד "ותהיס למר אהסי
 טסרתו" *תר כלוער 0 ע )קר* לטסרתו סכהן *להל"תו
 כי "דס "טר ססכתוכ ווס התכלית, 5טד הו* *כל כן סענע "ע ס*פדי*טר

 וטמ" הכהן ור"הו --- הכסן 6ל וסונ* ביהיס
 ועהתנ"'ס ח" סי6 לכנס כהרת ו"ס 6תו,

 סננע פ:ס ל" *ס וכ(נ"ס סכהן 6ל פעמיס לו נל"ס וס" סנעס סנעס "ותולמסגיר
 לנגע (ס סמספתת שי סי* טספתת סכסן ומסרו ככתוכ ס"ער וכעו *ותו טטהרסו6
 %ל סר*תו *מרי *ער ו5וס (יטר.רנו לתכליח סיתס ס:מת סר"יס ו"ת וסנסטהור,
 ופסרו *ער סככל 5רך 6ין סמהרס *תר יסיס ה1ה סספ(יון ל6ער 061 5טסרתו,הכסן
 פעעיס (נר*ס טפמ "כל וג' תפ(ס פ(ס ו*ס 1ס 6תל וכ* וטסר כגדי1 וככם וג'סכסן
 ער,י6ש ויר5ס לטסלתו *ער לוס ל*סונה מר*'ס סר6תו *תרי יונן (% סכהן"5
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 יונן תם "טנס זס וכל ונ' הכסן ועהרו :"טר וכטו סעסלס היתס :תכליתהה:נית
 :הו" נר*ס סהו" כטו הטסרה תתר ה;ה:הפ[יו,

 "מר; וס לפי ויסיס ו"ל, התכמים דעת
 יכוין ל" ס;ה :הפ:יון הפ:ע כפי לי ירת: ות:ר טתוייכ. טתטר סכהן "5 :ניתונר"ס
 טתוינ ט"טר "גו הכהן 56 :נית ונלתס ותטרו הכהן (:סרו "תר :'ס'ס ה:תוככו
 וה'ס :גל5ס ונרתס לעסרתו סכהן ת5 הר*ותו "טרו.תתל' עס נק(ר הו"תנ5
 6ת סכסן ורתה תטר :נית :סוסגל "חרי כי וה ונ"ור הכה, "ל :גית :נר"סוס

 סדץ ונתן פ:ס :לת ו*פ:ר הנגע :מ:0 6פ:ר ככר 11 וכר"יה :נית ס:ניעי ניוסהכנע
 ו*טר 11 כר*יס פ:ס *ם סזין נתן ו"תר הכהן, ועסרו "טרו וה61 פ:0 ל6 *םר*:ונה
 מרלש ו*מר לעסרתו מסיתס ר":ונס הר*יס סכסן פל סר6תו 6תרי תפ(ס פ(ס *םכי
 סנם :נקצ ה[ניעי טוס סכסן "תו ור6ס עליס מכתנ וו ר*'ס והי* סכסן *לסנית
 כןכ:יסיס

 ור~
 ל6(ון ססגר 6מר הר*(ונס הר*'ס קר* ותטנם בו' פ:תה וסנס סכסן

סס'"
 נאו"יס סקר6 סכתוכ זרך ולפי הכהן 6ל :לי:ית ונרתס סי"טר ר"וי סיס סר6:וןסכ"ור לפי כי וס "ל סכ'*ני ו"מר לעסרה זרך וסית כננע כס פ:ס סלת טפמ לעסרתו

 עד סר6:ון עענין :היס עה כל קר" ו"ולי סי" סלימית וו ר*יה סמת סמנרס6תר
 "מד ענין הש סכל כי לתתד ר":ונס היו *:ר כו5, הרתיות כל ומסנ *תי עניןסטהרס
 ר6:עס. :נע:ס טס לכל :נית הי6 הו"ת והר"'ס סטהרס תכליתו*:ר

 והפלתי וסכרתי יסויזע נן ונניהו כטו על כטו נענין"ותסיס
 ס:גנס נפמ ונתפס ר"' *ת 5תפוס רפס ספפדי והמכס הכרתי" על ית( מ):"כ

 וספלתי ע:כרתי יהוידע ק ונניסו כטו על מחוס :סי6 מ:טו:: כי "*טר ור5וסעעות
 סכרתי על 'סווע כן ונגיסו כ:טו"ל :ט5* לפי והעעה, לת( " )" כעלכיס סו"ופמות
 סכרתי על סר היס נניהו כי 'ספר נ:טותל :ם כי נכעים ו:מסם כג( כ6 )נוסם5ת'
 ונתן סכסן 5זוק כי ימפר כטלכיס 6נל יוז ט:)י ווולתס הטם על ;"זורסוסמלתי

סננ'"
 ע"כ. לעטוף" ומכרתי ותו *"כ ויסיס :5טס "ת סרכיכו וס:לתי סכרתי וכן ונניהו

 וסכרתי כתוכ ו[ם 'ת מ כ(טותל 5ייית' "[ר ספמוק ית סכמ סט('ג סמכסוסנה
 - ונניסו כג כת וכ:"כ י; 'מ כזה"* :סתוכ כטו ל ע כטקוס והויו ר"י כיון ו"ליווסמלת'
 וסטלת'. סכרת'ע5

 תרמן סלת כטו וכך כך ההה עג'נס "*סיס 21. עמו 1 יתשם
 התטה זרך על ט"טח ומה טועפת ה" "כ5 5יך ו"'ן ה":ד' *טר וטהרת'"כסם

וה'"
 עועמת נכולם וסי" ותי, לקת ותרכית יתח, הלעולס והנני"'כו תיר:ה וס"רן כה"ו

 5העלותו תכ:ר *' ":ר סדכור וט"יכ,ת נו (הס טסטתוס יודע ססם ססכתוניסו0טונן
 ס"ופן ע5 :'וכנו ":(ר הויו כוולת גגס כ' ;ה על להעטיזנו ו~ע כת ות'ן ,~טרעל
 רכים. 'סרת סנה ט5'ך, 'קיטון כו:ל הוות, 'נ'ן ל" מכ' *ס כטוסוה

 ס6לסים תרון סיה כי "מרו נכטו עם כטו נענין ותהיהשם
 ין מ (תזע י"ף כטפריס" היס ויוסד וע5רס, "11 6וכל י" '(ר*גוכני
 ווס ,ה כ[ת6טר כי עם, טלת נכתס כי סעטשה טכמ ל" וס תנל טיחד ס :ש

 תוכ5  ס(מות על  :תני עוט:ת ויו וכל וס תת"נ :סעטיפס 1ס עס ;ס ת6טרכ156
 לוע עס :טעון כטו ולף :טעון כי סדרך וס עללסכין

 מטם קחנטסמסעטוטש ימה הערל' *5ל ספ" כטו כעג'ן"ותסיה
סר6נ'ע

 וה1"
 הכ"ה ספ6 ר"5 ':טעתל נלשן רפה כפ" נפרם תטיז "ותו ס6טר טס

 קרוכ ענינס "כי ר, ו*טר סערמם. "5ל רפהה לעלס :הכת לפי סט5'םכתתלת
 :,כר ס*לס סו"ן לה~י* וס על הכי* 6[ר ססקסות ככל ססכרמ טן ו"יןל11ז"
 תורה 16 תיכת כי תס ,ס, ךרך על סטכנו *פ:ר *י כקפתס גס סנעתףמכ5ל
 סלקומ טסוטן עוגכל מלק על 16 סעתיז "ו סעונר ששוטן סעתס על סעכףכל:ון
 6ת ת5ל'מ 16 כעתיד *ו נענר, מזלכו, 16 וטן סלעס, *טר 16 6טרתי, 16 כסוטסס
 *ת יקמ ומ(ם כעו סמונמ ססוס ס1מן טטקוס ילתמ כנר סעתיד כי יננס, 16 ים?,"ו סעתידס עס כרוכ יק(ר סקוה טסוטן סטונכל סמלק על ס'יס ולטס ת(כיל, 161זדמן
 עו *ו ככם *ו :וי "טרו כ! *ס הנס ו,ולתס; לו וקר6 לטמנס עמק לו ונטסס*סל
 *טו עמ יהיס /,*1 דיי ס6טר כטו :יפורם פפ[ל 6י וגן יעימ סכעת וסיס יוליכי

 וכעת ייש % כלידס מטן כי *פמר, נלתי וש ס5?ס "טן ימה "ו מ ימיס"(כעת
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 יסיס כי 6טלו וכן 6תל; מקוס סויו מיסיה יעתו 5פי ר16י יותל והיה *טו, תתתילים
- סורר נן)*ים  כו סר15ן *נל יתססוסו" ""ו מ*טר כטו סר5ו! *ין כו ותפסו 
 יטוך וכי *טרו וכן וטעס; עסה ט15ת וה תסכ סו" כי ויר"ס וטורס, סורל כדין'ט)ס ל" 5תפ:1 ו*טו *כיו 'ר5ו 5" *ס כי לסכרת סו* סוס וסעעוד כם'ר15, כוס'תפסו
 *מרו וכן 'דו, מומ *תר 1ט! וככל *ו *כ5 לכד 16 כו סר15ן *י( כו, וסתוקת -*ת'ך
 עם יק:ור ל" כי תמינ "ו כו סי5ון *'1 *לסיך כ' עד וסכה - וט5*וך לךכ5ר
 ו5פי וג' תדרסנו כ' ם6מר 5טס עטץ סו6 "כ5 וג' *לסיך כ' רתום *ל כי "תריו"טרו
 וסכת תדרמנו כ' ל*מרו ועמץ תדרמנו כי וט5"ת מ*טר וכמו סיט5*סו סכמיתםמככר
 וממעת "ומרו עד נממן וסכ5 ימ65וכ1 65 'מוכו 651 '~טוסו "ם כי 6לסץ ס'עד

 ססקמות כם6ר וכן מיט5י*סו; מסנמיתם לטס טנס נתעת רתום *5 כי *טרו ויסיסנקולו
 "תר מקום לסיותם  כיעת תמס ויותר לעמף ססם תכיר נסם סעיון תטינ "ס סכי"6מר
 סיותר כתלק כי עסעמיפס י5"1 ל6 6הר מקום וכם'וננו *1, מקום ט:יסיו דרכו5פי
 כי וסמ:ל 6תר ענין סעמ'פס ככת יכ* ספעלים עכ סנ16ת סעוטפות מסווי!גיל
 וכן מל6ו מד5ו ו6תר ד5ו מנ*ו *תר כי נו כ~ון ותט5*נס ותד5נס ותכ*נסכ*טרו
 6תר ויכו וי5ך ויקם וימת וי"כל וכן סו5'*ס, מסכי"ס *תר ויו5'*ס כתיקו 'דוויכ*
 ס~ס 6תר כו לסיס ככרת 61'ן ספעלים טסדור יונן סוס וסעני, לכולם וכן מתסס"כ5
 סו* סו*ו מימו: כי כמתכר ם*מר כמס וכן לכד. ססדור נכת *ו וסדור סעטיפסככת

 לספוך. *ולעטוף ס" שש*ו ס*פד *מר ס*לס ססקשת נכל סתנ*י ותמונת ו5תנ*י *םכמקם
 עתיד ו6ני סכרם ותנו6ת כמו כן קודם כמו ותסיס 29 עמורשם
 מעסר ס51*ת עת ימע פן כטל"ס, תקדם "פן סם וו"ל המרמים" כס' וסלכ6ר
 נגמרה םל* ככרם נתלס ססו* נענור וס וימנע ככרס תנו6ת קודס מסורע מננמרמס

תנו*ת,
 וכונתו סטגוטגס. כ5מונו קדס מר: ספרתו, גם סני6 ספרוס ווס נ51טה" 51"

 ככרס ת:תית מל6 טגל ו:לותת כקטס תרט: טלכניץ יטנע ענכים *:כלותיססנסילו םל* ונעוד *תד כוטן 'תד תכו"תם תכ* מל* "5פי )105( סרוק נ! מנהס ספי'כטו
 יסיס ל* ו*ת גס טניסם יקוטו! 5נענור קין עת געת עד סקטה 5ע1וכ סקו5ר כ"ו"ם
 פר', ען ולתכל מ"כל ען לס:ת'ת )כין ול* נמתתיס מניסם ונט5*ו  ת:כרנס ק5רסכיכון

 נט5" *לסוטכ5עד'
 ונמ5" ר טעו: טע:ר וטכלי ככוריס כלי סכרס

 טל'לות נלי כקטס
 ל* ס6פדי וסתכס ענין'/ כרוע תו5לס סתכו"ס ר":'ת כי על ולוי כסן תלק וכליכרט5
 ל* ס5תוכ י"טר *יך כי וס 5פרו: טטנו "והפלה ר"' על כתכ ולוס ר-' כונתסכי(
 סורע ו*ם סכרס תכו6ת קודם סורע סטל*ס תקדם פן ססנס ויתן כל*ים כרטךתורע
 מפנ' וס וווכת וסדיסס מסק5'רס ימניעסו טי סעננים קודס ונמלם נגמל ככרססורוע
 ? הכלהיס" 5מניעת סנס וס ס'ת! עד סטע:ר נתינת ,ס 'עכנ ו*יך סכרס תנו*תתיתור
- סרוק נ! מנתס סטינונ"טת  5תפ7' נרתס קודם טטגורת תקדם על פרוסו *:ר 

- דכריווסכי"  ויסכ 'סתרגו סנ5מם כ' "ע5 סקטכ ק5'רת 5טניעת ססככ נת( נ6:ר 
 "טריו וטלי5ת נו15ליס" ונתנקים ננ5נים ונ"תוים נסנכים סעטרים ונמ5*ו סקטסקני
 נכ"י סוס סט*טר סיס ל6 ספק ונל' סיפד', לס:גת כוס טקוס ו*'1 'ונס ל' כדכריהי*

 סטו5י* 1ס על מסעיר כמו ססעתקות נכל נט5" 5* ונ*טת ס6פד, כיד ":רסטתנרת
 טנתס. מתכרת5*ור

 "ת "סר( וימ* נ6מרו כן מסיס אחר כטו נענ'1 סויו "ותסיהשם
 כ6מרס ר1"ל ם6מרו כמו וג' סתט*ת מעמות וירד ויכרכם סעם על'דו
 מי ענודס מקמי ו5ימרס - סוד*ס *תר כסנים נרכת לומר ר*וומס
 סתלטוד כוונת וכן ירד וכנר וילד סר6כ'ע פי' וכן כתינ" מעמות 5עמותכתנ
- וט6 יכתינ סוד*ס *תר כסניס דכרכת57מד  סעולם סתמ6ת טעמא וירד וינרכם 

 כתונ מס דלענ'1 וס:למיס, רותט*ת מעמות ם'רי. 6תר סיתמ דסנרכס י'ל5:01מיס
 דסכלכס עכודס קתס *ימ6 ומ'5 סלק* ה[* מירי *תר סיתס יסנלכס לסוייע 6ל* ב'חרד
 נהרד סויו ונ*טת דקר*, כפ:ט ענודתו לענוד ירי ו6תשכ לענוי מסתתיל קודםכיתס

 דסכרכס כ*מת טממע סוי י*ו לע:ות וירד כתינ יטי כן לומר *פמר ו*י וסמינלעטוף?
 מעמות 56* ענוזס, טעמס קודס דנלכס .מעמס כתש טמ דלענין מירד קודססיתס
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 היתכ דהכרכס גהוריע ירר וככר וירר וק6טר כנר )גטרת היתס ענוןס רטע[סכתינ,
 ונת'כ מירר.ליתר

 כטכילתי
 דטסנפנה 4תר כתופן וג' טע:ות דוירר היתורת דר: רטילו"יס

 הנוסכות ט"ותיות "תה לכל לתת ררכו וה *סר ה"פדי והתכס כסטתה. ל, יררטקרכנותיו
 כטקוס כ' ותטר כן :היס יחר כטי ה:טום לה,יו לתת כ;ה גס טתן "חד מטו:רק

 לעעוד. והויו ירר כרכתו ותתר העס 6ת כלך סס כעכודתו ונתר5ה קרננ,ותיו 6סרןסהקריכ
 :"טר טס ;ה על כתמ7י ה:גת 1[61 ספרסתי כעו יונס לר' מס"ע רטג'לס הכריית66כל
 6)ל עכורה, טקטי וליטרס סקמה 6ין סירר 6תר וירר כ"מרו ר~"ל ת5ל הטונן היס,/ו6ס
 טכורס קורס היתם 06 סכרע סס ס6ין הטקמס תמכ הירירס קורס סיתס ססכרמסלפי
 נר6ס כתינ מעמות לעמות כתיכ טי וסימכ עכורס טקטי וליטרס הקמס ולוס *חריס*ו
 לעכורה, קורטת הנרכס סתסיס טחהינ וס טסיס ת 1 ם ע ל סס כתונ סיה ס"ס רעתוכי
 ל6 לעמות סס כ:יהיס גס סנה יונס ר' מהכינו כטו סירר *חר וירר סרם יסיסו6ס
 6ין לעמות כתונ היס 06 כי גכון "ינו וס וכל לענורס" קורטת הנרכס סתהיס ~סיתיינ
 6יך עכורס ררך טקפר "1 סיה הכתוכ רהנס ירי וככל לעםות וירר לפרם הכרתסוס
 רוירר סספור כל 16 ות עס ט רכתוכ כטס טמת'כ עכולס, ו6ת"כ כרכס ,ס, 6תר ,סססיה
 להוריע וירר רכתיכ לפרם כסכרח ןה וטפני הנרכס קורס נגטרת סיתס ככר רעכורהנמותר

 וירר ויכרכס - יהרן "1'ם6 רתענית פ"ר כירוםלטי ימרו וכן סירר. ליחר היתסרהכרכס
 וית'כ וג' סחע"ת טעסות וירר 6ל6 לוטר 5ריך ל6 והל6 סו6 טסורם ה~ס סטקר6וג'
 כמכיל 6ל" כפיו נ:" סל6 ללטר כטוסד כפיס לנסי6ת ~ה ררים וק6 יזיו" 6ת 6סרןוימ*

 ס"ל סירוסלטי רגס נר"ס ~ס וטכל וה:לטיס, סתע6ת טע[ות וירר ,רכנותיוסססליס
 יונס. ר' ספ" כטו סירי ל"חר היתסיסכרכס

 העמיפס הי6 לויו סטיותר סהסטום "ולסי ס6מדי 6טר 1 * נטקוס הויו סיטם עלוסנה
 16 העוטכת טסויו לעסות ט"ר נעיני יקסה ~ס נח'לוד 16 תינת טםטם ססונתכמו

 יו. טק1ס ססי* מכר כתוכיס "ותן נכל עועסת :היי "וטר 6ני כן עלהטתלקת,
 ינל ::יהס קללו עד יענם מל6 טר ס;בר ליכיו ':וכ ל" העעוד ותטו 6כיו טקללוהנה
 לטקלל סעטודסכ

 וסו"
 רכור ל6 רכוריס מני והס "מו ומקלל "כיו וטקלל 4טר כתילו

"תר
 והו"

 יחייכ לי ווס הר6:,1 לנ[ו" טתתלד נסות עם הטתער נו[* ועטיפת כקםור
 ט"עריס "ינס ל1 והרוטיס ה;ה ססמ6טר לפי כהעכרה סות ונום6 נסו6 ותטרי יחדחכורס
 וטכרו י': וגזנכ וכן כן, גם רכוריס סני וה0 וילך לויסתתו מנ העטדיכל לסט: יו הר5,ן "'ן וג' ול:טם להם ויסתתו תחריס 6להיס ויעכוד וילך וכןפו:תיס,

 ונט5"
 נירו

 כידו, ונט65 יי[ וגונכ יטכרו "ים לגונכ ו:כ העעד 6כל כידו נט5* ו " כו הר15ן"ין
 נטכירתו חיינ :תינו הו6ת סט5וס טטספעי כי סכללי, הטונן כסי עועפת הו"ת סויוותולי
 כירו וגט65 *טר ול;ס תלטירו :גנכ הרכ לפעור כת וכ, הגונכ כו נןתע: ל" "0לכר
 מל6 ות:נ עועמות התלה ה1וין הטעעיס כעל :הכין וטפני כירו. ט5וי :הו" לןהפרע
 וסס נעעטיס ~ה תקן לוס יחר חכורמ ויג~ור לסס ססטוכה הת'נה עס העעיססתונן
 הדרך על טונן נ6לה וסקעעד ההפ:ק על להורות וטכרו .ונתינת תניו נת'נתתניר
 "טרו ובן טעט, ה;ס ::טום לפי "ו 16 מקוס סהו6 לכיר ~ה סעסס םי"ערו ל6"ס נ~ס 5ריך כיס לת ו י טקוס הויו היתס וילו ו6טו, 6ניו וטתלל כט"טר עסה וכןסהתנ6ר
 נהס כ:ל1 שס וכיל'ס כו י"סס "ס יתן תנור 6כל 16 כו הר15ן 6ין יתן וכיריסתנור
 ליפיה :וה כהס הת:ט'ם להתחנף נ(ולתו יוכן ככר ~ס כי כטעם הנרל כיניהס סוססול6
 ככנ :סר15ן וג' :טן ען ועלס ןית עלי והניתו ההר 5"1 ס"טר טה "טנס לכסול.ו(ס
 לפי כונתו סכטו5" "טנו6ר :"טר טה )וסנה סנפול טכו"ר ענין סו6 16 סוויןפלס
 יו כטקוס סויו כי יונה ר' כפי' רקר6 ופספ6 תררם הררם 6כל י6, נקוכס ח~"לדרסת
 חנור הנוורת העטיפס נין הסכול ססגת כי ורע סר6לע(. פי'וק

 כנמו"
 יחר וסיותם

 לקכלה כןס 5ריכין 6נו כרתנו ועל סכתונ טן נטנטת ססי6 וכטעל כנרס ~ס גו~רתוהכלתי
 איל טי 6טרו כי ססקירס ט5ר לרעת יני6נו טי כי טוס טנוס להם "י(ור.5רוקיס
 סעפיפס מתסיס לך, תתן הוטריס סופפיס וקמקסת, סנפיר סנס, ככי וככם ועגללמלטיס
 סיסיס טוס כו יסיס *מר ומש סור תוכת ל6 כלכ, וטתיל ןונס )"תנן וטו6ני, טטוני.61 ולי אטו, *ניו ומכס ו"טו "כיו טתלל ונ6טרו יתי טיסיו וגחרת טחכרת סווין 6לסככל
 סתקירס סטרי כי רו*ס וסנן סתכור. גוןר ונלתי סט*טרים לנום6 ס*לס כתיןיעפף
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 לסעלם 5,61י ה"טתית, סקנלה ט5ן ןה טיווע וית,יינ כפמנו נטוליס ס5סון מ5ן ןה ,ליעת.
 ולתם "טרו כי מככללות, ל6ו טל לועין 6ין ר~'ל "טרו ס:גתו וק,:י ה,ססענין
 'דוע ,ס ססיס ולפי :ככללות, ליו טן 6תד טין יס," לי, 06 יתל תנ,רס כו יר5ס"ם סכתוכ ט5ד ם'ווע "פסר "י מכיסל וכ:ל נ6 טטגו ת"כלו "ל תוכלו, ל" ,כרטלוק5י
 טככללות ל"ו על לוקין "ין 6מרו לכן סוין טן ע,נם'ן 1"ין טוות טסי"ג כ6תד 1"וליכקכלס
 לטי נםיכ טס 16 מקוס לה וסוועות ו"מו "ביו כומקלל ססויו ל"וטריס *ם"לוסנס

 סניסס ל6 לכן מסז ס6תן ר"ל יומת "טו 16 6ניו ססמעלל סכתונ סכונת וי"מרסיתעקם
 מס1יו כיוטר ועת לפי סכתוכ סעור כי *טו, קלל ווס *כיו תל5 ס~ס שניס סיו*0

 )ועל יומתו"- ל6 יומת *טרו לעקמותס ונעןור ישת 6מ1 מקש "ו שניו מק5ל *ומקוס
 ) כ*תת(. יפול ירכיס ונעתם *1מר כ,ס וסעקםספתי

ן  

 *5ס, מלכך ו6תריס גכ6, וקום תת טנוך, ו*ני ועתס מ*ו ו*ני )אמך עכן סמיןמוכ הה" עטף לכלתי סמלס נתתלת יתוקס ותסיס ר"גס ספטר טס וע5.
 סקו9ם נרות וסמונריס וססנכי"'ם עמן ל65 ס~ס 5ומר ע5י קסס סיות עס סןסטסועת סיישי רכיס "יטיס סיפדי סתכס *מר וסטכ*ריס, סמפרם'ס כל כ,ס עמוומסכיטיס

 ו~סנכתוכ פס סעטי 5ויו סמיותן סמעם נסיות מ כ*5ס ווין נסנתת סטע6ס מקוסיתנו
 כנרות ו*תפם סתקירס וס ע5 ספלגתי ולכן רגל, סטעות סווין נ"5ס נכיג" סנס565פיס
 כספרד גד1ל ססיס שרוק 3ן סנחס וס5"תי 3סקר6 סכתכו סחכטיס כשפריסחרי5ות

 נוספות כלס סתין ססב כי לכרט נן 17נס על נתסונותי1 כתנ סקהסיס,טן
 טעס 5כען 6נל נוספות *ען כמונ סעיק ועס ס*טת ולך על עמן 5ל* סמיסנתתלת
- 76(. עטה מנתס 3ססכרת סנדפסיס, דנריו )ר6סנענין.  ג*ות ס*פדי 6טר וכן 

 תוספות *0 פניס סני על י1נן סיותיות נתוספות סמיקוקיס ס6מרו מס כי "ווע : סמ
 כתושפות יכונו %" ו~ולתס ט~מס מרמס מפתן מספר כטס וסמרם סג~רס *ותעל

 ספק אין ~מס יסט ומ~מס רמס יסיס מס כל* מרמס כי עמן, ל5* מתסיססו6ת
 גדקו ססרםיות ס6ותיות על סנוספות מס6ותיות 6ט סייט: מס ננ5 ונן מוננססעתנס
 16תיות ר3ות כסתומות ככתו3 יניתו 6סר סו6 טהתו0פת ססמיס 1ספניס מ~ס, ססניתוכטס

 כ6 "סל ס"5סים ססרי מתת ותלילס ~ס כט"טר לס:ג'ת ר"1י ו"ין ענין ללתנוסט1ת
 טכוונות כלתי 6וחיות וכתיסס,ת כסעכרס עוטדים לספר1, סס כל :תל"ס ו(ס טהוקות,כם
 סקד:, ספרי מ6טר ק5ת כסכנת וס~'ס טעות *5 סטדקוקיס ט~ס כ"1 וככר ענין.ול65
 סכי" 61ת לסכרתוונמסך

 לת וטם "כן סוס טטרס טס סכוספ1ת סטטין ככל5 יונס ר'
 טסמו: :נ6טר טס תני1 "ם טעס וככו5ס 28( )עמוד וג' ימים עול עה מססיסיס
 סקנין מס סס'6 לרזי, נוספת סי* "סר לתמו סמנס שסר מס על ס*פדי וועתסמס".
 56תי ל6 וטס סטנס, טמנו סיו65 ס5"ס 1גכולו 6ר5ו וסו6 ל"סר קמן םס61 ממסול"5

 וטס לכ', נסטת כעכור לכי, מנסטות ס6גתי כטו כעכ1ר כטק1ס הי* 6תריךמר1עס
 ומס טסכלל, סתלקיס "ו סתלק על לסור1ת פיסו מנמיקות כטס ט"כסמס ככרית65
 *טר וכן סונר. י5* טס' כט1 ספוע5ת סנס על גסורות ססכס משס סי6 "כיךט"ל
 לקטן. דכריו וסכ6תי לסמם כולן סן כי סנוספות כפי ע5ספפוי

 95 עמ1ן לקטן ר*ל" סנה ע5 סנפעל נון נסכסוסכניסו "וסיתס 25. עמור מםאות

 ננ,ונו':ןנ'ז'י"יש
 'י'ין

 ו;'י"יי'קי'לי" 'ייונ;!י
 נסוך סית טטם טל ס6פף ועת ))1,44( 5מע5ס סנ6תי כנל בף. עמור יורזאת
 ר" כזעת יוספות ו*יננו סת*ריס על לס1רות סמוסן "סר סמגביסי מקינה כמוסמלות
 וסנס י*מר ס*פיי ע5יו סמיג יכנה 6כס ל6 ש רק סימר מס הול סמוקוק,~.ום*ר
 סעל כסיף ר'י  ומן3רי כסערס, כנ*תי 6סר כר*נ'ע ינרי סנס וסן עהתי, ס' מ*ןשא
 , ס~ס. ספסוק ס)א ל6 סחתנל כי נר*ם 118 טמהי1

1 
 ועכ יונס ר' מן תסטיסס *פמ נרג ס*פי נטס סש נממג 29. עם0י כףאות

 הע 1ט1 טלת סתעמ9 ס*פדי *מל י19 כמסיכ ויסי כמו לקרוכ ממ6 רן 6טר 6סרסכך
 סש יומ שמרס תויל סכינוסו וכן ספ%9ס המתלם "ו תומיס סלם נומן תדסיסכשלם
 ל*פדקן5מי סימיון סי*כף 6ים 6לפי כסלמת 01כף מל)(, ו*מ5עי של6שתן ורתצל*סון
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 ת פו וס סנ כטי וטל "ים, 6לפי טלסת בדטיון טהו" 6מר הטגל דכל טל סנהרגיס נטנוטל6
 "ולפי 6טר ל6לס וסדוטיס כנגדו טור ע5" ל6 1ל6דס כט1 טטס לכלי העלותנתתלת
 טנין לסס ס6'ן ל6טר כהן נסתנסו מהטדקדקיס ווולתו הו6 טג'ן ה"לה לכפין 'דטוםל"

 לדטיון ה'6 הכף כנגדו טור "טרו כי לה הקודטיס טסיט1ם'ס 'תכ6ר ה6לה ככפיןוהטכו1ן
 ס'סיס יר6ס גגדו טור 6טר ו6לו ס' לפגי ה' נגד כטו לפניו טטנו סט1נן ננדו וכיווס

 כסטוסו ל6ים ולסוטיל לט~ר טתהיה ר"וי ו"תריו לפניו תטיד ס6:כ 6נ5 לכד 5כנ'1סמכון
 תיל, 6סת כפ' סכ' כטו סנית תקון ט5רבי ןס ווזלת מטת1 ה:5טת וטסתיו ע"כליוכהכנת
 _תיים ככטלי ככר ע5" וס"דס תטין, ולפניו נגדו ס'" כ"לו עור לו טתסיס 6ערל~הי
 עסס 'ם'ג ל". ~ס כ,ולת שנל טלפמון טליסס כהיותו ק5תס שותו סעסו שבכר נגדו'ע,ר
 כסגגס וכן לפניו. הס כש'ל1 תעין סיטורוהו ר"5 נדו כנ עור כסס כע65 ל6 ול~סטור
 הסעם תתת רעס ים ס6ם כעתעיס 6וטר וסו6 ר"יתי רטס ים שטר ססליט, טלפניטי65
 ול,ס כדכר סיסגס ר6וי שין סעלך וסו6 ססליט כי ו,ס ססליט, עלפנ' טי65 לסגגמתימס
 תלעוד סגגת כ61ת ננגגט 6מרו וכנר וג' טמו וסיתס תמיד סת1רם כפר קרי6ת טל5וף
 ספקוק סוה נכון, סיותל והו6 סנ*ער, ו6פסר כרטתה. כבנותס ספליג ול~ה 1דוןט~ס
 0םליט ע6ת י65ס נגגה סכי" הדמס ססעם תתת כ"ס רטס ים כי ו6טר 6תחו כסלנקסר

 והטסיריס וסרומעת סמטלס כתכלית ססכלות נתן כי והי6 סתתתון, סטולס זסוסענכיג
 ל"ערו טקכיל והסכל סטדט סלט' כטם'ריס ס'ר5ס ו"פסר כספל, הסנ1 עעטלתסירדו
 6'ן כי ס"טת, דרך טל סגנס ם6'נס לפ' לסגגה תדעה סה'6 "ער ו6ענס ססכל","0~ן
 י,( לט )כר"ם'ת ס"לס כדכריס וכף וסגגה. טקרס סהוי ססליט ם'טסהו עססכדגר
 סענטו 'תוהכ לסם ו0יומיס ל1 סקרו סמקריס ע"ל1 כ' כ"לס, 6ת' ותקרימ: וכף,ו. דרך על ~לי[ "כל הדע'ון ככף ת~'ל הכינוס וככר סדע'ון. ככף ס"לס כיכריסחעיס ולוה עסם והטוליס דכריו עכוון 6כל ותסרו, ת1ספות כלפ דכריו לו מפרס סל*לפ'

 *יוכ *טר לתטי וכדוי סומן, כף סי6 הרדפים י165 כ"סר וכץ התמ"ת.מיכילת
 כס וגריס כעטט וכף טתה. נמרו לנגטי ך1טיס ננרי6ותו נפ:ו לנגט סעתגהסהדנריס

 לעטט." ך1טיס "נל מטמ סהיו י6ער ל, סדמיוןה'6
 "לפיסלפ ה6פד': ו6טי סרגלתי" מספטו לתפריס "תרגלתי 81. עמזר תזאות
 5טיטוט נטלעת וג~רתו טרכט סהו6 16טר הייתי המדקדקיס ססכט1ת לולי יולתונט5"

 סרניטייס. הפטליס מן ה1" כי 6טל 98( )טט1ד דונ: וכןהמ5"ם",
 ען כנ1ת 6סרוגי כי נ6סרי ונית ען כעקום סנית ר"י 6טר 82. עסור באות

 ועסמום טוד ו"מר 1ר. כ כט עקוס סכית כי ס6פיי ודטת 6סר', ערוכ כלוטר הןסהמין
 ככלי, יקדם היוס כי נק5יר, כסעחת עהם 1הני6 ססודטס עקוס ססו6 ר.' לדטתסכית
 וככר הס6 עק1ס נכסעתת והתו סוען כית סי6 כק5'ר כית כי סוס למטום 5ורךו6ין
 סטנין )ולכ16ר הכלי כית סכית כי נסתנם ככלי 'קדם היוס כי ונכית לס; ך1טותנ6ו

 לר6ותכם 1נית סומן נית סי6 נסניס רכות וכית רם"'(, דנר' סס ונ"וריו ס6פדס~'ך
 וסיטורו כטכור כעקוס סכית ילכטס כית לתע*ת ס:ס נדנר ויסי סטקוס, כיתכדרך
 לסעום 15רך ו"ין ל, ט כמקוס ססי" ר.' לדטת וטסטוסה לירכטס. תמ"ת הוה כדנרויסי
 יכפר כנפם וכית סכלי, פו העקוס נית סכית כס רוככ פני 6סר סכסעס סכית כיסוס

 טעום טל ר"י סכי" 6סר הסקסות ס"ר ובן הכלי, כית כסניס וכטוט סנפםכטכור
 סו6 גסס ס"ינו טס טל סי6מר עס כי כי דנר ה' ורות כדינס, נפמו ותדכק מןרפיס לסכי" *ין סדכק טל להיות סנית סטום וטל סכלי, כית ל6פד' ה'6 לטורסכית
 ססם"לה, דרך טל הקודעיס עהסעום'ס פתן טעוסו כי 61פסר כסטכרס ולקותעום"ל
 ול~ס סהם6לס ע5ד עקוס ככית סכית כי כי סדוכר סמל6ך ויסנ טל סחוקריס *ערווככר
 לסוסט ול6 לי הדוכר 6ער ול6 כסומט, ס' דכר תתלת דנר-כי, גף רות כי, סיו3ר6מר
 נית וטל *ליו. טקוס סו6 ב"לו יסיס סדכוק כטת טמו לסת6פיו כנפרז עס ,סדכוקכי

 ובן לי, סכ כית סס'6 פ~ל שיכ כעולס בסרכ ודעתו נר"סית" כעטמס עטט ססכין,,סורס סשפדי ו*ער תכעינו כטס סר"כ.ע סכי" וכן ענין לל6 נוססת טס'6 ר-י יטרכל*סית
 עם. נעתום "ו סכלי ניפ לק סעוטפת נויו "'ננו ענתס עס נ וקק עת נ סכית טעחל7עת1

 ממטתספ על סר36-ע טגג 84( )עעוי לחי לדעת 5סי6-לםכועס סכית טעוםועל
 ט5עס העחכת :ד' נ"ל סכית של *ס מ וס "ער %ש ס, ווטי -עויו י"תמןכא-%6
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 נודע לי כי ס' וכ:ם מדי נ56 לו נסכע ר"ל ה' ונמס סדי נ6ל 6מר כ,לו ה'%ו:"י
 וכ*טת ו"מר: והוס'ף )217( עמוד ור"הלקטן ג' כהמרכ הערות' )וכן ה6מד' כ'כ.,:ס
 'קדם ככולס "נ5 כקד:ו ס' נסנע נ:נמת', כ' נית, עס נק:רת ה:כ,עה נמקר,נמ65
 ר"י. :ח:כ כטו ה:כועה ע5 טורה הכית :תהיה ל6 :כועהלםון

 וגו'. סהרכנה כס' רפ"כ גס קכ"ג כמכלול רד"ק כי ועוד נ"ל כ:ערה 42.עמור
- הו6ו ומן סיוד טן סמ'רוס סילף "כי ר"י "מר 44. עמור זלשער  מכ כטו 

 ס~6ת ס6לף. כ' ע11 "ומס ה*פז' ו*מר וג'וקס"
 סכ"

 ככ5 ה'* סקטן תנועת טכת
 610 סו6ת ה56ך 6נל יוד 16 ויו עקום סהי6 נס3טים נ6טר ול6 וסלטים נת'םהפע5ים
 גלס ס~ס וססכס כ;ס" ססנס נ*ס וכנר ותרת יות טקום סתר,יס 65 הפע5יסטטנע
 וס סטפ5 ססיס וטפני וס~טן והטקרס סעפם .,ננ'ניס סלסס יכלול ספע5 1;'5 נפ"י5נו
 *ותיות סלם רוכם "ו כולם ספעלים סרם' כס:ם סעכרי סלסון נע5 טתכטת סיסענינו
 ולתולמת והמקרס סעפם לקי,ם "תד נת עם תנועות סתי והיו סנ~כר 5:0ם ע53סורות
 הקע5ים כקפת ס:רמית סס5יסית ס6ות תעסס 6:ר סרפס סתנ,עס נכת ורפוני ; ס~ט!טפיית

 סר6סונס ס6ות יתר סמדקדקים יניתהו *:ר סנת ל6 כקפתם נתותס6ו
 סנת 6ו5י 6ו סקלי6ס ר3סדל ליפות "נ5 ספעל להכרת סם נ* ל* ססו6 סנתכי

 ענ'1 6ינו סטקרס סתזום 5פ' יכ5 למקרה( העפם סתדום )ל"ל סתדוס על 03ווותססא
 טותס. לסס טמנו עסו 5י טספעוס, סגדול נת5ק 5טקרהןולת"

 סוטרס סו6ו סמתכר סכתכ טס ע5 נסעלס סס תמהת' ?4. עסור ויו אחששם
 וכ*טת ע"; 161 תטורת ס6 .ויכתכ 5ספך כתכ תיוג ר"' כי אטרתי נניתי כנסמסר.6
 וזכריו פי"ד, ח"5 סקדם ס' כ*ות טקוטו נניתי ננס מן הסקם כי ס6פדי טינרינר*ס
 יע;ה נעסס סויו ותמית טל*ככה נק" היוד תטורת )סה6( "ונפס סמתנר, כסדרהס
 עט"ס ד' נטפ6 ונימת דכר ה6פז' הניי ל* מסס* סוטרה ":ר הויו וע5 נניתי".ננה

 כטכמי נל*ין 6:ל ועוד ו6ודכת'כין
 וכמוסס. ס"ת'. מלו ל"', סכ'"ו ס5ות' 5" כטו

 כלת5ו סתפעל תו תטורת סי6 *:ר טהד5'ת סוטרה אותז..,,ס~'ןשם
 )סכ'*1 וסחנינ סת~כו, נמקום סד~כו כמו סהוי ור"3 סיפד גם כ"כס~כו"
 נריה סוין נ:"רס התלוד "תר' ס*ף 6תר' כ' כ~ה ע5יו תפס יכרם( נטענההנלמ:'
 י הנ:"רת. ה;ין תמורת נ*ה ולי הדג; נכת ס'תססהתו

 טפן נמר סו* כי לתלפיות ככנוי ט*לף סומרס "וסתו 49. עמור ת אוחשם
 לת )ס"1( 'תר כ:פת והר*כ"ע 88 עטת נטתנרת מנתם ר' וכ"פ וג' "רתותיו"ת6לף
 הר6ו' טן כ' ור"ל ילף" תסר 'הי6 נ,סד סתו "כ' כסעו וכתכ סמתכר כדכר'דק

 כרתוק ט6ד רתוק "תס הר'י דכר' על 1"מר ס*פד' וכ"פ ס*5ד ונתסרלתתלפיות
 סנ6מר טוכ ויותר הקרי6ה סקל כ~ס ו"'ן כפיס ול* כטופי ל6 'תדטו ל" נ' טהתוס6לף
 ל(. )כרכות כו" תן"5 ס"מרו מה מכל טוכ ויותר ת*לפיות ור.ריו' 56ף ;'תקר פרו4'לס'

 כעכלות -- ססגו5 נטקום ספתת סמו "וכנר 61. אסו חלוטגר
 ככ5 ס"פדי טפ* וכן כסגו5 וכספרנו סמדכר כעכרות סלילס ללו יל רוהטזכר
 ט5ד סמות סתתלפות יופנ' המדקדק'ם קכ5ו 'לכנר ס6פז' יטי קןאי)יעטזטא' סטדו"וףם.סספרים,
 סטות יס י5 יאדו סהס י65 נפעלים סעסו כטו טפעל דמיק לכ51ם ;גתנוס:מם

 העפטיס ס;מות לפי כטכוק, נכון *ל*סו 51* ומזס 0דטיק וסני6ו ו:ל6סע'םסעפמים
 סלסון כע5 מססכמת 6ינס כי סזקדוק כתכמת סלסון טכל5 מיונתו ר6וי 6יןהל":,נים

 )מ-6 ס';* 6( ' )עןל6 למכנזכי הזקדוק 5תכטת לנו וטס ויים 6יס כרפון 'ונתו6כ5
 ס( טו )סם וסרנס 'ט( יט )יהסע ו6נתרת ח'6ון ולתפרים ופס', כן ולנתכי ג(ד

 סנגולים כסט:ת ינם סתל; 3ו ס*ין ודנר טותר ססו6 קפק ו*ן כ( ימ )סם וקסיוןו*נן'
 יסטר1 5* כי נהן עסק לנו 6ין לסם סדוטיס זוו5תם וסטלפס וגלעד וסטעוןכר6ונן
 6פסל וכנל סכרתיים 6'נם לטדקיק'ם ס*5ס הכ35ים כי  ויע טס. נפד סז6ת התכטססלם'
 כ5 וסכתוסו ט65ום ו65ום סם65נו יתל סמטות נסלסי נוספת ניכ סלטדסננית

 זכן כפידו, ו6ס 5פיד וכ! נתעו, כפירים וסני כפירים מ5תעות וקס"וטיס,
 3;טות סנןכלת סתוספת מטנו יודע נמותי *ות נתנו ל" סנחרת טסתוספת ססניתוסוכטה
 נתלסיס ספקו וכנל נוחפות. סן ו6ולי סטות נק5ת סר;יות בסכרות ס"ותיותותמכו
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 ט:ל, ותפת תנור ותולעת תכ5ת ו"ולי סנורה מ00 5סתע5ס רטם "ו תרט טלטו06
 הר6כ'ע סכתכ וכמו הלנעין תכלית 5היותו תכלת ונקר6 נוספות הן טר:יתהתוין

 ותפת ל6ם מ:כן להיותו ותנור 5*1 יכרי כן ע5 ג~רת מן מלי6ותו 5תול:תותולעת
 ום5מות מע5תו לגודל 6ליו ה"נ:ים לכ ומטן מפתס להיותו ו"טת ס' פתתנ'מג~רת
 ונקר6ת נוקפות הן "51י שרטיות טסניתו ו*טם *רן כ"כן ה"לפין וכן 5פנ'מ,מל'6ות1

 כתנועס הס 6מר סנפסדיס להוויס ותמר מ[כן סי* 0נס )?( עוטדת 5עולס טסי"*ס כי רן לקר"ת רן טג~רת ו6רן הכוניס, מימו "כן ט6טר וכטו הננין 6ל לסכנתה כן6
 לסקים וטליך .תטן וימם מג!רת ו6טם ימוכו, עפר ו"ל סס עפר כי טתמ*ת!מרופה
 ענעי ני מ!ס ס'נישו מס קלת ט5 לספק ננמוונ ל0ס דומס טיכי טס כל ט5ט6לס
 סתת5ף 6ופני כ' ודע וסטטות. מהפעליס נסרכס נהוס מ6תנו כנע5טס מסס נטלמוסג!רות
 טספע5יס טטסו כטו מוגנ5יס כ5ליס על סמוקלקיס 6ותס סניתו 51" מ6וד רכסמטות
 וכתכו כפעליס סעטו כטו פע5 מג!רת דמיוניס לסס נתנו 6טר 6פמר כ5תי ם!ס*כמעמ
 כפי "ותן סניתו נומפות "ותיות יכי6ו וכ"סר ססתת5פות ממינ' ככתוכ טמש"ו מסכ5
 ל*תרונית יקיון לתת כמירלו והמטל פע5 דכהון ע5 ססרטיות ה6ותיות כו והמתוטסן
 ו6ין מותר !ה ומל 5וס, סדומס ככ5 וכן מפעות ע5 ומרדות פעו5נית ע"די66רו
 טידמס לפי ירם תילם ססר[ סודיעס וטי טהונח כמו ר6יס כל6 מהס כקלתסנר6 56* כו להס "ין ם~ס "כל וס כדרך סממות טרסי על 5סעמידנו !ה עמו והס תוע5תכו

 סכתוכ? 5מון טסו6 קימר ע"ד תירם סרטו יסיס ו65 סתכנהס כו טסממו5תינק
 סר*ם,ניס, ולהעלקיקיס 'וגה 5ר' הנגינ'ם ת5וק' ססס סמות "5ס יןא*לשו%יא ~ס." ירכס "ניש ל6 !ס כ5 טס6מנס
 פועלו)עטודא91( הו~כר םל" פעל ועוד סתפעל פועל הפע,ל ס~ל, נפעל, קל,פע5
 ר*ם'ת פועלו סס נוכר סל6 פע5 כ5 פי"6( ה"פדג )סנ'16 סהטגס כספר ר"יוכתכ

 טודד ערליס, "ת הוסככ גתו5ס, "ו תמד כקמן 16 כסורק מונע 5עו5ס6ות'ות'ו
 ס!כיר 65 מוהכהונס, ו ויגו"ל מטלריס, גור:ו נינוה, טודדס ונסן, טנתס סכלתמו"כ,
 יורס סמורק כי וךעתו עכ"ד. 056 ככל והמג"5 והטגרם וסמכרית וססתד והןודדהמסכיכ

 תותר י "ל כמיס פתו "ך יתר כסרם וכ"כ "ליו להםתנותם נמתעף והתו5ס כיתת 1סעל

 56 6ך כמו כסורק 1"ינו כתולס ססו" "ע"פ פוע5ו סס הווכר םל6 פעלהו"
 כי מססטס ת5ק והניתוס מקומות. ככמס סוין והם1רק ססת51ס לפי תורדם"51
 וסותפע5 לפ1על פועלו הווכר סל6 ופ~על להפעיל פוע5ו טס מכר ס5" הופעל סניתוהס

 טסס עטו ול6 לו הר6וי 5פעל 'תסוסו פ,עלו טם סווכר ס65 :יכ" מס כל וכןלהתפע5
 כולו טהנפע5 "טרו "סר וה"תרוני0 רד"ק טעטו כמו עלמס כפני להסעלים כ55מיניס
 :ר . ם65 פ'על סדרו !ה דרך וע5 קל לפע5 פועלו סו!כר ם65 כמדרגת הו" וכ'פעול
 טע,"ו סתכ"ר וככר פע"ו ה"פדי ו6מל הפעיל. 6תר וסופע5 הדגם פע5 "תרפועלו
- טקדס נטס ע5יו והטופת סנפעל 6טתתכה:גת  סנפעל סכניניס סנ' "ס כפי"6 ),ן"ל 
 סטונן תסיה ו6ס הפע5ס על 5פעול הל1"ס טתכ6 6פסר 6יך ספעו5יס על טוליסוסתפעל
 ס% ט,ס כן "ס הו6 סנס מספוע5 סמקרה קכ5ת 56 עלמו ספעו5 הכנת 6להכסני
 פעו5 65פוע5

 ספועל סיות 56ה ככניכיס והמכוון :כום כו5ו !ס יכל ם"רלסו, מה וסו"
 סתתסוכ 6ון, 6ל תפן 56 סטמר כפע5 ככנין "טרך כלוויס והמם5 סמקרה, כעלמופוע5
 המ6טר כ!ס 6ותך ס:ומרטיהיה

 !ולתךי
 ה!סר, וכן עלמך טמור כו סטכון 6כ5 65,

 מעמנס מכו6ר כו5ס כ56ה ורכיס תערן "5 כ6ספי נעמ5ק, ה5תם טמכ, סמ5ע נ6,ספרד
 !ה( דרך ע5 כן גס 5סתפע5 הלווי וכן כחמו, סמקיס פועל טספוע5 על יורוססס
 כמורס כססנס יונס ל' סשכס ככי"ר !ס כתנ וככל סדגס. לפעל מסא כטו פאלננין ס" ק5 5פע5 פעלו סו!כר ום5* קל, לפעל פעול סצפעל ס'סיס *פסמ כ5תי סו" !הועס
 מונט *ס כי סמקחות כרוכ יסיס ל* סנני! ןס נכטו סס,6 טס כי ויע לסונו: ו!סיער

 כי כמו סק6 מן 6סר סכני, מן סיסיס מס נין סקל מן סשיס מס כין סולקנתש5תו
 גקל ר6ס ק ל*ו א 0שט6מחע גקג ענד ~ק נס מני 6סרל6 וטת סק5יכס מן ~וגס ל6 6שחן וק סקל, לקת מססק55סמן 51קפ עןכ, טיל סמון נמם6רמון

 אש סיע מן מ5קת 06 סח ידס נעעו %1ש%ם פא5 %קל ש שש6אסס%י
ל 6חש. וימ שן "לן י6סי עש, 50 ק :כ* נם5ס מסתשכ6  

 ש148
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 *פדי סתכס סניר טס כפי הר6מונים לסמדקדקיס התפעש נג'ן ;יטו:מצי.יה
 הרונ ע5 סנפ:ייס נטקר"ס ווס נע5מו נפם סנע5 יסעלס 6:ר. ו:טקרים עלעסכ"נ.,ימו*
 ועומריס, טת:ניים סס נס: סנעל נו51ת סנט65'ם כמיטרשל.סטקריש על'שטעע.יגפ,נ,לתס

- התמוטטס טוט התפוררס פיר עי, ברל' ויתפו~י המ:5 5דעל  כו :י,ותדו ומה 
 כע5טו ספועל פעל על הור6תו וסוי הנפעל עס כו :י:תתף עה תטיד :מירתועם

- סר6:ונסכהנתתו  סגפעל עליו סיורה טה על *ס כ' נו סכתונ י:טמ :ל6 ג"כ ו6מ:ר 
 נ6לס וקר*וסו כוולת הפועל פעל על יורס ססו6 סטזקזקיס 6טרו וכנל -סתם
 96(, לעטוז לכס וסת*יתס 6תו, ויתנכלו העס, כל ויתפרקו 6ותס, והתנתלתס כמו כל ע תט

 *ליו מיותז יותל סו* כע5טו ספזעל פעל על סכגין וס :הור*ת לפי טה*טת נטוונוס
 *טנס ;181( לעיל זכריו )סכ6תי זויז כל ל"ט וס ע5 סם'נ וככר גפעל, נגין סו6ט6:ר
 על מורות טלות סנוכרים נפסוקיס ממ165 טה גמס ס6טרו טה 6ל סר6טוניםנכי6

 כטו מסו* וסתגתלתס על וכתכ נ'כ נוס כמתנם וסר*נ'ע ו ת 6 ו ס ת 6 *ותם וסטעסהפעולים
 כודד( סו* הרוכ ועל פתעכר ססו6 לור"ל וסתנתלתס כטו :הו6 והת*ויתס על וכתכוסת6רתם
 ו ומלטות כקי*ותו על סיורס טס כפירומיו, ככולם כתנ ו"ל סרט" 6טנם ס6רו,וספעול
 6ותו 6טר-ויתגכלו קטן, סלטותוזכר 6ל נסמקפס סיותס עס סזקזוקכתכטת
 הפועלים 'וסף 6שי סיות כי הורס ככל 6ליו, כלוטר עטו *תו כמו 16תו וערטוטיות נכ5'סנתטל*ו
 6תו ככתונ סנ* כטו כי ססכס ונתן 6ליו כו סכונה כי כם*מר נ6תו סספק וסת'לנע5מם
 )וכ"פ *ליו כמו כו סמטום יהיס כי כ*תו הו6 כן וזולתו 6תו גטולו כ6מרו עטו כמוססו6
 כהס גר6ס התפעל נמ( 6מר כ6לס ספסוקיס וכל - סטקר* כסכנת סד"ה וו6לףר'
 תת6וה ל* ועל סטומו( לזרך מספיח כ6ופן פרם"י ככולס כטתענר מטוסו מזרךיו65
 לם'י כתנ סת6וס עליו 6:ר לענין ל* סתמוקה לכעל סתפעלות :סו6 טעג'נו מכו6ר6:ר
 לטתוי" זטלגנ לטל*ה נתטי כטו תטזה ל' הו6 6ף ת'לוג ל* תת6וה"ל6
 סתורה כע5טס מנו6רת סו6ת סנ~לס כי תת6וס, ל6 ל*וטרו כנ6ול ז ע 1ס 6טרל*
 טסלשן כי ו6ף נעלס יותל מסו* כטס 6ותס ,63ר ו6יך ככתונ לנים ועזיס סתטזסעל

 תולק כ6ופן סו* הנורה לו*ת 6ונקלומ פי כי תסנ 'ש:כ :16ל' הרכ ת:כ 6כלה*רמי?
 הנורה סתעכרות על ומורס יו5* סן6 ת'לג ל6 ו:תדגם התמעל טננין :ססר: טסעל
 הו6 6ף *טר ול~ס תת*וס ל6 כמו ג"כ התטזס על מורה ה61 תירונ ל6 כי *מרלוה
 ויהיס לתוטר סתפעלות :ס61 מענינו מכו6ר תמדס 5' מס61 :6תר ר5ס וכ6ל1 תמזסל'
 התפעל". לכנין הטונת ה:רם כמי תת*וסל6

 לקטן )ר6ה סססגס" כספר וס כ6רנו וככל ו,ולתו ונכתת כל "ו6ת 93.עמוד
 טן ולהוטין לסכין עליסם :5'וס טה כל והוטינה הכינה "ונכתת *מר 1:ם 99(עטוז

 ויותר סענין ממנע לסו5'16 לוס הנ'16 טה 6דע 1ל6 כפי-6 ה6:די ןס על וכתכסכהות"
 ונעמס. טג6טר סו*טוכ

 מס מהו6 כתכ כ:למיו ורז"ק התתכרות" וטן כטו סססעב'ת על מינ61 "וים98.
 5רם"י. הטיות: נפ"וק

 הוס סט(ורר טרזי" ומכנס' לגל' נעל עזי כ6מרו סט::רר על תפ:ו "וכנר126.
 נסמרו זוקעס סתכס סני6ם טתמוכתם כנר6ה מנתס טתלטיד' הו6 וסתומ: לכרט כן זונ:סו6
 3*מרו הוס ככנין גזול טעות :ל 6מל כמירו כזונם "וט5"תי וו"ל 27. עמוד קזוטיםגתל
 סילס  סטליס וימעל מני תמתיו  ויתן טפתמות1  סנון  ויסר :רד'" ומבנסי  רגלי ילעד
 כי מוים, נעיניו ויסיו כיניסס הפריד ול6 ולעסו ע:ן נמ:ק5 *תה'ע נתוכס נ66:ר
 61ת גס ימל כטמקל ל6טר יתכן כ' י6טל ו6ם נדתס; מטנו ותום'ס סנכותס, הכיןל6

 סטעם סוטו עד סטלס .תמקל ל6 11ל כטקוס 15י כשטרו כי 6מנס, טסר גדולםהסמתתס
 סטלס" כ~*ת טעס כי 6וטר ולכן פתת, וסי* הנון תתת *ס מ סטעס אין העיןתתת
 מיתס טס גויס ,סתר ותסי מן סש 6מל זוכם מענת כר6ס פס סטהכר ומזנריעכ'ל.
 סטסדר זכרי לסכמר סו6 ס3י6 6סר , *תרות טמענות דהם ליטין עטד 6כן יוגס,ז'

 סמיר.גזתק
 סיתר פי' ור6ס ס פ ו, כתס~ם.גט 6להיס5כ6הו ס' כתוכ. יכן לסטערס.9ש11,

 לר6כ4ע. סמס וס' 27 עט,ז לשעיס מז"לסן



-

-  251 

 . כו,; כי יכ( יע :טות לג, לו )כר":ית כתכ יוסף *סל הטכ"ר וכן כהעלס 149.~מור
 1840. .ש 848 הט~רת כעלי גייגר התכם ןה על וס:יג י:י: כן י5תק עלי(ין5קו

 כה. כר"ה ת;"ל כ"רו וכן 238 לעטוד ההערה ר"ה :ט:!ן" ל"ל כדן "והת151.
 הטסרת על העירותי כנר162.

 דויקר"
 :': ותקונה תק,(, :5ריכס ל"ו ן

לסו5י"
 ת:כתו פן לכם ס:טרו טטנה

 1להכ'"
 דפסל 5ויתיך ":ל ט5ות ת"כי כמקוטו

 נעער(. )'5תקלך
 וק :*יכו כמו כטון טעס ס*ין כע'" וכן וג' :*ינו כמו ירו:סלסון "ל* טתםם למון ס6ין ככ"כ: כמו ספועל כנוי כתסרון ין ס" כ* כתלטוד כי 6ער:":ר '" טדס לה-ם ס5נ6 כס' ר"ס וג' סכנו"ס" רכות פעעיס :טתסריס "וים163.

 ו"'ן כטעו"
 ת( 6 )מל*כי רע *ין ו"'נו, כעו :הו* ס( ת )דנ'6ל כ*רוכוגע

 סכא"
 רע "ינו ,כטו

 )וסכי" - כעקר* הלכס סוה התסלוןוכטו
 מה(. ספתכר כתכ 6:ל סהק:ות מן

 להעיר ור"וי וכל"נ כל, כ6 דדרך קו,:ין כרי: "טרו ובן 4. להערס186.
 *ריס 'הודה ל הרכ דמי עלפה

 טטוד'נ"
 כתכ "ר יסודס כית סיקר כססרו

 ת"ל: :ס הת5טוד יכרי עלכפרו:ו
 כי כ"טרס כדקדוק תכמת ועסנליס התורה כדכרי והט5פ5פיס הטהג'ס חכו:,"יר"ו

 לנו ודי וטן "ינוד כוהליטוד
 לתרו"

 לכסות ~ס וכל מתכמס ול* הנקי"ות ע"ס ולכתוכ
 ידעוהו ל" תינוקות וטלסדי מ"תנו נ:תכת כעעע יהודס כתט"ת ת:ר טטנומערומיסס

1ל"
 'דעו ל" ":ר סגדוליס הדור עתכנף :יהיו עד סנעריס 'גדלו וככן לתלטידיס 'כינוסו

טה
 ,זכיד ול* רז לי  יינוו פ1"ל כרכרי יו  כתורה דטק "'ןה להס קומן וכ":ר הו"
 תקרס וגס סכעס הססרה ר"ס "ו םלטה ו*מר הדכר כן ל* כי כדכריסס מסרו ל""כעיס
 מכץ יע'ע עלע 'עטר כפרסוס לעע ':לחגו כטרס ספר כטתכר יכוי כ ל"דםח*מר
 כן עסה כ"'לוו סמ:ל ע"ד כן כ"טרותיו קל טעות סוס כו יהיה לכל תלקיו כלהתקור

 לוטר "ין וע"כ "דס, לכמ "ותס וגלה :"טר קודס טתורתו וטלס טלה ככל 'ת'ה'
 דנר כה:יסיה

 יהיה ל" 1"'ך ע5*. כלו סכלל על וללטד כר5ק ל" "ס הסדר טן יו5"
 סל:ק. מן נעל סו" הנה לה*ק ויקדוץ לל~1 הסדר נ,תנ'ס הנ:עות :"ר ודקדוק.כן
 למען וכר כל:ון תכ" לפעטיס עטה נקכה ס'6 כ' דרן טנז לה:טיענו :ה טרתולכן

 תעימה ה' תורת מכסוק נקכה ל:ון תורס ה'ות על ר"יה וסכ'* "זרות טל1ת עלגלטור
 וע5טחותיס. גדרה לתת דהעיה מ"ריך :ס כי ~ה הט,ריס :כתורה פסוקיס וכטסומכטה
 ל:גו' ד"'כ" ה'כ* התוסכות כט"ם וגקכה וכר כדכריסס פעמ'ס כטה ט5'נו ו,ס ה : ל: ול" דרכיס :ל: "מר דידן תג" דלהכי ט"ד כל:!נס טדייקיס ת~.ל :גס נריהונוה
- וכו'. יר:ה ': נט' וכקר"יט:נינן  ככסוקיס ו"ל הס :עום'ס דר:ות ככעה תמעה 1"ל 
 נכון ליטי :סוטכים הס "קטכתות 6ך דרכיו 'דעו כטוך כ' הדעדוק, 'כ'לס ל"":ר
 ט"תס." מכוונת ככוונה דזוק לםוןעל

 סמקדס" מכית סליונ' התוגג 'עקכ טר "5לנו הכ'"1 הנוכר הספר "11ס197.
- הנ51ריס נמד ירו:לים "ת לכדו הערכיס ":ר כעת 2( הערה 8 לע'5 גס)ר"ה  
- לטספרם 637כמנת  על'1 מככ *סר ס"נן כטתוס המוריה כהר עכודתס כית וננ"ו 
 נ:ס ה:תטסו ערנ' כלםון תכוריהס כתכו ":ר העכרים גס ולכן קדם. "ל כית"1 מקד: "ל כית לס וקר"ו 'רו:ליס העיר :ס "ת הקכו וכדו'ם, תלומותס לפ''עקכ
 ג"ליו. כסס 22 עטוד ת"י סנעריס כמלתטות ווילקען החכס כ"כ ירו:ליס. :ס תתתהוס

 ט:ס "ווכר :ס כסהערס ה"פד לדפי208.
 לסנ~

 למעלתו "הלן
 שתתמת נ*צעה ו)ת גל כמסורה" :נ"טר כעו טקומות :5:סחלת

 עטרס וכמ ו( ג )כטדכר וט:ס "הרן תולדת ו"לה ומ:ס, "הרן הו" ו"ר" רסכטקורה כט"
 וט:ס"סרן

 )דס'"
 'ג(. כג )דס"6 ותכירו כט( ס

 ":ר סספוך טן208.
 כטכט"

 סנמ"יס לסקת עוד נט5"יס
"':( 

 כמו כ( 'ט
 וסממניס ד(, ד ):זכ לנום נתסוס ויהי חפן, כמו כטיס פחז הננ"יס,קסלת
 חדון.  יט( ן ורוישל  יריין  וס:פניס. בפי  מ(  פי):")

 :ס'ן מכרו טל" פס מכרו גס פס נוכרו סל" טהס וי: כסוןועטעין ה* טפקין דל" עלין יום מנ ט'1 כטקרת "וכן סר*"כ :ס נעק כ' ל', נטכלול ב!3.,טער
-  טקרת וכ*טת 

סה'"
 גס ק:ס

 6מנס ייו. "ס כי טונס 6ינס וכפרפ י'ת ככל5 6טרס כי עחסר* חקור"



-

252 -  
 )נוםלס *% סיסוד 5פי יותר ו5* פתות 65 סן ט5ין ו'"ת נ,:ל, טיח"נ תטיהת ו*ת :,

 טשרת ו:ייור: ו"גג: ההי", טסרת.ליו
 הה'"

 הן טיהדין, מ5ין על נסנית
 עוי~

 '14ך

 יג, )'סעי' עת" כנגזס כי עיתז4 'ג( 'ט ליהוםע עהה וכן ובו', ע':ה' ע,ג.' כנגדהכ' טיתז* טלה הי* עינה כטו כבול:, ל" 6ן נעקלת להן ד,טות "קיות, טלי, כנגדןנטל"
 "הה כטו כולס הו6 כ' 6ץ 'ג( יט )'הוסע ג"" 6נל וכו'. ע;י ג( כנ 1'חיק6לכג.

 ו5" גת" 5* טוז דומס לס נע66 5" 4תרי טיתד4,6'גנה
 להעצ'בה וכן וכוי גת1

 5סע6יכ 651 5הע6יכו נמ66 65 כי מיתך'ן 6'נן ין( נ )5פניס *לןס 'ט( מד)'למיה
 5כ5ל טנין לסן ו6ין סמסרת נ5' ליתין כקל6ו ודומות'סן ו"לס וכו' "ר,י ול* "רוו1ל6

 גס יותר 651 נמפיק לכן דוטס *תת כנגדן נמ66 6סל שערה כמ1 מלין נססמיתד'ן.
 מנו" 5סן 6יןסן

 מפיק. ל6 ותך מפיק תד ~שין די* נמטית תוכרו 656 11 כמסורת
 נ' סנ6ס עןב" כמו כס נ16 65 סן גם מפיק נ65 ט6תת יותל הן 6סר 16ת1ועוי
 כת( ינ ומם5י ט~. טנ )יפעיס פעמיס כ' נתיכס י6( מם, וירמש תו. )מ"כפעמיס
 ה6 מפקין ל" מיתיין מלין י'ת כ6מת 5נו יס 11 סודעס ו6תרי וססמס. נססמסוכן

 כתוכס סועתקו סנסנם ית( )ע סוהיס ג( כ )טעות ותתטלס סנסיר רק נכונסוהמשלת
 כנ( כ* )עס5י טנטתס כת( טו  )נמינל נתט6ס נמקומן ונע5ס מיתדן ול6 סן ית'ןו5

 ת5נס יג(, יט )'ססע עתס עונס, נתט"ס, שדק: 1ס וסנס כנ(, 65 )"'ונמתנס
  מוסךה ככ(, '6 )'סעיס *נתתס יכ(, יך )ט"6 ככו6ס כ(, כ )ם'6 6זס 65(, 6)סופטיס

 )6(יכ מסכמס ו(, ד )~כריס סר6סס י(, )ען לטינה טו(, )5ע סעונס ו(, )כדדפסוק קיע* ת65תס טך(, )ען כ6מס ג(, יד )'ת~ק56 כס י~(, כ )'רטיס ורתמס 5נ(,)5
 כ55 על דעתך ת! טטכי5 קור* ו*תה ככ(. כ" )עס5י עכטתס )סם( מקנה כנ(,65
 ~רות נר6ות מסורות מיר כמס סננת כו 5פתות וטפתת כו* גזו5 כי פס טג5'תי~ס

 וכתוכס רכיס כס נתקסו *טל קמ6ין מיתדין מ5ק כק: סש סס'* כמו ר6סונסכססקפס
 )התכס,יצחקמ"'מניעמוגם5יים. ע5 וסכ5 כס קוםי "ין סנ*מר כ5ל ידי וע5 נ( 65 )5נר*סית 6"ת כסטלו 5ונו6נוסרכ

 יקזוקו 5יסוד 5קת 65 יונס ל' כ' 183 י'
 ססס"ין ודעתו כסופו, ה* לס הטי5 כתתי5תה 5עד טלריכס תיכה כ5 נתטיה: ר'דכר'
 על כתנ *מר תכקוק ס' ע5 סירוס5מי תנתוס ל' ננ6ורי ול"יתי נוספות,ה6לס
 נוספת סס'6 כטו נוספת כנרי6ס "והס* יו( )" כרי"ה ומ6כלו ת5קו מעןספסוק:

 מוס סנר6ס ל6ור, סעגי6ו מונק סתכס ~ה עש וסשר מלריס", ננתלסנס"ס5ס,
- יונה. ר' כעקכת נוה ס5ך תנתוס ר' גסכי  גס כי מונק כהערות סס מ65תי עוד 
 טס. נטערס תרגומו סכתנתי כטו 31 5ט'5 ר"י כתכ 6סל סערכי סתרון תרגסהו6
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-

258 -  

 * נ"י שד"ל החכם מןלקומימ

 י'נ טיטה 13עמור
 ותכ"

 5היות )והכוונה הפטוליס 5'5 הפעליס טל ה5מ"ן
 ה"ק,ו"פיף(.טל

 5ה'. טלת כי 5"ל ה' טלת כי כ-כ ם'טהסס
- כ-ג טיטהסס  לילכיבו  לררך :מלילפ  לכוכיי רייי ייבבו  ור"ס נתמיה לסון כ-ו 
 ל56םינו נכרך לומר התקינו טרו-5 טיתכן "5" מסס ללמוז ו"'ן לה-ק, עהרת ט5כי"
 לסיק התחילם כיכרסס טכנר ונתמיה, 7"ס כע5 נס טטמו כמו "רטית, לטין ורךטל

 קלת כן וטל ל0'ק, חו5כס ממנו 6סר ס5ור סו6 "מנס 6סר "רמי, 5טון כזרכילסתטרכ
 7ף ס"ו5ר כית )ט"ן למוסר' פתחת כגין הקזמוניס, כם'ריס לכז ל* נמ5"'סמדרכיו
 כי רו"ס והננ' - ל"כנר סרגו יטיס, לכ5כס כמו הפטועיס, כשפוריס גס "ךל.ח(,
 היריך, ה,ס כטטר יונס ר' זנרי כל ע5  7טתי 5חוות כ"תי "ס לה*ריך לי היססרכה
 לכן וטטוקות, "רוכ,ת נחקירות כ*ן מהכנס "ותי ומונטיס מתנגזיס, והזמן המקיס"ך

 כי כלל 7רך "ומר ורק מוה, יוי"טסוך
  כעחזרי

 "חת ס"ות לקכל  ימסר לי  סיעתי
 וסמטורריס הסופריס :כן )וכ5 הטס המון *פי5ו הרוכ על 6כ5 "קרת, 6ות כטקוסמומטת

 מפיסס מו5'"'ס "ינס 'לזותס, מתחלת כה הורנלו "סר כלטונס מזנריס כטסססחכמיס(,
 מיוחן כח "5לס לה 'ם *ות וכ5 מלה כל "נ5 "1ק כמקוס "ות "ו מלס, כמקוסמלה

 ולומזיס זורות, כמה "חר "חריסס והכ"יס ה5סון, לכטלי ונרגסת המוננת מיוקזת,והור"ס
 הספהס, מת,ךסלםון

 סמתקלפות הסור"ות 5ומק מ5הכין מ"ן רתוקיס ו"מס, מ"כיהס ול"
 סיו "ותס סוטטיס סלטון נטלי הקזמוניס כיו ם"ס מםפעיס לטפוט ע5וליס והסססן,

 טתוק. פיהקמטל"יס
 לזוגמ"

ל"ער "ני "טר "טם כי *ומר יונה ר' "7 עטוז כשוף הנה
 הו"

 ו"ומריס לס,כיר, כ" ם"נ' המלות "לי "טר טנינו ל"ער ",, "טר כ, לאטד וכיןשמיר כין ים גזול חילוק "כל כן, סוכר "'ן וכ"מת למנ"5י, "מ,ר "ועריס כמו
 "וטריס טיכת1כ לירמיה "טור היה ולת התעזחה; ט5 "ו הפטו5ה, חווק ט5 מ1רה"מור
 כתכ "כ5 "ומריס, הסקר ננ'"' טהיו סמלות מ, "'ננה למנ"5' מלת כי למנ56',נ*מר
 ל"ער, 5מנ"5י "ומריס 15מר היה ויכו5 תטיז, כן חומריס טסיו לה,רות "מור"ועריס
 בתחי ולי רנות פעמים לי יליו כ' דבר סי0 ליכי 6עורי ילי  יער יע: ימר יי יינן  3המירוי4 כ'" ם"מירתס מדכריו מוכן היה ל1,16

 ר' עסה גדולס  מליכ0  וסבס רב.
 טיון ה5ריכיס טקומות ו"לפיס מ16ת יזד: ספרי עכן ועבן :י:ף  3עס  פי:, 3:ערייבס
 "ותן וקילק הטתחלפות, כס,ר"1ת1 טךקזק הר"וון וה'ה וכלכ, מסה "ותיוה טמווינטנין

 לוויסטנ:"פט(. חכעה ונקר"1ת כ6(כנו ומפ,6רות מס1כח1ת כ"5ה וטל"כ1ת ; רכותלטקלק1ת
 מוו, למטלה קכ5ה ים"כל

 וה'"
 מטנו "יר הטקר ו5מ5ו6 ססרס, "ל הטנפיס מן לרות

 מוו, 5מטלה חחרת חכטה טוד וים המתחלפיס. הטנפיסט:תטכיס
 וה'"

 ה"מת "הנת
 עסו" וכל' מתון, מתון "כל קפוון וכ5י ידיס, ורסיון טנלתיס כליונקסתה

 למחסנות פניס
 וס כ(יילת:  כפביפיי, יסעעירס  וסררי:ן ולי3ורבו,  לתועלעבו  סיעפס ו3לי  סרור,"נס'
 ה"מונס עס נ0סך? הטנין ם'ה'ה יתנן ל" הא? ת"' הו"? "מת וכותנ, יומר:י:י
 הכוללת "תת וטיטה וכ,כ, טקר ככרי "5פיס מטסרת ויקר ג7:ל הו" 6עת םל קטןסגרגיר
 הכלליס נדוליס ססריס טכטה 'ותר ועוטילה  נככדת ה'" תעלטת, מכוסס סהיתס 6קת"מת
  ו:3ו:יפ. ו(גייית ועייפית,  בכיביע 3לתי  ער:וע "ו "תריס, כססריס כנר היוועיסזכריס
  ברילס סירוכה יססנלבות  והעתיבות יכתיפלת,  כ(פר ייר רידיע ס3לעי סיגיעסויזרי

 "סר ה"עת, הרגסת  ה"דס יננהוטכופלת,
 ה'"

 "ו ההטקפה, כתח5ת ויכיר טן', )ח5ת
 מס ק5לה,כססתכלות

 טהו"
 וטל ס"מת5 כג7י סלוכם וכ,כ טקר טהו6 ומה וי5'כ, "עת

 חט'7. כל יתפללו6ת
 סירום ט5טו סו6 לטולה טס , והטלהו על יונכ ר' טכתכ הטני ספירום 18עמ,ר

 טיעלסו לו *טר רק ם'סתעהו, הקנ-ה ר5ון סיס טל6 5מ' טחמסו, לו 6מר טל* רל,רסזי
 סיוריוסו לו 6מר עולס, לטמאו נכוונס סהעלסו וכ'ון עולכ, לטמותו כיי ההר5רים
 *ין סימת 51סף סייו(. ג"גטר "כרהס ר.תכס למדני וס רם-י לטון )כננת יטחעהוול6
 *נרהמ נעס וס56סיס כתחלס 6ומר טסכתוכ 6חר כי ל6כיע, ע7כנ" וסנכון זס, לכל5ורך
 סעענות. כנערו
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 ינ(. כ" * )ד"ס להוסיף 5ריך לט[נת ל"ו ס'טסמס
 היה 06 כל,טר רד"ק, כסירומ הנכון וטהרתי, כהס *לחן הלת 21 עמורסוף

 לכו" 5ריך הייתי ל6 כירדן, הרתי5ה ידי על :*עהל*ססר
 סם וסרפר *טנה כי לכ*ן,

. ולטנ. כטסדרך הוי היה וסטיטר כהס, כרת'5תי. ס5עסר ר*וי והיה י:רתל, טיטי טכל עונים:הרות
 ירס(. )עמלם :ך,נו 5"ל 6ותס ירונו וכ*סר י*ו מיטה 23עטור
 סתכם 26 עמורסוף

 העופל"
 סטי"ס הור6ת לסרם ססכיל יונס ר' כ' העיר עונק

 ריהס תן, ען תנם כגון הפע5, לת*ר נססן ס:ס ידס סע5 סעות, ק5ת נסוףהגוממת
 והו6 יום; ען 'וסם ריק,ען

 עוסיי
 6ין ס,*ת העי"ם סנס כי כעיני, חסס דנר ו,ס ערני. נל[ון סגו'ן כעוה6קוו"טיף, סיען עתתלתס סיתס ס~6ת ססעי'ם לו נר*ה כי

 ?ריקית ענינו ריקס תנינס, דרך כלוטר ?ש1, ענינו )תנס סכי'ת סור6ת 6ל6סור"תס
 ה"קוו"טיף. עסור*ת ע"ד רתוק ןס וענין ניוס(, ענינו יועם ריקניות,נידים

 תנם, סכריקס, הטיש יפס [פירם סתתר 'ונס ר' על לתעוה ים ו' סיעס 28עמור
 )כ*מר סנין ול* ס'*, תטורת סה'6 ו"טר ש?שמ, סכמלת 6חרונס כע"ם נכסלדוטם,
 נ6עת. כעו סו6 ו*סנם סכעל, לת*ר )אקז( הסס סופכת סא סגם ס6תרוניס(סכינו

 ?5ז. 5'ל טענו כ' ס'טה 26עמור
 הפעול. 5"ל כפעל כשס סיטס 27עמור
 61ין ?סלי, על הכוונס ס"ין סמק 6ין ג(, כט )"'וכ נהילס י"ט סיטמ 28עמור

 ל6תר תוכל 1ל6 מספה הדקסת ורי,טל?ס על6סתך כלית ר.נס סיקר ידירי ועתס "ס
 נו. לר.תגיר עקוס *תרי לנ*יס ו*נית לעלין, קנ5י 06יס לכן עולס, ל"ול י5י6תועוך
 רשו ר'ס ר'ד כעעוז הכתוכס סלי ססערה כ' ת:61 לסוסיף, עוכרת הגמ קעון דכררק

 גוף ~6ס נטלם *ליך וםלתתי כתנתי עיקרס כי ידי, עתתת י5"ס כימר עטס6'ננה
 נס,ף לסוסיף ת,סמת לך 0לתתי הו* כ"סר ל[ונו לסני כמהנ6ת ו"ת"כ 'ונס, ר'דנרי
 אייר ככשת דכרי *נל ע['ת, ויסס ההערה, נגוף התוספת סכנסת ו6תה הקודטים,דנרי
 ),ס כתנ עס *רע ל" ו"ני סעעה. עליו לוטר נוכל ל* עד וכו' 'דידי "דע היו:כך
 לעדו ועטגו ור*נשע, הכוורי כדעת דעתו סהיתה מ:ק *ין חיוג יסויה ר' 6נל יונה,"ר'

 4פת סקור6ים ננד סנוניס ת5יס יונה ר' ירה נתגרתן( כתנת לכ"סר ו"ם;סניהס.
 6תליהם, סכ6ו והטדקדקיס סנקדנים רונ לטדו וט:ניהס נלעסי כן לעד 0עטנו 'תכן,נקען,
 עד וכו' נסכת" סכטעע"עד

 סוי
 לסונה: ןס כסיון נע:לה ססוסמתי וסתוספת הסערה.

 תיוג ר'י דכרי לסרם רו5ס הו6 כי ור"יתי למני, סנ"ת 6מר יונס ר' דכרי"רפיתי
 כגון טהמנט6, גם יפול ולמעעיס טוטעם, מהסתת טכני עד וכו' ער.ם יט:ך סלי;,כ"ופן
 טוטעס(. עד עועעס טן תנות, עסר הסטיט )הטדסיס עוטעם ססתת ס*ין קמקף,"*טתי
 סנדניתל." ,4מת כטו עד וכו' נסנע 6ינג' סוף"ס,ף

 לס-ק. התורה וו*ת כסלו ו' סיום פ*ד,כס פה סכו"ת וכגכם כנפסך מלוס, לך6סר
 שר'ל.ירירך

 וכרי סן כס" "כיו65 טן הטלות 06 כטמתמק כתנתי 179 לעעור 1)יצרה
 .110 478 הרקעס ס' םל כ" הקונן נסוף ג"ל7נערנ סתכם טפי טקרונ ועתהסכויית";

 ננוסתתנו סתסרים כדכרים כתונ סס כנדססס טן יותר נ:ליעות אוי6 .ת ט, דל"נכנריית*
 מסרי לשתכ ענין *ינו *0 ענדי תוד יעקנ ~רע גס נו כילפ 11.ל,, העתנר הני"6סר
 שה עום5'ס עורעו טקתת ססו6 לדכר ר"יס ל*סרן טנין תנסו טו[ליס שרעו עקתת6טר

 ל6ית כל6 6וטר סו* עלשם דה ונני "סרן גני גדוליס וכר.מם סעלכים 6לוסעומלים
 1ל1ה וכו/" והד יעקכ ~לע 6ו סו6 כן 6ף וכו' סעספתות סתי ל6סר זנרו סעם6ת

 ר~מגיה. כנרהת*. ינרי סם דכריו כי ;..'יהר, על לסונו כעס סר*ניע ספךלסו*
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