
 ה ב ו ש ת י ר עש

 שראל סקרם 35ור סלימ סס6לחס היי אסימן
 ר6ף סו6 יטר6ל סינרך קנס כסן ונכנס כסןנפקוס
 bSb יסב 6% יקרא 6% קרקל אוחו בחינםסיגנמוז
 סו6 יקרך ו6מ"כ ולוי כסן סיסלהץו טד נעתיןסעבוד

 וקין 6מריסס פהק וסו6 למכבךיס מקוי החןסחורס לכנוי עותי מנחן 6ל6 בסח וגסוס בוס וקיןשמרמס
 : מיתנו קויס 6מר יסתכלקורין

 סחמלס סויף ל6 מתנורך ל 6ח נונו בסימן
 ס' 6ת ברכו י%6 הבורק 3סלימ6 יו)ו6 כלדמיינן
 ר ס 6 . כלל 6יסור6 בס %יח חפ%ס קויססחנורך
 סלים כלותר ס' 6ח ברכו דס6 סחמלס סוייף בנונמר
 : ברכני בני יסתע6ל מסוס לברך רצוח לגעליס נוחןלכור

 למענד סריגן נחי סני מס נסכיי6 נחרין גפיסן
 סמנסג ובן מחן ביס ~wb ניוח' יטנךי לאנייתיסכי
 : קינוחנסחי

 מנוסל יק בו י)ו(וג 6סר סיין ט6לס דסימן
ohסנסן סרי 3ור6 עליו לצרך ים oh .16ל 

 מבוסל סדינו סיין זון סרוב יסיס 06תשובה
 p'o זון סו6 סרוב 06 36ל סמ"ג בורד עליומכרנין
 סיוס לקירתי רדוי דיגו חס מסכל עליו תברניןסמ13סל
 לכסך סר6וי סיין על 6ל6 סיוס קידום 6ו)ור סדיןמפגי
 לנבי ר16י 6יט סתבוסל ),ן 3וס סיס וכיון סחובמע"ג
 : סיוס קידום עליו 6ו)ץ' וקיןמ(במ

 יחי 6מר רמוס 6סר נחס על ס6לס המימן
 06 נקיש ימי סנעח סותרת b'o1 ס6ובין בגייסנדוחס
 . ל6 16 חוסכ 16 )וסכב לסיס

 כל  יורסיס 6חס מחוררי עיקר על 06תשובה
 נעלו)( כסקר סי6 מקוס בנוי טונלי סכדס סטין()ק

 ספנות עד ננןחס חס6 ככןחס וסרוס ינחיננדרי
 תחרמקין ס6ין סוס נימן 6נל ו)ווטנ למסכב שריכסבלויס

 כמח חטחכמ סל6 כדי 6ל6 כוס טל ותשבסתתסכבס
u~onשונק נביס ורמצם מנדנכם סטר4ררי וכיק חשמול 
 מוסג סו6 (ס ועל Nmna תמסכנרי תחרמקק6ין
 מענק SD הרעיב עוסק מסייע בעור * פס בחררפס
 מחממי 6מד וכחב סוס נומכתי כחב קליע מגיעסוס

 ס6רהץ ומלעדה( סופריים ומכתיי סודו ומגסיחונרמ6
 עליסס לססינ וסקרננו בכחביריס הננסס רניסעגיינ"
 וננמק מסיגו 6סר ווןסנחס מכמחס כסי 6מרצירך

 לכאוב סרא5רכגו (ולחי כחננו bS שלנחס וכחגסלותוחס
 נכבומס מכמיס לכן לסם שמגו מלסר סיבריםרח(
 ס6לס סדנריס כוהת SD ע5מיכס לטרומ 6ליכסל6
 טורס לסס pb 6סר סע)ויס בכל סבר יס כי ידענורסס
 תמכש במסך ססולכיס 6וחס (ולחי ותוניסמכמס
 ית' סו6 %י וולחס 6מר' חורס pb מ ומשמססטנש
 כפי טבע בירך סו6 הןחוררי סברס סעלענסממסנטו
 ננריו ק phn סתיס כננחם כי כחיב הםל6 מריקןחומס
 לפסע יונל וחי מתמסנה(יכס וממסנתזי )וןרכיכסורכי
 דעת ול'ס כ"ס ססנ' תענדי 6מד פמח תמונחיעח

 6פר סתו וקוי עך סוכן ונם6 רס סנר% מנעךממזנח
 וגלב היצנחו מכסחו ממקירת נלקו ממרוס 635כל

 ופס עתו חןכ6ו לנס ותרי נבוךו סקוס 6יססו6ליס
 לסוגכס וניב דבריכם 6ח בסתעס תטמנו נאורסעניים
 סדרך בקוויו ית' תורחו ויגיס וגזבריו 6רסט"ובירכי
 סר נתעתע rb סיומל נקלס ר6ס ווי ס6ח ם)ועגוי
 בקיהל ו6ר' יתש בחוק גוי יקד ob 6מד כיוססיני

 OD~ pb ונ6ה(ס וגידוע נמסס %16 דברי 6חכסנווננ
 עסיס onhl י ס6לס סונריס על וסגל קיוטועל עמי ומעולס חנונוחס SD עתדו וסנויס וסקטסיר6ס
 לראפ מווט סחורס ןעח פסוק יח' יערגו דעתבווסקל
 מהפ נו 6ין  6סר ונסו חומו הזולגתם רתר4פבילה-יס
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 תלבה*ערי

escn"י לו כמסבו וחוונו 65פס נגדו כ6ק סנהס % כח 

 חצם בל6 תפיכם פתק י65 גטסס  הרגוז תרנו56
 . שילוח נתכנו %ו )י יעות Sh כי לסונכס ניב חנונםו65

 וו:רמבחס סנדס נענק שמחס ו6סר המלחסאשר
 65 כי 5כס יודע יעחכס וסבלי טבענס בירךסיכס
 סקישס ותורחו עליק יעח %י בו תלכו 6סר סירךוס
 סננק מענין !"5 מכמינו מורהו נבר סכרי ענקכי

 onbn והם ועד טקס ימוטו ל6 נןבריססומטוב
 וזיפן כלי 55ור9  הלם הלסף  סיגים  מסירוחנקסיס

 obn1Dn o)'h סרמלס הפס לי רנן י%מ נירכסס'
  onhn  ודלהי  בהלהו'  ההריך הןייהי הסבבהפהיס
 כי  לנס לספיב  יכמין "נו  וחין מפך דבריהבעסיס
 ןברי  הגס  סלסבריס 5רהס מוטי פל  o~b תסיסמזי

 ויהיו ר~סיבו 6בל ,מבריס נסס כי וספ%וסופיס6רסנן'ו
 כך חנוטרב תנו!רמ כרמוק כי ודכא פס ע5 ידוסיוגו
 ס9רופס  סחויס  דפס ססי6 ךעחו ית' סתקוססרמיק
 סורך הו6וחו וסח6שסו ומח  ונוו .  6זס בניתרוצח
 ופ65 ספל6 חורתינו D(p )י ספ65 פ וןעוסחטססו
 תדעווכקמר

 וחסכוני
 ש וכי נקריס פסם גטין ותביט

 דלוגי נזדלגו סיחיס ולסקר גירור סלל רוסק יום ס%בו
 סיס סענין חוש סכסתיס ב6בשס מחמבריססשר56 חוררי תחן  יוס פר סהיהוח  סבסוב  סבפ וסל6סוגוסס
 בן יסויס ר לרב סקלו לתספט ובר חכס יפ65וכי

 מפס סדבר לכס יודיע ה:ו6 סחו בקרבו ' סמי כיסגניך
 ש'כ: !ס כחכי קליו בסר6וחכס פס56

 סו%6 קנין נחסע מרמן נוי ס6לס 1מימן
 65. 16 סטנ%ס על חברך טמ5סוניגס

 6קילדיס לרבני וכחככו !ס דבר סויעכו כברתשובה
pbואינס סו"י5 סימחס על וכ"מ סטבילס ע5 מנרכין 
 ויפדח ובס  נגון  הלופ  פסי" טבילה קבל  סוס בינוןמטס
 וממ"כנוכרכ'ן

 טובליי
 פנל" לן קטי" 6%

 סנוטבילין כל
 יל6 ועבי גר בטב%ח ססו6 לעסייי(ן עונרתברך
 : לברוכינקו

 עבר 16 רע סם  פליו סילם תה  ס"לס זסימי
 אוחס עמס ob בפגיו לסמריס סדין תן סקעבירר(
  6ו  תלקוט  חייב הזורם  טהרם  סהפ ואס ל6 "ועביררי
 ססו6 חפני כלוס מייב 6עו ד%מ6 16 נורדוחמכח
 . רסע ע5)וו תסיס 6דס ואין ע5)וו %6קרוב

 עבר ob 6ןס לססניע סיין תן 6יןתשובה
  '1aP)D  ספס"ס יין לניח כסיחכרר 6ל6 ל16 06עניררי
 ו6רינ כפכח" יסנס סל6 אוחו ותסניעין רטעחוכפי
 : כו' ו6סביעס ו6ק5לסעתס

 ק בקמח מברו 6ת סמרך מי oShn חמינק
 פל  סםת' מס סיחנרר ען %נדוחו לסלקוחו מייסעמרף
 בדרך ס6תר ע5 3ק מפרס נדבר  יפ וק ל6  16הבכו
 פשה דקך על  סיתר ונקמרפס

 כגי
 5סעי' סכחכוק

 נחורם עךוח פסיס 16 6ק 6סח ש סתריו חי וקעליו
 כחי 6וחו תלקק 6מר עז ננשף 6% 6י עד וסוףבזכר
 . 65 16 רע  מסססומ6

 ברבר נזירי  פספיר גוי כל יועחס כברתשובה
 %ופבירס

 רפ סס ~bo לגז  הוגרען Pb מפה פל.
 יקום ל6 דכחי נחלתו' סו6 דק וסכי עליס רםפיסמום
 ליס מנגןינן כך וש nhDn %כל pD לכ5 נ6ק 6'עד
 אמרו חוגגי אגוד bDn פ~יס וסהר  וכלסוסוווגפסו  !גי עליו ססעי' טוביס בענק !"5 רבותינו סיגורוכמו
 6' עד יקום ל6 וכחיב עליס ד6סיקח סו6 רע ססליס
 מט6ח: 51כל שן5כ5

 מלקוח חחמיינ עמרר~ 6חו ע5  שלס מ.סימן
 165 שחוררי עכיר.וח גל תשובה יורווח תכת 6חוועל
 מדרבק קשורו פסוק ונוס עליו לוקין יועמס נוסק
 תדרבק; תרווו( מנח 15לוקין

 כנק ססר5יס ב6ל1 סדין סי6ך 0560 י'סימן
 בסס סדק סיטך בקורס מנפלו וכנולם חכובח%עח
 רק 6הל. pb 16 בפסיס מבחוררי 6יסורק כ5כמ"מ
bSbנכלי וכיס סכי בכלי כמתק נפלו 6ב5 בקוק נסנפלו 
 סחבם% בחוך ויכנס !נוב  אוחו  סשסיק טפסרר6סק
 ממס למס כת5ס ס6וכל איורו וכבר ג)ולס. י6כ165

 אוחו פוסליך נקדררי ססרמ' מ! 6' סנ,6 תיתשובה
 סק ססיס בין מס מסיס בין חבסיל אוחו נאסר6%
  מסורק  כפ"ר  סיעווי כחכסי5  קרו אוחו נפסק 606בל

 6ק 06 %3ק נחערבס עימס מלח ו6סמבחוררי
 סמלת וגסוס מוסס 61ינו אמרח מסריס ידועתקותס
  פלספרבפ ),ס נוקרכם ואינס )ודרבנ! סי6 לארומואס
 ול6 למפריס  מלסיס  סלסלו מוו סום הלפ וסיפורבו

 מלס תורח חסחנמ סל6 6ל6 רבוחעו "וחסר51ריכו
 : סמרך כ5 סלנו בסלכוח אתרנווכבר

 6סחו SD סנסנע נוי וכן יד סל בחפילס מייב מכסן"ין ס6ונורי סנ6היס ללוקות ראינו ס6לס יאסימן
 וביום 6י יוס עליו חמחין ספירות חן כלוס ח6כלסל6
 osw נ' on~b יצחין נסן מעיי 061 16חס יגרססני
 בסגי ליסר6ל נסן כין סג"וניס סספריסו סספרסחס
 פםהרו  וס חשובה עיקרס SD עיגונו ל6 6לוי3ר"

 ואלו כפיו 6ח פורס טסו6 ינסוס  bSb 9  מהרופלס סרברי  לרמז יר פל בספל'  סנטן מייב  פעיןסגליים
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שנ תשובהשעתי

 hSh פטור מה( לס 6ווהריס פסס כתו מדבררפס
 otno תן סטוי בנוסס ססטוסק כפיס לסיפוחבצפת
 סר5ועס 6ח למסיר סו6 מיטל כך לגל הזינין 6עאק
SDnנוס 36ל סכרכם 6מר תוחס וימ,יר 356טוחיו 
 6ח סנירם סקר6ל סו6 ק 1b7a ס6סס לענקסבתת
 מנזחין 6יט ק ותסוס אוחס לספייר 610 ימלתסחו
 ו6ס סבהנחו 6ח סיתיר כוי יח65 סנו6 6' יום6ל6
 לקמה ית65 ו6ס נ' יוס יגרב יוס בשוחו ינז65ל6

 ob מכסן 6כל פוחס ימ,יר סבוכנחו סיחיר נזיהתסק
 יתיס: סני ינוחין כן ונזמוס לעולס לסמויר יכול פינוגרס

 : סכי ושתר סוטר סחסהנס הכנין ס6לס יבסימן
 דסנזיע 61תרחס נגרי קיבת לענין onSbcnמה

 6גן וס6 קרי ופרייכן וחתסחס יסרי נוה ישיחלכון
apnטרסס "~Dh תק"י 

 תתסיס 6לו ונס כי ורבץ
 פסקו ק6 י)זחכי' פירק6 סדין נסוף וסלקעלינס
 6כל נו~ס קיבח 1DS"- תעמירין 6ין הכלכחךכסהר
 פינקס כסרס ובקינת נכרי ממשח ונקיבת נבלסבקינת

 תן סינקס טריפס בקינח וכ"מ נזענויוי' סטרפסנק
 כעלזך סרסך סקיבס נעור סתכהם כמלב נו"טסשרס
 פה?  סריסומן פהטלפ  לרבדי ורנ6 ע'ו וסקיסו6
  6מרונס להטנפ "בל  o~leb  לבלפ קיבס ליסר"יס
 כ6ן קסיו ל6 אחר וסייגו ק"ו וליכין מרייןכולסי
 טעות 63גרתכס ונקינו מורס לקמר וכקן מורריקונס
 קורס 6ל6 סו6 סכי 6%ו מרס 1ל6מר גורס קורסנ6ן
 יסתע6ל ר' ס6ל נעכין l"DS ותיפרס6 מורס 1ל6מרמוררי
 סחטמירי' תמני לו 6תר כו' 6סרו מס תפל אוסע ר'6ח

 נארס ולקמר נגרס קודס וסו ש'ו/כו' עגלינקיבת
 פ" סני )ונזקונוס אס ל6 והנגס ~כס לפרסוששאלתם

 סטר4ורך4 מן 0עקס טרפס רפי 6ס6 ן6קס"כיון
 נכרי וסל נבלס קיבח רק6 יקחני תס6 תוחרתקיבחס
 פריק וסדר י פירוקים קם 6% מסן6 רנ ופריק6סורר4

 רק6 יקחגי b~np bo ל6 יומגן ל שנור יומקר'
 מו6 וסדר ר' פלפ  הורפ  יורפ תסוררי נכריקירח
 וחנם גנלס קיפח ןסחיר מורס 6מר י16סע בר'לטענם
 דסתעיגן חוחרח קיבחס סכסרר4 מן פינקס טרסססיפם
  ןנןחגי' לריסם תקנס 6% 0ריי6 גבלס רקיבתתיגס
 : חנזקותס אס ל6 ותסגס קחח' כדקייחי"ל6

 נ"ל הלעקינינו

 מחסלה( ס' יומק ר' 6)זר וסס6לחס יגסימן
 "ל6 בירשו עלס ל6 ומכלן תקיר לר' לו סיוסוננליס

 לס וצתיי טקסיכם בניס וסני נוסר יאכלו קנוח6'

nrhnסו6 וק )זחסלה( כחי' בס6לונ(יכס תמנו ל6 לק 
 הש o~b נוסליס מ ודמו כחבט כ06ר ססתועסמסי
 כחב כגון סמהח מפי 63לו ס6הו' %תוניס וווסר"בריס
 ור3רי ושסריס בו סק ורינזג6 נלעס סנקר6 סכווייןסל

 פסיו נזםלוח 631ל1 מעת סל נזסליס נכלל ותלינםמכנוס
 ס6ף עליו קב6 במועל )זטסס חוסלים מס וקלטעחו התומרי תקרץ על נזוסנוך נוסן 6' 3כל מש לר"תלר

 6ני 6בל לססביטך בידי לי ים חס ס0ועל 6'ילשכלו
 ומש מנהו שבע טורף שחס פתן o~h אוננך)זר6ס
 ס6ה סר6ס כיון מחמריו יהב ו6דס תטסס גבוןסס
 חכסילני סל6 ~ס סל תחפשנו תחיר6 סריגי לסלסל"תר
 תגיעו בכך 3ן 1ל6 כנך 1ל6 נוחייר6 6חס 6י מועל6"ל
 סרבם ~נון בנך כן ועד רעבונך חסביע ענפיומשן

 סועל לו נ6 סס יכפל סנונוז על וקפן סארינתפחס
 סל6 סמרי S"h1 עליו חמן סגולת ספת על לוועכזך
 נתפס בנך כן bSb עליך כ6ס ספורענוח ס6ין לימטרח
 כתפס ס6חר4 6מך 6גי על שן י0 כנר ססועל לו"לנס
 6"ל חקסינס נכיס וסגי כמר ישכלו nab סמרי S~bכו
 תיש ו5תס וכחס תכר6מהס כן מסבת ל6 ולמסשעל
 : ס,ס בנואל יקתוסר

 ר' ישוזר וס6 וס60לחס לו: הנוד ידסימן
 סלט' 0' מונס סיס לבקרו מכנו" כסגכנסו6ליגמר
 לידע ונקסחס שלפיס מלסח 05 וטמרי קקו"יןבנטיע'
 בכטהנח תעמס סיס וכעי ססס ססלטח גון גחפרס06

 ס"ס יורשן וסיו כמסיס נוסלכוח 6לOm~pD1 1קסו6ין
 לגלה( מדבר מרך סנזכספיס 6ת למתיח בחורדיהמקוס
 כן %ולי סורגים סס מס ידעו לנוען ס)זכספיס ססחס
 נועמס הוחיו עליו מסורגיס תגסס גוסו יודעים סיותקין
 כקנלס לסנסרר4 רכ" )ז0ס וכחן עלע סורגיססחין
 תלנול ל6 כחיג לפיכך אוחס %תרס כבפיסמלכוח
nlnDSתקיש' 6ין 61תרו %סורות לסנק למך 6חס 6בל 

 נוטפס ונעלי קוחס ונעלי מכערי נעלי 6ל6בסנסדרי'
 שיר סל6 לם1' נסבעיס ויוןע" כספיס ונעלי וקכסונעלי
 סונס סיס ססלכוח ותשלו סחורנחן גופי סותעי'ססנסך'

 כולס סךס סנר6יח קסו6י' נטיננח בעסק 6ליגמרל
 6וחוו( וגס יטקרו המריס ונמלין כמלין קסו6י'נזל6ס
 ממקובל 6ל6 נ3י6 ושין תוחס צודקיי סנסירין נבי6יססל

 גבית 6ח 1ל6 ססופט 6ח ל6 כנין 6ין וסכינובסנסדה4
 61מרוגנכסיו ש סל בל'ד 6ל6 גדול כסן "ח 6%מסקר
 סל6 בקבלם ללנזדס שרכס ל6 תיטוח D31b לכוס6ין
 נינשס ביד )זסורי' מוכוח מעט תריס וים תקלסיסיו
 לתסק אין נ"ך נמרס בריח וק מכתים אוחססל
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 תשוב"שצריע
6%onnbb סרא6 פסס ריחרח ם מת6" %חי 
 nheיג,, : לכךר6ף

 כהסכת . מרטת מכח ש6לחס חס סומימן
 6ותוי' 6מח מסר % תרהח תכת מערבון דבממי
 תלקין 6ין ל6ו ו6ס 6ה(ו תלקק כמ נו ים 606וחו
 * 6וחו מלק" סנולקוח לקבל כמ ט ש ob פי6ההו

 תלקיח מתמס שיו היקבל עד עלי מונסי' תרהחתכח
 קבס לו 6י' תרדוח דלמכח bnSb נפסו סח65 עי16
 פף חרדות מכח - ת"ל סג6ונש סירסו כך מנק6%
 : מלקיוח מכמס יווצר o~b סל בלנו 6חח מרדות טוכסרצץ וחתרו יתכון לחרדי 6חכס ליסרני המגוס תוסרמגח

 1"ל 6שד

 תר%עס משמס "npS י סתלקש עס%ח מזטימן
 ר%עוח וסחי ל6רנע ורחש למחים 6מח כפולס עגלפל
 יוסב ול6 שתי ל6 6וחו סלק" ו6ק תל6מריוינוח וסחי תלפנע סלם 6וחו ותלקס כרסו לפי ונונעחעפם ורמברי ט"מ ימס ניח בר4 ויורדות געלנו כצערסל
 ומתור המור נמרס תם תפי  להבר שעס כועס6ל6
 %1% בעליו %6ם הץתור  קונסו סקי ירע סכהובעלפם
 מסנון: ול6 יע%5

 ,ץ 6עור
 נקרח bS להרי ושתוקל 6נה( שס6לחס  יחמימן

 למקוס נסמוררי סלך סנוו6ל סל חביו כי 6תתבקמו
 יויעח סרייחס 6מח תייח 6וחו ת65ס ליתיסרסק
 ככרי 6לף לו ונחש עניררי לצנר ונ(נעחו סשפו'%סו'
 חסיד סלילס נוס כי סחעחי 6"ל לחס לס ויתרכסף
 3קפי5ס סלך or וכססתע במכתס כתה-יו יכייס bSnבן

 לדרכו וסב וגחענרס שחו 6ח וירע לפיחומלעס
 וגקר6 נן וילדם סלקורי לנ"ר סיבר וכסכךבקסי5ס
 חותר  סתו6ל וסיס עליו ומעיי זביו ב6 ו6מ'צסתו6ל
 על בהכעס נ"ר הככולי 6תי %ח כמלקו ירעחי6ני
 1ס ועל 6הזו ספ%מ נהרסי מכר סרטכם  olpn1הטסי
 : סיס 6כיו ט לכל לסוריע ןסנוו6ל קנוס  6וחו קותןסיו

 51"ל הציי לראגוועוד

 נקרץ למרי 5רויס בן יו6נ 1סס6לחס יםנםינמן
 סעיד ופריס דכחי3 סו6 ידוע 6ביו מס כי 6תונסס
 מתלך למוח 6הו ססיחס ותסוך מרסיס גי 6ני יוסב6ח
 נן מגושן ל ונמכמיס נס לגילסו סתם ש כקרלןוך
 b"o ל פל בתו ססי6 תפני 6תו סס על כקרץפוי

 bn~b האי שי ונשקש י6ודס תר ד6נל בנדסשיתפרס
 הס מי6 ו' סל בתו bso נצ6 מנ6 גר בר רבםונם
 מייק ור bn~m וסעף ומנם ליבו נור יחמרמייק רבי סל קמוחו סי6 תרח6 נר כמהקל בר עמקרבי
 רנ סבבנל רבוחיכו י bSobob נר 6נ6 נםכלגסו
 טלס ויעי . b~b ל י יפשיל סוחרן רבה(יע .1סת61ל
  דסוגוגדינ(6 דייכי 6פי וף 6תי ר' יסרבל ph ו%מ :קרג6
 הסוהי. בר b~b רב רגרוע% וייזר י נצהיל בר פפ%נר
  סם מסרק: ורב סוף רב בר רפס י רם%-6סכי

 : עינה ורב ירידם רנדסשבדיח6
 מצויץ דע מעמס 6סי ש שנקלח כ0ימן

 תסס( סדור ה6הז  סט סיו IPm סלל עד רזנותסס
 נתהפט  וקלך סלל הז בסיני לתסס סב"ס מנסוסכתו

 סע סחקגו on~b האס בלנו סדריס סרס 6לsbnn6 השדלל חקט ול6  תורס  סל ננסס ומלפס  מעלסוכבהסק
 : ברישומם  פסע תפסס  bS1 ,'ab  סה%ס"?ס ל6  תסנס6שי
 : תסנס סוף מן  הצן סנט b"D נסן מרוהסלל

 פל כוס שחס קוס 06 וסס6לחס כאמימן
 ברכס 6"5 כסעודתו יין עוד לסחה( דעתו 06קןוס
 5רשץ י ל6מרע מנרך לספוח דעחו 6ין .ו6סלתמריו
 עליו: סקירה ספח נון 16 סיין מן לטטוס סעסביסכל
 סיין ש מקוס קינו ידיו ונטל T~Pnוזעי

~leb1 
 לדבר לו

 לסנשיוך מייב קינו יכר ו6ס m~po מן פיטטוסקורס
 טעש 1ל6 אסחלי קיום י ובסלטם . סגפן פרי טר66ל6
 עליו ותנרך 6מריכ6 כס6 לע( תייגנו wnb לינ(וסחי
 אתקלס מר יסנור היוסק הסדורי קריך ול6 המתי סננפ
 : 651 ל6 ל6ו ו6ס י65 לוננויו תלם טעם06

 : נ"ל ח**1 לל"' סכי *מי ו'צ מציףורכל

 סיגנור סלונ מישר סו6 נמס שפ6לחס כבמימן
 6% פמוח bs ומץ 6וקי6וח סבעס סו6 נוגותסלונ
 : זחל ס6י לרככו סעייס ראגו כתונו סוררי וכן ע"כיותר

 ליכול יסור סקרו עס קס6לחס בגמימן
 סחלתירי. תקנח כי ופרסחס ל6ו 06 סלכח6 6ייסוריע ומום מד6 כל לכס לפרס סקרן "OD בריהם סךבסר

 O"D תחת לענקן הוחירין סללו סמעהוח ע5ססהוכיס
pb1Sb בסן לותר ס5ריכין ותינגר  חיסור מלכות הכוי 

 6רן ורך ומלכוח תותר יכרי 6ל6 סלכס 6ינס 16מלכס
 וק מלכוח סיו 61ל1 סנפי ורברי ש"ס סל גלוחןוסיפור
  סס~כרחכ סללו סחלמידש סיו כתסתען עליתןלמתוך
 סהר  הללו בסבת לסיח  סמל מכפורים  כיוסלנומרס
 סללו סלהיריס סל  ההון מש  הותר סקרך טחי סלחתון
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  תשושה ער*ש

 סלנח6 6ססיק6 דס6 סקרן עתי  כסס תפההנשר
 מכמיס חלמוני סיתם 6% ופנס קר6 ס6פ"נ6מהס

 ל6 סללו חלנזייי' מנמים חלתידי סנזסו 61ל1 ש"סוסו
 שרחל סל נז)זונס לע5תס מחירין סיו ול6 ק 6ווהריססיו
 ננוו פנה בסעח סל6 6שר מיס סל מאונסס6פי'
 נחכר קמרי סנה תסור 0סו6 מי סל ממלחו תנין00:ינו
 ת"ל ויש ימסכככו יכ% לו תסיסג6לס

~bb 
pobn 

 עס יקיק קוערו עס ומסב וי'ל עליו ינלוס יכוליג6לגו
 וחס ססס מל% סיס olons מסוררי 6בןחו וקפיקונסו
 ר פירורן כך סללו ןבריס hSb יסרבל סל בתתהסג'ל
 ססנקי6ין סעס SD ל6 בסר לאכול אסור סקרן 6ODונל

 פעתיס כך 6ל6 אונהר סו6 טרפס ורואין ובודקיןטומטיס
 60ינו 4י יסו ל6נ% אסור סטרן ועם תטיססרןבריתרי
 עלמו תסמיטח לאכול מותר ו6ק סמיטס מלכותיטע
 במס לך סיךע עי עווןוח איטר נמ,קח נמייסנרימרי
 ס6רז עס 50 נריתחו נקי מסוחט פעתיס 6ףנסמטס
 OD ונמ65 ל6 06 טרפס סי6 06 נדק ל6 06וסלך
 המקוס לנרוק עדע סוייגו תתכס ל6כ% אסורסקרך
 סכפורי' גיוס לנמרו ונוחר 1IDSb. ר' ו60ש כו'וסעוף סנסמרי תורח ~6ח סנ6תר סיחר בקורח 6ל6 כבשירל6
 סובר בקדקדו תומ לו 0י0 חי 6טו נמנח לסיוחסמל

 ש'ו על תיחס תמוייבין וסלא . כן לכסוחכסוחר
 656 ססבח 6ח יומין 6ין nm)o ועיר סססוברכס
 לסורגו מברו 6מר רודף סגל'ס פעתיס אוכזר סו6כך

 כדנ לקרעו נרפף אוחו מוחר במנח לסיוח סמלוניס"כ
 6ח לסליל ת6% ס6ין מתן אוחו סרוקך לש'סולגמר
 לעכין וכן לסורגו ססכס לסרגך נ6 מנזררי 0סחורסעלתו
 וברי' מטס 6נל רוצף קסם בוזזן כדני לקרעוהותר
 ועוסין עליסן 0סותפ' מלכוח כולן כפסוקן נש'ס0נ6תרו
 מתנו )זקבלין ל6 לחרגונזי ד5רי' ת6י נרן ו6ף מטס'3ס!
 בתקרן ל6 סגינו כל סגנינו רנסנס ב6ו)(ס וסגוסרוח
 פסול ו4'6 סירוב תן חינו 6רן בדרך ול6 בתסגסול6

 כי בוך6י כ4'6 מלכס שגין נר אייי רב 61תרלערות
 סתיס וביה"ח 6רן נדרך יצגו obl לעןוח מסולסו6

 עדות כל ח"מ סינוס ול6 פנס 1ל6 קר6 סל6ו6עפ"י
 16 חרומס Iwbs טרירס עסקי כנון 5מבירוח50ריכס
 )ז)זהוח עסקי 6כל משו מקנלין 6ין נטסרד4מקין
 עוות לו מוסרין 6ין לכחמילס מס% 6עו בסןומו65
 סקס סל ארנקי ע5 תתנין וקין מסור bb 5ו מנליןוקין
phוכראין 6ין ו4'6 סיפא סל וו 36ל בירך עתו מחלוק 
 י"6 ו6פ4 ס"ל ל6 ח"ק ןס6 סי6 מלנס 18 קנוחוש
bSעורס 6ל6 לסכרו מייב ס6ק במקו' 6ל6 ק6מרי 

 כקבוס 60 מ ומכרח סגין תשוח %פכש הסיעההוה
 לתרייסו ומסירינסו בתדבר6 מתרי למשו nxbרפהויל
 יעסון 6סר מישם ניח וס למס ה:ודעח יוסף רברהט
 על  הנרצין  פקין וי"6 וס ביבר סכין תפורחלסגים
om~b'לספ לפסו  ot:ts  נזכרטין סנר ווי'ק  מרין הפורה  
  הסירוס הרהרסיפס

 '"ל 0ריר6 רכי 6תר וכן : %בס קייק רסעוינק תמלי" ירע" היסס :פיט רעלה"
יי,,

"ho פיזי, ,ינ,, י"ל 
 ,"י

1U9Dכהנזרו דברי ססס רבנן ד6תור ס6 כד 
 סב6 תי תדוח יגסס תקבלין 6ין תסס % הסכע"ס
 וסוף בקבין מוב על 16 סנר 6ו מחנס על לסעידהריס
 מי 6מר יבר ול6 סטר לקרוח 1ל6 לכתוב ע"עהינו

 ליס ירסוס וזמסעבדי 6פי' לוקמ לו וקנס עדוחמקייתינן
 נבי מרי נזבכי ד%),6 16 עותד לכחיבר4 קניןסחם

 סיע נסטר למעיך יכולין דפין דכיק נבי ל6)זנזסענדי
 כלל עדוח נוסס תקכלי' 6ין 16 פס עלעוות

 שטונו ,ע ה*ינ w~S' פצלת*ספי

 סקר6 מי ו6פ4 פנים נכניס סף o"Dn מוינןהכין
  )זקכלי)ן קבעי ס6י וכי ש"ס סגי ח"מ סיתם 6%מנס

 כמתיר מת6 בר ורמי עליו )זו)זנין יל6 ו6ש'גססההיס
 מפו)זייסו 0נוועח6 סתע תנ0י6 רכ פ מנסיון דברעליס
 6יעחיס דל16 סו6 מנזק נר ורתי לסו ונריםירבנן
 רבצי  בפפרס  הזליו "וגל  פקינו גל ש"ס 6חסווחגיי
 : O'tD סו6 סדין ובכי סירותיו ),עסר סיעו נל ומרץר'א

  פהפה"י' גוילי לכל 6% עווח נורכן תקנלין 6ין6יחנזר
SDעס גג pbk~ %610 סיכי וכי לפרו0ין נזירס ובנויו 
 נתתן וחיית חרהזוח בנסרח סויף סיכי מכרו)(דחפן
 לו)זר נ6תנין 6ין 6כל סוכסרו ל6 סללו פירות לוזירע"ס

 bo5  רננן  פתרתן  ולבסוף  יפהקו ל6 6כלסוכסרו
  התבלין  כשרוה לענין ו6פי' נזע"ס עדוח ךווקבליןסלח
 רעס לחרכוח  י65ו זל"  ינהפו סל" לקיטס דהיטי'חמוס
 )שדנין סכל ביסודס 6)זרו חס וכפכי יוסי ר' ינזרןחני6
 ו6' ו6' כל יס6 סל6 כלס ססנס כל וסתן הן mopעל
 התוי לעלתו היומס פרס חורף לעזתו בחס ובהםסטך
 כתקן )זש'ס ס6ידגbeloD 6 מקכלינן ג)ז6ן ספ6רב
 כלל לסמ~ירס 60ין ממונות ןיני לענין וכיס יוסיכר'
 גו5גין כנון עיוח מפסולי ן6יחיס )ז6ן )זיס6יילת6
 כתי 6י נסן וכיו65 מבחוח ותחללי כמביעי)(ההווזלין

 עיקר כל סרס 6% ק"מ ו6פ4 עיקר כל קר6 סל6 סע
 מקשין 6ין ודקי ho 6רן ררך בו וקין ח"מ סיוגםול6
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 השובהשערי8

 כיח 6ח חרעחי 6ותר מכחי עליו סיס 1ל6 קר6ל6 ד6מרי מע"ס וסמאן סו6 וניסתרי סו6ע עדףתתם
 ומחס בסוס תרע "יס זרע יסוירו פיח ו6חשר56
 6רז כדרך 6% כנוסנס ול6 כתקרך ל6 ס6עו כ65נורי'
 בורך ס6ונל לעןוח ופסי יומק ו6ת"ר סיסונ תןקינו
 תכין 3ר 6ידי ו6נל'ר כי"ח לעדוי( ופסול לכלברופס
 לקרו' 1ל6 לכתוב ל6 יודע 60ינו מי ובסביל מ"6סלכם
 סיכך  16 רהי% פס בע5 עיוחו יק6נוריחו לבטחול6
 סו6 גמלון oh נילחך חליך ויוקרך נכתב 6עותעח6 בס6' 6יכ6 ספיק6 נועי עונוד לנקיבס קנין סחםי6יכ6
 יודע 6ין לי מס ולקוית לכתוב יויע לי )ןס לעךוחושלוי
 גיוע6 תן לבר לנזקרי דיןע ער O'nb ל6 ודקי6ל6

 גייר למס הוקרעין אכסס ם על מנמים נוססקעו
 חליף ר3כחינס תסוס ריו סקהציס 6ח הימלטמלק
תילחץ

 וקינו בקנין מסעיד מי מטרוח ס6ר 36ל גניטלי
  ומנומס  בין ב"ר לפני  דבריו  חומר יקרה( לכחוניורע
 עליו נעונין 6ין טבל 6% 0תל וגר . תונזמס סלינונק
 : כנכרי ומו"ל ויטב% סיאול עי גרדקינו

 : 1"ל לו ועוד כהכ!ימון

 סחינס לפגי לירך ארגיל מי 60ין מקוסוששאלתם
hSbנערים 0ס וים  בחלילתו  פיריר ופע)ויס 6מד 

 תסו  סמילתס  וקלס גחחל6 ול6 0גס ול4'מ לצוססגיעו
 יון ינטלו ו6ל  מובחן ירי  רבים  ויקיפו פעלפימפו

 וקבו נתתל6 מכנויס ס6תרו סיס רכינו כךסחסילס:
 תלית גברה לתמוי כהסקר ובגוס סתובמר נון מטסלסיוח
 קןו0ס נון תינטל בלוקוס וריי 36ל עוקץ תן עייףטפי
 י"ג כן 6פh~b 4 4'מ ובן י"1 בן נוכעי6 ל6 וימיונרוך
  סרביס %ח תולי% %ילו  ברבר  חמיייב  פתילו כל מכללזס כיורי רק6 לבור סליכן נעסה 6פסר ברלף 6' ויוםסטם
 רתי:  פפיר 6פסר ל6 כי כלילך 4'ג גובן 6בל4'מ

 תורס מסר לענין 51"ל לוועיר

 מכוייס 6תרו מ"ח לענין חס6לחס בומימן
 לספר 6סור סיח סנפחמ כיון סוגף 6)ז"ר וירע"ת"ר
 סקורך 6' מפי ויבר יבר וכל ופסוק פסון  כלסיפתם כרי  ולקוין לסססיב  %רם 1)ומויג נו' סלכס בוכר6סי'
 ווויומך יתיר %י תפי סחורם פליתלס  (oa  ככיס חפי6%
 0ו),עיס לסיוח סכל וקריך 6' נוסי סיח לסנווע קריךכך

 שיו הגיהך סחורס ספר "ל סעס כל והניוכחיב
 -סיני סר כחע)וד סיו קולוח ממאס קולות לפכיס6,ניס

 הלסיס וירנר ןכחינ o~nh 6' ק% סחורסוכ0ג6נוררי

 הלסיס ק% עם ושנוע וכחיב ס6לס סינריי נ65ח
 : מניס nbo '6 6% תתוךתובר

 קודם ל65ח  ריוח  סו%  %ם וס60לחס בזסימן
 עלמך נוקייס ל6 ס6ידנ6 מכתיס היורו וסידרתןקדו0ס
bSbי%6ח6 רבם סריס יס6 וקנון יסייר6 6קדוסס 
  6פ0ר עליו 6ל6 ),חקייס קינו ניו מעלס סכלחי
 : בוללול

 סכנסח 3יח נרמוב לשב שס6לחס כחסימל
 סייג nlnDS1 ס'יל קמורי לעתור עליסס סיסחפעס בעי וקוקאין סו6 ר6ק קלוח נך סעקין חפילסנעת
 נרתת ב6יתס חפעס טול עליתם ולקנל לחפילסוושרור
 חפי5ס נושלח יעחן ממימין ברמוב 0עותדין וניקובזיע
 יסחבמ בין לסימ 6סור מכתיס 6תרו בחפעסוסתמם
 סכמו 6רס יסריוי לעיס יק6תף וכית סתע סללפרטת
 ס0)ויס תן יראין סיו ועכסיו יתפלל 61מ"כ סקכ"ססל

 סכל  חכחיס רברי מל חטברו  ופל  כלפסוחכםוסזסרו
 : תיחפ חייב  מנחים רברי פלסמובר

 עבירוח היסורי מלוקי קס6לחס כסמימן
  טבחורס נ6יסורין חליו חחמלקש סיחךסנחורס
 %כילם  צריפון  מלסים  לפפם נמלקיס סםוסעבירוח
 מתיפי סוסם רביפי  רבוד  סליסי וונוס חעסס סניו0חיס
 .ס6מרהיס אניס 60לו 61עפ"י ורימ קול טסיר6ילי
  כין  60גי hSh,h בגלל קנן וסרים וסק% סר6ייסכגון
 יותר 6' וחלינו תעכס 13 ס6ין לסכ6ס נוברחסכ6ח
 סבעס וסם נלנר בנווקיסין מפוסלה ס)ומ0בס ססססעל

 ס6יסורין בגל טסגח וסיף החיס "כעס סר06וןירכים
 וכנק לעבירות  יסוד  פסן וסנו0ח6וח סנו6כליסכגון
  וס6וכל לסחוחן 6% ל6וכלן ס65 ית' ס)ץקוס 50610ונו

onso1פוצר  תפן  SD סכסנס 6ו מסך  6בל  פתורת 
 ססך 0"סעו  ס"יסורין גון יוקרח ויס עובר 6יגוניסן

 ססנ%ס  פסוק סרניעי ממלק ככלל ומן עוברוסנסכס
 6ח וסברס סרוגה כגון תחם חעסס סו% ספליסמלך
 בס פיפ מבחורם  חטסס ל6 וכל וודויכן וכלמבירו
  מפס %ת  ופתברך  התגרף  כגון  סרביר  ספליסי :חטפם
 בשלהם עליו החיבלו  בתפפם 6ו ב6מירס ע"1ועונ'
 ונומר נטבע  נגון חפפם  נו  ספין טבחורס חעסס ל%ולל

 חע0ס ל" וסקר עליסן מלוקס בסס מכרו 6חומקלל
 עליסן לוקס סחין 6עס"י יועמס כו ס6ין כנוי0בחורס
 6ח מבועל כגון בס)6ס סרכיעי . ס"יסור6 עלשכר
 מסני סמלק ככלל ק5ח סי6 סס3ע%ס ו6עפ"יסעריוח
 ססכ6ס ססו6 סרניעי סמלק וגסו וונוס נזעסס0סו6
 ככלעיקרו

 איסוריי
 פיעי'פ בסלמס  ס%סורין  פבחירס
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 תעבהשרי

 תסס סנסנס נר4נ6ס לסורק רxDn 3 3סןסחין
 1Db' סמן סטתה( לסייח כגק הןו6 סרסוריסמחקי
 ק% ערוס סב6סס שער מרוס בתסס טסםוכד6חריק
 כגת בעריות b)'b רכס 6יסור6 וחיסו עתסבתסס

 וכיחני6 רמוקה( בפנויות ס6ין תתס ערוס לסורס6סותח
 6ש במטח פנויס ואפילו כ6ס 0063 6דס יסתכל65

 סקדס ר6ייח ממלק זס נכלל י"ל וכו' )וכוערחומפילו
 Pon ס6ו)זנין p)DS לע% נד6תר4 סקושיס3ביח.קדס
 ונחיב קס"ק )זביח עיניסס הונו סל6 בחיטתתסלסלין
 סו6 מסקי ומחו סקרם 6ח בבלע לרקוח יבולו 6%נגזי
 ךס6ר 6ו סקטרח ורימ מכנור ק% נגון ו):רימסק%
 ים ונור6ס ורימ בק% חעילס 3סן ספין ו6ש'פיקנביס
 נרזו ןליח blo )זע%ס לע% וכך6מרי 6יסור6בסן

b~1D'bרכל" נרים לס מסכמת נווי וכן בסו 6יח 
 ד6סיר

 סקךם בסן סמנזור וסיכריס נריג6ס אסירי ודיגיבפנחס
 לו 6ין וסקרם בגוי 3טלס ברי ק שיי מ 3יט%לגתי
 כנחנן וק ע%)ויח3ג%ס

 נסו"
 : חתורס

 נסבת יק מדוק ענין כ% on~hnm לסימן
 בר"מ מדוק לוזיר סל6 סר6סוניס זקגיס נזינזוחנסננו

 וסןיווע סדין לדוק עדיף דל6 ובפוריס כמנוכסונמועדיס
 סמל באבח ליס pSDn7" רש'ס רנזסס סדין)ו5ייוק
 ס),מס יחי דסללו וכמנוכס בר"מ ו6פי' בתועךלסיוח
 מרסיס ונרמסי וב)ץועןיכס סחמחנס וכיוס ונחיבניגסו
 וגסחמס גנילס ס' עמס סיוס זס סלל 6ונזריס 6מדובכל
 כחיב דעהג כיון סבת 6כל וין 5ווק וכבטלין לסיכך3ו
 כי לסוייע סיין 5דונ[ ו6ונור סלמס 3יס כחיכ ל6מס
 : רביט ממס כוח3סנח

 בל3% ס"ת למקפח רמז וסס6לחס לאסימן
 בענוחיס מג נסרו וכחי' b)on ראינו כךוהדס

 לקרחיים יסרבל יסמר עירס לגסן חסרי ןכחיב סקללכון וריו"
 : עבות עז סו6בעבוחיס
 יימק ר' סרב ס6יזר מכס הס6לחס לבמימן

 6יס סיגביס קורס סו" וסכי ק"נזר מסיר ו'ע ב"ר6כ
 כל לן כדקיימ" כטילחו קורס יברך חתקוחוסל%כ
 תינסי וסכך לעסייחן עוכר עליסן גזברך כלןסנו15ח
 תריך 6ל6 סני ל"ו SD וסוס סבתי כדקדוקונזיקיקיס עבוי ספיר ל" )וברכין 61מ"נ חמאס סל%בסנגלין
 ככבד וסלולכ למון ססןרס ונוטל נטילתו קורסלברך
 בפנים פכים מכרו OD סעופן (o~h 6דס סללבו
 סכוטל כלפי פכיו מלולב כן כמו למון זס וסל וס סלוסורו
 ואחרוג ניתין לצג סימייק שי' מון כלסי סלולבוסוחח
 יומס שחרוג ועוד חלח' וסקי )צו' מך6 דס6יבסמאל

 סבסת6ל 3חס%ק גך6חריי בסא"ל 6יס סל %בו%ב
 : נלולב נזנעהנ כבנהמן הסס מלב ככנך סורססחס6

 עלייסו מקבלין יק6 %5ר6 בל הס6לחס לגמשן
bnSnובפסחא נמרחות נס"ח נזרח6 ונזקין למעבד 
 יכפין ווך6י הינץ סכי בס למיקס 5בור6 יכליןיל6 מחמוטין סמן ובחר 6יסור6 בס ונסנו עלס לנזעברדל6

 נחרף 6ין חכיגן יריכי כס למיקס 5בור6 יכליןיל6 חס סמור SD נזררי לנמר למון )זחבעי יל6 ועו'רביס ל5רכי כמרטס פוחמת י6נזרי' מדnDP 6" חכתסלכטולס

 בס לעחו' יכולי' ס5בור רוב bb"( סמור עלמררי
 מרש לסקי לנטולי ~ור6 ינלק ,טעתי מלין גזןוסרנך
 : בגונם עונם עליסק וליח מלגסווגזרי

 נערב מגזין סטחנח לעמן וסס6למס לרמימן
 16 וקטונוס גרופס שכינס לססוח חווור ohספח
 מנח )ןערנ קדרר4 סממניה צע"ג bnSm נלל6קירס דרך י)זילח6 כללק נזפרסין 6נו סרי נוצי ו3ס6ראסור
 תשכח תסוס ס6יסורpb 6 נסבח ונזח3סלח סגמליסעל
 כל ל'ח בנמלים ימחס ס)ז6 וגסוס גוררי 6ל6סבח
 סי6 סרי זס ונר מכתים סמרו מכיון 3כך לפרון6ין מיחוי לייי יב6 סל6 אעפ"י מכנזיס סנרי SDמעובר
 onsn מיינ מנ)זיס יברי על סעובר וכל ג),ורס6יסור6
 תסוס מנתיס ביברי לו)זר וצין כמס קננו גדרופורן
 מס כל 6ל6 כסך למוס 6ין b)o1 רבנן מרו טענותס6י
 טעם 6מר לןקדק וצין מייכ סנזרס על סעוברמגירו
 בע"ז גנוי וכןגרסי' סנר סט~ח בענין וכך6)זר'ממרס
 כו' לססי3 חבסל ו6ל מפחיך מסוק 6מייס)זע6ל
 ידיס בגט%ח מפקפק סגך 3ן 6לגנור 6ח נ)זיוכדרדורי

 מטעם וצונזר ורככן ונמררו יךיס ככט%ח סנדול%סכל
 מכוייס דברי על עוכר סטעס מסך מס וצין נתקנסוס

 לגבוחו מייכי ונ"ך תיחס ומייב סו6 בתורס פגיסו)זגלס
 ונסוס רבנן רחקעו סי6 גד%ס תקנס מחיןוסטנהח
 תכל חבסיל 6רנ( "וכל סמול יתוח כל מסרי סבחעונג
 ו6יכ6 בסכת מס ויסיס כחנויתוחו סת6כלםיסחחר כוי ובערב לסטרייט מננויס חקנו 31ס3ח ומספניס
 : סנח עונג נילחץבריף

 לגחות ימיו בייחוס חלתייי סמע1ניס מןורוב
 מטעו 6סר ע5)זוחס וירקבו ולסרוס ולס"בידולגחון
 ססמנוין לסטעוחס 6מריסס וסווניס טועיס כל6ח
 6דס סינים עלתו סנו6נל ססרי רומס וחפמ בסכח"סור
 חסוס 6ל" רבוחיגו ולסרוסו ל" נמליס גני עלהכערב

 סטנך סחורם תן בו 6ין 6סור 6בל 3גמליס ימחססם"
 סו6 גןוי בר סדרך "ותו לפי נסבח מנוין 6וכל סטינוכל
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 תשוב"שעדי

 לט הס קרסל מקמל לססהסו ולרז נו ק תיפחהרך
 כמריס פנים מסוס 6י סו6 מולי מסום 6י ולמריולרקיק
 תיעח 5ר מסוס מנים וקינו ת6כל ללווחו ח6ב סיגינוכגק
 לוונו לנו ים ת"מ 36ל 3כך לסוכתיו עלי':ו 6Pbמר

 ר4ס3ח ob סיגננג כדי עלתו מסכריך ירך )161)(1ולמודיעו
 עחס משסק ונורי מממין 3סטווכח מנתיס סחקטכירך
 נסטה)ע  פיודוה תחמת נמלים סמנימק סוור מכלק5ח
 bnDnm  כמסקנ6 ק לעסות סו%  ר6סור  ההמולןמההין
 סר6וי ומס ל6 ל6 חמי ph וקטום נרוץ 6י  לפפוהועפיי
 סקררוח 6ח ולטנוק סכירס 6ח לגרוןו כמחק 6חלעסוח
 כהב המעל  ורבינו 6סור סקירס חמת גמליס 6נליפס
 וסקור' נרגל סל כס6 כגק ;bSb סטמגס פינס וס ומיסויסכי
 נוותר בוס כיו65 16 נ6בניס חלויס וסין עליםיומבח
 יקמל הסור סגל וברי נמלים גבו על לסטתיגס36ל

 : יוס מבען ו6פי' תסור סתוסיף נדברסטמנס
 טו)ונין וקין סנירס6 לגרר onSbnm להסימן

 תסגי סו6 סכי יוס )וכעוך 6פי ס3ל סתוסיףבדבר
 גוררי תבעו'יוס אפי' סנל סניסיף בדבר טונעק 6יןמס
 טונעין 6ין מפריס נ60ר סת65חס חס ירחייםסמ6
 6ל ירחיים סנץ6 וררי נוסמסכס סנל מוסיף סיגינוביבר
 סנל חוס" סיגינו מדבר לפי ניול מבום ססו6 עליוחסנוכו
 ס)ו6 ביבר סטעס 36ל עליו לנור 6ין 61"כ נורחימאינו
 נין 6נל נוסמסכס ב"ס )ו3עייוס סינורו חס ברמןיטנוק

 מן רוחמות סס),0וח בין קירות ךסחס מותבססמ0וח
 : 6מר בתקוס ברנר, כחתנווכנר

 יל6 כתגורס 600ל1 חס בל שס6לחס לוסימן
 סו6 סכי לק6% 16 למונור6 13 לדון יס 6ohפסיט
 לק6% בדרבנן חיקו כןין ךיט 6ססיט יל6 נוסכל

 : סו6 ררנק  ותכורס למומרץ1נד16רי'
 16ני בחרי 0ממנויר נוי ו0ס"לחס לזסימן
 ונוסורדיכ6)ץ5ע בסופן תמוברין כססן למסודיךסתיני
 בסוף ונמברין ועיקרה כסרדין 0סן נין ןיג6 סו6סכי
 בחמילס גמברין 16 בסוף וגסרדין בחמעס סנמ3ריןובין

 וגמ3רק ואכסן תכנן נפרדין 16 ב6מ5ע ונסרויןוכסוף
 : כ כ מנכ"ל רבינו כסר עונויין במורס ונלבןבמונע

 ס6והרon~b 4 על סביב נ"ל סקיי רבי לחסימן
 ססגס ברקם 6דס סיע)עד וסכועוח גיריםןסחרח
 כטל סו6 סרי ס0כס כל לידור עתיד ס6ני גיר כלויאחר
 לנו ספין מ"ו %6 כו' סכרר נסעת ,כור סיס6ונלכד
 לר"יס סהבי6ין תסי" סתסלס בפנין  ול6 בכךלסחכסג
 מר13' סנועכו ול6 בי"סכ ול6 ססגס כרפס ל6 נוסיריןופין
 6חס נס חחגסנו ו6ל עיקר כל ,ס נעסה נוסגי' vosnוצ

 ש קיתו גוילה( יוהח נחס וסנתנסג
~bo 

 3סו ערס
 הס נו קנה ע5נווח וכחס נתש Sm3n בסל ששסל6
 שבוסו)( נכריס בענין o~b למטוגן בעיניכס סו6 קליהר
 מסו לו ויכפר סכפוריס כיוס 16 קוןס ברזם וסהנסס
 סט 6ל1 רע עמו ינור 6% סו6 רפע מפן Sb ל6כי

 )ועריתיס ימיו ל6 סבועס וענין %ר עבין 6יס נסיוךעיס
 ש ומגל מסר כ6ן י כאלו סמעריס וכל בללעליסס
 :אבכיין

 סירנות טמנהג תמנו 1*ל כט,תיג! התטיפו onhלכן

 ו"ל 3רכיס 3ר גהסון רב ש6ל ס6לס לטמימן
 ויתרץ עוקנ6 למר ליס סלמו ךגרסי' ס6 ז"ל סקייתרני'
 ניל Sh יסומל חסנומ Sh לש ונחס מרטט ימסיר לן)ע6

 לגחונ נור14 לסו ושינעיץ המט ירשלתי ונחלתו'בעתיס
 טוקנ6 ותר מחספס ופסט פסוקים ת! תילין חלתחרין
 ור' נע 6ל נעמיס חס)ץמ Sh קרקל נלוחץ לריסוםלמ
 וחחג6 הער ר6סיחך סוסעי6 גר' כחב סלמ נמינוונת
 6לו כי ניתר 06 נסתוך מסי 6יוס על המריחך)ו6ך
 סל6 נפני פסן כחו ספסוקיס כחבי ל6 שרילמקרן
 ססנוס 6ל6 ספסוקיס וכחבו סרטטו ל6 ולמסמרטטו

 הס ספסוקיס על 1pm ("ל סג16גיס יון דש ן6יגוועי
 כמרטוט ססניקור יוןע מקין וס)עקך כלל )וגקךסיעו
 : רנינו לכויפרס

 יפסיק ונוטי סותנין סלנו חלתו' על 6נוורשיב
 הלח% לגלויי  ור"י ono וטיח למטי מיי0" ל6סכ6

bnnDmb)o נהי הכמס% ול" סב" הפרס% רל% %ו  
 הילה% נהי "י פלססהני'

 רפרנט"
 רפוו נהי ולענין

 רל%ו bnSn היהוי% ותהרו ו"תרהו פסותי  סהסהן
 ויסת ב4רהו פסוק יבחנו סל6 תפוס 6ל6 מרטוטהסוס
 בל6 כחנו ממס 60ף נינקט וסרי גויס ביויהסולם
 ורבי לן לית' ת6ן יוסף רב ד6נור ססן כמוח פסוקיסרטה!
 בגי יסורס לרכ ןסלמ סו6 ס6 ועו' סו6 דסנוכ66ניחר
 ויונס סילו ויחנו בע5תס קיינוו לכ6ן ח0ס סע%יס6דס

 כל6 ליס וכחכ מג6 נר בר ורכס ועירי ניגסו ו)ו6ןוגי
 בסח:" כוחכין 6ין סלם כוחבי' סחים יימק 61מ"רסרטוט
 יל6 כל 6טו "ביי 6"ל נוחבי' 6ין תרבע כוחמ' סלסחנ6
 וחלים תעח6 בסלתם סו6 רכס נכרם ל16 י5מק דר'סחיע
 ליס  D'"a ל6 ונהרם סו6 ג)ור6 60 6כל למיינס3ר6
 רלתבי' סבוראי  ררבלן יוהי  הן  1"ל  געולים  ההנן ת6וקנן
 ססן נמו פסוקי ונהבי  ורי%סקי פפוטי  bnil~nhבכל

 כפרפור  רה)סריון עברי' ק% וסכיי הנסרי' %ווהפרפטי'
 פהעח" הייהרוב

 ל% כפרטופ  פסנתו' בסרי%
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ו4 תשוב"ששרי

 : עבוק סםורטוח6 למנבאי דבר עת6 מיסו bSb לכ6 נאי ל6ישפי

 51"ל טריר6ללניכן

 קסל סו6 סמ וב ססמריוהו קמלהטשןאלהם
 למס ויחעי מכס %6 ילכו וו:חמרטו דבר עלססמריתו

 : בסבועס סטייק כמו ממרס6ח

 51"ל הלויקינינו

 ססמח6 סי6 מנדוי עיקר וששאלתם מאסימן
 כפי bSb  ילבפ  לרבד ושין סחח6 סמייב מי לץסמסתחין

 הזי . בו"והס  גין בסההם  בין וב"ר סימל pb1-Cהס
 6נל שוחו וקונרין  בי  "ה למי  הייבין מוסלפסהריההזו
 לבית ליכנס %ס ו6ס לסקילס ונר 6נ! 6ה)ו SDתתמין
 : 5ר תגל קמוח 6רכע ממט נורמיקיןסכנסח

 סחט 6% כניוי ססו6 מי וששאלתם נגבסיכון
 ס(סירו ו6ס כלום סמובר על 6ין 6וס עתולדבר
  פהו  הזהרבר  פהו  לרגר רבוי  6ין  o~b  פחו  לרבדסל6
 ממיכר חי מנוחו ו6ס יק  עליו  "ין פנל סו"השוס
 : ננווחו תסהוח עמו סמך3רעתו

 : pSsnsn עירוכי לעוין  וסס6לחס מגסימן
 ערב nvo5 יט מל ס6ס סו6 חכסיליןעירובי

 ערב ססו6 בפכה  מכייסי מיום סיקייס גריך הזבהפכה
 על 1 6ק3 ומברך מבוסל 6ו %י נסר pDn ונוטל"'ט
 לן סרhO' 6 עירובי בסדין ))וי וסונור עירובתסח
 כסר צוחו ויצניע לס3ח6 טנ6 תיוני ולנמוליל%פ6
 פמוח מנסר יס6 1ל6 ספח לילי עד רוחו ירכלול6
 : רתי ספי-  רב יטיס הופתמית

 מלחס ויייס עירובין לעבין וסס6לחס מדסימן
 לסבמ עליט חקן יסתיע בסלתך ויכיס עירובין חקןמחלך
 שרגיל כסככ)סו חקט יסוסע 6ל6 רבק תחק)ח סו16ל16
pb5וט  סיההרו 

  מסתי
 ס"רהס הפפההז בז לסבריל

  התן  כך ועל  "לוס  פלשם  תבלו  ומכבר ס6ר5וחונויי
 סיו סל6 נוס סנןסחמויס סקל'ס מ"מ  מלךלפני

 חקנם סמלך סלתס וידים עירוכק  6נל בה'ילהפתהויס
 6ל6 חרו)וס סרך נסוס חקן ידים )טבח3סלת6

שרוכיי
 יסרבל נוסגין סיו ל6 וכי סלמס חקן סי6ך

 מסע יסוסע חקכח לס"מ עלינו חינם בנוס קורסבריס
 כס6 לנגד מנוק לוקוס לקרן נכלמו ועכסיו במזקורס
 לכך תורס הןעכק סו6 כך ושי לחקנו וסקרךסגבוד
 י קורס כוסני סיו ל6 סי6ך ומרובין6בל

 מס כך ודקי גי ('ע סקיי רבעו סנ6ףוהשיב

 טרפכן שרעל ססז מסמס on~b כל 6בלסונף'
 לסס סש ל6 5זח מיני on)sl 6%ויביסנתלמתות
 יסמם תבוקר( פחמי %חקן לנער שר בק לנויכםפ"י
 נתמים ני בעירוב ש% ול6 בתמטי לסס מסיריעירובין
 נתמנס פטורך יפריס 6רבעס נסכים כנוו  פגיר'סס

 ו)ולערנ ותיתקי יגיס תנט%ח ופטוף' %'מ ע5שמניפי
 גמול רסיס וקרקל יסררו נימיו סימר סלתסוכסעודך

 o~pn קרקל נס% סל6 וגנירוני' יויס לסס חקןכי
 : ות! זוחועד

 בנבח לחמוס מוז סי65 מי וששאלתם מהסימן
 חמותי' עירוכי על סלק" מייק ר' ךחכי לעם l,-pSnבסי'
 ססנעני כיוס תתקוונו 6ים י65 6ל דכחיכ חוררידבר
 כיחק ב"רל6 )ויחונ( נמייבי 6נל כריחונ(כמייפי גנוי 6י לקוין במייפי תלקונ( ימיינ זמרי דכיo~s חלק" דל6 סו6 בדק בנגף נגס רותן פנת סחמללונוי
  פל"הר כריתחן תןי שטרו סלקו כריחות מייפיכל

 ומתף כקמיך סו6 סרי סלקס כיק לעיניך  Db'1וואלס
 חקכוח Sbb לו לעסות יטלין 6כו מס סוס סמן6ל6 קחגי ל6 ל"ד תיחוח מעני קחכי כריחו)( מייכיעלס
 bSn כדי 6ה(ו וגיטין זוחו חלקי' ו6ט סוס במןעוסיס
 ולענק בקולחו כסיל יפנס ו6ל וסיחר סך3ריסיים
 נווי פמוח פמה( צויינו יצמק רבי ד6חר 60עירובי'
 פמוח כל לקב צריך חיסו סכי ומכויכן כך מלכס6מה(
 לעסוח ונסור כלוס בכך 6ק כעתיוס 6כל תמוחח6רבע

 תעביר מסרי מנח ממלל ,ס סרי ק עשס ו6סק
 6תה( תך' פמוח כל ליסנ %ר4 סי6 6מח סליכסוטומך סס%ד אעפ"י בע)ויןרי סרנש ניסוח בצווח6רכע
 סעניר ו6ס סקנס בס  סדין נכרנוליח 16 כסיסו6פ4
 ו6ק ק6נוריק ובסיפא ול ובקעם ש 536 6חרי'יק6 מדרבנן מלקוח מייב פתוח תך' פמוח כל קב 6%בחונן
pbc1)"אסור 6נל פטור ונחן נס6 ו6ס כחוט שחג 
 פטורי כל איורי יק6 מירבק מלקוח ומיילתירוצכן
 : אסור 6בל פטורךסנח

  חעשס  מן הלז  הפרצת נעגין 1"ל סעילדנינ,

1U~Dסו on)bnal ob מכ"ל 6' לסער וריד 
 אפי' 6ל6 לסער מכריס ס5ריכו סל6 רקעו כך ל166
 לספרים זריך 6ין כולס 6מח כעריבס 6מה ס6סלס
 חרירו מלס עריסוחשס ר6סיח כפכחים 6מח מלס6ל6

 מיוחס חחמלח נוכש 6' ו"ל מכריס סמייבו חסחרו)~ס
 ומונוס 3י5יס ופלס 6רבעיס סיעוררי וננוס עימססל
  פיסטר 6חו (ס כיכר כסקלו ("ל וסג6וניס קתמביאס
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 "שובהשערי

 הימס ר"ג מלס סיכער בורתי כי הכסיבו חכמת1הזקדק
 בסרק בעירובק ושיחתר בסמעח6 ונדנזפווש בי"ס%1תס
 סמעח6 ונזריסי6 כי ןיוזי רב 6ח6 כי מסחחפקכילד
 כחנם %נך ניגס anlo1 לעיס מ"ג מלס כציעור)8ינ!
 ש סופהיס סוברי ובפירות בבימם סיעור מחורר(ל:1
 סס3מ' לפי סדברי' כבל ועליסס נונחינ כיחנו סיניסר

 ס6)ור חי לפני וידוע גלוי כי חקוס 3כל כמ65יסומסירן
 ס6ונזוו( בק לסחפור עחידין היסרבל סטולסוגייס
 בקרן עליסן וססוסיפו ממס 3ינזי מסיו ותפחןומסקלן
 ובוויכוח בדורות נוסחנוח ומתרוח למן נפתרי 6יןיסתבל
 כך)זפורט )זיוחיסס ממדפיס מכחיס סיו ודור דורסבכך
 בכל חיות ח0ערין ססיו נסעו כמלס %ס מנינוחנכסס
 ד)זורייס6 קשטת נוזי ו6נל'ר לר' 3וגיום לו סנר מסריעת
 דסת( יומנן ר' יפכור ק)זייח6 וח)עח6 בשוריןסוח
 חלוננ6ס קב6 סיער רב ונס ריבעון ן6 עליחיר6
 הנון מהן ס)זןוח 156 סל וגסתנו סלנת6 וקלפיסמ6
  גלל  תרוסוון  יורעי' ס6ין סר6סהיס נוךורוח ול'םקרוב
 קיי)זין סמן ובפירוח בכמס מסיעור srti מכנזיס חלו%כך
 חלו וספירוי( סבימס סיעור מעת מהחג" וקין עחכל
 : 6וקי6וח ש"ג יפרס סברס הין ר61ס סל ניעתומונכן

 1"ל ס6"השיגו

 סבן פריק . סבן פריק סור וסם6לחס מזמימן
 hctn נוי וכל ככמיס 6% כבפסיס חלוי ס3! פריקמ5ר
 )ו06ס בנש כחס לו סיו שי' חעולס לו ילים סל66סס
 נון לשוחו מייב יום rs לסמר וכר לו %ןס 06למרח
 יוס ל' עליו עכרו ס6ס חיל וקטרו O'DSD כמנוסמנסן
 סר6וי חס מיגיע עד מוגזם להוסיף מייב פדרוול6
 וטמרו יפס כסף סל ערביים ןנרי O'-CD לכסןלחח
 ברכות סחי לגסן 0כוחנס בסעס לכרך ס6ב סמייברז"ל
 סיסינוח ר6סי רכוחי' ונסנו וססמיינו סכן פדיון על 61קכ

 בכור סודיס כפסס 3סס וסורי!יס נסהס מלוחממקיימי
 o"nb כע"ס סכרין 6ונור bbl"1 כסריס על וטרףמש, פרי נורק ומכרכי" וסוס יין Sa כוס נזבי6ין רמספטר
 6יכריס ר%'מ מלק יוס ומ' 6),ו בחש טונר קדם6סר
 מייס נסמח ב6פיו ויפמ דכחיב וסמרי 13 נפמו6מ"כ
 וניךיס ובע5מוח סלבי0ו ובסר שר מש לנגס ס6דסושי
 חסונככי וגיייס וכעלמות חלביסני ונקר שר וכחי'סננו

 לסחע:נ ומלכ יבם ו)וסחס מזכל כפל6וחיו בשוס6כ%ו
 ומסך מייס הכחיב 6)וו במעי לסנורו מלקניו תימןבו

 ר06יה תסו ככורי נכי וס קומר וכלמ"כ וגו' עמדיע0יח
 לחח חרס בחורת כחוב סכן לו לחח ראוי מניס וסי6הי

 סקלכם פחמ סבו בכו' בני וסו 6ווןר' 6מו י ל 9ילו
 לפיוחו לכרזן לחח נחחייננו סלעי' מחט בטנידלחי
 ואוחר חפירי  פרס 6ך פנ6' חלך נורח סי6 סגךמחט
 מחסת ממסח יקמח ונ6' תפוס מוט וזנןופנוייו
 ססככיסו מכסס 6לרייכו חלפני ר5ק ימי לנלנלחסקליס
 ולתעסיס 1למופס לחוררי יכניססו כך (ס לפדיוןקניו
 %61'כ ופויוגס ננכוריסס י0ר6ל נזקיה באסטוניס
 לאמו אוש ישו ש וסבוך ידיו סחי סנסןחנביס
 ה:6נ סללו סלעיס ממס 16 גנך יותר עליך מנינאייס
 פעמיס סני וסוןסו סורר14 61ני עלי מניב בכי6ו)זר
 וגו' חנן ופרויו וכחיב חפרתי פוס 6ך יכחיבנזסוס
 וחל סיפוח חתל6ך ומר סו6 בריך מקק מך חריןפנויים

 הל סיתר סחקוס גה5וח סלעיס כמחס פונסו 6ניא(
 נוטל חי חפירי בניך בכור וכל ונחיב תפרס בנינכור
 מחס ותחזר סנן ר6ס %6 בירו והוליכו סכם'מכסן
O'DS~ס פלוני סל 3ע פןיק , 6לו~ or וס ואנח פדית 
 יירתח למיש סב! ויככס לכסן ,ס י65 ~ס על (סמלופי
 סמונוור: וכ5 הו' רנליך למוט יחן 6ל וסונור ומנרנוסחיס

 סחום' כעל ("ל סרטוןרבינו
 וכוסיי

 ולותר ~ס על
 סכסןסכוייך

"1PIS 
 פס ק %ונור רפסו על ולסמוך ידיו

 ~onD ל K~5b שיי מיס עק 06ר טפט בן6לקע
 : כו' סמרך ס' רע תכל השל טובו)ןו6

 סנחנדס לחי סתח6 מסרח שס6לחס מהסימן
 הם61 ליס סרי כן סלכח6 יחנו עסרס בי 5ריכמלום
 16 קטן 16 6סס ליס מוי6 ו6פי' וכזרוח 6בוחיגורי
 ןחע עסותני בי ליכד ו6י פרסס עך לנשרמ %ריךעבד

 ליפוק עסרס בי ליכ6 ו6י וסוט כל עסרס 6פי'סלכח6
 ו6י ליס ליסרו עסרס כי ליס מחרתו ו6י סרביסלרצוח
 נפנוחיס לסרי 3עו bp רמנזי טעמך )ז6י בנ"ע 6פי'ליכ6
 ממנוח סכי שור ליום סרי הליכי ס)זח6 סרי נזו)ומסוימיר

 ל6 וקללס ליסור יס6 מותר במלחיס פלוניו6סחמיח
 תחיריס כססם בשיבס חכסנ וק פענויס מ ויעכורכו' ירקתי סחעך סתעחי ס' יתות ו56 ר6ונ! ימי עליו.חכוך
 : ל'פ ויעבור %16 סםסנורים

 1"5 העיילרמנו

 תקם קירס נד קכין טעס וסס6לחס מששמן
 16 6נבגמח 0לס סמקנו סיחפוס קריך מיהילמברים
 6% לעניים ל6 מוו ל6 חל דסמוח מסודר יוןיתיר

 :לעסיריס
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שערי
 ס6" לנונו ש"ללו

 רע מס עליו סי65 לכור סלים יסס6לחס נמ"
 נחטובס סב 06 עסק 16 גנב 6ו 6ים כשסחונמסד
 6ין חעכיח גיוס ונ"מ תמריו ונוחפללין רוחותקכלק
 י65 מכבר כ6ס פרקו ס6ין לפי סחנרי לפני 16חותוריןין
 עחר4ס נוחענס סחין לכור סלימ וכן מקודם רע מסעליו

 מי כל 6בל בקנוח עננו סי6תר סתחענס 6מרעריי
 : ענט לוהר 6ססר 6י סחענססל6

 ב7בריס עליו מ)ןרנניס ס"5 י"ל לו ועור נאסי'
 . 6מר %מכניס לסייקו נוסורעים

ywrt6בל ס6לס קריך 6ין ובר ob סס 6ין 
 יסייע 6% 16חו יסרו ו6ס זלסוכימו ליסרו קריךכמקו
 ונך. נקלס עלי נחנס נג'וס מוחו תומ6יןעליסס

 יל העי לרמנוועש
 סכר למור יקרמו 06 לעכין קס6לחס נבפ"
 נפיי ו~6ע קונווח סחי נכוס 6ס4 רבם ר6חרבצנח
 ננריל') 3קור6ין כ6ן ונונסנט כרבם יסלכסרני'

 מבחוח צלילי ופענויס יוס"כ 3ל% 6נסיסתחקבמן
 יכרילע רביס 3ין ספרם ש ממסיח לעור חסליסוקורין
 רקעו ועו' ל6 16 רעססיונ( סכרוח בין 16 דנחיםלרסיס
D)1Vb5)69מכיס גי  ספותה כת 

 כעכיי
 וס הותר 6'

 מ,טח 16 לסכת ס5ריכס פרכס כמן רעעחרמענין
 סחלנויייס מרומס ר3ר כל 16 סבת ל16חסס5ריכס
 על וצוחר 6' נענין נלס במ% כת)סנס נחלנוו'לקרוח
 ש כי bS 16 מותר סו6 06 אכוננו לרבינו סלמתק

 סלכח' וריי י סיועו רנילו ילחינו ס6סרו וריהיסתוייך

 נוותר 6' בענין מקורין ום)י' עליו מלוק o~b וקיןכרכרי
 נעכין קווץ מניס פסינן6 ומילחי סתעח6 סליקךרס6
'6bnDln bnSm יס6 למיתר %יכ6 יסודי ן)ונטרי 

 6ל6 ס3ח ל6וחס ססירככו במ~כוח 16 נסרססתלחץ
 סליק סכי ננול חלמור' ו6פ4 נווחר o1s5 6' עכיןכל
 סחיע 1ל6 לנ6 מיי ול6 ספ לנועבך רבנן רגילי ל6תייגו
 ונותן פכחת בלילי כסרגי וגרסי כוממ6 הכקיטילן

-Db7 
 : כנוגסג6 סוי סייג 6ל6 נקע גחר6ל6ו

 ת"י לי,שי
 סעויחיס 6עק יקנע סינט שס6לחס 3גמ"
 וקים טנhn~s 6 ובתעלי סנח6 בתעלי פעה( תסעחקתי
 פחוסת עילוי מפס פורס כסנערח6 יחיג ועוין יונותליס

 ימק"א 6%מר סוסון ברכת 3רך יל6 ו6ש'גהוקבר
 : משון ברכח ונוברך סטערחש ונתר סתומנועניי

1תשמח
 ר"ל לווצם

 וק6 רםבח6 6פגי6 ליחיב נוחן וסס"לחס נרמ"
  וירע מזורחסחי

 י לסכדלס מנורק ליס ליח רל"ורת"
 עיינת ד6יכ6 ובש"ג תסעודחיס לנויקס 3עי כרונכייל
 וכך לעיט עד עכידח6 למעכך ליס ינסר ג ו6עטוכס
 : למור ס6ס תקורי על תכרך נורק מזי כך ל6ורח66חי

 ,"ל4

 ויתר וט 6ל זס וקרץ ענין וסס6לחס נהמ"
 טעס ומס %חרגס לקרוח סס ש טעם חס רוםוחסיני
 תכסג כך וס ר3ר קרו5ס בסרר מנתיס "וחסקרעו

 נוחפללין כסטיו מכריס חלנוייי סס סים פוקוסר6סוניס
 סתיס יס6 6תן ~rtllu לקמר ונוקןסין פכיסס עלוטפלין
 מן ססוקיס בעסרס 13 וקורין ככיף מכינין גוברךרב6
 6ל יס וקרץ 6ו)ור ו6מ"כ 6וחן ו)וחרנחין יחר סןמסר
 פריס 6וחס סחרגתו כסס חוחן ונוחרנ),ין ו6חר~ס
 לסייס כפי אוחו ונוסיי)וין רומ וחסתני ואותר ככיףסל

 סרוקך כתורס l'~DID1 )וקדסין ו"מ"כ סקכ"ס םלבסנמו
 נוס לקיום כרי עוסק בחלמור סר~ס עוסקבהרכס
 בחקרה סלים ספוחיו 6רס יםלס לעיס מכנוי'ס6תרו
 בע"ס עגיוח סרבחס וכיון בחלנווך סליס כנוסנססלק

 ינ%ין סיו ל6 יריסס לתעסס מנ)ויס חל)וי'וסתרכו
 חס על וסנונו יום כל יסםלק חתיך נחורסלעסוק
 וטונוס ונוסכס b~pn סיס sb ס%כ4 מנמלי כלס6תרו
 on~b עקרו ל6 מסוק" 3' הוחם בנ3י6 לקרוחמעקרו ו"עפ"י חפילס 6מר יוס בכל 3נ3י6 לקרוחועקרן
 מקיש עקר1ס ל6 גוס ונופכי ועו)ודין קכועיןהנדיין
 %ותר 3חפ%ס פע)ויס ל שלסוסו קק"ק 610תסקס
 לאמר בכנל רבינו 33יח )עסג כך 5רס כיוס ס'ינננך

 בחלנוו' עוסקי' אוחס ומנורי' סחפ%ס כלס)וחפלל4
 סעוו( ל עך ובחוספח6 ובתרות באבנר, עוסקךוחנ6ין
 וס 6ל וס וקרא ולמריו תי גודר כיוס ס' יענךואומר
 631 לבחיסס ור14לכיס וקירין 6לו ססוקי' סניוכיור
 ימיל ר5ס ו6ס 6ו)ורי' סיו ל6 בריחי nhr וקנילגיון

 טחות יס6 ל6 מכנוים וכנורו םל6 כלוס בכך 6יןל6ו),רס
 . קרוסס מסוס בסס וקין סנקדוסס ובר6ין נרעדי ו6ח וקני לגיון וב6 סנקדוסס דבר 6ל6מעקרס

 רנר )עעיל בו וקין סגל )ויקדקיסוראינו
 סבקיסס ונבר סכקדוסס ובר 6ל6 תגורו ל6קיוטס
 י סמק סעודן 6כל ולתמריו מלפניו חקןסו6

 י3ר סו6 סנקדומס ןבר י קק"ק סו6הקרושה
 דבר נעגין 6ל6 לס,כירו ר% סל6 ומנסחרסגעלס

*ע
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 תשוגעשערי

 ר6וי ס6ין סבקיקס לבר וסו 6%וח ס' ונגסונעלס
 בגשררי6ל6

. 
 מסרה סמל6כי קדוסוח גל ירוסלנוי בטסןוראינו

מקלסיי
 ל0חקדם )וגסק יחיר6 הן6י מקיסק יסרבל כך
 וסחקךס' וכחי נוסו' יחירר( בקדהטס למטסיסר6ל
 בקווסחס שרחל נ,חקוסיס זו וכקתסס מןוסיסתייחס
 תפני חרט' כלמון 6ות' וקנו יסתלקו מסרח סתל6כיקורס
 בלבד קרוסות סחי ק למס לחרגוס מקקין פינסססס
 : יחירס בסן6 סלקולנו

 51"ל ho" ללנינ,ועוד

 נחפ%ס עותך סיס נענין onShnm נוסימן
 ססחפלל וטנר כחפ%ס עונות מש נרכוח בפינתנע
 חתירין כנג' חפלות לסו דסכיר1nhp 6 תוסיפו ל6תסוס בנוחיבח" לנ" די ירבגן שוגך כרכרי 63נוענ ו6פ"פוסק
 חמוס עובר ןמונס ולמריחי %וח6 ממי סור וכיתקנוס
 דתי. ספיר מובס תסלח דללו חמ:הי 6בל ,תוסיףבל
  6יס  סיהפלל  ולהיי ח,חר  ימ9 רר'  למון mm~הייכם
 מחר ססחפלל ד6עפ"י וסנר דסנוו6ל פליג' כלו סיוסכל

 פלוג Pnp יל עיקר כל בבמ' וסיום מס וליצךומתפלל
 יעליס 1hnb יומכן לררי לסוויס לן וליח6דסחו6ל
b~snbbSb SD 'ספק סחפלל ספק לעגין הלנמר דר bs 
 מספק" 6י יומכן ה וקמרר(חפלל

 סיחפלל %ו6י מלתך ליס
 לסחפלל לכחמלס וננתך ססחפל' וכור סיס נחי ו6י סיוסכל

 דל16 כלביס ק6יס וסכי סי6 מוגר( דלקו למרחתפלס
 6סר bs כמו"ל Rb ושוח (ISD מקס 6ל6 מללימוברי
 ל לנור סחפלל ל6 ספק סחפלל מספק בוחן ןספומק
 %י ל6 6י anD~b למינור דיכ% ישי ליקוםעמק
 סיחפלל ולוקי סילכך קינון תמנוני %י ו6י חובתו סי6סרי
 מניס נחסל' וריחמיל וסכמ ססחפלל סיכל 6נל רמיוספיר
 ob סמו6ל ק6מר ססחפלל ומכר מוכחו ססי6 תזחעל

 3ל על ושבר בסמריח חליפין סני מקריב כקלוסחררי
 (;Sblnt סלכח' 6לbnSn 6 גרש יומנן ל פליג ול6חוסיך
 נחפלס עווי  oh תבל ברכס  D)nbs 61פ" פוסק7"מר
 נשל ר6טונוח סלם 6מר וסחמיל סבת  ססו6 וסכמנסבת
 נמנו! לרב 6בוס בר רברי לס כןפסט מנרכס 6ח נומרמול
 בר  ריל6  דנו! נסבח נל'י ךלי%י דברים תוסיף סוי6%
 וקין  פבת  כבור חפוי  הפרהוס רלה פוץ  ורבון סוךהובך

 יבחר6 קמעח6 כסבת למ% ס5ריכק מ% כבריסוקליי
  סתפלל  ס6ס מלכס נחי סתו6ל 6תר יסוירודרב

 ו6י יתפלל בחפלחו יבר לחרס יכול  ob  סתחפללזלבצר  ונול"
  בועחיס ותוקחח ןבר נרי ממדך ו6י יתפלל Sbל6ו

 ספל יטהז ?P תיפ לרבפ הלה נימס תפלתסםיופ
 bnDtn 5סה לס npim~, יק אי6 יסור הובס 6בלתוי

  תסור  פהוסיפין  בסבת כסררי חפילהז  כהלז  h'obSh היי  לסון bwnn ל6 6חרהז הפלות הבל  סהוספיןבחפילס
 ופכרני חרפ 6"נ bSb  פכיה(לסחפל5

 1nbp בסרים רגת'
  ביסע- הלי bpnb byo סהר  b)snO םסתועי' רמיהייכם
 קת'ע %וח6 התסור ול6  ביהיר %ימי סנייפ  ליזוםל%
 נשחמ דל6 סו6 תפחמ 6נוע6 סוי: סכינאי 660סנוועיק ו6י ליחגי 6% ישי ל6 גנוי %נור ו6פי' סחעח6ס6
 ,ס ויבר ניגור ןל6 קוטל כינמר bn~b  ןפחמ סיכנו6נל
 ob קתתר סתעח6 ובסף 6ווןר סו6 סחפלונ( מנכלברור
 קנוייח6 6כל יתמד' 6יעה6 נשחמלכחמלס ובר למרסיכ%
 ל6 לערם "עפסיסיסל alnv "ךעח6 לס פתןלכבר
 סללו סןברי וכל מירוס ברי 6יחנור ל6 סני ונסוסיגוער
 : PhI סנווגנס נפי' ס6רכנו לכן מן ומ,קיס סםברוריס

 קורס  מחברך חי סרה- בבכי סט  הטפלתם נומ"
 ש ליקביו ס 6מ ס' נא סכי יוטחו על ק"מסיקרון
 ברכס ךס6 לן נמי וחכן ב06בר( %סנ%יכו מנועקרית
 נרכס חברך סו6 סרי וסתנרכס סברכוח מטמע 6יגוע

 SD פקם הפס לבטלם סתיס  סס וחהץ6 לריכספ6ייס
 זריך קינו כו6 ח"מ ס6ס נו6חריק סי6  רתוחהפחו
 רסס הסנרי )%סר6 נובוך ועוד סי6 תסוס ל6ו6למ"
 בודפ סמי  מיללך רבפ באובס  לפדר מכברו6תרען
 : עיקר כלליחף

 כי יגע ממפללי'  וסנים יוסב 6הר  ופפ"לחס נחמ"
 6מ יכתיב הןחפ% המוח מחס תרמיק 6ל6 ליוסב רעסחן

 יחיב פ )ו%י וסגי תתפס ס' הלח עחכס סנ5בתסקס
 ד' נתוח ס' מחרמק בעי hS ו6י בס לן ליחר5לוח' בתילי 16 סייס וסרי יחיב 6בל  ובטיל ךעלנו6בצילי
  DDYa  להרס  ספסור רוכנן לדיןיס 6מח ו6נז0לסכינם
 סמנם ox olpn סלו נטווח ל בחוך' מבירוויתפלל
 : סרי בלווח לר' מןס6

 ליקום לס בתיר ול6  תפן  וסס"לחס נטסי'
 סנוסייע ליס בן6נור 6י סוh)b 6 לוי "ו כסןיליכ6 חסי ליס הישרינו ו6י לחרגולי 16 בחורםלתקרי
 ו6י ליקוס ל6 ל" ו6י ליקי מילח' נוילח' לצינוריכול
 עיכע סיחן סקורה והסור מלס מלס לברו לותרירע
 סכל כן SD1 בכחם 6ל6 סחורס ניחנס סל6 לתורסמון

 bSb  %רם  סוס  ישוט 6%  פתוס רס'יח  ביעהסוחקין
  תפתע בולסו רכווח6 ותכברי לכדו בכתב בפייתמסווך
 : סקורה  עבור  מהין יסרה  פלסרסי'ל
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 השובתשערי

 בתורס לקרוח מסו קטן כסן SD וסס6לחס םמ4'
 ו6)זרי' ונוחרגס בחורר( קורץ קטן מרחכן ופסאז'ר6סק

 סנויגי סיקרה סו6 וכסר מבערי לתנין עמסוכסקורם
 bSb ל5כור מנס קטן כספטרוח והין נפכיםויפטיר
 נין ומסוג גןול o~h סיעתוד לעסות ומיסר 6רןירך
 ר6סון לקרוח קטן ותעתירין למפטיר 3ין ר6סוןלקרוח
 מססחס מכסן פנס על ו6ס מכיו כבוד נופכיולמפטיר
 מס 6ין בכביה %מפטיר בחוררי לקרוח מנועימעמר
 : תפטירין כסנים יום בכל ונועב" עיקר כלפגס

 סכי לחפור הסור סלכח6 וסס6לחס מאסי'
 ננסי כמוטי ו6פ4 פסחן סל 61' אור סל 6מךבנדים
 נחפירס נוס ,ס סדומק מכיון ללכוס 6מד בנר לעסותכדי

 16 סוגנ 6ו כדרבנן לן וקייצה וג6סריס כסועיןנננסיס
  הרם לובט כבחניה 6ל6 מננויס מחירו 6% כח 16טווי
 לו מגורס ספונרחו אעפ"י ~ס גב SD ,ס  כדוקיןפני

 בוס רמוק ססו6 ובמס סחירו ל6 חפירר4 6נלתגמע
 ס6ל קפר6 ן3ר חבוי מערבה רנני בגת' ד6תר4נמלקו
  במוטי  רת9פוי' בנ%ח' סריטין לפייחן מסו h~'DIל%
 פסטינן בודקי וצוחר 6)ור וסנדול Y'nb 11Dhוכיחן
 : מעין תרקיח נזפני 13 סים ועוד הסור וסכמו

 51'ל לויען

 כנך לחפור 6סור וסלכח6 קס6לחס סבמיג
 חסירכ רק4'ל וכמחוח כריס ו6פי' פסחים נמוטיבור

  עצר  הפילו ריהר  סתעון כרבי הילכת" רהיטכ6ריגס
  עליסן  לומן הסור  תהתיסן  וכלהים וי בב יל  ןההמם
 דבריו חורף מן ופלו וכסחוח בכרים סרי 1"ל סג6וןוקמר

 תן ס6יסורן כיון כסוח ופל תלכום סל בסייסושלכחך
 בכריס SJb מסור פסחן כמוודי לחפק מפילוסחורם
  6ין  פפתן במוטי חסרן 6ס תןרבנן ס6יסורןוכסתוי(
 וכסחות ככרים סו6 סרי י מתור  סל ונורדעח כלוסבכך
 יגמיעו 6חס 6נל עליך יעלס ל6 נ"ל רנוחעווחיורו
 חכרך סת6 ק לעסוח חסור מו"ל חוורו 36לחמחיך
 תפני רבנן כיס מרו וילק ותפילו בסרו SD 6מחכינוק

 ופסחים 5מר רמנע6 ימסר וס6 ננזפו מחממססססמס
 6מרינ' נירי 6בל ת5י5יח לס ןנ)ורי' %6יס 5תרדוקק
 6ד6ורייח6 לסיורי לן ליח כחב נ"ל ברנלוני וו-ירכל6

 ורננן וסי ד6ורייח6 סי ולנויןע לנוילף 6ל6ודרבנן
6בל

 לעגיי
b~D'b כוכחי נכמס וכך6מר4 ולסירי פלס 

 מחוררי 6ין כי תיחס מייב מכתיס דברי ש סעוברכל

 כרח ל6 וכלנרסף ח"ל ספירסו בנוס hSb)ופורסח
 פס מבעל חוררי על 6ל6 שרחל עם בריחסהכ"ס
 ונק כריח 6חך כרחי ס6לס סיבריס סי על כיסנ6נור
 וסנו6ל עוין לך יגידו 6סר סדכר נון חסור ל6וכחיב
  וסוס  פסתן  להוטי 5)ור  פל כנך סוס לחסור 6סורסילכך
 במהר נתר כנד סוס למכר 6% 5תר במוודי פסחןבגד
 וכדחק בנוסי "ו בקנבוס ממברו ממ"כ כנוינו 6ל6עלתו

 וכ"מ ופסחיס 5תר 6ל6 כללויס תסוס אסור 6יןבכל6יס
 לעסוח ול6  במזר  פפהיס  פל מלבוס סוס למכרגנוי

 לחפק ו6ס" 6טרס מקרוי מ%י6 כגון ל01ערי%יס
 תפכי מבור לסו רריויין חכיפוח כסחי ליס שוסכמסי

  ספרתן הזהי מיה  והפילו הרפס  מויין בתמעפסתליפס
 :  פויס הכל  הסור  מלנך הכגאוה סמי  לסיהזןה:6ןר
  l')DS יבהות  בתהילה  בפירוזו סכי כתב 1"ל הלנ"לרבינו
  סוע הח'  בג'  פסכל"יס לפי  hlo  כך נפקה nWDnהלת
 מלקח ועל נד)וחרנמי' סעיעו' למון סוע נס 16 טווי16

 עס זס ופסחיס ונור סטורפין וסוף סעיעוח על5ו6ריו
 וחנן לנם ננוו תסס ועסיס לנדיס תסס הכעיס~ס

  פליט  סני סו6 טווי סועים סמן נופני 6סוריןסלבריס
 אר סטווין 16 מוחס  ונצוין  ופפתיס 6ןר  פטורפין%ו
  OD וס  סהיטיו  סלי וסחרין ווהחרין לבןו ופסחיסלנוו
 חכיפס 16 ב6רינס 6ו פויס סגי סו6 גס נוו :וס

 דויקר6 כמגוס bSh עיקר סוס לליון נומכו 6%בנזמט
 קניו על למחור שורן ונטל עליו לנו סליו תלךרכס

 tDbI"' הסה"כ  מסוה כפיס סיבוך לסון אוחוותפושין
  דגר  ופי' סנה הת  הליטר ר' מסיע  כסליםמבתורת
  תרמיקין כלהוד  מבמהים  ל"ביסם  טרהל התמתליו
 ש וחתרי" עיקר סר6סון סירך ועיניך %חו 6למלמון
 רמה  גה %ו טווי  "ו סוע הו הונחל  רבילו וכתבס6י
  ליסה עד אמר ,וטרק כתר וסלנח6 נוס בתסכתגרסינן
 : כמך6 נע4 וכלסו ונח  ורייסופ

 ונח טחי סוע סיס6 עך בעינן וסס6לחס מגס"
 סקיי רבעו מסיב נח 16 טווי 6ו סוס 16 וענוק16
 ד6יכ6 עד דנון6ורייח6 בנגל נויסרס6 מלחק 160"ל

 רב ר6)ור ע5תס ופני מך6 ככל מרו ורנקחלחיסון
 לי): ר6יח )ו6ן ס6י ווטים דמר ממגויס יעקכ בר6מ6
 כמר וסלכח6 עך כי דעמר6 בנלינו6 וכיחכחמוטה
  לכון וירענ ספים  לטלה כמך רממנ6 )וד6פקיכסוזהירה
 ור6)וריחק עישר גל בס לתפרך  וליה סיף הסוררפרת
 ק כיוו ההריו מלקח חרג' וטמ חרגוס סה2 סו6נוהי
 חסני 6סורין סלנדין מנעו ובמסיחיה המלס ערביונלסון
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 השובהשערי1

 תרדה בלסק 6ל6 עיקר לו חיינו bS חח מהמסססס
 תפסיק 6י כר6תרי' נו וסמובר ביבר מחלוי רצרוסות
 : טרפסמיעז

 יתיס בסני לסחעטח 06 וסס6לחס מרסי'
 לסחעכוח סל6 יפס רו6יס 6נו כך רומנס ודחסטובים
 ססנס ברש ליסר6ל סר6סהש טר6ל פרנסי קמרוסכך
 וסיפק וגו' )ו)וחקיס וסחו חס)וניס 6כלו לעועחס
 6ין מוכס כחכח  וכן  הפרכס bsn הי הרות כיודרייב
 ממורס חעכיח ססו6 ב6ב ט' מסרי סיחעכס רו6יס6נו
 ססכח לקמר "וחס  רהו hSb בסבת לקכעס ר6ול6
 רותת כתם כסחפקו סבת סנוער.נ חעניח לססליסו6פי'
 6תריק ו3סרי6 ונעליס מחעגס סלנס סנחמחכר,עד

 תסקל 6ח6 )ו6ן לספריך תפקד סוס יונקב ר'נירוסלחי
 הגויס ושבחוח מת )וחענין בכל ליס הפורק 6חקלכון
 סכפוריס כיוס וכגת' י ופוריס מרסיס וריסיטוביס
 ומחים ההכחות נוסג ס6יכו שכי ונוס 6תר4נשק
 רון יינו טוכיס ובי)ויס בסנחוח סנוסגח תל6כר4עות
 : טוביס ביתיס bS1 כסבחוח ל6 חחענין 6ין מ טמעכם

 פ )ןסגס ר6ס סל סופר ענק וסס6לחס מהס"
 חרועס סחפלס סעס 6מר לסחריע נקהיםתנסנ
 גן O'nlD 6ט 6ין גי לססיבכס רווינו 6נויטיבוחי בסחי מנסג סו6 וכך מסטן 6ח לערבכ כויבפלס
 bSb כך כסגו כחכוחינו ממענו 6% מנסגבחורת
 bnb דכי מס6 בח6וחו וקמך 6מד גל מחעסקיססימיויס

 חקיעח6 יכנוף סליוה6 תסיים כד 6)ור עסק בר ילהקרב
 לנודנו )(קוטוי6 תקל הורגי): קל היכיס סמע ל6ביבכם
 וזפלס 6מר t'DP1n ססימיריס סר6סהיס רגיליספרייו
 תקווו bSb מובחן ירי מעיון ובור מלימ כי סמייביןול6
 6ח לערבב וכיי סחסלס סיום 6מר לסחריע סנוו3מרק

 6ין כן p~1D 6ין ו6ס סכי למענד יחי וספירססטן
 לסחריע סקריך תוניס ז"ל סג6והס וסקר . כלוסבכך
 : פנים כלעל

 נ6היס ק5ח סותרו מס על גם6לחס סומ"
 סלימ לטויי ססנס ברקס נוחיכח6 צחרתי כנסיני1"ל
 נוי תסע )וחפלל בניחו וימיו מבע קבור תסע%ור
 נירותיי רב י  שופרהז ככותית  בתלכיוח יי*מובתוטי65
 ממננוים קפלט נך 6ע בחט זל מ6ח ו' pnYורב
 סחו6ל רב כנון 0ס גס סקנלו נועמס וקנסי סור6סונעלי
 סססלחספס ססלכרי סבןור ווקניס 1"ל מגוך ל מסרב סקנל 1"לעלוי

 מתפלליי
 )טר ל"מ חסע ססנ)( ר6פ באוסף

 )וחסללק אסכל 1"ל סקיי רבנו וססיב %ור סלימולש
 : ושסין תורק סר~וגש וכך %ור סלימ בין כנור ביןחפע

 ענת על וטס6לחס ז"ל ס6י תיע מומין
 חסל'ח לחקהנ ממסמנו ל'סנ ב)ץ6%י סופרתקיעת
 6ל6 מובס. כעס תלינו 1ל6 מקוס בכל יוס"כבמלטי
 בכל שפר חענירו בו מנפתר ליובל ונר סו6 ניןומס
 מי נהי 6י יונל 6ט1 וסיס מנס בכל והוסגנו6ר5כס
 : ססטן 6חלארנב

 ציוס פניו לקנמ סתכקס חי מס6לחס סחס"
 עליו תיוסבח רעתו ו6ק סו6 6סטניס 06סכפוריס

 ס5הך ביוס"ך הגס בניס סניו סיקנמ עך ססכסכל
 ל6 6דס לגל 6נל יק)מ ע5)ץו 6ח ולחסרלק"מ
 קטכם 56נעו (יפויט לקרס לו  6סור מכוייסספרורו
 ני%% ob 6בל סכפוריס כיוס ספסור כררך ב6ב בלבחים
 ולספסף רנלה לרמע מיינ רגליו על כיחכח רנליסמי

 ממסך כל mpn3 פיו: מכלל ~ס סכינו מנך דייו6ו)(ס
 יניס קנוס זריך תיס סתטיל וכל טנ4לס אריךרנליו
 %ס יחס h)b נשטח  מסוס רסיס 3סלת6ורסיס
6חר

 מ6ח ו' וסריי עשב: לספסף חמס רוחרח ו6ח ר""
 למעכירן מותר עימו על 16 פגיו ש לפלוף 6פי נחכ~ע

 %ס מסום 6תר רנ ססגןל 6ח חמניל הומיםנטיס
 ע 6כ שהוקל 60 ו6ק עקרב מסוס 6תרוכמוקל
 : לססנרי

 נירמלתי 1"ל סקיי לרכינו 1סס6לחס מטמ"
 ובקם וסלך חמלס מבורו ש ססרמ 6וס סמולךפרק
 הנפיס על קור מנצמר בפכיסס ויפייסט מלסיססל פוח-י יטפס יננטס חס ק3ל1 י6 וסני ריסון ~ODולמגו
 יוסי ה'ר וגל נצמח נוענור נפסו פיס נחיב נוס ונ"נו%
 63ונזו 6נל רע מס עליו סוני6 סל6 נטוחו רחית6סררי
 יסור : ע%תיח oSsnn לו 6ין רע טס עלווסס%י6
 בני תם פמה(ס סורס וקין סוררי לאון פי' הכסיס%
 פעס מעויתי ויסר 6מח פעס סרי מטויחי ויתמר6וס
 : סליסיח לי סוס ול6סנייס

 לבית לולג סולכח בענין on5h~a עס"
 ו6קרוג כשתטל לולב טוחו לספך 6יס 5ר7סככסח
 לנרך )ומוייבק 6נו כדרכו טוחו )ו%יכק 6נו פ6סניזוק
 י מסלל סעח עך טוחו כוספכין 6נו סילכך . כויךעליו

ושברכיי
 נרכס ור4סותע ללב נטפח על סניטר עס ננליו

 כל or כל ועם סברכר4 מכלל ע6 6)ון ונענס)וס"5
 טואלט  קודם חריר יברך 6בל לבל מכסג 6610מר
 : ממרנו 6סר כפיבירו

 6ודרהוhkk1 6 כחב נ"ל נסיס רביע עאמ"
 : בנסררע6 יחיב דסף כנסחן בירסנם
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 ת19גהשערי

 מ8ח סנס6ל 3חסובס 0סי3 וג'ל ג6ק סקייורגיט
 סמרם עס יכנעו כסנלס 1"ל 6מו סקים קלוףרבינו

 לנסרדע6 כס63ו עתסס מסיו סנני6יס ועסהכמסנר
 עחסס סס3י6ו ומבניס תעמר סככסח 3יח מסבנו

 6ח עצייך ר% כי כחיב סק סמקדס 3יחמתקוס
o)3bסככסח ניח לקהלו וקרויו יווננו ננפרדי ו6ח 
frnבססות ומכנס תמקךס נסעס ססכינס כלוזיר יחיב 

 תקום תצוחו )סעס סף סמו קרצו ימרומקוס
 מעיר גני ובפרק )וןוכחיס וסף ו6טנו6 בה!6כו6תרי'
 יסתבל מביבין כמס ורקס 613 יומני 3ן OD~n רבי6תר
 למעככס סנ6נור עמסם מכעס סעו וקוס סכל ",olpnלפס
 ענוסס סכינם לפולס כלס ורימס וסוררתי נבלסמלמחי
 בככסת6 6תר ר3 פכיכם סריה סיכ6 333ל ו6תר4כף

 : ננסרוע6 יחיב דסק נכנסח6 6)ור וסתו6לדסש

 בו יתעסקו לעמרי ס6 וסס6לחס עבס"
 כר6נור4 שרחל לסו תלוו יק6 ס" קיל י שעתמין
 סחכעס בחוך ר6סק ש" ממח nnSS ODשוחר
 רססת ני"ט היחק להיקבר לסו 6סיר דקך6להנפייס
 ענד 6כל נומפ סעש סריס עממק ט יחעסקומד6נל
 ל6 דכחי3 לתרהסו מיחקסו נ"ט ןסבח תל6כרילענק
 61י 61)וחך הנגדך ונחך ובכך 6חס ~o)b כלחעסס
 ב6ורייחnSD 6 יקא ב6דוכעסס ונהנרק לסו מודקקנרי
 : רא6 סכחוב נשחיר64

 t)t$1S 11*0 sfflוען

 36מ בר מק רב ישמר 60 ופס6לתס עגסי
 מנסבת %ומח ורזם יוס 3כל תיסבו)( וכמוח6רכע
 משלס pb מעתיירי נו bhnibn rs חסן "מח שעס

 מנלס קסם יתתב הץמ 6מח סעס "סעומחקיים
 תחמסו Sh סע%ס 6ת חמר3ח o~an גז נ!ו6למל6
 רומית 6רנע 6ל6 ומוק נדולס רומ עת נ% ממקלס

 לוס ~ס  סתביס  פסס  דסלימ  סח בע סיערוליודע
 בסס  סהלירין  סיחן בו לנו ש לוס וס יפפ 16ורומס
 מסיס ג6ון ומל קב6סי  6נרסס )ז' גי ו6ת'  ובריסכחס
 רסיס רעלים בסיועז חכרי מה( למפוים ס"ת 6לףכמלס
 : 6ךס בכי ס6נוח 3סס תתפחס גוולונ( פלי6הזהודיע

 וץ 0*י4כיג,

  ליספח  סל6 מנובע מי 14כץ שס6להס עהמ"
 ירע ודצי 6י ולגרטס כחובס לטלואי ליזם וליחל6סחו
 כחובתרי לסלוני ליס פליח י51רו לפני וידהנ מגלויבנפסדת
 סוס סרי ועוגם כסוח נס6ר תמייב פליס יל6התרי
 וסלק סרס לפסות  סל6 סת%ס 6ח לנטל סכסבעכתי
 מבועת ע סרי  בסן וכיפך  הפלין לסכמן bSa  ליבליכול
 רבריס סל פמוטן 6ין ד6סחבם  דבפידן ו6פ"גסו6

 מל  לפכור לידים רקקתי ביי 6ל6 סת%ס SDלסבור
 ביעחיס סהר והגי 16 סו6 לירי פנופס ב6ס סריסת%ס
 מסלס דל6 וכחס לסלהוי ליס גליה ד5סתבפבעיווי
 פכיך ל6 6פפ"כ חפתבע ופומם כסהז be3" ההישל6
1fbnפל סהיכין 6% רבועה תמיסתם 11 סרי רהמייב 
 %כסהס 6%סקויס למקלס וסוי 6דבפימ מלקוח~דוכס
 ל8 6ם 36ל מכס סחרת טויך 1ל6 בשכחם%מיקס
 כסטר יל6 ס3ועחו בעיק  בהבחש מ%י 6לקסויק
 3ס3ועחו לעתול פיסלסיס

 %בסי
 יל6 ליס 6יגל6י

 נמילית וכסחפם כחונחס פיעור לש דמית דמסב 6ויכ%
 שיום כחוכותי ולמסוי לגרפס דיכיל ימסב 16 נסכהל6

 נגבבסלוחת
 ולבסי

 יינ6 ת! לש יליח ליס 6ינל6י
 6נפ6 16 סכילמענך

 6מר1"
 סנועח ל6ו 63לו כיו65

 דחית סגנו)( לסכועח bSb מלקוח שהם וליח סי6סו6
 ותפסס לסחו בכחובח לקרס  סחתין חק נסה6ומחמ'
 ממוח 6רבפ נחובח6 הייתם סכלם היפתו סדררבעמד
 0כ6 כרר  סתם  רלת6 %ו ד6הויתו ה6י) ~p)D  כי1ה

 סבהנח קי חוחרין סכגוח  מנדרי נסס נתי חי 60 מבוסס וויח  תשנת 31נמח 11 ופעם !1 פעם יוס' בכלסמגסבה(
  לפכין  רבכן ד6מור ת6י דרוהי6 ו6פ"ג  חותרה( מנגה( סתת  ופמתיס בלפשוח  6דס היי פהסס הננגח%%ית
 ביפוי לפנק הכחי'  סתיוז נהי סכי 6כלח4 ומל6  ס6ללתי סנםמוח 6ח הוטרפת סתהרבח סי6 וגוברת הלנגנזדויהיח
 לסמס

 המקוס בפגש כנפיו מפורס גד% גל סקנ'"
ob5~סירב לתקום ב6ס 5%מלמ הקחס 6מ ישנו 
 גן סנר סמביגחך סנחוב הר" תמהבחו מיחסבנשקחר4
 : לחינין ככפיושרוס

 וזל לויעה

hDיהד מ 6חת האש שמח שכשחס ער 
phDתחענמשת 8יוס סיין סורס ושלחס סרומ נסינח 3ו 

 ותתיר למכס ס6לס צריך (~Db וס6 %6ל bSmס6וכל
 לסב"צס השוחרס לסו סליקו וו%ח ' כתס ד)ש והש"גלו
 תם 6% סוך סרסוח ובר ולקו ס6גי תעח6 ס6יבכי
 6תר %תרען סחרחס רפק מעני tDun 6%קיימי
 הו% שר% לקלסי מקקץ סלכם נמתן רב 6תררב6'

 קי מטוב וקן 16  טגטיוו מכס ש'י סתחירד6תויחק
 סריהית %י סו%  רימזר b~tb תשבס  מכס %וסלכס
 ~Ws: שינן6יה
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 תשוב"שזר*

 ,5"5 5,עי
 ערבית תפלח ןמ%ו %ור וםס6לחס עומ%

 לעכוביכסו היניס המל 6% הנונביס 65ח קוךס רקסוקרו
 ומקו בנך כפסייסו על סקלו קסל1ח כחסדבטהוח
 בסדי קימם מליקי עדיף אסן 6חס סנונניס 65חקרס
 ומביק חלך סןרח OD צרוב תסוס ברכות לו'י5כור6
 6ו סכוככיס 65ח עו וסל6מריס סלסניס וברנותקים

 0%63 וסכנך בימיך ומחסלל סננניס %ח ערלעכובי
 חקו עכדין סכין יסרבל יב6רן רכנן יוחק כ%לחפלס
 לסו 6ינפח 6% בורנס ק"מ קרו סכי ונחר ערניתסל

 דק"ט נציק סכי ו6כן בערבית לחפלס נקולסלמסמך
 61211 סכוכביס 65ח לדיר וסימן עייף טפיכעויחס
 סיכ6 לחפלס נקולס ולאוסמך עויף וטפין6ורחח6

 5טר6 לכרסי ר6סוגס לקויי היניס כאי 61י אפסרדל6
 : ינוי ספיר מונס וכניסרצוח

 ~ס במסוק ס6),ורי' מענוות וסט6לחס עזסי'
 נוטש מו' בטל כולס וגו' מרביעי ro ob 6תרגה

 מחענק ר* סוס בנמן ו)62 פלוס וקין פתך 6יןדק6נןרי'
 נל'ב סכני גנוי ט"ב סכי 6י ותקש' )וחענין 6יןר5ו

 יתיחם סו6 בלבך ט"ב ו6)ור4 5רה( בו היוכפלוסו%6
 : %'נ תחענ" ל6 %ו נזחעני' ר5ו 6מר4 וטוחןמובס
 מוברי ס6יינ6 קנעוס מ"מ כחכ 1"ל מרקוניסרב
 מסרי לנחרי כטלו סל6 ושך קנלס ינרי סססחפני
 סרבם פעתה נוסג ססחד ובגלו)( 06 סמך סקקנון
 חלחל חליף ברקק סלוס ולין סמך שין ענון י6פי'העד
 סלו ססמסוח נין וננל'ב מוכס קכעוס עכסיו לכך36ל
 ל'ע ונסנו רוקמם bs 06 סעודתו ויפסיק סילכךלסור
 נע%ח 3ל6 סכגסח לכיח ועלי 6פקוי6 לחיכליל6
 ל6רז ימנו ונעכין 6נליס כענק סערן ש רוסבייססניל
 נס6ת' וכנמס וממריח ענינו ןערני %וח6 ונוהוירחו

 בערכית פי' כיומו סבת בלילי קומרה לבור3חעניח
 : לרוש גוחל 3ין ונחן חפילס כבסיע העמסהמריח

 06 מסופר סכ6ס סמורם וסס6לחס עוץנמ"

~1Db
 ונסחוקעי' לחקוע )וח6ויס ססס סיס סי' בו לתקוע

 מותר תמכו סכ6ס סחיר ח6וחן נסעשי' נסגי'נמ65ו
D1pnSל6ו ומקח מחסני ל6 יס6 ת15ס סל חקיעס לו 
 : 6מר עניין ועיקרן ניתכולסנ6ס

 לכל bn)neb תמנו 6ס וםס6לחס עטמי'
 ויפרך ויעתוך וכחיב blo כך ודקי חעהוך ססןסברכוח
  י6סנוכח' גיל  הסרהורוו 610 וכך יסר6ל קמל גל6ת
s)sוססירח ויברך ויעחוד יכתיב תעומד סטיו סברכוח 

 חס בקתרי מרגום תסמל רכתיב נע)וייס כן כמומעווור

 ההקשח תספור ובענוידס סבקיוהס ללחוך כקמסת"ל
 רווחת ומלכס סופר קול לסחוע ונוברך ועווודסופר
 יסי3וח בסחי ו6יכס מיכס לזח וקין יסר6ל 3כלסי6
 לכו ~bta ו6י לם)זוע 6למ סופר בקול לחקועלותר
 וינננווך וכחיכ נועומד סברכוח לכל 6סנוכח6 יסנוורגוס
 להסתכל חקי סני נויטרון ווילנו6 יסר6ל קמל 6חויברך
 ססברכוח למלך ויברך בעחידס מתלך ויענוור "~sffכח4
 כתס)ןעו Sb.1P קמל כל וכקוס סל הכינס לרבות 6חסלו
 בענזייס סכולס מלנוך 6ח6 לחקי עונוך יסר6ל קמלוכל

 : תלך סללכבויו
 וסו6 ס6שרק תקמוח ים כי שס6לחס פסי'
 ספסור יסיבוח בסחי סו6 סמ ומט סבח בנועלירמוס
 6% רמוס וסו6 6ות' ופין סיום סקדס כיק באבחסו6
 חקינו רמו' 6101 לענין ק'"ל  ךרימ 'Sh~G ענע 6חסונור
 בסבח בניסכם למייבים סיין סעח תסוס כערניתליס
 עתו 6ח לסוחר וס"ס לונור 5רי' ופין כלל וין מס6ין

 וכן כו' 65ן לרועם מסל וירק 6נל'ר רב6 שנזריסר56
 לה"ר 5רי' סעיס על מתוניס סר4סריס במול ~מןכל

 לשכפל סנוקטרגיס סס כמרי כי יסר6ל עמו 6חסוודר
 ס' ו)סגב ת)וקונזס ניס כפס סבח שכנס כיון יום3כל
 5רי' וש'כ גסנוריס סלוס מונח חמת ס65ן וסריל3ןו
 ועל יסלסל עמו ועל פליט סלוס סוכת מסורסלוזיר
 ונחושיי רוומח תלחן וקרע סנוכסג סו6 וכךירו5לס
 מנבח חסמרוח ותעתיך4 למקונוס מחרי בולסמנח
 עד מכוס SD סנךלס קורס לסחות 6"5 כן ועללסבת

 . כמחמילס סטולס על ומסונורי נומומססיחקיימו
 ושנסג לסחוח ם6"5 חקוסס נגל סיין סו6וכן
 כל סיחקיהוו עד סמסנזרוח מלוף תפם בעולספמוט
 סבח חסמי חונט  לכון קסי6 ו"י  מקונוו על 61מד6מך
 לסבןיל ם5ריך חסני סכוס SD סיכן% קודס לסחיל),6ן
 ובין למול קודס בין מן וקלו קודס כבפלוחמלס
 עוגמו ק עמס ל6 61ס ססביעי יוס ונין לגויםשראל
 : יוסרגד%

 נתפרי סכר סדלק' עכק שס6לחס פאסי'
 ספין מסקלן וסכין סו6 מרין תן עונחס סי6 פתחיסבח

 מוננחע בנחס תפלס סבילת עד סבח נמקתי נרתךליקין
 נכניסחי סקוס טל תמ% סתוסשין כסס נקרן סכתד6כחי
 נעי6חו: נזוסשיןכך

 מנזלך מקדום במחלך טעם 06 וסס6לה' סבס"
 ספיר סלוס עומס סמלך ונינזר מיש ל6 06פוספט
 למזור 5רי מכתי' 6תרו סל6 כיק סייס ו6ס למנוררעי
 : למאביס נמליש
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ששש
 השוב"

 %ש5 0*"הלנעו 511 לגהק ו"5 ס6" לנעושןכ

 סידות סמנך מור כסיום סנמ ob פגם"
 לומרן 5טר 0לימ ונהיר קיטן מובס סמ0פטרושלך
 סיכם גבור סלים סכ6 ול6 ימיר ס% ךל6 ישרק%ע
 תפלס סל נתטבע תקנוס מסרי לנשור מונסוטעו
 מחר ~asD5nb לרקס מחר ר06ונוח נסלם טפסוקרע
 : 0טעסלמרקס

 1"5 ס*11לפסיגו

 5רנ'ח כמו 610 מרבק טרל6 פס6לח' פדמ"
 טרנד ס6י תורס סל בפסס סתחממס מס יבריסמין
 0ל6 סנ6תר לש חרחמ6 ק6 6ורייחש ירחמחרבנן
 קורק נערבי קסס מרנק ערבך ל6 כ6ס דגריכרי

 גמלי נערו נגדו תונסק . 5רינ6 מנטס סקסה(למטיס
cbחנוך ברקליס נרסיק )ונריקין יקריס כוויו ה(רגס 

 תפרס וחטך תחק0טח ופינס בעל לס סיס ל006ח6ררי

~cb5
 לטרב6 )ו6רס וחבוק ותחק0טח בעל לס 60ק

 : חוררה סל 3כנודס )וחקסט יל6חרבכן

 י5 15עה
 סקורך על סכנסח נניח לחרנס חיוסומשאלחם

 תיחוח ירוכס 1 ומלנס ננני6 סתפטיר ועלבטורס
 :ס)בי6יס
 ס4 ברור ע5רח סל יו"ט קס6לחס פהסי'
 m5D סל י'ש יס6 זס"ל מ6ן 6י% ססנס לכליפס
 שכירק סיום ספוחו נופכי מנועי יוס סוף סנ6יקחני
 ססבושח מג SD 6ל6 נעח6 סטן 16% נס)וי'גנורוח
 וס ודהר חורס ניחנס ובו בסיון ס0ס עם ססו6ק6נור
 סמל פעיות ע5רח ק בפ בחוססח6 ערכין ב),סכחמסוום
 יסורס % יותר 6% ממוח ל6 בהכעס בסרס נתנוססלטיוח
 ניניגי סיתן נעמס לעלס רע סיחן כמממס לסיוח מליהור
 סיקו ותן יל 6ותר 160ל 6ב6 לעולס ימס סינוןבסנעס
 יסרבל מסע ממגו וכן לעולס יסס סינון ברור ע5רחסל

 גל ש ח% 4'ב ל6מוריסס נתבכין סעי סר לסכיעוחיין
 ויעור דגור כל על חיל יצ oos)n5 כקין ודגורדבור
 ס6ס יופני )ו0חלמין יסר6ל וסע כרור סיוס סיסל"ד
S~nbס' סנ6מר גני לפכי טל רבץ כבוו לענני ס מקב 
 סל לט סתמת יוס דס6 6לסי' תגיף גזנוח onaסנ6)ור ונצחי לפכיסס טללי' מרנין וסקב"ס וגו התעיר653חך
 וכך לפולס וטוב 0)ומר4 נרור סיוס נת65 משמקלס
 : וע נס4 רביעגתנ

 0סס דייני 0ש על וסס6לחס פומ"
 לשבוח ונפלי סחורר4 בוק orbn ווהפ45 ספמףמטוח כמסטי

 נפוייט ס6יק וכלינוס חטוחי):ס וסוללי' הכיסס ונחלדב6יס
 ח6וחס תמס חפמ : 6ו)(ס לכוץ ינפק 6תס ו6קלהסק
 אחס נח4 עלשס Dnla~' מל5 סתם דהם מססחיני'
 לר4ננביר ליך ק ש ננחשס סעני מלח סירסנערחס
 לבישם לגס סקרוב4 ותקונוונ( 0כיכיכס בכל עליסיקול

  "ורנר' לתורס מוהס4 כינס כי לכס מלוקולסעכירס
  ותהום סחה-ם רז ירע  &on 4ם4שילוזשל

 טיסו רבי
 ח"מ סמי ירקי מנם 6שי' סייקו ודברו ע* לבלכס

 לסם pb1 עליכם קוט חוריי סל כהדס עלסמש0י'
 : פסנסרסר
 3רכח ענק על יוחר סס6לחס ומחס פזמיי
 של6 סי6 הובטח וירוסס סו6 כך בדיקם לפמנישר
 יכ6 סל6 נדי ק יעכס 0ל6 סו6 ובדין סינמור עזקים
 תוכן לנו ס0שס גון נהנע כססו6 כי סזעח ססמלידי

 י65 ל6 כן עמס סל6 הוי לבוינןס חוכנח ודעתולמגובס
 סעדש ר3 כחב לכך %'כ ובר עמ6 ונך מונחוידי
 למתש bs ממז ונדיק דמועך מ6ן ובריו fins חסווע
 כל וקמר ונינטל כדיקוחי)ם כל יכליעד

א  Oh1 ע6 %ן בכל לו אגורומפילו וגי מכוירי  לכיטול נמש מן 
 עם דגר עיקר 6חר 1"ל בנו 6017 רבי . ומברךמחר
 לטין טפך למס 6%כ% obn לעסוי( סוברך כייצוע
 סמוך עלים ברך 6סר ממטס %ע0וח כנרכס לט6ח

 עס"ח נין יפסיק 6% מ% ובר יינר נטרםלברכתו
 טול פרוך טול רג 6)ור ןכן מולק בהשח וסברכססתטס
 %סחמ% לברך סכודק הריך ק על כי לנרך 6"5ברוך

 lp~tno קויס מקין סימת סמ ו6ס לכרכס סמוךבנדיקס
 מנינו Pbb 6דהיגו ום6ת' %ברך למגור הריךבבייקס
 סכודק כי כדיקוחעם יכלים עד unPS~ דל6 1"לאון
 דעתו וליחן עליו ס)וטס תיחח ולטיוח למקס כונס5רף
 יל6 סחוכמר מן יבלוס סיגחור עד יחמ% ווכיעלש
 לנודי! יצריו תכל ויומט . 3דיקוחט( ח0לס עדל0חעי
 לנרוק סחמ% ו6ס ונכרך מו,ר לנייקס ברכס בין ס0מכי
 0ל6 סנעבמר )ק וונוס 6כל ולנרך לנשור 5רי' קינווסם

 : עונין 6נו וכן בןיקוחו קחכלס עד חימס נדבריתעסק

 1"ל ס*"רב

 סו6 וחלנויוי' מכה' ררך על ל6 ,ס ד3ר ל166 חריקי 6דס לצמח 5רי' onSbnm 06 פחימיי

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 תשושהשערי9

 נמ5עחע ססחבוק תקמר וכי סו6 יוןירוח דרך~ס
 ביסו קורחן לגוס תכ6ן לקמר עליסן וברך עטיפהובסעח
 נחפיליו לקמח נשי 5ר" וקסרחס כסנ,גיע נועחס6ל6
 %סנים לביתו לבוק 5ר4 וכחבחס כהמניע י6מווומ"ח
 ללחדו 5רי' כן סעוסס סילכך יטווס נוקוס כ%ידו

 דליחיס חוהס סחיגמ לן מגי וענן י יעמס סל6 לו1לססביר
 ק'ש נעת נסו ונונו0)וס כסו מעיין 6י לעיות hShגבים
 mnb ו6י לן היכסח וגוס ך)וי בסיר ת15חו סםסים

 וו6י 6בל בריו טריו hS סי6 דת5וחס כיון טריודילנו6
 יחיס לפתגם לגוי ספיר יויו בנוסמוס יטריד יןע64י
 ותפלין במקבעותיו לסורות %" לרנוח 6% לקרון 6יןמסרי
 סכי לתעבר ומובס דווי ספיר חפיר בסו נות0נז60י

 ממז: ומוזיר קל סעס כל בחפתיו למפרס 6רסומייב
 3חפ%חו דבה למרס ינ% 06 הס6לחס פססי'
 גנעו תוסיפו ל6 חסל נוצחק 60 נומדרכיש
 וסקי מוו )עססי' סני ליגורו יל6 סתוססי' ונחסילחנרי
 ססחפלל סו6 מתוסף ~ס כי לוזיר סיכול כגוןמידוד

 ו6יח ונוסיף וקינו 0הס סו6 שור לכבוד וס0ח6מעיקרה
 סחסנוע 6לסינו כף מלפניך רכון ימי סכי לאימרליס

 וחטעגו להשגו 0חעלכו לסניך ססחסללתיחפצתי
 כברי 6לו מונוחיגו קרכגוח 6ח לפגי' וגעססננב%ינו
 בחסילחו ובר למדס ינ% ob ברג'לוגי sitrג6ת

 וברכס נרכס בכל ויבר דבר בכל נווסיףכממוס
 olsb נ"ל לו . 6מרהוח ול ר06וגוח נוג' מוןנוענינס
 )ו%י סוס ל6 יווני חלח6 עד נ6רמ6 6חי סוס כךי0נע6ל
 סר6קוני' 3דורוח גוילי סני דסריסו נ"ל לרבווח6ו06נמן
 : ל6 ס6יינ6 6בל ב5לוח6 טוב6 הנוהיוסת

 כיסו ולובי לבור סלימ ניסו נותן הס6לחס ץסי'
 נילי חרתי h'o 16 מ%ח6 מך6 סחיבס לפניסיורך
 סיע על לפרוך לבור סלית גינסו גוילי חרחיניגסו
 בסקוריך יק6נוריגן וכי כנוס)ועס סחיבס לפני%ירך
 פוחמ וחנן סחבס לפכי ולירד סנוב על לסרוס ביןדס6ני
 עובר 6% בחוררי קורץ ל6 "כל ונ,תרגס סמע עלפורס
 פורט כין ט6כי 6לת6  כפיו 6ח  bw 6% מחברילפני
SDסחבס לסני לירד סיוע : 

 נ"ל ס*,,לרגיגו

 סל גר למדליק ברכס עיקר הס"לחס צאס"
 כחי63 סיכן סלכח6 ו6י סלנח6 16 נעסג06בח

 נרוק לסדליק סביי לבעל ליס 6יח 61י3חלנווך
 סר6סף על 6י צמרר על "ו )וכר' רס6)ס SDמרכס
 ס6מרוגס SD ו6י לסנח6 דק3לס נחר נוךליק ס*כיגוברך

 סל נר וססינ תעמס. לקמר ברכס לר4 רייקתנר'
 יקמר נריקי לתרס ןל6 ו6נו'נ ' סי6 סלכח6אבח
 מונס נסיח נר סןלקח 6ומ' 60כי לולביי רכסלעם
 וגי 6יס 5רי' דנרי' 0לסס כמחגי'וחנן

 ל על וחק '
 יד3ריסס נוצי רוטור כצביי וקרע נו' נוחה( נסיסעבירות
 ס6מרונס על מבר' סר6סהס SD %עכין . ברכסבעי
 ליכ6 י6ע 5ריכ6 1לhnS" 6 בראי ליכ6 יוקף ס6ינקי

 מ6י גל ינודליק יוס בכל xunl מר6 נון טפיל6ךלוקי
 ליס לע( כרנס DD 6טביחס לטעתיינו וכעיובעי
 סיוס ופצו סי6 סכי דוולח6 וסגסגת מו6 ו6סי'לצילוקי
 נוסמר וטרפו לסו ונוחקגי לסף דניהן בנוסמדליקק
 תולו 6%לחר )וברכק )ו0מ6 קלי בכי  ןט6פו 16ב0רג6
 לעסייחן דעובר דוקק בסקי דייק' 6% שנוחקיגייסו תחקי יק6 כסדי ממכס עס מטי וכד פריכי 6יבסרגן
 יתחקן עך הכביחס תמייב ל6 0רמ לכעסודתחקן עי מביחס עליס חק3יל ול6 3ריס6 473 י6יו"שינ
 : דתי וצפיר לעסייחן עופר נרכס ונשוי סרגילכלסו

6sff~ 

 ולאס לילט 3כל וכן ספגי בליל נוזליק מנוכססל סר06הרי סבלילס מסחן מותר ט60לחס צבמ"
 אסור לת5וס ססוקש לפי כולו סורפו סגויניובליל
 מרקין מלוס סיירי קיל לס6 )וסחבר 6% ונונוליסנוח
 סחרי מסוק נון רגל סכלחס 6מר סגנון מן סנ60רונוס
 גר סולקת ך5רי' מנין 1"ל מננ6ל ורכינו סןילעוס
 כאור 6ל6 סלוס ואין אסלך מלוס כי וירעב h)a'בסבת
 נמי למינור ו6ינ6 טוב כי ס16ר 6ח הלסיס וירדסנדלר
 פלוס 6ין ערנו 6% עמרו לoh~ 6. 3עי ק6ד6ס6ר6
  ob גמי הנכי ל"צ% סירס מס  תתוקן יbSc 16%בבית
 : ערנול6

 1"ללגרון

 סססמ ערב לסיוח סמל 0בח חס6לחס צגמ"
 תסוס מחמס מנרוח סס3ח נ%פגי לנער הפינססנסגו
 כך ל6 6ו יחמייב וט מנסם טסם ס6יכו נויופרסחס
 מחן נס לבער "סור ססבח עוסיס 6חס סכסלכסרדינו
 נסיעו' קלוב ונר ונעימין ססבח מלפני אוחו מנערין6נל

 סל 03מריח לאכול מבמלין 61ין סבח ממריח סלסעורת
 יכ6 סל6 כרי קתמ סעוריס נוין 6% מטיס נוין ל"ס3ח
 לחכמס בס ל6כ% 5רי' סדין סביון n1~Dpo נון למדימו5רי'
 סקערס ס6ק %1יס יגיס נוין כובסה 6כ5 למדימןהסור
 סכך בפכח Tpn %בער לסיימס ואסור לסןימסוריכס
 ר04גח תלפגי סגל 6ח נונערין בסבח לסיוח סמל י יסנינו
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 השוב"שערי

 6ח הוססס כן עומס pbn וכל סבת נוערב ת5ס לווטופס
 וכל ירכס גל פסוס עוכר 3סבח לסיוג( סמל בידר4מתז
 ותקנחו מכנוש דברי ועל מעור נטוח SD העברינו65
 כמנח לנער יסור בער ול6 סבח מנכנס סכק בלבולכטלו
 כחב ~srt וגמק מלכס וכן ברינ6חו ויסור בלבו תבטלו6כל
 6ח )ובערין סבר כוזיר ר' פ4 כי בסבת לסיוח סמלי"ר
 ומכש ו6וכל4 נוכס קופין ול6לחר ססבח מלפגיסכל
 ולנופק נרומו בוליו ונובערין מנון 6וכלין סעוח ד'עו

 בסבת י"ר  וההרהי סיכל ובסלכוח . מנחבמ61י
 סעודות סחי  נדק הזסייר 0פבת  הלפלי סכל 6ההבעדין
 נול ויל 6מ6 רב גור ומ"פ סעוח י' עד לסכולכדי

 בפיקוס אלינער וכל כמכ)וי' סלכס 6תר 1"לנטרונ6י
  ס6ין  הסוס 6בל %הר  רנר %הר סתרי הרוהרסט

 כף 6ליע,ר כר' פ3ד4 בסבח לבעררי  אפסר  ס6יחרומס
 כך וכין כך בין מולק 6בל ססבח מלסגי חרונוס ד6נור"זק
 6ח אופין ו6ק כמכנוי' סלכס 6נור ("ל נוחחיס ור'בורגן
 obn onb מעין נורמיח הפגי סבח לתוקני 6ל6סיקוס
 נס ונוקלין בכועס )ק"לין כמריס סבח מערבקופין
 עליו ותברך  ההר ההנס  בריסו  מתל% ולטמר 6וכליןמנוט
 6ח וסדרו נדקו סבח תערם לטפוח סתוחר פי עלו6ף
 : ענוגו ויאכל ותנוכו סנח 3נו61י ס)ו~ס 6ח וטסוסנטוס

 כמכניס ססלכס pnD בל6 6תר ('ע סטייורבינו
  %הר רתלהל  להעפה סלכס לחפנו וגס נסבהמתשע( סערי סוף עך ססו6 ביעור (נון עך לבער מייביןס6ק
  פתפיירין 3יסי3ס סלנו נונסג וכה כו' לדוק בר'  הלישר%
 061 כסן וממרין פוקוס למס ונויימוין סעוןוח סחיומון

 יפס 6וגס יארע סל6 ססבח נולסגי סכל 6חמגערין
 ניבר פור5יס ים ו6ס לסייר סנוה(ר 6ל6 שסיסמס
 : בפגיסס לנדוריפס

 ב6ליסכס כחג 1"ל גיבח ן' יומק רצעווהרב
 נערב ת5ס הקפוח  מסבת מלפני סכל 6ח לבערנסע
  כפלי ססרהווים  גרר וגררו  הסיר גר'  נפכח %הכלססבח

 )ו5ס 16ין סבח ובתוקי לייסור לידי יבו16 טל6ר4מקעין
 : סמלצי, 6ה נר4 ותקיעתןכחקנס

 ופסילה כמתרף מביחף ליס ~nsh ונוען 1"ללנאון
 מביחף ססי6 בנו וסדנון טפק6י על וקלנון מנעיוסקל

 מסס6 ה:6י היניס לחסתי  סרי מתרם לסמוקלחקופס
  וכספם מסיר 6יקלי דל6 )ו6ן חינייסו 6סחייריל6

bptm6סי : 
 לירי ב6 6יפ וס)וכוסל סס6פף סרי דק6 סו6יקלנסו במשי ג6ק דכחנ ס6י sr~l %6 ברמלהיוהרב

 לעמוד כיי דמ"רר מכיהם נססים, ליסף סמי 6י 36לממן

 בפסם מנורק ססוDb 6'1 בוס ני6% 16 הכקבנפיי
 : טס וכיו" סככלי וכוו(מ סנוורים נתיוכן

 bSn ב5ק פ4 סמרם כ5ק וסס6לחס צרמ"
 בררך 6וחו חסערי' כתם נו כיו" סס ob והנור"6יס בבני מרס כנוו סכעולס כמרס ונעסיי( לרכו כלממתין
 תיגרף olh סיגולך כרי ריסלקיס 6מר . הבריוהיו"ר
 סמרם לשק נויל סיעור בעען וכי . מיל לטבריהכוניה
 מנון כקר6ח נוחי עך חמלס סעיסס סגכל לנבל6בל
 פר בבילם הסעת  הלין ר'  סיגולך כסי כרח עלסומיינ
 : %נילה0מעת

 ob קסי' ומן ומגיע ברוך  תמלך משלתפלה
 סככסח ביח 6ו סנודרס בית 16 עיר לפניו סיסיוןע
  לסס  סתגיע ער מעין י' p1m3 לחסעס מצחוקןנוקוס
 בחקורו יחסלל מילק תך' יותר נורומק ו6ס יתפלל6ל
 יכיס לגטם  עליו.  היופבת יעחו סיין t"Dhבירף
 4ט% גוש סס והין הפלס  יחן ומניע  בררך  תסלך  פסיסננון
 תעין ו' כרמו' מיס לסניו סיס  יורע 6ס לסחסלליריו
 ויתפל ידיו ויעול סריס ללוקוס ס)וגיע עד יחפללל6

 יוחר רסוק סריס נוקוס ו6ס תפלס ונון מעוכרוהע"י
 etb1*1 סחפלס מן יכטל ו6ל ל6לחר יחסלל מעין)וד'
 ל6 מזיכה נר יוסי ו6נו"ר סו6 ס6נוס מפני יריו כטלסל6
 תעק ן'  יכיס  ינטילח לחסלס מסיעורו לפגיו 6ל6ס5ו

 וכתל6כחו סול סו6 סבןרכו עליו נויוסבח יעחוסחס6
 תפלס  והן קורס בססכ)וס osno מן עבר 36ל שמססו6
 עליסס מעכר גויס ולזומריו גויס כן סיס ללוקוס וניליןי' מסכון לפניו וים ירך מסכון מוסב חסלס ונון סתגיעוכיון
 אוחו נומייבין 6ין 6' נויל אפי' עליו כעבר סכגסח ביח16

 נותל6כחו אוחו סנכטל עליו סקסם גופני נוסטעסלמ,ור
 יוסי ר' רייק נורקה יעקב בר 6מ6 רב 6נו' קלוותאורך
 הל  ס"ה מו"ר אינו מע 6ס" ל6מריו והמר מניגזלבר
  מוור: ההיל  פחות %0  ההר  רעייסו%

 בסעח סמוק מן קמם ליקמ וסס6לחס צהמיי
 מוכחו ירי כס ויb~le'h 6% נומוקינן דל6 נוותרסרמק
 הלם 0ה4ת %ת  ומהרחם  סו%הר תסוס ל6 לכחמלס6בל

 סוף: וטד התהלם  מיהור  בעינן הלם  olnSשהתיהרת
 נ"ל פלוס סר ר'וכ"כ

 מכחיס ס6תרו 6עס"י ול'ל סריר6 יבע צוס"
 סקממ נב על ו)וונלסין כרוחמים מחלטו מלט1"ל
 סמונלס4 מן ע~ס רחימס סרוחמ4 ופיס סמליוםססי6
 ורון סטל6יס רון עתר סער נוליגח סו6 נילוסולסף
 6ת ס6ק OnDn לעסות ו6ח SD סותכי' 6ע 6יןסגדייס
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 תשוב"שזרי)14
owסל6 שחמר 6יך by פסחי סתעכו 1ל6 מיתון לירי 
 בלנד %מה( למולס 6ל6 ק למסות מסחיר חישיטח
SDל6 ו6ס כוס רפו6ס לו ק כי 6ותרף ססס בקי6י' פי 
 116(1 מברק ob ס6ווהרי' נומן 16 מכנס לידי נ6סו6
 סיעור סר6סון נלעס ת5ס צוחו סמ6כ%יי מסחכןמ5ס
conלאכלו כלוס לו ו6ק 

~Sb 
 מ6כ%י' ברוחשן מלוט

 : נלוס תתנו שחירי' אק מיד סייפו %ריצוחו

 1"ל סעילרכו'

 מיתה ליוי נ6ש ס6ין דגרי רבנן הוחנו ת5ססויף ודצי ברוחמו סמלוטס נו5ס וסס6לחס צוסי'
 טרמו מולים 3רוי(מין מסלטו ומלווה סתבוסל ס"פוינגון

 מטונוס ונוטילין רוחמי' סתרחימי' משריס תי למסלריחיר
 לסס סחירו 6% בסחליטס נק ברימעיסס 3יןלחוכן
 סי6 סי6ך סתוי(רח  פהלהעפ  ירשי ל6 י6תרי'נלעיס
 מ SWI סר6סוניי סורו מולס ולענק 6לחיחס יסה(מירי
 נפסמ כלוס לטנעס יטל יציגו מלע שה ססכביכהן

 פי על 475 ססו6 חס לו לגשורן שחר ~hKומסוק
 :רופ6יס
 ל6ודסורי לקינג ליס מיבעי ומס6לחס ששהמ*
 6ל6 ללט ול6 גלל יחס לקס דל6 נשססבפסם
 ינומר 3לילס ולע ת6חנוו5 סיאבו פי כלגוצמים
 לסו בעינן ל6 סלנו תיס דס6 יקמרו ת6ן ומוו ברץילוס
 ולקו סכי לן כחי ל6 וקנן ךפסמ6 קמ"י יונוי לחרי6ל6
 סלט בחיס 6ל6 חלום לab 6 כנמ' איורו דר64 מ(סכי
 יותץ נק קמצניל6

 ק6מר סתת6 6ל6 ינוי לסקר רף"
  בסיון למהר ח"י  דטפת" וגוי ופסמ6 יומיתכססו
 סני ל6 סו6 דסכי וכיון r~ns יל6 ס"מ כי סלנותיס
 טלסו סיכך יודיי לסקר ק)ו6 יונו6 3ק ממן בקטורלן
 : סלט נוים נעעןיותי

 סלנו ובניס גדי ענין פסמ ינוי סבעח בענק סטיוד 5דק מורס כסן לכס סיתר וסס6לחס צטס"
 כי מקונווח לסרבס מוסרחי כנר ס6לס סעניגיס כןכנוו
 במופלה רבותינו הזורו וגבר יכר מסחר הלסיסכבוד
 כככס מנוח כהרבע כי יוןעי והחס וגו' תדרוס 6לתמך
 סלומיסס הכלמיס ס"ל ליוסנס סחורם לסחירבלנס
 ויסכנו נק phn1 ומשון המרמ נוחיתן ס6ר5וחמגל
  בענין  לפגינו ועונודי' ס6ר5וח ונוקדיי ו6ספנוי%6רפת

 סללו ליגריס פנקי לכו וקין וססיקוחיסספ6לה(יסס
 DO'~מעי

 נ6גרוחיגו מלמגו גבר כי ססס 3ךנריס 6תגס
 6ין כי 60לס סענהיס על פול ויוהבי קלברי6להססי
 ל6 ,"ל סקיתוגיס כי לססינ 6ין ולע לם16ל רפו)(לסס

YOה44י1 יוועיס ל6נעיס וולחי 6דס לסוס מציעיי 
 6מהס ובתקהווח השכיסס מגריס סימכיס נססיוועיס
 הינכס כי וגס תעינינו מתריס , on)h מן לסמע61חס
 תעלת ותג 6חכס סנועע 6ון לסיוע מ ברעיהיעתחרי

 ר6וייס ס6חס D~f 6יע 06 כי לכס סתשרר5יק כסן ולחטן ריקם לססיבכס ראוי 6ין גי ונסמכתחכס
 סלמ 6סר סאים Sb עתרו למרכס יכיף תרמוקלכך

 ס6ל ס' דגר 6סר סו6 ספסמ ינוי סנעח . 6ליט6חכס
 6סר סיום למן לפכיך סע 6סר ר6סוניס לטויסנ6
 ויויע עליק ל6ל כסן וסוף סקרן על o~b קלסיתנר6

 לו 6נס bS ונר וכל סמכתהז נרמזי וחשותוחנסחרות
 מכל פנקי לט 6ין וקנו סגור6ס 6ח לכס יגידסו6
 יענק 6תח בכתב סטטוס 6ח לכס לסניך ס6רנוחק5ף
 כעיר סנעש ההוסלס פסמ יחי סנעח נכל סלנומיס

 וסחיס תלוכס קן,ס6ען ועל נר4 %ק יס.%קסמברס,
 ל6 לגיס וכססם ספחמ על ס' ופסמ רו65יסנגריס
 יעקב 6ל0 ~כור לנגוף wns 6ל ל63 סמסמיחיחן
 יע ולחס טמע בפס קר6נוך 6מי מקורמי 5דקכרנן
 , גל'כלך

 יללנין
 סלנו נתיס hSh חלוס bS 6סס וםס6לחס קמ"

 לסמנויז מתסרין מגרופיס ססלרס סוT?n 6, ךתסוסכיק
pbסבעס. גל כוסל- ממזייסור מסרי סטסמ יידוח לם6ר ר6סונ0 ללס בין מנוי 

 ר6שמ' נופי מתענו כך 6נור 1"ל סריר6רבנו
 בשק סנעס ספסמ ניחי Iwib ס6ק נייה(סמקובל
 בסמן לקטף 6נל כלס מנתיס חנסג חסו עיקר גלוסיס
 רהיט עוכי למס סקריך בלבי סר6סק תלילס מתמקט5ק
 ויל 5דק כסן רב ררי6 סדבריס נרכין 6נור srtlננעל
 סר6סק לילסכחב

~1Dh 
 וסתן זיין לקטף נין ללוס נין

 תמתעין 6ין פירות תי אזורו סככי מיחדן נפני 6%ודנם
 תייק נר14 ןתערנ סיכת 6בל למוריס ומד מד כלדוקק
 כ'"%ס

pnnm 
 סנוו6ל רנ וכן מכנוים כדברי ומלכחי

 ערכ ל6 אפי' וןבס וחן בסזון סכ%וסס ת5סן6נ,ר
 סוחרת וצילך תכ6ן ניסורם סר6סון לילס מיסלחוכס
 לחוכ! עירב נומנועין 6ין פירוח נוי פק"ל ססחס6פי'
 6עפ'ע כן ועל 6סוהס ספסמ בסקר 6פ%ו ומסחסתיס
 ססלטס ונכלל ומותר בסחן )וקטפין וגויס בסנון לסיןסטין
 מיס בליסס ק6סר ונורי "bK כויס ידי ש סם!שסר
 מן סליסס גין 6ותריס ומכתיס כקיטוף סחירמתן

 וסלכח6 כמכתים וקרע 6סור תיס ייי על סמןסקוטוף
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יא השוב"שעיי
 עיקר כל תירוח נתי ולקטף ללחם 6סהי רשהעס
 למס דבעיק בטיס משרבק כססם בין עמהן בפכינין
 ייי ש תקרין עמהן בפני ו%6ך תכפן לתפסשני
 קטף 16 לס ו6ס לקטף בין ללום בין אסורקעירוב
 : כקכמיס מיד ויוכליאפס

 סלפני קהזם סל כח s~tr ס6%י רב קאם'
 ומון נרכח עליו לברך טסו לו סיס כיון סטיןברכת
 טסה( 6נל סגפן פרי הנל סבכן ש ולמריו לברך6"5

 . 6מריסן לברך 5רי' סמוון ברכת סל6מרהיס
 ארבע כחבו ו"ל סקיי ורבנו ויל סריקהרבנו
 מסוס לפניו ברכס טגען ואמד 6מר כל סללוכוסות
 ברכח כיבריך סבו ד6תר וולקן בג6ולס ההוחס 6בייובך תכרתי סיורם עד לפסחי להם 6יחסר שהוססןבחר
 נק דבירך וכען דתברך עד לתסחי ליס והיחסרסמ"ק
 סלל שמר עי ליס ו6יחסר יסחס bS לרביעי0ליסי
 וחך מי כל על תמייב מ6י ל6מריס 6ל6 ר(סירוכרכ'
 נרכס תגרך סילכך כוסוח 1bnb ודעחש יחיבס6

 : הייוהמרוסס

 תרבע 6ל1 בין לתחוח תותר וסם6לסס קבס"
 DD ונין מגיס סל לכום  קיים סל טס כקטסה(
 6ל6 לסחות יסור סברך כיון 6נל ברכס בל6שחס מיהרי כחס תץנו ו6מר מזונו על ברכס לכוססנרם
 כחג stir יסוסף ורבט סלל סל וכוס ברט: סל כוס16ח1
 תכסג וכך לפניו ברכס לויך היוזו פסת בלולי סללשכחף
 6ח ולנחור כחבו ויל 5),מ ורנ עירס וצב .ותטפס
 ממלקק תפגי ימס תברכק 6ין ססמיס גליליסלל
1%b6ח עליו ינתור ההנביטי לותר ונוקרך נ6ת5ע 
 ברגס טעה ים וכי ו):קסיו(ס בר"מ יפלג סל6 כריסרילל
 ברכס נרי כיו65 י0 לפכיו ברכס I1DD וקיןל6מרע
 ס6 כו' ברכס סטעק כל רנק ור6מור סכק"ם6מרונס
  ננוקוס טפילו סכללוח תן למיין pb יומנן ר'6מר
 - מע בסןמשמר

 ו"5 5המ רב כרק6)ור ר)%ח6 ("ל סקייירבנו
 o~nlb 6ט וקין לנמור otnDn שעי שיו תברכקסטין
 סמנו סכן סירס 6ותר נחורת 6ל6 קורין בחורת6ה(ו
 כך כו' לסויו' p3"b 6ע לסי ונסופס כו נ)עי6לרק
 נ6 06 ולפ" ימר6ל גל חנסג וק ב)וסגחע סנויססי6
 ברכס טעם סיס 6מר ויפס מוחו תסחקין לברך8דס
 אוחו תכרכין סבין ק"מ לפניו טעון 61ין ל6מריוטס

 ויטב 6תח ל6מרע תנרכק 6נו ומעפ"כ ק"0 טל6קל'ו
 עווור ופרק p~g כל על חסרי ל6מריס ברכס ושיתו

 ועיב 6תח קומר שיח סוחח ססא 6SD o~mn)וח

 עלתם רכולי וכית סכללוח )ק לחיק ס6ק נחי 6תרהפס
 למןיס pb ת6בוחיסס שרעל ירמו וכך טכסיס ססכך
 : תעסשס לנמוח ושס מכללמן

 ר4הנף סנדלס נר עכין כ% וםס6לחס קכמ"
 סנר לקור ונרוחק ידיר4ס פהטק סיוסניס %ל ידיופשט
 : הליססברך

 וים סי6 כיבס 6ור כרכת וסס6לחס קגסי'
 לסניור רמסי וגסנו ניכרים סמן דבריס סכי כיןלסכי
 ככל משיה( ססן מפני בינים, משיר עד ידיססמרטוטי

 u'b ר4ילכך ho" ירי על bSb נלילס נכרין וגיןעת
 ל16 06 לחות יטוח ob לידע לבקס 6מר דברגריך
 cIOn"' וידועכו נ6וח ככר כפע נסרטוטי ססביטסביון
 בו למחברך ידוננ סימן סיד פסח בסרטוטי סהזס6ונל
 פויח 0סן תפני ושהי בשרניס לסניט מענגינווכעד
 11 נרכס מוכח ל65ח סרוס מי סילכך לעולסורבות
 סיסמיים כוי סר6סוניס מגסנו כתו סנר לפורסיפוח
 ושר מובחוי ידי תו5י6 לנר סג6וח ס"ן וגסכברכס
 ומקק 6ם כסיאנס כוס תחרתי ל6 כי ~"ל סקיי לרבלו

 לסיווג סמל ב6נ ט' ובליל ס6ס תקורי יברךלקורו
 0לuot 6 נקום סתקשע בכך תנסנע 6ין מנחכמ651י
 060 חקורי בורק תברך סחדליקק מקוס 6בללסוליק
 רסו6ח6 כועסו פסקו במנח nvoS סמל נ6בונף

 6בל 0יטשס ק71ס תעמת כס)וסליס בסנח סגיבל% ומהליי
 6ימייב ד6נדע פק 6מרוגס כמנמס נפלג יסורסכר' לרי יקסנר לתקן 6י אפסר 6י למבהל סקור עלל6
 ליבריך 6),רינן סכפוריס יום נכי יס6 נעימיליס
 למלן ו6י ליס איחסר עליים דקני' כיון ולסח"סעליון
 ותן 16% ערנית תסלח זמן דלקו מון כרננן לסדסנר
 : תבדיל מס ל6סנדלס

 בליל לאכול לו מינון ל6 06 פ60לחס קהמ"
 ס6ין אעפ"י סלילס יקר' 06 לאכול יכול סלעו 16סבת
 6תריק מי בסעודם לממר עד ירוחק 16 סעויססס
 לממר עד יקדה ל6  מטווס נפקוס bSb קדום יאיןכיח
 חר4מ סס עונג בחקו עהג לסכ' וקימח יכת" כיון6ל6

 ססנח 6ח לקדר 6נו רמייני' כיק כינו' 6%קרי6ס
 יקעם ודקי 6ל6 סעהס סס ס6ק 6עס"י יקןסככגיסחו
olon1מלנס ונך סעווס : 

 סנינו כבר ועלו אורור 06 וסם6לחס קוס"
 סס סטין e"ub' 6בל ערוך סלמן על 6ל6 ויכלוסטין

 הל5נימ מני  חסום רהי ומסיר הכלו לגוהר ראויסעווס
 מנימיס מפע ץ פדה( פסהועיס בסעס ל6דס לושמלוין
 : תכפר ומטבחך שנך וסר וכהקריס ר6ש ג%יייריס
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