
 וימן •ג׳ יעקב
 יימוו כהן• וע״כ דייק הכתוכ לוי משקרות-כאילי
 כתיכ משקימת מההפעיל שהרכה פעמיי כטן פעל
 משמש כלי הפעיל הלוך וטפוף'תלכנה שהיו מהלכות
 אדוכה כצד קצרה ותיו מורות לעין כאילו מסלטת
 עם טפס שהן אותן הקצרות ווהו ל' טפוף א״כ היו

 עושות מעשה טף כי מי הגמשה מעשה כוה קין.
 זה אלא מתמת חסרק דעת ־ וברגליה' תעכסנה עי
 יהמר והאפרסמון נוינטת לכתוי־י ישי שיכנס בהם מצר
 כארס כעכיס וא״כהו״ל מלת תעכסנה מןההפעיל•
 ומוכרת לפרשו מלי כעיס שהנתש כשהוא כעיס או
ר ט ומבעירו כנשוך וה״נ מוכרת לפי ע  הארס ט

 תעכסנה כאילו כהיכ תעכסנה:
את קדקוד וגוי לפי שעיקר קלקולי' ״  ושפח ה'
 עייהקומה זקוקה ונטיית הגרון להראות
 אורך צוארם כי משכמן ומעלה גבוהות • וגס ע!
 הילוכן אם כהילוק ארוכה כצד קצרה • ואם על ידי
 אפרסמון שהיו בועטות ברגליהן ־ ע״כ מדה כנגר
 מ־ה היא יתש יפרע להן ושפת ה' וכוי ומפרשי רבנן
 התם כש״ס ארי כ״ת מלמ־ שפיחת כהן צרעת כתיב
 הנא ושפת ונתיב התם לשאת ולספתת ושי פתה;
נ ושמואל ח״א שנשפנות כקיתון ות״א שנע:)  יערה ד
ו ג  פתתיהן כיער ע״נ • וזה נדור דהוייא מנ״מ מ
 נטיית מדון הצרעת פרחה כהן ־ וכנגד יופי הרגלי'
 נשפטת כקיתון כויכה ומסרימת וכאילו אומרות
 הורו טמא יקראו למו מן הסרתון •שמו מעלות מגופך
 ותלה הפורעטת כקדקדן אף כי לכאורה מ״ל להיות
 •רוקא כפטה' כיון שהיו מתגאות ביפיין־ ואפי לפי
 שהן היו גורמות לכתורי ישי להביא' לירי השתתת
 זרעי לבטלה מתוך שהיו מהרהרי׳ בהן או" לכל הפתות
 גורמות לטומאת קרי כלילה הכאה מן המתשכה •
ט השדרה־ וע״כ מ ך ־  וידוע שהורע יורד מן המות ד
קיקרן ויורד עד הערוה כי פתהן  התחיל הפורעט״- כ
 יערה כטומאת ויכה ־ ותהיה מלת פתהן כאילו כתיב
 פתחן כי החית נתלפת בה״א ותהיה מלת יערה מלי•
 עירוי שהיו נשפטת כדש זיכה למען תהיינת מאומת
 כעיט השכאי' ומלק' • א״נ מלי פיתוי מלי כי יפתה
ו רוצי' לפתות את כחית  איש־ וזש סמקו' שמשם מ
 ישי יערה כטומאת זיכה וילמ״ר שנעשו פתחיהן כיער
ת יערה מלי יעד שנעשו פתיויהן כיער כ  תהיה מ
 הגדלי' שם אילט סרק ועשבי ד-כרא ־ ה״נ היו לסם
 שעתת כית העתה גדלות כעשבי השדה עד שנתאמת
 למנאפי' ־ וכי־ הייתה להם סאת כסאה לפי שהיו
ק שתמינה נמאמת כעיני  מתגאות כיפיין־ גרמה ל

 הכל:
 ההיא יסיר ה' וגוי כלוי כלפי שאדזל שהיו
 כנות ציון אומתד, לירמיהו ימהר ימשס
וס רואה אותי ונוטל אותי לו לאשת וטי וכיק  וטי תנ
 שגרמו הנטטת ונהנמ י השונאי' ניתש' יצאו מקושטות
ק וטטל' ומעלה  לפניה' כיינית ודיניס תאה א' מ
 אותי ומושיב' נקתן שלי אמר הקנ״ה הא קמת
מ לא מה עשה הקב״ה הלקה אותן כצרעת מ  מדמן ו
נ התם ונוי אמר הקנייה יידע מ נ  סה״ד ושפת וגוי ו
 אט שאין או״הע ברלין מן היינה ומן הצרעת מה
 עשת הקכ״ה והי פתהן יעדה דמי למעיינות שלהן
 והיו שופעות דם וממלאות קתטן שלו והיה דוטס
p והקרון עוכר עליה ומפהיקתס ק  משליכס מן ס

 ומו

 מהכנות ישעיה
 :.כיעהכ' כי עם ה' אלס אוי אינכ' יודעי' שאני שר
 •צבא ישראל גש נאוס ה' אלמם צבאית י והזכיר
 אדטת ימיה כניקור אלמם שהם כ' כתי תנין של
 מעלה תנא קשיא ותנא רפיא לוי ע״ר וה אט יישב
 בכסא תן ומעורר את תוקף היין עליכ' שתחם
ף עושהי ומייל כאילו  ׳יאויי' לכך שהת לועג.לרש מ

 ביישתי אותי יתש מש תקומה לעון כוה:
 ויאמר סייען וגוי עד עתה מיכר כגאוה וכוי
 שת ישראל ושופטיה' אך גאוותי אינה
 יטלה לפעול שוס דכי רע זולת הליכתי כגאית לכ
 וגנבת מהם השלו' ־ ולפי' אינם יתויי' לעונש אחד
 .פיט, כי בכי עז ט.וי העונש כללי וגלית ישראל ־
 אכן עתה בטאו בתיעומת על כטת ישי כי כגאוית'
ת ישי מ  .וזמן לכס גימו להתטיא את אתת' את כ
 כמתשבת' הרצה וגם שהיו .עושי' מעשה להתטיא
 ע״כ ראוי' לעונש גמור וכמית הקכ״ה לפתע מי־ה
 • כנגר מרה י ע״כ עד עתה גזים ולא עטר תך
 •מכאן ולהלהה כא ופי' סרתונ' ונטנש' •שהן מו ראייוא
מ כטת ציון קת להן כ  ׳לעונש גמור־ יש יען כי ג
 . כן ריתע ראשה המי־-ס תיות בעלת מועלת כ'
 מעילות נאיש מלסמה של מנצלה וכאישה למטה
 כאיל אקרא דימעלה בו מעל־ וטעם היכר שתאשת
 הנכנסת למפה הוייא דמיון השני' הנקי כת שכע
 .וגם האשה הנכנסת לחופה מתברכת כיי כרטת ־
 *השט׳ נקי ציין כמ׳ש ולאמר לציון עמי אתה׳ וכן
מ כ  pti ,במשפט תפדה ־ זש ויאמר ה' יען כי ג
 <טת. ציין ־ ולהיות שכגוכה לכם אק •שם כ״כ רעה
 ׳חולה ומה הפרש כינן לכין בעליהן שגם הס גאוותט'
 ובעלי גאות ־ ולמה עתה הכיילן כת^יעומח עליהן
 דחתו כמה הצד לבעליהן ־ ע״כ רמי כפ׳ במה אשה
 מפרשי להן קרא הט שהיו מהלטת כקומה וקופה
 .ותלכנה נטויות גתן שמו מהלטת עקכ כצד מדל
 ומשקרות עיניי דמו מליין טחלא עינייהו ומרייון
 הליך וטפוף תלכנה שהיו מהלכות ארוכה כצד קציה
 וברגליה' העכמה ארי דכי ר'אמי מלמד שמטילות
ד ואפדאמון כמנעליה' וטי ומכנימת בהם יצהר  מ
 כארס בעטם עכ״ד־ והנה עפ> דבתה' כקמשי'־
 !וכן הכתוב יען ט גבהו כטת ציק שכל ההולך כקומה
 זקופה כאי.'ו מסק רגלי השט' ואילו לא היה אלא
 ל? לחוד החישמ אלא אף גס ותלכנה נטויות גתן
 *כתיב נטוות ומפרשי רכק שמו מהלטת עקכ כצד
 גידל יכיינת' למען יסתכלו הכתות' כהס והמתטיא
 את חכת מן מספיקין כידי לעמת תשי' י יהא
 דכתיכ נטיית ט כל המהלך כקומה וקופה וממה
 •פסיעותיו אין זה אלא שמי שעישס מלאכתי ימסתכל
ה והיאך ייעשה אז מלאכתי יאק חכמה לאישה אלא  כ
pבפלך א״כ מ״ל כאילו נטיית את גתנ' שלמ 
 אתראה יפיין היו מלכות כגתנ' וקופה ומו כדאית
 כאילי טיות את גרוני ־ ואף גם יאת ומשקמא עיניי
מ לה דמו מליין טחלא עיניימ ומימון • י פ מ  ו
מ דבק משקמת כאילו כתיכ משקות מלי י פ  א״כ מ
 לא כתל ולא שרק •• ומדכתיכ ומשקרות עיט' מפרשי
ס 1  כ ומימין וא״כ מפרשי מלי שקר וכיכ שהמ כמי

 גיןיכ ולא תתומ אתמ לכככם ואתמ עיניכ' אשר
 אסם יונים וטי ואלו היו גוימות לכתות ישי שישקדו
 וממיסי• שעי שהן מימיות כהם לא יבצי שגס הם
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 סימן ג׳ יעקכ יח
 של שוקי׳ יכן עי׳ הרד״ק וילש לה רבנן מתי שתרג'
 שירי רגליא י ולפי האמת כך היו נוהגות בזמן קרופ
 כדיןנן שם כידית טהורה ומפרש סר״כ שם אצעדה
 על השוק להתזיק כתי רגליישלא יפלו לה ויראו שוקיה
 ע״ש י וגם כהיום היה עושות לה; כן מבגדיי עחיקמי׳
 ממשי וכיוצא אף שאיט נראה לעי! ס״ס עושות ררך
 תכשיט שאס יארע שמגלות רגליהן כין הנשים יראו
 את יפיץ־ והקישורי'אפי שהוא פאה נכרית רתנ; שם
 שמי שאי; לה שעמר! כראשס או נשים שואות שאינן
 יטלית להראות קלעי שעק דשער כאשה ערוס
 עושות קישורין כפתה נכרית לתיאות כאילו הן
 שערותיהן ממש ואיכתולו׳ואינשואו' עושויכן־ובתי הנפש
 אפי •שה; הפרתי'• של מרגליות שעושות הנשי' גם
 בזמנט ומשימות אוח; על התזה שהוא כנגד הלב
TO שט משכן הנפש ע" כ קרי להו כתי הנפש שהן 
 בתים לנפש שהוא הלב־ והלתשי' אפ׳ לפ׳ שהוא
 הטמז שהיה בזמן הקדום שהוא היה .רפוס כיא
 היסס וקרי להו לחשים לפי שהביאה באואו מקום
 נעשית בלחש ובהצנע • א״נ הפי שהם לחשי' ממש
 כגון לעי; הרע או להעלות. תנס כעיט כל רואיהן
ק תיין  היו טהבי' להם לתשי' וקמיעי' ועושות ל
 של כסף או זהב והיה להן לתכשיט • א״נ כפי׳ המפ

 זל שסם נומי האוזן ולפי שלותשי באזטה' ע״כ קרי
 להו.לוחשי'• הטבעית ונזמי האף.ביאורן ברור הוא
 ואין צורן לפרשן י המתלנות הן כתנות שש שנטשות
ה ומשי כנהיג כעדי מ מן הדקה או ?מיט ק  רקה ״
 טוי־ק׳אה שגז להן לתכשיטי כי כל היד המרבה
 לרקוש הז משובחת • והמעטפות אפי שק כמו שטהגי*
 כין כטייקיאס כין כא׳טאלייה למעלה מכל המלכושין
 כשיוצאות לחון מתעטפו׳ ככגד העליון הנקי טאכארמ
 הי פ׳ייגי בטידקיאה • והמטפתית הן סודרי׳ שמקנתי
 כהס האף אי הזיעה שגס כזה-האשה מתגאית כו
 לפי שמשימית איתי כאציליה׳ ישיש עישית ממשי ויש
 עישית ממיני פשתן הדק היטכ • יהחריטי' אפי שהן
 כלט שקין קטני׳ שהן לה; קשורית כציריהן ששם
 מצטעית המפאתית וכיוצא ־ והן ממיני' שונים שיש
 עישית ממשי יניאית לתון למעלה מכגמהן יכל
י  מגמתן להיאית יפיץ ושכח צכעיקמתי' וכיוצא כ
 כן טכען •של נשים יכדאטרינן רילמא שלפאימתוייא•
 הגליוט' אף שראיתי לרש׳ זל שפי' שסם המיאית
 יע״ש שמגלית ציית ספנים נקי גלייני'- אי שמא
 היי נגללית ע״ש ־ לפעד״ן דלא מפני זה היה ראוי
 להיית׳ נמט' בכלל תכשיטי נשים שאין המי4ו' תכשיטין
 כפ״ע אלא סס טרמי' להניח התכשיטין כהוגן וכשורה
 שלא יתעקמוואיך מנאן הנכיא ככלל תכשיטי נשים ־
 ע׳׳כ לכי אומר לי שהגליוני' הוא מלי שארזל- גליוט'
 של ה״ת־ וכליי שאין כהם שום צורך לכתיכה אלא
 תוספת הוא תון מן הכתכ למעלה ולמטה ולד׳
 ייחות־ ס״כ טהגוא הנשי׳ שמלכד המלכושי׳ הצייכי'
כ לגוף מיסיפי' היספת א' סכיכ סמלטש כלי ט  ס
 צייך שהיא ייתי ממית סטףאלא לטי ונקי פאלכא״לת׳
כ הטראכ׳ישה הנעשית לפי מרת הטף ט  וכליי ס
 מיסיפי' תיספת סכיכ שטכר שהיא תוספת לטי וד!
 למדתי מפי׳ מוהרא׳ יל כפי מה שהביא לט הר״כ כלי
 פז •ל י וססדיני' הן הנןראכירשאש עצמן שהן עשייית
 כסדיט' ממש • והצניפות אפי שכך היה מנהגי כעי

 שטאגי׳

 מסכנות ישעיה
 יהיו אוי אלו לאלי סורו טמא יגו' טמאית הן עכ״ד •
 מעתה יוכט הכתוכי׳ מאליה' הן קרס אמר ישפח
 ה' כטת ציון וטי וממילא ש״מ שהיי שופטת דם
 מיכה • ועיכ היי השכאי' משליכי'איתסמעל הקרא יהיו
 טפלות לאק ינרמשית כטיט השדה י יזה גי>£ להן
 שהיו מפשיטות גש מלבושיהן ותכשיטיה! מעליהן ־
 שככר היו מלוכלטק כטיט נרפש שנתלכלט דרך
 נפילת; מהקרון לאק ולמען לא תהיה להן לכושה
 להראית עצמ; מלוכלכות בדם ייכה וטיט ורפש
 תהיינה מוכרחות להפשיט מעליהן קישוטיהן וכגדי'
 משובתי' שעליה' י יתלבשנה כגדי׳ מלוכלטת פמשפט
 כנרות וממילא תהיינה מגוטת בעיט השכאי' יע"כ
 היו מפשיטות איתס הכגדי'• והיכיר כ״ד קישוטיק
 להיאוה עדהיכ; רשכטתןשניתט לנשיי כ״ד קישוטי!
 עד כ״ד קישוטי כלה העליונה והם כ״ד צירופי
 ארטת כידוע• ורז ניתן לנשיי •למען תהיינה לתן
 ולתסד כעיני כעליה; והן היו מתקשטות להתראות
 כיפיץ כפני השכאי׳־ ולפי' שתמותי היתה כי יסיר
 ה' את תפארת קישוטיק לתכ לכלוכן שתהיינה
 מוכיתית שלא להיאות גטתן ייתר להתפשט מכל
 הכי־ קישוטי' ולהשאר כלי שוס תכשיט ועיכ תהיינה
 ללעג ולקלס־ והיכיר התכפיטין שכהן היו מטוטת
 להכשיל מקרם את כתות ישי יאת״כ להיות לתן
 כעיט היוכיסי' והשתי- האחתן שהיכיי ביאשונס
 היא וברגליה' תעכסנה שהיה כעכס וסעמון ברגליהן
 להשמיע ע׳ המיר והאפיסמון שהיי עיכיית ומתיך
 כך יי>ט עיניה׳ כהן ויתמדו יפיץ כלבם ־ ע״כ האתיין
 הוכיחי יאשק תפחית העכסי' שהוא כמו פעמון
 להשמיע קול הטשאו כך ג״כ תטשאת תכשיט כיה
ן כך שתתן טרף ת מ  כמנעליה; היא להן לפעמון י
 למרחיק כ״ע ידעי שכאית הנשי'דיך שס־יהשכיצי׳
 טא מלי שכין.של סבכה כפיישי יהראכ״ע יאפשר
 שיט מאי דתנן כפ׳ כמה אשס ילא ככטל לרה״ר
 ימפרשי לה רכק תתיכה של כגר כמו תתיכה קטנה
 שקישרין על המצת יטתנין הצק עליה כת שלא יייק
 להן הנין כמצת יפעמי' מתקשטית כלא ציץ ע״ש־
 יא״כ הייט השכיצי' רהייט כמי שככה מתקמת •
 יסשהמט' מפרשי לה רכנ! כמית ירח אי לכנה
 כתטרס שלהן כ־ פיישי והרד״ק יהרא״כע ־ יאפשר
 שהוא כמו שטהגות נשים כטירקיאה לתטי בקוש״אק
 של כסף או יהכ או גס כאיטאלייה שתוגתת ע״ג
 מלבושיהן סגורה של משי ובאמצעה עושים לה פיוייה
 של כסף אי יהב לטי־ הנטיפות היינו •־כמו׳ שטסגוא
 באיטהלייה יכטורקיאה קולא״נכ של פעלאש ־ או
 כמי שעושית כאיטאלייה פייייה של י׳אמאנטי ונוטפת
 פל התיה־ והשרית הן צמית הייוע כמי שתיג׳
 מתן ושייי ייייא והוא מלי וכל כעלי השיר יוצאי׳
 בשיי ־ יהיעלית מל׳ יתא התם עיכיית יוצאות
 יעילית מפרשי רבנן ייילאית הנשי׳ מעיטשת פטהן
 תץ מן העיט' וכמי שבאמת כיממי יה כך טהטת
 כטייקיאה וגם כאייה מקיינית מאיטהלייה שנשי׳
 תשוטת איט יוצאות לאי] כפניה' מטלית • הפאת'
 מפישי רכק מלי פארי המגכעוח ויה לפי שתי
 כליליא והוא הנהוג כאיטאלייה שעושות טתאונפ׳ן
 ע״ג הראש ככתר על ראשם ־ וכעת טורקיאה
 טורכאנעי ע״ג הראש • והצעתת פ׳ישי זל אצעדא
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 סימן ג׳ יעקב
 שאר סטף לא יפלט מן ספורעטת ע״כ אמר אף
 גס ואת ותחת מעשה מקשה קרחה מקום שהיו
 מתקשטו' כו נעשית קרחים קרחים ופלו' הראש ששם
 היו קלינט' שערן עם פאת נכרית ועם פארי סמגכעו׳
 לנוי להן עתת נעי־ית קרתיס קרחים מתמת הנתק
 שפרח כהן או קרתה ממש כלי שוס שיער עליה! ־
 א״כ הו״ל מכף רגל וע־ ראש כולן היו מוכית ומעוני־
 ולמען ישראל הוא ידע כי גס תכשיטי בגדי צכעונין
 מתלפו להן כמ״ש לעיל יקיר ה' את תפארת וטי
 ע״כ אמ־ יתחתפתיגיל מתגירתשקפתחי'המכיאי'
 לידי גילה יהיי למחטר׳ת •שק שהדי כגדי צפעינין
 שפאשה הם הס המפתים לעכרה כידוע דע״כ אסור
 להסתכל בהם שלא יבוא לידי מהשפה, רעת אמר

 שעתה יהיו למתטרת שק ־ א״נ אפ׳ לפי עפי מ״ש.
 לעיל כשם רט׳ אקרא דוה' פתהן יערה דפליגי רבנן
 אית מייד שנשפט כקיתון יאית מ״ד שנעשו פתחיהן
 כיער׳ א״כ אפי לפי מקרא וה שהיא סיומת דקית
 ההוא דלמ״ד שנשפט כקיתק א״כ לבלתי תראה נטר
 חרפתם וקלונם לחון הוכרחו לתגור כמתטרת שק
 כאותו מקום למען יתקבץ בתיך השק דם נחיתה
 ולא תלא לשק ־ ולמ״ד שנעשה פתחיהן כיער א״כ
 אותו מקום היה כשק הזה הנעשה מטצת של .?טיס
 שמתיש היא לשלות ט יד שמשרטת היד כעעו כו
 ה״נ היה איתו מקום מקיבוץ רוכ :•שער כטצסשל
 עזים*' וע8)יים כי תחת יופי א״כ סייט דאמרי איפןי
 חילופי שויפרא כיכא ופורשי זל כי תמא לסם תחת
 יפיים ־ וכתפ עז מהיש״א כח״א פי' לפי פשוטו
 אכל לפיהדרש יהיה כי מלה קצרה והוא כמו מבא
 וק״לעכ״ד ־ ולאתר המחילה הדארה נלע״ר ייש* זל
 פי׳ פן לדפרי הש״ס דלא רצה לפי דחילופי שוכרא
 פיכא דאמיו כש״ם םוא פי׳ פי תחת יופי דא״כ
 סוא א״כ כי פירשו שהוא מלי כי בא או טיס בגי'
 הנמצאת באיזס ספרים־ וא״כ הכי הו״לל כיכא סילופי
 שופרא אס פי' המלות עצת! ־ ותו דלא הו״לל ב־אערי
 אינשי אלא הכי מ״ללכיכא חילופי שופרא־ או סכי
 פי' רפא כיי פל זה תתת הייפי שהיי מתגאית ט ־
 וכדאמיי אינשי כעלמא חילופי •שיפרא פי כא י ,וכן
תרגם יונתן דא פורעטתא תתעבר מנהון 'אף טעאת 1 

 כשופייהק' עיניט הריאית דהייט דברי רט' כש״ס ־
 ופן שישי גס כאן על הכתוב וכן פי׳ רר״ק ולכתר
 סכי נןכיא דברי רבי' ופי׳ לה כפיי מהיש״א ־

 ולעיין כרכתי׳ :
ך כתיב יפילו וטי יש לדקדק יאמאי קרי י ת  מ
 לסו מתיך ולא אנשיך ומת גס כי סיכי
 דתתחיל הפי נמי הו״ל לסייס יסכי סו״לל וגטדיך
 כמלתמה ־ ולפי' אני אוי דאין זה אלא שכא הכתוכ
 לפרש לט דעת כמת ישי תמזטא שנזכרו עד הנה
 מש להכין כוונתם ודעתם האם נתפקרו לזטת עם
 טיי נכר הארץ או אם נשתכחו שהיו,נשואות לאיש
 על מה בטחו־ ע״כ מפי קרא מתיך כסרכ יפולו
 אתן הייתן סובחת בדעתכן המזותמת שכך יארע
 לכן שאנשיכס ימותו כמלסמה וממילא אשה כלי זיינה
ק ־ זש  עליס יסשכאיס יתמדי יופס שלכן ייתמדו כ
 מתיך כתרכ יפולו• וקרי לתו מתיך לפי דקרא כתיכ
 שלם מנאפים וכדאמרי איכשי איסו כי קריואיתתיה
 בי טציני וא״כ הו״ל רשעים שכתייס׳ קרויים מאים ־

 וא״כ

 מהכנות ישעיה
.גס י כהיום היה׳ לאתר שעושי' טריאונפו  שנוםגי7
 למעלה מראשן מפשתן דק עד מאד והן ספארי'
מ התכשיט תופרי'  שנוכחו'ככר•' כר מן דין כסיף מ
 סודר יא' מהמין ההוא עצנט ויורד למטה על הצואר
 מאתריה עד השדרה ויש מי שעושות ארוטת ויש מהן
 קצמת־ ולהיות שהן תפיחת פפארי' שהן למעלה מן
 הראש ע״כ״קמילמ •צניפות מלי נטף ילנפן אפת
 והיא מלי •מצנפת ־ א״נ" אפי שהן מיט תכשיטין
 הנוהגות' משייכעורקיאה שכמצנפת שבראשן משימית
 מיני תכשיטי יהכ ומרגליות כדמיון נומיס וקורין
 להם מאשא״לא ונקראו צניפים להיות שהם מונחים
 על מצנפתן ־ יהרדידי' אפי שהן אותן הסידרי' שמניתי'
 על כתפוחיל לכמת כהן את הדדין שלא יתראי
 לעין כל ילסיית שמיתחי' איתס בתכלית המיתות שלא
ק שאיט נוי להן ע״כ קרי להו רדידין שמא במו ט  י
 ידימ כסף וזהב שהן מתותית־ ילפי האמתכפרטן
 אין אט ממאיס כ״א א' ועשרים מיני הכשיטין
 •ובעלמא אמרינן כ״ד קישוטי כלה .שעי אמרו רט
 נןתטס לכלת יכ סדש לפמא אא עצמה ומנין יב
 הדש למען'תוכל להימין לה כ' תכשיטין לכל תדש
 ועי;כסי משפיל לחד לא״א זלהה פפ' תשב סנערת
 אתט יעים או עשור מלבר מ״ש כת המקו' זל
ן של כ״ד קישוטי כלה העליונה ופמ״ש לעיל י מ  כ
 ׳אופ' לוי שנמנה •כמנין כ' נזמים האון לשנים וכן
 .צמידי היד וכןצתמי האף־ ואם נפי לקשיי מלעיל
 שהם י לחשים ממשי ונמצא שאין כאן אלא מין תכשיט
 א' אא* להטת כמקומו הכי צעמת שהם שידי הרגלים
 יכדלעיל׳ וא״כ עיילי אינהו. במקום א' מנימי האוין׳

 וביוץ• היודע י: •
 והיה תתת כוש ס מק וט׳ כלוי כמ״ש ר5ל שם
-כשבת מקום שטו מתבשמות ט נעשו
 גמקיס :נמקים י ואתת חטיה נקפה מקום שהיו
 אוגרות מ פצל6־ל נעשת נקפיסנקפיס ־ ותתת מעשה
 מקשס קיסא מקום שתיו מתקשטות ט נעשה קרחי'
 קרחים׳ וססת פסיגיל מחגורת שקפתתיס סמכיתין
 ללדי גילת מולמתגיית סק כי תחת יופי א״רהייט
 ךאממ אינשימלופי שופרא כיכא ענייו־ ומקום יש
 ־כראש •לפי •פפל לשונם נמקים נמקיסינקפיס ניןפי'
 קיחיס' קיחיס דלא על סכם איפפל תקא ־ אלא
 שדקדקו לי הכתוכ והיה תחת משם מק יהית דלפאוים
 תיבת ימה מייתרת שבכי הקדיס כאמרו יהיה ־
 אלא היא טפה אמ״ל רלא תיטעי לפי יהיה אחת
 •בושם מק :רי־״ל כמקום הטשס שהניחו שהוא לעד!
 את סבשר היה להם להמק וא״כ ממילא באסיר משם
 הטשם שלא מיסו עוד י נתבטלו גס הנמקים־ ע״כ
א סכאוב:•להודיע שאותו מקום סטהשימו תכישם  ב
א נעשס נמקים נמקים ולא סטשס נעשס נמקי*  מ
 אלא המקום שהשימו כו״הטשס נעשה נמקים נמקי*
ה שס הבושם מטון שהמקום  אפילו כזמן •שלא - מ
א גרס להם הקלה להתגאות מ להטעו, הכסויי׳ מ  ה
׳ וע״כ מכפל ק מ  כמ״ש כרגליהם תננכסנה׳ יהיה ל
- וימה זס הועיל לכל מזי ־ י "P*הי T O :  כלי" <

 •צכתוכ׳ ותחת חגויס נקפת מקום שמו חוגמא
 גצלצול • שאס המתטם •מנשה •נקפים גקפיס לי כייתת
 שמתה" בשרם נכיתת. חתיטת :•חתיטת , אם פן
 £נגייסיתה שיענוקם ממיצים .ועד ירטם־ ולמען
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