
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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 "פקנחחכמהטחתמשך
 יכף טועם ס6גי זס ככו גכגס סרני זס )כיחקונס
 ת") וי6ג)ני ככר דנוי ויכנס בית ס) סמיחויתן
 פרטיי דקונס )סורות וסנר יעסס, מפיו סיו65כג)
 יותר ונר6ס קר6, דנגעי מסתכר )6 פויון )61ין

 וכרוי ח3) וכגר נדרו ע) עכר ככר ד6סרקם")
 ותפ"ס מעי)ס' כ) כמו )סקרת סכייתו )יחןוקליך
 סכתוכ )טון ותרוקרק מככר* 1)6כו) לכיח לכנוס6סור
 נופיו סיעף ככ) ככ"ז וכרו, ח)) obl דכרוי יח)ל6

 ע) ס6מר ס6י0ור המעילם עי נפקע 1)6יעעס,
 על כקבס 6סר קל6 עלי קוגס יקמר ]מירוסנפעו
 oh דפירוסו תעזכ, עזכ תםלחן סלח כמו וסויסכ)[,
 ח)) ככר 06 פירוקו סכ6 כן לקטן וככר )קחככר

 תקים ו6קס נספרי וכו', נדר חרור כיר*י2שדמ ורוק: יעסס, מפיו סי651ככ)
 וכל יח) ככ) עוכר 6ים מס )6ים6טס

 מכס ח6חר, וכ) יחל ככל עוכרת 6קס 6ףתצחר
 רמות מנדוי כתכ ל"ד מ"ע סמקת כספלרמכ"ן
 )ענין סספרי ופירק עיי"ק, תצחר, נכ) עושרצינו
 אעפ"י ג"כ, 6טס וכן יח), 3כ) גס מעוכר גכוסגןרי
 )תחכר וראיתי הצחר. ככ) חייכת )רג) עמסט6יגס
 גזם 1' רף כייס th~lnh יפלגו דציך סתמם,6חר
 כספרי, ממפורם מס יבחר ככ) עוכלת 6סס06

 6כ) ר6תת, 6)יכ6 כן כ.תכ רסרתכ"ן פיוטןוכאנות
 לרקס )טגן )ס כנופכי ן6ית6 )מטפט, נולי )6סגמ'
 ע"ז עכייס דקיימי סיכי )6)תר תאחר ככ3דעוכר
 נזירות, ע) ק6י מ5י וכן ח6חר, כ) DS(I )סתרנס
 )6)תר, דעסרס נזירות תצחר ככל עוכרוגזירות
 דכעי וה6 ד', דף ככדריס נסיט ר3יגו סיטהוכפי
 תלות )כ) ד6יהקקו צע"ג תצחר, )כ) 6סס)רכות
 נכי כמו 6יט כסדיק דכתיכ סיכי ]רק סנתורס)"ת
 נר6ס 1vg] כיק תוס' כתוק*כ רכזי כעי יחלגל

 וסו"6 כע4 6י 6כ סמה )6 דרכתי פוקוסוסד'6
 61"כ ויפר, כעל 16 6כ ויסמע קיג61 טדותמתין
 6"כ כע"כ, ספרס סמתגס ע"י לסיף ויוכ)כ6ן
 נ"ת, ע) דעוכרת S~np )כן ת6חר' ככ) עוכרת6יגס

 מתע, ס)6 4*1 שכרת ג"כ עקר מעקר 6106ף
 רכל תירי גכי 6כל כגזיר' גייז תינו דקיי*לוכם'כ
 מחייכת )6 יתסס דכיון heto כרנתיה מליתתחר
 כתכ וסרמכ"ן ד6יכ6, ופמיט 6ינס, ככ*ת גסכר6יס
 סתוי דכר ע) דגם סספרי, כפרט סנוטקג6)פי

 וכו'. לכיס )ס ומחרים כו' גררה 6ת לניסישעשע ודוק: ככ*ת, עוכרתכרג)יס
 elh 363 כי סייגה מתעו, כיוס נזכרל6

 כתו 6חת, רגע רק יוס 6) מיום יחריק ל%6

  6יט  רירי לגרס  לך  ולהוך  טלמוריס ימי  שוףתגורס
 )ס וסחריס ארוסס גני כזכר )ם 1)כך )סער,.כו)
 סעס סחריס ק6ס פעמים ג6רוס כי יוס, 6לחיוס
 16 כיגתיס קכגסס כגון )ספרי יכול 6יט סרי6חת
 מיפר 6ין דכזס גראס ס6רו0 תספר פרס סכגרס6ף

 סוחפות מטוס כקודתין מיתר ר6רוס רטעסכקודתין,
 ועיין כיגתיס, כגרס מ") כיגתיס ((Oo וגו")ן6כ'

 3מטנס נרריס סוף לרתכ"ס סתסגסכפירוק
 6"כ סו6, כן כי ותר6ס נזירותדתסע
 6מר )6 לכן כקיקמע' היכף )ספר לנייךלפעתיס

 ודוק: יוס, 6)מיוס
 ס6ס כוי גדרים כל וקמו קג'ג, פסקךוששרי

 יכיס 6גי טומע וספר וחזר וקייםגררם
 לקמן )ס ודלים כתיכם קר6 ה6 תנזוס כו'.מיפר
 אחרי קמעו אחרי 6ותס יפר ספר 061 קנ"ופסקך

 51"ע: עוגם. ונסך כו, סנדרקיום
 6סר 061ריס כררים וקמו כו' )6ים תסיס היור*לכש

 אכיס, כפית וכגוררת יקוס. גפמס SDאסרס
 ]וכ)[ גוריס ]כל[ וקמו כתיכ איקס ככית כגורריווכן

 תמקנ)י )ט סגחסר ס6תיתי )פירס 6ךאיסר.
 מדכר סכתוכ כקרוסה כי רז"לן סוס ס6מיתימפסע
 אכיס, )ס ספר 061 גררים, מפירין OSD31ס6כיס
 16 קלים מקליק 16 6ז קייס, 16 סחפיםוארוסס
 נערס נריט וס"ס כ"ס כזפ וכהפליגי גייסמיגו

 קייס, סנדר כ) 6ין 61"כ עיי*מי nfo' רףסת16רסה
 )6 ולכך כו' זתיס מתירין נדרס ר6י סגת'וכר6מר
 16 מיגז ככר מספר דס6כ גדריס' כ)כתכ

 שוק: וז"כ.קלים,
 טניס תכיל עלס סכה הריס עריס ונדריס0שמ*ר*י.

 נהין כרמותו טגדרס גוריס כערס)כית
 ס"ס כרסותו ס)6 קנררס גדר 06 סו6 קו"חקמלת
 הגריל, גרסת כן נלטותו, סגררס )גרר קו"חמפר

 מפי 6יגו SD31 ר"ע"ג ,פעוע,ופירועו
 SJh כקורתין,

 ע"כ* ס"1 דף סנמ' כד6מר כקוונוין, מררקרום
 עלים ססתס סייגה שליס, וכורים )מון מחיקוזס

 גדריס סונור ונס עיי*ס, נת6רסס, סל6 נעורמככר
 גם6רסס[ ס)6 כע.ך ]סייכו לניס מגית תנוסקכ6ו
 גדריס 6מר וע"ז 6רוטסן' ]כעודס כעלסלכית
 ופעוט: קו"ח. עריו ע"ז כו' לרוסס כפסיק כנ-מיחוטנררס
 6ל6 תורס כמרס )6 )ו כנורו קכ"ג. פסק6קטכם

 נוער Otstp גדריס עסיס 6סר גורס 6תוהפר
 וכיסס יקימנו 6סס ד"6 עליה ס6ין נדנ.יס1ל6

 כ6 ל6 ספר )כ)) ha סקס )כ)) סכ6 6תיפירנו
 דסמס גראס, סנס ספל, )ג)) כ6 )6 סק,ס)נ))

נאים
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חכמהממותמשך816
 כסגלת (tss חקין ד)6 נימק ד)6 נין )לפוקינ6י0
 הנוס סיחתו היינו עזיהן לגירית תקמלו וטעל"6,
 דגמ' כום"ו וכטלין וחלין גינות ד)6 61ימפרי
 סייסיה (lln~hr פ"י  רף  כלררים הניעזר יר'6)יג6
 וסגר6ס, ופשט* מפיר, לקינו סיג מקים ן6יטדכיון

 כ"ז מפר סכע) דיין י)פינין עריס 6סרןמגדרס
 סיסודיס נון 6גי כטורס ס6נורס סייגו, מכדר, ח3ס)6
 פיט, וף ויכנן גחן ר' כס לפסיגי 6סתטך'06

 מיניטי ל5יירהורי ר"ססר  נמירי מולו רכנןוקפיתי
 סייגה tt'SD 6קל מן  י)פינין ו1ס  ב5ירך,  נר"ןיפויס
 מפרס. קודם סנדר חקה קיגיע טניס,קיסיו

 ודוק:יעו"ס
 ספרקס ככ) סגס ע)יה. יקום וכרוסס 6)מנסרנרר

 כ6ן, )כר ע)יס, כתוכ 1)6 יקומו, יקוסכתכ
 קר6 ע) 6מר ע"כ מ.ג וף דכזכחיסוהלר6ס
 עטיו וטונו6תו הס)"יס מוכח כסר ת6כ) 6סרווסגפס
 מדכתכ כסר ע) ק6י ע)יו סך ן6ימור כוץונכלחס
 דטעין כמקן ]ותסמפ כתיכ יעניו וקמר זכר,)קון

 טנוף )טורס וכטל הינזגו 6ותס )פרוק ויכו)הכתפיס
 דיעות יק ומנס כו" ממגו פורחת סטונו6סמי

 6ינו כע) 16 6כ )ס סים סוקס דנרריכפוטקיס
 גדרך הוי) לכיג6 ד6מל וס6 )הצ'לן חכםיט)

 ~SD3 קטין נדר רק עיג' וכדרי סיס )6)דכיהסו
 ס)פו)ס יקוס כת31 ופס tyh ו)פ"1 )ספר,יכו)
 יכו) מתחרטת 06 וגרוקס 6)נולס 6נ) קיימין,סן

 וזס קיים, מתחרטת ס6ינס כ"ז רק )מתיר,סחכם
 61יכס le1h טוענת ססי6 בכ"ז ע)יס,יקוס

 נפסס SD לסרס 6סר כ) וגרוקה 6)מגסינרר ודוק: 16תו,פורקת
 ט6סלה ונלוקט ד6)לוגה פילה, t~'SDיקוס

 זס ע)יס otpt ע)יס סיסודיס מכ) תסמיקסנטת
 )ס ים 06 31ע) tol~s )הגם6 תוכ) hSDסנררן
 ג"כ ס6כ וכן לכיגס, סכיכו דכריס מטוסמפיל
 נסוי סיסודיס. מן 6גי נטוכס כרסתו נדרס 06מפר
 כירוס)מי דמפרס וכמו )ייגס, סגינו כבריסג"כ

 תיפהר ככינוס כוי זכ6י ה6כ גטרס פרקכשוכוח
 כטף )ך יס6 ככייס כחך )י )כסתקגס )וכסי6תר

 6ל) הוי תתקטט 16 תכחז) ק)6 גורס 06 וכןזס,
 כ6סס 6וס ירץ hSe )כיה, סכיה וכריסס6כ

 ד6סכחן וכנוו זה, עכור ממון )יכיס יחן ו)6מנוו)ח
 כרתי' עכור זוזי מ6ס ד' גיכי )רכ דיסכו פ'סגת
 כתכ, )תי) )חכמי כחסוכס ורכיב 6כר. 6כר )סוטפ)
SD~(פוי ידעתי )6כ, ייכפת ח6י ופרכים כחו 

 קידרת ך6ס וגריה, ופקוח* )ניגס, קכיגודגריס

 ניס סוף כיכטות ולמרו fiSD3 מיחה 6חרחי3נוה
 6עמועיגיןן ו)זס טית)וןי מסיכם מכקטין ד6ןקמלה
 סיחלוןן מסיכס מכקטין 6)מנס כאסיף נוכסד06
 ונדלם הכעלס גרוטס סי6 6106ף
 הכטה ומת כטקס וסחזירס כפץ, ע) פיכסהיית
 )0 כיס )וכמו קוהו כופין ו6ז )יכוס, )פניווגפ)ס
 כך וכין כך דכין ם6מר וזס יעו"ס.(' ונדרסיכניס
 ע)יס דייק Ots עסיסן יקוס גפטס ע) לסרס 6סרג)
 דכתוכ וכמקוס )סורות מקוס' כסוס כתוכ ד)6מס
 גסקסי ע) יסרס 6סר יקוס ג"כ ע)יס יכ61יכמס
 יצמית כרים דרדסו וכנוו )התיכם, ויסורסוחותת
 O'5D )זרור תקח )6 6חותס 6) ומקס קר6ע)
 כמקוס כ6ן 6ף כו' ע)יס יכ6 יכמס )הזןגימר
 אינו ריכס ו6קמועיגין תקח' )6 רחמנ6 ואתרמלוס
 נכון וזס רגדר ))*ת דיגוט מ15ס וחי 1)6מפירן
 6)ו ריק כירום)מי זנויו כיו"כ וע) כס"ס,מ6ר

 לסזכיר bo גסכועס, כו' גדרה איקס ניתר*יכ( תגמולו: )קייס מעגמו נז*ס ון ן6וסדוריס,
 6כיט, ככיח כערס גכי )6 נסוחס נכיקכועס

 דנדריס פ*ג ד6מרו מה עפ"י יתכן ת6ורסס, גכי)6
 וללוס 6כ יפל ם)6 התולה )ט )מלה גן)"קשי, 6יט כין קזוס חמוס 6)6 יסרק) )הדי גזקקין6ין

SD31נע) )6סהו 6ים כין ס)וס מקוס רק לכועסן 
 ורוק: מכועס, )לסתומפר

 6חל כטפרי פירס קמעו. אחלי כו' יפל ספללאם
 מגקס, סוי כזככו e1*p ד6ס ופירום'קקייסי

 ופסע )י דסכיר6 ופי' )כדן סטמיעס 6) מתיחםלכך
 טמעה יום אחרי יפר ספל גתוכ כ6)ו הויסמקר6
 וכתוכ עונה. ים6 )כן טמע, נוחי יודעת ק6ינסונופגי
 סוי ד6ס סמוך, אחלי כחיל ך6מר )מ6ן סמעואחלי
 דימע מסכחת מטי) )6 וזיכה יוס רק ספרסזחן
 6*כ מערכי עד רק מפר ו6יגו enno מקיעתקודס
 וגם6 מופר היגו ג"כ כעלכ )סנויטס טוויך מפירכי

 מופ)גי אחלי יפרם מע)"ע, גלריס מפלח י)ת*ךעוגס,
 וג60 וכת31 יעוי"ס. מ"ר, פ' כנזיר הגלידפ)יגי
 י6ס olvn וכ6רוטס, כ6כ )6 3כע4 רקעוגב
 עונסי כוט) oSpn )ס וגורס נופר וסול יוןעתאינס
 מנס, )עסליס כקסגיעס רק זס חט6, 610וכליאו
 ה6כ כלמות 6כ) הויה ממיס כדיגי עוגסיןדכת

 עוגסין כח 6יגס ס6ז געלותס, כימי רק אינסוס6רוס
 ורוק: עוגס, ונקא כתת )6כיר"ק,

 6) מיום )ס ושחרים ןקמע פססו סמעו,ההקראי
 אחרי 6"כ )עת, למעת דסכרו עהכךיוס.

aSDlnיוס 16תו ןרק 1)מסגהיגו מע)'ע, מסקמיעה 
תפיל
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חכמהטפ"משך
 נופיר צינו תו סינוס 631 סממם 613 קזוס כססנוע 6'גמפיר,
 ודוק:  יעו"ק מ"3, פ' וכזספליגינמ"ר  סמוך, לחריוסוי
 לז') דרקו ככר לכיס. ניח נכעוריס )נתו 6נבדו

 )6סה1. 6ים כין ע) נס ו0ו6ק6י tthp 6ל1טססע)
 )6יס כתו 6ת ס6כ מכר ד6ס מטוס נפרק,ויתכן
,onhS6(יעות )מ*ד 6'כ ו)3כ4 )1 )יערס יכו) ס 

 מיוס מקרוסין דח) 6יסתכק נחגו )קדוקיןסר6קוניס
 תעכסיו 3י סתקרסי כקומר רנעסס )מפריע,סיכר
 תעסי SD וחוקר כייום)מי ויעוין יום, )'לצחר
 יכו) וקיט סי6 ד~וטס )מפליע ך6יסתכתיריסן

 )6כ יפיס ועסי 1ס61י מיטות, )6חר )ספחות)תוכרח
 ידיס ממעסי ע"מ כנוקרטס דנעקס ומסגימעיקר6'
 )מפריע, 0י6 ד6רוטס 6יסתכח ורצי סגרייס 6כ)טלף
h5%1סנוט )ספר יכו) ס6כ 6ין סעכליס ד6מס 
 ot'le )מפריע היוטס וגמ65 סקרון, וייעדנויקוםגס
 6מר ולכן סקרים, כפיתפות רק מפר 61יגוממכרי
 יכי) תכיס ככיח סיohi 6 תכיס, כיח כנעוריםרק

 )ספלי יכו) 6יגו 60ןון ככית סי6 06 6כ))ספר,
 ודוק, ייעדם,יטמ6

 טניס סגי6 כי CS יסלח וך' )פרק ת5יגיןרגףמ*"ז
 זס 61חרי ht((o הכיס )ס נכפירשחס

 סי6 י6לו0ס 6יסחכח 6'ג סתווי, יעיט רכזחן
 הסורס סיחם בפרתו כל6 61*כ )סהרון,מעיקרה
t),~hs'טוס כקר ל6כו) נתכוון וסוי )מן יסלת ור 
 קרוטין כסוף ו)כן כפרס, 51ריכס חזיר, כטסו6כ)

 מייתי ט)ס כסר גידו וטוס חזיר כטל )6כ1))גתג11ן
 כן מיירטי דכ1)ס1 )0, ים)ח וד' ספרם ד6ססקי6

 כתוס"פ. )מירלם מ5יגין 6כ דנכי וחס1סנספרה
 דמעות רסכר 16 מקוס כן, מוק* ד)6ומספרי

 ססמוך דמופ)6 לסוכר 16 גתט )קרוסין )16סל6טוגיס
 כפרס. 5ליכס 61יגס סי6 וקטגס תורס יני )16)6יק
 חקוס בוקס כעגמו וסוט סכר ח"ד זחו כגדםועיין

 ככ*ז: ודוק כדפריטית. יתכן ו)דיריס יח4כ)
 ככי קר6 )ס6י מטי סוס כי רע"ק פ"6.קדרשין

 חזיר כקר )6כו) סנתכוון ומס6חר
 סוס כד )1 קירע זס כו'. ט)ס כסר כיווועמס
 כ1,, דרק)6 )פ)ג6 ומעץ עגירס כעוכרימתמוין

 מומן )6ט1) קגתכוון מי וחס כוסס סיס כו'כיו"כ
 כ6 ת)1* 6סס רדוין ח)כ, כ6ן ]כקט ח"כ כירווערס
6(6SD ו קילע זס גס כו'. כרת[ שיונו ככר( 

 כמקיחו ק)6 מחה גזת קקנל כנס דמסכתנטונן6
'VtD'נתו יתן )6 ממנו 6ים ננסכעו נ"1ליבריד ודוק: כו'. )זכות סגחגיונתי 6ני ומס ר6מר 

 קי/ גטקס חס ויקחתן pfil,( )6קס5נגימין

 דקיי') )ס)כס סקכועס )מתיר )מס קריך סי'0)6
 ו6נחט ס6מרו 61ף סתרת. לי' 5ית  כרשיםערר
 61י סתל0, )ו יט  כסס סלסכפ  גס  'כו',גסכעגו
  לרכר  רגיס ע"י סנוור ס)6 רכים, ע"ר דג:דרמסוס
 cwb. נדו) מ15ס דכר )ך וקין ססרס'  לי יםמלוס
 כוס וס  גררם  נחלו סוי  מפנו 6יט ד6נויו תרוס161)י
 yhl 06 סס(, רמ"6 כמנס יטו סימן סוףליעוין
  פלמסי לרר  גס סותר כ6)ו פוי סזקניס )טסיתירו
 )6טס )כניחין כגותס )יתן מותרין ימיו סנויו'ריןונס
 פ*כ גזירות ט)' חסוית ניעוין ע5מו נדרי כמהירסוי

  דרגיי 61י גדרו. נס יותר ססתרס יד וע)ס"ד(,
 נדבר גוגעיס דכו)ס ז"6, )סחיי, יכוייס  חיושנימין
  מסירוסלפי ו3י'1 ימר ס"ס  כט'ך רכ"ח מיתן)יעוין

 ודוק: )סתיל* יכויס סיו )6 )גןטס(,
 פסך. 6) תיסף 6חר סתדיניס כו' יקחתנקרם

 חטם, חות 6חר מ)חמתמדין סיס י06יתכןי
 גמויןן ג)חס סיס )6 מסם ימי סכ) o'1nlhסיו
 ויסג יתרו חתן הסיס לפי )סס, סחגיף קמסס)פי
 קורס )גקוס סיס מוכרח )כן רכזה, טניסבמדין

 ופקוס: מדרס, ועייןמיתחו.
  בנוים*  ספו חיץ) סייגו נמוין, ד' גקחתגךרזרן

 פל חס סו5  כי  כנע יקמט %5רוססי'ט
 רפ  לריסים  לסיום פנקך סי3"ס  כן יסר5ל. סלרמן
 כטוס"כן )פתיר סקס סכלס קיס6 כוי גס:וס"ז,לחס
 פל  ויעלו פוסע חיי %כל כפוס"כ 5חח טפססיפס

 בל  חסין  סלריסיס 5כל 3פוס"4 ספונךספכירוח.
  עורס נפוס'3'  סיחיסרו  לנס  לוח טסי'ת'הילול

 ככוה חלול  כו סיט כעוס"4 יתיסרו 1)6מרוחני"
 יסרתי 61גי ו' רף כעו'ג סגמ' כזוגה וזסססי"ת*
 כעוס*ז כיסורים היסרס בנורתי 6גי זרוטותסחזקתי
  פילוס' לעי יחטכו 61)י )עוס*נ זרועותס סיהחזקכיי
  סלריקים  ס5ס  יחכרך' ספו  לעור סרפ יחסכוסרס

 ורוק: סס."ת. חילו)  כ6ן יס  כפוס"1מטיליריס
  סרפכ"ן פסס* 5ח  ו' 015 כקטר מדין ע)רי~בב!שו

 כספרי ררריט  סך פ"פ %לס  סילוק3ססר
 מס' 16חס מקיפו ט)6 מרס 6ת ו' 5יסנקטר

 דסיס' רכמו סוכר רסרמכ*ן פלוגתתןי וטעםרוחותיס,
 נפסס מ) )חוס ח15ס 610 כן )סקוס, )לקםמ015
 6חד 5ד 1)סגיח נפסס )סגי) 5ר 6יזס )סס~סייח
 סוגרי "המכיס 6כ) לכרותי נוקוס )סס )סיוהפגזי
 סמ)תמס, גאית )מול סיינו  סתלחתס,  למופגי  חופןךסו6
oha;כי נחייסס ומ0תי6סס 5רן מכ) 6ותס יק;יפו 
 כחס ספיית ככ) נפסס ע) יעמדו 5ר נידיפק
  טנפס  ספתיסי  כקילוס יךוט נמסר  חיל'  לסטוץ1יוק15

פטמים
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הבפהמרותבתרסך818
 % כן ל6 סגד1לי הנלוח סינוט מגולל כ6פעמים
 יסריכו ל6 6ז נפסס 6ת יסרי) נופן )הסיסים

 5מ5וס, חייך זס 6ין 61*כ ויכרחה מצחוקנפס1תס

~"lDS1
 וינוסרו נספרי 6'ט דכזס גסרמכ"סן נר6ס

 5ויקיס 6וס כני עמיו סכתוכ מגיד יסר6)מקלפי
 6חריס קומר נתן ר' סוכר ע) נפטס ומסרווכמריס
 1ילכhn'h 16 ולח"כ כו" י65 כסר פלוני 6יסבסרוס
 6זי) רלטענויס ]פירוק ריחותיס מד' סקיפוס תדיןעל

 לכן נפם, כתסירומ וסככו סדכר SD נפססדתסרו
 נתן ר' נתוסיות[ מלחמס תחכולה )סוס חטטו)6
 פירוס סינרחה כדי רכיעית רוח לריס נחן6מר

 כרחן כעל רק )0)ך hS 157 רסס 6זי4ר)עעתיס
 ו)הקיפס גפסס לבסור 157 )6 61"כ ה6חייס'נמסרו
 ססגירם6 לסדמג'ן המ15ח נספר ורהיטי רוחותיס,מר'
 זס דרים ')כן רכיעית, רוח )סם תן )פגיוסיס

'elSnSורקס יעו"ס. יותר. מחור נתן נרסתיט 6בל 
 nDDn "61 6ח מגקס יכס 6ז ט*1 כ'כת)כיס

 כ)
 וכו', כ) 6ח ויך פחח )6 גי וכו' גס6סר

 כב"ז: ורוקוסכן
 סרי ס6)פיס טרי סח.) פקודי SD מקסךיקצוף

 פכחם, על ק5ף ו)6 60 וכו'.סנז16ת
 כיוס כח סיס גגדוליס תלוי סרור וסרחוןגר6ס
 מגיזן סוכריסן ססס סכור מקס סיס ומנסלתחורן
 ת61ר, יפת סוהר )כך עתמין וכע מלחנותסלעו
 יכו) היה )6 פנחס לפיכך הכקזס, )הס כזזוונוסי"ס
 כסן ס6ת0 מפגי לו 6ותריס טסיו מפגילמחות,
 וכתו כס, לסור וכסן ניירת, רפויך יפית, לךולסור

 1קמ61), דלג כפלוגתך כ"6 וקרוסין פ"קד6מריגין

 סס מגס מחיל, פקסי 6כ) )כורגס, 16נור 6ת0)כן
 ע)יהס, קלף )כן )מחוחי כידם וסיס ביפיתמומרים
 6יס ממגו כפקד 1ל6 וכו' פקודי תסס 6) קרכומכך

 כ6ו סל6 סייגו ע"" הכ6 כפרק כת6תרס)עכירס
 )ה51'6 וכתו גשרכן ומזחר בח)חמ0, ר6קוג0כיקה
 טכעת הקליפו זלגך כוס. מחסון ממס ק)מלגו
 olpno 60' לפני זס חניכ h~c 1hwn ממפניוכומת
 ויעוין ודוק. סניגור, נעמס קטינור 6ין סרי חט616יל1

 - כזס: סיד קכתתוס'
 תע) למסור כלעס נזדכר יסרך) לכני סיו סרסדקן

 הורך סור לנלי התורס ורכי כי יתכןן כו'.כד'
 וכ) קע), כתלל 6ףהתורס

"nlho ותרן הקכ'ס 
 ל5  כו' כי )יסרך) 6מר כלעס מס6'כ מטוהיייוחלו
 )כ oynn 6ין חוט6יס oh 6ף כיעקכ 6וןסכיט
 ממקרש, נזו5י6ס 6ל וסר6יס ממגיסט, וקיט)סס
 גו מלך והרועת 1ג1' 1ס3)1 ע"ז טונדי סעו 16קסיו

 תסיר וקינו מכירו על מסרס מנצי 6~1 ססרעכמו
 ר' ינגח ל6 כי פעורי )כע) למדו לכן עמג"תכרתו
 נלעס, כרכר סכתוכ צמר וסוף 6ון. כס יכיס1)6
 ריס כתדרס כקמרו וזס כיעקכ, 6ון סכיט ל6גרגר
 למון מתח)יק עו65 חן לחרי לוס מוכיח רכריספ'
 )יסיף) לסון טסחליק כלעס זס ן לס מנוח)יקכו'

 ורוק: יטו*ס גסיעיס, וכפלו לגסוגבס
 כפרנס תתחטאו, כח)) נגע וכ) נפם סרגכנל

 הגמ' דרים ח"כ, נחל) כו' 6סר וכ)חקת
 נון "כר ע) סחי מן מגחל) 6נר זס ג'וכגזיר
 דננע קר6 סך )פרס גירס כן כ6ס4 סמטנו6סחי
 סלנ 6ער ולכן סחי. מן הנחלל 6כר ע) ג"ככחל)
 מן 6כר הו6 בחל) נגע וש חיכורין כ"י קסו6גפם,
 כאכר טמ6 תיגו חינורין קע"י ]61פטרסחי

 51*ע,[: סחי*מן
 )סיוח - סיס לת)חמס, הנגייס ס5נ6 אנטיאל

 סכסיפטר )36עזר רקות )1 נתן סקס כספריסינגורו מיי ולפי י"נ. פסוק )עיל כמומסמ)חמס,
 )6 רכך מסס כחיי )o~tnifi 1 יסיו )6 כו'נוסס
 סנ6יס כהוכ )כן נודגרי 6תס טכקיו מלכרסייח

 להארן כו6 אחרי המיר יהיו ס5כ6 ט6גםי)מלחמסן
 6)יו והעמעו למ)חמס, הכליס סס)שלתמס

 )קמרי כ6ן כתוש )6 נוסס, 6ה ר' 5וס כו'זמירן מסס: תותאחרי
 שכח כעסו ומחוך ההמכהן מנונו גחע)נזסכי
 גרעתן ככיר )ו )הלוק כרי )אלעזר ר15סו 1)מ"דלאמרי
 ול6 ה61 והידוס ד6וייית6 )16 כעיקר רטעסדסכר
 תורס אסרס )6 דכ6נות )כו"ע' 6ף וקווילדורות,
 הוקי ולויך ימים פגעת פכו וכקן יומק, נח קורהרק
 שסול סיס ו6ז )טכח, מחקיך הים המן רק יומק,כת
 )וירות or סייך ל6 לכן יומ6' כת 160ג0 קורס6ף

 וסק: )6מר, כתב )6ופגך
 מכסף. ו6ח ס,סכ 6ח 6ך כו' הקורס חקתז84רע

 6כל חק, )פון 6"ם חוום מוין גיעו)י)נו"י
 יומק כת קדרם 6)6 תורה "מלס 1ל6 דטע"כ'לרירן
 610, טחיוס כח"כ רכסי וכמו נרפס, חרס.ת6י
 סכה סדין כן אסור, וכתעלוכות סיתרנו חךרכ)
 כעיקר, טעס דתעלוכות לחמכ6 גלהס מטסכתו

 סכ6 כן הנסר, טסט עיי סח)כ רחנה6מר6סרס
 וליגון, סכסר ו5ריגש כליס, כביעולי כעיקרטעס
 ים כחלב כסי ס) ההורה חקח וין nhtv ט6חלוזה
 ודוק: ע"כ. ס"ז יומ6 ועיין טטס, כלי חק ססו6לו,

 י"ס רעד נוקוס ססניעי. גיוס 3גריכסךנגבנממרזכמ
חותם י)כסי ofil כגריס תעמ6ין קססמניטי
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מםחכמהמשתמשך
 כסיטסרו נגויס יכנסו )גן סנים, 6ותס 161hnwsמס
 6מר ספטט רלפי רס פסוחו, וסו סטניפי,כיום
 ~hSn thnw יסר46 מחנם זס )מחגס' מחון חטולחס
 דהכגדיס ע"כ מוכרח )כן סרמכשן, גמ"חסעס,
 חכינו ו6חר נוד6מר "דטי )טמ6 סטומ6ס 6כנעמיס
Sh,ודוק: ככגדיסס. סעס 6ת יטנ161 מ)8 סתחגה 

 סיס סחק עיקל סכס כו', סמ)קוח 6תררקשבירן
 ע) כמדלם (hwnin 8כיגה ושכרססמינווח

 וכמורם ח)קסן יקחו מס וממרק 6מכ) ועכרפסוק
 הכביס SD וסיוטיו )מבחמס היו65 סמתח)קיןפס

 השי"ת קוה )תסס, 6לף מועטין היו טכ6ן רקיהדיו'
 כמנחמס 6לף נשכ נוהם פיו )וי וקכט ssno')ח15ת
 חסכוט)יס נ"כ )וי סכט סיו )כן כספר" שקמרכתו
 מסבכות פי"ג כסוף רמנ"ס וכדכאי נטס))ןחלק
 כריתן )6כרהס שכרת מקרן מדין סי' 6hSDכ),
 טיסנו לקותן סייך סיס סחבק רק ככיוס, גוט)יססכן
 ועסריס חתסס מנן מגסן חתטיס כן ועדן סכליס,ע)
 )ממור ישכו 1)6 ר' מסכן מסמרת עומריס'סיו

 יותר סיס ם)6 יפ)8 וכו'. סחמסיס מן 6חוזשתודש וכיק: נזחמסיס. 6חד תרותס )סס גתן לכןהכגיס,
 מכוון סמת6יס מהמפל סוס .כמספר

 יכו דכ6תת תריס וששריית, מ16ת ו)6ל6)פיס,
 6לף מ16ח סס ס-ס 65ן וכמו יותי, מסיס)היות
 שספר סלפי לק נולות, ופיוס מלפיט חמסתוכו'

 )6 מקות נזחתם 6חך ;יפלס תניע סיס )6מהרומס
 יהיס ם)6 ח5י 1)6 נפט, 6חד לנור מכןחמכם.
 ס)6 6חד תודה )חתי, לענין טירקו וכגזושוחפות,
 06 סריס כחרותת )סלן 6תר ולפן פרוסס.יטו)
 ססו6 )ויס )תרומת מניע טסיס 6ף מיינו וגו)ס6חז
 נניע סיס ם)6 כיון רק יותר, 6י!ס מחנזקיס6הו

 ההם 1)6 ת16חי מחמס 6חד קיס6 בהעזר)תרומת
 וח"ק: )ויט, נס נוט)יס סיו )6 )כן כתלונתו,יאחוז

 פירום, כG1SS ,'4 6ותס 16חת ונתת הנהססמכר
 לסלן ד6מר וחמו סכהמס, מכ) נתןמבלויס

 ))וים, onlh ויחן סכסתס וגזן הטיס מן כו', מסםויקח
 מחגם מסן סוס שמיגים יקחן גתן )6 )הלעזר6כ)
 סטר 651ן ומנקר יבעיט, חמט מקרס כמולכסף
 נסמם מיני מקטרי לSJh 6 חמור, פטר ומחמוררחס,

 סניסוסכעיס, )ד' ומכסס כו' וט)טיט סטהררק12קוש וךו*ק: נתדין, מסיו וכי1ינ נמאיסכחו
 גתיכ ו)6 והנקר, נחיג )מה טעטהיך

 צגזסגס לסמרו מה מפעי וסכר6ס יעו"ס. כר)קנון,וכקר
  כממות  כין וסין לספוט  יחסיי  במקריס פיורטק)יס
  עגמן  יטרים  6ויר  יסייט יר'  פוכהי לניירפוין

 וכצן ספיחן )נסק שלי טכסיס וס% נוי עקהקשו
 ומן סבקר  ושן סיחם  מן לר' מכס  ליחן סססטליס

 כרכלי טנר6ין 16מר פפיש סר' ס65ן, ומןסחמוריס
 לנדק סב) סוי 1)6 עוותן )לרכי קיקרכי יסוסוצר'

 פרס נקר וכן 65ן כי וסנקר'  ס6מר ווי:מכית,
 )נוק סוי ל6 ולכן ד' )תרומת הנוכם מכיכפירוס
 ימכרו נקכות וכן )עילה, )ד' קרב סכקר רוןהכיתי
 וגסס וחמורים לעקה, יפלו ודמיסן נעמיס,)לרכי
 וסכקר כתכ ורכן הכית, )כדק דמיהן יפו6רס

  כמפורס וכר5סר לכר' כסרס הקרום כקילוספרנו
 ל6 3סהס 5ל6 סקדיס וכסל* (thffרף

 סביי
 וליבט

  יקרננו  וכריס  ולכו'פ סכיס'  לכרס והקוק מזבחקרסי
 קלג עקמו וסכקל 0S,DS' ימיו דתיסן וגקכותעולות

 ])עכירס[, 8יק תמכו כפקר ו)6 כי' גק16עבנד"ש גוס: שוק)עורס,
  טיסגקזו  יויסס החת סנ)חמיס 6ח נהגיכי

 סנמט כידיגו' 6סר וכו' לסלו  פבריך ווספליסס'
 1)6 מקומו כפקד ס)6 6.ק, נזמנו כפקד 651נידנו
 גמ)ממסן הסיכומיו יועגו )6  6טר 6יס נזרטותיכוי65
 סנ5חון כעת )עכירס הנך 65 נוסס 6חד כייסוף

 61"כ מסג5ח,1 סייעי חוס ותפכר 6מרכתוחעס
 ס6נטיס מעוכת כעד )עגור כידע סיס 6סר 6טרו"יס

 ו"הכ ענירסי כרכר  לנכשל )סס . )תת )כציסג)מחיס
 כירי תחיגו )6 צעור כככר 6טי 6גחטלסייס

 )כן מחינה  ול6 לפתות כירינו  סיס כיוןהחיט6יס'
 ס6לפיס סטרי ]פירום מ65 6סר 6יס ז' קרכןוגקרנ

 לכפר זס ד/ )פגי נפיצותינו ע) )כפר כו'וסמטת[
ריירתיי1*'  סכת* כזום הי' והגס כ6גסיפעור. מחיגו סל6 מסע)

 ק)"
 6סר onnSns )עגירס 6יק נכס)

 סרח5ס מן סטך סרח)יס בערר ג6מר 1;צ"זג5חוס,
 *חד 6יס לסרב סל6 רמלכ*' וסנה*  יזרס1]נודרם
 6מר ו)זס מדין' CD 1כ) מלכיס חנטה  _ODבמלתני
 פאג"י יסרק), )ננ. זכרון תועו %) 6) 1,5ת1ויכיילו
 בב"י ייכוצו ויס  *רגזי נהרג מ)6 טיסי מסס נפקול6

 סיוכור ר' לפזי  וכרון יכ ר/ לפני  רפלכ*יטכח*
 להד  וקף  לבוכירס' 6יס בפקר ל6 יסר"לטרשיי

  סל6 ררסתס כפי -3ידט 6סר סלמון )כ11ן יםעדדש ויו"ק. hwn, )6מסס
  3תגחומ6  יסס*מרו פפשי לפכירס  *יסלפקר

 כו'  %ס סל ברסוסו  *יבן  רבריס טלסס  סולרוספ'
 יטפס מס ר*סעכירס  כסוק עונר היה כי%העיגיס
  כו' הורית כו' פגר  ".ovln 3טובחו' סל6  סו6רוסס
  בירבו'  מלסר ס6מרו וזס כטובתו ס)6 ס61הריח
  ברנליס ל6 לטכירס 6יס מתנו נפקר ל*  כריסיסינוסייוו

ול6
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הבמהמפותמשך88
 סל 3רסותו סם 56ס סכ) ורס"גי וירים כפס6%
 וכיס נירית 5יט וס  וסיוון וסהוטס מעין S~hתוס'
 ס-רי 5סס כמס כפרט  לממרו וכפי יעכירס'נסנו
 קרכן קמרו 1ל6 ד' קרכן 6ת וגקרכ t~nhvרבקה לכפרסי  לריכי0 סיו ולוס ספרוס'  מן  עעיסמסעו

 זס 6ין 6סר 6כו רו6יס כי תקמרו סו56ר"
 ססי'ת, מ6ת מופגנת כסגגחס וסוף כל) סטכעמדרך
 -מטגנו סקלכנו ס)6 ר'5 ו/ קרכן 6ת וגקרנ)כן
 ו'1 קרצן מקריכיס 61נחנו )נו נמן 6סר ד' Svnרק

 ק6 נכוס מסולחן וטגן ססקרכגוס" טרם סלו0ס61
 תמורס )עיין לכ' קרכן תקלכ 6מר )6 )כןזכיגיף
 כיון ו)זס )ך. גחכו ומירך יוד ס6מר כמי וזסי"ג(.
 מ6ת מקחו כי כו' סכויי 61) קרח 3פ' סכחוגנס
 סנועסר, מן מעכר ד' תרומת ממגו וסרימותס כו'כניי

'VI1'P6סר ו' מק) רק תסלכס תיוחס זס סטין 
'"DDסס 6טר סחרי ב*" ת6ת תקחו תורתו לווי 
 ולוקחיס כליס 61מס כו' דתו עחגוי קירוי חרס"יגעה
 סלו קס61 ר' תרומת סו6 61"כ תססי"ת, סדתנכח
 תכן 6ג)יתו' כרחמנא מקלחן 61תס סתפליקההסס
 סיס )6 ס)כס elh 6מר )זס )ו/ תרומת טנור)6

 ר'1 עפ"י ממעפר )כס כ6 טרח 3ל6 וכחנם/יניעס
 ממפלים סגורן מן כדנן תלומתכס )כס ונחסנוככף
 ורו*ק: גתורס. ללוקס )כס יחסוכ סר' מס)"יסרבל
 כו' תמס ויקח כו' מעעס כלי כ) כו' ממסךיקח

 כ)י 3ס63ס כ6ן נזכר ל6 וכו'. 16ת1וי3י16
 יעריל יטרלל ויומו דרקו רכמררם (otDYועמסן
 ידישס, SD )בתנן 5מיויס )סס קנחט פעורלכעל
 רפוי 61פיל1 קלייך ד' כיח תכיף ל6 זונס בתגן)כן

 51מיך' 56עדס מכית )כרק סכיניו 6יך 61*כלסורן
 )כדק 610 ד' וקרכן בסור, כותית זוגם Pnhס)6
 סספיכו 51") וככ"מ, קי*נ כזכחיס ס6ית6 כמוסכית,
 קסתיכו מעלס, כלי כתיכ )6 גסכ6חן ולכן )וסכן16תן
 ולכן )חוק, סז0כ רק כתיכ )6 )זסכ,ומקו*ס16תן
 כיח דרסו ול6 ע"כ l'~'Dh יסגוייסן וסכרי)כיס
 )מעט 610 6)יעזריממותי כר' וררתי לסור ד5פויד'

 מקרסי ורק לכיח, כ6ס ם6יגס לפרספלט
 ודוק, מחעט*מזכת

 ספרקסן מתיכות גר6ס )נגיר6וכן, סיס ינךב~קנה
ho"סייס י"ר שילכו ססי"ת קוס 6יך 

 סילדף כעכר כמ53ייס גסיסס ויסי1 נטיסס,כל6
 יעוין רע, דגל מכל ינסגורח כתיכ 635 ניו65יס)6
 167 לעכילסן 6יס נפקו קל6 סרטו כיין 6ךספרי*
 יקרן: לככובר6ו.ס סי' כסריס דור סכ16ת1 יסרק) 635 קנסיכי

 נעה סיו  גו גני יונן. ונכי גו כניריביו
 כפסוק )קמן מפולם וכן ל6כ"ע,תח5ס,

 ספון משוקק חלקת סס כי )1 ן6קית וירק נרכספ'
 תעכילמ Sh תקמרו וזס 1ד1"ק, 16נקל1ם תיגוסועיין
 6ז סירדף תעכירנו ס6חס ידענו לו ר*), מירדף6ת
 תמות 6תס 6טר לחרי 36) כ6ן, )סיוח רמינו)6

 פס: נסים )6 תדוע.כ6ן
 תו0'י פילסו גסך 63יזס מגס כו'. 65ןבררות

 יכרית ס6ס )ו סכטיחס מגט קוןסר6ס
 ונוחג*6 )וכלין ל*מ  ופירסו הגפיי סוס 6ז סלהתרגיש
 )ו ס3טיח סכננרו מכיון סתכ6יס, סמפטי 3ל66ף

 06 16 )ו'סתגק6
 תטרפי

 כזס סופרך, ליס וינכו
 לנטל ל6תכויי סוי ל6 יגייסו לכיון דעתה16מרין
 לכן זס, טמר גפור דכ)כ חזיכts)~h1 6סתעטס
 ולכן תנ6., כדין כן ע"מ ומיסס הכירו עליוסמיך

 גס לפרס קריך )6"י )תיסק 6ועת6 ככסיוכמוכי
 ופקפק יעו*סי )6ס)וקח. שהנס וסתוכר סתכר,כעת
 פירקו וסחו)קיס סכ"ת, 3גט מפרים רעי כתקנתנס

 זל"ז )יט6 כחרס רמקג)ין דסעיקר כיוןעעמס,
 תעגורי 06 סתס6 סחל0 ע) סמיך תו מחליוכסיעתוד

 helo5' היגס )6 06 סגט )כע) תנאי )דין כחית1)6
 ינ61ר ונוס סתסלס*OD 1 כוס סוויפ) מס ססיעוין
 ומתחילו כוייל הכיסס, גער מתסס י6ף ספרסס,כ)

כדכי
 מחנס )פני וילכו ונטיסס טפס קיעזכו כזס,

 סטת נס (sst זס יסי6)' נני סתגח) עריסר6ל
 סככות, מנות su רק געי ל6 ומחו"ל סקרן,חלוק
 כפתחו סוי כו/ )מלחמס 16% ס6חיכס סותרגנזו

 כי' כג*י מהגח) ער ח)51יס סנעכור 61מר1החימס
 61יט סיררן' עכל )כחרס )סס ניתן זס ועתוע)
 גלילו סוי עמסן יתכס )6 06 ם6ף הגריס ייניקריך
 )יתן סחיך זס ועת קע) סתג6יס ממפטי ככלסתנס
 כעכר )סס סגתינס כטוס )6ו ונמס llho')סס
 גוחן כן וע"ר מלס, כ)כ זס לתרו סמטתמ6סיררן
 כו' כן תעסון 06 מסס )סס ס6מר כיון SJh)סס,
 סרי 6)ריכס, )ו' חט6הס סגס כן תעטון ל0616
 06 סמתנס, יכט) 06 6ף סיסים ID1b הככלפירס
 "ומרגל )יכ6 תו )ד'ן6'כ חט6יס ימיו ג"כ יעברו)6
 ולס ח)51יס יעכלו 06 )סס נותן ס61 זס דעתדט)
 ססוID1h 6 ככ) )סס ותן ד6ימור סמתגסן יכטל)6
 סמק3ליס חס SD סמיך ו6יסו יעכר" )6 606ף

 כמס )ו סגי ונס יעכרו, )6 06 )ד' חוט6יס)שות
 רק ונותן סוכחס ולין לוק ורעים חט6יססיס6רו
 כסכטחתס קסתחי)ו מס כפי 11קיילו1 סיסנרוע"מ

 יעגרו oh גי' מקס 1י46ר גו' מקס ויקו )כןמקורס,
גו'
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 קמאחממהממיתמשך
 כדין כגפן, כקרן כתוככס וג6חזו יעכרו )6  ו6סכו'
 קורס והגלי ל)16, קבס וסן כפו), תנ6יס משפטיכל

 הסתגלי 6ך )קיים, מחויכ קינו תגלי נכל ורק)תעטס,
 ו)קייס, לעכול מחיוכים סיו וכלן סמעקס,מכס)
 נוסר*ס כמו"ת ויעוין )ך'. חע6יס ימיו ~tsh(סקכלו

 ודו"ק. ממ"כ יזהר ותכין)וכלין
 נסנעיח סדין סו6 סימ.ל ד)סנרת טפירסת.,רבקה

 ק6נור מכפי יתר סנופסס קסתחי) סרס)1
 סהג6יס, מקפצי כעי 1)6 ויגיס דעתך SD סמיך)ו

ehl~n16 תהגהו עכיר כן וט"מ לכדו ככ) ס16מר 
 ופסיגי גדריס ו' דפרק מסך דמסנוע למעיר, יםגטו
 קטגור כגון )סמוכם מוסיף ו6ס דנווכח וכ"מ,כ"ק
 יעו'סי כתחילה, לו כפוחח סוי דגיו והוסיף גדורלו
 יטרף) מחגה לפני לסליך היסיפו קהס כיון סכ6כן
 סוי )מס מנער כחס )T~htn 6' סח)וקה כלוהעד

 חל51יס, נעכור בגחנו 1r11bl כתחילה מן פתחוכקילו
 ורו"ק. התגריס, משפטי כעי סוי )6)כן
 דנתכ6ר מה עפ"י מככר פירסתי 6חררב:4ירנ1ן

 מחויכ בינו דתנ6י מילי דכ)כר6קוגיס
 פינס זוז ר' )י קתתגי ע"מ גטך הר"ז כנוו)עסותן,
 ד6ין סיפי רק הנט' 1)קכ) זוז otnhn )יחןמחויכת
 וכחלילה, ספיח ע"י )קיימו כ6"6 כתו תג6יס,דיגי
 נוחויכת זוז מ6היס לך קההן ע"ת )ס חפון 6מר06
 כ16רך, רמ"ח שימן כקלות ועיין חיוכ, תכין)יתן
 מ6ס תגריס, כם6ך סוס חדתו קל6 לסו, ק6תרופכך
 6ין 6כ) החגרי, נכט5 6ז כמנחמס )ילך ס)6תריו
 נרו) סיזק סזס סו6 כן ~hS )מלחמסי חיוכע)יכס
 6עפ"י 5ן, תעס,ן ל6 06 רק סעס, לכלסחלים
 לכן 6)דיכס, )ר' חט"תס סגר כגען' כקרןסתטלו
 סתסיו תטעו, נופיכם 1סיו65 כו' עריס לכסכגו

 נקינו קפינו כו' ככ"ג ויינתרו ז:, )קייסמחויכים
 ו' )פגי 5כ6 ח)ון כ) יעכרו ועכךיך כו',ונוקגיגו
 ממס 6מר לח"כ nlnDS~ תחויכיס 6נו ככ"זסיידן, כפכר פס גחלס לגו יתנו םל6 6ף פיריםלתלחתס,

 )סס יהיה )6 יעכרי )6 ס6ס )ישסע, ספגתיגס
 פייס, רעי, 6חר, כקים ונ"ר, גו נכירי4יכמר ידויק: ג"כ, כתרןחלק
 ס6סס אעפ"י עמסן' מסכימו סגסיסקנס

 p~D3 :s"DDh סינורו וכמו)6מי, יכריס היו ל6 רמותן וכלתי כו', ותפסת כקכרוס

 עבדיך 6) ד' דכר כאסר לאמר וכ"ר 3ג"נךיעני
ריר, ארגי כקטר רק אתרו ואתעלס נעמה,כן
 י613ל ו'. וכר 6מרו וכיון מסוס, לדכי כאסי

 ל6 רכסליח הס6ילתוהי רעת ספוסקיס תסגילו מסעפ"י

 סן 1)6 ספגתי, כפיקות )6 סתנ6יס, ממפעיכעי
 כ) ססתנס ססמעו סכ6 61"כ וכיי"כ, ל)6וקירס
 סתנ6יס( מרפטי כל ילפיגין נוזם )6סר oth)noסמפטי
 קינו 61"כ נוסס, ם) גרונו מתיך מדירה סכיגסע"כ
 ודוק: עכוזיך, 6) ד' יכר כאסר 6נורו לכן ק)יח,ע"י
 ממנסי* סנט 1)ח5י כו' גד )בני גוסס '3ססרירתן

 56) יעכרו 06 תגאי גזכר' ל6 כי 6ףסנס
 כומ)כה נתן יחד שלכולם כיון הנוגסיי סכעח5י
 ככ)) תגסס סכט ח5י נס סהגה, ואקס ועוגסיחון
 כפי מ65ג1 נוזו וגוו)ס )סס. גתן זס דעת "ע5סתג6י
 6יכOnD 6 ההגיס וכגס תגאי ע) 6חת כקדםסגריר
 ט"כ ע"ג רף רסס יטוין טונסס. סו6 ו'ע"מלנו"ד
מפורט וכן ודוק, גריס מתי 'כטעותד"ס

 סוייגו טעם ויתכן סתג6י, סיס ק)כו)ס 6'ניסוטע
 דרדור נוסוס סמגקיי סכט ח5י 56) אתגריכתיכ

 סומר כמו כ)6חרי מודים דסכ) דקדוסיןכירוס)נ:י
 לסריס ירוו 06 גסתיס, קיררו )6חר מקודמת 6תסרי

 פוספטי כעי 1ל6 לקודמת, 6יגס )16 061נוקולמה,
 כחלחל )16 06 וססין וכ"ר, נודרג ופריךהתנ"יס"

 כמלחמות טפירמו כמו כפוק תגלי כעי )כןכיריסן, מחזיקין והן לפניסס סקרן סיהס סכן וחסכיהו6
 פסטרן וכ"ל, גד )ככי כגהיגס ולכן 1'3י5ה,פ"כ
 כעי כך ע"מ סקרן נסס גחן וסוך גככסה,ככר

 הגתינס סכעת מגטה, כחייטכם 6כ) סתנ6יס,מקטי
 ומכיל יקיר סלך זס ס6חרי סקרן, גככסס ל6עדיין
 )6 עדיין סמעסס געטס ם)6 ז6ת כגתיגס )כןוגכטו,
 דככוליס ירום)מי ויעוין סתג6יס, מטפעי כעיסוי
 פירוס,טכתחילת מעלתן' גטנו ס)6 מנסס סכטח5י

 סכגוס כיעה ונ"ר כ"ג 6כ) 6)יו, ד' גתןסככות
 6תכס 1561 6תר כבאייס ודוק.ו)כן יטרק). לכלסיס

 סתגקי: ח5י סכט גס)כלול

ממעי
 גד סל נחלקו 6סר רינון פירוס נד. כינוןרירקנו

 עיר סיס ר16כן לכני טגס כמטוה,כתכולה
 סיטכ יעו"ם יסוסט כספר כחגויך ריכון,גקר6ת

 טסרכס לפי כו'. כנחמס )כס תפול 6טי ס,רלזמירן ט*ז: פסוק י"גק'
 כעכר מגס פירוטי רם*י. כל"י. כופנותתות

 ספוט 6מנס וכיו"כ. ככורים כמו נוסגין, קינןסירכן
 סתגח4 עו )ח)קס יכו16 ק)6 מתגו וכ"ר סו:נ"ג)פי
 סתיו ס6רןן נגהי 6תי )כן וחלוק, ככול 6מ,רוזס

 ער לסמהין וכ"ל כגת5ליכיס
התגח)
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ולכמהמסעימשך2ש
כ"כ:יסוטעויעוין15תס,גחנת)

 מטס וחלי 6כותס )3ית כו' סר16כני מטס )קחו0י
 h(Dnl~ )כיח 56)ס גהיכ )6 גת)תס, )קחומטס

 )מס יקחו 061 יור;וח; כלפחך כגוס גריס טסיומפגי
 Sh מתסס תומכת סנח)ס סרי 6חר, מסרט6גסיס
 5)פחר וכנוח מספחתו קרוי 06 מקפחת וליןתעם
 וערם"י ודו"ק גוח)ין, כיס כר6מר )כ), )הגם6סוחרו

 וכו': 5עדס כנות פסוק ע3ויחי

 כי זר' מענין כפקת כו'. סמטס וחלי סתטוהלעני
 ויתכן כו', )יררן נוטכר גח)תס לקחו 5")סיס

 סיעכרו תגסס מכט ח5י עם תנקו כפ) ס)6תפל
 לכן )מקומס' י;ר6) 6ת יכילו עד י6חזו 1)6ח)ולס
 טגט ת3י 1)6 גת)תס, יקחו כמחר כונס כי6מל
 סחנ6י 6ה וכקוכן גר נכי יקיימו )6 06 לכוותגסס
 סטה סעריס ;ם דתסייגס קר6 ע) וריסוביו"כ

 ודוק: כו',)תקלט
 מקוס גכ) מנס וריסס, 61הרת נג"י Shדשב*ךש

 6ף )רכות תרכס וריסס 61תרתרכטנ
 ס*ך כת)תורין מייתי וכן גריס. וסם כג"יד)6ו
 וכלן רוכהי, ככמס נורכס וכתו'כ כ"ו וףדסוטס
 כסריגן וכביגל גריס, דמרכס )תימר )'כ6)כקורס
 עריס דסקלקס והנרקם כו', ו)תוסכ וסר יסרק))כגי

 טסכדי)ן 6ף קולטות סיו )6 סיררן כעכרמסוכד)1
 הסט כג ויסיכס ירוסס גחחר מסוכרנו עדמטס
 עיי*;, י" דף סנו)ין מן 63)1 סמקי ר' כדוריםעליסן
 ולהורים סקרן )ככוס קסוזהרו )כג*י דרוק6ומר"ץ
 כעכר יקיכתס סוי )6 לכן 1)סנחי)ס, סקרןיומני
 עריס הנך קלטו 1)6 קכ.עס, י;יכס חקיהסירדן
 סך"6 ס46ן, )ככוס הוזהרו ק)6 גריס 6כ3ער*ן'
 ולכן קילטין' סיו הירדן דעכר O'~D סיקסרסנך
 דיקך סס קנס מגריס, )רכות קיסם 61מרת6תר
 ערי )כס והקריתס כז' סירכן 6ת O'~)lD 6תסכי

 ורו,ק: גריס, רולחיס ג"כ עריס ס)סס סגך יקנטו 6זמקנט,
 דתגי6 מס )רמז נוקרה, )נון )כס,והקריתם

 ועד פ"כ, חכות וילוס)נוילתוספתך
 יערס, פחחיה, יערים קרית ספריה סכם נכנסהפ)6

 תפריסו: )מעה ס6ף ם6תר011
 כקנת )מכס פלט ני)קיט נסננה, כפסמכה

 סייך ו)6 )כפרס, כיתן )6 מקיטסדסגנת
 ס6דס ע) ח) קכת ד6יסוי SD ett'h ח) מיסור6ין

 יסרג סל6 סי6 ור5יחס תרוכס, 'WD ס)6ר.עוטס
 כיוסכ-פ וסו65ס 6כילס כתו סוגיס' סונים וממססגר5חי

 חו"ק: סחין, ד' סוףכהום'

 סתקר6 פסטיוח וכו', לפגי עמיו עד סרלח ימותרלר4*

 וקחו דרוכות, דע*ג כמאגס 3"י יוסיכר'
 ט6תר וזל כו', תקלט לערי תקרימין נוזיר 61חרסיננ
 1)6 שוגג, כסרג זס תג61ל, )מקלט סעריס לכסוסיו
 לתקפטי סעדם לסגי עמוו עד כמזיו סר5ח.תות

 פמוטו: שמקזס
 כסוף הלתרו יתכן o)s. תסייגס wSpn טרי~1~1

 תגרס ערי בטף ר6סון תקדה סתסחרכמוטס
 ))ויס קייכיס סגי ככיח סיו )6 6ז 61'ג))וים,
 סססס רק קלטי )6 דעהי )פי ו6ז ק)סס'סעריס
 דקינו גר6ס מקלט, סערי סקו)טין סתם כלכהפריס
 כסוף קלימרו וכתו )ויס, מחגס סן 06 רוקק6)6
 )ויס מחגס כתס6 ופרסה ממקותך, otpn דמעותפ*כ

 ממ"כ התגס )ויס, ערי ימיו מקלט ערי ו6ףקולטות,
 קולטין סיו )6 ))ויש סגי ככיח נתנו hSn כיוןעיר
 י)פינין עיר סמ*כ סק)יטת לכד, עריס ססססרק

 וכ) י'(, )מכות עיר והמיס 6רנעיס תשונווט)יסס
 כפסס לכן כסןי ם) כמסן )6 6כל )ייס, ם) שהןזס

 פירוען )כסי תסיינס תקלע ערי סס 6תר סללועריס
 עיקר התגס ודוק. )ויס, ס) 1)6 ם)כס הסס6ף

 )לידיתי, סגי ככיס תנרם ערי נהגו ק)6 נוססטעס
 ט6תלו וכגזו מתורס, תן סתיומ*ע כט) זס תטעםילולי

 כרגוג'ס יעוין סחטקרות, קשו מ6)יססכירוק)מי
 יקיר ר'  פר עדיין, גט)תיס וסוכרים 6חר,נזטעס
 05  סלויס פונו כי י"5 ה' כ' ר"מ  ופייןסיני.

 שריסס,  מגרס כו'  יסרן ולבני ל"5 וע'מגרסייס'
 שעזר כתוב וכיסוקע מגרט* ערי סיס )6  לכן5י*ח,  טכ"י סח)וקס סיס )6 יני וניה  מסיס ועולייפו"י.

IO)Oסס סנ5 5פפ'י קליו מקלי פרי והסס )י יראהרערדש ותותים: כ16ריס  
 עלמו, 6ת )ס5י) 1סל6 )רעת, קל6הרוויח

 ערי סס קנוי ולכן  כיסרם), דוקא זס כנת'כך6נורו
  לאס כob 6 ר9  תוים נגר 5כל  לכס,  0ייינסמקלט
  כו'  ותוסב סגר לכתי 6מר ו)כן נפסד סללסמלט

  כסכסררין סו6. ל5ח סתכס יותת כו' נידו כ6יכס4יר נפטו: )סמ)יט סכ6 דוק6' מרעת כתכוון)תק)ט'
 6)6 כממוגף )יה תסגי ל6 טיסו קטל  ט"ודף

 דסכ'ר פירוק גתתוג6. נפסו )פרוק  טורו 9טלכייל*
 רס"ר  רססיי6 קר6 עליך )6 תתון לו  כשיןימיתוסו
 דגו6ל 6מיג6 רוי רי  כממון' תיטלי לפרותומהייכין
  )יורסין רכפר כפר' ליס יריב ל6 כי סירגיסרס
 קר6 6מר )כן יתיתנו, סרם דנות) כעגנ, כרקחוכתו
 גו6) הליחתו רפל כרקחי יתית סדם גו6) ס61ר5ח
 סדססורגו, ShtJ 6ין סרוח סורו על 6ג) סורגוסדס
 יוסת מות הו6 ר3ח כתוכ דככו)סו קר6 סנס)כן

וזס
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מסמהממטימשך
 רלח ולח"ו סתכס* יו0%  שוה כתוב  וכלן נערןרוס
 ע) )6 ימיהן סדם נו6) ר51ח סו6  ס6ס  להידרסהיתן

 ק6י: דקר6 סיפק 1ע5 ודוק, ס1ר1.רקיחת
 עכס ממכס, ישח מוח ט' נינו מכסו נ6ינס%ו

 עכדו 6ח סכ0 06 ע5 לרמז מקוס, תככ)כ6ן
 נ0כטי מכסו כ6יל1 יומים 16 כיוס נידון 6זציווי
  רמנ*ס ברברי לתל6כסו  וליסרו פבד למכוה  ררךסנן
 נ6גרוף 16 ככרע עכיו דסמכס רוח, מסג'ת"כ
 לוס כו/  כסכת יק יומים 16 יוס גדין 6עווכיו"ב
 עכרו "ח 6ים יכס וכי כןין לכוללו %כב' קרעוכיר
 סיטכ: ויוק יומיס, 16 יוס כצין דיקנו כו/ ידו חמתומת

 כקמן 16הו מסח 6סו סכה"נ מות עז 03רי12בנ
 סגמעחכימיו זס 6% מוסתו 610 וכיהקדם.

 כסיב יה ריוו  ננמר סל6 ספר  וספירוסן י"6(.)מכוח
 ויתכןי כו', ריס ננמר מכ6ן 1)6חר תמתיו 6חרוחט
  סיחכן סססנחסי סכסנח 16פכי סכהו3 לטוסורס
 יוטמר פריי 6יס מכס כסביל 5סי סנכגססנהיק
 פל  לסמחין סרילת  סלריך כסביל וסוך לכס"נ,וס

 גרופיס חיים )1  6ין קולי 6חר יופרד ו6ס כעג, סלמיחמו
 זס נולס יסיס לנוען חייס6רוכיס, יחיס 6מר זסוסועמר
 וכן ז0, כסיג מות סר ככירים יניס כמקלטוחכוס
 )רכינו )פסנו'ס גסקדתס ועיין נרם, מן)1 כי6יפכ6
 לוס  יפו*ס'  סססנחס' נדרכי מזם רחיקיסמסליס
 חוק: כתום"כ.  למסיתסו ססכס ססו5 5י0ה חסת 5סר%5ר
  וגראס י"6* וף מכות עיין 0ל5ח, י65 י65רברבם

 סותוח לדכר 6לי )י  וקין ס6תרו חספסיי
 5ריכיס סרנים 5רויס כן יו6כ כמו מנין מוס)דכר
 בואל ניד  רסיס  כן  ס6פילו י65, י65 061 ת"ל)1
 ס5ח מדרסו וכמו וסי לו  6ין סרגו ו6ס לסרנוסרס
 גפסות הככח PDD מפכי י65 ל6 ולכן כו/חם)ח

 ורוק: סרס. נעל י0רננו0מ6
 0כיוכס כי', סכ0"נ מוח ער יסכ תקלעו כעירכלי

 כל  אפילו לתרו 6מ6י  כתבורי סקסתידיגל
 S~D  סנרול וב"ר  מתלך  ליסקלו  לה  לריכיסטרלל
 החנולוח יפסס כסעף סת6  סחטם למכס יסרנ,מסורנו
 פיר 5ל לסוכ סל6 כדי סתסית'  סכסן 06לסמיה
 נעיר כי 6מר לכן סכס"מ לנפת מכנס h1el%קליוי
 עכור נדול סחסס לכן סכס"נן מוח 61חרי גו"מקלטו

 ורוק: nlrno, כסן סלחייו

ךק4י
 ער קו)טין סירכן סנענר מקלס ערי דמין

 סרולחיס יכרחו טל6 תר6 נר6ס  כולןתי1פרס1
 סמ6 חסיד מקוס סנו)ס ורוקח ועוד לחג')6%'י
 6מר hlo 6כל במיתתה 1י65 סמקיח סכסןימוח
 דסרולת ולטלר סקריי כחלוקת יסיס ס6לעירסניפם

 ככסית )כן 60רלי סחנח) ער לחיגרתט06
 להרס ל6  חינף לסוג סקוס  לו ~e'aסל6
 וווק: לנלוה. סורס1
 כון  סרלת 06 ירלת  פריס DS' גפם  תכסכר

 סימפ יתיתרו  סרם גולל אומר ססו6 לפיס,סרי,
 ס"ס  רקח מס'  פיו  רתנ'ס כוס  פיין כו/  פריסלפי נפי מכס כל ס"ל  כפריס וסלך נכ"ר יפרגנו6ני
 ר6כ"ר ~ost ודוק. וכש"מ ר6כ'י  ויפנה תיורכער

 ותדין )מעיי גמל 6100 עי  4ילטט(. וי6מפריי ורוי: %קלטה תפיר סילא  פריס  סייןמפרס
  ועג סו מ") לסעיד כסו ס6יגי עו6ף

 5תר  ופר רכתינ פירוט, בפ"ר. לרכוס וסי  טדס5תר
 ובנ%'*  כספרי תזס וררסו להית' כנפט  יפגיזל6

 מן 6חד ]61ף  DlltS O)1D 5כל עונס'. קינוסלמוה
 יכו )סעיד כסל קס61 מי 6מר of5סתלהידיס(

 )סעיד כסר סריגו מי 6ף ותנין וכוח, פגיו35תר
 כשיתוו סכע"ך 61פי)1 כו/ יכות  עליו לצמרסיכול
 פ) ))מד )י ים משר ה!6 ויפיקו הדין גנדורפרק סומרי וכמו זכותן  שמ'  פל ללידר יכול  סויולחהיינו
 כורקין( סיו לפרק ומחן מס" וכנעת כו' זדותע5הי
 ויעוין כו/ שמו ה61 61פי)י סת)תידיס תן 6מו6תר
 %לתר סלינו ולוס הוכס'  עליו  %למר  שינו ל"ווף

 רענן ופזית  עיו%רכיליו%סר6.  מלער סי6  והדוםהוכס
 מכ61ר ס61  ולפירושו 1Dh .6'11, רכור  סי(כ)סכר

 ו6כפ"ל. י"זי  tlSDO ל"ג  היתןגהו'ה
  לגו,6סר לתלתו כרקס ר5ח. טפס כפר פקתו%837

 ספי כרח בס סיט פכירה  שפכר מי ירקח06
'O'nDDנפריס  סל6 ר5ח  16 לכיפס לוחו סמכגיסין  
 וין רק עליו ם6ין כיון תיחס, חייג מסורנו 61יםכוי
 תקחו ול6 4תר )זס גסרמ 6יט 6כל למותןרסע
 רסס סו6 5סר 06 רלה %י ו6ח  רפת  לו:פסכפר
  פלק ריט  ומיין  כסר*  שקהו ל6 ככחל%"ם,

  ויוק: נז0,סהונ)
 לוקת 6חס 5כל כו/ רפת לגפם כפר "קחוך3ץא

 ~fipl  פירוס  0חינל(, לפ'  יכריס לריסיויפר
 רספ  ססו6 כחובל 6נל למוח, רספ ססו6כרוית
 כפר לוית 6חס  לוקס  סרויס סוס  נו  סכ5יןלמלקוח,

 וווק: סרויט*  סיס  נוכיס
 ול6 מ) ק6י מפכו. גוס oh גי כו' תעיפיללא

 סקרן 6ת חטמינו 1)6 ר5ח' לכפם כפרחקחו
 )טס גפר חקחו 651 ע) ק6י נס יו0כיס 6יןס6קר
 hSD סנלוסו לע  ססעג )פטור סיעה מקלטו, עיר6)
 %ד ננס וכוס כעלות. 6ל1 פרק כמפורם כפרייקחו
 סנפם Dhn'P סי6  בסיגג רליהס גי תקלטיהעיר

וכתפורם
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24ב

~eD
וקכבב*הממעי

 סוי הוקלט כעיר וסיקיכס ח/ דף למנועותוכמפזלם
 כזקת וטכילה הנפט, רחי5ת ממיס, סטרתכעין
 מגדין גסס ס)6 עי נות ס6ס ממת, )נפםמוסי)

 להרומם טמרה כחו סוי )גמרי ומסלקט5מותיו,
 יזם קנוס, הטרנ יריך סכ6 כן קמט' סערכסקריך

 ודוק: 60מיתי, סמל העלכ קוס סכס"ג,נ11ת
 סכט כ) כתוך י"6 נג*י נתוך זיט6 ספרי נג*י.בבתור

 דפ)יגי פירוס הסנטים, נכ) יי"6וסנט
 6חר קכט וסכרו ובסגך קה), כייקרי 6חו סכט06

 כטוחנת, l'CID1 פ' דף פסחים 6חר קם)סיקלו
 כטהן לפידו onthniw~ כשך 6תס מקוכןוכתיכ

 !פשט: פ)!גתייהו, וזחטח6ין,

וידשברשי
'~DS גפרור )6  כו'. הגס6יס ופגי מקה 
 ככגוח5)פחד, נמו הכהן ליעזר )פגיכ6ן

 (tu(tO )היות יתכן )6 כזה דדכר מכינין רמיוגללה,

 כג"י יסיווגמ65
 חלוקיי

 ויתנכרו !יתכדרה נוזה זה
 ויגרוס כזח, זס ו6גודיס קסוייס יהיו 1)6 מזה,זס

 יהי' רק ו)התסתתוחה, הלומה )קי!ס גוונהסריטס
 )כך, זס כדור רק 16 5"ונוה נרוחי רגון לפי 16זס
 לכן כגח)תס, 6חך כ) מ,חזקין ויהיו כס lrnh'nעד
 כתוכ ותוחיס et~lb ד56) סכסן' מאלעזר ק6)1ל6

 6יגס 6!"ת גזרת חוזר גכי6 מעל ס6עפ"יפוספט,
 סכהן: מאלעזר ק6)1 )6 לכן ע"כ(, ניוחלחוזלת

 כו', 5לפחר גחלת 6ת לתת כר' 015ך4ידשני
 ו6וגק)וס חך'. 5וה )כתוכ חהר6ויצגה

 דקוןס כסוטה, אחרו כי ויתכן דר'. כל!יחר6תרגס
 כיח, לפלוני, פרוכי כה יו65 קול כת הולדי5ירת
 )הגכר6'ס, הסס תתנזר הו6 קו) כת והענין כו',סדם

 (olh )1 מזוגין 6ין וה6 וחקקה העליוגיס,ה6יסיס
 יתכן 6'ך ננזר הככר וכיון כועסיו, לפי 6ItShסס
 הכ) לפגיו נלוי הב) וק"ת ופירס"י הכחירה,כא:
 )6 ורצע לריק 6כל כו', סחים חירקת חוןכיר"ם
t~yhהקופיף, ע,נ!ק התכונן עכ"ל, כיד"מן זס דלין 
 מכרחת o)sh דיריעתו קוסיח' 6ין הטיית יריעתרעל

 היודע וה61 ע)נ!1ת1, על נוספת יריעהו סטיןהכחירה,
 ספיר )הככרטיס הגתוגה הידיעה ע) רק סנזדע,והע
 שגכי6יס דיריעת סכחירה, נוכריח ככר ן6'כמקקהי
 מהגכר6יס וכיון לפס, סלמות וסיט מתוספתהי6
 6ינס ס6דס ומעסי כהכרח' h,o 4"כ זווגו,יוטו
 הכלתי ססי"ת ידיעת לחיי ממוחלט כרנון רקכמכיח
 הו6 6רס סל זווגו גל גי ג6ן' למרו ולכןמחייכת,
 יתכרך גזרתו מפורסס ככר 6סל סי5ירס,מקורס
 הסתרל1ת כזס י6ות ול6 הע)יוגיס, ס6יסיס56ל
 6גו ז6ת רק מוטס, כריס נד6מר רבעון,כזיווג

 גודע סיס סגכר6יס 56ל קגורפ מס סכליודעים,
 o'pi~n מעט ותחסרסו ג6מר עליו כי יתכרך,למסה
 מיריעות כל סנזס כיתה קככל 6לקיס, 6יס1"61

 עמרו 6מר כי ורק ס61, נאמן הגכל6יס, 56לסגמ65ות
 עדיין ג,חרס hS הל6 לכס, ד' ילוה מסובקמעה
 ה6יסיס )הגכר6יס ידוע סיס 1ל6 דרחמג6נזפוח6
 תתן חט16 כעך ס5לפחד ר5לפחד, נחלות דיןהעליוגיס
 הגכר6יס, נוכ) וטחון ככחירה רק הלוי חיגו6סר
 רל6 וגמ65 עכסיו, גהחדס ד5לפחר כחלות רין461כ
 יוס' 6רכעיס ילירה קורס זווגן נכרז סיהיסיתכן
 גחלה תסכ םל6 הגחלה דין לפי תלוי זווגןסה)6
 טמון גחלתן ןין סהיס כמו 61"כ )מטס,מנוטה
 סקי"ת, כיריעת טחון ה61 זוונן כן המי"ת,כיןיעת
 פירזה כד', 5וס ובורגי 6חר לכן כ"ק, הכריזםול6

 וזיגגה 6סר כע5חותו כו הכי"ח 6לל הטתוגהכיריטה
 ידיעתו גכר6 )סוס כווכן 6יגו 6סר הכחירה,נזכרחת
 וסיו כו' מלפחד גחלת לתת תהוהו, ושיוסג נ!וכן 6יגוג6קר

 ודוק, מכג"ייל6חר
 דוכליס, כג"י נוטס כן כמתת הגה המי"ת 6מרך)רודק

 גכוגיס, וכריהם יקרקע כלליות ע)פירוץ
 )טוכ )6תר 5לפחך לכנות ר' 5וה 6מר הרכר ז60כ)

 להגק6 הן רצויות הדין סנון )גסים, תהיינהכעיניהן
 דססכח הדין ג6נזר עליהם 1ל6 סירקו, מי)כל
 ס61יל 6ך סיריו, נזי לכל (fin:o רס,ות רקגחלה'
 ככר 6*כ גמלה, הסכת ד6ימור הדין עליססוצין
 מטס למספחות ולכן יקירה, קורס קול הכת עליהןגכרז
 ושיהיו יקירה קורס גכרז סככם )גסיס, השייגסזוכיהן

 וגפק*נו היין, נונד )6 6כ) בזכיהן, נוטס)וספחת
 גכרז קל6 סני 111נ ויסיה דוריהן, כגי ימותוס6ס
 מ5ר כי otn)S' כעיכיהן לטוכ יסיו 6ז ילירה,קורס
 ססי"ת יריעת 61"כ הכרייס, ל6 קי) וכה ל!ותריק':וין
 ע*6 ק"כ רף גוחלין יס ועיין הכחירם, מכרחתציגה
 )6 מכהן דקטגה קם ד6נורו חס לפי וכקחתודו"ק,
 יולדות סיגן הטכע ומלר סגה, נו6רכעיס פחותגיס16
 רל6 סרין עליהן סיס hS לכן גס, להן גטקהרק

 וקרך דדכליהס, הכע) דירוסח )מ"ד גח)התסוכ
n3Dohטכע, עפ"י רק גומר סיגו וסדין קפיר, סכן 
6('"DD ,ודו"ק, מהכ"ק. סגזרס לכד גסיי 
 תופסין רקווסין יליף מ"ח דף רקרוטין פ'גרעלנה

 סחי )6יס תהיינה וכי מקרך לקויןכחייכי
 51.ע יערם, כו', כגסו,יס הגומה יה6חת כו'יג;יס
 36יס, מסכט ם6יג1 ל6חד מגיסת יחלם כיורטתלוקים
 וטיס תופסין, קרוטין )כן צרורות ;היג ר)6וכיון
 מנוקה רכן ממוס 6מיג6 הוס 6יך ד6"כנרסס,

כגקו6יס

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



חכמהממעימשך
 ליננה תו 30ן טי)רס כיון 0)6 יבכר, ה61כגסו6יה
 ע"י הוסכס כ3ר hSO סינרק0 יועי) רפססיו06'
 סכט) כירוטת ג"כ, קפיר כע) רכססכה ו)ר"עהכן.
 נוקנו6 )כ"ג 3כע1)ס נזוקיס לתה 5"ע הורסדכר

 עוד תוליד כי ה6 ותו גחלה, 3יורסתכדפריקית
 כטתוה תסוכ 1)6 ק5ת יתקיים מכיה נומכטכגיס

 עוכרת סהי4 המסה, sw רק ,יגו ה)6ו 41ו)יהירוקה'
 סמוקנו אייך 1ל6 רחנזג6, חלי וכס המיס, hSIכל'הי
oa;'h,הוקאה, )6 )תרות גידורה ד)6 דכיון )6יס 
 ועיין חלדו, )הכע) כנטו6יה דטגו6ה חקנזעוקרך

  רל5 4יק, קר6 ,נזר ו*0 ע'4 קי"גרסכ"סרף
  ורוק:  כן. כללמט"מ

 5)פחר סכנות )פי פיר1ק יגיע, גת)תגורנמגרר*)ר
 כגור) 6כות )כתי תח)קין והיו תנסה, ח5ימגט) rns~i )כן היררן, 5רי )וקגי גחנתןגטנו

 כנען 63רן 6סר וע) יגרע, גח)תיגו וניגור)6חרו
 יזט0 1נזגחלת קמיו סכות )כתי גתח)ק )6סעוד

 גהכ לכן רודיהןי )כגי סגט6ו קפי יגרע,36ותינ1
   יסס  3וי"ו'  נולם  וימירמ' כו' 'Sh'~th פנחס3פ'
 חלק )הס היו וכניהן ללפחר, 3נומ 5תנטלו

 anh: וחלק6כיסס
 כעיניהן )טוכ 5לפחד לברוח ר' ליס  4טר ררניזןץ

 ר"י 5מר ס'כ  נוחלין  יס כפרק )גסיםתהיינה
 הסכטיס )כ)  לבוטח  נוהרו ללפתך כנוח רב5מר
 6כי הה 6ל6 כו' תהיינס כמיגיעם )טוכסג6נזר
 כו'.  טיכס  פלס נו'  5כיס0 מיס  למטפחת 4ך)וקייס
 6ך )היות  35יסומחויבימ ביס  רלמספחיח הפסטמגס
 חקרך כקנות 6כ) כרסומן, סו6 חה0 סיכחרוחי
 ע"כ ק"ט רף טס ותגיך הזה, )דרוס הכיה6חר
 ))חרך הפכרה כ6תר0 וככת גהיגס ג6מרכגוסס
 יורטים ו3ע)0 טכגס כת 4)0 גח)ס תעכיר )ךס6ין
 גתוכ 6יך 61'כ לסכי,  מס"מ נחלה 1)ועכיריס6ות0
 )6 וה6 ל0ן בכיסן גחלת וסעכרת )לפתרגכנוה
 ומ'כ  35יסן' )חטה רק הקכטיס )כ) )0גס6סותרו

 6כ) רוקב, כו', ככ"י תתטוה כחרס יוראת נחרכסיך ורוק; ססכטיס, )כל )סנס6  זומרי ללפתררבליח
 בכיס תתטס נחלא ויורקח ליי  מטכס הי066

 בכיס )נזקפחה הנםoh  6  ס5ף  הנסב, )נוי קפיז"6ין
 כברן, נחלס כר ל6ו )וי רתט0 גח)0 הסכתג"כ
 ערי רק ל0ס 6ין ס)6 בכיס מסכט סיורסתוח0

 חזר ~osl סגמ)טין, קגר )הן תטחין סיו ט)6חגרק'
 5מר  לנן  נחלס'  o~s  ס5ין  לוי  תטכס )בנור  6ףהניף ל6 ססכייס מסער סייגו מננ*ה  יורסת :,כתהכתוכ
 לכג"י, 6מר 1)6 5חר, למטס מלויס גתלס  מסובול5

 ידכקו כגח)חו 6ים כי לויו לחטם חגס6 ט)6פירום,
 הו6 כגחלתו ירכק )וי סכט גס הו6 כתי,חטות
 נסתמר  נחלטו הו6 וד' )גחלה, )1 גתן 6טרהחעסר
  6.ן כי 35יתיו' מיס  ונתלי 5מר fis  לנןבסופטיס'
 ופמוט: ת6כותיו. יזגס 6קר הבלן ,:חקתזה
 רריס  ניחלין יס נפרס נון נתלס יירסח י."רכבלל

  ו)6 יורסת וכחיכ כנס 05 יירטת 06רצין
 דיריך ו0כרול כזה, סגדחק נו0 רס3*ס ועייןשורטת,
  טסי5 טח5ד יורסת, 06 61ין  יורסן סגירס36ת)היות
 כנה יורסת לליגה  6ס' טסית מלר  ול5 יורקחבת
 ו6ת0, לכיס ר';וכחס

 וכ) )מכתכ )יס נסוי יוריי
 פיק ריס גת65 וכיו"כ כת, ורייק גחלה יורטת6:ה
 ו)ך.ודוק: 1)6 6ט י"ח 36,וכתנוורס ו)6 כן סו,ח'כן

 6 מס0 ניד ד' 015 6סר וסמטפטיס 0ת5וה*לנ*ה
 5סר נתיב נחסיתי  מנף סנר  יסר5ל.כני

 וכקן שינה 3סר יסר5ל גני Sb מסס 5ח ר'ליס
 פ"ק רז*) ד6חרו נזה טפ*י ופירוטו חס0. כידכקיכ
 6)6 סכת31 כ6 1ל6 עומדין יסרבל יכ) תססדיותך
 מטה 6)יו קו) )ו קו) תגס 1ה6 )נזקט ככוך)חלוק
 כררות תכ) יסרק) )מעט סתעו ל6 יסרבל וכלטמע
 כסיגי 6"כ 63המ"ע, כ6ן כסיני כ6ן קטיף )6כו'
 כ6הת"ע מחל"כ )מקה מאכר פקס  6יך  בנועוהכ)
  וכן מססי כיר נעמר  לנן מטס'  וולחי 5ין  סמנו)6

 סכתו כו', כסוגות כג"י יקכו 6קר חקה כירכגחמיס
 0גכו06 כן זלתו ר61ס 6ין 6רס ס) כידו י:גת,ןסדכם
 1Pt(on 6"ר דכתי3 וחס )מטס. רק תסורסהייחס
 ע) ק6י סם חטבן כיד כניי וכין כיס ד' ניון6סר

 ר6וריית6 ופ)פו)6 חסיני לממס סתסורותהסרכות
 עיי*ק )'ח. גררים ס6מרו גתו )תסס, גכוסרו6קר

 טס: חו"כ ועיין1ד1"ק.
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