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 bכנכו 5רfכfכרבנכtכבכ •כו'מ~סנס"fכרסכססfכסניfכרר"פסfוונכ~וס •נכודיבוfורככתוכוופי'ופוtרכייסו 1כומיכקכסווfככ·~ f1כככ"כ"כד' iלצ~יראשון
רביונכפי'"כ Pונככ •.בכ"ככננכ tSגכסtרסנכי Sסfנכככנכי' Sכtכודfכידב"ס •ככוסכסס•יכוונדיכ•סכפ•גtוככיסס 5ססייכונד•כמסר~·וב"ס .

ס tnכנtככנגכרtרי bרדזבסנכרןדסרמקi:יננכרת 5hדנ'וסfויס <fרסירומפרס •fורבנכסכויכיססכיסנדיכסברינ"ס·.וניכרדבריסו rו
 •נכסרכםוtרוביסfכדכגכיבןדב"סננכרת f5גבד'וס"כ •סיבוtכרכנכונכיירידסרfופםיטfווfיכ"ככר'כסונכייףכיזמר •סכיססייכודנדילמכגן .

דאיךךו"ר~צטריךדויפראצטריך tiדב*גכוזומפרס •כסוונכייףtררי
דfכינכסtככ•מfכככמו,,ינו'םדו"פגדילםינדיליr;נר~יבגליםארםוהדעייף .וכtוfוrכריכימרינכודדנדיגיססכרי

ריכומfו 5רס •דר"פ"כ .rקנכרפפfכדרננרךשלחרטרבאםראךארבבררבהארo :t )ו(כפרסמכייכfונדיליסרככפרסיכנ"ס ,כסנככוכומ
סגר•כרםfוfוי'ובכנכר' .נכמליומונןל .למפרסוסדר • 'tוכ~וסגןקמfכנד•כ

-דכtכסך .וסייכו •fוזכרבכוס'מ Sקתכרךר,כךהפפארבארם o :המביןםזהערfונכ"נמכtרfכןב"סטנכמייסורבינו :מfכםס
יקריב_וכמכונכמ fSומנ)'והר.ירמיקיוחנןא,דיעקבא',ר o )ז( :ד'ומשולשתשלשת '•פנדיליסנדיכסריכtכדמכרfכי .מכ ~

רחי~י )ח( •fונרוכקטרממכמפמרtר.רוביא!טריךאגורל.קשרמלאלתר~קצרךי ף''כlכ'rגכ"ככ • flכנדי'tככtורfכיכו
נכfוןיס 4העניןסרףעד-כר'דרםאחוהפפאדמ •.רס"'גסספירדייקמוכד •.כו'כ:~ו

r וכ:גוןנכגרניכרנכסרזסרספס ' 'רבראי'עקברד'ראצטריךפפאנ'כ"טנד'ומס"כ •ככךכרון"כfסרני~
רfוכ"יכדברימסיקדרכי.כר •.ננמרtבדר"יל Nקםמעליטפיומקריבכחסכלאםינאפזכוtרני''דfויןכר'סכיסבדילגד"ס

כככסיוכtוככסיגכלדכמיכננמfכ Pמfכיל :t'1קםעליטפין pדםרחנמהכלה"אםרר"יראיריכפכסכיס tiדינכtנס'ק 1סכר'ככסכיס
 6ןננמר .ככףפלריפמילומסולבפיכןא~נדגליםאאגידולדרםארהיכא ) M ( :פפארובנד•כנכ~סנד',ססכ'.וסייכונזילסרי
כנמרtכררבבמימרtכוגכרד .ליtרfכ r "כ:על .כר'נד•כנכסןויגכפסוככסיכפכסכר'

עכtו'סקרןכרטסrכנכ-כסמ:רfכ 'יכf.לפכיכו .נ"ככווןס rול .בדילfכיכודfככמיtכ{ממ
~ב·fווכtכוסווגוסרי"ף .כוומןחוכfכרנ"יכמfכןכנדיססככפינככנד•כיסככיסגר•כרריסדסכיכר'מינקל;ןווfככיקכד',;ן 'כf .ב,'מכד'

מtבי:רננד"ב.כלכוטפrכ bסמסגריסרכוכוtכנכ •ררכ bנכיככרtככtכרט .rכככגדיכ•ספי' .גככ"כלסככרכ'כוסכן'כ 1זכ bומוןכיןי~ססןנכ~מנכ.מרמי
 יט;:~ס rנריס •ככפיבכל.כנכיכןדממרב"י b ר?:כמfכןרפי'ולרפוייסיfכמככןטכדמקרסמכלמסד"~דכ"מכמוס'דכtורכ"ז ·כרפכןוסיסfכר'טיסtו

כנרג:ינכ'כרסמתכס•ס ti:י~ררב~tכורו;ןכס •סגככיןננכיקרדנכוrכtו:נג .ממוכוופוסכייסרוככfומרמסדסייכוכפרסורט •לכפכןריך 5.ד
פסרלבנכרמ f5כגמ'וכמנככס •ססככ"נ"כ pלמי"fככסי'סכ"יססכיס ..סתרס,כווכס"כ •ססככוןכfכוtייבוfכרר :tרכfכסכיסי'כtכרס"י-

fויט 6ככסוסססוכנודבר ,Pככקר(מןכ\:י •בנדtוכtוככףכקרtכסמיכונכגנינוכנכם"כ,דמנדיכ כtככt·.פרrנ"יס ;tכגד•כיסד"סנ'ד"סיכסוס
בנדי:גסככפיבכלספי'וfכ"כ •כככףממזכרסוfו •קרןtככtוככףכקרtכדגנ"כריסירנכfכפרזב"יסכ•נכמ;מ .נכםככספrכרtרנד•גfו'כר tiכנכדכו '

·ולפינככמרכככףמר~רטיהטtוכtכמככנףמנככס 5סימכרר"לtויכרtויך •"מםכיספמרrובריכוfכין 5,נד•ככיב'י Pופרמככrוככיכtו"ק
t:i כfי:ירtרדנכt:i כ"יfכ:נfיזכי;גtווג"ז •ברוררכיבודנכfכליבtכזס .ררבfכב"יסךסייגודרכנכיזכרtוסת~ררrוכמ .ס.קרןנכ~כרטפ

סניfכו.כfכונכס"ס •סקרןנכןכמנככסזגסרfכבככףמכממו 5בכנקרן •י'כfכוrניברfכרר t:כfכfכמרכfכופן·נד'כ~סייי·~ב"מכונסtכנג
סוףמיקריד:ככףנכפרסרכיטtכבכ •.ררב.מימרtכtככtוררי'ף'כ~·נ .נסמוךכפכיוכוינרfכרנtנ"fכנ"גרנ"ס ;:~"בדטנכמייסו pנכמפר

בככסירכtוסככףנככיסtכ tiכנכיכןמיסו .fכגרדכוס'ירכ • tנכמסגנדיוסףרבtכ"כfכיrנtו 1ננמ .כר'חרטאיר.ר•אבררנהאםר )ו(
טכקרtכמטוסכממב'למב.רלסרכ cדפוiגמ ·ירfכיס 1בסכ 1נ'ר:כ"כ ·נכ;סמולקדרככנסמנ.כגו'כמיfכי~נכר •רגוכמfכמרiגל bסמר

iגטנכסtככtכככף\כtכבנדiגומנ"כמג~כנכןכ~םiגרינ 1כiגסנכ'ננדסfוiגניfכולfודרכסו iמימרfכ _iגניfכו:ירי"ףל bכ~כנוסככסרמכ"מ
ס.טדרטסרfכfוכבנכוממכ'יומרtכבג .כככף'נ.כלמ·קריfככננכומנ'דנכד .ורבומסנכנכמככרסדטמוtולכיוןiגfכtכמfכיק'וככמורס .:כככ • f/רר

סכיfוי )כtק"גן,ניכמרמדfכי'וכנככין .רמנככמגכלמיקריוב pמוניכוזכריסררכ:יניןיסונכוד .נfכיסור'כרבכלכססfכוfו"כזכוכק
[וככס ..דנכנכ,נכנכ~רכtו.ככבכלוככסכי •כמיסfורכוכ~מןכמנכלסוכ"סדנ"סכמזככוקתןדנסמוךפפfכדרבסtוכ\:יסגכיךכוסי'סכרי
ר r כt..ריכמtו b'ככמרטfכורככיכפרכס nנ\כליי' bמ"tכ 1נוננככמומנfכממו;ו;כי ·דרנ\:יו rוכ'מרfכוfכמ"כ· •רר."פסיכ:כמtוקfכידגכ.כס
fו i'l:i':דכ3כיכיןררי"ףככס"נמבכ Pנככמוריימfודכמ•נככףסי'כו<fור •ןכווסןב"tגכ~fוfכסמר:כרכfונכ Nבסזומימרfונ.סרי"ףנס"נ.סדרו

מגכלtככtכ'כ 1ורכר'סככףגככסיירככtכודנריס ," 5כורביכר •כככףדפכ•ניכ:נfוי·מfכוtי~פכיכויב~fכרfו~נרנכפ"יתכfכר hסבככין f5כב
כמנככס~יסfכ~כףנככריפמ•כדtרפולכנכיכן Pדגכרפרסייכו •דמנככ]נדיט-דרמסfויכו.מכסת ~ב:דמוטס"ככ"מדרבס .נ"מורבסרב

ררבמימרfכרזסר •ס:ככףנככי:יפtיי1כ~מפוכס'כ' ,, qס:ככמןכtייכרבכ"ז .סrנ•ככרכוfכרבדיגכרכרfכוכסיותורסtכי •לכןכמוטי
ובסייכרכמר"כ ~' .(tידלרפןי.וכירכופי' •סכנדבכככרןכפrכמסfו pרנ"סדב"סבימלוקמןמסרטכ Nוfכ •ססינוtורכfכסר'מירfכנריליס

דרfגכ"ידכירןכרfננ"יtנמידרב כt~tככtו •ררfככ"'סtכדרגסfכככדםiגרfוס''לדנ"םtככtו •מלמfוסייכודנדיל ,,,סדכ"ננ .tו ttנfכ
ומרווייסו 9כווכ~מסfוכמריסfככוס iמדוקtכסככףבכלטיסfכס"לכככ·ידגככוכtככסיכtכו .ס"ממוטגכססגדילס"לונ"ס •ם"ממווכ
סכריימtכככרניכוסכיfכרמם"ס .כפקfכמנרמסמנוומדfוריכי jדמ~ייססר rוגכפ•לfו '•פfורכנכסנדיל•סםכיסבריבומפר~סוfכורב

סי'סוףסב"•מtנ"כ.נככגכמדנוומנכמס .ניtוורנמרספrכו:רנ.כיכן •מחרכוופרמכייסוכוננינרבסרסיףככז;"סדכופ~ןכנכיל"כ pכככבדיגג:נסס
tרמrכ«fויכגכםרמ.~fכיןנמ~גסכמג~ככסר"סבככורכיכמוגי"fכסכככיזמזכ',ממרטדלכ"גכבכככייכfכסכררך מ,'בtכמוטרכפרןj"י
פכוסקיםודמו •דמנכלנכנככוכממנככזבנכיכןס sדמכידרנכ•'ככףככככסוtוממוכtו •ככןכנכוופתי~נזילכסיותדכנכ•קמ,דכטגכנכ''
ככיןסככףדבנכיכןמ-םוססfויסררס rכסברריס ·•דיסכסמירסנ'יסכססtככtוfויכו·דנדי'לדנ"~מלינfומרכסכמפרקי'נכ 1.כככמרכס

כמ"רוfכפי, •דמייבגכררסכוככפי'כנד כ;:~דסרfכמסfורדמרככףמרבן r "כ·וממר •fורב~ססרוין·ומ~"ס .כמכיןככןfניכרס"tיומווכ
 b'fבסרוניfורר' .•"בכסכככנכברtכונכורסבסכנףככדוקtכפטורססרבסוככרסfויןכ Nגכ •רבfכמרס.וכtודסמרtככיוסףרברtומרדסtו
רבי;,ד1כסיטת ~-זכייסככיסככמקורכוכנכ•סtככרדכריסtנבכ ••כ rרפרמכ••סוסממרזכסדס;יכרכססככינככורן 5;רוכtורבtכדרבסtוכtו • pמוכ

דמנכלמגג~ססוfיכננ~נוסנכ"כfו~נפרממג'כמנככסדספרכדסfננכמכוקמסניfנכמיביכווסכ~כרב·נ"גרס"כfכמרסטמרמכרקמ"כמתןכ'י
רוכfו•'tכזכרמיןככקבסכינומסיסtככפסרכ tiיכןכמווסtרftככמס"כררנ•כררק,במככrו·ממכוקתןרנכיק.רמ~וס ] rקכ"סי' ס";:~[בכ''מ 1ורנררב

ננבככןfכרקתtכנכבכלפכתfודסריכככוסלימtכtכי 'וfדק"נכיכמרמכtוכ~כ' .מכו rנכמקוככוס,וטכtכמסוסכגגמככתדיכיסניfוכ.tו .
רfכנכ'נ •דמנ.ככמגגכמיקרינס"נכנכונכד tiזכרtככמtכ • 1כרר~נככ.ברסכורןמ'טדלרבפירוטולסייסfככtכךרנסר iמרtו tמנס,:רביtכ

נסוכן nסוס tiככסייכררקrרfכ b ~מ"~יכזולtנסמס ס";:~סדככסיק ·וד;מכר' t:;כיכריכרב"סטנכמי•.:-רממפרסנכ"כממיכtו ...סנככיזנכן ·
מב~ .נ"כדמנכככנכבכלfכתכמוככמבמסכןfיכיכפtרוכtכ •סכיסססניfגסרי"ףtכבכ •רנ"סדכ"סכסfכמ•מר'כסtכיfכסמכס ס'~ tiרמ .~רכ"מ
וקfויכנכ•כtכי 1דספמיימtכמ;ס"רס ti:כככנרtכר·קtכיסדרםסנוףל:יכרינכס 5ןר ·סכי.מסמי'כמיימנכר bדיfכסי'ר'בססו rמינכרfו

ככנדמיןסכסככףfכיסכfכוס"סדמנכלנכנכגרכtכfכ"רמפלממfוי •סרי"ףזכסניfכמכ;תדיכיסfכרנמרךכמכלתכרבסכ:כסס rנ .-
כככרופסוכדמנככמנכ~ .ככיקריז:וסרי ,כtנכיןסכקגרסביבומננמ,וכ'כ"כ sככר'ס•לכתfכר"פאםר .נפ"נ.כגדיןכקט::רנכ~ווס
ודנכ • 1גומילמtכfכמררנfוובנרfכ .רביטכרבכתבנכרמ 5מ 1מנ-למנככסמסייס'י 1ככמ ·.נוו1וקשרםלאלהרחיקצריךאר"יי 11אר ) f J •ורי"ף
נסנכססגכףעכנוטף רtי~· Sססיסtכובנכיכןמiגר"כנס:כ'רסtוננוד וt~וr ; fו; .סוfכ.דט'סכורtכס.כככמובןרfויכו .כנכ,~ 5בfונודכקסר
 .םנכסר"וכ::ינ"יוכ' .,סט"וסס"נכ Pב .ו:יוכfו . ·כו'נרנכמנכטף t:iולfכנfכ~נגכי'וניכו.מס"ס fונכ" ·fורבנכמ Pלו Pרנככtומרךר"פ
בממכוקת 1מלי li\דגרנסכוסככףבככנוטףכקרfכוסככ ·בור rמ •נכייריכנרדככנכfכןfכ~כנכומדככו~"פסרמנ"סכמס',כננרדכ
כככנורtככtכרבבtככמרסינכtררדככס"נרבינוגכסוס"מייי"ףנס"גבטפממfורכנכס )כtסוtכבס"fו tiסלטfוכtורבינודנכתכזכמtכבכ
Cךנ'רננכ tbכככ
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 •בככףרסרfכסקרן jמלנכנכלסי:וfכ ;r·וגייכוסקרן·נ.כלכוטףסיסfו •דסויזמסמנכנ'.רנ"סך'כם"fכfוי'וכנמר)וכן·fכיכר
סtרסfגי 7'כרסי'וכרפויכנכיכזולסכירבי;נוםיףרבינוכדנכממנכססכיtכבס"נרננתכרfכסרסכ• •גנכרמ fSוד' וP "fנכנכ•כדייקרבינוfכבל
קוקנכככפ~מלוי ,,ו;דfויכככסר"סמונןמכנ~לfו:~בנרנכככוטפומ .fורננכ\גסכגהfכמר',פ .ב'רגi:י"fכד' כf"~ב nמסולסמ:רfכוכמ::רסכי

כדיורפויר sסנכןכוי n'סfכ ftiככtכ •כבנדומ~ודקברפוי'מ 1כמfכיכככ-כיר rכוכtכfכרגגכ nמ~נרכ~נבנכוח fSונ'נהרןכפוכיזמוז.גין
 i ~'כריך 5ורזכ"ו rט:וולך.-כ~יטסבירtכיס_רכ"ככפיר·כוי?ףכיסfכרכtנוס :rור::רייכן •וכ'fכרגגכדfוורייפfכטפמךר"סמינכרfומידך-
מ"ויפיינכס"כנוטףדננכיכן ,כרמנווכfכסןככימנfוורךיtי Sי Sספסניfכורניכן •דfכנודכסfוזכרכfוירfכיסנס'וכן •ס uכנכסfוקיי"~
לסרירfנ 1\סזרןגנ:ככפי~רי ti ttוכ-סו'נ;ז,נוןfכיסקרן 5גכrכ wככססדין;סגלנודדכנכ•מז;רססייכוכן'ןfכוכייrכfכטפמךfכר"פסfו

גככ"ג 1 .
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