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סיס 45ל וגבח נו מיס
ל
ק
י
ע
ס
ו
ל
כ
ר
מטחת 56די 1עליו:
כלי
סרח ר16ין לכ*ק3ר,ס מפן יכיסולגלים וכמו םה6זמס,רו פ* 3ריאמרי
'  %שס טן ,מגס נקוזן סמסחס כתיכ
רק סקירוס *5ל כמקוס
לטמר לעפיי ;ל6סוכסר רק כסחן מע"ס
מקוס
רז3חיס רף
,
ח
3
ז
נ
נ
ס
ע
'
ד
כ
ל
ס
ס
מ
ח
כ
ז
ת
ס
ס
ע
מ
י
ק
וכקטרת  6100לרורות
ונין
טפין 6סמ וכין
מסיך
כתוכ לקמר*
כלפי דרוס ,וזהו קלמרו נירוס(מי פרק טרף נקלפי ונר6ס דתעלס עטן סיס לריך להיות כקטרת ככ(
סוף הלגס ס' מחותל מליגל הכ*וך וסכן מעככ,ן יוס כמו דכתיכ כ6חר .כי כעגן 6ר6ס ע 5סכסרת
ן מקרטין ידיס וכסס ענן מקטרת כו' 1ל 6ימות כו /וכקטרח
פתר לס מקומן מעכסכויסן ,,פירוס סטי
ורנליס לק כמקוס זלכן כתכ ונתח סוס מיס ססקטיר מסס בז' ימי סמל61יס ל 6סיס תעלהעםןי
טוס סיס מעכס 6ף 606ין סתיס גתוגיס ככיולי שדיין ל 6גר6ס הכבודעל הכפרת סככל יוס סקימו
ודוק .וכן כתוכ כעסיי' ופקועי ויחן למס מיס גו' :ופרקו ,ע 6סיס עליו רק קווטת כמס כמו סכתכו
יסייגוסלסילות
לסרן ונגיו מנהו 6ת ידיסס ו6ת רגליסס .חומסות כע"זל"הלכן ל 6כהוכלניתר
3נת 6חת סיס מקדטידיו ורגליו ,כסו"ת יהיו 5ריכיס מעלה עטן מס קל 6מוזכר עכוזיו,ועיין
סער לסריס סי' מ"ח סקטס מס 6רמגילס 6י סוס יומט וף גזג וכתוספות יסיניס סס וכמל"מ ודוק,
ן הקורחן ו6ה כ( כריו ו6ת המגולם ו6ת כריה
ככו'חכ 6ת יוסופי"סריק,וט"ו כדק6מלת  h~wדכוכסה,יכ ו6ח ר14י
ולהלן גכי עסייס כתוב 3מכורס כל כליס,
6 hnhת
ועיין תרוכסוף ס"ס
וסג"ל
 '~DDמס סגנינו כקפרי פרקת קרח פסקך קטת וכקולחן כתוכ ו6ת כליו ,נרסס לסכלים טל המגורה
סלסילת קנביס כעבורה  I~w'nSקירוב ידיו6 ,י מה היו סרכם גכיעיס כמפוייס וערתיס ונרוח ומחתותי'
לסלן קדום ידיו ורגליו 6ף כ6ן יריו ורגליו ,קמרת ומלקחי6 /כ( רוכס סיוקכועיס כגוכולס ע5מס כטפס
י מגחות פ"ח)(1כן כעקיית מגורה כהוכ
מקוס עלריךיייו ורגליו כו'  olpnסריגו בריך 6ל( 6וכנרותפינ
יויו מקרס ידיוי ולכן 6מר ירחלו מחכו 6סרן וכניו כל כליס יכס1למן ו6קכליו'סכלי המגורס סיו מרוכין
6מ ידיססי 3ין לקידום לפכודס כין (קידום ל6כילהן מם( סולחן  06גחסוכ נס התחוכרין (תגולהי 6ג(
ו6ת רגליסס לעכודס ,ולכן פסיק קר ,6ועיין פ-ק כנזקיחס הל 6כלי הסולחן סלען קכועין כסולחן כלל
סחסלי סתגורהם6ינן קכופיןוכמגורס הקכועיס
רככורות דף ו' ירכגן-6ייני דה 6קווטת הגוף וה 6סיויכי
קיוסח ומיס פסיק לסוף והדר ערכים , ,~fflllדעי כמגורס גהקדסו כמסיחת המנורה סלמס גתקוקו
דדיק 6לכילת קדטים כמתנותכסונס כעי קימוט ידיס נכיעיה כפת,רי' ,פרחיםוגריתיסל 6כן כקולחן קכען
מן התורס36 ,ל ל 6בכילת קרסים (געלים יסרב( ,קערותיו וכפותיו וקמותיו וגעקיותיו ל 6סיו קכועין
דוס ,רק מתקנת ;לחה כדבור כפ"ק דסכה ,והכן :כסולחן והיו צריכים מסי"ס לעצמן כל כלי נוכמן
ךאל 3גי יטר6ל הוגר לקמר סמן מעהת קורם
יהיס וסלה(וירות(,דילותיכס .גראס דכוגחו עלמי
סיכיל להמטח
6כל כמי סבינו יכול להיות
נמקך גד1לחו לוור,ח כזה 6יגו גמסח כסמן המטהה ,הדק לך ממיס .קמרו כו' קח לך ממלך יעוי' ריק
ומסיס6ין משחין 6ל 6מלכי בית רוד בלנד ,דמלכ.
ס הכי 16כו'
יומך דף ג' וכויקהל 6מרוהגיי
יטרלל 6ין יגולהלהמרך מלכוחן לןורותן וכמו סכתכ 61ת הכטס ו6ח הסמן למסורולסחן המטחס ולקטרת
ס עפיי מס
רכינו ממס כהלכות מלכיס דרק עד 6רגעס ולוח כר 1ל 6נזכר ;הס הכי 16למקס,וגרי
כדוו כיהור ,ולכך ק16ל (מסח מטמן המטחם (עיין דרריס פרק יוסכ.פ כקלסממם סרס הענגים ססכי6ו
רם'י ותוספות כריתות) וסיר מלכוחו גמסכח לדורות כרית המן והמן ביס כוכותמ0סכמו ס6מרו כתענית
) (fivpלכן הוי כמו ס(קח מקל ע5נוו ודוק:
(ומ  hwnנגלגל כתוסלמי ~ Shlnסם( ,כן מי
 2סמן החסחס ו6ה קטרת הממיס (קרס כו',
סיכול לכמסך גדולתו לררות זס גנוקחכקמן כמקחס ,ך4לר
גר6ס למיך כריק יומ6ן דכל סג6מר 3ו קח
ועיין סיטכ ככריתות וכירוסלתי סקלי 0ודו"ק:
קדש הו 6קדם יהיה לכס ,פ.רוס 6ף נסעה 0ה( 6,ך היס מם( מסה-6 ,כ ממן " onankוקטורת היה
לכס ג"כ כקווצתו ק "6וכמו ר6מרו מקל מסס ,לכן 6מל םל 1VD' 6לגורך מסס ,וממס
ר6חרזס כטסן מפוטמים ,רק מססימסור
כנריקות רכס*נ אנטל חוסמן סמסחס קט"ג ר6סו ימסרסלזיכו
סכסמיס
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נפי"

סכסתיס וססמתניס לנכור וסם יעקו (קרץ,
 16( eloכר קיינו 6הו6ותיחתו טוכס גוסס לו:
ס
0
כ
) חזי כי נכ( חייבי מיתושן רוכס עליומן ע"ז
ךהנה 3גמר6דילן 6מר דמח5יתו  (0קנתון
כ
ר
מ
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ך
ר*ן והיה כ( 6ח65ין מפגי ההכרעות,
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כ
כירוקלחי מקריס פ"ו ה" 6מפרט דמח5ית 1סל מסקל ל 6מזכיר זס סטגין רק
ונרולס מוס ח65ט
מר יתד טסיה חתם תלות 1ל 6סיס קגנו~ן כסס (י6כ"ס 0סרודף (חלל סכה מלידין קותו כרפסו
ככולו רק ר"ן ,ימוין כנוהר" 6פ(1ד 6טס ,ונרקב לעפיי קסרירף נוחריו וסהורגו יחל( סכת כסריגתה
ן(זס סמ"ך יתכן' רטגיהס 6מת' דקגתון כסס היה סייגו 0זס הרודף לחלל סכת הו 6רודף (חלל כשרר
ת"ק 0קליס' רק דר"ן היס קנ מתהי והר"ן הלגייס וכנועל ולסקר כעדותינו
ו הגדול יתכרך6 ,כ( ססורגו
) סמו יתכרך ,ו1חלו( טכס
סיס מס( עכור t ,ל 6היס כחטק (fהסתנוגיס רק fה 61תחלל Dסכת כרי
קר(כקעד
ר
ר"ן ת(0לכיר 61לף וח"ק נוטל תקה' גמ 65ןק( 6יגו ג'ק הזדוןוסי
יותו טל ססי"תי ולכן סכת
י סיתקיס טסו
לכול היס חלק סקסית מכל הניסקל ,וקלי תסוס( ,חילם סו 6כיחטיי(ף(לכל דכר סהו6עי
הס סתקרי0וס הס המערי5יסעמו
והמעכן כן הקרון וסני תזכחות וסולחן זמכ1רס וכיור יתכרך ע"י
סמסחס סיו קקס דכריס( ,היינו סני מזכחות כחדל) יתכרך ותודיעיס כעולס קדמותו וססגחתו 1סת5י16
וגק6ר (דורות (מקוח רק הכהניס כלכד ,קו
,ה ג"כ סגכר6יס כמטון(161 ,יפירוש רקר( 6ר6כ'ס מח((יסי
חלק טסית ,לכן חלק טסית כ 6מסל לכוי 61לף סייגו מי מרודף לחלל סקכת מות יותת כדי hlv
ותיק חגם היו מקל חטס ור"ן תמל 5כור' 0תמגו יחלל סטנת ,וכעוסה נול6גס כתים צחרי כן כ(
נוסחו (דורות ,ודוק היטכ,
סעוקה~ כו מל6כט יומת ,ועיין תוס' סנסלרין דף
ע"ח ע" 6ורוק:
רוטכמר*רנם 6ת סקכת כי קר 0הי 6לכס תחלליס
6ת הסכת 6 nllDSתסיכת
תות יומת כי כ( העמס כס מלטכס
בגי
(רורותס וכו' .סגס (קון ע0ייס על סמכת
ונכרתה הגפם ההיך ,הזרות מכותר ,יתולה החמור
כקל ולכן הו5י 16טתו6ל כמכת וף ע' לתדרטיה קהול על העדר התהלכה וכטול העסייס זר ק5ת,
לעעות 6ת סמכת,
ת כי ועיין כתכילת 6ודליק ר'
6ט,גג ונוות יותת כחט6ות,ולכן 6מר חוח ייח
י
ז
ע
י
(
6
כ( סעור כס תללכם וגכיתהי קב(( נדו(  htoכ( סייגו כתו כיוס סטכת ,ופירוטו (קיים 6ת טמירת
דכר סחייכין על ודוגו כרת חייכין על 0נגתו חטטת סטכת גס חילה סהי('5רורותסכרית  C51Dכיני וכין
וז"כ6 ,ך פסטל דקר 6גרפס ד6תר,ך( 6יי:יה לפלץ ,כג"י 6ות סי( 6עולס ,ק16ת וכרית (רורוהס נטמר
ס( 6סקכת גופיל נדחית דופני פקוח גפ6 0חת כמילה פ' לך .וכזס וריט גס רגכ"י כריס פרק ר*6
 tShy~ttוסרי הי 6קלס 6ף מפגי  p~Dפקוח נפקו דמילה יעו"ס ,וכזה "6ק מס רק6תר קורס כרסון
סל 6דס ומי סעוגר על הסכת נהרג וגסק(י'0ר66כ(ן ,נוכח וקתרתס ,וכקן כלקון נסתרגסתרו,סמלו כוי כיגי
כי ע( תיגס
63מת קדומת סקכת נדחית מפגי גפנו סל
וכין ג:ג"י (דורותס הכ( כלטון
כי 6 06ין יסרך( ליכד סכת בעולס ונוי יעידו ק6י' ,קותן קנוננו כחרכר ל 6גתו(ו כי ( 6נקכס
על ק3יתות הטס מתעקיו ועל קדמותו כעולס6 ,כן (הן רוח לפגומנוילתו; (כן קינו סונור כרסון גוכח'כי
יעוין ריס פרק סער( ודוק סם
 06היער(6י ( 6טפר 6ת הסכה סו 6גרוע וגכזס סגוגחי'ס ל6
י
"
ס
ר
כ
6ף תן סכהתס ונסקל וזה כפרתוי כי גס 6 06יגו
וכתום'י הכת"(*
נסקל נססו נכרתת מן הקמר הקטין 6סר ק"ורס רעלנה וייתוו "תר מסת ימים תע13ד ועסית כל
כו' ויום הקכיעי קכת (ד' (6קיך,וכהסיך
בגסת ימרץ( כר' וכתורהו ומיתתו סוכה גרולס לו
וכמ6תרס ז"( טל סתונותין תתודין חיתתי תה 6כפרס וכויקט(ג6תרססת יתש יעמס תטוכסי תפקסמלטכסי
ע( העון סוסעיי"סי וזס ס6נור וסחרתם 6ת סטכת ופירסו' רז"( 3נוכי(ת 6כזון  I'DtDCר15ג Sg 1מקוס
כי קד 0סי6לכס סייגוקסי 6גתיגס (גס ו6תס סעיקר נול6כי,ן געטס ע"י  o'tnhכו .וזס מרוקרק' וכתקף
וסיףסטפילס (כס[וכןיריקיגכ,ייותךפיסוכמכילתך] וכויקהל ג6תר יסיה לכס קרס' קדס הי( 6כסן וזס
ועוסין כל 5רכיסס כחולי טיט כו מכנס כטכת ,כי כמו 61:תרו ססט3ת מוספת קדו0ס (יסרסר וכזמן
606ין יקר6ל מי  onoסתקרסיס קותה j"DDh, ,תעויין ר5וגו ק( תקוםיסטכתמוספת קרוסס (יטרלל
מחל(יס מות יונות ,כי סתח(לס סו 6נטפל )( IniDY)Yכן מללכתן געקס ע"י 6חריס6( ,כן מיתרו ל6
וחלל כרית קורט תסיס כינו וכין הסס,כי כ( העולס גימרקיק כקכת ,וזפו כזנזן קטין עוקין ר15גו sp
כס חל6טס וכגרפס סנפס הסיק מקרכ עסיסי *6ג מקוס לנן גתים תעכוך גר'*ועיין ירוסלמי פרק
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 1(61קטריס ודוק:

עלטך למס עג( ממכסויקחחוו (ו ויזבחו (1ויכלירו
ט' .כנמרת פרק ד' מיחוח וף סיג 6מל ר5יחקוסי

5יסיי
ס לחייב פל 5פירס היחס יפויס* ולפ" 1יהבן
דכ6ן סל6ס (ו סיקכור 6ת ס(1חוהן
ם
ט
ו
מ
ק
גי
יו
ח
לוס
כפכוים לשייף כדין מיתת 3גי גח  (61ידוגוסכ
6יס' היסרך( כסקירה  SDע"ז וככן לנור ( 1סעפו
 SJDחסכסן ק.קל6 .(6יע עוכר רק 6(3ו מרידך
ופוקס ,וכן כח חייכ מיתם כד6מר וף נ"D"lD' 1
1י 11 15ע' 4חד 6תר מרו מסר מן סדרך 6סר
5ויהיס עטו כו' (חיים מסעת עקייסן ורכן 6תר (ו
קיווגו כלין גגי נח סחייגיןמירס ע( עטייך (עוכרם,
ו(כן יסכל לצוחוח סיתכט(ו מקרוסין וימיו גרוגין
ככני גחי ו(כן מפרסת עקכ קמטם תספר מכירת
סרוחות מטפר רק מס סססי"ת 6מר ( 1סרו

מסל כו' פסולי
ס פסכס ט' 61ר 6כו' עטיחס(כס
עג( מסכר כו' 61סכרס(עיגיכסיסתכוגן סתם ותר6ס
טז 0יסר (פי רככי סנמר ,6ועיין כומנת ט'ז וף
נ*כויציף ר' 61 S~Dnntת חט6תכס 6קר עסיתס
6ת סעגנ ולרפ"ק דפ" 1סל יטרלל קילסהסירספר
יחיפכר ~ vffרל5ן סיסרילסכפלויסכבני לח ופספס
פתיית %מחייב וג6סל וק 1( 0כחטט ודוק סיטכ:
עוטן עג( חסכם ויקחחוו ( 1ויוכחו (ו ויקמלו
,0(6
3כ(
מןסק( (6סחחור
וכגדר (6זומגס6ף זו (מכןקוסמחוסכייי
ח דה6נוילס (6ס
ו ולתר (1
(6סך סי' סחתורס ומוכלת וכקכ(ו עדי
 6"6חייה קטולןכיון רחמורס מזכיחס וסקתחויס
וסנמר6 6מר ד(ר' עקיכ 6דמחיי 3כמגוף קרכן 6ף
טית כס מתססוככליתותצמרו למנדף חמור מעכו'ס
דמוי כ 1(6גרף סקערס 6(1טייר כנוס"6 ,כ 6מר
(6י 6הס (עכו'ס ךתמול מזונח (עכו"ס חייכ קלנן
כ"ס ועכו"ם61 ,י דת6תר וקין כס מעמס  16מסוס
דחמור ( 6נתן קגגתו (כסרססרי מגדף לחתוריותר
ומ3י 6קרכן ט( טגגהוי זס עומק כיקר סגת /קם*(
י5יהיוס
י 5יה9וס ו"5כ ל 5סייך לפגור %יחס
ס רוס קילו בהורה סיקוס ולשו
י
בססחי
בלקו וכתובס קורס
פטייה פסל ,ר5ינו
5ל סחרור ול 5קלס פס טסקטו
רסוי
בהוס'סנסורין ס' פ"נ ריס מנין כו' ופס1ט:
מפס 6ח פגי ס' .נלכוח ("3ן מנמו ספרו
מקס 3חפ(ס כו' עדס6חזתו6חי(ו כו'6ט ק(
~מות ט' ,סני6יר כי סו 6סקריךנחפילהו פל ד3ר
י מע5מוהיו נ'כ נמ65פנס *013
סמנלי פר המלניסג
 )41ס6כ נותן 3כן עצמותי ו3ן כגויוננע סיס כסן

%יל

רידפתן

רי

חכמה

(פס( מיכס וכמו ע6תרו 3יס גוח(ין ג'תגויסי36י1

ממטס יעו"סי(כן סיס ( 1פ"פ (סתפ(( ננד לכר ו'
61כ(ס 61עקס לוחך (נוי נוו(,כי 33גי 1ית 65נ*כ
ספגס סזס וסק:
תכתב נרקיס  610כו'* נענת ק"ל

ךהמכתב

וקמרל*ח כהכ סכלוהות נ9ר 5תנפליס
ן נכיכ כוכן רסכ גמר סרו ורם.
ונ9ר 5חנחוןכגי
כונת סנו6מר סזס גל6ס ,רססגת ססי"ה והוקי מורהו'
סי 5חכהס ספליולס ,נס סני ררכיס 5חס לססיגו
פסהכוננוח סלפל5יס' פ"ר ס%5ר סנ3י 160 5עיניכס
 1671חי 3ר(6 6סי ומקיעורסטכעיסוהויתם כמוק"6
תספגו שכסתות 6רן (6נו(6עתגס תורס(מדגייגיעות
תחתו( כו 6101 /סתכונגות תסגסתיס (עורס סקכ(ייס
סגכר(יס ,ומסע(ו(יס (עיצה סעי(ות ,כררך החקר
6כי0ס לכיסו ע"ס ועתר יס מגסינ (כייס זו ,ויק
ררך (סכין למיתת חיוב מ5י6ותסטיית עפ"י ססערס
ס(6יית כדרך מסיס גלותן הורסי ו6ז מסיגו כסתסות
סטכ(ייססגכו(יסנזסקי'תכר5וגו0תוח(ע(36חיוכ61,חרי
זס פרטיות סכרי6ס טיולרת(תטסן וזס גקר 6תכפגיס
ונקרץ תכחון ,פתי סססגות  1(6כנס 16תן כזס
ת61רי סקרי 06וסכן,
(פתע  o'hnDביס כסס עדיין
רחצנה
סתסוספיס 3חופבות חלריס וגלולים 6יך
מיחסו מגהניס רגיסוסקדיטו כ( כח ((6קי ,וכמספר
מכחות כיס מספר (6סי סעמיס( ,כן עוד ( 6נחקק
כסס (סכין לפיתת  nlh~Snיחיד 3יחיוות גתורסנטי
ת61ר,כדי גדר(3 ,ימוקםמצוחו (56סגמ65יס ,וכלסל
סר סככחר סח(יפו ממס
ר6ו סכ(ייס ככרטיס
קורס כי51רס 1כ( 16ט
כעמועתמןיקכגו 6 (56חר סירס
0עו(ס מג0יג סכלי6ס ,טע'ז
(מס"ט דילית [ז0
ן יוני תנסיג וסוף תר
מורה(ם'ן מטיטנלסי
ר
כרוכי זס סר סעופם וקרמתורססימרו פליומי
סי
וי
תר
קקריס (קונו ,ומגס קיוס ס16מס  610גלופן 'hSD
נזמן לגרות6 ,כ(ככוי -מתורס כטקס 3עוס"רי (כן
לכרו כעטי סתם( דמיות 6ד6תחרג בית מקרקרן (6
6יטת6ר  6(6חד כרופס ליגק 6מיגים וסכן] ,חכן
למרו כמדרם סל 16נמרככס ( 1571סו5י 6טערומ11(1
הכמרככם פכי סורי וסח(יפוסקכ(ייס סנכן(יס כככוך
ס5ס סיחיר סמחוי 3כמ5י6ותי .סמ0וס סכ(מיעוכו
גנוחים
סמוח(ט* (כן 6מר ,כי כקנוח
י
י
ס
ח
_
בהפשר סר טילי לילו %בו5ר
כ
ו
ה
נ
כ
ר3 9וס סגני
פסכן נפנ כלסר סר5יח נסר ,ונהנורס 6סר 5הס
*סך בסר
%רסס ,ורקבפיכח כחוב כלסר
*
ר
ס
ן נמסר ושי סר*ו' וס'ל לי %ל5ך סר%5י
הלסי

יי

"סי

סי

יילעס

ויק
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וכתו ט6מרו גיו"ג כתגחותתלמד ;גכלי6ל סיס חגור
כו /ולפן 6חר סזס טיס גורס 3 IntDWענ 4ומסוס
זס הפק ר"ח סכתוכ ג3וג (חוח תעסס 16ת 1כקמר
סר6ס לוחך כסל ,וזט סיט סכת הכתוכ סרו מסל
מן סדרך 6סל 15יתיס כוי כמו טכי6רתי ,וזס ת(י5ס
עמוקם כס'ו ודוק:
ס
ג
ח
מ
נ
יסולע קי( מ(חתס
כו'* מעגין
עפ"י מה ד6נזרו כמסכת שעגיל
ן
ה~
מP
ע)
וריו"ח כו' תרקק המעגך ( nwgדירי קית 6מh
וכקן לקוי סיה (יסוסע (כקוס נקמת ו'יכי  610נדחס
כחרכ עם עמלק 011 ,ס6תר  Syמלחמס כו' רסיס
סנור סעמ(ק  63עוד ספעס (ס(חס 3יסר61 (6ין
זיעו סל עמו גופ(  6(6כיר זרעס ס(יח
( כך6מר
פלק ים גוח(יןי ומכן סיס ע"י יסוטע מכ 6נו6פריס
3גו ס( יוסף ,ויקמר ממס כו' קו( עמת 6ככי סותע,
ק6הה ( 6ממעה ,לק 6גי קמעחי ,ס"מ קנרירי תוי
הככר מכן סתי5כ כו' וילק 6ת כ-י ודוק:
כלקר קרכ  (6התחגס1יר66ת מעג( ומחולות
6ף מטס ויהלךמידיו 6ה הלוחות ויסחר
יח
ימהיי סעגין ,כי מתורס וס6מוגס ממס
ת
וח
16תס ת
(
כ
ו
י ס6ומס סיסר6לית סקדוסות "6י וירוס(יס
עיקי
כו' המס פרטי וסניפי ההורס וגתקרטו כקרוחת
סתורס ,לכך6ין חילוק (כ(עגיגי סתורס כיןכנוקוס
כין נזמן וסיר סוס כל" וכחו"( [(כך מקת התגויס
ץי לארס סגכוט סכגכיסיס,
גירן
] וכן סו Olp 6כ
מקס 6ים ס(6קיס (סמפ(קנקפליסי ו6ס יעכור 6חך
תהמס 6 SDחת ממקת ן'ן דת 6חר לו עס סקפ(
סכקפ(יס ,ומפס ( 6קי 16התורס רק סרסורן SJh
6ין סתיחם,ת התורס לו וסחולססי 6תחויכת סת5י6ות
קה 61מחויכ סת5י6ות
כי קוכ"ס ו6וריית 6חד וכנו
יוי רק כעיפה העיקול
כן החורה,ומהישחר ,פיכו ח
ית"ם ,ומגס ו( הסכ( ק5ר ירו (הסיג מליפות מחייכ
חתרו (מס
סמלי6ות כלתי חכמיה וכלתי מוסג'
מסיקת (עסה נירוה ודמיונות  16כlוbגgי~ס (הוערכת
טמיס (6מר וטו סמרככס(אנקותוזהוהנוסגיחוהנזסככ
כ( סעגיניס כעולס ,ולו עכרו ווכחו ומקטירו ,ורקורי
הנפק ורהיחוח סרס גתהוס ממוחג תוחקי וגראס,
וסנזס כאקר ר6ו כי בוקסמקסגפנו מ6מוגתס וכקמו
לעטות (סס עג( ו(סוריר ע( הקורס הסיק רוח
 Stntbולקפוט ע"ז כי  610מרכ3ס (לפקוח 6101
סתסגיח כעולס סקפ( וטול סעלס ממטיס וזט סי'
גס חע 6ענקי ירכעס יעוי"ס סיעכ (מהטגן.
רע"ן ל11ח ממסככרוכי6יס6סתדמוכי 6כי ענין ואיזו
קדוטס (3ת' מ15ת ד' ,עד כי גסעדר ככורי

רי**כמר

ריךקי

עסיתט (כס עגםח(י(ס גס6ני 6ים כשכסן וטקורס
6עס מלויס נ" 61ף  06נ6תי טיתס סחורם
כת5י16תס (3י סגוי ח(י(ס'ור.ר6יס כי ("ח סקס קסע
גזופיס 3מדכר ( 6סיס סונורמתיחםלנוסס(61תומו
כי סנזקרס וסמקכן סמסעגיגיסקרוסיםנעלמתןחלילס,
סטי"ח; ,ורם כתוך כגיוי ו6ססתם ) olhעררו כריסן
מוסר מסס כ( סקדוסס וסמס ככלי חו( כ6ו פרעיס
ויח((וס  Dt~'Wtגגגם לקסוק נוגס עמו  6(1גיזומן
קדומתו ,ויותר  ofnסלוחות מכתכ נרקיסן
גי
מם
ות
גסספ
י איכס קיוסיס כעלס רק כסכילכס ,וכעקר
זגתס כלס כתוך חופתס סתס גחסכיס (נטלי חרם
61ין רסס קדוקס מלר ע5תס' רק 3סכילכס ק6תס
קותריס  ,onlhסוףי3ר 6ין ;וס ענין קחס כעולס
ויוחם לו סע3ודסוסככיעס ,רק ססי'ת סמו  610קרוס
כמריקותו למחוייכת  151נמס תסך יעכורהי 1כ(
סקרו;יח ~ oleשלרלוי שלוס ספור* לפנויו תסכן
לעסות 31 13חימוקרכטת (קם סי"ת שכר1 ,סכר31יס
ח(ילס 6ין (סס עכווס וקוס מחטכם וענין ,רק זמו
כמו ג:קכלגיט רי5ס לדעת סרוח (6ן נוטס מוסס
חורןי כן עקם  h~lJOיתכרך סחניס 1ליוגיס (סודיע
 06י:זר (6עו;ין ר5וגס ם( תקיס נזחן ספניסן 6י;
116 (6י 1גו' ודוק .אכן6ין כארון רק (וחות וסם"ת
והכרטיס סחם נוכחון ע( הכפולה ( 6גמלון רק
קתוריס(נעילותסמ(6טיסגמכ61ל כתורסח-ג פרקמ"ת.
וימי כאקר קרכ  (6סתחגס וירק 6ת SJDO
וטחונות ~ולאס כי נד(
ר(
. 6W
עה6tקD
n I
חם13סו (ספק ג(( כי ל 6ר5ו (עתוד 6ו(י ילד נוסט
ו(סכיכו תרתוק ע( כילתו רק סיו מסוקעין כעעותס
כתוענות סענ5
חסכוהו ((6קי] סכץ טעותן
סלי
6
ך מיריו 6ת ס(וחיתיי"( כי 6ין
6ף תקס ויט
וטי
ילןרוסס וענין ללקי כלל כלערי מלי*וח סכורך
חס
ו
סלוחות סיו כמחלפים עגל בלוח
יח"ס,ו"ס
*
י
3
ס
,
ן
ת
ו
ע
ט
כ
ן
ת
ו
ח
י
ל
ס
ו
6
ל
o
S
t
h
ו( 6סרו
כלקר מכר
6יך
התם ( 6הגיעו  Shמערתהמנוגסגר'והורתוהעהולה,
 011לגזרי הגמ' ככ"מ ומכילתך סגם על עס המירחן
ר וכלככס  .יכזכו (ו ,העריין ( 6נחקק
3סרליות
כתוכס סליול הרתתי(הילחין כגת 65מחוייכ סמ5י6ות
כלתי מוסג וכלתי מ5ויר ,ולכך עעו כעגלי זכ(וחות
ה (הס לעקור מססכ(כמיון כוזכ וספקיך (עקות
סרי
ס כסכירת ילוחות' קנן גהן ( 1סקכ"ס
ימיססרס,יכי
ס6מר ( 1סקכ*ס פסל (ך סגי (וחות הכגיס
גו' וכחכחי ע( סלוחות כו' ;5ר סנרח סייגו ג"כ
לסיוט ללוה על סקורק ק(מדת(סן כקצירת ס(1חוחי
וזס כי (וחות וסכרי (וחוה מוגחין כסלוף 51גערוה

("

רזיהן
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משך

י

תשא

פ~
מעמס (6קיס החס כנוטמעו הו6
ככיככוסדור6סעעסי6סף6סי
רעה סנוס סגוליס ולוחות ספסל מטס
ממס סק(נזיסן לסר6ות כי 6ין 3גכר 6קרוסס כעלס
רק מ5ד ממירתיסיף
( מהורסטפי רקון הגורף ית"ס
סקרון ,סגת65ס6תיתי,סכורך סג( ית"ם וזכרו ,וכמעט
ע"ז נכלל כ( ספר דכריס (סזסילס בזס כי ל6
ר6יתס כ 6תנזוגס הקמר (ך כו' כו' ודוק.
רלמ"ז גס זס מכ(( מטעות ,שזחלו ס"ס סעלן
מקרן מלריס 6(1 ,חמס סערן ,רק הים
המליח (לכר (פרעה6 ,ב( הקכ"ה כססגחתו הפרטית
סעלן ,ולכך 6מר הקכ"סלר רד כי סחת עמך3 ,תס
סחתן מקמרו 6סר העסית  Tthnחגוים ,מגס שתך
תסכו ((6קי וכקינו היית חע(ה תתן מבתריס ככת
(6קי כקהי סטגחתי הפלטיה ,וזס רעפן יקר ,ולכן
ן כ6ו 16
בחוקת גי 6תרו (חס סע(יתוכו ,מגיסן מוי
סגחסיס וגסכוס יעו*ס כרס"י ודוק,
הנריסתו*כelloפרק '6דכר 6חר חמה
מנחוטקהי
טסו ,הז6
 ,הו 6מקה על ם(6
נוטס נוטגדכל טנוון דכווגתו sfiהעגיןנ
ככ
דס
י'4רתי6(",
היס (מקס קוס ענין  16כוח (היופיע ל6חר סגרכר
עמה (3ר תס סרוס סק"3ס ככ( פרט כפי הטורך
לסנהגס הגסיית לקותוסעס6 ,כ( ההורה הי 6ח5י6ות
זולתו .ועיין ק67ומת"ככרקס ככון ורוק.
ךזזק מ"ק ו6ת מקדמי הר6ו ל 6מן סנוקרס 4ת
י טסזהיר ע( הנוקדסי יבמות ו'
1ר 6(6 6כננז
ו הפלסתיס
ע"כיוזס 6גי ר' חר' 6תס יר ,6ולכן"ריר
סכרוכיס חי י5ילגו כו' ס(6
כלקר  63קרון
ס
ו
י
,
י 6מר ד' מלך ירגזו עמיס יוסב
היו מ3יגיס זס (כן
כרטיס תנוט הקרןי
'כליוןשול כו' ע( כ( העמיס
יודו טחך גוו(וכויך קרוס ה 61קיכיכו וירעו כי רק
סמך קיום ה 61כו' כו' רותחו ו' לאריגו כו' קרום
 610טרק ו' קרוס הו ,6ורקס תסס מהרן ככהניו
י טסו כו' סל6היה (סם קרון וכרזכיס
Shlnntכקולי
ומקים מקר 16קודם טגנגסהמסכן וכן טנוו (6כאלפס
כ( 6קרון ומקדם וכרוניים ,רק סמרו עדותיו וחוק
גתן (סו סו( 6מטס 61הרן 3מ5וס (צגות מסכן
( Shln~llכנות מקרס וכתו סחסל (ווו חגירת
3סמק"ר [ירוס(תי מגילה פ"ק] (כןרותתו ר' 6להיגו
1ססתח( 11הר קדמו  8( (36נון הנהנדס 8תה יר6
רק כי קווך ד /וכלדיגו טסו 6סנוקדס כ(
סגקר6יס כקמו ודוק,
ז ססעיקו מלנורק יתברך אוי לסהפ((
רבנאכמר
61ין רבוי (סתפ(( (זולתו עס מעיקר
 6יתכרך 3ור 6ומנסיג (כ( טכרו6יס ,סמס
יטכיר

רימזה

חכמה

עיקר 6חה כי כ( עיקריסטעותיס ס(סססיס כחסגס
כי ה13ר 6יתנרך 6יגו מנהיג כמפריס ומסלתו
לאריחן כי 6י לפקר (חקכיל ל6תר כי ג( הענינים
נפלו כחקרס כרעת יפלו  SD1כרחך כי ים
מגסיגיס נגנר6יס 4קר הכורך לגור( זכות כלי6הס
(סס הסגסגס 3תכ(' ו6ס יעכרוס וימסרו כפסס
סע
מפ
כ
יולות ועגיכיס 6סר מרקס כי כיסף הנפם (סס
,
ו
פ
נ
ו
ט
(
כ
כ
(
כ
ו
ס
ה
(
ז
6
ק
ו
כ
ר
ו
ס
ה
(
ימסוך
טוב קמן
,
ת
ו
ר
ו
ר
6
ה
(
3
6
(
כ
(
כ
ת
ס
ת
מ
6
3
וכדהריהגסים
מוקגמת
כולס כהתפחס פרטית תעתיקיומין סכורך יתעלס
3ע5תו' 6 1(1ין חילוק כין תלעת קטן תכיס (כל
הכגר6יס ו6יסיס סע(ייכיס ,נזטקט סר המגיס וחיכך(
(כום הכריס ,כי רתוקים המס כולתו כתכ(יח ההטוסתן
וחי סיכול להסיג תלינות הכורך יתברך מוקרח נוסתו
סוס  ODמט"ט סר ספכיס  6(1גופ( זס נוזה ,ול6
יכ (,סוס נוסקך (עסות לגו דכר כלתי ר15ן סכורכן
כפרטיות ת6וחס ,וכמו ס( 6גופ( רג קטן מרג סגה(
כע5ס כלי,זתו וכן ג 6טפ( סמזרככ כב' יסתוה
מסקנזס המשככה כיעודות חזהיליס ,ככה (SD1) 6
כן תחותס 6,יס כחוגו ,כעכס  6(1גכגע מ6יטיס
המ(יוגיס הפסוטיס וגכר6יס )O~DYרוחני פשט,
י
ג
ע
כ
ו
כבחד סיסומוסגחיס כפרט וגכך6יס מסכת 65ה8מיהי
כהחלט הכויץ יתכרך סנזו 6 :"6ין סוס הפילס
וטוס קדוסס כעלס מבי הכורך יתכרך כרכשו
והשגחתו הפרטית ככ( עה כלי הפסק ,וכולס כעסיס
כמלי6ותן  Shהכורך יחורך תמ( 6כל ט(חין ונזסככ
כ( ע(נויןן 61נור מפסוח,תה ) oSDnתה קה 61למטה,
חס (פג'ס ,מס טהור (6קזר ,סהכזל 6יתכרך הו6
רבלון והב ,חרון ,ה( 61פגים ולפני ולפגים ,וזס
סימ
ר עמת ישרול ו' (6קיגו ,סייגו סכורך יהכרך
מקקינו ככ( פרט ופרט( ,כ,
תמגיק כפרטיות
סיו
" (6קי זולתו כקמר גי6לגו
ן
וק
תדע כי ד' 6חה ו
וים לסקריך כזס "%1מ:
נוע הו *6פילוש ,כי.היו נת5ריס עונדי ט"ו
וגתערכו כגוים ולתרו מעסיסס ,וגבור עדיי
נועט רע קלוט ,והופסק הזוהמס כעמיותס  (%סר
סיני ,ת"תגס,ר  (56ק5הסנטיה ,וכלסר ל6ס בהרן
סכן סו 6ח(י(ש יותמך סוכל ויתנ(ס תעט ומעט
ספורם פורה רם (1עגהי ע"כ התעכס (עלזת עג(
(1ס-641לזנוח  (6הפועל כדי קי 165כ( סני5ו5יס
סרעיס ויודע מס 6תס וזס כי פלעס בסרן ,פילוט
י רק*י ,יעו"ם ודוק:
נזנו(ס ,גתנ(ס סנו15
ו
ג
ו
י
ו
,
ר
"
פ
מעידני עלי סתיס
כה 6מר ו' ,נתד6"3
61ר 7כו' סל6 6מר סקי'ת למטס וכו' tDW"D
15us

כי

6ו(י
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(16י פילוסו מקוס ולמל (קון גר 6מלי'
יס שהן וע"כ סממך
סכ( סגני6יס גתגג6ו נגה זתק

ו( 6נזמן

נקוית ערם"י ודוק .וכפרט כרכל 5וי טס 61ללעס
 nltDSמיד סיס (ומר זס כמו ככ( לתורס:
חמסנטעלהנוחגס גו' עגלויטינו
תטע6י
ת
(מעי' סעגין' כי 6תר סרנו 4ים
בחיו כו' וקרזכ פסו( (דין כמו לפסו( (עיזת ,וזס
ו6חריס ,וסוך סותר תסער (קער,
ס6תר טסדייגיןיסי
סתרגס 5עקלום פ' תלSD 5
סייגו מכ*ד (כ"ז
ולומי
קר(61 6
ובהרע כ"ד בהניס וכתו
מ
ו
ק
מ
י
ס
ר
י
פ
י
י
ע
ט
,
ר
ע
ס
ס
ק
ס
ו
דן
סוף כגמר סדין ע( ייטסו  Shתוך
6והס כנין עיר סגרחת כסייף,ובין  IvtDסיר
הנדחת  6(6ככ"ל"
ויעחור רוסס
( ע"4ן ווס
י
ו
נ
4
ק
ק
ל
פ
ו
ת
הכסס ודוק.
כקער סתחגס 610כנ"רסגרו(ותסס
תפי פסק היחכ"ס ,למן מתורס קרוכיס מן ס4ס
כסריס (ערות "6ם' טזס ק6נור ו6יט 6ת תחיו כו'
סו 6תן ס4ס כר6נור כיות6( 6כיו  6( 11(6(1ר6יתיו
זס 4ני לנוותיטי6ל ,וכזה(ויומב מס ד( 6דריט ע(
6מ" זס לנוו מיקרתני  SD1ס6ס סרי סו 6קרוכ תן
סתורס [הפקר גו;וס דקרם דקס(ה חסה ככ( (6ס
( 6ת65תי זס מעג( כנוו ךרריט כנוררס 601 .[or
וקתל כיותם וף ס"ו חך 6חר גפף וגהק כנויתס,
ק י'
כרגל דסכרכי' יסורם כתוספתם דטגסרליןפי
דכתיכ וסס6רתי כיסרך( סכעת כלפיס כן הכלכיס
8סר ( 6כרעוכו'וכ( ספח6סר(6גטק(ותקיםכמיקס
לכריעס תם ע( סכריעסחייכ כך ע( סגמיקס יכתס
מיטתן כידי סתיס 1סהוספ1ת יסיגיס סם ל6
סכי 16תוספתך זו וכרחקו והורקה לעס סיס יעו"ק
ולוק בכ"ז סיטכ:
וי"א ואס נמל 5לס ( 6כו65הי' 4י(ו
גסי דור סתדכר ,רכי 6תר כסי ןור
המדכר כטילות סי 1כיוןקרקעו חסן לסורות (כעסיסן
נויל געלו ד(הותיסן ,וכתררס חזית כפסוק (נכחני
טחותי כרס 6ית דגניוגטי דור סתרכר כסיעה פיו
גו' 6(1כחכומגזתיסן(עג(וכיון טטחעוק6טורות(מןכו'
וספילום '"DDתסד6ית6כפ'מקורעפ'י"זקהעירו עדות
סקר כסקכ"ס וקמרי (עג( (6ה לדקיך יסלק( ומגין
 6מקס 6ת  ODOכי פרוע
ם(קו כסיעת סג6תר ויי
6%ספיחה כסן 5לעת' וכן כנוררט גק 6ט( לרוע
וכ( זכ חסיכן סיו סת5ורעיס טו' תעג( יעו"ק סיעכ
כהקמיט הנוטס כנוו ד6ית 6כמו"ק
ורמףזווזי'ע61פ6
זילרבי ת"ת כיחי ספורו לסור כמר"ץ
סו
י(
ויסכ נזחון (6ס(ו ופטוט:
דף כ"ס .תעמסעג(סר6סון נקרץ ותתרגם

ריעבמוד

מררש

מגילה

סממה

מא 'ם

ט' קת*( כ"ט רקיחה (" 1לסו*( כפלס*
כזה "6ט מהי(
 ,6מפלק הגמלך טעת 6לעג( סגי
נקרץ ם תתרכס ותפס יקרץ ד6סרן קפדי,ויעוין
ירוטלתי .ולפי סגמ' "6ם ,וכגי יסרק( ד( 6סוס (סו
כפרס ס(חס דכתיכוכיוס פקדי פקדהי ולתרו רזי(
6ין לך כ( רור הביכו כזע( עונקי( 6חת hwnn
העג( (פרק" rJSרף ק"ן) (כן חתרגסכיסיכי
ן(סיי (סו כפרס' 6כ( כלסין מגתכפר (גמרי (כן
ס תסוס יקר 6כלסלן .וןוק ,וכסן תקיח
4יכותי~יג
,
ע
ו
י
ד
ס
כ
כעו"ג ריכז נקעירס
מקוס יכט(ס תמס
סחסיכ1ת (נתר" 6כ( לסרן סיס נזכי 6עג( כן נקר
כתוטי:כי 6ע( ס6ר עכירות פר כקן תקיח ט(6
סיס חט' 16כחע 6עו"ד (כן סקריכ  Sauגן כקר*
וזפ כיקור סספר 6ריק סכיני אעפ"י סגתר5ס וכו'
עיי"סי וכסיס סי :פר (חטטת ס(ככוריס ג"כ גחסכ
כפר סעוד כסקר עכילות ועבה"י טס ורוק:

יףי"

( 6סיו יסרבל ר6ויס (אותו חמסס
בעו"ג
ר גכוליס וק(טיס כעלס סיו 6(1
כו'כניח
סי' ראוי (סתגכר יקרס עלסן  6(6גזילת תלך סי'
(טרוט 'נסס ( 6(6 a~o 6(1יתן פ"פ (כע"ח כו'.
רפ"י .ועוד ים כזס כונס תועלת כי סדור סזס סס
סיו הנוקכ(יס סתורס כשענוד סגולך סרקו ככוד ד'
וקמעו 6יך סי' חמוס טיסתעי (תסס וסמם סתכמ(יס
סתסורס (כניסם ער וזר בח
רון ,וסגס ירוט סג(
סמופתינ) אינס 6תחיס חי סר6ס 6ך (עתידיסוכ
זכרס ספורנלסון רכינו כנוורס ח"ג פרקנו"ן)(,כן
לסריגות כי  hSסיס לתקכ(י סהורס חסני קוס ספק
נתעבד סגורך לחרי כי ירד תרס 0151
כחס
י
6
.
ו
ס
(ס13יס (עכור תסטל (קער ו(סרונ ס(6סלייס סיו
( ח(51י 5כ,6
רק 6ח '1נוח,ס גגך רככוה (6פייטיב
כי סתס סיו כשתזנח אאפיס וכס( זס סגיה 6ותס
(6פי בנ"י 1ל 6עתדו נגרס  1(6סי'  0(56טוס ספק

יק

כנזעחך סגכחר סזס ס6ס( 6עתדו ע( נפקס וגקסלו
לסנפיר ס(ויס (כמי יכרו (סרוג גסס לספל גרו(
כט(קת (6פי 6יס ,וחזם סו 6גראס (סוור יוקד
6חריסס כי ( 6סי' (סס סוס ספק כחטמך סגורך
רק כיון סירך מסם ממסר ירעו קהן חייגיס מיחס
ויתותו ,מתקר עפ"י 5וי סריס ושתו לויתי סעג( 6ף
כי ר6ו מסתות כרוך כזפ טרקו מתס 6תיתכן כפרס
ע( יוט6יסס ולכך זכו לחיי סעוס"כ ורוק סיטכ:
רונולדקר '2כ6(,ך (פגיך כו' 6 (6רן כו' .יהגן
דנתקייס זס סנ 6ת(6ך כשעכרו סיררן
כיתי מסגר יריחו וכתו האתרו פכי ככורים 6רן
זכת ח5כ ודכה פרט (עכר סיררן ט6יגס זנח ח(כ

ורכס
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ורססולכן 6מר סנני  nSIDמ(6ך 6 Shרן זכת
ח(כ ולנמיסייטכקיעכרוסיררן ויעוין רק-י ורוק:
ס מכעס פ(
רנפרינו 6ני ועמר ,סקס "סי
ס16מות כו' סג6מר וגפינו 6ני ועמך.
פירוקיפיל
ו  ohיתניירו כמו סכוזריס( ,כן 6תר
'
ו
כ
י וטמחי כ*5
וקכגתי רתוכך כו' 1נ(11
וכריסרנ
גויס רסיס  Shו' כו' וס( 1.י  '0DSוככ( זס
יקכנמי כתוכך ( 6כם6ר פומות סעו(סן*ס( 6תקרס
קכינס רק  SDיסלק( ודוק:
 6ננדריס '1
ךדקיךק גנון (נוקל '"DD ,נוס י6ית
ס6ומר (תכירו כו 6וגסכיס וכמגס פרק
עדיו (ססכיס קכ6מר עסיכיוס סק(יטי נסיות סכוקר
כו' 1י 651מטס (קלפת ס"(קיס6 ,כ( סט6 6ןלכ6
מפס ססכיס וסמחין ע(יסס( ,כן 6מר וסיס גכון
י תסי פילוסי ס6תס תמתין עלי כו'
(פוקר וג5כת(

טי6

ר*ייק2ן

ויסכם מטסכיוקר כו':

ל 6יעלס עמהן זס 6סרף סכפגס נתעלס
עג( ורכך (:~SD 6
מסכת עז-ג פ-ג ר' קנוס מירמך
עברין קומי י"ג נסרי ן6פרסנזון
כון 61גי לתרתי (ריק יגעתי ,פילולו -'DDי תע-כ
ק ג"פ51ייך (תכסיג סתריגס
3מויס חלק למעוןפי
כו'
סרגס כי סנוגסיג 5ריך (סתגסג כי"ג תדוה
ל
י
ג
ו
יפעמיס לסת6כזר כפוקד לון לכוה ט( כגיס
ס(6ס ו(
כו' יעו*ם ככריו סקדוסיס ,וזס ,טר' לכוס סיסמנסיג
סדור וכחו ד6מסת 6דכי קישר קרו (יס תרכלג6
ר6ומתיס ,תסו 6פגיס זס ל' לכוס כ3י קימר ,וכן
סיס גורג (גקוס כסוטי עכירס וכיחוד כשיגיס ,וכמו
סומלו 3עו"ג כ"חטסני ר' טכופס(סתויתסו,קמי כיס מיני
ו(כן סיו
3גפסיסו תמום גפסי עס
מלקין (ו י"ג כסרי ד6פרסמן טכ( 6חר נגד מרס
קחתי 6ף טסתכקס כעוטי לע יט (ו נכר ס5פון SD
זמן (כן טנור 61ני 6תר5י (ריק יגעתי כו6 /כן
תשפעי מס טעקיתי מטפט וריג כרסעיס 6ת (6קי
 6%ססד3יק גמרותיו  (0סקכ"ס ט( 6יט 6פכים
(קוג6יה שמס עוכרי עו"ג ורוק סיטכ:
6מ מזנחותם תתו15ן כו' ק( ס6נוורי וסככעכי
כו' 61ת לטיליו תגרותון פירוט ט( יוסכ סקרן
(כן כ 16כרסון יחידוכמו ולטורו כעו"גדף ג"ג דקרן
יקרך( מוחזקת (סס 61ין 6דס 6וסר דכר תסיכו סטו
61סילות סוו מחוסל (קרקע לק ומחסלו לוקוס דכיון
"( InSDענ( ג( 1דליחה (סו וסוי כעכו"ם ס( יסרק
ד( 6מסני כיטו(י (כן רק סגי דמוי ער עקי'ת מעג(
נעי טלפס  (36דנתר כן ( 6געו קרפס (כן לק

בירושלמי

כ2י

סירן

חכמה

ס( יוסג
קכעת יוסח נהרן 6כ( מזרח ומלכס
וגמל1ק מיתמרי ד3חר סעג( ג"כ עיי"ט יוו*ק:
גגותיו לחריוכו' ומזנו 6ת כנקך לחרי (6סיסןן
דיסר 6( (6קני כעו"ג ד6סורס גסנ6ס ויעוין מנ"ל
סינון תקפת 61כמ'( ,דעו'ג (6לסור (יס(יסנות
ן גמור סוה תמו דקרי רכס
מע"ז ונגסי דיך'סיומו
כר טכוס (סגי ימגיירי (6יזכוגי 6יסוריס לנסס
ילרסיסן כ(סוןגקכס
(כמסוכר ס*ך)ו(כן OSIDSנזקי
(66(1סיססכת"סדמו0כ ע(סכגיה6,ףכייזנוכניך ודו"ק:
מ ונק.5ל תטנות*מס חריק למות6ף קריר
נ2יקרשיל
רקות י 65קריר סעונזר ססו 6תטוס.
סיירי דח( מעומר כקבה"6 ,כ סכועות 6יהת כסכת
61ז 6ין חגיכם ור6יס קרכין ס6ינן רוחין סטכה ויוס
טכוח 6חל סקכת (כן כתיב חג סכועוח ןסו 6ע(
תט(ומין כ( קכעס וכליפיף ריט ר6ס סקנס ,וסחגיגס
כמו(3וספטיס
וקרלוי"קכ,םו(3תכןק(ומיכןתי(ככןחג(6כסת6יסכיחףגס(קסרוירי
ות ר6ף מתיגי
(תס(ומי חגיגס6ף ק6ין  13מוכס:
טגנתם  O'tDDכקנס ירסס כו' כי 6וליט גויס
ופגיך  6(1יחמוד 6יט 6ת 6ר5ך .מכס 3פ'
קלס פעוים כסגםוכו'  6(1סייס 6(1
ימחקמפודטיס6יטכתו
ית 6ר5ך ,סו 6כמו הלתלו כפרק כיקר
6
מעכרין ק(6ח( 6גסתכוו (וחות ללחוכות (owin 6
כסס 6ותס ולקון"61 ,כ ( 6סיו 5ריכיס5יר 6פן יקח
6חל 6ת 6ל5ס6 ,כ( כ6ן סגטתכלו סרוחות ויכו(יס
ס6ומות (מחן וכקפוטכסןי (כן סקרךחסיית (סכעיח
מע"יתקותרסיס כלם((6ירקוhSIיחמור6יס6ת6י5ס:
טץ 11תכש( גדי כו' ננוכי(ח 6יכו(סריגו נוסג 6(6
נפכי מנית נזפןסמנים גכוריסה"( (6הלכרו
כ( נכסס ( 6תכש( גוי כו' מס נכוס טסם ס(6
נפכי סנית.יתכן כי 6חר טפוח חרג(יסוימרסו כררן
חחדסככיס זוגקכע (דורותכמו טכתוכוינו6סו כקלן
ס ו(זרותס
חמוס ויט 6ירו (סס (ספי( 16תסכגיי
כ6ר5ות( ,כן כתור דכקר כח(כ וומי' ולכנס 6ף

ךזני

רי*שנ2יש

יק

ט( 6כפני סרית 1ד"1ק:

ו'  Shמסס כתכ (ך 6ת סדכויס ס(6ס
כו' ויכהוכ ע(ס(וחות 6ת לכרי סכרית פס"ל .ו3פקכ
כעת ססי66תר ו' (6י פס( וכויו6כהוכ ע( סיחות
כו' ויכתוכ ע( ס(וחות ,וכן  S'DSכתוכ וכאנתי ע(
ס(וחות 6ת סדכריס 6טר סיו ע( ס(וחות סר6סוגיס
6קר קכלתי,מעגין כי~hlnSחע6ו כעג(  6(1גקה3רו
(וחות ר6טוגות ( 6גסהכחס הורס ניסרק(  6(1סיתם
6ומס ורקון קומטת כססי וסכי16ר כי (ו( 6זס סיס
סופעת  716ס(6קי  SD1Dכס וסיו מזוככי מתומר
היו
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ופיו נומ(כתכסייס וגוי קרוץ (36 ,כעת כליך כ( בהממרה% .י טפלתי
נ6מת נק1%נב
6דס(יגע (זכך Inv~tolnכתכונותגפתו כמרית יקרות
ע"י ו' תוךהססי
ועצורות ,גס (עמו( ע( (חוד לתורס וכלסחיר 6ה מס קהחכי6עוכדיסו בגועלות,לק3י16ר1ע(דלךד6מרו
ן כתקרם 6טס כתעטר סגי רכתיכ קלם 610
פכיו כעורכ61,ח"כ (6סוקי סתעתת(6 6ינ 6דסי(כת6
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~
41ש לקרס כו 6קסןם כתרותיו רכתיכ תרומת
סיעתך וקתי6ן וכ( סנוקכ( עריו  StDתורס חעכירין
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1
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מגכי6י
ומסגי
מעמס (6קיס סרס סקכ"ס כעמתו עסקן (יס'י) גס ו' ססנן".ת גתן רוחו ע(יסס(6 (36 ,יס 1סו 6נני6
סכתיכס' ( 6כן (וחוח טניות תטס פס( לוחן גס (ר' קה:ו 6וניוחך (ג3י( 6קם ד( 6(1 /קוס ד3ר
סכתי3ס ממס כתכן כררך כ( 6רס סכוהכ6 ,כ( רק ססו 6כולו 3כ( כוחותיו ועניניו גכי( 6ך' 1ר'1ק:
סחקיקס מזם ומזר כררך טסים כלוחות סר6קוטת ררעבאל6 9ם ד' .סכם ע"זנריםגוי וקס(נויס טעתיד
קוס ענין גסיי וגפרך כמ6מלס ז"( סת"ם וסמ"ך
(עקותכקס( ollaקסקריכו כחוןמכן (ועתי
ם ס5ליקיס נמו 6ס6ן
קנ(וחוח כגס היועומליי,,ה סיס16מתפוו,ע( (6קי גדי ( 6טיט ככח ק( ח"ייסוי
וירמוז קנס יסוספטייוחס 6 DllnSת סעס מלזנוח ככתות (קס
(סר16ת קסחונור קריך 6דס (זכך
סכתיכס סו( 6סכגס ממפע( ס6ןס ,ולח"כ (חקיקס סתיס 'נ6יסור קחועי חון כיון טר 16סעס ססרתס
סו 6ת5ר עזל סקכ"ס תכן כהוה ויכתוכ ע( סגי טכיגס כסר סגרנו(*ולכן (רעת .מטוס זט ( 6גזבר
סרוחות כתכתכ הר6סו),סייגו מסת חקוקין מזם ותזם כטפר ת(כיס [וכקווך( גס נעת נגס רוד מוכח
חרות ע( ס(וחוח מ,ס ומזם ודו"ק:
כגורן ליוגה היכוסי] נחיגוך כהח'ק שימי ק(מס מס
דגרי שיגויס סככ(1ת ;(נוס (סתם((
פ תולם גכת 3נר
טורןסיוסנכיע"פונחIדDSDנ1ו5יד~ hד5כhתoיכ,5קנסתפ
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יתו' מןסטתיס וה6כ(ס ;6כו' וסח(כיס
י(מון elh ,דכ( סתו
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רמוז כתנין וכקודות כמו רע"ק קסיסדורםע(כ(קון ,ויפק כ!( סעס וכו' תסוס דכנו(כיס טתיכ נוס ;גפ(
וסיתוריס בכסןסתורס גררתם ,מכ( וקוס ( 6מעכב .ס6ם כיתי ועיסו כסר סכלת"6 4כ6ין זס סתע(1מ
(קדודות ספר תורס כרסון 6חר .וסטעס גר6ס דקתנו (מקרס חס סגטגס רוד כ6ק וט(תס כחיכוכו (כן (6
נכריס ("ח ( 6גיתן  hitDSDק( תורס ( 6(6תקס נזכר רק מס הכלוד ד' ח( 6סכית.ודמ"ז גרפס(י
וכזרעו ;לדגור כתיג (ך ופירם ל"6ם זס סריסות ד( 6כנזיכ וה vh 65ת6ת ד' כתו כעמיגי ול"ג
ק כתיכ 1ת6 65ם ר' 1כ /1סכוכם סנח(ח
סתרומזות ככחכ סתורס וכקורת ס16תיות ,רק תסס גכי רווו
י
ן וגהגס (יקרך( :pfftll
טירדס 3ק(תס כו' ומזס ס6ק ק(נוע(ס בסי' מונח
נסג סוכת עי
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תזנח חינז'
ונזוס"ק קמרו רסיה כיוון תזיז ססכיגסן (1כך זכחיס ס" 6כ' יעו"ם 61כ(ס סכ( גס סתזגח ודו"ק:
ו (6קי יקרך(
טיס קעסו סעג('קרסלן וסזקגיסי6
ויעכלו וימתחרחצו כ6 1(6כ(ן וטפףסייגו סכיו גיזוגין
מזיו סקכיגס 6(,נזכר 03וף משפסיססנושס (6 6כ(
(חס ותיס ( 6עתם ,דלין זס גולות כגר לסרן וזקני שבת ק3ת( 11די  %סעקס גוממטכס יותת ,מנס
ככ"ח רכהיכ מיחס כטים מות יומתו לכר
יסר(6י 6כ( (6חר סטג( סרס ממס סקגס זו לכן
טזכיר וס (פ( ,6וכן כעקכ זכר כ' פעמים מס ק( 6מתקומוה יולחיס מן סכ((' וכתיכ סמור ' Si)Dוגס
6כ( ולתרי פקוחות ר6עוגות ון"ק.
בעליו 'ומתי חס מיחסכירי טמיס כררר 0כתכילח*5
גן1קבמ (66כ(וחיס( 6טתס*דע ,ונדורותסר6טונות וכן ט 5רכטיכ כפרטת למור ומכס 3סתס י;(תגס
סיס סקפע סטווי ל 3כ( כך עד6 ,מו ( 6ותכס 6דס יולות ,סו 6כרדרים חג 6ד3י  o~i]fnטע(
סיס תספוק ,כי (6 6כ( (חס '(1ם ניס ,רקסתנויס חייכי גויתות קוגגין קיתות  6(1יס(ס ,דחי 31נויתם
ע( 56י(י ככ"י;6 ,ר ויחזו 6ת כו' וי6כ( 1שעריו 'פוטרו תן סתק(ומין ,ויתכן רמכ
ס6ר6סל,ס ק6י
ויסתה *)  o)nhככנרות ס,חרונות סי' 53נו15ס ע( ע:31לין ;כן כהים עופך וס ס6דס  3סייגו
ססתג(ות ככור ר'  1nDtnOIעד ,כי (פ( 6סיס ע( עוכר ,רתויספך סכן נח נטרנ עליכן ויסר5ל נמסר
ר"ס (יכ6
מעסן 6קר (6 6כ(  6(1טתס ,וכסמת מקס (6 6כ( היטטי לריני ממיס לתוספוט סנסררין
י
"
נ
נס כר6מוגות כתו קכתו 3כפ' עקכ:
מירי עיי"ע)'  601ר( 6כתי 63כ6ן מוח יומת גל6ס
(ד' (נויי ס%

העניי

ויקהל

*)

ע111

רס"ן

דע(
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ייקהל

דע( מלפכח סמטכן קליי וסרס אסוקס ממטכן ל6
סיס גוססדין דיגי גפטוה חין כסן ולין מטפט
כדדרים פרק ו' מיתוה נ* 3ע" 3ו6ז ( 6סיע עדיין
סמקכן  6(1סיסלסרן כסן ורק חיחהוכיד"ס .ומטו"ס
"6ק  60ולמר נכי  SJDכיכוסמקךי(סו,כח וקיר כסייף
ו(6דן  onlhכעוכי
י ע*1
ק 16עדיין
סיס כסן  6(1סיס דיגי נפסותן רק קכני נח קורס
מיה ג"כ נסרגו  SDע"ז וזסוסייף הכן גחיייססו
כסייף,וכת 60דגחיכ (דורותיכם ,כהיכ כ( סעוטס כו
(?(6טס כו' נוות יומת וז"כ ,ידו"ק,
ל רף ע'
רב:זה  HIP:1nלטון סגמר 5פרק בללגרי
6 06יע סגין (מזיר לכתיכ כל סעוטס כו
מנבכה יומת  6(1מייתי קר 6דכחריה דכהי 3כ(
סטוטס מנרכסכיוס ססכתמותיונות ,דכמכי(ת 6דריק
6ין(י  hShעוגם ט( ח(6כס ם( יום מ(6כסכאידס
מגין ת"( מח((יס מות יזמתיואכן מייתי סנתר6
מקרץדויקס(דכחיכסחוסהכוח(כס6(1כתיםפיוסודו"ק:
והנה כפרטת הק 6ג!:6ל פנת6חר מארכת סמטכן
ונפרטס זו נ6נזרס (סיפוך מארכת הממכן
6חר ;3תוכפר עמד ע"זכספר חטיריססימןתקס"ח.
ויתכן 1דסגס מאבכת סכוטכן 6יגו רומס (נ!כסירי
עכודס ד( 6דחו חכת מטוס דנוכטירין 6פסר (עסוהן
בפטר (הוות כ(6
מערכ סנת ,חם"6כ מתקכן
טכת( ,כן חוי  hl'nhרדחי טעה ,זיתכן ,דכעכידס
ס דכנ!טכןס( 6קורס סככוד וס0כיגס
הותרה ;כתתסי
מ15יס קס ,וססכח ערות לכבי עורס קססי"ת כר6
סעו(ס וחירטו מסחפם סמוח(ט וסעכורס סרס ע(
ססגחת סט"י כפרטיותותקיימו ככ( עת ורגע כראגו
יתכרך,וכ(  cSlDnסו 6מתסווס ומתחרק ככ( עת

("

חכמה

ו' סרסי  16סיס כגין סחכן כחו מפרטי טורך
סעכודס לקרי כגין סמקכן 6חר מעג(,סטיון 0הסר6ת
סטכינס וככוד ססי"ת שפףעל כנ"יקודס כנין
*6כ הו פכודס 1כ( 5רכיס 6ףכגין סמסכן דחי מכהן
~
סנזסכ
ר מטכן קונס (טכת6,ג( 6חר סחט 16כעג(
(כןגימ
ה( 6( 6היו רסיס (כבוד סקי"ת רק כ6ת5עיות
סנוסכן"6 ,כ  65גופית טכת ככגין סמסכןילכן כקמר
קכת קורס ,וכתו קפילט"י סקייס למס לוי מכת
(מסכן (6מר ט6יגו דוחס סכת ,כמנס רס"י 3תט6
ף מ6ך 6ת טכתותי תקירו דלין כגין וסמ"ק
יטי
דוחס טכת יעו"ס oslfi ,כסוך יומק יקיף מהך 6ת
טכתותי תסחרו (מעט פקוח גפם דדוחס סכת יעו"ם.
ודו"ק עכ"ז .וככה כיגורתי ד6סיעיוחריכ
ה ככגין
t
o
הנוסנן מסגת ל 5יתהייכו מיחס 13רי  lhופור
ויקרך פ" 5רכ" 1טל5נכניס
רסיסך באררט
י
ס
ר
פ
לפליי ,יפו"ס ורו"ת:
 Sohnמוברל5לפניויירע
5ן וגו' כמכילתך( .פי 0ס16 61מר

~הבעיי
לץי

ר נו'
נחייס ונק5יר קנות מחריק נסעה יקלי
%ס טניעיס טלין חייכין עליו כו' ק"ס סוכת מע"מ
(מניעית קכת טחייכין עניוכרת כו' דיןסו 6טיטבוח
%פ"ס לסבה ת"ל ל 5תכפרו 5ט כו' כייס סמכת,

כיוס סמכת 6י 6תס מכעיר6,כ( 6תס תכעיר מע"ס
(קכת ,כוס 6תי ספיר יר' עקיכ( 6טעמים דכיון
דדריס תוספות ס3יעית  bTpnדגחרי;ו3ק5יר תטכוס
רביוס סוכת לל%ר
%ע"ס
"5נ לריך
(קכת דגי(יף %סביפית לולך רקר 5נלי ,ולכן סבר
:כפרס אסורס כיו"ש .ולנך %5ר נססחים "5ל סרי
כבר לאמר כל%ל5נ :ל s~rD' 5סרפס מעין %לעכס
%ס ט"ל הסריחו %ערכ יו"פ' 5כל ר'יטנ!ע (6דדריס
ורגע מלטוגו יהכיך,כרמוי (עוטם 6וליס גןו(יס קר 6כחריטוכקמיל תקכות ע( מכת ולית (ים תוספות
6טר מזם (חדו כחפנם ממחוםככ( יום תחיו מעטי סכיעית מקר'6עיין לס"ק דף ט ""כ קר 6דכיוס
"רליסר' י!נחן(קמן,
נר6קיח' וטס חעון סס"י וכנוו ס6מר ס(מס ככס ססכת ע"כ(דייקדכיו"טונוחר כנ!1ד
נגיפי כיח זכו( (ך( ,כן 6ף תכסיריס כמו קניית ולכן מוכיח (הכיק חקרך.ד(,
פל חשן כו',
תתסחי
מ"מ מוכח (ר'
סעומרוחכמתו מפיית סלי ס(חס [(נוףדגפס( הניגס ו(פ"ז ' 65ד6ף (ח"ד (חלק י65
מיחל
וחגור מקרט] רוחין ס3ת6 ,כ( בגין סמטכן וסננקרט יסתלסל ראית ליס תוספות סביפיט
'יספירסו
וו
ימ
רבכ
( 6וחי מכהי דכ*ז ד( 6גגגה סחקרם 6ין ססכיגה סכערס (גמרי 6ף ם((6טורך כ((1 ,ד(6
ר
ת
ו
ח
לפרס
;ורם כיקר46וכ6מ5עי.ת מסכן ומקרס סקכיגס קולס הוט' כילם דף כ"ג
כ"ס ע"ג חרט
גיסר 46וכ*זסבין 0כיגה טרויס ס( 6(6נדחס סכת,
י יעלט ודוק סיטכ:
~VD
דכרי סירו;(תי
6כ( קורס סעקו כני יטר (6סטם( ס( 6היס התגלי ק] ת6תכס ,הגה לוסס(;י :תרופות ( r~r) 6רק
חרוטת סרנלות עריין ל 5ננמר
ככ"מ 6טר אזכיר 6ת מנוי 6כו(6 6יך וכלכתיך ,ן עתים
י
ל
י
5
ר
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(קתן בכי מטס ס0קיס (פ ס6רוןן וסם כתוב ')DS
סגיתבוססיסים (פכיספיכת,
סביכה וכןכתוב כפיק
דטעט סקטרת סו6
וניקח רסקדמוגיס ממס
י
מת
קו
לפגי"(6יס 6ליחככנזקומ
יטמפטמין 0כטל' ומיופין
ח( 015פסס
סח(כיס תנויד יוסודירס.ורכן (0טיכסיי
לקערת  n'1CSIכבמיס ,וככר 5וחו ע"ז .ך"6כ מרס
ותסק( ("(1 4מ 0חייכםכרת (מפטםכמוחס .וברעתי
קטית ם( ז'-נוי סנו(ו6יס יוכיחו סעדיין ( 6קרנו

ביום

ינר2ר2

מה8י

גר6ס וכר"ספיק
נכגם ככבדי וסג (פגיס ממוס קטין קטיגול געקס
סניגור וווקל גזירי וסקרכס יעו"ס( ,כן לנזר מ31ח
ו (כפרסן
סזסכ6 ,ף וזסכ קעיגוי ,ת"נו עיקלו תיג
וכס סכפוריס 6חת כלכס6 ,כ( סקרו סו( 6קאת
סממיס ד6יגו (כפרס ודו"ק:
6ת תוכח סזסנ (קטרת ,פירוס ,הנוזנח
אעקר מקטירין קטרת כתקותוי 6נונס זס
דוקך כנוק,רס קסיס סנוקוסקיום6 ,כ( כנוטכן תסיס
מטקט( נומק1ס (מקוס וגתמח סתמכן S~hסתקוס (6
סיס קדום כנזוס"כ כת"ת כפ' תיוחס(,כן  06נעקר
ן מקטירין כנזקותוי(כן גסי טקס  hSכתכ
סמזכח6י~
(קעורת ריק נכי סקתס סכתוכר רק סתזכח (קטרת
6כ( נוקונוו סיגו ר16י (קערה וזססנחכח סו( 6קערה
ודו"ק ,כן דע ד6ף ע"ג וכגנו' ( 6נזכר נוסיכן (נוו
טנויכח לנעקר תקטירין כתקומו גרפס,די(יף וכסמן
סת6ור כהיכ כפ' לנדר ויקחו (6יך כו' ע( סנונורס
סטסור 0וכו' וכלן כפ /תס 6כתיכ גסיקערת ומחקת
כו' (פני סערות כ6סת"ע כו'  6(1זכר 6ת סמזכמ
(6מר  SDסתזגחיקטירנס(,כן תורס (גו דרקמקוניו
מעככ 6כ( סמזכק ( 6תעככ,י6סגעקי מקטירין
במקותו ו'זסייו
קנכון ,וכן י(פיגין מקטרת מפגימי
ט6ס5ין %ע טען נתקומו 6נ( ומיס (6י(פיגין
לטס קינן גונולין סכפרס,עיין זכחיס וף ק* 1י(פיגין
חון מפניס וכדף ג"כ יעו"ס ודו"ק:
ננבמ' י,ימ 6לן י1ד16 6תר מזכח מנו51ט ועותר
63ת5ע עולס כו' גמ 65תזכח נוכוון ככגד
סיכ( וכוהותיו ,גל5ס יודק(טענויס ר6תר כזכחיס
ר16ס 1פ"ר 6תל דלין כ"ג

ינתת

יי'

דף י"ס דתזכח מעמס מסס סיס רחכ עסר קתות
ו עסר קתות וסי' עוטך
וסי' כתו סתמכן ססי'ח"
פתח הלמ"ע ,וסקרסיס סכר גפ' סזולקדסיו ת(תט0
ן וסו(כין עד ג56כע 06
עוכין (6וס tSDninlכסי
עם
ת סרכם ופינץ גכ( יוס .וז 0ס6תל ק( 6תןמו כן רק !,חטם מוכין הנוס וסי' ת(תטס
קיכיי
מעכוכ
רי6מס
.ססקטרת ס15( 61רך סכ6יס (חבלן לק סו( 6ריח נדים (מלות סמ,כח 3סן וסי' סכךיו 65כסי
ס סרחכן 6מהוסי' מכוון כנגדמטכן וכותביו
(ניחוח (15רך נכוס ,וכגווסינורו עכוד 0מורך נכוס6 ,יי
ן תוס'
ס0ורו"ק:
סכי
וזס ירוםלסנ5ימ בסורי
סע
' כסספל5י0
יסו ככיסמגי ו1סכיויוימוי
ן
ו
נק
סר
ח קדם קדמית 5'DS .פי
י כ( סגוגע
ורכן 6מר מוכח סזסכ (קטלת (פגמירוקסריוןגקפטטידהו'ת רדהיהיימזנ
(3וז3ח יקרש טנוקדים פסו(יס (יקלכי 6ג(
סיידו ססקטיח יסיף(15יך סכינת ככורו 6מר סכן
06
ק
ר
פ
ח
כ
ז
מ
ס
ו
(
ן סעדוח  o~Dיעד ככורו ססי"ת1ד"1ק:
ר
ו
נ
ב
כ
ס
ר
ק
ה
ק
ר
קילוי
כרפוי
ע(ליו
קתלים סל5
(
כ
ט
ק
ו
ל
י
פ
6
ל
ו
ל
ו
ג
י
י
ס
05
זמן לה
מקרט
 (6 2מזבח סזסנ )'ntlwp
ר6וי
רנך2ר
תכת
יפנימי נוקדט
ח
לו
ן (סרת טויו נ0קדטו ,3כלי ,כמנס כלי סרח ומ
סקטיקו עליו 6יןריקי
טעיר כד6נזר ריס פרק כ"עי ומכן יכון 6ף ע6יכו לקוי כר6מר 3דף ג"ח' 'C~lDלכן סתו3ח
דמי ספרvוsס~
סו 6סרט לקרסים ,ס 6סגך דל 6קרסי כמו סמלים
קסו( 6קערת tU1~DI
6 6תר מזנח סקסלת כמו כפלסם לועי( ,סל 5נסתרסו ככלי כינס קרוסים  1'SDורו'ק5 .כל
י(

יהא

כסתר
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חכמה

גם6לכרי סנזסכן כתיכ וסיס קדם טחקדק 6ף מי סזיית הדס וסתן סתטחס6 ,ו(ס סנזדקרק ינז 65כי
סמם סכדיס סיו כסטכעות תקני לנעיו וסיס (56
לחיגו ר16י (ו כקמ5יס ט(6גתקדסו ככרי:
6 2ת
כו' וקדטת 16תו 6( ,כתיג מעיו ollh ,כטח פסקנות סיו מפמירין קותן על
רבמי2ורץר
י נכיור וכן נכס"ג כתינ רפנות סקרון ותטככין לוחן נז(תע(ס תע( סהרון,
וס
יר
וסיססכק
וס(נסת כו' l,)DO ,תפני ק(דעתי נוי כיור 6ין ולכך כתיכון ויקח ויחן 6ת"ערות כו' ויסס 6ת
חוט(ין בסןדגתכו(יתססולסגות (כסגים וכןכגדיכנוגס סכדיס ע( סהרון,סייגו סמתח(ס סיו ע(לנעיו וכעת
כסןדגתנו(סגותכסןכר6נורקרוטין ג"כודוק.
6ין
יב
יפרק סגי חדות 6חר דמעות סלח גחסחו
רהטנ
העל
מו
נ 1לז3פגיסכין תכחוןולכן כיר51יסס קדוק.
)
ל1כן נרפס דסכיור 5וס ססי"ת (תת כו מיס 61חרי
זס (חוקתה "6כ ( 6גמקח חכפגיס רק חכחון זכו
( 6סיו כירו5יסדלין כ.רו5יס(תיס ,לכן כתוכ סכיול
כפגי ט5מו  6(1גכתכ ככל( כלי סחזכח תטוס
רחסי1ס'6
זכ
נתפח מבחון ל3ד6101 ,טכסניכס( (,ככ((כיי
סיעוין
יסו'6לס"יודו"ק:
נ"ט5פוגסטיסהיפו
ןפגיו וכיורכר
ה צגיו תקריב וס(נק"ס כתשה ,ומקחת DDIh
רשלנ
כו' (סיף (מס נוטחתס וכו' ,גרי
ס רכוזו
 DffJhtoסתס סג6
חערו"קו,י5וק ע(י6ק Itoh
תיקורס (פיקת סנו5גפת,י כן  06ג,מ
ר קעקס
כס
רי
ס
יניקה ותקיחס ע( ר6ס ס( בניו סיס טרם (כקו
סחנכעותוגת 65ס(כטורקסכתוכות וסחכגסיס כר6תרו
תנין ק(6יס 6רכר קורס (תכגטיס (יותץ ט"ב) רק
ק( 6ס(כיטס מטס כחוק"ט סרנזכ"ן' 6ך סכתוגות
(כרן סיס ת(ביסן וסיס נוסחן ,וכן ת65גולתגיי
וסכלי לכהרחת רסן ( 6סזכיל לק מכגסיס וכתוגת
תסוס קכערס כסגי כליסוגנוטחו כן61 ,ח"כ כקלכסו
כ( הכגד'ס הגס עטיהן SDIהכגריס,וזסנומחזלמסורס
יעוין 3נעס"ט דתסחתס כסס חוס כסס ,דכהלמס
וכמלס כמגי ) otsכתריס כעלי בוודוין כר6חר ר"(
קם 3יומ .6חו"ק ככ"ז:
(
ע
ס21*42ר* תטחת 6ה הכיסס,יתכן ר
ת
(
ע
ח
הסרן

מקחתו סיס נוניחן ע( ס"רון וזס עותק פמוטו6 ,כ(
כפרקת כתרכר טתיכ וכ 6לסרן וכניו כגמוע סחחגס
כו' ולתו כרי סייגו סיסינוו 6ותס ע( העות l'~ho
 6(1יסיו נזונח
"יס ע( סקרון ,וכזס תסולק חס טתמסו
 f~Dסתוספוה יומק ןף ע"כ ע" 6ן"ס גי גתיכ
עיי"ם .וסג(ע"ד כחכתי ודו"ק:
מחס לויס (רח5ס ,פילום ,דחיס חיים ;וכעיס
סוי מידי דחזי (6וש לקתות (36 ,חי גסנויס
מכונמים 6יכן ר6וין (סתיית  olbרק (כסנוס וכדפתר
פלק עוקין פסין ( 6התילו פסי כיללות  6(6תיס
חיס כלכך נידי דחזי לקרס,ו(כן (קתיית סורססיס
6תיג 6וחזי (6דס( ,כן לנורסגתן ניס (ריו5ס וסתם
ס( ט6רמינות ד( 6קייתי (6רס וכחכתיס סחו(קיס
ע( ר' יטתע (6כלנור תי כיור תי נזעיין סס ודו"ק:
בהממרה,
סיס עם לנכך (כנות ניח
(סני סטיכותכי סיס עס (ככך
6תס ( 6תנגסמכית.סמכין  '"eDתס דכי6רתי בררוס
כתק",6דסוכר ר"חכסן גדול דע5ספית '6ן תקריכין,
ומ"מכחות 6טולין ,וטעמו פיקתיוטמוני 3גיךכתו(וס
סררת כפיקרי כהים סססנינס טורס כחנליה ססע(ס
כר6ית 6כזוס"ק ריגק6כ6סתורס ג' דזסו סתג(ות ,ער
6 D'DI'nור ו' (עין כ( ,ככ"מ ,וכמות 6סוריןיס6
כסע(ס קרוס סכית כתו סריס וסכן ,ושטמו גראס,
וידוע תס טורמורז"(  SDספסוק טכעוכקרל מעריס
סססעריס סרס חעקי יריו טל דור(1 ,כך ( 6סרטו
כסס 6וי3יס ,ו(כן כמחספס סיס קצוע גחכו (כגוה
הכיתן וטסכן גס6ל הקןוטס קיימת (עמס עז(מיס
כתנכית ססע(ס כחיבת סנוחטכס ק(דוד קפיטל( ,כן
לנור סטיכות כי סיס עס (33ך' פילוט  SDIDיו'65
סטיכות (סקרוסס ובתסיס קייתה לעו(תיס כטכסית
 ,oSDOnורכך כתיכ גנז(כיס ט' ומכית סזס יסיס
עציון כ( עוכר עדיו יסוס וקלק כו' ופכית סזס,
וכרכרי סימיס כ' ז' כתיכ וסכית סזס 6קר סיס
עליון(כ(סוכלע(יויטוס,סעגיןדכתוכיסנרוס"קיורוס*ק
דרגך תת6ס נוגכ61ס טידוע( ,כן כגכי6יס כדרגך
עי(6ס כהיכ וסכית סזס יסיס ע(יון ,סקדוסהו קיימת
כזחן קסום חרכיוכל טופר ע(יויטוס כו'ל6כן

רירתן

"י

יק

( 6סיס תסס מהקג 6הסיס גכי 6ותלך
זכס"מ 6כ(  SDמטקה כניו במרו ע( תקרכ הבס
כיקט ( 1וקרעו כו" "61כ 6ו(י ( 6יתקח onlh
כסייח
ך רכס (31כ סרסי (כן 6תר וחקחת 6ותס
6והסמר15ןגתותכלסל מסחה 6ת 6כיסס:
ץ ויתן 6ת סערות  Shסהרון ויטס 6ת סכרים
ריכמד
,
ן
ו
י
ל
ה
(פ(6י ה( 6ככר כתוכ Sh553D
SD
סביר סכדיסושכעות כמוט"כ.1כ6 6תסכדיס כשכעוס
ע( שעוה ספרון כו /עיכר (תינזרקעדיין ( 6גתטח
וסיס תותר (ססירסן לק קסכי( 6רפות  06יריו
סט3עוח (פי מדתם"6 ,כ קלס וטסים (עי( וירכסו
6ה סחוסן כו' 6ל קטעות ס6פד גו' ו( 6יזח
מחוטן מע( ס6סר לע"ג טטריין ( 6גהקוטו עד כגתוכיס דסו 6דלגם תתפס דהום כ6הג(י 6כתיכ

"ף

והגיה
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חכמה

פקרת

וסניתסזס 6סרסיס ע(יון'פילוס 61יט ט(יון כקיוסתו
כעת חולגנו 1ד"1ש

ראבנה כנית ט'  o'~hlסם מקוס (קרון וכרגלי
סיתיס 61סיס קם *I1~heיתכן רט(מס כיון
סיס olpn 6סקרון קרוס כקדומת סקרון(ענין קטרת
ק( יוס סגפוריס וסז6תכין סכדיסי ס6ס יטו( 6ויכ

סו

סהרון יעסו כמו פסיס ככיח קני וכתו לקמרו נפ'
ס51י( 15ו 6כן סתי' סי'סס ומימותגני6יס סר6סעיס
סי' סט ,וכסוף טוטם ותוסינוס
 ,עיי'טי וכמוררלקו
כמגחוח נוקרך דמקרם סקודט כרף כ"ז וזס כרור
ודו"קן ותימול י6סי' גגנו סקרון ויעוין כסוכות
מכ6ס1כי"ח פרק ד'סי
'. '6ועממופז (חרפ1ד"1ק(1 .פ*1
נ.נוז מקוס להון לגכא סס וכמקותו גגנז:

חפשרו'ת

יומה

הפשרת שקרים

6יגו חוזר 6חר גורדיןי ועוד וגתגס (רעך סטוכ
מתך "61כ (נכי דירים טוכס וטוכ היגו חוזר 6ף
ול6יגחסודו"ק,
קורס נל"דונועתסוגלחיקרץ(ל6
ק
ל
י
יוף גזיר ,סג6תר
6
ר
רב2זך :תכ61ל נזס ד6נזר סגנו ס
6יך (6ך וקתעק (16ומלגגי קככר סיס עליו
תורך כסר ורס ,פירוק דגק(ת 6כחלך מ15ס טוס
תסיס עליך תלך טתס 6קימתו ע(יך6 ,כ( סכ 6סכר

כו'קרון 6חד,ססתיכותכ(6וכתוכלרון6יט 6חד
רד"ק,וגריס תטוס יחמסו לתוסיף על סכנין (יעוין
ריס פרק כיסוי סרס) לכן כת31כודרי סימיס ויתנסו
כיח ד' ח51ס,פירוס כקער גיקגור hSnגתקדק
י(כרי טיככיסוסת5ורעיס כסוגות פסחים דף פ"ס
טל
סל
כח
ס
,(3ffD
(
ט
י
כ
ק
י
5
ר
ח
6
6
(
ו
ס
ו
ס
ת
ו
ת
ק
(
ס
ל
ו
ע
ו
ן
ו
ר
ק
לסכגין ,ועיין "16ח סינון קכ"ג ס"ק כ"כ ודו"ק .ועיין מוסל גובהו סתלוכס וכחוסיח
ר ק6ו( 1ל 6סנז(ך
ק6ו( ,ו6ט"ס נתירק ,ופקוע:
סק(יס סוף פרק סקי כוס:

הששרת פרשת החורש

המשרת זכור
רכסי יעלס סגיי
ך נדכם טווס  16ק(תיס נדכס
,
ס
(
ז
ע
(
(ך' ,סקויס גדגס
ססמסנרכ
ממישב מנקל וס65ן(זכות(ן'(6קיך,פירוק טל5
ך
ת
ל
י
כ
ך (סכי6ס
O
S
I
D
ס
ל
ק
ת
4
ו
ע
ת
י
ד
ירי
6תילירי
חיקינין(רכיעסןרעיוןרססמתיווכיוסגרכעתגכחסתבנסרי
ס
י
ח
ס
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