
 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

אדייך
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חכמהחקהמשד*ש
 מחסלה לחסונ SISD ענין נוו4סזס ככסן מיסףקריך
 זס SD 6קר נפרר, לכח ענווס ליזה ח)י)ס,זרס
 כהניס יסרסרו hSn לכוסס ככ) ו)עכוו כמסריכלים
 סריס"ק 5יס  מהוך גכרי"נ, מטתה )כן עכודס,כסעח
 רתכ"ן ויעוין זרס. לחטוכ י613 ל6 הוt1'SD 6סורס
 יעזי"ס, SD tstb,t לחרי 3פ' ממ"כ כן )זס,קל31
 oSnt)o ס6רס סטכע, כסתרי חקם מ65ג1ומגס

 ונחולי סוטה כלכ כגחכי סרפו6ס כטתגתפסט כלמי מזוין זס יסי' 6ז סחופכן כרמיכסחסלכ3ה
 כן ר'נו קיטת זס 6טר מתוח, נוחלות ועודלסכרתי
 והסעיר לדוחס לפרס כי סחורס, כסתרי ,כן יונות נסוףחלס

 171 מנפגיס נסתלח זה יטסו כלסלסמסה)"י
 י613 ונוי חטסר, וזס נכפלי זס D~nth' פתחמכח

 ודוק: ד'.כסור
 סהיה קכ*ד DD' ספרי וכו'. ספלם 6תרשר"ף

 מל6כס גפנים כטסית ס6ין פרס ותהכדין
 כו' נותן וסדין כסחיטתן ותפסו) כו' 3סרפתספום)ת
 מתהך 6"ך הכפרפין פריס כסחיטס פוסלתמל6כס
 יתכן ל6 הקו"ח זס הנס כפיפתו. פוסלתמפיכס
 קרפה, וכן כפרס כקירס כזי דם"יטה נימס, 06רק

 61לטזר סההט 6חד סיה6 לפגיה 6ותס וסחטוספילום
 6כ) סקו-ח, ספיר 6ז )פגיו, 6ותס וערף וכןרולס,
 וכן כסחיטהן כסר זר וטס כמיי רכסן גיתך06

 6ין מעיריי קני פרק כירוס)חי כמפורסכקרפהןן
 כה, פסול וזר ה61יל תלעיס, כפרס פוס) דלכןקו"ח,
 פוסלת, תל6כס 6ין )כן כטרי וזר סו6יל מסחיתר
 כו' וסזיתס גסרפיס פריס קכלח על לחד הויוקודי
 גסרפיס פריס וע"זתחעט כסס, פוסלת מלרכסקתס6
 שיוכלר פליגי ל6 שרפה יעל תיג' ת"כ יונותועיין

 ודוק: עיי"םזרן
 מכסן וטת6 סתחנס 6ל יכוץ "חר נכויורבבבב2

 53כול, טומאך דהותרס חלמו הערכ*על
 טכו*י, רק ויהיס יטכולי לסכול תיס )ו כסיסוככזז
 מוחטין ו6ס תפכחת. )6 ס6 כיר 6כללעכורה, בכסן רוקק וזס דפסחיס. פ"ז כירום)לוי קסגיגווכמו
 53כור סוחיס ל6 נפסח גס סרן, hnw עלוזורקין
 6חליס טת6יס ים ן6ס דתרתז' 16 ודוק. סרן,כטמ6י
 ע) חיית סלילו קיolD11 Inhtlp~ 4 הכהן, זהיכגם
nbnlDריס כתומפמ6 דשנינו כתו קררן, תקרס 
 'nff1D קיוטי,  תטוס רק סטומ6חן זס 1651סכועות
 סגיה, פרה לעסות לתחנהוווותר סתרנזדסיכו6 16ודוק.

 ודוק: כטכו"י.ושכסרס
 clon ככ) סגה גמיס, נגריו יכנס קותהרהשרה

 נזכר ל6 3תולס 3גדיס ככוםדגתי3

 מכ3סין בין רקיי'לי מטוס 161)י סכ6, לכדממיסי
 עסירוח 3חקוס טגיוח בין טנגע15' כסוגםברי

 3יומ6 סדסן 10ל6ת בכי ומכס פיח(. רף)זכחיס
 געי י*3, רף טס והרכוס נס קוח6י ולמיטתכ"נן
 כסן פגעסס סכנדיס תן ופחותין סחקיס כגריסמיסיו
 יתזוג Sh )רכו, קדרם כהן סנגל סנטריםעכרה,
 כזר כסרס הכסרפין כ) מרפת והנס לרכזי כוסכהן

 יריך ןסקלפס כשן, 1)פ"ז ורחנ*סז יוחק)ירוק)מי
 לענודה 6סורין דהן יתלכר גרפס כסוכס, ככגדי)סיות
 עוד )רכ" קררה כהן מכסל נגריס תטוסכפנים
 כמיס מככסין סיגעלו 06 ולכך 3ה, כסריס רקחקיסנר6ס
 וכנס 6מר ולכן מתרתי פרס )מרפתוכסריס
 לתיס רק זקוקין קינן ד6ס )סר16ת כחיס,כגריו
 מככסין 6ין וחי) )נתר תוזקקו ו6ס 6ותס,מככסין
 ס) לעכורס גס 6ף פסולים כקלס ומחקיםקותן,
 3ז3חיס קס לכרייתכן סק"ק קרמל וכמו הפרה,סלפת
 06 חכנויס ככוס מיותר מרם" ולכן כסתה, כגדי3כ)

 טל )טכורס גס מס פס1ליס סכגריססוזקקו
 ורוק, ספרס.קלפת

 ונהו65ת רסנרן תלעזי ד)ר' שמהוממתפינא
 רחתנ6 גלי נכ'ז כסוכס, כגרי 3עירסן

 רף יומך כמוס' כחוס"כ כהןי כסריס תופיןדכע)י
 וטחיטת כמרפת כן כו', עכורס ים ד"ס ע"ככ"ג
 מזמין כעלי מ"מ כזר, קפסו)יס DDh"' 6דומהןפרס
 כהן סזכיל )6 לכן 3סן,כמרין
 סיס6 לעיני" 6ותסומרף )פגיו, 6ותס וסחט רקכהןי
 )6 ולכך ת"3, יותץ ועיין סורף, 61חר סוחט6חר
 ככנם ד6יכו תרפסי גכי הנזחנס 6ל יכוץ וצחרנזכר

 כיומנן ס6תר )זס יס ורתז סכיגס, 3לזחכסלענודס
 כמונס, דכעי כו' ננעיס לנורקות וסוס מירי ח"כדף
 ד' מטעון 6ף סכ6 כן כסריסי תמין כעליומס

 דגכי וכפרט הית, וסרכר )קחיטה. כעינו כסרכגריס
 ל6 6גילס 6"כ ל6כילסן רק ר16ין בינן תותיןכעלי
 ככ*ז: סיטכ ודוק כערכ, כפסח רק לכור, כקרכגותהותר

 נזכר ל6  נגריי.  5ה הפרס 6פר 6ת ס6סףךכבבם
 גזכר. הפרסה סככל חס כתים רחי5סכ16

 לתרומס כטכילס כווגס רכעי לזס רתזס והמורסונרצה,
 כיוגה, געי )6 חולין ר)ט3י)ת גח1)יןן מסה"כולקים,
 דהולכת ככנריהן וטופלת מערתת נרם ככילהולותרו
 טה1ריט, והכגןיס טהורם, יהיר 3גו1תיס עםכנהר
 כו1נס מריך ה)6 בנוגס וכזכרי פרס, כמערסיבזה

 כתכ וסרר עלתו' כפני כנרים ככוס כתכלסכילתן
 ~hhh.h מפרס כ6סיסת 6כל כווגסי דכעי לסורותרחי5ס

)חולין

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



 88 קמתהכמהחקתמשך

 וסטכי)ס סנטוס )סיוח 1יכ1) כוונס' כעי )6)חולין
  כמטון נרמס ול6 כמיקרי ומחוי נ3גריו  סטיכלכלתרי
 )זס. רמזם סתורס ורכנן תעלת כי 061)טבעי
 6ח סנסוכ  כמו )מקדם כגככס ותיירי ממוזהוע)
 כפי  כן לקרס' כחו  כועס כעי hnw ר'מסרס

  סכן:  למקרס. בנכנסכיונס
 מס מפגי נספרי חיסר6ל. ססי6 סגפםרנכרתה

 ללינור נכח  ונין חיתם  לסלןפנס
  o'pn  טככל סגם מימסי סי6 וכרח נרח סי6סמיחס
  כירוסלמי  ספירמ כמו סייגו כרת, 6ינס רחיחסלמרוי
  מנס  )ססיס מיחס 16 נכרת זרעו  6ין רמיססככיריס'
 מ"צ 36) כ"ס, וף ס3ת תוס'  ינמין  סנס, )נ'וכרח
 ככ"י 6ת וסזרחס כחוכ כס)י)ס וכיון מת' הו6סנכרח

 ומכם'כ 3ס, יס6 )6 מיחס ס6ף 0ו6ן ימ,תוי 1)6כו'
 גר6ס, פסוע 6נעס מטומעת. ויגזרו יקיימו 06כרת,
 מנע טומנות ורק כ35ורו סותרם מת וטומנותדיווע
 53גור, סותרס )6 מגופן סי651ת טומ6ס 36)וכיו"כי
 ס6ילס  o~niw הנ"מ וכיס 5"ג וף גככור.תוכדגנית
 ריומ6, כסיס קמרי גרס נופל כו"ו6ף %נופויילקח

 דטומ6ח מתן מטוניקת 1)6 ספרי;יסו  כיסורמיומ6ס
  ]וכירוס)מי נוס כוע) nhniw 1)6 כלכור סותרסמה

 וכ[* מגע  לפייןפסתי0
 6טר וסנפם כחיב לי  רכסריס )פ"" נפ)6רנמה

 631חרי כו/ ולכל חגפ כי הפס 3סרח6כל
 נחיכ סרי  עונה וליק  נו' נבלס מלכל 6סר נפםוכ)
 יחחט6  ול6 יימק 6סר וליס כחוכ  וכלן יתיר,נלסון
 ;רחויס לביר VIDtS' וקים סנפם  כו' מקרס כיכו'

 31ע)  וכועסה, וגרס,  31יס' כפרדס 6בל  6ללסיסיומ5ס
 כנוי וסזרתס רכים אקסון כת31 מקורע כסוףקרי

 פקרכן ם6ף מסוס גטמ6ס,  ימותו ול6מפומ6תס
 רכיס וקפינו ממפוי סי651ת ohntw שחיה פינססכור
 וכחס ומכילתן כספלן והגס כטומ6ס, טיסיםניגס

 המכור, 1)6 סגפס ונכרתם כרת נבי ורמומקותות
 ס5כור' ו)6 הקים כחון סע)06 גכי 6חרי כפ'ותסס
 נכרהיןי קינן ד5כור מסוס סיכור, ול6 סגפם וסונכי
 סבט6, כלס רל6 גמירי  ייחלין ים ריס  ;,מרווכמו
 מימס  olt~h  מקוס.  בסיס נרח ליכ5 כלבורי6"כ

 נלבורי h)sh סנס  לרסיס  כירושלמי כיר"ס'ריליף
 בפריס  ולכן  רסס. בירוסלמי  ריליף סוורבר רורונמו
 o55h  טומ6ס סוסרס רל6  לבור גבי ימייריוכיס
 6סחחייני 6ף מסוססכלת כהם))סי יחוחו 1)6כת1כ
 בס"ד, נכון וזס יכרתו. 1)6 גתוכ )6 מכן נ5כור,)יכ6
 רלונינו 6כסנררי ר' ר"מר מס כדרוך נ6יגוךבנוה

 וס"מ סנפיסס  סט6יר 6ל6  רלילךלנוסות

 מגפ טומרך רק מנופף יו65ת  טומ6תן  סחיןמפכניןי
 לק סוג,  פיקתן גג"י ניסוח סנ6מח כלכור,וסוחרס
 יומרח וסוי  סימתי מסופחני גרמוי  חלוניותססנוח
 דחפנה דמ5)י' 3חר ]ו)זס  כלכור וס:וסרסמגפ

 )כרכסי זו  6ף  כיליססי  לגרס סיתם קמרו ורכן53כור[,
  כן מגופס יילקח ספוח6חס רסנרס  6ומריס'סספי"ג
  וסתסרומח  נגופן  טימ6יס ו' OD ע) 16מריסמס
  6ין  ולכן  תלוניח'  ממכס וקינו  סלכן,  כחולרסיבוס
 ורוק.  גסן*  הספרבין  יגריל 61ין )יסרך),נוקרכין
 פס  בסמחפלליו לריקיס' ותפלח ר'  מרסעיס רחוקווס

 )הסעים,  נס יםמפהלבור,
 גני עונו ונם6 לחרי נפ' תורס סכתנה מסרהנדק

 וכרחי  סיון )סולות סעוף, גכ)ת6וכ)
 סוחרס ~OS3 מפני סו6,  פון'  פון כחו*סכרילפי
 רסיוכל כחב  לנן כמקוס'  לכסניס  כ6כילסמכללס
 obnlp נכל נמו לרח' חי*נ למקרס  וננגסיבלס

.finSD1תורס ירחן ל6 וכירו  יככב  ל6  06 רסר6ופסיק יפורע כס* מרנחיכ יילפי פ"ק סבופוח  ויפוין 
  כרת, חייב קינו קרס ס6נל  רינו"י סרמכ"סכס.טה

 נסרו 06 ורק נופסוסנו*קי י"ך סי' י"ח פיקיעוין
 כהו: סיטכ ודוק עונו, ונם6 ירחן)6

  טומרתו פיר יטיס ימ6  עליו  ירק )6 גוס מיכני
 בילקוי, רק  לפנילו' "ינו נספרי סמכ61ר )פיכו*
  קרנס  06 סומר ססייחי מפני  ססרמוניס(וסכי6וין'
 ולת"נ ססניפי  גיוס וחטויו ס"ל יל6 יסכילסס61ס
 רוס רכינה נייר המקנס וכפי' ויסר, בגריווכבס
 ול6 סניפי פגר פכר כי 6נל ססכיפה  ביוםרוסן
 טמ6 כסניפי  06 16  פליו' ורק ל6 נרס מי כי6"ם לפי  יעו"סי ויסר,  כיום ומס  נלילס מיכל 16סוס,
  ביוס סווס  1ס ויחר מזיה קולס עטכ) 6ףיסיס

 לסרס סקודמח סיכילס  ילין totos ימ6ססכיפי
 ט1מ6ש ע1ך 6ן ססכיעה יום טכל 061מטסרחוי

 סטכי)ס סיס 06 ס61' טרור עליו זורק 06 36)13,
 ודוק: )סזיס,קויות

0ננמ*י
 )לנות ג" טימ6ת1 טוו ט13"י, )רנות י0י0,
 סערכ עתיד,סעו סו6 דיסיס פירוט,נוחו"כ.

 יוועין 61ט ממט, טומ6חו )מסיר כירו ולויןימ6
  בירו מחו"כ 36) טמ6, יסי'ם)פתיו
 יומלחו פור InhnID 'fSDn  ולספליך ,:סרחולסביך

 כליסס פל חייכ מלוס, נמת נטמן  ס6ס לרבות13
 ר'  מסכן נכי כתוב וזס ח'(  דף )מכוחדמקרס
  לריסים סטיו  לפפמיס לסרס  טנמסיןטמ6'
 סנטמ6ו  ו6ללפן מסחן ווס מליס למסלסמק
 רסקים סין ל6 ולפיס  ולניסוך,לנרד

לכנס
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חכמהנמתמשךש
 מסכן ג3י זס כתכ תכן נמקוסי נטומ6חן)ננט

 ורוק: מקוס. נכיו)6
 ס)כ6ורס )פרם, יהכן כו. טימ6תו עור יפיסכשמא

 סטמ6יט גרסי 16 דזכ. סיכך 6מיג6סוי
 )כן מחנות, )3' חון ומקת)חי5 תמורס ellaoטומ6ת
 וכד6טכחן וטמ"ן' )6 נמת וכיננעז יומ6ס' לסוסנע

 למסרס 6תת כטומרך טומרך )סו סגע כ*ככמנתות
 לדית כע*ק טפילם ונכי 6הי(ן למזר זכיומגע

~ph מס 60ין ממח" מי סוף3ירוסלמי 
~ff19s 

 חמורסי 56)
 יסיס, ענוק עליו זרק )6 גרס נזי כי 6מי)כן
 3מח ממנע נקעת פירומן 3ו' טומטמו עור 606ף
 3מת, מנגע כעוד מגופו סי651 טומ6ס ע)יוסים

 נז3 ככ*ז מת, מטמ6 חמור מחנות סלוגיכלענין
 יסי' עמ6 ניס מי ע)יו ,רק ס)6 כ"ז כמחטננע

 ורו*ק: מקרס. עינינה כרח)חייכו

 עמר 610 סרי 6'5 16מר י"מ קכ'ז, פם'כשכשכשי
 כו' מק"ט סרינו נריר נפם סורגיכ)

 o't)sDS ופירום"יר*מ סנר*6ן, ]גילטח נסיסטסתטמ6
 מפי רמוסכע ס3ל דר*מ thes דף כטכועומ6זע
 וסכך ותיגס, מיגס דון יסכר עייסן כו' ככ"רעלמו
 קלמר ולכך כלכרן ערכ )טומ6ח ומיגס מיגס כוןנמי

  ורוע: מגכ)ס, היסט טומרת כ)) )מידף6*5
 טל bSb "נולו )6 16מר לליעזר טר'  פ"ועךשקריו

 ססו6 סחי ומס קו"ח וס)6 כו' סחי מן6כר
 )6 )סס 6מר כו' טמ6 מתגו ספורם 6גרעמול
 כקין הפליגי פירוטי החי* מן 6כר ע) 6)6קמרו
 6מר וע"ז סימנס, כפירוק סרמ3*ס וכשמפרס כזימי3ו

 כמו כסיעי כ6 ס6יסור1 ורץ סנורס' זסי6דר63
  מעיין כיון סנכלס מן 36י 6כ) מיעול, 6"5נמרס,
 כן בריסן סני )6 )חור וס יבר פל 53 ל5ס5יסור
 טומ6חו כ6 ס)6 סחי מן 6נר טומ6ס )עניןסכ6

 פל  חים ספח %ו5%ס סרסי  %ן 5נר 5נלמיעיר, 61*5 כריס ס61 61"כ נפרטי ע)יו כלייתומתאלח
 ~דיך כריס קינו ממנו 6כר 61'כ 3כ))ה ממתכל

 ס)מ"מ, עיקרו ה61 סחי מן ד6כל פירוקה 16סיעול.
 דנין ילין בקו"חן סמה מן 6כר י)פינין ל6חכן
 6כר ס) 6)6 קמרו )6 ד6מר וגוש מס)כסןקו"ח

 1ד1*ק: מתי,מן
 מקלס 6ת כי סקס) מתוך ססי6 סגפםךנכרתה

 6100 610 סכרת כי יתכף hnD.ל'
  ס5דס, נפס  %ן סתת  703 כמו ~(tss מהוךגפרת
  סיכן סו5  סחיוני  מסרוס עיכי

 גגי
 ככ) 1גמ65

 יכלכל מחיוג" )סרוח מעון כוסס ועורקיו מחקקי"חקק
 ול5  סגוף, לע  נסכלה )1 טוכ 6ז 6חר,יופסר

 5חר.  גוף h'o סיטר5ליס  ס5ו%ס  כן תגון,  כללספסיר
 5יט  כל פל  יסוכן  ירסוי  וחסכן  ס5ל9י  לרוח%פון
  מסכרה לו גלוח 6ז 6חר יופסד וכלסר כפרי'יסר5לי
 דוק*[, טנז6. ר' מסכן SD סייס כוונס כמו סו6]וקולי
 סל  פרכוה פל  %לווים  איו ל5  פרן  בחסכןופנס

 קעכרו כיון מק6"כ לחרי כגוף  היו )6סנסחרוחופריין
  ס%5ר וזס "תר כנוף ס6ותס כל כי סנסהרות ע) גענטוהירדן
 מקדש גצי  o51h תיסר5לי ססי5 הגפם ונכרטס תלןנכי
 סלרח  כתו 9סו5  סלסל,  %חוך %5ר  5חר, כגוף0סס
 5חר  6רס 510 סלסל  מכל  סגיך,  תהוך 5חד735

 וווק: כסי"ה*  לרוח  %פין%
 וסיתם ויקחו, נסתר כלמון נתמרס פרס פרסתכל

 דכו)ס תסוס עולסן לחיה  לסם וסיהס)כנ""
 )יסרק), ית3' סתו 0תס טגועך מקוס כפלס6יגס
 סוי )כן סע)י1ף סיחור מקוס פוכיס, ססכרו3יסמקוס
 סחוס,חק

 ודו"ק: כסתר, כלסין ססי"ת ומך3י
  רלסוי פרס יפיסת כתכ, חרפ"ס סימן סמג"6הנה

 יעו*ק, רמיז6. סיכי ידעג6 ל6ד61ריית6
 פייסת )ענין יליף יומך דגריס מפורסן סו6ולדעתי
 )עסות הטיכס, )כפל לעסות ר' 5וס דכ06רמסך
 סס וקמר  יוסכ"פ  וס  פליכס לכפר O~D  העטס6לו
 לדורות, סתעככ ר9 15 הפכי  3סן  סכתוכ כל  כל6י

 elbn כמלואיס רס3"י 6מר ע"כ ומס ס',  דףיפו"ס
 וכור אפילו סיכר זס וכתיר מעככ6, פרססמקרץ
 פרס  בפרטם גס )רויות י)פיגין כי 6*כמעככי
 לקיית נסעם ונמ65 ספלה, עוגיית  hsDY)  o~w%יר5
 ולפיז ר6וריית6, 16 וסוי מעכ63 פרקם מקרץספרם
 ואוחי ונכון.  סמקדס* כזמן דאורייתא סוי כיוסכ*פנס
 ספקוריס, קכחומס 6ת כט"פ  קולא סיס זסמפגי
  סס נספרי יכר%5ר  5סרן' %יח 5חר  סניטרמפגי
  מב"ו התורס, תן קריאתו סיס )6 61"כ קת*כןפ0'
 לכפר )עתות 5וס סזס כיוס עקם כאסר נקמר)6
 3ע*פ, קרי6ננס גסתגס )כן נ6תיס, )6 טעדייןכור
  5יסחלי.יפו"ס. 61יסתני סוגי) פרקים למוכס ט) יאמרווכמו
 ד)6 מ6י )פוס 16)6 6חרינ6 טעמי ד6מרסוסגמ'
 מסיגי, י)יף ד)Stth 6 לטענויס ~SW תפרט תסעי,יקיף

 6חלי! כפ' מע"כ ועיין1ד1'ק
 סלון זית זכר )6 כו', ונפן ותנגס זרע מקוסיר14

 לטעמו כסמן טועמין סיו זס קכ)ורססי
 ז:זקוס ז6ח, זכרו )6 )כן סכמן, ולקר 3רכקכלפיחיח

 וסריתוגינא ו%סח6ניס לסכול רק  ס%רגליס  נסקיזה
 ופמוט: נחן טעמו טזס וסתתריס, סזיתיס  מןול5

 כי ועי ו3פירס.  סערה ותסח לכיס מיסךי(ב14ך
 יפותי לניס וכסכל ס0ס 3"פ7 סי6 6סל,סכלגס,

הי"
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 2ev ממקחממהמקתמשך

 ענין זס כי 63יכותסן רק ככמותם תס1)לס כינססי6
 יוסבל סתזון 3תפט 6סר ג6ס' ויותר גסג3יותר

 ססנטיח וכמו 5ת6ה יוקבל ססתיס וכתעטלענוגה
 קתעס 16כל קיסם למוכען לחתיכס ו6כלחטככלכותיו
 גתקררס ל6 ז.ל לתרו ולכן רק"ה 3חעיו,ותתכרך'
 )קוכט' )חחיכס hl(onS שקטעו עד יטר6) ס)דעתן
 061 לכפקון יספיק התזון קכמעט קטגכי עניןקזס
 16סר סו6 סקכ"ס טל וזיוו סי651 מזון ס6רסי6כ)
 לחס כנון רז"ל ססלי6ו כקטר .תחג" ונזוןנפטי

 כיותם כת6תרס סלתיחו' לפי הו6 6חד ולכל6כיריס,
 ככמות, ל6 כסיכות, כגו.ס הנרכס סיס ח5א1,גפי יעסי סיס תבתר סיגו ל6 קילו ולכן כו"ל5ריקיס
 והיה תעותר כעדיף ל6 ססנויכס כחן מיהכבסר
 כזס 6סר גפסיי, עגין ג"כ היס וסתיתסתספיק,
 חוס לכסוח רק סו6 6מר סכסנזס, סתיית מןגכדל1
 סתו גתקרס ל6 כבסר o51h סקיכהי ח6קה5מ6וגי
 כו וסיס כסיכות, ל6 הכנוות סכרכה סיס 6זיתכרך,
 וסיפח בסס סיתר וזה סכסחס, לפתיים קוהטהייתס
 )6 כהקלח ,-גס רכיס ניס מזכיר 1ל6 כו' חיסלמס

 6פטקיס ו6ת כתירס, ו6ת סעדס 6ת וססקיתנזכר[,
 סיינוי לסתוי[ ד"ח קר6 על ס"ס ככ"ק ]כדקתךקל6

 ל6 כאסר oilh ה3המהי תסתייח נערל יסיסססתייחס
 וכעירס, הערס רכיסוהסת מיס וי65ו 6ז 15ויה כפיעסו
 ודו"ק: ככתות, רק 6יגס מכרכה כסתייחן, תויןמגיסן
 הו6 הריכס גוי חט6 כי חסכ' פכ"3 "לכוךקי4"י

 ר6ס אסר כי טחה שטס קירס טל6על
 לקרס כזס לקים מסר6וי סיס לפי.סי 5"6 העםכי
 וד' נזסלע, סיס לסו5י6 תעלתו ולעקות יתכרךספי
 דכרו ככר וכזה יסלים. עכריו nSDI לריק רוןיעמס

 כי לסת3ו3ןי ראוי וכקשח 6תי. 6ין וספריהםסחכחיס
 ססס 15זי כלי וענין דכר סיעסס )תסס נו65גול6

 תע5תס, טעס1 נכי6יס כטלר טנזל6גו תה וקי"ס,וכקר, וקלוי נון, כמו מעסה, ופלקות היזופתיס ככלקורס
 כעתירת יסוסע סיס הר6סון כתו וכריסס, הקיםוהק"י
 כקול לטתוע כו' סי' 1ל6 הכתוכ וכנחתרססתס,
 נוס זולת כחטר, Shlnnl הכרחל כהר 63ליהו וכן6יס,

 כזס ונרמס ס61. דגר סל6 קרחי כרכר )1סמ65גו
 סת6יהה, כ6ססק)רי6 תיגס טססגחו 6חר גכי6כי

 SSl~n1 החותר מיסטט ססו6 כתקתגע, סו6וכגכו6הו
 o~p5h ל6 כי גר6ה, בעין עין הל6 כזססח1טיס,
thloתסתספיע כליס ס6לקית הככו6ס כחות ורק 
 הו6 כי תקהי כן ל6 כקר, לכל רוחות 6)קיסיחיון
 ססס וכחותר חכירו, עם כ6דס ומדכר כחוסיוגק6ר
 OCID סיס קילו ונזדעף ספרי )ועיין כו כרכרפ6'פ

 מעיד מספיתן כח כעלס 610 כי SD'1 קמרו 6זכןי
 ק) תסיס תפני )כן לעכרו' לאקי ופמ6וסוהטכס
 נס סוס עמס 4 סדה כ6ל ככווו )המירהטפוס
hSDIלחרי מקידת, הסי"ח סי15הו חס כלי נזע5תו 
 יסרבל, כל סירטון ישראלי 3ני ורגזנית חלוטתסכלו
 ססגחמ כלמי תרקחו דכר יעמס ל6 6101 תסס 6יס 610כי
 חכתתה חפן כפי ככרי6וחו סעוסס מפרטיות,הסס
 קרוסיסי סעוסכולס כ) כי 5עקו 6קר קרח, 3דכרלכר
 וחמווסו ממס תעלת סכחימו וגדול, כקטן כנבן,כעס

 סחלוקס כל עסס כי ספיקיח' סטינו פחותיסי3דכריס
 יטעו כי onib חסד )6 6ז dJSn כויסככסוים
 עסס ד' תרטון כי וסרוס, 6)קי )סחטיכוכתעלתו

 מעסם קרח 3וכד ססר"ס עכסו, oS1h קלסי כ)6ת
  לתרו מס  לערסי תיס היס bS כלקר 6זתע5תו'
 )ערס נוים טלין מס על חסי ככורו על גניגןוכרי
 לט1כתס לחוס תפלתו עטייתו כמעדר 6ז יחוט,ל6

 לכן סטס, חלול סיס ויתיך תן לסס)ע 16תרולגזיר
 6לכ1, סריי דירי ליטכ כנ"ל כו'. ח3י6ו ל66חר

 תוטכל, סוכרועלס
 סיס סכמת חרינס, מתי נעגין עוד לזתירירעכבו

 מסיו סק1לוח' ורבו יסרבל נתעלו תורסמתן
 סכיכוח מולך הרכור ססיס וכח6תרס ':3קחע,ר61יס
 16סלות וכך עוגקין וכך רקרוקיו כך 161נורסמחנס
 מסלע 6) כדרור סאן הסי"ח ר5ס וסנס6זסרוה,
 תקם קל תנרוגו יו65 6סר ס"לקי, סיכיר כג"ייראו

 וימיו כסלע SD1D 610 6יך כתוכה קרויםקקטיגס
 ס6מוגס )חיזוק זס o~s ויהיס סגקתע, 6תרו6יס
 קווס מיסים הקס ר5ס 6מר הגככח מתעתדחטין

 נס קיסיס 5יס ולכך חו6כ, כערכות כריתכליחות
 תססי דמלכ6 ]סוס3ינ6 סוסנעי חרי 1'סייגוי6סרן'
 לגכ*" מוסר ולסורות 6סרן[' דתטרגות6ס1סכיכי

 סתרו וסתם הללקה סדכול תן תתפע) סו6 סםל'צכי
 נכנעים )סיוח כססן פעל )6 בלקי והדכור רוחו,6ת

 סיס ולפ*ז ד', פי תו65 נכל ולעקות יתכרךלעכורת,
 nlnIOD טסיות עיניסס 6ת יכינו כג"י כיתהי6ות
 לר16מ סריגות חוט ייקדסי ס6לקי הדנות 6תלר16ת
 עיגיסס, קיכינו )עיגיסס, ססלע 6ל ווכרתס וזס קד:ז1,דכר
 על תכעסו מסו:6כל

~DO 
 1ל6 מתריסן נ6 מתעו 6תר

 סדכור פעל ל6 ולכך סריגות, חום הכנת על015
 )מעלת עזן וזס לסכוחו, בריך וסיס ת16חס,הבלקי
 וקין )עענ"ר, לפטט קרכ ררך וזס להלתו. ל6תמה,
 במרו שככר יסופק, ל6 זס כי מתסס, סיס הרכור כילתפוס
 011 משסן קל נרוט תתוך תדכרת קכיגס ז")חכנזיגו
 וכל כקרכו קרויין סי6 סטכיגס כי )16ת, )סססיס

מס
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חכמהתקחמשך%
 סקציה, חפי כסומע סו6 הכל ססס 3סס ממדהרחס
 1ל6 כניי כל3נ ס6תוגס חעק כזס היס 13י6יולכן

 נלכד 6מיגס ס;ריטו סלhh' 6' פועל סו6ס,מגחס
 יסרק) טחיך לנור כה חקדס תל6כיס מטסריקמ~לרק כלז: ודוקגג"י.

 מררו 6סר עם כי מענין ידעת,6תס
 6ר15ת לככוב 1ס1לכיס מוסרותיסס ונתקוכ6ווגיסס

hsלעגור 6ותס יגיחו 6סר ומרינס עס זס נוי למסי 
 סיס ל6 ממוריס י5י6תס כי סקרים לכן 6ר5סןדרך
 תססי"ת, נוכוון ורגון נסית סנהגס ררך רק מרו'ורך
 לSh ol~b 6'1 ויקמר 6רלס, דרך לטבול יגיחסלכן

  5ריך 5יי ימ5  פירות )קר6תךן 6)6 גחרכ פןתשכור
 תלחתס כי להתגר הרלס כי לקר6תך, כחרסללקת
 כחרכ לפחוז מוכרח 6היס 6כי the 6ר5" דרךכעברך
 6ין רק נעלס כחסלה כו' 6ליו וי6מרי ננדך,כירי
 חרכ ל6 זיין, כלי סוס כירי יסים hSn פירו;'יכר'
 כב) תמכור ל6 וי6חר 6עכורסי כרגלי רק חניתי1ל6
 ודו"ק: תלחתס, כי תתגר קרס חקק 6ין 06 6ף קיסיסילעפן
 פן כו' נלך מתלך דרך וכרס סוס נסכור 4יכ

 6ין ק'י כ"כ ר6ית6 עפ"י יכותר וט'.כחרכ
 כפני לנכוס נוח סיסת כדי כו' כלוס מועילקי)וך
 )הילזך סיריל כרמים ס) כאכיל חכתיס מודיםכגי
 16מוה O~gD מן סי6 ארוס 6ר7 וסגם כו/עכיד
 ילכו סת6 יר6 וסיס ג"1' כ"3 עיין כו', קגזיקיניי

 סייכו יככרסי כקרס נעכור ל6 תנורו ולכךלמחזיק,
 מילוך סיין נלך, התלך ורך רק כרתיסן ;לכסכי)
 ל" סינורי ע"ז ;נוס, תוס' וכמכ"כ (rolsמועיל
~uun

 6נו קלפענויס פירו;, 656, כחרכ פן כי
  לנכוס נוח ויהיה זה, 6ת זה onSeS 5ריכיסגסים
 6כרהס וכתו  סולכיס,  onhn זס  נסילוך בניולפני
 לככוב, טח סיסים כרי 63ר7 ;סלך6כיכס

 ווו"ק: כגמ',כנזו"ס
 )כתו קרוס חלך כתכ ל6 כו', 6י1ס 6לי1רי84כ~ר

 לסן ססי' תסוס כסיחון, כמו יפתח(ינספור
 קטן )כעי"ג( ואמרו )פ6רל6נועכט(י ODO מועקתכיח
 מלך, כן מלך לסן ס6ין מ6ה כתי כטיסגתתיך
 לכן ODO~ כןעת עיקר ירוסס ממלכות ;6יןוכמלעס
 קסיס כסיחון 6נ) otlh/ וימאן ארוס, ויאמרכהוכ
 כגו, ו6ח אותו ונך כוכריס סכתיכ וכמו לנגהירוסס

'gt1D'כתוב לכן In)hSI סיחון: 6כס 1ל6 סיחון 
 תת דלכן יתכן, כו'. כו' ינ6 ל6 כי אסרןי84כמף

 סמסס כוי החמסי, לחדק כאחראסלן
 וככיה כיוסכ"פ 1לפגיס לפגי לעכוות אלעזר 6תיחנך

 6ל1ל, קורס נכי ;ל יוס ס;לקיס כלו ולכן6גטיגם*

 ווו"ק: יוס* 6רכעיס ;יכיןגלי
 כ6ןי קבורתו נזיר ל6 מסר* נר6ס אסרןךיכמרז

 גי ורס" ונוזס וכמטסי נתריס תגזורכמו
 מעיה כל ויר16 וזס גמטתו' אהרן 6ת בסססרקה
 כגדיסן כרגזי סגי י)רורוה יתכף עזן כו'. גועכי

 מיה תיכף61"כ
~tDlh 

 06 ]1ל"ע גדול ככסן קרו;
 6ין סרת וכלי לכס"גי כמקדם סל6 תקרסיןסכגדזס
 וסיס סרגי[ ד' דטפ"י 161לי כעזרסי 6)6חקדסין
 זס 61ין לקכרו מקס בריך וסיס לבכיו לטמאאסור
 נגה ל6 מסם סקכרו סיכתוכ וסככוו סגתוסמירך
 ססזכיל תמס ויתכן מס. ויקכר זכר עקכ כפ'רק

 כי להורות סס, ותקכר תריס סס ותנותכמריס
 גס16 ל6 ומליס כארן, לקוכרן גס61יס סיוססכטיס
 סקר; נזפני כחו"ל, נוחס טסיך 6טפ"י כקרן,לקוכרס
 קינ" 6ת סקכ"ס יתן 1)טתיר קרוס, גכול, ק5סעיר
 הכל יסיס 6"כ ונו61כ, עתון ארוסן סזס קדנווכ"קגיז"
 ככתוכוה 6מר וכיו"כ 63"י* קכורס וחסן לטי,חייך

 כ6סי6, קכור מ6יר,ססיס ר' על סנוס6 פרקירוםלנוי
 סיו ס;נטיס רק יעויף, וירכון. יס6 נזחיחסכקיכו6
 6ון עד 16הן הוביש לכן ממקריס, )טס6ן5ריכיס
 כי פסי ותקער לכן סס, תתם מריס תק6"כיסרבל,
 )יעד ,ה כחכ )כן יסרבל, לקרן הו6 מסיחכסיכה
 ודוק: נכ"6, יהקייתו3עס"ז כי 16תית, ספסר כל עלקותו

 ר51ח ;גס ה6רנעיס כל סיס סל6 נוסלגו ייספי סכתונ פירוטי יסרבל. ניח כל קותוךי12כמך
 תסיתו נסרר וסיס לויס )מחנס נפלס טסים כפוגג,גפע

 תות ltob' כתיתת חזרו סל6 סיס ט6סומתספחתוי
 ורוק. לקנווח, לסס וסיססכס'ג,

 מעגין יסר6לן בגי 1)6 יקרא), כית יגחיכרנמדק
 והיו 6בן כר"ח ס6רבעיס נסע זהמהיה

 1לגוחס כנורגר, כ6כ כט' עויין סיתותו סעססכורין
 מסככותס, 56) ינוח לסרן מגס 6סרןי תיהת להםסיס
 למלך חסל סתחיס, לעולס סזס כמדכר יתנווע6
 והגגזס מרגליית מיגו ספליך מקס מס 5רורוחמזרק
 והגסיסי מטף סתם יסרבל כית 6כל )פורס(,כולס

 תות על כולס ככו המה סגזרס, היס ל6סעליסס
 כתיר ולעי) כקרן. 6ותס )הכיק )כלי ד'קרו;
 ועומךיס ;)מיס וכולס הסר, סר הערה כלויכולו
 סייגו רם"יי מדכרי תתי כלו סככר כו' לארןלכנס
 הוס' ;סכי16 כנוו סגזרס, נוהן סנט) האתת)פי

 ודו"ק: עיי"ע ר"תי כסס קכ"6 דף ככ"גכ16רך
 פמליה זס סנגנ. י1סנ עיי תיר סכיעגיךיימ~כהו3

 מיסיו כרי כנטן, גלוון לך3ר לסוגווטיגס
 ומס הידס כנעגיס ליחן ovOS מהפלליםיסרבל

6יגס
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מי
 קנחכמהחקת

 ססס ירפי  סוי  ו6ס למ"ג רם*י. כגעגשילאגס
 %"%  נירט, קיה! עמ)קיס ע) מתפ%יס מייעמ)קיס

 ונזזת כטעות. ססתפ)1 כיון תפ)תס, מיעלת סיתם)6
 Sffh סמקנ) פרק כתדמור סקכועס סס)גס*65ס

 61ימתו1ף סעורי וזרעס ו6ע חיטי זרעם)סממכיר(
 16 ט' די)יס סערי סוך נמי ו6ים"יף וגלנירונדו
 כי נוקייס סוי חיטי ויטה 6י)ו 6מר מ5ידיגמת
 סי5)יחגי מססי"מ נקיתי )6 סטני וגו/ 16מלונגזר

 ונכון, גחיטין* 656כסעוריס'
  לכני  ג6סר  הו6 כי ייען עמלק כי"כן,שורם

 סכנעגי לק  מטווס,  %יו6 בז'  לסלתםיטרלל
 מוחזקת 15761 ק)סס, 610 כלילו יסיק) )כגיכחסנ
 סתפ)ס 6"כ 1576, ע) סי' ססכשחות וכ)שוס,
 גמו )כו, שמכוון סכלי סתתפל) )בווסת לקהיכנס
 סכטיחן SDr'1 כגעלי 6100 יחסכו 6*כ כרס"מ,ק6תרו
 כמררם 6מר 1)זס כ)). )תפץ )ככס יכוץ 1)6הסס,
 הרי עטי ככני שטיכס 6םור זס 6ין טקכ"ס6מר
  ת%רי%ס'  תתרס כי  כסי פנ%6ר  ככלפניס  לכססו6

 ודו"ק: כלתלי.  ניר6לכך
 סוס סעס תחן נחן 06 כו' גרר 1קר6)רישמי

 חגסיגס סיס עכס דעו פירום, כו',נידי
 טסמוך וככן ונוג51חיס, נווקפ)יס סיו מיו  מיסר,גוריך %פי ניו  תלילס  ו6ס וכיתכן ;טכסו סמ5ליסכ;סיס'
 )פרנסתו, דרך יודע אינו "כעלנו 6כיוי קלחןע)
  %ב5סר מגות, כלי קניו גס (ton~h סו6 )ככור631
 כקמו לכן )ס)חס, כ6 מיד סעגניס נוהליו ביר6פ
  סטנעית, סמ)חמס נמפוכות קיכ5חו חסו ססססיעפו

 גחן 06 וזס קרכ'  ביום  כבכור  תפריס  לפיניויתר6י
 ודוק. טכעיה* מ)חניס ם) גדרכם כירי סעס 6תמתן
 כמסחר ירוויח כאקר הנולך סכיה )6חר םערכוכמו
 וסר סנטיך רכיי תכוון וזס סיגיו, מחמיי מכ)יותר

  דחס  פירוס' לתפ6רחך, ולוקיך עולס )6ור ד')ך
 )716 )ך יסי' ים  מנסיות  סינסנס ע) קמורםסוי'
 סטכעויס סכחוה כ) כח ע) מורס  סוס 61)דיך,עו)ס,
 ח5)יח סטכעיות  נהכסנס תגס לתפארתך, יסי'זס

 1ד1*ק: קרכ, כיוס כגכור1ת65
 רנסי5  פירוס' וכך, נו' רכרנו כי כו'וכהתמלל

 ככווו  6ין  כגורי  %לס%הל
 ט"זז  לכסוכוס  %תיל  כנורו %ל  ט%תל ות"ממח41
 לנפם, דכוק עלמי קנין סו6 סחכס ריעלתנגסוס
 וחסרוגס, מעקצו יגינז סכ) כי flfiSDn נגרע )6וכוס
S)h61תססכמת נקנס ענין רק 6יגו מעלתו סיי נס 

 %פלסו  יוהסב ס)6 ינוחול סו6 ו6ס 16חו,סמגס6יס
 מאס פיו סיס )6 קרח גמח)1קת אכן  סנק)יס,ס*%ר

 סעדה כ) סלסלו סיס סחס6 כי כנורוי ע))מחו)
  תתרס*  ומדוע  סויוסיסכונס

 עע)תס ט  61מרו כוץ
 )6 פכך SlnnS' כיוו 6ין 61"כ ססגמ" רקןניכו

 סססוו סיס סחע6 6ררב5,  כ6ן  S~h  שליחס,סהפ))
 רם*י ]עיין יתכרך )סכורך %טף יסחפו  לייללטכד
 )מסוקן יט) וקפיר נועלתה קגדי)י י6"כ מדרם(3סס
 סנד)14 סרי וכך, כרי רכלנו כי כו' סתפ)לוזמו

 פירום, וחיס. כו' 6ים 6ח סנחק כקך 06רףקיוק ודו"ק: כו', 1סתפ3) )מחו) תוכ) 61*כמע)תך'
 ועתו ורע  סנטוך כל %6ר  סססי'המקוס

 וסיס  יבפיוס מסנס חוס סיס 06 6ף )כןוה4
 נחס 6) נסכיל נחס לוחו גסך 06 הזותיקרוב
 תמחס סיס )כן  לנוריו'  ו%כ %סרפן o'oייהוטט
 ופמוט: וימי. 1)6סרס, כלתון וסיס כתוב לכן נחש 16תו גסך oh כזה)6ים

 6סר 6ת כו' סורים כו' ו' 1עתסבהשושרה*
 חילק* קותו קלוסיך כמוסיוריסך

 f"DS ממם יתן ק)6 סוריסך, 06ר 6ה מטמרכזמר
 לותו כמום )ך יולידו 6סר 6ת טעותך קלפי סנורלק

 ל5  ב%6ת )סורים יוכ) ט)6 סליות 1'כפיתירם,
 כלקון ד' הוריק 6סר כ) 61ת  61מר  %,י%ס'תיר%

  קמ"וכוס: סימן יור"ר  ויפויוי"%1כריי%ירוירסנוכל.

נקלף*ושוושי
  ע**

רי2ב4י
 נרקיס 6ף ויחר כו' )יגס נאק Sh 6)קיס
  מסופקת  כלילס סגכו6ס נ6ס כי סו6* סכךגי
 61ין  כהב' %סוסיו  כרוכ  6פר ס%רווסי ככהושלוכחה
PDD6כן ת)ך1 )6 )1 לנור וס61 671" מירי מו5י( 
 סל  תלווי מ6תס כתר וגס סומן סומך כי 6פ1תרס

 ופסוע:  ספס. %6  סיורל6
 מלתון, פי פתיחת גם ע) גתפל16המרימונים

 כוס גרול בנס  סיס  תועליותמה
 וסגרתם ר6כ"ע. יעיין כדק, מרי לעיני ו'ססירופ
 פייסת  o~O  כלפס'  יילל  פל6 סקי"ת סחם מסכי

 כי )גו מס יברך יתקיך הofi 61 מעמס, יחסלפתיו
 )סעי) ססס ר5ס כי )דעת" ס6מיתי וסתיריןיק))י
 מלגי וכ) יסיק) 6ין מלכי כ) ע) יסרק) ם)קימתן
 6)פי כרככות קרכ )עויר יכ161 )6 6טרסנויס,
 מגויס ככ) גככד סיס ססו6 כנלעס לכןיסר46

  טינה )6 עלמו מחרי פיו סו6לס והיוונו)כוהכ"
 'סר6)י ם) ממעלתן גסנכות יחוס כנוסו 6ים06
 מפחרס סגויס ג) ויסנומו כליס, רוה יקום )6ס)6

  כי דתכן רתכ' %6רס כשר  כן  ייי וכליסרוק6תס,
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חכמהביקמשך%
 DYQ(1 כי כוי ע)יגו 6יממכס גפף וכי )ז0טת0
 6100 )3כטי וימם ונטמע כוי פסיפס ונטר ט'06

 6ת כ)עס' ונסמע,מפי עקיתס 6קר 6ת ססתעטתפני
 ס6ף )ככנו, וימס )כן מגויס, )כ) תעסו עוד6קר
 סרס ר5ס )6 בכ"ז יתכרך, כסס דכוקיס 6זקסיו

 כעתוק סמ65גו ודמו כויי נוקטרג כססכן קרב,והיערכו
 נסתת ויכססו מכטחונס סג)תתיס יפלו פן ועורו3ע"
 )ספי) יתגרה סכורך תחכמת עתוקס ע5ס סיסוזפ
 תכן סקומס, כלעס גכי6ס כרכרי מגויס ע)6יתס
 התדו יסר") 3כי כי העמיס, יקטרו פן סטסתסק

 חזיונות ע)יסס יקמר כי )גלעס' לכ סוןשכספם
 זס כרס וכקנות סנויס, כ) תסס יפחדו לנוטןכקלס,
 פליקס דלי"ת סר6ס )כן מפיו, יעגם וסכסףמלכה
 וגככדיס רכים כלק סרי כ) )פגי ס6תון עניןע15תס
 16 סעס כי לסר16ת סטכע" נוגכול יו65 עגיןת6ה
 סו6 לכתל ססו6 וחס פיו, עם מדכר סססת)6ך
 כתו סירוס, סתיע)יות תזק ויכיף סטיך, 3ו3רלותר

 וסייגו כו' תגידי ו6ס כסוף ס6תרו וזס וסכן,סנ6רגו.
 סכזס לקים, יודע ט)6 ופתרו קסטמיגו זס רכר610

 ממס: טתתפחדיס קרו6יס רוחס,יחזור
 לעקור סולך 6תס לו רתזס רמז רג)יס, סרסזרץ

 קריניו, דירוגה פילוק, רג)יס. ג' לחוגגתולומה
 סתל6ך 6ף ו6הס סטכיגס, פגי ר61יס 0זכריסיכ)
 הסקריך כמו ס61י פ)6 ררך דע) ועור רופסיתיגך

 ירו"ק: 3תסוכיתיו.סרטג*ן
 סתחגות' )כ) מבסף ון סכט ק5ססעס. תססריר*4מ

 ti~iYD טפט וכו כענב וגכקל מיכס פס)6101
 בכיתיו זכות פירוט, 6ר6נו, 15ריס נורתם כי בנורע"ז

 עלי נהם דן יעקכ, עפר מגס חי 1זס כו/תסייעתו
 מסוק רטט, וזה עפר, ע)י וזות) )תמו, ועפלדלך,
 חתות 6מר ע"ז כחוסה טנסרג סתעון Oh11דגלוי
 רגליו, כסחי כו'טנומון חגר כ)עס יו"ר כסוטם)חז*) ח65גי וככר סתטין, טל פירור, יתריס, חיתנפטי

 כע"ז: סיטכ וסכן יעקכ. טפרוזס

 )6 יסר56, רובע 6ת ותספל יעקב עפר תגסמי
 tsh~p מ) שרכיעי 6ת מכוון לותר, סו6רחוק

 גפסי חתות 6תר ולכן )תוגרס, רכיעי יסורס6101
  כמוסוי מחריתי ותסי יטורון, טכסי סתם יקריס,תות

 סנתפ)) עד כלירון תגילנלין עיתותיו סיוטנתיתתו
 סת)גוק תכמס, גד) כמחריתו 6כ) תסס,טליו

 וסכן: עולס, עו בזרעוגתקיינוס
 נזס )י סכן )בלק נלעס סגיו ל6 סניבפעם

 תועתו, סכין ר3לק תקוס חזנחוק,סנעס
 כפעס )עסוק 5ריך כן סר6קון כפסס סעססדגמו

 ועכורתו מפעור, ר6ע ס)קחו סק)יטי 3פעס 6כ)טנ"
 לו ס6תר עד )מכווין יזכח 06 ירע )6 )כןככווה
 'תנין כסגסררין ר"6 6תר וכן כו'. כו' כגסכ)עס
 זורח )חייכ קר6 לכסי טס רם*י יעוין )נוכוזין,)ווכח

 יעוי"מ: ת3וזין, דמוי ותרקו)י0)פעור
 3)ק, Sh סוכ ג6תר סל6טוגות גנ61וה עתיהנה

 מן 3סס סתו טסזכיר 6)3לק, סכ6חיותסוס
 )כ)ק, גדמיו )6 ס6חרונות 6כ) כ)ק' ממע כו',6ר0

 ותגה טסו לול, חנכות על כסן דרכי תטוסוטעמו,
 טג6ס מרות סיע ודוד נוז6כ, פקתי נותןמלכוח"
 )1: סטוכ 6)יו )כסר דכר ל6 ולכן תו6כ, נולךמכ)ק
 נושיט 6יגו סענ) סחטך פיריט, גו'. *ן סוייטכר14

 ותרועת ענוו 6)קי1 סד' וסריית כלל')6ון
 כו', ע"ז עוכרי סעו תת5ריס, ות51י6ס כומלך

 ומסוט: מנו5ריס, סו5י6ס61פ"ס
 חלת תנכיות 6ל6 יס"ס כגנו' נו. תלךרר2ה%רער2

 תלך ותרועת פתו מלקיו ו' דמויןסו6
 וכתכ וער, )טורס יתווך ד' נולך כיטורון וימיכו

 רקר6י כסירר6 )6ו ןנתר6 סר"ן(, יסכילומנלון
 ו63מת 3סרורי, נסיג וסגי גקטיסי כווקף 1)16נקיט,
 ו' תלך ד' סדר ותפסו נקיט, כדוקך רסגנו'כרקס
 וס ותחר קורס .סססוס  ופה )ערס ימסך ד'מ)ך
  ותרועת פשו קלעיו ר'  לכן t1'~DO ים ותמריפכרי
 כיטורון ויסי זס ושחרי סקודס, מסוס מסוק כו,מלך
 וסטעס כעתיר. ימ)וך ר' ו6ת*ז סמכי, ססו6ת5ך,
 )1 ים ומזס  מתיחס" סתכט סגולי ננו5כ תילטסת
 סת5ייר מזוכר 3כח רק סיגינו סענרי SD קדיתםכין

 5סר לספסיר  הירס ובפכר סיס;  סייר חסכחוח
 כליור נסתכל  מוגררקינו

 רק כסעכר 1"נויתי  מרוירי
 ססנחימ, שלר  כרור וזס ממרמס, ככח ועקרומסוער
  מלמוסינו  SD  סמסוטף רנסנס סמנל ירי  פל ריסיי5

 סחנועס  סמונילימ  סחוטים כ%מלפייס מוכל?וסיגסינו
 וכ6ת5עיות (o~De' תנומוככ סתועתקתוסידיעס
 ססוס 6ז 6קר סנ)גליס, ידי ע) סתוגדל סתוחעלזחן
 וכפמיר סחוטי  פליז  סלי מקיר  מוסמלי וסעכרמוחקי
 סקריתס )כן  כללי  סמכיסמוחטי  פליי  כליחלםמלויר
 וטרויקה יותר גתע5תס 3ו טססטגס שפגילטוס

 )מעתירי 13De  וכן ספכרסי  כסםגס  תבסר61תיהית
'DS1סררו  וכן  כן.  סרורו נ%  וססרנסס הסקנס חוזק 

 )שעגיו פוקעיך תוחס טוי 6גכי כבמוי  יוסכ"פנספלס
 כי ויתר כעכר, זס כעכי נחיתו ולנור כסוסיזס
 )עגין גס סרי כעתיד' כו'י יכפר סוסכיוס

 כן, סדרוכפרס
 תתוספת ססגתו 6ין ט56)1 יחע)ס, סניך 56)אולם

עג
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מנאחטמהבלימשך
5הר, סדנתו עם וע5מותו עימותהע)

 561)ו ס"יי ש"כ יסס"ת הרכות מנודע כם' רכיהכמוט*כ
 56)1 0הזתן סיריעס עמיו מכיף המקוער מזמן6ין

 וכר5וגו, כח5י6והו תלוי קסנו65ס סגכל6יס, חןכגכר6
 כ) ע) ושניט וס61 והטפט, מהערר לחרי חד0ס0הו6
 הסוס כע) כוכחית וסמכם כמכס סעתיריסדכריס
 מ0ס ר' כסס יו*ס גתוס' כיוה"כ גתורסיכס610ס

 לכן כתפס, וסרסוח רפוי הכ) תיגס ע)6לתוטע%י
 ח5ד )הסוס, tDOI'1 )העכל סקריתס ססרויחקרו
 והעתיר וסעכר מתחלק כלתי קטנה גקורס הו6קהוס
 6ין כן )ר6סיתו ר06ית טלין סכ0ס גיאיות,סו6

 ונוכ) )6חריתו,תחרית
~nhS 

 סכ6סר כהחלטה, עליו
 תוגדר הכלתי זחן כמלך 56)ו וסעתיר יהיה כןסיס

 תרכל כלסר ולכן כעכר, הים כקמר כעתירומיוער
 בס מ"ר( )יתפיס 6מי מלרן יתכרך כרמוסגכו6ס
 תקרו זה 5כ16ת, ר' וגיללו י0ר6) תלך ר'6תר
 העתיר זס 6חיון, מגי סעכר, זס ר06וף 6נייתכרך
 כסוס סרר מגס מסוס, זה 6)דיס, 6יןומנלעגי
Inlhns6קט המנס כתו0"כ. כ)) מסך כ)תי קהו 
 0י0תעו תקריני, ויטרף) יעקב s)h 0חע 6מרמ"ח
 בחרוף 61גי ר06ון 6גי סהוס זס סו6 6גיויבינו
 יותר הו6 ספוחם תורג0ע"י הו6 6קר סהוהססתכט
 6תס כמ"ג וכן כתו0*כ, הקדיחו )כן סהקנס,כחזוק
 ועליו 610 6גי 6תר כעליי סתורנ0 הסוס זהסו6, 6גי סי ותכינו )י ות"תיגו קלעו )תען ר' נבוסערי
 כ)כ סנותפקטת ככינס חויגה סו6 כי ותכיגו'6מר
 יסיט )6 מחיי תרעו, לנור בעדיו 6) גהר )6)פגי
 6תר ע)יו רק כהשרע תוגדר 6ין 6קי מעתידזס

 עמוק, ה,6 כי ודוק סגכר6יס. קל סה0נס )פי וזסמ6מיגו'
 וט0גתס נכר6יס סרס 6קר סע)יוגיס o't:'hoרכףב8"ז

 הע)יוגיס כין ההכר) זס רקמתיספת,
 חס o55h סידיעס תתעכס 0כסע)יוגיס)סחחחוגיסי

 זס בחרי וסערה חסרון סבין ער )הס,סכקגס
 וסוף )ות0 כע5נוותס סכקגס הקכ) וגתע5סכיריעתם,
 יקרב) כלעתדו בנזרו )כן ססוס, כמו 56)סמולנה
 הנורתי הגי סקרת כמלכי 0גע0ו סיגי סרע)

 )וחוח כקתכרו )6 6)ת)6 צנורו ו)כן 6הס,6)קיס
 הצחות ע) חרות סגריר חיקרת) תורס גסתכחס)6

 סע)יוגיס ס6י0יס סככר6יס 56) 61"כ ג"ד(')עיוכ'ן
 6100 קודם סעגר ו)כן ססוס, גתו סעגרתרגיטיס
 תתחלק, כלחי רגע 0סו6 סרוס, פל סומן כמתךיוחר
 6ין פ"ק טגהדרין נירוס)נוי יוחנן ל' בנורו)כן

 0) ככ"ד כנמכך ער רכל כעורמו עומססקכ":
 ק) lpnlr תימקו נדו) "ג6 הדקר 6מת מ"עמערס

 מסיס מע)ס, 0) ככ"ל שגמזך כלעס הנותטקכ"ס
 כ6ת5עית"ח**ו מיס ד6'כ ריtyih 60 ר")0תפוט
 נרקיס 6ין ומכנעני כו' ר6טין ד' 6ני )6תרנסופס
 )ססוס סעכר מקדימו טלי 610, 6ני 6חרוגיס 61חכו'

 סע)יוגיס, 356ס6יקיס סס0נס כפי 011 )עתיד,וססוס
 כססוסי מורגק 610 סעכר רק כי 167, )06סעתיך
 סיכל )כן וססוס, כמעכר מוקפה כעתיר יד'יעחס61ין
 קורס ")ף ו)כן למעתיר, קורס ומסוה 'לסוס,קויס
 סעתילן ולח"ז מסוסי 6100 קולס, וסמ"ס יצבי,0הו6
 וסעתיך קסעכר יתכלך' שמגו הסקנה כפי דם60ין
 כעלי סתחתוגיס 56) טהסנס כפי וקין יןההוס,קורס
 כפי רק )העכר, קוןס קססוה וסס0כחה,ססעלר
 0) חותמו 6ינזתי תכן סע)יוגיס, ה6י0יס 56)סססגס
 0) ככ*ד לגמלך כלעס הזם כטרור 6מתהקכ"ס
 יתפל16 ולמעיין סע)יוגיס. 56) סס0גס גפימעלי,
 סררוס 6נוימת nthnol ספטוקיס סרר תיגס ר"לכי

 ודו"ק* כ6ח5ע, 6)קיס 6ין ומכרעניוסדר
 6)דיס 0סו6 כון 6"ר 6מת מסו נילוק)מירטטכם

 610 למיתיות כי פירוקן עורס, ומנךחיים
 )כוו  ססו6 סכורך וזה  דכר,  נסוס חלוי קלינוךכר
 וכמו גר15ג1, ת)זיס סגמ65יס וכ) סנו5י"ות,חחויכ
  הילו0)מי,  לרביי  וכוון ממרע ספר בריס רבינויכו6ר
 0[ ])תסי 6תת 6)דיס וד' יו"ר כירמיס מל6 תירךווס
 ר6ס ע)  לתרו  ולטן  פולס.  ותלך  חייס  5לריססו6
 סופי  ללייט גי5  כראיית תיכוה סס)ק לתתן.רכרך
  טסוqtSeot'  5 כעתירי סל ססי6 סתמו nrh'טינא
על

~JDO 
 ביום ס5ו ססוס, נגד טסו6  ל%"ם  ערס

 1)6  כבירי כר5תר  תל6כים' נכרנו ל6  פרןרבלון
 יחנרך מלדי סקנס כפי סצינות 6*כ דכרי קו'ססיה
 וס6)4ף סת*"ו ו)כן ססוס, 6) קודנויט וסעתיךסעכר
 פקיחה  פל פויס נסלל  ענין  ויה )גו"ס,ק1ותיס

 ודוק: נס"ר.  0ני5רנוסררוט
 פס מן  6) פעל מס ו)י0ר6) )יעקנ י6תיכעת,

 פירוטו  בו/ יחנק6 וכקרי יקוםכרכיך
 סטכחי והמץ ס51י כספת כעי כי פריע"ר

 יפטם כיח פירוספל יטקכ,ו)י0ל6) ע) במו )יעקבייתר  רגען  ושתלכי  %%יין  עורלניוס ועתיווס ועוג ושיחון0סחלינוו
 לו 0ככס כרוך ]וכמו סקס פעל ר5ו%ס י%5רויטר5ל
 ס0ס, קפע) נוס 1גפ)16תי1 גכויותיו טתכוכנוכעו)מו'[

 כ0סוכנ 0ס)כי6 כו', יקוס כבכיך עס סגסכי
 סעס כן ס61י מי רוחן וגסיקוס מ6ותס ניכר6יגו
 )6 כיחס 6נ0י ע3 ד6פי)ו עכןיסי סיו ס)6הזס
  סעור ]טלין  ימג60 וכקרי יקוס h'Jb ופת6וסט)מוי

 ס~י וכמו מעיח" לק  5חריס  תשלגו"%ססחטטוח
ס6יט
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ושכמהבלטץ88
 כעסי הסס פע) מה ל6ו )פזלה[, ז1)ת131 קולףט6יגו
 כב' מצמקי פרטיות רקהסגחס טכעי טדול ים 6יןכי

 ר6ו; מקחוחטר
 קסקריס וזס הלחית. ררך ידוע כקטי

 3יעק3 גהץ )6 כי כו' מת5ליס מו5י6ס 6)תתלה
eslנחס מוס יטרלל ט3 כספ)6יס ם6ין כו' קסס 
 כתומרות כך סמ)ילה וסממך הסי"ת, כח רק קססי16
 כיעקכ גחם כח )6 גי ts~ttts סטס פירוץ )ו,ר6ס
 SD1 יעקכ ע) יקמר כעת כיסוף), קסס תועפו"1ל6

 כ"ז: והכן כו',יחגיר וכטרי יקוס כלכיף עט הן 6) פע) חס ר6ויסרק)
 ד' )רוח זכה ל6 סנר ער הלריס, רוח עביוךרנהי

 מן כתו לעגמו המיכר כלסנן תדכרוסיע
 ס) כגורן כטכ') זכה כבסל 6כ) גו/ ינהני6רס
 על נסתר נלסון וכר ר' רוח עליו סחסרסיסרב)
 נמתו, עלמו 6ת וקיק בו/ נלעס ג6ס כתיפל%,
 כרוה"ק, התדנליס שזכומס

 נ)סון )יקר6) ודכי
 עכמד3י: ליסל6) פגיו סקסלוכח

 סט)ד' קורס דכקל6 כלם"י סלמת מלכי. מבגגריטובם
 סכימר6), ריסון תלך ט) פיטיומ גכו6סוסי6

 6.גן OD53 ס) הגכו"ות מכ) 6נג, שיתמיםט416
 61נור סגכי6 האפלק לכן ותפויסות, פרטיותג6%וח
 האטיס מן כו' כלעס עכה6וחו ותה כו' ג6 וכלפתי
 מסי' סנכו6ס הפליג ר', לדקות לחטן סגלגלפר

 כגלגל, ו' לפגי ססוסף 6נג זס סגלגל, עדגרטיס
 הרעיין מזה כ6ליס' ד' הירלס כו' בקרס כעס61תל
 תיסי6)' סכט יקס דור, זס תיעקב, טכנך4ר8ד8 ודוק: כו'. כשעוה )ר' החפן כגלגל מתובל6תר

 זה יסר6ל, כסגקר6 טגולר מבגינויןפירוס'
 מ61כי קסרנ יסקול ת)ך וענ)ון תו6כ שסרגלסוד

 דרים וכיו"כ י"ר, כמו6כק' כו' סכיכ וילחםכ%וס'5
ד*ך*ןא ח"כ: מיתן טוככסוחר

 ווי, הו6 סמלכם כתרגומו תיטקג, כוכי
 כוככ, וקוללו מו6כ פקתי ומחן 6תרועליו

 חכר דוד וכן סכח(' יסוף דחיס ספמ6 סו6טכוככ
 כתומ"ת סתתחף ססתורס רכריס ופייס תה)יסמפר
 ottino כתירה תסס כתכ נעמיס פרכס 63 פ'כתדר

 1י1ק: יעו"ם ופייסן* ןוך1כ6
  סעס,  ול5 יסרק) כתג lDD~, לנע) ,Shlnךיםבמר

 ויתכןי ר6כ"ע. כלנזלו, עסיס מגסתסיס
 כרס3ר חתיתה פטור 6דס מלשכת ועוכרונסוס
 לחרי נתעו ססכ) שמיר יסר6)' וי5נזך 6מר )כןרכ6,
 כגנו' ט6תלו וכתו חכו, olhno חלך )6סעו"נ'

 ודק. ביה. ד6כיקוכתל
 עזר סידרת ריסי דסטיסן תערס לתחריךך*ע

 זס שחרי )מס סיס כ6ר5ות, לזחתםע)יסס
 1טכי)ס יסוסע סתרן מילה 5ריכיט וסין חוסי גירותוין

 פרק נגנו' סונור וזס ספסח, סיס זס דמיםוהר65ת
 ומס גר ובמו נעסרס פסחיסן ועמו יעכלו מלוהערם
 ורוק: מלמיס, ססקריכו תורס נסחן כתו כפסח,~16

 כלתיר תכ6 נמחגיח6 פעור, )3ע)הנצמדים
 גר' סדכקיס 61תס 61י)1 6סהע"י

 סעגין ע"כ(. ס"ד רף )סגסדרין מנוס ו3וקיס6לריכס
 פרט גולכס 1)6 מכס 6רס ס"ט ערו3ין גנמ'דתגן
 לנסחס  הרוחין 6יס גגי )הכיק הכהוה נק כי')צונזר
 יס ~olhn סעגין ימר6ל, ותוסטי מקכ)ין 6תרומכלן

 תלוח סחעג), ת6ות ס6כי)סי תלות כנוו)3המהן
 גיחן 6מר סקכ) מופעמות זס 61ין וכיו*כינעימית

 עוכר 6רס 6ין מוטס כריס 6חרו ולכןמנזרותיסי
 נזעסס פסהס וסיף סטות, יוח גו גנגס 66'געכירת
 יה6וה )6 הסכל כי קעוריסי קרכגס )קכהתה
 דעות וכעל ע"ז עוכר מסה"כ גסנוייס,)עגיכיס
 דכ1ק ה61 רק סתת*ס מכפם 6.ן זס 6סרתמוכס1ת
 תוטרף ע"ז )כן כנפם, וסקיכוס ססטעיותככפם,
 תסנו)תיו 6חו הו6 התחם3ה הכפם כי)מעסה,
 העכירות תס6'כ 13, חקוק ה61 כמחסכתווכסגגחר
 ש% עד חשתן כגמרה ס)6 התחשה, גפםסנז5ר
Shלכן הפוע)יס, הס 6מר סכהנויי נכחוה הפעו)ס 

 כו זכחקק נכפל רכוק טהעון כס, ע1נס כתיככתגרף
 סמנת יסר6)י תפוסעי קרככות מקכ)ין ולכןעלתו,

c~htnסה6וס, 6ה נוכס מיגו ססמכ) )נסתה, סרומין 
 על לסחגכר סכ) )ה סטין גכהתה' סקס עומסוהתקוה
 מסכת כ6 קינו לזה ע"ז, מעוכר נזומר 6כ)סת6וה,
 תוטעס 6רס וס61 כסכלו תסוכם ס61 הכהתיי,גסת

 ה61 ה6דס, סחבק ככס, 6דס ט6יכו חקרכטת,גמתעט
 פעור ככעל o51h סיסי6)י, )נסס דותה 6יגוסנפם,
 לקובה סגכגס ol~no' סתגכרות תן סיס הע"זס)6
 כושלת וסיף )י סמתיעי וקומרת יין קותו שסקסוימיה
61עןרת

~lDD 
 סת16ה, תפעולות זה היה 6"כ עלתך,

 OSb ע) ויפ)) פגתם עתר לכן כסכל 0130 )66כ)
 עוט ס)6 ככפסו סהתסוכס מימרelSh ,(6 כ"מיפל
 כהכסיף כ6ן 6כ) יסי6)' תקסל גפסו ונכרתכנפסי,
 החלוה זמתגגורח כי5רון )סרט יגו) )6 סו6ס3הן
 )זה כו/ יפק וע"ז :tshr~'Y סתת 6"כ הע"זיכ6ס
 להיכוה רק מסוף 6מה, ע"י כלנזיר סגלתריס5תר
 6)6 התקשטת 6סס 6ין וכחוה"מ כעלה, כעיניהחן

 ו6תס 6כל olhno' חחגכורח רק סיה גן)3ע)ס,
 פ) נובר מסכל כי הסכל, ת5ך רכוקיססרכקיס
 כמוסגיס, OJtD סיקר6לי גכפס כת16ק "סור וחי0"016,

לכו
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 פש קנב:ייבמהבלקמשך

 סוף סימרו כמו פעורי עין על מכפר מטס קנרלק
 סכלו התנכר 6מר כתפה סו6 סמי מם1ס דסוטס,פ"ק
 ודוק. ת6יסה. יפירס המתפייס כוחותיו כטסו גיעל

 6יס סיסרגו סלוי, סנט Sh מסה 015 כעגלךהנה
 6ז כי פעור, ננעל כן hS כו' נכו6ח

 יקג16 061 פתקכן, ולעכורת יתכרך לסם פוקססוכגר
 ע5תס מעכור סי6תרו ככינעיס, המה הכעלכעוכרי
 יהיה ול6 וכסן, לוי 6ין מקדם 6ין ס6ס כן,עומיס
 כם6ר כחע)תס הי1 ם6ז כעגל, כן )oft) 6' סססקדום
 ס6ומר וכלותר כווניי לס"ס ררק קמרו וסכלסעס,
 זה ממסוס וותכן כו'. יתרתך סנורו כי כו'לזוכיו
 6חה קג6ס hSl מיתות ומקס נתכהן hSnכפכחם
1snhDהטכעיי הפרנס 61"כ כתכתן, )6 וסוף כסגים 
 סיג הייתו לכן כהוגה, נוע)ח יתכטל 6סריחפין
 סגה ננקמ41)( לווו מסיית מהסיג התסוכםןז~ירן וריק, כלכר. יכרך )סחו )מלקיו, קג6 6תר 6סר וזס)ס*סן

 לך יעמית כו' ה65ן התר הגוה מןלקחתיך
 )חזק מזה יקטלו הכית תכנס 06 ולפיכך גדול,מס

 ו)6 הדת תקיים קדוק כסס ממך ולהגדילמשלכתך
 יכנס ה61 כו' סכיג1תי 6מר אחריך זרעך 6כןלס"ם'
 המסרה ד)החזיק )ס"ס, ססו6 כולס 1י6מרו )סמי,כיח

 ודוק: 56לי, ירומה טהי6 לריך, 6יגוכידו

מנחם
 עקה דפנחס מעגין, מרן, כן מעזר 3ןמנחם

 כרכיל יסר6ל תהרג החד מכריס,קני
 לככור המקנ,ין קג6ין וזה יתפלל, סל6 ד' כ13ךגקתת
 כ) 6ת טהפקיר הסגי כו, פונעיס וס6ומסהנוקוס
 ויפתוך מתרו וכמו ישראלי סל לטוחן וקג6סעוס*כ
 יפיגו 6)ה על קונו עם פ)י)1ת סטטה ויפחפנחס
  סר5סין וסלף  %'י, טגהורין ויעוין מימר46 6)ףכ"ך
 סעגניס ונסתלקו אהרן, כסמת סכן כאלעזר,מ65גו
 ימלק) והרגו ולחתו, )וי כני ועמרו ל6חוריסן,וחזרו
 כירושלמי, יומק ריס כך6לור יסקכ*ה, יסר6ל ככוך)מען
 כ115י1 הרי אהרן, כן אלעזר חוי נטיעי וגסי6וכתוכ
 חרו וכאהרן ממזר. כן סכהוג מיחסו וזס זה,נעסס
 מיטכ העגלי טסה מחר יום עד לסרחיקס סר5סרז"ל
 תפני סרי יסי6)י ייכוו 61ל כו הסרחוןסיתרו
 ל6הכת כעוס"כ חקו כ) המיך .קראלתיע)יות
 לו עיתה כ1' אהרן כן הכתוב יחסו לכןיטר6לי
 יסרבל מהרג )חקיו, קג6 6סר תחת וכו' רריוולזרעו
 דכריס כפרת זס כנ"יי על ויכפר סקכ"ס, ככורטמור
 ודוק: 1)"הכחס. האומס לתועליות קונו טס סלילותסעסס

 סני16ל סכרו. 6מ סיטו) הי6 כייןובמדרש*
 פרי כי טיס כי )חיק קמרווכתיכ

 מנוס ת15ח עניני סגי ןיס והעכיר יתכנהתע))יהס
 ק)6 16ן פועלי 1לסדיף רסעס כעוסי לגקוס6חת
 פרי יפריחו ל6 וסמס מנזעסיססי 6חייסילתרו
 ר6נ"ם ס6תר וכמו ימר6)י קהל דיי ככרסרססתי
 סיכר )יכ6 כזה כענין הכרס' מן מכלה 6ניק51יס
 ט)6 כיון סגתו), כעולס הו6 סמוי רק הזם,לעולס
 נזות* סגי כן )6 הנועססן כעולס טוך O~Dס)6

 פירותיכן אוכל כ6)ו וטורה, חסד מפעלות המס6מי
 וזס יעו*מן נופגין, כריס חכוים סמנו וכמוכעוס*ז"
 מעולס ליק הו6 06 סיכן גי )5דיק אמרוס6מר
 5ם ל5 כעוס"1'  פירותיין  6וכל ס16פן כזס טולרק
 ]וכן רסס עוסי זון וחקג6 גקס מעוסה 5ןיקהו6
 דקדוסין פיק וכלים פ6ה כרים הפסוק ':פירוסאתרו
 ולכן 6)יס/ פה )ך מה ע) ז*) טורמי מה וידועככלי[,
 כטן 6) כחניתו שקר גק0 מעסה עסה ספנתםכ16
 מתען ו' )ככור קג6ה סהי6 גזי, חלוה ה)6ס6יס,
 6ת יסורו 1)6 סונר 6ת פרזמיס השירו י6תריס)6
 כזס ענין ס)6 נכרן בגיח OD מר'כהזגוחס יסר6ללככ

 המייתי עמס כן 63 הנמקי, כעולס רק .6וחתסלותו
 סחלס סכ6מה סו6, וזה כתוהיי. פילותיו לו כתןכי

 קונו עם פקיקות קטטה ,יפ)4 פגתם ויעבודהחנפה,
 ימלא) כ)) גפסות ה5)ת ,ה היה 6'כ התגפרןויעקר
nlpDIntCD) 5יר יסר5לי כלל על וכוח  ולמור לככות 
 5ונל ס5רם למרוי זכות  לכף תכירו 5ת  סרןטל

 הקביס 6נול )כן כעוסקיפירותיהן
  כויי

 קיטו) סו5
 סע5ר ימרץ), כגי מע) "מתי 6ת מהסיג סנ:רוי6ת

 כיקור  כן  מליס. כרכסי 6ח  לו גתן הנני )כןהתנפה,
  ורוק: DIS~',ביררה

 והיתה  סלוס כריחי 6ח נו נחן סנני לו  %5ורנשקכן
 טפ"י סכי5ור  בולס.  נהינה לחליו 1)זלעולו

 ססכיחוס  סכל לפסמ"סי  ניידמס  רכינו ספירס%ס
 t~pno ע"י לסמחניח יכול  לקוס ססנ'בסינייח

 נוס 6כ) החט6' ינלוס סנוף 'ipD טפחךוכתו
 סחיך, מ"י לססחנוח יגיל  קינו נכיל ע"ישהנייח

  עיי"ס תנקי, מ"י )6 נזוח5ט' כנז6מר נל,חר06
 1ל6  ססיכ כו' פנחס הקם ס6חר וזסדפח"חי
 מן 11DO מהסיר דוריס, )דור קייתת כי',פמולהכליחי
 תקמי 6חס פירום, קמור, )כן יסרק),געלית

  ל5 )ו,
  טכסוכ כמו גכי6, מהיה אעפ"י לו,  אומרס5ני
 כהוכח נריח אחריו י)זרעו לו וסיחה עמו[' ד'])פגינ(
  סוס מ"י  לסססנוס יוכל 1)6 החכהא יגרוס ט)6עולס,
 נעליס כהניס היו סגי נפיח ק6ף מ65גו סכןסנה,

שבו
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רמהוהםמשדש
 מס61 ממס עיי מיקמר תטוס כמפוי, וכו6יח6שמען

 לו וסיתר כי' תג*) פס051 דעכודתוי ח)י5ס ונן גלוסס וגן ס"ו. וףיבבמררשיו תוק: )עולס, קיים ומאגכי6י
 כין כסר זרע גין עו)ס כסוכת כריח מחריוונזרעו
 0גסוגס, מן נתרחקו מטס רכני וספירוס' פסו)*זרע
 יתרו כ" כגי סיו סכמומפגי

 )ר6כ'ע"
 גגי בכך

 3ח כני ססי1 חפני ככסונסי מיחסיס מסיובסרן
 )6 סו6 גס )כן פוטי46 3ת כן סיס ופיחםיחסיף
 3ן פגחם 6מר בכן ותרי, 6ת ססרנ עדגחכסן
 6ת )1 נתן סגכי )ו בתור )כן כו' בסרן כן6לעזר
 ונוס מיוחסי 6100 לזיקי צגיו וכתר סוס,כריחי
 וחיתם 3כסוגחה פוס) 6יגו זס פוטים) מנגוחס6מ1
 תסיס onhD 6ע'ג סוס, כגדר כו' 66ריו ו)זרעו)ו

  גור%ח 6תו nSDn~V סחסלון 6*1 ")ו5ס 16נלוסה
  כנזע)תו  טסוtssth  5  לניסם ר3מר  מכורחך  לחלללו
 ורוק. כזס, קיט דף כ"כ ועיין נתח))(, )6 0ס61 חסרון6ין

 ליראו וסיחס נספרי וררם  %י עטירהבה
  גסוגס  פל  טילי  פולמי  כמונח גריסלהריו

 לגרע,  סל5  גרוטת דגן מפסוק, קת*) 6"כגרו)סן
 כס"ס סיס oh 6ת  hSh  חללי. ל5 ענר  ;oha%לבר
 כסן, כם6ר כסר ד)6 כסת כטסים פנורוחוענד
 דכתיכ "ע"ג ולכן כסר, נ*כ דיו0כ"פ, עמודותכתו
 דזרעו קר6 סך גס 3עי "otSS' ע) חילו ד'כרך
 6מינ6, ם'ד ולכן )כסיג, )מפריע )הכסירומחריו
 וכן חסר, hgw ע6 סקס, S~np גמי' כע'תיקפילו
 %חס 05  פליני מ9למ ערי  לענין רר9  כמכוחמשלם
 ת3ט) )6 כסת )עכוות  5כל  כיונס, פילס 15בס"ס
 דלמ6ן דסכר חרותוחי כירומלתי ועין יעו*סיכ0תס.
  תקדם פקוקי 6ל6 לתרו ל6 חי)ו ד' מגרךדמפיק
 עכווס, ליקרי רחרומס ע"ג פסחים כסגמ' ר)6]וזס

 נר6ס מקהיכי וכסן קייס סכסת"ק וכזחןיעו"ס*[*
hpl"כע"מ טבעו ככסן oh (6יגו מוכח  קרסי 6כ  
 כן קס61 וגודע תוכח קריי ט6כ) גע'מ 36)מסקס,
 61*1 )ג3י ע"ס מיתן רע*ק כסו"ת 6310כסוגת, סכתי דגרי גיחו וכוס )כסייס. קרן תסרסנרועס

 סיין לצנזר* כו' 6חס מכסן ntDS~I מטסויושבברש ורוק:  סימכ יעו'סקטיע.
 רבלון גתטפר כי ויתכן, ור6כ*ע.רט"י

 )במגיף ססכעים נקיתי סעדם ר6סי היקחו ד'015
 סכט גטים 6סר כעת 16)0 גק6, ריס ם6מרגתי
  סלטי5יס כל  נפסלו  מיסי5ל  5לף כיר ע"י  ליפולנרם

  סמרורים  פיו  סם  סנטי5יס  קסיו י5"כמ%ררגחס,
sfiסמדכריס מס  שיי לטח לולס  ס%יין' לרפת  יירגל 

 וירכל )סכן 6תר הכן ממכין, 16דות געגמס יסרך)6)
 וןוק:  ולפייסך  לכברן ווי סתיונני ריסי 5למחס
 o'bi1'o ד' 5יס כקר יועמס  סנה עסייסכמבז

 מס  לסוכיר )ים )נוס יפ)6 מסריס,מקרן
 רסס דהתכוון וגרפס,  onlh.  ליס מכיליו סל5ססיס'
 יסרק) )מנות ט6סור כמגיןי 16תס ינזלו ט)6וכרו
 מחקית ע"י  6והס %גי  וכלן 8מל, וכר ע"י )066

 כוון )זס 161)י כלפור. לסר3נוה  היישים  מסיוסמקני
 0פקוויס SD מעכר כ) טגנתם כנוו כרס"י 51')רם"י,
 דוד: כרכר כרכות סוף ויעוין ד', תרועת יתןכו'

 סרם"י DS' חסינ, )6 תגסס גן י6יר כו'. תגק0בני
 חות 6תסן ויקלף ט) מטות סוף )קמןפירט

  לוכרין'  כסמי קרצן לגיס )ו סיו ם)6 לפיי6יי'
 ופיוט: יקיר. חטיי ל5  מספהוח  סהטי3 כ6ן1)קך
 ססיכיר  תסוס ס51 למספחוהס. לפריס שיישרה

 6)0. )טין  דייך  לכן  ו5פריס' מנסססורם
 נסוס למספחותס, דן כגי 6)0 ג"כ כתיכ דןוכמכס
  ימו  סתחס יחלוכה ס"י כתוב כולס  ספיקהטככ)
SDכולס וסרס  3נטיתיסן'  סליו  סל5 יטרלל ישמי  

 מיוחסים ע) 6)6 סוים ססכיג0 טליןמיוחסי0י
 3ת לצותית סכתוכ ופרמנוס סיתס 61חתעינקר46

 )כן נזנזזר, סי' והחק)) זוגה, סהי6  רן )מטסוכרי
 כסריס, סיו טסס )תמפחותס, דן כגי 6)ס6מר

  סלכלילוין נ5מר  סכפ'ויגט ונעתן' 6רך 3)ע כנ.ייףקין ודוק: ממפחס, ירויס 5כ  ממספחת  5ניסס,ול%טפחוה
 תתי וק מעמידו )6  סרס רת 5רו'  3ןסיס

 )6 )כן גלע, כן 6רר 3חקפתת וגכ))ו וככלומספר
 בנימין כן 8רר כגי סנס סולידי, מספחת )6רדכחוכ

 ופסוי: ץ.  %3ספחססיו
 6לה כגפתני וכן )סספחותס. ון מספחתאלה

 3כ) כן כתזכ )6 )נוספחותס. גפתנימטפחת
  ל%ספחוחסי בכו  רסמס נוספו דסכתוכ ונרפס,ססכטיס,
 טניסר %ס פל  משפחותם, בססי SD1 3יומ5ופירס
 ורוכס ויתכן  וכיו"כ'  35יו  תחוח  כחו קרוכוחיליס
  יחחחנו ל5  פן חוסטין סיו כי ונפתלי, ןן מכניסיו

  סספחוח' 3ני  %כצן  סיו לי  ססכיים, ס5רפמפס
 סמרו  שכייס  ססלסס כמדרס, אתרו כמס גכ))61עי
 6לו  טכסיס כי 5מר,  ולוס יעמם, 3מ5ריס,יחוסן
  נ1ם8ין  סיי סל5  %ספחוחס'  יחום  סונזרין  סיי3כ"ו

 1651 כנור) 6ך ק)*כ פם' DD". 1כ1/ הנור)איך ורוק: תורס, סותרי וסיו כמוכרקרוכות
 סתות עפ"י דכתיכ )פי פירוטו, וכא.יסוסע

 לפי לריס יו65י עפ"י שיינו ינחרו, 6ניהסתהות
 יסוטע נזם6"כ כ*3([, )סיין חתו סר6סוגיססכפק1דיס

ועלג
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 8" מסהכמהפנחסמשך
 1)6 סיו ר6מון מכמגין ססנ" כמכין סיו ם)6וכלכ
 עפ"י כ6ר7 חלק נחלו )6 ולכך 6כותס, )מטותגטנו

 ורוק: ז"), לם*י כרסון מווקרק וזססגור).
 נמדנר גו' נסקרינס ן' )פני ולניסוך גרבריכמרנ

 כו'. לנעזר ויכסן למס סיו )6 ונכיססיני
 מתו סיני כמוקר וכי מציר ר' 6מר לחרי פ'תך"ל
 )תיחס סוסן 6יפופסין נטלו סיגי ממהר חלמו6)6
 קווקיס דכפ' כן, המדרם דרכי עפ"י יתכן כו'.כתי ממח" מטרככ הריני כו' גתו מסיק קסיס )מלךמק)
 ידך לפולס י' )עילס תרוס ו6תס כו' גרכי'ר'

 סהו6 בזחן כדין יוטכ 13'ד סכעו)ס כנוהגכע)יוגס
 ספיק)6 נוחן סהו6 ונזמן סתו חק)0ין דימוםכותן
 טטף טיס יורעין ספן מפגי קותו מקלסת כריס כל6ין
 כמדת 3ין הט31 כמדת כין 6)6 כן 6יכו סקכ"ס 36)בדיגו
 ודם )כסר ד6ס פירוס, ד', )עולס חרום ו6תסהוין
 5ער סיס מה 6נ) המספם, )פי סורגו 6דסיחטף
 )6 כחגס, 6ך כמספק ק)6 זה 2ן, )1 סטין)6כי1
 חייכיס, כולס )6חד מעסיס oh הקכ"ס כממס*מכן
 סכמות כדיגו, קטף קים וזה ג"כ, וס6כ חייכהכן
 גוכ וכן העונק, וסוכ) חייכ מציגו גוה 6חד וסכו*ד

 וסתו ס6כ)ו סיגי, נוהר מיתה סנתחייכו361יהו6
 I?S 3דיןי סיס )6 )6סרן סיער 36ל 6לקיס,ויחזו
 סעג), חט6 כעג) )כפר 6הרן hJc כ6ןי עדסחתין
 סעטס, העג) עון ע) )כפר הסער חייכ סו6וגס

 )6 וכניס וזס יסרן* חייכ היס ל6 עויין 6זמם6"כ
 כרכי) מתוי )6 כניס )מס היו 06 הtoos 6סיו

 מלעזר 5ער מסוס ו6י 6כן )הן יהיו )6ססכגיס
 1ל6 כעג) )6 כמחייכו )6 ]מהן 6חיהס סתתוושיתקר
ככרכר

 סיגיי
 ללעזי ויכהן

 lSD' )סס טהיס כו',
 מכן וכל כ) 6)ף ועסריס קלסה פקודיססריף:ין וסנן: לסרן. בגי מתו ולכן גחקיתס, כהניס סגחסוו זה,פ"י

 כי כ"י כתוך סחפקדו )6 כי ויועמסחרס
 גחפ)6ו הקרמוכיס כג"י. כתוך נחלם להס גהן)6

 המכפיס, סלרי ננד כמספרו מעט כיס )וי סכהפרוע
 יענו וכלסר 6נורס קו) סכת טעס קגותכיסורזיית
 ססעכוך, כקולי היו )6 והס יפר71, וכן : ירכ כן6והו
 חרוט 6כ) יפרון. וכן ירכס כן ככ)) סיו )6)כן
 מניס סיו סר6סון כתנין כי תסוסי כמרכר נחרכו)6

 דיונו6 סילוק)חי נון סניך ורס"י 6)ף,ועסריס
 כי יהכן )דעתי 6ו)ס מקפחות, כמס חמנוסגסרגו

 לוי' סכט כי ומכיס, 5ופס וסיס עלילות, גתכגו)ו
 כתוך מגרם ערי רק גחלה, ינחלו )6 חלך, ס))ניון
 יועקו ס)6 כמספרי יכיס יה*1 )וי כלי 061כ",
 סוכר ככר יסים כג*י ע) ונס ח)קס, נגיעמדוס

 יומן כבלי  מענו ונמסר במוסוי  גרול עםלכ)כ)
  לסס לר  וסטטוס רגז  בפס  כרכס ר' כיסלפקו'
 5וחס סרסור לבלי ס3ור5 מחבתת סיס  לכן.לתכת,
 נ"נ וסץ שבפה  בררך  ממסרס יסיס רס סנסי"פ"ר
 ספסוק נכוונח זס )כלו) ויתכן וכמלס* חרס חכן6לף
 חרס  מ3ן יכר  גל tISh ועקריס ס)סס פקודיססויהיו

 שתפקרו ל5 כי חרס'  מכן  מיינם סיס  לכןימפלס'
 סיס ולמס  פסריס'  מבן סיס סמרנס 3נ"י'כסוך
 ל5 כי 3מספר'  5לף כ"ג רק כ"כ  פחוסכנינם
 חלס 1)6 3מפפר מעטים סיו לכן 3"י גחיך גחלס להסלתן

  ונפנין ורוק.  קלסי. ונכרכת התופלג הרכזיע)יסס
  מבן סבכוריס לפרוס כרי תדס'  מכן  נמגין סיורבעון

 ורוס: בג'י*  פסיך  גוונין סיו ל5  לכןחרס,
 ודרקסו המקרל סרס כו', מטה לפכיררזעכמדנה

 מ*ם יוקכין סיו ככהמ'ד )כורןכו'
 137 דפ)יג ה6 כו' רכ כשקוס )תכמיר ככוךחו)קין
 וכרים כס6 הפליגי גראס קי"ע(, )כ"כ כ.'יקרץ
 פמסס' נשתכח  כליס  יגפלת  רסלכוח 6חר וכריס6)1

 )כן כחייה )אלעזר ככור )ח)ק רב6 5מר'ונספרי
 ודוק: כו',)מלעזר ככוי חלקו )כן יקרתן מקסי זס רכו, )ים פ)ינ)זה

 ב"ר  ססרוגי יודעות וסיו דרסניוה רמיויתכן, מת* כחטמן כי קרח נפדח כו' סיס ל6ר7קן14
 ומטס  למלךי  נכסיסן תלנות  סריגי  ליורסין'ננסיסן
  כקלו  סל5  451  מלך1  ניסירון ויסי כהוס"5  מלך,סיס
 כטין )יסרק)  נוחן רסיס  יתכן  63רף חלק לייסכט
 16 סמפעי)יס מן כחטינו תת 06 ו)כן סטןיפה
 5כל  ליורסין'  נכסיו ססכס  גיוס  פליס נזקוססכקכי)
 סוי חמסלחו לססירו תפס פל  ססרפימו קרח,פרח
 ודוק: קרח. 3עדח סיס )6 לנזרו הכן  פלכוס'כסרוגי
 סקרוכ )קטרו גחלתו 1גהתס )6ניo~Ph 1 6יורוקבם

 וכרקס כזס עיין  16תס, וירס  ממספחתי6)יו
 ס6כ רקתי )ומר, סנרך 6ין זס כי התורס, קורסכי

 5תיס  ססן מלר  קור3חס  ס)6 כי )ניכיוןקודמים
 ועביו וקחי יתיס טלפיו יס  לפיוח  ינול  ו6יך קביהסל

 קר66חי כריכי )6 ה6כ 6קי 3גנו' וכן 6וח"יורקים
 6תי ירחי "ג ק6י 6כ גזכח 6תו ק6 מ6ן מכחס6כ
 מסוסם ספור 5ד ע) ברנרד דסתורס וע"כס6כ,

 פיגיון על ירו  ויסיח 5כיו לחרי ימוח  סנןסט1)ס,
 פתרו וכן 6כי" ופכי 6כיו מת ככר מתו ססו5וניון
 )6 כפורענית6 ר6תחולי ס6כ 6ח הכגיסלתגי

 6ין 061 קר6 6תר כי 61"כ יעו"ס, כו',מתח)יגין
  h(tv  ססרוב  לסקרו נחלתו 6ת ונתתם )6כיודחיס
 9Dh1 יחנוש, ק)סס הקמלן פכיו 6ני 6חי ע)610

קר6
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חכמהפנחסמשךש
 סו6 ה6כיסס 6101 תמטפחמוי קליי קלוכיס סס0קר6
 ע) יקטר ומספחתו תמטפחתו נתרחקו ס)6 36יון 6כי6כי

 כניו' קסם זקס, 6כי סו6 והע סתספחס 6כ5116לת
 כסגי 1סמס קרוכשי מס ז0 ומגך גכרוי כןוהום
 6) מתיחס סקגי הסקו המרכ" מן סי65יסקויס

 סתרגז 6"כ th~s טזס מתרכז מן hS~g כחססר6סון
 סנה 6כיו 6כי וקחי 1גנו65 1016' )ירט 6)י1קורס

 ת1351 715 ס)6 ממקפחתו, ססס מ5ר שיוקרוכי0
 6כי )6חי קורס ס)6 6כיו, 6ני 6כי סו6תחגו,
 6כיו 6כי ח36י ססס ת5ך קורכתס סכ) כיון6כיוי
 סו6 6כזסס 6'כ )ח וקרוכיס ממגו נתרתקוע6
 וסמרכז, סקוין כדמיון ומתם קורס, וסוף הקול3סס3ת

 בכיו ע) וס61 סחה SD ק6י נוחקפחתו לטרםסבין
 טסן מ5ד 6)יו קרוכיס בכיו 36י 61חי 6גיוי 8כי16

6חי~
 טנוספתחו )ווקפחתוי סקרוכ )ונזר )1 הים ס)6

 )חברון קלמר וכמו סתמפמס, 6כי מולדת ע)יבתר
 על יקרבו מסעיד מולדתו סכ) כו' סח5רונימספחת
 קרו3יס טסס וכיון ודבי תמקפחתי, סותר וכיוןטס"

 גכרו, כן ופתח פגיו, וסמם הממפחס 6100מ36יסס
 ד6כיסס גמ65 ת6כיסס, 610 קורכתס קעי)תוכיין
 ט5חוי ת5ד קלוכ ו6ניסס כ6כיסס תביס ססס 6)יססיקווס
  כפלול  פולס 5עו סספילס  וספלולי הפילס  נראייןו0ו6
 )6חי קורס 6כיסס 6כי ט36י וכיון 13' הלויוסעפו)
 )6חי1 קודס מת מל בכיו סדין דסו6 גמ65 6כי""כי
 קילס  ס5חין  סקורכת ס61 ממיקרי ולסיתור משט)

 נתלוה, דין )ענין  oho שלר נ5ס רס  בפלמיהס'סורבס
  לחכמים תורס נהכס כספרי בתרו ופ"ז זס,ניגס
 בנחלסז  סקרינ  סו5 כיר כן5ר  מיריב בל לררוסרפס

 יפרח: )6 יתריו  סו5פיס סיהוכ פטי פסוסקבלס
 ייוחס  וירס  שיו סקרת )טמרו גחלתו 6תרנתתם
 קיורסין פקיט8 כועלין סתם בכיו 6חי  oh כיפירוס'
 לכניו לסנחיל 3קכר יורם 350  סבכי העמוס,מטוס
  כס6ין 36ל  ע"נ(,  סימן רפ"ק  תסוכוח  לופיין כניוובני
 ורaSDn'h ,6 סו6 61"כ בכיה 6כי 6חי רקכ6ן
 htD' וכיח 3'ב  פיין  לפרוס'  כיר  6טי רכ כרולמר
 קמי) כיוכל, וחוזר  ירוסס  כפו  ס6ימ 0ו"618"כ
 ספוכקיסן 6רוכיס,גמח)1קת וסדכריס 0ו6, יורםדתורח

 ודוק: )6, 16 מסמום חרס06
 6ת ר' 5וס כער מספט )חקת )כרירךץיףשןץ

  סססי"ח ןונמתז, מ65נו )6 ?סממס.
 ר' לוס כמר WDnn לחסת לניי וסירס להססיקמר
 ומיחס קי"ג  רף ני"נ פטש5 עפ"י וכנרמס הסס."0
  לפיוח כולס ר4פרסס כ) 6ורפס מרפט ל"ק0לב"י
 שתנין 157  סח1)ס לביר מכלפ  שטס וכררתיקון

 6)6 סני )6 חסרת רג ובמר כי' ויו עוקין157
 עסין ובין  כוסכין  סלסס 6פי)ו כתירס 6כ)כיוס
 כחכי)ח6 ומגס רייןי נעמס עד ובין עריס דסו")דין

 % מטס ע0 שכר סרסרות כ) "מרו 15 פ'זכתו*כ
a'ohih כלרן לפסס ר' רכר פיוס  טג5תר גיוס 

  )חקת )כ'י וסיתס ט5הר ווכ  לוהב  כיוםפלרים'
 הגריל לנור לואר מלי ול6  יין,  פוסין  סילושתפסי
 כיוס* 6ל6 דין  6ין כי  ביוס'  רוסק ו"יהחי6וילנ5
 סרכרות וב) ס15ויין כל סל6 תססן 6ת ד' 5וסכלקר
 כיוס, hih יטיס )6 מספט כן כיוס, רק סיול6
S~hומוס ורוק.  הטפי.  1)6  כפרית יי סרי  כליחס 
 011 כע"פ, מקס 6ת ו' 5וס סכ6טר כספרי,וריק
 דכע'פ ככתוכ, טל6 גחמות סרר )חכגויס סנריטכפי
 גתנס מכסן ט6תיו וזס קורס. קרוכ סקרוכג6תר

 ודו"ק: יעלט )ןלוק,רמות
 לסרן נ06ף כלקר ענזך Sh וג6ספת 16תסור844ירנ

 ס) )תיחתו מקס טגת6יס תכ6ןלחיך.
 מיחס, 3ו גרגור 1)6 5לפיר,  כפותו'  בן סניםלסרן רי  כמרוסי  ופיסם  פויר  פרן  רמסת פירוק,6סרן.
 יניח ל5  שטס 5כל  ל3'ב(י דוד ע) גחר6כך6תר
 ענין הו6 חיתס  י6חר ל5 13 05 ו5"כ  כפוחהבן

 ורו"ק: סיס, וכן להרן, מחימתגע)ס
 כו' תקימות 3ר' לותר ר6נ"ע ק)'ח. פם'כמשרי

 )16 061 כו' לפגיו 6תר 6)6 ת*)וחס
  פ'ב('  פסחים  לפיין  6מיר  )6 )מזן )6תר וליסכו',

  )6ו: 5י  מן סוריפני כרנרי הפסס ל"  ס5ם,וסייגו
 160ריס. כסמפט )ו וט6) יעחוד מכסן  שעזרוליבשני

 כי נרמסי ככתוכיס גתכוגן כלסר כי)פל6
 כימי וכן ס6וריס כמספט )ו 60)1 סטופטיסכינוי
 כמו ס6לוי )גכי6 רי  הלחפס' 3פ0 15 לרסבפה טיס5לי  מלקני ל5 ממקיט בכיח  כן ולחרי  וריר'160)
  עליו. לפסוד ור"וי סו6 דבר  כל6  יסוספמ,כיחי
 ככס*ג 656 ס61)ין  6ין לו ב6 סרס לחז"ליהל5נו
 ככסת"ק סיס 1)6 כרוס*קי עליוותרכר סורססססכיגס
 כדס'י פסוק )כו יכ61ר וכוס )סס. 5ר כעת כוס6יס
 בפיני  סימר ויעם טוזיס פנס עפרס סס כן כ"וכ'
  ספכין וכרי' כימי  5לקיס לררוט ויחי  נו' נבלסיס
 וקכינס כרוס"ק מדכא וסיס כס.ג סיס טזכרי'פירוק,  ס6)דיסי  מלליחו ר' 05 רריו ומיהי ס5לריסבריווח
 כימי  6לריס לררוס וימי 6מר  ולוס עליהסורס
  ותומיס, נ"וריס סו6  ס6לריסי נר6וח  מהכיןזכרי'
 סחתמיס תונזיס ד3ליסס, לאיריס  16ריס  מלמרווכתו

 כוברי "מר ולוס  ס6לריס,  סלליחו ד' ירקו וכימידגריסס,
  5טר ככיח  כסן 5יר סו5 עורי' 5ח  סוליר  ויוחנן ס' 5'סיפים

כגס
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 מנףהבמהשנחםמשך
 600)1 גסן 06י הו6 פירוס 3ילוט)יס' ם)מסבנס
 והסנינם גלוס*ק מלכר סיס הז6 כי כקו"ח,ממגו
 ונכין, מס. רס"י כמום*כ זכרי'י סו6 ועזרי' ע)יויסורס
 תגו65 זוט6 טורס כסדר תעיין כקקי ארהץבשכ

 סס: 61)ס ר6םון ככיח סממו כ"גי"ח
 יוידע, יסוספטי יוריכי י6חזי וכיתרי 6חימען,לדוק,
 0)וס הוקע, נריה, סוליה, יותס' יו6)' 5וקיס,פויס,
 ויוסרק כמגיס י"ח סרי יסו5דק, סריס, עולי"ח)קיס,
 הנמ' ד6מר מס 61"ם כנוגהן קמלך )פי חמיכ,)6

hnt'aועקל מקות 6לכע "ענוד רקקו! מקוק זה 
 כתוס' ממ"כ ועיין כ"ני י'ח 6)6 כו סמסו 1)6טניס
קס,

~stst 
 6נזגס וכ"ט, זוט6, סם*ע דגרי זכרו ם)6

 גכי6יס נוקמתו נהוסס ערוכס גמרם סוDS 6'5מע"כ
 ר6קוגיס גכי6יס מ6ן יפ)יגי 16"ת, כטוססר6קוגיס
 )ורום וימי וקרם פירו60 הגמ' מסקלת לפייעו*ם,
 מחיק וכן 16"ח' ט) ק6י ס6)דיס כר16ת המכיןכו'

 התכוייס רפ"י שכרי יעו"ם. ריכ"). כטסגירוט)מי
 הנלך סימי סגהרג יוידע כן 610 זכרי' ספירס0ס'
 )ורוס ויפי פכיו 6מ5יס עמס 6סר ככ) סקסכעיני סיטי ויעם מפרס ורם"י גללה, חך6"ג, ועיין.061,
 6)דיס, כר16ח המכין וכלי, כינוי 6מ5יס פירוט6)דיסן
 גס5ל  וסיס בכיו יותם כימי 5כ6 סר היהס6נו5י0
 ד' כעיני מרע עמס כקנונך 6כ) בחותו, כע))זכרי'

 ע) סכ) קק6י רחוק )6 וזה לוס, )לסיכס0תח11
 ודו"ק: נכון, ופרם"י6מ5יס.

 ומקמר האס )נב סוער ס)חס מכס )6קי.להקמר
 מטכן וקטרין סקרכגות כן )סניף,סנפם

 וכתוכ )חס, גקי6יס )גן ימר46 עתו עם סקסככוו
 יגויס ז' י6כ) סל6 גקכע סכועית סככות3רמכ"ס

 כללס סכמות  יתפסח. כתמיר )כן קי6, 0כועחסוי
 מסכן מקיים טסות )חס, כתור  ימים סנפם  כו'תפסו
 ימיס, ז' כתוך סמוכיח היחס כמו יסרך), תוךסקי"ח

 כן 56) )6 65ן 56) )חס כתוכ ויקרץ כפ'וכ0)נויס
 סכטכיס גון סכ6 פסח למותר דמרמז מסוסכקרן
 כטוקטה, ג6כ) תכן כפסחן )6כי)ס תעקרוועזיסי

 ויו"ק: ט)מיס, מקייכיןממגו
 כו' ככייס עוטות ויעטו קרינין מי 3עיבחגיגה

 פייוסכחום'ד6)יכ6 פליס. ולירי קילי16
 כק"מ ~etiw וסקסם יעתק, סו6י,ר6יסתגי תמיד עוטתדגו"ו
 מס עפ"י ופק"מ כו'. עופות עוטת 1יע)oh 1ךנכעי
 סיגי כהר העמיס תנויד עקת כ6ן נספרידנוכ61ר

 הר עודת כן גסכיס טעוגס התמיד סעורת כססכו'
 1)6 סקי0יתיס ניחוח )ריח גו' 16נור ריס"גסיגי

 16 פריס 167 ומ"כ לסייסי )יכ6 ונעופץ)כסייסי

 לייצג עיף מוס מנטכיס קר6  ותרתיעטיסככסיס,
 ורוק: וגבוח* ססספ מפונסר5עס

 ס)כ סרסור ע) מכפרת סעו)ס _פנתו, סכתעןהשת
 מעטס ע) מכפרת וחטב יומ46 סוף)ירוס)מי

Sc.6פתל5כת  סייס  נגרר  כלסר כי והעגין חע 
 hwn' לירי  לבוק תלוי קילו 15 פנורס'  תל5כתרטיח'
 ופכורס  תלינס פלל נגרר  סקרם 5סר  כסיתלכן
 רק פעלתי )סכיך לריך 61יט חט6 )יני 53קינו

 טכס ס5פיי  ספו  ררסיס' מילי ככ) מותרכסרסור
 לירי לכוץ מלוי טכוס עולסי לסניף  לריך  לכןקת"ט'
 כן )6 כסכת" קכת nS:D לנור )כן וחטך,שדירס
 )גן מותר, נפק 6וכ) רקות, ק) 0סנועמסכיו"ט,

 ורו"ק: חע6ת, )סכיךחייכיס

 מלולס פנחס סלת  פטרון  יפטרון כו'  תימיכסרבבר%14טוי
 טרייר  פרטס 3כ1)ס ס6חר, r3)Sנו'

 סייס )6 כר"ח וכצן הככסיכ, )קכעת הצחר)ככל
nD3CS.ע וגימד מס )גו דנורנזז וסנר6סי הככפיס( 
 מחרט וכיוס מ"מ דף כמחות ורייק כמויחזק6),
 )6 ס6ס מגין כו' ככמיס ומקס כנ,ר כן פג.תקח
 1)ככקיס ת') 6חו 61פי)1 כו' קסס ינים סנעסמ65
 רט מל5 ל5  ר5ס  ל5ן סא"ל  וגן ירו'  יפיגמלסו
 לפייסי ס5,ר לככס 5תר  לכן 5חר' סהכי5 5חרכגס

  0ס  גסוס' סייג  ופיין 5חו. רק  כ5ן  סטין5פפ"י
  עסרולוט עיי י"הספיו רריי  יתיס סגל6ס ונ,פיורוק,

  פסרון. לחלי  ורחלןהתירטי

 פריס, 0גי נפסח פריסי סגי חדס יכר6ט "זירישויי
 1)6 סלחו )פל כחיב פריס סגיכטכועות

 )פר כתיכ סמוכות כחג )כד ספריס, 'חגיוסייס
 ס6י)יס, )קל ספחו, )6י) פריס, עקר לקוקססוחר
  כחטפים כפיפי רהב ת"ס גהגהוח  ר5תריגין  גננותייגו
 וה6י)יס ספריס מעז ןף כמוכס 6נוריגין וכן 3סחכסיח

 יסורס, ר' .ע) דפ)יגי וכרכנן 61"ז, מעככיןוסככקיכו
 פריס עסר ק)סס 46)יסן קני )סיוע מוכרח ע"כ)כן

 יעמס. מחמיד עצת ע) כו' 6חר O'tDרושעיכן ונכון: ככ*ז.ורווק
 ט) מחטית מידי רקדי דיומ6 3פ*קררים

 6ס'מ ריס ע) ופסיגי )רכנן ומגס כו'* התמירעודת
 ר"ח 0) מוסף חכרי סכתוג )נו ימרכזגר6סי
 0) הכריס טג) נוס 1)מע)ס, סנוזכח מחטיגיתנין
  )פקסס כרי  סתוגחי מחסי opns גיחנין ומוספיןתנויןין
 5פ*ג קח"ל  ולקן ג'ק, דף מוכס יעיין ר"ח,ססו6

 )חט6ח,  יוחסין  פולס ולכרי  לתוספין  סורתיןרסתירין
 רגוזנח מהי )מעבי גתנין בעיר 6כרי נסככס
 שחפיו סילת  SD וזד מחמידן מן)מעמס

6100
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.חכמהונחםמשך%8
 וח"ק: יעטס. מתמיד צנרי מן למעלססי61

 6ת קמעטתי ע) עצי שיס סני* יי"מקפאת
 פ' כמ"ר ולמלו פי' ס'* חוליןסילם*

 טעתיךין ט' ממת ג)ג) 6% )ס6יל ג3ל6 )6גראפית
 6ת זס מהכחקין טניס סיס ומס כוי שדות)עסותן

 קמ)כי ר6סתוח nlDV כקלס צמרו וגעו"נ כו/זס
 לסטעיות גרס ומי כועס' כו' חומס I1nnrDI גוימזרת
 מיותר מפועל סג'י סמ6ול ססו6 מס )חמסייעוניין
 )6ור ס)ככס 716 סוס סיס 06 536 כעולס,נדול
 )כן )חנותן עוכדין סי' hSt העטיוה, סיס )6סחנוס
Sh~ntנו115ין הגוס מעולס, ערג העקלו הכלפס כגי 
 סלחך וכור6ס )יו5רס סטכעייס nlluDn כלליש
 )סי51ל תורס )תת ספעו)ות כ) ועל עו"ממעקור
 טלדונין כעקרת זס וע"ר כמקדמו. סמו סכן6סר

 כפירותי גרו) סיותר SD1DO סו6 וסטמם סלילךבפירות
 קחי 5הכי6 5וס סקי*ת 6) זס )יחס מכק)ןסתומו
onSeמס יטרף) זכית זו. סור6ס ע) חטטת עס 

 6סר וסטגחתו, ו6חןותו ססי*ה כיריעתסמס)ימיס
 כגרזן מוכרח סו6 6טר )מסמס )יחס מעו*גסטעיות

 )6 סככוייס כיוס כי מגס ולכן ורוק. חורנו.?יי
 סב"): )סור6ס חטבה כתוכ ס)חס סחי נכי נכ*ז "ט6ת,גזכל

 פסח )חדף יום עקר נ6רכטה סר6ם1ןדננחדק2
 פסח סקרכם דגתיכ מקוס ככ)5ר'.

 בספרי ררייס מקוס כתוכ, ל6 1כ16 סערגיס' גין.כתיי
 כ6ן רכהיג ס6 נסחט( תמיר פ' כייוס)מינוס631
 כין תעמס מסגי הככס 61ת יתירק קר6כתמיד
 קרכ, סו6 סתמיר 6חר רק ממיר )קרכן סגי"יגנו lh5e הן עכ6 6ע.ג סגי, פסח 1)6 פירוקטער3יס,

 6חר סערכיס כין סוי סקרכתו דזמן ידעג66*כ
 על ו' סלכס סנסגו  מקוס פרק  וכירוסלמימהמין*
 יוס ס6 כו' מתירין וכיס 16סרין 3"ס ס)ילסמסגתיגו
 מלסור פירום, לד', סו6 פסח יוס' כו' 6ר'ל6םור

 כהיכ )6 )כן סערכינא. כין קוים 6ףכמקלגס
 ורו"ק. סערכיסכין

 מחרית סוחטו nDe ר6נור כתירך לנן עורךיר!כנן
 סלילות, סגי כין ס61 ר~ערכיס וכיןכסרי

 כסורגו סערגיס דפין כרול, פירוסו י*ו, כיוססייט*
 מעככ' רידינו רס ערכי  לללו ינטו וכי הומןס6מיתי
 מס61 זימגי, כמס קר6 3יס דתג6"ע"נ

 כהיכ דכ6ן ס6 סיטכ נדויק 1)פ"זסלילות, סגי כן ')וריק סכלתי כתוכן סערכיס 3יןומתקייס
 1ל6 פירוץ, יוסי עקר כ6רכעס סר6ס1ןוכחדק

 יתיגו סערכיס, כין כתוכ ול6 לר/ nDDכ)ילסןלחרס
 סל6קון כחרם כתיכ. ונתמור גיוס. סיסת רקמעכנ

 ול6 כו/ פסח סערגיס גין )חים עמר63ר3עס
 סלילות, סגי גין סערכיס 3ין סמתקייס יונאגתות
 )6 ויסיכס ירוסס הקורס כמדכי61מנס
 סחטו רק )*ח, קרוסין יעוין נפסחיכתחייכו
 סיעורו כססלכסי יקיימו 06 6*ג סרכור,עפ"י
 יעסו ל6 06 6כ) כסר, עיכ 5ל)י יגטומכי
 5וס )6 זס 16פן וע) כלקין יקריכו רק מדיףכפי
 כלנס סקרינו ,כלילו טחזר רק סעס, לסורקהסס"י
 ס)מיסי וסוי פסו) ומפסח סיררן, תעכרו קורסלחית
 פירוק, סערכיס, גין כו' יוס ע0ר כ6לכעס כתוכ)כן

 ספטטי כתוכנו סייגו סעיכיס, כין כיוס לסיוההתוכרח
 1ד1"ק: פסול, )16 061 ערכו 5ללי יגטומכי
 גיצן 06 פליני פסחים וירוקלמי בהוספתךהנה

 הניחן סיעו סכחיכס, כיח לכנות ליסר6ללסם
 יסוסע ר' כימי בסי' וכתו כסח"קי לכנות רקות)סס
 6חר היסות גיתן ו6ס תולדות(, פ' )מ"י חגגי'כן

 יס5כור יווה, ר' סכר פיס קורס כסמ"ק וגכגסשפסחן
 סר6טון' עוסין טמ6יס מן ד6ס סגה כפסחעוסין
 זכין סיו מקילו עריפ6 כסמ"ק סיס קל6 כיון6גל
 סעיסס סמלך נויחזקי' ותכיס וסכנו"), ר6סון,כפסח
 ם)6 וכיון סיטכן יעו"ק סכה nDD )עמוהסיכור
 עד נכנס ס)6 שמו סוי גר6קון מכית לטמריכלו
 מס חזקי' ררים :וי דזס לי וגרפס מפסח.ל6חר
 שסר וכחתטס )ר' פסח כו' הרקבון וכחרםרכתוכ
 מש וכתוש סר6קון כחרס כת3 1)6 סזס, )חרטיוס
 610 כלמורן כתוכ וכן ססכיעי(' כחדק כמו)דל6
 סכחירס כים )סס סיס )6 יקרך) כ) ד6סלסורות
 ססנ" כחוס ספסח יסרך) כל עוסין 61זכניסן,
 גס מעגי נחום פסח עוסין יסר6) סכ) infoוכוס
 ?מיס, סכעת גקגי סמ15ק חג ימר36 כ) עוסין 6זכן
 רק מ15ת על ג6כל יחידיס סל סגי דפ0ח ע"ג6ף

 עובין 6ז קותו עיניין יסרבל ג"כ) 6כל ע"ויכלילס
 )חרק עקר וכחמאס כהוכ )כן ימים, סכעת ת15החג
 חג 6ז יסר46 מכל ספסח עגעסס לחרס פירוססזס,
 סר6סון' כתורס 6יגו ס61 06 6ף ימיסן סכעתלתנות
 סמ15ת חג סוי גט"1 6ז מסנה חוק סל כי"ךרק

 סרגי כחרם פתקות חג חזקי' עסה )זס ימיס,סכטס
 חנ )עסות כו' ויתקפו סימיס כרכלי ןכתוכוכמו

 כזס: 1ך1"ק כו'.סמ15מ
 ונר סוס כתונ )6 י6כל. מות ימיס בנעתרקם

 כ6ןי רק סוכות כתב )6 תכן קרגגות,רק
 ולק)תיכס כו' כמיעדיכס לך' תעסו 6)ס Jbgמטוס
 רתורס סר*6 ס"3 י"ר תמורס יעוין ס"מ תוךסקרנין
 ספסח, חג תוך מ3י6נמי

 עוכר חיגו מסקויק ומקערי
ככ)
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הנהחממהשנחםמשך
 סו*6 )6כו4 וסותרו זליקס 6חר ע3ר וכי יר6ס'3כל
 לחתן, כרת כס מיס )-ח דוחס קרמים ר6כי)חומרוס
 מלות יתיס סועת 6תל )כן ד)"ח' )6ו גתיד6יכ6
 כפסח, חמס תכין חיגו ג6כ)ת, חרס 1)6י6כ)
 סטטס )גו .ומגסס סנרכם וכפי ודו"ק, י"ס כיעסיעוין

 ס0כעת ט6ו;ל חס כ) כי עד סי0ר6)י גפיסגתרומס
 )חתן* ולמוריס מנחס עירי כתי ותליך ממפסח סויימים
 ודו"ק: מפסח ע) נזקות ת6כ) יתיס הכעת נוטס 60תרוזס

  קרסי חקיך סר"ס,ןביום
~SDS 

 ספר0ס סנכ)
 תקרךכתוב

 הסיס וכעקרת )כס, יכיס קדי
 )כס, יסיס כתוכ )6 פסח 0) ר06ון כיוס )כל)כס'

 )6 0כתוכ תמה כטעה ק)6 )סולות מכ6וסני6ס,
 ירין, כונס ס)י)ס כ) 60 ספסח חג וכח )3קרירין

 לע"ג כיו"ט, קרבין ולין תו) חרכי 610כלתת
 וכתו כחוי נזרק ככר דתו מ"מ כקילה, ג6כ)רסכטר
 )סורות, כ6 וזס יטו"ט, נקחע, תתיך כפרקדפריך
 6עפ"י וזמו )5רככסי 60יגו לע"ג קרס נוקרךיס61
 6ף כי וסיר קרמ, מקרל כתוכ )כן )כס,ק6יגי
no~oח)כיוכיו"טי גקרכ היכו hitD"tDh1 ,'ודו"ק, )ר 
 סל ר06ון גיוס כתיג לתור 0כפ' 3וס 6"קרבבזה

nDDקמם תפני סו6 )כס, יסיס קו0 חקרך 
 וסמקכן כחוכר, תעמו ר06ון פסח ע)ג6תר
 גחכת, nDD והוי כר6קית, )תערי כר6ק1ןהוקם
 כסי) קלס הפסח סיס 61"כ כיו"ט, קרכין סכתוחסכי
 ודו"ק, תותי. נכוס סרכי ס6 )כס, י0י' כתיג וסכךיו"ט
 כקכיעי )כס יסיס סם כתוכ ק)6 מס יכוירוכוס
 ור6יס חנינס וקין כסכה, סוס ס0כיעי תסוס פסחי0)
 מס 6ו)ס בסור, גכ1ס )לרכי 6ף )כן 16ת1,יוחין
 עון 5*ע סוכות מ) כר06ון בתול גפ' גומרק)6
 )דכריס סו6 )כס ס6חר כחו סו6 ןכייגו ולפיכזס.

 6וכ) חורכת )כר קרט נוקרב יסיס בפיכססגוגעיס
 ככ*ז: וצוקנפק,

 וטנעס 6חד ו6י) כו' לד'פריס 06סרהמרבתם
 )כס, יסיו תתיתיס כ"טכנ0יס

 61*1. כ)6 )גס יהיו 3תנוינויס )3ד 1613י"ן,כתוה
 פליס כעומס כ6ן יט קרכנות רע0יס נומוסתרמס
 מקריכין ספסח ינוי ז' וכ) ככקיס, וקכעס 61י)סגיס
 וכתו 6ונווחי ע' כנגד קכטיס רסוס סד"כ16חס,
 יסיו תטפיס 6מי. )כן סוכת, סוף י6תלו מחגפרי

 ופשט: )עו'ג. ו)6)כס
 כפרק כח0גס דרים ונזגחהס. )כס יסיותמימים

 וכן פסו)ס טסת)יעס רסקת דנוכחותןט'
 יטו*0י חוס. ככע) פסן)יס כוי מתרוס 0) טרויקמן
 צנעי וסגק;יס, דסתגחוק דגס וכללק תססקיגוק,וזס

 תסך )ן נפקך )יסרק), מתומר ימר46 תתטקסמיסיו
 סיחר סטי עכס ומנחמסי )גס יסיס דכתיכסמיכות
 דפי' כמו ההרוגן נכי רדרקינין כתו )י0ר6)י6כילס
 זגחיס רבנית תס יןעג6 ומזם )"ס, רף ססגתוס'
 ממדומע 3ון ונסכים תגחות תכי6ין 6ין פ"חוף

 תס 6"0 וכפיז )כס, יכעי כו'ן סער)ס תן561')
 יסיו השיפיס סכפוריס יום וכנכי פסח גכירכתכם
 6ע*נ סעונזרי קרב כניסן ע0ר דכסמס וווגחתס,)כס

 כיוסכ"פ וכן ע*כי ו' דף מכתות יעוין לטור,ד)סריוכו
 סוי )כן דיוסכ"פ, זרז חקוס )סייוט )לכייסר6ס,רין
h)snhר6ויס טיסיו ס)סס כקרכגות כעי )6 רכסס 
 )כס יסיו חנוימיס קל6 6)ור )כן )סריוטי)6כי)ס
 וער)ס וטיפס )מריוס, )לכייס ר6ו*ס דיליוותגחהס'

'hblודוק: ולנוגחות )קרכטת פסו)ין כרס 
 לסוס כוי, )ככס תעלסעקרוןעגערשרן

 כ6ן רק otDn כתכ )6מועד
 ר06ון כיוס העקלון ד0)ת דנו)תרט, כר6סכפסח,
 יחדל סירן, כסמן ין6י סעונור סקלכת קורסךפסח
 הקלכם 6חר ס6חלוניס נינויס לק לסריוטימסור
 )סליוטי כתו סחדט מן יכמין 6תינ" סויסעונור
 עליות כ) טיסיו תעמס, 6חר)כן

 קויי
 ריס )כווייה

  רממנחס ס)חס,הגס 0תי קיקריכ כעי ל)גכוססתריר("
 רסוסן 6פסר ירענ6' סמנחוח לכל תרסס טחס6חוסר
  16 ובת,  נלל ל%  עלמן כפני  סנ%ין למנחותררוי5
 תיגס ס)חס )0תי עומל כין רזרעיגסו רסנך )ן'יציף

 יתירו י6ס 0)6כמורף וסעוחל ס)חס הקתיתתירין
  וקין  %חיימחרסיס' יכילו  סעוהר סקלכם וצחרגת65

  )-יד מחתיר. לפולס  06ר סכקל עולתבמכןבבדש ודוק: מוין, סעודיותכ)
ODWמריע fis כתוכ nSID כגיס סנגור  

 ס6חרוניסי נוס"כ עפ"י ויתכן פטמי גכי נ.קתקוס
 גחטכין קעות עי"כ כסזוס"ק, טעית וגמכיןרסעיקל
 פר  סי5 תפלס וזמן )ילס, גח30ין קעוח יי*כליום
 ntDV ר' עד %"כ ומניוח' ל6 חלות  קורס ספ:ותסני

 כריס ו5"כ מסחרי סמלת פרק נר6מרו כקר,מיחסכ
מקופח

  נים~
  ופילס  פיוס ט15 רחקופס,  ניסן סייגו

 כתקופם נ"1 ןף מעכרין כיקר נפי קלטורו וגזתוקוין,
 סס6יר 0%עס כיוס סעור ר'  מכוין 161 ותקרי,גיסן

 ניר,  עריין וסוי  סייס' וסלילט רסיוס  דכ'וןסמ1רחי
 )סיות יכול וסלילססוס סיוס  ס5יו  תרסיס כטלר35ל
 רפר נמלק סלילה, חלים 5חר  רפוס ד' . סנוורתקס6יר
 יעוס ר'  חסכון ססו6  סלילת תנוס 6חר סחוסעירס
 פסס 16 יסיס סךס"ק לסייח סימרנו וכמו סיוס'על
 סגכר סיוען 6ור )טנין נקר זס וקין סיוס  ,$sיטוס

נייר
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חכמהשנעששד810
 l~)DS 3קר מיקרי כי 06 זמניותי קעות סקלסכל
 רק 3קר כהיכ )6 ולכן מפלם, לבגין כנרתמיד
 כד6מר נימן, ס) סתקופס SD סמעכיין ל3ד'3פסמ
 ויו"ק: חסרי, תקופה ע) )6 6ב) כריהןכפיק
 עליכם, )כפר 6חר עזים סעיל כו' הנכוריםרב2ייבש

 ד)6 טענז6 6מר לס-ס כיריס)מיהגס
 3)4 )פני סנכס תורס עז) חק3)תס כיון חט6כתיכ
.hwnמעירי קני יוכמיס גפ'ק כ"ס יקמל כמו ויהבן 
 נין ס6ירט טומ6ס ע) לכפר נתין סן 5מסעמרת
 קלס כמעה ח)י)ס חט6 ;ית65 רחוק 61*כ 5זסיזס

 )חס ע) חטאת ססכי6ו כיון חט6ח, כהכ )6כזורכן
 הי5ת כמיכ נרס"ס 5מלס כו: טומ'ק עלשככורים

og16ד;) דסנר )ר*ס 6"ם וזל ;עיריס, ;גי 6יכ 
 מכפר רגבים וס) finw' ס6כ) טסור ע) מכפרל"ת
ע)

 קנוי
 ספיר 61"כ 3ה, וקין כס 63ין קדם ס6כ)

 ול5 ס'1 פגועות כירושלמי 5ימ5  וגן חקיקה.כהכ
 לר' o)nb יעו"סי כו', כפרות חולק דר"ם הי6ר*ם
 נר6ה, 6חד דכר ע) מכפרין דכאן דסוגרמקיר

 ע)וליס אינס כירומ)יס המס י;ר6) ויוכד3ע5רת
 קהקריכו כיון ולכן כה, ילין 5רק וכמום"6)חט61י
 כרס"; 6כל תסחטי, סן רחיקין סלחם לסתיסעיר
 סחיסך 6)6 מעסי כב) חטטת 5ליכיס כנ3ו)יןדסתס
עליהן

 6י15 וקכועות פ"ק וכירוקלמי ויוק, סכתוכ..
מה מני6יןסיגןסמ6כסריסיסרך)

 תורס: )סן;קכעס
 ונוגחתו ההמיר עולת מלנד וכו' סנכוריסרבבירבמ

 )גסכיסס' סמגחס כין הפסיק וכו'.תעסו
 התגחס 6כ5 סחג, כסכי OD קוס סחנויד בגסךתחוס
 הימן רון 5") כקר ם) תנויד מנוגחת ח)וקיס, כסים

 החרס, מן כער ערכ ע)ומגחה
 הקהי התיר סככי

 החדם: נון כקין החג קרכגית מגחות וכןהלחס,
 ה)תס שתי מוספים כתוב ונפגח0 "מורהנה

 o.~s וקין ע5נוו 3י1*ט רק ק6.נןוקרבנותיה
 חל ohn תקום חג' כטכועות כהוכ ל6 )גןתק)ות'ן'
 תק5ותין לס י; רק ltSD כיו"ט חגיגס כ6ן 6'ןכסכת
 ל6 ;טס ורקה, ותסך גמק;טיס לכן טכיחיויוס
 6כ) הסכועות, חג סק5יר חג גתוכ קרכגותנזכר
 החגיגות ו)פ"1 חג, נהן כקוכ יתיס סמכנה ומוכותפסח
 ותוכח ופקוט. ססי"ה, ט) כמתמרו סתל1יסהרריס

 דלכן יו"ט, תמחרת סו6 סקכתדתתחרת
 כסכה: עקרתמלכחה

 ענויה מלפכח כ) כו' נפחד סקניעידבבר,דש12
 לפי o~s. יסיס תרועס olS תעסו)6

 קמור דכפרסס כן, מסיק וירום)מי 15י ר' רדריסמה

 תוקעיסי 6ין ד3טכת מטוס תלועסי זכיון טכהוןכהיכ
 ולח"ק "רועם, זכרון סקדיס גסס מס נס )כווןיק

 כ1,6 536 תעמוי 65 עכודס תלופת כ) קדםמקיץ
 עכור מללכת כ) )כס יהיה קרס מקרץ קודםכתיר
 16כ 0) סוייגה נו)6כס סי6 ענווה סתל6כת)"ה,
 כחו), סיירי קע"כ תעסו, נפם SJ1h טל ה6גפם,
 ;וגיירי תתור כפ' מחל"כ )כס, יסים תרועס יוס61ז

 סומן Sh תגלי ק6'גו תלועגי זכרון הקריסכסגה
 נפם 6וכל ;גס 6יייי לכלכת גפם, 6וכ)ממותר
 רסיס כחיכה ס6רס 56) דים מענין, סדרוקרע"דש 1ד1"קי )כס. יהיה תרועס זגלון רק )תקוע 61יןלסור,

 סתמם n(IDD )סור ה61 רציה וכלון/ולחיגת
 תחת עתס סיס סעכירס 1)סרחיק נזידו' סקרןולזרוק
 6סר 6ת גפסו תכתות )סרחיק הו6 זכרון וכציגתירו'
 וגרס תסס 6סר 6ון 6יזס ירי ע) כטכסוגמחת
 מס )עסות נוזה )כו6 יוכ) 6קר רעה תכונס)נפקו
 תחת העול ס6ין זכרון, וזפו לירוי כקיכ61 ר6ויסוייגו
 ינו65 כמעסיו ויפספס ככחותיו יחסוכ כי רקירו,
 ססי"ת 56) יט וכן סט:ורס, נפקו כחות 6htwקר
 סגירס  ורוע 6ף תלון )הסיי רוצה הו6 6קלר6יס

 ההדס, כזכות )5דד סיס מה זכרון,עזוכר ויםמס"ס,
 סחתם מן כתוכ 3גגוה ולכן סזנון' ותקומותסטכעי סטוי עפ"י )היות רפוי 6סר 6ת מתגו מרחקולכן
 לכן הידס, קי; מה רק סרחיקו ס)6 ככפיהסי6קל
 )עסות, דכר 6סר הרעם ע) וייוחס כו' וירךכחוכ
 קנסי עסו רמיות ט) חסוכה 3ירוס)מי למרווכן
 כיון סופר כ*ד ר16ס1 כפרק 6נורו וסנהנגוה,

 o9h קרין עכירות קיק דלויי ככפגיס הו6ד)זכר,ן
 6גי 6ין 3)כ3י י6מר עוקין כמסכ) וזח )סו),ר61ה
 מס יקמר כ"ר  לו סורו  06  ועור יסרק), )נכ)לריק
 יחיך קמרו זס סתטעס ער לה  יהירי פ"ר  סל"לי

 סעפו יקרץ) כ) וככ"ז פטור, 3"ך כהורסתקעקה
 על כפכים עיזי כפרס 6ין כחון כי 06 3"דעפ"י

 ה61 ולפסיס, )פני 6ו5ס )כפר, )פר 5ריכיסמפרכת
 מתקדם וגכגם  סניפך לו גורע 3ל6 נס הכריס,כין
 קגתכוון תמוהי כרכר טעס כתו יהוי קדם' 6כ165

  כהין, פתור  רככי"ג )מקרס 1)סכגס קדם)הכיסח
 )י גוןט ר)6 6ף ולפייס, )פני כפרס  לריך ג"כט"ו
 ע) נס ו)פגיס דכ)פגי גנו65 למלוה, ונתכווןעדיין
 נ"ר  כבירקה  יטרלל  כל  כליריך  ממטס גו5וה מ)דכר
 כן כפרס, סריך ג"כ מחט6ו' טריין )1 גודע1)6

 ולמיכר )חפ; סריך דין כס6 על יוסכ סמלךכרס";
 6סל כו ים 06 סעטס פרטיי מפט) כ) עלהכפסיה
 נ"ר  כבורקס  וטטס מלוס )ד3ר כיין גי 6ף בית,65

נכל
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 "8קנוהסמהפנתםמשך

 מס6דס )כס, יהיס תוועס זכרון 6מר לכ1 יסר6)1ככ)
 ותעסי! חע))יו פרט. פרטי כ) )עלמו )שגירגריך
 כעטייתן סרוס ס)6 ותם הטוכיס מעקיו 6ףעעסס
 ליום ככם6 סופר נחרט תקעו קתתר וזה חט6,סוס
 ההעלס כתכלית ס6רס תככי סמכוסיס ובריס ע)חגגו
 כמס פירמי ולכן ייוק. ומחפך, )זכור 5ריגיס ע"זגס

 hSn זס יחלה, ס)6 היינו יום, ככ) נידון ד6רסר"ת,
 גפר קזס קיתרפ6, חלס 06 6כל ן', 6ף עליויחרם
 חים") נוחנגיס סיס זס סגדו) סיתרו כתוסטכע,
 הקי"תן %) וכלון נמיגת ק6ז גרה*סן ווקל ע"זכו/
 טפ"י עליו רעם סוס יכיף ס)6 16פ1סזוכר

 ורוק. הטכעי,ספרור
 תרסו קופר נחרק תקעו טוב. סוחררבמדריט

 כי הכ.16ר, תעקיכס, וקפרומעטיגס
 קיררו מנורו Otsl )עידור, יוכל נוי כזס נזספעע)

 וןיעוה הרת סויירת )סנחיל סו6 תעסיססילחדק
 כ) לתרו וע"ז מחדק, הדור כגיסם, 56להנורקות
 סוס סיגי, מסר קכ) כקילו 3ג1 לכן תורסהמעתד
 56) חזק ססי"ת וידיעת חיק סרת להיוההעיקר
 מעסיכם, חדלו כקרץ וזס תע5נוס, טקכ)ו כמוהכניס
 נתרחקו תככיו חי 6גו רובין כי תעמיכסי ספלוועי"ז

  כהקופיס יחקו הבכות גס ובהוגהו, הכי"חמעכוית
 ]וים הרכה ת6תס התרחק לכלי הכיסס תפע)וח05
 קיקוכלו כרי לסתיס, כווגתס כי מתנכלים6סר

 "תר לזס להועילן, מיוכלו 3חס סכגיס 56לרכריסס
 טפרי ועיר מעסיכסחדפו

 6חר כרכי' וא' תעסיכס,
 גזיר ה6כ 06 כי מעסיככ, וחדש מטסיכםספרו
 )ככו ונסתן הורתו סומל הכן גס 16 כמעמיו,)פקסס
 כקבת, גזסר 6יגי ה6כ כי סכן רסס ו6סלמלקיו,

  סספרו ו1ס חמורות, כחמורי  גס  סכן נורר 6יגו6ן
 גבנון חרם כול יסיס תעסיכס, חוקו ועי*זמעקיכם
 סתוגח כרה כזה תוקט מופר וחס סייס ולוס)הלריו,
 סכעו)ס קטרוגין כ) כך Hln~r כ5ד תזה ומו5י6כפיו
 הדול ע"י כי פירור, מזה, ותו5י6 תזה סותע 6גיכו'

 זה ע"י ותולתו ססי*ת יריעת יומסך 6סרס6חרון
ס6יס,

 )הרחיק תועיל תכליתי, הלתי זכות סו6 סל"
 הגוכהי' מזמן ת5ר כקטגורים עליו "קר רע כ)תמנו
 זחן יכ61 כי ~i(hD' יוס תחסון חננו, )יוס ככסףוזה

 ע"י התורס דרכי )יריעת סכ6 החום כדורסעהיר
 ודוק: לתורס. וגירולס סבכותעתל

 ההן וגסכיס ננוגחס ד6ומר תקום יככ) יעהנה
 מבחר יותר פריס יק 06 לככס, ל6י)לפי

16Sth ל6י) ס6חד )פר 16תר ככס 16 ת6חד, יותר 
 וכן )6י4 לפר קומי 6חד רק כסבין 36)סיחכן

 6ת הכס! npS1 בגזר כעקיר תורע כטסרחסר6מון
 גנם בנור ונעני כבסיסן עוד קים )פי ~חדיהככס
 כמוט כתוי וכבן זבתה 6חר ככס סחןס6עס,
 )פר וכסוכות סלחתי לככם )6יל )פר כו'סמכיעי
 DS~ וכענזיגי lnho~ לביל כו'סיקר

 וכעתור )6יל
 ס6חר, )6י) עמרוגיס סכי )פר ותגחתס כו'לחרם
 ועכורת 6חד 6י) 6י)יס סגי לסכור י6יכ6תסוס
 שכמוריס וכייס 6חר. רעו ומרמז 16 סיחר. טתכסיום
 נו-ת 6חר 6יל רק ן1.6  6ף  lnho~ )6.) עכ,רוגיסקני
 הבחרי כתכ כתכ 6י)יס קני עזר ים 0)תס ועםסו6י)
  ס6ין  כיון  תבתרי ל6י) כהוכ חדמיכס כיבמי36)
 תסוס )גו דתורס וגיבס )6יל. 5") סיס 6חד רקכ6ן

 עיד 6יכ6 ט"ו ?סנט ר"ח ויק סיגיי  לחדלידכתיכ
 8יהנו' ומרמו ס"חר.  st~s כחב  לנן סיו'טי  מוספי"יל

 ורוק: למוספים. 6יליס סלמס  כ6ן ים רס"מרמוספי
 עני לפר עמלוגיס קלסה כו' לחדקרבנעגסור

 ספלסס דכ) )פ)6, ס6חד. )6י)עסריניס
 ד)6 16 סככוריס כיוס כתו הבחר כסכיסס דכיויכ16

 כחיכ )6 פר נכי וכבן כרה"ק, כתו ס6חר,כתיכ
 ר6יל קר6 רטמ*ל נר5ט  ליס כת"כ", 6י) ודכיהבחר
 63חרי ס6תור סעס עולת SD 61יל  מוספין  סלוס
 ע' רף יומך כמסכת כן לסכל וכרכי סופן6מד
 דלגי מ"ע סנת' ככוונת זס )כוון ים ובוטיע"כ,

 ודוק* עיי*ם 6חר.רכתיכ
 )ך', קוס ניחוח ריח כתיב שספין נכססורקקנה

 תקוס )ך', כהר גיחוח ניח כתיכוכיוהכ"פ
 סער זס סתומר' מנטל  ל"סטונ"  רטוה )יתדכיוסכ"פ
 מלילכי מס ס6מר יזס סחומריות,  מכל  מפרוסיםסרר,
 6יגו ומרח יוסכ ססכעסוכ יסיכה, o~s  6יןמסרח
 נחירי סו6  הקרס לכן  סכיי לו קי6מר ער לימכרם6י
 ססס נחירס לסס  סטין מלמכיס 5כל טכעס*ב'ייסכ

 ח"ן חומר כל5 חריר סמו  יתכרך  תססגחסמוכרח"מ
 יסרבל גס יבעסכ"פ סם,  סמוברים סלמי%,נקר"יס
 רקון )עסוה מוכרחים כתעט והמס חומריותס,כשלס
 ריח  לסס )כוון 5ריכין הנווספין ככל ולכן6)ריס,
 סיקריכו לר'י ניחוח ריח יסקרנ0ס כחיג ניחוחלסס
 לד/ עלס וסקרכתס נתיג ניוסכ*פ 6כל ריח,ליס

 וןוק, כווגש. כ)6 יהיה גיחוחוריח
 קרנן חיוכי SDI זרוגות, ע) תכפר יוהכ"פרהנה

 תלוי 6קס מכית ותיגו מספיקות, ע)ומכפר
 ר' לפגי חט6יתיכס  מכל לדליק כנוו יוהכ"פיכעכר

 וסגה כריתות, סוף כדתגן ססס' 6)6 כו מ'כירס"ין
 כי הגורי ל6 כיחידים, רק נזכפר 6יגו 6טתותע)
 לבונינו סולת מלך  כמפלס  קמרו ולוס כלנורי  5סס6ין

ולעומת
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חכמהשנהםמשך11"
 מכלליי וזדון מפרטי זדון מכפר סזס 3'י* ממושעוגות
 כלכורן תלוי 6סס 6ין כי אנס, ככל 6סמיתיגוומעכיר

 ורוק: 3"י, עתך עמות 6תר hSולכן
 לכפר עזיס טעיר גני כתיג )6 )חוס. ,רבנע2טור

 סעירין. 3ל6 מכער סיוס מסיסעליכס,
 ס63רכעס מסוס עליכס, לגפר כתיכ )6 ססוכוהוגחנ
 כפסח כתורס מפורס בכונסו גילון ;ספו)ספרקים
 טחי סכי16 כעלרת סתגו6ס, ע) סגירוגין עומרסני6ו
 6כ) כסופר, וכרסום כו' סלילן פירות על כו'ס)חס
 וניסוך ממיסן SD סגירון כו' )פגי גסס מסוכותנחנ
 1)6 כתורס, גתוכ 1ל6 נוסינ" לתסס מלגס ס61ממיס

 רסכר, כ"ס בליעזר בר' סכפוריס, חע6תבנגןבנוש ורוק: ודין, כפרס זחן ססו6נכתכ
 כחוכת ותר דמוספין חד סיו 6יליסרסני

 סעס עולת ונולנר )כחוג קריך סיס בחרי דפ'סיוס
 סמם יסכין ורכרי כלפי. תזס מוכיח ספלוכקלית
 כביל כחיכי )6 ונסכיס דמגחית ).קכ' וגראסגפ)6יס.
 רק כו' כגדר 63ין דגיגן ~rD מעסן ובילבסרן
 כפ' דכתיכ מקרץ ונסכיס כמגחות חייכין ככ*זחוכס,
 5"6 תגחות ועיין נמועדיכס. 16 גסכיס גנישם
 ילעס ),תר מוקכתיכס 6רז 6) גסכיס כפייכתכ ס" רררי; יקמע6ל 1לר' ואס, כ"ג סל IS~hללנות
 )'ז(' קרוסין )עיין כמדכר גסכיס קרכו ע6ויסינס,
 עד גסכיס סקריכו )6 סיס 61יל הסרן כקיל6'כ
 ד)6 יסיר, כקיכן כסוי וטעתו וי;יכסן ירועס)6חר
 רק סיס ס6י) סזס olrn כלכורן רק כמרכרסקריכו
 לסרן, צית הקרויין סכסניס 61חיו )כסיג ל6)סעס
 ל6 ולכן )עולס, לסרן 61יל לחטפה פר סי'ע)סס
  ועולות כ)4 גסכיס כסן 6ין nlhwn ס)36מוספיס, כ6ן ולכן ויסיכס, ירוקס )6חר עד כמכיס בוקלכו
 6יך כיוסכ"פ ODO עולת S)h 3מך3רי גסכיס לסןים

 )6חר עד hSO ומגחתסי ~OD עולט מלצריכת31
 נילכד יכת31 061 גסכיס, כריכי )6 ניסי3סירוסס
עולת

~DO 
 יטענו ויסיכס ירוסס 6חר הל6 )כה
 ורוק, כ)), זס כמכס )6 לכןגסכיסן

 ד"ס חוס, יעמס סיי, 6יל דחך ילט*ק6)י63 6תי ע"נ ע' נדף נ"י דר'6 לפ"ז יפלץרבקה
 כמדגר' קר13 ונסכיס וסכי י)רע4ק 6*ט' 1)פ"זרכו'עי
 סעס טונת מלכו סחורם חספס מד)6 מוכרח6*כ

 6י) דחד כרס"ר סכתוכ כמי סתתיר' ועקתומנחמס
 סיטכ: שוקהוי.

 כ"כ )6 ססכיעי* )חלס יום עמררבנלקבם12ה
 לדין רנורתז גריס כקמור. כמוסזס

 ג6י ;6ס סחדס, מקדו; פ"נ בסוף 3רמ3*ססמכ61ר

 %י קודם הלסיס 3)יל סחדס שגראס נורחוקפריס
 מיוס סחדס ל6ות1 ותוגין 1ח11לין עדותן נוקכליןסחרם
 כמסיס מעוכר מגיחין סחדס ח5י 6חר 6כלהבסיסן
 יתכן הסוכות חג קורס )כן ובחך, ט);יס מיוסותוכין
 סנר6ס עריס קכלו ערר סחנוסס יסי קורס כינסיות
 מט"ו יוס וננו65 מלסיס, מיוס ועונין וחוזריןכזמכו
 יעוין )וסטעס ויוסכ'פ רס"מ קעסי הזם )חרקמכו

 ורוק: סלסיס, ליוס רק מתח(, 6וריספר
 כ6ן כתכ ל" ימיט, מנעת )ד' חג קותוררקגררןכם

 י6כ מאות סכתכ כמו תסכוןכסוכות
 לכחם נזסוס )כס, יסיס תרזעס יוס וכרס"מבפסח
 ככיח 16 כסילס ו' לפגי )סרכזות כוסס 5ריכיססיו

 סו)כי חרין פטוריס 16 כ"ס יעץ וכיע1)מיסי
 סזכיר )6 )כן ממוכס, ופטוריס תצטער ונסוסכרסיס
 D'D רנוכ"ן ויעוין )זס. חכתיס סמכי מכלן 61וגיזס.

 כו ק6ין עצרת מתיגי גס 3זס סכולותסוס תסכ" כסוכוה כתוכ )6 סכי ומסוס יתכןרערךש כועס, רככי כיסרך) ס6זרחדכ)
 ימים, סתוכס )6תר )ו סי' ן6"כ ו6י מוכס,מלות
 סכה, דוחס 6ינו דחגינס ע' דף כפסחיס לתךמזם
 כרזו גכי' תסכו כסוכוה כתכ נורקו וכדיוק כך"סכן

  וןוק: אמיר.כפ'
 hS סגם וגסכס, כו' עו)ת תלכר כו'רנ2נר,רנכם

 דמרמזי גראס ראיון, גיוס גסכיספכר
 נועככין אינן 6ז כסכיס יחסרו 06 כוס רכהתספר
 דגר 61נזינ6 גסכיס. 3)6 סקרננות ותכילנקיתן
 ל3ד )עולסן קודס חט6ת סתוית רככ) ת6החוק
 עולס כחספס דכתיכ 5' כזכחיס די)יף ססוכות,נחג
 o)e(,o עם עולס כסכ6ס דוקא וזס )חטאת,קורס
  ונמכיס  מנתות oh1 )חט,ש קודס סערה16
 כפיכס nhwno מרפט 6ז כתסרטי לסעו)סכאין
 סכתונ כסדר )עמס תמחר גסכיסהעיכס
 סחט6ת 6ז )הקריבי גסכיס 6ין 06 6כ)כתורס,
 כיוס תורס רתזס לכן מתורס, ככ) כנוו לעולסקודס
 מסוס גסכיס, הזכירם ט)6 כתקפט' כתכם ס)6ראיון

 ונוקז קורס. מחטאת גסכיס כ)6וככלוין
 ריע;רון 61"1 כקוו ס6חך. לכיס טיפיןרע22ורש1ן

thDinוף מדות ;חי פרק סגמ' ודריק 
 )6י), קגיס וס) )פר מלס 3סל יתדוד ק)6ס"ז
 גקטיס 1)6 מסיכות חנ נ3י קר6 נקטיס דלמס451ע
 יאמר )עג'ד, וסנרכם ופסחי ועצרת כרץ)טי)
 יכוסס פריס ממנחת וסגסכיס סמגחות כפרקסננז'
 זס )סנגל יכוסס ככסיס מגחת וכן כזס, זסלסכל)
 ו6יכ6 עקרה, 6רכע החס קסגקקיס כ6ן 61*כ3זס,

כמו
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 ". .י
 סלעיך רק 63יפס מורר ד6יגו s*np 6יפטיכ6ן
 עמו* כפגי עפרון עקרון מייק)חדוד

 יכתוט' מרס מנתוח ועיין איפס, סייט נתרותנקט וגיחזק~
 ויכו)ין 53ילקן סוס otst~l פייס ק) גי ומגסמס,
Ss~asפריס סגי מועדיג( כטהר "מ65 )6 כוסן זה 
 טיכולין עסרוגוח עירס כ6ן )יכ6 61*כ 6)יס,וסני

 ר6'ן Senp הסוטה, כחג רק כזס זס)סכ5)
 ודוק: מרוכס. טרחם ד6יכ6 אע"ג כטסרוגיח, רקכ6יפס תומדיי

 ומגחתם עו)תסחמיי מכנר כו' 1גסניהסרבמנחתם
 הך ק6י מי ע) גרו) פ% ,הוגסכיהס.

 גהוכ ככר ה)6 סיום מיסי ע) 06וגסכיססי
 ליס סוי ונסנס  ססמיר, עולת ע) 061וגסכיהסי
 גדול )חור סו6 מעיון וצחר כזס, יס"י ועיין)תימר,
 )6 הקרכן 6) מתיחס היין ונסוך הנוים, נסוךע)
 ותכי6ס פסו)יס, הקרכן קונס הכיילן ו6ס סיוס,6)
 כפ"כ דדריס וכתו יתיס, עורס )6חר לפזלו6דס

 כ)י)ס פירוס, כלידס, 6ף וגסכיהס נזגח0סדתתורס
 6) נותיחסין והגסכיס דסנונחס הקרכף הכצתק6חרי
 ד)כתח)ס צע"ג סתיס נסוך ה6 היום, Sh )6כקררן
 וגסכיס, קמי גיוס וכתיכ כנוו התחיש עם.מ15הס
 הקרכןי Sh )6 היום Sb מתיחם החים נכוךבכ"ז
 ולס י65, סקרכן סכלת ס)פגי כקילה גסכן 06ולכן
 כס) יומו מעכר כיון חיס, כסך ו)6 סיוסעכר

 וערכה )1)כ פרק 3ירוס)מי סתפורס וכמוקרכלו,
 ומהיחס אייך 610 סיין רגסהך גת65 עיי"סי 1',סלמס
ShnSID ,וכלילה סקלכן 6חר )סכי6ס 51ריך התמיר 

 חוכת Sh סייך סו6 התיס ונסוך סגי, ג"כ כךק6חר
 3ו גסכו ל6 כי כן כסל, פליקס נסכו כי )כןסיוס,
 ונסכיסס טימר וזה כו', קרכגו כט) יומו עכרכיוס
 ססו5  סיין  ונסוך הי,ס ס) סהי6 המיס גיחוךתייגו

 תתיר, עולתס)

 דכעי סס, סירוס)מי דכרי סהו6 )י ימררלבני
 3)י)ס ניסכן הן תם )זכחמקדימן

 טינסך מהו סיוס גיסך ל6 הןמס
 6חר וגסכיס יוסי ר' כסס ד6ר'6 הד6 חן)תחר
 כסר )זבח הקרימן הר"ת יין נסכי 61חד מיסנסכי
 ע) )תחר ינסך )6 היוס גיסך ל6 כסר כ)י)סניסכן
 י6רר63 תמום וזס קרכגו, 3ט5 יומו עכרסס

 וכעי להיפוך, הכ) יין וכנסכי יין )גסכימר6תקוס
 ריס גסכי 6חד וגטטיהס ס5י) וברור ימים,עקרם )6חי ו6ף ס)6חרי1, וכלידס הוכח, ס63ת 6חי)היות
 3כ)י דחייתי גתן גר' ורט6 זה קין יין' גסכיותחר

 הוי דהגסוך מפיל פקיט זס ונפי וגסכיה, מן3העגית
 דק6תר דס6 כעיג" כרור וכן קרכןי ס) )6 יוסקל

 ממיס ניסוך מס תעגיה33)י
~mlhn 

 פר וקמר
 קלפו ט) נ'ג סמיך 3)י)ס 6ף וגסגיהסומגרפס
 ם מייתי רק סיומן ע) רק6י דכ6ןוונסכיה'ס
 סרב תמיסות כ) כזס ותסולק 3)י)ט, ג6יןגסכיס

 בכ"ז. ודוק עיי*ס 6רי,כגכוכות
 3קר6ה רמוז לק בתורס כתון 6יגו התיס גסוךרפקנה

 למרס מס מפגי יודך ן6"ר מטוסוטעמך
 הקליכו מכ61ס כו' כוי עותר )פגי סקריכותורס
 )פני גסכו כו' פירות שיתדרכו כו' מלחס סיני)פגי
 % רכריס חלתך  סגך כי  וסנוונס כו', כחגמיס

 גתסגס ל"ש 6מר 5כן 1לתכו6ס,  לגסמיס  כתרנר5ריכיס סיי ט)6 יסר46 )6רן ננ61ס רק כנוונרסקרינו
 דייק 3תרגר קרב ספקוריס כחימס ס6נוור כ)מגחות
 היס ל6 סתיס דגסוך תטיס סכתוכן 1)6סימור

 ודוק: כמןכר,קרב
 סחנ יחי יככ)נרס*כך4ל

 כתינוי
 וגסכיריס' ומכחתס

 כך, יתכן 161)י סו6, דכר ה)6 61"" 3)6ונסביהס מגחתי כתיכם עכרת וסייגי גרכיטי)כד
 סנמיס סגי בנעזר ר' 6תר כ"ס דף סחרי) נורקיכסוכס
 נטמיס קיררו ופרק"י 16מות, קמעים כגבלפריס

 גקמפת מגחות 6)1 פרק ריס וגתנחוח עיי*ס,63ר5ס,
 רק עקמן כפגי וגסכיס מגחות מכיך 6יט יעו"ג ר"עקרמל
 סכ6ש נסגיס סייף חנרותיס, וכ) מכיך הו6עקות
 שכבמת ספר.ס ככל 61*כ תתןי פרט"י כן סזכוזיעס
 מגמום תכיף 6יגו עו"ג ה6 סעו*ג, SD )כפרמן

 גגתג )כן הזכח, עס נ6ס סהי6 3ט3י) רקתסכים
 וסגסכיס )ממנחות מקוס דלין )סורות ו'גטכיסס,ותגחתס

 תנמוח ג"כ תכי6ין סזכח סג)) סזכח, כסגיי!רק
 'SD tShn )כפר סו6 מסקרכן כסמע"5 כן 65וכסכים,
 )הורומ 6101 פריס, עמרה סקר3ט סלכיעי כיוסוכן
 כחיק ועסיסן )יקרץ) סקכ"ס טגהן אותות עסרסע)
 כ6מ5עי טסות לניעי כיוס ]ולכן נקנוה כ) החיס)6

 תסליאי 61*כ יסכן*וי יס1כ. כ6ת5ע יקג-6)סברן
 ג"כ מכי6ין והן זס כקרכן יסרבל כגישיתחייכו
 נ)6 מגחתם כתיש )כן ע5מןי נפני וגטכיסמגחות
 )סקרכח מכס סזכח ס63ת סבין למורוה61"1

 ודוק: וסכסכיס,סנזגמות
 שנטיס כנסו פריס סנעיס סגי פסחיס.בגמ'

 וכטפר" דקכועות כמטנס מפורק הגס*חות,
 וס1ס*ו וקוקיה נזקוק טונו6ת ע) תכפריסדסעיריס
  חייך ותקי וקרסיוי תקרס  יוהרך ע) חגפלי; ג"כפריס
 610 ממקרס דעיקר וסכרור  וקרסיו, טונו"ק3עו'ג
  כסונט  יסננטי מקדם )י ICDI ט6מר כנוויסר46
 טמ6 )מען סכלות וגסו גתוכס'  רק נ5תר ל5והוכו

6מ
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חכמהמנמםמשך*31
Dhט5מר  ינאי  רט-ה לסת"  סמקירסת כג"י מקומי 
  כריעות יטרק) מתטעיס מס SD )כן ממס, ו'היכ)

 וקרחיו, תקדם טומרת )גוייסו הוי זס רעיס,וכתע0יס
 כטויס יתערכו 0ל6 סם" רדון הי' מכית כימותתכן
 סיס' כ6;ר יסרק) 6ת יחטיפו פן 6)יסס סעתיס ילכו1)6
 להסגסגה יניעו )6 נכר כני כי eih 6ז לעתיד,6כל

 תחן ע) ועללת ;פסח ע) מפסח טסך סע"ומנסיות,
 המרן )ד' כי יכירו 6נזגס כטבעיות, ויתגסגותורס,
 06 )כן כירוק)יס, כססו סמים שכן וסוך1נזל61הי

 6חר כל), שיכיס תיגס ועלרת דפסח כתועריסכי
 כל מ) יתכרך לסמו לסורות ינוקו הלסיף ימיכקת

 הקמר לסוף על זרע זרוע תעת עמס 6;ךסטוי
 רסון כי עתם סיס מקטר היפוך יהיס 161גירומ)יס,
 6ת יחטי16 ל6 כי כו', לחונ סימלי יסי'סמי"ת
 כ) חישת :יס ת ז6ת תכן t~otSh כקרכתסיסר6)
 הסזכות,ויוק: חג 6ח )חוג יכו16 )6 6סר כו'הנוים
 מפיסר6) כו', שלכוו ל6וס'מ )סם 6וי הונס,במוץ

hn~h0עיליס נ)6 תכטר דיוסכ*פ כתו"כ 
 וטעתו מעיריס, כל6 תכפריס קינן רגליסו60ל

 מעירים, 3)6 וככפך )כן )כפרה' עיקיודיוסכ*פ
 לדירהו סרגל ועיקר סכיתס, כגי 6יגס ללעו"גוכיון
 3ל6 כזס"ז גס סעיריס כל6 יכמרו 6"כ )כפרס,רק
 )6 ן3"ג כיון )רגליס' סייכיס חס 6מגסכיח,
 סכית: כגי 0הס יסיק) כסכי) רק הרג), ע)סוזהרו
 )כגי גס נכפר לישראל דמכסר ו6ג3 נסס,תכמר
 6חייס דתכפל רמינו דסוריות כפ"ק תנזרו וכיו"כנח,

 )יסרך) תכפר ד)6 סוס כגתן 6כל 6תחיסי כגוימכפר
 ס3י6ו נזנילס סוף תוספות 6ך גח. )כני מכפר)6

 עליהן, נכפר סקיכגוה כסרר 0קיי6ין וכזמןתדרסי
 כיון6כן

 כמריעיי
 )יסרק) מגיחין וקין )יטרלל וכמירין

 קורמן וימר56 3תס למן יתכפר 6יך כתורס,לעסוק
 ודוק: כתורה, לטסוק )הס )וגיחין ק6ין כיוןכמורס,
 חס דלפי גרבה ול0)תיכס, כו' לך' תעטו14גןה

 נטכיס סיו )6 רקרוסין פ"ק כסוףדמסיק
 רק דזס ופרם"" ויסיכה, ירוסס לתחר רקקרבין
 נמריר, גס קרכיס היו לכור לקרכן 36ל יתיוןכקרכן
 נסכים סיו התוכח קין כגזו לכור, )גיכת וגסונרמס
 )יתיר ורק )חוכתם, קרכיס טהי1 כמו כמךכר,קרכיס
 כהו"כ מפויס וסגם וימיכס. ירוסס 6חר פך קרב)6
 עולות רק קלתיס נותכרנין ליגן כלכור ויקרץריס

 נוס נזמה 5וה דכ6ן 6"ס' 6"כ יטו"0,)חודייסו,
 ל6 סכי ומלוס וטיכס, ירוסס קורס נס תיכףסיגסגו
 קירס קרכין ליגן ס5חס רסתי קיכגוה, כ6ןגתנ
 6מר לכן כמלנה, פ"ד חגחוה יעוין וי0יכסיילוקס

 כתדכר, וגסכש מגחות טפוגין תרסיס גרכותרעולות
SJhוקותפיס, יחיריס נותגרכין,יק אינן ד5כול טלתיס 
 כה3 )כן כמדכר, כמכיס 11DW סיס )6 יחיך קצכן6-כ

 ורוק: כרור. וזס כללויס, קזדס ונסכיםסנונחות

 הפרשה לרהטוהרנמנמך,
 6ת ייסר טסקי"ח פירוק, גו' נסכסך. עמךרעה

 פתיתו 61ל תיסרגו כקכט ס6נור כמוי0ר46
 כסן כו' וגלענו כסן ירעו כרתע כתוך יער כו'6ל
 6"ר(, פרק נפסחים כו' לפיסו זס וגלעד 6ליסעזס

 כעלי )עקור וזס היעל, מן דזכיס י65ו ע"יק6)יסע
 סכרם) כסר 61)י סנכי6, 6ת וכיוו 0ק))1 נקחתות,מדות
 ד' כי לנור תקוכסות,1לכן רעות כע)י מבע), ככיליעקר
 ע"י כ56ה 6גקיס מיקרך) )עקרם כזלת כהגסגסירעס
 וכיו"כ* ולסור גייס ע"י 1)6 ההנוה, וככיליגימ'
 מכרמל ורסס י"ג כילתי' ספסוק יתפרץ וכוסודו"ק.

 61)יסו. D~;'Sh זה וסגלעה מפריס וכסרוסכמן
 הס6(: פרסם)עיין

משורש
 ג6מר וכמן ונתקכן כמלו6יס הככ"מ וע סרנר,זה

 סוכיחו וכן לדולות גוסנ ד6יגו ננסוס סרכר,זס
 )וורות, סיגו גח)ס תסוכ ר)6 ק"כי רף ב"כמיס
 מתררס רמכ*ן לפירוק וזס חון, ממחוטי דוריךרק
 )הס ג6סר ד6ז וסוס כנודכר, נחסרו חולין ע)דנם
 6"ס 6"כ כע)תיסי כסנווח כל כין יסים ת16ס,3סר
 נר6ס גררים רפ' סרכר זס 6ו)ס הזס. כרור רקרזם
  טמוני יין ג6סר ק)6 ס" מסכה זמרי כמעקהכי

 ז)6 6חר, ולדכר לכגותיהן כ6ו יינן ותרוס3מר3ר,
 הי' כמרכר דסנסכיס 6" סייגים )טקות יכוליםסיו
 6מר )טן הקיריסי סיר כתררט כר6:ור עו"ג,ויין

 מזירות ונדלים סינים סיעסו ירוו כי סתויותלרקקי
 כנוו תזם, תכלול יכיס טל6 כדי יין )סתותלכלי
 60ירע, לתו וכ6 סנטו קג6ת 0קנ6 ותרי hsn)S;קרס
 תוסכ)והעגין

 וגכו~
 זס דכדור הדכרן Of נסחר )כן

 כוס: )עיין המטות )ל6סי נקותסי'
 נגמ' סרס יעטס. חסיו סייף ככל ינוו י%לא

 כקונס elh כקונחות ועילס ויט תסיק ל"מדף
 ומע) מ6ן )י ותסהפק6 גיסיס רכינו וכתכפרטו"
 כתו דמעיל לכתל קונס הסוט מסחרי 6י3קוגמות
 כוון ולדעתי עכ"ל. מעילס, ע"י לחולין סיו65סקרם
 ק6תר חי סרי קומי היה ס)) ז") hwit סספרי)זס

קוש
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