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 סכעח סכ) סמיכי פ' כמו"כ סחררו מס ירמזזס
 ע) קכינס סרהרי ו)6 מסמם מקס סיס המאיריסמי
 יסרק), 3ני ממעלת מ6ד מ6ל נכוס 1nSDtnדוי
 סו6, מס 3ג,י ידעו )6 ממס כזכות קילר תןלכן

 כין סטעס וגסתנס רוחניותו, ערך מסיגו )6כי
 כדחס ק5ס וגפנינו ס6נורו כתו )רטעיס5דיקיס
 סכ6 ער כקורך, יוסכ"פ פיק יותץ ועייןסק)וק),
 ע) כלולין סיו קקס נדחס, כסוגם ככנרי וסרתלסרן
 פיו וכגדיו ולפך, נחוסן כנ"י סכטי טסות כ))כו

 מפגי והוט יסיק) ע) חיוחןת כפרס כ"6מכפייס
 כיח וירכו ג6נזר ועליו סריס, וררף טכוס 6סככי

 כ) Sh ד' ככוך גרפס )כן rs~t סותמו כחוימיל)
 יטלל) כ) מקיפים גזכותוסיו פירדו סעכגיס וכןסעס'
 לסרן כנזדרגת ססיס סזקן ס)) ט6מר וזס כתחר,כולן

 כתקדס כ6ן )סיות ר6ויס סכ) כ6ן 6גי 06כידוע,
 )תנות רשי חי כ6ף מי כ6ן תיגי 06 6כ5 רוסוק,1605כ
 מעלתם וחכיריו תסת6י כי כוס, קרוס 3תקוסכ6ן
 יסרך) וכסות כעולס יוכלו ם)6 עד כך כ)גד51ט

 )חס, מקסי ד)n1SID 6 וכתו יגס ע))מתקרם
 )סקדיס סגסגתו סיס ס)) כי תרפס el'p~nויטו
 יתכרך )מס כגסלזיותו סגסגתו וב) )ססי"ת,דרכיו
 עולס כחעת היס וסמלי ק)מיס, כחיגת וזסכ)כר'
 ולכן גור6ס' סיס וסגסגתו ומתעוור גקמיות מןסרר

o)ns'גן "נלוה י( 
eloi 

 ננ"'ותויוות"' מיאס
 וכמדם פ"כ' סיס כייס ועיין וספן, )סיפךסכר
 חסה 6יס גפסו דגומל קר6 על כסי פ' ויקרץרכה
 3כנזס סקורו כמו )חכירו 6וס כין סנסגתווכ:

 כן עגי )סגי סרן ס6טס מ5י6ת וכסרקמר)יקין
 ככ*ז: ורוק סרסרות, סלקטוכיס

 כחיתן )עקות ק6פקר סנזטוס 6תיי תעקון1473
 כית 6רס יעסס )6 כבתגיך כיד( דף)רס"מ

 תכגית סרחן כו' עזרם תכנית ח5ר כו' סיס)תכנית
 ממוס 161)י מזכח תככית מוכח תגי )6 כו',סלחן
 )תר6ס גרו) חזכח טעקו סיררן עכר )כגידמ65ג1
 6סל ד' מזכח תכגית 6ת ר16 61חרו ג"כ()יסוסע
 )6 וטעמו עמסם ססכיס דפנתם סרי כו'עסו

 מזנח טעון יחיד 3תת טכס מפגי 06 )מס6יתכרור
 נוסוס 6ג ול"נ יוסי ר' וחקוקת זכחיס נסוףיעז"
 תקוס 16 נווכח, מכנס נח ע"י כזס ג5טוו גחרכני
 עור כרור 51ריך ffg~) )זכחיס דתי סתטכתייסדמית
 תנופט כו )ססתתק חכת על כעוטס דוקך6ו)י

 כיו*נודו"ק: כונס וכן )חס נו לשיח)סוליקכסטולחן
 קס61 זס לין נכוליס, ירוט)מי וכו'. כסף4י3ךךשי

 וסטטית כו' מפניו עומדין 6ין 3ט0ףמתתנס
 רסנינו מס עפ"י פילוש תתורי ס) כמליטתסע)יו
 לבכ 6חו ת5ד 3ג6יס ם) וטלית קי*ך דףסכת
 ס5לדיס מטני סיסיו דוקק rt~o עס ומ)חון,

 6מר )כן סלון, עס ט) כטויתו חמור ט)ומרדעח,
 טט)יתו עד כ"כ orl~n סו6 ככסף מתמגס ססו6זס
 610 ס6ין 5דרין מקני סרכם קיס6 ער חוקן6.ג1

 ודו"ק: וכ)) sstמכוכד
 בקריך* "ת 65גך 6ח כו' ע1)תיך 6ת ט)י1רזבנחת

 סכוונס רק וחכקרךי מ65גך )כתוכסיס
 וסכקר ס65ן וכן תבוס כקר )סן יבסר כוכמדכל)רמז
 כתוכ ו)כן 1)ס)תיס, )עורס )מסי סמזכח ע)יוכחו

 ורו*ק: וכו' 65גך6ת

גך4י
 סלי 16מל גחן ל' מגירתך, גזית, 6תסן תכנס
 כרע עסיסן מסניף גזוזות הכגיס מתישכגס

 סן 6תטן' ת") פסוק כונו סמזכח יס6 6גיקומע
 חרכך כי טתוכ ו)כן פסו) כו)ו סתזכח 1)6פסקות

 טריו 1)6 סבנן ע) גקכס כבמון ותחמוס O'5Dכו'
 ורייק כקר, ססתז3ח סנוז3ח ע)ותח))גז
 גו"ט דרך וע) כיחור, 6כן כ) ע) לתולש 6תסןנוד6מל
 כתיס כגנעי ס6נוור 6תסן נו6תסן דרייקיתכן
 ספית עכ) 6תסןי וסק)יכו ס6ככיס 6ת וחבודכחיכ
 זס קפי מכיתי ג) גחי5ס כעי סני כפסיון לקקיים,
 קותו יסיפו כ6ס קדוטיס כפרסת דכתיכ ינוסיתכן
 )ל"ק כגסק)ין סגקלפין נתעלכו ס6ס פולס,ו6תסן
 6י1 כגחנקין 16 כנסרגין 1)רכגן חמולסייסריפס
  כקליפס  רססן  סרס בקלס'  כולס  וירונו כו)ס 6תקורפין
 רייל כרססטס רוכך 3הר בזכינן 1)6  6הריס,)6

  5חר מונח בנס ותסס י"מ ולפי ורויי.  חסלרכינו
 נס ממזנח זס ע)  רמכ*ן יבוי' למחרתו תורסמחן
 כחס יפיס 061 ווס רסוס  ותוי  גוית יכנס ט)6טוסו
 רמכסר V~D סכין )סכיך ו)כן06ור ע"ז. ג5טווסוג"כ

 3)י)ס וגס  כלילת כפר כמס  רבלין במס סלנמובח
 לוחו:מכמין

 קס6ריך רמכ"ן דגרי יעוין כו' עריס סגפת חנ.נךסני
 ססי5  עכורי ל5ו רסחיפס חרס, מפסופילט
 ו6כגיס  ע3ודס,  סמנורס וסרור בריל יל  חטמיל5יסמלני  בסי  סל5 דסמגולס ויפלץ  יעו'ס* ברזל סלבסכיגיבז
 6כגיס דכתיכ )חזכח 6סוריס ג"כ ככסףטגגזזיס

 תכגס:קומות

מששמים
 )יורק 1)6 ועכדך כו' סכן יענוולוכות סכיסשש

 % כנכסי וכת  רכן סקלכ  נן נרם ר5תר  לתקןנר6ט
מוין
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הכמהמשפמיםמשך92
 וחתם עכרי עכו מקנתם כמסה כן 06 )גח)סימהן

 וקין יולט לק הכ! גקר4 1)6 קזין והגח סכןד)גגה
 טכד טקנתס 6;ה Slh1 SD' קותו עוכר עכריעכר
 וס6תס עכרי העכר ;ס כקרוסין כירושותי תנ6עכרי
 ווו"ק, יעוי"ס סכת 1)6 סכן )6 עונויסהיגס
 כסוס )4תס כת דמוקמס גי4ס 6חוזס כטדסוגס
 כע"כ כ"ס ערוכין יע1י' סק5כ כן )ר"זהחוזה

 יט o~h נכס61י כי סעגין tovh )1 יחן 6דוגיושייכם סיטכ:ודו"ק
 חתעט גוסס 6יגו ;6ס סיחר נכריס,סגי
 הנייחס סלחת קזסו פו*ר תקיים סייגו ר")סיחותי
 4יט תפחס ט"י וכקן כחטי, קירוי וסטניותקוגס,
 hDn' כ)4 סקלני רק כנוותם סו)דס פו*רתקייס
 4קר כזו 6קה היינו 6קס, )י יתן 6דוגיו 06וזסו

 סכרי6ה: )מסלתת 1)6 )1 רק 6יגוסתוע)ה
 טקיכ6 י' 6קה, )1 יתן לזווגיו 6סרבנמכ'לתא,

 סמיוחרת לו, יתן דירוגיו 06בוחר
 )ShDnc' 6 ור' פייוק הפקר, כקפחס תה6 ק)6)ו
 טטפחס רכריתות פ"כ מנול ד)דיויס כן, )ורוסמ5י

 וחייכ עכרי )עכר השיוחרת כגעלית ספחם הי6חרופם
 שפחס תוסר יזליגו כ"ס 6"כ ותחקותי 6מסעסיס
 כקפחה קר6 ונזוקי )טענזיה לע"ק ולק עכריס,)סגי
 ור' יעו";' חורין כת וח5יס טפחם כח5יסחרופס
ShDn~sלווסיס )ו תוקיס( SD3 לזוכר וכמעוטי כרחו 
 ,ו,"ק: עכרי ועכר כסוגייך כקרוסין יעו"סט5תו

 ימיו ל4נזר )י הי' )6דוגיה תסי' 1י)דיסהאשה
 קנוי העכך 6סר הקרון כמ מ)חךכו161)0

 )כפותה סקרון יכו) י)דיס )סקפחס י; 06 6קר6)י1
 ולכן יגריס 4ת תגוק 1)6 לחלים תרות 6ת)ינק
 ודו"ק: 56)ס י)דיס 6ין ר51ס ס6דון ק4ס תסי'6תר

 טסו4 )פי ג6תר )מס hff1 תכילת6, נגפו, 651רהרא
 גרלט כו' 6)6 )י 6ין יעכוה ;כיס סט16תר

 )סכי6 כגפו י65 וסול ת") חסין כק;[ יו45];קינו
 סנויעט קם סעוכד וחס 6"5 6תר ,pns ר' הגריע,6ת

 כפרטה, הקמור )זגהנ כו נהג ה"ה י5י6חוסכתוכ
 תגסס כו סיגסוג רין סגו י5י6תו סכתוכ סריכםגר5ע

ס6נווי
 ק6יגו )גי5ה חס פירכס יס לכ16רס כמרסס,

 כפריס. ס6נווי תכסג כו יגסוג )5 )פיכך סכןמוכך
 קי)4 נוטעס )6 סנן, עוכד סוייגו תס הנעגין51*)
 4ת 4הכתי ד6תר תסוס רק נכיס, רחתנ4 דלקי)610
 עתך, )ו טוכ כי כיתך ו4ת 6הכך כי וכתיב6יוגי
 )ו טוכ ס6ס יורע סחי גתר5ס )6 עכדותו ע)וסנף
 oith וז*כ, הכן עוכד 6יגו )כן לותו, י6סוכ ו6סעהו

 נכנס 6נריס כיחסי יכוץ כגפו 06 תן ויניף)ת6ן
 רמסי הכקת ע"י יו65 ק,יגו י65, היכריסגילתי
 )עכור ר5ס ט)6 יגריע סד"6 כבטני, כעכרהיכריס
 06 6יכריס כרמסי י45 עתך, )ו טוכ כי תסוסרק
 כגעכי' נועכר גרע 1)6 כסת ואכזרי נזכה לכוסכהו
S~np6כריס, כריסי יו65 ק6יגו oilh דת"ק גי6ס 
 כגעגית ספחה )ו תוסר רכו 6'ן ע5חו תוכרסכר
 כע) רק כטפחם ;נוותר מהקרמוכיס רכיםופירטו
 עטתו כמוכר הוי יגריע וסד.6 )ו חוסר קינוכרחו
 מ)6 חס רק סם, כהגיע כ"ד ממכירת י65מככר
 תוסר ולין ע5חו כמיכר ע"ז והוי סך"6 )65תר5ס
 ספחתו תתה ר6ס סדיק ,ה 4ף 16 כרחו' SDJ)ו

 סחרת כקפחס לסול תו ;ס מגיע כטרם )וקיער
 ודו"ק: קנו") ע5נזו מוכרכדין
 כזחן סגנוכר עברי נענו )עיין יס )עלס,רעבנרו

SJl'onכתו סיוכ)1ת כטף ;; וכתוך גוהר 
 יוסכיס כ) סיו ;)6 סקכטיס עמרת סהג)סכטעם
 קיוכ) כזחן 6)6 נוהג עכרי עכר טלין כיוןעריס
  נתו עכו גאי ובנוך 16 עכרותו פקע מיגוסני
  נשף  כגרטון יולד ט6עו ינרלע סרי י6"כ rinh~.סרס
 ורחמנה 6פקעת4 הוי יוכ) היה 06 כיוכ) לקויו65
 )עמס עכר נ;6ר היוכ) סככת) יוכ), פיס )6וחס
 סטווי חייכ)

 DS' )עמס ועכרו הכתוכ ונדוייק
 יוכ) יהיס 06 רק )עולס לותו עוכר קהו6פקוחו
 ד"ס )'ג רף עורכין nlDDln ועיין והכן,תפקיע,
 ורו'ק: יעוי"ס פרוזכול גבי גיטין וכיחכ"ן4)4,

 רכתוכס השיכריס )קיטת 3ה, הכגותיעסססנכ~ן2מ*כם
 זדו'ק כחוכה )ה סדיכתונ הפירו יתכן תורסדכר

 יעו"ק: רחכ"ן כרכרי זסוגכ))
 סטכע: ק6)ת ע) מעגס קוס שגס מקטוןרערנתה
 הדין )פי וכו', )ה יטפס )4 6)ה סקסאמ

 ספירתו נוס כפי הכתוכ פשט )התקייסיכו)
 וסכיוגס וע1כתה כסותה ט6רס SD רקקי כי6כ"ערכיס
  ד5מטט ח4. קל6 )ןולקמע

 כפ"י שתניתי
  דקדוטין

 קנו")י חנה סככתך )יכש) )6 מס"ד כו' יערסו4ס
 וסף קטתו SD כמיס כנוס 6רס דטסhJT) 6והלכה
 וי;6 יערס ד6ס קנו") )כן כסיפוקייסו, ק6ידת5י
 קותו כופין וכמוחס חזוגס )ה יסיכ נולי 1)6לחרת
 סיכי ותכס"כ 4סס ככ) כגט רק תגס)סו5י4ס
 ו)ר' כגט, )הולי4ס נותו כפין 6)ה חס);סרקורד

 טניס גוסך 06 6קס רככ) דסכר DW" 6"קלנוי
 לי;6 דחקי מתורס כלן חרסס )ס51י6ס' 6יתוכופין
 וכפיט )ו, יערס ק6כיו כיון מרעתם, ק)6 עריסלחרת
 ק)תס תרעת וק)6 קטן )כגו רמיעדס נירוס)חי)נ"ר

גתקוקס
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רמהמשפמיםמשך
 כיון 1)ט1'ע ע)י0 לחלת )יס6 ת5י )כן )1גמקרס0
 ןנולעתס 6טס )יס6 ת5י כלחס כע) )יסגתיעדס
 )כ) נורווח מקור ומזת יקר, וז0 כרית, )יכורתת
 ודו"ק: )510י6 קותו וכופין חכמים סחייכוסותם

 1י65ה 16תל י*6 מסוס חגן 636ובמכיכתא'
 מניד כסיתגיס, כסף 6ין נכגלתגס

 כ0ג0ת 0גיל60 עיקל 0ג0 כסף, כגלעון י651סססי6
 כסף 6'ן חגס וי65ס Sff5t ככנר, למחקסגל"6
 כתכ )6 הכן כסף, כגלעון סי0651 מגידבטימגיס
ohit~חפסיה ו6יג0 6כי0 ניטות חוזלח דנעלס )תפסי 
 מסוס ו6י ונכפלות, כו))0גערות סייט סימגיסונקיט
 דיו65ס )0ק:זיעגו 6תי דקלם 6יט זס קלפי,דמייתלי
 כ)6 סיו065 מקוס סים דרייקיגין דסיינו כסףכגלעון
 סר' וסיעו חנם 1)6כסף

~rD'sh 
 מנוף. ככיח סכל

 כסף וסתס 3ויגר מתקרסח ו0060 610,דקמותי
 מפחותה DJpn ניגרי וסייט 15יי כסף כתורסס6נןר
 סכסימגיס סיחר וזס י"6, כדף 3תים' כלפירסו153רי
 כ)6 "יו65ת וקוס ים 60 כסף, כ)6 כחגםי651ת
 גמכרס ו0'6 כפייונס כקמגלעה וקייט חגס ו)6כסף
 נז0דריגין )6 כסימגיס וכן ויגל, עכור כסףוז0וע13ר
 מהדריגין ס)6 מקוס יק 3)'ז 6ב) )360, טכתןסכסף
 ק6'ן והיינו יו65ס ניגס ותגס )6כי0 בגתןסכסף
 ר" דכרי ועיין כטמגלעתי )6 חגס 6כ) דיכר,כסף
 טמ6" )כיח דיגל סייגו כסף נעי קלס ומכילםסם,
 וקוס וים )וילק כטף אין חגס וי65 קר6 6תרו)זס
 מגרע והום כדיגל הנוכרו וסייגו n(fo ו)6 כסףספין
 הוי, )6 ג"כ וחכם קרין כסף סוס דינר כ6ן6ין
 )פרס מ5י )6 5ליפיר  ול' )מתכונן. תפקע עומקוזס

 מגמד ו0פו0 יכתיכ )קים כדליק רכ*מטעתיי0ו
 )6 )ייעד ח5י ו)6 סיכי וכנוו כסף, כגרעוןסיו65ה
 ר' רס6 )גרע, חלי  ד)6 היכי כן )וכגס, ס6כת5י

 כתפורק )קרוכיס כחו 6ת 6דס רנזוכר תפרסותיעזר
 )טפודס ציינו וספדם ורב והנזכי)ת6 ע"כ. י'עכדף
 1ד1"ק גרעון ע) כי") ודא יטו"ס פדיס )מטות 6י6כ

 מחגס זס קו)טו וקוס 61'זDtpn 0, )ךךומוגמרןי
 קי"1 דף חט6ת פרת נפרק רס"יי)ויס,

 יעו"ס 3)3ד מחגות קני 6)6 סיו )6 וכטייס6חריגין
 מחנו כקיא ד6כד0 טעם ק5ת נמס )ק)יטס,ותסיק
 לסם ויסינוו כסופעיס וכתיג נוסוס חסיכותס)1יס
 3קי)הי ה6)קיס כית ריוח ימי כ) כו' מיכספס)
 יטיכ כי ירטתי טת0 מיכל וי6נור כתיג כחיכסוקם
 הי0 דהנזכםז) הרי )כסן המי )י סיס כי )יד'

 כטקס )כן כסמ"ק ממסרתי)וי וסיסוס61י)
 ומע)תס ככודס וגהח))0 )ויס נזחגס קרוסת6ז

 מוטכ3 זס ומס )ר51ח קטעת סיתס hs 1),:ןג"כ
 יעו*ם: מוכס סוף טחותס ח)עס כבגט :ן6נורווכתו

 תוכחי ODn כעריס )סרגו רעש ע) 6יס י'יירכבי
 סתקר6 דכווגת )ימי מוזל )6 )מוח,תקחגו

 יסרגוגי פן כתורס וכתוכ תעמיס 56) ס'כ0וג)חס
 ת65נו ערתם ורקון 61כית)ךן כפיעס הנוקיסקנסי
 כפ"ק סגנור6 גדכרי כחות עעיו כתן ו610 גחל56)

 וזה חוס, 6ח h~el 6דס המיזג לנזר 0ו6דסוטה,
 רעו 6מת ויחהוך לעסו SD 6יס יזיד כיקסתתי
 תקחגו תזכחי נועם 6חי )לן 6ותס )ים6 כריויסרגו
 טגרוסס נוקוס יותל ככסגיס )ציות יתכן זס כי)חות,
 סחרת ע5ס )פעתיס )סס 6ין ולכך ע)י0ס6סולס

 הליכות 0גקיס ושכמגיס, כע)יסס, )ננויח רקונווכלח"ס
 תזכחי, לעס 6)ול )כן 1י1)דת, זכס קרכגות )עסקי)0ס

 מזיו 6יס סו"נז גן נפרק דדריס נוס יתכןרהןס8"ז
 פילוס ותזריע, מזיד קליט קטן י65ותזריע

 ט56) 6"ם, ד)פ"ז כזיו יעקכ ויזר מאון תומדק6יכו
 ח15י 1)6 מת6וס וקינו הדוריס כלי נגמרו )6שקטן
 56) מלוי 6יגו קטן וכן כ6)0, ר5יח0 סופגי56)ו
 פ"ק כמכופר פסול ועכודתו עובד ק6יגוסחזכח

 ודויק: ע"3 כיד דףדחו)ין
 5יס יזיו וכירבמכילתא,

 )סו5"
 דמו6יס סקטן,

 הויג הדסי גפם כג יכסכי
  קטן,  ויפילו נסס כל  רלתיל קטן טסלגו קטןמתעט
 קטן elh חייג גרו) ט0תוכ0 6יק מכס ,:תיכורכך
 ונוס ודו"ק. פטור ג"כ )גרו) סרג 06 י6ףקם")
 0ר5יחס ע) הוזכרו גח רכל olGn קטן )הו5י6ק5ריך

 6יסו"כ; ס)כוה 16"םיעוין
 עקכי6 כן קימי לסייס, )0ו5י6 רעהו נמכי)ת6"טכמ

 ע) חוז0ריס היינו תורס מתן קרס6ונור

 חייכ 6ז עו"נ קסלג דיירם) ]פירוץ ןחיסלפיכוי
 ונוס 6חריס רקיחת ע) נווזסרין 6כו כעת גסדכיתי, פירוש סוק)ו' ק0וחתרו תחת תורי מתן )6חלתיתר[
 הו6 סקןמוגיס( נכינויס עו"ג סטלג יטרק)קפלות
 כעיני חסוכ יטר6) ק) קדתו פירוק ט0וחמלו,תסוס
 )כן עו*ג, עכור נסרג 6יגו וסכך עולס ;)תסכו
 63תת 6מר ו)כן פעור, מסורגן קיסרם) סעו"נסקסו,
 )סחים מסור ודיגו ולס כסר חליגי קטוללתלו
 )סקס חייכ J~lDS התזיק ן6דס גר6ס טעת6ומ60י
 י60 1)6 כוס חייך 1)6 גהרת 6יגו סורגו ר6סמע"נ
 טקקס מקוס כסורנו דפטור חגופו,דטעח6 חוורתחוגו
 מס6*כ )חסידיו, סכותת ויקר 'סר6) )חרוג o~Oכעיני

 ורו"ק.תתיגו
  תלנו 6יכ6 נח נן תסרג ויטרק) ייחסךירזכבן

חי5
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 ית' ססס רחי)ול שון עוד סל5יחסחט6
 )סמוע ליס ניחך מליגות 6)1 3ירוקלמי טספליגווכמו
 כ"ס hnSD 6גר כל* מן ויסוד6י 16לודדיןכריך

 יוהכ"פ 6ך קמרו וכוס ono החק) גופוגרליחת
 כו' ממרקת חיתם רק כו' ויסוליסומעוכם
oh11 )כס יכופרDO עוגם דים גנו65 מחות,ן עד 
 חט6 מיתס ע"י )ו יכופר ו6יך סטס חיסל SDמיחס

 וקמו 6כיו 6)6 )י 6ין נוכי)ת6, כו', 61נזו 6כיויתנכה ודו"ק: )סנויס נוסור דיגו גרחין וע)סר5יחס
 כ6ת ל6 וכי 6חר ר'ילחק כוץ 6מו םל66כיו

 מפני )6 עליו )סק) 16 עליו להחמיר 6)66מ1
 יתכן 61מ1, 6כיו ונוכס ת"ל כו סוקל כוטסוחמר
 פחות נחכירו והחוכ) הקסתות סגי עפ"יפירוקו
 )וקס,מפרוטם

 6ין כ"כ מיחה )6זסרת גיגיתן ו)6י
 מפרוטס פחות כבכירו ססחונ) קומר 6ת נמ65תלוקין,
 ה)6 6כיו 6ת סכה ו6ס גוי יוסיף ד)6 מקרך)וקרי
 06 מיתס, )ידי )כו6 ונזמי מסוס למלקות ניתןל6
 דף מרוכס פרק וכך6נור כך 6חר 6תו 5ת עוריגס
 סכחקס על לוקין 6ין סזמס תחילת סכחסס למ"רע"ד
 סגסדרין ועיין לח"כ, יוזמו 06 )כו6למיתס דממיממוס
 סת16ר וככע) להוזמו כגפה פגיכם חטוי כסוגייומ"1

 מכ,16 חומרו נמ65 ס)6 סגיסס, 61מ1 רכיו תינזלי6ס 6ת" 16 6כיו כרחין דט) 6תר )זס סמןומלחמות
 6ף מכסוס יפעור )חודים סכיו יכס ~hsir oh)ירי

 ונכון: לוקס, כחכירו וכחוכ)נזמ)קותן
 וכתו פטור )קיוכיס הנויכרו כוי ותכרו 6יםרברנב

 גניכס טוס חלסות6חיו, קי51י6גו עדקלמרו
 הר5 5מר ולוט ומוכלר  ממספחתו המלחיקו גפם%)
 סיגם תכ) רחוק וגכזס פחות 610 06ס6ף
 ותכס )יולדתו ממר סו6 כי עו מהפחס וחייבחוס
 ובכן יונח, נות 6יס ימכול 06 קותו גס קניו6ת

 סרחיקס סתורם כי וזס )מקק מכס כין תורסספמיקס
 ודו"ק: סיגופית נוסחכרס )גמרי עכבותסקגין
 ומן הסכת מן 6כי סומע מכילתי, מנוכס,ובקמו

 חריר  לנכר רתותרס וסר"6 פירוקסרפוי.
 )16 לוקוס )קי מלקי 61"כ סק) )לכר מותרססוי

 ולתוי, נוטכת ופעור נועמס )6 תתיג6 נחכירו,וחוכל
 יתן סכתו רק ת"ל ומסקס, )וקס 6רס ר6יןמסוס
 וגותגין 6יכריו רמי )ו סכותגין נונס הון ירפקורפק
 6קר"י סגלות נזק"כ עפ"י פירוס ורפויו' סכתו דמי)ו
 כיסי כקהלו חייכ 6!ט וכריס דד' דכ"ק פ"כסוף
 קפיצו מכך חקן דחס)ס כגון סכ6 דמיירי ק6נזרלכן
 מסוס מנולקוה פטור ככ"ז חמור, )רכר כוסתרו
 ודוק, ,ורפוי סכת גס )קלס חייט הו ולכך נזקמקטומי

 סיכות סוף קמח 1כ16ר ע"כ ל'כ כתו13ת גמרךועיין
 כזל:גטרס

 רמנ"ס )דבלי יגקס. נקום נסנט ' וכו' יכסרקבי
 61כ )עכר ר3 13 לסכות סורך כקכעודוקק

 עריס מכיח ד6יפ61 דקיך, פמטיס 6"ם יעו"סי)כנו
 סתר6ס וכלך עכרה 6ת סתכס כרכ והתרססגמורים
 )כיפם 16ת1 ותכני0ין סדין ס)6 גנזוריסועדים
 16 יום oht גקימס, זזם כו' סעורים קותוונו6כי)ין
 כן ג"כן )כיפס קותו מכניסין ס6ין יקם )6 כו'ימים
 ~op )6 )סין זס ע) רומז קולי ורוק ספסט )פיסו6
 )6 )כתוכ הים טפי תיוקר סכו"ן' מס)יס סקו"ףודגך
 ס)6 קומתו נו)6 טסו6 כיפס דין ע) )הורותיגקס,
 נרמכ"ס: כנוכו6ר )ענוש 6ך ולטכב )יקכיוכ)
 ומכרו סכמו 06 ס6 נמכי)ת6, ידו. תחתרנמר2

 סתר6ת סוי ד6"כ טוכסן 5"ט פטור. ותתל6חר
 חום' סכרת כ6ן סייך 1)6 4תה ימכור ממ6ספק
 וסכן, V~D ד' רף וסכת 61פקעיכסו ו'ס ל"גגיטין

 מחוורת הגר*6 וגרסת יגקס, וגקס תיתם תסכחתו6יך
 ר6מריגין )הך ענין זס וקין סכי16י )6 ורתכ"סתקד,
 סקכוי 6ין קט)6ודהכ6 6קתגיריג66סתני ע"כסגסררין
 רנ*ק כהוספה6 ר6ס המגס ופקוע, גגר5ח רקכרקח

 וןו"ק: עיי'ם 5פכיגו קסו6 כמוהגירס6
 161)י רנוכ*ן, עין כו', יעמוד יותיס 16 יוס 6סאד

 מסכ6ס )חיות רצוי 06 16ת1 16מדין סכ"רהדין
 ימות elh 06 יגקס ו)6 16תו פוטרין )עת מטתז6ת

 ככן )חייס כ6מדוסו וכמו זכ6י חכ"ר י65 סככהלח"כ,
 יוס 06 כתיכ ו)6 יעמוד מלקון 6"ק ולת"זחורין
 )סתקייס 6נוןוסו ססכ*ר וק יתיס כתיכ 1)6עמו

 ופרוט: יומים 16יוס
 כתוכ ספיקה ככ) הגס פי'. 6יס 6ת קור יגחרכבי

 6כ) השימן ט) כעציו SD3 16 וקצי6יס,
 סור כתיכ 1)6 )כוו סוי יגח כי רק כתיכ )6כ6ן
 סספקר דסור כמקנתיכו, חכמים טוגו מפגי סו66יק,
 כ)6 טול ויפיס שקילס חייכ ג"כ סגגח הקרסוק)

 31ע) זס 6חר כתוכ וכי מקיטס, חייכ ג"ככעריס
 6חר כסור סזכס סכת) SD כרחין ע) גק"מסור

 מגיסיו נקי פלוגי י65 וצנור תנ6 כסך וזססגגיחס,
 פמוטו וזס פולו, 6ף כסגלה כלסר וסקור61קת1עיכן

 6סר )6 צימור )קוצצי סמכתי וכזס ספמוק.ע)
 )6חרינ6 )6 סקור )כעל רק סעור סגלהסתורס
 )חקק טמעט )6 תורס רכל סג6ס רכ6יסורי]לע"ג
 באליס מ,כיל 63 דקלך )כ"ז 36) )6חי[. זהכין

 מילי ס) כעסיס וע) ספקר ס) טור מסיס רקנגגיחס
 נסגלת ג6סר ג"כ סגניחס תחרי כסמור סזכססו6

עולו
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 )6 ליהו )6חויג6 סכע) כין )חלק )יכ6 1ת1עורו
 ורו"ק: תיני,פסע

 כו' כקמר למס לותר רסנ"י יו"ד, פ'כמכילתא*
 קטגיס כן עמס ט)6 כמקוסומס

 ק)6 כו מעמס )הגן קמרת 06 )6 כוי,כגרופיס
 ת"ד וף לס"ס )עעתיס כר"ם פירוט כתתכוון.מתכוון
 קלמר ורכך עיי"ס פטור ככ.וגס ם)6 דגזיקיןפ*כ
 6ף דנוחייכ יודק כר' קיר) 6נן 6כ) פילכ6ןסך
 יכריס 3ד' חייכ סכן פרסן ולכן י ככווגססג6

WInDI:למורס נהג6ס ס6ה ומגין ככי)ת6י יסק)רןק2~רךש נוף 
 סהי6 ערופה עמס ותה קו"ח6לולת

 סכסק) טור כהגלה, לסולם ס"ס ס"ד ע)תכפלת
 יתמעך) ל' סתיתת6ס מכיסתך הל וכו', דחיסמסופך
 דסוכל )טעמיה ורי"ס 3הקרתתו, רתכ"סכתוק"כ
 )גח) !רידתה מסעת חחייס ממסר ערופהפתה
 עיי"ס כ"ס ע"16ככריתות נ"ז כקדוסין וכמפורם6יתן
 כהגלה, ריגז תסגנחר רמתסר יקיף קפיר ו)כךסיעכ,
 וה6 נותייס, דחיתסר קר6 סריך דילן כגמרך כן)6

 היינו סקי)ס )6חר )6ס"ג קר6 6תי ד)נ61דפריך
 די)יף וה6 ת)קות כהו )ית ODI~D ןמעג)ס)תחקות,

 וע"ז חחייס סיגו מסוס"ג קו"ח DtJD )לסורר'
 ודו"ק: קר6)יכ6

 סהיס ת'ד"ס נקי לותר יהורה ר' 3מני)ת24טכ(
 כיו"ס' נקי הקור l(SD ה*) כויכדין

  6ין  ומס  ארמיס, (O~D  לו יט  ר%יפר דסד"6הרי
 חתור תם וחמינו דסכר )מעתית דר"י כפרס,)ו

 רי"ק הים תנין טורו 3תכ1)ת6 יסק)רףש12ררש ודו"ק: תעלה ממיפה כעי on~cממוער
 מותר  מבמרס חט6ת ונוס קו"ח,לותר

 לסור מבסרו סנסקל  סיר לסור, עורס3סחיטס,
 כסירת  רל5  מיכת  %כ6ן סנס גי'. 6"רכטחינתו

 לסור לילו  ר%חייס  53ירך( :ראין  לוכסנ אנ"מר"ן
 תחייס תתמרי החס )הדרי,  ראיין מי ר5"כ3סנ5גה
 כלל  %חסר )ostnn  6 סנ6 36ל  ליפור,  סריותקן
 ס6רכתי 5כ*ק וכחירופי ורוק, )הטור 6סרותקן

 ודו"ק:כזס

 סורות )1. יפיס והמת  כי'  3יר 6יס יפתחמכני
  סמר ונפ) לק ומת קורס כתוכ ד)6חכו6ר

 כדיקו )1 יסיה והנות כתכ כן ונתר חסורי 16סיר
 כתוכ הפרסם ככ) ור6ס וכוץ ollr)n. ונות כהוכסוי
 ססמח  כי' יחלן הנות 6ת וגס נזדכר 61חוכזנותן
 וזה תתה, קודס תדכר היס כקינו והמה, כתיםכן וקחי תיחס קורס נזכר ל6  כ5ן 5נל  יחלון'סירופ

 1)6 כנזיקין טחייכ כור כ6ן וים דרתו ות":פ)6,
 לחכמים נחסר  וס ודכר טפחים, ט' כור י:ייגוכמיתה,
 למיחס ר6וי כור ו8יי ל3ר  לנזיקין כור וס  מיןלרפת
 עכדי נזיקין ט' מיהס עכרי יו"ר )יכנן )הווקים
 16 )ה יסים הגפו) )חיכתכ וסו") עכדי, )6מיתה
 רכוהינוי )ן סגי)ו הפלט עותק וזה קורס, ומת )כ"כדס")
 וזס ד"ס ע"6 ג' דף כרפ"י מגי )פירות קרוכוהוך
 סור 6ח 6יט סור  יגוף כי  וכסור, ודו"ק, )נזיקין6כ

 כנוו גגזיקין כן הו6 הדין דכ) מע"ג וחתרפסו
 6ת דוגם דקיך דפסטיה תסוס ותת כתככנזיתה,
 פ)ג6 5תזיק גכי)ה דקכח יסודק כר' ה61 יחלון'התה
 חיתה כמעת קוס והיק ונות טנגחוהו ת6תיס טוסוסור
 שפריס  3סבח סוס והיל הגגי)ס והוטכחה זוזת6ס
 יוס  חסעימי  oSnn סטייק 111'  ופולריס  5%':ברין
 סיס  סור יגח קיי"לס6מ  3נוייין 50 כמיחסרוסי
  וקין סנוק כספת  מחן זיו ח'  פל .סוסכחמ6חיס

למזיי
 כזס, ת"ג סימן וט"ז יס"ס  ועיין  כליס. 3ס3ח

  כחיתה hpt1 הו6 יחלן החת 6ת רוגס דיגל61"כ
 ורו"ק: יי"ש  בלזיסיןל6

 ענין הו6 כריס, 1ל6 חתור olh ו)6 מסוררהא
 ערתו )סתור רתח  3ן  ר5רס  תטוסוווטכ),

 Sh כליס 6יך וכליס )החית, כרי כו סיטנו3ור
  כעליסן ניגסו ספקר דללו כליס מחס ס6שבקלס
  בסן  וקין  לסליך  רררנן  חיים  נפלי  כן ל%6ס%רן'
 וזס פטור כיוס פקח כסור וככ"ז עלמן, )סתוררפת
 כוי פטור רעת כן )תוכו נפ) ע"כ ג"ד ג:גת'נורוחז
  שייך )6 ולה פטוי, דעת כן חין דעת כןת6י
 הוי ועת כן )16 עכר ד6טו )סכר, 6דס כין)ח)ק
 תעכרת6 חתרת6 ד"ס ת"ס דף תוספות קוקייהומתורן
 11)רות מדתי הקרס עליו דפטור מהזיק הויד)עכין
  תחלקיגין ספיר  מג1ס"כ רחמתן ן6ק') קוא רק הזי)6
 יפי %חוור  סס3ר6 מלר ו53מח  לקרס,  עכו.כין
 כרי  מפסיס בסרס 3ו  סיס דככור  ירום)מיסייס
 חייכ, ט' וככור וכ)יס, 6רס  מנוקי  oa פתורלמוח'
  גס גוהר 6יגו כזה וככור עתוק דלינו כיוןנוסס
 1)6 חיקרו btth1 וגנ6גי תילתל סוסי  1)6 רפה3ן

ptDhסו") עירס וככור תהן עלמו )סתור 5,רעתיה 
 1ד1"ק: פ)וגי כתקוס יק ככור S~h וקא)נויזהר
 06 ן6ף ווורה כו, וכפ) 5") היה כו'. סחהרנמכ

 גפ) 06 וזס חייכ סתק)ס סיכת הו6הכור
  ופסטות 'D'tD' ח"3 3וף כמחק) והע )כורחון

 13ל 6חד גילס 16 חפר  ד6ס לנוי %ורס?כהוכ
 מטוס חתור, 16 סור טוה וגס) תכירו ט)כחטר
 ס6מר וזס )מגזיי, )י 6יכעי וירע וכיון יתחקרהכע)

כי
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 פירוס כול 6יס יטרם כי 16 3ור 6יס יפתחכי

תלקו"
 למלייי הייכ רסיסו  יקלס  סכול כע) תחלן

 מ"ח  דף כתוססות  רכלן כחכו  וכן ולכסוחו כורסך
 ורריו  פליגי  סס"ר כ"י  וברף a'Dh סמ"רמ"5
  גכי)תו רהי  ססתין תניר כו' )ניזק )ו יסיםרהכ~רז

  ת)תורין מנס  הנילחץ,  נ91ו. רמי לווהננס
  סחן סנווקרס'ן פסוקי קוי )נועט  ורם ג"3כרף
  לס5לילן  סקרסיס  רפ1רין h~3D וסתכילח5 סלי,סרח

 סוחרו וכחו )מרותו מרעי סקו סתת 5"כלנל3יס
 )קורו ע6 )ו )ותר סייך hS,J  סרס זס SDסתום'
  )קרו  )6 ן6פו כן ססקק0 יו"ר כחת"מ סר6יתיוכתו
 ופמוט[ )6כי)ס ר6ויס 61'גס סו6י ונכי)ס כיוןכתיכ
 hnnD יסחע6) ר' רק,חל )טעחס תכי)תיןו6ז)6

 קרסיס )תריס גת65גו יו"ר פרסס סוף )ע.)דנוכי)ת6

  )כלכיס  לס5כילן  ירסיס  רפורין סרי  פריון' ליסיי
 כקיעס  עיין  כנכילת חטפ)יס )כעריס דקריך וס6ודוק,

 )כעריס ככור רנוג)ן טסקסס יו"ד רף ס"קהקוכלת
 תחיקת  6ין  קבן 6תי )6 דנוכ1)סו כגכי)סחטפ)יס

 ודו"ק: קתיר7 נוס יעו"ם )נזקעטייתן

 5כ,  כי'  לניע לגיחז  ככלל  %נילת5' ינוף,רכני
 רבילס, רחיץ, נגיפת, נגייס,  ר"55והר  הייםחלן
 וחס כו'  כפליו ייהרני יל5  חיל  הלין נסיכסכנרנוי,
 41י17 לחרת ס:1.רס סכתיכ )1 סוסיף יקנורני 1)6ס*ל
 )גניחס סוער 06 ד)ת"ק רפ)יגיי גר6ס סגם ג"יכה,זו

 6יגו )נגיח: דתוער סכר לזעיר ור' )חתייתןתועך
 6חר )רכר רתוער פסק רתכ"ס 6כ) )גטיכסימועד
 ים ולוגי ס"ס(, פ"6 )עיין 6חר )דכר תוערתיגו
 )ת"ק כעט ומנוחרתו נגף, ומתחלתו נגח ד6ס)6תי
 נווער דגעק: ינת) וחיזור )סור נזוער כתו 3כ),תוער
 קפירמו רכתו )ר"ח סועד )6 ופגמיכם 0תיניס,)כ)

 )רב כו' )כ:נזס תוער )6דס ךמוער סךחזספוח
 סקרתיגיס' וכמפרי סנזגיד כוכריסרכ 51"ע  עיי*ט.פפ6
 סל,  לריך סלנייכס  יסוכר ר"5  רירי 6"ס כסו6ס

 )ג"יכסי מוער  6יגו  מהריס  ר3ריס  הן 50יסמרנף
 נוכ) יותר סור ק) לרכו 6ין חיים כעטיס)גסוך

 ורוק: וכו' דנגיחסתילי
 6ים סבתית גיר שגס כו'. כגח טור כי גודע711

 וגרבץ יקהרגו, 1ל6 ככעכיו וסופר כתיכ 6קס16
 סגת)יס כין ס16חן ונם) מבמל ודנין לסכר 6ח6ד)ר'
 דוקך וז0 סרגו, מזה כירי כידוע סרוג טור1גת65

  ירי 6יק מחית 06 6כ) שכסיג, קור קננתכסוי
  בעליו וגס כרכחיכ  כעלים לתיחח טיר היצת5ימיוס
 hnb' )ר'  6ף היזוהר  ונין  6י1 בפסוס וכריכייושת,

 610 גפקוח כדיגי ע"כ )"ז וף 0נ0וליןכמפורס

hS1,ועיין עיי"ס 6)זרינין תתוגוח כדיגי 60 6תריגין 
 ד*ס ע"כ כיד דף סרג) גי5י פיקתוספזת

 נפלות דיני נכי דדוק6 רקכ*6 ד)סכרת 16 וסכן,ט' במכיריי
 נכ* מס )טן כע"ר, כפגי ק)6 עריס תקכ)ין6ין
 כגונח מק6"כ וכוך ככעסיו וסוער לתיק 6יסנוגח
 ודו"ק: כו' גירע 16 כתיכ כע"ד כפני קיעידו כעי )6קור
 ונסני רס"י, יעוין תכרי 16 ומכחו כו' יגכוככני

 גגכ נור31ס כפרס  לגהרם ר3רי .חב5רסיסמים
 ר' ותילומי כו' 6י) וגעקס טוס מור, וגעקסעג)
 תסוס י)6 סייגו סקת6, כי 6") כו' סנגכ כעיןוס'

 ניען רחתג6 6"5 חתך, גגוכי תורף סא"לתסוס
 וילך, תרעת6 גיטן יחנזג6 6ררכ4 כו' דילךתדעת6
 וכע)י' רנוסוס ר)טעס טפתי תרי כסגך דפ)יג:ספי'

 ת)6כתו סיס ס)6 עג) מותגו גגכ כי כן 06נונז)6כס
 סכע)יס וסי' לחרימה סיס סור געקס מח"כפחות
 ר'  תילומי רחיונ הסחכר5  כן 5מ מלקלס 3והוסס
  ראוי ריי פ5ו  Ott)Y:1 סירתי ככספת  53יןיס'

osbln)'סחייכ )ו וסיס סרכם כי מסתכר גדו)סוסי( 
  ל6"ס סטכימ0]ועיין כעת החיוכ קעת כפיכתם)ונוין

 SJh יעו"ק[ וה' )ר' כופ) כין ונתחלק חס ב'סי'
 קריך סי' סגגיכה דכטת הכריות ככוך לגרו))טעם

 0גגיכס, כמעת סיס 6ז ס)6 כתפיו ע))הלעיגו
 סיבת: פל  כחיוב גס סחירס  ססססח 6ג1ולואיס

 ס.' 0גגגס סכעת תפני עניו עניו ):ק) ס:זכירס16
 סיס)ס מתורס כוונת חז.גין כן 061 ע)יו עסתומכזה
 יתחייב ז0 6פן ע) סגגכס כעת ם:יס תס כפיותיו
 כין דכחי)וק כיון כדלויו וחוס 6רכע טכח:כעת
 כמס טניס הי  על סתווי מכע 5ופי' וע:טור

 סכט) תס דע) והנגכ סיטכ. יריק טון וזססגנכס
 %ליס הבל 3כסהס  רלינ5  סבה סוי זסמת)6כס
  רסכעליס ובפרי  כתטלומין וס עכיר סתורסססילס
 נותן 6כי סי' 06 כערוכין ד6תר וכתו המהכרסי'

 ורוק: ת6ונוגתו וכטפו אחרו)ו
 )נזוכר טובח סקזס נתכיפתן, מכלו, 16רכנבנחו

 )רקות חון תכילס תס )טוכח,ונזוכר
 נזותרת עגיחס 6ף 63כי)סי חותרת תכיר0 נוסכו'

 נזותרת טכיחס 6ף כסג,ס חותרת הכירם ת0כ6כי)ס,
 סרכריס נעיתיס תס אנוגס )כערס, ותחוסכ0כ6ס,
  רנסנס דתג6 רי"7, כסיעת ntthe כפיטת)פמק"כ
 לעיר כסכת וסוחט 6חר ט"י כטוכח מיייידיפן
 חייכ'  יריפס סוחט כן 61עפ"י ללויס, ר,ינסהטוס
  כסכת קוחע  6ך כב' לסחייס רי עומר קינורס5
 כ5כילס לסרס  ובסחיטתו )אכיפתו עותרת  סיהססל5
 מכירס תס סמכי)ת6, תכדן וזס  נחיריטי'מיי"ס

מותל"
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 סכסתס סח6סר תכירס לך ספין 63כי)ס'תומרח
 67וסר מסכתן ו3ליג6ס להיחר., נמו הי6 רקכלכייס
 סיכם ו6יןסמכירס )לכיוס 1)6 )ע"4 כנ4כלססחכילס
 06 רק ייגס סטכיחס גס כן כלכיוס, 16תס)מסור
 כסכת מוחט 6כ) כלכיוס, הכסר )06ור סיכסעינגו
 לותה )לסור סיכס קססחיטס וכיו"כ, בחון קיקים16

 עונודח ד6ינס טליפס ט1חט w~ttfi( וס'ן שד'פסול
 מוחית מכירה מה וריק והדר ודוקי נ)6'ס)לכיתה
 קרט )"5 סנ6ס 6י0ורי גוגכ )שעט פירות כו"כהנקה
 הגגכ כיל כקג6סר )מעט' נ6 רק פעור מכופ)ד6ף
 עיין חייב הנסק) סור דטכח 1ה6 פטור,וטכחו

 סכר ל)6 ור"י וסנן, מס כתופפות )*כככתוכוח
 רתוספת6 ותג6 דפ)יג 16 סייגו דףט"4 )עי) ירם6סך

 יכיון אייך )6 קדעיס דנכי סכר 16 )יס,מסייע
 פסול יהיס 61ת6י לריק כעריס 56) הו6וממון

 וכיון )פטור, סכרך כסוחט כטריפה וכן6עכיחה,
 ינהג כסגעון 6קר הו6 חי )לכילה עותרתי6יגס
 )סתחיינ, כרי ולעקר[ )נחור ]1)6 סחיטה ורךלסחוע
 1)נו)6כהי )מכר עותר עיקרו ה)6 כמכינוק6"כ
 ע' רף רינן תסנס רנקטה תה חזי ופוקוכיו"כ,
 )6 קחיטס דקורם ד6ף דקם") טריפה, וגמלךססוחט

 ורוק. ר"מ פוער טריפסהייתה
 שתרת ]מכיחה[ נזם ר5*) גלה בפמוטאועם

 וטוכח כעינין רטיה סחיטה פירסכ6כי)ה,
 )6כי)ה, ר6וי 0יהיס כעי נוכירס כן פטור,טריפס
 חותרת הסירס ומס פטור, עסק טריפס )תוכרפרט
 נחכר סיגו כהנ6ס 11Dh ם6ס כו' טכיחס 6ףכסג6ס
 סחט 06 סייגו כטכיחס, כן כ)), כעריס עליוד6יכו
 )קים וכריס פטור מסוך כפכים המינויםקוסים
p~D3פרק תוספות ועיין עיי"ק. ע"1 וף חרוכה 

 טכחו, 06 סגסקל טור נכי גערוה6)1
 יי"רגלנה

 6ף מרקותי חון תכירס תה ימכי)ת6,
 הכעסיס, מרסות ופירס מרמות, חילטכיחס

 גמי מכופ) עדיין, סגכיה ק)6 סייגו כרטית ן6י51"ע
 וסיס נזס)סי )6 ג' דתט)ותי קר6 )י ולמספטור
 נוקיכ5ת, כסיטה ר6כ"ד )סיטת רסיס ק5ת תזהגרעה
 קהגכיס 6ף פירועו כרסותי ותכל עכח ד6מרדה6
 ודוק: לנפי ככחם )יסכ ים oSlb וסיין* קותה, וקנססגגכ
 כוה, נוכילס 6ף כולה טכיחה חס נתכילת6.יסוכם

 רקעי) וטכיחס' סיקע6 כעי )6 )כולסוסגס
 1)6 כום ממכר ונוטרו דוית ומכיו גפת גוגנגני
 ד6ית6 רכר סו6 דט3יח6 כתו כזוגתו, רקח5יוי

 מכל oh מכירס כן ו)גיזוחיס, לקרנה פרעכטכיחס
 סכר ללני ננמל6 מפלם וכ! רו'ס חייג תקרנסחון

 ודוק: עיינת "קיסם לליס )6 ית"קסקים6
 06 נדין )י ים יקומר ס)6 עד גמכי)ת6ן2ט80

 סמכי)ח6 קיעת כו', כק*כ )6 תוכר חייטהמוכח
 סוכר סיינו ומכירס, חיוכך ועיקל תג6 כסךע"כ
 36) רסותן וטיגוי כי16ס )ס)1קח וגקגס "6וק,ל6חר
 )6 6"כ נחטף, קנסתרם מפגי י16ס דקווס)ת"ד
 ופסנו ועור מעעס כקיגוי קג6ו דטוכח גטוכח, כ)5דתי

 %לי % סנף נו'*  תרכל. וס  ת"ל  כו'ננס))
 קמם )6 ר5ייס ששינס שהיסס רסנר לר"מ5הי5
 ר%  9טס,  ולכולאו  5סיריס' נהון  רסרסיסמסייס,
 )16  ולירך נסנ5ס ניסרת פילת  בונטתיסמכיון

  סיתניס עילס סטיי  כנון ול"ל י3ח' 59רח5ריס
  רחולין  סך פ"י  כרף  נרפו9י כחון  וגפרן3פניס
 לחפון  מגורס ונר בפ"ר ופ"כ כמירז'טנסחיו
 ו% 1ד1"ס סירס טל ול5  רפסו  ר5ל"ס ררייכחתון
  כמו  רסוי  מרכריסס נרכס לסור,  נטלך  טלימס ריי ע"כ נ"1  וף  קווסין ונהומפות וז"נ. ונ'ג'

  16תן1 מחרס  וטחייהן  הפילס הירי רייקו טפתוקרסים
 סחיעס גמי קוסים פ"1 כלף דסגנור6 פ)6,וזה

 כמוך כע"ח כעוחט ר") ומוקי סי6 ר6ויסק6יגס
 סככול 6ת ורקס נזותחה סלעו מי כתה, עדוכפרק
 די)יף תסקג6 ודפוס )ומר ורחוק יקכר, ס'"זכו'

 ם)ך מס  י)פיגין סו  נעורס הסחיו  חוליןל5סור
 לסור כסלך סלי 6ף והגורס כלכייס לסורכסלי

 כפורס  לנסחיו חקין למ"ר ר6"כ וסג6ס,כלכילי:
  גס פל5, וס הון, קרסיס סרי ר5יריית5ל5ו

~p'D נסו )ית  שליס  ירסיס  רסלחים רנחזס חמוס,סרכר 
 תורס, וכר ע)ייסו רכיכת 6יסורO"D~l 6)ועי)מ,
  טלתיס כפלי ר"ל ל"1  רף סבי  כל סר9כדפרס"י
I)l~DD'V"tD'  6סור6 מידי מתירן מי תתו ו6ס 
  קרסיס קרסי ותו  3חין'  סחטן כי וכן כהור6יכ6
 6יטול6 מידי מינו י165 תפילס רחירי5פ"ג
 5*ס 1ס  קולס רס"י'  כיון  ווס גפקף)6

 לסריוט' כתו לססרס 6יכ6 וחכליח  חסון  פרייןדסמס
 6יכ6 מחן 1)16 תו )מקדם תכנית  6ין כפחומסה"נ:
  ןיעות כמה 6יכ6 הג6ס כאיסורי סדיוט ם) [.גסכסו,

 ודוקי ניגסו והפקירן כעריס מרקוח וי165)רכוות6
 ליסור כסו ליס  סרחו דקדקיס סכתכו נתם%4רלןכם

 )לסור  ריליף  סמכילת5, כרכרי לב"גתורס
 תותר סכקרס חחט6ת קו"ח כתיתתי הנסק) עורעור

 עתתו כקדסיס 6)ת6 כתיתתה, לסור עורסכטחיכוס
  ורוע: תורה יכל6סזריס

ויי%.
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חכמהטשפפשמשךש
 כחיג סגפנו סמוקוסין פסולי יגסמס יייךנראה

 ו)6 כסר ודרסו 3טל 61כ)תתזנח
 ופלפלו הסורי דח)כו כהוספות ופילסוחלס,
 גמי והכי גזה, )"1 לף חולין יעוין גיזם )עביןמרכס
 הכסר, )6כ1) נוותר ז3יחס ע"י דוקק תזבחייטיגין
 מהו 06 והוך בסג6הי 6טוריס זכיחס עא 6hSnכ)

 )סוגיתן פרין 06 ופליגי ט'1 גכורומ ועייןיקכרף
 התוקדסין ופסולי וכיון דתזכח, קר6 ולים ו6יך)כלכיס
 ו6כוריס יקכרו מתו כי ככ"ז מסן' סקוס ממון ופקעסנפדו
 ד6סוייס סמא וקרטיס כט'כ ר4,הולסןמן

 תוספות י"6 דף טכועות יעוין העור, גס הורסדורי
 גכי פדיון מס נקטו כוקרוק דומל6 עורס, מסיסו'ס

 כזכחיס אכפות דכרי 6"ם 31זסככור[.
 יחו) )6 סטיף ונכילת יסורס, ר' ד*ס ע"כ מ"עדף

 ומתו דגהג)ו ד6ף קוקיסן ליסור ע) נכינהמיסור
 מהך וכדתוכח סתורה מן ממן "וסיס ליסור פקע)6

 ככ*ז: וווק וכמוס"כ.מכילתך
 otno 6ת )הו5י6 סור מ"ת נמכי)תג סור*רצדקר2

 תרכס דחס פירוט כו', ה") מס ה6כוי
 ועד תקור כו', כידו תת65 סמ65 06 דכחיכנוס6
 כר 6וכק)וס טתיגס וכמו טכח ק63 סו4ותייס תכי סל6 הו6 מכירו יסלם, סגים חיים כו'חמור
 קס 16 דקור והויך כתיכ, חתור וקם חיין,ליען
 כתיכ )כן דוקק ל6ו ע"כ ותכירס שכיחס גכידכתכ
 יוק6, וחס עור )הולא הסה והחח הטור"חח
 כ6ן )כן סחיי, 6ת )הכיק מפרם )קתן דכתיכוחייס
 נסוי סגיס וסגר"6 ודוקי סס 16 דמוי תקרץ חיםממעט
erStכררותי ימו*ק מסכת סור מסור 

 יעולט: דילן ככתרך
 עליו, ססתס זרחס וכו' סגגכ יו"ט נתחתרת*לכש

 06 ט6ף כעדים, סו6 ח65 סג6מר תקוםכל
 הגגכ סגמ65 וסכווגס יתיס, )1 יס מעריס 6הל6ס הגגי 06 6כ) רתיס, )י 6ין מסרגו עדיםר6וסו
 SD כ6 סוייגו עליו הקמק ולחס ולק הכעה"כבלקוח
 כסיס 16 כגיגס הגנכ ימלק כי וכן גפקות,עסקי
 )רקוח הלך סגנכ 36) מ5ו" 3עס"כ סטיןמקוס

 ונחכר )ו 6ין 06 תירס לתלה )כן וגטנו,סכע)יס
 הנננכ סרכי תעידיס עדיס SJh 06כגגיכחו,
 סככגסס סחרי רק סגגכ טל לרכותונכגסס
 כיון גט)ס 16 )גוגכס כפגים נע))רסות1
 6ס מדייק וזס הכעריסי מרסות נטל )6ססגגינס
 נתפס hS טהגגכ סנגכ, מכמל6 1)6 סגגי3סתמ65
 סטדיס 61ין 6חר, )רקות סרך ק)6 6חר, כרסוקכנגכ

 סי6 ססגגיכס רק מחרי כרסות סגנכ סנמ65תעידי0
 גגה ידו h(h )י 6ין סמלו ו)זס הגנכן )למוחכ"ש

 סנגיכס טרק פירוט תמלץ, h5% ה") כו/ח5ירו
 הגגכ: ע) מעידים עדיס 6ין 6כ)גת65ת,
 )נטנ, 6חר לרסוח סלך )6 מהביס כיוןךבנוןק

גר~
 מטוס )חיינו ח5ר 6יתינ6י כי oh )י

 )סתכל יין גכ*ז ט/ רף דמליע6 פ"ק כר6מרגנכ
 סלך 06 רק כגגיכ"1 גתכר ס6יכ1 ליכ6,כגגיכחו
 כ6ס הננינס 06 6ג) וגגכו, לגעכ 6חי)רבה
 כופל החלומי דין רק 6ז גגכה' סלו וכרסותלרזיותו
 סיון ולכן כגניכתו, גחטר )6 )ו 6ין 06 6כלעליו,
 כפנים (SD והזך הגגכ )רקות כ6ס הגגגכסהןכר
 סחטי דרך מכן חייס וכעסי יק יתכן ל6וגטלה'
 טס מסול כתיל )כן 6חר, כרטות 631יסטהולכיס
 כופ) תקטמי סדין 6ף ostn' וכעלי תידי מייס,חמור
 ממיןן וגופו רתטלט) מידי ככ) 61ף לכה ככע"חסיגו
 גנכ קל6 היכל כגכיכתו נמכר סלעי מיינורק

 וזס לגגוכי 6חר ליזמות הלך טל6 הכעלים,תרטוה
 וווק. ostn כעלי חמיכ )כן כ3ע"הי מחלויכיוסן
 רז"), מרכרי )זס שתייה ויין סמקר6 פסט )פרט ג"5כן

 כז' מ65תי1 כדרך תועה ק"ס ב"ק ט6מרורכמדק
 )0,6פו )ך היס )6 כו' )להדורי לך6יכעי

 מ5י ל6 רמי" מזה, נרול גגכ לך בין כו' כיתך6ל
 )שלס )ו 6ין ס6ס סייט )יה, כפר ממוגף)6מר

 ל1 6ין ohl )סלס לריך סרי מרקוחו, קגגככלמועכו

 6ינו וע"ז גרפס מכייס, דון )יס וכפר כגניכתונתכי
 הו6 חורין וכן וכפרט קרכן )חייכו חמיןכפירת
 פ"ס קמח וכ16ר OD13G, ננקרנן ופעורכקרקע
 כסורגות גתכר ד6יגו כי6רהי IDW)1 טועןתהלכוה
 יורם ד6ס כיון מכועס קרנן חייכ קינו 1ת1עוליו

 ודו"ק: ןכופר קנס יכתויפעל

 הסתוה טיוליך פייום כרס. 16 קרה 6'ק יכמרכני
 )סדה חקדהו הכהתה 1י65ת טןהו סחתליכול

 מן רלחייכ וסטעס המפורני, פירס וכן יקלס6חל,
 06 ה)6 6חרכסרס

. 
 הכהמה כככסה 6יך הן נןורות

 6ביי וכד6תר )גודרס )ו סיס גיורות ליגן ו6ס)תוכן
p~D,כרמין זע) לחוק, שפן זס סגור וכסגפ) כילד 
 תכירו )סדם הדסו כין רק גדרי סיס סכקעסססכיכ
 היס כטרהו הכסתות וכססוליך כיגתייס גרר היס)6
 גדורות ה.1 וס6 חכירו כסרס יכנסו קל6 )סוחרן)ו

 ס5"ז סינון וכם"ך דכ"כ רפ"ק ועיין סכקעס,סכיכ
 סייגו כעירם, 6ת הכתיכ ותמו"ה גכ,ן, סזסותרסס

 ודוק: קוהו סתכעיריסחס
 וכער כעירו 6ת וסלח כרס 16 הדס 6ים יכערסני

 יכריס וגראס כס"6 בעירם סכתי3 6חר,כקרס
 וזה כו' ך3החה וקן דחייה טן חג6 6חרו הרג)כיקר

כעירם
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נמסמהאפפיםמשך
 ססדס, חיית פ) וזס ססדסיכפיר סמדס suופירס
 סכסמס )כ) כוי 6רס ויקרץ כר6סית כפ' סכחוגכמו
 צעירו וסקרי 3ר6 חיות ותרכוס ססר0 חיית1)כ)
 יתכן דרס וע"ד מרות, קתקכ)ח חייתית כהמסזס

 6ין מתורס ימן עתוי כהמות טרועס וסכע)דמרמז
 "וכ) קסו6 הים טורך רק קסתה 3גכסי SD35קנין
 56)0 וסוך ססו)ח, סוף תוס' יעוי' גכסיס,פירות
 דתנן וכמו כתס)1תין חייל סו6 כסמתס, ע)כרועם
 ססו6 עפ"י ו6ף תחתיו, סרוחת נכנס )רועםתמרס
 הכע), חייב כן גס סטוק) פרק כד6מרוגכע)יס
 כת)6כת סנע)יס וס61 )רועם נזסרס ד6ס נר6ס1לפ"ז
 ס) נזקין מסלותי על סלועו חייכ כן גססרועס,
 6ף ורוק, וכרטותו סרוע0 תחת קסכ0תס כיון6חריס,
 חימס ס) כןכריס חייבת סתורס דמן גימר06

 דע) רק )סמול חחוייכ וככע)יס וכו' החטהכתלעת
 ו6כמ"): כרנוכ"ס כחכ61ל פקורהם)ומין

 6מל י)6 טד0 נויכעי י)6 פייוט, כרס, 1216ףשןק
 )גדור, דדיך כרס 6ף (hSh'o~lla )והיס

 )קלס: חייכ בכ"ז )נורנום, והים גררו פרן ק"מימעי'
 כו' 6ט תל6 כי ג6מר )נוס י"ר, פרטםמכילהא

 סגזקין )כ) כו' כר5ין נוגס nlnDSלנמד
 גריך )6 6"ר קת6 פרק סיר,סגמי כוונת יסוטכהולה,

 ס0כע)יס תגמד סער וחד, חד ככ) טי6מרסו6
 ד3ר"י תג6 )1 יניס וסתת כפור וכתוכ כו',נוטפ)יס
 חייכ hlon כולן ע) תלתך ,nbo כו'י קרקעותע6ג

 טתחי)תו כיון כ6ק רכנוו )עג"ו, ופירטו63וגסין,
 וכסלי) )ככות יכו) קטינו כטוכס, ויסופו 6ףכפסיעה,
 ס)6 כפטיעסי תחילתו 06 חייכ הכזיקין כ) כןחייגי
 יכו) ותינו 16גס סגעליס ק6ח"כ 6ף סורו,סתר

 וסופו כפסיעה תחיחתו ט) גדל זס וטין חייכילסותרו
D)th~דסתס 3ה6, דפ)יגי רקקתן (ע e)1ho תתחי)ס 
 כזוכתו הכ6 6כ) כך, טיקרס )חטוכ )ו סיס)6

 ולקנון לח"כ lh(D סיסי' )ידע לו סיססיותחי)ס
 מסיה כיון פסע ס)6 ע"1 כ16כס חתחי)ס טחוןפכי

 כזה: ויזקטמון,
 חכירתך כטיסי 16 כסף יעסו Sh 6יק יתןכני

 16 נועסל, כסף )סכיך כסף לתר גת1 י ו1
 טכועת פרק ריס טכועוה כילוסלחי ולנס )רכות.כליס

 תעסי, כסף דרריס הך והגח תהתכי)ת6, וזהוחרס, כלי )סכיך גריס 16 גתן ר' דתגי כהוך0וייגין,
 מעסי לרכות ידעיניןמה

 כתוספה6 כר6ית6 לכופך
 רת3"ס כתוק"כ סריוע, מתון מע"ס וסכר פ"זיכיק

 סגי: תעטרהלכות
 כו' Sh ot~lho כעסיס ונקרב טגגכ יתלל )6אכף

 ירסיעון 6סר טגיססן וכר ינ61 ס6)קיסעו
,o'pShלמקרץ 06 ים וכו"ע דיי דף ס"ק 3סגסדרין 
 דיגי ס3ר שכך 6חריני נרקיס ירקיעון ס3רר3י

 ר' סרי תריי וירסיפון נרקיס, רסני כחתססיתתעות
 ירקיעון סכרי ולכנן חתסס, הרי פקו) כ"דולין

 פירוט כוו )מערס ס6מור osp5h וסלייוהליך
 כתיג וכקן כס*6 ס6)קיס כתיכדתעיקר6
 1כ6 טגקלנ מסגך נרקיס וגווגתו ס/ כ)66)קיס
 סגרו) כתיכ מן)6 61ידך "6 כמכות ודוגמתו6)יסס'
 ס3*ך 6) נלין דכקכ6ס טעח6 ולרכי סו6, נזסג!ךחד

 דץ כנתר 6כ) יותסס, וסתס תפוגות )דיגיסקכוט
 )כן )סטותן לביס לסחרי סתחיי3ין חסן נס)סססגי
 6ותוי תחייכין סמ"ר כ) ט)6 ס/ 3ל6 6)קיסגתים

 ודוק: וכחמקם מרמז סס"6וקויי
 )שטה נזכי)ת6' רעמו* נת)"נת ירי ס)" י6אם

 קכ*ם DPD' ד3ר כ) ע) ת*) וכו' לותר6תס
 כ) ע) סג6תר יד כקליחות סרג נוחסכת ע)נוחייכין
 3ס טרח תטעם 6)6 מחייכין 6ין וכ*0 פסע'ךכר
 סמכי)% מרסון כו', ידו טרח )6 06 סכלתייר

 סיפרנו 163גסין דחיינ דסנרי ב"ס דברי עותקכננתי
 )ע5מוי )יטגן סחסכ התחסנס תן תיכף סחפןע)
 תיכף קמם ורכך כידיה תחי ת6ן כרגוהו דכוידכיון

 מחיי3ינין מיתה 6נ) עריס, גזרן כתו וסויכרסוחו
 5חל יר כס סט)ח 6ט ר61ין 06 0תחס3ס ננ)לותו
 רמסעח 6תרינין 013 תעלסי )ידי כ6 ונונוקכהוכן

 ומן מלתקן י6ג)6י כ6וגטין 6חחיי3 ככרנוחקכה;
 ילי כס סלח )6 06 6כ) גזזני כתו סויהנוחק3:ס
 סתחקכס ע) חייכ 6יגו )יריתעטס 63ס )6דמחקג:תו
 ד6מרו )תקום, 6דס מנין עגילס כתו וסוינפחיד
 גטעס6ס פייות תעוסי תחספס דקרוסין פ"קסוף

 קר6י כחיכי חכך לטיה סנוחט3ס ע) גסגפרעין
 סו6 י6ף )סולוח קכלי כסומר ידו כס סלח ))061
 יד, כס סלח 06 כלחוד,-יק סתחטכס על יוייכפיכו

 3*ס חסדיי )6 סכך סנוחטכס, מסעת חייכדקי) ד6ף )סורות פסע יכר כ) SD גתיכ חגםוכקנוי
 כ"ס )טון מדוקדק 31זס כגתר6, ככרייתךכסס

 3ס סק)ח חעק0 6)6 תחיי3ין 6ין וב"סכמכי)תין,
 יד 03 וקלח מחטאתו דנחקייחס צע"ג פ,ירוס,ידי
 כ"מ תקנס )טון ועיין סתחסכסי מעת מן חייכ6יגו
 תומפומ קוסיית מיוסכת 3דכריגו כי 6חדי לי ולתרודוק.
 טיכס יר סליחות מנלי 3"ט ך"ס ע"כ ת"גכ"ת
 סלח ד6ס 6חר, ענין 610 דלפת כוץ חסרון5ריכס
 אעפ"י ממגס מקצת )יטו) ע"ת ס0גכיס0 מיינויו
 וחייג וגלמת חייו, בכ"ז מקסת 16ת1 נע)ס)6

"ח"ק
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חכמהמשפפיממשר1%
 ככ"ז: ודוק המחספס nDg עם סנ16 ה16נמין ע)מח"כ
 ריק יעוין רולס, 6ין נסכם 16 נסכר 1תת16 כ1' יתןכני
 ~hDllb מת 16 דגס3ר דכיון ה61ן רקו"ח ססו6)פרק
 מכוון סו6 161לי כגסכס, כח"כ פטור 6ועתיסדסליק
 ד6יהו פטור DDh1"( תזויןי ורועס מזוין )מטיסע)
 ד6ס דקם") ויתכן קר6. קת") )זס גפסיס תמר)6
 קת") )זה ןג6גסס מהוי רמייתי עו חייג רו6סיט
 06ד6ף

~'DW 
 )שיוע" לילקי  רמירחחי וטד"6 נטכס

 ר6"6  קמ"ל  מריין  סלסטיס  תסוס )הגידלמרחמי
 ודוק: )מי)תיה )ים 6ית סוי וקל חרSan 5'רל5

 פירוקו )כקורה גגיכס, מן ודן "זרנמםנילרןא
 חייכ כטמילתו )ה5י) קיכו) גניכסחס

 06 ד6ף כ"ק התוספות טיעח ע) קקה S~hכו/
 oho גניכה תן למילף טייך 6יך חייי, נ16גםגגנו
  ס"ס 6כ) ירוס)תי, נסס הטור סניפו וכןכסריס פטריס דקיך 63וגסין חייכ דקכויס )מידףתוכ)
 הים 6י)ו 16מרין  6ין  כרול  סל תימס סקיפוסוטפילו
 לסליל יכול ול4 סס סיס 6"כ 5ל5 לסליל יכולסס

 כיס"ס והרם") ילייפ,  ריר,( סבויס h1e1לפירות
 ותדע כוי הטור ע) כהב 1' פרק י"6 סיגזן3"ק

 כדברי הירוס)תי היה ו8ס כו, הכיוו ל6דסל6"ק
 )6 הלס"ט 06 וכוך6י כו' סכי16 מסתמםסטור
 ונתחכתה"ג עיכ, )1, מניין כגו יעקכ כו' מזהיןע
 יס' כל  סיפי, 6 נ כימן בתפקיד פרק 3ר6"ם עיין)6

  3כה"י: סמלץ לונ41נו רי %זרי%  מבגטין ברפוט  b'oוכפח
 כע"כ. הדיין ימכיעגו hSn מ)6 טגיהס,תכי)ת6'בלין

 לסבפ, רולס 51עו מפלס  6גי 6מר 06פילוץ
 ) נ,ח' ל"  וסקנס  סחפך 4לי רילס  l'DW רמליוסר"4
 דגי מינוי )יס 6'ת ה6 6ך נעיכ, )הסכיעו מ5יד)6-
 מסכוטה )לפטורי חיגו רק oSnnl' גננכה 6חרכעי
 )כטיס כטוטן כפלך )קנוי דנעי ועוד 6מריגין,)6

  כמ1ס"כ וקרך טכויס וזהו הסכה, 01DS הו6 ןגנכתזוין,
 )עי) סגל )כעליו, יסקס מעמו יגגנ גנובראים( ודו"ק: ולכ"מ )הקריך וים ת"כ, כ"מתוספות
 סכחוכ )נו הורה כזפ הליט, מכית וגוץכחיכ

 לנייך סכר מהסומר )סו"ס' סויח כין סמכדי)גדר
 פרק מתוספות טיחבו  וכמי הןנר 56) תחיו)סיות
 בחותס כקיפוצו  מקפילו  נ5ורךי סס וסרקזםסמפייר

 יכול סיס  סס סיס עילו  ועומרים חיי3'  ולגלב ברילסל
  סמסחמר. כחקוס )הניחס  לריך  חנם טומר %סה"כלסליל,
  היגו  חוס  רטושן דהגס ה6חרוגיס כחכו זסומכעס
 לחזור, יכו) סכר טומר ס5  סיין, כתוך )חצריכו)
 )היותה ל6 טחה להיות חס,עכי InSD רהו8סיון

 סיוס, כחלי 6ף וחוזר סול) הוי )כד, ממסתמרכמקוס

  סין רעסו' %כיח כחים  דכסו'ח הכתום תפורקוזס
  נחוב ובסייס סיסת%ר,  בפיוס טמליחס  טהירתוררך
 רבר 5לל בפלצו  לסיוח המירחו  סכן מפ%ו'יגנב

 ודו"ק: ק"ג סיחן ועייןהכקמל
 ~Shln הכתור נתקו רעהו, oDn 6ים י60)רכני

 וסתרו הסוחרתג))
 עגיי

 יעהו מעס כפ"ע,
 מכילתך. לרסותוי חון סיולי5נו פו חייב  ס5וימגיך
 ל"ט דף ססp1D (61 הוספות )סיטת הלכריגפ)6
  סומרים, חס"ר ס5ני רסו6ל  מסייס' תקנו נךדיה
 כמפיכס, דוס6 וסיקל חייכ, לפגי נסנח  סומריםרס"ר
 תכ)) גהקי ו)כן כעריס חרקות טיול6ג1 נטיולכן

 וןו"ק: ווקל רעמו תסס סיהיהמסוחר
 כלכרו, כ6 הו6 מכיר 06 יקלס )6 עמו 3ע)י1אם

 elh 06 פטור ככט)יס סס6י)ה כטעםנר6ס
 וקילו  פרחו ילל the(, 5חרח במל5כס  פוטסהו6

 ה6וגסין, כקעת hS  סקלתי בטפח רסבמל"כחו
 יילולך רר3  ךויפת5 וסיתותם, המגוגכן כלכוך)6
  63דלת סגר.5 וכמוס"י מליס  ליסגיח )ו ;סיסנר5ס
 וקנייה גניכה ע) פטור סוכר ד)מ"ך גרפס6)יסו(
 ס5לס כסתת  המלקנחו פסו  סכור הכע)'o~s 0פקוס,

 )מללכתו  ;סכרו מס  פביל פרחו יסלילו  ;לכן%5רעין'
  ;קבל הסכר עכור כם6)ה )ו מנוחן סוכר כמווהוי
  דרך  ריין  %5רילין  למל5כחו  סליל מש  ו5סחירו'
 ה6י כי ומיץ כחגם פרתו ו6ת ט5מו )הסלי)6דס
 והגיס טיכות6 )יה hl~(h )6 י.ס לינקי, עכרי)6

  )מלרכה  פלסי S'hneot  במכיל 6קר מהקול),מרוכה
 גגי בפרק חמלך כוו וסכרך כסוכר' ירוי פרחוו5ח
 3מתגה' יהיכ  06  ככוכח' בית  קרוסת רפקתיפירי
 !הוי) )יה יהיכ הוה )6 מיגים הגלה דהוי) )616י
  ,סקס 63 עתו כעליו 06 6ג!ר ו)כן כזכיני,מהגס

 ב5 סכיר'  סנפליס פירוס הו6 הכיר 06כחוס"כ,
 סים ימכר בטניל 43 כסקול סרבר  פירוטבסכרו'

  סיבורס  פל ופטור כסוכר רק )יה והוי  חיסו5ללי
 כי ו6ס דמי, כסו"ח )ת.ד הנויל ע) וכןוהטכויה
 ו)נ!6ן דמי כטוס סוכר )מ"ך מכפיק ODWהיכו
 ודו"ק: גסן כיקור הו6 3כתו3 מיס ככע)יס, ססיעסדסטר
 hc~hn' )6 וי קרסה. )6 6טר כו' יפתהדכנ'

 )יס ימייהי tDD1' רעיק כפי  ווס)ה"6(,
 ויסקס גקט)יגיס וס"ד nol~b )6  6סר )יחככתוכוח
 קגם תייכ ,גהגרסה גת6ר0ה 04 6כ) קנ!"),קנם

 די  oa~nl )'ה  הוה ר"ל'כ  ולכין'  ל5ניכ,ומטקס
  גת6ר0ה:ל4

 On1D טס61 חגיו מכי)ת6, וכו' )ו ימהרגהמקר
1'SD*מוהר חין מוהל hSh  ,סי%4ר  כסוכי 

סלקו
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 101נ*ונכמהמשפמיםמשך

 כמוכס דסכרי )תגלי ד6ף דע וכו'. מוסל עליסר13
 לס ליחן קריך לודעתו 6סה 3נוק6 רוק6 זהך'/ת,
 6ותס )יק6 ולציך כרחי כע) 6קה כגומל 6כ)כתוכה,
 דמייתי קר6 וכנוו חוהר, מקרי ל6 לותו כופיןוסכייך
 מנותן הקנס, ל)6 כלכוסה ולכן כס, נפקודחסקס
 hSn לו סגכעלה 6ף לח"כ לותה כסגוק6 מידלס

 06 ככ"ז נז6חר, לתימקלכחוכס בהולה ופרייןכדרכה
 )יס6 קותו כופין טלה סכקהי6 לותה גוק6סת,גס
 קוסייח ותסולק התורה. חן כתוכה )ס 6יןקותה

 טעת6 ד"ס ע"כ )"ט דף כערות 6ל1 פרקחופפות
 )0 וכותכ חופר עליו קעוקס כחפתס ו)זסטיי"ס.
 וכר5וגו דכדעתו rn~(fi תזהר )זס תרקמי זוז,ת,תייס
 )כן 6ותס, ליטף תוכרח 6יגו רולה 6יגי 061תלוי
 הגחר6 פ.רוק וזה המוהר, תורה 6וההחייכתו כוקף06

 חס6ירוסין סגפלה יגס כקוחרת elh חוסךיךךץךם ידויק: תסולע תדעכו לו יתסרגסחסר
 תס"ח כתורס )ס 6ין מייכמס ן6סגרפס

 תלוס, ל6ו יכוס כנוקוס דח)ילס כיון לחלון, סיכול6ף
 הגדורך פירס וזפ נווסר, הוי bSt הדעתו סוגכם6יגו
 ופלוט: וסרור ל"ט( )יכתות סמתי0 תן לו סקגו6פה
 )דעתי ילקו). כסף לו, )תת0 נניס ימנן ח6ןאם

 )ו )תתם, סכיה יתקן ח6ן 06 הכרע, לו6ין
 טחוזר 16 הכתולות כטהר יסקול ה6כ[כמף ע)]הו6
 3זס: סלמכ"ס SD כחידוקי תמ"כ ועיין וגהטעתיס, )תההטל

 תות כהמה עם מוככ כ) תחיל, ל6נממ:קםונ*דמ
 1)6 שגס )6 וגר כוץ וכחיוסת,

 דכריס, 16ג6ת זו תונס )6 גריס, כתסכתתלח5גו.
 חקודס( נוטתה הכ) עובד פיית 6מס לו ת6מל6)
 )6תה( סיגיך כין חזיר עכקיו עד חקווק[, ועתם]ל")
sffs]]סהו6 סוגיתו ס6ס ותכין עמי, ותריר עותר עתס 
slJSnl)DS 6וחר ר"כ היה מכלן מייחס גריס כי 
 רכן קיי"ל :הגה עכ"ל, כחכרך. ת6מר 6) קנךמוס
 דינך ו6יקתגי ~.Sthl פטור ונתגייר הטס סנרךגח

 וכטגתגייר כסייף כרך 06 גח 3ן דכעודו קטלך,ו6יסתגי
 ויגו ליפתני דל6 כמילי 6כ) כסקילה, סו6 יכרך06
 כשייח וטכקיו כסייף ומעיקרם ימל6) טהרגכגון
 לסקל דיגך תיסהני 06 61ף ;תגייר 06 6ףחייט
 הלכות וכרת43ס ע*6 דף 0ו"ח 3ן כפרק תכותרכ"ז

 סרחי וזסמלכיס,
 3ד3ריס פתו תונס 6ל הפסוק,

 )כע) יתכן )6 ודקי גוי, כעודו עסיסן ג5טווסס)6
 כי כסכרחיותיו ס6רס יגוגס ס)6 כתו לגגותויסמכל
 הגר יגוגס )6 כן מכתירתו, )6 סטכע מפעולותוסו
 יוגרל 3זה כי סו6, וגספוך נכריס, כתפי סגוליכמס
InSDtl1' כתורתו )וכקם הגורך הכיל 6עלpD~I 

 כתעי נולד הכרסס 6ותהיגו יחם מח5כתיכו7151
 6סר כהכריס רק כורזנו, 6ת הכיר כי ערנכריה
 וכירך ע"ז טטכד כמו ע)יסן ועכל גוי כסודוג5טווס
 לו סחך לכן 3דכריס, להגות יוכ) ע"ז והיו"כססס

 סחעון ]לר' כסייף הו6 כח כן כעודו 6סרמכספה
 06 כסקי)ס הו4 וכטגהגייר כסבהורין[ כןלסוכר
 וכסנהגייר כסייף גח סכן חסתה מהם סוככ וכןתכמף'
 פטור וגתג"ר נוח 3ן עכר Oh 6לו 3כלכסקילה,
 הרכריס הלו תעכר וגל קטל6' 61יסתגי דיגוד6יסתגי
 כל) הר,סוגיס תעוליו תזכריגו קלת תונה )6וגתנייר,
 הסו ח5ריס כקרן הייהם גריס כי )ך ל6חרטיכו)
 גוי ע) רז") כנסחר ע"ז עוכרי והללו ע"זטוכדי
 גירותך טיס כתלריס ע"1 עכרהה 6תה וגס גוי,חקרכ
 ודו"ק: ע"ז וגסרגין ע"ז חלאס יטרלל וכין כ"גסכין
 כי סענין לכדו. לד' כלחו יחכס ל6לקיסזרב:וה

 ככ) החל"כ )ד', הי6 סכת כתיבכסכת
 מפגי כו, חותר כפס ס6וכל לכס יהיה קורסתועדיס
 ךתקרס6 לר' הו6 קבת תק6"כ 6ותס, חקרקיןקיקר6ל
 וקמרתם כתיכ וככ"ז כו, לסור גפם SJ,b )כןוקייטך
 כיוכס תסורס הרפרט לכסי סי6 קרס כי הטבח6ת
 סכת סכגס 13 סיס לחקה לרפוים גפס, לפקוח1ה61
 תע6'ג פיס, יותץ כמוס"6 לכס הי6 ומסורסדחויה
 יסכור 61) ויהרג כסכגס 6ף 3ה חתרפ6ין 6יןע"1
 6ף, כ)) ננסור 6יגו לכדו,ק)כס לך' כלתי סיתרוזס

 ודו"ק: קיותכס ו)סעחיד)סכיי6כס

 י5עק כי סיחר הו6 ולהלן 6)י, ילעק 5עק 6סכי
 והמלווח יעסיר כפלוגי העכס סעכוטדכהסכת

 כס) ויין כו' nh(o וסרגתי העוגס כ6ן 5,כ)עגי'
 הפקיקו כתחילה ונסתתם תח)ס כגפטות פוגעהרחת',(
 6תר ולכן בנופו סעגימי קכ ל6 כי ולכסוףכשתוגו
 6ז סועי) 1)6 הרכס לעקות פירוט י5עק 5עק 06כי

 ודו"ק: כוי 6תכסוהרגתי
 6לנונוח כסיכס נחרנ71יו o)nh והוגתי 6פוךך:ך*,ק

 נכסיהן כ"ד דסרוגי הענין יתוחיס,וכגיכס
 ד6ית6 כמו )חלך גכסיהן nDSn והרוגי)יורטיכן
 6מר מיתות ד' פרק וכירוסלחי ע"3 מ"חכ0כסדרין

 )6 החנכות[ ]סו4 חרסות )כ"כ נחסרו חירותד'
 )מלכות נגסיסן ד6ס 61פסר כלנד, סייף 15ל6גיחן
 כתוכתסי נפרעת וייגס סכתוכס מקעכוד דחפקיעה"ה
 תיו נוסכות ע"י סו6 כחרג 6תכס והרגתי סיחרוזס

 וכגיכס לסיגיך כתוכס לסם קטין 6לתגוחגטיכס
 לפסל eft 6ותס )רמת גכסי6כיהן )הס סטיןיתותיכו
 'סירו כו' 6פך כ"ג 3יחזק6ל גתו"ק סכון 16ודו"ק,
 nl)laD: גקיהס וימיו 6ותס יקירו סג6וזיר

וחרס
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חכמהמשפפשמשךש1
 המחויגים נהגך זה גחה )6 כו' וסרגתי 6פירדהרה

 5עק 06 כי וכהיכ מסוס ממיס כיד.מיחס
 6ף )6 15עק 6יגו oh 6כ) כם5ועק 117ק6 כו'העק
 ת"ת 15עק לס6יכו 6סתע טתוע 3תכי)ת6 סיייס)פי
 וף 3"ק ויעוין כעלתם עוגם לק 6תכס נסרגתי6יגו
 גמגם )6 לכן יעו*ק מתגו נפרעין ג"כ. וס15עק5"ג

 דכתינ נזסוס כתכ ולתכן ~OIO, כיוי מיחסכמחויכי
 סגסדיין תוטפה6 ויעוין וכו' מלחנוס כחלכסיסרגס
 לכתיב כיר*קן כמיתם דסתגקק יסודם ר' ןי)יף י'פרק

 ועיין כו', )סורך תעמס כן )י תתן כגוךב2ס2ררש !וו"ק: גו' יסוך כחרב ינחת כו'ומכרחי
 טסם ט)6 כ) כי שפקטן גיוס, פדכפלק

 מכ)) י65 )6 0"ז יום מלסיס 331סמס טתיגסכ6דס
 שטיס 6חר 16תו יפדה 6וס כככור כתו 6.כגופך
 הופ), מכ)) י65 ס6ז יכי6ך, כי וסיס כפליגתככהונ
 ע6 ק6ז )י תתכו סטחיכי מכיוס. )סורך, תעלסכן

 ודו"ק: גופ)מכ))
  ט'  h~p עמע תס6 )6 16תי "טסיכןגרכ2גךבנ

 וכ) 0רע )קון סתספר כ) קי*חנפסחים
 כי יתכן )כלכיס. )הימיכו י6וי ע"ס והתעירקמקכ)
 6יגו תוס סכע) )טריפס, (aly כע) כין חילוקים

 וכורדות ותמורס כתמרר קרוטי6ך 6עו וטריפסקלוס
 היגו כסס גס וטריפה מינוין, כטרי נקרמוקיטים

2,;::י
 ]ג11,::נ ג.;י:ך".ן:ע:י:%ן

 6)יך פגיו ד' יט6 טלטלו כמו )ס0 מכפרסקכ"ס סס5כוי מ65גו כן תתתויס, כפ"ר סרתכ"ס סססקוכמו
 לכות טזכות ת65גו כן כלכורי כ6ן כיחיר כ6ן)"ק

 כו' חסחייס סתתים 6ח 6גי וסכת וכמוט"6מכפלת
 כילד p1D ק6נורו וכחו מגפי ינו טיפח ח65טכן

 136ת זכומ וזפ, סיקס, גרו) 6רס )ו ספיחומעכלין
 ונעטר כתנזורס, סו6 רכו וזכות קיסיס כולדסוי
 כ5 6ין מרע )סין הכמספר 6מר 1)01 כלכור,610
 חסרונו 6ין תוס SD3n )פי ע)י4 מגיגין 0וכרי60)1
 לגס הרימס חס6"כ מותר )סויוע ס6 ינכוסרק

 כן )6 גכוס, 56) סי6 עניר0 טרק לסור,)סויוט
tDDn110( D~O וסמליגי )סגימוסי חט6 ס)6 ומקכ)ו 
  לעתרו ווס  וסכן, סקיגין. ותפריע  וס5וסר, סק)וסונוקכית
 טכמעסי תסוס 6ימלג6, ככפי חרוןכצגי

 תוס נע)
 ot~nS 6דס כין ע) תכפר יוה"כ גן טריפס, 1)6קרוס
Ofg(קזס )חכזרו 6וס כין 6ג) לנכוס, נוס ככע 

 ווו'ק: קיחר5ס עד תכפר יוס"כ 6ין עריפסאגור
 )ריין 6זסרס נתכיפתם, וכו', רב ע) חעגסרלר14

hSDחעגס )6 עג6מר זכות לכף 6)6 יטס 

 לסמלצו  61 קר6 סייחי פ"י הרמג*ס סגה רכ*ט)
 זס )כחן 61פסר חוכם. ותלתד חוזי סטינוזכות

 מלרר יסיס hSn 6ז0לס דסו6 פטוטו 6ג)כמכי)ה6,
 מקלמר וזסו מקמיח" ממכוון כנגד )כףזכות רקתחיך
 זכות )כף רחק6 כקסטות פירוש לכ"ח 6)6 יטסט)6
 פ"ק סוף חכות )הכגן רק3*ג וכר6מר כן יעמס)6
 ד)יכ6 גר6ס פקחים. יעור ט, תקח )6ר,1רן8דש ודו*"ן יעו*ס גימרת) דמים טופכי תלכין מן6ף

 קופטיסי כפרקת תוך דכפ)ו לס6)תימל
 מל)6 ןי)יף 6מל ככתוכוח 7ה6 וכליס, )טוחדדתך
 ס)6 גפרות סדיני תיירי דכ14 ונרפס וכלע,כתיכ
 1)זס נותוטת, כדיני לגיירי סופעיס וכפי סוחךיקח
 סכגמר זס תתרוס 56 51דיק וכקי כן, סקרךסנוטך
 ל6 כי תסרומ Sh חוכה )ו י6ו ולסוף )זכותככ"ד
 כתו )ססי"ת 0כ) תתיחם סכ"ר ספעו)ת רסעי56ריק
 וכיון 610, (otp5h וסמטפט וכו' כ5כ 6)קיסס6יור
 רתע %דיק 631 סמחת תפעו)וח זס ורגו כ"ךמטעו
 יחפון ם)6 סט."ת %) כמוך ODW סיט ל066

 )6 מסכ"ר כק6חד זס 6ך כמודה יכוץ וחיכחיהתו
 דיגו חוזי 6ז טעה סוחר ע"י 06 6כ) סו"7,)קת
 כי כדרק, )רון קר15 6ף 5ןין מדכו מתם ר6יסוקין
 ססי"ת, תססכם זס6ין

 לקסוס סוחך סגוט)י0 סהנ"י
 פקחיס, יטור סקוחר כי נזמייס ורכן ככווו, תחר6)

 וכמו )זס חכתי כריך סטין סתפורס כרכרפירוץ
 ודו"ק; 1h1h גוחזירין טעו 06 קכז0 נו מוריס קס5יוקיסדכר

 JfflDS קנין יט )ת"ד כו' תטמקגסרה11בניעיר2
 ססו)ח' טוף יעוין כותיומ*ע)נפקיע

 3סותפות 0עו"ג עם סדות יקנו 06 כטכיעית6"כ
 ו0עו"נ כלסיח היסרך) וי6כ) סגה גגגד קנהיפגז

 ישח )מען ט' חעסיך תעסה ימים קטתכסכימות,
 וכן כסוחפות כממות יקגו 6"כ כו' וחתורךטורך
 סחו)ן טוף יעוין קר6 מנתעי דכסו ער)יסעכדיס
 יטר56 ויקמל כטותפות יקגו .כו', ער) כעכר קחתךכן

 כסחתו טכיתת תנוס 61י וכו" כנכת חלקך עז))עו"ג
 51וקח דיייס 6רעת6 עכיד ועי"ג רכקותפות,נפקר
 כ"כ, דף ועות פ'1 דת6י תוספתך יטוין קל"חלקו

 דמס6יסוריס סעו"נ,וגתOD 65 כך יתט ערלה טלסוכן
 לחס יסית  סל5 כרי עו"ג' עס סוחפוה יעטוומסמלות
 6ליכס בתרתי 6קר וככ) 6תר )כן קכת' ט)ספסר
 OD )הסתחף ק)6 ונןריס סייניס ויתעטוחקנזרוי
 פיך ע) וכו' תזכירו )6 6חריס 6)קיס וקםסעו*גי
 סמ61)וכך6מר

~lDh 
 סעו"ג עס סוחפות קיעקס להדס

 יטמע )6 6מר ומתופס פי' מכועס )ו יתחייכסמ6
 ודו"ק: כו/ פיךע5

פקת
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 %' נבמכמהמשפמטמשך
 וככל כו' תסכות הטכיעי וכיוס כו' יתיס"טגטרן

 6)ק.ס ופס תסמרו 6)יכס ולנורתי6קר
 כסכת יז") ן6מרו תה עפ"י יתכן תזכירו, )66חריס
 ע"ז עוכר 6פי)1 כהלכתו סכת המטחר כ) קי"חדף
 קרטה יתיס סטת ק6תר וזפ )ו, מ1חלין לכוסכגור
 תסתוך Sh וככ"ז כו' תסכות הסכיעי וכיותמעסיך
 לתרתי 6סר כס) יק התורה, כמלות )הק)ע"ז

 לחות: ע"ר וזס ,חריט)"ת, 6)קיס וקם תטמרו6)יכס
 6ף לט3"6 )ורטיטת תחב נעכן קחתך בןרינפ:ם

 ת"11לפי יבמות תדיר הכתוכ עו"ג(כעכר
 רסקי סי' גוי העכר ס6ס סכתוכ סיכון יתכןזס

nl~DSיסרך) כ) היו 6ז כסכת רכו ללורך ח),כס 
 חוככות טיעטו כיי ותוטכיס גויס עכןיסקוגיס

 יעמס טל6 סיחרתי כיון לנור לכן כסכת6רוגיהס
 )6 כסכת לכיתתו SD מוזהר ורכו רכו )נורךסעכד
 ככ) וחייכיס וטכסו קתלי עכריס רק גוי עכותקנו
 טתהיו תטמלו 6)יכס טמרתי 6טר וככ) כקקה'הנולות
 סגחלס ס6חר וכחו ס)כס חסתורין יגסו קל6גקתייס
 6חריס 6)היס וטס כו' יינוע ט)6 )ספר כטתוךטס
 כיתכם 3ג. קב) כיון fisl Dnrt D"D תזכירו)6

 ודו"ק; וענקו טמר עכדיס יטר6)יס יהיוועכדיכס
 רג)יס קלט וכו' תקמלו לפיכס לתכתי 6סיובכל

 רסיס סרס )נולות הקדמה הו6תחוג,
 הכרוכים )הס חנ)ין והיו ד' פגי 6ת )ר6ותקכקיכו6
 כד6תל כזס זה קמעולין ד' )פגי חיספס להםוסריגו
 סיט תרנוו )6 טח)י)ה קורס, 6מר )כן כ"כ,יונות
 יעסקו כו' סם וכד6נורו תמוכס 16 עו"ג עניןכזה

 עויין 06 )הר16ת כרי ולוה הו6 רק ה6)הכדכריס
 כתקף וכן כמק"6, טכ6רגו וכמו חקוס ט)ר15נו

 רג)יס; קודס )"ת מסכה 6)היכתכ
 חווק )תועד לזיתיך 6סר כו' מטווי הנולות חג4לר2

 סירכעס 6מר כרטסו ע"ז כירושלמי הגהוכו',
 דחטיכ היטכ יעז"ט הי6 ותרנית עו"ג יסרך)הסית
 )6 6לורכ התורה ו)כקר, )ח)3יס וזמן כהן,)סגין
 לוחמן וקטר 6חרה ועו"ז וכחי דם חמן ע)תוכח
 חוק היה החתן יעגין הזה תייום)תי למדכו כו'.תורס
 לעיון fth-, ע) מורה היה 6סר ע"ז )ע31דיקכוע
 סכד.לן כלקר )כן והסגחתו, הסס לחדות המפילהכוזכ
 המיותי חג 6ת קיחוגו 6מר כמלריס מעוגסקי"ת
 לכלו כ"6 הכמות כהני יעלו )6 קנוי הגכי6וכן
 6סר הרכרות סחרי )כן כקוחוגיס, יעו"ט כו',נוזות
 פס 6מר t"DO מוסגי מכל רחיקיס רמה כמעלסהיו

 כחלות רק פירוק 5ויתיך, כנסר מלות ת6כ)3פרקס
 להרחיקן כמקריס ק6כ)ו 16פן 163ת1 )6 6כ)סזכרון,

 כקרס 6סר )סמוטנות ונחירו מעג) לחרי 6;:)נזע"ז,
 שנעת 6תר 361ף טן טוכד גוי כקיכ כהייתןכהן
 מחט התכוון 63ות1 5ויתיך, 6סר חלות ת"כ)יחיס
 להרחיקך וסיס כע"ז חועס 6ז שהיית זזותיך כעתסהיס

 ודוק: סתועיס תן 1)סכדילך מע"זתחוקי
 יסתרסו ס)6 נסניעית רג)יס סלק ג6תרגמכ2ימןך2א

 6)קי ת"ל ומה ממקותן, ~otSJטלסה
 הענין כיותר, קמו ייחד יטרק) SD 6)6יסרק)

 והום 61סיף' קליר ה6כיכ ע) כ6ן כמתרודהמועריס
 מלס להרקות מקס החרן לד' כי יסכתו :1ל66תיג6
O'nDDסריך סס6ריס וכמו תך', סו6 כי )דעת כסגה 
 לד' כי ירעו קגכר כקכיעית 36) פקדון, 6))כו6
 רגלים, טקס כעי )6 וקולרים, חורסיס וקיבסה6רן
 סיסר8לית טעותה זפטות  8ל  רסוק סהסי"ת חפני6חר, ענין כזה ריס מחקותן, רגליס יעקרו ר)6 קנו."))כן
 נפסי, לתרס ו' חלקי orl הכלל, חן כחלקוהלוה
 )הסי"ת תחיך דבוק להיות הקרס 3כח :;6יןונזפני
 )רג) :יע)ו תורה קמרה )כן כגגך, 61ספקדכתיכ
 hini(on ו)כקי)כו הכל 6) ויתדכקו סגיםלרפות
 )חזור יכו) ~oh המדולר) כלכר יהיו ו'כסדה33ית
 Sh יתחבקו כן החי' תן 63כר חטת6 6יגוו)חיוי;
 ~otlh להיותם סכרוכיס יוסכ כקרוסת ויתקדמוהכ)
 קדות ע) הוזהרו יסרך) ולכן יטרלל, 6)קיהיקרך
 סכ) עכור החלק מת6כרין סכתו גח, כן ול,6ססס
 גפם לתמור לריך כן הקרס לסחיות 6כר סיזוחכיןכמו

 ודו"ק: הכ))יות' הטיית יריעת עכור החלקיהיסרבל
 קה61 הדכי כן כו', 6נ )קון לס"י ה6כיכוקרד*ו2

 סהכי6ס דתכו6ה סמוק תכוון ע) 6נ) 6כלקון
 ויעוין וח5תחת סזורטין כל י"כ רס"ט כגלו' 6חיוטריק

 6)ו דהתגו6ס ופירס ירוט)חי כסס קםכתוספת
 חיוג זמן הוי מלנוחת סי6 6ותס וזורעין קותהת1לסין
 "כ נוקרי )כן יעוי,ס)תעקר

 זרעים )הוריו רבוי שהו"
 דילן מגמ' כחסווע פי' ורס"י 1ד1"ק. בוהוכסיזרם.1

 דוק: h"Dחגהות
 כתיג נדנריס כן )6 תט6, נכי וכן הבסיף,ךרקג

 טכטגיתן הגר"6 רכרי eD"' סטפס הסוכות'חג
 סככור עגני וחזרו הסר, חן ירד ותסה ססגייס)וחות
 6ז ולכך כידוע, סוכות ע) גלטוו תטרי, לחרםכט"ו
 1DO(nl חג 1)6 הבסיף חג גקר6 שגיות דכרותקודס
 יעו"ס ע"6 י"ג וף כר"ה חגיגה ר' קושייתונוט1)נן
 ס6דון פכי 6ל זכורך כ) ירמס כטגס פעתיסי2נןימן ועיין: סוכה SD הבסיף חנ )קרותו סייך 1)6והכן,

 6חר כה SD p,DD דחפן כפסיקתך וכו',ד'
 ומככיס תו5י6 ה61 הבדון סנ6חר כו' 6ר") ד',הבדון

זכר
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חכמהמשפםיםמשך*10
 כנעגיס ח51י6 ססו6 סכלית 6ד11 קלון ומנס )ל3לוכל

 )הזוה"ק מ65תי ]וכן כי)קוס וסוכך tih~nsומכניס
 וכ) כו' יכתיכ כתו העדון 6תר ריי כמפולעכ6ן
 כ6ן גס והגס יכו,[ ויורין ו6תיכ ייורין מעקל6חד

  לנן  יטרלל.  ושנניס גכעגיס מ51י6 סה61 גןהורסתו
 וכ) )ס1לי6כס סכינו סקרון פגי )ר16ת עוליםמסיו
 רועה, כלי כלקן )הניחס כלמכס מיטכ SDתחוסו
 גור) SD ס6)ו 6חך קחכס )הת;כ*ן חנו65ג8טר
 )ייוס)יס. ויעלו )הס 6טר כל יגיחו סליתה k."lhnהפקקי
 עזרה, )רקת קרקע )ו ס6י1 חי פטור זהותפני
 והגמיון ודו"ק )6ין פרטיותככגיסתו תועליות )ודפין
 הבגריס רק נוגיחיס ו8יגס וכליס כ3 ססו)כיססככיר
 ;יוסנחו ע)יהס תנין כעלתו זה ס6רל וננפקיריסוססותיס
 לזס כו', יחתור ו)6 ו6ויכ לר חכ) )סג5)כפרטיות
 רנ)יסן ג6ין תם כו' כגע)יס פמתיך יפו נוס6תר
 8כיגז 6נרהס ס) כתו )רג) מעונין כיעה יקרך)ס)

 דפין פירו; )גייס תחמס סהי' 6כרהס קטוריעמ' גו' עריס י5גי וכה"ק גסיסות כעסר סגיסספירו;
 סכספ)ות 6תך תיגר ורק דודוט)מה כימי גריסתקכ)יס
 השק נר . זהו יטרק) עם ומתנורי מתגייריקלק)
 סתגומין 6כרהס לדודי עס עתים נדכי וזה יפו)ועליך

 ודו"ק: 6כעו כ6כרהס3גסיון
 ס"ה הדסון סרר לפי כקר, עד חגי ח)כ ילין1457

  ונחו חגי ח)כ כקר ער י)ין 1)6 )6חי)1
 דריך )כן וכחי, רס ולסוף חנון ע) תסחט )6ס6תר
 זה כקר' ליזה רמפרק ע*6 דף כפסחיס כסגלר3
 ד' כיח תכיף לרתתך נכורי ר6טית יום קלכקר
 מכחה ו6ס כו רכתיכ סעותר סכלה יגס וזהכי'.

 ד6ינוורי יועיגין )כן עמרי כסטה וזס תקריי,גכוריס
 להטית כקר דייט )6 6כ) כ)יגס, נפם)ין ט"וחגיגת
 סו6 רר5סיח חוכך,רזם

~'YQ 
 ודו"ק. תיקר )6

 מרוע הרגילו התסכל פרק סוף לתוספותרדונדץ
 ומדוע הליכה, כ) קיהל כעי קכירכסכר

 קורס ס)י)ס כסוף המזנח תעוג מורידן 6306יתורין
 )6 דכתיכ וגרסה יעו"ק. כזך מפסי) ס3וקל16ל
 ק6י פסח קימורי ומל הפסח, חג זכת )כוקרי)ין

 מסמע )נוקל וכחיג נ"ט בפסחיס המלמסוכןכפירור
 כתיכ ו)6 מפסי) קלס כקעס 6ף )כוקל סתתגסוע)
 ע"ז ריק דכירוס)תי תסוס ויתכן ודו"ק. כוקרער
 וכתיכ כו' חגי ח)כ י)ין )6 סי6דכתיכ ותרניתעו"ג
 יטרלל שלחיכו  ניון  לנן  וכחכס' לכסי סכי5וכבו"ג
 תורס )רורותהחנוירה D13O  סמינו  כבגל  סיעלחרי
 כהמהגה 6חח קעה 6ף גומדכח6 )כר ישןק)6

 1ד1"ק:)כיקר

 טמאה 6ף יכו) מכילתנו, 6מ1. גת)כ גרי תכל)נרגל
 ;6תו הלוי אהרון כרכינו ד)6 נווכח תכ6ן6רס, כח)כ ו)6 6חו כח)כ ת") כתוכה )התכל)אסור

 ר6"כ חרכו, על ולוקס הטת6יס כעל סו6 6דסקח)כ
 עסיטח טח6ה, ככ)) הו6 ס)6 )י )נוה ק)יסיקל6

 ר6"ס, וך6י התור: תן )גמרי הנוותר האותרהרתכ"ן
 לחתנ6' קפדך המותר וכחלכ ו0ר"6 )תעט קר6וקריך
 תפ"ס הלכית עיין לייקכ יק ג"כ סרתכ"סלקיטת

3ffDס: התגיר וכהרכ ס"ג; 
 פיך 06 לריך 6יגו אוחר עקיכ6 ר' כתכינתך,לעכם

 נב) נו שם הו6 כין ט' ככ"ח כו'הגסה
 ת6נור' נויה קורס ס6יסורו גסת אתרת 06 )6ת6כ)
 ת"ת קורס חיסולה קטין תוכיח גכי)ה סרי כו'ככ"ח
 (thrn תסתרס קהים ;כן כככי)ה לנורת 06 )6כו'
 ;6סוריס טכסן הקוה הלך יוכיח, הכקם גיר 6תר]ו)6
 ונכילה לגיד נוה לנויפרך ד6יכ6 תסוס ת6כ),גב)
 היס יככילס לאכילה, הכומר ספת )מס היה )6סכן

 )6 לג1 זכוחסי O)~hl 6תה"ח תטוס והקורסאסורס
 כתקף תטמ6ין ס6ין יוכיחו ורס ח)כ הלר[ כנוהיציף
 hnun ס6ימ 6עפ"י כח)כ כסר ע) יוכיחו הסגו'
 סרר )6 06 תתלהק רקתי ]וכיון כאכילה אסוריה6
 וחומר16 קוה רק דה61 כ) כילכל פרכיגין )6רינה
 למן היה )6 אכן )כולהו תס )תיפרך תליגין )6ולכן

 דיליף וס6 וסול, כ) פירכ6 רק זה ן6.ןסעה"כ/
 )כס סיה )6 סכן )ערצה תס פריך וק6 )קחן6יסי
 היה )6 דחתן תקוס גידורה, פירכס )ה וחסיכסעס"כ
 תעיקרו ח) והמיסיר להיתר לנוף תעורס ערצה)איסור
 רק מעיקרו גכי)ה מיסור סיס ל6 כגכי)סתק6"כ
 נואי והיה סחי, גון וכקר 6נוס"ח נסוס אסירקהים
 )ה.ות סכלך זה כי 06 ;ח'עה' ע"י סיתל)היות
 י' רף דככורות פ"ק לל"י ועיין כרין סיגוי זהופגי
 )6 כו' הנסקל סור 6כל כו' גמי )דילי ריסע"6
 )6 רס61[ כ) פירכא רק זה 6ין 6ך ע,תרת,איסור כחזק" כחייה וכהתה )כן קוום  titch  לובסיינ )יהיה
 כו' כרת עציו חייכין סכן ודס כח)כ צחורת06

 הדר סוי יוכיחו ונכי)ס גיר תלתו 06 תו]61"כ
 דהוה כ) פלכיגין ייגרז הרר Dh כתרתך ו6ףריגל
 קי"ג דף סכסר כ) כפרק )קיט ריס קפיר;וכתו
 שזה סגרנה וכפי כו' ת6כ)גו )6 ת") ודו"ק[ע"6
 ריכך סרר 6י תתחתך חר6 כאמרו )קיק רי;גוון
  6ין 5יסי  רלרכרי  רסו6' כ) פיכיגין ה5ר כנוהואתי
 ככ'ז: 1ד1"ק עקיכ6 ר' דכרי )ייסכ רק )זה,לורך
 מקזמוח כג' ג6חר תה תפני 6ומל סתעון י'שם

 כחולב 6חה הקג*ס סכרת כליחות מקסכגגך
ולחת
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נגממהמשפפיםמשך
 עג)* וסל גריזים 3סל 61חת מ61כ כעלצות61חת
 נייזיס הר מו5י6 טמבון ר' ע"3 )"ז רף מוטסעיין
 כגירסת מעיקר )כן סכמדכר, Dtnold ומכניסכו'

 ג6תרו דגולות )טעתיס ורי"ס יסמע46 ר'סי)קוע
 יעו"ס: הוי כרית חד6 כ6והת"ע ופיטותכסיגי
 תורס 6חלס כו' הנק) )6 מנור 16 16ת- י3ישם

 גירם6 )פי הגס הכס)גוותמכרגו, )6כטתמכלגו
 דה6 כיד. וף ככליהות סגמר6 מקתתר מס 6*ס11
 חתור ליסור וס"ת ליסור ע) ח) 6יסול דם")רבי
 )ית חתור 6יסול ע) ק) ליסור 6כ) ק), 6יסולע)
 גיחם, ו)פ"ז היכל, )י לתפים )6 רם"י וכתכ)ים,
 דכריתות' )וכלגס כפירוטו הרמכ"ס לפירט מסדלפי
 )6 כח)כ ככטל ליסור ע) ח) ליסור 6יןר)מ'ד
 6"כ יעו"ט, לכיוס 4י0ול ן)יכ6 כיון כהג6סמהסר
 נכלה, כטחכק) )עו"ג )תוכלו כהנ6ס דמתסרסכ6

'ffiגכ)ה, חיסול ע) וחיי) גח)כ דכטר ופיסול 6תי 
 tnSD כפגי קכן חמול והום חיי) חמור ד6יסור6)מ6
 6כי)ס ליסור )מגין ח) הים )6 ר6ס כסנ6ס,לסור
 עגין כגי ht(oit דסנ6ס הגטה, )6יסול ח) סיס)6
 סתיס, כח)כ כסר כם6וכ) )קי ד)6 הדס הו6,6חל
 )6 ולרמכ"ס הנקה, תסס ולחד לכילה תסוס6חר
 דיקדק כחוקדסין )כד וכ)), כ)) סגלה כ) SD)קי

 ליסור 6ין טיה6 טייך )6 וממוגך הוה, דגכוסמתוגך
 )סתהגות לסור וכודניי hle' ןמחון כיון ליסור SDח)

 גלע הו6 רככות רנוחוג6 מסוס ד6טו דחכריס,מממון
 חזסיף ליסור הוי סג6ס ליסר ד6יתזסף וכיוןמרמסס,
 ט) הגפל4ס )גקודס כס"ד (hSD כיקור וזסכמוקרסין,
 החלך טעם ועיין  כדרכו, כמקריס הקילר קםסלמכ"ס
 הוי ןגמר6 סוגית והך כחכתי, וסגלע"ד סכיהופחח
 עיי"ס, רכי גימיגין ד)6 תיכח חורין כגמלת יקגיחת,
 6)יכ6 ]פילוק תג6 6)טזר ר' דכי י5*)61פקר

 ככ"ז, ודו"קדלכי[
 החוסם סרמכ"ן כמיטת ד)6 ק5ת תסתעךבמזה

 דמכירס 5דיקיסי חטטי המטוגס )ע"זגחידוסיו
 16 דכתיכ6 הטעס רק ההולס, מן כ)) 61lD'hימ
 6)מ6 )מוכרה טיוכ) תדכתיכ סייח )נכר"מכור
 כהגרס דירי וע"כ ניגסו, דילים לממוגף כעריסיביסו
 תכט)גי ל6 ולקוןעכ"ד,

 ד6יסו פירוטו פ"כ ותמכלגו,
 )כ)כ פ0ק6, וריס ומהב ודו"ק, )נוכרו ר6סוי6ים1ר6
 גנגס כ) תבכרו )Sfn 6 וכו' ככ)כ 16ת1תאריכון
 גרץ נאנקה, מוהרת סי6 היי כו' גנגס וחספי'
 פירוט גנזקנוטו 6)6 מיגו 16 פירוטי דלחן רסיס,דמין

 pfl~1: קלמר מסקר קלוכ)כ
 סמקפקיס, כ) וקת ר' כנרי כ) 6ה )עםךיכמם8ר

 וסיטת , הדיגין ע) סוזסלו נח רכנידע
 S~b ע)יססי נותן סחוס מרעת גמוסיס וס61ר6סוגיכ(
 מ5ד רק 610 וגדריס התורס חוקי ע) ולרוות)כוץ
 ס61 6חד יעכור ו6ס כזפ, זס ערכים יסרב)סג)
 ולספוט )כוף יס)כ"ד כזס כולו, ו)סכ)) )יכירומזיק
 נוסר6וי זס 6ין זס דכה הטיית מ15ת 6תמעוכר
 נזקודס )כן קוג" עס )הרס סיט כנוס 6חרטיתער3:
 1S3p 1)6 נעסה ך' יכר 6סר הדכריס ג:)סנורו
 )סכגי0ן כעס ע) סרס זרק כי 6כ) י:חספטיס,עריין
 סרי )סם 6חר יהרו, כתכי)ת6 יסנורו וטחוככפית
 הרית טפר 011 ותפוסים, עגוכיס קמורים6תס
 ד' דכר 6קר כ) בחרו )כן יחר, יסרב) כ)לכרתו
 ו' תלות סהעיכר געסס, הנזספטיס כין הדוריסכין

 ודו"ק: s~(ss מחזיק )תכילו 6דס כין גירסו6
 6תר חטיבה נליט פריס, )ד' ס)תיס 'כחיסריזבבדזך

 כנזוכר )ז ויחוגו ע"ם חגיגס קטמידסוו
 סלמי 6חר כמגחות וכן ע"כ 5"ז דף וכזכחיסרס"יי
 כלגגותי ויחס הדס ח5י מקס ויקח כהו כתיכ כחילנור
 יחיו קרכן דהוי מוו חגיגה הלתי ו)6ו ה':ר4סוכפי

 כסך דת)וי וגרבה י"ד, תתולם יעוי' ככגופי'.רקדניתו
 וגס ותגיך ע"כ קט"ו דף 3זכחיס דתג6יפלוגתך
 פריטת זו 6תר ריכ"ק יתקדמו ן' Sh הגגסיסהכהניס
 )6 כלומר 41כיסו נרכ פריקות זו בותר ר'ככורות
lh~p)כסיכי קגעסו ו6כיהו6 גד3 רק ככורים כסגים 
 )ת6ן )כן קרכגות, )הקריס כו' סגבסיס כו'כמגיס
 ג6כ)י0 והיו ק)יס קיקיס פיו ככוייס 'והיוד6חר
 06 6כ) כו' ויבכרו ה6)וריס ויחזו כתוכ ולכן)יסרך)
 קהי לכור המי היו 6"כ ו6כיהו6 גרכ ו-מןהמר
 דח65ג1 וכתו בפרון כגי )כמגיס ג4כ)יס והייקרסיס
 עיבה כז' טהקריכו SID~. סוד 41י וי יףהייבזק כס"ך: וכרור )כסכים סנ6כ)ין כעירת )חס כ)4 35:!רקמי

 כעי )6 דמעיקר6 מידי 6יק6 נזי הוימחיר
 סוי רביה מוסת ו6ס פירוט כעי, ובכסוף וגהותהפסס
 סגם ככנוס הקריכו 06 וכסר יתיר קרכן הו'יה)6
 נכי למגי)ס פ"ק סוף ירוס)חי יעוי' י"ח י65ד)6
 זכחיס סוף רכ סכר יחיד וככנות כן י[גיגסמבמי
 כמס דין וכסיני ונתוח ספקט כעי )6 ע'כסיווגס
 33מס )יכ6 ביכור קרכן והול תת'ד nSID 6כ)הוי

 סיטכ: ודו"ק כזה יעוי'כ))
 )כפרק מוכחל ע) וזלק החזכח' ע) זרק סדסררז(בי

 כז3חיס קמרו כן וכקחת 16גק)וס. hnD'ע)
 טעונה עורס נוה )פקה התורס ז6ת חע6ת זספרק
 ויקח כסו כתיכ גתי לכור נקטמי וזרק 6י)ימ6כבי
 כסתרטס רמפלט וע"כ כמגגותי וימס סרס ירימפס

יזלק
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משפז"ממש"1%

 3גריתות כי 06 טמו3ח, ע) ג"כ סוס זסדולק
 סגמר6 6מרויתמות

 ר0ז~
 )ברית נכנסו 1יסר6ל ווי

 ולנו"ו 3ירוקלמי ימני)ס פ"ק ולמר 3OtbSollhסז6סן
 ס)תיס, ויזכחו דכתי3 60 נחן 3ני קרכו )6ס)מיס
 קוסיית 6"כ ספסט, וכ)6 נתוח ג)6 מלמיספינו;
 מזרק וסעי יליף מעולס ורק מידה קטיך )06ס*ס
 -וכונסו

 עו)ות'
 ור' ר"6 מסוס קיווץ) 6ו)ס סו6"

 י"ס וקליעה תורס מתן קודם דיתרו63 סכל6)יעזל
 וסכר וזכחיס עולס כוי יתרו ויקח וכתיכ 631,;מע

 וכתו פוקסס, קפיר 6"כ גח, 3גי סקריכודק)מיס
 ורו'ק: קט"ז דף חטטת פרת פרק ונטוס מס ילומ)מידמפורס

 6טרכהכתי )סורותס, כתכתי 6;ר וסת5ו0רןץרןרךשרץ
 ר;כ"ס, ועיין וכפלוס סתורם SD יתכן)6

 כוי לניעות )ושדין סיו תורס גתנס ד6למל6וכללס
 כתכתי 6קר לנור )כן עירוכיןז )גמ' כי' מנמרסגז)

 סץ5רס, ס;י"ת 0) ספר סזס י5רתי 6;ר סטכענספר
 חלקו קיכ) 6חר סכל יסר6ל כ)) כגיתות סססגתכ 6מי על סכווגס כבכוה, כריס )קי; רי; דיליעפי
 כתקור חריתם לכס לוח SD כתוכ וסוךמסיגי

 חו"ק: גחר6 וזמו )חר; עתיר ותיק עהלמיר מס כ)גסמ1היסס
 גכי6יס זס כתכהי 6;ר ס', דף 3נרכותירדץנה

 3רו3 פ"נ כתריס ליתרו פירו;1כת31יס,
 )מס ניתן )6 יקי6) חטך ;6לנו)6 כעם, 317חטתט
 סככי6יס סרי כו' כלכד יסו;ע וספל תורס6)6

 קחט6ו קורס 6"כ יקרני, כקחט16 גנדורווכתוג'ס
 גכר6 )קוס )סר6ות סכתכ 3יטו)ת סיס)6

 סקי"ת כתכתי 6;י רק סכחירס, חכרחתסיייעתס
 רכינו כרכרי )סכתיר0 מכרחת תיגס קיריעתוכעקמו

 קסיו סנכרתיס כידיעת ניגס סקי"ת ;ידיעתסרמכ*ס
 ודו"ק: עליו חתוספת וניגסט5מותו

תרומה
 )כו יוכנו 6קר 6י; כ) ת6ת תעמס )יויקחו

 6יק כ) ת6ת פייוק תרומתי, 6תתקחו
 חק3)ין 6ין נע) )0 סי; סמ6;ט ";ס, כל מ6ת1)6
 ק"ט, רף 3"ק סוף כרתגי6 תרוכס ד3ר לרקסגכ6י
 ונטיס תקריס, חרותת ע) )זס לרי; ומקריסוכפיק

 ודוק: קוקאין 6יןוקעגיס
 עין שמיס, ולקטרת סמטחס "מןבשמים

 פ)6 כרכר גוף 631תת ור6כ"ע,ימכ"ן
 )6 כתמי וכקרל מתיגיי )מעם ג6מלו סתמגיסדי"6
 סקדחוגיס טפיליו מס כפי רקל6 כלטיס )פוסגומר

D"1hs~0"3כי עד וח)כגס סנומניס סוקס יק ורט 

 ר6מר תם עפ"י גר6ס סיעתי מרכריסס. לקי~תס מי פילוסן 6ין נתפלקו ;)6 טססממגיס 6מוסרמ3"ן
 ;יסיס וסוך מ;)ךי פירועו סתיס )ך וקח יומךפריס
 וכחקת נטף הממניס ר;);ס )י נר6ס לכן תסס,חט)

 מל6 וסוקר נוגסי מט) ס.ו סס ולכנסוח)כנס
 יסרק), מק) סיו מסיגי )מקס כע"פ רקנתפרקו
 סתרומ0 וזקת 6נור ולכן 3עתיס, גקר6יס 0יותנוס
 );תן כגתים יקר6) כגי נו6ח 610 מ6תס תקחו6קר

 יתכן ו)פ"ז תגס. ת;) נסיו ססתיס ולקטרתסמ;חס
 ל6 סממחס );תן גס יסרך) מק) ססיווסכקמיס
 גנזסר 1)6 כמעי לעמס ג6תר רק ככתוביזכרו

 תגס קל יק פוסין סיו יל6 תניס סו6 נוס)חכמיס
 כפסע מקור מחוור וזס )613, )טהיר קייםוכקו

 וקח מ"ר )סך יחדיו o~tbin ואפקט ובקכוסטכמוכ,
 1יוק: נזסלך)ך

 מעזרות SDI בעיר פ) מ1סיפין 6ין כגמרך. תענו,ךסבן
 כו'. ותימיס 61וריס וכ"ג ונכיף כמלך6)6

 סיס ל6סרן 6ע*ג ועור )רורות העטו וכן י"סוכקומי
 נוסכן' )ענות ותומיס 163ריס ג;6)1 וכי מסכןככגין
 וד3ריכס עכ"), סנוטכן געס0 לסרן טגתכסן קורסס)6

 רק ממסכן כעטיית סיס )6 תקירו; דס6תמוסיס
 נכי )"ר 3ע"1 תוספית כחכו תזו ונקולסכרקיחתו
 סת)ו6יס ינוי דג) סנו)61'ס, ימי ז' ;חק כת0נונס
 פ"ח דף 3;כת קמרו וכן 3נזס, קרוית רק סיס)6
 סקלוקת תפני ):ו)61יס ;תיגי ער כיו65 נפם)ד)6

 ססקומו ;תיגי יום עד סיס )ssji 6 וסנזסגוסמחי5ות
 ינוי תז' לסרן ע) ס6ו"ת סיס ככר ו6ז פרקי1ל6

 סס וכר6ס"י קרקיס )לכיסת רקבון יעו";סת)ו6יסי
 )חמי ממסתי יכירוט)נוי כננז' ד6נורו חס התגסורוק,
 החוסי גכי6 עפ"י נקרפת 61חת כהכלת 6חתתורס
 ילתוספות )דורות מוס נוקר; )קירו; רחומכיסכיון

 ויעוין מעתם. וכר )חרק י;6י גכי6 6ין 6"כסעיר'
 61חת גחכנה תסס דחסת די)פיגין טכהכיתכ"ס
 יעו"ס, ג6כ)ת ביזו ריר; ססג3י6 רק נטרפתתסס

 רכ6;ר דיותך נפ"ק ובנזרו דגגוו ניעתיובראה
 וטיכס )עקות ד' 015 סז0 פיוסעלס

 מיס דגכגסו 61תר דמי)61יס, דותי6 כיוסג"פ)דולות
 כתודס נתקראת תעיר וסוורות מגס סכ6 כן דס'תחת

 כן כססי טג6כ)יס ן3ליס תגחס הקיריוסעזרס
 וחטאת ר6סרן חטאת חטאות כגגי 6ז נתקר;סמקכן
 חע6ח ;6ין )דורות רק )מי)61יס, כ;תעידיקר6)
 וס6חד כנרכס, סכ6 ד3ל )מנחס י)פינין גדכס63ס
 כקל 3ן מעגל ג;רף, מסס וס6חד ג6כ) סיסנוסס
 ח5וגס חע6ם מ65ג1 ;)6 וגר;"י, וקם גסרף,ד6סרן

לסיפי
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ייספי

~Wb 

ה  שצ 

- 
 6*כ נ6כ4 סיס סעס וט) כרכו 11 6)6מערפת
 נעיר ותוחח nl~gno ת"ת מנחית נכנסו)דורך
 נגוס עפ"י זס עכסתן מסן 60יז1 רק סחע6ותתחת
 ממ)61יס דתורוח ~htthhh וכפירוק ודוק, ימכ"ס נוון1)01
 פירט )6 וסרטכ"6 למ)61יסן מטמיני כונתוילפינין

 יעו"ם. ltsw והמס כןנרכליו
 תמן הגי וכירוט)מי 161*תן גכי6 יכעי יימרורושע

 תגי 6סכח סריך 6ני )מס 16"ה גכי6 יק06
 מטוס דטעמי גר6ס ק"ת. סריך 16מו יסורסר'

 טגזירת ו6עפ"י ע"3 וף כיומנן )ו נ6 כפרקיתחורו
 סריך סיס וככן חוזרת תיגס 16*ת גזרת חוזלת,נגיח

"'16
 ודוק, )ע1)ס וקולתו רמקפט ורומיך חוזך ס)6יסיס

 ותומיס כו' מוריס לנור )ו ג6 פרק וכירו0)מי61'ק
 סיו תמימין י0ר6) ססיו סכעת דכריסס, מהמין0סן
 גגכע )מן  סכרו ח65ט סכן סורך )מסמכוכין
 סכר5טונט  כו' )הס )6נךו מ"1 יוך6 ר' 6מרנגימין
%5ר

~SD 
 כמו דחיזר ר)תג6 סרי כו' כתתיו ו)*6

 ר6יגו )ספמו וריי 16"ת, 5ייך )מס 6*כ נכי*נזרת
 סונר כזפ סגתכ63 תסס ימע)ח ייעתיירנישה ודוק: 16"ת לציך )כןחוזר
 ממחיות וזס )סהכט) יכו)יס 6ינסהדוריו

 )ח)חחס כסי165 )כן חוזר, 6יגו גזירתו וגסשהורס
 נו)קמוהיו ןוכ) 3יה י*ו סגסדרין ויעוין נעות נמרכז63.
 וכמסיס, סרכרן זס תולס כס) נ6חל הכן מטס[0)
 נוטס דנ3ו6ת ממטכן, )קדוח 16"ת יריך סיס )6מ0ס
 קו6 כי ודוק ותומיס 16ריס כמוסו6

 עגיי
hSD) :כם"ך 

 ור*) ר"י 6יתפלגין לנוס 6"ר לח"ז נירוט)מהר2בובמ
 סקרניות gl1'D מקריין 61ח"כ כוגיןח"6

 עו)ות 0סתחי5ות פירוס עולות, סן כולו כף מ"רכו'
 וסייג" כסקס, )6 ממחיטות דקרוט" סגחרכו6עפ"י
 ורק רוות הים )6 סזל6 נימי ר.)6 16"ה כעי67י
 )עורס, סיו סמחי5ות וקרוסת עגילן כעלמך)וכל
 תרך נמקוס סיס דכחמי6 ליס קטס )6 ממרך6כ)
 ור)6 )ך, יכ61' מלכך עליו סקרמונ'ס טפרטווכמי

 ודוק: מלך סיס )6 דכחמיס ט6י) 6נ6כטיסת
 רק טסול זסנ ע3 %ט11 )6 כקלוןוקנה

 )6 כי 06 וסכרים מזר 6נ) וכפלתןקרון
 סטסרס כי וסוך טמור. )6 זסכ רק טיגן מתגויסויו
 דסק)יס נירוק)מי וכמפורט שורפן )גול ססכגסססו6
 עכור כחו 610 )כור דססכנסס וגמ65 ג' סי'פ"ז

 עקמו סטיון )כןכעולן
 סו"

 טכותכין סק)ף עיר כמו
  וס3ריס וסכ סזר 36) )קתס. TUD 50ייך תפי)יןט)י1
 )ענןס קריך 6ין רלזנ'ס ק)סיעת סכתיס געולסמם
 לתשרם כמו מוכרת קינו קססנון מעים)0מס

 ~ון 3סס )סחיכן קליך סיס )6 )כן 1:גרה4ננ16וי
 זסנ 0) 0י*ס )כתונ קליך סי' )6 ['סכרוניססעןות*
 סיס וסגפלח מכפלת מגוף מקלס קסס כיוןטסור
 כמו"ס טגצר 301 מס סכר31יס גס 6"כ טסורזסכ
 גלות נ3י סכחילס כיס מסנטת ס)"י נפיגלכעו

 יעו'ט:סממלס
 מתטי יסורו )6 סנויס יסיו סיווןבפב2נות

 )וקה, ~ון גדי ממסיר ז")וימרו
 וכן 16תף נסקת סנדיס וסיו כתיג למזנחומכס

 תמיך 13 ק13עיס סס ס3דיס גמלון תע6"כנ0ו)חף
 ~fa סס6ר11 מולס טפ"י וגרפס ס61, זכוס)6
 סת"ח ומגס )יקחי סרו5ס )כ) מונח 0ס61 תורס)כתר
 )כיסו מ)6י מטי) עטיי 0יס6 )תווכו 0גנדקריך

 התרו וכן מתקיימי תורתו וכוס יומי 6יקוכתורוס
 כו, ועסית כתיכ ע"כ דף כיומה סהרון ע) גסז")

 163 1)01 מ)6כתוי )-עטות 'מ15וין טס5כור 6ן"חמכס
 1מסר16י ותורותיו, ד' )עוות ס6רון 0סו6 סת"חיד. ססומגיס סס גסן סמחזיקיס סס סכדיס טו)עו)ססכרים
 ממט יסורו )6 מכלית כלרון ottnlh חמיךטיסיו
 )מר )6 ותוטס פ"1 ניווס)מי וז") ויאוינווכמו

"(1
 )מספיק נידו סיתם O~D 6(1 ו)6 קמי )6 )ימד

 אליך למכיס קיטת גודע סגם סמוסכ),רע*ןש כ6)קיך(י )1מ65תי חמיו. בו (O'Dt~i סכריס ג16 )כןוכו'
 סטנת ככ)) קזסו גיוס גס מנרות)סד)יק

 וכי 1*) סימרו יכף מוסגרתי שיטתו )דירייירות
e~lhbב 1 יוישייי;%,י.: :ני":' ג 
 כחינם טסד)קס כן )סחיר 6יט ניוס עססו)קסכנוו

  נוקעיו 5ה נוטף ססו6  ס6וין  כן  6חו' עכיןס)סגיסכ(
OplD)טס6 ססו6 16תו )ס6ת סכלים 61ין )"ס( רפ 
 ל9  סעול%יס' ס%ט5  ככור מפ9 סו5 כי עימו6ה
  ט6ין כמו  לסורות %%נו  יסורו כל  סכריס כיליס
 ככס מועדי 63וס) מונח סיותו געת )נכייסענין
 סינרך עגין וס 6ין מכתף ע) קותו קנוט6יןכקעס
 ממגו סנדיס יסורו )6 )כן ככיכ41 סגס61)סיכור
 ורוי: תשיר  רולייס  וסיכל  מסגרות כמותמיד
 סרס שיך* 6הן 6קר מפדות 6ה תתן סקרוןרשל

 כי  ס6רוף )כו סני כמקים עעו סכ)יסגע
 כ) וכקו0יס  סקרון מעככיס וסרוחות נננזוספחות
  ררינו קל6 ניס תנ6 )כן )עכנ' סכסכו  לוטינסמקוס
 ל6 סני הכמקרס  וכיון  ספרותי  כי  טיוחן ערקלון
 רמנ"ן כתכ וימס  ורוק*  ליון סיס  )6 )וחות כוסיו
 מש 0כ*1 מחרט )עטותו 5ייך סקרון 'ניעכרס6ס

 מ"ע 610)וחות
ויסק )דורותי
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רמהתתמהמשך1%
 610 וכו' פס 3ך שוערתי מהח"ו סנטוס כיךיר,כנ'

 16תך ~וס 6סר ג) ו6ת סמוטנלןמקתל
 6ער מעדות 6ת חתן lt~ho 61) סמ6מל, סיום60
 סכ5 כנ"יי Sh 16תך 156ס 6סר כ) 6מ 6)יך6תן
 כסוף ס6מל כמו סקרון מ5ר 16 כקרון יתןסם"ת
 ר6רון יודן 1)ל' ולוק* יו"ר 3*כ ועייןוילך
 3רפ6 6כר6 תונח וס"ת טפחים חמםכ6תס
 וכתת 6מר ינוהח)ה 6*ס תמ' נפיקדמוי
Shסטדות )וחות סרס כו' סטרת 6ת סקרון 

 סכפורת ונתת ככפורת יכססו 61ח"גכקלון
 6ת תתן תכחון ט6רון 61) 61מר כו' סביוןע)

 כמו עדות טכקר6 טם"ת זס 6)יך 6ת1 6סרסעדות
 מ5ר 16ת1 וסמתס סזס ס"ת 6ת )קות כויתךע6מל
 טק)יס כירוס)נזי ת3ו6ר וזס כו', )ער כך וסי'כו'

 יעו"ם: 1'פלק
 כחכ )6 וכברון כמזנחוה סקו)חן* 6ה נםונשא

 כס, וגק6 כת3 וכבן כו' 603ת )ם6הרק
 כסיותו )5ורך ט)6 6ף סטו)חן 6ת )יס6 סמ15ספירם
 )פני חכתכס 167 נגריס )עוטי )סל16תוכמקרם
 סוף כמו"ס )נחת סעקוי כבי סוי )6 ומטויססמקוסי

 פ"ח וף תירית טחי כפיק וכו'. מנפתרע,םירן ודוק: טס חוספוח ויעויןחגינס
 מככר, מן כבין נרוח 06 תכביפסיגי

 תמן ונופים יעו"ם' כ"ע מודו וכתחהוהוכמ)קחיס
 גרות ר6ין דסוכר סתכ6 0) ועעס יעו"סיעעמו
 61ת כתיכ ויקם) דכר6ם מקוס כרקס, סככר,מן

 ו6ת ונוחתות[ ]מ)קחיס כליס 61ת סמ6ורתכולת
 קורס לכביס קר5 5פסקיס  lhne~' קמן 61תגלותיס
 דכריס מן כליס יכתו מיגים, וסמע סנוערכס,נרות
 )ככי' טפין ככייס סם ארות כן )ככר, חוןסמן
 O"tD1 זינונ" חלי ויקם) סזף )קנ!ן כת"ג ככ"נזתכן
 רכס תסס ורק ומחתית, )ת)קחיס קודם סכרותסיס
 ולכן סככרי תן מגרות קבין )סודיעס 6חךכפעם
 קולחן פכי דכתיכ6 כמו כבס כ) 61ת כתוכ)6

 כסוף דכתוכ דסיכי תטוס כתסיס, בקמןומזכת
 סכתכ כ6ן 36) סרגר, כמסייס כמיס כ) 61תכתיג
 ורוק: כמיס כ) )כתוב ת5י )6 סנרות כך6חר

 שגיס 6רכעיס סיו ופרחים כפחוריסבבועים
 זסנ, ם) 063 וכקסי6 מעכר תססופחך

 כו"פ, נכיעיס עוקין 6ין מתפית ס6ר ק) 606כ)
 61ין מ"כ סס גגי ימרמז וגר6ס פ"נ. כס'כסמכות
 כמוס גק תכל So'n ד)6 )ת6ן 6)6 עתומוסלין
 ס)כס סממונס )סס 6הר פרק כילוס)מיכדפתר

 נותכות ק6י ם) מגורס סע1סין Ott)p פקסס סכןז'

 למעת רמוים 6יג0 ס6ז כו"פ* נ3יעיס 63ס6ינס
 ~nlhSIS ספרירו ס)6 'חכן 6חד. סנוסנןידקיןק ודוק: נ6ס רתז וזס ח"כ כססרגילים

 לסלסל וכן תסעוח כעעת 6ףמסקרסיס
 חחסיס, עורות ומכסס ת6ותיס 6)יס עיי1"יבמכנמה ודוק:מע"נ

 16 סיס 6חו מכסס 06 ור'כ ל"יפ)יגי
 6) 613 סרס תתעות קסיו דכאו וכרטס נוכסות,סגי

 סו6 סתויכן וסנס ת5מע)ס, סכיסויס סיו כןסוכיר,
 כו16 קודס דחיסות סכי וסין טח5ל זס 6חר וסיססיכ)
 כן וחסרי סיכ) מקרטים, סקודס סו6 ו)פגיס)פכי
 סביון ע) חופפים םסיו כו' סס יריעות סע)סכר

 חופפיס סיו  סככורי מטכן מקוס סכרוכיס SDIמהמעכס
 כתו ככוככיס כרטיס וקילים מסכן סגקר6יססיריעוה
 סכי סיו וממעלס סכרוניס, ע) ספרכן חופףהסיס
 סעורות ותכסס ס5וסל,  סו6 ערס  יריפות  תנססמחא"
  ןפ)יגי  מלקלו  Dilh1  %כס5וס' סלי  מלפעלסהתטיס
 וצרים ס.6, תלתל חר6 ובולס סיכ) קדומת 06תגבי

 )חיך סיכ) וקרומת דסכל יסולס )ר' 6תרעירוכין
  otpn יס  סימלי  מהילות  טל9 היי 6"כ  להורי161)0
 olpn זס כמקרם 61ו)ס כמקכןי וסתכורסטס1)חן
 ימני סכר )כן סחרר, 610 ועזרה נמעכיטפכוי

 ס6ה) תנסס מחי15ה ס5ס )נועץ תיו סיומכם16ת
 ודוק, תחקיס nl(OD מארמיס61)יס
 ז*) מברי 6כ6 פילס סיו 6חך מכססרלןממ"וש

 סתט)ס ע) ת)מט)ס תתסיס עולותמכסס
 ת)נזע)ס וזס סקרון, SDn גג ע) סיס ם)סס0סתקוס
 בכן  התסיס. תוכסס סיס סקדמיס קודס כנדטתכיון
 ולוק, סיס 5חר ר%כסס מטססו בג'  ומממרתככמוכר

 )6 ופריות  רגגין 5מר  ס"ו  רף  נפסהיסיךזבךז
  ונגופיו קג6מר סיכ) ק)[ ]מגט )כןגתקרקו

 תקדם ן6יקרי מנזמכן )זס  ממקור ונרצץ בו:ועליותיו
  כו'  ועויס  לרגמן  3יריעית מכוסס סיס  סטיכ)לסקוס
 סיס עורס גגן סזס כום וסחני ססיכ)י גגךסזס

 גתקדסו )6 כתקדק )כן וגג, תקרס כ)6 )כומחימות
 רפס יפפ5 מחויר  יכן  סיקרת, מעיקר תיגוםזס
 סל תקרס. נפההס  סלם ת'  רף 3"9 סרסיצפרו
 פסיס כפו %קירס נסיות בפי  רססיכל תוס' סיס ל5סיכל
 ותוספות  רם". ועיין ורוק, סעזרס )6 5כלסמיכן
 וגרמי גחקדס וגג ע'3 י*זס13עות

 וגגןי כגמרי
 זוטי כספרי מכ61ר וכן ודוק. ק6י דעיכותד6גג

 פ'
 עיי"ס: נומט מקודק סיס גגו עומל וריינק6

  גוירתן  ררך  9יילין עומויס קטים עייכןבמטוכנן
 כפלקין עמיו כקרסיס וווקל פ"יסוכת
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 1%נההכמהתרוטהמשך

 מחונרין ססיו ומוכח קרון 6כ) ofn זסבמסעות
 ט5י רק כחוכ )כן גריסתן כררך עסיס סיו )6תמיד
 גדעתן דרך כעי )6 וסכך כןפגות כמוכס סכןטטיס

 כילוס)מי ד6מר יתכן כסף, 6דגיססי*ירשב:עים מס: וכ"ח הר") סימן טול ויעוין מקוו,ופרור
 ככפון )סגתן קזכס דקים פי"כסכת

 סליו ולדניס מדרוס יותי קרוס שפון 6ט רו6יסכו/
 )מטתם רס6יס ושיגס ככפון, )ציות מיכרחיס)דפון
 נוויקס כיי)יף כקדם מולירין ילין מסוס)כיוס
 מקוס כסף לרני כתיכ כרלוס 6כ) לדגיה 61תסמקכן

 ודוק: כקרס דנזע)ין )5פון )מעתןדרם6י
 ולרכי נחקר רק נתמכן מוזכר )6 גחוסתהנה

 ססתסך ממזבחי בקרועת קרוסים סיוסתמך
 ויזרקו סם)תיס סיקחטו סכעעין טכווס )15רךסיס
 דם" כחון סיס חון 51ורך מוער, 6וס) הפתוחכזמן
o51h6י ג"כ רף כיורון נסתפקו ספרכת כקרועת 
 סיו סענזוריס 6נונס ויעוין, כחון 16 ככפגיסקרובתו
 וכן סגיסס מקרובת תס.1 וזס ככפגיכי זסכמאופיס
 תוך )ענין ע"6 קכ'ר הכת ויעוין סר6נ*ע.כתכ

 ודוק: עירוכ גגי תגהי הפגיניספסח
 ק6י 6ך גקיכס, )קון 5)ע סס ס6חר, סתסכןושנרע

 )קון ומסכן 6חד ס61 ססנומכן סתרכןע)
 סנוטכן קיכלים ופילוסו, 6חד, סמקכן וסיס כמו"סוכל

ODn36עס וסנוגורס סהרון כו מגיחו 1)6 6חד ססו 
 5)ע כתיכ וכייקס) כינתיס, סכדי)ס וספרכתסקו)חן

 ודוק: סלחתסתויכן
 6ותס. יעמס חוסנ מעסי כו' פרכתרעגטירנ

 "וקנק,רתו מע;. סיס סקרנת ,גן נמ"י,ה)סו,
SD(0י0  לכן ו0 753 זס פרכת מ5ר 6מר ססכד 
 )פתח כחסך כן )6 זס, מ5ו וגמל י0 מלר5רי
 סמח.5ות פסיו רוקס מטסי סיס סחרר ו)פהחס6ס)

 מחיאות מקוס גסתפקו 1)כן )חוןי ססגיס כיןמכריכות
 כפנים כתו קרוסיס 16 )מן חון קרוסת 6יגופייסו
 קודם מנקרץ סגנו) מכסן מכן נ"6, 3יומ6יעו"ק
 )פגי קטורת )סקעיר סנכגם סיס ונזע)תוקרסים
 כתחי5ס, )6 חוקכ כמעקם סספסק סס 6סר,5פגיס
 וכתוגת חומכ, חעקי וחוסן סלפו כגדיו נעלס)כן

 יורם זס 6סר סויוט )טסן סיס סכסן ו6כנטומאנפת
 ורוק: רוקס מעקי געקס כחקר עומד 6טל למזנח ססגססע)

 קום ונין מקדם נין )כס ספרכחרהברילה
 ס6מר מס פ"ר  תכוון  יתכןס~וסיס.

 כו'*  ירסיס קורס )מקריסו אסרן וינו)  שימיש3ר3ר
 סקווש כין )כס יכרי)  0ו6 בסרנם בי 50מרחס

 ספרכם  מפנים ל3ו5  סמלות  ספסרן 0סרטים' קירסוכין
 קמור )כר  קרס  00י6 מי 5כל  ירסיס, תוש0י5
 לכס כו'  וסכריל0 סינור וזס ספרכת' נוכית)כ61
  0כרו3יס  3ין  חייכן 00'י 0מלר  לכסי ושכויילה16
 ח5רכס יק ככורו סקרן כ) hSn ס61 כי סכך)6ין

 ודוק: סכך),סו6
  וחמס  קורך  למות חחס כו' ממזנח 6תרע"םירע

 ייי0  רכיפ  תומתו 5מית  יילד רוהגקמות
 בסרת 0ג013 ל"י  313חיס יוסי ר' רפת 0ל0סמוכת.
  ר6ייח ולר05 סלס0' ג3ו0 0י0  והעלץ סוכרותססת

 גו03ו  גמעך רכוע' תמוכה סיס6 רחמג6 קפירו0
 סמעלכס מקוס וזס  ומפל0' סונט תצפת וו00ל00
 ככנין 6מר ר3 כ"ס קם וכתוספות ג*ך 3דףד6תר
 סנוערכס olpn1 רק רכוע ט) קפדיגין ד)6 ג:ןכחכו
 פסע כן גס כסיך6 נפגם 06 תכן ורוק. למטס)6

 סכתכו ]ויעוין ת"ס דף מוכס כתוספות וכחו"לסנוזכח
 כפ"ק תג6. ופסיגי תמזכח[ וקרן ריכוערי)פיג'ן
  כמידם מעפר מר ככוית, ומ"מ  ציפת צח"םדחו)ין
 כפ)וגת6 לפ)יגי וסייגו ר6כי)ט, כחידי מכוערונור
 רנזס סתטנחיס )כיח 16 )ם1)חן דונוס סמזנח%
 כזכחיס כנוזכח ונתוח ספמט יק 06 ל,:זור6יפסיגי
 ודוק, 0חר0  ווילל5 כק"מ סנירס6 יעוין פ"טדף

  6רכו רמירת י0יי' רפוט רחמנה  כתםמע"ס
 ועיין מעכס, סייכוע 6ך מעככ היגוורתכו

קס
 כמומיי

 ולוק:
 לו:  פטרת חמע נקנית ולכתף וכו' )פון thDSהכבן

  סכווגו רק 63תס גתדד ס)6 6מס, כתוכ  )6,
 6כ) סכתף' )נוידת כיונו וכן גנכ, nhD)נוידת

 )כריק כו' מסק) יגיח ס)6 ככר 3ד כתיככסנונזגיס
 6חת תרס כתוכ דנמסכן מס מדויק וכזסכריתות(.

 יריעס רק 63מס נזורו ק)6 פילוע מיריעותי)כ)
 סמסכןי יריעות לכ) ושרכס 3רוחכס מדרו 6f~nfilחת
 ממבר לחיות לריכיס סע  יריפות  פססט כ6ס)6כ)
  רמסך פל ייפלח היסיח ו0יריט0 הפרכתסלפני
 סתסכן תוך כתו קווק  6ין  ורטיסו0פתח  ים סי0ל5
  לכן לחוסת, 0יו  תמסך מטרני S'DS' סי:י6רתיכנוו
fis0כל  מדר רק חנרתס עס חך6 )מדוד י50י  0י 
 עירס )עמתי 6חת תרס כתוכ )כן פלמי' פלי5חת
 ורוק: כלמס, ע5תס כפגי נתירת יריעס  סכליריעות
 סט')וני )סן 6תר וכלכס ס61 עמי י"", יףירכנא,

  לסיס 13 טנפנו הפלי  נסלור מסערי חון כו')יס
  ן)6 60 ולר05 0ית0, מלוחכת  מלחויתן מפליוי'5
 6תל מעוגם כפרק כר6תר קנוס כמירון )יסניח6
 סמוטר כ) סררתי סמוך) ק) מכ"ד נוקוכ)ניכך

טעמו
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חכמהתעהמשך116
 כסמו ס)כס דכר 6ומריס 6ין ד"ה SD )מוחעזותי
 וכן רגמל6, מקמך ר6מריגסו )ד' 6יתס ויסךכו'
 ר16י סיס )6 זס תפני זס כנר SD עלתו סתסרכ6ן

 לקרוסים ס6תר וזס ודוק, )סח)יפס 'hSD ממו)ספיר
 סנכוריס פירוק כס, חפ5י כ) 61רירי סמר כקרן6טר
 )מס ע5כותס ירכו כסס מי65 6ני חפ5י כ)6ער
 גסכיסס 6סיך נ) לסגסוריןן 1)ס16ל )ילך חסרוס6חר
 וכ)מרס

~gh 
 ""ת SD המגס קפתה SD סמותס

 זס טלור תסכן )תיתם עלמו )חסול קריךדרכיס
 געת בתורס עסק טל6 מפגי יסוסע נעגם%1לנ6
 כ) ט) תולם ע) נפטו טגתן מקס תכןסמ)חמס
 זכרו סג6מר סמו ע) גקר6ת ס)פיכך המלויסרך)

תור"
 יעו"ק: 6' פרסה כקנח כנוכי)ת6 כררריס עכרי מטס

תצוה
 סי6כ'ע יחי פי עי יתכו וכו'* %ירריקחו

 רכרות כ) ט6נזרו ס6עפ"י נסערותךנפרסם

 ;נחתר גיוס 6)6 סיס )6 נזקם עם סקכ*ססניכי
 סיס וו)קיס מנלוה כעסיו זס ככ) 1ג1', רכרפיוס
 פילוק 6)יך ויקחו 6תר )זס כליוסי עתו ורכלכיוס
 6ין וכתו סטר ' כעת כסיר רעתו סס6וסל15רכך
 נוסס גפי סכנה )קרך סו6 ו)זס סתחס, 6)166יס

 עולס חוקת 36ל סנזחס, תתוך טורס סיסים)סביכות
 כלי חוק סו6 טלדורות יסר46 ככי מ6ת)דורותס
 יריך 6גי )קלך עכ)וס נו)פגי, סי6 וגזירסטעם

 ודו"ק, וכו' 6)6)6ורו סקו )6 סני 6רגעיס1ס)6ג)
 מגורות לתסס ק)תס רעקס מס )פרק קריכזה כליחס. )רון מותי דו)קין וכלגרות כסת"ע )תס"כ רתזומזם

 וע) ס)חס טחי כפ' 6מר טבוע 3ןור"ת
 וגרותיסס ס:מולומ 6ת דגתיכ מר)יקין סיו וכגורסכו'

 ור)6 ככון תדליק מסיס ופקוטו כתספט)כערס
 כי)קוט ויעוין כזו ופעמיס כזו רפטמיסכפילק*י
 oSnn תמס כס) יק נוסדר סיס כולן דע)מלכיס
 ג6מר וככר !דויק. וכיור טובחן ס) טעסויעו"ם
 המוס גו/ סזסכ )מנושה זסכ יסריח lvjh דוד56)

 ס)וטיס ע) עקר רוחכ קס" סכתקום הכיוןדרריט
 סו6 סחמכון כ) על כן 06 6חת מגורס סי'6:וס
 ופותתו קנוס מ6ס קלס סו6 ס)וקיס פעמיםעקר
 סיס ס)נוס סכגס ססיכ) סחסכון זס ובפי 6תסטפר
 סקיס פעתיס עתרים 6"כ עסייס רוחכ ע)ססיס
 ג'  סו6 6"כ o'nlr וקומש משת וקני %ףסו6

 סיס 6*כ מ16מ וסק בתפיס ק)קת סו6 ככספעמיס
 עקלם מעם סכך מנורוה עקר 6חו )סיותלווכרח

 תסס ס) מטתך) וחמס תטף ס) תימין חתםתנולות
 טל6 רק 6חת )סיותעוך סריך סיס סחסכון )פי6'כ
 מסגי ס5ר נוע) 6חד SD QS יותל )סיות יכהסיס

 )6 6"כ עסריס גוכס טיס רסרכיר )פרט"יוכפרט
 עמוס עו)חטמ נס עעס סכן יוהר 6תס מ6ס רקסיס
 רק וזס זס כן וכזו סנוגורס טכח 5") ססו)חןכי

 סגי כמקרס 6כ) סכיגס געי קסיס ס)תסכתקרע
 מיטב: ויו*ק כקחת סגי חוק רקק6יגו
 רס"י ויעוין תזיחו, פ"ו דף זית'3תנח!ת קזזןריקדקר

ן
 לנולו יין דנכי מטוס )פלט וסגר6ס סם

 רסכ"ס דפירס וכמו 5"ח, כ"כ תגיחו, יין יכיף)6
 קל6 ע) וגהרגוס )ר' קכר גסך מסך וכתיכסס

 יזיר, וטכרדיי
 עתיק, דקכר סרי ועתיק חרש מסמי

 חרם סס61 כ) ססמ5וס זית מתן כתיכ כמתןולכן
 וכמו לק"ן סויה טעס קניכר מזיתו וזמו טפיעויף
 יבתקו הר5 תוי ולכי הרתק רהתרי  3בו'גיקלמרו
 סחרלהי ט' כסופטיס סכתוכ )עון תרויק וכזע11"3,
 דמומן תטוס 13 כתיכ 1)6 יככבו כי 6סר דמגי6ת
 6ין זית רקמן תקוס 161)י ורוק, כו n~fo טעסניכר
 6י תכרכין כ5ד כריס דתסמע וכתו )סתותדרכו

 כי: כתום לכן כו, לויקירמתי
 רמז ע"ד יתכן וכו' עגיי 6קר לפודתווחשב

  דף  ~כחים tffD ע) לכפר 6פדדגלולו
 סוף כתום"כ כמעסם סוי עו"ג 56) ומחסכםפ"ח('
 כתעססו וכו' לפורתו וחמכ ט6מר וזס דקרוקיןיפ"ק

 )סקותוגיס(:)ת65תי
 יחוסן כטסם סגם הסס, 6כגי מתי 6תרלקחת

 כקר6יס טיקר6) רתז יוסף לתסססו6
 6ו)י תקרך קוח"ע כתד' ט6תר וכנוו יוסף ססע)
 סג6' עו"נ ע) חכפר ד6פד ורע יוסף, קיריהיחנן
 תרמז oon )כן  סרינין'  על הכפר  והומן יתרפיס6פן
 )תוי גרס קזס כטכ) סטעס סתקוכקות סועות)יוסר
 עליו ס6חיוגס 6כן סחוסן גול  ססי5 ויאפסעו"ג
 )עות גורס סוס וס6וג6ס וסתרתס SIDO לססרתתותז
  עז)  הבסי  רלb~p 5 בל  3הו"כ  ט6:ור וכחוסדין,

 )כן דיין* קרוי אסתודד פי' וכחקק) כתרס3תספע
  ססו6  ססס 6מר תר מתקותיך כרכור ואתתי ע)קמרו
 מסרת עסוק יטפס 5הר והר  53לורוה ססטבסחסרה
 ]כדכד[ 6מר )גן לחכיר" 6רס קבין וסעו)מרנו:
 ד' לתווי כניך וכ) סכתוכ הסייס וזס וכדיןכדין

 וכתו  יהפיך  5הרוסו מסיגת  ס3רורס סיריבססילהרו
 ר' רק וטרי  ו5לוריס 6) טמר )6 גקלכנוהקלקלו
 6יגו ד' ססס מגחות[ ]סוף )חלוק פ"פ ניתןטל5

 וזס )כוו סיחיר סטרך 11לת נת65 )סוסמתייחם
עמס
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תצוהמשך

 והמרמס סמול תסס טימורו כניך מלוס ולבססס
 הסכטיס רכל ודע היעכ, ודוק כדין. וזס יטפססזס
 הזריע ל6 עלמו ויוסף יוסף כנוכירת 65כיססלערו
 כגיטין 6כל החרס' תפני יר6 הי0 יוסף רקל6כי1
 כס6כד ולכן כחלקו סכיגס סלתה לכן )6כיוככד
 ככוך חלת גורל ססי"ת )הס הרקס מכגשיןיטפס

 היטכ: ודוק גתיגס כן דמ6 56)6ב
 גימלין 6)1 פרק נירוק)תי וכו' תסמותסי2"2וה

 כלכן כן כתוכ סיה 6פר ךכ6ככי6חר
 מלמותם מטס רכתיכ ודיי; סקגי כלכן וימין6חו
 כתוכ הים )כ( יסונתןי כתרמוס וכן טתותסמקטת
 ככרכות 8תר ולזם סופר, כתפות סחי SDכגית'ן

 ג6ס: לתו וזס סכן, כתפיו וכין כו'כגיתין
 דוסו6 לרמז נוי"1 רגתיכ ho וססס,תרשיש

 לכן זלפם וכגי כלהם בני 6תגעי
 16  יוסף'  0ל סיס  רמוסם ג"כן 71Dh כ6כגיגחחכרו
 ודיניר ויניר נין לתסס 0פס;ס  מ0ן סייסרמרמו
 ס) סו4 הו6 ססטי"ן כ6ן ולכן רז"ל, ט6מיוננוו

 לערככ ק)6 וכדי טי"ן, ג"כ גוסס ס) ותחלתוהרסיס
 פרק כירושלמי ט6נורו וכתו וקבס 6מרס6ותיות
 וכפרק )ערכס6ותיות, סל6 סמ1לי6 גגי מכיכיןכילך
 גפרית )כן ורחק, יעו"ט סחע קריעת נכי קורךסיס

'~lpDעיי"ט, גו"1 כתיב )6 עסייס גכי 
 עתקו כלוס תלטיס. טו' כרסנם תגי)סרבנגמרא

 תפסים תרסיסי כהו רכתיכ )פגיךככ'כ
 לכסונס וכקובות גשת היו דיגותיו 6סר ס) 6כןסיס
 וזס ע"6, פ' כיר ומ"י כיכ0 כספרי ועייןגד!)ס
 כ6ס כח תנדלין היי טסן יסיק) על זכות)ימוך

 כקיץ ו6)ו כתקרט, העובך לכס"ג טתה6ל6ויהכ5גיעוה
 ערותס: 6ותס תו)יכות סן יפיפיס,למן
 טמני כהוגן טל6 ס6)ה יקלס) כגסה 6ףרנענירן'

 רכר כו' ולועך ע) כחותם )3ך עלכחותס
 חקותיך, כמגס על כו' גבלה ופעמיס נכססמפעמים
 סכס"ג כוסך ומס כנוי כסת"ק מיהיה דכקססמעגין,
 לכו על )זכרון ד' לפגי יסרך) כבי הסכטיססחות
 חוהס, פתוחי 6פר כ6כגי כתפיו SD1 חוקןג6ככי
 כפיס על ססיכ לכן החורכן, כזמן כתו נכסהופעמיס
 לגו ים פ"ר דר"נ כלכות ט6תר וכמוחקותיך
 3ידיס כפיס על וסו6 גמ"ח, וזס כתותם 6חתכפרס

 וריק: חסרסנומ)ית
 ר' )פגי לכו ע) חסלן תתיו' ו' )פגילזכנרוו

 תחיד ע) מגטי פסיגי 1' דף כיומךחמיו.
 )מ6י ידעיגין )6 ונוס פיי"ם, נווט )נזקי 5יןרגכי
 סקרכם, גטעח ט65 6ף דתר5ס מגרפס וכפישנסי

 "1 מתכמה

 ככ)6יס תותר סיס עכ"נ מס גיחך היס ר3:זסרק
 6עס כליד זס ע"ר הכסן ועכ כספר עייןכמקדמן

 1ד1"ק: סם דוקאאפסר
 ההומים י6ת ס6וריס 6ת סנזספט חוקן 6למנתקף

 o'1lh היס ק)6 תתידי כו כהוכ ל6כו',
 13 ונחמרו דכריס תהחתסס טהור סני ככיחותותים
 וסיו כתיכ ולכן המפורס, סס והוך ריות6( ד"ק)סוף
 הנזפורט ססס כומן כי זגט6, 1)6 כו' טהרן )3,ע)

 מס6 ודייגו גוס6יו 6ת מגוסך 6רוןי כגדר סו6כחוטן
 תק6 סיורגיט 6הלן וגק6 כתיכ 6ו"ה כל6 לוכ)כל4
 דו6תפוט קי6 ע) דר*ג כסכות ז"ל דרסי וכןק5ת'
 טייך ומ6י כירו היו וסל6 61סכרסי סלוחות סיעי6ת

 סיו ל6 תעליסן הכתכ מפרח ;קורס רק61תפוכן'
 טחי לותן ותפס תק6 געתו סכתכ ספרח וכיוןלנוסף,

 ע) ק6י ד)6 יתכן לד,, נקרם כו' זסכ 5יןרעיצירע סיעכ: יעו"ס כירו ת60סחופם
 זס, 6ת זס כהוגהוועככין הכגדי רקהלין

 וזמו ג6חרי הלין עס והחוסן הקפד טעל מסוגקר6

 "סב ";'ת ;ר קויתי, נתו1%,:",
 על מרקס אינו דלין ח"ה כזנחיס אתרו ולכןכו'י
 מרכס ותסו"ס תכפר, הקכטיס על דרק עז-גקדקי
 נזלים דמן ד' )פני יהיה כגר חככם כהעלזתךכספרי
 וטכני טהס לכני פ*" חגחות תוססתך ועייןט)יהס',
 דסעכירו יכתות לתרו זס ומפגי זל"ז, תעככיןנוי)ו6יס
 לק )1157 6יגו הלין דלעו"ג מלין לפכי מליןכגזת

 קודק ייקרך) כתוכ רעליו תסוס סייגולפולעי:יוח
 1ח))1 פעור כרכר יסר6ל 6ת סחטי6ו הס כן c'h)ו'

 מ:ן:";ין 'קרעיו% ונ%41
tptrnlIt~o 

 וסתם יד קכקל יו"ד טל קמר ככנר 610טכחוטן
 hnSD דמוייתפילין

 מגוסני
on~h רמז כמקרס סכ"ג( 

 ותמ"ס ככיכובן 5)כור6ס להסי"ת יקיץ) הסטקטוריס
 וכמו יד טל ועיקר תתיר וג60 חוסן. גכיכתוכ

 יך דקל גת65 ר6ם, ס) תעכר יד יקל וייןכתפילין
 וגסך רק הנויד כתיכ ל6 כטפו ולכך ימיר,הו6

 היעכ* ודו"ק כו' טתותס 6ת6הרן
 פ"נ חגינס ירוטלמי ריכ") 6תר זס תטוסר*לרגדי

 תסוס 1י1'ע, כקגחות רק ככליו מתרכסןהי0
 כנגד ככריו גות)כט סיס ירכן נוסג תפילין 6יןד6ז

  ווו"ק:תפילין
 61ת ול6 תעלס ו6ככט כתכ מעקם, תעססר**בננבם

 עוסיס סהיו כלמז תסוס תעמסס6נגע
עוי
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חכמהתצוהמשך,11
 כס"נ כמו )פגיסי נסרן יכנס 06 סק ק) 6כנטעוו
 סזס: כ16פן תמיני לקוח סיס ס)6סרן סכפוליסגיוס

 פ"נ יומך כירוע)מי כתנות* "עלס בסיןרלןב:ני
 כו', ולחד 6חו )כ) כחטת קני עמרילכנן

 6י 011 כתנות וס)גסתס כתום כפקחיי ס)6)פיז
 יחור רסוי כחכות סחי 6חר לכ) סיעכםספסר
 עוניין סיו עפלז6 דממתכר6 ממוס וכקן וכרקסכגריס,
 כגדיס )חתי )ריכין דסכסכיס oten כותגוח עתי)סס
 )עכוות וכנוים סרסן )סרסת סכקר )ערוותסלחת
 פחותיןי 6חריס כנדיס ולכס סל מפירתו כמיסתמידין
 וכרור: גגדיס חרפות סכי לפס עויין סיו)גן
 יף כיומך ולמר לנואן יתכןולתפארת. לככיי )סס תעמס ומגבעות 6נגטיס "סרעשית

 כליס סני רק 5ריכס )6 סרתן וסרמת ועגולהכ*ג
 סיס ומגכעת ס6כגט 61*כ טכס, כד ושכגסי כדנורו
 סדקן הרנות כמו ספחוחות מן P'~r )עכורתלק

 מסן לפכורות וזס ספחותין, 6ת ד)וכק רתכ"ססכתכ
 גס קריך קם וכתוגת מכנסים 6כ) ו)תט6לה,)ככור

 ודויק: מפסוק )מון ונדויק מרמןלסרמח
 יסים ל6 גסיותו ככוי נו קיק ונר כ)רדקנה

 יסיס ס3סעדלון דגל 6נ) פחיתות,נחמלוגו
 כגריס וככוד.וסגס סכימות כסיותו יסיס ל6פחיהות
 גמגמו סמכגסיס פ) 6כ) ככוה כסויתס ימיו6י)1
onlhפחיתוה, סו6 גסעורס הולס ככור נגדי אינס 
 onlh י)כס ל6 מ6ס סנוככסיס ע) מיחס כתכ)כן
 ר16ר)יינום סר"י וזסכרכרי מיתס' וחייג פחיסותיסיס

 ע) וחייכ ע"3, י'1 וה וכזכחיס כפומפות3םגסדרין
 ס6ר ע) 6כ) מכנסיס, 3)6 כ6סנו'ט ליקגיה3י6ה
 זרא מקוס ע13וס פ) לק נחסרוגס חייכ תיגוכ"כ
 כזריסי ומוו ע)יסס כסוגתס 6ין עליסס 3גויססדמין
 סנסירין תוספות עיין ג6סמ*ע, ריקנית 3י6ס ע)1)6
 ע"נ ס' יומק וכתוספות כו' מסוס 1ל6 דרספ*ג

 1ד1*ק: )סכיךריס
 במיס. onlh ורחקת תקריב נגיו ו6ת אסרןמלמרצ

 61ה ולכן גתו"כ, כמפורס טכי)ס רחי5ססך
 )פסחיס כס עס לוחן 6יגו ד6כ מקוס קרעןפסקים

 יעו"ם(: ג"6לף
 מגס כו/ מועל "וסל פתח כו' ספר 6תרומויקכפרצ

 ושמיס פ*ג זגחיס ורסיי רמכ"סקי'
 ממוס פס1)ין סיכ) דיותות שפתח קולסטנסחטו
 )6 ע"ס דגכי ופירוש מועד. 6ס) פתח כחיכךדגלו
 )כן זליקסי ג3י רק 6סמ"ע פתח כטחטסכח3

 "DS טנפתח ער סתמיד קוחטין סיו )6מד3ליסס
s)~wogn ססיכ) פתוח )סיות אליך סיס שזריקתו 

 דסי~*ע נלעס 6סמ*ע* פתח וסחטק כתירוכאן
 דמסו)חן לסורות נ5פון גסחטין קרסים דקוטי ס6פילס
 נסיכ) ממונח ס)חס כתו גבוס חלק 6101 זכינכוס
 לדרוס סנקחטין ק)יס גקיסיס ולכן בדפון, סעו)חןע)
 )גכוס 6ינעריסן סן וגס נכוס קרסי טסן )סר16תכעי
hinSDכן )מפרקיי יוכלו ד)6 קרוס"ג קרסי ונסחטס( 
 דיק )סורות פתוח סס61 כזמן 6סמ"ע פתחגקחטין
 סיס ד)6 .סמי)61יס כשכעת כ6ן )כן גכוס חלקכסן
 סיס לספון דר6מון קר6 על תדרסו כמו כפוןטעון
 )תחוט טעין ג"כ קוקיס קוטי קס61 חט6תספר

 1ד1"ק: פהוח ממסכן D"Nh hp סרקתכזנן
 סז6ת נסעת סכת סו6. חט6ת וע' ספר גסהרששתם

 ל"מ נעו"ג תוספות כמוס"כ סומי כמסקרויות
 לע"ג ככנוס )סקריכו ססי"ת 015 זס וחע6תרק
 סו6 חט6ת כתיכ לכן כרמס, קויכס חט6תדלין
 פות) )קעו ס)6 סיין )סורות וססריפס הקרצה6חו
 ליק בעומר כמו )עכודס ר16י 6יגו לסוי כיוןגו

 סקטרח )6חר 610 כו סג6מר 6טס כמו רסוימגחות
 דמי דרחמנ6, קלוחי כסגך דסמת6 יהכן 16 כזעןי' רף ככורות סעמ'ק ויעוי' ודיק. ס' זכחיס6ימוריס
 ס)וח6 סוי סיס וזר מסס)מ'ר 6כל כו', ד6יסו6יכ6
 6ין ולכן וכלכור יסרך) ככ) סקו) מסיס רקדיון

 1)6 קורייך ד)תקוגי פום) )סמי על6מחקכתו
 6ימוריס מקערת )6חר סו6 חט6ה כהונ לכןלעותי
 סממקנ6 דלפי סיטכ עיי'מ ע"6 )*ו יף גרריםויעוין
 ורחנוגידק)1חי

 כר קימי ר3 סכרת גס6ר ניגסו
 כקדקיס גמפג) כו' טדריתך לתקוני )6מר דיכו)6קי

 כנס כו'*  גניו 5י  נו'  יסרן  15ן  תנוך עליליויע ורו"ק:  ל%לו5יס ססי' ונמו  רירן  סלופך רסויג"כסיכ6
 וגראס פגיה בח"כ  לסרן כסרר כהוננטטיי'

 ורג)יסס ידיסס מקנביס ולכן קרח בפ' 6מררכספרי
 )6 סלכן ורנ)יסס גידיסס עוכויס ע)עכודסמקוס
 עומד )סיות געי וכן )טכודס ידו 3ין ח51ןיסי'
 וגניו  לסרן  סייס  וכוס ח5י5ס כ)6 סר5פס טלכרגלו
 תלות על 610 ס6זן מסיחת 6כ) כ6תד פ)יסס 5וס)כן

 מיוחשח ססיועיות מ15ת וכ) כמגיס כסן שנצטוויתירות
 ים )כן סיכי( סר על ססמעס 6זן )כמו ס6זן6)

 פרע )כן  סטיות  בנסן  מאין מס גכס*נ סרנםמ15ת
 קינו נסקניס גס )חוד* כניו 161ן )חור פסלן6זן
 דבר רנלות וכמס סיני )סר עלט טסי' לסרןרומס

 ורוק: ל'6)יו
 )כן ככע)יס ורכס כסן כמקוס 3מ)61יסי סיס לממס כו' וסקטלת  %יום  *חס קיזזתוג

 ףשף' 3זר 1פט1)ס כסוגם רגעי )מזבח 36ריסמולכת
מטמיע
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 113גזהממה"צוהמשך

 ס6כריס נפסלו 06 זר סמיכן 06 סחקלתטל"מ
 יוליך ככסן סט6 מירס ולקחת 6מרמ)סקויכ(
 לקרכ כיוס לסטיך 6כל למזכת, לסקריכס6ימוריס

 קחיס ל6 כרג), ם)6 דסו)כס רם6ין סיו )מקסק5ת
 )מסס יויסס מוסיטין סיו ו)6 מוסיפו eotסולכס
 עסוי ל6 כרגל סל6 סו)כס elhl )סקטיר )ולקרפ
 וסו0יף כפיהס חט) 6ותס מקס ויקח 153 6מללגן

 ודו"ק: סנופה,ע)
 מנס למנם, לך וסיס כון תרפס 16ת1רהנשת

 כן לרכו כל ממתוקן דכי יקרץמנס
 קס0ותכין כ6ן לכן כ"4 מכום)ין 5"ל מגותהמילוח
 כסקיככות וזכו תסקרכן כעריס סיו סם וכניו לסרןסיו

 3געליס 6)6 ק6יןסמיכס 0)וך ל6 חמס "גלמחיים,
 ונקטר כהזרק יק מחייס כסקרכן וכס ל6וסוף

 לך וסיס כתוב )כן לרכו, כל נמס סיסס6ימוריס
 )6כי)ס ומותר  מחוקן כ0סו6 )ך יסים nthv(1)מגהן
 ט1ק כנוו גקרכ 5"ל לסיס כסחזס, זכית נגוסומטורחן
 סכע)יס ס61 סיס ס6ז נוטס 16תו סניף )כןלנכוס
 תטלחין 6ין דכ.5ס פ"ק ו3תקגס ודו"ק,כסחזס

 כו': מנות6)6
 ואטר סוגף 6טר התעומס ו6תקוק סתנופס חזם4*ר!

 תכן למעלס דכרסעו)ס SD הו6 סרמססורס,
 )5דדין סו6 וסנפם הרומס, נקרא )נוע)ס יגיף06
 ומכיף מוליך וזס נפם, גקר6ת )כן כגפיך טעוסיןכמו
 סקוס דכר ע) מ65נו o51h כו', ומוריימעלס
 מחכירו ויוכרל יופלט 6סר מטקס, כ6יזס ונהרומסלחצילו
 נזעלס סימת SD סטכם מן תרומי וזס תרומה,גקר6
 eSDn3 ;מולס סמק-תרוסס גקר6 ונוזם קוד;'קגעקס

 נקטר, וכאן )כע)יס otpn ככ) סג6כ)ין מכסלמם6י
 סע)מיס' ם) וסוקין מחזות כ) קיסולדורות וסיקוסחוס
 למיס חלק 6קר זכו גסס וחסו)חן )כרגן יגחט6טר
 גתקדקו וכן נוחכפליסי וכעריס 16כ)יס והם )ססנתן
 עס סכ6 מסלהס ומורס הודם מלחמי ממורסכוס
 ולסר סוגף 6מל סו6, כך סכתוכ וסימול נזיר.6יל
 מלער סורס ולסר סוגף ולסר סתי)61יס, מ6י)סולס
 מכל 6חד 6טר סמלות Son וזס )כניה ושלסרל6סרן
 המלות מסל וסנוונף וסורס, וסוגף י' לפגי נקעימין
 וסמקת גזיר ו6י) תודס מלחס נמורס לדורותקידם
 )תמגס נויגיס קלס סכתווס כקרכן כמי 163תסיו
 רם6י ם6ינו מפגי נ6 ל6 חמן onSI סתודס(פ'

 )ריח יעץ )6 סמזגח 61) כתוק*כ מתנולסקטיר
 )ריח 1כ1/ הנווכח ע) וסקערח כתוי וכקןניחוח,

 סיעכ: ודוק כו',ניחוח
 סלמיסס מגחי יערץ) גגי . מ6ת יסיסרר!רשרנמה

 כעקרת לנור מסלמי 60ף פירוט  לד',תרומס
 ככמן 1מ1גפין ונימין מנוס חיין טכסיס6סר
 פילוץ יסיס, ותרוסס קגיס כונס כמו וזססקחיטי:, מחרי ומסוק סחוס ולסריס )סגיף קריך כסס ד'י)פני
 ועור )כסגים כולן ט)תיסס6סי מזכתי )מעלססרוס

 כחייסס כולס הס 6סר ססלתיסי מן לד'חוומת'(
 וריגן ר3י פליגי מ"כ דף מבחוח ועיין לד',תורמין

 דדרים זכחו"ג יעו"ק יכוי6סו6 ס)נויהסורכיג66מר
 ודו"ק: יעו"ם וקלמיכסקר6
 16תס. )קרם כו' כסס כופר 6סר 6ותסר4*כ:ישר

 נתחנכו ;תזם סיס סמ)61יס ענין כ)סנה
 כמניס סי5'1 סקלמיס מזכחי וסוק כחזם וזכולויסות
 כמכילתך נתו"כ ]ועיין מ0כפריס וכע)יס6וכ)יס
 ססור6ס סיס לכן ופרת[, פרט כל נוכ61רדמ)ו6יס
 וסכסניס מטס סיס קסמקדיכ  כ6ן  ונמומקייכ.ס, ימיו )6 06 6ף ,:כסייסי סקדסיס קי6כלולוויות
 כעלי כסריס ילכדו לרורות כן כסוגס, סמתגותמכלו
 מקרינים, ם6ינס 6ף כסוגה כקדומת סקווטיסנוומין
 סו6 כסן מת61ר וכמו סעכודס על ג6תר כסוגסמסון
 תחתיו מכסן כקרך לח"י כמוס*פ ממם לוכדסס

 כי' 6ותס וס)כטת כתוכ כגןיס בכי לעי) ולכןמכניו.
 לענוותי רק 6יגו טסכגדיס )" וכסגו 6ותסוקריזת
 6ינ( פסוגס מתנוה קדקיס ס6יכ)ין ווודוין 3ע)יס6

 )כסן כתוכ ל6 6כילס נכי כ6ן 6כל 3גדיס,5ריכין
 6וכליס עוכדיס ס6יגס ס6ף onth לקרס ר'ק)י

 טסמס כ6ן וכמו ככסתס קקלוסיס רק קדקיסכקרסי
 ודו"ק: סמקריכיס היול6

 קוות ככנרי יסיניס סיו ל6 ת*; )1' 63 פיקירכ42*
 דרורך 6כילס ם6ני 6כ)" מיכ) ס6כו'

 מ"ג ק' כיחזקאל סו6 מפורם מקרך כו',עכווס
 מגס כו' מדרוס )סכות סמפון )מכוח 6)יויאמר
 כו' קס"ק כו' סגסגיס סס יאכלו 6ער nitpoלסכות
 1ל6 ל6מ)[ לסכות כאותן ]נכ61ס סכסגיס3כ61ס
 מ15דוח ועיין כו' 3נדיסס יגיחו ולס כו' מהקודט.165

 טיסים ם5ריכיס סבר'ס וכפי כסיס* ככנדיס,וכ)יס
 עיין 6סמ"ע פתח מפגי מסיכו סו6 סגזלס 6לפח1ח
 DS(~ העגין )קחיטסי ןוק6 כמסיק נ"ו י"סזכחיס
D~noh6( וס6ר סנו)ו6יס דפ) אפקר )6כי)סן 
 6סמ'ע פתח כעי )כן יחזק6), ק6י סעסקיטי

 גתו*כ דלחנו מס לפי סס, קורם כי יאכל ל6רזךש ודו"ק: ומטסוכמלואיס
 6חר קדק*י כסר ט6כ) דוי אתורכרטס

 גדמיו 1לוקחין לכפנים קרן ממכמין ותיסזריקת
 לכסגיס קדמיסן "רומס כמו אינן כי 6מר ו)זסטלנויט'

וסחס)מין
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מכמהתצוהמשך114
 קדט סם סרק 6מר )זס תלומס, געליםסהט)1מין

 כתונ וכן קם, ר6ג"ך פירוץ :יעיין המ)ומיסן.1)6
 סיטכ: ודוק יפוים קדה נעיין סתט)ומין ס6ין סס, קדטכפכור
 כתו יותירו hSn מזכיר )6 כו', סכסר מן יותלף14ם!

 6חר יוכ) ם)6 פסוע סקרגגות, ככ)סקוס
 מסגימוס 6ין )כן מ15ס )16 גסה ולכיס)16כ)1
 ליסור 6ין ןככמס )ומל יתכן 1)כ16יס ע"1,)סזלירן
 ככמס' סוס סומן זכחיס כסוף ססניגו וס6)סותורן
 כעו"1 כתש ותוס' )6כ)11 6סור טמר ס6ססייגו
 )סס סיס כמס דין קכוטוה סמחעות סיו ~esדכיון
 קכ6רהי ס6ל וכפסח )מותיר, 6סוי סיס )6הכן

 סגהג)ס כמקריס טיס מקרס קדטי דדיןגמק'6
 6"ט, והויסכינס

 כפקע 6ססיס 15 פ' נתו"כ דפ)יגי מס יתכןףננזה
 הגתת סיס ספסל סיס )6 061 סנוי)ו6יס63י)

 גהוח דהי' כחוז סנטרפין הליס כטרפת כמוכעולו
 סמ)ו6יס ינוי רכקבעת תטוס סו6 מ"ח רף יותרלעול
 סוף יוחנן ור' ל3 כפ)ונתת ופליגי )ו סיס כמסדין

 ודו"ק, ככתס וגהות w>no ים 06זכחי0
 תורס נכי סתורס טכפ)ס וחס גר6ס )רעתי14רכןכם

 הוכחו וכי כו' כקכ 16 סור קמורכפרקט
 מומין 56) נקמי ספרסס כ) כו' )ר15גכס תודהזוח
 עד ננוט תיתירו )1 6מר ולכן ככמס גסדגוסג
 וככתס )כסן, )ד' הרומס כתיכ 15 וכפריסבוקר,
 וכו ככתה, מיילי כקמור 6כל כסוכי, נזתגות6ין
 יר5ס וסוקס ססתיגי ותיוס דקיק כתוספותכתכו
 סו6 זמן ותחוסר כנמס כקר דלי)ס ככחס,סיירי
 וסלקו, )טון מדויק וכזס בכמס. ופסו) סקמיגי יוםער
 )סקריכ כסר )ימס כין יוס כין לח"ז מזלגןסכ)

 ולין רות)ו6יס גיפף ד)6 קר6 תג6 ותס"סככמס,
 ודו"ק. ככחה )הזהירליסור

 יוטכיס מיי ד)6 6מר, דיוחת פ"ק נירוק)חי כיךיר!כנן
 6מר וחך כך, 6חר סמקכן מפרק וסיס ))ילסיוס ומסי ולידס סיום תקלת רק וממ"עפתח

 כן 6"כ ,C~lD' פעמיס סקס 6מר וחד פעמיםקני
 יוחנן פר' מסורק, סכוקר 6ור סרס עד סיס3)י)ס
 רק6יס היו ל6 לעס וקופי סיוס סס6יר 6חר עזסיס
 כסס61 61"ט כקרץ: כשפורס 6סמ"ע פתח רק)6כו)
 וס)חס סלסר כי הגס כסכילתן, 6סוריס סיומפורק
 דורות דקוסי וכתו סמחילות תפרקו כמס גפם))6

 ווין סכ6 5"ס, תגחות כר6מר יו65 נועוסמיכסיו
 ס)6 ג5טזו )6 זהו כי651, גפפנו 1)6 )1 סיסכנוס

 1)6 תפורק סיס לכילתן זוגן דככ)ות כיון)סותירי
 ער )סוהיר קל6 דמזסיר olpn וג) )~ולי יטחיןסיו

 ודו"ק: סכוקר עו )6כו) סר16ין סייגונוקר
 יסמע6) ר' רכי תנ6 כו/ סמזכח SD העכס 6קרףוךק

 סלכוה 6ף וי*6 כו' מקס נתקקס דכריסכג'
 לסגרי פירוש כו'. 6קר וזס שכקמל גתקטססחיטס
 גחירס לכשר וסכרי יקמע6) ר' ע) יפליגכרע"ק
 לק קחיטס מ15ת גסגס )6 )כן נחטיף נמדכרסוקר

 וסר6ס רתז סמזגח ע) ככייס נכי )כןכקרקיסן
 ודוק: סחיעס ס)טח)1

 ו' )פגי מיעד 6ס) פתח לרורותיכ0 תמידערנרךן
 יס סס. 6)יך לנכר סתס )כס 16ער6טר

 סקכ*ס סיס כלחוקת מוכח סע) מכין )ומריסמרכוהינו

 לס'י* כו', סכפולת "ע) וי"ל סמקכן משסוקסתרכי
 יוחגן ול' )וי כן יסולע ל' דפ)יגי 3ס6 דפ)יגייהכן
 מסמ"ר 16 סמלרס כיח ICID, כקג"ב 06 ומפיקסבפ"ר
 תורס כו סתגד)ין 6מר זס סגדו) וספית 3סכ'נעוסין
 6"כ עויפתי תפלה )מ"ר תפעה כו קמגד)ין11"6
 כית ולת"ד עליפ6ן סעכודס מקוס סנחוסתמזכח
 סעדוה נו קמונח סכפויהמקוס מע) hD'1D'סמדרע
 ס6רכתי וסכר עריפ6, סתורת זסוסלוחוה
 )תפלס תורס תדכרי מפסיקין oh ותלויכמק"ת

 prttll: 6רוכיסוסרכריס
 לסרן 61ת סמזגח 61ת מועד Soth 6תךף*וששף!ף

 הדבל כפ) )י* )כהן לקום צגיוו6ת
 o51h 610 כתיותריס. סס )י )כסן 6קדססתתות
מכוין

~SD) 
 סגריר מקוס כ) כספרי ק6תרו מס עפ"י

 קסם מכיון ת6מר ק)6 וסו וליורות, )עד קייםלי
 גס סומם סנוזכח כזנזן 6יכ )עכורה, לתזכחכתוניס
 6ת וקרסתי סנור )כן קלוקס, כסס 6יןככהנים
 קייס 3י, )כסן לקדם כניו 61ת 6הרן וקת גו/סמזכח
 סלהס קקדיקס כמז3ח' קדוקתס תלוי היכיס ל6לדורות
 מהכורך )עמס קןוקיס והמה כמזנת הטימיגו

 ע) דדריס 5"כ סימן כסע)ותך ספרי עייןיתכרך,
 וותק: )יוכסגו

 נתקטם סר6נ"ע וכו', קערת מקטר נוזנחףע,םיףן
 סקטלת תוכח עסית 15וי גגתכ )6מחט

 כי ומעיקר 1מ)61יס, מממכן פרטת כלות לחרירק
 )וחוחי חניחין 6ין קרון 6ין 06 הקרון כמו ס5וויסכ)
 כ)6 וכן תמית עולת תקריכין 6ין נוזנח כ)6וכן

 ים6י 6יגו מגורס וכ)6 לעגוך' רם6י כסן 6יןכגריס
 ספגיס, לחס מגיחין 6ין סולחן וכ)6 גרותן)הוריק
 ]מתכפרות )כך מעיקרו קטרת נוקטר מזכח36ל

טכסיי
  וירסיו' מקוק טומעה )כפל לק 6יט כיוהכ"פ

 6כ) וכנכזדה, כסמ"ק יסים  06 רי  לנך  לזרך ן11
 כסמ"קי כ)6 כפרס סג5רכיס וכריס )כפרכ16

וק

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



 6)6 כיפר צחון טגתגן כמניס רגתגין קיי")וכן
 נסרפין ספניתיס חט6ות וכ)6"ס ג6כ4 6יגולספסר
 קיי"נ ס)6 61כ"ת[' 3חידוסי פירסתי 8עזוליסולסגין

 רב ן6מר וכהו מוכח 16ן 06 6ף נקטרדסקטרת
 קטרת תקעייין טגעקר רמזכח נ"ט רףכזכחיס
 רסט)יס 3תי כתיכ ולכך )מלוס, רק 61יגיכמקומה

 )ססר6ת סחוכרתיס וסכגיגיס סכ)יס נון סדיגיסכ)
 תלום רק זס ילין י)הורוה סקלות, כמטכןסככוד
 ט' ח)כיס מפסוק תכוון וכוס 1ד1"ק, למסצפני

 רק חזכח טעון ד6'1 ר' )פגי 6סו 6ת1וסקעיר
 )הקטיל: כסרמקוקוו

 כו'. וגסך והנחס כו' זרם קטרת עליו תעהלזי
 ס6יסיס גכי ע) סתזלפין גסכיס דיה לרתזסי6
 גתיכ כקילו וסוי ל"6 רף כזכחיס סמוק)וכר6מר

 טמזלפין יין סמתגרכ זס ר")' וגסך תגחס תעלו)6
 ד)6 כסלקו כלקו ולכן סקטרס, קסום ס6יסיסע"ג
 כגסכיס מיירי כך מחר עליותעלו

 סגותי
 )ספציפי

 ניס תכ6 עליו, יכפר כו' קרנותיו ע) בסרןרס:ב!ר4 ודו"ק: תסכו )6 עליו6מר
 6כ) כנוקומו, מקעירין טגעקי דמזגחקר6

 )זנחיס ל6דחיס
 ג"ט"

 נזעככ דכזס כדחיס חג6 ירכן
 כחקומו סגי קעורת 6כל יכפר, עליו טדוק6המזכת

 56) מגס כו', כסגה 6חת קרגותיו על בסרןיכבס!ר4 ודו"ק: חזכחס)
 פל )סיות יכול סי' ל6 כתר3ר וכ"רחיסרון

 :ג",לץ 1 %::4 ש,1 בם וסור6ס תסס, )גני מופלק 6יגו כבסרן דנימעלס
 טלין כטנס, 6חת קרנותיי ע) לסרן וכפר 6תולכן
 חט6ת תדם 6ג) כטנס, 6חה רק לסין 56) זוכפרס
 זס כטגס, 6חת רק לדורוהיכס עליו יכפרסיפורים
 קנס סזסכ מזבח ט) גגו ע) חסן חתגות סכעע)יוי
 כקנס, 6חת רק זס 6ין)דולות

 מסיח כסן טכפי
 חס מכן תזכח, ט) גגו ע) סזי' סם 6ין~זכור

 1ד1"ק: גסגס 6חת לק זה 6ין עריומתכפר
 קדטים קדם כו' נקנס 6חת סכפוריס חטבתנמד4במ

 כסן פר מתן סזכיל )6 סגס )ד',610
 כמקוט. רק ס6ימ דגר כסע)ס מערס ופרמטיח

 ריי דכי תג6 מ"כ וף כזכחיס ויתכן.ו6תרור6כ'ע.
 1)6 נוטיח כסן כפר סקורך פרפת ג6תרס מסמפגי
 מליו ססרחס עו"ד )תלך תטל 5כוי' ס) נפרנ5מר
 06 מתקיימת סלי פתקיך סרחה מעוטך 06תריגס

 כיון ס"מ גו' מתקיימת סלו פמ)י6 6ין מלחסלועס
 וגנז65 קדוקסן כ6ן 6ין גנינו) סרחו הלכורדרום

 סקדוטס כגיכי) 6ין דיר נסעלס סיכורדכסחט6ו
 וו6י דכר כסע)ס ממטיח מכסן חע6 וכי Jlla;noט)'

 6חת 6מל לכן סתטיח, סכסן מן קרוססדגסתלקס
 קדטים קוס טסו6 נזמן 6ינוהי כו' עליו יכפר3סגס
 וגעת סמזכחן ע) סקרוקס לטורס גקעס פירוק)ד',

 מספלכם סקויסס נסתדק ככיכו) חוק6יןקס5כור
 ממסיח מכהן 610 טפסרן 3טעס וכן מסמזכח,וכק"כ
 קכהוכ כמו קדטיס קורט ס61 6סרן[ כמקוס]קסו6
 קדטים קודק )סקויסו חסרון ויכר) כ"ג סימיסכרכרי
 הקדוקס קגסת)ק כזמן 6כ) כו', עולס עד ודגיוסו6

 סתזכחי על מתרות יק 6ז מסמ31חי 16 ממסיחתקרן
 עליו לס מתן 6ין 16 כו' קלסים טקרס עזתןקולס
 יכו) סי' )6 נוסרן ו63מת ודו"ק. כלגס 6קתרק

 קיים: טקסס כ"ז כלוס 6יגו וכ"ד דסור6תו הור6סמעלס
 )*ז כפסוק סחעון במזנח לד', סו5  קרסיםקוקום

 כתיכ 1)6 קרקיס קלק סמזכח וסיסכתיכ
  דפנו'ם פ"נ 3מ16ר ופירק מס עפ"י ו'סעניןלל'ן
 פרי5יס נס סנ6ו כיין )חולין י651יס סיו נוזנחד~גי
 פרי5יס ע"י 5ח1)י1 נפקי )6 טרח כלי 6נ)וחומוס,

 למזכחחי5ון 6תר' כ"ז רף יעו"ט,וכזכחיס 6חז ,כימיכנ"
 )חולין נפק )6 )כן יעו*ט טרת כלי סוי סזסכ ונוזכח ידפססוי
 סחעון 3תזכח ollh )ר'י סו6 קיק 6מר )כן פרי5יס, ע"י6ף

 6תר וכי*כ )ד'. כו כהיכ לOtst~e 6 ע"ידנוהי;ל)
 )ד' כי' כהינ 1)6 קדט כי' דגתיכ ג"ג דףקדוקי.ן
 וקרסי לתגוורס פ"ק כסוף קמרו וכי"ג סיטכ*יעו"ט

 יעו*ס: )ר' קלכן 1)6  ד' ק"ן כתיכי:ס"כ
 כ) הסר ר6ט ע) סנית תולם "תבד;פשרה.

 61ת סנס קדסיס קורס סכיםגנונו
 כפיו רכינו כלחט"כ דסעיקל תורס זס בכית.תורה
 )סוסיף כיד כיד ורקות ס"י סכחירס ביתגוס4:ות

 6תל )כן סכית, כסס רק 6כ) טירקו כ) סעזיסע)
 הכיהן חורת ז6ח מכס קיסיס, קרט סכיכ גכולוטכ)
 וכ) 3)3ד ספל כתקוס לק סרית על )סוסיךק6ין
 דריך ויסק 3"ד יר15 06 כית עדיו לכנות נווכןססר

 תכיפתו ט6תר וכמו )6. ממסר יותר 6כ))סונויף'
 קכ) ר" פענח )קכתך מגון גח)הך כסלותעעתו
 סוכה קס פ"6 לכיגו מט"כ יעיין )עורס, חוכןססל'
 וזת 3זס, סרנו3"ס ע) וכחילוטי מוקרנות עודג'

 3ת סל )עתוד 3ג31 פיוס עוו יו'ו כיסעיס גסנרמז
 ודו"ק: כיח )סיוט לקוי לסל סכל כיתי מסכתים5ען

ישית
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