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סדת  ID1h1נפ(*6 ,6כ גחמעע נדו(תו ט( רני (6כי
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יסרק(  SDחמקםחומסי"ורם לכתיכ כהן מזם
ומוס מס כחוכים ,סעכיןי עפ"י מס סגח(קו כמלרקיס
 06סחותס סיס ק( דס  16כסיע ,וסכוונס דיקר(6
כ16ת 1רוך נתחייכו ע( מגי וכריס ,ססטתחוו ((5ס,
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לכן לנזרכי סמן 15רר כל סיסורי
סוס6,פיל( 1עוזכי
דהי כי הפי( פור הו 6סגורל (הונ פירוק מיעזנו
סדת 61חרי זס (6כדס כטרוניס סמח(יפיס ות סדקי
וכמו כ( סוררי יקרם(כזמנינוגמדיטת ת6רק6ורותני:6
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סיסודיס ,כן תכתכ התגיי
ס ורכן ןריס תוי" 1וויזת6
ו(זקפיס כחורר 6.ן(וכרתי הורקה 3וי"ו ס( 6גטתגס
סחרי זס ע"י עזרךסככו(סיגסתגסועיין פרק כ"גוןוק:
י קלוס
ריוםולדק ספרים  (6כ( היסודים כו' יכול
וקמח(קיים 6ת ימיהפוריסס6לס געזגיסס
כוי,ודריו ז"( זתט טל זסל 6כזוגו סל זהי יזתגיס
מרכה תקט (סם י" 6י"ס י"ג(כפייס .וכיכתות פ"ק
רחי ריס לקים  60כחיכ ( 6תתגוררו ( 6תעקו
לגולות יעו"סכתסקנ,6יפיט
והר6סוניס,עיין כריטכ*6י
דגימתי חייך " hSתגורדו רוקק ,כגון 5לח סכת
סכ"ס נוחיי3ין לס כיכוס וב"ס פוטרין ,גנו 65דע(
5רת הכת טל כ"ס היו כ"ס 6ומרין קהי6 6קה 6ח
וסולן ממזר ,וכן ע( קל כ"ס היו כ*ם  o'tt)lbסהי6
סומרת יכס סגיסח (קוק ,מפליגי כזה ,ד(חר ( 6סוי
דכרי *3ס 6מת ו5ריכין (חזור חהור6תן ומר (6
הוי וכרי פ"ק 6מתוזנייך כ( תחגוררוי 35ל כ6ן
כתגי(כ הל 6כו"ע מודו רכני כפריס כעו (תקרי
כיוס הככיסה ,וכני כרכים כע"ו 31כי עיירות
כי"ך ,ולכוסו נוין עכדיי וזס תירון תספיק,
וכעין זס כת 3סר"6ז .וקוטה ססכר 06 ,6חד תגסון
הוי קקר (רכרי תכירו6זיהיה מחלוקת גרו( כיעיל(
ויעסו סתירת כסמי מורות35 ,ל כ6ן סלכל 5חר
חצירו פוסס כרין ס5מיחימ5יסייך כ5ן ל 5תתגוררו
[ועיין סס 3י3מוח 6עפ"כ ל 6נחנפו מסוס מנקמר
וס5חח וססלוס לסכו יטו"ססיידן ,ו1ס ס5מר ויטוח
ם (כולס ,קנות
ספריס כו' רכרי מלוס ,סיסיס סלי
סכל 6חך עוקם כהצמת (קייס 6ת ימי o'~lDn
הקלה כזחגיססי היינו כזמגיס הרנה קחקגו
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(ססדריכת נוס1ס כ( תתגודוו וצוק:
לקטנם 6ת ימי ספורים ס(6ס כזמניסס ,יתכן כי
 (56סעמיס מוגין סיוס יום וקילס "61כ
סיס הגס כיוס י"ר וקילס ס(6חריו וכן (מוקשיה
וגזרה סמן סיס כיוס י"ג עילס ס(6חריו' רק %ל
דת היסר(6י סיוס סולך5חרסלילה ,לכן סלת ספריס
לקייס 6ת ימי הפוריס ס(6ס כזמגיסס קל סיו:וליס
קהיוסיהלך 6חר סלילם.ולכן6נור כירוסלמי דסעייח
פוריםניח
ל 3סנס מ5חרין גליל ט"ו ססמגוהס סיס
גו  15ול 6קייך  SDזה ( 6יעכור כנוו ופריצתה,
ועיין ר"ן  p~Dסס ,רק סםלח כלגרת ספוריס סטגית
 nl~DSכפי כ( סזמגיס ס( סיהודיס סתחלחן מן
ס(ילס ודכרי ה15מוה ,ק15מות 6כתל היס לידסויום,
כן 15נוות דדכרי קכלס הו 6לידס ויוס ודוק,
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6רר ,וחס כעלס סיוס כז' 6רר,וסכן סמן סחסכ
נלכו סי:יוס מתחי( גזן הבוקר והלידס לעריו "6כ
גורר כבטס (6דר ונות כמכעס ,ססלילס טלפניו סו5
מיום לחרי (כן לתרו  6(1ירע ס3ו כיוס נולךסייגו
סיפםי:חס3ון' פירס ,ס6ס סס"3ס מהליס סטתיסן
סללרירןיס '5כ ל 5סייך ליסר הסמול רפ סרח,
לחרי סמוך 5רם (נוות וחתח(ת לינתו נגזר עליו
סימות כקותו יוס"61 ,כ 6דר 63נולד חמס מוסיפן
ס( יקרס( כז' 6רר והחורט סו6סנילר 3ף 36ל 06
סיגו ת:ן(יס קגותיסן' "6כ סו 6סימן רע (סיוח סמר
' וסוף סימן רע מסיס יכול למות כחורם
63וחוי,ידס
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החורם ימימן רע6 ,כ כקמת הקילס הו 6סיס ז'
6דר "'61כ מוכרח סיס (חות כקותו חודם hJnlhl
 3סנילר 3ומופיען טל יסר5ל ודוה.
מקו סל 6רריו
המנס יתכן (דרוס' דכתיכ כיוס 6חר גרגרות
הר6סוגות וספניות ,ופורוםיי
ס 6חר חמעסס נרקיח
טסלילס  ollpליום וכמו ררריס  1.3כמטנס פרס
ן סיט1 3ד"1ק:
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