
מממסויקר% ,משךא2
 סס6דס דוריס לוקק י") עור סותרין* ד' פרקכתכ61ל
 1)6 נהגם )חע6 עסוי סו6 ככ*ו מכועס לוסתוסרין
 ק6 6יטהמוטי לתיתר ר6יכ6 מקוס נכל וכתו3טכועס
 6קכועת6 חסוד )hltnnh 6 חסוד )מ"ר 16תסתמיט
 כמכועס לג6נון 16תי סמחזיקין 6דס 06 60וכיו"כי
 ע) חטוד נסיות דרכו ס6ין כהגר )חע1VD .6'קינו

 ודו"ק. כטוי מכועס קרכן חייכ כזהמתו;,
 זדון על ספיקוון סכועת ח!וכ ד0ג0  עוד,ךיר2כנן

 ד' ינקה )6 כתיכ סכ1ע0 דכזרון 6ףטנועסי
 והעומק החוס 6ך חטאתו, ע) לטפל קרכן מניף61יך
 )ארות וקיהו תוכעו, סהו6 )תקר ל0טכע ,תכריחוסו6
 תכון וקינו לסקר גקכע ויגו מבעל ו)ספטרדפריו
 וכוחן )כו, זדון תפני כלגוס ו0ו6 יתכלך קנו)ח)5
 ע) )הקכע הו6 ועסוי ככך עכעו מהליס יודטלכות

 ורו"ק: 6)0 מכ)6חת
 לאחר 6לos~n 6 6י1 יקלס )סקר עליורבנר2ר"כנ

 חיגו קרן ק) :' רתק)ומין פייומיקנוע0.
 3עיגיס דליתי סיכי קר6 ןתיייי כקים3עי לקמסמס
 ועיין )כסיסכע, 63ונמין חייכ ולזימתי 63ונסיןוחייכ
 כסעותרת )0 מזקים למת . ורכ כ' ק"0 דף3:ק
 חונום סמסלס כיס תנתר שלקנון תוכח וכן63נס,
teaht(קכועה )פגי יס)ס . ולנסן ח~נוק זמס)ס הסי 

 ודו"ק: תיירי סקרן לטל כו/ טכוע10ל6חל
 ד' תמלונוי 516י6 ול6- כופל תוללותי .6ת 516י6שטכם

 ה61: )פ)6וס',
. 

 16 מכיחה דע) 6קכח 6יך

 1)6 רחנוג6 6תר ודו"ס דחס, יטכס )חוויהמכירי
 ג' נוס)ס ד6מי כסומכום ר6תי6 161)י ד', ול6.ג'
 גגכה, כל6 ט3יחס וים לחורים טגיחס עלוא'
 יק עור ודו"ק, טומרין 6ר3עס ellD ייוס)נויעיין

 StnJhl: תגי)לספוחי
 ו6סס חותם מתט)ס תנין ז', פטק6 כ' מיקזכוכם

SDוחתיקתו יס)ס בקרס ת"ל סקלו 0תט)ומין 
 כ"ו דף ככריתות דתגן סמו פמוט פירוטו ט)יוייוסף
 תכיף מלעיסי 3' היינו 6קס ככתף מעל Oh1ע*3
 קרנו[ ;-הייגו ו6סס תלעיס כ3' מעילות 6טסלח"כ
 6תריגין 651 חונוט6 כסוי קרן וגלו) זהוכיס עסרסם)

 קונך כ0ד' חותם רכל תעיל1ת onhe ע)סיוסיף
 SD ו6סס חומם סמק)ס תנין דק6נור עתסוי.וז0כעי

 hSt ;רן ' ע) חותק טתוסיף פייט סולףסתקל1מין
 וחתיקתו יס)ס סקרם ת") מעילות, 6קס סךכסרי
  וס5 ע)יו,יוסף

 רק5מר-
alnh 5"5סס מייהי לי רסר 

  1סו3יס פטר המונס סלמפילוח
 נפיי

  6מס  סיילי לולסו
 וזס כן, ו)6 קק"ל וחותם קרן תסלומי עומעילות
 נזייתי 6י) וחומט6גסדי )הויתרו תתן 3מוגי6שפורס

 וחפיסתו יקלס סקודס מן חט6 6טר ו6ת כתיב 601לס
  )וקות כעד, ) וגרור דתו*כ דל60 וזרו ט),'יוסף

 1"ל*(: סר,כ'ר 3סס  בן סכי5ומוס
 הסוטה לרבוה סו5  לער*  פליו יטכפ 5סר מגל%ך

 537  פריך h)enl כסרי: קר, 5סררי' רל6יר
 ספ)פ1ל יעוין  כתמלטלין, קונס  ר6מי..כסף  יוחנןלר'
 לטפמין ספיר 6תי  ייהנן רלר' ונרסס  סוסכ,מפרק
 סטר, ויסיט גוי כ6ן 6ין ועוסק רגולה סברר5יסו
 דלמ6 נכסיס לחרטת כו 6ין ה)6 בקטרופקרון
 כע) נוסס ים יד כתמ,נזת יק כלוס, חייב 61יגוי6גס
 להסכה, חייכ כי 06 כמטר וכמלוס כמטר, יתלוהפה
  ספרור פל  מסלמין  ריין פייר'  והומס  מירכן6כל

  יוחנן, לר'  ספיקרון  טנופה ר6הר"כפיט  וכמוירקפוס
 פטור כסטר המלוסרסוכר

 תקלכ~
 6מר נוכל וכתיכ

  5סררי' ל6  לנן יפו"ט, גל  ול5 ממל  SD'1יטכפ
 ודו"ק:  כירי' קו6.

-
 קוך

 תסייע 671 תני)ס' ירוקלנוי העקה, תורתז"לר2
  סלמים. הקויכן ל6 גח רנני דסנללליכ"ח

  וכט)מיס ככר, סייתס  הפולס סי6  ויפולס חולת61ת
  הנין יקריב 6סר  סטלמיס 31ה הירה וו5הנהית
  דכטר יקתע6ל כי' דמכר יתכן ללעזי יר'ולתכף.
  הלמיס ינת  לי3י5 לריך  כמרנרוייס  היהרס ל5הקוס

 גרת חייכין סין דכמדכר 6חריי פ' הימכ"ןוכמוס"כ
 קחוכרח יקריכ, 6קר כתיכ לכן 3ח71, חולין ולחיטתעל

 סע1)0, 0י6 כהינ כגדכס טרק כעולס 36ללסקליכ'
 ודוק: סקריכוס6ס

 הנוגת0 תולתרז"לר2
 כו'-

 סיס מתגה תהגו, וסריס
Sff5ונקלו  יפסרון על סק6י זכר להון וגתכ 

 זכר כרסון קסתדות כו' סעקרון נון וסריסכתכ
 וסריס דרסו ומזר וכיו"כ. לוג סין, כלול,וחסרון
 מגחות פריך ולכן נ"ר(, )נוגחוה . סמח31ר תןתתגו
  נועתק hSh המח31ר מן ממגו וסקרים ע"3ע"ז

 גוח31ר מ6י 0תס מתגו  ירים .הלכו נל ו5הרכהיכ
 סוכחס ים רסס מקוס כ"ד דף s~ts פריך 1)66יכ6י

 ודוק: יכר  כליון  מרס"ב  וס דרקמל
 יקריכן 6סר נהתס 061 נחוקתי' נפרקתךהנדק

 יסים לד' תנדו יתן 6מר כו' קרכן תתגר)'
 וכך ומוסגר, כנקמר 0ו6 רק מתגה, 5") היםקוק
 סלפ"ו וק קדם, יהיס )י' יחן 6ער כל מפסוקמדר
  סיריסן  ס6ס סכיתן . 3רק קרומת על לפרקויהכן

 פ"ס רתכ"ס ונתוס"כ  לחולין  6ען.-%ויס הוהמימים
מסלנוה
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 1% עתהכמהצומשך

 סתוסגר כמפתר סכח31 פירס )כן עילוכיןיתסבכות
 ו6ימ לר'  קלפן מקרוסמ חס6 טסגחינס כי6ותמלול
 מפריי ייס  מייק(. י"ג תמורס )וכמו"ס ספיחכר9

 קדוט טיסיס 6תר ועת וסרי  למון  ו9ר3ןסקרכן*
 ג"כ )דחיס סקדיטו 06 ולפיסו תתיס גירסם6יגו
 רדריק וחס ויוק, נפיס ו6יגו סנוף קרוסת )יסגחתך
  ייחורר )דיי תתט יחן 6קר מכ) 31גמר6כהו*כ
 יתפרם  גל6ס  פולסי  נולך חס5 מולס ן  סלרגלס
 קטוע חי 6יס, כ) ופירוק"  סנוחנימ  ס6גסיס SDכ)
 6תו נס" %;ר וכל  יכתו קרס יפיס )י' יתן6סר
  ס%ימימי  פרייוח על מעלי  סכי5וי נו'  מייסמלי
 כ6ן )מזכיר כ6 ותדוע  קימי כ) ע) סכוכם כ6ןכן
 סנותגיס, כין )חקק מרפס  מל יערס 6יך 6יקכ)
 תקלתו הפיקו תתנו יתן 6סי רייק דסכתו3 פירם1)זס
 פסטס סקו דסוי חס ווקל יזם כודוי קדום יס6נ*כ

 תס 6כ) סכי )סקריע יכו) וסיס סמי) ככוץקרוסס
 הגי ק) כסנוס ם6תרו וכתו קדום, )6 ס)וסייט
 לכן  חלים, רק קרוסס 6ינס 6חך וסקריםסותפין
 ספרסיס,מזכיר

 יסיס  מילוחליס תחי  מיי נחתי
 6סר וכ) סכרי תגלי וסני תכירו. מל  ול6  ילו9רס
  יתן 5יר רכר  סיל סכיתן, ד3ר כ) SD ק6יימן

 )ד' קדת יסיס כו תטיס סגעתס סטין 6כר6פי)1
 ודוק: כם"ד ונכון מפיטיי* ס6כר רק קדום סיגו61*כ

 ונחע6ת ונגיו. להרן י6כלו תתנסרהנותרת
 נר6ס י6כ)גס, 6ותס סחחט6סכמן

 חי5ח מס מסמס חי6  רעיון  ר5ס  סמיליס'ועלט
 קרינות )כן ס6דסי נפק תחת 6ותס יתירוו)תס
  יעוין יפר' תרפים תפיגו דגר טית סכ)סמיגיס
 סתויס חססס ולוס כ"הן פרק ג' אולתרעיקרים
 ו)עכדו גספיי סררסו וכתו כזס מכהן יסרסיסת6
 סייגו סעכודט, כעת יסרסרו )6 ססכסניס )כככס3כ)

 6ותס סתקריכ ססכסן 5ותס ולכן סתיניסיסתפ)ססות
 וכר כל  סימר וכתו 6חייס יתכלו 61ז כעלמוי6כ)

  נפלס סמ5  יעכל ל5 סי5  ט5מ "יסס'  י5כל3לינימ
  סרמ3"ן  ס5מר )חס קי31 וסוך מתינות. סתפ)ספות3)כו

 וג6נוכת מוזהרת  הכלמס מסניססי6 נרם עלטנ6ממח
 שכיר  )6 תיחס ג3י  מלמ"כ ot~nhi' ג6תגת)ע5תס

 טתפ)טפות, )סרסור )חוס  6ין ינוס י5כלנסמסמ9ליכ
 6חר כסן ר5ס ר"ס ת' דף יכתות תוספותיעוין
 מיתן רח*6 כיור"י ותכ61ר יותר, ופסוע ודוק,16כ)ס
 מחס )ת'טעס ת"ח קריך סוררתו )כרר ככרירמת

  לפירו  לרמס סל5 3מחטכח שיפסל כחילת  בןמסטיר,
 סיס ק)6 )כרר תתנס )6כ) סמחט6 קריךגעעיות'

 י6כלנס רגחיכ תסיר ול"י יפסיטי ססולס מחטגסכס

 תמגס 6נ)1 כגר  06 5כל סלמסי כולס  כלוסי5רוס
 יומס יסכל  כחוב וקם  לסלן כני כבל  סחחט8 הייהו
 כר6"ס סכתוכ כמו st)~s ת15יס תמנס סיס  ת':מכל
  16תס:  )ס16כ) ק6וכ)גס כין סחי)וק וסגועוחכ"ג
  כממלוית  סל5 )לסרן ובניו לסרן ילכדורזר"כ:

  כחח)1קת hSV כ"ג  מסתקרן כמחלו9טולכניו
 רכמיכ תס6 די)יף W'CD כשחקוקת, hSn כ"ג ככי61ף

 כינתייס כיתיו דכתיכ כיון ולכניו )6סרןכויקר6
 נוטל.ס טסיי כניו וכין לסרן כין תחלק כ136סוי

 )מיד 3)6 וכניו  להין  כקן רכתיכ ומסףכח)וקר4"
 כתומו קמט)יס גרופיס כמגיס כניו ע) תורסכינתייס
 כגי כרסון חת65 כזס ודקדוק וכרור, כלוח)וקתט)6
 זכיס תס)' י"6 פרק סו6כ*ך )מסגת ג"כ6דס

 ודוק: יפויס ו'ס)כס
 סג6מל )פי נתו"כ, קיום, נמק01 ת6כ)מצוהנ

 8פי)1 תנין כולס 6)6 )י 6יןי6כ)וסו
 תס עפ"י פירותי כ"ט, לפירו ה6כ) ת")נוק5תס
 ככר 16כ) ס)6 קכועס ורגועות פ'ג נסוףרומזרו

 חייכ פינו 16כ)גס םל6 כזיתי חתנם ס6כ) כיוןזו
  תו מילטת ל35ר  ר6ס  סתמי  ופירסו כו)ס, קי6כ)עד
  ידעיגין סוט 06 ו)כן כקט, טי6כ) ער חי1כ6יגו

 ת5וס 6ז מסקוסן סמיריס כ) סיסת h",oתי6:)וה
 ניכרו קפינו פייוקו ת6כ) כמכתר 6כ))16כ)ס'
 נכמיש ויעו.ן סנסור. לעכול מלוס  ה!סיריסתקרח
 פילוט וזס סי6כ"ד, פירם וכן פ"ר, ;ן13עותסככות
 תקוותן נלכדו 06  6ף  סלוחר כפי ר"ל  סיייז'כ)
 ערס לו5ות קיוס זס ר6ין יתכן קה61 כ) )4:ו)6כ)
 סיס  כפול  מגיסו סיס  רקס רק  6כילס, ם16כסכיון
  ח5טרפין  סירטיס  וכל 3כדס  ירסיס ס5ר  3לירוףיוכל
  ירסיס סיר  ליריף מס  מלחס"פ  מפול  6!ג)יןוסיו
 ספיגונין טכנ וכתו כיות6, תו"י ויעוין כאח.וסיס

 רכיסה )תלות ת5טרפין סקרקיס כ) כןת5טרפין,

 :ם.;.~ך:ו*ל ':לט"הנהיןו):ע,י"
 טפי גרוע קותן שהוקטר o~w תנחותסירי

 סקוסן  מסרי 6'נזויין, הקטרת קזדס כסינז6וכ)
 ויעו*ט )תזיח,  רם כמי  למירימ'  מתיר  ציי3סיירחו
  יעו*ס* זריקס קורס קדקיס 3מר כ6וכ) )יקין16)י
 ק6כ)1 סכתוכ קחספל פדי 33גי ג6 גר6ס סכןוכיון
  סנעריס חי5ס ותסי 6מר  ס5ימורי0  טסקטירוקרס
 05 כו'  נולו לי ע3ירס גוררת עכירס סייגיגרולס'
  סקעלח  קורס  סירים 6וכ)יס סי' קכתגחות ר',תנחת
 סו6 ]וכןמקותן

 כתדרי
 6וכ)ין 6תס תנוע סת61)

 6מר ולוס  כוץ  לוכוניס סקותן  ותניחין ממוסטילי
לטס
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חכמהצומשך156
 קולס נקר *כוייס סהיו זס גונחי ItWD~D)מס

 סיריס  5ונלין קסיו wtn)wt' להקטירול"ינווליס
 תעון1 לויתי 6טר ט6תר וזס מקומן* מקטלתקורס
 ירוק: כנוקרם רק לכורי 33מת גס קרנס 6יגס ססמגחססייט
 חתן ת6פס )6 פירוק כו'. ח)קס חמן ת6פס115

 3תרלט ;פירסו וכתו 6ותס, נחתי סח)קסמטוס
 יעכס )6 המזכת טע) כמו 6וכ)' היכו נומס6וכ)
 )ר'י נלכדת כונס סמגחס כי סג6כ%' גח)קס כןסקורי
 קס6ס ממוכח נכי ט) ג6כ) ד16כרהס לחירוקרק

 )כן קרוס. כתקות לסרן נכי 6וכ)יס וסגוהר6וכ)ס
 ומקטיר 6תר זס ותפני )1קס. טיריס 0סמחמןלתרו
 וסגותלת )ר' 6זכרתס יקטיר מסתזכח סירוססתזכחי
 סנוזכחס, 6תר ל6 )כן תלוה, )מס כו' לסרןילכדו
 סנוזכח, גכי ע) יקטירס ססכסן פירוט תקוםק3כ)
 ע) וחיפר סמקטיל, 610 מתחזנת הפירוט כ6ן36)

 כסכילה ספוע)יס עינוים סגי SD1 הסרן, וגגיסמזגח
 למיתי, ייוק ווס כנותר, וזס נ6זכרתס, זסמתגחל
 נזקוס: ככ) כמו סתגחס )6תן מנוכס וסנותלה כהיכ)כן

 קרכם 6יגס רחגחס דמולס יתכן וכלטס,כנחמאת
 לכור כתת ו)6 יחיד כחה )6ככתם,

 פלה סוף יעוין 3כמס' קרב ילינו ו6סס חט6תכמו
 די)יף 'V~tD 1)ר"ק יסון6 )ל' קי"ח דף וטס"ט6ח
 רכמקיס קמיל ככתס תכחס יק וכלנ"ך 6חריכ6.מקריני
 ככלנס 6כל חנון, ת6פס )6 סקיריס קם קרכס6;ס

 כסן דלין קטגס וככנוס סטירים, תמן )6פוהמותי
 ודוק: סקיריס )סחמין מוהר דסכע)יס ודליסס
 ס) 163כרתס כין פירוס יקדח, 3סס יגע 6קיכנל

  תן  כשנותרה 3ין לגכוס, נקטרה טסיךמנחס
 )מיסף לריך )כן 3סס, וזס. )כסכים קג6כ)תהמנחס
 מגחות ויעיין ופסוס, סמט6ת תורת מ61ה ג6;ס3)1ע

 כר6כ"ע: ודץפ"נ
 כגתכן יעוין סמן. )ס רינס העלס נסמןרזך"כנ

 סיון ד)קוכע טיווחי קתעק. ר' רכליד,ה
 ור"י דנוי6, כמחכת נזחכה על רכה'כ כיון קליך)6
 )6 ול"ט חוע6, כננחת חסוי ס'6 כו' 16נור3"ג

 חט6, כמגחת דשי )6מר מ5י ד)olD11 6 זססכי
 גקת5ת כסן ק) חוטף דמגחה דסכי nDWS"דר"ס
 הקער כלי) כהונ וכקן ע5נון כפני קרביןוסקיייס
 לס לקכוע ולכן קתי5ס, כ)6 כלחך כו)סקגקר3ת
 5ריכס ודקי כדגתו כתגחת רמוי דכיון הריך )6סחן
 )מוסיף )o~Dn 06 6 דכ0מן קי6 )י תמסטמן

 דף גגיטין קמרו מגס תסיס, כלי) כסן מגחהרכסיך ודוק: סתן)ס
 )6 )6קגו'" יגעיי )6 6סה כוי מ1חזקין היוג'

 ומקרפ גמלם 1)6 )ה סהו6חתזיר ד3ל ומקנסנמלם
  מכיון  תועל ~hh 1)פ"ז הום', ס6)הי חתולהרק

 וף יכתו" נויעוין תסח לו כו' סנוקריכ )כסןשיהום
 06 גונחתו סתקריכ ס:סן 6"כ רלס(, ד"ס תוס'נו'

 כטוסן מספיר סייגי )לקנויי ידע )6 וי6כ)גסיחזור
 6)י1 סהחיול כיון מקנס 1)6 י6כלגס 610 פכםי1קנס

 היגו זס ונופגן)6וכ)ס.
 מוקשי

 וכעריס הכסן כי ק6ס
 כקרם כלכנס קיק סת5וס תפל סו6 נתכפרוכוס
 גהכפר 610 סזכוה וכוס סטס תקרתי לסרןכגי

 ו3זס חטאתו י6כ) ססכסן יהכן )6 זזם)כעסיס

יהכפי
 כעס כסן 0תגחה תורס 6נזרס )כן ס61ן

 גס ג6כ) רכיס סתם סמקריכיו חט6ה 6כ)כלי).
 סמוחטס סחטנית 0) חיותם . תפסיד וכן כסןחט6ת
 עג) סקריכ ק6סין )תכוייס, כקנויגי ולכן)כפרס,

 סחע6ה כסר י~) 061 פגיו סיו סכסגיס וכ) בקל3ן
 כן נס ~OSS11 מפגיו סתם ע5נזו, sv 16כ) 610סל6
 6ת קי6כ) מכמס תסכ16ת זס 61ין ס61 6וכ)טליתו
 כי מנס גמרף סיס )כן ט5נוה ע) יכפר 1nSDם)

 ודוק: ח5וגס חטרהסי'
 ר' כתו"כן וכו'. סעו)ס תב"ע "יבממנם
 tD'lb~י

 ם)6 5כור nSIDS תכפן 16תר
 תסחט 6קר כמקוס ובס נספון, 6% 0חיטחסהה6
 תס6 ס)6 חוכם לעולת מכלן לותר ר"6 כו'סעו)ס
 אלפון )זס עיף כי .ר6ס ממעין סגס כ5פון. 6)6;חיטהס
 כתית דכסניס0 כסן, גוסס סתיכס טלין כמכריסגוסס
 ויקרץ ריס ועיין ו/ )פגי לפוגם וסתך ד'לפני
 ובלס 3"טי מתמחירי רסוי 610 סתותי ור"ח ג',פרקם
 כמפורם סמיכס טעוגס פינס ג"כ חוכס דעכתסכרי
 ונגס  רפולח ידית ת-מ כצ'ק, דס3ר 6ע"גנוכנוספט' די)יף דתגDngn 6 וחמן לע"נ כ'ן דחככילם
 דורות  יליף רל5 לפטר לר-5 מ"מ ממינס,יערס
 עעוגס 6יקס ח31ס ןס)מי ככוס, כס6 וסכרלוטעס
 טעונם תיגס חוכה ונזרח ךגס דסכל וס'הסמיכהן
 מזק  יליף  לכן מנרכסי  חוני ילפיגין 1)6סתיכס

l'~tDP"ודוק:  נלפון סתייס 
  סמקוס וחס 5מר נסורס סגמר5 סי5.  סרמיסקרש

  יסחטו  6סר כמקוס וכתש עכילס עיגוליע5
 כחע6ה ולכן עולס, טס61 דיסכרו סחטנית ישחטסעו)ס
SD1כתקוס תיכף לכתוכ סכתיכ מקפיו כ6 מוגג 
 )6 לכן מזרון, ע) גס onhi 637 6כ) יסחטו,6סר
 כהכ רק יטחטו' 5טר כתקות  חיכך  סכנותמזכיר
 06ר כנזקוס כך ויחר כו' קדסיס קדםקודס

 ופמוט: וכו'יקחטו
 טניס יזם 6מל סנני ע) חדתה י"ס 6סיךכבנך

בטנם
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 ימעפחכמהצומשך
 יתכן ספוט ורך ע)קוום* נתקוסתכונס
 עסיסן יזם 6מו הננד ע) מומס יזם ט6סט6וחרן
 עליהן מפס קהזס כסיס גפרי וזמו סמל61יסןתרס
 מכוכם ג"כ סמזכח, ע) סרס ותן סמטחסמטמן

 ודוק: קדוםכמקוס
 ספסו)ס מרס ל6 סכקרס, הורס תומס ייס 6מירז"סנ

 )6 6כל לסזיס, טעומדה מי יוקץומרמס
 תעש. חי וסוי )סזיס עותדת 61יגס סגפ0)סמי

 וגפמ)ס סע0'כ לס היה oh ול*ם לע"ק פניניוע"י
 ככסגיס זכר דכ) כקיק )סלן פסיגי כן כיסוס*טעון
 סיס6 וכעי וטטיפס חריקס לענין דמירי' 16תסי6כג
 וגפס)ס מעס"כ לס הים 6ס פ)יגי )6כ*לסיר16י
11DDר' סגיס6 ומס כהניס, כתורת וטטיפס, תריקס 
 ר' סגיר' ככיכוב כ6ן גס מקוכ5ת וכקיטסיעקכ,
 כתוספתך פ)יגי בפסח ע5ס סכירת )נכי וכןיעקכ
 סתעון יר' ור*ם יעקכ ר' טן גס ו' פיקפסחים
 תטוס חייכ 6יגו תפס) טעי**כ )ו סי' דנםסגר
 דרי וטעמי' וחזיג6 תפליג, יטקכ ור' ע5ססכילת
 הכיטול 16 סמגירס כמעם סייגו דטע", כיוןממעון
 טסך נסעת וכן טככלנפס), כיון )6כי)סי ר6וי6יגו
 דורס סמזכח ע) )הזיר ר16י 6ינו סכגר עלכתו
 16 סנוזכח ע) לסזות כ)) טעס*כ לו סי' ס)6לחי

 יעקכ ור' כרינו, תר כ) לכעליס 16 )כסן)ס6כ)
 וחד קעס"ט )1 סי' )6 16 קעס"כ לו סי' כיןמפליג
bntwוגתייסו(כרוה. 011 כפ o)nh דכסוגי6 מס 
 olrn' התמון דר' טטמ6 מפרסם 5*ג יףדזכחיס
 חוי דוס סכלך דהגחר6 נלונה יעו*ם, שחסוכטפס תריקי נכי וחד כמיי גני חד כתיכ תיסוטירירי
 סמזכח פיק כריס ור"ג יסוסע ר' דפ)יגי פלוגתךכסך
 יעוי"ם לתזכח 16 )תסיס ר16י סיסת 3עי 06מקרם,
 טעס"כ 15 סי' 06 דפ)'גי סגמ' דמכ6ר פלק6'כריס
 תרי כעי 16 יררה )6 עלו ו6ס יטיף, קר6נוחד
 1ת1"ק ככוס )טעון קרומת *ט 06 כ6ן כןקרסיי
 דכרי n~DS ורו5סהגנו' כוס, תלי כפסח מ5סוסכירת

 חך6 תריי דמלריך יוטע דר' 6)יכelb 6 סתעוןר'
 ןמהמזכח סעתהכוקי סי' וחל6))6  סכוטר סעת)הי'
 הרי כן גס 6יכ6 דכ6ז 6מי )כן פסו)ין'מקדם
 כר' קי-) סלכם )פסק 6תגס ודוק* 'V'lDמישועי
 סעח לו סי' )6 כחדק דחם1כין מילי סני ככלסתעון
 לר"נ כלנור וכחו סכוסר סעת )ס סי' עםסטופר
 סי' סג6 ל6 רחתנ6 לכיגסו ניגסו דפסו)ין כיוןסמן
 כ6ן, סכר כן rODn' לו סי' ל6 סנ6 ל6 טעס*כלו
 ולכירת ומולעט ככוס מרין פמו)ין רחנונ6 רמעיטכיון
 יר' דס)כס 601 כו'. טעס*כ )ו סי' )י מסע5ס

 ככל ירוו עלו 06 ונסכים לרסיס סר16י דב)יוסע
 ר)16 דסכל כריי יקי") מעוס קר6" "רי לרירזס
 לתטע מיעועיס וג' יסכר יררו )6 קרס פסוליככל
 חזיג6 סכן כיון כו', כלידס וגסחטס רמסי65

 חלקם לסתורס 6נוינ6 הוי תו רכליס הגיי6יתמועיט
 רכ)6 סעס"כ )ו ttos סכוקר סיוטעת ט)6 פסולכין
 נופים סמעון )ר' 6ו)ס תקרס, התזבח 6ין טעס"כהי'

 כעיגין ולגן ירדו )6 ע5ו 06 כקרס קפס1ל1 דככ)וסכר
 רמסוס 6מריגן יוקע כר' ותוים כטיכוס סיעתי)6וקמי
 רמכ"ס פסקי ומיוקכ יעוי"מי חיעוטי תרי 6יכ6דכ6ן

 6חר: ורך סתת כ16ר' כזס )וס"כ ויעויןורוקי
 סגכלע כרס סכתוכ מחמיר קדום, כחקוסרזסננ:מם

 ם)6 הזים, קוום סהיס כנוו לעסותוככנר
 סכתוכ )ר"ת ולפס רנזכ"ן, כו', לקלעים חוןי65
 כבקכוס יפתרו ר6ף לקרך פ"1 כמ"כ מלכות טיוחכקור

 י6כ)וסי 6וסת"ע דתכח5ר לקדם, ופתוקות כחו)סככויות
 נ"1(' )זכחיס 6כי)ס )ענין מרכס ח5ירות לכתםמתורס

 51DD ל)טכות י65 רם ו6ט סרס עכורת )שניןככ"ז
 כתקוס הככוס )סיות בריך 61"כ יעו"ם, יו'65נטוס
 סככוס לכן סכגדי ט) הזיס קורס )ציות בריךססיס
 כו סמוחטין תקום סטזרס חלל תוך לסיוהמוכרח
 חייגין סבין נחו) מנכויות מלסכות תוך 1)6קק"ל
 16סת'עי כחבר כ6ן כתיכ )6 ולכן טומ6ס מטסעליהן
 )ככוס. ר16י 6יכו סכלקכות )כר קדום כתקיסרק
 חלס 3כ)י ססכירס דגם פפירוס כתכ ךל616-ט

 מס הנס קווט נמקוס )סיות בריך וסטיפסוהחריקה:
 וסעיפם ותריקס מכירתן מס ולכילתן דתקוססטעס
 דרגיך וכמו )היות,  ר6ויס טס.ו הקוס *הוק)הן

כהוספת"
 תו כלסכות נ6כלין היו ו)כן י', סרק

 דומין וליגן ג)קכות )סיות יכו) וסכירתןמריקתן
 יטטיפתן נזריקתן סוי ק)יס כקרקיס כן וכמולככוס
 נולי וזס יסר6) כמחגם כייוס)יס סכילתןכחקוס
 )ז*)( נ"י חתני טסעירוגי נוס כזס ו'תסו)קכחור.
 חלון דרך ))סכם יכגיסגו סתעי) געתך כ"6ת6י
 זס תפי הומאס תסוס חייכ ד6ימ ויככסגו,וכיו"כ

 אכנו"): ככ*פ. זס )רתות ים 6ךמיוסכ.
 כו' תועד 6ס) 6) נודחס ,1כ6 6סר nhwnרמנל

 גאה סעכין כל אוחר ריס"ג הסרוף,נאם
 פ"נ )זכחיס כו' הכקרפיס כפלים 6ל6 חוכראינו

 סכגוד )תלכן חקכיל ס6דס דגפם ומעגיןותו"כ(,
 סתם ססכ) וכוחות כמק"6, 56)יגו סנוכו6רכנוו

 סכרוכיס, ע) מסוכך ו' ככוך תמכן כגרתקכי)יס
 כלת, שזדונו רכר ע) נטיס 6קי סחטנות כלתכן

 ולהכריתם ס6רס כפט ליטול מסקו) עון ס",6ער
מחלק
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חממהשמשך166
 n1SIDDn 610 6מל כסוגנ ס61 06 רשהיי40מחיק
 סהייון כמוגת כפלחו מקוס גטכ)ן סטעיש )6רשחופל
 )כן כפנימיותי )6 וסרוח' ס)נ גגו מקכי) סו66טל
 16 כזדון 16 610 וזס סזוון ע) 610 סתע6ת06

 כפרעו גס כסכ4 סו6 סטעס 6"ר סור6סכסערם
 סע)ס פי ולכן ססכ), מקוס ומפרכת ספכינוינמזכח
 ג6יס 6סי ע*ז וטעייי הסיחן וכסן 5כור. ט)פנל
 סזדון SD ב6 610 6טר יוסכ*פ ופר ככרן סע)סעל

 6טר ופריס ו)כן כפנימי, גקלנ וקדשיו תקלסטומ6ח
 מלנו ממט )1%) רשוי ג)גזרון

  לסרסו"
 ול6  ורון

 ככ))1 כי 06 כ6דס 06ר סח16גי כח כי עוריל5סן
 קלמרו וכנוו )נתרי )סוירו ר6וי 6יגי ענרסן610
 ככל למרו ע'ז רק כו', נוקרכת יתין 61קס חנוקי5ר

 סקרניות ע5ס וזס ענירסן )וכר לפידו כעסודרכיך
  למס רס  יעכלו כ) 6סר סחותר כוחות 6ת)זכך
 ח"ה סל  גרונם  סהמל6 וקמרו סמלי6והי  לסייסט%י0
 כסכ) ססטעס כן )6 מזכתן )נכי סקריכ כ6י)1יין
 יתכן )6 כי )סעכירוי 1ר16י נחרקת כרס610

~ttDS ומתרד סיקר )גתרהכי 1)כ)ו"1 מססטעס סורססוס 
 פנינויוה, י6כ) ו)6 קי"6י ת)*ת נ"זסרותיו גכיר1)ין  סלמס ל' סמטורר כזס וסערני ודוקי יר5ס )6נחעכ
 פל נ5  סו6  6סר )זס כיון כי ויתכן 31תרנוית,גזרון

מירון
  ורוי

 סייכ:
 כי'* מרפס  ייני 5סי "י5סכר

 רפ"י
 ש  רוכסים

 טפ) יס6 םל6 אייך )6  חרופ בהוס'  יפירוי'
 'V'lD,  כמיכל טחטס גפי כמו מעיקר מןחמור

 חלסס  לכן לסיכל, סנכנ0ין  השוה  רהל6נו  רכלןל5הר' ונר5י
 סיס6 לגרר לסיכון יכנסו ל6  טהילונוה סהיוס,סהורס
 לסילו גני 36ל בוס' וס  יהערבו ול5  הלוקסמקום
 ג6כ)ין סיסיו מלותן קיסי' קרכנות  מ65ג1 ל5וכי'

 סגירם6 כפי )קיים מ5י סוי ו5פ"1 ופטוט*כסיכון.
 מגיןי גקכס nhwn זכר, חטאת 6)6 לי 6יןסכתו*ג
SD~היקוה  וכל סקפיו6, טפי יתכן זכר חט6ח 

 סקסירס  לכן וכר* היקה ממס  לפנים  רעןשכנס
 מגיס סנה'  5מנס  1nSDS, הקומו 6הר כל סיסי'ימי

  ווו'ס:  ניבטים 'D"tDכוס
 ס06ס, 6ת יסחטו סעו)ס 6ה יסחטו 6סרבםכמקרכם

 5כור tSIDS מכאן 16מר ר*6נתוים
hSn66ליפור ר' רסוק  ימכן  טלפון.  6ג6 0חיטתס תס 
  ראין פ"נ כ"י  רף  רתולין 3פ"ב ר%5ר  סהפוןכא'
 ריסהיו  סך ס5י  להכהיס ס6 6הר, ובה  סוהייסיניס
 ר"6 נעי דתטו"ס ואפלל 6הר* ובה  סוהייןיסיים
 מדוע דק*) נזס1ס טנור, ,nSIDS חוגם nSIDSר3וי6
fisספון סי5  פכן בלפון כקר בן  טיטחע קר6 לטהר  

 ר6סוןי ענין ע) מוסיף כוית מהחמין עניון%ילאו
 כלי"כיי)יף

 כחיכך דחתן מטוס IDtPD 'hwlel שיגסו
 העיר סל לילס  להר סגתחיס 6ת אסרן כגיוערכו
 5ו%ר רר"1 מיי"ס כ"1  רף 3יומ6 כר5מר סססטיפין
  לפווי  ריפון נהב ל5  רללן וסויף  5לפיר, ר'כסס
 סבקר  ל3ן חריר סל  sw~ סוס מאי וגב)נומוס
 16  סו6 וחוכס מסוס 16 כעי  ד)6 סו"5  דלפוןרק

  לרנותס כפיסר6 לכן  לפווי 1)6געי 610 וסגורנזקוס
  h~tnh סו5 ריוה6 5לפיר רר' ולע"ג ורוס.ללפון
 כעעתו )ותר נו5יגין ככ"ז סירוס)מ" מן גסכנר6ס
 יגיף ד6יסו רכו רע*ק כסיעת ד16י) כן סתנ6דר"ח
 רל6 וסו"5 יר6  מסך טסס  llDD לפיר סלרילס
 כחדיש ל5  ולכן סוי רלבור  16  רהו3סי 16  לפוןיכפי
 ערס כזכר  דקם  מסוס' נסר  כ3ן  11DW  דלפיןיר6
 כתים ל6  ולפון  לרבוהס סר6 כעי  לכן ההיר'טל
 הסיה'  וכתן מרס כהילה ול6 כפולס ל6 בור3נן
  לאסון,  פנין פל  מוסיף  הולס  להילך סג%'  לריךלכן

 עכ"ז, תוק טס תוספותוסיין
 לכד יכיס נלסון כתיכ )6 סחיטות יככ)רהא

 כגע)יס מטוס קוקיס דטחיפת ג*4ת6קס,
  6ו)ס  וסחט, ותנוך רכתינ דפ0חי0 כפיק ספרם'יכמו
 גרו) כ)) כפיק 61תרו כלנגס, זיון ע) קכ6כאקס
 )י ממתינו 61תר קרכן מפריט 3ffD 6(6 onDnדף
 ג"כ ס3 גל6  סרי 5הה' 5ל6 ר6"ה ס*נ  ט6כעולעד
 5"כ היפנס,  רססים ו3ת  נזסוס גזם 61ין ק-כןמייתי
  הסס לכיסו ירעץ 6חת )מנירס  הומר רסוקהסכהת
 כקחיטס )מהעסק  לריכין 6"כ  תיהניולף  אכיןר3וריין

 ול6 תקריס ריסחטו נח ויוהר קרסן 3ני סרבסוו
 ורו"ק:  פלסןסבפליס

  סייכי0 לכור ם)תי 6ף סכן לכור עו)תי מבעי )6 "ירוק 6יט* nSID 6ת סמקליכרהם:דמן
  6ף 6ל6  לכסן, ספור סכ6  כן וספור סנטרלכסן
 )כעגים סכקר עס סעור יחיר קגס)תי יחיד'עו)ת

 ירי, ודעו: לנ :, גוים .ן5א
 סנר ילין ל6 תחדי ליום כנ6כלין רק נו65גול6

 סוקר ער מחגו תותירו )6 כזקרן עד יגיח )6כזקר
 לסגי נג6כ)ין  36)  %6ור(,  לפרכס וכתורסכפסח
 מס 6*ט ]ולפ"1 הותירו. דל6 ל16 מ65כו ל6ימים
 עטו ו)6 6חר )יום ככ6כ)ין רק תייג עקון)6

 6יזסו סו"פ תוספות כמוט"כ ימיס )סגיכג6כ)ין
 דל"ח ל6ו  נלסון כתכם )6 דסתויס תסוסתקומן,
  כס)מיס סלינו 3יר רכל  הסיס 0%ה3ר6'  וכןוריקן.
  סו"ה,  3ן ונפרץ העניה  נסוף סוי 3סר רל5וקמרו

סס%פ0
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 59'פהכמהצומשך
 סולחה כר 1)16 רס"י* יתיס* כ' למחר נפסלססטעס
 )מנית ררך 6ין ולכן ים"" סעעס, מפיג תסתלחהוי
 סג6כ)ין SD רק ע*ז' 8זסרס מתורס כתג: ל6ולכך
 לנזחרתו' )ספיח ורך קצן תורס הזסירס 6חך)יום
 מן ילין יו)6 קר6 דומו h~D ו3פסחיס כתו"ע8מגס
 על )כקר סי6סון כיוס כערכ הזכח 6סרסכסר
 3ן 6תגס יעו*ס* ימיס )קני טג6כ)ת י"רחגינמ
hwnיעו"ם, פסח כגזו דחגיגס דסכר יטו"ם ע"ז פליג 
 נלעס 6מנס קפירקתי, כמו )תיתר 6יכ16)דידיס
 כמו )לכיוס תזי )6 טרפה זמן דקידס דכיוןד6פסר
 כקר עד מתנו תותירו ל6 כסו כתכ ו6סכשלמיס
 כחגיגס י)פ"1 סגי* )י) כתחלת גפסלין ככתס)6
 )ימות 61וקי י"ך כיוס ג6כ)ין ליגן דחס ספירי"ד
 fis כסו כתכ ולכן שכיסי )ימס ונזת6כלי ימיסנגד
 ערכי פרק מקורכיל סריי וכקיטת )כזקר כו'ילין

 כרס*י ויעוין ודוק, יעו*ס כ"ס סיחן כר6"מפסחיס
 ק6י: ווסות דכפסח ילין דל6 קר6 סך על י6ספ'

 כ) קווקון וכסר 3טל* 'S)h טמור כלרהבשר
 16גק)וס* קווס6, כסר ייכו) )קודס6הידכי

 נעי ל6 חולין דטכילת דקיי"ל דכיון סגר6סוכפי
 ע"כ )'6 וף כחקין ססוחע פרק כתכו6רכונס

 לקדם ע6 ולתרותיך למעמר וסכל כוגס געיולקרסיס
 סייגו )קרוסין רירכי כל קתתר וזמו לקדם6םור
 קורסך, כסר ייכול קרס )לכילת )טכולסיכון

 קורס סייכו ומכמר ססקויס סכתוכ לקוןומדוקדק
 וכלדו קדם, כסר ל6כול ויתכון ידע עלמו,סיטסר
 וסכסכי ס6מר וזס לעסרחו, קרסמכמר

 ג) קרם ס)
 ודוק: כעל י6כ) 56יו כתכווןטסור
 לפסח, ק"ו )נעליו 6ל6 יסכלו ל6 יכילךב2רזך"ס2

 קר6 דס6 תמוסך ודכליו ק"6עיין
 ס"6 פסחיס עיין ופום)ת, )תימויו ק)6 )תחסכת קריךופסח
h"D,מפסחן כחו סו6 לפסח רסך )עג"ד וסנר6ס ודוק 
 כטות6ס, סג6כ) פסח חס כקו"ח ילפיגין דהוספירים'
 לכע)יוי רק נ6כ) סיגו th,o יתיר קרכן כי06

 סל6 כש"כ יחיה כסלתי כטות6ס ג6כלין ס6יגןמלמיס
 י6כ) טהור יכ) קר6 קנו") )כעליה רק נ6כ)יןימיו
 מס ]ר") וסכסר ספסוק' )קון p~h 1לפ"זבסר,

 ורוגמתו י6כ)גו* טסות כ) ת6כל[ וסכליסותרתי
 סליך גו' וק6תר ע"כ י"ס וף מכות ככנורךנ651ט

 בכ"ז: וןוק סם, וטרם"י )ך, יטר6ויטנו6
 וטומ6תו ט' סמלתיס מזכת נטל ת6נ) 6מירהנפש

 סג6כ)ין קדשים דגקוסי פירוק כו'.עליו
 כניסס su דחייכ טמ6 )סיף רסקי סיגוכעזרס
 כייוק)יס דג6ג)ין ק)יס לרסיס 6כ) געומ6ס'נמקדס

 סעלמיס, מזכח כתכ ולכן נכרת נטומ6ס י6כ'5סו6ס
 שוק: מבירין )1 סיס וכר כ) ע) חייכ6כ)
 לזמר כו' )חלק 6ל6 נ6 ל6 16 ע*1. פרקתי'כ

 רתיסי זריקת ל6חר חייג ק)יס קדתי'צל
 קק*) כין זריקס לסחר רק קינו דכ6ימוריסנזעילס כמי פירוש כו', ותיס זריקמ )פני כין ר~ייכיןוקיק

 נס h",o כן זייקס קודס נס ס61 וכקק"רלקק"ל
 ופסוס: )חלק. טות6סכליסורי

 זנח מכער 61כל כו' טמ6 נכ) הגע כירנפש
 16מר ישמעל) ר' כמגיסי כתורתססלתיס,

 )לכיוס סל16ין כל 6ף )6כילס ר16ין סמן ס)תיסנוס
 דילינו לפרק נר6ס כו', וקטרת ולננס ע5יסי165
 nsf כבסר דמוי קרכן על רק טונז6ס מטוסחייב

 סכ6ס ו)כגס עריס 6נל הנ6כ), דכר דסו6סלמים,
 רשי וכר נו ס6ין דכר 610 שסקרכן וק'טרתכפ*ע
 קרם* ט6כ5 טת6 תסוס SD'1 חייכ לוינו)לכיוס
ol1hחייכ 6ז )6כי)ס הר16ין וגריס כן קים כקרכן 
 תנמס כקרכן כתו )ס6כ4 ר16י ק6יגו דכר טלגס
 דכר דסוי )כגס על גס חייכ ולכנס סולת כוסיט
 מקרץ כגמ' ותרכי תס 6'ס ו)פ*1 נשכל,סוייגו
 לכנס על סו6 לכנס לרכות י6כל טסור 'כ)ווסכקו
 ס61 וסקרנן סוויץ טות6ס מסוס חייכ כלוגחססכ6ס
 כנמ' סתועס כולך 6"ט ו)פ'1 ודוק. הנ6כ)יןתדכריס
 ד6ף יוחנן כ) סנר קת6 דל)יטג6 'צ"ע, מ"1דף
 6מר 1ס6 לוקס, רקעו סגוף כטות6ת סנר קת6תג6
 גלגליך סליכן לוכריס מכעו סליקי וכרת יוחנןר'

 דתם יעתע6ל כר' סכל קת6 דתג6 6"םעפת
 16 3פ"ע סכ6ס כלננס לכן )לכולי הר6ויסס)מיס
 כלכנס 6נ) סגוףnhnlwn 1 פעור וכליסקטרת
 דכרים גס 6יכ6 מנחס דכקרכן סמגחס, עטסנ6ס
 ר"ס o51h כפ"ען סכ6ס לכנס ע) ג"כ יזייכהג6כ)ין
"nDWS6ף עליו חייכ 8יט כמגחם סג6ס לכגס מנס 
 מ"ת סג6כל דכר דהוי כלולס סולת 6יכ6דכקרכו
 ר16יס ד6יגס כיון ערס סכ6ס מלכנה ע) חיינ6יכו

 ע) פריך כתרץ כליטג6 לכן וסכן, ייצוי"סלס6כ)
 ו6כמ"): גכ*ז ו)כגס,ודוק כו' )רעת וסכסר מר והלמיר*ם
 8)6 לי 8ין ת6כל1* ל6 ועז וכ"כ טור חגג:כ2ל

 ת") סכל6יס לרגו" תנין 1ע1 כסכ סורחלי:
 ד6ף מונח 16 כתיכ מו)6 פירות, ועז* וכ"כטור
 ~י)תו ע) לוקה נ*כ ומעז סככם מן סכ6דכר
 לותר גפתך ו6ס גוסן ע*ו דף מרונס פרקועיין
 ד'י דף כריתומ לים כדקאר נוכרה )16 וגיפוףפירוס
 ממנס יקריב 6סר סכסמס מן רכתינ ניפיף 'גמיוסכך
יפולס nhv~ 3מ6ן 61ף %*נךנהן פסו) t((o'h )ד/6סס
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משך160
 6יתמעיט מ"מ כרת "כ)מייכ חי ע' מנן ")נד"1)ס

 קרסים 1)ר 610 כי 6ף 61*כ קלי) ת)כמסקנסס
 קדום ג"כ כלריס עליו קרוססח)ס 6מן כמעי51מ"ד
 סו6, מקרנס נר )6ו מ"מ י"ז וף כשמורסכמפורס
 פסו) רכ)6יס כיון 6"כ O"D 'b"D דף כחוליןועיין

 נוכרת )16 גימיק ותו נכרח דגיגו סר"6)סקרכם
 מן ת") 6מר )זס יסמע6), )ר' ככריתומכד6מר
 מין מן 6~1 סו6 06 ד6ף )סורות דמיותרסכסמס
 סו6 וככל)הו קתיס ממיגים מורככ רקמיוחד
 כרת, עליו חייכ לתזכח סקרכס כר מיגו 6סרכהמס

 ורוק: סתו"כ כפירוס11"כ
 נכ)) סו6 סלי טוגת ככתל תסיס כ) יכו)ןנוכמ*

 עוגם ככ)ל ס6יגס מכוית ופתוח כוי6זסרס,
 סו6 דכוי פירס, ח)כ, כל ת"5 שסרס ככל) יסים)6

 !סו6 מזכת, bh קרכ ס6יגו וחיס סכסמס מןמורככ
 מרכס )כן ככרתי וקינו )מזכח קרכ ס6יגי I'Ymבן

to~othsגוכזית פחות וכן attDh (ס6יסיריס דככ 
 ע) רחמג6 מרחייכיסלסור

~lD'D 
 מוכח מלקות טלס

 רחתג6 חייכיס 1)6 נוכזית כפחות 6ף לסורןס61
 36ל חסוכ, כרכר סעו) סעתס .סקס, 6קיעולרק
ohסיעור ט) יהחייכ 6יך סו6 סיתר סיעור ח5י 
 חרכי זית וחלי סומן זית חלי כ6וכ) סוי 60סוסי
SIDtn6( סו6 סכתותי וקיעור כ6יכות רק יומדר 

 אסור 6כל סך ס6ס ככמות יתואר )6 6כ))סעניקו'
 ואמר )56טרופו ח5י גדר זס כי זס ניגס חותר,וכך

 סו5  סס5ייוח כפיכס וסוף סיפור' חלי  ולסורכגמרא

 גחלי  6ס!ר וכיו"כ ירפס 15 גנלס  ס5ישריןלכילי
 ורוס סקי"ח 56) וגתעכ גמ6ס קס6יטחסיעור
 ככתותי יומרד סעוגק חומר לק מ6כי)הןי עתו)סכוי)
 6חת, כ) טל מ)קות חייכ זתיס כמס ס6כ) סמיוכמו
 עיקר, כ) כמלקות יסיס )6 מזית פחוס ס6כ) מיכן
 )ך' 6מס מחגם יקריכ 6סר ןכתי3 סך"6 נח)כרק

 קאינו מחין כ6 סס!6 כ!י י6.תמעיט וכשוסרקם
 קרכ' כו כיו65 ספין דפנות- ח)כ וכן מזכח 56לקרכ
 קכי651 קיעור סו6 06 6מל דקרם 6מינ6 סויכן
 קיג ס6יע n"lfiD(t't )ד',1)כן 6קס )סקריי ללוויכו
 סכת 6"כ מכזית, פחותס סקערס וקין סחזכח56ל

 )6 6זסלס וענין וסו"6 מזית טפחות 6יטס6יסור
 סמנת כמתיי, )6 איכותי סיס 610 סכ16 ע)יו,ח)

  כססייחסו רי  כלכרי ח)כ ססו6 נחס תלוי 6יטס6יסוי
 אינו כו סכיו65 וכיון מזכח' 6לל )סקרנ ראויטס61
 מזכח 56ל כ6 רסוק דכיון ח)כ מג) קמש )כןשת כפחות ע)יו חל )6 ס6יסור סכת 6"כ )מזכח,קרכ

 מפעור ג 61 6סולי ג"כ ממס גוג6 כרשליד)6

הסמהצו
 חיים 1ת1 ליכולו )6 כמותי סכם 610 מזיתנפחות
 חזי ממוס לסור מסיעור פתות וע) כןיט קישרע)

 61ע"ג וז"נ, דע)מ6 6יסוריס כ) כייןל6ילטרופי
 וחזי מטוס פסול וכיעול וחלי 6)1ר יוחכןוו'

 ריס כ"1 וף רמנחות כפ"נ סכר 61יסו)חילטרוסיי
 פעמיים פעמי קוחלו ולקטיו חוזית פחותסקטרס
 רצין מורס יכחלכ תמן כתוס' פרקו נכרכסרס,
 ח)כ גסתייר ן6ס דתכי6 וכחו וזית פחותססקטרס
 נכון. פירוט וזך יעוסק, סרס זולק סיגו מזיתפחות

 כליס יעו"ס כזס נדחקו וכתו"י כתוספותורכוות6
 ודוק: סכפיריס יוםפרק

 ח5י SD1 ז!טרה6 נפסיקת6 וקמו נוס 6"סרננזה
 ח5י סיעור 6כ) ס6ס פירוט )וקס,קיעור

 ספסור לתזכח' קרכין צינן דככס"ג כסרסי מכ)עה
 פ"ט מגחות כתפורם קרכגות סני 0) סח)כיס)ערנכ
 51"ע: כרח חייכ 6יכו 6מ4י 6"כ 6כ) )וקמיוככס"נ
 ע6ת טרפס ת"ל 3ת1"כ וכו'. טיפס,ררקלךננ

 מתסמע טרפס )0 סיין טמ4סכסרס
 ח") כו' טיפס )ס סבין טת6ס כממס 6כימו65
 י65 טיסרתו כ6כי)ס סנסור ח)כ ת6כ)וסו' )6חלכ
 כס"ס סגירתך קפי כ6כי)ס. טסורססמ!תר חיםח)כ
 י65 מותר וכטרם בסור מח)כס נוי ע' דףזכחיס
 טרפס 6"כ טוכ6 קמא מותר, וכקרס סחלכסחיס
 חלוק ח)כס 6ין ohnw סל6 )" )מס עמ6ס)מעט
 כתו מעיקרית ןסגיים6 וע"כ 6םוריןי ומגיסןמכסרס
 ע"6 סם רס"י דכרי כזס 6"ס וכן כתו"ככתגן
 מותר חיס וח)כ ופילוט ת6כ)והו )6 ו6כ) סכתיכועוד
 מקט מלמטוח שכסרס, חיזק דחתכן טעמךכ)6

 מדוכתיס קר6 תעקל 61יך חים כח)כ 6פסר 6יסכתוכ
 מסבכות פ"י וכקעס"מ תום/( קולית ק5ת)ותסודק
 ר6ס 1)6 סגנור6 דירי ע) תנוס לסורותמלכדות

 ולו"ק: כתו"כסגירם6
 יכו) ת6כ)וסו )6 י' פרקם נתו"כ ת6כגוסו.גשש

 6תס תבכירו ו6כ) ת") )6חריס י6כי)גו)6
 ק"6( )עיין כסלבס )סהירו מפולס קי6 סרי)6חייס,
 3כ) יעלס ח' פסקך )קמן ןתגי6 מס ע) קבס6"כ
 יס6 סקדס כמלקטת יכול לותר ריס"ג כו'נז)6כס
 תל6כסי )כל ת"ל לסור יס6 סדיוט כת)6כחנוותר

 גסג6ס. )סיירו ולכל מפורס קר6016
 כין מקמע ת6כ)1 )6 סכר וריס"ג ט"כ, כ"גי דף דפסחיס כסוגית 6חו קלוט יהפרס נוסאד
 )מסריך קר6 6תי וכי סג6ס, ביסור כין 6כילספיסול
 גכ)ס ע"ז תמסו וככר י6ת6, סו6 כמגבס)גכ)ס
 קר6 6יכ6 רס6 כם"דן ניחך ולפ"ז סכ6, נעימ6י

ד6כ)
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 h",o  סרי  חו6 כתיכם 6י 6ך נסכ06י )פתירו6ג)
 לותו תפיק  הלב ר5יסור רכסו נכלס,  נהלםררוק5
 81קתיי 0ו8י) ר6תריגין ]ווגמ6  הל3 טל סיקסמליסור קותי  מפיק נפלס  ר5יסור h"1D  כן  ננלס'מיומרה

 כ0ג06, הלסול סד*6 סחוע0 כקירת6עתרי[,6כ)ח)כ

 ררוק6 סר'6 סחועס, )כקרס קר6 רק כתיג )6ו6י
owinnסוס גחו)ין )כן מזכחי )לכירת סוס וכקדטים 
 רכ) קר6 קם") )כן נכלני כן )6 כ0כ06,חותרת
 ק6י ו6כ) וסך כסנ06י )תתירו נכנס ח)כ ע)מ)6כ0
ע)

~winV 
 נ5כילס  ט,סור הל3 ו'  כפסקך דרריס וכמו

 רכטהויס סרי 53כילס' ממוהר היס תלכיל5
 3ט"1:  ורוקק6י

 כו' תמכס יקרים  חסי 0כ0נזס תן ח)3 6וכ) כ)כי
 ח)כ 030נ07, מן ה") מגין כע"ה כו' )י6ין
 ח)כ כ) וסך דוייק גריס כ). כי ת") וגיןחולין
 SJS ויתרכז 0)6 גקזס 06 )כרת נזרכם נוי8ת
 0קטגיס ט) כדוריס )0ז0יר 061 כוץ חטאיתחייכי
 פריס וס נכי ייפיף וכגזו ככרת )6 63ז0יס קייךזס
 שפס סתירס רהלחי  רניין  רריס )כן ח' פרסםצחרי
 5מינ5 סוי לסקרנס, ורשוי  מסוס הלב גניסכרה

 ועז כטכ סוס וכ) ס,ו0 3טר לסור רסיסרכמדכר
 חולין 6כ) 06 6ף חייכ 60וג)ו לכן )קיכן,ק6י
 כער ד0ותר0 )כורות 6כ) )סקרכס, קיימאונוי
 וס16כ) b~1D קיינו6' )נכוס )16 חולץ וכסמתת6ו0
 16כ) כ) כי קר6 )ן מסמע hp פטור י60ח)כס
 יס6 )רויות כין OtO כרוי כיןח)נ
 חולין כרמת SDI חקין ככסמת דוקא ז0 61*כככרתי
 כי ילפת  לקרנן, ר6וי ומיגו סו6י) ככרה חייכג"כ
 מרכס )6  53וכלין ק5י כי 5וכלין  מרבת  כ5וכליןס5י

 )רכות וכ) נאמר אליעזר )ר' יקסם )6 תונ6כ)ין
 ירכת ואיך 63וכ)י1 ק6י דס6 עירוכה )ר13ת כיסגסיס
 1)כך ולר"5.  ושיטעין ר"מ  טס  רס"י ויעויןהיכפין
 )0 ים קוסים רכ) תיוכת6י hsV 6(1 סגנו'6מר
 ככ"ז: ורוק 0יעכ עוכרין 61)ו פרק טס יעויןתימון.

 קרננו 6ת יני6 וכו' שמיו זנח 6תהממריב
 )רמז 63 )דעתי ס)מ.ו, מונתגו'

  נטולים  מסניני כמו ;o'nSa קר3 סו6 מלמיסומותר
 סיסהייר מס  כיינו  סלמיו' מוכה סימר ווסיעו"ס,

 ורוי: כו'  סלמיו וכה 5ח יכין  שסלמיםמ31ה
  פירס יכי6גו, 0חזס ע) 0ח)3 6ת כו' תכי6ג0יקנין

 רע otno  לסרן  (elt)Y סיס ל5  טכמילו5יסלסי
 )06רן ו0חזס 0ח)כ ע) 0חז0 תנופו קריךספרויות 6מי )כן סח)כ, כ)6 )נרו עותו  מניף סיסממס
 טסיס  לייסרן  כמלי5יס  ניתן טסיס  סימין וקוקונניו'

 "י פאחכמה
  מטס סיס ק0מקייכ גמ)ו6י0י 0מקויב )6 יקרכן ק)נע)יס
 סימין סוק סיופן יריך )כירות יס  o'blSY);sלכרו
 פסועו עומק כן )סכע)יס. )6 ' 0תקריכ)0כ0ן

 וווק: כסל36"עור)6
 ת6ה )קחתי 0תלומ0 קוק 61ת התטפס חז0 6"כצי

 )יטר6) 0יו לטיס כתו"כ 16ה0. וסתןכניי
 06 כך כו' )כסייס וכתגו מ0ס נטוווכקנתחייכו

 6ינ0 תיגס מתנם מס כו' ואחן ת*) )סס יתנווט
 ן' קגר מגיוס גירוס)מי ד6תר ני06 נ:1'*חוזית
 החימאי )עג) ס0קריכו 0ככורוהי 6)1 רטפיסמעס
 לפכורס, רפסוליס לפו"ג  מסמסו  ככסלים 'וכויוטעמי
 3פ' רס*י  ויפוין  תהחס. מלויס ונלקהו  ני!סלולכן

  נוכ כמו לנור 33מח  ו5ף  ררסן* ר"מ  3טס3סעלוהן-
  גירוס)יס כמקרס יסמקו )6 רתכי ונזם פס1)י0,וגכטון
 סכמוה וייסיר  דמוי הניו כניה טסיריכו  כהניס פלי5י
 חגי  לכן  3ירוסלי0 מקדט נסים רק לסור 5עוווס
 60 )כן טס('  כחום' סכסכו נמו )ורל5  סלמון13י
 יחעקיס מומיס כעלי ככסניס דמן כמאגס קסטמרו

o'Stthl6כו) ר6ויס סי1 יקר6)יס גכיריס סיו י6"כ( 
  מסוס ורף  נכסניס והורס  מהורס  ותמורס  קרסיםקעי

 הני תוריות  נסוף  ולכן ורוס.  מסס לילסנחהיי3ו
 )ית6 כן 6ם )ממזר, ויקרץ) )יקרץ) ווי )לוי  כסןססורמין
 הזכות כ) מ0ס וגט) דגתחייכו קדיתס יין)ככור
 וווק: כ)) ככור תגי )6 קדימות כסגך )כן)עורס,
 עורס )חק כו' 6ותס 61תן נטי מ6תלקחוז'

  כבניס  גהורה ופירס מיותר גג"יימ6ת
  מוטבל סו5 רכ,מה ירסס  סמה3ינן יסרבל, כלמרלין
  סו6  דין וסקטרס רמים וזריקה כקכלס סמובררכסן
  כפליס' צנרנה טסו,  כיר3נוה וס רק לןירו'טייול
 כסני מוו 15  ס3פלים  כרלון סל5 ט3הו3ס ר3ר5כל
 )כן גריס.  ליולהן  לעצור  ו,ירהינסו דרהמנ6סלוה5
 ofn )יכ6 סכחוכס דכר ספן ופסח כממסכמעטר
  ס3עליס  3רלון טסות ממס בנ"י מ5ה סגרר וץ:ותיק
 35ל הזדהה לרלולנס  נשלמים  ט"מר כמס סנרךו1ס

 כני 6מר הכן וסוק, חז0 מכיף 6יע :עכחוכסנזדכר
 35ל  נררין,  3סוחפין רק  ~נול 6יט סק)מיסיקרץ)

 וווק: 3סוהפות )ית6מפטר
 1)מ)ו6י0 1)6ט0 ו)חע6ת )ע1)ס1)נוגח0 לתורסז~לרז

 )6מר )1 0י0 סכתוכיס עירוי )פי פנסכו'.
 קונס כתש כן כי 1)חע6ת 1)מ)61יס "5תכחס)עו)ס
 מס עפ"י וגל06 תנחת, קרכן כתר מ!)61יסקרכן
  נותקדסח נוגחת רמס עקיכ6 )ר' 5"ח ,:זכחיסד6נור
  כ) 3סי רכחי3 33לופ  מהתרסה חע6ת ות0ככרוע
סנוגפ

 וקרי
 יקרק' 33טרס יגפ 5יר כל ונחייה

ולייכס
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 6טנועינין ו6י דלטיכ6 מטוס מגחם  קת")  ד6י51יינס
 חע6ת הגי )כן קנו")* קריר דסתין מקוס h"twחע6ת
 חנייסו י)פינין ת)ת6 דחד6 תקוס תנחםכתל
 נקיט חע6ת דגקיט וכהר ככנוע, ומקלקה6101
 וסור מבפריס וטגיסס בכינו כמדדי דכחיכי6סס

 ודוק: ת)ו6יסהני
 נחדנל )ך' קינגיסס )סקיינ נ"י 6ת 15שביום

 וזס כיוס, 6)6 תקויכין קטין תכהןסיגי,
 סותרו )6ר7 קגכג0ו כיון ס6 סיגי' במיכלק6חל
 כחס קחיטת וככנוס כו', ג)ג) ;) ;גס כי"דסכמוק
 דפ)יגי יעו"ס זכחיס סוף כמפורט כקיטסכסרס

 לוליין, וס61 יהכן סדכר. זה סעדס Sh תקסדי14נמר4 ודוק: כס66)זור6י
 זס סג ספרסס כנ )סעוס תססך6תר

 כפ' ס6תור כו' 6תס )קדי )סם תעקם 6קרסרסר
 מרכל זס ;) לפריס )לנזרי תפריס ומתחי)הטס
 ח6מילת )עסותנק6יגו ל' 6סרלוס זס 61יזס )סס6תר
 סו6 ונוס סרכר מזב ענו5יין סכהוכז מיכרי רקממס
 כלכרי וסול סערה Sh 6תר זס )עקות ד' )וס6קל
 ל6 כ"ג 0ל 6נגטו כסול 63ננע' לותורירקגרר4 טס: לס"י יטזין תעכב פרסס נוקרם ק6ף כגמ'רסכ*י

 ז'( וף )יותץ שיוט כסן ק)כלנגסו
 כרפד כלליס סיס כ"ג דככגרי מסוס כתושופירסו
 )6 סויוע כסן 0) 6כ) 363גט' כלריס סיס)כן
 מענין כ)6.ס. ט) סיס ל)6 תסתכל6 כלפיססיס
 וכגרי פ"ח דף כזכחיס כרתפרם מכפרין כסוגםדכגוי
 tffD ע) תכפר 1Dht סלכ, סרסור ע) מכפריןכמונס

 עריות ע) תכפרין ותכגסיס ותרפים, 6פדכתוט"6

וכתגי
 )כו כחעטס טיכס תחסכס וגכולסו ק"ד ט)

 ולכפר כ"נ ם) 6כנט 6*כ כבעמסי ותתרכסמט"ו
 ולכן ככעוס, טמחסכס דע"ז סרסור על סוtfft 6ע)
 דנוכפריס כסויות חם6"כ 6פל, פתו כטניס ט)ס61
 )כן כתעסס, תחסכס 6ין דכסו וק"ד עריות ע)כגדיו

 )מען דגהיכ כע"ז כתעטס דמחקנס סטעסיהנה כלטיס. ם) יינו6כגטו
 סו6 פ"ק(, סוף )קרוסין שכס יסרם)הפוס

 סחוחר פעוטת 63ח5עיוה סו6 עכרס קכ)מטוס
 )סגסדרין 3)ג עיקרו סו6 ע"ז 6כ) וע"ד, עריותכמו
 לכן tffu~ ע3ד כלפכו )מלקי קכלו 06 ס6פילו0*ס(
 rCDn5' ת5ערפת תחקכס ג"כ בתכסס )עכוך חטכ6ס
 ומגס תעטה* כ)6 סעגירס 6ת )עכור טכיכו)תכיון

 16 מחמרתן 6רס ק) כפסו עכירות ום6לעריות
 נ"ע, tffD' ס)שס מחס סעכירות קטרסי וכיו"ג,קג6ס

 סת6וס קמה סענייות כ) ענפים, סתס 1ט1)סק*ן'

הבבנהצו
 )זולתו וסיזק סקג6ס קמלו וכ) כג"ע, סחסהחתדס
 ת5ד סו6 )6)קיס ;כינו מס וכ) ס"ד, ככ))ס61
 סעעס סו6 רק מח16ס, מיגו 6דס ס) נפקו וע"זע"ז

 6101 תהעגס 6רס ס) נפטו כיוסכ"פ וסגסגקכ).
 6101 עגויס גחתק קנותענס סחונור מקטרינפרד
 6ל רכוק 610 מרוחיסן חנגזי ג56) סו6 כיחקורה
 מיגו 6ז ולכן )כרי יתכרך ס61 וקרסו תקורו 6)סט),
 וסנסם סחוחר 6;ר כעגיכיס לק גע"" )חט6עלו)

 עלו) 6ז )עסות, תתכון גכסמס נס 6ערסתרגטה
 כהוגתך כחס דיותך פ"ק סוף ט6מר כנוו)חע6

 36י 610 רקות )ים )ית שען כני:רדעהד6יכעו)
 גכגם כיוסכ"ס כקכ), סחתעיס וסדמיוטתססטעיות
 ק;ורס סיקר6)י גפם כי )סורות קס"ק )כיחכח"ג
 וטכסט 6פד 6ין 6ז ולכן יתכלך' סתקוריןהניקור
 ע"ז, ע) כפרס קריך ספין כוך ם) כיוהכ"פ כ"גק)

 תכל סטסלס 610 לסקס יסרק) תופפות סדכקותכי
 וזס ע"ז, 6) מכיך זס ,קר כטכ) וכזכךסטעס
 6מי כסטקס סוס ר', יטרף)חקוס

 טמיס גזרעין,
 וכפסחים כתו"כ קטגור כמו זריעותן וסולחחוכרין

 קמן חים תו"כ, ולטון )סקי"תי יטרף) וכן ע"כי)"ד
 תחסר וחי רייק ולזס לטסר, מכיסן 6)חוזלין
 חוזרת סכפוריס מכיוס וסוף סכקתיסי 6כיכס6תכס
 סחותר עכותוה ממוסר כיון טכקמיס, מכינו 6לסנפט

 ססו6 ענוי יוסנ"פ פרק 60חר וזס עתויסנוקקרס
 וגגתר סחקכ)ת נכפס tffJ הו6 סמולרסקנה וסכןי סגפקנכדת

 וסור מהגרס היגו הכסמ.י סי )כדיכסקכ)
 כוץ )ככך ורם פקכ כפ' כחום"כ ט"ז Shחנוף

 מרס סוס ע) ו)כן כלסרס, )גדעו ר16י 6תלמכן
 וגמז גטוה ע) לק נועכודס, ממו) םיס6 ח65ג1)6

 ועיץ פסול מתן בו ות165 כרקן פסחיס ריסט6תיו
 כסוי קנסנו, מקוס סוף כרק6י' כן וכיקקכררס"י,
 פסו)יס )ע"ז שמטו וכלכיס )ע"ז, ומכס0כס

 כדתנן חומין ככערי וסוי תטוכס עטו קפיצו)סקרכם
 סקכ"ס ר6מר קמרו רנוגי)ס כפ"ר וסגס מגחות,סוף

 מן ס6י ס"נו ר"6 לנוי גכטגיסי סריס תר5רון)מס קג6מי סיני 56) תוחין כעלי כו)כס וכרם))חכור
 עכירס כו סגעכדס דנני פירוק סוי, נזום כס)דיסיר
 עסיסן חלס וגעכד וגר3ע רוכע 61פילו )קלפןכטר
 סוף כדלדול עסיסן )פרוה קכוע מוס ו5ריכיןקרוסס
 כ)) קרוטין עריס ח)ס )6 מוס SDJ 6כ)תתורי
 כעל ריסיר ת6ן ס6י קלחי וזס פדיון. קריךותיגו
 רצוי 61ינ1 קדוסס עטיו ח)ס ו)6 פיסוק הו"תום

 ודוק. גכוה כקרוסת הכתקרס סיקי6)י וכקרוסת)ע3ודס
נח65
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משך
  610  לפנים לללמ  רלס'ג ומס מז4 "1ל0נמצא

 עם תופרותיו 6מר סיסי6)י ממנפטמפני
 סמקורין מקור עס 0נפס מהקטר 6ז' ינותקהחומר
 נטסלו לגיסן Sh סחוזריס כמיס זו 31טסלססטיית
 מס וזס כוזכ, ודמיון ססטעס מב) סיקר6)ינפטות
 ע"י סטת6יס תיס פילוס סטנו6יס, מטמרמקוס
 )יס )ית ולכן יסר6) 6ת תטסר סקכ"0 כךססקס
 )סיכות גסגו תכן ורוק, רכפורי כיוחנן )6קטוכירתות
 )סרתכ"ס( תס1ג0 )ס)' 6י)1 כינוים וכחמדכ5דקס
 סדכוק 0כ)) 6חכי"קי כקל כתוך )סטתלטכרי

 כזקגס ס0ככס י)ר0 כמו וסוי תמיר כממיס)6כיגו
 סוכוק כן עריס, דין ממגל דכט) טזקכס Sbדכט)ס
 עמנו יסרבל כל  כחוך  מיורקתו גטסר יקיץ)ככ))

 חריר: בר'סובוקיס
 תנו" 6סט SD מכפי יייסכ"פ מס ירכתירבנזה

 חט6 ק)6 )1 ונודע חט6 )6 ד6סו610
 סכסר, י6ג) רמו ונזיק קסמו שסכיךהחלי

 טספק, SD סו6 סכפרס 6"ג )1 וסרך ספקוכפל סגכי
 דח)0 כלחין ע) קרנן מייחי 6מ6י חט6 )6ו6ס

 6כ) ו06 ספק, )ירי פטמו הסכיל מפגיסכפרס,
 0)6 לסור, סו6 06 ספק טסיס ורק סמוברדגר
 סתכוכן ק)6 כגפם, רק סחותר' ככחות 6יגוסחע6
 קוכוק כחס גטסר 6"כ כרככה ספק )פו))כדי
 שכהנדס 6כיו 46 חוזרת וסגפם סכטתיס יכינוני51ר1
 51ריכס גתח3 היכו מוטס דספק rh 60 וגזם)טסלי
 גריסות( סוף )כ"ת יוסכ*פ 6חר קכ6ות מגחת)לתויי
 onDn טעטתס )פי סע1ייס, ס) אתנחתאתסוט
 )ספק ט5מס סכני0ס גטח6ס 63 06 ו6ףכרימתן
 נסתי" ת16ס, ענין ג"כ טז0 עמה סכתיחרססזסי
 מכפר יוסג"פ 61ין כנפקו רכוק סחסרון 6ין)כן

 גף )ו 61פות כחיב ת15ס נפ' מגס נו, )ומיששבשדש סיטנ: ודוק קלכן. סמחיוככרכך
 החוסןי 6) ס6פד סחטכ קי6פודפירוק,

 ע סקלי כרחך על מחוקן קורס טכתיכ ג6ן6כ)
 לממרו ני06 )כן כה לותו ויתקוו 5") וסיס06לן
 6פד סנ6חר ע"ז SD שכפר ד6פר פ"תכזכחיס
 6סר ע) כפלס סריך יסרן גס סיס וכזסותאפיס,
 לגס כז0, קלחו כף )1 ויקפד 6תר )כן סעג)יעסס

 כיפר: געיתועליו
 גגתר קכזonlh 0' ויקדם כי' פתקכן 6תריבמוטח

 )קדסס כו' סתזכח 6ה סקידוסן.ויחטחכל
 סקדוטס גגתר )6 סכז0 )קדתו, 16ת1 וימטחכו'
 ו)כן סקירוק, סתח)ת ו0ו6 עסיסן סיס מןססזס

 5יי 61ילך טתכ6ן 51*4 סתחכל ככ*י נמ65ש(

 iesפברמהט

 ע) סחו'כ מנת וזס וסכן, )קלטס. ט' וימטחכחיג
 קילוס נטיס סי6 )מדת ס6 וכו' 6סרון ע) ויזפליק

 )טון לננט גתינ מקוס נכ) לנגע, 16תסיייקברר ופלוט: סרסן כסז6ת 6)6 וכניולסרן
 פסס ועסית כתיב תפס כפ' )כריחיך

 סיס דס6גנע כרמכ"ס, ימונה )פ'מ י16ת6כגטינ(,
 6חמ מד0 סיס 6'כ 56כעות כ"ג ורתכו )"כקורך
 וסי' כמדחס סיו סיכך סתגכעות 6כ) ס6כנטיסי)כ)

 כמרתו: 6חד)כ)
 כמיס סיס סת)61יס יחי בז' תסס ע0רישדום

 כתג )6 כזר שכסירת סחיטס )כןכסן,
 כירוס5מי 6מר וסעיריס פריס כטרפת וכןמטס,
 רק מסס כתוב )6 )כן נטיס, דכזל סעירי סניפרק
 רק מקס סזכיר 1)6 כו' כ6ק סיף כו' סגורו6ת
 ט16 כסןי 0טעוניס דכריס וכסקטרס רסיסנמתן

 ודוק: לסרן ונפקוס מכסן 610סיס
 יכטן ספר כקם נסרו 61ת טורו 61ת ספררששרצ

  ירך כי ורעי  רמכ"ו1  ועיין  ונרמזו, ללסוע)
 סיס ס)6 מפני קודם עזי וכסרו  עורו לכתוביכסוב
 כסרס, 61ת עורס 6ת 6דומס 3פר0 כתוכ ו'כןספסט
 כויקר6 וכן כו' כטרם ו6ת עלתס 6ת ג6חליוכן
 וכתכ סיכך יק כו/ כסרו כ) 61ת ספי טל'ו6ת
  וסחטה מזכת ט) סקטיר רסכטר עמס בקטרתנכי
 13 )עטת ויכו) )כמגיס 0ע1)0 צעור תטלומרף
  סחטתם כי לייק ממגו כ)י )עטות 16 )טרפוכחפ15
  סעודם  כין  ססניל עיקל סנזס קודם, 0נ:סרלרף

 עורו 61ת ספל דכטר כקכ 3ת5וס ו)כן)סחט6ח.'
  ונפלסו  סעולס  מן חלול טכוס קודכן  סכסר חסרףכו'
 טסכסר כתב כקמיני וכן  סמובחסי  קסקעירו כן6חר
 ב5ט  טרף ספורו6ת

  רייי
 סי' וכזס קודס מנסר .

 06 וכלן 0תזכחי סכקר ט0קטיר קכתב מי:עו)סחקוק
 יקשיר  טספולס מספור עיקר hSn קודס ט!ריכתוכ
  עריך  ולכן  למחבס  תון  מרף  יפר ונקר גיוובחבירו
 וע5מותיו רטטו ע) ק6י סוס קונס, ספר ו6ת)כתוכ
 )6 )מס 16)0 ש( נקעל כעו)ס קוס ומרעיווקיפו
 ו5ת יכתונ ול5 נלווי כתו פורו ו5ח בסרו  וקיןכתנ
 יוי  רפן  וכרפים  רירב %גי"ט  רקתו לרלי  כלל'יסר
 נטר מ"ג עור %לתמ' סייס רסלגיח
 ססטי  רין יל"מר 5חר חס מפסיי' סיסיל5

  כעוקם,
  ספטט דין עדיין ג6מרס hSn כת)61י0, כתרס6כן
 חקוק דכזס עור" 61ת ספר סנסר ph קר6כת3

 מכערן סקטיר eSIDJI הערף קסכקרמעוקל,
 5"י ספטמ גי'  רנפולס  %יירט  שכתוב כ6ן6כ)
5רז תיקון,יך
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חכמהשימשך184
 סיס דל6 )סורות קודס סעור לכתוכקריך
 סטיקר ונוקוס סכקר, עס רכוק סמור רקספטט
 ספר ו6ת כתכ ככמר סו6 תמולס חטפתסח)וק

 ודוק:מקודם
 כגיר כגרי ו6ת כו' כנדיו 6ת להרן 6תריכמד*וט

 דתגן כנוו התו, מילת סוייק מס יתכן6תו,
 6גי סומע כו' קותו ויתטח גז"ד סינון גם6כספרי
 6ותס ויקדש ויודחס ת"ל נתקדם כו' ר6סוןר6סון
 כן כולס, סנחסחו עד oon 6חו קירת ק)6מגיך
 וזמו כגיו, קגנוסחו ער להרן גתקוס )6 וכניוכלסרן
 6תו, כגיו כגדי ו6ת כניו ו6ת טו' מסרן 6תויקום
 סזיס קודס מסרן גתקום םל6 יחל, גתקרסוס6הו
SDt.כלי הבהניס טויס נזירי כב) והגה ונכון. כגיו( 
 כהלכק0 סכסגיט וכ) כמקיחס וכגיו ק6סרןקלתי

 וכן t[or ורוק י*כ דף יוחץ ]עיין מקרסתןועכורתן
 וכן כעכודס. וס6חלוגיס כתמימה, סר6טוגיסככליף
 טעוגיס וכגיו קהלן יס6 יכו) י"ח פרק 15 כתו"כסחרו
 ככייס וכן כו' לסרן נוסחת ז6ת ת") S~DSמלייחס
 נסכרו ו6ס המקרם כלי מהנכוה פ"6 הרנוכ"סגהכ
 חמתלקת קרובתך וקין 6חר כ)י קותן On'DI קוהןמתיך
 הסודו"ק: סוים חילי דכסגך רו6יס 6גו הרי )פולס,חסן

12"1נןי
 נפ' הגס כו'. 6נז"ע פחח מנסר 6ת
 קרסי ג6כלין ליגן זס רתסוס כקרתי,קרח

 כ6כ)ין ד6יגן כיון הטעם כהוגם לזכרי רקקרסים
 )כן )6כו4 )קם 6"ה שתת, גטה 63 כעורהרק
 5וס כבחר 6סח"ע פתח הלחס ו6ת לותו ת6כל1וטס
 י"כלוהוי כנוהיו ול6 וכגיו בהרן )טנור זה, נזטעסד/
 כעזרם, )6כו! )6קס גבות )6 כי הזכרים, כגיורק

 רחסיכ וכמו 0גטיס חת)6כות orn סכטו), גס)כן
 6הנו"ע פתח הגסים 'כו16 )6 ג"כ ונונסלתכמקנס
 בפח"ע פתח הכקר כסלו כע5נוכס 6הס רקלכסל,
 קנוס, תכק)וסו זס חטעס 6"כ ת6כלוסו ססס כיון]וכן
 לסכות כי ודט ניו65[, ייסר למחילתו מון י55ד6ס

 קעס, כקדרי כסן 6וכלין 0יו )6 למיכלספתוחות
 6מר )כן נ"4 וכחים  כמכוער ושהמ"ע פתתדביק
 6הח"ע, חפצת יטיס ק3עח ת165 )6 ד6חסדתקוס
 סקי"ת 36ל 6סנו"ע, פתח לכה) 6תס תוכרחיסלכן
 קהים ס0חזס קדוק, כמקוס כסלו 6ת וכשלה6תר
 וסי' 6סנו"ע פתח םל6 6ף כבכל סי' לחקםלתגס
 יק מכסלו הי' )כן 6סמ"מ, נפתח ל65ת רקבימקס
 סיגו 6כל כיוSIDD' ,65 טל6 כטזרס קדושכמקוס
 כל SD הלווי שכולל קם ולכן 6סח"מ פתחכגגך

5'hoקרום: כחקוס כו' וכסלת 6חר ככללו 
 ס) כתג ן)עי) יפ)6 סמ)ו6יס. נם) 6קר הלחסיתחרז

 נכי ט"ו וכפסוק 0615 ג3י כ' כפסוקסח15ה
 בסרס רחמן יתכן סתל61יס, סל כתכ וכבןהקטרי
 לפיות מוכרח סי' )כן סנוזכח' על לסקטירורחתג6
 ל6 כתוכ סכסניס חלק 6כל יתחנו5וי ש)6 כסלמלות
 תטפס חלקסל6 ס6ף טדרשו וכמו חלקס חמןת6פס
 ספסרו וכמו ח6סי, 6ותס דכיתי טעמו צפיםהמ1,
 6וכל מפיגו המוכח וכנוו 6וכל, ספגי מנוסכמררם
 )6 הכעלים חלק 6כ) סכהגיס נחלק רוקק וז0חמי
 כסן 3חקוס הי' סמסס תל61יס כקרסי ולכן זס,סייך
 תהם חורם 6חר לכן סכע)יס, כמקוס סיו וכגיו61סין
 מלחניי מכהן חלק מרמת כנוו התוכח על נקטרס"

 לנוכלן וכגיו בסרן חותרין היו מקטלה 6חל )כןתורסי
 מותרין הכהניס ק)דורות כמו ק16ר" כהן תיתןכחנון
 נכי זפי ל6 ו)כן ד0וטס( (3ffD כמו"ס דכק כסןליחן
 0תלו6יס, טל יק סתויות כעסי'סל ול6 ל536ווי6כילס
 ו6כ)ו0 6חר סנוקריכיס כמגיס סיו סמן כסריגילכן

 6תר לכן 6ותס, יחנוי15 1ל6 י6כלו מ5ס מיקנו15ת,
 חנון )ענין נזזכח ללכידת דותה שבכילתן נווכח,56ל
 קדשים הן כי גס תונס כלחמי דפס ק5ת ונרוכסורוק,
 התורס חלק זס דשייך ממן סתורס חק.ס מכ)ק)יס
 להחתין* מוהר סכעליס חלק 6כ) )סחתין, בסורלכסן
 פרק כחרוכי סוכך סר6כ"י כיון דלזס יתכן,ולפ"ז
 ג6פין חרסיו תילתל ל6ו דרימ6 תק"ע סי' טעםכל

 מטל לכסן גותגין וסיו 6חר כתנור ונובס חסןכתודה
 סלוקם בעפיי )מחמין 6ם.י הכהן ותבק פירוקמין,
 וכלעז לסחתין, במור החלס )ו"לו ג"כ חהחחןעקירי
 ך6תרו וכמו ותו טיזרק טרם כהן זכה ל6הל6

 ד6פייסינסו תוניס תוס' ע-ו נוגחות י-כ,ועייןכגדריס
 התורס דהיס כשלואיס דכאן יתכן ולפיז ורוק.כליטס
SDOnוסגקטר כנוגחם הסל סי' מזכח ע"ג גקטר 
 ססירים 6ת מתרת מהקטרה והי' המנחה מןכקימן
 הסל )החחין סל6 תוגרח סי' )כן ts,)hS וכגיולבסרן
 מסל וכעטי 06153 כתוכ לכן הקטום. קטתעו

 מלס וחלת כו' מכסן ולקח כתוכ כגזיה 6כלסחבות,
 הכעריס רחלמ הנולות, SDn כהוכ 1)6 סם), מן6חת
 הי' הלקיחה כעת כנז)ו6יס כ6ן 36) )חנון'מוהר
 כמכחה דכט כתו הי' מקטרה קורס סקחי5סכעת
 פי-6 קמח 6וי יטיין הקומן, הקטרת טעת עדד6סור

 ודו"ק: סיטכ כזהחפסוסמ-ק
 ג6מר 06 ד6ף דט כו', וכלחס ככסירהנותר

 הי' כנוס סדין )פי כיו65 נפסל ל6ר6ז
 ת)וס(' כפ' תס"כ )עיין כמלואיס יחי תוךלחקכן
 6סמ"ט פתח סיס ל6 כיוס התמכן מנפרק כיוןמ-מ
 מקרסיס קגןחו וכיון כבכילתן וכגיו6מוריס בהיןוהיו

תיכ')ה
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 1%פגחכמהצומשך

 כמום"כ סמיכן חזרוסקיס 06 6ף נפסלו ככרנו6כי)ס
 י6'כ  מיפרקו, )6חי תן'ה ע*3 ס*6 ז3תיסכהוס'
 כגיוס נפרקו ססי' סחטכן פריקת 6חי עד נותר06
 כלווי SJh סכוקר, עד כתוב )6 לכן נמרף' כןגס

 b~(s החוס גס ככל) וכזה ס6יל' כללזת SDוכתכ
 לכן 6המ"ע' פחח ל6כלו קריך סי' לh1o1 6מקס

 ודו"ק: נפרף rhn הכוקר עד יותר 06לנור
 דקלי נרפה חקרף, ג6ס וכלחס בנסררהנותר

 16ת1 תלכדו ומס 6המ*ע פתח כו'כסלו
 כו' ומפתח חסרפו 63ם )קם( וכלחס ככמרוסגותר
 תס6 טס לכילתן וכמקוס וסכונם כו', ת165)6

 דף כפסחיס והע כתו"כ יליף דלרולות וכמומרפתן
 רס"י ופי כקדם, סטרפהס המרף 63ט 3קדספ"כ-
 קילו סוף ויעוין כו' קדקיס ק6ר פסוקי ו'סמס

 כמקוס ק)6 כנקומו סורפו t'D'Gn דפחותעונלין
 סנור ולכן ככי5ס' 16 כזית כבסיעור רק6כילחו,
 6מר ול6 כסיעור וכלחס כטיעול נפקרוהנותר
 כ6ס טס )חלק וכלחס רק ולמס, גכסרוהגותר
 יסרופו גסס תקרופו 6תר זלכןתסרוסו
 ה4165 ל6 6הח'ע )פתח )טלחון6הת"עפהח
 וכ)חס כיסר 6מר סכן ישרף, כ6ע 6מר ל6ולכן

 פחות כסר יותל ד6ס מ5טרפין, קיעורין ק6יןלסויות
 וסיגו ח5טרפין לינן נוכקיעור פחות לחסמגקיעור
 ויעוין מקוס. 3כ) טורפו רק 3טזרס רק לעורפןעריך
 דתגן ורע כזס, חליהם על ד'ס גדול כלל פרקתוס'

 דמ5טרפין ומלחס כ,' סכקר כתורס וטסתכתע'לס
 מגוהרות כ) הגן וכן גוהר מסוס לסתחייכ יעו"טלנותר

 כסיעור חד כ) גותר כי יוקץ ד)ת6 )הסתפק ויםמ5טרפוהי
 תוית פחות תכיל כי מ5טרפין1 זס תחרי 6ז יותר16

 רק גותר ל6 כי 6כל מכטרן htfn ופחותמלחס
 מ5ערפין, 6ין מנס נזסיעור ופחות ofn נוכסיעורפחות
 כל כ"ס פ"6 וף כיותם תוס' לשעלי מ65ג1וכיו"כ

 לסקריך ויש ת5טרפין סוה וקיעורוטטימ6תו
 ווו-ק: כח"ק* 61יןכז0

 כן תסס רכיבו וכו'. ת165 ל6 מועד 6סירכמפתח
 כירוק)יס כיה היהלו כת3וכה"נחיתון

 כ6יזס רכינו זה מ65 כטח לעולס, נוקם זזולזינו
 תורס ס.ס נולו6יס S'h1 לגו כתג)ס כזס 6ךנזקוס.
 לדורות, סנוסגין ותזס סוק יחיד תטלתי מורספל

 כגי מקת עולס )חק 1לכגי1 )לסרן וסיווגנזוס*6
 כני והנס טלתיסס. מוכחי יסיח ותיומס כו'יסר6ל
 דבר נכל מטיח כסן דין )סס סיס טכחקחו6הרן

 )6 סנזקדק מן לסס 6תר סלכן סקדנווגיס,כתוק"כ

 וגמקוס חזינ6 6*כ 16ננין, כטהן נוקריכין וסיוה165
 %ומרי 5כל כפסח  סו6 וג6כ) נתכם) הכקלמהיה
 ממטכן טסים זמן כ) קילס יומס )יסב  לריכין סי'סם
 כ) 6נ) נוטכן1 סיס ל6 6ז כקפרקו ל6 06קיים,
 מקוס 6סמ'ע כפתח ליטכ 5ריכין יוי סוימוזמן

  סכמקיס מזמי ילפיגין כן סמל61יס. נקר 6תלכילתן
 קריך קם החותם כהוך  ירוקליס  סו6  פילמיםייסכל
 ומ65נו מירוםליס. זז  6יגו  ולכן המיר,  ליסדכס"ג
 כזכחי0 סו6 כסיסיכם ס6כי)ס ותלי th~ehכגמרך
 6כילס, נוכוון סחי ד6מר נ"ו דף נוקומן 6יזסופיק

 וכלקמת פתוחין ססיכ) דוהות כטלין 6ףיג6כלין
  ולכלו כתיב וס6 ופסיך הסיכ), נגד פתוחותק6יגן
 ופירוקו קטניי שפס קדשי ותהגי כו'י 5יסמ'מפתח
 ופילס. יומס ת165 )6 6סת"ע ומפתח כתיכרסס
  כשיום סיסיכם עם דס6כי)ה לגו נתגלה 6'כתום',
 )י30  י%ונרח  סו5  כן' לרורופ  לכן  סולתחר6

 קלמיס סתס ק)יס קדקיס לכיפת מקוסכירוקל"ס
 הפסוק כונת ז0 61ו)י תהן, תורס כ6 .סוקמחזס
 סוס כיוס עסה כ6סר כו' ח165 ל6 6סמ*עותפהח
 חספוס כס"ג י65 ס)6 עליכסי 1D)S לעקות ד'5וס

 וקילס, יומס חסנו 6סמ"ע ופתח קוסיםסכירת
 ל6סמכת6 פריטס61מרו ע) דרק יותץ ריסורכותינו
 כונה וזס 1ד1*ק. נכוגיס וסדכריס יעו'ק,כעלח6
 סמם כו" otnh קכה (O'D ומס קוכ מססמזחור
 תיל הי6 נסיון קיוקכ והמלך  סכירוילים' ,:נוו)סכמן
 ויס כו: סילסר דיי סגי 6לס יכרי'  י%5ר וכגזודוך

 גדוף כסן סו6 לסרן זקן כו'  יולד  סיום  נטמןס%5ר
 לסרן תחתסע1תד

 ונקר"
 וסיחה טעון וככה"ג נפזוז

 סררי מל גי'  חרבין ניל  יספן  5חר%4טמ וכ) כסיג 3ן'כה"ג
 ודו"ק:  סס  סיוסכ חד תכיס סחלך זסליין

 םל6 סי.נו תמותו. 1)6  ו' טמרתרוטכמרתם
 יומך סירוק)חי )ןכרי 6קס 6).יגקו

  יסרסרו, ול6 5טס Sh ינסו ול6.  נלילס'  לכיתםסיללו
  סכינסי נזתחגס ל65ח ויוכרחו עומ6ס )יני  יו:ו6וסל5
  תפויס  ססנינס סה%יר טכסטיל  ריל' לויס"  כןכי
  לחוח: ע"ר פסדי. ממור פס  ו6ח0 הקכ"ה )י 5וה"5)ן

 ן' 5וס 6סר הדכריס כ) 6ת ובניו להוןרועשי
 מטוס (~oh ד'. 5וס כפקר כתכ )6 מסה,כיד

 סוחירו ול6 והלחס  ההסר כל 6כ)ו וכניוד6הרן
'onlhn66 )סותיל וק)6 וכקר, הלחס נטרף 1ל( 
 015 כתורס רק סס, סכי6רתי תטעמיס כוס ד'5יוהו
 הדכריס כ) 6ח 6מר )כן כמסח, וכן למותיר,)כלי

 וצרור: ותורס. פסח 56) מקס כיד ד' 5וס6סר
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leeחכמהשמינימשך

 הני 6יהתג6 נקמיל 6', לנהי'ת6ירושלמי
 כוי, כניסח )6 תני הי6 61יתלטח

 כו', גתפרק )6 נעסח )6 ומ"י נתפרק גתטחנו"ו
 פל הנפר  ימים 30פה  רכתי3 גיחן נתפוקמ"ר
 ליהל נתפרק ל6 מ"ך ולע  p~g' וזס ]כ5")[,סמיכה
 ט3עס ]פירום njfno  פל הכסר  ימיס סכפסרנהיכ
  יתיס  סחפה מקיים חס גתפרק נו"ך סנווגס[1)6

 כפר סמיני כיוס גס hSe פירוק, סמזכח, ע)תכפל
 רסמטיהס פירוט,  כרס  ססי5 כפרס סנוטחסי כסמןעטיו
o)~hסיס )6 כרס וכפרס קידוט, רק כפרסן קרוים 
 וע"ז ע"ז דתני כסדק מסיק וע"ז ימיס, קכעסלק
 רל"י דם תתה סמים קיכגסו גדי כוח עגיו מזיןסיו
 ררסס  רפיקר  פירוס, סמטחס* וטגון וס תחתרי*6
 סכפרס 06 61"כ ע)יכסן )כפר לפסות ר' לוסמן
 גכ)) 061 דס, החת מיס נכנסו 6מר )טן רם, ע) רקסי6
 וס תחת סמיס גכגסו 6"כ ס)6 סתטחס קנון כפרסככ))
  גמסח ו6ס תג6" צגך פ)וגהח וזס סמסחס,וסמן
 ממוכהי  פל הכפר  ימיס סגפה נהיכ סל6כסריגי
SD1סתקחס, כמתן )6  כרסי רי קינו רסכפרס  כרהין 

 סייוס)חי: כפירוק כלורוזס
  טל5מר החי)ס וסוף תחי)ס )כס  ט onhבתו*כ.

 תכילת דע) פירום O'tD, מעירויסחטו
 )ס3י6 )ו סי' )6 דיוסף מקוס, 6נות)6 ק5ת יםיוסף
 6כ) (lnSD~ )מוכיחן )ו סי' רק )יעקכ רעסדכתס
 Oi"'SD נתעורר קוכ סרגו 6ותס קסוכיח סחורעכקיו
 ורו"ק: הוכחם מקנביס ט6יגס 'eID1 הכירחחט6
 וכן  סמור.  רם ורץ סליל טסהי ולהר6והס  סיסהי פירוט ד'. )פגי )זחוח )ם)מיס 61י)רקןרך*
 כגי 1ימ5י16 ס6יל' ויה  סטיי 5ת  ויסהמ )קמןכתון
  לנן  יניסס'  מהייה 6חר סרס רזרק סרי כו',לסלן
 קרO'i~DD 6 61ת ס6י), 61ח מסור 6ת ויסחטכהוכ
  כלחה סר6קין מגי 6חד כסכין סוחט סיס ן)6)סורות

  o'nSD ן5.ו:%יממוה.הסוג:%הושור
 סיו וסכסגיס  נלבורי  יניס  קדטיםסייגו

 קיימו, יסיף) כמקוס סהס כעסיס כמקוסס6וג)יס
  הכסנים  5כלוס  ללן  ימים, למיי  כלכלין  טסיולק

 וטוק חוס רק  הללס  סוהר  רל6 עילות  מסוסלמהרס
 סמקריכ )כסן  תוי ט)מיס סככ) כסוגס מ5רטקטקו
 ווו"ק, )נוחרתו 6ג)1 סכטר 1ט6ר 6גיגוה גסססוהר
  זוכחיס פסו  יסרק) וכ) וסתרך ספסוק כוונתךזרץ

  מלעלו ל5  הליס  קרטיס דס)מיס ד/ )פגיזנח
 מלואיס סיו סם  וכן  למלו5יסי כשהיני ריכלכור

 כל מ0ותפיס סיו 6חר 131כת כלגור. טלהיםוונהו
  ד6ף  לן  ומטיפ וווק, לכור  ירכן  חסיי  וסמלך'יסרבל
 )6 סתרך וסמך סומכין חוכרין כטסי וכ)ע"ג

  כיון  מלך סל  כתרנייו  מנחמס מסוס )מנווךנזתסי
 וכיון ודוק. כ"ע ק' כ' סיתיס ם וביץירוק, סמיכי  יפון  5יגי לכור  סרחן  עולס ורוק.  לפלוסרססך
 ונוייהי 6*ס )חינוך 5כור קרכגות סיס ק)תססקרכן
  כגכורת  סלהסטס חס וממולק ננכ"י סרי סיסדפר

 31ער נערך וכפר עו)חך 81ת "ט6תך 6תיעשה יפויס: כ"ז  רף יומק פל6רי
 כפרס סריך סיס ולסלן סעגין,סעס,

 קח ט6תרו וכתו סענ) )עקיית סכם סיס 6סרע)
 עג), מעטם ע) ויכפר עג) יכ6 3קר כן עגל)ך

 סיס סטג) 6טרון טיעמס סכס קסיו דיסי46וגנ651
למס

 הלי
hwn3 לסרן  סל נעגל  ולנך  לסרן,  סל  

 חרק )סס מסיט מס 1יסר6) לסרן קגיססגתכפיו
 נוגס מחכירו מי כ) כקצת למרו כי וכפרע3חט6ו,

 ונס סקכ"ס, ק) כדחיקתו קותו עכגיסין 6ין ידוע)
 וכתו ו6כיסו6 ניב כמיתת ירס ע) געגק לסרןכ6ן

 כפרס 5ריכיס סיו וככן מח5ס, עולס תפקסקלמרו
  קטרן  טל ספג)  ולכן  ירס, פל  טהי6 לסלן כתערגס

 ורו"י:  לסרן 6ח  0סהיי6ו כם3ת טחט6ו נוס ג"כ )ססכיסר
 סטם, קרסן כו' עוטתך ו6ת  הי5הך 5הרעלתה

 ע"גו  מהלכיש 6ה יסריג יסהייהפילוט
 ) וסי'  רנסרף  מטוס  הפילס 5ה  ס0הי  קודסמותה
 קולס סחע6ת וזיק טחט סעס וכקרכן 6חי.דין

 סחטנות )חיכי קוךס סעו)ס תיכרי סתזכח ע"גוסקריכ
 לסיירה, להמקה  קורמין  פולס 50יכרי  30מסלסיכדין
  כריסוק  5מר  ול5  כנוספט כו' סעו)ס ויקלכ 6מרלכן

 ירו"ק: הסקה הלצי  קורס מ31ה מ"גססירי3ס
 סעס קרכן כעדם, וכפר סעס קונן 6תיעקובה
 סור פלס ג6 רסקי* 3"ק, וככס ועג)  עזיסלעיר
 חע,ת רק גירס נו65ג1  )6 וכק)תיס מסוסו6י)
 וכמו עליו )כפר )ו וגריס כויקי4 דכתוכועולס
 כסלמים 6כ) ע)'ו' דנותווס )קו' דף 3יונז6מנורו
 ודו"ק: כערס וכפר ווס מחורה  ס6ייו פ"ג ר"מסהכ

 כו'  לרן גני ויקרינו  כהמקה SJD 6תרישחמ
 קרכגות 3ט6רי סגם כרס, 354טוויעכז)

 וסג") ויקריכו, כתה וכלן סרס 6ת 6)י1 וינו5י6וכתים
 כמסרן )ע13דס ריטון יום סיס סיום רוספקועי
 עכורות ד' ככ) )סתחגך ורמס כע3ורס, מסיןוגתחגך
 וסיס גו', ויסחט מכן וזריקס,  טו)כס ינלס'טהייס'
  כקלגסו  טכסן ולקה כחיב  סהילונות גחע6זת חקוסככ)
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 'אפרהסמהשמינימשך

 ק גפ סגתי6 וקמר pl(ts דכתיכ מפנימי כחט6ת)כר
 חסו3ס רעכורס  לסורות וטכ) גתיכ דמס"סרזכחיס
  לסורות נרם  %נעו 5ח ויטבול כתום  וכקן כסי%פגלין
 בחי5וס  כמו חיונס  פבירס סיס 5ל3פרפ3ילת
 tO~fDS  צחון נסרפת סיטם  סי6 דס6 וטעמךססניפיות*

 קגקרף סטן ט) )פיו דורן דס61 כתו"כי 6תרורכן
 עגודס סיס 56כע1 לטביחת וכיון הפגימי, nhwnכדין

 עטה 61*כ 56כעז, כסז)כת הורכה קיים הריחטוכה
 כלסחר תקכ) וסוחט קכ)ס, 0חיטס, עכודות 6רכעהכ)
 ויירי3ו כתוכ  לכן כקלופה  ויולכס דיומ", כ'פרק
 כרס) סס1)כס ועש  פרס  למריבו  סרס  סרס, 5תכ""

 הסו)כס עקס ~hto ויתקילו כתיכ כהנךח60"כ
  tUlnDI )סמזכחסרג)

 ויקריכו טתונ )כן oSDnS'  לפסס קחט6ת )פיאר
 )חעס מן וכבמיס OSID 6כ) קריון סרסמהו)יכו

 יססוט: ויתליעו כחוכ  לכן  סרסת, וכמקן ה0קל6מחוט
 יהרן דנני סעכין 6)יו. סיס 6ת כו'ךיקריבו

 כעכורה )הטתתף ר5ו ורכן 6רכעססיו
 כ) כוסות כשלכעס החע,ת  ןס  קבלו  לכןלסתחלךי
 6חח מתגם נותן סיה כום ומכ) )כרו, כוס6חד
 קין ו)כ) )"ד(' %דחיס ליסור ייפכו  סייריםוכזס
 גגי ויקריכו כחוכ )כן הכום תככיו 6חר )1הושיט
 כקרן 6חד כ) 6)י1 0כ6ו סייגו 6)יוי סרס 6תלסרן
 ו6י), כקור וכן סרס, עם תיכף 6)יו כ6ו 1)66חר

 מחגות קחי טעון 6חד וכ) כ6חר סיס דתםוכזריקה
 כ) כוסות, כ6רכעס והטי) השור דם קכ)ו 6רכע,0סן
 הדס כתוכ 0ס גס )כן )6הרןן וסוסיטו כוס6חד
  hSO  מתלות מתי רק  יכ6ן  טלין כעולה S~hלויוי
 כורן סדס טהו)יכו סיס, )1 הושיטו וכולן סרסקכ)ו
 עליו קרצו  מכילן הדס' 6ת 6)י1 כתוכ ו)כןכטחה

  ווז"ק:  סרספס
 )ים )קוטה ניוגתן המוכח, יסוד 6) י5ק סוסר84ר2

 SD הו6 התולה טכווכת כמקוס הנסכו',
 סמו3ח קרוסת  ללירך  סמר3רסיי"  3מיוס  5כליטפך' כתיי מיסוד  פל הדס 'תן הקרכן 0)5ורךסקיכן
 51כן )קדחי  עירן רקס  בל וילוק  וכמו וילקכהית
  )קר60 מתיגם י5ק טכתיכ זו כפרשה מקוס3כ)
Ots.כחקוס תכן מודק מקטין הו6 י5ק כי ויתכן ודוק 
 קלמרו וכמו ישפוך הדס ו6ת כחיכ )חזן יו65קהים
 SD גט6ר הים הי' כ6ן 6כ) כו', קדרון )גח)י651ין
 חו"ק היה לסרן י6ס ע) סגתן כסלמן וכמוסימוך
  כו', מרבליוח סיפוח  סתי כעין 60נורו כמווקייס,

 וכלן נז0יחס, רק להרן ככני י5יקס כתכ )6)כן
 ר' מ"ת יילדך  וס"ס יייס סי'  סימור קע)סוס

 5ם  סיירו וכרו  סרס'  גם תכלס סי6 סחלבותכלס
 פל  מיס ילק 5סר כהום  ולכן וטורס  5וכלת מטקהט)
 כ06  ג'ירף סכימל נריר סילל  ססמיס לליסהירי

(0OSDn :ודוק 
 fis סר6ס* 61ת סגתחיס 6)י1 סת5י16 העלסר84ר2

 ביר עולט גבי תויירת  לסו  ספרר  כ5ןיכר
 לכמהם  רלריך  ריפס נריקי  לי. נפ'  וכמוולתף

 י6מי1 ס6ס ע"נ דגולנו מסוס סר6ס 6חכסמור
פרי

 יפו"טה ר,יכ מירב  כו' יינטר ריט* ל"ג גימל
  דף  ודחיס  ייפוין סתם. ויכסס  מסרתם  סרס יי3ות"כ
  % וכתיג תטכס ק6 1ס6  ס06יס attu מעפו5'ג

 עעס 6תר ונהו"כ נססדר* )סר06 מכמהו )כןתככס'
 ח)י' )ולוטי נזע)ס ט) ככוך לרך 0זס מפגי6חר
  ק)6  כקן  "3ל כזגחיס(י יעוין נוותר. מכוון 6יגו06
  וטרף ירד מעלס 0) 06 רק הנווכח, ע"ג ס"קכיחן
 פי' 15 סרס  גורל לסריגות  לכן רסנ"ס,  ליעויןסכל
סמלוס

 .;ל"
 סטחיטס נוכית ד6יג וחידכ סריס )כסות

 סמו ו0ותס לוכדת נועמס ק) 6ק וככ"י רסונתחדל
 ורוק:  ריומ5 פשק  סוף  יפוין לכחם. ממיס  OJVכלניסו

 מס כו'. ממגס כפו 1ית)6 סתגחס 6תריקרשצב
 וכפרק 6ף ס)תיס, )קרכן סחנחסדהקדיס

 נרפס )מגחותי קוותין  רשים דמיני 6תר סתןירכ)
 דעומר כסגור גס 6יכ6 סנקנז5ין דחגחזת נז10ס)י
 כנכול )יתנסו ארמיס 6ג) 5כור, 0) הוחסוסתי
  סלמים  ופגך  ירסיס  קדשי הס עקלה דהומימשוס
 ל5  שסורי  כפיוס תסכלו  כמוס'כ ק)יס לדכויסוי

 התגחס וסוי כזיכור )יהנסו ק)יס וקרסי ירוט3מיוס
 פרק ועיין קורמת. סמנחס  לכן  ססלתיס' 'גגוכתדיר
 יסיו  טכן  יורמין  מלחות 5רר63 ל'י  רף מחרירכל

  וקין יוראת. סתרירס מלחת  כ5ן י6'כ כו/ י:3יחיר3ל3ור
 מי ומקורס כחריר  סם 3גמ' רכתי  לסך  עניןוס

 זס 6ין קודמין  דמים ראיני  מסיס  ממפלס  רכלןקורס'
 מלעס. דורות י)פיגין 06 דת)י' תפקר ועזךכמקודם.
 י)פיגין  ד)6 טמי5ל 6מר  ולנן  י"פ' וף ממזותעיין
 סקמי5ס ו)כן דמיס ממיני חשוכה ק0ס ינ')ענין

 חו"ק: ככפוסיס
 תטוס קות15 ויחצץ 6מר )6 חתנה, כפורינמכר84

 קצין תותי, כף 6חת, כף נס מ65גודכף
 וסכסר סמיכיס ט~נפיהיו  13תן  סיר  כן 3י:חיס'פרון
 ו)כן  כף, גירך  כלל כיגיהס מפסק  :ייןמ%ל5,
 0) סכיגיס וכין )ה הו5י6ו פרק ריק יוחססמרו
 כין DD11 סינן 6יק קנון )6 061 ספק הייקונז5ו

 וכיון יעו"טי O'5D )טס דכיניס סך מקטיר56כטותי1
 ד' מן ק6ס מטוס סתזגח ע) וע5יס  5יטסגיח

%6ס
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 יכו) סי' )6 )כן וקכ"ס, 0פיר0 כתו 6onlhמ)ס
 ייגס ק)6 הקפיר ולכך ע5יס, )טס 16תס)הקטיר

 ודוק: מ6ותס ס56כעותכין

 כמהגה ויכרכס. סעס Sh ידיו 6ת לסרןךיק41*
 הלין תן ידיו תככיה כס"ג 6ף 6ומרר"י

 תה6 לעולס וקתל גר6ס כו', לסרן ויסקסג6נזר
 ר' ולכן כו', העם כלפי פגיהם כו/ לכורקינות
 סריך פינו 0קרככותיהס ס5כור כח ןגדול חזיגין)רדויי, 5ין רריך ודייגו כניכור סותרה דטונו6ס )טעתיסיהופך
 ה5יו: תככוב גרו) סככורססיין מן ידיו מנכיה 6ז הלכור ככור מופגי )כן 5ין,ר5וי

 סהני6 מק"י עיין 6ס"נו. Sh וצהרן תשםריבנר**
 6ני יורע וצחר תצטער מיה ם6הרןנזתו*כ

 תצטער, היה ג"כ 0ח0ס 61פסר עלי, סקכ"סשכעם
 קרן כי מסה סגי כצור )סכיט יכלו )6 מעג)ד6חר
 ר16 סתתח)ס עכירס, 0) כחס גרו) וכחספגיו'
 הכט יכלו לony) 6 כפגי ולסוף כו' כ6ס ו'ככוו
 וג6נור בפגיו הקוס )ז0ס הסיר וכ6ס"ת רד),כו'
 לקיט יכול היה סרי מהמ"ע, 6ל ומסה 6סין631

 0כיגה ירדה ל6 וכקר העגל, חט6 )מסרגתגפר
 להכיש 0יכוליס ותם החטך, )סס נתכפר )6סרי

 ורוק: InSDn הוקטןע"כ
 פקס קטרת, עסיס ויקינזו גו' להרן כגיריקהר

 כמזכת הקטרת הקטירו רסס גר6הסנזקר6
 תור"ה מ"ג דף עירוכין כתוספות כחכו וכןסחי5ון
 להקטיר 0150 רתס סיס' ושעמס יעו"ק. ורוקמ6י

 וסיף הקדטיס קדם סיס 0סס תטוס ספגיתיכמזכח
 ת60 כי כר06 כתוכ וכן הקד0יס, קודקנוע5תותה
olpn)6ת ר6ו טהכל וכעת קווה, לך לועד 6קר 
 סי.ן רעתס, על עולה היה החי15ן כמזכחסככוד
 סרקו תפני וטעו הפניתי, כחזכח hlo החיסוןתזכח
 "קדשת כדחיוגס, והיה כטרף הסרן קל חט6תקקרכן
 "סך חט6ת וכ) לי ים היכל דין כטנועיסתזכח
 סכל ה0רףי כ6ס פגימה סקוס Sh תותםיו63
 להרן, סל פרו כסלף ולכך גקרפת, פניתיחטפת
 rDn ע) )כן זגסרפו, הטירזן מוכח ע) הקטילזפכך

 CDO קחט6ת ק6י, העס טייר ~SD כפמוט"החטיפת
 ולחתר 6)טזר SD ויקלוף ולכך שורף והכה ירקגמיף
 כקנ!יכי' חט6ת סיין מטעושלרעתויותל:, )סוף )שרפס ר6ויס היו הס ס6ף הגותריס,כניו
 חט6ת דין חטאת סוי החרון 3תזכח הככור ל6וקסכ)
 גרכ 0) הטעיות זה 6*כ וגסרף' )ו יקפגיתי

 גס 61"כ החיזיון כנוזכח סקטייו זסקנופגי61כיס61,
6תגס ודוק,עוגם )16תו ~oslhהס

 כמו"כ יעוין enh 63ופןפירמורכותינו
 פג SD1 ,קדם בקרוני )6מי ן' ןנר 6סרוקרסל

 סכלתי סיס תיתתס כי פילוש, הככד. העסכ)
 selDn' יוהרו הו6 ותרן הקכ"ס השתר סכ)עכור
 וכטכס סעכן וסומר עריס וג5לS1D3 1 חטאודי0ר6)

 לכפכף זהכ Inhjol תסס תפלת ואחרי תע)תן'כ)
 כהביס והקימו כיגיהן, קורס וסכיגס ככור ענניחזרו
 הקכ*ס י0ר6) יסנור 6"כ otnno' מן י65ס ו06ולויס
 וסקכ"ה הרעס טל יתגחס ק) חי0 וכרגע )פותגח
 נוח0כותס )6 כי )הראת אריך היה )כן הו6,ותק

 כיוס 06ר נ?16ה sp כענין ולהראות ה0י"תתח30ות

 וכר עכור ר', ככיח לקרת לכהגיס ופקנווחתונתי
 כגזה ולהרצות ו' לפגי גסרפו 5וס )6 6סראחדי
 5רק כת6זגי יח0וכ והקכ.ה עכילהן ס) כוחהגדל

 161 6קיס כקרוכי ם6נוי וזס tsp עון ע)ותקפט
 36) )י0ר6), כדדי 6ר6ה לככר ODO כ) פגיע)
 )תען יסרבל לכני ככורי )הראוה S~th ל6 זהל1)6
 חספס, כלי פקע וגוסך הו6 6רס כן כי ירגזו,)6

 מהניר וכיון תספט. יעלס )6 תקפט )ז6)קיחליצה
 בסרן, 1.רוס כיסרך) הקכיגה להקרבת סכה קוס)ו
 השריפה 6ת יפכו יסרך) כיה כ) D)'nht סנגורוזפ
 חט6 עכור גקרפו כגנגס כי ד', מרף06ר

 ודוק, וכסכתוהעגל
 סיס טוכ טוכ, (Inay טס טוכ ויקם)רבננמד*ר*וט

 תמתן ועזרים תס6) חגגיס ט)ממזהן
 חגגי' רעיי מענין כו'. 61כיהו6 גרב סגתקחוסנוקחס
 וגפ) עד מקור גדל הסס קלוס הים ועזריהלמח)

 כ)6 6יע6 ליירי וב) כו', 6)ה כריך וכנירנכוכדג5ר
 וכהתפסטוה ע5ומס וכדפיקות כרנטות זס ונזורחייכו
 )גנות י5ס כי חז"ל נמרו כי עד וכהכנעההגינוי
 )1)6ך וכ6 )נו6ורי 56)1 חזקה סהרכיקות תה)יס,ספר
 וכלכ) תחוגי כח מגחעורר העגין פיו. ע)וסטרו
 ל6לקיס הנוולה ורגיזתו התפעלותו וה6כיד תכלו6ה
 פ' כמד"ר התנוס ע) ההחוגה תל6ך ק6תרווכחו
 ODn3 כחלק מנורו וכן כו'. 6)יה ויש. פסוק ע)וי0כ
  פניסס על  וטפחו העמס קומות כ) כ6ו חמ"וקי65
 יר6יס והיו כו', כזה 6)קי )כס ים מנורו ישראלס)
 וחסדו הוכו ע) הרותתות יראת תהמי"ת העולסכל

 גקןק היה ו6כיהו6 ככרכ 6כ) הטבע, )קרריכולתו
 נופגי יקרא) כ) תחלו העוגם יראת והיהכנוכוכליי
onoל6 ויניה פולין )כגי רנה ת15תו על )עכור 
 טוכ, מסחן 0ס טוכ ()כך )מחריגי כמ"כ אפין;סי3

 הירך עכזך וסותס ריכסת דה16מגת 3קךיךתר
 )ס הטוכיס קרכליס )ע5ננה, כונתהוככ"ז

"ף
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 סוכלת, פינס לסיפך וכן 6וכלתי לחלכס טתזיק6ף
 טרק הילד )טוכח רק הו6 וקוהרי המוכרח ה6ס,36)
 להוליך פיגור הו6 הזם וסקר סוקס, פלטו3חוחס
 סקר 561ל עיתיות, גניעס קוס כל6 סיוגק 6)סח)ג
 ולכן לסלד, טוכ היס ודכי טסיו חקפיע סיוגק סיס06
 ח6ונוס כונו ם)6 ולהרן מקס זס סדיך סגילתרו

OnltSDIn)6(1 מעלס קוס כגפסס הלניקו SD חכריהסי 
 מקס 6מר לכן )כד, לחכירו המספיע כליגור סיורק
 עליהס' רוחו יתן כי ג3י6יס ו' עס כל וסיס יתןמי
 וה61 ע)יסס מיתן לק מטה, כ6חלעיות ס)6סייגו
 למוכת רק חס ;ל6 כ6מ5טיותסי גכו6תותקכ)
 סיס )הר ISDn סכסעס ו6כיסו6 נרכ כן )6יטר46
oan1 וטס )כדו גגקSD סכיכ סיו הטס וכ) ענוו 
 וכת"ת ויסתו וי6כלו ה6לקיס 6ת ויחזו כתוכ)סר
 סמיגקת כתו סו6 וקתן' 6כלן כתילו כו' חדןוסוו

 כמס נהגית והיל D'Droll' כעלמה )6כו);אנוגס
 נטלו לחרי פ' 3וי"ר 6חר תכן מלפיכס,ססי6

 כג"י 56י)י ו6ל סג6מר סיכי נזהר ק)סס6פופסין
 )הכיה, יד כסס )קלוח רייס פסיו ידו, סלח)6
 עלמן 6ת קררו כחו, קחחת )ערככ ר5ס ק)6רק
 )הניק ס6וכ)ת כסנויגקת ונסנו מיטרק) גדו)יסטסיו
 ע5חה, טונת ומרנטת כמשפיעה סהי6 נוס נהגית*נ)
 גפרריס שהיו כרופן ירס על סחיס מס נתקדםלכן
 )6 סג)ל, נון גפררין פסן עליון קר16 כיון הכללמן
 הקדמוכיס פירסו כו' ממטרו ר6ו טנוס כו' חח"1כן

 מקוס פיק תוספות עיין ךגי6), כנוו )ילך להןקסיס
 כמכנת עימס 6ת התכ))1 6"כ ע"ב, ג"ג דףקגסגו
 סכריות ע) ולסכו )רכים ילכלך סמו )קדטהלנור
 לתוך קכ16 כמה יךס ע) קמים טס טגתקרםזכי

 ט'י כן ססכגס 6) סתחכרו טסס וכחו חייסהקס)
 ורוק: ם"ם גתקרס סחייס sfiחיכורס
 ונר 6קר כו' סחול ונין סקוןק 3יןרלהבנדיל

 ד' וכר 6טל מסט ניד oo~ihד'
 כן גתר6, זו מטס 3יר תסיגי( ))תסס מלכותזו

 סחרת, גירס6 וכתו*כ ע"3 י"ג דף ככריתותסגירם6
 )6 )"ח דף 3גדריס ד6נזריגין מס עפ"יומפירוט
 ונתגס עין סוכת 3ס גסנ כו' לתסס 6ל6 תורסנתנס
 חתוך וכר לסכין hnSDJ פלפולך 6)6 כו',)זרעו
 דף רט"י ועיין נזמה, כיר היס גדולך וזמו ים"י.פכר.
ריו4בנר4 ודוק: גמרך לימיר זס ת"ח טיבט סל6 ד"ס ע"כמ"ז

 סיס ע)יהס לגס הכותי'ס' גניו כו' מסי
 56ל חשת ו6גליס 6תר )זס פינוקק5ף.

 נסיכל נאכלים סק"ק 6ף )תו"כ(, כסיכל ע6סמזכח
 קמיו טס6לון מטוס לק ס-ג, כזכחיס שתנולווכתו

 טמ31ח מי אמרו 31חזכח למיתה קולטו סקרוןמי
  ומי כעלמו סגכוד מסגן הקלון כי )חייס,קורו
 כן )6 ננוורסי סזדככית )זס ואייך ד' 3סריעלה
 6חד 6) 6חד ככלל ה6ותס קמור ע) מורסהנווכח
 ומחכם מזין לכן )ככיסם סחרחר ססי"ת 56)כיחוסם
 מ15ת לכסוס לכן גרו) ססק5ף כיון 6תר, ולזםותזיח,
 סק5ף כי מלואיס כתו 6חוע פתח 1ל6 המוכח56ל
 סמזכח ם6תרו וכמו לחיים יקלטן החזכח ורקנוול
 6)6 )י  6ין נסיכל  ול5 ממזכת 56) 3ת1"כויטמ ~לטו: סטיכם  5לל  וכי ס' זכחיס ועיין ודוק.קולט

 6מר מ"ג דף דכזכחיס 51"ע כו'*נוגחם
 דסוחרו ורק סיו ד6וגגיס כ6ן ואולי כהיכ).ד6וכ)ין
 סיו קכו כמזנח, לק תותרין סיו ל6 קעסכקרסי
 ע) סו6 קרטים וקרסימקריכין

~'Dg 
 3ן וענל נחסון

 ודוק: אהרן סלכקר
 וסין לכור מגחת סהי6 )פי כו'. נולותר~לכ5ץרדץ

 6ין ט)דורות כו/ טטס מקותמגהת
 הנ6כ)ח פינחס כנוו דדיכם וסו"6 ג6כ)ת מגחהכלכור
 דג6כ)ין )ו"1( )חגחוח מגחם ד6יקרי onir סחי וגסכסכור
 סכ6 טןחנון,

~fflO 

 קרוס 6כ) נוטס, סקערס דרק
 קנו)"ן: חמןג6כלין

 ולחמו. o'~lino )6יל כוי, והיא onlhl הי6ר2ר"כני
 יעוין קדסיס, קדטי סיס הנו)ו6יס 6ילהגס

 כפיקוס 6ותס נוו6כלתס דדרים ני6ס 6כל ק"6,זכחיס
 זס ועל 'G"tD' )קודם בפתוחות לסכות ):רכותקדום
 לסריס סיו ס)6 ותחחו סנו)ו6יס Sth לחעט "ותוכתיכ
 סרוקי מקום 6סמ"ע, פתח רק כלאכות,)אכול
 כקדשי ג'ו וכחיסדף ומטיק וכגזו קרסים)מחיטין

 וכרור:קטס
 סוק כו', סתרומס סוק ו6ת התגופס חזסר4יר2

 סכתוכ ורך סגס כו', התגופס וחזםהחרוחס
 ד"ס נו'6 דף כתסכות ככולות כנוכו6ר 11 6ף זו )6לקמור
 מונף סוק סיס טכמלו6יס 6מי לכן כויי גרכהג'
 נקטר הי' וסמוק לכדו חונף סיס והחזס ההלכיםעס

 ג"כ וסטוק חזס כי 6מר, לכן ג6כלת והחזסלכנוס
 כמו 1)6 הת)כיס OD יגיפו החוס וגס וסמקת6כ)1

 סל סגקס דגיו גס"נ, כפרק ד6מרו ויתכןכמלולי:(.
 לפחתך, ג6 סקריכו תסוס וחוללו לחזכח לועלסועלס
 סנל6ס וכפי לתז3ח, חפורעת ירך לס3י6 סו6קגג6י
 ).ט1) 6ין ג-כ מפורעת ירך להגיף גג6י ד' לפגי)הגיף
o~wהגסס מגיו מפורפ קסטוק )6כילס וכן נוטפס 
 וווק: )לגולי תיקון עדיין סחחוסר מסוס כסוףכת3

 טומ6ס ממין ק6ינס טייס זו 6)6 טסור,בבנמכ;רכמ
 ג6כ)יס סיסיו )ומר חטומ6המ5ולע )טסיי

ניחםליס
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 חוחך סמוקפות עיילות לכ) מע"ג פילוסגילוט)יס.
  ט)6 יטכ  ר3רר כועקס רוקת זס מטתן מסתרחת15לע
 סטונז6ס, תפכי זס 6ין 6נג עמו  טה6יס ס6רימיי
  מסוס )וקת ח5ורע מס גכגס 06 בילוט)יס6נזנס
 טכהנ כהי  יוה6הו הפני  תהניסס 6ה ייה6ול6

 כהים  וכן 'tV*lD ס"ה פ"נ 63מ"ס  כסל'רתב*ס
  סלתיכס, 6ת כ1י י' )פגי ו6כ)תס טהסוסב6חס
 ולכת"): כירוס)י0 רק וזס ר' לפני  רג6ללסרי
 נטרף 6כיגות מפגי 16נזר גחתיס ר' כת1*כ* ;ורף,רדקנה
  וסכר ODW רהסי  בונהיסי  סגהר6 ותפרט כ6)ס, ג6תר)כך
 כקדטי ניטוס ו610 רורות לקרסי סעס קרסי כין חילקסטין
OD~St)hi 5 דרריק וכתו כ6גיגותן'DS חויתי כן גי 

 מטעות ורסק) כסוגייו, סיסכ ועיין י6כ)וסכ6גיגוה
 קתע )6 דתסס 6היג6 ססגוני תכתי סגכי6יסמקרון

 וס קיהל רל6 וסר,יס  כקנינות טי6כ)ומסקכ"ס
 רל6 וע"כ מכ"מי סיירך  כררך ר'  ליס 6סרסרכר
DnDק6הר %מס רס 63נילוח,  כילכלו  הלחי  כלל  
 כו' 6תרט  בירורי ר' ר3ר 6מר יריר סיסלסמי
 דנז)ו6יס 3תכי)ת6 וכת6נורס  תירס בגדרה סיססרי
 fiffp ועיין כו" תי 6ת קוכר חי גריס סק3"ס~sr כו" ולסרן תקם טרקו )סס גטנו חסיני כ*6פסקך
 חס )פוס ע"כ סיי ט.6כלוס סקכ*ס כקלוס 6*כ;סי
 י6כ)וס, ויפ"כ 16כגין ויפי סיתותו יתכרך )סתורנ)וי
 סעי פקרסי סלעת 06 6חי כן )6 לסרן סקיכוע"ז
  6ו)0 כ6נינוה'  ריף ופ"כ  ליכול ססכ"י ע15ססייגו
 )פתיר 6~1 י6כ) טססעיר ;6תר רורוחכקדטי
 ססעיר ק)ןולוה )יורותי ס)כס 610 יקכשגיטה,
 וחץ כ6כי)סי 6ס1רי0 כלנעות ססת6 6כ)ת6כ4
 ויטכ מסם ויטתע  ס6הר וזס דמעסר. הקו"חיקיף
  הטס סיס קי"ח דנזדת כוי סכי חכם 06 ע"דכעיניו
  כירכור 6ני סי' יטרלל תי  בפלשו סי"ה  סרןסר6טין
 כיח סקרנות )ועיין הקטתי )סרוס )י סיס טס"יתלוי
 סיטכ: ויזק מיסר(, כמסר ר"ח )רעת כזס 1כ11ןתקיר
 כתו*ט,שנוכם

~ffh 
 לייק סיס יסזדס כן חגגיס יסורס

 n1DWS למטס  טגרהס סקפוס קסס ידויוכ)
 )ו  גרס וחי ר3רי פל למייכ סריגי מישהו6הר

 מגניס רנוני אתוס )כ16לס סגם מסעס* 6%מסקסיו
  סק)ף וסיס תרס  ויקלוף  טורף והנס  כחים קר6סל6
 רנרכיי כססתי ח)י6 העיין כסטי 6ך סגמרף.)פי
 itDP סכקר גטנז6 06 פ"כ גפסחיס דפ)יגידזסו

 עכול טעון 061 עיי"סן ל'6' וכי תג6 סורסעכזי
 ופירסו סיסי סעס רסור6ח מטוס מיד סרפוסו מס ע)ל1רס
 )עיין פורס דעי3ור דיגל עדיין כלמרס ר)6תוס'

 ררם ולס דקר6י פירוס6 6מי ספיר 6*כמסרס'6('

 לכפי )ט)גס כ11ע )6 13ר6י וזס סולף וסגםתסס
  ייורס זס ומסוס ויורסן סיכור 5ריך סיססכמת
  סלף כשלכס  סל6 היר  ליירפו תטס 3ל6לפיוח
  5ליך סייס וסנר טעם יס ומפכיתססי
o~stSl)bS בסלפך ד"ס ע"6 פ"כ תוספות עיין  
 ורוי. ש"נ ff1' ריס וע"כ כו' ע"נ דס6 כו'ניהל
 לורס עינר 3פי ל6 רטומ6ט סכר יסורס ר'6כל
 )6כו) )סס טסיס מסכר סטעות מחנות סק5ף61"כ
 מפגי סכר יחכגיס פסיגיי ר3ס6 )ותר  ספסרכיוס,
  עבור יצעי  ככפלים פסו) סוס 61"כ גסרפסחגיגות

  לסם נטהר  טל6 לפי סיס טפס רסור6ה ופ"כלורי
 ר'  כן לtelip  6  ספיר 61"כ 5ורס,  רפי3ורדינך
 סוס וכ"ל נטרפס, יותסס מפני  רס3ר  לירמיהיסורס
 סטעיוח* נזפני סיס וסק5ף טורס ע13ל טעון וקינו בגופופסול
  קייך ל6  רחמן סיגיך תוספות ;פרסו לפי כיו6ף
 16)ס עיי*ס, סעס סורקת גמרפס לניגוח תסגי)ת"ו
 נ*כ קרוטין )ועיין )ויעיין טס פילומס מוכרח6~1
 מקיץ נוכיח ס*ז פסחים 3ה)מורין מכך ק5ף(,יודק

 מסך 1)6 כו' סחי) פקודי SD מסל ויק15ףדנוטות
 ככ"ז, ודוק עם טס"ת רס"י ועייןדסכ6,

 יהיר סל ע"1 ריפירי  גלון נסים רגעירייימרושע
 חמס תהפס"ס 6' בפרס וסר36"רנפרפת

 )ה יע6 ופמוט כתורס, כתיכ 6יפו6 זס )1מנין
 נטרף ע"ז ע) קכ6 לסרן ט) כקר כן רעב)דחזינ6
 סיס סעג) קנס יתיר, )כ) )חד ותזס כקרוייכנזפורמ
 ועיין סיס, סעס לסורית כפרק"י סכר 1)6חימון
 6נ  בנין סקסל  חטופת ה") י' פסקך ו' פיקויקרץ
 ודוק: ג16ן כל"ג ד)6 נזכו6ר סיי כו' )פניסנכנס סרחי מיוהד 1ס חס כו' טיירפו סלסל הילוהלכל
 דגיגו כו', פגימס סקור; 6) דנז0 6ת סונף )6רקן

 ויום  בפרוכי על סוהו  פו'ג פל סנ6הט6מ
  טעו ;hnc הבס כי כו:  5כלהס ל6  ומרופנסרף
 קלמרו וכמו סעג) עון )כפר כ6 סו6 כיומכרו
 6הס חוסכ 6יך לסרן וסלים ג6כ), 6ינו )כן3תו"כ
 חט6תס 6ח סקריכו סיום מן כ6)ס )חוטעיס16תגו
 לחטטת קירס ספוקך ס)6 ונעו"ג cnSIDו%

 כו'. כ6)ס 16תי ותקרגס ק) ססכס ורקנסקרכס
 מתכפרים וכעריס 16כ)יס כסקיס למלו כיזיתכן
 )כן גסחט(י הנויך )פרק כסס כופר 6קל 61onlhכ)1
 (onD מהכפרית  לריסים ומיתת  כניו  המהו כיון6מר

 16נן מקליכ כ"ג וסכן  ת6כילהו' סיס 6סרסהופליות
 סיעכ: ודוק 16כ).ו6יגו

 )ההעזר כמו"כ הריסס. )6מר י1' י'ריושבנר
 שינולו פסו)יס קרכגות דיגי דסו6י)61תתלי

גכלקס
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 חמס וכתו"כ ט"ו ככורות כמכולל רטת6יס תכפרטם
nlhwoודוק: )כהניס 6מר )גן פסוסת"ק, ותמולח ממשת 
 ספרסס, ונותפריסי מגרס SDt11~ ת6כ)1 )6 זס 6ת14ך

 ט*ז רף ככורות וכנתרך לחרת גרם6כתו"ע
 (t(Sut' ת") סתתת פסוסמ*ק )תתורת תניןסגירם6
 ותפרסי ת") כו' מתגת ntfiwn )חתט נמין כן,סנרם
 סנוורת מזל ויקיף כחון וס61 פרטם תפיים סלינוס)1. עוח6ס פיתן ס)6 סברס דמתע)י סכי6ור כו',ספר0ס
 כפרסי היכו הכסתר נוום דע) כיכר, סתומופסוסנז"ק
 סגו טומר מסימן ספיסס, רנותפליסי קר6וכתירך
 תרכס קכ0תל, טונז6ס סימן וסוך גרס ניעלסמ6יגו
 כפרס )6חר כנו165 16 מעליסן ספתו nthwn)חנוס

 1ז"3: ניכר, קניינו תמורס ומל16
 דגנו) דסכרי ור"י ר"6 רככורוה דמ"ק דתנ6יד4ע

 )6תו דונוס 6קר מינון ch יק טת6, פרסכן
 סיטכ יטו"ס גטכעית, )6 מקריי רק 56)1מדייגו חזיגין ס6ז מפגי טסור, וכיו"כ לסערו 6פי)61011

 65 ופלסה 6מר דכמפן חס יתכן לפ"זמהוספות,
 הגקכס חן סגו)ר סכל ע) סתדכר לעתירייפריס
 דופס 060 פיטם יפריס, )6 פרסה וסעעסורסי
 סו6 פרסותיו קמיטת 56)1 6ג1 קרולין )ספן)נמרי
 יתחיל, )6 טסתקרס מקרס, )6 טכעיי סטתגותענין
 חק5ת 06 6כ) יפריס, )6 כעתיד עריו )ומלוי16ת
 ענין סו6 פרסותיו קלטת 6"כ סטסורס' )לנוודוחס
 ר,כ*כמ יעוין גקכס, קסי6 וכ6רגכת טת6* ודייגומקלי
 וזס מרוקות, פרסותיו מגס חן תקד 06 ט6ף6מר'
 תפרים ססו6 6עפ"י טמ6 נ*כ סטנו6 חן סכ6טסול
 טפליסס )6 קפרמס תתין סגו)ר כיון נו"מפלמס,

 ודוק: יתכן כן טת6.כעכי
 Dl"'D תגעו, )6 ונגנ)תס תלכדו )6כמברברם

 כנכדתך, 06ור ט)0חור ופילוס מגט,כסס נקרי כן יד, לוט)ח טטק טגקר6כתו
 כילוט)מי כתכ61ר חותר )6כי)ס עותרים ס6יגסמחיים, ודוקי

 יגד) )6 ד"ס ע"כ פ"כ רף כ"ק תוספותסכי16ס
 תו"כ: ועיין יעו*ק.6וס
 6רס רחיינ  חכ8ן  ורפו "געו, י6ובהנבעתם

 60 )סיוה ויתכן נלג), ע5נץ)טמר
 כחכנויס רס)כס נוטוס טסרות, ע) כרם) ע"סוס6תימ
 )כרכות תפי)ין תניח ט6יגו כ) ע"ס 6יזסוד6תלי
 חוסנו*ע ,.דגס תפי)ין תגיח 6יס טוס דלין וכיג)מ"ו(
 )כן חכר, סי6 מי סינון כ6ן 6ין תפי)ין[ זמן)16

 דג6מכין חלס כלי וכנוו 3רנ) ע"ס מגע ועמרוס6תיע
 חגיגס: סוףיעו"ט

 גלש יעוין עלג), ט' תגעו י6רבננבנלתם

 )16 זס דלין וכמנתו ע"ז, )1קסוקינו
 עהרס, סקריך כזמן )חגמיס גיתן 'כמו לקגמור
 ר"ת וסכי6ס רתע"ק כתוספתך דלקכן נוסךורסיס
 וס6 כחוסנו'ע, כרג) ספרם דסורפין ירע מס5'פ*1

 61י סוף' ועד נותח)ס כפרס סעוסקי0 כ)נוטנז6י
 ם וז' נ' סזיס מעונין ס)6 יקרך), נוסרתמקוס

 61יך סרג) 6חר כסס )סיות סטורם יכו)ורוכס
 רק וקינו )חכתיס זס דגיהן ע"כ )סטטיות,תותרין
 כתוספתך 6תכ0 תגעו. )6 וכנכ)תס הך 61סנזכת6רתז

 גויות שותלת על דרק  נחן ר' 8תר פ"קרסכועית
 ספרה ססויף 6כ) וקדשיו, נוקרם טוניקת ע)חייכין
 תו*קי טות6ת ע) חייכ 6ין קרוסות טומאות טסןכו'
 תגעף )6 רכככ)תס 6זסרס כסו ן)יה אפטר)כן
 ודו"ק: נוו'ק טות6ות על כהו רחייכין גכלות כטת6ילק

 נס"ט 6ת )סכיך יטת6 כסס סגוגט כ)בנרןר"כני
 1יפ)6 כו', נזטסרתס קחיטס תסיסם)6

 מן 6כי ע) מיו"כ דליק קי6 סך רס6)כ16יסי
 סך כ6ן טייך 61יך ר', פרכס כקורך כר:כו6רסחי
 נזידי יו65 מקרץ דלין וקואי מטסרתס, סחיטסראין
 נופלמת סי6 6סר כסוס )כ) דקרך 'פטטיספסועו

 וכ) וקלך טמ6ס, 3סתס גגכ)ת מיילי 'כו'פרסי
 ימות ווכי וקי6 טת6ס, כחים נויירי כפיו ע)סוטך
 כגכ)ת מיירי es(os )כס סי6 6סר סכהמסחן

 כוון זס 61) ספטטגיס. קפרסו וכתו עסורהכסוס
 כממס גכ)ת )חרגו ע' דף כחורין 'וגחןר'

 סתעח6סן כלט"מ וגננת סתטנו6סטסורס
 שתפרט כו/ טתטת6ס טנוף חייוככנת

 6חל[. כ16פן פילס ]ורקעי ספסעכיס,כפירוק
 ע"ג, חורין ד6תלו חס tfftt רככו יורס האנות4שך4

 כאכל וסוי סתרו)ך)] ]כתכי ניפו) עוססתיתם
 עוסס 6עס וסחיטס tn~oth תסוס ותטמא סחינון

 3כסתס ורכן כמנר, פירוש נוגות לק 13 וליןגיפו)
 סטיון גיפו) ועומס כמיתם ויגס קחיטס סויטמ6ס
 חטמ6 החדו)ד) ס6כר תו ככרס נירי חטסוסן6יגס
 כ) וקמען נוחייס ככיפו) - דסוי סחי חן 6כרתטוס
 )6הר סמדו)ן) כאכר היעז יטמאו כססהנוגע

 וכסר: העימססחיטת
 יכו) נסס סגונע כ) 1' פס' פיז 3ת1,,כשם

 )קמן רומי6י נואי 5"ע תסס, ח")נטוכס
 טיעור )ס0 6ין ואכריס סטרן מן כ6כימיילי

  ריסס  ריתור5 ולפקו פעי מ"ג דף גרסכתפורו
 )פי  6ך  מ00.  יפול 5טר כ"ח וכל ריהיכוליס,
 מיי"ט כיצר 50 ר"0 י"5  רף חגיגה סתוס'רכרי

 ודוק: 6"מ )6סיטם
סקורן
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חכמהשפסנ8י18ךשי*
 1' פסקך 1' פרק נש"נ וכו'. סלון SDהשורץ

 עחליו מכנר יעמק סס1רל 6)66יט
 610 ורין יטמנו )6 קולן ט6עו לרמסן וחליוכסר
 6ף כמסמעו חו)דס חס עככל 1טנ61 חו)יסטמ6
 נזמתם נומעטיגינ סוס ל6ס פילוק ט'. כמקמעועככר
 סוי 061 )גמרי 16ת1 תטסלין סוי ולכס פלסלתיגו
 06 6ף )גמרי 16ת1 נוטמ6ינין סוי )חאלסמקמיגין
 דירס'גין כמו וסוך כקלך נחיג )כן ק)" נעומסגנע
 ככמר טת6, וים טסור ים עממו נסרןככ"י
 מתוספות קוסיית ומסומק טסור. טלו 61דמסטמ6

 ודוק: סק"6טסטים
aeט' זס עם זס סח5עלפין מקמי סטח6יס 

 נזיגיס, תסגי נין 6חד נמין נין כו' ככטררס
 fh הלמיס משרייס פלסו י"ס ופלם"ינמייה כ6ן בכופו כ6ן קלמר י"ך רף מעי)ס נמסכתמנס

 ~ירוף מטמן 6יט תתק5תן פילסו 06 6ג)מצטלפה
 )כס סטנו5יס 6)ס תסכתוכ* זס )מרו וצועפיימו"פ.
 ממגי 6ף מ5טלף 6ז כ1)1 סיס6 ס)ס' שספין סייט סמרןגב)

 ה") 16כ) כ) יכו) ט' פרק נתי"כ י6כ)*1284רש ורוק: חר6 כטונז6ס כ))ן תכןמיניס
 h"p עיין סרוח, )6יכ) פרט י6כ) 6סרי

 6כ) סר6כ"ד )סייח וזס התחמכן, SDדפיהם
 06 6ף טומ6ס תק3) 6ימ סרוח 6וכ) כ))סרמכ"ס

 ת6יכ)י וסיס )6דס מנסרח קודם מניקל, רצויסיס
 סך )סר6ג"ן וטע טוח6ס* מקכ) 6יט ג"כ6לס
 6מר 6מי ורכ י"ח רף פסחיס סנחר6דמגוגי
 סרוח, תסקס דסו") תמום )גמרי כתעיס כטף)ע"ס
 איכס ו6נ61י 6דס )שתיית ר16יס סיתס מטיקר6דס6

 06 ודאי 6חריס יצטחן לר6כ"ו 51") כסר,מטמאם
 נוטת6ס אינס "ו 6דס משתיית olh 16 ת6כי)חנפסלו

 וווק: מוזר וזס6חריס
 )רכות )5רכיכס טס61 כ) )כס ימיו נתו"כ to)sיךקיך

 מן סיו55ת סלכן למרו מכלן סכ)יס,ירות
 סם טמ6יס ספמוק )מון לפ"ז מדיקרק תססנטר.
 סמ6נזר כפ.)ות סתס)כסי6נ) טנ61יס )כסי סו6פן רק ספלקס, נכ) מ65גו ם)6 )כס, יסיווטמ6יס

 רקיע תוס' פירשו וככל מדויקי 1)פ"1ת65גון
 דכוי תנה עדיפה ל)6 חרם, כגלי יטמר פסידסייך
 ו6ס סיס גס כטת6 מתגיר כתוך (ohniwn לקחרסי
 עיין רמכ"ס פסק וכן טמ6יס' סס כיו 6וכ)יןגמעו
 תן )סתתי) סעוגו6ס תוכ) י)6 גמ65 )מסך,מהגס
 חס סיר, Sb חרם תסכרי מכ61 סטומ6ס לקסיד,
 קורס, עת6תן מסקרן פילוק מסי טמ6יסם6מל
 )ילעיס, ססו6 סיר גס סיעו )גק, יסיו טמ6יסומוס

 S~DS ולכן 6פמר. כעתי סיר הן סטות6ס טרוחי)6כ)
 מטף ס) כטיס מיינו סכ)יס, )ידות יעיף 1'פרק
 ס6ס סיד חסני ועכר סערנ, ער יטת6 לכחיכוכמו
 עכך מנכזי ינוענו6ע כיון טותכם תקי) סידגגפ
 ג"כ כיר לנעו 05  ס5פילו כסס  ננוגע בלרריה

 וווק: כזס. י"ז פרק ריס מתהת ועייןית6יס,
 כגכנתס וטגע ריסנתן ט', פלמס נההשם

 כמסף מטמא גו' מעמ6יס סס במגע'טנוף
 גתרינין כי ולפיז פירום, כמטף, טיטמ6 6"רכו'

 6יגה סתם תס חיו 6תרינין סוי כתס6 יתעמקתקי"ח
 ככוית רק מטתך אינו סכ6 כן ככויתי רקמטמא
 יטת5'  כעומס כסס הוגע כ) )עי) רכחיכ61"ם
 כסס )עי) דלריט וכתו ככעלסס מיירי דסתססייגי
 מר"ץ bJO 6כ) כנוגע, רק נוטמן תינו ולכךמלס

 כתיכ קלך קת'), ככוית סייגו מטתה נ"כדכנום6
 כמם6 מטמן 6יגו ישית ליס גצי כמו סייגיכגכ)תס,

 וס6 16חלי' )תי)6 וגומע רריק עקיכ6 ור' כנטערק
 )קתן סי6 נוקטי י)יף כנזס6 קרן תטת6דגיגו

 1ד1"ק: )רע*ק ק6י דוס עיי"ם ג' פסקן י'פרכס
 )רכות 16מל ר'ע כתו"כ יטב,, כגכ)תסרנוגע

 פרט עזים המר )תס 6"כ כוי ע5סכלי
tn1DIDSגויס כלוט וסולק כתוספתן לגס Y'D חיגר 
 כו' טת6 63רן סגד) דכר תן ממיחס 16 חוע)סן
 דחינר פי'ז דתגן סיס תן כניס )סעוסס ומלמססלי
 פיז, כינו גתוספות6 סיטנ ויעוין טנוף חוע)מן

 ולכן טמ6* סיגו כמיס וגד) קכיס תס דכ)וטענן
 6ין פ'כי ריט חולין יעוין סתיס, תן דגכר16עופות

 עליסס חירר וכי ככפיס, טות6ס סנזיס מןכגנר6יס
 טוכעס* גוקכ) תו כצרן סגד) מן חקיחס 16חוט
 16 ג)) ט) דככ)יס דכווגתה דגר6ס בתוספתאויעוין
 טונוס סתקכ) דור 105 חיגר 06 וארמס6ככיס
 סג)) כ)י סייע נחסרנו, וספסור כעונקתוסטמ6
 רהפרס  וכהו תיס סכ6יס וןוק6 עלול. 6כן ק)16
 קוטייח מסו)ק זס ונפני טת6, עי)ס שע"י קםר"י

 כחיגו ק6י( יבר ממעט )6 6מ,י ל'ו ככ*קהומפוח
 כמס הוי טונ61ס אעגין t~DS1 יעו"ט, )נוז3חקרג

 ורוק: סמים מן ככרי6ותוטסו6
 יזדרע די כהרחק יוגשו כתרגום זרוע, זרע כ)עצך

 וסיוטכ כסעור סגתר6. דכרי 6) כווןכו',
 ן6יחרגי גו', כק)יפתס חטת )זריעת כ*6 קמו5י6יןכורך

סותר
~hnlw) 

 1ד1*ק: יעו*ם ק)ס
 פרקתירןך"סנ

 י'
 פסקי

 טת6ס כסמס )סניף )כס ד/
 כסו כתיכון קר6 ס6 פניקס כתסס,טמטנו6ס

 על  הולך וב) נף אסע וסוקעת סנסחס )ק))עי)
יסיו
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 8י'שזחממהשמינימשך
 סרי כדי כגדיו יככב נכ)תס 6ת וסגופך ט'כפיו
 )עי) )ס דריק סתו"כ 6ך כתם6י סתטמ6תמפורס
 נכי)ס כקר ע) 6כ) סתת, מן 6כר סח" מן 6כרע)
 נזלי )פ"ז 6ך )רנות, קריך נמסך מטת6תססי6
 וקין הטהרתו סחיטתו וקין כו' יוכיח סמרןק6תר
hnwn,6סחי, מן 6כר פכן )סרך חס גימע 3מע 
 תסמר נתס6' תצנזר 6עו ג"כ lsp ממת מן6כר

 מטמ6יס מס ם)ו סתת ותן סחי מן ט36ריס)גסתם
 כעת: 51"ע כתסס מסתקס כטרם 6ף )כןכתם6,

 סל6 גנלוה 6כילח כגדיו, יכנס מנכ)חסרהשךמבל
 סככ 061 ס6תל וכתו י6כ) 061 ל") יסיםעומ6ס, דין Sh'n 6יגו מפוכר וחי כליסוריסי6

 כ6וכ) רמיירי כרחך וט) כו', 6ותס 6יםימככ
 כי)תום כמחזתו 16 ס:כס כו קיק חומס טסהכמיתר
 קתס הלתי, ס)6 לנור 1)זס זכינות, 16ת1דמ6כי)ין
 וזהירות גדר סי6 סנכ)ס SD טוכעס מהורססגזרס
hSDס16כ) חי 6כ) כתנעס, תטת6ס )כן )16כ)ס יכול 
 טסוך, וס61 סגניעס ע) קות6ס גס )יכ6 תוכסיגר
 כסכי) כגריו יככס ג"כ כמיהר 6ף וס16כ) 6מל)כן

 ודו"ק: תטנו6ס דככזית תוכח ונומי)6 טגעימסוף
 ת6כ)וס, )6 ת") י*כ כתו"כפלק י6ג)י )6 סו6~קץ
 מותרין* כסנ6ס 6סוריןי סס כמכיוס ס6כי5ד ו1
 ימיו פקן ופרק"י )כס, דכת.3 ק6נור דיק3גמר6
 סקרן כערל ו)6 סתיס כסרן כתיכון דוס וד6,)כס,
 דזס קר6 דדלים וע"כ י6כ4 דל6 קר6 כתי63דרסו
 דרים DS'5 6ו)ס Tn~tSD' סקורן כסרן סטתך)כס
 טוכ6 קרתי 6יכ6 6ך סזרעיס, 6ת תכמירדקינו
 לכס סטמ6יס ן6)ס סך ותסס סתרן, סרן גכיד)כס
 רףקי"ח, וסרוטכ סעור פרק חולין ועיין מיררמידל6
 )ידות יותן וכיליס תגור גכי )כס קר6 סך דריםותתן

 )ירות דריס י' פסקך י' פרק )עיל וסהו"כס6וכ)יס
 ורים ססרל ככ) )כס סטמ6יס ד6)ס )כס גס 16)ססכ)יס,
 )תס קר6י וחרי עיי"ס סכרים )ירוה ז' פרקכתו'כ
 סק"6 כגירסת וט"מ )כס, חד נזייתר ד)6 ועור)י

 ודוקק, עיי"ם 3סס ת"ל דתגיספיז
 וכיייס חגור רגכי תלכס רתרנס רסך ניחךךכךס!"ז

 יסריג טרי כן )ריי ק6י סכ)יס ירותיותן
 לותר 61ת כמטתך תיתר סכתוכ פ"ז )עי) ל"עע)

 רכ) מקרץ )סו דמפיק פקיכן )ר' 6כ)נתיטת6,
 תיירי יותן וכיליס תגור רגני )גס ע"כ כססןסכוכם
 מן ימות דוכי )כס סך 6כ) 61"מי 16כליןכירות
 טת6ס )כממס תו"כ ירים לכס h'e 6קרסכסתס
 נין מרכס ח)וקיס 6יכ6 כזס o51h כמם6*קבעתך
 ולטיל ידו"ק. סנגיר6 לדרטות הו"כדרעק

 עיינת: סתו'כ כפירות  5תרררךכתכתי
 דמס 6ף יכו) כתו"כ נס, ונטת6תס נסס תעתהרכוש

 מטת6 61"6 מטף 6תס כס ח*) כיו"כוכלכס
 סגכר6יס ט) דקקי נזפרס, דסתו*כ יתכן וחלכם.נרתם
 וקפינו ע)יסן לוקס ט16 וכפירועו ספירותתפיפותי
 מספקני ספרי מן שיתתן )6חרפירסו

 ותלכם רתם י6ס '6תר לכן "toff~n טיטה יעוין)וקס, 6י כנמרץ
 תוך סי' כ6י)1 ומלכ סרס תותריס 16 מסםפירק
 כמו בהערוכתן ו)6 כסס )ררום ויתכן ורו"ק*ספרי
 חיכי דל6 וקל) ע"ז וגזכח.ס כיומם כע*תגכי
 רקען מסוס שפלה כתוק"פ כתערוכות וכטליכרי'

 סיטכ: ורו"ק כרי' סוו 1)6 מיפרקו עד6סוייס
 סחים וכין סעסור וכין סטתך 3יןכךהנבך4יל

 ת6כ). )6 6סר o~no וגיןסג6כלת
 גין )ך לטסורס )ך טמ6ס כין כרם"" סו63כתו"כ"
 )ך סטופר כין קכס, ט) )רוכו קנס ע) חליונמחט
 פסו)ס. טרפס סימגי גס לגצך כסרס טרפםסימני
 כו' )ן מג6 הסור גגעיס ספק דריק גזיר ו:קי)סילגס
 כטסרס סכתוכ פחח (lhnw 16 )טסרו קר6ד6נזל
 )ך יק ולעולס עסורי גנעיס מספק ))מדךהחיקה
 ספק ס6ף ביותר תלוי כשסרס ס16פן 3טסרכספק
 גס ניחך תכן תחי)ס, סכתוכ כו פתח )כןטמורן
 06 וספק עומדת נקחטס ם)6 כחזקת נוסכסתסכ6ן

 כתיב תכן גקחטסן סל6 כחזקת לוקי )6י 16גקחט,:
 סנ6כ)ת סחיס ולין טמ6יסן לרדין טרוכ קורססטתך
 61ף עותדת, סיתר כחזקה וכטחטס טלפס 'צ)ק6י
 רכנן קיטת תחייס רעותך ו6תיי)יל לתססספק
 כתיב )כן סתורס תן )6 חומעין רתדרכגןקדתני

 1ד1'ק: כלכפיס סס קדדים סרוכ כרישסמ"כ)ת
 תורס זו עוז עוז, נכל מכרכר ודורהנתרשרשה,

 זו עיז כו', יתן 1nDS עוז ר'קג6תר
 דוד 011 עור וכזלוע כינוינו ד' גסכע טג6נולתפיכן
 תגיח סיס וכן פחי ומ"ח 1י651 סגכגס תלךסיס

 פרק ריש ס6תרו וכנוו ד' )פגי מכרכר וסיסהפי)ין
D"h66') תותר ימי עלכ בכל 6") טי63 כרח ק 
 וכרח בתפילין מוכתר סיס ודור מכחכם תפילין6ג6
 עוז: סכקר6 וכר ככ) עוד 3כל וזס ר' ~פכיעוכ6
 כו' רנר סוס סתזיון וככ) ס6)ס סוכריםכבמבכך

Sh.כניו על ססגעיחו סכתו פיוום, יוד 
 וחסדו וכגגעיס 3טכט יוכיחט 3סעותו060
 וי5ערע 0יוכיחמ 3ע5)11 ווי 6) ד3ר כן מלתו יג:יר)6
 6רכעתיס נפרע סחתי 16רי' כטסך מסיסיכוו

 3יומ5  כר5מרו כ5טלע חדקים וססס יתפרעוומגופי'
 6)6 פירם ס)6 רק ע5נזו קדוד ורתז יעו"ט, ,:"כדף
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מכמהשטינימשך*11
 6תר )כן  יהימי  סצינה  כן  סנר יו6  רירי ג)י)ט' )6 5סר טוס ס)סין "ור ג"ס כןעגיו

  פרפר סוייגו עגיןי ספסק סי6 ימו) טסתיגי וכיור כ6ן חגתתי: נהגיךנמלק
תזריע  כיוס  נימול פלכי ;הלר רס סילרי פל ספכרפסומן

 כו/ חח)ס 6יטתזריע' זכו, ויחס תזויע כיאשה
 יעו"ס, כו/ סייט  מן סגקיגט )טורסו3קד*ל

  קרוסין סגמר5 ני6יר נר6סבוס
 פ"י

 הסרך רג 6מר
 דכי6ורו כו/ כסת0ל דנטיכג6  מחנר6י יפריפנ%ס6י
 ללין) 6ין 93רק חכרין חמר6 )ר3 קרי גחנזןרלכ

 סני ולגורו  כנססים קיירס נחפן כחמן דרכותנביט
 לנזל חסר6 דר3 וכגתיס ססו)חי תפלק כו'נירי
 תר כגוס )י קים רר"ח כרתך 6תי ורכךיעו'ם, נזכרי עריפי כגתים )רירי ספה הי  מרע  רי;פליסן
 החכרתי דעריפנ6 ס6 6הר  לכן ועיר,  מגויס )י קיס)6

 סו6  לכן  כטפסרי רנסיכנ6  מטוש פונת רעריפיבכרחי
 ורו*ק: סת6וט חוס תסגו כפסק כי סמים )טסיותר

 ליוקדת חתורס טות6ט תידי ט" 6י6 )י 6יןתו*כ.
  וכופל הה  ימ6 קלס טות6ס מידיסנ6

 ינזותו לsftn 6 תנין ס6רס 6ת סתטת6 וט)נדם
 ענזוק, פירוטו כולס. )רכות כתוכם 5קר כו'עעת6ס
 )נ'[ ,-מקרע  מהלוה  לסני חון מטת)ח ותפורעדז3
 נזתחגס רק תסח)חיס ניגס גרס וכוע) תתוטת6
 תן יום וסכו) 31-תכ"ס, כפמחיס כתפורטטכיגס
 ויפילו סורס ורבר לויס מהחנס  מסתלח 5יגור.הורס
ODDד6) לע"נ פירוסו וזפ ז'4 רף )יכתומ נו  6ין 

  ותסת)חת  יוכרת מיימ6ח כ6 סרי ככץ 6נללייט, ממחנה  מחתלת דגיגו  יוס בעכול כחיב הבוך ל6סמקדס
  ולכך ינלס' ל6 בפור  המור  רסוס  פהנוח לחייחון

 ממותסס 630 6כ) הכיגע, 3תחגס כסור סלוטכני
 מטח)חין 5יגן כטורקתן סגם וכ"ג' מה טת6קלס
 חין לספתאח תיזסרין סס סגס מגין לויס לתחגסחון

 6ת כו' יתוץ 1)6 כתיב עכו*י אפיקו הכיגבמתחכס
 סירס  כטוכס,  סיון מס  פיריי  כמוכסי  5סרמטכני
 מחנא וסוף  סמיכן  סכיכוס  לסיוט  כיומרתןמוחרין
 רס יסרס  רצין נרטטי סהו'כ ומזם  נכון, ווסלויסי
SDפטעיות תטמע ]וטן כפומיס תחוסלי ע) )6  יכו"י 

 1ד1"ק: פלמתוכ"ס סלי יבמיי לימ6ול6 ר6ל"נימורמר
 קר6 5מל מכס ערלתו. כסר יגזול ססתייירב2'ום

 כן ריסך וידעג6 יתו) יתיס קתונתגן
 דרם כן וכתו סטתיני, יוס טיגיע סייגו יתיסטתוגט
 סכעת לס ומסרס כשגירס דריט וכן רמילס. ר"6כסרס
 סכן SD עדיו כי 6ג) סקגיע" יוס מיגיעיתיס
 לסילו  הילמו חסל  כטסיעי סו" סרי יתיסעתעס

  5תר  לטמונס גס )מכעס ")ק תום!כ!ימתא, ורו"ס: כלילס  ול6  כיוס יכיס כ"י ס"ס  לכן  כלילי'ול6
  צו מ שמי  1:1.1;ג2.:! נרי ימי לטנפה  חלת  חתן 06 ססנ"סי
 דס13עות פ"כ כר6תרו זכר כן )ו יכיס 161כתמהיל
 כין ולסורות)סכרי)

 סטאז'
 6סס )ס ומתיך )עסור

 ודו"ק: ט"3 י"ר רף סיעכ קם יעוין זכר. וידרס תזריעגי
 כו'. ר"ת )פגי 6חד תכתיר 6מר 6' פרקב1ר1ר'ם1

 סקתיגי כיוס יתיש ז' ועת6ס 5תר6י)ו
  פירוקו וכיוס, ת*) יוס ע"ו סרי וא' ז' טו"ביתו)
 ס;תיגי כיוס ימים סכעח ויהסס בסכם קלמררסגמ'
 ליול6 פרי לטמיני כיחול לירס  ימ6ס סלמו כלימול
 יוכיחו, ר6קוניס דורות סרי ופריך tthS טנימוליופן'
  רכך סו"6 6"כ סלכסי  נההרפס תולם גיתגסונזסגי
 קעת6ס ומטוס  ימי0' סכפס וימרס רהמנ6ערס
 תירס ימי )סחוגס גחטכיס אינס )כן )יגסטומרת
 כל סכי  יררפינין עריסי ימית קנווגס לנייךולכך
 טת6ס 6תו ס5ין כ) לט"ו גירזו) )ירס chn9טרמו
 סייגו וכיוס קנז") לכך ר6קוניס, וכוורות )ח'גיתול
 ~pffD )ו 6מר לכן טומ6ס, יחי ז' )וכטפרקתיגי

 ימול יתיס  סהתח וכן ג6חי ככר וס)6 כו'5))ה
 טמ6ס תסיס ד)רורות לע"ג )דורותיכם, זכר כ))כס
 לסמוגס  נימול  לרוריח סרה  ימיה  סכעה)ידם

  ופסות:  סוולרו.מיום
 הסבשם.

 )סב"
 נקיתי,  סל סתוגיס כתוך סנזקקס

 לפ"ז מנס כו/ יסורס  רולס ססי6  רמיםטיל
 3רהי כמיכל וכר רגבי סכהוכיס'  לטון  מרויךמס
 לפ"ז  קולס יסרס, פלרמי כהינף ניינס וגבייסרס
 קסי6 יוס י"6 בתוך סנוקטס )סכי6 היכ לפילרריו
  עיסו ררמי כוונהו 6"כ ילר' מתהה רריי  כיוןטסורס
  כ5ן  6כל  סולרי  מן יה"כ  מבליס  מוסר  כרסמסורים
 סמיגיס  כחוך  להקריסלרמו

 ]דכי
  רותך )סיוט יכו)

 סמה  מלס טומר קומי 3ת6ותיס[' )6  06נניכס
o'nltoתן ססידמיס מסרס רמי פל סהסנ  וכוונסו  
 יבגמר6  עסרט, רמי ע) כתיכ )כן הקולס, סי)רססוד

 ר"ל:  כסס רסו"כררס6
 תבות ויטוין סתרומס, )רכות תגע )6 קיםבקמל

 דעתך מכר )קים חריע )"ג 31ז3חיסי'ו
 נגיעס,  כלמון רהמנ6 הו6פעיס ליקס כקורסטנגפ
 רעתך תרוסס גבי גס 6תריגין )6 5מ6י עפסולריך
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