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 h)~tb1 תייס עמפסיס רמס 6ל חק סרעס תכעסו rhb'5P כ0ינו0 פול 6ל סיגר דגר' 6ל0 הגן 0כסמ

 ערי סם*ן מנוול סרג סחי סל6 סניי ונחטפי נכלכל  דנריו כ"ס 13 כל כעעייילד
 דהור תצי ס"ס 3כק4 כלתרס 6טי1 כל 1גק' יד מ ינר1 6"י לסיסי '1 'לס" חביבי* ירי ורננך

 ככן מעה-ס כ5 על mm פ6 כן su וסדעס פטרל נקמשסיס
 יכקי

 כיס ותגרע לכ61 בלנו י'י מנע 6סר כל

 קנולוסץ ישה" כל עעוכ0 עקום 6ו5רוותיו ניד 6ל נ'סבי16 יטעסעס 1ל6 למתפס 1פ14 למיך ומשק פריו כ! טפךיקוש

 : סם י*1 ריכסת עעלי6 % 030 יחן סכל ועל 0עלועוסיו 6ור 6ל b~wS נס לסטסנר נס נרכסי0ן
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,י4ש,לוי4*

 רלב"השו"ת

 הענייניםתוכן

 סכקמעו סמוחוח תשתין כנק פסתן Sb וכינרנו כרישוי מלD1~nlb 6 ק5מ נס סיע165ס"מ
 כי - לננט סכדנק סקו"ף רנן 1:ן מנכוס כחק ליס סוס 16 סרנק לנרור תועינ6ס
 לעלתן 6וחיומ ום6ר וססי"ן 1#1Dsb ורנוק עט6וח חלק נרירם לפנין נ*ניסןהילונו
 . נק"ס פוסל6ין
 רתוסנ עסיק סכי ונפר 63יקור קרוין נ' ופייה* - ל6 "ו 6זכרוח לנדור עותר06

PS~S2 סיריעס 

OibDSD ויוס יוס ונב: טכניון לסתו6ל נוסו רניגנ חליו כונר תרונ מנרם עגי 
 כי סו6 כדרי תלסלס פמוט נסכם כי עחם3ת am י רניס חצ6יס פעיותמרנת
 : ידו 363"ין
 6ת*רסו תעתר עכח . פכ'ס פיקייס ללוקט למת עדנר ס6רס עס 6חר ornדפת
 דים וס"ס סרסועיס ספוסק'ס תן טדעת זס כצחר וטוף * לסריופ כפכירתולנגוס

 : נסקיםס6לט
 נס תעון ונקח מתנך פגר 631 י נגינס נלקיחמ סככם3 עמעם גפפן 16 ננרחפי

 סיסוריס ת16תס טעגד מלקח חס כל כ* כעתן 6י סנרע זס סעור * סיטוייסעסקי
 2 וניע* ק*ג6 כ6ן פתך וקהו נ*וו מל סו6סנקייס

ShDס לנ3 תחתוך ס56לס 63ונם מנקרכם קונס כדין סרתב*ס גופם ססי6נ, b~pp 
 : ושים כסיין 16 יערפו כשיןם63
 סונר*ס כנ פ6ר נס תפנו נפתו 06 ע5ימ עם עפני נרחם ענילס תסרך ס6פרועט
 : נרהס bS ליס רגגניר6 דפתר עתן ר6-כ" ככס :ככ"טכנק
ehטכ3 13 לס"תין לכרסי ר-ל יו" וכלגל לנגונם SD*1 נרניס נו לדרום . 

 מעפרן :ונס נסמנמו :רבניו וכווכח * לסרענ"ס נרמוס המלכום ישם*פי סלקענבל
 : עקיתות נכעס ורכו סוס פקו- וכחג מנוס סו" עוז ענדלנעל
 ו6ם": רניס יעים למס אעותד גגימ נעם לטס טיט פטפרניס סקסל נפקסספפמ:



 ויפ נ*דס תוח*ס סטו6 וסקטל פלסס  ננ*0 6חר קסל כס תפלתס לקנוט: ור)ו3סלו
 : עתסס 6חד הכסססכתמ

 עמלחשו 16 תנעלס לט ס:קנע זען 6חר bSh לסעתט נייסס ול6 נ*פס סקינלס 6ססיא
 2 וסתו6ל רנ נזט דכחלקו טנ*רוסין ת'וס "ו סגחיגט ת*וס *וס סחפע*ס תוכט סי6*ס

 6סר mp1lo פני נטםיימו קמ0 רל6 מחיסס תטלנומ ל6מון תפרק סרתנ"ס על יסוביב
 : ננער6 נת'קו hpSp עסן6חס

 האזע**ן לסעע*ר שחרת ~לס 610 5*יל 5ליך דנ6 סיסום נסמיי נתוספוח 5*ור:ע65ינ
 : 3סל'עומ דנר*טםעל

 : ותסון ענפכיס כל6ס ענפכיס וטוס ענחון ד:ר6ס סעעממ6 ני6וריד
 be1~S נו6ל נין ענינו לוער קילן ינריס 0*ט פסם'5 6סתי תעכיס 5וס נ'וס תעס"פו

 : נל"ם סיו ס6ת5ע*יס כרכוח מ6רוככ
 פען סענ'ד וסרכ נ**ס כל*ס סגילמ סימר :רע3'ס לךעת פגר6ס לפו6ליו תסונסמז

 נ*~פ כ~ס פנילם "יענ8ס 6וגשי 6חד נתקוס כי ססו6ל פ6ל יעור מ6קורנמנ-3ו
 : 6חר תסעס 6וסי 6חר ונתקוס 6חרעסעס

 : ועמרן סטלכס פסק  ער כפופק סנר"ס ח,לן תסל:וח b"DJ סלתנ*ס עלעקמטק
 * טסו6 כל נפסח 1W5D 0חען פן ס6וכל נענין סכשל נפלק "חמ טעלסעור*8

 6עות 6רנע 5ורך תתוך פפחיס עסיס נו3ס סעת3קפ כל סזורק טפרק למון3י6וי*מ
 mb ה*ס נרוך ר' נפותפות נו סננו סח5ר עכין כג נרוך עי' נכיתין רןתכ*עמכ

 : 3כ*עין ר'מנ
 עסוס חי*כיס כולס וכו' טעמס 06 נתן ו6חר ט6ור 6וז ג0ן 6סי ס סיענ :מוןבש

 ענסל שפוס ח*יניס ס6חרוניס סנ* וכו* סקולס 06 6חד מפט 06 6נל -ענמ3
 ' עכחכ'ם חייכ סר6פוי ועחלוקט ט6ור 6ת כ*מן פוסי טמנית ס3חכוקם סמו6נוסקסט

 ע"ז טן אר* כםל ותימם וטיים" נא6ס 6חויימ לערקוליק קרונ 6חת 5נן ?bd1#כב
NDotJ



 : שההם ח5י 16 4הש קלופים דוהתן ולסו0סוק . DINb~1 י ו' נשף מן שפעולכסא
 טכסיס ונר נגל ע"נ לטוום יס"כ וספכל פפסאם ף ופישרו ע%כס % סי6 יאבוסננ

 פמפיות לוער לדוי תסכל מכפ* מעלט וסיכל טוס המלרום ים סל* טלנה 86ובכומס
 . 4רנ תוניופ סו6מלגר

 מתוך נפפלת ט*6 מסר* עד וכו' לטק5ר הנולט טמגיעימ זו גלו זו מ*יוליס מה תיוכו
 : וכה נקירת ל6 פעפען ולעפיימפנל

 פס מסיס "ונ'3 *רומלס סק%מ עול ונומנו לנקלמ לסוג עגיל נן ירפף ל3י 3עקמגה
 ועפן 61ינט ר* יעקר רh1D~ *3 נצית דר ע63 ועמס וידיהם סרופ6 עפם ר' 6עו6מ
 2 6נות*ו 'יהעמ לו ג"זורפניו

 נתועל עעו %הגס קטלת 6פס ונפץ וגרפ, נפיס לו ס*ו נ0*ם כמסרסרסחכם:ו
 קסעס כסל סיעים לסם שלכו כי כיסי ענלוסומיו 6סס סוס ניקח יחוול סל6מנועם
 : ושפתו סטכםנין

 עם לו מסיו פגנעמיו כל לו והיפר סעחנל לעקום כפיס כעטל"ר טחכם נס כלפיישינו
 1 דין ס0ק כעח3ר כסג *"ממו

 1 כליס סו65מ לוטן סוס מגיתם עמוס סנוי עשי יסרבל גסעמ טו65ומ 6י0ורנח

 ופלסת קרונים ולנקפם לנקמתם 6מלמ לעדיגס 6ח*ס מתונם 3נ בפתו סלח ייינןכס
 mrn 1 ול6 ל6וינ נו נפפגס קליו סממו פתמזול לקונן פגר 6פי %יום לב וטוןנכותו

 סקסלות לכלל תקשח סיתקגו ענורריס פנפס סקטלום מטררו גער*קו3'6 עעפססיס
 מלנחש כמג לחעוף וכום פסענורריס 6חו וק: סססעוה פרסי נ6תס ספלפות לידי ונקול

 bloh" 2 נכרור וכדם סממו נו נערך טכסי וקופר נקלעיס ונמקיע עמן 6סדעיד

 ומכחש 6חר דגר נו עממעסיס ואן מפענח ל6חר נפר 13 פעריחין "י0 נכל* עעמסל11
 : 3חעין מרם מ3 קעיוח נו וסחסטט6מט

 יאסוגום סע5ומ עעסס לדרום כנו נמן מונאנ ילומנס סקולם פיר 6נ סעחנר % גיוסלב
 6%* דסימ ג'מוס 56לו חלם דגר וסיס 3פנח ע"ו כמחל סוליס עקות רתוכן ונ6מס

 . יטומע עיעות סוס חועסעוקפם
 : יעפור ול6 גיתו על *1DD פלו יעוענת פצעון נמ כס" לחונןלנ
 ועסס סמותפות תרווח וכך כך פסך לו פמי*3 קונ מסל על ליעוגן מעתון ס1ד6מ5ד

 : or עלעודעמ
לה

 סעער"
 : י31ורריס כ"כ "יכס זס על מעניד סרג רגרן . ובו* ח*י3 נס3מ %טיס

 עעכס זרע גלתי ועם 5לענס נס6 ומח"כ פעמם למפונס ע6פתו זרע לו טיה רקונןלו
 - לינם יוחס תנע וס*נס * ניחס זקוסס מכם6לס נ16סן עת למרוכס פרסמו זנע וגס6

 : ת"ל נפזרס פנמחפי וחולין פקוס ס6*פ סרק ינמצסי ib1DO ס6לישן : נסלוק רולסוסו6
 ס6עמסומ וממח ס6קפיק וענר פעעון וסלך "קסיק חנילות נסי ופעעון רקונןגפתמפו

 . לקונן לותר מסיס עסעסק3 סו3ס חמי ונעSt~al 65לפ
 סקסל תלכי כנ לרתום ירוע*ס "נמיס כסס לגרור "חס עיר קפל מכתקנ5ו עעמף* טיסס

 * זס על ענורריס לסס לנרור נ*ניסס מסיס תכס סני  ותלי רעמם נסוו ונ6כפנסנס

 2 3ק*יעס סקסל כל חייניס סענולל*' סענוקנ*ס מקנס כנ ספמנרוטסק

 : יסלסל סל עעון ספ0י תפם עפיס 6חר ר3ל עיי נוי נו פננע *מרכל SD ייןמשש
 2 נעדון סר6סון מנעלס נע 6עס סנקהם 6סר "חד עעוער סנו*ס נין סנוור 6ים סימרסב

כסיסיה
~r*h 

 י.תיל6 עותר ביכו סמנתי כסיתקייס מנפי על "פ*ש נידו* גר 16 עותרם
h~bלו טימרו כריך : 

 : פתפות 3יט מום ול6 נרוסתו עס סיקור על עדות קגלתמנ
 . עעסס סיס וזס תדם ננ*ן סרניס נרמוס סיירו סל חלון ככנר לגגות 6רס *וכל 06מר
 : לעולס סו6 *6כל נ6 נעזיי זשנ לס** פין נמנח סענמלפה
 * לקעיס 3לייח6 וודיתי כד סי6 תייר ר' ז*כ רפא* כת3 עודנשו



 * ננייסו ע6י סתו0פן' 6וער*ס וכו' ד6פר עושנת ילידי סעתפ'ל תזופפות 3יי נ,8ז

 ופוש נפר לס ראין נעפותס 3נער6 פ6על פס פל 06ותו ע סנ6 נמסק6מח
 * לכסונ לחוי מונ'נ לפת פנסג פי פל טנ טל וקל3נומ ופר י 5נ קולו קל*6מ נפניןמ8

 גנהס סקופיה רכף רתו ממעיל כסן וכן נמגנס כין נ6וגכן כין עשז פעכר יפןנ
 - גוס זס נין b)*h רפ6*לכל

 לגז לו מממן 3עת ג3ו186 במחלם ק3"ס לליס פ6ע וזס לתורס יסורי נמלכות ס4 נפלקנא
 . י וכיס"ותות

 עסעכתו פסלךפל פד וכתרם6 034 6פסז"קס תסbSD 6 כה נפליו נפ עמן ע"ע מבע3ב
 9 ג6 16 כסר סנפ ob ופס לעפכנ וכפלושזד

 . 6ט עקמיק עעס סעס3ל יותן פונית יעים סנקי6יס סם לוער "רנ פרבריך עםננ
 * עפנס ספניו עלועקמת

 "רפ3י6 דוגמי  פרסיי וכו' לסלול ליש עפנלי דנע6 דפחך ועפי 33*5ס nDh qb נסרדע*נד
 י וכו' 3' עיזם וגעכות סר6מוגס יתקכס וכו'12ה

 - ניעי* b~a1 6מ0 קפנס כמסיח וגמנרסס :נתקדם:קסנס
 6יט ונס לנד סתפון 6ל6 פכום בן סעסון 6עי 1ל6 פעסונ כזירות על פגער תינו

 * ~b9h כפנופס פסוק פניני bSb רחיידמ  מיפ"כיורפ

 רלסחם ופכסיי (nba 1ל6 קפנם כססי6 קדוסיס וקננ רלצכס נתו מסדך נאמד טפסםגז
 י סילוקין פןנסמברס

 - סיוימיס עעס ימניחו ס*6ך גפתני* תס3עת גל" משמס "לפכםנא
 .  וט' סניס פל תח3  פליי  וניס סימק סולא פ4ו פסקמס פי פים סרפ3שס פג  ו3י5ור ימוגנם
 סחתי כמפס נמדעס שפוכי ע0 4ע סע% כפ3פל עלי6 יני ד*ג6 'ם 806

. 
 דפין ט6 פכפך עס ע4ו מפקסס ס0קמס ז4ל כרסיס ינוכו ילנ ys~5 עיקשי יסוהסא

 וכוש 3*וס יגשמר ל6 גלילם קמר ל6 %ם עסהש סעורם פוכרם פל מסם"פענשכן

 י תיו* נ"נ* מביכי ל6 ויכף טפי סוכלכפי

 וים ל%6 למפולס לטו רנ"ם6 קל31*ן 6ו לגכיו 6וירכ6 וים לפרן נסקס אפם מכסומב
 * כן יום עילץ 3סו נ*60 רל%6עי5

 וכתפוח קומיות עפר 6רגעס וסם פרטנר מסקמס קלסיות תעדומ פנ י3'6וי י3%פנ
 : מנמפתפס יפסס8'
 3פסל0 סעפ"ן (ew סל6 נתשן ופפלן 3כ8וע81 עסמושו8 *18 פטל ועיטך 9b3vסר

 1 סו6 מסעור כעסייקצתו

 ש סיגי ס% כנגד קלחי 6סר וע% כועד nDW נארת עסוקן 86ד עלך עשנם פ3המה
 : וסרענש9 סנענSD 6 ססיסש משעם נשרן 6סר סכס מם*רפ המם ורשם טמע 3י6ור18
 כלעו דגר* נסופר מנלעס * *OFP פההס טעקמס יקפס םל6 סלטנ4ס פל '3%סו

 י משהקם גסלכומ עמיכיופרק
 : פעלים n~gD עלט לסול Ra~b לכלל מניע םל6 מם 3ן קפן 3?הפי  עעפח2 *ם "ס8ח
 eD1h כ4ס לפנפנן ואסג לקטם כך כל טששפ כיוו 6ין ולי6וגן וקפת שקילס סם 'ם88

 1 ל6 % גא רכים ספפ ים 6ס נסיסגס לש 6ומ0 משכרגט ו6ס*כסיחים

 ספקרע גפעהם ומסמס וקנס זס וסלך 180כס נו לקטט סנירו ניר עסתם סספגךדעיז
 : ל6 16 למלש 8שיob 3 סכל גמנ וכמזרמי יפרונפעומיו

 1 ל13קט b~a סיג*ן געפדנ עימעום דנק5ת כנ0פ0 נינקם 5ל'כס ס"ס ob qbקהי5

 פנק-ם aun כטופ לספלים נף יעם otobb *י לכסיל ר** gnp 06 נמיי"קנ
 1 6דמ סל 6יטהו יששסכפד



 סל6מומ0 ט מענפו ינענע למטם "ו* מ6ץ מקפל נרך מל טיי ס3ח טדל ענקיעג
ww-qbעקף3ל ש6 כ' פלגו מ* סעהך %ל בפלט עשכס יספלדיס : 

 : עונם מל כנמהן מרס השץס ס6ר8% עעי כפג* ועכהם נרניס לטופ פנ6עד
 * הו, נגיס פל 81% עון פקו ש מפשק ם*'זה

 9 ליס זס פרנאש יסר6נ מכל s~s לר3וטיט פ6ער ט'עו

 . ועשיו נס ומסמם ימשל נקרן כפיס (OO כמכריס 6ין סי'ען
 סלנו DbDDD פט6ר פיד * מחידו כמודר נקרסים סגפ עטניל פס"ד ג56ד עעסס סיסעח

 גספפלל רשי ס3של פנ6ר פור ופסוקים זע*רום מ6ותייס תעומס יותר ע6ופריםסם
 לגפנם קליך טסי לולס נעילת וענין עזעוריס זס 6י כמוכנף o~b יכול נמנח 6ננכ8גסנ
obסודו פיגועי נטעת 6ו נעילס נפעם 

 שע n~bb וסוף תחלם סורו וסייום ות"
 כמותסס כל סי6 נוגס ועב עפונלת פט*qb 6 סנפי על לשפמו נע מנסן ערע פכיועם

 * עסלס וחוספסונווגי6

 י נפלס עמג גני or 6* נזלם ררך oh nnDD גמנועמס מנכפלענקיפ

 ג' מסלי וכוי כמעסתו ונעלעס ה8י תן 6נר סלם י6)עורוס ע6כלות 8סלגות ס' נפלקפש
 * ופתלן סעח3י 03 עקפם מתים לוקס וכוי סתומם ובן כיחו נתין6ינעכ*

 דגפרק סעחנר פקעי וכה ס6רכיגס ען נעעלס סערם נם3ר מסיעם עס:כות 6' נפלקפב
 " כ6ן לכומרו להוי וסדם 6תך  וין סרענ'ס כ30 6קורומ ע6כנומ פסנטמס*

 דלוגשס לויקי נדיקס פסחציל סעתגר ענ6ר וכו'  וין וכיקד טחיעס עסלכום ח' נערקפג
 חורין כן וחפו ענד מחקו עי ועז*ק חוננ חטוטת רשמון נטרת פד . דרוקס PDDSכתו
 פע6 אנ3 6סולומ ע6כלומ 8ישיכום נ' נפיק פה . ועמרן חזקם b*nip מתחני תקמס -וכו'
 ע6כלום עסנכומ ממעי נפרק פו - ועתרן סעחנר נס עקסס סעוף פיז נכנל סו6סרי

 עסלכופ ע*ו 3פ' פז י ועתרן סעחנר נס עקפם כשופריס עדור* נ6כילס ובקולנמגנט ועוני לקמנו עומל נפיכך מתורס ען 63קןנת Wb לחנו וכו' ךעוף ה*ס. 3מר וכן6קולום
 ע6כלהש פולטם עפל מפס מן 3י6ור פח ' ועמלן יעחנר גס עקסי4 6םיותעמככוס
 ס6*ל פ*רומ ענ נרך נלכים תסגכומ ת' נפ' פפ ' נ6ימויין סמעורין מעניןשסויות
 יסוג צ * ועתרן סעחנר נס ושלפס 'bS ,65 רען נ'פ ס6דעס פייות ועל *65 ס%מסג"פ
 6עם קומי6 עענו למונך יסוג פוד שנש * עליו סנמ6ל ננ"ק סערם נ0' תומפו'ר*נור
 פרק פוף נניע*ן תוקפוס גריגור ג0ו56 ימול עיד צב . רנ*ע'ן קע6 נסרק מוספותנדינור
 סכמך כתג צד . ד*1 נ*ת נפג* ומעעון ל6ו3ן תונע מסיס וסניעדת עפנומ צנ *סמקנל
 יתומי מל 6פועיופם*ס צה * 6ל*ו ותפונסו סנז, נדין עפו ~e*1po לסעקנר 6חדמכס

 נפנ* עס 3ר*ן נענוד 5רימס 06 סס קעטס עויין וס*כעעיס שניחס חונות נענורסכתנעו
 3' צז . ל6 סו דין נפל ניר ספני טוסים גומנ*ס oh ססוקגךס נין תחלוקת צו .חו3ופ
 מסלעו( 6רתל ומנ*לו 3ע5לו ריח*ס כוחן חלימת פ3עלי' והחד לזם זס עעוכ*ןחל*יות

~Dp

 8ן לסרחכן סלח*ש נסלק תחו"orob 3 מכךן נו ועומס סכוסכ לשכני וערפה לכוחלו
 . oaJ סי.טי ננס סדנוק פפחנ יגל נספרים עותר 6ס צה . נ6 16מכוחל

 כסיקכ*תיצפ
 כססס"ר סקכוח*יס יעמוס יייכיו נעיי ":ם עעסס סס יים ס"ניס לעפים "סי ז" 6*

 8ים 6עסשי עמוס סעונס בספלם סברם כביס סיופ0תוס כן : ליתם עליסס IS1p כגי 06 ומנגססת:ס
 תכקיוס 06 כהשש עקדם: פעין ורבלים י"ס סיסוע דליכם כיון חיקור כסס :6ין בה עניי'"ס 6נ.יסר5סמ
 יפיס עבונס מסם* נעמס עעמס כהב: : לנתוז; 5ר-ך לנער* מדולח סיח ינ.עי ועגך תמילום סלפת לססים
 ס*ש0 טן ססנע כלמי 8עםס 'נהג : 0פם צו ממי עד81 וסעיד 6' וכ6 ל6ו 6ס ח 6ס תכעלה וע גי 1ל6רסיס
 סכים שקנס תקויים ס8ר 'בו64 וסיס גזע כמורס בו דר תיש נימוס סל סכיו מנב ונתר נו ור מטיססנים

 פלור לז48 חוט גטרוע על11 ספקכל מיג נעל מז* : דצו תם סגים כהת גכיט מימזקיס סר6סוכיסמנעלים
 שנפם פ" כהה . לנרם ירך מקוק  ועען תוגי י  6חייס (ט.יס ועוד כרע לס סופן ,סינית 61ת*כ עםגקכק

 פסירש גש% גס ומקס* זרזיר ח עולך ז' ע,- ון*' כס יעילי כעי סס ס6קור.ס 1ס8.:יס nl~lDhמ"ככום
  יסלסל .כזן 6חי  ורכס ספתנר  1פטלוקם  עלס ג"ו מנם לסלכום פסי תפרק כ' 8ל:ס קי - 6י-ריסתי'ייס
 וסטיר גסעסי' טכ*פס ליקור על יערטל עוכר 06 גסכם פליקס כף* עומס ושגוי 'כנסתם נו* ouסת0תמף
 סער ילי 6כיס0 מייכ סה*ס היטועיס פן מוכ לנכוס 6רס יעל 06 נהדץ * חנם ליקיר עכח פקורם2וטל
hbh6מר  בלל  1וס1 י  00י9ס ייס סהר טסי לייט בךלשך ן זקרת ב י  5כיסט תייג ספי( ברר ובו  כפרים  

 סלע ו% סן8ן 1כס6רך חיוו צנום מע9 יו 0.1*1 ':6.'כרינו מסאי  ברין תכירו  בן*%י'מפוכפ :ליד*פפו %ספ**
 81העע חריג דגר על לץי8* : 1פטטפו דינו תה ה?מ יוד "יטו h~r ת"חף ג. "י"1 ". ..--.-.--.....זי4
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