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  דימינת סרכ"ן' ועת 3ס. וקנתס 16מסריר~שתם

 חמה 3חווסיו כעסס,והרו'מ יסר6ל6רן
 גת6וס ת"מ מוטס כתסכת סמל6י ר' דרריסממם
 מתקיים 61ין כו' מלות הרכס כו' לל"י לכניםמסם
 יסרק) 6רן יסיכח הל6 מקסם ומלי כו'. 63רן6)6
 כגי זה דלפי ולק"מ, עיי"מ, כעלמה סי6פקס
 ונוך6י יקרץ), 6רן יסינח מקות קיינוו % ונ"רנר
 מזהו זוי מלוס ועוג סיחון נקרן גס דקינו כן,סיגו

 כהי ויסכתס I~ho 6ת והירסתם ס6מר מסס6מורי
 כל ירקי ל5רן' לכנוס מנקר תסס סיס מריער5"כ
 יטיכח כזס מקיימים סיו כ6ר7 וחלוק ככוס סיס סל6ימן

 פקוס: וזס יטרלל*6ר7
 סהריס ע) וכו' ntnlpno כל 6ת ת36דוןאבד

 )נמרק(, 6להיהס, ההריס ול6 וכו'הרסיס
 חן בנוס 6ה ו6כותס כי' תותריס עלמןססהריס
 כן תעשן ל6 מיתר. ט5מו והסקוס הסוף,סמקוס
 ללכד ו' לערך כן תבון חל6 פירוק 6לויכס'לר'
 גע3ד ריק מרקוחו מוכח ולכגית המקוס מןע"ז

 כ*6 רנוי, כקרין קרכן ומכיירי גווה, 56לכמחוכר
 בין מוהר, גכיD~D 6 6לדיכס ו' .כתר 6סר6ל
 המעגס כד6מרו ע"ז עליו עכרו hSn וגכעה הר)ך
 מסגה הך ע) כיווס)מי לנור וכן ה5למיס, כ)פרק

 ם6יגו 6עפ'י חיים יזח 13 קים דכר חימרסכריגן
 לנכוס למור כמחוכר ]ות"נ לגכ1ה לסור להדיוט6ס1ר
 6יכן הבחירה 3'ת "דסק יד' חפיסת )1 ס6יןלעפיי
 3יך דכר 6סר נד נזדכר דוד SD'1 נכיל ע"פנכנס
 כן פי' טרגוכ"ס ונרסס כפ.ר,סו. הר6ג"ע ועייןד',
 היינו הקדם, למבכת יעמס ל6 לעו"ג מס כן סיס כלרז"ל

 1ע1*ם: ידמחוכר סכטל61ף

 מ5נותס 6ת ושכרקס מ31תותס תתרנתצתם
 תנדע1ן. כו' ופסילי כ6ס תערפוןו6מריסס

 לחכות, ס6הוכה וחלכוה דמזכחית כמכוון הכתוכהיגס
 6ח וגת5תס לכן גסמיס, סגכגו נהלכות דהרהיתכן

 ופסיליס 6ס.רוח 6כל לעו*ג, טכסו סהסמזכחותס
 ופסוס: לעי"ג. געסו ודקי סטםתסרופון, תיכף ופסיליס nitsnh ולכן לעו.ג גבסו מןכטח
 כל 6יס היום פס עוסיט 6גחגו 6סר נכ) תעגוןלא

 למר מליחדי 6חר לי סקסי* וכו'. כעיניומיסר
 ויזכחו נוכיס סהו6 סחק1ס סם 1יקר16 כ'כקופטיס

 חי ויהוקע יסוסען מות 6חר סיס זס הרי ל*וימס
 עולס, כטור גר6יח6 )6לן סנכגסו מיוס סגהג"ח

 טככקו סנס י"ג 6חר תיכף הוקם גקילסוסמקכן
 כניי עות כל ויקהלו י"ח 3יסוסע קגתיכ וכמווחלקה
 כק6פיעול נ'6 וכפסוק כו' גזוער 6סל 6ת סס ויתכונוקילה

 מיער' 6סל פתח ר' לפני כסילס כו' מגחלות 6לטי"ס
 ו6יך 6סורין סכמות סיו fe 6"ג עולס, כסדרוכן
 כי16ר )כתוספות ע5ומס קוקיה וזס לד', ככוכיםוכחו
 6יזסו זכחיס סוף בתוספתך hnyh כי וססכחי,מסלי(.
 Thl לזימתי ]פירוע סכמות היתר כמעת גדולהכמה
 מותרין סכמות היו זס כסכי) 6קר גדולה כמסהיחס
 כדרכו נטוי 6הנו"ע יחיר[ כנוות ככל להקריכהייגו
 סס נתון היס hS והרר, וכקילט[ כמדכר]כנוו
 עוכר ונכית כפלסתיס, הלרון סיט ItDJA1]קכנוכ
 מותרין, הכמוח )כן וכירוק)יסן, יערים, וקריתקרוס,
 הכמות סיו ולכך מוער 63סל הלרון היס כווילס6כל

 סיו דכגלנל יס6 התוספתך, פירוק זסו6סוריס,
 נחו ך)6 לוקוס ונותרות,סבתות

 מככובי
 וכמו גחלה,

 onl)no 6ל עתם עד כ6תס ל6 כי כזכחיסן6מר
 סיס דכוכיס זס נוטפס והגס יעו"ט. הככיסדגתו
 וכמו ר', 6ת ונעכרו הזקגיס וכימי יהוסע תותלחרי
 ל6 מגיס ס6ריכי, יגויס והזקגיס סמפרסיסספירסו
 יס1סע, מוח לחרי תיכף היס 61"כ חז*לי קלמרוגרו

 ג) 6ת יהוסס וייסוף כ"ד 3יסוקע גימרונחיתתו
 ס6לייס, לפני ויתי5כו כו' מכמס יגרילסכטי
 6קר סקלה תחת מס ויקיתס כ"1וכפסוק

 כנוקדי
 ד'

 OSDn5 הגימר כגוס הירון קס מסגי16 )פיופרעי
 כסכם הקרון 6ז היה 6"כ ס6לריס, לפג.ויתילכו
 סכמות וסיו גדולס כמס כדין מועד ה6ה)וסיס

חותריי
 וז'ג. )דיי 3כוכיס סס וכחו ולכך

 במלחמת כ' נקפייול זט דבר 6נותת ורקסרנבא
 יסרבל כגי כל ויעלז כתיכ ונכימיןיסר6ל

 ד'י JDS~ וסלחיס עולות ויעלו כו' 6ל וכיחויכו16
 תיכף יכתיכ תסוס ומלמיס עולות סקריכו 6ל דככיההרי

 oon' 3ימיס 3ייתס6)דיס ליון וקס 3ד' כנ"י1יס6לו
 סכמות מותרין סיו ולכך 6ל נכית 6ז סיה דס6רוןסרי
 161סיף יקיך. כמת כדין 6ל ככית קם מקריכיןוסיו
 כסדר כי 6י )בית הברון 6ז הכיף ח' )סר6וחנך

 נימי סיס כנכעס כפלגם עיכך6 סך כי למרועולס
 תכני 6ימ כ)6 ירות)יס 6ז וסיס רסעתיסכימן

 יגס נגרי, עיר 6) גסס ל6 ס"מר וכנוויסר6ל,
 )סור סגריך כמגסות ועיין ילוקט למוח סמוךסיס
 גס יוסף ניט ויעלו 6' וגטופטיס י*נ פוקעולס
 6ל, ככית יוסף כית ויתירו עמס וך' 6ל כיחהס
 וד' וזמו 6תס ס6רין סיס סי פירושו )דפתיכי

 h1JID סיס Sh 161 ככית ס6רון סיס 6ז )כןס6לדיס, )פגי ויחי5כו סכחוכ זכמו נוסכנו הז6 קה6לוןעמס,
 נזסוח פרק 31ממגס כרור. וכ*ז כנכעסדפנגס

 הקרון, מחגם זס כו' סמולך ד"6מלחמס
אגס
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 כטס ייס6 ר' סי"פ פ"ק תגילס 3ייוקלתירהנה
 מכפנים, סס6רון כל סיחן זה יוחכןר'

 קפירסנו כנוו ~וזרו ח1תרות הכשת י65 6סורין,הכמות
 OD~S טפילו ייסף ר' קימי ר"ז כעימהמוספת6[

 ר6פילו תוכח, כפירחחי נוס DSI' רעלי, סהי6כגין
 כסיל, דרוק6 51-ל נוותרין, הכמות י65 06לכעס

 הכתוה 04 כע. ספיר מק,ס כסוס גח סל6לתלחחה
 ורו"ק: 6), ככיח וגח כטכס גח כ6ן מק6-כמותרין,
 6וכליס 36ל כו' נתיניו היסר כל 3פכצקרשנמ22"ן

 הוגך זהירי ג"כ )מתגה. וחון כהחגהקותה
 כלוחנה ריכלו 6תר O)OIי6יתותכ.

 חין ל6 רוקי
 חסעוק כעת )6 - 06)תחנס

 כקרסי תפורם וקרי
 ורו"ק: קם כהגית וכתורת ג-ה דף זכחיס יעויןכמחגה, רוקי וזה נו5ורע ל1טונו,ה הי6 טהור כנזקוססעה

 תר6ס 6קר ככ"מ טולותיך. תעלה פן ליהשמר
 כירוסלתי מירטי ד', יבחר 6;ר כמקוסכ"6

 עיין הכרמל, כהר הגכי6 כ6)יהו הדכור פיטל
 להורקת חלוה )כ) כי והכיפור פ"ק. תגינהירוםלתי
ODVומגס סרה, דבר כי יומת והגכי6 קוחעין 6'ןקלה סעי ל15רך 6ף כע"ז רק לגניך לסת1ט מ15ה 
 לתען לחרי 3פ' הכתור פילס כחון קרסים סלטעס
 לכן כתד"ר וכמקמרה לסכיייס זכתיהס עור יזרחו)6
 גח65 כו', וטריפות גכי)ית 4חרי להוט טסיסחלך
ODpמקייריס כל וגררך ע"ז )עכור יכוסו סל6 הכלוות 
 ע"ז דחמס דרר4 כוס ד6יכ6 יכיון וכקוות,הגגות
 כעס וכהורקת תוחזק )גכי6 6ף i'DttC היו ל6כזס
oh6מילתך לתיגדר 5'( )דף כיתות ע.ז כר6תרו ל 
ס6גי,

 )הוטים טסיו דעו-נ חילתך למינזר רוק6 וזסי
 וגמלם otpSho הו6 ד' לתרו ועי"ז הכעל, ,חרי6ז
 הוי ולכן tonlh וקחעו lccnl וכהניו הכע)56לו
 הרכה, סיסתרוסכתות כרי 6חת טכס חלל ס6חרוכמו
 רמוין היו )6 תחרה דפ3ירה חילה6 לתיגדר6כ)

 דחמס ןרר6 כוס ד6יכ6 ככתה )גכ'6)הקריכ)סמ,ע
 הוריות בירושלמי הרסו ולכן לע"ז, מזה יכוליסמ6
 כו' גויס כקה) לעקות לעתיר גוי גויס וקהלגוי

 וכי כהיכ דמ"ז 3קר6י והגה הכרחל, כהרמיקריכו
 4קר כל 6ת tSho החלות כל 6ת תעסו ול6חגגו
 הנורו ד', 5וה 6קר היוס מן חקה כיד 6ליכס5וס
 וככ) כתה התולס ככל כשופר כע"ז התודהסכל

 כולה, התורס ככל כנמדה כע"ז הכומר וכלהגגי6יס,
 6סל ככ"מ עולותיך תעלה פן לך מסחר ס6תרוזס

 6ליסו גכי6, עפ"י ד' יכתר 6סר נמקיס כ"6תרסס
 תססה ומס וכ16פן עו)והיך, העלה מס הגרם),3סר
 כפירס קיוס תטעה זה מע"י תליך, לנכי 6סרטל

 ודו-ק: דע"ז. תילתל )תיגרר טסיה וכנווכע"ז
 ול6 עולותיך ע' פסקך הספלי עולותיך. ה'עלסגשן

 עו"ג עילת .ל6 רי"6 י"מ דברי JfftDעולת
 פלוגתך דוייתי ר"ה זכחיס כגננ' הגס כחו"ל,טסקדי:טי
 כקרסי חון סחיעת על חיי3ין 06 יוסי ור'רר"ס
 כתוף גס וס3ר6, טעס קוס 6יחנזר וג6 עיי"ם,ט1"ג
 ככתה הקליכ טחיה )סס חוני יהודס י' קרורמגחות
 י)כגי וגראס סכתכו ע"3 ק"ע דף ת,ט' ועיין3נו5ריכו

 ד"ת אנוגס 51"ק, כה"ז ועיין J~tDS' תעלה היסגח
 כ6ן הספלי הו6 כמק.6, זעקיליס זה כפקוסעגייס
 ד6מר 4זי) לשעתו יהורכן ור' די"ס, טעת6שתפורם
 עולותיך תעלס פן וררים נת5ריס סקרינ )כ1"טחוגי
 כחו") סקדיסס 06 עו"ג עקת ה6 תרסס, 6סרככ"ת
 ד6תר ה6 על כזכחיס נוטפות קושית ותסולקוהכן,

 יעו"ס: סליח1חן, לעסותאסור
 כחוקות ללכת ד' 6ת סלתה וי6סנ ג', 6'מלמים

 ונוקטיר, נווכח הו6 ככתות רק סכיודור
 מזיח רוד סס ויכן כ"כ כ"6 פיתים כרכרי כיפירושי
 0תקרי3 סיס כעלמו פירוק ומלפיס, עקות ויטללר'
 סוף כר6תר ככתה, כסוגם וקין ככנוס ח,הריזר

 כעת סעו)ס מוכח על סקחיס תז 63ק ו'יעגהוזכחיס
 הכין' כו' 6לנן כגרן ר' עגהו כי לוי כיאותההיא
 קכיגתו, סמקוס יקבע ופס התנוחה, ז6ת הינחלס,סז,ת
 סס, ויזיח תוער, 6הל כקווית כמו לסתגהנהתחיל
 4ינזוריס והעליות הקטרה )6 כלכד זניחס יקפירוש
 תזכח וזה ה6לריס ן' כיח הו6 זה כון ויאמרכו',

 הכמת ךלכר 6חר כמקוס יזרחו ט)6 'כירום)יס,)עמס
 סכנזות 6"כ )אלעיס 3ית סיס סטיון ס3גכעון[,לכור

 כי ככנווח מזכחיס העס רק כ6ן טומר וזהאסורות,
 כחקות ))כת ט)מס וי6ה3 כי' ד' )סס ניח גכג':)6
 טמר ס)6 ותקטירי תזכח הו6 ככמות רק "ניו,נוך
 ורו"ק: כעמית, ויקריכו יקטירו ס)6 6כיו, רוד סרוס מהכפי
 %י 4" מ1רק

 גי' ולנלה תונק
 ייקייי הקת"

 )"כ( )ככויות ד6חרינין מקוס מוס, גע) ונ!גורחולין
 זס קותל הוי כו' תחייס כיכר כן סטין דכר6יזהו
 רנועסר קיי"ל והגה גתכר' 6יגו דחחייס נסתה,חעסר
 גס מחייס, כנזכר וקינו כסוחפות, נוהג סיגוכהמה
 וניחו, )4יט הסרס מן וג6כ) כ6יטל4 גתכר6יגו

 לנזכור דרכו 6ין הסתס ן-קחן 6חר רק 6יגווהכע)יס
 מיגו קהכעליס 1slns' כתוכ )6 סכן סיויטה['6חל
 ככור גס כסוחפות, נוהג וחסין פכור 6כל 6חד,רק

 כתיכ כו, קותפין סגי )היות ויגו) מחייס ג:וכרכעיינו
 ולוטי בס"ד, נכון רכז וזס כו. טוין סגיהם ח"דיחדיו

רנויז

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



חממהראהמשך348
 סחיטס )6חר חתו ימכלו ט)6לנכון קל6,למיז

 ודו"ק: חכמיס. ונזרוגנו

 כמיס ע*6 פסקך כספרי כתים, חספכגו סקרןעל
 וכעריס מיס חס כו' כהגרס פולריס מיסמס

 זיגוגי דתלת6 פירוק נולכסות, פעורים מיס מסכי'
 וככור כפסוהת"ק כמיס תספכני הקרן עלגתינ
 כלויך ממגי וחזקיי כפסחים מתפרסת וסמוניךוחולין'
 קר6 ותר )כסוי קר6 תר ותו הנס לסכקירקר6
 כהכעס מיתר פסוהמ"ק סרס קי6 וחר שכקירסרס
  תה"ל קבורה  רמן ננסי לסור  ותלכן  וניון ".Stheטד"6
 ידס לר"מ נוקגי רק6 וכחולין ליס, כחוליןכד6מר
  פסוהמ"ק, סל  רמן להתיר קר6 עריך נוכסירמיגו
 רפסוהמ"ק h~p וחר כסוי קריך ד6יגו קר6 חרסייגו
 כ"ג, כר"ח סכר קולי קר6 וחר כסננה, מוהרדמן

 כו" הרס כי הכקר עס סכפס ה6כל 1)6 קל6דמך
 וס לפתיר קר6 וזוריך סחי, תן רם על 6זסרססו6
 חר טל היתר יועינין הוי ל6 ד6": כסג6ס, החימן

 ים ול6 סחי, מן מדם פסוסנו"ק דס ל6מחנויס,
 כתוס' סנרחקו מה ותס,לק פסוסת"ק. מדס החימן

 כת63ר רככר וכפרט רמן. למסרי ר"ס ל"ממחולין
 11Db הגסס גיד ד6תר דר*ס :"ג פסחיסכתוספות
 סכ6רנו כמן 5") וט"כ כחזקים, סכר מ5י ל6כהגלה
 סחי מן 6כר ע) דמסכי דה6 כפסחיסי ועייןכם"ך.
 ל6 6"כ מהסר, חי דמחוס כ"ג לר"ח 61"םודו"ק.
 כלנפי קר6 וקריך ויליס סג6ס היתר ידעיגןסוס

 על מוסיף ממעון דר' כסנהדרין חקמע וכןגפטיס,
 ככ"ז: סיטכ ורוק יעו"ס כ"ג.ר"ח
 לצמחך, על ימיך כל 0)וי הטזוכ פן לךה12נמר*

 כלסר כנולך 6ת ד' ירחיב כי ליסוסמיך
 6ת ויתן ג13לך ירחיכ Ch 6ף ופירוטו לך,וגר

t~)tpo,לקי ויהיה וסקומיג" והקגיזי pSn נעין וגחלם 
 סנזיטס( מלכוה סוף ומסלנג סה"נ ועין ג*ך3"3
 תרוסס לו וקין יסרק), סכטי נזכ) גטתגס יסים1ל6

 pSn לו ותן הלוי 6ת תעזכ ל6 6פ"סותעמר,
 ודו"ק: וכו', ימיך כל וזס עתוי וקנזחתמקרסים
 6חת לטכירס דחומר 60 651גך. מנקרךדזבנר2ר2

 כסמו,) כן מפורס מסחיטתו לאכולמותר
 ותמהר פנית מרכק עג) ולה 16כ nSD3 פכי6'

 סכין כדיקת אריך ס6ין מסיע דקרך ופסטלותזכחהו,
 דכספה וכיון וקולי יטו"ס. סרמכ"ס על וכהחולקיסכלל

 ו))יסג6 מחוילי קראי אפילו מותר כטירעכומלחמס
 6כל: לכן כתפורה, רעכ סיס וסוך דיוהו קלל אפילוקט6
 וסטהור הטמא כו' וסקי) עגי י6כ) כאסר14ן8

 כקיכ ככור נכי נסוף וכן י6כ)גויחויו

 יוכפנו וסטסור סטמ6 גפסך 6וה דככ) וכקרץיחדיו,
  גזילה,  וסטטמיוה גוס, כבכהי וככר יתריו, כתיםול5
 כהכ לכן קרס, יאכל ל6 זס רה6וכל מרירדכאן
 ת16ס כקר אוכל קוס וס6וכ) תרכר מס 6כ)יחריז,
 סתת מעטר אסוכל דכנוקוס פסוסמ"ק, כסר16

 OD יחו סטהוי אוכל 6יגו )כן פסוהת"ק, 3סר6וכ)
 מלסכול גופו גפם) אתסיס 6וכ)ין סס6וכלהטנז6,
 וספסר נוקרתי, דיליף יוהכ"פ פיק ועייןפתיותה,
 העמס, כהן סגגט וכ.ון תויס, דבר גופו גפס)דוקדק
 ודוק: יחריו, כתיכ )6 תכן טמ6יס 6וכליס המסה)6
 סימן פסקך טפרי סכסר, עס הנפם תרכלרנך4ל

 החי, מן 6כר זס הכקר עס הכפס ת6ט) 1)6ע"ו
 לסור לכ"ג סתותל כחלכ כקר ומה הו6 דיןוהלך

 לסור סיס6 6"ר )כ"ג ק6סור החי מן 6כרליסל6ל
 n'tps' דגילף יה6 לו )י קסס יעו"ט. כו'ליסרך)
 יסיס 6ז הח" מן )6כר ל6ו קר6 כהכ ל66ס

 מוס 6כל רס61 מירי כח, לכני 1ל6 )יטרללג6מרס
 ו)6 ג6מרס דליקר6) מסיגי כקנית 1ל6 ל3.גסג6תרס
 כוי קרתי, )נויסור הכתוב תוכרח 6"כ נח'לכבי
 י)יכ6 ג"כ, )כ"ג וג"מרס כסיגי וכסגיה כלתרהשיפיס
 hft וגטגית, כג6קרס סוי מקו"ח יירעיגין דס6לתיחר
 ד)מי)תייסו נ"ט כסנסדרין ככס"ג נוצני הנמרץוס6
 מס טרוכס גמרך סו6 כי רמיתי, מוכ 51"ע, דגיגיי,הו6
 גסנה דלכן טס, לפרס"י החי מן 6כר על עלנ"ט
 ומיפת וגסגיתן נימרס רתה6 סיכי כי סחי מן6כר
 ומהספרי ניגסו. ככוס כגי י)16 יוכיח ליכ6תו6ר
 לסור ו)עו"ג טרי ר)יסר6ל מירי י6יכ6 מוכחהזם
 ככוס כגי ל6ו ועי"ג סכר ול6 תו6ר' יפתוכנוו
 ג6נורס כלכ"ג סו"6 ענית ו)6 ג6)ורס 06 ולכךניגסו,
 סגורך דפריך וכתו הואר, יפת וכחו ליקר6ל1ל6
 רכינו פסק 6"ס ולפ"ז יפו"ס. כסגסרריןמש
 אסורס דמסרכסת יעקב כר 6ח6 כרכ תפסקמקס
 ס)כס ט' פרק מלכיס כהלכות טרופורס כמולכ"ג
 דסגך ולוטי ונכון. ts~)o הספרי מן והוא י"גי"כ,

 גכי מטפטיס פ' ומכילה6 עקיכ6 כן 6סיכטיטת אזלי כו' תיוי 6יכ6 מי כסכרי וגמראכרייתות
 לערג, w~e רמסו )סרגו, רעמו SD 6יס יזידוכי

 סחי מן 6כר ע) תתמם 6ל onh 6ף נספרי.י2וכ( עוד: 1ל"ע וווק.יעו"ס
 מותר סיה6 גת לכגי ס6סורט6עפ"י
 כ"ס דף גסכועוח הרי5כ'6 )קיטת)יטי6),5"ע

 עמס מסוס אסור 6"כ 6יכ6, זכוחס רס6יגסדעסס
 )16 איסור ריסיה כקו"ח גילף 1ת1 זכוחסיוס6יגס
 גנזו עסה, 67יכ6 היני ככה"ג הוין מןועונטין

סגתי
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 'tD"1D מסורות מלכסות כסככות סמגיד 0רכטכתכ
 סחורס חן לעוף סחיטס 6ין דיקור )ת6ן דקקיונר6ס
 ו)ז0 .עו'ם' כסוף b)~h elh סחי מן 6כר61יסור
 6יכ6 סחי מן ולכר זכוחס דס6ינ0 ליסור)יכ6
 )כן סחי מן 6כי ר6סור מוכח ר)פ"ז סעיר~וחכים
 ודו"ק: כזר[, וכס"מ רמ3"ס ועיין כעוף,גח
 נופרט כספרי עזבי 3ן לך. ימיו 6סר קרסיךר*כ

 ס6יכו לך, יחיו 6מר ילכן כסמא, כמעמרזס
 וכן ק,דסך תעקר D15p)h תרכס וכן כטותפין,נוסג
 יסיו, )1 קרסיו 6ה דו6יס קר, ע) גס6 כפ'תרנס

 תתגות ומחוקן , )כסגיס וקוק חזס גיתןדנוס)מיס
 לכט)יס, דכואו מוטסי )כר )כמגיס כולן קיסיסוקרסי

 לך: יריו 6מרבכן
 חייג נגורס נ6ר טד קומר ר"י כו' קימך רקכמפרי

 סכי פ"6 ככורים כתוספתך סכר כןנ6חריותס,
 ירו"ק: סכיח. סר רעך רככן פליגי סם וגסככוריס
 י6כ) ט)6 ת6כ). וננסר וכו' יספך זכחיךרד*כמ

 ומקל קר6 לריך )6 סרס, סיססך ערשכסר
 כי מעכסי )ועגכ" )6 )יתנסו וכי ר6ימוריסוחומר
 רס פ"ר  רף כפטחיס ט6חיו כמו דם, כס"כ6יחנסו'
 ככלי דס ר"יתקכול וכיון ד6מר לחבן קר6מכעי
 ער כ6כ) סכקר 6ין 61פ"0 דמי וכזרוק )זרוקעונזד
 וחי כזרוק י"ג דף דפסחיס פ"ק ועיין סרס,סיזרוק
 )6 )6יטתרייי 6כ) קנביס פסולי סס כל עליו)תו)
  S~np רירן מ6ר,  לכון ווס רס"י, רורייי  פרנוטתרי
 ג6כ), סכסר 6ין וגספך ככלי סוס גתקכ) 06ד6ף

 ודוק. ולכח"), ק"כ, מגחותועיין
 o'nlo לגל מגין סמקי ניח דר*פ תג6 סךרגףבשרבמ

 זכריך ודם ת,) ליסוד ןס מתןעטעוגין
 ליסורי סירים נספכין 0זכחיס רכ) 6תר רקר6יספך
 6ז ליסוד,  טיריס רותן ד6חרי קר6 6חר זסוע)

 ל6 לימיך סיריס הפיכה קורס SJh תעכליובכפר
  רקיריס  מ6ימוריס  קו"ח ירפנ6 ל6 יפר סכסר'תעכל
 ת6כ) )6 דקורס כעסם כתכ טכסן וכיון חעככיי)6
  סרס  SD  רל"ת מ9ר6 ל16סרס רררסו מס  ספיר6תי
  כחוק"פ  ליסוך' סיריס טסיכת טל דג"כ כמוזרקוסדם

 ודוק: קס. )ז")( נ"יחתני
 גתטלגות לתהם סעו)ס ויסירו )"ס, ' נ  שפיסלשבך*,

 ככתוכ )ך' )סקריכ ספס )כגי בכית)גיח
 ויסירו )כתכ )ריך סיס 0חכון )סי סנה  פססיכספר
 )כגי בכות )כיח )מפלגות )תתם לד' )סקריכסעו)ס
 תמיר  3סילסי  ס6מר1 מס 6ל רכיון וסגר006טס.
 ויקטירו כסליס  3תירח ימיני  וירוסלמי ככלינסחנו
  לריכיס י6סיסיי 3יי' זס  יל  תל3יי  יחרגס65

 ויסירו 6תר ו)זס  3פניפלפה  9ר3ן  חלבי  כללסיביר
 בכוח, )כית לחפ)גוח )המס ס6תוריס סייגיספולס,
 וס  חלבים  לפרג טל6  סלמי גפני  קרכן ~ssפירס
 )6 61ינווריס דמים מחן וכגס )ר', )סקליכגוס
 תס6 לס יקיף קרח פ' וכספרי כפסח, כל)נזכר
 דמיס, )מתן ת6ג) וסכסר יהפך זכחיך ודסרכתיכ
 וסיכן tn"~sD מפכור כקו"ח י)יף 6ימוריסותתן
 ,%ר  לצן "ירי בפסיי  יספך זכחיך ורסכתי63
 6מר וכן תורה, )וטנס ספרו סייגו מטס  כספרככבית

 כתורס ככתוכ אמית )6 כגיסם ו6ת כ"סגק6פיטו)
 כלס, ע) 6גות ימשו )6 כו' 6טר מטסג0פר

  מלויניוזהי
 ועיין מפס, כספר 6פר  סלכן תורס,

 פון פוקד סקנסס )ו  נס6מר י"ס תקחנמררס
 סו)ידו otunn כנוס רכק"ע מסם בנול ג,ו'בכות
 מנפל  טליי חייך )מדתגי סקנסס 6"ל כו'5דיקיס
 )סמך כותכן ט6גי  יחייך  כו'  ר3ריך  o"pr)1ר3ר.
 סרי ד', 015 6טל מטס כספר כתורס ככהוכקג6)ור
 תקנס סע3 חסם כספר ק6חר מסהיגיסו

 לפלץ ס6לס,  סרנריס כ) 6ת וקולעתי2כמוו* ויזק: כווןיתורס
 תרפס לטמיעסי קורס סתירס יתכן6יך

 ותזם 6)י, סחעו 1)6 וכמו קכ)ס, )מון 0ו6רקחיעס
 כ)6 תסס עלי סלי ס6וחר כמנחות סגמר6דליט
 1:1')חתס

 כופיי
 וממעת, סמור )1 61ומר התו

 ס6סיה ע"מ גזיר סליגי ס"3 פ"ק גזירוכירוקל,:וי
 וממעת, קמור )1 6ונוליס לנולי המן כו' ייןקותם
 פל פמקכל וכק3לס  כגרר רק  סלילן  טרל:ריסוזס
 סיקכל )0קכ)ס קודס ססתירס לסיוע יריךעלנו

)עטות
 כריי

 ודו"ק:  וסמעת. טמור וזס תוי0'

 Jlwo ספרי ריי כעיני וסיפר סטוכ תכססכני
 לע"ק. דכרי 6רס כעיגי ומיסר טמיסכטיני
 ופעית י'  ונתחנן כפ' רכחיכ קמ6 קר6 וירייקפירוס
 ורי"ס לרע סייכ  רסמוך ר' נפיכי וסיורסיקר

 יסטור: ר6ס. רפ' 9ר6  יךרריי
 גג"בנקר*בנך

 )רנית נקלנך נספרי וכו',
 (tOh'J )סיוח תוכ)  6סס  ס6ף פירוקס6סס.

 60 תליתן תסמע )6 ע"ז )עכוך חדכית 06דדוק6
 hg ק  קליתי חט%פ %לוס נסע  טפס לפי)עכור
 לגמים מסך גז"ס כקרכך ויליף סספרי,פירום

 כי' 6סס  16 6יט כו' כקרכך ימ65 כי י"זכקופט.,ס
 6נ) 6עס, חלכם בקרנך הכ6 כן כו', וירכיווילך
 ת6חיך מקרבך נכי6 ךכתיכ )רכות כולי )6 וסכךגר

 ועקמן וסכר, גר תחטט וח6חיך ו' )ך יקיטכמוגי
  כקרצך כו' סחוע3ס  נפטתס וריס Jff5כפסקך

לר3יח
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 סגר"6[ן נרסס ])פי מסוחרליס ועכליס נליס)ללות
 נטיס רלרגומ מורהה, עיל געקית נ'כ הדיחוס6ס
hSגקיס, )נועט 6גקיס 3הדי6 כהים דס6 דרים, מ5י 
 כר6ית6 סנט מקותו סיסים עריך ס6 קסס,6כל

 ד6ס סי6תר י)ת )פרס, 6יך ידעתי 1)6נסנסררין,
 לקנון רכתיכ חגז"ע וזס בסייף, גידוגין סס גס גרוחיסמס

 6סר וסגר כו' סטוכ ככל וסחחת תכ61פרמת
 דרכו וכן גז"ם, כקרכך כקרצך ויקיף יעו"ם'3קר3ך
 הל' סיח 6ור כספרי ויעו"י 3כ*מ,כתו;'פ
 פירור נכין 6חת גירסת )פי וגס כזה, ממ"כעי"ג

 כעי"ג. )חט61 )סוים לחזיר O~S15D ועכןיסססגריס
 הדכר: גכיןוזס

 0ה61 התרוס חומס Sh 16 פוך. פ0ק6ומנשרתי
 דסגכ61ות הכר"ח ופיר; )מפריען חסוך1)6

 ס6יכו 6)יו תסתע ע*1 )עכור סגכם קוום;נכ6
 קורס מסיה 3נו. ודיירי דכ6ן )נופריע, חסוךנעמס
 ל6 תדוה 51*ע עזור, 3ן כחגגיס 6מה )גכי6מוחזק
 כחו ר6תרע', לע"ג התורה חן תזקרי מכלןי)פינין
 hnDDtnJI סו6, סקל גכי6 טססח,סכ6
 חית עד הרוקח י651 ק6יגו תתס חזקהיקיף

 קיימי hlon חזקתי SD סכס"ג ותוקתיגיןסכס"ג
 51"ל ולהחמיר, רקקי 6יגו דס6 ר6י0 מ6י51"ע

 סויגו DDh" הרס לסגוף) הר51ח ק) רמותרסותרס
 SD דמוקמ'גין :oDa' כ16תו חי סכס'ג 06יורע
 6יתרעיי ר)6 סיכי כ"ז 6נ) קיים, קסכס"נחזקתו
 ניכ) סל6 ותכתן ירעיגין, )6 ו6יתרעי סיכי6כל
 tlhV oh סגר6ס וכפי ד6תרעי סיכת )חזקהלמילף
 כתורה ס6תורוח נונו15ת 6חח ע) )עכור קודסלנור

 ולח"כ סכרם) כהר לטיסו כגזו קעסי )פי)סחיי
 סקוותיס, וכריו 6) גומע ג"כ מקר גכו6ת6תר
 ועוד נופקר, הרי חר6 לריעות6, תרתי סוי ה6ו3זס

 פותר. )6 ססו6 חזקתו ע) ס6סור דירדמוקמעין

 כי,:גלרג4::גו2%,:ע
 ועיין כתרחזקה, ד6זליגין נוכלן יציף יעקכ כר 6ח6ר3
 3כ"" ויזק כו'ן ודילמת ד"ה ססהוס'

 תוספח6 ויעוי'
 ג': פרקככורות

 ר"ח פסיגי יומת, וכו' "1)0 16 ססו6רדקנביא
 וכ6)יס1 כחבק, 16 כסקילה 06ורכנן

 51"ל כסייף, וזס סכעל, גכי6י 6ת טסחטנו65גו
 כחו 6ח36, ע"י עמס 6101 סרגה המלכותדמרין
 סס, 6ז ססי0 כרתותו סיס עלס 6סר סב)קמסחע
 3תוסמת6 כמכינר כלכד, סייף hSh גיתן )16)נולכות
 6ח6כ ויגד ד5תר 6'ס  ולט"ו fo~JmIוירוק)קי

 6ז כו" 3חר3 הנכי6יס סרג 6טר ו6ת כו'ל6יזכל
  וסין לסוהרי סלעיי המלכות צדיו מלגס כילקהה
 6פס חרס  לכן סממסלי' כל 16  יטגסגתייחס
 סכ)1ח זס על קורץ קסלת כתררמ וכן וכו',ושילח

 ורוק: ועת, עפ"י ס65 קהיה נוקוסמעט'
 ו' 15ך 6סר הדרך מן )הדיחך כו' סרס יכרכבי

 מ"ע, זו כס )ו)"ת זו 5וך 6מר כספריכו'.
 ים עסה ו6יזסו לחרת, גרם6 סכחגקין סיףועיין
 מטוס וגרטה דוכת5תס, טעי 3נתר6 צופרםכע"ג,

 י0יטע ימי כל ד' 6ת סעס ויטכדו 6מרדכסופטיס
 לוכוחיו Sh כליספו ססי6 סרור כ) וגס כו'והזקגיס

 ככ) ד' עכרו וסזקכיס יסוקע יחי קכ) ופירוקוכו',
 trtu עכרו )6 6כ) קלתי עברו נוותו ולחרידני,
 ויעכרו 6חר דור קם 6ז thtot סרור ג6סףוכטמר
 כי תותי לחרי ירעתי כי נוסס סנור וכןעו*ג,
 כו', סדרך נון 1סרתס תסחיחוןהטחת

 חן היסורי
 הזקגיס תות )6חר ]ל") תותו לחיי תיכףסררך

 כ5חרית כו' וערלת  חין סו5 כקילו חקוכ"ח)מיןו
 הימים, כלנחרית יהיה זה כרי תעטו כיהיגייס
 מות לחרי תיכף סדרך מן סרו ננוסוכתכונן
 6תר ר' טנו)6ך כ' סיחן כם,פטיס תח65סזקגיס,
 סקרן )יוסכי כריח תכרתו )6 ו6תס כו' וקומר)סס
 סרי כו', שטיפס י6ת מס התו5ין תזכחותיססטו'
 6ת דוגת5תס ועמס כרית, )הס לכרות טל6 תעמסר)6

  וכן סררך, מן . טיסירו מטסי 6מר ע"זמזכתוהס,
 ולשתי מ"ע  סו5  סורך גזן להויחר כתיכ כיכ6ן
 כריס'  לטס  שבריס ל, סל ול.ס  וינתלחספסס

 .וכנוום"כ דעו"ג, ח)"ת סו6 16נוית דז' כריתכריתת
 ו6תס וכס"ק קר6 ד6מר סר"ה כ' רף עויגתוספות

 )ח"ח ועיין סז6ת, סקרן ליוסכי כרית הכרתול6
 ככ"ז: ודוק כזה חלכיס מהנכוהפ"ו
 עיין וכו'. וספדך מלריס תקרן 6תכסהמוציא

 (hSD ענין סריסו כצרה הגר"6ניקור
 יפויט  סללס כברר  והורס פדיון, כנור הו6 תצהכי כו" עונס וקין קי6הי 6יס וקין צתי חרועע)
 נוס עפ"י דכר'1 )המכיר זים  סלפימים.רכרי
  קרוסת כן )6 כזנון, גתסך רמיס רקדוסתרחזע6
 16 ממועכר 06 דקרוה"ג וגיחזי DpC' )6הגיף
 כקרוסת 6כ) סעכוך, מירי תפקיע פרבריפויכן
 כגדר חפלה )כן טעכ1ד, תירי נפקיע 6יןרנויס
 רמיס קרוסת רק סוה )6  ולכך  י'( לשנס  ספהמיי

  תסוכם  OD הסלה  תיילו  פריון' פ"י רטD'pDn "ילי  טפכיר חירי לכן הכפם' ע5ס 6ל ח)ס6יגז
 הנפם Sh וננוקה עורס חיי סקי6 חורה 36)ו5דקהי

כרחו
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ראהמשך
 ק ומה:

 כ)6 טע13ד מיוי מפקיע סחומל בסעור גסכעלמה
 3גן סחומר, על ח) דמים מקרוסת מס וזספדיוף
 קרוסת 6כ) סי'" טליו ס6ין hS SDn כמוערחהן
 סטין סתר ט) חלכ כתו טווי סיין 6ע*פסניף
 יסיגיס תוססות כתוס"כ מט) 61עפ*כ כקוס,טוס

 סוף הת1י,'ט הגיסת* כיר ת5וס כו', נו הה,,יישד ודוק: 'עו"סככריתות.
 ח"כ, 06 הגיסת יד גקטעס 06 מעיר,גגעיס

 רק פוטר 6יגו העכריס יד רגקטע דין דה6ופמוט,
 ריג1 ננחר סכגר וכיון דין, גתר ל6חר נקטע06
 ד)6 סכן כ5 )זכות, דיגו חחזירין 6ין מסיתק)

 ופסוט: חוסת ס) ידי נקעע עלמיפטר
 %ס מפ"י סיביר  5לריך. ר' טבל  לסויחך 3קטכי

  לעטך  מי נו'  hnSD רוטרי  תפליןר%5רו
 מיסורו רולס )עי"כ יסרך) סתמית )כן כו'יטרף)
 !זס )תפריו, חק!קין ומהיות )סם.'ת נפקרתמהיות

 קלויך: ד'מע)
 ה61 וכן לחס ע) לחרת עיר ינגס ס)6נבכממרי

 6ח סז6ת סעיר 6ת רכתיכ ורייקנגת',
 כתוספתך 6תר ומטכ"ל 6תר, ותרתי ק"מיריחו

 י)6 פירס ורם"י לחרת. עיר כגס דחי6לוירום)תי
 ריריחו מס דמקסס תטוס וגר6ס ס6, תכ")6יהפליס

 ע) כיתיו נקיט ולמס יהורס, כחלק כגיתין חןסי6
 כטכס 16 יוסף כחלק לחרת דעיר תמני תכן6ח6כי

 כ6ח6נ, תלוי סיס קזס יריחו טס על כנס6חי
 תטוס נר6ה עוד, הכגס ל6 כהוכ הנדחת וכעירוווק,
 לכגותס, מוהר תחרכ 06 טוכ סגכגית כיוןדיריחו
 עור  ותחרג חכגס 06 6ף תו הנוחת כעיר6כ)

 גטן ירו0)מי ויעוין גרפס כן זס, 6חל גס תכנס)"
 ודוק, כס. ליסכ תותרסגכגות

 וכריס קנם ח0י3 כלכות סוף ד.ירוסלתיךןשע
 0) 3"ד תסכיתו תעה ט) 3"דמהסכיתו

 יקר46 חט6 וכתוכ יעו"ם יריחו, קל חרמסתעלס
 51"ע, ר6י'. זס 6ין ד"ת סוי דחרס ג6חרו6ס

 ייסרגס כככורו כו' 6רור כה6ד6חר, מפורם1לכ6ורס
 ככרו כו' ח.6ל כגס כימיו ט"ו מלכיס וכחוככו',
 וסיכן כו'י יהוקע כיר וכר 6סר י' כרכר כו'יסרס
 וגרבה ורוק, נזע)ס. ס) כ"ך סססכינוו ל6 6סצינר
 סיכור, 1ל6 סבים ודייק הביס, ברור יסוסעד6מר
 וכמו זה ככל) . 6יגס יסרב) כ) הלכור ס6ספירים
 לה סגפם ונכרתה כריתוה חייכי ע) כספריובחר
 היו 61ו)י זה. ככלל פינס סס5כור כ6ן כןמלכור,

 ודוק: כן, לטחות )כתחי)סתותרין

נך4י
 לותר רע"ק סגסורין סוף ננזסגס עור. תנגס

 נכגיט בינה ססיתס לימות עוד ח,מ")6
 מקמגנ יחיר6 מעור רייק ופררסיף גגין _(6nscnכ)
 ע'1 מיית" וכירוקלמי להימסן כמו ספעס טוךדוקך
 כללך לקוס חוסיפון )6 פיתל סו6 וכן וו")רוגמך,
 6ין )יסיכס ורייק ה61, יתירדו עוד וג*כ עידסוס
 1)פרקמטי6 )סחורה חיזר 6תס 6כ) ח!זר6תס
 בינו לסיס כהו ספעס עוד דר"ל ס6רלולכנויו
 )גור הינזרו כמו )י0יכס, עכו ר6ס!ן סו:פעסחוזר
 ותריס עיין :כן פירוק )6 ממס וספגי נ"גו.כברן
 קרח כמרכר כשפרי stws ת65נו ורוגמהוסלחת.

 ורוק: טיי"ס (tlff~iפסקך
 טזכ זס סבין סטוכ ג6תר ל6 כו', מיסרגךעוטירז

 51כן רסעיס, 50 כתפלתן ססי"ת)פגי
 יו"ל: מגיוס עזכן נקמר)6

 6ס קימר רעי ספרי 6לריכס, )ר' 6תסשננים
onhכו' כגיס 6חס הלי גכגיס גוהנין  

 )יכתות סמוכים וריס תורס וכמסגם לטענזיסמ"י
 סיסר n1DDS וכו' כקו) תסחע כי דיימי וסכיו'(
 6תס וכ"כ כ"כ סמר ר"מ 6תס כגיס 7"כעיני
 סיס. כחו) יסף) כני מספר וסיס וג,ס"6כגיס
 מ"ז hp~D לעי) ד6ית6 מס ע"פפירוטו

 וסיס מקיס ס) יהוגו שופין 6'ןכטי0ר6ל
 ספיר ובמר כ"כ( כיות6 )וכן הים כחו) 'ננ"יתספר
 ע1סין ד6ין סרי תספר וסיס לכתיכ ח'ה6ר6יס
 6טר כנוקיס וסיס כתיג 61פ"ס חקיס טלר5וגו
 הרי תה 6) כגי יקמר 6תס עמי ), )מסיבתר
 0) רבוע עויין ככק6ין 6ף חי 6ל כגיוקרוים

,olpnורוק: )"1 רף קדומין רט"י ועיין 
 )קורס תנין קומר ר"6 ספלי תועכם, כל ח6ג)נך14

 יעוין כי" כלית לעוכר ממגו ו6כ) ככור6ין
 )ו 0י1)7 עד בסור סתורם דאון ככורותכתוספות

 להיכ עח6יס בכילת רכ) מה6 ודיוקו 6מל'חוס
 מגופ) רתוס יתיר, כ)םין כחוכ זה )כר ריכיס,נלסון
 )לגילה, קרי יסרק) nDIS ס)6 עו"ג ע"י "וכבכור
 יקרך) ע"י געסס כייק

~tDh 
 קע*ו חולין )ועיין

 ועלס סוטי) קנס כעין !וסו לך( קתעכתי כ)ד"ס
 לעכר יטרף) )16ת1  לרוטנס הייך וזס בהקרם,מוס
 לסור, hnh~ 6חר )יסיף) 6כ) המוסן 1:3והטי)
 ס6יתס וכלליות 6חך כמיס חסוכיס יקר6) רכ)51"ל
 ס"ד(, פ"ע גרריס ילומ)חי )עיין חקיכ4כחך

 המומס דכ) יחיד, כלען ת6כ) )6 ג;תוכולכן
 ורוק: חסיכה.כלחד

 מן ופינקס עריפה ולד לרכס )6. ועדיין ק*6 פסקם נספרי תלכדי. 6ותסבבהמה
טעסולס
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חכמהיאהמשדש
 יונקת 6יגס 06 36ל נ3סמסן מ"ל וסטמ6ססטסורס

~Sh
 כ"ש תתורס ועיין )סייוע, תסורס סטמ6ס מן
 פסולס סטרפס מן סינקס כמרס 6נטיגנום כןר"ח

 ולך 6כל סכסרס' תן סכולדס מסוס סיסלנגוס,
 נסורס כניסוי, נרו)יס יכל סטרפס, מן סיכקסטרפם
 )י1"ך כגי6וריו וסגר"6 מס, תוס' ועיין לסדיוטו6ף

 עיי*ס: ממספרי. נתעורר מתךסימן
 כ) )ו ים ס6ס פירוט ת6כ)1. טסורס כפורכל

 6ין 06 ס6 מ6כ) 6ז טסרס סל סימגיססד'
 מינק סוס ד)מ6 לספוקי 6יכ6 סימנים סרי כל)ו

 ססימגיס: ככל טסור כולו סיסי כ4 וזס ועזניס'דפרס
 קסס מלטון כו', סנטר מסם חיככו ל6 6סרךזדה

 )6  סיסורות סופרים מן מסמע טמססמ6י
 סלוח כפרק 'Pns ר' ומטיק למס וכפרעמ6כלו'
 מקריין, ל6 טמ6 עוף תקריע טסור עוף י5פורמקן
 תיגרע. 0) סחועס )יסור כספרי דרים תזם161לי
 נ' דף נדס כהוספות רכחח6 ספרתו מס לפיויתכן
 סייגו טנז6' עוף מנוגס מע6 טסור עוףרכילת
 פרס כן לקלוט רמי 1)6 טמור, פרם 16 נסרלמוח
 vh סכי5ס מן רק סעוף מן נ3ר6 )6 וס6דהרי

 ס5פריס תן סייגו מסס הלכפו ל6 6סר 011כפטוטוי
 נכון: רמז 011 כו'. סנטרסטסורות

 סכינו ספרי כסס נעקוע ח6כל1, טסור עוףנבל
 לחקוק רכ6 נר6ס טסוריס. סחנכיס 6)1רתכ"ן

 י6כ), נ*כ חגכ סמו ס6י1 לפילי עוף כל 1לר*םחני, סמו סיסי רכעי וסכר רח1לין 3תסכס יוסי ר'על
 חולין: כחירוסי רמכ"ן ועייןוממוט,

 זנו5וס פילוס ולכסס, ""ננס מסעריך 6סיכמנר
 רק כגכלות, לסול יסחורס ויתכן)סחיוהו,

 נזדמט וכי )נכרי, תכול 16 רחמנא נותירכגזרמט
 1לתוכרן ממט לקטה 6חר ליטר56 מותר יסר56!חד
 כ)6 זס טכ) 6מר )זס פוסקיס, ק5ת כרכרי)ע1"ג
 גר לרמות סכ6ס כיון 6כל ל16כלס, סיכול לגרסניע
 מתגו )קנות ליפר6ל אסור ל6וכ)ס ממותרתוטכ
 סכתוכ סס51לך lDS 011~1* למכרס סחורם)עסות

 פירום כו'. 6תס קרוס פס כי לנכרי מכורשיך ודוק: ולכסס.)כתוב
 )יסר6לי )מכור סיכל דכר )נכרי למטורספסור

 רק ע"כי ס"ס דף ספוע) 6ת סקוכר פרקעיין
 OD כי כטר גוי מן לתוכן 6מי ד)6 מוהרינכלם
 ד)מ6 חייסי ג"כ מכריזין ספין וכמקוס 6תס,קרוס
 ועיין יסר6ל, רטכחיס כמקוס 6ף כתנג)ס 16נטרף

 וכנמ65: ריס כתוס' 5'ס רף מנסס נירפרק
 6'6 חיסול סגרינו דגלים ;ו', 6תס קרום עסכי

 קימורי SD ק6י זס ספרי* ופגיסן. נסתיררסקי
 דפרק "h~nth חלס כלוו ס6סור וכר רסוילכיוס
 hl'~nh קר6 יליף סכרור רכב וע) סנסנוימקוס

 ונקר )י חסיון קודם 61גסי מתפטיס 3פ'ךהנה יעו*סי htD'כגררים
 ומענין כו', הלכתו ל6 טריפסנסרס

 כסכ6ס 6כ,ור גזיר דסער 6תר פ*כ סוףדכקרוסין
 תופם קדם מס 6י כו' פרע גד) יסיס קווםדכתיכ
 קריגין, קדום קרס קרינין מי כו' )חולין ויו65דמיו
 סקווסס על דכר סס סו6 רקרם כרפ"יעיי"ס

 סגוף כברככת סו6 קרוס 6כל 5וק, וכמוסכפררת
 יי6 וסיגו קרוס קסום רנוסמע סקרוסס 6תסניס6
 סלסון סינס ולכן מתגו' גפרך 1)6 סקדוססממט
 ויתערס נוסס כיקס ז' רף וכרכות כפ"קהמרו
 מכיגס תסרס hSn כקם לי וגחן יסרבל ע)עכיגס
SDונפלינו סג6תר )1 וגתגי יסרק) ע) רק 6וס*ט 
 סיס סוכר 6ח נס סנ6מר לו וכתגו כו' ועמך6כי
 ססכטחס קורס מסיס 3תטפעיס ולכן כו/ 6עססכו'
 סכיגס יסתלק יטרף) יחע6ו ם6ס כטפסרי,וסיס

 )זס, מוכקליס ימיו 06 סלמותי SD ותסרסמיקר6ל
 דמיו תופם קוום מס כו' )י חסיון קודם ו6ג0יכתיכ
 סקווסס 6*כ סכטיחי מככר כ6ן 36ל לחולין'1י651
 קוום עס כי כתיכ לעולסי מיסרך) נמררת חס6)6

'onhעל חלס ותסק מאתך סרס תס6 ל6 ססקווסס 
 סתס6 וררסו לכס סי6 קרס כטרח כחיי ולכן6חר,
 SD תנסס קונוסס י651 ס6ז גפם לפקוח )כסמסורס
 5"ג רף חלק אמרו ולכן ורוק. יסי6לי, גפםקדוסח

 5ךיקיס,יעו*ם: 6ף קיים מסקרוס)ע,)ס )וקןוסי6מי
 6ל1 סיתיס כ) 6לריך ו' 6ת )יר6ס תלתו3ץכ~ען

 6101 5"ר(1 וף רכס בסלמס 1*1"טסכתוח
 ססמעסר כ'6 רף .חפור ל6 פרק נחו0' סכתכוכתו
 כו' כירוע)יס עומד קסיס לפי ירסס לידימכיך
 ו3עגודס ממיס כנו)6כת עוסקים קכו)ן לולסוסיס
 תן 6תנס כתורסי ועוסק )י"ס תכוון סיס 610גס

 יקפל ל6 מסמר כעלי וכן מלויס טפרגסתססכסניס
  ותל5כהו כשנוראו פרור  ססו5הוכחם

  טלף למכיי
 מפליכסה מניי ויו"יססו5  כטחה ותגסלגיהה
 ויעוין ו'. ועיודת כתורס )עמוק טסטסלים  ילמר15

 וזנוק: פ"6תנו3"6
בארצה

~Dh 
 6חר )סקדיס סו6 ספסוק וכ) מספריי ישי )פי )ר. פתו שייו י'

 מורס כ6ר5ך סך וכתו נ"5 ונרם"י, יעודםלחכרה
 נותן בלציך ר' 6סר כן קורמיף יסרבל  6רןספניי
 ענר )עכי. ק,דמין וגדיל  יסודם  סריי תולם)ך

סירדן
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 וכתו""מירדן
 סירדן לעכר פרט ככולים נכי כספרי

 ורוק: ר'( פפ"י חלוקס כ)6 )פירוס כעלמןמנטלו
 די תעניטגו והעבט לו ידך 6ח תפתחמ!רעח

 ס6תרו כתו הו6 לו* יחסר 6סרתחסורו
 לו כי 6תר לכן להזוגיח כודקין 61ין לכסוחגודקין
 לכי ollb שיגף, ידך תפתח שזוטי קורך ר")כלכד,
 (oy )י יט oh ותסקל החקור לו יחסר 6סרמחסורו

 לו: ותטכיטגו D13DO 6ה תקחבכיח
 מ6תיס לו סים מי ס6מרו לחס רמז )ינראה

 ערכין דכסרסס ס5רקס, מן יטול ל6זוז
 מך סו6 ד6ס סרי תתרכך ה61 מך 061כתיב

 ממס זוז ר' כסים 6*כ מךי מקרי ס)עיסתחנוסיס
 ס5וקס מן (Swl 61יגו סו6 מך ל6ו סלעיםחמטיס
 י'ז קרוסין כנמרץ מהסכר לזס וסכלני עגי.ותעקר

 ל6ו ס)עיס דכחתסש ויקיף נתר עיכס מיכל סמע1ןר'
 לססיל וקריך תנותו תחמת התכר וכקן סו6מך

 ורוק: העניות.מתנו
 כספרי סעכריס. 16 סענרי לחיך לך יתכוסי

 געכריס טלין נוס עכרי כעכר ים קי*חפסקך
 תם6"כ כסף וכגרעון וכייכ) כטניס יו65 עכריכו'

 וקנוס דילן כגתר6 טיס גפ) 6יך חזי ופוקכעכריה.
 עכרי דעכי וז'Itlho 6' תיתת כסף וכגרעיןכהוכ
 כוונתו 061 סכןי דעוכד ספרון כתיתת יו65תיגו
 רב 6תי הגמרך מטני חס 6'כ כתי רק )וכסיס
 סכן 16 ה6כ יערס elh 06 ה6 סיערס, כגוןסטת
 כנון לדחוק וקריך hnSDi' ונתרת כנויתתן י651תג"כ
 וכתיגר כתקגס, זס על עתך וככר וכי"ג. יכססיט
 וכגרעון, וכיוכל כבגיס י651 עכרי עכר חסיכנתי
 יתירה תגן וס6 כעכריס תט46כ סגתר6 פריךוע"ז
 וגירסת כטמס כרור סרי כו'ן העכריה 6מסע)6

 ודוק. ט"מ.הנתרץ
 כתכ ל6 6י יודתי מספלי, כנרי י"לךבנפוטום

 ס6יגס סד*6 סעכריס 16 הךקר6
 וכן רהעכריס, קר6 קמ4) )גן וכיוכ)' כססי651ס
 ל6 יכול כו' סעכדיס כ65ת ה65 )6 כתכילת6חנן
 כי ה"ל יו65ין סהפכריס כדרך וכיוכל כססת65
 רמזס סרי כו' העכליס 16 מעכרי טחיך לךימכר
 6"כ ויוכח כקט דיו65ת סעכריס 16 מוכתיכיועיגין
 הום ל6 זס וכלק לתיכתכי ד5ריך ספרי, ק6תרספיר
 ר6"כ ספיר "קבס סגמרo51h 6 כ6)ו, די651חידעיגין
th~hכבמס יועכ6 כסף נרטין ס6 כסף, גרטון חסיכ 

 וע"כ מס, ס*ז כדף חזקיה וכייליף תוספדההעכריס
 ד6סכחן כיון ק6מר סכי ולכך כמיעדה, וגמ'כמנויך
 לכן סיעיס, כנון כודרי יו65ס מכס רעכריסגוג6

 בכ"ז: וווק לגמרי. וח)1קס כסם י651ת י6ינסמו"ר

 עלמו מיכר כן/ לו חעגיק סעגק כו' )ך ימכר13י
 כננכמו ככעך ונמכר מעגין )י. תעניקיןלוין
 סננננ לקח סמכירס מ) ססכסף ממס )1תעניקין
 עלתו תוכר 6כל )ו' תסי' דססגעקס וגת65תכ*דו
 נטם ג65חו כי 6וח" סקוגס יודע סתכירס כעתס)6
 ססגעקס ריסוס ויסי' 1גמ65 )ו לסעגיק ין'5רך0)6
 )סעכד זס יועיל ומלי סתכירס מרתי זס עכור)פתוח

 סיטכ: ודוק נוקרך. כו5ינ6 טכ6סל6
 גרסת עיין ליורסיו, ול6 לי קהט ססק6בממרי
 6"ח ונרי ודבריו סים ט) נסגסוחי1סגרכן

 רחלי נכון ענין )י נימס 6ך 0סוגי6, סמועת)מנין
 ומיקכך ומגרנך מ65גך לו תעניק סעגק ג'תיכיל6

 דרים 1ק6 )וי טחן קלייך ו' כרכך 6מר כחכולכסוף
 6ין כנלה מנית נתכרך ל6 כו' מגית ':הכרךיכול

 ג6מל )מס 6'כ מ"מ תעניק סענק ת") לומעגיי;יס
 רתסדממעע 6"ס 6"כ סכרכס, )פי סכל כרכך6סר
 ד16 כנללף סנית נמכרך לoh 6 ההעט 610יירסיו
 רחמכה רחסס )שלנוה לו רק ליורטיו ק'עגיקיס6ין
SD16 כגלפו סכיה גתכרך 06 6כ) עכו, ס) נפטו 
 60 ורכן פעולתי סכר כמו  רסיס )יורסיו סייךמפיר
 6סיפ6 ק6י 1nSD )תוכר ו)6 )ו דילן כגמרךבמר
 ומסגי גנמ'( סגירם6 וכ5") ~לפסי )1 ,זחןגתן
 גחכרך 06 ד6ף פירום' ליורשיה 1)6 לו תכעי6100
 %י 6ף סנמר6 ופריך לערסיף מעניקיס 6יןמכיח
 גקכר סוס ננ))1 סנים גתגרך ו6ס )יורטיופעו)יוו
 16תו כבחך )כנך ירע )6 קר6 יכתכ [holפעולי:
 כנללו סכיה כגתכרך סיירי סכיר סכר מסנס ג,יכו'

 קק)י6 כי 61"כ לכע'ח 1)6 לו וממגיכתוכן[
 כנקלף סכיח קגחכרך כגייסן ק6י צילן דגת'וטריק
 דרמת כמו סוס שפיר כגללו מכית גחכרך )66כ)

 סגמר6 עס מספרי 61"כ )יורסיו, 1)6 )1ס0פל'י
 ל6 י6ס סוכר דר6כ"ע תזו 1גד1ל0 יחריויחו6מיס
 נם"ד: נכון ענין 6101 מעגיקין* )6 כו'גתג,לך

 חלס 6פי)1 כתג פ"נ עניים סלט"הרמכ*ם
 חייכ הינו פרכס ס16%ת עליווהו5י6

 רמי מוכח מוס תגס, לחפטי י65 טג6מי כ'לוס)ו
 )סלס)חכירו וחייכ )רפ16חו ע)יו סו5י6 וחכרוסחוס
 )1 לסקס לחייב מסכי מכיח תכירו 6ת כפורסוסוס
 רק מ"ג כן יעו*ם' )ו )מלס חיים כטילם סכרו6פיל1
 פכר לו סיסיס כדי היגיס, 6ועת6 16ת1 ררפ6כעכו'

 ה51י6 קסמו נכסי ע) ה651ות כסו5י6 ה:.סיסתסט
 6כ4 ומסס6כ) סו5י6 ססו5י6 מס ~ODn ו6כ)הרכם
 6טהו, מנכסי 6ג) ג6י)ו סוי ססימסו %ס מ"גכן

וכלקרס
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 חיית ופיסו כמזונות פוי ק5גס לס טלין לפ61ס31ל6"0
 מקיר )1מ65תי סמ"ךן מיתן מ חו' ועייןנמיטתיו'
 גלון כעריס ל' כסס כסר36"ע רניגויכרי

 ולוק: תספעיס(.3פ'

 הלכר 6ת מ*ך 6כגי כן SD כ"כ פסקךמסקרי
 רו5עיס, 6.ן כפיפס ר51עיס כיוס סיו0'סז0

 גר5ע הו6 ע5נוו תוכר ד6נור )ת6ן ק6י ספרי דמךנרקעי
 ע"ד וכתכרוסו נר5ט כיר תכרוסו ררוק6 למ"רוקילו
 כנוכי)ת6 ו6יה6 ס6)ריס Sh לדיגיו וסגיסוכתיג
 כ6ן ,כל כו' קומר רכי כמוכריו סיתלך סריגים56ל

 )כין כינו 6)6 גר5ע קינו עלמו( כחוכר)פירום
 כייס רק קינו ודין רייגיס רלעי כיון 6*כערמון

 ולכן  בו/  סלטינו  וניוט )גנעיס ריגיסמו6יחקיט
 גר5ע סיגי עלמו מוכר כפסק מסיס הרמנ"ססטמיטו
 מם6ר גרע ד)6 קר6, סך כ)6 ירעיגין ע"דוכחגרוהו
 וגר5ע גר5ע עלתו הוכר )מיד ק6י והספרידיגים,
 ורי"ק: כיוס. דרוק6 קר6 51ריך פ5תו' לכיןכיגו
 ומפרסי סגך דלפי יתכן כן. תעטס ל6מתרך14ף

 ורלף תר5וגס פירוס לרעתי 6ל6 יעורדלין
 טכחו 6מר הב. עיי*ם ס' רקרוסין כמ"קכר"ת
 כזס חפן סיסת רק )ועכרו, רסקי hS סכריוכעטר
 כן כיתךי ו6ת 61סכך סטפחס לסתו OD לפיותורוס
 כרחם כע) 6והס תיער hS היערס 06 6סר63מחך
 לך )סייח כך והרטה פיס 6ת מתסכל כשפןרק

 דרטו ורז") כנך. 6ת 16 קותך הוסכת כי)6ססי
 קססענקס 65מחך ו6ף יזם י"ס( קרוסין )עייןלסעגק0
 ודוק: ttnSDS ססעגקס סגין 6ף כן תטסס ללעיססו6
 רנוספק6 טרפון )ר' מנס כו', יולר 6סר מנכולכר

 oh דיפן 3יו65 דככורית פ"כ סוף)ים
 )רידיס twh )הכין קריך יעו"ם' 3גכורס'קך1ם

 !כרקה )קוסים. כקר דופן יי65 06ת0פק6
 רברס מלידס גתריגן כקרקיס ולידסרסכר
 יס פרק ויעוין טתזרעת, ממקום רק )יי6דגיגך
 תקוים דסזכי כרכנן וסכל רק כהוס' ע"כ מ"זפכור
 ת6)יו, דקרום 6ע*ג כפס )סקדיסו מ15ס סיסתסייגו
 רוכ)) וכ65גך הכקרך יולר 6קל סככור כל 6מרולזם
 ל6 כלירה דופן יו65 וסוט נולך דקינו ככורד6יכ6
 ררך סגולר סככור ורק וכמזרעת ממקוס רקסוי
 קרום סייגו כיון רופן, יו65 36ל לסקדיטו, מ15סרחס

 י"ז' תמורס רס"י יעוין קיג סיט כקין וסוינתמורס
 מ15ס 6ין בכ"ז כתונו, )סי6כ) קרום כי 06)כן

 סו6 כו' לר*ט )יס דמ0פק6 ד6מר 601לסקרים1*
 סיטכ: ודוק כנזותו, וג6כ) דופן י651 6חר סכ6מספגי

 ג6כ5 ססנכור תגיך סככור כ) קכוד פ'כמפלקי

 OID 3ע) חס ככיר 6ל6 6") סגתוכל
 ניכור תעכר ל6 סג6מר מכלל סככיר כל ת"למגין
 6ל6 6*ל ועכורס כגיזס 06ור ססככור מלמרסירך
  וכעל פסק סרמכ*ס סנגור, כ) sffn מגין כע"מהס
  כחידותי ויעוין מתורס מן מגתו כ) ג6כ)כיס

 מסיגיך עליו רקקם מה סיקכתי תסלככורות
 דסגוזז דס6 חדי ד3ר )נו גמד 1)פ"ז ר"ס.דירוס)נו'
 ט"ו( דף )ככולוה O~1s סתיקרטין כפסוליוסטוכד
 סתוס' מת"כ יגסתר וכל, קר6 תלכוי6סייגו
 ס"ז וכע"ז י*3 דף ככי5ס ונוהם רוכה*ככמס

 קמ6* ל6יסור6 06רריס קר6 ל6סדריס כיוןי6מרינין
 6ין דטע*כ ד16ר)ייניעס ר"י סיטת י"ת יחסוכזס
 וס6 כ6ם, וכהעכירו לק ירעיגין דל6 עליולוקין
 מרנינין סוה )6 דכ) h~pn דחפקינין וגיזהגוסזס סייגי חלכ 1ל6 כסר גיזס ול6 רתזכח קר6דקריך
 1)6 ח*ס )לכות ח)כ דכ) תקר6 דנפ') 1כנ11)מלקות
 טמע סטתך מן סיו65 נכי רנוכ'ס כתי וכן)חלקות
 ומכל כמומן סנפדין לקרסיס קר6 דווריך 16עיי"ם
 תזכח דכהיכ סקת6 6כ) ככה, נכי רק ירטג6)6
 דגיזס )16 עיקר דכ) חכה )חלקות ירטיגן גיזס1)6

 ודוק: תקדים* סוכר מסכך סו6וטכודס
 65גך. ככבור הגז 1)6 סורך 3כטר "ענד45ל

 כסן מל כעורו סנוור ככור על דקקייתכן
 610 נס מכסן זס תסכלנו רודיך ד' לפניכדת0ייס
 ולכן 651גך, סורך כתיב תכן ועכידס, 3גיזסלסור
 תירזן, לס יס קוסים דכ) קסי6 לר"ת 3גמ'לתרו

 ט': יףככורות

 ככנור תעבד ל6 ת"ל 3ניזס לו מיסוס 6"יבמפרי
 מן ושגטין 6ין רמקו"ח פירם תנז, 1)6סורך

 וקקי תגז ו)6 מרכתיכ רירעיגין קלמר לכןסדין,
 כגנו' 6ית6 וכן 06יפ6, תעכר )6 ק6י וכן6ריס6

 ודוק: ק)"ז.חולין
סו6)כהןח6כ)גולידיך י,למלני

 61ומו לכסן רתד3ר ומיס רס*י, כו'16תר
 סזכר 1כ65גך ככקרך יולד 6סר סככור כ)מ15ס

 סכסגיס דככורות פ*כ סמסגס כרכיי יזפותקריס,
 ויעוין ופיח. מסס*ב 6ל6 נפטרו סל6 חייכיסכו'
 6531נך כלקרך 6מר לכן ורוק, מס וכתוס' ד'וף

 ולוי: כסן גס תטוס מע"זרוקק,
 )י קלס ועי'. כטנס טגס ת6כ)גו לעייר י'לס38'

כע"
 כהקדמתו סמליה גספל הלמכ"ן, ע)

 וככורות מע"ס ל6כל טג5טויגו וחטינ o'sn ,'6)ת.ע
 )6 6מ6י 61"כ כ16רך, טיי*ס יתטלסי ס6ללפני
 כחוך ככור כעי )6כו) קג5טויגו מס ג*גחסים

קגקו
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 656 קעתחכמהיאהמשך

 קלפיך ד' )פגי ל6ס כפ' ה61 מפורס דנזקר6סגתו
 כספרי חרכם דב) וגורנוי6 יצחר 6סר כפוקוסוכו'
 וכפרע ודוק(, סס ותוס' ס' ר"ה )סיין קדסיסק6ר

 )6 דוס נוס, כע) ע) ג"כ ק6י s"f רמב*ס)קיעת
 חלק סוה דזס ולנותר סן. רגפדין קיסיס 3ס6רסייך
SS)nאייך )6 זס ד', )פני ככול לכילת ס) סת5וס 
 כגתו 6חי וגס סגתי )6חר נפם) 6יגו סו6ךס6

 3כורוח וכו' לילדיך ד' )פגי וככלת עססמקיימיגין
 ד' ר)פגי מקרץ SD סכר ככר כי 06 651גך,כקרר
 נונוס*כ יוחל תחוור וזס כסגה. טגס ח6כ)גולסדיך
 מן )תרוס )ענין ט' כמלוס סוס[ ]כהטעמתוסרמכ"ן

 51*ע: כלירך, עיי*ם סיפם ט)הרעם
 כפסח ע0, טסו )אכן ללויך ו' ינחרלקלסר*

 קס, אנוו לסכן יכקר 6סר נזכרועקרת

 קס, קמו )סכן גתוכ ו)6 יכתר 6סר גימרוכסוגות
 )6 כו' ונתדחס כחש מפרדס יכרך טעמוכרקס
llDDn06 כי כי' כן Sh כו' ן' יכתר 6קר סמקוס 
 )סוליר סיס סעו"ג דעגין מעוס סס, אנוו)סכן

 סכ) 1כתכ61ר סמכווגה, ה15רס 6) סכוככיסרוחניות
 שטוגו )6 כמקדט כי 6מר, )כן סר36"ע,כדררי
 )גד כוככ, 16 רוחני תשפיע סוס רוחיות,גמוריך
 וגירוק)מי סמיומך. 3)3ד )סמו קס סניו מסגןססי*ה
 דמין טויס כעו'ג דסטועיס קמרו ס5)מיס כלפרק
 ממיס, ע) גכדקין סכספיס כ) סכך כיס, סולטעו"ג
 )כן 13, קולט עו"ג ולין סיס נון 63ין קסמיסמסוס
 ים סליקן ופירות התכ61ס ע) סגווגין ועקרתכפסח
 ססי"ח, זולת 6חר רוחגי1תעכין )סופיך תתיבש)טעות

 סו6 )3רו סקכ"ס ערק קס' טמו לפכן 6מר)כן
 6כ) זאת" נכף )סוס ססספעס נזמר 1)6סס)יט'
 סטן מודים הטועים גס כזס הכיסי ע) סגווגיןכחג
 סקי"ת 11)ת משפיע ולמוס גכר6 )קוס אייךזס

 מגס נוגסימיס, סריס כסכלי מיס סומר וכמו)כדו,
 סס ולכן כגטמיס, לטכע מכ61 סוס סבין חוויםהס

 ודוק: סס. סמו )סכן למזכיר סוטרך )6 3גכורס,יורריס

נך4י
 יעיין שעליך. כבחר n~DO 6ח )זנוח חוכ)
 פסח לסוחט 6זסרס וץ כגמ' זס ומכילספריי

 וספיח וגראס סכמות, סימל כטעה יחידככמת
 מני)ס כירושלמי ד6מר חגינס )קטמי ימי ו)6פסול,
oh~חוכם )טס לכט)יס עלו )6 יחיך ככמת סחטן 

 )6 נספרי דיבורו ומעיקר טטתיס, מכמסוכסריסי
 יס6 ככיו 06 יכו) )ככר רס6י סבינו מלנזריכיר
 הכנכר, סיגו ככיו bo oh יוכ) )6 ת*)תנוכר
 ממנו SSn 6ס"פ, )זנוח תוכ) )6 כחיכ גחיוכבן
 פסח. 61יג1 פסו) קחטו ס6ס ))מדך סיכו)חן6ח

  רסנר יוסי ד)ר' לפסק סרמכ"ס מלילת )זסולאיי
 ג1)1י 6ת )6כ1) יכו)  06 סיחיך טל פסחדטוחנוין
 למסוגרי יכול  06 ר9 )לתחילה סוחטין 6ין זסככ)

 קוחטו, יחיד דלק קני מפסח קו"ח מסדרינין6רביכ(
  רמסדלינין רכיס כלטגן 6ותו יעעו כת3 זסככ)

 ולהר  יסורס ר' פליג וכי  ר5סווי  כפסה כ"ס6רכיג(
 עתטו 06 כשיעכר ר6ף סו6 היחיו, SD סותטין6ין
 מקרא יקיף ד6יסו תטוס וטעונו ' פסו), מיחידט)
 על סוחטין טלין באחר ספסח 6ת )זכוח תוכלו)6

 1ה1ה4ד פסך דכדיעכד הרי תזכ) )6 זכתינהיחיד,
 ודוק: יחיד. ככחהלרירן

 פירוט כו/  סבכיך כמחר nDDO  ליוח תוכ)גף4ל
 עיקרו סספסח טמח 6ור נספר גחכ5ררנכר
 עליה סוחטין 6ין זית )רכול יכו) סריגו ומי)6כיל:ס,
 יזרק )6 סכסר וגטמ6 )6וכ)יוי ס)6 גי' פס)6ו)כן
 1כסע)6ס  חוליו ניחייה וסוי  ל,נילס ועיקרוסרס
  6ף  כחון  כסיחי  36לפטור  לסויוט סמע)סכחון

 )סריוט כסוחט והוי דכפסח כתכ )כן לוקס,לסריוט
 יחיר ננפח unina רגם דמפרס ולר"ג )וקס. גןגס
 וע) גמות, היתר כותן )6י 6ין חוכס קרכנותדככל  כן  רכוזן  יחנן לויס'  כןגס  סכמים סיחרכומן
 לסחוט מותר )עו"ג לסיג נגיף רפפ"יעיליחיך, חפלה  פן  לך רססמר כקרך לעיל  סגחנ6ר מהפי

  ספר כסחט כמו כעולס רוקק ים למקרסינחזן
  )סחוט ויצנזר גכי6 יכוץ  06 5כל לנרוי  לליבוניחיר
 6ליוי  הלמעון hS סכרמל כסר  יטלטל כלפסחים
 כי כחוג  לכן  טס, סגה63ר וכמו לפו'ג מכוץרוס
06olpn:) כנית זס סס, טמו )טגן כו' יכחר 6סי 

 פן )ך הקמר נכי 6כ) 5כור, ככמת ,וסכחירס
 זס ר' יכחר 6סר כמקוס  ג'6 כחוב עו)וחיךחע)ה
 מס וכפי  סנרמל'  כסר 6ליסו כמו נניףעפ"י

 ירוק:  סם.סיחב6ר
 די651 מ65גו ד)6 דע כו'* olpnJ יאכטתרנגקסרת

 כו' )6 סן דכהכ כחע6ת לקנפט)

פניתו"
 )כן סמקסיי כסמס פרק ריס סדרורו כגזו

 מקוס נוירוק)יס כיו65 נפם) כפסח דנם קר6קם*)
  olpta כ5ס  לללוהו סייגו כקאו, קריך )כןהכלחו,
  כיו65 יפסל לירויליס חון יללני ט"ס"ס ינחר5סר

 ודוק: ג6כ). יס16)6
 תפסל  ימים מסח  ל6סליך וסלכם ננקררבצנית

 מתהים רסקר6 פירוסי סחרם*  מןהלוה.
 ;optnt  ספומר' סייריבו פר  לכמהין  לריך לחינולגו
 6מר  ולכן ל*ב'  פירובין כמוסיה  סליחוהו פוססמליח מחוקי  ופדיף  מלסקריכו'  מהעללין כשניס סל פ"רס6ין

ספנית
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חכמהיאהמשך856
 Ss~n ימים ססה וגט"ז )6סליךי וסאגה ככקלקטנית

 ודוק. סחדס,מן
 רטעון 5"ס וף פסחים סגמ' יקז תכדןךהנדק

 הי6 שיו"ט תפכי יו"ט, לאחר ופרס"י)יכס
 כתיב ו)6 ולפלץ קרכן. ור"יח פריס ראית סליום
 והעכין, כ6ן. רק תקום ובטוס פרנס כסוסליגס

 מלנוי נומוס כ)ינס מחויכ ho סס כתקעודהוספות
 יכתוכ 6יך 36) חכרוי כקלחי טיסתח ותיר15עתחס'
 תירוק)יס לילך )ו מפור ס)6 )קהליך,וס)כח
 כר"ס סגמר6 וטר6תר שמחג' סלמי )אכולקמחויכ
 כסתחה, hn'h רה6 )יס ותיפוק כו' 6טה)עי.ן
 רק לכן כירומליס, )היות חייכת קתחס ומקוספירוק
 יעריך כיחד הפסח לזנוח תוכ) )6 קר6 סקטורסכ6
 ופרקוהו חון מחוטי הוי וה6 )ךי נוהן לצדיך ו'6סר
 מוכר סכתוכ כנוות הכהיתר קי'ר דף 13כתיסיז*)
 טס סוחט 06 כלית עובר o"nhl וגכעון וניככגלג)
 הפסח קרכן תהלכונן פ"ק סרמ3"ס כת3 וכןמפסחי
 סייגו ד' ינחר 6קר המקוס Sh 06 כי ס6תרוזס
 כתקוס 61כלת וכסלת כו' הפסח תזנח סס לנורנמת
 גועריך כלחך וחס וכו' ככקר ופכית ר' יכתר6קר
 ר6ס כפרנוס וכקן כחגיך, וקחחח סמחס מלנויתסחט
 כעכור תיכף ]דסיס וסתירס כעס עגיגי כ)כתיגנו
 6סר ככל תעמון ל" )עיל דכתיכ6 כתו ודוק[סיררן
 וכתוספות כזכחיס ככ"י ועין כו', פס עוסיס6גחגו
 כפסחיס והיחור ליכס חעגיגי סמדכריס תקימות3כתס

 ורוק: כס"ד "תהי ההעגין כי ותר6סיחגיגס
 עלית ססכיעי וגיוס תלות ת"כל ינניסל2ו22ות

 ס6סור כסכת חל סס3יעי יוס כי ד6ף לרתוזעכויס, חל6כת כחכ ול6 תל"כה. חטסס )6כו'
 החדק, נון חלות Sihn יחיס קפה ג"כ מלסכרינכ)

 הרג) ק) סכת תתחרת Sff5 סיס ה5רוקיסמלסכרי
 )זס מחדק, מ5ה כ6כי)ת לסור ספסח יחי כ)וסיס
 יוס כי 06 מחדם מלות תסכל יתיס סמי6מר

 6כ) כסכת, טח) וזה תסבכה ככל לסורססכיעי
 יוס כסח) דדי)וו6 ל5ד1קיס פיטכם 6ין ימיסמקקת
 יתיס 0סס )6כ) מותרון 16 כסכת פסח ק)הר6טון
 )יה דלית יסתע"ל ר' כפרק 6חר וכן החדס'מן

 ותפיק ררות"י ינן טפת6 יותר תחוור ולפ"זפירכס,
 דהך סכה, דוחס דחניגס וכקר 65ן כו' פסחרוזכחת
 ודוק: כתוס"נ, כסכת פסח כערכ מייריקר6
 קנס ריי רני )הג6 יתכן נקמה. חרנוםנמדקיקל

 ffh( ויסיכה, ירוסס )6חר ונווסכוסכר

 ביסור נכי רק )חוך תכובו כי כחוכ וספירס. עתרנכי
 גייד סעמר נוסג דסיס ויסכן מוקכוהיכס, כב)חוק

 סיס חרק רק וחלקו' תככבו טלס ל6סוכיסטניס
 דעמר דנו65כ1 וה6 ס63חן' זחן טרם כ6כי)סחותל
 היס העתר קורס )ק15ר דק5ירס הייכן )יתיר,כ6
 טוכם 61"ק )קבור. התירה סטומר וקרירת כל"ייסור
 מחס טד טככליסס תמן מסתפקים היו כןותבוס
 ד6נזר וה6 דעלמ6, שכוצות )קצור חותרין מהיועקר
'nao6קוטפיס סהיו מה הייגו 6כי) גנוי ןנועיקי 
 ככוס קקודס מגיס SD גס התוכר כ6ן ו)פ"זכיד.
 כקרץ רפרימית וכתו תיתרין, סכתות ס6זוחקוק,
 ענזר 6ת הכי6כס מיום מזכיר )6 ככקרדופגית
 העתר 0) דהקלירה כקנזה תרתק נזהח) רקהתנופה
 ד)6 תקומה, סתילה )6 הקלכתו 36ל קלייה,התירה
 כי פירוס כקרנך, 6סי וה6)מכס והיהוסרהגרש היטר: ודוק והלוק, כגוס כנור עד הדס )לכול 6סוריסהיו

 )קט ))קט הקרות פזוריס התהנעצרת
 כחג 6כ) כקרכך, "תר )כן לות, כתו ופלססכחס

 ופמוט: כמעריך. המה הלסיף זחןסכות
 פסקך כספרי ס")ה, החקים 6ת ועפיהרשמרת

 כעצרת סנוהגיס קב) מהנודק)"ט
 6ת הת15ת כחנ דכתיכ6 פילוקו וכחג. בפסחכוסגיס
 וכסכות תנתר המצותחנ

 כתיו"
 הסטות חג 6ת

 וקחרת, כו', עבד כי וזכרת קומר וזה )ך,תעסה
 יהיו קתיהס הסכות חג זהו ועסית, התלות, חגזהו
 בר' ממטחן כזו ודרשה ודוק. ה")ה. החקיס6ת

 h~ptl nhJol כהביס כהורת כוותי' ספרי דסתסממעון
 כו': )סגנה העגור נוגחת)רכות

 מגרגך כשספך ימיס קכעת )ך תעמס הסכותרקג
 ס). 6סיפס קם ק6ין ויוכ) וכלמיטהומיקכך,

 כי כו' )ר' תחג ימיס אכפת ג"כ יעקכ וסלגרן
 )עתיר ד' יכרכך זה כסכר כי עלס ככטח,ןיכרכך
 כ)6 תקמח פירוס סחת, 6ך וסייט כו' תכו6חךככל

 ס6ך כסמיגי טהייגו קנוח, 6ך והיית לפרס יקאין ודוק* מאה, ס) סחחס רק ויקכ גרן קלולסיפה
 סתחין כחג ימי סכס6ר ninlho~ 1)6 מתח6תה

 ello יעוין החג, פרי ע)יהס 0חכי6ין הליזמותגס
 סחח: 6תס 6ך וסיית כתוכ וכקילו והכן,מוכס
 ככ) ד' ינרכך כי וכו' תחג יפיסי2~22ער!

 )6 עויין הסכות הכחג הרצוןתכו,חך,
 כהותכס*י, סוטה סיף ר0-י כמו"ס ההכולות,עקרו
 6מרלכן

 סחה"
 החג 6חר )חרוך כסתכו6 כטוח

 ולכן וגרן, לכיח הו63 קככר כתכו6תיך כרכההת65
 6יכו פירות סמעסר תקוס 6דתחך, כפרי כתוםל6

 פוסקים, כמס לקיטת החורםחן
 .תיס קכעת "ומר ריהט נ6 פ'רנ2מ2'כועא

תחג
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 א5קעשחממהיאהמשך

 ימי יכר לסכיךקלויך)ו'תחנ
 כלסוף נחג 6ל6 חדכר 6יגו 16 חגינס טיטעגופסה
 כ6חר כוי. לתור חנ היי לר' חג 6ומו וחגותסיימל
 רחוק 6יגו זס כי חר6ס ר6ס כפרטהתעיין

 חכו6תך ככל 6לריך ו' יכרכך כי ס6תר ותלתספסט,
 קכפסח כתכו4ס ד' יכרכך זס סכסכי) וכטחתסו6

 נס טתחס נוטות ג6חלס לפ"ז התכסס. עלגירוגין
 כמו fiS11 מנוח, 6ך וסייח קר6 כהך חכתוככפסח
 וסרחת ד"ה ע"כ ח' חגיגה כתוס' רכותיכולחקרו
 נטללת סגוסגיס כ) כספרי דררים וה6 עיי"ס,כחניך,
 החולין תן המכיל חרינה דין להירות קר6יריך
 דל6 רגתר6 סוני6 קילס וכי"כ סיועקר רנןוטופל
 עכור סהח 06 ולכן 6כמ"ל. רוכתי ככתםכריה"ג
 קג6ה, כה סיס סתתה קתח 6ך וסיית 6ז מגוויות,כרכס
 )גה סרוס התקפית קר6 על כפסיקתך hrt~tiכתו
 D'~tlh יהיו כנוו כרוחניות כלו)כ כקיסתחו6כ)

 6חר כו' י)דתיגו 6קיי כס"ס כקחחמ וכע"חחסידיס
 כחס 6)ריכס, ד' לפני וסלחה חחס קנזחסוסנוחתס
 וחגר לוס, זה ותס)ומין חוכס זס רב) ולנו"דכ)ולכ,
 נוודה כמחיכי 6כ) חייכ, כסני וגתפסעכר6ט1ן
 יפיר ו6תי )כו"ע' פטור כמחיגי גתפקט ו6םופטור'
 כעליון, עליהן סחיוכ מחל תחג ימים הכעת יכתבמס

 ורוק: כע5רח, כנוו תק)ותין סו6 קנויגי6כל

שפטים
 ד"6 כו' יפס כ"ד 8חר הלוך הרדוף 5דקצרמ
 ספיגומ סגי מסיו הרי )פסרה 61חד לרך 6חד[

 פילס סט) כו' קריכות טתיסן סיו כו' טעוגסכו'
 כנזקות סו6 פמרס הך פירוס זל"ז, סכר י:ומלותכיכיהן
 כפסרס, ת15ס וין ע"ז קמין כיון לכן ע"ז, ויןקרין

 לפסר, כלווין דיגין סהכעל. דין' הכעלי ע)וסמ5וס
 ולחך וכלי  5חר וין קעפ"י יין סים כנוק1ס6תגס
 מ5יויס ריגיס הכעלי על 6ין "ז לרין, מכוייס רקחייכ
 רס6ין כדין דוקק ירטו 06 תלוי כר5וגס רק)פסר
 ]כנוו היין גגחר ס)4 14 יודע סריגו כ"ז מריין ע)רק

 רת5וס רסגהדרין כפ"ק מתרו 3זס[ תנקירפ)יגי
 כו', כעיתון פטיס 6י לפסר לסם למתל)הרייכיס

 זס כסעריכס ספטו olSn דתספט כוקר6י )זסויעיף
 כו'. ולרקס פוספט עומס רוד וימי וכן כירמער
 ה6 וקרקס, ובופט הוי דפסר ד4נור נוס דוסיויתכן
 עעוקס ספקי ע) כן גס אזדכר תספוט נ5דקדרדור
 חספס דסכר ורכי 6ליכ6 ורק יין' קיץ כמקוסמדיין
 מק"י גזי)ס סס51י6 ולדקה )א: פססט הו516וקה

 )כה סדין ע) חדיר חספוס דיקדק )קיט ריס6תר
 יחיד נלסון דכחו3 תס6 ויקיף 5דק 6חך כחוגולכן
 פמרס על ורק ורוק, כנו")* 6ין )רין כסרד6חר
 יטוח 06 תגלי סליגי עוסס ססריין יין סיסכתקות

 דין, סבין כמקוס דין SD30 ע) 6כל תטוסי16
 )פכר: )כמעחוס

 בצודיך י' אוזנח 56) ען כ) בקרס )ך תטענף~י
 כי 6ף סקיכגות כי מעגין לך. תעטס6סר

 )6קי )חתי קי6תס וסתורם כמתורסי גדול ח,לקסחס
 כי סתוסכ) ת5ד סדכל )גו גודע כע"ז רכות,פעתיס
 קוס כו גופף וסיגו ת6ותסי גיוון 4יגו כ)סכורך
 3ל6 כמצתותו וסוך סג3ר6.ס' תפעולות חלילסטלואות
 ספלינו וכן סכת65ות' הת5י6 טר0 תסיס כ':זוטגוי

 ע"ד מופלק סו6 הקרכנוח סעגין המכיחו וכולסבליס, כבצפי )ד' סחפן כות לו תתן מס לרקת 06הככי6הם
 סברס כגפע גקגכס פטו)ס תפעי) חוקי עייןסוך

 כי פעו)תוי ע) כסככתנו ודכיקוה ק)תוה כוומוסיף
 טניגיס וכיו"כ גפסוי ע) לסיוח רבוי סיס זסכ)

 מס ולפי ג16ן, לר"מ והדיעוה בחוגות כספרתנז65ס
 כ) ובוקסר נוחכר זס כי והמקוכ)יסן סזוסלססעחיקו
 הכורך 6כ) סחכוונתי )חטרה פסיס )סיועםהע1)מ1'ת
 כן סת5י6ות, כ) )ט)נוות צריך ס6יגו כמויהכרך
 טמוקיס. וסרכייס פעולתם, )קדמות צריך 6יגו6יגו
 עוכדיס סיו כי ס65כ"6, מעמס מסקרתוגי0 1דיעוהגס

 לסס מוסיפיס סכיו כליופן מ,פטטיס, וכוחוהלסנוז)ות
 כקרכגותיסס onlb הגלותם כסכי) זה ועכור ושפעכח
 תפסי ככ) וכרכס כח לסס יחגו סחס כגיסםוכרס

 )סגכי6, ס6רולות דברי וגנזוידיסס
 זס ]כי ורקס 613 1"ל ע61" 3ן סולרי כווןרעקן

 כפרטה כהיכ תה ת6ר[ גפל6 סרגל63מה

קרכגונ"
 6)6 6)ודיס 1)6 6) ל6 כסן ג6תר מ)6

 ויקרץ )הו"כ )רוות )תיגיס פס פתחון )יתן ס),ד'
 כ) כת סו6 לאדיס מס כי רכליו, וכיקור כ'(,פ'

 סו6 36 וקם יתכרך, מטתו 1ננו65יס הע)1)יסהכחות
 סיס ו6ס כקר, )כ) וחסרו פעולותיו חוזק SDנוורס
 הו6 כי )מיגים, מ"פ סיס קרבנות כפרטת כןכת"כ
 ו', נג"מ ג6תר לכך )וסקרכגוה, ח)ילס ליווןאליך

 וסוך גמ5י6וחו תהוייה נמ65 סיותו על תורס היןכי
 כי )6מר 3טכ) יתכן )6 61"כ כ), ומח5י4ניהוה
 כר5וגו סת)1יס נוסנמ65יס ותוספוה מזגה ר:קכלה61

 כי ידוע והגס כחפ15, רק מגמור חקין יםונכי6"ס
 ח)קיס סתערנות הו6 כי גיתוסף וחיגו גינון היגוסרונוס
 סלכן ינד) גי גמ65 ולקר פסוטיס, ןונוחיסויסורונז
 ויחקס1 סככו 6קר העפי חלקי יתרכקו ג,6סרסו6

סו
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חכמה'פשיםמשך868
 ט"ד ננ*ת לכו ק6 תיניס )6 6כ) )6כןי יסיו כיער

 וגרטיס גיזוניס והחי ס15מח גן )6 סיטנו(,עיי*ט
 כוונה ולסירות כנורע' תתיר כחיותם ט)נוותותוטיפיס

 כו יסיס ו)6 6כגיס מוכח )עסות ילכלך 5וס11
 הו6 הקרכגות גוקוס ססנוזכח כתו )התכתן TD'קוס
 הקרכגות ענין כ) כן 1מ11ן, למיס 61"5 גיוון ס6יגול3ר
 )זה כ)), כסלינוותו והת1טפוח סזגה )0כח )6סו6
 6סלס, כתלת ]ורייק ען כ) לסרס לך תטפ )6נקמר
 הנונוג'ס סתות עסרס קדופיס כתו*כ שלנזרוכתו

 מת6סריס פסס SD לסרס כו' ע"ז גסססגתגגתה
 6לודיך ד' תזכח 56ל סגחכגו[ כנוו וסוףמ6חריס

 פורך 6ין סי6 המזכת עגין גל כי לך, תטפס6טי
 לרכך סו6 רק 56ל" סזנס 0וס 61ינו ח)י)ס')י

 וכמכמותך, )סכתך )ך הו6 ועטייתו1תוע)1יתך
 עגין נקמת וסוף )6)דיס סמטפט כי יניברנה

 הריין 06 רק .6תת )היות יתכן 1)66)רי,
 כנוד וסוס מנזון )6 )גפתו תועליות סוס נזקם)קינו

 כלי מופץ והוך מסכע'ל מפתך כסייגו וכןכעולסי
 וע"ר סגתור, והמטפס להו5י6ה6מח ח51י,רק תכווןסוס
 מין ריין כ) כת,מרס לזה כוונו כי לפטר טניהכווגס
 היינו ננוע*כ, )הק3*ס שוחף נמסה )המיתו לנותזין
 nSDtn סיס כסנו5י6ות יתכרך הכורך כוון סל6כתו

 ~.DSID 0גכר6 )6חר והע יתכרך, )ע5ח,תווחוטפות
 לגומיתו, 6מת דין סרן כן העולסי קנכר6כקורס
 כין יו65 )נעמיס להיות פיתכן סגיה, סוס נ)6הייגו
 סיחכוון ל6מיתו, דייקו לזס ג"כ, הריין מפי6מת
 העו)ס 6ה המקיים דכר 0ו:ו כקמת, הוין)הו5י6
 וסמספט הקרכטת 63תת ינגס כל), nSDln קוסנל6

 בנ"י )ככ ו)קרכ )הדביק ד"6 הנזה3ה5טרפותס
 מ16דך, וככל ככחיגת עכורס וזהו טכטתיס')רכיהן
 מה עג'ן ע) הו6 המהפט רק 6דס, ס) ממגו,הו
 המגוילה גפפו לזכך סו6 לחכירו,וסקרכגיח 6רסספין

 וט1ל.ת,ו5כן כחט16ה רסיס וחהרהוריס רסיסמתעסים
 כמהפט, רק לחכירו 6דס סכין תה על כפרה גיחן65
 המקפטיס פרסת ,גסנוכס )מה כחכירתך כזוגיוזה

 סתזכח, S~h סגהדיין יתסיס לך לותר תזכחלפרטת
 וכע כס)מותה, הקומה נתקיימה קגיהס ככללותכי

 0הע51ס דכריס כג' הסריק סמע1ן טחסכ כחסורלה
 דין, ם)קס חסיכ ורס3"ג גנו"חי עבודה, תורס,עומד
 כי חר6ס תונכלות, תכסס 06 וסגם וסלזסיקנות
 עכורה, ננד ודין 0ל01, זס ונת"ח תוןסי זהו6מת
 סוס יתכרך להכור6 סבין כמו וסגס סכ6רתי,וכמו

 )הסופט כהמספט )היות יצות כן כהקרכגית,תועלת
 להצתת רק חוליי למטרם hS יספוט 610מגס

 מספטן תטה )6 כח3 תזה סיוגו, נ) יבזהסתכ)יתי
 לך Dgn )6 כוח מיתר תקח 1)6 פגים תכיר)6

 ומס 6חח, כווגס סייגו ד' נווכח 56ל ען כללסרה
 1הו6 סגין ס6יגו דיין סמעתיר כ) sfft מ6נול0גפ)6
 "סרה חענויד כליצו 6חר עגין 16 ככור )תוע).ותסופט
 עלייהו קרי דהוה ז' סנהררין ועיין מזכח,56ל
 אחד נוכוון זס כי 6תה, 6גי )ען 16נוריסהוי

 יעסו המטפט וכן תוע)יותו, המה מסקרככותסחוסכיס
 ודוק: הסופט.)תועליות

 וכו' אסרס לך תטע )6 קנו*ס פסקךיבנמששרי
 )לכות לך תעסה 6סר אוחיכסה61

 רסכר כוותיה מפרי דסחס )טעמו רל'ק נטוסכנוהי
 SD1 הסלע SD ולפיתו נווכח 5ייך אינו יחידדכות
 רף וסנוע)ס הטוחט פרק יעיין )הקריכ, כקרסליל
 קריך 1)כך ככמה, תזכח וחן נ6סנו*ע חזכח ע"כק*ח

 ודו"ק: תזכח. נציגו כתה לרכותקר6
 חוס, כו יהיס 6קר ו0ה קור 6)ד,ך )ד' תזנחהך84

 תיס סקדס סקרסיס ג) דגכורות פ"ננמרנה
 הוגך רכ פטור כחון והמוחסן וכגמרא כו',קכוע
 זס ק6י חס וט) דרע"ק. 61)יכ6 כו' חייכמתגי
 ח6ד זר וזה )עי), דתו0פת6 סיפא דההופרץ.
 ועוד סיומה, (ollr התוספתא כפי' הנמרץדיפסיק
 )יח6, ככירות דכתוספת6 ועיד לפרייתך, הגוסך6ין

 ולפגי קאיי מטגהנו דע) והכרור כזה, רגת"סויעוין
 היססגחר6

 הגירס"
 לחותן הקומן כקרס כחטגתנו

 וק3עוה חייי, תתני הונף ויכ פטור כחוןוסמוחטן
 צנורו יככס"נ ,כנוו כמטגחגו' ה.נ6 דרכ )הךתג6'

 סין יעו"ק, חטאת פרת פרק3ז3חיס
~DO 

 כלל. כזס

זכי
 הגירסא היס ההסגה נפ.' נובס רכ'גי )פג'
 רכיו חונן, מכן כיון יעו"ם, פטיר, כחוןוספוחכן
 הגן )נומן הקומן כקדס כין )ההדסן, נוחןכקרס

 ליגן 6כ) ה61, כן דה6נזת 6ף פטים כחוןוססוחטן
 הונק רכ לכן להסחיעגו, תג6 וגחיח והיסוכודכר

 סכרין, ונדוקין חייכ, 5'ל וכ0יפ6נזמחיעגו
 )הקדרן נ!ונון כקדס6כ)

~lWD 
 ור' כחון הסוחטן

 כחין וסםוחין וכסיפך כריסך חייכ מתגיאליעזר
 הותן יקרס )ריקא ל!וקי ולכן והיפוכו, וכר והףפטור
 נז0וס חייכ יחיך ככחש ה61 כחון סחטן 06)הקרסן
 תגלמי מוס כע)סוחט

 סור 6)ךיך )ד' ת,כח ),
 חגי וכוס ק6י כתה ועל תוס' כו יהיס 6סרכו'

 סקריכו ן6ס סירות פטור, כחזן וסס1חטןכסיפ6
 מחייכ 1ל6 פטור סגפדס קידס הכע"נו זה יתיר,ככחח
 6ל'כ, טכעין וכרוקין )נזומן סקד0ן יקדס דכיון מסוסמוס, גי יהיה 6סר יקה סור 6)דיך )ר' תוכח )"יגסוס

דלט"ק
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קפהכמהשששיםמשך
 ד' חוטבת מקרו hS ירח ל1SD 6 ו6סדרע*ק
 61תגן כגרכע רק חוטכם כחיכ ד)66)1דיךי
 ר6ף )סקדסן סומן כקרס 6כ) יררו, פלוד6ס
ohמסוס ככנוס הסוחט תייכ )רע"ק ירדו ע)ו 
 היס יסרך) נז6לן לסטיר דר' גמ65 3ע"נו,סולע
 הונך ורכ פטור וכסיפך חייכ 3ריט6 כמהגנטקונה

 3ריק6 תגי33)06
~lpD 

  ויעוין  ורוק,  תייג.  ינסיפ5
  o)nh ררסוח, ועור תותר מיגיל רמר3סספרי

 יכו) קת"ז פסקך נספרי וכו'.  מוס נו סטשטורק יפוקו: למלקוחיל6
 ת") כו' )חטפת עקה ז)'ז קדסיסממקריס

  תוכ) )6 כו' דגנך מעמר מסעריך )6כ) הוכ))6
  6לריך לר' ח31ח ל6 כי'  טפריך 63חר ספסתל31ח
 ליכול תיכל מל6  פירות רפי ר3ר כל וכו' וטסטור

 קינו מפקרות סמקריס 36ל לוקס' Or רוה6כמעריך
 )נופן  כין  שעריך תפסת ל31ח תוכל ומלךלוקס'
רסוקי

~snat)  
 פייט חלות  קורס שוחיו ק"ת  רף

 סכמות סיחר  3סעח קרי ח5וח 6חר דחוקי]ו)מ16
 3ס*ע לממיר  רמידיספסח רס6 עיי"ס:מוכחיקורסחלוח
 ורוק: ובמכילתך ס'  רף ממורס  פיין לוקס.יסיגו
 חיפבס.  ו6יוסולך חופנס יסי%עסי6 ר'  בספריגליכן

 אלעזר ר' על דפליג S'fh למעמיס יסולער'
 ונוכפן 6סוריסי ו)דותיסס לטבח  ס,סורין  כלדסכר
 ופלפול יירפס. ומיקלס פבירס  3סן תפכרססירטנו סגה 6ף קר6 מרכס מותייסיוכ6ן דולוותיהסנוכיח
 ג"ח,  רף טריפות  6לו בפרס יסוספ ר' ברבריארוך
 מחליקה ר6מר  כליפיף תכין סנר6ס וכפייעו"ס,

 3יס רמיירי ד3עיח רומיך  מוקרסין,  כיסןכסיר3פו
  0ו)ו קורס כלסוף מוס 13 נוקר  06 ד6סילוקר6
 5ל1 פרק ריס  וסם פ"ב ל'  רף תמורס  ועייןסרב.
  הפלפולים כו/ו6כמ'ל לרעי' כו' רר"6 ו6ליכ6  ליסריקרסים
 וגלבע כרוכע סת65כ1 )פי לותר נמעין  ר'טןכש

 דכרתי מכח סו6 ת") 63דס 6ף יכיגכו'
  ד6נוליגין חס6 1ס ירע  יסוסע רר'  6פסר ניצת,1)6

 תוכחי, תע) 1ל6 מזכתי תעס פיס רף יוסכ"פכפרק
 טפילו קולט החזכח דגנ סיירי דינו רנכגנזרוע"כ
 והפיקו י"כ דף סג1)ין 6)1 טרק ספרק"י כנוומזיה
 61"כ ככסמת, פסו) דנונח O~lJDS a~Dh כקרכן

 נוגח הנעגין כיון כהדס, ונרבע רובע )חילףמס"ת
 חוסכם קינו תזכחי דמעל דרטס וסך טוין,מיגן

 פרק דירוס)מי יוחנן ר' וזמו כיס, פסיגי6נוור6י
 גו', קו)ט גגו )6 16מר 61גי ו' ס)כס סגו)ין6ל1

 וטפסר רגוכ"ס, פסק וכן כזס, מס ספגיס מרקסועיין
 יוכש  להקטיר קר6 יריך 1ח1 טמעה ר' סכררכן

  ררמנייס  ספנים סמר6ס  %תירן ומס יקרס,וחרופ
  ד6ף סנר  יוחגן סר' ז"ר לגמרי  יוחנן כב'פסק
  נל3רורמג*ס מסלם פרי סס רי קולי קינונסיגג
 )6  06 כירו' כפגודה לוחו  קולטין ר%ונגפיסת
 מק)ט עיי קטם זס 6)6 גורס סיס ררמכ"סונימק
Otw51p16ת11 קרטין תקרע קערי דניי פ1ר1ס כות 

 ודו"ק, ככסן* מזכת ס) גגו קטע כעדקותו

 מקס ,_לניג1רושע
~OD 

 ממוכח  קולען ת)גוה דהרוגי
 המס"ס נירוסלמי ט6מר כמו ור h1el קרנוחי4לוף

 נ"ר, מסרוגי רק מלכוח מסרוגי יסיר טל6 יו6ככרת

 כי גזית  לחסן תכנס ל6 כחיא ר3מזנח וסייגויפו"ס*
 na~lo 6(6 ייגס וסוככות ותחל)יסן כו' וכלפחחרבך
 ופסקו וימן פרק ריס כירוס)מי סימר 1'כנווכסייף

 6מר. ולכן סת)כוח, תדין )סרנו לסור ורכךסרנוכ"ס
 קינוח וקלטו מלכות מדין מתוייכ תסיס6רוגיס
 יי' לי  ימנע לנול סמו6)( לוקוס סו*ח )עייןטתזכח
ohסרגו סמלכוח  מרין סוסו 3חר3' פכרו 6ח ימית( 

 עליס הנפת חרכך כי רכתיכ סמזכח קלטו ועזכסייף,
 ממללי סו6  כקרנותיו ס6וחו מי סבורג 6'כוחחלליסי
  06 מ"מ  נסייף,  נירון  סרילח הע"פ 33'רמסה"כ
 כול ' ס"ס דבר ככל ממיתו 6חס  לסמינו יכו)6יגו

 ננמר כפרק רולח גני סנמר6 דמרנס וכתןלסמיחו,
 ורוק:  סרמכ'ש פלבחיכויי מ"י ופיין כל, ריס  תוס' מכות ריס ופיין  מ'ס'  רקןסדין

 סריס 6ח  סתריך Sh כו' ססי6 "ים 6"רהוצאה
 ויעוי' שכגח. הממיס ס6סס 6ח16

 16 6יס כע"ז ג"כ נקרס Otsl ל"ה פרק ח"גמורס
 מריחי  לעלויי קר6  נספרי דרי% זס  רמיוס וכרקס וכו/6סס
 טהס נטוס ההיך כהו כתוכ )6  ולכן סנרחת,פיר
 ל6ו ספרי DnD כזס ונקמה מעטסן  סיס עסו)6
 פרק  סוף  כסנסררין סוכר ריס ר6ילו יכו"ריס

  כ6ן וקילו פיי"ס' נחנק סנרחח פיר רמריחיסכחנקין
 מייתי טסןיח גכי6 גכי ודקתן כסו נתיכךיסק)תס
 סטין מ,ז כדף ד6מר מטוס ניס  וסנר6סס)זגחייי:1,
 ד'  רוחקן  ופריך קל,  רספ 56) חתול רטעק31רין
 וסרג חנק וכקמת נחירי, קכרות נ' ומסגיקצרות
 ר6 36ל חחיר' 5יזס חנקי פליגי  יסרפס סקי'!התו

 ופוכר  מגרף רק  נחצין  קינן  סנסקלין רכל  כ.ייןסד"כ
  וסגך רעלמ6  לנסקלין קברות 3'  רנלריך סו'"6פ'ף

  לכן )חוייהו, קכרות וכתלין דחמורין ע"זדסוכדין
 ססי6 ס6סס 16 ססי6 ס6יט לסולים ייפולקק"ל
 פ"1 פצרו סל6  רגטקלין  מנך  עם לסקילס פ"1טפסרו

 כמו ר6ח  רפיריסו ס6יס, 6ח ס6מר וזס  נחליןיט6ינן
 י63יס ססו6 כהינ ל6  ילבן ספמול,  סימן ל6פס

ותסס
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חכמהששמיםששך8%
  וסונור  נסוין'  ראינן שיירי  רפלקס יגסקלין61טס

 )חירק, קבר )הנך יריך 1)6 6חד כמקוסדנסק)ין
 סכל כיחיריס, סי6 גסים עפ"י סגוחת כעירוסגס
 יחיד תריח כנוו סוה וסתויח כסקי)ס גירון6חר

 דכחגק, ר"ט לנור רייס ורוק6לוויח )טו"ע,דכסקי)ס
 6ה 6תר סספרי )כרסתולכן

~'ho 
 סקסה 6ת 16

 hh~hh מריחים סכ6עס tDD~1' ק6ה תריחיסרע)

 לפ"ז כסקילה, ג"כ דסגרוחין כרחין ועלכסקילה
 וזס סמויחיס, SD דמפרי ורסק לסכור ר*ט נסנזלי
 עפ"י סגדחת עיר מוחין ד6ין כרן ס6יס 6תס6תר
 רהחריח גוג6 ד3ס6י קנו") סכן 6טה, ועפ"ייחיך
 הו ונזו, כיחיריס סעיר מטל כיון 6סה 16 חדסוי

 כמקיטס, ותיחתו )יה 6ית יחיד נוסית דיןלסתוית
 כיחיריס. פלט ותתוגן כמקיטס נירון סעיר סב)ניון

 גריה כ"ז רף סגהררין נגנור6 סעגיןףנך"שרקרש ככ*ז. סיפגורוק
 קטנה דכסגהדרי תתעטינין מיעיטיותרי

 כעיר 1ל6 י6סה כליס רק 610 ועיר סערסככ)
 0) הגדו) ככ"ך קותן ונין ס6ז אסייף סויגסהגנחת
 כשקילס דריגן attb קסורח 3סכט וכן כירוס)יס,ע*6
 כירו0)יס, סגדו) לכ"ד רק מו65ין 6ין ניכ פלט,וחתונן
 קה,דח סכם חחעט קוו6 המיקס 6ת 16 הליקוטגן
  פעיו Sc לכשר 6ית1 ת651ין 6ין דגסק)ין ולע"גכולה
 עיר לשועט הו6 הסני ה6סס 16 והקים קטגס' סגהדריסער

 )הס טיק כיון קנט' ס) מיעוטו פסס 6ףסגוחת,
 6ין 6כד ותתוגס כסייף 0סן תרוכיס 0) 6חרוין

 נד1לס' סגסררי סכירו0ליס לנ"ך רק לותןמ51י6ין
 )כרס 6סס 16 לכדי 6יס דרק לזסי וכיון י")ערךש סלקון, נוקפם מכין לכ) 6מת וזס כסקילס. ס6יגןכיון

 עם 6י0 עווג עוכוין היו oh ה6גסק)יןן
 סע!.ג סקיכ) כסכי) ל6 ענר תסס טיחי דיחק6קס
 הי6 16 ס6יוקס צקתו )6הכת 6ותס עכר רקל6לור'
 ת6הכת עוינ והעוכר ס6יוק, 6יסס מירקתפכדס
 0כת יעוין יפטור, רג6 מכר 6רס מירקת 616רס
 הרכר 6ח קר6 דייק )כן כזס וכתו"י נתוס'מ"כ
 0כ6יפן ס06ס 6ת 16 הציק 6ת מעריך 6) סזסמרע

 ודוק: ג"כ יסקלו רע ה61 06זס
 זכר םל4 מס כ6ן ניצר ס06ה, 6ת 16 60ים4שרצ

 גחלה, ע"נ סהעונך לפי וזקתו, סכתנחלו)
 כסקי)ס כי כיצר לכן נתלית, ס6סס וצין גתלסוס6יס
 הפרטתי מה )פי נרסס ה06ה, 6ח 16 סריספירז כזה: ח"ג פ)"ז תורס ויעוין )6יסי 6קה סוס כו כ"ד קער6ל

 6ין 6חת עכירס הגיס עכרו ר6ס סרחכ16ר
 לע"י 6סס עס כהנקף 6ק 6חך' כיוס 0גיססרגין

 ט6מל וזה 6חד, כיוס גילוגין סעכירה,6ז נעלססגיהם
 עו"ג 0עכדו והרסס ה6י0 סכיהם עכרו עס 6ףכ6ן

 on~b דירוגו היסס n'ho 16 ,ת ין5י6ו ג"כטגיסס
 נערס גכי ח65 כפ' 36ל 6חך, פיוס )6 עלמןכפגי

 סמיר סער 6) 0ניהס והו65תס כתובהתסורסי
 תלד: נכון וזה 6חד, כיוסקגידונין

 )ערכית מעיקתך  המת, יומת כו' עדים קגיסעבה"י
 6ו לכרח הכרוצח קר6 דקת.) גרטהי"ח(.

 וצמר 6חד 1כ6 דיגן גגתרו 0ל6 6ותס כיןגתער3
 דינו, 0גגנור זהו 6י פלגי ככ"ד דיגו וכצנזרוסו
 רעכיר6 תלתל כעין דהוי חע"ג לויתה, )ענין נוהגיל6

 מהימן ל6 הכ4 גלמן, 6הר טד מקומת וכ60רלנטויי
 כ"ת דמכות p~D סיף דתגן וכתו עריס, קניוכעי

 ורוק: כוי, ct:cשיעמרו
 )מ15ת נהס)מתו הרמכ"ן 6חר, ער D~D יונותנרגש

 ערות )קכל 0ל6 0גנוגעגו כתכ ט' )"ת)"ת
 OSDn' '"DD 4מרו htol כו' גפרות סריגימיוחרת
 מנינת ועיין כו'. ע"DD 6"' יותת ל6 כו' עדיסטניס
 פירק דרכינו ז"ל, רכינו דיך כמח"כ יום סל6יסתר
 כדין תרכר סער קהזסיר ר5"6 )"ת ננועתטעתה
 ה6זהרס וכלה כו' חכס סהו6 י6עפ"י עליוההעיר
 נפטוה כדיגי וזה הערוה ע) גוסס כרכר )וכרק)6
 כגפף יטגה )6 6חד וער יתעלס תנורו וה61)כד
 6חד עד DD~' יומת )6 כזה הלזהרה 1(SD)תות
 גתכ6ר הרי כו', סעריס כשעגת יותץ )4כטנור
 כ) DDn' פ' )עיל התעיין וכלתת רכיגו. טעם)ך
 דהכ6, וקרך כרוכח דכתיכ כו' עריס )פי נפ0תכה
 וכן כע"ז' העגין יגכפ) )הס 6חו חזון גייתכונן
 וי65 חיוחרת, רערות דרדס כלל סזכיר )6כחכורו

 עפ"י 'ונות ד)6 קר6 ע) הספר' נודכרי )רכיגוזס
 יונות )6 ת"ל חוכה ער ע)יו ייתר מל6 מגיןע'6
'"DD'h~D 1ע"6 )16 כפילות וזהו דפירט הרי bS 
 דמפרט 6פ0ר דנתר6 וכירטס )תות, כגפףיעכס
 ע"ה. כתקוה רכיגו קכתכ וכנוי הדרוש, ע"דרזה
 נוקר, לן גפקh~D 6 עפ"י להרוג 631נות נקרך,עיי"ס
 כר"ג 6ל6 )י 6ין מפרי ולקין כ6יק' ע"6 יקוםר)4
 ומס, עד כענין כם"ד פירקתי תיוחדת וערותכו',

 הגיוני חופת DD"' 6חך ער נותל סו6 גפסותרכריג.
 4חר כד יקוס ד)4 ככ)) גכ)) זה גס 6"קעיי"ק,
 ר)6 קי6 כ5) רל0י ת5י )6 דרכנן דסוכרגרדה, כספרי טס הגהתו ולפי 0ס, הגיה וסגר'6כליס.
 חוכס, רוקק DIICt יותת )6 דלסון IDIWV' )עךיונות
 מכרי וע"כ עמס, קינו )זכות ד6פי)ו סכריוהנוה

 ורוק: וכא"י, מיוחלת )עשותן4זי)
יד
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 מפאחכמהשפמיממשך
 נקטעס כסגסורין כו'. כר6טוגס כו תטיס סעדיסיךש

 ססי' העריס יר  כו'  פסול סעךיסיר
 נמר זה ותתו כ6כניס וסק)תס רכתיג פילסככר,
 טו'( יסק) סתוי וס6 ת"ר ככ"ק ן6:ור לכתודין
 ננתר 1ה6 גידתיס המה ob ד6ף העריס, יד נזכרו)6
 נועיקר6 יד עסס סיע ד)6 רכיוך נוסוס לתותויגו
 יך כתוכ דין גתת 6חר 6כל 6חריס, עפ"ייוכות
 כנוו מעיקרך )נוות ויכו סגגיור מכיון היינו תהיה,העריס
 ט6חר יר לסעריס 6ין ולסוף כו' וסק)תסרכתי3
 6כ) כלכתיכ' קר6 דכעיגין פטור ירס כקטעהגנו"ד
 ומס כרכחיכ, קר6 דכעינין רגל 6ו יד כהן לו63ין
 6ין 06 לכן תנוך, SD סיטן דם נכי נזקורסכתוכ
 06 6ף סטהרס קודם סכתוכ סטהרס נועכר כהןלו
 כתוס'. סגרמקו כתו ורלף oS1un' יד כהן )ו היה65
 ד"ס ת"ד דף כתוהות כתוספות פירקו רכן גר6סוזס
 ר)6 כ,' לס רצין לוניולת ירייקו כס"ק פתח )ה6ין
 וזה לוע1לס, 36 )ה היה רלelh 6 כרכתיכ קר6כטי
 קודס בכיה כיח פתח כתכ דפס והקוס ספרסגו,כלוי

 חעיקר6 )ה 6ין כין סג6 ל6 6ז מעככ ohlגלו"ד,
 במקביס וחיוסכתה "ח"ז. ה6כ ביות כסוף, )הלבין

 "ס: כסגהררין )רק"ל ~ons כחכחת ועיין סיטכ ורוקע)יהס
 דפרס כפ"ז נחסנס דנו65גו סנרי. מיי.רקמת

 וכתוספתך מועדות' נ' )יכנה הלךזס
 ועלו מעסה היה זה מ"ח רף וכחקין פ"רחקז6ות

 6תינ6 הוי כירוסליס ומכס"כ ליכגס רג5יכ ג'כו'
 לכן מלוה, יכ61י )רגלרכע)ות

~rb 
 כספק דוס

~Shcl
 ריכזת רכרי החכמים גח)קו כי 6כל הדין, ע)
 6סוי מתיי orl קיסר זה 3"ך( זס )סערכסתריך
 גרטה הספרי רכרי ולסי נויד. וקנות רק הרגל ערלהסהוח
 תנוקומן וגלו טכיכגה הגרול )כ"ך 4ף וכצחדפסוק
 קבריך סירוס לסקילה,. גיריסלנוי ודן כירוסליס,וליגן
 כע"ר סיה6 סמם הלויס, הכהג'ס וכהכ כל"ח ועוכרלגימוע
 כלקכת כטהכ-ד ה61 דזעסית וחקרך 1)ויכ, כהניסהגרול
 ל6 כו' ירוך 6סר התורה עפ"י כהכ והרכרהגזיה,
 כו' nshnl הכיצגה הגריל כיד טל גס הו6תסיר,
 כ"כ ע) כחחרס רק סיגו חיהה סחיוכ סמ1ע).כלתי

 ם6ס מס, לסרת העימר כתוכ לכן nttao'הכליסכה
 ממראתון על חיתס חיכים 6ז חסרת, וכהן חזכחים
 בסס גהיג, 6יכי התרס oh סכי3גה 3"ד על6כל
 ל)יטכת סגסררין חזרו e1ht oh תקרת, כסן6ין

 כניסכת כ"ד סיו ל6 החרטתו קכסעת כיוןהגזית'
 התחרה הזקן חייכ קינו לירוסליס, חון רקהנזיתי

 ורוק: סכתו3יס. כפלות וחיוקכחיתה,
 טיסיו נטגהריין מלוס הלויס, הכמגיס 6)רבנאת

 יסוספע עסס וכן ספרי טויסטסניס
 מעמיו גילוס)יס ונס י"ס קפי 3' ':ימיםכרכרי
 Sh9p'S ס36וח ור6סי וסכהניס סלויס גזןיסוספט

 נפלס: סגסורין דס61 י')פוספט
 ראימי וכו'* לך יגירו 6סר סדכר נון מסורגשש

 רכר'מר3רי כSD1 5 כקרקיו סרמכ*ס רעת כזה)ו:רר
 3עעס סנוריך וסרמכ"ן חסור, כל6 עוכר סו6חכנויס
151DSDוכ55י מספרי ע5נוו רכות תר6יות זה לרחות 
 1כיטול 3ספיקן1 )סחחיר ראי סיט ד6'כהטגתו'
 ד16ריים6 ומכס) דרבנן 61תי ד6ורייח6, הפגידיכגן

 כסס וחידל אילו כעגיניס לת6ד יס,ר,ךכתערוכתי
 קומרן רגליו תחת 61פר עפר ו6גכי אחרת,סיטה
 וסעיקל רמכ'סי כרכרי האתת דטתי )סיקולכי
 סג5חיס עגיגיס תלכד 6קר ר5תס מתורס כי זה,הו6

 וחותרות 61זסרותי סיגיסן עגיגיס, יתחרס לעדיוסקייחיג(
 )הוסיף סחכחיס כיד סיהיס היינו זחגייס, ימיו6סר
'"rD,נכריס 

 )סס גיחן 6לו ךט63ופניס )הס הנתטי
 וכמגין 3חכנוס נדו) 6חר כ"ר יעתור 061רמות,,
 סרסנה גוס, קיק סנרריס כפי יסר6ל כ))וכססכס
 6גי 65מל 6חך 6יס ית65 סל6 ולתען 5כטל,כייס
 סתולס ננגס יער6)ז )חכתי גפוף ו6ינגיהרוסס
 ניד תסורס תורס יסים סאל"ט כו', תסור ל6גרל
 הכ55יי סקקר ויתפרד nlllah' אגורות ויעסוכ"6'
 )סמום 6חד עם קיהיס ססס ללרון ס:ותגנךמס

 מן תסור 3ל6 עוכרים יסמטוי ל6 ו6ס)חכמיהסי
 ~elsn כן ו6ס וסח6)' ימין 5ך יגירו 6סרסרכר
 ס"מרו כעלמו העגין 36ל ס.6נורו' תה לטתועדוקא
 ו6ס סכורכן ר15ן 6) נותקכ) דקינו אפסרוחרטי,
 טטו6 16 עעותן, ויכררו סגוול 6חר 'כ"דיעווד
 מוסן סיפך ויעטו )עתור, יכול הלכול ס6יןדכר
 סת61) יקמר 1פרוז513 נוצחק רירי ר"י יכמיתותל,

 ת5טעריס, 6גי סיסיגוח ע) ר"ג תסנור וכן6כט)יג,'הי
 הכורע ר15ן סס61 חס כפי כ6)ות' יכוונו 6נ(ו6ף

כקנות,
 חק 5עס1חו יתעלס הסס ר5ט )6 ככ"י

 סיסיס רק ללוך, כחקר סכנווסיס חטעמיסג5חיי
 כשטס, סגטמע ןוק6 ורסס וכר5וגסן כחכתיסמעסת
 כתורס דונתתו 1מ65גו סרכריסן כפרטי ),61נ)
 ~s'p )סמוע תירה סהחמילס מה )זס, דומסענין
 חכמים, בקול לסמוע סהחתירס חחס יזהרח5ך
 יומת מות פיך 6ת ימרס 6סר כ) כד"ק מיחסוחייכו
 מטס מן מלוס הים גל6 כן ממעי )וזגנו6וככ"ז
 וח51ס סעיל מקיל )65ת )כוי ס)מס' כקיןלסמוע
 זס סילמה סקס ר5ס ס6ס 36) ע"ז, חיתהוחייכ
 עתם סזסן בפרע יתחרך חפפו סיס ו6סס)מס,

6יגפמ
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חכמהשפמיםמשך862
 ז0' טעמה 6חר ל6 הל61י י65ן 06 לרחנזג66יכפת
 חורכן 1)סככ פרעס גת לקחת ממככ 0י10)6
 לכג'י לחוק מהורס סתם ככס יטר6לן וגלותהכיח
 6כ) רכנן, מלגי מקן מלך, פקו) חז") נקו))קחוט
 כן ]ות65תי פרטק כלווי ר15גו 6ין נעגיןכפרטי
 ג' הלכס ברכות מסלכות h"tD מסה לרכינוככי6ור
hSn)וזס יעו"ס[, וכו', הו6 כך וסלטן סדכריס ענין 
 )ולכ כטילת ע) רקבון גיוס סוכם, הירוסלחיפירוס
 כקוקס. למתות דהת015 זקגיס, ח15ת ע) תכרך יומיוסקר

 ניגרי )ן כוספק6 גי הקגזתיז, כ) גנדררבמערזדה
 ל6 06 6ף 4"כ חזיר, הו6 קמ6תורה,

 6"כ ת"ר, ה61 סמ6 ככ"ז ספק, SD הכורך015
 עירוכ, כספק 6כ5 כבנות, סתתוטכ רכי חזיר6כ)גו
 רק הכורך, רגון כפרט היגו סזס סהעגין כיון6"כ
 ל4 6"כ רכלו, )6 קע"ז וכיון 6)יהס, )סתות0150
 ותגוע כקולש, סונוע ס6יגו כן, טוסם סריגו חיגקר6
 עוסיס ם6יכ1 כיון גלתן, קטן וכן מותר, יגיסל6
 עכרנו )6 תי 6"כ נקולס, היתעין ק6ין ספגיזס
 ללריק ימינה ל6 ע"ז סייך )6 ]וכן תמור ל6על
 וכלל, גלל מסור עימה 6יגו יודע, כק6יגו כי טון,כל
 וטעים 6יסח)י רר"י נוהק תכעירו סכת כתום'ועיין
 ולכ"מ[, הרכה כזה )וכר ויס הכדר, קורסמיד'
 6כל לנזרו, המה 04 כי ר6וריית6, רופני גרחהוכן
 גרו) כ"ר יעתדו 06 רק כלחי" הו0 סזס סנורול6

 לותר הזמן )פי יותר הגילות רעתם ויסכיםכחגתס
 וכר זה תפגי תיכט) 6יך 6"כ כיר0' מרמותמפכו

 רעסס סמ65גו נונוה כ0כר6 יותר חזק וז0ן16ריית6,
 עיין 0פרטי0 ויתר ק.ל6, כתחילס הנתגר לפידתחון

 בס"ד, ערות נהלכותכחרופי
 רלכגן ממקת יקוכ) )4 חרופ תמיהתו סרהיתבזה

 תרי"ג, ככלל ככל) יס4 חכחיס תקנו6קר
 ופקודתו חלך חלות אכל לותר סכרך סיסרכתו
 קיהה הסג) תקכ) ככס תרי"ג, ככ)) גמסני40
 התה כתירה וגס חלות, תרי.ג ככלל חז"לסוגי

 תעיין וכלסר חלך, tDS ממרץ זקן פרסתסתוגיס
 רכריו, החס ככרי כי הר6ה' כמפריו רתכ"סכדברי

 6תח: כדרך יגחכיוד'
 מהן ים ר"ת ר', הלכה פ"6 נסכותיר*יוטג*במי

~tD'h
 כסן וים קבין כהן יס כו'

 חנזס כו' 0ן חתורין כולן סופריס דגרי 6כ)חמורין,
 בסור כערפו הורהה6יסור דדכרי פירס כו',טוטפ,ת
 לכן הנסס, מטנוף וסיב חולס סהו6 כמי מעוכרוסוי
 קים כבתכלות כמו חתורין' כסן ויס קבין כהןיס

 סופריס דירי 6כל 16ת" סנותיהין וים החקהסיוזיקין

  במסור סמלות מלר רס  טלמיחן, מלר  נרונין ביגןהן
 חתורין כולן 6"כ כתרד והוס כו' הסור 1)6לנורור
 רכריס )ו כמוכר 6"ס ולז"ס מורד, הו6 יכרסככל

 סרמיס מן לו תנכס 4יגו מר"ת כ,כי)0ה6סוייס
 תחלה גרנוה לחט חרר, ;לSh 5 סס6כילסס6כלי
 הרמיס תן לו נוגגס נור"ם ה06וריס כן )6כנפם,

 כט5נוותהסה6כי)0
~)?h 

 וכקן התרד רק )ו נזוקת
 והייכן רל"כ, סינון כנתיכות כתכ וכזה תרך,)6
 לחרר קרוכ סיגג 6כל נסנט,  סכן וטריותכחלכיס רי היים  קיני  מסיס וככ) כנזתעסק' רקיוקץ
 דכררכגן ג"ג כגיטין 4מר לכן  ולרבה' לרייק ליסרסיס

 וכרוי: מזיר. ,סי מוגגקג0ו
 רצין 60 ע) נווסכל ט"ד ODW לשרנרמולה

 ידיס( לעיין מופייס מדברי קו"חלחירין
 כנו05. חייכ סכות  ייסף קו"ח החו"כ דיליףררוגח4
 כי', ככילם כקנית ס4יכה ספחה נוס  יליףוכקרוסין

 דין 6יגו כס 06ור ם6גי 6"4 6רז ררך כנוסכתוכן
טיה4

~toh 
 )1 6ין וחומר דהקל יעו"ם וכו', ככתה

 DS' ההפכיות סיחוייכ כסכרך העיון כטותקמקוס
 )זס ]דוגח6 טעתס טותק )מכין הגום6יסוסמפט
 טעת6 כתורת חיתי תילתל ה6 ע"כ כ"גככרכות

 נמסרו חרות מי"ג רק  כי'ן קו"ח כחורת חיתי1)6
  הכלחי  יתכרך  וסכורך  וילמרה  ירונוויקיסו  כנסןמסיני
  יפלו  6סר הטעות 4ופכי להסיר כי ידע, תכליתכע)
 גלס  בליון רעת עותק ירע )6 כ4סר הקרסכסכל
 מס וכל טעיות, )כ)) גכ61 )6  למען רמו' 15יתור
 תרותי י"ג כהנך גלמוד כתורה הוראס טליום4ין
 מטורס  נרוס"ק  60גוסי סכ) 4סר סופריס דכריב"כ
 ו1ס  כל  לסקיף  o51h סרקתי סריגו כי "סבליו'
 סטטיות ולססיר וריס עניגיס כמיפנים  ללינורסכוכל
 ס5נוסי לסכל וס קסס ורס, כמלס 15 חיותרחבתיכס

 )דייק כספסרי  ;6ין מס כע"פ כ6י כי יבירושכליחי,
 'סיס )וכזה תך"ס קו"ח כגין 6ין אתרו )כןרתיכות,

 וכן ורוק,( )ו0)כ0. רכין 4ין )נזה טעס ק5תנס
 סיס תורצי כן ר"י ק) קי"ח 6ר7 דרךכנוסכת
 איסור 6נל קורכהי מ5ד 6"6 איסור היה ,סנכון
  6ין  5ססו ככת והמסור עידיתו 6סת ק0י4 נזקר 6ים6קת
 וליסור 6תס נ;5 ;ככר מלר רק 6תר, תלר ,יסורוס

 כה h~pn 1)6 5יסורסי מנח  סו6 יס וכחסכ6סס
 ככה לכן וכתס, 6מה רק אמתו, כת איסורכסס
 6ין הסכיך עומק לפי 6'כ וכיו"כ, נוותרלחזהו
 גרסו לכן להיפוך, הפורס וכתורס כלל קרחכ6ן

 סיטם, ורוק ונכון.ר"ג.
 נק"ם פעתיס כמס ת65ג1רהטנה

 וקרץ תורכנן.
6סתגת6
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מ4בחממהשששיםמשך
 תחוס מסתר טפ*י זס )כ6ר וגללה געלתם*6סתכת6
 כו' קסריס וקומר כו' מסם סערה כטעם כ"טמנחות
 הן נוס יודע סיס hsl כו' סככות טל תליןתלי

 עלס כך כו' ט"י תולס נותן ולתה כו'6ומריס
 ויריעת חפסיתי והכחירס וסכי6ור וכו', )פכיכתחסכס
 מכרחת לינה )לכר6יס מתגלת קלינה כלעסה;י"ח
 סכחירס, נוכרחת וסערו) סגכר6 ידיעת רקהכתירה
 SD ומכיש טופס תכליתית סכלתי כיוימתווהסי"ת
 מורס זס וע) גמורה, כהטוי0 הסוס כעל מעתירזחן
 כלי 56)1 כ6חו הס ס6)ו ותגיס סקוסה הויה,;ס

 )הסיג נכר6 ככח 6ין זס קדכר )תכירו, 6חרקרינות
 יקרי) יחכו))ו יטרלל מ5כ )פי כי ר6ס ה6,61יה

 וזס 6טדודות, מדכר וח5יס כענוים כככ)כג)ותס
 השחס ו)קיוס סעת )פי ו6ז התורה, )קכחת 0כסיה6
 התורה רכזה זה וע) ענג, כטוי )לסור סכיחיה6
 תפעלות ע) נססכיחו העתיד כיריעתו הקי"תיק התורה' מן זס סיכר ל6 6כ) חסכרוי ככסףכ6כל
 כתורה, העליונה כחכמתו רמז סעתיריס השחסנדוי
 יסיס ט-ס )הסיג יכו) )6 גכר6 וסוס וכיו"ככתנין
 הכחירם תה6 ה)6 ידע 06 כי העגין, רוזכרכר
 טנור וזה וכיו"כ, ככריות כסיס )יס6 ויוכרחוגידרה
 לרכות רוגרוטה יוז6"1 דדריס כחו כו' יוסף כןעקיכ6
 סורך )פי חכמיס ק6סרו לחרי דזס כיו"כ' וכןחלו5ס
 סעתיייות הע)יוכס שיגיעה ח65 והדת השנוהמ5כ
 6ונזר, מה יורע היה ול6 סומרו וזה כתורה'רתזה
 הכרחת, ידיעתו ריס ידע מקילו )ירע, יכו) ביסס)6
 סל6 וכריס דרס ם)6 )פגי, כמחסכה עלה כךוזח

 ס6יכה טלי סהחחטכה רק כתורה, רחזת. ו)6כזוגתי
 הוכ) )6 6מגס כנוחטכה, ע)ה נך הכחירסמכרחת
 )ר' יתמה )תלישות היכר סי5" ויחר)ידע,

 ודוק: וחכייו.עקיכ6
 גת'. ע)יך קימתו טחס6 מלך עליךתטיסו2רכ(

 כני ד' יר6 ס6מי כתו עסה מ15תוזו
 וכ)6 וסיגגי ט16) יסנוט גזיר סוף לתרו לכןומלך'
 כסי תורק SD'1 היסככר

 ליחת עתקות פירום וי0,
 יעלה )6 ומירך ככ)) זס 6ין סת5וס ת5ר ה61תלך
 מסוס המלך 1)6 ס6ו) וסתע 6תי כ6ן רקבו"
 סטין ודס כסר רק מיגו 6"כ נז)כותו, נקרעמככר
 חלך )כ דמלך פירסו וסקדמוניס ודוק. מ15ה,לינותו
 רק כידו 6יגו סכחירחו כמוכרח, והול ר' כידביד
 ירhS~ 6 נווך )6 ם,ו) סהו6 כיון ורק הטי"תכיד
 ז' עזרך כקרץ ד6מר מס יתכן 1)זס כי'. מנונולנכי

 וכן כו', רושלך כ)כ כזקה גתן 6סר כו' ד'ברוך
 כגי פרק תניכם 3ירו;)נוי 6גטיניגו0 ט) 0ק'רכינו

 5טר טו' ר'  נרוך %5ר %נרסס  לסול 0'4כלעיל
 וקולי ר: כיר ולכו  יכחירחו  %טוס נויי  כלנוגתן
 נז)כותhg 6(' 1' ערכין סגנו' ככוונת וזג)) זהגס
 גתן וד' ד' כיי טוכסו שכיון פירס כס, הדרסד)6
 ורוק: ססס. מיד סזס כו' לכס ל6 ככ)) קינו3)13
 ט)6 פי' תחתיה 6חר תגס מת תטיס,22רכש

 ע)יךן תחתיו )6חר ס61 )נמותיוכ)
 06 רק מ5ו0, זס ילין נהור6י )ר, יתכןרעךדש ופטנט: 610, 1)6 תכתר סלתה תווי כךרק

 כיון 6מי )כן מ15ס, 6ז ת)ך )הסיכקסו
 מלך 3סגהגת ירקו )6 מותו6ס 61חר מ)ך )':סטהיה

 כסי 1)6 כו דכתיכ 60 כו. וקר6 ענורך,יהעוק תחתיו: 6חר )נוגות נו15ס6ז
 ויר6ס כהר6כ*ע. הספר SD וקלימקוס

 כע'פ' )קרותן 06ור ;3כתכ דד3ריס 3גוומרתו
 חומסות ויעוין פס, כע) 1)6 דייקך כספר' כווזה

 וסכן: ע' דף יותץיטגיס
 סקוס* מט) 1)6 כספרי תפחיו. )ננו נוסלמשמועי

 ומוסים דכח5וס ק5ת, )יסכ וגר6סותחוה,
 )6 וזהג ט0ף ירכס כ)6 6ך טענות, גתיכוגוייס
 רוס )כלתי דספם1ק פטוטי וגללה טעח6,ג6מר
 ק6י ו;מ6) ימין המ015 תן מור לכלתי lsnhnלככו
 )ללכות )תלן ס06ל הוכריס סני ע) הטעתיס)פרק
 6מל וע"ז וכו' מקנס 6ק )1 1)כתוכ וזו:כ,כסף
 וזככי כסף )1 ירכס )6 רתק"ס )ככה רוס)כלתי
 וכן וכו/ לו וכתג חס*ס סמ15ה, מן סורתכלתי
 נקיט כסף ילכס ד)6 קר6 ע) ביהונתןתת65
 כמו מית.1 הך סספרי ומליס לככו, ירום 'ר)6טענז6
 קר6 ע) דורסו במו ותככודס, חסוגס פירוט 6חי11 מס)מס)
 פירום סקוס מס) 1)6 6מר וע"ז יעוייק' ת6חיו, הג'רהכהן
 וכן )ככ" ירום )6 קכזס כסף' )הרכות יכו) נרקיסס)15רך
 וגן כו/ 11ה3 כסף הכינותי כעגיי 61גי ג:רודת65גו
 ל516רות הירכה וזסכ כסף כלי ם)הכין סכ.נוכ"סכתכ
 ס0י' ס', פרק ריס פסס ירוסלתי ועיין תסוס ד'כיח
 יר03: 36) יעכור ם)6 ר6סון ר6סון לזקריסיוד

 כירושלמי פירקו וכו', הליס )כהניס יפיסנרשי
 סבין ק6י )ים דגמיך מנוכס ועלהוריות

 וגרפס ויחי. פ' רמג"ן ועיין מכהנים, חלךתטתידין
 )1י וסכט רת3'סי יעוין ככיזה, תחוס נוט)וסמלך
 )ויי מסכט מ)ך מעמיוין 6ין לכן )יטו), )ובסור
 0עס עכור hSt onls ככיוס, חלק )יטו) )וט06ור
 ודו"ק: ממתיכות, 61"ם ככיז0. ח)ק )י טלין כיון טו'כ,כרסון
 דירסו SSn י6ף יבתרו גוס הזכחי)פי זונחינמשיתם

 כן 06 סח)ק" זקנע סככה כלנעלמהרי
6טתר6י
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חכמהשממטמשך884
 לותן יסחטו 06 זס, וככ) נחורין, )6כ1)6סתר6.
 )6חר יסטרו 06 6ף תתרת דסטחיטס כמתנותיחייניס
 חולין ניעוי'תכ6ן

 י'ז"
 ודו"ק: סזכח. זוכתי ת6ת לנזר ו)זס

 קס"ס פ' נספרי וכו', )כסן וגתן טס 06 טורליב(
 תטוס יתכן כחו*), כין כבין נין וכו' קור06
 כקרל כחו"),ן6)1 יק הו6 טוין סס 16 דקורדמקיס
 ע"6 י'ח כתחורה ועיין יקה, כסוס )גו)בסור
 טתותל נותקוס דפייסו חתייעייהוי IStnh מו"סכתום'

 יעו"ס: דקה בסמהלרעות
 מניעית כירוס)מי 1י5סרך, תיוסך יננךראשית

 טוכ כקלל דויסכ קר6 ע) ז'פרק
 )נכי טיכס ד,יגס פירוק החיסר, תן טפטורהנריק
 סמסטר. מן טפטורס 6ך הננער[, לררן ך6ף יסר6ל6רן
 יתחקר ט' וסופטיס הנזקיף )סין )רעתי חיוסכונזם
 הטוכה, תגובתי ו6ת מתקי 6ת החדלתי סת,גס)הס
 יסיין קסקמן תפני הטוכ, כתוכ )6 ונפן זיתם56)
 הת6כיס מן היו65 6כ) וכחרותה, כתעסרחייכין
 ודוק: הטוכה, כתיכ לכך ומעסרות, סתרותס מןפטור

 טרכות ער כסתר ד)6 תה כ.,, 65גך גזרש~שיט~ר2
 סדרסו נוס כפי 167 5") רתכ"ס )קי' וכנותנותכטין, רק גוהנ ד6יגו 6)עי )ר' 6"קמ61כ

 כתרכר כן 06 פכחס' קכר היה סזס רסיתותצורם.
 רק תקוה כסר רג6סר לתיר כן חמנית, נהוג)6
 נחירה, ככיר כתרכר ג5טוו ל6 )כן כחייה,כסר

 היגייס, כ) וכניו הו6 י' כסס )פיתנרענמרדש ורו"ק: וסוק חזה לק )יכ6וכט)תיס
 כפיכס נוורוין כעלי ד6ף לגו ומורסיתכן

 ו)חייס. DITtl הגז רחלית כוט)יס ג"כ )עכודסרסיס
 היתחטטו חל)יס 6כ) )טכורס' ר6ויס רסניוכויותרומה,

 והכן: )עכרה. ר6ויס היגסלככיהן
 כפי לולה זה סס. גר הו6 6סר כו' הלוי ינ6רכני

 חע)ין היו ד)6 רתכות פ"כ כסוף ר"מדעת
 נחגה רירם לכיח כירוסלוני ר6תר וכפי )לוית,סכר
 כננו toD נר הו6 6מר דפתר וזס לגחלה, 1)6פירוט
 חס יתפרס וכזה )נתרי, סלו hlcn )6 6כ)גר

 טדס ותגלם עיר תגרם עוסין 06 וח"ק ר"6דפליני
 עריהם תגרס דוקרה יליףנוקר6 דת'ק טרכיןכם')הי
 ימרק), )ערי הלויס ערי כין תחלק ור"6 יתכף)6

 ולכן )מחלוקת, 1)6 נחגו דיוס ודכית דסכלחמוס
 היו )6 ותמ"ס ))וים, סכר תעליס הרו5חיס סי')6

 למגית ot~lth ילכן דמע"ס(י פ"י )עיין תחיריןסריס
 סן דק)הן יקרך) כערי 6כל )סס, סגתניתכפי
 ות"ק סלו, תוך לעקות החפן כהדס )עסותנזוחיין
 ודוק: תחקק, ל6 )כן סן, כלויסט)סן יגססכר

 סירס. 11 סכקס טייות 6יזס  6)קיו.  ר' כססרשומת
 כסס )סרת כפוג פגז כרסמית דקודספל6

 6)דיס ג6תל ו)6 56דיו ר' כתוכ רכלן סכונה 6ךד'.
 ע"כ )כן עזריי כן כלכרי )כך הויי רקכקרגגי*

 ודוק: ק6י. סירסדט)
 1)6 גונחיך נתפרי וכו'. ח6חיך מקרכךנביא

 נכי כמו 6תמעט גר ן6ף פירותוו6חייס,
 6חיהס מקרכ 6מר ולכן סכ6חיך, חמוכחר רקתלך
 טע) פירוס )עו"ני 1)6 לך יקיס עור טס 6חר וע"זכו',

 רק סיהי קרוחי וגר דסגהדרין ז' פרק סוף בתרועוכדיס
 ןכר, ביזה טיעמו )יסרך) בייתר היה )6נכו6תו

 תיגיס וכתרסיס ollh1/ עסו )חפלת מיה גכו6תו6ך
 ופסוק: וכו',וכיס

 סס כקתוף כחוגי פירוט כחוגי. בחיר תקרכנביא
 6)יו ם6תר וזה כלעבהי )6 )כדגכי6

 כלגיסו טכתורס 6חת תטוס ע) )עכור טפילותטמעין'
 מקס, מפי טחעו התולה סכ) cirn הכימ)'כהר
 נכיף הו6 מנס נכיף עפ"י )כעס )העקר יכוסה)כן

 טסתעו )ך יהיס ו)6 6גכי 6כ) הסס, כמתוףכנווהו
 כעכוע )עקור רק6. גכי6 6ין הככורה מפיכע5תס
 סי' וזס סגחנקין, סוה יוחנן ר' וכדלדול )מעה,לפיסו
 )6 הגכורס חפי הכנ קמעו ס6ס וכרו, 6טרהסיכו
 פירוס עוד. 6ר6ה )n~fo 6 הגוו)ס ה6קרישרש ודוק: גכי6יס, וסטר הכרם) כהר )זכות 6)י' יכו)הי'

 סהיתס לכמות עור תכנה )6 על סררסוכמו
 כחנוך 6ר6ס 6כ) טהיתה, )כמו הכ6 כן כו',6כ)

 העם כ3 ויו6 כו' 6ק ות65 דכתיכ כסייגיהמקכן
 ויאחו: כו'וירונו

 Dnc )6 6סי סייס והים כו' )הס6קיסנביא
 יס6 )6 כזפ פילוס מסחו, 6דלט 6גכיכו'

 וכזלת יכלת כרי6ס 06 )תמור יכו) hSnכחוך
 )6 ו)כן מעתו, 6דרט סככי רק מלכי )6 כו'תדעין

 ורוק: כזבח, כנכי6.סת65גו
 כ6ן נזכר )6 וכו', רו5ח כ) סתם )גוםרןקיןק

 )י וכרבה הכה"ג, תות עד קם טיסנכפרקס
 קסרג' כ"ג 16 כ"ג מסורג כה"ג נריט דרסורמזס
 תות דעך כ6ן קר6 לן דתי )עולס, נוסס יו65ביכו

 ם)6 כרופן ד6ף הנקות, כעכין עיקר 6יגוהכה"ג
 ע5מס כפכי נוקה h'o והגלית גסס כה"ג כמותי65
hSiריקח ט) קנוס )גום יסיף סס וכנח' זה. פרט 
1i'Chכ) חתיכת הגנרל כווגח 61י1 כתקתעי כ"ג 
 נפח נוכה כ) דמסעי תקרב י)יף הופ דס6)חוד6,
 כפרסס, כמ"ג תיתת כ6ן כתיכ מד)6 הכזוגה רקכמנגה,
 )יס נותכי 3קכועות ק6מלו חס טפ"י י")או

יטן
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 משגהכמה"שמיםמשך
 תכגיגין )6 6ית6 כקררי Sah כות כגס Sth י'יכך

 תפי כתרכר נוסס 6תר תורס גתקגס וסו6י3קת*),
 יעו"טן עיתוי תפי סמפינס כפרק ס6תרו וכתועלתו
 וכנוו ג16ת hS וזס סיתות כס*נ )6לעזר כנזרכרוסיס

 ק'כ' כיסוקע ולכן כ))* זס זכר )6 לכן כנס,ק6תרו
 כמינון סגזכר כנוו מכסן לנעזר זו כפרסם נזכר)6

 ותק: יעו"ס כ"6,י'ט,
 סו6 ספקט עותק )פי ר5ח, כל סרס )גוםררץירץ

 תזיר ומחר מוגג 6חל רוקח קכ) ופרטכל)
 קתס ינוס 6סר סר5ח רכל 011 ונופרט טכסינום
 )חיותו, ס"ס יגזם ססו6 סונט סרו5ח דין נפרסוחי,
 עירו זקני יסלחו כו' וכס כו' סוכך 6יט יסי'וכי

 תוק: יעו"ס כןי דפתר כהכות וכריכייותה
 נספרי וכו' )מכותיך כקנפ כמסר וכו' ירחיבר84מש

 )תת דכר 6סר מגיה, כזכותסכל
 דססכועס יתוכח פירוסי מכותי כזכות סכל)מכותיך
 תסתר כי ורק )סס סמרן רל 6ת )תת תכרחת6יכס
 )סס נותן סוייגו דחס תוכח כו' ס61ת סת15ס כל6ת
 וחו6כ עתון קרוס, סוס קרתוגי קגיזה קיני, 6י5יתסג'
 יס"י וסכיניו ז"ל סררסו כגזו מכות כזכות ג"כ610

 כזכות מסכל רגל, כף תדרך ער ספסוק ע)נרכליס
 6כית זכות יס ס)סס וזס כככו, גחסכ וקטהכרסס,

 לכוהיך זכות יס6 6ז כו' )עקות תסחר כירק
 6ותס, טתקחתסיעחך

 סזס כעתס החת tnlSthl 16פכי מתי יסרהבה
 סטות6ס לוח ו6ת ימקייס ו6ז זכו, ל066

 טור עוד יסמע ול6 ככס עם ז6כ ונר וכו'מעכיר
 ד6חיטגס, וסרחת ג"כ, כקונג כרמח יפיס 1)6 כו'וסכר
 יסיס 61ז זכרי קכו)1 כור ויסים יזכו כ6טרוסיר
 תלכיית טטכור 6)6 וכו' כין ומין נוסג כנוגסגועמס
 ד6חיקגס, סלופן וסו סת5וס, כ) 6ה )עמותחיתר כי ככולך 6ת ו' ירחיכ 061 פס 6תר )כןכלכדי
 ס6לס: סקנס על עריס קלס עוד לך ויספת,6ז

 מר"6 סרו5ח )סרוג ט6חר רעך,)פי גנו) תסיגכך4י
 גזותיסנותוגו

 פכו) תמים )6 6חר )כן לגזול,
 ססגסזת6סר*י עפ"י יותר עור יקוה ונוס כעס"ט,לעך
 ת"ת ק)3דר"ת, סקוס רתיפטר 6עפ"י ,6רס סרגר6ס
 6ין סר51ח נכסי יורקיו תפסו 061 תפיססמסגי
 6*כ סס6ליך, ת"י סימן קלות ויעוין וירו,מו5י6ין

 עזך וקנר) כקלקען )6 6כ) תפיטו תועי)תט)ט)יס
 ורוק:  סירו. ת51י6ין נקרקע סלו5ח גגו) ממיגי6ס

 ונר, יקום עריס ס)סס ע"פ 6ו עדים מגיסע"מ*
 עריס ס)סס 16 עדיס סגיס DD"' כת31 לעי)-
 וקרקס פדים, קרקס 56) ע"פ כתוב 1)6 סרחומח

 וסגת כתכןי ע"פ 1)6 פי ע) דורסו נזטוססעעס
 נ5ילו רמוי כיר כהעטר כתיכס רהומיל  5הריגיןכב"ו
 חותתיס וסם עדותן וגחקוס כפניסן סעויס נכרסנירו
 גיוס לסיות קריך כ"ד כדין וסגס 3"ה סתעססספיר
 )סעיד סוזתגו 1)6 גתכווגו כס)6 וכן כלידס,1)6

 טנכנסו ס)סס נ3י גוח)ין יס כפיק רקכ"סכמיטת
 עריס סס ר6ס 6תר ו)זס יעו*ס, סחו)ס 6ת)כקר
 דתקרי וכיו"כ לסעיד קסוזתגו 16 כ)י)ס קסו6כגון
 כתכןי תפי 1ל6 מפיסן קריך ס)סס סן 06 6ףעריס
 זס סכתכ, nwD כ"ך תעכס נווטי) כ'ך כלגגילע"נ
 טסן 6ף עדיס כססן 60 ערותי תתורה כס6יגוסכ)
 ו)כן כתכןי מפי תועי) )6 ב"ר )סיות סי6ויסטקסס
 sv כ*ר 51") גפסוהן כריכי סיירי רסס תימסגכי
 ע"פ כתוכ )כן תסגיס, יותר כס)סס רכותה 61יןכ"ג,
 ודו"ק: ס)סס, ע"פ 1)6 סגיס 56ל רק גתכן תפי)תעט

 סטריס ע) תטוס סגר כו'. ס6גסיס סנירענמן**ר
 פסו) סכן מיוקכ דזכחיס פ"כ וכריסלעתוד

 כקר דכריטכך גוירוס)מי כתוטפוה סס וסוכיחולסעיר,
 וסוסיכו כ"6 כמהכיס )פ"1 ותיוסכ נפסות, כדיגי6ף
 רככות )סתפרסס ורץ כו' וימרסו נגדו כו' לגריסטסי
 )כן ת"ח, סנסורין כו' )תלך ונכסיו סו6 כתסכותתזיד
 סטריס, כיסיכת וסני )תדייניס קריך )6 כתסכותתולד

 כחמורס דנירון מנדף כדין סקי)ס חייכוהו יה616י
 גס דכריעכד כרחין וט) )מרייגיס, קריך היוועש

 וי'ה חסר ויערסו וכתיכ ודוק. עסי, וכן כסרכתיוסג:
 6מר וסיוגי ססס סכרך ספיר 6חד ולק)מורוה:

 כנווסו: 6גי6ף
 ולרטו כו' וסקפטים סכסגיס )פגי כו'רעממז*ו

 תקום סכסכיס וסמתיט סיטכ.סספעיס
 דייק )כן ותונןיס, בוריס 56) )הלוט )סס יטדכסגיכ(
 16 3"ר 36 טל עדיס י3ו6ו 06 6ף עריסדלנכי
 סעדיס ע) לסבו) 6ין גפם )סעירטסלנ ת)חתסתטוח

 סופט, כדין מוחסת כדריסת רק וחותים,כ6וריכ(
 ודו"ק: כחוית. סו6)ין טסם כמניס כדרךסל6
 לפ"ר גתכרר ד6ס פירומ סער. סקי עירהנדת

 כי פסו)יס,6ף סיו טסעריס סדין טגגתר6חר
 סזתס, דין כסן ליתר ג"כ כסקר טסעידו גססגורפ
 קסניוו 3סעס סיו כמליס O"lD רל16 גת65דס6
 עריס טיסיו  5ייך ר9 יפו*סי מיה  פסולים 5י3יחסר6ססירו רביעי ר5סחנח הרוכס כא' ר5מר יכהוסערות
 נפיססי סיו טקקר רק סעויס סגדת כעתכסייס
 נעת  כפריתו רטייר ימלק לספיר כסר  סו5  6סר ה:ערומנס
 ר9 לספירי מנסר סער' מקר ער גיס totto  הןע"ז

 כס6וגקלוס פירוטו חתם עד רגהיכ והר  נעדוהו.מהיקר
סחיך
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חכמהשפפיםמשך84
 )חתום סר51ס מס ע) חתם עו גקר6 רק סקלמסיו
 ער נקרץ סופו וע"ס נע5תו חמס כתי וסקסמוון'
 כמעירו טקס 6סר סלסע תכרית 06ר 1ר61יסחמס
 רעד מזם יווטין 6נ1 חמס עד "1רס קרינתו)סקר

 !רו"ק: )סעיד, פס1) 1ד6ין גזרן ה61חמסי
 כלסר 1)6 )לחיו. )עסת ומס כלקל )1רעונוירזכם

 ע"ז מיסכ) טעם נציגי וגר6סטקס,
 0מ6 חייסינן 61"כ סו6[, ]וחדור נגסו ותסירהרי

 ילך סט0ס סעכירס ט"י כעדותס סגירוןכסגסרג
 ויסכר עליו תר 6סר)ככו כנו' 16 בכיו סוסןסנ61)
 ק5פס ולכפר סעריס תן ו)סנקס נסקר )מזימןטדיס
 )כן בכיה 16 כגו נסרג כעוותן 6טר סעדיסכרס

 קגהרנ וקונס עמסן כ6סל 1)6 זמס כבסרומליגיל
 עליו )מעיר סקרגיס עריס מגיוון יסכור 06סגירון
 יר6ס כטח hSO מיתתו טל סנועירין סטדיס)סזיס
 6ותס יסכור כי רק סעריס, 6ת ססקיגיס יזימוט)6

 יזיחו ר6ס מפיגי, נקי וילך 610 ויגלל)מכחילן
 מלקות 6י תימס סיוחוייכין סעויס ס)6סעויס
 בחרי 16 ססקרכיס )הזים 6תיתיס עריס בחרייתפסו
 טפי ו6*כ סיף, לרכר 6ין ויהיה טקרגיסעויס
 הטויס גס דכו: )סכמיקן, עריס סיטגור )סוג"ח6
 הפסך לסם 6ין ג"כ רסס )הזיחן כ"כ יחפפו)6

 ודוק, גפטות, חיוכ 1)6 מתון חיוכ )6נל1ס
 סזהנ נ)סוגו ס)תס רניגו סעירגי סזהרלד4נ2ר4

 זומנוין זותתי וקני ד"ס י*ז דףסכסדרין
 )הזימן מגיס ויסכור עויס טפ"י כע"ר יתחייכטמ6
 06 תסס סיתר16 כעיר בחיים סגים קריך)פיכך
 6וחכוי ויזמו ססניס 6)1 יכ161 העריס )סזיסגכו6
 )מזיתן עריס ליזכור הכע"ד כמתירך סריעג*).
 לסכחיסן. רק יסכור )6 ולכך יתיר16 סמזינויןוגס
ISSD1ע) קמה )6 זס ועכל נכון, וזס כחיי. מרכיכו 
 סייגו מטס, ככ6סר 6ף )וקין דכת)קות לתפ"ססיטת

 רלתגפר, )בינק ניחך ק5כס )סם סיסדכמ)קות
 סרה עוד יוסיף ל6 סדין מן סוכם מככר חסוע)

 ורוק. סקר. עדי)סכור
 הסס, 1)גקוכ )בכור בריך סעד רגם כמנדףידהנה

 חכר לס"ד ויהרג ססס 6ת נקכ הרי תתזס06
 )קוכ תתכוון דלין כיון כרחין וע) ההרקם, בריך6ין
 יכן כ*כ. גריל ודוגו 6ין סגידון 6ת )סרוג רקהטס
uh~n6ת לפטור גטכע ס6ס ספקרון, כסכועות 
 על עכילה דלין 06ס, רק חט6ח מכיב 6יגועלמו
 והעמן חכרו, תמון )?פסיד תתכוון סה61 רק סקרמגועת
 חכרתס. 6ת תקילה חר6 דעכירס מקיתות ככת?נווסכ)

 נזוסג4 והטעס ר0*יי יעוין )בחוחו. 1)6ל44וק'ך

 ט) סמספחס כצוד SD ח0ססכסתורת
 כמסקר S~h טסן, )גה כברפס וסחמירס גיותרכסן
 6"כ העריס יטרפו 06 גסרגין, יסעריס וס11ת1סרסר
 גס על ספיוו כי וי6מרו' גקרפין ת5 ע)יחקירו
 רסני יקמר ת6ן ססותע ויבתר וסוזנוו, סזיגתסכסן
 ת6י הו6 חידוס ס6תרו וכחו סני' דלתך סקרימסוי
 ות"ת שפרט כסן, כת tDS~ SD ויתחזק כו',חזית
 ע) רחמג6 וחימס כעריות רק 06כחן )6קרפה
 כהרנין יסיו 0)6 ע"ז רחתנ6 וחס0ס סתטפחסיככוד
 כקלי כהן מסאת ייכרו 1)6 הכותל כנויתח רקסעדיס
 עריות, ר)16 כהנך גס 6יכ6 חנק 16 וסקי)סוכפרט

 ודוק: כסקר, ססעידו תמס סקרויסתכח
 מלריס, מברן המעלך וכו' ר' כי ממס תירץכך14

 דורו פ6ה ריס הירוס)תי רגרי ע"פפיריסי
 ד)יטורין כהס קהיה וע"י סיו לריקים כובן רודט)
 עוכרי 6ח6ג סל דורו 6כ) כו' כמ)חתס גו;)יןהיו
 וזס כו', כלחין סיו ר)יטורין היו ס)vDI 6' סיוע"ז
 כתפורם ע'4 טוכדי היו מלריס תקרן ססעלןכעת
 הים 1)6 עזנו ל6 מלריס גילולי ו6ת כ'יחזקו)
 סותר וזה כ6, פ' כנוכי)ה6 כבכופל ויליטורין,כסס
 חתלריס סהעלוך כתו כתדרגס כנווך 6תס 60chף

 מהם: תירץ)6
 ספר0ס רכ) פירוט יטרלל, קתע ת"ס יו"כמרכמה

 כמו יחיר' כלמון סזס ות"צ רכיםנלסון
 כו', יחיד כלשן רתרגר כיחך הרומס כלליותע)

 כו': סולע ק"מ 6)6 קיתתס )6 ויפילו6)6
 )6 סנז)חתס טכעת 6זהרס סו6 נו'. תירקו4ר

 וגס סוק!, 6ת )וקפחין הכורח וכןיכרחו,
 כרוןף דהוי דהגס תזסייין, 6"כ I~G11D 6(6 6יןכזה
 קורס 6כ) סהר6ה, לריך רווף גס תכירי, )כסננווג
 לכיתו. וימיכ ילך סירך ה6י0 מי לכלות סרימפקרו
 טענס 61ינג1 ג"ח סימן מסתיע רמכ"ןויעוי'

 נו)כיס הק' רכינו כדכלי כן ותפורם ופסוע.)ומח"כ,
 כי' כקמרי סיכגם וניחר ט"ו הלכה פ"זסוף

 יעוי"ס: 3)"ח*סוכל
 נונוקיסהמ)חמה)ספק ילך פילט )כיתו, ז,סזנינפוש

 ככות לחטן הדרכים, )הס ותקן ותזוןמיס
 ופרוט: כ)חתס, יספה ול6 לכיחו יסיכסת)חמה

 3י'ת0 תהיס יכול כספיי 1:1" יר ת13' סללהכל
 6וי3ך* ס)) 6ת 61כ)ת לך הכיז ת"ללסורה

 תותר' ככ"י )6כו) ה6סוריס רנריס ט) כזוגתו ע"כסגה
 עריס מלחמת רק עממין, ז' כת)חתת ס6יגוו6עפ"י

 ח)כיס, כהלכות סיתכ'ס כתום"כ וסוףמרחוקות,
 מוחריס מעמיס לנכ1) כג"י כסיכולו ח)חתסרגכ)

כ6כי)ת
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 קשורמהשפפיםמשך
 יפ"ת ולסותרה וכתו כקירעכו, ס6טוריס כלנרגילת
 ר"6 וכפסקך )הנר'6' 6)יה1 ג6ררח ועיין3ם3יהן
 לסורה כיזתס חסיה יכו) תחרימס מחרס כיקומר
 סהחריס יריחו כלוו לסמים חרס סיהיס פירוסלך,

 אפסר ולפ"ז טיכ, כל מלליס וכטיס ת")יסוסע,
 דכתיכ 1ה6 תלחמות, לסקר טוה עמתיס ז'דתלחתת
 גיגהו חרס ד)16 להתיר היינו טוכ, כל מלליסוכתיס
 תחיינזס. דסחרס מקרא )אסור דסד"6 יריחו,כמו
o51hכתלי אפילו דתותר יכ סכר חז כחולין 
 טכיכסוי סכת וככ) רעכון כמעת טל6 6ףדמזירי
 מלליס וכתיס רכתכ 60 רק כהספרי סכר דל6וסייגו
 6ף תותרין סיו שככסו וכעכע )הורות הי.גוכ"ט
 פסק והלחכ"ס ה6סוריס כרכרים רעכון כססתכ0)6

 כ"ט תל6יס רכחיס קר6 סך חייתי תכןכהספרי,
 ודוק, נזלחתה, ככל תותר רעכון דכסעת מס'כעל

 לך תכוו ת"ל )סת'ס סלמס יביס יכול הגר"6ומש"כ
 ה6סוריס דכריס ,-סייגו כ6כילס קטור יהיהיכול

 לכמרה 6סר לוינך, סלל 6מ 61כלת ת"לכגכלות.1
 ונראה לסמים, ססללס סר"6 האיךנפ)6

 רסד""
 כמו

 sl(tott )כשגיס מריחות לד' מכס )קח מויןכח)חמת
 כהרנזכ"ןי ודע כהרחכ"ס וזמו לך' תכוו 6מר)כן

 כספי עיין לדורות, גוהנת זודמ15ה
 וככר הת15ת,

 כב"ז: ורוק ע"נ, ע"ז מגחות ערוכס מגת'הוסג
 לו היו סל6 יהומע געגס ל6 ס"נ וףעיר*רבנין

 יטרף) 6ת סכיטל כסכי) 6ךכניס
 ד6מר ה6 6"ם .כוס כחלחתה, 6חת )ילסמפו"ר
 כן ים כ"ס אליעזר ר' ע) ספועליס כפרקרכי
 דר'6 ךכיתהו ע) מס 6מר קס61 נזפני 5דיק')אותו
 61"כ נזיטר6ל, זו רטעס כיטלס פו'ר כמהגיס
 לריק, ל6ות1 כן יס ס6) לכן כגיס, )ה מאיןעוגמה
 טח5לו כר"מ, ר"6 זס חיים ען לריק פרי 6מראכן

 הכן: כגיס, )ו יס טלווזכות

 כהמה 6כל נ6דס, פירוש גסתס, כל תחיהטף*י
 )הסוג ס5וה )טמלק רולזס ו6יגו ס)),נגל)

 וכרפירס עמ)ק' זכר תחחה רכתיכ מסי וערתסור
 כו' S3h עמלקי ס) זה סוד יאחרו ק)6כמכי)ח6

 פסוק י"6 ק' יהושע כמפורס הכלמס החיועממין
 הבהמה: רק כרכליס כנווס"כ ופוג לסיכון עסו וכןי"ך,

 כספרי )רקתם, לך כותן לבדיך ד' 6טר2:אדבמה
 1ל6 כסדה סחיס טיפ 5ף 1ל6כברתה

 ככלי ועיין ונוחוור, כירומלחי כגירסא כן כנל,טמון
 עיי"ס: כלפגינו, דהגירס6ורבה

 תימה, הירדן. עכר לרכות לך גוען לספריטטבמ
 ד' 6טר סנר"6( נילסת ))פי ר5"זהכפסקך

 סירכן 5עגר פלט אומר ר"ל לך גופן וכו'לילדיך
 לס' מייתי רככיריס גירוסלתי והגס מעלמן.מנטלי
 6כ) מעלמן, נטלו )6 סמגסי טכע דחקיוק6נור
 ח5י כחלק לק ערופס עטה חייתי דל6 לוחךתנווה
 כס"ד וגראס כןי פסק ל6 וסרחכ"ס תגסס,סכט
 עכר מבועט הוינה ומזם )תליי, פרט ית65 כיררריס
 רו5חיס, טכיחי דתמןהייון

 כפי הספרי וכדינמי
 וכנדרים גלעך, כארן דמיס טוכפי סריכ לפימסטי
 הך6, חיעוט סוי 61"כ ירדג6, עכלת ל6 בכתיכ"כ
 61*כ סירכן, עכר לחטט לילדיך ד' 'נחילך61קר
 וכי סיריןי עכר ותרכינין שיפיט 6חר חי'צ1קהוי
 וסנויעוט עכו*ס שרוכס עיר סייגו למטי ג!רטיח65
 וכתוס"כ לסחרי, נעקר 6יגוהרקון

 סגריי
 כפ'

 'Ct'tD: סגיעיתי מס' וכקג"בחוקת

 פירוס ירוטליס, זקני ו)6 ההם העירזקני
 ססגסדרין סן יסר46 גל זקגי הניססזקגיס

 יעוי.סי היחרי קר6 חייתי וכנח' הגויה,סכליקג:ת
 מגי6ס זקניס גה l'he דטיר כפכות דגמיומטוס

 יעוי"ס: ערופהעלה

 כספרי ידיסס, ירחנו כו' ההיך העיר 'קניוכל
 דמסיק לע"נ ברמכ"ס, וכן מ6ס, סןאפילו

 רוש 6פי)1 פירוש .סרבל, עדת כ) יכתיככהודיות
 כקן. מתוך לוכן פירוט כולה הנוי וכן הסדהמן

 5") דהיס הכווגס, 6ך מתנוה, טכע כ6רויעוין
 הים ו6ז ק6י, OIO העיר ועל החל) 6)הקרוכס
 ערס ככל עכס וריכ ככולו והוי כולו לותוךרוכו
 העיר זקגי כתיג כ6ן 6כל הגוי, ככל הגויויוכ
 מהן סזקניס ע) וקאי החל) 6) הקרוכיסהסיק

 גרס מס יחגיר קרוב, הו6 מהן 6חד וכלקרוכיכו
הרת'5ג(

 קהי
 סירח15 כילן, )היות 5ריכיס )כן קרוכיס

 סעריסס 6כ) קפידי 6רחי5ה ודוקא יליהס,כולן
 ולפיז כרור. וזה כרחכ"ס, וכן ככולן )היות6"5
 מחלל ק) המ5י6ס 6חר סהוקחו כ"ר ה'1 06יתכן
 הת)), 6) קרוכיס היגס דממה לרחוןן ויויכיןליגן
 ודוק: ככמס. זקניה ורוכ החלל Sh קרוכה סנניררק

 כספרי. יעוין ד', פצית 6סר יחיאל לעתךכלנשר*
 מרין ננמר פרק ד6נור )מה רטווןוהגראס

 ולחד מירדן מעכרו עד סגסתרות על כצגסיןל6
 )ערכותי יככסו ק)6 געגעו )6 הגננות ע) 6ףמ"ר
 ס16תס פרית, 6מר יסרך) )עמך כפר לותרולכן
 כעת תעניק ל6 כן ערכיס, היו ס)6 כאופןפדית
 ונכפר לוכטרתן ורוס"ק מחדי סגר5ח מה ע,.נוחעל

 ופקוע: סדס,)הס
התגו
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