
חכמהתצאמשךא8
  רסיס נימס סכיו. שנית 3יייר שייר י'רנתנו

  גוחן ו' Dh סחק5 ת5'ר' יפת נסיחרמגלי
  ;ינין lShn סחלחמות  גררך 5נל י;ר45 דיךס5וינ
 15  סלים  כ;פו;ין  יסררך  מסס' ;וכס  וס5וי%3סם
 פור  לרוחין  עינן  סס3ויס  מחליפין סמלחמסתסיך

 ;מגיירס סיס"ח פגור כי  יתגןן כן  06למלת%סי
 ונכנר ח;ו3 יסרבל  ימכנו סרחס  נפל ל6;סונו;05
 ד' סגתנו כ16פן רק ת6ר' סיפת סוהרס )6פ"1

 ודוק: כרחס. כע) )עככה יוכ) 6ז כידיך,)160יג
 מנמרך הכתוב כספלי בה. חפ5ת )oh 6רףקירק

 6)6 וקינו וסיס דכתיכ מסוס פירים,וכו',
 הכתוכ מבסרך וזס ז"4 סררסו וכש סיזחסי)ס1ן

 טוכס:כסורה
  פסקך נספרי יכי'*  יסים ;חי )6יס תזוייןכבי

 ונו51י6  6י)ו 5ת 5ני  מליק י%;מפו  סחירט"1
  סלו,  ססולרוח )וי כניס )ו וילדו ת*)סיננו0
 ופירומו כל"), ס)ו הוצרות קהין 6ל1ינ16
  )סוס  סוית 03  סבין  ;סחי מממעט)פי
 עיין )וכוס כ"ד ואיתות כריתות כחייכי מסה"כ6וס'

 תיכמס  hy~tn  סבלי יכ) גערות( 6)1 ריסירוס)מי
 תפיסת 3ה ס6ין 5חר ;ל ירמס מנפל %יסייגו
 וירומה  הכולס  סכן נונול רעינו קרסי  01DSק17סין
  משיחסין כולרות נינמס ו0כ5  סלוי ססו)וות מיקם"),
 קפי מ"ט, כיכנז1ת תם רצינו כתכ וגזםמחריו.
 510 כו' ;לו 0ולרוה 0וי0 3ס סיס כ) סנר"6פנסת
 הייים. במרת ו6ס ד"ס ת"נ גיטין התום' סכרתכפי

 ורוק: רכריסס. חריר31זס
 דייק ינז65 כי דכתינ נכית )ו. *מ65 6מרהבכל

 כ6ן, )ררמו )י גרפס וכן נעדיס'נספרי
 וקין מלתו וגז) סנגכ 6חל 56) ממון )1 יםר6ס
 כקרקס ד6ף כןייגין, )הו5י6ו יכו) יפיגו כיון tO~1D)ו

 גס )טן )הקדים, כלמותו דגיגו ימ5יע6 כפ"קקמרו
 רפ"ח  סימן  סו"פ ועיין ככורס, חלק כוט) 6יגוכ6ן

p"D'ורוק:  וכ5חרוליס כסגס0 י 
 סככורס נזקפט סנכורס. מספט )ו כו' הו6כבי

  וכתוכ פיתם )6מס. וככורש מנפט י)656יס
 )ככר יוכ) ל6 כו' וסקגו6ס ס6הוכס כגיס )1וי)דו
 )כן פירס )ו, סגו רוסית כי כו' ככ) )ו )חתכו'

 6ף 60הוכס' )כן סככורס מספט ו)6 סככו5ס מספטססנו6ס
 ממפט  6ין 0ר3ס כניס ילרו  וסינופך ה6סוכסכי

 6מו, כנכסי הלתוכה כגי מחיו נגד 6ף )והכגורה
civnממכוון כן ס6ס, כנכסי ככורס וין קטין 

 )6יט הככורה חקפט הנחרת מתנזר וזסמסררסס,
 קהות ס6סוכס כן 610 )6סס hSt סקנו6ס ככן610

 )פי ייתר ונויוסכ וריק. 6מו, כבכסו t~nhS ככילכן
 והנחת ככה"ג )יע"ק קר6 סך רכ6 ומוקימס

 )קדוקין כתירס וססגיס כפולס ;סי6 3נטי5יס;ניעי
 6ין וככ*ז )6מו' ככיר ס6הוכס כן וסויסיח(

 נזקפי)1
 כגורס:

 כתוספתך וטו', ועורס סורר כן )6ים יס.סבי
 נעמס וחורה סורר כן דנין ר"ג 6מררננעיס
 יעליס ק6ו קלותיו מס DD"' סטעס ונ*)כירוק)יס.
 כו' כריסו וינוסך כו' כרכני כן יוחנן ויכגםי6טיכס

 סיס כירומ)יס נס וכפיז ממקרם, נותל גמ65)6
 כרוקות  ירוט)יס  סל וחסרות ונ)ע"ס, ומלמיסתודה
 3;ר  5וכלי0 והוי  פסחים( ריס  :ירושלמי נותרוגסוס
 Sh הגעל כ6 06 חט6  6ין  לכן מפיט,  ויין0ר3ס

  ופסת: הזוטות,חדת
 ותלית וסותת מוח מספט תט6 נקים יסיררבבי

 ;לח פ'  03פרי ר5יח5 ספירוס וכו',קותו
  יוליכו פל 35וח  פון פיער טג%5ר לפי נספייס
  פירוס כזיעה' 1)6 3ס עונה ת") כן כזה  4ףיכול
 תכרח ;יקמר לפי 5חריי  חחיחס קינו סורפכי

 מן הכ6 זרע כמו וסוה )נמרי, סח3ל תכרתחנרח'
  מ;5'כ כזרעו, 1)6 3ו פעו לת%רקס  לכןהנכרי,
 מונס ו3ר6  לחייו מתייחס ;ורבו פתיחנט6ר
  מפסיסן  כט6יחוין 35 ;ל פינו פוקר  לכן535'
 מוח' %מפט חי5 53י; י0י0 וכי  סימר ווסנירי0ן.
 חי6 וו0 נ1רפוי ל5 כקיט רס  סחין יפיס  סל5פי'
 כזרעם, )6 כס פרס נתיב  סנסן ופפ'1  מגרףסל
 וסוף )6 החט6יס כק6ר 6כ) SD 'TD לותו וח)יחכוס

 ר' מדעה t~DDI. מגדף רק נתקין ד6יגןכחכמיס

~rD'5h
 ררוק5 מ"%, חט5 כליס יסיס וכי פירוקו

  6כ) למות, נמפט  ;פליו המטף )סיות דייך63ים
  ימסס ס)6 כדי לק )נוות עדיו גספט ס)6חט6
 בו חס6  סיין סמ6רוס0 נפרס לחרי  סרורףכפו
  3ן 50 53יט ודוקק נחלס' קינו 013  יחפץ סל5רס
 רלס  ס6ס סופו מ"ש  סנסרג ומולס סולרססו6
  סנסריין  פיין נחלט. סו6 וככ"ג מוחל למחול5כיו

 ודוק. ח"ומ"0,

 חייתי )6 1נגח' עדיו, 1)6 16ת1 יייסובממרי
 כחלין סגסק)ין רכ) מליעזר )ר' elhז0

 התסיס ולן קייס 61חיו )לחיו )עקות רזמסמסוס
 ס6ס ושלמז וקודי קייס, כס6יגו )מת )עטותזרמו

 מהן 6מן תקין  6ין  נסקלין 3ס6ר  חנרףכחמרכ
 דכו)הו מחיים קגתערכ וכמו 6חריס )כזזת רסקיר)6

 ודוק: טירוכו. 1)6 קותו כתוב )כןפטיי"

 IDO ע) גנבתו תקיןל4*
 כי כו' חקכרנו קצור  ג.

קללת
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קחכמהתצאמשך
 )פרם יתכן כו', 6ה תעמק 1)6 כו'ק))ת
 ככלתו תלין ל6 סססע( לכערי )הירוע חוגכ)ותע"ר
SDסהו6 כיוס תקכרגו קכור כי ק))ת, כי הען 

 וכ1,: ד' 6סי אדניתך 6ת הטמ16)6

 לקוכר6זהרס כסגהדיין הקכרגו, ק13רכי
 דכפי)ות נראה יעוי"ק, הקכרגו' קכור כימתו
 כפילות סגך דדריס כנוו פעמים מ6ס אפיקומורה
 תלוי כסאות סר6מין ופעס מליקות 6לוכפרק

 כו', הרגוהו טהס )כ"ר מטול ה61 לותוסקוכריס

 )ק13י ו6ח"כ כסחטטוסו6כל
 הוי סגי פעס 16תו

 ורוק: )קכור. חייכיס חת חזהדככ) ומסיע 6דס,ככ)

 6'ן פ"3 חו"ק כירוס)מי כו'. תקכיגו קשרכני
 מן קפינו סלו וכתוך כו' מעממות 6המפגין
 6ל) גינות כו' סעיכ תפני מותר לכוויסמכוכד
 nlnSD 6ת ויקח דון וילך כתקרך תפורקסכותיי*

 ימן מקצר לוחו דפיגס סרי ליה קיק כקכרכו'
 יחיס ד' ויטוחו מכתוב ונוה רכותיו.)קבר
 יחידי, כטנקכר כה"ק כסתח)ח ללוס המנהגנתפיט
 וגתמועקס 3ח)חמס סגפנו מס ע) הו6 כקי6 כי06

 יקי6)- טוג6י ס)ינ)יהן
 סיס  לרטתי.  נחל? נו'  לרתחך 6ח "טמ6רלא

 המלכיס מהוריך ויהוסע h~p3 מוכח פו"גבמח
 ד)6 )16 חקוס רק דזה וגריס סממך, 613ק1יס
 סיגו כחו"ל 6כל יסר6ל, 63רן רק זס 61יןתטמן,
 עו"נ[ גותי קוכיין קלוס דרכי מקוס ]ורק העו"נ )קכוינולוס
 כאופן תיירי !זס כזס, סגסתפק )רנוכ*ןורמיתי
 תכריכין לו )סכין )ככווו 6כ) )גכ)ו, 1Plbסתסהין
 16חוי יג.)1 נל"ד דללו. 6מיג6 הוי זס ומסוסתותל,
 דוקק וזה רנזכ"ן, ועיין חת, כסקר וכ"מ ו)6קת*)
 ס)6 כירומ)יס 6כ) לסכטיס, סגתתלקה יסרק)כקלן

 לסורי )ככורו )ססהית lStrh קם )שכטיסגתח)קס
 נירוק)יס, המח חטסין 6ין כמרוכס יחסירוכמי
 6ויכ, כיד דוגתחס קך6 ע) כחקתי פ' כתו"כיעיין
  לך  גיתן  6לריך ו' 6טר כו' hnun 1)6 ד.יק,ז;
  6ין  כירוסליס 5בל לרסחס,נחלס

 מליניי
 (tss הגות

 ודוק: כח"ק נזסרס"6ועיין
 מסב כו' נדחיס מיי 6ח 16 יתיך  סור 6ת תיקהכך*%

 יהסכותו קותו כו' וסיס ולספתו  ל5תיך'חייכם
 כתוכ ולסוף רכיס, כלמון סכל כתוכ הותחלה)ו

 גופנים סורו 16 כו' חמור 6ת )"ת וכמורגיס, כאין מרנרה ספרסס זס כפופן וכקן יחיד,נלסון
  ל6סיף  לריך  לו יגוע 6יט 06 כי והעגין כותגדרך
 כרי סיסיה לו לססיב  טוריך  מרין ביתה Shליחו
 דכר 610 061 סויף נזכרי  יותר  נז6כ')ין ק6יןסקנס,

 סתו5י6 וסגם מוכרו' וק"ל בו מפסל י6וכלסעייס
  החיסל h""D לסיר,  גס לטס לס6כיל  בנייחו יםסיס ר9  ט6יכלן מס פולס 6יגו לעגמו והעור וקססיר
  לסכ%ליס %טני6נסיסו6*כ  סן סמ6 רל6י קמ"לכסס,
 DIY 5מ וקף onlhn ססכס יסיגו hS סמורסל
  קליך % נפח מסהפקנ5 6חר,  בפליס  סלססו5
 עינו דנססור כיון 6מרינין מי )6, 16 נהן)סעפ)
 פירות כסמפקיו למיי 16 )נוכרו, 5ר'ך הטכסמקייס
,1(56IS'Dh1 6דס יר51ס נוסס כסן )*י אכווין הן 
 מרכר מתחלם ולכן )מוכרה רלריך ומסתירך קלו.כקכ
 ל6  ם6ס 6תר ולסיף דקרך, כ16רח6 רכיסכרסון
  יטיס  06 בפרי ססס ופל  כפרי סטור  פלכפרי, יכר בל פל  חסייך  כיהך' הוך Sh ולספחוירפחו
 6כל 6חיךי מרקו ער עמך והיה )1 )סקיכ מסממנו
 רק ססנסי 13  יסיס !6 כפרט רכר כל  פל06
 לסמיכ, חס יהיה סגיהן ולירוףככלל

 כוהו תכסיף )"
  לססי3,וגטן: כדי 13 סויגו הפרע לותו ותחכורהכיתה
 ר46 יקמ') וגריס קסי6, לד'ס רונדו מסרבנגנמ'

  וסכל יסרק) כקרן רקה בהמה חנך)06
 סתקיס 6לס ר6ס כס' ר6מר ho פל ס6יספרטיית
 ול5  מורידין ל5 רקס כרמס רופי ס5מרוער %6י טיס  כי'1  נסן 5סר  כקרן יכו'והמתפייס
 רידינו 6מינ5 סוי  רמכ"ס('  ללחין sta3  מסקרומעלין
 5נרס לנסיי  ר%לוס 9ר5 קפ'ל 5ברהו' לססיכמלוס
  יפוין תכרחו.  לססיכ רחיים נר6ס 3רועס  ו6פילורססי
 ho 3"ק תוסעת6 ויטוין ודוק, כ"1  דף פו"גהוס'
  הכיולד* גנוונרות נדחיס מיו 5ה )"ת מקייס 6גימס

 כי ונמעפעיכ ט' תרפס ל6 כתונ  כ6ןוךזבה
 ורריו  טולאך כתוכ רסס  olcnהר6ה'

 כסוגן מקס  לספון וסונף פרוק 5וסכ  מלקיהגדילו
 ומוכרח לפרוק, 16 לכרס עיר כטיס רמייריוזס

 6חד רק כקטין 36ל קורס, erh ו)חטוכלתסכולן
  רגע: כמעע ו)סתמהמה )חטיכ לפיטולסור
  לריכין  כולן ד6מר לכרר"6  לקחיך חסינסהשב

 סרכחס אכיס %ססנח  חון  כמליסדפח
  גמי"ס כחלרו רטון  וכיון המיר עליי רעתוכיח  %לחיך סנ6כך  מכיון  פירוזם סרבס.  סטניח  יהורסנסן

 חם גי נף ולסטיר לר16חו היכף לו הי'וניגער
 ר%י6 ררח%נ5 5נרס לחטיי זרי סנדלך, יססנ5כר
 כיחך חוך ו6ספהו כו' קיוכ ל6 ו6ס כפ'כ,פלי'

 מגל, יאכיל  יל6 56י1 תסיכט 6יך ר6ס )1וסלכותו
  קללי ויקה ימכרנורק

 דסכר לר"ע כן  06 סמפוה,
 רמוי עסיסן חייב לכרו 06 וכ6וגס כהןייסתמם
  דפח, דקריך וודי קס תוס' כמוק"פ סגזעוח פ)גלות

6ל6
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חסכנהתצאכסרטך10פ
 תקיש מכל כהן, יסתחט ד)6 דסכל )רע*ק 6ף6)6
 3גיח4 ;סולחו 3סמפוח  ס5ו3ר ירגיל מיתימסיכי
 3וס  יופות ומתייר  חיים בעלי חמנו  רנ35רוכיון
  והקנותו  כהוד  לכן  בפליט, רפה  לריך hnSDלנולי
 ודוק כעסיס. וטת סקריך סמכות כ) כמו 6חר פעם)1

 פירוט, כו', ידעתו ו)6 6)יך פתיך קרונ )6רכלכם
 ע) )הכריז טחייך 16תג1 מהנוותדסהולס

  מססכריסי יודע ה)6 הז4, קרוכ 06 לכןס6כדה,
 תה:כרזס קמע 1)6 לחיך קרונ )6 06רק

,ntDhtונוזה ירפתו' ל5  כך  במתיך  ריחך  חיך  5ל 
 פירוע לגיזיהיי' מס כחכ  ולכן ססכרוס;  דין)מוגי
ohl:6ת ית"כי) גיזותיו מוכר )ס6כי) חס )ו 6ין 
 רכסן, הגז ר6סיח )יתן קריך סריגו 5גו ותלתרס"ה,
 רוכ" סוי  ריסר6ל רו63 כתר לזכינן1)6

 כפלחך,
 שכעין )ו  סטין  clh  פרוה 5חר  כממון  סלכורל5
  הכע) ולימור וסלחיים, סירופ 15 הגז ר6קיחכרז
 קותי, להיך ררות ער עמך והי' )כן כסן1 הו6לכדה
 הלכות סתת 6וי ויע1י' )כסן. )יתן קריך61יגך

  וריק: 3וסככוריח
 יזוגו וחי כ,', עתך והי' ניחך תוך 6)ר14כמם8רץך

 וה6 161כ)ין, גוזז ומה עוכר סוררק
  כהן 1lnsht  )הפריס, ומחויכ 651ן כקר נתעקל6יכ6
 כורוכ6 רפריס דכ) רק ל1קה' ומגוזז והעוכך )ועסרס)
 חמור וכייל בע"ח  בין מפסיק  לנן  מס'  וחיליןפריט

  ודויק:  סן, מקרפ רשל  לפיפס  ליכ5  רכסווסלפסי
 16יכך כהוכ וכתקפטיס כ1' לחיך חתור חי"לא

 ה6 )מנויי סרי מי 6מר פמחיס מגערניקוקוס
  ספסר  3י 3ר,ה ושוקי כסככך, לחיך תסגף )6כתיה

  מנסכת  לולם  סיו 5יר מפלל  עירס סיס ווטפ3ירס'
 עכירה, כו ר6ה oh לסגיי  סרי הוה 6ז קרוט'גוי
 06 3פוווח' לכסלו ,סר סמ0יח כל לחרי  בן)6

 כמס יתלת המפסיו יפספס 5ס חפ5  3ח3ירו  5רםירכי
  לכן  זה, כפיט זזה זה כפרט זה ופקפוקיס,מכסוליס
 מרע סר  דפלמי ססי5 פי רס ניסי 5יפ לפניילסיר
  ופ"1 כתותו )ת65 קמה 6כ) כדרכיו, תניסוכדיק
  לחיך: כהיב  לכן  מיפייס' וסמס נ"ע ר5יחיקמרו

גף4י
 )י 6ין ר") סיחן נספרי ~tothl כימך תזרע
 ת*) תכין 6חריס ק) כרס ס5ך כלס6)6

 ר' גדכלי פה גלים והגר"6 ח"מ* כלחך תזרע)6
 כר"י, דרקי תלי )6 דר"י ררכנן גר6ס י)עג'דיסורס.
 כלריס תורע )6 סרך כתיכם זרעיס ככלתידהגה
 כלמך וכתוכ כלליס, כרמך תזרע )6 כתיגוהכל
 דק) מכירו ס) 1ל6 כרתו ווק6 לסורית כלליס56)
 רכ)6יס כפ"נ יהורססוכר ל' "כ) כבסרי בינוחצירו

 דריה 6'כ ומטויה, יטיס רכי סיגיו ער ככביסד6.גו
 סייגוסרך

 יירפ ולח"כ פפירס 5י.  מחסים סיס סיס"
 כן 06 חכוך, )כד  כלגייס  רסוס ושפירס חרספור
 דכחטס 6נוינ6 6ז כלליס תזלעסדך )6 כתוב סוהחס

 )ס6 ומי ו)6 , ריריפס  מין סיר רברס סגיוספורי
  ושעורס חמס  סיירפ כרס כ)6י בכי י6סיה ר'דדרים
 תזלע[, )6 וכתיכ OD'~t )16 רכר0 מטוס1חר15ן,
 )6 ולח"כ סרך יכתיכ ז") נק51ר h~nao5 נו65תיוכן

 היים מסרר סכתוכ מדספך דיוק 6ין 6"כעכ"),
 קלוי ק,יגו ךכר olh. 6רס וקין ג6סרין הכלס לכסלימטוס
 רק  כ)6'ס, 56) כרתך כתיכ וחנ"ה סלו דוקק)כן

 כעי O'D~t דככ)6י )הרקות מסרר  סעפךהטטס
 ורו"ק. נקמר, 6חר כרס כמגיסן וכלוות וקטורס, תטיססגי

  זרעיס ןכ)6י )16 ע) )קי 06 5"נרבנאמת
 )ענין 6ס נמסר קינו 6חריס רט)לרכנן

מלקית
~ffa 

 וזס ה)6ו 56ל כתיכ דכרתך )ק., )6
 סתכי6יס ורטיתי זרעיס. מכללי גרע דיסיסתתיס
 לזרע כצחר תעקה פ"ז ככרטיס ר6תר ניסךרטיה
  6ין וקמר רפ"ק  לפני ncDn וב6 כטכיעיתכרמו
 תורס ים תנן וכתכול סלו, הציגו יכר תקרס6וס
 כר"ע, ותזקי <ot~s תסות וח"כ כטניעית כו'תסס
 קס כתכ סתס1ן רכינו וה6 לציה, 6ין מה166)0

  יגפניס מ"פ ליסרו ל5  ל6 דהענכיס ר6ףבכ)6יס
  כלמך, סרע5 ו"*נ ספקר' כינס סומירוח hovלנוסרו
 תורפות רלקיסיות רק  כמליס, נזט1ס עלה )קיוחפיר
 להמר, מי  סלח3ירו קרירה לתוך ח)כ זרק ohר6טו

 )ית6 סקו תיגו לכרס רהיטי כיון נותרן, מפירפ"י
 6"כ עלמו, ק) ע) יק תיגו האיסור 6"כ )16,הך
 ודוק: סקו. ק,יגו יכר aolh 6רס 6ין החריגן ספירסוכ

כרשי
 כתבו הלכר כטעם יחריז. וחתוי כסור תחרק
 וזה ונו5טער, רקה והחיוור גרס נועץדהטזר

 וחין טהור 6חר רוק6מין התירה דמן רחכ"סכטית
 כלניס נירוס)תי ן6חרו מס )זס )כוון ויק טנוף,6חד

 וירכינו וסכתיכ ססרירס ט) )רכ1כ נסירר)6ימי
 מלכות לנכי התלכות, תן לחירין 6ין כו' פררו ע)6יט
 רעו"ג כס"ק ק6תל וכתו חייס, כעלי סמלעריןתייגו
 כנדרס 6תנס טס. תיספית ויעוין הנז)כיסי ט)עוקרין
 סני קכון 6יס1ר טעם כי לי וירצה כתכ wwnפרק
  סגיסס S(i(oh T כי כו' תחרום )6 ר") גו'מיגיס
 כ) ולחך וחתור  פיר "תר  כו'  חלרו פל 5חרירכית
 חורס' כמסנף לפיהו  מהנגר וזפ כי"  מיליןטלי

  תיגיס  פסיי רק  סייך לפ"ז  למימיר פיערר5ור53
 זס ומחעכיין כסרכעס ק6סוריס טמ6יס 6יטהוריס
 יכ6 1)6 מחטכר מיגו hnwo מן טהור 6כ)מזה,

)סרכים
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קפוהכמהתצאמשך
 ולין סחורם תחקי חק 0זס וסעיקל כך, כ))סרכי3

 טסתו: לחקורלכו
 סו6 וסגם כתג )6 רנריס. טפילת טס 610רהנה

 דסכע) ספסט )פי סכתוכ כללק כמו )0מס
 מ51י6 )כן מוסלי 3)6 מנזגס )מפטר ורו5סקונ6ס
 ס51י6 טסות )ו, טגוגס מס תוכע מכיס 6כ)דמים, )לפוך כוי ולסכת SD עכר 60מרו וימו עסיס,ס"ל
 כחינוך ויחככס )זנוח כתו ימסור 0סו6 רפ טסעטיו
 קם וסכת 6מר )כן לכיס, כפית סמזגס גוספלוס
 כתוניס, )בתך מ65ת )6 )טנור יכריסעלילת
 לחרי ,גתם קסי6 16תס סגד)הי ומה 3חי SDקי6מר
 טס 1כ6)ו )י חרפם סו6 עוכ כחכיך 16תססמלי
 6כי' סל סכזיין עכור יטלס )כן וכריסי עלילתטלי
 )כן )סורגם, סרלס מס ע) וקוקס )לכיס כסףמ6ס
 )וקם )כן )זס, ותק)ונוין )זס גז)קות כס, רק זס6ין

 ריס וכרעת כסף ממקס פטור כיחותס ולפ"1ומםלס,
 ורק סיתותם על חייכ כנורקות 6גל כגמר6ילקים
 ודוק: )גנזרי, ופעור נזמלקות נס נוחעע גריסכחולה
 נו*ט פרק ח.ג כנזירה כסף, מ6ס 16תורענגטר

 6מר ו)זס )סזיקס, סר5ס סתוהרכפל
 6ג, סל ר6קונס רכתוכס ייפרס ר' וכלנודירוק)מי
 חכ)) כסף כסת6ס דוכי רע 0ס ממ51י,ס)מד

 דכתוכות סתוספת6 גפ)6 וכיס 6כ. ק)קסכתוכס
 )וקס סיתומס SD ק"ר סו5י6 כו' 0"ר ס51י6 6'פרק
 קנותן D'Dhn קייתת' וכתוכם זוז נז6ס ר'זנותן

 כחוכתה מ"ח סכתונטי טופ) עומס)סיתומם
 נזכר hS מקוס ככ5 סגס כסף. מ6ס קותויענגטר ודוק: ו6כמ*).קייתת,

 עכס ולוות דמי ונכי כ6ן רק טוגת,לקין
 עוכ0ין סני מתחייב 6רס 6ין נוקוס רכל סייגויענק,
 קויסרו לע"פ פ"ר (h~Sln רק וננסוס  )וקס61יג1
 6והו ועכסו גכ*ז 6רגעיס נורקותקותו
 ד6ע"נ סרמג'ס קיטת עדות וכדתי כסף.מ6ס
 פעול זס וסרג זס )סרונ כמכוון סייגו מתכווןרחיט
 מיתות חייכי כנוו פוטרו קמים כיני מיחסדחיונ
 עדות דחי גכי נכ"ז מחס)ונזיף ופעוריןסוגגין
 חייב סיקס וסרג לחכרו גמכוון ר6ס קל6גלי
 חוב) מסק כפיד ועיין יסנט* ענק 011 ולרותןנדמי

 ורוק: לחוית. סגלית וככיורי עו4 וכתגר)ומדק,
 ומהם, ומת ונותו כתונ 363גיס יכתיב מקסבכל

 )רכוס ר") דרים וכגנור6 6ליסו, קורתיעוין
 כעיקר יתכן ומתם, ד6*ק לסקי)ס 3קדוסס hSnסולתס
 ססי6 מעיל זקני סעירן זקני וכתיכ מסך ס61ררקהו
 )6מר )ו וסיס כתפיק סירס לגסי וסקלות גתוכוט6ן

 עירוי זקני כתוכ מו"מ )331ן העיר 6ג0ייסק)יס
 עירס סנטי רק סיכן 06 ר6ף רריך לגן עירו(לגסי
hS(0 והחס ולכיס נקדוקס קל6 דסורתס _טניס 
 לכתם )ו סיס 16 מ6ד, נכון וזס יסק)וס, ג"כ ססגריס
 כן חזקי' ותכי גילוט)נוי כמגס עירס. "נקיוסוליתו
 מס מחס ססי6 יורע 6יגי סג6מר נומ0מעוסקנס
 כקדוסיס דכתי3 נזסוס 161)י 51זע, כו', ומתסת*)

 כו': מיחס ככל )רכות יומתמוח

 וסנעוס( סתורם טפל ורך ע) ספרטס סוף ער)מכין
 6ח לסכיך ממפלי כע). כעולת 06ס ODטורכנ2נ

 נילוסס, סי6 ועויין לכיס ככיחטגנע)ת
 מסם ותחנ6ר גערומ. 6ל1 פרק כייוס)נויסוכך
 העולת כמיס כעל כעולת והיך כהיכ נח רככני כך',פירורו
 )סס ר6יto~s 1 6ין גכעלס י)6 )חופם ככנרה )סן יקגע)
 ונמרס ס6סוח קנין גיסר"ל כן ל6 ואופס,קרוסין
 כפרטת זס דין 63 וכגר רעסו, 6קח עסקוכם )הוגתי )יה סוס 6*ג כבי06, דוקך תקי "יגו6יגו

 3י6ר לעי) כי פייטו )כן ספרטיס, 3גי6ורקדוסיס
 כמ3 כסקילת כתופס וסיר לכיס ככית וגתי:06
 6ף כחנק, דינם כ0זגתס כעמס תסיס 6כ(6ח"1
 6קת לתכתכ מ5י )6 ומס"ס לכיס. ,ככיתטסיך
 ל6 6"ט 6ך כטוכס, טסי6 סחירוס רעיקררעמה
 ע"י גקגס ntnhen כיון כע) כעולת )מכתב )יסוס

 0גכע)ס תחחת כתולם 0ס ע"ס קחסר ורקס6ירוסיז
 טס61ן מי סכוע) יפיס "ים nSID) SD3 לכה31ומו"ל
 ס6רוס סדוקך פרט עוד )גו מורס קכזס גונזיו)כן
 נכית כמרכס 0ל6 טכנעלס כנון כעולס on~hעוסה
 .)6 גתתה חב)) י65הס לתוסס דע"י )ה6רום'לכיס
 פירש וכן כתוניס, כמקוס סל" ככי6ס 6הרע*י
 )נו דתורס סכר יקמע6) ור' ט'י דף רקרוסיןכפ*ק
 3י6ס דרק )יחסי סתכע) עד חיינ 60ינו יכמ:סע)

 6ית6 ]וכן וחופס וקטל כסף )6 03גופרת
 חופס 60 כיכמס קונס סכן מס)כי6ס ע.כ ס'כקדושין
 ורק ג)קגותס, נתכוון כ)6 6ף גותרת וכסס)"[

 לטעמו Shunnt ור' 06ותס, . חליך )חודךככעי)ס
 "גח6רנו)סן לכיס )כיח חזרה ן6פי)1 חקרךליפיף
 ד*ס ותוספות 6' מ"ט עיין כחגק. עלים סכ6מ"מ

 ורוק: ולכ"מ* לסקריך ויםו6ימ6*
 חווויס מעקס סעוקס 1)6 קג'ססגסבנמם3רי

 מ6חריסס. סכ6יס )רגוה oa קומרגק0ו6
 6) רק )סיות תוכ) 0)6 כיבס דחוקךפירוקו
 כן ת)עמות יתנע )6 חוורים כחעקס ,נוק6*כ6חת,
 )טניסס רק יתכן hlv מקגיסס )כן 6חת, (Sb)רכות

6יחמעיש
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חכמהתצאמשך818
 פילס ם"1 3סנסורין ]ורט.י  חוורים מעטס6יחמעיט
 3י6ס פירם טו'ן )ר13מ גס כססו'6 הייים[3וש6'
 עתס סטכ 60ס ומלנס )ל3ות' וגס כדלכםם)6
 מיילי וכלן יתותו, ג"כ )נערס סגנעלסכדלך

 סנילם6 וכרם"י אפי', כתו כנרכס hSV )כע)טסנכע)ס
 סר6סון סו6 דגסרג דס6 לסייף 6חריסססנ6יס
 גס כחיב )כן פטור' מסגי 6כ) )נע4ממסרס
 דיגס דגגתר דמיון רסו"6 פירס וכמזרחי)ירות.
 )רכות גס כתוב )כן סמתס, ע) ככ6 עריסס63
 ג"כ, תכניס כחררם יסג ם) מתורתו101
 )הכטף פותרת 61סתו תותר ורמו 610 תות כן)טnhg (16" דור ס) רפו מסתיר ע) 6מר נחמן ר3ז*)

 )"כ: פרסה גח כחן'ר ועיין)6חר,
  סנסורין  סייס.  סדיסט סיסיו  עו סכשס גסרכותו

 6חרית6, )ררס6 חוקתי דרכגן 3תוס' ס*ורף
 כיוס מגיסם דין דגונורין סו6 דרק6 לסך )ינרסס
 טגיסן כטסן 36) 6חת, כמיהל נמוין רוקה 36)6חדן
 116 כחנק וכוע)ס דכסרפס כסן 3ת כנוו מיתותטחי
 ג"ו: רף כסכסררין וכחכו6ר 6חך. כיוס קגיססדנין
 ס6סס רעלכין פ"ק סוף נתקנס קכיהס. גסרנמרזר

 קת)ך עד )0 תמתעין 6ין )סרגקי65ס
 גס דומתו כנ"מ ויטיף )תיתם, ריגם גגתר לככרכיון

 דס6 ינר6ס רשי, כ6ן פי' וכן תרותיהן, )לכיח גססניסס
 ע) סימכה סייגו סוטהכעקר

 ממתיגין רין גתר )6חר סתקכי
 יקגיסס תקר6 סו6 כתום' כמוק"פ מתרד עו)ס
 מסי פרק כתסגס וררים כמו 1)דותיסס, 1)6מס

 כלכ ותחיר זונם אתנן גני חקתן יעוי*ם'דהחורס,
 כבכי שכיסס 6ת ויסו65חס וגראס ו)דותיסס. 1)6סס
 ולרותיססי ול6 סס סגיסס דרסיגין סמ6ילססגירס

 ער מקוס מכ) תחזר, והעוכר ע"ג י6ףו6מתועיגין
 וכעקר כתסכר על כסיסכס 16 דינם כגמרס)6

 ולעוכר תתיחין 61ינן סתלר עד מחתיגיןהתקומו
 ת3ע)ס סתעוכרת ר6ף טתעיגין וכג"ו6ססמתזר,
 6ין סולר נעקר ול6 רינס ננמר 06 כמרןכולד

 ורוק: קחלר. עדחנותיגין
 סס.6 י6ע'פ ספרי הכסס, OD הסוכנוק22484

 טגיסס גס ותחו )מיכחכ דסו.לקטכס,
 06 סדיק6 ג6תר ס)6 )גו תורס זס וסלמס,ס6יס
 יפטר, סקטכס טל הכ6 36) גויתם, חיוכ כגיקניסס
 יוסקף עליו טרק ס6סס, עס ססוככ ס6יס 6מר)כן

 קטגסי קסי6 לע"פ מיחס חיור כר 3ob 610פ,4ט
 )קטן: סגכע)ס לע"פ olhoוכן
 תקרגך כתיב ככססו מיסרך), מרערבנערת

 תוסכי גר גתחעט )6 חקל3ךככמתת

 מ15וי1 3*ד 6ין 631תת ימכ. גקרכך ניסוכתיב
 כגוו כיטר6), עת15וין כמו סחוסך טטו'ג)סרוג
 תלכיס כסמכות רכיכו כתכ וכן עמס, )ת15ת רנזכ"ססחטכ
 סהוטכיס סגרים )6)ו סופטיס )עתוד כ"ךחייכין
 ונעלס סגי, גויס יכטופטיס סרי נזעתידין, מרסכו'

 וכיו"כ, סו*מ 3ן כמו כוססו וכן כגוי, )יכ6מ6ורסס
 כע) כעוטת 6כ) מקררך, סרע וכעסת כתב)כן
 חייכ חבלו 6טת ע) טכ6 גח וכן כגו" 6oaיכ6
 מ5וויס תוסס גרי סייגו נויס ע) טכס וסך"6נויתס
 S3b מיטרף), סיע וכערת כתכ )כן )פתיתו,כ"ר
 סטו)ס הסתתת תפני רק ה5וויס, 6ג1 6ין תוטככגר

 3לו5ח וכן מהם, tS'Dh טופטיס כיר )הסמעתידין
 )ך, וטוכ מיטיל) הנקי דס וכערת כתיכ3ספטיס

 s~ntb )סרגו כ"ד ת15וין 6ין תכירו מהרג גח כןס6
 וכערת כתיכ נומרץ רכזקן וס6 610, תיחססכן
 רעס הזו ג6חר ם)6 )רמז רכ6 נר6ס מיקר56הרע
 תוח)ין לנוחו) כ"ר 157 ו6ס ססופטיס ככורומעדר
 השמה גכ)) מהפסטח חוי לעס קוו קנו"))וי

 )סרוכ ועתו סיחיך יכט) )6 ס6ססיקר6)יה,
 ויעקו סרעס, תרסס ס6)רי כמקוס כרומססנדו)יס
 סחתין, סקקר ויתפרר לגורות לגויות,כג"י

 יתוארו כן 6סי
 ת"ר וכן )תחו), כיר ככח 6ין 61"כ כארן, 6חדגוי

 hSn כוי )י סורו ל6 תמיך זקן ע) ת"חסגסררין
 6ין וקיוחס שקונוס ככור כי כיסר6)י החלוקותירכו
  מחול, ן6יס כצולו SD קמרך מרך וכמו )מחו)כידם
 תכחות גרו) חקק וזס  ס,ומסי  נכור  סו5 נכורוכי

 מן ואסכר) חרס דרך וממ5י6 ניקויין )היותסת6וס
 יסמרר: סיססכ))

 פקינו מקמר כספרי משרסס, כחומס גערם יפיסכני
 )6ים, נו6ורסס כתפס גערה סתס6 ערחייכ
 ע) ק6י הים ד6ז תסימי כי ו)6 יסיר כי כ6ןדכתוכ
 קסו6 נזורה סזס מענין ע) ק6י יסיס 6כ)מכעיס,
 כאס"א קגתכ6י כמו ומטככ זס כדין )היותנווכרח
 גתכ6ר כעקה ל6 רכתו)ה ספרטיס h,ot ת"ר,תיתן
 כחנק, רינו לכיס ככיח  גס סוס  כעל  כעולס)סי)

 הנז6ורסס הנערס הפיסה ככ) כת'ג וגטרסוח6ורקה
 קינו כעיר 6יס ות65ס 6כ) כסקילסי החיוכ טבחטזס
 רק כסיר מ65ס לob 6 מגס סחיוכ תפרטיפרט
 וכקונם גסק)ין סניסס כר15ן 06 טיסים יופןכ6יזס
 הסוס ררך )גו מספי טסכתוכ רק נסק), )כרו610

 זס: לס קירע ל6 י65גית היתם )6ס6יל1
 גתנ6ר וככר כ5"), סכינם כ) ערסך2טכנבנ

 ע) מורס 6ת כי קם"ו סיתןנמ5ורע
 קסיו כדרכה קכיכס ע) מורס וזההפעול

מהפעלת
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חכמהתצאמשך
nSDDnn6 כליכם 03)6 6כ) זו, מפיקס וגסניח( 
 מכינוס נתפע)ס )6 טסיך 6והס, ססככ )ומרי5דק
 . סככ י6תי וע"זזו,

 מס נוסד וע"ז יעו"ם, עתס,
 דכתיכ רמ"ס וכסינון רס"ר כסיחן וקסמן כ6ןסרליט

 טכיכס: כ) עמס ססוככ עמסוסגכ
 ככתונות ססי6, סעי Sh סגיסס 6תרדקרצאתם

 לעל 1)6 טזיגתט דסעיל יקיףת"ס
 ונר6ס יעו"ס, עו"ג, עוכר כמו דינס סנגתרסעיר
 מריך 6ז )תיהר סגיסס צין דגגתר ס.כי רוקק)י
 6כ) קם, סויגו סעיר מעל Sh )סו5י6 קותוגס

כקמי"
 6ז וכיו"כ טתר6ס כ)6 16 קטגס 16 6גוטס

 כנזקוס סנ0ק)ין ככ) קותו מוקסין )כרו, סכוע)נידון
 רק טיס כו, טזיגתס סעיר כמעל )6 דיגוטנדרר

 תעסיגס 1)6 מגריס כ) ונוסרו ותטוס ס6סט Shישי
 מזינו 6ותס טטיל טעל תקוש קריך )כןכזיתתכגס,

 )כוו סכוע) רין רק זוגס דין כ6ן כלין 6כ)ממסי
 6ת וסו65תס קר6 6חר ומס הכלקטין, ככ)סו6

 )6 יעוי"ס, )3ר, סגערס דין רק מסכשרייתך נזכי )6 ורכן דוקק, טגיסן גירוגין כסטןקניסס,
 ודוק: ס6יסידין

 יכו) נספרי ומתו, נ6כגיס 6ותסרכמקלתם
 כריכן 6י כלכן ת") מרוכזתכ6כניס

 )6 תטתס אתור כ"כניס San 6חת 63כן קפינויכו)
 סגת63ר מט עיין כמגיס. ינותו כר6טונסמהו

 סו6 סדרטס עיקר וכגתת כוס, 5"כ סיחןכקדוטיס
 ס6סס 6ת 16 סחים 6ת וסו65ת נכי o'wDlnכפ'

 כתיג וירעוגי 6וכ לגני תרייק דפס כטכסיס,וסק)תס
 ירגתו כ6כן כו' 6וכ כסס יסים כי 6סס 6116יס
'onlh(6"כ גסק)ין' ולגיסן כ6ן 6כ Se5 כתוכ( 
 דסנ'טן 6חת סדין 16)0 תר, )כ) דקכן63כניס
 כיוס טניס רכין רצין רס6 תסות 6חת, כלכןגסק)ין
 דנין, 6חת וכעכירס 6חת כנויתט סס 606חד,
 )ונור דדחוק סדין, גגנור כפרק חסדך יככקמר
 )מון וכתיג וכ"מ דסכרי תגלי כסיעת ק6ירסספרי
 סגתכ6ר כחו רכיס, 6חר )כ) סו6 רכיס ע)לכיס
 כר' ד)6 דוס גתכ6ר דקם כ"ג, סימן לחריכפ'

 כגמרך oi1h כוותיס, ספרי רמתס יעוי"ס,סמעון,
 תסוס וזפ ומגדף, ומקוסם מקללי זס דריט מ"גלף

 רק סתג"ך 3כ) מ65גו )6 363ניס לקיטסד)סון
  מלסין דרים וררן  יחירי אמון )6 6כגיסי רכיס,כאון
  כמסון  בין יתיר  צלמון  בין לוחו רחל6נו כ6בני0רגום
 מקת סהג"ך ככ) גוו65 )6 נתכונן וכמקרלניסי
 מ65נ1 סקו) ותקח ס6דס, SD רק סגסנזס ע)לגוס
  כסן  מסייך פריית טל  כפכירות תכן סכסכה, ע)גס

  ם6יט כעלילות eS'p~ (36' )מון כתים סטטוסגס
 ונותן וידעוני 63וכ כמו רנוס כהיכ נ6דס  ליקטייך
 נוינו  ססילס,  לסין  נטיב כנוסים )נו 5,מו)ך,נוזרעו
 ול6 לחוכס  רמחיירין ממונוה כריני  רריכןככסמס
 )*ו סגסריין סמכו,ר anb  פס"י  ומייןלוטוס

 6כן טותו וירגמו גקוכ עכן וגרי יעו"ס.וכתוספתך
 hSD~ t"DS ומס וסכסמס, מטול ע) כו' 6ותסוייקרו
 סמ65נו )פי קמ'חן פסקם )עי) וכמפרידגיי

 סלים 6ת ת*) סתייחי0  6ף יכול  בסייףססירחיס
  רמריחיס תסוס כו' כ6כגיס וסקנסס ס6סס 6ת16

 חכמת פיסק מורס ויס ככסמס, סקילס  לטון יגסוכחיב
  SD נומר גסס61 בספרי וכו'* דבר SD כנפרסיישן מלסין: כמספייהו"ל

 נפריס נסב6ר סנר וכו', טסחי5ס DffDhרבר
  רברסמורספל נוטת )סקי3 יז*) קחתלו ד"ח  מימןלחרי
 סמכטSD 6 כ6 טס61  סויטנו  פייר Sh  מיענין
 לסור6וח סימול  ומלס  נלסון סנחחי מיקרסיס

 ררסו  ומכלן מוסס, 5ני  כן פ'מ  מן ויטמרטוחו סינרי סמססכרח סמר6ס פפ"י  ררתו  ולכןסינות,
 לפלץ,  שולס מ"6.  כסנסררין סתורת  מןלסחר,ס
 ס)6 5עקט' ט)6 ק)6 3תס ספטול תלוי וחס)סיס, עיר נין סכחוכ סכרי) נוס תליי סנסתר6סכיון
 ויהכן )גמרי פעולם ג"כ סהר6ס קכלס )ל,06

 מניחו המלס 06 6ף כל15ן וסופם 63וגס דתחי)תודקיי')
 ממורס 6פ"ס היכרתה סי6 לי נושק ל6  טיילו)ו

 מ65וס  06  לנן נערס(, פ'  לכתוכומ  ייכססרילרס
 רולס  וטיק כס וסחיו כעיי )6יס נכפיתעריס
 סיס 3ר15ן ס3י6ס סתחי)ת חזקם מנונוי  )ספלםלבלי
 ד6י',ול טווח זו 6ין כסרס 6כ) מיחס,וחייכח.
 רכסיס 6לכססי ילרס וכפח כלונס כייסמחילת
 כריט סלמ3"ס כלפיי וכמכולל מנוסס סטי6כמטס
  ל5 י' לף גתכית ועיין יעו"מי כתופס נערססמכות
 סני סין  06 רמבו6ר ספרוס 6ט כבועלנלרכס

 61כמ'): יעו*ט, נסרג, סכי6ס סוף ע)עריס
 רפסו,  6סח 6ת עגם 6סי דכל ע) סייםר4יךע

  6י)ו סל6 ר6מר פנס מ6יחמיס
 כי וכתיכ מטוס וכרקס נסרגת. 6ינס לנוסססיתם
 נסקי)ס 6יגס נתסס 6ינס 06 נמ1)ס,ס6 נערסיסיס
 עמס ססככ סייגו 3ת1)יס פסיל 06 סרוקםומר"ץ
  otpn1  סל6 עמס קככ 06 ס6 כתוניס,כמקו,(
 ונמו כררכס טל6 ססכנ htot יפנס  63ופן  ר5ףיר6 ימיל  לכן כסקילס, אינס כררנס סל6 ומיינוכתילים
  נסנס וס פ*ב כ"כ  וכלרישין פ'  רף כיומךמאמרו
 לז5קעלוזס

  ודוק: ניל למיסר 6יכ6 מ6י כררכס  סל6-
מטלי
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ונכמהתצאמשך*ז8
 )י 6יוכמנשרי

~sh 
 061 ח*) מנין נסרס נעיר

 נערס ע) 6300 )י 6ין פייסכסןס.
 מגין כקים 6כ) כעיר דוקם. 3סקי)ס דיגוסמ6ורסס
 6מר ו)זס פיסי כהיכם סתם רמיתס כסקי)סעריכו

 כעיר כין 3ו וחולק 6חר רכר לן מספרדסכתוכ
 וסנפרס לנדו כו' ס6יט  וווט כסדם ק6ס)כסיה
 כין סוס ססוככ ט) חיוכו ס)עכין )גו נוורספטולס
 נזורם סכן גסדסי עסיס 63 16 פעיל עסיס כ066
 כטלר 6ז לחוי רפרט וחיזוק כ)) קג6תר תקוסכ)

 סהר6טון )כדו )קתן דדליס נוה טויס,ו)פידכליססס
  דפרין כדרדס ק)6 סו6 06 6ף כחנק והחגיכטקי)ה
 מונח ס'1 וכסגסדרין ט', דף דקדוטין כפיקרכ. וכרעת כחנק רילו סיני נכ"ו  o)p~ ג3י סי35חילס
 )גמלי )המגי י)חיפטר כשקילס דיט דהר6קזןטפי
 דברי  סגנ ובחד תחזיק )6חד פרט עחסי,נוכנבנ כעל: כעו)ח עם קוכ3 נכי מיחס כתוכ כ3ל דס6  יכו) 5ט6י

 סלט  יסירס.ר'
 קן  סו"%  כן  פרי כגפרי

 חלוקים גגפסו לסלילו  יתן  רלורף כס5 כי לח53רפ"נ
 חייבי לחלי נרופף סוכי וריי וחכמים יהודהל'

 דנזסר6 מסוס לסרגו סתורס דלותה מסכריתות
 תניח ל5  טורמי  ססי5 לו חכע) ס)6 )קס)סגפט0
 קחיסלמ מזת )היזח ויכו) עטיה יענוד וסוט)סיכע)
 טוחו סורנין 6ין )ו סגיחו וכטוהרת 16ת1, סורגין)כן

 רקסיר  מסות רטעמ5 וסנרי מליו  חולקיםוחטתיס
 3כי5ח לוחי  לפגום  מרולס רמס רילסי לפגעירח%ל5
 elh 06 לכן )סרנס' כסר51ס סו6 כרח  ק)קיטור
 ר'  ולכן 'netD. יסרג' ג"כ יסרגנס  טל5מדיתתו
 סוככ ויחר מחדל 5חר ר05 סונר 1nDWSיסורס

 כזס טית פרסס מסך רילסינין  רודף  %רין5יח%פיי
 יסלגגס )6 נפסס SD תענזד 06 רודתי רורף,לין

 )כן  אפסותן טסקי ע) 3"ט"יט וכיון סטוככ, ס) תלותו קיונתר כרי 3סממחזיק
~lWD 

 רווף' מדין
 העידור 06 1ד6י סוככ וסוף תחזיק סו6 606כ)
 ח6וחו )גמור ג"כ )סרנגס י63 כגעורת, 6םכגנדו
 מהפסוק, זס )ו וי)6 )טעמו* יסורס ר' וזסותפזזו,
 וסכנ ותפסס כחיב ס5ונק  על  טמרכם סקוסלככ)
'enDע"י סיס סססכיכס תורס טזס התפסס )6 וסיף 
 )נו סתספל וסחזיק כתוכ כ6ן 6כ) 161ג0,חסיסס
o)lh~)סיס ~fft כסיור, נורם זס 6סו 03 0סחזיק  
  ומולס י5"כ  פטייי' סי5 ססו5 מס תלר ס5ה0יסיס

  ל5 כס סתחזיק סו6 סיס סקוככ  06  סדוקך)כי
 6מר וכפגויס רודף* כדין ויגו  6ין 15 5חרסס%חייק
 סחופם פטור לסחר מתופס )מעט ענוסססוככ

 ורוק: קנם. טחן  סטוככ ורקמקנט

 סטטים הסירס  %לסר  רלר. "ע0ט )6רלנערה
.hwnגגי ג'  רוי, %ן  ממ"ר ריקין 1  ו.רט 
  תורס וס כי תוס'  %ספי  6ין  ולו כחיב כחוגגרילח

 סגתנ6ל נמו ססוגנ ע) כנררפיס יקמרמסחטך
 15  דין לכיח רק הט6 סיס סמ"ג  טימןכלס"ס
 נסרנ, 6יגו ספורנו 6כ) מות, )סופטו  6ין  5ר0לירי
 )סי 6ין קנני סע1ן חט6 תפיקו )ס 6ין כ6ן36)
 ממכוה מן 6ף מגין חקיכן, מן פטויס)כן
Swn,י'  דף רס"י רברי ע"פ  פירוסו מות 
  על רפ3ר  רביון עי%רהי תיחס otpnJמלקיח
 יל0 י  והיסס  לשוח 610 ר6וי כורנו6זסרח
 סמיחותי  מן כלחס חלקות נתי  סוס סי'  ספחיםפליז
 תושה וזס ג"כ חוח ם)  חט6 )ס  6ין  ס5תרוזה

 כזס: עניו 6קי) ויחמג6 )סוגיתו ר16יקסחוט6
 סנר"6 נסנסות ננפסס, 6ותס 1מיי)'ס נשיישם

 ומן 1ס3י16ר כגמרך, ססו6 מס כפימניס
 וכן לייחס,  6ף סכל רוחס וס  סל נפסרפקוח  גלפתי  לסלילו  גיתן  לסרגו תכילו 6חו גרווףססנר6
 סרודף 6כ) )הרגה עDS 63' דס )ו 6יןכמחתרת

 רתיי  תיטול  ססו5 מזכור 16 סנו6ורסס סגערס6חל
 ויפכור  רורף סל לנפט לסלילו רתוחר ירענןל5

  כנוגס ויעכול וכיון פיריס'  ורחתלDllh 5ויפיס
 נכחינ  קולס וסי סל צרחו לחוד לנו למססנרדף
 לס  %יסיפ  וקין כתית ס5%ירסס נפרס לחרי רןגני
 סזס סמקר6 ורכן  ו:טיכ' )6  רולח גכי ס5לו"

 SD 6ים יקיס כנקר כי ססכי6  ירך עלמרכי
 סרכי  כן נפט  ורלחורעהו

 רולח סחורס  %ן 5כל סוס,
 נ5 ס*1 ס,%רו כ"מ וניו'כ  סמ5ור0ס %לפרסולמר
  ענין SD  סי5 סרבר  כן  ס%5ר ותם לתרי ונתל,ללשו
 3חורס %ססנח53ר עפ"י סו5 סוס  ס6נור ונוסמזנות,
 רחוק'  גלתי  פגין על ססו5 כי כ"ג  מיתן לו6ור
 וכמקוס קרוכ, כרמז על  מורס וסוס  לסלילו,סלילו
 קננו זס 63ופן זס לרעע סו6 קרוכ סיגוססכרתז
  רווף ס5 טלפג0 %ס ריקק גוס  5חר' ונמעטמרכריס
 ס6.ן כיון מ"מ כסקי)ס מהן העפיי וכו' סכהמה6חל
 ככפמו, 16תו נו5י)ין  6ין )חוו  ספברס תטוס פגמםכס
 )ע13ד סרורף ר6מר כי*ט ד)6 ספרי סתסו3ז0

 כו': 16תו מליליןעו"ג
 סל5 כגערה פירסו  לו. מליחו לס,%רס פרתצעקה
  ומסרס רס סלס' 5פגתס ויפרס יסרגנסי
 ס6ף סקדמיכיס פירסו ס)עקס )פי וזס להפלס.נפסס
 רמסחוע)יות ר6כו0ססי6 כך סרין נ"נ לעקם )066
 ר' יתפרס לס, עוסית  עיין כיף 5עקס, Ofiיס6

יסורס
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 קפחחכמהתצאמשך
 ועותוח )ו )סכע) ססי6תמ6יה רכ11גחסמקר6יסודם
 תוכ) hSn ממוכרת )ס' מוסיע ולין כ16סן elhינדו
 ונר נכ) מומיע )ס יט ho )סי מוטיעראיין )קע)ס: נפסס ומסרס וממקנת גגנו עומדת וככ"ז)סנ5)

 6ף פירוט סגר"6(. )גירסת )סוסיעסיכו)
 ריי, דכי תנ6 כטס כגת' מוגך כן רודףי ק)נגפנו
 כסגעזר חוזק מוספת su ננז65 עזר ;מלתוסוף
 פירס וכן מסוגף, סל כתיתתו סרוכ על סו6ויסיעס
 ויוסט סונטיו המהי סתסון SD כו' )יסיעתך ז"לרס*י
 וככל תת, חקרים bh יסרך) וירך מלריס מידד'

 ס) נפקו כתימה 610 כנ"ך תטועס מגימלוקוס
 16תס רודף מ) כגפיו )ס5י)ס מסור סיס ו6יל01קת6,
 עוזי וקין לכתוכ ר6ויסיס

 וקין כתוכ o51h )מן
 )סוסיע ר6וי רודף ם) קכגפקו )סורות )סנווטיע

 כהורסן גערסי "נביס סיקס סכתוג זכר יח65,ככר מופיע: ים06
 1)6 כת"ס כוגרח, )סו5י6 נערס ברסס,)6
 מדכר מקורס סכתוכ פסטיות כפי ירסס bSכעולסי
 ד6ס קרקס )6 6סר כגערם ובח"כ tDl~hככערם
 סיס סטיון דקדוק )פי 6ך תקלס, 6יגו ברוססתפס
 ע) )6 מהו"ר קם וסוך ברוסס 6יגגס 6קר )כתום)1

 ס6ירומין פטרת כס גטקס )6 מעול סכוורסספעו)ס
 דין כיס "ין נכ"ז קגתגרסס כנון לרוסס ע6יכגס6ף
 כלוטגתינו סו63 ררע"ק 6)יכ6 חד סכר ולכןקגמי

 ופעולת קנס רין כס רצין )גמרי "יחתעיטד6רוסס
 ונחנרסס כה6רסס ס6ס ס6כ זכות מפקיפס6רוסין
 3ho זכות סגפקע רע'ק ותכר וכמו )עלנוס'קגס

 כחס זכותו מפקיע ככר דס6ג מסוס וטעתהקגס, )ענין מופקע )6מס,כן מכר )ענין קירויין ע"יכקטנס
 סדר )6 תו זכותו דגפקע וכיון ותקנסי מת 6וסוצין כנזיתי דסכוע) קנס דין נס סיס ל6 ד6זהלרסס
 סיס S~h 06 )עימס, סו6 יק סנרוסין ע"יקליו
 סגפקע ליתר חייך )6 16 קנס דין לרוססכססי6
 ז0 )עקור ריס"ג כ6 וע"ז 6ילוסיןן ע"י ס6כזכות
 )6 כתו)ס כהיכ רכמפתס סלמון כעיתק נפ)6מדיוק
 מס דירעיגין וטעת6 נס' כתיב )6 ונערסלרסס
 סק) נזפתם כס*כ סגערס SP 6)6 הייכ 6יגו6תם
 ל6 61*כ סנערסי SD 6ל6 חייכ יס6 ם)6 סו6דין

 מ16גם יכיף 61ג6 כתפיס 6רק0 1)6 כמוטך)כתוכ
 כנופתס, כ"כ 1)6 כצונם כתי דליהו ורקכקו"ח,
h~loנת6רס0 טסים טסים 6י כע"ס קסי6 16סתנ6יס כמחסי 60 )תכיס יחן 6)ו כחנ6יס בדוקת 

 נתפחס כתוכ )6 תכן )ע5מס, קגס יחןוגחגרטס
o~gנמפ"ס )יס,ו)כן תחוס ס6 עסס טמרעקס כיון 

 לכן מלגוסס, נלע וכחס )לכיס ים)ס ס16פניסככ)
 קנס וין נוס דלין לסורות מנפחס oa כתו)סכחכ
 )6 כונית 1ל6 גערס 6כ) סחג6יס, חסל 6נ(כ))
 ולכן )ע5תס, משלס כוגלת סי6 ס6ס )מעטתוכ)

 סי6 06 6ף )לכיס יסקס מטס רמרעהסכתפתם
 סנערס לחכי מוזיהן ידענה )לכיס דלינו רזסכינרתי
 יס6 ם)6 )מעט ע"כ נעלס 61"כ נוגרהן )6,כי1)6

 תפחס ירעינין 61"כ כלק קנם חם)1מיכסוגרם
 וגתנלסס קנסכנח6רסס דין דלין ידענה 61"כמקו"ח,
 %*) ט"מ ק5ח נפ) ס0פריס וכנרסת למ5נזס* 6ףכלל

otpn))וגסנסות וגהנרסס. טנת6רסס ~ע)[ סנ"6רסס )ער 
 סכל טקיכ6 ור' ומכו6רס, מחוקנך סגירסססגר*6
 סו6י) )לכיס קכסס וגחגרסס רגת6רסס ':ותלכסוין
 )6 קרוסין )ענין מס כו' קלוסין ככסף זכ6י61כיס
 )לכיס סזכוה חזר נחגלקס 061 ס6כ זכותסופקע
 )6 וסם גורים ספר" סגירס6 וכמכי)ח6 כקנם,כן

 וס6רוס ם6כיס נ'כ ס6ילומין כטת ס6כ זכותסופקע
 סל זכומו סדל ס6לו0 ונרסס וכיון נדריםמפירין
 ספירום וע"כ ספקע6 )זס ח;יכ דמכי)ת6 ותגךסטכן
 כלרוסס קודס דמוכל כ6ן תקמר ו6ס לרוסס,ד6יגס
 נזכר )6 רסס כתפתם נוט6"כ 6רטס )6 6סר6*ם

 5נו"סי דמופגס 6מר ע.ז הסי סייך מס כל)לרוסס
 ירע"ק לרסס )6 6קל דליס"ג מ"ע 6מלוכירוס'!מי

 נתפרכס )לגיס נומןי גת6ר0ס טל!6עד
~nSDS 

 ע"ר
 ען מוכח כו' כחמס )ע5מס גוחן כונרה כו'ררע"ק
 כתו)ס כו' גטרסגעלס דכהיכ סי6 סגיי6 )ע5נוסנוחן

 סנערס )6כי כהורס געיס רכחוכ פירוקכתולס"
 ונווכ*ע לכונית )סורות כמפתם וכהסס כציגתכתו)ס
 6קר כתיכ )ית נספרי ;לנולו וכגזו כ)) נוחןפיכו
 נהוגם תר זימני תרי פירס 6רסש, )6 6סר פניקס)6
 סירום)גוי כוון )נדם' סימנו תלמד 6)6 כתפהסוחך

 וי: סספרי ו)סכגת 61ג"מ גוס וס6רכט מספרי,)דכלי
 סו6 מ5י6ס סמלת נחנ6ר כנר נעליס,רנמצאו

 תעדיסן נוו) צרור ולין סדכר נלורע)
 סחייב  סו5 סל5 כקור  לריך סו5 ונמללו  רכהינוכבן
 חרט, פרע ס61 טכסן ומרמז ויתכן 1גמ65, סייךועליו
 עדים וים כידך )י חנם )1 6מר 6חד 06דכממון
 כפרף סוחזק נומך קכ)תי )6 16מל 6101 מנס )1טיט

 )6 16מר 6101 כחי 6ת לגמת )ו 6מר 3106קגם
 61ינן 6סס ס6נם מעידין ועריס מעולס 6סס6גסחי
 כקכועוח כריטכ"6 דחפורס וכתו פטיר מי סליודעין
 מי עריס ע"פ תכויר טיס6 1נמ65ו 6מר וע"ז)*י'
 וע"ז עלתה 6ת מרשיע מקרי כן )6 61יסי6

 גפדיס: וגמ165כחיג
וק
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חכמהחצאמשךא8
 )36י סכיכם ג5 סגער0, ייני טן סליםתתן

 קנם )חייג מגס מפרי, סגו, סיסיםסנערס
 סכיכם, כ5 עמס וסף S~ts דרים כצי יכייס כ5ע)
 לגנורי עמסמיותר דססוככ נפ)6 מורסריוק 610וכקן

 וריס רמ"כ פסק6 )סי) ~osl קרש מוכרו3ם1ככ
 כסקי)ס סר6סון 5כר1 ענזס סכ3 6קר סריסותת
 עקרה טליס 163 06 )ענין דפירוסו כחנק,וסדיני
hSVרכי וסוטת מקיטס חייכ )כד סר6סין כורכס 
 נוטלתי, כומהו קנם )גכי דכ6ן 61מל דקרוסין,חפ"ק
 וכיוו סו6י) כהקכ0 ה6כ דוכות וסר"6 0חיווםוזס

 )מו0רס ציוו 6ין 61"כ סיר05 חי )כ) )קרוסין)מוסרס
 ר6סון פחס ריק סוייר ולכן )קרוסין, 6חר פעםרק
 קנו") )כן )ה, מקלוין זה 6חי 6כ) )מכיסאייך
 כרוכס ק)6 כיבס ט) תולס דעמס עתס,ססוכג
 )עין גת63ר וכבסל מסעכיכס onlhn גפע)הד6ינס
 ג"כ תזס דהקגם 073 גס ס)1 קיסיס סנערס65כי
 )6כי פטנויס סני כמפרי נזכר בכן )36יס,אייך

 קלו סיסיס סנערס )6כי סכיכם כ) דכווגחוסנערס
 )36. תקלתי נ'כ כדרכם ם)6 טסרס כ6ו 606ף
 נזלתי דכולהו קג0 ד)עגין רכי נוודס ר"1 ר6מרוחס

 נזסספרי: זס)קוח
 סגס )יכס. hlo נוק)חס יתיז, כ) ס)חס י1כ)ל4ש

 נסיכי ופפירוס )לחס, יזכ) )6 כתים סירכמ51י6
 :htot ועסיתם ספחותי ע) מורם סו6 ספעו)ס כא'דכאים
 בל  רעולי ז6ת (ntVD יוכ) 1)6 הגט ק)גתיגהו
 וזח כריתות' גט 05 )יתן יוכ) 65  יחיו פנלימיו
 )' oSIDe0 6(3 כתיי כ6ן 6כ) )6חרזמן, 6ףקירסו
 כסופן )נרסס יכול ט65 וקיומו סמי)וח נטך ע)וסוף
 נט טתה6 מגלסס 06 ס6 נימיו מגורסתמתסיס
 פיק עיין דמועי), מיתר גמר oh 16 )תיתמוממוך
 מיכס קותה )ונפוקי לק גט סיגו דוס t~sp ג1ח)יןים

 חק") חינון כלסיט גתכ6ר זס לג)) וקרוכמותר*
 כו' העגו רכתינ יוה"כ גכי ע"ג פ' וף כנפלים סו6ומפורם

 יעתק. ענוה )יד דלהי מ)ת6 נפק)עגות
 ע) כגפיך ופלטה ח65ט קניו. כגף יגלהרלא

 1)6 ככודו )פי בסיגו כסובין SD 1,סקמתך
 )פרוט עגים 6קס ע5 לחנוכות מגרר 6ך חקקמהכח
 קנו יעיל כגטי קלמר כמו סתוע)יס 1)סקר6כנפיו
 סיעוד עגין SD ו)כן )6כי 15 )סיות כנפיויפלוס
 עגי, ט6כיס רלה SD )רחס מ15ס מסוס רק6100
 כו' ס6רס )1 יקח סחרת 061 0כמוכ 6מרקלכן
 סי6 וסת5וס סרחתיס מ5ו זס קעטס ea~n יגרע,)6

 קווקין ונך6מל בניו 6סק מקוס כוס ובין סו"6)כן יעדני )כגו ו6ס 6מל יסוך ונכי ונר, )כ5כבסתו

 6מר )כן קנז'), מיל הנכחל ליבטנו )6 מדל ע"6 י"חדף
 סתיועדח סלקה ערות יג)ס ס)6 ,כין כנף ימס )6פס

 ודוק: עריס, כגפו מפייס)לניו
 ת*) תק5תו 6פי)1 מלן כו', וכס פ15ע י63לא

 דכ6 רקרק וכרסס הכר"ם. כסייסות כןרכס,
 כתו*ס כס' כתוב כ6ן רק התגך ככ) elihiה61

 וק קסי6 6חר סכי05 רע) רליס )כן רת"ס,המסורת
 סי"פ )פתרי סכ5ס דק דקינו חק5תס, דחפינו61*כ
 סטו, סו)רס כלכרי נירוק קס6רס ה6ר0 ט) רכ6)6תר
 ספכס דכרות )זסיקק6 ה61 מספגינו פירסםוטפי

 ד)6 חפורס סגר"6 גרסת ו)פי סופך, ג"כסנוק5תו
 מקנתו: כדק )הכקיר סרקו וסגוכ"יכס,חרוגיס

 טהור ג) 6קה כין 6ים כין כו', חמול יכ6נאנש
 סינון כ6ה"ס גחכ6ר הגס ספרי. זרי מוסנונזזל

 ק5 סורס ם6ין הנאון גרוני כרסת רז") קרעתד'
 כוסף הרססי וגו' תזר סו6 תתור )כן אותיות,ר'

 )סכת כרקס )תסו )6 כי זר, חוס כתו יורם6ו)ס
 כ6כותס, הכרי6ס כדגת חתנזינויס הנוה והכניסיללתי
 ופחיתותו )יולדתו נזום סי6 ס3ן הערוה SD הכ6 כן)6
 סערוס SD סכ6 זו לתקן יכו) ט,יכו תעות ס6חרווכתו
 עוגותיו 6ין )פיכך זכרון ויסף תמזר מתגה1ה1)יך
 כין ולפיכך זר, נוס סו6 ו)כן רפ"י( ))מוןכמחקין
 ע5 )ז65גו זר חלת "מגס זס. ככ)) 6סה כין6ים

 סמרכן וכף עגינו, )פי יונן :ol~y ו3כ) רכיי6ופגיס
 ץ  סוליס  מן ור  יוכן ססילרס  ופשול קה)מפרוקי
 רט"ק רכותינו כחלקו 5כן זר' הו6 דרך 6קס1ע5
 סעריומ דתכן מעניגו, ס)נוד ררגר רקורכס )6ומכר

 דזס  כירמי 5כ  5יס כ6ן כתיל אחרי כפ'קג6סרו
 כקס)- )כו6 ואסור זר חוס הו6 תזס דהכולד)מות
ohlע"ז וכרת, נויתס ע)י'  חייכין 5ל  5מס תאתר  
 6כיו כגף יג)ס רו)6 יורם כל' דסכר כגורםלנזרו

 )16  לק  כפן  ללולב )6 וכן כ)6" וסוך 6כיו)6גו0ת
 מכר ההמגי וממעון ניס, דהום )6תר 6כיורקמה
 דככרת 6כיו 6חי כלקת 6כיו כגף יג)ס דו)6כרכנן
  קרוסין כשפוסח )ונו,רוח וחצוי ונסכרו נורה,וכן

 סכר ור"י מ"1'  קרוטן  ימוי'  קדוט'ן תפסו )6וכח"כ
 סיטכ: כננז' ועיין כיר. תיתש דהי6 6ג כקטת,
 ח61ני ענזונית 1)6 עמוגי כו'. ותוקני עמוני י63גך4ל

 האומס ע) נ6 ד6ס סניטרי נוסכיה.651
 היחיד SD כSJh 06 6 גקיכות, סו)) 6ין 6ז3כ))ס
 15  מפכרי  סלחוב  נמו  פמוליח  ו)6 ענווכי 6זכפרט

  וכדיוק פריי  בל  פלי רמרבר  מונח  וכלןספכריס'
 )תו6כ עמון כ6ן מקריס ד)מס עחוגית, ו)6עמוני
  וטיס  עמון סלפירס  וכן מו6ג הו6 ,:ככילם כןה)6

לקוי
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 קעכלו מס סחטך ס3ת וטן ועמוגי' מ61כי )טתיכרצוי
  עכרו ולח"כ )וו6כ נגול קורס עכרו ס)6 6ר5סדרך
 סחקר16ת וררך יטוי"ס, כרכייסי ;כתוכ וכמי עתוןגכע
 יכ6 חירו; כן סים טסיכם ומיינו זו elh זו )6 צררך)כתוכ
 ותולכי כארך, סי"כ מימן כויקרא זס נתנקר וככר)כסוף,
 ולכן כלעס, 6ת סכר טס61 תפני יותר )6יס1רי6וי
כחב

~the 
 )יה סוס מו6כ, ע) לק יחיו כלקון קבר

 וקאי פרם"י לכן עתונה 61ף תוליכי יכוץ ל6לתכהכ
SDססכר6 נז5ד וכת61כ עתוכית ול6 ועתוני פרט כל 
 יסרבל 6ח סחטי6ו טסן מפגי סגקכות גס tlo~sרשי

 כון ר' סגע)ס רות כתררט מלתיו וכתוכסטים
 1), מחכי ס)כס 6תקיית6 כך סתם טויג6 6)61תר

 ותם מובכי 1ל6 נוו36ית 61)וינ6 סליו פ)יגג6מו36ית
 תו6כ כנות Sh לזנות סעס ויחל כסו דכתיכנובי

 כו' )כג"י סי' הגס מן וכחיכ כו' )עסותקר6גס
 כ16ריית6 כתיכ ועיד כו' סריין ולען 6סיר6וגוכרין
 דנולת6 עיקרך קרמו )6 כו'ו6;ר דכר פל טעתיתרי

 עמוני יכוץ )6 לפ"ז מירס סרי עכ"), כויגוכלין
 מו6כית, 1)6 ג"כ ומושכי עור, ול6 מוחרת וגקכסזכר
 לסיות רשי רסיס מגס גקכס 1ל6 קמור זכרדוקק

 זו ל6 כררך ק6י זס דלפי כרורס סוכחס וזהלסיפוך,
 קרמו טל6 סחטך מרכתיכ תדייק סתעוין ול' זו,6ף
 לכג"י החטיבו ;סן סחטך זכר ול" ותיס כלחס,תכס
 וזכר גוו6כית 1ל6 דח61כי תסוס ע"כ כלטיסכזנות
 כתריס כחכו6ר כגייס ל6 כקנביס ;טייךסחטך
 ותכין ;ס עיין ע"כי ע"ו דף וכיכתוח מכ"לסגעלס

 0))1: מפסקות כסגי ס6תרגונוס
 גתכ6ר סעלס. על כו' רכרעל

~ff) 
 נט"נו חז"ל כי

 מס נס הרכור, ע) תורס ססו6 לסרסוכי"רו
 חתום, סחקר6 פרטיות תת5ר'ס נ65קכס כררךס6חר
 תמו כאסר סיס 6יתס קדמו ל6 עתון סכני חסדס6
 ממלריס, 3ל"חכס לותר וזליך לתות סתלחתס לגסיכל
 כי אתרולכן

 סו"
 ססייתס ~ODt 6סר סטול גורל מספר

 כארן, כחגוחס ק6ינכ0 כררך ותיס ללחםלריכיס
 סו;פ)ס כיוניות גדולם סיתס קסי6 ממ5ריס31ל6הכס

 6סר גדול וכנוור6 גטויס כזרוע וננ6להס ידיכםעל
 6תכס סקריתו ל6 וככ"ז סעתיס כל על פחריכסנפל
 )כ)עס, דכר סרי כו' כלעס עליך סכר סקר וחים,כלחס
 )6 6קר דכר על 6תרווייסה ק6י רכר רעלפילוס
 6"; ולכן OD53 6ת עליך סכר 6סר רכר ועלקרתו
 כ)עס 6ת סכר 6קר סע5ס וסוך דכור תלשון רכרע)

 סגה הן טכתוכ תכלעס סיס לסחטי6סטסעלס
 כלעס: כיכרסיו

 עתך טג6כור נוגלל וכו'. וטוכתס סלותס תרלקגך*8

 סתוטכל רט*י* וגו' גן זס 6ף יכו) מקלסךיטכ
 )נבו ויתן כסס ירפק ר' עס נועלות ירקהobt 1)סהיוא" פטריך כליחך ו)סוסיכו )קיכי מלוס חוטכוגר

 ל"5 )סקויס ו*ס כ' ןף עו"ג תוס' )יעוין)סתנייל
t(htp(ב61 אסורים סכסמהגייריס ומוגג עוון 6,כ( 
 נליס דכקס) למ"ר וכפלט )ותגייר לכס יתנו )6כקם)
 קגחגייוס עמוגיח )ים6 יכו) )6 6*כ, הו6 קהל,גנוי
 אסור )כן עמוגיתי 1ל6 מעתוני נריס ג:ס6רןסי6
 סטין וגזמן כקס), 1)סוסיכו onhn תוסכ גנ')קכ)
 )סוטינ אסור נוסג סיוכ) 6ין ד16 עסיס יוקכיסכ)
 מיסר6ל כגריס ירכו סמ6 יסליל כארן תוס':גר

 מאיסורי פיך כסטגות כסר6כ*ד וסלא ה:)ודיגסתותכי
 ורו*ק* טס וכטם*מ עו*נ ממלכות כפיי ועייןני6ס.
 אילנות ע) קי6 מסך ורם פנתם פ' כמדרסרפקנה

 סורס ג5ליסע  וסכר עקומן טמוחלמ6ג)
 יפיט כמגס שוכוח. 6י)גוח וטוכחס וזפ טתותר'סככה
 סמסנס כפירוק ופייט זס ס;מיט נזת)כיס 1"כפרק

 )מתיר  יט) טיני5 סרט  מסורסת סיס ןזסכמקלמר
 תספרי: סנר6ס וכפי סעסלפי
 וכרי כנות 1)6 נכיס וכו'. לסם "1לד1 6סרבנים

 סכנות. לרכוש להם יולדו 6טר וחכ"6ריס
 מנכיי סו6 06 תלוי כגיס מססנס

 16 לכות ננד
 וכוס כנות* סולל 6ז כדיוק סו6 061 צגות קהול6יגו
 ונקיטת כטת סולל דכניס סוכר ליס ורכנן נ'"סנחקקו
 לרצוחי )סס יוגרו 6סי וחכ*6 מגתגיירו נוידנוהרות
 אינו )כן סמוליריס, ס6כות ננד כ6ן תככי)ונגיס
 יודרו 6סר וכגיס סוסון יתור ע) וכלמת גגות,סו))
 מסוי ע"ח כיתדות ספטט עותק יז") פירקולסס
 תסס גימי קסיו מלריס )61ותן סייסי דיור6מיג6
 ע) נס סדין דוס פירם )כך יתניירו, 06 )קם)יכ161
 יכוץ ס)יסי דוור סרין לסורות )סס יולדו 6טרכניס
 )כ61 ם)יסי דור מכינין מיהנייר תמי ו':61כקמל
 גכ)) סייגן מטס סל סכך:רו ססת5ריס וכמוכקסם
 עמס רק ככביס, כן לגקכס זכר כין גגי ללזכגיס
 סוור )סס צמו 610 וטס סינית Sh נסכי)ככיס
 מעמוני קו"ח ון ור"ק מגס, מסם סיתרו 1,ש61סליסי
 מותרות נקטת etehl עולס אסור ק6יסורןומולכי
 סתסיגרי מפרם וכגמ' יסתקוגס, )דין 06 כו' )וז6מרז
 כת דורות ס)טס רק כסן 06ור םל6חמריות

 כלת, סכן למנך מס ופריך כנו' ככת כתו וכתכנו

 סור עוד 61מר1 61כנ1'). ס5ד כנוס ריסיהויעו"ס
 כבכיס וסו"6 אסור, וסליסייס6 כו' ראשון יחולסליסי
 לנך מס6טמ' רכיעי דור 6101 כקס) יכ61 סליסיכן

 )סס יולדי 6סר וכגיס סליקי וויגלמי
)ואלוח
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ושכנמהתצאמשך898
 עיי"ס: כיגמותן מפורס וכן לדורותליורות

 ית6 סוי יו65 כפתסיס מפנס 6% כיבמפרי
 hSh )תלחנזס יו65ין ם6ין פירםנמחגס.

 כמס גח)קו דעירוכין פ"ק סוף וכירוס)מי מחגם,דרך
 יקר6ל כמחכם 6לף י"ג קומר יסורס ר' ומגימחגס
 פילוס ג)חס, onh 6וי3ך גגגר 16יגך ע) יעו"ם* )מדיןקסלכו
 יו65יס 6תס 6ויככס ע) קי*כ סימן סופטיסכמום*כ
 דכר מכל עיסתלו לוחן )מפחיך וזס כו' תפלוק6ס
 וסטומ6וה כעפלות 6ני קומט לע דיר מכ)לע.

 כזס מלוקרק כחחנס רז*) סקי)ו וכלמחוסמעסרימן
  נוותייס ונסירעבו  סרבלה ומן יכיס מרחיקתופערו
 דכתיכ לנוד )כן למכ"ס, כנווק*פ וחזירי קבלי)6כו)
 וחס דכר עלזת כך ייחס 1)6 רכתיכ ספרקסנסוף
 וקל)ח וק*ך עו"ג 6)י ן3ריס ג' וזכל וכו'עריס
 ח)י)ס: טוגנו כס5)תת גמ)תמס טירזן מפגיהלס

 )ומר רחוק )6 וכו', רע דגר מכלרנוטמרת
 מסטורין hS~ nlSJS הפסוקמכתבך

 6ים* לקוס ורכטס 6רהס )ספר 01)6 ~סמלחמססל
 סנוחכס מן )65ת 6דס )סוס )סייח ס)6 יסותותזס
 תחגותס נופיו וימלטו קונ6יסס יעיגסוסמ6
 ככ)) וזפ Sfilnn ,'6 נסוף )דוד סמ5רי מסניךוכמו
 סלע )סין וזה רע, דבור יפילו כספרי קלקולו רעזכר
 טמור )6 6יק יסים כי רק 6מר 1)זס )תס"כ,וכוונו
 פ6ס כירומ)חי מלינו וכן וכיק למחגס מחון 6)1~6
 יי"ס תגי כו' רע וכר מכ) וכממרת וכין מרע לתמון16סרס
 לקוין סגי כים סעכין כו/ כעמך רכי) תלךל6

 כחוכות )יעוין סרע )סין סוגי סגי ע))סירוס)מי
 )זס תזם on5D כג*י כתוך סרע למון ע) 6חרמ*41
 סרע לטון ומסכי יקר46 כני געס כעמך רכיל חלך ל6וזס
 וט'  ת65 כי הנזקרנו פסס 1,ה יסר46 )נוחנסמחון

 כנוייה, תסטורין לגמת ס)6 רע רכר מכ)ונקמרת
 סרע לקון SD קערת ס6חד כפרות קני כ16 זסועל

 סרע לרון על וזס פיח דף זכחיס כדמפולקטנסתר
 קטין סרע )מון 36ק ים קכזס יקל6לי מחגסהכתוך
 nh(o פרעי )מון 63כק וכולן יוס ככל נילל6רס

 ממחון סרע )מון ע) 610 ו)פניס סופגיקטורת
 ועל )נדו )ד' tnha ליסל6) גווע hSn יסר6ל)מחנם
 סגלות סכת פיס יזס נקנס, 6חו פעם וזס סנדיסטגי
 גלוח וסכת גו' נודע 6כן ם6נולו כתו מלריססל
 חרכ' קמ65 וכר 6קמ65 קלמרו כמו ונסניס נב)ם)
 כמו טו"ב מעון סחנןר סקס ח)1) )יןי מניףוסוף
 סקנס מחטכם 6ף ולכן פ*4 נדריס ירום)מיט6מרו
 לפגי וזס )כווי סקס רק יודע 6ין ומחסנםכמעסם
 מלמכיס אפילו כאסל יסיס hS 6לס סכלולפסיס

 מכפרי וקס יומך 3ירוס)מי כנאמר 6וס פכיטפגיסס
 וקכחה )3גך ולס קכת31 כתו )עו"ג נוקיר ג16ס גסומנס
 כירוס)תי אתרו לכן עליס, ודנין סמחסכס על ונידוןכו'
 סג6וס תסוס זסכ ככבוי מסמם כמ"ג 6ין מסנופכי
 ססס"י מפני וס61 כו' מלך לפכי תתמור Shסג6תר

 ורו"ק: סמחסכס עלרן

 ק) זרעו סקכנת נ6חריס 1)6 נך 6יס. נך יסיססני
 פחות פירס )קטןן פרט 61יק bnwn סיגועו"ג
 ט*כ: ונז*נ ע"כ ל"ג כרס סיין ע',תכן
 יוס קרי כו', )יאה נקרס טסור יסיס ג71,146*

 ממקרס )ומר וסו") פירס כו', ת")נזנין
 יסיס ל6 עלתו כפכי תאמר 610 כי דרסו אכן)ימס,
 תזריע כפ' כנווק"כ שסיר ל6 ססו6 כ"ז מ"מ,טסור

 כלהניע: ועיין כו', ת65 6מר6יק
 כו' שמר ספוגי ר*ם כי'. )מתגם תחי; 6)ריפוא

 זו סמחגס תוך 6ל י3ו6 )6 )ויס נזחגסזו
 דתפרם דכריס 6ל1 ריק פסחיס עיין קכיגס,מחכם
 וכתכ תוכם 6) יכ6 )6 כתיכ מד)6 )יסונפקדיו
 קכינס. ונוחכם )ויס נוחגס על דרים מזם סמחכסעוד

 ולפי ריקן, גירסא )פי כגנור6 כינוסיק כספריוסנירס6
 יכיף ד)6 חגג6ל רכיבו כפירום וכן סרמכ"סגירסת
 6מר כי ז6*ג 5"ע, )ויס חחגה זו המתגה חזך6)
 ho סמחנס תוך Sh יכולו ססנוס וככ61 כןאחרי
 אפילו תורס וכר טכו"י וסtbS 6 סלמס כו6קורס
 וססט6 גירסתנו, כפי תסתגר אכן כו, 6יןעמס
 עתסס וס6רון )מלחמס קסילכיס ננוחגס תיירירקוק
 מקרס כתיכ ולכן )ויס, )מחכס ירמו סלמון מיתור6ך
 כתססים, 6סוריס כמקותו ם)6 וקכיגס דקרון רכוז)יגס
 נזירי כסוף כדקתי כלידס )מיתי דקרי י16רחיסרק
 ס)6 רפ וכר מכ) מסמרת ת"ס ככתוכוה דרסוולגן

 יסיס כי פסוק לוס דסתוך לוקוס כו' כיוסיסרסר
 רעי וכר וזס לידס, תקרס כו' יסיס )6 6סר 6יםכך
 כעיני רע סר ויסי כו כהוכ )כטקס ס*ז סס51י6רעל
 )גפי קרכן סכי16 לתרין ססלכו 635 ו6כטיר'י

 ע)
 י165: ל6 ססרסולתתירי

נך4י
 ממוכר אתרו מכאן 6רוגיו Sh עכר תסגיר
 ינטל 6עי כן ד6ס פריך וכגרז' וכו'.עכרו

 יכעכד מפרס מספרי יגס וכרקס כו', מעמךעטיך

 :; 21 יען 1 4יזומי
 סם ועיין חורין, כן די65 ודקי ממטותדמפקיעו
 דמיותר פילס תיסכ, נר )רכות דירוגיו OD15כגמלך
 פריך )6 מ*ס לגיטין וסגמר6 מעתה )מכתכדסו*)
 תוטבי גר ע) תדלל סתקר6 לכל גלגול 06דרק

6נ)
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חכמהתצאמשך
 ד6גכ )ק"מ תו כעכר תדע מפסוק מעיקר כיון6כ)

 מס: גס כתוכ 6רוכיו כ6ןרכתכ
 ונססגיח סנר'6, גריס כן עטתו, נעיל ייכ.עכ"ד

 טס61 סגירס6 כפי כיסס מ6יסוליפייר
 וותס מתוקפת כעיר )יסכ םל6 דווקא וגראס)סכיני*
 קרועהס כטכס כס נכריס ריכ יסכו ד6ס קר6,קפיר

 טפ) טסו6 עתך וזס ע"כי מ"ר כתובות תוספותכמוס"כ
 נזוסיכין סיין ט)פגיגו סנירס6 וכפי מעיקר*ו6תס
 סחחס סתפי)ס נוסח )פרם נרסס כירוק)יס תוסכנר

 ססנזח מי ט) נינזר קסזן כי )עירך, הקון)6ר5ך
 at~nh כקתחתו טככ))ו חי ע) כאתר וטנוחסכפקתו
 סכי61יס )פגיךכ) ויתחזו פתרו יתן כי מכקט ונסנ*כי
 ג6תר ע"ז כירוס)יס, )6 יסרר) כרן )גור יוכרו6ז
 קתחיס 6יגס ס6חריס עטתן )יסרך) סייגו )עירךקלון

 ללזן: 6)רי:ו. כעיר קנזחיס נג*י ו6גחגוכסתחתם
 )ותחכר יכו) טס0 פירס נספר. 1)6במרבר

 וכעיר ע"6 ח"ה עייוכין ועיין ס6וינ.6)
 סמוך סגוחח עיל עוקין 6ין וכן כו' )ספרהטמוכס
 ע"כ נו*י! סחתן דכפרק תכריית6 )י קלס 6ך)ספר.
 כו', עיקר כ) חותו מלסין 6ין )ספר ססנזוכסוכעיר
 לספר כהמיך אותו חמסין "ין תיסכ גר רכ) כיון61*כ
 )6 ומיו"כ 51") )תו), ד5ס טל6 דעכך רכותךת6י

 תוסכ )גר חגיחין 6ין חרס תי"כ דיוהר רקמתעטיגין
 עיר גבי מעיר דיוטכ מוכח וכ"כ p~DJ 6ךנספר.
 נזס)סיס דפחות 51") יעוי"טי יוסי ס)פיס תקריסנרחת

 ודוק: כ)). הסול וכעכי טרייוס
 ת"ג טיסן נתזריע סנתכ6ר )פי מעריך,ב842רקדש

 יכי) סמוכחר סו6 כמתיכות 6חרסתרת
 תוכ) )6 וכנוו ירוט)יס, 1)6 נוטריך ת")גירוס5יס
 אומר כלסוך )ירוק)יס, חון יסוך תעמר כמעריך)6כו)
 הרעס גוס כמו ),תריס 1)6 )ו עוכ טסו6 )יכטוכ הכוחי תקום ככ) )עיר תעיר גובס יס6 ס)6כאחד
 כודק, סכן סיפם )כוס )טותו תוכ) )6 כולרגיל
 כייוק)יס נ*ת תוטיכין י6ין 1ס6 כתוכות, סוףועיין
 יכוה יוסיף )6 כי נ'כ דיסעיס כקלך רמרוחזגראס

 וטתS~D :6 עודכך

 סכן כו', זוגס אתכן הכיק )6 כו' קרסם תסיסכן4י
 )כפר ססקדסות סקדמוגיס סטו"ג נגסניסיס
tllh')rllD6)'ליסס ס6תנן סקרינו כיריסס 6קר וסרס( 

 מעקס סכתוכ י6תר )כן עוגס' ונר5ס לססר
 וט"ז יר5ס, )6 סו6 פינו) כוס קרכן וסקרכתסקדקוח
 סקרסס מעמס קרס גס לכדיך ר' הועגת כי16תר

 ספקי: לפי  ופסוס הכיסס, ק6י וע"ז זה,וסקרנה
 סעייות כ) לתגן 'וגה לתגן 6% )י 116משרי

 סגלית. גריס כן מ*מי תוענש כי ין")תנין
 סתועכות כ) 6ת כי כהיכ עריות רככ1)סווכוונתי
 עיי'ט, כ"ט רף גתמורס ולטו וכיו"כ כו" ענוס56
 הכיף ד)6 מטוס ג") ת"ס לתנן ס5פגיגו סגירס6ולפי
 להגן וזסו מכי16 6ה 6י )ך מגיתן לתנן מטתעלתגן
 מכריס* סכיני וכמו הכילי ס)סון כנוכח דלגקכסזכר
 מתמה )ס סטתן דב) סרתכ"ס וטסת קם, תמורסועיין
 גי6ס סזוגס SD כ6 06 6כ) 6תגן1 סוי ויסורסכי6ס
 נגהי מהנן זס 6ין חככר זוגם קגעקיה לקחוהל"
 6סס יקח ק)6 רתמג6 קפיר מטס נכסן דמי1)6
 מסורסי כי6ס קכר יס6 ק)6 רח:זכ6 כ6ןקפיו 36) זונ'ססטיק
  וקוקה קרה5י  רננן  פירסו  רל:סןסנט5תסיחררחורקיע
 כן ו6ס סיג ח"י פרק רכינו i9DD וכן  פנסימסוס
 גימר 06 כ6ן ס6יסור,6"כ סכת כ)6 סי6 דזה:סכיון

 החגן ג"כ סזוגס ע) דכ6-כסינר 6ף זוגסן6תכן
 נהגן סוי 61ת6י קריך )עכדחטרי קפחת פריך תלויסוט
  סוס מ6י כמיהר עריס כ6 זג. סחי !וגס ס,,כגסן
  ולפיפס זוגס, נהגן הוי הימיל כיסח רוק6וט"ב

 6ין גתקוחררה לסול  יסרך) %ורפ  ר%פומססיכריכי
 6יט )16ין חייכי דכ) רסיטתרכיכו 6טפ"י ונ*).ר6יס,
 כי6ס ע) ככ"1 ויכע1), סיקדק ער)וקס

 סוי )חורי
 )דעתו: תכו6רח טססוגי6 חס Sen)hl זוגסילתגן

 כ"מ כתוש )זכה, ניוחד סיס ססכ)נ כ)נ.מחירי
 תגסג ושים כסגרן תלכי )6 6רמלת6ע"6

 מכי6יס סיו סעון )כפרת  ס"ח"1 נויר%ולימיגויד
  כסג מהיל הזלה מסלה ולכן .)עו"ג, )קלכןהמחיר
 טסו יזנו ט)6 מטוס לסור תחילו ן6ף רכי.ןכ)כ", )סרוסי מסו חניגhnIr 6 נוכן קסמנו וזס)נווכח,
 תעבו. )6 סג6ר5כס וכ) וססיכ נזותר' לותי )ג(רוסיכק"ג

 הועגת כי ת"5 כו' נלג)ו סענירו 6פ1ל1 יכילרב2כשמןרשי
 )טס בזובח )סבן ס6תור o)Dln תםכו'

 תוט:כס6ף
~lnho 

 יקיף מגס כ5")י )מס, כזוכת כ6ן
 ע) 610 כקרכנות סכ6ס )קון עיקר דכ6תתמגז"סי
 סכיניו )6 כתו עמפרק )וקותות וככתסססקיכס,
 טפירס מס לפי  ונפרס  ס"מ, דרים )י' קרכן)סקריכ
 oa 6"כ D(Ie"l' 1)6 מן סגיסס דסכרי  ')כ"סר%כ"ן
 הנעיך )ד' נונח ל6 לטיל ס%5ר רלפי ופירטקסיו,
 כו/ ל' הועכת כי כו' סוס 13 יסים 6קר כו'סור
 סיירי: וכזכיחס ורצי תועכס סן סגיסן סגס 6תי)כן

 לרר  לגל 5ו%ר  ליטוש  סנרור  לרבר פרט נדר גלל.לןכ~לך
  פוס נפל גכי רעלתנו  פירופ' כמס.לרכות

 קדקי סוי לנכנס קותו, תעקס ונרכס יר5ס )6ר)כןר
  כ5ן גס  יגול  לנן מוכת, קרשי ונירכרס"פ,

 )עטיתן ק6סוי ד' מכית ודריע כיון 6כ) תותרין,סכיה סלנגי
5פויין
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חממהתצאמשך%
 פרט 6מר )זס נדר' כתג )חט 6"נ )מ,כח'קרויין
 6כ) חו)יןי מטיקל6 קסיס יוקף פירוט סניולן)ד3ל
 )סזונססוי סגותן ומס כ16פן 6ף קרט קורס סיסכי

 16 נעליס דממון )ליס"ג ק)יס קדסיס וכמומשנס
 )6 סוי רגדור כיון כב"ז פסח" על זונסכממגס
 פ10ל כך 6חר גרור זוגם לתגן קיסיס ודוקאלאסרי

 )6 )6)ול סיס מפגין טלפי זל1ח, כ6ן ויםלסקריכן,
 צמדיך, ד' כיח גוי )כ) כצג וסחיר זוגה 6תגןתכיף
 ולניס כו', ,וגס 6תגן צעדיך ר' גיח הכיף )166

 ד' כית ררטו לכן סעגיןי כגם61 סמקוס 3ססספ0יק
 ם) )דכריס ד' כית הציגו פירוט נדר, )5)לצוייך
 אלתרו וכתו הכי6' ל6 מס וגס לנרריס רקחומס
 קרכ ונירנ גיור קסו6 כל סכ)) זס רמגילס3פ*ק
 51") ככחי קרכ 6יכו וגידכ נידר סוייגו וכ)בנמס
 עיקר קחזס )ר3וחסכתס, גדל )כ) נספרי קס61:כמו

 ג)חר עוד רז"). כדרך כפסוק עגיס כוונס וזססריוק,
 תועכת, כי כו' תוכח רל6 מקיץ נקפעיס)פיל
 וסך דתוע3ס, ותתיר צתכן רתיכס כספרייעוי"ט
 י"ך: כגורזה כגנו' כמפורק נוטתעק ככמסקל6
 נדר מכ) רדריס גר6כ משף, )ר13ת נרלכשדכך

 )מירח וקלכ ונתוח ספעט ים h)oכסמס
 לוכדי) ויציגו למוכח קרכ כוצו עוף 6כ)כחלקיה
 ככללו טסו6 גור hlO גרר )כ) דיים לכןלחלקי0ן
 פסיגי וכנמס לקטים, כלחד וקרכ גדר 1כול1)סחים

 ודוק. זכחיס. סיף וגתוח ספליט ים 606נוור6י
 )ינות דרים כל מחוח כו', סעוף )רנות גררלכלל
תום

 ::::ש[ ונ; ומת'רצ ק"ק:ן פוס~יגור.נוי
 6סוריס, רעוף תוקלקין )ס גתן 06 ו6ף רתכ"ססיעה
 לחטאת, 14 )עולס רקקו כעוף )ית6 רנווקרטין61ע"ג
 סיגו מחגתו גס hio מגרור דכר דסוי יזל3ך כן061

 סל6 רחים, קרוסת ממקדיה ד6ס ג6סרוי וככ"זמחגם,
 6ין רס6 פ)6, וזס נוסל"נו, ועיין סנוייסס, 1)6סן

 לקדטיט דחזיג6 תסיס יגרלו י06רו, ונמקי מהגסתחנתו
 ר)יה6 רסוקי) תורס דכר תעילס ויוי ~16סטתו
 נ6תגן הקדם נומן קי כן 06 נידי, לסקוסיגוייסו
 דאיה וסקוס תתוג6 פקע הו ס)6 י06רו 06ומחיר
 6כתי bSo גכסנזוה רק תורסי יכר חקין ונסקרוכסו
 ויפרו, מוס כסו ליפו) ור6וי גטו חתון )סקרם6יה6
 קנויי זמן נו"סממחוסר רכנן hSb י*כ כחעילסיכך6חר
 כו', סו6 פדיון דגר חוס SD1b יסוס תידי זמןמחוסר
 פדיון כסו דלית כיון n1DID1 רחמג6 גצי כ6ןו6יכ
 ראית סקרם חתון סקע הו דפסו)יס האתר 606"כ
 לתגן איסור קוים )כן קנותו, כקיקים סוי וס6כהו

 קרוסה מעגין כמ"ג רמל6ני וכנוי לקרוטחן,ופקס
 ס'ו ויומק ירוסלמיפ"ג כתכ61ר סרתי ככלי)טתקוט
 63ין ויגס גיטס כיו"ג ותוו וחתקרסיןי קווסיןכקחת
 כיסוס יקגי קסקדיס רגזכן ס6 פירטו וכןכ6חד'
 כאחרן כ6 סגתן וקניית סטס דסיגוי סססיומגוי
 ח) אתנן ק) דס6יסור רחמנא גצי לכן כיו"כ,ורכות
 גימא 06 3ס"כ וכקרסי גיסי יאית Otl~pותפקיע
 רסנוייסן ודים 103 6יכ6 ס)6 )צפותן,ד6סוריס

 יס6 )6 ו*ס ט'1 מעי)ס תוס' ועיין מותרין,יסיו
hShד6קדים 'oDnh 6כ"נוי ע15ס פלפו) ככ"ז לגו וים 
]וסגם

"tlhto 
 רסתס סנוטוןי ר' כסס הוכל סזס

 עיי"ם[: ע"6 טיחן כייקרך גוותיסספרי
 תסוךי נקיא ספע) סס מגס )אתיך. תמיךקרא

 3סלו6תו סס)וס וזס ספעי)י מכגין סו, הסיך36ל
 61ין ספעיו וזס כמלוס סימכנו עומס כנזרכיתחנונו
 סיעי ג*ג דסססו6 חקיך לנכרי רכתיכ חס6מתירס
 תככין ג"כ וסוך סלכרי היכרך ססתל6ות ככלטתעטס
 ותצות י)6 אחיך ולנפוקי ט6תרו כתו ]16ספעו)
 מוכר קנבוס יכיון OnD] מכ) ס63 )16 סו6עקס
 כספך1 )אחיך הסיך )6 למיכח3 סו") 6"כקר6
 )רנות סי6 דכר ככל ספעו)ס סס מפיכס מסועוד
 כסף גס סנויכס ירקו לכן איכרי גסך כסףגטך

 יכו) ואינו גכוס ונזון חע"ק )ת"ד ואפילותעמר,
 כיס 6ית הכיחס וסיתר סו6יל עכ"ז ממון, ויןבו )י ם6ין כיון כהפך נכלל 61ינ1 כמהגס ולהגולחוכרו
 יס6 ס)6 רק )כו*ע, להגו יכו) ודני1ל6כילס
 )סנריך וים חומם, )מוסיף פריס דין )עניןגחק3

 כסמס: 6וכ) תרכס ונוכלולכ"מ*
 חכר ע) ימ65 6ח סס סגס "סיר, )6רנךאחיד

 )5רס 6ח )תגיס, 6גי 6ח כתוו6וס3
 סכור סמלוס וסגס ס6חוס, 6ת )ספליולדי
 נחגס 16)ססתלוס 6חי טס61 עלנזו מכיר 6יגו וגסךרפית
 1)6חיך סוחר וזס וריע, )6ח )סקוס עצמו הכירהו6
 אחיך ;610 עכור קוהך וסלול )אחיך עלתו ססכירנזי
 עכור לו תחן )6 פרעוןי כעת זס 6חר הסיךל6
 מוקרחת: )בכית וסוס'ד 56)1, כטסות מעותיוטסיו
 תם כו' גדל כ6ן ג6מר וכו', לל' נור תדר0:י

 מסוס ע) תדכר דסתורס פייום עמו, נרכס)סלן
 סגדני מס SD )6 קגדר מס ע) )סתחרט 6דסקדרך
 גרר כן ל6 סמחס, כ"כ סר5ון מלמישח סי6דגדכט
 כ) 6כ) נו" דף רנרריס פ"ק כסיס רכינוכמתק
 יאחר סל6 דנני כמו ומייתי 3גרגס, גס h)'bתאחר
 לגדישי גרר כין תורס סכדילס ל6 סזגח כסראילה
 %ר 3ין תורס הכוי)ס )6 סקלנס ליחור )עגיןכן

)גדכסן
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 "8 מצאתכמהתצאמשך

 נוקלק מייהי )6 ורכן כסוס, סכהוכ דגר רקלפרנסי
 נדכם: כו' )ל' גררה כקטר )קנוןדכתינ

 טסו6 פירוס כו'. וסעלכין סרמיס 6)1 לקודיךכףד*'
 רה"י: כ)וס' כסס )כבגיס וקין )ד' כוטו 6100דכר
 תרכתינ פירוס חרופיו, 1)6 610 )סדניו ת6חרכל14

 ד6יחול מורס )סקס כתיב 1)6 )סטתונכגוי
 עטיו עוגל הזנזן  פ%הר ס6ס מיועץ זמן ע)ה61
 6חר סטר שמס 061 רג)יס, ס)סס מסחומדו
 )עכול דח5טרפין 6ילו6 6חר ע) וחירפו לגריסטני

 6ח )ם)נוו סרוקך סובר ע) כנז5יין הנזר )זסככ"ח,
 חירופיו 60 רסיס נ' מזמן מן י6חר 6) מנדרוחי
 סר"ז 61ומר דכנופריסו סירוס)מי ופירס הנטרפי.)6
 עצי סרי כלותר ס6 תצטרפי ר)6 קר6 ק6יעורס
 יגריס ס)סס מ6תירהו עכיו סרי ספרנותו ו)עוץ
 דעכי גח65 הכיל1)6

 מפייט מ)6 עריף ר), 33"ה,
 ס' רף 6כן טורי ועיין )חוד. 6תירהו ע) ועכרכ))

 נרכס. ככ)) דכגרר סכתכ6ר מס כפי וזפכזפ,
 עם שתקור טסזכיר מקוס ככ) מנס יררטגו, ירטכני

 6)1 דרק 6חר והכן th~lhs ע) חכנזיס דרסיספטו)ס
nlhwn'וע"ז נוחך, קגררסין חומס ט) דכריס כו 
 וכר ע) תרתו טסכגוי סכגוי, 3)6 סמקוריורס
 כו' חט16ה 36) סנדלי וז0 )תערס סנזכיסגוכחי

 גרר, ריר )6 )סגיךחיכס
 דרם כי )הגור וסו") נזכר ככר סגם הצודיך.ד*'

 די)ן( כם"ם סגירם6 )כפי ררטו )כן מעמך'יייטגו
 תפיס ודך כהיכ סגי ו3כ) וככור ומעסרוה5דקוח
 לם"י. מעטר, כו' ר' )פגי ומגסת וכו' י' )פגי5דקס
 ,ס כ6ן ס6ית6 כמו סגירס6 מס כירום)נוי6נזכס
 נקרץ )עי) נרנזז ככר ז0 16)ס סכיהי כלקסקוט
 )כס*כ, תנוימיס כססתפיס סיירי 161)י 6)ודיך.ד)ר'
 יררמגו דרק ככ"ז כק"ת, עוכר 1)ר*י ד6ס1רד6ט'ג

 )גס"כ: יפקו ודציו ע"ס )5רכימימכר
 עמך,רס*י* סעגי כיס יגתינ ופקס שכחס )קט זסבמיבמך
 )קט רוקק וזרו סמך תחמת סם3ס מ"מ כחי ת"ס 'ופירוט
 )יחן 6"ס מחוייכ טעמך וסער כסו כהיכ ועזיכססכחס

 פרס דטוכר מרולס נכי תס6'כ )6, עמה 6יכו ו6י)1
 יעו'ס, קציר, מזרוע פרק סוף כתכ61ר כו'ימ3י6ס
 עוד כהיכ חט6 כך וסיס דקרך ונסס עיקרונוצתת
 עכ" נכי כ"ך מיתן ורסקן ט*1 סימן עני נכי)עי)
 1)6 )סו )מיתכ כעי רגעני סגך ג"כ דכ6ן ןרקו)כן

 חט6: נך וסיס כהיכ פיזיסיכ
 קדסיס סד"6 נגתל6 חט6, נקרנגך 1)6 חט6בר
 וספירוס כו'. )6)יר5ו 6ית6 ניגסו סר65ס רככין
 )6 וזס ת)סקיינן, ט6יחרו עכירס 3סן וקעכדסס61י)

  6מירהו הטפה  היכף  והיים  כלרר ס%  בערלו לקיהכן
 יפסל' 6יך ע5מוי כסקלנן סעכירס וקין תצחר,ככ) עכי סרי תכ6ן מפלטתו ד) ע)י סרי יצנזרכיון
 כן כסל הקמר 36) שעכר 6חר ספייקו 06ס)6
 סעכירס סכה 6100 כנרכס ולק קוית, ספריקו06

 סוי )כן השחר, ככ) ועכי רג)יס נ' ציתוססססס
 יסים ססקט6 מולס חט6, כך ומיס ויפסק6מיכ6
 מעוכר מכיל סכר תעסוק כ)6 כמו תתיד,' קייטעציך
 מעכלו כיון סכ6 כן עגיי 03)1ית וכן )1' גחן ט)6כ"ז
 סו6 סחע6 מקלס ק6יגו כ"ז סוכ רג)יס ג'ע)יו
 6"כ ח6חרי ככ) עוכר ויום יום סכ) כקכיעוחיטריו
ohעד )סקרים רמוי מינו ס)6 גפם) רסקל13 ח6תר 

 חייל 6ינו לס6 ויחליפכוי ויפרס חוס נו וחנו)טירע0
 קיפץ עד התיר ע)יו סחטך תו 6ין 6'ככ6חריות"

 6תר ולוס רגליס" ג'  יפגרו סח)יפין וע) מוסכו
 ספפיב  כיין לרר פל רפפ*נ חימי  הקרננך  ראייןרבוכת
  קורס  ספליסו 06  6ת הו בדו"חי  הפכר 6חי)ם)מו
 גרע ד)6 סקל3ןי ס) וס6יחול סגורסססייס סכה6ין
  כיון סל%  לרכס ס61 061 וכקל, כ)) 6פרסיסמ)6
 1גמ65 עונל סיגו ג"כ הו 63חייוהוי חייכ 61ינודגפס)
 דסקרכן וע"כ כ3*ת, לעכר )6חר ע)יו סחטךרצין
  טפילו כ*1 יו0 ככ) ע)יו סחטך 61*ככקרי

  וס: כינספכינו.
 דכהיכ פילוס )"ח. זו תקמור OnD זו ספהיךמרמ"א

 גלרמ כחטר ועקית  הסמיר  מתהיךמ651
 ונורכהי3 כהקנזור, ס6תגח )מיכהכ )ו ':ים 6"ככו'

  ועסית תעמור טפהיך יח651 ע"כ כועסיתס6תנח
 כי פירסו ולכן קצין 6סי גדרה כקטר 6'ג:לנזרן
 הטמור טפהיך מ651 טיתגו, וס)נוטס לדלפי)קצי

 )גסי תנולו וכן נירהן  כלסר וטקיה "חמולועסיתי
 טסן הוספות ועיין כו' מכול 16 61כ)ס התגס)גל

  חטתור טפהיך ומ651 )6וי ודל16 עטם OnD1וססמר
 סטאר וויו  יטמור' קלכן )סקריכ תפי, קי65 מססייגי
 נדרה, כלסר ועסי"  תסמיר ביי,  ורומס ממטסדקיוס

 גור ידור כי כו' ח6חר )6 תדור כי כתיל%31י
 יח4 כב) ג"כ ע31ר סקוס וככריי דברו יח) )6כו'

 פ"י  ייוסלפיכמפולס
  מספר וסוי  וכרפ3'מי ירס'ט

 וזס )'הי סוי זלכן )16' ד)6ו וסקמר  ללוי  רשוירלור
  טס: הוט' ועיין )מעיין*6תת
 יקי ל%  פירוט  סיפטוך. לב"ר  %וירס  מךעטךיף!

 6מר וסכי  ירך פדנר רבנוהר סועריפל
 וכן  יפסיך'  סכ"ר )עסו" מוכרח ותסק הטבורדסגלר
 לק חמיי ועעית 6ין ו)פ"ז סליעכ"6, כחיוו'טיכ"כ

1pl~'D6061 וכמו טוחסי ותסיס )עסו" חוגרח ס"ס 
ט'
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חכמהתצאמשך882
 כ6ן כן נקה טפסיה מפירוטו 61ח מטכועתי ונקיתכו'

 )פרס )מוו מגין 6ך 3"ר. DD"' עוקם חסיהפילומו
 חייכ כסנו נמר דסקןק הנוו0גחח סמכה סו6עפ"יכןן
 (ff' דף כקכועות וכר6מר תלחכי 3כ)ועיכר

 נוכ)
 ספהיךן ח651 6מר 6יך כן DttD' 06' עו)וח, )3גדיו
 כדד, טפ"י זה )סעקות מוכוח תהיה סזה ורמו)01

 ונוו65 גפיה, כהו 3'ח )כן ידעי, )6 קכ)כומחט3ס
 3"ד: כפיית עפ"י ומקיימס עוסה תטיסוכפתיך
 תוכיח המקיק פטט גו'. גדלת כלקריעוטיר2

 ג6מר סקוס SDn תסיך ))6הסתכות
 6מר )כן גמרי 6נר דרכית6 וכ))6 רבית )יתןט6סול
 סט) כדעתו יעץ ו)6 )כדרג י6חר )6 )נכוססגס

 גור, מ06ר יותר ויס)ס רכית יתן סזמןהממוכח
 לפתיך מו65 רק כו' )ק)מו תסחר )6 6מל)כן

 עכול יותר )6 )ל' נולת כמסל ועסהחטמ'ר
 טחות: וזפהמיחור.

 ספית.  3רק קרסי 6)1 וגרת 6סר  נונס זונדשבשוק
 תעמס לרכי כפ"מ גני  קמור כפ'סנס

 קדסי ע) גרר ז") פירסו קם ירוקן )6 ומגרר5וחו
 ר' כי מדויקי כ6ן 6ך כרס*נ, קרמי ע) ונרכסחזכח
 ק) לגרס דהמקויט סכר כווהיס ספרי דסתסהמעון

 )כרס"פ הרידוי כרס"פ וכקרתי כונה, נהקרקס עורסזו
 כהינ צנרר  ילבן ייחר' ול6 ירום סי6 טמסריסנוה

 סיס סלעו כמקים סמל5נו  סרמיין  כנ"ף יררתיחסי
 מספטיס פ' וכזוהר 6יכס נמררס  ט5מרו  כמולגמרי
 כתיכ כיה"כ כקדקי ג6ן 6כ) ים6מ כקרי ד'ו0יתגך
 יחרו  וכן יותר'  ול6 רלרח  6סר ממם יתלת6סל
 ככדי פקעה )6 )זמן השירסס רסרוס'ג מ"ךלנמס
 לחרי )זמן hib סירס bS ו6י ODPD כרס'כוירוטת
 ולכדס"כ,  oc5 סר6וי נצנר 1כ"ז סדוטי קינו  סוסהזנן
  לסיפך'  פרין ככבורו  נירין  לפנין 16 רשוי כיילו5כל

 פיס:  פרכין רירכמנוקר
 כפיך וכרת, דכחיכ וכיין פירנס פיקס. 11בפיר

 הנכי 6) מ65ג1 דויכור דרגו ו)זסמיותר,
 כתיכ ורכן כויי ידהר וכרכו )כי' עס 6גי דכלתיכמו
 טגמר מיינו כרככו מתחייב 6דס טלין קוקס, זוכפיך
 הוכל הר6"ס כמיטת 3מפתיוי טיו5י6 ככיופן רקכרככי
 כסקר;  מלצ'ט עיי*סי רנ"ח סימן וכיור"ר ר"כ סימןכחו"נו

 ודוק: סגי, כלנבורנגמר

 רקר6  כפסטל )פרק 6ין הנס רעך, נכלס תנוךבי
 כפרק כראפר כריס, )כ) קכיקחיי ד)6  6רס'רכבל
 הפסוק מן רז") וסו5י6ו 'D"tD' 5"כי רףספוע)יס
 סיכוך, מי )כ) )6כ)ס בקריה ורחחכ6 6רס נכ)ד6ס
 3)6 וקכל גע סוי תורס ססתירס ממס טפי6"כ

'SItan06 תתןן )6 כניך 61) )ניכתת קריך קמה 
 )כדיו ה6 תתן, )6 כ)יך 6) דרק )סורות דנתי)6
 )6ג1), תורס )ו זכתס )כן נותןן 6חס מכית 3ע)0)

 כ) 1)ק4ר יסך ככרס תכ61 כי טתכורנונ"ס
  Sn(hl 6ות )נוגוע הכרס )כע) רפות יק ס)66רס
 נ6 ססי6  נפופל לנו6'ורק לו מחיר ומי  סנרס'חיך
 כיריסלמי לוס וקרוכ תורס, סתירס לו וקחסבכרס

  יטוי"ם:  לסגיך. ריוח לו סיס מירמעטרוח
 מה וכי דספוע)יס, נירו0)מי כלניס. 1)6ענבים.

 סיס  ללמרך פל3יס 6ל6 )6כו) ככרסיק
 פס1ט1, עותק וזס כס5ניס,  יסכל ל6  כפיניםפוסס
 חקכרו יותר פוע) י4כ) ם)6 מגין 16מרר6כ"ח
 רק ח45ג1 )6 הרקן ע) דגפס פירוק כנפטך,ת")
 פירס כו' )קכור נפסיכס 6ת ים ו6ס סמעטיע)
 פירסו לגפסס יסלחח  כנפסייין, רעוץ 6ית 06ת"6
 6מר דססכר ררים וכלן  ימהין, oSln סייס  סיסלפיל
 מוסר  מסכר סע) כפסו 6ת כוק6 הו6 61)י1עליו
  פירי  גן  כלפסך. 5מר  ילכןלסלו

 רס'י,
 וכו' כסך 61) יעוי"ט* 6חרילי.  לררטות ררטיורכנן
 1)6 יוקל, חוסכה כנור נסעת פירות )כליו גוחן קוההכמעה

  ותיסקיס: עירויכסעח
 כעלי בל דרים כנחרק כו', רעך נקחח תגולבי
ן

 רמל5נו  רפך בסרס למלהכ רסו"ל ויפמ6 סומס'
 פרט  רפך וס וריס )כן  וכרסי ;רס  מיוםככל

 ומת מל חרמם )הניף ירי רכפו'ג לכו"פ,פירוס'
 למעה תגיף )6 וחרמט )כניו,  נוהן  ולןסכעס"כ
 מל6כס גמר ;6יגו ר3;עס פירו; לו"  מניףס5חס
 ל5 וחרמת ספסוק  לטין  16)ס נירי  לקטיףלסיר
 כמקמע סיגו ~SDID )נורך ריקק  כרחין פל hloתניף
 דוה c~h הרנוכ"ס )פירוס 6ו)ס ר6כ"ע, ועייןכ)).
 ו)6 כסה"כ מנו)6כת י3ט) ס)6 ע5חו כפכי)6ו
  סמלי כהיחלק רס  טיימף מס וי6כל כפס"ד  סליק15ר
 t~DSימו'ט'

  6ך 6"ס, כסטיתו  תניף ל6 וחרמי
 ספר  ועיין פיי"י, כר"6  ;פירט גר6ההכמב"ס

 יסיז: מ15ההמקה
 מלוקח כחי מרכרת ס61ה  ספרסס 6סה. 6יט יקחבבי

 פל6 מת 6י וגירסס לסני וליסח  וחגרטס6סס
 כאירוסין ד6ף )קמן וריס ה6 ו)פ"ז  לרבעון,החרר
 61"כ )קחתה' לקוכ יוכ) hS' ג"כ )קוך הריסוןם)
  לירך רל6ייי  טגימרת ))מד הו6 דוכע)ה )ומר6ין
 ו6ס ק6" לחור  6ירוכין רפל ופ"כ  כין,  כןכהב
 oh )אח"כ, ו3י6ה כטיחס רי  מיי hS  ר5ירו0יןנימל
 רקיחס וע"כ  מ6ורססי  כחולס נערס  מסכחת )6כן

  ולין יפלט, 16 נמו יו6 ונפלס  כי6י' נל66ין6
כקב
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 מ"קצבחכמהחצאמשך
 כסף וע) רקוכסי כתורס תפורת דטטר סרמ3'סכה3
 קיחס דת65גו עסרון תקרס קיחס קיחס כגז"ס למרודקוכס
 וכי6ס גסיתס, דוי65ת תסיקס6 טטר SD1ככסףי
 סעכריס מ6תס )לחד כנין מסיס 6תר וע"זנווכע)ס,
 סעכריס ד6נזס סייגו ככסף' נקגיה טתס6כקו"ח
 לסיסות )ו רנקכית hnSh תקגתס, ככסף ס6דוןמיערס
 כננור6 וככריתך חיכתס, )דחות דסו"מ 61תרלכסף,
 רכ ותחר כטטל, גקגיה ם6יגס )יכתם חס זסדחי
 סכן )חילף 6ין מקנוס סכן ספירכ6 רטיקר6טי
 )מידף ח5י )6 גגעגיה מקפחם 6כ) כגסיי.651"
 1ל6 ככסף גקגית קפיר למנוון קגיכס סכןדטפחס
 onhn 6(1 קו"ח עכיד דספרי תג6 ולכןכ3י6ס,
 מספטיס, פ' כתכינתך כרי)יף כנעניתמטפחם

 כירוס)מי: וסוכךעיי"ט,
 מיכמס, גדין כ6 רסיס ובתר כמוט"נ,יבנעלה*

 גקגיה ס6ינס הוכיח סעכריס י6תסוסמר
 מס גגמ' פליך וע"ז ככסף, טבקיית 6עפ"יכנעי)ס
 יסגס סיל1ט טיסות, )קם קגיכס 6ין הכן)6מס
 דכ6מס מקוס )6קס חייתי ספיר ככסף סגקגיתדמתס
 סנויעדס חקגתס כסף עזי לויסותי קנין גס6יכ6
 סכן הס"ס ס' כתום' כמו"ס 6כ וס) רימסכע"ג
 6ין ככי6ס גקגית ס6יגס תתם 6כ) ffD3()כקנין
 דכריס )קכין ~o'lh 6ינס דככי6ס )6סס, כל)ר6יס
 חתע"י גס קנין ים וכלמס לזיקות, מעגיניסייגן
 סקותוגיס, כוס טגרחקו )ולי ופמוט' בסות, ט)ט6יגן
 ועומדת, זק1קס סכן )מיחף )יכ6 ומיכנס נוס1סוקמל
 כע"כ, קונס כיבס רק ר5וגי קנין )יג6 דכיכמספי'

 רק כסס יתכן )6 )ייסות כע"כ סגקגיסויכריס
 ר' ינזר ט' וכדף כיכתס, סוD~f 6 ד)סקמהסכי6ס

רבבעימה, רכי: קסכס זו כרייתך SDיוחנן
 6יט יקח כי כתונ ט"ל מו5י6 גני )עיי
 ער חייב דלינו נסוס 6)יס, ונ66סס

 ויכף כן, סטיון תת'ד כהת וע"ז כדרכם,סיכעו)
 סל6 ר6ף כ6ן 6כ) לליס, 6)יס,61כי6ס ,6ht~h)יס,
 וף קרוסין יעוי' ס6רוס ע"י כעולס חטיכםכדלכם
 בכטרוה סזיגתס ט"ר וכנווטיך רקי6 ופסטלט"

 כבחר, לינן וסכי6ס סקיחס כן oh לרוסס,כססי6
 וסכילת ס6ירוסין ofDI)n טסיו סכתונ כיוןוכלן
 סייגו וכר ערות כס ת65 כי כעיניו חן מ65ס 1ל6כלחד,
 גס6 ת"נ עריו, 6סורס ד6יכס 6ע.ג סקר,טין קודםסזנתס
 יעוין )גרקס, רקקי זוגס וגת65ח זוגס ט6יכס כחזקת6מס

 )ס יק 6ס וטרי רסקי) ס"ד פוג כתונותירוס)תי
 ודוק: ספסוטי ספטט גרוס כן תנסיכתוכס
 ערוה כס ת65 גי כעיניו חן h5np )6 06רךקיףק

 סל ד3ר ערוה סו6 וודאי סגרי כ"טדגל.
 דכר ודכר כעדים סנטת6ס וס61 )וניסות סכ1געפנין
 3"ט o51b דירי יקוס עריס טניס דע"פ v"fanיקיף
 דכר תסכותי לנר כתו עלוס, דכר כס מ65כי )תכתי )יס סוט ערום גלוי דכר סיס וקילודייקו
 גלוי ענין סור6הו עיקר 6ין דכר עיזת 6כלסקר,
 תתוויך וסיס דכתינ כתו Dlhnl תעוכ דגר רקערוס
 רכר סור6הו דעיקר רכי' ערות כך יר6ס ו)6קרום
 ומס  כו' וכסיה קורס סגחוכ כמו וה0:וכמקוס
 הכסילו סיריהס  אפילו לריריס 5%יס דכרססו5
  ונשו  פרוט  גלוי  פלין בס כיס  נכלל  קולסוכיו"ש

 )טיק הסככו סקרן ערות פסוק ע) )עי)  ,"3טוראי
 6)1 עגעיס טלי ןע) טמרו ופכן יעו"טי  זוכות,טל

 קסיו65ה 16מר סייחי ס3)"ז  ht;)rl' ומותלההגרפס
 ת65 תפיקו סכר hDln  p"D~I' )6 ערוסתקום
 סכר ר%ר  כגפרן ומפלס סינונס, ג6ס כ6סלנחלת
 רסוס סנרי וב"ס  וס"ט נו65י  16 כשי  סו5 %ל5רני
 r"a5 ונעמת ירוסס. כי תחקתי )6 וכמו ךס6,כמו
 מחוייכ דס)6 בעיניה חן תמoh 6( 65 )סיןלחוק
 וג"ז  לגרסהסו6

 כופיי
 tfil(h 51") כך. ע) עתו

 לססקוחה ר51ס 6עס וסוף קנוי ס6חרי מתיר,:עיי
 op~n טיני  סימר וכיון נעיניה חן o~sn ק)6נופכי
 כי%3וה  הומפוה ט53רו כהו  )ססקותס  'כו) קיליטיכ
 מוטס ריס לירוסל%י %פרס  וכן פיי"ם' h"D ל"ס
 יף סוטס ועיין וסהירס. קנוי ע) דכיערות
 i91DDO וי::לין 11,:ז 40 ננהים)הנה

 ללורי  ו' 6מל סיח סג6 כי קר6 סך עזרםסלכן
 גי לכ5והי ר' %5ר לכוסו פל הסס וכסריסר5ל
 ממכסס 6ה סנ6 וכן נשריו,  6סה ספסלה טי5סטה
 6ף יסריך ופידי ד' 6מר סכן )כוסו, ע)חתם
 לים )מין ]ומכלן 5כ16ת ד' כתונ מקוניסנכ)

 צ נו:נן;י,:נ1;:צ
 וילך ק6נור וכתו רחמס, ויפתח ר' פקד ו)זס:מכיחו,

 תיוג %5ר  ולוס רחמסי ויפחת )6ס קט6ס כיך'
 כיטטנ: ימורישין

 )ס סיכהכ ספסט pntDn סו6 )סתם, ים,רכנתב
 כ) חקים הכן  6יטותס, כריחות )קורךסו6

  ססו5 סנהיכס בפה נהנרר  )6 06 ס6ף סווגייסגי
 ת"ל כו' 3סס צריו hSh )י  6ין גי,  לילו נ"נלס

 כחום וכן כריו' סו6 כתירס OnD מ"ת* )סוכתכ
 קמרו טוטס נתגידה וכן  ברי'  סספר ע)ו6כתכ

דוודיו
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חכמהתשאמשך'א
 וכחו זלגי מרי מוכסיו ווים %ן %ל חק4דפייו
 ספר סה61 )ס מורס סיסת סכתיכס לריס לכן)מן

 רק סיסיסן לכר ג6יזס יסיס מגורט" וסי6כריווח
 קרוטין ועיין סכליתותן ממנו סתרע קימץ ס)6100
 מ"מ וגתן ה") כו' קנים עלי כו' 6") ספר 6"קי"ר
y'hמיוחל ספר חס ספל ג6מר למס sv קימט 
 יל6 תרוס טס61 מיוחד ספר מס ריכ"ק 6לוע6ו

 כפכוי ונתנו כתיר מר)6 610 סל*וק כו/מחוכר
PSDכי מורס כגכוי' סכ) מרכר ספרסס קככ) כמו 
 קימל ק) דכר כ) טכס) כסיחכם ספר סם כ6כ6ן
 מכיל 31.לוס)מי 6'* רכיל) וחכמם טפר 3כ)כמו
 ריס"ג ע) דפליגי ורגנן ומפרס ירינ*כ)ר~5

 כליכ"3 וסכרי נטוס ס16כ)ין ע)ומכסירין
 מספר,6עס מחרכי תלום 6100 ונרלכ)

 כספר כתיכ 6י ורכנן קמרו ככליכנמרק
 דנריס )ספירת ספל דכתיכ ססח6 קמרהכרקע
 כמיג נספר 3כמיכס ממדגר ט3כ*מ ופירוסהסוטן
 פריך סיס וכקן סספר מל 16 בטפר כו' סקלותוכחג
 כגליון סגכתכ מעגין הוכניוה ע) מוכר 610כרה"יח ספר )מון 6כ) כספר, כריתוח )ס וכחס)כתוכ
 וכר דמ5ריך דספרי תנ6 ט) פניני כן ליס"גע) פ)יגי דלכנן כמו ולכן כריתות, ספר גקר6 כזס6סר
 סו6 53)יס ע)י SD רפוסות וסחוספת6 קימץ,0)

 עלים, פ)יגי ירככן קימך ט) דוקריך וטפליכחנק
 ססמ*ג: ועיין סרנזכ"ס, 6ותס ,כר )6ולק
 גיטך וס  סרי  נו' מכ*6 כויסות סיסיכנרתתות*

 ספירוס' כו'. 36יך )3יח חנכי 0ל5ע"מ
 ת6יקותו גערת סי6 ט3קכ)חו סספר עכיןו6ס

~nSDS 6סלמס כן 06 כריתותן רקסו h~On מ6יסס, גרותם 
 610 גירוטין וכסתת מ6יסס, נרוסס גחיכד63מר
 גיסתיס 6גי פסוע גט סוף ןתגי6 כמו מגטלסין
 6גי 6)6 כתכ )6 לפיטו דניטין פ*3 ונירוס)מיט/
 גירוטין ספר )מכתכ וסו*) כו' לתתי ית מגרספלוגי
 חכ מחכרת סגירוסין צופן על סמגלס כרסוולכן

 ולכן חייס, ימי כל כו ממקדח מס6hSO 6יסוחס
 כמקומר מ6יסס hSh גתגרסס )6 ק6פי)וככסגיס
 כתים )כסיס אסורס נ*כ 6רס )כ) מותרת 6" 6יסרי
 36ל גיוסס, סי6 מ6יסס סרק מאקס גרופיסו6סס
 ככסוכסי פוס) נ"כ כו malhn סעריין כרומס)6
 גמרא עיין נותיר. ר"6 כו' קסתו 6ח סמנרטוז'יד*
 ךכרי ספיחו ממס ים ססקיכו זקגיס ר' רסניגיטין
 סחמירס במס וכי אומר רע*ק 6גמ'). 6ר1ך,טבעי) וטס )פ)וגי כע"מ לפרסי וים מפסל כחוןר'6
 קרס כממקס מס כו' נ6)מנס 16 כברוססקורס

 שלסור מן אסורס ס"ס6 פי' 05 סמותר מןנ6סרס
 זס ד6ס מפורם ומס סתוספת6 נון סוכך כנמרץ)ס*

 61ס1רס 6)יו 6)מכס גמ65ת כסן סיס ע)יוסכ6סלס
 מרכר 6יגו רספרי חנ6 31פי יעו"ק, נכוסס,ממוס
 חתורס רע'ק'דגרוסס הטוכח ס61 כך יק כסן)ענין

 )6חל 6ף )6ח11 חתרת ומיחס ככרת )6חי1ן6סורס
 חתורס גרוקס סרי לסחולן, ככרת 6יגסחלילם

 כס תפסי 'hS )כו*ע כאסרה ק)ס 6)תגס.מ6)כוגס,ומס
 דגק6ר וכיון )6חי1, שותרת קסי6 מסכה )רט*קקרוסין
 אסורס )כן )צחיו שותרת טתסכתו סתת ט)ייסות
 נוסכת לסורק ס6ס הכרוסס כח"כ)כו"ע,
 1ל6 )כ1"ע אסורס טתס6 כם"כ לאחד, וניקומוצינור
 Oh וזס כייתור, זס 6ין 6"כ קרטין כסהפסי
 6חרית6י מילתה ס61 תכלס 6כ) ל"6, 6מרכחון
 ר6סין ק) כניו גכנל16 )6 כו', וגיסת מלכסר"6

 סס, כגנרל מפרם וכן זוגתי כע) ע"כמתזרים,
 כתוספח8 צחרה חסוכס גגעיס פ' כחו*כוכן

 ככ"ז: ירוק כיו"כ. שלגס ומלזיתסתו*כ
 חאלס נגס )רנות מנין כייס 6)6 )י 6יובידה*

 כפרק סוכך מ"מ. ונהן ת')וקרפיפס
 כ) ע) 610 3סלחכס יל סמלת סס 61)ור1סזסנ,
 ויקח וכמו וקגיגו o~h ס) רמותו סתתתדכר
 כדיוק יר לסיפרת קיוכ) כתק1ס 6כ) תירו,8ר5י
 תליכן 16לס )רכות, אריך וגצן תניס, ירסו6

 ס)טוןי כתמפטי תורנם גפל6 כל) סו66יתרכי
 קסנתינס ס61 )ירו, )גתיכס כידו גתיכס כיןטסחילוק
 וססכמחה כיצוגו סו6 כירו טסתקכל כצופן סו6כיר
 לק )קכ)ס )זס אופיס ועינו פתוחה ס.דו כמווס61
 לכד סתכ"ך, ככ) o)D1le זס וכלל כירו,איותן

 גוסס ונתתי ס)כח צחותך כדרה כ"ג ק'כיחזק6)
 פגועות סכיויס סת)י5ס, )ספוגת 610 ומסגירך,
 למ615 יוס מלירי יסיקו וכקמר כיוס סכום יותןלקכ)
 כשקוס 6ו)ס 6כ*מ(, כזס, )ועוד כו' וממתוסתית ט6מי וכתו סיס, סכום )קרצת סי6 חסים כןקכר,
 טס61 וכנוו ליוו, כחוו 1תכ11ן ר15ן כ)D)lhJ 6ססו6
 כחזקיתוחכ

 היגס 1ס6)וריס לק גת65 1)6 )ידו,
 סל6 גט ס)6 וכצן סלו, ומכוין רקון ~hS קס61)ירו,

 )ירס' תחן לכתוכ לויך סיס וססכמתסכר5תס
 רקון כעל סריגו וח5ירס ננס רסומס דירסוע"כ
 חז"): ווכי לתו כמס סתכוכן כו. )יתן )פגיו ופתוחוכתירס

 טלוחין נחורת איתן פילוט כי'. מניתור~~ולחה
 מיתן ל6 6כ) סגט, גומר זסנקפן

 וס6 מכיתו, סים)חגס סכווגס 61י1 גטי,כתורת
 ,ehi ל6 ר6פי)1 הרי קכית" וי65ס בתריסכתיק

מפיקו
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חממהתצאמשך
 מ) ספור סו6 מכיתו 06511 דעי תסרטת, נ"כמכיתו
 יותרי 1ל6 6חר לעט לסגרך קותה ס3זחיריסיכריס
 וכתכ, סנט ס) הויתו כ) גסנה סגי כעל ןגכיכנוו
 1)6 הנע סתכסיריס מתה דרק הרי וקלחה,וגתן,
 חס מועיל תה מכיתו, יל6ה ט)6 וכיוןיותר,

 163פן הגט דיתן רז") פרסו )כן נוכיתו,סיס)חגה
 טוחק וזס חתט, חקת)חת והיך גט מהוךטתרע
 גירוסין(: תסלכות פ"6 נרתכ"ס ע"1 תס"כ )ועייןספסט

 ע"6 כ"ח כשכות כו'. והלכה כו' חניתורי~באה
 וכו', קרבתו ככר 6חר היטכ,תכ61ר

 הליס וקנתה עיי"ט, י"ר שיחן 15 פ' DS'5גחכ6ל
 06 והים כתיכ רונסון חדככע) פירוק כו',הבחרון
 וסכ6ס כתיכ וכקן כתג6י, חן תת65)6

 ו)"
06 

 כן: סיהיס תנסר קהכתוכ ע"כ כו',יתגבה

 הוטת6ס 6סר בחרי וכו' סר6סון כטלה יוכללחי
 1ל6וכו'

 חחטי"
 התסוס, טעם הו6 כו', הברן

 וכטלה ככע)הי בגירה תהיה לקחתה יכו) ט4ס)פי
 06 ותזגס הסכי סיגרקס לו קתחזור מנוחיסככ
 ותחטיב הקני, כערס תחת סיותס רעוד סר6טוןכעלס
 ומסלקת ככעגיס כס סטו הוטסה כגעגיס, מעסהה6רןי
 ר', לפגי סי6 תועכס כי וזה רג"ד(, )ספריסקכיגה

 כותן כו' 6סר הקרן תחטיף 1)6 סטכיגה,קמס)קת
 6חר כק)קלס ולכך הלרלי גסת טגורס נחלה,לך

 רק"י ויעוי' תותר קרוטין כ)6 וכן נוזתית,סגירוקין
 6"מ לפ"ז כו'י סכסך ה6 ד"ס ק"ת דףיכמות
 לנירוסין, מד4יתקוק מתיר הכע) דמיתתדחוכח
ילעס

~tD'ho 
 רע) סף הסגי כעלה 6ת קתסקה

 חיתה כרחך ועל הר6סין' כעלס לס תותר1.סיס
 ורוק: חת'ר.הכע)

 ת') תם 6למגה )לכוח סופינו 04רבנממרי
 גרוסת )יכס חותרת 6)תגהנרוקה

 מת דככר לנחגה כתב ר4ס פירוס, ליכס.בסירה
 גרומס כט"כ הר6טון, יקחגה )6 ת"ת הסגיכעלה
 (DpD )6 ר6)נוגה היפך דהו"4 קלמר tvD)ר6ס.ן, לחזור לתורס רהה6 ודקי כחיים כע)ההעדיין
 )1 6ין 06 דס6 החת כעלה גסו6י קמרח6תס
 תיסותו 6גר וגס6ר קם )ו )הקים ליכוס וקוקסזרט
 רה6 )גמליי הצגך D~D גיוסם SJh מיתה,)6חר

~llDh
 סו"6 61"כ זרע, לו 6ין 06 6ף ליכס

 ופשט: גיורה, גס ג6)זר לכן )ייצגה, לחזור תזהרוסר6טון
ךנמניז

 לגותי
 מקוס דככ) ספירום, סל6סון, _עלה lS(s )16 ת"ל )1 לחזור שיסורס )ינמתו גט

 )בכול חוכ) )6 כנוו תיכ) )6 כ6זסיסדכתיכ
 טגל6 כפקוס bto ספסח לוכוח תוכ) )6כשעריך,

 עליך )חח תוכל )6 וכן גידו, יכתת היםה6זסלס
 תיכל ל6 ס6תס ולק ימנע ל6 תקרו כי גכיי6יס
ohlכתיכ 1כ16גס סיר כמו5י6 תכן חגוי, חיגו מכוסו 
 מס 60 ממגי, נעדר סיכו)ת רק מי )קלהסי יוכל.)6
 זס ברל1נס סנט סייט קודם גס כיכולתו היהטל6
 סיכולה רק כו' )ככר יוכל 63 ולן עתסי גסרסקי
 יסרי סט) 6עי 16תר כטהככור 60 תחגו,נערר
 לקחתה לטוב יוכל )6 ג6ן 6'כ עלתו,, לסלקויכל
 סל6 לרסס, )קחתם כיכלתו היס קורס ה6סחוזר,
 יסוכ ל" )מכתב 101") בר5ונס הלוי סרכר היסתתיר
05DYסגתן גע ע) דרסו לכן )קחתס, סיליקון 
 1)סיוה בע"כ עליס )כ61 כיכ)תו סיס מתקודס)יכתם
 ח)י5ס וריכס עריס כ6 ו6ס יוכ), ל6 תו )6סי:)ו
 נטיעת סירוס כפי סכי ומספרי פ0ו)ס. כי6סדהוי

 קונס ומצמר פוס) דגט הורס דכר דכ'זהייוסלמי
 פרק ועיין ררכגן, דסוי ר0כר כככלי ודלקכתקלת
 וכירומ)תי ויכת*). כפ' ד"ס ע"כ ג"6 וף תוספותר"ג

p~Dיעוי"ס: מזקי/ כסס לס מכיך ר"י 
 כעלתך 6סנוכת6 1ג1'. כעלס מסלך ירמסרנמנין

 לכעלס וחותרת סי6 לגוסס סחורה ומןסו6
 ולסר סר6סון , כעל: עליו סיתגיס תלי ווכתיכוררים
 סל6 6ף סר6מון דכע)ס זס ודרים דתיותרט)חס
 דף כיכתות ועיין לקחתה, למוכ יוכל ל6 ג."כסלחה
 דקרך כפקעך סכר דריכ*כ ורכנן ריכ"כ ופסיגי5"ך

 )כע) סניפת מס ט) על ק6י הוטת6ס 6סרד6חרי
 )כן סכירה, ע) 0ו6 כרימות וטומרה סגירוסין6חר
 סבלי ריגן SJh 6סורהן הנקו6ין מן דוקרסכל
 oat גכ*ת גירושין והויס 6חר ל6יט וסיתסדכהיכ

 "חחיו )זגתס הוטמ6ס וררמי )חזור מסורסנו4ירוס1ן
 יטות6ס וטענ61 נטת6ס, והיך וכלתרס דנ:תיכוכתו

 געריוח כמי 6סולס ככי6ס רק ת65נו ל6כסיסות
 ככילת 6כ) ,tohtpl וכמתרס רעה" 6קתוטחך

 געמ6ס 6סס כ) ד6"כ עות6ס, למון חייך ל6סיחי
 וכריס סגי כולל סזס ס)6ו תכן ככעי)תס,)כ"ג
 )1 )סיות יוכל י6 ועוד לקחתסי לסוכ יוכ) )66חד
 נטות6ס כ6 התנ"ך ונב) סוטמ6ס, 6מר צחרי)6טס
 כ6 כ6ן 6חר פעם )כד (t,hnp גטמ6ס; גמע)בגין
 סגסעל מזכיר סוייגו סופתן דכגין ,:ופעלכגין
 ויועף ונחו סכפעל  כרשן  תלוי ס6וו על rJP"יורס
 סמזטיל מטס וכל נולינו נגזור כטוכס ססו6הורד
 עקמו גרס ססכפע) 5ר ע) הות נפע) הכגיןגטמ6
 ג'ט ב6וגס כסן 6קת נעח6ס ט6ס כיון כקן 6ג:ן)זהי
 כפרק יפריך סו6 011 ל6טסי לו )היום יוכ))6
 ל6 טונ?6ס תטוס כו' טג6נסס כסן 6קת ע"י0כ6
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חכמהתצ*משך888
 האירוסין תן דוריס 601 טורקה. תטוס 6ף6יח6

 חיותר טלחס ד6סר פירוטו קלחם תאסר)6ירוטין
 )קחהה, )קוכ יוכ) )6 סאות דכה. ןכ"מ)סורות
 )קחתס. )םוכ יוכ) ל6 נ"ט ס6ירוסין מן ר6ףסרי
 וכח וכיהו ומלחס כהיכ לוקוס דככל גרסהויותל
 לזכיתו מלחס 6סר כתכ ו)6 לכר סלתם 6סרכתוכ
 וכ) מסלחה זס 0ל ככיחו היתם )6 סעדייןתפתע
 יזכ( ןף )יומק הוי ציתו )6ו )ס כגיס ך)6כמה

 ותק: לאירוסין, האירוסין חןיסוי

 כתולס 6)6 )י 6ין וכו'. חומס 6;ס 6י0 .קחמי
 ת'נז קסתו 6ת ומתח ת") נוגין וגרוטה6)תנס

 ומחח, וכתיכ Inah 6ת וסתח כתיכ יזיל6פירום
 6)תגס 0סי6 1הonlh 61 יקפח מסול רס"יועיין

 6רגין 6לחגה ו)כ וכחוס"כ הר6סון ת6יקסונרוסס
 יסתחס: וסע ע315ססהי6

 סגה )6מר )ו הים הלקון סדר )פי 6"תלטנה
 נקי כו' SD'1 יכבר 1ל6 כ5כ6 י65 )66חח

 חנכו )6 ד6ס כיתו עכור דגם דרסו לכן וסתח,טו'
 6חה, קנס יסים גקי חנכי 06 כן כו' וימוטינה

 לכיתו יסיס חנקי דרסו ועוף היתו. עכור כמו1לנית1
 61ח"ט מלגסס לו היהיה כרס קיטע דעה 3ע)ידדךך
 כלכות רכיה וכתוס"פ 6סס יס6 ולח"כ 3יתינגס
 יהיה גקי ס6נזר וזס טס, כם"נו ועיין פ"הידעות
 כו'. ורככ רחים יחכו) )6 6סהו 6תר2טמרק כרמו: זס 6חת מגס הפרנסט ור6גח טררס 3)6)כיתו

 הלוקתו כמעת ד6ף תסה רכינולסיטה
 יסיס דגקי לסך סחך לכן ע"ז, לוקס ג"כדתועתי'
 6סור' ג"כ כ5כ6 ל65ת מגיהם תר5ון 06 ד6ף)כיתו
 ויעוין לכיחו. יהיה הלחק ההכס ג"כ כחחילתס61ף

 ורוק: כזסחגיך
 כגו הגונכ )סכי6 יסרק). וכני גי' גפםבונתך

 )תחקו מין רי3"כ. דברי חייכ ססו6ותכרו
 יטרק). הכגי ירי3"כ טטת6 מ6י 6תר 3ירוס)תיכי

 טחיך וככל) עכויס )תעט רריט יסרק) וכגיפירום
 כגי מלחיו לותר הו"ל וכקן כגמרך יעויןהמס,
 הקנו מהש כהר כפ' ס6תר וכתו מיס כל6יסרק)
 טהעון כ6ן כו'י'וכן ימר6ל כגי וכ6היכס כו', 61תסענד
 ת6חיו לונור סו*) ע3ד שתכרת יסר6ל 6תסתוכר
 תייכ, ל!כגיו דגס ררים )כן מעכך. סהו5י6 ימלק)כגי

 וחלי עכד חלי ט) יסלק) תכגי דריםוכנמ'
 י!קר6 עכר גוגכ )תעה )י )תה 5"טרבב*מת יעוי"סי חורין,כן

 י"זהרת תזהירין, 6"כ 6)6 עוגס'ן 6י1ס)6
 3ננזר6, כבתפרם ע3ד תוכרת יחכרו מ)6סתכירס

 דווריך י") 6ו)ס כימר6), רק כעכדיס קינווזס
 hSn די)יס ד6זהרס עכר נגכ ד6ס 6תיכ6 והויקר6

 קר6 סריך )כן חיי3' "ח"כ  ומכרי ונסתחררתגכוכו
 נסהחרר ולח"כ עכר היה הננכס כלעת ד6סלתעט
 הכסטה  'טר46  ווסתי נפי  וגינב  רנהיבפטם,
 קיי") 3יקותו קלינו רכר ה6 גגוכ, היותוכעת טיסחררני תוכחת 6יך 6ך סכו. יהיס )6הננכה
 ס"ט. כ"ק כ5נוטין ו)6 וכמכול )הקןיס יכ)ך6ינו
 יורסין לו ו6ין סחת גר קל עכד דהיס61פסר
 ליסור קנין פקע ממסחררו דכיון וטוך כע5חו'דזכה
 תו 6יסור6 קגין יפקע וכיון כרסותוי ד6יגולע"נ
D~eליח דף כס;ו)ח טנור ירכן תע5נוו, תתוג6 קנין 
hnnhלע"ג וחירותה גייס )ה סרר 6יסתכ6י רר6כ"ז 
 קיי") גיס וכוחוסר כדפירמנוי וטעח6 כרמותן,כליגן
 6ף ד6נויתר כליק ד)6 3גט )סחררו דיכי)ג"כ
 נסכה, 16 ןגגכ היכי כמ"כ כרסותיי קינויודני
 רסיס דחוכח לקרוכיס דמכרו כרייתם חייתיוכגמרם
 קלנו: כמפריס וחסר עי"ם כספרי, זס כתוכ)פנ,הס
 כהויה ס6חורס חיתה onoj ההע, הגגניב2ר2

 רוח נזסייףי חתור דחכק לר"מ סנהכחנק.
 וזס 51") כחנק, )עכד ותוכרו כסייף חכרו6ת

 מחלוה קוהו ויפקיעו )עכד קוהו דיחזיקודתחטי"ו
 DS'5 6זי) ולטעננו ההורגו, נוןקפה

~pDD 
 רג"3,

 ;הה6 סו6 כגין סו"נז 3ן נפרק 6תר ולכןיעו"ס'
 56)ס תזויין סהכ) מו"מ ככן להיות רפויהכת

 רלטטמי' יעו"ס, כן1 1)6 כת וכירוםלתי וכ!',כטנירה
S~th6ככל ולפזית מ"ר לסמר מלרעת נכנפהשבקר* סהירגו: מן קסס סהחחטי 
 טומניה מיתגי מתלום ט)6 וכו',  יורו5סר

 )תריס ו' טעסס נוס רקה רה"י, הכהרה,ותקטן
 סקכ"ס  מריס  מסגר על יתים 1'  ססמהיןכדרך
 ה)6 העסק גסתו 61חר SD ז") ~וכתמחרםורפס
 נוד) והכן כו6 תזס לרפ16תס, 16 לקון לו*היס

 סגגעיס, 3ק5י5ת ים 4סרהעין

 נוחיה זו ס5רטת )כן  טפר זה נגמערבבכמם*ר*י
 הט"ח (ss כ"ס"ם נתכמר כ3רכו'.

 ומס )כן המטר ימיין כנע ממס מ"כ סימןונתזריע
 לכן מתריס, כהינ  גרים  וסיפור הנוחיה, ידייןלרעת
 מל לרמה כנס  תליין כגריס 3נגפ סיסישתליין
 לרטת גגה כתיב  מיום ובכל יפוי"סי  גריסיסיפור
  ררים סלרפל"לנן נגפ יכהיב מפריס ג'  מןלבר
 שימלה סיחן פל וי ר3ריס' סני רצויבסו
 כדררי: די!חיה, וצוחקה סינון טל וזס לכןרסער
 מן הלרעה גרע גרמך דהגה קר6 טל3רו15רע

קרוע
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 י%קצהחממהתצאמשך
 לכל סחורס ז6ת נכיפירסו וכן יעו"ם.סנרוע,

 עד )י 6ין כך הוכל תסנז6 כי"ם וכו'. )ישיין כו': ממרעתגנע
 )טונז6ס מהנזקק )טות6ס נזקקס)6

 פירום nlnDSI, )61ד )סנור ת") מגין הפטורולהחר
 6חר על הו6 ולסתר )טוחיה, נומנזקק ע) הו6לעסות
 מגץ כת"ס ונגעי כגריס גנעי 4דס גנעי 4)6 )י 6יןהפטור.
 רת.6ר נוסוס הלויס, הכהניס 6תכס יורו 6סי סכלת')

 כיוס )הורות נופרע כפ' וכתים ככגדיס כת"כהורקת
 החלט מהוך 6)6 )י 6ין כו', סטהור וגיוססטח6
 nltDS' תסחיו 5ויתיס כקמר ת") חג'ן מסנרתתוך
 המתכה, מפירוטו סרסר 6ת סנור ובכיו תלסוןפייוס
 6ל6 )י 6ין הסגירו. יחי כרס סרס )טהר ירלהם)6
 כ6 ת6ך מירוס ת6ר, )סחר Sen נוגין מקלתןכולן
 חנוק5תה, לפיסו קיקמ,ר הככר )הפלגת חק.סכב)
 להפליג כתכמ6ר סס הפטור )6חר סהו6 כלכתורולכן
 קל6יקון לסמור קריך טהור סהו6 ק6ף חקותולפיסו
 nlnDS OnlD וכהחליטו, הסנר כהוך וכ"ט כ"ס6ף
 ועיין לס5רעתו, הלכה סנוף חוסה 6תה ו6י והלך כה6תה
 ס)עקות הגר"6,ופרס"י וכסגיה כפי הניים6 ק)"כ סכתכגת'
 6תר דקרי נוסום וגריס דחוק. וזס מותר,כסיכ
 טיסכויו קי6נזר פ)6 וזה )עמות תרנייו e'ntlSכ6סך
 ספסט עוכוק ולכן הכהגיס, 6ת י5וס כסטר)עסות
 י6תר הו6 קיוי ססהס כבכיס נכי נסוס סמ65כוגריה
 ביי הו6 'גלח )6 הגהק ו6ת ם6תר וזה )"ת,על

 הסער, דרך הגלוח n(olr )סעור הנתק סשה 06שיוכר
  מתוך טומ5ס סימני פולס 5ס רכס  כחו"ב ררתוונוסס
 לכהגיס 5ו'תי כלסר ס6מר וזס כק"ת, סע31רסגתק
 כן לסטהרס כנזכוון סזס סגתק, יגלחו )6סהס
 עומס, 6ת כמכוון ס)6 6כ) טקס 6ת 6י6תס
 גופיפיו, טע) ונווט רגם הע"ג 03.כוזה
 כלסר ה"ל סגין ססגר תתוך SSDS לנורולכן

 סגי. )ססגר ריסון הסגר כין נויירי קם כי5ויתיס,
 רכותינו, )גו קג)ו ספמט עומק ע) )גו תורסוזה

 הו6 ייקל רפסיק ן6ע"ג ג"כ, כר*ט מוקיוכבמיל
 פירס וככר מותר, כלרעת ותפ"ס )רירים גסמסור
 ptD1~1 6יגומתכווןי )זה קרי דנוסו"ה סרסכ"6כחרוסי
 תתכוון סוייגו וכיון כהןי כ)6 סטסרס 6.סורסל

 6חס כן כללס כ6יעגיס יטסרו ס)6 היינו5ויתיס כלטי כרפריקית וזע חתכוון, קינו קרי )זסלטהרה
 טו"5 כהלכות י' H~D נוק)"ח ועיין )עסות,תממרו

 כספרי: כזהתם"כ
 גגעיס ססלכות לפי tnlnDS תקתקו 15יתסכאשר

 6יכ6 קעור 6מר )זס כתולמי סרכםנהפרמו

 מסיני' פס נע) סקכ5 מס מסה סקוס מומטיןס)כית
 מרוכס חקרך וזס כע"פ, 5ויתיס כקמר 6מר)זה

 כמו פירוס ontls' כקטר יהכן 16 תועטיוהלכה
 כו מוס והו6 תסור גנע כע) סו6 06 6ףכהן

~loh ס6ס )עסת, תסתרו כן עכ!וה, ו)עכוד כצרתו)קון 
 תכן פסחי hS(Sl ולהמסר כסרתו לקון 06יר מ15רעיקר")
 נזמוס ופירם ו)רק"' יעו'קי עכורה, )עכוך טה,ר6ף נסלתי rllts לסור רכסן ק)"נ סכת )הגדורןפסיקך
 )עסות 06וריס מ5ורעיס ס5כור nOD3 רחתג6וגלי

 דמוין 5"ל ימוי"ם, כסרתסי דיקוקו ג6נור 1)6כטונו6ה
 היקיף טהור כנע 6ף כהרתו )קון לסור דכהןיבע

 המסקג6, )פוס חזי ד)6 דגכרh~3D 6 )ן ליתל!5כור
 מ) ס)6 דער) )ר"6 דכריס 6)1 3פ' דמסיקוכנוו

 ודוק: טו"5 תה)כות פי"6 חקקת ויעוין יעו"ס כרתיעכול
 חגות והקפת לכיר סכר )יכזת וכו', כרעך תטהמני

 ככרייתך כגח' לנור כחף סכר הגהכו',,
 ככ)) גכ)ל כחלוה עליו זקפו 06 ורק גכג0ק6הה
 דכזקיפס ג"כ גרפס חגות כהקפת OSlh לועודה,חסלת
 טכר מחרכה קי"כ פסקך )עי) וכן נ'!יירי,כמקוס

 oh דוקק רליק מסחטה דסגיעית חגוה והיקפתסכיי
 מקתע הוי רספיי נזפמט6 וכקן יעו"סי כזקיפה,סס

 סכגמר6 3ריית6 6ך זקיפה, ככ6 ד6ף דריםדמ,ונזס
 הקפת )סגין חקר וכגתיכות כזקיפה, 'ויקץקוטרת
 כחוק: שכיר קכר טס רכיי) הספרי רכלי זכר 1ל6חכית

 כפסוק כפילות כ6ן ים הגס ניתז, 6) ת,:6לרמי
 סרוס וע) כנוכח הלוווה 6) חרנרס'::וקר6

  6)יך יוליך  וטול תעמל כחוו )6מל  לו !היהכגסתל,
 -ODti עור להרי ולנוה קורס סי!רכר נומק) ע)כו'

 סתרוחז Ofj ברקו לכן כוי גוסה 6תה 6סרוהרים
 ודעת ז"ר רכוחיגו גח)קו הי6 ושיך כור, (r;tSכ6ן

 כרחו SD3 ינוסכגו ר)6 ויק כנמ' ג:סחו6)הספרי
 כיתו, )תוך גכגס סכו ג"כ כ"ד וספיח עכ"ד,6)6
 6)יך יו5י6 כ1 נוסה 6תס 6סר והטיס ס6חרוזס
 )ה51י6 נוכריחו הו6 6סר עוד כשן טים )גו )רנ!,,כו'

 גרתו כס) )נוסכנו יכו) 4תה 6ין זופתו 6כ)החונק,
'S'Dhתכפגיס ימקכגו )6 יכו) וכ5") נתון, )ו סיט נוס 
 לחון ~1)6 תעתר כחון ת"ל תכחון ינוכ,כגו6כ)

 מכמנים 6כ)ימטכנו פכחון יחמכגו ל6 יכו)תעכיטיו[
 קותל כסס61 עכסו, )עכס כיתו 6) תכ6 )6ת")
 סהי5ה לסון חרוקרק ז ו)פ' כ"ד, סלית ):-כותוסייס
 ס~הץ וע"י החקה העכס מו5י6 "ס)והקתרמז

 )כיתו גכגס 6תס 6כג גככס 6תס 6י פכית!רבנגמי 6)יךי כ6כ"ר
 כו'. זר ערב כי כנדו )קח וכס"ק ערכ30

נלא
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חממהתצאמשך888
 מחוייכ 6יגו בלילס ספני לססיכ  סדין דט61 )'גריס
 מעורני כו' הסי Sh קומר סו6  וכן עניג6' בחררכולסו
 התרומות SD3 כמוק"כ העגום גססכת 4ת6פוע) סכי )ענין וסוסיך מתחחיך. חסכונך יקח )מסמם14ה
 יעוי*ם' חוק וסרטיה ג/ סימן סטור כסמוסכי6

 כוס: ו' וף רה"םועיין
 מכין עקיר עגי 6)6 6*) וט'. הו6 עגי 6יםי84כ(

 פירוק כו'. סני ג6מר )נוס 6*כ 6ים 061ת*)
 )כן עגיי 6יס כחיכ ל6 עגי לכתיב כחויסדכג"מ
 6כ) כהתנוט עגי הו6 )כר עגי יסמר 06 כיקמלו
 פירם הכיתתי כעגיי ולכי כמו כתז6ר, יוכן עגי6יס

 עקירות ם6ין מסו3עגיי לגין ר' 6מר דפקהכילוק)תי
 6רס יתכסס 06 כן מעולס, וסיס ס6תל מי)פגי

 סו6 06 6ף )כן עני' 6יק )זס ימוצר ילסגסנסגס
 כסות D~nr 16 יק מלכה קלקעזת )1 ויםטסיל
 קריך עני סו5 וכזפ 6חת יק )1 6יןיוס

~ttnoS 
.1( 

 מהספרי: זס עמדו 5"ז סימן והקו"ע סעור פסקווכן
 דסזי קטור עסיר elh רזם פירוק כעכסו. תטכככך84

 ומיויק לס"ק 56)ך, ופכטו פילטו )כןריכי"י
 וטככ כתיכ )1ס תכי כעכה ממגכ )6דכאים
 )6תר הו*) ממס כס יסככו ")6 סכיוגס ד6סכלמתוי

 כק)חהז: חקככ)6
 כ5*), ועטה, t"hS כחנוט עוגר כו'. סכר תעסק845

 ותסוס כו' תלין כ) חגז1) כ) חפמק כ)נוטוס
6(HnD" ו)*ה ומקוס ט' כיותו וחמס כו' סכיי 
 כקווסיס פירום ת"ת. "Sw~ 6( HnDi כו' פטמםעליו
 כזס: פרט סוס כתכ 1ל6 רעך תעסק )6 טינוףלתיג
 הגירסה טפ"י סגיה הכר"ם 5וק, גר זס מגוךאו

 סם)קס וכפי כגלי'ת6יטגגגור6
 דעו"

 סכגתי6
 מטוס פוכר כג'מ  כן  ו6ס מכטעריך, תוסב גל לשלכי)גרסו
ל5

 רפסי
 תכוף 1)6 ומקוס סכרו תתן כיוחו ומסוס כו' סביר

 כן ים הוסכ גר לכלייתך. וחגך גרוסנה ד6חר 1ה6כ1',
 דמסנס קררי מנך כ) פירום סכרו תתן ביומומסוס
 )6 נטוס וכמ"כ ז") פרס*י וכן )6, דתו"כ )כךתורס
 )גלום כרקס ו)פ"ז גסעריך, כתיג רכגויס סכירתעסק
 קעונר מקמך הוקכ גר זס כטטריך כסטריג6ן
 כפי כו' נרמס יכר  לרקוח מגין 61ח*ט )לויןנסני
  כקריך לרק וסנר  גרך וניריסלתיתגי6 סגריך*גרסת

  כספריך  סירוסי בפגורח  ספן פירו; ועכריס'  נסתה1
 החח  בעיר ותונחין מסמנן  ט6ו0  סמסלטלין%5

 חוסם גר SD תוכרח 6יגו ג"כ יקרץ ומסטלססנחחו.
 כו' 63ר5כס נר 6מך יגור גכי ירק גר גנירעלתנו
 יתרו 3נוכי)ה6 גו65ג1 כלעריך וכן 5דק, כגרטמיכל
 5וק גר ע) חסכה דכמיג מסעייך 6טר וגרךןרים

 פסס ול6 ל"ת ל6 6זסרס סוס ליכ6 ו)פ*ז 5*ע['כא סתוספ1" ]ולכרי ט"כ מ"ח דף סחוס כפרקוסוכם
 י64 כפרק קכתכ רמכ"ס רכרי יל"כ הוטנ. גרגצי

 ו6ס יכרו  חסן  ניומו  מסיס כן י%  הוטס וגרמס"ס
 51"ע: כמקן* 3)"ת עוכר סיגוסחרו
 כל גובס לילס מעכיר מלמד  טפרי* "תן2גירכמר

 Sen מגין ילילס כל גונס  יוס ומכירסיום
 ירוס)מי )ןכרי ומכוון כ5*). תhsl 63 תלין)6

 )6 קר6 בהין יתיפהר זנזנין )6 6"ר י"כסלכם
 זריתה פירות סמט6, עליו חרנח  )6 הטמם טריז"כו6
 סטמפי ל6 לס רחיפחר  ויחנף  יוס ינסכירססמס
 ולכן )ימס, ו3סכיר טמר סקיצה פירוס סמיך,פילוי
 וממוס 3קר פד כי'  חלין  3ל תפוס עיכר יוסכלכיר
 וכים"י 16רו כילה ד)מ6 כרכות ריס ועיין תכ6*)6

 hl(nw: דכייס 3זס עוד )גו ויק ותוספות.סם
 נקמר )ת0 6"כ כו'. נפקו 6ת גוסם סו6ר4יכךין

 ראו: פירום נפיו. 5ח נויל סי616)ט
 ככר רס6 פגרי  כלסין נפטו 6ח נס5 וקליוליל
 גי לקמר רסו"ל  חיותר רשסו5"  ועור סמל6כסיגמר
 סיכר רעל מורס  לכן נפסד 6ח גוי6 וללץ סו6עני
 ס) גפסו 6ת נוסך סכעס"כ כי גפפי, 6ת נום6סו5

 מסכר: עססכיר
 חט6 נך יסיס עריך קי6 06 יכו) חט6. נךרןקיךק

5"61.h~p וסיס ת") חט6 יסיס )6 עליך 
 1)6 ררים 3ך וכתיכ מקוס דככ) פירוק כו'; ""יו חק6כך

 קמרו וכקן טסיר, )6 6יס 3ך יסיס וכי יכסו63חריס
 חחי)ה גענס סו6 ערה וין סמוסל כ) 5"ג33"ק
 וסיס כתיג וכ16 כיק סגלעק 61חד הנועק 6חרסג6חר
 מימי  3ך  דסחט6 מחוס סייגו כסקיר6, 1)6 חט6כך

 ;חכינו מכס סקורך  וקין olpn; מכל תמנוונפרטין
  בסימן  וכן חט6. 3סקור6 6ין  לכן ירו' פל גענטיס6
  נסרפין ריני חסירת ספ"י סיבי ירוקה  יפו"%,קי"ז'
 כך סכין כסגך )6 6כל חחילסי נפנס סי6 לוסממנו
 חט6 ים כג5עק סס 6נ) חט6, כו יק כחצירווכ"כ
  6ין  כו' יסרגהי 5פי יתרס  סל פסעתם תטוסכמועק
 6סתע כממוע יקנו 5עקס כל6 6כ) זועקן 06רק

 1ד1'ק: 6פי, 3וחרס )66כ)
 כיומו קכרו )1 קנס סכ6ס סנוכוון hpn. נךרףקיךק

 )יטרק) טגתן מס5רקס, יותר כדו) זכותסו6
 נמסכ  h? קכרו )ו נותן 6ין 06 6כ) 56)ו,)סקתכר
 נודר ג3י וכן  חט6. גך 6מרוסיס ולכן thpnמסתלוס
 ותזס מזס דטוכ גדי)ס חלוס סו6 מסלס 06לסקרם

  ופסוס: חט6, געקס תסחי 061 ומקרסינודי
 דרריס כ"ח סגסררין עיין נגיס. ע) צנוח יומחולא

כ)
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 ולטפרי סיטת ולפי מכלן. קורנס פסיליכ)
 דגמו ררים ק"מ פסק6 תסעי פרוס ן)טי)נרמה
 עסיס, טן )החכם 16 )סנווכס קרוכיס o~SIDnרייגיס
'CW'D'כחו הקרוכ סל )זכותו רק ידענ6 )6 ו3כ"ז 
 קרוכי ו6ס יחייכיסו, החוכס קרוכי סנזס ד6סדיינים,
 כעריס גס )כן כדין, )יסכ פסו)יס ולכן יפטרוסוהמכה
 נזכ6ן ורריס תג")' סקרוכ לחייכ 6כל כה"ג,פסול
 רסיס )חייכ, הזה 6כות ערת עפ"י יווצתו )6רכתיכ
 גן )חוכ, פסו) כן )זנות פסו) קקר1כ וכמו6גחגו,
 חוספטו )זכית פסו) וקרוכ נמו קרוכיס ט6ר)בכי
 ונולט )חמס. פסו) כן סרס גו") וכין התכהכין

 סנוף דכלס אפסר כניס סרות ע"פ 6כותיוחתו
 עפ"י יותץ )6 אכניס 6כ) ככחך, ררי5יסנונעיס,
לכות

~'DC 
 פיק כירוס)מי o51h פסו), דקרוכ מייתי

 רכרס כע"ר וזס ליגון, תגלי דתרי לנור ט' הלכסזיכ
 ונס ליתור, וככיס רריה )6 6רס כגי כלקוןתורס
 )6 ופס )נוכהכ וגו") יתירא, )יסגי גרריםכע"ר
 מתכבד חיגו כג"ז 6ו)ס יעו"קי פכות. טפ"ייומתו
"DS,רפ"ז. נלוה המלות כספר ככיגיס רכריס ועיין כספרי 

 הייך, מ6י טחיס כידי ר)"ת חפרן )6ך0במ~ן2ורכ~ר
 נוה ע) סידכר התורה מטכס נכ) מ65גו ד)6ועור

 גכי6 לכר סחים כידי ותימס כרם כתו קתיס,סכיוי
 וכחס סג3י6 יובחן כנוס )הס )הודיע ק5ריךמסקר

 וסמספטיס no(o~r 6)ס ט,חר וכחו יעוי"ס,'6חיגוהו,
 גס ה)6 ק6י חוכות דיגי SD ו6ס כקרן, )עטותכי'
 כתורס, גכתכ )6 יוחת לווח פיך 6ת יחרם 6קרכ)
 61גנורהן יהוסע ו6ת6 כסיגי )חמס ג6מרס כע"פרק
 ז") דלסו )כן קי"6, סייגן כחקתי כפ' )וק"כועיין
 ע) גס )))זד כו' 6יס וכתכ ככיס, עדות ע) ק6יכי

 ותתם ולכותי ויני ע) גס 1לרנזז סתיס כיויחססט
 טחיס מקפעי ע) דפס חכו6ל י"ר 3' כחרכיםסכתוכ
 יכמוח כגת' פריך ולכן קר6, תיירי סנו)כיסותספט
 גכי כגיס על לכוח יותמו )6 כתיכ ,ho ס"טיף
 t~DSt גערות, 6)1 פרק ריס תוס' ועיין 160).כגי

 ויוכרח: חגוככריהם
 elh נוהג כו'.זה יתום גר pDnn תססכך4ל

 עכר כי וזכרת 6חר )כן )6רן,נחו5ס
 עכרי כהיותכם 6ף ולכן נוסס, כו' כמכריסהיית

 ססעכוד יחוס, גר מספם )הטות ס)6 6תס חייכיס6חטורס
 oilh ס6נזס, כסיות על עור יסים )6כתלריס
 יסר6)' 63רז רק סגוסגת תלוה סוס ולקטיכחכחך
 הזכיר כת5ריס כקרן היית טכד כי וזכרת 6תר)כן
 כגטןן 6רן )הס גתן וכעת למס ל6 כקרן ססיוכקרן

 ורוק: הוה, קרחך לעסוק מלזר 6גכי)כן

 וכליס סומר למעון ל' 6)חגס, ננו י~"נ)יכךא
 כו'. )6סס מחזיר 6תס 6ין כו' חוסלגו6הס

 פ"ע 16תס תמטטנין 6ין ענים וגתוספ"6כירוק)חי
 וכ6 יסכך ס)" נזחזיר וצינו 6וח0 תנוסכיןעסירס
 יס6 סל6 ופירוץ בקכגותיס. סיר )0סי6ס ס)566לס
 )יגס )סככ) )מחזיר יללה 06 6ף )ס )החזיררסקי
 תחזיר 6ח 6י 3ססרי סכווכ0 וכן כו'י ימלךסל6

 כעקירס: רקקי6יגך
 כירוס)נוי פירסו )מטיס, )טק5רוסו פרט תק5לכ~י

 וקרקע כון יטר6)יס ISID~1 )6כדס ס)6אפילו
 61"כ 16ת0ה)סטיס, קבו )6 כנוחוכר 6"כ בגזלת,6.גו
 ק51ר מיגו 6101 סקס, כעל ק) סוי ק5י.רסנטת
 סו6 סיסת מקיר סתיעוט .1זס בקמרן כרס1הו1)6

 חס )6 6כ) ורסוהוי ל11יו פי סע) תה לווהק51ר
 גוי: גרטיס כרסמוס גס 6יתתעיט לכן :tnsp רטותךמכלך

 )כ6ר כ6 ס5ע) Sh נוסף הפעו)ס קס מכ6 תקוס, כב) גרו) כ)) סזס עו"ג' 3סקיי01 פרטקצירד
tr'b'סק5יל 06 - )מעט ה61 גכגוי סכ6 וכצן פרגו 
 סגסגות נחיוכ ו6יג1 יקרץ) ככ)) מציגו 6רס ק)סו6

 3ע) ם) 3רטוהו ט610 לע"ג קילוסו 06)עגייס,
 )מס סגתן גגון )ע5תס, קו5ריס סהס כיוןסטרה,
 06 6כ) ום*דן קכחס נון סקציה כפטר כ"ככנותגס
 טד6מר עניים, נמתגות חייכ יסרך) )קורךק5לוהו

 נסוי קריג6 תקדר וכי קצירך, סוי רה36ירוס)תי
 ור' כירוס)ט" מסיק כן גק5ל' סכע)יס כע"פכיון
 )6 סגריר )6חי קכ6 ליון טנור דטקחת סכריסידו
 כיון סק5ירן כעת גו* סיס סטרם כע) 06 לןליכטת
 טכחות יני סכרי ורכנן יסר6)ן הוי סעינוורוכעת
 סקוכח מס 61חת )ק15ר קמוכח )וס קנזה 6חחים,
 )ו יס קמם טכחת )1 סיס וכ) 6והוי )קחתעמר
 )0 סיס 1)6 עירס כעת גף דהיס וכיון קליל,קנחת
 טכחס 6ין העימור נעה גס תו קתל, סכחתדין

 סונור ריסוג כספלי וכ5") ק5ילך. 6תר יחדר6סכיהן
 כ) עמר וקכחח כקרך קלירך הקור כי ס:"מרחכ))
 6ין )וכקריר ס6ין ליכטמלוכל כקרירים on~nISטיק
 וחסייס כעתר סכתם)1

 ו)קח סקדס ק5ר גסתם") .
 נוספחת פירוס6ף פטורי יסרק) כו',ו)קח פנווריקרך)
 6חל וכן קמסי מסכחח סו6 פקול ד6חל 60 דכליס6עוחרין'
 פ06 גכי כתך גקגית זו ומטכס יעו"ם. רכ כקםכירוק)נו'

 יעו"ס: מן3ק5רכסן י"6 סימןוקרוסים

 שיר. ר' דורי חנירו 3סדס לתעתר פוטבשרך
 "כירו )קוס עמליו ט0כנים )מי פירוק"
 עימר וקפינו וממנוע סנחסי סיגו )יקח 6חר סטולכח
 עותרין )סלפו פלט מיה רף סועס ועיין קלילהכרסות

)מוך
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 1ה6 )6 מוגחין  6ין  לפו טס וממל חניל" %ה)שך
 ו6פי)1 תגילו טיה )תזך 6)6 1)יכ6 כידךכעיגין
 לפקר 6ו)ס תח)וקת, סו6 מספרי ולפי כוי,מונחין
ורוקק

 דתייכ וסכרי חכתיס פניני נרמזת כסעדלי
 שפו. וותיק כרשה hSt כעיור סייריכסכחס,וסגח'

 עכחס. 6יגו הר"ז כו' פוע)יס סס;חוסו סעימרונכון.
 מדקר, הקז5ר Sh דחק5ר )עי) טפרסחי כתופילוקו

 סומר סגיסס וע) ס)1 טסק5יר כעריס ה61וק5ירך
 ק51ר הו6 טהכע)יס דרך ע) תדכר סכהיכ כיוסכחתי
 קכחו 061 כעסיס, ושכחת פוע) סכחת 6יכ6וכמכחשו

 .עוי"ק: כירומ)חי, תפרם וכן קכחס. 6יגו זה כ)6זה
 כירוס)תי פירמו כו'. לגר  ס"ל  כו'  הגוים 1)6עכבר

 כתיכ ו6לתכס להו חסיכ כחר6 ויחוסדגל
 lD'CS~ 6סתכת6 דעת ע) זס נדרסי ושסיוע613"1

 כנוה
 )יחוס )גר ~ren לכומהו )מכחכ דהו") מןמיומר, נדיקהוי

 )ררק6, היתור זס וררם קדוקיס, כפ' כדכתכ יהיו61)תגס
 הוס )6 ר6ס פירוקו סקתה, 6ת סיכותבליטושה

 כמכתת ררק הו"ל עתר ומכתת רקכתיב
 ))חרגו 63 טתיותר כקרה כתיכ כי 36) סיירי,עמר
 כסדך ק5ירך תקמר כי וזסו קלוה' סכינת כ6ןכיס

 זה כסדה עתר ומכחת נזלק)1ר, ססכחוהו פירוש עמר'ושכחת
 כקדה פירסו וסחפרסיס )י, נושמע כן עתר,שכחת
 כסרה, מרחיותר קחה שכחת וזה כסרס, מחוכרסיס6
 ר"י כזה רפ)יגי ר"ה דף ערופה עלס פרקועיין
 קם: כנוסגס תתכלל סיתר והדין היטכ, יעו"םורכנן,
 ת)6 פירוס טורו", )רקמי פרט )קחתו תקובלא

 ע) ועכר )קשר סהתתי) מלקוס מסתעתעוכ
 ה6 )קחתו, יטוכ ככ) הי6 ת)ק5יר וסכתי 6חדעמר
 ממזרח לחרת )סורה מפליח העומר )מגות יכו)06

 6יגו C('O )קויה סחיר דנוס יסור, כ)6 6יגו)נוערכ
 )תטרכ. ונמזרח )חגות הסורות דיכו)ין כיון יסוככ)6

 פי' דככר גר6ה )עיר, )הוליכו כו מהחזיקווסעתר
 SD חורם כב' ספעו)ס דכתוכ דהיכי רנו'ס3פסק6
 ס)6 מורס )קחתה רכתוכ כ6ן ולכן הפעולה,התחלה
יטוכ

~lnDS 
 התחי) ככר oh 6כ) מרקיחה, החלת

 ומכחו סניחו ולח"כ )עיר )סו)יכו כ1 קהתחי)3)קיחס,
 גיטך קיסר נוולה ככנוי )קחהו ונזרכתיכ עכחס'6יגס
  ס6יס 3'  ערך חכמים יסיירו כתפיו על כבחרכולו

 יפה: טט)והיגו

 תעגייס התו5י6 כעס*כ pDe נו/  ליחסו תסוסיך4י
  ס6ין  סנדלים כחורי  טלס כו'. הרוניהעליו

 מן 16 כעס"כ מ) מן oh הכילו חסיכן יורעין6גו
 פרק סוף ועיין )עגייס, רספק כתסגה תגןס)קט
 כחלק סמסרי'ט פירם ככר 16לס ק)"ד, דףמזרוע

 )התמיל עגייס חסון כספק שמרו דליחהחומ"ק
 6ט ולין  מגייס  %ל ד5יכ5 סיטי  רו59  )עגייס1)'ח1

יודעיי
 16 עגייס מם) 06 כ6 ס61 מסיכן סוכר זס

  וסויסלפנייסי טגייס גגך 6יגו דיליה ממון חזקת כזה)6,
 חייט  יי%  לן  ר%סס59 חיכי5נל

 %"י
  %יי%ינין

 ספק  oh  כעכ'כ,ונ5ן סל  וילייויוי י5% %ר5בחיעס
 דסמק הרי הקגוה, עם גק5רת  06  י  %יגולח ע))גו
 מ"ק כחזקת נזוקתיגין )6 16 נעליס ס) מחזקתו י65ס oh)גו
 הנר"6 קם ע) נוגס )כך ולפער כעה"כ, ם) 5"לוסיס
 6יזסו . כתסגס מ65נו 6ו)ס כו' )כעס*3ספק
 ס) ספק כו' נטף ו)6 בתף )6 )ו אין כ)עקרות
 כרסיס ד6ס קמ6, כפירוק הר"מ ופירוטעגייסי

  סככות 61יגן זע*ז סוככות כ6.)ו קטניםה6סכ)וה
 ט) טו6 הר. )ו 16 כחף )1 ים  06 ספ9  רמוייפס'
 הכעסיס מלפוח י65 זה העז)) 06 יספק הריעניים,

  וים סכע)יס. ס) 5") והיה ת"ק, כחזקת ולוקי )166
 וס"ס  לפגייס. סו5 ר%%נורע  טיני דעו)))חקק
 רתיקת %לר סו5 %*ס חוקת נתר  ר15לינין רס5נרסס
 תורס, כליסורי התועי)יס החזקות ככ) הוימ"ק
 )כן ס%כרמס,  חויס ?61 וזה קמיית6 6חזקסד16קי
 כתר ו6ז)יגין ליסור ספק ככ) הוי טגייס כנתוןנס

 תספק סת5י16ת כספק כ"ז 16)ס קמ6, גורלחזקת
 ןתסתת6 החזקם )גו תכריע ע"1 היה, 6יך המעמהצגו
 י65סל6

~ptny) 
 רככר דרינק נספיק6 6כ) קת6:

 רחייס לרפט יוכעס  %מלניס כפ"ג התם)"נוכתכ
hSייך%  b~seD3  4זס  סל חויסו %פני רביו ררילו  
 יעו"טי 3פרי' עליו קינו סספק סל5  ?רין'  יתכנס)6

 כספק סוי )1 16 גהף ה61 06 לספק ג6ןו)פ*1
 ממון כחזקת הוי לק הוכרעת החזקס 6ין כ6ןרדיג6י
 עגייס חתגות )נכי יכוה  סכע)יס, תפיסת נולךדע)ח6
 )סר"ס מ65ג1 מזו דגרו)ה ומוחזקיס, כתפוסים ססהוי

 תתעטרות פסול רפוס מקר6 )תעט )ן ד)תססכנ(כ
  )הו דזפי רביון ותירן העגייס' nipS (56 הויה6

 וכקמת גיס,  קרינך  ירפך  הכו5וס  קרס כסליר%מל5
 ליתיס אגר תקכ6 )קט )קט מפק רמפיק וס6גרסה
 רע הכרס, עג סזית ע) חמתע דיסיס הו6כו'

 כמו דמיי דרים ו)כן רכיס, )מון כתוב סיסהעול)יס
 כגוף לוס לעני וכי ורת%נ5 טלו שוי  לעוללותמתכרס
 סגת63ר נוס ועיין עכי. כחזקת הוי 61"כיגרס

  עיין  רויל5 דטפיק6 א וסכרין כ"כ. סימןנקדוסיס
 פסי פ*6 פ6ס ותוספתך ערות מסככות פ"31חם)"מ

 סספק )6חיריו ותט)יכה  לויל  כו'  סכקתס ספוקהט"ו
  דכריס )נו ויק המפריס. גירסת כפי מורס )קט)קט

 ולקיק: כזפ6לו;יס
)תעו
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הממהתצאמשך
 )מלכו מנין ר36'ע 6תר וכו', לוויך ו' יגונךלמען

 יסיס. 1ל6)תנס ליחוס לנר ה") וכו'סלע
 דסכר מוכח ר6כ"ע ם) ר6יותי סכנת תעיתקהנס

 כעיו"כ תרפות 1י65 עגייס ק) hlo ק:חסומסעת
 רק י6ל"כ עגייסי גו זכו וככר עגייס תתתנות6101
 סלע )ת6כר יתיון 6ין זכה )6 ליריס 6תו ד)6כ"ז

ohinl,תסור )6 דקייס תסוס ס;6 דס6ני עגי 
 הקוס 6טו 61"כ פליימ' סל  כלר דהו' ,ע"ג)קחתה
 וע"כ מתכרך, זס כטכי) עג.יס לתמון גזי)ן)6

 כו' ~olnts לנר ת"ל ר6תר וזס יסכחס, לוקוססכרכם
 עגייס, כוס זכו קככר ו)קחס חזר 06 6ף פירוקיסיס
 כ6י)1 עס"כ oSDnv כו' ס)ע  ליבלר תכין61"כ
 6כ"נ1. כזה 6רוכיס דכריס ולגו כזס, גמתפק וסתס)"תזכס,
 תכמן וכי' חיכטין סיו סר6סוגיס זיתך. תחרטכלי

 כו' מורות סקס כין עותד טס61 סויתלתיו
 מורוה קם)ם פילם למד"ס ג5"), טגחס 6יגושכחו
 ס6ת5עי 6ז תלכן קירס כ) וכין עותרים זיתיםמ)

 )פי וטעת6 קכחס, 6יגו טכחו 06סכ6נו5עית
 חיפוסו, ססכיכיו ססזיתיס כקם חיסוסו כחוטסוי
 קסיס תפכי כלכד זית לתלי ממס כחכורווסייס
 מוטי) דחמיכותו גרפס סזתןי כ16ת1 כל"יחסות

 קכחסי עליו יס6 ן)6 דחיפוסו טענות כמיי)ס5ערף
 סיו ססר6קוכיס תפני תחכט רכי כמפרי כןופירס
 6ינו .)כן 56)0 סיס חסוכ ודכי כו' זיתיססחוכטיס
 6.ן  ק6תר יוסי ר' )דגרי כיון 1ל6 גכס"נ,י:הס
 טסכם פירוק וכר"ם כסכנות, וו)6 כזיתיסהכחס
 מני קיעור רחוק )כיבו וגיגיסס קותו תקיפיםהורות
 קסיו ומחנות עחליס, סנופוורת כמדם וסוימלכנות
 סוי .פס כטין ]וגותגיס[ וגרם לעגייס יפסחוכטיס
 עד סכחס 61יגו מפוזלים וכשמריס כגרגרים)יס

 בוסן  יפו"ם  סביביו'  גלהיפיר

 זים כי' לתלו מכ16 נספרי וגו', זיתך  החביכני
 נזגיסיס ים סכחס* קיני ומכחי גי' עותדססו6

 ומסגס 6סיפ6 וקלי  טס,  יתעלס )טון  כ) וכו'חיכת
 ספחי) 36) כו, מתחי)  ס)6 כו"6 כו' כן סיםזית
  סקסי )1  יט שכחו לעתו .סכטופס כזית 1i'Dhנו

 תו כו וסתתי) חכטו 061 יחיך )קון  דזיתךופירוט
 כייוק)תי ועיין כו', סגעופס זית קפינו קכחס )ויס
 לפיטו סגעופס כזית יוסי ד)ר' )חימר רכעיס'%

 יעו"ם: 13, ספחי) ט)6 כמו כוהתחי)

ל4י
  פירוזנו סקס תעו)), )6 כתו פירוטו תפ6ר,

 כתו ntl~po ס6קכו)ות  סליילי
~'SS,D 

 ככני
  כמסון 6ך ספ6רות, תנקט )6 פילוסו כן6דס,
 י"1 יחזק6) קחו*ק ס6רוקיס סעגקיס סרספקדות

 6"כ 6ך פזילותיה ות6רכנס וכס"ס פוגרותיותמסח
 ימכן )6 011 ס6רוכיסי סענפיס ינקנו מ)6סת15ס
 כי פירסו )כן )עגייס, 610 סזית כ) כן ד6סג))1

 )6י)ף פ6ס ויניח מזיח 6ת ))קע יגנדר ס)6סכוונס
 סדרקו וזסו 16תס, יחכוט ס)O'~lD 6 קיגיחוזסו

 )גמלי, ספלי וסוף תגעו תפילתו תעו) :ז)6חכתיס
 ד3ל )כתוכ רפוי מסיס ככ"מ )יזיל תוסר כ))6כ)
  סיס רכל מתורס וכתכס ויועדת גנגס רק )1ק6ין
 כפי ססגיס סכהנס גס רז") פילסו  תוכגיס  טלי)ס

 כ16 כי ז")' פירסו )כן רי'כ, מיתן כלס"קקכת63ר
 610 טנף כי וכפרט מכולי, )קון )כתוכ ריווסיס
 )סגין תפתל )6 נס נורק )כן כמקרין, רני))מון
 ע) ס6חד פגי יסור ס)6 תסס, )6חו יסייעס)6
 ספ6רוח כי ויתכן כ'* סימן קדוקיס וג'ייןחכירו,

 6תל )כן )מעסן סליכן לסוף )סיות דיכםס6לוכיס
 טית כ)  יכלו  סייוסיו  והסה כו' קגגוכסעפוהיו
 63י)ן )נוטס )עני )סניח סתורם 15תס IS~Sסלדתן
 )ענות, טורה )ו יס6 ס)6כרי

 מפקי ס6תרו וכנוי
 וזס סןסו' כסוף )מגיח תורס לתרס וכריתד'

 סכחס מ5 סו6 סנוקי6  לפסע סרתכ"ס וסיעת6פסר*
 6חת 6זסרס סי6 36) ז"4 חסיתי, כקורסוכנזוק"כ
 סתכ61ס מן ססכח מס יקח ס)6 6101 6התמעגין
 כעננים דנזיוניס לגי נזם 'כסי6ספסיוס3י6 ספירות16

 ומגומר עו))ומ, מסענכיס סגנתר ייקרץוזיתיסי
 מס תחתוך )6 "פ6ר, )6 ושרוס ~תא,מ:זיתיס
 60ס מורס כי ז") פרטו )כן מיוסר,14רקר*יךש עכ"): סענפיסי ומס מפקרות נק5מ מספחתמס'
 )אחריו יסוג )6 יפכחו מסליקן סלךי
 כו'ן קכחס 6יכו ס)פכיו כל סמכת: ורך עגן))קוע,

 אחריך תנקט* )6 ת6חריך -סנם6ר מס 6חר'ן-וזס
 ט6ס להוי גמר יכמש פירוק פ6ס, )ו קיטמאחן
 )כרספ6סי "יס נוגמר וזס אחריך, אחריך מזיתכגרס

 ילל  Vt1'D ~רט. ומ4  %) י גו' 4ט0,לנר
  המלהיה  רפפות נרע וסנר"6 סכחס,סוי

 ס6ס כתם 63י)ן  יי ד6ס סכי ורתכ'ס קכחס,סוי
 עמר נכי מם6"כ תקרה 6חך 6י)ן דסכוח סכחטסוס

 ג3"3 ע*3 3וף וכתוק*כ  גויק זס נעגיןולוקלי
 06 6ז 63י)ן סתחי) 06 רק כוץ עטיו גדיםחורת
 ככיח חקיכין וספירות טכחס קינו ט6ת,סגס6ר

 סליכן ס6ין כיון 6ז  סלילן  גל  כמלוז וווקףס6תיס,
 ))קטו 3סחח.) Ssh קכחס, סוי מכחו 6101ח"וכ
 )ענין מם6*כ חתיכי, ס6תיס 3ית 16 ספילותולכח
 6כ o'ton' ססוolvn 6 חסוכ דס6י)ן סנטוקסזית

ספירות
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חכמהתצאמשך8ש
 ))קטו מתחי) )6 06 )כן חטוכיס' היגסספירות
 סגת 6*כ וסכתו בו ההחי) 6כ) טכחס' 6יטומכחו
 דספירות מכחם, פוי ט)1 סטקטו סכל הסיסספירות
 וז"כ סגחסי וסוי חייכי )6 ס6תיס נם6י hSnכ"ז
 ס6תיס כעוקש ופירם 61פמל גכ0"מ, כסרי*קד)6
 דככס"נ רפ"ג DS'5 ד6מל מר"ג ומלפוקי סטי"ע)
 עטיתי 6טר סליק סם סמקר6 ולקון מכתס,6יגו
 ויסיף ס6תיס, טמריס ממגי נקעמס וזס כו',עמו
 ומיגו גדיק סוי רס6תייס מטמר יתום ונרכנז"ס

 טגתס: 6~1 ס6תיס וכרס כזית כןסכחס,
 כספרי הפטפט* Sh וגנסו 6נסיס גין ריכ יסיםסבי

 Sh וגגנו ת") נוגין כמיס קנביס 6)6 )י6ין
 16 ססופט 6ל וגגמו כתיכ מרלף פירוססמספט.

Sh,וסק גסיס' )רכות דרסי )כן ס6)ריס D~D חס 
 סערות' מכופת פרק כר6"ק סוכל סיינ"ממס"ס
 מז)ז)ינין )6 יקיות גקיס רק לנטור, לנוגות יכוויןרדוין
 ")6 פוייס כ"מ. ככסס וכ) )כיר )כו6גסו

 סנוספט 6) ונפטו כתיג )כן כידן ספיח ט"ינוטרריגין
 ,ע )הסופח: ינץ )6 כעמוסדפס

 י)קסי ק)6 5וק1ס 1ס5ייקו קומי י"סרהצרימו*
 כו', מרקות כויני )זכות ופותחיןויקיף

 ועיי"ם )"ג, כסגסררין גפקות כשיגי רגי' מיריםוכמו
 לוסל יקיף וי"ל ררסע, sefan מרקית חייכיניפיף
 ומחזירין )זכות דפותחין גכ)) כוס כס5דיקהדפתח
 וס5דיקו, 6תר וע"ז )חוכם, מחזילין 61ין)זכות

 והכין: כגמ'יעו"ם
 )וקס יס6 יט) ונות )וקם יס6 יכו) יטעמוכדאי

 יכו) ומת )1קס 6י1 רסעת1 כדי ת')ומסקס
 רסע מסק) רשעתו, כרי ת") ותסקס )וקסיס6
 רמעתו' וכמו רטעו כמו מטקסים סגי ע)מ65ג1
 וכן רטעס, מן הו6 ורטעחו רשע, מן סו6ורסעו
 סרטע ע5ס על יקמר רססו כי וססכד) וסרק,קרקס
 רסעס, י6נור כנגרר וכעסיך סגום6ס, סרסע SDסנק61
 כיחזק6) ולכן סרסעס, ז6ת ס6יפס כתוך ימכת מכריסולכן
atsסוכו כיוס גס יכס) )6 סרסע ורתעם 6מר 

 מם)ס נזלה כו' יסיג חכ) כקלמר ולח"זמרקעו,
 מרקע נון מרכי סס כי מרטעתו, רסס וכסוג6מי
 קכת, טמר ו)6 6יסוייס ם6כ) כמו osbo ע)סגס61
 וחכו) 3ג1)ס נזדכר עסתן סרסע, 6) דכוקסרטע

 רסעתוי יימר )כן מרקע, מן. גגפרר רמססספעו)ס
 די סיסיס מפירוק רסעתו כדי ס6מר ג6ן1)61ח

 וכמיחס )ח65ין, סיסח)ס )6 מרעע, עכורסמ)קוח
 ממכו )ססיר מועי) סמוקות 6ין ואי סל6ומ91ת
 ע) גס מעכר סכסניל סמזסג), גגו מאיימיתיי

 מחווירה. ממיחס מן יפטר קנסעכרס
 6יתגורי 6טו הנמיפין פרק כיו*ג טלטלווגסו

 l"1DG רקעתן די ס6)ו כחכות 6ין 61'כמיתגר,
 ם) פלטו פכירת סומת')6

 )פי רקענו כדי מקרי
 )לוין כנוס כס קים עכירס עכר 060 סרסט,ערך
 לק וב"ז וכיו"כ, גכ)ס 6כ) וכנוו )16, כ) )פי)ור,ס
 מיחס עליו טיק )6 סרסע, סכור כח)קוהסיק

 רסע סו6 ס)6 וכין סמ)קות' מסוג סייגוחמורת
 )ספקותו יוכ) ולoeln 6) ועזן ntpsn כעיןכסתיס
 )כך סרטעס כ) ע) כמסקות )הפטר יוכ) ק)6כיון
 ת") ורסיס )וקס יס6 יכו) )וקס וחגונות
 כתורס קמ65נו וכתו רסעי, כתב 1)6 רקעתוכרי
 יסעחו ומר6חר חט6תו, 61) לקמו Sh נ6סרח

 החוס פעורת וסול סרסע, לון נפרר רסע SDסנוורם
 מזעי) קנוס כסמכות די ,ין סכזס געקק,ומורססחכירו
 פונטיות ומורס פטור, ולכן )וקס, זס 06)סגנו)
 נחיה ול5  נפרריס  ר3ריס סגי ע) ק6י ו)6מטפרי
  ob תיתס'  פון פל ס5י רס  וחכמים,  רר"מ3פליגה5
  6רס  ק6ין מלועס )וקס דגיגו )חיתם כוסתרי
 )רע"ק י"ג דף כמכות קנזס וכלימנך ומה)וקס
 מגיתן )16 פ) ק6י ומקלס )1קס 6ין וכןיעו"טי

  גתוספה6 מנוקר  וכן וכיו"ב,  גיל וכמו)תסלומין,
 כו', נולות ע) סעכיו )*ת עוכרי כ) מכותסוף

 שתו מלקין כו' למיס כידי מיתס טחייכיןולע"פ
 מת למעתו כלי מג,תל תוהו שלקין 6ין כ"דמיתת
 וכנחרץ כרפריסיה. סרי  מסלם 6יגו מת לוקס6ינו
 S~h נודכם, )כ"ד כנוסורין טרק ותקניכסנוכוה, די ם6ין נוקוס )ירקי  )6 רכרת )6ו ע) מ"מפריך
 )כטויס, חסור ס61 ה)6כרת

 רק  6ין  ולסמיכי
 זס קיכ)  י5חק 3ר  ספישל  סר3 6מר וככלי)סכותו,
 ר6"ר מס6  זס ד))וד מכמר וכירוס)מי לכוס.מר'
 וס6 קרכן ומכיף )וקס כלשו ומזיר  3חל3  טוגג35וס
 לק וסור קינו סקרכן מקוס ע"כ oS~nl' ),קם6ין

  כפירות רל5 ויס הרימוה,  3ירוטלחי יעוין)ממיס,
 מר5כ"מ' סיוטיי  טייבי פל י5י מיניס  סקינלסרה"י
 s~tts:  סלסין חכמה גורל מל מורה וכעז ירוק,יעו"ט

 35ל רסע סנהונ תוהו h~1O סיום כלבמפרי
 סכל  מלמר  תחיך קרתו סנהובמסלקם

 סו63  כריחתן. מירי נסחרו  סליו כריהוהחייבי
 חכיריו' טריו ח)וקין 06 וטרי מקיל ונגמ'כמסיס
 יסמע6) דר' קמלי 6קור6י סכרי Stts וסגםיעו"ם*
 ודלי 1)פ*ז כ"ד, חיתות כחייכי מדקות ריקסכר
  למנין  כלחיך ססו5  לחיך  רוגקלס  דרסך ע)דפ)יג
 ר' סכר דס6 מלקוחי  מחיוב לכד 5חרקיונ

יסמי5ל
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ShD~nt16ח1, ומתיחן כ"ד דנין 16ת1 ;מלקין דל6חר 
 כרה, חיוב )ענין כן טרקה, )6חר כדיניך קינו61"כ
 ,S~th יסתע,ל ר' SD עקיכ6 ר' פסיג )bo 6וכזה

 כיח, חחיוכ פוטרו 6יגו מתנקית יסתעף) ר'נקיטת
 מיתה כחייכ דממעטו דכחו שקיכם ר' על פריך)כן
 מתנקות כרת לחייכ )נועט כן רסעהו, כןימקוס
 וקחי תטוכס עדיין תכיר )6 דס6 ר;עחו, כרימטוס
 כיה כלתרו דרק רכ6 דחטיק )מה 6כ) הוי*לטעיות
 כ)6 חיתם דמחיוכ ה"נ וקין ד)וקין סכרהמלקוה
 רנ!;גיסין הר1לח )לכר מיתתו חחי1כ התעפרסהר6ה
 כ"ג חגיג6 כר' סכר מ5י כן oh )כיפה(קותו
 כרחכ"ג, רע"ק סכר וכן מכרת, ופטור כלחיךדנעסה
 קת' ו6יכ, תמוכה עכרי 63 דעדיין קלס )6זלכן

 הוי )6 חכרת יפער כ"ר י)קוהו ד6ס דכיוןלתעיות,
 וותורן כוס מכות כסוף נולחלזות ויעוין רסעיוח.סחי

 )כו"ע תחייכו 6תה 6חת רסעס וממוססקוסים
 ויעוין קפיר, ו6תי ו)רע"קי)רי"ק

 חוהרם""
 קהכיח

 קמה הק1קיס ד6ררכה לנ,, נזתרן ת6יכק1סי6
 ס6ר לרכות מגין כייסו ~hS יי 6יןבדישו, ודוק: )רי"ס גס)רידית
 )תה 6"כ מ"ח תחסום )6 ת")עכורות

 יתלום T~ho חן סגוולו חיוחר ריס תה כריסונקמל
 סכידוסה תכהה SD ח65ע דיק כי הפירוקכו',
 ופעולת כלירי 6ה ריס )כס והסיג וכחו ריס,נקרנית
 06 61"כ וככ"מ, ורוסי קוניי כחמק) ח5"גוסדירה
 הריטה nlluDע)

~yh 
 clD~n ), )לוכתכ הו")

 ס)6 לנור הגידוסס סחכ,6ה טל 061 כריס.,סוך
 olcnn )6 )נוכתכ הו") חוגגה ח)6כ1) הסוייאטום
 ונורכתכ הסול, יחמוס )6 הדים מן חדיסו,סור
 מללכה פעילת כעסית סכווגת סלי ררטיכריסי

 הריסס, nSIDD זה סטין 6ף ריק סנקר6הכהתכ.6ה
 כדיקו ג"מר לחס 6"כ6ך

~nhS 
 וז"כ: ריס, כעין סכ)

 )6חר ר6וי סיס העגין )פי 'חדיו, o'nh יקכוכלי
 החולה צקתו תהיס )6 לי 6ין וכן יהות ;י6יס

 יוכן וחזה גח)ות, כפ' קלמר כר!1 ;ו' יכתהכו'
 ככר צתיו כחיי ה6ח הים 6ס ררוק6 סכווגס,עותק
 פרע יכוס, וין יק 6ז כולס 1)6 נוסס ומתכע"ס
hffh)66ח 6סת "יסור הזהר רל6 כעולמו סיס סל 
 וחלוה ערוה, ככ) לרתס ופוטרת גחורס עיזהוהוי

 )דכי סכתוכ ורך כי ז") פירמו יחדיורכחיכ
 כהום,

 ל6 יחדיוי המס 6חר מקכט קסס ה6ס מןוס6חיס
 זס, גסגט מסכנו זס )סיות קיוכ) iho נון 6חיסכן
 והוך ספקט, עומק וזס יחדיו, ופינס זס כסכטוזס

 כנחלה: המיוחסין יחויו כיכח1תק6תרו

 לסירוס כקן מתו לפירו תנין כו'. מהם 6חורבוין
 ג6מר 1ל6 ממס 6חך ח") 6חר[ רקוגסתייר

 גי ~'נ סימן כתזריע דנהכ6ר סכוונס מפס*6חר
 סס ס61 גסגול 6חך וצחר, 6חר ממקריס סגיממס

 בפתח 6חד 6כל מניס, 1ל6 6חד )מעט 1כ6הנוספר
 גממ)סן סמיוחו ע) מורה כסנזיכות כקי3ו6סו6

 כתו קיסיסן 6חר כל על מורה סו6 כגפרר1גסי613
 6חד מריעותי ו)6 תהם, 6חד ;לכל דכריך1.היו
 ממספר ע) )6מר כ6 ו6ס סיהיה, כ) הפירוקותהס,
 )הסנין רק סכיונה כ6ן וגס יעו"ס, חהס, 6חרהי")

 יכוס ע"י להתם קם לסקיס הו6 כפרטםסמוונר
 ס6ין טניס, 6קת כסהי6 1)6 )יחיד רק רזה6סתו'
 וסענין 6חת, 6קה ע"י לגייס קני סס ),:קיסקייך

 כטעתס וסול )יחיד, כיגע כקהול רק הו6המדוכר
 וגקר6ת גומר דגיגו ומח צחיו 63סת תצמר6חד
 קונס 6יגו ךמ6חר הככלי ולקיטת הריסון, 6סהגס
 16 נופ)1גי חון טקייק כצופן )ס מסכחח מד"סרק

 ס6ותר ריק יוחנן )ר' יום )' ולצחר חעכסיו;קנס
 ואכמ"ל: י)יכגי. קרג6דכעין

 לחו"ל מוסר כלל היס זס המתי 6סת ינהיםלשל
 גע6 ספעול 16 סנוק6 סס סכפ) נזקוססכ)
 וכן צקתו כתיכ 1)6 הנוח 6טה (SD יכ6ן)כווכהי
 ם16מר סמו לגתר" סתינהר הנכת אחיו טס ע))הלן
 סכתos~n 31 חורה כו'י סס )תהיו )הקים)קחן
 6;ת כססי6 סיכום ענין )ק)1) ,תר וחתקודם
 ו)6 חול5מ רק זר )6יט תהיס )6 זה ג:כ)אגיס,

 וכגר 6חיו 6קח 6חד יגס ק6ס ולהקחתיכנזח,
 נעטית )6סס לו ו)קחס ס6חרו וכנוו קסתו,געקית

 6ז כבע חמנו ותתנרסת חלילה h'DJ ד)6 כצקה)ו
 טסו: )הקיס שגי 6סת וייכס הסליטי צחיויקוס

 )עי) יריכס גווו וכו'. )עלמו פספס גטהנותי
 )6 ת"ל פוטיס גט יה6 יכול ע"רסימן

 פירוט כח)י5ס, 6)6 כו' סחולה הנות 6טתחסיה
 טסיך גקל6ת סי6 נכיתו הטיס סהכניססדס6סס
 הקרוסה ליומך כפיק צמרו ולכן ton'h ס) הכיתת.ך
 יכגס )" 6טל כתיכ כ6ן 61"כ כיתו, ככ))6יגס
 עור גכגסס ק)6 נילוסס גן 06 צחיו, כיית6ת
 עלת סנורת ז")י ררעו לכן תתיכס, ל6לכיתי
 רס61 זר 6יס דכהיכ כיון חיותר, קסו6 ננוזרהחמס
 סיס קל6 לחיו גס )לסור טכ6 מדויק יותלגוו

 ערמן קלמרו וכמו סיכוס, לענין זר ססו6כעולמו
 זל כו' יקלס )6 זר סג6מר כו' שוער תטוללי64
 tnDDn' כלל סו)) 6יגו סחו3ס 6כ) עכורה,)צוחו
 4% ססתילס  ויטו תכן ו', גללו אסרן דיתוכמו

מס
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חממהתצאמשך4א
 צתתי )כיח כחון ססי6 0מת שלסת וסיף סנשו6,סס
 )6 ג"כ לרוסס והיך לכיתו טדיין נכגסס סל6סייט
 'ג, י וף היכמוס סיטכ גמחכ6ר זר' לקיםתסוס

 עותרת ו0יStDS 6' נמיס"כ סגיי  מו5ר  שנןמימו סקילתי גט לס  נחן  ס,מ טוס'  וריק בספלי5מגס
 זר, לליס תריס )6 וכב"ז )יכוס פסילת ססי06חי05
 כר"ם יק פוס) 6יגו סגף )הלגס ' סגיניולקיטת
 המפוי, ורקת זכרו ל6 )טן תזו, לרוססומרכס
 ולh"o 6 ר"ג פרק הירוס)חי יצרי יכ61רךוכיס
 ch הי4 קסתו עליה כטכ6 06 כו' זר )6יסתסיס
 דכהיכ פירום כו', זר )6יס וחגם6 תרך )סכטחתן
 .6"כ החי5יגה, ופירוס 0חו5סי זר )6יס תפיסל6
 כו' )ה כסחלt'SD 06 7 כמכ6 06 חי5וגס סי66יר
 וכפיק ה הספרי לנכרי מכוון וז"כ גט ככהןוע"כ

 כגט: יו65ת onh דמין כה6 טוכ6 וטרו קקה י"ררקדומין
 הקטו חח)יגה, קו"ח הספרי סין היין ע)רדקנה

 כסטר גקכית מכן 6ים )6טת נוהכתוספות
 ה' רף מס דפריך וכחו כסטרי סת65 הו6 גיןסכך
 סטך רמ"ח פסקך )עי) וכן תו5י6, סכן לקטרמס

hs~lnnספיר הייך דקם )רעתי, ולק"מ טיכגים, 6"ך 
 )סטך כח ריק 6גו סר61יס מקוס מקונה קטרד"6גי
 )קג,תה כח ), ים )גן )כ), ולהתירה נו6'סוה)סו5'6
 כךי 4חר חו5י6 קורס סהכגים דמנוה 6כו"עול6וסרס

 נתרת 6יכה דיכתה ל"סכוחי כעינן 6נן סכ366)
 ורוקה כגט' הקלה תזיקתה יו65ת ותיגסנו6יסורס
 דיכמס כיון תקמר )ו4י כנט, ריו65ת כקו"חלפיתויי
 סלינו תה 60 ז"6י נוו5י6, 6יגו )כן מכניסקינו

 ע) חנק )סתחייכ 6ים לקסת לעשותה ס61מכניס
 על 6גן 34) ככילה, רק תכניס 6יגו כזהגי6תס
 ומטר ככסף כ6 )יכס וזיקתה 6מריג'ן יכס מזיקתי5י6ה

 ושטוט: )יכוס, זקוקה ג"כ ס6רוסס סתתמשעלס
 טל תגויד תרכר התורה סגה עליס. י63ובנמה

 גוע0' ררני ערכיה והדץ החוסרי5ר
 ורכ ככבה 6מה לקדם hSn ו0נ:ו,סי טנזוסייונוגר
 כ)5 שבנזר תהגי ד)4 כיכיוס ו6פי)1 ט"4נוגגיך
 ככ"ז עדית, גריך וסני6ס התורה תן הככלילסיעת
 ק6חר וכיוו תיכף, עריס )כו6 ק)6 מהווסריררך
 כתוב וכן נוע), 61ח"כ תקדם יננוה ~ות סוגףרכ

 יכתה כתוכ וכקן וכעלה, 6סה 6יס יקח כינתורה
 זה ובחר הכיקה כתחילה )6ם:, )ו ולקחה עליסינ6

 ס6ין הכזוגה כי זק) פירסו )כן הד"ק, נגדסלקיחס
 וכבה כהכירה רק תגויס וגנורה 0נו15ס ס)התכלית
 :רחה כעל הו6 וכן כה, גונזרין ומטר כסף וקיןנוחרת
 דרסו כע"כ ועל כע"כ, טליס יכ61 רווית 6יגסו6ס

5fft  בכ) מ65גו ד)6 חק") סימן 063"ם מגה63ר כפי
 נולת נזכר קיס6 )6קס קרוכה 16 כיבס קגזכרתקום
 סימום ו)6 6)יס ו4קרכ h(~to ויכוץ 6) מלת רקעל
 ט6ן רק נחג"ך חקוס כקוס 06.3 תחר עלמלת
 כקיוטיס זה גת43ר וכקורך כע"ג, סתויס יכלוססכי
 ע"כ ח' פיכחות וכן 6תיתי' רכר יעו"ם קכ"כ,סימן
 סכ6 וכיון )יה, גפק6 ע)י0 יכוץ מיכמ0 כרהסע)

 תחזירו, גרסה 06 ו6ף כלוקתו, )ו געסיתע)יס
 וה)קיחס הכיקה כיקר סככר חיותר ה61ייננממה. מקרץ: קל פמוטו עומק 'וכ"ז (ttpC ככר 4ח 6סתוליסור

 ולקחם קורס ם,מר חה סותר סו6ונס
 סככל כתו יקהו 6ח,ת ה41 יכסה כי ),סה'לו

 6חי 61סת סח1)5ה, 6ף ויכחה יכס גקר6מפרסה
 )כן 6ק0י רק 6)יו יבונה 6יגה סוכ onlhגומגם, 36ל יכחתך, Sh סיכי כנוו יכחש גקר6תכענר
 סהו6 להויוה יכוה כטס כותו"ר סר6קוגה הכ'06רק
 תוטל סטליו כטלה 6חי כהו"ר עלמו 6תתכיר
 כיקה נחרי 6כ) נסתו, כינת ע"י התת מס)הקיס

 1"'ך 6קתו 0י6 טו3 רמות הו6 הויה כ) ם"זזו
 ועוד ויכלוה' לנור )"קס לו ולקחה ס,מר"חרי
 רקחה וטוב ז") ררסוהו וככ"נו תיותר )ותלת
 6'ן כרת קכחייכי גידוע ס?;,רה ורמז גן SD)6סה,
קרוסין

 תופסיי
 כיכוס רק כהס, "יסוה קווין 41ין

 דהיה 6ף הותרה כן נחיו 6מק דהותרה כתוהו"ל
 )ו וים נסתו ,הות מה., ככון כרת 6יסור'נזם6ר
 סרגו )06ה )ו ולקחס חפר )כן 3ה' ניסותיקנין

 ורבויה לקוחין 3ה לו ים עמתו מ5ד 06תכיטין
 וכזה הלחי 6) ס3טס 3)י )6מס )1 קנויה)ה'וקס
 כהעקפה "ח 6מת ליסור כ. הלשוהי, הגרר לגויתו6ך
 רק היכם 6) ר14יק היסה ה)6 בחיי נולןם)6
 חייכי סקר חב) )יכלוה, הותרה )כן למרס,סולחיו
 כח15 )1 6ין החת Sh )" עוניו "5 דנהסקפהכרה
 ה6ח, נויחת ע"י גס היתרס )6 )כן לויסותי,קנין
 תכנן שלמדווזה

~'Qbl 
 כך נפק") וסרות עריות,

 סכי סיכו16 ככ"כ כי קל"ב סינון כויקר6 נתכמרכ'
 כנופן ,חד SIDD ע5 זה 6חך זה O'5DD טלסה6י

 הר6קון פע!)ק וגומריס נוס)ינויס הקגייסטהפע)יס
 גדי ויעם כתו כגו., כ)4 וסם)יסי הסגי SDnoיכ4
 וככ"ח י'( )סופט'ס כו' ויגש כו' 6)יו ו'651טזיס'
 ולקח 5"ל היה כ4ן ולכן רז")' יררטוהו ככנויסכ4
 הלמין כחספט' נוורנס כ)) ע) ז"5 דרקו )כןויכס,
 ו' כ)6 זה 6חר זה פט)יס סגי סיכו16 כמקוסכי

 i~ilDCO רק סוט ניכו 6ז )רועה כ6 וכשגויההכור
 יהיחס מקרו קכהסקפה סהכיוגה הכסרגו וכיוןהסגיה,
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 6ז לו ולקחה כתיכ היה 06 כן 06 )קוחיןן גדלכס
 גכגוי ממעט מינם סייגו סססניס 16מריססייט
 6כל לחכרתס, 1ל6 קותה ולקח וממתעו h"oדמפיק
 סכעילה על תורס ]רל6טס לבסס לד ולקחס ;היככי
 סקירס כמתז"ג תורס ע"ת רף קרוסין ר6חרוגחו
 סכמי )יכ6[ וה6 רחמנה 6תי )6סה כו' SD3ו)6
 היות יוכ) 5רתס ה6 )6סה לו )קותה רוקב זומו5י6
 ביסור פקע 6חמ סיכם טכיון ' )6סה, 1ל6 )ולקיחה
 טיכס זהו קליו הותרה דככר תהסגיה גס 6ח6סת

 והיק י.,(, יכנוס היטב )עיין לתפריט הזיקהכפקעת
 והרמכ"סי חיס' כוס ופסיגי כ)16 16 כעסה רק6י;ס
 ס"יכה לנלכד כחכרחס רסס פרוהי 3לרח קינווזס

 כת3 ולזם כה, 6ין לקוחין נס קטתו )היותכקויה
 )פכיה סי6 גריחוה מחייכי דפלמת )הולותויכנוה
 יכוה סה.6 תחחת רק "ידיותי, קנין סוס כהדלין
 לו רצין כיון ו)זס ),חיו, זרע להקים O'5D כ,)כן

 ליכטה סחורם 15תה ע"ז ל6 תו כמניהם)קוחין
 נילוה כפקוס נםל6 6כל ככרת, קהול 6ח 6סת ייסורונם6ר
 פקע כ6ן כםלמ6 ה6סי, דכתה מותרת' ערוה5רת
 דככרת, 6ח 6סת 6ים,ר וגס6ר יכיסמלות
 מתי )ו מהיה 6חר סטים מצוה כמקוס כסלק6כל
  ולכן הסלה, ג6סרס ל6 לץ ערוה 6חת 1תהןגריס
 יר5  לריך ל5 לרב רלרס י")  כרף 5סי רב5טר

 ערום 6ח 6סת כ6יס1ר גם6ר דלרה כ.ון)"וסרהי
 נולעט הכנוי ויכהה כממ"כ, וזס 5רהס, ופשותהי6
 הטעס לסורות כזה לגו וניקה מיכנס קינו 5OI~Dןת
 5רת ללוטרי ידעכ6 ומזס ערוה, כסרת ססס"רמה
 ופירסנו הי,, רכי ודרסת מ15ס, כמקוס םל6ערוה
 וחד פרוס למסור חד נ"ל סגתר6 ד6מר (orכפי

 וסגירס6 61כמ"ל. כזס לנו ועוד 5רס.למסור
 כבתרף רכ6 )דברי הוגה כעריות לרוה )לסורםלפגיגו

 יעו*ס: קר6, ל"5 גופםרעריס
 סגה כו', לחיו ע"ס יקים תלר 6סר הנכוררףץיךץ

 פ"ם יקרץ 5-) יהיה קסת המקרץפסס
 קניו 6חי לומר הו"ל המת דולחיו ועוך הסת'לחיו
 יקיס תפר 6סך דכן )יכס נוזהיל רסכתוכ ו6יהגזת,
 לחכתכ הו-ל כ"כ כ,כנוות כר6מר המת לחיוע*ם
 ס6חד וכחו סכן מס סיקים היכס טל יזםיקיס,
 חכרו 6תיק-ס

 )קמלת"
 ומיה )6מר רפוי סיס ועור

 בכור כפרסת ס6מר וכתו תלר' 6פר סככירסכן
 סככור, סםגו6ס כן פ"פ לסגי6ס' סככיר הכןוסיס
 הנוק1כ)ת גז"ם ע"פ רז"ל פרסולכן

~OS 
 קס סס

 תנה כי' 6כיגו סס יגרע OY15 סיתרו ללפחרתכנות
 כגחלס תחהיו עומדים דכגיחיו תה סרי 6חוזס,)גו

 % הגומל טייטס חס כ6ן 61ף טס, סקסהנקרץ
 סקלת סו6 קניו נגכסי נגחלס יוטל נוטלקסתי
 וזס ליכסי כנוול סנול1ס מכלן סככור והיהסס,
 גדול סיסיס ג16פן סיגס על סו6 סככור וסיסס6מר
 המוורנר מ6חר ה61 תלד ולסר סידתן לחיו ט-םויקים
 o~p 6לודיס ונר וכמו ))דת, ר6ויס סיכמהסחס6
 סוכם Shlnt:1 סהנו6מל ו' כהים) ס1טכ וסחוף)יכנה
 יר-6 נודות כ מל גורה וזו המוטנל, ג61תרהו6
 ד6סר פירס ורמכ'ס נפירוסו, נ"5 כן a"otn' סלכגו
 מ6ס ר6טו רחיק' וזה ס,חיסי ס) 6מן ע) ק6יתלר
 וחתנני, תלי לחוד ס6כ מן כ6חין יכוס הל6 הן6חת
 הטבעי סטס מפעלית כלסר כ* הר"נ"כ 6תיוככר
 כלסר תכווגיס לכתס סוגים "יעליות 6חר כרכרים

 ים ס6לריס המס דכר. כן והטכעיס' ':רופ6יסחרכו
 כזה 6חרו ההלכם ולענין טייס, מכיוכיס)הס
 הכוונם )ענין 6כ) תפשטו, 61פיקת6 כ"טדחתני
 סוד סה41 ורנוכ"ן כזוס"ק סכורו מס כפיה6)ורינז
 כי 6וגן ויצע כפסוק רנווז וזה הגפס1ת' נ:נזח5ככטגכ
 לגעתי כן י1לר המכנות וכמתנול הזוע, יהיה לול6
 התקר" 6יןכזה

 6ינזייס ד6יגתיחיס פמוטו מידי י651
 ו6כנו"ל: מכוס.ותחוס

 סל6 1)6 בספלי כ1,. )קחת cthe יחפן )6ד*לכ(
 )6 ומריין וכו' 6גי מ51י6 הנוק1ס כהחפן

 יכמי 6גס hS ת"ל כעת מהן העריות 6ת516י6
 6' סלכם גירומ)מי הגה סחקזס. כה 6כה סל16ל6
 קתי6ן 1ל6 יכנוי מצן ר"י דכי חני כססנזוכך
 תגעי, ל6 חלילה 6"כ ופריך )"ת, חיכי SDהמק,ס
 להגים מסתכר ל6 לכן פיכה, יכמתו "כתתוותסגי
 6גי מי5י6 ד5"5 61פסר נברח, סמן טריותכספרי
 סנר6ס וכפי כיה ותיחח כרת סחייכין העריות6ת
 דחייכי 61עינ מתורס, דון סוי וזה סוכר הילוט)חימן
l"hs6בעלו 06 כן 6פיל1 התירה, )ון ית'כמו ל 
 עליהס, לכ61 ס6סור 6ף קיוסין כהו ותפסי כנווקנו

 לדעתי הסכר) כי כך, הכתוכ כיקור גפרםולפ"ז
 מגדר הי6, 6גה, )6 וכין חפן )6 כיןכגרופיס

 וססק)י6 כרעתו סתיסכ 6חר( הו6 גלגילהחפן
 כל) סרנם כצחי ע) סו6 6כס )6 הנונסכזה, TDn )6 קכ)ייח 16 ח5וגית סכה ומקיזה כזה,וטריק
 ולחקוכ 1)דלוס לחקור תחל )6 ונפקו לוס)סתונית

 טפסר יילס ל6 61ח*ז סומע 6דס ס6ס 36:סיול6 כחיי כסמיעס בתניך, מקוס ככל ולכן onlfin'פ"ז
 (hSD 6כ) רונה, 4יט טעם וח6יזס כדעתוטהתעסק
 )6 נפסו סכה סוס מחככי רק זס 6ין לממועןירלס
 קרוע 6כו )6 סמ5יגו כמו )הרכר' לסתמיותחח)

כשרש
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 ג'ק )קס 6)י )קמוע 6כו 1)6 )'(ן )ישעי' ד'נשלם
 חפן )טוכס כ6 ו)6 מרכסי וטייפ סנזוע 651136

 ט)6 )1 ת6כס )6 כתיכ כחסית וכןנסמיעס,
 כחרג)יס וכן )1, תסמט 1)6 כוס )חקור כ))חסלר
 כתעט סתיע5ו ס6י)1 )ערות, 36יתס ו)6כמיל
onD~aסרסרו קורס סימר  וכמו עו)יס, סיו וילי 
 וסיס כתיכ כיפית ~Os1 ס6רז, טל יינשמרגלים

 חוק נפסי מכס סכ)6 גו', וסרחת נס  "סלח  )066
  לסלהסי ורולס כרפהו ססחיסכ רק  לביהה וסכגיסס3ק
 מע"י רק  סיכום, 6% ססמליס  ניבמי ב*לבן
  לכל  כלטחו וגעלית כס זיקות קנין )ו  יטסירוס
 ווילס  סמליי )קיים קהיכ1ס קומר סו6 כן 06דגל,
 וקלי, יסיק ילר ססו6 רלוניח סכס  מסים 15,רולס, לילי כ6סהו חסית סינוס ספ"י סמי רי  לבנו'בתל
 וליבמס כיהו,  להיך לסיס ויכניס 6סס לו יס16

 קיהיס 5ד מקיזה קכ)יות טכס 16 ר51ס, סיגו51נלסס
 לנוגס יתפן' )6 ולס כתיכ )כן סעלי'  להרייהון
  סכלך יכנוי' 6כה )6 ותקמר דין )כיה תכולסי6
 כזויס סהת5וס מ5ך 6ך ע"ז' )חסוי  סההיל  ול5מלס
 התלוה, קיום 6) רקון סוס התעויי )6 ונדכוטסיו

 ספקה, עומקוזה
 להפוך  סיניל דוקק דריס )קחה יחפן מ65רשומן

  ד)4 לטריות סרי 6יסיסיי  קנין כס)סיום
 )קוחין כסן )היות )זס י1כ) ט)6 קדותיי, 3סןתססי

 סלריך רופן טע) מורס יכתי 6כס )6 6ג)65יס1תי
 חייבי 5כל ייכלולס'  5ס סיכיס מלוה מסכת)סתיען
 קסיכוס יכיס חגוה ע) כ)) )חם1כ צריך ק6:ן)לוין
 )6טס ס)קוחין 6ף טניס, סכי6ס סייגו מקוס,תיגס
 )קוהין )ו סיס 6)1 ע) רק ריכה ויגמתו כסן )ויט
  כן כי  הוספין  ססריסין  ימי  להלילי לכונס  בושנסס
 נרח' הייני  מל"ג ס6יסור, טכ1ר פקעת* )6סזיקס
 ,מר וכן סויקס' פיפס  כן הפסי hs  וקרוסיןרכסו
 תפסי )6 ח"כ מסתכרת רצית ומס )לכ כ' רףגלי

 יינה 4%:ינ!גש""ן קי:ג'".,י:ס'יכול
 ע"ל ob מדכר סכתו3 כי פירותסכתוב,

 והוצדה, רמי סיס תטכטו 6כ) )ו 6ין וכיןממקרס
 06 6כ) מיסרך), טחו חנוחס ט)6 )ר16תזריך
 06 6מה וכן יכוס' ת15ת נזה 6ין מחוי סמותטגעו
 רפואת ע"י  16 מנטה תפחית )קונדס רצויתהיחס
 ליצוגית 6כ) יכיס, ס5ריכס התת 6טת סי6וכיו*כי
 יהורס ר' כי פד תטכעה )זרע ר6ויס סיתסק)6
 ליכוס, טעונזדת ממת 6קת 6יגס 6*כ אוחי6ל6 6יגי פירזת כס ס6ין כאס וכ) מניסיך  אילוניהקומר

 קפוקלה החימלון כט5מה להיך מוהלהן 5להה גסולכן
 6ל בעיסותי  כחסרונס גהסכה טה)וי סיכום,תן

 ם  6ין מפה מלר  רססס פריוה  ככל  לן ל5סמה'
 כסן 6ין פתיו סיכם מסכת רק וכינוס,טפוטרס
  6מר  ולזם כילזק)חי, נפרק וכן כ)), קדזק,ןתפיסת
 )קהתה, סחיט יחפן )6 )מיכתכ ןסו") ריכס'ןיכמתו
  הפך קילו ן  סמסכס ל6פמר סטתוכ מרמז1)זס
 עקרם סהי6 מסוס DS'5 כמש"כ )6סס לוסהייי
 )כלי ספלי להרי רלוניח סכס וכף  קטנסי  6וווקלס

 ופטזט: )6קה. לו סיוררהסין
 סורחן וגו' צנזרו נוכלן כגריס 1)6בישראר

 1)6 כיסרך) סג6נזר כו' נקרוססט65
 דחיס 6יגס כקוזסה ם)6 זמורתן כנן תנזוסכגריס.

 יכוס, דין כהו סייך 6יך 61"כ ה6ס מן יק ה6כמן
 תסוס כחיכי כיסרנו הרי לנזרו ח)י5ס ת15ח כריקוכן
 דככ"מ )וחח ויל גרסה 6כן )מעוטי, קר6 סריךד)6
 סל5  סורחן  06 ורכן דמי, טגו)ר כקטן טכתגיירנר

  ולמרעין ספיכור 5חר  נתגיירו  כקילי סוינקרוסס
 דר' וגהגייר כגיותו כגיס קסו)יך רנר מ"כניכמות
 ומי טגונך וכקטן ד,ע"ג פ"ו, דקייס 6מריוחגן
 כקטן זס )ענין הסיס זל, כסנהגייר וויפירססוליר  כמפי  להריו  מיוחס  רירפי כ.ון זרם )הקיםנז"מ

 )לחיו זרע י6סקחת יכנס נכי 61"כ תוס',קט)ד,
 )הכיסס זרע כחקכין דסגיסן כיון 0ך"6 קר6,קפיר
 חקים ס"נ נזפו"ר, )כקיחגייר 6כיהס דיויפטרער
 צריך )כן כמותו, )6כיו D~r סה61 )צתיו זרעזה
 בס6  גוט6ין רפלק כסוגית כ,ס ועיין כיקרך),קר6
 כזס סיס כו' )כוהי 6כ 6'ן רכנן ד6לו1ר ה6ר5"ר
 ככוריח כהום' פ"ו  עמדו  וככר קחנווס, נזס)יימכ

 סו6: גכון כי ודוק עיי"ם ככורי  יסריס
 ול6 סירוס עירו.  כשני  מלוס ג1'. )1רקראו

   6ף 1"3  סיף  כסוסורין לרס"רפירס,
 יעוי"ק: 1נזגין, כחכמם  יוהב  גרילים פירסלזקני
 כגרז'  ססי6 תם כפי הגיס המר"צ גו'. 6)י1רד*23רשר

  מקמע הפסוק פקט 1)פ' ק"6,יכטות
 והיס כך 5") סיס לפ"ז  6ך סייבמס.  אליוריורכריס

 ס)6 פירוס )קחתה, הפצתי hS קמר עמר06
 תכני כנז6נור 6)י1 הזקגיס דכרי נחרי גסיהפוז
  מאילין כי פירסו  ולכן וכו', הן )6תמ65 06 והיהוכמו
 ועתך 6"ק תכן כפגיו, סדכר יסר 06 )חגון ט5סלי

 סגחיכ יוחס הדלס 6ין 6כ) תגני, מקמר 3)6ונמר
 היי נפ'  רס"1"ל )גו כ)) ככר כי )וי 1)66)יו
 6)יסס, 6)יו, כמלת רק יתכן )6 סרנור ב"רסימן
 יעו'ק: עציי כגזו 610 דכור לחרי )י סנכתכוכ"מ

וייקס
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 מצשהממהתצאמשך
 סגר6ס לוק סזקגי0 )עיני Sfn 3פגי1.וירקה

 רכהי3 תקום ר3כל  מירוט סזקגיס,)עיני
 כנוו רק ט)1 יפרס ספירט 6ין כפגיוכתגיך
 כפגיו, ויו5י6ך כדכריס כמו פגיו כסכטת 16)פסו

 סכווגס כפניו נס 6"כ כפגיו' י0ר6) ג16ןועגי
 רחכ"ס כנוום"פ סוגנו יס6 ק)6 וסק פגיו,כסכטת
 ססננו"י כנווט"כ כזיון ס) דכי סו6 טכ6ן תפכי6ך
 יכו) יכוס, נו15ת מעעות סתגעו ע) סכס"נ3טס
honnכקנות ססי6 יכתו תנוס כפגיו סרוק חגעת 
 )כן תענית[ כמגילת תסוכך כמו ה5דוקיס דעתכן
 6ין 61"כ כתיכ סזקניס )עיני יכתתו וגגטס6תר
 כיון )6, 16 סלוק כו מגיע 06 כין תיגסנפקך
 וף כגרס תוס' ויעוין ר6ו, ולס )פגיוקירקס

 רוק: רוק גיפף ל"טג"פ
 פירוט וכו'. סם סעומריס כ) ע) חמס 16תררשע

 נורכר ספרסס 1כ) גפם) כגין וגקר6דכתיכ
SDים יסור ורכרו, וקר6ו' פוע) כתייר סכ"ד( 

 ק6י, סןייגיס ע) 06 כיחיל) סמו וקריו)נוכתכ
 טספוע)י0 סו6 קס סעותרי0 כ) רע) דריםוטגן
 וכן גפע), ככגין כתכ )כן כפרטם, מוזכלי0פינס

 (S~pD: מוגקר6 סה61 כנח'לנזר

 כי כתים תקפטיס כפלסת סכס oti)h. יע1כני
 ע"ד רף כסגסרלין )ס וחוקי כו' 6גקיסיגלו
 כתלות סיס כ6ן ו,0 תלגל, סכהוכ ס3מיתסלכח15ת
 דסתכס סכמת, ע) חייכת סיתר )6 ס)06גנזיתס

 כתקות סיירי ד)6 וך6י )כן רודף, סוי 6יסס6ת
 וכלן 6גטיס יג15 כי כהיכ רקס ע"ז וסעדקכנויתס,
 ט6יגו וסול ולחיו, 6יס כי' לגייס ינ5ו כיכהיכ
 י651 ם)וס 6ין כספרי 6תר ולכן טכחיתס,נו15ת
 סוי ))קות )זס גרס מי כו' וכס"ק חמותחתוך
 ו6פ"ט )זס זט o'nh מבנוס סכיק חריכס זו16תר

 סכ6ס: )יפיכ16
 פירוק לחוס, )סס קטין )תכריס פרט 61חי14,1יוצ

 סחוכ): נפרק חתכ6ר ופ)וגתתס כוסה)ענין
 כפיק כ"ר, ספיח 6קה 1)6 סלחו "תוקרבה

 ס)כס סתוכ) פרק 1כירוק)חי כ"חסנוגיח
 הכערס כיון כ"ד' ס)יח 6סת 1)6 ידס וט)חסג'
 וכיסו, )ס5י)ו יכסס סוסו וסח )סכוכו )ו רתתסיס
 ט5מס ססי6 1)6 יגס וט)חס ןדריס סגר6סוכתי
 סיט מי ו)6 סוחר 6סת ררים 16 רין' מכיתס)1חס
 ק)טס טסם סכ*ו ככת טכ6 י)ררותו )כפוחו כח)ו

 כתיגן ד)כפיס סויי )כפיס כיד )16 מג'לפחות
 6כיי גיטין סוף כר6מל )כו*ע ם)סט וכק"גטהוכיס
 פקוק, וזס לגיטין, נועמס דק6 יוסף )רכ6טכחיס

 לע) דליט ', כ6ן לני וכן נתטנס זס כתקרךרקונה
 שיכוון מ)6 6ע'נ 3סזיק ונתכוון ק6י, 13סחתק)1נוי

 לק מכסוי מיד 6יסס )ס5י) תתכוונה דסי6)ציים,
 לשמיא גקר6 הטחזיקס כתט)ותין חייכתכסתהי' נ3י" 1גסת*6 ס3יסת גוקוס כמקוניו קסחזיקסנוס

 סטעמ כי )בזיקו סכתכוונט )וס וזסכתוקף,
 סו6: )כלס6חיזט

 איינ ט"מ ח)מל כפס 6ת וק5ותס ט'בבב~בברשיר
 6ש כגפמס )ספירט יכו) מכנס כנוקוס )תמיתורורפת הטי* ע3 גס ק6י כי ז") ודרסו)סבינה,

 )6 רגעיי 6תר 1ר"י ח6כר(ו, כניחר לסלילו יכו)היגו
 שסט מס תיתם ר)6 נוירון, )עי) נוס 'סיגיךהחיט
 ס)6 כיון רעט )ו )עטות זתס 06 חסרו וחס)ו

 עסהס נוס )לנול סיגיך החום )6 סכ6 ,:ןטסס,
 )6 וכרודף מתוןי נחסי )6 ס)6 לותו סכייקס)ו
 רככך ד)ה"ק ויתכן עיניך, תחוס )6 רור6י זהחייך
 )סרנו קת15ס סרודף ע) סו6 עיניך תחוסד)6
 כעסו ע3 6ים יקוס כלסל חכי 6"כ סגררף,)ס5י)
 ניתן דרורף תגעלס )רו5מ י)פינין )6 גפםורקחו
 דמווס כרחין וע) כהיכ, גופים דכרו5ח כגיטו)סייטו
 3י6ת סע'י תם 16תס ר5ח כ6י)1 גופים סוי ךזס)ן

 וסוי )קט)ס נפקס דתחסול תטוס 1)6 פונתי,עכירס
 כאות ספנימס סו6 סוס סדכל רק )סלגס''סולף
 כתגיחהו 6ף 6ותס ת5י)יס )כן 6ותס, ר5ח כיוי)1סוי
 עיניך תחום ד)6 מכר יסורס ר' 6כ) ייסרגכסןק)6
 וקרץ 3ר51ח יועיגין )6 נגפסי )שי) 61"כמתון,
 בנפטה )סויטו ניחן )סרנו תכירו -לחרי ורודףתכע")
 תגיח )6 06 )ר5חס קסתך סוס ,:רכי רכןוכיונתו

 ושי זס יעמס זס טטוסס מכיון תלותו )גלנר)ו
 )טי) סכר ו)כן ירעיניןי hS כנוניחתו 6כ)לודף,

 ~1DDl: )סרינו גיתן )6 דחניחתודככס"ג
 יקליש sg מיס כמססס גו'. ככיתך )ך יסיט3ר4ש

 י63יגו סייגו )ך יסי' )6 רק עכל, ורבינחיתו
 6ינ1 ירט ו)6 ירוסס 16 סמטק) סגח0ר 'בגוןירוט
 וכמו מדעתך, )ך יסיט )6 כתכ ו)זס כ)4עוכר
 פרק ריס תוס' כחכו וכחמן )ך* סרח ע)נפרטו
 סוטי מ15י ר)16 ידוע קלינו כחתן סגר 7.)6כ"ס
 ,3ין דמח)ק וכמו ידוע, כ6ימ גס כיי) יסיס6כ)

 e5w~ 6סר לכתיב נועוס רבוי )עגין )יריססככורס
 גנינס: סי' מתח 163ל מק*כ ויעויןו'רוק,

 נצטט ג) 6)ט עוטט כ) סנוריך ר' 'זוענתמי
 טנ)קיי 6ת סתכס ספרקס כעות ע) ק6יסו),

 כווי קנע)כ וין סי"כע מי סדין לקעתו מגדייתר
 בדיש שר יסתקס וק דיע' ין מי וצין סזס%ס
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חכמהתצאמשךא8
 יזמת )לחיו סמן )סקיס רשי 60יט חי וכןסמ5טר4
 גרטה למרו גו כיו65 לוע) ע)נוט טיי~גע מיטפין
 בפחד )סלילו כיכול מרודף 6ה סמכם וכן י'חןדפ

 ו)פ"ז סיתכענוי. יודע ס6יגי מסקלות יכן65כריף
 ם6ינו לפי כזיון, מקוס סו6 וסרקיקס סח)י5סטעם
 ככל כי כס"ג כסס כסגת"י כתוב וכוסמיכס,

 מלוס )כ) היכף סטעס מכותר זס 3טררבפרסיות
 סך3ריס: 6לס פסס כל 6מר וע"ז וחתכה,יעוין
 וכו' סיס hSg מלמד כספרי 6חרעי, הנחסליםכבלך

 ויגע עיף ו6תס סמקוס נגפי מהחתוגת0)ו
 16מר סי" וכן דלי) סגר6ס כפי 6לריס* יר16ל6
 ע) דק6י כתכילה6 6חריס וכמיטת וכו' סיףו6תס
 והים 6לדיס יר6 י)6 לקמן י5"ל 16יסר6)י
 6גודס עגיך יקנו ק)6 מטכיכ שינך מכ) ו'כמגיח
))סין

 מכפרי"
 ססו6 ילרס, )פגיו דדוי תסוס וזס

 הו6 6סר יטרו 6ת ירעתי כי וילך סיף ס6הרכתו
 מקוס סל רלוגו עויין כקיקר"ל S)h כור סיוספוסס
 על דל ורמו וכן 6גודס, י6גוד טתח לירק, )הס6ין
 מס: רם*י ועיין כו', סטוס חים עליך תרכס דפןפסוק
 יקויים כקטר פירוזן תסכת, ל6 כו' ד' כסניחךדץיךץ

 ע"ס 6טי זכר מיסרך) יקוייס 16 לורייך1 קו)תטיח. Sh סיום ג) נכ) מגי חרפתך זכורכחיכו)
 תקכח: ל6 כו'ל

 ג5"), מכקס 6חס יורק תס6תס יכו/ 6קיכבארע

 וס)6 ר"י "תר קג"ו פ' דלפיל ופירוזנוי
 ס'ז פ' ולעי) מלךן לסם )ס6ו) ססורס מן סי6מ15ס
 כי ת") כו' לקרן כניסתן בקעה כו' גלטוו מלותנ'
 )כן כו/ ד' כם6 על סמלך כסי*כ וכו' כס עליד
 נותן 6לודיך ד' 6קר כקרן 6הר רכסן )ייססריקבס
 )נחיית קורס מלך סקסת וסלף )רטתס ("oSלך

 "חס סקרן 6ת יורס מט6תס 6תר לכןעמלקי
 כ6ן סמקר6 מליין ו)כנ ל6' קורס 'ס6 הלךמגייס

 "רן: ירוססעל
 רעל כהב מחגוך גססר פס"* וכר "תתמחה

 מ15ס טאלק תזרע לפגיו וייקרס יתירגל
 ס)6 מה ועד מקול כו' מסיט זכר ספירט וקרסייזו.

 לפרנס מסמכי)ת6 6101 ענזלקי סל זס נמלימרו
 סגריה ועייןכטלוא

 וע) מוכח נספרי ג6ן סנרי
 נול ויעל כ*1 6' כממוקל מפולס דסרי tot~no 6יןיודיד

 51"ו1 ו"ו.רק.ר, ולי" 1afir' ו"ק יןנחו
 קגסלג נח כן כמו עקמו כסודקת סלנו )כןסייט PSnDn' גריס תקכ)ין עמ)קיס6ין גל 0סלגכמכי)ח6

 וכלכיל עלתו*עפרי

תבא
 תכ.6 6סל סתומה פרי כ) מינקיתרלקחת

 תכיף 6קר ספי' רתנ"ן יעויןמ6ר5ך,
 ויעוין יכויס. למקדטן מגיף 6טר פ' ומפורכי)כיחך.
 מכיח מן ו)קיחס תס רכיגו כסס פ"3 כ"כתוס'
 נמר כס53ס  וספרטס וסגר כר"ת וכ"ז כסרמכ.ףוזס
 תסיס וספרי כקימתו ספרי טיסת פגי כ3 חספריי
 נפט מכ) וגתוס' ס"6 פסחים ויעיין גנמרה,כמס
 )גק3ס תכיף ד6סר מפרסי רגנן 6תנס 3כ1ר,כ)

 6תר וכקטו נקכס לסין רסוי לרמס וזסנסתרתן
 תכיח 6קל ס6דמס פי. כל נור6סית מערלךולקחתי
 סגרי ולס מחוכר. כעוץ ספרי מכי6ססס6דמס
 ננמר וזס סלדנה פרי רגלית סגלתי כתיגרגסכ6ס
 36ל פריו, כל טגגנזל סרס לקרי6ס ישי ד6יגופרין
 פרי, כל כתיכ כמחוכר ספרקס זס כ)קיחסכ6ן

 לפיתו ססס כטהוף פרי סם על.1 שחל כ)פירוקו
 סנכרס תקנס ר6ס קמרו ולוס נוסר, 6פיל1פגין,
 סירוק)תי. כיון 1)זס המיוחד. פרי כהכלם 6גלכוי

 ודוק: מסניוה, מסרגיויעוין
 ממעון לר' הנמס מנס מידך* סטכ6 סכהןררקח

 כמנחס סיריס ך6יכ6 סיכם דרקוסכר
 סכסגיס 16כ)יס ריסו סטעס סג0ס 6יכ6 לכסגיססנ6גלין
 וסלילים למזכת מגיס )כן סו6סנוז3ח, 6וכ) סרסונומס
 לכן 45 כפ' כמוס"3 הכהניס ~otsJl סמזכחמן

 סכעליס יד תחח. ירו מכיח ככהן ככור.ס מלכתנופס
 דתטפס עיקרו הכסן נוו)קח דיליף כ*י 6)יעזר)לכי
 וסוי סמזבח 6) ממגיף סטעס סוי סכהן ס)סו6
 נכוס. משילחן 161כלין למעמרם ותתחלקת מקדטקוטי
 שיאכלו מכחסי מגיסי )ד' וסין נו)6כי ט6מר011
 קסעמיד גחמיס כסוף מויס וכן ts),h קרנסממס

 מתי דליכם נעופות )כן נסן, וזכו לכטייסמטנורומ
 תקרם דיליף h~ls 5ר' 6כל האפס, 3ה1 )יכ66כי)וה
 לכן סכע)יס, ס) סו6 תגופס ק) דעקרודוסגחה.
 כטוכס, לכסן וגותגין מזבח קדשי געסין ן6יגןסכר
 דעגיד יודק )ר' שכטקס ד6סרס כירוס)מי 6מרולכן
 מזכת 6לל דור 3כוריס מהגס יכיף סגבולכקדחי
 דרכ הנמרק ככוונת רזס נר6ס 61ילי ותכן.)יכ6

 h~D: מכחותנוכרי'

 6סר ס6דמה פרי ר6סית 6ת סנטתי מגסדער,ךץ
 מכר ןככוריס כירוט)מי קיי') )י.נתת

 לעפיי ככורים, מכיף מתנו ולקח וחזר נקמתםסרס
 ספירות קקנד)ו כיון מ"ת גידו סקרקע 6יןסעכטיו
 נומט ולק" וחזר הקרקע נוכר וכעת כי17ומקרקע
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www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




