
 1%צהחכמהאחוימשך

 גוס, ודמיון כיחם 610 סעו)ס עסד'
 חזכח עתד בו 6קר סח5רן וזפ ג'י כשסכן יםסן

 קכתוכ כנוו ~DDtl' סו6 ככיכו) תמיר הנהגחוסת
 סס)חס כמו וקיומו' העלס מזון טהי6 )6ס")חמי
 ליתרוקן רל6 פריס סיעים ולז65כו לגפסי מדןסי6
hnSDוכזוס"ק, מוכס סוף ק6תרו כתו קומות, ט' תן 
 נת65 כו/ ופדייס 6ינווריס נון מיתזנן תמגן גוכרין נו16תדד'
 הקרסי חן חתיד וסקטרות גקרכגות חוקפע סו6כי

 מזכת דכתוכות פ"ק קלמרו כנוו חמיה משפיע1ה61
 קרטים, קיט גקי4 ולכן מכפר, מחכני, מזיח,מזין
 כהיכל, זה ולחרי כו. יט ססופעות ה61 קישותלסתי
 קמסס יחפור, )6 כפיק סומרו וסנונולה, הקולחןססס
 וסקי רידיה ולכי ס6י iOsl~i וחכחס עלילותי65
 סיויר כלטרק הקטרס טס הים 1)6 וידים,מרכי

 וסרוקת נחזקת, כמוזנח סכזיטיס טגקטלוסטו)חן,
 כ6 סטפע גה65 וערכיתי ספרית ומקטרתס:רותי
 מעט מעט ה6דס נון סספע וקכלת הפסק נ)6ממס

 ככוך סכן ססס ו', כרית קרון סס הקנביס וכקדקימסרכם,
 קו6כין ופיו )עולס, גכו6ס י65ה וחמס הכשכיס,יוסכ
 6תיתי גן סיוגה כירוס)נויי ס6חרו כחו הקודם,רוח
 והכנס סזנזגה 3ל6 פירוט טכיגס, וטרחס רגליםתעולי
 וסזתגס כ)6סכגס סיס כי מסגכ6, כרח ולכךלגנו6ס
 אורס י65ס ו6מרוסתסס )זס, רצוי מציגו חוקכוסיס

 חככי היס ל6 וטפט סולקיה, ססטגחס וכל)עולס,
 הקטרת כמו )קיטול מעט רק ת16מס' כתעט6וס

 כתיכ ולכן 6)יו, אהרן כ6 )6 סקנס וכ)ניוסכ"פ,
 לכר, נוהטי"ת הטפעה הו6 קנוסה טחד6 קוק,וסיס
 תתייחד טהטכ,ר כחקוס 6קר )וטגותנות" רקוזס
 כקיצו ויקטיר 6יס יכוץ סגכוליס סטכ)ייס עולסוכגנר
 תכויס האכוייס וכאילו בריך, ו)סקפעתו מטפיע,סו6

 לצחרו כגזו נתחוגג, סכנוד גג)ס ולפעמיםכס6דטי
 וגסך, רם )תפטיר l'h~'P ולכן פ"סי יותךירוס)מי
 סס גדולתו כחקוס מגיוס כסוף יוחכן ר' ע"זורחז
 כיון ולכן ופוק. היטכ יעו"ס עגותגוחו, מו665תה
 חנונו למעלס 6טר הגכר)יס, הכרייס עו)ס גמדטהו6

'nts~oרק 6יט, עקה )6 הגכד)יס הסכלים וכעולס 
 כיגגו, 6טס )ילוד מס ה6גוטי,וטמוק.6 גכו) פרןנוסס
 ככ) נוסה 61ין יכוץ ככ) בסרן כתו"כ בתרו)כן

 כו', כפגיס העדות )נוסכן נכגם טסו6יכוץ,
 טחעילס עו"ג' נסלנוה בטס רכינו  דגרי יסערהנה

 חדמיס, היו לק ו6כן' TD 6וס עכר63
 ססתימיס, גרתי 6ל ומסר סטגחקו סילקססקי"ח
 החקוכסת, כדעתם וסיס 4חר, כח ט) תחוגס 6חדוכ)
 טכן וכיון ז, ט' כחיריס והמה נל5וגסי מטפיעיסמהם

 ע)יסס וגסתסרן )סגרחיש, קורותעטו
 יתדכק )כו ככל כמנזוגון כניה וכנפט נכפקס1ל00
 יהתס )זהי נומס סגעקיה ע)ה5ורס חהמז) רוחעליי

 ומספיע*ס )סן, סגעסית וסהכגעס סככוד ט"ימתר5יס
 חרלגו ותעת ס6רורות הכסיס ס6תרו וכמו כספע,להן

 סיס עו"ז כעניני רכהס נתלל כ"ט' חסרנולקטי
 6ולח6' כחרק סטתגיס והסקפעה נוקכ)יס קסיוהקפע
 הכחותי כל כח יחידי )6)קיס הכל מקטירין חיו1יסר6ל
 טוקה כהצנחתו מ6תו*יק נפרדות 6יגס ססי13ת6קר
SQJ)ולכן כר5וגו' העולס ומחים כר6קית מטקי יוג 
 סל6 ר', רק 5כ6ות, סדי totpsh כקרכגות ג6כ:רל6
 כחות SD מ65גו 6י)ו קדחות )מיגיס, פה פתחון).תן

 הכחות )ק)1) . נגטיעות, )ק5ן יוכנו 6סרפרעיס,
 הזיה טס ולכן הסכות, כ) המסככ היחיד חןוהסכות
 יחיד, קרון סת5י6ותי המחזיכ ע5ס ע) מורסטס61
 סחות כנוו סמוך, סיגו )כן כנ, ונזסוס הב)נזספיע
 ולעכרו כספרי תמרו זה וע) וכיו"כ, תדון 6)קי,תחרים
 כונתו כו/ כעכורה כהן יהרהר 0ל4 ),:ככס,ככ)
 היחיו מן ומהכדי) כנטיעות, )ק5ן ח)י)ס hl:stס)6

 היו הגויס והגה ססגחה, 6ו פעלה ליזההחישר
 נהפלסס 6טר יסר6ל' לחוגת תדרכי ק5תיוועיס
 מורגסין היו )6 וההיכ) הנווכח על סקטיה תן ומגסכעחיס,
 ומוספעיף מספיעין ג"כ זרות טהפכודות לדיתומוס,
 והספעס הקטרה קוס עליו 4ין 6קר סערות קרוןרק
 י5י)גו חי וקמיו חלדו ע"ז כיוהכ"פ[, ]רק ס6דסחן
 מקריס 6ת הנוכיס הס ה6)ה ה6ריריס ה6)קיסח"ד
 חלוד רכות הע"ז הקטרות כמ5ייסהיו כי מכה,גכ)
 סקרון רק וכוכקפיהס, ח5ייס כחרטותי נוס כנ,יומי

 ט"ז, חרדו ולזה רכה, מכה כסןהכס
 כסקכל, ולמרס היטכ סדכר סניגס עלי כלתרהנד:

 ס, גיטין נחוס' סונף כירוט)חי צחרוכי
 ננוגס 6י)ו נחסכו, זר כמו תורתי רופי )הן6כח31
 ק)הן כויפתריות ה))1 יו45ין היו ככתבהתורס
 לכור, כחות הכסקר מגס. כן טלהן, כריפחריוחוסללו
 בסוף כחוק"ג והמזכח ההיכ) רק קרון, כ,)6יזה

 יסרבל כגי 16מריס הגויס 36) דזכחיס,תוספח6
 טסו6 הברון מקטירין,6כל ג"כ והם )6)קיסןמקטירין
 6ף כגויס, 6ין זס הקטרהן סוס כ)6 הערותחקכן
 גבס כי צמרה )כן )4)י)יהס, הנוסוכסת ד'גתס)פי
 יבתרו זס כי ה6)קיס, ברון הלקח 6) תיסרך)כגוו
 ודו"ק* )ע"ז. הנוסוכקיס כ4ופניהס ים כגויםגס
 סל6 מתי hto 'DDtln סמכת הזמןי הו6 כסנטיכנן

 לרכו כל ומוכן כסכת, י6כ) G~DJ 63טרח
 גמז הכרכה, כזקור הו6 כי חטפיט, הו6 4כןמט"ק-
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וקסמהאחרימטוךאן
 סמעטס, יתו ntas שפע נותן טסטגת וי3רכסהסימרו
  וחיות, כמיון 0"כת מן מיוכס ס0ספע 0יכנ כחווס61
 ג' יולס ע"ז ]6ז)י סחעסס, ימי קטת )כ)וחכתם
 עיסיתסן כיתו רתוך )ק16) כליך ק6רסד3ריס
 גקכי) וענר כמזון, נרכס סמנת מספיע זסט)קר6ת
 תתקוס וססתנועגות סתכועס סו6 עלכתסיטתתעסר,
 תתגועע' חי כ) כי מחיות, ט) נוולם קזס)מקוס,
 תחונזין עירובי 610 16 )נוקוסי olpnn סטקטו)וזמו

 סו6 סנר 6ת סד)יקו סתגוע0, סו6 ודקי רס'ילטיסת
 וכתיכ חוץ, 11 61ור 0ו6חכתס 6ור כי מחכתנינגד
 ודו"ק,[, כוי 5)ות6 נעי 6ור,וטתעתת6 כנס דרטיךע)

 )6 וקמ"י. סמורות ג' תעט סו6 סגספעוס0טפעס
 6יגו כי נו6ונוס, גספע פיכו 610 סכפוריס, יוסכן
 וקין וסתים, h(,tts 1)6 סיכר, 1)6 לחיטו )6גריך
 כפרס תספיע 610 רק יוסכ*פ, חערכ סככס טוסטויו

 טכ)ייס עולס )גי וסוך סקנס, )כ) )יטרק)ומהרס
 יפל"), כ) כסליחות לסרן כ6 כיוהכ"פ 161סגכו)יס,

 וככלליות s~fih' כיד ס)יח ויומק peD טוותיוכתו
 עו)ס גנר ססו6 סכדיס, כין ספגיס Sb כ6יסרך)

 ט3י6רגו. כנוו סגכר)יסתכוייס
 תנוון ככ) ים מלרנוח' ס)סס ים %3יקיסרפקנה

 רג nltDS לונזדיס סנזס 6מרס)ומדיסי
 ונום)נויס )כיסן, tfist ותטי)ין כותף 1תפרנסיןוכיו"כ,
 עמס כגרר הו6 וכיו"כ, 61רגוגיות, תסיסעכורס
 סי6 חייס TD הכמחר סעו)ס, ע) סתספיעיןסגוכחיי
 )תחזיקיס, 6)6 ג6מרן )6 ))ומריס כס')מחזיקיס
 כנזקקת חיטפטיס 6מר פרורי נדולי ים מזםיתר

  ומטפימין מס"ל' פרנס טיטמנס  כיון נתל5כסשיסורס
  כ,רוס)חי  קמרו  יסיר5י מ'1 סרור, SD רבכספם
 נחית דרסך טתע כו' תסים דר"ח טמע יוחנן ר'תודק
 )הילוח ו3זעייף 307ת6 ט63 נוגף 61פיק חנוריסןתן

 50כור תן נתכרכם וריס חגיג6 ר' יסי3ס ר6סמסיס
 6י )נ"נ(, ס6תר כמו כתורתו, נומפיע סיס%)

 וסיס מפרפו)" )0 מ0דרג6 היטרם) תורסנוטהכח
 סעפע נת65 פ"גז יותך )ירוט)חי ספורם קםיודע
 סכתן כגדר וסיס טגטפע חס נון עלך )כלי רכסיס

 כככויי ונקיק 6תר ומגס דסכת6, ת6גי קרע)כן
 טכי5רגו  וכתו )יטרף) םזס.כגול :to.i1lh לרון כנדרסי6
 פנחס, גלתדילי

 61)וי
 מס עכטיו  כך, 15 כי 5ני  סכור מטס

 וכ) ס6תר ]וכנוו )יקרך) נ:ספיעיס ק0ן נותםנעליס
 ס6סרן כל), תוספעיס סיו 1)6 ססריפס[ 6ת ירכו3*נ.
 פיוס 00 מט6'כ מלך, סיס ות"ס )כניו, )כסוגםזלל

 כעין וסנוט 3תכוכרייי גקר6ו סמר מת" תיכףתסאתס
 0קפעס קכ)ת חס סטין סטרות, 63רון י' ככורתתכן

 )כל סספעס 'oh5 מנוסס רק וכיו*כן סקטרס)6
 6יט יוהכ"פ מס )יוסכ"פן מיתתן גסנוכו ומכןסעו)ס,
 גוכ מיתת גן וטסרס, כפרס סטג0 )כ) ומקפיע כ))חקנ)

 ודוק: תומפעיסי ו)6 מטפיעיס עמיו61כי0ו6
 )פגי ויתותו פירוק ויתותו. ד' )פכיבנכהי~בנרןכם

 דכר כו' וי6תר 0דכר כפ) ולכןד',
 06רן כגי קג) חסגותליס, סדרטו )פי 6חיך' 06רן6)
 עסתס נוטס ס) סתפי)תז רק )טקרףי ר6ויסהיו

 ו6תפ)) ד' 0ת6גף 063רן וגס עימר וכנוומח5ס
 פייוס סו6, מאחיך 06רן 6ל דכר 6)יו 6מר )כןכו',

 ותרכל סכותריסן כניס ע) פגים )1 גו60 6כיולפיכך
 0רתז, ע"ד ו0ו6 סו6, ם6חיך6)יו
 וכו' סקורם Sh 6סין ינול כזאת תססתיכותרדהנה

 קריך סיס ולמס 6סרןי כני הגי תיתת6)
 גיוס ססכיטי )חודם נעטור ס) סרכר ז0לאחר
 סכעה כסיג דפייקת ד6נוי )מ6ן )מלואיס,סמיגי
 סמך מט"מ נזת)ו6יס די)יף ~ך)ח"ר חסכיי)פיגין
 לנור עיי"ק[' כירוק)תי כד6נור פריקס)לגפורי
 מיתת 6ף מכפר, יוסכ"פ נוס יוגזם ליםנירוס)תי
 6רות0 )פרס מריס נויתי מרוך 1)מ0 תכפרת,5ריקיס
 פיתת גסמכ0 לת0 כו', נוכפרת 6רומ0 פרס חסכוי,
 )פגי קטר כו' סכירת מס כו', סלוחות )וזכייתאהרן
 נ51ד נוכפר דיוסכ"פ סכי6ור, נו"5, 6ף כסנפקוס
 6סר נ"0 לתקוס סגתי ענין ו0ו6 רון, עהסס61
 עת hlo 5דיקיס כתיתת כן כג"ה ענו עזן יכפרנו
 51ויק נקי 6)יו כנ61 וטתח סט ערכות ורוככלסיף

 כמו טי0יס כתגרי 6ך ס0גו)ס, מ5ד 6101ונוכפר,
 מקרט כקקר6ו0ו דוק6 מכפל' יו0כ*פ ן6ימתביו0כ"פ,
 ודייגו טחכזסו סכפוריס, כיוס כמכעס 60קורס,
 כן מכפר, "יגו עיתים כ) כתי רק כסכו,מחסיכו
 6כ תכפיה, מיתחו rh ונזרוממי מחטיבו 06נסדיק
 ]61ו)י עליו, נכפר אינו 6ז ס5דיקי 6ת כ)כונתכעס

 חכ0, ט) כחייו תייגו כחיים, )קוכרו ראוי כוכחזס
 דוגלת תנור 61ח*כ מממס[, עליו כפרר )6סתיתהו
 מיק נזיתת מ"י כן טסר0, בורחת ס0י6 6דומסיפרס

 טנותכוכן תחט6יון וימצר תסוכם לעסות ס6דסנתעורר
 דרך ע) 16 וכיו"כ, וכו' ק)0כת גפ)0 כמרזים06
 גכר6 ין 0וי סטתי עד ד6מלו לר"ז' 3ייוגיסגי
 5רימס* כפרס טטרס  ענין  ווסו כו/ עלן לתנוידכעי

 51דק ממוחליי לרך סיס  כפירוט, ס)וחות,וכלכירת
 כו' ק) נוולו 60 לריי' היל נדחותיו כחוסח5טרף'

 סגווח)טי רע יס  וכמו  סנז5טרף, 5דק זס סדיק פיה)6
 עכשיו סעד )סזכירעוכי, כ6ת כי וכנוו סמ5טרףורע
  SSO שאמרו וזפ רימ' 5ני  נגריך  ועכשיו טיקהייתי
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 "1צוחסמהאחרימשך

 ימרריך מורס סו6 6סר לדיק ים ו6ס סעגייס,מחיים
 קמים 61יגס פלס )ו (o'hnl היגס דורו וכגיסרול
 ססי"ת 16 למכו 1)6 )לנזור )סם וסיס )וכריולכ

 ס16חות ס6ר נגד 61ז מלריק לוקח נס5רקססר51ס
 רסעיס, גברו סיו נחייס הלדיק טכטסיס 5ןיקיסהמט
 גסתקפת חריכס מי על תריכסו כמפרי כונת]וזס
 מדרגתו סהיס להרן מה סלכן כיי כעלי)ס )1ל3ו6
 וזה ולוק.[, העלילה. תירום וזס הקלק, )דולגדודה
 כמכויס טירונו כדי 6ותס, ססיכר ה)וחוהן כקכירתממס
 כעת מעגל 3עסיית 6ותס יוון ק6ס 6ים, כטסה1ל6

 6והסי קכר )כן פונס, גרו)ס חס גירס, סלוחותקכ)ת
 סיקויס ויסייר והכן, הלוחות, )סכילה ממט דומהוזס

 פגים: כ) תע) ODn1 ומחסכנו
 ללוקה הקנ"ס S~h במדרם כו'. 6סרן יגוףנ1ז*לר2

 כעס גג) hib כו/ סכור ם6תס תכסס)6
 הגס סזס, בסור טיככס רק יכנסי )כגס רו5סטטו6
 פסוט, דפירוקו הגר"6 כסס הו63 מכסף גכיעינספר
 סכגיו רק ~rot כסרר התיר לכנם יכו) היסדפתרן
hSעפ"י טעתו )מ וגתג)ס כיוהכ"פן רק רס6יס סיו 

 נקטרת סכחוכ 60 סתורי כסוף המפורנימס*כ
 DO(1 סיס טגס 6רכעיס טכ6ותן מטוס, טהרן31סטכס
 ע) ד' ענן כי וכתוק"כ וכינס יומס ממסכן ע)קורס
 סיס קקס קכהיכ)ן כעכוןות ורכן גפי יוחסרימתכן
 כיוסכ"פ, כמו מגס 6לכעיס לותן דיגו סיס ד'עגן

 ו)כן ודפח*ח, הכפורתי ע) 6ר6ס כעגן כי כוסכתוכ
 כסרר )כגם רקות )ו היס קג0 6רכעיס טוחןכ)
 הפרסס 103ף כתור ו)כן 3יוסכ*פ, כסיג כמוסזס
 6חת כו' סטכיעי כחורם עולס לחוקה )כס ז6תוסיתס
 יסרק) ס6ז כיוסכ"פ, רק הו6 סרסורות כוייכקנס
 ע) 0כ3וך ו)סכיגת זו לכפרה nlco o'lh~l'כח)6כי
 היס מותו לחרי מלעזר 6ף 61"כ 3עגןןהכפלס

 1ד1"ק, כן רקות)ו
 קרגוהיו SD לסרן וכפר נת5וס הפסוק פירוטרזה

 נס כסנר 6חת )כפר מחויכ טזס כטף,6חת
 ססו6 מעה ככל חסכה, מקחת יותי רם6י 6כ)לסלן,
 )כפר מוכרח מזה רק לז0, מוכן ט5נזו ות651ר51ס
 6חת הכפורים חטרה מרס לדירות 6כן כסג0'6חת
 כסגה, 4חת טרק כו/ )רורותיכס עליו יכפרכסנר
 העגן ם6ין סעורות לכפר, רסקי 3טגס פעמיסל6

 כתות ו)כן כסגה, 6חת רק לכגם רסקי 6יןסורס,
 מכפר, 6חת סרק מדיוקי טעיקר יכפרי כלגס6חת
 ורוק, ךסכוע,ת פ"ק ר,") חהסךלקו ~עיין מעמיס.)6

 6ת וכפר כתיב פיוס ענפות דנכ) ג'),רהמעם
 הקה) כ) וע) הגרטיס SDI סקדסמקדם

 וקדם, נזקרנו טומרת וזס נו'י נג"י חעומ6ית וכפו'גו'
 3תחילס יריעס 3ס ים ע) מכפר סיס הפגימיומעיר
 מכפר, פר כמגיס מזיר וע) eltol~ יריפס כס61ין
 61מר יעו*קי מכפר ההסתרח קטיר טונו"ק זדוןוע)
 SD 63יןי )תס עקרת סעיפי סגי דזכחיס פ"קל"מ

 מסיו זחן כ) 1)פ"1, כו', )זס זס כין ם6ירעעומ6ס
 תמס, שכסר 6סוריס סיו הס הרי 3:מרכר,יסרי)
 טומ5ח חלוי והיה תריר, קדם כקר otS)thוהיו
 לכן )כפרה' 5ריכין והיו  3יוהר וקרסיומירט
 עימקת )כפר גיוס כעכודת עת ככ) גלםסיס

 ודוק, וקדשיומירס

 לכרו  סנטתי דפסתן מס יתכן הספויגו יריירלנש'
  מסימן 5נל לכניו  גס מטח  סוס  מםלרמממן

 כניו כל6 ,)כד להרן טס סמזכח רק ממח )6)13(
 מעיקר כליו 1כ) הנוסכן קרוסת ע)יהס מסיסמפני

  נטלים  סירס  יל ר0גח)יס מעעס עליו סיסהצמיתה
  סחיליןממוכח

 ובזיכיי
  כחילין  וכלירין נזפגימי גט)יס

 ורוק: וגרות, קערת היינו הנוטכן עכולת עוכר ריס61הין
 ז6ת קג6נור מירס, כזכות כו' "ין י613בזאמ

 כירוק)מי מו"ר, כז' תסחרו 6סרהכרית
 כנוים, כקתונס מסנוט כ"ג מס מפגי )וי ר'6חר
 כגריס 3ך' מטמא וכקן כקנווגס* קגתכה חימסכגנך
 עם כ) SD1 מכיל וס)קי'ס הזרוע דכפרקלוקוס
 כסם מקנת 6יכ6 וכעכדיס העכדיס 6י)ו יכפרהקם)
 3כ)) הנוס סגם כ6ן )כן ק)"ח( )סכת 1nhSקניתו)
 מקיים קינו 06 דחי)ס וקפירוק כן', מקנםסכפרס
 )6חל ד6ף תכרת סכרת כתש ספר כריתיו4ת

  6131  לכן ככקר כרית מפר SD נוכפר ד6יגויוהכ"פ
 ורוק: כמיחסכז6ת

 נקנוס 6ימ מס תפני מ"ג, פ"נ יונו6יר*רק2"לךממי
 ולכסס תיי6 ר' תל כון זהכבנגרי

 סיו 1)6  מריינין  סיו  סם  גכוזין 0יו סס סםוכלו
 לועס )6  מלנן ונוקגי יתכן 6חר; )כס"סכקרים
 סיו יוסכ"פ לכ) סכן מכיון זסכ ככגרי )מחסההורה
 ממון ע) חסם נתולה 61"כ 6חריס זהכ בגדילריכין
 וכסלע  כיו"כ.  ת"ו  רף  מנתוה ונר5מר ימלמלטל

 וכמו כקופי רק 6ותס מסיגים היו ס)6היכגיכו
 כנ"ר ולקיתי ורוק. גתיג6 3ן דמ6 נכי כגמיוניחרו

 3קניל לי3"ל כקס רסכגין י"י הרסון כ) לחריפ'
 מן וגסמט וכרקס  ייר"ל. ס) מחוגן ע))חום

 דפריקית: וכמו0ירוק)מי
 סרחי5ות ככ) ולגסס, כטל1 6ת הנגיסרר~וקץ

 עלס דתנן ויתכן 3חיס. כסרו זרחן  גתוכג
 לססתפנ 15רך מס )מלך 3מקגס והודריךוגסתפנ

זפס1ק
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וכמנמהאחריכ22טך2פ1
 חדסיס טיסיו כרי כסוף כגרי דת15ת תסוהופסוס
 סילרנו ר5ס וכהו  היריסן יוטתק כמיס יה)ח)חווכי
 כתוכהר  מלוחן )כן ודנדי נו' 16תן מככטין 6ין)נחר
 כתיס כתיכ לכן )כגעותן יוסר יסתפג )6 וכיסנגר
 מגין כי' טקסס חגין כיש. ולעך בעדוי0נכשף4 ופלוט! תנזיס )ח )6 יבק בסל סיסיה כסרו6ת

 כחורכ וניזהר כפרס כיון גימרסג6נס
 כ6נ6 פרופס  רגפגלס  ילפינין רל5 וס5  נו:נפרס
 6ג6. כ6חר 1)6 כ5ורייה5 כתינוי  סלסין  רליסחפסיס
 יכולת לסלוק יכפר סס6יט יכתיכ י0יכ6וטעמך
 ותחג1גיס כרחנזיס 610 כי ונסרקות n'ho תןהכפלס
 רנון )ת)16" תחיוכ ססקי"מ 65תר קבע הפקתו61ין

 טנור מנוסס 3חור3 )כן 3תחנוניס, 6ג6 כתיגכקסתו
 וקטון כ6ג6 6מר )עגתו טכפר0 יחס לכפיס16)י

  פעתה קה)ט וכפר דכתיכ )כ"ג יקיף ותיגיתחנוגיס.
  כפגלה  %ס5'ע כ6ג6 )ותר 5ייך )כן עליוסכפרס
 )6 סזקגיס 6) הכפרס פעות גתיחס0 ס)6ערופה
 3קקי6 רק הבתרך תסיק )6  ומס"ס 6;6 )ומר5ריכי

 ול6 לטתו, זו ניחו כיתו, וכטד נערורמנכמרש ודוק: תירון )ס  יט קוטי6וכ)
 6ס גן ו"ס כגי., גס תיקיו דנייך)רנות, תסתכרי

 ותורת תעכר, י60 עמוס כ6ח5ע כיוהכ"פ סכיוימותו
 נזקוס 6קתו, לק מסתכרה )כן גורס, רהטיםררכיט
 דגתיכ רגל5ע כעכר ורכן רחרח, )יס6 יוכ)דוס
 דהקפיר חזירך כני ו6ת קסתי למזגי 6ת 06כחי3י'

 כימך ו6ת  06כך  נס  לכן  כניס  לי  טיסיוסתורה
 סוכ כי רכתיכ וכנוו וכגיס 6סט )370 סיסיודרטינין

 ורוק: (3ff קרוסין יפויט טיס, טגיסס חיטיו עתך15
 יוחק דוורו 0ג0 לו, 6סל nhgno פר 6תך2מודקממ

 פסוס כזר פיו דטחיטת סכר יסנד56ת"ג
 0יייות 3ירוס)מי ו0;ס יעי"ע, וחוקם. לסרןוכתיב
 טיכס עו"ג דסעירי דסכר ff~s' רמותיכין6תר

 חוקית  וכי 0יתיס כרכרי כתיכ 607 סחיכםעעו;יס
  מזרקת  ומטיי ויסמכו כי' סחיך במירי 06ויגיסו
 ע"כ ולכך ורון על דכ6 פירוטו גרפס סי/סעס
 ויסודר סתנז)כ0 ע) )כפר סכה קפי סי' מעטסורקת
 קכ6ו 51פי כעסיס כמו ידי0ס וסזקגיס סנורךטתכו
 דחכפר 06רן ס) פרו גנזו סוי סמקדס SD)כפר
SDכספיר תתכפרי וכקינג לכד מזרון ע5 סכסגיס  

 הכבגיס, ויקחטוס כתיב ו)כן ככתן קחיסס  וסי'מפנימי
 תרס סכתן מקח כקי כן גכי כחיב וקכ)סודוק,
  ויטחנו 3קל גכי תנון כמיכ )כן מספל דםראפר
 כתורס דמפרס כתו 0דס 6ת סכסגיס ויקנטומנקל
 ויזק: מקס, )מוגו סקלכגות )כ) וסוס*ד כקרג3י

 תצחין טסתקין 6חר כטרוקי תעסה ע"נ י"סירמא
 כו' נלונה קמחם קתח סיס געי6הוכו'

 וי"ל גו' תועטיס ימים סיו )6 וכו'  כגי )61מל
 לסריגי העגין וחכעו. ת)6ך סכ6 כו' ניגףכי5י6הו
 כ"ג מסימן 06 נ"ג כגיטין 6תור6י דפ)יגיכנוס
  חלומות  חוספה5  ועיין גירו וסיס סוייל  מפיגל)ומר

 )ומר רמטיתן סכר ת"ק 61"כ ריי דפ)יג כנודפ"י
 קטורת וכעי כט)כהו מקטיר ס)6 גלתן ואךיפיג)
 סיו ל6 61"כ גלוון ר6יגו סכל ר"ח 6כ)מחרס

  תאך  סכ5 כו' כי5י6תו קלמר ע"ז קטורתנזקעריס
 לוחן לפיתו 6דסן וכ) כתיב 60 פריךרגייוס)תי
le')Dn3ת15תו' יעקס )6 דקטרת ותסס 6דס, פני 
  ורו"י: סמוי ווס 5חר'  סירה  יעיירו קפיר61"כ
 ער גר' קולח )סמי טסגיפ  כיון נ"ג.  וףירכ~א

 עטן. ית)6 ו30ית טג6תר leD פכיתקכחת)6
  )נקטיר פחיתו סנ5  כמפס (ul~)st  כתו רתפרטגי06
 וזפ  נו'  טסניס  מתוניס  קילו  וסוליו  כהיכלסירה
 וכן וכו' '~Sh ככי נוטות6ות סקורט ע)ר0מג*רtD"1D' 4 עוזיסו. ט) קטרת מעסן עסן ימלץופכית

 תפלק טתעון ר3י כו', תועד 5065יעמס
  ורון 16  ספלם סיס  ס6ס קרס,  עגיגי ע)קיכפר
 ס3ל יסורק ורכי ע"ז וכפר זקוקיו תקרסכסופקת
 ס"; ונפריס )פני רעכיד 0יכ6 כי )י0 תצעי6100
 יטווס ורצי לפ"ל  יפיס חוכן 6100 ות"ס כסיכ)געכד
 קת') ונעכיך 6חריני ומעיר פר  ניחי יו"ר  תססי65י

 ע) ספייוט 6ין יסורר )ר' דפס פירות, ח'(.)סכועוח
 6י1 יעסס וכן דרקון הפררת, ע) כ0יכ) סייגוסקול,
 6ת תכפר וכ)0 תוכיח דחכירו ועודן חיכול עוס)ו

 מכפלת ט) ה61 דקרת סרי כו', 06ת"ט 61תסקרס
 וכן כתום סוי ר6ס ר"י, ניון כן כי ס6תת6כ)
 מיומ6וה וכפר  כחוכ סוי 5י לחוריס,  (D~nohיפסס
 נפריס סנתוז  כל  פל  יפסס  רוכן h~tnh' סויכניה
 )כן )הסה"ע, דמם ויכיף וטעיר פר סיסתטס5ה
 סרי  ס%לייוי סקדס ע) וכפרכתב

 סו6 הכפרס
 תכוגח תזיין כז0 נוער Sth וע) סירי  פלסוריטס
 נוס  סהס6  5ריכ0 סכפרס טרק  לסוריתסתקותות

 יקלק) קר.) כ) תעד כיחו וכעד  גפרור0כמ*ר4 וז"כ: וסיד, ססחיט0 )6וכזח
 1כ) סכסגיס 651חי1 לו מסוט כפרס6יזס

 ת"ר(, )יותץ הקטרת 1 לותר סוי יסרק)קם)
  ותקרס קוס טונו6ח ע5 ל6  מפליתי  רסספיר0כוגט
 olvn  כסוף יריפס כס  וקין כחתילס  יר'עס נסגיס

  סירסרכפנילי
  גרול יזהר  otit)O טל  ספון וסרסרי

 כוס חייי וכי סירס פל  סמתיניס  סן  פסןבמס
סו6
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 1%צואשמהאחרימשך

 כספל טכתכ כנוו וסול SD'1 טסופקד 3מס כע1)610
 6ג) גו" פלק י' כמיחל ק6ז) חט6 ע)סעיקליס
 ידיעס נס כקין נקדם 16 6חריס נדכריססחס6
 תילוי לתכל ולמעון 1)ר' 0עס, 6) סכמן טוסגתחי)ס
svפר 

. 
 סמטת)ח מסחעיר כמס סכסניס ע) מכפר

 )6ור י65 6סר דגחפע) מקוס יתכן יטרק), ע)תכפר
 ערך דופי מטוס סכסכי0, עזן יגד) כוסססמט,

 כ6 קטרת 6כ) נו41 יותר ססס סחינו) כןקדוסחס,
  מפס סוס  סטם, SlS'n  כקין כוס, סכהס,יי  רירע)
 רפנירת tDWS"' רר"ט ומור ורו"ק* כפיס  לעניןככסן
 5פסר ר6הר ימ,ימוי כל  סגוף פכורת  פסססי"מ
 הלוי'  ספרנסחן  כסנים  לכן פליס, תס6 הס הורסכו'

 Dfft3: כפרס3עי

 וקמש ומחתס, כף )0ו5י6 6סמ"ע, 6) לסרןרננא
 )פרכת, מכית 6) לסלן וכ6 לחכהג  ליסרסוס

 וכנר06ן סקרון, כדי 3' כין ומחה0 כף סיסדרס
 וסנר כ"ז, מגחות עיין כק"ת, )6סמ"ע רקניתדכגיסס
 אפסר 6י תסמזכח סגח)יס )יקח דוריך נקטרתןכ6ן
  כיון פר  כרס  יכן מספ1רס,  והכף שנוחתל טססילם

 1ככ"1 ססיכ), דרך )כו6 תוכרח סרי ספל,קגקחע
 מכפרת מזרח )5ל )סיות דמוכיח )מולוה קימס'כתיג
 %וכרח  סכרים  לבין  סל6  כ6ן 6נל  מס' ר6ג"י  כדיייףו

  רחלי לכול  לריך ולסיכל6ינו והחהס,  כף  גסולי6לנו6'
  הבין והחמס  מכף ולסולי6 סכפרח לחורי  ררךפייל
  לכן מסיפס'  ררך ריס סם  תוספות  יעייןסבריס'
 מוכלת ססיכל סררך 6סמ"ע, Sh לסרן ויכה5הר

 1ד1"ק: ס3ריס נוכין ומחתס סכף )0י5י6)כו6
 פרד**ר2

 סחע"
 סוכם 6סר סחע6ת שעיר 061

 htD רף וכגמרם כתו"כ יו5י6. גו' )כפר דמו6ת
 ר'5 דברי  סרסן  36ית וכסרפין גנדיס נוטגו6ין1כ1)ן
 ס6חרון 6)6 כו' נגריס מטמ6ין  6ין יחכ"6ורפסי
 תוספות ועיין פ)יגי* וכמסי כפרס. כיס וגחר610י)
 ההלו  טורק טרם 0קעיר וס גספך ד6ס ונרססיסכים.
 )סכ.6  51ליך ספר רס כנר כילת סל6 סחוכחיפל
 ר6ס )6 ספר 6'כ סמינחי יפ"ג לס161ת  ספירעור
 ל6  ס6חרון ומסעיר ספר וס כילס  וככר ססעילן6ת
 hnwnt סדסף 6כית  ג'ירף רמינו  לחכהיס  לכןכ6,

  כגריס hnwtoo  רסספיר  )סיות מ5י לחרון, רקננדיס
 סר,  טל דנוו סיות כעת עייין גטחט 1)6 ר6ס)6
 61ת סחס6ת, ספיר ו6ת סחי6ת סר ו6ת 5הרוליס

 )עעמיס IIDnV ל' 6כ) )מלעיל, פר כין)מפסיק
 וסקי קל6 ערניס סרר 61ת ס"ס וף כב"ק6זי)
 והכפר כ"ג סל  ססו6 פל, כין )לפסוקי 6תדכתכ
 SD והכפר פרס טל  טסות )עעיל,6כסניס'

 כתחר פר  כשוי סכ6 סקעיר פל ק6י 6"כספור
 סוכך, 6טר סחע6ת שעיר 61ת סחט6ת  פךר14רן ורו"קי לגריס.סמיה5ין

 כ)) סחע6ח דכח)כ 6ף onlh' פרטסי:ס
onthכגס'ג  מי64יס כמו סוס דכ6ן מסוס, )סקטרס 
 דמוי וסד"6  יומ6' ריק  סיחרו כזזו ו:תקיסתחי)ס
 ספס  וספיר כשרף לסרן דפר כסמיי מלטויסכמו

ts)h)יכן יסרף' לסרן פר רק כף ד)6 6חר לכן 
  סכהלי6יס כקדש, דמם 0וכ6 וסגיסן מקוס, סנ!ססעיר
 כסקטלס 6כ) )עמ'  לסרן  כין  הל;  לכן  הילוליס'איו

 ודו"ק: סתס כתכ סחטנות נקטי ג,%)61יסגס
 נהים.  כשרו ורחן נגדיו יכנס 6ותסרךקוטר*ר%

 סכחכ וכחו  סטרב' ער וטמ6 נתבל5
  6ען רכיוסכ"ס  הטיס ספרס' 5ח  סיורף  כסןגני

 סטוה5ס 6ח  ורוחין  ;בופיס  סיהנן קרככות רקמקריכין
 כקים ט5מו  שותתת 6כל  יוס' טבול טוה5חורותך
 3ירום)מי וכד6מר )טכ41 51ריך סותר )6 )סכו)מיס
 כטומ6סן סרדעוסין מגעי ס5כיר סיו 15)ין כי'!רפרק
 עובין קינן )טכו4 מיס יט 6כ) )טחו), מיסס6ין

 דסוחטין פסחן נכי דוקק )פרם מזויגו ובסכעומ06'
 61'כ  סרן* טמ6 ע) )6 6כ) יוסי טכו) ע)ו,ורקין
 5נל כיחיר. וסוי יוה5ס רחי ל6 ליכול  היםבסיט

 )טכסן דבריך לכור, כקרכן טנוף ככסן גסמסחכרלו
  ;סמם כסן, )סגין כמו טומ6תוי קי)6 'וסדטכ1)
 מסתכרת מותוי 6ח מפ5עין סכסכיס תחיוכטומ06
 סכפוליס וכיוס ל6כ*ע, ועיין יוס עכו) )6 טת6'ווקף
 מסוס סערכן עד וטמ6 כתכ )6 בכן )6כ0641ור
 מגפ חמוס ו6י 06ור,  ולסכול טומרך, דחויםדכ5גור
 הנ'6  פיין  כ5וכליף ליגע כיוהכ"פ  יסור ס6תרותי,

 ודו"ק: הרי"בסימן

 לפני כו'  למכס ליסר  פליכס יכפר  סוס גיוסכי
  ;6ין דבלי כחגיגסן רימרו פירוק, חיסרו,ר'

 תינו שמסיס כליס כן סטכי)1  06 סנור,בוכסופפרה
 רמופיל יהינו טח*  סחעין  ססכלי )6 ל01טמורי
  ספניהייס  סכלים ליסר  הופיל סכלי  לגוף  ליסרותטיס
 ר' לפני חט6וחיכס מכל נכרימות רריך כןיפו"ס,
  תלוין, %6הות חייבי ווסו ריי  6)6 13  י.ולעס6ייו
 מכפר ידיעסי מפק 6ף כ))י )יס  6יתירע רל6ו5פ"ג
 ע)יכס יכפר סזס 3הס 06 כי 6מי, 1)זס י'ח,)סם
 קגר6ין ע)יכס* סכ6ין מסחט6יס פירוש 6תכס,)עסר
 ר' לפני  חט6וחיכס מכ) elh לכן )כסי ונו:)ין)כ)

 הופיל סנגלסי  לפון סרסרה והופיל רסו6ילתטסרו'
  מכס,  וכבסריס  סכסיייס %פכירות 5י 6הכסליסר
 ווס תטסרו'  למטס 6ל6 גלוי  ט6יני ס1שכירותוגס

דוס5
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ונכמהאמרימשך184
 )חוטך, פוננו ונזכיר יוסכ*פ ס) הכפלתו 3ר51סדוקך
 יוסכ"פ, לי ר51סקתכפר 163מר6יני 60 כפרש51ליך
 SD 6ף מכפר יוסכ"פ 6ין )חוטך, עלתו תכירסייגו

 ככליתות ן6מרו וכתו ס6דס, תעין סנע)תיססחט6יס
 לחרי תלוי 6סס דרכיך 3יוסכ*פ, כמכעס 1'וף

 וח"ק: יעו'קיוסכ'פ,
 תכפר יוסכ"פ קלות רעל כתכ, תטס יחיגווקנה

 פשט, ומעתו כ)ח"נזכזס עיי"ס חספס,כ)6
 תכפיין וציתה חסוכס יותץ כתסכת 6תריגיןרלר3י
 היחק לפיתו כרכיי ך)6 )ימ4 הטפיריס* יוםעם
 חזיג6 תטפס, כעי )6 יוסכ"ס יוסכ"פ, כעי מטוכסכרכי
 תסוכם כלelh 6 הכפר דיוסכ"פ שסכרדורני
 )הכגן, 6"כ תכפר6, )6 )חודך הקוכם ככ*ז חתורותע)

 כתסגס כרתגן )חודיס מכפרת ותסוכס כקלותדסכרי
 t~lVDI hSD51 תכפר6. )חורץ ויוסכ"פ כק"כדיותך
 תכרחת 6יגס דהיריעה רכינו הקריך דככרכעיני

 קוטיית ע) )פ)6 61"כ וכסד"כ וכעיקריס עיי"ם)סכהירס
 לסכיך כרעתן ססיס כו' חונך ר' 6תר 3מוף כי1נז6ירוס)מי
 סק3"ס וקין 3מי כר"כ ר"י סכי6ו 1)6 6חריעיר
 51"ע, תכריח, 6יגו 60 ו)פ)6 מיד ויכפר הגידרופס

 )חכירו 6רס אנין עכירות יותך, סוףךנבנמרעני'
 מכירו, 6ת קירלס ער תכפר יוסכ"פ6ין

 סכירות ע) סגם תכפר, יוסכ"פ 6ז יילסו 606כ)
 ט6תל וזס יוסכ"פי כפרת )ריך )חכירו 6דססנין
 סכיו יחיס עקרת 6,)1 ר"ג 6תר כהמ165 ד'דרקו
 טככיכו) )נוקוס, 6יס סכין ע) וזס )יוהכ"פ,ר"מ
 6ת ו' ויגוף סיתיס כעטרה ויסי עלתו, 6תמתליך
 ע) וזהו ר"ס' סכין יתיס עסרת 6יל1 6ר'נגכ)
 דרק ו)זס כעשי"ת, מלוי ג"כ )חכירו 6יססכין

 סכין סחט6יס וזכו ד' )פני חט16תיכס תטלר6כ"ע
 מטוהריס, ההיו תטסרו' ד' ;)פגי לתקוס'6וס
 ס6דס )חכירו, 6דס סכין פכירות חט6ותיכס, מכל פי'ועוד
hwtn5יתס טתטסר ר" לפני  שלמס 5ת מייסרי  כלווי )חכירו 

 ייפרס זס ובחר ונריקי כפיוס סם  ייסרוס%סהילס
 נגדמזי סכם סעכירה, גק6ר )חכירו מפיוס ס6חרי"

'olpnoד' דרסו ט,נזר וזס )וקוס, 6דס כין וגטקס 
 וין' הכע) טהו6 )תקוס, 6רס סכין גגוכהמ165
 טה61 )חכירו, 6רס סכין נגר קרוכ 3סיוחוקר6וסו
 כילרו סטרור זס דרכה רסע יעזוכ סכע"ו,6ין

 ;6תר כתו סנזחקכותן )6 6כל דרכו, יגזוםסתת16ס
 חס 6כ) כו" ע) לכוץ 6יפסי חזיר, ככטר6יפ;י
 תחסכותיו, 6ון 61יס כו', גזר סכסתיס 61כי6עסס
 העמס סיס 6כ, וככור ,h,(ttb גז) סכריות עלזסה
 הל"י וגרכרי ג)), תפקוס t)'hGנפק

 פרקים כח'

 )חצירו 6רס סכין ועל וירחתסו, ו' 6) ייסיכ ו'יפרק
 )חכירו 6רס כין סע) )ם)יח, ייכס כי 6)קע61ל
 ער ס6תר כתו )חכירו, 6רס כין טרן דין,נקרץ
  6וף כל  ללריס יקונח ל5 ס5מר 011  כו:הנרקיס
 תת6וס' ודייגו כמרמס  מוטם ק6יגומכיון
 1)6 טוכ יפסס 6טר כקרן לריק 61ין )ו, י16גס)6

  ס)4 )ו h~h ותתרוס  סהוי3  טממיוה' טכתלותיחטף,
 כטכסיותי רע ת)6 כטתעיות רסעיס 1)3מתכליות,  6ון  לו י6וג0 )6 כסנזעיותי ק50ריק ס6תר' וזסיהי5'
 סקס נוכרי פוע)י6ון כחו כחרחס, כלזב נוגחטסן
 וסוף כו', 6ון ויכר 56כפ טרח כו' ורעם רסטיסעס
 ודו"ק ;כי6רגו, כתו )חכייו'  6רס  סדין רכריסע)

 ר' יסתע )6 כרכי רזייתי 06 6ון 6תר ו)זסכע"ז,
 כתוסוכ: ס6דס גרוע התחטנס גס סכזסוזס,
  3נל  יסירין  לסנטי ומחלן )יטרף) סלחן 6תסכב'

  יסורון, סכטי נזכר )6  ספלי פנל מנסרור.
 קחר רק) )*הן רף יותץ למרו והנס סו6. וכרס)6
 6חריס ת6י טו' ערכ נוט) תוכחרין סכר כגדיסיו

 ותכפרת, סי6 חסוכס סר6טוגה טעכודס )פי כו',פחותין
 קריך ו)פ"1 רק"י* כו'. ol~no )פגות 6)6 6יגס111

 ישתעל), גר' כרייתך סך סנמי6 חייתי )6 נזוועכיקור
 )יכו, גוס כהן טנוזנ כנרים רסן הו45ת SDדפתר
Sh(ע"כ, כ"ג )עי) כרככי, )רכו קרירס כהן יכש 

  סיס  הקיהלה ק6י, סכתגת ע) ררק יותרןוהסתכלך
 סיו סבגדיס  ם6ר כ) 6כ) הכקל, כעכזדתמוכחלת

 ה*) תה ע*6 )קתן דרסו כפקר ופכן סר6סוגיס,הס
 גריס סיסיו כתו"כ, דרקו וחזס ככרי ק)כק )כס6סר
 סל5מר סכהיהי  מל עיקרו 0ו6 סערכיס' כין6חריס
  וניון נויי ילכס סרס לר נהנה לניטי W~e3כס
 דר' מייתי )6  לנן  יהר,  טל קותן סיו סכגריססכ)

 ק6י הכחגת ע) דרק כן, פסק וסרתכ"ס כ6ן,יסתעף)
 POD תסס ]ורכינו  ונתל"מ הכתירס 3יה  3סלניהיעו"ס

 )עככ, מהן יק )מ5וס'  תפן יס י"ס כזכחיסרהפירום
 סגי טס גלאור 1)6 כר כהן קג6מר כגדיםסכהגך
 סטי' נפיל סוי )נאווה ורק לנרוי 6חר הוטסיס6
 סגי סס  בסן נקמר טל5  3יוסכ"פ,  נס"ג נגדי5"כ
 דסןי כה651ת וכן  5הר, חוט רק כהן 6ין 06)עגכ
 כסיתם,1)הר"נז

 כד ותכנסי כד, תרו כסן סגלתי
  דוריט %ס 6"ט )כן ססס, כפו)ין קינן 06 ג"כסגי
 סדיזם, )כהן כסריס כ"ג סכגוי ))נזרי כ6 רוסקל'

 3מס רבעי וס5 ספי  3ל5 3ר  נקמר  כמניסןמפגי
 חוטן סטן ככגדיס 6תל 1)6  3יוסכ"פ כמ"גלהתלך

  וכירוס)חי סכתגת, רק גקתנס  חריע )הכיןייצנן ודו"ק,[ הסס.  נסילימ מיסיו  3מי סלמלוס  מפנינפולסטס,
פלק
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צחוץכמהאחרימשך
 זסכ ככגלי נוסתם 6עו נוס נופגי לו 63פרק
 מלך1 )פכי תתהדר g~D (6 מיתן 6'ר סג6וס,תפני
 כתיכ קחתו) סכיגור געקס קטיגור ק6ין לויי6"ר
 ונו0יוס עותד ועכסיי זסכ 6)קי )הס 1rDIכסס
 הים הדיוט כסן ס) ר6כגט הלת"ד נר6ס זהכ,ככגדי
 1nDW ג16ת סליוט, ככסן נותק היס 6'כ כון,ס)
 6כגט לת"ד 6כל כו' תההרר Sh מרוס סינוןדר'
 ככנס סיס )6 6"כ כללויס, ט) היס הפיוט כסן0)

 )וי, יר' טעמו יקריך לסניס' כיוהכ"פ כסריוטמכה"ג
 פקדי וכיוס לסנור ועליו העג) תון טתזכירמסוס
 ם6יגו דור, כ) לך 6ין כחלק מלתרו 1כנזופקדתי,
 סנורו וסכה ודו"ק. סיגל, תחטף 6חת 6וגקי6נוטל

 עדיין דור ככ) טנור 4כין י' 6' סינון נזקריכנודרם
 רסכפרה וכמ65, עיי"ם, קיים, יוסף מכייח 0)חע6
SDעדיין ולפכיס לפגי הכללה ס6ותס oG החט6 לוטם 

 נוטקל הנסתלח מעיר ם) לקון ולכן יוסף,חתכירת
 סכסכי) פ"ק, כסכת 60וורו לתה רמז מלעיס,מתי
 גחקנ6ו כו' )יוסף יעקב חגתן מילת ס)עיס 0גיחקק)
 י)פניס )פגי היס ספפרה כי יתכן תכן כ!', צחיובו

 0ה61 תסוס נכיתין, םל מקוס וההיכ), סכפרתככיח
 כעזרם סיס )6 ולכן יוסף1 חכירת סג כהחטף סיהל6
 ם6תרו נזסוס י*כ, וף יומק כתפורם יוך6' ם)חלקו
 יעו"ם, חוטך, ס"ז הכו5ע 6ת התכרך סגהרריןריס
 כניחיןן זכס חס תפני כרכס כספרי תפורם לזסוקרוב
'DS(6גי טו' יוסף 0) כמכירתו היו הקכעיס סכ 
 עליהם מתתל6 ולכי לפני חתפל)יס מיסיו כו'טנור
 ס6נ!רו נתootnh 65. ע) תלחחיס היו hS והםרחתיס
 )תקום, 6דס סכין כהכריס חוטטן 1כטיר6לכידיהן, צנותיהן תעלה כם6יחזין כגיס, ע) 6כזת עזןפוקר
 חוט6ין יסרך) oh1 העגל' חט6 עליהס פוקר6ז

 חט6 טסיהן פוקר 6ז )תכירו, 6רס סבין3רכליס
 פסחות כחומן, גכגס ל6 זס עעס ותפני יוסף,מכירת
 והסכטיס ר/ לפגי )זכרון לכו ע) חקיקיןסמכטיס
 תפני עיי.ם,(, כו', רס"ם )תוס' סזכרון סןכבקנוס
 6חיהס ע) רחמו )4 3ע5מן טהן קטרוג, יהיסקזס
 חקוק ערן ולפריס ולפגי זל"ז, וקוכ,יס מתנגדיםוסיו
 הצחרי סוגך, רכ טעס כצנות 1וזס דור ככלחע6ן
 ותוחיס, 6וריס Opot וקלאס רוד הר6קוגיסתות
 יכוליס היו 1)6 ת)כיס )סכי גהח)קו טססנטיסמפגי
 זס, טס זס הס3טיס טחות שיצטרפו רכריסס,לתתם
 ודו"ק[, זל"ז, וטוג6יס זס טס זס ח)וקיס קהיוכיון
 סיס יוסףי חכירת םל החטך כפרת ע) )הורותזלכן
 ע) כחגת פ"ח זכחיס יכנ!ום"6 תוכחרת,כתף
 סעיר ויטחנו ;גרגור כו/ דחיסעתיקות

 1ד1*ק, כרס, סכתגת 6ת ויטכסוטויס
 כ) ע) היינו )יסר46 סלחן 6תס כי ס6תרורזךק

 תקורם סו6 מהרוקס )תקוס' 6רס סכיןהחט6יס
 סלחתי ג6מר ומס יטר46 6לקיך 6)6 נזג6תרסעג4

 סגין חע6יס פ) הו6 יסירוף לסכטי ותחלןכדכריך,
 יוטף' תכירת מחטך 610 סרסן ט0ויש )חכירו,6יס

 61כת"): ככ*ז. ורוק יטירון, סכמיסיוע16
 סכפוריס יוס 56ל תקוס 3כ) )כס. הי6 מנתוןהמבנון

 ה61, קכתין תכת הזה, סיום זכי לקיןכתיכ
 ומס גקיכס, כלמון שכהוי כ6ן לכר נוקוס, ככ)וכן
 תנין יוהכ"פ פרק ריס דררסו תה לפי הו.כריצות
 וכעילת והס"ת, וסיכם, כרחי5ס ס06ור הכ:פוריס)יוס
 קפירק גיסים רכינו ועיין סכות, שכתון ת')הסגד)
 סיתום זס סתסר רק תורסי דכר דמוי ס,-נ!כ"סכסס

 עגו" 0ס61 תס להוסיף ג"כ סירבו תס כפי)חכתיס,
'DfftD'ססכיתות פירום, )כס, ה6 קכתון 6מל תכן 
 סיתר6ה תה כפי לכס ומסור ככס תלוי לפרסןכפרט
 ונקזן סיטרי הדעת וקקי) התורה ולכי ע21"י)כס
 1)6 )כס, נוטורס סהי6 כטיכוס, הקכיתס ע) ק6,יהי4
 עיתון ועתר סיוס ע) תרכל שלהלן סיוס, ,צ)מרכר

 ורו"ק: סיוס סייגו לכסיסו6
 תקוס ככ) סגס תקם, 6ת ד' 015 כ06רריעשת

 כתוכ ו'י 5וס כלסר לסרן טעסססכתוכי

 וכתגורס כ6ן רק ורותעיי 15 כפ' להרן 6ל תסהנדכי
 תסס טינר כתוב, 1)6 כו' להרן 6) ו.3רכתוכ
 תזס וירטו ו)כן כו', טהרן ויעם כתוכ ולח"כקליו,
 כגדים לוכם l~oh ם6ין תנין כתו"כ דרטותסני

 כ6ן כת31 )6 תכן נזלך, גזירת כחוקיים 6)6לגדולתו
 גרועת הלגם 3ל6 6חר עסה כקילו דעסה )הורות,טחו

 נזפי כמוסע תסס תפי מרותע סכי, וככעסע5חותוי
 31כ*ז מלסי כנגד וסקל לסרן קהיס קסגסהקרס,
DnCוכחלדת כהימס הקכ"ס תפי כעוחע תקף, רפי 
 6)י1, תסה סרכר נזכר ול6 להרן סם כתוכ לכןקרס,

 )קריינת חצין 6תר לו נ6 פרק ריס כירוסלתי~ירנןנש
 )קריינת 5וה,מיכן כקמר ת") מה כו'הפרטה

 6ת ן' 5וה כלסר מקה ויעם נופרט ו)כןהפרקה,
 והרי ספרקס כ) לסרן 6) סיכר עטה, !תהתקח,
 )סויוה ויעי, וכ"ןכתו3 נומס 0רכר תקוס, שכלכתוכ

 עוכדס פכן עכודות' מפירי לרורות הפרטה0נוקר4
 קר6 לחטה חפני גריס, כעזרת וכחון כוןכבגרי
'onlh3חדכר* תטה כסן 6ס זכחיס, כסוף ופליגי 
 סקנס, כרון ווקף לקרות כעי ו6ס ודו"ק,יעו"0
 כו'* תורס גתגה הקרם כלטון 06 ככל) רזהגר6ה
 ורו"ק, כס"ס כלכת לק כמוטס, לס חעיג )6ו)כן

וכפסוע
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חכמהאחרימשךאן
 וגרסך  ררס5רכל סהו"מ )נ6ר יםיבנפטוומ

 ספרסס סגל  מנין לחרי  מסמוסילמר
  ס6ין  ומנין וכפורים,  מסך נלאו  נו' תסרר פללמורס
 חקך, גזרת כמקיים 6)6 )גדו)מו כגוים )וכסלסרן
 )קר6 סכינם זס ממס 6ת ד' 015 כלסר ויעםמ*)
 015 6סר סדכריס כ) 6ת וכניו לסרן ויעס 15וסוף
 סכגדיס, ג0)גטת כמ)ו6יס דכתיכ6 מעם, כירר'

 סקדס מפי גסומע ממטס טמע בסרן ק6ףומנין,
 דכסט)וחך )קר6 כואו וכו', ו' 5וס כאר ויעסת')
 5וה אטר כוי המטרת פני מז) Sh בהרן כןויעם
 ונכון: פסוס 1,ס וקל6* וטיפין רים6 ונקיט מקס, 6"4'

 סיס )6 כי מפני יוסנ"פ, נזכר )6 כככ"יסהנה
 כמום13תסי סיו כונס כי )6ומ" סרנקנוס

 סיס פיוס ועכורת פ)6, 6יגו כטגס 6חר יוםותעגיה
 ככ) פרטיות מ015 וסוף כמקדם' )כרו כמ"גסוית
 והקריכו חמקימס 163 יקרם) מכ) פסח, כן )6סמכותן
 יעכיס מסיו סג" כיח כזמן )כד פסחים רככות6)פי
 3פ3ורת  ורק מיסר5ל, מפסיס נכויס,  וו  ו'י)דכר
 כמו לנכו5ס, ירוכס לססגס  1כו  ולפנים לפניכס"ג
 סליק, וכסתעון כ"ג  כילתן ל"ב  רף נסורסמקמרו
 )הקטיר כקגכגס 3*6, יעמעם) כר' יכלכותונפ"ק
 הגלו)יס מקוס חכ) כ6ו )כן י)פגיס, )פניקטלת

 51רק; 6תת וז0 נכו06, זו ל' דגר ולשמוע כסיג)למחפני

 6ד6 3ר חייך סיד* פ"ס מקריסיר~רלמלב~י
 )ן יסיכ דתי נו6ן כיכוגין סכין סוי6ית

 גן כתר מן נסכין, רוון רכ6 ל15מ6 סת6 ריקמכין
 גסנו ס)6 פירום גכן, רטתן למרין גסכין סזון)6

  ורסחן גכן, כגרס י0ו6י דינרו ולילך, נזיוסכ"פמ5דקס
  וזהו  וס"נ(' ל"י סכת  )פיין גרס  מקוס ככלסירוס
 61) פ*6 3סנ0דלין חניג6 כל ר*6 וכרי ע)מיוחל
 לריס'  סל מקיפת גהגס ס)6 קירכ, )6 גוס6קס
  יניס  בפסרס  נמו סיתר' סטת טים כנעןוזסו
 ולרקהו  סלם כגג נוחן קס6רס )יוסכ"פי ריסטפין

 ודוק: ממוס*תלילסו
 6)6 )י 6ין נחו*כ )לחרי ד' 5ו0 6סר הדברזןק

 זס חיל  שלוכוח  ר6טי )ינות הגין כו' ונביולסרן
 רמפרס גמרך  יפוין כו: סרגר 1ס גימר  ולסלןסרסר
 רסרבר יניס' נולש  ויחלן יפויס* כסיוס' ס5לסלפנין
 פ"1  יטגיחי  ססס סריות לר5סי נמסרס  חוןריחושי
 )עכר סחטך רפטי 6ת ויקטע ככ"י לסלחווכמו
 )פגי 6קר ו', תזכח תנכר תזכח, ככנותםמירדן
 ורוק: וינץ.  לר3ר )6 )0כי, גז"ס כ"ס ורפי 61ו)יחסכנו.
 לחחגס מחון כו' יסחט 6סר יסלק) מנית 6קאיש

  גדולך 6ת ר' ירקים  גי 6קל גלתה הגהגו',

 דכמרכר כחו)יןן ופירטו כוץ כסר 16כ)סוטמרת
 ככתיכלסלו

 )כן כו',  למסכן ן6יקרגו תקוס ת16ס,
 סקגי  חובב וכתו  לסתימת,  חקוסר סלינו דסגריתכן'
 1)6 יטרT~h3 '(6 חקק )1 ולין )1576 לותוטק)ח
 ג6סר )6 56)1 חס16חה, )סעתידות תקוס )וסיס
 כו' כ6ר5כס כו' יגזר וכי כתוב ולכן othn'ככסל
 הכ) כו', הלרן כלזרח כני וכן )כס, 6חתחוקס
 קגסגו כלולות, 8כ) )הס, 6חד דין סיס כתרןדוקם
 חותר, סנר סיס ת6י0 פטר מיסור כמו כהזדכר,רק
 תורה, חהן 6חל המקכן טנככה טרם סהי0וכמו
 כפי ורכן ופלוט. תטה, הכסר כולן ת1תרין 0יו60ז
 מ)6 )סזסיר, נתמרס זו דפרקה הרחכ"ן, מפירםמס

  ככער סכ6סרו כיון )מסכן, חון ג"כ חוריןיסחעו
~olhnכסחיטת )סי8סר )סס סרסימ.  רין סכסמית כל 
 כתיכ )כן 6רס, )לכידת סייגו )סדיוט, קוחט וזפחון,
 6כ) זס, דין ככ)) קינו סגר 6כ) יסרק), מכיתרק

 גס סוס קוס )נכוה,  סקוסיס ע) רק קלינוכסע)6ס
 ודוק: כו', הגל ותן טתוכ כתדכרכגל

 תי'נ,  כפיף.  לרנות )תחגס, תחזן יסחט 6טיאו
  לסם לנמסר  ר3לירבר, יס53סי  סרמכ"ן,לפי
 וסיר )מקרס  חון  חולין לשחוי  לסור סיס  חלויבסר
 0תיניס כ) altDn עוף, כתוכ )6 )כן כית,חייב
  למ31ת דכ6יס יוגה וכגי ותורים לתזכח, קרכיס6יגס
  לס3י5ס סהורס לותה ל5  ולנן סלמיכ'  5o'hsינס

 כמנס  טלמיס, )עטוחס קינו) 651ן' כקר לק)נוזכח'
 וכרור: כתוקדסין כעוף  6ף נוסג סו5לרורות

 2ן'פסש:5 14ייןן
InSDnl610 6חר )שטיס יסרך) ססיו )פי כך גזירי 
 דכתיכ )מעריס קרכגיסס נוגי6יס והיו  בחלריסמו"נ
 כ6סמ"ע )פגי חקריכין ימיו סקכ"ס 6תר וכו' יזנחוו)6
 53רן  רסוסרו מס 5"ס  ולפ"1 כו'.  חפי"ג  גפרטיןומן

 3יך כח סיס יטר5ל ס53רן לפי ה5וס' תנסריסרבל
 ריסיי ר6"" 3זכות6 רע"1 ילר6 לכסל סגרול  דיןניח
 כו/  בכנורו הכחוכ קפגס ערכיי סוף וכדוורו)הו'

 6ין 61"כ יעו"ג, ילר8 )כס) לו סיי  נין  בןסיסיספ
 יגדעס  כיסח סריסי ופכסיו  תנוסי  כקר )לסורלרך
 ולכן הקוס,  נכתר לסור )סיות טויך 6ין תוכטקס
 חמוס 6חר, טפס 6מר י"ז וכחלין קוחטין.)עולס
 ו6ז ננכל  קסיו קנה תכעיס ינסוס חמקכףרתרחקו

 מבסר  סותרו ,i""Dh רפיתי ילר5  לפקור מ5י 0וי)6
 ורוי: נסוספוה  מס ויפו"טסרוס,

 גובר ל5 י"ת( "' "לכיס 46סו ססקרינ יסרהגה
סס"יעס
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 '19צשחכמהאמורמשך

 העמס 6ת ויעיוך לק וסזליקס,ססחיטס
 סחוטי דגולי מסוס ספלים, על  וימס הפל 6הוינחת
 מ10ס דרק ולזריקה, ס0חיטס ע) גרת וחייםחוד
 )6 )כן 5', יגנוות יעוין סרכור, ועפ*י hnSnמגרר
 מקס ו6י )דורות, מזם כלמוד 0ל6 כרי כפירוק,כתוכ
 ע) 06 סיס ד)6 דכיון גר6ס 0ס, ופר0"יסע)6ס
 גתן ד8ס ך6נורו כסגת, כהכערה כמו סויהמוכח,
 )כיוס חייכ המחרון ה8ק גחן ומחרוןסע5יס

 סגותי גחון עולס גסקטיתכן ל"ד"
 ל6 61"כ חייכי 6ק

 ג"כ וכפטר ך', Dhn גפ)ס ט6ק מיד" תגיסועטם
 דיחיך וסחע)ה, סטיחט פרק וקמרו לגיסןתסחטו
 רמיס זריקת מרוס ו6י פטוריןן ולניס חייכססחט
 וכח ד6ו חקרך 6תלכי רק כהורס, מפולס כתיכ)6
 )עקור, נכיף יכו) סיס ולכן 0ס, לתג6י 0פך וס16

 ונכון: ודוק, וכו'. גוייס וקה) דגוי נוקרך פירטמע"פ
 סספרק' ורקס דע עמס. תקלנ 6ותסרהסררזי

 וגכרתס כתוכ )הי6כון 60וכ)סכח)כ
 ניסי 6כ) סטת, )ספיית ספנמ)ס התייחםכ)6
 רק טעינו חכות, נסוף נו ק5ס 6דס 0)טנפקו
 0יע0ס סטי"ל 6) מיוחס 6ותס והכרתי כתוכ)מכעיס
 כתנחות, רם"י קיטת דידוע )פרמי ים וכזהכמכוון.
 כתג וכי יעו"ט, כנווקדקין חייג סיגו 0כם)1הדס

 )כפר, סמזכח ע) )כס נהני וקני סחרי כפ'כנווקוסין
 )כן כז, ק5ס olh 0) גפרו 6"כ )כפר, קר6ויכחי
 ט"י יתכן כחטין סכהוכ לו כפ' 6כ) וסכרהי,כתוכ
 וגכרהה, כתוכ לכן 8"פ, נכדי שית ותערוכתכילו)
 6דס 0) נפקו כי תכרתו, כתוכ עליות כפ'וכן

 והידעוני ה6וכ Sh ופגה נוונך גגי 6בגנוחנודחן,
 3דס ו)כן )הגיית, הפעו)ס טמיוחס והכרת"כתוכ
 ולמרו ole' 6ח ס6וכ)ת כנפק פני וגתתיכתיג
 כנותן וכן כו, 6ני ועוסק עסקי מכ) 6גי פונסכתו"כ
 ור6ס כו6 ומעתם פגי, וקחתי כתיכ )תולךמזלעו
 לתי6כ,ן, טה61 6כילס שנכי למור, פ' יוסכ"פנכי

 60ינה כמפלכה 6כל וגכיתס, כהוכ )6כו)'מת6כ
 והבכרתי כתוכ כו )כסט כיוסכ"פ, לסכעיס רק)תי6כון,
 תוק: פמוט* וזה )הכי"ח. הפעמה וניוחס היינוהנפקן
 סכסתס מן ח)כ 6וכ) נ) כי כתוב %3נהנה

 סגת סו/ וסכיהם )י' 06ס ושנונס יקלכ6סל
 לסור, 6יגו )כן )ר', )06ס נותן 0הח)כ )פיס6יסור,

 6כ) )תוכח, קרכ ממיכו ועז, כ0כ 0ור, חלכלק
 ומכת נכרת, ג"כ othnwl ועוףן כחים גס 610כרס

 ללוי וליבו סו6 כדס סכקר נפ0 כי והכלהס6יסול
 0ל6 רק נועס, רכרי רמכ"ן ויעוין נפק. סי6כ))גפם
 0רי' ולנכוה 6ס,ל ן)סךיוק מידי, 6יכ, נוייוק0ס

 גי ע"נ )כפר הנוזכח ע) )כס נחתיו 61גי קרור)כן
 נמס* המורת סיכול לנפט  ורמוי יכפרן כגפםהדס
 קלפם )לסור ז"ל קררנו )מה גלמן מקורומוס
 )ג13ס, 1Dhtn סו6 דין להדיוט 60סור כיון)נכיס,

 סיטכ: ורוק )תפוח וגותגו דחו)5ו הנסס גידוכן
 ע"ג 1)6 המזכח ט) המזכח, SD )כס כתתיורשלני

  קופי וכפרק וגריס 60גן. תוס' עייןקרקע,
 ורכ מקום דר5פס יסורס )ר' 6מו ס' ו'ףקדקיס
 ותודי כו' כמקונוו קטרה מקעירין טנעקל מזרח6מר

 יסווס' לר' הר5פס קרקע ע"ג 631 6מו )כןכומיכ'
 סג IDPW ע"ג )הגיים6 יכן טמותו, ספר6ד0תס
 61ף כתקומו זורקין 6ין המזכח נעקר 06 ה,6מזבח,
 כדנויסופקוט: נוורהרנ נ"ט דף פמו)יןייע.יןססכסחטו
 ת6כ) )6 מכס גפם כ) יקר6) )כגי תמרתי כןעל

 דרסו, מגס דם, יחכג ג6 כתוכם סגר וסגלדג(
 וזס סקטניסי ע) סגרו)יס )הזמיר סו6 ה)16קוה

 ל6 קטן' 6ף תכס, נפם ט) י0ר6) )כגי60תרהי
 עמו, סקטגיס כגו סגתגירו וגר כקמר ו6ס רם,ת6כ)

 סגדי)ו וכי 6כוסון דעכיד כמס )סו גיתהדמסתנו6
 גזם 6ו)י י"6, דכתוכיה פ"ק ניקמר למחותיכו)יס
 )6 כו' סגר והגר )כן סקטניס, ע) תוזמרתיגו
 ודוק, )גמרי. )מחות יכו)ין יגדילו וכי st~lrlמוזהר, קיני סקטניס כניו ע) 6כ) כעלמו, הו6 דכו,י6כ)

 גייס 6)1 גר יקרך), 6)1 יקרך) ח', פ'ר22רןך"כ1
 ר6כ"ס 6תר 6יט, 6י0 גידור )נוס 6"ככו'

 פילוסו, העכר, ומן J"tDO מן יקלל) כת ולדלסכיך
 יקרך) )כגי לנורתי כן ע) כתיכון ידם פרכסדכסך
 קיימו )כ"ג, 6זהלה וזהו זס, ה6כ) )6 חכם גפםכ)

 גדו)יס נווזהלין ]וכן סדם מן גפם כ) 6ח)ספלים
SD,]כקסת )גו6 0ר6ויס גריס דוקק וסד"כ סקנוג'ס 
 וכן ר'י כקה) )כו6 לקוי יסים )כסיתחרר עכו'וכן

 בת 6כ) 6חליהס, ותתייחם ד' So~n כ6 ה'61ממזר
 הו6 61"כ מחזר, דסו)ד סכל העיים מןימר6)ית
 מקה) 6יגס ג"כ חכותיו ד', כקה) כ6 6'גוע5חו
 ל6 וסוף מכס גפס ככ) גכ)) )6 דהי6 טר"מד/

  הל5חריו' ול5 מלפניו' ל6 עס לו  rt~P  מ:עמו,נכרח
 דס )הלכילו ס)6 כ"לן מ5ויס עריו 0גס תרכס)כן

 ורוק: סנו60. חומר )פי כג") דס. י6כ)ו0)5,
 מעיר לר' יעכל. 5סר  וסוף ריס 5יו ילוןאן2וש'

 טחייס סרס רצויי טייטס  שחימסרסכר
  טמון חי ט'  בן רלר'מ5יר  פירוט ררו"ס' רירי,קמ"ל
 טסרתו  6תו שחייה 5כל כ5כילס,  לנחירו0חיעה
 כלנילי רי  מסירו צינו ריס S~np )כןתטונו6ה,
 נסויופסומ: כסי ג"נ טנמל5גמעיסחוטס' חי י'  כןכוי

5סר
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לחכמהאחרימשך198
 גי)1דין לפיסו נויכיגין עוף. 16 חיס 5יו ירדאצטרף

 כפ'  רררטינין נר5ס  ילור, כי ךכתיכ וה6ועימדין
 SD יתכן וזה עוף,6ף ירט  קינו תי' %ס  סרסנסוי
 כח.ה גס הל6 הכית כרק קרסי 6כ) נוזכחקרסי
 3רסוהו עגו hSo חיה דהלר יקור, כי כתכ ולכן6ית6,
 רכר 6דס מקדיט 6ין 60 קרא, אתסיס 6פסר61יך
 סלעו חיס %ס  %5רינין  ספיר וע"ז כרטותויס6יגו
 el1D 6כ) עוף, כן הכיתי כדק קרוסת  elbסרט
 )סיות יכו) 161זין הרגגעין כמו כחת, )גד)סורכו
  רקיי"ל  מררו, כך ואחר הכיח )כרק קרוטיסטהיו
כריס

 פרי
 ג51 כי ר5יחליי  %קים רכל  סין' סלית

 )סו  י)פיג'ן רתיס %סיכסך רס  לכן נינסו'ררח%נ5
 כגנו' תפגין פרק יעוין כגיתו. )נד) דרך 6'ןךחי'
 כס)' רכינו הכיק סרס לק כהקריס  elh  ילבןודוק,

  יעוי"ס: בכסוי, רפטולין מהחוספת6כסוי
 חון סחוטי גני ימו. 6ת וספך כוי ייינןאשר

 דם דכתיכ ח"נ )הריוני דקוחט נגמ/יניף
 כתחסכתו סרס סוס עפ"י 6ף רמכ*ס, ופיקפךי
 מסוחט מחסכת וע) חייכ, ס"ז כקרכן )6 סגספךיכדם
 %נייר' קילו סרסימ  סרס  סרריוי )תה קרוכ h1elקריי
 הגקפכיס, כתים כיק כר"פ וכן  נ%יס'  כספךלטינו
 ככסוי' קינו קרוס"ג רקריס  3בוף'  ילפילין  רסוסויתכן'
 תחק ור' למיכת, ימרס רס ל5  סניפך  ררם%סיס
 מתורס, תן )עוף טחיטס דלין מזה, יקיף פנחסבן

  תן  t11DS  רסחייס חה)כס )ן דגחירי מסורפוס
 3תיקדקין. גוהנ ן6~1 רמו, 6ת וספך הך מוררסתורה,

 ודוק: 6חליגי. מקר6י יטיף הרס כסויוחר"פ
 וטרפה ככרס וחכ"6 י"6. פס' י"ג פרקבתו"כ

 )ו קרין עוף י65 טרפם )ס םיטגנגס
 חיסור ע) ח) ליסור דסכיו מטס סיעו 'טרפה.
 6ים!רו ק6ין טת6 עוף י)6 גי"י חרקי מטי )616"ג
 דף זכחיס הגמ' P'Dn וכן גכ)ה, ת6כ) כ)מטיס
 ופיין מטרפת. טמ6 עוף )מעט דריק רר"נוע'י

 כן. סכתכו טנו6 עוף )תעוסי ותר כ"סתוספות
 פ"5 נמסרות  מסגינן הר6"ס ט) טוברר:כמיה

 תל  ליסור ליס רעית  ו5%ן  ז"ל ג'מהנס
  תעכל בל  %סים  t~le'hn %י סכי  יררוס  ליסורמל
 כגהס"ם סקסס וככר גר!), תמהון וזס כו' )חורקנכלס
 זס 36) כתיו, כדכד תידי ד"ס ע"6 )*1פסחים
 סל"ס וסכר ד6פסר ר6יתיי סוכ 51"ט. יותר,תנווס
  5פילו סבר 6"רלוי י'1 %פילי  תוספותכ%יס"כ
 וחוס כטמ6הן תודה 6יסור' ע) ח) ליסור  6ין)נו"ו
 קסת, ולויניה עוכלי קלס 61"כ נכ)ס' ליסורעליו

 סת)קס  דטרסה  ייורי' ר'  ינילנו כהרכסדורקיגין

 מעד רמך וע"כ טרפסי לייתור )6 61*כמטנז6סן
 כזחיה, הלכה 6ין דוה הנו!ה' זה גס  6ך הלכד,רייס

 קכתכ, )הסעס"ת רציתי 6ו)ס )כו"ע. %ימרחרטחייס
  מתרפס )תעה תלי )6 וייסיר ע) ח) וייסירדמ"ר
  טרפה,  %טוס  SD'1  ללקוח  גס ירפס כמינו יסרס5

 ו6כת"): !דוק, ז*), הר"מ כזכת היס רזהוכוך6י,
 כלזרח 16מריס 6חריס נתו"כ, טס ונגר,באזרח

 ופגר נ15רח  סיס  למיסירו 6תוכגר
 ובגר, 153רח סוס  5יסירס  סיין  כפלים %לייסיללת
 רפליני  כסך רתלי5  למגיר, וסנר5ס  לסרן.  ירסןעיין
  טתים' חייכ 06 ת)יקס ס6כ) כזר קפר6 ונר חייךר'

 הרמכ*6 זס כררך 3י6ר וכן 3ס3ח  3ייוסל%יר%נו5ר
 סוכר, דחו רתקים affs' יכתת רככתי מוגיתגס
 6ין )זר וגס )תחלה, סיתר' 6ין סוכ דסותיסדכיון
 הי6ן וחו'ס וכמי ס31ר 61ירך ככ)0, פיסולג6ן
 סתיס, רמחייכ חייך )י' 61"כ רנכ)ס' )6ו 6יכ6תזר

 דגכ)ס )6ו מסיס חייכ דלזר טוס, הימורס 6יןהרי

 רק ה61 סי)פות6 כ) כרור סגי6ס וכפי דנכ)ה.)6ו
  סיסי 6כ) הכליעה, ככיח משתקת 06 זר)לכילת
חלוי

 גתמעעס ohl 6סכחן' )6 טוחיה )ענין  %כין יר
 )כסן1 קנ6 )6 נחתעטה, )כו"ע סכ)יעס כיחמטוחנות

 כתו וד)6 תתחיל, )כ) פטיט וזס )ימרץ). סג6)6
 שפירסת" )מס וכפרט כזס, סטע0 )6חרירייתי
 ד)6זרח חדישה זס מתעטיד6חריס

~asl  
 51*ע !דוק,

 מד*6 )יס מייעריך כבניס סנור רכינה מיסכתגחות
 )נכיס גכ)ס גמי לסתרי )גניי, מפיקס ו6יסתרי610י)
 חרוסת ומלי יגכלה, )16 כטקס )זל גס הריקנו"),
 סתיס, וחייכ ק6י חיים ר)ר' וע"כ ככהכיס,רוקם
 קדוקתס ורק פלל3לס  %ויסריס  רניליס  מעכסיוולק"ו

  ו5נמ"ל:  ייסיר, פקע לזר  גססרי'
 מלדר  כמו"נ, ובו:  5ליסס יתקרח כנ"י  Shד14מר4

 וקכ)ת לך ם6חרתי כסס תוזהר 6גי  elhלען
 פריסס פל ייסר טסיך פירוס,  ויקנלג  לצן קמורכך

 ט%סס  ol~Dn' פריסס על  %ווסרין  5סס  נןמ5סס'
  חס%יס  קיטרו רנכר יפרטס' כונת  יללן %וסכליע'ן4 ופתוי. ס"ב, יבשות  ביין מתרי,  מתיר פס enh1נלטיש

  עסיס יהיו 6כר )!ויס, )!תה )6 סססירסבספריים,
SDכמליס )חוקים )קיימו, הגפם עם הגוף חלרח 

 גטועיס 6קל רכריס רק ככהן, כעס טגר'כלזרח
 יפל סיסי %3וג סגופניי  במזג פיהס ט) )הנהיג0מס
  מלמרס  פירוס ווט  5רוכיסי וסרנריס ייסנח. ל5מנעי

ר%"ת
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 %9קחכמהאחרימשך

 בהכויץ ול"ת, פסס וסס"סגידיס,וכגגרס 36ריסרמ"ח
 עם יחקירו חלקיו 6קר יסר, הקוס 6ח עקהיתכרך
 לקלקי התסורר כדרך סגוף ינהיג והכפט התירסחלקי
 הנו6כ) פרסת החורה גדרה ל6 כפ)6. כליופןיתכרך
 hSt החרס מזג לסכול יכול 6סר תכפי יותרלנמרי
 ולמזג שוין לקיום יסות מלסר התסגל עניןתגעס
 6ק5ר. לכן ע"ז, מפריס גתחכרו וככר וכיו"כ,סגוף
 מחתדהן 6רס סל גפיו עריות כי ההורה מקמרוזס

 עריות להתיש רק ככו hSn כו' לינתק יסר6)ועתירין
 עליהן סקכ)ו מלוה וכל עזר,, כימי וכןכפרהסיה,
 הו6 כי תרתו ס)6 6חר )כן ק"ל(, )סכהכקטטס
 זה, ד3ר לקיים סגוף לטכע אפסרי וכלתי )קייםקבס

 כור6כס סו6 ק"גי 6לקיכס, ד' 6גי להם 6תרלכן
 הו, ככד ל6 כי נוכס' חזג ומיסדות טכעכסויורע

 הו6 ימני להחמרה, רסן ולתת הת6וס כטד)סת6פק
 6רן ותעסי תקריס 6רן תעסי תטשו ס)6סמ5וס,
 יעסה 6טר משפטי 61ת תקהי 6ת וסמרתס כו'כנען
 הארס גפת לחיות קיהיו כהס, וחי ה6דס6ותס

 ו06רי הזה כעולס לו טוכ קיסיס כאופן,ולהנהיגם
 קכקס מלנור, וזה התמיתיס, וכריס ל6 )פוה"כ,חלקו
 זכות )פי כאסר לגמרי, הפרימוס סס'"ת לי0150
 כסרי ומכס ספירי, לדק 0כ כי עד וטועי,חומרי
 ויכול כ)) והכטרי ס6גומי כמרככת ו6יגמ)רוחגייי
 העריות, ע) כג"י לכס כס15הס ככס זס, לקייס6ני
 והגהגחס חזגס )זכות כי כל, מיודע ידע3טח

 להתקיים וקל וגאות, nlhs סו6 התורה עפ"יהרוחגיית
 ודוק, ס6יסוריס. כ)כחגיעת

 נהם ))כח תסנורו תקחי ו6ת תעסו חספסי2744
 תספטי ו6ת חקתי 6ת וסמרתם 6לקיכס ד'6ני

 הכיקר ד'י 6גי 3סס וחי ה6ןס onib יעסה6סל
 דלכי ט"מ סיתגהגו תכליהס ככללם דה6ומסכך,

 סתו מיחד הסי"ת 6ין כי 6לקיהסי יהיס וד'סתורם
 תכליתי היכו סכללי צירוף כל6 הפרטי כי ספרטי,על
 נזהר לסיות 56)ה נקל ככללה ה16תס והגהכלל,

 כמהמטיס כזהר תלהיות הרתייס, דכריס החסכחקים,
 וכהנהנה כטס) הקכועיס חקת והנוקטר' הגנווסייסהמה

 הגכי6 ולהוכיחן יוכיח, ייוסליס סל וכס)וגססגכונה,
 תר5תיס OnDI כו' חקרי רתום תירכס ז6ת כקץמי

 גזהריס סיו סכחקיס סרי כו/ לסיגיס סיסכספך
 סורריס, סיו כווקפטיס רק סרתיית, נקות כלומקיימיס
 כתספטיס, זמיר )היות נקל לכדו )ו מפרעי יחין6ו)ס

 דסגי תה כל וכמו מגימום, ומקד הסכל מ5רסמ0יגיס
 מקוח כירושלמי קרצו כי עד תעכירי ל6 )חכרךלך
 הסכל מ5ר מושגח ססי6 מפגי קצה, נו15ס 6כמכול

 חוס כפריעה טהי6 עליה, 1"?ורו רמי לווי 3ל6היסר
 ם)4 עטה דלופות )"ך כקרוסין ן6קל מה 6*ק]ולכן
 וגילף ופריך חייכין, וכסיס נוחור6 י)פיגין גרנו6הזחן
 וכוס ל6קוס.' כעי )חוצרץ דה6 ותתהי לפטור'כות"ת
 וססכ) הנמוס )ו5ך התה 6כ וכרוך דחור6תכו6ר'
 וכן תנפט. כנדר רק מ15ה' כגדר זס 60'ןוכמעט
 חק לו מס דטס קר6 ע) כסכילתך יהושע -'דרים
 דהוקסו דרסו וככר ו6ס, 36 ככוך זה תשפטונוקפה
 חוכ כפריעת דהוי קכתורה, נוספטיס לכ) )6016סה
 6ת סיגורו לזמר, שייך ל6 רכים 56ל והנס61"ס,י
 מנוון על )והד חזית דחפי כחקפטיס, ו:סיגיסהרכים
 ופס )זה ניגע יה6 כס 6ס הל6 זס, מחתון יותרזס
 שינסרו סיגיס, סייך כחקיס 36) לזה, נונע יה6כה

 נוכ) ויסכתו הקרס, על מחול ויוסיפו וביו"כהגיות
 גס סיג טיטסה לוחי, סייך כפרטי 6כלטורח,

 טוכיס, כדרך תלך ולמען מ0)ו, סיימך 6יוכ כנהלתספטיט
 כלליות על מדהר סמהקלה ח6יריס, הכתוניסרבנזה

 ,סוס חפפו משפטי 6ת 6חר ולכןהלוחה,
 תחלה[ יפרקו ככזה הכלל, 56ל קורס לה:זהירגריך
 )לכת סיגיסוגדריס[ יעסו ]מכזה תקתרו חקתיו6ת
 הזהיר ובח"ז 6)קיכס, ו' 6גי כסס להתקייסכהס

 וקריך סקכל נגד ]מזה חקתי 6ת וסמרתסספרטי
 סיגיסי יעיה סכסגיהס תנפטי ולת קודם-ןלהזסירו
 עלמ6' חיי סיקנס כהס' וחי הידס 6ותס יתסס6קר
 סטוה"ז, חיי מכ) יותר כעוה"כ רוח קורחקיפס
 הבריכו כקטר 3עוס"ז, כ6ותס התכלית כהכללחס6"כ

 : ורו"קהקדלווג'ס.
 חוקות י"מ תוספות ס' דף סנהדרין כהס,רף,י

 חיני' דפריך קל6 רה"י ו6ט-נ' כו'דהרתה
 דככ) מסתכרה מיה כתיכם גמי החס גי'הש"ס
 וחי ההדס 6ותס 'OnD 6קר דמסייס. קיליהתורס
 וסתו"ל פריךי דלסמ61ל לעג"ד, ג6ותס כ.וגתןכהס,
 וחי תן י)פיגין סכת דוחה lpD1"( יוחס כסוףסכר
 כעריות' ע"כ תיילי )6 וזס כהן, סיתות 1)6כהס

 דקרי3ס 5סרמכ"ס 6תגס יעכור, ו6ל יסרגדכעריוח
 1)16 עריות ע) רקקי 6"0' 6"כ 165, רק)יכ6

 ובס ספיר פריך ]וככ"ז כתריס כ.ס דחיירידקריכה'
 וככיפורי קג'ז כיו"דסימן עיין 6ך גח[. כגי ג6סרו)6

 מקיר ולר' ורוק. יעכור 61) יסרג )6ו ע) וגסהגר"6
 ססס קידום ט) מקוס ודייגו כתורה טעוסק נחרככן

 DIA": נעריות גבס וחי שפיר6תי
 כן 6פיל1 כו', כסס וחי סברס 6ותס יצקהאשרי

 פירוט, ככס"ג, ס"ס כתורס ועוסק קיוסכגח
 זרעו כל וקרנן וחימס  כיכלת טיתקרס  לר0סגר

קדוטיס
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חכמהאחוימשך2%
 נר 6כ) סוולוחן סוף  פר יסר6) כקדומתקווסי0
 תוקכ, גרי כנוו פינס וממס 1D~tS זיכס 6עותוטכ
 ככהן ס'0 6מר ולוס מחום, ח15ת טיקכ)1 ל046
 ודייגו מטיחם טעון כסת כן דכס"ג וקיי"לגוו)
 סיטכ: ודוק )כניו סזכס כלסרן ו6יגגו לכניו מעלתימגחי)

 מקרוכ כזביל סג*ג מל"ח )סרמ"ס המלוחבמפר
Sh15 מסעריוח 6חתho כי06 ב)6 וקפינו 

 נהטנותיו. הקריך והרנזכ"ן וכו'. וגיטוק חיכוק ע"יכיגון
 )הסיר קלע )6 ככ"ז הסגותיו חילי סרכם כי061

 הו6 067מגה6 פדחה ומס ס0פר6, הי6סנטרה,
 )מעט קר6 מריך )מה סויף 06נוכת6 06 לנכיתתם
 חיינין יהיו יכו) 6תר ו60יך רסעו0ות, מקרץ מכרתזס

 המגילת נזם )סכר והטכ הו6. )פ)6 סקרי3ה. עלכרת
 סתמה וחס יעו"מ. כ"6 סיון t"DOh3 וסגר"6לסתר
SDוקפי5ס סנרמיזס 0מןע, לס' 0מ5ית כמגין רכיט 
 כדיקדוק* 163 )6 סמעתיק ורכיי תמה, יפס)וקס

 דכריס יעו"ם ותזוקק'ס מדוקדקים כ6ו 6"כ מסכותוכחיכורי
 6מ6י )6וין וכחייכי רתכן, כהקים מס 6ו)סלודקיס,
 כריתות, )חייגי )קין חייכי תקקיגין 60 לוקס,סיגו
 דנתיכ6 מהיכי יטו6)י ם) lo'Jh ע) 3עיגיגפ)6
 דילפיגין כרת, סתייכין סער6ס ע) hlo קיחסקוח0

 יך~ז כי 5יט  וילסינין כיקה גמר סמו 010ןסער6ה
  קריכס 6כ) )טין, )חייכי סער,ס' רסי5  לחוסה5ח
 הולקית, רק כרת כה וקין כ)) סכי6ס מעגין6עו
 ופטוט, טריפות מחייכי )לוין חייכי ללוילף מלעין6יך
 6ין )לוין דחייכי רכינו, דלקיטת 6מיג4 כ"זלכר

 ז0 חייך ו6יך  קדוסין' מע"י ככייס רק6יסויס
 )כיקה, )גדר רק 0י6 קריכס מעיקי סמ1טטלרע,,דש  ופסוע, כקריכהי)סז0יר

 זכת, )ירי יכול מ)6 סימיתיי סגדי 610סזס
 סכגעגיס נקו ה6)ה וכתומכות כרת ths3 סע)וכערת
 נמו סגרר סיסי  נוחן הסכ) 6ין נח"ל 6כלמלרפס,
  דף  כסופת רסקסי ס6 5"י  ולרפחי  גוייס.ס5יסור
 כעלמך ופרי5ות6 כע)נו6 פעילותך 36ריס דרךכ"1
 חג"6, עיין פירטוסו, 706 נוי ולטון רחמג6, 6סרמי
 דתוספות והגי) 5"ב. כע))ו6 פריקותך )טון6כ)

 רק זגות ע) חוסרס ק6יגו )ס וקיגלי פירמוכיכמות
 פריל1ה6 יכריס דרך ספיר פליך 6"ט 36ריסררך

 6כרי0 ררך 6'כ זגות על חוסדס סייגוכעלמ6כיון
 והגע  3פלמ5 פרילוח רי  קינו  סחונס זגות חטםנלי
 טעמך כל6 ז0 לסיס ק6 חי מתורס כעלמךג6
 6יך י6"כ סהקסס סטעס"מ ודכרי )זגות, גרלסזס
 ועדן כקריכם ל6ו מעיקר 60 כיכבת )*ת לס"דידחו
 כעלמס כייס  רסענין  רכיון טפוח  וס עקה מקייח5)6

 וכמרותה קריכס ליסור קל ע"ז הגלר סייך  6יךמליס
 5"ס  סר%כ"ם רכרי לפי ו5רר53 כוס חפסיסוסכור

 רכסייסוגיי
 b1'Dp  מסים b"iD 35ריס  לררך 5ל5

 3ור6י 6)6 וכיוכ גתי דיכור6 ד6"כ קפיר )6וס5
  מפרס ורכינו וכו' תקרכו דלh~,o'h 6 6יכ6 זסדפ)
  כחיזויי ועיין 6ות0, גירקין כמיס 6ין 6כר'סדררך
 פייטר  כן* נפרק )טעמיה ןרוק6 כ16רך סוטם)מסכת

  ככ"י:  ורוססירב
 לבה 15כרס  רוו פירומ יונתן תגסס. )6  6ניךערשכם

 רמור5 לע"ג וסכתס לביס. פרוח חגלססל6
  )מדו וכגת' סרטה. וחייכת )1 תטמע ל6 פליתס,כ
 בלוח רמל5לו  מסים  ויתכן  5חריס.  מלסיריםלכתו
wlsופסיי.  15סרסלנסיס סחורס כהבס  לכן  כן פסו  סין 

 קטירת מה )פי הגלה, )6 6מך ועוות 36יךעררת
 סכתיכ סכיו כקסת נ"ר( )סגהרלין יודךר'

  סל5מר דחס כרע"ק רקי"5 חס דכפי יתכן,חדכר
 5סס  ן 1%5 ו5ח סכיו 5ת כו' יפוב  כן פל נחלבלי
 6כיו סכעו)ת יק קרומן תפתו )6 גח וככניקניו
 מה כנולין כ6ן 6תר )כן  למסבב 6)יו ומיוחדת3)3ן

 תגלס )6 6מך וערת 6כיך ערות גח )3כיההזהרתי
 בפולח  ווס נח מדגי יותר קדוטתך הזק) )6כו'
 זס ובחרי בכיו 6סת ססי6 )6מו קרוכ כיחש5כיו
 נס הברוסס גס כולל זה בכיך 6סת ערות6מר

 ס6מרו כמו גטו06 סהי6 ננעלה 1ל6 )תופססגכגסת
 טלין קרום: גס כולל סקסת רעהו 63מת היוהב)
 לכר  ס5ס  פל ר6ס י16ת וזה זס, טל מוזהר כח3ן
 סי5  ס6ס 36יך דערות כ6זהרס )חייכו יהכן6יך

 ודוק: סכיו. ומפוחת כלנוסת  נויתר סל5 5כיולנוסח
  לניך  פרות %יתר לקמר 15סרס כו'  קניך  5יחעךשרךן

 6ת0 61י מחייבו 5חס 5ביו 5ס"  פיוסהי6
 כסגהררין יור6 ר' ןריט כן 6יס. 6קת מקוסחח.יכו
 עם זגתס י"ב כפרק רסתוספת6 גר6ס' ולפ"זג"ו'
 ר"ל ככ)תו( התחור )כדין כסקילה כהן( )כתחמיה
 1)6 חנוורס( סרפה רלדיויס )מסוס כלרפה6ונור
 רלפ"1 ס5ב  בן  פס סונחס  כסן בה 35 בקסתחסיב
 חיוג  ן6ין  כיין מ"מ  חחורס  דסרפס ג6נור 6ohף
  כשיט סגי 5יס' 5יס  מסוס  ל6 6כ, 6קת ממוסלק
 כטרפם, ליגה כהן כת גס  157 הכט), זיקתכל6
 ככ)) היו סכל וקמרו וכמו t~ho חות )6חרוכנוו
 ליסור רק תיגו וזtelh,)~ 0 ימות מות ועסו6סה
 ככל כ6ף קם סזס כע)0 תחת קתזגית מסוסססו6
 ל3ר 6כ 6קת מסות רק החיוב קטין כ6ן 36)תנ"ך
 6יגס hnSD ולכורי ורוק, סכע) זיקת כל6 כתותסוי
 חייב  לתלתו תמיט  עם  רונחס ורק ורוקן כסקרםלק

olsn
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 קשרקכמהאחרימשך
 וסרן, כלרפס, כסן כת )ר"ס 6ז 6יס 6סתתטוס

  יסתורס קמח' 6ור כמפל התכלר סגס מגס, ערותךסני
 6קתו תס6 כזכר ערוס טככקכס דכ)סרס,
 ערוס 6מ1 טרום, לחיו 6קת ערום לחותו כמומטורס,
 6כיו 6חי 6סת ערוס 6כיו לחות ערוס, סכיו6סת
 כגו כח כמו סזס, סב)) מן סי651 כמקוס )כןערוס,
 ליגן כתו וכן כגי כן ונקי ערוס סוו רסס כתהוכת
 ערותך כי לנור 03ן )כן וכת" כס כלה מגיותרק
 קדוקין, ע"י hSn קרונוע ססן תפני כי, בבסוןסגס
 )כן קגיס, סוי 6מ1 6חי ק63מה 6נו" גבחותוכן
 ודו"ק: קדוסין ע"י קקרוכס גוס )6 סי6, 6מך ק6ר כי6)ור

 ק6ר כי כוי 6מך בחות כו' בכיך בחותעושררו
 6מ1 לחות eib 06 פיחום, סי6,6מך

 ס6כ, גזן שבהוו )ינוס )פגיו וגפרם סחיו 6ותסגם6
 כק6רו, י013 ולין סי6 6מך ק6ר כי תניס )6 זסככ)

 6כיו וכלחות )סייסות טעם גגתינת כי 6מלורכן
 ודוק: נו6כ. )בחיו טהנם6 יתכן)6
 רוכלך תקרס )6 קסתו 6) כו' קניך 6חיערשירז

 סק6רי ח)מד עריות סגך דנכ) יתכן,סי6.
 יתכן )6 )עלס ציהר נסן )1 סיס )6 6סרכסלן
 סיתם 6י)ו בכיך 6סת ערות כמו לסתוי סיוסקודס
 קרוטין loDn 03 )6 תו )6כי1 סגק6ת קודם6קהו
 קרוסין כס סיס )6 06ת1 סיהס 6י)1 כבתך, וכן)לניו,
 6סת 6כ) בחיך, ובטת 6חותס Sh 6סס וכן)כסי
 6חר וגססת מקורס 6קתו סיתס כי יתכן בכיך6חי
 בכיו, )6חיכן

 ובנור, בחיו 3ן כבמת 6דס סמוכי
 עיזת יגבס )6 מקורס לסתו טסיתס ככס"גק6ף
 כטפן פילוס חקלכן )6 6קתו Sh וזס "כיו,6חי

 )6 כתיג ובכן תקיכ. )6 ג"כ מקורס רקחךססיתס
 נכדת 6סס 61) כחו בסתו ט) סלוכ ע) טסו6תקרכ,
 ו6קרג וכמו קסתו, 6ף סכו)) תקרכ, )6טומ6תס

 כהיכ נומגס קגתרחק 6קתו ע) תכן סנכי6ס'6)
 כס בכיו )6חי מסיו כיון סי6, דועך וזסקריכס
 דחלר סגס פרותו, )גלות ובסור דודתו געקיתקדוסין
 כמו קרוסין' ע"י יק ביסור 6ין )6חר גיסתקגלוסתו
 ודו"ק: כו'. )6טס )1 לסיום  ייוקין CItDסלעיו
 תגבס )6 סי6 גגך 6סת הגבס ~6 כלתךערשרךן

 6קר )סורוגט סת6תר טכפ) יתכןעלותס.
 כירו 6קל )כגוי סטכליס במתו יעד 06 ס6כ יק))6
 )6ניס' נתן 6סר סר6םון, וכסף )עלנוו, )יערססיס

 Sth1' )כגו 16 )ו 06 6ז כירר 1)6 גחן 610לקדומין
 כרסונו כן לחרי סגס וכרעתון עריין גמד )6נו
 6תל ]וסכי יקחגס וסוך גתן סו6 מנונו, 6ותס)יקח
 ותסך מיגס סבכתך סגי )כטסו )6 סד"כ י"זכידעין

 כיון סי6, כנך 6סת קלמר )כן יעו"ס[י איוגע,י651
 יעור דסכר )מ6ן נוכפלע כגך )"סוט מרוורסעסי6

 1ד1*ק, טרותס, תגבס )6 טוטם[נס61ין

 סל5 סקסו מבניו  יסורסי  רגבי ~ODWi ומגבסרירזכנו
ן

 סל6 כפיקס 6סס קני )6 גח וכן כדרכס,
 דלומ ספר"ו טכתכ כנוו כניי נסי סיו 1ל6כורגס,

 1גכך ערותם* תגרס )6 גט סלריכס 3יסר6) 36ל6'י
 כמו יסורס, )גמוד חקק 1)6 כוהו גכי ערסכתכ

 ורודתו 6קס בחות גכי טונק כתכם ק)6קחססס
 תקום כתה כטכס ל)hol 6 ורוק* נ'6כ"ט,כרירי
 נבתרו וכמו כתו, כק"כ נסורס כנו ובסת ':יוןדסמיך
 וכתוכ לטתו, ע) גזרו כזכל ערוס סככקכס כלכיו"ב
 )סחיו, נג'ס כטין מותרת טחיו "nGh לוסוסלחותו
 nDhl ס6ס נון לחותו סי6 ק6פי)1 סכיו, לזחותוכתוכ
 מס6כ 6כיו 6חי סו6 06 רק חתמו )6 "ב"ו6חי

 נגמל6 ללרור. עליס תקח )slnlnh 6 6)ר4לי~וךק ודו"ק: נוס6ס)6
 סחט6ת ונודפס )סלן וג6מר עריס כ6ןג6מר

 ע) 6)6 חייכין סטין לך )6חר עסיס חט6ו6סר
 לכו רסורס מעגין, חט6ת. וטגגתו כרת סיווגודגר

 מ5ד יגוייס מעסיס סיט מסוס 6סס, כלחוהסכתוכ
 6טר מעסיסי וים 6יס, 6סת וגי6יף ר5יחס כמועלמן
 סחטך נרו) סיגו סמוגנ על 6נ) 6ל)ןי ג.נ)סתרך
 כעונג כסכיו דחוכ) דמכות, נפ"ג דגמיו וכנד כךג)

 מחוג) יותר כעלגותו גלו) תיגו וסחטם תהית,מפטר
 עגיו ככוו גנר טמיר נדו) קסמרד חס רקכחכרה
 מלחמוס, כתכגסיסי ר61יס "גו וכן מורר, 6יגווכסות
 יונף ס~ף קר פקולה כ)6 סע3ר יעקם 606קל

 מקמר נטל כי ול11עי), טונ דגר עמס כי elbנחקפט,
 כלוחות וסגם סחי), 635 כ) סמגסינ וסרטוןסכתי
 תסרס )הכלית 015 סטיית כ. )טעוה, יריכן6סס
 6כ) כמורה גירון hlo כנזיד וכהסס 56)1,ירועס
 לזמר יתכן 6יך כי מתועכן מתסס כ6ן 6יןכס1גג
 סיסי6)יה 6ומס יחם כ) 6ער לחרי רותועכ, סחגנטסכי
 כי 6תר )זס יעקכ, סכם6 מחיות סחי תמסור63
 סמעטס סיס תויס מחן קורס יען כן, סרכר6ץ
 וכקונג תגוגס סחעסס תורס מתן ו6חר יזגונסכלתי

 יכמס )סלן וג6מל O')D כ6ן ג6מר מס. ננמר6ערדלן כ16לה: כתקע וכחוקיך כפרס,פריך
 מסוס )6 6טס דכ6חות ומענין, גו'. עריס.ג61

 6תס כמי 6קחו קלחות ככ) דס6 מתמרןקורכם
 ניתסס )6תר 1כ16 , מחס "מר גס י:6סרוכמס
 טעתיס 1 כמ15ס דית 6ף י)כןסייף,

 ממוס רס61 מחכריסי 6יזו כמ1ט*כ ד)6כלסיכה
סקנ6ס
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חכמהאחרימשך262
 כן סמ15ס נדר גכ"ז מטפחתי 3ין סמטי)יססקנסס
 טריק, מיתתס 6חר תכן )קרורי סכתוג כמו610

 תחת ממוריס ככיס סיסיו tos גיחך טכוסו6ורכ6
 ק*46 )זכחיס מכסן יוסף ס6מל וכמו )כדרסן oninhיו
 קנוס זס דיין )ע)מ6, מותר דלרות סנדר 3ע5מווזס

 וסערוס )יגס זקוקם תס6 סיחת 6סר מזו,נדו)ס
 ענין סזס כ16פןי ה61 061 )עימהן חותרתתס6
 1ד1"ק: )סיפך סקנ6ס 6*כ ויכוסו, היגס זיקת )סמ51)ח
 מהרי פ"ק* כסכת )*ה. עומ6תס נעת 6סהי14ל

 כגרת 6קס 61) סנ6מר )תורה פגים גס6)6
 יתכן כו', מפסיק סיגר ס61י מטס חר6 כו'טות6תס
 61) כי' סקור ווכ) קר6 ע) דדרסו כמויפריט
 הדכר פירום, 61), ת") סכ3ס )רכות יעל )6סנוזכח
 סמטה, SD 6טס 61ל דרים הכ6 כן )מזכת,ססתוך

 כס: קוכגתסס6קס
 קפירסו חס )פי תקרכ* ל6 טומ6תס גגות 6קסר4*הך

 כקרו ס6י כ) 6ל 6ים דקים דסקי6כתויכן
 )מסככ סעריות כ) כו)) סו עלוס )נקח תקל13)6

 כקות כזסו רנוכ"ן 6חת,ויעוין כ) פולט סו6 כןוכתר
 )6 ככלל סכתוOtO 3 נלסון כתכ גרס דגרי60

 )היות, נזני עריוה ר3כ) מסוס ערום, )גהתתקלכ
 ליסור ע) חל ליסור וקין מקרוס מיסור רק ח)ו)6
 סעריות, כ) ע) מוסיף תתיר,דהוי ניסח) ליסור)כך
 )כן 3ס, מהסל כ"ט כעלס 61ף 3ס 6סוריסססכ)
 ד)6 ממעון )ל' eih וחיי) מוסיף 6.סור תמידסוי

מחייי
 וסוי מודס כתוסיף רק "חת, ככת גס ככול)

 ודו"ק: העייוה, 3כ)חיוכו
 עיין )זרע, סככתך תתן )6 עמיתך 6קתד14הך

 6קר תהערכיס, הגדולים דרך כי ויתכןר6כ*ט,
 אינס וסם נומפחתס קם 16 סמם יסכם טל6כי5וכס
 וילוו סור תכסס גלחן רע )סס יקחו )סחירר6ויס
 סמו יקרא למטן כן, ו)סו)יד קסתו עם )סיותעליו
 התורס תכעס )זס לזכרון, סמו וים6ר לכנו סתיוחםע)
 עמיתךי 6חר 1)זס ס3על, לרגן ס61 כי elb מזם,6ף
 להיות )זלע סככתך 1)"ת עמה סוד גוחתיק 610סי
 ככ) הילר 6תר התויה ורדפם )זרע, )הגע))ו

 גס ממזלים רסס כזו, זלע )ך יסיס 061סדרכיס*
 מחזיים: והחס 6ף )נזקך, ההן )6 ונוזלעך ונסיר 6גיע"ז
 חס) כי המוסנרגר6ה' מאמר פ"ר כו/ כל 6תכי

 רס"י. מקי16. 6)6 כו' סס6כילוסו מלך')3ן
tttDS106 (קינו תו גזל וסורג) ויעמיס הרכס 6כ 
 ~o5h התועכות כ) 6ת כי 6תס תקמרו כןמקיץ
 ס6רף ותטמא )פגיכם 6סר סקרן אגסי עקוככר
 6תג0 קרל תקיא 1)6 טוכ 6"כ (t~hnpקכגר

 דעו )פגיכס, מנוי 6ת ק6ס כאסל 6יתסכעמ6טס
 כו'* וגסמרתס לכן כו/ ונכרתו כו' יעמס 6טר כ)כי

 1*)' קרי 636תפי

קרושים
 נתו"כ וכו', 5ני  יחס כי תריוקרושים

 מעלס ע5נויכס 6תס מקרסים 06למנזר
 יתרך סהכור6 סעגין, תותי. קרסתם כקלו 6O~'SDני

 )מוס סריך וסיגו  גחל וכלי תכלית כלי הו6כע5חוהו
 )6חר כתו העילס סיות קזוס טקס וה1nSlf 61קסמיה
 ה56י) חסד רכ יתנרך מסכורך תפכי רקסיותס
 וכוס וספר 61'ן חקר 6'ן וג)ג)יס ע)יוגיסטומנות
 יתעלס, סכורך הנוחליכן ומסיגיס וככורו הודותספריס
 ועכ נס חותר סגלגלים בתסטר סס 6חתונקוים
 קיערו ]כלקי סג)ג)יס לוכ) קטן וסוך ס6רלגלגל

 6כק יעלס hS דק לעפר הכחוס 6קי עדסחכמיס
 נמ65 כר6 ונוכס )6)פיס, גמ65יס וכסססתינוס[

 oh15 נו)6 כד "מת, )ג' קרור גבוס סמזג 1ח)1סקטן
 התמלילו יוע כלי סוכר הולך והוך רוק, נו)6ופיו

 היכריחו מי 6ין לכן כטכעו, קינו והסגתווסנמסיגו
 רייס ספכייס עגיגיס כול) וה61 נתונה, מרסותרק
 עלטות וגלותן מגוגס ומכליה, סכ) וטוכ, רע ולוק,עו)

 סוף תספר. )כלי רייס לאופיס כוחות וכיו"כוזריזות
 כעולס יק 6טי והטכפיס' סכיחוח  תכל  כלול  הו6ד3ר

 כזס סקריך ]וככר IWP עולס תמס והוךסת5י6ות
 וכאס כאורך[. ל"6 פרק דרת תוכית ומקורומתורס
 1)סתה11ת 6ק רוח כהס )הפיח וכידו וענזו)ויסנרפים
 6סר לפסיס, גמ165 כאקר תכליתה )כלי כהמכ)

 לטוכ, 1זס לרע זס תכלית, לכלי כחותםסרחי13
 ותנסה. o~ptnדוגמ6'

 הת) מעלמו 6סר וכרסס, האחר היסךךקך4אשךן
 יסיגו כיסר ו)סקיגה כתמ5י16לסהכוגן

 61חריו כהסגתה המוכרחים סע)יוגיס סקיטיםסתו
  הן סיכות ולוס סקריי  וחיות ה6ופגיס המסהמסיגים, כגלולי נחכמתם ונדיו כהמגתס ועלמו ויעקכ,י5חק
 עליוגס חכמס ]נוכלות מחכמתו 56ילות o~sוגחן להסגת" אוחס כזרעסוהעיר הסי"ת וכתר סמרככס:מן

 ו)יחוו )פסיגו יוכו 3הס 6סר תהורס, וסי6תורס[,
  ליורים  כסרם טכס כי פר בחומרה ומלער  מפפלככל

 SDe (6 מס )יסרך) יאתרו מעץ ומלאכיע)יוניסי
 סכ) מקיקים קונס, רון עוקיס כארן יסרך)061

 גבוסי לרקות טתוסר סקרם, קם עיקר וזסלסמס'
 )ככו וכירטס, )עודו גופו )סקי"ת סכ) טמוסרוס61

וקכל1
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 3קבחכמהקרקשיםמשך

 )קרכס ומיודעיו כיסוי וכני עכוזיו 65סכויוסכלי
nluDS,קו) פרחיה, יפרחו הלרז תלין עת סקי"ת 
 מכילי ס6רן, מללס הכ) ס6דון 51סלת גקנועמתורס
 יפיים1 ח)כס ותרומת ומעקר ינעימו זמלנכוריס
 יהלכו כו' כטף וכולס י'י כסיכ) סיר לתסתיעיוינתנו
 ססכיעית וכסכה ומסרסות, לרמות קתס י' )עירכלגיס
 התח5י6 על ורק חוריף כגגי וכולס סקרןתקתט
 o~a ה61 6קר והזמן' onlJS' יסמוך )כיססטרף
 כקרככות יקיימו 16ת1 סמ5י16ת, עמס קכגלהיק

 ובסון (tifflt ועת עוכיס' ויגויס וכסכת, גזנוןסח)ויס
 דכר כ) לך 6ין כ"ג פם' דמלי6יס 3תכי)ת6סתו"כ
 זס כקורך עיי"ס כו' לנוקוס ת15ס נו סביןודני,
 סנו5י6ות O51D וכ) כתכנו, 6קר הדכריס סורסנ"כ
 הטוכס 1כ) עי)סי יסור 51ריק לכט)ה' וכר כו6ין
 יתכרך ה3ור6 ו6ז כו', )סתרו 6)6 גכר4 )6כקו
 ככורו, ונור6ס הזלומגסס

 פעתיס כנוה רמסו כלסי
 מרעין וכרכס קדומה קפע D'DCtl ריסוןכצית

 נוה וזה הזוס"ק, כזס לדכא ויעמיק כלסרסכרכות,
 ח5ייקיס כקרן סגוספת מקןוסס כי זויגין,סקלנו
 והכלתי חלנועלס חקר לנין תמפיע ככה ר5יגו,עימי

 כגנדו סיורדת ownin סעורה טפה לךכ) וניןתכלית,
 החילה מזרעת סקסה כזחן סור ]וזס טפחייסמלמעלה
 פוקוס, סל ר15ג1 עוסינו 6ין 6סר נעת"יינףגמ טמוקיס[ והרכריש זכר, סיר חרס סיר )ד' סירו וזה זכייונות

 לתל16ת פרי תקמיח סקרן ס.ככ, הולךסקוס
 6.ן וסכת, ח.ער סכת עפרי" געסס הסכ)סת16ה,
 יחסוכ וכליעל יתכרך, כוך החמלי6 ע) מורסר3ר
 חרפ  .וסר דיין/ וליח דין )יח גבלן, 6)קיס6ין

 הוגלה סכורך וככור תקליחי וזד רטע וכן%מתולל,
 הקכ"ס יבחר 6ז יתכרך, תבתו והברה גלויכבין

 כנסתה העולמים, כ) וחחיס התספיט דגקמתין,נקנות6
 דר הגטמס מס 6)קי 6חזס ]ונזכסרי הנוףסממל6ס

 קמחם ול4 גחת 6ין כרכות[ הק3"ס. כך 3O'nSIDה'
 לותו המסיגים העליונים העולמות והתה גובי,נכחי
 תזרועי, ק)גי מרווקי, קלני וזה כס:לח, יכלתםכפי
 כסס גקר6ו הגנד)יס הסכ)ייס המ)6כיס ע"סוסוף
 דקים גסתייס הנלנליס עולס זס מזרועי ק"גיר6ס,
 כהתס התגהנה 6סר ולוען וזס תוסכלת, קרסכעלי
 החו5כ כיד כגרזן והנלגל כו' 5תח כ) לך 6יןכי

 יותר סכוגס הבתת וע"ר לרכינו(, המרע כספר)עיין
 סכת הי4 העלייגה מקרוסה 1לעיתת כזס. 6כ"תטתוקס

 ק6מר וזס יו"ט. סמם מיטרף) הכבה סקרוססולעותי
 סגירוגין ויס"כ י"ס מיתתי סו6)ין תעלהסתל6כי
 תקוסין התם מתי כנ"י 56) כ1' חסיכ ע"1גובס

 11)תי גגר6 קוס נסח 6ין סקרוסס ט)סספיעהחודש
 )סיפיע מזתן גס ולנן יסרבל, יורת יי~כרךהכורך
 אינס הע)יוגיס וה6יסיס כיקרך)* רק תקיקרומה
 יתכרך* העיקול PStun )מטס סקפע תולידירק

 סע1)גווח* ככ) למעלס כע5תותס תספיעיס המטויקרך)
 כיכר ]וככר כו' כרמותנו כ5לתגו 6ןס נעסהוזפו
 חיה גפי ותהיס 6ק5ר[ לכן כ6ורך' גנפ'יי"חכזס

 ר6קוגס גקדוטס וזפו סננל6יס, וכ) סע,לתות נ:)המחים
 כע5תותוותסותו מלס יתכרך סכורך ,יך תספייס6גו

 ת6תון טלול ככונס והכל סת5י16ת ותחייכככיכול
 וזהו כפסק, כלי הכל תקיים ורלוגו פרטיומוסגת
 16ת1 מקיגיס סג*כ קותו, תקוקין הסרת ממל6כיתתם
 מלנזות סוס חסר כלתי סהו6 יכלתסן כפיכבחת
 קתקויקיס כסס כעולס טחך 6ת ונקדם וזסזכו/
 6וחליס 6ג1 דסדר6 כקרוסה כן ל6 תלום, כסמי16תו
 כ) יתכרך כככודו סנונו)6 ]סענין יוסב קרוסו4תס

 תהלות כקכי) וכו'[ כסבי הקמיס כמד"קסמלי4ות
 nliono רק כו'י נוגחם 1)6 קרכן לגו ם4יןיטרלל,
 מלמטס יסרך) חסכת סכ4ט קרוסס קזסווחפלוהי
i~SD11S6ל to,)hits~) ועלמך מוטס ק6נורו וזהו 
thehסזס סעו)ס יחס ס,ס יסורס 6קרוס6 ק6י 
 חרנוס כלמון זו קדוסה 6ותריס 6גו ולכך הז':,כזתן
 ככביס קמר ר"מ כתו"כ וכו'. סכיו 6י'וביירט גכ'ז: ודו"ק כיכלתן, זס קבין המ)4כיס, כו יתקכ6וס)6

 לחטטת, קרכגי יכיל ככס 06 ת"ל כו' לעזיםקודמים
 ר"מ כסס )"כ דף כמוטס ד6מריגן מה 5פ"5"ע
 דסעילס כו' וס6יג6 כו' כלחם תפלס תנ,גומ"ת
 רסיסו  כיון  כו' זכר ונזולהגקכה

  טכסיי
 לפייס

  שעילס קרכגו קיכי4 טפי דנווכחר בפקר  ""כפיי"י,
 נוס לפי 6ך to'~t)h ומכסיף רטכסttsfi 5רליכ5
 חט5ס  כסוי  פסע דגק61 פ"ו, דף כיונותדקיי")

 ודו"ק, כזס עיין ספיר, ניח6 להכירו 5רמ  סכיןכטכירוהן

 6חת SD לעכור וקנזו בניו לו 6מר נפינוףכנרל
 ו6ת כו' ת") )הס יקנזע כו' חליתתכ)

 כתו מסכרך ליה פסיקך ד)6 הנה תסמרו.סכתוהי
 כו' סתו  %ים  סרדיני 6חי 4כ6 גני ד4חר)עיל
 ד6מרו תסוס בכיך, כככוד חייכיס ובמךס5סס

 פותחין 61ת1 בכיו ככור מדוס פ"ט כדריםכירושלמי
 התקום כככוד לו יפתחו כן כו' בכיו לכין קכיגו3דכר
 תסתע פוסס סבני מוכס ללוקוס 6רס :וכיןכרכר

 כן כו' חטבת 06 )ו תתן 5וקתתס 06 מהגידלגפסיהן
 נסכתי 3סל %5ר וסוד  ל"כיל  לריך  דל5כיו כיוןהכ6,

 קח"). ~יו רקון סר"6,דיעקס תידי חסני )6י)סתקוט
 דעפס מני' 6יגחריגין וטרי סקי) יעליס וכסוגיתופמוט.

דוחס
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דקבמהקלושיםמשךש%
 טכס דחי ד)6 כתמ"ק ומכוין מכלן לכלת )*הרוחם
 ומסני ד)רחי סו*6 נסכרה 60 )ז0 כתיכייוקלשי
 סוי גסמ*ק כגין וסגם מ15ס, סכסר סכן סגךספגי
 מלוה מתרי"ג  מלוט מף יסוף לע"ג מלושסנטר
 מסכן )סקיס סו6 סמ5וס תגלית תינו כלמ"ק)כטה
 תכ)יתס 6"כ סמסן ירסס וי' קרנטת 3וטיקרי13
 גקר6 011 כגוי סיע לתרי לק הכגיל געת כעת6יט
 60 כן כן(. פילוט ם)6 רסג*6 )יעוין מ5ו0סגקר
 מ6ר, מומכ) ענין 0ו6 מ15ס סכסר 6כ )ככולדקרי
 0% שנין סמ5וח נסכ) מגויר 6יט לזפ ל4וסמע
 קמרו הנדר וכזס חולהן רכלי 6י0ור ידחסהחנינו
 עככגוך מסוס לק דחיגיןי )6 מנוונך מקמי6יטור6
 סרגם וזס )מקוס, )6דס סטגע מס ים 61מ1רכיו
 סנ6תגס סקכ)0 סו6 סני מסר סקכ)ס סכ)מוסדומיק'
 )זרעם  דור 6חל דור ומסרוס מטית* )מפסוכחנם
  מהוו 6סר יוס ככייס )כני כניס תודיעו6חריסס
 וילעג סכיו יגזל דור ו6ס עולס, עד וכןהחורגן
 3זס ולכן מיסיריי תורס פסק 16 סקג)ס,)מוסרי
 מלות 6) סנוגעיס דנליס גס רכיו הככוו יםסנדר
 דחי, ד)6 קמיל ד)דחי סר'6 )כן מתורס, וכ))ד'

 סוי 6נ דככוד זו כמטוס סיס סמקוס ככוו ברל61"כ
 ודו"ק:  מלוס, ספסר כגורלק

 61"וי חסר חזכחסו, )ל5וגכס זכחט)תיס "זכחורכבי
 כיו"כ, מוס ודרים תזכחיסו )6מר )ורסיס

 הזנחהו, כתג וכ%ו 6חד ,3ח שכחטין קניםם6ין

 מגיס 61חרי קני פרק ריס כחורין ע)י0 פסיגיולכנן
 3מסגס ססניגו )סך רמלמז וכרקס 6חד, וכחס1חטין
 )מס נזחח זכח יכלים קסם )מס ניס פרקסוף
 סיס ט)6 מי 6ף יוסי ל' 6מר כו' זוכת )ססז3ח'
 )סס טיחטוכ רק כו' כמר 6י)ו מכ) 6חד שמסכקט
 )ר5ונכס קר6 סך מן כנתלם סס רי)יף כמוזגיח0'
 יפריס הסס ע) )רמז 61*1 חסר ו)כן תוכחה)רעהכס

 כער. טון )6 606י)ו
 יטמע6)( ))ר' טמור סוי ת6ו0 יגהררירזכבן

 )6כו) לואיס סי' 061 כמדגר)יקר6)
 וסחך וסוס סלמים זנחי )סניף מוכרחים 0יונסר
 6ף נחרי יקלי13סו כי )חטוכ, תקום ופיהלמטס,
 ס61 רק נטר, )6כ1) ר51ס סו6 ס63מתוגסכלחי
 )כן )כוי מפכת )6 6כ) סקרכן, מכיף )כןמסור,
 סקס, וכ)כ דעתיכס נססכמח פירוס )ר15נכס6מר

 תזכחסו: גמרוכר15ן
 מקרוס לניכו 6)קינס* ו' 6כי פןשבהוצרכם

 סורסו מפני נלפות פ6ס6חלטינר
 ס6ומליס מפגיע" נקולס h(e1'p י' מופלל )"ננלעס

 מלטת עע קכ)ת ס0ו6 קיט 6חר )כן כר"ממחכיות
 כ11 סמה פרנס קרמם )מס רעי ס6מר כמועתיסי

 )סורות וכו' ד' 6ני גיס דכתיכ ולקט פ06 )זססמך
 tp~tvt מ)כיוח.ע)

 פירוץ כו', )עולכי0 )6 תעז1כ16תס כו' סנרכנעני
 יעוין )פנתו, )יע) מותר )טלו עני 6ין06

 קר6 יג61ר כנס ע"ג. ד' רף ר'סתוס'
 ד) כי כממגותיו 13י מכס זס ר) בגזו) Sbדדרים
 כוט)ו )יטו) )וי 6ין כי 6ף בכן גחל, )1 סייןס61

 הו6 )6י 061 )לו" )'תן קריך וסדנים כדמינןומעלס
 כ6 סלי 06 רוקי כסער עני תרכס Sh 6כ)גו41

 לעלמו: ('Sw ל6 061כסער
 מנס זכו/ סס 6ת וחללת )סקר נחמי תמנעוללא

 hSt ק6כ) סנטכע כין 6ופניס סכי כו))ס)16
 רמכ*ס כתוס*כ 6כ4 1)6 קי6כל )סנ6 טנטכע 616כ)
 מליקר כחי רק )יכ6 ססס יח)ע סכועות, סככותריס

 )סכ6 כקצע 60 )סקר, סכועה מפיו קי65)סענה,
 ~1bS כתיכ )כן עיי*ם, ע"כ מ"1 טכועותטפרע"י וכתי )ערות 6ף וכקר 0סס חיק) זס 6ין קיים1)6
 כ) סל6 יחיר' כלמון טס 6ת וח))ת לגיסןכלקון

 כתם פרק ועיין יתכרך, סתו מתפלין )טקר0געכעין
 ודוק. כז0מל)יקין

 כסכי קגיס ס6י)ו כ"ג דתמנית סך )לתו ימאו
 ירך' ע) מתח)) קתיס קס גנו65 )6 כו'6)יס1

 כו/ וח))ת 1גת65 כך וזס כך ז0 נמכעיסטסטים תסכע" )6 וזפ ס61, סכועת )ידי כ6 זס 16ט,ס
 ננס רכן סך דתרמז 16 ממיס. סס תחלל60ח7

 610. סכועת 5ייי 6חד ג6 ממטגיסס וחגני,3פוע)יס
 מכוכה ם56ל סויף ליגן ססס דלחנו) ויתכןורוק,

 סחס"ס 6חר עכו גלו) יותר חס'ס )סקרכסגסכע
 תפרס וכיו"כ יחיד, גלעין כתוכ )כן ססו6, מסכפי

 יעוי"ס: כעתו 6כ)ס ס"זככתונות
 op תק6 )6 סג6מר )פי Sfn ח0יבנתו"ב

 ע) 6)6 חייכיס )י 6ין סיכול )סו6 סלקיךד'
 כסמי ת") סכטיס כ) )רשת מגין )כד המיוחדסס
 פ0ק6 ג60 כספרי דתגן מס6 51עיג )י, סיס ססכ)
 6ה יטבו ת") כו' למפורט 3סס תכרכו כסכ'ט
 מעדות טכועת כפרק וסר6"ס )י* סתיוחר טוויטסי
 סרי 6לקיךי מס 6ת 1ח))ת רכתינ תסוס )תרןכתכ
 קס ]סייגו )1 ממיוחד סס 6יכו 0ו6 6)קיסמס

 וע"כ )0ככל6יס[, ל6 )מטס רק ומיוחדלמפורט
 tSS oSlh מיס ס0 כ) וזסו כסרחכס כסמידק6מר

 6*ם* )6 גמחקין ט6ינן ממות ז' כ) סמיוחך רסס)סרמנ*ס
 )ט61, להקיך ך' עס תט6 )6 דכתינ ההוזם דלגתוגרעתן

ןופ
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 aaקנוקסמהקדושיםמשך

 כתים וכקן גחחקיף סכינן ממות מסנעס טסוזרת
 6חר מישט 6ין וע"כ סמיוחוי סם ג"כ 6101טסי

wtD'n6(6 רחוס 6פי)1 סכגויס כ) ומרכל )רכות 
 כ' דף כסכיעו" 0גמ' מקסם נולי 5*ע 6ךוחנון,
 יריך 60 לפ"ז לטליי  ליהרו  5הו נוטר וסקרט61
 דסגיסן 0ו"6 ד6)"כ ולרכותי wlD'n 6חר מיעוטדיסיס
 6ז)6 ו0גמו6 ויחזק 51'ע, ככנוי 1)6 סתיותךכטס
 יהייחר  נסס  רל"ל )'  רף  סם  רסנר קיוי כרלר"ח
 60 ת") מס ךק6מר סחו'כ וכרי פילוס גליך;וכת"ז
 כסגופית.  סיטו עיי"ק סקר קכזעק ע) ))6וריך
 .חם, פורס דכית כגוי 0ו6 וכקמי ויתכן )יסכ[,ויט
 rJ'ao~ hto יהיוהר'  סם טסי 5ה כחיי  6ovכ)
 ורוק, נטר.  6ך  בפסוס גח 3ס' כהנסי וכתו %סיחס

 נתטוכס כח 6ין ז") קמרו 0סס 3")1)רדקנה
 כונן 6)6 ט' )כפר ניו0כ*פ 1)א)ת"ת

 כי נטבח  ~Se סדרים וז0 ומרקת. וחיתםתאין
 ת"ח וזסו נו"גי6י, 6)6 מקג6י 6"ת  מוח  רכו%פב5י
 סקסי חלו) כגדר קוס מפגי כגרוי ע) לכםקגנו65
 )כן החכחס' מנוטגי6י והוך ו)ונוויס סתורסטנוכזין
 ס6וסכיס מזה, 6הכו )כן גמיתסי 6)6 כפרס לו6ין

  רס% המותת סכתוכ ס6מר וזפ ע)יסס, מתכפרהמוח
  וסונטירפס

 לריי
 טס61 %ס לחכירו 5רס  יכין  י%5הי'

 רמסור עד מיתתו )6חר 6ף יוטס סו6 הטריקרורף
 כו, 0חומיס כ) יפטמו ו)6  פטריו  לפס פורס)נוריה,

 )חכינו 6רס כין ככק)יס סס 06 6ףק)ס5ריקיס
  ס)פעתיס  תיילו  י5יהו' סל5  למסמ  פורסססי"ח
 כ)כ סגוהן 16 ממט נתורו טיקכ) תכירו )ומזמין
 קער סוככות כחוכות מחסיו כחוק'כ קיפיסנויחצירו

 יעו'ס: פ"י,סתטוכס

hSn'ורסיי )יופיך כררך עור )פני 6כן יחן 
 15 לפוחה slth~.  וסוס 6מה* הו6 וכן גל(,חקין
 ניסיר כור קמרו זס ונטוס  סרכים* טרסות  כורכורח
 ספיח 6ין )ן כיי וי) ד6") 6י טף קותפין סגים)

 מכט1ל תתן )6 עור כלפגי ד)16 איינו טכלס')דכר
 מרוקח( כפ'כ כ0נוס)'מ ל)6 תורס רכר )ו6יסורס6יכ6
 דמיס תסיס מל6 כספרי 6ז0יס 6יכ6 נ.לסותווככור
  כררך  חצרו מכסיג 06 גס כו)) ו0)6ו "עו*ם*ככיתך
 061 )ככו.  וייון  מקוהו התהה 15 כרפהו  פורססו5
 )כן  סככללוה, )16 כהו סוי  וביו"כ דוכו לפימיע15
 כספר )רניגו מ65תי וכן )י, גרפס כן עליו, )וקין6ין

  יעוי'ט: ט' כקורססמקת
 ומנין כספרך. ' ר: 5ני  רמך  וט  פל "עמונילא

 רט5י 5הס  סטין ערות לו יודע 6ת0ע6ס
 פילוס רעך* רס ע) תעתור )6 ת") טריו)עתוק
 ס"ז ממגע )זכותו ערות יודע ט6ס כפסותכדיגי
  6ף  ר%כ5ן  כסנהרלין הגב' רנזוקי וכמו למיסטופך
 נפטות, כדיני )זכותו טיודע וווקף ולסגולי,להמרח
 )סטיר סכט'ר כטתכעו רק סו6 מסועת דיגי6ג)
  ברהכ"ס  פרוס  סלכוס ריס כנוכו6ר יגיר ל6וכלס
 דוריס כ6ן כ6ו למז סימן סתויות ונספרינג'ס*
 ט6מר 011 ססעתק0(י מסכת )16)י מרוקרקיןטיגן

 כטיתכעגו, רק יניד )6 כ6ס עוכל 6יגו ממוגותמכדיגי
 תעמוד )6 תוגעו הכע"ר 6ין לפירו נפעות כדיגי6כ)
SDנפק דמי סתוכע 610 6ני ר" ס6גי רעך רס  
 6ור כספר דיעוין יותלי 'יתכן לק*י, ויעויןנקי.
 כ"ס דף דיומ6 סך נופרק ררכיגו ר51ח, 0)'קמח
 סז6 06 מזכת ש) גג קע) מזכתי נוע) י)6ד6מר
 tnlws דוקק עכורס מ3ט) קינו גירו וכ:כורסכהן

 עגודס, יבטל )6 0ר,5ח )סוית עדות יודעקסטוכו
 כפס פקוח מטוס )סר51ח זכות ))מר )מחיות6כל
 )6 מסוס כעוכר )מות לפ"ז יעו'ס' סעכווס.מכל)
 נג  פל פיזור  ליכין 6פ)ו הוי רעך דם ע)תעמוד
  עליו  לספיר כוי פמוס'  הציל  צירו  ועורסבמזנח
  עז6ה כן 6מר מכחות כסוף כי 6מר )כן)0חיוחוי
 1)6 7)"ת, קיק 1)6 ~"ף )6 כסר3נוח  ג6מרק)6
o'1Shולכן יעו*ם' )מכיסן פ"פ )יתן ס)6 הוי' רק 
 קפינו )סעיד 6חס סמחויכ רעך, רס ע) תעמוד)6

 גג בל כירו  ספ3ורס הכהן  סו6  ו', סנניכמקוס
ההוכח

  כעוסי
 לכדו  סוי' ר' 5לי יסהי  בפבורס,

 רעך, דס ע) תפתור )6 ג"כ סתות גוהרכ)6
 וף מכות ויעוין ורוק, היכחי, הפל  קפלורלסהיוח

 6ני יתפרט ועור  פיי"ס. יביע,  כתובת גבי ג:זסכ"6
 SDI יתמעך) ע) oSnn זכות קהעדתי הו6 5ג"ד'

יסף)

 ס6ונק)ום 6ו)ס יונתן. נתרג1ס פילס וכן יעו"טי6ת1,
 5פר6 ער )ותך ר5גיר5  6גר6 תכים )6פירס
 טכיר טסו6 סממן טע) 6תך, מכירפירם
 ע"י סכרו 06 מיעט וכפיז ק6י,6תך
 רל6 סכ6 ככ"ז כמותח 076 ק) יקליח 61ע"ג6חל
 ל5  כבלחו ןסבבי"3  כיון  פיבל' רסקי רבחיססחיך
 סוס רדיתך סכתכ סליט3"6 "מיסת ומסולקסנרו,

 ו0טעתיס לה16כק)ום, מיעוט 6יכ6 ו)פ"1מיעוטך,
 )ו הים ק6י כע5חו הסכר ע) ~oh )וימטכימיס
 תפסיק, סהוhnDp 6~ 1)6 מרכך 6חך ע)לנקור
 תקין )6 )מכתכ ר0וו ודוק, ייינן ע"י  ב"מועיין

  סייר:  פבולס6תך
  סגוהיסהפר;יסכחטהטח  הכסיל.  סחן ל5 עייכשנקבי
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הכמהקדוששמשךאש
 פ"6: רסיסירום)תי יעוין ניס,יסרך)
  נונע מסינר מסיכי פירוטן תטSU *6'1 תם6רקר4ש

 06 6כ) )יוסר6, חכתיס חמסו חסידות)נורה
 כנוו תורס, ליסור ומכק'כ ליסור )חמק סופרטנע

 1)6 יוסרתי מסוס כזס 6ין וכיו"כ סוס כזמןחדי
 פניו ע) 6ררכhwn 6' תכירו כסכי) פירום SD'1ים6

 לחות: ט*ר טמותו. יגסג סו6 מגסיוכיחנו
 כתדלס לקמרו סעיין ו', 6גי כמזר )רעור14הבת

 ס16רג SD מעיר ססכגד כססמתורס
 וסר115 ספייתי ע) תעיר סעו)ס כן סכג6" ע)וסכגין
 6סר סנו5י"ות, רכי לרייס כסלככת סגר6סמסידור
 ימוך סכ) סחרן קסם Sh מתקימות ככ))יותסכולס
 וכטירוף זמן הסריס כזס טחסר ונוס כחכירומופע

 ססומ יוטפס סמיגיס וכ5ירוף סמין יום)סספרטיס
 יוסלם סגדריס וכטירוף מנדרן יומאס ססוגיסוכטרוף
 מספיעיס סוגיס סוגיס לכפיס מצנפי 6סרסמ5י4תן

 וכ) חכירו' ם) כלערר גתמ)6 6חך וכ) כחצירו6חר
 מיסודות Sh ויתפלט מהרככתו יתכט) מורככחותר
 סרו6יס וכמו וכסירסן תרסס לחרת קורס וי)כיטויחזול
 ויכו) ס5נוחיס כ) יחוורו סחולף ניסות כלקר6ט

 ס6רתס עטיני ימ)16 וממס ס6דמס, כסן 6לס6דתס
 תחלוף יכזס זכ) יעקם סחי 6) סג6כ) כ) ומןרסן
 ג)כוק ותעדם פסי כ) הפריח ס6כיכ וכיתיחי)

 כ) מה6ימיס וכן מפרטיי ספדור כיס ככססוקרן,
 כקמת זס כי סת5י16ת, ssn כל סנונו)6יססכווריסן
 וע"ז עורס. מוכס עורס פוטט )סיות ססי1ליסלמות
 מתחת תהת5י6ות רכיו לחרי קמלתי יליט6מל
 סכרדף, יצקם 1ס6)קיס )היתנון וסכ מתחלף 610 6יךסנלנ)י
 יסכים 6קר ס15רות וסעתגות סמורככיס רדיפתפירוק
 נרקיס יט כי יאתר סגפנה סמדר זס ג)ססיו)י*
 6סר נפלק ג16פן 6יתס סידר 610 6טרכקילי
 כ) כו)) חוורן ו3)י מורככ כסי יחיד 6חךסו6

 3ו יתכן hS 6סר וסתו6ריס סגורים נעדרסס)מוה,
 מכס אריך 61יגו וגדרים ח)קיס נו 6ין כיסירור'
 סגכר6יס כ) ות5י6ות סמ5י6וח, מחויכ 610 כי)סויטה
 ל5  וממקרס יסודר )6 החספס כי )כוו, כותלוי
 'תכרך, סכורך על סכרי6ס תע.ר סלופן וכדשית%יר'
 6טר מחומר, SD3' קל נססרככס טסף14ךגףכש

 סו6 הננר6יס לזלת 6סר אורס ו)וכטיס לגרסןפוטטיס
 רק olont )6 6סר חייסן סכט)י נוין כתומפטרי
 כ6פסרי 3טילס יתכן ס)6 ונקכסן וכל חיכור ידיס)
 ג)4 סמין זס עוד יסים ל6 ס)6 כולס ימותוו6ס
 ס6פסריות סכי6ס ססמקרס ססכ), יקמר 606*כ

 כמו hSo נעלית, עירס 163פן סס)תס)סמ5י6ות

 יניף ממקלס כן סת5י16תי 6פסריות סכי6סססמקרס
 סמ5י6 6טר 6)קיס, ים כי ותימרן קות וזסנטו)סן

 1*) "תרו ע'1 6סר ומיכסן onttS וקומרס6פסירות
 ע) כינים גלי ער רגמים תקרכי 1ז1 יוסגמסקכ*ס
 כ6תרס' גכ)) זס כ) תקסו רכינו )דעת נתיכייסתירות
 )וכל רכים חלקיס ס) ססירור קס61 ססכגה כתוכי

 כ)ליותס כס5טרף יום)ס 6סר 6חד ולתגלית6חי
 15רת כי ס6פסיריות, ס651ת וכן כגס אורתוסוף
 ס16רנ, על ומעיר יסיס ס)6 63פסיריות סי6סכגר

 ססי"ת. ע) מעיו מעולסכן
 ע) נוורס ענין היחור ס6דס כמין טור יםמלכמנם

 ממגו סכרי6ס 6טר יתכרך סכורךקדמות
 כצחירתו סכרך רק סברס, מן סל) כמו כחי31היגס

 כנוין סכחירס ענין קמ65ע חס וס61 סנווח)ט*וכר15גה
 חלוי וסגלתי סחפסי כל15גו מעקיו כל סת)ויס6דס
 סקדמיניס ספירסו גכל16גת1 כסוס 6ין זס 6מרתזונתו,
 ססכ)ייס 61ף כו'. מתגו כאחר סיס סברס מןפסוק

 גכ)) וזס סכחירס. סקרחוגיס ממס ק))וסככד)יס
 ס6ין סליחות, סמי עוטס 6חד ת)6ך ס6יןכמ"תרס,

 "תרו ולזפ וקלחותי, כמסגתו תוכרח וסוף סספכיסכו
 ורמי כסר כטרוחי )6 ספוחיך יחפיר ל"כפרק
 מחזיריס )מס טתסת)חיס תפקוס ובס כקרסלוחי

 תחזירין תסס סחסת)חין )מקוס ספוחיך 6כ)סליחותן'
 )ךן ויאמרו וילכו כרקיס סתס)ח סג"נורס)יחותף
 קסכיגס מלמר גלאור )6 ויאתרויכ161
 וססנתו הסס ככור גלוי ]פירום סקוסככ)

 ממס ויסג כנוסס מת65כ1 מס יפ)6 6קר)סג3ל6יס[,
 סגנז65יס כי פשט, זס אנוגס ד', 6) סעס דכאיויגד

 גס)ח כי 61"כ כס)תוחס, מוכיחים onoסעליוגיס
 בחירי סו6 ס6דס כן )6 עליו, סכס)ח מס יעמסכורזיי

 )1 הגקכס מהסלמות כי עתו, חרס תתירוסתתותו
 סכתילס כי סעתיך' ע) תורס זס 6ין סעכר,כותן
 וזס )וי גקגס מככר מס רק 6)יו )יחס יאותתיגו
 יבחר 6סר יתכן כעתיד כי כעתיד' )"כעכר
 קסס)מות ono' 6) טקכ סייך זמן ככ) 61"כססיפ,ך
 ודוק, %חרס. בוס  ובחר  הבחירתו מתלוי%ס רי  עליו מוכרח שככר  פנין יינו סו6 מכסיוסעוסס
  סוברי 6דס חכיכ קמרירע"ן

 סי טנ%5ר  בללם
 סבחירס  טוס ס6ךסן 6ת עטם  6)קיסכללס

  סבר5 ססס קרמות )רעת  ומרולס כ5לסיכז' ריסו5
 נרלונו בבחירוחו וחירט  %יכרת יבלתי  מרלונוסכל

 ס6דס מין מ5י16ת ע"ז  יולס  5ללו סמ6סחרסווומ
 כל ג'ו יורם  סל5 חס וכססכ)חו ככחירתוסחפסי
 ומורס ס6פקיריות התכריח 5ורתס כי  06  מבע"חכין

ע)
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 ישקיחממהקיושיםמשך
SDמי h'sl~n 0סנוס תוכרחיס כולס 6ך )פועל, 6פטיריות 

  ויפן  סנתירס ס~קיס, ללס הס  כתוליחסומוטכעיס
  פרט ככ) ססי"ת סקגחת עo51h 3 מוגרת,סבלתי
 פרע כל ע) יטכס סכחירס ו)כטל ומלעדומפעל
 דכוסס  ססגהתו  סמויכפיס'  כמינים  ךמט5'יופרט
 מלר 5הר סי;ר5לי'  מין מורס פ'1  וככללן'כמין
 סיגי כסר ע)יסס  ללקות ספרת  גלוי מלרסקנלו
 6רכטיס ר5ופיס וככפל16ת נכ61ית כמחוס כללעיני
 מקט ODS וזון ו)סספיק כל )עיני כתדירותהגס
 דמיון סוס יתכן )6 כזס 6טר סגס, ת' כמדכרוסליו
 כרומס )ו5עויגו ככ) סרכוקס סקגחס מלר ו6חו)י"ס, כחזיונות כלכלו נפקו ימלץ ל6 הרעכ כיכוזכ,
 ססמנחס  6יך כתורס הסיפר  סורתס  "סר מ6כותיגו,א

 לכדו עם כגו)ס סמם 6קר (ioo דכקסס6)קית
 דכוק הללקי וה16סר ופיגס' 5ר נוכ) גררפיסיטמן,

 ר"ט יתנס16 לועט )סם ירווח 06 6סרנגפטותסי
SDסגויס' כ) כסס ויתקכ6ו סעתי0 כל Onel נעליס 

 מח5כתס נויתם גרחקיס ו6יגס כתכוגותיססכמרותיסס,
 ע"ז 6סר מתורס, כספר סגכתכיס סוריססונקלות
 ויותר וכו', כין 6חת טס כ1' ככורותיו סן מןלמרו
 סמס 06 כי נתקייסן סרכים סכסגירוסיס מס)פ)6
  כתקרן, סנעסס כגס סנוס 6ז ממקונוס,גנרטיס
 מנוקותיי קותו מזיזין  6ין  מכפילם סרוחות כלסיפילו
 סו6 כן חיכרר, )6 6כןורי כייקרך ו6תי ד6זי)נסי

 ל6מעריק6 סמס גגרס'ס כי ר6ס כגולמי3יטר6)
 וגכ) חיבול ל6 6יכרולי בכ"זוכו/
 nl11ahl קהוות וגעסיס מה6חריס OyO כעסחקוס
 וגתקייס טוכיס O'nD~l לדקות כרכזי ו)עכזדהלחורה
 וזס lcu' כתמרות המדכר מן עולס ז6ת מיכהס
 סססכינס  יפר5ל'  פל  ספרפיוה ססס)הי  עלמורס
 )רעך ונוסכת 6)ור )זס ודוק. יסרך), כגי  תוךסיכן
 ד/ ק6ני ממס כמוך קרעך פירוק, ד', 6גיכתוך

  1מ)י,ותי יהלך סקיי הורס  וה6פסיריות סמדרכי
 ס6גי מורה ס63דס הכחירם וכח כזקתי, תלויכלתי
 וכמגי, כחיוכ גתהוס 1ל6 עקמי מרלוןעסיתי

 מורס זס טג) מעליך,  n~hol ohtJ) ntpShסכך  וסיפגתי
 הסחלטית ססוי' ססו6 נוורס סוי"ס oe קזה ו',ק6גי

 SD ומקגיח מוחלק כר15ן סג) ומסוסממחויכת
 סיטכ. ודוקסכל*

 כתנור שיק מ"6 פ' הנ"ר עפ"י לזמר יתכן14י
 6ף ת"וס למן יס ולרז המלס מס כו'יפרח
  סנ6מר סקכ"ס' מ16תן סי6 ומס תחוס למס ים5ויקיס
 ;סיתס 5תס כמפרס פפיס 5ר"ס ר'  קיימיקוס

 6חד לקלי עכר פירות עוקס סיס 1ל6  בתפסןפומרת

  קהיכינו כיון מיריחו טופס זו תמרס 6מר 6ויתסורקס
  סלט יפסיל  6ין רגפירי  כפירוטי  פירות*  פוסס16תס
hShגטסי6 וסת16ס פיקתי  )סויס  רי5י0 ;פיייו במיס 
 "tehl ססעין מס ע) רק ס61 מחומר מתחכ6ס
 ומכיוס כיורעס כקמם רחכ למרו וכן חוחד,ס)כ
 חומדן הלכ 6ין רולס סחוס עין ס6ין נוס 6כי!כו',
 יוגבר לי סקכ) מכח הו6 5דיקיס ק) ת16תס כןל6

 5ל  פיסייך 15 סנפ;, פל ס5לקית וסריויתגוללו
 סמוחסי כעיני יוקנ ל6 6סר ענין  ללקיתסססרכהן
 ט) ת16הן וזס וחק  סירס יר5יי ל5 כיוכמוס"6
 מיתויי'  מכפו רק כתוחם ל6 6סר ו6ר"תמרס
 סיס מיריחו  6ף  סכיריהו' תמרס 5ל הת5וסלכן
 ס) כטיגורה טכריס 6)ל וחמתן ימרץ) 6רןכקלס
 סגפם גתגכר כלסר ס5ריק, כן כלנוסעי יסיף)6רן
 נך5ס וקינו  שרולס Sh מסתירך  שיכפו סחונורמ)
  וסס)מותן סחכפס למסור ס5היחי  סילם יסי'"תוס
 עתו, 6ת ס6דס 6וסכ כס06

 מטר נפטוהס כ6סי
 סע)יונסן סססגחס לרוחניות צעון וכולס ח51כה6חך
 6ותס ר6: )6 6קר עמו' כגי 6והכ מטבעו6ז

 גליות פירוט טנווך1 )רטך ולסכת ט6נוי 011נועידו,
 6ף ססי"ת, ל6סוכ מ15ס 6תס כלקר ד/ 6גי16פן
 סרמוק יסר6)י גפם וחוקיי ת6סכ כן לךי גר6הט6יגו

 ודוק* נועמס. ר6יתיו )6 6סרנומך,
 סתס)ספסי לחרי סחכנויס סעל1 דהגס יחכן4לר

 כ5ס פלפוי 5ל  חוורת  כסטיק 6סכס,דנ3נין

 טוכס קתקכ) )סטקיל ספני נפה ססתנגרותינסכי
 )ססמיס סקרן וכלסכת לקטתו, 6יט וכלסכתמחגו,

 עלמו' 6ל חוור  פנין זס סכל ממג" מטרטמקכליע
 5נל  5ופנתו'  בן טינף  5יהן  וכל פלהו' 05ס5יסנ
 יסתריוס מסבר כ5ס סי5 ינ5סכ Sh  פתוורס5סכס

 1כי1*3, חכס 6וס3 חכם כמו וסערך, סיחםוססתווי3

 ולזיווי יחס סוס קטין יתכרך, סקס מהכת ע)ולכן
  וזס ס6וסכ' 6ל חוזרת תסיס )oh 6 ל':גמ65יס,כינו

 ושיו  כספרי ,"ל טמרו )קמם, וס)6 פחותסמדרגה
 קנני 5סר  ס5לססרכרינ(

 הלוי
  לבנך'  SD  סיום

 )כנך ככל ר' 5ת וקסבת  ;סו"5 לפי  נטהרלמס
 Sh וסוזי ויחוס ערך קטין כיון 5ר, כ6'זס יודע6יגו

 סתיעליות תקות ע"י הו6 ס6סכה ס)6 6"כסקי"ת'
 וסיו ת") לככו בכל זס 6ין eh( )16סכיוחוזרת
 5תס  נך  מהתיך  לככיך' ע) כו' הקלססדכרי,(
 וס  למתוך  פילוס' כררכיו' והרכק סק3"סמניר
 6תס  6ף  רתום  סי6 מס  ססמ 3ררכי מפרנסס5סס
 ססי*ת כרכי 6) ק5ת טווי לך יס 6"כ חגין'רחום
מיל סו6 כי תדעי כלקר 36יה ומסתוקק כמדותיוותיכונן
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חכמהקדשיםנמשך809
 וזפ מסלמות, 16פגי 1כ) יסחגמ0, סלחמיסמקול
 )סיקל56י, ת6סכ 06 כי קמרי תכן ס6נזיתיח.ס6סכס
 סיככדוך דגר 16ת1 עבור 16ח1 ת6סכ)6
 ותס)וסן גסו) לך יקיכו 16 יס)1לך, 16 ס6דסכגי

 6ל רק סג6סכ 6) נותיהסח ס6הכס 6ין 6זכי
 ס0יפוך, 60סכס גורת 61ז ע5מה 6סכת וזסס6יסכ,
 סחכס פסעני, תעטיר הודק נססים כטוח ישרכי

 רק נערכו, קס61 מגוי יסיג מפטר יותרנוססכ),
 וחסך ס06כס יכיל למקווי פירוטן כמוך, )רעך61סכת
 וכערכךי כתוך וסוך )ך, לונוס מסח מס 060כהסכת

 סקס ומפוכרי הלכודי מכתר נוזרע ססו6ותתכוננן
 ר', 6גי וז0 כטקס, 0סס יריעת ונוסמחזיקיסכ6תח,

 16תי )6סוכ סליך 4הל, כמסל ההנה, וזגגותקוס
 סזס יעקכ' 6ת ו6וסכ סכת,כ 16סככ0י 6ניוכלסר
 )16סכ, חוזרת סכ0 )6יזס 137ק0 )6 3ע5ס6סכס

 סוס תקכ) סיגו וסקי"ת )י' תתנו מס 5דקתס 06כי
 כסרס מלך 6סר OSID וקוון נכרך, מסוסתועליות

 60)ס סדלכי0 זג) )רעךי ח6הכ כן גכר6, י5ילכ)
 היזכה נוי סטרי 31פרעיותס ככ))יותט 6נויתיסמס
 יקמע6) ר' כפרק נזס0 ע) לחלו זו וכ3חינס)זס,
SDIס)6 יסרך), 6ת 6והכ ;0י0 רעיר31יך 3פ"3 יסוסע 
 ט6נורו וכמו מע5מותס, סיס ס)נויתס כי )6יס,ק11

 עגיו עותד 6ת0 6קר סמקוס כי געלך ם)כסניסס
 קכ)ו ו)6 )כגיוס, מע)תס 0גתי)י 1)6 קוד;,קומת
 סיסיו כןכריס זחמסי סימררתי מסכ)) סכרסוס

 וכמו חעיכיסס מרחוק מימין קן סר סכ)))תוע)יות
 ככ"ז: ידוקקנתכ6ר.

 נדו) זסכolh (5 הודות ספר זס 16נול fifD' 3ןרעד"כי
 ממרקע ססיט1ת כג כי תנע, כי ו3ר זסנוזם

 סחכו) רור 56) סיס ס6גרוף סיטת כנוו סיויככר
 0,רס, כטת 6) כ"6 1כ16 חנות סקרן מ)6סכי

 ספ)ג0, רור 56) סי' לכולנו יסיס 6חד כיססיטת

 וג) וכגםיס כמון יחר וחכרם סותפיס סיסיו 157כי
 )סחין, תסוחף רק יחס, לסם יס6 )6תחנוריסס
 חכרתם, )סכתיר ר5תס 16מס וכ) )טונת, פלגוסקג"ס

 מטרתו, ולפסגת תכליתו )מכון ה6דס ססח)מותלק
 הסתלסלות ט.י סיס יותר, )הקת)ס יוכ) כ)6קר

 סמעלס ריס 6) כולס עד ס6כוה, 56)ססעגח0
 כוס 1D'JOI נוסס, עיי וכחכנזס סנסיותכססגחס
 ספרי זס כי הצע, תכן ד', ככור ור16 גג61ס,)מעלת
 למרוס סתפתחותי tolh הו)דות הי6 מתורס, ספרסו6
 סלמס כיחי ס6ף כעוס'ז' )כו6 ס6דס קיוכ) מסקעו

 ודוק: )מאצלתו, סגיעו)6
 חמגהס כלמי ער ויכוצו p"D. מוטסיי4רעטנןב~י

 6ף כלליס זרועים כרמיסס מסקמרו
 פ5 סוזסרו גח דכגי מירוס, כלליס, זרועיןגגותיהן
 כתוף מוקי כלריס תזרע )6 וסרך ס6ילןיהרככת
 מותר תס0רככס סי651 61פ"ס לסרככ0' רקרוסיןפ"ק

 על נ6 ס6חר כלליס, זרוטות כגוהיסן כןכלכיוס,
 יצמות תוס' יעוין נומזרות, כסס וככ'ז6ין תכילו6סת
 כק0) מוהרין יהגיירו ו6ס ועכה נכרי ד"ס ע"כמ"ח
 כחמוס[: ~ד"ז  ירו"ק. עריות ע) סוזסר גח וכן6ף

 מדגר סו6 עליך. יעלס ל6 ספטכז כלביסרבבגר
  חע)ס. ל5  כח3 1)6 יט)ס' ם)6 סכנדיע)

 רתג*ס סכי6ס כמכות, תוספתך דכלי eD"' מכובר0ו6
 )וקס, ס)וכק תזייין ומגיסן )חכרו 6רס מלכיםד6ס
 "*ס' יעו"ס, סמלכיסה  לוקס  פוגג הגלכם מיהו6ס
 61יגו כלסיס ס0ו6  יודע  הליכי  סיין מותררכלן
 כמכנר רקטמעורכ 0פקתיס, 16 ס5מר קורת כוניכר
 חייכ כזס (tot~s וסוף ססי חי ידוע ויציגוחוטין
 סמע)ין כ) פירות, יע)0, ול6 6חר יסי' ע)יו0חע)ס
 כ)6יס, נגד כתב )כןע)יו,

  פסו"
 ופססיס למר מעורם

 ממכי'  ולכן  ולוקס, סו6 חיים  סמעליסן רס יורע,וקינו
  וכינס  מפירכ3יס  ססירפיס  טל5י0' הירפ ל5לסרך
  דוקך f)UDC' חלוט ל" כהים חל5 3פ' 5כלנטרים,
 146 כשירוע 011 לוקס לכוו 610 סמ)כיס( ))6ס)וכס
 יחדיוי ופטתיס 5מר כתוכ )כן וגיכ-י כללויס ס)ססו6
 סמכי' ולכן יחדן ופסתיס לנור מסוף סכלסרו6ין
 ודו"ק, נפרדיס, חיגיס טסן ר61ין  תסכל כו', כסיר תתרום))6

 חופסס 06 60 הו"כ. o~etn. )6 כי יוחתוגרשי
 כ) עירס וכו' ר"מ מיחס. חייכין טילוסרי
 נס גומר  טלין מלמר חופטס hS לכי כולסספרסס
 בסוגיי לפי נס. גומר סטרכ"5

 מ"ג,  רף  דגיטין
 חקורטת 6יכס חירין כת וח5יס תפחס חליהרמסרט
 60 ספירות 6*כ מיוחדת, עכרי )עכר מ6ורסתונוצי
ohנפל  סחופסס ד)6חר חיתה, חייכין ס"6 חופסס  

 ונמיר ט"ו  יפילטו  כעילטו עומס  5רס  ויין  י,מרינין5ותסי
  שתקרס  סחופיס לצחר קליו וכתיוחדת  קדושין )ססוקדינו
 ס6ס סקדס, כקטן ממריר כפרק סכי המעון ר'6כ)
 6ותס SD~1 סי"פ כפייט סירסר  5י מקסגויוגע)ס
d~nhטס 6ות0 כעין ד)6 קנו' )6 3על1 ד6ס( 
 כעילתו עומס 6רס 6ין חזקם צמרו 1)6 גמוריםקרוסין
 חופסס 06 ד6מר 60 6*כ גוץ, סני כסיכ"ז
 קדוטין )סס פפירוס onib ככעל ע"כ ה61יגוועו
 ו)זס קמעןומצי

~yh 
 גומר קטר דרק ו6סנזעינין1

 ונסלח חט6 6טי חט6תו SD כו' מכסן ע)י1רכבכשר4 ודו"ק: סס סס"ס כסוגית וסיין כג")' כסף, )6כס
 מס דחפי נל6ס חטב 6קל מחטבתו)1

סורים
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 %9 קהמבמהקריםמשך

 עליה וכפר חט6ח פרסת גויקר6 )נם) מתויג~ליס
 מתכפר טהכסן כוגהו, ור"ג טרמה ע) מגפרטסגסן
 16 ניזרת נין ספחו, גין סרי וככסן עלמהט'י

 6ין כירקי קוס וקמ*4 זוגם, מסוס לוקסמסוחררת
 כחירופי קכ6לחי מה )כך מקרכן, פועלוסולקות
 )6 עוד כקרכן1 רקעתו כרי 6מרינין ד)6)ללועות,
 מחייכ ל6 וקרכן כסטרם מתחייב ומלקות כ16קייך
 פושרו  סקרנן  וקין קם"), זס רק גיטה, כגמררק
 ע"י סייט נכסן עטיו וכפר 6מר לכן סמ)קוחימן
 ו)6 מחטאתו חט6 6קר מחט6תו )ו ונטרח כו'עימו
 זונס. מטוס מלקות סו6 מחויכ l""DG חע6חו'ג)
 מחט6הו סתו"כ מייטכ סיס וכזס ודו"ק, ררם ע"דינכון

 ותכין, עיי"ס כלונג. שזיו )רכותכו'
 06 חורין כת וח5י0 ספחם ח5יס כי ט1ד'רירןם:ן
 על כזגותס שיהמרו hSt קווקין כס תפסיי
 )זס נונוס לאירוסין נז"גי גיטין עיין 6"6, כדיןמנע)
 הל6 3י6תה, ע) מיחס מייכין ואין ו6ט'נסמיו.
 יכנותו, ע) קטן יכס סכ6 כגון וסוך, קטןי 6טתגס
 ייט רף כפ"קדקד1סין רסיי )סיטת סתורם מןדקגס
 h31W וטרו סקלו ג"6 ניכמות 61פ"0 רכוות6'1כ1)10

 מיחסן טניס חייכין דלין 6ע'ג גזגותס, פליזומסתרך
 וכן 'C~tD, קטן* 6סת ו)6 6יט מ6ס"ד6יתמעיט
 גס )כן סנוגוכ6' )רכ מתסרט סזנתס יכ0טומרת
 סחטך דמ)גד גח65' )כעץ, כלסרס חרופהמפחס
 לראות לריך עוד קרכן, מכי6 שע"ז ד'י )פניסחע6
 6ת עליו ס6סר ועסקון דחמסו ולפייסו תכירו6ת

 b~h על 6300 ט" דף דחגינה פ"ק ועייןקסתו,
 )כן )החקן, יגו) סריגו נעות הוי כעלה ט)61סלה
 מס דרק חט6תו, כ) 1)6 מחט6תו )1 תסלחכתיכ
 ד' )פגי )י וכפר כתיג ע"ז )מקוס 6דס כיןטחע6
 כזפ: ודוק )נזקוס, 6דס כין פירוס חטט חט6חו6סרע)

 כגוו) הקטן 6ת נהס עקס )6 העריות כלבבתוייכ.
 כ5"ל, כנוול* מקטן 03 עמסוהמפחס

 הגגות כסלכימ מסם רכינו דמפרס מס עפ"יופירוסו
 קרכן מכיף חרופר ספחס SD סכIWP1 6פ"טי

 ויום טניס ט' כן )עי) סתו"כ ומלכס 1011)כשיגריל,
 סגרו) הטריות סככ) טנור )כן קרכן, )חייכו6חד
 סגדו), כמו חייכ סקטן וכקן פטור וסקעןחייכ

 ודוק: בסיר,וגרור
 ער)יס כו' טניס סקס נמורט סוס, ט) ת6כ)1ל%

 )יסרק) סקג*ס 6מר סדם ע) ת6כ)1 ל6וכתיב
 6חס 6ין 1)6טחך טגיס קלט )ער05 ממתין6חס
 0רס' ע) תלכדו )6 דרים נדתם. SD שתטמורממתין
 גו', סיס ומחתה 6כ)ס כנוו דמי סר6חס לסחךע)

 יסמם% ר' ססזסיר מס שמקרת לן מלמז וכפיזויחנן,
 וסוחזקס ה61י) ד16לייה6 וכגרש יכ 6מררעיונה, )יחס )ס תזקק % ענ)ס קטתך לכי 6ה יוסינו

 )סמתין סבליך הדסן ע) ח6כ)ו )6 וזרו פתוח.מעעס
 ודוק. ר6סונס)י)ס

 ער סנסמס מן (S)th מנין י*6, פרקרב:רצו"כ
hSD65610 כרסות סגך כ) כו'. כפסס ח 

 )כד מקומי כסוס 6זסרתן סלענו ס)6 דכריס)לסור
 כסחרי קקגעו ממזרק, קיים וסוס סכסר מן השב))6
 מקר6 י*1 דף סגמ'כמכית וחייתי ע"כ פיתן ר6יופ'
 מסך )מדרסים )מ") 61"כ כמעייף )6כו) תויכלד)6
 )16 סו*) 60 דלמקוח סרס' ט) תאוכלו דל6קר6

 63 לעיקרן )וכריס ))ודגו דמסס 161)יטככ)),ת,
 וסולחן וס61 טלמיס, גזד3זכחי 16 קנודל נכוח,)15רך
 6ת מתיר הדס סדס, נזוק 06 לכן זכי, ,;6גכוס
 ננסל למוריס סהיו נזדכר ע3 קר6 קריך וכקןסכסר,
 רק גכו0ן )קורך ט)מיס וכח. ס3י6ו )6 61"כתקוה,
 5וה ולכן סכקר, לחרי )שטיס וסין וכסרלריכול
 הרס. זליקת קורס י6כלו ס)6 0דס' SD תיוכנול6

 לרכו) ס6סוריס קטג0' ככמש )06ור כ6 וקוטיודו"ק.
 י*ד, 6' רקמ61ל קר6י מכמר וכוס סדס. סיזרקקורס
 1ד1*ק: סירייס, טפיכת ע) דקקי פירס, וחתני ודו"ק.יעו"ם

 6ח סנוקיף דמחיינ )מ6ן י6סכס. פ6ת תקיפוכך*ל
 6ת שמקיף דס"ס ג"ז גזיר תוס' וכת13שקטו

 גילון )6וי 1ט1)ה1 סקפס דכתיכ מס 6"ס 60סס,6ת
 פטום, סמטחיתו 6סס זקן מסה"כ כנקיסי ד6ית6רניס,
 ועיין זקנך, nhD יחיד כרקון כתיכ )כן הוי, זקןד)16

 וכלמכ"ס. כגס דקךוסיןפ"ק
 סקפס סמ0 )6 0ר6ס כ) הקפת ד)מ"ד י"4ךערך'

 וקט ופקת מקוס, כסוס ז0 )16 הותי)6
 יחיד: כגסן כתיב תכן )גלחו כנו5ורעניוחי
 מפגי לרני סללי  מררם מב" יונתן 06נתבמפר

 6תס וקין ל6סכס העל ממדחיס 6תסמה
 וזס כטטות גד) קוס מפגי 6"ל זקניכם פ6תנונ)חיס
 ססכור6 מ15ס ע) ח65ג1 ד)6 שמכוון, כפקחות.גול
 מגוי 0סטגתס עסקה עריות לכרע) כטכען סיגיעסס
 קר6 על גזיר ויעוין זקן, )סן 6ין ס0גמיסכטכס,
 קער nh(o )עריות, סיג וז0 כו' גכר "לכםד)6
 ופחז ת)ת)יס קוו15חיו סריו כויר 163ת1 מ65ניסר6ט
 תכיף סר6ס קטר 6"כ דגורים(, )פ"ק יקרוטריו

 מגוירו סזקן וסער כקטית, נו) וז0 היקר)הסהר
 משל רמיתי ]סוכ 1ד1"ק, כפקחות נך) ורכןמעכירות
 0נטגס[ 0גירם6 יעו"ק י"6 פ' ככר6קיתרכהשמררם

ססטי'ה
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תמסחקדוששמשר810
 כטבע )זס מסתרח ועלס מתחי)ס כעיוס גולסססי"מ

 ודו"ק: מסתרתי, כתיכסכן
 פירוס, כו'. תר16 ומקרסי הסמ1י1 שנתוחיארן

 וי*ט וכשכתות עזן, מפכחה 6רן דרךדיניעת
 וכמו , עכירסן )ידי )כ61 ויכו)יס ממולכתןנטלים
 6*כ ס)כוה סוף ריג)6.וכרחכ'ס דסת6 סק63ם6מל
 כתקדס וכן כו', 3רג) ס1מריס )סופים כ"רחייכין
 )ירקרק, קרכגותיסן סמכי16ת וזכות, יוקדותכנסים
 כו', ס5ו63וה סגקיס 6ת יסכ3ון 6קר טסיםוכתעטס
 יס5 סל5  תרצו, ומקוטי תימורו שנפותי 6מרולכן
 וקלת ו', 6גי סקרן העס 1ל6 וימס נדנודסוס

 6סס ה65 ק)6 חכנויס דגרו סטעס י"סרנראה כ3עס"ט* מ65תימזם
 1ל6 כבסס לסוק כתכסיטיןנסרה

 סר"ן וכי6רס כמ16ר ורז"ס ר"ת כמיטת כלים,גזלו
 כק3תוה, כעריות יכקל1 קל6 מיינו 6סס, כמסנפרק
 כילקוט ט"ו רמזו ורנותינו מח)6כס, גחין טסןכותן
alth6*( 6חכוגן ומס su ז*)ן ליורו )פיכך כתסס 

 )רה"ר, כחו) 6ף כתכקיטיס )65ת ו6קסק6סור
 כילקוט: יעו"ע1ד1"ק,

 מותרן )סורות דל)תוד נזורם כסס, )טמ6ס תכקסואר
 קיסו6ין, נגטיעת כר"ם ר"ת סוף סומרוכמו

 ס6וכות 6) תסגו 6) כוס כססן לטתם לכקקדרק
 מסייס )כן ופקוקי סל16. ע) כי16ר תוספות 6101כו'
 ס)כ תעלומות גגנו סקי"ת ק)פגי 6)קיכסן ן'6גי

 )6: 16 ))מור מכין 06ויורע
 תוטס סלוקין סן 6י)ו כפרק מ6לקיר,ריר*את

 כזיפותך טבוע ד)6 דחיס, משסוע6זט
 רם"י. עיין סתעון, כר ר"6 כיגון וס"ק מרקדןד5ורכ6
 גדול לעוגט רבוי סיס למס כי סקכ), תוסר זסהגס
 חכחיס. תלמירי כין ח5ויס סקג6ס ד3טוס*ל, רקכזה,
 ככול על למעתיס יהקג6 סמע)ס פחות 6יקמגס
 סחקעמס רכס כי מפורכסי מחכם תרכגן5ורכ6

 על מורס תחיך סיס 3ר"ק ל"6 כן )6וסלכי)וה'
 חל )ככוך קכ6ס כמעי) ו)כק מרכנן 5וינ6סזי)11)
 )ס6י גוו) ,יבזו) סיס שתק כי 6חר פעם )כןמלכנן,
 כולן מבמרו נכר6, דס6י מזילותיו יותר מרככן5ור63
 פרכסי רעים דכאים עליו בליעזר ר' יודעכוכבי
 מרכגןי )5ורrl'fJ 63 והים טוהקן סיס )606)'ג
 hnlStt טל )ופורסס חכס יחמס כבסר עכשיו,מם6"כ
 כי ירמ ל6 דתי כזיוף יסים ל6 6ז מרכגן'ו5ורכ6
 ו' תכילו, ק) וקלוט חחכ3ד ויש זל"" סוג6יןסת"ח

 o5b: מכליסמרגו
 כבזרח קותו חוט )6 נ6ר5כס נר 6תך ינוררמוי

 יכופר 161)י 6הכס, סגר סגר )כס יסיסמכס
 לפיכך י*נ פרק 6*3 מלכות ממס רכיט דכריעפ"י
 סכל כו' וסלתס דור כיתי גריס 3"ד קכלו)6

 סלוק, מנלי 6יגו סעו)סי סכני 3ט3.ל סע*ז מןמחוזר
 וס5מס דוך כימי תתגייריס סרכם סיוגריס כן61עפ"י
 6ותס רוחין )6 לסם, חוקטין סגדו) 3'ר וסיוכוי
 וזס כו', 6ותס מקיי3ין ו)6 כו' ת"ח סטכלו6חר
 סרויס סיירך) כזמן 63ר5כס, גר 6חך ינור וכימלתר
 כחרי ללקקי לחרי עם ורכוקס מקוסיס וס6ונוסכקרן
 לנוף רולס  לולי  גמורי גר 6יגגו כי )סיות יכו)6ז

 )6 16 מעולס תטגיכי סחרה מכס לסוס 16כקסל
 עד תסדפוסה lolptn~n 6(1 ט)6 היעה 16תהחוגו

 סגר )כס יסים נוכס כלזרח 6ו)ס 6חריתו'התרכס
 %171 6חריס עתכס63רן תתגורר קס61 6תכס,סגר
 6תר ])זס פזורס כסס sinlhol כספ)ותכסן6תכס
 גר סו6 כי כתוך, לו ו6סכח רכים[ כלטון6הכס
 מכני כלחך סקמיס )ללקי ס61 ונומסר ס5רקחגרי

 גר חי קר6 ע) דרסו 1כי1'3 ויעקב, י5חק36רסס
 1ד1"ק: וכו'6תך

 סקוכס ספ)וגי הרע 06 ד6ף דסכונס,ויתכן, תו'כ* יעוין ובתיק)* כמוס נמטפט עו) תמסוגשש
 למסק) עול )ו תעקס )6 חייכצר' 16 נורתך גז)ממך
 אעפ"י 3תטפט, קזסו 6ף ממגה )ך סתגיעליטו)

 ודו"ק: סתעות* לך מגיעוין

 יסנמ  מולחמי 6מר D)'p5h ל' 6גי ט' 5יקשכשזני
 וריבית וסר5יס לילית כפ' סכס מלריס,ח6רל

 ותכונסו גסך, ליזעו ליס ועיין ח5ריסי י5י6תכתיר
 ono 6)1 ססנו5ות סייגו )נרקיס, )כס נסיותגכתכ
 5י5ית כתו סגיתוטי כרת תוטגיס o)th כי6לק1ת,
 מסכמת אינס סכימוסית סכסכת רמיעתו ורכיתוסרליס
 ם)6 1)ו5וה, גוזר לנרקיס, לכס )סיוה כתיכ )כן)זס,
 6תכס סע)יתי כן חגת ועל ופקודתי גזרתיתסגו
 כות חוסכם ענין hlon כנומקלוח 36) נקריס,חברן
 לקי לווי וכלי לזם גוזר סלוקי וסכלסניתוטי
 )סיות גסס כתיכ )6 )כן תדעחו, ס6דס 61היקיג

 וסטוק: )6לקיס,)כס
 רס*י* 6זסרות, על עונטין תקמר, יטרלל 3ניךאל

 עלט כ) 6) נקמר ר6סוגס דפרסספירוק
 ת115ין 6ין כעונסין וכא ג'כי סנטים כו))יסר6)
 )כן )כו"ע, כפקוח דיגי לרון קפסולין לענוקסנסיס
 מ15וין ק6.כן יטר6ל, כנות ל6 יסרבל כגי 61)רק

 חתחי) ידכן ופמוט. וסנמרפין. סגסקלין הדון)עכוס
 תחרי כפ' וג6זסרות סדבוי. כ6חלע כמו כני61ל

 גקיס: )רכות 6)יסס חמרתגתוכ
תזרעו
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 סטע6ס סיס סע'ז כי יתכן זרעו, כ) ע6מזרער
(56Ilnoo מע"ז וג3י6י רכינה גנוום*כ 

 יסים כגו יקטיר 6קר מי כי כ6נורס, סטטיותסנדי)ו
 כסט פרי וכס56י) ססמיס תמערכותמיקפע
 טוכ, כ) SD'1 ויופיעו גמול דכוק 6)יססיתרכק
 סכרין טכ) כע) )56) )ירמיס, ס6רולות סנסיסכרכר
 מקרותס כ) 6ת יכין מעסיסם ע) וכיעילת עיוןנמעט

 וכמו סון, )קכן סיס מנמתס עיקר 6סרופחזותסי
 3ית 3חי8) סכע) לכיני מעסו כמס כמדרקספסרו
  ו)עקוח ירכעס' כעשי ע"ז ליס כיררוק)נוי וכןכו/
 לקרוסיסס, נכע)יס כסס )סיוה סמפונות סתירותכ)
 ירר ו)6 סיקר לחרי חיפס )6 מזרעו כתן 06וסגם
 סיס 6ז זרעו, כ) גתן 06 6כ) תחסכיתסי)ענזקי
 ערירי, הוך וסק מקר 6יזס יק פן כרככו מספקגופ)
 כ) )מסור ק)6 סמולך, נגי6י חתחכו)ות סיסחכן
 פטרתו סכן וזדוגס, סקיס יוגע פון 63ט )טיפסזרעו

 וחוק: )רסכ"ם מלוס כמ)חמח ועייןסתורם,
 )פי )תיכתכ קריך סיס כלכן. ירגתסו סקרןעמם

 ט6מלו )ס6 ונורמז ירגמוסו, כ61"1הנקודם
 מן 61חך חרזי6 דחיתי סכי כי חד )סצמרי
 כלקון סכתיכ ולכן 6חר סר 16תו קרוגס דוחפו,סעדיס

 רתזכחסו: קר6 ע) דרסו וכי651יתיר,
 )ר' )תולך, תזרעו נחתו וכו' 'IntSD סע)סרשיכם

 כנפינו קותו גו5י)ין ע"ז סעוכד ד6מרקתעון
 ]דכתיכ ")1) חלו) עיף effJh~l ע"ר: מו"מ כן)פלק
 סרק קמ"), רס"י[ כו' תת)) 1)6 למתך)מעכיר

 געגסין חעסס סעסס 6חרי 6ח"4 16תי סורגין 6יגן06
 מזיעו טנפן קודס סרגוסו )6 06 6כ) כעוגויגולן

 כעגסין ליגן 6ז סמעסס, )עסות סריס רק)מי)ך1
 סעסס סרס )ממיתו כי רודף דין קיימו ס)6 מסע)

 גתן,ודוק: )גוו)ך,כסככר ןייק3תהו)זזרעו סכןסמעסס'
 tiblh וסכרתי ססי6 נטפס כו' תפנס 6סירהנם!וט

 גקכס )חון סו6 נפט מקוס ככ)גפם,
 כריתות לים רעיין יתכן )כן קותו, וסכלתי 6מר61יך
 ח)וקס 06 וידטוגי, כ6ו3 חלוקם )ן מנ6 וטרייסקי)
 כתכ רכן )גון וגרפס )חט6וח. חח)ק מיהר,דחיות
 מקרכ סירעוגי 16 ס6וכ יכרית וססי"ת ופילוס16תה
 סזוגי0 כ) ו6ה לותו כממך ם6מל וכמו יטרק),עס
 יסל46 ענוו מקרכ וסירעוגי ס6וכ קיכרית 6תר כןכוץ
 כס ו6ת 6ותו פרק ליס קלמר וכנוי 6ות11 6מרתכן
 מן כו' סכרית 6סר כם6ו) 6מר וכן )חלק*16תו
 טחי חייכין ומן )כריתות, ח)1קין זס ולפיסקרן*

 ודו"ק: רבעו. כפסקחט16ח
 ס) סמחק3ס פילוץ ושטיס. יתייחסיהתמדשתם

 יורק) משם IDnS טנ8:ור כנועקס,ע"ז
 % 3לסוהי היגס המחם3ס גשת גי הגס )כןכרכס,
 )כן מוטעם, וססכ) חוסכ ס)כ 06 יעמס קנזס6ומ
 )סיות פטמות סתעקס וסתקדקתסי ':קי"תסכטיח
 6כעית וקני סתועכות, מכ) כיחוק כמעקסקרוס
 6301 מחקכתכס גס ס6טסר קדוסיס, 1סייתס6תכס
 סמתתס: )מס 6תר פרק סוף ופיין קותו. לו0ייעין)טמר
 נפרק פנס 6מ1, 61ה סכיו 6ת יק)) 6סראיטט

 וזס קר6, פסקים 6ת 6תר ס.ס וףתרוכס
 %וס וס  נפרריס  ono1nhl סכיו 06 ד6ף)מולות,
 יכזס זס ועגור 36יו ננוד יתנע וסו6 זנרז,ותרוחקיס
 )ו חרס סיטת גי פתוי 6ת יק)) 16 פכיו 6תויק))

 כו, ימיו ג"כ 6מ1 16 6כ.1 כשדעל
 נוסג ס6יט סותמן כנן ד)6 ספטוק, יגמזרירעכו

 סגכר כנוו), תפיצו 6)6 6יק, ו)6 33ןרק
 ס6ס סו"נ4 'פכך 1 6יגו ג"כ וכיס עלמו, כל'טות610

 שיי% %:7,%גנ~ו"ע:רוי
 סופו ע*ק גינוין )סכ6 טע) מו"מ כן hptllמ36ותיף

 סכ3ר ספכירס ע) כירון כ6ן 6כ) מחי)ס, מלכותיו מוטי))כן
 נוחי)ס* מזעי) 1)6 כו דתיו )כן קל4 61תו 6כיועקה,
 ס*1 כ"1 פרק סכסירין כהלכות סרתכ"ס נתכוכן

 יעו'ק: נסיןג3י
 כו' ינקף 6סר 6יס 6סת 6ת ע6ף 6סררשש

 לרוסס hlo 6ים ד6סת פירם כ.וגחןרעמו.
 סיו הכ) ר"מ בפרק וכמו כעולסי blo לטסווקסת
 ממולין הקינן קרוסין דקייך) ויתכן לרוסס. יל15הכו'

 )6חד גוקוןקת 6ת סרי 6תר 061 קדוסיןי סוי)כי6ס
 6סת )6 6כ) סויט 6"6 ונזס גט, hh~Sh4 יוי6מ"י
 ]ולפי מקורסת, h'o )חי מ13רר סייגורעפו
 ע) ע"ג יכס רממעט י"ע, כקווסין ;טפירקוחס

 ו6כ)1"ל[: ק6י,נס61ס
 י סניסס יומתו מות כו' 6קת 6ת יסככ 6מרר4ליע%

 גתות ודפן )גויתס. מגיסס 6ת סיגיןפירוקן
 סגיסס וין וגומרין )סורות וכלת" 6כיו ג6קח רקזס
 כסוייך ריגם גינ  כמנסן סי5  ס5פילו5מ  )*תר,כיוס

 כיוס יגין 6חת וע3ירס 6חת ומיחס  %מרפססה%ורס
 6תס 06 ותנוס, 6סס 16 ונ61פת גולף נכי 6כ)6חך'
 וכח כסןי ו3ת 6יק דלקת תרוסס, ס6קס 16תרוסס
 61תס 63סס 61לוסס 6יס, 63סת כטלפס  גויכסן

  כטרפה, 61מה וכסקס כחנטי 6יט כיסח וסוף3סקי)'4
 גת3 )6 )כן 6חדי כיוס קניסס מיהב גומרין6ין
 סמינר וין נמר ולין קניסס,  יונותו חות56)ס

 ודו"ק 6חר*גיוס
חוט,4י
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 יתכן וכלחו קניו 6סת גני סכם שכיסס, יומתוב2רר2

 6כ 6סת 6יסול סוי ובח"כ כתן נס6סמקודס
 6כיו לכני ביסור ד6יחוסף el'Dln' קיטור כלחו16
16SD נכי 6כ) 3סקי)ס, הכוע) וסוי מקמו כגו 6חי( 

 כגפרי עוד רנ6סרה (tssl ביסור רק סויה6קס
 hSt נכרי, עוד כעלס וכן חמיס מלנד עריס61סוריס
 כולל ל5  מוסיף ייסור ליס ר5יח  ולמין  q'Dtn~6יסול
 כולל  ר5יסור 3סרפסי יסלכפלח  3סיילס ס3ופל5"כ
 יומתו מוח כחיב  לנן  ר5סון'  פל5יסור חייל ל5לגיס
  כיניהס יתכן כסקי)ס 36) סניהסי סם הכמיתםסניסס'
 הוי 06 הזוממין יוונו 6יך )*ט 6כ) 1ד1*ק.סביל*
ss)~1).ע. כתורס הכזע) כטויתם גס )6חות1 1)6 )לחיו 
 הקדמוגיס עסו, תכ) כו' כוהו 6ת יסככ 6סרר14י~2

 עס הלכן טגכל) כעינו, תגלו) מלסגןפירסו
  לסכין  ולריך  ס3ן. ורפ פס 350 ורפ נבלל כ5ו  כןססחורי
  סנוכ))ין עסו, תכ) 36י1 6סח נכי למיכתכ ס"לר5"כ
 )וס עפ"י עמוק הרכר  ~ost  ס3ן. ירפ  פס ס,כורפ
 וג)תס 3סרפס כחס ועור סגסרפין סרק ריסד6מר
 דיהו יוכיח עלמו הו6 גדוגה hS סילכךכסקי)ס
 מהגרז' סר6סון המוכן 61"כ כסקילה, וכלתוכסרפס
 ncfi כן קורכסי כתו סכמו קור3הי מ5ר דהטעססיס,
 מהיק יותר, קיוכה הי6 כחו ה)6 ווחי,ך6"ככט

 ססי5  יעיין מלר רק והיק 3תו)דס, עלמה מלרקרוכה
 כמיחס תס6 יותר הקרוכה ד3הו 6פ0ר 61יך  3לי,5סח
 לוזיר מסיגו 6כיו 6טת נכי ולכן כלתו, מןקנס
 כעלס הקרוכה רקמו ק"ו, סוי ו)6 לירכה מלךכסוי
 הקורכה כיחם ס6ס0 סוי דגזכר th~h וכן  3ססילסספיר
 פ"כ כימוה קמרו וכיו"כ עלחס, הי6 סכגקכסמס
 ע) גזרו כזכר ערום סכגקכס כל מד"ס מניותגכי

 יתכן, )6 קורכם מ5ר הוי 06 כלתו נבי 6כ)קסתו,
 ה)6 כסקילה, כגו וטסת. כסרפס כתו סי6ד3נקכס

  סייס  פיפס  ס5ין  מסרס, לכן כתילדס,סקורכס6יגס
  סבן ורפ  פס ס5כ ירפ  ס3ל3לו מסוס  רקססיר3ס
 ערות כהוכ טחיו 61סת דודהו גכי ולכן עסו,והכ)
 610 וודו וערות סקורכה מפגי סהטעס גילס,דורו
 13סר  בן  35יי  יי55חית  ס3ליבס כמו סקויכס,ליחס
 כיחס :61 6חיו 6סת וכן בכרח.  35יו 5חי5סח
  נשבחי טוח 6ול 31ספרי זס, היגס כנקנס,לחותו

 סגיסכ, עעו תועכם זכר 6ת יקככ 6טלר4יי,2  יעו"ם:  כסחלמוריס. hSDln  פניןכוס
  53ססי  סם'י גתן הזממם קמרו כימירוס

 סנוסס כי סו6 כמוקי וגרכעת חונעת מיחסט6)"כ
 חק6"כ מלגי)ס, קהול כיכמוח טמרו )כן 6))0,גוו)

 )סיירו 61יס onh. 61ח 6סס 6ת יק" 6סיר4יי,2 משייש: כ6ס סמפסס כי עגיססן סטווזס
 ו6ס מלגוסס, ע) גוס6ין 60 51"ע תו"כ, ~lwP.6ת
 ע) י'ט קרוסין הגמרך עתירן כמו 1ל*ל)מעעו, עריה י6מ6י קרוטין 3ה3ח )י 6ין סלי 610קטן
 כשסוע פני: וכlsnhn  5  שיניס טגון יעו'ט, 6יק6קח
 סיוטם ולפיס  6סת4 ונפסיח סחורס  מן רסנ5ס ט"3ן

 נס6 06 נכרך סך פטור ס"נ 5"5,  מרין  פמורפסס
  ופסוח* onh, ע) 631 גדול כע.וו 6פל1 6מס6ת
 כנר)וחו, כ6 06 6פילו ויפטור כל4 מסתכר6 )66ך
 יכמתו  06  פל  קין  נפסול כ6 ררוק6 הנרצה,וכפי
  סלריך  %ס%פ יסמ בי  וליס לכסון 6ף ע)יס'סכ6
 וווק, מסתכרת. )6 תפ"ס סניסס כקיחת גד1)סיסיה

 וסptgD  5'רנרששה
 רכחי3 %מיחס  רוקק פמי,ס' סגחסעסתו יבמתי פל סנ5  כיפן ונחרפי

 כתיג וסם קדוטיס כפ' וכתיכ ול16' מכית 1)6כיס
 61יט כרכחיב גרול  3ין  וין'  בין  וויו  פייחך,5סס
 ל"ת כעמיתו, o1Y1 יתןכי

, 

 לע"נ עמיתו, 6ת 6יט
 כ"פ וסכרי וס6 כן. גוקמט )6 הר:וכ"סרסתמת
 נתמעט, מכרת ד6ף לסחו, מיתת 6חר חמותו)ענין
 063: וטתיג חזימס כחמותו כרת וי)פיכיןמסוס
 סמכני רירי  נסתרו וכפיז ודוק. קלפה, גכיולחה

  ו5כמ"לן 5'  סימןמלו5יס
 61ת ימס  מוח ננס%ס  מכרסו יתן 6סיר4שיו2

 וסרגת כו' תקרכ 6קר ו6סס תסרוגוסנסמס
 סנרכן רבינו סחירת מס הכסמס,)פי 61ת ה6סס6ת

 6ין הגרכעת קטנה ד6קס נדה, )מסכת רכ6כ6)יהו
 ומיכל לוגם קטגס דפתוי, ירה, על ג0ק)תהכהמס
 נסקלת סכסמס, ע) הכ6 כקטן 6כ) ידה, ע)תקלס
 גמור  ורלין לרפת,  5ל5 קסוי ד6ין ירו' ע)סכסמס
  תקלס וסוי פליס מס רחמנ5 רק וילך  ו3רסו5

 גתיכ דכ6טס ה6 6*ס )פ"ז סכסמס, תסק)תנמורס
 נח דסי6 סיבי היינו הכסמם, ו6ה ס6קס 6תוהרגת
 כתים 63.ט 6כ) יוה, ע) סגהמס גסק)תעוגס'ן
  תהרוגף הכסמה 61ת הקיק  יומת מוס  נטפיסכ6נפי
 ב"כ קטף ט610 6יס 6ינ1 ססוככ 06 6ףהיינו

 י' נפרס רתבי5 %ס 61"ט ודוק. תהרוגו,הכהמס
 וסלמס כו' 6חד ייוס לליס פ'  3ן ולר ל'סמיחוח
 53סס,  שניס  סלמס תגי 1)6 כו' הכסמס 6תהמכי6ס
 מס6 6כ) ייס. ע) נסקלת סכהמס  6יןרכסינס
  מיילי יכר ר3נטככ ררייק'  מימפ )רכ סייעת6רמייתי
 עריות )כ) דכ6קס מוכח, סרס נח כרסס תנימד)6
 לכותך, סוי תסע כן יגסככ גזיר ורק הג" )6כן

 מכסות  נלסון  נכון סרסר ר3ר  סוף 3רס'יי יעו*ס התו:נר, )פכחסין
י3נרייס5
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 ס63 נ)יגעיי פסס  6",ן סטעוסס  רוס י"4אי
 כפ"ע, מיתתו כליס גתוכ ולכן עין,תסורגו

fm)על יגסרג פ)1גי' קל סורו רכעתי ט6תרו למס 
 כנוו וסוי רמצ' ט5נוו מסיס 6דס דלין מסיספיו'
 6חר עס 6101 פלוני ם) קורו רכע פלונימלנור

 נסרגת, ו0כסתס כמיתם סו66.ג1 )כן נסורנהמ5טרפין
 עריס יט 06 6*ג סי6, ערית כת ד)16 כ6קס'6כ)

 ורוק, טגיסס וגסרגין כס נס מסתרומ"י
 ע) )ט6 16תו י16כ0ין רמנ*ס' )סיטת ע1ירירתכן

 לרעת' "ל6 קלוי ן6.ן מיחס, חייכסערוס
 לכסתס רומס סיגו ולכן 16תה כ6ונטין 6ף סכ6מיירי
 06 סגיגעת כ6סס 6כ) יותתן מוח כפ"עופרטו
 עלים, כמכילתו 6ף ופטויס כלוס עכרך ל6כקונס
 קי6, מיילי כרויון ורק כ16גם ע"ז טעכד מינמו
 ודוק: וכר. ככל )0 ררותס סכסמסי עס נכללת6'כ
 ק6י טר6קונס ססקפס DS' נס. ימיסס יומתוכמות

 גני זס טתכ ל6 1למ0 וסכסתס, ס6ססעל
 סמטון' ר' לסיעת ג16ת וסוף כרמס. סרונע6וס

 סי6 ו6ס דסד"6י וקמיל מסקילהן חמירסוגרפס
 כחתורס, מיתתם תס6 געולת 16 מ"ורמס כסןגת
 זנוח ולין כחיכ )זגוג תחל דכי מקוס 6101כשקילס, מיתתי o51DSn כסן ותיסס כתכ לכן תרפסיזס

 ג"ח, וכיכטות שתורס כסוף מקמרו וכתוככסמס,
 ודוק: כסקילס. מיתתס לעולס תכןיעו'ס,
 ערותס. 6ת ורקס כו' ולחותו יקח 6קירייקת

 0יו ככלל בריחות חייגי 6מר יצחקרכי
 ככרח )יוגו כנחותו כרח י65ת תנוס ס)וקין()ככלל
 מח11ר6 מס סלוקין(. מן 6)1 )כפרק כמלקית1)6

ODlnnל0תר6ס מגין כודקין סיו כריס עולק ד6מר 
 כר6יס 6ע1 עיוחס 6ת ורקס סנ6מר מתורסמן

 06 רכל קל מעמו טיר16סו. עד hSb מילתכןמליק
 יצחק רכי ולפי למלקות עגין תגסו לכלת עניןצינו

 ר6ע*ג עוכל, 6"ם כח"כ מלקות דפיןו6סמיעיגין'

 ליינו ונרי סל עעמו ע0ר6וסו ערותסן 6הגור*
 לחוריך כלת רק מיקות כ6ן 6פ*ס.6ין כויטהריו

 ודוק: עגין, קינו 06 לומר יריךוקין
 עוגו נלס ולחותו פרות עמס נכי יעילירנכרתו

 ד6ף גר6ס, יחיד, 3לס1ן ןכתיכ ס6יס6,
 חייכ ג"כ עיגסין כת ל6ו ססי6 סקטגסן על כ066
 דומת קר6 מיתית ד' פרק כסוף רריק וכןכרת.
 כחמסס סו6 06 ן6ת6לסטחיענ"ד6ף 16 )כדו,ס6יס

 קרכן רק מגי6ס 6יגס 6חד, כסעלס וסיףסע)מות
 עלמו, כפגי קרכן מעלס כ) ע) מכיף 66101חד

 610י) ני6סי כ) SD קרכן מכינוס וסיף 6רוריניןי1ל6
 ע*1 כרישות ועיין  סרכלות* חמק )סכיה )יםונרמס
 יעו"ס. ס"ס. מיתות ר' פרק סג0ירין וו:ירוסלמיע"6
 16 חיוכך גת סי6 06 נפק"נו ס6ין יק6, עתווזס
 רק ל6י 16 קרנטת חתקס מכינוס סי6 06 16ל6

 ויוק: יק6. עוגו Sh כסקקפס610
 סיס תנכס, ל6 6כיך 61חות 6תך לחותרער~ירצ

 3ל16 חד כל כתיב מות 6חיינפרסי
 ן6סס לסורות' וס61 וכללן. חזר וכקן עלמונפני
  טר5ונן  כגון'  נקהה eh(1 ולחות עניו קתותססי6
 מליס כניס )ס סיס ע6ס לחרת, מנוסס נניס לוסיס
 כן 1גם16 כגיסי וסולירו ל6ס 6ת רתוכן ונטף6חר,
 סכגיס ל")yh 1 כגיס, וסולירו 1)06 רור"וכןוכת
 ערות כתיב ע"ז 61'כ תלכי 61חות מ6ס 6יוותים

 מוכחך, מת)6 6'כ )6תגלס, 6כיך 51חות 6מךלחיה
 סכריית6, 6מר ולזג תסורס. ס6ס מן ס6םדולחיה

 וורדי ס6ס, מן לטורס ס6ס דולחותר6סמעיגיןן
 רק מפכחת )6 וכמיתר כממוריס, מיירי )6קר6

 כם"ד: ונכון ~toh מן ס6כ לחות 16 ס6ס63ח,ות
 יו"כ, יעוין גו', 6כיך 61חות 6מך לחותרעך*ררן

 ס6כ מן דכין לסורות, דכ6 לט'"01גי16
 כדורחו. וכמו. ס6כ, מן ווקף גומר יל6 ס6ס, מןוכין

 כלחות קר6 ותגף 60 מצריך עי"כ סכ6וכפרנק
 דסי6 מסוס, 6מ1 לחות תג6 י6י 6מו, 61חות6כיו
  מן  קניו תסות  ריויון 6ימ16 דספק רכיו 6כ)1ד6י,
 קמרת מפק והוי כיון 60 51*כ' ס6ס, מן 1ל6ס6כ
 בחייכו ול6 יתכן 61יך 671" כסוי 6מ1 מצחותדקי)
 1לt~eD 6 עוד ד6יכ6 ס6כ, מן בכיו לחוח נ2)רק
 רעל ספק, חך רק דליכ6 60סן מן בכיו ,*חותעל
 בכיו 6כי ע) oa ספק 6יכ6 ס6ג מן בכיובחות

 וק"ל: )יטכ. וים בכיו.61חות
 כי יט6ף חע6ס כתים דווו וכבקת יסבו,ערנם

 כיומכן כך6תר נקרוכוה מתגלף ל6ער6
 סזס עון, כתוכ סעכע נגד סזס בכיו, כלחותו)כן

 תוקפו: סיברו חע6' זודומרר'יוכ6סת
 5% הי6* גיס בחיו 6טת 6ת יקח 6קיר84יטם

 ל6חל סיתר )0 סים 6עפ"י גרס. מסכבלס
 בעפיי 6ח 6סת 6ף ככרת 6יטורס נסעתתכ6זי
 )סכ6 נכרת כעלס כחיי מכבן )6חר סיתר לססיס
 בחלי כפ' סי6 גרס כחיג ד)6 60 גיד(, רףע"י
 כתוספותי ינתות גרים תסכילי סירוטלמי לפי ל16ין,גגי

 16 ככרת ייגס סיתר לס סטין נזלתו 6מיוד6טת
 ציי) ל16ין נכי פסס לחרי 3פ' תגי ל6 לכןכערילי,
 מיתתה ל6חר סיחי לס סטין מלנוו להיו 6סת6ף

6כ)
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חכמהקרוששמשף*ן2
  ))6וי רוחס רפסס בפסוס, s~s  וילן )ת)מוו66כ)
 ד6סח לליח דוחס דיבוס דפפס מס חמוס לילו%"כ
 כן סיט ))"ח רוחס פרס  ר5ין ברח גבי %ט5"כ5חי
 )"5 גיפ6 ערוה דיכמוח פ"ק כייס כדמסיקכרת,
 )כן כרהב כו מיק ))"ת ןוחס עקם ישןקר6,
 דחיתן חורת 1)6 הו6 סיתר כתורת כגדה, סי6כתכ

 היכל נויתסן לתחר נ6סרס )6  כסנ5סרסומעיקרון
 רמז 6)6 ד,ס מס תוספות ועיין ודוק,  י3ו0,ו6יכ5

 ופמוט*  בן* כפלס פחיי  למסורס)יכמס

וירןכני
 5סורס 06 ר6פילו  יתרמזן

~nSDS 
 מהמח'

  עגנון רלנולי  נגרס, 1הי6  6)יו יסיוס  פסי%י
 קיימך, ס) והולי עליה 631 כחעוכרת ה61 וזפ6םורה,
 חייה ג"כ סעודם, לאויר סע6 עד פוטר סולדדנין

 החולן, ריס ויעוין ודוק. כיפתו מלכרת
 מפכיו אחיו כטסת ח'. פסקך י"ג פרקרנ1רזר"ס

 כתכ פסלן הקרכן חוכר,הכתוכ
 הוכם כי ממגו, גע)ס וכמח"כ הו6.דמסכטת6

 וכמם' גרו) כ)) פרק ירוס)מי תלמוד הו6 ד',3ית
 כעטי רכותינו זו מיוכס ע) יקכו וככרסנסדרין,
 סותר )כאורס 6ך 63ורךDa"D 1 יכמות כריםהתוס'
 טהחיר כמקוס 06 ומה קו"ח ועוד ו' כפסקך הק1דמיסדכריו
 מלימו אחיו 6טת מכ)) 6סר מלכיו ושהיו 6סתמכ))
 6ך וכו'. סכיו 5חי 6סה מכ)) התיר ם)6מקוס
 סייגו atlno 16תו דנונועט ד6ףפקוע'
 מ)16 6כ) דסכ6, כפ' כתיכון דזס מכרת,רק

 61פטר ממעטיף, )6 מות 63חרירכתיכ6
 מערות יכמהו SD הכ6 כפרק דדייס כתווררים
 כתיכ וזהו ה6ס, מן כין ה6כ, מן כין הי6אחיך
 hSh 6יגו 16 דק6נור 6*ס 6"כ כאחרי, )אויןגכי

 ד6י)1 פילוטן ךקו"ח, ועוד כו' מקמו, בכיו 6חינקטת
 גס תו מאמו בכיו 6חי כקסת מיירי ול6קמרת
 )עי) רוותי  דודתו גז"ס ילפת hO דס6 ליכ6,ל16

 בחיו עסת מקו"חי י)פינין 61'כ סיטכ(י)עיי*ס
 י"6 כפסקך )פ)6 6ך ודוק. כ)6ו, בסור ס6מאמו
 וכוס  לרותיסן'  פוטרות  גטם ט"י אמרו מכבןקלמר
 ול"נ. כרה. נס ליכד וס6 מקמו לחיי 6סספ'כ

  פיי"ס:  חמן סחום'  נתירוןוליל
 נתו"כ נזה עיין יהיו. ערירים ננס אחיוערשררז

 פירוס סרוס tttehle  לחיו 5מחסעופי
 רק כגיס, )ו סבין 6ח 6סת וה61 היתר )ס קיץמי

 hSo ויקחגהי יחיו  יחבר  סקס משנח  גריססססי6
 )הריכ'6 וסגה )בחיו, כיסס מותו 6חר מותרתתס6
 hSO 61"כ יטו*סן עריר" 6ין כריתות חייגיככ)
 ממפחס  קרויס 4כ ומקפתח )ס5כ מיוחסין הכלסעיקר

  בניס  פיר וססחס 5סס  סניף ומי  6ס, שמפחחול5
 6יס 6*כ 6סה, מם6'כ )ה51י6' בתו I'rc ילדה1)6
 ממנה כגיס )ו הים )אחיו  oh  5תיו' 5סס 5הסלוח
 לס  ססיו ולהכניס יתכן, 6יך תשמו, 6ח ססיס16

  ה61  חט6 ומס ערירי' אחיו ילך 61"כ ימוסו'מלחץ
 ע) מדכר ססכתוכ זגתס, 6קתו 06 כניס כל6סיבך
 לו  וקין 5והס רק 5חרח נס6 ל5  סיחיו היגיל,דרך
 סיתר )ה סיס 0י6, גדה  oh רי ממנס' רס3נימ
 מ5חר  כניס לי יט oh 15  בניס,  למתיו  סביןסיינו
  ק6ס רורו' כלמת  כן ל6 יסיו' וערירים כניסימיתו
 סל5 נניס,  שימיתו  ימנן ל6 15  מרורו'  נניס לסים
 06 ערירי טילך חט6 ומס  כניס  כל5 יורייסיס
 פירום, ימותח עריריס רק סס כחוכ )כן זנתה,טסתו

 כגיס 6כל ימותוי כגיס )הן יסיס oh 61ילךדתחט6ן
 06 ערירי קינך חט6 נוס דהום ינזותו, )6 לסןסים
 וכפרסיי ע"6 ג"ה וף ע"י פלקהכ6 ועיין  וגתה.חקתו
 ודוק: 51"ע, סדכריס סיפוך כפרס"י וגבןסס,
 הו6 קיחה, )קון יקח כי כתוכ 6קר עריותיומו

 הבגוסה SD גוק6ין ריס ועיין )קוחין* דרךגסו6ין
 בכיו 6סת 6ת יקח )6 כהיכ 601 וכירוס)מיכוס,
  לדניו ניסח סל5 פר נס  מוהר  ססיס )סודיעךכ6
  מקין לפי  מטני ולחותו וע)  נפלק. רנר יפו"סכו',
 איסור ד6ין יום" ר' דהרי ולפי יעו"סי  אחותו,גס6
 סקסת מסוס )קוחין, )גו דנוורס יתכן, קימור ע)חל
 סי5  ס5ס ומלוס' רה 3ל6  לפנית ניקחת אינס6יס

 יתכן 6חיו 6סת ביסור 6כל )קותה, היגסמופקרת
 )אחיו ניסח והח"ו מדמו יחיו  5סת קודםסהיתס
 ק6י ו)6 מסכי" אחיו 1'6סת איסור ח) 1)6מלביו
 וכן יכמות, ריס תוס' כרמפרסי 3כרת' רקכערילי
  נידון 6"כ  o~lpn  לרולס  חמותו 6כי  ולמסי5סס
 כחכ ואכן מרפס, ואיכף 5"5 כייסיי ר5סונס13ייס
 6יס 5כל  מקורס, 3ס  לסוחין לו  ססיס יוקא יקח6סר
  ל5יסמסורס נסורות סיו  ס5יסור'-ולס  חינף חלילבנו  ל36יי  כינחתרסי  ס5יסור חלית סל6 ונלהו36יי
  הן קנויות וכי  כפליתו במיתת  איסורן פקפסל5
 6ה יקככ 6קר כחיכ חכן ט)יסן, חייב 1)3גו)36י1
 דמוסיף גדה, איסור חייל 6"6 הי6 ס6פי)י דוה,6סה

 לחוחו ע) ו)כן מוסיף, איסור דסוי )כעלס6יסור6
 אחותו: נם6 סקין ירום)חי, )תירון 6טמוכרחין
 נסמוגה )י. )היות מעמיס מן 6תכסר*לב:דשיגר

 סכריות, מלות ע) מיגו מזה כיקר,פרקיס
 טוג6ס להיות אריך כזה תלות, גקר6יס חגנדססכ)סין
 וככ"ח תויר כמח  סמפיוחי ורד כלכוי  וסנו5יס ויהיכעלס
  נסס, דפסי  קירקר טס  חוקים נקר6יס סמסוכיו"כ

5נל
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 6תקחתממהקיושיםמשך

 מס יעוין ע)" גזר ס3סמיס וקני 6עסס מס6כ)
 רק קוס ולכה ללע יעזוב 6מל )כן סטי*פרק
 כתו סגזרס רק לסף מת6וס יסער חוקיםוכליס
 ופיק )נר ןלט יעזת ע"ז פסולות ומ~)תעליות
 וכיו"3' וחמס גזל ע) סו6 לתנ"ך נכל 160ן16ף

 נס 3זס וכיו"כ רעבו חסת )תנטר ססמעייסד3ריס
 )סתתות לריך 6יט סתעו)ס מגפם יעז31ימחטפותיו

 )כה תוך סיכגיס לתלותיו' וס6זגת 6מי ולכן)זס,
 6כ) מיסמור חוקיוי כל וסתרת כללן כסן יסיסרס)6
 נדו): יותל מכרו ויהיו הגזרה מלך יימול לק )הןןיח16ה

 כו' ב"י תסתיד ססמד ל6 כי 6פםהמשכשדשה.
 פייותי כן/ עמי חט6י כל ינחתוכחרכ

 הגרוע 610 6רן, 5רור יפזל ו)6 כ"י )ססתיד )6כי
 כתו גחר3, ימותו עתי חטפי וכל גרור, כמוס3ססן
 גיתן )6 וגרסות תיתות ד' פרק ייס ירוסלתיסימרו
 כיון כ"ך דהרוגי ת"" כדף ולתרו כלכרי סיף6)6
 6נל ע)ייסה כפרס מיהחן סוי )6 נוקטליונוין
 מיתתן סוי תקט)יי כדין ד)16 כיון מלכות,מרוני
 חטאי כ) ימותו כחרב 6תר לכן ע)ייסהכפרס
 ולכן מכפרתי תס6 וחיתתן סת)כות כדין סיעועתי

 דוד: סוכת 6קיס סס61גיוס

אכדרר
 הפרקה ט) דקקי נר6כ*ש וט', סכסגיס Shאמור

 ומס התורס. סומרי ססכסגיס )פימקודמה,
 סיס דכזמן פי"ה כסגסדרין סמ1כ6 לפי זסנקות
 פרנס סכן נפסוה, ויני דנין סתזכח ט) חקריככסן

 סכסגיסן  Sh קמור מיידי  פריות טל  רכמונסיןסקוומתי
 ופלוט: התיכח, ע"ג מקריר קכהן כזמן רוק6יזס
 הקדים כו'. 1ל6כי1 )קנזו קליו סקרוכ )סביו ohבני

 וכל יתמו טענות עיקר כי מפג" )6גיו6תו
 ל6 הקרוכ, )סס יטמע )6 ם6ס מפג" 610סקר31יס
 ס6טס פרק 3יכחוה ק6תלו וכמו 6מר, כססיתעסק
  (SD3 Inch מטמר טעמם כמהבי W"D' וףרנס
 כ"ס  דף  סיין גפרך  לפו ירי  ולכן יעו'ט'סינס'
 כקכורתה, חייג הכע) סדין 1ת1 יעו"ט. מלוס'מתי
 והתגסגי סדין כן תינו סופרים, תוררי מזהו61ע"נ
 סתורהן תן כקכורתס מחי31 יורטס ק0כעלוכפרט
 דיט סד"6 61"כ ,קיימן ם36יי 6עפ"י לבתו 6מיבכן
 ו6עפ"כ קמ"ל, 0כן' יטמא )6 6כי" מיינו קוכריןי)ס

מט~
 ל6כיוי קורס )6מו סקדיס ומטויס לבמה סנן

 שלגיו ס6טפ'י ל6מף קונס )6כי1 6מר ככס'ג6כל
 ולוק: )6מו. מטמ6 6יט 61פ*ס קייםקינו

 פ) מטמ6 61יגו מעמק סורקי על "טת5,יבדק
 טמ6 מסק ob כממעט וגרפס תו*כ.סספק*

 )ומן דתלגין 6ע'נ גת6רסס, סמ6 16 )6יססיתם
 גת6רסה )6 16 )6יט גכעגס ו)6 סחזקס ע)ןמוקמיגין

 גג"): מטף. 6~1ככ"י
 סו6 סרי כוס תנסג גהנ נחו"כ* להחלו,בעמרו

 חטמיו ח"ן )עמס חו)יס יהיו יכו)חו)יס
 ה61 סרי פירס חו)יס ה61 סרי סתו :וסיבכזמן

 לקטתו כע) יעמק ל6 סתסרס פירים,כקדוסחו.
 ךה6מה מה"צ, 6מל וכן מכהונה. סמח))תוספסי)י:
 )עולס, מחללס מפס,) וכוו! לעולס מחללתוהפסולי:
 חילים סו6 סרי עמו קסי6 כזחן כעתיר ת"ללכן

 כמו תשנס, פירס חו)יף הו6 עתם רר סה61יכקעהי
 זס ועוכר. יורר נרסס ל6 סעור 5ף לגרסנודר
 סתסג0 היירום רכינו פירם וכן ס6מיתי,פירוקו

 יעו"ס: דסוטס.פ"נ

גך4י
 )סורות, זס כת3 כ.'. כר6סס קרחת יקיחס

 רשי 6יגו כו' ר6ס ותקורת זקןקהתגעח
 סותר זס 61ין tt~es עכורת ומח)) מזכת ע"נטיטתס
 עכודסי תחלל דגיגו ד6תר' י'ז כזכחיס הגת')וסרי

 כשטנור ויגו הוי וקרט זקן, וגלוח דקרח0ד6יסור'יס
 עתו פסס זחן רכל פס1לותי גסים וכגום6)מהיס
 ממזנח ע.ג טוכן ו6יכו קלת[ ])רעה עכודסמחל)
 סיקכל עד סכ6 כן כו', לעכור כסר סו6 טגוורוכיון
 תוס' ויגחין )עכור, פסו) זס עזן )עסות ;()6עליו
 רף ככורות ועיין פסו). קסו6 וכ4 ד"ס פ"סיכמות
 1ת3ין: יעויף כ6ן סר6כ"ע כוון זס 61) ו'ד1ק,פ"ז

 עיין כי6"ו וסקרי נס"י יקרח0 )6 דכחיגרהטי
 סתוספת6 ס) לדין דחרחז והכר6סזוס'ק,

 קרחס דסקורח הלמכ"ס, ופסקסדתכות
 וסכתי3 סקרי דרסיגין )כן ג*כי חייכ תכירוכרקם
קרחה יקרחהו ס)6 קמרי וכקינו יקרחסו )6כיחך

 0נמ' דרס וכיז"נ יקרחהו. )otenh 6 הייטכל6ס0י
ודוק: כו' יגיד )6 ד61ס קר6 ע) ל"מ דףעכועות

 ר' 5;י 5ת כי כו' יחלפו ו)6 כו' ימיוקדוישים
 טוס. ופיו  מסריכים סם  5ליי0סלחסי
 למת דסמטמ6 נתכות, כפ"ק ולתר וכמו מרת"16לי
 כן )מקרס, ככנס 06 תכרת דליפטור h'9Dמלוס
 סמק SSnn ofi הטומ6ס 0ו6 ורסוה וגחליהו"6י

 ד6יט 6ימ6, תסוס )מת געמ6 06 6כלנטומ6הוי
 כעמיו SDJ יטמ6 )6 כתכ ולעי) עכווסןתה))
 סו6 סרי למתים מטמר 610 ד6ס והכונס,למחלו
 מ1)יןי ט61 סרי כזס מנהג נ0נ כתו'כ וכותגי6חולין
 וכיו'כ' )דיגיו עקמו לטימ6 ד6ע"נ כ16 למר)כן

העומתם
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