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 יפ[ תסגמימן

 ולא בו ששעבד , הוא בית יליד או האומות מן עבד שהקונה הבה צוה . קנוי שגופו כנעני בעבדלעבור
 תענויו בהם לעולם ג'[ ])"מ בהשולח ובנימין תעבודו בהם לעולם מיני בהר בפ; כדכתיבישחררנו

 עובר עבדו המשחרר בחשולה בגיטין ריי דאמר כוחוה יהודה רב רקב קי"ל וכדר"ע תובה אומר ר"ערשות
 נמי קיימי ור"ג אליעזר ר' תעבודו בהמ לעולס שנאמרבעשה

. 
 רבים במקום יחיד ישמעאל ר' והוי כר"ע

 האשה )ב( פ"א ירושלמי בכתובות דתניא ור"ג חובה אומר ע"א תעוקדו בהם לעולם דתניא אליעזר ר')א(
 בלא אלמא לשחררו עילה לו מצאתי איל יהושע ר' אצל בא עבדו טפי שן שהפיל בר"ג מעשהשנתארמלה

 וכו' לחירות עבדיהון דמפקי מנכסיהן בתים בעלי נחרנין מילו תלת בהני בהשולה )ג( רבא וא5ר אסורעילה
 לבהכ"נ שבא אליעזר בר' מעשה ל[ ]מ"י שאכלו ג' פ' ובברכות בהשולח דתניא לשחררן שרי מצוהובמקום
 מצוה דבמקום ומנלן שאני טעמא.דמצוה התם ואמרינן לעשרה והשלימו עבדו שיחרר עשרה מצאולא
 שעושה עבד לשחרר ולא תעשה ואל דשם ונפלה לבטל לנו היה הדין מן מעמא ליכא דאי קרא איירילא

 בב"מ דתנן תעשה ואל בשב עשה ביטול מפני מעשה לעשות מעשה עבור ואסריק דדהייא לן ומגמעשה
 בהם לעולם ת"ל בעבד בו לשעבר רשאי שאתה מנין נשורה נוהג שאינו ראינו )ד( הפועלים את השונרפ'

 בהם להשתעבד רשאי אינך אחיכם מה דבאחיכמ דומיא- לומר לנו יש הלכך ישראל בני ובאחיכםתעבודו
 סימול שיש במצוה עסוק הוא ואס אמור כשורה בנוהג דהא מצוה וביפול )ה( עבודה שאין במקוםאלא

 ראםתועפות
 קוסטה וסיט סם מסר7"ס סכ' סעטמס שסיט וגליון טקמ"נ 7' סג" 1)6 3וס זחק סכ"6 )"מ טרמנ"ס ס3 ושס"מ מסל7"סנקי

 )סג6ון ס)נוס כנין נס' ועיין קוס יסוג לכ' %ט המו"ס 6' ג' סגת )מס' 'fi1C: 6ס' 3ס' עיין ננענו )6 סת,' 1DC' 173"חסנלעק"6
 כו' ח' 6ות נ"ט סי' ח6ו"ח פריד3ורנ מרדכי ר' שנ"מ מר7כ' 7נרי ונס' 6' %נ מוכס ונסנרס"ס כ"ח סי' וסוספומ כתיקוגיס נ"ינוסרס"ר

 מטו"מ סוף ס)כס עמק נס' ורעיתי , 3וס טכרח עיי"ס תורס לקור ענר )4 ניוט נידר 7נטעס וס") לסמ"ג ניעת כ' ע"נ גי'וסם
 פרנס נ,ירס מסוס נמני)ס %ט כד6י' כסכת )קרותט: 6ס1ר 6"כ בנרכס 067 הכיסס 'נרך ד)6 ג") סמני)ות קריזת ע3 כרכס נסןסכ'
 )טגר"6 מכס ססקסס ק%ס ט' 1") סנר"6 מגסג' ר3 מעסת 3ס' ושין עכ"נ כוי נעלמה 6ת%ג6 )נרך ח"סיגו 1)6 מפליגך 6)6 ז6'ט6"1

 : סנר"6 כצנרי כו' )סיות ח) 7"0 מחוייט מ"כ דמנ')ס otaln h"D כחוס' וטין 3סנסות ע""ס טנר"6 וסס'כ טוכס טעמקכקוקיית
 מטדר'גן )6 כלייך עכי7 ו6י היתמר מטין כ' מ"י כתוגות . מ"י י6'כ6 מסוס מחמרו כר"ע 7ס)כס מטעס )רכים סני ד)6וט6)א(

 ס)כס שכך גוחכירו כר"ע ס)כס דקי") גליות ע' וסרי"ף עוניך ומלפיריון רפס גמק1ס 'חיז יטמע6) ר' 7סו") לנור ומס"ט.עונ67
 בס סנת6רמ)ס ס6סט כפ' סגירס6 וכגוסס . גערות 16 סלק ו%) ס"ס . פ"6 )ב( . נ' 6ות ק' ס" )עי) ועיין כוותיי יק6י 'סורסכל3
 וסיס סיס כסר סענה )סי ממח וסי' סס ומרפ"י נ' ע"ד נתק ק3ג3י 6ית6 וסכי J"the מסילום)מי 7"ו רנ'גו יטנפו 601 , ט"ססס

 ימן ס"נו כך כידו ס6ירע סמח סיס נו"מ )סמררו סיס דרס6' 67ע"נ ד!") מסוס נ") נעכס עוכר עביו טסמ"מרר 6)6 )סחררומתמס
 ר' 7נס ודע )סחרר לסור יקסנר בסי' סס סימרו סס מסירוסכם ס"ה וס"ס כסרס"י וד63 סיט כסר 7ע3ד טיסחררנו סו6ססמיס
 עוגר ענדו סמספרר דס'יל ומי מטפט לכ5ורס לס  ותן ע73ך סמרר 3נרט גתך 6' קי"ג נססחיס ומת"ס 6' ק)"ו נ3.נ מונתו ס")וחגן

 )יס6 טוב יותר מ"מ רמות 636 דקנו DhT"( )דמות וים ס6;י מגוס ייבר )ס וחן עציך  למחרר קק"ל לגרי  רביך  מסים 5לילמסי
 3תוי"ח סנ,ום)נ סר3 661מ"1 מסוחרר )ע3ד 6סי' )טסי6ס ת6חל 36 כגרס טנתך נוצחר ד6ס"ט קם") מסומרר 13DS מ)ססי6סמיומם
 סקסם מס 6ך כוס") נ' מ"ג כרכות 3מס' כ' שכחס סומר נסער כנק"ל שצויד סירס 35י )מנ"מ מתורס מראיות ס3ס' סערניס)יע"6
 עוכר עשו ממסחרר וט6ר"י 3כ6ן סריך נקי 61"כ חומס רע"6 רסות רי"6 תעכ71ו נסס )עולס סוטם. מס' כריס 67'ת6 3כ6ן hllD)י

 דרך תירון וו )קוסים וים יסמע6) כר' 7310 ר"מ י)מ6בעמס
~lDS'e 

 3' )"מ גיטין סנמר6 קושיית ךסי6 ט63 וסוף עב") 51"ע ולכ"מ
 דיונות 610 ק!סייתו 7כ11גח !תגמידו גגו ג") ספ)י5ס !)נ!37 חוגם אמר ל"6 3ס7י6 7ת)י6 ת"ד )6 סס ומסגי רסות כגיד מ") ר"6ו7י3מ6
  סיכור כיוס )עורס וסתגי6 סכי ענין וסיכי טס ננרכות סו)"3 סכי 6"כ מוכס עומל ר6"6 נכ7י5 7חג'6 מכוס 61' 'סעע6) כלי סוגלל"6
h"h1כחות 7יס כו' וס6ר"' ככלן פריך ומ6' מוכס( h'Dr רנ6 ספי)סו).)נ( %ד תירו5ו )רקוח וכינו 631 6דר"6 גנךר"6 עסיסך פריך 631 וו 
 ]ע"נ גסך 6י,ס1 51") טרק , ססוע)יט 6ת מסוכר )ד( . כתא כנ 3ס' שפס כרנ !כ"כ רנ6 ד6מר כ' מכ" סי' %נ ונקויו רנס)ממט
 כסועס DInO' ומגס מלס 31יטו) עכירס סג" וגגדפס ממנוס ע"ג יחכם) 13 עוכ7ין ט6ט עכויט טע"' סי' , מ15ס וכיעס עכויס )ה( .3'[
 דמום ד6וריית6 ססו6 7ס") נרמס ר3יגו ולס"ד )'יסרן כדי ט61 חכמים וקנס טו8 נע)נ;6 6סמכח6 גסך ד6'וטו יסך כ' כחיב י"ס 3'ג'

 חטנודו 3סס )עמס ךס") ך)ר"ע רבעו DS~1 )ומר ז'ט 6)6 ינסס כפיקוס ס6':ו תענוגו 3טס )ע31ס מקמר כגעגי )עכד נסינפיק
 7סכר6 )רתוח ונ6חיכס קר6 )"נ רשה 67גור יסמע36 )ר' עס%כ !נ6מינס 6%7 חי7!ס6 בסו מ31ס כטורס גוסנ גע6זג1 נס 6"כמטס
 7גרכות ~Dlts' קוסיית ית'סנ 6)ס רטט ינרי וחס מס רסוסס סתוס' קוייית ומיוסר תיירי יטממ5ל ' לר סס המוטס למרו  ומס"טטו6
 כסס ד)עו)ס קר6 ודמיי ירענן תסנט htnh1 חזיזן יסכל כו' גוסנ י6מ)ות כלחרון ני1"ט מת )ו סמח ימי דפ" a~o5 מלוס ש"ס 3'מ"ז

 6ע %וס ניעו) ס6ין olpna 6)6 ידינה סעי תע3ו7ו 3סס 7)עו)ס 7עסס ח6 מ ר3יגו )ד' 6כ3 ג' ס" דמ"ק נ"נ נסל%ט ועייןתענו17
נמקוס
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רומן לראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים עטרזמפר
 שאין במקום אלא קרא איירי לא עבד אף כשורה נוהג שהרי בו להשהעבר רשאי אתה אי בשיעבורומציה

 לשחרר: רשאי אתה מצוה במקום אבל מצוה ובימולענודה

. ]תא[ תכרסימו

 מעשר מניי; בת"כ ותניא לה' קדש יהיה העשירי השבם תחת יעבור אשר כל וצאן בקר מעשרוכל בחקותי אם בפ' דכתיב בחירתו בבית ולהביאם בהמתך לעשר ותעבוד תירא ח"א את . בהמה מעשרלעשר
 על החדש מן מעשרין אין )א( ועשר בעמוד בהמה שמעשר מלמד קרש יהיה ת"ל ועשר בעמודבהמה
 השדה הווצא זרעך תברגת כל את תעשר עשר בספרי דתניא השנה באותה הנולדות בהסות אלאהישן
 שאר לרבות מניין הכתוב דבר שבו שני מעשר אלא לי אין לחברתה משנה מעשרין שאין מלסד שנהשנה

 שנה תעשר עשר ת"ל לחברתה משנה מעשר שאין בהמה למעשר מניין תעשר עשר לומר תלמודהמעשרות
 ר"א בהמה למעשר ר"ה באלול באחד 6'[ ]כי השנה בראש כדתנן שלהן ר"ה היא ואיזו )ב(שנה
 קרובין יהיו וכמה , דכולהי טעמא מפרש 6'[ ]מ' בגמרא והתם בתשרי כאחד אומרים שמעון ור')ג(
 כמלא מצטרף בהמה מעשר כ'[ ]ג"ד אחרון פ' בבכורות כדתנן זה את זה )ד( לפתור ויצפרפו לזהזה
 ולרעות לרוץ בהמותיו רגל מניח שהרועה כמו )ה( פי' מיל עשר ששה רועה בהמה רגל וכמה רועה בהמהרגל
 יכול וצאן בקר מעשר וכל ת"ל הצאן על הבקר ומן הכקר על הצאן מן מעשרין שאין מניין בת"כותניא
 דבר צאן הנקרא כל פי/ אחד צאן הנשמע כל וצאן כקר מעשר וכל ת"ל העזים על הכבשים מן יעשרנולא
 ותנן בהקה ממעשר פמור במתנה.והשוהפין לו יהניתן הלקיה .ל[ ]ג"כ אחרון פרק בבכורות תנן הואאקד
 כל יתום איזה והיתום זמן ומחוסר דופן ויוצא והטריפה הכלאים מן חוץ להתעשר לדיר נכנסין הכל 6,[]ג'ז

 השבם תחת יעבור אשר כל בת"כ ותניא . דכולהו מעמא מפרש התם ובגמרא שנשהמה או אמושמתה

 .. ראםתועפות

 )'כ6 נכס"נ ס6 סי6 נו%נ מס כפרכות סריך מ6י יקסס תיגו ילולי 6)6 סעמודיס ווי ככינור וכ"כ )ארר רסקי 6הס 1%סנמקם
 %נ 16ת גתים נזיית חמן ייעול ס)' מעיקול )ס' סדניר פתח ונל6ור עיי"ס ער"ן )ינרי pD"5 5' סי' סמנ"6 וכקוביית %)ענירס
 6סזל' ס)'ג' דססוניומ 63מת '") 61"כ ס6מ ירמס ומסוס ימס"ג מסך כס הכר )6 ימס 3' )"מ ?ג'ט'1 6סונ'6 אמו סמך יסל"ןכ'
 כפורס גוסנ סרגו רפית 3' ע"מ ?נ"מ נרחת6 סך רכינו )דעת )סמס"כ וסגת "a~ff לג'טין 6כוג'6 עצמו סמך כנסיג וגס יסכך3סך
 1)6 לואוין כתוד"ס ועי'"ט לס6' סויגו לע"ס 3' כ"מ כמרכין מוכס ראי שי' )ר"מ 6תי6 כו' ת"3 3ו )הממענד רטטי ס6תסמניין

 : עיי"ט כ' ע"ג ק"מ 'עקכ )עין כיסו נעין כ'כן
 יעק"6 מנכור סע3רס סענלס יי)סיגן סי' ועטר כעמוי 3טמס ממעטר מקמי ונעכרת צונזר ריסקו , r~nh כ6ן כתום סגדססניל6יס)א(

 ~lrtw וכ"כ כת"כ וכ"כ ועטר געעוד מסמס ממעטר מקמי סמטת 036 ממר ר3י וענר מעיווד בסנור סמעסר מוגזי מעפרעמר
 טס וכך) ס"ס וסוף כו' קומר ריס"ג ועסר. בעמוד גסמס ))ועסר משן כת"כ ס0.ותגי6 סכ' סת"ק דגרי סס מחסר 636 רי"נעטין
 סמעסר מ)מז תעטר עיר זזריט ר"ע וסגס כו' 1Dtb ריס"נ וננטר געמוי סמע"נ מגמז קים 'סיס ח") ועטר נעמוד כמע"פמניין
 נסמוך רכינו טס3י6 כמו זנן מעטר וצמי 3סמס מעסר 6חד מכ"מ מעמרות נסחי מעטרותיכם נמסרי גמי דייט ק6י ועסר נעמוי3סמס
 מ,ס 33מוי 6ין סכ"מ מעטרות ונטתי מעסרוחיכס כו' ממס וסנ6תס מממ"ק ד6י13 חרווייסו 61גסריך 6' נ"נ לפכורות וסוכך סססריזכרי
D"tD61י )מ"ט תעטר עסר 56טריך )סכי מסמס מעסר )עסר clan 6נו "'ן טייין העטר עטר D'DSI' מס tltDS 161)' 3סמס רימעטר מוס 
 ח' י' )ר"מ 3טו"6 וע"ן כסמוך רכיגו וכממ"כ סס ו6כ)תס נחרים וכחיב מעסרומיכס כחיי מט"ח ו)כסניס ))ויס )יתנו לגן Qa~noכנוו
 תעטר. עטל ת") ועטר נענוד סכות 03מלי )מעסר מניין ר"ט מסוס קומר 'סולט 3ן ר"ת 6'ת6 ק"ס ס' יגריס ונספרי 6"ט 1)סנוט"כט"6
 .סמדקדקיס מט"ב דפסי h"to וק"מ סגם מגס ת") ~,(Dlp וגד 5)1 תיכוה כי )יתS~r 6 סנר"6 סגסוה עם סגךסס 3ססרי . טגס טנס)ב(

 לכס כ6ן תכריע )6 רנינו סגס כו' ור"ח ר"6 )ג( . ח' ח' תסיס 5נס כמו סו6 הגס ו6"כ כ,ס or "מתמרות 6חד ממו65 סיסנ6ותיות
 וס. 6ת זס )פעור )ד( . מסמס )מעסר ר"ס התטרי י6חי ור"מ כר"ג מסק ס"ו ככנרות מסג' נס"ו וסרמנ"ס מסמס )ויעטר ר"סנ136) לקחי זססק גרפס עכ") כסמל )מעסר ר"ס 63)1) נפחד נר"ס cn(o קתס כיצוגן tosn ר"ל ופיוסו 3וס") ל ספה"נ o51h מ'כדברי
 כגווג6 מי) נוסיו יוחל רחוקות סיו ט6ס 1)סמעסל .)ייר )הכגיסן סחיוכ עוטם סמרוף 6דרנס יס6 6)ס רבינו יכרי מנין *ינינעליי
 לביט סכתנ וס ומס 6חר )גורן )ס5טרף o'hln עזי )1 טיולו SP )כמחין צריכות. ואגן )נמרי פטורות עטלס נסס i'bc מ5טרסיןסאן
 נכלנ מס6"כ )סניו סויר מסלח סיו65ין סתסעס 6ת סוטר סעסירי )סמעסל )זיר ונכגסין מ5טרסות ס6ס ס"ק דרכינו וקווי f~br)סטור
 וט 6מ וס )סעור ויצטרפו )וס זס קרונין ימיו וכמס ו,ט"ר עטרה כסס טמן מהמו קטור כ6ו"6 636 סוטרן ס*חז 6'ן מ5ערסח,ט6ע
 כסטייק וסוככת ססנסמס.ממרחקת . רועס מסמס רג) סר6סון אסון פרס"י כו' סי' )ה( . כו' כדמגן עקמן מחמת סטור1ן סיסיו 1)6זוקף
 רחוקות טס3סטות ונס כסי סרס"' .ו3)"6 רועס ססי6 סנסמס ע) סו6 רועס דתיגת נקמן וינוקז סע'"ן רוערי תיבת מסירוס 1)סי"ורועס

 פי' סו6 רניגו וסי' סכסמס לועס רג) כגו)6 6מר וכקינו גסנו) .מנוקד טעי"ן רועס חיכה 1)סי"ז 6חז נרוסס )סטתמר ויגעות מוו11
'atSn(סטמ"ג וכ"כ ודו"ק )רטות )רון גסמוחיו לנ) מגיח ססרועס כמו 11"ס סנסמס רועס סו6 ורועם סלאמס רנ) פ" נסמס ?רנ 
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 יראים לשמים אם כי לגריות רע נעשים שאינם איסרים ז עכור מפך 9%4
 קרא שאס מניין העשירי ת"ל עשירי קרא לא אפי' מניין עשירי שמו שקרא בזמן אלא לי אין )ו( קרשיהיה

 מרבה שאני יכול קדש יהיה העשירי ת"ל מקודשים ששלשתן עשירי לי"א תשיעי לעשירי עשירילתשיעי
 ומה שלמים קרב עשר אחד מעשר עשירי במומו נאכל תשיעי )ז( ונראה לאו אמרת עשר ושניםשמיני
 יבחר אשר המקום אל אם כי אנכי ראה בפ' דכתיב בירושלים נאונלו עולה היה המעשר מזה עושההיה
 בתריה וכתיב מעשרותיכם ואת וזבהיכמ עולותיכם שטה והבאתם בתריה וכתיב וגו' שבמיכם מכלהיא

 בהמה מעשר אחד מדבר הכתוב טעשרות בשתי אומר ר"ע מעשרותיכמ בספרי ותניא ה"א לפני שםואכלתם
 אבל בחולין הבית בפני ושלא הבית בפני ובחו"ל בארץ נוהג בהמה מעשר 6ק ]י"ג תנן , דגן מעשרואחד
 אחרון פ' בבכורות .רבה אמר ומעמא בהמה מעשר מפרשי )ח( דלא והאידנא ובצאן בבקר ונוהג במוקדשיןלא
 מקדישין אין דתניא לתקלה דהייש תימרא ומנא ובגיזתו בעבודתו יבשל שלא )מ( %' תקלה משוס 4[]נ"נ
 הלכך ירקבו וכלים כמות פירות תעקר בהמה והחרים והעריך הקדיש ואס בזה"ז מחיימין ואין מעריכיןואין
 עליו אין מעשר שם עליהם קרא ולא מהרישום )י( שאם מעשר שם עליהם יקרא ולא יפרמצומ שלאתקנו
 והלכה מעשר אומר ריי מעשר זה אין אחד ~מל עשרה עשרה ונמל מאה לו היו נ'[ ]ג"6 דתנן מעשרשמ
 עקרו קאי ועשר דבעמוד למעלה שפרשנו ואע"פ קרש יהיה עשירי דכתיב בברייתא מפרש ומעמאכרבנן
 כראמרינן תקנה במקום התורה מן דבר לעקור בידם וכח תקלה משומ תעשה ואל שב שהוא לעשהחכמים
 גורנות ג' נ/[ ]גני כדתנן פרקים בג' בהמה מעשר ולעשר להפריש חכמימ וצוו 6'[ ]5, רבה האשה פ'ביבמות
 בסיון באחד באדר בכ"מ אומר עזאי בן ר"ע דברי החג בפרוס העצרת בפרומ הפסת בפרוס בהמהלמעשר
 . בגמרא מפרש דסולהו ומעמא באלול בכךמ במיון באחד בנימן באחד אוטר )יא( אלעזר בן ר"ש באבבכ"ט

 ]הג[ תכהמימן

 שלש אנכי ראה כפ' דבתיב שכינתו במקומ שיראו חפץ ישראל את הב"ה חיבב כמה וראה בא ,ראייה
 ובחג השבועות ובחג המצות בחג יבחר אשר במקום ה"א פני את זכורך כל יראה בשנהפעסימ

 .ומוממומ וקמן שוטה מחרש חוץ בראיה חייבין ה% 6'[ ]נ' בחגיגה ותניא ריקם ה' פני את יראה ולאהמוכוחו
 ברגליו לעלות יכול שאינו ומי והחולה והזקן והסומא והחיגר משוחררין שאינן ועבדים ונשיםואנדרוגינוס
 מפרש שומה . כשוטה הוא והרי מדבר ואינו )א( שומע שאיוו חרש פי' , בגמרא מפרש דכולהיוטעמא
 דרך להו עביד וכי בלילא יחידי והיוצא 'כסותו והמקרע הקברות כבית הלן שומה איזהו 5'[ ]ג'בחגיגה
 )נ( ומעמא ואנדרוגינוס מוממום להוציא זכורך הנשים להוציא זכור פ"א )ב( מהם באחד אפילושמהת

 ולא לעלות אותו מחייבין היינו לא ומספק מפק קו"ל הבי לאו דאי מבחוץ כשבציו למעוסי קראדאצמדיך
 :ציי% ק,,נ:ן שעג:ךוגקננעוון:ך :י'ט 4:"7:':י 11מק
 הצדקה מן ריקם במפרי ותם רקם פני יראו לא דכתיב קרבן או צדקה לעשות צריכין לראות יבאווכאשר

 . י ראםחועפמע

 סמו קר6 )6 טמירי סמו 'טקר6 656 6"5 נ,ס"5 סנרייה6 ססכי15 6' נ"ט גכ1רוה סיין סטם'לי ס"5 כו' 6") קדט יטיס )ו( . למטג)ס1ן
 קרeh es 6" מעקמו קדם טיסיס מטמע יקדט סעטירי 6מר ט)6 ממס סי' קטל סי' נמקומי וכממו"ס מ"ג קים סטירי מ") מנייןעטיפי
 ושין קזז יסיח משסירי ת"3 סה"כ ג)ס~ן 16 קדם סעסירי ח") ננטרל עטס"כ 51"נ סטייק 6יט סעסירי ת"3 מס רניגו מט"כ Y'htסמו

 וכ"כ עג"3 עיירי קריו 1)6 )טמן עמילי טיס גין עט'רי סו6 לקררו נין טסני 651ן כקל נמצסר וכ3 סכ' נסלס"י רטדנ סי3כורומ
 ת") כסמוך כ' רניגו וקיטו סטר ויחד מסיעי )רכות כקר קטטר וכ) דכתיכ מקוךסיס סקסתן י"ס מ"ח 7גכורומ ס"ט 3י%מסרעפת
 . כנלסס וכ"מ )6 5") . ד65 )ח( . ונכון וכו' חיכה מח"ז וכהונ ונרוכס מינת )ית6 3גדסס ונלעס )ו( . כח"כ וכ"מ קיס יסעסעטירי
 ט"ר כ' שי' מטטרנקר וכל ד"ת  בחקותי ס' סזס3 יסר3יד מוס" 3)6 סוחטו מ6י גמי 3ס O'D הקלס  מטוס ד"ס מס לי'.ורט"י סיג)ט(
  נסני וס טעם  ומוסיף נרססרס"י

 קומר רס3"6  ליא( .  כי'  ססריסן טיסילי הנרסס  לסין  ט'  סיס לי( . טכ"ל  וטנורס גניוס ר6ימ טן
 . נו"6 דטק)'ס נס"ג וכ"ס 6ונוריס ורקס ר"6 5"לכו'

 מדגר ויינו טיבט ס6ייי  לו'  כרסנן  ושנל"ן כו'  וסטן  רטוטס רומיי תרס קתני ימרו 3' 3'  דכסנעס 67מ"נ תמום 61"מ. מומטסטינו)א(
 כרטיס מן טרטור ברנר וקינו ס1מט 'סומט  וקעו המדני מחרט הון כו' קסג' וסם ח"מ 637 61"ס רניי6 6מר כמסקני 6נל כו'ס6
 סי' ר6י'  לדין רכינו סכ' וס ומס המחי  לטנין hlb קינו  וקין  יסוטס דומיך סרם 61"כ מספסל ר6י' ר6י' גמר ר6י'.  לטלין 6' נ'וטיי"ם
 סר6יס 6ן סיור הומט וקעו  מהנר 6עו מרס sltors נ"נ ht'b חנעס ריס סוס' יבססקי כמוטס סי6 וסרי מריר וקעו סימט ס6יייחמה
 וסרי שכ' רבעו 6בל סר6ייס  מן סייר סינט 6עי 16 מדיר ספינו חרס ור"ל 16 כמו ממחלש וי"ו סי6 וקינו סל דסוי"ו י"ל גרס"ס מיסועכ"ל
 ,  תסס )ב( . 5ט"ג  כסויססו*

 וכ"רי-  וטומסוס 5"ל וקטנו*  )ג( . כ5"5 כו'  ~כור  6'[ 3ר' ק"o)tJns 6 וסנילי
 שנעו מדסכי6 לי( . נגרסס
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רמן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ' עשימפר
 1::ל:ג ן נ:ש,ש:י, 1 בן :ון%:.'ג ג4 גינוסע ואמרינן והראיון והבכורים הפאה שיעור להם שאין דברים אלו יפה[ ]לי6 כדתנן שיעור אין זוובצדקה
אקרא

 ף
 .איזהו חגיגה[ ]ריש 'כדתנן לחינוך מניע וכמה הקמנים להביא. וכורך כל במפרי דתניא )ה(

 "א יפש טיבתי:: ן "ג:"'ה..."י ג:גננ::מלםמקי%ן'%,ןב, גנןם11 "ען נ,קק

 ]תד[ תכומימןי

 לי תחג רגלים שלש המשפמים ,ואלה בפי דכתיב רגלים בנ' שלמים שיקריבו ישראל את הב"ה צוה ,הגיגה
 :מ ים:מ: :ג:;:י::ג:%י:.ע.::ךני.":הן:'ן(ן זבחים כאן אף זבחים "הלן מה במדבר ן הספתםומנחה הו דכתיב קבלה דברי מד מדברויליף

 כגן;,%ם (ב יא %ושתש נגף ש"11 י" גג"מ:';"'2:י
 ]קמו[ תכוסכמן

 .ב עי:ד:ביעניןי';:ג :ם"ג:ן:י:% :ן::ו:%1:זג,ים לא המצות בתג , בחגך ושמחת כתיב המוכות ובחג וגו' היא לפני ושמחת וגו' לה"א שבועות חגי ועשית אנכי ראה. כפף דכתיב רגלימ בנ' ישראל שישמחו צוה נצח יוצרנו שם יתברן . יגייס בטשמקוה
 יאת במי אקז ישמה אדם חייב 6'[ ע ]ק פמחימ בערבי כדתניא שמחה מצות היא ומה )א( שמחה ישחניכה
 להם בראוי אנשים אומר ר"י ביין משמחן ובמה ועבדך ובתך וכנך אתה ושמחת )ב( שנאסר ברגל ביתובני

- - ן - -  ראםתועפות-
 כניס pDD1 *:2%%י'

 ס"ס ':ן'נמכעמ6
 %*ג :tr 1('ht הה3ס%ג )" *%%עג, ה נבט

 ם צ צ, נ~ח"ו ג ס"ת )שנ,ו:ס בכית,%:;, 4ס"יהיהן ס1ןי,רכי"5ס3,ך5צ6בן יט"ס צינם%65גגז
 יסקטס מ:':יג- IScn ,גוסעינמנג%" טךו1כעסיר6ים רס"וטכ' 3'נ%:' 5יקס ptD'D %(נ סכ:ט:רש:ס6ן)א(
 5חיי3 :נ::ץ:ב :ס :כ"ט5ס6

 עמסכ":"ע%ם:' סקוס
 ווי 3נ6ור

 רכן סי' )עי5 ו hoh"~l ח:י:ו ':ש סי'ך '
 טעית 63 מסיס י6ט ,%"ת:נ ןצצ וו"51

 מיקי
 מייקס

 לכ"מ3טיפ וט6
b"enu סמחס 6ין מנינס :":גס6ין רסיסך ט:נ:2 67":") ףסגג 

פסמג
 נפם סיר6'ס כ' .עי סו6 מינ6נ'52מ6 גירוי 5מיונ6

 עתכי6ננספרי'וווכרתו
 פסל2ן:בם :כ55 :ס כי5ע3ל6סהת

%DD1)S1 05 מעז :מס"כ.:נססשי'מקויס.ג:ו'5:ק 6'נ:ך:נר:2מ2 מ' יהטני יסמיס' מ6 5 גיקכ"ז 
 וקט

 %י :נדגם
 י6ס ס' סססי' מי3י'צף

' 
 י' מ:ט,"6י3מנ'2ס

 צמ1'זו ם גד'סגעות :קים שי כהיינס כ'י0י67מי 3"
 סמטת מג "שמעסיק:ז :2עץ י5ו1ן

 הצ'נס ,עכ"5 טמן )עייז ממנ05טכיעית5
 מך3'צ[ 163יי

וש, מכי מטקסית 6,כ5 מ65כת 5עג'1 כ' ס"ס 5עענכף'
 ",נגי:ו'ם% אם ג:1:::ם2,י:1:.בה.,ז,יי":1"11: :י
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 יראים לשמים אם כי לבריוה רע נעשים שאינם אשירים ז עמור מפך .4ע4
 אומר בתירה בן ריי והניא המגוהצין פשתן בבגדי בא"י צבעונים בבגדי בבבל מאי להן ביאךי ונשיםלנ(
 ביין אלא שמחה אין ועכשיו שם ואכלת שלמים חבהת שנאמר בבשר אלא שמחה אין קיים שכהמ"קבזמן

 ברגל לעשית חייב המשמחו דבר גד( לכל לאדם הראויה שמהה שכל מכאן למדנו אנוש. לבב ישמח וייןשנאפר
 לעשות הייב לו היא ששסהה דבר ובכל ובשתייה באכילה רוה וקורת שמחה בו מוצא שבלבו דברוכל
 " וגו' ובנך אתה בחגיך ושמחת דכהיב ביהו ובני בניו את לשמח חייב כך עצמו לשמח שחייב וכשםברגל

 ראםתועפות
 כ' ונסמוך סמוקדס מן סני16 )6 3מ0 וקסת 00וכות נחג י"ר ס"ז סם סג6מר וסוף נחנך וטמחת כנקמר טס כנמרץ עסגעוסטכושת
 וכיס מנקמר תו7"ס סם פסחים ועיין וט' וגגך onfi טחנך וסימת יכתיכ כיתו וכני נמו 6ת )סנומ חייג כו' טמיינ וכסס מ"כרגעו
 וסייט לטתו וו ונתיכם 6מס וגו' onn~ct ז' י"3 37ריס עס"ס למרו ס"7 פ' הריס ונמסרי 31'תך 6תס r~nnrt 0ג6טר קהו סי'3גיסס
 ועיין ונטתיו כג'ו רכינו כ' רכס סי' 31עי) )מניט וכיס ניחו נכי ו6ת גניו 6ת ומסכ"ר י"כ ספוק סס יסות ססגיס כמכ"כ סרג)כסער
 005 נלווי 6נסיס )סן נרווי ונטיס )סס )ג( . יסכו מסוגיו סתוס' ע"י מסעיר סס ויתן מפסס ונסגסוח וסתג'6 תון"ס 6' כ"דנרכות
 סרנן שממת טפס ד"ס נ' י"י נהק סתו0' כמכ"כ 7)6 רניט מדניי מכויר )ד( . תדפס וכ"ס כל") כו' הסיסניין

 יפנק נוס"
 מיני ככ) מתירס מן כחנך ונגוחת מונת ידי ייו65 )חוכיה ס"ס נ0י' h"~o כמכ"כ רניט ייעת 6)6 דוקו סמחס נסכמי ס"טדוטמחת
 07כ) Ottp נסלק סרן כומן מממס ומוות מריס רניט כן )6 1)כן עס"ת כיו"ט סמחס ס5וח סו' קרכן דמכם כוס"ו 6ף 61"כסמחס

  נסלמיס רק מררת סרגל סמתת דעיקר דמ"ק 0תוס'  לרעפ סמ"ר סי"ו יו"ע מסג' ס"1 ירמכ"ס ע) ויתן גח) 3ס' ורויתידאורייתא.
 6'ן ר6"6 יכיש ונרפ"כ כ' דר"ח 3ס0חש מיתגית וסוך כ)) סמחס נקות בכ)) סתורת מן קינו וסחייס דוכיה סנוחDht 0" 3ס"רי3ל
  מסיס ניו"ס 1טתיס נ*כילס ליכ* כמת"ת מוכח י  ומסוגיי כו' חלקיו *ומר  ישוטט ר' וסוגם יוסכ 16 וסותס 6וכ) 16 6)6 כיו"ט )6דס)1

 hS יסגר )ר"י qfi 6)6 ונוס"OtDSn~ 3 636 ויגו וסממת וררי רלריריי כלל *כל % 3עי וחי רמית דט3ר לי"6 מי3טי6 זל* סמחסמלוס
 חקר סמעיגן ל* דוסמחת מקר6  67י3ו ש"מ S(Dtt]  %ס הטען מ"מ  סמחס כתיכ ד)6 כסכת ]ומס" דוכס fi~pn סייט 5כ) ד)6סנר
 יכר סכ) סי6 ססמחס מעגין כ6ן 16מר רניגו טסיי 0י6 מירי לדו רדייתו  כקן  הירסיס  רנעו )סנוס"כ והמת טכ") סתורס  מןסמפט
 ססלס ססבס"ל וכ"כ  ו3טייול מוסיף ונגיסת נרנ) )עטות מייכ )ו סי6 סטמחס יכר ונכ) ונסתייס כבסקס רוח וקורת סמחס כו מו65שנוכו
  סמחס גסות נוס מקיים 6713י רוח וקורת סגוחס )גססו מת6 וכוס וסוגס  יוסכ  לסיות 3גסטו טנוחר ס*דס ו6"כ  סשך6יס ע"ס רס"רסי'

 סח)וק וכמו 'מוסע )ר' ייסי' רכ"ע 6לינ*  כתגךוממסת
 עגיי

 דעתן ממסיכין ו6גוזיס דקויות סקסגיס דסייגו ס6ןס בגי ערך )סי סטנוחס
 תר,כ"ט סי' 3יו"ת סכ"ת  סכינו סהוספח6 3סס מסרס") כשכ"כ 61ג11יס קליות לסם  טחן סתינוקוה  מסמחין ססס 5חרי0ס תעוקות  ס)וכן

 6דס נגי ערך )סי דר") סמסמחו יכר 3כ) (olh סר16יס סממס סכ) רכינו ועז"6 ויין גכטר וס6:סיס ותכסיט'ן אדיס )סס  טתןיסיטי0
 חייב יותר ס76ס כו ססמח דגר 63יוס ססמחס יעגין חיקק יט כןכנוו

 )עסו"
 בו מו65 מבלבו דבר וכל רבינו h"wt כרגל בוס  לסמוח

 )גססו )נחור o7ho 3יי יכטת סי' 'D~lO )ר' נס )כס יכתיב tbS ד6י סיכר גרור 61"כ סיכריס ערך )סי יר") כי' רום וקורתסמתס
 ר"6 קומרי עוגנ יתייגו )כס מממגף מיכ' 636 כחגך וסממת כגססו מקייס ונזם סיום כ) וסוגס יוסכ ס0ו6  ממס  תורס דבר  סחת)סיות
 דחייכ יסודת )רכינו גרוס סכ"נ דנרכות ס"1 סר6"ס ממ"כ 6חר סגה נמסך ס:ר6ס וכפי סג"מ רו"ח )ם ו6וד6 וסותס 6וכ) )סיותור"י
 סס וכ' ע"נ יו"ט ממחת מסוס סי6 מונס כו' )מס 610 וכיוס ועיקר )6כי)0 חפו חקקנו מסוס סמחס מסוס מו"ס פת %ט)6דס

 ססת טס 6ב) נבסר סמת0 ועיקר כו' נסדי' 3עי דסת וריי 6נל סמח0 פוי דבכטר כלומר ננסר %6  טמחס  6'ן  ד,מריגן וס6יימש"ט
 7)יהי' סר6סון יו"ט לילי ו0* וטמחת רפמנ6 ד6פר 3מ*י תליץ ניוקד דיטילס ממסרס סמעי"ט sp סס'ג ס)כס טפס 3ס' *בלטכ"ל
 טע0 067 סרמנ"ס פסק O"Dh1 3ו גוסגת סמחס חוס"ע 607 ושי נ' 5"ס כססחיס נו )6כ1) ומחוייג b"D '6 כססחיס סמחס3כ))

 )6כע 6דס יחייג סר6"ס ומס"ט נצמחי כ)) חס 7)6 ודוי 636 סח כו )6כ1) חיינ ן6ין ממוירין 6ין ויכוו יעלס סוכיר 1)6ננסמ"ז
 מכ"מ כ' ס"מ נססחיס (hn'hs עיגנ יסייגו לכס דנע' ר") )חס סו6 וכיסס ועיקר ל6כי63 ח5'1 ח)קסו מסוס סמחס מסוס כיו"טמת
 סי' ומסתמך 6כ) מכנר מ"רי ננסמ"ו מחס 6כ) ד)6 0ג' )6 ויו"ט טנת ננרכות ומ"מ עתנ )סכת וקרות יכתינ )כס נמי דכטיגןנסכת
 nln(hf דמ"ק לרס"ת סס  היתן סנדל ר"מ סני6 שר עיי"ס מ31 ססוכרס ממיגע חוג עגיו ס6כי)ס וסיתס )6ט)5ריך

 כא'"
 נ3י ב' 1'

 נ"י לו פתיין ננט 6 סגגד חתן המרי  מכהן נו רכס 60"6  יוס וים 3ן  רו*0 ס6תס יום יט יטמ6 חי 3סר 13  סרבית וכייס וכתיוננעים
 3רנ) וכן למלי )מירק 61'כ6 סרנ) ימות כ) )1 גוהנין ברג) וכן 1)ככצתו וליינו  לוסוסתו

 *ררנה 60  מתתן גריס הרגל רמסמט וגלני
 תקנת 6ל6 6עו טיסרו וגל נתורם מפורס ס6ייו דחתן 0מטת0 ימי מסנטת לו  דגותנין פסי ומסתגר מתירס  ען סו6  טלו  וטמתס ערל(רגל
 סתוס' כממ"כ ומריק 6' 6נ) כתורס מסורם סגו סמחס 7מ5ו6 נרנ) 6ךס )כ) דגותגין S~ih )חתן ד:וחנין כריה דקחגי דכיון קנס 61"כ ט'מסת
  יטמיס מכמס פכרעת *יגס זו  רנ0.ר*י' קומר  ובני  טכ"ל גותגין 3,ס"ו י6ף )ומר 3רג) וכן )מון 6"ט מדריגן סרנ) טמחת סוי ד3זס"זכמ"ק
 סכן סמטחס ימי ו' )1 יגותג'ן גנע )ו סגודי )חתן 'סטו hp ועעמ6 כו' ברג) סכן 6מר וכ6'ל1 ס'"ן כמקוס  סו6  וכן סל דג~י'י י"לחד*
 7תנ סס'6 ע) ט"'  דין יו"ש מכי' 3פ"1 סמ)"מ כמט"כ St"D . כצג) )! סו"ן סמסתס נז"י החן סרנ) 'מות כ) )1 גותגין 6דס )כ)3רנ)
 מ"ג 7גגע'סכי"ג

 חחי
 כרנ) יכן יחנן דס6 סרנ)  ימות כל )ו  מתנין  וכךכרגל ולכסותו ולכיתו פ שמסתת נ"י לו  נותנין גנט 3ו  סנר"ס

 טמ6 סו6 סכנר )עומ6ס rn(ppr 6נ) )6נ) גססך חנו וגמ65 טמ6 ימ65 סמ6 ר61ין 6ין )טוכעס ליקק קורס כתחם דוקק מייריכו'
 נחו) .נזותו. רואין 3רנ) י"נ יוס 16 טסו מניעי ח) 606ף

 כהמ')ס יט"גו גנע כו טגר6ס חחן כחב הרי כחחי)0 6)6 מיירי י)6 סמועי
 ווסל  נתחילס 6% נטר דבש שנרי ד6עסו 6' ז' ימ"ק דממג" וכחכמים כתחיה נ"כ דסייגו 3רנ) וכן כ' וע"ז )עומ6ס סגזקקהדס

קודס
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 רמת יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורש ז עמרימפר
 יו"ם ובכבוד ובשמחה בהלל אדם שחייב מלמד שמונה והשמחה ההלל 6'[ ומ"ח וערבה לולב פ' נמוכהתנן

 לילי לרבות אלא אינו או האחרון יו"ם. לילי לרבות שמה אך והיית ותניא החג ימות כשאר חג .שלהאחרון
 שאין הראשון יו"ט לילי אני ומוצא לפניו שמחה שיש האחרון יו"ם לילי אני מרבה אמרת הראשוןיו"מ

 : לפמהם שמחה יש שהרי טובים ימים שאר )ה( לילי מרכינן טעמא ומהאי לפניושמהה

 ]עא[ תכהסימן

 ראה' בפי דבתיב ולשרוף ע"ז לגדע הב"ה צוה . זרה עבודה יישייףלגרע
 באש תשרפון ואשריהם אנכי

 אמרו מכאן 6,[ מ"ח ]ע"י בספרי ותניא ההוא המקום מן שמס את ואבדתם תבדעון אלהיהםופסילי

 ראםהועפות
 ' כ)) )סו סכיר6 )6 ילפתו ו5וות6 דע)מ6 ו5וות6 יססרגו 6ומ דרושן כמוחנף וכט"כ ר61ין טמ6 סו6 ככנר מסגוקק p~r)a (36קורט

 סרגל ירוח כל 1  גופלין  ברגל  וכן רנתנו  ועי"ל רוקק. התחילן טע 4 סלילו  דחתן רומית לרגל וגן ימרו תפיר rlhl( נוס  לחורךע""ס
 עכר ז6ס ונ"מ )6כ) גססך חנו 1:מ65 ט:!6 ימ65 סמ6 גמועי נגעו רצין 6'ן 7מס"ס קייס רג) ' iehl~ נרנ) 5רעתו :וסג ךמ5ורע~סמעיגן

 במנחת רעתי דסנס כפכר. )יון ים קד'ס 7רנ) ולע"ג גרג) ו6פי' לרעתו גוסנ ססו6 6תס טמ6 )1 וקמר גנעו 6ת )ו וסריס )מכסןוכ6
 רואן 67'ן סגי יכ) אפסר מסע )0ון ק' שניס וכגרס סגנעי0 6ת רומס 6'ן כ' ד'מס נכמס סרנונ"ם ורסון נזם") טכ' קס"ע מ'חינוך
 מנך6 יסו6' כיון וג") כעת 51"ע כלוס 6'ט נד'עני 61פטר'6ף ק"מין מעטן טימר 16 וטימא ר6ס נך'ענז 6ם 6נ) )כתח')ס hpt1כו6
 עג") )!וע') 6'מ כן'עכד 6ף ע"כ סכתוכ עליו 0גס סגעי:ן קךסיס כמו סו' )6 וכס )!קר6 ')פ'גן 0כ) 7'ג'ם וסקר נ'וס רק רוקןי6'ן
 6':ו תיסר 16 וטימא סכק טר6סו כד'עכי 6ף 6"כ ורנ) חתן דס"גו רולס 6תס ס6' 'וס 7'ס נו סריות יו3'ום מקרא 7'3פ'נן 5י:61"כ
 ד3ר' סרג) 'מ' שנעת )ו טתלן כתג) וכן כו' חתן אמרו מכל כו' ט סרקת ,ניט מת"כ  כרתחך סך 6'ת6 ב' ו' 7' נמ"ק o),hכקוס.
 וכאריגן מאוס )יגר כש"כ מרסות )דכר )1 ממתינין 6ם מנית 6ת וסיגו סכסן 0151 אורור סו6 סרי אריך 6'ט אומר רנ' 'סורסר'
 h~hn יום ריס ךוביוס מקרץ )ס דיחף יסוים 7)ר' נ')!6 ו6ס 6"3 סרסת דגר 6מר ור63 5"נ 7ורטין נטמעות קניי 6מר מ"גסם
 )זכר כמ"כ ערסות )7כל )ו ממתיגן 06 ט' שמר כו6 י,ל' 67"5 לכ' 6מר 6יך 6"כ StD1n תיגו כזיע73 ז6ף )עיינך סו6 13רולס
 כרית 8סר כ) יטמא סנית 6ת פינו נטרם וט:!6 סביח 6ת ורקס סכסן 63 06 36) )כתמ"ס 6)6 שינו )!סתס 67' סריך סריך ~fiOlננכוס
 מיסר 6, וטימא ר6ס נךיעכן 06 6כ) דוקם )כתח')ס סו6 יסוךס גר' 7נס לע"כ כ)וס סגו 3דיעכז 67ף מקוץ )ס יחסיכן סכ6נ!ס6"כ
 מי כסר כו כרשות וכיוס עס"פ תוניע גפ' יסות )ססגיס ורקתי . .יינך סך )ס ממעינן ומסתס כו' 6"5 ר3י 6') וטמיר ק.'מיןמעסיו
 ססנועוח חג ע) דקלי וגראס וו") יסורס . ר' ונרי )כסותו 'מיס 3' )ניחו יגייס ג' יגייס נ' )1 ס:ותגין מלמד ופיוס מת"כ ע"י סס שכ'יטמא
 ונ"ט כפסחים (hnth1 ימים )סני לכילתן מסת נחג סגסחטיס סמחס אטומי ותו סטנוח יוס 610 ססכועות חנ ס6חר יוס ך6ףוקם")
 עו)6 ד6נ!ר 36יכfilrh 6 377ריו 51") עב") ימים גן )1 נותג'ן )כך קדסיט נ6כי)ת )מעט ולסור נקי") )כעלס מ"ע סי6 ט)מיס67כי)ת
 )ריין מסד"כ סלמס מסעת תיחס ועיגן וממחת חנמת 7כתינ טמחס מרוס נסן יו65 6':ו מע'"ט טסחטן שלמיס נ' ע' פסחים6ר"6
 ולע"נ 3רג) סנסחסין מממס סלמי סרך )סי דהינו סרנ) ימות כ) )ו גות:ין כרנ) וכן מ"ט 6'ס יפוח ססניס )דירי ומ"כ עיי"ט8ר"6
 ס6ר )ימי )ה( . כ)) )י גסירין )6 יפות ססגיס דברי מיסו דחתן יונו'6 סוס וטפ'ר ל6ור"ה6 6':ו ונס יומק נססו6 3'כ6 טממסימרת
 ריכו" )"5 ס)י)וח וסור סס גסוכס כ' רס"י ומגס סיר6יס גסס רס"ב סי' סס)ס a3(S~o וכ"ס כגךפס ססו6 כמו )ימי ס6ר !")כו'

 )רנות ד"ס 6' ע"6 נססח'ס סת1ס' כמב"כ 6)6 כן הגו סיר6'ס ראגו ויעת 6' מ"ג oc טיכס גכ' כ7רנ'גן כמדמע )')ות מס"ד'מיס
 3ס)ס וכשמנס 'תום גל )וי )0:!ח סו6 גס"ע דמ"ע רכינו ע"ז וסגס חרם ססס וכ"כ כו' רנו' 6'5טריך וחרות )')ות דס"ס סריכ"6גסס
 )'1"ע סמחס נמרות 3:ו מגין )מנין ים rf~DPI נפגיע )ע"ע 7"ז חטנו ס)6 ודעכ!י' כסרמנ"ס ודיל רכה סף )עי) עיין נס"נ וכןעתרננים
 טמחת נכ)) bifnn )סמחס : כלחרון יו"ט דמרנינן הכיון '") וךעמי' )סרמנ"ס 3ס)ננ6 161גס יחוס נר )וי )ממח 7יס חנ ס)ס6חרון
 וט סלי ר%  סר5"ס לרלייף מסה"כ ורומנס  יחוס  גר  )וי מסמם כ! כמו נרנ3 סמם 6100 יכסו ג"כ 16 ~נעם עסממ )סכת סו6סרגך
 ינ' מסממס עזרת יסמיני סמחס י)פינן סרח 6ך ימיית דכתיכ כיון רניגי )דעת אף ו'") כנ") קסם נפ"ע )מ5וס )סו .חטינ 607טס
 כ' )כמ"ג סמויות מרן )סדר ומידו0יס נסערות ונ!סר6ם"ט כן ממ"ע qh 61)מגס יחוס גר )וי )0מח מגוס סתם מס ~'גו במסלגריס
 כ5 דסק מסת סרס נמס רג)יס נסקת ו36מ:ס יחוס גר )וי שמחת וסמחס חנינס ר6י' יחסונ סו6 כי נ' 6ות סס ס"ס ניגר')חרס
 61)מגס יתוס נר )וי ממחת מסר6ס"ס בע"ד IrD]. ]ן' רכת סי' כס5עס (fcn ד)6 וסוף )'"3 'חטנו עסין סז' 6)ו ו6"כ נפ"ערנ)
 מטת )מטת ר6ו' סי' 67"כ )י ק0ס 6ך מסר6ס"ע מס חס )6 6' 6ות )עי) עיין נס7י6 כתינס )6 סמבות נחג 7סמחס ו6ף 6'עלס
 3רנזת סממ 6ך וסייח רחמנא וכ' יפיס טנעת וטממתס כמיג 37קר6 כפ"ע ריפוייך י6יכmnifn 6 )~וס חנ ס) ס6מרון ביו"טטמחס
 ס)ע7יס מס כ) )מגות טלין סמי בעיקר עפמס"כ )ייסב 6ססר סרמנ"ס )דעת בזס כ' מפסעיס נסןר מעס"ח 3ע3 וסג6ון ס6חרון.יו"ט
 61ף פמח 6ך וסיית רינוי רק מסורס מקלף 6ין גס"ע ו)סמוח מסיגי כקרנס )ממס טכ6 )!ס ebl" 7קר6 מרכזיי 16 מדוה מי"נכ6ח7
 3ס"ע )ע"ע לחוסכו 6'ן )כן ובלעס גיוס נ"ב יגסג6 רג)יס מסקר )סמחס חלוק סמיגי ולין כרכין דק'") י)דידן כ' סס סרמכ"ן)דעת
 סו") 6"כ נפ"ע ומלוס ורג) לנ) כ) רג)יס ג' נס"ג )דעת )חסוכ מסר6ס"ט )סמס"כ 6כ) 6חת )נג'וס רנ)יס )0)ס חסניגן 6י וגאעיי"ס

 נס"ט: )מ"ע במ"ע סמחת)וסוג
נ6ק '-
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמוד מפך .496
 שהחליף מה נומל החליף )א( באש תשרפון ואשריהמ שנאמר אסור לע"ז מתחילה שנטעו אילן הן אשרותג'

 ואבדתמ שנאמר ומותר למולקה מצוה ע"ז תחתיה העמיד אלא ההליף לא תגדעון אלהיהם ופסילישנאסר

 נא כבר הרי א"צ רקע צ"ל ההוא המקום מןשמם ואבדתמ ת"ל אחריה לשרששחייב
 ץ ק

 ביעיי" ו%י"טננ:"%יצ%שצהנהצ:ה
 וק, תנץקיק

 .מצוה :א;, ל"א אבית ,ה שאין זרוזן ,מצ.יח מוינתן מצרה שחיא אע'! ה:1:ה :י . ה:ו:מ ינן ""נר

 "פז אדם צתן י"ס מורי גיר ליה אפוש ב.ם"'[ לא סךופקות
 ראםהועפות

 מס סאו 6)סיסס ופסיל מס6ס"כ 0ססרי 3סמס"כ ומגס גססרי סם S~r סנרך מנסות ע"ס כ5") כו' ונס) וטח)יף וסלבס נדטס נ6ס)א(

 ש2נמ ilnlanocto~h 22 2:עד:סו ל %סכך ::ף :ם ם:)'הב:6מיס"ן ש:ין2י: סך:גי,ס
 ובי: 7)6

 :::%:בביז'( ((~ollDbt ב :: %ס2%צ:יעב:ש;ו%12:בך:2,י::שגו'מ2 שגמגמן:2"
 oot~lhtiwn :ב:נ :בן בד::21

 )טגון סחסנ מחננתו ו'תקייס," מסתנר6 61"כ כסיח)יףכ כסססון
 מסמסנו 7ר"3 כ,5ס תסרפון 6)סיסס פסעי  רכסיב חמוס ניכר תנ7עועמס6"כ סכתונ 6מר לו סססתמוס ערס ם מעתם סיגלוכגיבוין

 ססח"ף מס:ל
1י1 יי' )

 י,ססר' דכךי וסי' סססרי[ 3סעחקח סס : ]וע"ס  יספרי דברי סס ססני6 ז:::": )מס' otfn חורת נמסר ועיין מתורס מן2סךס גע)ס ס)6 כ"1 בח"כ ע"נ תמתיח מעמיי כי ומס"ס ע"ג )מס וסילו 7נ7עו סכת דס6כי ס"7 ע"נ מסז' 3פ"ח סג"מ וכ"כ עיי"ס6יכ6

  לחבילמ  פלת3מלמ ע"ז וקי") ע"ז סגתנע)ס יעי  )0חוירס לעתו 61'ן ccn ונט)ט מנכרי וחור ע"ז חמתיס מעמיד 06 6נ)כוד5וריית6

ס%מ % % צוי16כע'ן יל" ל  ,. ים  O~slps :% י %" 
 ךע"ונ2 :ויתק )נ6יקסרי 6'ג3ע:נמך ת2

Jio;ntpllnl כו:)6 :נךינ6נת 
 )616מריגן סכלן nlhSh)"it~ ט"סי

 ו)6 3ס3ח )6 יכו) לח"כ כנו"ס ג"כ כווגתס lorl )6 והו מנח ס) ססס 3טסיר סס )ס וכגס  ליבם גקר6 ע"ג סס כבסיס 6)76מכגין

 לקנח יכול פכ'  רכינו י מנוקר ויוי לסים יכול י ,י  ( ן כוונת בגמרי ספי' 5לי ונכיר 3' מ"ע 33"0כמססליסיס'

 ממחו 5ת )פרוף סיירי דסתס וי") 063 תסרפון botitDpl מן ו' קס סקוךס מן רנינו סמ6 מ' % וק , לס ו'נענוש

 ש טייו ולפרוף 4יע כ'  רדלילו ורע  הירפין. ~ootshb פ0י4 5פרינ5 לתיר וטוררליבו ללכ' וריסס7"ס
מיי י,י,ל

 ~ilba "" גו;ונוי 1%1,4 77ננ,: ,;;לש  בףמי:ייי"ךןךי7,7%"שצן:י:נוחן,ו "י%

 163"ז עיין , כו' 6קר6 151סנוכוס סכח )כנוד )ב( . (tsp ע) קותו ריפס ורכינו ס3רי"נ דעת )תרן .or3 גסתסכו דיו וכמס סהרי"ננמגין

 olirnn)rnl~wnnoc נגש  :ו?.ג': :,:"יל"ן,:י,",ב ש2 :1.::י ~ntcfilhlxc)cn :י:' בצ
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 לביית, יע בעש*מ שאנם איסי*מ ו עלףמכנר
 אם~לשמים כי

 . רמוץ קחאעץ' .

 י מקגגןיא ג1יאתא8שש1"14"א
5ק

 ; ו, ת*)נא[סימק
 ובמעוננים במנמשים ובמכשפים בקוממין - יאמין שלא מעשיו אדם שיתמים יוצרנו צוה :' תמימים~יהב

 ראםתועפות

ש1111מט1ש'צגז,%שען%%שמםשםש  r3oE~ קשערו:,,

,etc ן4ג:ג,::: ::: ::ג":'ג ;:ג::ן:;קןל,ק ז;'עקיןןו..ןיהייי::ם 
 !גטי"ג""יללן צלע ג,ון5 גור ":ודןלקנ י'מ:יין%:1:גנ'ק:::",נשפ.::י:%

מם
 ::: ;1 :ג יל י זמו ג ירין, ן;: זי ן;;י, ון': חג וין :לן.ל,. מגיו, ן,:ג

 :ין",, ייגעי ק:;:י, nfDO ה:ע;,;;"לנן:;יקן::ג%,קצ
rpSIDPblo11th~ 

םמ ש' ל' "ן'י'י"".'"
 : סי"ן 51") טיס . 6יס )ב( . ניס ממ"כ סגרס"ס ועיין סמ"ק כס" )6 ונס כן נומר 5ססר 6י סיט סנסדרין מסז' סכ"6 3רמנ"סוכ"מ
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשירים ז עכור ספר494
 ונוי ומנשף ומנחש מעוק קממימ קומם באש ובתו בנו מעביר בר ימצא לא שופמים נפידנהונ
 שאין זינין 3ק ק'"ג ]ספחים ואמרינן )א( המים היה אלא באלו תאמין אל פי' ה"א עם תהיה תמים ליהוסמיה
 ה' עם חלקך תמ נשאתה ת"א עם תהיה תמים ותניא אלהיך ה' עם תהיה תמים ת"ל לכלדייםשואלין

 : אלך כתומי ואני אומר הוא בדוד וכןאלהיה

 ]מצד[ רזלננכמיכמן

 על לך ויתדנתהיה וכתיב וגו' אויביך על מחנה תצא כי תצא כי גפ, הקב"ה ציה . אתר עי יתיהכו
 שינהגו הב"ה וצוה עמהם במלחמה )א( הארון את מוליכין היו למלחמה יוצאין כשישראל פי' אזניך'

 אצל יתד שיתן ויינך מקום אלא אומך אין אזניך ותמא . צאתם ולכסות לחפור יתד. ויכינו ובמהרהבקדושה
 : ארון מחנה זה מחניך בקרב מתהלך אלהיך ה' כי ולמה כשיצטרך מוכן להיות זיינוכלי

 ]יצ, תלןמימן
 מקץ וילך בפרשה דכתיב )א( לשמוע כולס שיבואו התורה את המלך כשיקרא הביה צוה . הקהלמצות

 באזניהם התורה את תקרא לראות ישראל כל בבא הסוכות בחג השמימה שנת במועד שניםשבע
 ואמרינן ונוי ילטדו ולמען ישמעו למען בשעריך אשר וגרך והסף והנשים האנשים העם את הקהלוכתיב

 ראםתועפות
 %עווס סטת ולמסוס לכ' ועיי"ס מ' מ15ס סלמנ"ן וכ"כ חשם נסיות לע"ד r'cD סמטת במנין כגס"נ רהיט יעה , חמס סיס6ח)א(

 ג6מרס סרי ע"כ מקריס סר6יתי מס יקטם ו~3ריו נו' תמים וסיס לסני ר~תס)ך 6מר זרט לו  רתת גוית 4 )כלות % חסר6"6
 6)6 תמיס גקר6 1)6 6' וכ"כ 3' )"6 איריס )5מ"ט 36) ג' ג"1 סנסדרין עיין מוסר נ"נ יסיס ס)ד"ס רצוי וסיס כסיני ויסכית)נ'ג
 סמתמיס כ) סוסעי6 ר' 6מר 6' ג.נ ו)סמס"ס רנימ זעת וגסו )נ"נ 11 %וס כלמרס )6 6"כ תמיס וסיס )סגי טפסרך מגימל נועקע"ס
 סרמכ"ן סכ' כמו תמיס וסיס גדרם ד)סי"ו גרפס גויס סמון )36 והיית וכתיב תמיס וסיס )סי' כתססך סכ6מר 5 עומזת טעסט5מו
 תסיס תם כס6תס פי' כמיס ממספרי וסו6 כו' ותרך רנימ כממ"כ סוטעי6 ר' יסרפ ס"6 ע6 עסיס תמיס ס)סגיגו 3מקר6 )סי"ו31.)
 וסיס )סגי סתס)ך סג6מר תסיס 0'סי' 6)6 מ6נרסס ניקט )6 סק3"ס קי"ס מ' ריס סוח"ט ממדרס 11") 0"6 עס חקך סי' ס"6עם

 סרמנ"ן: כן' תסס Oh1ll וע' תסיס תמיס 3יסר6) מסם 6מר וכןתמס
 נקזוקס אנסנו וכ5") סוO"D 6 וטסר0 קיטס נו סקסנו סקנ"ס ושט למ"ג ושכ"א ולש"ג עיתי 0נירס6 ,46י61 ד' כגיפס .סקרון)א(

 קדום מתגיך וסיס סנ6מר תמת t'ce סם כך , לרון עמסס טלין ונין לרון עמסם טיס וקין ג' מלכיס מסג' סס"ו וסרמנ"ס1טסרס
 עמכם ססו)ך h"O כי D"OD 6' מ"3 כמוטס ססגעו ממס or ס)קח ונרפס קרון מחס וס מחניך ,נקרנ מתססך h"w כי וכ' ס"סוראגו
 סחטניו קוזס כתסס לר"ח גן נ' ODID31 ם)סמנו סססוק ע"ז כן סיילסו )רטת'ט )"מ 536 סקרון מפנס וט י'[ כ' ]דגריס )כס)ס)חס
 )ך תסיס ויד וסייגו מ"ע נ' חסנ סרמ3"ס ומנס . מחפך 3קר3 מתססך ס"6 כי טנ6מר 61מי 6חד כ) עס סורס סכיגס סיתסיסרך)
 ק5"ג ק5"כ עסין ססס"ר כמס"כ כו' )ך חסיס ויתד סטנייס ומ"ע 5רכיסס סס )עטות סעס 0'165 )מחס מחון דרך מחמס 3טעחיסכין
 נ6וסריחיו נכירו)  3ן וסר"ס וס"נ רעעו  דטת 1כ"ס 6חת )מ"ע טניסאי חיג ק'"ט עסין ר~סמ"ג ol1h תוך"ו חקס"1 מ' מחיטךול"ג
 ס:לחמיס סס כי 3זכרש גוס"נ נוסני זו דמ15ס כ' טס  סתומך וכנס , 3' ס"  סוף אר"י ג6ר5ס"ח וסיין דמ3ופות 6' יום  המוסףיסתמר
 נוסג 6"כ כלס 6פ" יקריס סכ5 %וס ו3מ)ממח סללו  כפרין מסג "כ ג מלוס כמלחמת נקמח 11*ל סס  חעוך המנסת סליו וכ' ספקנותיל6

 חסי סגנריס 53ורך וככומס nlDeSI )3ס) 6)6 '651וה חיגן מחוסתס יכיס ממם"ם 3' מ"י כוסס סנרס"פ ולפמם"כ טכ"ל 3'כבנסים
 מקס 6)6 מגיך 6ין כ6ן רנימ סנטו נמסרי וקמרו 16ניך ע) )ך תסיס ויתד 6ונור סכתוכ דסרי סחיטך יכרי 6"ם 6"ג )6 1ת1סמיחמס
 סרגס ס63 יע) ע וגון גכיסור ס)חס ידיס הס"ס h"5D מסני נמדרס סימרו כנוו סי6 מלמרס גת )16 0061 מלממס כU'g1 4זיינך
 דמסוס ו"6 ממפרם סס ופי' 6סס ע) נגר כצי יסיט )6 סג6מר מס (O"p ,יין 3כ)י סרגס )6 מס ומסם יייס 3כח 3יח7 6)6 וייןכחי
ססתלגוס כ"י ס' סוסטיס ימתן ר*תרטס גגי6ור ש-6 סגר"ו מנמי תו"% גס' גמס"כ ר%  וסור ,יין כ4 גניתם ג6% )6 6סס sv נגר %י יפיס)6

~hsn 
 מטוס 7נר גקוחיס שיין עיי"ס ונו' ננר כלי 'סיס )6 ס)16 ע) לעטר ריתס ט)6 מפמ מרב )קמס 1)6 יתד )קחס ימס

 , מחיסתס וכיס גסי' 51") רה"י סנ16ן סס f'an ט' . ח' . r~epמ"ע
 קס"3 עטין סננ15ת מגין אסיר s~po סרסת כ' דכסרסיות יטג'ס סקס) מזות pSnn ס3ס"נ 3סיטת 6וי) שיגו ט' דכתיכDtnDS)א(

 סחסנוס וסימא וסמינוך כסרמנ"ס 71)6 )סמוט כונס סיכונו וס 031" סמנך קראת רס"ו ס" וע') ר3יגו וכ"כ סקס) מזותכח3
 כתוגות מ"ע כ) ע) כמו )ט6 ר51ס סלינו מיסרך) 6חד כ) 06 כוסין מסק 31)י סכ' 3' 6ות פ"6 )גוקדס ,כר לקונטרס ור6ית' ,)6חת
 )1)נ nstg11 סוכת ויפינת כע"מ כמריעת מטוס נמר יעס,'תס נ"ע ע) כ"6 יספין טס מסיגו )6 יע"כ 3וס מסחסק 61גי Stt)D 6'ס"1
 סס ס6מר1 עומס וסיגו 3ו3ב וכ"כ עס"תר* ק מסג' מ6י יאנס 6% כזכרי מעסות י6י)1 סס וס3 סוכס עסס פי' 0ס מפעלו נטכסועמס
 )נוגמע ,סמע )6 06 סקרי6ס )משס סידך 67ף ס% מסד"כ נמעסס קיומם סת4יין ס%ע נכ) וכי"ג )ו)3 )גטי)ת 16ת1 סטשן דר")ע"כ
 6ין ססמכס סתח3ת ע3 זנם 6ססר 31כ%נ )תניע כוון t~ls'c סו6 יסעסס סננ"ע ק"ס )6 עייין16נ'1

 כופיי
 G"pn 6יט 7נסס3'כס

ס:ו5וס
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רנ יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשש שאינם איפונים עפי'יעפר
 : לטביאיהם שכר לתת למה סף ]ב[ לשמוע באים אנשים אם עיריה בן כ"א דריש 6'[ ]ג' פ"אבהגיגה

 נכג[ תלדסימן
 אדם ינוול שלא ללמד ויש הקדושה היא מה מפורש מצאנו לא קדושים והייתםוהתקדשתם השמיני ביום ויהי בפרשה דכתיב עצמם שיקדשו ישראל את הבשה צוה ' קיישים "ייתםוהתקדשתם

 תנא בסתניתא נ'[ ]י"ג דברים אלו בסוף בברכות כדאמרינן קדושה חסרון הוא שהניוול ביותרעצמו
 אלהיכם ה' אני שמן זה )א( אני קדוש כי אחרונים מים אלו קדושים והירתם הראשונים סים אלווהתקדשתם

 בהוסר בחגיגה דרבנן ראשונים שמים מקומות בכמה למדנו שהרי הפסוק הובא שלאסמכתא ונראה ברכהזו
 מוהייהם הם מצוה שהרי אחרונים במים לברך שצריך זאה מברייתא ולמדנו )ב( נ'[ ]כ"6 ובעירוביןבקודש
 חכמים שאסרו ומה מלח סכנת כמקום שלא אפילו אכילה אחר ידים ליצול ופרישות היא וקדושהדושים
 של משמו שסעתי ומן , ראשונים ממים יותר בהם להזהר צריך פי' הדבה אחרדנימ סים 6י[ ]ק"סדלין
 שאין פירש הגאון יהודאי ורב אחרונים מים על שמברכין צדק מלכן בן יצחקרבי

 מברכיי
 נתקנו שלא

 : תשובתו זו )ג( כרומית מלח סכנת מחמתכ"א

 ניצי[ תלהפסן
 עמלק זכר את תמחה מסביב אויביך מכל לך ח"א בהניח והיה תצא כי בפ' כתוב ' עמלק זכרלמהירת

 בכניסתן שנצפוו מצוות ג' אומר ר"י נ'[ ]ג' גדול בהן בפ' בסנהדרין ותניא תשכח לא השמיםמתחת

' ראםהועפות

 סופרית מקרץ 33י6ור וכיי"ש מסיעות סכר )קב) כדי גסים )סמוע 63יס לגייס קמרו ס"ו סי"מ 0וסריט נמ0' 6נ) 3נדס0 ט6 וכן,דמוע כ6!מ גסים ינשל גבס 6גסיס )סגיט כו' )סמוע %ים 6גסיס )ב( . נסמוך ועיין כשנן )טף h"h ססמועס וע) קיסמע עד כסססמ)וס
 ויסרי. במחוור 16)ס סקס) ממלות יסרס ססי6 )חקק ס5'מסריך")

 כפי )טמוע 63ות גריס ))מור כליס 6גטיס נוס") סוסריס סמס' סוכ*
 כ) )י נגח פ אינס 11 מסמם נוס") ס)פגיגו נוסחם סוסריס דמס' סך ע) כ' ס' 6ות ס"6 )מקדם וכר ונקוגסרס כו' טף ססיעות סכר)קכ)
 3ס' כממ"כ קסמם קסם ג"כ סוס וססף ונכ)) עמסם מגיבן o~p נס lb(o )סמוע נאות גסיס 637מת כפירוסס )י וסגר6ס עב")עיקר
 סמיך קריאת יסמוע יכלות לגן סקסן כמסף סמטס)ות סגסיס ומממתס )6מותיסס ממס כרוכיס ו3וד6י י"ג מסוק ו')ך פרסת סחייס6ור
 . סכר דמיי% כידו ט)יכס סכר עומס 61יגו סוגך , כסמ"ר נסתכ' מדות ל , י6נות ס"ס '"י נמסגס גמ"ס גכ))ות סנסיס אותן61"כ

 כיי %6 סקרי6ט )סמוע יכלות פלגן c'D11h סמרי ד3יד6י ססיעות סכר )ק3) כדי גטים 3מ"0 6מת וספיר 6' כ"3 כיססס0יעומ
 סמיעתן ס) ססכר וע)'סס ס)סס כססף מספקות סכינן גסיס יס ננסיס 6'תגט ימרתי נכון .יותר נמחו"ו 1)פמס"כ ססיעומ סכר)ק33
 )3ס%ד סוגך כיין סס'עוח סכר .)ק3) כיי קמרו ועסיסן )סמוע 'כו13ת וליגן סקסן 3סטף סמטס)ות גסיס וים )סמוע 63ות גסיס אמרווע"ג
 )מכסי) וסי' מכי6'סס סכר )סכס') 63יס אמס טף מעתיק סגזפס 'ר6יס נס' ומגס . ניצו ס)יכס יפכר סומע 1Yen דמיינו עוססו6יגו
 %' כפו) סכר מכי6יסס ומקנ)יס נדע רוחק געפס סטף ע"י 61"כ יוחק6 ימס 6נר6 קניי 6מר נ' 1' כנרכומ מ"ת עפ"י )סרסגראס
 elst11 י' ס0"מ נסנסומ מוס וראיתי דומק6 דכ)ס h1Jb כדין עגמם סכל וגחרכס נתרכס סיומק rt"DT וסנ' סטף 6ת סנ6תסע13ר
 ותכין: שסרס" עיי"ט רססה שסרקה 6נר6. 6ר"ז סם 3נרכותמ"ט ט0'" אסים 6גסיס ע) ימ"ח ס0יעומ סכר יקכ) כיי )סרס יס ועפי"ו עיי"ס שנר וו6יף ר' מחו' ע"ס )יסמין גירסו ר' )סנרן)%ס
 6107 עכר") שרכס זו ס"6 6:י ומ"מ מ"ר י"6 וויקר6 סטוק 16ת1 ננליית6 יגיעו גרפס %ן )פמסכ"ר , סמן וס 6מ קיוםכי)א(

 )6 ר3ימ )ב( . יכריס 6)1 ס"ס נמעי"ס ועיין ססונ סמן וס קיוס כי 6ית6 סגיסס וסר6'ס ס"6 6גי סס דכח,ג יקרץריסה
 כת0ר"י ד)6 ס6כי)ס 6חר סמכרכיס כס%'ו דר") פרכס 11 כמסרס רניגו גנ7כר' וגל6ס מכית נמסמרת ועיי"ס מטסי ניח ריססנתסס"5 סגיי ינוק כ"כ רכינו וכדירי מיס חוד"ס 6' ק"ס ועיי"ט ירגגן ר6סוגיס סקס גרורס רח' ocn1 6' ק"ו מחקין לפיס כ6ןסניה
 סתורם מן סר6טוגיס למיס דנרכס סי6 6סמכת6 יט"כ )סוכימ ירסינו בו") י)מסר"י ר6סוגיס מיס ע) סמנרכיס 11 כסומר נרכס 11ססי'
 ס*יק6מר )חלק סכ' ועיי"ס סיר6יס ד' סניך קמ"ס סי' סס)ס ונסכס") נגדפ0 וכ"מ כ5") תמונתו זו וגריית6 ספוגית )ג( . 6סכחן)6

osinפרכס ססו)וח מווסמות טידיס וסי עגמו )מנרך סייגו פרכס סטעוגין סמם סמפמע ומס כו' מסונין )ס6ר סייגו נרכס טעוג'1 ולין( 
 )סרר"6 מכיון וגרפס כו' 6מרוגיס מיס ט) )נרך ספליך מרכותי וממעמי כ' btt)p סי' סר6ני"ס ונסו"ת , י"6 6ות ג'ק ס6י' מע"סועיין
 636 ינרך גמי קסמן 6"כ י06מכת6 סגוס"כ 67' ס)ו' ג"5 61ין ן1") ע"ז Jtcs~n שחס מגנם סיר6יס כרסון סט פכ' רכו ססי'ממין
 סנורן וסיר עכ") סוhnSD3 6 06מכת6 וקרץ יכרך )6 וכגס מפוס פסס 6מרוגיס מיס ע) ונין ס11סמ6 )סעניר כ"6 סריגו סמן ע)מן

 ו)סמם"כ 6חרוגיס מיס ט) )כרך אריר ו06"ד וסוניס מ' סוס נרכס ס) כוס סומלו 6' סגו מחוקן רניגו )זעת s~tp ג' ס)יע"6ר6"ד
 מסעיר ס"ס סי' )סריק6געי 53)6) מעמס נני6ור ומ61מי וסוניס ממסיס stttO 6"כ 6חרוגיס כמיס 0חייכ סו6 %ד דסמנרוסטנם")
 יעו) )6 סיכך כ% עמסם %רך סמן ו"sttr1 6 טכ' חק גט"ז ירוסס )רכי14 ורטיתי , 6' 6ות קמטו ס6עת6 סע"ט ושזן עיי"ט כוסנ"ר
estונקמר כיגון ממס סם טכ' 3' קג"ד תרומס ס' כעס"ק ועיין , כו' 'סו) סככך וכ5") סס 7ע"0 זג") על) עיקר וכן כ)) ינרך 
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