
 חכמהמשך
 ו* ב ד מב

  סיו,  35יהיו ל3י0 6חו 6ים כו' ספקוויסאלה
  נסס וניון מקוס, )נ"6 ר6ק 6מרוממעמס

 ופמוט: סחגין, תן 6חד סיס וסגסי6 מתנין, מןסיו
 מחגרו SD 6יע נשי וחגו כוי יחגו )מטכןרכשבניב

 כו', לעלות )תסכז סכיכ יחכו וס)ויסכו'
 לסגי חון תסתלח סתורם מן קרי ד3ע) קיי')ןמגס
 ר' כך6מר קרי' כע) )רכות ז3 וכ) מןמחגות
 סייס סיו 6יך 61"כ ךנריס, %ו פלק ריקיוחנן
 61יך כתעתיס תוהרין סיו 6יך סרסן, כמחנסעוקין
 תקבלת ססותריס יס)ויס )ומי, וקריך גם.תיסן. עםס.1

 חחכס לפגי נוחנס ורכיכות חוגים סיו ומפוססוגייסת, 61ס)יסס בעדותן לתמכן 0כיכ סתוכיס סיוסקדס
 רחוק ימרץ) לנוחגס )ויס נוחגס נין סיס ולכךיטרף)*
 סכיכ, תענד ע) רפ"י סכי6ו כתדרט כך6יח6מי4
 סיו וטס סריס, 6ס)י סיו לנוס 6)פיסוכתוך

 )1יס, תחגס דין )ס סיס סלמון סכיכות ורק3תקמים' נותריי

 )כר סגגריס סתס יחנה )תסכן ו0נינ 6מר)כן
ottSelכעותיסן עס זס סעפת, )נהיכן מכיב יחנו 
 סעדוח, כתיכ, עדות זלכן יקרס). מחגסכחניית
 תאריות, ופרוסין סזסירין כיסר6ל' סורססססכיגס
 שכילו )יסרך) ערות יס דקכטי קר6 ע) טדרסווכתו
 י כחוכ ולכן סחכוכי. תיפחת קי6 ע) פנחס פ'רה"י

o,)lnolוכגיוי ייסרן תסס כו' קיבס סמסכן )פני 
 ]וכת"ד, התיר כר'ס )ויש מחכס על מקסדררים
 מס )כד[ סנולו6יס ימי בז' 6)6 גתכסן )6דמקס
 תפיק 61ת6י דוכתך, בחר ולסרן דוכתך כחדתטס
 נקמו, סס3ט )סקרן חקה כרסון )ויס ימחגסקר6
 כ) מיי כן 6ססי 3ל6 סיס ממס דחס 6"ס,ולפיז

 יין סיס זס קט) לטסי 3ל6 מתקכן )פניסחוסיי
 ודוק* החכות. )סחי חון תסתלח קרי ר3ע) )1יס,מחנס
 כזס: קרח )נזטכן תסכיכ ע) קרח פ' עזרך 6כןועוין

 נטפיס, וטפח 6)ף וסכווגיס כו' יסודםומבמרקנה
 יורסן 3דג) והמחדים סעסריוהפרט

 הקת פעתיס ונחד הלטיס כרנתו כ6ן סיעטתרתז
otpSh616): מס כתכין וס 

 כהקר סנותטת כתוך סייס נזחנר4 מזעו 6ס)ךנכשע
 סעניף לדנ)יסס. ירו SD 6יס יסעו כןיחגו

 6ז סככות תלך כתקוס כטסם רק סייך ל6כדכוד
 דיחוקי וכן לו. סגי ור6ו3ן )דג)יס ככוי יסורססיס

 וסרר כמטטר )ימס 5ריכין 6ז גככד כסיססגימומי
 מסור כסמירת רז*) ספלינו 'סגזיקין מפלקוכן

 כפרק ע65ג1 )זס ורתז קונס. סח"וכ למ"תכקרי6ס
 תז11ס כס קים שפתח 6)6 מככוין 6ין סוכרונ'

 כתקוס לק 6יע קככור )פי וכעת, כנסיות 3תיוכמ"כ
 ק0דל כ6ף לנזר )כן כורכים, מככדין 61יןתכונר
 0א סמדר הסתיעי 56) חנייתן )סרר סו6סרג)יס
 רומס ם6יט ג'כן מנוסעות כטתיסים

 )ם~
 ינוסעו

 ס6סת"ע ממס ו)קוימס, לתע)ס סדר 61ין כנורטלין
 5"ל  3סילמ'  חייי מלכור  ומלך סתמטת, כתוךנוסע
 רז") כ11מ Ots1 ידו. ע) חגייתן כסור )סיות5ריכין
 6ס) סגטע אעפ"י מועד 6ס) ונסע 5*סכבכחות
 טעימת סייגה גיו65, )חס"פ גפ0) ופיכו סו6תוער
 )דרוס 1כ11ט כגמיעתן. גממ)קס ל6 ותעלתו תוט:ר6ס)

 ודוק: ס)קון, נון )6 סכווגס* תעותקזה
 וכקן -פליה וסחתיס 6תר תקום גכ) תגסס, נוטסרעננתן

 ס6רכשס כנאף סכמספי דכיון תסוס ועליו6מר
 סר6גון מתספר מעע לפריס כגי תתפל סיס פכחתפ'

 רכו תגסס וגני סר6סון, בפעם נוסגס כגיוכמספר
 פגמה כפ' אכן 6לף' וחתקיס סגים סיו כיעד

 כ6ן שמרמז וזס אפריס, )תנין תנסס מניןסקרים
 תס6'כ )תעלסי ער כתנין אחיו SD'1 קנכלועליה
 רג)יסס לאסי ע) סגכירו )6 וכולסו63יגךי

 ודוק: סטני*כמגין
ך4יגךךק

 אסרן כני טמות 61)0 נו' ~רן הוארו"
 סיו נח 31ניס סיני כשוכר כו' כוכויתץ

 החח ס)ויס )קח 15וי סרס כי יתכן ססנומך)סס.
 סענ4 6ת עסייתן נזמכם וס61 3יקר6) ככוו.כ)
 י"6 ס)כס מנילס כירוס)תי יוחגן ר' ר6מרוכתו
 כי כו' כככורוח עבודם סתס6 סקוקע קטטתליכן
 לילו רקעים תעם ד' סכר כו' כיוס ככור כל)י

 מן וט וסריס חח)ס (SJD קסקריכוסככורות
 כו/ כרכס סיט ידיכם 6ת 1ת)16 טג6מר כמוסעפני

 יס וכי )ותר סתתעקט כ)כ3 טינף יעלס )6מתען
 סנטר לכ) וכס סענ) טעמת ~רן כרכל פנינותם6
 ערד טרו 6ת מסרן טנא) מס הקיים )פינ,הזען
 וזס כידוע נתכוון סתיס 1)00 6ט0, רסיס 6ףספג)

 ק) סעונע זס 6קר כניס, כ)6 כניו כזחתוסתספלן
 סוס רק זס וקין רקלם' חי)6 ככ) נכתכ )6עלירי

א

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



ושבמהבמדברמשך252
 נדכ ויתח וזסו 6כיסס, ס) חטטו למפרעמיש

 סחיתס זחן טנוספר ]סייגה כו' כסקריכם61כיסו6
 סיני כורכר כוי[ סקייכס SD 6תר )6 תכן סכתם,ו)6
 סעתס סיגיי מדכר קל התקוס סיס טססכססייגוי
 קר6 על כעקם ט6תרו וכתו חופחס, כתוךללס

 הכיסס. להין ע"פ 6לטזר ויכהן ת6ו' סת6גףדכ6סרן
 סיכיי כמדבר כתיב ל6 פנחס כפי כיומדויקי
Xhהפרכס סגיני סכ) וכ6ן' תוסכי כטרכות היו קם 
 גפ)6 ה)6 סיגי, .כתדכר פסיס מספר, סיגיכחציל

 היטב: תכו6ר ו)פתם"כסו6,
 לנכו6ס, ככור 16 ככעס"ט, ומיין שככור.לסין 6מי וכקילי פסיק, ים הגס גרכ. הבכור לסרןבבני

 לעלי סיחר וכתו ניחזק6ל' כתמירי כמ5ליסיסגהגכ6
 דוגמיו, חס ע) ומרמז 6גיך. )כיה ננחתיהנגרס
 סל ככיר רכתו ומעתך התגיף הים hS עלתוספסרן
 6ת סיפקיע לו די ם6חרו וכתו ספקיע, ל6לויס
 מלויס, 6ת ספקיע 1)6 ככור סיס לסרן כןע5מ"
 ככר סיס וקרוסתו ורוק. קדס' ע) ח) קדידלין

 ח) )6 )כן כו/ כהן להרן עכקיו כנוום"כתמ5ריס
ן

1'SDכנווני סלים ו6וחיס 1' נחתיה יוחת. הקרברךקןךש קרומם: פריון 
 וחי. הסיכל Sh יכף 6סר כתיגי וחייברח

 3מיתהי הי6 הסיכל 6ל סככגם דור גירס, 06סגם
 ודריך התקרס, כילת סיף בבל"ת ועיין מתענו, ל6זס
 מיחיס, כוי ססיכSh 4 יכיף 6מר כתתי חילפיס
 וכן יעו"ם. ססורגיס, נופל מס סיסתר 16ת1מיע15
 ההיכ) Sh יכוץ 6סי כמוגי 1מי כוון טוסמוכרח,

 h(ht: )6 ]סיחיה[ וחי יסיםוסתועליות

 כ) תחת כג"י חתוך סלויס 6ת לקחתי סגסך*יני
 פירוקו הלויס. ). וסיו תכג"י רחם פטרנכור

 כ"ג! 5"כ סינון כסע)והך פ' כספרי ר6תןו חסעפ"י
 תמורה דלין קיי"ל וכגס )דורות, קייס )י"ג6תר
 ולקוח לנוקיס, כרחוק גפדס מע"ט וגן התורס'עומס
 ריס כזכחיס וכ!פרס וכמו גפוס, 6יט תעטרככסף
 פויוגיס, לתהפס קרוטתיס 6)ית6 )6 סתס מקותןפיוסו
 תחת יקרץ) 3גי תתוך סלויס )קחתי 61גי ס6תרוזס
 הככיייס, קחת כקווקתן גתפמין סההס פזר, ככורכ)
 קיינוין הטיס לי והיו ונפוין חוזרין יסיו )6 תו6*כ

 ורוק: )דורות.כקריסתן
 ר', 6גי יסיו )י כו' סכותי כיוס ככור כ) )ינבי

 מהקטירו כיון 6נל סקס, loh~. ס6ני כ16פןפירוע
 סלי, tb(o )כן ר' 6ין תני כי וקמלה וכחסולעג)
 1)6 כוהם כסוגס סס ק6.ן דככמס thl'nh סויומנס
 6תר לכן כככורות' נוסנ מס6 רסעכורס מר'6'לויתי

 גחקדם )6 6דס ס3כור יסיף )י גסנ!ס עדת6דס
 סכול קמין ונתו ככסוזס, הככור עט 6חד 63ופןרק

 כגרוס קרכ וגידו דהגירר קטנה, ככתה קרככהמס
 כגתס קדוח "יגו 6דס פכור כן ל6י ם 60קטגסי
 תעלס 6ין ותו תחתיסס, סלויס גכגסו סס לכןקטגס'
 )כעי ותימק נוסו קי"ח זכחיס וכנח' כ)).)ככור

 וכו', פקד לטנור סיגי כשזוכר תסס 6ל י'ריך*בבר* ודוק: כו', כמעיקרך כשירוהקידודו
 6לי1 טדכר המפר, כריס כת31גויקי6

 6)יו' ר' וירכר מקוס ככל גחוכ ו6ח"טנ!"סנו"ע,
 ו)רטכ"4 וטטמו סיגי. כלודרר סג'ת כתוכוכקן
 טגס )"ח וכל ופסקוי כתרכר ככורות וקרסודסכר
 רק כת3 )כן ככורים, גחקרמו ל6 )6רן סגכגסועד
 סריכור סרס קדוקיס סיו 1)6 מיני כחוכר ספעסזס

 כו', ככורזה קרסו תקיפות רכג' תלריס, י5י6תתבת
 5") יוחנןו)י'

 טהורם כסתם רככור ק"חרי וה"
 ריס יעוין דה)ויס, טסורות כהתת ע"י נפקעוג"כ

 ורוק: ופטוט, זר!ןי סחו רק אח"כ היס )6 וזסככורות,
 יתכן 5וס, כאקר ד' טפ"י חקם onlhריבשהךך

 טגס עקרים תכן יטרק) כממפרוכתיכ
 torthJSS 6ותס תפקרו כיקרכן) 635 יול6 כ)ותעלס
 סתספר ככ) לכן 6חדיסי ל6 עקריות רק ננוטד)6
 גתן ימרץ) תכני ר6ס כ) גי והוא 6חדיס, נזכר)6

 סקסן בספר ותכל עמרות, סרי וסיו אכריו,תספר
 ר6ס היס ל6 תעטרס ופחות סכיל)ן למפרעסו
 מעקרם, פחותה מחגם ק6ין ל5כ6ותס, כתיכ )כן כלכרעליהן
 חכן סלויס וכנוספי דטילוכיןי פ"ק ירוסלחיכמכו6ר
 וכ"ק ס6ס) פתח על גכגס טמטם ותעלס,חדק
 6חויס ג"כ חגו )6 תינוקות, כך ואומרתיו65ת
 סככוריס כנונין חק6"כ יסרבל, כמספר 5וסוכאסר

 וןוק: 6חריס,כזכרו
 זכר כ) כמספר פקודיהם וכו' נוקפחהפגרו?וז

 תלוח. וחתה הלפיס הכעת פקוריססכו'
 סוסי סיס ההמספר יתכן, פקוריהס, 13 דכפלה6

 סיס חזם ותחמס )כגי הספחת היס תזםהתחמס
 וז' היפיס )קלסת תספחס כ) וסיס ממעי,חמפחת
 )פי פקוויסס,כלל ג6נור ל6 וגקהת וחנוסיס,תאות

 ופמוט: כהתנין. היס )6ק6סןן
 )נספחות כתכ )6 )גרטוני. 6כ 3יתינשףא

 hSg חסני וחרריי כקסת כחוהנרסוג".
 חר6 רק גרסין )3ני כפנחס קני נתגיןגטסייר

 ופסוט- ספרק'י. כנווחטפחה,
 זס ואחר חגייתס תקוס מזגיי ובקהתובגרו?ון

 כ) היס רכטחסנסי6יסי
 גטי"

 חמס
(56
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 קכזחכמהגטדברמשך
SSh"כססזכיר 36) וסתוסר, סנתוס סכן תמפחת 
 כסגים 556 סחגס מסרן, כן מלעזר כו' גסיך.נטיף,
 )לתרי קודם מזכיר סכקי6 חררי ככני לכןכתזרח,

 וחק: 5פוגס. חגוקכען
 יסרבל לבני 6מל כו'. יסרק) )כגי זכרכלמקר

 טילרס )ויס רקיי"ל יתכן יסרב), תככי1)6
 3גסתימרון)

~lWD 
 דכפטר ת"ס, מלעיס תחנוסת

 )י, וגיבס tfito דלוי דירס ורחס רחתג6, תרסרחם
דזסו

 כין וולרותיהן  מלויס רנטירסו סיתתי  רוס"
 כמדכי, 6כ) ופטוייס, קרוקיס גקכס כיןזכר,
 סגקכס כן 06 לויס, כקרוסת נתקדמי ל6דעריין
 ל6 זס 61חרי קדוטיס, סלויס סיו ל6 עדייןסגו)וס
 חייכ כנה סילדה )ויה 8"כ היכריס, רקגתקדקו
 ובע"ג יטרק) )כגי זכר ככור בנור ולכך מכףכפדיון
 סיעכ: ורוק כוס ו' וף ככורות ועיין כסגת. 16 לויסס6מו

 תחת ט6' בחרו נתחורס כו', תחת כו'רנךנמדהר!
 ידו כו' ר6תפוסי 1)סג6 ר6חולילסכך

 זכר ג) לי פקד כלנזר בכן 67ח1)י, )טג86קדק
 סעגין ק)גזף ~בע"ג תחת סריס 6ת ולקחת6תר
 סט1סק דכמעס 6קדס, ידו כתו דמוי לסף[,6מר
 oon1 ריחומיי )טג6 לוי תחת 6תר סככוריסעם

 ורוק: לכתרי. קרוכסגסקע
 חקוס ככ)לגס ד'. 6גי לי ס)ויס 6תולקהת

 מתטייס, תבתר מפסק ה61 ו'6גי
 ס6גי 16 )ספסל רקות )ך ובן סמ15ס ך'מבגי
 טחעגו, ל6 סרכור כ6ת5ע 6כל ו', 61גיתבטיח
 סעגין ספסיק ר' 6גי פ'ג רף סגסרריןויעוין

 מנורו ככול ךתנוורת וסגר6ס' ככורים,וכירוםלנוי
 כ6ס טסקרוסס סכט)יס 3רק1ה רק חלסן6יגס
 סככוריס לסחיר יכיל ס6יך 6מר )כןהרמותו,
 גו חתגס טסככור כככור כסן 1ס)6 לססס,סגתוכיס
 וסקרוקס ד/ ט6ני 6תר, זס ע) לסחיר, יכו)6יע
 וסכעליס סכמן כתו סנני סככוריס ק)גכי ברמותי,חלס
 כו' ככור כ) )י כי כסעלוהך 3פ' ספירטוכתו
 יתכרך קהטס )/ onlh מקרסתי כו' סכותיכיוס
 ילעס רק קלכ, תיגו ככול ותמולת סמקדיקימיה
 גתוגיס רק תקריכין סיו )6 סלויס לכן כתותו,וי6כ)

 ססתס מתנין, נון סיו )6 וכניו לסרן תכן)ע3ויס,
 תמורת סיו )6 מכך קוקיס, קרט וסיו סנזקריכיססיו

 וכתו כתקריכי קרכ עמס יתרו וכן ירוק.סכטוריס,
 ודוק: נוקריכ* 6יגו קרכ 6יכו נכורטתתורת

 ס)6 61סר1 ר' רף נככורות כו', סלויס 5תקה
 נקוד לנוס ותניף לפקע ל6 סתגין כקוהוסיס

SD1ל6 סו6 )6 מגין כקותי טיס ס)6 כו' קטין 

 יפקע )6 יסרק) ככורי 6ת מפקיעו ט)6ווסתותיו
neD.פקעו סס)1יס וסטעס, יעושק, רס"י, דיך'יס 

 סענה ע"י ספטייו ססככורות שפגי, סו6סככורות
 סגר י"6 סלי פ"ק תגי)ס כירום)תי ד6נורוסמו
 תחלש SJDS טסקרי13 סככורות 6)ו רקטיס נוטסד'

 מסרן 6'כ כו/ יריכס נו)16 סטנ) ע"י י:רויחווס)ויס
 )כן ד', טת6נף וכלסלן סעג) 3תעסס גפגסמסיס
 ורוק: סככוריס, 6ת כפריונו תפקיע סיס)6
 נסרק מבתלו דס6 דע, ו'. 6ני הלויס ל,.רךקיך

 וחטתיע קדות, קרוקס רהקתיט סעיליפגי
 ן6סכחן תורס, תכין לדעתי )סם י65 ל6,דתסחיט
 3ס"וקדוסיס 6ית קדומם קרוסה תוכתמי סתם.דכסגיס
 המעמלן מן (tSDD סינמה מהנח יחשו, 1)6יהיו

 וסוי וסגיו )בהרן נתוגיס סתס לויס 6כן טפ6,דקדימ6
 ולויס, קדומך, כסו לית ולכן מקנומיףממתמי
 3עת בכן גופף, קרימ6 ו)6 כנזעקל' בוכטתמזגתם
 מעגלות, ע) גטעגין סקרסין סיו סקדס תסבכתתט6

 וסכומה הים ככתף היה 6סר קסתן כגיועכודח
 ומלויס קרוסה נוקנזקי יסיו ססכגד'ס כדיכננדיס,
 כליין טוי דחך6 פרין, וכן דתמתיס, תממימיסיו
 טס3גדיס כ6ן1 וכתו רתמחימי תסחימ הוי כליולמגי
 וכיו"ב רתסתיס, תסנויק סריס סיו וככ"ז כ)יין',ס.1
 כתוך ככלי 6קחטר6 כלימך פ"ג סוף כי.כותלתרו
 )רמז, ד/ 6ני סלויס לי וסיו כתוכ לכן דחייכלי

 תסמיק והול הפסקות, סגי יט נומם,קמססי"ת
 ד/ 6גי )י ס)ויס מקחת וכן 6גי, )י, וזסדתקתיס,

 תקם סס 610 ס6גי 1סמ)3ומ, סחטמימ ה61ולני
 סנזפולק, )ססס כס6 סהו6 לדגות, קם כנוו 6101ע*3,
 6"ר. קם סו6 סיכל קרסו, 3סיכ) וך' קג,תרכתו
 כתוכ וכן כזס, ת"ס סוכם ותוספות רק"יועיין
 103 י6יכ6 רככהגיס ככון, דגר )גו ותכלררבנזה סיעכי ורוק כרפרטגו, סרי כו', וקהלומקד.' קלט וסכ)יס )ר' קרס 6תס 6)יסס 61תר ח'כעזל6

 דגיגן קדומם, 6יכ6 כתתכותיסן )כןקדומה,
 )ויס, 36) סו6, ןקרמ תרותס, כמו 3טומ6היג6כ)ין
  ג6כ)ין  תכנותיתן )כן קדוסס, כהו )יכ6 ןתטמיס מהמיסדהוי

 61ג)תס רכתי3 כטות6ס, וג6כ)ין סכר, ת'מלזריס, לטוי רקבון מעקר ד6תר נותיר, )ר' DhI,(1כטות6ס.
 חוספוח מפירוזו כתו כקכר, 6פי)1 וכקוס ככ5קותו

 ודוק. יעו*ק ע"כ פ"1 וףכיכתות
 תייר ר' יפ)יגי דתם עזה )גו יתנקרריךסש'ז

 )ים ליח דקווקס ר6סין, אתעטרוחכתיס
 קפיצו תקום ככל לותו ו6כ)תס רחנזכ6 רגליכמעקרי
 הלויס, 6יכ6 דזרות מקוס פסיגי, גזיות 6'כ)כקברי

ו"ינ
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 6טל כתתטחיסס גס )טן יותתי סקלי ומזלטכסיי
 כיה, )ית רירימס 5פ"ג כ5ימ"פ'  פכירטס חדףס61
 זר לכן יונותי סקרכ וסזל נכיס, 6יכ6זרות

~lDfi ג"כ רזיות סכלי' לפסיגי וחכמים ל6סוןןבמעטר 
 זס 6ין יותה, סקרכ ופזר לכתיכ מטוס ו6י כה)יכ6
 לע"ג כתיתה, ממיער תסור הפיקו דה6 זרות,ממוס
 סו6 רק זרותי מסוס זס 6ין 6"כ )1יסי הרווייסוד6ינהו
 מקיר ר' .סכוי וכפיז סכר), 6ין סכ6רססירס, כנוין זרות נוקד זס 6ין 6כ) סעכויהי )סררטייך

 והזר כ6זסרס רק כמיתה 6.ג1 טשיעיימקורי
 גתור, זל 61"כ תוח)ט' כזר רק זס 6ין יותתהקלס
 וחצורר כמיחס, סו6 סטוים כעכודת ססינוט יקרך),סו6

 נועצר )כן זרות, 6יכ6 61*כ כלזהרת, יק 6יג1ססיפר
 לסור, ו)זייס ))ויס לק 6יגו ענודכן ח)ף סהו6ר6טיןי
 סחכס, כנוו ס"6, יתכן סתו6ר טס וע) ידוע,וכגט
 th~o יכוץ )6 סע5ס סס ע) SJh הלדוסיס)כןי
 ט6רסי טחוכ זס ותטטס הנוין, סס )כד סר16כן,כמו

 -חדנוס כריתות כרי; )כן פרטיותו, הו6 סמיכוסטם;,
 כרתן וכתיכ כו, יאכל )6 זי כתריתס יכתיבס6

 מעיקרו ס)6 דכזר זר, ע) נותנו יחן 6סרסתסחס
 יכתיכ כ6ן 6כ) ז" רף יעו"ם זר, מקרי 06פסיגי
 זר המואר סס הו6 כט"מ הזר יומת, סקרהוסזר
 יחזור כקו) כסיפם) דסנוקורר לע"ג, עכסה,דמותו
 כהלכות תסה רכינו מפסק כחו סטועריס,)עבורת
 ךהי6 היכי תלונה נכי גת6 ונכה6י סמקדס,געי

 מגיסת כהן, כה כנוו הרותם, )6כי) )סוג עודר16יס
 טס וזס ס"6, כ)6 כתיכ דפס הי6, זרם ל16)יטרף)
 כוקף 6תיתת SD וסחופת התוקר, טס 1)6סע5ס
 דגכהגיס כטיס, )6 קדו;ס 6יכ6 דככהכיסהדברן
 קינו )וי כטכס 6כ) ככ"ג, וכן 6)קיהס, ד'טתיכ
 ככ) )כד ע)יהס נרקיסתיחס

 6ך ד', רק סתורי
 ככהן ולס tttpsh ד' נסס ומרת כתוכ סופמיסכפ'

 ודוק: בכון. עבין 1זס ותטויח, התוים נכ) יעויןתדגר,
 טסריס תקח סקדמ נסקל כו' "תמתרגףקחת

 )חלק דיריך מקוס ככ) סנס הסקךגרס
 סטק) מחלית תס6 בכי סלק), גרס כנוס כתבספק)
 ה61 גלה סעסרס לסורות, ססק), גרס טטריסג"כ
 דכתיכ ערכין כפרטת יתכו, וככס סקלח5י

 כמקריס רק סמקך כחס פירט ל6 ס)מיסטקליס
 סתגיע כגירעון' פריון דין מכתב לחרי 6חוזססרס

 סלע לחלק 51ריך סייס, )מ"ט כסף סקלחמסים
 וכקן הסקל. יסיס גרס עקריס קם כתכ )כן6חר'
 לסלמס סכסף חלקו כניו וסכי סרסרן 6תריניןי הוי06

 מסר  מלמס כי מחחלק' 5ימ הסקל סרי  סויט,חלקים

 טוסן ח)וקט מ16ת י'כ סרי וחתסטן וסייסמ16ת
 חנוטס ט) כ*6 ח)קיס טלקס וחתטס וממיסות6ס

 כקלות 6ך היקריס. )חקק טריה 6ימ 61*כוחנוטיס,
 )6סרן מחרס ולכניו )לסרן קת"ג כ"כ רז")פייסו
 לחרי כסלע )החלק 5ריכיס ffD( 61"כ )כסיהותחוס

 עטריס כחקתי פ' ;כחו"כ רז"), דירי טותקרף**יךץ הסק)* גרס עטליס 6תרולכן
 סלע, הו6 כמס )נווך הסקל יהיסגרס

 לחה הו6 גלה מקריס קי"ח פסקך קרח פ'וכספרי
 כיון ה61, גיס עסריס ת4) מלן (e~o טוס כויגנדור
 הו6 )פה"כ וחנוטס ססקליס )חלק קריך 6יגוטקס
 ויתכן וז4כ. הו6, גרה עקלים כתכ פחה סרסןמספר
 נרה עקייס הכן פדיון נכי סס כתכם דרחנוג6לואר,
 ג"6 דף ככור ים כפרק סקגיגו מה )גו להויותסו6,
 דלינו לכו, )סורות י65ן כו' כהביס לעקרה כתנוע"כ
 רקקי גרות )תספר )ח)ק ו6ף 6חך )כהן )יתן5ייך

 6ת )קח ככ"י ככור מ6ת כו' כסף 6ת תטהריקך, ודוק: גכון, וזס וכסן, כסן)כ)
 ההמיס חן כי )רם" דכ6 יתכן, כו'. הכסףי
 כי תסטי"ת, רק כתקרם )6 ה61 סטרל 6טיסורו,
 גס 'D'~St היו וכתקרה וכע"נ, 6לף כ4כ ככוריםהיו

 )תת 5ריכיס היו 6סר חרט, נונן יותרמסקעגיס
 )חת הלכות חייכיס ופיו תקריס, ה' פריוןע)יסס

 הגדו)יסי רק יו65יס היו כי הסתים, נון הורוסכסף')זה
  הככוריס וחקת סק)יס ה' )תת כע5מס חייכיס הס6סי

 ורו"ס:  ינסך, 5ה ליחכפלמס
 ננוררס ו)כגיו. לקערן ססריס כסף 6ח ממסרירתן

 סס3'סי  לי כמו;5וס נוח5ה ו)ככיו מח5ס)קהלן
 ומיס מ5ס כפר  פרויס  כסף  לנסרן  נותן סיסלפ"ז
 פרק כככורות ר6תרו מה תוכח 6"כ ומח5ה'יילמיס
 סוי ול5  יל5 5חס כנת נסגיס  לחמאס גתגי ככורים
 תנוסס ע) חיוכם גכיס h~'h )6  06 רס חמשחלי

 כתוכ ו)כן ודוק, תמסה כטעיר ככסיס דליןט)עיס,
 5חר  כנור  רמל 61"1, חטךהפדים

 נשחלי
 וכניו: )לרן

  ככני הגה כ6סנו"ע, ח)6כס )עסות )5כ6 63כל
 )6 ומררי  נרסין וברגי מל5נס' כחיגלסח

  הפגלות  נסמוס פ"נ  נומ5ין טסיו  מאוסי  מלטכסכתיכ
 ר6יגס המסע, כעת חחחר רק כ16 היס 1ל6והכקריס,
  יפוין מלסוס, רק 3ס חיים ל5  מ3ס דגכימ)6כה'
  ככתף'  נוט,ין כוי יס0 3ני 5כל 3וס. יל"רמ3ס

 ודו"קן וגתורס, חסו3ס מלעכס סולקירמיי
 ססו)חן על נקמר oh יסיס, עליו התתיררלחם

 הקטרת כזיכי 6"כ רתכ"ן(, ניעויןנאקתו
  כין  תכלת סננו חוק וסיס קטבתן רי3גד ע)סיו

ס)חס
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 סתטרכח SD ונהנו דפתרו כמו וזס ס3זיכיף וניןס)חס
 מתי פרק ויעוין תתם SD ל6 כמתוך su כו')כ"ס
 6יכ6 1ס6 ד"ס כתום' 5"1 מס ויעוין htD. 5"זס)חס
 כנר וכ6יכ6 )כזיכין, מקלמ דמו)חן למוכחןכזיכין,

 5יכ: וככ"ז סכזיכין, תקדה סיס 6יך"כלת
 )לנין לריר סתתיר, ומגחת כו' ttDlhרבשמידשר2

 ולגיס נייחס ס) נסלת סיס קדוססמס
 סתוויך סתנחת פרט"" לטן 6ותס. )יק6 קריךסיס

 סתמיר ותנחת ג' ס)' סת5גיע פרק וכירוסלמינסקלים.
 ק) ונחס הים גי 6פסר )כן כזרועו, מלויס יוססל

 וזב, תניר, מנחס 15 3פ' סכתיכ 6תר טמליסחכיהיןן
 סיום כ6ת5ע נוסע סיס ו6ס כמחרית, ח5יסססקריכ
 ככרי גתקרקה טככר ספגה חם )יט6 קליך סיסס)6
OD5"ס דף כלוגחות 6ך ודוק, כבקר, סר6סון סחיי 
 פיו 6חר,דכתסו)ק סירוס)תי( כסס כסת5גיע י רם'. סכיךקוכן
 סקריכם ו6יך כי651 גפס)ס 6"כ 3יו65 נפם)ין קרסיסקרסי
 טס, )סגת' ליס פסיקך זס תטטס ולפקר סערכיס,כין
 כתחלת 16 רק olte' ג6ת5ע ג1סע מתעכן סיסד)6
olSO16 יק מ"מ ד"ס מס תוס' עיין סלי)ס, תחלת 
 סתגחת גפס)ס סיס ר6"כ תקוס כליוסי מסעותסילוק
 טרף פרק סוף ירוס)תי ועיין סקניס, סח5יססחכיתין
 רמגחות פ"ק ועיין כיו65, גפס)ו 06 כזס פסיגיכקלפי

 יקריס וכירוס)מי )ח65ין קדום חכיתין ob ופניניח'
 ככ"ז, וווק יעו"ם כו', חוס rnhl תקדסס ohפ"ז

 כתלת ללוז סקסהי. הספחות מכס 6ת תכמיהוישל ק6י: חכיתין דע) דנזפרס, סרי גי', וחכיחיןוכילקוט
 וכתירי כסכט, סקו) סקסני קמטפחהסכט,

 ונקמותי )ו הכסחר סו6 וזס קע*ו(, )כ"כ מכט6 כלסד65
 כפ)גמ סותרו וכנוו כו'. אחריך זרעך 6תכריתי
 סקע כי מרתז הכן תימר6ל, סכט יכלת 1ל6בנכעס

 תדרס: ועיין קכט*כתו
 סיסבנהשמרהי

~DDn 
 ספת על 6סר כחול ככ"י

 6ר'6 3יזח6 כו'. ימו )6 6מיסיס
 ונסוף כו', G(h' כו' כ)6ו עוכר יסרך) 6ת סמוגסכ)

 קכ"ר סתינוקזת כרכר הכסימך סריגי אנזרכרכות
 ת3י6 )6 6נז6י ועזך כו', גפסו כופר וגתנו סכ6'גו'
 ויפוין תרוכ, יספר )6 6קר מש מחול ויסלחתריס
 גתטליס זל"ז ר3וקי0 כמסן דיטר6ל וגל6ס,ח6"ג,
 וכתו כטיל, תכט) קרקע ע"ג תוגה 06 ועפרלטפר,
 זוית, קון טיחו וס61 עפר קופס 6רס תכניסמאתרו
 כן 61כיסס גפיויס, קטכיס ospSnn סו6 תו)6כל
 סיטחס סיתפסט ל51יס סיו סכטיס סוייד סרסיעקכ
 )יעקכ כן ל6כלסס סכטיח )כן ויתפרמס,כשדות
 נדיכי שמרו וגחו סקלן נעפר זרעך והיםכוי65

 ורישין s,bS ככ61ס גליס קמתוספיס נ6ספויעמים
 כעפלן וזס כו' 6חר s~s עוביין טסן ימר46כנכור
 יתפרסס כזס כי ורקס, מכעיס יעקכ ססו)יד 6r!Dnכ)

 פן )סיפוך יר6 סיס זרעו חפי ינכח 1)6סקירות
 כריס כתוס"כ כססי 1יחכו)ל כעסיס, זיעויתערכ
 נ6 ס5י)גי 3קס לכן צעיר, פגי 6ת יויחן' ע"פוים)"
 )טי יסים מיעקכ רק כעעה יחגו)) ס)6 6חהתיל
 וסתתי לתרת ו6תס 6תר )כן כו/ תנזגו וכפררתעוין
 גפרריסי כתות כסס סיסים eih סיס, כחו) זרטן'6ת
 )6 כעז ע)יסס, גקל6 יסרק) טס רק 6טרומבס
 כעל כליח סו6 6ער כחי) קיסיו ס6ומות, 6ותסיסגפו
 1יטר6) יסמיון יתיס כסתון עתיס טחון כן סיס,גלי
 )סט)ל תתקכ5יס סכיסר6) ססנרועיס גגדג).סס,כחי)

 כמס61 סכ)) כב כמגין כ"ז 16)ס ססתכ1))ות, רנוןגגי
 גפמו כפר 6יס תינסקו ירטינין טוס סיס, 56)תתח
 חלק, )תנות 6כל יסי6)י כל) רוד כן תססטתגס
 דס6ו)' מגין וכתו פייסות כנץ פרטת )ננגיןק5ריך
 עתיק 16 פ)סתיס, )סכות )ילך סייגו )ס'כס,טסיס
 יתר )6 6סר סיתר רסוטעי תקרך ד6טור ייעגנוזס
 לנזדול וחלק חלק לטו) מסיק יתד ל6 סזס יספר,1)6
 6סויונ"כ

 כו' ono עתי )6 סוסע 6תי )כן )מפור,
 גנר 36) גפרריס סס0 סיס' כחו) כג'י מספרוסיס
 נירוק ויסכלו מוין כולן )סת3ו)ל )כלי סיסגלי
 נגל חותם קסו6 כחור, יהיו וככ"ז )כ" ויהיו1םל4
 וסיס זס כסכי) )כן ס6ומוח, סנזס ססוטף' סיסגלי

 סיטם: ורו"ק חי, Sh כגי )סס עחיי6תר )6כתקוס6סך

נשא
 6קר כל פירוק ועכרו, )ס0 יעמס 6קו %ראת

 גר6ס ו)פ"ז רתכ"ן, כו', ו)לוזכח )חטכןיעטס
 וגעסו )סדיוט געקס )6 1לתזכח )נוסכן ס'געקודסכ)יס
 ונתי סי45 תלהט  רס1חנס סירוסי,  גוה כמו)קמם,
  יותם בירוסלתי וליס6טר רייס. לקיטת סרלווצותהוי
  6כ) נכוס* 13 יסחתס ל6 לסריוט  דנעסס 1/ הל'פ*ג

 ל6ו וסזתנס  סרוסי תקסימי כנוו סיו מררי כני3רו60
 סיכות ויעוין ט)יסס. )כ) רק נ6תר )6 ולגזןתלתך,
 יסיו סל6 בעי סנית סר סל  ס6כגיס סכחילס,כיה

  נווסיפין  ט6ס סטנה  בולתימ ר33ית  לסו-וי,6ולינחל3ין
 1ד1"ק: נח3ורו,  כתוס"ב סר, סוף עד רק מוסיפין6ין

 נפ' כלפר כ"כ )6 סעיס, וכמיקי כו'ריבשכהיר
 וקרעתם דתרתז יסוקל, נסיני ולסנןכמדבר

 6טר תעיתו קיסיו )סס גרס קרח, סחם קסתי)ככי
 קרח: כפי ר""י  יעוין  עיף. גקי6י ע)יססג6חר

ניו
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חכמהנשאמשךש
 געגעי סגתסרולמסס ע)ססלכומ 610חסם*בביר

 כריתות ת6ך, 0רבס סריסעכורת
 חתווגתן תתנין 6ין ומגינם כפ*ג 61תר1 ס)כסן זויר
 לסיס טנס6רו כגרסוןי לכן כ"6, מחתסש פתוחמל
 תמס' כיר כתוכ ל6 לכן חתירנתן, ל0ס %סטל6

 1ד1'ק: סדין. זס)רמז
 עכורת סו6 תס6 ת60. 1ענ1ית ע13יסלעבודת

 סקרמיס ליב בריך 31תקוס קסת,כגי
 )סכת ד6נורו כמו 610 עגודס ועכורה גכחףסנמ16
 נקיט קרטים תקתלפו רכי )וי כן ק6י חסוי (5"ח
 סכקר עידו כעג)ס ססמסיכס כרקק יעו*ם)סח
 לידרו, ודב קרסים לדחקו ד65 עכודתס, עכרווסתס

 ופמוט: קרסיס. יסתלפוודל6
 )ס6 יכוון 16)י ממס, 6ת ד' 015 6סיינשקרד~יר

 סתורכן מן רסיוס כעלוגיףר6תרו
 זוקריי סם ויקיף מכע"פ, חולם רמוי סנר6סוכפי
 6תר' 1)ז0 כקי' יעכס וסי ירכר תתסס יליףוחל
 לדוכןי. פשל עכס ולקולו ומי כקו), גפס)ין )סירכי
 רכל SD פקד 6קר מספל עוד סיס כי 6מר')זס
 כע"פ. סג6תרס סטירי א מטס, 6ת ד' 6015מר

 ע"ז: כתדרט ויעויןודו"ק.
 36ל תחנותי )סגי חון מסתלח סכט*ק כגת' זג*רכבתך

 רק כו 6ין עטם ם6פילו מסתלח, קינוט3ו"י
 סחרמס ח5ר לסגי יסוטפט ויבור סג6תרמרכריסס'
 לויס. לנוחני יכנס 6ל טכו'י כו' רכריס נססחרסו
 015 קילו סתקיטי כחרט )"1 כירנויס תכ61רגוס
 ד6יזס סחדס, ד' כיח סער פחת מעליון כחטרכוי
 רתעגית וכפ"ק סנטתיס, על רק ככסלו סיס015
 כו' תעניות כו' גסתיס ירוו 1)6 כסליו ר"חמניע

 יום טבולי כע"ק סיו 6*כ סתטס, נתפתיתומוחרין
 ם)6 חדק כית ועמו )וים 3חחגס לנגס 6סוליסוסיו

 גס סעס כ) מס עומרין וסיו )וימי כתחגסגחקום
 חרס סו6 יסוספט וכן סחדק, כית וזס טכו"י'3פ*ק
 נתקוסס ם)6 חדקם, ח5ר עטס טכו"י )כנם )כןסגזרס'
 תמם, סחרמס ח5י סוי ולכן )ויס, תחגסכקדומת
 דרו) סגזירס חדל ק6ז תטוס, חדסס ח5רהכגס

 כן מטס Sh י' דגר גבר גו' 6ותס ויקלחו כו'ךיע"2ן 1ד1"ק: )ויס. כתחנס יכגם 6)יוס
IDD.כנח כ"ס סתורם ככ) סנ0 ככ"י 

 וכטויס, סחקכף ובעטיית ומכי' ר6קון ו3פמחוכ6כרסס,
 עסו, כן תסס 6ת ו' 015 כניסר כתיכוכקלכגות

 סו6, 1פ)6 גו,, דגל כמסר ומסייס כתי 6ת 15 פתחוכקן
 כו טיס וכלגר 1יר41 כספרי דרים 157 מקוסוגרפס,
 כגזרם וסוף 16סרס1 למון 6ל6 וקעו כיסחסרון

 )שיח סת15ס ת5ד וכמן טלעוף וכר 1ת15ספקוו
 קריך 61ינ1 קקס 6~1 זס יטר46 )תחנס חיןתקולע
 לעגן חין לקלחם סנו15רעיס ת5ר רק 61זסרס,פקודם
 כטנוחס זס קכלו סנו5ורעיס 6כ) ענו0ס,ולריס

 Yh רט"י(י 0' )סיכות כפיס תזכח תעוגסלסתכפר
 עמה נ*כ ן' דגר כ6)1 רק 6זסרס, כ?וקייס סיס)6
 סיו 1)6 עככו )6 סטנו6יס ס6ף כספל" ן6תרוכנוו

 לקייס גק) וסיס ענוסס, )ריג 5ריכיסס:וס)חיס
 ורוק: זס,6ת

 כן תסס כו' ר3י כמסר כו' 6יתסרי21ךלרשו
 כע*קי דלסו זכ דחכ) ני6סי ככ"י,עמו

 לכ61 5ריכיס וסיו קרכגותיסס ססקריכו כיוס61*כ
 תתיך סיס וחטף תנטותיסןי פורסיס סיוולסרכזת
 תתיך סיס 56)1 תקי סיס משיכור שיגס,כחחנס
 רנר וסיכן מסס 6ל ר' רכר כלמר וזח תכמס,פרוס
 שוסו פיז( )קכת sttf שרמו כות עמדי עתורפס
 כליס מסיו טכמעס 3כ*י, עקו כן מס6טס'לפיוט
 דכר כבר כתוכ וכן ודו"ק. רוגמותיכן, פרסולעזרם
 עס0 ותר תסס מקוס, כג) כתו 5וס כלסרול6

 ירו: ע) בכיס וסקסמרעתה
 תכירו ס) גויקו קסרליק טוי, סגפקס0י6ך*לו2ךבמה

 כרת דחיונ פירוק, כספרי. כו',ניוסכ"פ
 קכין דכר סו6 וסחיוכ נכפר, יוסט"פ סרידע)?61
 כרת רסוי כיוסכ"פ, גריסו תרחיק 6כל לתקיס'6רס
 חייב כפיז ססי6, הכפס 61טנוס נכפר עינוציותך
 1ד1"ק, נערות 6)1 פרק ירוק)תי ויעוין וסחותי, סקרןלסמיכ

 ק6ס תסנור וקתל כו'. )כסן )ר' סתוטנהאשם
 סבו )כסנים  נסלע מרומס טנירו  תמן סלע,לחיל סגרי גול  ענוי )כמגיס )יתן 6ת0קריך

 וכ) סוחר )כן ל6חר, סכירך)יחן מנזל, עכורותחס1כ
 ימיהן )ו לכסן יקריבו 6טר כג*י קרסי לכ)תרומס
 6ת 61יס )ו, )ככות תוכ) םל6 סגז)י סמכתכלכר
 להעליס טטוס"כ 6חר עבין סוס פירוס, יסיוי לוקשיו
 0טוס"ג לך חסין וחסיכן כזו, זו תחסוכ1)6
 יסיס, לו כו' סרכם[ וכיו"כ ]כמותלים יתן 6סר6ים

 רק )כעריס, טוס"ג ליחן 6ס1ר כעלתו רכסןפירוק,
 כסן. לככרו פיתן totp(~ נותן יטר6) 6ת1 6כי)חס)
 כסכי) פילוט עכסן ודוק. ע"6 כ"ז וף ככורותועיין

 )כעריס: סכרן עכור יסר6ל קנותןכסן
 למון דקיכן ק6ה קרכגס SD 610. קג16תמנהלת

 ק6י. חגחס דיל סי6' 6תר ולסלןזכר'
 ופמוט: פם1)ס, )מחס דסק מסי6, תגחות ריס דריטתכן

 סרגל' כתוך נ06 תיגס מנסן, 16הסוהקריב
 תסקין סטין פירוטו' ולכ6ורסתדרם.

שטס
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ממפתכמה3שאמשך
 16)ס 3רג4 סגנעיס ר61יס סטין כמו נרנ),מוטס

 כסמכות מטס רכיט 1סכי16 פ'6ס*כ מוע"קשרוטנתי
 כתמורס מקמע ]וכן מסוטות 6ת מסקין פ"זיו"ט
 לותר וקריך עיי"ס[* סועס* מגחת ולמגחוחיכסי"ר

 וכתו הוגף עו לסססותס ומריך 6ןעתיןדםלק6
 תכל תכרי W"D'  רף כסכהדרין ממרק חזקן;קמרו
 סגטיס סלנ14כ6ן עד קוהו מלסין וירקו יממעוסעס
 תעסגס 1)6 שמיס כל וטמרו סג6הר )ר6יתהיחייכות

 כעמחס חי*כות וגסים ח'(, )ס1טס כו'כתזימתכ0
 לכרס, 6והס וסקריי 6תר לכן )ירום)יס' כרגל1631ת
 1)הטקותס 6ותס )ססהות קריך וקיט לרוסכמסיגן
 ד'. )פכי כע5תס כסכ6ס יק רכיסן כמעמדכרנ)
 העעס מן )6 ת' דף כסוטה מאר"י מה 6"קוכזה
 גיכ) )6 ס)דיריס )3דס, 6ותס הכאתר 6)6הזם

 )סקהותט 61"5 6ותס תמקין לרוס כטסייך ס6ף)פרט,
 טלין 61)ור, יפליג החס )טעמים ר"י מסרי סרג),עד

 61ין הסי כסגסררין יגחין סרגלי עד 16תותמתיגין
 ער 6ותס הספק SD נוטפס ס6.גו לסוריע, קר6יריך
 1)6 )כדם 16תס דרק 6תר, ןקר6 כרחך וע)רג),

 היעכ: ודוק עתס,חכרתה

 ועפר חים ולתם 3'. פל' פ"3 סוטםירושממי
 )חקיס מסר קכ6ת מתקוס מיסוכתב

 כלכות וכו'* עתידת טהי6 חי )פגי כתכ הו)כחססי6
 סעכיף כלח. תקין רע יכו' לכרים כמלססמסתכל
 ופסק חייכ, ככונס hSn ותזיק לעולס ניוערר6רס

 וררלת כרס"ר 6כ) הניזק, כראוה דריק6רתכ"ס,
 סעו)ס ם6ין 6מר וע"ז )יוסר, קריך ס6יכוסטורי
 Sh מסעןר הולך, 6תס ו)6ן כ6ת מאין כירסוהך,
 והמכין רין )יחן עתיר 6תס לוי )פכי כי ודטסלפם,
 הי6 סלו ורקות סכעליס קהו6 סקכ"ה, תווה"ת)פגי
 סערות תסנור ה)6 ככוכהן מ)6 06 6ף חייב61תס
 eib כלל, כ6 6תה ו6יר6קךי

 סל"
 סכרה, ליד. ככונה,

 ודו"ק: עוטם. ילדות הרכס עומסי יין היגסכמו
 הת6רריס סמריס תנוי סגקי כו' אותך 6יס סככ )146כם

 רמסכת כחוספת6 רתגן נוס ע"י יתכןס6לס.
 ליסורין היחס רסיס ר"מ מטוס קומר רמכ"6טוטכ
 hSh סוס לספק -ע5נזס ססככיסס )פי מאילוקמין

 ה6סס, מקתס ג6תר לכך נקי לסיוה )ס גרסססגי11ל
 תם ע) )יסורין ר6ויס סי6 טסורס oh ס6ףפירוט,
 ]וכמו סזס לספק ע5תס וסכניסס הטיס עםסגסתרה
 רוה6סס קיSD 6 כטפלי כן עזאי 3ן ס3רדכ6מת
 נוירוס)נוי וכפ'ג יעו"ס, עהורס, אפילו עוגס 6תחס6
e)5o'סי6 למס לק 51*ען' רקכ"6. כטס יעו"ם ס; 
 כ סמחרריס סתרים מיס וקותם ומתגנותמת3זס

 מעון. חגורה ו3זס מטפלת, התסיס גורמים6)ס
 מעון, סחנוקס זרע, וגזרעס סלמס וכקתס כיויכחכך
 6ף כוה 16תך 6ים סכג )6 06 קר6 ס6מרוזס

 ט*ר עטיך 1ס651ת עקמך סססתלהי~ כזססחטנית
 סמריס ממי מנקי בכ"ז סתיסן סם )סנוחקוגרמת

 ססתיי"ס סחע6, מן תנקם 16 מקתייתס, כו'סמ6ררים
 1ד1"ק: סכעמיס 6כיגו )פגי עונך ויכופר שתךינקו

 115י שקון כי ר36*ע, נסר. ותות נמוהנמי,,
 סתקן כלסו סתת 61ולס חייך, ל6 קחנקסי
 אימר ר"י הספרי יכ61ר וכוס מיחס. ל,5רכיעלמך
 כ1' כתי ט' סתר'ס מיס ס) כחן תוויעסכתח)ס

 תתגעי Shl קמי 6ת טסורס 06 6ף כו' יכו)חס
 ס6לס* סנו6רייס סמריס תמי מנקי 6ת ע?ו6ס061

 "תגעי, Sh1 סחי 16תך 6יס סככ )6 06ממפרס
 וסגקי וחטאת סכטמ6ת תונס תן נעתקתן 606כל
 16חסן חסחדי ס)6 ה6)ס, כו' סנורים תנויעיניך
 כו' עלתך נקי וכחו 1ד1*ק, וכו'. גקי י65 פלוגישנוו

 כסודקתך. עלמך כקי וכאן fg,,;חוכות
 כפ) ד)6 רפריך קדוקיןי הגת' דכרי מנוקררבבזה

 115י נרטון כתית סגקי תגחיס ר' ואתרתנאו
 מ6)י1 ספוע) רכל ע) זס הייך ו6יך )':קכסינוכח
 )חנק סופך טת6ס6ת ד6ס סספרי, דכמו כיחיןוע)
 נוסתיס עלמך הנקי )כן ס6לס. ':מריסנותי

hSn,6יסו*כי , מסככות י"ח פרק. קתח נאור כתנ6רכבבבתך וז"כ: )סתותן 
 )רכס* רג)יס סוי סתחס hSn זמןרכ)
 כי 6נ) רזכתס, לס קיג6 ססכע) מי עסומונטתלס

 5תר, ר3ר 15 תולס רס1כות לטיוח  ריכול 6ףקתתרי.
 ול5  רמרסהתס כטל,  רסרגליס לנעלי, מוחרת3כ"1

  כסרות אחזקת )ה sp~n ותו  סרגל"ר, כטלמרתתס
 הורס כחנס  לכן  ניעס' דורי יסוים ל3עלס'ומותרת
 61ת כו' 16חך 6יס טככ )6  06  מכסן 5ותסכססכילצ

  מקוס ככל  6סר כ" כתוכ בו/ אימך תחת טעיתכי
 עשה דזגתה )רנר דרג)יס 6ס, כתכ ול6 כאסרסו6
 ל6  06 כת3  לכן מקריה  ענין סו5 ינתס סל5רס
 וסיתם כחוב סיתחס ססמיס 5חר 35ל כו" 5יססככ
 ומוקי ;קו) קסספק גטנז6ס, )6 ו6ס גטמ6סן06

 ודו"ק: כפרוה. אחזקתלס

  t[l~SD  געיסין  ]לחינן סקוס ועתך נספרי עמר,בתוף

 מטרכו פירוס, סוסן 13מ1 1ל6  עמרכחור
  סעתס  כיון  נכרקין, 6ז1  סכסריס  גסי 6ףהמגרפיט

 סל' פיט סוטס  3ירוסלחי מפורט תת65 וכן ר51יס,פ
  סמ5ררין  o'no פסתו  סמג6פיף רמטרגו מסנרי עלי'

 מעמס  כומן  OnD כקרבלקלס
מלס
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הממהנשהמשךש
 1ד1"ק: פרו5יס, OnDn נותן )6מלס

 פ"נ נירוס)נוי יקיף תזם וסקליכס. וכו'דדקניה
 DS(I ותפ)פ) )סגטס, קודם דתטפס ומוטסיי
 מטוס, וסו תיר" מפרס ל6 נוגחות וככליעומרי
 המוכח כתערם וסגסס כתזלח, מלחה עיקלהכטפס
 מן תכי6ין sg דמפלם וכתו הת15ת, ע) תע3ירץ61ין

 ופמוט: )עזרם, 16133 תיכף קורס, כגפם 6*כ יעו"סיסקרוכ'
 זס כי יתכןי עמס, נקרב )6)ה ס6טסרףקיך!ןק

 כעס דכוקס 6טר הפשעיות, ססגחסנופעו)וח
 6ת לפרר ע)יהס סתנוססס 6קר טס" יסרך) כגיר'
 תחלפת onlh ו)טסר סגו)חה לעס 6ותס ולסכרי)עתו
 וסתופהי ספ)6 5ד ע) DO(1 זס וסיס פגיעות,6י
  רת3"ן  ליעיר כמו הטכע, מקרחות ןרכיו נכהו6קר

 הפסס כודקין טסמיס כסס רז"ל לתרו ומגסבפייוקו,
 ומפקין תקנין כי מתרי לכן סכועל 6ת כודקיןכן

 קותו כי גר6ס, התגס נכרי 3ן נוי ע"י 16תסומסקין
 סגהנהס )סיות ססמגחס ר5הס )6 כי סתיסי כדקו)6
 מזרע )6 6סר גבר, וכגי גכליה כ16מס המותותעפיי
 כעס 1)6 עתס כקרב )6לס לנור ולכן התם,ימרק)
 ולכן הכועל, 6ת כורקין החים 6ין 6חר יכעס6חרי
 )6ל0 תסיס 651 הזי, תס6סס סתק)ס חתפרסס )6גסס

 ודוק: 6חר. עםכקרב
 כחו קנין, תלת 610 גזרו סיס יי" סזיי1 יחימל

 שתזיר תפעיר 610 הזירו o51h וחמורו,סורו
Dh,יין מתייח ולענין תנלחת ט)עכין וסחכוגןי עלמו 
 כ) יפתר )נותיס טות6ס ויעגין גרוי יתי כל6תר
 ססו6 שמסון, גירות ענין סיט וסכוגס' כו', סזירויתי
 ה61 סחקזד נוירוח קכ) 06 זס וגחלי מ)6ך,ע"י
 גופן ותקכל המלקך. דעת ע) גזירות לק3)כנוול
 טפסריך וכחו סתל6ך, יעת עפ"י קס61גזירות

 יין 3טהיית לסור מתמון גזיר ולכן (tfie~iסתוסרי'ט
 מה61 הזירי, 6תר לכן )תתיס, )טח6 ותותרוכתגלחת
 ע"י סהו6 לתקון, )גזירות פרט 1nSD 6ממזיר
 ודוק: כ"כיף חכות רשי ועיין )תחיס, לטחך מוהרסמליך
%לארכיו  ככר."ג קנס  כו', נמוהס )מס יטמר פ 

 וגר6ס, כו', כגגעס )6 כתותם לקג"כ
 ס6כ חת ו6ס חגוה, קרוכיס דטוח6ח ד6ף,דקנו*)
 דעתין, וס)ק6 קדנוס סנו15ה סרי כגזירי 6ח"ז%1ר
 חטת6 6יגו 6ז ח15ח )6חר ד6ס פסח, כמ15תדמוי

 יטת6, ד)6 קם") )כן ק" כזכחיס כחכ61ר)קרוכיס'
 ל6 כתותס כו' )ד' סזירו יתי כ) 6תר כקילווזס

 ג"כ מתתו 3טעס עמתי סויר tlhD 06יעמלן
 ודיק: יטמ16)6

 כננעם 610 תעמק 6נל מעתק 6יט כתותםרבנסממשישי
 6ף כלוולס ככ"ג כתיכ )6 ונוס1*סוזיגתס,

 ר6ס ססיתרי )1 )סר16ת ר5ס ד)6 תסוס חגז"מיויקיף
 ולנגוס וחרומס כקדמיס )6כו) בסור hioיתטמ6,
 כלג) )דידיס כו)יס ססגס וכ) כסיג, 161)י)תקדס'
 כרג)' כיסרך) לסור י"ר( תג)חין 61לו )פרקונוי
 ל6 )כן ט"ז(, דר"ח )פ"ק תגעו )6 מוכגכ)תסהיניף
 ודוק: תגז"ס. ידיף ורק כתותס כסןי6 נכיס רחתג6כתכס
 הדמה, 6) פירוק )ך'. הו6 קדום גזרו יתיסער

 6יגו כע5תוהו 6כ) יתקרם, כפעו)והיומרק
 סו6 גי לד' 610 קלוס גזרו יתי כ) 6תר )כןקרוס,
 גפרך ססו6 כיון כנועלתה ונקנכ נע5תותו קרוץגעסס
 610 ~ס, מכ) וגזהל מחותרות מן ונכד) החשותמן

 וכי 6תר לכן כטפשותו, ונעלס כחונוריותו זךגעקס
 תזס, לסזהר 5ייך פיס ס)6 כפתעי עליו חתיחות

 נוקטר ע)יו וכפר כו' ופקס כו' והכיף לגוס הו6כי
 ורוס קריך 6יס טס61 כיון פירום, סכפס, ט)חט6

 6ימ קנות ס6ירע ט) כפרס )סכ.6 5ריךהמעלה
 עד סלולת טיוקכ כס6 כמגות ן6מיו וכחוכ6הלו,
 1)6 צורן ע) רחתיס )מכעי )סו דמוי כה"גנוות
 גזר קלסניסן הכס"מ כמעלת מעלתו ומנזירפקסו,
 ממת, סגפם על חט6 6קר וזס רתקו, ע)מלקיו
 מיגיל פיסי ה)ת6 כרחוק 6רי ד6כליס ססו6וכמו

 6ירע 06 6ף בכן כסריס, 6)יס1 6יקתעי 1)6דריכ")
 ועיין גזיר. ריק כנופולט קרכן, מכיך נוטס תת)ו

 ורוק: סס.ירוטלנוי
 יגלחגו, ססכיעי כיוס tn~ow כיוס ימסורגבה

  הלכות סתת  כלור קגתג6ר מה דלפיגרמה,
 למטיס ג)חוסו ם6ס טת6, כנזיל הי6 רה)כהגוייות,
 סו6, ימיסי ט3עס תג)חחו סותר יפיס סכעסתוך
 טומ6ס חג)חת יגלח יתיס בכעס כקיעכרו זסס6חר
 ריסו וגלח ככתוב גרתו זס עותקה, קרכגותויכיף
 )נדו) סק3יעי כיוס קודס גתג)ח ו6ס חסרתוכיוס
 סכעח ככרי וזס )ניח, חס סער טיה6 יג)חגויטערו
 כפ"ע כו)) מיתר וזס יעו"ם. סכעס, דסותריפיס

 תסמר, ם)6 טת6גזרו. כי יפלו הו6סוניסיהימים יג)חגו: )סערו הסכיעילכיוס
 עלמה 6ת טמ6 6קל ע) קנס הו6גי

 )חכנויס קמ65כו וכנוו סר6סיגיס, סינויסהיספור
 קיגסוג ער וגדלים פ"כ סוף יעץ כזס,סקגסוסו
 סו6 קגזלו טת6 כי 6מר לוס כו'י כימיםנזירותו
 06 ס6ף פיע4 תטגין טת6 )6 דגר כקססמ6
 ודוק: סעות6ס, נענין ח16תס פע) ס)66ף יפל" סר6סתיס יגויס נ*כ עליה ממת תהכלונס

ניגס
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8מלחכמהאאמשך  

 י3" נזלו ימי מ"תביום
 כמריס וסי 16תו,

 ספרי. עיתו, 6ת מגיף סו6 1ס)6 16ת1מ3י6ין
 מסוס וסוף 3סרי6ן כהורס הכר )6 סגוירוח זמןמנס

 )ד/ )סזיר גזיי טימר כמו סו6 מגזילות,טעיקל
 טפחז מדרוס כסגזיר ססו6 ס5דיקי סמטוןוכילל
 וסג6וס מסת6ווה עימו )גדור וזס כו" י5יועליו

 כנפקו יסער 6חר כ) רק זמן 6ין זס SDIוסמותרוהן
 כסלסיס רי 6ז יטרו כחות )נדור הספיק זס זמן06
 קימת לרעת וסכחיגס 6דסי ססו6 מס DS' סכל כמלס16

 סו)) יו)יכיסו )6 ילרו  לכהות  ומעלתו, ק)מותוהנמר
 ט) מ0תכ) כטה61 לסטכ), ילעס ל6וסחתדס
 6יגו וסככו מפפ)וח.6חייס על כמכיט עלמו,עניני
 והגלות יקח כי כטוח, 6ז עלמו, ג6סכתתעוד
 יסגל 61ולכ6 )מוהרות, יכ61 ע6 סר6וי כמבסעודם

 זס כי סכריות, כין נועורכת דעתו ויסיםמסעולסן
 כגדר זס רק מסע51ס, יסגו םל6 סכור6ז מכוונת6יט

 נלסון ככר ולכן חוט6, גזיר ס6תרו וגסולפ61ס,
 סהז6 וכססקפס 6חר' 6יס כדוכיך עלתו נו3י6ססו6
 SD יטקוף כן 5רק 3ח6זני וקקי) זולתו מעלתרולס

 סיטכ, ויזק עלמו,עניני

 וסוך נזרו, 6ת סיגיכן לינור יתכן ספסטרעם8"י
 וזס לצקיו, גזר סע)יו מסעי הו6 סלו,גזר

 )מטיס תחוסו 06 6כ) 6סמ"ע, פתח סיכי6גס6מר
 וסין רסקו סער פלע סיגר) כרי יום, ס)קיססותר
D~Dפתות otGSDn ,מקח יוס ס)קיס 6תר תכן יום 
 דלין יוס' מטכסיס פחות נזירות 61ין קרכןיומ3י6

 ודוק; מל'. פחות 6לקיוגזר
 וססנויכס ססקרט סו6 כו' )ך' קרכגו 6תרהקר4'בנ

 כסוס מ65נו )6 ד'.. )פני סכמןוסקריכ
 רמסמעגו, וגיבס כהן, 56) למון צותו קיחזור כזס,מקוס
 יכו) 6יגו זס ככ) כסן, כעוננו 610 סגזירד6ס

 מט)קיס פחות נזירות דלין וחט6הו, עוצתו)סקריכ
 )סיות ומוכרת עכורס, ומח)) ל6ם פרוע וסוייוסי

 Inhwn לכסן ועמס כהכ 65 ולכן 6חר. נכסןססקרכס
 רזסכו',

 סגזיל 06 6ף וכלן כסן, קהול מפגי רוק"
 חזי )6 דהנזיל מסוס 6חר, ככהן )היו" חוגרחנסן
 מטוס כ)16 ולוקס סנזזכח לסקוס עכווס 3)56קרכ
 סייגו דיי )פגי וסקריכ 6חר כסן רק )כן רקקןפרוע
 וכטיסת מכ6ת"ק( פ"1 מטענו )ויעוין. סמזכח56)

 ודוק: ס6תיתיח,רמכ"ס
 דנכחס דסו"6, יתכן לעילת, 6חר סגתו כ;סנבב)1

 וסלתיס, טווס לק קרכ היגו גזירןחע6ת
 מולס  כסר רככמס  רביון  סו"6ן ה61 וניווליגידור
 ולק גקגה, עולס מכיף כ"ס וף עו"ג כמ'נקנס

 (hS  ס5ף לנעלסי  5חר )לן נקנסי עו)ס )יכ6כמקום
  ולר: %ר  לטיוח מוכרחינסס

 כמס ממט סנט) )פי סו6 ננזיר 1:"ט6תעניו
 עסס מ15ת ססי6 )קרוכיס, טומ6ס כמוי:15ת'

 נפריסוח ISSh פעלו ו6ס סייןי ע) וסכך)ס קווםוכן
 ע"4 כפרס שיך נו'מ 36) ומסוגת* טוב סו66ז
 )תעגילו תעגיל )מיתג ן5ליך ר"ת, ס,:כי6כמו

 כחטך סגקי6יס קרכגות המס קרכטתיו וככןכח"ח.
 כד6מר סקרנגוש מב) טו3 610 נסבל ט)כסמזכח,
 וסלנ סלוח לסכירה  חניך סו5  וסמיכות מ"צסגסויין

 ודוק: חגוך. קרכגוה מכיך )כןסתת6וסן
  ומנחותונסגיס מסוס כו'* מנחתו 6ת סכסןרען2ודק

 גת3 )כן 6חר, וככהן זמן )6חרכסריס
 כפ"ע:סכסן

 )סורות, חצות, גני כתג ס0ל. מן 6חה ת5סרר,הררן
 כטסן 6פי)1 6חר כס) נותנן מסיסד6ף

 סס)ת כסן קכ)ו) ופסתן מזוי זו כלעות ומןחתין
 ומ"מ ההטונוס, מ, כלע 61'כ DDDDn1' סנון דכטסני

 כחכחי וזס )זס. חייט )6 ו6פ"ס )זליסמותריס
 למפ"ם סכתו כמו 6פ*" )6חל נווסת סי'ורק,קין
 )3גס"נ סגמ' דייק ל6 וע"מ יטו"ס* ח6פס,כמגחת
(~ffp  וטון מקוס דיתכן 6י0,י, מכ)) רסיתר חס6
 מלרסס רטחייס  כסוי  חלי על ברומס  לדו"ח ח))6

 ד6פלסינסו ריס י' וף נוס תוספות יעיין))חס,
 וסוי  חלוט )כמס מתחרקת ללכיעית 316)יקייהי*

 כפסחים כדקאר טמן, ד3ר מקרי 1)6 מיעט,רכר
 ורגיט ודוק, עקירס. מ5ס סוי 65 וממו"ס )"ח,דף

 g,,w סכתו3, )קון tDO'(i גזירותכה)כוח
 1)6 גזרו ע) )ך' קלכגו )"ח. פסקינבכ(מ"רי

 סיפליק וכעינן פירוט, קרכם. ע)גזרו
 06 6כ) כגזיר, קגדר )6חר נזירותוקוכגות
 נזילותו, קודם קרכגותמפריק

 נור )6 טעריין טיינ"
ss~קרוטין קינן כגזיי tss) פ"כ כירוס)נוי וכן 
 קרנגות*ו ספריט כו' גגו כגזירות גענו6 ידטדגזיר
 מלו ע) )ך' קרגט ל"מ ך"ני )סן6 חקין )6קדקו

 ועיין )גזרו, קלכגו סיקדוס )6 )קרכגה מרוטיקדיס
 ודוק: וכרור ס'3פ"ג

 )פגינו 1י65 כו' מלך כי )6 ח'. 6'י2ונמרואל
 פירוס רכיכותינו, 6סר סריס ככ5ומחס

 מו") גזירות וקין ונמיר" סיס, עולס נזיר סתו6)כי
 6ר7 טומ6ת (ol~y רק וס61 לע"ג סנוגין1 מןעמס
 to'tt~o 6לן טונו6ת ע) עויין ג11ר )6 61זהעמיר
 וכן י"ר, כתמורס 6חריס מפריס גירסת לפיבכ"ז
  פריך  olsv)j רגני  tSh,tv כילקוט סגירס6סוכל

וס6
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 טל6 6ז ד6פילו 6)מ6' עקה, קינו תו") גזירות1ס6
 לסיות נסוג ל6 ג"כ פתתין 6רן SD טות6סנגזי
 ספ)סתיס, רק להכות מתולל הלך ל6 ולכך החו"ל,גזיר
lh3S(6תרו לכן ז/ ק' כתפורס יסר6ל, 6רן לגכו 
 6סר הגויס טס להפחס סילך תלך לנו יסיהכי

 התנוהנוס דה)6 קססן זו ג'רם6 על 6ך ודוק.סכיכותיגו,
 בכיו דוד 6ת ר6ה טרם כירוס)יס הגיס קחי6כק)וס
 להיות מוכרח וגזיר (~ttff 6חגס 51"ע, פריך,ומבי
 כופין טהרה דלין דכזה"ז רנוכ"ס, דעת 6"קכקרן

 ודוק: לברן, לצלוח16מו
 יוסי 6"ר קי"ח כהכי כל פרק קנת תפרכו,כנה

 6גי יודע חכירי ן3לי על עכרתי )6תעולם
 עולס. הייתי לרוכן עלס לתרו ולילו כהן 6גיספין
 עוכל היס ק)6 נוכרך' היה 1ל6 עולה סהיספירום,
 ה6סס כפ' ד6נור תכרכו רכס OnD ליסורעל

 כדקור )יוכן' כעלייתו חקם קהיה רקסגת6רמ)ה,
 דל6 ודוקק הנוכורכין מן להיות רצין ם6יגןכע5חן, דחר6ין כרכה, ככ)) 6יגס הכסגים 6ח,ריהטוחויס
 כרכה, ככל) הן טכסדוק עתי כחו לגיסי ה6לגיסי,
 העולה דור גר6ס 6"כ סוטה, וחס' רה"ם סי)היעיין
 וחסר התכורכין SS13 סליתי כעלמו מרקה)רוכן
 עלה סה61 סמה כיון כהגה, ככלל הוס 1ת1כגיס, הו6 הרי לדוכן עלס לו יינחרו חכיריו ו6סחכיריו, דכרי על עכר ל6 המעולס כיון 36ל כסגים,כרכת
 לדוכן, עילה לכן כרכה, ככל) הו6 61"כחכיריו, לווי מ5ר רק מנרכב, חפן ט6יגו ת5ד זס 6יןלדוכן

 פגיס, 0מר6ה מס הו6 פלס המית פגיו, ד'יתקרא ודוק: היסוי, כזסדפין
 כהתגלות וזס פגיה כהקרת להסתכל יוכלוסהס

 תסתכל טהקי'ת מה הו6 פגיו ד' ויקע 6)דיס'ככוך
 ילחקן כגנך וסוך יסל6ל, עתו SD כפרטומטניח
 עגיו וכהו 3טכיגס הקין עקרה הכמעת כח"ר'י6ית6
 תקר לך יתן י6ר כספרי כ6ן דריק לכןתרסתי
 גטערה ססכיכי1 כי5חק 1דל6 הקכיגס, )מבחר( מקר עעיגיס
 יר6ס, ד' כהר ים6, כתו ירבה, ד' יר6ס, וזסח6ו,
 וכס וזס יקרי כלזו ה61 לה6דסי סגריה ה61שד'

 מיה 6טר גפם ממסירת )כגיהס וי5חק6כרהס
 61כח"ל: כעקרה.להם

 הכליס כל רכ6 חתיכ בוקס, ויקרסרימשחמ
 נוכמן חקרסתן בהיחמן תמססעקס

 לרורות תעסו וכן גיחך ו6ת6י חחגכחן עכודתןוגוילך
 onth 6ותס ויקדה ויתפחס קר6 ד6מר onoס6גי

 תתקכן כתוס' והקלו כנוסיחה. לדורות 1)36חקיחה
 כתו תקיחס טעון מקרס סיסת לתפרך 3יסהוס

 תקוי רוססכן קוסי6, זה וקין תסה. כיחיסגמסח
 ופעתיס כ6ן ק3ופ היס ופעתיס כסכגיןיסקרוסס
 הקדוקס היס הל6 מקום חק6"כ כ6ן, קכועהיה
 6"כ כיה, סטין 6עפ"י וחקרי3ין כהחקוס,תלוי

 וזס תסיחס. סייך ל6 וכס כקרקע תלוי.:סקרוסס
 חעע )תקום oi~s וקהי יחזק6ל ק6חר וזספמוט*
 וכתי כנסיות כתי 6ל1 מגילם( )סוף ז")וקמרי

 מהן 6טפ"י קדות, מקרקע דכהס תסוסתדרמות,
 התקור. חקרוסת מעט וזהו קייחין, כקוותכןטותתין
 כקרקע יהיס 6סר המפר וחן כחיכ מוטס נכיולכן

 ע"ג ומגיחו נז3חון עפר טחכגיס למדכו לכןהחקכן,
 ככ"ז: ולוק ודיו, הבקכןקרקע

 ע6 סגי כחכ כקר, עמר וסגי לכ nlSaDלשקמו
סנים

~CD 
 עגלם סהכי6ו )הורות הלסו11 כררך

 והיה הכילו, הזה כררך כקר, וסגי עגלם 3קר,וסגי
 טגי 6תר ולכן כקר, עסר וסגי עתות קק הכ)כסך
 סגי טבלת תויה, וזה סגיה, ול6 יתכן כקר סכיכי
 ודוק: תכי6ין. היו כקר קני טרגי כקר, 6) גסק6י
 ר6קון גו' סיוס קותו הרקבון, גיוס סתקריכריךקי

 טעתו פירם הר6כ"ע הגה 5פון.)סחיטת
 הטס מסולחן מהם חמס דפון, טעוגיס קיקיםוקרסי
 כסיג) ד' )פני סולחן ט) קהו6 הפגים onioוגמד
 סרמכ"ן, פירט ככר הל6 ולפ"ז תקד, ורתוקכ5פון,
 המ)ו6יסן כעת סיס )6 לחס ויערך כפקודי טכתוכקמס
 ולנכעס סנוסכןי טל6חרססוקס כסכת תסורר היה61"ג
 .ItDW סיס ל6 לכן לחסי כ)6 היס ר6סוגיסימים

 ס)עולס דורות קדמי רק ספון ה6)ס כימיסקרכגות
 התלכן, תמהוקס תיכף כן צפון עעוגין היו ופוןטעוגין
 נוכס נוגים יחיו וקין יחיה ס) מהן החע6ות6כ)

 מעיר 1IDW סיה ל6 לכן פעה, סורבת הוי רקחטבת,
 גגון. וזס נוקונון, היזהו פרק ל.ס כדלדול ספון,נחסון
 ק)יס, קדקיס כמו ככיוס והיס הוקי) ולפ"זודוק,

 סכחוכן כמו עולה כתר קרכלכן
 חורק מקקכם וח6ס סריס 6חח כסףקעורות

 ל6 סקדסי כסקל סקל טכעיס כסף6חך
 סי6 הגס 3סוף1 מכתוכ אעפ"י סקל, קערס ג3יג6תר
 ססיו מגיסן דרים דכספרי מקוס הקדם, גטק)סיחה
 סתזרק 61*כ פכה, גילדס והקטרס כחרס תויןסגיהן
 סקלי סל עוכי גאותו הסקל כתכנית תכניתוהיה
 ע3ס היהה סקערה מס6"כ הטקליס' קרת ניכרוהיה
 כהים )כן הסק), אורת נכר ל6 כי עד לכפליםקרוכ

 עיי'ס, epsn' ונסכלי צירוף, ט*כ כ"ג דף כחגיגסי יניף חכ6ן 6חת, ק3תוכס מס קעוסה 6"ת,כנ"א ודוק: סקל, כ)6 וחלהמלסיס
וסילוקו
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 סגי, לכל סגוף קרוסת טקרסו הס נסכליםופירוטוי
 מלליס ומקגיסס כ6ן. )וטו"6( מ"ח וזכחיס חגחותועיין
 תחכר ה61 יסמן ילפות6, 6ין כלחן כלולססלת
 הוס יגס 607 קטרת, תכף רק כטוו*" ולסמוללחלס
 תלתעלס' סכלי 63ת5ע סתוגחיס הסתתגיס גתקרטוי6יך
 הו4 ות., גכ)י כלי טויל 4מר כ"ס דף דכזכחיס6ף
 כה6י 6כל עיי"ס, 16חרי, וכטפן לנוח כסופודוקך

 התורה מרייקה וזה 5ירוף, הוה וט"ז קרוס 4ח6יגוג"
 ונכר סכף 6ל חתיחט כתוכה הנוגח דכל 6חת,כף
 סתס 6חת' כסף קערם דכתיכ 6ף ודו"ק. הוה,6חר
 קערת הדבר חונזר כריתך כתיכ ולכך ליוגין,ה61
 כף כתיכ והכף tsffi וכן המגיןי ולח"כ 6חתכסף
 6חת זהכ כף 5.ל הים וכך ז0כ, החומר שור6חת
 ספרי עיין ~elD סל טירה טמסקלה ~לפיעירס
 הקחת הקערה ונוקה הלטיס גתיכ ככללי ולכןורס"י[,
 סטיה סתיס )חומר( זהכ כפוח כתיכ שדרכסף

 כתיכ 1ל6 הקדס' כסקל הכף עסרס חסרה)החגין(
 מוערות פררת רגני ho כו', נקר כן 6חרבשרש 3זה: לדר;0,ודיק כתיכ כקערס,ד6חח כמו 60חחסכף

 לפי לכחוכ רמי וכך 6חר, כקל כן פרכתיכ
 מנדרין היו רהגטי6יס מסוס, גללה הלקון,מספלי
 סהכיגו גחו נוח5ריס, קומן ו0כי16 לקרכגותספריס
 דנו:כחן כיון טורים פ"כ6תריכין וכככורות הפליס,,ת וכדלין היו כן 6רזיס, נטע ויעקכ וכו', הסהסבכני
 תגרלין טריו כיון לכן תותץ, כסו רגפיל מכיחבסררי
 1ל6 ע5)וו כפגי פר כל מגדלין היו לקרכנותהפריס
 ק6תר וזה תום, לירי ליחי ול4 היכי כי סדריכהדי
 סיגה, וחסו"ה ע5חו, כפגי פי כל טהיה 6חך,פר

 ודוק: המגין, סימן הו6 6חד כקר כן דפר זה, לגולהודיע
 כו', נדכה מכ.6 היחיד זס נספרי גח0ון. קרכןזךק

 מקל חוכה לכך כבכחן ר)4 נדכה, קטרתפירום,
 חט6ת מכית היחיר זה זרה, קטרת 0וי וחיגךלכורן
 ד35ול ירוט חט6 3ל6 חט6ת פירוט, כיק חט36ל6

 ורק ידוע, חט6 3ל6 ור"ח כמוטדיס חמקותתכי6ין
 כטפרי פירס וגן וקדודיו, חקדס nht)lw עללגפר
 נוחס ,ה התהוס קכר על לכפר 6חך וטעירכ6ן
 חך6, מעוט זה דכתיכ לדעתי, פירטו כ1',הסכת

 המוכח חנוכת nhf וכתיכ נדכה' קטרת הותרםדכאן
 כל6 חטאת כ, דכאן חנועט, ז6ת אותו, התסחכיוס
 תחרת תלוי 6;ס תכיל כ"כטהיה לככ6 ד6נורוחט6,
 תיכף וכאן הספק לכיח סתכגם ער התחןיוהכ"פ
 עוח6ת הטלם מטוס למיחס ;ייך היה )6 אותו הח;חפיוס
 חטאה זכחיס ריק קמרו כדיוק ולכן וקדקיו.נוקדך
 סר6סין כייס היס רחט6הו מסוס סו6, עולסנחסון

 סוייגו לחע6 6ף לתיחול ר16י היס ו)6 סתסגףסהוקס
 3ל6 כ6 וראי קותו התסח ס3יוס תורס וזסידוע,
 סמזכח כחטכת כגטי6יס ודוקא חט6, על כג!רססכת
 בדיוק, מורס מחו המסח אחרי סתז3ח חגו'כתז6ת
 ס6תר וכתו מנתי רוחם סיס ל6 סתמכן כגיןטהל6
 הר6סון כיוס טגמ;ח וכיון תקצורה סנתזתי 6ת6ך
 כסגת' ופרקו כסכת אותו o'r]o תו התלו6יסחיני
 61"כ לחע*כ, רונסון היס לנולו6יס ;מחיכי ס6תרווכתו
 קרחים הקר3גות כל וכן סכת, היס לתלועים;כיעי
 ולכן עכורסי 56ל מותרס מכת סיתרו וכתוכמכח
 גסי6 ר6מל קכוע' כזחנו דיגו 6ז דמיה נסי6יס,קרכן
 וזס סכת, דחי לכן ספגה ליוס ייחל ס)6 )יום,6חד

 כזכיון אותו, התקח אחרי סמזנח חגוכת ז6תקחלמז
 טל6 כ;6ר ה6 זאת, ודוקא סכת, דוחס תוקגח;ח
 ופריך יחידי חקרכן סכת נדחה ל4 סנוזכחכחנוכת
 לכולהו הספרי אותן ומירר ז6ת, זיחגי ונותריגוזם

 ככ"ז: ודוק כזה ט' דף מו"ק ועיין תקום,כחה
 דל6 60 קטרת, חלאות עסרה קהים זהבכבמררן

 סלת מלליס עקר קג'ס (elo תזרקיכתיכ
 כעזרם כפגים 5") דהכלילה מסוס גללה, ,נטמן'כלולה
 כחגיגות יכס מקרטין לח דכלי יליף' וחכ6ן ררתיככלי
 סרת ככלי סגתקדטו כיון 61"כ עייוס' ע"כ ח'דף
 נוגחה כלל 4חר דכל כרחין, ועל כליגה, נפסלוהל6
 36ל כתיכ, כפרט לכן קר3גוי טהקריכ גיוסכסמן
 ל6 איתה התסח כיוס ססקריכו כחס כטירוףככלל
 36) כלועה, nSD מ)6ה גחקון' קל 6חר, קל רק0יה.
 סטגס גל ן5ורתס וכיון סרת, כלי חכת0ת הל6קטרת
 חדרכגן ככלי קדמו ורקכי נליגהי גפםלת ליגהכולס
 ע'6 י*כ דף דקכועות פ"ק כדפיס"י )יגה, פסילגזרו

 ההת"ס כ5ירוף תיכף היה ר6סון כיוס 6"כעיי"ט,
 עיבור כהו הייך ל6 ו6פ"ה קטרת, חלאות גפותעקל

 ודו"ק: ונגון, כ5ירוף. כתת ולכןלויה,
 הטלנזיס, 31ח וכלבקר לחטאת כו' לעולס ':3קרכ2)ך

 חקוס ה0)נויס, )וכח הכקר וכל 6מר)6
 ער 6ותס הקדים )4 חעילס ד6יכ4 וחטאתדכט1לה
 ולכן יו"ר, יף גררים הלל טעמה וכמו נ:חיכסמעת
 4כל גתקר0ו, )6 6כל וחטאת, לעולה מו':כיסהיו

 סזס. כחספר תיכף קדקוס פעילה 3ה1 דליתסלמים
 מנססות חסחמ5 5"נ toto לסור תקוט רכסרולמ"ר,
ooSnודו"ק: 61"0, לקלמיס, עומדים היו התמינויס 

 ג6תר,דרק 6ס ונוגחתס, עמר כגיס סנה כגינ22בט1'ם
 כתרגר, יחיד כקרכן קרכ ל6גסכיס

 תנחת הוס מגהק דמך 6"ט קרכו, נסכים חגחות6כל
 36ל יעו"סי ' ח'י דף תגחות דפרס"י וכתוגסכיסי

נסכיס
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 וכתיב מס 61*סי יחיד, קרכן וסוי סכילה )6גסכיס
  6כ)  נסכיסי %גהת  יצפין קינו והילת הרת,קוום
 דמנחת דנז)ו6יס, כמכילתו כיו"כ דתפורס מס)פי
 מדוע 5"כ 6"ג ס0, סטגדק ויעוין נקנו5ת,נחסון
 מ"ג, זכ"יס היטגה, גיר' DSI' חטטה, קייםכתיכ

 061  ירוק. כריף",  לפון  ריפינין  סלך  וחסיכספון, IIDD 6יגו נחסון רסע'ר 6"ם, 5פ,ן טעונהדמגחס
 יוכרח וכקן ומגחתט, ומגחתם, ותנחתו, כמו סקיכן SDנזדנר נוהמיי ,נזנחתם )חזן 6"כ הו" כדכה דנונחתנ6נור
  ס)סס, נתחות טהס סנסי6יס ע) ומגחהס וקקיל6נור1
 1)6 יעו"ט, כ"ח דף ככורות וכקרס טסרטוניועד
  טמספל רריי, רסססרי ו"וליתסני  סרכן.  בסיס  כןכסס
  כל סורינ  נמילי 5הר כל  OSDnr  SD  מלליר'סכו))
 כעומס הכ) וזה סכקר, 6וכ) טקעלות, כ)  16סכפוח
 כ6ס ד6יגס מגחוה 6כ) כסותפות' הכקין ש(ותגחס

 סמקריכס, )נפט מיוחסת מגחה כ) והיםכקוטפות,
 כל .ימיהס  נל5הר סיריי  כקילו סכתוכ ספלהככ'ו

 ודו"ק,  ס%לי"ים.יחי
 ס6מר וזס תחרן כסופן תתפרס דסתו"כ התנוגגתי,שלנמנם

 )6מל )ו ר/וסיס  סגותרתמ6סי המגחהקחו
 מוכח הגותרת המגחה ומד6מר המנחה, מןהנותרת
 גסכיס מגהת וסייגו נותרת ט6יגס מנחה כ6ןניט

 נזנחת זה הנותרת, המנחה קחו 6מר 5ג1דנחסון,
  סירים, כה היה )6 ןמ)ו6יס 6חית מגחה 6ב)סמיגי,

  פירוש,  מנתהלתיין 1 יפלתס 6ת קהי ירכס טולירי
 דוו 6מיג6 הוי המנחס 6ת hSh כתכ פוי )066

 ילעגו מזס הסכיני, יוס מגחת זו הנותרה נחסון,מגחת
 הימים חייך יתי כמו ומתפרס 6מר. זו תגחסדע)

 ודו"ק: )דעתי נרמס כן כו', חייך 'מיכ)
 6)י1 מצנר כוי קותו )דנם Sh n~oh מססר12222ל

 מכו6ר, סנס 6)י1, וירכר כו' הכפרתמטל
  ניכיסן מטס "ל נתיהו סיס סכפרס SDnיסריכור

 ועור ל6  מכילח6 כליס  ס"פרו וכנוו יסר6ל,סל
  פכונוססלסם

 סהיס מגס )"ח  תכל עמיי פרבר סו"
eDI)הודבקו ט)6 6ף כו" טסו מרכר סיס 65 ע"י 
 סנרות 6ת כסל)1תך 6)י1 דכר זס ן6חריסגרותי
SD.ל5ו רכסרלקס  ריומ5' יפ"כ למלו ורכן ההד)קס 

  סורס שסנייך סינורת שנגיח  נירי וערס  חיישנורת
 וזה  ירססירליס, סכפרס %פל סיס  ומריכיךכיפר5ל
 המקרס מכילת p.D ימכיס ועיין דריך. הו6)קורס סל" פכורי  הטיכוס פלמח 3ססדלקס  טלין)סרקת,

 יום nyh לסתר  לקיסר ותקמרומהממרה, עיי"ס: ז'מלכס
  עולס נסכי לפנחס  נוונהו((

 טל6 כרי וסי )פרמם עליו 15תס כיפירוק,
 מס 6כ) כי', עקיס פלדס שקיבוס בחרייחסווס
 עליו 5ותס יסרב) 6ת )מוקיע יח) והו6 )הסלמך
 יסיחו ט)6 ועוד, פ)עתיס יהיגוסו פן )פרסםסל6
 י%5ר סוס ל,תר' כהיכ  לכן סרחמיס, מןועתן

 נזיר כי o~niw נ) תבכרי ,Sh ט' )ירי~יכ~רש וכרור: 'חטדוס, 1)6 דכריו קיום טיר16 כריל6חריס,
 נוות', 'וס עי הכטן מן הנער יהיס6)קיס

 תוקזי יוס עד הכטן מן שלמרט )פ' רוס"ק' כסנ5ג5ס
 סרס כי רססי, SD יעלה ל6 ונזורס סזכירס )6לכן
 )6 ומורץ ס6מר והמרקך, י הפ)סחיס ג)חוהומותו
 חיתי 6טר כ) דכוון יחכן' תקמור. 5ויתיס 6סרכנ85  ייוק6נוח.: ווט  מוסו. יוס  פר ל"כוכיר  ר"סו SDיעטה

 יקח ו6) י6כ) ס)6 מגיח, נס טיסמור6ותס
 הקור, ע) SD'l כו' העזיס גדי 6ת מנוחייסרק גקכס: כנסתר זכר רגוכח וקכר,יין

 )פי הו6, מזפ 6י ס6)והו )6 רפססכי6ור'
 מהקי"ה, סלוח דהור גר6ס סרי כ6, התפלסקע*י
 קןסיס ו5העלוה גכי6 ע) כמו )סמוך רטבי סיס61"כ
 וסנים וכיסחה הו6  סתפ סרי  ססתיפס, ollhכחון,
  15DOV מגיס סרי כספל5ס  "פלס  סיורין'ססתיו
 יתיר כמת נדין ריס רסיס ל3ד1 העלס )כן ג"כ'היידין
 דלין מניבה, כירוס)מי ן6מר הכנזות, סיתרכעת
 סו6 סיערה תע)גה, 6מר )כן ככמה, מקלכת6טס
 ורו"ק:  סתרה  טיייסס תירנו )קח במרס ובכן)נרו,
  סס%יפנו וכעתקך כו' ותגחס  פולש  תירני ליתליל

 ,ר16 סיריל  סי%סי סנר  רמי"  פירוטיכ51ה.
 הרסי הי6 מככר תיר, ימות נגוח ס)6 61"כמ)6ך
 הכן קה)ד עד תחיס וסי6 סרס' הנך סניורוגפו

 ם)6 )הזהירם, המ)6ך קריך היה ה)6 61"כותמות,
 ספעס 6כ) חקת, 6ל וסכר טומ6?ויין כ)ת6כ)
 ויכו) לו קטיס טנפטס ומפגי מנוח עכור טכ6ססגי,
 הו6 קינוח כיון וסכר, מיין נפסה תענס hSn)נזחות
 ר'5 כזקת, ססמיענו )6 וכעת דייקם )כןלמוהר,

 ופקוק: הטגי,כפעס

בהעלותך
 הגס הנרוה, 6ה נהעלוהך נו' לסרן 56דברר

  וכסרס עכזדס )16 הרבקה קמרו כו'3יומ6
 ונרחק, נחיכ.  הסרן טמרי  יסעיס נתוס' וסיסו3ור,
o1Dnיל כגרות 6ל6 ממגורה 6ת מחנכין 6ין דתנן  
 פלכ סיס  טפסרן מררם  כסס ורס"י  ספרכיסיכין

טנתהיך
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 גר.לס סלך 6תר כו' הנסי6יסי עיי הממכןטנתחנך
 להרן 5וה הר,סין ככעס המגורס )חגך ו,סג1/

 i~oh' קותי יערך גתיכ )דורות 6כל עסוליק,)העקות
 כמסר להרן ויעם לכן הדלקה, ל6 ומהטכס סמרוררק
 6כל טהך)יק, כן OCD סג5טוס רימון טכפעס ר',4ה
 עד 5וה כ54ר מעסה גווע ל6 ה)6 )רורות, פיס6ס

 וז"כ: ההרלקה. ימיו כל וקייס מותויוס

 תסיח מל דגר סע)ס עכורת והרי 0', פס'סמבשר*י
 וככגדי כ6הת"ע עכודס כס 0ג6תליוכיח

 מוכחך, הספרי פתטיות כ6כ, סכגיס כה עמס י)6זהכ
 )6 כק"ג, דוקק כקרה רכר סט)ס פי םלדעכודתו
 דף כיוחא זו סיטה תוס' קהזכירו וכנוו סדיוטככהן
 חהתו"כ היכיחו כי ו6ס tna?,D ח'. רף וכמגילהג"ז

 6"כ סכר, 06 תעגין )פרס דלין עיי"ס,)היפוך,
 ודו"ק: וגרות, לקטרת דמיוןמ6י

 המי"ת כרכר זו כפרסה כו', כנ"י מחוך הלויס 6תקרן
 )רוז, יסרך), כני פעחיס עמר קנסהג6חר

 ל;נוו קנאו לויס רק העגל, עכור );ליס ר6ויסמסיו
 מהזכיר רחנויס סל תווה כי"ג לפס ונתכפריתברך,
 6חר פסס רק ר6כ"ט, עיין טכ"י, ולכפר וזסתסס,
 ;)6 סגשיס, גס נגללו 3זס כג"י, עדתג6חר

 התכונן: כעגל.חטאו
 חטאת, מחר ועם: )חמת תקח כו' פירלקרקר
 ע)יסס ויכפר וכס"ק קהלן ע"י כ15וי פי'י
'I~oh.כו' חטטת וכל כתוכ ;י דט, והגס ר6כ"ע 
 הפג'תיס דוריס סכ5 ולתר' ת4כל' ל6 כקרם)כפר
 הצרכת הכדילם ס56לו כלהרן, רק וזס ג,כלין,קינן
 הפרכת והכדרת ספרור וכמו סקדסיס, לקדמי קרסכין
 מס היה לגכו6ה מכין טהי' ככ"ח לתסס Sibלכס
 ר6נורו )הרי"ם, וכפרט קרסיס, קרם והיםהככ1ד
 לכן העולה, תנוזכח מקה עס מדכר היסדסכיגס
 כעסי" כין כלקיחה, כין כחסה הפר התורסת)תס
 6סר פריס, כפין תסס ע"י מהיו חע6ת הפריסדין

 ולכן דלוים, פר הן דח)ו6יס, סר הן כקרסח;פריס
 היטכ: ודוק ג6כלין. ליגןמגיהם

  כנוגחות הכה הפריס, רקק ע) יריהס יסככורהנןריכמ
  לסתתה,  חונרין  בטלי.  כל טרבסל"ר

 קרנן 6כל ' כסוחפות, סכ6 יחיד, כקרכן זה6נזגס
 נזקגיס, סמיכה טעין דכר העלס סר וכתולכור,
 טעוגין )ריס עו"ג העירי ודן לכור, כחקוסקהן

 רוכרי מקרץ מייתי הוריות וכירושותי כזקגיס,סתיכס
 הנולך לסגי החטפת סטירו דויני0ו חזקיהו נכיהימים
 וסמיכה היו, טו"ג רסעירי ע)יהס, יריהס ויסחכווסקס)
 הפריס, ono והקס), סתרך סמך לכן 3זקגיס, סו6כלכור

 61'כ כוי מעיר סרי 6ת ויאסוף ט' כפסוקדכתוכ
 יוגעי לסוריות, פ"ק כסוף ךחסיק מס )פיכלויס,
 קס), ותקרו הסכטיס ככל לוי סכע סוי דכרהעלס
 35ור קרכן וין סיס סלהס פריס קרכן 6"כיע1"ס,
 זקני רק סתכו ול6 גזקגיס, סביכה טעוכיס והו')הס
 סוויפ דכ) יתכןי דקיך תסתכרו, וכן הלויס,ור4סי
 דסעירי כירוקלמי, ד6נור חס ולפי ספרים. גג)יסוכו
 סוחטים יריו 6"ס, עות ;) סיו חזקיהו 0)עכס

 פר כדין החטאית קונס הטולות דוי וזורקיםהעוות
 ככ"ז: ודו"ק דעו"ג. )סעיד דקווסעות,
 סיס חורה,רהתגופה הפסוק פסס כו'. 6ותסרדקנמות

 ולמיס, לחס נכי וכנוו וכעלים,תכהן
 כעליסי כנוקיס וחקה כהן כבקוס אהרן הגיףולכן

 גו' ולתסס כו' לויס 6ת 61קח כו' כתוניס ;יותפרס
 וז"פ: סכע)'ס, סהסכעס פכינה, כתקוס 6תס)כן
 ימי56. כגי )סס עסו כן טויס כו' 5וה 4סרממל

 ו)תס6, )עכור סגכג0ו הגרופיס, הטיסהתה
 0150 וזס כך. יערץ) כגי )הס טסו ור5ו;ס0חרעתכו

 סטוים ע) כו' ד' 015 כאסר הנוה, נו15ס דכגילהם
 ספרו ותעלה חורם מנן הקטנים פירוס, )הס, עשוכן

 וכמו פליסס, מטוו יק רעי, כבי ס6יגסהככורים,
 סכוונס' כג"י )סס עסו רכן עוד, )פרסרירןכנן' ופטוט* 6חך, כיוס 6לף כ"כ יגיף ס6הרןס6מרו,

 כקרו כל סגילח כג"י, כן עסו )חרס0נס
 סמכו6י כתו כגדיו,וככס

 6יסו ק"ת דף חלק כפ'
 ולכן מסורר, 0היס תפכי סס, וערס"י עכיר, ק6נוי

 ודו"ק. 3סוייסו, חקם גכ)) ל6 נוסה רכויעס תנוס קנסנסרר
 )בגי חמיך )הס ע0ו כן פירש הר6כ"ערקקנה

 סלינו  מקרי ה61 ונוזר 6הרןי ככיהפיס
 ריס ד6חרו מס )פי יתכנו דכריו רק )ןורוה,נוהג

 )6ר7 וככניסתן ככורות קרסו חקורות דכג'ככורזת
 סהוקדסו הכ;וליס, 6"כ ופסקו, דקרסו סירור"ל

 שכדורן הלויס 6ז )6ר7היוככניסתן
 מפקיעיי

 קרוקחןן
 יתכן: וזס הזאת, החלוה קריךוהיה

 לויס וחס כ0גיסותקו"ח O'StDD סכהניס יהיוהכנרגש
 SOID מנוום כהן כו' כהס פוס) מוסטלין

 ))וים 6סר ת") כהן פוס)ין טניס טיהיו 5"רכהס
 סקרכגות )עכורת דל6 כרקה, כו'. )כהניס 6טר1ל6
 כחטוטרותי תקיעה SD רק 6חד, כיחס 6יגו דוה4חר,
 כחפולס חומיס, כעלי 1ל6 כלגיס אהרן 'ככנירח5וה
 מיפס)ו דסד"6 6מר, ע"1 פ"ק, יותץ וכירוקלתיכספיי
 61)עזר ד6הרן סהק0" מה קבס 65 ולפ"זכמניס.
 ומס ודוק. ק6י. חטוטרות דע) סגה, בתוניס כגיכהני
 וגהיג כקיץ 6ל6 גפם)ין ליגן עולתיס 1'ככיתויקיף

וימי
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חכמהנהשותדמשד*ש
 dnh קול לסממית ו)מטורריס לחח55ריס כתחרויפי
 תח55ריס כסכים ועתכס כו' מקוררים דס)1*ס כתוכרקס

 כלגיס גפסלין 6.גן דכסניס וכתו 6חה קילכח515רות
 ויעוין וכרור, כקו). לק גפס)ין ליגן ס)ויסכן

 1ד1"ק: מסרם"י

 למיהי 06 כו' ס61יל קומר ר"י ס"נ, פסקךספרי
 כו'. וחנזעס כעקלים עוכר קינו כו'טסעוכר

 ולדירי סטפרדי. וכפירוק 3הגר"6 טונות גירסותעיף
 ו6"ט סלוי0' פכורת  פורר  הו6 תיכף )מד ו6ס"5יס, לס"ס )לתר ננגס לוי וסכן גךי ולפרם לסגיסגר6ס
 תתסס כן לעכור כקסתתי) דוקק קלמר וקרץסו.6י
 6כל תתסיס, עד 6ל6 עוכד תיגו 6ז קגיס,ועסריס
 וחסיי  חמסים  3ן פר  פוכר  טלסים  3ן  לפתורהתחיל
 16פן ככל )סורות התייתרך עכווס, יענוד ל6 סר5סא"ל
 נזוני(, )פ"1 לסגסתי תתסיס תכן )מעלס עיכרמינו

 ורו"י:  סרמכ"ן פירוטועיין
 טעריס )כעילת ס:6 חוזר 6נל עור. ,ענהרל14

 עכורס עכורת ג60 כפ' ומק"ט רק"י.וממיר,
 3פס קירס כין מחלט ררס"י  כו'  במללסיס  סיירזו

 כ"ג נ' סיתיס כרכרי ככ)ייוכנזפורט כת5ילתיסלסיר
 כו', ככייס )ר' להלעיס כו' מנס הלמיס כו' מלויסויספרו
 לחכ"ן:  ויעוין ורוק'  3יס. טוסליס  יניס 6ין כפס סיר5כ)

 ססגית 3סגס סיגי נתרכר תסס Sh יןרידשבנר
 65)ול סר6טון כחרם תגריס תקרןל65תס

  יסיף  רפסחיס גפ"ק כמועדו. המסח 6ת כנייויעטו
 הפסח קודם סלתות טחי ורורסין דסו6)יןרסכ"מ
 גז"ק. הך לן לנזם ולרכנן לחרס. נ6חו  וקמרספרך, דריי כתרכל כתגבר גז"ק ריליף ק6נזו, ירחך וכריסמכבן,
 מעברין י 06 פליטי פ"ק דכסנהררין לנעתיונר6ס
 ספסח ן6ין כלמר, 06 והנס העומ6ס, נופגיסקנס
  מיחול כרי  :חרס, רנועכרין ורלי 6ז סמכת,דוחס
 וכמנס ,  3%3ט, כ6חר יקו, יום סייגופסח,
  יחסון  1"ל וררסו  סמסכן' סוקס  בניסן נ5חרססגית
  רצוי מס ולפי 3ט3ח' י"ר סיס ו6"ס נר%5יה'למתסס
 חרס  מעברין סיו 6שכ סרתי רוחס פסח  רייןמשר,
 קיהיס כך. ואחדי כס)סיס  ירחך ריס  וינטו5דר

 כיוס סמם )ו 6מל )כן כטגתו 63חד עקר6ר3עה
 העריס על י6יתי 1)6 ליתירח6 יקכעו  %ייוססלטי0'
 דת6יחין כ" וף פ"ק כר"ם לי3"ל כד6מרלעברו,
 פ'ג סוף תמס רכינו ולמיסת לעכרו. ותמריכניסן
 )כן טסגס, 6ת רמעכרין דהויך 6ססרחקה"ח
 כסר% כו'  פסס 6) ר' וידכר סכתוכ6מר

 1ל6 לאתר  סר5סין כחרט  ססיוס לאתריסר6סון
  סיקנעו רק החדקן 6ה 1)6 הקנה 6ה )6יסגרו

 כמועח' ספסח 6ת ככ"י מיעסו ניסןי לחוספיוס
 סכת, 56)1 וסותרם פסח עציית סכתטחחס
 תטות6ס כס*כ וסוף כק)פי' טרף סוף כי1ת6וכוסבר
 כך6מר מעכריף יאין כסכור, הותיה עומלה)מ"ר

 טיטכ: ודו"ק מס,כטנהררין
 לכן כתמיד, וכן מ)6. כמועדו, כו' כנ"יריעולכן

 כתועיו )ורתז גס סכת. לוחות נז"םיליף
 דולות פסח 6ין כי נו6ומה' יעסו ל6 י"ר מערל1ל6,

  תל6:  סופך  שסרי כ6רכעס רק תכעקור,מקחו
 כ'  מ3ן  5לף ח5וח %ט היו הגה כו', כג"יריעבתן

 סיו 6"ט חוגס' כלרסון גריס  הח"רגנריס'
 רגרכ כגיזי וקני בסין רק היו ל6 וטסגיסכפלים,
 מסס, וכן עיייןי נתכהן )6 ופגחם תתו,ובכיסוף
 רככות כעכורת )עסוק 5ריכיס היו כסכיס קלקס61"כ
 כ"כ טהגיף )6סרף ת65גו כי 06 ק5ר, כזמןפסחיס
 עכ"ז כנזר'י )איכס פתיחס יעוין 6חה כיוס לויס6לף
 שערכים כין החי"ת רייק )כן גדול, יותר ס)6הו6
 ספרר* פר  סיוס  מחלות ילר  %נומן לויויתעסו
 גרך, פ)6 הו6 כי הערכים, כין ויעלו יכתיםותכפיל
 כאחד היס כיסן כר"ח זו כעכס הסי"ת 5וסולכן

 וסגיו אהרן הללגו )6 י6ז כסכת, nono והיהכסכת,
 כיו"יי  [ISJtr  י3ח וחרכי טלכ, עד ס6ימוייס)הקעיר
 סערכיסי כין להקטיל לסם סיס לחרת ביריבות35ל
 כלל. אסקר 6י וזס גיו*ט, קריכין 6ין חו)דחסני
 ססח 06 כחירש כני סנסחפסו מס 6יס ורפ"יודוק,

 ודוק: נסתפקו, הקטרס ע) הייכו סכת,דוחה
 כו' וי6כל1 כו' ספסת 6ת _נ"י 1יעט1 ה,עזרשש

 כגו הל6 )פ)6 כו'. חטמ6ת סנכר)וכל
  ותרסיס וחס וחועריס, תתירין עולזה, וסע)והתוכח
 תסוס ססטית,61ו)" מגס עד פסח סקריכו ל6ותוום
 סבכיך דחפי תוכח, כיקר והמיס הכהניס סטסרוהכעת
 טות6ה סי' לחרס )לכן פרס 6פר לסן גלההו6

  נט.מ6ס, יר3נוחלנור  וסקיי3ו טת,יס היו קירס)כן כחגי"
 היו לכור רקלכגות טלי, פסח, עסו ל6 תדוע6ך

 כל לסס  תורמין  וסיו  הלסכה, מחרותתנזקריכין
 לכיר, קרכן והיה  רססליסי פ"ג כמ3ו6רשמריווח,

 וכל מהתלה, סכ6יס רק שיסין היו )6 פסח6כל
 לכן י"ג(, דף )ערכין חסינ )6 עזרא סליק ןל6כחס
 חקוכיס היו )6 עריין התעלה יסור היס ס)6כיון

 רוכ 6חי סלוך o~niw ר)עג'ן ר6תרו, 61ףכלכור,
 כולה" יסלוק ססת6 זה כעזרם,הנכגסין

 קודס 6כ)
 דקרוטת סקרן. גתקרסה 1)6 עזרא כימי שלוקד)6
 אימי  סקרן כמכוס וכטקס לש"ל, קדסס ל6סקרן

 סיו סגולס קסל נגרכל חסגולס  הנכיס הויכונרגלר'
גיתיויס
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 %5 מרניתכמהבהעלותרמשך

 )6 תכן ורו"ק. כקות6ס, פסח 63 ול6כיחידיסן
 כר"ח תוסף חט6ת סהקריכו סגי', דמנס גהךנזכר

 כמגס רק כטופלה, ג6כ)יס היו ר)6 תסוסוכמועדיסי
 לחט6ת עזים לפירי מכית לחנוכת 6ז הקריכומסית
 כסטיר לכסניס נ6כ)יס והיו טסוריס, סיוק6ז

 תקיר: 6יוך ענין והוך ודו"ק,סמ)61יס,
 סערניס כין סיס נחודס יוס עמינ42לרשבנעה

 יסמרו ד)6 הכווכס סו6 כו', בתותעטו
 נפסח סערכיס כין סגעקס הנם ע) כ6סה61
 וסות המקיטס, גקתגס סיגי כחוכר ה)6 6"כח5ריס,
pelh,כו' סיגי כנודכן העאכיס נין 6רזר לכן 6חר 
 הרקבון, מפסח תעסיית סערכיס 3ין ע) הכיעוק)6
 ורומ: כתורה, גרול כל) וזח התלוס, ככחקיס הו6מהזמן
 גום6י 6דס. )גפם טמ6.ס היו 6סר הסיסריךץי

 כקרס סכן 6ה) סג6מר היו יוסף ט)קרונו
 olh כ) כיכבת ר6נורו הכונס כט)"(י פ')ת"ר
 tolh טוס ויקרך סג6נ,ר 6וס מיגו 6סה )וטלין

 כימרה ססליט הריק ויוסף tolh טכיהס והגקכס הזכרסרי
 6רס: כקרם ה61 )ההתו )6 המין, )קיוס לקמתו רק גזרונ1ל6

 .5י6ת עגין טעיקר פירוק צרע,לכמה
 הסכיע והקכע יוסף, ס) ידו ע) היהמלריס

 סע) היתכןי כי" מזם ע5מוהי והע)יהס יפקורמקוך
 טכתוכ וזס והכן כסועדו. ל' קרכן )סקריכ נגרעידו

 מח5ריס: טלמוקיו מהו5י6 הילטון, היה קהו6 6)יו' כו'ויטמרו
 יתכן כנ"י. כחוך כו' סקריכ לכלתי גגרענרב~דץ

 3י6ה טג6מל תקום כ) ר"י ד3ירתכ6
 ח15,יס סיו ל6 6"כ מדכר, ס:תוכ ויקי3ס ירוקת)6חר
 onito יחי כל הקריכוהו לoelnnl 6 הפסח'על

 הדיכור עפ"י וכבג) סגי' כסגה דהקריכו וה6כמדכר,
 כרמס, קג5טוו והטעם דקרוקין, סמ"ק חום'היס,

 )סתו סקי"ת לסכורת r~un קהוכד)ו ככ.מדמ65ג1
 לחרי כחזקים סתל6ג1 כחו פסח' עיי o'oסתיוחר
 קרכגות והכילו הגדה, והו5י6ו הטונו6ה כ)ם3יערו
 וכי 6נוןו ]ולכן )ר' פסח עסה ע"ז חנגת ע)לכפר
 )טהר ססו6 תיר יכו) )ר' פסח ועקה גר' כו'יגור
a~lDnג6חר וזס יעמס, וכמנפטו הפסח כחקת ת"ל 
 כי עגל[, ט) חחט6 יסר6ל לטהר ה63 מרכרבפסח
 תל1יגיס 6קר ספרטיות, ההסגחס ע) תורסספקת
 העתיס, מכ) יקרץ)כס

 כ"י עמו כין סנריל 6מי
 ע) ותורס ככוה )6יכי ככור כין והכרי))הלריס
 ומסוככ 6ת5עי קוס כלי ספות) יתכרך כעלתוהיותו
 תע)תין )רוס הבגחתי, תמר 6סר כס16תריסיום)6
 6תסטכע, מגסגיס מס סטתיס נרשי סנ)ג)יס'לכחות
 כתום"כ ועכודתס, סעו"נ דרכי כל גופרו ע"ז6סר

  רולס ססי'ח 6סר ומורס, עו"גי חסוכות ככו"גרכינו
 וחכרם ומחסר, סיוטר ע"5 וכסיותס ה':מ65יסיכקיום

 סוחעין ולין לחכורות ג6כל זס ODWn 6קרה6גוסית,
 התוכר כפם כסקחחת ו' חפן 1)6 סיחיהעל

 ס6תרו וכתו כ6)ס, תזרוח ל6ל חלילס )פניו,נהקריכס'
 טהעוכדי Ct1'D' לחולך, ו6ל ותלך כגי ר' "ר36נזררם
 וזס סקוס כקרכגות חפן ~ש"ת כי 6ימריסמולך
 16 ה6)י) תוקד טל ימרף כי )6דס התנ:)קהה61
 ת)ךי גתו הטי"ת כי לתרי לכן 6הכ, 6קר כנו6ת
 כן OD' 3)6 מלך 6י1 כי עתו, כקיום ח.פן6קר
 מליחותו סמפרסחיס הגת65יס כקיום חפןהטי"ת
 16ת1 יר6 ד' 6ת תירץ כי 6תר6ס )כן קמו,ומכירים

 ורוק, התולך, כעוכרי ל6 6כלתלך,
 קדום וטס מוין כולס כי .סי46 3לככ תסריקאף

 ה6)קית, )ההסגה )כ61 ר6וי 6דס וכ) 6)קיו,לך'
 כי ססי"ת, רגון ע) ותורס כפסח, וסוק חוס 6יןלכן
 עכדיס ו)6 הס ועכרי )הקוס, חה6דס הטעכוךיכטל

 ל6 כהקרס ר5וגו, וכנסר חירין, כגי וכולסלהתריסי
 תחת יטחוד ל6 הנוס 6קר the3 כן דלתו,יעכור
 רק טכע" כח 16 רוחני, 6י פלג) יהיה 6חרגח65
 מקסי'ת כפרטיות otnaninl תוספעיס החס כנחרכולס
 הנזקקך כי וכהביס, כתכלית נומנו רחוקים כפחדוגוסס
 ם3יס, קטן תםלטול יתכרך )סכוייך קרוב 6יגומרוחני
 כהטי"ת חלוי וחיותם ת5י6ות, לפשרי סס כקטכי

 ספסח* עציית מורה כ"ז ס6חיחי. המ5י6ותהתחויב
 רסיס כד6חרו גיסן מ) התקופה טל מסכריןו)זס
 הסנויס וקמי הטכעייס, וכחות ה6כיכ ר6ז (fie~דף

 סיתס 6סי בחרי חזק, סיורר כליפן פעולתןתולי6יס
 )כלות כפגיחיותס ועסקם מחורף ימות כל 'קנססטכע
 מיותר כטכע הפת) והקנוח כ,כיכ, תקופתם חזרכל,
 הפסח, )חוג הקי'ת 5וס )כן זללה כעלס סו6 6זנדול
 ו)סזכיר יתכרך, התיוחר למס סטכע כחות כ'נליתר
 רק כ)וס' כרסון פוע)יס 6יגס הס כי ולעורל,העכב, סררי כ) סרס הסיף 6מר (o'tsy' מפעות כ)ע)

 מתירס כמלס ע"1 תגיפ" כיד וכסכט הח51כ רירכגרזן
 סל6 הפסח תורס 6כינ דרוכ כגיסן 1לזס 5ז".פסח
 ססתיס,ספוע)יס התגרמי )ככד cntno* 6חרי)מטוח

 6סר מחגוי סגעלחיס עתוקות כוונות ועודסטכפייס,
 סטסר כי6סי'י ולכן וכיו"כ. תעו'ג תמסר י:ו6ספסח
 )ד'. פסח עמס כו' ס6טריס נון וירומ)יס יסו'וס6ת
 למוסו פסח געקס 1)6 טכתוכ מס מי:ו6רו)כן

 טת61) מתי סינים וכרכרי כדי הסופעיס תמינ.מר6)
 ולעיס מזס A'lDn' )עמרן כזו )סוי6ס סיהגכי6י
 מסכו )סן 6מר 6סר נת5ליס ספטח עתיים ,sgתקפו

מש*נ
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מכנעהבהעלותרמשך
 סקופטיס, חימות נעטס ל6 כו' 65ן לכס וקחומעו*נ
 תע*ג נעו*גיעיכדלו יקר56 כ) טעיות לחרי סיסטל6

 כחזקיך כי 061 כתור פסח ויעסו נמורס3טסרס
 כ) ל6 וגס סקום' כטסרת געסס )6 זס כןסיס

 ספקו לחרי ולכן וככיתין. יהווה סכט רקיסרק)
 ספסח, לעטית סעגיח כמגס ססי"ח 015 סעגליסרבל

 והכליסס. עו"ג תנלעי ולטסרס ולסכדילס,לסלחיקס
 )3על ויבתר פעור לכעל טטעו ס6רכעיס כסגתוכן

 עסיס 6ף 3גלג), פסח n1DDS הקי*מ 015 6זפעור,
 והכן, וחילוק, כגוםקורס

 טכורו כי 6תר ע)יסס 6סר לוי גגי סל6רלףכ8"ז
 טו"ג עכרו 1)6 )מפרי( כמקריסבתרמך

 כמדכר, הפסח מן פטוייס הנוס כי )וגור, יתכן3עג),
 עלס פסח, יעסו ל6 תזוע לסלו) לסס סיס ל6לכן
 הכיכולי לוי לעכע סייך מס נתכונן ןס6ז"6,

 וחילוק,
 התם ה)6 גחלתו, הו6 וו' כברן חלק גוט)יסט6יגס
 ל6 בחר 3כתף' וטכוותן כתרכר ר' קרון טט6יהיו
 וזות גכ) פטורים כ"ז עס במכס 63רןי ,סהיה
 וחי)וק ככוס טרם נ5טוו על6 קרקע, חוכתס6יגס
 להנרילס יתדן של6 שמוס יסתע6ל[, )ר' פסח]כנץ
 ל6 יטיף) נתחייכו סל6 וכ"ז ימר6)' ערתקקסל
 פסח, לעקות ג5יוו סימר6ל וכיון סם. גסנתחייכו
 ככ"ז מעגל, מעכרו מפני סיסיס, טעם נו6יזסיסים
 ככיס 6חר כוו וסי כפסח, חיי3יס המס נססיכ

 וזס, 3,רן. pSn גוטיים התיגס )וירהו,1תי)1ק
 ייסף' מל בחוגו גוט6י 16 61ל5פן מקבל סיוססטמ6יס
 )נוה וחכתה לתרו )וים, כמחגם לוי כחבטססיס
 ס)1ל6 בנ"י, כתוך 3נזועיו ד' קרכן סקרי3 )כליגנרע
 סל6 רק וחילוק, ככוס לחרי כגוו 56ליג1 הל6כג"י

 nDDO לעסות ליסרך) סקי"ת 5וס כי o51bהכדלגה
 על סחיט elh 3ג"י חוך הקריכ )3)י ננרעלמס
 6ת ככ"י ויעסו תתחלה 6מר ]ולוס ורוק, 6חה,כוונס
 6וחו תעסו כי' כי"ר 6תי ולח"ז גסהר כלטוןספ0ח

 סלויס.[. ולקוטי לתסס טכח כלסנןכו'
 סעוף, עולת קרנן להכין קריך יגר י6ףרירןכ:ן'
 פסח עמס 6כל פסח, עקה ג)6 יוקף זהי

 ותו ס6רן, כלזרח 1ה61 קוכן כ)6 סגי סיכורעס
 ו6וכ) קרכט 6ח )הכיף סריך6יט

~wnh 
 3קוסיס,

 יכי 6תר ולכן קרכן, 3)6 פסח 6כ)1 שיסרך)כנוו
 לפשותו כו' כ"ז )ו המול כו' פסח ועטס כו'ינול
 כסרי ככל יסים קתעתס פירוע הפרן, כ6זלחוסיס
 חרק, ז0 כי 061 קרנן. 3ל6 שסכומיו )כליסר6ל
 5י)יןי כילך דסוף תתסכס )וסמע כן רק כ)) נזכר1ל6
 קרכן נזכר 1)6 לערר פסחן 161כל עובל נויוערל

 וזס 3ע*פ, םלסס טכיעי קח5 עת6יס קסיורב:גמן ככס, ממח 716 03פל תט"כ ועייןכל),
 כתחר 6כ) לטטוח' יכילין דלין סה61כיוס

 1ענ)1 ס% hS 6ת6י סר6כ*ר, ונתקש )עסות,יכ1לין
 ר6סון סיס ד6ז רכ"ך, עטין ססת'ג ותירןעליסני
 וסז6ס כם3תן ע"פ הי: 61"כ לתע"כ, כרונסוןככיסן
 פירק, ג"ו יף ono3 מעטר פרק חס ורטיגו6*ם, ורפ"י מקס. הימי קזוסס גזרה סיס קכה רוחםד6ינ0
 חי ולסזוח כנזד3ר )טמר זכים יכ1ליס סיודליך
 6% 3זוח)ין מטהרין 6.ן ה6 הטת6יס ע)חט6ת
 קמ6 קת6 הרין דחן ותירן, 3ל3ר, תפרי כיומיפרת
 6סוליס דהיו לותר וגר6ס יעו"ס. תגזרס ורקכעי)
 )כך תסס ככפר 6סוריס סיו ומס וכקדסיסכפסח
 גזרת וסז6ס סנזרס תגוע סתרו ולפיכך גזור,ל6

 גזרת )6 עליהן רכי סכוטפין כנהרות דיטהרווגזרה
 חק)1תין ד6יכ6 לאס, ותירן קרסים, בכילתתטוס

 טח6י ד5כור ולנולי דזכח'ס 3פ"ג דסגת' י")ערן4 ורוק. לגי.לפסח
 דתה לקרוקיןן פ"ק כסוף פירסו ותים' יפו"ם,לה6י, דחוי )ס6י ודחויה הו6י) זכים סכעטוממיס,

 לותר, וע"כ ער)יסי קסיו ג'מוס ככרכר, פסח עסיסל6
 תעמיית 6והן ע:כ0 כתרכר סג1לריס זכריםרתילת
 עפ"י מטרמות פסח לעליית וסותרה ה61יל וכיוןפסחי

 ורק כטות6סן פסח לעמות גתי מותרת תה6סדי3ור,
 כמפורק 3חך3ר נוך סס כי ער)יס, היו )6סס)ויס
 כרית 11 יג5ול1 וכריתך 6תרחך סתרו כינספרי
 )תס ס6)1 ולכך 56לס, ערלות מותרס ל6 61"כעילס,
 וכו', נוסקריכ נגרע מבחגו סנוו)יס תסוס 6טיגנרע,
 ר6ס כתו והוי ollpn' נטת16 דה6 לותר וקיןורוק,
 ז"6, מותרס, והותרם סוסי) סייך דל6 כלילה,קרי
 %)ס נם6ר )6 הל6 כסכת, עסיסן תזין סיו 06דס6
 דתסכחת וכיון פסח, לעמות תותרין וסיו פרלות'רק
 למס, ולתר מותרס, וסותרם הו6יל 6תריגין סוכסיתם
 סני nDD עובין דליכן כלכור, וריקנן קג" פסחדיעכו

 3נ'ו:  ורוק כו'. ומותרס סו6יל6תרינין
  6מרו' סרס  נתותרה לו' סטריכ  לגלחי נגרענשתקרו

 ומקסים סכת, דוחס פסח oh ירעו ל6וגת
 לניקון פיס גסי6יס ס) ריסון דיוס 3תדכר,דס6

 פ"נ  רכירוסל%י ו0נר6ס קכח* פסח ודחסגנזע"3
 ווחס וסמי)ס כו' מל6 סכת מ15ת  לתרורנרריס
 %פגי יוררת טסי5 ן  נו'  nul~un  )סגי חסל16תס
 תילס 6"כ סימנס, הגדו)ס סחנרת  יורע 5תחכרתס
 מפגי נדחית ססי6 353ו7, ופסח 1גמ65' מקס,חתורס
  תוסט זירו פסו 6מריגין על)יס לגיר כססו ן6יסמי)ס,

נו
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 קלןואכמהבהעלותרמשך
 נדחית סי6 הגס הכתי עס סוס ס"ט( )פטחי0גוי
 מי כ"כ ידעו )6 כסגת D~D כטת) )כן סנוי)ס,מפגי
 יורדת מטרונס 61*זו סכת 16 פסח, 16 גדול610
 סיו קרס ממדכי )מפקק מ5י )6 )כן חכרתם,מפני
 ערליסז י"ס כ' ל"ז קרוסין )תוס' ערליםרוכן
 סמילסי 6ת קתדחספסח סי' CDG סורית סכי61פיל1
 סחי)ס,קסי6 6ת דוחס סי6 06 6"כ ער)יס, כססן פסחויעסו
 גרחית טסיך סקסת, 6ת ססי6דוחס כ"ס סקכח נוןנדו)ס
 כמו כחדכר גמולים סיו וסל1יס ויו"קי סנוילס*מפכי

 )חוך6 סטוים SD 6'כ כו', לגורמך סמרו כיטכספרי
 סיס כמותת היו יסי6ל כ) ו6ס טעם, סורית סי'ל6

 6יגו מלמס מפסח 061 טעה, סורקת כל6 קלכמפסח
 גרחס טפ0ח רכתו סכתי וחי ד)6 לזימור מילה,ד~קס
 סטכת תפכי גדתה ספטח יתכן, כן סתילס,מפגי

 יסליל סכל טכעת סחוקכל, כנד זס 6כלסחמורס,
 נופכי 6ט1 סכת, רוחס תכן מילס דוחס קלסןפסח
 וקיגל ח)1סס טלסס פסח מלות יסים גמוליםטסן
 קכ6ו וזס תתיס, הל6 ססכת' מפני גרחיתותסק
 כג"י, כתוך כן, סלייכ לכלתי נגרע )חסכטעגס
 גס סקכת, רוחס נייחס מרוחם קלסן טפסת כיוןסל6
 )עקות קעס סוררת ע"פ )מן טהוחר סהס, סלנופסח

 Shn'nl ירחססקכת, סגחוליס לוי כבי לגו נסכערלית
 ולכיסות לכרכ טכסיס טסיו סם וסם )וים סיוו6ל5פן
 ל1י0 מסיו יוסף, ק) דירוגו גוט6י 16 כטעגס,1כ16

 סיטכ: ודוק נגרע. לחס 61תרו ממס6לל
 סי' ענון טנדכל רכרות, דככ) וע ולמכעס,עכהד~ך

 לדגר 6סמ"ע Sh מפס וכ6 מועדמלסל
'eh(מטכן, סמוך )וי' כהחגה יוסב היה היום וכ( 
 לכן פוקס, מזרחס מממכן לפכי וסחוגיס סכ6מרכמו
 ילכו ממתו סקו6ליס 06 חולק סי' )olpn 6ככל
 כ6ן 6כ3 יסרק), עזרת נזקוס סק)עיסי מן)פגים
 י)כו סמ6 חוקם וסיס יוס, עכולי 16 טכסיסטסיו
 6תל )כן כרחי ויתחייכו סק)עיס, מן לפגיסקמציו
 St~DS לחמכן )פגיס 6כגם ולגי סקלעיסי 56לפמרו
 6סח"ע: פתח עמדו סכ' סר6נ"ע כיון ולזס ר',דגר
 ג6מר ו)6 ס6 )נפט* טמ6 יהיס כי 6ים14ין2

 גרפס, כסיגי תורס כתתן סני פסחפרסס
 וגיחוך פ"ק, ע"ז וכגנו' כמדרסות סגתכ6ר חסדלפי
 מתן דכפי כספרוי ספורנו הרע"כ כוס )וכרמרכס
 לסקוס לייכיס סיו ל6 15רתס שמריס סיו 06תורס
 כ) ויתגללו ית6חוי כו 6סר לסמו, נוקווהמוגג)
 קמי תזכיר 6סר מקוס נכ) רק הקר6לית'ריכגסיס
 רק כו'י )י תעמס 6נגיס מזנח 06 כו' ~יך6כ61
 6קר לחרי גסכנס, תתיך סיו כטפל חע16 6סרלחרי

 למסכן 5ריכיס סיו ולכן לסירן* חזרו זוסמתןפסקם
 כן יסר6)י גני לככובי כל פוגיס 6)י1 6סרומקדם,
 סי1סכ 6חד קפלו מגין דכרכות פ"ק סג.מ'דרים
 סיו לכן כיחיה כו' סליך 6כ61 קנ6מר ':ו'וטוסק
 כפרססי6, קכיגס לססר6ת מימר6ל ויחיד יחיך ג)ר6ויס
 כל וירק סלמס כיחי וכחקרם כמסכן סס,.תסכמו
 כ) וסיס 6תס, 6לקיס קמרתי 6גי וזס וינ'ונהסיס
 וכתכינתי ונספרי כלכור, חסוכ מיטרק)יחיך

 מקומוה
 לכור קטין סנגור 1ל6 סגפם וגכיתס נוספר6ין

 סקודס וכיון כחיים, זרעו 6ף כחיים 610 ומסגכרתיןי
 )תסטן רשי יחיי כ) סיס תורס מתן 6חרמעגל
 ל6 טת" יזכיר 6סר תקוס ככל לכור ,:תוסככוד,
 ממעלס נפסק סענ) לחיי רק כיחיה כרת דיןסיס
 גכלח סיחיך ולכן ככללן, סיכור 6ל וחזר היחילתן

 )פיק טכט6 כלס דל6 דגחרי ווסכט, ךל3רתיסרק)
 ונקמר כ)יתס, )6 'עקב כגי ו6תס קכ6נור גוח)ין(,ים
 ד6ף יסורס, ר' סכר מכן תיסרק), טכט יחחס1)6
 כתו דמוי כטונו6סן כולס יעטו טמ6 6חך סכט'06

 ל' סכר ולכן סג" )פסח כרחין וסינן טיו6'לכוי
 מכי6יס th(o ס)1 כ"ד כסוריות קעקס 1'סכטיסורס,
 קזרוגו יחיו, קרכן טוס לחטאת, קעירס 6הכמכס

 נרץ %:%ם. hlol צב 4ן עמ':ג
 טומ16תס כתוך onh דססוכן כטות6ס .עוקם 6יגוולנן

'"DDhלכן לכורי כטומ6ת דוקק וזס סן, מטת6ין 
 דחיית ודין יתיר ק) כרת וין פיס )6 העג)קורס
 גטומ6ס עויין וסיו לכור כמו דמיו סגי, )פסחסיסיו
 וגתתיק )זסומתן חזרו העג) לחרי כן )6 כטהרם,כמו
o55bזכרי, ע"י זס ג6נויס )כן כרת. ודין יחיר דין 
Shnn,6סר 61כיסו6, נןכ כמיהת מעסקי הקלפן 
 וגס 1כנווט'6 סעג)1 נועמס ע) כפרס היסנזיתתן
 ותפלתו 6סרף 3פד גס 61תפל)  ת5ו ו' ,:תטנףכלסרן
 קלמרו וזס גידוע, ממטכן יתחנך וכמיתתן נוח5ס,עסס
 S~Pn ט,כו 6)6 )סיתר פ"ס ס) פרקס סיסר6ויס

 ודוק, )ספרי(. ע"י תתקמרו6ל5פן
 ספסח קורס ויורמין רתו6)ין מסכלי יטיףרבנבמ,'

 06 לק חייכ, ד6ימ ר*ן ופילק יוסיק)סיס
 וכעו"6 כענין. סוקל דסוי )ו' גזקקין מתלמיךטולל
 כדי)יף מר"ח, רק סודיען )6 ךבת5ריס מס6 גזןמוכיח
 קיסיו חיקן דמסס דס6 פירם, דסכ"י ונר6סרסכ'ג.
 יו"טי נזסוס סו6 כפסח פסח סלכות 1דויסיןסי6)ין
 6נן ס' דף 3עו"נ חרירם וכן קלכן, מסוסוסכל
 תלשין בעיגין סס)י סכטין ווקין יקפילו מזמין כיסדסכיחי
  ושכלולין  רקין 6ין תגי תנ6 6ית פ*ט וי:ירוקלמייומיןי

סוס)ין
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ומכבשהבהעלותךבגשוש266
 ק)טיס מהליס כממח ס51רך )6 קטן יעו*ם* כו*פום)ין
 תגויס )מכתג stts פייך יגייו")מי טיס* )ילוםיום
 רכתיכ 6כר, מחושל פסו) נח כככי לפירו ס6כיס,
 דלין סך"6, )מוכח מהן ד6ין נוטס ומקני סח"תכ)

 תמיסי כתכ לכן 'tnflD כו פוס) 6כרתחוסר
 דכעי ה6 6"ק ,t~DS פוס), 6ין ותכ)ו)יס לקיםס6
 6קטוינסו' סיטי תקריס פסח לזימורי 5"ס כיףר"ז
 כתכ וכחס )תוכח, מסן סיס ה)6 6קטריגסול6ס
 ס)קיס סוויען )6 ורמס חותיןי כו )פסו) וע"כמתימן
 דסוי רקות, רק )ררות חיוכ ומיכן וט-ג קוים,יוס

Shlnודו"ק: הוס. ופו: מ6י קטם 1)6 כעכיף 
 לותו סי6כ)ו פירומ, י6כ)וסו. ורוריס ת15מעגך

 הכ6 )6 והוי חתן, עם )6 מ5ה, ODלק
 hSh חנון ליסור וקין רס"י, פירס וכן עקה.מכ))

 כו', מרות SD 5)י וג6כלין כתמגס וכןכלכילתו,
 סני ופסח מבעה כ) נוסג ר6סון פסחוכתוספח6

 ק6י, חתן ליסור .SD טכעה דכ) וכתו יחדן יוסנוסג
 ופסוס: חתן, OD כ6כ) סייגו הו6 6מר יוסכן

 )6 הנה סי', )6 וכורך טהור סו6 6סירדץאיש
 )פי 6סר הי/ )6 לחוקם וגררך6מל

 )כ61 סיכו) סיעור מיר1ט)יס קרזכ סו6 06סה)כס
 וכררך לנור וגלן כרת' חייכ כhSl 6 סחיטתו)זמן
 פריך וככר כררך, כ)) הי' )6 06 דוקק סיס)6
 הר6כ"ע הסכי) )כן מתח. כשר ויעוין כירוס)חיי)ס

 כירך טריה 6ף טהור 6קר והליס דה'קלפרס,
 )1 סהי' כרת' חייכ הפכח nlnDS וחד) רחוקם)6
 ר5כור כטות6ה, עויין סה5כור רק טמ6, הohl 61 ולכול,)זרז

  כייוסליס  כללכררך'רקסי' 5וכסל5סיסעוסיוכיות5ס
 כיות6ס מסת מעויין תקוס וגכעוף 15כנוכ  כטילי'15
 כררך כשסוס 6כל הפסח, nl~DS חך) 06 כרתחייכ
 יודע' 6יגו פטור,יהו6 6ז סססח' סחיטת מתקוסחון

 הגכגסין רוכ 6תר רק סו)כין ק6ין I'hnw'סה5נול
 sp סהוי"ו לחרי וסכן ופשוטי thnw~.  רוכןילכור  סם" וכהודע )ירך חיוכ עגיו 6ין hnw' וסוף)עזלס,
 כאכריו: וכרזר ולרוו, 6כיו ומכה כמו המחלקי וי"ו סוי31דרך
 טלסגייך  דגך  צרכה וכוונתו  פקוט' גר. 6הכס יגוררבבי

 בכן סני, פסח )עטות חייכ פסחים טגי3י1
 זר, למון קזס הלרן, וכבזרח כו' 6חת חקה6מר
 סעוקיס סכ) רכין קת"), SJb ודגרי )כס 6תרשככר
 גר,  hnw  16 תהן טבחך 16 טת6יס הס סגיפסח
 סגת' טעס אייך )6 6"כ ן6קוןי כפסח נתחייכס)6
 פוחס סייגו )כס' 6חת חקס כו' דחיתו הטומניהתפני
 ר6נורן יסורס ו)ר' הוין, כביכור והימיך הטומ6ס'6ת

  גיחן ~oh כירואת" וסכר ספי' הטומ6ה'דרוחס

 )נמתלטות
  כמיעי

  סלכור  שוריין טדי פסס  יורם
 ט)6 ס5כורי )כ) סייט )כסן 5סס opn חסנסג"
 סגמנייר ולגר כר6קוף nlnDS nDD כסת'ק o~sפי'
 ורוק: ססני, .עקם כראשון עמס ס)6 ולאזרח פסחים  סניכין

 מתירס ככ) סקרן* 1)6זרח )גר כו' 6חתכשנמה
 לזרח כתוכ פסח ג3י רק )כדה 6זלחכהוכ

 חי רכל כתום/ רכותינו קיעת עפ"י נר6סהקרן,
 מס לנורתי ובזם הפסח. תעסות פסול קרקע )וסיין

 פסעו ו)6 סכת דוחס פסח 06 כתירן כגידגסתפקו
 יטו)יס סיו )6 תרכר דכפסח תקוס תריי,תפסח

 זס 61ין הכ6 כיוכ) דחזרס טלסס, קרקע)ספקיי

 מחויכ ועדיין הנופקיל ס) הגוף קנין תפקיעספקי
 סני, ככיח 6כ) 6ר5ך, 6יק יסנוור ר)6 וכפסח,כרעיי
 יוקכיס כ) ולין ס61י) סתולס תן יו3) גסגסט)6
 פטוריס ויהיו קרקעות )ספקיר יכו)יס 61"כעסיס,
 ריימס הר"ר כרכרי  סכת, דחי 7)6 סדךנפסח,
 יעו"ם, קכ"ד, מיתן חיים פורח סופר  תססכססו'
 061 חקכה, קרס רק קרקע )ו סחין נגר כןרששתן

 ויכו) וסעי) 3יוכ), תחזול )6 6ותסיפקיר
 דחי ד)6 טך"6 פסח תחיוכ ו)ספקע מדהו)ספקיך
 ס6רן 1)6זרח הגר ולגר )כס 6חת חקה 6תר קכתן סלופסח
 פסח, מתלות הפקר ע"י )הפקע יכו) 6יגו הקרן ק6זרחכחו

 כגר, כן סגתו סטו nDD ודוחה כיוכל, 6)יוהתחזור
 Dp~p )הפקיר יכו) 6"כ מקנס, רק )ו טלין6עפ"י
 ודו"ק, קכח. פסחו דוחה בכ"ז פסח, מחוכת ויפטרק)1

 וסיס )עסותו יקרר ו6ז כ6 כפ' 6חר גזסוכחוכן
 סס ינתר מס 6ך סכת. ווחס נפסחו הקרן,כקרח
 פסח חוכת ידי יסר6) כ) 1י165 6חך, יו0 רק נוהג חתליהיה ציי זב T~hn סג"בזן:גי מחתלם  קולל  כל כי  יתל5' ל5 סקור  יביסטנפת
 6כי)ס וליסור ותרוריס, ת"ת ע) פסח כעסייתומקס
 )דורות כגס 6תינ6, הוי )כן )כדי 6חד יוס)חתן
 6כ) )6 הי6סון ויום ת5וות"ר SD פסח קעטסנוי

 נכלת, 6יגו כמהריס 6כותיגי מעקו כמו סעוקסחחן'
  תוך קנחגייר גר זס סקכיעיי כיוס ס6וכ) גברתומי

  )ןי מימם hp  לגן  כר5יווי  פסח  פיס  סל5ספסרי
 3פטח, ונתחייכ קרקע לו סיט סקרן, ס6זרחדגס
 ולכוסינו  שלילו  נמי  כיוססר5יין'  פלמליס פסתופסס

 נכרת הסכיע כיוס חתן 6כל 06 וככ*"כמלריס'
 סר6מון כיוס חתן לכילת ע) כתו)דורותי

 1ד1*ק: סכו).3)6
 יתיס, ססגי גזן וחסר נתיחס נסעוד)פעתיס ותרם"  יומים. כסיב  וככ"מ 61"1י חסר ימיס,אן
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 869 מיהרקימהגהעלותרבמשך

 5*ס: מנחות 3)י)ס נוטעות ט5וק ים טית סכיי וסתרוכמו
 sffn גח515רות וסרעותס כוי תדחיס תכ61ירכבי

 גראס ספריי גות"ג. ח)חתת 6)6 כו'וגומעתם
 כסח515רות כ6)ו סוי כפתח כחיוורות תיכתוכרדליס
 חטוטרות SD יתכוון דחנינס( פ"ק סוף )למ"יסירועיס
 ברפ"י מסוכך כתו כתותה הנגזו וסם נוסס,סעטס

 ויתקעו יתגאו 6ז גוב 3נו)המת )כן כ"ח, פ' וידךפ'
 ופמוט: יטרק)*כסן

 ספלי, יטוין 3"515יות. ותקעתם כו' קתחתכסרבבירבם
 ת'גוך סיסים זחן כ) 610 דקלךוכפקעך

 סמחס, וזמו כחיוורות, DIOni דריך סעזרס 16 'סתזכח

 יעוור, מכתויוסכ"פ, דחי דסמחס דתו'ק, כפ"קכלקנוי
 כט)תס, סכים כחעוך מו65 6חס וכן חינוך, טתחתוזס
 חו65 6תס וכן 3ח5ו5רות. תוקעים כמגיס ק"כססיו

 סעזרה. קירוץ וכעת סתזכח בגין כמעת עזראכחנוכת
 סעתיר כתעלי ס6חז מכית, חנוכת כנוי סיס כחזקיסוכן

 וזפ ר', כיח חגוך סריכור DD"' ועטם ככיחפם)יס
 נו)ו6יס, רשי ונס )ד', ירכס ת)6תס 6תסס6תר
 ללויס ויעתרו ולכך שוי, מעם סורקת מאחרווזס
 מס כתיב וכן יעו"ט, כח515לות, וסכסגיס רוךגכ)י
 וכן י"6. פסוק י"ר ככחנזיס וכן למתחת, ערייסללו
 וכו' כח515רות ח)וכקיס סכסגיס ויעתירו ג'3עז6
 סוריות, כירוס)נוי ויעוין וכו', וכטתחס כתרועס,ורכים
 יסורס, )ר' סקעיריס SD וסקס) חזקים דמנוכוןפייך
 קעס סוריות ומקני סביכתי כסס 6ין חקקתרקעירי
 )לטניס, 6זי) יור6 יר' ת)ו6יס, כתי דסיו וסעסויף

 דסכר, ור"ק סחיכם, טעון תכוייס מסיס נחסון,דסעיר
 פו"ב דקעירי סנר, סמיכת טעון סיגי גחטוןיקעיל
 ר' 6עי ו)טעחייסו נואר, נכון יזם O)'tD,טעוגין
 עזרא, כאכן )זס וקיוכ ככון, וזס ורו"ק. ור"ג.יודא
 נזכר )6 כלויס 6כ) ככסכיס, רק ת515רות נוכרו)6
 חטוטרות נוטני פוחתין ואין חטוטרות, ס)סס עירככלי
 ככ"ח, )היפך כחכו וסתום' יעו"ם* כסכים, ע)ק6י

 ספרון תעליס גסיו ט"ו 6' סיחיס וכרכרייפכח"),
 סיס הברין דססכת וגיבס, יעיט, כח5ו5רות,וסכסכיס

 דוד טטס וכן כחטוטרות, כתרועס 5") וסי' חיזויךכזזו
 סמחתכס, יום וזס ככתף. סכסגיס כמסע)וסוכסוף
 טופר 1ק1) כחטוטרות יתנזק 3תזתור ספרות סחרוולכן

 ספרות. בתרו סנוזנער רזו כעו"מ סגנז' כך6חרסריעה
 סופרי ושקו) כתרועס וזס כחטוטרות. דור עטסוכן

Shlne,'וכקו) כתרועס ע"1 וכר"ס 1, ק' כ 
 ורו"ק: וכח515רות,סופר

 חטכם עת סו. סמחתכס גניוס פיוטה"מבבר
 סין )כן חיגוךי סוי 3חזקי' וזססתזכחי

 גראס ומזם כממחס, סי' שכן כח515לות,תח5ריכו
 מעירי כסכר )ר'ע וגס סער, סורקת כסויסוריות, ירוט)תי ר6תר חטאתי פ)קעירי )מתוך יחזקיסד)מד
 סעס סורקת וסי' )6תי, תוכרח סתיכס טעוניןטכו*ס
 סמיכס, רטעון 6תל )פכים דתו סגכגס כמעירדר1ק6
 סיו רחזקיס חע6ת סעילי סכך 6כן 5"3, וכגחותיעוין
 לק כלכור, סתיכס כעי 1)6 סח.5ון, תוכח ס%דתם
 תסתיגי כלמסון ויחע6סו ויסחטסו חרכתיכ לנורחזקי'

 סתי15ן, נווכח ע5 ודתו ת)ו6יס רסיס סרי)ת)61יג(י

וסכי
 מעכרו עו*ג ט) וכפר סיס דססעיר בזקי/

 )ת)61יס' כמתעי סיס וכן סגניך, זכיי' 6ה טסרגויו6ס, כימי גתקדט וגכי6 כסן רקיחת סי' וכן הסס,כיתי
 כפר וגס )1 מעפרו לעג) פ5 וכפר (otfilSt ס"ט6ז
 זס ~זכות חזכח ויכן טדרסו וכחו חור, ר5י.חתט)
 חטטת סכמו סייגון כר6קון, 56)1 סכתונ כתו )כןחור,
 חטבת סי' כן סתיכס, טעון וסי' יחיך קרכן ,(י'לסרן
 תכוייס טסיו nhwn כטעירי ובכן סנויכפ טעוןסיכוי
 כו סי' וי5יחס עו*ג SD וכפך סחטן מזכח ע5סיו

 ורו"ק, בכול, קרכן קסי' 6ףסחיכס
 סכט חטתוג6יס, ריחי ממוריס דסי' 3חגוכס,רנרכבן

 בכני 6ה יון תבכי כקקטוס חרט,תזכח
 ימי דפיו רת3*ס כתכ נ"כ' ש"ג כתפורךחזכח'

 1ד1"ק: )קתחט. וקכעוסטמחס
 )ו טיק חדק מיזמו 31ר"ח, כו' סמחתכסרבביובם

 ג*ס* דף מוכס כו'. תקרי זו ר6סיססגי
 סגמטל סחקנון עעפ"י חס סתורס' )נו רמז)לעתי
 חסרי, לקתפני גלחס 6יגו גרחס, זקן נוקר תג(יגי)גו
 גס )סיף יכו)יס כסדו ו)פמתיס סכט' חדל6כ5
 וכן ג"כ, ותלם"3 הלג'ק מגה ססי' כנוו זקן'נוועד
 כחיותי סד' כ) תעלי חורם ע) רק רייק ז' 3פ'לכיש
 )חרט 6חר סיס6 קר6, מגס רכתמרי מסוסיעו"מ,
 גרפית 6ינס ק6ז זקןן תוקד יס6 1)6 ס)כגס,כחדול
 "ח יף רסיס כתום' כתו"ע כיוס, סחרקסס)כגס
 סייגו ודוק, )עככ קר6 דתג6 וזס1ד1"ק,
 דתג6 תקוס וכ) )חדס, ג6חר ססכיעי וכחרסוכר"ח
hnpכמנגס סייגו מחדק, מן טיסיו )תככי 

 06 6מגס וסכן. כגנוי* ככ"נו ר6תרו וכנווסחרסס,
 סטנם חוסי כב) 6ז סחרם, ר6ט ס6חר כיוססתו)ד
 עקת ז6ת כתום לכן סתעכריס, טסכ.6י כבזוגלחס,
 ע) קריכם סמוטפיס מטונת ססגס, )חרטי י:חרסוחדק

 חרקי ככ) קחרסס כ)כגס וסוך ס)י)ס, כ)תוקדם
 סתורס, נותן צרוך כ16ריית6, רתיז6 ר)6 תילי וריכךססנס.
 פתח רלס"ע פ"נ סק' ןר3יגי חס ספיר 6תירבנזדק

 )6מר סספיקו י)6 גו' פ"ר גל16ס1פלק6
מקיום
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חכמהנהעלותךמשך
  %רכרי ססנס רכר06 גסויותי טופרן 56ל גוימקיום

 מעברין כסמקוטין סח0נ1ן דעפ"י 6ע"גידמ0מיענו
  %יומין  נלין וס %5נס  חסר" כר06 זקן מילדעל

 ודוק: זקן,  6ףננן)ד  %הרסיויהיט  15גספס*יטר5י'
 לחס כטפרי כוח 6לקיכס )פגי )זכרין )כסרוקדן

 ע)יסס מתקעו קרכן 6גי טומע כו'ג6מר
 )זכרון o)s וסיו ש"ל  לסריס  יטיו hS כוי כטייסימיו
 וררים )רעתי, ויתכן קרכן. )סכטי 1)6 נתכו)זכרון
 כתו*כ כדשנן ממיוחד, 0ס 1)6 6)קיכס דכתיכ מס6זס

 טס )6 ג6מל )6 שכקרנן מנתוח כסיף 05ומייפי
 נוסזס טויס, 0ס רק גמחקין, ט6יגן ססמות מכ)6חר
 %סיהסיס  סרס  סמליה כי פירוק, )היגיס, פ"פ ליחן0)6
 טהוה  פל וכולס  רייק פל  5לקיס כמו וולטר Shגס

 כי וחפני  ומהגהתה  פפולוחיו  פ"י  סתטגליסללקוטו
 tO~IDV )פי  %יוהריס לנהוט  פוכרים סרסספו"ג

 )כן זוכחיס, סס 1)1 6חד 0ל תיוחד כח כ) SDסיס
 נוגחותיו תיקר כקרככוה, הסס ע) תוקר טוס נ6מר)6

 6גו מיוחד כח ט6) )טעיה hSn כעמס,המבגריס
 תתכקירי 6ימ ט"מ 6)קיכס כהיכ סכ6ן וכיוןזוכחיס'

 ודו"ק:  לישן,  כרפפרס  )זכרוכוח, 6תי סקרךקרגן,וגוף
 ד' כי לך והיעכגו כו' סתקוס 6ל היחגוגמעתם

 הקכ*ה כי ידוע יטרף). על טוכדכר
 )רעם רק סט31ס 6) חוזר 6יגו נכיף ע"י 0דכרמס
 לכס 6תן 16תו ד'  6תר  06ר ההקיס וכקן חוזי,סו6
 %5ר  לנן  להיורי ויוכ) המקים יוסכ )הלמומי רעסטו6
 לה6ומומ' )טרע וכר 1ל6 פלי%ר5ל'  יוכ  ריר ר'כי
 6רן Ots ר' יתן מע0יהס יקלקלו )6 06 16ליכי

 ל5טריסי, פנס גרגרי  %6%רו וכנוו המקוס, עכורלחרת
 )חזוי יר5ס )6 ולכן יטרף), ע)  טוגטר9

 1ד1"ק:  מהעוכט,

 הכתוב תגיד יקמל וכגיחו פ"ר, פסקךממרי
 רככות, ושגיס לכפיס גוסעיס יטרף)כמסיו

 טכעת 6דרכ6, נרסס 1לפעכ*ר המפרדיי פירוספיין
 וכנוו כתסתיק, ג6טרו סכנסיעחן (Inwy' 0מסוחנייתן
 ס)6 וטכיגס 60רון כ"1 כתירי ס"נ כעירוכיןד6תל

 ורוי: פיי"ס  בטספיס, 6סוריןכתקותן
 יעוד סירוס' קלפי יננות י'וקורננה

 נזעכורתס )וים  יטפיס  וסייסספסרים
 קלפי  רבותים o'p5h רכ3  וכמפרי סמסהסי0מס5יס
 יעמס. t~wns  %ורס  כך כו'  למפלס %סירס  כטס%ג5ן

 מ)6כיס עם לסיני סקכ*ס יירו ג"כ 15 פ'וכתגחות6
 )וי'. מטכסכהכין

-DwlD'  
 6ין תרוכס סוף קת6 31כ6

 יככוב, וסגי לפיס תסכי כפחום מרסססכינס
  ו6תסכן )ד6גכי6יס( כו' למפיס סגי סר"ס 0סונתום'
 6תח: וזל ק6י, ו6מ0כן ]ד6)ויס, לסגיס %סטנר5ק6י

 ככר כי סענין  ו'. כעיני רע כמת6גגיס סעסריאלי
 חז*)6מוו

 )ספריי
 ומ16חל מוקוס 6ין כי

 ופריט נ%5רס'  ניסן נר"ה  ימיים  סל ופרטםכשלס,
 ומלויס יטרק) )פקוד 51וס  53יר'  מספר ~vhטל

 סלקת ע) )הת6יגן  ספס סההילו  ולוס  בסקרך וכקוסיני  תמוגי נספו ולח"כ מלויס, ולסכיף דנ)יס,ולעטות
 גרולי הי5  וי לולס ))ויס, וכתכס סעכיוסת6תס
 סוכך)1 61יך מעגל כעזן עוכס ימו)  6יך סנינוסל5
 כס ותכער 6פו ויחר ד' ויטתע סקס, כקרוץס)ויס
 סכסוגס[ ע) סמת)וגניס 6י0 י"ן 0געיפו ]וכמו ד'6ט

 פ"י סיס  יפגל  %ילי,ת )פי סתחגס' כקלסות6כ)
 סור'  פלס כו  טנהיב מיי  טל הע"ס  ולסיעי)%יכי'
 חזנוס )הס והחיט ]וכמתמרס קלחי  דן תט3פוהיכר
 כו 0)עס ולכן מתחנות, לכל ת6סף סיס והוטכתיכ[
 ורקס 6כי 0סו6 תשסי 6) סיס וילהק ו)זססקסי

 ודוק. התלומי, ועסיסם לויסכט

 סתוק5יס מגריס 6)ו 16מריס י0 סתחגס נקלסמפרי
 )6 הגליס כי נוזה, נר6ס הנחגה.שכסוף

 rSnD' דנו)חנוח נו0תכר6, תכן )ענן. תחין רקסיו
 הגריס. רכ סערכ סמה 6חייך' סכחקליס ויזגכרכתיכ
 מלחמת כו' יתרו ויקבע הנוכי)ת6 תלילת כיסומייטנ
 כנרים טנ)חס לסכת 6סר טמע, כי טתע,עמלק
 לפי  יסר5ל כל עהו נלחמו העגן לחורי 6סרנרוריס'
 וכמו זו, כרומס )דכק ורמי כך6י כי ורקה,הר3
 )סדגק קר6ויט מומס )ך  6ין W~D 11Dh יכריחלפתרו
  גריסי 6לף 1eP יסרק) ע) גתוססו חיך כו' כזוכס

 ~o'spin ד6)1 רסכ"ת, סוכר כספרי ופס ורוק.יפו"ס
 פ*InPS 'DD 1  ליפ%י' SSt~l  3%סס, סגדו)יסשכעס
 0;6' 0זקגיס 6)1 כקרכו 06ר ןה6ספסוףדמוכר,

  עיי"ס: וכו', 6יס אכעיס )ילספה
 65ף נקר להם שסיס  elb פילוש ת16ה.התאוו

 רריך והים חמוס, כסר ג6סרס 60ככ"י
 וסס סקרכתון תיקון כ) עס תוער )6הל)סכי6ס
 חנם כמגריס כ6כ) 06ר סוגם 6ת כו' תסססחטו
 61ין משת וכקלף  כסר רק 6ין וכעת תלות,כל6
 סיחר נולו רג כי  יירתוו' 1ווק, הטורח. זה ע)כרלי
 יפו"%.  טהפס. ים פרק כריתות כלתגן רמו,61ף
 וסיף %%פי  נסוס  מולך מש  סמן כי  פיהריתמן
 קוטו  6וכליס ססרס ספל5כי  35יריס'  להסי

 יס ~olnnS נכ) ומנס  %פס קלחי לפפי רוחני%זון
 )כד כהס 6ין 0תה6יס כח 6כ) 1ס15תח, סחיוגיכח

 כח 0יגכיר כיע כטר, לעכו) קמור ע"ס תכןכסחיי
tolhnwוכמו ת16תה ע) לסת6פק תורס בי 61ין 
  ולכן  טכליוי  סורס בר5הי חרפ ילר כרפקי60יורו

סם5וו
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 "8קלוחכמהגה"ייתומשך

 ס6ין ם3סכי) 1חמכ11 ת16ס למס סיס6 ת16ה,הבקוו
 כי התקוה, כח תריס ס6ין דוממים ו6וג)יס כקר)מס
 )תמרסמכיריחו, חת6וס זס רק) למרו כ5ממיסטפילו
 כח 13 סים ח" כסר ל6כול ר5ו ולכן כמן,תט6'כ
 )נוקפחיתיו כוכם ספיר וררו ולכן ח6ותס, )הנכירסה16ס
 קסכ רכינו, תסס ולכן )הן, הנינסר עריות עסקיעל
 ככל רוחני מלקך 6)קיס, 6יק )סיות תורס תחן6חר
 תותין כעלי ספסר ]וכמו לכריו ותחימות כחוטוחן

 מקקה, פירם מחזק וליחו לך[ סדוחט חלתךנסנסדרין
 כ6 )כן )גטם, otl~nno כחות ממגו מסרמסיס
 ו)זס מתסס, כח כו סבין מזון ססו6 התףכסכתי
 )כ61 יכו) 6יגו שכקר כמר, )י מקין קומרסיס

 SD רוחו 6ת *56.ל כי ססי"ת, 6חר ולכןכזכותי,
 הבלקית סהכהגה חופף תהיס 631נ%עייתס זקניםסכעיס
 6יגס סתס כי ס)ס' 6רס 6ך וממס יסר46על

 החס .6ס סמת6ויס, כחות )סס וים מגסותיהם,פרוסים
 תפכן לפיות ר6ויס ימיו כי על כקותיססיקדיקו
 כסר, יפיס 6ז סרוחי תכוץ וכ6מ5עיותס עליססס6לקי
hlonסק5ף י65 ולכך החת6וס, כח כו סים סחי, מן 
 חן.וווק: רק כקר )בסיס לכדו ע"יחסה )זר6,6כ)והיס

 חפני קומר טחעון ר' כי"כ tW~D פסקךממשרשי
 כמנס 6חת כפעם מן יורד סיה ל6מס

 קומר רסכ"י כו' טכסנויס )בכיהן לכן סיהפטוכרי
 לתלך תטל ת' פ' עקכ פ' )קנון יזיל לטעתיס כשכ"יפי'.
 כיעכ מתים וסס ס6ו5י נוטל ר5וגו ICtD וכסביןכו'

 כו', הסריס מן כרוכיס ירדו ומק) ככר 16תררסכ"י

 ודוק: ל6כ1ל, ככרסרי
 DD"' כו'. רע מטה ונעיגי כו' )"ספח!תיובוכים

 מססחותס, עסהי SD רז") טררקומס
 סחירותו ע) מסה כעיני רפ סיס עריות לססשנבסר
 מטס לככוך )6 טה6יסור יודעים, סיו ה)6 זה,כרכר
 עמרם, ס) 36יו בחות מהיתה יוככרי כן סיס סו6כי

 ו6יך הר,כ"ע, כחיס"כ כפרט' ע"ז כרת עוגםהכהוכ זכי ל6 ולכן תורס, כנותן כנותן סג6סר רכר1ה61
 ורוק. עויות. כביסורי חלה6תינופננו
 נוכה העם ויטמע ס.ה פר' ירוק)חי תעגיהרבבגבמ'

 כמו וס61 מטס. לסן ס6סר עריות ס):על
 כסכע ג6סר 6סס המקדט 6לן דלך כמם'ד6ית6
 וכ"כ וכ"כ וכתה hffhl 6-61 6מה הן 61)1נכיס

 )הס ס6.ן נפיס סס וזס קיימת, קסי6 כזמן61חוהס
 ועיין סיזסרו, גח כגי גס דקורכט טריות SDIסיתרי

 וליק: כוס ע"ס וףיומק
 )תס"ד מס) חתר יסנ"י פיס 5", פ'משרי

 6מר וכניו סו6 להרג סי65 )6חרלהחד

 כך ט' כני 6ח תהרוג סל6 עו מרנני)ספקלט'ור
 ט' )י עומס 6ת ככס ו6ס המקוס )פגי חוה6מר
 פ' )עי) 6זי5 )טענ!יס תחמס. )סרגני לי יפהי60
 עכסיו 6מר עמסן ע5נוו טינף חמס מה נדשניע"ח
 ימר46 לברן יכנס ם)6 ירט, ונוסס דסוכר, סריכו/

 רכנן 6כ) וכניו, סו6 )סרג סי65 )6חר חנוקודומה
 סיכמס וכסכור תסס תעיני גתע)ס וסכרי חמןפלגי

 ודוק: עיי"ק)6"י,
 כי יתכן, יטרלל, חזקני 6יס סנעיס י'%ממה

 ס)וי וסכט לסלן כגי תעיית הכרי)כמסר
 רחוקיס 6נו 6סר לחרי נזס6וחריס סיו)עכוותוי
 6ותט נזוכך )הס כלרקות, דכיקית מופגנת,מסלחות
 לגו טלין כיון סכסריי, והתקוות הכקרכפרימות
 לעסותס6לקית מהתחכילס סיס לכן מ,ולתגו,יתרון
 ססי*תן)סכיגח מעון יטרק) חזקני 6גטיססכעיס
 ומתנהג )1לוח ס6ר 6סר נ!יטר46 6חרוכ)

 סת116ת מן יכדר )כן tots רצוי וכהתכורוותכפריסות
 ס6חיתי* !סככוד סנוופ)נס )הססנה יתלוו כולסכי

 ורוק: )סתס. כ6 )סרס ט)6 סרותיך ע"ר ,61610ו)י
 ת65גה סגנ61ה ננול רע וכו', הוות מןרשישבימתי

 טריין 6חגס כחו' )פי מזדכךקהנכי6
 חגינס כורך רק ס6לקית, סגכו6ס לקפע רווכןתיגו
 כמכילתך סומרו חס וזס הגכ61ס, רוח SD'1טורס

 11"נ% ישי: 2ב' ~"::נוי
 חי על המכיון הכחס סחבקית, הספע ע) חלי5סה61
 נחסנת רס  עליי סח",) )6 36) עכז%, )קב)סרטי
 s~p5 טר"וי סעסכ  סל מטר נסינה נמוססי"ס"
 ותכ61 סרוח, כסתסרס 6י זה, כגדר סככו6ס ו6סהמטי'
 )פעתיס כ6נו5עיותו יחו) סגכו6ס קפע מהסי'ת,סספט
 סמתגכ6יס ערת Sh כפסו ככחות ד?!יון )ו סיס ח,'יק ק16ל' 56) סמ65ג1 וכנוו )ככוסס, רצוי בתיגו מיע)
 מ5ך מסיה תקסן גכ61ת לכן הג3ו6י. DDn עליותחו)

 וכ) )3כו וכוק והיה נעלס, ונוכר זך טיסטחומרו
 מס וגפי הכרי6ס, תע4נוות כ) ומבין נהסי"ת,חוטיו
 וטמרי נקמר )6 עליו סכורך, מן )הסינ ס6דססיכו)
 6כי כעלס היס הו6 כי נך, רוחי וגתתי ע).ך,רוחי

 כלי סגכ61י )דיור תמיד מוכן סיס הו6 כילגכי6יס,
 כ6ספק)רי6 הננו6ס תקכ) סיה כטלאו הו6יק מלמעלסי תתפסט DDn סיס )6 גכ61ת1 61*כספסק"

 לנין סיט ותעריר ח51ן סיס )6 מהחומרהח6יר'ה,
 ח5עס כלי כו 6דכר פס 6) פס ס6מי וזסקונו,

 נכיף ססיתס מי קכ) כמכי)ח6, מ65ג1 ורכןוסירוך',
סיס
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דקכמהבהעלותםמשך272
 לגנ61ס מוכן מסיס כיין וס61 גנו%' עליו m~gסט
 ל6 נמסס כן 65 סנני6, נ6מ5עיוה סספע עליונ6
 )6 ופליו)תסס, 6רס 3כי מסקר סטתיות סוססיס
 סדומס על סיספטט וחנינס מתנס כנור סנכ61סכ6ס
 סיס נזי SD ג613ס .חלס ל6 ס6)ס מגית ומסחילו,
 ססי'יה כ6ן 6תר )כן 63מ5עיותו. לו סקמוותלו

  )גנותך. כווכגיס ניסיו ס6ס) סכיגות 6ותסגיסכם
 סוכו 6קר וסוטריה סעס זקני טס כי טומרי011
 מס מסתוות )הס יסיס וגזם במקריס, יסרך) ו3ועל

 כסרינת נפסך מסרח ס6תס יסרך), נדבר)מעלתך
 סגכ61ס יסיס כי פירוס, וירומי' כני" SD סוכו ומסמללי
 כגדר עליסס וקמתי תססי nSDn לסי נמוךכערך
 ד' וירך כתיכ וכן מ6)יף עליסס סיחול ל6סיקס
 קיס6 מרכסן וכמסכים מכוילים כ6מ5עיס כויכעגן

 הלדו סקי"ת ר6ס וסנט עליססי לחול ר6ויססגכ61ס
 ר6ס 1לס0 מטס, כנועלת גמוכס לתדרגס סגכ61סל0וריר
 ומידדי 6)דד מכך קימת, כגדר סיס ונג"זטיתע)ה
 סלוח עסיסם טרתס סזקגיס 6ל ולמתוות )מסטסים

 תכחוריו נוסרתו לממס 6מר ולכן סזקגיס,כ6מ5עיות
 כ6 ל6 תדוע מנעורי 6ד1ני ט6תס פילוס, מטס,לדגי
 סוס גכו6ת0 ולכן מעלחךי 63מלמיות סרוחעלי

 סמטת כי כ"ג ילמיס ס6מר וכמו סכוזכ* ל33סמדמיון
 סנוקכ6 6תר ולזס כ)6ס, לכן דכרוי )6יםיסיס
 כל וסיס יתן מי )גנ61ס זוכס ט6ינך כטכיל לי6תס
 סירוס עליסס, רוחו 6ת ר' יתן כי נגי6יס ד'עם
 נגור סו6 כסס כי סנכי6י0, כ6מ5עיות סגכי6יסעל

 על מססי"ח DVDnn0 נגעי ספע וסוך רוח,נתינת
 פירוק, ד/ עס כל על נס )סיות יכול ולכןסנכי6יס,
 סגכי6יס, 6ל מס טטתוות למס וים כעכעםסמוכגיס

 ד' וישר רק סרוחי כי גיחן ל6 כי לנכי, כןל6
 סרוח עליו ותגח לוחה ר' ויחס מ65ט ל6 מסניעס

 ודוק: טני6לני, סמכות סני בסכי) )חן) יוכל 3)וכמוס-3
 פירוק 0ג3י6יס, סיו ע"כ ל'. פרק שלסמדר

 סכ3ו6ס, כטקס מרע סער 6תממסרת
 3יות6, כמנ"ר יע*ז עי6 1זסו סנר.6עכ"ל
 ומיס "ג ק' זכרים מפסוק רכלי 6) גוונהומדעתי
 כו' סע5כיס סמוא 6ח מכרית ו' ג16ס רשס61כיוס
 סקרן מן 6עניר סטומ% רוח 61ת סנכי6יס %ונס
 וגרת סקר כי תח.' ל6 כי' עור 6ים עג6 כיוסיס

 כוונת לוס כי ודוקן סנריהן כיון זס ועל כוסודקרוסו
 1ל6 ייסיר ככטול טתכסל 6ממ, גג061 עלספסוק
*fipהחרי וסיס נ' י61) כקיכ מעתיד רעל לעתירי 
 חזיונות כי' כניכם 1גנ16 כו' רותי 6ח לשפוךכן
 ו5כמ"ל:  כעוסנל, כי16ר שיך רתכ ענין וזס ט/יר16

 5ר*ך כסתס רפס ס16כל כי כקו, %61"סהתקרשי
 דכוק מכלו ויסים כמוסכמת, וכיקקיס6

 )ו רוח ס6ר 6ז כי ~t.psh מסמכל סג56ללסכל
 כסתחלפו גהעלס סכסתס וכפס סכסתסי מן לוותותר
 תקוותן לחרי כררפיכס 6כל ד'י יורע מסכי)לתעלת
 )טסקי למספחותיו כוכס וסעס ת16ס, וית116וכמס"ק
 כמוס"כ סזרע' מרכס 6סר רנסן חסכו לכןעריותיך
 מם*כ וט ]ותילי ריות6 פ"ק ללמב"ס סמסגסכפיחוס
 וכו', גופים לטעון כו' וחלכס כ11ר6 רתוע"ק פ"קסוף

 סוס סכן כוץ וס6כטיחיס סקיסו6יס וכןועי"ס[,
 לחלי רדופיס קנס כיון בכן כו', סזרע 6תמרכס
 6ת לסכול מסכסנזס )סס מותר נוס נסחיות,ת16ת
 וליס כסר, )לכול לסור O~D רכי 6חר וכןכסר"

 לכנול תכדין סל6 כי יתכן, כ)6ס, תטסשיוענף ורוק: וכו'. מהקרסו לרכיל תרלו ohרמז
 כתו )173 קיוסכ גרוי, )מון ס61 וכס"ססרכ,

 לגרותן )יסוסע נוסי6וי סיס ס)6 וסני הכ)6.ככיח
 תיגו )תלחיר סנוגודס לנוגס תטס, זס סרכ,לככוד
 ככור עכור סגדוי סיס 06 61ף סיתגו, לגדולנוגודס
 כע"ע כיוה"כ ג"כ, סנהודס ס) רכו ססו6סרכ,
 סיו hS סל6 נערס יוסע סיס 061 יע,"ס'וכם"ך,
 מכחוריו נומס גוטית סיס וסוך ממנו, לנדו)יסנוגוןין
 מכיר ל6 כי וער כחטב, טויס סעגוס חרת כווסיס
 ומס סימכו, לגווליס onth דן וסיס יטרף) חעליתסיטם
 סירגו לגדולים יסיס )6 כי מגרויו' סתוט)חיסיס

 6רכי 6נור לכן סימכה נדוליס יסר6ל מכלוכדעתי
 ס6ף יוטף' סכית דעת לפי וכפרט כ)6ס.מקס

 לזס נדוי, כדויו 6ין חכמים טסם כל סיתג")קטגיס
 nSDn תכיר סיס 1)6 מכחוריו נומס מסרתלנור

 שנרי טגקר16 נתורם נזכר 6גטי0 ס)ססרד,נדק ודוק: וערכס,יסרבל
 כמכסן כענדי עכו" כלכ עכוזיי6נרסס

 כן ל6 ענדך, 16 לזווגי olh לסוס טמרו סל66)1
 ר15 טל6 הנחרו וכמו מטס, תרכי סניוריוקע
 )ריב ודם כסר מלכוח 56) ממיס מלכותלסזכיר
 עכר" )6גזכר כליהרן וכן ק6כ)ז(, ג'פרק

 לנוס. ולדוגי קמר)פי
 יתכן, סטעתיס לפי ססו6, סיום כ) סעסריקם

 ODO בתו פירום' ססו6, סעס ויקםדק6תר
 ל6 ס5ויקיס 6כל ויוכלו, לקטו סס למספחותיומנכו
 נזמנו )קח 157 1ל6 ד' כיסף טירד מידעו)קעו,
 מסותגת6 תסירי וקמו יונתן חרנס וכן מסלו. מןולסגות
 סיוס כל 6100 סעס ויקס כתוכ וכקילו כעמתןרי

 ורוש כמפיק. סיוס ו)כן ס)י)סיזג)
ותוכל
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 3'פהלזוסכמהכהעלותךכרשך

 מפרסיות ממסך כו'. כמחס ובסרן סייסררזד~בבר
 כריס ורכנן יסודם ר' דפליגי מקוסיתכן,

 קכעיס 16 כמכעיס גדו)ס סכסררין 06מכסדרין
 thb 16 ססגסדרין ככ)) סיס מפס  06 ופליגיולחרי
 פל  רמסני telDS' תפסטן, קרתי יסורס ר'ותפיק
 6מר  סנסררין וכתזות תסוס, ויתכן קרעהנולנו
  סכסליס Sh וכלח דכסיכ חתרן  וקן  גבןנספרי
  מסופי 15  סככןסלייס'

 כו'  ליימ כסנים  ריסיו כו/
 סגךח' רכלסכת גרילס  כסנסררין  רחכ"ס פסקוכן

 כ' וכס"י יהוספט עסס וכן ועלית, וקשת כסרנתיה
 סיס מי מקס ק) כמגסררין 6"כ יעו"ם, י'טקפיט)
 ריקין )מס סיס חקם סל6 וכניו' לסרן 06סכסן
 ומניסי סיס, דפגחס וע"כ פסו)יס, וקרוכיסכסגי

  וקיי")  3ר5טין,  סליטי פתי חטט וסיס  כסר,כר6קון
 ג' ס"ק )"ג סימן סתומים 6כ)דכקר,

 וכרי תכ6י
 קל רקחו פנחס, nnhS מיעיר תסו תקסירוטלתי
 לפורס לחות מיתה יהרו, פופיק), חכמת סיספכחם
 וסיו כע5 3חד כסגי רונסון לפנחס סיס 61"כ6סחוי
 )ו וכקמר כיון 6תגס קורכה, ח5ד לדיןפמעיס
 וכהרחקם כתגרקס כליצו ס.י עחד' עמד פס61הס
 יסורס ר' 6תגס לקרוכותיס, להטיד וחומרמ6ת"
 הן כ6יל1 חחחטכי תחנה כגיס )ו סיו י6ססכר,
  פסו)  פוי63 ריר  סס' ר6תרי יכמי  מכסיי,קרוכין
 )סעיד פסול עויין 61"כ לסחו, קחתם 6ף חמיו,לכני

 ססכעיס, ככ)) ד6יגו יסוים, ר' 6מר' )כן)סגחס'
 6"ל  ססלסררין, ככלל סיס דחקם ססלגס, טפוסודוק,
 ופירס 51"ל עמססן סיס דפנחם כיון יהכן,6יך

 6יך ותריס, לסרן Ots וסחכוגגו כנרוקס, וסירנ61פת1
  טפירס וררנו וחקרי פלחם  פס  3סנסררין  מסתיוסב

  סיטכ: וריק  ולסרן,  %ריס ותרכר  ולכךט5סחו,
 הסרת. מתמלכי hSl וכו' על 6סר הקרסמכך

  סת)6כיס  סתיו ור"מ ג6גות 6ית6 כןמפריי
 מכ"ל, יזהר מן וענותנותן 6תסי קר166תריס

 61"1: וסרךסנ6חר
 )נקיי  ר6יין  סלילן 5סן, )רמז כו'. סלסתכסצאו

 לתסס 5רחז וכן  %מסי כ6מ5עיות רקטכינס

 מרת סזס tsh 6חי ו)זס לתפי)ס. תיכף מוכןסיסי
 חיכף' ס6חפ)) רקונך כי )ס, פתח ג6, רפ6סרחתים

 תיכף: חלחסוכן
 כסרח הטללני  חון סו5  נען כיחי נכ)בבממרין

 דרכגן נר6ס סקלת, ממל6כי  6ףיי"5
 )ים קימר קוכ"ס 6'כ סקלה, מלרכי 6)י וחיסכלי
6(SJ'e יר6גי )6 גי פגי, 6ת )רקות olho "ות 
 סנר יוסי ר' 6כ) ממגה גד1)יס סקרת חייכי6*כ

 ,.ג יקנמ'מתו, יחו '",:ין:";:ג")ן ,ק'הןנסכת
 .. ופמוט: וווק. סקרת* מנז)6כי  6ף ק%5רספקך

 ומכס תריס 6) כו' כס)נ מ5ורפת תריסרדפנה
 גמסגס דפתרו מס עפ"י סכי16רח5ורעת,

 ס6מרו ' מריס )כן כהכי 3ו גרפס עזם כסרחסנרמכי
 סכרירח 6"כ כשסריסי מתירס פנים קסת חש1טס,פ"ק
 ססיכ)ן כסיד גכטרס גראס ס.' 'ככינגי כט)געזס
 תריס ע) כסכטס 6כ) כקלני OtD קסיס ללורי5כן

 ודוק: מוס,  נמיך רס  כסלג סיס)6
 ולסר  לו5לנו  6סר חט6ח ע)יגו הקת ג6על

 גכסל טיס  גס בי לוי טרמו  יחנויחסלנו,
  ירו' גלטרפס וט  יפכור 3ה יתעילו ל5 י%5רכייי
 לכלול חיינה ויסר %5ר  ללן פל'  כיררסוגחו

 נוחו:  גס3וס
 ימיו מעגין, כו'. לחחגס חתון יחיס וכעתהמגר

 מיס 5ועקיס וסיו 6רן מורךטמ6יס
 רכע*ק דטכו*י elh 6סת"ע' פתח סקס קרבןוככ"1 )רק'י"

 רק כעס, סורקת עפ"י ל6 סי"י  נחירן ככ"וטחנות, לסני  חון מסתלח ותפ"ס  ינילס' לחחגס חוןחקת)ח
 לנלכד  וטלורפין  ונין  מותרין ספרכם  טסוגללו כ*1גי
 כירושלמי וכגס 5ליפור' ר' קטנו ל"מ יולחוחיפוין
 ו)6 נו'  כרסנן סיס  צנין מס ס"ס גדול נ:ללסנח
s~DD)וגוסעיס חוגים ססיו מכיון ריכ*ק 6מר סיס 
 יכנר כ6ן 61*כ )עולס, ססו6 כתו סדיכורעפיי
 כרקכ"ס )כמכו6ר קרמם סחוגיס סלחיות וגמעומריעו
 יפרקו כמו )יסע, סזמן וסגיע יעו"ק(, נוכילת6כקם
 כפ"ק 6מר וכס'נ סתחמח, קדוסח ונטלא 6סמ"עי6ת

 6)6 כו' )חמס גפרסס כו' גפרקס ת' רףדמנחויו
  ס3טל דם" דגפרקס כתו )פרק זתנס ססניעכיון

 ר' ספפ*י  מסוס כע5 סיכיפוח פייר  רגלסקכיפוהי

 eD"' 4גןג"ש2, :!צי,נ::נן  ויםויוי

 וסוס דם" רקדים  כמקן סוג לחנות, לוס  ססטסכיון
 aw'o: ודוק )נוחגס*  שחון ותסגר סתחנס, סכיפוססררה

שלה
 כס"כר

 ד' עפ"י סיו סגקי6יס כי פירוץ, נחס,

 מס מסס טיכחרוקמי
 סיסל~

 כחרו נע5תס
 יגירו 06 סגסיון' יונל) וכוס ד'י דגל )6 6י)ו6יתס,
 זס מטעם 161)י יקקלו* )6 כודריי סס כי טיכס,כי
 )1 סיס )6 במד"ס  6ך ליק w~gn  טלאו)6

 ' ופקוס: כ6*י*חלק

)מטם

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




