
 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
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חכמהשלחששךא2
 3רוס"ק גלוי קהיס פירוטי כו'. מגסס ישף)מטסלמלבשה

 כעכר יס6 חליו מגסס קמטםלתסס'
 סחלקס ס0כט, תחלי ם)ח6ים ולכן כברן, וחליוסירכן
 ולמר 63רלי1 כפר hSP כמררסי ס6מרו  וכמויקרתכן  6ר7 סמיננ  ~telol תרת ווס 6""  ופתכ3יס63לן
 כו'. מוס עמתותי 6ת וסע)יתס סטכריס,  מברןגונבתי

 ודוק: סועי)* )6 זס1כ3
 יוסיעך ים .הירע, גון גן )מוקע שםריקרש

nSDn,לחרי יר16  ריפס  פירוס, מרגלים 
 סנורג)יס 6תיו תזה וכיו"כ, ממכו עת)קמלחמת
  06 רסס יר5 לו"ולוי סנגל כלרן  יופבעמלק
 עם הנוחס סו6 כי עמלק, ת)חנוה מס)1חסיסיעו
 ת36ד ה)6 העם, ירי ירפס סו6 06עתוק,

 ופקע: מנסס.תקום
 העגין, כו', גע)ס עלס מקס 6) הש 6ת %נרשם

 מאלדד שנועו מפני מתפחויס, היודסמס
 כי ול6ו הכנים, ויסוטע תת ממס תתנ63יסונוידר
 )הככס 61"כ ע)יהס' נטר ע6 בסס מיחס )6מקס
 בו גכס)ו ככר 6סר עמלקי עס ו)סלחס תכלרבארן
 חרכ, )פי כונס יפנו ה)6 מקס, 3)6 ענקיםועם
 כ) 6ת טיחמו גתם ~DD' 6ת כדג המתיקו)כן

 3כס, לוי תסה גדרת 6דרכ6 כי תסס, Shרשתופתיס
 5פר  ולכןלפססי סרכוזי נתיחד hS כמרמר  מוחין פסיו  ימןפכל

~SD 
 כי  פסס,  3ל5 מבלפינו נבלס

 ס6ימס רק  סנסיתי  לססנטגס הסס %) מכס מקס6ין
 ה6)קימ )ססמגה ר16יס סי6 כעומססיסר56ית
 ויחס ס6מר וסוף  )ה, גוכ) יכו) כי וזהספרטיוחן

 )6 זה מטס, Sh סכ) סמיחמיס כסס סעס 6חכ)כ
  הלוי  3מסס רק כי לכככס' SD יעלס 1)6הזדכרו
 ווס  בוז געלה ע)ס לק כף )6 וסגסיס'ינלהון
  3יר3כס סיס מטס כי מרפה סל5  סירוס,3ירנכס, הי 5' לי  חרבון 513ת לו' וי%5ר ג'  יסופפעפר
 6סר ס6)ויס, כי רק סגדו)ות' כ) 6ת עמסוס61
  nS,DS' חי  ור' פס, סנגר פיס ול5  ס%יר' חי610
 )6  ייוספ בר  ולכן  נוד  מפניכס  לסורים  ויכולעד
  יימר 6קר הככור והגס ורוק, 6*ח. סקרנו מיסיס
 6כ) לססתנוה, יכוסס )יסר6) נ3י5 סליתוה עייסל6
 יכ61 ו6ס סעיקרן 610  סיסס ככס טעו ססתסכיון
 5סס  יציר סיס סיס פיס 6טר 5ס  ויסכמו נקדבור

 ויסטו 6)קי כעקמו סו6 כי כאמת, ירמו כניסו1ס1)יך
 הוחלט )כן ותסרדס' מערכות סמסככ 610 כי3ו,

 סטטיות, תיכנס )ס51י6 כרי מתי מטס גיכנכ61ס
 ו' סת6כף כי גס כו' 1יק5וף רנריס כפי 6מר)כן

  יכו)  סטין  סם*  תכוץ )6 6הס גס )6תרגב))כס

 זס )וכר  ינול  יעוקב סיס )6 ולכן כתוק"כ.)כי6
 יכלסס 0הו6 יורקי סו6 עדתו סלכ13ד ס6ומריס,נזפני

 ורי"ק: עליו, ויכטחו)6רן
 ס6יס דרך כי אמרו, כי יתכן נוהגו, 610 "זקכני

  פיך'  באגירה ו3יכלפס סריה  כלפלוחהמגור)
 גנוי ונזכ"ס 5הר'  תליי  לסלתם נפסו התרומם )6כי
 דברי  ויעוין  גפל5ס(י כססגחה )6 )6ס ואמיןכיהן

  תלתמוה כי  כחללכן5מרו'  נתם ול5 ע"פר36"ע
 קיסיו )כגיגו, רק לרורט  161מ 3ל  כהלםבלושיה
 610 מזק כי אמרו )כן ועכרות, קפלות 3ל6מגוד)יס
 ר6.ק ע"פ קכ"6( )כ"3 אמרו כיו"כ תכגיגו, 1)6ממט

 ודו"ק: כו' לכגינוין יחן )6תתכו
 וענגך כו' סזס סעס כקרכ ד' 6תס כיכשמער

 ר6ו )6 לסתומות פירס, ע)יסס.עומד
 יקרך) פ) פ"ג פסקך הספלי ררליק וכננוהעגגיס,
  ולכך עיי"ס,  לבי'ג, תציר  ולעו מאילהו6

 ופסוס: קמעי.רק
 כמו ד' פענזיס קני מזכיר 0)6 נוס o'Dh. 6רךד4'

 ופירס קיחי6, קורס ר' רפירטו תסוסכחש,
 עליו תתנסנ תפ"ס המחסכה, ט) כטו"בסר6"ק
 )מעטם, מלטרף סתחסכס 6טפ"י סיחנויס,כתרת
 התחסכה ע) 0יחט6 קירס גצן )6 כעג), רקולכן

 סכטחס )קייס ס)סזכיר 61מת, סזכיר hS חסךרךשנ. ודוק: מרחמים, מדת סריך6.נו
 6כ1ת זכות הזכיר עג) נכי אכן 6מת'סייך
 מהכס וסכוהן כמתנס, קכעטו הכ6 36)וססכוטה,
 כ"כ  עיין  יכף. )6 6פ0י 6י ואנזל 6חר עיי)חכילז
  ע) החו)קיס )ככרי ו6ף רנו*ס, סינון D~ICI 6'ק)"ח
  סלע" ולכך תעיקר6  ירעו  0)6 ס6גי, הכ6רסכ"ב
  סייך  6ין 5"כ ספ3ועס' לסוכיר סירו סיס  )6ולנך

 ודו"ק: זוס"ק ועיין 6תת. 0) מרה)סזכיר
 )מי פסע ע) ועובל עין וגילף פ"ק, רה"םרבבבבמ'

 סוכל רכ פסע ע) לעוכר )תי עזןנוקא
 1)6 סוסי) סקכ*ס 61") כו' חלס די"יכריס
 ד6ס סטגיף כוי, נהריה תקומי )6 כתי)י'תוקיס
 ע) מותרס6ךס

 הריי
 כן הרין, מכפי יותל ומרתם

 6נ%ר6י פניני ומגס סדין, גנך ע)יו מרחססקכ"ס
  סבסייליס סתייי נו קיסיס 5ריך ת"ח  06  מוטסכריס
 6מ- דר"י כריס הונא דרכ ג16ס'  קורטכיושו

 ותעטר6
 עריך דתיה סריןי )סיטת! סגס )סכי)ת6' כס6סס)יס

  1)6 סו6יל  )כן  רינו'  פל מותר וככ"ז ק5ת,)סתג6ות
 כסרי* תקומו )6 )כן )טיסתה נרנריו נתיביתוקיס
 16 ע*4 מותר 06 כת*ח, שמלו מרות 3ג)וכן

  ורוק: תסי, סיריך כעת )חסרנחסכ
1גע6ו
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 *שמ5חחכמהשלחמשך

 )כתוכ לתוי מ' עות סגין זטתיכס. 6תךנש14ר
 6הר )זנות קכתוכ נמו העגה חט6נכי

 סזנתסי 6ים 6טת רכנזו כוס, סנוכוון 6מנססמולך.
 עתרי, ספכירס וימחק נועמס, תס31ס תעמס 606ף
 מעסו 6ף סם כן לכעך וגעת6ס אסורס לכעלסת"ת
 לכט)י הועיל ל6 כסר, ועלינו הגגו 61תרו תטיכס6ח*ז

 יג161: )6 ולארל כתרכר סימ1תו ע)יססטגנזר
 רכינו פירס קכ"6 ננ"נ וט', יחתו סוסבמדבר

 וסוך גק6רו, ופרוטרוט 6לף דט"1תסי
 161לי כ6לכעיס, יפס סעיגו וככעס"כ 6רנעיס,חלק
 סגזרס, נוחתת פירוק, יחמו, סזס כמרכר 6תרע"ז
 ותחורן יטרף), כסרן 6לף סט"1 פירוס ימות"וטס
 מכלן רנזכ'6 לתלן ע"ז תקולס מ65ג1 ד)6מס

 הס 161לי לעוס"כ, חלק. למס דלין ק"י,כככסדרין
 עמרים, 3ן ע) סיתם ססנזרס תככקו, 303עתתו
 6סר 6חר ולכן )תדרס(, כעלס עתסס סיס םל6כין

 יר6ו 06 כמטות ס6חר וזס 3ס, לסכן ידינסקתי
 סריך סיס עריס הכעת חת5ריס, הע1ליסכ6גסיס
 כעת מסריס כגי היו ~hS 6והן 6כ) עקרים, כן)ציות
 OSID לחיי וטס יחותו. וקס יתחו סזסב2נמד4ב2ר4 ורוק: כס. סקכגו קורס ותתו סקרן ר6ו 6ותסע)יס

 כעכעתי כבפי ע"ז בתרוסכ6,
 וגר6ס, כ16ריית6, רחיז6 דל6 תירי וליכין כי.וחוזרני
 סזס סרט סדור כו' )6תר ויסכע 6תיןכרכריס
 ויגיעם נזסס 6תר מטות וכפ' מרע, דורקרקס
 ד', כעיני סרט סעוסס סרור כל תום פד כו'כתדגר

 ל6 ולכן סכ6, לעולס ח)ק נסס וים כן, טחזלמפגי
 ד': כעיני סרע סעסו רק זס כת61ר סרט דורקרקס

 הכתוכ' מפר כו'. לחור תסס קלח 6סררה4נשיכמ
 סוחרו סתמוכס לסס סועי) )6כי

 סטסורס, התטוכס מתעקל, חסוכת סיס פל6 תפניחע6גו,
 ויסוסע ס6רןי ויכת ת1לי6י ס6גסיס תהו ככר 6טר בחרירק
 כד' דהרו סקר כי ורבו ססס, ס6גסיס מן חיווכ)כ

 גמורם, תטוכס זס ובין חע6גו, בתרו לכןוכ6ר5ו,
 כי רפו6הי כגדר נוסוכתס 6יפ6 בתרי כיו"כועל
 פרח )bh 6 ו)סל6ס, מכבן רק סתט6 מסיי6יגו

 על טומרו כמו למפרע, סחע6 עקילה קוססחטך,
 סתסקל כתקוכת hSn ססכ וסגם כתים. ופחזקר6
 דרך DD"' טל6 נסיס לו סיעקס 6נל )1'נתכפר
 hSg מיה דסתטוכס כ6ן, 61"ג מועי), 6יט זססטכע
 )DO' 6(I סחן 6תגס לגסים, רסיס סיו )6כמקק)
 חע16, סכו כסדכר רק חטפי ל6 כזס כי ממסןפסק
 י' ולמס 3חר3 ויפלו וסכגעגי מסעמלקי מפחדוסזס
 יגויס 6עס גופים גוס כו/ כחרכ )גפו) 6ותטתכיף

 ילך ע) *חס יגיח ט13ס לק סנסיוי4)ססגסמס
 גי כו' נקלכגס י' 6ין כי חפש על 6מר תגןהסנט,
 ו6יגכס כחרט ונפרנס סס יוטכ וסכנעניסעתלקי
o'lh~ןסעסות' o)s 06 ר.טכפן דרך על 0ל6 גם 
 6ך חט4פ ל6 כזס 6כ) )כס ים יענגיכ הןכי

 פחרחסי ותפגיז נזס חט6תס 6קר כעמלקינחרב
 סעכע. ורך עפ"י סל6 גס לכס לסעס1ת יוכ)6יך
 ורלי סעכע ועתו עתכסי ר' יסיס 1)6 ו/ מלחרישכחס וכנענ" סעמלקי חרכ כלכיל כן, על בי ס6יזריזם

 ח~* סעס וית6נ)1 כו' סונליס 6ת תססךיך4ב412 ודוק: )פגיו,תפלו
 סעס ויגמע עג) נכי תס6 נפ' חל6ג1שך

 סקכ'ס תחזר סתם ויה6כלו, סזס סרט סד3ל6ת
 סרכר כתיב )כן טמע" רק תססי לסס טשר )6)כן
 חזרן ס)6 סכ6 6כ) חוזר. רתרעס קתקוססרע,

 מכך נקרעי חיגו הכיעס עתו סיס וגז"דטגקכען
 )סס מטס סוכר חס סכל נוקוס, תסס )הסדגר
 קשי ונכיון )רססי 6ף לסתקייס תוכרח סיס ד'כעס
 חייסוקיימיסי דבריו כל וע1גקי' כ6זסרותיס סתורםנותן
 ע"י חוזר תינו קסקכ"ס קירעו מ6ד, סיז6כ)וולכך
 וכיתי ר' 6ני עוד קלמר תס ולכן )רעה, 146תסס

 סגיר ל5 ספוס*ב לחיי ימותו  וסם יחמו סוס3מרכר
  וחוורני  נטבפמי כטפי סק3"ס חזר ולכך ממס,לסס
 36) סדכריסן כל 6ת מסם ויוכר כתיכ )6 ו)כן'3י.

 ולכן סיטכ. ודוק גכי6, ע"י 6ף חזזל קינולטוכס
 טר1ליס ל6חריס חמס ים טנז6 )כ)כ חכרוןכגתיגת
 6100 גיוס תסס ויסכע כ)כ 6תר ססי"ה וישורכס
 ויזק* כלערי. 6ף וכ)) כ)) חוס 6יט חסם ידי דע)כו',

 י"ר: ק' יסוטעיעוין
 )כס. נותן 6ני 6סר כו' סקרן 6) ת1613כי

~nJISD
 וכזכמיס דקרוקין פ"ק כסוף ורע"ק דריי

 סכתוכ קקגס ככמס נסכים )מטעינם סוחר רע"קקי"6
 3מס יעטס יכול לכס נוחן 6ני 6טר Swn ימסמרכר
 )כס טחן 6גי 6קר ת*) נסכיס ע)יס ו"קיי13כחו")
 מילתך דס6 61יכר6 11ט6* ספרי כחו"ל* כס,:1ל6
 נוזרן, ריקע  דכוון  מוסנותיכס' 5רן ן% מקרץירעיש
  tph רק נמס ל5 ורעי ומוסב בי5ס רכהיכוכלן
hS1ס6 ר"6' פל  רפליגי  לרבנן תרס וכמו  בחו"לי 

 ע3ל )4עט סו5 )כס גיתן 6גי ולסר נ,ר6עריך
 סיתר כעת נמס סס כגס ס6ססיררן,
  סגולו סירכן )עכר ופרט tlsJ~p גסכיס '6יןסכרזית
  יעוין ונספרי  כבורים בירוסלמ4 ר6מר וכמומפלמח

 וחק: פ"ק סוףקם
 כספרי ג%ופריכס. * כו'  לו' "סרעשיתם

9נת
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ותכמהשלחמשך116
 חוכות 6ת 516י6 5' כמנחשהונך
 חגיגה וסרחי לליה nSlD ניגבו ומתי גלג) כויס163ח
 עולת ןפירסס הגמ' ע) יפ)6 כמועייכס. 6ית")
 מוזכר ל6 עירה סככתי גס סל6 חגינס, ום)מירייס
 ומלי והך )רכות, onib גס 51ריך וגסכיס,מנחות
 ועיין מהגמ', סוספס סו6 ומ"ח רייס עולתגיכסו

tnlDDtDכוונה ה61 וכלמח ohSDln 'כדיוק, מהננו 

 דכתיכ 6חר מקרO')D)l 6 מגחות ירעיגין עירתרככסי
 ותקעתם כו' ו3מועריכס סמחחתס וכיוסככסט)והך
 רכ:למי  סלמינס, ונחי  ותל  עולוחיכמ ע)כמסוכרות

 קדם עולס תה יי6 כערכין יבחרו וכמו סיר"לגור
 דטעון עתרת ככתי וזס 5כור, סלקי וכחי elh.קדסיס
 היין, על 6ל6 סירס 16מרין וקיןח15)רות,

 נסכים. עירת ככסי טעוגין וע"כ DD' י*6געוכין כמפוי
 חקה מסקהל עירת לככסי יגיף זוטי וכספריודוק.

 כנה זה 14חר גתן ר' כספלי סמקרינ.יהקייבנ יעמם: כו'6חת
 יפחות 0ל6 כתנחס המתנדכ לכל6כ

 וקין כ6ן, כמכיס רמגחת SD~' סו6 טמן. ולוגנוטסרון
 יליף וכמכחות גסכיס, מסיעור פחות מתנוכ6וס

 המקריכ דכתיכ ודייק והירקה, יעו"ס, ענימת15רע
 רכתכ וכחו לככק, והקרים כתיכ ד)6 ועודויתירק,
 6מר, 5"6 רף רכחגחית עמוקס, כוונתו לכן כקל,ככן
 ותתני, חייתי ככס ספק 6יל ספק רהוב פלגס' מכיףך6ס

 6י) oh וקומר 6יל נסכי מכיף ושות' יס"יופרסי
 כסיפור נסכיס יסיו הו6 ככה ו6ס עמו, בסגיו סרי610
 מהרי גדכהי גסכי יסיו והסקר )1 חוכם כקיןכנם

 מתנןכ 6דס דלין זכח,6ע"ג כ)6 גסכיס 6דסמתגדכ
 לחריגי כהרי גוג6 ס6י כי כט'ז לג0כיסי 6חרלוג

 ליזה לו דספק ד6ע*ג קר6, לן גלי וזה עכבןקרכה
 סגסכיס והייכן, וך6ין, ככס גסכי מכיף ככ'זמקרים,
 ורלף קרכן' גסכי ורלי הס לוגין וסלמס עוורוןקיעול
 וגנזכי עלמן כפכי 6יל גסכי לסכיך דלריך טכתכהכמו
 כמיס 6יגס והגסכיס ונת65 ומתני, עלמן כפגיככס
 ~"ז ספק, הוי 6חר כל רק לקיל, 16 לככםורלי
 לפיך מקריכ מס יורט בעו מקריכ מהול סכתוגגירס
 מתג" התותר ועל 6יל גסכי קר3גו ע) גסכיסלהכיל
 רק קרכניי ע) וך6י הנוס ככם נסכי סיעוררגמ65
 16 וזס ככם, גסכי על סייגוהמותר כספק, המסלקיל
 סו6 6יל ס61 סס6ס הפלנס, לרכות 16 תעעסיל6י)
 וכמו DD~' ל6 ודקי המס סתורם לסונוח ]אכלאספק
 ככל כן/ טהור ורלי טמור כ) כ"ח סיטסד6מרו
 סתרכר תעסה, ולליל גתינ ול6 טמ6ז ודליטמ6
 מתגרכ ילינו הגס e1ol 6י). 06 סו6 אספקנ16פן

 וזס סנה' נס קר13 לחריגי 6ג3 3ג*ז נסטה,6יס
 610 6י) )גסכי ככק מגטכי דהמותר תפוסרוקקן
 קמןי 1לונ סתיסי וכאי) 6חך ם3ככס סלתיעמרון
 והמותר וכיון 6רכעס, ה61 וכאי) ל1גין, סלק ה61קככס
 6תי לקרכן ןסכ6 6ע'ג נרכס, מגחת סיעורסו6

 ררים 16לי וקרכגו ככס, נסכי 6גכ קרכ ככ"ז)גסכיס,
 כי ווגפט מוס, ויליף תכלי, על הכ6 ולוג עסרוןעל

 גג") סמן* ולוג עפרון על כווגתו מנחס קרכןתקריב
 סכעליס פייומו,קיכין נו'. קיננו המקייביהמריב ודוק: הנוסק. חומרלפי
 סכתן הו6 העוכר 6כל והטנזן,הסלת

 hto כלו) וכתוכ ומס כזר(, כסר קטנה 3כתס)לכד
 כסמן1 כלול ויקריכ סלת תיחס סיקריכ ההקרכסיעל
 כסרס' כן גס כלל ל6 ס6ס הכ)ילה' ע) הקפיד ל66כל
 וסוף 3ל1לס, נקראת הי6 כסמן הכתגה הסלתרק
 מנחס סכתוכ כתו סחן, עם סכ6ס )מנחסתואר
 דר6וי' לכלילה, הר6יי' מגחס והוא וכלולה,חרכה
 מגחת 'תעסה וכתיכ כאיל ולכן סתה6, כעילכילה
 הים כו' כסמן כלול עסרוגיס מני כחוכ הוי 06סלת

 הוי כסמן כגו) ותעמס סלת תכתת סתע0הפירוקו,
 לווי וסוי כלולה, המגתה 6ת התעסה לווי כתוככאילו
SD,כן מעככם, ל6 וכאתת מסככי והיה הכלילה( 

 המגחם טל תבר רק טזס כלולה, כו' נוגחהגתוכ
 כפסוק. אמתי דיוק וזה לכילה, הר6וי' הסמן עסהכרה
 לזם והעירוני כקר. כלל ל6 06 6מרווחזם
 61מר ריס ע"3 י"ח וף מגחות כתוספותרכנן

 היטכ: יעו"סר"ז,
 כחוב זפר 6') גני סנון, ההין נרכיעיתברוע

 'ומי",'1ו.י'

 .מעו:י":ץ":י
 .ב%.:זן ,במשריי.

 טל כתתיד 6ל6 התזכח 6ת מחגכין ולין לכור,ככתת
 )ח סל מוות דז' מרותי סחי כסרק 6מר )כןסחר,
 לכור סל כמוכח קרכן כקקרכ לכן כחקרם,ס*1
 ססין רכיעית וזה תמיר, נשכי מל תרס מס היה1ד6י

 לך סירופ ההין כיכיעית 6תר ולזם התתיר,מלככם
  למס  רצין  ימנן סל5  וקיל פר 5כל מסתמיר'  לךויש
 עפ"י ססין' ח5י כסחן 6מך לכן 6ל1, מדותעויין
 כ6 )6 ולת"ר מגהות. עפ"י 16 מיסים מרסביזה
 לריר כנמ' רקמתו יתכן קעגס )כתם 6ל6סכתוכ
 מסחן, מס הגיע על6 יכטין, קורטין ופרסיימנחות,
 כמיס מגבלה גסכיס נוגחת מ"ז כתגחות בתלוולכן

 סלמס מרוכה סססתן כנכס כ6ן לכן יכם, יסקר סל6וכסרס
 במיס hS 3טנוןי רק )כלו) קריך סיגו לעסרון,לוג

 6)6 ג5רכס )6 ד"ס וכרפ"י סס תוס' ועייןלגכ)'
)יכש
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ושממהשלחמשך
  סבין כרניפיח סימר ווס  1'(י  רף גסס סכ0ליצם
 מלי  כסמן כחוס וליל 3סר רק  נפיס,  לנכל ל5ימן

 ככ*ז: ודוק נודם,  6ין  מיס מל 60סניף

  יולדת פולת לסניך ס5וזר )כנס ק*ז, פס'כששרי
 סמר כט610 נשיל hSh נוכר היגו 16כו'

 לענ"ך כו'. 6נוור 6יל סרי מכחש תעכס ל6'ל16
 )נסכי לרבותו דסר"6 פ)גם' ע) כזוגתו( )16י5')
 מרכס 16  וסך 6מור' לליל 6י סרי %6ר  לכןככס,
 ר3%י5 סרי פיי"ס' ל"6  רף מנתוח 3ג%' כר6מרפלגס'
 ודוק:  יולדת,  סל ככס )רכות וע"כ 5יל, נסכיעליו

 יתכן ס)תיס, 16 כדר לפ)6 כו' נקר גן תעקסרכני
 קטג0 ככמס כמכיס )מטעין ס6תרו מסעפ"י

 רייסס  יחנן  מלמיס 61"כ קי"6(, )יכתים תרכרסכחוכ
 יתכרך1 )ססס לירור  טרילס 16 לנו מנרכח ל5נן
 ו)חייס זרוע )יתן י5טרך חולין  onlh  כסיסחימרק

  מליחן סיופטר כרי לסלמים,  סוחט סכן )כריי,וקיבס
 רק  קי'י('  רסס יחיו כצמח 5ינס וסוף רחוסלכסן'
 ג6כ)ת, דכחו)ין לנכוס, יעליס מסריכ סל5 וככסנל6ן,
 גדר 0וי hSt 6)י'י כ6ן 6ין כקי ככן 6כ) גרר'ובו

 ודוק: חכרן. עלמו ספוסר לק)ססי"ת,

 סכלל חן וי65 ככלל סיס כקר 3ןמשרי
 כן גכי דכהיכ פירוס, כו'. סכ3ל ע)ללמך

 זכח 16 עו)0 ככ)) סיו וס)6 וכח, 16 עולסנקר
 650ן, מן  16 שכקר  מן ג3י רקר6  כריסקדכתיכ6
 ורוק: מס תוס' ועיין כן, פירס םל6 רם"י 51SD'ע

 ק6י, 0מכחס דע) רק,י יעוין מוח, יי"אשה
 כזכחיס, סמוק) וריס יין נכי וכתיכומטוס

 כותי', קיי"ל ול6  ס6סיס, ע"ג תזלפו ייןומחגדכ
'DS1יגסוס  יין, 6תר תירס רכחכס %ס נרפס וס 

 כלכיוס, וסתי' המזכתי כנוף יסי' דסתין )נחדמ)מד
 סכני ע"כ נ"6 יף זכחיס וכוייר כנוזכח, גכ)עיןריסיו
 (~he וכפרט זס, מטעם סחין תקום סוטיפוג:ל0
 וניו  כו' סכר לקכעיס דלחת וסערכס, לו)כ כסוףכ'5

 ססיס ריסס, קר6 מרמו חוחוסורפין
  נסרי

  ל6יסיס
 כתכ 1)6 )גסך תקריכ ויין 5מר  ולכן  ירוי.לכסוף.
 006: כגסך דלין מסוס תקריכ, כסין ח5י לכסךויין

 136  6)6 לי  ספין כספרי להחד, תעמסכנכה
 כן )6חד. תעסו ככס ת*) תניןתמורותיסס

 ממעון, ר' ספרי דמתס נכון, ו0ו6 0נר'6.גרסה
 6ל,  %מירין  ילין רחהירס פ"ק  כמפנס סוכרוכויסו
 ווס  ומ%ירין'  וחו1רין  ממירין  וצין כו' כצחר6תך
 6חי 6ל6  ממירין  סחיןלצחר,

 לצחה וסוף כלחד,
 3גונ6 רריס ו3חנחומ ופסיי* 6חח. 5ל5 ס6יכסממורס
 ופרט מב)) נפ9"ל  דחטוריח  מסיס5חרינ6'

 י)פ)"

 לעטייך* המעון ולר' כויי ותותרוח המורות )נוכס ל11נדר
 ח)כ חט6ח סתס6 סו6 כדין י' וף נמנחותיק6מג-
 וחט6חו משודרן קרגגו יס6 ס)6 כו' גסכיסטעונם
 חס6 ע) נהין וקינן 610י) תורע 0)61סת1
 ס61י) סו"6 ו)כן ט"וי מוסס ועיין כסכיס, טננוגיןסן

 דף תמולם ועיין כעכירס, סכ6 וכר 0וי6וחתור'ש
 נעי )כן מסורר, יס6 ס)6 וסד"כ ע"כ,כ'

 צוק: )לטת,קר6
 6ת )0כי6 כתספרס )6חד תעקו ככס ד"6ונרכש

 סכר 60 ליפיף דנו5ן גרפס סכעקר,י"6
 ssns כרס%6ר סייגו חמורותי מרכס קר6  וסךספסרי סמורי  מסוס  סרוס  סכמעסר עקר ד6חר י':וןס,כר'
  עיי"ס, תעטו, כטס 5ffn מגין תתורותיסן 6)6 )י6ין
  יסוכר סיינו  ס6תר, מ)ככס ודרים דלעי4 קר6וסך

 וווק: תמורס. 0וי ו)6 מפירכר'
 ריח 6טס לסקריי 6לס 6ח נכס  יעסה 60זיתכנל

 6סס ופסס כו' גר 6תכס  יגור וכי לר"כחוח
 וקרך פסטר יפיס.  כן מעסו כקיר לו' זחיחריח
  יפסס ירננוח ויקריב יתגייר  ס6ס  3נסכיסי%יירי
 ע) לסרס וס  סוליתו 1'ל ורווחינו  כיסר,ל.נסכטס

  נכנסו  וכלסר telIDO עולת קי13 קיכי6 סגייך60
 011 דמיס, 1סל65ות וטכי)ס מיקס ע"י לכרית)יסרבל
 לפי נפסוק גרמו 6יגו וזס יעמס. כן תעסוכקער
 יסים כנר ככס כו' )כס 6חס חקס סקס) וכןספמי.
  סלמון.  %מסטי )פי נוכוון 6ין סקסל חיכת ד',לפכי

 כסס  וסות ססרי5ס,  סירן ססו6  סי'מ סכיךוסר6כ"ע
 ומנס סקדס, )טון כמטפסי קינו סקרי6ס סימוכי

 קממוככ כפרה, )מחוסר גר חקיכ דר6כ"ככריתות,
 )6 מ"ט וח"ק 6מר קגו' קיכי6 עד כקוטיס)6כו)
 נר כקדקיס )6כו) דמיטרי חדעס קתגי כי גרחסיכ
 סייחה ק6 נקמל למיעל נפייס ל6כסורי  צייתי ק6כי
 כוסיו כקסל לנוב בסור יס6 גר ר6"נ  hiD'יוס
 ל6 סוס  אימן סכי 6י  פריך וסגמ'  סרכן'  סייסירל6
  רקדנן ~מ5  לרורותיכס, רכחי3 ומסני  גריס,נקפל
 סמ9רס  נומן סניף ו6יו נסמל, מלנוב  מפכנובינו
 כס3 כפרס  ממוסרי  סלכוח כריס מסם  ורניגומ'ס"1.
  גמור נר לסיוח פככו סקרננו כפרס'  רו%חוסריבינו
 כקדסיס, 16כ) תינו ז0 ותפני יסר46 כסרי ככ)וכסיות
 יודעים 6ג1  6ין יסר6ל'  ככפרי געס0 )6מעויין
 פיק 6יסו"כ וכסככות יסיף), ככמרי 0ו6 מסלענין
  ולססחופף נכריח לסכנם מנוי  כסיריך  צרורותוכן
  ויעילת מילד  יריך פורס עול עליו ויקבל ססכיגסתחח
 וכריו*  מורס לסכין  ול16כיגו  מליס, רכינו תרכסוסרכן.
 קקרגטח דכריסן נוס. )דעתי סנר"ס נ6 קמטרער*:ק

י
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דקממהשלחמנשד8ש
  רכריס  כסוי ליתנפקוס מנין 06טי
 סו6 כן קרכם נתגייר ס6ס כנר, לרכומס 5רן156

 ככס יעמס ס6זרח דמכל הכריסן קני ורימסכימל56*
 תכיל מזרח ע"ג דף כמגחות ומייתי כספריוריס
 ג' דף תתורס ועיין גסכיסן תכיף סעו*ג וקיןגסגיס
 6ין סעו"נ ע1)1ת מתעידק פ"נ ונרמכ"ספרסיי
 סכור, מק) קלכין ונסכיסן כו' גסג*ס עמסןמגיטין
 מכי6 סעו*ג 6י1 במקרס סכ6 עו'ג דקרכן)מדגו,
 וכי 0כתיכ הפלט מעומק מולח וזס נסכים,עתו
 דעו*ג תוכח, גסכיס )פעין יעקם כן גו' גריטל
 כנר ככס דכתיכ 601 נטכיס, קרכגו ט) מכיך6יט
 )תכתכ מו"ל טפי S(lh' ענינו דמ6. ד' )פנייסים
 פרסו וכלתת 16תף תונו )6 סגר 6ת ו6סכתסנני
 וזס 5ין, רוי ע) טחוכר ספסט, עותק כספרירז")
 ו' DS(' )רטון )מס תנין מכמו ע) וסיסיכתים
 ג"כ וזה ד', )פני יסיס כגר ככס ת') נזנין)נליס

 5ין, רלוי כהס 6ין כחקים סקרכין עו"גדנקרכטת
 כין וכדצ"ג ע"ה כיק פרק כזכחיס ד6מרווכמו
 )16 ועו"ג )סס )ר15ן סורלה )6 כמ!יד כיןכפוגג
 סל.ן גריס דגכי קר6 מרכס לכן ניגסו, סר65סכני

 קרכ:ו טות6ת ומ) ו' )פני ה61 דכיסר6)תרוסן
 וז*כ. מרלה.הלין

 16 עולה סקיכנות מיחס נ0כיס נפ' %ןרהנה
 cn(otn זיפניי )ד' נתוח ריח כחוקיוכח

 ריח 6קס כסס כמכיס וסתגחת )ולסיסי כטספינס
 היין חון 0סי וערס"י לתסיס, סכ1ל1 מפגי כו/גחות
 ועיין )לסיסי עולה סלינו מפגי )יה, קרי גתותליח

 h(tS~n קת61)' דורים מה התדיר כ) פרק סוף31חיס
ohlקרכן יעכס גר יגול סכי ספסוק, כווכם גס 
 הו"ל )קרככו סגר יעסס כן )קרננותיכס תעסו4סר
 קרכגות, זס )ר', ריהנחוח ועסה כו' יגור וכי5תכתכ
 כתכ ולמס יעסה, טן וגסכיס בהגחות תעסוכקטר
 )חווך תגחס יע) )סורות, )6 06 )ן' גחוח ריח6קס
 מגחת 6דס רתתגדכ דקיי*) A~Dh כפ*ע' נ0כיסוזס

 וגסכיס ~תגחות מרכר )6 סקרך כג'ז יום, ככ)כסכיס
 סקכ)ס עפ"י ספמט ננומק ~sfft פרסו )כן כפ"ע,סג6ין

 כקוסיסי לנכי) קרכן )סקריכ קריך סגרסנ6מנס,
 כו' גר 6תכס יגור וכי ם6מר וסוך סעוף. עקתוזס
 קחייכ סקרכן עסס לככר )ד' גחוח ריח 6ססועטם
 כסתם שכעולת )תזכחן טכוסו סעוף טונת ]וזס)סניך
 וגכגס ג"כ הקרכן סכים טכגר כיון 6ז עולסךי65

 וסנים יגורי ופי 6תל שע"ז וטכי)סי נתיחס)בליח
 תעסו כלסר )ר/ נחוח ריח 6סס ועלס סוסקרכם
 )סנים חיינין ~חס טוסיס ס6תס פיחס יטסס,כן

 פנל סמנים קלפנות כ) כן נסכיסן עסקלכטתיכס
 טעסס קירס 6כ) ונסכיסן נוגחות עסיסן )סכיךהריך
 ייט קרכנ" סכיך )6 סעויין )ד/ נחוח ריח6סס
 טלמיס קרכן מניף ו6ס עו"מ כקרככיח גסכיס)עלן
 ונוס מכיתי קינו וסור  הכורן חס) גסכיס )סכי6הריך
 6) לכליי מהמל ה61 :חוח ריח 6קס ועטססכתוכ
  טריין כסינה ססקריכו כקרכטת יטרף) וכן כמכיו.סככות
  מטוס פגתם, כספרי ריס"ג )רכיי גסכיס סיו)6

 קורס כנל דינם וסיס ומיס, )סז6ות סיוק5ריכין
 וז*נ. סקלתיסקלכם

 טומאת ע) מרקס ההין יחיד כקלגגות כירן4ע,
 פלפול כתק"ם גיאלתי וככר וסחלכןסרס

 סהורס' מן )זרוק תסיר  רלכסחילי לסוכיחארוך,
 דחוים טונז6ס כלכור 6כ) נורקה, הלין כדיעכךרק

 ע"ח(י ע"ז לקין כיהר )פרק )ר5וי 5ין וכעיכלכור,
 גזקריכין תתיס ועתקי )כתחי)ס, טנוף דםוזורקין

 6וכ)ין ל6כילס כעיקרו ופסח' לכיר'  סלקרכגותיהס
 ר5ע"ג  חקדק' מכילם פ"ן רכיט וכחכ כלכול,כטומניה
  עזן 6ח רווקת  גוף, טופלת  על מרלה 5יןדלין

 כסוגיא דזכחיס פ"כ וכתכו6ר סנוקריקיס, ל6סקיקיס
 5ין לכור כקרכן 6כ) יתיר, כקרכן זסו דרוס'יזקגי
 כטורקת כן כעות6ס, דחוי סוס )יכ6 5ין וכ)6הוראס

 כתום', כרכנן ]ור)6 המקייכין כטומאת כןה:קרכין,
 5יןי לוי כל5  כטוס'ג  כלבור  רחויס  סיומ5סטסיטסם
 סגקרכין דטונז6ת )גתר6, ופסיק, תס6 ותתהוונרחקו
 דיגים פירוס סקסל רמזור וזס לין[, רל1יכעי

 חקם כלכיר, מרמס בהלין  טותכם  שלכות ורפסטלקס),
 ריי  )פגי יסיס כגר ככס גי' סגר וגר )כס6חת
 ולנריסי  ליטר5ל ר' לשלי  לרשןהילין
 6ין כמקום סקרכיס גויס מכקרכטתאע"ג
 סיכור עם חס1כ טס61 מריסי סטין )גריס מריס,סטין
 כטות6ס פסח קלכן ישכיב ))ימכם, מעוהיווטחן

 ונכון, כטומ6ס,ואיכלו
 ס6ס 1נ1/ ריח 6טס ועמס ע5 ג"כ יקבירנרשהי

 סחייכ קרכן זסו גחוח, ריח 6טס עמסככל
 מרלה  סליך  סבין עו'נ, כקרכנית קרנכותיו וסוי5ין, רבוי ככלל ביכו קרגמ סקרינ ס)6 כ"ז 6כ)5ין, )ראוי לכור תכ)) 610 6ז כקוסיסי ומתירו)סכיך
 נר תני )6 מ"ע וח"ק ככריתות 6מר וע"זפליסן.
 כקמל )מיעל כפסיס )בכסויי קרכן מייתי כיגר
 סקס) ס6מל 5יד רשי )עג'ן כקם) פירוס מיירטק6
opnקרכן1 מכיף סבינו וכ"ז סגר, ולנר )כס 6חה 

 )קיוי )טומ6ס לכור לענין עו"נ כקרכטתקרכטתיו
 כבמרה רניט כוון לזס 061 סנה'. תכוון וזום5ין.

סעויין
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קםמכמהשםמשך
 כיון )6 061 נכון, יסרק) כנסרי נעמס )6מעויין

  כמו"כ. עלמו מ5ר נכון סו6),ס
 חלק )יקח טורס 6סרס זס טעם סתפגיךיר2כבן

 3ספר6 סרריק כתו סגויס, מן לכורכקרכגות
 6ת תקריכו hS נכר 3ן רומיך קר6 ע) למורפ'
 תן מקריס תקכ)ין ס6ין h(to מכ) 6)קיכסלמס
 וכע"ג תר5ס, I?io מהסוס דטומ6ת מקוב יעויף,סעו"נ
 "כ) 1ftDS' 6ין לגור מרין 31)'1 מר5ס' כלין6ין
 תו)דותס סו6 יטר6) 56ל וסחיכור עלמו, כפנינוי

 וסתקטרותס וערגותס, קתלי כ6)קיס )הלמיןו5תרותס
tffstט*י מחכירו גטת)ס 6חר סב) 1מ15ת' בהורס 

 )קס4 נכנס 6יט קרכגו מכיך סנר לין וכעמתורס,
 סתס 6טר סקרכגות, כסוכות ס35ור עם )סקהתףסייגו

 גויס, כקרכגוח וקרכגוהיו כג'י, כתוך ו' מ"כ]כמקדט
 כם"ד. 6תיתי ענין הו6 כי ככ"אודוק
 תסס קכר 3עג) t~wnc ייסלק) יתכוולדמ"ז

 כפגויס, טידוגוסלוחות,
 חי 56) זס 61חי

 סיו ולכך חרקיס, כקרוסין 56)1 סיס כענ)סגתחייכ
 וקין ו', 5וס 6סר סדכר זס כתוס"6 גזילת,5ריכיס
 כו', יסולע מ) סוכר וזס ם6)זר כתו תמס, 5)6זס

 )6 לכן וק)תיס, כעולס בסיני כחו 3קרכגוחוגכגסו

 ומלמיס )טקס בסייס סיס 1)6 כמכיס, )זס 5ריכיססי'
 ודוק: טס 3מת"ק ח' דף חגחות ויעוין6)1,

 יכו) כו' גסכיס מכיך ס4זרח חס 6ימבממרי
 ת") גסכי0 טעונם תה6 )6 עולתו6ף

 סייני'  ס5תר, )סור יעלס ככס וכתיב פירטככס.
 כרקון  יעלס כהיכף  ולכן כנסניס'  קרכן כללמייכ
 וגתיכ 'עסה, 16 תעטו יכתיב טבח כנסין 1)6גמתר
 15תה )6 1)סגכרי tthp נכרי קרכן דע) סייגויעלס

 )עכו"ס,ודו"ק: 1)6 תוים דכרס ד)יסר6)סתורס
 6) סגר סוס ד' )פני פירוט ד' )פני יסים גנהכלכ"מ

 )נמרי,כיקרך)
 )ימר6)י גל קוס מיגו )כס מקמ"י

 6חיךי תקרכ 6)6 ותחוגס דיין סוס מתנין 6יןכי
 התורס כי לכס, יסיס 6חד ומלפט 6חת תורסורק

 ודו"ק: 6חך,ומלפט
  ככוסים שחגו )מד ננס )ו', "יוחסתרימו

 מסתפרים ס6ילחות, כסס ר6נ"ךנסמנות
 דהססרסס תרוסס, ס"ז )ותר סס, )קרות קריךחלס
 .6)ור 61"כ מעסיי' מתוך גיפר כמחסכתו סוי)חול

 ס)6 תרותס )ר' י6תר ו)6 לד', תרותס זססמפליס
 ת"ס לו51י6 וגנתך ימות פן קורס ס"ס תזכיריה6

 גגתיגס 6כ) יו"ט דף דגיריס פ"ק גר6תלויכטלס'
 תתט 6תר סקס דבר. רק כיוסי )ומר קליך6ין

 pt,vt. תיומס,)ל'

 )0 6ין ח"נ מ0 שתה. תריחו גן מרןמ:ר2רשינמך2
 תיגס מלן תרומת כי פירמו ט'.קיעור

 )1 ססספיע ממס רק סלקיהן מן סתורס מןגיטרת
 וכיסר תפריטן סו6 מזס וסלמו סרסו מתכ61תסטי"ל
 lO?S יעלק 3טח סוסה פרי וגתכלך גי, מ)616סמיו
 6ף ח)ס כן טיוח' 3)3 סיפר מן יפס כעין 'ר'עכך
 קמרו וע"ז רסוק* טק1גס מס מן ' לספריססם5ריך
 ו3)3 יפס. כעין גוחן תס6 ככ'ז ט/ כחייךופחדת

 וימי דרך SD 6ותס. חלימו כן נורןכתרימת ודוק: מקדם* תספרת )קומר Jtw~sקנוח
 ודם גיר כמוץ ע)יכס המיסמ1ר6

 גו' ננין דלך מכניס )6 נורן ושרותת וי!כןכו:
 דמיי דכח)ס anh )זס מ)ת6' זי)6 וכפרסמי31תון,
 מנחות ויעוין ל6.יעריס, קכין מס' פחותקפינו

 ורו.ק: יקתע6) ר'סרק
 3כ) מגס )חטת, 6חו ומעיל יתקפטרנמכו

 כ6ן )עו)ס,,)כך ק1דס חט6ת קרכסתורס
 וחטת כשטפט יכתב ממוס )חט6ת, קורסעלס
 סגניי דכרי פרסתי וכוס 5;. זכחיס שוין 6',מסר
 סורקת כו' עו"נ על כ6ו חט6ת דטעירי ו/ לףהוליווד
 מכעיס ככביס שמס תמעיס 6י)יס otnSh1 ':1'סעס
 עולות נוכי6ין לכור סל6 תוכן ויריך גז" כג!נדכי'

 וניכפת, ת6י גדכס והככקיס ס,י)יס הוו 061נדרס,
 חטבת )היות לריך הי' גדכס )עולת ך6"כ 6"ם,ו)פ"ז
olr,61ג) קודס' חטבת דיריס )עו)ס וווקף לטוס 

 וכבן קודתיס, עזיס סטעירי הי' נדכה 61);ס)ככטיס
 סעס nh~1ol וט"כ חטאותי )ססע'רי קודחים כולססיו
 ולכור  תיס יכל  תסוס נר5ס,  וכפיוט .יוק,הי',

 סי' וכאן תס6י)יס, חרוכיס ככסיס היומקרי3ין
 תרי דכרין סס ז' כק' וכן מסככסיס. מרוכיסה6י)יכ(
 וכן ~OD, סורקת ע"כ 1)זס ח6ס, 6רכע '6נוריןת6ס

 יעו"ס; ר"ח, כפי' כוס סתירה 3כ) דל6מקתכחסגירם6
 מליעיר ר' קי'6* פ' כמפרי וכו'. הכהןךכ:כשר*

 nlyDJ' הלכור תון )עקות הכתוכ כ6סומל
 כסגגס ח)כ[ סהו6 ירעו 6כל כ"רי סורקת עפ"יטקגו
 כסורקת סעסס ויחיו וסוכר סי6' עננת כי ג6מר)כך
 מגין טנור רכי ופסוס. מחייכי* 35יר רק ג!טור,כיד
 מזירין ומקלת מוגגץ מקלת סיו ם6ס טומר6תס
 ססו6 וסכר כמומן ח)כ כתחלפו ס)נוק5תן]פייתו,
 כסורקת 61כ)ו חלכ סה61 יתעין היו ותקלתקומן
 סיין סננם כי 0") פר[ ומכילוין וית5טרפיןכ*ך
 637 67מר סגנור6, גגך וזס )סררי, מלערףוטפיר

 ניחא, 16)ס מלטרף* שאינו רב נוודס כ' דףכסוריות
 נסיסתה סעטס  ריחיר מסגתיט(י )כפי )ת"ר ק6ייהתס

 יי,י
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 כמומן חלב דטננת מוסן סטננס 6ין 6-כ פטוו,3'ד
 מידיעתו סכ ד)6ן מקוס יפסול מע"ג הי6, חיוכךכ9
 ,ר3י והכי הי6, חיוכך כח נפסס כלגפי 6כ)הו6,
 סגלות תלי 6'כ חייכ' כ"ג כהורקת סעסס דיחירסוכל
 כר'6 וריס ל6 ולכך תקטלג., ומפיר ליגון חיוכך3גי
 ודוק הו6, כן כיחיד ד6ף כיון גסננס, 7135דזוון
 כלמון הפעולס כתכ וסקריכה, כו' 6חת גפםיישבם כן(: פסק )6 נוהלת3"ס סגר*6 כהנהות ועייןבכ"ז

 לכפר כי' טנגנס כחט6ס סגפם, שלגקכס
 כתיכ דנ.' 6מר מכהן ע) ע"כ זכר כבסוןשליו
 ספיר דקתי ק"ט מס ויעוין עלמו" ט"י מתכפרססכסן תלתי ע"ד רף מנחות ס3רייח6 חגוון וזסוכפר.
 זה זולת כחזיד חטhScn 6 פירות כסננה,כחע6ס
 6ין O~ih1 )ע1*נ, מימיו SD'1 תו63 הסקרכןהחטף

 06 תה כדין מהיה מספק )הו5י6 עליו.הךבבבשר* ויו"ק: יעו*ם גחונו. ריחקרכגו
 עו'ג ספקן ע) חייב הו6 הרי קלותמלות

 )כפר ת"ל ספקן על חייכ קיהל דין 6.גותמורס
 טמעון, ר' מפרי דסתס 6פפר, נספרי(. הספק )הו5י6עליו
 6חד חטפת מכילוין סניהן כ"ד כריתות סוכרור'ם
 יריעס ספק חט6הו קליו מורע 16 ולתירד6ע"נ
 ס6ס כע"ז, ספגי הכ6 היטכ, עיי*ם וך6ית,כיליעס
 ה61, חי ידוע וסיגו t~DS הסתחוה מסן 6חךפגיהם
 מכים זה רק דל6, קמיל 6חר, nhwn לגיסם סתכי6יןסר"6
 כתסכת רסכ"י כד6תר וטעחו תלוי 6סס וזה ת)ו',6סס
 ם)6 כדי כלחס תפלה תקנו מס לופגי ע"כ )'3 וףמוטס
 מקוס הכחוכ חלק ל6 מהרי עכירה עוכלי 6תלצים
 ועקה נקבס nhwn וה6יכ6 כו' )עולס תט6חגין
 החס כו' סעירס ככסס היגח כקליה תכסיף החסזכר
 החס כו' סעירס ר)16 סני לh"D1 6 חטפתכו'

 סהיס כיון 61-כ )יה, רגיגפר היכי גי 1גי1)נכסוף
 עכו מכסף קינו חכירו 16 חט6 הו6 06 ספקלו
 הרכר. חותר )פי ככ"ל )יה, נתכפר ול6 ע)יונס
 תקכ"נ סימן כסוית הרסכ*6 ע'1 סגס6ל רדייתי~סוג

 1ר1-ק: ן עיי*ס, כזה,ונדחק
 cDn~ 6קירהנש2ם

  כו' הכרת כו' למה ניר
 רתיהס על פפ'רק'י ע"ר ה61 3ס,עונה

 hwn סכל סכ6, כן עיי'ם, )מיחס, עלנזס נרמו הסכס,
 מן 16 הכעסי הנכרות מן 16 סת6וס התנכלות תןנ6

 טורס )זה 6ין הסס )כרך 16 ע"ז לעכור 6כלספחת
 כי 6מר, לזה וסניוגו, הסכל רוע רק סת1לדס,נטכס
 תוגרס טגין ל6 מכסי 1IDO )ים נעלמם היחססי6

 רף כקדושין ו6תרינין מס עפ"י לומר וימכןנסולדס,
 )חמקה. חחק3ס מלקלקות לינן שמגילות שג)מ/

 כ)כ0, יסרם תפוס )תען דכתינ מסוס 3ע"4רק
 קכחוב כחו ה"6 כמפיק כה, עוגה כתיכ )כןיעויןן
 כקרכם, רק 11DO 06 ס6ף פירוס,כתורה,

 ולכן ותכרת, עוגס ת60 נ"כ כתחסכתה, ה61כפגיתותה,
 יסגו סכן מנרף סטני ס'ה רף סגהררין הגמ'6חר
 חייכ, ה)כ מחסכת רעל ופירוטו, סס, וערס'יכלע
 כ"3 תיס' ועיין דבור, כדי תוך חרטם תהגי hS,לכן
 ידעו 6ילו ר63מת רעיון כיחך, t'DSt ע"כ,קכ"ט
 כמחסככן 6ף קוהו למחית 5ריכין סיו כלס וחסכה3'ר

 ודו"ק: סגכרת,וכמי
 6תר זוממין עריס כי יתכן כה. עוגה כו'הבשרשרן

 כהן סבין לפי קרכן כהן סביןכחו"כ,
 דכיתי כיסוס .מס, כ6:ר לבטייך סככרת חפניכרת,
 כתגדף D51h נועירין, רמקר גליך הוי סחיך קמיממיס
 וססוחטינ4 כו' יוסי יכה כקקך לתרו העריסהל6
ID~p,רסס גל!65י דגזרמנוו כיון 6חיג6 הוי כגריהס 
 הכית פ) דחיוכ thltth והוי יתכרך, הססגדפו
 לעולס חלק )הן 61'ן עביה., 6יכ6 הכoslts 6תכרת
(hJOרק הגיזוחיןי כעריס 1ל6 3ס דעוגס 6תר )כן 
 םל6 מגדףן דין ע)יסס רצין רוצח, כיין osJt'nמיתה
 דעכירס ינמ65 קוג6וי גפם )רצוח רק לנדףכזוגו
 סתו)ותין ככל דריו לעוה"ד, מכרת 16תן חללתסטגיה

 וןוק: )עוס"נ. חלק להן ויםיתתייין'
 3f~lDS תכרת כעוה"ז הכרת ורבכן ע"6. י*נ12בנועות

 מיתס תק31סומת עטה 60ס כסנוגס
 3תר6 דכפרק נווריווס, הר-ם הקשה וכתוס'מחרקת,
 סתס1נס עס מכפרים ויוהכ"פ תיחס 6חריגיןויומך
 תכפל דחיתם ' כו' כרכי ד)6 חגי ho )6נפ"ע
 דפרם"י* וכמו תסוכהן עמס לoh 6 6ף עכירותכסרר
 הכי דוייק כפסיטותי 6*ס ולעג*ד חירולס,ועיי"ס
 כעיה"4 דגכרת 6ט-ג תסוכס' עמס 3ל6 עכירוהכסגך
 )כר עכירות כקצר תס6"כ לעוס"כן נכרת הו6מ"ת
 גכרת 6יגו הי6 סוכ כעוס"ז גכרת 06 תלתך:כר

 כתיתתו סריס מגעגסתיוי כיון וככפרי דכרת)עוס"כ,
 6יגו 1ד6. גרת כגס כ)6 הכטית מיץ 8כ)כסכרת,
 ניומן  וחמן יוסכ-פי  וכמו התיוכה, עס רקמכפל
 כפגי מכפר ר6יגו 6תר וע"ז טכעית, מיתה עלק6י
 ייהכ'ס כמו תסוכס 3ל6 היכפר )רכי יקעלמו,
 הככועס סי6 ומס ריס ורש ל' דף גדם וכתם'דמכפר.
 והוי כו' רסע תסי ו6ל טיק תהי סתוסממגיעין
 6תס 06 סי6 טהורה כך סגתן וגטמס כו'יידע

 תינ*ר ממך טט)ס 6גי )6 061 מוטבמשמרס
 6תס 06 כו' )ע"ס תרומה אמסר לכהן תשליסנוע6ל
 3פגיך' עורפם סריגי 61") מוסג כמסרקמסגלה

דסשגין
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 063 סהגטמס מסוכר 610 מכפרם דמיתסרהענין
 כנפוח חחמ לחסות כנ-י גוזמות לכללותלמרסס
 זריעס ככעס סמיכי כספרה כלתרו 1ס61סלינה
 וטכטיו מחוכרים סיו ותעיקרו 6כיהס' )יוי כ6גסטן
 טעם וזיו י"6(' )פרק עיי"ם שחוכרים, ג"ככטסי
 מפירסתי כתו מסקין' כם6ר 1)6 כמיס הסקהדמוען)
 רכי פסיגי טגתכ6ר מס ן)פי וגחזין חולין.3חויסי
 תטוכס, 3)6 תכפרין ימיהם יוסכ'פ דקרניורככן,
 1ה631 כספרי וסגם סתטוכס, עס דוקק מכפייןולרכנן

 ג6תל כ3ר הרי רי"ס 6תר סיד דףכסנסדרין
 דכרס כו' 6)6 ים עו)תיס סלמס וגי כו'ונכלתס
 לתחר תכלת דרים סוי 081 הדסי כגי כרסוןתורס
 רק כרכי, סכר ר)6 וע"כ כל), חיותר )6יוסכ"פ
 פי' ולפי תס1כס' כ)6 תתרקח )6 ומיתהכרכנן,
5'DSעיכס דרים יסתע,ל דר' בספריי מ65נ1 הנה 
 ת"ל כי' כגיס ע) לכות טין פוקד סג6חר )פיכסן
 כ)6 ג"כ עכירות רס6ר לותר, 6פסר 61'כ כה,עונם
 דלין מורס דקל6 רק כ)4 תכפר כרה 6יןתסוכם
 כרת. )יר' .613 ולכן תטוכס, )עסות גידומספיקין
 )תריתס וריטה דלין ל"ד, תפסחיס ירעינין והגסופטוטי
 כטהרה מסתרה 6הה oh ר'ם 6תר ולכן )סקדס'כמו
 נויתס 6ו כרת דוהו חתך' יוטלה 6גי )6! ו6סמוטב

 כל6 תכפרת לינה ומיחס סוכר ר'"ט 6כ)ותכסרת,
 ס6נור לע"ה, תרומה סרסר לכסן נודחס לכןהסוכה,

 hS דזריעה תסוס כסגל קורפס "כי ל16 061כו'
 6סורין יהיו onlh יזרע1 06 ן6ף כתרומה,תהני

 יוחנן ר' 6תר ט' דף כיותם והגס !ד!"ק.)כהניס,
 6דרכ6 לקיק ריס "") 6חרוניס סל כו' לפרכןטוכס

 כירה 6") כתורה עסקי bO כו' עריפימחרונים
 )קים ולריס )6חרוגיס 1ל6 )ר,סוגיס החזרהתוכיח
 1)6 כס O)1D ד6י!ר יסחע6ל כר' דסכר מסוסל"ק

 כלכות, הדין מתלס סססי"ת תסוס 1nlyel'ככניסי
 מלעס ל6 ע"ז מסוס דגחרכ ר5טין כרקדםולכך
 עכירות, קרר סכסכי) סגי כלוקוס 6כ) ככגיסןסדין
 חזרה, 1)6 ככיס על לכות עזן פוקילכן

 לחכנס. עת יכוץ כיער
 הענירוח כ) וטל דרסו, וקכועוח p'D נשוףרהנדן

 הכניס לריכיס סגזכ oinh מכפרתיתיחס
 תחייבי גכ0יס הכיח )oh 6 61ף מותו, 6חר גס)החזיר
 רנכי חס תדויק ולפ"ז tots3b ככף תסוס)מחזיר
 תכירו חלק מחטף כתחר 'תעתה 6מר ספגיס)חס
 ס) רגז) מומו, יום עד חתמן כן 16ת1 קוריןוסיו
 תעכירות זס טלין לפי גז), ככל סיגו קיסיסקדחי

 ס6פס 13 )קרס ה61 חתינו )16 מסרי ססכסיפסיי

 ממונק ולקי תקדם סייס פלק כד6חריניןו)תוכרי4
 עכירותי ט6רי כ) כע) מכפרה התיחס ולכן נכיס,6יס6
 36) יום יום עך חת15 כן 16חו קורין סיו)כן
 תטוכס, כלelh 6 לו גהכפר ככר חותולחרי

 ודו"ק: )כזוחוו06ור
 ע) חכית עון פוקד לותר םהDS 61'רבנכמנ*ר*י

 ע) גפקות עכו"נ 6ף יכיל כו'כגיס
 העוטת ר3כ) פקוס, והעעס כו'. כס עינה ת"לכגיס
 יככ)ל 3עוס"נ חלק )ו יס ת"ת %ע!0"4 תגברה6ף

 דכתיכ סכ6 6כל כגיוי גפקריס ולכך מקרעיטרלל
 תענד וה!סר החכ) ונפסק 3עוס"נ, תכרתסכרת
 ולכך )כגיוי החטף התיחסות 6ין 6"כ הכלוהס6ותה
 )ממס 6חת תנוס העומס סונור לכי קי-DD .3'י2כ( כזה: חו"ק פקדהי, פקני וגיוס 6תר להס מגח"לנסג)
 ת"ת נ!ררה )סוף ת15ס 16תס ע) יסריח 61)[ן
 טליס' יד6נ ]61)[ 6חה עכילה והעוכרהרכה

~lDS 
 פ' תגחומ6 כחורם נ6ך סרכה עכירותגוררת

 ודו"ק: כ5"ל הנר"6(. כמנסת6ית6 ויקר"
 כחיץ כ6תול ינתגוף ויתח, נ6נגיס 6!ת1ריר*נמו

 רתקוקס )ס)כס גר6ס 6כן, קותווילגמו
 )חייכי מוכן כס"ק )הס סיס )6 ככרכר כ6ןה6

 קרנמוסו קכורמ4 מס 1nipo מקוס וסיס כ"ר,תיתות
 )תלוחו, סנריך כתגרף 6נל קכורתו, הים וזסכ6כגיכו
 מעליו )הסירו קל סיהיו 6חר, כלכן קותו סוק)יןוהיו
 ופניני כחכתיס ויוי וקכרוסו, .התן על הלולועטוף
 ספרי, ויעוין גת)יןי הגסק)ין דלין ותכרי, ל-6ע)

 יפרסם ממיס, )סס קגתכוון המקולס סקלוותעת
 כ)כ סרגם כסס עסה 3זס, יקילו ק)6 סכתעוגם
 )6 תירס כמהגס חי6כ כערכות כי עו יסרך),כל
 טכיתת על תורס סיס טהרן וכפרט מהסכת, (:ssנזכר
 %ס כי )כרן כהדכלות רק נזכר )6 ')כןסכת,

 בכיתתו: ע) עה"ק 0150 מ.חירף
 ויוותר גו' כו' כ5י5ית חייכיס יטרם) 3גי '1*6.נממ*ר'י

 כדפתר פירוקן יחיןיס. )רכות מלה 6)ד'
 מה 31נמ' תתעגין' היחיריס סתחי)1 פ"קכתעניות
 ולום גו'* פרנס לתנותו סר6וי כ) כו' רכנןיחיריס
 )כנגס קתלי חתרו ט)6 ולמען  רניין ו'סד*6,6מר
 06 ר6ף לתרן סעוריסי)כן כחעלס הנרו)יס 6"ככי'
 וקטן בלעית. הייניס כתעלס לכיגו כתסס נדפיססס
 כחוב תקוס סכ) )6תר4 ממס 6) ר' וייפתרכתוכ
 מ6תס' קח ענקות גני כתו תיכף, )עסות 5ר'ךכססי'
 כ6ן כן כו/ )סס חתן גתן כו' טפחו כטת גזןוכנוו
 6ו)ס ופמוט* כעלתו. 54ימ לעסות סריך תססהיס

 יעוין *טור* כשחרס דעיסק כמכינמת, וריקכתפילין
טיק
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חכמהשלחמשךא
 סנחוחי 6ת 6ך כמו"כ וכן סגרה. )"חככי16ריסימן

 וממס יטר6) גפרורי מקוס נפם לפקוחתסמור"
 ממס: Sh ר' ויטמר מס כתוכ )כןכעטתה
 ככנך מנס חוטים לסמוגס( ט' תכלתנרתיק

 מלריס ths'nn יסרת) טק0ו ימיס)טמוגס(
 51*ל ט"מ וס61 רט*י. סיס, SD סירס סיתרוסר

 יטלל) בססו ימיס D3Cg~] כנגר מכס חוטיס]ועגעס[
1hS'C"ייכעס רמכ*ס, כקיטת וסכר כו/ נות5ריס 
 פירט ולכן תכלת, ס) 6תד וחוט לכן סל סויחוטיס
 ןפייוק חוטיס ובכעס 6מר ולח"כ חכרה פתי)קודם
 ככרי OSh וכ) ימיס, סכעת כנגר ס3ס )גן[ס)

 ר6ס ו', מלוח כ) 6ת 1זכרתס 16תיןר*איךעכ* וכרור: 0ס, פורסןל'מ
 ספעגז זס לחית ניבוס שכור זומ5ו0

 תבחר זכרת דכי5ס פ*כ ריס כלתרו כמו פירטכו'.
 5י5יתי סת15ת מסוס פירוס" כ6ן כן לסטכיחהסכ6
 ופותים, נפסית5תר ס0י6 ספטג4 מ15ת )0קכיחכ6ס

 ופמוט: )ויזכיר?. 015)גן
 רירי 5*5יח 1מ15ת תרי"נן גתיטרי6 ו'* מלותסרגן

 שמיזג הו6 הטת כי לותו ור6יתסתרי.'ג.
 יעקכ ק) ובורתו מתיכון, נכריח 1זס כידוע,50קפיס
 כו' )יס וונוס תכ)ת ;6מו וזס סכנותי ככסלחקוקם
 כו' כתריס ועליי סנ6מר סככור לכסל יומסורקיט
 ריעקכ h1Dln ו610 ט)ח6, דת6רי 5י5ית וזפותכלתי
 וסכן: )ירח* עמוקים וסן3ריס ד6דס*ר. סופריםמעין

 סכורך יווע' דוס כךי קעתי 5י5ימ מ15תכוונת
 מ5י6ות כר6 עקו במתפחדת כחכתתויתכרך

 1מ5י16ת1 וחכמתו ס)מותו ע) תטיח וקיק )ו,לעיס
 ספוגיי כר6 מספל סעעס קולס וסקוומחןממחויכת

 סכתוכ וכמכתר סכחירס, SD3S 6ותס סגיח כיוזס
 ויפיק כרי16תס יעליס טסוtolb 6 )כגי נחןוסקרן
 6)6 6*ת כ0כר6ס וזכו וגעלת, גסגכ לענין6ותס

 סבורן סקורת וסותר דרכו פיכר ס6רס  ו6סג6כרססן
 ומהפלט 0סקגחס, 56) חפן כלי כעכע 6זיתברך,
  כן  רספפין כסגי סמ65גו וכמו נכו), ל6יןכחותים
 מעוכך כרכזי וכן לו"  כלייס כסלי  פוסים  סמיוסטת,
 מ6י קלמרו 011 יכיו'כ, סלמס כור ס) ועוקרלדוס,
 סכין סכנות ורכ סוי וסייג" ו" )עלתו סימרסרי

 סכרי6ס )510י6  יונק  ססס  לפולשה ומזמיןובססן
 ד', ירכי יקמרו נ"כן6ס 0עכעי ג16פן שקמורי:6)

 מגור י65 כי עד געלתי יותל ID1h1 גסנכ)16פן
 כמורם עקיכ6 ר' ס6מר וזמו 6)ק" )עניןסטכע
  מעסי 16 ג6יס* סקכ*ס מעקי מי)ס מ15ת SDתמורס
 16 יותל יפס גל1סקק כמו טין מעקי וסקיכטפך

 )6דם )ספיח סקכ'ס ר5ס מי)ס מ15ת גס ולכןחימים,
 מותרות נר6 ולכן כגופו, oa )נתגרר נמס )ומיסי'

 יחתוס וכזס עילתה כסר וימו) יכ61 ו60דסנכרי06ן
 50  על  וכפריר  כירוסלפי ת65כו )י'יו)כן עכר)מעת
 נימ41 עלתו 1מ65 כדק 6כר0ס נימול )וי ר'וררים
 מפני שקרגו, כזככם, זמירם ר' ככרוכי6 סליום
 יתכרך סכורם עכוזן חס .610 מילס תעות עגין כלכי

 קיזדכך ס6דס )זכות כוי ככרי6ס, חותרותססנ?ח
 סכורך 1ר15ן חפן כזס מקיים ויסף מ15תס כקיוםגפרו
 ע"י בטס וס  מגס לזכורי 6ק0 מס 6"כיתכיךי
  ס6תיתית  סכווגס  כשלס  סוס ~ff( סיכ"ס'פפולס
 לכן ככרי6סי ומותר טפל ככר יתכרך סכורךנכרוך
 גר6ס שקר טז0ו שקרגו, כזכג6, עליו5עק

 מעלתו ססותלוומטמר
 לכיסו )"כרסס מילס רכת15ת זסן )פי י16תרכתה

 6~1 610 כי וסרניה, סטטוס מפהכהוכ
 אתו וירכר  דילרים  טס כתוכ גו) סל6 זחן כ)חמים
 כוירלי וכן כו/ לעריס ויקמרטויס,

 כו' וים) כתוכ
 ססניח סגרי6סי אלמת ;0ו6 6לדיס, קוהו 015כאר
  וסוף  ס6רס פ"י סכרי"ס'  פוחרוח  לאסירססי"ת
 סם נקמר t"DV סכרי"ס, )ססליס  כ5לריסיסיט
  עולס על  פל5 סם ר' וירץ  כמיכ  סמל וכיוןמגויסי

  סכי6רנו, וכמומל6,
 ס5לילומ  סמכנה )סכתונ מ65גו נכ)לס סכרי6סרחקנה

 6ור פסס ווס  פלכוס'  ~oaסר"סוגס
 ו0ו6 כו/ סקנ"ס נתעטף 3תררט מ65גו וכןלטלפס'

 יר6ס )6  6סר ס6דסי ומכסס ח51ן סמ)כיס כתוכי
 כי 06 ככיכול לסכריה כן, לכופה וכסרו,לקס6דס
 6תס סכתוכ וכמזומר מכריה 61ין חולן 6יןכקמת
  פטיש 6הס )כדךי 6תס סימתי ומפרט )גדךי ן'סו6

 ג*כ 61לן המיס עטייתך )לחרי  כו'6ף  וסטרןסעפים
 ססיס וכתו 0ו6י )כרו יתכרך 0כור6 כי )ותר'יפות
 )כן 0רכ0 3וס 60ריט וכגל הערסן כריתתקוןס
 )ספיג  יוכל כל 6סר  שספל,  סתוחס, )טין 6S~hק5ר,
 כמו סי6 סברי6ס  יסכרך, כבורו  ופכס"כ רוחכייסוס
 וכב) ירפ ל6 נער 6יס כי פר  לספ6לילמפיס
 כסס 0כרי6ס כטות גקר6 ידכן כי', 6ין כעכויקעוכ
 גגתרסן ל6 עדיין סכרי6ס כי קידם, 0קדמתכו ולפיכנדי
 וס61 6והס יס)יס ;610 )0כחיריי ימכרך סכורךונגיח
 רום נמ6מרס סי6 מניס כווכם [SIh' )ק)מותסי51י6גס
 כמ15ת 6ותט סגורך כעיר ולכן ו0כן,ן פתותם.ופונית
 פודיו ;מטני כגר, 0י6 0ת5י6ות כי ולסורותןלעית
 נויל קריך וכן נהרנה )6 העויין חוטין עוייןיט

  יעסק  סס"רס  כמעולות קנס )סורוגט וקייטוענף1
נכחירסו
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 ימסבמבמהשלחמשך
 כוס גס דיי בדרכי ולסלוך וכטיב 3חייס33חילת1

 סנורו סבר'ס  ~hSn וכשלהרס חספרסה  תתרוסעזר
 ס6לקי ומסיועו מספיית ק5ת ג6רג יס6 כזס וגסוכו/

 )בכך סכן 6יס כן ולתה )טהר, )כ61)ממתעורר
 IDO לחרי לכתולכלי

 סת6הת כער רסן ולתת וסלכ,
 סכרי6ס מחלקי דכר וככל כהטיית, ו)דכק"חומריות
 כתו"כ וכת5תרס  לססי"ח' 5ותס מבסרח  תלוסיעטר
 כרכס יפיקו וכזס )תקוס' מקס כו ס6ין רכר לך6ין
 די, לכלי ס6לקית סססנחס עפ"י סט3ע מפיכותכל

 החי"ל, כבגת כפי ס6חיתית )ס)נוותס סכרי6ס1ת65
 סוחף תעמס סכרי6ס 6ת ת6רונ 06 6דס כן61תס

 6מה דין סדן כ) וכמ6תרס כר6ס'ח, כמעקסלסטיית
 כתורס ODtDO כל 5יט סגהררין ס6מרו וזסוכות
 מטה וסל תעלס סל פלטרין ככס כלילו כו')סמס
 לזמר ים ולולי כי'. 6ר7 וניסך טמיס לכעועסג6מר
SDועקיתס סך oph קהול 6תסי ועקיתס tSth) 16לטסתי* עס 

 ]כרכרי סעגף ותגדל פותל סכו זסכ6סחוט סבלויתכף
 עיין סעגף מגד) יכו תכלת 6חד סחוטרמכ"ס
 6סר סקסת מרקה תזהו תכלת' מרקס לילית,נסבכות
 מרקס הו6 סכיכ הנוגס מרקה כן כיחזק6) 6תרעליו
 כל, המ56יל סהסי'ת מורס סלדכרי ר/ ככורדמות
 וכמתמר הנמירי, כפענח ג'ם העומס הו6 סרוקסןסו6

 וכוך כו', יחפן ודרכו כ'גגו נכר ת5טדי תד'סכתוכ
 כתתי והולך מרחיכ היס כחגיגה נו6נורס ורסס6חי

 מיינו, והעמירו, סקב"ס כו וגער טחי ט)פקעיות
 1הו6 לותה יקליס קהול סכחירי, לסברס זסבספיח
 כ6 ולכן מסס' וסל מעלס סל פלטרין ויכנסיעמס
 סל פקיעות כטחי זס כבוסן ג"כ 5י5יח כתלועסרמז
 סיטכ: ורו"ק 61כ"ת. עתוקיסי דרוסים עור כזס ויקסחי

 לוי  כן יסוטפ רר' נפינר5  נפופו  ממדירמרק
  כו'  מקום  פנו נו' רוכח5י לי  תחויי
 רסניי, 56ל היה ותקותו מורס כו'. לרסכוי6סכחיס
 מעי):(, )סוף כרוני הכ)) עסקי ע) סיסייסדתי
 כתך"ר כמכובר סכל), עסקי על גרומי סיסוריג")
  ררס3"י יתכן עור ירכו, על קולט 6101 פסוקעל
  6ין כח"ק  סרגילין  רעלו ברלות'  ריס  כירוסלמיסכר

 סויגנו 6יל1 ד6מר כרעתיס ורסכ"י לקיק, alhמפסיקין
 חורק 6רס 61פטר פומי תרי כעי סוי דמיני3טור6
 כיקר )נריט כו' כלס3"י עסו הרכה וכו' חריססכסער

 סנדול והכית כמגילה, סוכר לוי כן ור"ימגרכין(י
 בר' ודלך סרה  רכנן לכי  ומכניסח5 חורה כוקמנו)ין
 מיסו תפלה, 13 סמגדלין הגדול דהכית דסכר,יוחנן
 ייכ") לכן סיוס' כ) נתפלל ס6ג1 הל61י כירוקלמי6מר

 ונקיע כתורה ועסיק ר6מן ככעלי מכרך)טעמיס

 סרי יעו"יי בריס לבר ל"ולפר  רף  בקרוסיןריסנ*'
 31סך עיקר,  לתורס ס3ר1 סמסס וכסכייסו6

 סמוס'  וגלימיס. קלג6 כאדיס )יס נקיטטיבם, רקכ"י: 56)מקומי
 61יגס )רמי ל1ענ רמוי טחתה מי כפרק 1!גלימ6דליו 4י מ"מ חכ)ח16 לסו  והשינין ר5פ'גסירטו'

 נסחבלח  %ורלי ופליגי ופורס,  סתלוס ונדו)מחויניס
 % גמישת חייגת 5תר ס) וגכפיס ,עור טל 0:ר6ס
 רקמכן ונרקתי סננדי נתר 16 6זלינין כנףנתר

 כה3 "פיס  53עיתן כגפות חמס כת טליתדוחייך
 ררי  ררטילין  ננפוה רמ5רכעסר6"ט,

 לרברס  פל
 גורס סכגף  6ין 5'נ כליליח' הייכ תתץ  מסגךכלפוס
 חמס כת ופוטר למלן 6כל הגנוי עיקר רקהחיוב
 מ5יגין סמ15ס, כלליח בענין תכסי 610 6"ככגפות,
 3ח טו6תג6ינחיוכןדווק6 סחיוכרק ווסכנףמכי6לזמר
 בסר רכיל  למלן מבגר כהיונ הנקי  ססו5 ]וכמוד'

 סכבר סרי תייננו תמס כת  ntSw  06 5כלכברזי
 מחיוג מכיך מי 6"כ פעור, סחמיטי ו'סכגףחייב
 סנר הו6 6*כ רטכ"י 56ל דוכהיס סוי כד )כןסכגר,
 קן במנמס ר'ס פמוט"כ  פשורי חתם כתוטליה
 רנכגס רינ"ל 6*כ סחיוכן תכיל 1סכגף  וריסי 1."סת"ג
 מל  רתוזסר ")יסו כמו כמוח חיוב כר סויכחיים
 לוענ  סוי 5שכ ססולי5וסוי %י נפרך  נר5מרסהוהין'
 ליס כקנו לכן כ5י5יחן מחויכ דגלימיס וקרכ6לרט'

 סיטכ: ודוק דילים. רג)ימ6כקרנף
 לר'  ט6) יוחק ל' קמתו, חי פרקיר~רגסרמי

  מקס  ררסכ"יסיריט ערסיס קומיינקי
 בפ'  הנרכסי מס עפ"י ונרפס כו', מהו הכיתלצוק
 ס'6 ןף כניס יוחנן ור' יג6י ר' דפ)יגי הכיקורויחי
 ס) דתכריכק סגר, יטף יר' )ע"4 כטסת מגות06
 לענקי כטלומ מ15ת ן6ין לוטוס ככל6יס' 06וריןמת
 06 דפ)ונתתס 6101 יעו*טן דכטלות,לט*ל יוחנןסכרור'

  תעליבס' קרחיך יסלסיני סתומר, מחככי כולסכייסיו
 Dh ירעו גרולס ועד ותקטגס רפס' סקרן  כלותללם

 קלוקס סוי מ15ת וסגם )מ15ת1 15רך יסים 6ז 6ג(ר',
 מ"פ ולכר 5כר  כל פל  סומוי ופל  יהודר ע)טחל
 סכים, פרק כקרוסת וסוף ל"תי מנות וגיל ביר כלופל
 מקוס 6ין חווור 1כל6 מקומות, ככמס ס'כ6רתיכמו

 ועל רססי נפרסת הנריע דכרי וכתוס"כ טסם,למ15ת
  3ט)ומ תפת דלין תעתר 6יך יגעי לר' ס5,)זס

 יריסשג' פלססיפס מל Snh~t כקרוסה rh הל5לפ"ל,
 וסקויס דמיסי nDllp טסן מעתיות )מות נ!קוסוחס
 דל6 קץכ וכזכחיס תמורס סוף קמרו לכיס"כעולס
  וע"ז קרוס, כע5נווהה קסי6 כיון התורה, תןמפיס

סלסלו
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חכמה",ח משך,*28-
 ומ"י ' מעתיות, )תקות עדיין טייך סתת 06פרפנו
 מזוכך יה6 טסגוף וכיון S"DS~ כעקת דמ15ת)טעחיס
 ויעוין דמים, קדומת סהוקדס נוקוס נוס קדו0'גויוקדם
 כחמל, לריק ע) ר6ם - דסגיעו סך SD ממ"כ ויחיכפ'
 גס קדוקתו חס )סקפיע יכו) כנו15ת הייךס6ט
 tS~DS כטסות קין כיון סמ5וס, כקור ;)זכות

 כגת:, ה.י!כודו"ק,
 6חי1תי. קרי ונחותי 61ת 6חי 61תבהתקמרה,,

 ה6ס מן 6חה 6חות )0 דהיס נר06.
 מן תקפחותי0 כל וי"ו, כתוכ לכן ס6כ, מן61חת

 - - oho: ותןה6כ

קרח
 חקתם )הס 1עק0 קפח עמי כמל"י קי"*יףקח

 וכר )6 כו' וטוק חז0 מתגותיהס )עו)כו'
 וחי חוה ככמר ג6סרים היו דסתוליס פירוק,הקכ"ס.
 כפ' תוס' כרכרי כעת, )זוהליס פיו גתו)1ח)6
 ככ"ח 6טוליס סיו לכן 3ח5ריס טמרו )וי וכניסעל)'
 טגנוו) מי 61"כ כתמכן, קלחים )סחוע מוכרחים ).'וסיו
 bSI ותכן ל6 זס ומוקי חזם ק) גזלם עליוחלס

 ודו"ק: סקכ"ה,דכר
 ויקרכ כו' להקריכ .כו( הנרי) גי תכסהמעם

 יסיק) תכל הוכד)1 המה כי יתכןכו',
 החלוה חקייחין וסיו טס גקתטכוו ק)6כשלריס,
 כחטרים. ט' 6תרהך סחרו כי ס6נורו וזהוכת5רוסי
 היו ל6 כי )וי, מסכט הס הקוטרים היוומדהתי

 )6 חותרות יט פרק כיכחות .6תר ולכןתס1טגדיס,
 זס זכו כי כו', הלויס מן 6)6 טוטרין מעמיריןהיו

  1)6 כמוטכ)ות ורכוקיס הס;) מזוכתי והיונזח5ליס,
 סיו )כן ע"ז, טכדו ול6 ו)כגיס כחוור טרודיססיו

 ויי"ל טורייה סגג  ר5פילו ריי  שפורס )עכולרסיס
 יסרק) כני ~o'lh היו 65 )כן ניחוח, ריח קרכגוד6ין

 מעג), כענדו ע) סככוריס גפס)ו סכן)עכוןס,
 כו', רטעיס חמס ד' סכר חגי)ס כירושותיכדפתר
 כ"ג מכלל י165 06 ותליץ מ"ח, קורס היודכח5ריס
 י0ר6)י חתרת סכריל כי ק6חר וזס ורוק, ת"ת.קודם
  ר6ויס סוסיו ,  סטפ3ור' נעגין כלפריס עזךפירוש
 ויקרכ עקם וכן כו', ו' עכורת 6ת לעכורלהקריכ
 מועט דכר 'סה6ס מעטן, )פי מדויק מכס ולסין16חה1
 תכססו כי ר"  מסכן כעכורת  לסורסרמפס,

 ורו"ס:  כסוף.גס
 ימוח  תסס  סגם 5פו כי פירום, נעיט. )6רי4לכמרו

 גס 6גחע, גס גע)ס )6  לנןנמרנר,

'onh,בי  סעפי טתפלי'  -לפטרי  כלחי , .לי  וזה 
 דכר  ס6ס 3מר3ר'- לרמיתנו מ,רך.'ו3ת:יחו"רספליתלו
 כנווכר )סמיתס כיס ר3  פס  .סספליח סו6קטן
 עז) יעמס 1)6 סגמוס תגור ז"6 )כדך, תלך61תס
  נססים כנזרים מ65ג1 ]וכן ח)ילס סנורה ,כחיהכזס

 זכת  6רן  5ל' )6 6ף t[oo סיכן עתך )נוסססה3"0
 תכול כמסרי כר5יח5  סירוס, ללוי'  ותתן  וכו'חו"ד
 גתת 6טר ורכס ח)כ ו3ה  ]ס6יגס מירון )עכרפרע
 Sh ק)6 סיתרו וזס נטלוי סמע5נון הירון עכל1)6
 נחלת  לנו תתן 1)6 חכ'6גו ודכי ח)נ זנת6יז
 סתרשף רי .  יסרון'  לך  וקין  סיררן כפכר וכמגזסרס

 ירו*ק: תנקר: 0סס ס6נסיס העיג' , 6רן'ס
 6תס 16 סרכם קירות ססתרי, גס ,.עביט תשתררכני

 כיות6 ד6תרו מס ע"פ יתכן ר6כ"ע.ולהרן.
 ק"מ ס"ת נוט) הכגסת חזןס"ט

 חולקיי
 )תלמיד ככור

 יכהן ככורו חמס כו)י' 6כיי 6מר 0רככתקוס
 מתגו )מטס ' הירס מררות טיס צותו מרציןגדורן

 הרכס, סררות סרכס לכן כי שצחרה וזס)רה"י(,.
 )וי ומטה וגקי6יסן כהוגם, מגגי וכניו כה"גלסרן
)וים,

  סררות כמס סיי' יותר,  סלי סררות  סיסיי
 כי וזה כולס' SD עליון והו6 חחגו' )חטססר3ס
 סיס  טררות  טמן ססתררוח'  מן גס פלינותסחרר
 סררות כקכי) הו6 זה;) 6ת0, תשתרר עלינו)6חריס

 1ד1"ק: הלסין, רקרוק ומיוסנסלך,
 )גו ותתן - כו' ודנס חלב זנת 6ר7 6) )6אף

 סניפך )6 תסס כן דנליסס, נתקיימוגחלת,
 ודכם' חלכ זכה ,6יגס סירון דענר חו"ך' זכת)6ר7

 ר16כן )כני  oStb  וירוסלמי* כספרי מככורוסכדתחעיט
 כמפורק וכרס, טוס גח)ת )הס גתן ו6כירס יתןק3ט

 סומרו: ונמו י"ג  יסועף-.

רלץ4י
 סתסח3חי0 לי  יתכן'  oon, 5חר 05 סיפוחיי
  מקרכיס פחוסס 'סי5 ופלי0גוחסכטלוסי

  3מפל0ו ממלו סריס ספל  ססו6 למי  פלמסומכגיפיס
 16  כפרנס  ססו5 מי 36) 6ותסי ותגסקיסותחכקיס
 6יגו 'ההכנעס כי )טעות, יתכן 5טי  ג3וס' יותרפרך
 ורס נכוס ספ)וגי והגמום, )סנדק מ5ד רק הטנוה,ח5ד
 ונותככד כערנותו ותספילן מרחקן . ל156 כמעלה,ממט

  1)6 קמיעי פלו סיס סי5 מסי  5רולילו  בן  )36ק)1נס,
 SD ו' י56י) כי וסתפ)), כמחגה, )המתככ6יסקג6

 6חך 6ת מרעותי 1)6 ס6חר .וזה נכובס, רוחהזקנים
 סמיוחר SD סרוג על  ג6חר 6חן מסק) כימהם,
  מגס  oDn' יכ3..5חר נשפי  מכתום וכמו  ס3סס'ונדת

 ע5  אוסיף 5ריcnSDn  63' פחס ל5 כמפלססגרוליס
,.(o~SDn זס: קילס  ונגורס 

ותתו
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 5 קמגחכמהקרחמשך

 רס"י עיין קטרת, עליסס וגתתם תסתתו 6י0וקהו
  יחנן,  ולרתחי מקטלת, ע"י ה3חיגס גתןגדוע

 ולגס קרכגיסס, )רקון וגתקכל החמכן חינכו כיוי16 וחריריי סרי5ור  3ן 5ליליר סנטי5יס מיי 5יס  סר"ןבי
 סקריכ לסרן גס 0)נויס,זס חט6ת,עו)ס, סקריכומס
 ממיג" רי0 כתו0"כ לתלו6יס, קמיני סר6קוןכיוס
 לכ0י6יס לק 6דס, ללוס קרב קיס4 ת65גו ל6 יתיר קטרתרק

 31ספרי, ד6תרכנוגחותג' כתו סקריכו' סמקנססכדכד,
 קערת סו6 לזכור סל6גחסרה יחיר קטרתוכל
 SD~. לכן קטרת, ע"י נטרפו 61כיסו6 וגדכזרם,

 טרטרו וזמו סכסגיס, מנועלת גדולס טתע)הסכרעתם
 ד', וכחוכם קדו0יס כולס סג0י6יסן זמו סערם,כל

 6תר לכן סמטכן' חעכו וסתס קרכגיסס לר15ןטגתקכל
 וחזם נותפ6ריס, 6תס קכס קטרת ע"י כוחןטיעק1
 סר6סון כיוס סחקריכ תויסי ופריך 5רס, 6ל6 6יגווימי קלתי חקם סכל כתררק' 6תר ולכן טעותכם,63
 פירוק, קרח, כמחלוקת לס0רף 0סולכין ותתרןכור
 מכס 1ס כי קרח, כנזחלוקת טעו סקרכן זס ע"יכי

 להמירם כיכלתו סיס ל6 גחטון כי ויתכןלסרפתס,
 61מרו, להרן, סל גיסו סיס כי ספגי,מטעותם
 מודיע זס תפני גס Slhl' דורם. לחותו כעלקלככוד

 ודו"ק: נחטון, לחות קסיתססכתוכ
 טעוגין סיו סגלים יכל תעגין תסתתו 6ים וייןראתה

'tnsataכמתיחס, גרורות וגה כהתיחס 161תס 
 פכודחןרק

 תקדטה~
 סתחהס הסרן נוטלים סיו 061

 0ל1 קערת כי שמריסן סיו 6ז תתיר, כסטקי13ם
 מחתות תק6"כ גנוסחת, סיס וסתחתס ס61ילגתקכלס
 מחתות קרח גס 6סרן' נס סיקחו 5וס לכןסלסס,
 גו5חיית, סכחיגס תסיס לכן לכור, ת0ל ס6יגסתט)הס,
 להרן סל o~Dhl גתטח" ל6 כילס סל0תחתוה

 טליסס ויקיתו 6ק עליסס ויחגו תחתתו 6י0ייכהרהר ופמוט: ooin, ו)6גתקכ)
 ויקסל כו' 6סמ"ע פתח ויעתווקטרת

 לפי לי גרפס כו'. יחטף 6חר ס6ים כו' קרחע)יסס
פסטורי

 0)6 קטרת, סקטיר ל6 קרח כי סכחוניס,
 1ת3לע פנחס כפ' תוכח וכן וסקטירי סלקתסזכירי
 ומ6תיס חמטיס 6ח ס6ס כעכע כו' קרח ו6ת16תס
 כמה יטר46 גרולי 6גסיס סיו 6יס ער"ן כי כות6יס

oh~5eonבנת נ: ך:י:י :ב סס 6גקי מוער, קר6י טיס, ג0י6י סכתיכ 
 גופליס פינס כי חנכו, כי מקדום, 610 תיכנסיין
 נווליס כהניס מסיוח יפרפו ומדוע תסס,כמעליס
 קטרת טיקטירו תסס לסם לנזר וכלקר )טו)1,0ל1יס

 5וס ג6קר 1DD els~n לוי 6סל 6ת ד' יזועונוס
 סקרוסס סופעת )קכל סכן עותרים נוחתתו, 6יםויקחו
 סיס סו6 קמחן כן )6 סטייתן סו6 סקרוקות,תחקור
 וס1נ6 מקנך סיס הו6 61כירס, כרתן תחל1קתכעל
 6ין סקנ6ס נופגי סנ6ס )06ר לתסס קלחתובפגי
 לסקטין תסס SD עלילות ותחפמ לתכתס(יתרופס
 6ל )מנזוע 0ל6 סיס דעתו סעס, 56ל וערכומעלתי
 החס סו6, 1ל6 יכתרו סחם רק קידכר, מיסמקס
 ומנסיון, סכחינס יסיס 0זס סיעתם תם לויקביו
 onh סל6 לקמר 6ים סר"ן על כזז ותפך ליצגולכן

 מנוע 61"כ הלכוי עכס קוס עחרס, כן 6תחוסריס
 כמס קטרת ולסקטיר נוחתות ליקח 0ו'חעיסלקולו6תס
 תפיכם, osh51n ק6תס מס ל6זגיכס ססמיעוסעוס,
 6תס ולקולו )חלילם( לכדתי חוסכיס 6תס חס,ס6ת

'D'Dnttויקסל ם6תי וזס ולמגית, לעג כרכרי וכיו"כ 
 6יס סר"ן על סייגו סערת, כל 6ת קרחעליסס
 קסיו מס עליסס )סלטיג יסרבל ערה כ) 6תקיפל
 לכן כו/ תסס רכר כבסר ועמו סקירתלוקחים
 6יט יסר'ן )3דו, קרח וסו יחטט 6חד ונקיטבתרו
 גתקדט ירס מל כי )מוכחי יפוי תחתיתם סגעטויכו

 petll: ממיס,מס
 0) זפתו קעת סיס זס נרגע, 6ותסראכידה

 טעי 3תלת6 רגע זעמו וכתםסק3"ס
 וחיים ODIt זו 0רנע הודיעם לכן כקר, זסקתייה6
 לפ15ר 1לסקטיר רחנזיס לכקם פסס רתז לכןנר15גוי
 61) רכתינ סד6 36 סזוס*ק כוונת וזס ופיוט.כו',

ODItיעול: יוס. ככל 
 )מי סחתיגו 61טר ספיקתם על זכות לדיול1 כררך 6תר כי פירוט, כסר לכל סרוחותאלקה
 וסיעתו קרח סכינו כלקל כי לסס, 6תר כו ד"יכתר
 כי 3דעתס, כעס 0כוליס סיו תחר )יוסלקטרת
 וע) סקס ע) סחו)קיס יקותו כ) כעת נוחרליום
 סרקו, כיון 6כל סגחריכ, כחיל וימיו גותסככותסבסרן

 פקוונס, )סס סרוחותסחזיר פקדון כירו 6סרסססי"ח
 יכחר ר' כי סו6, כן 16)י סס, וקיימים חייסוטדיין
 ד' ל6 ט? כמות 06 תאון כזבח מטסרי~ינהרש ודו"ק: נו', סרוחות בלקי 60מר וזס ליכסוגתס,כסס

 חייס וירדו ר' יכיף כרי6ס oh1טלחגי
 ימסס פירוץ, ו'1 ס6לס 6ת ס6נסיס נ156 כי ו"דעתסק6ולס
 oh ק)חגי, ד' )6 1ל6תל כולס מתורס כלשכן

 תגחומ6( מורס )עיין זס כרכר סליו יקתע ל6סק3"ס
 לעקות רס6י OtO 1ל6 כןי פטס ל6 לגכווויו6ס

 וכחליחוח כו' כופרים ד63מתסי1 רק קרווס,מסתוריו
 מרעיון ]1זס קעקס תם ע0ס סוט למחזיק ולכךנזסס

טוגו
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וקכמהקרחם,שךש
 )סר16ת )קרחן 6מר וסגם t[og וסרן נהנחומ6כמט
 סכוונס רק 6סרן, ע) 3ח15נס כיוכתט 6ין נ*החג*

 ע)י)ס, רק סו6 לסרן ונכר ן'י על לסמואןסלסס
 SD רק סגועויס ערתך 1כ5 6חס לכן )סם ס6מרוזס
 כ.' 6לס יתותון סקוס כמות 06 6תר ולכך כו/י'
 enlh ונלעס ד' ינר6 3רי6ס ו6ס טרחני ר'65

 הקלס ס6נסיס נ156 כי ויוטתס ס%6ס חמסוגררו
ehמותת מפיקו י)6 )033 מחסנס ססתירו רק  ו'ן 

 מחמכם ויכסו כפיפס 3)עס סמו סיס ושלסררטעמסנ
 עליהס וסכם סקרן 16חס הכלע ככס קךיוסיס,כים העדם יכ) ותויתו, )ך' כמתקנ"יס ועסו מרע,5כגס

 ונועק: הקם), מתוך וי6נדו למעסקי1ע5
 ושקונדס ס6)ס כ6ן ויק זו, 3פיסס:שרששב*ע

 סכסוכם כטוס fis מדוע כוון וילך,נפ'
 1יע1ין  סמגלי  רכר SD ו' סת6גף ס63סרןמ6הרן'
 סל6 )מטס גתגס 1)6 כו/ כרך 5131ע ז'סגסורין
 יגעתי כי כתוכ ססס וילךי 3פ' וסחעוכס סס,סיס
 )סטי"ת גלוי הים נבן גו/ זזנה ופגה כוי יקלו5אש
 )גזעס.ודו"ק: )6גהגס תזרעה)כן טלקס כן יונתןטיגן
 ס6כסיס, כ156 כי ויועתס כו' יכרך כרומסר84כם

 חימון 6ז כו' י3ר6 כרי6ס 061 לקמר לוסיס
 קרח ס6)ס ס6נסיס כי 6מר, 6מגס סלחני* ד'כו
 06 נמע)סן גו1ליס 6גסיס סיו 6סר 361ירס*ונצק
 זה עמס מקס כי כספק סורר כע5תס )סססיס
 כמוטעים סיו חט6סיכי כ*כ גןו) סיס )6 6ימלכה
 פיס )6 סמם כי לחרי 6כ) סכוזכ, מדתיונסושלסיס
 זדון ע)תס קנ6תס 31מע3 כמרד ורק ספקי otvכלגס
 בפתוי נוסופקיס סיו 6סר סטדסן Sh מגור לגןורטנם
 חיים וירדו י3ר6 כרי6ס ו6ס כו' תדשן 3ז6תקרה
 ורק ד' 6ת ס6לס ס6נטיס ג156 כי 1*רעתסי45לסי

 יפטוט: זס. עסי כלל ספק כליכסלד
 תפס רכוסס, כל ו6ת ג6מר )6 סרטם* כ)ך84ר!

 וגסס טף oa לכן סגרחתן פיר דין כססבסי'
 הרתק'ס. מפסק כתו דכסרנין, סעונריס ש כמו0%ס
 ,גס חטופת תעסו מפגי מחו ט)6 קרח כניוכן

  סכחיך סלריסיס בל רכוס מנסכו נמו גחכהרטטם
  נל ו5ת נסיד  לכןסלרהסי

 סרכוזי
 ופיוט.

 06 רכט"ע כו' ר63 דרס סתידר. נט 6*1שבק
 ככ) )הס 6תר כו' עתרם )כן יין עומס 6ת'
 )6 ככסוי ח6יריס ולחס )כס משתפויס ויוסיום

 כו', ח5יס כסס יורם ויוס יום ונכל כו'תהיחס
 )1 )מחזיק זריך )תכירו טוכס סעוסס ן6דסר(כחנס
 כו', 16מר תסו טוכ קולח גאז6מרס ויסתלףשכס

 והירח 1ססמס טקית' ושיסע tW)S(' כלגסוחקי

 ולמחזיק )ה))ס וסור רמ3"ס[ nw'tsJנוסכ)יס
 וסכ) סחיר" ס6רס כי פמוט, וסתירו7 טוגס,לסם
 כתר מר15ג1 הו6 6*כ סמיס, תירות חון למיסכידי
 )ו לסחזיק קריך ולכן )זס, עוכה)עסות
 תוכרחיס סיס ומירח ססמס "כלטוכסי
 ס5ומח כפפולת סכרחיות. פעו)תסועוטים
 ססזטע ס6לקי כייוון רק ר15גס כל6 סכע"חמזן
 1ל6 סנו6ורות, ליוקר )כרך נקות )כן תמיד*כהס

 סו6 תוכרחיס, הסס מוכיח חי SJh)סת"ורו"ן
 כלל, מנוי גל6 15מר יכיע )יום יו0 כיסתרירות
 מגס סכורך לכן וכך, כך לילוגי גסתגס סו6וסכחירי

 זזי לכירם מנסיג סיט סכריות לסעיר סטגעי'כ'פ
 סיס 16 קרח, מחוקת כעת )סליל ר5ו )6ו6ם
 פור כטעית כר15נס ססנהגס o~s ממר וכעסעימס, עפ"י סמסיגיס סתם כי לרכות, )תיכיס פ"פטטגוי
 תסוגת מיוסכ )כן ככחירותס, מאיריס והמסלגוס,
onoכככודי hS זס הל6 מחיתס, נו"ד כככוד נוחיהם 
 יום וככ) סלמי וזס ככוך" חלו) ויסים הטע,תיחזיק
 ים יום כג) כי )סוחחי סייח, ח5יס' כסס נגורסויום
 לעומס כאתור tols ככ) סיפע הסי"ת ורקן חרט,סכרת
 ודוק: מע"כ, מחוס יוס ככ) חתיך גדו)יס6וריס
 כרקס תיתך* חלוק דגיג6י עונר6 גני פ"קהורכן

 סכחסוו ~othit דכ) רתכ'ן' כתכןככר
 גם כמו כפרנוס, נזכרו )6 סקודגות גכו6סכל6

 הטבע* מזרות זר SDDn 6) זה )יחם טיחכןרוככד'
 פק"פ עמו ברנר סטי"ת סיס סתסס ככעסוהכה
 דמיה עור, יתכן סגכי6יס כקבר 6נוסיותו 6כךול6
 6ז totttpt1 לעתיד SD סונור סגכי6 סיס ס6סגופני
 וסין ל6)קי' קותו ושיחסין קותי )ופליגיס ההמוןהיו

 )כן מסתיקון, נוו) הקלקיל והים ס6דסי פוכרינגרר
 טלוס גופ) כנוסתנע סרוח 6)יו כו6 כטתהיה

 הסרכנס, חוט סו6 סאגות סירעו י"ט(,)כסחו6ל
 כל ס)6 חמסן 6תנס עליה מחס 6)קיס רוחרק

 ססי*מ ככוך ור16 סיגי הר כתעתו ענזדויסרבל
 )6 תי היס סןורו זמן כ) )כן עמסם, וכרכפ"כ
 סמס כי )מקקיי ולחסכו כמסה, )מטעות עתיריסהיו
 ר' כנור גרשת מנוכחית "יכותם סככו% סודידעו
 יכו) סיס ל6 סזס סרור נוום לאחר 6חגס נראו,61ח
 ויחסכוהו כו '1DW סמ6 ססי"ח חסם כי )חיות,תסס
 6תס גינ6י זהמ6'ל סכן וכיון עמוק, דרוס וזסל6)ק"
 )פדות חיוך יעלס ל6 וסיוף קונך, ר15ן עוססספק

 סחפסית תסכחירס 16 היכסחי מסעדר 16סס13ייס,
 תיע)יות כליו קיכע כסר על מגזר בלקי, )עכיןויחסנוסו
 חולק 6תס % ועל גיול, סקלקול OS~tI עכוייס,פריון

מוץ
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 שש מסףהכמהרחמשר

 לעולס מיס כך יעכרו ט)6 עליך נ11ר 6גי 61'לתועת
 כי טכעי, )ענין לק )פל6 סש)ס זס יחיגו )616"כ
 ל15רך סל6 מגחיכם כיון כעכעי זר מקרס סזסיקמרו

 ;י: ץ "1יעני?ג11מ:אמן
 קותו וליין )מטס 6תר וכקן ~ומס, נפרס כתומכסן.
 כן מ6לי15ר סיס סתח)1קת רעיקר וסנר6ס לסרן,בן

 ניתן סכסתס כי 6נורו' וסתס סגסי6יס, וחריריו;ויחור
 סכני 0ר36*ען כרכרי Dfi~' )כגי ו)6 לסרן)כר
 0זו 6סרן וכגי 6נוס מלר תיוחסיס סיו ל6תסה

 סגוס6 גה;זן לחות סדרורו וכרה enh' הלרהיוחסיס
o~hהיסדוק קריך olnh1 ס6הי מלר סיחוס 6'כ 
 )סקר4כ ור6וים כעלמס נקי6יס יסהס (~6theתס
 ס6תר וכמו וכסי ס3סכי)ו פכיו, נזיד כסן 6100סכסן, 6סרן כן שעזר Sh קמור 6תר ילבן תכס.כןקטרת
 610 עכמיו )וי סו6 תעיקר6 סמוי לחיך לסרןסגם
 כו/ )כו על ;יסים זכס כלכו ומתח ואסכילכסף

 כסנהדרין מפרס דכריס רסני כו/ סתחתותריישכש ודוק: מכיו. תלד כסןוהוך
 ממוס כף 6וס מגגי) וכר סורפיןמדוע

 קלון כי 6תר לזם כ"ס, יף עיי"ט קלוף ומקוסתקלס
 להחר 013 0קליכו סל6 ד'י לפגי סקריכום כיליכולי
 לכני )6ית ו*סיו 6ורכ6 כי )יכף ותקלס )סמי"תירק

 6יט יקרכ )6 6קר מהורס ס16ת סיו וסתהיסר46
 ורוק: ט/זר

 1npS רפס סירו;, קשי. כי ס)6ס זרס ס6סרמזרן
Gh(ע"כ 6סרד 56) קטרת נדין סמזכחי מע 
 כי המן 6ך חייכי וככס סתזכח מע"ג גחלתסמוריר
 )מליחס, 6יגתיק 60 כ6ן 6כל )מל1תס' 6יגתיקל6
 יקח זר ד6ס לע"ג כקלסיי טרף סוף ד6מרוכתו
 )6 והזי ודקי תתזכה גחלים )הוכס ויוריךנוחתם
 מסם 115. אעפ"י כיון כ6ן ככ"ז למ4תס,6יגתיק
 כקטרת, עכורס ע"י גתקדסו וכמחתות עסו,מססי"ת
 זרס ס6ס 61ת 6הר ולכן לת5ותסי 6יגתיק חקיימיי
 מזכת מע"ג 6יגתיק ומיי סתתתות קרמו כיהל6ס

 5") סיס ה6ס גס קלוסי סיס המחתות 06רעינה וכרור. תככס, )6 מסוס כוס 61ין)מחמסן
 )קרוסין )תקלס קלח תורס יתרס ו)6קרוש

 כייס סוף דסגיגו ייתכן סלמס. זרס 6תר 61יךג"ח(
 )6 ותורכנן שנעין, ו)6 גסגין ל6 סקדס סל;)סכת
 מיסור 6ין סהורס תן כי סלמס, זרס 6תר לכןגסכיוי
 תן תוע)ין 6ע מעתו סנעסס )6חר קטרת וכןויוק;

 י"ג: o~Dn חום' ויעויןסתוים.

 דהשס 3נפסי"ס* ס6)ס סהט6יס מחשת 6ת קס1מי
 נקרנגסן )ד' ירל1 06 תנ6. על סקדיסו ו6"כמקרוס, ס"* מי ויורע קטרה, סזקריכו מסס 015כ6ן
 גווע תקי 6סס דתגי6 רכריהות, כפיו ק"י"לוסנס

 6יט ודתי וכתסס סיסת6כן עו דירעס הע6' ס)6לי
 וטעמתי נערר* י165ירעס חע" ס)6 )ו נודע 6)6כף

 )1 לחס ורחמג6 סספקי SD כ6 ק4יולנסס
 )1 גווע fiSn כ"ז לכן ,ס0פק, ע))סכי16
 ומספק און כקרכן מחויכ 610 סרי כוקפו* ולגדסחטך
 ומ'קרס"נתר

 ססס פפ*י ת115יס דמיו ג6ן ולכן יעו*סן
 סעס[ עפ"י סיס תמס סוכר מס ]מנס קערת)מקטיר
 דתמפיק6 סרם* כלי סתחתס סיס סלסס הספק)כרר
 ורמז מקס ט6מר סכחינס לחרי וסס ותקוסםגמרי
 ומדמון סונגיף סיו יענדו וכולן ינחר ס)6חר)מן
 6מר וכן ו'י נו יגחר 6סר סקרוס ססו6 6חדכל

 וקכ)1 )סם סתרה סכך מץ טפקיס ל6כתורס
 6ת סנ6"ר כנפקותס, 1hwn סס ל0קריכ,עלי0ט
 קוננין סיו סס סרי כנפסותסן 60ל0 סחע6יסחמתות
 ע"ד סמוטעסן דמיונם ע13ר לתיתס ,נפסססתסרו
 וסקדי;י נתרו וסס קדטנ, נ:י%ר

 וווק. מספיקך,
 ניעות סרפס סרוס 6תי6 כ"כ וף 3סגסוריןרוקנה

 ט' קייס תוף גיבוס סיפת לסלן מסקרח
 ננפסיתס 60)ס סחט6יס החתות ו6ת דג:תיכתני)

 נגמר כסוף ד6מר וסענין' קייס. ונוף נסרפתטגסמתן

 יתוייק פזוץ,'קנןינשת:ג,'1נעה
 וו;

( 
 5כ 7וק4

 נ*כ, )הנש ס61 טרפס oh 6כ) קייס, סטף;רפס

 ים והן ספסלן כגהעכ) וסני עיכולל מחסר )66*כ
 כין ננפסותסן חט6יס לסו קלי ו6יך כפרע,)0ן
 כגפס1הס ונוהגי כמרפס, חע6יסן )0ן נתכפרמככר

 ומעיקרך וסחע6יס נפמותס' עסקי SDסנ5חיינו
 פרק. ושין סחס6. סכת סיס תהיכן ו'מ0פרתקמש
 סיעכ יעו"ס רפסעי הפומעיס י*ט רף פטיןעוסין

 ככס: וווק ככל מסיו עבדי ת"313ניטין

 מורט כסס*מ הרמ3*1 וכו'* וכערתו כקלת יסיסרלא
 רגיש סתפט מס ע) (own ספקיךמטמיר

 ט61 וכעדתו נקלח יסיס ד1)6 קר6 ד0ךרנוכ"ס,
 ט5 ססח1)ק S~fn ולעת כפיסקילת
 רקל6, פ;ט6 )6ו כודעי וזס כלרעת, לוקףסגסו~ס

 לפ)6 סיס כעיני נס גי וכעמתי עיי"ס* 6סמכת6,רק
 336 יקרך* )פסטל זס עיחקוכ סרמכ'ס לטינועל

nhSnסנה דקלך גופים 6כ) מיס נמליח )כניט 
 כמו וזה מת ע) לפורס תעטו 43 סכי6רע כמו610
 עובל 3מלגוקת psmis כסנסולין ימרו הןדר;

3ילצ
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חכמהקר"מושך*
 ע"5 ג"כ סגם כו' כקרח יסים ל6 סנגללכ)16
 )ספחיר ]פילוט לספהיר  סו5  רקר5 גופים המנססלרס
 יסים ס)6 סכרי קורס( )ריכ"וכ זר 6יס יקרכם)6
 פרפני  וכן ופרהוי סרה  מיעלם עתם כתו עונם'לו
 ספחרס 610 רק סת15ת, )מנין כ)) טייך וקעוסם
  כררך חמוס Shl  סהס ס6ותר וכרופף יקרכ, )6ע)
 סלילס סו6 סכר  הלמיס מכי6רו %ס  ולפי  פלוליןמחה
 דלפי יעת" רכיני )גו  גילס סרי גו" 16סרסל5

 0פטע 0כ6 רק סת15ח, )תנין סייך צינו כווצי0פ"ט
 ונ)יעס תיתר חיוב 610 סססס קלפי סוחריס,וסורם
 כ'פ ת65נ1 וזס כטועת, )וק0 610 סורס ולפיכקרחן
 סכולו ענין ע) ועוד וכיו"כ. עין תחח עיןוכתו
 כברל סו6  מנס לקרה, סמלורע  סיס 0עו0מתוך
  עיקרו מפסוס  ספמי גת65 כתת. וחסוכ יערסתתוך
 SD כפירוסס 610 פייטו טרפותיה ת0 רקכרכינה
 יעכירו 06 כז0 5161ס וביו"כ, עין תחחעין

  סור רק כקיחי יעגס כמקותם זרים וימנוסכ0גיס
 ודוק: כלימה,  לליס לתרוס%יריכ

 עפיי תכויר סענין ד', עם 6ת 0נותס**ר!כפ
 מעולס 6ין תענית כירוס)תי hn'ht ת600

 )*ח כ) סדור גדולי יעסו ות0 רוכו 6חר 6)6צידון
 נתיחד )6 כי סתרג)יס, 6חר ר6ו סת0 6*כלת"כ, סדכור נתיחד hS כתדכר גדפים יסרך) טריוסגס
 רק מע5מוהו 6יכו מקס סרעפת חסכה )תמסדכור
 גס תעלתם כמכדן )כן יסר6ל' ותעלת סכ))ת5ירוף
 כ) כי לכס רכ סותרו וז0 סדכורי נתיחד צ66לי1
 ר/ ישל  SD  התגט16 וגדוע כו' קרוטיס כולססעדס
SD1וסגם  יכו: ססרוס סו6  סכלל יסכימו 6סר מי 

כסכסררין
~nsh 

 36ל  מכפרה  %יהרן  מלכוה  סרוגי
 שכפרת תיתתן 6ין תתכפרי hp דגוין כיון כ"דסרוני
 6תל כן ע5 תועכם, רסעיס זכת קרכנן דלסויונפ"נו
 דסנו0  6)ת6 כו'י להוטה  לפזי  סממהיס  מןסיממס
 חייכיס 0יhS 1 תוין סת5ד פירוס, תסכות, סרוגיכהו
 עית כ5 ויסוכו תט0, סל ככורו תסוס רקתיתר,
 ת5ירוף ל6 ע5תס מ5ר סתעלתס  סר5ייו כיוןכג""
 ככור סו6 כצורו  מסמלך  תלך' ככל  6ינכס ~ff(0כ))י
 6חריס, ככור לתתו) יכו) 6יגו  .61'כ  3כללו'ממו
 ר51יס ותייחס כעלסי ומע)תכס ככויכם 6תס6כ)
 6כל ו'. עס 6ת ריתתם ו6תס יכוליס, סייחם)תחו)
 ככור סו6  סיכורו  מהסכו טוגסי סיס דוס טעותןז0

  tpnv1 ככפרתן ר5ו ול6 לתחולן יכו) קינו 61'ככללי,
 ורוס:  למהול. יכול סיס ל5  ולכךלמחילהיי

 סגגף, סח) סק5ף י65 כי כו' סערם התיךן*ףשבמך

 סעדס, מחוך סעדנו "חל o)"nSDמייק"

 כשערסן מכד) ע) ל6 פייודיי יפרס SD מ65נווסכך)
 ע) ת65ט וסרתם t(tllDe )כחטאת יכרי) )6כתו

 סתגע16הי חייט רס, ת)עון וטויה, rSDnלרתת
 כי 6תר )כן 0רתיי סותר עזם תחו)יןי תריתסוכמו
 לק 61ינס כתורגתסי ככר גפנו ססר. סק5ף,ע6

  ופסיי: מרומס.כסילי
 ימס*ר'  לכווו יחלן מליס.  elih D3DI עמרארבעה

 לוי סני סוהר SD הלסו  רפסממים
 ימים לוויה לגר ויי  ירוטים,  כילם יפרס  כלסל5
 וכפ.  ס,רין' יטhlon 6  %יהוי  יס6 )6  מלוי36ילוי
 רס", וסכינו 6כותס, לכיח דכ6ותות רז"ל קררנוחס
 מגותיו נגר תאית קת"ז געגסו לכן יעו"ס' ויחייכפ'
 קרח דכר עג סתתים תלכד ס6נור וזס יפסד,מל
 י )וי טכע על כרככו חלק ס)6 קרח כתחסכתסייגו

 ורוק: גדולה. טסוגס SDרק
 כי מענין כו', תסס ת6תס וקח נג*י 6)דברר

 סכ0ונס כי חסכו, כי 0י0 וערתו קרחטעות
 כמרון ענין רק Ixh' לזרע וטכעי סגולס עכין6יגס

 כמטך 6"כ onSDn' עכור חן ת165 6סרפעולם,
 0מס 0יטר6ליס 16 חוט6יס סכסגיס 6סרסיתיס

 0כסונסי )0ס ראוי מסכ0גיס  יותר 3ממלסתקורסיס
 כריתי כניך יסתרו 06 )תטכס וזרעו יזרוכתעלת

 06רן nSbn כי )0ס' סריס )כן תג6" סעלכו',
 גסכע 6סר יסרבל תעלת כערך ומגולי" טנעיי610

 כתורס כנזוק"6 )עכוד0י  סמיוהר  סם  SDנירק ולוי  ב5סרוי  מלה פריה  כן כוי  יהליפס  טל6סקכ"0
 לקח סקכ"0 015 ולכן כו/ )ניעלס  הפלסוסגכרי,ן
 )מרוה 61פריס, למנסס 6חד ומלס מיום,  טמרקגיס
  ספעו)ס,  כמרון מ5ר )6 סתו)וס ת5ר 6כותס בכיתכי
  כמיס סחו  פסיס עכור 0ככוי0 ספסיר רבוכן6מר
 ססולרס' סיר רי כסרינו'  מכור רחל  לחכורוניהנה
 לעוסים ו)כן סקויס,  פרהכויועמיל  Inoh מיסו3כץ
 ים מיק כך6ית6 6חר, חלק ובפריס נזנמסיקחו
 כספרי בתרו וכן סס, ותום' כרסכ*ס קכ"כ רףגוחלין
 כו' לרוד טגכרת נוכרית  ל6סרן  טיכרחס כריתגדו)ס
 ירוק)תי ועיין ורסעיס. 5דיקיס )כגיס זיכר06י!
 ותכל תרי )כני לתסתרת 6תר )כן כז0, 0ניזקיןסרק

 וכניו בסין יבתרו אולי כי עמס, ער כו'ת15גוהס
 כן ל6 0כ0תס, ראוי סיס למס כתעלם סגדו)יססיו

 וסנאי טכעי ענין סו6 כי ירבו ת0נוטות לכןעכוזיה
 ודוק: סיחיו, 6יך יסיו סהע0כל

 ימות. ר' תסכן 6ל 0קרכ כ) כו' 6כוגו גוענובהן
 6) כוונתו כו'* חרכך קטלת תע6 60תרגום

 תוס' סחררת* עד ויקקוס ייכוס מסך ") קסלגוטס
פרק
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ממזחכמהקיחמעטר
 סיון ;ל6 תפני סנעגסה סטפס מלו ומנסעסריס, גגי וסוס 60 ו'ס ע'6 קי"ט דף טחלין יטפלק
 ותסס ו' כרית 61רון מס כת1כ סכן ס6רוןיעמס
 חרנ6י קטלת קרון 3)6 וסנס סתחגס, מקרס מקול6
 ול6 סוג קרוב ל6 ימות, ד' תסכן Sh סקרכוכל
 לחות(, )ע"ד D1JS תמנו ס6ס נעטס, והיך יפסלחוק
 sp 716 6חד סגעיס לסני ןותס סחורם 6מרווכלימת
 נות נוס סטס כקור, נות כוס מטס עלג, טלו6חר
  וירושלמי  ~סוספס5 כלתלע ימלוך יעמס מסכסלג

 ודוק: סורס. כתר יו5  והקרון  פ"3('חגיגת
 קע"ז פסקך כספרי 6תס. נס סס גס ישהו אךק

 עתות SD כסגים כו' פריך קינו קומררכי
 סלויס 16תו יורידו סמסכן וכנסוע ת"ל מניןמלויס
 נתכהן יל6 דלמ"ר ספסר, כו', יומת סקייומזר
 פגחס סיס תעיקר6 6"כ זמרה 6ת מסרג עופנחס
 לויסי לע3ורח ור 6יגו 6"כ כסן, געסס 61ח"נלוי
 6"כ ע*6, 1' דף כריתות עיין כעיגין, מעיקרךדור
 ע) נס לסזסיר 6חס גס סס גס ימותו ן)6מקלק (sls'n דיריך סר כעתם חוזסר 6~1 קר6 מסךפנחס
 כ6יןך סכר ורני )וים, נפנית יסמט 06פגחס
 פירוס, כק"ת, 6)6 )י 6ין לפיכס. יקרנ ל6ךןך8 ורוק: 63ולך ק"6 רף ודחיס עיין תעיקר6, כסן רסיסהגסי

 לר16ת המלויס תכין נעקם יקרנ, ל6ססזר
 קל6 לססגיח סכ*ר על 610 וסטסס זר, יקרכסל6
 כן קלף, עוד יסים 1ל6 כו' וקמיתס ת"ל זריקרג

 כחכויו סרמ3*ס 6כל כילקוט. לפניגוסגילס6
 דוקדק קטחירת צחרי כצופן סגירס6 כתכוכמס"ת

 צוחר יע"ק כמקרק ססיתק זר יזמת. סקרםרהזרrtD' 4: 31ל.ח,כעמס
 תיומ6 דמטמט נוס לפי פ"ך(, )סכסרייןכחנק

 סמיתוסו ל6 6מ6י 3תזכח קטרת סקטיר רעוזיסכ'גי
 לתרו רק מיתם, סחייכ כו מהרו דל6 51') זס,לפי
 יסורס כר יוסי לר' 6ולס כו'. מד' לככוך לצלך כי)ו

 סתיתוסו, ל6 6ת6י סתר6ס לויך 6ין חכרוסכר
 יכיילו גרו) ס) קרכריו גןול ככסן h'e דגקי6ונרסס,
 כןן לתרו קכט כגסיך ו6ף b"D' קל ניד זסצליך
 וכיון גדו)ס' סכסדרין מגזית לסכת סל נ"ך לריך61"כ

 לבלס חון מסולח וסיס לל6ח וסכסילוסוונ5טרע'
 לסכ,16 יכולים סין ל6 6"כ מוחלט, כדיןמחגות
 דג5טרע דכיון ע"ג 6ף כפגיוי לרין מנזיתלליסכת
 חייכ כ6ן 3כ*ז דסוריות(, פ"ג )ירושלמי כהדיוטניט
SDסמרלס ולפי ורוק, סגלקרע, קורס טחט6 מס SD 
 כלרעת לקם קעוזיס וכעדתוי כקרח יסיס !)6קר6
 גל6ס, )רס"י( קכסוגס על קח)ק תסגי מקס,כיד

 כמונס טל כחולק ודינו סכקס, רק סקטיר ל6רעוזי'
 עסו שסרי זרי מקטלת על געגסו סל6 קרח,כערת
 סיס וקולי סכסוגס, SD טחלקו רק מפס,עפ"י
 זר ע) ממגו יותן 6קר ככלל 61ינ1 סו6ילכדמיוט

 יונות: סקרכ וסור ככל)צינו
 מעלזתן כמ"ח כקנית ססתורס דע כו'. לך יהיסןוץ

 מוגם )סנר"6 לכות וכפירוק מעלזת, ככ"דוסכסוגס
 ולכן מעלות, מ"ח כטירוף סלי מעלות, כיד ע"רבכ"ג
 קודם, זס וכמ"ג ת"ח ס3ונוזר הפכיליס י'קרסצמרו
 ספרייתך ססוסיפס וזס עדיף, טלו מעלות נוסנו"חמפגי
 כוזת כתי כן כפרת סריגי לכס*ג 6למגס p-,Dסיף
 לתרו סמפקיד ספק מסוף (olDY כר6, כתי כןכו'

 סייגו כה וסייגו חכיותי זס נדנה 6יכ6 'ט61רמ"ח
 קמלתי) 6חת, מעלס רק )1 6ין סמתזל ולכןחכיות,
 ככתוכוה קמרו 1)זס כו', תכך6 ועדיף כתרומס6מ1
 ס3מ"ח theis מ6יגר6 סריך כו61 רסקל6 רה"קגכי

 חר6 וסדיך וגטסרס כסתחס 6יכ6 סתורםמטלות
 דתגח דחזי6 כיון סטתחס 16 סטסרס 16 יטלדלחו

 ודוק: טוכ6, ותלטערתפילין
 סקדסיס כקרס ולכניך סו6 לך קיסיסקרקסו

 לה. יסיס קרוס צוחו יסכל זכר כלת6כלגו
 )לעלי נ6כלין קיק סכסר מס על OD9 דזסמפירוט,
 נעזרסן ל16כל1 רלריך מסוס לנסים, כלכלין וצינןידומין
 סנטרו וכמו כעמס, 6סס שתפגום רמי הגווטס
 ר16י סנינו וכמו ג"כ(י )קרוסין מגין כעזרם6סס
 כעכורס טלודיס ולמכס עומרים ר' סקרוקיכמקוס
 לילי מגיה סזס יחה 61וכליס 6טס טס מסיסס63
 6ין קרוסס סג6מר וכ*ת חלילסי תרוס כנדרפר5ס
 פירוק, לך, יסיס קרוס 6מי לכן ערוס, נו.ר6)6
 סטר סתורס נסרס ולכך סערוס' מן נגרר י~ס6סטס
 סגלו ל6 6הך תסס פירוס, כו'. 6תרילבנכותיד ככתוכ: ותפורס תוסכל טעס וזס P~h' לכגית קוסיסקרסי

 כסתתו 61ף oot3h. סכיה 61יגסלזר
 מותלות: ים כסוף רכ6 פירט כן לכיחך. וסכוכטליסן,
 טמור כל 6מר ולסלן צותו יסכל נניתך טסו-מל

 וקרטיס קדמיס, ודקדקי דכ6ן תטוס י6כלט,כגיתך
 כפני קרנן כל לרעת 51ריך גזמן, ג6כליס ,:ל6קליס
 16חו 6תר ולכן גזמנה שיסכל נסחט קימתיעילזו
 לריך 6יגו מרומס 6כל גפס6, כסגפי חד6 כל3ריוק
 1כ1)1 סטומ6ס, מן לטומרו מכלל יק)רעת

 1ד1*ק. כלחד,נ6כל
 חוס י6כ) ספגחס ק6תר 6"כסטכטיס, נין מלוס תסס ער פנחס נתכסן ל6 למ"לרירןס:ן
 גס י6כלו כן 16כליסי סכנותיו כיון ככוריסי מםוסוק

פנחס
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רןכממכרסמשך290
 והנן, ונגיו,פנחס

 כו' עהור כ) מוהכטל ורק כ"ט דף נשטהלדקנה
 hS טהור ספק ה6 די6כ) ה61 טהורולי

 ככיתך טסור ודקי סכ6 י") כן וכמו יעו*ס,י6כ4
 ככיחך ודוקך ירכל, )6 טסור ספק ס6 קותוי6כ5
 ודו"ק: כקוסים, 6וכ) ג"כ סם נטרול 06 ספק 6ף כרה"ר60
 גר6ס ילכסנו. כו' 16תו י6כ) 3כיהך טהורמל

olcnסקרסיס תן תורס ה61 מתגם דתרונות 
 יסכל כתוכ ולכן בנותר, גפם) זתגו 1)6חר )זמןנ6כ)
  )קון ר,מרו לכמו כלורתו  מריין ססו5 מניכרעוסו,
  סיין וככורים והירום ילסר חלב 5בל  לורדו(,מביבר
 כיכר ו6יגז סגתיסן' 06  6ף עוכלו 5'כ  ליכילסן'ימן
 ויתק: ילכסנו. כתכ )כן הקודתם, כטירתו הו6ססו6

 סיס 6ת פ"ק בכורות נהוססת6 יננסתה,בארם
 י165 כו' ככהלוס 13 לך ים כקרס כו)ך

 מככור עטוריס ד)6 1ה6 עת6ס. כממס נוככורלויס
 יעוין, זוטר. ספרי כסס כ.)קוט תסורס טסורסכסמס
 פער כ) )תכתכ )" הוי הרסון חוקי ן)פיוכווגתוי
 )ך )ד' יקרירו 6סר והכהתה כהדס 3"ר )כ)פחס
 דכתכ וכנוו )ך, יהי' 16יהי'

 כקר"
 6סר כו' ח)כ כ)

 לר'  יביעו  6סר נחתים )ך )ד'יחגו
 ה61 )ד' יקריכו ד6סר רריס' ולכך יס",)ך

 גתיגס )טגין ע5חו כפגי תל1ק עסורס כסמהככור
tlo)bך יס ג"כ כהדס כו לך סבין חי ס6פי)ו( 

 )טגין התגס גופייסו, וכהגיש )וים  סל כתוג3סמסי
 )ככור טסורס 3הנזה ככור גס 6יהקיס דכריסס6ר
tolh1)6 כהכיס היו )4 עויין ד6ז קוטי כפ' )כן 
  וככסוס, כקרס פכ*ר פכור כתוכ כמחטהזכו

  פקוטו. עותק וזה ורוק. למרי.  כוליו לסררירייסיויו
 יעו"ס: לפנוק מהלי"ט כ"זונעלס

 3ה*ע ככיר 61ת סירס ככור 05 תפוס  פוסאך
 תליינות 6)1 כפרק חכנויס סורסו חס כפי סגסתפוס,

 פירוסו הכ6 כן פעמים, מ6ס  1S'Dh  בז' מסיבסיב
 ה6ןס, ככור 6ת פעתיס ת6ס לפיתו תפרהפרס
  כסן' ליר  ססגימו . קורס ספןיון מעות ניכרק6ס
 כהן, )יד  סיכולו טד כ6חריוחן סחייכ פניתי )פרותחייב
 ספיס  סביון 6חד, פעם יק תפדס כס"ט ככור61ת
'p'fiכפירועו לר5כ"ר מוס ומלקתי מרוי. ככר ג"כ  כסןליר סיגיי  קורס מסה נות 06  6ף כיס' 5הר לעס  

 נר6ס וכספרי תפדה, דפדס )הך כן ספירס)עדיות
 ר'דדריס

  ערפיי
 ה6דס ככור 6ת תפןה פדה 6ך

  סלסימ לסחר יס  ססו5  בין חי סיוף  כין  פרייםמיי
 כסס61 רק תפדה בס"ט ככור ו6ת כפדיונו, חייכיוס

 סוגת זס כי ורדייתי, סלח. מת 06 1)36חייס

 חייכ ולנר כנו פדיון סנופריס ככור יס סוףסתסנס
 סהוי' פירוס, תפךסן פכה 6ך )ך יהי' קג6'כו'
 מ6ס 6פי)1 תפרה פרס כקוס סכלן רק )הן'6חך

 וזס יותר* 1)6 דוקק 6חד פעס תפדס ופ"רפעחיס,
 טעמ6 כדנזפרס ה6 כו' 6)6 )קר6 קר6 סגנו'פירוס
 5' ל6חר הכן תת 6יתתר 6ריע6 יר") 6יתנורוכי

 דליכ6 כו', iw1h מ5ן כי' יחן גחן ק)6אעפ"י
 פדס כתיב 6וס דכככור טרפון כור' דילפיכ.ןלחימר
 תפדה כתוכ ככהט"ת וכקן נחת, 3ין כחי 3יןתפדס
 דכ6ןס )דרסך )י' ךמפיק כיון כתי, רק 4חדפעס
  מסמם )חייכו קר6 )ך וליח 63חליותו הו6חייכ
 הו6 ו63תת סיטכ. ודוק מנז"ק. PDn' וע"זומללן
 זה 6ין 6"כ שאחריותו, חייב ט6ינו דכיון 6חד,דכר
 6ותף )פדות רק דגכר6 מכתפיה ורמי נתוןחיוכך
 P'1e דפס לרעלי 6תכס ודוק. יפןוסו, )נזה סמהוכיון
  תסוס 16 זו מדרסיך 16 5") כאחריות חייהפ"ח

 ומק:  במח, מריפוי 5יכ5רל5
  כו' שיכנס בכרס סש6)ס  ה כו' %ה 6רבמשרי.

 ו)ה6כי)ו )פינתו מהו סמי  תללפטר
 61י לותו 6ת פוןס כנ' פדה ר5ל6ך ררסלברכים
 ו5ת רכתיב ךןריס נר6הן הנותה. 6ח פודה6ת
 כסניטר דוק6 פירוק, תפדה, הטמ6ס מבסמרככור
 61פי)ו  כלכילה, חותרת טהורס ן6י)ו טמ6ה,ססי6
 36) גכ)ס' טזח6ת נויןי תטהרתה סחיטתהטרפה

 61כילס טוניקה כין סכר) 6ין מת חתויכטססטר
 לבלס  oan  יחלבןי ~)כד )טהורה טנו6ס)כ0תס
 כן פורס, 6תה  6ין סי5' ימאס  סל5כלמבסמס

 ורוץ: כפי',גרזנה
 דכתיכ ופפירוס, ונגמ'. הספרי )תון חיו,רזבשדשה

 05 ווס  ופרפסוי תפלה )6 ו6ס כ56פ'

  לערפו  מליס  לפריתי ר5ה 1)6  יוס,  מלסיםמכרי
 עריפה, כתיכ )6  כ5ן  5בל  ססורס,  מן  סובר151
 סייך )6 נו"ת )ערפו, דיכו)  6ף  סלטים  יירםסהו6
 קינו סעדיין כיון וערפתו, תפדס )6 ס6ס)ותר
 וזס יוס עסיס פד )פדותו  מור ויכו) עריועוכר
 כססי כתיכ )6 וכן  יעו"ס. רתכ"ס. תיכרימתנסר

 ופרוט: רבר. בכל  נפרס  סבסויותסוס
 ססו5  נפי ג6מר )מה כספרי הו6, גלהע~שרשיכם

 כסף קוה כסף 6)6 )י  6ין  ופרויו5וחר
 רמ65ג1 החי) יפירוסו הו6, גרס עסריס ת")מנין
 16 וככסף  טסו5' ככל 5פילי  בטס נפרס חנוורדפטר
 י'6 רף כבכורות כד6ית6 כסויו, גפדס וכרכסקר
  בממסה גפרה וככסף מתורס, חלקה פס דגססו"6,
 6"ק והוס דחיוי )פי שקויו נפלס לכר ונקדירסיליס'

גוס
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חמשהקי"משך
 מפותן כניך חכור וגל 63 3פ' סחמ6 יכחיכמס
 610, גרס תפריס כתים לכן וכרו וכקולר גמויוסייט

 מקלים, חתמת כעי נפרס 06 ר3ר ככל 6ףלסורית
 גר6ס כן וכפל, ופרט תכלל ילסינין זס כפיס 3מס36ל
 כפ' מק"כ ועיין 1ד1*ק. ממפררי פירוק ועייןפקוס*
 חורם מכן ערך סו6 סקליס חנוטת 631תתבמוכר,

 עיין: עליו. פדיון חיוג מחל ODn3כו'
 תקטיר ח)כס ו6ת הנוזכח על תזרוק ימסרישרש

 ט) כתוכ סקערס וכהום נוקיס ככלכי'*
 תרוכס כתנין סקרכנות דרכוי נר6ס, כ6ן. )כדסמזכח,
 נו6ר, רכיס דסתס ,tsbx 6רן יכל כגכורות רק6ין

 חלכיו, סקערח 3סן מוזכר סל6 וניפסח, סמעסרוכן
 ויהכן כ"ס, 31ר"פ כספרי כןלרים מותכמרס, כקןרק

 )סקעיר 3מזכח מקוס יס6 ס)6 כזס מופעכרכוי
 הרלפס מלנוס דקרם לר'יי מ65ג1 זס ע) סח)כיס,כ)
 רק "חזכחי ע) ס)6 6ף עריס )מקטיר עורסס)

 וכהקמרו סמזכח, SD רק ,ורקין וקין ר"י, מורס,כדמים
 על כחיכ זריקס נכי לכן יעו"ס, ס' רףכזכחיס
 ררים ותזם סנוזכח* על כתוב )6 וכסקערססמזכח
 חון כקחועי גס ולכן ודו"ק, סח5ר, חוך לקרססלמס

 עיי*ם: נווכח. כהקטרם גהכל6
 יהיס, לך כו' סתגופס כחוס )ך יסיםרבנטורם

 כפ'ע רכר רס61 להורות יסיסן )ךהוסיף
 ו6ת תזרוק רמס 6ת קורס סיתר ממס חלוקודייגו
 כפ"ע, ענין זס רק לך, יסיס וכסרס תקטירחלכס

 ריס וכגת' כספרי בתרו ולכן הקורס, Sh דכוקתיגו
 ,פ*ג

 מקין לכסן, קנחן כע"מ ככור דמרכס דכגורות,
 16 )כהן, כסרו ותפ"ס גקטרן חסכו וקין נזרקדמו

 וגפם) נקטר בינו הח)כ ס6ז מכי כיוס 6ףרנורמז
 הפיכת h'(h סלילה סכ) נזרק, 6יגו וסוסכליגסו
 כתו 6חר 1)י)ס ימיס )סגי סנ6ג) S"np וזהסיריסן
 הן ומדרסות וחלכ, וס כ6ן 6ין ס6זס)מיסי

 ודו"ק: ספמט.עומק
 hSn הע"מ, ככור זס . יסיס, יך הימיןרכנוטומ

 דוריס נר6סי כולס, מתורס ככלמ65ט
 סגקרנ תם ככור זס סתטפס כחזה לך יסיסואסרס
 פזכה כנוסס נכוס, מקולחן הכסן כסן עזכםלמזכת,
 ככור זס יהיס לך סיתין וכקוק ומוקי כחזסכמ)61יס
 מימין, סוק כנוו וסוי )גכוס, קרכיס סיו סכתםדכריס ס)" וכליות 61)יס ח)כו עם לכסן גתן 0ס61נע*מ

 בסרן 13 וכס עדורות )גכוס, נקטר )סיססכמ)61יס
 נ6נזר תבוס וכפ' ודוק, התזכח. 3י סזכס כמסוזכס
 וגניי: 6סרון כסן וכס ומת)ו6יס )בהרן, והי' גר'וקדחה
 סל6 61וקעס סעדני וקימל קי"ט* פסקךכמב!רשי

 סמ6 16 כו' וקוכח שולס )ווילבסיס
 ונתללתי לססיכס יודע 61יגי כו' ס~7 מנויייט6)וג"
 פוי ר36ות הכמגס ינ61ר כוס כו', )עיניססהתכיס
 )6פיקורום סתקיכ תס ורע תורס ללנזורקק1ך
 ס6תס מס SD1 )מסיג(, מס תדע למעלמךעפירוק.
 נעל ונתנון SnD 6תה מי לפגי ורע וסוכת~ותר

 06 6ף פילוץ, פעולתך' סכר )ך היקלסחל6כח.ך
 6פ פעו)ס, סכר לך ויס)ס טוי )פגיו ככ*זתקכח,
 1ד1*ק: כירך* 6~1 ותלמויך תועלת, תזם סיסמ)6

 כו' מכריח )בסרן קגכרתס כרית נוולהכמבשרי
 )לסעיס 1)6 )5ריקיס זוכה ודור כו'לדוד

 יתפרס כזס כו'. כריתי כניך יסגזרו 06 חומל 610וכן
 קלעתי זו קתיס 6לקיס רכר 6חת מ"כ 3תס)יססכתוכ
 ל6ימ תעלס 6תס כי מחסר ר' ולך ל6לריס עזכי
 06 כקרמי כעכעתי 6חת כפ"ט ס6תר כמו 1"1כו/
 יסתרו 06 וכס כו', יהי' לעולס זרעו 6כזכ)דוד
 כו' ופקותי כו' גריתי כניו יעזרו 06 ומס כזו/כג'ו
 6לריס רכר 6חת וזס כוק מעמו בפיר ל6וחסרי
 כי קמעתי זו קתיס ז'( כ' 3מתו6ל גתן ע"ינכחען
 גמכע, והוגחתיו כהעזתו 6קר ם6מל כמו ל6)ויס,עז
 מפרטיי הו6 )6.ם, תפלס 6תס כי מחסו ד'ולך

thwinoדוה מכית כריתי יופסק )6 6כ) כמעיסוי  
 וסכן: נוסק), הנפסקכנוו

 עולסי יסבו וסס 6סמ"ע ענוות 6ת סקירעב(ש
 ע) מרמז סו6 סלוי וענד למון כיגר6סי

 יחי ז' לכי )ו" סיס 610 נס כי O~D' רכינותסס
 נקיט זלכן טכו"יי פרק כזכחיס תגבי לכמסמלו6ינ(
cetותר לית )6 כי ס)ויס, ע) עזגס יקבו( 
 קירס תתיר כריס מ65ג1 יכן עוגם. סיס6 תססעל

 מזרחם ההמ"ע לפני קדתס מהכן לפיוסחגיס
 הביס, כנגד סו6 סמקם וכגיזי בהרן וסדרנוסס
 לרוע 1ה61 "רן מזרפ 6יס ם6תר מל6ג1 וכןעיי"ס.

 ומפני עלמו, בסרן ע) והוך נחו"כ סדרים זג,16
 פירוש )גח)ס, )לויס גתתי תרוסס לר' ירינוו1יו11ש חו"ק: סר6כ'ע. כתום"כ בסרן, מזרע כתוכככורו

 רחמג6 קריך מתגם 6מר גוחלין .טיתפרק
 והע"ח ופיר"ת רס6י, גזתן וקעי טטל קיני בנורס6ס
 חלף ט6מר כיון לכן 6לה נכסיס מן גוכם 6ינוסלו

 61יגי מעשר נוט) 6יגי 6מר ק6ס יכו)עכוותס
 כמו כע"כי פירות, thlo מלוי ועכר ת"ל רסקיעוכר
 elh oh לדורותיכס,פירוק, עולס חקת כמפרירפירס
 כספן 6י הניעורות, יקחו 1)6 הכהניסיתעטרו
 לכסגיס רק ללויס סתעסר יתט ס)6 עזרךסיקגס
 עולס חקת כתורס רגוז וזס עזל6(, ותיקון)וכתו

לרורותוכס-
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מסמהק"ממשך%2
 מחסרן סריס יטלו hSn גדול e~b פירומ,)רורותיכסן

  וכירוקס  לנפלס,  ))וים גתתי כו' ככ"י מעטל 6תכי
 רק זס כי גותף 61יגי גועל חיגי לטמר יוכל)6

 נ6הת"ע יענוד סכן כרחוי דגפל נירוטס ל6כתתגס
 1ד1*ק: סתעקר, יטו) )e~h 06 6נע'מ

 נסתר, למס קטורתי כן SD ד"6 קי"ט* DD'מפרי
 36) מפכיך רכים otta וגט) סג6תר)פי

 הנס כן,  ע) ת") התתכו )6 וקרמוגי וקניזיקיני
 סקכ*ה מגחן מס6ותות ססס כו/ קיגי רוקקתונח

 הביס יסרבל, מלך סכוכם פונקת ם6ר 6כ)ל6כרססי
 סמיטס הל' סוף ז") סרמכ*ס וכמוט"כ נחוסןכגי
 גתיגח 3זס נתליל סם, י6ג"ך סיטה תפיויוכח

 כ"ו כ"כ סמו6ל דפתר מה6 טוכ6 קמהמעמרות
 קיגי )בפוקי כמעמר חייכ כו' סהר6סו מסכ)
 לוי ססגט קטגור, לטתיד ותמן 951ל וקדמוני,קניו
 רק המת"ג, וכחוס"כ 6חד )וי סטר כמום"כנוחק
 בילו 6כל פיורי, קומות וסכך כחטסר, חייכד6'י
 כתמלל, מייכיס סין כורזני ישקע, כימי קבסכרסוס
 ול6 3זס טה6ריך הקדם דרך ורכים פרקתועיין
 להבריך, תקום כ6ן 61ין הספרי. דהרי ע)עתד

 קם: רסכ"סועיין
 סקרן תפירות ימרוס סל6 ימגין ק"כ, פסקךטום[

 הברן על חו") תפירות 1ל6 חו"ל פירותטל
 5ייך ד)תס לעג"ה תוכן קריך סברן, מעטר וכלת")
 ע) ותחייג סחיוכ על מפטור מפריסין דלין עמ'קר6

 המקנס כפירוס ס' נוסגס דתרותוה פ"ק ופייןהפטור.
 דמסתפיג6 1ל1ל6 עיי"ק, ספרי. סך דתכי6)רמכיס'

  רסיי3ימ  לערוי  סנלנסו פירזחחו') su דחפינוה"6ן
 מעטר וכל קר6 וע"זתייתי תפריקין' 6ין נ'ככחעקר
 קנכגסו 1ל6 כלרלי סגזרעו סייגו, סקרן, מזרעהקרל

 חדס. דין וזס65רן,
 סרנות6 נ"כ היינו כפסטל נפרס oh 6ףבירכתם

 ופירות כלרלי להתחייכ יכולים חו*)קפירות
-.~ehדנופרט כירוסלמי סס ועיין כיקירתן, לפטור יכו)יס 
 סכי6ס סל6 קח613ס ג"כ סחיוכ ע) מפטור מן)6

 6כ) ורוק. חיוכ. )ידי לכיל יכובס ההיחס 6ףסליקן
 חוי) פירות על 6"י מפירות יתרוס ט)6מלשון
'hn)tlb06 חו"ל ספירות 6ת כספריתו פוטר ד6יגו 
 חו") דפירוח חזיג6, ל6"" ככניסתן לח"כיתחייכו
 הרמכ*ס nw'ait )6"י* נכיסו 06 כמעשר תסיתחייכין
 כסיתן וסנייך הכס"מ עליו תמס וככר כן.6יט

 ככ*ז: ודוק כ"ט. 16תס)"6
 תתגית דכ) יתכן הכסן, לטהרן ד' "צמחרנתתם

 כקצר זוכס 61סרן ו6סרף זכות סו6גסוגס

 סדולותן כל סיף עד לכניו תסמסת נחלםומתורת
 וזס רמ"ג, מיתן ח15ת ועיין סס, מבסרן ירוססרכני כס" נתינה מ15ת מתקיים וקוטיס קטנים 6ף)כן
 ר)6 תס)ויס, כתרות"ע כתכ ולכן נחלתוי ס61ד'
 וגס עכוותכסי חלף לכס סו6 סכר כי טמסחייך
 ק15ת יעוין פעולן, )קכר רומס 61ינ1 טוכדיס,ס)ויס
 וזס דג6נזר 63רן, גח)ס נטלו ל6 לויס וגססס,

 ולסרן ל6הרף מיתגו כתכ לכן כ6"" נח)תסתמורת
 ורוק: לסרן. 6ח וגומלים כניו לכלזוכס
 הזכיר ל6 מכהן. להרן ו' חרותת תמנוךנתתם

 ק"כ, זכחיס ד6תר לתקן גו6ה'לכניו.
 5'כ  סטכייס'  3ין  כלוס  טיס  פר פנחס נתכהןד)6
 מסתעקר תעתר טחת מעפר ליטול 5ייך יפיס לויסיס

 ודוק: להרן. תזרע סו6 וגסלכסן,
 גלקון וניתכס, 6תס מקוס נ% 16תוראכלתם

 מקוס דככ) וגראס, דוגמתו, 6יןרכיס
 לסור דמעסר דסכר לריבו )ו6ף כקכר IS'Dhתרכס
 S~h' ל6 תגיפו סיו65 דכטומ6ס סד'6ן ולכןלזריסז
 רכות וכגריס וכיתכם, 6הר ל"כ(, חכורות)יעוין

 התעסי: ומותרין וזכה, ויולות גיס )היותתוכרמ
 1ל6 63המ"ע ע13דתכס elSn )כס h'o סכימי

 פירוק ממגו, חלצו 6ת כסרימכס חט6 עליוהס16
 כ31ס הכדגו גוענו הן כו' כג"י וי6נורו כתוכדלעיל
 % ו' וייכתר ימות ד' מטכן Sh סקרם הקרב כל36דגו
 סתקרסן עזן 6ת תטפו פכיך ובית כו' 6תסלהרן
 עון 6ח תס16 וכניך ו6הס סלויס, oa זסככלל

 לפיכס יגעו קל6 כו' הלויס סיזסירוכסוגתכס,
 גי' וסמרו סכתוכ נופרט ולח"כ רק"י,כעכודתכס,

 ד' 6תר 61ח"כ יקרכוי )6 כו' סקנס כלי 6sfiך
 נתתי סכם לוי ולכני כו' לך נתתי הנס 61גיל6סרן
 6ת טכסיס סס 6סר עכודתס חלף כו' סיעתיכל

 חט6 לם6ת כו' כג"י עוד יקיכו ו)t:"oh 6עכורת
 1D(O יס16 הלויס עוגם, יסטו וסס מלוי וערך)מות
 61ח"כ סזריס, )סזסיר מוטל טעליסס יסך6),ס)
 כתכולת ללויס ונחסכ לכרזן ולתלוי כתרומ"ע6מר
 53סמ"פ  פכויחכס חלף )כס ה61 קכר כי כו'גורן
  כמריאנס מי5 שלמ"כ פל  פירוס'  טליו' תעוול5
  מון  ניס5ין  ססלויס סינור  יכפו המנו'  חלתו5ת

 עכור סכהגיס גוט6.ן כן סלסןי מעקר עכורסתקדס
 ל6 06 ה6 הגב' דרים ,hp הככונס, עוןסתרומ"ע
 מן והירס וע"כ ההמ"ע, ס) חט6 גוסך חנכוהריס
 קריך ה6 ד"ל"ט תרותס, מרותתו היפס עלהרעם
 ומתורן 6סת"ע. ע1ן ים6 )6 ותו (St)h כרילספרים

 ומק: עיי"ק ח"ג קדוקין תוס'קוטייח
ו6ת
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 יטבהמזהיכמהסרחמנטך

 לנינו תתובו, 1י6 ת"))1 )6 נג"י קיליךארו
 ס)6 דקקי כין, קג*ג מס"ה המ15תנסמל

 וכנוו סטטי, )תיומת סמכו) תעפר סייס"כקו
 )הרומס טכ) )6כו) ס)6טמוזסר
 מירושותי נוכעיס ומכריו 6יכ6, נמי נתיהדגדו)ס,
 רקבון נועשר קסקדיס יטרף) פ"ק ellDחרותות
 קדמי 6ת ות"ט ערלי מנונו )6כ1) יסורכשכביס
 רק סמעשו כתיכ ו)6 ודרים כו', תחלקו ל6כג"י
 ס3)יס, כמהן  שהקיזנו מס סייכ1 ימר6), כגיקדתי

 הרמת 6חר סיס מחיוכו מעקרן ושחוכת יותרוספריטו
 גפרי ו6ס מת"נ, נוסיעור כפחזהתרומס

 ק6י יקרץ
 וכנוו )כמניסן כטות6ס מעקר חרותת 6כי)חט)

 קיטי ר6תר מס 6"ם לחויי כפ' ת"ג SD.ססזסיר
 הו6 נומסר מתרומת ספרים יקר6) 06 מגסכג*יי

 ססקריקו מס וזל כטומ6ס, )6וכ)1 6םור ג"כסכע)יס
 (1sVa חרותע"ס )כפריט נוטי דכע)יס וכת"דכג*"
 י6סיסן יר' יונתן ר' כספיי פסיגי רגזס ויתכן,פ"נ(.
 ור' כטונו6ס, תרונו"ע ע) )כסגיס' 6זסרס רריוול"י
 סכטתכס, רק טכס מעמל ע) ))וים 6זסרס דר'סי6קי'

 ודוק: ט3) קונטרס 6מת רכריועיין
 כי פירום' סוס. נמקוס 1יוסינ1סבהתקמרה,

 ער ורכון 6רן ע3זל סיס כיסרך) עמון כגימלחמה
 כנווק"6 תנו5ריס, כע)ותס כג"י לקחוס 6טרירוק
 זס סזס, נרקיס 6מר תכן יפתח, Sb עתון כגינולך
 זס, עכור )מלחס כ6 עתון כגי חלך סכחססיקוס

 ורוק: מקס, סוטיכס סנוקוסוכוס
 1)6 ח5ר, )כ6 סר סיסר6 ניד 6ותסייבמכור

 )סם טסענויר שכעת :ol~y ינור:יזכר
 דממך כח)כוה, 6קס נווקיכין סבין מריןמלך

 וווק: מלכס1)6

חקת
 )6 כוי כקמי )נוס בספלי חוס, 03 6יןאשר

 כו' כטסרס סעסייחן כמוקרקין לנורת06
 SD1D תוס יס6 )6 )פיכך טכו"י[ ]פירוםכטומ6ס

 h'b )6 כו' כטומ6ס סעסייתו יוכיח פסח סריכש
 זנונו עבין חפרה מלנול כו' קצוע סזנוטגפמח
 מפסח פירום, כס, פות) הנוס יסים )6 )פיכךקגוט
 כהס, פוג) מוס קכוע קזחנס סיכור קרגגותוכ)

 כטונו6ס סכ6יס קתס י"ר(, )חגוורס כטומניה קנ6יס6ף
 )6 061 קכוע' סזתכס לפי רק כסס, התמרון6ין
 ם6ין פרס 6כ) ספסח' עסות יוכלו )6 טות6סידחו
 דקי)6 וע"ק on'h t~fft)p עולס 61פ'ס קבועיותגו

 בס,  פוסלין  מוכין  סחין סר"5לכן  טווססס,טפי
  תוס: כה  6ין 5מרפיל

 תוקדסין חס גדין טסיה עקגי6. 3ן 6יסי נססייעטכם
I1'hr;1)6 כוי ולכן סחול גנול6ס נפם)ין 

 תקמר כטות6ס כעסיס כפט)ין סכן )סן רמסקלמר,
 תריס, ח"ק, ע) כרפריך 3טות6סן סנעסיתכפרס
 סכן נוס )3ט) נוס 6מר ס6יסוריס כלדכפלק
 סת"ק 6*כ ישיים, ו' רף פ"ק כמנחות וכן ניכר,נוותו
 מסריך קפיר נסן' פום)ת מ)6כס ד6ין תקו"ח,רכוכיך
 י)6 לתכיי ה61 6כ) כטסיה, עטייתןקכן

 יקמר 6יך גיכרין ססניסס )מוס ולנן תחוינומר6ס ותותרי
 ס)6 3טומ6סן געסין טכן תוס כס מפס) )6דלסכי
 כרכר סניטר דנה כלנרתם, לסתתות רעי ד'כי6יזס
 קיפטו) טים בסן פום) ולחור )כן רמר16ת וכיוןהניכר,

 חטוט: תוס.נס
 )נוסס וכמלס פירום כו'* )לנעזר 6ותסרנר!ר!כ(

 נסתרי בנסון מרנר יקרך) דרגני61סרןי
 כככוד חייכ ד3ן מסוס לסלך גס מזכיר כ6ןרק

 לסרן: מלכיו רמות כנטירת רק36יוי
 ג/ כיוס טמונכן קסוקס תיכף נתרפס מפרסהנה

 קכעקיח )פי לק מגי)ס, סיף ילוק)מיכר6תל
 גסן וכבר כלנעזר ר6מונס סיס 6כיו סכחייתספל תמתי" ולעזי כס ךויכסן )ספור כ6ן סמךלחון
 חטפתי מי טמירים סזס לנור ככייס וע) 6כיו,כחיי
 תרמס ססזס הכעזר, גס וסף נדס. מי סיסלככר
 רק ורחי5סי כגריס כרום 5ליך סיס פעקיסקכע
 רמז רק טמ6י 6100 כמפורס כהכ )6 מכווותפכי
 סמזס סכסן סזס סעלכ, עד מכסן וטת6 כקמרוזס
 לחרי וכסכו סכסן, תכת כפ) )כן 6סמ*ע, סניככח
 ממס חון עכורות כ) כי תע סמחגה, 6) 'כ6ו6חר

 )מחגם מכנוף טמ6 נסן ומעומק כנדיס,)וטת6יס
 סמם)ח גסו כפניס, דתח)תס סני דוקך 6ךקכיכס,
 סעוסקיס וכן סגסרפיס, פריס וסנו51י6יסססעיר,
 טפרי 6כ) D"tth' פגי גגך )מזות ם5ייךכפרסן
 כ))' )פניס סייך ק6יגו מתינוק, 6ינו סכסןמ5ירע,
 טסעו"נ כמו סחורם, מולכי וזס עיופס, כנגרסוכן
 כמקוס ה61 הטומ6ס כי טסול, וזוכו מתטת6ןקינו

 61כמ*): קיומה,טיס
 ע"נ, מ"בביוכ;א

 נמר מג") ננסך )י1י1ת )מ"י
  לכתוכ ביעס'  גופית זס סכפוליס. נויוס חקםחקם

 זכחיסס 6ת עור יוכחו 1)6 חון סחועי ע3קר6
 סס;חיטס סככר)יס, נוטכ)ייס סכפלריס סו6)סעיייס,

 מעיר ומנס סקי"ח, )זקת כסקר3ס סוי )מקרסחון
 גחון גקר3ח לדוחס ומפרס גחון, ססו6סנזטת)ח
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