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 המחבר להרב אחרונההקדמה
 6ו7ה ע5י, תגתו5והי כ5 כי , וגרוס 5"להי 6כף 5ה' 6ק7ס נעה הקתנראמר

 ונתן הק7מ ענודת 5ענוךתו וקרנני ע5י קסדו גנר כי , 5עעס ן)וו ו6כ73ה 35נכל
 עעי עמה "מר חיי צוה "גי גוה . והטהורה הק7ומה נחורתו היס חן כטסה ת5ק5י

 כמס מס 5י 5עמות ה5וס עד הניקני כי ע5י קם17 גנר ועוד הוה הגד51התמד
 .  בתוכם 55)יו7 קמתוקק 6ים כ5 "מר . קימו 5עס דעת 55ע7 תנורים 5תנרהגרופיס
 גנו5 נכ5 י"י ע5 ארם והכסח P"h ע5 ארם רויי  יבוריי וכתפמטו  נתעכלווכנר
 . קנוריי ו5ה7פים 5ת(ור )71פיסיס כתה מהתעוררו נשיי (יכני "מר קוה ויותר :'מר56
 זיעמה כמרון 651 תנונה 651 והסוה hs ני 6ין כיידעתי

 כ""
 קנן "מר הגדע נתם17

 ומוקר ותה5ה ננרכה "רנן , 5נ נכ5 הגרע מגוו מנרך 656 5י ולין . קנס חתנתאתי
 : עו5ס ועד תעו5ס תנורך הגדוף מגוו יהי הוה 5;)ון וקיטני מהקיינינרוך

 5כך. הניקני וגוה ככה ע5 רזייתי תה רימון ת7פום נתקרתה כתנתי כנרוהנה
 כי  פרטיה בכ5  זוגותיה 5י7ע הו6 התורה .5יחוד מעיקר ידוע . 5סוסיף נ6תיועתה
nwhומתעמע- מה6נ כעו רק' (ה  "ין 6בל  נפלפול, סעע שהחנ"ה( pwc1 ננו כמכינר 
 הימר נזרה הולך מננו כמרוקה רק . .קננו מהנתו תכלית (ה "ין 6נ5 יכווה 37ר6י(ה

 36ל המכל. בןנרי חורה נרנרי  הכיס כשיפלפל  ית"מ רנונו כן . 6ניו גולות כ5ועקייס
 ה' ס"ק  ר)ז"ו בסי'  הנ"ך וכל . החירם עלות סייע ית"ס רבוכו הוי הייקרנורקי
 מ6ר ע6 תוססות עם גקר6 יום 3כ5 55עו7 נוהגים נתיס נעלי ים הדרימהכ'

 5ת;רתיכו ועיקר מורס 7(ה התורה דיני הסוסקיס סמיי 71WSS מיס 5"נ 6נ5פוסקים
 התורה כי . עכ"ל 71PS 3מ"ם י5ק17 65 מעות 7' "ו ג' רק 5ות7יס מג'ינס זכיוןכו'

 הרנה( )וכתוהו נניכס 6ת עק7תס מכתונ כתו תורה 71PSS 6' ע5ק תנות, מניכ5ו5ה
 56היס 7נרי הו6 הכ5 כי ק7טיס ט7ר "ו ונוועד נרכות עמ' ילתו7 "ס צילוק 6יןונ(ה
 הג' והקלק .קייס

 הו"
 וכעוהו לעמותם ומתרתס מכתונ כסה לעמות ע"ת ה5יעו7 מיהיה

 כי ה6: לעלע  קורס  הו,  לעסות ע"ת 55תו7 מהחלק ספק 6ין והנה . הרנהפמוק.ס
  קורס שתלעוך נזוני 11ph ועש  לעמות תה ייע 5,  י5תוד ל, 06 כי  שניהם  O"pwביה

טתלוזוך
 hS ורס"ל הרי"ף  הקן)ווני0  ולכן  לעמות עה שיורע ר"ל גועשה לירי עניי

 שרקו לפי  והיינו שכייוי ול6 יגריס הרנה  והשעיטו *ללבו ומנהוגות עם' על רקסינרו
 ננ")ו  67ית6 ה6 5פרמ נ"5 ונוה  התגחיכו, 5פי הררך 5נו וקמרו  הלנבוחשנחעעטו

u,,p5"6כי 5ו והמיג הרנה במבועה עבין מ7ק7ק "מי 5ר3 7ר"י נרי' 6ק, ר' מ 
 להעתיק ויורע ק717 מיתה 3ה הכרתי פלמ"י 5י ועקמי ת6 ק7מיס למעיטתסטית

 . ע"כ 5תר? 5נ עתן 5י  וקוטי ת6 עסוקה מהיך  (נקיס  לעפרת אטית כי51הקמ1ת
 נייני 'עסוק 5הקכיס הרולה נ"נ סיף ימעע"5 6"ר 76רנס טהרי 7תוק 5ענ"7ופירומן
 156 ה6)יור6יס מהמינו פעתיס כעה דקלינו ""מ ונוה . הקתגנר כעעין מהסעעונות
 ע"פ  החורה ייני  תחילה 5'7ע ה76ס ע5 קונ מהרי ר"5 )ותנינן 65 ה"י כיקי7ייקינן
  והנרייתות הלימניות תווית 5ק(ור לריכין וסיו 5)וטנר והזר 5)וג)ור כ7"תרינןפמוטן
 ה5יעו7 עיחר היה והו6 פסוקות הלכות והס לורנסמקנ5ו

~S5h 
 7ייקינן 156 ,קרו ויה

 דקדקו trh ()ון נחייה רק פסוקות הלכות 5ת(ור פכויי 5נו יהיה 65 5ס5ס5 ה6יכלי
 ר' ו63 תחקורו ע5 תו(ר "מי רנ היה סעס נקותו והנה . ע7קדק 13 5פ5ס5נמעועה

 רק עסקי יהיה 67, ק7מיס . 5מתיטת תטיח כי 15 והמינ נס5פל6 עליו 75ק7ק6ת"
 סטוקות: הלכות ע5 5ק(ור מריך 6ני עכמיו ,נ5 5י וניקמי  ת" 61( 55תו7 דהיינו "'3ק5ק

  ו5פי  6להיס. ירקת  תבין rh גו' ככסף  תנתשנה oh נתמכי 6ער העגך מגתהוהנה
 . וה(הנ  הכפף  בבעשח כהנהגתו הנורץ נענו7ת נעה"( הנהגתו 76ס מי5)וו7 ר"5פמוטו
 לעסם  כסיעתו נבעתו 076 מיזעה יכוה מהסטיק ניתוז 6' 7רמ יה ע5 ים7"יו6ני
 כ5 עה"( וימינת היריד תן מקו(ר כווו גויתה "קר וק;ירחו l'D~"SS נוסע מ"דסכקו
 היריד נקעת ינהג 6מר הנהגותיו ונכף היריר ע5 הו6 6מר כיתים 5ו ידתה שייוימי
 כלט,"  התורה נ5יתו7 להתנהג ג"כ 076 כריך ו""כ . נוה וה"רכתי קייו יע' כ5 יתנהגכן

 )כקיימי..;( גזע מ3ירי7 ידוע w1bl" יבלי ומם, . היריל על הסיורה  ביניותיחשמל
 עריקה עמי של יתריס  סעורות עס )פ6נריק"נטין( ג7ע'ס מותייס O'h3 04וכ17)וה
 , ועמיי וסרת)וים. כמריס כ"6 "7ס 5כ5 ר6ויס 6ינס 6מר וסרתיט ולילים ויסגבכסף

עס
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 אחרונההקרמה
 עכייס נפם 5כ5 המות סמוטיס סתורות עס )והס קטנים )פ6נריק6נטין( מס ושעם

 כך כ5 עמיריס 6ינס מהס בהיות כי . הג7עיס 556 6פי5ו (hSn h~w עההעיך יקרי סקורות ג"כ 5סעתיס נת65 ו"55ס ונ)וענו"יס נעוריס היומנים )והס וים .ועמירים
 נע5תס מהס Ph1" . שתרתקיס ועבי6'ס  עעורמיס  יפריע *יזה לעלו*  עלעס  6תתייגעיס
 ע716 תיסיס ונוה מ5קעו ננגד ומימן פרע ,יגה )ווסיסים הנגדים 5רקוס התמנותיודעי
 הגדעי' 5סוקריס יסגו העמיר" 5מס מנ"ו הקוניכן והנה . הנס ע5 תן ועומיפיסהבגד
 הג517.ס )5הפ"קק")וערן( כ55 נפניס *יגס הרכה תנווי .3י17 מקין ועי יסים נגדים5קנות
 5מס נסנה "יס  6'ן  בעינו*ות היומבים והנה . ממוטות סקורות מ)ווכריס מהקטניםרק
 הנה טונות כי טתורות. ר6ו 56י מורו 5כ5 הנקמים והס . נעיניהס הם ננ(יסכי

(Du7hw)ה5כו ותק5תס . נקנקן תטתכ5ו 56 5פנתי ימניס גס תדמ'ס oS5h 5הס והרכו 
 נ"יוה)ירי7יס( והנה הג7עיס. "פי')נס"קק")וערן( lf5w מ5" קהס וים סתורות בויניכ5

 עד מזה הנבזה הקשכתפרספ
  מקפילי

 כי סיורת' לתבות  הלכו הגדולים  הסויהוס
 6' והנה .  נופך עליהם  וסוסינו  הגרוליס הסוערים עכל מנהרו תעה הו,סעורת'
 סיטר 6' וכ5 ורקתה תמי ננ7י רק הקוניס עס עמירי עס נסע הקטניסעהקוניס
 כקלו  ספורות קנל 5" תעי5ס כי ניניהם כלס יומנ תה מ5ו תו"ע תענייכי5יבירו
  זועות לי גס הל, העמירים  בין כעני  ניניהם *היה לעה בלבו ויקיר  לבי Shויתעיב
 ולדבר גיוליס בפקוס לעעוד ממוכל כדי  יקריס ונגדים עמי הסעורות 6סנה 6ניגס

 טתורות יתי' קייה מס ויקנה הג7ו5יס הס"נריק,נטן 56 וי5ך 5מס וננו6ו .ביניהס
 המעירות ענין *ינו מהו* מהיות . העימי ו"5 המני 56 גס וילך נהס ppt'1 עמדיפיס
 מקנה קהיכית rthSc~, עד מעות יעה מקנה ועתיכה קתיכה כ5 ע5 התעהתהולכן

 ור"ה הסיתרטם עס וקמנ הפמוטות הסעורות לקנות 5נו 56 ויתן )היריד( ענרכבועט
 . קניתו מיסע הווון הניע כנר כי סנאי "ין כנר וגס 5קנות 'תגוון עוד 15 נמירמ5"
 . מקנו הסתורות תענין מרעהו 6ש כמסריס והתה הנגי7יס נענית ויסע נשרתוויהי

והו"
 ק' 5ת5ק "סיטו הגיע 5" 6ך זה 1tWW ועתי' (ה פתין קתי' קנה *יך סיפר ג"כ

 הסחוטות הכמתורות 5ססר ויע,רו הטעורו'. הם עה כ55 יורע *ינו 6מר הס מסמרותווה
 תקנתו כ5 הסוקרים וינינו כטוס עהס 5קי hSt מתביית כי כלס יומנ והו*מקנו
 5תמונ מ6"5 עד ג7ו5יס הבינים 6נו  וגם סכל  לקבות ה)וססיק רב ונתון 5כו כיסמנת 51* "סכו עסתך 75עות ר51ה היית 5בך עגלות כי הכרוכך חביכיס "כו 5וויקטרו
  שעט  עפ  לניתך כמחב* עבי  ו*תס . "תה תמ6"כ ועת" תתי' כ5 קניית ע5 (עןענקות
 פיכו כקלו לשיורות  טפריך יי כי  1VW  לקנות "5'ך ימנה ק' והעמוני היפההסקורה
 תזה ויותר הגדו5יס 5הטויריס "65סי5ך

 כמתב"
 3יתך וגני אמתך עמתע6 5ניחך

 6תה ומריך נידך "ין ואתה ס' 35גי וזה ס' 5בג7 קריך זה ונתסיס )ו)ותיניסו"והניה
 היק ונמכר קנקמ 61ין 7ורמ,  6'ן  זוית  נסרן עונית  ומיורתך אתרת נענות ו5קנות5י5ך
 : כבוד 5קכ5 מעמנ עשמנתו היפך וכאיווהננוסה

 יסומקיס תמ"ס העיים תחקור הדין מי5תוד "ו תה"ק 5יתו7 זרך גוונן הנימךונונח
 יככום 5" מנורקי גיי5 לסוער 7ו)וה להבין 5נ 5ו מיס נוי הנה . נפם 5כ5 מוההו, כי התורה ייני 5י7ע נכרי פמוט ע"פ מ"ע מייפוי "ו ס5פו5 נדרך ו6ירוניסר"סוניס
 'pDp מלנו נוה 55ע71 סכיי 5ו וים יגר ע"כ וזן 5ב5ות ""5 כי קטך הסיער5קכו'
 וסיתר דותה (ה הנה ודגר דגר ע"כ ()ון 5נ5ות ובריך כ"כ לנ 15 מקין חיו6תנס
 ו,תרוכיס ר"מיניס ונספרי 55)711 ירבה מכ6מר בועט תעות 5ו וימ כינין מנוינוקטן
 (תכויבלה

"51 
 לו יהיה 65 הפרנסה עוSD 5'1 יסתרג וכאמר 7נריס 6י(ה רק נידו ימטר

 ייני נכ5 יתנהג ואיך המנת ומתור וכי75 כ"7 פ5 לניך כי75 דינים פסקי 71WSSסלי
 ויוכי 5ק7ן נקר* מיהיה נכיי רק ועמות "יני ייעודו כי (,ת "ין והנהתורה

 5דכר
 : ~oSh יהיה 5ת7 מ65 נינריס עס5ס5יס כקמר ו"עפ"כ ה)ופ5ס5יסעס

 ו5מ"ינ הדין עע" כ5 5ידע ערוך המקתן ה5ות7 כי ידעתי קישר 6ני כךותנה
 "ך 15 "מרי מ"ע ע5 נני"וריו P'Wh' התמיד חתותני 5נו מהירה כתו התייסשתקיר
'D'V~Sכי ידעתי 5תתו יכיל ונכסנו נסרנסה הטרו7יס התלה oh הארי כ5כ 5נו 
  5הקמות יודע 06 15 יתרון תה עקורה בירו ימטר 51* יטרייהו הותן טרדתבשריפות

ולתרן
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ג אחרונההקרטה
 כנריהם 5עועק 5נו6 ינינו 65 תערכי הס9ותיס מכן וכ5 גפר 65 נט"י Dh1"י5תין
 דין כ5 ע5 יק(ור 65 ו"ס ת5ת171 עליו מיתקוף עבתת וסעס הננה עומר ~nwPפעס
 הסרנסס מעף הסוקרים נתיס הנעלי וחכ"מ לריק יגיעו יהיס סעעיס וכתה כקהויין
 המיר נרכות הלכות עז נמ"ע מי5חו7 עד s~h 5הטריע יריך כ9ה לותרו ע5פונק
 הל' וסחיט*  מכה 16 מנה עילי יותר נרכית  הלכות סוף עז ותסס מנה טקסי סתות 65ידוע
 ם5ק7 תה מכק כנר הלכות ג' 6ו כ' מי5ת71 עד והלכה הלכה נכל וכן עמנה יותרמנת
 65 יחיו וכ5 ה7יכיס עיאר "סילו hSh הס5סו5 ממכת יה 651 ר"מון מנהנקלי

 (ה והרי : מני"7 ה7יניס 55תו7 יוכה hS מקעו5ס וכש Pffh נם"ע נקי 5היות 15יסמיקו
 5תמ175תה

 מקני"
 התורס ייני כל ללמוד  עיוינ מעתעלה  היןס *ת מעוכי9  לשיטתו נק"ה

r~phl5ו מ6"5 ע7יכיס ביותר וס5סו5 כ7יכינו ימיו יננה ו65 ס' 5ענג7 6יך 5קקור כריך 
 היך נגד ט5 9יתוכיס למתוה 6יך הקייט n~hSw מכיס nr~h מ5ק7phS 7 (ה9171ה
 ונלי upw נ65 לחפור 6"6 ה5" נ7עתו נס5 ע65כ"ו כ5 היטב 5ת7 וכמכנרלתמור

 onlh5w 5לק71 והלך וקקט תספריס 5י יהיה 05 ומעך 5עתוךקססריס
~"Phl 

 65 מו6
 והעולס ותת משקין עד 'עיי כ5 9נ5ה היה ונוה  פמתיס לטוות ותתי קוטיס 5ייהיה
 התורס 7יכי ו5י7ע 55תו7 ה"יך תעלה 6ייקו7 כריך ה76ס כך . נגד התסור (כה65

 הו" ה5יקו7ועיקר
 יודע "ינו קעעס נפ5פו5 יחיו כ5 5ב5ות 6ב5 תתמה 5י7י מקפיך

 תעורס עלה מ65 קטן כמהייתי מ5י נדור הכה תוער "גי כך . ע"ס ה' 5עכו7"יך
 5תורה הנן מבכה היה תג)ותס כ5 רק הנן יתפרכס כתה 675וג והלס ה6נ דעתע5

 מנה 51ה'1ח התורה עי5 עתנו מיפרוק 55קו7 מיכל ה' מתננו חי ע"י ע5ה 5"ותעומס
 תקנה 55תו7 5ריכין היו 51;ה הנניס ע"7 ע6 הגינות ע"ד 65 ע5ה 65 (הוסירס
  דפלמתי *ליבי  פענחתי 65סוקי 5י7ע כ7י ו5)וטר6 5)1סק5 5י7ע צריפותק5ת

 וכמכנר
 ניקיס "ך ה5יתו7 תכנית מזהו ו"קרוכיס ור"מוניס ומ"ע מ"מ 5תי ה5ית71 זרךקינן
 יטר'7הו 6; 9"י נן 51'ותר מכיס ט"ו "ו י"ג גן להיות הנן יגיל כימר מנעו"הה155
 נעו"ה קונחת  והתורס ורקתה תמי נגדי 551נמ  עיוויים  ברירות 751ור וגניו קמתועו5
  ניוס פעות *יגה ?P לועד ,יכו הלועד וקף  נטלים נעוקל  עךרמוח  והנחי ;ויתנקרן
 קלי "ו "' 7ין ו5וק7 ה6ערוניס פ5פו5 עס מ"ע 16 טור מ5ות7 15 יתרון עהו6"כ
 75עת כלוס עתנו (וכר עינו וסטרו  9ל"ך 63  לינות  כפעולך  ותיכף מעות ג'נקותן
 עס 5ס5ס5 מידע נכדי 5נו נהתג5ות כ"6 נתנונה כסיל יחסון 5, כתסה"כ כ"6 ;ה6ין

 75עתס 61סי5ו ~ASD1 5ת7ן מהו, מייתרוהתכעיס
 מהו"

 ח5קו7 )ו15ת 5קייס 5מקה 5ות7
 לעמות 55תו7 המנ' מקלק כתכתי כנרתורס

 הו"
 כותנ 6ני וקין . 71WS 5ת5ות קו7ס

 תתנס ה' 5הס ו59ק עהנ'ן 75עת 5נ 5הס מיי 6ותס ה' הכן 6מר ה)ומכי5יסנגד
 ית'הס 1כ5 פרנסה תעט 5הס מיהיה ס' 5הס וקנן עהר מוכס מלזינו טונ נ;כרוןטונה
olsJPחתקור המ"ע 7יני פסקי כ5 55תו7 תוטל הקיוכ ו67י "5ו ע5 . נ5יתו7 ,תגס 
  הסוקריס  החלקה עקומי ע5 כותנ 6ני "נ5 נהם עס5ס5 ו6קדוניס ור"מוניס תמ"סהסייס

 *ו ה'  בתורת  יפייס  לגלות ס65 מכדעתס רק 6ביהס מ95ן ע5 כמ"וכ5ין 6סי5ו16
DWP~טנ5יס והס כן 55תו7 פנקי 5ו יהיה 651  לותרו על ישתרג *מי הסרכסה עול 
 ימקוo~h "ch 7 "מרי כססכם tppl 5י מתעו נניס עתה 51?ן . )ו6וי,ה כירושמ"ר ו5" ותירו5יס וקומיות הסלסול ו5ית7ינ( 55קו7 5נ "5 מנותניס ומתיס נסעה 6ףיסיהס
 ש5" קוליי כי אימ ןקיי (ה  קקינורי  ללעור  ילתותיע5

ottp נקינירי כי תה' רל11 ויסק 
 וטעתו ויין 7ין וכ5 ה"תרוכיס כ5 דבריו ממרמו ע"פ ענו6ריס המ"ע דיני כ5 ית5,;ה
 ק7רננן "ס התורס תן הו6 "ס ו7ין 7ין כ5 וידע ה7ין טעס ,קר 95סמ יצטרךם65
 ת75תו

 קותר"
 נ"י;ה תק5וקת מכתנתי חיעיר ותעט  הפירות מ5 תנהג "ו תנהג מ5

 . הסוסקיס 7רכי ס ע 6קרוכיס הכרעת D"D לסמוק ר"וי ה"יך הכ5 כתנתי כי7ין
  לסתות יוס נ:5 מיעור 15 יקנע וכקמר O'D7 מלמיס ערך תת,יק מנת  הלכית עדוהנה
 ודרכו יעתו ע5 יאק 7פיס כ"7 נערך מתייק  פבת וה5' ע7מ נכ5 צותו יגדור "ן7ף

 סעקיס גן "ו כ' ודף 7ף כ5 *ו ודין יין כ5 ויעזור 7סיס "יזה מבת נכ55לקו7
 7נר ילףי7 כי' ומסע י"ט וה5' היותר 5ככ מתיס "ו נמעה ולתיור 71pSS יכיל(ה

p"hr נקי כשיהיה ו"( הקוס5גיס קן כ"ת7 ה7יניס נכ5 נקי 'היה "' נמעה  ולרססינעתו
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 אחרונההקרמה
Pvh3יהיה ק5ל ונוען יום 3':5 6' 7ף יד ע5 יקנן י"7 ע5 נתינורי מיעור 15 יקנע 
  עין  ימופ  נקמתי "עיכס נקרן 6מר הג7עיס הס 6ימיס 561יכס . התופ5גיס תןכ6'
 הקטנים המוקריס כתמן ,ה קנותי עס מינהגו זין 3"ייה יעיינו כ"מר 5פעעיסעיונם

 . הג7ו5יס נקנויות h~w) "Dh מ65 סתורה מס תו5"יס מ5סעקיס נתוריםהיומנים
 רק יחמקו hS "מר 7נייס ספק ביתי מיח5"ו "וער "כיכן

~Pb 
 קנרתי כי רנ עיסות

 ולפעעי'  ותוססת, וירומ5תי הכ5 "55 כקמיו hS 6מר הר,מוניס גדומי תת'נוריתיגורי
 Sh~ נ"" נקיכורי קי7ומיס lh5D'C ,ה 'hb : ידפוק סברות  גגויתלעו

 מ5" קעוימי' דינים נו יקביו כי ידעתי"7ס קיי נתינורי "סי'
 נמיר )ו65תי וקני ו"תרוני' נמ"ע נת65ו

  מו"ת סומקים 5רו3 ר"מוניס ספרי ת"' היה נ"ה כי ו"קרוכיס ר"מוכיסחקנריס
  תורה תוסלגי לכתה מר"ו סום5גיס 5י ממסרו הכותנ ונחיי . י"מוניס מ5והעידומיס
 5ריכיס ם"ינס ערוך מלתן כת;רת 5הס שהו, וליקרו c~r נקינורי מתו(ריסותריפיס
 הו6 (ה וסינור O'C7p ייכיס וכתה כקת נקינורי מתוכיים וגס רנ יתן ע5קס5הטרית
 יניתי מניו קעי7 ויני : ו5תסנל 71'ן יין נכ5 לעיין סניי 5הס ים ו"ק"כ נתנקרלהם

 ותטרף srcvs וי71עיס עוס5גיס5וק7יס
 נמנעת"

nicpnS  ונקלות בקריסות ולתרן 
 : הנ(כר קטעס "7ס ועכקת h"v חיבורי קקני וקנו עמיריסוג'ינס

 ק5ר ניתן ותקנו"יס נתרתופות 5היומניס נתמך קרה כייר 5י קרה כנרוהנה
 מניס 9' (ה ק5ר נוחן נ"ה כן "5יהס נסנו מכנס עד הי6 טונה כ' סעורתםכחגלה
 נתגלה ונ"צ "7ס תכקת קינורי מניסם מניס ג' ונתמך וכ"6 "דם חיי (ה תינורימנדמם
 וח"ן רב מצין וכמעט נהם 71WSS יניס והכן נ)וימנותס "ור היה ימי"5 ו5כ5נ"ה
 ועריניס לקנין נכועיס ")וריהס כי ניכוריי קובים Sh~c' o)1bc קה5ות 3כ5ו5ורכ

  תיסימיס 6י(ה  התעוררו 5;ה תוה 5הס התגיע הג7ו5 התועלת רצו כי5מותעיהס
 מ"יכו )ות"קר o~h קכ)ות תינורי וגס (ה סנורי ובהדסים 5קיור קה5ותנ"י(ה

 5(ה . (ה 5תינור חמתוקקיס ורניס רוסי6  נק7יכת 5הס  יירו  כולים כי  סללובצריבות נח5"
 ה[רי[יס חן היו יש"ו ווי5נp,,py 6 והק7כיסיס פה( 5היסיסו 5נכ "נמיהתעוררו
 ק"" קינורי 5הס באסור תקכי ובקמווכמכרי'

 ונפרט קרונות נהגהות ידי  כבחיבת הזווגה
 ה5כו' hu'ct1 5ק5ר והוצרכתי  הוללות על ים  הייתי הר"מק נ7פום כי כוצו PD9ה5'
 תה כי הג7ו5יס נין מס 5י וליקק o~1h נפסקי ""ע להכניס גדעתי היה מ5"פסת
 והיה י"7 עo~h 5 קכ)ות קיבורי 5תנר (כיתי המעים מתן "קר o)vh1 . תיי ותה"גי
 נקנה נ"תי וצני י5הס 5הר"מ מ5הס n~JhSS נססי נזור והלכתי ה5רסתיס ניןנמנה
 וצוה הר"מ נעיכי קן 5' ה' וכתן הספר ונ'17 המני קק5ה הקרצתי נ" והגול[ה

  ורציתי ע5י וורונה היה מההו5"ה כס נדרך ג"כ להיפיסו ה' (יכני ו"ק"כ 5י5הק(יר
 הכנמתי ולעת צינורי  עתוך ונ"יס  פעורים עד  היופלגינז בעיכי  71hw  נתיבלמכ"ה
 63ייה מגיתי ע"ו וכס מגיליה עכל מי5ילכי לה' וכקוה ~PD הל' כל והגלעתי ג"כרקמי
 6ו דף ני65 ל" כמעט דבר מל כללו  יעיעוט,:  קיעוט,' o.~c ה' נמסד  בטסתייגר
 וגס  לכלן נ6ו עדשות מניס וכעעט עד  עעוןמיס ודינים הגסת בו יהיה מל6עעוך
 :  ~PD  בהלכית ונסרט  עידושיס כעת הוספתי  6ןסבכועח

 35רר 6נו 5ריכין הכייס 5"ור  'חורט "ור יסכון זרך נקייה 5כתונ יניי חייוהנה
 "7ות כ5ס הס sr~rP 37רי כO~D 5 53תי ה65 . עכו o~h 5נ יפוג "מר 7נריסעוז
 העוסק כ5 "וקר קהו ר' "'ת" קכקיס זנו נסרק והגה . הקים נרוק 7נריהס כיו'5ינ
 75יק נהיות והכתרתו ויר"ם ענוה ו)ו35מתו כו' הררה 375רינ( יוכה קמעהנתורה
 "פיתו כת65 מ5ה כעונינו רו"ין "נו והנה כו' חורה ר[י 15 וקג5ין כו' ונקען ימרקסיד
7phכו' נעיר 

 ק7" כ""
 בררי  תרי "ו

 רו"יס "נו נעו"ה 6מר  עסיס  בעית ונפרט
 עד ח"71 גנרה הגיוס"זרנה

 מכ""
 קגרי' הס )ובקתת זורי 3כי תכ5 ג7ו5 "ני "וגור

 מל6 חורה 5ות7יס הגיו5יס כ5 ת"ו וכי כו'( קקנירו הג7ו5 כ5 כי ננסמסיצה"ר

 : תכסיס 7נרי כ5 5ק.יס וכרר "נו 5ריכין ולכן קיומיס כ5ס כ' ח5ה(כיר הס5מת"
 "קרוכנר

 נגקר"
 למתה נ, למסה מ5" מחתוך קמתה מ65  תירס o~h י5)וו7 5עעס

 למעה bSc העוסק כל ('  נתענית "תרינן ה" h'~p 6י ע"ב כ"כ  בסיטה  תים'והק'
 ותיללו כבר* של" לו כיע למעה ול6 העוסק לל י"1  ונגרכוח העות  סם לובעמית

6
  בתום' '
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ר אחרונההקרמה
 5מקה מ65 תתוך מ"תרו ,הו _מכר קינת 5"הנת "ו יסורים פירקת עסה מ6ס3תום'
 ליבל ע"ע מל.6 הרב  6ח התמעמיס כענ7י' hSb כו' כענ7יס חסיו Sh דתנן והיינוכו'
סרם

 וההיי
 כהוסיף 656 תירתה hS1 ע,הבס hS  עוסק י6ינו יייירי  ונרכית ז~עניח

 65 55ותדיהס עסיהס 5כ5 טונ מכ5 מנפער כי' ונרזו נקביו ונועט ומונה קורץbot מ5" החס כ67יח* 5נו תקוות תכ5 יענע bS מעונך מיוזע כמע"ס סמע קט6תוע5
 7כעומק מס ונכרכות  ובתשבית כ"ג וכמיי נ' ונססקיס . עכ"ל 5עומיהס hShנ"קר
 (ה תתנו וכהטוח 5התכנ7 ג"כ מכוונתו רקפעמות

 ה5וח7 "ב5 למתה מ5" נקר"
 'ופקסילהתייהר

 5"15 תכתה 6י,ה כפיתוי ב5ית7 (ה יככ55 כתבו והר"מוניס ו5קכטר
 גס וניקנס : 1"יסזר  ורפות  פלוס יפ  החורה עסק נענין h5ff)1  העות מסהתורס
 "7ס נין מנעו5ס ענין נסוס עוסקיס מ"ינס "' סוג . סוגים נ' ים קמתהנ5וק7יס
 ב11 החולה נ"הבת כיתו הון כ5 5ו  6יפ  יתן ו"ס גו' קסתו ה' נחורת רק5תנירו
 הגזרון 5קקותני נעינינו מלבזיכו כתו ונופל קינם נפיו ערינס החורה *הנח כ' 15ינו,

 תה נע5תס וקקייקיס מעסיס תיכף ר' כתן IWSr ר' סעסי7 והגינון "קיהו ר'הקסיד
מ"תר

  תתכי
 קיי עכ5 נעה"ן ותע"ט  נתשונס 6' פטם יפה  דיבות בעשנה  יעענ ר(

עלס
 6פמר ונ,ה %עוה"נ  ליפות חגקתו כ5 פרס 5קנ5 ע"ע העונ7 ה"7ס כי ר"5 הנ"
  ת"הנת רק כמעונד "נ5 נפקות מכר כעט 5י יהיה מיעמוב מיתרמ5 מעה "יזההיהיה
 ג"כ הים וזה . 6' רגע 6ף ימקוט ול6 ינול לer 6 סרס מוו( לקבל pi/u מל6ס'

 ועוף  כייס בעה"ז  פיסים CpJca"D~Vלווית
 כ67ית"

 היה מ5" והיינו נרכה נק7רמ
 הס גס ועוף חיה וע:"ס ונפם נגוף ה' 5ענו1p~p 7 רק עה"ב הנעת ע5 כ55רעתו

 גינונה  שהפיב  שיווין  בדייתי ענו7חס כהו כטנעס מעמיס ה'עונ7יס
 נהר"

  יחס
 כוה "ים נ671י והנה . הנור* חלות עוסה מני הנורים ענות 5ק"סרונה

 הו"
 (וכה

 5קכ5 ו5ריכיס כו' כימנ"י עמו הרנה ו"תנס סרק גויותו קכתיס ממנו התענות5כ5
 תווה 5ח7ו מתנעוריהס כיון  "ך ב"ב  6ת 5הקיות כיי נו וכיו65 סרננו6 עו5ע5יהס
 נכ55 ;ה ויין ת"ת ~Iso נס"ו הכ"כ נוה מהיייך כתו סרם 5קנ5 5הס תותרקמתה
 ענינים נמיר 5סעקיס תורתם 5נט5 5ריכין מעכ"פ כיון ועכ"פ כו' עטרה תעסה56

 תכת" מתנו הגזעיות 5כ5 (וכיס הל5 6'ן 5כן  בחורם תגויד ינוקיס כהיות יכו5ינ(1"ינס
 כ"""5"

7ph' 5מתה 5יקיי' נכ55 הס ועכ"פ והכנתו יניקותו 5פי h'nc חדוה . 
 התורה ועוסה דיין 6ו TrtW "ו רנ מיהיה כדי הו6 5'ת171 מחקרת הו6 5נ'הסוג
 ועכ"פ נה 5התג7ר עטרה "ותק ועומה 5קרקקיס סעו מי65 כדי "ו גה  5התפרנסקור7ס
 5עמות התורה דיני 5י7ענוקד

~"uh 
 5עו5ס יערו ועש  עותר ת"ק 3;ה "יסור מעוסה

 תורה מדגרי רק לעמות hS ה5ות7יס הג' והסיג .  רפות תהו כו' למזוה מ65 6פי5וי5קו7

  butcbl לתפי 16 דורו עבכי גיול מהו,  להרווח  להתיהר "ו תכתה 75נר 5הסהו"
 מזה נסוטה תוס'כתמ"כ

 נקר"
 5ך תה "5קיס "קר ילרמע *1קר הכתונ ועליו רמע

 : חוקי5ססר
 51הנות 5סתככד מ55ק71 "ע"ג 5נו י5"עכ"פ

 הו"
 קקויינ כו' יעמיק 5עו5ס ככפל

55ק71
 7וק"

 וה' התורה: 7יגי 5י7ע 5עמוק D"tD תקוייב ה15ת7 ו""כ )עמות ע"ק
 יודעי כענו 51"65יכו תנתנו ונהיה יעריל בית  טפך  ובפיות נסינו תורתך לנרי "ת~h"s נ" העינ התורה נכרכת תתס55יכו מ"כו וכווו 5מגווש 55קו7 ויוכנו  קנקנו  יתןנרקקיו
 : "כי"ל 5מקה חולתך ו5וק7ימגוך

 . מהרר המ"ץ הרבהקרמת
 )כדכתיל תורה וו קכקה גו' קכגות, 7י ע5עT? 6 לנרך אלה" 7י רנ" שקיהי"א

 ו"הי' תקון "56ו ו"היה  כ7תינ ק7קה 5עו5ס מנה "5סיס "מר גו'( 5עכקהלתור
 הקנייה מ5 ויועו יוסי יוםמעמועי'

~Sh 
 רוע יקר כיתו נ"תן ענדו קניה קמה . מנה

 תמקי מרנותינו הגיע עדי וכו' תורה קנ5 תמה נמנה ונתמכה נתורה ככחונותנונה
 ע5יהס הופיע "מר מכנס נרוג . *7יריס גקיס 15561 העמיקו "מר והגער*סתמנה

עקלוסן
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 מהר"יהקרמת
 6מר קרוס thSwS' תכוכתס הגיע כי יען . 91)ווריס ק5יס סג"מ . נתריס ימדדקתרוס
 היכעס. עעינות וימכרו  התלעוד ים נוחס כי עד . "עהיס 7נר קה יכוין וידעונמאיס
 נמלכו 6מר הדת בעלי הפה ודור דור נכ5 6יר הקדומים הג6וניס ירכיו 6ת סידווימי
 והרשנ"ס הרי"ף ה"ה ההיחיס מסריס 5נו וסירו נתורם דורס 6ת העזיהן ייישן*נו

 הונך זור 6ך . נתוכס ממר זעה 75ור והספיקו ה5כות נעמי ג7ו5י ומ"רוהר6"מ
 ה(תן י75י ונגע' ת5"ונו ינות nlbSn כי יען . ענרו עלינו וגליו יס שמכרי . נ6ודור
 עינינו t1thp עולס גבוני קשו כי עז . קנננו רעיוני ונתנ5נ5ו זעתנו קמרה ננופגעו
 והרב נ"י הרג התסורטקיס הג"וכיס ה"ה 5כו ויתר  הלסכו  בתירס הלרות עפכתנתוך
 לרכו כי הן . ודין 7ת וכ5 וה6סוריס  העותרים נ7נריס יסודותינו תתכנו ע5יהסרש"6
 נם5ע ניכינו כי עד ינננו נינת ונ6טס דעתנו  רו9כ כתעלר  בטריתכו 0ית'ס5כו

 1p~D כ"* סותר ו(0 נונה (ה תפרק ו,ה טקמה וה הסרקזם נין ונפקנוהשק5וקת

 מנינות ימר האירונים המה נתרמי  גרוני עפ"י  התקועה 5כו הגיע עזי עתווניתוקו
 ע5  1ימו17תיהס עתו7יהס 3ורי' ע5 ה5כה וכ5 ת5ו ע5 הצן מורס ו0עתייו 'שנומ"ע
 . תמתעמעיס 6נו ונס מיתיס 6נו ושיתיחס  אייס  6כו  עפיהם  ושכענר .  בכוייםת"ס
 ופומקיס וומ"ם ה5כה יגרף 55נן הי71עיס ~O'WU1 התה עניה גני ,6ת גסוקף

 הי71עיס D'~)hS 1"ף הי6 רנה כי מונעמה והנכה דין 5הו5י6 ו6תרוניסר6מוניס
 תספיק וליהו נהם ניגי התן תתיתם טרדת עו5 עתעת O'pDIDI נגקר6 וייתן5ימ6
 . הג7ו5י' נהריס 5קיר נ5כתן יסנכו 65 6מר ערך קטני אכ"מ . וק5רות 6רוכות5טיי5

 הס פייס ל"ירע בקלרה  כנילית תני5י המ"ע זיני ישן נשעט 5המיג ולפריסותקביס
 נרוך ויוקר "ען 5(ה . ו5תעמה 5ה5כה  לעמות "יך וזין זין כ5 מידעו5תו65יהס
 הליזו 6מר הנעיתיס נעינוריו נמעריס נורע מתו ה)ו6"הג הרב ה"ה ע5יון %65"כרס
 ווילנא פ"ק רקהל תעלז "ק7 וצוק"ל ראנציג אכרתם מוהר"ר כנ71 תנ5פני
 6מר  אים  וזרי יעי כל הדברי'  בכריכות הממהריי ונקנן לכנוס 65סוף יזו נעה6מי
 התעיין י65ה "מר נתקוס P"h תמ"עקי

 6קורי' ונפרט נכ55 6מר ה7נרי' תוכן %ת5ו"

 ע5 נו77 כנסור rh' . תה 7נר קנוקמ 5ח5ו6 דעת ונפנות תנולרים נעין עין הקהכי
 שהירות ונענור .- מונה נר ממת 6קר קותר . והנה הנה ממוטטות עיניו . י7קסגג

 ה6נמיס . וידתה יסוה נערכו ה7נר כן . ענין נלין  עיייחו  על  עיבר .  הרעבוןוטרדת
 וליסוף לברר דהיל גריי  יין עסויעה. ועת  קניעות 6ין ו5תורה עס)קיס נעניניהס"מר

  נין יודעי  נין וליבר. להתאבר ייטיב ועתו הענו"ר'.  בתוכן  הלכות עפפקיהדיכיתי
 כחיי נסמס 6ת ישקו ההקה ה6נמיס ערך ע"כ . ומנוער נער והול . טעסוקניני
 מועט . ענ6רה טעס'ו7עת נטונ 7נר כ5 וינינו נקמרה ודין דין כ5 ידעו ותתנוארם
 חיי יקננו פיו 6מר הרימון נת5ק הו6 מס וג7ו5 קטן נסס 5כ5 מוה הקרונההתתייק
 הקקנל הרנ נהק7קת כדונ61ר רנה ה65  הספר  יחיעלח אדם נשמת המני יהי5קארם

  ליעיי  הו* כי  תעליבו ומזוה ח7רמנו מתה נתנו ונהם והמנייה הר"מוכהנהקיסה
 סוסו ועד קתת5תו 6נרהס הו6 רכה נמקי7ה ה)ותנר הרנ יגע 6מר וקונההכרעי
 כרי' ת55 65 י17 מ5ת ונתסתר בעו"ע עוסק מהי6  בעם "ף . נ35נו "5היס ירקתוו65

 "מר חמ5' ע5 נשינורו מכתנ קה אכיר נו 7נרי ותירי . תנותן 3הק7קתו כקמרהתורה
 נתון תכתות ך'( )"' ת;5י סמוק ע5 נ"י התופ5ניס גניו ת"י קימו כ"י  בכתוביותעדנה
 כווו דותה הו6 6ן ניחו שפתת ה6דס י65 כלמר כי הער7'ס כתג S"r1 . וגו'חרונה
 5קטו6 תוכן הו6 5נ"6 ההתקנרות כי . סכנה תקוס הו6 ממס 5יס נססינהמהונך
 ה"7ס "ת הק15ין חה"מ ממני נווה"ק מכתונ תה ונודע h"3p 6"ע נהתנו77קמ""כ
 hDPS מכ"6תוכן 7'תקותות מיס .ונודע תקט". u~h מיסעור תתק ה"7ס 5פני תכריייןהס
 נרקונ כמהירך t"Ph1 כ"6 כין הויך 6מר ר"מון תקוס ממס קנית תון והיינו חתנירויותר
 יעה ורכיכות נט5יס 7נליס כגון תתט6 יותר מגוילה 5ר,ך מס נ"6 קינון סקוס וסולהעיר
 5רכיו שסף מהול המוק 01pp הו6 הווזות נר,מ ולת"כ . וכדוקה יוג"וה ומנלהוקנ"ה
 וכדותה וג51 "וכחה 5יה וניסף . הנח חכ5 להזהר יותר מגוירה כריך ומס עקכותמעכור

 אווירה כריך מס 5עיקק'ס 5י5ך 75רך קסרמ נהן 6מר המער נפתק ו6ק"כ קו"ע.נעכיני
 יוסרת  הסתורם 6תד הנח עקוקית 7' ונגד 5קט6 יותר תיכן מס כי ויותריותר
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ה טהרייהקרסת
 מס y~p מהוolr~w 6 נכ5 ר"5 חרונה נמת קכעות ו(הו . העך o~hc לקוס3כ5
 מריך קינו מס כי נע5ק16 הכרה קו5 מהוך הרנה. ותענור )כקו הנרה קענרעע
 3ר6מ ולת"כ נותם  קילה  תתן נ"6 קינון ממס נרתונוע הת"כ מנזירנו כתו כ"כמעירה
 5י5ך כמיולס מעריסיר"5 נסחתי ו*ק"כ נסירומ תקרך מס המוק תקוס מהולהותיות
 וכעין . מס עכ"5 6תרי' 15 מתער ננקינת סהי6 עד יותר ת(הירה מס 5)ורעקיס75רך
 7"ית' ה, su הגר"6 מ5 חקיו לנרפס תוהר"ר -הת6ה"ג הרג חתותני נמס מעעתי(ה

 * מרפ"י  עיין  תעביר 65 5תנרך סכי דע5ך תה S"h גיירי' ה55 5פני נ6 כו' "' רג5ע5 עותי ככיני כשה כה"ת מת5ת7ני ע"ע גיירני ו6"5 מת"י 5פני מנ6 נגר )5"*(נמנח

 עזה l~hP "רוכה הי" "מל מהתורה הגר נ7עת וניה ה"מ חונן לינה o~1h)Sוהנה
 מהרגל בעת פי' הנ"ל הרב ישעי 6'. רגל על  עוער למהו,  *ותו י5)ו7נה נו'ורקבה
nphת7רך יטה מ5, 5נה)ו"7 תון לעסקיו  לילך  מדעתו נעת "ף היינו 6' רג5 ע5עותד כמהו* התורה כ5 מי5ת7כו הגר מלתר וגהו 5ת"וע לעסקיו 5י5ך מדעתו 5בהק"7  תוו 

 סני 7ע5ך ה55 6"5 ע"( עיניו 5נג7  סתורה כל וימיס יזרו 6תר יפותה ומ65התורה
 יפותה ע* 5תנירו 076. מנין נ7נרי' "ף עון כ5 15 יכונה 65 יה וימסור יק"' 06וכו'
 מסנה נעת 6ף התתגר עהרנ רוזינו ככה . פניו כנגר התורה 7רכ' ויהינ יזרו6ער

  טל  בהעדפתו היוריך כזמר ה' נחורת היה ותסמנתו דעתו נת"ועלעסקיו
  פפוי

  תסוי
 הרנ "מר כ"ס קפיו מתעתי גי תחגו הי6 רקוקה bS1 הי6 נס65ת ע* . וגו'6תר

 5עעמה הלכה 7נר נזינה עעו 5התיען נתנות מ'מנ נעת ,155 נ6 '7סה תו"ןתוהר"מ
 נכתכי )51"נו כ"מר נ6תונה עו"ק להיות ונסער כהלכה 5המינ 15 רנ יריו היה מסגס

 (6תייוכ5ו 6ך כהספדו תסיד 16 75יק במוס התזרו מ5, לבכיו מה(היר בהוזתוקדמו
 hn~wlr קילח* 65 נכתת והנה . נעתק 5"7ס עע מוס עמיחי hS מלרעתי ע5יוגור-
h'oנעניני 5ני (כיתי יזוור וקי נוה 5התס"ר p"1p יזכרו ועכיייו רעיו ע5יו יגידו "ה 
 ת6ם Ph"' נ)וו"ע מעסק לסניו היה 6מר מעט רק רנים יפיס 65 (ה הו6 כיע5יו
 קה5 ושסיפת חנוכתה ועפ( עירון כנער לפניו ס' וירקת  התורה 7רכי רק קטורנכ5
 נידו ה' וקסז הוזלה נעם והועלם 5תורה להיות 16תו ונקרו נו עיניהס נתנוווי5נ6
 "נמי תמוקת ותרונ . יעקנ ונמככות ובכל ימר*ל  תפולות נכ5 סינוריו ונתקננוה55'ת
 מ5מ (ה כדפם "מר 76ס קיי 0767 ססר6 (ה כ5ו וגם  1D~h  תעיד_ נו ההוגיסדורינו
 nhrS 6י . 076 נעיי ע5תס 5התיות ורלונס נפסס כלתה וגס -ככספה ורניססעעיס
 5ה7סיסו השסורסתיס הת7פיסיס נלירוף 35 נ7י3י הקופ5"יס הוותנר הרנ גניסמת57ו

 הרב נכ"י הכס המסר גליון ע5 כתונ מנשל* ההגהות כ5 עם ע( וביתר מ6ת ניתרעוד
 נ:5 6מר כקעט כתניו נ"תתקת מנת"צ רק הגליון ע5 כתונ היה 65 כ"י"מר וכעההנ"ל
 "גו7יס o~h נקיי P"h דרך עונרי 5ח"ון ירווח כהנה רניס 7נרי' נו נתוססו וכעכ55
 תהיה 75קתס . עכיסס (הנ וה(י5ו התנך13 "מר 6ת ירזה י7ס וסוער תימס ה'ינרך

 הקתנר הרנ "ניהם וגדות . ,רעס P1rS1 ו5(רעס 5הס יעע71 הרניס ווכוח 5ע7עותדת
 קסיהס התורה תקום hSn ננעיעיי ומנותיהם נטונ יעיהס ינ5ו 5קען נסיועסתהיה
 : 'עלס ועד עעתה (רעס וירעו(רעס
 )ו15ה זעומי נטפך מהיות לותי ומורו Sh' סלהס סעו ת"תס נ7רמתי "נכיגם
 ונכתה הרימוי נפקוס נסניס 51הכניסס הספר- נג5יון הרנ מהגיה הגהותנהעתקת
 תקו)וו' נכתה תליתה ק5"ו "מר PSP נייר ע5 רק השיון .ע5 נכתנ hS 6מרתקותות

5טורק ע5י היה כי 61ף כרמוי מיודפת ו5המגית כר6וי וסירס ה5ז 5ענור מייך 6מר כתניונין
 ועווי

 מנ7סטו הי6מוניס בין הפרם הלעת תעיין הרותה ירתה כלמר קרונה
 1Ch 6עת ת6הנת ריקס טניהס 5המינ יכולתי hS עכ"( היום מה "תנו ימנו 65מרכנר
  תגן (כותו st~r הקתני הרנ 6ניהס הקרם קנת הקדוחה תיתן וק6הנת וניניהסניני

 והכנסתי הר6מוכיס כ7פום 1SD)C רניס עע,ץיס ות5"תי והנסתי . ועליעזיהם
 כ5-

 הציבר הרב עמס 6מר מהיורות כל  עס הספר  בפניני הכל והימנות היינותההמעפות
 עגעת חייי  עקום וכל  במלוני יב1pl~W 6 על יבר כל 7ph יל *ער ויספתיקבלתי
 גס 6מר וים . התתנר הרנ קי7מ ולמר הו5י6 "מר הדין נחקור רנ נעיוןעיינתי
 גרופיס כי ורזה הונף נ"י'נקה5תינו "נ5י לנרמס מוהר"ר הקסורסס הג"ון5סני
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 מהר"יהקרמת
 "מר קהעתנד נן)יטו 6מר 'מ קנין 5"5ה ועור . הר"וי ווקועס 56 5ה3י6סהתה
 73יניס המסר נתוך 5הני6ס נרמס hS  עדן ch"  נהגהותיו גס הקעתםפ5טה

 . נסרקיו המסר עם 5הע5ות ג"כ "קלתי הסוסקיס ניטרול 65 6מר הגסקקו7מיס
  nvP9 נתהוה "מר הטעות 6ת גס הספיקות 5התיר עקנו זונני התכמס 5הסירונכ7י
 5ות ס7ל ועמיתי עלי הטובה ה' כיד פתיע6 נעינ*  וסירתי ני"רתי הכ5 "תה7סום

 יהיה  לעען המני 3דפום nhr  עמיתי התתגר נקיי עדן כ"מר המ"ע ס7ר עפ"יהסיענים
 כמיו7פם ו"י"ה . הייפוש טורע נלי  התקיעות יהיו  ייייו וי"ל מ"ע מ"ע לעוורכתל
 ק7מות פניס כקעע הגהות עס ה7פום  nuS נקרב ינ6 "מר יו"ר ע5 076 עכסתספר
 וגוה גורתו ומסיר הססר טונ תועלת נהקדקה מעה 5נ6ר ע5י. נטויה ידי עוזיהיה
 כי ונר6ותי תעל6כו ומס נתרה מתה נהק7)וה ו5נו6 השער פתע ולש  לסיוט 56יהגיע
  עליון לקל  תורות oSch ")ירחי "( . ובהותר יפה ה5ן המסר הדפוס nthSwנגקרה
 . ולעמות לאתור ימר56 נסי נו 5ק7 לגוען הקינור (ה נתכלית נגתר כי גותרע5י

 ועד עעחה ול(ר0:כו לנו יעען העענר הרג  וזכות גו"5נו  לנימת ויקייענו יקיינווהמי"ת
 : ה' לענוי ענר  ותלעיייהס העכ)ויס רגלי נעמר התח"נק הכ"ד :עולס

 : יל55ה"ה אליעזר מוהר"ר נהק'יז12אאל

 * הש"ע סימני מי על המימנים לוחמרר

 ית וכ55 נ סי' 1 כ55נא " סי' י* כ55כר ג 6נ סי' 6 כ55א
 ג נ " סי' סוף ע7 " סי' ע כ55כה ט ן סי' 6 כ55ב
 סי'7הו( יט כ55נבהכ55 כ55גסי'"נגג
 כס וכ55 7 סי' יע כ55ננ ט סי' ידכ55כן עד כ sstl י סי' " כ55ר

 הכ55 סוף עד קקסי' ג7 נ י6 י ע י7סי'כ55כז מיתן ג וכ55 הכ55סיף
 ג סי' כ כ55 נר מס כט טו טי' י7כ55כח י וכ55 7 סי' ה55:1
 1 ה נד גג סי' יי כ55גה יי טי סי' יד כ55ל ( ו ה 7סי'

 וכ55 6 סי' כט וכ55ן טן מיי יד כ55לא ה כ55ה
 3 6 סי'5 ה 7 ג נ סי' יד כ55לב P"D י וכ55 סיין ה כ155
 ות ה 7 טי' 5'כ55נו וגק סי' '7 כ55לג ז סי' ( כ55ן
 י, מי' ה כ55ח

 וכ55י"
 ה מי' יקכ55גז מס. לו מס. לה מס.לד

 5ד וכ55 ג סי' כ6 כ55נח 6 סי' יד :55לז סוף ע7 'נ וכ55 ק"ס"
 המ" כט כ יט סי' י7 כ55לחהכ55

 5 וכ55 ק מי' כ6כ55נט י7 וכ55 קג ס" י" כ55לט יב י6 ס" י" כ55ט
h'"D כ"ס" י יט סי'וי י" כ55י

 7 6 כ6מי'כ55ס ו כה בג סי' כ7,55מ 1( ה 7 ג מי' י6 כ55'א

 7 ג 3 6 טי' כ6כ55מא כד סי' י7 כ55מא ק ( 1 ה 7 כג כ" טק

 1ה כנ ס" כ55י7מכ כ סי' כ55.י6יכ

 ע( מי' הכ55סכ ן כו סי' י7 כ55מנ ו ה 7 5ג סי' י6 נ55יג

 יט י ( 1 ה סי' כ"כ55סג כ( טו סי' י7 כ55מר 65 5נ כ6 סי' י6 כ55יר
 ט ת סי' כ" כ55סר כ, סי' י7 כ55מה 5כ ט ץ כן סי' י" כ55טו
 וכ55 ג יב מי' ה כ5למה ה 7A3b מי' ת כ55סו ט ס" י6 כ55טן
 ג סי'כ ן1 תג מי' י" כ55יז
 ק ( 1 ה 7 סי' ככ55מו ט וכ55 י סי' תכ55מז ג סי' י6 כ55'ח

 ית י, נ סי' כ6 1כ55ט ק ( 1 ה 7 ג נ "טי' 7 ג סי' י6 כ55יט
 וכ55 ינ סי' כהוכ55טייץ קנ סי' י6 כ55כ
 כט מי'65 7 מי' י כ55מה ט ק 5( ס" ית כ55כא

 ע סי' כ6כ55מז י6 סי' קכ55מט נ סי' סנכככ55
 י מי' ככ55טת 7 סי' י כ5לנ " סי' יש כ55כג

כ5
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 ; ג סי' 5' כ55סט

 3 סי' כ" נ55ע
 י"7 ע5 ק"6 נסינותיעא

 קנגכ55
 מסעב
 7 1כ55 טי סי' ג כ55ער '" סאן 7 נ55עג

ו הסימניםליח
 מסקמה 7 ג ס" כה כ55קג
 ג נ ס" 5" כ55 קמו כה 1כ55 כ סי' כד כ55קר

 מ"7יג7ה 5ק כ55קמו י" י "מ"
 ט י יז ט; מי' ין 51קנ 3 סי' סו כ55ש1 קמטקמח ס סי' כו כ55קה
 יג ינ ט ת י סי' יו כ55מנא י, סי' כ, כ55מז
 י ייסד כ55 וקנכ ה 7 ג סי' כ, כ5קח

 ג נ כ ה7
 75 מי' נכ55ש
 ע סי' ג כ55פא
 ט נ סי' ג כ55שב
 5ג י" כ55גסי'יפג
 1 5ה 5ג סי' ג כ55פה י" ט סי' ג כ55פר

 ינ סי' 17כ55
 כ6 כ ס" ג כ55פז י סי' ג כל5פו
 ת 4 סי' ג כ55פח
 וכ55 סיף עד ru כ55פט

 נ " סי'כי
 , 7 ג נ 6 מי' יוכ55צ

 , " סי' יט וכ55 יו1

 י 1 7 סי' כב וכ55ג
 כ' וכ55 ט מי' " כ55צא

 עסי'
 הוכן, 7 מדג ג כ55צכ

 סי כ3 וכ55 ג נ סי'ז
 כן וכ55 טו טו י ט3
 נסי'

 7 ג נ h"D כנ כ55צג
 ה סי' כנ כ55צר
 ז מי' כג כ55צו י" סי' כנ כ55צה
 ט סי' כב כ55צו
 טו סי' ין כ55צח
 י9 סי' כ3 כ55צט
 ג סי' ק5ט כ55ק
 וכך נ י" סיבן כנ כ55קא

 3 סי'כ7
 הכ55 סיף ע7 כו כל5קב

 הכ55 סוף ע7 כג :55קינ
 הו 7 ג מי' כ7 כ55קיר

 ט 9ז
 כד כ55קטו
 טסקטן
 7 ג ינ מי' כד כ55קיז

 סי' ק5ט כ55קיח
 נ סי' כט כ55קיט
 כנ סי' כ7 כ55קכ
 כ7 סי' כ7 כ55קכא
 ט5 כע טי' כ7 כ55קכנ י כו סי' כ7 כ55קכב

 נ סי' כטוכ55
 ה 7 ג טי' 1 כ55קכר
 ט סי' 5 כ55קכה
 כג סי' כ7 כ55קכו
 כ555סי'יקכז
 כ55 קל וסי' קכט וסי'קכה

 5ג סי' ע357
 75 לג סי' 5נ כ55קלא
 5ה מיתן 35 כ55קלכ
 בהמתטו' ג מי' 5 כ55קלנ
 יז טו " ס" 5" כ55קלה

 נ כ* כ טע
 1 ה 7 3 טי' 5" כ55קלז
 כט סי' bS כ55קלח
 bS וכ55 1 סיוון ט כ55קלט

I?D  ז לו ינ
 5 כג iWD 65כ55קם

 ק ן ו ה סי' 5"קמאכ55
 4 יט
 5 סי' 5" כ55קמכ
 7 ג 5נ סי' 5" כ55קמנ
 טסקמר

 קנז קני;נה
 הכ55 סוף עי 15 כל5נח

 י סי' עוכ55
 וכSID 55 עד 5ן כ55קנט

 סיף ע7לע
 סיף ע7 5ט כ55קם
 , 1 ס סי' ע כ55קמא
 7 ג נ " סי' ת כ55קמכ
 נ י" טי' ת כ55קסג
 טו יד מי' יו כ55קסד
 גג סי' ק כ55קמה
 כ55הסי'יקמו
 יט י9 י" מי' ה כ55קסז

 ג י" סי' קגוכ55
 סג 1כ55 ז סיעןיוק וכ55 ט סי' ווטוכ55
 טוסיתן

 ה 7 ג , מי' ענ כ55קסת
 זוג וכ55 י ט ק דו
 סי' יד 9טיוכ55מי'
 7 גנ י* י ט ק ז ו ק 7ג
 נהפקטות תה נכ55קמט
 ג מי'נ קנ כ55קע
 ן ה סי' עה כ55קעא
 וכ55 כה סי' תה כ55קעב

 י מי'קט
 76ס נתכקת נתנערקעג

 עכ"כ
 ק" כ55קער

 קג וכ55 נ " סי'

 כס וכ55 נ י" 1 "מ"
 נו וכ55 הווסי'7
 7 סי' מ' וכש ה'סי'

כ55 11
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 המדטגיםליהו
 ה 7 גג סי: סג כ55 רכנ נע וכ55 ב 6 סי'גה ג? טנטי'ינ כ55קעת
י" ה 7סי' עג כ55קעי  h"v1 מגסי' כ55 רכך ק ג מי' כ6 כ55 רנ 6נג.ה מ" תג כ55קעו
 ט ת 1 1 מי' סנ כ55 רכה ט 7 ג סי' כג וכ55יד וכ55 ין טז מי' ת כ55קעת

 ו סו 6 ס" מג וכ55 1 ג נ. 6 סי' חט כ55 רר מ" rv וכ55 ה סי'ת7
. ק  ג ס" מהוכ55 7, ס" נ6 וכ55 טע כד 40 .ל 1כ55,

- 

 תג סגכ55 תרכי ן מ"כ נג וכ55יג עד " ,ם" כעוכ55
 ט ס4ו סגכ55 רכז וכ55 ט ס" נךוכ55 '. טו"ם'תן

 ג ס" סגכ5ן רכון, 6נ סי'נה 7וכ55 כ5ות67כגקעט
 ה 7 ת?סי'כ55 רכט' נוכ55 6 סי' נ6כ55רה ה * מ" ם.
 וכ55 7 סי' סדכ55רל ה ג נ 6 סי'ננ 7 סיוון תו כ55קפ
 נ 6 סי'מה י ט ע ו סי' ה כ55רן ג נ * סי' תו כ55קפא
, 1 ה מ" תו כ55קפכ  

 6 סי 6 כ55רלא וכ55 יג מ" תטוכ55 ,
 5גכ55רלכ ס" ס' וכ55 ינ ס"נג וכ55 ע ו מ" תו כ55קפג

 5ג וכ55 נ 6 סי' 7כ55רלג 7 ג6 כ וכ55 נג ד ס"תו
 5לכ55,רלף 1 ס" נכ55רז ' כהסי'
 1 7 ג 3 סי' 75כ55רלה ,כ55 ב ט" .ת3 כ55 רות וכ55 י ט ו מ4 חי כ55קפד

 כ 6 נד' 75כ55 נרלו וכ55 י6 ג נף'חט כגכנף'
ו ו מ" וו7כ55רלז יPO 6 7 ג נס" קן וכ55 ס"7 ה כ55קפה

 י כ55דלח ס" נ6 וכ655
 5ה כ55 1רלט מיתן נב וכ55 י6י וכ55 כנ סי ה כ55קפו

rv"076 נקכקת כתכ"ררם וכ55 ס מ" נגוכלן כ ס 
 קכתכ55 יד נ 6 סי'נה י7 מ" קו כ55קפו
 0סרכת* וכ55 יד מיתן סכ55 רט טו 6.ה מ" תן כ55קפה

 1ncwקלכוז וכ55 מן סי' חטכ55 ר' 76ס נתכתת נתנקרקפט י י 1 ס"נ9 7 ג ב כ6 כ ט ת קטז
 ית ק טו יג ינ מ"ל טד מ" קמגכ55

 סי'ן הכ55,55,,ו 7 סי' , כ55 רמכ טו ס" נ6 וכ55יט וכ55 טי מ" קי כ55קצ

 ט ת ן 1 ס" גכ55 רמר וכ55 'נ סי uvכ55ריא טו ס" ,: כ55קצי
ע7יטכו תם" נו וכ55 ג ם14 יד י6נ ' מ" PV.SS1קצב

 ה 7 ג כ6 ס" גכ55 רמה וכ45 הכ55 סיף עיכ Pv וכ55 כ ם" ה כ55קצג וכ55עס""
h"Dוכ55 כנ ס" גכ55רמו נ ס"מ נ7הו 

 טו 7 יג ס"כן 7 ג 3 6 סי' נוכ55ריכ ג ס" תע כ55קצר
 7A"Dכלל"גרמז כ יט ין ס" הכ55ריג ת נף'6 ת9 כ55קצה
 ע ת י סי' "כל5רמס וכלל י ס" ה כ55רטן נ " כ מ" ה כ55קצן י ע7.ס" 7כ55רמח ג שי' הכ55ריר ט יק מי' Pv כ55קצי

 ה גכ655כף'רנ *מ" וכ55 ג ס" קו".1כ55
PV"3 גוכ55 מ"כ55*רנא 1כ55 " סי קט כ55רטן יג ס 
40ע , גד נ h~1Dמ" מ"ק סק כ55קצת
 ג מ"6וכ55 כ55נרגב טי קי, מ"כ Pv כ55קצט
 סנסי'7המ4גוכ55 דה נג י6 ס6 כ55רח טו מ" Pw כ55ר
 כ וכ55 7 מי' ב כ55רננ 1 7 מ" מה כ55רירי וכ55 " סי' hS כ55רא

 טו טו יד נ י*40 ו ה 7 ס" ה כ55רי( . י6 1 מ"טו
"Dp . ל, מ" 5נ כ55רכ ג1כ55 נ up-סי' כ55רב

-
 ג נ סיתן 3כ55רנה - ) מי מה כ5ירכא י י 1 ב.ס 6 ס" ו6
 נ כ55רנה ",וכ45 ס" סב,רכנכ55 7 מ" גג וכ55 טן,'7

 6כ55המ4 רנו , ל ג נמגינתי .יכ55וכ45נג.1"16
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ז הסימניםלוח
 7 ינ 1 מי" סווכ55 1 ה 7 סי' ו כ55רפת ו ה סי' ב כ55רנו

 7 גג 6 כז כז וטי'ית כ55רפט כ כ55רנת

 ט, ג נ סי' ט,כ55שט י 1 סי' 1 כ55רצ וכ55 ן סי' נ כ55רנט
 וכ55 ג מי' טהכ55 השי ג נ 6 ס" 1 כ55רצע יג סי' תועה

 ט ק 1 טי'סו ט ס" 9 וכ155 ת סי' 6 כ55רם
 ט ק יג סי' ס,כ55 שיא 5ה ט" 5" כ55 נה5'רצכ 1 6 ט" ה כ55רסא
 נ סי' יכ55שיכ נ 6 סי' קכ55רצג 1 סי' ה כ55רסכ
 1 1 ה 7 מי' 5טכ:55 ום'ג כד כ55 נרצותה5'רצר ונה"מ ה 7 סי' 5ג כ55רסג

 גו וכ55 יניד יב י6 יט 9 כ55 ונה"מ י6סי' ק ו ה ד מי' הכ55
 7 סי' ת7 וכ55 קסי' ו ה 7 גסי' יט
 1ה ,7 ס" 9 כן! רצה ,י ", סו ' פ ה 1!1רסר

 עhw 7 וכ55 7טי' כיטו וכ55 כנ מי' ה כ55רמה
 6 טי' ת3 וכ55סוך ו כה מי' 9כ55רצו ה מי'מה

 ג 3 6 סי' זודוכך יו ט" ה כ55ה"כרצח וכ55 ה 6 סי' נד כ55רמו
 ג נ 6 טי' 5טכ55 שטו כז סי' ק כ55ונה"מ סוף עדנ6
 י סי' עיוכ55 5נ 55 5, 5 טק ובה"מ ט ק מי' 5י כ55רסו

 6 מי' hS וכ55 5כ55 שטר ט ע יז טז סי' קכ55רצט ב 6 סי' 1כ5ל
 ז סי' ין וכ55 1 7 גנ ג נ 6כ 7 ג נ 6 טי' כן כ55רמח

 סוף עי כ, כן כ55שיז 5ו טי' יתכ55ש י6 מי' 5י וכ155
 1 מי' 711וכ55 וכ55 ז ו ה סי' כנ כ55שא כו סי' כל5רמס

 כ וכ55 י6 סי' טכ55שיח סי' ננ וכ55 1 מי'תג 5י כ55 נ ה5כ'רע
 6נג7הווט" טינפו גיהוכ55 1טיגדהט כ55רעא
 כ יי יג ינ י6 י טו וכ55 ג(וף עד נווכ55 טז טו 7 ינ ינ י6י
 יג ינ 6 כף' יד כ55ישיט ו( נף'ע עט וכ55 כו כה כ7ק
 ט ק 1 1 ה 7 נ נ6 ווכ% ט" ין כ55וה"ה ת וו ם" ו כל5רעכ ס" ט, וכ55 טווכ55 כס נף' ג כ55 ה5"נ,עב ג 1נף'
 1 ס4 יט וכ% יני6 יג י6 ט ק ג נ סלכ כנ כ6 כ ו סי' 1 כ55רענ

 7 ס" כבוכ55 וכ55 ג מ" 5י וכ55ש 7ג
D'tDWS51 'טכ כד יד יג י מ4ק7 ו ה5נכ55רעד  כ55 ונה"מ
 טו יד י6 ו ה 7 גנ וכ55 כ.ו מי' כ6כ55שנ ה ז 1 מ" עג כ55רעו ט" יי וכ% 1 ס"ט טו ט4 םוכ% ע טי' תו תה כ55רעה
 7 ג נ 6 סי' כדוכ55 י מי'קי ינ י6 סי' עז ווה כ55רעז

 יד וכ55 י מי' י3 כ55שכא סיכ55שר 7 מי' מז וכ55טן
 יג 40 ט, וכ55 ימ" כז וכ55 9 טי' ייכ55שה סע כ%רעת
 7 ג נ " מי' יזוכ55 טו ומי' ינ סי'עד מז וכ55 ג מי' סו כ55רעט

 גד נ 6 מי' יטוכ55 ינ יי6 טי' כטוכ55 הסי'
 וכ55 כ6 מי' כוכ55 וכ55 יד מי' עד םכ55שן י ס" 5ע כ55רפ
 י ט ק ו 1 סי' ו5ג5נ יז'' מי'סב 6 סי' כ* כ55רפא
 ה סי' 7 1כ55י6 וכ55 ה כ מ" -גכ55שז ps uS 5ה סי' 65 כ55רפכ
 וכ55 י3 סי 5ת כ55 שככ סי' PS וכ55 ה סי'rs כ55 נרכות נה5' רפדרפג

 יע סי'ת7 סוף עד 60 וכ55ו כ% ובה"מ us ס"י6
 מי' וכ55 7 סי' 75 כ55 שכב גדה ב b'7D טנוכ55 י6 סי'1
 מי' ת7 1כ55 ט ק 11 יג ינ סי' סע וכ55 יג1 נרכו' 3ה5' ט סי' ז כל5רפה
י, כנ יכלל י ט" 5ניכ55 שח כי כ55 נרכות 3ה5'רפו

 וכ55 3 6 מ" י6כ55 שכר סל וכ55 י ט ימי' ה מ" כע וכ55 תטי' י טי' וכ55.מעך כ"
 סי' נט וכ55 ה מי'ק סו וכ55 ט 7 ג 3טי' יט סי' 1 כ55ונה"מ

 יוד עד3 טו י6 סי' ע7 7 נמ" יז טי' ס* כ55רפו
כ1355
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 הסימניםלוח
 ד נ נ טייפ ק11 3 סי'נ7 ג נ 6 סי' מג כ55שכה

 כ ט י ן וה ינ ה נ סי' יגכ55שנ כ3 ט" עז טוטי'

 71שנא %ס"ת ,1 נ11שנו
utpt 

 כ11עהסייןכל::ג ק ס"
 כו IW'D עה כ55 שפה זכ55 1 מי' כנ כ5לשנכ 3 טי' 5ד וכ55ה
 וכ55 כ9 סינון עג כ55שפו כ6 טי'כנ. hS וכ55 ט מי' יד כ55שכח

 יק ט,'עג זך מי' גגכ55שנג 7 טי' 75 וכ55 1מ"
 עד עג כ55שפז וכש 7 ג סי' בגכ55שנר וכ55 טו סי' תרוכ55
 טסשפח 7 ג נ טי'גה וכ55 טו יIW'D 6ס7

 כו טיחן תה כ55שפט גה וכ55 כ מ" נגכ55שנה 3ג7עדסיףסטם'6
 עה כ55שצ ( ו ה 7 ג נ 6טיי הקנוע מער 76ס 33ינתשכס
 PDSS~ ttowשל

 1כ55 ת סיתן עג ס55שצא טו ס" נגכ55שנו עדסוף טי
 כת כ3 6 סיווןעה ה מייזן נהכ55שגז Dpp סוף o~h נתכתתשלא
 עהכ55שצב ג נ 1W'D 6 נ6 כ55שנה "' מי' נט כ55שלב
 י ענמיוון כ55שצג י ט ש , ו ה7 7 סי' יו' כ55שלג
 ט כוי17ן גנבכ55שצר י ס'תן כ6 כ55שנט וזה וכ55 ינ סי' ט כ55שלר

 ע3 כ5לשצהשם סי""טווכ55מי עדתו
 ין סיתן עוכ55שצישמא יד מי' מק וכ55 כסי'
 וכ55 6 מ" עוכ55שצז ג 3 6 מי' תת כ55שסב 6 סי' יג כ55שלה
 3 טי'קה קיכיג7הוSS~l7A3h"Dh' 1 כ55ש6

 יג י נ סיתן עיכ55שצח וכ55 ט ט;' וזת כ55שסג י 1 ו ה 7 ג ב 6 סי'י3
יהוו ט" ע6 וכ55 י( מ"כג 1 7 ג סי' ת כ55שלז
 עיכ55שצט ע7 יג י6 ע7 7 ג נ* קד 1כ55 ט ס" ת כל5שלח

 עד יט ינ טין

 כוט" כד ס" ע3 וכ55כט כו יט סי חי וכ55 'טט"
 וכ55 1 ס" Ps כ55סלט

~DW 
 עוכ55ת כנ ינ מי' ע,כ55

 ה 7 ם" עוכ55תא כ 'ג מי' ע6כ55,שסה כנ כ סיחד
 חג נ כ6 י6 ק ז ו הד ט" כ6 וכ55 ה מ"יט עיכ55 גתכ ב 6 ט" ע3כ1DW 55 סי'6בגוכ55 יג כ55שאט

 ג מ" עוכ55תר ט, סי עג וכ55 כוג כ9 כ55 וכ5 1 7 נ 63
 כע 65 סי עוכ55תה 1 ס" ענ כ55 ג,צמז נ * ט" כטוכ55
 1 ה ד 5ג 5כט ת ב 6 ט" ענ כnDe 55 וכ55 6 ם" 5דוכ55
rv'י6 ס" ענכ55תו 6 מ" ענ כ55 ,שסט 1 ד נ 3 6 מי 

 65 מי' עוכ55תו 7 ג נ 6 ם" עג כ55 ,צע ה 7 ג נ 6 מ" 5עוכ45
NDU155וכ55 ט ת ס" עיכ55חח יג ינ י6 י ט ע ( וה טו ס" ם כ 

S511DUfה 7 יג ט ת ס"עו יו סיתן עג כ55,צעא י מיתן 5ת 
 יט'ק כה יגלד 'כ 40 ענ כ55ישענ סו כ55 ה5"בעאצג
 כה " ס" ע,כ55חי,בעג 6 ם" 6 כ55וצמר
 טו סף עוכ55חיא כ6 מ" ע6 כ55,צעד 7 ג ב 6 מ" ת, כ55*אשה

 כג סי' עי כ55חינ יט יי י, סי' ענ כ55שעו וכ55 סוף עד חטוכח י* סי' עיכ55חיב טו טו ס" ע3 כ55,שעה 'נ י6 , ט ק ( 1ה
 3 כ6 סי' עי כ55תירשעז סוף עי1
 ט ת 1 1 כד סי' ע7 כ55חטןשעט י7.טו ינ י" י ט עטי' ינ י סי' עו כ55תטושעת כג וכ55 6 מי' ננ כ55שמו
"ש 7 ג 3 6 סי' עד כ55שפ וכ55 7 מי' ת3 כ55שמז

 6 סי' p'p כ55תיז ק 1 וה 1 3 3 ט" ננ כ55שמח י י 1 1 ' כ' 'ק' 7 ג 3 6 מי' ע7 כ55שפא כ סי'כג
 3 סי' p'p כ55ת"ח 1כ55 7 ס" 7כ55שפב כג סי' נגוכ55

 ה 7 ג מ" p'p כ%חיט ה 7 ג ב 6 ט"עם וכ55 ית סי' נג כ55שמט
כ1455
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 , סי' קין כ55תכ
תכא
 כ7 וכ55 נ ס" 7 כ55תככ

 ט סי' :Ptr וכלן כנסי'
 65 כ5ל הנ"נתכג
 וו( כ55 סםתכר
 כע וכ55 כי כ55 מסתכה
 ג נ י6 טי' קיע כ55 ,תכו
תכו
 טו י7 סי' קיע כ55תכת

 פסחחלכות
 6 טי' קיט כ55תכמ
 6 סי' קיט כ55תל
 7 ג נ סי( קיט כ55חלא

 ז יה

ח המימניםלוח
 י7 טי' ק5 כ55 תפא כנ עד מי'י7 קכ7 י55תנ
 יז טי' ק5 כ55 תפג 'tW'D 7קכן טי טי' ק5 כ55 תפכ כ55 סוף עד קכה כ55תנא
 יט טי' ק5 כ55תפר הנא כ55תנכ
 6 מי' ק5 כ55 תפה וכ55 ה טי' קכו כ55תנג

 וכקל כס מי' קכק כ55 תפו קיק וכ55 ע מי'קכו
 htW'D ק5 ( ו ה 7 ג 3 6טי'

 ה 7 גג כ6כ כ6 כ יט טי' קיט כ55חלב
 י ט ע מי' קיטכ55תלג

 כק כנ ג 3י6
 הו נד כג סי' קיט כ55תלר
 כ( סי' קיט כ55תלה
 טו יד מי' קיט כ55תלו

 כע ט עט(
 יק מיען קיט כ55תלו
 כג מי' קיט כ55תלת
 , ה וסיטן ו ה כ55חלט
 ג 3 6 מי' קכ כ55תם

 ו ה7
 ק ( סי' קכ כ55תמא

 1כ55 י טי' קעט כ55תסב
 7 ג נ 6 מי'קכ6
 ( וה

 וכ55 טו מי' קכ כ55תסג
 ג 3 6קכ6

 וכ55 כו סייון קיט כ55תמד
 י6 י ט מי'קכט

 5 סיען קיט כ55תמה
 כט מי' קיע כל5תמו
 י ט ק מי' קכ6 כ55תסז

 ע 1 ו ה 7 ג ני6

 וכ55 6 טי' קכת כ55תנד
 1 5ה סי'קכע

 י ט י מי' קיק כ55תנה
 טו ג 3י6

 טו יי מי' קכק כ55תנו
 7 נ טי' קכת כ55תנו

 וכ55 כו מי' קיט 553תנח
 5נ סי'קיע

 ט ק י( טי' קכק כ55חנט

 3 65 מי' קכת כ55תם
 ק כ( סי' קכת כ55חטא

 נ מי' ק5וכ55
 וכ55 כ7 סי' קכג כ55תסב

 יט י ט ע סי'קכו
 1 ה מיוון קכיוכ55

 6 מי' קכי כ55תסג
 ו מי' קכ, כ55חסר
 1 מ.וון קכ, כ55תמה
 ג נ. י6 מי' קכ, כ55תסו

 ק ן ו ה7

 כ טו טיל 6 כט כ55חמו
 1כ55 טוף ע7 קכנ1כ55
 ( מי'36גהקכו

 ג נ סיען קכןוכ55
 5ן טי' קכתוכ55

 וכ55 נ סי' עט כ55תסח
קכטם4נג7הו(ע

 ק מ" ק5 ~5תמס

 ע ט" קש כ55תע
 ע ע סי' קש כ%תעא
 סייינע ק5 כי5תעכ
 ק5 וכ% ג ס" עם כ55תעג

 טו טיען קע כ55ומפז
 ג מי קד כ55תפח
 ג נ 6 ס" ק65 כ55תפס

 ינ י ט ק י ו ה7
 ק5נ כ55 כק כ55ה5"נתצ
 תצכתצא
 י6 טי' ק65 כ55תצג
 יג מי' ק65 כי5תצר

 ,טוב יוכ(וזלכ1"ת
 7 ג 6 מ4 ט כ55תצה

 וכ55 י מיען פ6וכלק
 קנח רכ%5 " טיעןפה

מיען6נ
 קנ כ55תצו
 90 כ55תצז
 פש וכ55 נ טי' ע כ55תצום

 1כ55 ג טיען )נוכ55
ק6מיעןג7

 )1 כ55תצט
 וכלי

 סיען )6
 לט6עטוכ55

 )1 1כ55 6 סי' םכ55חק
 1 ה 7טיעזנג

 וכ55 , 1 סיען ם כ55תקא
 hp וכי ה סיעןסג

IW'Dט ו 
 וכ55 ו ה ט" ל3 כ5כתקכ

 מ4 לה וכ55 י מ")7
 1 סי' קטו וכ55 יככ

 ל" כ55תקל
 וכקל ט טיען 60 כ55חקי

 ג7 63 ט" סג וכ55 ב מי'סג
 ( מי' עדמי'הו OD כ55תקח

 וכ55 ג מיען סנ כ55תקו
 ה ס" ע7 מה וכ7055
 סוף ע7 קוכ55

 וכ55 1 ס" "ת כ55תקז
 ט ס" )7 1כ55סו
 ג ג"" פ, (ssתקח

 ק ט"לד וכלי
כ55

מי'ג7ה1י6 7ה 3ג ככ6ט
 המדר 73ץ spכ55 תער ע7 65 5 ט יוי
 7 ג טחן קלכ55 תעה " ס" קמנ נ55ט9

 ט סי' sp נ11 תע. ס" ס'תן קכנ:כוי

 יד טי' ק5 כ5ל חעח וכ55 6 ט" קכג כ55חמח
 ית סי' kP כ55 חעט ו ה כ7 יד מ" ע7קכ7

 ק5 כי5 תפ כג ס" קכ7 כ55חטט
15
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 הסימניםלוח

 D3SV~" פ !מל י2""4'""1"י'ין 1: ן! ן 2ל בן

 ru~SSt הייןינ.,נ:::5:1:1
 VA~D7Dp א::: : ס,, :י,1: תרסו

 UPI1OS3 ןן,:
hS 

al~m".,1יי," עיא:,,,יש" 

 ,נ% נ:יטי מ2ן"
tcvm nDpSStovbnwtv3 ,:יס ת 

 "שנה ראש
A3h~DU5SS)t32ייימ "פא ץ:צ:ץ?י ש p D " D 3 5 p  

D'pn.לגו %5:ן):ש,"1:ןן ,, 

 ,'4"יג'י.ח" ש ל,ילג19ו'

 ג נ 6 מי קעי כ55תיר 1 מ" ק35 כ55 ו(קסג טי סי יל מ"קי
 לכוה16
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 הכפורים יוםהלכות
 ד סי' 7ppכ55
 ת ( ו ה מ" 7Wpכל5
 י6 י סי' קע7כ55
 ינ 'סי' קע7כ55
 יג סי' קע7כ55
 טו ע סי' קק7כ55
 יע י(ט(
 ג נ 6 סי' קקהכ55
 ו ה 7 סי' קעהכ55
 ט קן

 י ט מי קקהכ55
 1 ו ה 7 ג 3י6
 ט יע ס.' קווהכ55
 כ6כ

 כג כנ סי' קעתכ55
 י6 סי'כ55
 ( ו כה סי' קעהכ55

 ט כע סי' קעהכ55
56 3 
 תרכאתרכ
 75 טי' קקהכ55
 ( 15 סי' קבסכ55

 עז Ps סי' קעהכ55
סוף
 11 סי' קעוכ55

 סוכההלכוה
 ה 7 ג סי' קעיכ55
 5ו סי' קעוכ55
 Ps טי' קעוכ55
 י ט ע קעו'ס"כ55
 hS 5 ( 1 ה 7 ג ני6
 ן כ ( 7 ג 3 קעוכ55
 1 3 יי מ" קעכ55
 5ככש
 כ יט פי' קעוכ55
 ה 7 ג ככ6
 כס 1 סי קעוכ5ל
 עט ו מ" קעוכ55
 5ע מ" קעוכ55
 5ט 5ע. טי' קטוכ55
 7 ג f"D קעוכ55
 וכ55 ה ס" מהכ55

פ המימניםלוח
 ה טי' קנג כ55 תרמח ט( טו ינ סי'סו

 .pp' כולתילם
" 1כ1, קל סי'

 חנוכההלכוח עע ע7מי' 5י .ם"קעו
 ה ג 3 6 סי' קני כ55 תרע וכ55 5י סי' קע כ55הרם

 6 י טי' קכ7 כ55 תרעא כ6 כ יט יש טי'קיוו
 ה 7 ג3
 ט טי' קע( כ55תרמא
תרמב
 כן סי' קעי כ55תרמג
 קיק כ55תרמך

 לולבהלכות
 ת מי' קשט כ55תרמה

 ה 7 ג ני6
 6 סי' קנ כ55תרמו

 י ן ו ה7

 ה כד ( ו ה 7 גנ
 יט יע ס" קע7 כ55תרעב

 כע כ6כ
 טו סי' טו כ55תרעג
 כו ס" קנ7 כ55תרעד
 כן ג 3 6 סי' קנ7 כ55תרעו י כה ס" קנ7 ט55תרעה
 ג 3 65 קעי כ55תרעו
 וכ55 יג סי' סו כ55תרעח

 1 51ה סי'קנ7
 15 סי' סםתרעם
 5ה ט" סםחרפ

 פוריםהלכות טו טו ס" קע7 כ55תרגב
 7 מ" קנ7 כ55 תרמו וכ55 גג מ" מו כ55תרנג

 י ט ע ט" קנה כ55תרפה ין ס" קקי כ55תרנך מנהוי קנה כ55תרפו ט"כקעע
 וכ55 כנ מי' ה כ55תרפס יש סי' קער כ55תרנה
 יג י, ס"קנה סי סי' ומ כ355תרנו
 יד ינ מי' קנהכ55תרצ ה טי' סע כ55 ה5"נתרגז
 ג נ כ6 כ ט ע ו וה וכ55 כ מי' קער כ55תרנה

 כה מי' קנז וכ55ה ק ן ו ה ג'ז סי'קננ
 כ7 ס" קנה כ5לתרצב הhS 3"5 כ55תרנמ יי סי' קנהכ55תרצא י6ט

 35 מי' הנ"ל כ55תרצג יט סי' קרע כ55תרם
 7 ס" קנס כ55תרצד ג מי' קנט כ55תרסא
 5 כש סי' הכ"ל כ55תרצה כי נה5"נתרמב
 ג בלי  הפילין  נהלכוה מסתרמג
 ט (ק ו ה לד מי' כ55תרצו 7 ג נ 6 קנג,ם" כ55תרמד
 1 מ" הכ"ל כל5תרצז יד י3 סי' סו כל5תרמה
 ו מי' קנג כ55תרמו
 טו יג מי' מי כ55תרמז
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