
 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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sleולכמהאמורמשד
 תחל) נעומ6מו עכר 06 גכ'1 מ15סן ריסססטומ6ס
 6ף קדה והיי כו' 6ח כי יחתו 1)6 ואט3ודס.
 טטימ6 6101 חליף נעמס hSn קוותי ססו6כסופן,
1nSDוזסי דזכחיס. וכפ'נ מו"כ ועיין מלוס. נמתי 
elhg61חח)) זו טות6ס ע"י חקין נעטס )6 טס 

 ירוק. עכר*06
 טיקחו הלוטות ט) המכוון כ6ן סגה ינה,אשה

 המגס קסגהן תמעט )6 לכן )גייסן)מס
 חל51סי ט) מרתו לכך נרוסס 1)6 נריטס 61ט60מר
 מ6רוסיןן כנרשה כקטגסוכפרט גס 6יכ6 טנטסייט
 ס)6 )חלי5ס 6כ) לכיס, קרוסי ע"י יקח )66"כ
 ער ח1)5חפינס

 )6 נדו)ס והי6 קערות סחי מתכיי
 סי1ק6 דכר 61סס וזס )כהן, תסורס כן גסקטגס
 כגנו' ומלכס תמס כתו"כ* ומרנה ח)51ה יזסכלטס
 רוקק ןז0 6"ק, מוזסרוח וסגסיס יתירקו יקחות)6

 סיטכ: ודוק הויך, 6זסרס כח )16 ךקטגס3גדו)הן
 )י 6ין ט' פס' פ"6 נתו"כ מלקה.גרושה

 וחס סו6 ודין וגין ח)ו5ס נרום"6)6
 )ח1)7 )חזור 6סולה קהי6 תיכיח 5לה פ' נרוסס06

 כרייתך והך יתכוגןי תסכי) כ) )כהוגס,וכמלס
 סלרס,  על כרח חייב  סחולן  וקין יוחנן כר'סכרך
 6סח וסוס כרם רחיי3 יו"ר' יבמית לקיס'רלריס
vnhוכמי )נופליע, זיקם ופקע  ירוס)מי(  לפיין סרח 
 ענין זו  6ין 6"כ רתי5'  ליבום  לפניו גפ)סט)6

 פקע לחיו 6סמ י6יסול יוחנן )ר' רק כ))ינירוקין
 יתיק ספיר 6יכ6י )16 ליסור רק חכרתס,כחלילת

 ודוק: דסמ61) סך ע"כ מ' יכמוח ועיין)גרוקין,
 1פס1)ס כח)51ס תס6 הקרס 6ף יכו) נתו*כ.למוכם

 מ6יסס  גרוסס ו6סס ח") הכסוגהתן
 o~h, ביר  לגרופיס  ולon'h 5 בירסגריסיס
  )סורות gp) ,oc~hn  דלכן פסיי,פירוסו
 רפתס,  להיך  שינו  ךילחס( SD33 רק תלוי )6טסנט
  סניפם,  סייויו  סליססופר ברפת מלוי  כחלילס  כןל6
 סלרס תיילו ס6סס,  נהון חליי סלרס גרוסי סיי6*כ
  יראן  רחלולס  רוכחה ככמס %מיק ומגמרךורו'ס.
 דלר' לפניד' מסמגר6 מ*% בעלמך* 6סמכח6וסרך
 סולר  סוס  חלולס י6חיח חשי בי3מוה רסגרעסיכ6
  סגתנרקה, כקסתו וסוס כיחו קר6ס  וסכסונמתור
  6"ס 1כזס  מיגים. ו6חרנ6י  ר6ורייח6 רסוס6פסר
 )כסן וחלי5ס גרוסס  ולקים  ט631  תסניומ  סיךסחי%ח
 חירוסי ועיין דרע"ק, 6)יכ6 סתמ6י וכומהוסריוטן
 ככיר זמן צחרי ודו"ק. 0עהס יבס כקומלם)סועה
 ס"ל: ותתחחי כוס סספירו ר6יחי  ליבמות יקיגיס תוס'שפם

 לסיחתך לסול יכויס* קכ"ח  סימן יסייעךמםרםטורןך*

 ט"ו ועיין ע"ז, מח) )066 כי'בכסן
 כתכ וסגר"6 פ"נ עכד*ס ס)' מיתוני שגסתונוגף.
  ט5יוגו נ"ב כמ"פ 1"ל כסס'ת כרמשם  רל6 זסע)

 יממנו 61פי)ו כו' S1(ohn )פקרס מסרן זרע)כ3ו
 6101 כו' יתעכס Sh5 הנדי)ס כ1)1 זה מסם גקמע)6

 ספירוס 1כ6 כו' 6)קיך נתפחס כי וקדטתי כו'%6רו
 כע"כ וקרסתי 0פר6  ולמון וכו' רנר לכלוקדטתו
 פ*כ. כו' סכסן  ננהירמ וקילו בו  נליויכו וס כילזמר
 וקדסחו  סך ולרעהס פ'1. ר6יות  ס5חרוניסומבילו
 )יס6 רקה ו06 כסוגה ג6.סורי ק6ס1ר היינודפג"
 בחוספח6  מפורסים ררינו  יגורי 6ו)ס ע"ז, מ15ין6ג1

  טס  לרחון ריס  ו6ס גרון  כסן גבי פ"נסלסררין
 פס )רחון ר5ס 06 6ף רי"6 כירו סרסוח6חריס
 בפ"כ*  יקרטעו סג6מר תטוס )1 סותעין 6ין6חריס
 רכינו. וכמוט"כ קדומתו )תחו) ב.רו  ריין  יפורס'סרי
 )רחון ר5ס ן6ס תתן, רכיט פסק מדוע Shnnראם

 ל6ו וס ור'ה  כרבנן בירו  מרסות 6חריסעם
 נפ"כ4 וקריחו  3סך רר"ה פליס פליגי  רכלן wh'מירה
 נתוספו" ניול  ככסןרק

  6יגו סוס  נוי  סנוסגין קרוסס
 ויחר ת6חיו  מגריל והכמן נדרס רק וקדסתוינכ))
  סיטן כמס 6בל  לחחול'  סיייל םברו' פ"1ספרסס
 סגרי יר"י מחין תלי ל6 מור יותר קרוססריוי
 )6  סריוי  מכסן יותר קרוס סכס"נ 3מסרגם
 כלגיס עס )לחון 61פי)1 קווסת1 ע) Stnt)Sלולי

 לטרי* צינוסדיוטיס

 מקרוית כמ"ג  קרוסת ל)פיגין סנר יי"י אהרני
 כסוריות S~DnVt ר' נסיטח וטילסריוי

  סכחולס פל %ווסר סכי"ג קר6,  לריך רל6 י"כ
 כיס רכחיכ סדיופ,  %כסן  ריליף  חוסי כפלכססו6
 3ח1"כ כד6מר מומיןי כעצי כטסן  6ף קרסיוסיו

 כרע"ק ס") וחכמיס יעו"ס, ג"6, כסגהרלין )סומייתי
 י)יפ 1)6 כע"ח כססו6 קר6 ן5ליך פסןכסוריות
 וקיטול  בנרריס הנופרט וכן וס"ק* כס"ד'חקדוסת
 ק6י* גרו) כהן דע) פירס הפוייס onSJ יפס%נס
 לריש  מיס סילק  דכסן סי"11  סי"נ וכמו כלוררןדן

 כטלס רנו נמוח 06 וקו"ח סרוסתו סי6ן
 חל%יר  ולוחו יפסב,  ר3ילו סל בחייי כ"סלרוסס
 )יעו) ריס ל6 ור"ח לוס, סרגיס ל6 קולימפקסס
 גנג3חו 16חו )מכור נולי עכ"ד וכווצי )עלמו.נדו)ס
  קפחם )1 מותר רכו 3"ך 31מכרוס1 לנפס"כ)סרס
  ודו"ק: במ"ר כרור וכ"ל %חילף(* סייך  לוליךלממולל
 סנט  יוחנן לר'  כסן ססי' כ"6  טמן רכ עקםוכן
  סמ"ויעו'ימ:  יוסףכסריחביח  כהולר' לנימי  וכןס"6

 טפירטו מס )ש ט'* קרוס כי  לך יסיסקוםרטמ
נעג
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 "8קםמסמהאמורמשך

 6ת )כלמס 16ת1 טמגליחין לפגו כרחו3מ)
 הטסך המלגס זין ימרכז 6"ט לליון ספסו)ססלמס
 ערס והגי סג6סי קיוירגס עז פסו) נע3ירסנטיס
 סתכריחו וקדרתו, ק6תר וזס ונופרט. יזיל ועופלטיל

 תקריר 610 גו' )חס 6ת כי סג6ס, וירורקיגרקס
 לק גרפס )6 עעריין )ך' יסים קווץ כי מגסלסוסי
 כי קלוס, ויסים יגיסגס סע3ולס ס)6חר נטוחס6תס
 מח)) מציגו חפני, )ניט קריך 6יט מס מפניקרוש
 ינרמגס, 1)6 פספס 6סס )ו וים עכר 06 6ףע3ורס
 6חר וסול כסונר,  חפכורח )מלחיקי צליך קיטופולק

 )עכור  5וחו תניח סל5  סגרוליס' סכפיוחפררני
 oh ח)) )6 6כ) כסוגחה מכ) ותרחיקו כסןונסיות
 עוכך 6יגו נוקנט מגילת פ'1 ר3יגו וכמוט"כעכר
 כו' ועכר עכר 061 כוי )חט61 יוסיף ט)6 כדיכו'

 ודוק: עכ"). ע3ודס, ח)))6
 גירום)תי סתגו6ר )פי מכס כו'. נסן 6יסרקנת

  כסן וכה חרי  וילך  נעתלוח,  יי פרקסוף
 6)תגס תסיס כי וכתיכ זל )6יס תסיס כירלהיכ
 )כסף סנקו6ס 610 רכסן, נלנורתס פירוטן כו'ונרוסס
 ו6ס תרותס ת6כ) )6 וכקגימת כגס כסכי)ס16כ)ת
 וכיסר6)ית כגסי כסכי) )6כו) עכס )ס 6יןזרע

 nl~loS' כסן, 6ים וכת כ6ן 6מר )זס )כסן,סגם61ס
 ודוק. תקיף, )6 עתס 06 )כסן סגסו6סרסיסר6)ית

 וצינתר, לנעזר גתו הכמניס 3ת ר6ס ירמוז,16
 ג"כ מגתכסן כסן' 6יק וזס קכותיסס, 63מ5עקגגסגו

 נוסג: סזסמרין
 נילוסס וסיב נגעלס ג*6 0גסורין כו'. כסןרבבתם

 )סקי)ס כו' כסס51י6סכתוכ כו' מדניסכתונ
 רכלי כו' גסו6ס hSt ברוסס כו' גקו6ס 1)66יוסס

 קוס tytan יעתע6) יר' )גו, כר6ס יסתער),ל'
 חפורס  רססילס  כרבלן  סוי  יספפ5ל רר'  bnD9יציף,

 יותר גסן כת כלרוסס תולם דסקי)ס ho1פסיפסי
 פתח )ענין רחזיגין טעתו, סו6 יקרץ) כתת6רוסס
 ככייית6 כהתפרק טגן)תס גדי)יס ךר16 לכיסבית

  כסן'  טבח תורס 6תיס זס מקוס כן מ"ס'דכתו3ות
  קלון  לסוריפ כמרפס,  תורס "תרס מחללת סי3695יס
tJho6(5כן כרמותו, כלסיף תזגות כתו סתר ק 
 6יגו קנסקי)ס OS'pD' 1)6 קלס תיחס תורסנתרס
 כקוף 6יכ6 דס6 חיתסי סי6 חייכת עות ענוקוסמדע
 ומקל)  סכה, וחק) ותמיתי ס"ז( )מס כגקיסדת15י
  סכטרפין סכ) קזכתס, )כ) גורע מרפס 36) 61תי,36יו

 h'(h מרפס ע"י )כן  ולוה' המיס ראיינת ריכהורס
 מחבת. ובכיס קזגתס )כ) וגורע )בכיס, טפיחצו)
ost~מרוסס ובוגרת  כסן כח  רגטו6ס ל30ל, )רפ"ק 

 סנמרפין פ' כמקנס קתרין ר' 6תר מפיר )ונרפסילעס
 כסן )3ת גיהגס )6 חתולם סרפס ס,הס )66י)ו

I'lD'I'on)tDזיצך:ו:י,,::ן יוקעיו מע: 
 וסמעיין סס, וחרסיי ררע"ק 61)יכ6 ר"ת פיו דףטס

 נכון: זס כי יר6ס ונת'כסוגי6
 כיון פירוט זותתיס, 1)6 סי6 תחקרת סי12146ידק

 כסנזרממו 6.כ תכיסי )כנוד  תהורסלהמס
 סקרון יותר יתפרמס יקרופו 06 זגתס, 1)6עדי'

 לכיס, ככור ויחחלל לפי סס0 ויפורר סולחססספירו
  זרו,.  ספירו.  נסן בה  ספל  יתפרסס'  סל5 כחלס'  תיהןהמלכן
  בההלך.  סי6 לניס  מקי1מת מחללה. סי "יטאה

 36) תתח))ת, כתוכ סי' כ6י)1 סתכווןפירוק
 מחשתי סי6 הלכיס )ס סיס  סססרוססמפירוקי
 כסן' גת 6ינס כלימו 1ס61י ותחו)) Se זסעקהס
 יזם מכרס, )ס מיס סקלוסס רק )נחמס, סויר6כיס
 כתרומס, 6כ)ס )6 וזוכם כתרונוס 6כ)ס כסן קכתנוס

 כרכרו כלכורים וכמס וכמונס, תתרותס 'בחמסלסוי6
 ונגס )ן' נוגר )"ס ורף ת"ר רף יכתותכתום'

~sDDn
 ונפי ע'3* 0"ח יף יק*י ויעוין כתרונוס.

 מפילם* סו6סתרגוס

 כחלומותי וחכתיס מטיי ר' פסיגי ימסרירץכי
 נחנק ימיתתס סכר )פסו)יסדסככע)ת

 דכ3ר וכיון כסהרגוס' דתפרם וחותם, קרןותט)מין
 ותכריס מרפסי חייכת 6יגס תו פט41 ככיףגתח))ס
 יקר סזס קרור כו' 6כי' סי' ob ודרים יסתגלתכרי
 ח3זס סיODD 6 דכ) 61"כ משכדי קינו םה36כו'
  .נתטונס  ר5ססנס תרסעתס, עכס ט)6 כיון 36יס6ת
 כטרפם, רתיתתס סכרי )כן לכיס, )כזזת 6יןס)6
 סגיר60 ו)ס*ז ודוק, כר"מ. ור)hff) 6 סגסוריןויעוין
 כר"ת  9יו5 סס ירפיס.כפי ר' רחלי ho כי נ"בטס

 61כמ"): ר"פ. ול5 ריחובפי'
 לץר  חסר,  ססי5 כזחן )6 ק)ס טס61 כזחןל14ב:יר

 יסו') ועזן פטתפ  חסיכן פ'ב, ת"גרף
)6תו

  רססי"
 כהום  פייס רכבל ונרסס, בו: סלפס

 ותגס וקמה 5ביו S5pn וכן קמו  5כיו כווחפזו
 ר6ס יטת6, כו' 1)6גיו )6ת1 כתוש וכקן 61מופכיו
 שיחר )0גיסס לרק מענוע, סוי וירכיו )6)ווכתוכ
'hnws6( כ6ן, לח6 וזס תסס, 6חך כסתת o51h 
 יטנו6, )6 ופתו )פכיו )גהוכ בריך סיס ס)6ככס"ג
 )כרו רל5כיי דרים פכן חטת6 6.גו )]מגיסםד6ף
 וקמו, פכיו ססן 6ף 61נזה פכיו ומעורכים6יכריי:ס נתרסקי 06 6כ) מריוס, ?lO יטת6 )כרסוקפחו

 גס פיתת תילו  נ5ינריו  9לס "ילו 5חר  לכלכיון
גסן
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 טלס כם6כיו  6ף גרול  רכסן לתלן )זס סדיוט,כסן
 ינומו  ל6 ע5נזו כפגי 6חד כ) והמה קילוס61ג11
 ברקיו, תקרס 6ה יח)) 1)6 י65 )6 סתקדסיבמן  ודוק: פלטו. נפני %תר לל  סמן וקלחו, )סכיוווס

 לקרוסחו, כגוי ה61 להקיו תקרס הפסס)פי
 וכיו"כ  נו/  סחן נור כי ט%מר חס  כסונר.קרוסת
 ולפי יל5. ל%  מקרובתו תתכנס מקיר ר'רריך

  כווץסירוטלמי
  ס5י

 ע5הו, 6ת יחלל ל6 1ל6  06
 גוסה, )כהוגס 16ת1 תחזירין )"ח ע) טעכרקכסן

 ורוי:  כסנסררין כ"ג פ'  ירוט)חי פיץ קיימת.טקרוסתו
 ט' נבי נ'  רף  נייריוח יקח*  ננחוליס 5ססלהריי

 15 רחי מירחי 53נמלס  מסו טננירבתסיח
 6)6 לי  6ין תלין  נו' פפ5 רב יתיכ  פיזרתיפיר
 ע"כ, והיק ת") תנין תותין תחתת קריו תחחתמעכר
  נבסס 06 1)6 דוקק ג5טרע  06 כבי  לתתוהמזה
  ממוס' רפ"י לפי  רתייכו'  פירוסמירחי יבור  מום,3בל
 ותו לתעט' חסתע טפי )רכות, hloln יליף 6יךותו
 עס"י עתוק פירושו o51h כו. ר6ס חכתס ד3רחס
  סימן  רנגפיס  מכילם% 3חו"כ תניף סלפית.%יוס
 DS' נס"ג  סיון DDh"' הלגב 13 %סר וכלרובקנ"3
 בעפיי יכו) יפרוס )6 וכגןיו  יסרב ל5 ר6סוטנ5חר
 ל"ת רוחס טפסס רת3"ס כתם  וכן כו', חנוגממהב

 6ת כי יוקיסתו ועסה )"ת ho h)'b 5"ע]ולכ6ורס
 ועוד jffu כ"ט כ"ת הוספות עוין 6ך קיקיך,)חס
 גויל גכי רתכ"ס קכתכ וכתו קיום, 6יגו ח)ועוכיחי
 ככיס דליכם כיון דכעי וזהו ,' יעו"ק עבה דגיגוכיון
 עסס וחיק דתיח6 6תריגין חי ופרימה דפריעסל6ו

 פריעס 171ק6 כנסיג, תוזהר דכריס )760 ה6))ית'
 הסע יסים בו 6סר וקרוע תעסה נדחהוסריסה
 כהוגה חיכי תכל פטור תיפטר 16 כז' 'D~Dר6טו
 רוק% ס5ינפי יפ"כ רלר, לכל כסריות וסולגרילס
 נלנורפ,פל

 חס פפ"י 3רייח,  דיך  רפיריט  ופסיי
 6הרן תזרע 5יס 5יי ב'  פסי% נחו"כר5מרעין,

 כל"ו קניין Poh ן1: "4 4 טווס;6111
 33חוליס  %מס וה61 נזגז"ס יניף ספיר 61*ככמ"ג,
 וסו% 3כס"ג  מר3רין  רסליסס 31י 15 לרופ מוסו%יקח
 ככתו)יס 6קה ככ"ז לרופי tnDh 6100" ק6חרכ6י)1
 חוכח6 1תמ)6 תומוי תחתת )עכר יליף ולויגיסיקח

 היכריס עותק סהכין ותחחת כה"ג. סוי ככ"זדח15יע
 מוכרח וס "תרסכפ"י 5חר  ותופלג 1ךוק. כו'נמקיה
  כמוחלי 31 15 לרופרסך

  ר5מרינין מרמרי  סככות
  6סס כג"ז ופורס, ופורע לרופ טסו6 אעפ"יוסוך

  תוסגר 35ל  סרכריס' לכל כסת ססו5 יקח,גכתוליס

 ולסך מ*נ רף כיממות ם6מר 011 ופורס, פורע6~1
 כו' מותלע כנו15רע דפתר מריים עריס דפ)יגתנ6

 נכון, 011 1ה61, 1ה61 דיליף דילן רע"קוזס

 קומר סייטי גרוטס ת*) מס ל6 כהניס,ב:רוררשרו
 3גרוסס 11Dh 53למנס  סמותר הדיוטכהן

 כגרעפס,  שלסיר  רין  h?(,  כ5למנס ס5סירנ"נ
 לסור סדיוי  כסן ססח6  גרסינין כגמיו33רייס5

 ב'1 ובמיי מלנאנס. סיי"ח סייחי hSt  מכביכ"ג
 כלי tsO  טסה כלור סלתכ5ר מס  ולפיסמח3ריס,
 סריות  נסן סל ולמנכי כ"ג טל 35נס ר6םסמסרט'
  נסן  סו%  נוול  מכסן 1%  כל5יס' סל  סטניסןסייס'
  כף גס גדול  כסן ססוelol~  5  וסין  כן גססריוט
 מל ד6כגט סכרי כותי' ססר6 דסתס יודך ר'6כ)
 1ם) כון ק) סוי סקנס כמר הדיוטכהן
 הדיוט כרון סיגו כמיס ט) סויכ"ג

 ת6)מנס4 3ק1"ח )רון יריך )כן כ"נ' htopכקעס
 היטב: ותכיןיעויף

 קסי6 נרוקם כו' ת") מס גרוקס וגרשה ~מסתו"כ
 מתור. מתגם זרעו יס6 הדיוט )כהןלסורה

 רלסייח  לקוין, מחייבי רגרפ %מע5'  רפויפייוס
 כ)6 ככי6ס )לוין חייכי ככל )קי ל6 תטשרצינו
 1ל6 6ותס כע)  06  דלקי ניו) וככהן )חודךקרוטין
  עוניהן ה61 ממזר דפס th"lo יח)) )6 מבוסקדם
 כוס הסת"ג כןעת וזה עויה* מלליס דרק קת")ילכן

 יעו"ם: )כד ככילה לכומהו )וקם גרו)וכהן
 יקרכ ל6 חוס כו יהיס 6טי )ד1ר1תס ",יעיאיש

 ל6 תוס כו 6ער 6יק כל כי כו'.להקריכ
 והגרפס, 51"כ. רק"י וסיין טעס. הו6 לכינורהיקרכ,
 ספג) 6ין 6טר החוקים, נוחלק הו6 סקרכגותדעגין
 סויה, רק מסי קוס ג6חר )6 ולכן ע"ז, תורסוהעיון
 ויקרך, ריק כתו"כ וכתכו6ר nS,(ot פ"פ )יתןם)6
 תוסק )כו העוגן הכסן יסיה סמ6 )חוס ים61"כ
1'SD6ע"1 6תר נוסתפק, 16 כעכודס מורס יסיה 1ל 

 בספריי  ס5מרי נמו  לכככס ככ) )עכןו  תירססזסירס
 סייגו  כיין וספורדי סמכפר יסיס  טסיך י5וס' esחס
 פסחים ריס ספרס"י כתו פסוס, ועמדתו 3סמורס
 למעלת ירות )6 זס גכי6 ע"י ולשות פסו), סחןכ"ס

  לנן  פכן, 56) 6גי וי)יטורין וכי ק6תרו וכמוהקי"ת
  6ף לסירנס'  פסול יכפית ס%ליית'  מסחח3ולססיס
 ט וסמוס כ5ריקיס ולריק טככקריס כסי הו066
 יסיס 06 )כן 6ל)ו, סגמום מטפס מהטיית גורסהו6
 יסיס עליו' holn %ולפו  3ב3ורס נזווס קמיט מיכסן
 ו)5 ו'י מוכח חקילת ויכו) כוי olno ויפרחכב"מ

יפיס
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 נמס 6סר 6ים כ) גי )נכה מלמיס SD'1 נניסיסים
 ג*כ 6נח מתעי כן ונוקד וחסיד 5דיק טס61 6ףט,
 זרון )מכח תיגי נו טט)ד ממוס סורקי 6ף יקליכ')6

 6יט ס6תר וסוף 6מר, )6 ורפט טיק כי)ככה
 גגו* 6~1 וזס יקריני )6 מוס כו יסיס 6טרמזרעך
 יקרכ, )6 מוס כו 6סר 6ים כ) כי )כב" זדוןע)
 יסיס תגה חסל %כן צליית" מתחיכת 3ו 6olnonף
 ג"כ וחסיד מדיק וסו6 תומי 6יק 6100 ממילתכ6ף
 סיורע מיודע נונס )6ים יולע )6 61"כ יקליק)6

 מעטיוה כמה י"6 0גסדלין ועיין ילכלך,סחע)ומוח
 hSn תחכו)ס ונעטות סהוע6 )פרנס ס)6 זה3מי0
 6)6 )י 6ין כתו"כ ד6מר חס 6"ם וכזה ממט,יולע
 טזס מגין, 6מו מתעי כט"מ גודד בע"מ ונעסהחס
 מתעי neD3 )פסו) יותל גוט0 טסמוטכ) סמוטכ4גגו
 נוקד פ"ך סימן 15 פרטם 3תו"כ ן6מל וכתו6תו
 כוי קרקיס כח)וקס ס6וכ) מגין 6מ1 ממעילע"מ
 תוץ 0ו6 טמ6 סמורה מחספס דסד'6 6*ס'1)פ"ו
 יתכן )6 6תו תמעי nyD3 גופר 36) גע3ורסן)כ1

 ורוק: ונכון, קם").זס
 יסיס ס)6 6)6 )י 6ין נוום נו יסיח 6סררבברוך"כב

 וכגגעיס כזיכס סייכור )6חר מוסנו
 כרכור )פגי מוס גוסיס

 חגיי
 מוס כו 6סר ה")

 כו יק סדכור מטעת מעכסיו ]נוסמט י"מ()פסוק
 גמד כע"מ וגעלת החים מגודד 6)6 )י 6יןמוס[
 זס מוס. כו יסיס 6סל ת") מגין 6ת1 ממעיכע"מ
 מכסן. מסרן נוזלע מוס כו 6סר 6ים כ) ת") כך 51*)ע"ס
 סחוס ניכר לסרן מזרע היכף סייגו ימי)וותו'ופירוס
 גע 61ת )16ת1 פלט 13 נוום 6סר ס' וכפסקםכו,
 לליץ ולח"כ כ"6, מפליק וזסו גו מוס %") ט"מכו'
 כ"ג. מפתוק מומו )מעכי פרט 13 מוס כיקר6

 מפסוק מוס 13 6סר 6יס כ) כי ררים ס'וכפסקם
 כ"6 דפסוק ותכ) קמ6, כ) וזסו עלתו לסרן ע)י"ח
 עיינו עוכר, מוס SD3 ע) וריס מוס כו 6טר 6יסג)
 כ) 61) גניו 61) לסרן Sb מחסריושבברש ודוק: ז") )סגר"6 לריסו ת כסדר ככ"ז ועיין וכתיגי, כ)מרי

 נ6 כי יהכןן ר6כ"ע כתג יסרך).כגי
 יסיו )6 ס)מיסן ססוחטין יסרבל כני מגס)0זסיר,
 ערוכס מקג0 וכלחת סקנסס. רירי h)'S מוריסנעלי
 גרפס )עג"ר 16)0 כסרס. סחיטתן סטחטו ספסו)יסכ)
 ותותין ככמס כסוגם רצין זכחיסי סוף יקמרו מסעפ"י
 תונוין דכט)י lwg~ רף פ"3 אים ועיין לנמס,פסו4ס
 יטיב), כגי Sh 5וס מפיל וע"ז ככחם, לעכורספסו)יס
 )6 וככמס ססקרכס, על דמרכר קר6 מורסוכן

 דכ) ~הקעתן ויזק. יקר6)יס. מזמין כטדייקריבו

 וסקרי3סו טייס כתוטכ גס יקרם )6 מוס ובו6סר
 06ור: אכנוס גס )כן)פחתך'

 )י תקריסי0 סם 6סר קרבי מס 6ת יח))1 4ידג

מררו
 ,ט,'

 טת6י סם סמכות oh 16 כטסרס )סעסותיפטר ל4 נ14;ן י נוויג,גור ;קמתי
 קפיצו טומ6ותס נתוך 6תס סכוכן ס6תלי וזסתהיס,
 יחקקו % 6מר %כן כיניסס, סכיגס טנ!6יסכמסן
 סכני פירוסי )יי תקריקיס טכס כצופן קרסי,מס

 )ה מקןיקיסיטרטר
 טולס וסקס כעסלס סס ק"

 כטות06 0ס ו6ס יח))" )6 6ז סקודה כטבלתע)י0ס
 )ענוד תותריס 6ז טומ16תסן כתוך ע)יסס סורסוססס

 סכינתון ככיח סק"ה קדודות סכת הססכעות6ס,
 כן וטס, 6ה תקריטיס ס0 6סר ו63ופן סתקדסיכיח
 כקרקיסס )סקתר לסרן כגי מוזסריס ':3lD'hזס

 זס: תיגס)גסת.
 1)נועס ד' 6גי כ6ן ג6)זר לותר טווס י,רבבתרכי

 כו' ד' 6ני 6ף תכרית כו' תס ל'6ני
 יטר46)מעע כגי תקרתי כתי63 רסכ6 פילוםתכלית.
 פעימע, מעתק רק )תעט יועגל Jff1D 6(1'קרסי
 כר6מר דויגזרה קר6 סך 3יס דמיירי עיקרוזס

 לנזר ע"ז תגותר, )מעע )ן ותגל פ"נכ0ג0דוין
 0גכוגס( סק"6 )כגירסת כו' כזיזן מכרכר תניןקורס
 יתן סיט דכרת כמירי ותיירי ח)ו)' חקו)ויקיף
 טמ6 סייגו תיכסי עריס דתחייכ כמידי גחיהיירי
 יר05 )6 דכתיכ6 יס6 רסר)6ס, כתיגו) וג"כמסימנו,
 15 כתו"כ )עי) וכדתגן כפיג1)סייגו

 פרסתני
 וסנת' ח'

 וויכזלו קר6 דמך דק6נורי וזס )ס, תייהיזגחיס
 טג6תל ח)1) תס נותר מילי ת)ת6 כגססומיירי
 כמיחס, סנ6מל חלי) תס סליתם טת6 כזתןי)סלן
 קלמר ז0 וע) סר65ס, לסרן טכ6תר ח)ו) ומספיגו)
 כטת6 ממתעי קר6 דטיקר 6מת, יזס יסורס,ר'

 כנותר גס דחיירי י)פיגין, 6ו)ס דכחיתסיססית:1
 וי)פינין ד' 6גי דכתיכ סייגו עו"ג, קדקי כוותמעד
 תגדל ]1)6 כרת ע)יס - דתחויכ כגוהר ג"כדמייר'
 יסכולן יסורס דלי )פרק 6ין 6כ) (t[StpDדחו)
 ~elts ג' פרסח6 סוף )עיל וס6 ככרת, ססיתסדעמ6

 ופירנס חלו) ח)ו) כתיתס קסיתס רכע")ז יסורסל'
'naoמטתם ויטיף סק"6(י )וסכי6ס כ0גסדלין 

 )ת*ך זכ, 16 5רוט וסוף לסין מזרע 6יקשייטן ודוק: יכתיתס.סטיתם
 ג' כע) וזכ מוחרט וכת)ורע סער)נפרק

 זרע ע) קר6 רכתוכ גר6ס 610, כפלס ותחוררר6יוח
  ומ15ס סקרכן מקריע קסכסן af~hn/"רגלן

ג6וכ)ו
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ולכמהאמורמשךא2
 טסתקריכ מקוס ומקריס י6כ)נס, סמקריכ דכתיכ)16כ)וי
 עד 6כי3 )6 גו'(' דף סחופן פרק )חום'י6כ)נס
 5רוע סוesol 6 סקריכ 6יך גיחזי 6ך טפרהו,רמייתי

 כזיכור, 6יטתר6י fis מגופו סי651ת וטומ6ס זכ16
 ותחו"כ כפוריס' מחוסי כטס61 גרגור קסקריכ51*)
 ד0ותר0 מגע כטובלת וסוי דדוי כזכ )16 1מ15רעדזכ

 ורו"ק, Vt1D1 י*ז, זכחיס ח"י פסיגי וגזםג5טל,
 סייגו לסרן, תזרע 6יס6יס דהכונ0 יתכן, פלוטווקפי
 עד ג6כ) 6יגו מקדם כקלטי לסרן )זרע דטייךכדגר
 6וכ), 6יגו O'~tDJ דמתוסר 3קרכנותיו יטהר6סר
 ס6ין פסח, כתו 06רן, )זרע מייך דגיגו נוכל36)
 וזס כהן, 16כ) כפורים דמחוסל מטכחת כטס)כסן
 כזכ ל6ו דזכ כפוריס דמחוסל כטומ6סן סכ6כפסח
 כמו וזכורי קרגגות כם6ר 6כ) נעומ6סן 61יכ)דמי
 )כסכ.ס דג6כ)ין ספגיס, מחס וכרסיס, ס)חססחי
 ודוק: )6כו) כסן לסור כפוריס eDtnnl כטויסס ג6כ)יסקינן

 מגין 1nSD בסין בסרן זרע 6)6 )י 6'ןרבנר;ר'כ:
 קלף ו0ו6 פילום זכ, 16 1 5יו וסו6);*)

 כירו0)מי דפריך 60 ע) 5"ע לפ"ז ק.6. עייןעליו,
 יטמ6 )6 תעתד ס6) י5חק ר' 1' 0)' פ'גסוריות
 607 ד)ות, דקי וכן דבות לירי )כו6 ק6יגוי6ויכללעה
 רמסחפינ5  וללולי  ול"י. כברעת, גטמ6 יתקין מפולםקל6
 יטסי )Sa51 6  ביריסלמי  נפל רי"ס5יינ5'

 כברעת,
 רייס ויגו רק מ3י6, וך6י 51פריס  סהגלהספירוט
 וסיין ורו"ק, מכית, תיגו כפרס סגרת סייכוססמינה

  3)קוטיס: מגחות סוףכחירופי
 גכ)ת 3ו)ע )רכות )1 כמו"כ וכו', )י, יטשאשר

  6ך  יעו"ס, כזס. גתחכס h~Oo טנור,עוף
 ממעט 1)כך כו' כגבנת תגע 6טר כהיך תמן ומי)6

 לק ג3)0 כת.נ6 )6 סכ6 כן )6 טסור' עוף13)ע
 מטת6ין חוליות סטת6ות רכל סחיט, )עג"ך 6ו)סכרמז.
 5הר כוס  6כסיס 6)פיס )טת6ות יכול וכן וכליס6דס
 טמר, עוף נכלת כן )6 כונסי נגע 06 סייגוזס'
 )וי ם6מר וזס ס16כ)ו, ורוקם 6דס רק מטתם60עו
 ודו"ק. טמור, עוף נכ)ת 13)ע וסו לו, רק h'onטומ6ס
 סנו)ע )רנוה נס )עי) סתו*כ פייוק כסיותרירעכנן

 כס כ0 גז"ס כעין סייגו טסוי, עוףנכ)ת
 וכזס כס, )טת6ס י6כ) )6 סעוף נכלת נכידכהי63
  גן, nao/ מפרס רל5 וס5 כי.  בי גדם ויליףיס וכרם"י )"ת מ15ה זו כס ע"6 5' דף כסגסדריןתמ65
 )י דלאס ייטב 5"נ סי6'  מסוכלת  רגו-ס ג,מרד6ס
 )לזיהורי  לריך גו"ס  רל5ו ססה5 5בל  ררכ"גז"ס
  ססוס:  סהרלו כתו יכסקרתי

  יפו"י
  6ו)ס יייכ.

 5ל6  קינו  מיעוט 5תר כמיפוט  דינך הך יקיףק";6

 כירוס)מי ן6מרו דכתG"tAS 1' כתתו 03 ונקיטלרכזה
 דן 6דס אריס 6)1פרק

ז י ר י   

 )עירוכיס פרי  נהו"כ,  סקו0יס, מן י6כ)ר*יר,ר4  ודוק:  מלמודו. לסייס
 וביותר ס)) רכינו גירסה מנוסס,ונפחות

 פ)פו) יעו"ם דער)0, פ*כ כירוק)תי 0ו6 וכןממיס.
 ד6: ככרייתךפרוך

 י5י מקדם דע) פירוק כוי מטמרתי 6תרינונמר4ר
 דקקי סיטכ, ומדויק ר6כ"ע, כו', ע)יווזס

 מוס  וילפילין מיחס רהייכ  כמירס' שסימן יפ5בל
 ססלכס: עם  מת5יהיס  וניקוריו ותדק.  פכו"י. גס טמ6'גס

 רמירס  יפירוסי  מירמס, ר' 5ני יהלומו  כי  נורבמר;ר
 ט'ז HtODJ )0)ן סכתוכ וכמולסירסיס,

 0קדקיס דע) חקרקי, 6ת יח)) ו)6 תעי) כו'וסקי16
 מסרט יי' סקיי  תלינים דע) סכר רג ~oslק6י,
 60וכ) חמור, 0חט6 קוו0תס )נוד)  ללן 5tot)oJה

  קווה  ס5וכל  יר 6כ) נזיתכן וחייכ כטות06תרומם
 וקיי") רכ סכרת כן כ6ז0יס, רק תיגו תעמס,610
 ססו6 קירתה, מ65כו, )6 דככסגיס נוקוס כותי"ד)6

  וססי"ת  6ותס  יסרסו  סיסר5ל  כקומר רק)וקדסס,
 ר' 6גי כו' וקרחתו קלמר וזס יקרך), 6תמקדק

 כתוכ לסרן, מקוס קנונו)6 גדוף 3כ0ן ורקנוקדקכס,
 סוים סערם ופר  מסית פר )כן מקרסו, ך' 6גיכי

  דפלמו מלרסס ססטי"ה נוכר'  טכסליכםלכפריי
  כיוס כי רנהיכ כיוסכ"פ'  לכן  סור5ס. בסגנהוסליסס
 6דס וכ) וכתוב )כדו ך' רק סוס ע)יכס, יכפל070
  6ןסי פני  פליסס  טכהוכ 6ף נ6)1 כ6סמ'ע, יסים)6
 נ6סלן יוסכ*פ 1כ) ו)פניס, DS(~ ב6  מסית הכהן)כן

 יוסכ"פ, ז0 מכוכך ד' ו)קןוס כיוסכ"פ, ד' קדוםדכתוכ

 ויכמ")' י" קדוםו)06רן

 3תו*כ וכו,' סו6 כספו קנין גפם יקה כייסנהי
 כתרומס י6כ) עכרי עכך קג0 6פי)1יכו)

 3גס"נו מרן כסף, ט6יגו עכרי עכר י65 כסףת")
 כתרומת, י6כ) עכרי דע3ד )ומר, טר"6 6יך0קק0

 כתיכלי60
  יפ"כ* ועיי"ס  בו י6כל ל6  והישג  סביר כ)

 מנין StDS  ר5מר 60 על רסקי מפריסנ5י סיסוכהו"נ
 י6כ) קגין קקנה קגיט 6ף כו' עכדיס סייעת0065

 עכרי עכו קג0 לפיסו ד0ד"6 קלטור וע"זכתרומה,
 מעכר ם) סטכדיס  י5נלו כוכריסי סני עכריולעכו
 כיוניות ן6מר כסך 51"ע (Sen telD גתרומ0'עכרי
  וכמגס בכוי לכלי מיגל ומר5ורייה5 ב"5, ס"5רף

 כמו וזהו מרוגן טכדי תפינו )כסן  סניסחוגרוטס'
 טפסר מלכי) 16כ) דקגין רכיג6 ו)תייוןטכי6לתי,
  רתוסכ ומקרל פקועו 6ו)ס ודו"ק, מ0כ6, )סרי)יף
 D~p' פל ק5י ךל5 כפסה רכסו 5מיו5, %פושנקר

רס
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 מ"אמסמהאמורמשך
 יכמות ועיין תוסכ. גרי דסמס 16 מסובין כלינןרק
 רמכ"ס ועיין סמכי)ת6. מן סהכי16 וכתום' סער)ליס
 16 תיקם גר כפיסו ז*) ס"ז פ"ט פסח קרכןסמכות
 גס ומיוסכ כו, י6כ) )6 ומכיל הוסב סנ6מרמכיר

 1ד1"ק: הרומות, כהדכות רמנ"סדגרי
 סותפין 0) 6ת 516י6 1)6 כו' 16)י6 3ת1*כקווכם

 3ן וחטיו עכר )סח5יו פרע סו6 כספות")
 5/ דף וכיק דסמעהת6 דרסיע6 פסטל )פוסחורין.

 ועכר כו' עכר טחביו מי ות"ר )ס6 תנ6 מ6ןוקלמר
 ר' כו' מכריס כר6טי י651ין קינן סוחפין סניט)

 סמיוחר כעפו 6)יעזי ר' 6מר hS מי סו6אביעזר
 ר' hlo תג6 ונול סמיוחד מכספו דרים גמי והכ6)ה

 טיח)וק נוטתנרן )6 בכ"ז  6ך גריס,  וכן%יעזר,
 מזר חלק י6כ) 6יך זר' כו6 דסקוחף כיון 6וס,נוס

 כן הר*ז כו סוחף טיקר6) עכי עכדיס ]ממסכת3תרוחס
 6ף נהרומס יקמור פירומן חורין' כגן 5*)חיריזי
 ד6נורינין כהך )רעתי h'ol סור[, מפגי הכסןחלק
 3נ"ו  סמיוחרי עכדו יייס ד)6 5מ6ן ד6פי)1חמןי
 6חו נחכרת S~h סגיהן, כו חכנו 06 רק יו)6קינו

 כחליו וכן מחלקו, רק יו)6 6יגו כידני טויןגקותפין
 ה5ו ה)6 חוריףכן

 חרו"
 י6כ) 61יך זר חלק ה61

 כעכך נפרט ע*כ רחמן דובתם נפרס oh יקגחרומס.
 כ5יור עכד חקיו וכן ספירות, ובסחך כהניסן סגיט)
 כסגי ]16 תמן כיק תוס' דסרסו וגגונך מקור,רחוק

O'enlnוככ*ז פויס ח)קיס ק)סגיס ופקוקו כיי כהפיס 
 תמן דטר6גי יסעי' ר' הם3ר6 דפירק וכמועימעום
 ויכמות פר"יס מכמס ונאהל זל זס 6ך61כ"מ[י
 מתרומס. פוסלו סוחף הoh  61 ריר  מיבריסרי סלחליו מפני יעכלו ל6 רפ3ריי  תמן  יפויס וכןוחלומות.

 מפגי )העיר 63הי רק להבריך, וקין פקוט'וכ'ז
 )לכותיגו קיחסו oonl  רמוייס  ר3ריס כוסטר6יסי

 גיטין תורת ועיין ע"3, מ"3 גיטין כתום'הקדמוגיס
 )פי וכבמת כסיד, תחן ונחייוסי יהוטע פגי חרוטי ועייןסס,
 מתחלק 6חד יום רכו 6ת ועוכר סירוס)מיסיטת
 כיוס כו'  6טס קידם וכחוי6 כן, גס ליסור)ענין
 סלמו. מל  כיום  כברומס עיכל לי"  חוססין  פלחוסל

  קותפין,  טל דממעט סס1ט, סתו'כ ופירוקופסייי
 הו6 כסוף' כו6"ו כספו ת") סו6 סוחף ר ז 06סייגו
 ממעט, סו6 דמית חוריף גן וחליו עכר )סח)יופרט

 יכיל  סלילו  כסףי  עינו פלסו רגני  ממפיי  )6דנוכספו
 )חכירו oa ה)6 כסותפין כן )6 חלות, 5ד)נכיר
 עכד עכדיס ונמסכת עכ"ז. 1ד1"ק כסף כוסוס

 ס'1 3ו  סיהפין  ויסרבל אגסן פירש 3ו, סוחףטיסיך)
  ודו.ק: מהרומס  ס5סור כמההרר הו6 פירוק קוריןכן

 מבמדהך כירו0)מי ם )6י0 תסיס כי חסןרב2רז
 ור. לליס חסי' כי  כסן ס6סח gl1'D'1.כס4

 יזה )6יס תצע) גי תסי' כי כגמ' ויריםיפוייס*
 וכפיז כריתות. וחייגי לפגר 15 לפו"ג  נחבלתסיינו
 משוכרת סיתס h~ SJh 06(ts )6 כו' כתיומתסי6
 )6ט) ומותר גפם) )6 סעוכר זס )זרן ת'נע)תמכסן

 צמו ש6' כסר סעוכר יסי' כת סן כןי סןכחרומס
 וזס יעוי'ס. ז' הק' מ6יסו*כ י*ח פרק ר'מכ'סספ0ק

 ויתכף חו*כ, יעיין בתרומת, סי6 כו' ,כסןרב2ר, תו"כ: ועיין 1ד1*ק, עוכרסי ו)6סי6
 תרומם )6כי) יסורס 3ור5י  סורים  פס1.כיסי5

 וכמו תרומס, כיתו )כגי 15  להפלס יכייססמ6
  ור ולין )כדם כססי6 6ף 6)6 ע"כי ג"זכחוכות

  סגולת דעונט קמרו כו/ וגרוסס וכמגס תסיס גי מהןרביית סקרסיס: ת6כ) )6 כן גספסס
 יפו*סי  לנסרקי ליס ר3ח'חניח6  סס  וקמרו  כסן.בת

ולררי
 כסנתזן גסיכ כ*6 אידי ווכ סס 61מר י:ירפיס.

 כי ואכן אירי, כר יבוקע ר' דסמיכי גו' מעי'ונפקו
 ררם כרי' יהוסע )לג לכנן סירוסו כסגך רז:ת)ט
 16חו סרחו )כן כהגת6י סנטך ע) מת לטמאיציריי

 ריע ישין )1, וטכח )אסרן גיחך וכח"חרנס16תי
 גת חסר16 דר3 כרהט דגסיכ כ"ח, רמי ולכןפסחים,
 רסיס  רניין כ"י מנסס לר3  15מן רלSD 5  סכ'י3כהן

  oa מסיב ל6 תו ס5רף  לפס מניס ר' 5סמחסה
 5"ס דף זכחיס יעוין ד6הרן. כזרעיה )הדכק ת"חהו6

 )קטן פרט 6יק נתו"כי וכו'. קודש "% כיר4יישי היטכ: ודו"קע"כ
 כו: 5הר ויום  סריס י'  בן מוליךיכולט6גי

 6כי)תוי ע) כתס)ומין מחחייכ קטן מ65ג1  6יךסלי6ס
 סגים, ט' כן הכ6 אייך מ6י חמוס וחי וחו'מס,קרן
 ט' כן דכה6 ככי6תוי דתיים )לכר 6יתרכ6י6ט1
 טמחקס, גרבה בפיסו ומפדרת כיבס, כיפתוטניס
 דל' 6)י63 ד6זי) ג6מר 06 רק חק,ס, )י 6יןוכעת
 6חר, ויום "כיס ע' רכן מ"1, כגידס יהוך6 כנ.'יוסי
 רף 0גסררין יעוין כו'* קסמה עזן onlbרך,ין'י4ין מ6ור,51'ע: וןחוק מימן. הוה כ1 ועורן הערוהסבכים

  לכסן נותן  06  פל דדריס ר6כ"י, ונרי),
  לסיטר5ל 6סמס  בון מטילו  3פומ5ס ו5וכל סקרןפס
 כמם6כוהון: כמיכ)ון התרוס גוסך ועפ"ז  ,)1מניתן

 קוסיהס 6ת כבכסס לקחה עזן 6ותסרדקום*אן
 ע) כי16ל קריך הנס אקולס, ד' 6גיכי

 ע) ק6י כי מורהי הפסוק וטטחיות קר6. ק6ימי
 ריס bS ר6"כ  יתכף hS ווס  מקרסמי שד'התרומי:
  וסכסליס ויסרכת' מינח ss~l  כהרומס*  ס5לסמועיל

ידיי
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 יקדירו כתים נקרסיס 6כל מקוסס,  ו' 6ני ביסיב
 ו6יך )י, מקדיסיס מס 6קר כו' יחללו 1)6 )ד'כניי
 610 הט3) מגס 3י6רו )כן מקרנסן ר' 6גי כיכתכ

 סקי"ת, ח115י רק כעלס עליסן ח) סקרוקסכתיתס,ולכן
 מכרר מהזר רק סכית, פני וילו ככרי סמירמןכיון

 סקדוסס 36ל ססו6חוליןן ומס קוום 0ס61 מססחלקיס
 י*כ גררים סר6*ט פירוט יעיין תספרסתו, 63לח
 כפסט: נכון וזס tD'"D והרומתו' לסרן טחלתו'ס

 ר' בסיס 6תיס נוסלסס 6חך זס כס6* פ'ךב~כממצרשי
ShDnc'רס*י. 1סכי16 וכו', כתורס רורס 

 )כהן פגתן כתיכ קרח 3פ' דלקמן ספקט, ע"דויתכן
 סיס6 סמעסר, גתן וללוי כסוגס עזן סיסת כדימחגותי
 יסר6) בל 06 כי פירט 1לזס יעויף, מועך. "Snhkעזן
 6תר ולכן התקרס, עון ג601 סכסן 6ין סתרומס,י6כלו
 6ותס lh~nol ולוס כו'. כניי קדמי 6ת יחללוע6
 6סמס סעון ע)יהס יקהו טסכסניס פירוץ, מסמסיעון
 6ת 63כלס רינות, כוס ר6קס ויכגי0ו יסר6)סל

 קוום ק6כ) דכטנו6 אפסר, סתרגוס וכונתקרמיהס.
 ויורד עולס כקרכן 1.קל6 כפ' עיי"ם tonhחייכ
 ftnlh יכי6 גדרו ימי תללת כיוס 6סמ1,1כמדכרוסכים
 כיוס התו י3י6 טומאתו תנזירוה . סנתותרדסככק אפסי ו)פ"ז עולס. קרכ 6סס דמוחר ותרחזאפסר
 16תו דויקכור והך עולתו. לקרכן .~hhhh לגזילותמלאת
 סגך כל 61"ם עיי*ם* קברו* סק3"ס כספריוריס
 ר6כ'י ד3י ע"כ 5' וף 0נהררין ועיין ודו"קיהלתא,
 )עולה נזמוהרו סיכי6 נזיר onb1 ויגל וסך וכו',תנ6

 עוד: 5*עלחיוכו
 מקוס דכג) קווסיס, נפ' וכן ניסרך). סנררנמן

 כקרכך,כתוככס, סגר כהוכ עלתו סגל עלמדבר
 כמוס, קרכם יקריכו ל6 וכניו ם6סרן מדגר, כ6ן6כל
 כקדוסיס וכן יסרבל, כגי כת31 6חריס על סת15ס)כן

 תנור כאכן, ירגמוהו סקרן OD לתולך נתןדתזרעו
 ופסוע: כיסרך) סגרסגר

 וזכרות חתות 6ין כו' 31כקני0 ננקר זכרתמים
 הכרסס סגימול תיוס רכ6כות סעגין;נעוף,

 כסגי וכן עויות, הקריכו )6 גח 3גי חכ)) וי665כ.ג1
 עוף, סקייכו ל6וכתלו6יס

 קרכגות דין עליסס 1נם6י
 די)יף וכחו 6כר תחוסר רק פסול )6 י3ס1 גח,כגי
 סיו תקריס פסח וכמ"ר גוס ג*ג חולין תוס' ויעויןמנח.
 כקרכגותי0ס )הס פסול ל6 דמום כתו ולכן 131 פוסליןרקין
 סוי רער)ות לסקריכין, כסריס ער)יס סיק

 סכי6רגו כמו תתיסד וסיס ל6כלסס ט6תר דכמוכמוס,
stDS1ד1"ק: המקריכ. קרכ ועטה 
 יהיס ל6 מוס כל וכו'. ק)מיס זכת יקריס כיר"לי21ן

 קרוס סי' דככר תוטח' ססקרכס הקדיםכו.
 נמס גו יתסס ס)6 פיחס, מוס, כו יפיס ס)6עתר
 )נרכס, 16 גדר )פל6 סחורס וכתכם מסקוס,6חר
 ככטר 6סורין מהיו כחדכר, חון סחוטי דלגכיפירוקי
 06 ס6פל1 סלתיס, וין מ)הס כסתות כל וסי'תסס
 כתורס חון, סחוטי חמוס עליסן חייכ סי' כחוןסחען
 פ' רמכ"ן ויעוין כת"רי ס63רו וכתו סכתוכפסס
 גסיפלי6 סרק אנזר, כחותין כ6ן ולכן נומס, דכריאחרי
 פ"נ 6ף חקין כהתת 6כל לד'ן ויקרים נרכס 16גור

 ריפו) דכיון מוס כו למטיל סרי מ"מ ק6"דלהקרכס
 רכינו, מפסק וכנוו 1)6וכ)ן תותריןלגחוי תוסיסיוכו

 עם ב:~ה:%ען:!"%1ז
 מכפל כחדכר חולין 36) פדיוןי כעי ן6ז תו13,0

 3י.מו" ;גן יקגסן"ימ'ס. 'רק "מאוי גתי מי,1
 וכריר: לחודך* יקריכי 6סר לקכעולס
 ע) נתו"כ סתזנח, על מסם תסגו hSר"יקטדה

 ור' יורק ר' ספר6 0תס סרס, זססמזנח
 מסלתם הרלפס, ע) דנוקעירין ס', דף זכחיס סכריוך6
 לכן סמזכח, ע) דכעי כדחיס ותוים הח5ר תוךקדם
 ווקף ד3עיגין רוקק דחיס כזריקת וזפ סתזכח, על6לור
 כעינין ל6 61יתוריס, היכריס סקטרת ,זס 6סס 6כ)משח,
 1"ל, )0יחיס( חתני 6תי זס ורו"ק, גנו' ועיין דוקק,חזכח

 )כמת תפקיכין 6ת6 לתלי רהפוך  תהרימ )6מלא
 וכ6רלכס, לר' תקריhS 13 ידרים גריסיחיד.

the~6(סנ5רלנסי ככסס  היינו, ,כ6ר5כס )י' יקוימו ם 
 כסיסמתו סרחכ"ן וכו', תקרי13 ל6 גני 3ןרכמיהש יעו"ס: ס*6 כ"נז כחו ולמטה, )נועלםוקא

 םל6 סגמגעו כתכ ח' )"ת המסות)תנין
 כקרכנות ענגו ננטיף 1ל6 סעכו*ס יון סק)יס)קכ)
 תקריכן ל6 נכר כן ותיר יתעלס קמרו וס61לכור
 דספייי ורסק הך כל) נזכר ל6 כמחורין והנסכו'.

 וסכי6ו כע"מ כקרכגס ללקריכ ם)6 ק6י,וסיקרו
  עורך. 1'  כהמירה רריו  וכן פיי"ם' ל"ו  כמלוסרכיגו
  ממעון לר' ני  לסייה'  יחנן  S1hl' רקר5. פסיךווס

 6ין עכו"ם וקובי כותיס, דקיי") מ"ס,כזכחיס
 ונותר פירו) תסוס ט)יהס חייכין 61ין כהןתוע)ין
 דקרכטת סכרך יהיס 6יך ffh( התה, י' קצי רל6וכו/
 כהסהתפות יכ61 לר' תתיר ניחוח ריח 6סס טסםלכול,

 יוסיי דר' 6)יכ6 ק6י והיו"כ כן. יומר ח)ילססטכו"ס
 וקדתי כו' פינו) תסוס וחייכין גסן ותועליןוסוכר

 לחטעיגסו. קר6 לריך )כן המה,ד'
גחייומי
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JffD:)מנחותנחיווסי ועיין1ח'ק.

 בסרוס  מסנינות סגין נש*נ נס, מוס עםמשחתם
 ריי כס חוס כסס מסחתם כיח")

 ד)עגין פירס, הסמ*נ כסרות, סגקכות 6ין16מר
 וכרמטמע מסורסת, נקכס פסו) 06 פסיגי ג"כסקרכס
 עסייט, ע) מעקות חיוב )ענין וס"ס וקרםפסעך

 דכגי ו)מ"ו ונרסס עיי*ס, מכות, כהוספתךנוג1פורק
 p"D~l ליס"ג דפ)יגי ]וכתו עונות רק מקריכין חיגןנח
 )מירס קייך ו6יך זכריסי רק )יכ6 61"כ מ)ת6[,3ה6

 יינו )6 נתיכך o51h 60 גקכות. ע) כהסמעחתס
 הר65ס כר י)6 סייך, )6 המקריכ וכעו*ג)כסי
 דקקי ומפרט, 1)ח6י ק6י. יסרק) דע) וע"כניגסה
 ירקו )6 6"ט עו"ני מט) נכור קרכגות סקרנתע)
 סונר  רסרום  ררריס, גר6ס רת"ק טעמך 6ך)כס,
  מפייס סו6  ספרים  3ניכוח 35ל שרפ, 353רימנפר
  3פניס'  סרחם, נפרי1רור מלס סורפ רגלי גליי,וקעו
 טכמסחח  סייגו  3ס'  מוס  3סס  onn~lo רריהולוס
 כסק"6(, )וד)6 כסס וזהו כפנימיוהגופס רק ניכר6יט
  רמפיך לפילי  יסבור יסוך5 רר'  ספיר, גיחך1)פ*1
 רק מגיר, ד)a~Dhl 6 כ53יס, 6ף וגרותונתוק,
 סיינף  3סס,  מן ררריס ווסו סויי מימך שפייכליטין
 הסמ'מ פירט וקפי רוקק. 13נריס  ילעילם  3סססססרוס

 קהול יוקל היינו ככ5יס, כו' כמעוך )עי) דפ)יגי60
 ד6)"ס הו6' מסורס ד)16 163פן וכיו"כי סמיםכידי
 וחוק, וכ"ז סגכרתה. 6חת ככיס 16 פס,),מרוס
 כגקכות סהו6 כיון מימך, סו. )6  רסרוס  הגרלה,וכפי
 ילהקרכה פקוט' לדבר פירס והק"מ כטוי, וקעוכפגים
 orn יחפי ירכנן חיגו, וזה דפסו) וזדה רייגס

 )6 וכ6ר5כס ע) וקקי כגקכות הסרוס עקייה)חיוב
 הוה קמיטי  16  ר3ליפין רמס וקמי) והייכו,ככביס, ומיירי קר6 ק6י סקרכס לענין סכר ור"יתעסו,
 ודוק, חחטכ. גלוי חוס פורה6 הכירק והךמומק,
 סוס  כלים רסרום  רחביס' רססק מ5י  חחיסכוכזס
 דעכך ופסק טעמו[ המקר כס.מ ועיין ]כר"י,מוס
 קרוסין כממכת לה1 מטוס ךגמר6 )חרות, יו65היגו
 פור6יס"ס: ול'3 חרס וכ"ג  טס, כמקנה ועיין כ"ה.דף

  הכפח והיס כו' סור )6מי מטס 5ל  ר,רידשבנר
 61ת  שתו טס 5י יסיר  כו'  5מו מחסיפיס

  טס 6ת החטו ו)6 כו' תוכחו )ר15גגס כו' ליתננו
 tff13u טענייי רירופ מכונס, 3"י.  בחוך ויקרסחיקרסי

 3מסירוח  רחיולס(  ללפי  ימטפיפיס )היורות )מהנותסיס
 ונסריטה, וכהתגוווות, וכגותיהס'  טויסס ונסרפחנפסס
 וכמו הידס, כנפק וגקימס 6כ,ריו5 )סרסתהכ))
 מהקיר ער 't1'PC עג)יס 6דס ווכחי טגכי6ק6מל

 ליסר6ל מלות לוס 5סר תירחי' עירסס3'ס
 גתן סו6 כרקס, תנוסו ט', )1 תתן מס שקת 6םכי )לנמוח" ל5 סמלי6ותי ולסלמותלתוטליותס
 כבי סברס גפף ע) וחגיגס חמוס תולתוכיסורי
 סטוי )קנסה ח15ס סכסן סוגות וכמחקוקותספונה
  ו6ס  לפגר, ימכר ו3ל נסונף לחוננו  סיסר5לילסמחו'
 סגר כסרך, כו תרכס )6 6ז סוגים, כ6ופגיסיחכר
 יל6 שככמס  למיסף מ)6 כגעגי ענד בהחיותו,תוסכ
 רק חת)ס, כ)י נ6כ) )6 כטרה נ6כ) 061ללערס,
 סמורי כלער רק O~D5 ממעמיס 5טר  סיגים,כ16פניט
 )עכר יטכיתס כחסיתם, נדוק ו)6 תעב )6 מיס6סר

 כ) סקי5ור סתורם, כ) רוחה נפל ופקוחוכסמה,
 ק) כרכיו חסו חנינס,  חת)הן מוריס ולקוהיההתורה
 רס  לרעלות  לסירים 6זהרס טתירס וסכפי)סהסי'ת,
 רסו"כ( 3מר3ר  ללור סו3"ס סמריח  ול6  סמליייסממינים
 תחת 1'  נחיך יונת נעורו לסתרים וסלק ע"ו'ולססתנין
 הת65 ]כלסר  סכסמי נפר  פל  גס חמל סו6 כי5מו'

 וכגו 6כ )בחוס ום)6 הפ)ס.פיס[, )חכמיגסגכוח
  יודע סמררכן נפלי פ"1  סתפוררו וככר 6חהכיוס
 16 פור בסורחו סכח3 סת3"ס, 1ס כספחו ג'פסשיק
  כו'י סרספ  סמן וס לכורי  רספיס ורחמי נו'כס3

 כקרכן' חפן ו)6 בזכת תועליות )הסס 6ין כי)הורות,
 תזכחו )ר15גכס ולכן כררכיו' ולכת נוסך עסותרק

 רכר להורות  ס)6 בגי' והסכרו 6ני, רובהס'6חר
 כו' 6והס ועסיתם מותי וסנורהס רק כזה'אכזריות

 SD  מורס יפוג שסמו  ויסי' טס 6ת תו[))ו1)6
 תפך וקיני  כייוחס ורולס  סעולמיס  ומחיס לונוססיוחו

 וסקרוני סטוי  טסו לחלל  חלילס, 3ריומיוכססחחח
 לחלל  פליכס סיגורו יקרס  08 כי חרמי ל6קולס
 ילסרסחי  כן ל6  נפסיכס' חיתר 16 גם נ. כקורה  היריחמלוחי
 טוס ככורי, ע) גפקיכס ,המכרו  ס5חתרס 1:נ"הבתוך
 כגפסזתסנתסמרות קכועין )הכור6'קנו5והיו  הקםקרוס
 חלילס סיס 83כוריות סיס כמלוס  ס6ס ינה.קו,3)
 רק סמלוס, חסרות 1ס  ס8ין  כיון 38ל ה:סס'חלול
 חלוס 16 סקרוס' סמי לכעס כרולס  8רם  3ןמרופ
 ולס6יר סרת 6ס על כליל כפולס ולספלות סמולקרס
 נאמר )6 כקכ, 16 טור )6מר מטה 6) ד'רידשבבים סי5וריס: כ) לאדון )עכזן  6יך  סלס5ריס יסר8ל פילי3יס

 כעכור כי )רמז גו', כניי Sh דכרכ6ן
 6פר פל ס5מר וכחו תסס, מה ננה  כחוךונקרסתי

 ורוס: 3נ'י,  בסוך ליחי  קרסתםל6
 סל5 לפי סמלוס  מכוון כי', ומללס  משחינירבהירנם

  כחוחיו  הבחוו ול5 מחלוני 3ס6וירנתרגל
OD,הוכיח )כן י5ירחו. עדיין גקה)תה 1)6 האויר 

מזפ
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חכמה ראמומשך4ט
 כופנ, תעו כ3סתס סתונס סססס רכנ לט3"גימזם
 ס6ויר )סכו) יכו) 6ינו חוקיו כלו ט)6 ותןרכ)

 וסיכוי חליפותיוסח15ניי
 יביס, סכעת סנוגיעו סגך)

 )סכי16 רמוי 6יט יקירתו נטתכם ס)6 זחן כ)ורכן
 6תיה ס"ט דמקיס טיסי רף כחקין פירמו ולכן)קרחן.
 לסקריכ רם6י מיגו ולר נס סגנו65 קרסיסדכסיות
 תקום תכ) כרת, )חייכי נתור לח)כ 6ף סס)י4חלב
 )ס16יר י65 )6 מסקר זמן כ) )סקרכם ר16י6יס
 מכל סוי כטר ד)16 רגמי זתן 6מחומר דפוסמירי
 וסכן. )נכוס. ר6וי סיס6 י5ילתה ג;ת)ס )6מקים
 סי6 נוזכח ע"נ )סקרכס רפוין קינן ונקכותיכריס, רק כקין ליגן ססע1)1ת נופץ, דזס )לתריויתכן
 )נכיס, סם)י) מעוכרחויע)ס חס6 06 ססנקכסר4עעס,

 זתן, מחוטר כתו קרכ סלי) טלין 6פסר, 3)חי011
 רבפרק מס 6"ם כן, נאתר ו6ס יתכן. סולם )פיוזס
 כר 6ד6 כרלג ו)נ61 61מר מסתפקסגתר6 רעו*נכ'

 ו3ייו;)תי יחיה ככמת כמרס גקכס עורת י6חל6סכס
 רי)יף ע"ג 6ף וכמררם מקוס, וכסוס כ16 גזיי)6

 ר6נור ממוס סייגו כו', ח)כ טקס דויקת לסנו561מקרא
 מחוסר כו' עגירות סרק י'6 מגי)סס)' h~Dנייומ)נוי

 מחוסי מסיס ח)כ טוס סו6זמן
 מאתה יונק ססיס זתן,

 וקו )סקלכם, ראוי סם)י) גס תעוכרת ס61י6ס נקכסי גתי הותר הו זתן מחוסר סותר י6זוכיון
 ודו"קי 6ז. מותרס כן גס זחן' כמחימר רסוייס6
 )ר/ עקות העק הפרוח חו6" סם ננמ' רמייתיו%

 דכגי יגסוס דזס ליכ"ח, יתפרט e5san' ילוק)מייעוין
 ותפרם גקכות, עוות )סקליכ מותרין רירסו 33תסגח
 וספיוה סעו)ס ע5י כקמו סתס רסרגיפ)סתיסקר6
 י)פ"1 ט"כ. כ"ג דף חולין חום' ויעוין לר'.סעדו
 עולס יחיר5"ל כצמת ר)יטר6)יהכן

 צול"
 ודו"ק זכליס

 זכחיס יעוין חרתי ך5") 6ף עגלס, ע5י וכקעו601
 כעג)ס'חרקס ועסו מעיקר, חרתם, סיני מ"בקט"1
 נוע)ין ימיו )סדיוט, גטתמ; 1)6 טרוף מסתמיוסי'

 כקעוס ונסיף קרומם מסתסי סיו טתעיקר6כקידתן
 מנחות מחתות נכי כרוטור קיומה נוף ועי' המוכח ע)עסיס
.wf~קל6 מסך כנווע*ק )לתויי סגמ' מ5י )6 ובס"ס 

 )" גר6ס תסחטו, )6 גגו 61ת 16חו סס 16ר,צרך4 כ"ס: יף עיי*ט ודו"ק דוד. יגכי תקרץרק
 כ6ופק 61חך סקוס 3ק1 6חר נטחע 06כי

 גת6רך קסיוס טידוע סיפונה )5ירמסמיך
 סיינו ס6יסורן סתסוות על דתחמכ ורלי מעותככמס
wntix"נסחט ט6ס למסוף oho ט16 סיפוני, כ5יר 
 נזוהר ס)י)ס סיס כ3ר מתסוס ונקו יום, עוייןסו6

 גסתי סי54ס  ניון  3לילס' סנטוס צקך  ס3ןלסחוס

 )סחוט מותר כן עול לו ים 06 ס5פוגי ונקירכיוס,
 וכרור. כלידס, כקוסתמוס )קחוט כוותר כן כ)ילס,סכן
 ר6ף תסחטו, )6 ללון רבוי נורנוז )זס דנם161)י
  ומובסי מכניס SD ק6י o)nh כסיתי, מין מוחטד6חר
 קני טטוחטין וסגים גס6יסור מוין יסיו סכגיססכל

 יוסכ"פ ערכ 6ף ריס"ג וכנכרי 16"3 פרקרבננמן ורוק: 6חר כזיון תכעס 3)6 יעכרוכגיס
 6תר רכתוכות פ"ק דכירוס)תי יתכןכנרי),

 סיודך כיון, סיס סק3)ס חסום גזירות סיסרכיסווס
 סיס )6  פכך  5וי3יך'  החירף  ימך כמסנ"צ )עמוסיג
 סתכע) כתמס סכל גוזרין, וסיו כ.1ד6 סיקריקוןוין

 גיד פרק 61ית6 כו', ת'חרין סיו ולכך תחמס,)טפסר
 ויוסכ"פ כ0וגי6 1מתך6 גזירכן סיס  יוסכ*פ יבלסלסלי
 3יוד6 כסעורות תרכין סיו מכן כסכת, )סיותסח)
 ול6 מלתף 6016 )סוי דל6 סיכך כי יוסכ"פ,ערכ

 ונכון: )מיכ6יס,יתודע
 נפסקי כו', רחתיך יגיעו 5פור ק %האומר

  16תו  לריו  מיסר מפיטן ונוגי)סתוס'
 קנ6ס סתמי) מפגי כת"ר סכר תקחטו )6 3נו61ת

 קג6ס, תטי) כמו"כ גס 60 5"ע, ועסיין כר6טית,כנוסקי
 לחרת, כוכס וכרקס וכגס, קנוס )סחוט נוותרוחיא
 כו' כדור גירו ם.ט כל כירום)מי ס5)חיס כ)דכפרק
 טגס כיס, סלים 6יגו קערס כיוו וי5וירי' סעו)סזס

 כיס, סחיט ס6יגי שתריס, ע"ז סעוכדיססטועיס
 ישמרו )גן כו', כיכטס ~קליט כיס קליט סקכ"ה6כ)
 ריס  סימרו כמו סמים,  מן  סנרייתן  סביפוחסע)

 36) לכרו, סחיט סו5  תסס הס' סו5  סרוחיפרי
  עיט  סרס ס6רתס, תן מכרייתן וחיזה, סכסמותט)
 כמתויק  ייס חסי ל%  סבוכרין  טפות לפי מב"וגם

  ורוק:  סמילים,ירי
 וגו', מתגו תותירו )6 כו' תורס זכת תוכחורכני

 יגיח )6 תודס גכי  לו  נפריס כתוככני
1)DD(רוכסים פצ  כסוף ר"5 וריס וכלתת כוקר. ע  

 גם תסזכריס כ6ס רתורס יתכן, התגס סגוח.)תחמכת
 חי י'  3ן 03 וימלק מסמס  סייחי וי5וירמסגקכוהן

  I1DW וקינו כמובס  כן  ותוי חי חמס  כן אדיס15
 מן 6תן כתעי קוסים  רולרוח  כיון oteh'ממיכסי
 1כתכ61ר  סורס  נרין 6חו )יוס ג6כ)יןקדוקיס

 ;ם ptnDS ?",ן',ונע::,,ךג,נשכ:".~שן
 og לכן נפרפו), ו6כמ") חיטין, תוספתה ועייןחיי
 יגיח ל6 כתיכ כו' הודה זנח וכסר כתיר 315פ'
 הנע, )6 וכתיגותוממגו

 )ס5ניטו דרך סחוט טכסי
fisg(יכר עליו יש 'Dfn (כ16פן מןכר כ6ן 6כ 
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 %6סיגחכמהעורמשך

 בעדרן לרעות 1ר16י חי טס61 ע31ר נסמך 3וטמ65
 יניתו hSn פירוק' גו/ מחט תותירו )6 כחיכתכן
 )*ס זכחיס כסוסי ויעוין כקר. עד חי כטס101661

 כע"ח 6ין 5'ח ז3חיס ועיין טס.ונחדוסי
 6גמ"ל*י 6חר. ענין והו6 גסרפס.מוחריסן

 כ6ויר תפסי סגסיותו מן, נכי 3טלח נפריסרעשנן
 תהסס מכטהו6 וססיחון סיימס תן יותריטל

 סמן טניס כוץ ממגו לבסיס ויותירו 6מר לכןגג)ק
 6כ) ויכלם, תולעים וירס מכומס כ)0י חפסימונח
 ו56כיעו וכתרנותו הכקר ער 16תו ויגיחי כ0יככטכס
 ורמס סכ6יק 1)6 ככביס תכוסס סהיס וככ*זיתיסי

 תסיט* כו, סיפה)6
 )תגור 6)6 ג6כ) ק6יט פסח, דנני גחי 6*םרגרפ8"ז

 ער עליו סיתת פירוק, תותירו, )6כתיג
 ויותירו מכעיס סיריו מנזגוי יותר סל6 ג1ל1,טי6גלוסו
 תורס 6כל הורהי הזהירם זס לגורעו רק ל16גל1סל6
 קי5כיעו רק כוס חמסו ל6כול ויוכלו לשנויו סל6בנעכל
 למותיר 6כל תורס, הזסירס ע"ז לתחרי להכולטוחו

 ופיוט: כך. יעטס ומ. ררךן 6ין )הטרף רקטל6)6כלי
 ככר ת'כחו, )ר15גגס כו' תורס זכת תוכחווכני

 ס)נויס קיקיי ותודס כקדוסיס, כק)מיסנזכר
 יקחוט ן)6 מרנו" ולוטי כפריס, ולנולי ו'( דף)זכחיס
 )זרוק רק רבויי רק יה6 ס)6 פסח, כערכספודה

 ומחרט נוח15ח ת13ער חמן סלחם טיסןהלכס, )ר15ן זס 61ין חלות, ער רק )לכול ול6ו)הקעיר,
 ויכי16 כ"ט( )כ' כתוכ סיחיס וכרכר. ודוק,כלכילתן,
 לכ נריכ וכל ל6כילס, טסן ותורות, ז3חיססקסן
 ועיכר מטוס מיה וזה ופטוט, תכרכות סזסעולות'
 החמן* ע) סכרין 6ף תורות, סכיך ובכך כניסןניסן
 סם: ונתום' העותר עם סכ6 ככס ע"כ י*6 ערכיןויעיין

 כר6כ*ע ספקט עומק גו', כצי גחוךינמד~טתי
 תחללו ע6 )הס 6מר ולכן הכסגים, 6)דתי3ר

 כוס 1גכ)ל מזמין, כעלי סקרנת ע) קיקי סם6ת
 נוומין געלי המקריכיס )הכסנים מלבכי תוכחתג)
 מקוס מלריס י5י6ת כתכ ולכן יעמס, סמי,וגוזי

 לכיס כו' בגיס ססימגו כיכר, היגו זמןולמחוסר
 מחוסר מטוס לסור )קרכן )כן חדסיה סכלו רקמוריס
 כיוס ויוסחטו )טניס לחכור יכול כגו ו6ת ו16הוזמן,
dnhמכרתי 6מס להיריע בריך סגין מעיקר ו)כן 
.otS~ט)מיס ססי6 )יחר יגול לעזרם חון סג6כ)ת וכתודה 
IS)1hS1מבריס י5י6ת כתכ )כן טגי כיוס 
 ODpnn' ממי )פרע עתיד 61גי ססכחגתי סו6,6ני
 )מפרט 6גי ועתיר נסך פרק6יזהו כריק תקמרווכמו

 כו': סתטעסגומי

 פ"ק פוף עיין נווט13תיכס, ככ) )ו' ס"~טבנרז
 נחריט וורטיס וה5ווקיס ויתכן,וקדוקין,

 6ין כטכיעיח 6כ) וק5יר, חריט ר6יכ6 סיסיוכק5יר
 סכתונ מתך סלכן נוספטיסי פ' רס*י יטויןסכת,
 נפיק כן דררסי ה5דוקיס לכן t~elDS לטמיטס,ס3ח

 1כח51ס סכ0 6ין יקיץ) כקרן כלשיעית 6"כוסוריות'
 תוטכותיכס, ככל לר' סי6 סכת 6תר לזה יססכת,לקרן
 כן וקציר, חריט 6יכ6 רסס כחו"4 רגוסג סיכיכי
 וילות וקביל, חריט דליכ6 יטמ46 63רן 6ףגוסנ
 )לדונך ר"6 ר6חר דפרסית פ"ק הגמ' לסוןמבור
 רהס גוץ )כו קקי6 סמוכיסי ןרסיתו ד)6לתון
 סמכילת6י של הרריך סייגו סחוכיס, דרגיל6

 6וחריס ד6תס מספטיס, כפ' )סכיעית קכ0דנסנוך
 סיטכ: ודוק כסכיעית* קכחדלין

 6סר הצרן Sh ח1613 כי וקולל גגי 6לדבר'
 כספרי סדיט ררתי לפי סגה לכס. גוחן6גי

 קתעון ר' לגו לתת כו' ההרז 6) 63תי 'גיתכוץ
 תרויק 6"כ תע5מןי טגטלו הירדן לסכע3ר פרטהומר
Sh1זס סיררן1 עכל 1)6 )כס טחן 6גי 6קר סברן 

 )6 מירדן דעגר כנרליס, כסיס רכינוכמוס"ג:
 כפרק כרם"י ורל6 עותר, ממכס )סכיךגתקרס'ס

  ורוו: יעו"סרסגסוריף
 כו'ן ק5ירס 6ת וק5רתס נף סקרן 6) ה:כ161מי

 כני ימגסמו ס)6 ססי"0 רצון כי מורס, הענין,
 ככל הרגס תלות סכורך וגחן קרקע 3עגודחיסר6ל
 ספיית 6ל olh כגי עניני כ) )יחד 1DSn ככ)פוע),
 וחזסיריס, ת6יריס לררכיס החותרייס פוע)יס כלולהיות
 סק5ילס כתחילת וכן מזס, הרכס קריסיס כפ'דכרת' כלסי הקי*ת' ולסחקרכות ס6מיתי לבולמות נסןלסגיע
 יותרו 61ז )סקס סלחס וסתי עומר להכירן5וס

 )יחן רק תכלה, )6 סק5ירה כסוף וכן חרק,כלכילת
 ר6סית סכ)) כו'. תלקט % סק5ירס וכתוך)עני,
 סו6 וקודק לססס, סס קורס הקצירה וסוף61מ5כ:
 סן מן 6קר ומחסר, החתלם יוקרק כהן 6קר)עגינ.ס
 ולהחכלית הסלתות לבוקר הימר6לי 6תסמגיעות
 כוכקוליכס ההיסס סייס ולכן ייעלה, לסלקיםהגרלו:
 )עורר קדוסיסן Da' נכתכ טככר DDh"'כו',

 הזס: לסתוסכללסריגו
 י65 זס סלי נתו"כ סלת. עערוגיס טגיךכמנחתו

SS)nפילוס, עסרוגיס, סגי )יתן סנכקיס 
 סעסרוגיסי מכין זס ואחרי סלת כתל נוקוסדככ)
 סו6 טוס תפל, סלת ולח"ז עסרוניס גגי כתוכוכאן

 htp: כיה פסח )כןמחרוט,
 נתוח. ריח לד' 6קס כו' עקל1ניס סנירבננחתו
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חממהאמורמשךש
 לו', נחות ריח 6סס 0תוכ מקוסננץ
 וקין ו6ף וקנו*) סגיהסן כן )ו' וגתכ מפסיקוכקן
 הככס ססחט וזס כרלוטן געסס ט)6 )פגיו, נוחגתת
 6סס ונקטרת כפולח מנחתו תה6 מ"מ לקנזוק)6

 זרוק: יטו"ט ע"כ פ"ע נוגחות וכ"מ)ד'.
 הזוס"ק ונרי עפ"י סוכת, ממחרת לכסר0מנשראןעכם

 וכספירת התורס, לקכל הכגססו6
 )קיימם ה61 0תור0 קילח תכלית והגס )כעלס,זכס
 יסוקל כלל עם י' וכר bS כלכד ס)זנזןגלח,

tt~hp6ף וסטיקי התכוון היה לעולס ס)קיימה רק 
 כין ונונולעיס תפוזריס וג6גקיסי ג6גחיס יסרך)כסיות
tn,nlhoגכיליס ויהיו פרט כל יקמרו 6ז גס 
 וכמו תורה"ק, ע"פ 6ורחותס ככל כהלכתםתסס
 כו', העתיס תן 6תכס ולכוי)ס,תר
 המכ6ריס, )גפי 0קכיתס יום למעת 6תר)כן

 ט) רונסון )יו"ט קרי תסכיתו דכתיכטנוס1ס
 0ת6 כו)6 תיגיה 6כ)י רחמן DDhn", סכת,פסח
 מכ) עתו מטכיתיס יהיו כג'ז כזיגי" כדיליו)6

 כלקל ויסמרוס התורס טיקכ)ו הוראס, זסגכו)ס,
 ודוק: תסס. גכדליס ויחיו נכר כני 3.ן מיכלעיסיהיו

 ר'  תלי  כמו"ל תהינה, תמימות טנתותשבע
 סי0ר6) כזמן תנזימות, הן קימתיחייך

 ר' תגי קהלת כגודלם הכה מקוס, ס) ר5וגועוסיס
btsnכיגיהס, ו0כגי0 סיוסע כותן תמירות הן 6יתהי 
 ליכ"ז יאחר נזם DD"' דתתרן סקרמוגיס,ופירקו
 יום חנויסיס תספרו שמר 6חר יכתוככבחות,
 כזמן וזס חתימות, בתות שנע אומר 6חדוכתום
 מיגו תחיחות מכתות המס כסכת כצחרסעירת
 כר6סית' יחי ס) סכועות קני מן הסכוע לפרףצריך
 ססכיעית סיכת מנוחלת ער וזה כרס""יפסס
 ועמס יוס, החתסיס ככלל והוא יוס, חנוסיסתספרו

 ד6ס וה61 6חי, תירון תירן וכצן לסימן*כממחרות
 כ6ן 6ין סל6 כו OnD3 16 כסיון כס' עלרתח)
 סכתות מגי ים דכגיסן החוס, לימות תמיחות טכועותהכע
 כלירוף רק תחימה סכות 6ין וכסיון 6רכעהיוכאיר
 החודם, )"סכזן שמיחום היגס )כן 6יר, מירחהימיס
 גס תחיתה 130ע י0 הל6 כסיון, כסנעה כמחל6כל
 תחיחות סכועות הסכועות חג כלירוף וים סיון,כירח
 תמימות הכתות הכע 6חר לכן וחרס, חיקנכ).
 תתסיס לספרו סטכיעית הלכת לתחרת עדהתיגס
 תחימות. סכועות טכע יק יוס מכהחמסיס והואיוס,
 כתוספח6 ותגן חקוס, 0) רלוגו סעו0ין כזחן 4מרולכן

 כס' לסיות עלית חל אומר יהודה ר' פ"קועלכין
 סיחן כז' )עו)ס' כיגוני סימן נו' לעולס, לעמיתן

 והיו הולס מחן 0עת 6100 ])פי כו' )עולסיפס
 כעצרת וע5 מס כדמפרס )פגיסס, מרכי5יסט))יס
 חיטים זלעו כטל כטור ועצרת סלילן לפרותימס
 מקים סל ר15נו ספ1סין כזחן ס6תר וזה קת"ס(כ"כ
 לעלסי יפס סימן 6101 כסיון כמכעס עצרת חל6ז
 16 כס' וכסח) החרסי ליחות גס חמישית ספהזלכן
 תמימת סכיע בין יוסי חמסים תספרו 6מרכו'

 סיטי: ודוק הימיס, לירוף עס רק סיוןכחורק
 ככל סי6 ספירס כי העגין יוס. חמסיסרןכמס~רר

 כמכוון, מזונתו מקונס קיהל עלוקוס
 תר06 כי סו6 ימיסי סכעת לס ומפיס וזכס כזכוזס

 זיכסי 610 וכן גוס ר6תס 1ל6 טהור זס סיוםכתכוון
 כחס גספרין אילו יתיס וסרי ט"4 ופליטת קריוכן
 סכתות 0קכע 6כ) מזולחן, ונוגווכיס טסוריסססס
 06 מקלתה גקחגס סיה6 מטוון, ספירהס עניןמס
 כיוכ) ספירס וכן כפס, "מס ספירס סוי ןז0ל6
 חמסיס כיוס יוסי תתסיס מסערו רכת"ס, כרכריכפס
 כחנינתו מזו)תו ונטתגס כוס תכוון והוא יו"טה61

 3פ' תוס' קוטיית ושסולק )כר, כמסייס וזסוקרכגו.
 פעמים בחות הגת' דכרי סיעכ ומתפרסהמדיי,
 ורוק: הספירס, סו6 סיו'ט נ"מ ג"3 ג"6 סופרבתה

 )חס ת6פגס. כו' תהייגס עסרוגיס קגיומשאיבש
 חרחין 6וגק)וס ותרפוס זכר )מוןועקרון

 רעל גראס 6תגס חקת. סתיס כתום כ6יל1גרי5יןי
 פירק וכן סתיס, נוגחות כתוכ וכאילו חוקהחגחס
 ל6סרןי יוהיתה קר6 על ספנים כלחס לסלןרבי
 6תר )כן מנחס* קרוי התכ61ס תן סכ6 וכרסכ)
 והכתוכ 6חו גוף עקצן הכתור ע"1 כתגחות יוסיר'

 וכתוכ חדקם תנחס דכתיכ סייגו גופים, טחיעסקן
 ינוק: נזנחות,קתיס

 ככורים כ6ן נצמר 6ר"ק נתו"כ %',כמכנורים
 כו' תה )ך' ככוריס )הלן וגברלדי

 ויקרא כפ' ועיין לכור, סל כ6ן 6ף גו' לכור0)
 ס6ינ0 מלחד ויחיד יחיד כל ככורי ככוריך ט"ופרק
 כ6ן ג6מר רס*6 רע"ק דגרי לכור מסל 6ל6כ6ה

 )ד' כצ'ייס נוה )ד'ככוריס
 דטכר, )טעמיה עקיכ6 בר' ונר6ה' לכור, נוס))הלן למוריי

 פם' לקחן 1כד6.ת6 עלתן כפגי כאין ס)חסדקתי
 ויליף דרע*ק, טעת6 תפרס ת"ו דף וכחגחותט'י

 קחי 6ף טלתןן כפני כאין ככוריס מה )ר'חככוריס
 י'י כפם' סכר סחעון ר' 6כל כפ"עי כאיןסלחס
 ליה מייתר ו6יכ ככפין כ)6 כסין סיגן הלחסבתי
 סעומרי למנחת ל6קוסינס1 לך' וככורים קר6הך
 פילוס יחיך, חק) והקן עור מק) זו 5"ת פסיקוהרל

וספיקת
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 elh חעיסי מט) גטין ס)חס תתי דמםורשסיקס
 זס ולטורס תסיס, מס) ג6עומל
 קצירן ר6טית זו 06 יחיל, מס) וזס סגורמסל
 061 ככוליס, זו 6ין חעיס חט) כ6 ומעומרפירוס'
  עפע*גה  מ16ד, וחוק זס 6כ) כו', ככוריסלהלן

 קלמרדרפ*ס
~OS 

 כ) ככולי ככוריך דירים מ)ת6
 סכהוכ סלמס וכסחי יחיג מט) טסיך nah ויחידןיתיר
 6ין ד6"כ ספיר, פריך לכור מס) סו6 רכיםכלסין
 ויחיב יחיד כ) קרכו דגכר כמקדט, מתיר ס)חססתי

 ע) פריך ד)6 וס6 5*ע, יעדיין דחוק זס וגסמלחות.
 חחו)קין )טעמים ד)ר*ט מסוס' סטנם ר6ס מעיריסגי

 סטנו6, ס6כ) טס,ר SD ל"ה דסעירככפרתןי
 ודוק: סכומותעיין
 חמימים ככפיס טכעח ס)חס פ)והקרבתם

 יהיו ס)חס וגס וכיון, גר6ס3"מי
 )חס נכי וקמרו וכגזו פרושת, יס6 טל6תמשיכי
 טוסן, 6כרו ממן 6חת חלס נפרסם ס6סספנים,
 כמע"מ חסרון ע"6 ט' דף 61מרו מ'ו, דףמנחות
 סגם תמימית, ס6מר וזס 53נור, כע"ח וקיןדמיי
 מן ומכפרי כסגך 1ד)6 סחרם, מן סיסיוס)חס, סטי SD גס כוון סנס בגי ולולי תמימין. ימיומלחס
 חנחות סככתי סגס כן יין קיד רכי וריס וכןסימן,

 ודוק: 'rtD פיז.וף
 )חס, ס6ין 6עפ"י נתו*כ תמימים, כגסיס1ש11ערז

 ע) וסקרכתס )6חר לריך רסיספירים
 עלס טניס ו6י)יס כו' תמימיס ככקיס סכטתס)חס
 סכעת עקמו כפגי מקמל סו6 יסיו מדכתם 36))ד',
 מס 6"כ לחס, 3ל6 וסכוגס עולס, יסיו כו'כפסיס

 ופיוט: כו', ס)6 מלמד on)o עלת"ל
 מקר6 )ד', גחות ייח 6סה ונסכיהסרגמנדזרזכם

 וקסכיסס ונוגחתם מקוס, ככ) יכיףזס
 עם )כו6 5ריכין ר6ינן ))ותר, לפיטו כלידס,6פי15
 סמם גס עטרת דככקי otrn' וטעמך רוקהסזכח
 סתורס כמבס )6 נזדוע 61"כ ונסכיס, מנחוסטעיגין
 דכתכס כמו מפלסה, ט) סטיוס לחרי וגסכיססומנחהס
 דחעיקר6 וע"כ פגחסן וכפ' נזיר גפי נס6כפ'
 וסגסכיס וסמגחות סערות סו6 ס)ד', חסכמכס
 כתכם ולח"כ )ר/ סרס הס)מיס סככטיס מס)6ף
 מכוון כן ו6ס וססלמיס, סחטנית סי6 סלכסףמה

 וגסכיס מגחות גס וגסכיסס דומגחתס כקל6סתורס
 61יג1 עגמו כפני קרכן דסו6 וזהו, עטרת, כצקיס)
 כלידס )כ61 ויכו) הוכח, hpl~ (6 ומחוכרטפל

 6תר ולכן סככסיס, 56) כתיכ ר6יגו וסר6יסולמחר,
 טגתקדקו סייע סוג", עס דככ6ין כלידס, 6ףוכקין

 ותיילי לק ג)י)סי )6 כיוסן דוקק קרבין סזינחעס
 ע5מף כפגי כקין סכנסיס 0ל וגסכיסנטסמגחות

 כתוס' ועיין סנוקרW~p ,6 מעומק להוכחתיכמו
 מכחתס ד'ס ע"כ מיד דף סתכ)ת פרקמגחות
 יעו*ט זס, )גלוח התחי) הס סרכינו תרוסןוגסכיסנו

 ודוק: סטסוריסדבריו
 ככטיס !קני )חטטת 6חד עזים מעיררעשיתם

 נפרק )כהן* לך' יסיו קרט טגסכני
 כסוגס )זכרי סו6 חע6ת דכמו לריס' תקומן6יזסו
 עומק וזה דוקך, זכי )כהן עטרת ככסי סגי כןווק6'
 וכסקוס 6חת, נעקייס מתירס כ))ס דלכןספטע,
 וכנ!)ו6יס סריגי כפ' כמו ט)חיס' טקסי חט6ת,דכתיכ
 כריסק. עולס כחוכ וכקן 3ריס6 חטטת כחוב 15,בפ'
 רסיקיס גימל ס"ס כו' גזיר 6י) גצי 6*ס סכייופריך
 )עולס קודם דחע6ת מסוס, פירוזו כו', )חטטתהכתוכ
 ס)מיס, ולח"כ חטטה 61ח"כ עולס וקרס סכתוכוסגי
 )מ)ת6 ר6יתקוס ונוטני )חטטת, מללויס )מקיט )0615

tsns~nhסקרג חטאת וזס י65, 6חת על גילח ד6ס 
 6י ר6מל וזס ורוק. ו65, עליו גלח ד6ס עולסיקודס
 יסוי )הקיטי אייך )6 דלפון קמ6  ו'לררס5סכי

 ותלמד חוזר סוייגו כסיקט, סכת יכרכחטיפו!
 )סקיס מו"מ עולס כתר כתכ 6י 61ררכ6כסיקולי

 סיטכ: ודוקוכפתס"כ.
 )מעט וכ6 גר6ס, סוס, סיוס 3ע5סרקראתם

 וכמו מלרכס, ת6יסור יו"ט תוססות1
 חכרת. עכזי תוספות )חטט יוהכ"פ בכירררס'נין

  לתוספית מלטכס ר5יסיר  מרס, רכינו למיטת לקוזס
 וס6 ליס, לית מך"ם 61ף מד"ס רק סוי ויו"טסכה

 רחמניוגלתי
 לסוריה רב5  הסיס'  סבופוס גכי זס

 סחבה ממתרת  ילרוייס נסירוס 9ר5 לפרס ךל5ללו'
 סטיר ו5"כ ססכח' 5חר עלרת ממיר ויסירממס

 )כן כמ)6כס, ויסור קורט מ9ר5 וכוי סבת סוי  טליהיספות
 חותר קצו תוספות 6כ) סזס, היום כעלס6תר

 ורוי: יו"ש. משחרת  סלבס ממחרה ע"כ 61"כנמ)6כס,
 ג3י לרורותיכס. מוסנותיכס נכ) עמסהומת

 )דורוחיכס )היפוך חדסכתיכ 61יסוריוסכ"פ
 קורס כתיכ סודקי דרכר וסבר'ס, מוק3ותיכס,ככ)
 כ"ד סלוחי ס6ין מקוס לעומר ט'ז וכן .וסכ"פ61"כ
 סי"יי יום ער ל6כו) טל6 לחוט ~ריכין נרפק סו6יו65ין
 כסיס 6מרו יוסג*פ וכן  רי"ס, פרק מנוגחותכך6לירו
 רסיס וכירוס)מי רכ6, ד5ומ6 כיומה דככ)6יתכקי)6
 נוק6"כ כון6י1 מזחן ידוע 6יע תו*) וכמוסכותסס,

 כו' פענזיס כס', פעמיס כד' פעמיס סי6 מחתוכהכע5ליתי
 בתל  לכן  כסיבי ביסס חרהס מסמל סספירס ימיולחסבין

מוטכ01יכס
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חכמהאמרימשף828
 ורוק: כזמן קרוס ctg )דורותיגסימועכותיכם

 )לכיסן יסרק) התקקיין מ15ת ים ס56קי דברתדלועי
 לזם, זס יסר56 המקקריס מ15ת ויםסכסחיס

 יקר6) סמקקריס מטת מס ומזוזה  ותפילין 5י5יתכמו
 זס יסרק) מקטריס סנזס והרומ"ע ונח"חלסטי"ת,
 hS הל6 סכסכת )יו"ט, עכת 3ין יק זס וכמק))זס.
 נפט 16ג5 1נז)6כת 6סורסי 1סו65ס מלוקותיי 6יסי65

 )כדו ~the טילו גפני חים 6יט כ) 61"כלסורם,
 המיית Sh 3וקימליס ססתס כחורם, ועוסק יוקם610

 נפרויס קויס סתם יסרק) כ) 6טל למתיחהסמרכז
 סחם זה עסתה סטייה, 610 6חדי )תרכזסמגיעיס
 טעוכדין יעקכ כגי כתדיר ע6מרו כמו יחויו,קמוייס
Shiמהמ15ת סו6 טוכ יוס 6כל גפם, נקר6ין 6חר 

 נפט 6יג) מללכת 5כן )זה, זס ס16תססתקסריס
 כ. עי )הס, י6פס 6ורחיס 4)ף יגולו ו6סצוחרי
 sfnl סו6י) כו' לוקס קינו )תו) מיו"ט הליפהלמרו

 ו)טחחי ו)סמוח לרגל nlSDS חייכין וגולן)6ורחיס
 נזקוסריס יהיו )6 ס6)'כ ושכטכס, i~hsto סותרה)כן

 כלחד, )זס זסות6וגדיס
 סיס שהורקתו נפסח כי תר6ס, 3התנוגגךרהנה

 כח5ריסי כ"י כתי על התקנס DnD"על
fis~כודדיס סיו כי סיתסה6וחסגקקרה' )6 עדיין 6ז 
 לק 3קר, עד כיתו מפסח יSh 65 וליס כלסלף6ים

 הקרכן כלקיחת 6חת כדיעס מוסכמיס היוסכו)ס
  ולכך יטר6ל'  קלסי ר'  סו6 לחרי  לקרוןוחקוסרימ
 6ל6 ג6כ) ס6יגו כיה, כתיכ זו כסורגיה ק63סססח
 פסחי נוערכ )מנות 5ריכיס מתי זס16כ)יס)חגויו
 בסכת, י6כ) הכת כערכ הטרח פתי עגת, גנזו6101

 רחוקי נקופן לק )זס זס מקוסלת חיגהוסמומה
 סחקוסרין ע"י )זס זססמק1קריס
 סמכת תתחרת לכס וספרתם כתוכ )כן 6חד,למרכז
 תלחלח עד טכת כנוו כסורקתו ססו6 פסחזס

 גהתגלות )זה זט תקוטריס מסיו ט6ז סמכיעית,טסכת
 6מגס כו'. תעזוכ ולגר )עני תכלס )6 סדךוסלת
  וענין נמוסיי סו6 לוס יס סחיטרותס  סיומות3כ)
  וסססמוות 6חת  בקרן וסרירס  סחולרס מלר סכ6לקומי
  החומי סתקטרימ כי יפסכ  חלס  כן ל5כרימימ'
 נתוני סחורם כי כך, כל גרו)סו6

 וכפי לס6ומה,
 ס56קיס דרגי נמקכיס כן 1נד1ליהן אכוייסהסכתת
 מעלס סל לפ"ר onhl 6גי יסר סלעיי וכמווססגחחה
 1)6 סוננין 6פי15 ו6תס ויוסכ"פ רט"ס 6יחתוגדע
 הסליך דולחיו הך שסירסו וכתו נו'  וסלסל יחיןתסור

 קפ*י )התגהנ  סטירס  י"חילס מליחתי מ115יהנה סלמת, כן כ"כ הוררת מרפי  6ר5ט,6תת

 משסי סכע'פ מרס 610 וזס שנומסחכתי
  סיסת כתחרי יוס ודרס 6הד יוס חרם ממקסכסיוןי
 5פי6 סליקי יוס עד שניגס טרתס 1)6  פסהלילי

 וס ס5ומס ליסור ווי  יפו"ס.(' פ"1. )ס3חיקגה6
 ממסורס  יכפ'פ תורס הורקת עפ"י  tpih  נ5ופןלוס

 1לota 6(~ )הס החסורה עפ"י )דרום  ס6ימסלגרולי
 הזדכרי יותר תפריס כדברי הורה וסחנוירסתסור
 וד"ת כמיתם ממרק מזקן כרכות(, )ירוק)מיתורס
 ת'וס היס סהתחלחס כ)"תי מהן ויס  כעמס תפןים
  ריכלת, 5פר6 עד מכינם סרתה ל6 סבו כסיוףסטת
  תקוסרת הניוחס 06 51נן (i~fay' מסי  סררסוטמן
 ע"י חקוסריס לסיות 5ריכיס ה)6 כזה גפ)6כזלופן
  סוערו וזה )חסרו. מלחך הסכנות וטתרכותסמחס
 ס5ומס סל טיסיי  ללם'  רבעעין  כפלרת  (otllyסכל

  )יסר46 תורה כו סגתגס  יוס מ"י ליס יסמסוסרין
  קי6תרו מס כפי ססלכס סיס6  למסי נקנספירוט
 סורקה עפ"י כהלומה  n~p5ho  סיטגחי דרכיויתנהגו
 ודו"ק כו'. 6נזך זקנה כי הכוו 61) 1נד1)יס.סר6)
 ן)נוזכת ותחן  נוקר הלחס סתי קרכגו ו)זססיטכ,
 להורות, )כסגים, ג6כ) רק כלק קרכ 61יגולסור
 כמקוס וכהניס )כטניס, וסוי )גס הו6 סחגדעיקר

 ודו"ק: קייחייכעסיס
 )6 כו' תכלה ל6 6ר5כס קהיר 6תרב:קרנברכם

 דליים פירס  רס"י וכו'. לעגיתלקט
 1"ל סרמ3יס בל ל"פ ולפ"1  לקוין. כטלי לפכורליס
 6כל  06  נחיכירו  משיניס  רלייס  חטיכ ל6מרוס
 16 מיהו דהחפקיר דק"') 5*ע גס  יערם.הפקה,
 וכלקט כפקה דחייכ )קטו, 16 וקירס וקדםכרמו
hnDulיתיר6י תעמוד דכתי3 תטוס ho יס חכעי( 
  נזטוס ctD31h לקי סוס רמליה יתירק, ל16 הךלנתק
 כר6מר לקוי  לסרי חד6 עיט חגחק6 ו)6 )16הך
 סחוס' מכ"כ עפ"י לק"מ זס  קולס בטמורה,:גמ'

 1ךוק,  ימן  לממיסר סנט  סריי פ"" פ'5כחולין

 אאולם
 לש nhp ~nuu" 'ע ב מנלי

 תירו לכק י6ף ופי'  קלו, על סני  )סוהיר )החוקיס
 פסוקה דהלכה מידו, קותו מ51י6ין סכיסר6)דעכי
 קרל הגיי ןרסי הכגן רק ט"כ, ק)'6 כמוליןסי6

 תלקט )6 וכחים  קדוסיס כפ' )עני ק5קט )6דכתיכ
  )הזהיר וחרק העגי, יסייע )ס)6 חך6 ותור, כפ')עגי

 ודוק:  סלי. עלמני
 סגטלר כד6חר 6לדיכס, ד' 6גי כו,רבבקרצרכם

  יורה גססי  נוחן ר'  סרגי6ג6,
 קריך לכן קתזרס, לוח לך מ51י6 6גי (lfiD'ומלקוק

4ה

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



 מפוימהאטורמשך
 וכוס 6מר )כן פ0יקה6, 6חד. עולול סכרי )יתן6ח
 סוך פ6ת תכלס ל6 ק5ילס כגתר רק סכר" רי6ין
 יהיכ כקינו זס וסרי onlh' חעזיכ ולגר )עניכו'
 ד' מלוה ג6,)1 ו) וחונן 6לויכס, ד' 6גי כי לין6ת

 הים )6 נעקרת תורס מתן כי גדעון כי יתכן4יר ודוק. כו'. ככיסו) ס6מרוכמו
 סמוטכליס, סנמו0יס ט) 06 כי סחוק*ס, SDרק
 סכל טלול כד' 6מוגס כל6 כי ולנרן לטני חגינסכמו
 פגי יס6 1)6 יחנוfis (1 יויות כפרין )סיועס6דס
 קכוד פיך לנורי סמטו כי 6רן מלגי יודוך )כן6כיו.
 כי מפיו, והמ15ס כד' הסמונה קריך ע"ז מגס6נן
 כחנ כי 6מר, )כן כו/ יק)) סכיו דור e)lnhנל6

 )כד, o'pino ע) )6 חורה, מהן ע) תחוגוסעלרת
 ק5יר 6ת וכקו5רגס, לכן כטכ), המוסגים ע) נסכ'6

 6)דיכס: ר' ס6גי מ5ד כן גס כו/6ר5כס
 הגויס כ) כלס 6עסס סגויס טל 6ת כיבמדרשי

 ק6יגך ו6ח גלה תעטה קדוקיסןכמכלין
 פ6ת מכלס hS הע"ד כלס 6עסס ל6 סדותיךמכסס
 יספוט 1ה61 דכתיכ הפירוט הסכיתי. וכחודםסדך
 כירום)מי ד6מלו כמסריס,נזטוס )לואיס ידין כחקחכ)
 כבסל tolh~ 6(6 6ת דן סקכ"ס ך6ין דרס"ס,פ"ק
 ועוכק יוסג היסל6)י הגטחיס כימות והגס סם,סו6

 וכדכריס העוס*ז כת6וה i)OtD והגוי וכמרתיגך"ח
 קניהס לפעלו הדס יל6 החמס וכימותה6סוליס,
 וכ6סיףי וככפירן כקציר הלרמס כעכורתמוטידיס
 מנות כל6 זס כלהים, הנמו) לכע) נצין וצגיהןונמ65
 המן יום לקכוע ר6וי היס והלץ עגירוח. כל0116

 מל6 וסגכרי מלוח מל6 סיסר6)י סיס 6זכפסחי
 כגיחין 56) דגו65ג1 והענין )כקורס. פ)6 וזסעכירות.
 וכגיס ל6טס סהחיס זכות, מל16 זכיותיו, ססק)והלריק'
 לריק, נקרץ סלכן De~nl, חצות מל6 סיס גיוסלעתי
 גריך ימיו, ע) e1'oloSl )ו תגיע סחיט מס )חיותרק

 כן כגיס וז' )6קה סהחיס כמס מוס כנגד מרסלסיות
 התכו"ס ע) גווגין פרקיס כסרסה והגס חייסי לויוסיפו
 חיים ע) כמגס ועקרון 6דס מל פרגסס מזהווספלות,
 לכן כמדס' חוס )היות קריך 1סנס כרה"סיגדוגין

 מסך 1נוס6 וקיר, וגיכק, וערר, וחרסי סזרעהיסרבל"
 חס31 ל6 ;כח סדךי פ6ה תכלס ל6 לקלור כ6סזרע,
 התגס זס וקין תלקט, hS הקולר s~lnhn נפל)קחתוי

 לק נוחןי לחי "יורט הנגס, כמוכת סגיתגיןכחלומ"ע
 0ה61 כין כוסל, )יטו) מג6 ומי כהה כתיכליעזיכס
 יגיעתו כ) לסחר סו6 61"כ ל6, 16 כעיניו וסנוןרידוי
 סו6 06 ידע ו)6 ר5ס סל6 )חי היים גתןופתלו
 כקייס' )היוק רמי הו6 06 יקק,)1 וקו )6, 16ר6.י

 יוסיפו ל5  3ין ריסיי  נין  לנן ברדס,  מרס זס 6יןהל6
 כקסמיו מ)16נרוס 610 6סר סגכרי, כן ל" חייטי)י

 יכליגוסו hSo מעטי ויש) סני יכוץ oh יפרו5ו,ויקכיו
 וסוך ם6מר וזס חייסן )ו ייסוכו 6יך ליקדויסיכהו'
 כמסריס, )16מיס ירין )כן הדקי כזכות כדרק תכ)יספוט
 )עגי כו' תגסס )6 לנור לכן חייס. יוסיףו)י0ר6)
 כחודם תכן )6, 16 ר"ח כין 16חס, תטזוכולנל

 ויוס רק"ם נקיע סלכן ר"ל תרועסן זכרוןססכיעי
 ודו"ק: קכי6להי, כמו הסכיעי כחודםסדין
 כל קמרו כרס"מ הכס )כס, יסים תיכעסזכנרוו

 )ס מרעין כתחי)תס תוקעין ס6יןפנס
 6)6 כטפתך, דמק)ע )6י כס"נ פירס כו'.כסופם

 כ) כמו נזיע סהקיערי 6ין סכוכהיכי 16גם6.ן16מ")יך
 וכי שתה קיומו כלי ע) יעגל כסעךרס 6סרסמ5וה'
 תעלה רפפות כמו סי6 רק פטריה, רחמג66כים
 כיון סימרו וכמו כיוסכ*פן מכפר וכמו 6היו)זטרון
 החומס וגמ65 כו' גסניס דבהי כמקן 6תיד)זכרון
 כן יחרפ6ן ".ob ורפ61ס מהו יקח ל6 ג16גס06

 יסר6ל זכרונות סמגגסת סופי' סזכרוןכסגעדר
 וקטרונ ורפושם מזור כ)6 סחוסי תו קכקמיסי)6כעוו
 כוס כס"ך כ'6 כימן חו'מ ]ועיין כנוקונ!1,הסטן
 פלחי טיעקס ע*מ נחחייכ ד6ס דעכיוי כמלןכ6ונכו6
 ד6חד כסכת ~Osl חייכ[ 6יגו נוב כקנס טפסו)6

 6י4 30 כקופר סו6נתשע טופל' ממלוחהמיויוד
 פ"ק קלמרו כמו 6י4 ק) קופר העקדה זכות)סיגיר
 מצחקן סנח)1 מס יטרד) זכות מכניס והטקיעסור*ה'
 ססי"ת סם עגור ולכיזס ולמכס, לחרפס ע5מסלחסור
 כל עוקדים ענגיו עקדה, זכות זהו פליסס, גקר6כי

 שסגת מוקד SD סחייס 601)ות והלגקיתיהסה6ותיהס
 גמעי המה וסמי.ת כב"י כי ירוע, ומגס ותולתו.הטס

o~nlh,רעמה כגור על חומם 6חך כ) 6קל כלמגיס 
tortכעמך מי כסו כתיכ מס ע)מ6 ימ6לי תפילין 
 ח6ת גחי כקמת נקח 6מר והטייה כו/יסרלע

 סרגם, וכיו"כ ד' גקמת )תת 6מר וממסהנוד"גיסן
 טופרי נומ5וח nl'SDlno נוד) )נו ידוע 6סר צחרילכן
 ובכ*ז גדו)סן הסכגס כצוכם, 6ף יכוע), 606סר
 מעיר 6סר סכת, )מ5ומ חלילה יכניע פן יסרק)צמרו
SDס6ין מן עולמו חימס כי יקכרךי סמו קדוסח 

 יחנרךי טסו ויתקדם עלינומס יעכול מה, ימיהגמור,
 )טוגסן סכסמיס )סכיו זכרוכיגו יכנה 1)6 הסטןיקטרג
 יתכרךן סמו קרומת ע) סחעיר לסכת יכ1לע 6hSך
 כי ח)י)5י פנת ויתח)) נרה"ר קמות ר' יעכירגופן

 נמק"6 סכי6רתי כמו מספנתי היחס מעט)1קל'6)
 6ל מתיחס סמנת גי גגו" ככיק לי ים טוכסמהוה

יחם
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חכמהאמורמשך
 מלריס י5י6ת SD )6 3ססי"חי וכקלס העמסיחס

 ויתנול 6כמ")י רחוקסי כעי)ס רק 3ע5סיכטמופדיס
 סמו קירוץ עכור (os1 ועוקויס רנ6' סנוי'ויחקום
 הוקעיס 6נ1 מסט6ין גופי' זס סרי סכן ופיוןיתחרך,
 לוחגית עקרס גופי' זס כסכת, טח) טטנטגר6ס
 ודוק: סופר. זכרון סמר5ס כמו 18תגה )ר15ת ומועי)מופלגת
 הפירומן מיש) ויקיף ו)ח16 ד/ DS(, תלוןו סוי מח515רות די)יף )מ16 הגס שרוטרי,זכ~י*רן

 יסרך) הכגי יסר6ל, )כבי זכרון רמכ*ס טעירםכמו
 וט ורפי )תקוכט* מקגתס ויעורו סת1קעין מסיוכלו
 לפגי תקעו הקכ"ס 6מר ד6מר לכוס דר' ל6מר'יתכן
 6כר0ס כן ירחק עקרת )כס לזכור 61ני 6י) ט)כתפר
 רק מסלמכ"ן, ר6'ס קסכי6 כמו ס)סיה, מרסאינס

 טעית 3סר וזס ח515רות' גס סים כמקוס תיריההמסיס
 5פוגס וג6נור יכתק סנטקך מקוס 16ת1 רמסוכמקדמן
 גמז טמ,כחן מ"ג סכור ועפיו 5פון סיס6 ו/)פגי
 ר6י'י כגרר סו6 ס)י5חק 6י)ו מס )כן כתיי*ד6מר
 וסם זכרונן כגדר)6

~ptD 
 וכנזם )תסוכמי סזכרון

 כמריס סקופרות כ) )כן תעריפן טפי איכסרפקיט
 ח5ו5רותי ס6ין כמקוס 6מר לכוס ר' 6כ)כסוס,
 )תקוע 51ריך ר/ )פני זכרון סמ5יסיסיס6 סס3נ14לין
 -ויו"ק: י5חק עקדת )נו מיזכור כדי קיליכסל
 ערכין יעוין כו', olts נכם6 מופל נחודששלקער

  סמקורס לילה כו' )ימ6  מופר ר6יקריר"ח
 כמקלגס ו6יתקרוט מועד רדיקלי ויוסכ"כ ריס  כו')תנ
 פירוס וזר כו', וס"מ חיים ספלי כו' ממלכי קמרוכו'

 יאתרו ס)6 מכוסס טיה6 חגגו, olts גכס6סקרך
 חק כי מסגי חגנו, )יוס כחקי) יסוררו 1)6ס))

  להם  לטו  י"ו(י )כי5ט מזונות 610 חק סו6,)יטרף)
 משפט יתפרץ" כמס )יסר6)י מגגות מנגזר יחויי
~p5hS,יחיו כמס חייס ספרי וזס ימות. סמי יעקל 
  וטמיר סחני) נכסס יס6 ולכן ימוח, כמם מתיסוספרי

 דאית, מס עפ"י ברס"ט,  סהויעין קולות )מ6סי*כ*ז ורי"י: תגלו,  יוס סטוי%י
 מ6ס 6") י' סימן תזריע פ' תיחוחךכמדלק

 הנזקכל ע)  ייסכת לססי5 טו'  טופס  ס5סטפעיה
 ותכ) עולס סלת וסיום )חייס, 61חת )מיחס5"ט

  16  לחמר  06 סחסבר על  כיוסבח1מ)61ס
 ודו"ק: ק.לוה. ח6ס חוקעין)סגת,

 סמגחס 6חר עריס כ16 פעמים דףל', סטהר*4יש
  סיסיו רינה  היין  כסירי סלויס וכתקלקל1כו'

 וכיומך 6חת  קרוסס מלבנו ופור  כן: קורס  סיוםנחסין
 סדין כי סיחע פסוע, וגראס וחיכן, טעס רריך וכ*ז6ריכח6,
 ירופ' ופור סגמוריסי  תכליחרחמיס הו6 יי)יסכפרקו

 סריך עומק סו6 ס3ט"פן תורס סו6 סופריים רבכיכי
 סל5  נגחלוע וסזסר תיתם חייכ ד"ת ע) סעו3ר1כ)

 011 נכור, ט) )גסכ,ס כעי ימיל כיו"כ וכווסכות,
 מנין י*6 ערכין עיין כייף 6)6 סמחס 6יןשמחס
I'hvכמס 6)קיס כו' סיין ע) 6)6 עיוס 16מרין 
 ממח חכמים כתקנת וסגס מיללן זו 16נור סוימרמח
 י"1 בסבת יתלהקו  מובן'  מוזיל  סו6 כי יותל,סקכ*ס
 ובמרס 3"1 יל5הס ונס"י  פירונין סלמס  מסייןכסעס
  כמחמנס  מעמס ס1ף וסנס 6גי, נס )כי יממה בניחכם

 6נזך זקגס כי חכוז 6) חכמים תקנת וזסתחיתך,
 ד56י15ת מ"ל כסוד מעקט סוף וז0 ומיגיסי גרריםזס

 סמנחס קירס עריס כ6ו 06 וזס עליוןן בכתרוגע51ס
 הריח 0ו6 תפארת סוד יעקכ מל מנחסכתפילת
 סעריס 6חרו 06 נרחמיס,6נ) הדין סתמזנותהתיכוף
  טטמעיכו נמ65 ימיסן  שיי רי3"ז מתקין סטיר,ונתקרקרו
 כסיר ילקים סמסמח תס"ח  כסביל כ' יוס ע)סדין
  תחי)ס כמחמגס נזעקס סיף סוס וטופ  כסניםסל

 ממהיה נפשט  ולס  עילויין  רמוחין  בנוכסנפולס
  הולרוס  ר5סין  ביום  סקירין וזס ריליס. בסרייסרין
  ותסווי  ססי5ילחס'

  וכיוס  ריליס'  וקרסו רוינ5  הוספק
 כזוסעק )כר6ית6 כינין )6כפי' 1ה61 תחק, עקותכ'

 ממתקת וזס עולסן כחרד ו)סמתיק וסופו(כטוכד6
 חו"ק: 53פון. עו)0 סחיטת סור  מיל5ס  בסרקךדיגין

 Sh ד' וידגל כתיכ מוערים נפרסת )התנוגןראוי
  3יוסכ'פ )3י 3'ה 6) דכי )6מלמטה

 גגי 6) וכר כתיכ 1)6 מקס 6) ד' וירכיכחיכ
  וליסור דייסכ*פ חעניס מלות ר63מח  ויתכןיסר6ל.
  מות, לחרי בפרסת נחיב סל5 מלטכספסייס

 אמרו וככב  )טמיסי מסור וזסו כרה' פסנהחרן רי
 שייך ~bS 6זהרטי כעי ל6 וכרה סלוקין, מן 6)1פרק

'~hlno,ו6י יעוסק C1Dt  ד/  5טס וסקרכתס רכתיכ( 
 )סורות לר" 5טן נחיב  דלכן  בחו"כ, פירסככר

 )חורט, 5יל מלריב וכי  זל"ז, מעכגין ליגןרהמו0פין
 כתיכ כלחרי ho 61"כ קלכן, סוי ג"כ לחוויך פר6ו

 וסכר )עולס 6חד ו6י) כו' יקח כג"י עדתונולת
 הלחור 6י) הו6 כ6ן ס6נזור 6י) ע' דף כיומנןרכי

 )חודס' כתטעס וסתעגיהס דכתיכ מטס 61יכמוספין
 רכר דמוי 3יוסכ"פ, עכוי )ת1טפית )מוו מזט6סר
 דסגי כינס 3מס' למרו ככר נוסס, רכעו כדעתתורס
 3הה נוחיכ6 1)6 חקכס עד יוסכ*פ כערכ וטחור6כ)י
 ומכונסי מזידיןי יסיו 61) מוגגין ימיו דמוטכממוס

 3ידיסו מחינין וכי כעלס, רק 6יכו רתוספותוס6יסור
 ד)6 קתלי ליוהכ"פ למכו) ויסתכנו דיוכרחוטפסר
  3הה מתיגך )6  לכן כרח' חיים רניוסכ'פ  קורס,6כ)ו

ומוטב
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 "2קשומעמהאטורמשך

 כתכ )6 סכן תזיריןי ימיו ,Sh טוגגין סיהיוומוטת
 כדי )הןי )6מר סל6 ממוטב )ר11רותי כג"י 6לדכר

 ודו"ק: כזס, מעגיןקיוויו
 כו'. יום פטי כחמסם 6ך וכו' )חוום בעקור14ך
 תי"כ ועיין חרי כהני 6ך כתוכ וגרוע )פ)6י
 כרה*סי תרומם וזכרון לעג"י' ויהכן ע"1. טדרסומס
 1הקי15 מסגתכם יסיניס עורו רמכ"ס ספירטכמו

 ימים כעסרס יסוכ וכפקר כו/ מתרוחתכסגררמיס
 יוסכ"פ ושקר מכפר, יוהכ"פ 6ז חטאיו, מכ)1יטסר
 מיגיס, כ6רגעס הסוכות כחג סומח 6ז SD'1ככפר
 ואין קלמר, )כן כמולכי כו' וסחחתס טדלטיכמו
 כפקרס סelh  06 6(  3 כי  סגכוסיס'  ררניו לחרילוין
 ותענית, oshlns 06ור ייסכ*פ יוסכ*פ' סקירסימש
 מסגי חוע ס)כין hSI יוהכ"פ כפר )6 06 6ףוכן
  כעטר 6ך וכאומר ולקמוח, ג)1)כין כסוכות תייכיןג"כ
 כחמסס ו6ך רס"מ פל  כלל מכיס 3לי יי'לחורט
 6ל מניס 3ל6  וסמחחס  לכס  ול9חהם כי'טמר

 1ד1"ק: עסיסן. כפר  06יוהכ"פ
 הפסיק 6סה. והקלכתס נפסותיכס 6תרעננותם

 וסעגוי וגרפס, )מ)6כס* סעכוי כיןכהקרכם
 קינו המוסף קעיל וגס כמקדה, מכעס סוחלס)6
 וערחס, 6מר תכן )עלכן רק הכפורים כיוסנ6כ)
 הוהל מ)6כס 61יסור )נכוס elb כע)מקמר

 1ד1*ק, נכוס,נמל
 טיסת  ר3נירוסי  נספ"ס  ססס דרג )לל1ח6 דמרחז4שר

 סמזגח, ע"ג הקריכ כקינו ורנוו חרגומיעוט
 כמו ntlDnol ססקי)יןן ))מרך כהורי onlh כתכ)כן

 סיטכ: ודו"קקרכן,

 6סר הנפק ככ) כו' תעוגם )6 6סר הגפס כ)כםי
 3קר פר הפרד ט6מר לפי  יהבן  כו:חפטס

 נתגייר 16 קטן סגדי)  oh סר'6 ס3חכם'ססכסו
 עטם 16 6כ) 06 חייכ היגו חי סכפוליס, יוסכעלס
o)hSnכיוס tot~lg)o תעונה, )6 6סר כ) כי )כן 
 ררים  וכן ונכרהס.  סיום  כפלס  פל6כס תפסס6סר
 יעוי*ס כסוכות. יסכו יקרץ) דכ) קר6 על ע"כ כ"ז דףנסוכם
 )דולותיכם, מולס תקח תעסו ל6 3ע6נסמל

 חקת וכתג וכתענית גמ)6כס ה115י כפלסרס
 להתטטת. ס15וי 6חר 1ל6 שלרכס גהר לרולותיכסעולס
  סעסס המקדט טגחחגך סכפוריס כיוס דמרמזמרולס
 רמופד p'tD כמכי6ר יוסכ.פ' סחפלו ל6 160סלמס,
tipp6חק וקין לכר מלכס ליסור רק גוהנ סיס ול 
 ודו"ק, נתענית: 6יט ו)רוריתיכס )מלכס. רקערס

 כ) ומבד מתגותיכס ומלנו ד' סנפתבמלבד
 )ר'.  מסיו 6סר גדנותיכס כו'גרליכס

  6סר מתטתיכס ומלכד )מכתב טסיה מכ61ר1מזרות
 טון כי ויתכף גדכותיכס. 56) זס וסמך לד'תחנו
  3לרריס נזקיר ר' יקמל)הך

 פ"י
 מזם  טוכ ט'  יף

 גמי נרכס כו' hh סדר מ"ק עיקר כ) טורסלינו
 ט' דחני6 סזקן כס)) תקלה )ידי כס 6תי ויקמל)6

  6יך 6וחנוי טלימר ויס  ופ9ריסס' )עזרם  חוליןמכילה
 לך/ קתט 6סר .)נןוכ וחיך)גרור

 גרטח  תיכף  סי"
 ודו"ק: )מקרנסתסס
 יכו) נתו'כ, כ"'. ס6רל תט6ת 6תבאמללכם

 פברקי  כו' ת"ל ספרות  בלנ6סיפת
  סרוג לילר  כו'  מלפחס ויפילו  יכיל כו' גרסי  גלול6

 וף כלס"ס דק6מר 3וס טוגו תסיס )פ"ז ספרות, כללסיפת
 רום כעיפך כו' 6סשס גו סיס חורה היזהו1'

 6סי
 כו'

 כתו*כ.4לס כמחליט כהילת יס6 כתיגי el'nh רוכמידי
 61יט יסוייד ר' ספרך ~OnD סתכונתיי י:עיון6חר
 שית וע"כ מיגיסן מלרגעה 6)6 מסככין וקיןם1כר,
 מנרנך דכ6ספך קר6 יך יומגן ר' דוריט סך)ים

 מוכס הום' וכמוק*כ ויקכ גורן פסו)ח ע)ומיקנן-
 ר'  ררריט )סך קר6 קטייך )ויון 6כ) כ/)'ס
 כחינך )6 61*כ מסככיך ויקכ  גורן  רכפסילחיוחלן'
 ודו"ק: עלמו* נורן 1)6 דרים ומגרגך el'Dh~רוב

 עור, יתכן סור, ען פרי )כסרגןקחתם
 וזלמה קינעו והעם), ~elolhדמכ) ילורמ"

 לסומלי הניתן סו6 מזס העיקר כו'ן וקליווחלמון
 מעמר כי וסנויס,וסענייסן סכהניס המב וסעגייס,הדח
 וספקתן "סככוליסן קנה מסטר 16 עגי ומעסקר6קון

 סמם וככרטס מסריס 6חר 6חר כ) קהןוההרומס
 חלק על רכיעי מחלק סטכף סהו6 מפסריסן6חר
 סו6  ספירסוחמסה

 תלי
 מני כי וסגם, 6חרמפסריס,

  otsvn זה מהמותרי קני קנועקל סיס,  6יגססמעסרות
 סגחח)ק סלכיע" הנרן, קמפרי מורהן )זסהלקט.
 עם) ככל המסרס חלכז הו6 ו)כסגיס ו))1יט,לעגיהם
 מג) ולכן  סלילים. קרס סו6 יסרכיעי )פיסוו6דס

 ס6חרומ רק 6יגו הפרי מיגיסס6רכעה
 קסומי

 רק
pSn/זס רכיע(תקמח" ו ont)f~ עגייס לחיק( 

 %: ח15סולקיש
 לפי נטוס.  יפיס  סנפת )ר' חנ סחורדקגירזכם

  מגען 5ל5 פו' ההונס ספרך ר'ירירי
 סגפת כתוב ג6ן )כן ההכת* דוחס הייגס)חניגס
 כ) כמו ר)1פיסי תיגס ימיס קהקנעס כמנס,ימיס
  נפנס ימיס פגעת ורק ניכיסס מפסיק סכת רקהנך,
 תקפת כתסס סכתוכ מס )פי יותר, ותויק 1זססוה

  5ין )כו חטרי מקופת וע) פסק, וסרמכ"סססנס"
 6חו נסנס ורק סהנ כתוך וסחקיפס .יוקעןמעגנייןי

סו
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הבמהאמורמשדב28
 כחוכ ולכן ניסף תקופות SD מעברין ניסן 6כ)סרי

 ודו"ק: ס6כינ. חורק)תוער
 תות, נס ים הולקית מתורס גו', חטנוננמרכית

 ויט הטכע, כנר ההדס מוליכיסטסם
 סטנע 6ת תטסריס ססס רק סטכע, כפי סססמקות

 סו6 קס6דס לחרי סוכה, מלות וזס 6ותס.ותזככיס
snuוייקורי ויערור, יזרע יחרום, מקין כ) כטדס 
 גר'  %ל6ו וקסמיו  גרלי 5ת  נירסוי6סוף ועם)ויעצל
 )המתוסף מנוחתו )1 מתוקס מס 1StD' כפרי סמה1)כ1
 DJp %רירם ל5 ולפרס  יסורס כלס 16  כיתףכ55
  סברס  כהית )קוס הטכס ננד זס קרעי, כדירתוסכ

 תבטח ססוכוח חנ קמרו  ולכן סחפרי.  %נגילוסרנסוחיו
 מחנינה  כבל ססוכס  SD חל  טייס  ים פ"פיי5

 6חגס החורה, מן 6סורין מוכס ועלי קרוסה עניןוסוף
 DD"'  0סו6 רק  סיכפ, חוקי כפי מהן מ15תים
 טבחי  לפי מלייניס כפריים  סבליולס סחכ%סחוקי

 טעס'תי מעלס התעלה לתרו וע"ז ס6)וקיתסחכמס
 לסחי% סיכפי %חק ומלס  %ס0רליס.  ייכרליסלכן
  כין  כלפוג  0כליס' סל  ונפירוח  כירבוליס  ס*סיףכבת

 יכעיס שיגיס ו' והנכילה התורס כ6ס ע"1סעחיס,
 נכי )כן יתיס, 1' י' )פגי וסתחתס 61תרסנקכ)ס
 ח) סיה6 6כ5 )תלותוי סוק5ס רק נזכר )66תרוג
 וחפני יעו"ק[, tffs כרסי ~רק כנמ' סוזכר )6ם'ס
 וחיזוק, רכה הכנה 5ריכין הטכס נגד ססן מדוהזס
 חג[  לסם hotn כעי ]ז)כ"ס כסקס העקה גתיכ)כן

 כפי  טסן  שיניס 3י'  כן ל6 סביוה  %ן ול5ומבפס
 וסיכך כסר'  סגוד  לחייו  ו6ף רכס סכנת  לריךסטכב6עו
 ליקט lnDO" מן 1)6 תעסה טייך 1)6 גניה,פסייס

 ווז"ק: כסר  כיו"עעגכיס
 חקרן כו' התכהי נסוכות כי ט' ידעולבקען

 המוערית פרסס ככ) 6)ריכס, ו' 6גילריס
 הו5י6ן דהסי"ת נרפה, כ6ן. )כד נו5ריס י5י6ת נזכר)6

  לילהו'  באריס  ל6לריסו6ינמ לסס  לסיוח עכדיסמכית
 כ65חס יר6טית )עכריס, עכריס 1)6  סם בכרילכן

  כיסר6ל קנין  6ין כי כס0' יל6  גי (too 6מרממתריס
 לי כי פכריס  שליח פ' ello1 ולגן  לכדו' לרירק
 מקריס  מקרן  onlh  סול6סי 5סר שי' בכרי  פנריסננ'י
 וזה כו/ 6קר כו' )הס וזכרתי ססכעיח נתו6חס1רס, עכרי סיות לכני י51י6 מגעת נס )כן כו/ ו'6גי
 יטרק) 6ת מקדימים 6קר המות קדוחת חסכתנ6
 תוחזק כו ותפי)ין ככנסו 51י5ית כפתחו קמ111ס מיוג)
 מ15ת סכיכ ר' נעלך תונס סנ6' יחע6,ם)6

 ניקרס  כג"נו החומל כ) o51h כו' הנדסהממכניס
 6ל6 לו  ס5ין  ס6רון' יד" ווי נפורס לרקוחכנולו

 )ס6דון סקסי כמי )סקתעכד  ייכל %י כי %5ר,קרון
 טיככס מסוס חומריות611כן נ)6 רק זס 6מגסיהכרך,
olho(וגו' ותיגס וסתים, כ6כי)ס סייט חומרה ככ 
 סל5  הימרקנה החימר כ) נתקדם )כן הסוכה,הי6
 ר' מכדי יהיו רק 6רס, )כן וכהעכר ליטתבכריוכל
 יסיס והע )עכדיס )ו )סיף מלריס סה51י6סכגזו
 כגווי )ענגי זכו ורכן ודו"ק, )לריס,)הס
 )יגס: ו6ע יומס ן' כעכן מינוריותס כ) מוקפיםטסיו

 מקפיך רוכל ר"ח ג', ס)' פ"6 ענתירושלמי
  חלין כ"ס תיכ1) יכו) 6ת 6ין)רכ

 טת6. תן  יומין  פנסת 6כי) תס6 61") 6כו)כטסרס
 כו'.  tnSjp יפירי 5גי  כטס רס"ל סוף לס"טעיין
ohtשכעת ע) דכוגתו לפרק, ונרמה גקכג קכ)ס 
 יתיסי נ' וסוכות יביס כ' פסח היית סוכיסייניס
 עוקין היו הועד חקוס )נד זרס"ק 6חד, יוםועקרת
 יטהר ט)עו)ס יותין, סכעת וסוי הספיקך, ימיססגי
 כטסרס חורין כלכירת )מזהר 15ה1 )גן כרנ),ע5תו

 ודו"ק: 6)1,כינזיס
 )רג)יסן זו פ' דסתוך נסת סערות, ע)ן  6פר )פלכת כהוכ כת5וס מעדות, )פרכתמלקרץ
 6ת  לסם תגריס מהיו ג"כ, דף כיות6 לתרווכרסיס
 ולכן לו"  תיכחכס ר6י  יכרוכיס  לין  וחרביןספררת
 כ16 וכתיב כוס וג16ת העדות. ע) הפרכת סי')6
  דנירוס)מי וכניו, להרן יערוך כתוכ כהסס וסםלסרן
 כסילס ככגרי  מחלכם  גדול  רכסן %6ר פ"כחגיגס
 מתוך ולכן ויו"טי כמכתות רק לכור קרכגותומקריכ
 9%רינ סי' גדיל  ססכסן לכרוי  בסרן  כחים ויו"שלסכת

 ודו"ק: כהיט) התגויס ועורר1
 ו)כגיו )להרן וסיתס ט' בתת כו'  וסבת כו' nSID'רכףמרקר2

 מס להרן. 16ת1 יערוך כתוכוכנעורה
 סכהגיס 6ף Ixlh' כקטרת וכן 6הרן, כתוכהכסגורה
 מרסי סי"פ  למלו6יש דכס%ילי סו6  כסריס'הדיוטים
 5ת  רויבל קר6 בל פקירי  סיף רטיי ספירתכמו
 כעסיית וסכן %סס. פסס  לכור  בנורה סכל כו"ספילס
 פסס סוס תמירי  )פגי פנים )חס וגתת גתכהזוחן וכפסיי"  סרלקתה סוכיר ל6  חרוחס כפ'חגורה
 ע) פקודי סוף  רס'י פירס וכן  סר6מון.  נפפמ%סס
 יסיירנס' 6ס"נ נהיינו  כ%וס"כ סגלת, 6תויט)
 6ף  צהרן  בסס סגרות והטבת יימרס סוסטייולס
 חפטס 06ר  ווס תקוה כסוף גיהכ וכן ר6ק,1.כפעס
 צהרן וכהעלות lloh עליו והקטיר  ל%לי5יסינסייני %סי מקריב טוס  יי' יני נלי  כניימ טלי סמוכתבל

t)"ohכחום  ולכן  ר,קון' גפעס 6ף צהרן עסה סזה 
  קויך סיס סוס וכס, לנגס פס'מ ונחת  וסמיכ6ן

תקם
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 "5קיזהכמהאטוףמשך

 תט6*כ סמסכן' ונסוקס 3טכוע "ידף לעסו"תסס
 יעמס )6 סמסס )רמזי לסרן כתום ונלוחכקטרת
 )לסרן וסיתס 6מר ספגיס 31)חס וכניו. לסרןרק
 פסוח: וזס 16תס. פקס מתסס 6ף 6ותס, קי6כ)ו סו6כו/

 onie סחי ט6ף ומכין ג' פס' י"ח פרקרבנתו"כ
 כבסון נקרך דס)חס פילוסי ימיו, ת")כך

 רם"" ועיין 61כ)1סוי טו' יערטגו דכתי3 וכמוזכר
 61פית וכהיכ כמו נקכס כבסין סבת 16 חוס1כ)

'enthעקלוניס סכי 5') סיס 6*כ סלחת, סח)ס 
 ססו6 יסיס, )מון 1)6 גקכס כלטון סלחת סח)סתסיס
 טכ) ס)חס, קמי ע) דקלי דרים, כן SDI זכר,)קון
onlo610 וגערך ג6פס יסיס נ*כ עסרוגיס סכי 

 טיררו  ותלין  נחי"כ  תפרכות.  סחים  יוחסרטלבייו ורוק: 6ממ, 6תת פי' סלחתסח)ס
  16תס, וסרח  ח"י  סתיס  סתיסלתנור

 טכ6 מגין כ) כורך מטרכות טשי )צינור  סי"ליקה ס%פרכיח סל  רטחיס ולריי פטייס  רלפיסכי16ר
  וכיילו גססך, 3)תי קנס מלמי סוD'nCI' 6מסמיכית

 סו6  רטהיס ונו,ס קתיס, מערגות  6ותס וסרח%6ר
 סתיס, כתגור  16תס  וסתת פל%ו' בפני נפררמיסר
 י5י  סחלוה ופל 6חח כ3ח  חלות סחי ניפוחסיסיו
 דף ניומ6 הכסן, יערכגו סבנת גיוס סבכתבניוחך ודוק: כיריפ.  סררוס  פל לרשו סתירת וסלתי ררוס'פ"ר

 רק כתיכ ד)6 )כוספיי, )6חר דרים)*ר
 סגסדרן סוס הסכת יום ע) ג6פס )6  06  ר5ףירש רק%"ל  ויתכוי פליניחל6י.  ו3זס מסכת. גיוס זמנ6חד
 יערכגו, ג"כ הכלס )ס3ת סטכה )6חר טגותררק
 סס3ח 6חר סכ6 ססכח כיוס  ססכח כיוס ט6מלוזס

  סירך כ%סלס  שפורס וזס יפרנלו, ג'ל סיס ס5וסר,סין'
 יפסס כילר כספח מכזיביו  6ח וסיייר  סבוינין י5ח  מלחס5ה
  וסורו 3פ" תרס  רסירור ו3ג%' סב6י' לסכתיניחו
 ירפלו ofnt יפו"סי  סיוף* כלסרר הוי  לשלוחיסל5

 רס6 סכת, לוחם ולפייתו  6ין ורוב בליני  לפסלר5ילי
  קורס לותו  ntD~S סיכו) סכת, מערכ )סתקייסיכו)

  יפרכנו ססנח גיוס טמו5ל 63גרת  כוון  ולוססס3ח,
 ריתח לפיתו  ולין סילת 6ת ריחס פרילחוסכין'

 ורוק: סס3ח.5ת
 ס)חס טתי פרק  קמרו במנח תחל יייסכ"פהבה

 כסכת קח) מסח וכערכ כערכידנותח)ק1"
 ר3פבע קהי, המיר פר; ריס ותוס'  רם-יקמרו
h)'hPls'n  'ntSno  רס5וכל ו5פ"ג osn 3פסת 3פר 
 רכקדסיס מסוס 5') חמיו, ככיח  6רוסתו  כופלכלילו
 וכן כזיכין )סס 6)6 מקס )מס מקתתריןד6ינס
 )כן ת5ס, י"ח כסן 6511 6יגו תוקכ גכ) נ8כ)יןלינן

 1)סרק*6ן פסח, כערכ )6כו) רמיתר עקירסן כמקססוי
 יטוין סמבות, כנוף סטי ד6יכ6 סיכך  דוקךשפירס
 וכמו כסעתס מ15ס דחכיכס 5") פסחים, ערכיליק

 ורוק: כסכת. 6ינדריס מקטלת ע)ט"מרו
 כתום' פרסו סגתג.יר. מענוד נג"י נתוך כו'ריבוא

 כג"י דכתוך נתבייר, %לדי n~ho  סבכיוסגן,
 ומסרס כג"י, כהוך ני  שסיס מקרי סחוט SD גג(ק6י
 גור טד כקם) ת)כ6 תירי סרחיקס ודוע סק'עס)גו

 נ' דור עד ק)סס  ווסתם PCb  טל5 ספנימליט"
 )6 דורות נ' ער חכית פרק כיו"כ ולמרו)וגתו
 סגי דנ"רי וסר6יס יערק(, כו' זוסמספסקם

 הרגרי סכתו3 משהיחס  כמלוח סתם כמחגם.יינצו וינוק: סתק))*סיס
 סרודפיס מן כלחד טסו6 גרו) דטונ6סנוהלק"4 פסי לפי 6"נ ע"ר.  סנסרריןכ3%ו,ר

 סיס 6*ל לספירי פסיל  טסו6  מפדוי  o~)noiונוכקס
 מבטרף מפסו) קוגל וסיס  הפריס %3פ%רסייס
 וס  ופיוס פסיל, %סעריס 5חר נ%ל5 רמוילפוסלן'
  רפים לתריס הסור טוס ר'  עפ"י לסם לפרוסהנסוסו
 גיר 6'1 קזס )6' 16 גרו) 1V(h )ו 610 6ס)רעת
 ודוק: ע"כ ע"ח סגקרפין פרק ועיין 16ת1, )דעתס6דס

 נתפרס )6 כי  ו6ף יתכן, ו', טפ*י לססלמשתרש
 5יכ5 15ירס  olpn נוכ) מיץ,13

 1יג15 וסכר  %ליוח,  חיוב סוי רק הקלל, ל5ראליים
  סיסר6)יי )סרוג ורקס מלכלי סכתוכ סכמיתסכמקת
 תיחס חיוכ 61"כ  כנפסוי  לסלילו  וניהן  לורף סויולכך
 )ריס JWIDS 61'כ פותו רקוחם כמו )זמ)ק1ת,פוטרו
 כ6יתפניר רסוי %3ק"5 רכחכתי  3רורףי  וגפרי)קיקי

 ורוק: מתותר.3יס
 גננור לפרק )מחכם. מחון 6) סמקן) 6תהוצא

 3מחנס חון כו' סו65- 6קי לכ 6מלסכין
 )מחנס חון )מחגס מחון  6) נו' רח%ל5 61"))ויס

 סילק  כתות ל5  ר%3יוסס נוס מרויק )זסיסרק).
  סס3ח קמלה ך3טפרי ))וחכס'  מחון כי'  טיחורגום רי

  קורס סיס ווס תללה י%יוטט %י סיס  סלליוושליס
 מחגס סיס 1)6 ס)ויס גכד)ין סין )6 ס6ו  חירס'%חן
  יסרק), )מחנס חון סו6 )מחנס מחון 6) לכן)ויה,
 וגעע סדג)יס טסעתירו 6חר סיס דסק)) עוכד366)
 )וימן למהנס  חוך טיילו 6"לסול6' 161  רן  כמטסדגרו
SDIוכתו'כ כו'. )נוחגס מחין 6) כתיכ יטרק) מיוגס 
  כס6. פליגי ותלקי 5הר,  בפרק טיו בוסכיסן6מר,
 דוס סוי, קמות ד' מעכיר דמקוסס ד6נור,1)מ6ן
 )6 סו65ס SD1 בתרן רע"ק וכפרק והו65ס,קונדס
 מתן בחרי סיס ע"כ 6'כ תום/ כדפירסושיפקור

הולס
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חכמהאטורמשי4פ
 כטס תסגנן )ר"ג סתו"כ כפילוס ועיין כסיני*מורט
 פרית רנכי יו5י6 מנך 6"כ פליך וגגמ' ס))*ל'

 פליס דסחיטת קטיפי ע6 נסוי ררים מ6יסגקרפיס
 כות) נגד דרק וסכר" ככפון סמזכח 6) 5")נשרפים
 6תר ו)זס כ"6(י דף זכחיס )עיין לפון מקריסמזכח
 מ5פון מפתח 6) יוהב קרוס סנויגח חון )5די51י6
 חון זס )מחגס מחון 6) סחיטתו מנוקוססמזגח

 ודוק: כולס.)עזרם
 וכקל כסותו 6ה 1)6 קותו סערי. כ) 16ת1רר~במו

 מסוס 16תו כת3 ל6 13 ירגמו רגיסכו'
 יוק, ערומה, כסקלת סלמס 61ין נקכס גס זכר גסושיי)

 מ"מ: דף כגמ'ויעוין
 כו' כגקכו כלזית כגל סעוס כל כו ירגמוכשגרם

 כחוך כתו"כ ד6תר מסוס מפילוסיונות,
 סיטת קסכי6 סעס"ת, ועיין קגתגיל, מממלכג*י

 51ריך כסר סקו יקרך) כה ע) סכ6 דעו"גקומר"
 )יסרך) 6חר תמפה כי יונות, כלזרח שגר 6מל)כן ומ" ע) תורס סקפיוס )6 כגר סרק וסד'6'גילופן
 גח רכן יתכן, 16 חו"ק. כ)) פגיס גסי16ת וליןולגר
 h~1DI ע"כ, h~D רף סי"ת כן פרק יעויןקץ)6, 6יסתגי דיגו ו6יעתגי סו6י) פעור ונתגיר סקסמכירך
 )כן יפטור, ויכרך כקימגיר וגס מכפרתטסגירות
 קעמס נוס ע) ודוקק יומת, כלזרח כגר תורספירסם
 ודוק: יינק. ו6יסתגי דה61י) )יה, דיינינין 1)6 גוי,פקורגסיוהו

 יתכן, ו)עג"ד וגחר6, מו"ס עיין יותה, סםבבנמבו
 נכגט סרסן גרו) סגלגל סדין 6)דנורמז

 וסמכי כו' יוסי 6ת יוסי יכס פלוני 6תר כך61ותר
 פרק יו"ט תיספות ועיין כו" כחוסו 6ני 6ףמומר
 כגקכו סמיתס 6ופגי יהיס 6יך ונכיון וזס מיתות,ר'
 oco], 6ת עור יקוכ העריס מן ק6חר ]פירוץ,סס

 ורוק: כ"ר, קוקו ימיתו זס ID1hJיותתז
 פרק כריס יוחת. מות olh גפם כ) יכ0 כיר11"ן2ן

 טכת נכי וכן כמתון. יומת מות ןריטסחוכ)
 )ענין _וכסוגם ותנאן יומת מות דמח))יס קר6דריק
 לחרי כ"ר רף רכערכין וסנרכם יעו"ס, חט6ת.חיוכ

 חערכךי הו6 ונך ו6ס קר6 ד6חר תסרריןןדכערכין
 61פי)ו חסורין, 6*ן חכרת ו)גכות מערכך,סחייס1
 06 יותת ותות נפקה 6ת )מחיות מס )1 6ין06
 1ס6 קרככות, גכי וכן לוקס, תתורת סיתפרגםל6
 6ין וקמר כתו דמוי נ") כחכמות גזסדריןד6ין
 )סכין כ"ט כסעיף 5"ז סימן ועיין )חכמות. זמןגותגין

 ודוק: ממקס ק6יגוחוכ
 חונןי 6ין גפם מילת ים)מגס. נסמם נפקמכה

 (tosp חייו 6יט כ6כגיס סגחיקס 06דבקו

 וליס דתז0 וסגר6ה, הגחנקין* כלים )ס רמיוסגמ'
 60ס פירוס, ככבס, )פחח  יסלימנס  רכ"קכפ*ק
 )1 רסיס כחתם, 171ק6 )ניזק, סו6 הנכבספיחתם
 סיס ס)6 כסוזקס, ס6 )סססות0, 1)6 תיכל)מוכרם

 תסוס כהסליתין, סתזיק חיית כחטס 06 )תוכרת,לו
 טסי תוס' כנזום"כ כיסי קכיר6 ךתורך קרג6ד6")
 ר' דייט ofnl יק)תגס כממס גפם חכ0 דוקם)כן

 ורוק: סיטכ ק0 ועיין יק)יתגה, ימ)מכס6מי
 גרפס נפט. תחת גפם יס)גוכס נהתס נפקרנמכנה

 מטס נתספטיס, קר6 כהביס ד)606
 כתוכ י)6 6"ס ולכן ערג. כס) לפיתו נויירידכ6ן
 דת65ט )חוריסן יותת רק יומת, מות 6רסמכס
 אמתית יותת, סקרכ ומזר וכתו ממיס ניריכמיתם
 סינגור וכמו טתיס, כידי ויומה )למיס מסור ריעוערג

 61"ם, יעו"ם* עקכי6. כן 6יסי מספטיסכמכילתך
 61ט1 גפתי תחת כפם יס)גוגה כסמס ככפקרכתיכ
 כררמי מחייכ )6 כ36כיס 0טחימ0 16 סזיקהע)

 פרק לכסוף 6"מן f~nSI 0נחקין, פהק ליקכת)תורין
 )ו יחגור ד)6 קמרו 1'( )ס)' כירום)חי דעו"גקמ6
 כתוכ )כן וככורם, וממתגות מגיוס דמפקיענוסוס,
 כסתם לו )נו0ור ולמותר נפם' תחת גפסיק)מגס

 סיגו ומזיק סקרוסות, מכ) דכפקעת בע"גכתס)ונוין'
 גז4 כגדל רק כעו"ג, דקריך סגולתו, מפקעתכגרר
 0נזקפטיס* 6)0 כלור גכתכ )6 וכך כעו"ג*ן6סור
 ello )יעוין עו"ג )פגי 1)6 )פניסס תסיס 6קלוטס

 כי וכונסו ך6לול ב"ק, ילים סממועס 6"סרימזה גיטין"
 6)6 נירכס 1)6 גו' 6תי6 ניגייסו נולסוית
 ולזיק SD olh ס)6 ויפלק וכריסי כד' )חייכי 6רס)סוטותיהן

 כרחין ,su מכו)סוי 6תיס דז0 קי6, כתכ )מסקור
 דכגזקי ועו*נ, כהמס ך6זיק 6דס )תייג כתברקר6
 וע"ז כתיכ ורעפו פטור, טו*ג ק) 6ת טהזיקהמוגו
 דעו"מ קר6יריך

~'DIJD 
 רעו"ג מתוגו 6ת מזיק 06

 קר6 כו)יס כו, יגחן כן כ6ןס olle יתןכשלסטרא ורוק: דסתקפעיס, קך6 ע) רק קלמר )6 )כןחייכ,
 יעקט. כן עמס כלסו כתיכ וככרנויותל

 וס דס1פך וסכר6סי סחוכל[, פרק ריס ]כ"קלו
 על כמסרי 6וגק)וס תרכס יקפך דמו כ6דסס6דס
 ונס עריס כפגי סכוגס כ6רס הרי כו/ רכייךתיתר
 כאקר פירוקו כ6ן כן יספך, רמו רכדיעין ס)מטה,ע)
 כן עריס כעני פילוסי עדיסן כפני כהדס תוםיחן
 זעמיי חומר 61חו חייכ 16מריס מכיס ו6סק)סס, סרי סקו) כ"ר 61ין דיגיסי כסגי פירוקי כו, יגתןכן
 סתורת כיון לוס 161)י יעוין, כמגיס, דין גהרסרי

 חס 6י )כס יסיס 6חר we~n 16 ס6מרכמניסן
דיל
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 8%קרחהכמהאטורמשך

 תחת ה") ככ"ג ממוגות דיגי 6ף ככ"ג נפולותדעי
 כיסר ודניס ק6י דקרך סיפך ע) פירוט ריכס,עין

 ודוק: גם*ד, טכי6רט כתו כיוס, תיסיחן

 ססו6 סקכ)ס' )פי וכו'. כן ינתן כן כו' יעמסכני
 0חיוכ כתכ )6 תגוע לסכין זריך ממוןהסלוחי

 יט)תגס, כסתם 56) סכתוכ כתו עלו ס6רסע)
ht~g31חי SD כן )ה טיס נוחס )טוס ס6דס גוף 
 מוכיח ער ותכוין יחכירו. סחכ) סחכ)0 )טוסחייכ

 מיגט' 3ן סר"י רכו סיטת וסיף מס0 רכיגיכמיטת
 יק עןיס, כ)6 סוים 06 מטקס 6ין גזק' סו6ופנס'
 תה)כות פ"ס יעוין מכיתו, חנול טי65 עריס יט06
 ע"י תס)ומין עריס רתי ד)6 זכיון ותזיק,תוכל

 תס)ומין, ע)יס רנוי6 )6 עריס כ)6 כעד נפני0וד6תו
 )כר העריסי ע"י סימם לנכות תוטל כ4ך ט)רק
 כן כתכת כסורקתו וחספס חתון ססו6 ורפו"סבת
 יתן סכתו רק רחנוג6' 6זסר )ב"ר ורק כורינתן
 דיוק וזפ כעלתו, סברס נוף ע) חייכ ירפקורפק

 ודוק: רכעו, קיטת בנזירת SD מורסנפלק
 פירסו, כקרחי לנר )כס ~OtO 6"דמשמע

 דיגי כין 1ל6זלח )גר יסיס 6חרדחספט
 כליחך, 6יגו ססופטיס 6כ) גפסותי דיגי כיןמסוגיתי
 כפרק גר6תר סיסר6), 6ת 1)6 חכירו 6ת דןוגר
 ויגיס כתוכ זו סכפ' סתכוון, גחי 6י ח)י5ס,תלוה

 סגוגעיס ודיגיס גוקכ, כתו ססי"ת, כככירסגוסגיס
 כגל 6חר חטפט יסיס קלגס בנור, )זס)לוקת,
 גח "כן מסכחת, סס'"ת )ככיר סגוגע 36לושזרח,
 ריגב ד6יקתגי רפטור' וגחגייר סטי"תטכירך
 כפרק טבורו כתו )ח:זורס, תקלס קט)616יקתגי

 טוס, )סכ6ס 6י )ר5יחס )כס סגוגע 36) סו")ו,כן
 ודוק: מיחס, חייכ ג"כ סקרחוגיס( )כינוים סגחגייר גח כןכי

 רססי"ת olvn ויחות כתג )6 6נן, 16ת1ריר-גבמר
 דופי וסנר06, יותת. לוות 56ל1 מזכירל6

 ע"ת ווף ע"כ פ' דף כסכהררין תכמיט ר6מלומס
 6כ) סו6, תיתם סכן נוטס ס.ס יורע וכתקוסטע"כ,
 כ)6 תישתו וסוי סו6 מיתס טכן יורע סי' )6כנוגרף
 מחיוב הי' דנוק,סס 6"ס, טעה הורקת רקסתר6ס
 דין, חכית סתם )מיתס כסתר6סמיתס

 )ז0 פטוריי, כו סחכם ו6חריס קט)6, כר טוידיגו וכסגגחי
 ככיר, נידון ן)6 כ6ן 6כ) כו'י 60יס יונות תות6תר
 כתכ )6 )כן נותכות, כסרוגי מססי"ת רינו סי'רק
 ינוול מות 1)6 כו' סטרס כ) קותו ורנתו רקכיס

 ודוק: סתר6ס. 3ל6 דסי'ייון

 פיכס מסה 6ת ד' 015 כלסי עסו "י6ירבבני
 חל5 כפ'  ניגרף שנייר וקכורט, הליסק5וה

 מסג' 6ה י' 015 כ6טר כתוי הכן תירט.במפלס
 סיס. בער פרבר סריס  כלסין ג6מל תורססכתקכה

 כתו"ע. וכןורוי.
 סג:וגס,אר

 6)יך ויקחו  כל-י 05  לו נ%5ר  רמ0הלי
 כו' יערכגו כו' בסכת גיוס כו' זך זיתקח'ן
 0פרסס ע) ולנבג סמק)) 1י65 כו', יסרך) כגימ6ת
 סר6כ*ע כתכ וכן 15גן' פת )פגול  מלך  סלדרכו
 וסחרי ס0תיכות, פלט תורס סכן זס, 15וי עלס)ג)נ
 סרליט  פסו  יסרך) וכגי לנור 6כן וירננו1  16תופסולי
 מטס 5ת ר'  לוס כקטל ספגיס )חס וסקירתסדרות
 סמחנס מן ויסלחו נכי גגס6 וכן )ג)יגו, מל  הפיויל5

 יסרק) כני ויעסו כתוכ ויסרחו כנ"י 6ת '15דכתיכ
 הקרוכיס ונס ויתכן, ודוק,  כפסע. נכון וזס  יערס.כו',
 נק6: כעפרי וכמו וסטריס, סרייניס כסרוס 1ס5ו)ו163

  ר5סיססי יכססו  לסוס יגלחו ל5 ייי0בה%מרהי
 מימילפי

 o~)O)O  מיסיר יתיבל  פחומו
 דזקן )16 ימורס יכבס כמי ר,ס' פ05כסעפם
 פ16ת )מגיח וסזסיר כיסיך), דטהגיס 6ף כנג'ס,נכי

 ככוסתין וזס 0ר6ק' סוף ס5דעין קני 54)סרוק
 ק' יעעי' רפ"י ספירט כמו סירות, כבכולי 6וחססזורעין
 וכי וססמ'עט גכ1)תו, וכוסמת כק,-6ג"ח

 דגם חוס,
 ורוק: )ס)כס, רקי"לוכתו סקפטי סיס כ1)1 סריס כ) שיגלח  סריס, ג.5סקפת

 כנר יקחו. תכסן  6)תג0 תסה 6סירךה*ליןמנה
 וסג*) כז0, פ"0 קרוטין רכוהיגופירטו

 גסת מן כסוכן סי0יס תSh~tnt 0 סתגכ6דסכה
 כליון וגקיס כרכוס ככיסת סיס כי לחלי )כןגכ),
 סנכריסי )סכלי ניגסו קמ6 ספקות כולן וסיזעגו,

 פסו)ס סג6נסס יסרך) 6קת ס6 כב"ז 61ף ככילתן,דפוס)ין
 כמטלר t,"hnlp מסוס וסקס זוגם דמוי)כהוגם,
 נ6נ0ה ר)מnlpcD 6 כולן 6*ט יכתת" ע) סנ6פיק
 וכעלס ג6גסס, ר)6 תוכח תכסן 6)תגס תסיס 606כל
  06ור סיס סל6  ע"ס ר"י ג6גס0, ט)6 חטנורססיס
 דכע)ס גרחין וע) סג6גסס, 6חר עתס סיס 61יךכס
 6ימ6 )1 מותלת ר6נוסס כיקרך) 6כ) (to~)h סל6ידע

 עריס תכ0ן' 6)מנס תסיח 6סר וזס  הס53"ג6כסס
 נ6נס0, ס)6 ומוכחך יקחו, 6ז בעתו, עס כקיקעחס

 ורוק: נכון, כיקורוזס

 יטפיסו* כממפיי  למיפי יעמדו ממס ר'ינןעגך
 יעמדו  oh  לכן glh'  רצין רנסשג סכסוכיסי'

 נר0' קותו  סתפפטו  יספטסו'  נירונין יחיו  מסםלפיפי
 סג'נ ע) סו6 וסקרי כמתירס קנע*ד יעתדו גתינובכן

  ולוק: ol~nfi,ין

גי
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