
חממהמשר856 בהרי
 Sh מ1613 כי 6)יסס 61תרה יטרק) עי %דברר

 ס,רל ופכתס )כס נותן 6מ 6קרסקרן
 ורך כי ס3י6ור' ט'. קרך תזרע טניס "ק )ל'ס3ת
 יסגס כי )גפמו  ר51ס  תינו רפס  כעין  סדקוסנמכל
 וסקרן יק15ר 1)6 יזרע )6 כי ירסס, תתגביס)וקח
 ריס יפס, פעין סגותן כן )6 סקתס, וית36)תסס
 תרמו ס)6 מקריס ולכן טוחת" ויכיר סמקתןסיסתמ
 כןן )6 תעם, סס6רן וחפן לפיכס רעס כעין 6ניכי

 הטלל מנכיי וכט"ג גטן י"ס לעין ט"! סכ)ח)י)סן
 וזס 1WD' 3יסר6) סכוחרסג),

~nhD 6) חכ161 כי 
 מקרי סו6 יפ: כעין בעח )כס, כותן 6גי 6;רסקרן

 6ני גי 1ד6י ח)י)מ גתו) )תקרוס מלפס 6ימססקי"ת
 כ) נזרוכ נס ותתעגנו מטוכס מתס3יעו חפ5ינותן
 סגכם ם6הס לד', ט3ת 6:1רן וסכתם נוחקותיס ז:ורק
 סס'6 ס6רן, ולפיתו קרסי ו6ר5כס קדט כלנקי56)י
 )סקר; כרס סגוטע וזר סכיעית, עריס חלס )ר'ססי6
 טגיס קק סגסגו(, תקום סוף נירוקלמי כסכיעיתחיים
 ססכיעית וכעכס כו' ולספת תזתור קגיס וקםהזרע
 ות6סוף ;גיס סקס כ) קתסכס פירום, סכתון,סכה

 כמגס רק טוכסן מרוב סתסכע חפ5י וזסת613תס'
 ע) סתוריס מתורס, ממוקי ם,ס ענתו,1 סכתסהכיעית
 סקרן תתן ד' כרטית 6מר סגסית, וססגסגססססגחה
 רק כסמיטס קעס 6ין ס6)מ)6 סרגי:, )סלקפריס
 פי' סמכיעית כטגס סחנזידיס סגסית סנסגה)קייס
 רק 6נוס' מכינת עתוקיס עגעיס כחס בוס מיקכמ"כ
 וסכן, )ר'. סגתון ס3ה וזס כלי מיודע ס6מיתי )סססמוסגים
 טטניעית טענז6 סם תנור סירוט)תי כי עור,רירזכנן

 )נורו, מפקרו כקרס דסוי ססקרם, טלח)ס
 כיובלן י651ס סקויסס 06 מקנס סטרם קכתווסייגו,
 כערכין, כרתפרק פלה סריגו דכר 6דס מקריםם6ין
 6ינס 3סגיעית כן יו3)' עד רק מקדים 0)ק,יגס
 טמעו כמס נסיריסס סוס כרמי  המתריס ופיסקו,
 ס)6 סכת31 6מר )כן )גררו,  ספרורו  סרס  יכלילוסלי
 סת5וס 61ח"כ ולזמור )זרעס ס)כס סוקרןחדתו
 ססקדסן קד0 06 סכן 6תת, מנס )ססלויטע)יכס
 גרס נטע וכמי סכרזית, ח) קינו סקרם ע)סרי

 ועוף חים סקויס וכן סער)סן מן פטור)סקרס
 )חיול קורס וססקרס ס61י) סכמו" תן פטוריםוסחטן
 סגסגות תדעו ת1613 גי תיכף לק כף )6ח5וחן'
 5נס ע) )כס נגויס 6יגס ומתחי)ס )ו/ סכתסקרן
 סטנם וקי31 מניס, סט ט) רק )כס וסי6ס3יעית
 סייס סמם 3ל6סית 3י6חכס מהחמת 63סמ3יעית
 סניעיה  תלטליו  סלר' רכר  ו6ף מהנאק ע) 6ף ח)מגן

 סכתו3: ברקון ונכון 3)6פדיון.ור1"ק, פרותיוונ6נ)יס
 נר6סית 3קכת סנ6תר כסס )ר' סבתרננרער"כנ.

naD'ר/ סכ" 3עכיעית נתנול כך )ל( 
  ל5מהפיניף 5הי דרינק נר5ס,  5ילסלענ4ר רמ3"ן,יתנו
 קכיעס רסכח י"ס'  הקרוסה הלוקס קבס  רקרוסהרנהו
 זמט )סקרים ולידס )סו מקרסי יסרק) ויו"טוקייה*
 כעס )עיין וקיימא קכיעס תכת כן )6 )אחרו,6י
 רכ)  י31),  הירויה מניעית קווטת ח)וקס כןי"1(י
 חליל ריוכל לק כיוגל'  מסג  כשכימית  סייסגהמה
 )6 15  להירום,  פטרים  סלחו ל6 16 תקעו )066

 י31) 61יגו וזריעת גמרימס מיתר 6ז קרקעות,מחזירו
 PDD וכן ע*ג, ט' דף ומרקס )קמן כמפורםכ)4

 חתיטס כן 65 מסתימותי יו"ד פ' )ס)כסרמכ'ס
 חיי 61יגו סוס דמ)כ6 ולפקעתך 3ע5תותו קרוס610

 )ר' יכת קתתר סכיעית נכי )כן יסר6)יכקרוסת
 וגורו ססמיטו, 1)6 ססגיס מגין ספרו )6 6106ף
 61פקעת6  מתעמר ופטור מפקר סוף בכ"ז כלכביס,סיותס
 וקריך ש"ס, כמיטת ד)6 מוכיח ]ונוזס סו6,רת)כ6
 סרנם סס6ריך מסל.'ט, וסיין נ'כ( סכיניה)קדט
  מקייסיס  ס6תס וקלסתם, כו כחוג כןיו3) )6כזמן
  סכהוכ וכתו )כס, מסיס קרם סי5 יוכל  כיקיהה
 ow'ntn תסוס )כס, יסיס קדם מקרץ טו3יס יתיסגבי
 יוכ) 6כ) קכת, כמו סקרן )י כי סטו)ס, חידון ע)מורס
 וכיו"ט  מלריה כילידת סוס  ע3ריס'  פלות SDמורה

 16 יו3) סי6 ו6ס  ורויי,  הלריס, לילידה ולרטסיי
 כהוא כמכיעית 36) כזיריס, כו' ספיחיס תקמרו)6

 )זמור, 1)6 )זרוע ק)6 סס6רסמוכרח וגזירך,ק5ירך
 סטתו וכמום"כ יוכ), סו6 06 תקי כיוכ)רק

 ס6ל1, סרבריס3"ר
 ע) גטועיס ס6מת ע"ד עתוקיס ד3ריס 3זסרףק2ן

 סחנוטיס בסגת תטוס, פ' ומסם סזוס"קערמות
 ד6חסות,

~nSD 
 עלמך ור6  רתסוכס,

 רופיי
 מכיס

 יוהteth1 5 רעלע6 יומך ססי6  סיס"ק  ווילהורס.
 ד6ורייה6 רכ))6 רז6 יותין ח"י  פל  רעליךרתהטין
 כו' פל6ס יומק ססו6  וברין  6נפין ו6רנעסהתסרס
  ס5הר וזס עכ"ל.  6נפין. נה"ב  כ)י)6  6וריית6לפיק
 ייגס כי  הבוו Sh ווי פתות.  ומענין  קרבן.יטרינ כוי הורס כי' תהוה סהוי,ת נפט להכהסטללו
  ים נכוס~ מע) ונכוס סנע*פ תורס סור ווס5הךי
 סזוס'ק כתום"כ דתילות, hnSD 6101 61כ*מי נוס.)רכר
 חמסיס, סור סייגו נומ5ליס, יסרך) 3גי ע6ווחמסים
 מלעבור חילות סלח ע) חלות 163ריית6 דכ"י63וזס
 יבי5ר'  ולקחן  בכ"ג ויתק רמות. מנעבך חירשט'י

טהפי
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 י"קרפרמהבהומשך
 )כן סעו)ס, חרוק מורס כפגמו סו6 מסכתסחפני
 גחי קכיעית גפי סטעס וזס כ"ד, קרוס 5ריך)6

 סגתג6ל:וכמו
 כסס צנורו וכן כר6סית. כינוי ססגיס ענין מגיס;צטטו

 י)זס כמחיטה, כן כר6מית נסכת )ר' סכתטג6תר
 פעתיס, סני סוכ ג. נ6חל סקי וכיוס ס)יסיכיוס
 תעמר )תן קריך מומית וכמגס סם)יסית כסיס)גן

 ג6ס: רמי ו!ס )זולתו. 1)סטיכעני
 )'ת סוך פרט וסדר כ)) )6רל. יפיס סכח1ןשבת

 חזר )6רן יהיס סכתון סגת )'תוכרתך
 מכיתה וליס סקרן תכ61ת כ) ע) כ)) 610וכ)),
 פרט רק וכיו"כ, חוג ומריעת וטסק תסחר מינימכ)
 עיקר כן וכות )ך 63כ)ס )כס הצרן סכתוסיקס
 קכיהס ע) סונח ומועויס כטבת מכחון רקספסועו'
 כיוס צעיר גחתיס 150ח כנוו וחתן, וח60תעסק
 תפני וסכוטות, כפסח גתוכ )6 ורכן כו'. 5ידתכרס
 וספרות, סתכו16ת (IDDh )6 ועדיין ק5יר עתסהו6
 נ6טפו לככר תקרי, כתועדי לק מחכר, 3הס61ין

 כתכ ותתן, יוחסין Snol והליטן הסרס יגו)וגגחרו
 ודו"ק: רתכ"ן וסיין ועסק, תחכר מכ)טכתון
 )תנין עולס תסיס סיוכ) מנת elb ים)וכתו"כ;

 סדך תזרע טניס מס ת') סג1עסגי
 סגי וצין סכוע סגי תמגין עוצות זרעיס קג.כו'

 כתו ר)6 רו4יס 6ג1 כזס סכיע, "גין nlSIDסיוכ)
 ד"ה hfft ט'  יף כר"ס סחוס' נעלי  רנוחעוסחקכו
 ר)6 סכיי ע"כ יהולל ר' ע) דס)יגי ד)רכגן)לפוקי,
 חסתט ויוכ) כרוקקן כן ייחגן ר' ס) כגו יסמע6)כר'

 ככו יסנוט6) כר' סכר דתו'כ ח!ינ6י ןסכ4מתחלת"
 הי6 דיוכ5 וסנר 6' פסקך פ'כ  לימן ריכ"כסל
 כתפורם כסופה, מקריטין דלין 6תי ק6 סחתסיססגת
 תסך )תגין עולה סיוכ) 4ין וככ"ז 6', פם' פ'ג)קתן
 ר6יה להך ררחיגין וס6 כו/  מותור  מניס ןקסקר6

 )קמן  פיין סלים  לקלס התכויס כועסת ס'6כגןריס
 ו)יוכ) )סתיטס ססגיס )ק)ק ד"6 1' פס' פ"ךכחו"כ
 ממגויס, סגיס סלקה דחטיכ דפירוסו יוכלו)נוו65י
 )הלכה. הימכ*ס סכר וכן יסודם, ר' קשיחולק"מ
 lhs5no ז') רסג16גיס thSeln )ג)ותמור זכינורבבזה

 ככם"ת סק)יט ומרן  סטמייוח'  נ%לין חרסרין
 פררי  ליסב  ססיי3ל טכזתן יסכרו 1"), טעמסנילס
 טת6חר סקתיעות, כתנין גכגס סיוכ)  וליןנרמלן
מקרוס"

 גוסס, היוכ) ם4ין כזנן 6כ) כו', )חור היוכ)
 דין סטגיס חק6ר יותר כו גוסגת קןומס ס6יןכיון
 )ו  ס6ין כיון טבועות, טגי ככל) סיוכ) טיכגםהו6

  כמקן  רל6 ניחג סיני י כסכרך יגהלין' גי'קרוסס

  סג16ניס  ס%ל6וס סריסית סכלך קסיו אפסר 16כו'
 דסדעת נוגסי כקור )גו יקיר 1)פ'ז עכ*). וסקוסיכמוס
 קר6  מן  ויגיף סתוים, ועת ה61 סנוכרעתס)יסיח

 ככיח 6'ג ט/ סולים ורפיס  מלי תירע סגיסם
 וחותרת עסיס יוסכיס כ) קצין יוכ), כס נהגו ם)6טני

  סיביין  5כל  סגיפ' לתנין עו)ס סי6 וק5ייסכחיים,ס
  %לריימס h"D  כלרייס רמיימי  לרכלן קקירפרלין
CI'S'1(נזוגס 5טס ו5י מלי  סחיטים  :נס סי6  ייכ  
 סגת דכתיכ וכתו יוכ) גהנס ד)6 כזחן (6elfחת

 כג"1: ולצק )כס, הסיס כ1'סחמטיס
 5סס  סירוס תן )6כ)ס )כס ס6רן סכתרהיהנה

 1)כסמחך כו" המחול תן  6וכ) 505יכלו5י
 6טרוסחיה

  53רלךחסיי
 61רכעיס תסע סגיס קכתית טכס .נזי )ךרההין  יימיר:  ל5ליל5ף  סלחכו5חס

 ח") סכיעית ס6ין  DDh"  יוצל פיס  ומנין  3תו"נ;סגה,
 יהווס ר' וכרי לגס ולמכעיס תסע כו' )ן-וסיו

  סכיניי. עתו יט 66"כ כסג 6ינו וסיס) סי'וחכך
  שלויס סיקס ענין ס61 סגה 61רכעיס רסיספיריס'
  קכו)ן קוים, הממט דופי וגת65 חר6,  יבלירוףכולס
 החנקים וסגת יוכ)יס ליגן סס קנה ו6רכמיס 0חקעכ)
 נוכ) )6 יסורך )ר' 6כ) )רכגןי 610 וכ"ז יונ),הו6
 יין קונס פרק ריס 01ו63 סכר, וסוף כן,)ותר

 כסגך 61"כ סקגיסי )תגין עו)ס סיוכ) רסנתוכערכין,
 וכחס  יוכ)  יו5 הר6סונס הלגס סגה ו6רכעיסרעע
  קויי,  וכולן  מכיעימ 6ין י6ס חפרי, )גן כ,זיס,הנוה
 ודו"ק: סחתטיס כסגת יוכ) תגסג ג"כ סתיטס, סגותס5ילס
 ניגס נתו'כ וכו'. עשר העכירו הבוריסביובו

 תרועת  6ף  ינול  כי'  3מ3ס 6פי)1סגפוריס
 גי' נעורס כעשר ת') ססכת 6ת דוחס רסיסר"ס
 וקין s~h(o ככ) סמכת 6ת שחס )חורם נעסור6)6

 כנכר, ככ"ר hShD351h ככ) תכת יוחס ר"סתרועת
 תך16רי'ת6 6י חר6 רכ6 פריך )"כ רף דר"ה כסוניםהנס

 לרעף )פוס קסי6 )6 1!ה תקל.גין, thnhכמקרם
 הסנים קופיף 36) 6תתמוט, 6ר5כס תג) דרקדתו*כ,
 ולומר 3ריית6.  סך על לטס סי5  מל6כס )6ו ihoכו'

  לסך 3רייח6  סך רקקי ונר6ס' רחוק. טי6ר6סמנת6
 תכטיריו וט) דטופל ק)"6,  רף  3סכמ  6)יטזר ר'רסכר
 ד6יכ6 163פן דסו6 ססופר, )עקות 61"כ י:קכה'דוחין

  מיגו סילת ר6מ רם) ספיר, קימר וע"זת)6כס,
 ספרי דסחס נכון וזס 6ר5כס, נ;כ)דוחס

 יסורס ר'
  ממפחתיי עריסוחכיכין

  l'ah1 רסיס 5ליפיר רר'
  טעתר )סחכי'ט ספר כקרית ]ורביתי  י"ח(.ל%לחומ

 תסוס יטו"ס, כלכת, 6ף רחי דתכסירין וע"ר3וי
 )יוכ)[, מייכ) רקדלינה

6כל
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הבמהנהרמשך
 טפילו פסי וט,%ר  hon  ומרייס )רפרסי קטסאכל

 6"כ )יוהג"פי הו65ה גי' 6ין ס'נונסכת
 כיוהכ"פ תדסרי 60 כסכת, ס:6 )מסריק s~sקטס
 ככך, דהכסרו טענז6 סכר )6 רס6 כסכת, סריס*נ
 כירוס)חין ת"ד ר6יכ6 תקיס, )פרם )י גר06 וסיס51'ע.
 המלכת su נוחס מלחד )יתן זונות ו' הנרי)ו06
 )6 וככס"ג מפת)חיןי דכואן כוץ מכריס כין ע)ומעתד
 )יוסכ*פ וסני ג"כ תכפר ו6חר ככך1 סכקרוסייך
 רפרס, מדייק וקפיר )טכס קר6 אריך thnh1כאחר,
  61קתרי דסו6י)  יוסכ"פ  ס6גי  רסו"5 )וחותן יט6ך

 זה 6תגס כ)). 6יטתרי ל6  סבת נכי 6כ)6יממרה
 מתירת דחוי סיסי )'כ( )זכחיס 6מריגין 06תקי
 כז0 דפ)יגי יעו"ם, 6יסתריי ו6ימתרי Stb~nמיתי
 רכיכת פירוס, תרועה, זכרון תקכהון די)יףצן מירוק)מי' תמתע )טג'ר גראס 6ך ורוק, ורכךמכיי

 כסכת, אפילו ס*פ 6"כ סתורסי )תקועמן5ייך
 לס"ז 6ך קררתי. כי ורוק ג"כ, )תקוע דחיי3פירוס,
 סופר תקיעת ע"כ פ"ר כחולין דתכי6 הך טוכסיקסס
 6יסור6 יתקוס 6)ת6, כו' סכת דוחס ור06 ק6יןיוכיח
 נעשר גונתר 06 כו'. סופר העבירו וכמוריסבביים היטכ: עיי"ס כיסס, כתסכת תכילו 0ירום)מי וכן610י

 גר06 כיוהכ"פ. סהו6 ישע קיני)חודם
  6ו)0 ספ3ירוחי כל  בל  חסו3ס כ)6 תכפרויוס*כ
 תכפר יוסכ.פ וקין 6תר סיום לקרומת דמייךחס
 סהעגס hSt קרס מקרך קך6י )6 כחו תפויס,כ)8
 חקדומת גחס3 סופר ססעכית 6תר ולכן כו/13

t~lsoכ)6 תכפר יוסכ"פ  6ין  שסיפר תקעו 65 ו6ס 
 ע) זס כתכ ו)כן סיוס. )כפרת טייך  טוסתסוכם,
 חזרת וע)  עכויס סי)יח ע) ל6 )כוי סופרתקיעת
 וקין )חכירו 6וס סכין  ר3ריס  סוס nlrlnh'סדות

 ודוק. סעכירות, ככ) נוכפלטסכ"פ
 ס' נ,דה)' ר6ו0ו פרק יס"ס ירוק)תי יט6רר2בזה

  פרחח ע) 656 ימרק) נעגמו )6 סי)66"ר
 ך51ט  וסבניוי  נו:  TPn רכתי3 סר5סו5  פ3ריספילוח
 61ף מכפרן  יוסכ"פ  וקין לחצירו  5וס  סגיןבבירס
 כיוסכ*פ, דעיקלו תפוס נרכס, כר5וגס סיס06

 ריוהכ*פ כמיי סוי ורור' ותס)חין תוקעיןסגיוסכ"פ
 י*ד כטכועות וכר6מל תגפר, יוהכ"פ דליןנופיס,
 ויוהכ"פ תיק כ) וס"ס דיותי, ככרש רכיתודל

 קונס נסרק  סנט. סחתסיס "ת 6תרקישתם ודוק: 3זס. תכפר יוהכ"פ 6יןנופץ
  למרו  יכפן  ורבנן ייויס ר' נוס פליניי
 עלס י31) 16מר .סודם ר' ס13ע ימגין עילס 314ל6ין
 פירסו דטלס גחלקוי סנרמוגיס סיס תנום,למנין

 hlh לחייו סכ6 ליוכ) יום) כין 6ין יסודםד)ר'
  ססחייוח במנין גכגם 0ו6 ךיוכ) מניס, וממוגך6רכעיס
 S'tD כרכנן רכ. )ית6 ע"3 כ"ר  רף  רערניןסיגי, מ3ו5ר  רכן  נוי לפרי  סוכרתו ו%%3ח  סיו3ל.וכמנין
 3%פי  פולריונוס  וסחי סלע ~sff יסוים כר' ר6יכו'
 וסת1נ0  5ר3עי0 רי  ריין רמ53רי סם רס9  ייפון).0,
 הל' פ"ק קרוטין ירוק)תי תרככי הנוגס ניגתייס,סגים
  פעמיסעהו6  סכין חתגין עול: היוכ) כמ"ר 3יסכ'
 סכע )תכין עולס ריוכל ותפרם  סייע' כ6מ5טכ6
 הסנויטס, ס)סגיס

  ריו3ל רנמtsJlts 65  סחמסיסמקריין  ויגח סיו3ל5חך סני ו5ר3עיס  חספס תוגין וככ"י
 ססתייס סלח 5חר סין כקרן  יסר5ל ספיריאין
 ולח"כ טמירי סל סניף סיס סיס ילי  ויופלטינף'
  רטט 6סתגח, ו)פעחיס  סמייס'  סל סםליסיחסירס

 סימן כדוריס וכ6ו*ת ויפיס. סיו3ל סלח סי5סיביתי
 כיקר 1)6 רגפסיה תסכר6 דר"י 6)יכ6 כן פירםס"ז
 סירוס)מ. )פי וכקנות הת)תודיס, כין פלוגתךמזה
 05  ובסת שנור הו6 סרי )ד3ריכס ד6תר מס6"ם

 5%י רלרירס 5רנפ'  נ5ן סרי יטיס ליליסח3ו"ס
 נחלק  רל5  6"ס, ו)פ*! טסן לם"י הרגים וככרניח,'
 6כ) יוכ)ותי כמכעס כפעס רק 0סנויטהן  6חרסיו3ל
 )ר' ומרויק ודוק, )סחיטס, סמוך יוכ) סגת כ))רככן
 ענה, סכלות הכע ספח ו)6 סג0 סחמסיס פנתיור6

  פנס. חסיו% רחוק יהיס הסנירכפעס
 סכמות סכע )ך וספרת ספסוק )מון תרויקרבבזזק

 י0ור0 )ר' כי פעתיס, סכע סגיס סכעסגיס
 סיט ול5  טמיסס' מגות D~V היו ה)6 מסכיי3יוכ)
  טליס' ועמונס 6רכעיס רק סגי )יוכ) ר6סון ייכ)גין

 ו6רכעי0  סספס טיסיו כיגתיס, מגס עוד )היות51ריך
 ס3ע מגיס ס3ע  ס6מר וזס סיוכ)[, סגות נמכךסנס

 ס%ימס סני סימנסס3פ סיכול  ממפרס, והתו"כפעתיס,
 וחכמים ר"י ופסיגי נוס 6*ט ולפ"ז כר"י.  6יגורלופיס
 דבריי ססנויטותי סנורו ט)6 לבסיי יוכ) תוגין06
 ת)'6 )6 ו)כן וזהי זס קוגיס כפרריס נוגיניס  סניהן
 ויחר  ס%יייח סכע מוגין ו)עי)ס ו)רכגן, כזה,זס
  ססמועוט וכל גבע, ווס ניס. יס הליק יובל  פוסיןזס

  רפי"גרפט
 ורפרי

 ספיר  כולסו 5חי5  רפרנין 3'
h3'Shסך רי סירוטלמה  סייח  h'alD 6ין  רפרף  
  6ף  מיוסיסי סיס  סמחמטיס ומנח  ורוי.מקוסין,
 חתקיס תכ) ס5חרונס,רס ססמייס  לסלם טתוךפלינו

  ולו*ק: 6חט. סנס  תקדסיןסגיס
 תסוכו, מספחתו Sh 61יס 6"11ת1 6ל 6יסרוטבברזכם

 סתוע)יות' )נו רנוורס דקר6ססט6
  גין ספיןר סרי %5יחו' 5ל 5יס יקמו כבקל160
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מכמהנהרמשך
 למיס מרחק 6טר סזתף ממסכות נ6 סתטפמסחיי
 6נוג0 ומזונו' טרפו )סקס )כרוס וזס )5פון פונסוס
 )דור הלכות כתי יסוכו לחוזתו, Sh 6יס יסוכו06

 6טר סתקפחס, 6כטי ויתלקטו 6כותס סוליסוסנמקוס
 מזם: זס !נתרחקו 6חועתיהסמכרו

 הלכהן נר6ק פסיגי מגס, סחמס'ס קנת סי6ירנ2גך
 נתקיעס תלוי )זרוט וסל6 )חרוק קל6 יוכ)06

 זס כפתוק כעלכין רפ)יגי וגר6ס, עכדיס, כטיפוח16
 )פי וור 06 ופניני יעקכ, פגיך מכקסי יורסיווור

 וכיהות6 תוקפך )עכין דורו, לפי פרכם 06פרנסו
 06 ושכגן, ר"6 פ"כ תעניות גירוק)תי פליגי]וכוס
 כק"ע, עיי"ט tfis 16 קייתח הגדג)ס הזקיףחע6

 ורוק וה5כור. סכ"ר והמלתר, ס)מר טתט16וספירות
 וזריעה, כחריטס יפיס יוג) 06 והכה כתס*פ[,סם
 עד ג"6 ג' ת"ט סגת על ססי"ת )כרך קליךס)6
 עכדיס סלחו ימרץ) 06 סכר סידך החיש,כו6

 06 סכי וזס מתכרכת, מסגה תו קרותיהסיומחזירו
 שהדור 6ף נוקריהן עסו וכ"ד כטיפר תקעויסר6)
 ודו"ק: פרגסו, )פי סהדור תתכרכת' סי6 ג"כ עטול6

 סיוכ) נקגת כו' לכס תהיס קורט הי6 יונ)כ2י
 טע0 דנוולס יתכן' לחוזתו. Sh 6יס תסוכוסז6ת
 ויחיו תיסף, 1)6 תזרע טל6 כיוכ), סקרןקרוסת
 י5ל ע) קלה יהיס ם)6 כוי )כ4 מופקריןפרותיס
 )החזירס כירו והוחזקה קנה סגכר סטרה, )סקיכס6ןס
 לכ) זו 3סכס הפקר להיות 6תר לכן סמוכרן)יורמי
 ודו"ק: י5ה"ר, כנגד תורס ורכרס כו'. תזרע1)6
 סתו5י6 ר6נ"ע' Dlt'D וכו', 6ת תלכדו הסדהמן

 מסגת מכית תוך מהן ומפרותן הטוה,)כס
 תמכיעית לכנוס רסקי onh 61י לסער, תוכרחססחיטס
 ספוריס ער כזתיס ד6וכ)ין סל6חריו, סיוכללפגת
 לק (h(St 61ין הכיח נון כלס ככר כיוכ) 61"כזכו/
 פירוק וזס הקורס. מסכה 1)6 ספדה טתו5י6מס

 ודו"ק: )מסיין,התו"כ
 כוון ולחוזתו, Sh 6יס תסוגו n~fo סיוכ)בשנת

Shדתחזירין 6כיהס, כירוית החולקים דחיס 
 גויתכן מהמספחה, ססרס ,onhs ול6 גיוכל, לזסזס

 סיוכ) כסכת 6תר תכן כו', ממפחתו Sh סיםלקמר
'nhloכמו טריו, כמו לחל1קחן חוזרין היוכ) סל6חר 

ספירי
 ורו"ק: מהיה. תכפי חלוקתן תתכטל ל6 ומכ"ם,
 )המוכר( )רנות וכו' סז6ת היונ) ממגתךב:רנך"ב2,

 ל36יו סתחזור וגבס, 3ג1 ועתדסדם
 סדס ]הנוקדיסן 51"ן גפ) וט"מ ברור, ונר6ס3יוכ).
 כהוי וטעמו 3יו3). ל6כיו מתחוור יגבס כגוועמד
 יו65 סיס ס)6 ססקדט 3יר סיס ן6ילו דכאו6מיג6'

 וכח זכות לו נמכר סכן טרק סי 6"כ 3י431)כסגים
 ריין קק"ל, 3יונ) לזוכיו שתזיר 1ל6 כס '5סקדםסריס
 וכן  שמקויך, )פגיו תחזור תכן 610, פרס כל1)1כגו
 ע"ס ג"כ )וכרפ"י 1ד1"ק. וז*3, וערכין ממנגסקגיגו

 כילקוט: סנירם6 כן מ65תי סוכיעו"ק
 מלת חסר קנס. 16 )סתיתך נזתכר תחכרורכלי

 סתגל מן דיגם יסודי ר' ו)רנריקניתס.
 תורס סזסירס סמוכם "SD 6'ס, 6ונ6ה )1 6יןסרסור
 הר6טון סחנר על כין ונס סרסיר, ורך הנווכריסעל
 סל1קחי 6ת יתנו ק)6 ססרסול, מסגי מתגר ע5כין
 טוס ס0רטורן תן 6כ5 הרקבון, נון רק קנס 616כ)
 )6 שסרי כק" רס61 6תריניןן ולוקח נותוכרדרכו
 מטוס 3ח) הזכין וסקי )נוכירתטן קכייתס גיןקהה

 )תזול לנזעות 51ריך ויחריתו זכינת6 ליסר6יתרלוי
 מנוכר חתכרו וכי כפסוק חרויק וזה1)הסחכר.

 וכמום*נ מלטור דלך וזה 6חר רכל ע) חו.:ריסקני
 ודו"ק: נ"6 הזהכ פרקועיין

 ערך יסים 1ל6 כו' תקנתו חרכה המגיס י1נלס8'
 יחפור ס6ס ס)וקח, סורך )פי וסויההמכירה

 הגירעון, וכן גו/ יותר לך יתן 6ז התהוס עדכה
 רס6י 1)6 לך, מוכר הו6 חכו16ת חאפר ]רק[כי

 כירוסלתי טרטרו כחו ומערוה, כורות )חפורהלוקח
 יעו"ס: סקו)ח פרקסוף
 )כטמ. הבן SD ויסנחס כו' חקותי 6תרעשיתם

 מ5ר סלחת (clb5o סכלוות סגי יםכי
 קג6ת ח5ר והשגית העסיס, נין התפררת ':דתקנסת
 חקותי 6ת ועסיתכ 6חר )כן והמע)הי נזסעוסרהקג6ס
 סהטנחס תסוכך ככ))' מתורס כסתטנורו כ.כו'ן

 )שכע ו6כלתס סרת, קג6ת ע)יהס יסיס ם)6ע)יהס,
 חסיו כי O~lpo נוקר קג,ה עליכם יסיס לf~sn 6בו/

 ורתק: 6ר5ך* 6ת 6יק יחמוד ו)6 טוכ כ)ח)6יס
 ל4ךהאךאץ

 לס*י הקרן. )י כי ל5מיתות תתכי
 סיוכ) סככו6 ))וקח' סהרה סז1 פירט''

 יו3) ה6 קסם זס ולפי כוכסס, הלוקח יה6)6
hnDpthכי ותו מוכר סל ססדה וסני וגח65 דחקכן 
 טכס ויעוין בזו). )6 מסיס ומכי גזלן' סויכוכסס
 רס*י, שפירס מס )פי ויתכן ולכנו"), י:תוס'.פ"ס
 ל6רן' חתנו ג6ו)ס 6חוזתכס 6רן והכל וכמתוךוקרץ
 גו6) טכטדס הסמוכה, ספרסה דיגי כ) על ק6יסזס

 טעה קגיס מספר )פי לוקח סל כרחו כעלממוכר
 ע"ח וריח )וקח, ס) כרחו כע) גו6) קרוכו וכ,ןיוכל,
 כךמיסן פדיה הי6 סג6ז)ה כרחו, כע) סנפו עזוג61)

 )מחזיר ר51ס סל1קח 6ין ק6ס ס)116 ננחל ע"זכן
 וכנית )ג5וoh 63 4 ס6כ) סקגיס כנכיון)מוכר
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2abחכמהנהרמשך
 עמחזיר מתכרוי כדמי )סחזיר סגם כהוך ל51סתיגו
 )6 תטוס הלוקח עוכר ע"ז כלויס יכן סמ1כר,)ו

 סממכר )ג6ו) )הגיח ר51ס סוייגו כיון )למיתות,תמכר
 כרקונו ורק הנוכר )ו מגח)ע ללמיהוה, גקר6וזס
 ס)וקח, עוכר וזס לו, ינוכר יר5ס 060 סוכרןתלוי

 SDJ )ג16) יכו) 6יט ;גס ם6חיי חומס, עריוככתי
 גר6ס כן )לגיהות, מכית וקס כתום,כרחו

 גריס כי הפשק סיום SD הח"כ יחכ6ר וכזס)ועתי,
 מתמוה כלכו, קיהל )עכר ויו עמריי 6תסושסכים
 )י כי 15ח והתקך6 גר סו6 סרכ קנס רדריקדנר6ס
 טרהון כמקדיק חסמה והתורס 6"ק' ו)פ*1ספרד
hSnט) 6חי עליו יעץ o'nlo 16 כע5חו' מנזכר 
 );גה DSD פתות היותר הצתיי שרה 6חרה)כן
 כרחו נע) ופורס מומק, יוסיף וסחקריק ספירות)כג
 וריס  כרמים. )הע)וח "וס סוס יוכל 1ל6 גזכיים)
 דק6 6פ"ג חופטיס,  כדחיס בנכייח6 ל%טכנת6לסדו
 ססחקריט וזס ס"ת(  נטך כיוסו )סרק  מוכך פרילכיל
 לסטסיח תגובר יוכל ול6 רגוכר, כרחו 3פלגולל
 6תס גריס כי שמר וזה הפירות, ולתוותהסרס
 מקרקע )ככוק  רסוח גיתן )6 )נכוס תגספחדיי
 טכנוו סחרי, 6חס וזס המקוים, יר5ס 06 )ג6ו)וסע
 )סכר דיו וזה 6חס, כו גר, כחיגת כזס נכוסערסות
  פריףלורין יס,כחו ל6 לחיותו  סרס ;המקח כרכז,;יס6

 6חווס.  טדס הקריס  06סקרם,
 הרי קלי כקתהיה O"D ענודי 6תס ותוקכיסרעל

  גריס חסיו  ערן  טלי  %1ן הכל  סלכ0,סי6
 כסייף  ססגותס %ס5ין'  כסר"ט פמוט פי' ויותרכס.
  ע)יה' יוסכיס כל 6ין 06 ופירוטו סלי, ס"ססלכם
 כ6ן 61ין מלויה ססכיגה 6ין ככיכול 6ז o'p3noסגלו
 )הנוכר, קדות )חזרת יוכ) דין )יכ6 61ז סקרן, )יכי
 וזס נוסג, סיו3ל ולין לוקח כיד  )ח)וטין 610רק

  יוס3יס  5חס  סכט6ין מחרה  5תס יהוי3יסיכיונס
  הרסון וכינה גוהנ, סיוכ)  6ין 161 %סתלק' סככורגס

 ניוכ) יו65 סמסגו6) פירום, לחיו, ממכר 6תרב~יגר ידוק: ככורלרך
 ;ייך זס תכולות סגי 610 סגוכרי תהורק

 מסרי מכרי ל5 סוס  סיוכ)י ממגיע כיון 6כ))סנו46
  tsl~as סייך  6ין יס קליוחוזרס

~tDOJI  
  חמכר דרים

 לי ונר6ס %חרובו.  יליף  וילין וננמ' המתנם,)רבות
 ל5 כי  ססמפס  סיגם חסויה מססחתי 5ל 6%יסרוריס
 16גם מחמת סו6 ס%נר בחתנס, 5יגו ללמיהוסתמכר
 ולכן חית העתים חזקת פרק כד6מר )מעותיסנריך
 6כ תר5וגה סיס ס)6 כיון עכד כמו כיוכ) חוזר610

 6מר )כן כמתנס, קיז סמקפחס נס קיק31יססטס*

  %ספחתו 6ל ם6ים פירוסיססטעס הנותכה, )לכותתסוכו
 ורוי: כמהנס.סייך

 6רס )ך  יס וכי גו6). )1 ימיה )6 כירשש
 5ת מילט כנר )פרם יכו) ולין כו',כיטר6)

 )6יק 6'ן 061 )מכתכ נהו")  לנוו, 5ת 515סחי
 גל, ססו6 כיון מככר )ו ;6ין הגר, כגז) וכנוונו46
 טנס מ6יזס מורס נו6) לו יהיס )6 כצנורו6כ)

 ודוק: יום. ויקי Info שווקלי )סיות העהייסמקריית,
 6יגה 6.גס דנותנס וסוכר ר"מן ע) )יק7צדק

  יתן  וכי  ריחוקקן קר6 יפר; סי6ךכמכו,
 סרריר מנס פר לו ומיחס מכניו )6חו כו'מהגס
 סי5 סלס.6 רנחלת מטוס' ייר5ס פי'* לנסיךומכח

 וס'  טוסן פל רק לסנסי5  ניחן  ול6 סק,דסמחרורת
 )ענויו )הת רקות )1  6ין 36ל ולצניה לוסיסיס
 הכסגת )גסיך, וסכת דהפייום הפטר, ועוד)ע1)0.
 ג) )העכל רק גחן hic )חירות, העכן יי65הדרור
 ע) )6 ממס סכרי עכד ע) ~ומכוכה עכרו טהו6זמן
 ימכ ל5 ל5פוו5  מגיס, נפיק כי 36ל  outn],6חך
 נערס פרק טוף )קיט גכי וכד6:ורו חתנסלליס

 לכן Shlnnl' ירט פ)ונת6 דסס יעו"ק'סגתפתתה,
 ודוק:  )גקי6*ומכת

  ההקרסי חן 6ף כתו"כ )ולחוזתו, 1סכ 3י1נ)ריבוא
 וכמכ"ח לכסנים,  היוליה סס"6 מע"כפיין

 ותיגס סירייס סברס סקינס ר05 ברור, סתוס'כונה
  ט6.ן הסקדק, חיך נפיק ככ"ז ההקרמי כיד רקכירו
 פ' לקמן  ותפויס טלו, סלעו ד3ר תקריס6רס

 רק ניוכ4 יוליוס הקדיקס  06 מסני  טסרסכחוקותיי
 כתיכליתמן

 לר' יקריס כו' מקנתו סרס 6ת  ובס
 וכתריס סתקדיס, פרצה  oh סיעו כו'י סכמן ליוחיסד
 פד6סי  06 וסיעו סברתי  יסית סיוכ) וכסגתכשיכף
 סתדיסס, ל6  כלילו ויוכל לכעליס חזירתסנוקויס
 ר6ינס at:'h יפריח סל6 סייגו ססקרס, %יר36ל
  שריכן תוס'  כהנו וכזס  פריון, 3ל5 %סקרסיול,ס
 מטמפ רסיטל  לפום כו' תקנס סרס ר"ת פ"3 כ"ירף
06s~a ניר  סו5  לפריין 5ל6 כו'  מסגוכר סוחר 

 %ל"% לו"ופיין  סר6טעיס  ל3פליס  נחנס חל6סגזנר
 כעת סוelh  0" 6 ויוכל יילל קר6 קמ"ל  לכןכוס'
  חגם 3יו3ל חל6 בכ"ז r0)1po ססקויסס  ססקדסיכיד

 וק"ל* ל5חןחו.וסב
 s~'a רקעו hnD9 ןדריס סתעון' )ר' )חקורריקע

 נייבל,  רחחיר  %טוס  וגו5ל' לוס וקינולחלוין
  06 ביובל n~ftne %קנם  סרס כמקדים גין6יך

 לסריי,  סקרס קוס כזס ו)מ6 16 )ח65',ןגו6)ס
 סג)16 נסקדם כך מ46 61יגו לוס קינו נסדיויכמו

רגי
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 פ2 מתארמהבהרמשר

 כ0וגי6 כי16ר סריך וסך3ר )נעליס, מחזורסכי
 יתכן וכו'* חומס עיר חוסנ ניח ימכור כיר*ייגט 1ד1"ק: כ"6דקדוסין

~DW
 התגיניס מעריס סס סתכ5ר דערי קלתי

 דקורו וכתו כתלורן כטיס oh ומתחזקיס סטויםמפגי
 סוין' סיס 06 ולפ"ז סו/ נוגגי מקוס מגילסריס
 טגס, חנוסיס כמסך ביוכל, חוזלת נו53ר כעיררגיש
 61יגס חרקיסוגריס העיר לגטי כל ויסיו )לחוזתו,6יס יסוכי סיוכ) וכשגת סרכם גתיס ימכר כי יתכןס)6

 מקטר לסם ולין סעיי' ומוכלי מו65י ומכיריםיוועיס
 להתחזק, יוכלו ול6 זל"ז, מכירים היגס כיוס6ינורן

 ומוס יוחלט* יג6) )6 061 טגס זחן מהורס גנגסלכן
 נעיר 1ל6 יסג טחך רג"ט סיחן ח65 פ' מספריוריק
 כספר, 1ל6 3קיכך חומסי כמיקפת צעיר פירוטטקס
 )5ר )גויס יתחכרו ק)6 ססכגס, מפגי שגיסןפילוק
 כ6ו ויפילו לספר ססנווכס וכעיר טבחיו וגתו1)16יג'
 גווטכל: וזפ הסכה, נזחללין ותכן קק p~D'ע)
 כיח התקרץ כבסון חסר פעתיס כמס סג0י כו'* לממיתות חותס ל6 6קי נעיר 6סל מכיתרקמ
 הממיסי 6ת ך' עכס יחיס קסת כי כתוהטיפוס
'DS~1)פ"ז רכות, וכיו"כ יניס, כקטת כי 5") ספטט 
 ע) ג"כ ק6י ]6קר כעיר 6טי סכית וקם s~s%ן

 יסווה כר' וזס ל5תיתות, כחומס )6 6סרסכית[
 עיי"ס: תהקרי יליף וסתו"ג 11"פ. חותס, עריכנת. ביגן קמר ריי כחומס סכגוי כית ערכיןכסלסי

 כגר הגס עתך, וחי ותוקכ גי כו' בחיך ימוךרסקי
 בחיך וחי כתיכ וכבחיך עתך, וחי כתיגתוסכ

 ע5מיות SD הו6חורס כפתח דחי וסכוגס, כלירי.עמך,
 רכינו וכתוט"כ סחי, 6) ס61ע5מיות קמחיותסד3ריס,
 קסחיות כתגי, כתיג ל6 ד' דחי פ"3, יסוס"חכסוכות
 כתוכ, לכן יעו"טי ד', חי רק ח6תויתכרך' נפרד6ין
 טסם ריחניותו, סו6 סע5מיות חיותו תוסכססגר
 ל6 ו06 עצך, רק בינו סטו)מיס, חי כו'דכוק
 גר מגו טסו6 בחרי לסורו, ימזור 16 ותחייסו,חקרכו
 חיותו בחיך גכי 6כ) סנכ)ות, מן כפרך ובינו5דק

 מחגו יסור ל6 יסרבל בלקי כד' רכיקתו זססעלתיות
 חיותו לק טורפות, חיוט כמעון ידור 06 6ףג5ח,

 תקי זס )1 החקריית סזמגיי' מחיות וסיףסגפרדתי
 חסרון עכור לסחת ירד כל 6קר תר6ס כיעתךי

 סזמגיי החיות כבמת כי וסחייסו, וסחזיקסו,מזוגותיו
 סרוחגי סע5חיי, וסתיות ס6ד0, 6ל ומקריי נפרדסו6
 תוסכ 3גר לכן עתה וחחפ5ס ס6דס 6ל דפוק610
 רק תחיך כן )6 סמך, רק תיגו כו' רכיקותונס

 1ד1'ק: כך. קלוי סזמגייחיוהו

 גר ט) טקסי יתכן, ותרוויח, נסך כזלתו תקחאל
 טרם סיסר6ל וסלוסו כך 6חר נתגייר 06תוסכ

 מבתו תקח 6ל כקיתגייר, לגן 3ריכית' חפותיוגירותו
 מעותיו יתסס bSG מ6)קיךי וירקת 6מר וג'וןכסך.
 "וסם סגר למלות ל01 ססגוי תיקמר סיעו,נעו"ג,
 עיי'ס תגבי פליגי ע"כ נסך 6יזסו וכפרק מכיח, סכןכריכית'
 6לן 6ת )כס )תה כו' ו' 6גי כו', כספךאר2

 )6 מלריס י5י6ת סכתי63 ככובסו סגםכנען,
 יקבי מטוס, גריס כנען. 6רן 6ת )כס )יוםכתיר
 יתזס עמך, וחי ותוקכ גר כס ןגתיכ פרטם, הךע)

 כ6יזסו סדריט וכמו לסחיותה פלוס תיקכ רגלירעיגין,
 כזמן רק נוסג 6יגו תוסכ וגר עיי"ס, ט"6' דףגסך

 6מר ולכן עליסי יום3ין ייסכיס סכל גוסג,ססיוכל
 סיעה כגפף 6רן 6ת לכס )תה כו' 6לקיכס ד'6ני
 יוסכין יוסכיס וכל )כס גתז:ס נגען סברן זמןסכל
 כנען 6רן l'hP כזגון ה6 לסחיותוי 6תס מלויסטליס
 כלעית תק6*כ )מחיותה נו5וויס 6תס 6ין לכסגת,גס

 סגס יקוכ. בכוהיו nrtnh ו6) תקפחתו 6)יישובם ודו"ק; ארן. תקין ט6יגן ומיקיות,וק:-5יס,
 סיוג) קנת נתחבת ר"י כן יקנוע6)לכ'

 1)6 כו' גפטריס עכדיס סי' )6 יוהכ"פ עדחר"פ
 וזס )כט)יסן' חוזרות וטדות כו' lppn כו'חקתעכו'ין

 סגת טכהחלת )יי נר6ס 'C"tD' קדוטה, תוספותמדין
 סיוכל קגת ער 6מי לכן כקפחכן 06ורין היויו3)
 yh, תריס וזס ככללי סיוכל סגת 1ל6 )נמך'יעכור
 6חוזח Sh1 כמפחס, ק6סור תטפחתו 6) 1:(כטז3ד
 6ז כקופר טיתקעו יוסכ"פ, זחן )6חר יקוכמכותיו
 געקס כי עד סיוכ), ער סגנוכרת גחלתו 6)יותחזור

 ודו"ק: )ך* )מחכר קליך קהיםעגי,
 פל6 וגגך)* ידו מסיגה 16 כו' ימוגו מ6"י1אחר

 סו6 סכן כל קותו גו36ין דקרוכיסכיון
 06 כו' וחסכ וקלף סיפק ט) דקלי ונרבה,עלמו.
 ק)6 רז"ל, פירסו וסכוגס כו', כקגיס רכותעוד

~DW' 
 6ת

 כדיוק, מויו ולפי ססגיס )פי ויחטוכ כחסכון,סעו"ג
 6חוזס, טד0 דוגר ג3י )עי) רפ"י פירס ס':יו"כוכנוו
 ראין ביגן סקרוכיס מנעי ול6 בנוי, לכןיטו"ס,
 6ת Sh'a סו6 06 6ף 6)6 כחסכון, קותו)הטעום.
 יחקוכ לק קוגסון 6ח יטעס )6 כן גסטסתו

 ססתטס, סגות ע) ק6י דסכחותיי:ר"כ"ע, פירט ד', 6גי הר16 וחקדטי תקמורו :(כתוהיטירן 5דק: וכחסכוןכדיוק
 על וחקדסי ספירט חס 6ך לד', סכת כסודכתיכ
 ק6י דקכתותי כפמוטו, וסגר6ס ק5ת. זר סי31)טגת
 ךוכפ' )ד' קכה כסו וכתים ססחטס, קנותט)

קווקיס
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חכמהבהרמשך242
 דטנזירס זיכיון יתכן, 6ך לכתות[, SD ק6יקדו0יס
 )פגי יום ק)סיס 0כיעיח הוס' וזה ס"מ ע)סו6

 מו"קי ריק וכד6מל שקדט, ד6יכ6 עזתן ודוקךסגיעית,
 )תיתרץ המיס וכיסוך נטיעות טמר קמרהדסס)כס
 כטמילות שתקמלו 6תר, הכ6 כן תקרס, ר6יכ6כזמן
 ידוייק: תקרם. ד6יכ6 כזתן ורוקב וגדר, סיג)עסות
 רכתינ יתכן תרבו, ונקרסי תטמורו מנחותי4לר2

 תמת SD וזה הדברות, כעקרת סכת 56)סתור
 6כ) חייכ, O~lDO יחיד סדוקך מיתה, עסיסןסחייכין
 כעטותה, דכתיכ ומקרכן, מכרת פטורין קמטוטניס
 תסתרו כתכ לכתחלס קגיס יעמו ס)6 תקום מכ65כ)
 וכמסיכת ד0ר"6 חקרם,, גגי כתכ ותס"ה רייס.כרסון
 מ)עק1ת לפיטו יסתתו וסכת קת')' לגיס, יעסוככוס
 כין סג6 )6 כחקרם סהותרס ות)6כה כרכים,מל6כס
 תס6 ככי וכן 6חת. ככת טעם )קגיס כיןיחיך
 6ת וטחרתס גתכ מכת ידחה ד)6 מטכןן מלתכתגצי

 הנוקדם יבנו ל6 מהכיס )הורותי כו/ וקתרוסקכת
 כח)וס(: )ד"ז ודו"ק,כמחד,

 כותכ 6ףטמוכר olnnhl נספר ו6כתוכהמשמ2רשהי
 וסלוקח כמ"פ )תמכתיגו כוון סכ6סטר,

 ספר קיהל רכעי קIY:'D 6"5 קחת ויעיין סכר.גוחן
 והוי ככסף דקני סכ6, וכן רציה, כסטר רקסתקגס

 כ) )עיני תמירה, עד. זס כו'ן סעדיס1)עיכ. דורי חגמ6) לעיני כו' הנזקנה ספר 6ת וצתןוט"ממ. ודו"ק: רסיס,סטר
 וכרס דכר דכתקיימי דע סגה כו', סיומכיססיהוריס
 התה כי מ5יליף 6ין וסרזנ נרבע ולכןתורס,
 הים 0הו6 חגמ6) )כן עדות, נגור וחיגו וכרכעלי
 6יג6 כהיוסכיס 6כ) העדיס, פיס) 6יגו?חוכר,
 יפסלו tO'1DO 6(0 6ת יחדו )כן ופ0ו)יס,קרוכיס
  גטין גכי קי"ד 3"כ כחוס'  רכנן  ונר3רי6ותף

 היו סהטדיל )הוריה, 61"ו' 3ל6 כהים  ולכןו9רוסין'
 6קר הססו)יס, צוחן יפסלו ס)6 ע5מן' כפנימ.וחדין

 ופקוח: התטרם, כחקרכיוק3יס

בחקתי
 )הודיע כו' קנתוח נגידי נעתס. גמתיכסרנתתי

  o~lnhwnl כו' סג6חר גורס חט6כמס
 5ינס סי5  סכיסיית רססנסגס  l)DO' סיוכ,מנפו

 סט3פי  63ופן סחתנסג  מפולסי 3ר6  ;סססתנליתית,
 לסיוע יכיל סתרתס תכיל ונול  "לייסן כת סי66סר
 רק ר"  3לי פך מריוס וחוסר נפרלס  3רלס63וסן
 ס;גתס רק לינוס סי5 בי  ס5רס יכיר ט6סנקופן

  רלופיסי  נסים רס  סו6 וסטאר פריי כל פלפרסיות
 ו3זס  לסחררך, יוכל סנטיי  נקופן גס במיסירס"ס 3ררכי סברס  ילך וכלסר שרולס,  עין  מתרגל6סר

 חקות גס 6ז תוכה כחקתי  oh יסר"לנתכרכו
 לפי סי3פ' ררכי כל כי בחיסורי  ילבו 61רןטויס
 ותגכ)ות מכוסות  ס"לקית' סהכמי  5ותס ססררסחס

 ויפכח ה6דס יטעם ס)6 ולתען וסמ5והי התורהלררכי
 סרגלה לרוב ויחסול הצטרע,  ומהגיח ונזמור,3ור6
 ים  לכן  תיולרס, לספרירס בפלוס,  סו6 סט3פכי

 )סטיר רק הו6 והגסים  תכליתייס'  6וס "בליסייס'
 כי כסטכע, כ"ס הכולך מפעלות על 6דס כגי)כות
 סגרו) הלל ס6ומר ולכן הטהורה. והסגחתו ייוסי6
 פעולות סגך ע) רק )הודות סר16י סתורה יוס,גכ)
 )סיורר 5ריכיס 6ין הטכע מוסערות 36ל גם, דרךטעל
 תסקס התותר כל 6כ) ונזגדף' מחרף ס"1 סכרתן,6חרי
 סטכעיי, סרור nlSDDn על הרכר סוס יוס,  ככללרור
 סכ6.  הפולס  3ן  טסות מוצית כמ3ו5ר,  to~s 3כל5סר

 סגפתן העגין 6כ) וכיו"כ, מן כמיהפ),, גזן 6יגו סטנעיי סרור נדתי גס  ייר עלותלנה
 הגמ65יס , קיום קזס התנזירית, סהגה ה61כהטכע
 הגס קכוע יוס כ) טכעי וכדרך הכפרריסןוהרככת
 6חד כ) 6סי מזון, גת65יס, מוספר כלי יטפיס)יפי
  וסגניותי חכמת ע) חורה SD1D ה61 הטכעי נוןיזון
  ולכן  סיסייס' סמירס ממס יותר  למנין סטי"תוכציר
 כיתך 6)פ6 אעגין כיתי ג6)פhnth1 6 נוטוסלמרו
 elS~n קסתך רק תדלגי טכעיי,ם6ינו סרור ע)תורס
 סררו  וסדת כחו) סמ16רות ככרכת הכן תי"ו,עך

hDSb3.53ית h1ol נ)6  סמתגסג סעכע' סדור כמו  
 נוסודריס והטלו)יס קמורות סמכות סהו)כין רקתרואה,
 6ז )סגמ65יס, מזון נוהן 06 הטכעיי הסידורוכאופן
?ו6

 עגיי
t~SD כענין וסנס רלי חי לכל מסכיע  וזס  

 וקלירס, תריססי כמו ווס  גספועלסילוריסי  לריךסי3ע
 וכ) )פגיו מוכן הכ) מו65 סס6דס רק וכיו"כ,וזריעה
 כריותיו )כ) חזון ומכין )קרתו, הכן מותדיסהפולס
 תרתה כיס ואית תסוס רט*י דייק וכן כר6.6מר
 חי )כ) מזון סכנת מכח כו וים כיח כקלףדקתי
  מסרס עיקר זס חוכן, וסב) הטכעי סדור דרךדם)
 סנדו) כה)) גומר ע"1 6סר סגסייי ממפטמתיותר
 העכע גנר ספל6ות ע) ססכ) כמר, )כ) )חסנותן
 סזס גכר6ו, 6יך והיסודות  נעטו  6יך  ספפילותריס ססו5 ר"  סמי קר6 הר6סון 6יס ו)כן מתה,טחסכ
 והכליאם ה5ורוח גוסן סו6 הסס 6יך כמולסמה

 קמי הוttn~hlo 6 ו' 6ני כמדים קמרו ו)זסכיסודות,
 הטכע הכיל אכלסם 6כ) סל6ס11. 6דס )יקקל6

והתנתן
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המבהממהבהקתימשך
 תפטלות סכין וסמיכותיי ~D3p ומורכי כסיושתנוגן
 תגסיג וים סלורס מתוך סיורר ומכיר דעיסממיס
 סקי6 6רס סיס 1ל6 מדנות, מס תורס וע"ז ווילכירם
 ונום1תלח ועכר כיסס מכרס, סכ6 עו 6ד'ילסקכ'ס
 6וס תקבלת מסמס גחירוס סגנו65יס סויותידעו

 ונוסע.)ס סתסוככ Sh ססכס תן ד' דרגי ומסיגוסר6סון
 ססינ וכרסס כן ל6 )סת6וחרי סנזוקדס ומןלסעל1ל,

 ותן סמסוככמן
~nlhno 

 סיו5ר סטיב כי סו )חוקדס
 וססערר ס6פס תן וחרמן כרקן מסוף ס6ת.ת"ססס

 לעיקרית זו וססגס ודרגות, סס יורם וע"זסמח)ט,
 וכמו כ6כיסס, כשכרטס לתרו )כן סכרי6ס,ככוגח
 רק סנורך ונטבחת מ5י6ות ט) נוכין סריגוסס6רס,

 כפעולות ותוטגחיס סככל6ו ותכין יורע סגכר6יסתן
 זזם עמון סחת6חדת וכחכמתו כתלינותו מחויככורך
 6לקיס ד' עסות כיוס וכחוס"6 לכרפס, כסאגתסכגס
 מן ולמטסי מלתע)ס סססנס ע) זס וקתיסי6לן

 ודו"ק: סתוקדס. 6להמקוחי

 6ונור ר"י נתו"כ סקרן. מן ומס "יםרהשבתי
 אוחר ר"מ סע1לס נון חעכירססכני

 כזמן מקוס ס) ספחו קינותי 6ר"ם יזיקו ק)6מקניתן
 כר' סכר ור"י )טעתיס, ק6י ור"ק מונן' מעגיןכו',

 ואספת ל"ס ככרכות לס וחייתי כספרי דתגןיסמע6ל,
 ת"ל כו' יכול יחוט 1ל6 קג6חר כו' ת"ל מסדגנך
 6ונור רסכ"י 4ר7 ירך תגסס כסן סגסנ דרגךואספת
 כו' חקוס סל ר5וגו כוסים קיסר6ל כזחן 6ל6כו'

 עלמן ע"י כעסי תל6כתן רם"נו עוסין טליןוכזמן

 04 וסיס דס6 הוס', ותמסו דגנך, ואספתמגאתי
 ת6ורכס, ככל כתיכון ל6 6ך כתיכן, תמתחוסתוע
 דרך חכסג גורג 6רס 06 ושגס סח6"ג, כתכוכן
 )מזיקין חקוס ים 6ז מהורס, Sh תנויד דכוק ו6יכ61רן

 כהקים)טו
~nhtDI 

 ל6 )ו ורע ט5דיק כתורס, רכינו
 )ללקות דכוק סיסים לפסליי שכקהי קמחיתקסם,
 עלול דכיקותו נפסק 6סר כרגע לכן ספסק,כלי

 6כל ~,OSlt' תן תעכירין 6חר )כן רעים,למקריס
 סייגה רט"ת' עוםין סיקול) כזחן )שיטתור*ם

 6ין 6ז סססק, כלי יתכרך לסכורך אחידטרכוקיס
 וסיגו סטכעיי חטולס OSDnS וסוף כתיכ, מלכדועור
 חס כעלתו ]וזס ח"ו רע פגע ולסוס )תזיקיןעלו)

 כ16ריית6ן ועסיק כסו תיכרך ריכ"ל ע"ז ככתוכוחסמ65גו
 ולתורתה לססי"ת תניר כדכיקותו חוכטח סיסדליכ*)
 56) תקכט וסכך סטכע, מנדלי וכערס זך חומרוכי

 ק)6 תסכיתן ק6תי ולכך ק"מ[, כמחיקתיסכ'י
 ופמוט: כו'.יזיקו

 SJh דו"חי )תחזיק %h גת;נ6ו )6 סגקי6יסטי

 פרועי ספייוס ר6תס, ל6 עין כו' מלנוןת"ח
 כמוטכלותן רק סכרו 6*ן כמוקכ3'ת ורכוקוסעוסק
 כנכסיוי טסו6 סתחזיקה*ח, S~h כו, סולט סחוסס6ין
 כ) סנכי6יס נכלו SD'1 כח סולט וסחוט גסתיידכי

 כ"ז c)nh סתומגיס, ועגיניס סנווחסיסגנוחות
 תכני )סיות תפעליס, סעיקס נוי '6כ) ת"ח,כתחזיק
 גרו) סכרו )תלנוורייס 6גסיס ולעסות ת"ח ס6רןעס
 ו6ז חסי/ כפי תזו)) יקר ה6151 06 יתרו כיעד
 )כן עליו, קולט סחוט 6ין 6טר כנוומכ)ותמכרו
 ניסנ קכרס 6ותס סמחזיקיס רכנןכגורסו
 מגוסרקי )כר ל6יסתכילי תלי )כן תוחס,וחע)תס

 סתם ססס חייך, ר' 6ת סתחזיקיס וזמו חייידר'
 מסחבק ישי תסוס, ל"סתכו)י חלית ג6 וסותרכנחו,

 סוי ותינוקך חיטים גדיים געקיח סיו סל6 ר"ח6ת
 לכ' 6תל נסוי וכגוו כו', סרי. סית6 )הוחתני
 )סו5י6 סיס תורתו דסרכגת סס. ג:ספועליסחגיג6
 ענין 610 16תי סמחזיקיס סכר 61"כ תיכוקהתורס

 ודוק: נחיש, תוסג:לחי
 ע) 6מר )6 כחט6תיכס. כו' קרי כגוי חככור~לכ[

 סטם חיסול על כ11ן וזס מקוס,חט6תיכס
 חית כל ע) יסים וחתכם ותור6כס וכתיכיחכרך,
 ג6דס מולטת חים 6ין קג"6 סכת סוף ומנורסטרן,
)"hhכטכועות ססס סחטנו כחו )כן ככסחם, )1  טויסס 
 יתכרך מתו תקדומת ועמו מסכת, וחללו וסקרקו6
 וכימו מחיות 56) ככודס גתחלל לכן חלילס,חולין

 ס6רד חית 56) וככורו סברס יקרת ונתח))ככסאות,
 iffs: תך)יקין כתם פרק ויעוין ודוק, כחט'6תיכס.וזס

 6חתקרסיכסרוקו~יגמררןי
 זל"

 גחוחכס, נריח בריח
 1)6 בותר גססו6 סקרכגות תןיכו)

 סיטת ולפי רה"י. כו', 6תוריס קרכגות סריבריח
 קרסס י6סוגס דקדוקם דוכתי, כתוס'ככתס ח.יסרכיגו
 סכנזות )בסור סי'גוי )כו6, לעהיר וקרסם)סעתס
 מני)ס ועיין בסור, כיח סבין 6עפ"י ל1:קריכ6כ)
 וסממותי עוכב 6"ס ו)פ"ז זס, מקילם ו'נטו"6 י'דף
 סקרכגות, חן מקדסיכס6ת

 על יקרינו ט)6 סייג"
 ול6 ת'3 מותרין סבתות סיסיו ויכול כלל, סתזן:חעל
 סיסיו וזס יסרבל, 6רן ככל סייגו גחוחכס, כריחלריח
 בסורן יס6 כמזיח לסקרים וגס 6סוריססכתות
 עזרה סבכן לוס ומעירני חייס, רכיגווכפיטת

 ורו"ק: כמס"קיעוין

 נתפוס 6ומייס ט6גו תם וכו', נריץ 6תרזכנראי,י
 קכת. תוספות עיין בכותי חסדיוזוכר

 11tDS לכלי לו סתעינ חי 6ת סתעיכ דלך כיויתכן
 6ת ססעינ מי וכן 6כוויס, סעוכות ימיו ס)6לותה

י45צק
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חכמהצחקתי 'משך . .4*8
 פרי ס,י6ס כרי סנגיס, 6ה וינוגן יטיס סו6סיכות
 החסדיס יזכור סהקכ"ס ס6מלן ח)ו,וזה מי עלסוכותיו
 יכיס ט)6 זס' כסכי) ffhl( )6כ1תימ, סעססופעוטות

 ורו"ק: לתנו. גס חסדו תופר )6)ריק
 דכירוק)מ. העגין, כי קנות, חסדי וזוכר י"ל 6חררבנאופז
 ממטס בכות זכות רבית 06 קמלי חלק דפרק'

 רהרוור0 פירום, כחסר, והרכקו לכו סמטה במסותוזכוה
 נגטמי1ת, פעו)תס כ) היו והקמעות והסכותכתכ

 יעי*סי וכידיעתו, כד' 'ך3וקה סלמס יומסלהענויו
 )ת"ת כגין ' )הרריך 16 תולם )התזיק הזוכה כ))כן
 ולזה סבכות, טכוגו נוה סטוטס סכות, זכות )ויס
 הלכות( טעסקו כך*ז ני"ל ד)5ריקיס ס"ה, כסכת תוס'כות
 וגס תורה החזיק ק)6 6דס רבה oh 6כ) בכות, זכות המה)6
 ויתדכק ילך מטהן לכות וזכות ותויתו מד' רחוקיסכג'י
 המקטרג יכוץ כו',ו6ס ימוח )6 מקמך וחסריכחסד
 6כרהס ככי מהן 56לן, טכעיח הי6 תות ה)6לימור
 ויעקכ,י5חק

'cDn זה, הנוקטרנ טזוכר כיון "סד, רכ 
 וזדת 56)ס ספע)ו כן 6ס- יתכרך הסס .בנור6ז

 היטכ: ורו"ק לכות חסדו זוכר הו6 ולזה מע5מס, חסדיטו קס,כות מה 6גות, זכות להס יס סוכ ת6כוחס,החסר
 hSI מ6סתיס ל6 וכו' נקרן נהיותס "ת גסר11ף

 ר' 6ני כי onh כריתי לספר )כ)והסגע)תיס
tot'plhהההגחה כדרכי קלת טגתכוגן הו6 סעגין 
 גזיה כבקר כי וזה, לסכין, סיוכ) מס ק5תסעליוגס
 מכיס כ4ר5ות יתגדרו יטרף) 6סי הע)יוגה'החכמם
 הבלקית, הקטרם חקקס 6סר זמן ער מ6ד, מ6דלכיס
 ותחכולות' lh~(ot חסכם נליץ, ל6 )פותך לכ66קר
 והעירם כענוים. יתכו))1. 1)6 )גוי יתקיינוז .סר6)6סר
 6סר וסיגיס, בריס גזה )עסה ס6ימס גרביע"ז

 כמלולות תטכע 1)6 סיס נקי כסבון תהקייסס6ומס

"Dnoהמורה הרונסון והנה וככיר, לנוין כרוח הסויף 
 יעקכ, מזקן לזכינו סו6 ה"ומה' ר6סי ותקמרירך
 חסכ, הימיס' כהחרית 16תגו יקלה 6סר 6ת ר6ס6טר
 כמקריס 61)וין חזק כגוי 6יס סנעיס יניס 6פ6סל

 רככם, כרככות 6חר ויתכטלו יתכוללו hioמ)פניסי
 קם מ5ויגיס ימיו צגיו 6סל ועלה, תתכוססתקם

 עלמו כפגי לגוי יסר6ל היו ולכן נטמותיסס,ככנויסןי
 ה)4 מס, קכור יטר,) טכסי כ) 6כי יעקכ היהו6ס
 כמעריס נוקתקעיס והיו כנען נוקרן נותי6סיססיו

 מעם 6חד ח)ק רק 6כרהס זרע יהיה ל6 כיפליסס, ס6)קי יעיר כס) והיס נוז)רתס, )6רן 6ותסומחסיכיס
 כי וירגון כגען, כקרן קותו לקכור עוז ככל 015 לכןנ~ריסי
 ירעו ]עכ6טר כגען כקרן ה61 ויחוסם on~hoלכות
 כקטר וחעכוסו )קוכרו מטתוקקיס סיומע)חו

 סו"

'n~jtsS6"כמדרס ועיין .טו'. מכפר מוכח מס כתום 
 בניו כגפם נקכע וכזפ יעו"ס[ל ע1"ג 16ת1 יעטוט)6
 ולחעוכ 6כותיהס 6רן 6) לססתוקק. טכסייקטור
 יעקור ירד ס)6 מלמד סס ויגר וזס -כגריס,עלנוס
 )דורות מלמר פזרוסי טס, )גור 6ל6 להסתקע6כיגו
 להסתקע ירדו hSn סירעון, ההגסגה, וגלות גלותככל
 ע5מס כעיני כחקכין ויהיו הימין קז כו6 עד )גוררק
 כל וכן יפקד. פקר יוסף 5וה וגן כ16רחיס,ל6

 תכן יטרלל, כ)גכ גדל סורס הגיחו סכזסססכטיס,
 כקוליסי בעיניסס נחטכיס מהיו יקי6), כני מפגיויקוקו
 גטעיס כסקר סרסיט ועוסה גחכך סיגו קהקוןטכסו

 עלמן 6ת דינזו ס)6 .יסרק), גחטכין היו כן1"י)נות,
 כי עד וכהרגקתס, כתכוגזתיהס גפרדין והיו)אקריס
 ס6ונזס גרתי )תדו ומזה כקון. המטרי כעיניהיו

 כי"ח onlho וסיגו יגדרו כנציג, בגטי עזרךוכרייס
 יטרם) קירעון ריכיהסי ככ) הגויס מן )הכד)רכר,
 זיתיסי כסתי)י והוך נכריה כ6רל וגר 6כסג6י הו6כי

 קמרו ולכן בחרתי סיככה עם נתערבס4יג1
 כ) פירוטי )נט), יכו) 6יגו קיהו ס6פי)וכירושלמי,

 כ6 קפינו מ)כיותן קעכור ויפסק S~IJO כ6 ס)6זנן,

 מן ססן יכטלוי )6 יכוץ, תיכף כי בנולהמכקי
 קותה ומזכירין נגולח )הקונוס המקיימיןסרכריס

 לו, )6 כקרן וסב יטלל)טהור
 6סר סטגיסן כרכות כטויס, יסרבל היות מעתרהטנה

 כצופן יתקיימו כי תכף יומני כ) הצמיגו)6
 היורע מסכיך olb מחשכת יקער )6 6מרגפ)6,
 על טניס נקלפי שטפו 6סר והמלולות הימיסקולות
 נ*כ )בו זה ]6סר בגיס וחד) כח והרפה המעטעס
 כסגכס לנזטרס הבמה קיוס SD ונלו) גפ)6מופת
'ns~ihסהסנחס, ורך הגס הקרמוניס[. עסיס גתגכ6ו 6טר 

 וצחר מ6תיס 16 )מ6ס קרוב סגים מסך יגיחוכי
 יכלה, וכלה גליו המון ויפון סערה רוח יקוםז0

 יר51ה לדוריס גפזריס כי ער יתנוו), )6 יטעוףיהלום
 יוגרל )גוי, יסיו יתבחנו, וגס רחוק לסקוסיכרוחו
 נר סיותו יקכת כי ען תי4 יעלו חכמתסתורתם,
 יטפס כ) מלמכהו, משם זה גי יחסום, גכליה,כצרן
 ריח יכ61 סס המיוער, כזמן הרוחניות ד')יסותת
 כרעם סובן כקול בתו יזכיר חזק, יותר עודמערס
 6סר 6רן 6) )ך )ך )6יס, סמך ונוי 6תה.יהודי
 כעסיסי וקיומו סיטי6)י מ5כ יחליף ככס ירעת,ל6

 וזס סימיס, ונרי כספר יר6ס התטכי) עיןכבסר
 סליתה, ועפרנו,-)קיוס הצמיתי הות לקיוס סכות)סגי
 תורתו ויגד) יפריח כעמיס יסרבל ינוח כקטרכי

 גי  5כותייכ' נגר יהנררו  היל' יעסו  וננ?יפ)פו)וי
ככס
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 6'9קענסיכמהגחקתימשך

 נוס 16מן יוסיף יחרם שלחרון 6סל ס6דס, חפןככס
 6סר ס6טסית, כחכמות 1PO 011' מרור כעלסמסיס
 ה6חרוגיסי יתגדרו כזה והנסיון הקנוסי טכ) מחיגתמקורן
 כן )6 דור, נכל רות'ת עינינו כחטר קותן,יוסיפו
 6רן ע) )6 ומקורו ססנויס מן מגיתן ס6)קי,סרת
 DSn(~o ימרק) כקרן סיס 06 סל6חו5כ

~sO 
 סיס

 3'ו דורוי )פי 6חי כל האומס כתיקון )מתגורלהן
 ומס סקדוס, כ"ד רכלי 6ת לכסל יכול סיסהגרו)
 )סר6ות יכול סיס קטן 3*ד  6ף  תרות 3י*נסנורם
 טיעוריס לענין כיוסכ*פ ורקס כעיניסס' סיחר16פן
 ססכס כפי 6חד כ) סו6 כפקות סכויגי סקורהמס
 הים זה ומלכד יעו"ס. ק315* סיעור ליזה מרוחכתי
 רקבון, מקרס מלכד רוחניות, ללקית הופעםתמיד
 61סיפת גכי6יס וכני נכי6יס שיו סרוח עליהןסברס
 כתכ כ6סר )זס, סמוכסריס והטסרס התכמסכעלי
 6ף ותומיס, 16ריס והים יסוס*ת כהלכותרמכ"ס
 וריס סקרם, רוח ס61כין קטם תנורו, סגיכמקדם
 הדור ירעו ל6 6טר חופףי חריר תלקי 6ורגלוי

 הזמגיס' כענינים ~onlh ס) וכההגהגהחלפגיס,
 סטס, לסורקת )דון להם מסור המטפט סיסכ6סר
 סגתתעט כגולה, כן ל6 לכך, לריכס היסבהסעה
 רקות 6ין זס oDWnC התורס, כנימוך והפסיפססקיכון
 לספר מהקדמתו רגוכ'ס כמום*כ וכרן לחרם 1ff3)סוס
 כרז) סל ומחי5ס ונכיון חוזם סוס 61ין תורה,נוסגס
 דרכס סי6 כך סכסנויס, ל6כיסן ימסטל כיןנפסקת
 היגס ימיו נכלים, לארן יכנסו עכ6קר ס6ומס,מל
 תורה,כגי

 והנירוס, והגזירותן הללות נון נדלדלו כקטי
 לססיכס נס הסו6ף 6לקי רוח כס יתעוררהח"כ
 הורס, ירכילו ילמדו, קדמס, מחלכת חולנולנוקור
 רומו SD התורה קרן יסמוך כי טד גפל6ות,יעסו
 להתגרר חס, להוסיף סחרם סרור כיר 6ין סל6ומיקה
 להתגדר סטסוי ס6דס TDn יתסס מס 6כותס,גגו

 6כותיכה הגחילו 6ער 6ת כוזכ כרעיון יכקרבחדק,
 כיס כסתטדרו )חמתו ס"ה מס כמכוח חוסיתיסער

 גחם סקר )6מר יסוכ wDn מוך מס' ויסיסהתלבות,
 )לזרח ויחסכ נוח5כתו יפכח 3כ)) וסיקר6לי6כותיט'
 יניף ל" )6 )סוגות ללרון דחו, )ימווי יעזוכלענן'

 הי6 טרלין כי יחקוכ' מסקגת6, יליף ול6ממק)קלת6
 ל6 כתחוקניס עסיתם, טבסס וכמקולקליםירוסליס,
 יכו6 6ז כעתיס, גי) 6ל יסר6ל תטתח 61לעסיתם
 לנוי עיחהו מנזעו, קותו יעקור DDI~' סועסרוח

 למתו גרן סו6 כי ירע )סוכו, למר )6 6ערמרחוק,
 ומח5ג10 יחלוףי כלכום סנזס ,ריס ולסוגות קדטיג"ספת
h'o6סר ד/ גניתי גיחיחי וקגחומיו יטך"ל, גוע 

 ישכח וכעלעולו סימיסי כ6חרית יקי גזע ע5נכ16
 יהעורר מעט' עות וגס ופלפילה, עומקםמורתו,
 חי) יעקו ולחוריו 16מ7 יוסיפו 31גי1 קוםכרגם
 כגר 6סל סננו)י כוס תורס )סחט יתגדלו ד/כתורה
 יסר6ל ורך כס 16מן* ויחזק יתקיים וכוסגקכחס.
 נספר נתריס למיתת חזי p1D ננתגודך, היותומיוס
 מגיסס מר"ץ כתסיכס פפעס ספות סוף זרוע6ור
 )6 1זס 'tV~lD פר*6, כ6רלות ס6ומס מנומודל

 כתורס ס6ומס ספנות ע) סו6 מילוםמלסחיט,
 וסמסורסי הכמוכס התורמינו ולמופעה הרוחניתוסתכ)ס
 )מקומן ממקום ופ)יטס ניעץ ע) 610 גע'לתיס1ל6

 חרזן וכליון גיטו) קזס סנלות, על סו6)כלותס
onlh~)מתורס טכחות ע) 610 6חס כריחי לספר 

 610 וסמי6וס ססניעול יעי 6)קיהס, ד' 6כי כירק
 מוח)עת וניעוץ נזי16ם )6 6כל 6לקיסס, ו' ס6נימכס

 ונם ירי שעל חלילסי 6תס יריתי ולספר)כלוהס
 6תוניסי זרע 6כרהסי זלע )גוי ויתקייחו ממויתגר)
 ד' יקרץ 6סר הקוקית, סמטרס )קב) ועומדר6וי
 63רד 6חי גוי יסרק) כסיף היכיס כחזיית)גו
 ואכמ"ל, רכים, וכריס נזם לגו וים 6חד, וחמו 6חד ד'וסיס
 בוקר וכקור פסחים ריס סגת' כיקור לרעהיךוףו

 6סר לכולי )עפיו )5דיקיס סמם יזרח3:עוס*ז
 סקילת וכמו פיחוסכן כך ולת"ז 3ס. נרחקו וס"הרס"י
 6ור יפו) לרבע ומרגע כאילי קופן סהו6מסחר,
 ל5ויקיס מתם יזרח כן כסלול, סוספס וים כרירןיותר
 מם6שכ לחון 1Dth ע) נעוס*ז ססנזס וזריחת)ע"4
S~D)תרגע נוולות והסגות חוסם סופעס קמיי יניס 
 ססי"ת כיריעת יגעו ס)6 חס טייע1ן וחס)רגע,
 )ית' מעת יתכרך כככובו והארס ~ODDI לסםיתוסף
 Or וגו )ת"ח יסים ם)6 חילי 6) נוחי) ילכווכמום"6.
 ללניי 6ור וכספרת נססנה רליס טיסיו יקכעוס"ני
 ססדמיון חקרן כקר יסיח ספרט ו3זס סג!סק,כ)6
 )רבע מלנע סמתנו)ת ומר51ת1 ה6.י בתוספת610

 וריק: זס היגס Dnh. תכונס ע) עומדו6יי:ו
 סטתן פירוש, סתום, ערך )רנות דפסותבבער,בך

 וסוך ין 3סטג ק6יט סכטרכיןנפחות
 נני יתירק נקכי* בני ןכתיכ מהערכך גדםכעין
 פסריס מכן בגי רכתיכ מס 6ו)ס כו'. חומסמכן
 דתרמז נר6סן סק4 מלסיס ערכך וסיס נקנס061
 6מס נ3י ס0ורס נתספטי ככר 6.כ6 סמרךדוס
 *תטי ומלמי כו' יתן סקליס ארמיס כסף מסורסכנת
 יזכר עלך יין נ"ר וכמלות נת'מ ם6יגו כנמכר,רנס

 גקכס גערך כענדיסן גס מיירי' וקרץ spn'חמקים
 חמסים סזכר ונג'ז ס6חן, לתסלומיסוס

משתגי
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hWולבמהבחקתובששך
 ורוק: כלצין. גרש תוס' סנטנו ונמוסין
 חגזסיס ערכך וסיס כו' מנס פסיס כו' עלכךרןץיןץ

 נ"י ןף ככורות דפתרו מקרסי כסקלכו'
  סטסףן סוקלי עקל  יפרך סוי  ומוסיפוד)גתר
 רמ3שס  ויפוין_ מעותי כיד ען מוסיפו נלסומעסריס

 רס%ניס 9ר5' לייללכן5מר סלכס  פרכין  פסלכיהפ"5
 ססיס טד גו' סוגר ערכך וסיס וזס כנערך,כזמן
 מעתיד '0י0 06 ע) מורס סוס וסיסי וכתיגאגס,
 עצרי לם1ן דרך סכן לנמלה לת5י6נמ וי" כנתרככר
 01מ15ס לתורס ויעוין )עתיד. סמספכו ו6ץ עם6סר
 מ*כ וף דכחוכות סנמ' 0גי6 1)6 61*וי סימןתזריע
 סוגתן זמי ענין ע) תורס קוס )חוה ימן )חורונחן
 סרס זכתס )6 וזס סנחינס, עתר ככר סיףפירוץ
 0ו6 ככר סערך מכעת וזס גתינס, מסעת 6)6)6כ
 פרין טעמי טרם מעלך 6חל כעתיד 1)6 עמרים3ן

 כסקר כו' חמקים עלכך סיס 0ערךן גזמןיססגיס
 כעת 3ת5י6וח סיס מככר מסק) כפי ג"כסקוס
 עסריס ססק) ססי0 כגח עגמו מעריך 06 וזססעלךן
 טרס סוסיפו 1)10ףנלסן

~nDD 
 נרם כעי ע) כוין

 כמס נודע סיס סכגר סערך כזמן 0כ) )סיסךן16
 פעס טרכך וסיס סכחוכ כפל ולכן סקדס, לסקל610

 ודיק: ספסט. )פיסגי
 יכו) כו' ופרס סימי לפי כו', סקדסבבוטמר

 :גומ Spn1Svn י"ין"גמ
 ס6חיחית סגירם6 כן סמט)ט). לכר )רכותופרס
 וכהום' י*כ מרק )סלן . וכן מס6גד סל"סכפירום
 סעגו6ס נסמס גבי ופדס דכתכ ו60 קשח.מכח
 ג16ח, סו6 סרס גכי קרקע לתעט סקדסוסק)

 קריך )6 סכית וכדק דקרסיו סת6סדככסמס
 מוכר סקרוסס ויסיר יתכן י6ן קרקע, לתעעקר6

 נווע)ין דפין כקרקע פריון פ"י ר' וקרסי כיומוע)ין
 כן, תוע)ין וקין דמי כמקרקעי עכריס מרין 1ה361ו

 ומקנס, 6חוז0 סרס נכי ורק )*ק( וף סגסרריןיעוין
 קרקע ע"ג פוחס ופודין סדן כסס מועליםי6.ן
 רק, פולין דמין סקוסי נאק)בתג

 ומלכוי כמטקטי
 03 רמופלין כ0ת0 ג3י כ"כ כטק) ס)6 6ףדנפדין

 י"ס :ן'11מעךנ 2, 1:1מם
h'oסיתם ד6ס ומרת" ויתכן סכפס, ע) ק6י 

 עריק )6 רס1)ד ערכין, )ענין נופץ חו סי6 מטוכרח16
 ככ) זכר עילד0 61ף חר6, וצערך תחוס פחותחכן
 ערך ענורס נותגין 6ין בגרר כלעת סערכין וכ) לחריש
 מס כפי טחן נקרס דסי6 כיון נקכס, ערך רקזגר

 ססיס עו פסריס מנח 011 סו6 )"כ נזכר 6כ) מיס, 1)6ס0י6
 ססי6 גקגס ו6ס לפררך  ססילרטכיסים.ויתכן זמןס6ז
 כן פרק ליס יעוי עובלס וסוכר נוטוכרת ססי66ס,

 ישיק: י'ח המורס וליס וכזססי"ת
 סריס על יקדח מכ' פחות לקמח 6מחהנה

 ישר מת0 דס6יס0 גשם/ וכחנו י*נ:,)פ'
 מגריסין וקטת 6כ) מגילם, סממתכטח חפג"מזכל
 ג'נין וכדף כחום' ססחכ ליס יעוין מ,גריס,יחיס
 ומטסים גקכס 06 כתוכ סטיס ער מעסליס)כן

 יוחר כזכר ח15י 6יט סז0 זכר, 06 כהוכ1)לוע)ס
 מוע*ק: טוף יו"ט עכיל יוסף כדרתמקריסן
 טסיס מכן ו6ס סקסים עסרת כו' מחט מכןר4שב(

 ס61 עסרח מקריס. עסרס 1)גקכס כו'טכס
 63 3פ' קפלם"י וכמו סק)יסי ם) עגול רכלקם
  ססיס  ספלן מרפף ססכחונ  וסוך ימים. ס)סחע)
 רכרס סרניל ופ"ר פלתו' 6ח  לסתריך יכול סי5סיס
 עתקיה מס )פי יתן ידו סעיגס 06 חווי ו610סורסי
 nwp סרך ס6ין סק4 ו,0 נום)ט, פחות )6רק

  פנין  סו6  מלליס עקרם ידו ססינס 06 תכןמקק),
 מגיס חפ%  פגן 35ל  נפרריס'  %לליס מפקרסייכון
 כן 06 מטריכ" 61חר כליס גורו ס6ין קטןסו6
 הגידרו )6 כנודר רק ידו ססיגס 06 תלוי6יגו

 6תר0 סערך Sh סגידר כיחם תרכרתוכס0תורס
  נקטף ל5  סיליס,  יל עיטור צתתי, מניןעסרת
 ופקיר ירוי 3ססג חלוי קינו  לנירר  לי  6ין 05ס6ף

  ורוקן פקיר.  פרך  נוסן ספני 05סספריך
 טרכך כ6ן דכחכ ה6 כו', ס)סח פלכךרכשנישבשן8

 תסוס 6חר' נזנוקוס יוחר נקכס56)
 מנן טרך כנוו סוכלן 56) סגק3ס ערךסמק3יל
  סלמס לנקנס סו* סקס ססיס, כן ועדעסריס
 ס)ק0 ס61 חורס  מנן  כ5ן  כן סוכר'  פפרךחפציות
 ולפי ודוקי מקורס. ערכך לנור )כן מסוכר,חמסיות
 כי 6יס קורס דכתי3 מטוס כר06 כגלוח ]וכןסתו*כ
 כ6ן וכתכ סחוסי טרך לרכות ו0ו6 כערכך גרריפליץ
 ס)מ0 יסים סתום ק0ערך )רתז מתתי נגקגסערכך
  ניון  כתו וסוי ך/ יף פ"ק סתוויו כנווסק)יסן
 ודוק:  נ0ף.  סיליס  סלטם וז0 ססמתיי ערכךו)נקכס

  וננפוך  רי וענווי 0יס5") סכסן, )פנירהעכמיושד
  וספפריך יפמוה  ססי6 סר5'פסספי

 רמז ויתכן וכר6כ"ע, כוס ממח 6ור ויעויןמפפיוו.
  ס) סבוכר  5"כ מנזמכניף ערכין חייכי ד6מרו)זס

 ונכון: 16חו. ומעייך סכסן לפגי חעמירוסקדס
 יר הקינ 6סר ומעקיר עכי ע"נ* '" יףערשךכבין

 נטפס  סייס יכו  סתסע פירוקסטרר,
יסרס
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 847קמאמכשהגחקתימשך

 גתינס, וכסתת עכי סיססעלךי פסעת זהונתינסי
 טספס סייגו rvn' 6טר עפ"י וספגי עמירמעמיר,
 גתי63 ננו15לע ולכך סגלר. כמעת זהו סקינס,סנררס
 ו6ס כתיכ ויזיר עולס כקרכן וכן ירו, ח0יג6טר
 ועתיר הגתיגה, הסעה רק תלוי מסכל ירו' הסיגל6

 ת15רע הו"ל ועיין כרור. ונס עגי* קרכן נוכי6והעכי
 6גי קינותי סיכול דוריס כתו"כ ועיי"ס ע',פסקך
 סיט חתחלתו עגי :hlot כזמן עני קרכן נוכינו16מר
 תסיג נוחסר ידו תחיג 6סר ת") מגין והעניעמיר
 כהתחיל כזמן כסכי ינסור לותר 6גי קימתי SD'nיווי
 th~p חד דריק hSt כו' עקיל רקמו 6ת סכיךכעכיי
 סעני 61ח"כ כיגת'ס והמסיר עגי היה ט6ס)ספוקי,
 נזס1ס נערכין1 ר"י ד6תר כחו דל6 כעניותיסיכי6
 ודוק. עיי"ט 6תי6, דגר"ט ר-י, ל6ו כרייתךדמך

 עגיה קרכן סהכי6ה יולדת 6ף יכול ע"כוכפסקך
 סהכי6ס פירום, 1"הי ת"ל כשגיס תנתרוהעקירס
 עולס קרכן סהכי6 יכו) כעגיות' חע6ת היינוקרכגה,
 טס61 כמ15רע, דוקק פירוט ז6ח, ת"ל כעגיוחג"כ

 מן 1ל6 סעוף מן חטפת הכילו כי כקלכן,הסתגות
 כקלכן ססחסת 6ין כיולדת 6כל כעמיל,כהתס

 ורוק: עוף, תתירמסחטות
 כל לד' קרכן חמנה יקרינו 6סי כסמה כ)רעלכם

 הפשוק פירוס קרס, יהיס לר' תוגו יתן6מר
 סתעוף ןלר' ח0תכר6 רזה וגראס, התכ6ריס.גדהקו
 דתתורה פ"ק כסוף תתעמר לתמורם סקרנים כלויליף
 ס6ין סחוכהי דבר רהו6 כסתס מעקר חס6תריגין
 כן לכור(, ככתת )6ף ככנוס קרכ )6 זחן לוקבוע
 כקרסי דלדיריס 11"נ, כחס נקדטי גוהגח חמורה'6ין
 תתורה, כהו תפסס ל6 הכמות סיתר כעתכמס
 קדוס"ג חל כנוס רקדתי 6תר י"ר דככורות כפ"קוהנה
 נלאו, עובר הקרינן ו6ס מוחין, כעלי טלעלייתו
 כהרוסי הכל הכתוכ לנור לזה קרכיןן סיגןדקוק.
 להקריכ סרטיה סהכהחה הוין סכה מי כהתה,איזה
 ממגו יתן 6סר גל הי6 המוכח על וגס 5ד"קיצן
  6ס 35ל  יגיף'  ירוטת ח) כזה סרק קד0' יהיס)ו'
 חוס כעלת היינו קרכן, חמכס )הקריכ ר6ויסתיגס
 רק וזס לתזכח, קדוה"ג עלי' חלס ל6 ח1קכוע,
 3זה, זה תלוים הרכריס מסני לכור, וכמת3מזכח
 תופס התיר ד6ס תתורס, דין 6יכ6 3זסקרוס"ג, SD" חלס hS להקריכ ראוי סידינו קכופ, מושרכעל

 ראוי יסיכו ע"גי ד6ף כיון כמה קךקי 6כלתחורת"
 עליוי קדוס"ג חלס כן גס מוס כעל ה61להקריכ
 וכל תמורתו. תופס ו6יגו ספורם  רין לינקנוס

 63יץ 061 061  סל סתג6יי מטנור כמקמר סו6סכתוכ

 יתן 6קר כל לר/כזס כוי יקליכו 06ר כהמס סכל16פן
 יתג לסין כתג לכן לרזי סקרנן חן )סו6מתנס
 לק חל סיגו הנוף סקדוסת וגס קודמן יי:יס.ממגו(
 )6 כזס כע"מי על חלס 1ל6 להקרכם ר6וי'06

 ודוק. כו'. ותתורחו טו' ימיר סתר ו6ס כו'יח)יפגו
 ט)מיס וכחי דוזכחו קר6 ע) אחרי פ' כסג'סוכתורת
 onifi 6(1 לתעט יתכן cnlh' י"ס כריס onlhלר'

 ודוק. כהס. קרוסין איכן ולתמורותתתורתס,
 קדוקתן חלין וקמורות וולדוה ונוטקר 1'גכוררדשע'

 כמו"ת(* )וסימנך קכועין תותין כעלינזל
 יתן 6קר כל רכתונ זה, קר6 ככלל קינו ככנרוסגס
 קריך 61יגו תקניו דקדוט רק גוחן, סיגו וכדורמנונו

 כע"מ פל קרוס"ג דחלס וחתורס ולד  16תולהקדיט
 רחלס נועמרי 6כל תנוורהי כין כסן נוהג 6י':וקפיר
 3ס"1 לפיכט' סרס קינו כי  ו5ס מכ"מי ,ילקרוס-ג

 רכהמסי קר6 ככלל ר6יכו סר"6' 61"כ סיוס.ג'קריי
 ל6  הממימין  רויך  שניסן סקרכחו עםקסקדוסה
 קר6 טתכ לכן עלייסה תמורס ח)ס ול6 חונזיןהעלי
  נכון ווס 3סו' ניסג  טפירס ודין )ועסרן נכיספירות

 קרס יסיס  כטו"ב ירט*  יסית  ותתורחו סו6רדקיףק כזה: סחת  6ור מסר  ויפויןתקור.
 נו:  י3ופ ככפ"מ חלס  סססווטסחלמו,

 סולד' לרכות יסיס רריך רר"י 5פר' י"ג  רף'כגמ'
 ונרוכס כנוזיד, מוגג לרכות ומוקי כרכנן כזכרוייכ"י
  תעמר גכי לקחן דכת31 יהיה, הך דרסי דסגיהסלי

 ג"כי ויותר יסיה דהך קוטן ימיה ותמויתו הו6והיס
 ננסנזס יכול נחוייג וגו', טח6ס נסחה גזלרעיכם ודוק: לתמורה. קכוע גט-ת מרפס רכלן יסיה36ל

ohns)פל יפדו יכון כו' מוכר סכתוכ  oly)  
 מזכת קרסי דלרכגן כתתורה, הגח' תוכיח חזהעוכל.
 מירי גפק6 ל6 כרס"כ רכקרמי והערכה, סעמדה ככללסיו
 ימ5ס 3' פססן  ונס  קכיפ.  למיס עוכר מוסגין

 תפדס ונותה סקדק הוו 6מר יכול היזתה 6הלרכות
 המיוחןח כה"ע מה כ.' )רכות מגין כו' וסגריךת"ל
 6ת תרכס 6ני  elb ססרטס לפפם פריונס  סיבתקרוס
 קרס 06 6ף סו6 מתה, )רנות אריך למהתזכח, כקבסי גימא 06 תיירי דגמיי טוכ6, 5"כ נ.ו',הנוחס
 רדיקל6 וסערכם, העחרס כעי )6 ג"כ להקרסוחוחו

hnSD)6מעמוס כעי תעיקרו כע"מ ר6ף ל"כ' כתתורסיאמר לויי דני כחגך תג6 דהך לותר ד6קדיקי הו 
 נפריס.  דסי5 סעמדס כח סירס ל6ייסריסס: רופס ספחת,  מלויס סבין הו6 מלכס 1ק6והערכם
 כנפער  סיירו סירס ס"1 5פר  פ*0 רק5מר'ויס

 6כל וסערכס  ספפרס מטוס רק תמעעו אכןפפיירו*
olpn
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בחקתימשךש
 כבע"מ לכ)כיס )ס6כילן קוטיס פולין rhמטוס
 ליסורי הלכית נזס)"נו )עיין פריין )כודעמעקרו
 סטעמיס לסרן סקרכן טטרג3 כתו ודלף נזמןמוכח

 תעיקיו כט"מ (ss גזני ד)6 דחוקן 04 6כ)כמח"כ*
 כן, מתמורם נס ממסעול6

 ]וסך ספית כדק כקרסי דמיירי )פרטי 5לקךרע"כנ
 במ"כ  קריי גין מזגתן קוטי נין סגי~הג6

 וכקרסי  בתמורס.י כמפורט וספרכס, ספמרס בכללסיו
 כך דכין מעיקרו, געית נין חילוק 6ין 3וד6יכרס"פ
 ע*6 )"ג ותוס' רפ"י כחכו וכן כדויד קינן כךוכין
 דנועיקר6 מתהי מקדי; 06 מחס נילעס ו3כ*זסם,
 31רולן נפריח* נ*כ וסערכם סענורס כת סוי)6

 פסקך פ"ס עלוכין 3סל' סרמ3"ס כוון זוולפרייתך
 לכדק נגרס 16 טחוטס סקדיס 06 36) ז*4י"כ
 גרייה6 וסייט מט)ט)יף כם6ר תפוס סר"זמכית
 נימך, ו6ס הן, פללת  ררברי סוכר, וסר6כ"ודילן*

 6"ט, לכלניס )ס6כי)ן פינוין 6ין נ"כ גדס"כוכקרסי
 ומתחלת )כלכיס, רק עותןת סיתרו )6 למעיקר6ליון

 פידיף כיס )כלכיסן )פחתה הקים SD'1 חלסר.קיקס
 )ססיג תסורס לתסכת ותיבוסי )ר3ר ססטיגותיוכחו
 ממס, מתוספתך תסמע וכן ודו"ק. המן* ססעס"מע)

 סכר  רהו'כ  רתנ6 )ים פסיט6 ומוס 46קןו)פמם"כ
 וסערכס, סעמדס נכ)) גס9ג קרסי 3ין ק"ת3ין
 סטמדס )יס פכיר רחמנ5 ולמר ר"ס  טס  תוס'ועיין

 דמט"ק ג' פרק )סירוסלמי 6ח*זר6יתי ודוק.וסערכס
 וסוכר, כס"ס, כקרסי ומפלקס זו גריית6מכיל

 ועיין ת)מודין. ע) ופלינ סעוסע"ר כעי )6ד3טמ06
 ככ"ז: ודוק כזס ילוסלמיטעס

 גראס סמקדיס כהינ ר)6 ס6 כו', יג6לגו ג6)ר14בם
 לגמרי יל6 ככר סל6 מכיח 3דק דגסקיסמטוס

 נו6חר' יותר זכות סיס כס )ו 61ין סתקדיסמרסות
 )כדס"כ ולקייט דנגכ מרוכס, פרק נ"יס' פירסוולגן
 כמגירם, סוי דההקךם נסוס וס' ו' כחרטומיחייג
 עליו חלס ולכן סכע)יס, סו6 עריין מזרח קבסי36)
 61יגו תקרי יר316ן חורץ ולכן יעו"ק עלוייסקדס
 כמו כרס"כ רקוקי )כן למזרח, סקריקו ע) וס' ד'וויכ
 )ו דלין למקריס, כתיכ חיתו יקליש וכי 6חוזססרס
 )6 מקדיס' ט610 כמס רק 6חר וכין גינו סכך)שם
 יג6) ג6) ו6ס כתכ 1ל6 ינ6)גס, נ6) 061  סתםיהב  ללן שיר"  רר,וכן רתור6 סמן וסלו מזנח רקיקיכן
 ןסמהכפר מטוסי מעקר נכי קכתוכ כמו נססתה6ת
 %יר  לנחיל מלי 5הר ד6יס ועודן  חומסן נכסיף1,6
  6יק לגחול מלי ל6 כמפטר  5בל רסוסה לל6-ניבר
 סמס' ו0)1 )0 6כי) ד6יסו olan רטושן 6%3חר

 )רננן 6)6 ונגמ' נק)ס0ן ססקדטותמנהדרין ועו"ש ד5נועין* 3סוגי6 סיח דף מר31ס תוס'וכמוס"כ
 עקמן (t~Sgi כו' )סו מנO~lg  6ט

 ם לרכנן 6)6 כסן רכתיכ סייגו יסודת )ר'גס)מ6
 מחוילת,  כהכרהס וחוק וגר6סן קסי6* )סולחס
 בהורס  סכריניים  יסיג  סססופייס סחירס,דיסתי
 יגייס  לסם  וקין וכרסי סרס מנצלח  ופנוייםופכירס
 כסיות סמס ונזי סכל4 פסקי טל ססקקפ0 )3ךוטורח,
 וסריסי  %לך ימיל %ס  נ)6 כסנים נתסכת ד'מס

 היו הגסגיס h)o 1קמו46 יסוקע כימי היוכ6;ל
 ס6מרו כמו  סופרית, סיו 6חר )6 זסלויסןסס1פטיס,
 Sh מקוס גג) כתכ עעת6 ומסאי  פ"ו'  וףיבחוש
 יסיס פירס  ופל כו'  שכסגים  ונגסו ססופטיס,סכסגיס
 ססקדקות פדיון דנעגין )0ורוחי אכן יגפ, וכל ריבכל

 מ0ו6 גסןי רחמג6 כהכר )כן  נ"ר, נעיכןו3גכייחן
  פכהכס חס וכפי סק' תורהיכו חוק. DS~ ממלויססופע
 DW(' 1ל6 תירוןי לס י; קוסים וכ)  מקומותינכמס
 כעי הקרקעות ולוטי כסן, רתמג6 כתפס כסןקצעי
 )6  ט5ס נוגע' סו6 לטווס נסרס  O'nDDn )פיכהא
 רחמנא פסיג )6 לכן כיונק לכסניס onhs'1יג6)
 עד רמו סתורס ודרכי  למן. גפי  כעריפות  פיוסס3כ)
 דכעי וכיון דכרן s(s טעס )תת מהקגהיטקחקיס
 חדנה ככ"דסנהונ יכו) כיחו 6ת יקריס גיי14ייצ1 ודו"ק: מ;לסס, סחות יאין 3*ד סוי סל6קופט

  ניחו 5פ יקריס כי וקיט 6גי חס 6)6כו'
  סקוסות  :onDI  מלמרי לד' קדט נכסיו 6ח  olb%יניס
 מחס נכסיו  כל  רמקריס נקק)יס,  אליעזר ר'נסייט  רקעי מגחו, o51h אסון, קרכן עיין סכית:)כנק
 1דל6 ספית, )3דק יומיסן עולות ל5רכי ימכרויכריס
  וכן  עקות, יקרכו למוכח רסר16יס ד6תר, יסוסעכר'

 רר"6 טפפך  ייחלן 6'ר פ"ך  סמן  בירוסלמימפורס
 OnD, כמקריס כו' כנ"ר oh כיחו 5ת  יקריס כיוריס
  16ח וחפר נכסיו 06  6ים כנוקדיס כחורג 5*)וכן
 )סקרכם סר6וין elb גכמיו כ) כמקוים ופירוסו,נ/
 כקורת סנירס6 מ65הי ]וכן סכית לכוק דתיסןיפלו

 וסק'ff'ln~ 6  מן  סם סירוםלמי סנים וסנר"6שיסו[,
 ודו"ק: כזס,נדחק

 יקריס ת') מגין מאתו 6חוזחו 1alnh. מסרסד14בם
 רגר  סכעל ירוט" רסוכר פירוסן חו"כ.6יט

 ן6תר וכנוו מקמה מירק )מס 1שס9ד  לטויס,יין סוי כן גס מלקתו סירס 6יי דיקדיס ומפלסיהורס
 1ד1'ק:  ימו'ס ביובל* חיור קינו שכפל  רירוטת לכור,יס כסי

 3חממיס סע1ריס חומר זרעו )פי ערכךןרקיןק
 יר גמפו)ח זליעס יק כי יתכן, כסף,סק)

ףס
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ש קכהחכמהבחקתימש-  

 ק"סן וף סתק3) פרק ועיין מורית, נמשלתוק

 יד, מבמפולת יותר שריס למפולח זרע גריהמסרסרי
 כע5תוי סקס יזרע כבסר פירוק ולעו, )פי סלמיוזס
6(VD ,סמק1כ כ*כן סחורה עדיו סקי)ס קולית 

 חו"ק: כחוזתו.סדם
 56) 610 תססים פירוס, )ה וקם ט' חמסיתריכמף

 6חר תוכרס ס6ס 6חוזס, סדה ככ)ספודס'
 נכסיו זס גיתו כמקדים S~h כיובלי 6),ו חוזרתא

 ויסף כתוכ )עולס ניכויין 6ח"1 מכרן 06מטלט)יף
 ופעוט: סלו, סן מכרן ~hS זחן סכל )ה וסיסכו'
 16ת1 6יט יקרים )6 כו' )ד' יכוכר 6סר נכור14ך

 התיסע  ויעף  כערכך  ופרס ehnwn ככ0מסו6ס
 טמ6ס כסמס זכר יקרא  06 פיחוס 0ר6כועעליו,
 נילכד חותם והוספוה כטויו )פדוחו קריך 16לכס*נ
 סיס  סרין ותל6סי  נכונים. ור3ריו  לכסן.  סייפן0ע)ס
  גירסת כפי יפה פססך ירה פ' בעפרילחו"ל
 מפרס סטת6ס סכסתס ככור 61ת סיחררתסנרים
 כטס, חפדס חמור פטל וכ) ת") ס3ס"ט 6ףורותעני
 מ") וכליס כנכצה כס"ט כ) וק6ר כו' פקחיכו)
  טמ6ס 3סמס  ס6ר פורס 6חס 61י כו' ואחעור
 06 "פוס עת6ס כסוס ככור ה") ת0 6*ככאי
 ט'  סמקרסיס כ"ס  לסקוס ענין תגסו )3טל ענין6יט

 כס"ט יככור תפורט סרי כו/ קותו ופודיםוחוזריה
 61יך 3סנ6ס ייסר יטמין ולע"ג )כס"ט, מקביסות"ח
 סגנור6 קתתר ס6 סוס' 13חו ד)16 )סקדיסייכו)

 כופה חייב פ"ה תכע0"כ דסגונכ ~thet רףככורות
  קדטים וכקטר עיי*ם. כיס קרעי סייס דמכיה6)ת6,
  ודי"ק: תמורס  סוף מס'  פיין  מררנין.  פלייסירס
 סכגעניס, עכריו זס וכסמס, ה6דס כי' חרס כ)14ך

 ככתדכל 6כל יכסתס, כת31 )כן ככסנוסיטסן
 )כן שיטרלל, יחתן וככסמס, 63י0 כמזב פכורנכי
 גכי ע'  רף סכם 3חוס' סכסכו כתו לתלקףכחם
 י"6 פרק כסטטי ויעוין יעו*ם* וכקליל.נהריס

-0

 יעייף: תזכי'
 ט)6 הפילו יכו) כתי"כ ההדס, מן יפיסאשר

 ופירם ס6דס. מן יתרס 6סר ת") דיגוכגהר
  לנך ספומר  תסתפ יחרס ר6סר 1סת15ס,גטתור0
 כפ'  ררטו  ספן  פירסו ויפס סכנס, 3)6 )כךומתוקן
 כו' חרגגו)ח כינת זס י6כל 6טר ס6וכ) מכ)יוסכ'פ
 י6כ) ד6סר סר" OD'~p' תחוסר פקועס כןו6ית6
 פרמו וכגת' תיקון, סוס כל6 לס6כ) מעותרמורס,
 יופן יו65 פרק כמפורם דס61 כ) 6הו יוס כן"ף כו)) ר6דס וספירוס, סקוס, ג) 1)6 שוס מןוכתיג
 )6 06 רינוי יגפר  סיסת יחכך )IfiP 6 ומכסט4י*

 ומדץ  וניודיו נלפר יבט כבנוח נתו  וסגסררין' מ)ןימוין
 ;פירוס וכתוס"כ כגז"ד וינו תתר ט)6 ג,תו פויזס

 כתוב ואן כקורך, יעו"ס דערכין, פ"ק סוףסנזקנס
 גערך, )סרג סיעף מקטן ס6דסי כ) 1)6 ס6דסמן
  ט) סתמסו מגלמת, כעיר ]ל3ו 3"ר מיתת 13ם6ין

 סבגפר  סקרם  כל  כולל  סו6 6בל  הרס, יבל ל6סו6  ספתי ולפי  יפו"ס11* חללי* 3וס  רפליגיסרת3"ס
 ורוק: 6"ם' ו)פתם"כרינו.

 פרס 6יס 3תו"כ. וכו', תתעקרו יגיל ניו)ר14כם
 ב: נצסייג%;ב;:,לןוכ ם %צ ויום מגיס ט' 3ן תרכס אני יכו) 16לכ,טן.

 )6חריס ותחזירו חפן לת"ל דפריך ס"ס וףגיטין
  לספה0ו 6וס 16מר רמגן תסך )6חריס זוכס6יגו

 ט' תעש כסן ופרס סללו מפיה  לך  סריספירית
 נ"מ 6הי6 יל6 כ"ט ר,חי6 6י ס"ך  ספהסס6י
 סזוכס וכסס 6"ס, )6חריס זוכס )מ"ר 6נלגכי',

 ]כעוס"כ )פגמו זכי ןת5י כוס ו6ית6 ה:ו6יל)6חריס
 סכ6 כו'[, וי*) תוכחת סתתי ריס ע"כ סירחום'
 וי)יסי מעמר פרית )עגניו )חלל ותלי סו6י)גתי
 זוכס 6ין )ת"ד 6נ) 6חריסי פרות )חל) ת5יס"ג

 ורוקן 6חריס, פרות לח)) מ5י 6יך קקס)לעריס
 ופרו ו*ס תמוספות 6ך כו', רחתג6 גלי תעטרג3י
 לנתרי* פורס סלינו lDP תמעט וכת"כ תע"קכסן
'P~Dסרמכ*ס וכן עוי4ס' )נורי. דתנועטו ופירסו 
 סירוס)מי כסס סמסכס כפירום ר"ת ועיין סכי16.ל6

 )16 דגקט ט' ו5ן )גמרי. דתהעטו מוכח,ונוכ"ז
 ככל) 610 רוב פפ"י ד16 ספעוטות' עוגת רקווקף

 3קרוסיןן תפרמיס ור"ח  רפנ*ם תספסרו. 6יסינאיף ככ*ז: ורוק ;ODt. )6חר ומחזירוחצן
 נווספח ייגס מלס לכי מעמר ספורסי6טס

 לתפוס לפלוח ר*י' פינס ר6סס  תוסכל,  וסיפםתומסי
 ילריס 16 סרס סי6 כי  ותף ככל כו ר' ינחר6טר
 יקסס hSn ילכן תגס, גמי )6תס וצריכיםקטכי0
 כירם יכ51ה טי60 עד מכסף ולצור לפדותפייס
 פירס  המעטר 6ת סנ3חר 3מק1ס s1~(sl)אוח
  ונכון. סג6ולו0. 3כל  תס6"כ  מסהומט' ס5סס 06הורס

 ביש  ממורוה  מלכיס  בסוף רבינו יוס"כוקפוין
 קר6 כחו*כ וכו'.  תסכי חהח  יפכור 6מרכבנך

 כו; תקורקיס טס)סתן מגין כו' עקירי)חטיעי
 6קר תכ) למכתכ דסו*ל ספסוק' לטון דקמ"6נר06
 מיטיב ולסי לר/ סרס יסים מפטירי  סס3י מחיויעכור
 5סר רכל רריס' ססכט חמת יעצור 6סר כללטין
כין 6*כ )פיז  6ך לר; קוט יסיס סס3פ החתימכור
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ולכמהבחקתימדשש
 סוס כ6י5 ולסו)כן 6פסר, 6י וזס קוהיסןטון
 מפטירי תחחסטלט תחח  יעכור 6טל כ)כתיכ
 וכפו ספסירה  כפיוס  סיסים וסייט* )ד' קרסיסים
 סחחח כנג"ה רחם סירס כל חחח  כו' ו95חרכ0יג
 תחת זו י6תריגין וכתו ותתורמוי בפיוסו  פניןסו5
 יסתה תחת וימ)יכס יכמן עיי'ם(י ט' )תמורסזו
 05 16  לפסיגה ומפוך נפיס כבר 06 רוקקינסו
 חס נחשיו.  קרוס  פסירי סו"6 סתסיעי 05סר5
 יחי רכסים כפו חיבס' לתמר  ספ0ו9  ררך  רכןנכון'
 כ0וכ כקילו דסו6 מספר, מתיו ויסי יפית ו6לרקונן
 דנטין וספ"ק רנות.  מ65ט  וכן פספר*  פחיו יריו5ל
  סכחוכ כפו ווס רלסיל"  פספיסי  סגסיIluns; 6ל11

  ודוק: סניא, 5מר ר"מ5פר

 רייס יג5לי ל5 קוט יסיס ותתוכחוסי5ךךזירן
 )סקלכם* סירוס לו/ קוס יסיסספסירי

  כוכו. קוט רק )ד' וקעו ררועסמעסר' היירי כוו יינ  לחייי  פירוס'  9רט, יסיסותמזרחו
 נכתם ממעקר מלמך קום יסיס ת"לרבברזר"כ

 נרפס כו'*  16נור ריס"ג  וע"רנעתד
  ממון קלים  לואיס רסגר ליפפיס' יריס*גמטש
 כפסחים כעריס תמון פסח דסכר )רכי, וגןכעריסי

 כמיג לכן קוות, קככר 1)6 קוט ויפיס קר6 )רזל'
 לריר  גכנסין  ושלפיס דפסת יסן*6 עתיד,כלמן

 פפטל  פר9 ריס  כככורוח סגפ' כראפרלסחפסר'
 )עקר קת5וס 6חריג6 קרעי ויצטרכו )כןביפס'

 ודוש שמס*נועץ

% ***א  ףש ף 4** 

 דסחורס רע סגם כו', 6כ) גס ויו"כ) מפרט כירי(ב14*
 ומגססט))ס

 ריי
 ע6ין וגס יסרך) כעמו מעניות

 1)6 סם פכרי  לסולם, מלפו לפכור  רסקיסקוס
 6נרסס, %נינו ידוע כסס סיס וזס לענוים.טכדיס
 סכרי לפסע נ6 וס6 כו'  יוסף 6חי סליע  כלסרקנן
 עכדיס מסנכס מכיון 6גי*  לאדיס ס0חח  לסם5יר לפנריס"  לך כננו  לו וקירו כ5ו וקלשו 5כוק5לרי
 ל6 06 6חר, )לרון עכדיס לסיוה חוככו 65לד'
 רעכדיס כירוסלמי, ירים וגן לאריס- כמקוסיסיס

 לדון 6)6 )ו ם6ין חי 6חך, ד' ד/6לדכו מסוס תק"ם,פעוריס
 יסרך) סמע 6כיגו ליעקכ ע6מרו סמכטיס לכן6חד.
 6ך 6מר, לאדון עכרים לסיות יכולים סיו ל6כו'

 כנסים 5כל  נ5לסיס' רק וזס )זמןי מכר תורססחירס
  )מוכרם  יכול יביס רס  כללי פלפס פוכרת קילססק*

 ליפרס' יוכל ל6 6סר לליס  )6 6כ) קטגס,נססיך
  לעסות  פלין  רר, לפרסי  כססי5 )עולס לכיספירסס  וכן  ל6סיס' תכר רק וסע וכיו"כ,  ל9רוניסכפו
 )ך' סקטייס כיסר6ל וזס למגיס. מתורס מסרסמלס
 ומוכר סכין, Y1D3 התגס 6חר, ל6 6דוגס וסול)3דה
 מסס סכתוכ ם6תר כתו לעולס לספחות, יכנומ*וכניו
 עכדיסז מסג' פ"ט )רמכ"ס 6מס 16 ענדתקט
 תנוס, וסוי סוף, ועד מחחלס )סכייות ריסוסדין
 פסק וסרמכ*ס ת-ח. מ"ג כקרוסין ד6מרווכמו

 רכתלוס פסק וכמכר תלץרסח, קיסם  נתלוסדמנףס

 קמרו. ואכן קונים 3מ)1ס מפחס סימנס לכןמסנה
 כיחסי פמולס סנר  והוי )זמן פ31) סיס יעקככי
 סיס רק מירסתי תיגס ס)6 קרוסין כמו סיס061
 מכר, כמו לגו קריסין וסיו כמכוס ימועי) מכרכ18
  ונוכס"כ )ספשח* גס כטחיו )מכור יכו) נחחכן

 לפרז 5פפס  סל  ופסיחסן  פכרני. כי ווסלכפליסן'
 ורוק: מו(נסדרין 3פ'כ ודוד 51hv  כלהלקק  כליס' סלסורחן

 עזם למון סו6 דדבור רע סז6ת, נו' יסיר 6זבממלח*
 פי כחו*כ קסס ואסון י'6, דף מכותכמכונר

ס"מר, נג*ך 1ל6 בתורס לכיל  כסות תלתלו ל%  לכןסמיגק
 מסמא Sh ד' וידכר רק ר', Sh סגכי6 סוני

 % סטי"ת 5ל ירכר סתסס 5כל לווה  לסוןססו5
 יו' תסס וירכר סגחס כפ' ר9 פקוס' כסוסכחוב
 וידגר כיפתח וכן ני)קוט ויעוין ר'יפ9וי
 % מסס 3כ61 כמוכ וכן ד', לפני רכריו כל 6תיפתח
 פסס* 05 ספיגת  סירסר פירוס, לתוי לדגריסתיע
 כור וידכר כ"כ כקמולה ומ65נו לזס, עצתו וסכיןוכ6
 פר'* דכר 6סר כתסליס וכן ססייס' דכרי 6ח)ד'
 לה ולסורות ססי'ח לככור סז6ת ססירס סרכרוזס
 )פ'1 סמכילת6 )תל6 וחס  ססיפפ:.  6ל דכור לסוןו)6

 לר' יפקע ירכר 15 תסיכ אירוח עסרססכהסנון
 ותס)חר חפ6רתו )סגדי) י)ככווו ססס לסם סרכרסיס  ומתכוון לפירס,  רוס  כבכפון מפס ויעפר כו'כיוס
 זנרור: יחנרך, להסס סדנה )6 6כ) ט" י"ס )סמם6מר
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