
נר פר כגויקרא
 לערך 075 3על סיג סממם עם בס נסיימג ונזח סיפכית. ם3ין סטורת כטלל אינס פאת93יוס
 סיס למעים 706 עזיט דסעיר 1Wb" לעס כן oh לעטם, 1Db עכן ס0יס כיון 3גסעלהצךי*מס
 ש )עלס"י סתי(וס ק3ל עפ"י כלל לעימס וליה* עעסיק מא מענן י(ל6 סתר(ים, קנס עללכעל
 סר3 מטס ועוי למעימתו. עקום *ין , ינילקוט מניגיסס ע0 סו6 דספרי יפלפטי( ולפיסכ60(.
 *על יאורס ו3ל"מ וכו'י רגטס 6ת פכייך סיס סלמכיסס רענן מסערי 9nbD פס על פס,%3"ל
 פקייעסו, טול" פכפיך דייגת ייסר6ל קפייסו פקני סוי י6רוןמלעויה

 לרגותיט יעליט וג'ל ושם-
 והכנוע ככמונ יפכ*לי סל עלמפתס למרון יימק מייכתונ לעגן, גס לקרון 6סל 6תפפייסתיס
 מסיס מעכן עעוד מסמרי כקן כמכית* לעכן, זס יימקו ונקמלי פםשיך, וינוקו 6ו"נין יפשרקחתן
 סיס עי(ענגיס 6מ7 העלו ונתמכי לפניקס, נוקע ט טית והלון 16פך י4כמונ ע"ס. עלקעסןעוס0

 : *תמסכו כח67 סרווייסו ומעגן סס%ון גל6ס לסקנס.נוסע
 מל ' )%'כ( ונ%ורומ נקמעיס יקעכס סל5 מטלס מל טי(רס על הצהורה. דשגורה )י(טד

 סי( כי י למספיכם סנר מסם 7נל יסיעו ול6 עמוס 0מכורס על ימיוס0נרהח
 ס6מלי פן ממקס 1פיטנ0 מעטסלס עפלם סל טימורי על סכתנ ךך5שי וסעטלר4ז 0נל 3ין טיןיניס
 יי4לכיי י סעערכות פססי *סמ לכל מפוך המער.כת. על )ז( : בת"כ מסלת נילם' לו' מסיסילעס
h~b)מ" על. : עעלכי( כל %3 לקרל קיי מנין נריומ כנק סיס ססלכוני( מ"(, )ענחות סקול 

עפי
 נל*0 יסיד, נלסון סעעלכות סחי 6מ וקלט סהרון. על וקכומ מכסס, פסס וצליו כעו ,
 עעלכת ו63עמ גממנו כקמת ומתילן כ"ז(, )כנמגמומ זס 6מ זס פעכניס ססיריס סמכי לפילי
 וסיתר( *ער סקע5יט סמי ועל ערסא. tenb לכל לתוכיי קומן סעערכותי עממי אות כל עלס"

 אכלשו CD'C1~ אל מליס י3 על וכן ו ז0 5ת זס עעכ3ין פערי בזיכי סכי כי יסידו 11DSפטז
 ימליעימ געלית 3ן הישראלי. ואיש )י( כמסגין: tDb)1 ז*"זי עעכנין כי ימיי, למוןסו6,
cnbn,דכיון *חרת bDb7 יכתו ונטל נעלס עכס *תפרם מוג עלס, פ5כ6ס ייסות* h~Db סיסכ6ליי 6ים והקריל60ין וקוליי h9Db1 סיטר6ליתן גן b'b1 עלס *פל סיסל6לי "bbn קטיה פגו 
 יקלל )פו( : )מכדרסג"י( סימר*לימ ס6סס 3ן ויקב נויד tbDt7p 3סע6 י*תקטל סוס *3וי6"ל

 ל6 דס6 נןת;סי עלס י6יסו ננין י6, על יפות hS עלסי, ד6על כגון פילם 1ל6 סמםאלהיו.
IPW'עינרי חד *ו י כוכבת פן סד 6ו 0מריס' ען 6מ7 6י 7לי', 7מל6 פ6ן קלוסיו 0ו6 ע6ן 
 רטם )מז( : סר6נ"%( וכפ" )עכ7רענ"י, יועת מות נעתה ליס רכקינ סמס *פל 6'י 6נלעלעל,
 נכייס, ס36ניס זליקת על סוכם סקל סרם כגס, SDDS אקל מעל נין מנפיל ש"י נשל בו.ירנטו
 , ס0י6 סזריקס )וכמ 0עיתס תפסך bS ולפעעיס , ססי6 ספעולס פן סיו65ס סתוליס סנמנתעגלי

 ויקקלוסו לצ(, מורס )פטנס ומח 363ניס ואקלמו כגון סמימ0, פועל סרוג על סוסי'צי4סעקילס, ע"י תלעיס מתורס כם5ותי4 ולכן י פת ל6 וי4פלך ט"ו( )ם"נ 717 6ת 63נגיס וייקל כתונ כןכי
 עוכימ ססעכין ל6 06 סיעורן פיכו יוגן ל* זס גל6 כי עשי וכניס כ"6(, )י'6 ויעות53נניס
1'SDמקל סומל נסיות ומגס 3מיתסי סע37ר SD1) לסורות שכתוניס 13 סטתמטו סזליקס, פל רק 
oaעל סוס מפועל סנסמ עיקר קוף תוף כי ;"3(, )יטעים וובכן סקלו כפו ס6נכיס, ר(קרת על 

 מ0י5 50נגיס1 ומליקת ~7DDX מתכמת על יוחס רכס סורם *עגם olpnS; עעכ~ס ס6נניסשנעת
 נסני רק מפ65גו )ו6ס סתא0 פועל 1%6 למזכיר בורך 6ין לכן , נס וסיכלות הנלעיס עע0עימו4
 סכ%סכת סתוליס על פורס רגס סרם עיקר וגסיומ וממכם, יוק 3י6ור(, למוקפמ כ,ו* *ולימקוקיס

 , י"3( )ע"6 13 ימלמל כל וילפפו 13, ירגפו רגום סכוי נימק גס מפעול b1Y לג:ן 0זריקסיען
 מס כי , עכן נעגין 3כתונ וסנן 3וי ויתקלו מסונר ל6 עעולס כי י סקל נפועל יסכן סל6עם
 סכמו כך וצמר 363ניס י(עימוסו כלוזיר 063, צותו 1DIDt1 36ן יסרבל כל צומו וינגעו סטלס5על
 סי' לק ססעתי4י על יוריי bS 6713י ת0 משנכיס, 5ותס ויקטלו סומיף זס 6מר לו', 6סר כלנס

 לועל עוי ו*פמר וסמריפסי ספימס 6מר אמרו ועל פגרו על 6נניס כן גס זרקו סנזיוןמלמכלים
 ' ס*ותיומ גספך גרס לטרם רגס עורם ידפס סרגיפס ונכת סכ06 סגוף 1סנירמ ספי!יערן 3כמיגמכי
 מגרעי מרמי' ו6ת כ"7(, )נפדנר יגלם וע5פותי0ס כעו 0ע5פומ' ס3ירמ על יורם סו6 נסכי

Sbprn'):)כי פ76, קט0 זו פרסם וגו'. יתן כי ואיש )ים( כ"ג 'DS נר06 סדנריס פמטומ 
 סנר תמת סנר לו יעמס כן עס0 כסער כיעול נגופו, עונם סתורם עיינתו 3חנרו ס0סונלגרור,
 לסעגיס ו7עתו, "D1hk ענע 5ל יתקנן זס ולגר נו, יגמן כן נ76ס עוס יתן כעמל עוג. וייעל ,וגו'

 לעולס סמונל יעגם סל6 לנותינו, פפי ס*פתימ 0ק3לס *ליכו 063 וכגל  0763, כבלס גוףעונתי
 לתוי עסיס פס רק מס סזכירי4 ל6 סימורם סעמרמיס יתפרו לכן עמון, עונם כ"יז סגוףעוגם
 נכפו לעגום סל6וי ען סיס כלופכ גו, ינתן כן לו יעמס כן עמס כבסר b~DI סמונל, 6מלענוס
 ססי0 העוגם סמולם תזכיר סימך י ט6פת דורסי לפחון ירום ל6 ונס סוופרטיס, 373לי עי' י6לס

לצוי



 כהף9שא54
 Sb 0קרונ גירך ר(ססוקיס ניטור לי וכל06 נ6עמ; יענם כעס עעגו ותעליס עליו, לסולל6ף
 ט6ות ייענו זס. וסות סקנלס, ועם 60יס  ונ7עח 3טנע סעוקנס עם סלמון טיקכיס סקוסןססטס
 קרים פזם כיו לפונלייכחצ(, לש%שר5סיףי לריר ריר  לסטוים כן' כשלת קן גס  כורכמוי61שו
 6יס וחן 01% עס ג3ל ויוכמ ג6ג0חכתן שיאות כעס מרגועו י"3(י (h"b ו63גותיכס נכסס' יי וסיתר( פנמ6, סעועת6 0יככ6 וכרגועו כאס( (SDW' ערחק עקרן פונס וסעועס עימס כסםעל

 כי D'h; כן כעו' סי' כ6ן 61ים מנעלת 61"1 6ומ כן 6כט, סיך מלגועו נר'ז(י )6יו3לרעעו
 וועכן *ויד רז4 3עעיתו נוס ימן כי וטים מסריו. 6)נר יסלוננס, 3סע0 כסם עכס סיער.צחרי

 כי שים סיין ככס חסלועין, ים נסעם כפם ס3עכין כפו ל"ל i(D5DS~DD כ5כספען זיעעןיעע6נ7
 יתמיינ סנסטסס נסעס, גפם לעכס ייעס נמנלו סי(חונל כלל נזלך ס6על 61מיי נעעיתו; עוסיתן

 h3S~ סוסיף עעוןיממלחצי
 יעושה כן עוצה כאשר to1W,~ .&'lD ממלותי וקומן גדל פלטי נצלך

 יפעם עסי' לטן כי וסגמ3לי סעוס על רק טמו3ל, על עוסניס לו יעמס עמס עלות 6יןלו.
 סמלי מעולת Psn ל6 כעכין פעלי כטרם רעי 06 טונ 06 סעעטס וסכר סנדול על כןגס
 עעסס וסיס , )פערליעכמפ( 0לעומ פעולת געול ר"ל י כ"ו( )יפעים לגו פעלם עעטינו כלוכן

t )מש טלוםכ75ק0 O ~ s  %ייקים כעעטס רילסעיס כפעטס oc1ib ונניע 6פר )ל04ן( ס75קס סכר ר"ל 
 ק 6ו וכן ל(, עלסי ל'ג, (Shprnt עוסי( 6ני 6סל גיוס סכיי עכין כן גס טעכינס ס'(,)קמלת
 כן וצעס , מסלועין כ"6 עסי' סם סיין כ'א(, )עספכףס לו יעסס סוס כעספפו יגס 3ת *1יא
 7עס )6ין 3כם3ל סעוס טעסס סספמי נערך עוצה. כאיבר וטעם. נעול: לו יי(יס כןיעושה
Dpbbn7על על(  hDTh" געפס6ן נוט 15 נעם%יגטען( )דעס 6יסס ז4לי י געטס6ן 6יסס )ווער7ען , 

 מטבועי ע"י ו0ו6 מגעול, לסכמנל לו י63 זס יערך סעוסנגוףסכמנל, סספהיסעססכלועל3עלך
 כלטון מבמכל ו6ס לעני; יעכל 06 טוויו עיתי סעוס ידי על טכפסמ עס טותו ממעין גופו,מק

 ch י בו לי, סככוי לעלם וסגמינ0 סעעיי( פעל ססקייס בו ישק לו יעוצה ט6ערסעקר6
 , יעסס לו כן ולועל לפעל סכגוי לסק7יס רצוי סיס כן 067 , סמונל על מוזרים סכגוייסטלין

 ספעל ססקייס עכטיו עמסי נגוף ע5עו סעוס 63ומו יעגם ס0סונל עטעעוחו סיס ובז ינמןי בוכן
Sbר(כגויי D'b1 טיקנלנו י37לי זרעון סעעונם יורם וזס סגמנט, על מוזריס 13 לו ססככוייס נרוכס 

 בערער, סונכוון מעיקר 6מ תוריד לסקרים סלמון, רככי פסלך 3סניגך זס 737 לך ויכילסגמ3ל1
 מכסן , מזרע יסים ו ל ל6 כי וכעו י גן( ולסרס י לפלס כן 3י )נויל* כע"מ , שעפל 6מ 3וולהחל
 לך לך, כממי מנס יסיס, לו חוסו סעקרינ לכסן יסיסי לו לכסן ז'(, )15 יסיס לו בו יכפל6טל
 0עוס מסלהצי סכתו3 ט%0י6 על 3עיגיך יקטם ו6ל יכורכו; נעמר ונק7וטיס י"מ(, )קלעגממים
 סםלועין למון סייך bS 63עס כי לו. ייחלם כן נלור. סיומר נלטון 6ונל ול* עטי', נלסוןוכחנלס
 נמעטה כי לתנוע, עה למונע סטין עד כעסי מתנשם וסך כעות יעלצו סיעים כס:תינת 05כי
 כטיך *ת וסלעי י (olsk~D) יסלם ול6 רסע לום תמלועין, לסון מעך ועלוס פלוס לכן מסיוגוןכל

 6על וכן ספורי סחם סור יסלס סלס 6ער סעוע7, נמול סלם נזק נממלועי וכן 7'(,)ע31
 3ק3לס כי יסלענס, נסעם ינכס 6על וגח3לתס נסרס נסעים וכן לרעסוי סגים יטלס כמל,כמסלופי
 5ער כזק 37ריס ס' סמו3ל וזן למנוע לנמנל סיס 3מ3רו 3מונל *עגם געירה, עי עסלסממתיון סיעתי יסלס, נלסון יועסק ע5ס חסו סכיזק, וספתם חמצון כל וגמלם גתעל6 6ל1תסלועין
 סל6 כין לכן ת3יעומיו, כל מטלוס ל73 גופו גזק דעי נקנלמ כן 06 והין ונוסם. סנמרפוי

 3עלו6ו געור תסלוס עדיין כ6ן 5ין כי יטלסי לסון סזכירס ל6 סמק כמסלועי לק סמולם37לרי
- ל73. עסיס 11bS סמיכי( לכן 37ריס, 7' ס6ר תטלועי עליו עוי מקל כיופלעוסון  יזכיר ועתר( 
 טתוגל נגוף ס3ר סיעעס פירוסו והין וגר. שבר תחת נצבר והער סנוף נזקי עיני סלסמקי*

  כעו סגמתע-' תטלוס ענין סורקתו תחת עלת כי י7נל, סבר עמסלועי רק גגחנל, סרב עסת6מי
 פ" פנל מסת כ6ן וכן סקו7ס, מקרון עעל6 סיס ס6מרון זס כי סגלן ממם 6סר זלע ליסם

 וטעס תנר6; חסלועי סנר מממ )נמרגס נילוסלוני וכן נרוך(ן 7ען פיר )ערז6טן ס3רהמלוס
 סמם עין וכן סנרו כמטלועי תיקון לו יעסס סנרן קלקול נגמנל סעוס עטם 06 מנר, מחססנר

 : טס 3%13 סו6 סע6על וגמופעין,
 ווערדען געטס6ן גט 15 טייטס SSbr ז6 לו יעילה כן 3עטי7יגעע עי ווילס עיצהכאשר
-- -ללוך -- - שבר-   -  נרוכעק זעק עמקכן שבר -תחת 

-- -6וע - - - עין   -  *ויגעם זעם עמ6טן עק -תחת 
 65סנעם  יעם עח6עז שז -תחת -"1- -- - - א --
 כן עלעל על עמוס וגו' טנל ממת וע6ערות עטס, כחטר עלעל על עוגומ מן, עין סנרעלס
 עומנ קדר (sce' סלעי(, כיליעוס קדר כחסלי וגבוס 6גי מסורס 6'( )טא"ס יוגעם לו,יעסי(

על



גה שה כההיקרא
 ים ט63עמ qh לסולומי ס6לס ספלחיס טנאו וילחם ונכוס; על טלעס שריעוש 6:יי מסורסעל

 בזק מסלועי כק *יגס מין סעיוגר וססלועין Db~, נעקום סמכליס יגרים 7' ס'ניעומ עוילנמהל
 נרפס זס ערער בו. יטק ק באדם מום יתן כאהשר וגו': ס3ל מחם ופעל 3י6כ לג:ן לנענומו

 וירפס לו; יעמס כן עמס %סל געעימו עוס ימן כי עקויס *על פכ3ל 6מל לגעל,,כעיחשל
 מפך SDtbn), )מעפל, מסלון עגינו כא5 סלעעלס, עוס כעלם מירוסו סם עהט עלסמדין

 ייי SD וסמערון סעוס מנוסו טנסמנס סנסנל, נוף 6יכומ סעמסל לפום ע3ל 4:%סה(תעיעהשי
 ע7עי 3טממקרו גוסו סגסתכס 0נמנלי גוף מווי נכעות מקלון מא כ* וס ע ועלם ופן, עיןסנר
 סיע טל6 כלוח י"6(, )6יוכ עעוס פסך מrb 60 כעו י(כעומ חוורון על ערם עלמ ועליכוטוויוי
 וקער בעמיתוי עקויס סחר עעס %ן סיכם לכן געפוןי סן כנוף מן וגרעון עיקול עיניעכל
 ג6נכיו סלם טייס עם לסי עועיו טגפממ , 076 6ער לכן %ןי יינר פעיו עס:סמ כיבאדם
 )ימזק6ל גתמי נר6מס תרכס כעו ומחירון 6מ7 7נר o1SDnI נמיכם למון ועשבו לעל6כס;לקוי
 ונ6עמ לי, ממן גניך חכור ובער ק"כ(, )מסקס יוסיף ועם לך ימן עס סמועלמ, לפכין וכןכ31(י
 , ס"ס( סי' ניס )ערפ"6 זו ננמינס י"מ י6% 360 5ין ונס לכסן, עקפו סרגל לטת סמיונ6ין

 יגמן כן 63יס עוס ימן כקער 3מ6ער. סעכוון לסהז ויסים מדיונו, דעי כמיגמ וזו סעכוון6גל
 זס כערך סמנלס, ע"י יפו עמווי טגפממ סייגו סנמנל, 63יס מעמילי סכעות חכורון כערךנוי
 6יסס וילל ווערטסע%געלם' יוגע5יגטען 7עס 5ערסשלטכיסם )ג6ך נעול מסלוס ענורו לויכמן
 גוף וגרעון חסרון נענור סעוס, גסניל כלופל גטנילו, פ" בו עלמ וועריען(י ערסט6יטעטי56יר
 מיונים 1bD על ולפעיל נוס, לחיינו כבן ידגר לני סגוף prJ' סנמסלועי ג"כ 3זס ורכוכי: ;סנמנל
 וסתמכן *0ר. סגעקוס 37ריס ס7' וייגס עוד,מעליו

~nbD 
 נזקי מסלועי כי ננפעלי יכמן יעמס

 עכס ט6ערו פ"נ( )3"ק לרנותינו וכמאזי סעוס. ע"י גופו פממ מסנין 3"י, סויצמ עשי ססנומו
 לתסלועין נ3סעס סיעורי( סכ6ס עס , נעעימו עוס ימן כי ובים ליס ויעיך ימלעגס 3סעסכפם
qbענון, 6ל6 גמיכס 6ין 3ו יכמן כן מי( )סס ובערו למסלופין, 63יס ס6עורט סכ*ס .D~rt 

 מות אדם ומכה )כא( 61"1: טומרים וסק3לס סכמת 6ין וגוס טפסע, 6ל קרו'ניסוסיגרים
 67יס נסיגג 6פ" עסלס לעולס 3סעס עכס עס לנסעם, 76ס עקיס לגס( )ב"ק נמנומינויומת.
 סו5יל נסוגגי 6פי'  סטור לעולס יוחס  דכמי3 מתסלוו1ין קר6 7סטל" olh, ונכס qb , לעולסעוע7
 )עיי ענ7 כמסלועי מיי3 שיגו מנרו סל ענדו נסוננ בסרג כגון רם"י( )ע"מ עימס טייכ6ונעזיר
 ועספעות עמסלועין 7פטורין סוגגין עימום מייני לכל ילפינן ועכלן ע73( סל ננוסו סלים ג' כ"3ב"ק
 3"7 )נימומ מייני נכל כעו יועת עומ כמיס ול6 , יועם ע7כמינ איילי 37סוגג כן גס יוכר(סלמון
 0יוכ עליו ים סירוסו יומת ויאי 6ל6 פי"זי ססוזכר וכעו ועם( כ'י "מ סופטיס )עפ"11סנ7וכין
 מסלועין וקין נו יט עימס מיונ סחיונ, ען גויעמ וססלילס עיר(, כגגי עיס לעגמו וכקויעיטיי,
 0יו3 ו76רנס טעון פטור וקילף עשי דל* יערו qb) 7"ס ל"מ )כסונומ ונמוקן 7לי%,יכשיכעס
 לעילף,מו"ל

-D~D 6ד7נר כוונמסי י7עמי ול DIDD עימס, )נחיונ גדע סתסלועין מפטור מא 
 סתוט' עב"ם סכמונ, 7נר וקעו קניו הנעכס כתב ורס"י עימס. ים  ונ76ס ממלועיןי ים3כסעס

 : עכס 1"ס D"D '3 סנף(7רין3זס
 גיזברו מעלות כל qb עסיגי ו7ק7וקיסן ופרטומיסן כללומיסן ניערו סעטס ער( סיני. נה,ר )א(כה

 7כמינ וכחיגי כעלותיהן שערו סעעס רענ"ן פ" )מ"כ(, עקיגי ופרטומיסןכללומיסן
 י כלל שרך ססונעס דיגי ותלו וגו' עונך לסיוגי ותכלו ונטסתס מסעעכס וסם3יעית עססטש3ש

 מעגין ונקוף זקתי 3פרסט נזכרו כולס מסרי פרטים כל ג6ערו עוי קיני 3סל כי ולער מזרונכלן
 סע5ומ 5ל0 להר( )כ"זכמיג

~Db 
 סעלומ כל לסקימ חיכי, נסר יסר5ל גגי 6ל עסס 6מ ס' 5הם

 פירוקי על מטען ונס )וע"ס פםיגי וסכל ונפרט נכלל טג6ערו לן סיו פכולן סגזכרס ססעטי(6ל
 כ"ז( )3חקומי עככין מ' עד זו סעסרטס גרור סכר6ס כי טונעמי יומר סמ"ר 7נרי ולסטעיס ,נזס(
 וגו', עסס 5ל ס' וי37ר סס סמ0יל לכן סדם דגור סו5 ולילך עסס כי סו6י 6ח7 יגורסכל

 טלימומ עגעו סעגין ו)1זס והיגלי ויונל סונטי( נעניני ערכין סרטם עד עכ6ן ים נסנורו63עמ
 כל כדכמיnnac 3 ענרמ על ס63וס סמוכחהש ג6ערו כך וטמר ניונלן סקרקעומ ומזרתסענ7יס
 5ער וסתורומ וסעספטיס כחקים 6לס ת"ו( כ"ו )במקומי 6)נר סמוכמומ וננער תענומי ססעטםיעי
 פל מלכו, נחקומי 06 ומן וסיונלי סמעטס סס חקים, עכיכיסי מלס מסג קיני, גמר סינמן
 לעסומ כענין נפרסם, ממכרו וסעוגסיס סמוכמומ י"ס ור(עמפטיס, וסיו3ל. ססעטס נסוקתרב"ט
 כתי נמ"כ פי' וסמורומי מפטים. ללליס נכונו וכעו י עונם מעגינו קע"ט( 1:מסלש עספט003

 טענין מנוטר מגס מיניי 3סר ס' כמן 6טר *מר ועליטן פס. געל ו5ממ 3כמ3 6חתסמולומ
 : וסמורות 6ער זס על ו7ק7וקי' סרטי' וכן סמקיס' "לט *על זס על הקיני כשרסיסן כסערוססעטי(

ענת



 כהריקראשש
 עם, %3פן ס' 8ת לנמוט ימעתלו סר4י6 נעכס יםנסו כשר cn~b עו73י מנס לה'. שבת)ד(

 וסעחשלס יחדתם עיקר והין , ניליס 0ס 3מסמתיס וחטת עעסלס עיני סכל 6ים כל מימטכןכיי
 ש* מקהיל כעת סנופן 0צע ען יגועם קצייך. ספיה )ה( : הנאם( )שהק אן סכל (6p7bל6
 ויקוראו סקרעוי1 עי4 %עס ען יט 6על 4הס( פ8נ ילעיס 3מילוסו ושיענה )לס"י( המיסקרוי
1Db1רעיי סיגו הבצור. לא גלילך: קסיס 6מ כלעל חצליו הו' סעסנ כגון מכיס מעם 5חצמ כך 
 ל"ל *גל בתכלס, לכס סיירו סכם וסלמס 63ערו 6כילמןי ממיר מסרי כללי ס%ירס אלולנזרי
 סניעימ כמירוס 'ppDt י* למנות כדי וי4כוונס סכו5ריס, כילך , מגפור( (bS 3סמר6 סם"כעו
 ליייומ מקתל ל* , פירט" הן יסניעימ(. מא לעסכם נפי' )לעלש ססניס 3ס% סיוזעסקכילך
 תט086, 6מ ומקפת שעל מניס סנפיר ננד כווכמס לכל. יסים מסקל ~bS קמר כם6ר טעמזיק
 י מסקר ענסנ נו מנסג 6ל* לניך *ומס q1Dbi כדי עקפים %עסיס משור ל6 ססניעיס 3סני64ער
 0% 3כל טקו5כ ככרך משולי ל6 ושעט תסס. כלסי 6תס גס olb 161 כל לקיילמ יומסמעזור
 לו וטין ומונס עעע קו% 6ל* נ3קל ודטנט כרי ועעעמעס ססדס כלק5ירמ

~JeS 
 1D'S מצך

 5"7(. סש6 עסעסס יץ )עלענ"ס אן כדי ט"ו מען כדי פעם סססקר ען טעגי6יס כררך עעערק
 , שמריס מסילות 6ין נעול וסמם ננחר 3סגיעימ סיירו ססטוער ססוקקיס למיטת סו6 זס פכלודע

 )ערם" עותר 0קיריס כדרך bSn 6כל סק%ריס, כילך ק5ילס וק קיפול קינו נעסוער נסלכן
 ליעת 36ל עומתן(. ופלו 6לו ס3יעול וקתס וכף סעטועל מן וע' עזקס סל י"ס 6' קכאניגעומ
 סקמרי4 ונעפועל מניעור למני qb 63כילס *קול במעול 7נר 37סכיעית רםא טל וכדומיור-ם

 ונעלס ק5ילס כילך טל6 והייינו עותרי סכוי ידי על נעופקר ורק י ק5ירס כיכך סל6 6ף*קורס
 סס ונוסיף ' YW) י"ס )מניעית לפעית 3פ" סנריי וכ"7 נ7"6(, 7אס ע"נ 5'ט סוכת)עמום'
 כמלוס, 6ל6 ויגו זס וגס גסנויי סכי 3עופקר רק במנויי qb ענין נכל יקור 7נעטותרעפורט,
 7עניעימ )משס  ימגן 60 זו ול7ע0 נידים. למלום כ"6 לקדור לקול געופקר 6ף 3עסונר*נל

 וקילס כל כעמונל 7י64 ש3ו6ס, לק5-לס y~p עגל פי' 6י1 ז קליל וענל יד ענל לסםעוכרין ע9"
 מעסוי סו6 קביל ועגל י ע5עות לס3ירמ סעמוי סו6 יי עכל 6ל6 סתשסס, לק עומל ושין6קולר4
 משור ל6 למון לפ"ז ס"6(. כ"7 ק" ססלסן פ6מ נכו )עי' ועממם בנעל ולסיקון %יםלנקיעמ
 ממיכם  סוללתו עיקב *ין ופילס נל%ן ו7ע *0וי. ונ5ירס קמלם כל יגמחוגל כפטט'"7קל*
 סלקי  סדין סעלום סד3וק על לרס"פ סוכפ נ5ר סרם כי  35לעזען(,  )6נטביירען,  סגסן  יןסזעודס
 מלמנקע טסות כלמי וסלעים 3י3כיס  סיכנ ועדונקומ מזקוס ססמופום שורותי ערים  כענין ,ספורכנ
 סלי סכנקת ופייר ממכלימי טס וסוף סענניס, 6סיפמ nb91cS סנ5ירי סס יכול מוסולספרן,
 מלפוך פנל כעו %ר ויסים 3נמ, 0ענניס יריכת ידי על ימד וע7ונקיס נלוריס לסיומםמנסן
 ו7נוקיס 5לוליס עסעגגיס נעולי 3י*0 יסייט 5-63ל, ען עורכנ סו6 %ר סטרם וימנןלצוון,
 הנתל נן'0 )כננ7ס ס7נקומ על נס יורם 63רעי קטף ולמון , תקטוף bS משור ל6 ומלנוסיפז.

 שבת )ו( הכיסס: נטיס סעיס הנן זס על זס ססעל סו71גק כערוך DD" הרקטת עמוסל*
 וסרקו סירן, פ3מ מ13א וסימי4 סעמלפיס יושיט לכן מיכלי ל6 סמנם לאכלה. לכםהארץ
 , סעקרq1D3 6 שפעול מנו6מס כל עלות  לזיעתי ע"ס. סטעססי 6כילמ ל6כל0 פלס וס תמכיימלל

 סטעיס Db ס' עסס יעים ~DD כעו סלני4ו נסוג ססעוס 3לא מקלון כי מלפניו, עס עלמחר
 י לאכלס לכס 60לן כסנמ וסיסס כמן וכן , סלעס נ3ימ כעו מלעס 3ית גסונע וסקול ' נכפתוסל6וי
 עס כך וכסל ס%כליס, סעס עי יפלס ממלם י מכו6תי4 כל לנטוף 6ער ל6כל0? לנס טיסיםוכוסו
 לרוני סניפה 7נל 101* אכלסי מסיס לוער. כך תמר חול גיגיססי סע*על ל6ריכמ לורנסי6כלו;
 כע'ם מניס כווגס על גס 3* לסורומ סניא מהרון וטעם סיעם; 3פ' מכסן הומס וססניעכעו

 רעובן ס3ת, עלת יסים  ולדעמס סעומקר, ען כלוער )ערס"י(י 6וכל 6מס ססנומ עןלנומיגו
 מלנכס סכות 6מ ליוגלומ תענס ל6 סי לך. והיו )ח( : וסספקר סנדול טעגיט ס6ור'מטנימו
 מכות מ-ט OD ביטונו 63ופן ועעונרומ פמויומ מסייכס S~b , למכס מיטיס הנ למסנוןפמוטות
 לקוף יונל לעסומ קר6 סמי' ולמאי )לע8ם(י וזליעס 3סליטס מלויס 03יומס נסניעימ, כעוסע0,
 שיכו ייונל עלים מליני מכעיס *נל נמ"כ, יסיד דעת סי6 שעטין, עסס טל6 מי על qbעעע
 קל ומעגל מיש"ע ישופר. תעבירו תר, ישופר והעברת )פ( : פניעית עעו יס כן 06 6ל6נוינו
 נעקר* מעונן סו* כן כי סעקר6י לסון SD קול מלם מוסיף יגיע 6ין מופלי קל מעקרוןסופר,
 וסריס ע"ז( )"ש נימלו כעאס , עתנו 0נטתע סקול SU1 סכלי על יטעם סופר עלס כיע5עו,
 לסעלחז )ליכט( כעטור ס*חח 60ור על יסעס כל וכן ע"ס. , ספעול0 ועל מפועל על יתעסוסעהם
 i~DS1 טנעס. גרומים ועסיס )ל6עפע( 13 ו0ע6ור וספסיל0 ססמפן סכלי על ויתפס מעידנר

 עלת תרועה. ושופר : סופר קול עסעועומו כי י65י סומר לסעוע ממקיעות קודם נרך Db*מפר
מלועס



גה כהויקשא
 ; סומר קול רק קיל מופל תתעל bS כי סופר, מלועת ולוער סוסן nsns נקען ל0יומ ר6ו5סתע0
 6על כ46 גסתך, כגלתי יפרום ולרנותינו t(k~tD הפס )נראים כע"ס 06 דועיס מחטאגס

 סופל 3'(, ל'3 יף )לעול נעכ7לסנ"י 5עגס ותלעה; ש"כ ע" מלועם, ויאגימ סומןונאגרת
 , גכל6 חילו cbrnbS וכף ע73ין עכל סלפנות5  7ונמנל סלמל6ין 7עמבל סומל 6ל5 9 6ע6ימלועס
 מלועס טיפל כר6ויי תרועס סס 6ל נסעך סופר מס ונזם גחל, 303ט מרועם ען מרוורספי'

 סענו7 עול נסגר כי להימס, נפפריס 0ענ7יס 0עניןי לפי ע6ד ככה וי61)ענטל6םפיכנק:מיעינע(,
 נמרופס פגיו ויר6 נו, עלך ותרועת יון מרוער( סס לפרם ולמסר סס7ות; גן עעלי0נ(י60יון
 יום3י לכל דרור וקרי6מ מירוס סל סנמ 0י6 סיונל טכס כי ומגרסי ריעומ ענין בופל לשג(,)6יונ
 וריפס % ירעם  פתורת גו 5ין כי ולעג7יס 6מח0 לנעלי ולעביים לעסיליס טעמם סל סכיי%0ן,
 )געזעללינקיייק מרועם סוסר וימורגס ערעיס, גמגום א עם זס ימעידו כולס 6נל ק~ילסיול6

 (pb7 מלעס פנס על לצורות tprni נ6 סכ0 עלם כפל שנה. התמשש שנת ))(סחוינע(:
 פונ%לק:פטעפיללע

 י06"
 , ניוס"כ ספומל ע0ענרם רק חתול ל6 סק7וסס ססתמלמ כפעל מל6 י

 ו0מטלמ0 מתקים י(חעסיס סגת כל 35ל עריסי יעים עסרס עברו שכגר סלואן, 0פני4 6ין כןד6ס
 סמכלס סלעס סיס על לסורומ טכס, סמונטיס סנמ )סי"פ( נס 6על זו כוונם SD1 עי"ש,מסיס
 נלי שלוי כמעסיס נסנת תי4יס סיונל ק7וסמ 6גל יוכתר, יום עד חמלך ואסוך סל36ן"סן
p9pnעלזם מתמיל 36ל 3קופס, סוקפמ ונלי 3סמחלתס qb גיוס לק סיס ל6 ססופל ססע3רמ 
 ~bx ת"ס סיונל קיוסמ מכליי וכן 0יוגל, )נקדוסמ 0קו7עיס יעיס עסרס lmb ומבגזלו ל6י(כסולייי

 לנס, עד עלא ק7וס0 ע5עס ססעסיס סכם לק יוי4"כ' עד שש עסלס עוד שיו יסוקס1ל6

 : נכרע להזק י63 מכפל כי סלמון, ע7רכי עוקכס 6101 ונתלונויי נמ'ע ח"נ ע7נלי לע7סיכך
 ענין 3םען 3לולוס כעו 3לל ונטרם וסוט ומירוס, סררם על יורם לים"פ יונל לסת היא.יובל

  נסכות 0רטויות פדל טיתנלל )%6געע"גסייט( רסויוס ועלון נהול ים סיונל 3מגמ כימעלו3ומ,
 6סמ חילומ 13, פסס כסמר כנוסס כגגרמ0י (k~nDD כ78הוי כענף כעוכר, סקוני4 וסיסועג7יסי
 סעלו3מ 13 סעכריזין וסכלי זס, על זס ימחימוס ימרון ולימה קישט 6ין לי:ולסי 6מ7ורסוס
 למון 6ל6 7רול 6ין דרור. )י( סיוען: PP3 כמטוך 6ער ז0 על יוכל, כן גס גקל6סלסויומ
 וכי6יס5 ללול, 5סול כעו טיל5ס, עקות נכל לסנמ סיוכל דירס, לסון 50' חרול, לעלת6ימנסו עטעעומי מלי ל37ריסס ל( כר ול"0 )מ"כ, ע7ינר4, גדל ועימל 7ייל' גי כענייי דיה למון ע0קילוס,

 ועיוע* למיל ול5 נס 3ל 7כל 3נימ6 7יוליס מפויס 6י0ו 67  דלול 5של קפ'צ( )ין015נווכ7לסנאי
 למון וסנ' ע46ן. %ין עססרפן ולנמל 'rm מעסין 3נימ6 ונ7ולי' נכין ולפיק ננימ6 קיכ76ענ7
 כחומס ח"נ( )ימעש כיול יהפך %וף כענין וי(ענול, סם3וב על יסתם זר סרס כי ועפננןספסר
 סכקר5 טוב %ן וזין כי וימכן נעגול. סעקנניס  7לכיס ע"ס( )סס קיסר וסדוליס , קנייסעקפס
 עעתל נניסנ  לסוטינו סמסוניסו 15 סנינו  ניול  שינעו לסיומו 610  נ6סמר( D11mpl~ טד7י,

 מקרקע סיקס כעו וגו'. היא יובל )יא( ס3י3: לסון גו ס0א וקחרמ, רעו עליו ויגייועחוננ,
 נ6ומס נס יסתעטו סל6 %ים טסניס סגעליס ניד עסוענ7ת גלמי תסיס כן 0קוניס עידלמירוס

 ען *הל 6תי4 0700 עא השדה. מן )יב( : סי* יוגף 61על ח% ולכן )יעקק( נעליס נדיךסגיי
 עע0 סגסרם ל6 ערנומיגו(, )רס"י סנים ען לנעל %ין anb 0700 ען לחי' גל0 ס5ס0גיפ,
 סנורעס, סקנס על 610 ען וע"מ טננית, ס35וכ ען 6% %כל, 6מ0 ניועו 0פ17י ען b'3Wסימרר
 סס6וכל נעקרי, סעכות ולילוסלעי 36יוכים. עינקמ עניים עסוי כעו זס, לעבין D":O 6חםכסעוס
 וסמורים pDD'7, 510 נוסר ססו6 כ"ז כי נס%ןי מממלת עי עכ"פ לסעמין 5ריך 0700מירחם
 ועש טס(* ונלענ"ס ע"ז מ"7 סניעש ל"מ )עי' מנו6מס 5מ וסמק לספסי' ולDs)bS 5לאורס
 גקל*ת לכן ננולן, לסמעל ל515ל נ8קסמ סמנו5ס 0סגיס ס5ל 3כל כי סעקל5, עעס ימכןסססע
 3ס3יעיום 6נל גלכו. מנו6מ סוכל ומסוכל קגיפומס, עקות סו* זס כי י יקב מטו"מ נולןתנוסס
 סק%ל מפקר. גדרך רק לעכול רטטי ם8יגו גגלכוי 518כ לו ולעעומ סנימ 5ל לתקוף סלסולויוגל
 מנאמם, 6מ מבכלו סם7ס ען וזפו ס0פקל. ען עעע סעני6יס כדרך חיתו ,למוך ועני6ועעע

 סו6 ימיהם b~p אחוזתו. אל איש תשובו )יג( : סעיס ען כ"5 סגורן ען בינו ע6וכ'ל0מנו06
 למגלו, עמג0 בפגומן מלמכס. 5מ לרנתם כ6ן נ1nrlDb bSb 6. 5ל D'b ומנמס ג"'ער כגר607

 קמץ. או תמכרו )יד( ע%'כ: יחס לסני תנעי שכענש. וכ"מ ט( ל'3 )נטלומ כרוגל. לומו1ומ
 אער %לקם. 6הל קר55זסר

 מלונתי
 רמסני כמ3 67י ו5ריכ6. נ"6( )3"ע

 O'p7 עטוס פוכר.
 ל6 5יונ6 נזניגמיי( ליס קים זלי לוקם 6נל עומס( סו5 31)נזי7 03 כמן )כעס גזנינסיסליס

 (ob קגימ זננמ תגסי 57עלי קני 7ק6 ונסוס לוקס. רסננג6 כמג ו6י מוגו. נ8ל רחענוושיטיס
 ונוכל 35ל לך( עמקייס סו6 ועלי tb*s. סעעומ סו65מ סל1SSb 5 510 טסל טצמק%ס טסןלקתמ

71357י



 מהמיקרשש56
 Y~b גמנ 5הכbnth tbS .6 (nbha) יוצעות )סיכלו *וגי זנן 6יגטי 67עלי קונייי6נהה
 טסעוכר כיון "ל לוקח, לחענ* כמג 57י כמטוטומ, סלעוד6 נקט bS *ע6י וקטם ל"עבחומסת

 על6טת ללוקח הזיור עמעי( טכתשס. לו יוויע bb1 לתגר נסרקות יטל ותיגו ס7ו סחתן ים"ל6
 כרשן, עחילם סוים יר6ס bS ו6ס דוגמתו, וימנע למגל ירתם bnnDW ללוקם עוכר 36לליוכר,
 bbb פינס וס5ריכומ6 עס3רמס. חד6 ייעינן טיסי 6ונ6תו לי(מזיר )571ריך ל0וכותו, לעומרס1"5
 לק טיכס מוכו Sb יאוסלם לעליכן *י עקרם ל0 ים זו לקוטי* וכ"ל ע"כ. ונ"ע. c~ctbc)על

 עתו. עוזסריס יסו כל ג'ונ'ס וגס עסמומ, נמחומ גס *ימים מוגו Sb 67זסרמ יצריכן כיbb ניפוי עקמו סיין עוכר כין ע6וג6תו. .ל0מודעהם טיוכל לוקת נין למלק יס 7*ז ממותיג6וכ6ת
 לטפשון, נימן bS טגמ6גי( ס*ת7 גסמויע 67ף tbS 16 למגר לספקותו יוכל 3ין חילוק 6ין תו6"כ
obמלעתם קוגעל לכן לעוכר, 6זסלס ענים ילמיגן סוי מסיר ללוקס רק קן6 6זסר ל6 6י כן 
 לכן ה(כמונ, חילק יל6 עח0ר 6יגו נזניגיס וורוימ 7וי6י חגר ו6ף ונוכר, למוס *וגיס7ליכ6 סוא* קרקעומיוי נפוכל געי 6י 6וג*סי 3יס 7לימ מסעימתיס נע6כי נע"סנ כגון 67ונ'7עונר 67יכ* טון סרמכ"6. טמילס וכעו *וציי. 67כויי ע75 סוזסל ל5 ססעוכר לטעות עקוםמסיס
- לעוכר. 5זסכס קר555טליך  סז0כ )פ' טגקססק 7סר6"ם, קפיקמו לפסות יכולים סייגו ונכמן 
 עעת טווי נו מיס כל עמתומ גפמות qb 16 כללי *וג6ס מס 6ין עסתומ גפחומ 6י כי(חי'

 נסחות גס סי6 י0*זסרס עוכרת יסים סוננו5ר ולסי ע"ס* חנרוי 6ת י*כ0 סל6 תורססזסירס
 *קור אוסמות נסמהם  7גס כפסיטומ יר6ס סכמנ ג'( נ"ו )7ף יסוסע סני לסרב ועשתיאוסמות,
 ססו,ם לכמסכם *סור תפ"ס 1bS 3סו וליס מסכון לענין כלל 6וג6ס נסו 7לימ 7קרקעותעקדו

 6טמ מנס לו  7כטעוכל עסעע ססניס, רוDS 3' יעכול סנו*ומ סגי נעקפר דכתינ 7כיון יעסתומ
 לע"נ ומוכייון סלע ססנס נעי לו לגכומ ~יך bSb 3מווי' לו לזיכור יסור סיינל *מל ממיס16

 D"D: ססו6, נכל ימילו לכתחלט 67סור כמטלטלין עכם"כ עע"מ, 6"7 חלק 6ל5 סתות7ליכ6
 מנסן גקרקעומי נין במטלטלין כין ז0 גליו עוכר ל7עמ לנרו 6מ מסעפני ספק 6ין תונו.אל
 כעטלעלין ים עיוס7 דין olnb סיונל; תמל שכיס נעתמל יחיו 6מ 6ים מוגו 6ל סכמונ7נל
 נ?7 קכלס וסו* נקרקעומי ולי 3עטלטלין הוסג שסו* סעמון מזרת וסו* נקרקעומ, כו0גט6יגו
 גנהקעחם יס נס גקרקעומ; פינו סעעון חזרם כלהדך , לקיקעות *וכפס ספין 6קי6 ושעטתוינותיגו
~-bllbג5טרך ולסירם"י , )ל)ננ"ן( במטלטלין .וכמ"כ עסתומ 3סחומ ו5מי' , ונמגין 13נ7ס גטועיס 
 וגו' עקנמו תרנס ססגיס רום ולפי , נענעו עועד p1DD כל סיסים ולוזיר עפסטן סעקר6ותלסטות
 ם6ין עכלן ן סקסם ול6 קסיו אחיו. את איוש ; וער~ס , עגים 7לעיל מוגו *ל עם 7נוק*יגו
 מוכו 6ל לועל רשוי DIC י ע)נימך עיד לעונימך מחלם ס6ער יכיון נ'( נ"ו )נ"ע לסק7סומ*ונחס
 כתיי שחיו 60 לי וקטס כתב ר"ע נמוספת ו6ע"ו סקנס, לעעוטי 5תי "מיו וע7*ונר , זס 6תזס

 ' מקים ול6 לעעיחך ק*ער ל6 ושעצי י הנפיס 53ונ*ת 7עוקעינן שמיו 6ת *יס  תהו 7ל6נקר*
 ל6 אע6י עעיסךי עיי תעכרו וכי קר6 עסך )נעעטיכן וסטרומ עכייס קרקעומ 6יגך כל607
 עעיס עעעטיגן לעעיסך ו3*עמ עכ"ד. 51"ע, 7סק7ס, ול6 לעעימך קר6 סך ג"כ נסק7סכקט
 י נפקע טסיו 6מ 6יט חוכו ע6ל לעתרי י לעתרי ול6 לעעימך ג'( )י"ג 3גכורומ כ67ימw9Db 6'עילת*
 עוקעונן  Db'1 שD'h 0  חובו 7ל6 גע"ם עגוונגס ססלסון )ודע ע"ס. נסק7סי וחד 3ע~ית7

  עיין  רישומיו  דעו ודע 1t'WU) כע6 6חיוי כתיג ל6 דנריס 6וג5ת נלקו כי 7נריס,גרונית
 גיולס 3ו 11bbD רעמי וגגינמ 37ריס nbllbn גלעי ל6 עקוט 7)נכל רס"ל כמ3 כ3ר6ונ6סי
 : געעוגו וזס גנופו זס לסס3ון נימן ל6 וזס לסיגנון כימן crn עעק ע*וג6מ 37ליס6וכ6מ
 כמי ויקטר סיעכול ססוכ6ס, על לסזסיל נ6 ספסט ע"ד פירם"י היובל* אחר יפנים במספר)פו(
 כמאסל לוער שוי סיס לפירוטו D"D- סיוטיי עי עעמס לעטומ ר*ויס טסיך וסתכו*ומססניס
 D')W על רק עניטיס *יגס ומעוכר ססקוכס 5עמ כלב"ס 9Wb1 סיונלי bS 1Db סיונל, עדבניס

 ומעכלי סקגין עם עד ע0ייגל סענלו ססגיס ל* ססויון יסיס וכמפלס וכפי סיוגל עדסגם5ריס
 ממגיס סעוכמ סיונל 6חל טע3לו ססניס תפם שכמוג 6ווכס ענלוי סכנל לטניס להנס ע0כי

 עסמר סו* סיונל 6מר סענרו ממכיס 9DPW ס5ס עזסי זס סעתחיינ 1DW' סיונלי עדסגס*לו
 נלמילם8י ו~צ 7חוקיס. וס37ריס D"D י עעט 1DDW סיוגל עד סנח6רומ ססגיס עספל יסיסרב
 גס )םעחם סעדנר 6מר lb5D 6מ וינסס כעו 6לי כעלס סבליו סננול יחס על יטעם כין 6סלעלס

 DSW סייר עיוייק כי ותיע ונסנת סיונל. סניסי*ל נעפמר כ5ן וטעעו וכעמסה. , למכנר*7מלטעו
 לפגי0ס' מהריס עס עס כלל כערכים טיכס סיונל עגור "מר סנטוס ססגיס כי י *ל כנוגס כ6ן5מר
 שעמומי ס3ע טל ח7ם ענין ימחיל ואקלומו לפניוי פסיו 0עעעות יעי לס3ע סו6יסוף מענר סיונלכי
 כל וקוף 0סעעומי שנע נקוף סג5 3יוגל ויטונו יפזלו זס זען געסך סגעטס ועעכר עקףוכל

ושר



מ פההדש
 )יפריא 91DbS הפתע יק31 כש י %וי גקכ6צ

 "ף"
 ש ויסשססהם ומשממס מגש פספכ , 0יי3ל' 6סי 6שכ ל9 %5ע[ סמ*יעלע לגלנטיטקת5ן, נדי* סה6( )טס ל86צ 60אעם ינואץ

 tVb ותם ספצכ 6ת כ6ן קסיכ יגע( ו3עככץ הפ'צ לרנוסקן 6ענס גקופס* פיסש0עגל

 8הטכ האב"כ מיש, מגש ממק שי* פסס פתי ספסהם לכל תפיס 3ין ל0מ0ות וההבאי
 פמס פס 3פקפכ 5מד א על , 4קס %י4 אס" פגש סחי משא לכל י~הף נע פמכלממחו
 טמנך נסס פמס, עמהן יוסל קשעסך פל6 י4עכירSb 0 סופית 0נ3לס יאורס פגתנס כפו' מ*ענר.
 לשונר שין ו 6ת6ס % טס פיפ וירקך סנש. עפמי פפות מסיס פל6 מנרכס Sb ל6פימ0נ3לס
 המהאם ינכוס יקנחם ספישל כ3ל זס סגש, חסתי נססכם יעכ*כ0 33עול לסו (bP ל6 ללוקסושן

 ~Ws ותפנס ו6ס 0עכיכ0, ניעי DWnncS סתסיל ככר חס עסריסס, וכלי ע3ייס י4מ07ל38הם
 6פל *ph וממס עקסר על פסקנ?ן כלועל סיונל. 9Dh גך6י וסעיף b~DD. 5,ס יסיםיענין
 לסוכוש ינן מל ע5עו ז0ו כי קנין והין עכב yb שזוגו סיוגל ס3סנס ול0ורוס 0יו3ל, פחתעמל
 )טהמ עטהץ 6סס וכבמניס נמס כי סלכן לי מ כש( )פ' כעשפ י ע0ס 706 לשם שקרןספין
 אוגל נמנם מ107 י(צוכר לכו( )עכנין וכ7סעו6ל לפסלי לשכרו הייו 6ין סלו פ6יע המוןלל"י(
 הצעעס מעככן פל6 דין פיכו עכוכס פ6יני4 י65ס כ3ר עטרר4 עה4 ק'ז עיקר כל אטלס כינסערגו
or6ף 3יו3לי ימוג סל6 טנת על ו0להקפ סעוכר יושן יפילו SD עסמ נה6 כפכי פתנכן סי 

 נקווטפ0 ותפהק סלל פיסי 3עי 7כסעכ6 60ון לי כי עיכסי3 וספרך ניונלי 5יא* bbנפניעיש
ש שז נף' )3פעוך וסכ5*0 ומולס, ס"ס גסי ייושן )סעשפ סלו המי4י6 יפכור 6וןסל  כעק, 

 %סל כלהקם 6ם לי4ניס סעוכל משהן תטלא, פגי עקפר שעוכל %ל ויעל סאנ(. יווצ8"
'WDויתיז פרפה סגר 16 פגיעיפ התניס תפם* 6סת י4יס0 פ6ס למורוים 50נש, גפתי תנאא 
 8משצ תרשי סני כי לשט6סי ספנויות מניס פסי פ" תביית פני ולפון סעניןי *זן עולטשטס
 Sboe ט* א ועקרך tS~vo עי סנט6רות סמנש על א 8קר6 נס פסירפ ולרפא ושבקפל.שזען
bb6לשם שולל תנוסס. פכופ לועל וקוי עפל סיס י(ר5"ם( ושע"ס ספלעי פסול מלאליו פקר 
 סכח31 כיהן 36ל סכה0י מניס פתי 3עקסל ל'ל 0י0 כי שוקס' Sb פתי עלפ לספפנהששעפ
 ונשתלם 30*1 סיונל פנת 6חל נס לצעפך ק3% זען על פ7ס ליקס פעותל פנים נכווניםלחולות
 פיסו סופסר עיי( )נש8 כ867רינן י 0קיו3 ס"צן עי לנעליו סחדפ הניניי 3יונל נס מלוקח3ע

 לקטם סוכל רל תקנס, 0יו3ל 6מר כניס ממקמל גלבע נכלל וזס , 3ינל מחית *וס שגסלמפיס
 סימיאי לסי D"WS קרונ 6פל עלפ ולדישו 630. סימול 6סל וסולכיס 0נעסכיס ט:יס תקפלעל

 וחשר לנפסלת qh1 עפעע r)a, לספין ליין תנין צו' ילקס יעמס כי75 ננשע, פס 67מלי1;ןווסתם
 אצכלו יעיסן ליונל שי ססניס 1DPW פייעו 3זי4 יזסיר השנים. רוב לפי )מה( כן(:לעפות
 לקלתכן סהן6 473 פיספונ 3עכיר0 לסימומו 16 3עקסר לסעעותו הפיו 6ת 6יפ יוגו ול6ויקע,
 ש שמס נחפי מא מעכירה מ סעספר, לא ar וודעו סניטר ייעו 6גל 3כך,העע0ו
 כי 3שמלעלץ. וכצ'ק עסתופ מסות אפילו וגענץ mw3 6ת6ס בשיל ש 3קלקעופ פנססיו%,
obיקלס חלס ליונל, ססד0 ענין נעיגיסס יקל סיוען עד מניס נעקפל עתסל0 עיצרת יעסו 

 סש8% בק' וכאשי מעכר( ל6 ו60רן י ולקען %ן ורעגשן ע76י ססזכס העיניו תקפםלשלוותן
 %ל חונכי %י 0יו3ל עי ולוער עיכרו נפעת לתזכיר פייר ovb 6ץ 0רענאן גוכתנ רכשו()קי
 3ץ Stsb'1 סעככ ערדל וסיונל לך, קט"0 כיתי לך ענתס מיי נהסס כעסיס סעעכריסגל

 על 16 ענג ער4 סתירת וען עלק. 0ו6י יעלכbDDpDh 6 פנל מעשם לעיס נעמרפ גין3קפס
 : כע85ו דל 0ו6 סמירמו עי4 כפי ונטן גלור סעקל6 פירומ ו3וי6י , יוריו מפך נפורם עסורסעקרך
- 0פ3ו6ס sw(7 וצנכש 65ן  גיכות לנוום לפננם נס לשניפ פצלסימל סי לנום למכש כפמקנס כ* פסיפסי 3סירמ לקכקפ כקוי סריס עעיי ניתר מקנס מקטשו.הרבה  פל6 עקציי תעעיע 
 עקפכ כי הכיעס עועעות' לפנים קוגי4 לועל 5ר*ך ופין מצר סיאיס עעס IUDI1 לעיתקנס
 0פהסכ( ט )נ"צ כשערס להעליס ספייר כפמפינ כשיסנט מסוג סל6 נקומן סקרן 6ת עססיפ3ינל הל* ל3ךס נתגאית 5ל6 3ס ל0פמעפ מיכל ל6 עועפדם לממס כפפקגס כי לך, עצב סו6תרשית
 מעככסס עקנתו תרניי ס" ורפאי )רע"ק( פסתן יזרענס ל6 עועעות לפגים עענרו מ7ססעק3ל
 וכאש להיך רשוי סח 3קיפ6 נס עיכלו. 8לגי4 לועל כקוי ומש ייבל ישוכר 6ל 'ק 3obיוקכ,
 נשסכפ 0קכקע מרין פימפו 6ין י. סוכר הוא תבהשוון מספר ליוי(: ומסכיל (o"b9D לו*ישכב
 פ7ע מיכומ שועככ גיוע 'pc זי4 כי שלעמי מקרעתם 6מל גם7ס פינ7לו טחט6ומ כ'אנקל

 ספיןלסנכו'
~1SS 

 ולכבל ספיכופ, סויפת כמעת פל6 473 לישנה 1hb גלל זו נפד0 לסספעס
 נשקף ע5וע0 אגס מלוקס yb כ* נלל ס7ס עכדמ זס ואין t1%DO 473 לספמעפ יעומתוספיד
 עוכב, bw מגונחם 9Dpn פל S~bסעוד,

 0סוככ pb קנזס לפייומיס, סטדס לך עו1 פדוי
לפכי



 כהויכךא67
 רחוקם ק~נ לזען מקונס וכן כחסלו, כי4 המתפם וסלוקם לנוגף,  ע7עס םל6 נס ~ננחלאי

 נוכס וסוט ' לגעלים ססזול וגפוף סעכילס זען כל מעירות וטוכן כמסט מקרקע ננוףבסמפט
 עעכירס )סכ"נ 0רענ"ס כע"מ לעולס עולס קכין סקונס סעוסס כיוו סק5וג זענו נכל ועומסוסורק
 רחוק זונן נין ק5וIDri 3 0תכירוס כל סיו גו0ג סיס מרויונל 7נ(ען מס סג"מ כתג וכנכ ז'( ו'0'
 3יוגל לנעלים מקרקע מתמוור מידופ פי על qb ממלו, כל סלוקם 3ר( עומס וסיס קלוב,נון

 נשוכר qb כן 067 לרחוק, ק5ר ופן נין למלק מפין סי6 כן בססגוף סס סר6ג'ד 7עס נס)ועאכ
 עליו וגבעול 7וק*, ליונל רמוק זען עוד חיות כ"ז כ"6 נו למנות ללוקם נתיכ bS רמוקלאצן
 בסון וכן סר36"ד(. ליעת נז0 ע775 קק"ז ריח סי' 3מוס"ע וטעריסס סיונל. סגת נסתקלנמפנוי
 ומס גיונל. טנוף מוזר סטרי לעילות קרקע עכילח כל נוסג ססיונל נזפן מ'( מ"מ טעיןלם'י
 קילר מנס, כל סל תפוקות 6ל6 עכול סקלקע גוף *ין לס"י מכתנ תנו6ומ, מני נתמסר ד"סע"נ

 נלסון DIDTJ מגממי נר*0 ויותר י לפירותיס עכורה ס0קרקע שתמלט לעמו גילם 7ננר י פסנלסוגו
 0יונל סעד תנומות עססר כ6ן מכתב ו0רסנ"ס 0סנ0.  כל סל  לסנויוט hSb ומל לפ"ז, *ותלטיי
 7116 ר"ל )7"ס סס ינוטע 3פמ ועי' סיטנ. עדוייק מיגו כן נס ויקרקע, נוף ול6 לך פוככסו*
 סקוס עכל סנוף קנין לו סטין טסי סכתג דעי( סגוף כגטין ל"ו פייות טין קורס וקעוענים
 ע6ר5ך מגי* "סב ניס דקליכן 7פני6 פסיקך סכי פסוס 0יונל, עז לסייוענו לו קטים 0קיקעכל
SJbפר6סית לפיעל פ5י 7ל6 קור* *ינו '?D בסון *ין ולפיז כ7פירס"י, לי  כמת *מר ס76עס 

 לוידס לו ט63 ומרומס סכר עיני כל כי )נעטריידע( 7וק6 0"רן ממו"מ על דילן 7גך6מהטות
  תנו16ת פקעי ולעס י'( )מסלי לחמסת נסע תגובת בעו נעוויגנמט( )6יינקיגעסען תגובסנקרי

 נין קרקע נזולי נין לך עוכר 0ו6 ס6לס ססניס ס3עקסר ודוחס סכר תיגי כל לך, פוכרסו*
 דלעיל 60 3'( קל"ו )3"כ דלרם3"ס ודע ע5)וס. סקלקע עחסתיסי סנ6יס ולומה סכר וזיגי60ל

 לי, נתת 6סל 60דע0 ען לקרות יכול מבינו קורב *ינו סכתם וכס"ת, 510 קולב ועינועגי"
 רם"י וכ"כ לסירותיו. סקרקע יכיקת לו מיענ7 מצלי ונ6ל5ך, תניס *סר דכתינ מייל נסתרסועיסו
 *דפחך ניס קרינן ד5י עליו מפסו נ"נ סס ונתוק' סס. ישוסע פני סרב סכמה וכיוס פ"ז,נסין
 7גסעת 6'( ק5'0 )מולין 67עריגן לעס לי וגר06 לי, נתת 6סר cnTbc פן נעי בשקכינ6

 יםכ6ל 7סותסת לך, 0עיומ7 דעסעע 65גן גז 7כתינ גג על qb סנז נר*סימ מיימתלמותמם
 ע"ני ונגוו' ע"ס יחידי נלסון קרויים יסרבל וכל מיוג כגי וסגיסס טוייל 3י0 קרים* לךשיוסר
 0ווסעעומ ונקרתך מכי* הלמון יין לסי"ז לירן. קו05 לעעחי ע6ר5ך תניי 6סר נ'( קליו (ODויערו
 7WDD לי, נתת *מר ס*7ונ0 פן נלסון 36ל לסירוסיו, מקרקע יניקת לו נים יי לכן לןיתיומ7
 לנ"נ סס נמי7וסיו וסרענ"ן 145. וניוסד סקרקע סייגו כיון 'כול ביכו זס לעלעו לו סגתון73נורו
 06 ניס, קרינן "ר5ך לפירותיו סקרקע יניקת ממיענד כיון פ3י* דל0כי רס3"ס על כן נססעס

 טעע" ע"י ננע' כקמפקו לעסכן
 פסוענו שקרקע סתרי מילגות, 3ב' ושרננן 6מי נחילן 7ר"ע

 *ילגום 7נסכי וג"ח( לגעין )גחי7וסיו סרטנ"6 למ"מ 3D"S ים ז0 גס ע"מ. סייס, סלילנו זען כללו
 מ07 ונקונח *ילגות סני קוג0 7נרע מען, יעי כל מס ל0עעי7ס לו סים סי על qb קור**יגו

 6ל6 *יגו ומקרקע סקכ0 סו6 סקלן גוף ו0כ5 לפירות, עיסו 0ס7ס גוף קונס תיוחסלסיפוח,
 דעת 3ייסונ פסוטיס וס7נליס ע"ס. מסוק, יון עירות כקוג0 6ל6 ז0 וסין 0ען ליעי לוכפסול
 ולרעותן פדר3נן. 6ל6 6יכו 06303 ר"ל 7)נמייhk~ 3 נ"נ סס סמוק' ליעת וסנט ורם3"ס'לם"'
 זס 7)נטעס וכריס קורי. ו6יכו פ3י5 לכן )ו5ר5ך 3יס קרינן 6י לר"ל ליס bpDgn7 עעוססס
 לר"י לוער 7ומק סלינו י מס רס"י על 3קוסיחס ומולין( פנל 7"ס 3' ת"ז )גטין סתומ'כמט

 6יגו לר"ל 0630 מיום עיקר כל 7לדעמס כיון ע"ם. תמלט ספקנים ע"י ככורים 70630עסכמת
bibורם3"ס ללא"י 5עגס רחוק ניגוען מי(.6 "ף למיונך נוכל ליס 7עמכממ לנו די לכן י פ7ל3גן 
 פסכסת ל6 , כרף כינר 0וי 5י ילר"י לוער לסו נים* 7ל6 ול"י עטת, סו* לכיל ס63ס7ח?ונ
 ע"י  ופסגרן  סמלס ופעסרות תלו)ווס ולעפלים 3י6קדים פ5ד למוק נ6ופן לק ונטת גכוליםסנ*מ
 0מולין דמלק וכמג 0חוק' קומית רס"י על כן גס סקסה סס נמייוסיו )ו3070"6 7וק6,סל?מ
 סקסיגס 6ת 3ו7וכר כד5ימ6 לסירוס ס7סו משוכר לקים לליס לעיוור וכ557טריכינן ל0ק7יסויכול
 תקגמ* 5ל" 5יגו בל"ל 0נ05 7מיונ 3"נ ולענ"ן כחוק 7קונל רסכ"6 7עמ פסוס נלעס,עואס
 ה" ע"ס )0לטת מייס בעקוד ו0ל3 תמלס. לעק7סי' ל7י7י0 סטין לכן מעיקך, ממוס "וזלננן
 וסרג תכיס 3ס5גמ 370 5ת סס 7De 370 וכמגס 0רם3"5י 37רי ל0טעיס כמגס 0סת7למע-ח(
 ורמרס לם"י ליעת 3רוריס 50לס 0ג7וליס זעת כי ן 6לו רם3י'* 37רי ונסס מנעלס יסוסעעגי

 ים רם"י על וכם3"6 ממוקי קוסים וננוף כרס3"5(. 7ל5 פצ"מ סו* לל"ל 0נ05 7מיו3דסגרי
 כלמיקס *ת ענגלו סקיס "יח* ע"ז לדעתי ס"ו 37עתגי' רס"יי גלעת )ו3ו*ל 7נירומלינילעוכר,

לתוך



א טהויכךא
 מסי* עולס נכל ופלקו סלי 6ת תעמל תתעמר תעמר ספינו וקמי תעמר 6מי I)Db נםלמן
 סלקן ומי ' 7ע6י פסול 3כ-ע ומלקו וישי, סלו 6פ עעסר סתעסל בירומלוני יומכן ר' פלסושער
 5מ1 לכך רפ גריסין 7שין "גרו עמל ומש עמלו מני כשילו גחסנ סנינו דעה 7)נ6יי סנרוסגיה
 קומית יעי( ונכע"נ( נגס )ע"מ מנרו סניך עעססלק

 סתוי
 ל על 610 רסף. מעל ורס643

 עפני פס כרשם )תו63 3ירוסלעי ישית* סיגל, ייסוג ללעוז ים ע5עו סירוסלעי ,"ון כפעוייוסנן
 b"UD9 לגי ינלי נוס זס עעורנין וונעסר כטנל מא סרי נקורי סיס סקגו וכוסי ימשילמי.'מ(

PSDאו יקער 3קעתס מיס נממלקו יומגן ל' עלס ויער פטורי כוסי ומלק מיינ יסמיל 
~bft בעריס מלקו 6נלסעגיעו qb סרי טיכ' סו*, סותמות סל וקלס קלח סכל לרני עומס כסה"נ 

 ושלשט  ונתעין נתעין גל כי סוס מותפות סל וקלס קלח כל בערל 3קעס כנומלקו 6ףארני
 יסרבל ס"ך( עסרועומ )פ"6 סרת3"ס וכ"פ למכיסם, מסייך סתמתיו תקרקע  יוכק  סיהזטוט3טדס
 עגל ידוי גייס מלקו 06 לוער גריך וטין נקעמין ס7ס סלקו טפילו נמומסומ ס7ס פלקמווכוסי
 כ'פ , ע7נריסס ומייד סכומי סעירמן סי על qb כומי סל נמלקו וקלם קלס בכל עעולנ'!ןומולין

 קלית סןי לקומות סיס ממלקו 53מין ליס 6ימ יומנן 7ר' מזינן olpn ופכן סעסכס,נתמכנת
L~1Sסל שפוט ססו6 זס מלק עתם לו ספישל כעו *ערינן יל6 , נרירס DSID , עשעו זס מלק 
 סיס פעתמלס ויספר עליו דעתו נסתנס 7סע6 סססתתפוי קייט ממלם נס למלקו לו גוררימייה
 לו מהגיע לפלקו, rb *ותו נורר וסיס בעיניו יפס 16 סיס עולס סל נייועו סרו* מקומלק
 לידס נתחלף סע6 6ל6 ממס*  5ין טדס נסלוקמ *מכס  תמסלסי לו צורר סיס b~D סלקעתם
 מסיס מלק מ5י עתי( לו מגיע סע6 למוס *ין כי י כלו כלועי נסלק כלו לפוגי יצלק נמלק,מלק
 סיסים לעס 6יס סכל צרור סינר כי לחנלו, 6ז עניות סריס מלק וסע למלקו, תמלסדולר

 קשה כגכ"3 וק5ילסי וזריעס 3מרימס תרוכס טרמתו כי עזם זס עמולקיס ל6 ימד שופיםנהקעומיו

 סיס 6מי כל וגו67י עקועומ, וסלמס כמניס לו ויר6ס 6מ7 בתקוס עעומיו סימן רולי( 6יס6ין
 ליכ6 נהירים *ין לתריכן ו5י מנו, ספרוני מלק 06 סכם7ס סוסוני מלק כל 06 תמלס לונורר
DnlnSלמס שממלק 0ת6 רק pSn כ" סונר לכן מלקוי מני על ל6 כלו, ירותי כמלק כלו 5פוכי 
 מוג וגעל , מסכי בקמריות זס 5מתע73 ול5 , כלו ימלקו %מך כל מן, לקומומ ממלקו 6מו1יומכן
 מזי 7Dh לכל סגיע bWD קפק סיס ו6ס כליס, שסכי על לו 5ין עיכס ע5מ7 מטלף 5ניסססל
 ופמפס *ורבוין תמרס 6'( ען )3"נ יומנן 76רני 5חי רt'SD 3 כעסי סלו, מלק וכני מבלומלק

tnlmpi9 לכן*DD למסלותי נין סן לקוסומ סמלקו *מין יוחנן ר' יקוצר כיון תלעו67י קיער 
 כנףסאנ ל6ו פירופ קנין סינר סיס 06 י 7לס63 ניונל לוס זס לסחזרתס נין 7לסענר 36יסןמוג
 סיכול וחולין ט3ל 7"ס נ' קל"ס מול?ן וערם'" וכו'י מד 3ר מד כ"6 3כוריס הזנית עסכמתל6
 כרג* 7סי6 ויוקל( עסיתי( )פלח לוכלך תסנס ניכרי מרטיתי )ודע כבלל. לחיכו סגנלל 7נרסגין
 פעם ולי(רומ' לבטת ללוקש עותר טסג ססיונל 7טען לסו bt'aD7 סגול וסר6נש7 מעשת73נלי
heb?ר' 3יו3ל מרס קכס , סמולפ קרפ ניליטו!עי bStb ל6 6על 3"ת 636 ל' קלקע קנס 6תר 
 ותערותי מימין נורות 3ס ימפור קלקע קנס 6תר 7*ת יעתך על לרע ר*נ"ע מ:תינ קלקעקכס
 5ין טסג ססיונל כזען יתוקר( 7לכ"ע ערס גחנ5ל ע"כ. נעיטי ל5מוחו וסג יעלס שתורס6'ל

 וסיטך עקתס, ססיס כעו ל6מזחו סיסונ נעי' מלמזתו, וסג 7כחי3 עמוס קותו עסני(סלוקם
 לסלנ ג1ענס עוטעמ ינומח5 לי וגרפס ע"מ. ולסלוכו' לנגוח אותר ור36"י לסע"ע לסופסיטו
 כס" לסרפנ'6 ע65תי וכן העימן, לוזיר 5רק. תעיתו , נגו"ן וי"ו 6ות סגסתנס 3ירוסלע'!,עגל
 זס על ותערות, טימין נורות בף4 לחסור ימר5ל נמרן לעכו"ם קנין ים רנס ד6ער 3ס6 6י( )ע"זלגטין
 461 סול, נורומ נס למפור יכול ס6,גו ל3ן פירות קגין יסרבל נטרן לעכו"ס סיין סרם3"6כתג
 לספול ויכול דמי סנוף כנהין 5ל5 , נס ולמסול לילם יכול 5יגו נוסנ ססיונל נותן ס7ססלוקמ

 וכו' 3"ע 636 ר' עתי3 וכו' 16נר 6יל6 ר' 3יו3ל סדת קנס 7פרקין 3ירוסלתי ;מתרו וכ*ותס03
S"hלסמול קמן ים 67ונר 7רבס סרמנ"6 7עמ ענו6ר עכ"ד. ' ועיגן לקמומו וסנ מערס ממורס 
 וסנ, תתלת כ"6 סמקי כדעת מלמזתו תעלס 6יגו 6יל6 7ל' וטעע6 7ילוסלעי, 6י1!6 כר'סונר
 עכירת כ"6 כלל סיס עכירמ כסן "ין י 3ס למסור יכול ולעס קרקע קכס 7ל6 ככער obכנועל
 עלסוס מקרקע י5*ס bS כן ob סתכירס, זען כל כמפלו נסים לסמתתם לעוכר וסרסוחכילותי
 ויקי 5ל6 ניסומוי כן נס הקרקע סיס סיונל זען 7קודס כיון , וסנ מויס ס6עררי ועסולעוכרי
 טיפוס י וסנ סיונל נסנמ סונוכר ונקרי ומפיר , 3ס למטור ויוכל אקרקע סלוקמ י"ס סיונלסעי
Sbכל' וסל*נ"7 סוו"ע ולעת ינוננו. מע6 7נל bi'b עם ולפי"ז ר36"ע. על נפליג 7ילומלוני 

 מוזרת ס7ס נושים כן 067 יערת ונפית לי ומנן ענן קי"נ( דף גימלין ים )נסרק67תלינן
 לעפותו יכיל סיס סטדס 3על 7נרמומ סת"ל ל7ומק פורך 5ין מלוי ס*יכו נקככ קנור ונדיקניונל

נים



 פההקרא55

"3th~Ve ט, לקש 940 3תא  הליש qh ניכל יספסהכ 5ש0 גיד 8חץ לך 68ץ Wh 
bw'יכ" יפטוצ *Wb השימץ נאיפלעי, 61יתייש נחשן* 6טר וסר*נ'1. סעשע כישת אתרום )3ית וכי סלוקפ נרפות ono נתי bnalt ,6 יכ(ור 6י b)h יעקל ו" 6ייו2י חףל, ומזכל, נשו 
 6שר ההל וקורצי עניו 6ער יאנן ר' מליניו 6גה יעה ייש hS1 קיעקע 8עושת6 3686כ
 פלגין ע0 עגא 8סהי עהץן עפ6 כל יוסי ר' mp* יוסי חלני לסהר י 6שר וקורץ, 38*56עו

 ל' פירושי דעכי ל* וכל06 סמ1. קורץ, 411ט עגים 6עכ חו;ע וקךר6י b13W 6שכ לעגקכי,
 6ץ נשלו תצ' טלא נס יספור העפך על גא b)b ל יעמעם עי4 על עק08 86* 3כאשקנ
 נדע סילוק נצי יפ סל6 י וכף m~u נס לפפור לענין רק )6 16 קכקפ קנס 6ס 3ין פכ0גפק5
 הדשתך נסוכי כ86ית , ע6ר5ך תכיס 86ר כהסתיג תרקע לו פש לשי 6)6 6יט מעליס nhleקי3 גי ה1ל6, עניwb 6 קיקע קנס )6 אס וקולת, גרטיס פני6 קכקע קה0 8*ס 6ם, ישגין
 B*W לענין bS 16 קרקפ קכס נין ניע לעחל יוכל bb נר"י, לישר ף תיכן זס השלפניה.
 ממיי כיה )כיסי נקריח כ"6 ההל ל" פליני ול6 גכ1חי ניאקת עס"ט רשל oaשמומסי
 לו (pg ט"ו לושכ .*sw 6יי דזס לע קוגל לי, כמת 6פר embo פכ* כקפח קנסתיל8ישכ
 ינרפושיס לגז ככושי נקנין ליס קני כשכיס סכמת לסיג S)b י יתקרקע כגוף לעולס נשצףקוץ
 א סכי לשעם 6פי4 סלו כמצך למגשך כטחי לסכרו סממתן י י(ה6 עגסוכיס משג כנכענשסקריי
 קורצי 68או כל'ל 7סו3ר לערגל 5הכolpn 6 עכל *tbS כב' יקע קגי4 משהנן 6י qh1ע3*6י
 לריע ew קנוני 4ען כי6 פצינו כין 4, נפם 6סר %עס קרף א rb ורוגל וסירספית

 כתכופך תרפוף פסול כ"ז ולעוככו ל0קייפו יכול טסלוקם עויות עשכ מהצ סקנסס 1hS ישזקוגכ
 %ס )ימין סלו עקכי עיכ ולעוכרו לי4קייסו פיכול וכיון ונרי יקיים פוגמו פייר ו6סגקל6
 ומין 3יו3ל י0יכ0 כיון 3קרי06, לפיינו לכ"ל עופיל א 6ין עקוס ועכ) פ)ו( 48ט י3כעקיים
 לח 6ית ק3% לזען קלקע 0קתס  מסנרי וסע'ש וסכ6ג"י סרעניס נס ולכן %לע"נ. גתיאא

 נאם סכי יר6 איכו וענים גקנ0"נ ל6ו זק'פ כרגל הנרי עקוס ועכל ולמרום לנגהו ניסרמא
 ירך יירוסלעי גסך סלך עי0 קכנן געל s~e 81ל זגגי 6גי 6יהי 6ענס זוופ)עי, פיכום6)י

 tS'ie לעלך עטנס כסרי נעינ"ו ל06חתו ו8כ 6יל6 7מ נקיוע6 סנלס6 סיס לפניו כי6פכ8,
 ול6  לפכשו 3"ע י43 ור' אקלק רר'  פלצת* סך 0ני6 6ס6 גן יעקב ל' וו") נספן, פירעקנן
 קרקש לו פקין יכל קרקע זקנם סוגר וקורין ע3י9Wbs 6 יבא וכ"ל, יל'י 3פלתת6 זסלינ*ניע
 סכל לעזר כ' 6מר זס על וקואי, ענא קינו למיכך קרקפ נכס 7ל6 קוא וכשל סניפי6יט
 נקריתם bSb דעני6י מנן קלקע קנס יל6 דילמות סמי 3נךנס כסילו יס6 יע3אי ורשל ביייוידע
 1bS קרפ 6על ולשל כקכי4"ג, יחס לי נתת 6סי ס6יעס לוער סיכול קולס 9Wb רי%יגיז
 301** עדאל. ' נעין 3יונל סחכפ ססי6 למי נורות נס למפור קרקע קכס 63 לכשפ 36לכקנסשנ
 לממצו כטייס יסנפו עייתי 6ין וקמם עליו, וכתב , )עעל0 פסעמקמי לגטין גמ4 סלס3א6 37כי8ם
bwע"כ נולותן נס לספוכ 6סוכ 3יונל פיס סקודה עלע6 )כולי עקקינן *D~D כרם ובעעילת 
 נימפלעי סעירופ וסמכים ולנלי% נעיכ"ן, כא נעיג8ו גירופלעי גרס ל6 07כפנ',ח עעיכיו נעלססיס
 , וא' פלעין 6יגק דעוי יזע 3ולpr 6(, 36י 76וגי סילול וכן לשליוי ע75 עוסגס וס61וכדהם

 קכיי 7)6 פילטת סמי 3קוגי( כמילו די64 וע"ס משני עגולם 6יט עףי לפון גס יפוקינלעס
 קלקע קכס 6י ללטן עסמקי 6ילכות דרסתי מא( )ג"3 ענו6ר זס6 מעוס מא זע3י6, פגןקרקצ
 ~Ob מלהפריס, גסכיי ניכית ססדמס סתנו6ון ססניס 3כל ונף. נאכף מה )כ( עספק: עגי6פכן
 כ%) עם ימעכו ולעס ספניעימי לסנר עיכל סו6 ונסיון בניסן סכק5רמ סממיס ססכס Db13Dכן

 6פר וודע קפיר, ואן ולע 6ין 3סניעית כי ספעינימי 3טנס גאל עס יפערו 0פ3יעק3,2פכ0
 גסעע"2; ג%) ע0 כלועכ ג%), עס 0פטעימ גפניי מלעלו וכי עקצם, 0עקכ6 פלסוןכער"ן
 הץ6 סיעי ל6 מן עס ספניעיס נפנס עסנכ ו0ר3שס mb~pne; לחן נטלותיי טכס סתתאץ
 3עה ויס3(י )נן" כפו זען, ויסר סזעןי סוך סוריומי סמי מפעם ס3י"8 כי וכשל למניניי.עתוד
 פכע0, 6ת סולית יום 0םליפי גיוס וימי לסריו ~9Wb מעין, מלמם קוף ומכגועס יעיספלסת
 הץ6 חח ט qsS מסא י לש )יתלו יעיס לסלסת נכתים סין וכן ססליפי' יוס 6סל עיכיפ4
 ה%שכ המליפי, יוס 6סל סהכ ימי' המליפי כיוס ויסי מסכיו ופתר כס""' )ע"פ מכניעיעס

 87ש6י 3מיפק5 י61 סחיהם חג כי ססנס, כ)ומ על חלס סניפת ססכס, 653ת ~q'phL ה"נגענ1שייס
9spnp14אצן פל עשכ סו6 3פי3י( פל נינת 6ות סורס 3פינף ,v~nbSD לפודם נתפעם הע 
 פטש מושלו 3על3 לסיפ יוס מסר 63לנעס תן י ספסיפי יוס כלות על תוליי 7ס3"מול(,
 המא *tBX 6מלמ pw סו6 עמל סעסס s~s3 כי נסלא, מא עפל נ6רנעיי 43ת "ש(י)3*
 )חך 380יעימ o~w 6פל תכל עי4 וסיכם י אץ ד)6פל 43ת ין גס כ6ן ספגאהמ נשנס ק06

6גלהף
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 ששן, שן nhS שא 0מפח, נמנ0 זס 6פל פכ38 עe)nh 0 אמחס(י אענטען ועם44%
 פג6( "ממ ועיש שיס, טלפ על ע!ון לטפסקפ ס3לכס תסח שפימ שא פאלאטטע
 ע3ו% עלכ3 5"צו גהפי 3עלת פסטעס עעס תר. וצהתי ונה האטרו וכי : 0מלימקן3מני(
 פגה2חצ לז( )5ף* ופלפו 6הט Db 6ים יע65 וומ ג"צ וסתיעס 0פ5לס עלת טS~b 6)הענן( bw* שלמ 6יטצ הה עלת F~S י(סטל, נוייו ע3כ tYDDS SJb 610 סעגכ עספח 6ימספשהץ
 ל%ח2 0קיעפ* גי ר*קמס 3עיגיסם י(ל6 כ6כל עס ל6על סתוכלו כלוער י סת6שמ יאן הע0חש6י
eb.0כא( : ,ן%טעמי( 30יג( eb~b .לט6 חסרו סעפרמיס הושנם Sb י 4ם י3ל 53יר י3פת 
 qa עת פ610 פניעית % סמוטם עסנ ופעיממי סניעימ פכיס פתי רק מא 6ץ wb3כי

DhUn560ע*ף עת פייא תסיעית פל סמהצת סנ עי ספסא 0שעי Db13nS ספעינח, ספנס 
 עתגו6ת ס5דס 6מלמ ייייגו סשעמימ ס5גלס רק יססט לעס ס3הצתי ל6 ירוי צעלי,ןעכשח
 לעיע הצמל יי ספפית 3תט6ת סיפ ע0 יסאי י(סטנא, ס6כיל0 נס חפט ולDW 6~,ספנס
 עת3ו5ת 3קהגו סיס bS 05 כי 1(מפיעית, 0סני( כל 6יס DS1~b 0נתעת ספעינא, 3סני(תשנס
ff~wי(פפיעא, נסנס 6וכליס י(שנו עס ססעיכאי 3פני4 ישציעי( כדי ob pb יץ ק4כ 4ן צע;qWb 0ספעאהת ססנס 6ת חלעתס עשפ* 6101 מיותלי י(עקר6 למון סעפרפיס למירוס ויא 
 0ווטה ילמילופ0 הו. 1khn ח3ו6תס נו6 עי י(תטיעיו2 י(סכס עי יסן ישעט06 עןו*כלתס
 עי3כאצ פעט, י6סלו  סעוקיעת פנזריעס עכסהכ 63קיפס יפן אכ* 060 לעותל רק ח0ישע' י*נ* סמפיעיים 3סכ0 סתנו6ס 6קיפמ נאן תס 0יפן %ילמ 3ירכס יסי0 3סעיכית כסעיטי3אי

 WW1 ו6כלתס, הו' חכעתס י6על ועליס סנככס עיקכ סו6 סתסיע"ן ל*דך נמעינימסא"עס
 טתע, סעיקמ סירך סו6 י(עתסית ס6כילס י(%לךן עכף עלו3ט טקסמ 610 סנרכס ועגיןס6סיפסי עי 0אהעס עפעת DS~e 13 %לך וכרי , סמסיעימ %ורן זריעה( כיי ססעיגים נמנס 3י"נססהסי0

 0פנים. לפלם 3רכמי 6ת חויתי י6על. ועל" , סנרכס %ס סא קנונימ %ילס סגקר6 0נIWtS 6וססוטממ
 לפלהם למת מ לועל 6מפל גס סמליפאן סנסכ0 סקטנית וס6כילס י סכיס סכפתי ספפסימ 60כילסיר5ס
 כן 0סליפי' ליוס ססי' )יתלו( יעיס למלמת נטכיס טיו כעו סדההי עקסל רק יקהי עספל 6ינוספנים
 שאמלס כי ססליסימי סנפנס סקטנית י(6כילס סו6 סנלכס עיקל כי ספליפיסי לפנ0 מ" טפניסלפלס

 גדי תט*ת b~he שרן וסנס סכ0 סככל י סנרכס ען כך כל 5יגו , וססעינית ססכיע"ם 0פגיס םנם1שי0עעפ"2
 סעעפית ס6כילס 6'ג , פל6מליו סנסכר( סקנו3יס וסיכיל0 , סנ6ס סנסגס 0עעסיס ס5כילס , מנה( פתי*רך
 לכטתיט וע65תי ; 6מלות מנסכיס ססנונימ ס%ילס 3עקוס סי6 כי , כלל סנרכס ען נס 6ין סמעינ'םסנפג0
 ט! )כב( : עשפ , לםלים blb לסלם מקכSb 6 סמגיס לסלפ סתנויס 6ת ועסמ nbls~1 י"נ(י)ר"ס

 ת6ל כיין סתינ0 3תסלת סיייע0 ס"6 כמל0 ל6 גס נקנסי נלסון יסכס 6ער bS "שן.ההבואה
 מפל b)b כ6כלתי 6יכ0 ססי6 כעו סתנו6ס נס סמנו6סי על עוטנ יסן עלס 6ין כיסממ6לי
 : קתווציס כז1( ר6ל,צ וינרי יסןי לסס ת%לו סססא סמ3אס תן וסעעו סימם6ר, למסעלמ
 )עו63 ילופלעי נמלעו7 ולרכומיגו )רם"י( עולעית פסוקס לעכיר0 לצט.תות. תנוכר לא)כנ(
 כסקעת סנלפוסו לעי קרקע ק%כ לזען עלווכור 070750 גס נזס ככלל עי'ס( 7יוע6י ס"ס3כ"ס
 ספירם )סיל ל%תך עגע7 עענין ללתימות יסיו t"DS י וו:עפרות כתרועות כקרקעי ססלוי,עםיע5חם

 פעקעש סו6 0דנר חע5וס למון, יפרימו סל6 סמער 6ת סע5ע5ס 7נר 5עתךי רס"י ספיכם 6'(ף
 עליו (9Wb 3סח5תיו ועעעט סונקען 076 וכן )3עסריגקען( כטנעו סתפפע לנלי 6ת!וועקטיניס
 עענין לרם"י סו6 כ"נ( ג' )5יכס סיי גכור 5עתו וכן 5ייננעללגען( )6ייגגעסללכקע' ניע%סעקמפק
 )נעסליכקעען 6יס לסיי סכ5לכיס 0עיכומ עליו וע5%והס עעעטיס סיו ננול עומלך סנסיומו וכשל '5ע5וס
 %ממן סתעכיתי ניוס כי סתעגית, על 5וס סס לדעמי סונס ועזס נעי6רף(י לעכעגקיען

 לסם פסי סכעחם ען ספניוצייס ס6ינליס ועתכוו5יס עת5ע5עיס חצסקסי עע6:ל 0ג6'יס%אית
 7360 ס6ין ע7 ונ0ססלקומס סעופ, 6ומס ועותסיס ס6יגריס 6מ )נתל6יס סס סלימיות כיקודס,
 SD ע%ס ט6יט לעי קרקע סעוכר וכן ימ7, ועמ5ע5ס גכוון כקעט עוניל6 סו6 עלימיהמיויעעול6
 - סית ע75 סקרקע על סעוטלמ 0חיוגיוס נסח6ת ועממר ע5ע5ס סו6 י נקרקע י(מלויושסע%מ
 נדיע3י, ל6, 5י סעעסרות ען לספקיע 'Sb9D נ6רן ל6"י קנין ים 06 סי6 7מג6י bna1Snו0ני(
 1(עקר6 כינמ סיתי( bS ו6ס סעפקעמי סעכירס 6קורס 7לכמסל0 עו7ו עלע6 כולי פניס כלעל
 לזען סעמקעת עכירי( גס לכלול וכדי לעולס, 1עכר ל6 לעיונר ליס סוי לחלוטין סעכירס עלרק
 nSISg~1 העליען( 5עלקויפע ניכט (PbP סיכולמ סלילס סו6 16 ווער7ען( שערקוינט נחט(ss*t ל3י סל%ן סלילמ סו6 06 תעכר, ל6 עלומ נכי6ור ועמלוקתס ל15ויחחם, 6על קלקע מיוניער(

nSIYDbS יפל6ל לרסות זו נהקע מנו6מ וכסנ6ס סקלקע סיוני ל6מקועי נייענ7 סעכיר0 ו!סגי 
 qb עעעפלומי ל5פעורי עעסיו לי0 06כי ועכר נענר 0ר5ון, סלילמ blb 6ינו ו'6ס לעפכמ"3

נע0מט%
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 6 כרח )רסק(י יפיס קלוים סלבס סניי ימים. )כס( יטרלל: ציי כך %ל תנ6כמאחם
 מא יום טס יטש סעיקל כר6סימ( מץפ סנת63ר לפס מלפס, מנס על יפיס סם סיסתעעס
 תמעל לן וקין גוים, ספון *ג כפו )עעננע(, ספסמל ל3 כטום על ססול*תו ~tDk *ומיוםסח*
חיאל

~bD 
 לו השיתיי סו6יל עכסיו לו ספין מי על qb וערדל קריכןן לו חומה. לא אהמר )ל( סקנס:%ל Dbb" לסלטים גמסנח 00 פסם"ס יותל ס0ס יפיס כי מנס נגרל יינכנם לק ניפח

 תטמ 06 סרכנ0י כ6ן סים לסורות סנפקר6 וכסיג קרי נרונ ססענין יע )רם"(; לכןקוים
 וסריקת סנל'ת מתמחי כי 7631 גור פן ונוככנ מסוף ו'(, )ירוהס עיע" ניר כירקים כפופפות

 על וסו* 63ל, טל ס6ל'ף מסיין פסליםמיהי
 פס"

 06 כמו ס6ס פלפון וטיס טתיר סים,
 לסרבית 6ך סקס, סל q~lb מסיון פםליס מיי טכיקת ספפס, מם6ס ויאיפס עליסיס6ו
 י4רגגם כן גס וים גיר; וסקרי בור ססכמיג 3ו6"ו, כתיג לכן ונול נטר פן רוככת נירהסס
 ; פלומום 6מ עייו ויטלך לארו, על וימול ' ורניס פיסיי י4רכנס 16 6סלס, ויפ כתו גומיספפכי
 ניכוכי % ענר 3עקוס עתיר ן יפז( )יסוסע סיפם מו65ומיו הזיו כפו זפנט' ערגי סימנס16
 סרככומ תתלמו ; וסכרי סקל פן עלינו תלונו י 6מך סע6 כפו שיניס פסני סרכגיי וים ;וסיו
 יפיעו 0ע37כי לפלעוכי כפוי ספים נ' י4לככמ 06 וכתיג, קרי ניגס סטין סלפומ כעלוםכקלס
 נומיס סכי יתוכנת סכים עד עכיכו י(, )קסלמ עינם גחייס פלוס, סמי סרכנמ הלפתי;מלוני
 ען יכ7עכי סביל טיסיי י6סנני 6מס כי זפניס, סגי מרכנת סמרומ; ויסרנס נפקלוס,ליספכם
 ; כ"י( לפסלי נספחיך וסממית וסומפלן פסתפעל לנגע 6מ סכנם נניניס 3' יתוכנת ועמיד;עגל
 קודם לו וסיס עכסיו לו סבין ור"ל לו, וים לו *ין 7סיינו ומעדר, פפ5י6חם סככנס כ6ןוכן
 3(DSD עתים )לסץמ(' נעס6נט(, פויעל b"(D עסעפ6לם )יי6 מומס לו 6מר ומרנוסלכן,

 ססמומ לכל נו סיס פקוס YS) ונערכין )כת'ע לרנומיכו התצרים. ובתי )לא( : כקםני6כלפו
 לו יט נין נו למלק ים 6ז עירן פכיי סוי חס נחים סני פינס ו6ס7 6מי מנכל מ%ומסלפ
 עירי כיי נוס bD'1 נתיס, סכי סגי סל מ5רומ הכי כ"6 נו כם6ין 6נל מווניה. לו לציןטופס
 עיכ סס לקרום תימס אין הסרן( נקרכן )עיין מעריס. כנתי דיכו מוחס פוקף סו61SIDb 6ז

 סיס qb bSD י עיר נונס ויעי גלגול 7נקין , כמיס סגי סגי טל ארות מלס רק 13 טפיןלפקוס
 וכן עיל' טל 16 דית SD עתכר צותו פילוטי אחזתו. ועיר בית )לג( ולגחיו: ולאסמו לזרק

 פיסים לס עסכחת 6יך  יחידי 1ל6 פסס. עיל 16 3ימ 6יס יקים 06 רסס כתג סקיוסנ37ור
 כממלקו %וייס פנימכו עיירומ פיס סל6 לפכרו, כיתו סיסים ל6מזסי מעל" כל 6מי לוילנן
 'ו6ס לוייסי פצות למפם קרוב סעיירומ פן 6מ7 לכל ויגיע ספרן. כ"י מסיו לויים ,qlbלכ"כ

 סיפא 1DrDb מיס ל6 פקכיי טיס לו סו6 סנס סעיר, מוסני ס6ר פכן מעיר 6ת )ךס 6חילוי
 לסוקס %"ומ סו6 זס ליסר6ל, פכרו סס כלם סעיכ מוסני סלוייס ו6ס ע6נומיוי לויפסס
 כלל פדנר סקרם סבין בועל סיימי ~lfftill ולולי קר6. קעיירי ל6 סכימ6 7ל6 הצעילס6פצי,

 ותו כ68 י סעמלקמ והו ועיר נפלס ו"ו 6וס ובין נעירי 6סר ניס ונפכירס רק עירפפכירמ
 3ימ פפכר ועעס מ'( כ"3 63פול )כפ"ם סוי"ו מסור6ומ 6ממ מסום סל, מלת נפקוסספמפממ
 כלל נסרך סוonrnb 6~ ערי נמי סלוייס וערי סכתם וחט 1nreh, עיל מל כיס *מזמוזועיר

 ליס סוי סכסונ למי אחזתם. היא onrnh: ערי נמי כגון סלוייס ערי כלופר מסרט,סרבליו
 וכן ססיייי 6ל סג ססכנוי לכס סו6 עולס 6חזמ כפו סנמיס על מכנוי וכר, נלסון ~bKלפיפל
 מנוי ועלס טיפ( )חיט סגטוג sns 'DS, 6ל hS *מזמכם על טנ סי6 פלס וחן י נרונספטסנ
 כי 9Db זס על לעולס, יגבלו ובלם סלוקמי ניי למלוטין יסבר ר6מוכס מגס  תוך סנקמינבלו לי 06 6לס סעס, כל פערי סלוייס ערי נתי סנדל טעם לסו7יע י4פקר6 כוונם כי לי נל6סזס

  סכתיס ען מוו לידס סיס לבלס יסר*ל' כל ערי נתי נערך Tbn תעטיס סלוייס ערי נתיכפומ
 ורכס , מנס עיילופ נמי רק סבכן 3קרנ נמלס סוס סימור מל6 ולבלס פ76, פרוומסכמלס

 על ~b'k וט"מ סכז3 לכן לעולס, נמיסס 3סמזרמ עליסס לסקל פסר6וי לכן נזס, פ%פ5ות5פיס
 וסקטנומי סמולטכ על יורם נקנס לטון כי נכפומי ופעוטס ontnb סולסמ על לסורומ6מזתסי
 סזריזהז: כמ על לסורומ owD1n) )'7 סלסל פממ עפר לנקנסי סחפל זכר למוןסמך
 גי-4 סאון *ין מ" ורלג"נ כמניס, נתורם פרנומיגו ערם"י יסכר. לא וגו' מגרש ונשדה)לד(
 ; עולס אולת ל3מיי4ס סיפ 6ל6 , לפכול רטות לבס ים 3מיסס גס כי 3י5ל כ3ר כי כלל, יתכרסל6
olnbלזם וסוט6ל , סמך 16 עיר פגרם 16 סמך 16 פנרס טיס לעטות *וסו יסגו סל6 13 סאון 
 סוס% ולוס י o~Db כעלים 6ל וימוג מקנין נעל רמוס יממגס .סגפכירס DS' פכירסי סססעכין
 לתכלית סססמפסומ מן י ס"נומ( על עפכליו גלני נסומטיס )עפים ס~נין לססמגומ פנילססס
 מסיס 1tlb1D לופל רלס רע לעסומ ממעכל 6סר 6פר וווזס , 6מרמ מכלים ספמפסומ 6ל6ממ

פיוסך



ס כהרקחא
 לסוס Sb סטונ סעכ0ינ ערפים י5* כקלו לעי לעסות מ3 ססו6 60ופן 3כעו 0טו3 לעוזיאעימה
 כי ספךי 16 תגרם ונמיש 0עסיי0 עכירייי מעקום 3זס כקרך סמני מעגין ושזס לע,עט(יג

 י ללויים 0י6 עולס ממוזת כי 6ער. ולזם , גס כוון 6פר ססכליס Sb עקנלס למכלים 013סמעסו
 63וסן לעולס 13 לססתעס יחוס ספסוער סחופן 3זס 6ח7 כל ויעניגו, חוסו לסנוט ללוי 6יןולוס
.oSnעס07 16 עיר עענרם יעס0 ס6ס עגיכו, וינלנל מסו* סיסונ ימקיי 0ק7ל ז0 יסתני( ו6ס 
 סמא, 0תקיס יסור יעפיטו ז0 0פך יעמו ו6ס מיימס, ואל ול3ספמס ל0ס ימסיק bSעגלם
 יעמיקוס ול6 י ל0ס 0עכוון גמכלימ סעקועומ נמלו סלוייס מיסמעסו עקעי cib:I סקמי7גנל

 ולכל וליכומס לני(עתס י0י0 ועגרסיישס למגם ל0ס י(עליט 01יו מס ייר כי עירןלמעליס
 )בקועוז כסן *ין *עכס ע"ס. י ג' ל"ג 3ערכין ועקורס נע5ווס ככונים ודנריו עכ"ד.מייחס,
 והחזקת )לה( לעולס: נובל לוי סנן נפרפרי סע7ונל מענין Sb עכוון יותר מש"כ ססול'ולמירם"י

 13, ושחזקת סחיך יעוך כי 6ח7 לוונוס סני כולל 010 סעקל5 סעמיסיס לרדיוס ותוישב. נרנו

 ועוד נוי וממזקת תחת סיתות סי63 רבוי מיי( זס ולפירוס עונךי ומי ומוסד גל סגרי עלותמכי
 כנסוי עונך ומי ווולס סונ*על, נוb1k1 60 ומוסל גל6ט

 ומוסג גר 163 לעס ,
 3דרנ"

 וסין , מניר
 לסי 15נקלם נתלגוס )וכ"ט עוזך ויתפרגם וימותג ידור ס16נר למישע שענם וזיק; נעונתעספטן
 עעךן ידו ויוטס קמיך יעוך כי וסרג. , 6חד לווי bSb כולל סוס סכתו3 *ין סק7ע'גית(י0טקמ6

 ומוסב גל וילת 50ווי, 0ו6 עעך' ומי ותוסב גר 3ו וסמזקת 50ווי, 13 ימול שור סתכ6י610
 163 לכן ויסכ, יגר כלוזיר 3לס"ק(י ע76 הגיבס סיס מעל ססעעס )כי מוסג יסים גל יסיטענינו

 , עעך יגול סלססן על )וומנ מפקוק סנחוף עעך כי ומי, עעלת מחותם ו;ססקקס חנילבדלג*
 וכ"ד עעך, ויחייג עעך,יסג

~Da 
 וסמזקמ קורס עעך כעלת סימנס כן גס סס ולכן סטעוויס,

 נכי ע5ומ סבל עם ע"5 לענוד ~bS עליו סקנל *לוני זס מוסר גר *יזמו ותן"שב. :)יסמל(
 למי מומר סעו וכקרט 3י*ס(, שייקורי )נפי'י סרווליס ול'פ , ממוכר כמלק חכוניס זעם כ"סנח,

 ס% עליו סעקגל ספירט ורס"י 0עק7ם, נפרק נערכין כעמולם יסרבל, גמרן לסוסינומעותר
 *י ובסרבית. בנושך )לז( 75"ל: עיי כווסי, סלכם* וקת כ"ת דעת סיol~ySb 6,  עגודמלענת
 ולנני ' גסך 0ו6 סטמכו 0לו0 )לגגי גסך bb מרתית 1ל6 תעגימי 3ל5 גסן bS עו6%ת0
 ירכי. 3יס וקרי ל*ויןי נסני עליו לערור bib סכמונ מלקן ול5 , סרבית( סו6 סעקנלומעלוס
 ומינם כסך(. 6יזסו )ר"פ %לך ממן ל6 ונערגים נגפך ונערנימי ננסך לו סמן bS כטפך6מ

 לכתוב מעקר* דלך כן כי 6חר, נלסון 4מי 1ל16 5מ7, נלסון 5מ7 ל6ו לכמונ חלמונו0כמונ
 נתסע מוומ ילתות שתי זס 3עקר6 ים כי וסקחכל סס(1 )תוס' יותל ניס נסו* ונסונסלמון

 לסתמלת למגיס גס ימעמ 0ר6סונ0 ילמ סגסוף נגסך כי לוזיר, נוס געיס qb יפס ונס ןמגועומ
 סדלסוס. לססוות ר6סוכס, רלס לטוף לסחור גס יספם שים יקם  ס3ממלמ וגעלנימ וכן מגיס,יגס
 73רכי ,כעענס קלוקל זס דרך סל6 סכי, 3יס קלי 073. ז"ל o9nb על סעגפגעיס  6לו: נוינוופס
  ו73עמי נלחונו(, ישכלו 0ס ן י"* כ"3 )53עור תסס nbp והיכרמי סיקוס, 3ע*ונלי c'a ונוטםתמיר,
 סקסית יחייני Dh 0ז6ס, ססירס ee לכס  נכחנו וילך, )נמרסת ע,1ח7 נעלעל כלמכס וס  עעניןל7גל
 וגקפר6( 3תלונו7 ער3ומיגו )רם"י כניו נעזונומ ח"נ פרנו עכלן ובניו. הוא מעמך ויצא )מ8( : "ש'כל
 3פ*כל עפך י0י0 ירמו סכ3ר עפך, עליך לו סייס פסחיונ ועb~p7 6 פירוסו OnD1לפי

 ללנומיגו י65 וווכ16 , גניו נעזוגוס מחייג ונגיוי סו6 עעען וי65 6ער ז0 געל וכו'ונעסתס
 ל6 דחס עס ע73וי 6מת נפזוגומ לסייגו 1WD, תמתי וע"פ ג'( כש6 )7עספטיס קרל! נסלדרום
 : 3עפפעיס סס סכמך עס ועיין t(D"D1 י למפרם 3פירוסו אסלן 3קל3ן כח3 )כן כלל עזונומ76כלו
 ש"י כ"7 דנותיו, 16 סו6 נו ססיס לסלר0 30 ישיגו סג סו6 לעספמתו טשפחתו. אלוישב

 ר"ת 7עס סי" *נומיוי כנוד 6ל שנוסיו nrnb 6ל סכסנ ורס"י כוותיס; 7סילכת6 י2()געכומ
~Ogיתכן ול6 5קריכסי ככיכס ל5ורך לכחלם גסס ממזיקו חשענחלתם. )סו( 'שלכם: כן ושין 
 מרגוזו ויניע 6ונקלח 6פגס )רס"י(; וסגמלמס לכתונ לו סיס כן סקס לנכיכס, סנח,לוסלמיסי
 לכ6נ"פ מסו* י כ'( b~S )ונטוס מממטרו ען כלי וכל כונו לי5%, ס0תמעל סי' יחסון,וממאיון
 וסל03 כ"7(, ל"ג )סס 60רן 6מ וסמנסלמס וכן ססעולי ~blk סגנול כי לכטז וסמ5וימס וכןיולדי
  5י1 חעבודו.  בהם לעולם כמפעל:  33כין  סיולייס יומו(, 3וימנכלו 3ויט3  )כיזכרסיס 706וגעיס
 סלו כגעגי ע73 וסוועמלל ונ"ע וסול תעבודו. בהם לעולם : 7קדוסין( (p"D גיונל, יו65כנעני עני סיין וונכ6ן ע"ז( )ג7ס לגוסי( ול6 נממיו לענו7ס ע"נ( )נ"ע נלגד עגוי0 6ל* גססלך

 לי%  חגיגי( )ריס  36ן  כיורי סר3 כתג  חורין.  3ן ומלי ט3ד טלי מסוק ופי  ד געססעונר-
 כ"ת 7לעולס עסס 3ו 6ין כן  6ם 6סן. יוט 6"ע סעתד  סורין  3ן סליו ססו6 דכיון  זיןפסס
 11 עס0 עמוס גו 5ין סלו עננות qb 753 לכן י עליו רגו רסוס ושין לעלעו ?ו5 37יועושיון

כיון



ao8כו כהיחך 
 3ו awpS ממפר י6יבית

~SIDS 
 וכיה י עורס ליסף ייייס ינני לפסככו ר3ו 6ת כיפין לכן 3הם,

 "e'DS 0 נסנין זכיתי ול6 וכרי גט3יל מע6 לאס 6ועריס 67ין 3י64 לפנת 3מל י4כסג"6ירכי
b'bW4לא'( )נעין יתלעה h*w) 6יפעל 6יקול6 3ה4 קעענדי  יייו .6עמ "sb 16 % ש 
 יטגנו ספין נס אמהי טפחם יפח עיעפי4 ועקפם לפסללס, כייננן רויי 3עפר4 ע31לסירסה

 U1bN נך 6חר זו. עמס 3יpbn 4 יחס יפוי b*~p ועפי לפחרל0. ונסו חקר עשנ03
 פפס0 פלאפל ספק 6ין כשנט. רבות קור אם )גש : עזם פהנר י"3 סי' ערס כניןנתפונמ

 6על לכן י לענוי סכומו 3תמלמ מסיסס עת0 עעול0 יותל מעולתו cgn 8ןי ביוניו נניסיצוגי
 0פל1%פ DD1b על פעולש  0ית0 פל6 העק ואין עעכמ IDr אוף עד סלנר4 זען שפ סי עלס6ף
 יקכפוי כסף כפי סיכר מרעי יגרע alpn עכל  tIWR1 כל מוסס סיס ob ליזבז עמידסס0"מס
 פני פמכר 63וסן ,נם6ל, עעע וים תקכתו; תכסף כססו נתרפס  סי(,  קיוסין ל"י לעוכלכטעמם
 פעורו, ממניס לפעולת סטווי ינלע מעכר ססגון כמי סר6וי על עויף סעגרו סיו3סספעולס
 פנתר3ס דסייכו נטכיס רנות עוד 06 מגרא וכסירם י )רעשי( סגיו כמי כקמו נתעעע מסכבערס

 עריתוי תכיף 6ל6 לפמוט %*ך 6ין , פירס עקכשי עכקף נ6ולמו יסוד לסימן onbnונססיי
 4הך 6ין פילס גאולתו, 6מ יסיג מגס כסי עכס, 6ל6 עגסיו סוס בתיגו מסגים נתעעעו6ס
 כן למומים ויייקו עכ"ל. , סחלס סגתן עם כסי ול6 עכסיו סוס ססו6 0סניס לסי 6ל6לבזור
bS7wפל בנומן רדוי טיס עסתע נסכים ופתר פנתי נפחו סגח' לרות כמיד e'lD 16 תיעטי 
IDIUע" גתלנר4 מסרם  יעל6כת ססגיס נחלנו %לו תסיגו כספו נתנגית סערו ולזם סריס, פל( 

 ללנאנ: עי' י פניו כעי וכאן עקכתו עכקף כ6ן 6תר ולכן סס(' לקרוסין ~b"3DSבמיופי

 סי6 סספהן 6ף ססתתויס למון תפכימ לסלם כוונתו קנייתי וחן ת"6 וכשכית. ואק )8(טי
 אעת כעו סינר, סססלת עכיכו מענית 6פי יענים, בסין פכך מרפוסת6לימי

lhk~'ותעל תן 0יסך ססו6 סככיי t1hne הון סכך, ו0פסלתס עלים, נקלפת סחע0 מתגאלות 
 י לטן תממת וצעוקם מסח תסעענת ומעל סעיפי ועליים סתגנלות ען מיסך פסא טייסויפכו
 פס סיעלס פכמ3 כעס י4עקועומ 3תוכד לסועס י4עוקמיס עדרך יי כ"ו(י ס' )יפיס יקופיסנ8ך
 סניהן: וסרנעו עסכיום עלת 6ונקלם, סגין ועזם סנךעס, סספלת סי6 י4פתסויס וסניי שכיעס,ען
 תפעולו NDDD מיצי מנעל מורס י6 נמקותי 6ימ6, קי"נ( )דף געכירסג"י בתקותי. אם)נ(
 כקרוסין וגהו י 0תדרמות 6לו סמקיס 6לס נ"ט(, )סיפקה 067 פרשת וספסלי פ3כס3, תולתד6

 סיגו ועירמות עירסומי 6לו חקיו ליעקב 7נליו עניך סוסטיס(, )ל"מ בכרוע* יגתילם)לץ(
 תכילפ6 כפן סו6 תדלס , י"6( )לרכות לם"י סכתג וכעס , תקיפות עירסי פסס סיג מגעלסתוכי4
b19p,03י עמס 6ת 0' 5וס 6מל ונף ססקיס 6לס ס"ס( 3' )ק"פ ניקומי ו3קמר6 וקפכי 
 עפ0 ייי % ועייופיר4 ודקדוקיים סלכותיס ייחוליי סנימא עלעל עיכסותי 5לו יטולאקיניי
 עפס 10ית כי 6 כרכס פיט כנעל מסורס על חקים לסון לסרם רנוסינו דעס לסדיןחיני.
 י4עתרגעיס ען עחורנתמ ססי6 כתו סעסוער4 כוונמי4 כמי סי6 הליס ונסמלסי גנליים ר4י6י4כמו3רי
D9~UD11עייו 'D')DbCa 0פסהצה4 0ר6מוני4 עטונתם  יוך %תם על0גין 0י6 נסמלת 6ענס 

 י4פכעס ליפת , ית' סתולס תנותן סעכוון לפי ס6תתימ ס:ווכיי nnbs ססי6 י ספניעית טוותםנס
 יאושי נכוונות י4כי65ופ ע6י עליונות ככבדות וביעות יקליס ענינים ולהשענו הג',י4עליוגס
 ולסיחם עגיניי4פ; עועק 6עתומ על ועוותים סתולס ונאור מילום ססו6 מי4 סנעל ר4תורי4ו0י6

D'S)aיקולס עקת עפפע עהנק לסנין ומתקיניי סדריפס וסססוס ס3קסס סי6 פס סכעל יטוכס 
 ק נס יפעפ חיק .קרפ כי D'pn 3פס נכללים פס פועל 0פורי4 לקבות נוכל פסיי נוכיס'על
 גליותי נלו כחו סיאלינע(, 67ק tWDtW יא 6יננעלע, )י6ם וסקתילו עועקו 0דנכ תוניומעל

 מיק % וכן נקל3סו 3תוכס 4ער %ס יבא כסימה אסיק כעם וכן qlae' תוך כלוערמפיגך
 מוסי מערל, יופל כמיק וו6נענם(ן יעם )פערטיעמוכג רתיכ6 לנו ומתאו כ"3(, )מה*ייכנ
 המפיכס סיייסס פל מקק סורס יובס וכן )סיקוליך(, והימנע להחתר כגף פסו6פסיקי

 הנסקר תכלים 6ל לסגיע וחוקק מורפ פי4ל3 ס'(, )סופטיס לנ חכתי גילט נ"י)פר45ל%ננ(,
 מעפר וחקיקת ססהרת "ה על 3קלקע סעפוי חלל על פירס ג6ר לפרפ כעס , נאע( כיפ)חהס
 פעית ידי על סנעפס וסכאוכ י4פיכוס על גס וזוכרי פסת, לכ"כ פוכידס כעו )גלוגע(,עבתים
 כן 06 וכשיון סתוכייי 6ת 3*ל כתו )ערקל*לען(' י(י4תטגכת Sb %01*תו עיוולי י3לומפיקס
 סשס 0ע%פט ק אעם וכדל עלותי; כהא. עוסק על לעמוד וסדכיסס ססקירי4 כמקומי3עלמ
 פנס 80הק מלק bX~1 סחן, Db למוכ 50לןי 6מ כמליס ען ועיוןי מקיריי nDS סו*מולס
 ג18ח olbnn קשי% פיסיו עפ5וס פי4עקוס עלעל מלט כמקימי 5ס ג8פכי כעכו ט%כ0, מלעוי על תלכו, נמקוסף ob סך. לפוקעם כגומעו גס מנעו וגל, וי4עיון, סדקיכם bbושלכך
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