
 חכמהמשךאי
 מא

 56ל נדו)חו כי סכוונס מנוסתו, ס"שנשהתך,
 tnSD מסר 6סר סיס כ"י לתוכיסומי

 כמידי יוס ככ) פטמים נ' חפירת SD)מיחס
 כ) כי עכוזיו 6מנס 6ריותן לגוכ ו)סם)יךורכנן
 וככי 015 וקללו ימים סקסת 51מ1 סככו שטתולרייסס ק6מי ולחרי כזף גרפס )תטוכס כתעולרוסעס
 וקיום ריסס קןוסח ע) עומס ומסרו חורמי1)מד1
 כי רני6) ט) נדו)תו גחמעע 6*כ נפ)ID1h1 ,6סדת
 ולין סיטר5לי כנח נפס תסירמ  טמון 6קל ע"ס167

 וסגן: כזס יחיך610
 עכרו סמ6 פ"ק, גמגיגס ןלטו זס, SDI יםכשה

 מזם כהן לכתיכ "ורם חומסי חמקם SDיסרק)
 כמלרקיס סגח)קו מס עפ"י סעכיןי כחוכים, מסומוס
 דיקר6) וסכוונס כסיע, 16 דס ק) סיס סחותס06

 )5)ס, ססטתחוו וכריס, מגי ע) נתחייכו רוךכ16ת1
 כסכי) דכעגקו ו6ס 6חמולום' ס) מסטודתוושגסנו

 ע"ז דחייכין וס ם) סחותס סיס )5)ססססתחייס
 חיוכ ע"ז 6ין ותעודתו סנסגו מסוס 061מיחסי
opnעכבות ט) לומז דוס סיטי ס) חותם וסיס 
 מרדכ" זס 6יק כר115 למרו וככגמר6 ו)נכיסיכחמר
 ע) נפמו מסר ס)6 נורם ק5ת סיס מלרכיונמ65
 פ' נ0גסררין וכו' סלך )סיכן רגיל) קמרו וכןזס,

 וסיו זס ע) נפקו מותר סיס סס סיס ו6)וח)ק(י
 כירזט)מי 61'ה6 גפטס, נוו0רין אחריו יסרך)ג)

  וקווקיס )תדם עתיו ותיק התלמיד מס וכ)סק)יס
 ומזס נוזם וכחיכ בשחות מרומזים פיו סכ)61ותותיס

 דגיך) זס )סחך 6טתר טס)חס וזס כתוניסןסס
 סעוף, נוס ע) זס, מס וע) זס מס )דעתולמרדכי

 6ך 60ינו לחקורות סל מסעוומו קנסנו ע)06
 6ו)ס מיתח חיוט ע"1 סיין 0ופריס מדירירקרוק
 ייוכררו וזפ )5)0י ססמתחוו ע) 16 כליס, 610נרתז

 ר5חס יסיק  פירושן )סס. ohh 5סר סיסססשיכש ורוק: סרק, כעיונם  ותררכיסחך
 סו6 וניסרג כדי פנים )ו המכיר 1')כר6מרו

 כי ח16מס עקחס )6 עדו ר6טון קכמקתסתחם וכי סנינו' 06 ויסרוג תתנו  מתלך  קיחסדטוסיט
 61מרס סקנ6ס סגדי)ס )כן (ss' רעתו ע)ערס

Shהתסרס  פוסס  סלסניסן  לסם 5עים  5סר  ס%סתס 
 )1  פייתי 5סר ס%סתס 5ל %5רס  יתעול %סכסוס
 ק6י 6קל כגמלא כד6מלו סקוכן

 רת
 וווק: וט' קסתו וחגתםוקמן

 מענין סמלך, מ6ת הרעס 6)י1 כ)תס כי י6ס0י
 כגפמס תעיז )6 ס6סתר סכור סי' דמתחלססו6
  סמסתס, 6) )כ61 סמלך עם)כקמו

 015  לסמלך רי
 מכ)  יותר יקר לו nlnDS %יחס  לסט  ססטססעסיס
 6כ) )ס קרוץ 6גי )מחר ונס ם6מר וזסמסריס
 )עטות סמלך יחפון )חי 6מר ולכן סמלך, עפ"יסכ)
 מחפן 610 סכ) כי ס6מח ר6ס כסוף 6כ) כו/יקר
 לסחר 6*נ לסררי  רלון סיו5' חס עוסה וסמלךלסתר
 רכריס ותקייט מגומר ס61 וסתרך וסת5וס ססיכססי6
 כ)תס, כי וזס ע'" )מסע) סרסר ס651ת סי6ומסוף
 סתוט)תת נזם כן  06  תסכלך  סו6 סרעסטכ)ות
 )כן ססופט, סו6 ו06הר כקוטר 0ה61 ממגוסיכק0

 ודוק: מנוגסכקץ
 רוח סנס ויו"ט, כו' עוקיס ספרזיס סיסודיס גןעתן

 סיום זס עוסיס קיסיו )דורות אומרסקווש
 אינו כפורים ממטכס סעוסס ק6תרו דכאן טוכ,גיוס
oh,~כיוס מעכס יעסה פתי מי 6"כ כרכס, סימן 
 יוס )דורות 16תו יעטו )כן לרכס, תימן ~ehlס6יכו
 יסוף )6 וזכרס נאכלס דכרוס*ק מכיך וכןטוב'

 גורס פיס ד)6 רסג"6 3ט1*ה רכתכ וכתותזרעס
 ודוק: תעמס פורים)כס)

 פוריס 06 וטרי, סקיל ה' כמני)סרף דהגמר6רדשע,
 ר5ס  מסך מקסס וכירוסלמי  המלעכסילסול

 רמסני יעו"ט קהלי כוהכס רסיס ומגיסס  רורסססיס
 כקכת  ט'1 נשחל כי"ר  לירים  סתירימין  נרלי0רבכני
 קלמר נ' דכס)כס מטוס סמקרימיף ככפריס מטני1)6
 כעקרהן ןוק6 כעי סמקדימין כפריס ככני כותנוומא
 6כ) י65, )כו כון 06 ומגיהס קתכי 6ין61"כ
  וורסייין  ושמי יצנר onpn  1nDb ד)6תימוכין
 תקתס ימי מ"ט י"ס י65 )6  כלידס ספס,סספווס
  )י13ת ס6 ק6" קיומי רוקק ימי טוכ יוס ו5"ככו'

 ודוק: ק6י כאיקס ותמן כ%ל5כט,  לסור5יגו

  מהפעוטות 6חת וכו',הנס סיסוויס כ) 15רר סמן0י
 סתומות טנ5ת 6יר סי6' סרס'  olli~sססיגחס

 6גי וגס ט6תר וכמו סדת, כעזכס  יותר  גרולסו5
 קומרים 6יגכס 6מר כפי ונכויס, אפריס 6תכסנתתי
 סיס קנ6תס ג"כ סרת טמרו  טל5 כמאריס וכןררכ"
 ע) ססקפיר סרי סוגות וךתיסס סלנגי סמן וכןנדוף
 סרת'  כפוכס  גס )ס6וקס סיס קג6הי וק05קדת,

)כן
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 1%מחחממהאמתרמשך

 )עוזכי 6פיל1 סיסוריס כל 15רר סמן כי לנזרלכן
 מיעזנו פירוק )הונוס, סגורל הו6 פור הפי) כידהי
 סדקי ות סמח)יפיס כטרוניס )6כדס זס 61חריסדת
 ורותני6: ת6רק6 גמדיטת כזמנינו יקרם) סוררי כ)וכמו

 י65, 6םורי ססתע ס)ועז סגם וכזחכם.כ:מרעב:בם
 ככתב כתוכ 5*) והים עכרי* הכתכ סיסומקודס

 ככחן כתיג 51") ולטורי, ככתכ כתת פיס זה סחריעברי
 וויזת6 תוי"1 ןריס ורכן התגייס תכתכ כןסיסודיס, 56ל סכתכ 6ז היטיס כזמן וכזמגס ככתכם 6מר )כן6םור"
 גטתגס ס)6 3וי"ו הורקה ן)וכרתי כחורר.6ו)זקפיס
 קלוס יכולי כו' היסודים כ) 6) ספריםריוםולדק וןוק: כ"ג פרק ועיין גסתגס סככו)סי עזרך ע"י זססחרי

 געזגיסס ס6לס הפוריס ימי 6ת )קייםוקמח
 יזתגיס זהי סל כזוגו ל6 זס טל זתט ז") ודריוכוי,
 פ"ק וכיכתות )כפייס. י"ג י"ס י"6 )סם תקטמרכה
 תעקו )6 תתגוררו )6 כחיכ 60 לקים ריסרחי

 כריטכ*6י עיין הר6סוניס, יפיטו כתסקנ6, יעו"סלגולות
 סכת 5לח כגון רוקק, "תגורדו hS חייךדגימתי
 דע) גנו65 פוטרין, וב"ס כיכוס לס נוחיי3יןסכ"ס
 6ח 6קה קהי6 6ומרין כ"ס היו כ"ס טל הכת5רת
 סהיlb 6(o'tt כ*ם היו כ"ס קל ע) וכן ממזר,וסולן
 סוי )6 ד)חר כזה, מפליגי )קוק, סגיסח יכססומרת
 )6 ומר חהור6תן )חזור ו5ריכין 6מת 3*סדכרי
  כ6ן 35ל  תחגוררוי כ) וזנייך 6מת פ"ק וכריהוי

 )תקרי כעו כפריס רכני מודו כו"ע הל6כתגי)כ
 עיירות 31כי כע"ו כרכים וכני הככיסה,כיוס
 תספיק, תירון וזס עכדיי נוין ולכוסוכי"ך,
 תגסון חד 06 ססכר6, וקוטה סר6"ז. כת3 זסוכעין
  כיעיל) גרו) מחלוקת יהיה 6ז תכירו )רכרי קקרהוי
 5חר סלכל  כ6ן 35ל מורות, כסמי סתירתויעסו
 תתגוררו ל5  כ5ן  סייך מ5י ס5מיחי  כרין פוססחצירו
 מנקמר  מסוס נחנפו ל6 6עפ"כ 3י3מוח  סס]ועיין
  ויטוח  ס5מר ו1ס  סיידן, יטו"ס לסכו  וססלוסוס5חח
 קנות )כולס,  סלים  סיסיס מלוס, רכרי כו'ספריס
 o'~lDn ימי 6ת )קייס כהצמת עוקם 6חךסכל
 קחקגו הרנה כזמגיס היינו כזחגיססיהקלה

 וצוק: תתגודוו כ) נוס1ס דריכת)סס

 כי יתכן כזמניסס, ס6)ס ספורים ימי 6תלקטנם
 61"כ וקילס יום סיוס מוגין סעמיס56)

 )מוקשיה וכן ס)6חריו וקילס י"ר כיוס הגססיס
 %ל רק ס)6חריו' עילס י"ג כיוס סיס סמןוגזרה
  ספריס סלת  לכן סלילה, 5חר  סולך סיוס  היסר6)ידת

 סיו:וליס קל כזמגיסס ס6)ס הפוריס ימי 6תלקייס
 דסעייח כירוסלמי 6נור ולכן סלילם. 6חר יהלךקהיוס
 סיס  ססמגוהס ט"ו גליל  מ5חרין  3סנס ניחלפורים
 ופריצתה, כנוו יעכור )6 זה SD קייך ול6 15גו
 סטגית ספוריס כלגרת סםלח רק סס, p~D ר"ןועיין
nl~DSמן  סתחלחן סיהודיס ס) סזמגיס כ) כפי  
 ויום, לידס היס 6כתל ק15מות ה15מוה, ודכריס)ילס
 ודוק, ויוס לידס הו6 קכלס דדכרי 15נוותכן

 (p~D וצמרו צירי בז' נבן כמקס 6*םרב:זה
 ז' כלי) 1ע*כ טרה, הכית קנתמל6הכועס

 סחסכ סמן וסכן 6רר, כז' סיוס כעלס וחס6רר,
 6"כ לעריו והלידס הבוקר גזן מתחי) סי:יוסנלכו
 סו5 טלפניו  ססלילס כמכעס, ונות )6דר כבטסגורר
 סייגו נולך  כיוס  ס3ו ירע 1)6 לתרו )כן לחרימיום
  סטתיסן  מהליס סס3"ס ס6ס פירס,  י:חס3ון'סיפם
 סרח, רפ הסמול ליסר  סייך ל5 5'כ  לרירןיססל
 עליו נגזר לינתו וחתח)ת )נוות  5רם  סמוךלחרי
 מוסיפן חמס נולד 6דר63 61"כ יוס, כקותוסימות
  06 36ל 3ף סנילר  סו6 והחורט 6רר כז' יקרס)ס)
  סמר )סיוח רע סימן סו6 6"כ קגותיסן' ת:ן)יססיגו
 כחורם למות יכול מסיס רע סימן וסוף  י,ידס'63וחו
 )בן גזי ומת 6ךל כו' נולי InIDW )פי ולזם6חר*
 ז' סיס הו6 הקילס כקמת 6כ) רע, ימימןהחורם
 hJnlhl חודם כקותו )חות סיס מוכרח 61'"כ6דר
 ודוה. יסר5ל טל  מופיען 3ו סנילר יו3  6רר  סלמקו
 גרגרות 6חר כיוס דכתיכ )דרוס'  יתכןהמנס

 נרקיח חמעסס 6חר  ייס ופורום  וספניות,הר6סוגות
 פרס כמטנס 1.3 ררריס וכמו  ליום  ollpטסלילס

 1ד1"ק: סיט3 יעויין16"3
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