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 מיס. ממס וגתת ט' 6וש וגהה ט' כיוולעשרת

 פ*3 ם6מרו וכמו ולגלים יכיס מפן לקרס ר16יןסרח כלי רכל וסעיקל מיס, נו וגבח 45לסיס
 מקוס הזס, כמקוס 5*ל סקירוס רק כ*3, רףרז3חיס
 קימעס מסיך סתזכח ונין סננז3ח, וכין 6סמ'עטפין
 נקלפי טרף פרק נירוס)מי קלמרו וזהו דרוס,כלפי
 מחותל ס' הלגססוף

' 

 מעככ,ן וסכן הכ*וך מליגל
 ידיס מקרטין סטין פירוס מעככין, מקומן לספתר
 מיס סוס ונתח כתכ זלכן סוס, כמקוס לקורנליס
 ככיולי גתוגיס סתיס 6ין 06 6ף מעכס סיסטוס
 רגליסס. ו6ת ידיסס 6ת מנהו ונגיו לסרןרי~יז~בך גו': מיס למס ויחן ופקועי כעסיי' כתוכ וכןודוק.

 כסו"ת ורגליו, ידיו מקדט סיס 6חת3נת
 סוס 6י רמגילס מס6 סקטס מ"ח סי' לסריססער
 ו6ח דכהיכ h~w כדק6מלת וט"ו י"ר יוס 6תכחכ
 וסג"ל כוס, ס"ס וף תרוכס ועיין ופסיק, 6ת hnhכו'

'~DDקטת פסקך קרח פרקת כקפרי סגנינו מס 
 מה 6י ידיו, קירוב I~w'nS כעבורה קנביססלסילת
 קמרת ורגליו, יריו כ6ן 6ף ורגליו ידיו קדוםלסלן
 6ל6 בריך סריגו olpn כו' ורגליו יייו עלריךמקוס
 וכניו 6סרן מחכו ירחלו 6מר ולכן ידיוי מקרסיויו
 ל6כילהן )קידום כין לפכודס לקידום 3ין ידיססי6מ
 פ-ק ועיין קר6, פסיק ולכן לעכודס, רגליססו6ת

 וה6 הגוף קווטת דה6 6-ייני ירכגן ו' דףרככורות
 ידיס קימוט כעי כסונס כמתנות קדטים לכילתדדיק6 ,דעי fflll~, ערכים והדר לסוף פסיק ומיסקיוסח
 יסרב), )געלים קרסים בכילת ל6 36ל התורס,מן
 והכן: דסכה, כפ"ק כדבור ;לחה מתקנת ,רקדוס
 קורם מעהת סמן לקמר הוגר יטר6ל 3גיךאל

 עלמי דכוגחו גראס )דילותיכס. )י וסיהיס
 להיות יכול סבינו כמי 6כל להורות, להמטחסיכיל
 המטהה, כסמן גמסח 6יגו כזה לוור,ח גד1לחונמקך
 דמלכ. בלנד, רוד בית מלכי 6ל6 משחין 6יןומסיס
 סכתכ וכמו לןורותן מלכוחן להמרך יגולה 6יןיטרלל
 ולוח 6רגעס עד דרק מלכיס כהלכות ממסרכינו
 )עיין המטחם מטמן )מסח ק16ל ולכך כיהור,כדוו
 לדורות גמסכח מלכוחו וסיר כריתות( ותוספותרם'י
 מי )כן  סם,  ~Shln סלמי  כתו נגלגל hwn)ומ
 כמקחס, כקמן גנוקח זס לררות גדולתו לכמסךסיכול

 ודו"ק: סקלי0 וכירוסלתי ככריתות סיטכועיין
 0ה,6 נסעה 6ף פ.רוס לכס, יהיה קדם הו6קדש

 ר6מרו וכמו ק6" כקווצתו ג"כלכס
 ר6סו קט"ג סמסחס חוסמן אנטל רכס*נכנריקות

 מסמן ימפיק יעו"ס ס"ייכ מעיו כגי עלוגחן
 עליו: 56די1מטחת

 כתיכ סמסחס נקוזן מגס טן, שס % י'ריאמר
 מע"ס כסחן רק סוכסר ;ל6 לעפיילטמר

 לקמר* כתוכ י0 לרורות 6100 וכקטרת לכדמסס
 ככ) כקטרת להיות לריך סיס עטן דתעלסונר6ס
 סכסרת ע5 6ר6ס כעגן כי כ6חר. דכתיכ כמויוס
 וכקטרח כו/ ימות 1ל6 כו' מקטרת ענןוכסס

 עםןי תעלה סיס ל6 סמל61יס ימי בז' מססססקטיר
 סקימו יוס סככל הכפרת על הכבוד גר6ס ל6שדיין
 סכתכו כמו כמס קווטת רק עליו סיס ע6ופרקו,
 סלסילות סייגו לניתרי כהוכ ל6 לכן ל"ה כע"זחומסות
 ועיין עכוזיו, מוזכר קל6 מס עטן מעלה 5ריכיסיהיו
 ודוק, וכמל"מ סס יסיניס וכתוספות גזג וףיומט
 כריה ו6ת המגולם ו6ת כריו כ) ו6ה הקורחןר14ין

 כליס, כל 3מכורס כתוב עסייס גכיולהלן
 המגורה טל לסכלים נרסס כליו, ו6ת כתוכוכקולחן
 ומחתותי'  ונרוח וערתיס כמפוייס גכיעיס סרכםהיו

 כטפס ע5מס כגוכולס קכועיס סיו רוכס 6כ)ומלקחי/
 כהוכ מגורה כעקיית פ"ח(1)כן מגחות פיני)וכנרות

  מרוכין סיו המגורס סכלי כליו' ו6ק יכס1למן כליסכל
 6ג) )תגולהי התחוכרין נס גחסוכ 06 סולחןמם)

 כלל כסולחן קכועין סלען הסולחן כלי הל6כנזקיחס
 הקכועיס וכמגורס קכופין סתגורהם6ינן חסלי יכיססיו

 גתקוקו סלמס המנורה כמסיחת גהקדסוכמגורס
 קכען כקולחן כן ל6 וגריתיס ,פרחים כפת,רי'נכיעיה
 קכועין סיו ל6 וגעקיותיו וקמותיו וכפותיוקערותיו
 נוכמן כלי כל לעצמן מסי"ס צריכים והיוכסולחן

 ינ.%~ן:י?1 בש:ל"י""וד
 ריק יעוי' ממלך לך קח כו' קמרו ממיס. לךהדק
 כו' הכי16 והגייס 6מר וכויקהל ג' דף יומךי
 ולקטרת המטחס ולסחן למסור הסמן ו6ח הכטס61ת
 מס עפיי וגריס למקס, הכי16 ;הס נזכר 1ל6כר

 ססכי6ו הענגים סרס ממם כקלס יוסכ.פ פרקדרריס
 כתענית ס6מרו כוכותמ0סכמו ביס והמן המןכרית

(fivp)ודוק: ע5נוו מקל ס)קח כמו הוי לכן 
 כו', )קרס הממיס קטרת ו6ה החסחס סמןך4לר2

 קח 3ו סג6מר דכל יומ6ן כריק למיךגר6ס
 היה וקטורת "onank ממן 6-כ מסה, מם) היס)ך
 וממס מסס, לגורך '1VD םל6 6מל לכן מסס,מקל

 ימסור מסס רק מפוטמים, כטסן זס 6חר לזיכורימסרס
סכסמיס
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 י"נפחממהתשאמשך
 )קרץ, יעקו וסם לנכור וססמתניססכסתיס
 כ0ס קנתון 0) דמח5יתו 6מר דילן 3גמר6ךהנה

 nh(o ההכרעות, מפגי )ח65ין כ6 והיהר*ן
 מסקל סל דמח5ית1 מפרט ה"6 פ"ו מקריסכירוקלחי

 כסס קגנו~ן סיס 1ל6 תלות חתם טסיה יתדמר
 ונרקב טס, פ1)ד6 כנוהר"6 ימוין ר"ן, רקככולו
 היה כסס דקגתון 6מת' רטגיהס יתכן' סמ"ךן)זס
 הלגייס והר"ן מתהי קנ היס דר"ן רק 0קליס'ת"ק
 רק הסתנוגיס כחטק) היס ל1 6(tffD עכור, מס)סיס
 ןק) גמ65 תקה' נוטל וח"ק 61לף לכיר ת0)ר"ן
 תסוס, וקלי הניסקל, מכל סקסית חלק היסלכול

 וכיור זמכ1רס וסולחן תזכחות וסני הקרון כןוהמעכן
 כחדל( מזכחות סני )היינו דכריס, קקס סיוסמסחס
 ג"כ קוה כלכד, הכהניס רק )מקוח )דורותוגק6ר
 61לף לכוי, מסל כ6 טסית חלק לכן טסית,חלק
 0תמגו 5כור' תמל ור"ן חטס מקל היו חגםותיק

 היטכ, ודוק )דורות,נוסחו
 תחלליס לכס הי6 קר0 כי סקכת 6תרוטכמר*רנם

 מלטכס כס העמס כ) כי יומתתות
 החמור יתולה מכותר, הזרות ההיך, הגפםונכרתה
 לתדרטיה ע' וף כמכת טתו6ל הו5י16 ולכןכקל
 כי ייחת חוח 6מר ולכן כחט6ות, יותת ונוות6ט,גג
 כ) hto נדו) קב)) וגכיתהי תללכם כס סעורכ)
 חטטת 0נגתו על חייכין כרת ודוגו על סחייכיןדכר
 לפלץ, יי:יה ד6תר,ך)6 גרפס דקר6 פסטל 6ךוז"כ,
 6חת גפ0 פקוח דופני נדחית גופיל סקכתס)6

tShy~ttמפגי 6ף קלס הי6 וסרי p~D נפקו פקוח 
 6כן וגסק)' נהרג הסכת על סעוגר ומי 6דססל

 י0ר6), סל גפנו מפגי נדחית סקכת קדומת63מת
 יעידו ונוי בעולס סכת ליכד יסרך) 6ין 06כי
 6כן כעולס, קדמותו ועל מתעקיו הטס ק3יתותעל
 וגכזס גרוע סו6 הסכה 6ת טפר )6 היער6)י06
 6יגו 06 גס כי כפרתוי וזה ונסקל סכהתס תן6ף
 ק"ורס 6סר הקטין הקמר מן נכרתת נססונסקל
 לו גרולס סוכה ומיתתו וכתורהו כר' ימרץ)בגסת

 כפרס תה6 חיתתי תתודין סתונותין טל ז")וכמ6תרס
 סטכת 6ת וסחרתם ס6נור וזס עיי"סי סוס העוןע)
 סעיקר ו6תס )גס גתיגס קסי6 סייגו לכס סי6 קד0כי
 וכמכילתך[ פיס יותך יגכ,י יריק ]וכן )כס סטפילסוסיף
 כי כטכת, מכנס כו טיט כחולי 5רכיסס כלועוסין
 ,j"DDh קותה, סתקרסיס ono מי יקר6ל 6ין06

 (Y(IniDY נטפל סו6 סתח)לס כי יונות, מותמחל)יס
 העולס כ) הסס,כי וכין כינו תסיס קורט כריתוחלל
 6*ג עסיסי מקרכ הסיק סנפס וכגרפס חל6טסכס

elo16( לו: גוסס טוכס ותיחתו הו6 קיינו6 כר 
 ע"ז עליומן רוכס מיתושן חייבי נכ) כי חזיךנמרכ(

 )כן מטס, ם 6י1 קככז)סרקיחה,
 ח65ט מוס ונרולס כסכת, רק סטגין זס מזכירל6

 כרפסו קותו מלידין סכה )חלל 0סרודף)י6כ"ס
 כסריגתה סכת יחל) וסהורגו נוחריו קסרירףלעפיי
 כשרר )חלל רודף הו6 סכת לחלל הרודף 0זססייגו
 ססורגו 6כ) יתכרך, הגדול ינוו כעדות ולסקרוכנועל
 טכס וחלו) יתכרך, סמו )קדי כרי סכת תחללה61
 סכת ולכן ססי"תי טל כערותו וסיקר הזדון ג'ק6יגו
 טסו סיתקיס עיי סהו6 דכר לכל כחי) סו6)חילם
 עמו המערי5יס הס סתקרי0וס הס יטיף) ע"ייתכרך
 1סת5י16 וססגחתו קדמותו כעולס ותודיעיסיתכרך

 מח))יסי )ר6כ'ס רקר6 פירוש 161)י כמטון,סגכר6יס
 hlv כדי יותת מות סקכת לחלל מרודף מיסייגו
 כ) כן צחרי כתים נול6גס וכעוסה סטנת,יחלל

 דף סנסלרין תוס' ועיין יומת, מל6כט כוסעוקה~
 ורוק: ע"6ע"ח

 סיכת 6ת nllDS הסכת 6ת יסי6י בגיר~טכ*רו
 סמכת על ע0ייס )קון סגס וכו'.)רורותס

 ק5ת, זר העסייס וכטול התהלכה העדר עלקהול
 ר' ודליק כתכילת6ועיין

 סמכת, 6ת לעעות 6)יעזי
 טמירת 6ת )קיים ופירוטו סטכת, כיוס כתוסייגו
 וכין כיני C51D כרית )רורותס סהי5' חילה גססטכת
 נטמר )רורוהס וכרית ק16ת )עולס, סי6 6ותכג"י
 ר*6 פרק כריס רגכ"י גס וריט וכזס לך. פ'כמילה
 כרסון קורס רק6תר מס 6"ק וכזה יעו"ס,דמילה
 כיגי כוי וסמלו נסתר כלקון וכקן וקתרתס,נוכח
 תיגס ע) כי גסתר, כלטון הכ) )דורותס ג:ג"יוכין
 נקכס )6 כי גתו)ו ל6 כחרכר קנוננו 'קותןק6י,
 כי גוכח' כרסון סונור קינו )כן לפונית רוח)הן

 סם ודוק סער) פרק ריס יעוין גמולו; ל6סגוגחי'ס
 הכת")* וכתום'יכרס"י

 כל ועסית תע13ד ימים מסת "תר וייתוורעלנה
 וכהסיך 6)קיך, )ד' קכת הקכיעי ויוםכו'

 מלטכסי תפקס תטוכסי יעמס יתש ססת ג6תרוכויקט)
 מקוס Sg ר15גI'DtDC 1 כזון 3נוכי)ת6 רז")ופירסו'
 וכתקף מרוקרק' וזס כו. o'tnh ע"י געטסנול6כי,ן
 וזס )כסן הי6 קדס קרס' לכס יסיה ג6תרוכויקהל
 וכזמן )יסרסר קדו0ס מוספת ססט3ת :61תרוכמו

 )יטרלל קרוסס מוספת יסטכת תקום ק) ר5וגותעויין
 ל6 מיתרו כן )6 6חריס, ע"י געקס מללכתן)כן
 sp ר15גו עוקין קטין כזנזן וזפו כקכת, קיקגימר
 פרק ירוסלמי ועיין גר'* תעכוך גתים לנןמקוס

ו56ו
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חכמהתשאמשך118
 ודוק: קטריס61)1

 ויכלירו )1 ויזבחו )ו ויקחחוו ממכס עג) למסעלטך
  יהבן ולפ"1 יפויס* היחס 5פירס פל לחייב5יסייס  ר5יחקוסי 6מל סיג וף מיחוח ד' פרק כנמרתט'.
 כלסח ידוגו 61) גח 3גי מיתת כדין לשייףכפכוים סיווגי קמוטם ס)1חוהן 6ת סיקכור )ו סל6סדכ6ן
 סעפו )1 לנור וככן ע"ז SD כסקירה היסרך)6יס'
SJDמרידך 3)6ו רק עוכר 6יע ק.קל6). חסכסן 
 'D"lD נ"1 וף כד6מר מיתם חייכ כח וכןופוקס,
 6סר סדרך מן מסר מרו 6תר חד ע'4 111י15

 )ו 6תר ורכן עקייסן מסעת )חיים כו' עטו5ויהיס
 )עוכרם, עטייך ע) מירס סחייגין נח גגי כליןקיווגו
 גרוגין וימיו מקרוסין סיתכט)ו לצוחוח יסכלו)כן
 מכירת תספר קמטם עקכ מפרסת ו)כן גחיככני

 סרו )1 6מר סססי"ת מס רק מטפרסרוחות
 )כס עטיחס כו' 61ר6 ט' פסכס ליס פסו  כו'מסל
 ותר6ס סתם )עיגיכסיסתכוגן 61סכרס כו' מסכרעג)
 וף ט'ז כומנת ועיין סנמר6, רככי )פי יסרטז0
 עסיתס 6קר חט6תכס 61ת S~Dnnt ר' ויציףנ*כ
 פר הסירס קילס יטרלל  סל דפ"1  ולרפ"ק סעגנ6ת

  ופספס לח כבני כפלויס  רילס סיס  רל5ן ~vffיחיפכר
 סיטכ: ודוק כחטט )1 וק0 וג6סל %מחייבפתיית
 ויקמלו )ו ויוכחו )1 ויקחחוו חסכם עג)עוטן

 סחחור 6) סק) מן חסיי מקוס 3כ) מגס6)0,
 6)ס דה6נוילס מוכיח )כן זו 6ף זו )6וכגדר
 )1 ולתר עדיו וכקכ)ו ומוכלת סחתורס סי'6)סך
 וסקתחויס מזכיחס רחמורס כיון קטולן חייה6"6

 6ף קרכן כמגוף דמחיי3 עקיכ6 ד)ר' 6מרוסנמר6
 מעכו'ס חמור למנדף צמרו וככליתות מתסס כסטית
 6מר 6"כ כנוס, טייר 1)6 סקערס גרף כ6)1דמוי
 קלנן חייכ )עכו"ס מזונח ךתמול )עכו'ס 6הס6)י
 מסוס 16 מעמס כס וקין דת6תר 61י ועכו"ם,כ"ס

 יותר לחתור מגדף סרי )כסרס קגגתו נתן )6דחמור
  קם*) סגת/ כיקר עומק זס טגגהוי ט) קרכןומ3י6

 %יחס  לפגור  סייך ל5  ו5"כ 5יה9וסי5יהיוסי
  ולשו סיקוס בהורה  קילו רוסבססחייס
 קורס וכתובס בלקו רי ר5ינו  פסל,פטייה
 טסקטו פס קלס ול5 סחרור 5ל  %ילרסוי

 ופס1ט: כו'  מנין ריס פ"נ ס'  סנסוריןבהוס'
 ספרו מנמו )"3ן נלכוח ס'. פגי 6ח מפסרידפתן

 ק) 6ט כו' ס6חזתו6חי)ו עד כו' 3חפ)סמקס
 ד3ר פל נחפילהו  סקריך סו6 כי סני6יר ט',~מות
 013* פנס נמ65 נ'כ מע5מוהיו גי  המלניס פרסמנלי
 כסן סיס יוננע כגו ו3ן עצמותי 3כן נותן ס6כ41(

 י36י1 תגויס ג' גוח)ין 3יס ע6תרו וכמו מיכס)פס)
 ו' לכר ננד )סתפ)) פ"פ )1 סיס )כן יעו"סיממטס
 נ*כ ית65 33גי1 כי נוו), )נוי לוחך 61עקס61כ)ס

 וסק: סזסספגס
 ק"ל נענת כו'* 610 נרקיס תכתבךהמכתב

 תנפליס נ9ר5  סכלוהות כהכ ל*חוקמר
 ורם. סרו גמר רסכ כוכן נכיכ כגין חנחוןונ9ר5
 מורהו' והוקי ססי"ה  רססגת גל6ס, סזס סנו6מרכונת
 לססיגו 5חס ררכיס סני נס יי  ספליולס, חכהססי5

 עיניכס 160 סנ3י5 ס%5ר פ"ר סלפל5יס'פסהכוננוח
 כמוק"6 והויתם סטכעיס ומקיעור 6)סי 3ר6 חי1671
 יגיעות )מדגי תורס עתגס 6)נו)6 6רן שכסתותתספגו
 סקכ)ייס )עורס תסגסתיס סתכונגות 6101 כו/תחתו)

 החקר כררך סעי)ות, )עיצה ומסע)ו)יססגכר)יס,
 ויק זו, )כייס מגסינ יס ועתר ע"ס לכיסו6כי0ס
 ססערס עפ"י סטיית מ5י6ות חיוב למיתת )סכיןררך

 כסתסות מסיגו ו6ז הורסי גלותן מסיס כדרךס6)יית
 61חרי 3חיוכ, )6 0תוח)ע כר5וגו נזסקי'ת סגכו)יססטכ)ייס

 תכפגיס גקר6 וזס טיולרת)תטסן סכרי6ס  פרטיותזס
 כזס 16תן כנס 6)1 סססגות פתי תכחון,ונקרץ

 וסכן, סקרי06ת61רי
 עדיין כסס ביס o'hnD )פתע "סירחצנה

  6יך וגלולים  חלריס  3חופבותסתסוספיס
 וכמספר )6)קי, כח כ) וסקדיטו רגיס מגהניסמיחסו
 נחקק )6 עוד )כן סעמיס, 6)סי מספר כיסמכחות
 נטי גתורס 3יחיוות יחיד nlh~Sn לפיתת )סכיןכסס
 וכלסל סגמ65יס, 56) מצוחו מוקם 3)י גדר, כדית61ר,
 ממס סח)יפו סככחר סר כמעמי ככרטיס סכ)ייסר6ו
 סירס 6חר 56) קכגו )טעותן 1כ16 כי51רסקורס

 טע'ז סכלי6ס, מג0יג 0עו)ס סי ]ז0 דילית)מס"ט
 תר וסוף תנסיג יוני  נלסין מטיט )ם'ןמורה

 מיוסר פליו  סימרו מתורס וקר סעופם סר זסכרוכי  מתריי
 hSD' גלופן 610 ס16מס קיוס ומגס )קונו,קקריס
 )כן 3עוס"רי כטקס מתורס ככוי- 6כ) לגרות,נזמן
 )6 מקרקרן בית ד6תחרג דמיות6 סתם) כעטילכרו

 חכן וסכן[, מיגים ליגק6 כרופס חד 6)66יטת6ר
 טערומ1)11 )סו5י6 1571 נמרככס סל16 כמדרםלמרו

 כככוך סנכן)יס וסח)יפוסקכ)ייס סורי פכיהכמרככם
 מיעוכו סכ) סמ0וס כמ5י6ותי. סמחוי3 סיחירס5ס

  גנוחים  יילעס  חסיי כקנוח כי 6מר, )כןסמוח)ט*
 סגני _ 3וס ר9 כנהוכ %בו5ר לילו  טילי סרבהפשר
 5הס 6סר ונהנורס נסר, סר5יח כלסר נפנפסכן
 בסר  *סך סר* כלסר כחוב בפיכח  ורק%רסס,
ויק  סר%5י  %ל5ך לי וס'ל סר*ו' ושי נמסרהלסין
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 חגור סיס ;גכלי6ל תלמד כתגחות גיו"ג ט6מרווכתו
 ומסוס 3ענIntDW 4 גורס טיס סזס 6חר ולפןכו/
 כקמר 16ת1 תעסס )חוח ג3וג סכתוכ ר"ח הפקזס

 מסל סרו הכתוכ סכת סיט וזט כסל, לוחךסר6ס
 ת)י5ס וזס טכי6רתי, כמו כוי 15יתיס 6סל סדרךמן

 ודוק: כס'ועמוקם
 מעגין כו'* נמחגס מ)חתס קי) יסולערי**כמר

 שעגיל כמסכת ד6נזרו מהעפ"י
~P)h המעגך תרקק כו'וריו"ח nwg מעמהן קית6 )דירי 

 נדחס 610 כי ו'י נקמת )כקוס )יסוסע סיה לקויוכקן
 רסיס כו' מלחמס Sy ס6תר 011 עמלק, עםכחרכ
 61ין 3יסר6) )ס)חס ספעס עוד 63 סעמ)קסנור
 כך6מר יח) ס) זרעס כיר 6)6 גופ) עמו סלזיעו
 נו6פריס מכ6 יסוטע ע"י סיס ומכן גוח)יןי יםפלק
 סותע, 6ככי עמת קו) כו' ממס ויקמר יוסף, ס)3גו

 תוי קנרירי ס"מ קמעחי, 6גי לק ממעה, )6ק6הה
 ודוק: כ-י 6ת וילק כו' סתי5כ מכןהככר

 ומחולות מעג) 1יר66ת התחגס 6) קרכ כלקרריךקי

 ויסחר הלוחות 6ה מידיו ויהלך מטס 6ףויחי
 ממס וס6מוגס מתורס כי סעגין, מהיי תחת16תס
 וירוס)יס 6"י סקדוסות וכ) סיסר6לית ס6ומסעיקיי
 כקרוחת וגתקרטו ההורס וסניפי פרטי המסכו'

 כנוקוס כין סתורס עגיגי )כ) חילוק 6ין לכךסתורס,
 התגויס מקת ])כך וכחו") כל"י סוס וסיר נזמןכין
 סכגכיסיס, סגכוט לארס כץ Olp סו6 וכןגירן[
 6חך יעכור ו6ס קנקפליסי )סמפ) ס6)קיס 6יםמקס
 סקפ) עס לו 6חר דת ן'ן ממקת 6חת SDתהמס

 SJh סרסורן רק התורס קי16 )6 ומפססכקפ)יס,
 סת5י6ות תחויכת סי6 וסחולס לו התורס סתיחם,ת6ין
 סת5י6ות מחויכ קה61 וכנוי חד ו6וריית6 קוכ"סכי
 העיקול כעיפה רק חוי פיכו ומהישחר, החורה,כן

 מחייכ מליפות )הסיג ירו ק5ר הסכ) ו) ומגסית"ם,
 מוסג' וכלתי חכמיה כלתיסמלי6ות

~gbl 
 )מס חתרו

 )הוערכת כוגיס 16 ודמיונות נירוה )עסהמסיקת
 והנזסככ הנוסגיח וזהו )אנקות סמרככס וטו )6מרטמיס
 ורקורי ומקטירו, ווכחו עכרו ולו כעולס, סעגיניסכ)

 וגראס, תוחקי ממוחג גתהוס סרס ורהיחוחהנפק
 וכקמו מ6מוגתס גפנו מקס בוקס כי ר6ו כאקרוסנזס
 רוח הסיק הקורס ע) ו)סוריר עג) )ססלעטות
Stntb6101 )לפקוח מרכ3ס 610 כי ע"ז ולקפוט 
 סי' וזט ממטיס סעלס וטול סקפ) כעולססתסגיח
 )מהטגן. סיעכ יעוי"ס ירכעס ענקי חע6גס
 ואיזו ענין 6כי כי תדמו ס6ס ככרוכי6י ממס ל11חרע"ן

 ככורי גסעדר כי עד ד', מ15ת 3)ת'קדוטס

 וטקורס כשכסן 6ים 6ני גס ח)י)ס עגם )כסעסיתט
 סחורם טיתס נ6תי )" 06 61ף נ" מלויס6עס

 קסע סקס )"ח כי ור.ר6יס ח)י)ס' סגוי 3)יכת5י16תס
 תומו 61) לנוסס מתיחם סונור סיס )6 3מדכרגזופיס
 חלילס, נעלמתן קרוסים עגיגיס סמס וסמקכן סנזקרסכי

 כריסן עררו (olh סתם ו6ס כגיוי כתוך ;ורםסטי"ח,
 פרעיס כ6ו חו) ככלי וסמס סקדוסס כ) מססמוסר
 גיזומן 1)6 עמו נוגס לקסוק גגגם Dt~'Wtויח))וס
 נרקיסן מכתכ סלוחות ofn ויותר קדומתו, סומיגי
 וכעקר כסכילכס, רק כעלס קיוסיס איכס פתםגס
 חרם )נטלי גחסכיס סתס חופתס כתוך כלסזגתס
 ק6תס 3סכילכס רק ע5תס' מלר קדוקס רסס61ין

 כעולס קחס ענין ;וס 6ין י3ר סוף onlh,קותריס
 קרוס 610 סמו ססי'ת רק סע3ודסוסככיעס, לוויוחם

 1כ) יעכורהי תסך נמס 151 למחוייכתכמריקותו
 תסכן לפנויו ספור* שלוס  לוי שלר ~oleסקרו;יח
 1סכר31יס שכר, סי"ת )קם  31חימוקרכטת 13לעסות
 זמו רק וענין, מחטכם וקוס עכווס )סס 6יןח)ילס
 מוסס נוטס )6ן סרוח לדעת רי5ס ג:קכלגיטכמו
 )סודיע 1ליוגיס סחניס יתכרך h~lJO עקם כןחורןי
 6י; ספניסן נזחן תקיס ם) ר5וגס עו;ין י:זר6)06
 וסם"ת )וחות רק כארון 6ין אכן ודוק. גו' 116י61)

 רק גמלון )6 הכפולה ע) נוכחון סחםוהכרטיס
 SJDO 6ת וירק סתחגס 6) קרכ כאקר וימירזיהן מ"ת. פרק ח-ג כתורס גמכ61ל סמ)6טיס )נעילותקתוריס

 )6 6קר עה .IntDW נד) כי ~ולאסוטחונות
 נוסט ילד 6ו)י )עתוד ר5ו ל6 כי ג)) )ספקחם13סו
 כעעותס מסוקעין סיו רק כילתו ע) תרתוקו)סכיכו
 טעותן סכץ )6)קי[ חסכוהו 6סי סענ5כתוענות

 6ין כי י") ס)וחיתי 6ת מיריו ויטלך תקס 6ףויחי
 סכורך מלי*וח  כלערי  כלל ללקי  וענין  לןרוססטוס
 בלוח עגל  כמחלפים סיו  סלוחות ס3י*  ו"סיח"ס,
 6יך ל6ו סליחותן מכר כלקר oSth כטעותן, סרוו)6
 העהולה, והורתו גר' המנוגס מערת Sh הגיעו )6התם
  המירחן עס על  סגם ומכילתך ככ"מ הגמ' לגזרי011
 נחקק )6 העריין )ו, יכזכו . וכלככס ליותר3סר
 סמ5י6ות מחוייכ כגת65 )הילחין הרתתי סליולכתוכס
  זכ)וחות כעגלי  עעו  ולכך מ5ויר, וכלתי מוסגכלתי
 )עקות וספקיך כוזכ כמיון כ) מסס לעקור )הססריה
 סקכ"ס )1 גהן קנן  ילוחות'  כסכירת יכיסמסס
 הכגיס )וחות סגי )ך פסל סקכ*ס )1 ס6מרייסר,
 ג"כ  סייגו סנרח 5;ר כו'  סלוחות ע) וכחכחיגו'

 ס)1חוחי כקצירת )סן ק)מדת סקורק על ללוהלסיוט
 51גערוה כסלוף מוגחין )וחוה וסכרי )וחות כיוזס
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חכמה תשאימשךפ~
 הו6 כנוטמעו החס 6)קיס מעמס 6סי סר6סעיסכי

 מטס ספסל ולוחות סגוליס סנוס רעה עס6ףכככודו
 כעלס קרוסס 3גכר6 6ין כי לסר6ות סק)נזיסןממס
 ית"ס הגורף רקון טפי מהורס יסיף) ממירת מ5דרק

 וכמעט וזכרו, ית"ם סג) סכורך ס6תיתי, סגת65סקרון,
 ל6 כי בזס )סזסילס דכריס ספר כ) נכללע"ז

 ודוק. כו' כו' )ך הקמר תנזוגס כ6ר6יתס
 סעלן ס"ס שזחלו מטעות, מכ)) זס גסרלמ"ז

 הים רק סערן, חמס 1)6 מלריס,מקרן
 הפרטית כססגחתו הקכ"ה 6ב) )פרעה, )לכרהמליח
 3תס עמך, סחת כי רד לר הקכ"ס 6מר ולכךסעלן,
 שתך מגס חגוים, Tthn העסית 6סר מקמרוסחתן
 ככת מבתריס תתן חע)ה היית וכקינו )6)קיתסכו
 ולכן יקר, רעפן וזס הפלטיה, סטגחתי כקהי6)קי
 16 כ6ו מוין מגיסן סע)יתוכו, )חס 6תרו גיבחוקת

 ודוק, כרס"י יעו*ס וגסכוססגחסיס
 חמה 6חר דכר 6' פרק ello סתו*כ הנרי מנוקירימזה

 נדכי ם)6 על מקה הו6חטה,
 הז6 טסו,

 ")6 סכ'4רתי, העגין sfi דכווגתו טנוון נוטגדכלנוטס
 סגרכר ל6חר )היופיע כוח 16 ענין קוס )מקסהיס
 הטורך כפי פרט ככ) סק3"ס סרוס תס )3רעמה

 ח5י6ות הי6 ההורה 6כ) סעס, לקותו הגסייתלסנהגס
 ורוק. ככון כרקס ומת"כ ק67 ועייןזולתו.

 4ת סנוקרס מן ל6 הר6ו מקדמי ו6ת מ"קךזזק
 ו' יבמות הנוקדסי ע) טסזהיר כננזי 6)16ר6
 הפלסתיס "רירו ולכן יר6, 6תס חר' ר' 6גיע"כיוזס
 ס)6 כו' י5ילגו חי סכרוכיס יוסי קרון 63כלקר
 יוסב עמיס ירגזו מלך ד' 6מר )כן זס, מ3יגיסהיו

 העמיס כ) ע) כו' שול כליון י' הקרן תנוטכרטיס
 רק כי וירעו קיכיכו ה61 קרוס וכויך גוו) טחךיודו
 קרום כו' לאריגו ו' רותחו כו' כו' ה61 קיוםסמך
 ככהניו מהרן תסס ורקס הו6, קרוס ו' טרק610

Shlnntוכרזכיס קרון )סם סל6היה כו' טסו כקוליי 
 כאלפס טנוו6) וכן המסכן טגנגס קודם מקר16ומקים
 וחוק עדותיו סמרו רק וכרוניים, ומקדם קרוןכ)6
 מסכן )צגות 3מ5וס 61הרן )מטס סו6 )סוגתן

Shln~llחגירת )ווו סחסל וכתו מקרס )כנות 
 6להיגו ר' רותתו )כן פ"ק[ מגילה ]ירוס)תי3סמק"ר
 יר6 8תה הנהנדס נון )8 36) קדמו )הר1ססתח11
 כ) סנוקדס טסו6 וכלדיגו ד/ קווך כירק

 ודוק, כקמוסגקר6יס
 לסהפ)) אוי יתברך מלנורק ססעיקורבנאכמרז

 מעיקר עס )זולתו )סתפ)) רבוי61ין
 סמס טכרו6יס, )כ) ומנסיג 3ור6 יתכרךיטכיר6

 כחסגס סיס ס)סס עיקריסטעותיס כ) כי 6חהעיקר
 15us ומסלתו כמפריס מנהיג 6יגו יתנרך ה13ר6כי

 הענינים ג) כי ל6תר )חקכיל לפקר 6י כילאריחן
 ים כי כרחך SD1 יפלו כרעת כחקרסנפלו

 כלי6הס זכות לגור) הכורך 4קר נגנר6יסמגסיגיס

 כפסס וימסרו יעכרוס ו6ס 3תכ)' הסגסגס )ססמסי
 )סס הנפם כיסף כי מרקס 6סר ועגיכיסכפעולות
 קמן וכ) טוב )הס ימסוך 6ז טונפו, ככ) )הסורכוק
 מוקגמת סתכ) כ) 63מת 36) ה6רורות, הגסיםוכדהרי
 יתעלס סכורך יומין תעתיק פרטית כהתפחסכולס

 )כל תכיס קטן תלעת כין חילוק 6ין 1)31ע5תו'
 וחיכך) המגיס סר נזטקט סע)ייכיס, ו6יסיסהכגר6יס
 ההטוסתן כתכ)יח כולתו המס רתוקים כי הכריס,)כום
 נוסתו מוקרח יתברך הכורך תלינות להסיג סיכולוחי
 ול6 נוזה, זס גופ) 1)6 ספכיס סר מט"ט ODסוס
 סכורכן ר15ן כלתי דכר לגו )עסות נוסקך סוסיכ,)

 סגה) מרג קטן רג גופ) ס)6 וכמו ת6וחס,כפרטיות
 יסתוה כב' סמזרככ טפ) ג6 וכן כלי,זתוכע5ס
 (SD1 )6 ככה חזהיליס, כיעודות המשככהמסקנזס

 מ6יטיס גכגע 1)6 כעכס כחוגו, ,6יס תחותסכן
 ה8מיהי מסכת65 וגכך6יס כפרט ומוסגחיס סיסכבחד וכעגי פשט, רוחני (O~DY וגכר6יס הפסוטיסהמ)יוגיס
 הפילס סוס 6ין 6": סנזו יתכרך הכויץכהחלט
 כרכשו יתכרך הכורך מבי כעלס קדוססוטוס

 כעסיס וכולס הפסק, כלי עה ככ) הפרטיתוהשגחתו
 ונזסככ ט)חין כל תמ)6 יחורך הכורך Shכמלי6ותן

 למטה, קה61 תה (oSDn תה מפסוח, 61נור ע)נויןןכ)
 הו6 יתכרך סהכזל6 )6קזר, טהור מס )פג'ס,חס

 וזס ולפגים, ולפני )פגים ה61 ,חרון, והברבלון
 יהכרך סכורך סייגו 6)קיגו, ו' ישרול עמתסימר
 כפרטיותתמגיק

 וסו"
 )כ, ופרט, פרט ככ) מקקינו

 גי6לגו כקמר זולתו 6)קי וקין 6חה ד' כיתדע
 %1"מ: כזס לסקריךוים

 ט"ו עונדי נת5ריס .היו כי פילוש, הו6* נועכי
 עדיי וגבור מעסיסס, ולתרו כגויםוגתערכו

 סר %) כעמיותס הזוהמס והופסק קלוט, רענועט
 בהרן ל6ס וכלסר נטיה, ק5הס 56) גס,ר ת"תסיני,
 ומעט תעט ויתנ)ס סוכל יותמך ח)י)ש סו6סכן

 עג) )עלזת התעכס ע"כ 1)עגהי רם פורהספורם
 סני5ו5יס כ) קי165 כדי הפועל 6) -לזנוח1)ס641
 פילוט בסרן, פלעס כי וזס 6תס מס ויודעסרעיס

 ודוק: יעו"ם רק*י, ויוגוי סנו15 גתנ)סנזנו)ס,
 סתיס עלי מעידני פ"ר, נתד3"6 ו', 6מרכה

 tDW"D וכו' למטס סקי'ת 6מר סל6 כו'61ר7

6ו)י
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 'םמאסממהתשאמשך

 נזמן ו)6 י' 6מל גרי )קון  ולמל מקוס פילוסו16)י
 סממך וע"כ שהן זתקס נגה גתגג6ו סגני6יססכ)
 ללעס טס61 5וי כרכל וכפרט ודוק. ערם"ינקוית

nltDSלתורס: ככ) כמו זס )ומר סיס מיד 
 6ת 4ים סרנו 6תר כי סעגין')מעי' תטעי יטינו עגלו גו' הנוחגס נטעל חמסריעבמוד

 וזס )עיזת, לפסו) כמו )דין פסו) וקרזכ כו'בחיו
 )קער, תסער סותר וסוך 6חריס, יסיו טסדייגיןס6תר

  SD תל5 פ' 5עקלום  סתרגס  ולמי )כ"ז מכ*דסייגו
 יפירסי  וכתו בהניס כ"ד ובהרע מקומו טעי 61)קר6
 דן וסק ססער, תוך Sh ייטסו ע) סדין כגמרסוף
 סיר IvtD ובין כסייף, סגרחת עיר כנין6והס
 רוסס ויעחור ק4נוי ווס ע"4ן ") ככ"ל 6)6הנדחת
 ודוק. הכסס תופלק ותסס סגרו) כנ"ר 610 סתחגסכקער
 ס4ס מן קרוכיס מתורס למן היחכ"ס, פסקתפי

 כו' תחיו 6ת ו6יט ק6נור טזס 6"ם' )ערותכסריס
 ר6יתיו )6 1)6)11 )6כיו כיות6 כר6נור ס4ס תןסו6
 ע) דריט ד)6 מס )ויומב וכזה תיטי6ל, לנוו 4ניזס

 תן קרוכ סו6 סרי ס6ס SD1 מיקרתני לנוו זס6מ"
 6)ס ככ) חסה דקס)ה דקרם גו;וס ]הפקרסתורס
 or 601]. כנוררס ךרריט כנוו מעג) זס ת65תי)6

 כנויתס, וגהק גפף 6חר חך ס"ו וף כיותםוקתל
 י' פיק דטגסרלין כתוספתם יסורם כי' דסכרכרגל
 הכלכיס כן כלפיס סכעת כיסרך) וסס6רתידכתיכ
 כמיקס תקים )ו גטק )6 6סר ספח וכ) כו' כרעו )86סר

 יכתס סגמיקס ע) כך חייכ סכריעס ע) תםלכריעס
 ל6 סם יסיגיס 1סהוספ1ת סתיס כידימיטתן
 יעו"ק סיס לעס והורקה וכרחקו זו תוספתךסכי16

 סיטכ: בכ"זולוק
 4י)ו כו65הי' )6 5לס נמל  ואס וי"אמררש

 ןור כסי 6תר רכי סתדכר, דורגסי
 )כעסיסן לסורות חסן קרקעו כיון סי1 כטילותהמדכר
 )נכחני כפסוק חזית וכתררס ד)הותיסן, געלונויל
 פיו כסיעה סתרכר דור גטי דגניו 6ית כרסטחותי
 כו' )מן ק6טורות טטחעו וכיון )עג) מגזתיסן כחכו 1)6גו'

 עדות קהעירו י"ז פ' מקורע כפ' ד6ית6 תס DD"'וספילום
 ומגין יסלק) לדקיך 6)ה )עג) וקמרי כסקכ"ססקר
 פרוע כי ODO 6ת מקס ויי6 סג6תר כסיעתם)קו
 לרוע ט) גק6 כנוררט וכן 5לעת' כסן ספיחה6%
 סיעכ יעו"ק תעג) טו' סת5ורעיס סיו חסיכן זכוכ)

 כמו"ק ד6ית6 כנוו הנוטס כהקמיט 6סזיומזוויע
 כמר"ץ לסור ספורו כיחי ת"ת לרבי 61פי)ו ז'רף

 ופטוט: )6ס)ו נזחוןויסכ
 ותתרגם נקרץ סר6סון עג) תעמס כ"ס. דףמגילה

 כפלס* לסו*) )"1רקיחה כ"ט קת*)ט'
 סגי לעג) טעת6 הגמלך מפלק י)6 מה 6"טכזה
 ויעוין קפדי, ד6סרן יקרץ ותפס תתרכס, םנקרץ

 )סו סוס ד)6 יסרק) וכגי 6"ם, סגמ' ולפיירוטלתי.
 רזי) ולתרו פקדהי פקדי וכיוס דכתיכ ס)חסכפרס
 hwnn 6חת עונקי) כזע) הביכו רור כ) לך6ין

 סיכי כי חתרגס )כן ק"ן( רף "rJS )פרקהעג)
 )כן )גמרי מגתכפר כלסין 6כ) כפרס' )סון)סיי
 תקיח וכסן וןוק, כלסלן. יקר6 תסוס תי~יגס4יכו
 תמס יכט)ס מקוס כסדיוע, נקעירס ריכזכעו"ג

 נקר כן עג) נזכי6 סיס לסרן 6כ) )נתר"סחסיכ1ת
 ט)6 תקיח כקן פר עכירות ס6ר ע) טי:כי6כתו
 כקר* גן Sau סקריכ )כן עו"ד כחע6 חט'16סיס
 וכו' סגתר5ס אעפ"י סכיני ריק סספר6 כיקורוזפ

 גחסכ ג"כ ס)ככוריס )חטטת פר : סי וכסיסעיי"סי
 ורוק: טס ועבה"י עכילות כסקר סעודכפר
 חמסס )אותו ר6ויס יסרבל סיו )6 י" יףבעו"ג

 1)6 סיו כעלס וק)טיס גכוליס כניחרכו'
 סי' תלך גזילת 6)6 עלסן יקרס )סתגכר ראויסי'

 כו'. )כע"ח פ"פ )יתן a~o 6(6 1)6 'נסס)טרוט
 סס סזס סדור כי תועלת כונס כזס ים ועודרפ"י.
 ד' ככוד סרקו סגולך כשענוד סתורס הנוקכ)יססיו

 סתכמ)יס וסמם )תסס טיסתעי חמוס סי' 6יךוקמעו
 סג) ירוט וסגס בחרון, וזר ער )כניסםסתסורס
 יסוכ )עתיד 6ך סר6ס חי יק 6תחיס אינססמופתינ(
 )כן נו"ן(, פרק ח"ג כנוורס רכינו נלסון ספורזכרס
 ספק קוס חסני סהורס לתקכ)י סיס hS כילסריגות
 0151 תרס ירד כי לחרי סגורך נתעבד סו.6יכחס

 סיו סלייס ס)6 ו)סרונ )קער תסטל )עכור)ס13יס
 5כ6, ח)51י יטיב) 6)פי רככוה גגך נוח,ס 6ח1'רק
 6ותס סגיה זס וכס) אאפיס כשתזנח סיו סתסכי

 ספק טוס 56)0 סי' 6)1 נגרס עתדו 1ל6 בנ"י6)פי
 וגקסלו נפקס ע) עתדו )6 ס6ס סזס סגכחרכנזעחך
 גרו) לספל גסס )סרוג יכרו )כמי ס)ויסלסנפיר
 יוקד )סוור גראס סו6 וחזם 6יס, 6)פיכט)קת
 סגורך כחטמך ספק סוס )סס סי' )6 כי6חריסס

 מיחס חייגיס קהן ירעו ממסר מסם סירך כיוןרק
 6ף סעג) לויתי ושתו סריס 5וי עפ"י ,מתקרויתותו
 כפרס תיתכן מתס6 טרקו כזפ כרוך מסתות ר6וכי

 סיטכ: ורוק סעוס"כ לחיי זכו ולכך יוט6יססע)
 יהגן כו'. 6רן 6) כו' )פגיך כ,)6ךרונולדקר2'

 סיררן כשעכרו ת)6ך סנ6 זסדנתקייס
 6רן ככורים פכי האתרו וכתו יריחו מסגרכיתי
 ח)כ זנח ט6יגס סיררן )עכר פרט ודכה ח5כזכת

ורכס
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חכמהתשאמשך122
 זכת 6רן Sh מ)6ך nSID סנני 6מר ולכןורסס
 ורוק: רק-י ויעוין סיררן כקיעכרו סייט ולנמיח)כ

 פ) מכעס "סיס טי6 סקס ועמר, 6נירנפרינו
 ועמך. 6ני וגפינו סג6מר כו'ס16מות

 6תר )כן סכוזריס, כמו יתניירו oh יפילופירוק
 1נ)11 כו' רתוכך וקכגתי כו' כ*5 וטמחי רניוכריס
 זס וככ) 0DS' )י וס.1 כו' ו' Sh רסיסגויס
 תקרס ס)6 סעו)סן* פומות כם6ר )6 כתוכךיקכנמי

 ודוק: יסלק) SD רקקכינס
 1' ננדריס י6ית6 נוס DD"' )נוקל, גנוןךדקיךק

 פרק וכמגס וגסכיס כו6 )תכירוס6ומר
 סכוקר נסיות סק)יטי כיוס עסי קכ6מר )ססכיסעדיו
 6ןלכ6 סט6 6כ) ס")קיס, )קלפת מטס 1י651כו'
 גכון וסיס 6מר )כן ע)יסס, וסמחין ססכיסמפס
 כו' עלי תמתין ס6תס פילוסי תסי )י וג5כת)פוקר

 נתעלס סכפגס 6סרף זס עמהן יעלס ל6ר*ייק2ן כו': כיוקר מטסויסכם
 SD~: )6 ורכךעג)

 מירמך קנוס ר' פ-ג עז-ג מסכתבירושלמי
 ן6פרסנזון נסרי י"ג קומיעברין

 תע-כ DD'-י פילולו יגעתי, )ריק לתרתי 61גיכון
 סתריגס )תכסיג 51ייך ג"פ פיק למעון חלק3מויס
 תדוה כי"ג )סתגסג 5ריך סנוגסיג כי סרגס וגיליכו'

 כגיס ט) לכוה לון כפוקד לסת6כזר ו)פעמיסס6)ס
 מנסיג סיס לכוס טר' וזס, סקדוסיס, ככריו יעו*םכו'
 תרכלג6 )יס קרו קישר דכי ד6מסת6 וכחוסדור

 וכן קימר, כ3י לכוס ל' זס פגיס תסו6ר6ומתיס,
 וכמו כשיגיס, וכיחוד עכירס כסוטי )גקוס גורגסיס

 מיני כיס ותוקמי טכוס ר' טסני כ"ח 3עו"גסומלו
 סיו ו)כן פ)סתיס, עס גפסי תמום3גפסיסו
 מרס נגד 6חר טכ) ד6פרסמן כסרי י"ג )ומלקין
 SD ס5פון נכר )ו יט לע כעוטי טסתכקס 6ףקחתי
 6כן כו/ יגעתי )ריק 6תר5י 61ני טנור )כןזמן

 6)קי 6ת כרסעיס וריג מטפט טעקיתי מסתשפעי
 פכים יט6 ט)6 סקכ"ס 0) גמרותיו ססד3יק6%

 סיטכ: ורוק עו"ג עוכרי שמס)קוג6יה
 וסככעכי ס6נוורי ק) כו' תתו15ן מזנחותם 6מכ2י

 סקרן יוסכ ט) פירוט תגרותון לטיליו 61תכו'
 דקרן ג"ג כעו"גדף ולטורו וכמו יחיד כרסון כ16)כן

 סטו תסיכו דכר 6וסר 6דס 61ין )סס מוחזקתיקרך)
 דכיון לוקוס ומחסלו לק )קרקע מחוסל סוו61סילות
InSD"(יסרק ס) כעכו"ם וסוי )סו דליחה ג)1 )ענ 
 מעג) עקי'ת ער דמוי סגי רק )כן כיטו)י מסניד)6
 לק )כן קרפס געו )6 כן דנתר 36) טלפסנעי

 ומלכס מזרח 6כ) נהרן יוסח קכעת סירן יוסגס)
 יוו*ק: עיי"ט ג"כ סעג) ד3חר מיתמריוגמל1ק

 6)סיסןן לחרי כנקך 6ת ומזנו וכו' לחרי גגותיוךזני
 מנ"ל ויעוין גסנ6ס ד6סורס כעו"ג קני )6דיסר6)
 )יסנות )יס לסור )6 דעו'ג יק 61כמ'), תקפתסינון
 רכס דקרי תמו סוה גמור יומון דיך'ס ונגסימע"ז
 לנסס 6יסוריס )6יזכוגי ימגיירי )סגי טכוסכר

 גקכס כ)סון לרסיסן נזקיי OSIDS ו)כן ס*ך()כמסוכר
 ודו"ק: כניך יזנו כי 6ף סכגיה, ע) דמו0כ כת"ס 6)סיסס1)6

 קריר 6ף למות חריק מס תטנות* ונק5.לנ2יקרשילמ
 תטוס. ססו6 סעונזר קריר י65רקות

 כסכת 6יהת סכועות 6"כ כקבה, מעומר דח)סיירי
 ויוס סטכה רוחין ס6ינן קרכין ור6יס חגיכם 6ין61ז
 ע) ןסו6 סכועוח חג כתיב )כן סקכת 6חלטכוח

 וסחגיגס סקנס, ר6ס ריט וכליפיף קכעס כ)תט)ומין
 3)וספטיס כמו סקריי כתיכחג )6 )כן 3תק)ומיןקליכם
 מתיגי ר6ף )סורות ס6סיף חג כתיכ ו)כןורו"ק,

 מוכס: 13 ק6ין 6ף חגיגס)תס)ומי
 גויס 6וליט כי כו' ירסס כקנס O'tDDטגנתם

 3פ' מכס 6ר5ך. 6ת 6יט יחמוד 1)6ופגיך
 1)6 סייס 1)6 וכו' כסגם פעוים קלס כתוימקפטיס
 כיקר כפרק הלתלו כמו סו6 6ר5ך, 6ת 6יטיחמוד
 owin )6 ללחוכות )וחות גסתכוו ק6)ח)6מעכרין
 יקח פן 5יר6 5ריכיס סיו )6 61"כ ולקון, 6ותסכסס
 ויכו)יס סרוחות סגטתכלו כ6ן 6כ) 6ל5ס, 6ת6חל

 )סכעיח חסיית סקרך )כן כסןי וכקפוט )מחןס6ומות
 6י5ס: 6ת 6יס יחמור hSI ירקו )6 כלם) רסיס תקותמע"י
 6)6 נוסג סריגו יכו) ננוכי)ח6 כו' גדי תכש)טץ11

 הלכרו )6 ה") גכוריס סמנים נזפן מניתנפכי
 ס)6 טסם נכוס מס כו' גוי תכש) )6 נכססכ)
 כררן וימרסו חרג)יס טפוח 6חר כי יתכן סנית.נפכי
 כקלן וינו6סו טכתוכ כמו )דורות גקכע זו ככיסחחדס
 ו)זרותס כגייס 16תס )ספי) )סס ירו ויט6חמוס

 6ף ולכנס וומי' כח)כ דכקר כתור )כןכ6ר5ות,
 ס6)ס סדכויס 6ת )ך כתכ מסס Sh ו'רי*שנ2יש 1ד1"ק: סרית כפניט)6

 ו3פקכ פס"ל. סכרית לכרי 6ת ס)וחות ע) ויכהוככו'
 סיחות ע) וכויו6כהוכ פס) 6)י ו' 6תר ססי6כעת
 ע) וכאנתי כתוכ S'DS וכן ס)וחות, ע) ויכתוככו'

 סר6סוגיס ס)וחות ע) סיו 6טר סדכריס 6תס)וחות
 גקה3רו 1)6 כעג) חע6ו ~hlnS כי מעגין קכלתי,6קר
 סיתם 1)6 ניסרק) הורס גסהכחס )6 ר6טוגות)וחות
 סיס זס )ו)6 כי וסכי16ר כססי קומטת ורקון6ומס
 מתומר מזוככי וסיו כס SD1D ס6)קי 716סופעת

היו
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 מ~ מבהבמהתשאמשך
 כ) כליך כעת 36) קרוץ, וגוי כסייס נומ)כתופיו
 יקרות כמרית גפתו כתכונות Inv~toln )זכך )יגע6דס

 6ה וכלסחיר לתורס )חוד ע) )עמו) גסועצורות,
 דסי)כת6 6)ינ6 סתעתת6 )6סוקי 61ח"כ כעורכ,פכיו

 חעכירין תורס StD עריו סנוקכ) וכ) וקתי6ןסיעתך
 ר6קוגות סיחות )כן ד*6, 1ע1) תסכות ע)מתגו
 גס )יס'י( עסקן כעמתו סקכ"ס סרס 6)קיסמעמס
 גס לוחן פס) תטס טניות )וחוח כן )6סכתיכס'
 6כ) סכוהכ, 6רס כ) כררך כתכן ממססכתי3ס
 סר6קוטת כלוחות טסים כררך ומזר מזםסחקיקס
 וסמ"ך סת"ם ז") כמ6מלס וגפרך גסיי עניןקוס

 גדי 6)קי מפוע) סיס ,ה עומליי, היו כגסקנ)וחוח
 קנס וירמוז 16תו, )זכך 6דס קריך קסחונור)סר16ת
 )חקיקס ולח"כ ס6ןס, ממפע) )סכגס סו6סכתיכס
 סגי ע) ויכתוכ כהוה תכן סקכ"ס עזל ת5רסו6

 ותזם מזם חקוקין מסת סייגו הר6סו(, כתכתכסרוחות
 ודו"ק: ומזם מ,ס ס)וחוח ע)חרות

 נויד ונחד יוני נרטון גכת3 תולם יספיהעניי
 h51DSDI סכע"פ סתורס דכ) elh )מון,נכ)

 קון, כ) ע) דורם קסיס רע"ק כמו וכקודות כתניןרמוז
 מעכב. )6 וקוס מכ) גררתם, סתורס בכסןוסיתוריס
 דקתנו גר6ס וסטעס 6חר. כרסון תורס ספר)קדודות
 )תקס 6)6 תורס ק) hitDSD גיתן )6 )"חנכריס
 סריסות זס ל6"ם ופירם )ך כתיג ;לדגורוכזרעו

 תסס רק ס16תיות, וכקורת סתורס ככחכסתרומזות
 pfftll: )יקרך) וגהגס עין סוכתנסג

 נחונק כו', 6כ) )6 )חס וכו' י' עם מסרידקי
 יקרך) 6)קי י6ו וסזקגיס קרסלן סעג)' קעסוטיס 1)כך ססכיגסן תזיז כיוון רסיה קמרוונזוס"ק

 גיזוגין סכיו סייגו וטפף 6כ)ן כ6)1 רחצו וימתחויעכלו
 6כ) )6 סנושס משפסיס 03וף נזכר )6 סקכיגס,מזיו
 וזקני לסרן כגר גולות זס דלין עתם, )6 ותיס)חס

 לכן זו סקגס ממס סרס סטג) )6חר 6כ)יסר6)י
 ק)6 מס פעמים כ' זכר כעקכ וכן )פ)6, וסטזכיר

 ון"ק. ר6עוגות פקוחות ולתרי6כ)
 סר6טונות ונדורות דע, טתס* )6 וחיס 6כ) )6גן1קבמ

 )6 6מו עד, כך כ) ל3 סטווי סקפעסיס
 סתנויס רק ניס, 1)'ם )חס 6כ) )6 כי תספוק,סיס
 וי6כ)1 כו' 6ת ויחזו 6;ר ככ"י, 56י)יע)

 53נו15ס סי' ס,חרונות ככנרות o)nh *(ויסתה
 ע) סיס )פ)6 כי עד, 1nDtnOI ר' ככורססתג)ות
 6כ) )6 מקס וכסמת טתס, 1)6 6כ) )6 6קרמעסן

 עקכ: כפ' קכתו3 כתו כר6מוגותנס

 נב" טפלתי %יבהממרה.
 ס% )נויי )ד'

 הססי תוך  ו' ע"י נק1%נ6מת
 ד6מרו דלך ע) 3י16ר1 לק בגועלות, עוכדיסו קהחכי6מס

 610 קלם רכתיכ סגי כתעטר 6טס כתקרם~וסין
 תרומת רכתיכ כתרותיו ם 6קסן כו לקרס41ש

 מגכי6י 61ח3י6 לנול טן )ד/ כתיש ד)6 ומסגיר/
 נני6 סו6 6)יס1 36) ע)יסס, רוחו גתן ססנן."תו'
 ד3ר )קוס 1)6 ד/ )קם )ג3י6 וניוחך קה:ו6)ר'
 טעתיד נויס וקס) גוי נרים ע"ז סכם ד'. 6םררעבאל9 1ר1'ק: )ך' גכי6 ועניניו כוחותיו 3כ) כולו ססו6רק

 )ועתי מכן כחון קסקריכו olla כקס))עקות
 6ס6ן נמו ס5ליקיס יסוים ח"י ק) ככח טיט)6

 )קס ככתות מלזנוח סעס 6ת DllnS יוחסיסוספטי
 ססרתס סעס טר16 כיון חון קחועי 'נ6יסורסתיס
 גזבר )6 זט מטוס )רעת. ולכן סגרנו)* כסרטכיגס
 מוכח רוד נגס נעת גס ]וכקווך) ת)כיסכטפר
 מס ק)מס שימי כהח'ק נחיגוך היכוסי[ ליוגהכגורן
 )סתם)) ;)נוס סככ)1ת שיגויס דגרי נספידכתיכ
oh5~וסח)כיס כו' ס6; וה6כ) סטתיס מן ו' ת6ת 5,ק 
 ;גפ) נוס טתיכ דכנו)כיס תסוס וכו' סעס כ!)ויפק
 סתע)1מ זס 6ין 6"כ סכלת4 כסר ועיסו כיתיס6ם

 )6 )כן כחיכוכו וט)תס כ6ק רוד סגטגס חס)מקרס
 )י גרפס ודמ"ז סכית. ח)6 ד' הכלוד מס רקנזכר
 ול"ג כעמיגי כתו ד' ת6ת vh וה65 כנזיכד)6
 סנח)ח סכוכם 1כ1/ ר' 6ם 1ת65 כתיכ יק רוווגכי

 מונח בסי' ק)נוע)ס ס6ק ומזס כו' 3ק)תסטירדס
 71דין סכלם) סר ע) '65 ם)מט חינז' ד' תזנחע)

 ודו"ק: סתזגח גס סכ) 61כ)ס יעו"ם כ' ס"6זכחיס

ויקהל
 מנס יותת, ממטכס גו סעקס % )די ק3ת11שבת

 לכר יומתו מות כטים מיחס  רכהיכככ"ח
  וגס 'D(Si סמור וכתיכ סכ))' מן יולחיסמתקומוה
  כתכילח5* כררר0 טמיס כירי מיחס חס 'ומתיבעליו
 י;)תגס 3סתס ומכס  למור כפרטת רכטיכ ט5וכן
 טע) o~i]fn ד3י חג6 כרדרים סו6 יולות, 6דסותכס
 נויתם דחי31 יס)ס, 1)6 קיתות קוגגין גויתותחייכי
 ק6י 6לס רמכס ויתכן סתק)ומין, תן 'פוטרושעריו
 סייגו 63רס, ס6דס וס  עופך  כהים ;כן ע31:ליןע)

  נמסר ויסר5ל  עליכן נטרנ נח  סכן יספך רתועוכר,
 )יכ6 ר"ס נ"י  סנסררין  לתוספוט  ממיס לריניהיטטי
 גל6ס יומת מוח כ6ן כתי63 ר)6 601 עיי"ע('מירי

 ע111*(
דע) רס"ן

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



חכמהייקהלמשך124
 ל6 ממטכן אסוקס וסרס קליי סמטכן מלפכחדע)
 מטפט ולין כסן חין גפטוה דיגי דין גוסססיס

 עדיין סיע )6 ו6ז ע"3 נ*3 מיתוה ו' פרקכדדרים
 ומטו"ס כיד"ס. חיחהו ורק כסן לסרן סיס 1)6סמקכן
 כסייף וקיר וכח כיומך SJD נכי ולמר 660"ק
 קורס נח קכני רק נפסותן דיגי סיס 1)6 כסןסיס )" עדיין ק16 כסקי)ס, ע*1 כעוכיי onlh דןו)6
  יייססו גח הכן סייף וזסו ע"ז SD נסרגו ג"כמיה

 כו סעוטס כ) כהיכ )דורותיכם, דגחיככסייף,וכת60
 ידו"ק, וז"כ, יומת נוות כו')?)6טס

 ע'  רף גריל  בלל פרק  סגמר5  לטון  HIP:1nרב:זה
 כו סעוטס כל לכתיכ )מזיר סגין 6יע06
 כ) דכהי3 דכחריה קר6 מייתי 1)6 יומתמנבכה
 דריק דכמכי)ת6 יונות, ססכתמות כיוס מנרכססטוטס
 כאידס מ)6כס יום ם) ח)6כס ט) עוגם hSh )י6ין
 סנתר6 מייתי ואכן יזמתי מות מח))יס ת")מגין
 ודו"ק: פיוס כתים 1)6 ח)כס כו סחוסה דכחיכ דויקס)מקרץ
 סמטכן מארכת 6חר פנת ג6:!ל הק6 כפרטתוהנה

 הממכן מארכת )סיפוך נ6נזרס זוונפרטס
 תקס"ח. סימן חטיריס ע"זכספר עמד וכפר ;3ת6חר
 )נ!כסירי רומס 6יגו סכוטכן מאבכת דסגסויתכן1
 )עסוהן 6פסר דנוכטירין מטוס חכת דחו ד)6עכודס
 כ)6 )הוות בפטר 6. מתקכן חם6"כ סנת,מערכ
 דכעכידס זיתכן, טעה, רדחי hl'nh חוי )כןטכת,
 וס0כיגס סככוד קורס ס)6 דכנ!טכן תסיס ;כתהותרה
 כר6 קססי"ת עורס לכבי ערות וססכח קס,מ15יס
 ע) סרס וסעכורס סמוח)ט מסחפם וחירטוסעו)ס
 כראגו ורגע עת ככ) ותקיימו כפרטיות סט"יססגחת
 עת ככ) ומתחרק מתסווס סוcSlDn 6 וכ)יתכרך,
 גןו)יס 6וליס )עוטם כרמוי יהכיך, מלטוגוורגע
 מעטי תחיו יום ככ) ממחום כחפנם )חדו מזם6טר

 ככס ס)מס ס6מר וכנוו סס"י חעון וטסנר6קיח'
 קניית כמו תכסיריס 6ף )כן )ך, זכו) כיחנגיפי
 הניגס דגפס) ])נוף ס)חס סלי מפיית וחכמתוסעומר
 וסננקרט סמטכן בגין 6כ) ס3ת, רוחין מקרט[וחגור
 ססכיגה 6ין סחקרם גגגה ד)6 דכ*ז מכהי וחי)6
 קולס סקכיגס ומקרס מסכן כיקר46וכ6מ5עי.ת;ורם

 סכת, נדחס )6 ס)6 טרויס 0כיגה סבין וכ*זגיסר46
 התגלי היס ס)6 סטם) יטר6) כני סעקו קורס6כ)
 וכלכתיך, 6)יך 6כו6 מנוי 6ת אזכיר 6טרככ"מ

 סמקכןי כ6מ5עיות טל6 כיסרך) קורס סיתםוסקכינס
 סקכיגס, 1)הסר6ת )עכודס תיוחד וקוס סיס סו6רק
 סקי"ת, כככוך )ר6וה יזגי ידו קע) 163פן ל66כל

 וסיכל )ססי*ה סתטון היו ס0 כעומס יערטל כגי;י

 טורך מפרטי כחו סחכן כגין סיס 16 סרסיו'
 0הסר6ת סטיון מעג), 6חר סמקכן כגין לקריסעכודס
 כנין כנ"יקודס על שפף ססי"ת וככודסטכינס

 מכהן דחי סמסכן כגין 6ף 5רכיס 1כ) פכודס הו6*כ סנזסכ~
 כעג) סחט16 6חר 6ג) )טכת, קונס מטכן גימר)כן
 כ6ת5עיות רק סקי"ת )כבוד רסיס היו )6ה)6

 כקמר לכן סמסכןי ככגין טכת גופית 65 6"כסנוסכן,
 מכת לוי למס סקייס קפילט"י וכתו קורס,קכת
 3תט6 רס"י כמנס סכת, דוחס ט6יגו )6מר)מסכן
 וסמ"ק כגין דלין תקירו טכתותי 6ת מ6ךיטיף
 6ת מהך יקיף יומק כסוך oslfi יעו"ס, טכתדוחס

 יעו"ם. סכת דדוחס גפם פקוח )מעט תסחרוטכתותי
 ככגין חריכה יעיו ד6ס כיגורתי וככה עכ"ז.ודו"ק
 ופור  tolh 13רי מיחס יתהייכו ל5 מסגתהנוסנן
  נכניס טל5 רכ"1 פ"5 ויקרך פרסי  באררטרסיסך
Sohnורו"ת: יפו"ס פליי,  יירעל  לפניו ל5  מובר 

 16מר 0ס61 )פי כמכילתך. וגו'  5ן  הבעיילץי~
 נו' יקליר  נסעה מחריק קנות ונק5ירנחייס

 מע"מ סוכת ק"ס כו' עליו חייכין  טלין טניעיס%ס
  טיטבוח סו6 דין כו' כרת עניו טחייכין קכת)מניעית
  סמכת,  כייס כו' 5ט  תכפרו ל5 ת"ל לסבה%פ"ס
 מע"ס תכעיר 6תס 6כ) מכעיר, 6תס 6י סמכתכיוס
 דכיון )טעמים עקיכ6 יר' ספיר 6תי כוס)קכת,
  תטכוס דגחרי;ו3ק5יר bTpn ס3יעית תוספותדדריס
 %ע"ס סיפיליס לל%ר סוכת  רביוס יר5  לריך5"נ
 סבר  ולכן נלי, רקר5 לולך  %סביפית דגי)יף)קכת
 סרי 5"ל  נססחים %5ר  ולנך כיו"ש.  אסורס:כפרס
 %לעכס  מעין סרפס 's~rD ל5 %ל5נ:  כל לאמרכבר
 דדריס יטנ!ע6) ר'  5כל יו"פ' %ערכ הסריחו ט"ל%ס
 תוספות )ים ולית מכת ע) תקכות וכקמיל כחריטקר6

 דכיוס קר6 ""כ ט" דף לס"ק עיין מקר6'סכיעית
 )קמן, י!נחן ר' דרליס כנ!1 ונוחר דכיו"ט )דייק ע"כססכת
 ד), חקרך. )הכיק מוכיחולכן

  כו',  חשן פל  תסחי
 )ר' מוכח מ"מ י65ת )חלק )ח"ד ד6ף '65ו)פ"ז

  רביו'י  סביפיט תוספות ליס ראיתיסתלסל
  מיחל

 ספירסו כמו 1ד)6 כ)), )טורך ם)6 6ף )גמריסכערס
 כ"ג דף כילםהוט'

~VD 

 לפרס חותר חרט ע"ג כ"ס
 סיטכ: ודוק יעלט סירו;)תיידכרי

 ננמר ל5  עריין סרנלות  חרוטת ר5ילי עתיםן רק  (r~r )6 תרופות לוסס);י: הגה ת6תכס, ,רק[
 5מל )כן  5נסיס רי  סיו מטס לפני  וסנ5יןסמיכן
 )כל סק) ח5י 6דגיט חלומת זס תרומס ת6תכסקחו
 )כ1 סטקלים, ע) וחחסכגין קוקאין אינן קסגקיסזכר
 מ6תכס ורק גחזקה ויתסכגו  סייחו כמהכס קחי"מר

ס6קטיס
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 18מנונכמהויסהלמשך

 6ת יכי6ס )כ גדים כ) סכסכן תרוויח 6כ)ס6גטיס
 ומטוט: ממסכגין 1)6 )כ וככדכת ג"כן ד/גטיסתרומת
 61ת כליו כ) ו6ת כו' הסולחן 6ת ט' כיעזויבנואו

 כליס גס כליו ככ) נכל) הכס ספכיס,)חס
 סדפוסין כסן, ג6פס סס)חס כליס המה הפגים )חסט)
 התסך טמורי סגכ)) ניכמו וסונפיה הקילס כליוכ)

 מס) יותר הס היו )כן ר6כ"עו יעוין החטר,כעמודי
 ותגרס 1)6 כליו כ) קמחן 56) כתוכ לכןנערס

 %גיה, 061 עתודיו 6ח סח5ר קטעישירז גלוחיה: ו6ה הת"כ גחים דס6 זסומיכל
 ג"כ ס"ה) )פתח סוסך לוגי כיירמוז
 התסך: ט) נקיכס כקטון לדניה 6מר ורכןנחוטת
 ותייתו תוגוס סגקיס, ט) ~osn)hריבנואו

 כעודן סכטיס מע) מהכילו פירות כו',נוכרי6

ע"
 O~t)DS זס כוס ן16תו ונקלס לק"י. יעוין הנסים,

 נוחסר J~lDS תוקנה תטוס 6כ) )הריוט מחסל)6
 )כן מזכח(1 וביסורי פ"ה טמח 6ור )יעוין)ננוס
 )עג)יס ק,יוו וליון כו' מקהיך 6)ה ג"ג ע,"נ כחס'בחיו
 O'SJD עוד תתכסיטין )עקות חוטכין היו 6"כסרכה
 כעוון כו' כזס התכקיטין סכינו )כן atlDS' תוק5סוסוו
SDר5ו )6 דהגטיס חוק5ס חטם בהן סבין הגסים 

 וס"ק: כרחן כע) ויתפרקו כתוכ סכן לעג),4גזמיסן
 קדכריס פירוט וטכעת. וגזם חח ס3י16 ג3נויל
 סכת עיין עכירה )סרהור ס6רס תכי6יס6)1

 הטי"ת רלון ועקיית הילל סתגכלות סיס ונסס'ו,
  וסתן: ה)כ כהקטרת פירום )כ'  לריף  ווסוכקמת,

 לקון  סהלך סכת כקרס ועט פ' י"במררש
ott~hמתנד) )וי 5"ר כו'  טנטפ6נרסס 

 קדוחת נטוס 6י10ר כהן גוסגיס 'וסיו כו' כו'5כעי'
 מס סיס ססכי6ו טטיס רעיי סמררם כוונת כו',סאון
 כתו כוהגיס היו וכורני )קרון . וסכנ1ס יעקכקסכי6
 6יט וכ) כהוכ )כן  מלטכס,  3סס יפסו  טל5קדוטת
 דגיגו נוקכ)ין סיו )6 דתקטן חקוס 6קו נת665סר
 נויעוין )נכור חסר 1)6 סתורה חן )6חריסמקנה

 SJh 63ורך(, קטן'טסק) )עכין קנביס הנכותכטעס"מ
 )כ)  סריס ע5י 6תו גמ65 6טר וכ) כחוכ  תטיסע5י

 3ו  ניבים והיו סמ)6כס )כ) טהי' העכורהמהלכת
 כחור וכזח )קטגיס הוי כן  06  ת6גוהיססהיסיר
 כקטן 6ף ו3זס הקרס מללכת )פרך תעמהןטקכ)ו
 סו*מ 3ן פרק כריס הוס' כדברי מתורס חןמזעי)
g"lD'6תו נחלל  6טר וכל רק 6יס גתוכ )6 )כן  

 ורו*ק: כן גס קטן6ף
eih~כו' הכטיס וכ) כו' טוו נידיס )כ תכתת 6טס 

 כחוג כו' ולרגמן דכהכ)ת חס סעזיס. 6תטוו

  ספדם ר5ח מסים  רכים,  לטון כתיג וכלן יחידכאון
 וספלי כלכחי וכר5מר  O'tDO פל  סמיו  נרים  גסשיי
 תמסטל  בכלה 5נל מימ5ס'  מקכליס  6ינסחייט
 סכ) יחיי ברסון 6מר )כן טהורות רק טווטומ6ס

 1ד1"ק: 61רגמן תכלת טוו טהורס6;ס
 סמטחס. ואמן )מקור חתן כו' הני*רהנהואם
1

  סיריו סמן  elh כחסהס  לסתן יכסי יוק מ
 ס'ו מנתוח כתפורס כחית סיס6  דוקק רצעילמלוך כמי נסיח  סחן סייקו  מס רק למנחות ירמונתיר
 1ד1"ק: שיכח 5יסירי סלניס  סוף ינרמי"סיפו"ס
 )כ) )סכ'ontb 6 )כס גוכ 6טר ו6סה לזיקכנל

 מעגין )ד', נרכס יסרם) כגי הכילו כו'1סת)6כס
 mngn קרכן 6ין דקק)יס6לורו)רכגן פ"ךדכירוקל:חי

 מכיעית ספיחי s~t11D ג"מגכי  סי((  וככלי )לכור, 'ה,ירחק)
 פ"ק ונלס*ע יפס לעכור  ימסרס ל6 ממ6רחייפי
 שקמיט, מכי6ין וסכהגיס 6חר כ"6 וכתגחותיעו"ק,
  ג6כליס  סלמס  וסחי נשככת כהניס מגחת דליןלע"ג
 ו6סס 6יס  כל 6מר ולזם יפו"ס, לזיכור  דמסרימסיס

 )הכים נוכוניס סיו כפרטיות  16תס  ל3ס נר63טי
 י;ל6) )כחיות )לכור )נווטרס סייגו המלסכה)כ)
 גדכס יסלסל כגי סכי6ו זה s~nhl י:ת)6כה,)15רך
 %) ד'.  5קס יס לחרי  ס3י5וס סל3יר  טכללות)ר/
 פרטיות גדנוח תן סנז;כן )מולכת גרנות נ6ה:)6
 ודיק: ר'  לסם  ס3י5ום  וכלגור 'OD יפס לבור  ימסרורק

 יסוךס )נוטס חול כן כו' נססנ5)36 י' קי6ריאד
 סל5 לסיוח  לייך גיס רתסירח  סעניויט',
 ניס סלמו תמר ויסורס יתירד, וסתחכחוחכחקירס
 חור וכן רסייי'  נתוספתן רטיתן כמו נפת3מסירח
 פכימי[ ]כרכון העכב דהחקירס נעג)' עגתונוסר

 סחסייי יחצ"ן  בפרוח סיי"ת עריס  פל גפפוח)תטור
  יותר  לתחנמו ול6  חקרו  סל6 יס ס3פנור 5מ:רלכם

 וסכן, כו' וכדעת גחכתם 16הי ויתלם )כןתדקי
 כיקור וכ1,, היית 6) ג5ל סרוקה, פרקר2נגב2'-א

 קרוס יטרלל  סל רפיטיזת כך,שענין
 יטרף) כ)) 6כל ייחר'  קריסות  קריטית  סקרי6כל
 יסרך) כסכי) כולס סכרי6ס וכ) )מן דונו'ס6ין

 סנחינור יטרלל סו6  רומסכן  ולכן ר6סיח,סנסר6
  4הל, סלסל נפסס ו?יריפות  וסקרסיסנקרסים
 ולח"כ כ)יס כזכר שהרומס סטעייס ככ,רטיותולכך
 6כ5 מיקרתכן מפרטיות יותש תקולס ט':6רוןנזמכן,
 עיקר  טוס קודמי מסכן כתיכ הס6 כפרטהככחות
  יותר מקול; גחוכו  כליס ככ"י סכלל  מסמסכןמכונס
 לנוסס ערס :I(ntSS יתכרך, )סכינתו ממיועדמתקוס
 6(תיוח )5רף יודע מסיס כ5)6ל ולכך מיעול, )ס6ין

וסיס
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היכמהתקהלמשךא~
 6סר וחד;, נכוס ענין יוסד סס5ילוף 6יך נקיומס
 טוכ סכ))ית קסכיי6ס וכמו ככ)) רק כפרטיססיגו
 ט' ט31 וסגם עמס 6סר ג) 6ת 1יר6 וכמום'כנוקל

 ודוק: סמסכן סקדיס )כן כיסר6)כן
 גתונ )כן נזלכן ולסוף כגיס נתחיכם %ט11סכמשה

 פוע)' ניגוני מו"ס 6תס 6קר כטיסגני
 ;סגכ61ס ע3ר )מון סלקיה כמוג וגמעכןתומדי
 כרכות ועיין טיס, מקולס 56)1 מ5יור סיסמסמיכן

 ויוק: כוס b'Dנ"מ
 ntVDS ד' 5וס 6סר כו' )סכיך 0עסכקרבים

 מכף; "1' 'גו*ק,"
 י'

 ו6מ.ג 1 טפן ,גמוק.5
 תפי)ין גוו 16 105 יט כמכ"ג קדוסח רקמקדיקיף
 כיון )קריב טוי כמו סוי זס 6ך מ)ת6'וסזחגס
 ת)ה6 )16 סאגס ו3ס5 סעסייס, מנתכת;תחשר
 )6 כ6ן יעי 1"6 6חגס מעיל, כני כפלקכד6מר
 ב3סכ"ג וסיסי3ס ס)כיטס רסת5וס כסגך רקקמרו
 6;ס סהפי)ין תעלס ו6ס )מ"ר )יכ6 )לליב טוי)כן
 ס6ריבס מעקם מחוסר )כן כתרן ב"כ מ15סי6ינס
 ד' 5וס דסמ)6כס כ6ן 6כ) סזגונס' סוי )6וסטוים
 קינו 6חר 6כ) מקוס טס61 מי ולוקף 6ותס)עטות
 מטוס בנור סוי דירסו )נ3י ועקייתס )עקות*רקמי
 מסיסוסל6יס

 ממופי
 סזמגס סוי גופך ססויס 6'כ

 0יטכ: ודוק )נכייסומ15הן נגסי דירסו יכע;ייס סריוט, )15רך )ונוחסולסור
 מהכס עוד יעסו 6) כו' כתחגס קו)ךיעבניר*ך

 מס3י6* סעס ויכה סקורטתרומת
 סוי תו מקודם )מלסכת תוחס יומיגו ד6ספירוט
 610 מי)ת6 )6ו סזמגס )מ"ר 1S'Dhl מיטתם.סזוןגס
 ר15עוח כנוו ע5נוס 3קדוטס 60 קווטס' נמסמטיווקף
 תעב)ס וי)פ'גין ספוסקיס כמום"כ מיטתךסזמנס-
at1%כו': כמטכס יעסו 63 3כתיסס קפינו )כן 
 רנות סריס קיסיו נעי רס"ר י)עגין קמיווקנה

 פילוס 1' דף לעילוכין ורפ"ק 3הנוקעין
 יעזו;* כחולס סתפולס מנין ע) ק6י דעיקל03וס'
 סעס לברי 6)ף מ16ת טס גגסע)ותך דכתי3וכוגמס
 מלוה ק; ע) תמוחי וסגס 016, רקפיד hnShט'
 PO )6 וחמטיס מלות וחמט הפיס ;)סח סיו6לף

 סק)יסס סיו 6)ף מקות טק ממנין כ))1מ )כן )רג61ןמניעים
 ממס )רכוך מביט ס6יט מס 38) סמקכן,)טמויי
 כחקר )עמוליס ווים טק)יסס סיו סטתריסס6)פיס
 כרנונן ט6כ)1 טלקס כפלק קמרו ולכן מוער6ס)
 קינו מרכוך ספחות סכרוכיס, יוטכ 635ות 6)קי16מר
 3ח5ר רק סכרוגיס יוסג טסס מועל 6ס)כמסגן

 ססקנחס טע;תס מס ספיר 6חי סכן וכיון מועג*6ס)
 )עלזודיס, סוויס 6ת )מכינו יסכח ;נוטססע)יוגסי
 מחון סיו טסק)יסס ס6גקיס תתרעתיס סיו כןט)ו)6
 גנזככן עמס ק)6 )סורות )כן סכרוכיס, מוסס)נאכן
 )חקכן מחון ס;ק)יס 6)1 סגתן ט) עטיו יתלעסו1)6
 רתי6 )6 כתכוון ס)6 לנעלס קסדכל )סורות;כח, כו'[ קנ6ס תטי) סריגי י"ז דף סגסדרין ;תחרו]וכתו

 ער פקורי סמד*י כונת וזס סכחןי ורכן6דעתיס
 ותתמיס יוקכ סתחי) כוי עכח ומחמכ יוקכטסו6
 )ענוודיס 11יס כו' עיניו סקכ"ס סליל עקס מסכו'

 מתקכן מעכת ע) יטרח) כ3 נתפייסו טעה6ותס
 כרו3יס כו' סתמן 6ת כו' )נ חלס כ)ייעשו ודוק: כמכוון ס)6 זס סעקס ר61יס ;סיוכו'

 ויטף פרכת וגכי 16תס, עלס חוקכמעטם
 כרוכים, 6ותס טקס חו;כ חעקס כו' הסרכת6ח
 וכפלכת תרונוסי כפ' זס כאון כתיר כ15יוכן
 רכיריעות וסעגין כיוכיס, 16ת0 יעקס חוסר מעקלכתוכ
 וכזס ג6יס' ליורים )עלוה סכוגס סעיקל סיסמכן
 לחרת, מגס סיס כפרכת 6כ) כרוגיס' 5יורסיס
 )מען טכ6יון, סכרוכיס חקוס נגד )סיות לריךלסיס
 סע)ס פי דם כמתן וכפלט סכרוכיס מקוס )כוןירעו
 וכן מכויס, כין כבד מפרכת מקוס טווייךדכר

 וכמקרט פיס, תעסיק סאגות )וס)"נו ועיין יוס*כןכסטות
 6;סי דדי סני כמין כו)טין ושיו סכדיס רקקיס6ריכו
 ציור טוס כלי 6)ו כרוכיס וכוון גזמי כ"ד י1נו6עיין

 ודוק: סכפלח ;ע) סכרוכיס (olpt ננד6חר
 חת;יס סיכם סעטס פייו; זסכ, קרסי חת;יסךיעונן

 ועטית כתרומס כלוי וכן מ0ן פחות1)6
 חמקים, גחולת קרסי ויעט 0631) זס3, קרסיחמטיס
 עלס )6 ק) וכר טסנחוסת 6ף מוסיף ~hSפירוס,
 חנוסיס נחוטת קרסי ועסית 53וי וכן חנוסיסרק

 קרסי ויעק כו' כקנביס כו' סיליעות 6תרידיבנר ופס1ט: כסוףממגין
 וכלוי 60ס). 6ת )חכר חנוטיםכחוקת

 עזים דיריעות חמוס וקואי יעו*ס. ;וס טגיססכהיכ
 רק סיו )6 התטיס עורוה ממכסס ת3חון ובוויןסיו
 )ככורו, )תטס 3קוסיס )חגרן מגיח )כן סבביע)

 ;סחיכול ס6ס) 6ת וחכרת סכתוכ כ15י זסוגרתו
 ופרק סרוקכן סוקס שככר 6ס6 ק610 כסעססיס
 כתוכ מסכן 6כ) 6ס4 וגעקס O'tD מיריעותעציו
 וסיס רק מטכן 6יגו 3קעריין מיריעות 6תוחכרת
 חוכר סקרסיס מוקמו ט)6 כ"ז 6ג) 6הו'סנוטכן
 ג"ח: סכה הוספות ויעוין וןוק, עסה וכן סמקכןככר
 פירום ס6ס), 6ח )חכר חגזקיס נחוקק קרסיריעש

 שגיסוג5
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 "1מרהממהייקהלמשך

  וסיו כמדכי יקית) סיגגיס סיולג6ס)יס
 עוסיס סיו )6 ז0כ ס) 36ל כחוקתי כקלסימדוכקיס
 ג13ס, s~s סהמ6 סיו זס3 קרסי )כן)6ס)יסס,
 )סם כעסייתן )חסים פריך ופיט ג13ס )ם)וסתמך
 סקרי )קם דסתמןגבוס

 גחונת כקימי כן )6 ס11ן
 )חגר גנוס )טס לעטייתן נוחקכתן )ציות קריךסיס
 מקביס ירוט)מי ויעוין 0וו, )סדיוע לטתכן060)

 זכחיס: כריסודוק
 3כו)0ו כתים ן63 נוס מללון, 6ת 53)6)ריעשה

 מקריס גס עמו סדכליס קס,ל מטוס53)6)
 לרון tlth~S1 (36 קני ככיח וכן עו)מיסנכית
 )ותות )עטות 6ין כי 6חר פקו )6 עוד)ומגגכז
 ו)6 )דורות סקייס 610 53)6) "רון ורק6חליס,
 לדורות יעטו ט)6 סכתיכ דסקפיר וקילי ורוק,6חר*

 כרונים ה165 )סיכ) גויס כסכלו ר6מרו עור,רירזס:ן כ5)6)* קעסס זס רק וכרוניסלרון
 ס6)ס כרכרים יעסקו כו' גז0 זסמעורים

 6)קי תעקו )6 ע) 3מכי)ת6 דלקו וכוס 0זי)וסימיד
 IVD כלילו מן סרי כסף 0) 16תן עטו ס6סכסף'
 קחט6ו "חרי קח6 סטי"ח חקק 61'כ כסף,6)קי
 )סרסר י613 60יון 6ת 6חך כסיעסס סת6כעגך
 וע5כיססן סט)מס6ות )דרכי סגוטס זרם )וחקכס6יזס
 מיחס 6קר SD נסרג 6כיו ק6כי ככ5ל6) כחרלכן

 טוגת טס61 וסט3ע סחגוך ת5ר 6"כ סעפניגעקיית
 וכ) והתפס דמות סוס תיור ססכ) תחרי סכוטיסכ)
 כ5)6) וימם כתכ ולכן כל), זרס נזחסכס לסוסיכוה
 וגזת סיוע, סוס כלי P~he 6ת עקם לכדוקסו6
 קרצתי ר6ה לנור סרג) עטיית קורס סססי"תי613ר
 ח)6ככן ככ) )עסות כו' 61)1)6 כו' כ5)6)כסס

 נו)6כת ככ) )עסות כתוב )יטרף) תססוכסלמס
 סיס סתל6כס ו6ז סעג) 6חר סיס קזס ולפיתחקכת,
 טוס יסרסרו ק)6 כסלוחמכס גס טסורס )סיותכריך
 תחקכת, מללכת ונס כלל, ומות ותכנית פקסעיור

 ithe~ ודוקי וגקיס וכרורס הסורס תס6עסנזחקכס
 ורוק: תכקס"ק כנורינו רגפיק סגור06 כמ)י5תס לוסכוכו
 ומוכח 31קו)חן לגריס, נתיס נזכר )6 63י11הנה

 מעסוי 610 מכית olDn )כריסי 3תיסכתיל
 חן ויו65 היגוי ופעמיס לתוכו הו6 קפענויס)דילה
 כתיכ )עולס קכגעין בו הציגן סגך 3כ) )כןסליתי
 כך 6חר כתיב ולכן )3ריחיס, כתים )כדיםכהים
 )6 )עו)ס כו טקכועיס כקרון 6כל מכייס, 6תויעם
 טטיס ע5י כוי ויעם כתיכ ולכן לכריס, כתיסכתיב
 ססתיס קטלת ו6ת קרט סמטחס סמן 6תריעיתם ופטוע: סכדיס, 6ת )תיכתב גבוה 1)6 קורס, סזגירןס)6

 לסכונןמ רפמיק מס עפ"י ספירוסיסור.
 קדוטס 6ע0 נמכתסת ססוסמס ליחל 6פי)ודקטלת
 גו/ ס16315ת 3מל16ת ט' כחוסת לכיור 6תייעטו ודוק: עיי*ס קרס* סתטחס סמן כן )6כייחס, גפס)ס )6 1)פיגך מקריסי ירוסלמי ועיין י:גוף,קדומת

 )רח5ס גססת כיור ועסית כתיכ נ15יסנה
 )סרן לק )רח5סי כתוכ )OtnD11 6 מיסי עחסונתת
 )מדרס שכוון נוולם זס )רח5סי מיס 13 ו'יתןהפקודי
 ממללות nlnDS מקס רלס  סל5 כרססי סוגלחגחומ*י
 סכים זס סיכר חסן קיעסס ססי"ת )ו 61מלסג;יס
 געו) גן וסיו כ"י וירכוטיפרו

 )3ע)י0~
 מוס סכן

 גייס 6*כ זרע, וגזרעס ונקחס מסוטות יפתוסניור
 6ך )גר )רח5ס ימיו 1ל6 ,מסוטות יסחו סת0מ-ים)ו

 ודוק: לרח5ס כ6ן כתיי )6 ו)כן )סתי0,נס
 ס6ף סכתונ ספר נ6מסי מ6ס יפערהרס148ואצ

 פ6ת קלעי )נידוי מתיר 153יוטסטי"ת
 כ) )מלור 610 טרח בכ"ז גגכ, פ6ה כגוזזת5פון
 ולוק; תרומט כפ' מם'כ ועיין כ6מ0, ע5מס כפגי6חת

 כתיג 153י תלומס נפרסת סחרר. סעררממממך
 ו6דגיסס גו' כסף מחוקקים סח5ל עמודיג)

 וכקן קורסי קזכר סממך עמוסי גס וגכ))גחינותי
 גפסיס נ6גפי וסתמך כו' קלעי כ) 'כתוככעקייס
 עם סח5ר סער מסך ביחד גכ)ל 1)6ועתוניה
 ו)6 כפטחיס והתרו וכתו וגל6ס יעוין,סק)עיס,
 יגס יכניסו ,קסמ5ורעיס מפגי כקער נערנתקרם
 סתירס, וסתורס a~'a פחס כנוקדת גי6ס וגס)כסוטת,

 ס~ר קער מסך גקגור קעי גנל קסי0 המסכן)כן
 קמתן ירס מכגיסיס סמ5ורעיס קרוסתו קי).סיס

 ח5ורעיס קסיו תעגל )6חר קסיס כעטיים זזםכסוגיתן
 עוגיית קודס עסיס 153י 36) )עי)( תסכלתי)כנוו
 כו' ככלותו תגס 6) ויתן כפסוק כדפרט"יסענ)
 במדרס_ וכד6נזרו יטר6) 3קלכ ת15רעיס נסיו )616ז
 סעג)י מתעטס ס5רעת ע)יסס כ6ס נזמיכן 1' פ'גק6
 סק)עיס עס כיחד סחרר סער סמסך גכ)))כן

 כוס: ורוק כ6חר ככלם ו6יגי0סועמוריסס

כנקררי
 כו' "יסמר ניל סל1יס ענדת כו' פקודיראמה

 טגתסלו סקוקיס כ) מגיןפילוט
 זכר )6 רסן )כסנים סגמסרו חס )6 6כ))מגויס
 )יעוי' ו0נחועת מכסף רק קסני6ו כסזסנ קעקוגוס

 )מס ספרו )6 עוד קסזסנ לפי סנ116( נוסר96"ע
 וחוסן 61פול 53ין )מסלן סקילק סגכגוי ס"ןקעקו

טמחלי
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הכמהפסיףמשףשן
 וסרסרת פתי)יס 1ק155 ז0כ פחי תרקעו 6תר ז0ספררי
 )6 סקדס ושכגדי ז0כ 1מקכ15ת זסכ ועכעותז0כ

 ופמוט: תכניו, )6סהן ' רק )ס)ויסגתסרו
 ונוכרח דיגלון S'DS כיקרתי סרס מעוות,משכו
 גחטג 0ו6 לימה ו0תטכן סעוומ בו )0יוה'
 מרתכיך קרון 13 כמים רק סכתוח לחסור מועד)016)
 נותן D~nth גרונך כמס 6*זסו ודחיס סוףתיקפח6
 ים תסכן סדין סימל 011 טס גחון סיוון 6יןכורכו
 ר6כ"ע: ויעוין כו כחון ססעלות מעדות מטכן כקס61 רק)ו

 SD סקנ"ס Snnv )יטרף) ערוה סערותבמ7צוכבו
 סגוח) ט6ף כו' יפויט עכורת 0עג) מעמס'
 1כנ11 כ0ונתס מחזיר )6 )0ככוריס מיס נוס))יסרק)
 מפילו נתוח ריח קרצנו 6ין )טו"ב יזנח כסןלמתרו
 ודו"ק: תטוכס גוועי) דקינו ככע"מ סן סרי סב06

 וכמן תרוסס רק כתכ )6 שוי 0חגופס. 307ךידקי
 ופיקס ככסף 1)6 התגופר וכנחומת כז0ככתוב

 0דיוע כסן סגקתמ;ו דכ)יס )ר' זסכ חטפהכתוכ
 כ6ן לכן יותץ ירומ)נוי יעוין )נכוס כסן ימחמקו)6

 קנו'ז סי' 6כל0ס ממגן כחוים קרי לותןלהתיכו
 גכו0 )תלתי; וקיוט מם) טסתף כתעדה כ6ןותגופר
 וכריס וכומז ועכעת ונוס חח טכתוכ כזסכ כ6ןוז0
 כתוכ וכן גכוס )לויך וסוגפו olh )הסנויע סיוטסן
 וכגו סכיוי סע;ו טכתוכ נטוס ההגיפם גחולתכ6ן

 6כ) סתגופסן גחוקת כתוכ )כן כו' ס5וב16תממר16ת
 0תגופ0 כסף כתוכ )6 )כן כליס כתוכ 6יןכסף
 ;הו6 וקוס כב) כתו 6יט כ6ן סתגופס כיודוקי
SDלנות: וז0 )כר 0:ןע)0 פ) רק כיד סמונף 
 015 כחסר וכו' מרד כנדי עסו וכו' מתכסתרבצז

 נזכר )6 לפסכן נו)6כת ככ) תקם 6הד'
 נזכר כסכגריס רק ת;0, 6ת ר' 015 כקטר3פרקיות
 סיו דהכגדיס מקים יתכן נוטי. 6ח ו' 015כסגר
 15י ע"פ רק מותר 6יכי וז0 ולנור קם כלליסק)
 דכר 6ה )עקול יכו) 6יכו 6חר סגכי6 מתס' 6תו'
 כפיק ד6מלו מקוס יתכן 16 כ65וס, ))כוט ם)6ד'

 תכנית מכורם חכגית 6לס יעסס ו)6 לכס:קיחן
 6ין כסוגה כנדי 6כ) כו' 6"י It~Dh מ)6יכ)
 )עטותן ויכו) 3ו כי651 )סדיוע געטייתן )6וכסן

 קיימי )טסן סתמך ומגורש וטובחן ממסכן ובכן0רכ0,
 הנך 6כ) );חס, עומס קהו6 )ותר שיך 6יגו1)כך
 nlDD1n מת"כ )פי וקפלט קיטי )מתן סחמ6)16
 כגט )סתגיק )16 סזיגתס 006 כגט י6ף וכמיסריק
 ק6י, 6)1 כבגריס )ומתמס )"1 סכ6 6'כ קיית6*זס
 קילוס* כ6זכלוח ךגעי וכמו )קמן' סימםלכ 5ייך)כן
 כגר גכ) כהוי תכן כתק"6, נא סכסכתיסריס

 ר/ 5יי onS געס0 נפלט מס0 6ת ד' 015כיסר

 ודוק: הסס6ת
 מסמותס יסרך) כני קיזכלו יסוך), )גני יכווןאכני

 עכילג4 )עסה ויתכיסו ל' )פגי כצפדחקוקים
 su קיכת13 לחיך עתילין יוסף נכי ס6מלווכמו
 )ד' דבוק )ככס וסיס )"1 מוטס כו' 6פךהכגי

 הככור: 6ת נוס6יס ס0ס מע)תססיזכלו
 )6 ת15ה כפ' כסי ואס טרור, ז0כ פעתוניריע17ן

 זסכ הכקמר כמקוס 6ף ונרקם עמור,נזכר
 6תי כ6ן רק טמר זסכ )עקות רק6יס סיוטתס
 ט0וריס כגריס )תטקיט סעקוייס יפעמוגיס)ריס6
 רסוק עגכ) עם זוג סייט קוץ מ;נויעיס כקרןרק

 כפרק דנופרם וכתו טת6 מתכות רככי קו)תסתיע
 דכר כ) תקרץ )0 ומפיק ע"כ כ"ח דף 6קסכמס
 ועגכ)יס סעמוגיס סעקו מספר )כן כו' יכו636;6מר

 זסכ פענווגי קעקו סנור )כן פיח, כזכ"יסכר6מר
 דף תנחוה ודרים וכנוו עות6ס דתקכ)י דנוכ))טהור
 וע"כ קולו וכקמט כתיב וכלוי סיעכ, יעי*סכ"ט
 טרור: כתכ )6 כלוי זס דיסקוס ודוק, ועגכ) זוגדיעסו

 SD ועי' כת15ס וכן כו' לסרת כו' ירימוןשעושרן
 פפירוס 6ין כו' קחו DtC11 )קרתקברן

 כגרי ותן כתי פירוקו רק כקר; 06רן כהסייסלת
 חטלתיס קסס טפיק"י כקלס )סלת טסו כו'מטרד
 סספעתון כ6ן ספירוס כן מנוסעות כעת הקר;וטכסיס
 כו' חכיכיס ג"כ דף יותץ ר"ח כסס יסניסכתום' ספירסי כמו דקדק 6) ככסו )06לן יסרתורתון
 יטו"ס 6סרן סנ6 ממנסר ספיח כגזו סוס)ספיח

 ופמוט: ט)יח כמו )טהרן נוקרתיס ססוהגס
  לסורות סייגו כריחיו' וקרי גריחו כהינ מיקסלהבה

 סלמה נפני מטייס  כחור ס3ו  סטיכוו צריחעל
 אריחיו וקרי כריחי כחיכ ס63ס גפי ותפקיריעלתו'
  מטוס סייגו צריחיו, כחיא  סמקכן וכשקמח כנ"לג"כ

 סיס נגס רק חלס נתעות סועיל ל6  סחיכיןסס3ריח
  נטן: רמז וזפ יעי"סי  סירק פרק 3ט3ח כר6יח6פותר

 ויעסו 3ויססל ילעיל  ססמיס ~רח יקח כי'ווצבין~ך
 קי*ל ס6 ניקור  לריך טסור'  ספחים קטורת 6חכו'

 פטמס ו6ס נירט  לסיוה  לריך סוירה מעיירכל
 רומקדמ  כעי 0)' ר"מ פסו)סיעוי' תו) כאי 16כחון
p~D'3 'סמסכן ס0וקס טרם כלליל עטס  ודיך ו' סל 
  ויקער סרסך כסרמכ*ן )6תר  51ריך סקירס 6חכחול
 סמ)61יס ימי תכעס ע) ק6י מתיס קירתמליו

 כתפכן ס)6 גתפטמ0 ורכן זי ססי' תססלמקטיר
 נחקוק ר"Jfts 0 עו*נ תיס' יעוי' כנמס דיגו סי'ו6ז
 ומרתיח סחריח לקמן רה"י לפירוט  קולס כו' כום6ין

תמומשי

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



 8י מההכמהפהודימשך
 וערפית מחיית )קתן רס"י )סירוס 16)0 כוי, 13ם6ין

 לסרן "SD יקטירנס, כו' כסטיכו כו' 3כקיכתוק*נ
 ט) מטכן 3)6 כ5)6) פטמס 6יך rhS~ קליךק6י
 וסכר ג' ס)' פ"ר קק)יס כילו0)נזי כליכ*)כלחין
 ט' דף וכתכחות ודו"ק, .עו*ק כתירס כחוריןפטמס
 )6 ותרכ0וגס כזר סכקיהס וכמיקס י5יקס ע))מד
 פסוס 6יכ6 ס6 לפ"ז כו' כעיט )6 גנזי תכיסנעיק

 דטכר וע"כ כהוגו כעי6 1)6 פגים וכעיףמקטרת
 ודו"ק: כמירס כחו) רפטתם כירוס)מי כליכ")ר")
 רעפי יפ)6 )חורם' ניחל וירסין סחורםביום

 כיוס סר6קין כחורם )ונזר סיס סוסוןנוספטי
 חווע ל6ק ע) מס ס61 מחווק 1י1ס )חודם*6חד

 מיזהר ו6"כ חודם, מחר מחומס, וימי 3סנזו6)וכ6נויר

"Yttsכלחי 
 סחודס, וכיוס ת"ו 3יחזק6) וכן )חובקן

 עלכ 6100 פיוס 5י11 ע) )6 כ6ן דהפירוס נרסס)כן
 1)6 יוס ע5נזות ע) סו6 תתכוון רק 6חד, יוםובוקר
 וזס ג)י)ס, 1)6 ר") 6מר, סחורם ק) וכיוס)ימס

 דטטעות פ"כ ויעוין כיוס. לק סיס )6 סתמכןדסקתת
 סק3יעות סר6סון כיוס נוכוון נתי 6י 6חרינ6. מקרץי"ר

 וכן יעכרוסו, esl )ק3ת סל6טון כיוס יסיףסחודס
 1ד1"ק: 3ר6טית )תעמס רימון'ינגרו
 סעדוח, קרון )פכי )קטרה סז0כ מזנח 6תינר2ר2

 כמקוס מקנוחו ע) סו6 דקרך פסעךמגס
 )נויכתכ סו*) 6"כ 36) מעדות, קלון 1DS' נוכווןסי60
 DS(' כתוב וסם ס6רוןן )פגי ס0קיס מטס בכי)קתן
 ספיכת, )פכי סיסים תבוס כפיקס כתוב וכןסביכה
 סו6 סקטרת דטעט קמיי ממס רסקדמוגיסוניקח
  ומיופין 0כטל' טמפטמין ליחככנזקומות יס6 ")6לפגי

 )פסס 015 סייח )0טיכ ורכן ודירס. יוס תנוידסח)כיס
 מרס ך6"כ ע"ז. 5וחו וככר כבמיס, n'1CSIלקערת
 וברעתי כמוחס. )מפטם כרת חייכם 1)מ0 )"4ותסק)
 קרנו )6 סעדיין יוכיחו סנו)ו6יס -נוי ז' ם)קטית
 תןמו ק)6 ס6תל וז0 יוס. גכ) ופינץ סרכםקיכיית
 )ריח סו6 לק )חבלן סכ6יס )15רך ס61.ססקטרת
 נכוס, מורך עכוד0 סינורו וכגוו נכוס, )15רך)ניחוח
  גקטיה'  מרוסי  פל5י0 כסס י' בסור לסנ5ימ  ירוםוזס
 פטדות קרון )פגי )קטלת סזסכ מוכח 6מרורכן
 סכן 6מר ככורו סכינת )15יך יסיף ססקטיחסיידו
 1ד1"ק: ססי"ת ככורו יעד o~D סעדוח ליוןע)
 זמן טכ) פילוק (ntlwp' סזסנ מזבח 6)רנך2ר2

~sv
 טויו )סרת ריקין 6ין עליו סקטיקו

 יכון ומכן כ"עי פרק ריס כד6נזר וסטעיר ספרדמי
 לועי), כפלסם כמו סקסלת מזנח 6תר י)6יהא tU1~DI )קערתקסו6

 כ"ג דלין 6תל פ"ר ר16ס1 פיק וכר"סגר6ס
 געקס קטיגול קטין ממוס )פגיס וסג ככבדינכגם
 מ31ח לנזר )כן יעו"ס, וסקרכס גזירי וווקלסניגור
 )כפרסן תיגו עיקלו ת"נו קעיגוי, וזסכ 6ףסזסכ,
 )קאת סו6 סקרו 6כ) כלכס, 6חת סכפוריסוכס

 הנוזנח פירוס, )קטרת, סזסנ תוכח 6תינתת ודו"ק: )כפרס ד6יגוסממיס
 זס 6נונס כתקותוי קטרת מקטיריןאעקר

 תסיס כנוטכן 6כ) קיום, סנוקוס קסיס כנוק,רסדוקך
 )6 סתקוס S~h סתמכן וגתמח )מקוס נומק1סמטקט)
 נעקר 06 )כן תיוחס, כפ' כת"ת כנזוס"כ קדוםסיס

 כתכ hS טקס גסי )כן כנזקותוי מקטירין 6י~ןסמזכח
 )קטרת סתזכח רק סכתוכר סקתס נכי ריק)קעורת
 )קערה סו6 וזססנחכח )קערה ר16י סיגו נוקונוו6כ)
 )נוו נוסיכן נזכר )6 וכגנו' ע"ג ד6ף דע כןודו"ק,
 וכסמן די)יף גרפס, כתקומו תקטירין לנעקרטנויכח
 סנונורס ע) כו' 6)יך ויקחו לנדר כפ' כהיכסת6ור
 ומחקת קערת גסי כתיכ תס6 כפ/ וכלן וכו'סטסור0

 סמזכמ 6ת זכר 1)6 כו' כ6סת"ע סערות )פניכו'
 מקוניו דרק )גו תורס )כן יקטירנס, סתזגח SD)6מר
 מקטירין געקי י6ס תעככ, )6 סמזכק 6כ)מעככ
 מפגימי מקטרת י)פיגין וכן נכון, ייוק ו'זסבמקותו
 י)פיגין )6 ומיס 6נ) נתקומו טען %ע 5יןט6ס
 י)פיגין ק*1 וף זכחיס עיין סכפרס, גונולין קינןלטס

 ודו"ק: יעו"ס ג"כ וכדף מפניסחון
 ועותר מנו51ט מזכח 16תר י1ד6 לן י,ימ6ננבמ'

 ככגד נוכוון תזכח גמ65 כו' עולס63ת5ע
 כזכחיס ר6תר )טענויס יודק יי' גל5ס וכוהותיו,סיכ)
 קתות עסר רחכ סיס מסס מעמס דתזכח י"סדף
 עוטך וסי' קתות עסר ח"ו ססי' סתמכן כתווסי'
 ת)תט0 סזולקדסיו גפ' סכר וסקרסיס הלמ"ע,פתח
 06 ג56כע עד וסו)כין כסין tSDninl 6)וסעוכין
 עם מככי ת)תטס וסי' הנוס מוכין ,!חטם רקכן

 6מס כסיעור יו65 סכך וסי' 3סן סמ,כח )מלותנדים

 וכותביו מטכן כנגד מכוון וסי' 6מה סרחכן 6ייססיסי
 ורו"ק: ס0 סני תוס'  כיויוימוין  ו1ס מגי ככיס עסווכן

 סגוגע כ) פירק DS'5 קדמית. קדם יימזנחרדהיה
 6ג) )יקלכי פסו)יס טנוקדים יקרש3)וז3ח

 קילוי 06  הקרס סמזכח פרק כבנור )ו כרפוירק
 סל5  קתלים לתתי מקרט ל6 לו ר6וי סייגו 05לה

 נוקדט פנימי ומוכח סרח כלי  כמנס 3,כלי,נ0קדטו
 סתו3ח  לכן 'C~lD' ג"ח  3דף כר6מר  לקוי ע6יכו6ף
  סמלים כמו קרסי דל6  סגך ס6  לקרסים, סרטסו6
 5כל ורו'ק. SD'1  קרוסים  כינס ככלי נסתרסוסל5

כסתר
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חכמה ~קררי.משר"1
 מי 6ף טחקדק קדם וסיס כתיכ סנזסכן כריגם6ל

 ככרי: גתקדסו ט)6 כקמ5יס )ו ר16ילחיגו
 כתיג )6 16תו, וקדטת כו' סכיוי 6תרבמי2ורץר2

 כתינ נכס"ג וכן נכיור קרסוסיס
 6ין כיור נוי ק)דעתי תפני DO(,l כו',וס)נסת
 כנוגס כגדי וכן )כסגים ולסגות )יתסס דגתכו בסןחוט)ין
6ין

 מועליי
 ודוק. ג"כ קרוטין כר6נור כסן )סגות דגתנו כסן

 גחסחו סלח דמעות 6חר חדות סגי בפרקרהטנה

1)
 קדוק. כיר51יסס ולכן תכחון כין לז3פגיס 1 נ

 61חרי מיס כו )תת ססי"ת 5וס דסכיור נרפסלכן
 זכו חכחון רק חכפגיס גמקח )6 6"כ )חוקתהזס
 סכיול כתוכ לכן )תיס, כ.רו5יס דלין כירו5יס סיו)6
 רס61 תטוס סחזכח כלי ככל) גכתכ 1)6 ט5מוכפגי
 זכחיס' יעוין כייס ככ)) נכ)) 6101 ל3ד, מבחוןנתפח
 ודו"ק: לס"י סו6' כרי וכיור טכסיס, פגיו יפון טיסה 5פוגסנ"ט
 DDIh ומקחת כתשה, וס)נק"ס תקריב צגיורשלנה

 רכוזו גריס וכו', נוטחתס )מס )סיףכו'

 Itoh י6ק ע) וי5וק סג6חר סתס DffJhtoרכתי
 קעקס ג,מר 06 כן ,יעו"ק, סנו5גפת )פיקת קורססיס
 )כקו טרם סיס בניו ס) ר6ס ע) ותקיחסיניקה

 כר6תרו וסחכגסיס סכתוכות רק ס)כטו וגת65סחנכעות
 רק ט"ב( )יותץ )תכגטיס קורס רכר יס6 ק)6תנין
 סכתוגות 6ך סרנזכ"ן' כחוק"ט מטס ס)כיטסק)6
 לתגיי ת65גו וכן נוסחן, וסיס ת)ביסן סיס)כרן
 וכתוגת מכגסיס לק סזכיל )6 רסן לכהרחתוסכלי
 כקלכסו 61ח"כ כן, וגנוטחו כליס כסגי קכערסתסוס
 למסורס נומחז וזס הכגריס, SDI עטיהן הגס הכגד'סכ)
 דכהלמס כסס, חוס כסס דתסחתס 3נעס"טיעוין

 ר") כר6חר בוודוין כעלי כתריס (ots כמגיוכמלס
 הסרן חע)ת רע) יתכן הכיסס, 6ה תטחתס42*21ר* ככ"ז: חו"ק 3יומ6.קם

 ותלך גכי6 הסיס מהקג6 תסס סיס)6
 הבס תקרכ ע) במרו כניו מטקה SD 6כ)זכס"מ
 onlh יתקח )6 6ו)י 61"כ כו" וקרעו )1כיקט
 6ותס וחקחת 6תר )כן סרסי 31)כ רכסכסייחך

 6כיסס: 6ת מסחה כלסל גתות מר15ן6והס
 סכרים 6ת ויטס סהרון Sh סערות 6ת ויתןריכמדץ

SD,כתוכ ככר ה)6 )פ)6י הליון Sh553D 
 כשכעוס סכדיס 6ת 1.כ6 כמוט"כ ושכעות סכדיססביר
 גתטח )6 קעדיין )תינזר עיכר כו/ ספרון שעוהע)
 יריו 06 )רפות קסכי6 לק )ססירסן תותרוסיס

 וירכסו )עי) וטסים קלס 6"כ מדתם, )פיסט3עוח
 יזח ו)6 גו' ס6פד קטעות 6ל כו' סחוסן6ה

 עד גהקוטו )6 טטריין לע"ג ס6סר מע)מחוטן

 כי ינז65 סנזדקרק 6ו)ס סתטחס, וסתן הדססזיית
 56) וסיס לנעיו תקני כסטכעות סיו סכדיססמם
 על  קותן  מפמירין סיו פסקנות כטח ollhמעיו,
 סהרון, תע) נז)תע)ס לוחן ותטככין סקרוןרפנות
 6ת ויסס כו' "ערות 6ת ויחן ויקח כתיכוןולכך
 וכעת לנעיו ע) סיו סמתח)ס סייגו סהרון, ע)סכדיס
 6כ) פמוטו, עותק וזס ס"רון ע) נוניחן סיסמקחתו
 סחחגס כגמוע וכניו לסרן וכ6 טתיכ כתרכרכפרקת

 l'~ho העות ע) 6ותס סיסינוו סייגו כרי" ולתוכו'
 טתמסו חס תסולק וכזס סקרון, ע) נזונחיס יסיו1)6
f~Dגתיכ גי ן"ס ע"6 ע"כ ןף יומק סתוספוה 

 ודו"ק: כחכתי וסג)ע"דעיי"ם.
 ;וכעיס חיים דחיס פילום, )רח5ס, לויס מחסרירתן

 גסנויס חי 36) לקתות, )6וש דחזי מידיסוי
 וכדפתר )כסנוס רק olb )סתיית ר6וין 6יכןמכונמים
 תיס 6)6 כיללות פסי התילו )6 פסין עוקיןפלק
 סיס סורס )קתיית ו)כן לקרס, דחזי נידי כלכךחיס
 וסתם )ריו5ס ניס סגתן לנור )כן )6דס, וחזי6תיג6
 סחו)קיס וכחכתיס )6רס קייתי ד)6 מינות ט6רס)
 ניח )כנות לנכך עם סיס "יבהממרה, ודו"ק: סס נזעיין תי כיור תי כלנור יטתע6) ר'ע)

 יק )ככך עס סיס כי סטיכות)סני
 בררוס דכי6רתי תס eD"' סמכין מכית. תנגס )66תס

 תקריכין, 6'ן ספית דע5 גדול כסן ר"ח דסוכרכתק"6,
 3גיךכתו)וס וטמוני פיקתי וטעמו 6טולין, כחותומ"מ
  ססע)ס כחנליה  טורס סססנינס  כהים כפיקריסררת
 ער סתג)ות, דזסו ג' ריגק6כ6סתורס כזוס"קכר6ית6
D'DI'nיס6 6סורין וכמות ככ"מ, כ), )עין ו' 6ור 
 גראס, ושטמו וסכן, סריס כתו סכית קרוסכסע)ס
 מעריס כקרל טכעו ספסוק SD רז") טורמו תסוידוע

 סרטו )6 1)כך דור, טל יריו חעקי סרססססעריס
 )כגוה גחכו קצוע סיס כמחספס ו)כן 6וי3יס,כסס
 עז)מיס )עמס קיימת הקןוטס גס6ל וטסכןהכיתן
 )כן קפיטל, דוד ק) סנוחטכס כחיבת ססע)סכתנכית
 יוSDID '65 פילוט )33ך' עס סיס כי סטיכותלנור

 כטכסית לעו)תיס קייתה ובתסיס )סקרוסססטיכות
,oSDOnיסיס סזס ומכית ט' גנז)כיס כתיכ ורכך 
 סזס, ופכית כו' וקלק יסוס עדיו עוכר כ)עציון
 סיס 6קר סזס וסכית כתיכ ז' כ' סימיסוכרכרי
 ורוס*ק נרוס"קי דכתוכיס סעגין יטוס, ע)יו סוכל )כ)עליון
 כדרגך כגכי6יס )כן טידוע, נוגכ61ס תת6סדרגך
 כן ל6 כו' יטוס ע)יו טופר וכל חרכי קסום כזחן"ף קיימת סקדוסהו ע)יון, יסיס סזס וסכית כהיכעי)6ס
 כתיכ כ6הג)י6 דהום תתפס דלגם דסו6כגתוכיס

והגיה
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סוחכמהפקרתמשד
 כקיוסתו ט)יון 61יט פילוס ע)יון' סיס 6סרוסניתסזס

 1ד1"ש חולגנוכעת

 וכרגלי )קרון מקוס סם o'~hl ט' כניתראבנה
 כיון רט)מס יתכן I1~he* קם 61סיססיתיס

 קטרת )ענין סקרון כקדומת קרוס סקרון olpnסיס6
 6ויכ יטו) ס6ס סכדיסי כין וסז6ת סגפוריס יוסק)

 נפ' לקמרו וכתו קני ככיח פסיס כמו יעסוסהרון
 סר6סעיס גני6יס ומימות סס סי' סתי' 6כן )וס51י15
 ררלקו וכמו עיי'טי וסינוס, ות טוטם וכסוף סט,סי'

 כרור וזס כ"ז כרף סקודט דמקרם נוקרךכמגחוח

מ16י
 כסוכות ויעוין סקרון גגנו י6סי' ותימול ודו"קן

 1)פ*1 1ד1"ק. )חרפ ממופז .וע 6' סי' ד' פרקכסכ"ח
 גגנז: וכמקותו סס לגכא להון מקוסנ.נוז

חפשרו'ת
 שקריםהפשרת

 6חד 6יט לרון כתוכ כ6)ו ססתיכות 6חד, קרון כו'יומה
 )יעוין סכנין על לתוסיף יחמסו תטוס וגריסרד"ק,
 ויתנסו סימיס כודרי כת31 לכן סרס( כיסוי פרקריס

 גתקדק hSn גיקגור כקער פירוס ח51ס, ד' כיחכסטי
 פ"ס דף פסחים כסוגות סת5ורעיס טיככיסו )כריסחלל
,(3ffDכיט) ו)6 6חר 5יק קרון ס)קתו תסוס ועול 
 ועיין ודו"ק. כ"כ ס"ק קכ"ג סינון 16"ח ועייןלסכגין,

 כוס: סקי פרק סוףסק)יס

 זכורהמשרת
 טל5  פירוק 6)קיך, )ן' )זכות וס65ן מנקלממישב
 בנסרי גכחסת וסגרכעת מתיווכי רסס רעיון )רכיעסןחיקינין
 תתן 6תס גס התרו ולכן מעתירין. 6ין פיקעיין
 ד6ה5יס 6ית6 ר6ס )ך' ועסינו ועולות זכחיסכידינו
 )עו"ג תגריס וכלו) טותו. נותן סיס )6 רפ)ח16

 נקתייר רס6 פלח )6 כגרר סוי ו)6 תועיל סיסס)סס
 יקרך) תמוכת 6ת ן' קרע סמוק) 6)י1רי84בהר4 ודו"ק: )סטעותס כרי 5פוןכס)

 וגס מתך סטווי )רפך וגתגס סיוסמעליך
 ~Ds(I וכו', יסקר )6 יסר6)גלח

. 
 ע6)ור ולטוכס

 סטוכס תן חוזר 6יגו ו)רעס לטוכס, חוזר רעסתתחילס
 3ננזר6 במרו יין גזר כגגנזר וגס תחלס,קתתר
 וסקטס רס"פ, עיין חוזי, וכליכור חוזר 6יגורכיחיר
 ותירן חזר, ו6פ"ס סדין גגתר 3חזקיס ס6 6כןסטורי
 דין גמר )6חר 61ף כקטירס )6 כיזכור כתלתודלוגך
 תתסכת ר' קרע חך6 )160), טת61) 6תל )כןחוזר,
 וכיחיד תלך, רין )ך סוכ 6ין 61"כ מט)יךסיוסיסרב)

 סטוכ )רעך וגתגס ועוד דיןי גור 6חר חוזר6יגו
 6ף חוזר היגו וטוכ טוכס דירים )נכי 61"כמתך
 ודו"ק, יגחס ול6 ילקי ל6 יקרץ) וגלח ונועתס נל"דקורס
 סג6תר גזיר, סוף סגנור6 ד6נזר נזס תכ61לרב2זך:

 עליו סיס קככר ומלגגי ק16) וקתע 6)ך6יך
 טוס מ15ס כחלך דגק)ת6 פירוק ורס, כסרתורך
 סכר סכ6 6כ) ע)יך, קימתו טתס6 תלך עליךתסיס
 סנז)ך 1ל6 ק6ו) סיחר וכחו סתלוכס גובהומוסל

 ופקוע: נתירק, ו6ט"סק6ו),

 החורש פרשתהששרת
 נדכס ק)תיס 16 טווס נדכם סגייך יעלסרכסי

  ססמסנרכ )עז)ס, גדגס סקויס)ך',
OSIDסכי6ס יריך דיתעו4 תקלס לירי 6תי כילתך( 
 ריט פסחיס כסלל עריס עולס סס ~קלות)עורס
 תחייס תעי)ס כסס סטין כס)תיס 6כ) וג:ריס,6)1
 ורו*ק )ך' גדכס זס 61חר קורס ק)מיס טס לאייתיגו)

 הגהףנך* שבלתה13כשר4ר2
 וכו'* עו)ס כיתי וירוס)יס יסורס תכחת )ד'רעך4ב2ךץ

 ע5תוי ת5ד סתתוק דכר סו6 תתוקסגם
 שיגיס תתטלוכת וגתעלכ סגתתזג דכי סו6 ערכ6כ)
 קסיס קטרת וכנר תזם זס גזתכטמין קיסיוטולס
 הנחס ערכ, סיס וככ))ותס oent ח)כגסמעורם
 51גור tael סג6נור ביחיד יק כסותפין ג"סטיכס
 לכיח סכ6ס נפם כ) כסו דכתיכ 6חת, חגחסתכי6ין
 כפקו 6כ) 6חך, וסן 6חר )ד' עוכדין קסיויעקם,
 כמררק' כדשני סרגם tUDS עוכרין טסיו כפקות,כתיכ
 ס)6 עולסן כיתי יסודם מנחת )ד' ועלכם ס6חרוזק
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