
 חכמהמשך
 ת ו מש

 0נכי6יס כ) מגנבת )מעלס 610 מטסנבואת
 וכ) ונופת 6ות עפ"י סו6 כוססגכ61ת

 עפ"י סנווסמך 16 וופי כחכו ים כ16ת1תסמ6תין
 רק 6)י0ו, ע"י D~'Sh כנוו .)גכי6 מוחזקנכיף

 וחופת 6ות סנוי06 לגכי6 )60מין 6מי0ססתורס
 תוכרח תן סחיט אעפ"י )עןיס )ס6מין סטתי*כמו

 גכי6 ססי0 יוכיח עזור כן וחגניס 6מת יעיזוסתמיד
 פרק ק6נולו כמו קקי גכי6 גע"0 ולסוף6תמ

 מסקכ"ס תתעו יקרץ) טכ) רכינו נוסט כן )6סגחגקין
 למעלת הגיעו וכולס מניס 6) פכיס )מקסמדיר
 סגני 6מר )כן עמו מדכר 0קכ"0 6יך 1671סגכ061
 י6מיגו כך Oal כו' יסחעו כעכול העגן כטכ 6)יךכ6

OSIDS(כלסייס כנוו 60וחות מלר ק60נויגו זחן קט 
 ונוופתיס 6ותוה קירקס 6חר נכיף ע"י סייטו) ק)סיס
 גכי6יס רככות 6לף יכולו 06 6ף מכסיו כן)6

 י"ר ס) לסגותיק151 ר' כקם )לנור ומופתיםכדיותות
 גכי6י כיין לסנויתס ומלוס )1 גקמע )6 מס0תתולה
 וז0 כע5)ויגו עריס 6ג1 מטס ג613ת סע) כיוןקקל
 רכינו דכרי ככ) ורו"ק )עולס י6נויגו נך וגסקלמר
 וכריו כ) כי וח' ז' פרק 0תור0 ידותיכסלטות

 ספק. גלי לתרן גכו06 וכלוחקדוקיס
 0כ) 60 נמסס )עולס סי6נויגו סמם 015 6יךך*1"כ1

 סיןיעס וקין טויס מירקת חון למיסנירי
 ח)י)ס ז0 6חי ממס יכחל וענות סכתיי0מכלתת
 סכחיר0 וזיוגו ס)) ססטי"ת כלחין ועל נובעתו)סוסיף
 סו6 טסתכ)ית וסטעס כח)6כיס, מוכרח וגק"ילגמלי
 יותר ההדס ע) מעקה 6ין כחילה סכ)6הכחילה
 תזוח Sh לדור לפרדס במתרס וכמו סגת65יסמכ)
 טתקיימת היינו סירס סיום כ) לימית קסי6דעתך
 כיון סנזוסר 5ך וע) ספסק כלי יולר0 פעולתתתיר
 נחירי קהול 3קכי) סס6ס ס5פלרע מן 03תכוגנודור
 כ) כי ס6נזת 6כל )נו סגיון זתירות גועםיאסוף
 סרס גס סל6 כתירס וכאיו סכחירס )ג5ח 610סטיקר
 וזס )ספרית תסכלת סיתר חונזר 3תי סנפםירדס

 )ו גוחnltDS 9 קל6 עינו ס)ומד כל ז*)מלמרס
 נוסכי) הכפט סיס סם כי פגיו SD סליתו )1סג0פכ0
 תטוס כלותי רק [Orl כחומרית גוחי05 מפסיקכלי

 הכי"ח מנוח )קיים סיומך מי ה6 החלמה מןקנהג0
 ומגח סיטם סכחירס נגד הפט) ז0 גס 0)6ג)ימורו
 )יני כו'  גרול ת)מוו למרו ע*1 ו' bD1 ))מוריגלו
 דכ*6 כתגך רז*) קמרו וכן ודו"ק[ זס נינתמטקס

 טכליס )1 קציו )הדון נזק) תסטו י"ג פרקזוט6
 סעפו מ16תן כו' ללז) סלו )חומס מעכר יוחסיןופיו
SD0ממן 6יזס כחותם ע) ע)1 ק)6 )6והן 0חומ 
 %) גוי SD onino טעה לותן 6ונול סוי יותלחכיכ

 מסית כתארכי מחל"כ כו' כסס נסנור חסס5ריקיס
 )6 וסמלצך סחותס ע) עלס 50ריק כי כקורךיעו"ק
 כך כ) ויגע SnD עלתו סמלד קיוטם רק ע"סעלס
 ס6גוסי קכמדיגות סגכוס לתררגס ע5נוו טסע)סעד

 סכחיר0 מחכו סיכט) וכס )כן ס6פסרי סיותרבמציתות
 סירים ער החומר )זכך סכרי6ס הכלית טיקי זס6"כ
 סכתוכ וכתו נרקיס כככור חזיון ולכלי לרוחני גסכקלו

 0יו )6 קהמס יסר6ל כ) 6כ) 6)קי. "חזהותכפרי"
 ס)6 סרת לקייס כרי רק כת ולגכו6ס לחררגסמ5ן:ס
 ומופת 6ות ע"י 6חר דכר )הכחיט נוכסי) סוסיכ61

 o'pSh קו) )מנוע כזו רמס למעלס nlSDSשכרחו
 6סר כקר כל ונוי מאתרו וכתו ה6ע מהוךנזדכר
 6"כ נכ61תו SD מעריס סס מיסיו ויחי כמוכוכו'
 תו תכלית 6ין ט6)"כ לכחילס ק3ו סל6אח"כ

 וסיס סנחיר0 מ0ס ק0רס סזכייתס סיוןככלייתם
 כי טד כלל וגקס דמיון עירוכ כלי כסינוססקכ)תס
 ג6נור בע"ז טכוס ח5ר סמוכרחיס כלו)6כיססוכרחו
 עכלם מ5ר מוכרחים קשיו כגינת הר טלי0ס-כפס

 תייגו מקריי טגין ו0י0 טתורס עליהם )קכ)והונתם
 מ5ר )6 נומס כככ61ת נו6תיגיס )סיות רקמהיש

 מן טיותר מס 6"כ לעולס כו' ויצמיגוס6וקות
 1כ)6 הכחירס. 6) )סוכ )פגיסן גאות סל6מהכרח
 סע) החולה קיום ע) קבר )0ס הים )6 ה)6כחייך
 סיס וסכגהס D)tD ת5ר קל6 כיון סגר "יןהכרח
 )6סליכס )כס טוכו ק6)ור וזס סכחירס מ6תססר
 כוחות כצלפי התוקף הגוף ולכוחות לכחיר0חייכו

 וז0 וכיו"כ חמק תקוות מקריות הסטע6סדמיוטת
 מתורס תתן עכעח הגפם 6וה) 610 מהגיףסקוסן
 ת6ומס ח51ן סיס )6 טסחונור סו6 גקחתסי65ת
 כוחות כל נטלת 560ל1 מזהו עמרי עתוד. 0ס61תס
 כתירתו ונערר וכתירס 5)1)0 ו0טגהו וחונזריותוסגוף
 סיותר )הקטימות תוכרח 0קגתו חעו5ס מסכי)וגס6ר
 כק5רס כ6 ז0 וכל 60קס תן "ירס ז0 ונוטעםכע)0
 ורכן היטב יגנו'"ט ו' הלכס ז' פלק לנינוכדגרי

 לעולס: י6מיגו כך oalסנור
 נג"י סו) קוב מק"י )ו ס6נור ת65גו יסולערסקנה

 יערס פלקהער) כך6חרו )פריעס וזהוסגית
וכג0*ג
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 א מזמכמהשמותמשך

 י"6 דף חכות 3תטלת סותרו ת65ג1 וכן)מירס, 00וק0 שית תן ק3ת פריעס דווקס ידיףו3כס"נ
 6חד 6)1 נרקיס תורת 03פר סדורים יסוסעויכתות
 תקלט ערי ופלסת תולך סכתסגס פשוקיםלסר
 הורס ססי6 מפכי וירכר 6תר ולכן ים, SDג6תרס
 )0ס גיתן )6 יטרף) 1hwn 6)נו)6 3כדריס לתרווכן
 סל) תתט גס )כן כו' 3)כד יסוסע וספר 0"ח6ל6
 ח)י)ס יטלו) ט)6 נזמטס כחו )נתלי ס3חירסססי"ת
 יס מקס ככרכה גס נרתז 1זס תטס מתורהד3ר
 כי וילך כתוף גס ונרמז תרג)יס תע5"יוטיעך
 מכלן כו' תקחיתון מקחת כי נזותי לחריירעתי
 סו6 כ6)ו )תטס גר6ס סיס כו' כגופו חסוכמתלמידו

 תקס )כן סכחילס ג"כ כשתסק ט)י0ו0ע וכיוןחי
 סחתס כי חרס )סעתיד ללוות כיכו)תס סיןויסוסע
 hS קונס רטון לעסות ותוכרחיס תטכי)יס סתסוירח
 זס ונקד סקי"ה רלון סמקיגיס חס רק סכרחמ5ד
 שטיס ז") קתקגו וזס סכרחיותס סי6 סקגתססיכת
 רכינו טכתכ נכס נכל) ו1ס קיגס רקון )עטיהוקתחיס
 כמו )יו5רס ונופ6ייס מקכחיס ט' ס)כס פ"נטס

 כע) hlon ק6עפ"י מסם גרו) סכחירי 6"כסנו)6כיס

 קונו ר15ן עוטם 61פ"ס כדורס כסטע6ס כחיליחותי
 כהסס וזס כ3ר סת)חתס טג5ח חי רק זס6עס
 כזו )תערס סניע ל6 עדיין ססי6 תי S~hויסוסע
 וזס ידומין ל6 כקרוטיו גס ס)6 כתל6כיס)סעקות
 ועותר כחיים כעורו סגלג)יס SD )ל11ה יכו)6יט
 סוס סיום )יסוטע מק"י לנזר )כן ר4תלחתסבקשרי
Snhעתירת ע) גרתז וזס סעתיס כ) )עיני גדלך 
 תטס טגס כ"ס דף ע"ז כתסכת ק6תרו כתוחמס
 גדלך 6ח) כיסוקט וגהיכ כו' 6ח) 6תי6 חנותמעמיד
 עתך לסיס תסס עם פייתי כסטר כי ידעון )מעןכו'
 למגיד יכו) סיס )כן סנחירסי תבתו סגסת)קססייגו
 מגהרת זס 3חירס 3כע) כי עמו, יסיס גימעתיד
 ול6 כרע יכחוי ולולי תכלתה יריעתו ס6יןססי"ת
 ד' ססי6 כעת ס6מר וזס שיו לסהייחד סקכיגסיוכ)
 כזגוגו קנסת)קס כיון שגיתן יקרץ) נכי תו)קו3

 גיתגס hsn נוס ספליעס, ע) לקוותו יתכןסכחירס
 ודוק: זס :) כינס)6כרסס

 יקורו כי )יסוקע ססי"ת ס6מר מס מנ61ירוכזה
 ס6)ס ס36ניס תם )6חל מחל נגיכסוטיכס

 כירדן כעכיו ר' כרית ולון מפגי כו' סי6 16ה)כס
 ס6ככיס תן )כס סניקנית סחדטס סידיעס טתספילוט
 ועת סירתן 6ה ע3רהס כע5מיכס 6תס ס)6ס6)ס
 כל קעכרו סחרי כי תירכן יקרע סכע13יועיקם וקס6לון ד' כלית ורון מפגי כקלע מירדן כיתותרו

 6ה יטר6) סיפכן פד )3דו עמל וסקרוןיסיק)
 כי לקות וש )3ד ס6רון 3ס3י) נקלע 6*כס6ננש
 תמיד דלי"ת וסיס סתורט ניתן ידו ע) 0סו6מ0ס
 וס30ה 63וסמ"פ פלטיומ כתו ידו ע) מרוהתוסיף
 כמו סתולס סיס סו6 וגיו*3 5)פחר צגות ע"יכחלס
 כחוסו נ3י6 קם )6 ומחריו מסס הורה זכרוס6נור
 )6 מליח גס ננ3ו6ס תסס תתעלה גד1) כי יקום1)6
 ישונס ס)6 מהורס )החיות טוס לכיס כמוצ"שיסיס
 ג613ת גגו סו6 16 ישנס 6ס כי 6רס סוטע"י
 0טל6 %) ידיעס וסטי חירוף ו6ינ עולס חוקתתסס
 )וחות ט"י S1(S1i סכלוות )קרור יט) סיס מסי:)כן

 נמת לחרי כן )6 יטלל) מפגי נקרע "סיסלחרות
 קיימה וסהווס פנל )חדק רקקי נכיל 6ין הותסס
 נקרע וסירק. )דורוה קיימין מס וסרוחות )ג'ורותכונס
 ימיו 1)6 )דורות ד' פרית 610 קרון כי סקרוןמפגי
 כס)ימותס רידינו מסורס ככר ומפויס 6חריס )וחותעוד
 סס פירוט 6כותס 6ת 3גיכט ים6)ו כי )סלן כן)6
 ס36גש מס שיגס ססתס 36ותס יסקלו רייססגגי
 מס טייבו פירוט )6תי כניכם 6ה וי:ורעתסס6)ס
 יסרק) מפני לירדן תי ירטו כי 1)0טי3 )כלפסל6תר
 3דף וסרוע3 סעור פרק ד6תרו חזי ופוק ודו"קכו"
 3סתיס גון גן יסוטע )י 6תר 6י כו* ס6לקיסקכ"ד
 כי )תטס )6 ק6נור )יסוטע דוקק ליס 5ייהג6)6
 סככות 3"י ועיין כו' דכי )חד0 רס6י ככיף 6ין וצילךתחגי
 1ד1"ק כזס מט*כ כ' ס"ק וכט"ז רת"3 סיחןת"ת

 ככ*ז:סיעכ
 קיעקוע תדלל יטווי סזס סדגר 6ת פרעךריוטכ~ע

 6כן ס6תר )פלעס רס)טיגו עודויתכן
 מכ) יוק תטתעגויס נוס ע) כתדרקו סדקגורע
 )פרעס 1)ג)1ת )סרדין מלסור ננגיד 61"כ מקון16חס

 סרנו3"ס מש"כ )פי כו' 6נרסס 6)קי צניך*יגףק'י סיטנ. 1ד1*ק סרעס ק5ף )כן יטרק) ט)ת0טונין
 ועתלס תלוה חדשי טס6כוה ת)כיסכסככות

 6כיך 6)קי כהיכ )כן ותורוה, ניטוה כמקריסכ5עווס
 כמלוה  נצטוו  עירס  OD 5בוה ' ספג כו'  פמרסזס

 עמלס, ע) צגיך 6)קי כמריק 6מרורן
 טמעהי 5עקהס ו6ת כו' עתי עני 6ה יציעיר4**ה

 יחיו נלסון נוכוגס סכ)) כי יהכן גונניואופני
 ספרעיס לעקת קנועתי כי 6תר ולכן רסיס 3קסומפרטים

 רק נלחן 6100 תפני 1nSD ע) צועק 6חר סכל)6
 6חד וכ) ככל)יותס ס6ותס )חן על 15עקיסספרטינ(
 כ))1ה חלו) ע) רק P9D3 עלתו ע3 חוטקקינו

 5ן בסיו* ר64ין מן ו)סמ)ומו וכו' ל50ילור*לר4ך4 וסכן. ~wlhכבוד
 ,,%ן
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חכמהשמותמשך
 ודפס ח"כ וגח 6רן 6) וריכס טוכס6ר7
 ו6טפמ )ך ונהין כו' והימורי והחתי סכגעני חקוס6)
 6) כו' עוכס 6רן 6) כו' 6חכס 6ט)ס 61ומלכו"
 מס עפ"י ומענין כו' זכת 6רן 6) כו' מכנעני6רן
 גיוטר 1)6 ג5דקתך )6 תולם כמטס )סםס6מל
 ססכועס ומטמרו ט' סטה "גויס כרסס" 06 כי ט')בכך
 6ה )לטה נ6" טג5דקהך הקמל פ)6 פטוטהוסטוץ
 יסים )6 6סר "נוים יסע" ככ) החטך ו6ססקרן
 כגוי למוריס גוי )סח)יף 6עתס מס ממך 5ויקגוי

 061 וכו' הגויס כרסעח כ*6 כן )6 פ0י)יסעומד
 נו)פגיך סכוי ק6ס כטסי 16תך סקרן מקיף 16מרסע
 ע5ס ססי6 ורכה ח)כ זכת 6רן Sh כ6ן 6מרולכן
 6) סיקר ויותר החוכה גב) מקמוח )סכת )ךטוס
T~hס6הס וגתתל6ס הרטיעו סרוס טס 6סל הככעסי 

 16)0 ר' טכ6 6קל תותנה נב) ~רן 6תקסתטי6ו
 התכמית )סס סיזכיר נומס 6ח 015 יקלל))נכי
 כדי ה6)ס סגויס לקעת 1)6 )טססטוכה
 ימ165 6טר ה6)ס סנ6נקיס עמתת )ערנגק)6
 סתכ)יתי סטקפס סו6 סמ6מל פיוס כי כרגענמוח

 לסיס כי 1"מר כו' 6ככי חי כו' "סיתאמר וגכוןי כו' 6היס 6סר להיה ע) דרסווכיוץ
 ס)""יך 6גכי גי ס"וח )ך וזהפמך

 הזם ההר על כו' הטכוון נות5ליס סעס 6מכס51י6ך
 יותר ניעתו ונמוך עגיו סיס מיס כי סכתוניסקיסיר
 עד מקס 6101 הכחוץ טריו פעיו כנסר ~ןסמכ)
 כמכובר עמו נוסכוכל מטס 610 עמו נדכרס)6

 עביו דעתו זחט ס)6 ויקיף ריי כטניסכתורת
 'SDDn ק)6 יתכן 6יך 6לס מכיכח גסגנ עניןוסיף
 וקין חוהס כחומל )הופכם סכינו הטבע מהגויס6דס

  יותר וספל גחוך סיסיס ממנו )מעלס3גמ65יס
 63)קות סקגתו טגו)ס מפגי רק זס  6ין  9יןפחיתות
 ממ5י6ותו 3ט) יסוף 6מת 63)קיס תמיד ודפוק פנים 6)פגים

nlvl)boכהלקות, נסטגס גולו עלך קפי ס~וקס גפני נגר 
 קכיכתו מסרס סקג*ס 61ין 61ין 6פ0 סו6 כי 610יודע
 רק סכיכ"ו סקרם )6 תכן כלעתו וגמזך עגיו SDרק
 מלתרו וכמי הסריס מכ) וקטן הנמוך 6100 סיכיע)

  חרלוון  רליס קר5 פל עיי"ס  רמגילס כפשחז"),
 חס  ווס ענוך 6סיה כי 6מל מכן ג3כוגיססריס
  יונע לפני קימר ס6חס  ברפדך  לפיחי  פנייס5חס

 מעכומנותך כי וכו' ס6ות )ך 1זס כו' 6גכי מיתע)ומוח
 לי  תיוחר סלית  וסגך  נ5לקוח פולסר  ס"חס סכ3ילקו
 כפו  סלחחיך לנכי כי טיכס סו6  פליז ס5חסמס

 סזס ססר על וכו'  מפברון  פמלריס  Osnטכנ~לי6ך
 וסכן. לכוססקנג?וך

 בסי' ט בסי' 6טר בסי' כו'  טס  פס 5קמרו
 נרפס נפ'  ;כחכחי מס יעוי' 6)יכס,לגחכי

  ממות כש6 כלגר  מן נש5  פמפיס ;חי בסי'טסס
 ים  ונלירוסן רקס  כחפיליו;ל  סס  וכן יר  ;לסכחפילין

  ססס סו6פ"כ
 סנור"

 פל  מומלח קיפחו  ססיורפו
 רפ5רי  ותפילין  ;חים יסיו  פיסך  ;בין  ופן  זללסבריות,
 סקרן עמי כ) ור16 ומקויים בנכוי 610  יחגרךססס  מכבוי 06 ומפלחו יסרבל לסכת  כסן ייחוםעלפך
 לכרטס תפי)ין וזס ממך ויר16 עגיך נקיץ ד' ססכי
 בססחרח סי6 כסססטגחס 6נל  כ;לפיח, ת"כ קםם16
  לרבים נרסס  סלילו יר סל  תפילין רס נחגלס 15פליס
 61ז )6וה' (ot~nh 1)6 לליח  לך וסיס  סיחובכפו
 חתיך בעקרי מדרס כחומוס ככיך סרוגי כבחיגת610
 פנסיית כסנסנס בתי זס 6סי' 6סר 6סי' 6תי11ס
 וברפס  פליך ל9ר5 רי  0ס כי סירן ענוג כ) 1671ס6ז
 רק גלויית ס1.6 כו' ס)חגי 6סי' רק 6ז 3ג)1יק6ין

 ~דויק, יי ם)תפילין
 פגיו מר., ד06תיר עמ6 ודוקי ס6י קלמר מסר?דץ

 ?ו 1ב5)  סג6' נטויס ילו ועוד )יס 6חוי כו'נוגייהו
 ריס  ;ל קסתפי)ין DD"'  ג6ף לי  מסריסכפיתיך
 רחיפוחיס יר סל  חפילין 36ל פניו טפל לרקסקילו

 ורוק! כשיתיך ירו ועל סג6' 6יכ6לגבן
 סי6 סכהססגחס פקודי פ' נהפטיס נציגורהטנה

 16  ס6רוך  סוס סנ)ות בזון כתיכסע)ס
  כמפלס מקרס  פסוס פלסירו;ס

"WID1 
 כמציגו 6חל

 גלויית 6ין סכג)ו רוקדם, מקוס ע) )סקריכ לסור)כן
 מסור כן נס ככסוח )סקריכ 6כ) סחקום ע)קדוקס
 ק6תל חס מכו6רמ16ר קימתיעו'ק סקרוסה עורסכסע)ס
 ן פ  ;ס  ;מי כו' OtO סביח 6ת הקריחי לפלמס  יתברךסיס
 תפיליר רק לוח בסחג רק 6תגס קרוס כן  גס  מגלוח  סכומןפולס
  ס3יוס  סיתיס  כל  סס ולכי פיני וחיו לכר' יר;ל

 )כד כמקדם גע"ו כסיס ועקרם כ"לן קיקר6)סכומן
 גקר6 ד' סס כי סקרן עמו כ) ירקו 6זסקכועיס
  ר6ס וק) יי ט) תפי)ין יסיו 61ז נותך וירקועטיך

 כ) סס 1)3י פיני וסיו וזס מ*3 קם ססעסכיסס
 ולני  פיניך  בין ר6ס  סל תפי)ין סו6 עינו זססימיס
 כקינות 36) ס)כ כנגר יימס  פסן יר  סל  חפיליןוס
 על )זרים מסור מקוטו ומקוס יד ט) רקחפי)יןסן

 3כ"6 ג61)גו6
 נ"נ ניחין מוספין צינם )ישי )6 נעו*גג:נמ'

 ניס יכתיב בתורס ישסק ט' מסוס 61בי6סמות
 פסירח  לפנים עריו 6ממ כי' כתיכ ו)6 וין6מת
  ומורות  ot~pt  פטפייס ט' כגחמיס מפולס כן:וין
  בתורס 6מח דין קסו6 נו6חיגיס 1ג) 6מל )כןנוח*

ךכחין
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%מזמכמהשטותמשך  

 סויןי מטירת )פייס תוטס סיגו 61ז 6מת כסרכתי3
 סעס מ"כ טס זס בסי' 6קל כמכי'סר.גוי

 16ת1 מוסלין 61ין סכריות ע) מועלות קימתוסי1דעו הטלי
bShלמעכיר למי SD ס)6 ת6ויכע ינקם פן מרותיו 

 ויקמר וכו' לסיס 06ר לסיס מקס 6) 6) נרקיסרי*ינמר* מרין. מעומקנפחד
 6כותיכס 6)קי י' יטיל) כגי Sh ת6נול כס וכויעוד

 ג5חית הויתו סטנת יתייק קסכור6 פילוץכו/
 כקרחותו הס)ימ,ת כתכלית וקלס קרסון תוטגחוכלתי

 סג3ר6יס המנת )ש כטסותיו מטתגס רק )6"םר64מיהית
 חסד עוסס וכהלני וכו' דין כק6גיעוסס ז*)וכמהמרס

 ק)ימוח ולפי הגמ65יס קורה לפי סתס ופעו)תיוכו'
 6סל הזים כסס תרסס מתגלות )מקס )ו 61תרסגכר6יס

 ולכן 6ר7 עלי 3חייס כעודס )ס6כות כזל גהג)ס)6
 סקתגוח קוס 56)1 טכסיס ירמו )6 ח)י)ס כיסקדיסי

 וזפ טגיתי )6 ד' 6כי לק חלילס כקדימותו סוספס16
 סוס 6טר זופתי כסמוטגיס קיגלי 6גכי כי60מר
 נוסק6יכו תחר 3ס )סיות ויתכן והיגוי סוספסמקכ)יס
 לתססך ט6מל כמו גרי16הס תכרית וזס התתו)סיס

 סכורך כן )6 ו' )פגי )מע)ס( ממערס תתיר))סליך
 קרטיגו מטיח 3כ61 )עתיר יסיס 6100 נוס רקח)י)ס
 )וכנו6תרס סמ)6כיס )קכ) יקיער )nl~SD) 6ויר6יגו
 וכן כעת 610 כו'( סטרת סת)6גי 5ויקיס עתיריןז')
 ים כקריעת קרכ כיוס ככתור )פיוח עתיד ס6גכימס טרמי וזס שתורס היגו טוס כלי סכרי6ס ערססיס
 סגכי ועור ועוד תורס כתתן 3יסיכס ויוסכ כזקןסוף
 6ל) 0יוקג סמם )ג5ח לתור סו6 וכן כעת6גכי

 כן סו6 מעתיד כזנקסג3ר6יס
 כזנוי

 6היס וזס סקודס
 כי רתוז וכזס סכ6 )זמן קלסית נוס טסכגי לסיס06ר
 לסיס 6קר וזס וגפ)6ס יתרס ס0גס עור כויסיגו

 חס )כן כם)ינוות סקגתו 6ין l'1DV שנוכטטכוד
 )כג"י תלתי כה תכן לחיה 5רס )סס מזכיר6ני
 וכס כו' ח)י)ס פיג'י סוס כ)י חתיך ססגגי פירוץתסיס
 פ' כזוה"ק כיון ו)זס וח"ק. וכו' 6)קי ד' )3ג"יתינזר
 כו' לזתן כו' עי)6ס סתימתס ן6 מסיס פתח. ר'6ויקרך

 להיה טס 06 מקריס במגיך 1מ65תי נחקקתיננערדשי
 וגל6ס לסול* סויס ומס )סגות תותר )מט כתר610

 6ס 0ס, תגיו עיין תחכמס יט ס0גס ק5ת כיפצוע
 וזס 0)ס, יותר לגנר6 6ף לפטר 6י גתורס ססגסכי

 )נועמס סחכתס סוי 610 תס כתעת תס דעותתלו
 610 סכך יעוין ייו*ר כקיקי כתר רתוז סויס וססמתך
 6101 כו' )ו ויקרץ ס6נזרו קחו 6רס )ו טקר6מס

 כי )סגות 610 הסול )כן 0תות' טקר6 סחע6יטוס 6וס כמסגת )סיוע סנכל6יס ססנח ותכליתסליחות

 כפי ס5מיחי קטימות SD 6~1 כסקי"ת סג3ל6יסס0גת
 צמו יא6 גי ר4פ0ט סקלמוגיס )פמק*כ וזה 0"י6חס

 0מדנל מס כפי סב) ועול סי' כמקוס וי"ויסי*ס
 סס 6כ) )סגות קטול ולכן כהטיית סטגמו ע)ס6רס
 מכיר סטי"ל כי ומניגיס משיגיס ס6גו נוס 610לסיס
 )עקמו סקי"ה דכר וזס סק)מות כתכלית פלמותו6ת

 טס)חיס סגכר6יס מכיגיס ססטנס זס ליסככיכו)
 וריס סיעכ: והכן )סגות מותל )כן ס0)יתות 15'ע)
 כו': קמתו מכיר סקכ"ס ס"י פ"כ כיסוס"ת רכינו)קון

 קסכעיח מס פירוט ויעקכ י5תק לנוססאלהי
 קניזי קני פותות ט)0 6כ) כיחו לכות)טקס

 יתן )6 זס )כד )6כלסס יק סר6ס ט)6וקרנווגי
 )כן כמ"ר קלמר כנוו )עתיר פירטן רק ג:עת)כס

 ודו"ק: ככולן 6)קי חרכתוב
 יייקיס סקכ*ס, 0) קתSD 1 יהי16 ג' ע"סב"ב

 וזס לכתיב מקיח כסמי סנקר6 כ)טג6תר
 6) לגוס ו' כו' ילוס)יס 5לקמ ד' יקלקו 06רקמו

 מוכן ס0ס וסוריות סכווגס טמס 6)6 קנוסתקר16
 וסוך נמלי5ותו מחוייג סו6 כי סלמו יפריס ג'ע)

 לפטרי טפס ~לטו 8סר וכל  מליריחו סיכתנעלמו
  לסמלי5ס  יתכרך טו5רלונו  מלי5והס וסינטסמלי8חן

 יפון 6תת* קרוי סזס 6מת סקנס 30 חותתווזס
 טסו6 הצגיה טירקה כזפ, ג, נ' פ"6ס"6 סנורעספר
 סי' וזס )לחפיתו סוף ולין )ר6סיתו ר6קית 6יןג5חיי
 סגת65יס וקיומו ספרעית ס0גחתו ע) ויי:י'סט)י0יתסוס
 0) בזרועו 0ת)ויס )ו6נורס זה כי ורנע פתככ)

 קריך 6ין טס1כ כ)י 0עטס פוע) כתו וסיגוסקכ"ס
 ג) 6ותס ומסוה 6ותס מתים הו6 רק ספזעמ6)
 onlh,Sn נערר תסס ל5וכו וכספרר ספ0ק כלירגע
 כפי סגכר6יס 6) ייחס וכערך ע)מין כ) נסוסוזס
 3)6 )עורס 6פטר 6י יתכרך כרטונו oSDaתס

 )סס יס 6"כ ז1)תס סגת65יס סיכת וממס5ריקיס
 יתכלך ס6מיתי סח5י6וח קתחוינ סר,0וגס גסור6סיחם

 הנקרנן כ) וזס 5ריקיס סרס הגח65יס מי3תכ)וכל15ג1
 ככור )יתן סכלי6ס התכרית כר6תיו ל,ככודיכקנוי

 נקמתו סו6 ממית כחוד,  6ין לריקיט  ך53ין)המיית
 סע1)ס גנר6 טרם כמחסכת ערס ':גגר6יסכסרך
 ינון קנוס )פגי טדרקו וכמו שכלידס סוף ערויסים
 תקום סי6 ירוט)יס סטנית, סולקת כיחס 1ס61קמו

 ועיניו ו/ 610 מטס עמס, ל' וזס מפרטי"סהסגחה
 ר' 6סר כתיכ י0ר6) 63רן טלפינו תמיך5ופ'ות
 6) יתיחס זס ירוק)יס, ותכק*כ תתיך 6ותסדורס
 נקר16 6קל וזס ספלטיות טקגחס תקליטיתסול6ס
 ככור מן וככן כווט ו)זס ויתכן 1ד1"ק: ד'כלס

ד'
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חכמהשמותמשךא
 ס) פסס ס) כסמו סתתייחסיס כהוד ה61 )עמךו'

 ודיינןסקכ'ס
 SIDS~ סמיזה

 מס כי יתכן דול )דול זכלי וים
 ויעקכ ישחק 6כרסס ללקי ר64כות SDשתתיחס

 כמים'כ חמו )6 קנות בריח גי (OSID קמי610
 מ51י6כס סרגי מס וסיעו 6עס כחס כפרקל"ת

 למעומס ספי"ת דגקית ר6סיח זסו 56רחמ5ריס
 ומוכס פסח גתו ע"ז כנוים ח15ת ולוגיסיסר~יח
 6)קיכס ו' 6ני מ5ליס מקרן סע6חיך 6סר ללקיתי' לנכי תתיר tnSD חמ6ל סקכ*ס ולכן וכיו"כומהצךיס
 מספר )6ין וכי"ג מלריס מלרן 6חכס ס651תי6חל
 עזו י6מי 1)6 כנכי6יס כלחור דור )דול זכליסו6
 6קל ד' חי כ*6 מלליס מללן סע)ס  6סר  ו'חי

 כו' ס6ר15ת ומכ) לפוסס מלרן נ"י סכיך ולסרסע)ס
hon1בזפ וטרו וסקלו יעו*ס טפ) מלליס י5י6ת 

 וסבן: עיי*ס דכלכומ פ*טכסוף
 כת5ריons 0 סעסוי כ) ו6ת 6חעס תקרתיבשקיי

 תקוי 6ב6 פירס נקריס מעגי 6תכס 6ע)1610מר
 כרעתו ססי.ח כי רז*) דגרי דידוט ס5יור ע"רז*)
 סנורו וחיים סיס ומס )זכות סים חס 5רק כתקעיסוק)
 Slpn טידוע כפי כתס) וסכ) נזככיד וסוכות עוןגו60
 סכתוכ כן 0רמכ"ס. כנזוס*כ דעיס ממיס 56)סרכר
 מ5כ o)nh 610 פקיןות שתי פקרתי פקד ג6ןמוכר
 סמעכיריס וס5רוח הקענור קולי כלאליס לכס סעסוי% 6גי ר61ס 6ף ע*1, ועוכדין מיקס כרית סספרויטלל)
 )סיוה חסלו וגורס טק1)יס, וסמ6זגיס קונס ע"ר6ית0
 OSDh וקותל וזס ססעכוד, תאזני וחככיד עוןגוסך
 וסקעכור ומעוגי מקריס מעני ר61ס סיני מס ננד6חכס

 וסכן: סמ16גיס ממכירכפרק

 דסגפטסיטר6)י פירוטן חזקס. כיד 1)6 כו' יתן )6כני
 סס)ית1ת 6) מת116ס נפקו סכ06 ע"יסמיכרח

 ונקיר מחותר חלות חמנו סרס כפיס וע"יס6מיתי
 0רמ3*ס סכתנ כמו סקי"ח רקון מקיוס נסגססגפם
 wSnino כרעי יסכיס )6 סו6 6ג) פ"3 גירוייןס)כוח
 ת1קס כיר יכוסו 06 ס6ף חזהס יי ייי ע"יו)6

 דזס כלחו כע) רק גר)1גו )סכוך יתן )6 ג"כויכפוסו
 נוס ויטן כ6ן דכת31 60 ו' 6)יך כרכס )6יינתרו כי דקוקי יסתעו 1)6 )י י6תינו )6 וסן ויינתרךיען ורוק: כר15ן הסינטמיגו

 ג6מויס 6)1 וכפלק למז ט*ד נר6ס ספרקס, גכ)ס6ין
 וכפ*כ לס, כקו) סריס מוענו ושקילס עגים כ)ולים

 ע) נקו) יעגט 1ס6)קיס ידגל ממקס דליקדעילוכין
 סנ6מירס תרמז )כן סס רק"י סיין מסורר שסטויסיר

 חז"3 כריס נחם סל16ס1 סכך יסר6) ע) )ס"ל טדכלזו
 ע) רז*) מדלפו וכמו כסן ולסרן )יי סו6 נעקם3יס
 ס61- טכסיו הלוי שפסלןקר6

 וגעטס )וי 61תס כסן
 סכ6תירס ויקמר תסס ויען וזס ס)ויס כעכוד5 וקולךט61
 סיפרור סרסר ירך ולטי כקול, נעניס ממירר געססא

 6יע וסכמן וין 3ע) 610 וסטוי דין 610 56קיסנוקמח
 יותר: 6"סחסר

 6ת יכה כי )1 רמז תגס כו', 6הסהשריכהו
 פרעם כי )תסס סגחט סס כ6טרפלעס

 מטחתיס סס 6ער יסרך) כי ושנית כריח, גחטגקר6
 ויזוככו נו16סריס יחסון ע"ז עוברי סיו 6קרכדיעות
 ססי"ת ר15ן כקיגוי 6קר סמ15רע סכסר כגרי16מכמע)תס
 לחרת )6רן סמככיסס ותם ו' עם קדום טייתסוו
 6ח סורג ק6יגו 16 כמקריס, גיו)ס )סס נותןופינו

 סי16ר כמימי כי לנול )זס תפגיסס ומורימססת5ריס
 סיטל6)י סעס כן כיבקת. )רם יסיו מקוס כסכוי6קר
 סורמס סו6 6קר מקוס )וח5כתס כמקוס )סנו)סרעי
 )כד סקי'ח סעגחת תחת סו6 6סר )נעמתסומסוגל

 ודו"ק, גוס רז") וגריכיגוע
 כת31 6ין יוזמינו, )6 06 וסיס כו' "מיסגץכ~ען

 סגכו6ס סתג)ו" פסקס )6 כי ן' ויסתרכ6ן
 סר ידו וכסג5טרע )נחס כמסיס רק כך בתוךמתגו
 סרעס ע) סתו מיחו ספיית 6ין כי ססי"תמעליו
 יחו סעו03 ע) כן )6 וייגמל כך 6חר כתוכלכן
 לכן סייכור כ6ת5ע סיס ועדיין מעליו סר. 1)6סתו

hS3ופקוע. וייגמר כת 
 (1VD 6ח סמכקקיס חיים סיו י6ס מ1כח גפפךי 6ת סמנקקיס ס6גקיס כ) תהו כי מ5רי0 ס1נגבך
 סג) לעפיי ממקריס כג"י )סו5י6 )ידך קריך סיס)6

 גסכנס עקמו )מכניס 5ייך 6יגו 6)יו 5ריכיסיסל6)
 לפיסו מקנט )עיר קסגו)ס כלעכס )רכס י65ותזם
 ועיין יו65 ניכו כ"5 כיו6כ שיו 5ריכיס יסלק)כ)
716nDV 'פ' סמכי)ת6 יתפרק ותזס כוס* ריקח סי 
 ימו) קו"ח תסס דלק 6)כ כו' סדיק )סחו חו"קיתרו
 6תר סרכיס )התת רמס פי' כפסות סכות סרי1~6
 לסכניס מחויכ ו6ימ ס6נטש כ) תתו כי ססי*ח)ו

 )כר סחימק ע) סס61 סמי)ס סכן כ) כסכגסעטתו
 נו יתויגו )6 פן חסם 610 קסתו, 6ת מססךיכןדק נועד: וברור כפקוח סכנת רוחסקלינו
 סו5 כי ידעון 6טר 61סתו נביו סכגיס)כן

 כניו 6מ יכבוס מי )6, 06 כי ממגריס )ס51י6ן ס' כרכלכטוח
 שנעבט כמו שכן כזס' וכסוכן ענוות תקוס 6)61סת1
 ס)קח מה ע) נעגם כן )י י6נויט )6 וסן ס6מרע)
 לרעי סיט ס)6 ניון כנה 6ת מ) ו)6 עתו גגה6ח

)יקח
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 %כחחכמהשטותששך

nrylעניו מנינה )6 )כן נכלך כניו 6ת o1Sno ויכקט 
 ודוק: טכוס מסוס כגו )תו) ל5ס ק)6 )עטל)סחינו

 מסוס מכיס פי טע) נכור לנן יסלק) נכוריבקני
 )ססי*ת ככיכו) IVD יקרי) כן )6כ 16ת1 עלסטסו6

 ופשט: כתי) ויחשו להגחתו מכירו פסס )סע1)ס)6כ
 טסיו ומעיקרך מטוס נלעס תנן, )תת l'Do~nכרש

 סניריס ע) מם סיס סמ)וכס נון תכן )הסגותנין
 סחכן וי"ספוס גוכיס היו וסקוטריס תכן יתן "תרסכ)
 6מר וכעת )כגיס כסס )עקות )יקיף) נהגוולח"כ
 מעגמו יסרק) קגגי רק מסמ5ליס סחכן יקטפוס)6
 ולוק: סחסי) 6וספ תרטון 63)ף גכתכ 1)זס תנןיקחו

 נכ) סנה שול נקרן ס16נדיס ונ16בבהששדה
 6ת כ6ס1ר רק וגדוף חרון נמ65התנ"ך

 )כן כמ5ריס 610 סזימס ונוקיר כו' וגרפת חרפתחי
 וע יוסיעט )6 קטור התטוכס כללכי סומע6מל
 סתם מזוויגו עוד גומר 1)6 נרככ )6 ))מבריס(סוס

 ובכן 6)קיס סו6 יויהס כח כי ס6ומריסספופ)יס
 כריעות סלועה ע) 610 16כד כי השכויס 61631מר
 וכסיכות וסכרחיס מוכר כסס תעיתי שמר וכמומינות
 מקדט כסר )ססי'ת סכגעס זס )ד' וסטתחווסת"וס
 1ד1"ק: קמוט גקו6 שוס נרו קיק olpnסכ)

ר4שרש14
 כמו סוn~Slol 6' מקס ט) nt)1DS י'רהוצאתי

 כעוכרס גוי גוימקרכ לה51י6 ע)קדרקו
 כ) סו6 מכסן )הו5י6 גנזו thStn ונס "קםחתוך
 ע) זה זה5)חי נוקחחוח וכד'עוח f'D3 נוקוקעיסתהיו
 זס כו' הילוד הכן כ) וכמו )כ)זתס 6והס מעגוחס

 )סיוהס ע3ו מעכורת סו6 וגללתי סרו5ח מןכמלי)
 הו6 כו' )עם "תכס י)קחתי מטועכויס כוהיחפקיס
 עליהם וד' וסרר כחסטר ולקוחי נימוסיילעס

~sYs 
 ודו"ק:

 והסתי 1ס651תי ג6ולס ק) )קוכוח כוסותכנגדך'דש'
 קידוח, ר6סון כום )ירוס)מי( מקחתיונקלתי

 לכס הזה החוום טימרו וכנוו )זמגיס מקךסידיסר6)
  יספך קרוסים ככסס  וקימחי ר"ה ייוס)חייעוין

 ערום גור חו65 ק6תס סככ'מ )פייות  חסיויווסיס
  נסס  טנ,פר סמרת ממהלכי וגרופיס קדוסס מו665ת
  סהן היינו קדוקיס והייתס  וסחירס0ס וסוסותס0י

 גרוריס כקסיו ולכן  רכ5( לוייר5  סיפן 05ווווסין
 6יך ט6)*כ וסו65הי יתכן טוכן כמקריס מעריותמן
 1כקר6יס  שיי ככיח וכמו כמותם גכלית כגי )סו5י6יכו)

 כסנגרי )ה5י) יתכן והסתי*  סופגים  חקדסיקרוסים
  רודפין  כססן )6 הגייס6כ) מן שתן ומלי) תיתןרודף

 כוס 56 רומז %11 מכסן מסתורין נלו ם)6 וזס זס 6תזס
 ס5פוגס פספרר ב5 סו5  ספלסיי0 שעיקרכלהמ*ז
 פל  סתרזריין ומססמתפקוח מסטי"ת כיוון 6חוטכ) l'nhnr  סי5 ספדן  וברכת ססחפסוח  ופחסרוןכסטבוזס
 610 1ג6)חי )תכירו מקנך 61ינו וככי5סן כוירפלפן
 סיעסס )עכר ה61 חום למרו כי עד ספ)ס רוחוסעכר
 יחס  פרזיט  פקינו מ5ד וזס סכיח6)יס )יס זי)36"ח
  טמותיסן סגו )6 והן חיים )יס ליס רפכר5כו0י
 ווס  ומליין  נחסין  ספפין  ריבוכן  5כו0יסן ימםרוכרו
 סר6קון הה)) ח5י עליו ט6ומריס סטני כום 'צ)רומז

 וזכרונותיס מ6כוחיס ס6ומס יחס זכרון ע)סמיוטו-
 )סוגן. 05  סגו ט)6 זס )עסי כו' ו)קחחיסקדומוח
 א תמדו  ספ0ירי,  1)ה)6ומית )סג16לס מקויןמהיו
 פי גי נו נספר  כטלרים  חקינותו  בורל  טפסמיוסף,
 וכו' פקור 61מר )סעחיר מקוס קהיס  איכסשפרבר
 O~'nDO  סל5ופיוח פל ספיוסר  ססללססני ח5י ה61וזס

1-'DDדלים כוסות סד' מכוון וזה כו' התיר  מן  נ5פר 
 ודויק: כמכילתך ועיין מ15ס חר6 כג)עייר
  ססנרילו  נסכיל כגלוין סיו הסס סיין פ) תקטלכבן
 יס  בבלות  יסרבל  יגרילו  ובן  פספלרייס  פלטןי

 1 ליי::1:יושיצל"
SD,)1יינן ע) וגזרו ג*פ מדיחו כו' 61רוכי כו' )ג:1ט 
 ככ*6: וינ6)1 יכרלו כעת כיס טגס ככותיסןמסוס

 הקרל 6) 6תכס וסכ"חי כו' ODS )י 6תכסרהףכמזקרצי
 כו' )י 6תכס ולקחתי נסנור קומר סימליר'

 מס' מניס כו' )6לן )3י6תו ממקריס י5י6תומקיט
 כל כי סו6 סתופלג  סוס המקמר כנגח כו'*רכוך
  לפלריס פסס 5טר  גרוליס  OtWD~1 והמופתיסה6ותוינ
  סייס טיכוסו כסכי) סוס יס-סוף וכקריעת  מג:ותפי'
 סעסס זס סכ) וכמו ס5לוי0  סמטרס 6ל רכוךפס'

 ולסר5ו0 ספכפ לסרר יפנפמססי'0 ל5  גן  רכוךמס'  יט5רי  לנסים סכי  6סר )תועדת סיס הכ)כמך3ר
  6ף  פולסי כ6י לכל W~D3 חגיו ט) והטגחתויריפו
 סתכ)יתית והמטרם )צקות סדכיקות o'lht (6 הינכוכי
  י"כרון  סיס סוג5י o'Dlh ופקוח רנון פם'  טייסרק

 ולוס  נססגח0ו  ת5פיניס  פלויניס  פריים  סופליו0פכור
 ככ) 6ונור הו6 וכן סמקיח )ימות  וכן וצ55מר
 כי )עיניך כאריס 6)קיכס ר' )כס וכו'6סר

  ולסכיי  לכולם  ע"סהגפ)6ומ
 5דק מוסר מזם וריקח

 ירמס )6 3כן מסכ)) )יחידיס רק זס טסורס61נזוגס
 המטרם 6) טי16י מי 6ין כי גרסתו סמ6מיןיוי

 כרות תריחו 6ט מסגיכ כי סגו)ס יחיוי רקס6)קיח,
 נרירגקס ")ית ססקגחרי כן סעו)סי כ) י6ילסוער

זיוי
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חכמהחיאמשר66
 תסיס ו5רק מספט רוח יריחו 6סר סגו)סכיחידי
 6) גסתך ולכן יה מלסכת )וסט וללס עמס)716
 המנפחס כ) תזכס נונו0פחס 6חר קורס ססני16נוס

 מוקכל: זס כי ודו"ק יפו"סכו'
 6)קיכס ד' 6גי כי ויועתס )6)קיס, )כסרןקייך,י

 DD"' סעגין הקרן. 6) 6תכס וסכלתיכו'
 כמרכה לחרי )כחך 6סגמכל1)תיך זכרהי סגייךרירי
 כנווהו נדו) עם 6טר גורן ענין כלנות זס כיכו'
 דרך כ6יזס 15bc ו)6 5יס כמדכר ככטחוכססלכו

 כי סחכעחו זס 03כר גלמת כי 6מר תכןתו)יכגו,
 ס6רן 6) תכוינו זס כסכל )3 אתוס לחייותלכו
 כעת כ6מת כי ט6חר וזפ כספרי( פרכס זס)וכנזכר
 )כ) עורס וכהבכיר רעם )כס ססי3ותי כי )כסנלקה
 הסוכה עולס זס גי הר16ן וככ"1 תכן )מס)יחן

 וידעתם כו' )עס )י 6תכס ולקחתי סדרורותכלית
 הנוו5י6 כו' י' 6גי כי 3טח סתדעו קיווי נתקוןפירס
 טו' סקרן 6) 6תכס וסכלתי כי תרעו ומוס6תכס,
 5ת  תנסון ול5  תלכו 6טר  ככל הכו חורקם )כסוגהצי
 כזוה"ק 6חל וכן רזטס 6חל כ65ן לחקיו ותסגוד'

 וריס סרי כו' לתיגרע ד6 פקודן נזהינע6כרעיך
 ודו"ק, 15ויכלטון

 מגין פירוס רקס Sh סחעו ול6 כו' תססריך4בנר
 קקי ררך כי קקס ותעכודס רוח מק51ל )6"יס63ס
 ול6 ת5יתס ל65ת כרי רק לטנווע יחפו15 6קריום

 ולכן כו' גפ)6ות ו3ה5לחית עתידות כמבטחות)סמוע
 )סו5י6 וכו' פרעס וff3 (6' 6ל ויטווס וכו' ו'ייסכר
 וכתו זס קורות רק )ככר כלותר מלריס מטרןכג'י

 )חות, ע"ד והכן וחיכת( )דוק )קחןטמיר
 6ת לסולית כו' פרעס 61) יטרף) 3גי 6)ךיצברכש

 סיו 3תלריס 6ז גס כי יתכן כו'כג"י
 ופס 61פרתיס גככריס פריס סיו 6סר ס16מסגדפי
 סתורים סתכרו לעכןיס יסר6ל בגי 6ת נזסענדיססיו
 וקתעון ר"וכן מכעיס סק)טס סוס סיו ולווי)סס
 כתדרי ק6ית6 כתו כמקריס סררס ססנסיגוולוי

 נס6
 גט) )6 )כן מ5ליס כקעכוד סיס קל6 )וי י"גפ'

 סיפון כעכר יק (sp )6 ל316ן וכן נ6לן'גת)ס
 רנו3"ן כמוט.פ כיעקכ 6ח)קס עטיו גתקייסוסתעון
 מסעכויס סיו 6סר וסריס סירס חורין 3גי סיווממס
 )כן פרעה, ט) מהמחרה )הס הגמכליס יסרך)6ת
 כגי 6ת י51י16 פרעס גס יסרך) הכגי סטי"ל5וס

 סכעיס סקנסס יחום )זס סחך ולכן מססע3ודיסרך)
 יסרב) כני 6ת ה51י16 כו' וחס" בסלן סו6ימסייס
 עלמו גפני 635 שכע ממפחס כ) סיסיו 635ותסמ)
 פרעס 6) סססמוגריס )זס* זס יסרך יסתע3דו6%

 Sh וע1ס ס"ס פ'ג ר"ס סירוסלתי כיון טלזסוכגר6ס
 ,.ל") עכדיס טיווח פללת ט) 15וס חס יקר6)נכי

 כתוס"כן ידם תחת סטעכוו ויטרק) עכדיהסייווח
 6כותיכס 6ת כרית כרתי 6גכי כו' 6חר כספס"ד
 6ים חטלחו מניס סכע תקן כו' onlh סוגיייפיוס
 ודו"ק, יטו"ס )"ג כירתיס סג6תר וכו' מעכרי בחיו6ת

 סכעיס ססלטס גס6 סלזדרס גדעת יותרריר,כ:ן
 נתיחסו לפיכך כת5ריס, 0ררס סגסיגו6י)ו

 נגבלו יכריס י' סכסכי) 3תכילח6 ר6תרו פפ"יכ6ן
 והחזיקו )גוי ה5וייגין ופיו וכו' ולסוגן סחן סגוס)6
 ליעקב ד' )תקועת נו5פיס קהיו תפני לגריסעלמן
 כנוו סקרן כחלוקת ככרכתי 6י0 6יט 6ותסכירך
 קיעקנ ה))ו סכטיס ט)טס 6כל וכו' לדון ע) וילכתוס6מר
 3ת5ליס מתערכין סיו 6חיהס ככ) מקוטכריס היו 6יל1רחקן
 יטרף) כקרס וגח)ס חלק להם קלוין מדמיםוסיו

 1ד1"ק' הכגיס כחומל 16מן נוסקתעבד ההיפחס נזגעה)פיכך

 מסם ספייה סעמיר 6כיתסיסנס בית י06יר4יגךה
 ספק יפו) )כ) ומגהיגיס )גכי,יסולהרן

 כהס כתר )כן כק)יחותס, ופקטוק יקיף) כגיכ)ככ
 )רמות רסיס תחכו)ות יעטס כל ומזקן זקגיסקרס
 1)סניחס תסודר מלסכנתי עס )סו5י6 ובפרע6חריס
 רוחו וחוס נגדו סתות ופחד סטיק זקן כי מחריכ65ן
 ת3קריס יסיס כי 63ופן סקי"ת כחר כן 6כדסככר
 )לעס נטיה ככ) 6חריו ותסרהריס מקס פעולותתחרי
 הכליס )דורות כגכי6תו פקפוק סוס יסיס ט)6כדי
 ולכנס וכיס מקדה פגויס קנס 6רכעיס והיו6חריו
 פרט ככ) אחריו תכיטיס וסיו 3תו0כ)ות רקטרוד
 רכר  עורף י"ס  עס  וכןופרט'

 סנחסי
 ססס כרכר

 לכן ימחקי ל6 )עו  חרושסי5
~DD 

 ר16כן כגי כי
 קרח יאסר וכגי סכגעגית כן 160) טחעון וכגיפ)ו6

  פלוץ בני ס 6) כ) 06רופינחס,
 וקרח  סמפון  וסבי

 מעלמו עסה ופינחס פרע 3כ) נוסה Sh תתגנריסהיו
 וסיו מסס פגי גק16 )6 6לס כל 6טר )ר'וקג6

 6מר 6סר ותסס  יסרן  סו5  ליס נופע)יו 6תגוכקריס
 יגחיל סס כי כו' למסיס כחי 6ת סו5י6ו )ססד'
  טוס 3)6 סליקיה וידיעת ס6נויתיות סנווסכ)וה6ת

  ברברס  נו' סמלית  בן  ונוסס )דורות  מורסתפיכוי
 כ6)ס זקגיס כי יסר6ל 3ס סי6תיגו כוי פרעס6ל
 וסכן; כו' למוכל )הו5י6ס לנמס ילמו 1)6  יסקרו)6

 מרמס Sh דגר ד' 6גי )6מר מטס Sh י'ךיד4נמר4
 קמסס סעניןי  אליך  רובר 5ני  6טרוכו'

 יסמעגי 61יך 6)י סתמו )6 יסלף) 3גי סן קולסטען
 לו יט 16)ס 3הולס, וחומל ק) מעסיס 6חד וזלפלעס
 מנ13לת וש נחירם גע4 סמם יקרנן) ק3גיפרכס

קי"
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כשהכמהמראמשך
 מלך פועם S~h סכחירס מכלחת יויעתו סטיןסטיית
 גע)י 6יגס הממכיס ר' 3יר ועלים ח)כיס ו)כחטרים
 חני זעתי מטס 6פי טכס לסור סימר וכמוגחירס

 6מר ולה ק6ר5ס הס )כ) )כבו )הטוח וכיפי7'
 וזס גע6ר קפתיס ער) 61ני ססגיס קסטעגסמקס
 61יך טפתיס ער) 6גי 0ן ר' )פני מאס 1י6מרס6מר
 לחיך 'Ixnh כו' הקי"ת ססי3 וע"ז פיעם 5)ייסמע

 הסיף לותו סתעויר כקטר ד' )פגי נוססיי*שבמרש 1ד1'ק: ספסוקיס קימור כן ככילךיסיס
 סו6 כי הולכות כנודרני נוקה גכ61תוכי

 עלמו נוסס סכין לכן סת6ירס* כ6ספק)ריס ר'כטס
 כ6ן ג6תר )כן ד' )פגי דכריו וסרי רמס)גכ61ס
 סני כתב ולכך כולס סתויס ככל כן I'hD מס ד')פגי

 וסטני 6ל" מתעו )6 כג". סן כלתרו 6חד ד' )פגיפעמיס
 לכור )ספיח ד"6 תורס לתרך כו' ערל 6גי סןכלתרו
 לעמור נגפר ופרס"י תסכ0כ כ' מסרג, לדוסוןפעם
 ככר סרנדות סו6 קלפני כדו) כ)) וז0 כו'יפייס ער) 6כ) אילך מזוחן פירוק 6ני סן קימר011

 דדכר ג"כ כסי' וכמוס"כסחנ"6 1ד1"ק, וערכוסבסביו
 תלריס כי סעגין, כו'. פרעס לכ 6נ o~ilhימיני יפוי"ק: יסרב )גדול 6ף קררםסל
 ושחכמת ככודס היותר החמלכם rhגיס
 טידעו גרי ותוסתיס הטי"ח6ותות הרנס ולכןומסודרת
 סעו)ס )כל יתכרך תלילותו ר'ויסרסמו 6ני כימלריס
 ככ"י 6ת י51י6 כזפ אירוס, שמוכס, כתי 6תוה651תי
 כתוך תטוקעין הן 6סר ותרות כדיעות תקריסמתוך

 ס6תיתי סיחיר לסטגת 1יכו16 יזרימו כיעות6תס
 1ד1"ק: סת5י6ות סנזחוייכ סיסמדיעת
 סטס 6תר טכעת להנין יהי פרעס )פניוהשלך

 תנין נמיית כח 13 ויסיס לתניןסיהיס
 )תסס לתרו כעת כעת זס גתסווס ית'טוכת6תרו
 נס כתוך )גס תטוחס כלפ מטס כעודו 6ףמכך
 חו"ק: כו6"1 )תנין ויהי 6מר )6 )כן רזי)(גפי'
 סיס )6 דס רתכת ה61 ביתו. Sh וינץ פרעסריבשן

 דס תמכת 3נוד*ר דרדור וכגוו פרעהנניח
 רב 6*כ 3תחיר סלקחו וכיון יעו"ס, מלריסהעקירו
 כיתו תוך סגר)וסו )תסס פרעת גתן 6סרסמחיר
 גספכו סל6 כיתו כמיתי סיס )6 לכן מלכיסככני

 ופלוט: לזלת גס לכי טח ל6 זלכן)ים
 תעטס 6ל1 נלהטיהס סדים תטסס 6לובכ3ןכשיהכמ

 חווסי עיין ע"כ ם"ז סגהרריןכטפיס,
 על נלטש גח רכני דסכרי תגפי )סגך ונרפסלגדות,
 תופת סקי"ת עלס סר6קון דכפעס קפיר 6תימכיסוף
 6י1 דלגתי כקוף ידי ע) )עקות המ5לייס יוכלו6קל

 דכריס סקי"ת עמס 51פרדע ונדם עור )פגימטוס
 סדים מעסה ע"י לק כיסוף פ"י )עעות 'וכלוט)6

 )חרעותיס( רק )תכטפיס קר6 ל6 ))כןכלסיהס
 מטוס כ6ן 61ין גח בגי הוזסלו )6 ם מעטםדע)
~)DSסוי כמותו )עסות סיקר 3רי לסיס דכי1ן יצור 

 1ר1'ק: עורלפני
 ניזול רק ט' ומנתךט' ממך ה5פייעיסכןהכרית

 גהי' כיוקר )סולות סס6ירכי6רתס6רכס,
 קיימת מנוקית וכרי6ס מוחסי מלילות ה61 0טסכרכר
 כן )6 סכרי6ה 3ר6טית סגכר6ים כ) כתו)עולס

 קינו סו6 וכסוף טדיס פ"י תסחרטוחיסהמתהו'ויס
 nlh~eS 3י6ר יקללו )כן תתקיים טוזיגי דכר רק)ער

 )6 6כל 5פרועיס סכי16 סחרעותיס וסגםהסכרו!
 )סטירס ככחם הי' קדים ע"י ותסססע)ו פרעסככתי
 זס 6ין ומבכדיו תפריס תעם )סכרית כן06

 6מר לכן ס)הס ססירו סחרטומיס גס כיסתפ6רות
 סחרטומיס יכו)יס סיו )6 ק16תס ונזכתיך נומך)סכרית

 ודו"ק:לססיר
 מסמחכ)יס 6חר פ"י פירוט, נך, ממליח הגגידקננוי

 6ע"פ כו' ססו6 כיוס וספקיו6עס"כ
 פקי יותר וזס כו' מגחין סיגו לתסחית רטות טגתגסמכיון

 נו'  בלון  ל5לורינס  31חו  לכו כו' פרעהו'קו'א
 סעס 61ס)חס 6תר סי6קון 3פעס כיפירוק

 עמי סלח 6)יו 6מר תעמיס טסני טר6ס כ6ן6כ)
 ויפנדוני דס מכת קודם כתו סזגיר 1)6ויט3דזל
 כתרכר ק)6 לד' יעידו 06 קפיר6 דלין סכרבתדר,-
 ע"מ 6תל ע"ו יף גיטין ויעוין כקרן זוחו "מר)כן
 מלות ג' לתתן ע"ת 61תי וחזר 111 מסתים )יסתתן
 - יעו"ס: סר6סון 6ת הלחרון כינו)זו
 6רן 6ה 6100 כיוס והפליתי ולמל מסוס יתכןאו
 נוסן 6רן )הכויל רסהסנחס כיון כן ohגוכן
 )6)1דיס סזכח ג"כ )סיות יתכן כדיוקהי6

 והכן' כך ג) nt'W~D )המגחה קי6וי' גילכללן
 דרך יסק)וגו 1)6 לעיגיסס תגייס תועכם גזכחדקן

 כלסר לוקינו )ו' 1זכחגו כתדכר גלך יגויסג.'
 tDS(* 6)קינ1 לר' 11כחנ1 6תר והכי .תכן לדיגו,יקמל
 דמן 6ליג" יקמר כלסר קימתי 6נ) כלרןמלריס
 )זכות י' )נו יסתר כסקר רק יסק)וגו סל6סטנע
 1ד1"ק, מפסח כסחיטת טסיס כתו גזגח נו5ריס6זלעיני

 כיסר כו' וזכחגו נתאכל ג)ך ימים סיטתושרשדש
 קרכו )6  סלמים כי  פיריס' יזליגויקמר

 יימר כיסר נזבח סיגו 6תר )כן עקות, רק נחכגי
 ס)מיס סו6 011 תסקלכגות 6חר וסרר עניןיזליגו

 יסק)וטנ )6 ה6ס מ5ליס חועכת סג6כ)וכיון
 סטוי
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חכמה~ואמשך68
 ג6רן' סדנר ד' יעסס מחר )6מל  מועד י'רי2טם8

 כרי סוס סד3ל ססי'מ עטס למכווןכי
 ימוחו 1)6 יסיק) )נני' כסמתס 6ת סמ5ריסקימכורו

 טובת נסן כסגו וכניי נסמתס כ) מכלו כי סיסוכן
 )ססי3 זס לחרי 13סו סכן )מלריס 6ח*כ תחטסעין

 וזסכ: כסף וכלי מ)כוסיס גט6)ס ריקם,פניסס
 פירוטו כו' תסס לפגי )עמוד סחרעומיס יכלוךכך84

1VI)Vעקות כ)סטיסס כח סיס 1)6 מטס מפגי( 
 פרעם ס) )פ)עין סמוך סייס 6ף מסס ע)סחין
 מלורע סיס סירו מלרעת 13 חלס וכבל גוקן כסין651
 )סמוך יכרו )6 זס 31כ) סניה טריו )תו) ונוחכס)נ
 מסס 61ררכ6 מ6ד מפגיו ככ)מו ורכן )סחיןכסרו

 גחרטותיס: מטחין היס כי סומר וכנוו סקחין מכחסתחי)ס
 לפי  לסייח  יהבן  סרפד. מענוי  ו' ינו 6תהירא

 טבח ועתם יתכרך סקס כוכו מטסקלמר
 ס)6 מזסיריס סיו פרעס וענוי כו' מקנך 6הספז
 כדי סנתיס 6) )כעס וסמקגס כטדס 6סר )ס6דסיגיחו
 ייתר מדכרו יר6 וסי' סטי"ת כרכר מלמין קסיסד/ דכי 6ח סירך סמ5רי 6מר לכן )מקס )ס6נזיןס)6
 סיתלון ת"ס 610 ומיס  פרפתי  מטכני יר6 טסי'ממס
 6תס אוטס 6מר ו)כן כו' סגיט מטוני מסמן סס טובכמו

 כנזכוון זס סיס כרר טס סי' fis כו' גטן "ילרק תירתן: סרס כו(ועכדיך
 יקוכו יסלם) ;כגי טיסכרו מ5לייס ל3כלסטעות

 מכיר סיס ל6 קלכן )ר'י וכחס 6חלי )מלריסממרכר
 סיו יק131 )6 ס6ס סטן מפרי ילכדו סיטר6)כרי

 חו"ק: כזוקיס סיו 1)6 סכ) סניתסמככיסיס

בא
 כעיני  מלריס 3"רן מ6ר  גרול מסס הליטבם

 התסווה יגיע סגת סעס, וכעיני פרכספכרי
 ט) חימס תעו5ס 16 מגיס ממגי יסגו נעםסינוד
  מפעולת  15  סכפל"ס'  וסנסגתו  ס5לסיוח  ותרותיוסנככו
 ססרג) תנןר יו65יס O'fiSDI מוקנות ג)"יזרוח

 מסחכמס סמכוכך וסגס )ללקי, יחטכוסו גי עדכעכע"
 סחכמיס 56) ככורו תחקת סגס ססנסגהוויוסר

 סס חכמתו )מוקיר סיודעיס סס כעסס~י)יס
 6ל הוררת  כפין  יהווריס סס סנסגהוהממקריס
  סמו  הזפרסס להיתי  לטלה  יפלי"וסו ותקטרמרוחיו
 ס6יס o51h נומכין ירעדו קודק וחררת  שסמון 5ללגס

 יכי)) סו6 והכפרנות, מזלות פע1)1תיו מ5דסמכוכל
 )6)קי יחטכוס עוחות כעיגיס 6סר מסמון מןתחלם
 נקריס עליו ויטפלו טכעי נבחי 6% כיוכלשר

 יתפרסס כי עד מפ)י6יס גספוליס זרות1פ)י16ח
  נקנות  גם  גלפים יעט ונוד)ספלסוס לסמון 56)סמו

 )חכם )6 לבתר כבכס ספק לסטי) כעססגכוגיס
 יגגדוסו סס גס כי טד סנתזן 56ל קנזויתסרסס
 נרקיס 6יט גקי6 וולס וסגס זס, על יוכיחוסגסיון
 עלס גבנות בלקית סיס טכעית סכלתי סכסגתוכי

 ומסטרי סעכפ חוקות כ) ע) ומקוס גוזר וירו,)ממיס
 ידו בסריס טחיי, 6רן קטת ימללו פיו מפיחסקרים
 ססמון כללס ממפעלות הגס 6רד מק15ת חיותכ6ו

 סחיטומיס כן לontnh 6, חיל 33עתו נחררוכמקריס
 נזפעו)ות ס61 כי )6מר )גס סקסו 51פררע כרסוסריס
 כי עד סימיון כפעוטת סגעקס 6חר דכר 16סכטוף
 610 6)קיס 6)3ע כי סידו סתפ)ספותס כ)לחיי
  ס6יס' לנויו 1)6 )גו זה יסי' מתי עד קמלווכן

 וסנסגחו ס,נויי %גרר ל" יי 5יס  לחיייפירוט
 )סוכת  הוסט  מרוחיו וכל  ופלוהלוהו  תכמהושטלפיה
 מכין כ) כי עד יפטו)ותו סניוגיו 3כ) יחמןזו)הו

 ס6היתי יקים  מסס זס כי לנזר כו 1סח13גןטר16ס1
 ככסמות כולס כי 6יס )סקרך הנדס רשי 6יןומכ)ערו
 כי ס56י)יס 56) עמו גתפלסס זס ומקר גגנו.נמקנו
 נתפלמס זס ומקד סגסגתו וספ)י16 חכמתו סכיהסס
 עכרי סס סחכמיס כעס ס56יליס 56) מתח)סחתו

 גס סכתו3 כילול וזס סעס 56) כן וסחריפרעס
 גלו) הטכעיתן וסנסגתו 6גוקיותו ]משד  %ססס6יט
 סגחפרסס סעס ו3עיגי מלעס עבדי כעיני וכו'ת6ר

 וסכן: )סעס ולח"כ קודם פלעס)ענדי
 6דס יעמסו 06 ממופת כי פירוק, כו' ת6דגרוכ

 נכעיס ממכו יתפעלו )6 סמע)ספחות
 כי גריל 6יס 6ג) )דחיתי וטעמה סי13ת )הןומכקקיס
 וזס לו ישמעו )6 06 פ)6 יותר h)o מופתיעקם

 וסכן, סכחוכ )ןנספר

 פל רסקי ירסס  טיי' כוכם )פי 656, כןר4להןישי
  יו65 5ני  כו'  כהלית  סוהר יפריסר5ט

 סמכ61ר כנוו 656 כן סקרי 6מל ע"ז מלריסכתוך
  ו5לוריו' גוי  המלריס פרית  רפסי קר6 ע)3מכי)ת6
 עמסם קכינס סיו כמקריס יקלל)  דייו  והןסכל

 ירושלמי ויע~י'  פוסס. קכינס גס י65תה1כקי165
 סרכר 6ת וסתלתס )עי) ודוגמתו יסוכס ד'פרק

 1ד1"ק*  ספרטס ר6ט ע) וקקי כו' לחקסזס
 מ"ע )רכג1 סמ15ת נספר וכו' )כס סזסןקךקרך124

 ג סס  סס ולמכין רכינה סקריךקג"ג
 כדעימ רניט ועת כי חטכ כסתר וסמגי)תיעו*קי
 רכים דעת סכן דגריו כסוף כתכ וכןסרגוכ'ן
 מעיקר ו)עג"ר 6מח )ל6 איר וכמח"ג סגלותינחי3ורו

כסייח
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משך
 610 כך לטיעהו ו3קי5יל סחזקס וינו מניטנטיטח
 "ף עהס  מונים ט6מ נפי  חסנון פי ע)סקניעות

 סחווס תקודר הנטיס כיוס 6לס )קוס נל6סקנח
 ס)כס וזס תעוקל עריס 63ו )6 06 סל6יסועפ"י
 רוקק גריך קייתין ססגסררין סכ"ז נזסיני)תסס

 ויעידו פריס יכולו )6 ס6ס ר6יס עפ"י)סתקרט
 ם6ין כזמן 6כ) מעובל, רק תקינת 6יגו)פגיסן
 עפ"י )קכוע 6"5 תתוך כיר יט elh 06סנסררין
 הרקות ג"כ חסכון עפ"י ר51יס 06 רק רוקקר6יס
 כקיט וסג"ת וכי"כ. עריס )קכ) יר15 ט)6 סייגוגירס
 סיקכ) מי 61ין סנזוך כיד כס6ין 6כ) סנזוך3"ד

 וסטתך קלטור פכך חסכון עפ"י דוקך תמקדטסעדומ
 3"ד 6ין כל"י מגס פירוק דייח6 כקכיע6דידעינן
 טסיוס נזפני ]1)6 חטפן עפ"י מחסכין רקסמוך

 :ניגנוווו'ן ער1 %14ץ
 מפי 6ים סגססרלין תן סמוכין 3"ד D31pגסנסורין
 1)6 כחו*) סרגו 06 ו6ף הסתיקס מטענת כפי6יס
 3"ך ם6ין ופקתך נועכרין, ג"כ כקרן כמוהןסגיחו
 פפ"י חדטיס תקרטין 6ח1 יסר6) כנרן 6ףמתוך
 נוקרקיס יטלל) 6רן מגגי יולעיס ק6כו סייגוחקכוןי
 3"ד 6ין ק6ס וסטעס חט13ג0, עס*י )ליח זסיום
 רביע דקיטת hlo יסרך) 6רן ככני לק ת)י6מתוך

 630"י יטרק) 157 06 כי 3סכרע וכחתרוגפסת*ם
 סחודק כקידות 6*כ גווסתכיס מס סרי זקניס)טתוך
 )קיכון יק טתוכין טרין סחזעeh 6~ כגי כחס13ןסגי
 חט13גס 6"כ סנזוך 3"ר כתו זקכיס )ממתיךסכלני

כריי
 ור6ס ועיין כט"ד, נכון וזס סתוך כ"ד חקכון

 סחורה קירוס למלכות דונזיס סתם סמיכם דיגיכי
 סלנו3*ן מעיל 6קר וסת3וכות סקוטיות תתו מלווכוס
 סכזס )י וכתרותס ח)י)ס )טועת )סלתכ'סזחסכ
 61כת") ססתיכס כקוגטרם ר)כ"ח דכרי גסיסרסו
 ודו"ק: כתוק*כ 1)פעג"ך רכינו 5163רות וחתום עתוקומענין
 סגורך דקארר ס6 ע) (hSt עעס )גו י65רב:זה

 6תי רי)נז6 גזירה 6כומיכס כמנהגסזהלו
 )הס יסי' 63"י גס כח") נס קלס ר6"כ)ק)קו)6

 מקוס 51") טעת6, ה6י סייך כא"י דגס 6חדוין
 דקריך 61כת') סעעס כע) כמודלף וסוס גסנודככר
 נר6ס 6יגו וכ"י )מתירו ומגין כחכחם נרו)כ*ר
 חר3גו 6גחגו תקוכ)יס 6כ) סעעס )עיקרסיסים
 סמרו עוד ככ"ז טעתס פירסו חז*) כי ד6ססגריך
 ולתיס גרופיס )מפיס טעתיס )ככס כסתרעמוניס
 אותל קכק יקרך) כני סחין )אוזן זס גאו )66כ)

 ש 5הבמהנא

 למו"ס טכה3 מס וקפי גפ)6 טכס ים ,לוגמו6סו
 יטרלל כלרן פ"ר  ריסיי טגסללין תליטכששו"ע
  רנריו עיי*ס געיות 1קינ71 תסיח נ"צטוס

 רגעי כרס פרק תע"ס כירום)מי תפורם וכןסנעימיימ
  כיה מדגות קורס יסיג כסת"ק טכגין 18תרת61ת
 מוכרחים יסיו יטיף) כקרן כיד יסיס 6ט 8'כרור,
  פיוס  מלכנס ההריס ל6  ו6ס סרטיי עפ"י)קרס
 3ו, 5קכוע  ר16י יסיס  הסכון  סע"פ מעפייספקים

 נגורס )עטות 5ליכיס יסיו 61ז מעוכל יהיסככ"ז
 ניניו  ספיס רוגתס עכטיו גס גזרו תכן יתיססגי
 יכנס טת6 גזירם סגף  יוסליסור

 ימס ווי  נסת"י
 וכוס  גליוה סל יו"ש סני סוס  כוהן  לוצטוסנלון

 סירב: ככץ ורו*ק כרוס"ר  סההפרליס פי,יסהס
 הוטפוה 6ין חורם חס נ', פ'רנבנמגבייתא

 6ין סגס 6ף נסוף hShעילולו
 )עי) דמפיק גחן ור' בסוף. 6)6 עיכולםתוספות
 תסקי  לפטר דנין  06  סליגי ס6ניכי תורס 6ההסתור
 פניני 1(Of כסוף  6)6 לעכר  סייך ל6 רכחורט6פסר

 תקחו זס כו' 6יס )סס ויקחו כו' )חודםבנעעוררש ווותק: וככ"ח פוכ תכתות עייןתגלי
 עעמיס עוד 3זס כרץ כו'מבפעור

 ר5הס ססטגחס כי תכעקור תקחו סי' תגריסהפסח
 )סנטנס ר16יס וימיו כנינזוסיו ת15ין גוי)עקותס
 3טד )ע15ל ויוכרו גד1)יס החת ונזתנסגחתסודרס
 חזק  כתטטר וינסגו נפסס ח16ת ורסן 3.5נסמ6וי'

 תפסי )סיוה כוסס יקתוקקו כלקר )כן)לים5יפ)ין(
  רכרי פתר מפני  תלריס כנורי  יבתרו כי  בימייהוירע
 ויוחנן מרפס 6ל ויבולו  גפ0יחיסס על ד' כססתסס
 פתח ע) ח))יס 1יל3ו פלערי חי) ע3 נכססכער
 נגוס )דיל יעיז מי יוכו כי ו6ז סרעס  טלפ)עין
 ללפה  ולסלן תסס תפי  יטחנו ט)6 זחן כ) זסוכס)

 )ע15ל חזק חטך וזס תתקונוס יזיזו )6  פרכסכססכם
 כפיפס תכיתס )65ת יכנו )6 קהרי גל6סערדש ת16סרס, כיחוסיה )לגנגס י16יס ויהיו סז6ת ':עתכפוחס
  סג5דס  סכליסס  פס  לסטההף תוכרחיס וסיוזו

 כסיס ופס כ'  ה3ן  גכריס 6)ף ח16ת חקק יו",לוסיו
 טלס עניים סיו ולולס תניתן )סגי קלוכ סיווטף
 5)י נקר )6כו) 5ליכיס  וסיו  תתלריססלסלו
 כתגי)"6 טנור ע"ז )סס, סיו מטין ע5ס )הכורותכתי
  סספסיריס  היינו לו  ס5ין הי  ותחו לו סיט חיחסיו
 31זמ1 65ן )וקחיס  סיו  ומס  רחים  לס0  נוהניסריו

 וככל 56לו יקר פרועס כ) ס)6 תטכגו עוקרמסברס
 ט)י)ט כ) 16כ) 6יס כ) )סיות גרו)ס 5וקס יעטוזס
 סתהחלקה כיר  לחן  יקבע תסנור לנור ולכן 5)יכקר

גג
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חכמהבאמשך60
 וילום)מי ע'3 ח' דף 3'3 דחי6, תמוטח כליגי3ג'

 ודו"ק: יעו"ס פ6הסוף
 תיכן ג' פרמת נמכי)ת6 וכו' 6יס )סםריקחו

 פרקת חקתן כנווהו 6דס ק) טווחולנזרו
 דקרוסין פ"3 ליס יתומותי ועיין תסחטו וריסס'

 6רס ה6 התן וחקסס תגלי תלי כקם להגךרמייתי
 סגר6ס וכפי טיי"ס מרעהו ט)6 חרירו ס) פסחו;וחע
 עלתו נוסך 6דס הרס סיזלק עד ד)נו"ד כה6דח)י6
 יתקוך רירתך תרפתו ~bs קחיט מלי 6יך 6"כמפסח

 ודו"ק: ע"ס כפסחים  ורננן ר"ט מחלוק"ח3ירותיגיסווס
  1)6 5כילהו  סרנל DS' פירוע 6כ)1 )פיאיש

 מטס, תהיות הכית ימעט 06 גסה6כילס
 וחס סתר ריס*ג כנוכי)ח6, וכוי זכר תתיסקעתן

 וכעיגין גתקוס פירוס כער' ,SInD ID1D טתח.)תי6י)
 תכן כסר סופו כתחילהו פסול ה)וי( 6עס )כגזו6י)
 כתפולה 6חד ויוס חודםי"נ

 פ"י
 סהחילתו טי רברס

  יוס  סמסלייס דין מיגו  יום  סלסיס  פר פירוסכסר
  המיס. וכר  כתוך התולס ככ) זבל, תמיסיצטדק ודו"ק* כקר המגס כלזתעד

  ררוין  רילן וירוסלמי  olvn hnDDInl1ינר5י
 יה6 ס)6 תתיס רק מלריס כפסח פוסל  6יןוחכלילין
 תתיס כתכ )כן גח, כני קרכנות כדין 6כרמחוסי
 קלכגות ככ) נוהג עהו6 3ריס6 כללי דין סוס3ריס6
 כפסח חרס דין סזס זכר כתכ וסרר נחיככני
 כ) חן וגקכס זכר )סקריכ כקר נח סכנימלריס

 פ"ק כירוטלמ. כמכייר נוח ססקריכ כמוסטסוריס
 דרקין ולס"ד כ"ג, כחולין הוספות סכי16הורמני)ס
 כמל יס%  ק)osnnl 6 מרייס כפסח פוס)יןותג)ו)ין
 ולתרו קטגס כחס וין )סס סיס קכח5ליס (~ohנוס,
 לתרו גקכס 6כ) כנחס, פום)ין תומין זכחיססוף

 )כן קטגס' ככחם טקרס נקכס ועקת כ"6געו"ג
 תתיס וזס קטגס כמס קרכגות טככל מס קורס"גי
hSGho' עולת גס  והנכמס זכר, ולכסוף ננוס, בו 
 כחסכן 6נל זכר )סיות תוכרח וכלן כקרסנקנס
 1ד1"ק. תמיר פסו)ס נקנס פעולת תחיס זכרכתוכ
  סעי כסס ננזדר;, הקחו, העזים ומן הגנסיסבמן

 רמות )כס יס 6תס כך וכו', וכסתס 6רססורג
 finpn ג6נוי )פינך רו5יס ס6תס תקום מכ))יטו)

 נו פוס) סיס ל6 ותכ)ו)ין דוקין דכיוןוסכוונסן
 רססו) סיכי מוס כסס תסחהס 6"כ כתוספתךכד6ית6
  כסר היה געכד )כן כ"ג(, )חולין עו'ג פוס)תום
 6והס ons 11ODV קותן ו3טל1 ה65ן עכרו והם3הס,
 גס לכן כתקריכ קרכ עסס קמרו וככע"תוזכהוס
 SD3J פסו)יס 6תר )כנר  טסתנו כמגיס תהריכטס,

 כ6ן )כן ניחוחי ריח קרכט 61ין מנחות( )סוףחוס
 מסכז כמגיבחת וכיליתם ע*1 מוכרי. סיוסיסר6ל
 סכסמות סיו כן )סקריכ* כסריס והיו וכו'תעו"ג
 סעו*נ )3טו) סיס קזס כיון )סקריכס, וכעריסנעכדיס
 סתר15 תקוס תכל וזס כו'*  %וקלס  בגרמווטסוהרוכמו
 כידינו תתן 6תס גס דע"ז פ*כ ויעוין תסנעכדין6ף
 פוס)יס סיו )6 ותתיר ד6תנן בתוספתך וכן ודו"ק:כו'
 פוס) פוס) פתוס סיכי כהס דתקחחס סך תקוסגו
 סיטכ: יעו*ם סיג כחולין ייתרו כתו ערוםוכר

 פסת קימורי ו"ז 3עי 5*1 וף פסחיסיבנגמרא
 דהקטירו ג6מר ו6ס  6קטלינסו סיכימלריס

  טרבלוס ככ) וכוס למוכח, ממן ים 6"כס6יתוריס
  ולחס סחי מכל סנ%5ר 5כר  מהוסר  סימל לחכלי
 גו פוס) והכ)ו)ין דדקין ע"כ תת'ס מס כפסחכתכ
 3פסחיס( ס"ס )פ"ט כוס תח)וקת ירוקלתייעוין
 hD נר )ועט וקכיל רמוסכ סר5  רלריך 6"םו)פ"ז
 ול6 תלו 3ת5ריס 6נותיגו וסרי דסד*6 עכ14)6
 סקטר סיס דל6 גומר 06 6כ) נופסח 61כל1טנדו

 פסלו ל6 ותכלו)ין ווקין לותר תלי 6"כ6יתוריס
 )6 קרנגות דתכל 63יכריו סרס קיהל ותמיםכיס,
 סויגת )6 1ת1  וכסירוטלמי )תזכח כסן ן6'ןיקיף

 6כ)ו ו6כותיט ס61י) 6וכ) טכ) 1)6 דת))תיטעי
 ככ) וסיס תזמין כיס פס)ו ל6 קמלי מקריספסח

 610 נתור לעו"ג סכל hsl ת) 6כ) גח כניקרכנות
 כטמר ער) וקין כר*6 וע"כ דורות נפסח י6כ)6יך

 ודו"ק, לרירך וגפ"נז ר"ז קכעיוזס
 OSID11 ותזוסס. )חולה פרט סעזיס ותן סכנקיסמן

 כחיכ וכק לזקן פרט כ"ח תתורס כגתר6פריס
 נירס6 וכי)קוס הכך, למעט מיעוטים וכ'  טוסכן

 ספרכיס כין 16מר כתירת כן נתכי)ת6, העיכיס,בניו זח3ין* יעול סגכוגס נירס6 כתמורהסס יעויןת~טעת
 )רכרי וכוונתו סגר"6 גירסת כן הערכיים חגי כיןמחטוהו
 ס) סייס דכ) דג*כ 6)יכ6 י"6 רף זכחיסהגתר6

 יפוייס: הפסח לסחיטת כקלי"ר
 ער תחגו תותירו 1ל6 כו' נ6 נותנו תבנתיאל

 Sh כי  סוסי לל5 5ל  כין ססברל  גי דעכקל.
 זל% ל5ל  סמיך נ5 מלס  המלקנו  כמי כיסס  עניןסו5
 )6 בי  כהנ"ך' ס%לוי נ% Sb  נמו לל5  סמוךמלקלו
 לססי'ת סכקסות כל ולכן הליווי על יותר תורסהו6
 סיכת Sh  כמו 5ל כחלה כ5  מליו  ליווי ניפלס6ין
 תתנ" תרחק 6) תורך, גפם לחית  ההן 5למנויס'
 ל6, וייזור מל6ג1 ולכן כו', כתגי פגיך תסתר6)
 610 רי  החלטיי ענין מיגו 6) כי Sfi וייתר1)6

עגיי
  ה)6 כלולריס ככור כל ר'  הכס ערס והגה כקקה

6ז
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 "לשחכמהבשמשך
 ממס מתחכול1ת ענין טוס חוסכים סמ5ליס היו6ז
 כעת lh(o ))נוקם, )גו זה יהיה חתי עד ס6מרוכמו
 פרטיות ההסגחס כי הכ) ר16 ככול כל ד'הכס

 6ני גסך 6יזסו כפרק קמרו וע"ז סם)ימות כלממכולל
 )פרע טתיד 6ני בכור ם) טיפס כ.ן טסכר)תיהו6
 פרטיות כפרטי חלס טסהסנחס כיון כו', ם6יגוממי
 61ז נוסעד, כל מפעל כל וירק ד' יסקיף כיתרע
 וקנס ככורו כן ססו6 יסרק) CD3 הקאקי קניןדגוק
 נון )מלחס מהרו סעס וכל פרעס כי )עכדיס6ותס
 לכן סז6תן כעת החי"ק חלס סמ15ת כל וחיוכסקרן
 ג"כ יום מכעור פירוק ג6 ממנו תאכלו 6Shתר

 )כלע ח15ת קודם יכק*כ כ"ס[ פרק סוף רכי]כסטת
 יסרק) ODn סעיקר סיס ס6ז כקמס נלסון רקפירוק
 1מקלס וחפזון סררם ירך 5לי ואכפו כהקי"תקה"מיגו
 )פון וזסו הנטוים, כזרועו י51י6ס סך' וס6חינוכידם,
 לעקה יהיה כלקו ח5וח לחלי 6כ) כקסת ירך%

 טפ) 6ז מתים הככורים כל וימיו 6חכס ויקלחונגורס
 5י11י ע) מורס סהו6 כוקר עד ממט תותירו )6)מון

 נפסותיכס על סתחייכות )ו ים ככר כי מלךופקודת
 1ד1"ק, 156וס 6גי 6סר לכ) 1מ15ויס סםועכרי
 עמך .דו ומטה אחיך יתוך וכי כהר בפרסתוכנן

 סיסוכ 13 ומחזקת ועגיגיו הגסנתו סורפירור,
SDטרק עמך וחי ותוסכ גר וכנוד" מקונו 61) כס 

 מ15ך 6ני 6כ) )מפקירו, ל6 מאוס 6תסלסחיותו
 6גי וככקטס ופרכטס ומיס )חס לו ותתן עתךקיסוס
 רק נופל תיגו טע"ז וחרכיה גטך תקח 6למלתך
 6"כ דת כן יזליגו מאוה כן תינו טהנר כקסםענין
 ה)6 ממגו הקת )onhl 6 ותרבית גסך מלותך יקחה61

 ט6ל מ6תך מבקם 6גי 6עפ*כ רק ותעניתתרומם
 וכל מגיוס סגך )מחיותו כי ותרכית נטך מקהותקח
 כחס קגכר6 6דס וחכינו כדמוה, גכי6 5)סחכרה
 יאמוד קמ6 חגמ.גו חקרו וכן 610 לחיך ל6 כי06

 חייו כדי מסוס ורק למיסיך, 6תי 1רי)מ6ממעסיי
 כגסך נתן )6 כספו ו6ת מכות כסיף ואתרומתירו
 )6 כספך 6ת ענוך אחיך וחי דגכרי רכיבטפילו
 P~e ועיין כו' מלך ותקורת 5י11י כלמון כגטךתתן
 רכית לענין העמור תוסס גר 16מר רכי נסךאיזהו
 Sh קנה 16 )עמיתך ממכר תמכרו וכי טסיעריץ  כהוס"ב: )פרס רקות )ט ים ספעט וע"ר6"י

 כקבה למון מזה פירוק לחיה 6ת 6יטתונו
 וכרנונו 6דס טל מרעתו ס)6 סכ6ס 16ג6סמעגין
 כי תוגס"ותו 6חס זהסעותם6ס )יקח6'כ 16למכור
 תענין 1ר16י נוחך יקח כי קוהך יונס הו6 ממנותקח

 6ת 6יק קונו 1ל6 אחיו 6יס חוגו ט6ל והסכלסנימום

 והפקידס ס5י11י לטון יאות וע"ז דכליס 6ונ6ת זסעמיתו
 1ד1'ק* אותו תונס 6ל חכירך ע) רע קם ס'65 6ףכי
 מסנט ואלהי ה6)י)יס 6) מפט 6) גקד;ק*סוכן
 סחוטי 15וי י16ת ל6 המחסכס על כי לכס תססול6
 אריך רק מסרהרי 06 סקוס יעמס מספי

 לככו מקרס ו)סופס מוס לכפו לסקסיחס6דס
 יכו' כלרקתי כו, כמדוף כלסכך תקמל 6ל ננ65':1לכן
 ע) סרהכ"ע דגליורקה

~tDD 

 דכליס תחמוד )6
 ניפל ולכן ע"ז כעגיגי המחסכם SD אווי וזסמוסכליס
 נ"כ סידעוגיס 61ל סמכות 6ל תפנו 6ל וכןופקורס, אווי לסין גופ) תעסו ל6 6"נו 6כ) תסגי 6)קפיר
 סכל פעולה קוס מפני כקסס כלמון מחקימו 6ים יו65 6)כוקר פי ממגו יותר Sh חן נפרקת וכן סמחקכסעל
 רק לכן ויכלל תו)עיס ירום סל6 6יס יו'תיר ohכי

 סבנת לכס נחן ד' כי ר6ו וכן נוטסכלקון
 )כס נתן י' כי היוגה ממקומו 6יק י65 6)וכו'
 ו% יומיס o~s יחן )6 ה)6 מן ללקט ת165 061 יונוינולחס
 ילקט 6סר 6ת יפסיד כי ז6ת יעלס פתי מי 6*כ נ['ממ165
 ק)6 כיון תו)עיס יחוס וו6י מעגס onio כימקנס
 יכטל כמקומם מכהו 1)6 כחו ק)6 סהו,צליותסיס
 מקונוס. תמhS, 165 המחרת גיוס ס)חס י;תס סלגם
 כפעם קעתם הגראס וכפי כקבסן כלקון 6מל'ואכן
 סי165 6ף ס)חס סכלים 1)6 )סס GO"' מח)ר6ם,ן
 עור תחלנו 06 כי נז6גתס. 6גס עד 6מר ולכןללקוט
 גס תמ65" ל6 6קר ח)כד סקכת, גיוס )לקעות165
 )כס גחן כן ט) כי ויכלם, תלעיס ירום מנוגסהלחס

 גזה: נ"ל כן יומיס)חס
 )עסות כקטה )בון עזס הפרעה Sh י6עיכסרכנן

 31גויכס לטכודס, ר16י )סיום כדי לגלחנוכ:סס
 נופ) מעלס של"ת נגויס )קרוע סל6 תפרומול6
 סיחיה מנסע" חסת 6) וקכל יין וזה והכן. לווי )קוןע"ז
 ליכנם, אסור טתס כמככר יק עיניין עוסי:6יסורתיגו
 פטור wtS מל לשכרותו ססגיע מרכס סי~ס061

 עתה 6)6 זס, ככנון סקרך נויירי )6 6',גממלקוח
 פריין 6יסול עוטם קינו ססתיס וכבעת 1'גמ65לניעיה
 )קכרומ 1nSD יכיף סל6 נקלס רק 6יכו כןו6ס

 גפ"מ י' דף בסוריות ולמרו וכמו "ח"יו)כגוס
 וכן ודו"ק, לחיצותי הו"ל )6 6תניכ6ולפלל
 כפרק ןררים להזנותה 3תך 6ת נטת))6)

 רזם לעותן כתו ימסור ס)6 ע"1 דףסנסרפין
 סיזנס 16 לזטת 3ת1 הימסור הכל כעל מפעולותקינו
 וכ) גזה נזהגר. )6 '5ס*ר כי הטבע גמד זסע"ס
 ולכן גדולם מיותר כ5גיעות כתו קתה6 רוש:6דס
 על כמורס מפורס 115י מ65ג1 ל6 זס ומפגי 6Shמר
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חכמהנאמשך%
 ופירעו מס ומכס"כ מקו"ח )0 יקיף לק ס3תוטת
 3קס0 ענין זס נוכרה גתו סמסטר )זקן 3הוסמטי6
 לפריס OD )זנות תכ61 ט)6 נהו כנו SDפיחוס
 פ*כ סוף רנוכ*ס ועיין ופקודי 115י ע"ז טפ)61יגו

 נערס,מסיכות
 ד6) כזפ נתעוררו סת)מור נעי ינותיטרהבנה

 יעייוכין פ"ק סוף ס6תרו פקסס )מוןסו6
 6)י פרק פסחים וכירוק)גד ט63) )16 ע) )וקיןוכי

 Sh ו0כתיכ Sth כתיכ Sh )6 כתיכ מי 6")דכריס
1Sphn'6 כתיכ מי נ6 ממט( Sh כתיכ )~DDh 0ז 
 לתסקג6 וסכר סרי כסמ1עתו עומר וז0 3סמועתועומד
 מעיין sns 6תת וסכ)) 630) )16 ע) )וקין דליןכן

 מלויתורו Sb וסתה 3י וה6תל נ' גח)כיס וכןודו"ק*
 וסוף 3קקס כלקון h'on תמיתוסו ל6 וצמת כו'וייזמר

 6ז0רס, לון6מר
 כסף והת"כ 5)16 נגמלה נמיס מטם)ובעקל

 מחוס) וכס) ר6*ק סכ6 ק6ר כו'מכלן
 גירשת )פי 3תכי)ת6 ועייןמ"מ

 סגריי
 דכק1) 610

 עוד ויתכן כ6ס כי' ויכספו רכתיכ כתו 5)י לקוןסוי
 ריקו) לך ים תפוס) ח") חס קטיו דף דנח1)יןנאם
 נוכוק) יסוך וספירוס נח)כ כקר ו6יז0 טז0 ססו66חר
 ממס וסתיס סלי עקמו כפגי דספטח סיתר עסמיהל
 דכ) וח)כ כקר כן כמו 6וסרן וסכתך 3פ*עסיתל
 נ5)0 ס)6 כ"ז וגתכוכן ס61. 0יתל6 עטתו תפניתר
 מגיחו 61יג1 תתיש 6יגו סגיך) 61"כ כלכיוסמסור
 רמי 1)6 סכיקו)י 6חר 6והו כקי5)0 היתל )ג)))613
 16סל1 ו0כיקו) קורש סיחר סיס ט0גסל וח)כ)3טר
 תמק ררתי נמלל  לסיר  כסלו  ולח"כ ד5)16 כרחיןוע)
 כלכיוס סותר קככר לחלי 16מר1 ו0כיעו) וח)כ)כסר

 3ס*ר, ונכון תז0 הלתיוי)פיגן

 נס) ס6י ויכנן סגורך פריך סכי ימס1סךירצ0:ן
 hnh1 )תרן ח5י ן)6 דרק" ת6ימכום)

 מקרך זס ומרני ירעג6 )6 דתקו"ח קרר 5)י)לכוה
 0וגי6 וסך סרתכ*ס 6)יכ6 סכס"מ גממת שכתגכתו
 כיולד 5חר  רמרכיפונסלמכוילימכוסל )קיש לרישק6י
 ק0ו6 ענין דנזלכי סתולס דכוונת גח)3 3סר וזפוגו
SDטז0 כח)כ, 3טל העלומות וזסו "עלוכות ילי 

 6"כ לסור קור ר5לי נינזק ו6ס כיט1) ע"יתערוכות
 סייגו תערוכות 3)6 סכיה) מפעמת ס6י0ורסוי

 סייט תערוכות 3)6 מניקו) פעמה ע"י תמולתפסח
  כוותם קינו 6"כ קור 5)י וזס עויננו כסותןסניהם)
 60יסוי)מכ11ן

 0תעלוכות נסס וחט 0תורהנכסר ט)
 קדר. 5)י מלכינין )6 כרחין ע) )כן קמיל חיקו)עשי
 ורשי ת6י מכום) כק) פריך מ6י twDS1 "6תל06

 זס כרל"לי 3יס1) ע"י נח)כ כטל )לסור חי3עיס6
 זס )מיכלם )רחתג6 )יס סוס )6 ז0 כמסוסקינו
 סם )סורות כח)כ 3סר ניסו) נכי רק פסח56)
 ניטול ע"י לכילתו 06ור כן כיקורו 6םורסכמו
 )6 סעדיין הורס מהן קודם זס רנ6תרסוכפרט
 ילפות6 נוזס דיק )6 06 כח)כ נסר כיסו) ע)ג5טוו
 סדימ0 מתם וידענו 6מר )כן דפסח, מילי ע)נס

 כח)כ )נטר גריס ניקו) ע"י פסח לכילתסתורם
 עגין כזס )ט וסורס לסור כיסרו 61ח*כ ס5)סושגס
 יוסי )ר' ד6תר כסגל )רכ ותיוטכ פתח. נכיחרם
 לחכויכן מתורת דכה) כו יו65ין 6ין טגהכט)דמ05
 ef ררקי ח6י מכוס) כס) 61*כ כסף 61ח"כ5)16 )6סוי קר6 מיכעי )6 ותו 5)י מחורת נת3ט)פסח
 וכן לקיש )דרים סגר 1)6 קרר 5)י )רכותמיכעי
 נסקו 61ח"כ 5ל16 גס רריט)6סור )כן טרמכ"ססכר
 סיטכ וןו"ק חבוק) מכס) קרל 51)י נו0כל6זס

 ת") ומס 3נוכי)ת6 וכו' נוקל עד ממגו הותירורהך4ל
 ביט מגיד כסכת )סיות י"1 ח) 06 6)6 פוקרער
 כיכרות ד6תריגין פילוסו י"ז, 16י ער 6)6גסרף
 פירוס סדיכור )פכי יסנן סכן ותתיר )תימס מס ס'דף

 סטת מגס ירט 6"כ עדיפ6 סדיכור רקודםדעס0
 ס0)*ת סכת 6כ) שתדחה, מייך )6 סריכור קורס610
 0ד*6 6'כ כגדורך טס וכדנווכרח 0דיכור קודס6יגו
 5ע*ק וכקחת ודו"ק. קותו דוחס סריכור דקורםדעט0
ע)

 הפתרי
 קורס 0)"ת גס 61"כ כמכילתך הקמןכ0גסדרין כדחפורי סכת ע) ג5טוו כתרס 60

 ורמיתי ה") ונול נחכי)ה6 )6ות )כס סרסרף:יךץ 61כ*מ* )יטכ ויקמדיבור
 6גי עסיס ק6תס ח15ס כקכר 6)6סרס

 ט) 3זוס"ק דברור )סך כווגהו כו'. ע)יטס וחםגג)0
 כעוכרך )כיש כין )טכ כין גז)י' וככ"כ זהפסוק
 דייקה עוסיס ס6תס ק6תר וזס tnw,,D מיטתךת)י6
 )מעמס ח5טרפת טוכם מחטכם 60 )עג"ר קלס6ך

 16 כ"ג דין )סס סיס מ"ת קודס ועודי ת'()קירויין
 גס ת5טיפת 6ז עקם ד6ס קרתוגי0 שפירסוכהו

o)nnytכן מסחט )6 חלס"י לולס ודו"ק, )נועמס 
 כתיכון 60 16)ס טיי"ס פרי כס ס6ין מחקגסכך"ס
 סזוס"ק, מיירי ג6גם hSJ וסכל טעם ו)6 וגמגםתמן

 ודו"ק. פכ"6 ח"כ סקס מעטיועיין
 חקת )רוותיכס כו' )זכרון )כס סוס כיוסךךקיך:

 סתועדיס ככ) לחור כפרקת תחכומועורס
 קחתה ע) גי ופקזע )דורותיכם ע"ס חוקהכתיב
 נלעיס ועכדיס ח0כ)ותס תנו5ריס סי165 כזוגרפס
 סכיתוס חררך hio וכסגיו כמרכיו נעויין )גויסיו

והתוניס
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חכמהנאמשך
 6ו)ס סזס )כול זס 6ך סוס סיום )חוגגוסתו)דס
 חכ) לקחו ו)6 כה5)חהס ר6ו )6 6קר מחרוןקרור

 ככ) מתירס תחוקי חוק 610 לק זס מוזרנעגוותס
 טויס )חוקת ז6ת תסיס )דורוהיכ0 וזמו סתורםחוקי
 ותוסכ) נימוס רק וגזירם חוק קינו סזס לדור כןל6
 חי עור ייתר hSn כותן ו6ף סטכע כחוקימוכח

 תחגוסו: כן גס כו' מת5ליס הע)ס 6סלד'
 סחירות ע) )6 פירוס )ד' חג 16ת1ודקגירעם

 6תכס ד' קסכיר נוס SD רקמסטעכור
 עכדי יסיו 06 6ף תחגוסו עלס חוקת ורכן )טס)1

 t~SIDS נוסן יופסק )6 ס6)קית וסכלת6חסולוטססגסגת

 ספסקס 6)6 סכלתם 6ין וככלתם תחן 16כ) כ)כדי
 והגנורנו )מגי)ת6( ל"ע רכרי מזידם הסיקסגפם

 וכן כקרבנות כלטוו )6 לכתי דהDSI 6~'1מחקו
 וככ"ז קוש הו6 וסקלכן ככרת לק ממזידםמגמע
 6כ) ע"כ מ"ח כקכח )טעמו )לע"ק זזה גרתחיים

 גרת חייכ 61יגו כקלכן תייכ ככס"ג קמה)תוגכז
 סונג ליס חקיכ זתוככז מזיר )יס מחקיכ ירע"קעיי'ס
 נוקותות, ככמס כספר. סרטון זס גת65 וכןודו"ק,
 יו0 6)6 גיסם חימסו סיס )6 מלריס כפסחהנה

 ס6 ולרעתי גסים, )6 דיו"ט כחכו כן6חר

 טליתות )סורות סו6 מלדורות וכר עתס )הסד6מי
 סגינוו0יות כדתותיהן O'nDO ג) גי יתכרךמלוותיו
 סג5חון חג )חג 6ויכיסס חפלת olS סכ5חזן יוסיעקו
 6ויכיסס חפ)ת ע) יספחו )6 סחה כיסרכן) כן)6
 6) 16יכך כגפו) טלאור וכחו ע"ז כטמחס יחוגוו)6

 חטמיו וססיכ כעיניו ורע ד' ירמה פן 0'תקרח
 תפוס שיכו בגפו) קמח מיגו סתע)ס ן6לס סרי6פו

 קריך ד' כעיגי הלע ס)6 ד' כעיני רטקהקתחס
 עקס כו כי התקות חג כפתח נזכר )6 וסכך)סג6ותו
 נומ5ליס כ"י 6ת ד' סו5י6 כי רק ספטיסכת5ריס
 1)כך )יקרך) ויו"ט חג 6ין ס,ויכיס מפלת ע)6כ)
 טחן סך)קת ט) לק מורס היוס 6ין חגוכם גסע)
 ענו ע) 6)קיס והמנחת וטהרתו ד' כיח וחינוךזית
 תכן כיסר6ל וחוזס גכי6 הים קל6 נזמן יקרץ)כית
 ההר)קס חפורסס כלתי ענין על ההד)קסגעקה
 לכפות וסטלי קהתגסיגיס תטוס כסיכל יחיסממונס
 ססקגחה חוקטת והיה החסתוג6יס סגרו)יס סכסגיססיו
 גלחו ח)חחס וכתחכולות ירס ועולס כחס ילחשוסת6

 6יגו 6סי כסיכ) ותופת 6ות ססטגחס להןהרקתה
 ז6ת תסס 6)קי יד כי ירעו לחען )כסגיס יקידוע
 גגם וכן הטכע נון )נזע)ס גסיי דיך נווסגחיס,סם
 לסרגו כיוס 16 סחן קגת)ס כיוס יו"ט עטו )6פורים

 רק יסרך) עגוו )פגי סמחס 6ין זס כיכשג6יסס

 ססע וכמו מ16יכיסס נחו 6סר גימיס 610מיו"ט
 סנחקיס ונסרגו פרכס ע5 גחקיס וסיס ):וטחם5ריכיס
 ע) ססמחס רק כי סגחסיס טג5חו יוס )טבוחסיחכן
 ויקלח ס6)ס סו3ריס 6ת מרוכי ויכת31 נוןהמגוחס
 כימים גו' עוסיס לסיות ע)יסס )קיים כו'מפריס
 תעולרת 6ת )קג6ס חוקק סיס )6 קלכן כייס גחו6קל
 סטין רם"( כנופלתן טתחיס )קלנו ס6ונוות כיןע)יגו
 כקוג6יסס הסלג יוס sp )6 ניגוחה SD רקסקנוחס
 וסוף 610 מ)חתס זחן י"ג ר"ח 6חר ירוס)מיועיין
 ייט כיצ"ט וסיין כו' יייה6 נו סיין עיתו ע)מוכיח
 מפסיקין סיו 06 )עקות מסמלו כיון ולגזןמגיוס

 ססרונכקוג6יסס ע) ססמחס קעס1מ)עסותסיוסנוריס
 וקג6יס חדקיס 16יכיס נ5תחו כ3ל ססגיס 6)~'וכתוך
 ו)כ)1תס )ססמירס נזחסכות יטר6)חוק3יס ו)כגיתקרוכ
 )סל6וח יתיסס כל עוקיס סיו )כן ס6דמס פנימע)
 ע) )6 )משמירס  שרולס מן סס5)ס SD קתרזיס6סל

 סת5ריס וסגס וסכן כה )עקות סמק 6סר וזסהגקינוס
 16מר סיס י6ס פסח ק) ז' כיור ellD כיסגטכעו
 ס6דס מרתס היס קודק נוקלט כלכיסי סיעפוהקיים
 לסעיס ס) כתפרכן )סתות חג )עקות 15,:קססס
 קג6מר קירס )פגיו לתרו hSn מציגו ה)6וכצמת
 ט) כמפלתן מתח סק3"ס טלין זס 6) זס קרכ1)6

 כקכיעי חג סיעטו מקריס r~h3 צנור )כןרסעיס
 לוס 3יס נקריס מפל תסיסת החג ספיןונהולות
 כילקוט מפולט וכן ודו"ק כיס סנטכעו טרכ')מן
 16תלין וצין כפסח טתחס כתכ )6 לכן תרג*ררגוז
 תקתח, 6) 16יכך כנפול חקוס ז' כ) ה5),

 מפתי תרגנס כו' כגלי 16דך 6גי גס 6מררלנ~דק
 זסכסתג)ות פדית: 6טר וגפפי לך 6זתרסכי

 נפי טמון קס61 )קטי גס גפפי  פריון SD ירמוקפתי
 ע"1 לעתי מכלמי תפלו כי בקי ל כו' היוסג)

 וחפרו* כסו רעתי מכקקי כי כתטמכיס6סגס
 נפק 16כ) כ) חכירתך נפט לכל 'Sjh 6:זואך

 מסיס יו"ט יוחס עכורס כ) 61ין יו"טרוכס
 סגת יוחס 16"ג מקלה סטין כמקוס 06 ותהכרין
 יומס נפט 16ג) סכ) מקוס סכת דוחה הכולסתקלת
 6סר 6ך ת"5 יו"ט דוחס עכודס טכ) דין 6יג1ירט
 ס)6 כוס קו"ח וגין 6יך הקו"ח זס כיקר וארין-כו'

  כן 5וחס  נוחס עכווס חקקת כסכת חס דייג6תר
 סוף קצירו וכנוו 16תס ווחס עכודס מקלה רקכיו"ט
 סמן SD מסוק) כנזקוס ונוס דדן ס6 ע) סרג)כיקד
 סיגו ולנ) חסן ע) סהחמיל מקוס כקרן היחייורנ)
 כגרון )סיות סיין תן )63 ריו 6*ל כקלן קגחמיידין
 סכ6 6*כ ח"ג סגיזק כרסות 6ף ח"ג כרפ"ינוס

נמי
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כמהבאמשך64
 כן דוחס עכווס מקלת רק לסכת מס דיו נימקנמי
 htnh1 כלחין וע) יוחס ענוןס מקלח רקכיו"ט
 קו"ח רמיפרך סיכי רכ) טרפון פר' דתכילה6סהמ6
 עכזי דסתס דיו פלכיג'ן ל6 וכננזל6 ויו 6מריגןל6
 סיום חוכת דסנוס וק'ח, רסיס עולת על קפחכ"ס
 חוכת סגי טן רסנת פיוס ומוספיסחוכת ממיריסכמו
 טטוכר ט16) 6361 כקכת, דיו 610 61*ט כרגלסיוס
 כנזקוס ומס קו"ח ועביך כיו"ע קרבין תינוחנדרים
 סכירתך מקוס פתוחס ר3ך כירת סתומםסכירתך
 ליס קטם וסוס פתוחס רכך כירת סתס6 6"דפתוחס
 תס6 כן פתוחס רכך כירם סיקרת כמו דיוגימל
 וסייכו יותר 1)36י1*ט

 רסתס וק"ת רסיס עולת רוקי
 וגדלות גיריס 1)6 לסכת מוספים כמו סרג)לולך
 סולחנך יס6 טל6 כדין וכן מסייס לכן ויו ג6תרדט*ז
bSnסרין סכן וכיון פירוס ריקסי ר3ך וסולחן 

 6יגו ךסקו"ק דיו 6נורינין 1)6 וקנת הקמח elh6(3 גותי
 עדיף רכו רטולחן )סכלתיגו ורמס מ)ת6 גוירק

 ממכילתך כ6ן יקיף 6יך 6"כ 1ד1"ק:6כ)מקו)חנך
SDדמוי ו6ס ריו )ימ6 גיי"ע טקרכין וגוכות גררים 

 טפירסתי וכמו רסיס עולת י)פיגן סוי 60 קו"חמיפרך
 61כמ*): כוס עוד 51"כלעיל
 סעכודס 6ת וקמרתס סת15ת 6"ר111נמרתם

 וגמספעיס סז0 נוכר 6ת והמרמסס61ת
 תרס קתות נר6ס וכן כתט6 וכן תסתור סמלותחג

 כפתע סנוירס כלתרס 11 פרטיות מלוס פל סגםס6ניג.
 קרור קתירס כו טג6חרס עכה ע) כמו פטמיססריס
 וככסר כלכת סנוירס פענזיס נ' וכתקר סס3ת6ת

 סכת פסת גקר6 לכן הטמורי ט3תיתי 5תוגקרוסיס
 כקמייס, סכת כתו טס61 סיכת נומחרת לכהיםכמו
 תקים כ) ס6נורו כתו תעטר )6 סו6 ככ"מוקמיל
 שטנור הפתיך מו65 זנן )"ת 6)6 6יע כו' מקמלכנתמר

 ניתן תסתרו "ליכס סתרתי 6קל וככ) וכן )"תזו
 מעסין כל כסכה ולכן סנתורס תסס כל על)"ה
 חיטט כ) סיוס כקירות מ15וח וגסים כט"מ ממסקפו

 I~DO וגס סל"ת עיקרו פסח וכן כזכול יסכולקמור
 ט.קנו וכל 3מ5ס חייכות וגסיס 5"ח דין לסן יטסו3
 ולסם ועיקל מלס לכול בקוס יסגו חמן ת6כ)כל6
 )כן סמירס רק 31פסח כמלס עסיי0 כתיר ד)6חזם
 ותלי5ית מכל6יס טסקסו מס )ומסולק חייבות;סיס
 ד)עקות לסגל סר61ס פרק כרכות וגילוק)מיכתום'(
 גתר ט)6 )6ף עטייתן ע) מררך ומזוזס ותפילין5י5ימ
 זוכרך ו)1)כ סוכם ע) וגס תגי עסי'( גקעח-מקותה
 כתיג o~Dn סטוכומ לחג מסוס סייגו עסייהןכטעם
 ג5י5ית, וכן יפורק( י"6 )מוכס ממוכס יליףולו)כ

 דל6 תטוס ומצלך כתיכם ל6 חלס הפיית ע)36ל
 כילוס)מי ולכן )כר מתירס רק כמלס לטייסכת3
pwDיקנס מ5ס 6מר וכיס כיס הפליגי יסנס סוכס נכי דסוכס 

 מסוס זס מזכיר )6 וכגלי כו' וכ"ה רכ*קתפלונת6
 ל6 וכנעס תעמס סמוכות נזחנ דיייף ד3'טרעעמ6
 טומריס כסיאולל )כן 1ד1"ק: סמירס רק עסייסכחוכ
 לנ6לס סזס מלידס ססי"ת סונור 1סתל1ת ס6כיכחדק
 כו'* כרך מסמר 6גי גרי סותר כס6תס 6תר1וכיו"ר

 צינו כי ככתיכם. ימ65 ל6 טלור וכו'וט21ערצ
 גין מחתרת 6יכ) כ) כי 6דס. לקוסרשי

 נכתיכסי ית65 ל6 לכן ונכרתס 6כקיס כיןכסיס
 סיט חי מכונס סו6 כיח כי מפיכס כתכ זוולסור6ס

 סוף כו' סנעיס 6)1 יסר6ל כית קלמרו וכמו 6טסלו
 6101 סגסיס כל דוכי רבנן רפורמי מזס דטכיעיתפ*כ
 36) לחריגתי דרסך מכי למיןיס סייך ל6 לכןטעם,
 כו' ס6יר כל כי חמן  תעטה )6 כו' המנחס כ)גכי
 סמנחס קמילת )6חר יכפילו וס6 מספיק* טעס זס6ין

 )רכות לכןתרכסמכי לוקס, סמח?נן ג"כ כסן ס)סירים
 לכן עוכרין* 6)1 ריק סנת' קוסיית ונסולקעיר131
 ז"ל כנווס"כ תירון ד6יכ6 היוכתף 1ל6 קסם6מר
 וכס כ6)1 וס61 מלטי גתהי חלקס צנור ספסטוע"ר
 לסקעיר הלסור תחן לכן תס6ס, זכו ומס נכודןס6ס
 ת*6 פ' תס6 כמדרס ועיין )6כ1), לסור )ההכיסנס
 יתכן. כו', יעקס )כדו 0י6 גסס )כל י6כ)שכשטרש סיעכ: ודו"ק כו' פיך הכתוך חס 6ל6 תפקס 6יגי6.)

 סטין תיסוס*ת יפ"כ ר3יכו דפירסדכיון
 ו' נוצח נתונס רק חהיסודות מחוכרת ס6יסלזרות
 יעו"ס* סגפק )6ת6כר מחומר כספרו )כן סטמיס,מן
 יורות סי6 מסיטורות תתסוס טסיך סכהמי נפקלכן

 טס61 נפס לכ) ס6מר וגס כקמלה ס6תר כמולתעס
 סחונול ~o'tpns רק סהו6 הכהתה )גפס )6 יעטה,)כדו

 ורוק: לכרו)6
 631יג1 חמןי 163כ) כרת כתכ כו' יתיסוטב2ערצ

 )רק כרת כתכ ל6 )כמ5ליס( פסחעוקם
 סתסחית י613 פסח יעסו )6 ד6ס נזקוס כסעלוהך(כפ,
 בתוספתך לזורו ולכן ופקוק, מעלתו מת ויסךלנמף
 דס6תוגס ודע יעו"ס, כרת עליו 6ין מלריסכפסח
 06 תיכף סכחיכס סיכ61 כרכר סי' פסח כעשייתכך'
 סמ5ס ענין 6כל הזם, כלידס ו' דכר יהקייסל6
 ומגס לר.חמין* נ5קס מספיק ס)6 ע) 16כ)יסק6ט
 מכיגיס וסין וסמפוט וזס3 כסף ע) onlh לוסססי*ת
 מזון SDI 7' ו)עכוד חנ )חוג )נזדבל )ילךע5נוס
 על למס מטס 6ת ט6)ו 1ל6 מ6ומס )מס סכינול6

 ל6 כקרן ולכת מזוגות נכין ל6 61יך 15ויתנ1שתלוה
זיועה
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 65לנחכמה3אמשך

 פ)16ח h~Stn 610 כ61ת ו6תוגס 3עחון 6טיזרועם
  געוליך חסן )ך כמזק"6זכלה. כליס לאליסוכזכזחס

 הכינו ק)6 דיסל6) סכח6 מפול וסוט )סגסדרין(כוי
 לחלי ה65ן ככקעס ככסמס נוטס לחרי וסככומזון

 וטכינהו ד' OD נסיות סתוים )קכ) זכו וכוססרועס
 ססס כנפי תחת )חסות סכ6 סגל כן 061ע)יסס
 חתן רק ניס 6וכ) וסיגו יקרץ) נתוך )סכגס1ר51ס
 הללקי )חענזד זכו קעכורו דגר TDn 61יכ1כפסח
 גס יסרך) 6ף 6)6 נכלת דסו6 ודלי סתויםו)קג)
 6חת הולס (tosl סתולס וכל כמטח 6כ) נכרת,כן
 כהוכ סתורם ככ) וכן ומסגר, תכס וגכרתס וכגר)כס
 סע*י מקוס קורס גל כתוב כ6ן רק )גר קורסלזרח
 וס6חיגו כחפזון וי165 תזין סכיכו 1)6 כקרו ט)6כטחון
 סנר ע) כן ו6ס יקרץ) ו)סעטות סיגי )סל זכוגך'
 סיקרוני סעס Sh סייך 6יגו זס טכ)8 קורספטוט
 ט6יגו כיון גילה יקרץ) "6ף זו 6ף זו )6והוי

 תחתיניס פיו ט36ותיו וכפתוחו 3תסנהומטתכם
 1)זרעס: )סס 61סיי כדיוכוטחיס

 ימ" מלשאור
 וינו45, ויחפת ו6קכחן ננתיכס.פירוע,

 תת65 )6 חחפס 6ט וכלותר מ5י6ס, נזקרי סחיפוס 4חרסרי
 761 חתך יק 06 )תפק סנריך )מוגו ותזםס16ל,
 כאיקס זס ]ולפירוק סחיפוס 6חר ית65 )6 כיתרע
 קינו נחירות 6כ) ננחיכס ד1ק6 תכן סתורס[נון
 )ן דגפק6 קינו וזס כח5ריכסי 1)6 כגתיכסייסי ד6יגון כחרר חמן תחסין רסס כזפ טעי וסכותיםרכ. וכדקתי onlh' 6וכליס רסעורכיס ו)נדוק )תפסדריך
 ם6ור וי)פינין כתיב גבולך ככ) ופס יר6סמ)6
 כחקירות 6ג) פטחיס סיט ירוע)מי ועייןק16ר

 ססטט* ע"די כג") ודו"ק וכו'. מןחקודין
 חיוס כ6ן כתוכ ל6 כו'י וגכרתס חחנו5ת 16כ)כנגר

 )עי) סכהכ כמו הקביעי יום עיהריקוק
 גכי ורק כו', סר6סון מיום מיקרך) כו'וגכרחס
 דסכolcn 6' כו' 6חד יום עו כ"כ ת5סלכילת
 כהוך גחגייר ט6ס יהכן וכגר וכ6זרח, כגרתסייס
 רק כרת דחיוכ סדין כו יסים ל6 6ז סל6משסח
 סר6ם1ן תיוס כ6ן כתם )6 )פיכך סכתגיירמיוס

 ופטוט: ע"3 כ"ז מוכסועיין
 רקס טהור )פי סטרן. 1"זוח נגןנמכ:יכןרצא

 6ף הגריס 6ת )סכי6 קריךכיטר6)
 רכתקסו חס 6"ס כזס כיסרם). מעלס טס361כל
 סוכס דט6גי C""D כ"ח דף סוכס מתוספותכעלי
 )ייקכ יט וכן 3יסר6) ונועטס כסוכות כג'יךיטכו
 ולפי ודו"ק תר"נו סימן 16"ח יוסף כרכי ועייןכ6ן

 וסכן: בפירוק )כתוכ קריך דסכ6 5*)רגליו

 וכגעחס כו' )תטפחותיכס 65ן )כס1קח1כ~וטכף
 מענין סמזוזוה. טפי 61) סמסקוף6)

 15 כלם מלויס  סיכן סחכמס מסלי  נ.מררטונחלקו
 נקיתס כתו ג)כ כולן כמס רססרגסות וכערולכר6ס,
 כקרב" יחי) )גי טכתוכ וזס מורלי כטס, ג6וס,קותן,
 סמוטכ)1ת 6ו)ס סקריי כ)כ )כו תתקותוי לכויתור
 חקוי סם כרקק,סן

 וסזוכרי וסמדמסי וסליוריסן סתוקכלות,
 סהרגטות והגס ע"6(, )טבח קכ6.כייס מעדורסס
 י5ס"ר לימת הלתרו וזס סולדו מיוס ל6ד0 כ6י~ןכו)ן
 כעגסת)ס כ6 סו6 סטכ) 6נ) חלק, פ' (te'lhנהון
 וחכם, גיטכן ילו )*כ( )גדרים קל6וסו 1),:ךסקוס
 קמרו ומגס וכסי). זקן מלך קר16 לי5ס"ר כןל6
 5*ז( )ט3ת מ6תיניס 3ני מ4תיגיס קסן יטיף)ע)
 גוי מסתיר ע6מרו מעולס כקומות ס)6 )סכיןורריך
 עוניין סס))ו וקרריס כותים 6)1 פ"ק( )תענית36סי1
 מעמיס  וכל כ6)ה גטפסות ח6חיגיס ס)6 כו')מיס
 כמולס ח65גo)nh 1 פרופ' 6נווגתס כח .61"ככן

 טעוגיס 6)1 ו' כותל משיגיס ל"6 פ' טוכסוחר
 )6 ועדיין סגותיס תחיס כרוך 6ונוייס תנוןלהמוגה
 סמ6תיניס מסעתיס יט ס)6 6ך כעתיר ס6מוגס 6"ככ6

 עתידים, כיעוויסג"כ
 וספוחם מסטכע ננויוה כסס יססרגטוהרהבנרור

 כמו ה8דס 3כ נוסס תתלנה6טר
 סקדיסו סקדמוניס וסעתי0 וסגכורס' וסיופיס6סכס

 וקרצו 1סערי15ס זס נוכל כסתרנסס סטכע כוחותכ)
 ס6סכס 6)י) סגכורס, ל6)י) סיופיי )6)י) o'S'5h טחות)כן

 וקירקסו סקדיסוסו ספ)גס כזס )1 סייס חתיכיצוע,
 ונוקדיסיס תמוטת מ5ייריס סעמיס סיום וער 6)קי'כן

 תעיחס קיל נוקדסיס סיטמע6)יס ו6ףסמוחסיס
 ל6תוגתס מסייעים רססרגטות גת65 וכיו"כ,כתעק6
 הכרסס מעמד י', כן )6 וסמ5וייין החזחק ע'3הכסי
 ודייגו כנטם כח ול6 מסככר6יס ח)ק סריגווסתכוגן
 ניתורר סיס טליתו משג וצינו תצייר מיגותהמר

 )ו סיס 1כ) תכנס )ו וסיס מס כיכר עדר סיס מטייר16
 סנז5י6ית כ) תמ5י6 סת5י16ת מחוייכ 6101 תחמס )ו יטהכטס
 כיחודו ס6ין יחזר סתוח)ט, תצין ה(6פקריותכבטדי
 5ד כ6יזס כיגיסס חקק סיס ת6חר יותר סיסקטינו
 סמ5י6ות וכ) מחכילו נגב) טזס גכו) כטריוסיו
 לתישי  עיון ווס  יהנלך' 1nhe מסתמלים רותקיכולס

 רנינו כתכ כי ער )סייגו  יוכ) מי  5כלומוטכל'
 16 ספי)סוף רק כצתת יענדוסו ק)6 סז';ןכחיי

 ת5י16ת1 נסתת נו6מיגיס יסף) כ) וככ"זסגכי6,
 ססרנסות )כ) ותלעיגיס כזס, מוסכ) עניןולחיותו

 ססתס ונוכיגיס סעכע מ5ר קתרגיקיס1ססתפעל1ת
כמס
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חכמהבאמשך66
 כיר וכגלון סנו5י16ת 6פסרי ונפסדים מוויםכמס
 יטרח) זכו מס מפגי ז'), מ6מלס כיללו ום"1ריחוק
 מכינים ויעקכ ידחק 6כלסס כגי פסן טמע 6מ)קלות
 כניכו) ולכך ססרגטות )כ) וילעגו כוס Dl~tl'D'ענין

 מוסס) כעיון יתעקמו יקרץ) סכ) טר5סכחכמתו
 ירעו )6 וסהוחטיס ססרגקות וכ) כלחדותוקי6נ!יגו
 ססקע6ס )דרכי עלס מס )מוקכ)ותסי יזיקו 1)6)סם

 מוקכ)וה תורס )סם מרכס וסנוהעס, סמדמסמכוחות
 )סיות סטכ) כח )חזק וסכע"פ ס3כתנ כתורסרכות
 ססרגטוה וע) סמדתס, SD ומתנכר ועומרקייס

 סיופך ו)קכוח נוסטכע )סתפע) ומכילותסמהעות
 כמלות )מן סרכס לסגכר6יסי ככור ולחתכמלקיח
 ד', מפוגלי )גקוס גקחס tnlho' לסכתסמקפחס, חיי רסיס 6סכח 6סכס, כגזו ססרגסות o~s)חקק
 )סס מקוס ססרנסות 1כ) ח3ירוי OD )עטותחסר

 מחג 61חרי ותן ע) ו6ך סרר, ען פרי יופיכמלוותי
 יטרק) 6ת )זכות סקכ'ס י5ס וזס וכיו"גנזרק
 סדת ע) לסעחידס לכי( זכיתי מלקון נקיון)פירוט
 הלכס וסחוחקיס מסליוריס )מתפתות ולכפיספ)טופי
 מלתר כם'ד ק6כ6י ]וכתו מוסכ)וה הורס)סס

 סתרמס, ככה )געור כסמוך[ רתותך גזס6מגמרך
 ot~Dnt )נזות וססרגסות סמוחטיס כ) )יקחומ15ת
 סטין נק6 ולכן )רע ס6דס 6ת יפתו ט)6טוכיס
 קורט, כ1)1 טסמכ) לא' קוום כתוי וסיס סר6טט)

 יטרלל כגי כתיב ססרגטות מקור ס)כ ט)6תנס
 למס טלוכן סח5ות 6) יסיו סססרנקות)סויות
 )ילוס)יס, כרב) וכיסס סכחירס כיה כנוו ס6ומססת06דות
 סח6חווח טוס וחרומס ומעטר ופלס הכחסולקט

.onlheססרגקות יסיו תכן O'i]lOD 1)6 נחלות 
 פקס מתרגם טס)נ גיס )סערין )סטגעיתפתו
 פ"ח(, )זכחיס עו"ג ע) מכפר לפור ו)כן ע"י)עכור

 סר6ק סתרך ע)יסס נוח)יכיס יקרץ) סכ)רכמס~ני
 כלחדות יתמיך חקינותו טתטינ סטכ) כחזס

 סי'גו ססרגסות, כ) ע) טמ5י6ות 3חיוכסנווח)ט
 ונחנקת גקחטת ס6ותס וכ) ר") כגיסם גס וסורגיםטגסרגיס
 נורגש וכלתי 3סכ) ממוסגת ולחרותו יתכרך מתילותוכסגי)
 ט5מס ותטלו )ים טיררו מעת יטיל) זלו וזס ג!15ייר,ונטתי
 סת5ריס, עס לסס)יס לגלי יתנרך 6מונהו קיוםע)
 )סתריך סייגו )מלכות יסרי) זכו מס מפגי ליתרתוכ)
 וכמו )יס קילדו מפגי וססרגסות ס6יכליס ט)ססכ)
 יתרוכן

 כתוספתי
 סטכטו )נידכות וכס סיסווס ברכזת

 סיהס חמלריס יערץ) כ65ת וזס תחי)ס )יסירו
 נעטו סיס ירי קע) כוי ר6ס סיס כו' לקוקויסורס
 חכמים סגו )פיכך ססלגטות, כ) ע) נאם)יסיטלל)

 פילוט טימכי עו י6כ) )6 ט3יקל6) עגי6פי)1
 ועכיי ותטתעכדין וחוזרין )טעס 15ha)Dט6עפ"י
 סמתליכיס גתוריס ונו)כיס חורין כבי סן סרי סוי6חסורוס
 נפטס ממסירת זכו וחסיכן ססרגסות* כ) ע)סקס)
 מ5י16חו 6תוכת כקכי) רק )יס יטרק) כ)סירי

 כלי כרי כסכ) רק סנזוסגת יהכרך ס6חדס6מיתית
 (wDn מקריס ט) סטעכוד וכקיטי כ)), וסלגטקיוי
 כסס טגק:ס )פי רק ע"ז, עוכרים וסיו גקכחסיס

 ויעקכ י5חק הכרסס ח6כותיסס ס6תיהיתס6נוונס
 6לסימ5ריס ווכחו ס6מיהית )לחונתו חזרו 6חדכרגע

 סעטור מיום עוד סחבות )כרעי וקירויולטיכיסס
 ע) סטכ) )סתריך זכו זס נופגי כפסי מסייתוסיס

 נזקקס קסיס לניקום עונדים קסיו כתקריםססלגסות
 ו)כן ח"ג, נמולס סכי6ר ס65כ"ס עכורה וכיו"כ)סס
 סוף יס דרך סעס 6ת 6)קיס ויטכ נתריסחמלו
 כי סכ6לגו, כתו סיסכ ער וכו' חכתיס קנולפיכך
 ססלגסות, ע) ימטו) סטכ) כי סגנוולס סחלותזס

 )כקוות תקחו וססרגטוח חמו"ג תסכו 6מרךכשכנן
 6כות' )כית קם ~O'D 61סכת סמקפחס)חיי

 סה6חרות טיסיו ס6מיתי המכוון סקכגיס 1OD)תגות
 יקיף) וכל חוכס כר,סון נטיס ו)כן ככל).ס6ותס
 "סח מנות )קייס 6חר כקטל סכחירס לכיחעו)יס
 יקרץ) קכ) קסם כ) וקחטו סהורס כתכס זסומלעס
 סת6חרות סחורם קכווגת סייגו 6חה פסחטוחעין
 )6 ססרגקות כ) עסוקיס יסיו וכוס ככוססס6ומס
 .061 5יור, כ6יזו תתונס 63יזו ס6)קית 63תוכסקיתעו
 כזו, למס 3חע)ס )כו6 יטר6) כ) יוכלו 6יךת6מר
 or סחררת בתי ו6) סמסקוף 6) וסגעהס 6תרע"ז

 ויצק. ס6מיתיות כ) )כס כ6ו התסס ויעקכ י5חקהכרסס
 סכמגחס וירוס)יס יסודס מנחה )ד' ועלכס קתתררןךק

 תגחס קלכן תקריכ כי תפס רק כתוכל6
 l'hG 13 ק6עפ"י עני, תגחס )סקריכ דרכו חי61רז")
 סקליכס גפ"ס כ6)1 6גי חע)ס ועוף[ כסחם ]כמונפק

 כו' כעגים חעטס גפטס מסירת סו6 סקרכןסעיקר
 סיס ססו6 יסודס "גחת חערכ ו)כן כנגררםיעוין

 וסכן, גפם ולמסיית )יס כירידתותחי)ס
 6ין סמקויקיס מקומות סכ) יס6ייך' קרהטנה
 סחורים סל כחו וססרסיס מס16תס רק סדת חןיסודס
 וכן ירחק 6ת 36רסס סקריי ולס 6דס גכל6סתטס
 6קר מקוס רק כתוכ )6 וכרת גכי6 עפ"יגכחר
 סכיגס קנסת)קס כיון סכת מקוס סיגי וסר ו'יכתר
 יתעו )6 ססלגטות טח)י)ס וכקת 65ן ועבוחתנו
 ימרק) 6רן וכ) ירוס)יס רק מיורן 6י11 )סרת)ייחס
 טיסי )לנותינו סתייחסוחס ע) כגויים כמוריסוסר

ס6ומס
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משך
enthoסכ) )סרך סכותת 1סת6"חת 

 ססרג10"
 ימיו

 5למ"ל.  עמוקי  ררוט וזס ס6וגוס כחדוה )מהרק
 נפלק וכפקח תתור מקתל ניקיתי הובדרך

 פסחים,ערכי
 מן דתור6 גיזס6 רכ 6תי

 גיזס6 ד6י ד6 דגתכן ניזס6 זס, זס ר6ריס גיזס6סן.
 וסחכוון סו)י6' וסידוק סי)6 סייף 6.)גיד"רכ6
 כקו סן פייס סכע)י )עולל ס)ריכיס דסדכריססו6,
 וסחפן מטח t~1DSI ב"פ, וגנגס סנ6תר פטוט6חד
 סחכ) )שטוך ס6רס 0) כוחו )עורר כרי סמדכלק)
 לועגו )סורות גפ)6 עיון וזס תקוגיס כקורות610

 16 6חר כנו6תר )סתעורר יפס סת6וס כחט)קכר
 )רכי 6דס כקמת16ס פטתיס,כמו כפס 6חדכנווטכ)
~lD'h

 והחריר תסנור פענויס סרכם כסת)סכות י6נור
 613 16 וטו' נוו5י6ין כו' וסת16ס סקג6ס כנוו6חד
 ו)ס5ריק סדירות )יקר 6כ) tiffts)l וכו' ספסרוחטכ

 ע"1 6דס, 0) כוכו סכ6יס סטטגות גמדסנזוטכ)ות
 כתמוכות מוכות וחוטכ)ות כמעגות ויתחטסיחקוכ

 כתוקכ) חקוקין 6מד סולקות מדיעות )טוררמוחלפות
 טחוק: וזססי0ר6)י

 י3ח6ן כו' והסכון ניוכתן 6זונ, "גויתרלקחתם
h~nD,'כס סרס וסיס וכפסוק כו( 

 תסו)ת6 וגזירת פ0ח6 גבסת דם ויסך פירס כו')6ות
 וגוונתוי ttff"D כו' 6ת תכיס )מיעכר )כוןתערכ
 לגורת 50ריך כסיס כגבעי כבקורע )סזייס זסרויתס
 כעברת חע"ז מכית קטסרת כו', תרע וככלי6זוכ

 0)6 )וי טכס כיתרך) תיו ופשט, כמיסלרעת
 וכי קר6 ע) כתפיי דרריט כחו ותסקו tffDעכרו
 :niftfnt נואאת)ת0קוף סקןיס )כן כו' 6נורהךטורו
o'fnt~SD ידחק JOD1 6וחלות רכסי כמדרס כד6ית 
 )י וקח קרSD 6 כחו ויעקכ ידחק 56) ח65ג1פסח
 ותככיה סנוכוון קזס )פסח קסיס O'f'D גדייהכי

 6ותס יטגו וטכדוס כסס ot'rnt 0י0ר6)סככורסי
 יטקכ ס) כניו מס יחיו חוכ מסטר טיפרעווכרכי)
 )ע"ס כ6)קות )סתרכק זרע יקם ורססמעיקר,
 6כ) קורס, ממזוזות כגתיגס נזכר )כן תורס,וקנותן
 3סס מפסח, תטייח 3עת  וניחולו )ועו"ג קחקכ,כסגך
 ככנעי לרעת כטירת כהימס טגטסרו 6זוכ ולנודתסיס

 דס סיס ולכן חגופס סי651ת טות6ס סזסכתיס,
 ססו6 קורס סתטקוף וסיס חימס כרס תעורכספסח
 וסע 6כיכו )36רסס גיתגס שחימס (oo~Jbיתז

 רק י0י6) טרה קס) כתכ )6 הכן כזס.סעיקר
 קעכדו קכטיס התן זקגי סמן י0ר6) זקני)כ)
 דדרקו וכנוו כקרעה נוי עו"ג דסכס יתכן'ייררןרש סיטר! ורוק 6זוכ )לגורת 5ריכיס סיו סס ניתוץ 1)6עו"ג

 י8 לדהכמהנא
ע)

 כסמ"ק SD סגגע כו 6על וס5רוע קר"
 נעם) (l~wnv וכן 3כי5ס, מת) 3ו כסיסר6סון
 טות"ס טזס מ5ולעיס טנעמו לסין פרעם כילתלו
 גרגור, סותרם )6 0זס עלטות וכן תגופוסי651ה
 זיקו )רכול ד6תריגין דכליס 6)1 לפרק 60לולווכתו
 ס6נודה סיס ותירס כעו'ג קגכק)ו חי )כןמוסדו,
 16)0 3תרגווזוי יונתן טפירט וכני כנו15רע כנוו6זיכ
 טת6יס סיו ע"ז ענדו 1)6 לגיתי) וכיוץ )ויהכע
 מגע טות6ה כתו וזס פתרו ס)6 ת15ת רקרוקיכ0,ר

 כלפר 6זו3 כתו ס6גודס סיס esl(1 כלכול,קסותרס
 עוקם 0ח1קק סכת31 תגיו נוכי)ת6י 3סףןאשרף 1ד1'ק: כלכור רחויס זו טטות6ס תתיס ט)עת6יפרס

 טפיל נותקייס ו)פ"1 5"ע ס6סקופס,כתוך
 הפרק סירוס)תי רכרי ותתוסין כסף, 6טר סדכ(חן
 ס6סקופס ע) כ"י נותן וק6תר סיס טנז6 קסיסתי

 ויתק:עיהק
 סכם 13קל ער פיתו מפתח 6י0 ת165 י6ראתם

 תסס גקתכח כנ"ריס כי יר6ססמתכוכן
 כו' ע'1 עונדי סבו גו. מקב גוי טסיו הורסגופי
 וסגלליס ס0ייגיס 6חכס חי)סני)קוט[, כלית ספרווכן

 סגו ק)6 כתכי)ה6 60תרו כתו גווי כיתרוןקתרו
 כן )6 יעו*סי נזסתורין גטו 0)6 )פונס, סע ם)6סחם,
 סטייגיס 6תנס תורס גופי שמריס סיו ג:כ)כנשה
 ושיגו משדורית מדכליס סיו 0גכיסס עכרהוסגדייס
 כעזל6י טג6תר כתו ס6ל5ות גויי עם והתחתכוטחס
 ססייגיס סו6 סעיקל כגו)ס' יקרך) סיות כיחיומגס

 עד תנולו ולכך סעחיסן 3ין יתעלכו ק)6וסגדריס
 סיו יפויס גי' קנית זו עס יעכור עד עתךיעכול
 כו' קסיו כרלך עזרך כינוי גס )סס ,nlnDSיקר")
 וס0ייגיס סגדריס תעכרו פייוט, סחע6, קגרס6)6
 סיו חסיכן ד' פרקם סוף חזית כחר"ר התולוו)כך
 נווכרין עו*ג תגרי קסיו תתם 3תר3ר חגסכיןיער")
 יחזקו) לנור ספן סטתוני, יין ג06ר ):6ועיניין
 תרוסקי3גסכיס

 כמדכר קסי' כמו יס.' ק)6 יקר6)
 כתרכל סיו סכוכים hSO ודו"ק. סעמוכימיין
 )פקוח ופתן ושמגן יינן ע) גזרו 61ח*ז עו."גמיין
 151לת1 קיותן ייכוו ט)J~IDS 6 יסרך) כין וגריסייג

 6יגו סריסו 60ף דבר י"ח SD תנורו ו)כןי)16תיי1
 )16מס תוכרתין ס0ייגיס קגחי5ת פירוק )3ע)ןייכו)
 יכט)ו )6 ג"כ תקיח ע) סתכסל יכ61 06 6ף כיטד
 )יסרך) עכדיס כו"ע 61ז מסיח כקיכ61 )066

 שוגתם כר15ג1, קיסיס חס סקי"ת ויעעס נו"ג()טירוכי,ן
 עקמן ע) סחמירו יטיף) טכגוה דר"ז פ0וקססס)כס
 תרע )6 ר6)*ס קיכע) ע"כ סנוטכם וגזזתן1ק1'

ס06ס
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חכמהבאמשך68
 זיכט, קלכן )סגי6 נוהיס6טס

 תנקי)ין עיל31 כמו וגןל סי.ג עקם 36לססרדץנה
 על ומגס )תדרס(, מיחוד נפני אחריוו0ו6

 מקחרת עטו מלמיתי וסמיתס אמרו )עריותקגיוה
 לחל 6קר עקכ 36רסס ע) ג6תר וזפ)נמחלתי
 וטורו 6חריו כניו י15ס 6טר ידעתיו כימסמלת',

 סיס 6יוכ וסגת וגררים, וסייגים סתילס סייגו. ד'דלך
 סייג כ)6 6כ) תרע וסר תורס וגופי חמוססוחר
 כדידי0 דקינו ד6יוכ )פומיס עפרך אמרו תכןוגול

5)DD'hסרי ססתכ4 )6 כגידים אפיקו ו6כיסס 
 סרט, חע5ס סר סיס רק טייגיס עמס )6ר6יוכ
 עונות וסקריכ לופתות )עעות מגיח כגיו גסאכן
 )עסות ט)6 6והס שסיר )6 6ג) גניו, "ט6ו6ו)י
 )חטרס י5יכגי כ"6 פ' רכס כקנות לתרו 1)כךמטפס
 עו"ג עונדי סיו ככיך וקתל Sfinn טטסעתריפלפלני

 כו', 6יוכ 15 חסר סקב"ס עלס מס כוי עכוזיועד

 ותם כו' 6יוכ )עכרי לכך סטנים )קטן ס6נולפילוס
 nl'SDlnt ונוס ונדרים סיגיס טוחל סיס ק)6 סלטןטען

 כטונויו גדר עסתי וסססגחס הורס גופימקמילנו
 סגך תכן וכיון כוי. כעדו קכתס enhl וזס1)ס5)יחו
 וקלך) כגי ס)6 ססייגיס ינוילן 610 קעיקרעוען
 קנוס קנו )6 תחוס נעין געו) וגן מ15יגיסמנוס
 O'J"Dt קמותריס ויטעי יקרך) כגי 6) וכרו)עוכס
163פן

~SD) 
 מלתרס 3י6וי וזס ח6ד,

 חגיי
 יורע סיס

 קכע"פ תורס )ונוד מסיס וככעס יוס ססו6 יודעסיס סככתי תורס )ונוד קסיס כמטס כו' יום קס61מקט
 הגמת, תוך 610 ק3)י)ס' )ירסן קסו6 יודעסיס

 )קיום גחו5יס סנה וסגדריס ססייגיס ט3ע"פהורס סעיקי
 ודו"ק:סדת

 פסח נכי כסייגים סתויס סרנםרלמן
 וחחי

 ככל
 גג6)ו וססייגיס סגדריס פי מע) תפכיירפס

 כקר עד כיתו תפתח 6יט ה165 ס)6 גתןופסולות
 וגרריס, כסייגיס ל)6וחהו ושקוקי נגרר יס6 6רסמכ)
 טויס עריו תופיע ס6)קי 16י יסים ק)6 זמןטט)
 ספוחות כין יתטרנו ס)6 גדו)ס ססכגס כ))עיני
 6גי קתמיר קנית )6 י' 6גי ווס קיוחס,ויתנדו
 כליחס )6 כ"י ט6תס כדי סו6 וסחירותכיחתיס
 )חיתי 6)יסס, כהתקיכס סעו"ג כין יתערכוס)6

 עסיתס טל6 סתרהס 1)6 מחוקי סרתם6כותיכס
 סיטר: ורוק וגרריססייגים

 מפי)ין סיו דסחעוכרות חררם יעוין ייגוף י'רעבנר
 וי165 סרס 6טס יגפו דכתוכ וכמוסככוריס

 כקו גפ)יס ע) כסתס קגר פטם וכל כתוכ )כןכו'
 וכן ככטורס קרוע גפ).ס ריף ג' רף לכולותד6קר1

 כסריס 6ף פירות כו' ככור כל )י סי ככסע)והך6חר
 סככיריס: וגפף שכעוכרות גס ססכס כטור כ) סכתיכיוס

 סרחי  סני 6תרשמרתם
 נאתת גי וכו', לך

 מלקוף o'~sni נוזכחותסיו קלסלתרו
 6)קי ככוד סתגלות סיס 6ז כי וסכווגס נזוזות.וסתי
 ככתת זס 6חר סיס כאסר יטרק) כיל כ)כפתח
 דחיס עליו )יתן נוזכח וסתזוזס סתסקוף 6ז וסיסביכור
 יעוין כתורס כתוכ )6 כפסח דחיס תתן ]כי 6תר)כן
 6ת דס חתן קיתיר סזס סרכר כי 3"ט[ פלקריק
 רק עולס, ער ולכניך )ך )חק יסיס )6כי)סכמרו
 ככורו וכילת סקס סתגל1ת תקום סמז3ח ט)יסיס
 5)י ו)6כו) 165 )קחוט פסח בכילת ע) )כןשנוס,
ch6( מכניס יסבלו elhJ ]נוסר6וי כן כי סרקעיס 
 י165 6טר יוס חקתס,וטתחט יוס 1)ע;1ת )לודוי חג)חוג

 לגוי וסיותס חירותס קנאו 6;ר יוס מלליס,תעכדוה
 סמזכח ע"ג רם סנותן ע) 6כ) כעתים מאוייןגרו)
 )כס סעכילס חס יבחרו סל6 3טר סי6מ)טרס

 עלינו ככורו סגתגלס )ך' סו6 פסח וכחואתרפס
 )6 6קר גמגם רוחני דכר מזם כתוכיגו מכינתווסברס

 1ד1*ק: ידעוס כ) ועסיס כגויםיתחטט
 )מון )כס. ד' יחן 6סר סטרן, 6) ת3ו16 כיררקיףץ

 כפסח ד)נז"ר וגראס כתורס, ככ) כ6 )6כזפ
 סיס SJia ופסח ויקיכס, ירוסס )6חר עד כסוג)6
 Sh1n וע"ז )"ח, קרוטין כהוספות כנווט"ט סדכולע"פ
 ת115יס onh ק6ין כיון )כס, סז6ת סעכורס נוססכן
 סללן )טניס כליס ו6תס ויקיכס ירוטס טרס פסחע)

 תוכרחיס onhl כו י6ט) )6 סערן פסחתעשו
 וטר~ויס כו6כיס כהיוחכס הארן רכסו סכזס)סנוז)
 סתקוכס ע"ז 631 ורו*ק זס לקון כאן כ6 ולכןכפסח,
 יטרף) טנו)חמה )סורות )ר' סו6 פסח זכחו6נורתס

 )ג6וס, גלותיך רק חלכ וקמר גס עפ"י רק תסי')6
 כן י5"1, וכוס ת5ריס ~(cla וכנוו יככטו בכו 6hSכ)
 6טר כתור ו)כן כד' רק גוטט ODI יריחו כזסיככקו
 טסים ג)ג) 56) וזס גתן, ל6 ועדיין סקרןיחן

 ודו"ק: יריחופתח
 מזס דליט סלמ3"ס )ר'1 סו6 פסת זג"לאמרתם

 ררריס דכמו וטענווי פסול' חוליןר)טס
 רכתיכ תסוס פטור )סריוט רתעלס כחון סעל6סגכי
 לנולו חט6ת ונכי וס:וע)ס סקוחט ריס ימוין)ר'

 61יכ1 כסר חו)ין גקסדיוחה
~SID 

 )טס )כעריס
 )חוכס עלס ק)6 כיון רפסח כחירוסי וכי6רתיחוכי,
 חו)ין )טס חטאת דס רזורק כיור t~DSI יעו"קפסו)
 גרוס תחקגס זס 6ין שחולין )יכ6 כזריקה וכיוןווילס
 כחולין ד6יכ6 קחיטס ורוקן כח,רוקי ;פירמתיוכחו

"מי
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 eeלהחכמהבאמשך

 סוחט  06 ג"פ  רברסס וגנתה תרססי ילינו6מר
 1)6 )ד' )פסח ,כיתתו קיהל וכעי פסו)לחולין

 חולין 5קס הזוין כזייקס 6כ) כקחיטס ודוקק)חו)יף )הויוי
 מותרין סיו קיטר6ל תעליס כפסח 6תנס כפסח,כסר

 כתדיר גחירס וככטר נז"ת קורס נכי)ותכלכילת
 פסו) סיס )6 ס)6 ח51ין )מס סחט כי 6"ככחוליןן
 סחיטס, )יכ6 דכחו)ין כיון חולין )סס כזורקדסוי
 פסח בחפזון 6והו 61כ)הס כתוכ מטייס כפסחולכן
 5סויוט 1)6 נכוס )קם יכוונו כלכייס טרק )ך'סו6
 )6 גסחיטס 6כ) כחו)ין' 6יכ6 ולכייס ' חלין)קס
 טחיטס יס6 161 כו' סטרן Sh טכוסו כי רק )לכתום
 61נזלתט פסח כסחיטת חולין )קס יפסו) ו6זכחולין
 6יכ6 דסחיטס חיטין )15רך )6 לך' סו6 פסחזכת

 סיטכ.ותפגיזס כחיווקיותכין ק*פ כס)כוה ויעויןכחולין.
 כחולין 6יכ6 דסחיטס סומי) חייכ לחולין כחוןמוחט
 ורו"ק: כתוספות כרפירטו עכויס )6ו מחיטם "תרוותסו"ס

 )ד' פסח )פקוח כו' יסורס מלך חזקיסךישנףרץ
 ntcDS כן גס ס' וכפסוק יטרף)ילודי

 ~OD 6ת ויכרכו כו' ס)ויס סכסגיס ויקומו כו'פסח
 כקוס ססמיס, קדקו לסטון תפי)תס ותכוץ ט'ויוגמע
 נזנחות סוף סריגיו וכסו 5ד' פסח רק נזכר )6נוקוס

 SD כיו"כ וי65 פ' כככ"ר דתפלק כתו וסגר6סוכחו*כ,
 6כיגו יסרק) י6)ודיקר6

~fflD' 
 דכיעקכ סכ6, כן

 תספדר"6 רס'י ופירם עזים גדיי סגי 5ך קחכתוכ
 קס ותנורו פסח נזנות קיים דיעקכ סרי )פסחרקחך
 קסי' רחקות ירי SD טניס וכפוף טוכס 6ת1 6)1יכ61
 ק5ת טסי' עפ"י 6ף כ6ן כן ככוריך ICD 6גכי5")
 יכתו סקדס כטהרת 1)6 כניסן גיסן סעיכר כדיןט)1
 כן ע"1, מכרכות וכס) ידו ע) סקכ"ס ססכיססס
 וגתקכ) סכהגי0 וכלכו ידו SD ססי"ת ססכיסכ6ן

 ע"י 06 סז6ת )עת 6גחגו וכן וכרכתסתפי)תס
 עי"ז סכרכות נקכ) ככ"ז מהקוק קחת סתרםמרחק
 ססקיפס סכסכיס 6ותריס ולכן סכקמיס מ6כיגווגחכרך
 כבגיס כלכת גכי טכ6ן סמתיס חן קדטךמתעון
 דט רק*י, סכגיס כסיה ט) ויסהחווסעסןיכןש ורו"ק, ססתיס קרקו לתעון תפילתם ותכוץכתוכ

 ד6ס תקכס )ו 6ין עוגי תתיךדסרסע
 ]כררך ססי"ת יעסס 6ז כססגחס יכפור עוגיתחחת

 )סס )סטפיע כסף )6)סי ס6)י)יס, עוסיןססגכריס
 מכינתם ויעוי' )ירמי', ס6רורות לגריס וכרכריטוכס
SD6( זס 6חר )ו יוטכ ו6ס כסף, 6)סי 6תי תעשן 
 )1 קטוכ כעכור כסתכחים 6כ) תכפירתו יסור)6
 נז6ו)תו יקוכ 6ז י"ך ייסרגו געת הקנס )1 יע6ז

 נטופייס  סרורוה  ררך סכהיכ  סטספר וכמו )ך'וייזעק

 הניסם ימיו )6 גי %סטי"ה מספו ילוט יפייס ג'י'
 טג6' )סס ייקנ כלסר רק ועוגי 5לס חתוךללעיס
 ח)כ ז3ה טתס6 וכל, כלסר לך ונתגס כו' כיוסיס
 סע13לס מס ויטמרו )3ס בסרורוה ירכו 1:61ודכט
 ויועקו 5ר ע)יסס יקום כי הקנס יק ועת כו'סז6ה
 ססי*ה סיפחה כריך מ5רהט 6והס ו"וטיטס ו'6)
DDודייק: וסודו ססתחוו וע"ז דור ודול כ"י עתידו 

 6)6 6יגי 16 ומרור תגס סימי 6יו ותםכבטואו
 מנזגו תותירו )6 כסס"6 פסחקיורי

 ושסול ע"ג 6ף טוס כיוס הנותר יקרפו נר6ס כקל'ען
 )*ת דוחס עקם דלין 6קי רכ ד6מל לוטוס5סרוף
 וכ"1 עוג, כיוס כתוכ דסכתון דעסס מקוסועטר,
 תקרוסת וכוססו כיו"ט סכת כלתר )6 סקכת כיחןס)6

 סכתון כלנור )6 עדיין הילס חתן קודס 61זסכ"
 סגותר סורפין ואן )ל"ת עלס דחי וסוי עזי:כיוס

 ודו"ק,כיו"ט
 ))וערס . נו5ריס כעיני סזס סעס ח. 6ת גחןךףש,

 60 ע"פ מכ61ר כו' סעס מהחן ד' ויתןכי,וכ
 )תקריס סקיכ פסים6 כן טנכיסס חקק ג:פ'ד6תרו
 מסיס ס) עכודס סכר )גו קתגו 6)כסגררוסמפגי
 כ) 6תר סגסדרין ריס וכילוק)תי כדין וגיחן כו,'רכוס
 בית טכס 6תר )כן ויגו וכיח סו6 וד' טג6נורנזקוס
 ופמוט: עכורס טפר )סס קסיס ע"1 סקכיתודיגו

 ס)סס f*Dn מגמד כנוכי)ת6ן תגייס, 6תרינצגיו
 סכרי פקיי*) מס )פוס וכו'. וכטקסגתכח

 ד)stStial 6 )כע4 51ריך נוותרין תקריס סגסתכרוע"ז
nSD6( ,(זס קפינו תכל) דפ)ח מ16 6כ) מכל 
 דף כע"ז וכנזפורם )תרקו)ים עוכר וזס )פעורעוכר
 סיסיו )מטעותן 5סון SD3 גטתייר ופכך מ"י"ס"ד

 כגתר6 כד6תר )כס) יכוייס וימיו כפון )כע)עוכדיס
 )כיזת תועדת דפון תגע) סיור ,סיס61*כ

 )פ)6 ספיח, חקת ז6ת ונוסרן תטס 6) ד'רי14נמךש ודו"ק:מלריס
 כ6תירס כין כדכוי נין כתורסדככ)

 tl~the נוטס כתוכ OD )כר נסרן 61) תקם 6)כתוכ
 ינוטקר דורינו ע"ד סער) כפ' ד6נזר thesויתכן
 olpn תכ) סרי ד)טת6יס 6ף Ot~ts לנסורריטון
 נוסס תוין נכר וכן ער) דכוין 6תר )כן 6כוור,ער)
 כהרומס 61סרן ר6סון מעטי 15 ויט )ויטסו6
 16 ודו"ק. ופסח קדקיס כנוו כסר) 6סוריסטגיסס
 וכנוו )טניס חעסיו קגתכרו גכר וכן רנזרחזיתכן
 דממס יעתו חנוק סי' ר6קתחיר יקרץ) כרכת"6
 ססיס כתדלנס 6ז סיס ורכן J~lDS יחכור גרטוסתכן

 וךו*ק, לסין כמו ומוכן )צרורןקוס
כ)
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חכמהבאמשך
 כפי תרגם ותקנוס נו, י~) מ ננו גן0ל

 סספסט חסום ד6מתמדי יסרו) כר כ)ממדרם
 סמוכי) יטרו) ט) 06 ס6יסור ק6י מי דע) יתכן)6
 )נן ht(St )6 )נויכתכ )ים סוס סרמכ*ס כתוס"כ נגר)נן
 סדה תחת 6יגו ס)6 ע5נוי נכר כן ע) 061נכר
 ופסוע: יקרו) Sh מדאר קסדת עליו ס6זסרסקתס6
 סוכות סר'מ מגס כו', כסף תקנת 6יס ע3דךכבלך

 לעכריס וכנוהיו בכיו תוכל רסעו"ג פיטעכדיס
 דכ1)ס חרוד פטום 1זס דכר )כ) כנטגיס עכדיסוממס
 65חד טייחו) כסף נזקנה דמי)ס ר"6 דפ'סמועס
 דועכינו כך וצחר תסעו"ג יזחו כן עכל נפוקחתכופר
 רק 1)6 תס6דון 16 מס36 כקונס כסחין SDIיעו*ט
 כנוו דשי כמ5וות דמייכ גגעגי ע3ד נסיות)מוסק
 ג"כ ער) DS(1 )מוכרו 6ף 6)6 ס6כ יכו)גירות
 שגיסן 6)6 )י 6ין בסר פ' כסגים חורה וימויןמ5י

 עפי פסיקך דנג"0ן hnSh מנין עמתן סןו3טתיסן
 מ5י ס6כ 06 5*ע ס6כ נתגייר 06 לק עלמן*ממן
 לגח)ס כנו 6ין תו ו6תגייר כיון 16 לעכר כגולמכור
 )קין מפיר 6תי סוי זס זס קפי )מוכרו יכו) תיגווכן

 נו) 6תס ו6י כרחו נע) מ) 6תס 6יק עכךסגמר6
 ת) 6תס 6י סגפניים 6יס ק) סו6 6יק כןכפ'כ
 ע) ולק תסתכלו )6 מכן קטן 6100 6ףכע"כ
 דככיו זס דפין תוס' תסקסו מס 6ך מק"י, יעוי'גד1)
 6הי מפתח 16חו תעככין ליגן כקווטס עקדוס)6
 דסזכות דכיון סיחי' 36רסס תהגי ספירט כתוספיר
 06 קטן כקס61 )עכר )נוכלו גירות )6חי 6ףכידו

 כתו סוי גתגייר ס)6 סקו סכן 6ז ס6ככסכהגייר
 תעכבו עכו וכתורת כיח תידיר גרע )6 וכןעכרו

 ומסתמך זכר כ) )1 סחו) כתוכ ורכן פסח,מעסייה
 ומפרנס ססזן מ5ר סו6 נתכילס ס36 זכות דכ)כן

 מכייסו מתזכיר דק6 קרוטין ריש 1ר6*ס כקוטנן.6ותס
 סכן ע) ס6כ דלחמי כן דסגסוג גיטין סהום'וכפי'
 כניו יזון )6 נהגייר דס6כ נזסוס lwhl )עעודרכו
 סערני זס )כ) ונכון, סעכי)ן ק)6 סקטניסוכנוהיו

 סיחי':תהגי
 רעו'ג כ' 3פ' ר6תר ho )63ר קריך זסרכך0ו'

 מקרך )קמם קריך וחימס ידיף יוך6דר'
 תג6 ו)פ*ז סמוך )ו' ומערס סמו), )ר' פסחדועכת
 מקרץ )מידף )טמס דקריך )כר תסוס רזו 3יסר6)לן
 כיון כ)ו0 6יגו מסו) ערכי 1ד6י גירות ר)טסרגל
 יודק ר' 6כן מופל[, חתם ]ועיין עו'ג בעודוגנז)

 ד)גירות ת"ו דף החוצן כפרק דטכר S'th)טעתיס
 סכן 6ח ע3) וכי בניאס 16 כעכי)ס 16 כחוץסני
 ח15ס רק סמי)ס גט6ר 1ת1 סמ15וה כקדום"גכגס

 ת5י וסוי )מנוס, )ר' כעי ו3כ*ז 3יטר6) כמו)3ד
 ן)טטתיס מסוס וקנוס ד6"5 יוסי דר' וטענות)מינור
 רכו"ע 6)יכ6 תפרס רק כגר וטכי)ס תיגסדכעי
 מוסתר )קמס תי)ס ד6"5 ת5וסכרי כן גס ור"ידר"ח
 סיטכ: 1ד1"ק ק6י 6פמח וכד' תטוס ע"כ תצינוסיכן

 עקינ6 ר' נתכיפתם, נו, ~s)fi 6ז קוהורנמכרר,ה
 נטתי ענריס )1 )קיים רסקי סיגו16נזל

 פירוס 3ו, 'Sth 6ז צותו ומלתל טכ6מרגתו)יס
 6ת מדתעככ נימו) כלתי )סקסות רקמי דגיגותכ6ן
 תדע לתורו 610 סת15וס וסעט0 ספסח, ח)עטוהרכו
 6ה מעככ )6 וזכ טמ6 סו6 בכו 16 סעכדד6ס
 )סס6ג"6 רציתי ס1כ ופסוס, הפרח מעקייה ויכו6כיו
 6יג0 דכריו וכ) סלמכ"ס SD טתחס כחס ג"גטימן

 יעו"ס: ט)פניגו סנוכי)ת6 סכיך 1)6מוכרחין,
 גנדור 06 חלס, שנסר תן פגית מן תו5י4456

 כגמרן דמעי וכמו 3ת5ליס 6קטלעסוד6ימוריס
 סיס 6"כ חכורות, כקתי ג6כ) ופסח 5"ס'פסחיס
 סיו וס6יתוריס לחכורה חון סכסר )סי5י6סמול

 חו5י6ין סיו ל6 סרית מן רק )חשולה חחכורסחו5י6יס
 כחחי5ס טפי גפם) סכקל 6"כ tph י65 6)מקוס
 ח51סי סכפר מן טדייק וזס ס6ימוליס מןיוחץ

 ו)גכי )סקטילס 3כ))1 )פסח סייכיוס6ימוריס
 חותר ודנן ניגסו, כחדך סחכולות טחיס,ינוורי0
 ט) חו5ס דרים וכנחרך )חכולס, תחכורס)סו5י6ס

 חן )סו5י6 6ך ג6סרי0 6יג0 וס6ימורי0 )חכולסחון
 ודפק. מחמס 1)6מכית

 קותו, יעסו כג"י סדת כ) כו. תסכרו )6רעוצכם
 וסוג פסח כזית 6כ) ד6ס דהו"6פירוק,

 עקץ SJh דחי, 1)6 קדמיס ד6כי)ת עסס רק)יכ6
 פסח ד6כי)ת עלס דקתי הו6 כזית )1 ס6יןדפסת
 תסכלו )6 וערס דק6מר ונס ד)6, קנז") )'תודחי
 יעסו 3ג"י עדת כ) 06 6ף ממוח )6כו) פירוטכו

 6פ.)ו סייגו נתן( דר' מימרה tffD מדחיס )עייןלותו
 סע5ס )קכור 51ריך 6חך פמח ע) כורן גימגין06

 מסנרו: 65 ג"כ כזית )הטניסכרי
 נתוכט0, סנר עגי )16רח )כס יסי' 6חתך,רך*ךק

 ל5 מעוכרת נהגיירס  ר5ס  ומלמרנר6ס
 נס  סיס רסבוכר ולמלל  יכילס'  לריך רכניגימר
  לתכול  תסורס 5מו וחסל  פסח ט5יכל נכר  בןסוי
  ס) לקמו ס05ר ובמו מוס  נתן  ססעונר מסוספסח
  סמס1ןי מקוס עיכורס כימי וזנ חרגן )6כ)קחטון
 גימנית מעוכלת סיסר6)יה וכמו 6חת הורס 6תל)זס

 15  כפכח נוכרת ניולת מעוכלה כן כפסח161כ)ה
 6ת1 ירך דעואל עכי)ס קליך 3גס יליןהקוס

06
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 *ילוחכמה3אמשך
 דסייגו ח5עס  6ין  רפוכר מטוס הוי וטעמך ג6מר 606ף

 06 6כל שעוכרת טסיך כולת כ6ס דוקך וזס)עוכל סטכי)וסי כ6)1 ,סוי ע"ח( ינתות )כתפורקרניה6
 6ת )סטכי) נהכווגו )6 16 ועוכרת טסיך גודע)6

  מר3בס(  רגיל  לפיין %טנילר  ינילס  לחיך וכגסמעוכר,
 עריס ליסר סעוכר דלין כפסח סי6  סוכלתככ"י

 כתכ )6 עסוי כן לסרן 61ת כו' ד' גוסכששוטר* ווו"ק:  רימויין )גזירות דמי 1)6 כפסחתסיכו)
  ר5מרו  מקוס  סייר0%'  בפריס כתו61סרן

  ידע  לקרירס  ר5כיל  מ5ן ס6י  והתחלן פ'נמר"ר
hntw05 0סססס על סלפנס %טס  כן  רהבטילס 
 סיס  רמרין  רכתכו  י") עור  מ6סרןי יותר סמילסSD  רללגיוי כרסס בילי 5תר  DDW  ODW  מלמולכלו
  בניסם  slns  כמילת חייכו0  הנסים  וגס  קצירןמנלי
 תעככין וזכרים  פבריס  הלח סיס מטס 5;הו5"כ

 גקיסועכדיס חילת סיי )6 לסרן 6קת 6ג)6,תסתפסח,
 קוס סח15ס  5ין ,"כ ת"ו הויסרה  טלילה כיון Gnlhתעכבן
 ור1"ק: ס"ס( גכ"ק קר5 פסקיס  לסרן ו5ת כחיב  לכןל0ניסס
 o~h גהר ומס נחכי)ת6 כו', שמחסבאדם

 פ' כספלי סו6 כן יוס, ק)קיס נומטפ)
 כ"1 כו תטפ) 6רס ככור רכתו גינוין 5"כ, 6ךקלח

  טנווגס פר  ווסו פטמי  ככור  כן  ליסל'  ססו6ק6פטר
 יח65ג1 וכטוס oh1 כון נזטפ) 6ין ולילך ותסחוגסיתיס
 ככר יוס, ס)קיס ער כו טתטפ) חרסיו )ו נכףגס

 ככור ר"ס ע"כ י.6 דף כ"ק כתוספות רנתפירוסו
 עד גופ) כחסם דמוי מיגיס ילפיגין רככ"1הכטרף
 וכסתרחכות חי)קס )6 תו רסתורס רק  יוס,קנביס
 נ!טפ) סהס חס גיחך ח"כ 6)קי סוד עפ"יסדכר
 נוחמק קי65 עד סכ6 כן גופ) נוכ)) קי65 עדכו

SDI)1 פרקו פכר כזס 6ו)ס וקיטך. רוקנווגס גסו( 
 סכתוכ חטרו )6 כנוס ער פרק ריק סת)מודכעלי

 ודו"ק, )חכחיס6)6
 הכעת ]6ת[ י6כ) שות כתכינתן וכו' "כימצות

'o'nsoפי ג6תר )נוס( hSn ע) )חוגו 
 ת") ומתעלס קעות נוסס תסור טסות תגין כו',סחבן
  סחרחר ולכס סו4 רמת ופירוקו סימיס, מכעת 6ת י,כ)חקות
 חתן כי חתן )6 ת5ס רק )6כו)  מותר ספיחיי
 רעוכרין )סיות ת5י ומפיז 1)נזט)ס, מעות תטקלסור
 כתיב לוס  טסייך ולמעלס תעות  פסס ירכסכב)
 קכעת ו6ת קר6 ע) bp1~ נו'  חין  לך יר5סול5

 ס"ס שחט תתיר פרק תייוק)תי תקתע וכןסיחיס,
 ו)נוע)ס  טפיל נוטס חוזן 6תר רר"נז ור"ת, כיו6תי6

 פיכר סיס  תורס רבר סוס  ר5ילו  רחימתחדכריסן,
 כ', מימן )וסר"ק וכמו"כ טס, א"ק ועיין יר5ס'כגל

 ורכי ח"י גיס  רפלעי 05  דרסיין 06 ת)י16)פ,ז
l'Dnvיגרל 5%ה פריס 

 בכ"י
  מכו  לנמור רבלורוה

 נור6ולייח6 ומט )פגי דחתן סגל סוס 061 גת)0)
 טעות תקם ירסס ככ) עכר סוי 6*כ 6ת דרים וסוי יסות,כר'

OSDn511כר'-תקיר וסכר הצעון ר' ע) כירוק)נזי לנזר 5כ 
 סר*ס תוס' כ"ח פסחים ISID1 תרנריסס חזוןר6הר
 רי5 בייר  חמן ככ*ה  טיסת וכס"ה כו' וקמ:ס6"כ
  מן  נדרוס יל5 95ט ולפיו כו'  מלרכילין ירקיכולסו
 סכילתו ע) כ"ס 1)תטלס נוסם ככ"י סעו'נרין6ת
 רף כמוטס )טעתיס  יסודס ור'  ורי"ק.  בל"תטיסן
 ע"כ י'6 צחות תוספות ,-ועיין 5ה דריט ו)6י"1

 פעות חמם כצת טיטכור קר6 5ייך )כןורו"ק[
 רמסר5 לנו נחנלס sffh  ופיין,  5לילהו פלולמעלס
 6סור וחתן l'Dtr רכי ירפ סיפים סכפהר5ה

 ע"כ כ"ח פסחים תוספות ועיין קם, )6חרכלכיוס
 נכונס סגריך )וגירסת קטרתי כי ודו"ק וי"טר"ס

 יעו"ק(,ופסוטס
  מסייך )6חך )פרס, ים טחות ע"וחנ!5ריס, נ65חי )י ד' עקה וכו' ססו6 כיוס )כנךרהבד*ר2

 תחשרו וב) ג6ס כדירת עדיים כעדי )טכסכהי
 מנחס )ז65ס כטס כי סכת 06 לתו ובנזחהטריו
 יפטם חס כי כן, )6 כעכס )ס ויצנזר 6ב1סכיה
 עמדי כי ר61ס 6גי קינתי )מחו טיחט6 טהיססכן
 ידלג כי צתן, 16סכ )ז65ס וכתי )תועבותסיס

 היא כך6י כי תנין 6ז )חתוי יכיל וכספקו)פיגטתס
 כפסח תיכף יקרן) הטוו כי 6ף כי ס:)יו,ענז)י
 ססי*ת חקות יטלילו 6סר סתכ)ית עיקר זס 6יןונוסס
  בעמוד  ומסוככים נתריס כנפי פל  ((D'ht  חמסכעוד
  יג161 כקיר רי כ5ר  מי  יטוהיס  מן  ו5יכליספנן
Shתחג 6ה הסחור סק5יר עת סזס וכחודה סמן 
 6סר 1סגפ)16ת סגסיס ריו כך6י כי 6ר6ס 16סזסי
 זמי כעגור וזס תנו5ריס קותך ס51י6י כעתעקיתי
 )י עטה ד'י מנות וסותר וקומר וזורע  פשלט,הס
 ספקת יותם )כ6ר סכותינו וסמכיהו תת5ריס, כ65תיו'
 עבור יוכו סעס עת סגלות נעת 6טי סמי"תילון
 וסם )כל וחרול מ5ס רק פסח )פגיסס וקיןסתוים
 6)6 6תרהי )6 זס כעכול ססי"ת חיתלתסומייס
 "מס פסח, 1)6 לפכיך תוכחיס ותיור סת5סכקעס
  חוקות כל מסייחים  סס ונכ'י  פסח'  ס5ין  שמןגג)וח
  וסגן: תתגייס כ65תי )י ו' טטס זס כעכור כסלכתחסחנ

 סנדס תסותר פטור סות6 ר6כ"י 6מלר2נגכנ;רשא
 סהס וכתים זס כמכור סט6 כתיםת'ע

 )סומך* פרע כ6ן 6ף )סותין פרט )סדן %ס  1':כנינו
 6סר דסומ6 פילועוי וכרקס כי16ר וגריך נפ)6וסרכר

לקות

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



משך18
 ה6סוייס פכית ימכ 06 )יה היכפה מה עיניו,כעולזן מסוי וסוף צערו חסך וסעו)ס )ו 6ין מינור16ת
 וענזו פרעם מסעכוד ני5) סו6 סל,ס ע)י1 ים קעכוו61יזס
 רק לחפטי' י65 דגתה פיעס 6ת מלחמס עכרוכמס
 סתם מכניו כבפסו ליורו SD )הורות 5ייך 610כי

 סיו כניו היי תח5ליס סקס סו5י16 )6 ו6סחפקיס
 סועים סכן נוכיח )כן גמ5ריס, )פועסמסועכויס

 וגחסכ סומך קס61 סמי otwn סו*נו כן געקסחיגו
 וסעו)ס סכלוכס סכרי6ס כמערגות סתת וקינוכתת

 מקוטר תיגו גפסו ע) ומסק )סולח סמלוחסידותיו
 6ף לו, יחרה כקולו יסתען כ) 06 6טר לצגיוכגפסי
 כגגריס צגיו גס רעם. לתרכות סכן י65 סמ6 חרר)כו

 3יגוגס, יר6ג 1)6 כטממתס חלק יקח )6 )ו,נחטכו
 כתת חקוכ 6טר טססומ6 טו"מ, 3ן געסס 6ינוולטן
 פטור סכן וסוכך. זו)) 3כו 6טר סתפעלותו מחככר
 )סויות קריך 6יגו עלנו קע) כיון סגרם תבוחרסות6
 פעור )כן רפתס. )טוכתסגס יחוט )6 כניו ע)ונס

 סנ6תר זס מכנינו הגמלך קסכי6 וזס ו)קכחויימלשריי
 ודו"ק! מוסכ) וסדגרכסו"נז

 ג6מר 16ת עיניך נין ולזכרון ירכס על ל16חרןקיךק
 סו6 וזכרון ס16ת, דוס כנוו )סכ6, ס6מגתו ענין%
 סוטנו ובסר סדת סקרי מיריעת כי מעכרעל

 קססיגו סדנות עקרי ע) זכרון hlo)קדנווגיגוי
 נפרט מתגו וכייחס כסקגחס מלריס י5י6תע"י

 נון לתייק )כדי ס6ומס יד ולרפיון 1עתס,ו3קכר
 ר' יוסיף כי תזכורו, )6 סר6סוגות כי סעתידססיקוס
5thaS3סיותס קס51י6ס פולריס י5י6ת ענין 610 עתו 

 החכרה גועלות וסעור סגתני גמ5נ סקירותכחכ)ית
 כי 6ות וזס גוי תקרכ גוי וגטקס כפיתו קמי ו3כ*זוסלוחגי
 וזס קן, לעת S'Dln )תכלית ויכי6ס עמו ד' יטפח)6
 ידן כטתנויטט ליל כסס' יד ירכס SD )6ותוסיס
 כין הזכיון ככיבויו, ע"י סנוער Sh סיקוו יסרך)קל

 וססתפלמפוח סתכוכנות I1D~O ע) כעלוה 610עיניך
 עגיגיס 16תן סתקוכ)ות,6ז במיתיות על לסרסר)תור

 לזכרון ימיו גוו) 3פלסוס והיו נדגויון סיו )66קי
 כי מכלזןן פסח הכיקה כ6 ופה 6תיחיהן סקאלהגי

'nDD6סר וכפגי כקרטים פוס) סועת ססיסח כמו 
 סעכר, 6) סתיוחס עגין וסקטרס זריקס עגין כוגעור
 ת5ס לפס קינזוי כעי כי )16ת סו6 מ5סוטנין

 )קווה6) וסוף ליעם 16 קלירה מעת למעתיר)הסתנור
 גכו6 3ו6 כי וסקפ)וח מעוגי כת5כ כסיותססעתיו

Shודו"ק. סקי"ת כרקון סר15יס סנוטרס 
 סיתיס כל קס ולני סיגי גסיו ט' 6'רנ2כמלכ2ים

  סע)יוגס ססיגחס  מל סו5 עיניסכווני

חכמהנא
 ססמגחס ולנס כ)כ, סי6 6סר סקסנה ע) סו6תני
 טסרחיכ כמו מעלתו עלך )פי כימיך) יכוקססי6
 ותמית, תורס כגי סוגים ו' ים וכימרנו) כעולס,)רכר
 מכלולכי מינים ר' כוייגגגך ריח '1ל6 טעס וריח,טעם
 לכולסן סי6 6סכס 6כ) 3סגסגתס ח)וקס סססגחסכן

 גכן, רחיחוהי' עריין ריחו נתן כסכת ס6תרווכתו
 מגיח טסקכ"ס ללק ם) תפ.)ין סוד סו6 ססמנחסלכן

 עיניך כין הקוס וסו6 כתי פר' וח)וקסתפילין
 לכן ס)כ נגד קימא יד סל תפילין סוך 610וס6סכס
 כמכי טוזך נותי טר לנויו 1)זס כיח כתרכובסו

 וכמו יר מ) תפי)ין סו6 מעוז 5ר, כייותפירתך
 סו6 ותפברקו עוזי וכזרוע כימיה ר' גסכעמכת,כ
 ר6מ, ס) תפי)ין זס כו' פ6ר ol~s ר6ס ס)תפי)ין
 וסוף וס6סכס, ססחנחס כ"ט גיכי 6ון 31טכיהכגלות

 ו6כת"ל: ברוךדרום
 המרו תכהן נתכי)ת6 נפיך ד' תורת תסיסהלנמען

 1כ) כתורס קורה כ6ל1 תפי)ין סחגיחכל
 מסך 5"ע לכ16רס סתפי)יןי מן פטור כתורסמעוסק
 והנזרו כובס געגו וקרוסין קת6 פרקה כמוץר6מר
 סמכי6 דרכת 6))61 מעקס )ירי למכיף גרולתחתוך
 מן יותר טוכ מלוס ג"כ סו6 וכעלנוותו סתכ)ית)ידי

 ת)מורי )ירי מכיף תפי)ין מגחת גתי וסכ6סמסוככ
 )פרס ויק תולם, ת)נווד חן יותר גרו) תפי)ין6"כ
 )ירי וסלנווד מימיו לתך מל6 כ6רס גויירידסתס
 ס5נויחס Sh סזריעס כפעורת קרוכס סינס הו6מעקה
 GnDO זריחת טפעולת רחוקם סירס סו6 סתפי)ין כן)6
 מסייעני וזכו כבערה גס ט,פקר סלמיחס6ל

 לפירוק
 ורודף.  עיי"ס חנון כחוספזתכ'
 3מ15ס העוסק )ן לקיינו6 כך סו6 סבכותאולם

 סקורך 61"כ חחתורס 6ף סת5וס מןפטור
 610 העוסק חפני סתפי)ין מן פטור כורודיכתורס
 תפסיק ע"ג תורס כחרחור דס6 ז"6 6כלכתלוס
 nltDS ס)6 מגת ע) )מד יס6 ס6)"כ סמויות)כ)
 סרי כפיך ד/ הורת תסיס )מען רכתיג6 טווןיק
 ס61 תפי)ין המגיח 6*כ ס)ינוור 6) 610מכס
 עסוק ה61 סככי סק,ל6 תכן כתולה עוסק כ6י)1לק

 נו65גו ורוגנתו ססיכס ססו6 מתפילין פטור3סנוסוככ
 פטור כתורס דסקור6 רקכ"י רטכר כרכותכירוק)תי
 נוח )עקות ק)6 ע"נו סל1מד )יס ירית ופריךנוק"קי

 מען: וזס מגון זס רסניי סכר ונוטניכו'
 ע)  סי5לתוה( קלסי ידזר,הר ב"ק תלתוויןרגרם8'ז

 ילת6 סך ע) פ)יג6 גז טנזכ.6לירי גדולתלמוד
 6"כ הנתוך )ידי ותכי6ס כתורס סוס תפיכןדפס

כעדינו
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 fSלזחממהשאמשך

  סמכי5ין  יורמין תפי)ין ומי נטתיסן עמקנרטיט
 מנוח כם6ר דהוה סנרך וינן וסגתי תימוג)יני
 רתפי)ין ד)מ"ר 5"ס כעילויין סנמר6 תריהכן

 חיינין, ונסיס גימל מזמן ק6ין מ15ס סוי וכגייסer1 גוססיי
 וסטורות מסוס פעורות הנטיס )סי) מפיקוגמכי)ת6
 ד' הורת תסיס )מען וכתיכ תורסמת)נווד
 1ד1"ק. מתפילין דפטורין מורו כו*ע ttDSIכפיך*
 מזוזם לסכר מגיוס כסוף סילוק)מי פסיגיונזם
 דתפילין סתכ)ת כפרק ות)מודין )תפיליןקורמת
 "יגין דהפי)ין כחכי)ה6 מכל דילוט)מי מטוסקודחין
alfnt5"ע כיק סגנו' קוקית וכלתת ודו"ק, עקיס 
 ותפתור וס6 נועקס, מקוס תכט)ין כס)1חוין לפירורס6
 סגמר6 וכמיתר 6חר ע"י )סהקייס 3ק6פטר ע"כקוום
 )סתקייס כקלפתי כ6ן כו' כס יסוו )6 חפוייך וכ)כתיב
 סרכם כזס וס6רכתי תלחוד. 5ריך וסרכר 6חרט"י

 61כמ"): 3זס גררים כמס וכקלתי מקומות ככנוסגחייוקי
  יתיחס  מימים  ו"6 נתכי)ה6, ימיכם,מימימ

 ו6וריית6. דהום סתלוי מעוט סרי6ס )חריקתרייס מכה סכיי יור"י יעקכ )זסכגות כספר חויסיי*נ nhS~ לתפילין 6ת )כדוק קריך ד6וסננגיד
 הוספות קוטיית קתיר5תי מס eD"' )ומר ים1)עג*ך
 תכריכים לו עוקס ככ)6יס ד6תייגין 6נו6יהסקיו
 וקוי רמזי) כר"י וכמו )רם, לועג 6יכ6 60למהל

 מס סו6 סעיקר תעמס וכ)6 61מרתי )כס"קתכי)ת6
 6חר ענין 16 מחמת6וגס טסס 061 עומס, 6ד0ק6ין

 גחקכ 6ינו קסעסיס 6רס כ) כנוו ס61 קוכמפוטרו
 טקס כמסות כן )6 זקתו כתו עקם )6 וסג)מסיס
 נויחטכ )6 מ"מ 6וגס 6יזס מחמת יערס ס)66ף
 כתת ספיר 61"כ עלס ל6 סוף דסוף ועניוכתרן
 כיון 6)יו כ)) מתייחמת ס)כימס 5ין דכ)6יסכ)*ת
 נוזם, גרו) סכם )ך ולין וסיכו)ת סנחירס ממגוטנערר
 )ועג 6יכ6 וספיל עמס )6 סוף סוף געסס כןל6
 טריפס תיגו דרוס דכיון בוס גס וכן6חינ6 ודו"ק,)רם
 3101 16317 כתר לסו)כין )מיעועי )חוס לט 6יןסוג
 זס תתיחם ל6 טריפס י6כ) 6)ף נזכי 6חד 606ף

 ממגו דסו))ין וגמ65 דמי 6כ) ס)6 וכמו כ)))טכירס
 )6חד יקרס ד6ס נמזוזס כן )6 כל) עני ע6ס%י)ס
 וכמלן )זס לחוס 5ליך סיס ם)6 6ף תירקכטמזוזתו
 חדקם תעטס שיו תתייחס )6 כטח מ"מ דתיד6גיט
 סגו5וס, קיים ד)6 גנו65 כקרס מזוזם )ו קסיס63מר

 וגכ!ן, )נרוק, עריך ספיר6'כ
 פ"ס ומטס חמן סלכות סלמכ*ס ונרי 63לתירומזה

 סמ15ת 6ת ועמרתם סכימה מסוס ט'ס)כס
 לפיכך חמ71 5ר מכ) 16תס 1טמל1 כס" סמלוכעמל

 ~יך ר)פ*ז סנגלל 6חר מיס עליו י3ו6 :;)6כפסח ממגי 160כ) בדנן )יזסל 6לס כליך חכנויסקמלו
 דס6יך ו5ע.ג ספסח, כג) סמלות 6ת וסמרת)קייס
 ועיין כו' כריסו 6רס ממ)6 ככרים ט) כדקותקמרו
 מעוט )כ) דכ6תת 6"ם, ולפמם"כ כזס, יוסףפלכי
 ססו6 ספמחן יחי ככ) וסו 6ך כ)4 )חוס דריך6ין
 קל")"ת

 מדיגך )חוס דריך 6ין כי וס31 חנזן' )6כו)
 כן )6 כעי חמן 6כ) ס)6 כמו סוס י6כ) 6:(6*כ
 מגי 6חד י6כ) 06 מ5ס )6כ1) דנז15ס ר6סונסכלידס
 )6 ולקי h~e מ5ס ;%) תקמר -ס6ס חמןרנכס
 וןחק, סמוי קריך ולכך טיסים מ6יזוסכס יסיס מיס6כ)
 מטך דתייטיכן ר6יס יעקם כמהכנות טס סכיךעךךש

 ומעמר תרוכס עע6ן קת6 חייקינן ע"חירכ"נז
 גוועי זס וכמחכ"ת כקורך, עיי*ט 6חר מקוסע)

 סיתברר סכ6 כמו ס6ימור, טעמם סיתכרלכנוקוס
 חייקיגין' ודלי סכע)יס, ככילת )זלים תרוכסקמכר

 גסן Dpe 6קר ~ltnish נסתרו 6)1 וגרריםוכמכרות
 pfftll: טיי"קחסמרות

 יסכסך כי וסיס וגו' לך וגתגס כו' יכי6ך כיךןקיך;
 וסגחיגס סכי6ס לחרי פירוס וכו' מחיכנך

 כקתנו16 תיכף 6עו סרי מחל יסמלו 6ז סכיכוסקס61
 סקכוע דחוכות טבעון כר' חסוך וזסנזכ61ר )ך,ויכתן
 סכמות סיתר כעת גדו)ס 3כתס קרכ סיס זנזן)סס

 הנמס קרב סיס )6 זמן למס קכוע ק6יןוחוכות
 טרס נג)ג) תיכף סקריכו nDD הכן ג"כגרוס
 ועכרת יכי6ך כי וסיס )עי) כתוף תכן tTt~oכיחום
 חונם נסוי ומטקס כגור 6כ) ספסח, עכורת עלכו'
 ם')ה עד גדתה ככנוס קרכו )6 זען )סס קכועק6ין
 וג6סרו מועד So1h ויסים )קילס סביון )כקיגו6וזפ

 קגוע סבין חוכם רסס סככורות יקייכו 61זסכמות
 נוס סככורות 6ת כסיקייכו יק6)1 )נוחר זמן)סס

 קיכו דל6 סכרי ג"כ וחכנויס )כס, סז6תהעכודס
 )6 סמקכן מסוקס עד נקמי תפרס חמור פעררכביך ודו"ק: סוי יחיד קרכן. וככור וס)מיס עולס 6)6)יחיא
 יעקם מס פורס ו)6 סקריה וככיייס כמגיסגתקדטו
 )מזכת קקרכ 6ו הקדם הים 6דס ככור ופדיוןכר*פד'זן
 עומק וזס 161כל1 וקוחטו )ע5נוו מפייט סיססקס
 קנ6' )עקמו טיס משליס וככורות פ"ק סמסגספקע
 ניחן )6 מעדיין ס6ף פירוק כטס הפדס 'ש"חוכ)
 סכ6 כן 6יסויי' )לפקועי 3ספלקס מוס סיס)כסן

 6רס ככוי וכ) כו', כסס הפנס מנווי פעריכביר סיטי: ורוק )עסתו 16ת1 מפריק )כסן גותגו 61יטס)ננ5)11
 מס ל"6 6ת ר"ע ק6ל כגמ' תפרסככניך

 מכרטס 5הם  שקלים וכירושלמי  חרורים פעריגעתני
נטולם
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הכמהבאמשך
 כעד תכו 6ת0 6ף כסף כעטריס לח) ט)ככולם
 06 פל6 6101 נרס* עסריס סק)יס חתס0ככורכם
 חתם )יתן קריך יוסף שכע וגרוע זס עכורגפגקו
 06 למוכר 0י0 ט610 )וי סל לסכמו ולחיסלעים
 שלעיס otTbn 6רס הפדיון 0סכתחס ס6חס טסכווג0)6
 כדחיו, קק5כ נוסאוכפי יותי 1)6 חתטסםלעיס 6רס נפק פדיון )וי יקח)כן

 כ"ט פ' ניתרו סירסו חס עפ"י גל6סאמנם
 כהטגחס ועלילות הסיכות כמיכוכ הכ) רק סקי"ת56) רשן סגיי 6ין כי ו0כווגס י' ויושט טג6חר6תטס וסוקעתי כו' וירדפו טיטמעו כדי קכרחתסלתלריס סגרתי 6גכי וסיחפתי והוסעתי סגדתי6גכי

 כיקועת מחגם ויגל) ל6דס לרס תכ61 וכלקיגפ)6ס
 רק יתנרך נר5וגו ח)י)ס סיגוי זס 6יןסקי"ת
 ולסגלל לסלרי )כו6 קריך ק60דס צסקי"ח גלוי0י0
 ליס 0כגסחןלח5ריס 6סל נו5ריס י5י6ת וכפלטרומנס
 עם סכתריס כין כרית נכרח ועץ מוחלטתכתירס
 הכלזל בכור ליחן6וחס סריך סיס 6טי 6כיגו6כל0ס
 )ייגע וחוכסריס כטבען נכגעיס יהיו 6סל רותן)5רף
 המגוססו 6קר סרתוה סחכתוה וילתדו גפקותס6ת
 ועוד כתכל, ה6רירס סתתלכס ס0יתס כגו5ריס6ז

 ג6סר )כן 0כור6, )תכתת וגלוים כתוסיסטעחיס
 ככול כ) וסרג יסרך) ככני לכור כל ע) ד'פסח
 ההמפחס י6ו מתזה גנו5ריס 6שר וככסחיכ6דס

 דלכיו 0סותריס לנכר6יס ססי"ח ודכיקותספרעיית
 וככהתס כליס ככור גל יקריסו 6סר )זכרון 5וסוחוקיו
 תרחק הככור יוסף ע"י )מסריס כי6חן גס גכ))וכזס
 טל שכרס thgtI תקן כפ' קתכו6ר כתוהחמורים ע"י לח5ריס סכגסתן 6ת לזכור סחמור 6תוייחד

 סתלכרו כ6חד כולס 6סר סוגות סיכות oll~hסיטרת סיס י:עי06 עד לתלריס קסכגיסס לרמוזחתוריסס'
 מיוחדת כ0טגחס סכל 6קר דעיס תריס נזפע)ות))מד
 וקדוסתס לסגולתו ססי"ת onlh סנקיל מפכותם1ת16

 וכתו הלוכוח, ח5כגו 715 חן הו6 להסי"הוקרכתס
 פסקס ל6 כן כטכעו חליליו קדוח סו6 6טיסככור
 6דס ככור קדות יורם וע"ז י5י6תס, עדריסון טעל לח5ריס כגיסתן תהחי)ה סיכות מזרעסססגחס

 ודו"ק: חמורופטר
 גולד ק6יגו נלקיח אתית 6ס "ממילתא

 חכרו ד6ס ג'ו דף בכויות עייןכרקומו,
 י65 הכן קלמרי רוקק ל16 רק כלקוח, תיפסלולקחו

 כוי. טע0 6יזסמרפותו
 SD ל16ח וסיט כו' מחר בנך יקוצך כיןןץידץ

 עו סכן Sh 60כ י6תל זט כי יהכןירכס.
 )1 קת6מר 6)יו 61תרמ ע) תוסכ סכ) הפריססוף
 תפילין )יגיח סיודע קטן שיתרו וכתו 0דכליסי6)ו
 ידסיי6גו כחוזק כי 6מר ולכן תפיליף )ו לוקח6כיו
 כפרסת ולכן וסכן ס6כ וצותך צותי ריעו תמ5ייס,ר'
 5ל  סטם  כרכרי קזסו נות5ריס ו' ס51י6ך כתיגקוס
 וסיר סכן 6ל )6מר ס6כ רס6י 6יגו סס כייסר46
 סריגו כמי סכתוכ מרכל סס כי ידך ע) )16ת)ך
 כתיג ככן כוץ )כנך וסגדת דכתיכ וכתו )יסטו)יודע
 ק6)ס נ)6 6וחר סו6 כי נזר"ח, )0ו5י6 6100כיוס
 6100 גיוס כהיכ Or51 חורט, מילט עי6תר h"1Dתכן

 צינו וכודויי יס6לך כי כתיכ כגיס ככוססותס6"כ
 יודע טורינו כמי כתרכר ק0ו6 וכיון ססי6 כיוס יק)י סילתי )מעט צריך 1)6 סגוי סרו6ס כזחן יקסו6)
 כקדוטת לסתנהנ יודע סיה6 סו6 געה כר )6ו)ט6ו)
 16תל 6יגו תכן ערכיף תוספותכריק וכמוק"כתפילין

 כחכי)ת6 מפורט וכן יוכל ע) לצות ו0י0 צגיו)1
SDכמי )תועל ס61ת 0חוק0 6ת וסנורה פסוק 

 כ"ז, וסכן עיי*ק )סמורסיודע
 6חס תנין סומל לנעזר ר' סעחת חסמבדלתא

 חכמיס ט) חכורס היסס ס6סחתר
 גומר לכך תלוח עד פסח נסלכוח )טסוק טלריכיןכו'
 ס)ססוסן רמסו סטגיגו מס עפ"י פירוק, הערות,מס
 ויעירו סיחיו 56ל תחכריהס ויוטיכו ססגיס יעתרוכ"ד

 כחורם ככ*ז כ"ד פסן ר6עפ"י סרי .ויינתרוכפגיסס
 חכמיס* כעלתן מן שהעויס 6עפ"י )סגיו 5")עדות
 קפינו פסח כסלכות )עסוק ג"כ וסליך טוות כתיכס"ג

 וס"ק.חכמיס
 דסגר )טענו ק6י איעזר דר' פשוטךנר~*לה

 לילל חקות עד פסח דזתן פ"קככרסה
 t~DSI חקות עך כ6ן 6חרולסכי

 תוכחלי
 ד6ף דסכר

 ספת ד6)*ס ח15ת עך רק ג6כ)יס היגס וחרורח5ה
 זס כעכור ג6ן דיט סלילת, כל לספר דחייגין)6תר
 רג6 ירע ומוס לפגיך תוגחיס וחרור טח5סכקעס
 ח15ת ער רק ג6כ) מיגו כזס"ז רת5ס סכררר"כ"ע

 לתילה6 6סדריסרכי
 קמיי~

 כצף )עיין ד6סרר0, 0ו6
 1ד1"ק, זס נעבור כ6ן 1)יכ6 פסחיס(ערני
 סמרכם וכ) גסגןס, סתסדר לשון מדוייקרבבזה

 החיוב[ מן יותר 6פעו ]פירוק כיינו)ספל
 סוכר קר*6 וכו' ור"י כר"ם תפקס מנוגח0ר"ז
nDD1(חסיו סלילך כ) מוגר וריי ח15ת עד ג6כ 
 רכל חזינה מיי ני*מ סלי)ס כ) ]כו)ס[ממפייס
 ווו"ק, מתוכח סרת מחיוכו יותר 6ף כי*מ )ספרסתרכס

 גגך יס6לך כי כתיכ סכניס סננ) י6התבונן
)6מר
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 6ילחחכמהבשששך
 כי וסיס כתיג סרסע 3ט3ן )3דלמתר
 עפיי וסע )6מר כתיג 1)6 3ניכס, לפיכסיוותרו
 וסנט כוי הס31ס ס0י3גי )6מר 61תחגן מספרידר0ת
 ר15גס ז6ת מס קסום) וסחס סערות מס 00ו6)סחכס
nD~Sכי הסירס ולגימוע onib כן )6 מכקטיס סס 
 לוענ רק סו6 )כס סזס סעכודס מס 0ס6)תומרקע
 כת0וכס לונו וקין 3ט) דכר סו6 וכלדעתו סעכורסע)

 סו6 1ר15ג1 כתנוגס כטיל יחפון )6 כי כעס)סוסיף
 )6 ולכן חזק JDSO טיסיס כדי ~onlS פקוקיך0יסיס

 ודו"ק* ל6מר ו)6 קלס ל6 כ6ןכהים

בשלח
 6ת כו' 3סו5י6ך )ת0ס סקיי 60נזר סוכר610 קרוי נתכי)תthto 6 קיוכ סי כו' 6)קיס נחסולש
 מכילתך כו/ לת5ייס ל10כ סרכר קיוכ כו'ס6)קיס
 ותוטגיסס סעו"נ-וסכ)יסס טעיית נ)ככס סו0רק כיויתכן
 ו6חיתתו ר' כצוך סתג)ות ע)יסס פע)ס )6 )כןסזריס,
 מ)ככס )עקור חו0יס )קלק מתרוס עסיסן מופיע06ר
 )לסיס מעגל רכ וערכ ממס 6חריס ומטעיו רע,כ)
 כי ציין, ומיחס עסיסן סתגגו 6טר חור[ ~לכר6חד
 יחיך 6)קי ח5י16ת סוד כ)יכותס נחקק 61סוד
 ספרטיות' כסכסגתו כ) ותגס) כ) על מסגיח מופג,כלתי
SD1ו6ס רז"ל, 0ררקו כנוו )1 יגזכו ונלכס 6מרו זס 
 כ) תל6ס 6רן ס6מוריי 6ון Sh תיכף מנילוססיס
 6ז ותועכותיסן סעו"ג כב) נסכלו 6קר ותכניתפס)
 סוסיכן )כן 6ון, ותתסכת סלעים 5יוריס תסס נעקר)6

 וכתרחקו מלככס וכעקר יגחגון ו' כדד ומסומסכר
 נכרי Sh עמו 61ין וגתקייס וסכ)יססי תעלו)יססמכ)
 כי 60חלו וזס נכר, Shn סרס סוס י0ר6) 56)60י1
 סכן כו' ס6)קיס 6ת תעכרון כו' סרסר סו6קלוג
 חרטומיסס תדעי )יסודות )מקריס )0וג מדלךקלוג

 ע)י)1ה טר6 סקי"מ תכנן 6טר ססיכס וזסוכסגיטס
 ורו"ק. קנס 6רכעיס כתר3רלמן
 סקנ"ס וניקט DS' 6תר סגרול ויציגוךבצבמדשרשג~'

 עו"ג על יסרק) סל ריתחןליחן
 כיוס עגן כעמוד )מן ותביר כחדכר קנס מ'עככן
 ע)יסס וגסוס וטו"ב כ) וקלעו )ימס 06ולעמוד
 כתיכ מס נוחריו tonn'h ע)יסס תפו) 0נ6גוללעוס
 חתגכ6יס קסיו עעס גריס וכוס ותעעתו,מכילתו
 עתרת ס0מחיס תפלה מגויס כ) ע) 1יחזק6)ירסיס
 יכובו ט6ס כדי כגורסן כסיותן )סן וסתעיקיסי0ל6)
 יטר6) כתוך טויס סגגו6ס כולס סעתיס ירעוסר3ריס
 כבסר ולכן ד' נ3"י דניי ויכחדו גלוחן' "תרש

 זכלע4 חגי וסתנ163 כולס ע"י עמו 6ת ד'פקל
 מעמיס ע) פחרס ונפל 3נכ61תס כולן סגויססיומינו
 ות5)חיןנג3ו6ת כגין יטווס וקרי 1' כעזרך כתוםלכן
 סנכי6יס מדירי סיסודיס פחד נמל כי כו' וכריסחגי
 מ0*כ ועיין ופמוט. 3גכו6תן וס5)יחו סעמיסע)

 כיו"כ: חוקת3פרטס
 וזס כתתיותו עתו יוסף, ט5מות 6ת מ0סליקדן

 ומקוס פטחיס, )ויס, כתחנס nltos נווחלסתת
 סחיה מן רת0ת)ח דדגייסס מטקה )ענין במרוזס
 )6 כתיל הוטב דכגר סחיי מן תקת)קין גכר"סכנ

 )כן עתה, דכתי3 יסגר עגוך כידוניו 6) עכרתסגיר
 )סיומן תותר תוטל גר גס  ממי ככלל  ושה3כ"נו
 6ין כך 3.יוס)יס, תו0כ גר מוטיכין כמיןוכטס
 3יה סוכות ויעוין כו' קוכרין הין סמה גסת)יגין

 ודו"ק: כוססכחירס
 מק) 16מר ריס"ג מכילתך פרעם. )גברייקנשד

 כו' נוטייגוה כה ופתח ס)וקח סלךכו'
 כס 1נו65 ותפרס ס)וקח סלך כו' מק) אומררקכ'י
 63 כפרסת מפליגי כמס ע)יג" כו', כסף6ו5לות
 כו' מגיע כו' אותל חרק כן שותיך קי' ס'פרסס
 כתן כו' תאוות כידס סיס 1)6 כו' כניו 6תטיג6)
 כדי 3ס היתעסקו תירס ורם פסח דם נ:1')מס

 כיסס סיס )6 וכי כו' סקפר 6)יעזי ר' כו'0יג6)1
 )ריס"ג וסנה כו' כסן כדפי העורס כ) 60ין תלותכו'
 אוחס וכסס תעייגות כס ס)וקח קפתח סרס כמוסו6
 לק עומס 5ד מן נווכטריס סיו )6 טי מוריס,טרק
 טסיו כו' ~1tD'S )ר' תע6'כ ס6)קי וכעיוויכעזר

 ותועי) עו3 וכל )כ) ותוכקריס חיוקריסגתו)רם
 סלפי) גלותן קיקכםרק

 גוזגס ויוטל )ככס זומי
 516רות גס 1ת65 )וקח )חפר רומס סטורותכוכתס

 וז"כ: וזסככסף
 נכעס )6 מכילתא, החריטון. ו6תס )כס onStבש'
 0) כנגדן ידחס OSIDS 6)6 )כס ידחס נלבדזו

 סחת וכבמוכס כבעכס כ6ו סכעה הכיקור,6ויכי~:ס*
 נלעס ס6ף )סס 6מר )כן 3עדסן )לחוס סיין:ן סק3"ס עריך זס וע) מלעריס, 16תס סו5י6 לתללרע
 נימי כמו ס0ס ע) עעגס טוס )סס יפיס)6
 אמרו 6קל לעתירות וכעהות סכועין נולך וזרחססר6
 י0ר6) 3עד רני6) 0סהכ5) כמו כו' אתגיס כו0תסגו
 ידחס ד' ק6חר וזס י0ר6)י 0) כ16יגיסס ידחוס 6זגס
 0וס )כס יסיס לל6 תחרי0ון ק6תס כ0עס)כס

 גס לנכר ספנים פיטת )כס קיסיס ס0ס ע)תכזכנט
 וסכן: )כס יפחס ד'6ז

יא נלוכילס6 ויסמו* יקר56 3גי 6ל דבר 6)י תועקבמך:
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