
 השובהשעריג~

 ונוחר חספורח סל בנזר6ס רו"ס שראל אין 06ביימור תטי לססחסר ליסר6ל חר6ס קם6לחס קזמי
 במרקס לראוה ליסר6ל חסור ות"ת מגוי חיקנו סל6תפני
 לביתר ססחירו ונוס י 6סס סנזלח גנר ילבד ול6תסוס
 ס6 לנזלכוח ~קוקין פסן תפני רוקת בנזר6סלרתוח
 ob'~ל6מריני

 בנור6ס רו6ק 6ין רחנן ססו6ל כסרק ה:6
 יסעיר 0ל6 ננסוס נזחכח סל בתר6ס בננו' פרסונסבת

 במ% -6פ4 נ6יס 36ל ב06ס ס"נז רנזסנזע כטבחכיתיי
 ר6סיר מסתע 6סס בחס בס' ונירוסלנוי . 6סורכתי

 המלגס לכנס כק6 ת6%ח onb ססענויס תפניבסבת
 במול 6פיי השקי מט6ח מיוב לילי זס סנורס לפיפי'

 : ככור ורך ס6עו נזפנימסור

 יקר' לסחם% יכול סטין מקס וסס%חס קחסי
 סו6 סמולי עליו כ3ך ו6ס נזיוסב 6פי' ויתפללק"מ

 : מהבין תסנו0יו פטור סו6 תצטער פ"טיין ונימוסיו ךמול' )זסוכס לס רגנזרינן פטוריסותסנזסיו
 הדליקו תשג! מסיס ס3ח ערon5h~a 3 קשמי'

 תותר מנרוח כבו ob מנוס ורמס וכמ"כ סבת סלנר
 ל6 061 סמנזרש סקיעח עד בסן לסוסיך ונוותרלסוליקן
 שסריס 6ין ססנרוח ולסךליקן לכבותן גריך קינונבו
 ימרח נזל6כס לע0ו' צוחר וכן נזחירין וקין ססנח6ח
 : ממהר( סקיעחער

 ל6 יריו נטל רבנן דחפור bo קס6לחס קיס'
 ו6ס "יוותר קירוס בכל 16 אייתר רכס 3קרוס6יקרס
 רהיט כך ת6י טעתה איחמר רכס בקרום6 להגרחמ65

 6)זר ק6תריגן סכי ח6י ויעתק סייסי וביסבקדוס6
 SD 6ל6 סיין על יקרס ל6 יריו כטל רב אנזר ברהטרב
neoרו'ע כד6תור ירים כטילת גריך 6ין יין טעמה ת6י 
כל,

 סנוטי
 סו6 ופח סרובן תגסי וס סרי לפירות ידיו

 מן ועתו pD(- יריו מנטל וכיון יכיס שילחדטשנס
 יקל' ל6  יוניו כטל  ob לפי' ספה על  רעשו ומסמיק
 6סבס 3ר 6ד6 רב 6)זר וגן ססח על 6ל6 סייןעל
 חליף כטל 6% ידיו בכטל נזידי לסנועחיס סכמחינסוירב נססה )מ ל6 6כחי סתו6ל בר יומק רב. לו 6תר רב6)זר
bnS"ססח ועל סיין על קרום נטל ל6 בין נטל נין 
 : ט' ררם קתיס ק6יוהנ6 סחם סגי6ין וותי' סו6רסוח

 למיקס ל6יגק ליס תתבעי ו0ס6לחס קיאס"
 ך6נור וער ד5נור6 מלימן ותקרס עך כגסח6בני
 ברל וסרם לברוכי ימעלי ונסוס ליחוכ ל6 ססבחנוקדם
 לרכווח6 בחשבן י6 תיתרץ ניינן ק 6מר כח3לוני
  רנהבו רבק וסכי לברוכי 15Dm הסוס ר6 תסייפיול6

 : נזרי ייעד ול6 קכלס 3יס ך6יח6יפ0ר נגזי 6י סעתיס טורמ מלח תפכי סכר יפוי  איפסרסר

 נ"ל ho"דג

 מגויס 60ופין למתגיות סני פס6לחס קיבמי'
 a)o5 נזמו ןבסי6 6יסור6 עליסן וננבר בפחסדגיס
 חוינן סכי 6מר6 גילולם קראל לסו יתעגל לכתר3סו
 6יסור6 עלייסו דענר כיון ךסSbDn5 6 נעי ל6 ד6ימל'
 סטיי! כל לסו ועכזי הכעולס נזימוח ככל טוכל6פי'
 וור6י לעלתין נן6יסור6 כפקי ל6 רעלתכן בסוליןוכל

 : ppn5 הכל ל6תעוות

 בסקייס סנזסי יני נקרוס6 ם~לחס שגס"
 כוס 6ח onnc נוי מנוענו ל6 סעין גבי על לסוס16

 : ויקי 03חייס 6ל6 עיכיו גכי על סבח צלילסקךק
 בל'ס וסברלס קרוס עבין על וסס6לחס קירסי'

 ונזבן%ק תקר0ין הליכד בין חנון רוכלי 6ורמיס ר6יכ36ק
 6עיס 6יכ6 יילנז6 סיין על וכרסו ובעי סכגסחאניח
 סככסק רבית נקרקף הפיק מתרץ ליה טכימיל6

 סעוןס בתקוס bSh קוק 6ין ן6תריק 61ע"גו6נדלח6
 רעופה סוי 6י קים6 במסוף וגפיק סוגי סימק0עח
 : ניסלנזיפק
 בורץ מוס סתנרך מי סים ו0ס6לחס קטוסי'
 6% ונורות נטוח ירך סו6 סס3ח ונזקרת סנפןפרי
 בסביל נ%קוח קמיינין bSb שך 6% מונחייסו ידינפקי
 נופסיקק ונס וריכס o~bn ברכס סנזנרכין ח60ל6
 : ל0חייס ברכסבין

 וב6 פיחו ל6נ0י סקדס חי וסס6לחס קטזס"
 : לסם לקל רם6י קינו לקן0 סיורעיס 6נסיס%6

 נ"ל סעי לרםועוד

 תשורין מה קרום לענין חוסמן סר6סוניס פיוכך
 מנסן פרי b~ls לכרך סר6וי יין לסביון סרכריוועורמיס
 לסס 6ין ו6ס 6מרהם למור סיכוי מאס ו,%סונסיים
 סכר נזתיגי יותר ספח SD לקרס רוחין וסיו סחנומוימן ו6ס" יין סל כוסות תרי לו יפמחו ל6 ססגעו לפיספסמ חלילי מון טובים וכינזיס ושכחוח 6ריפח6 נוקןסיןסיו

 כר פי ,"ל קמ6י רבנן והנזרי מסכל שימססנזברכין
 6% לנר ינזיובן עויף ניס6 פרסומי סיום וקיסוסמנוכס
 : 6ריסח6 לקדומי י6יפסר לקייםלמנזרת

 פסם סל כוסוח ו' בענין וסס6לחס קיזס"
 בספינה ב6 פסיס 16 פרס6וח בננזס יין נוית קינוך6ס
 16 עעיס יסררו יין לסבית עיקר כל חקגס לווקין
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וב תשקהשערי

 מכנזיס 6תרו סגך טסות ו' תסס ףמסס במיס5תוקיס
 06 ולקרבן וכיון כסר סנים ו6ס יניח bS למוקשיץ

 ס6י  בתלוי לכחכ%ס כסר ולסנטוס לקידום כסרר4ני6
 SD סגוס מונזר" 6ין פסמיס בלילי יר64  יין לסניףספסר
 : 1"ל ענזרס רב כח3 וכך ז"ל סכמ"ן כחב כך ש'כספת

 יק t'ba בסעס 6מר י"ל סקיי ורננו קיםס*
 וקמר חחלס ספח SD מברכין r)~o על לקרסו5ריכיס
 וקין סחרחר לקדתך גורחח סספ' רותי סיום עלכך

liwPDSD גלל סיין ס6ק בתקוס 6ל6 ספח : 

 נ"ל לועוד

 רב גל'ס נפ' דגרסי' 60 קס6לחס קיטמיי
 בסעורכם יחבי מוו ורב וחלנזייי סלחה 3רממנ6
 רב שישו ק6ינסוי

 סמנו"
 ננס 6י נ"י לי)( קמרי סנ6

 5ריכיחו ל6 לסו 6תר לסיחך היקנטס כעסוק יותץוקף'
 קר4סבח כסס רב ינזר יסחס 6נפטי' קנע6 סו6סבח6
 6נ6 6רוגיגו %תונו לקידה קונעח נך לחרחרקועעח
 ו6ח כנוו וים לנו יסחברר נתעה ניקור קר6ל6רן כחלתוי הנצמגו ו6ס סירום6 וס'6ך 11 סתועס רכ6מר

 6נו וקין מכס חסי סחועס ב6ונזר כמריסב)זקהע'
 תסייע פסודו נט בפ' ד6נזרי' 60 נגה תוחסח%י6ין
 ' כסר בקרו3יס נקרסו מוקיס ן6תר להלקהםליס

 ים תכין בל6 סרברי כי 3עיניכס יקסם 6לוהשיב
 ן5מעחי' וגופס וכעסיס בחוך ס:6תרו סתועוחבתלמוד

 גופף ו6נזרין ייסורין ךותגין ממריחי נדוכח6 כ6נזרסל6
 ווכחי ססו6 ונק לס דסבק וזינין בריוולוו

 ק טל ויוסר ממריחי נרוכחס ל6םנולעם וריקחו  ול6לס ננזר" נלמוך
 6יפסר וק6חרי' לסף תטיין תכילח6 כיסו ילקוD'nb סיני  יסמינן  bSI וחיי י"ר ר6הוץ  וברייסוהכצמוח
 סו6 סר6 סנ6 סחטני רב ן6תר' סנזעת6 60השכך ולמריחי בנזכילח6 ליס ו6סןר ליס יסדר 1ל6נזילח6
 11 ס),וע' בו סח6חר כרי ,ס תעמס מהכר סכךדהח6

 כעטר קליט סמע כך 3כעורעו ואט . 3נת'ולחיקנעס
 י6דכרל ספר6 ור3 כחיסור ממקה( 63לו סמעח6ססימ
 6ב6 ר' ליזם ולוזר בנ"ר סל6 תוכרח 6לחכס דתכן)ז6י
 רכ לנזר יוסף רב לנזר עלס ויחמר ול6 ספר6לרב
 וכווכחם ביוכח6 ש0 ד6יתנזר6 סללו נכריסטגזר6ין סייועי לב"ו 5ריל 6בל )זו)זמין לב"ך 5ריכרי 6יןנמתן
 חנזסגו וכגיס עלס שיקמר סי6 בלמוד וסכם נזידיליכ6
 בעינינו וקר 610 כך סחלתידיס רוב סרטינו עיחו6ח
 כסס לתרנו 6כו חיסם עלס י6ח6ן דרב ftnDnnוום6
 לקידום מנח קובעת כך לתעסר נעקים קונעחשבת

 מעכס ל6 מסק מסמר מספק ספח מ סוס סיברופי'
pb65 ~מח שנס ססגשס )זס וכל סודרי 6ח תעטרק 
 מפנין וחק גולה ססבח גל חוקרך נקבע סריעמר

 ~Pnb חכנסר 6ח 6% סטכל 6ח ל6 36ל ודקיחח)זס
 סל6 וסקנס סני יזדהר 6ח 6% חרו)זחו ניעלססל6
 סחבו6ס on~h על צלבנו לקכג2 5ר" 6דס וקיןנפה
 6רס סל נלכבו פסי" סשל0 סגטח 6ל6 תוק5סטסים
 %מקור לנרוק 5ר" 6רס וקין לעוקמם on~b קוכעחססק
 חסכס ל6 ספק נעכס p~o 6רס סרו6ס )זעחכך
 סגגוח נון למקור 5רי ו6ק לקיק טבח נקבעתסרי
 לו ס6חר כמס סקירה עת ססמע דקליס תרמסי6ו
 6ח ויכינו לקידות סיפסיקו כרי לסט לכןוק סנז:ונ6לרב
 פכח נקגערי כ3ר כי ל0ס סנר6יח תעח 6ל6מסלמן
 ושלנק 6ח ותכי6ק לסססיק וגחמייכו סטכלוסוקרם
 סתוערי בענין שרחל 6רן בחלחוי סנל6חס ומסלקיסוס

 בפירוסס יגתירנ6 חס 6ל6 סו6 חס יוועיס 6ט 6ין11
 יקנעם סיכ* בי ג'ינס סבור יסמעח6 וסיפם לכססגרנו
 שס סי6 פסוקם מלכס כי לס3ךלס קבעםלקייה
 רב לסו 6)זר לסנדלם )זפסיקין נך לקיוםסנזססיקי
 תיגס לסכדלס קו3עח  לקידוס רג תנזר סכיע)זרס
 6מק ול6.קובעח

~Sh 
 bD3p ל6חח%י 6בל ל6פסוקי

 ולמפסיק סולמן נזסלקי' ול6 ל6פסוקי רבנן תפרסיהזכי
 ספק מסכם סססק בסעס מייבק 6גו סטין כלוסנ%טעוס

 כתר 6ל6 חחמילין 6ין בסעורס לסחמיל 6כל מסכסל6
 לסססיק קופ"ח הפינס 6מרי' וכן ונזבייל bwרנפיק
 נזפסיק לסחייס 36ל לאכלס )ך')ץ ל6פסוקי חמייב6%

 6בל הכרך מתרך 6ל6 הנפסיק אחרן ל6 גמילסחייס
 : P1Den ל6)ן*י6

 60 ר6),רי נזררבק nsb ולי 6מר 1"לוהנניר
 ר6חמ% b)'o נזססיק יל6 מכעס לענין רבנןד6תור
 נזן נתר לDb 6 מסכס ל6 ספה מסנס ספק קונסבסבת
 חרחר סיטך ל6קסויי וטיכס וחבריל תסס סורסמפנס
 601 מסכר( ל6 וספק מסכס מספק 63כילס נזחמיליןס6ק
 סמרן לקמר עד כנימו "מך כוס 6ל6 לו 6ין ob קנן6נן

 מפילו מסמסכס 6פי' 6וכלין ד6לת6 ל6מריו כלןונזמלסלן
 עד ותפעי ליס קריק גד% יוס סנח יס6 ס3חכנזעמי
 וסירוק תסמסכס 6סי' ולפף גר% יוס סו6 סבןלס,חן

 : סמכי ל1 6ין כזזי b)o סטני לו 6ין מחס כך6נזריקוסח'

 ו"ho 5"רנ

 סכנסח לכיח ס"ז ננגס 06 קס6לחס קךמי'
 מריך bla לחס סל חפלר4 כבר סנזחפללין לנורונ65
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 תקב"".עריפ2

 יחמייב 06 ל"לחר סחכם לפני לעבור סכננסעת
 : הלכור כחסלח מונחוידי סע" נ"רר 16 ולסחסלל לחוור ל5בור סיחפלללעמר

 לותור קריך 6ין חסובחכס סי" נךוהשיב
 בחפלס מזבחו ימי ינ" מכבר תפכי בלחםולסחפלל
 ל6 לעמלו ח51י6 ל"חריס בה נתנוון "ס ל5כורססחפלל

 מקטבי ~ס סרי בחסלחו קי1 התסתיע לומר י0 ו"סכ"ס
 6ין לבור 15רך ונזפני טקס סדמק ידי מעל ניון6נזנס
 : 6ח)ס קטני מנוסבוס

 p"3s רבנן ד6מור ס6 הס"לחס קכאמ"
 o~h וגן קנון לחיכו עוף כל ככחוביס ),ס%ס וסדבר

 סירת בן דכרי "לו ~hlk סכין בנחוביס ולזיגי לולד1נזר4
 וסם הדבריו לכחוכ רכנן סהונרכו לפי היו וכחוביססו

 ועוד סקדס בכתבי ל6 "בל ולעכייניס לר"יוחכחוביס
 טעס anlhn' ר"לרגעין

 סכחוב כלפת סל" ס),קר"
 חקר" "ל טוכ נזהיוחכך")זרינן

 גי נחי' ונוי וחקסי' רע
 גונ"סקי

 ונחיב הכעליו טוב ח),נע "ל הו" כי ותסדרי'
 : ז"ל ה6יי רב ימנם מנ)ויס "ח מולך ))ויסנ6

 בסלמס 3עריוח דורסין "ין וסס"לתס קכהכי'

 3)זרכ3רי ל" בסני' בר"סיח בכועסה%"
  ובמופעי בימי'

 לעולס 3" סל" לו ראוי קנו כבוד SD מס סל" נויגל
 מסו" י~רהי סל סיעורו כנזם "נזר ים)זע"לורי'

 תנוסס
 מכלל ופורם תספר בפרקיו וסתמת וגו' הכריותתכל
 וקר"וסרט

 כהדס ממוח
 סקור"

 : מבירו לאיכרי סרוח
 הדברים וסר5יתי כ0כ"חי ים),ע"ל רכי "נזרועור

 ר'לסי
 טקיכ"

 סל סיעורו יודע מהו" )ץי כל לי "נזר
 וכלנך עד נו' "b~k הע"ס כן סמו" לו )זובטמיקרנו

 "וניר וסחמע יוס בגל כ)וםנחה "וחס מונססיס"
 י0),ע"ל רני "ס לידע התרככי וס ודגר ונך כךקונחי
 וא' ל" "1 ונסיני לגוסס הלכס חרכו ורבו ידרכוכמע
h)'hזזי נל והחנן ק"מר וחןעחו למינזר bSa הס 
 : היטב ב"ר "רוננו לנו ינקר כו' קונו כנודעל

 מריר"רבנו
 "י ותוזרו הסיכו ז"ל סקיי ורכנו ,5"ל

 כללי bSh היטכ כתר זה דכר לכס לברר6יססר
 הללו ובריס "מר יס)זע"ל סר' מ"ו כיבעלגן"
 ועור olh סל מדעתו הללו דכריס כקין ודוקיןנ,דעחו
 וירווח "יכריס לו )זסיוח מ"ו והעולס וזרוקססי51רג1
 "3ל גדול "1 קטן בסיעור ורומכ לקורך חרהכמסוטן
 הסגת על ומחונזה ידועם קבלה היחס והנידהס0יעור
 לוזיר "ין גי "דסכני

 נפוסל"
 "ין כי יותר וכחכוסס

 טע)זיס 5פהיה' סיס מכוייס דכרי הס "ל" לו יערוךדיווח
 והללו ),"ך ונפל"יס הרריס הרי נוכל גבוהיסגדוליס

 לנוסק 6פס' 60י וסחתס הכיס וסויוחיסס סלמסרסיס
 זל" פרקיםריסי ויפי בירינו סחסורזח טיוח לו סיס נזי bSb 6וסלכל

 ססוSDI 6 זס דבר על ני פרטיסס
 רכ 6חר יל מכמיס "מרו ונרכבה )ז)וע0ס נזחנולקיטס
 מלבו וסוף ן ב ל6נ 6ל6 פרקיס ר"סי מורסק "יןמייק
 6מי ר' "נזר "לו תכל 0לחטס ו3דבריס בקרבווו"ג
6ין

 מוסריי
 ונבק מרסיס מכס ליוען "ל6 תורס סחרו

 בסס נזכין וגשום לו נוחכין וכללוח כו לואוין ובלמהלמס
 ונכת בחורה ד6ח' לבו בסחרי "ותו נראין ססמיסומן
 לו לחסור סר6וי ~ס למס יבר נזחוך כבר ס),בין וסלמם
 6מך מכנזיס נזוסרין סיו ולכן כלחס סניחכו סורססחרי
 כוס 6מורין סמק5חן סרטוטין וסדרי פנים הכרחלמברו
 ~כר סל"מריו טסוק בסדר וכקלחן "דס חולדותספר
 6ל6 סללו והיס סחריס חוסרין סיין לסי ברקסהקכס
 לכס ו6ח והגדנו לכך: ריפויין סינזנין נו סרו"יןלוזי

 נז'נריס לסחי לנו "יספר סקי bSh כלככו "חס0מסוכיס
 מכיס האסף וקמר 0ר"ויין לוזי "ל" מה טל ל" 1"ףהללו
 מס עוכר "דס 60ין כמקוס ליסכ רידויין סגלןפלסה

 ססו6 חי סכל ר15ן ימי רמנזיס עלינס ":ו ),בקסיס"ל"
 : עיסו "ח יעירו  ססמיס )ןר"וי

 לכסן סנם"ח יסר"ל נח על תס"לחס קכגסי'
 לקמר כמ בכח ים ליסר"ל סבת ונסולח בת וס)ימויזח

 "יגס מסי" 6עפ"י לחרוזיה k~nb לס"כיל ליסר"ל0נ0"ח
 ח"כלח "וכלח "עס ססבח eDb"' תשובה ל" "ו"וכלח
 וח"כיל פוסל נזתור סימנס ס")זר )זנ,ס וראינו הגס"ח
 סבח וסלל בח חתכו והדס לכסן הכסאח יסרה כחכילד
 יזהר וט סכן סרי גן היתנו וליס לנגרי "ו לענדונפקח
 בחרוזיה ח"נל לכסן סנס6ח י0ר"ל בח "),ו obהיהס
 מסול 0הו6 לני ob nbe נסן בח 0הי" הכח היהנו'
 %ןס 6ס וכיס הדס ל" "ס ו"פ" התרוסס כזן חססללס

 יסלסל כח 0הי" ס"ס ob ה ואס לכהונה ססוליןססייסס
 ~blo ו"עפ'( הורע נסביל בחרותה nSJlb ססי"לכהן
 ורט בצנע נחרוחס "וכלח 0הי" נחנרר הריסס%
 :פסול

 נחיב חבסעין עירובי לענין גס"לחס קכדסי'
 טוב יוס מל ס"ס חבסילן עירוכי כניח סעס ו"כחובלמעלס
 303ח מזוטי ovn 0יקדיס 5ריך ננטלפיוח

 0סו"
 יט ערב

 על "קל'ו בליס ותכרך ותבוטל 5לי כסר DDnונוטל
 לריסק לן סרי יה" עירוב" כסדין ואודר עירוכ)ז5וח
 לפכח" טב" ניוול"ולכשלי

 י"נל 6% בסר "וחו ויסיע
 obl )ז0יח סמוח סנגר יה" 1ל" סבח ליל עד"וחו
 : ןתי לסיר ןגיהיה
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ינ השיב"ירי
 מכוסח סחי שע 06 %וש עיהני כההמ"
 pb ב)מעחס תסחחפש 6יש oa עתר 16ומלר
 מעט כיח חגך w)psn 6י' סמנך אבח מערגקיגנרבו עי לכחש סמ5ר מ! 6% למצר מנחש מן לסומקום6ין
 ומהב מטח ש 6קל'ו ותנרך סנחש גק בחמד6ה(ו ותצניעי 6' רקיק היומין סכל 6ח %סק לצחו ףערנוקתמ
 תביח6 לטלטל לן תסחרי עירו63 נסיין נמיוצהור
 : נף %יח6 ותורחקלירחון

 ססי)(ס כנק תמותק עירובי מנק קבומ"
 סבח לחמוס מון ר4תסחס ביח 16 . ס6נל 3יו( 16מילס
 יע ער3 16 הנח ערב בו וכולך למס סל 6מך רקיקפטל
ytsלתוינס hs~n סל6 עז תתרס ויחרמק נר4 מרוי 
 מ6לפש פמוח obn bSb פל 0מקוס ו3ק נינויסחהר
 onb ח6לפיס יותר )ומדינחו ירמיק סל6 31לנד6מס
 תמר 61360 בנין סביחחי ויקור מעירוב סםוזיוה
 תמל ר4עירונ לגנמוח רטרו ס6ס אוכף %מגק3כ6ן
 ו6ס ראנירוב מישר נוטל כלום תקמר sw 1ל6עצמו
 תבני ל6' סימע פכוי סשה 5רי' מבודוי( סחייסו6
 בנלי בתפקל קתמ סל לשרד סלקי פני ססססעויוח סחי יכיל ולתעלס תימ פמה( סיו 06 ננרונרחתפי
 לכל שרובר בסדי !כי 6מו הרס ווותר דוחסודופס
 תבואס בכל לטלטלני לכלסו דנסחרי סיכי כי ניפוינכי
 nsno בי לכל פ יכס "הר  "רם 116(1 מנטלוכיק

  גןולקהי
 תקיעי

1P1b  תמי כיוזם  סאובו זיון וכל יפס 
 ש למס ונמכם למצר ו)ומ5ר ס)ונוי בכל לטלטלנוחר
 ונחו  בי טי'י לSsb 6  6סהו ופ"י סנך4% ובתו בעייי

 נסס יחק סעירונק וכל כירו פיק תפניסקטניס
 מס מסע מ6וחס מון בחכוי 6דס נתוסף ו6ס(נוי

 מלקו נודינו לייבול 16 כתנילו ל!טח 'גר4 סעיחננסעת
 ס5רז סו6 תבו6וח סחי נק מ5ר 6וחס ססיחסודוקכן חיכוי נסעח חמילס חבוי לאנסי סיוןיע נויועי'

 לו סיום ל6 06 36ל סינף נסעח בס ספוק לצוחולמודיע
 ויכין לסי סיכוי בעת לסוריע 6"5 6' 3תבוי 6ל6פחם
 bSn לחס חכרי נתי חכסילין ובעירובי כפכיו bSnל6דס
 יז בסבר'ס סעירכ נ"ט אוחס ססוייגנ וכיוןתרעחס
 מסוק רב יהמר ררה ודקס"ך סונוי נסעח לסודיעס61"5
 6בל סקןררי לחוך fD 6דס מקב כלמוד סקיוס רבי'תדברי
 תל6כוח מולבמ6כוח ינמכו ל6 6נ,רח ויקא נסבת יסרימ6ן 5י" וס6 תלה" סכי  רל5ו  סוט  ובמבה סקערס לחוךל6
 סמולב סש)יע נפרק וגרם4 60 6טחנוע חוליות )ו!ול6

 לנסריע6 אקלע גייס בר מנוס ר3 ואחרי נו'וממגבן
 י6ב6 כנוי היססה ט' ומייל מ6י חסוי מ3% תיגשנעו

 לעם! יאתר תפרק חמוס מייב סו6 ומקב פחעחפ%6
 ושסרק מא שהק טעתה מא יד כלקמר מפרקהבק
 סתל6כח פוחז סו6 נמור תפרק נידו מיג 60 יישלמי
 פרית י"ס נערב לפסוחן סיפסר נצנרר 3י'ש שס6ונל
 בחי נתימולנ

 ההולנ ולעכס יסו6 הכק"ג ס6וכל
 סמנק לש ני"ט סה(רס ל6 ריסקק תל6כח וסידסקעררי לחי

 תתש סוס 0למו' צילן שי' העיק הסוררי תל6נחיסיד
 bSb ליחסת נשיסו פהזח מא שק5( חסו' ו6ימא רוכי ולדו ו6סווץ' מוקלק ומה  עלייתו  רעההמ הןינניגסו סמינרי י3מ ניק השביס מחים למכמי' י6ויס רבימש
 הנסס סיב רני המו'  הסור תר, רסיקה  טעה6מיינו

 6הל תחורת לסו ונפקי "מסביכנו שמהובי רירסו6מם9ין
 הססץ  ותסוס  ויסלום יעלס  ס)ו6 סנטרי פירותתפוס ~eh" דכולר וטענות ואסירי נולד לסו ויסוו תסקקלחורת
 דעתיס שיב bh תסקיי הם6ר יסכים סת6 מרסגינו
 : oo: כולי ולקו סס 6הל נחו)יחאחיהו

 ננגס ירצו תטכס רא(61 וסס6לחס קאו)ם"
 נהי סה( והכי טביד מה( מ6י מערח6 מתיקוך4ה(
 שיפרסם סהץ כי תערח6 במת עסיק מוו( 3שסרבי
 ואיחתר תנשס hol~ מינס כרגני ילי3ולי שלויסמקוס
 : סמק בחר6יח 6% צויצו ר6סבשוס

 נר ירכס oen יאגוד על שס6לחס קכחסי'
 פיתם ת6י ורקיט6 6רט6 י0סק6 סיכ6 מנ6בר
 בו וננסס נתחבר תקום ננס 6לכסגןרי6 מלך גי סו6נך

 כוחו ורקס מכתתו בו לסרקו)( מחר ונלנל רקיערההז
 : מנס בר נרר3ס

 61"5 אבח תוסיס4 ת6י שס6לחס קכהסי'
 ס0ני6 כגק ערקי Sk~b על תוסיפו פי' 43שלותר
 ש כרוכס שסיד וכחכם קנח תערב כרוכסמאלת
 כוץך סס6ר וסניהן כלנר  פפה כמנס שזפסקותח
 תותר ר,סתס עליו כסוורמ ולממר ברולס ל6ףרתמס
 מפס כספוחו ועל עגמו על לסכך סתמ%ח ס6רלניסוך
 סבח תערב סרק  עפה תתרס וסיס סו%6 מסמסמוס
 ערקי 6סל טשמס דינו סטאר כספיו-ם 6סל סישרססו6

 : דמי קפיר סו6 עראי 6סל ש מוסיף 6ל6לכחמילס

 ל6 וכחיב קר6 60י על שס6לחס קלמ"
 ירסיס בספר וכחוג וגי קרמס חסיתו 1ל6חחנוייו

 סוו 6למ6 לסס יקרמו ול6 יתגודדו ול6 לסס יספדול6
 קרצני "1cp כזיק ל6 6ק 6סןוי קראי קמו סםעניי
 ולפיז ירמס  וסיען סתנודרו לסו ק6תר מי 6טו6סךיי
  עוניי  ססיסס דבריי אוחס 1nbp סני "ל9I'"ob 6ההי
op)bעלינס תביא 6ני עמסיו לתחינס ועסיס %י 
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 תלבהשערי

 כלל קוסים כ6ן וקין להו למעכז תמחו יל6פורטנוח
 b)'b 6מרינ6 קר6 מריסוק ל6קסויי b)'h 6י ויקי6בל

 bS כחיב דרינק וגוי ורענוניך בני על וגוי קרחיל6קסויי
 b)nm ונסר ןס6 וסירוקק ונוי קרמי וכחיבחממידו
 6סר ל6 מי על 6בל ונסר סו6 נוח על וקרמסגניוס
 קרמחך סרמיבי ךכקונ סוס סחייס על ומי קרמיוסקי
 : )ץ),ך נלו כיכנסר

 ~sff 15,עת

 לסחות םל6 סנסבע מי וסס6לחס קלאסי'
 וסכר ענביו סל סו6 יין ס6)ור סכי 56'לינו וידועיק
 וכן ל16 06 מסכר לטחות לו נוותר ~עקיס סלסו6
 יין לזחוח לו נוחר 6ס סכר יסחט סל6 סגסבענוי
 ")זרו דבר סל כללו קמרי נכלל ננגס תמן 6מך06

 6דס בגי יכת "מר סלך בניריס הו6 ברור ןברמכתים
 לסריס פסס יוסביו בך3רי מקוס בכל סייוגנ חסולפי

 ת"ל מתרו וכן ו3מבוננוחיסס בגיריהס תחמחבייונוחגיס
 : כר"י מלכס וכן קומר יוסי ור' בקוס ונוחר סחלכ תןמגודר

 על ),חכס ס6דס חכ6י קט"לחס קלכסי'
 סקנין 6%מר מקנין קורס חנקי וננסס בסטרעלתו
 סו6 כך )וקויס מסיס סקנין ביטלו 1ל" קנין כל6סחנס
 חג6י אוחו ועל סקגין קורס ססתכו חג"י בל סייןתן
 קייס חנקי סוס 6ין סקגין ולקמר קייס החנקי הקניןנטל
 דבר בסוס פסילו וכן כלוס קנין לקמר "ין רב6יפתר
 קנין סחג6י טוחו על תטלו 55מ"נ סחיו 06 6נלבעולס
 נטל וסר6סו' קייס מסני סקנין בטל סר6סון ססקכקוסחנו

 וכך קנין חנקי נטל וכרר חנקי סתו6ל ד"ררונךס)וו6ל
 : המלכהסו6

 ~ס ו)(בע לוין טבלו בכיס וסס"לחס קלםמי'
 ל"ו 16 קייס סוob 6 ידו כחכ לו וסר6ס ס6' וכפרלוה
 : סלכס וכך לכמור יני "ינו יכו כח3 סתר"ס כיון ר6יטכך

 המלנ תן סנוךר עכין על קס"לחס קלרסי'
 ר' כמלב מוחר כדר "ס הקוס נון יוסר יוסי ול נקוםמותר סמלי נון מכודר יחנן הו" נך בקוס תותר סו066
 ובין מעומס בין 3ס תוחר סגבגס נון סנוור אותריוסי
 ורבנן כ6חר6 כמחרש ותר כמחריה תר קמי" ל6סחיר ור'" כמסיסי' נוותר סעןס" נון הנודר ורנוינסיתפלס
 קצרו יוסי ןר' נ6חריס קונו6 1לקונו6 חלבך למלבךקרו
 ס"ו)ור סבל התקו' נסבור יןוע 6ס לפיכך  b35m קונוס5יס
 6בל עננים SaJ 6ל6 לסור ~ס 6ין ענבי' סל סוOnD 6יק
 סנונכרין כל כולל ~ה סר4 מקדם נלסו' 6דס 6מר ohסכר
 : סו)-י סכר בכלל יום 6רבטיס נק מהיין רוזלין61נו

 ת"לי,
 יתפלל סל6 נסבע ר6וג! וסס"לחס קלה40
 אוחו לסחור ורקס חחנס קרוב חקוס לו וק פלוניבכניסס
 תתפלל סקוס 63וח1 סימכ נוסו לכגסח אוחויפחתו
 לוקוס 6וי(ו סיס ל6 ס3ועחו סבסעח כיון תתרינוי

 סנפחמ כיון ןלנו6 16 בו לסחפלל עחס לו ונוחרבב"סכנ
 כך נו לסחפלל לו ותסור כנעתה געסס כנסחל16חס
 גון סגוךר חנן ובכיח דני  יעלמ6 כבית בס"כג כירעינו
 )למוך ו)וקקי' %טיס סנוסקוף נון 6ל6 אסור עינוספיח
 לניחו ילך יכ% הבית ),ן מכסן וע6 מרי רב yonל6

 סחסקוף תחח יעחוד יטל מבע( פחם 6ל ח'עוללניר
 וססניר סנוסקוף חמת ענוד ס6ס תנין ומסגיר הנוסקוףצד עתד כעי כלו סביח נון ני65 עד סביח נו! ח"לויסניר

 6ח וססגיר ח"ל נוסגר מסנרו ומסגיר לביתומסלך
 תן קר6 ן6תר סכ6 סיגי ו)ופרקי' הקוס נוכלסניח
 לסחפלל לסור גנוי סכ6 כלו סביח תן סי65 עלסביח
 תקום ולוחו %פכים סחסקוף נק סכנסח טיח63וחו
 סעור לכל מפקר וגטמס בל'סכנ ערבו 06 לוססו6
 3נ;שכנ יסב כי עליו %16 מס מקב וחי סככסח 3יחונקרה
 סבועחו 3סעח ולג"ח . בו לסחפלל חסור ~ס רחובןסרי
 סרי בס6לחכס כחוב כ6סר 33'"כנ olpn צוחו סיסל6
 6100 3ד3ר ע5)וו 6ח "וסר וסנסבע סנוור כי מכנוי'פרסו

 עלע סנס3ע 6%סר מנודר לרסוח ב6 סל6 ודבר)ןחמדס
 3מ%גי' Db" לפי מן קבס עלי סקלו פירות קונסוחכן

 ס6ני b~b סיגיובגדוליסן
~DID 

 31גך%ע:ן 3מל1סיסן מוח'
 על הקלו פירוח קונס מח6 3ר רתי כעי עלהוצחרי
 טענות החכו ייךיס גבי צחרי נוי במלופיסן תהופלו'
 סל6 י3ר תוסר o~b עליו מכרו פירוח D1b" ו6דסה61ע
 6רס וצין סו%6 מכרו ג3י עליו לעלס63

~olb 
 פיתח

 מנרו על לעולס ב6 סל6 דכר הוסר 6דס 6ין מברועל
 1ל6 סו6 סנ6 ל6 דמו כנצוליהן ומלופיהן תסוס ןלנו6"1

 ועבר עבר ו"י ל6 לכחמיל' נקסובה ו"סיקנן מכרוסג"
 עלתו על תוסר ס6דס סחעי' נץ3עי6 גויסו 6ל6ענד
 ו6י כקתס רסוח למוחס 63 סל6 "ו לעולס 63 סלקן3ר
 סבועס דס6 לוזיר 6חיח ו6י במבוערי לותר 5ר64חס
 hSb דמיך 1ל6 עלי סללו פירוח לקונס דנייך ל6ןר6ובן
 סחס ח%עמ ל6 קטגור דסכי טועס סטני תוכללם6ני
 סבועס כסעח סו)ש יל6 ונוטי כנרקיסן סמוחר וסמיתסונס
 6פ%ו כלה ~רעו סטין בדבר 36ל כלס תרעו 3ןברוחנן
 תחפלל 6עי ס6מר חי ליס צתי 6סור4 גדוליהןתגרעי
 06 כעס נמוסס לו ידוע לניח סנחכוון מכיון הנס סכנ3כ

 סוס נ"סככ טלור לob 6 36ל 6מר ניח נת65 עליוהוסיפו
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ט ה*31"שעי'
 וננגססמקוסםריהשיסושע פלע סוסשו לנ%וי6ס לאש6
 הסבותם בגלל סלקום 6ה(ו ב6 סח 6 נסס הקימחבכללים
 מס הסכ נ6 06 עית מכח מטס סטיר חמ6ו3סי6
 עליו ועסף סכנסח מניח סעור לפי' 3ו 6טר מוםי"ב
 סמקוס כעס" 06 6נל ם יסור מומלטת ר4ספס 6מרנחש
 מדר רוש ויהור סעסח מבית ססוסיפו זוחוהמוכרי
 מחפ%ק סוטר 6ין ססו6 כל לוף סס 16 סננסח 3יחטל
 ט. סוחר סכנסח גיח ODS סגו משפל אעפשסס

 מן חתייס נדכם מוחר סחמחס חן סטיר שמטכ6שס
 שס גל 6שר שים ר סחהיוח נמווע מוחרססחימוח
 ומכמש סימנו h5PS אסור משנו ונגר קריםח%יחו
 סחומיז מוען כקרא תתנו סייס 6ל6 ל"פ ש'כהחירק
 ל6 י1 16 חתהס כקרא ob 36ל חמאס רנה16

 6ח יקייפ פל6 סנסבע !ס ר6ובן וחקגח הסור פסותפלעו
 לבית יפחמסו 6ל6 סכנסח תבית ויסיתסו סלו ובססמקום
 מחש אס סס לסחפ% מוחר סלו סמא תגח עלר4כגסח
 : יחי ספיר נלו רגכסח בגיח סקופ ש6 מוחו 6מרט

 D~nnhv bh מ6ן !1'ל יוס6 ינ קלום*
 לעכול מריו ק"ג זה! פח6מל

~leD 
 ךק"ע מק וסננתן

 3מ 4ת 6מר שן ננררף ר6תר ישק גלכשכחק
 פח %טיק ספוג לקרוס o~b גני רג%ף 61ין6וס
 עמר ינוק כר' ור,כח6 דקיל מק רלת6 6וסח
 bSb סיר "61  סו5 %5פמ 1tDS oenנלצמ6 עלי הבנוך נמלם  swn סריהן מבפקר  סרביס6פ%ו

~lme וי סגי סוייטוובפקף ~mD ws55b 3סט סוע טחרתהז 
 6קן שטגני' ס%ק ק גחסוח 1ma' תמסח %מ%

 סוט יר3 מטפס 728 . תחם היסמן ס6ס SDנססכן
 משחם קוכעי' ס6מהס נל עד הפחי חיסר%%
 ער לנוים ליס עסיק עמק ירב ותתטסס לנרך מינשי
 סם . ברטח nSa ר4מומ6 שיריו תגרך נענקש סגצרחש 6ימפ רקכע ילון יילפי' שממהסו דק3עיר4חס
 להם סרי ה2ד ספח ש סנסכע על מסירי וכעט'ספע
 סמ ועורק י ך6תר כסת6 ר6יקוי6 ו6נו'נ ן"ם6לחש
 15 כיציע ווס ל6 16 03:מ6 ט:מ6 כסכלי טפפ6י3גל6י
 סטעס בעיון סגחהך4 ונוח הייבחש יסליק ימיי6מר
 סמיך הלמור ובפורני נחגור סייוע ס6פף ספחש
 בחגור 6פף רליחיס ה6י למיכל לש שף טבחוטל

 גסמ6 וכעמן רסופנגי' מו" סכק י ל6 6וובפורס
 ירעד bS שמס ום9 עימס n5%v ומשגיהינוק
 ssnn תלח6 60 כי לן 6חתזים pb1 הינקסים
 מבהשם 60 גי ךעח קכהצח נסעת י6סחנעכ6 מגקפחיו
 3קררס ר4ע)ור( פח לנ6 פרו !ת! דר4ר64 ורנעת6 סנישל

bbפעזרי בס שחיו "bb1 בס ייח ממיון מ2ח 
 1ל6 סחוף כעק לס יר4ה6 6ל6 שקר נל bwSvחוהח6
 גתימהפס 6ל6 %עיסס המלס בחורת לתיכלס לכ6פת

 וכקרחן ג"סתכח6 עבינ6 הנק מחש כעיןמיסרף
 למס תחוויר לס ינפנף נק מחמילס פח יריה(ו%6'ג
 כל עצום תיקרי6 ל6 תימק כעק לס הןף6 לסאיממים
 חמאס נכנס סחר סחמריס נק סכוור רחק וכיעיקר
 מחורת נפיק כשי ח3ם6 16 דקיקה נפרץ גש מע"נאי
 סיחר סף עפש ונישם יייס6 6י מבעץ כעק ורצילמס
 וירץ ו" שתר bm5 bo1 6טל ול6 ישחנע למ6ןגהור
 6נל נתחטעשו 6% ניסו ס63י לסם 3נר4מס נסמריי6כלי
 ר(סופנמס פסן 6מר 16 בלבן ונפורם נחכור ס6פושריח ש 6ל6 טנחו סינזס פלD~eo 6 6תר 06 דכחנחקתרי

 שהוחס 3א 3דעח וכי36%רין ה:שכקהם6סקריטי'ונחמסי
 UD~ הכיחיסעס

 טשי סשס וכך סכמצחי נכלל פ6יק
 וצהור סוי שלני שפורני 3חער הנפוי 6ל6 נבסרפ6יני
 נתהד omn הינהנת דלפי 5ספ6ל 5ף' tsb1, 6%3תחלף

 חק ס6ח במשחן o~b גגי לסו! פסיכו נמססכחטוגחי
 ניר ים פל נמרצו 6ל6 כררתי bS והמר במרסגרר

 קו-בן טותי כצי בקר3נהש 6ל6 נדרתי ל6 והתרבקרנן
 קוש ט עור למיס  כפוחסי 3ע5ס 6ל6 נדרחי ל6ולמר
 ר6משס bSb e~bn נררחי ל6 ולגור לי אוני'לסחי
 6מר תתקוס פחמ 5סס סותמי ומכש ל'ח ינריעליסס וממת" להזן נישק ששין ו6ס כלולין 6ק OSDמנכסחי
 ק6חר מ6י שם ylnb1' ק טנפי יננו פל6 ההזןומלמר"
 גלש פולס 5ריני' pb מלן ק6תר סמ יסירו ר63תר

 ר4ה גז! b5*p נס6להל רמיפרס6 יולחץ 60 וומעליו הומת" לוחו גצפש" 5ש%6 סנ6 שום 6נל מכסנחלהיו
 ענד omn ילקו לו מודחף סם6ל bo 06~ וכנקטו63
 : 6דס נני ncs ו:ו6 חצפה( מוח רשוין6ל6

 ר4ס%ס חורן חס !"ל: ג6ק סריר6 רכ קלוסי'
הי(חפונרי
 ר%כס נרריס נמסכת ד6מר" 60 וסם6לחס .
 60 לן וקסי6 נמסמס ופווםמין יסרבל לקלרהפקקין
 חקונס מון יסלסל לקלסי ppD~' 6ין 6סי רבשמר
 ות"צ כי בני 6יד וססכס מסי 6ח מנכנס לי נספחשחי
 ל6 6ננר6 רג3רrw) 6 רבוין י שרשל לקלסימקק"
 שש6 ודלי ובפנועח6 פליני נמתן ורב 6סי ורבתרמי
 תבעירו 6% ךחפום רגי %י נמוסס ןפוחמין נממןנרנ

 ו6ק כעלך פסן דנרי' ים זהור מקיר ר' נגלדחחמ'
 פוחמק ווזיר 41 6חר הצד לו מפיס המסיסכעלי
 נכחו3ח o~b5 שחמק וכגק נחותיי סכחונ מןלמרס
 שמכחני  4חמ פויזמ" ונגק עקינ6 יר' ומספם6פ1צ
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 הש'בהשיי'*1

 6פי bSb נח ונכנה 1ldD בכבה ל6יס phn1%וניט
 יקלק וכוביתרן יוסי בר' שתעולל וכר' בר מממק נ%דגת'
fiOS19ל6יומרוטי פועמי 60 נם SD וסבהצחי' נרריסו 
hSbסו6 סלן ה% מסו 6סי כררב מלחי עיקר מירס 
 דתסויק לרוטר למטכס רנטרקקיק וקיקם רעמןבמנץ
 ונדרי תוחרוח סיפח סבועח יחק ספיח סבועח כנקלס

 6ח סננגרי 55 עשמח אחי קונס כנק חותרייסנפת
 ומפסע גי רגנן ולבס bSD  יפרע בני 6ח שמכסמסי

 מלחק סוג( 6% בנו 6ח הוכח כיסו 6ח ינגברי לש6סחנר
 רסס hS ר4כחס 6% גנבה bSn ידע סוס יעלו ונילר4מ

 לס דרירי6 נסבהנחו ממייב 1ל6 צוחר ו0 סריחסחבע
 כררו כחולט ליס מהם hnSn ם נמי 6י 6סחנעסני ותפי בפיו 6מר יהלי 6סי רב קלמר וראפ סנעחסבועח
 נשרט פלומ' 6ח פם6 פ6יוז קה' וחק סריי וזז 6מרברבר
 סי6 ונשרי קורס לבכם ר4י6 הורי כמורס )6ס סי6ונשרי
 פמ%ונעפ' כ6ס וננצןיח כתורס פסיחר4 מפני ל6ארוכס
 קונס וכדחק עטית פריכות 6ל6 ונרוכס המפיוט o~5pלבוס
 סירי ב5ל ור61 לו 6תר ללב רע Sa~n ס"צס ס6ימנ%
 ותוכמ6 מלחץ כר,ר6 תבעי6 יל6 רנק קסנרי %ניכלם
 נוי6י  י6ינ(י' מלקיהוי בפיתמיזאןבהצפי ברעפיםרסנת
 בעת נועחיס רוס ול6 קמריים תדעס 6יח 6פף6ל6
 נעת ברי ייע רסס 16 לס ימר רסס 6י ריטטה 16ראדר

1nDUD6לן ו6ה(. ימיין תילין %%ין מסחנע סוס ל 
 ניעחהם סוט י6י מילי ו6דכווי ס6י בם ליסלמפחם
 6ח ומחירין לרף rprin' יסרבל במלרי ו6פ" מסחנעל6

 ת6ן ומסביק ןמרטס פחמי ליס יזטכמף כןפטעחו
  ד6סחבע מ6ן 6סחבע ל6 ליס יטר סוס ר6י מדעסרוססי
 טח ול6 ניעחהם השוו( יינם  ד6ייתייbnSn 6נפסל

1mlbnס"ל 6סי רב 6נל תקי כ%6ק וסלכח6 ליס 
 פפ bsmsb7 o~s וחלמי hnth  תפפבפ וך6יי6י

1ntua6ח ומתירק לו נס6לון סני סוס דל6 ו6סחנמ 
 יכור ל6 6בל פורכות ליום לתפחם 5רי' סהר 6%סנועחו
bnSn6מסחבע ל6 5ם רניר סוגם יתלו כועחהם סהר דל 
 בסקי סמעח6 .ס6י יוסף רב 6תר וסכי נרי לןליח
 ד' 6ל6 מחיר מכס 6ק 6סי י16יס רנ 6נור' 6מרליסג6
 רסוק ינווון וסבר נמרעס פוי(מק 6ין כסנר סללונפריס
 4תר  ודריי פיכס לק( bS pppin ופסיל ג4לפיחפסבע
 נמניח לסחי כגק ברין לפנהנחיום לתחלי וילי סגיבפונויס
 ליס לנור 6סי ירנ לקמיס ~bnb ריסוק כן6תר"לי

 נדרס 4י 04 יהר טר%ל בתללי  ליס 6תר נכרחנוולי
 פ" חסו לך נטןקיקנן יסר' 6לסי נטיקיקל ל6ביתי
 יסרבל לקלסי מקק"6ק

  בשכיר  ח-4י סכני תיירי  ורבי

 נרותח 6סחי כנק noDntb 6% 6סחבע י6ועח"כפס"
 גדויס ין 6סי רנ 6תר יהורס י6"ר ס6לס קרין hSלי
 תסתולל קתיס הנייחס מ למכס  סשס 5ריכיןסללו
 המרח ו6ח מכתים רוחית נרויס ו' חני חג6 לי56ר
 הוקי ועחהם לגלויי למכס שלס 6שחכינן וכיס6לס
 : בפותיס 6רכריסרל6

 רב ומר 6סי לרב קרוב ענדינן 6י ססח6והנו
 ול6 לסבהצ' שרקוקי תתתיבח6 סליק %'לירושי
 לתעבר נן ליח 6נוף מוו דבחריס והקן ומרקיקסוס
 נק פלוס עסייח כנק חמס 16 חקיח6 נס רציו(תילחץ תחרנוי" כי 60 מ 6ל6 שווטו רב מר ענד יל6מרי
  לזפ ונרותק רכגסח6 י5נורbnSc 6 וכנק לפסחו6ש
 כי פחמי 6בל 6סי לכירכ קתנ ובריק רתעתןבהריי
bK~-ואbnh~ וכיו65 י%"6 לקמינם ן6ח6 וכריסוק יקביי וכרביחסוברש יפנוע6ל וכר* ברבי וכקרפ דרב לקתיס 
 : עביי ל6נרי

 יל חקיילרכל
 ש הנור o~b יעמוי onSbnm 06 קלהס"

 הע ממכו פרש סרניס 6עפ, יעכס סל6 15 פיפססרבר
 לקהל לנודר ש 6עפשכ סינר טעס Sb~ לכו מס וקמי6מר
  יעח על גרר 06 לו וכס6הןר פחמ לו לפחום למכסויו
 למרי משא וקין מיד אוחו החירף ל6ו 6הר הןו6ק

 ח% פסנורר לפי נסכועחו רעחס Sb סרביםמסמו
 רניס יעח על נרר ob 6נל o~nb ברעת ול6כרעתו
 כך oebn נוגר 6כי רעחכס על לרביס ס6מרכנק
 pbn שי וררו SD למציל ויך  לו pb יפפס פלי.16

 :  ימוימ נחצפ  bSh  ברפפו  פלויפריר

 יל לייעי
1D*Dעאס על  סקש1 רמס ש וסם6לחס קלם 

 כי למס נהע %61'נ תקומם סיחקכו 16 חעניו(פימסו
 לסס פיפ וננירור נורקי סרבר 6ח לסעח הסיפרסחוב
 כלוס בכך ס6ין ולסוסיף לפמוח ר% ס6ס סק כללסעח
 סמרם לסחיר סס ריקין יבר סוס על ר(מרישו6ס
hSbסו6 מ נועחס לכס סנטוס מסעי לסיוג( סר6ף 
 : וסקרר4טונ

 ו"ל לו,עה

 כיוס לסחענוח פגסבע מי וסס6לחס קםמימן
 פוריס ניפחס סטין ק סוט ומענין רוקק 6כו כךפורים
 משנע ססו6 כתסס יטפוחס סריס סס סנועחלנמוח
 נס ויו65 בלילם סשכס סיעסס whl" סיני מרירעלים
 : ו'ע מלוס סר רב הר' וכך מונחוירי

 סרנוזח נעסרח ראשבע שס6לחס קטהמימן
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פ!1 ריבה,עי*

 בעמרח מש מכית לנעלס מפרס לו rh חשםטפסר
 נסקי טפסר !'ע ברנ%הי וסרב רופסיי לו אקמס חומרי נספר האכתת שקרנה( סחורד4 גללסיבתח
 6י נפיס לש ינקש הכמעמס חפילוח נספרש3ע
 : ט סכחוב בחס 16 ט יקמרנמו

 חמבת מכרס י4סהץע !"5 לגהק קמםסימן
 למון על 6ל6 מנוי! pb ילת6 16 לנתחו מס' יסקנכל
a~pומסייש מכויי לסת בכל ס)ונדס מי חסונס . בלנד 

 : ק טכס"סר6סורס
 6סר O~nDO ערימה ניע ס%6 לרבית קמגמימן
 וברי ומהער )דיי 3ל סכפור4 כיוס לוזרסניבוחיע
 %ר וווילס כ! לטמונ( ר6ף ph סברס לושר4ערמס
 ור4מסידש  onw ש סחט !ס יבר ותקעסחיט

 כליל ונסבה1ח בנדרי' סערמוח לעסוי( (eo ל6סקדחוג4
 6ל1 3ינוץס ודמיננו רביע וכנר יום ומס כפוריום

 ווין הכמכוערי סנדר ענע ייוטרי מכמס תקבלתצמ"עע
 : 5ה( bS סי 6סר  נוברלמנעך

 כרבו דר%כס ו"ל מהטף רב מר 3ר סקיילרב
 6סר 6מח כמפנס olmD בקרוח 6)סיס ורקיעדמממיר
 בליל ומרשת סערשח 5עסונ( שש סמע גרטיסק6ה
 חפירי' לסיוח רווי ו6ק טסגי' 6ק 6ע סכפוריסיוס

 ול6 כיוס"כ 1ל6 ססנס ברום ל6 לספר נוסג" ול6נדרים
 6חס וגס עיקר כל !ס כצ(מ' פעי% ו"ל תרבוחיעסמעע
 סר6מוכיס מסברס כתנסג וגוסו ר4מתירו !ססנור4גיס
 ח65ע מן חותת ופן * סקיטח סחי חמשג חסםו6ל

 צפבועס בכור ק לעמות ומלילס מם . ס' חנו6חוש o~b חעריס כגו' ו"ל רבק עמו סערמוח נססמנמס
 י סו6 נתל דגרגי

 כחיב כשיבס וןרס !קן ומסיד מכס 6ש w'Sbשה
 ו6ח נזר !ס ססתס 6ח ורויי( ססתיתס טיניך חם6ופן
 6' סוס על תעויס 16 שנר 6חס ו6ס סבהש !וסירמ
 כמהנס חסו3ס סחין גחלס חסונרי ונרי ונצמח מיןממס
 חסחמוס ו6חס מוך נקמרי כוויל תסס ינסוס טעת6מ6י
 חוטפת ממנם וסור ח6נדון 6טד כי וט' סעסבכס ר4עווחי בחויר4 כחינ וש"כ וסירם מסחם ליוניי 11נסבס
 למצחיק ומע 6% מכי6 פסיס נידו רידינו סלט סיריעל

 !ס בענק סומרו 6מש ולחס ללכת ונמפ, נדולסססבחו
 : לכסהעוב

 ריל'ל ד8מי 60 !"ל כליי לרביי קטרם*מן
 ל5כיוכן ככרחו לרעתן ננר6ו כקומתן נר5סיח חעססכ5

 חנועסס בריס לכל סקב"ס ס6נץר יתנער ויוכמןכברחו
 ונך כך 6ונור הןו6 ס6נר6ך רקס 6חס סי6ךנר6סיח

 פיבר6ע קוים מחס נו ש כלוס ל5ניע טרקוה6%1
 . רניע: תדמיע שמדגו מר% 6ו לניו! לויר64

 סלמע ורסס לכס למציב D~bll פ6לחכס )%עמדנו
 סכל מפרסו ים 6נל ס6לס סדבוי' על 6מרח פעסלכס
 מתק ברקיע כננת olpno נר6 מחס מנעלי חיקמק

 ס36ר6 רוקם 6חס סיעך לסם 61)ור סתממיסראול6מס
 נעליס כמוך bona רקס 6חס סיעך משלסכמוך
 קומר כצץ (~sttJS 6ות' ש6ע ולסייוע כרפו%דעתו
 מר4 לפכו ולוי סקב'ס סקס פעכמיו ולחעחול5ניוע
bonסנטרו 6מר ועכסיו ברקס %פשן האיוש דעחס 
  למתהן ודבית6 ליסה נקשתן נחנחס ושר .ה6ו סי שכמס עשע b1o5 %ניונס OnDV ט 6שע6ע
 5הרהן

~1Db  
o~bS מנרו פרס ש סיעתא ODW 

 6ח ירץ 6זס ת6יתחי 8ותת ק וגס נקמחססשהיח
 לקנ6 סו6 זו בקמחרי מסחעתוך 6ונל ל" קטשקפחו

 :ורנהח6
 עסיס קדחי המקוס מ6ן שלפחס קמהסימן

 סוג bw5 6לmpo 6 סוס ככיר ל6 סכנסח לניח16
 רגיל לסיוח לקרס לו ולסור סככסח לניח 6ו לעריס%

 . נקרך והגודרננרריס
 כמר כקרך שיר וס6ש רצע

 כסריס כגררי ונסתערב ובקרבן נכר תכעיס כנדריכדחק
 ניער sb' ותוממס  סויהווח נסלמס כרויםוהיפרח ניטועי לתחול מסופך נכרוץ' רגיל חסי 6ל כלוס 6תרל6

 ועומד יפשיל ל6לסי ופקקי' נמרטס פוחמיןומלכס
 מנטרד 6פפר לסס סש ו6סי' כמנח סו6 והפילוונלילס ההיןי גרמך מגכ6ל לרני' רנ ליס 6!דקינן ונלילסוימייי
 bnSD3 מרפק מכמים פסי כהשפט שינו ובקתניסיוס
 תצח ל6 !"ל pb1 יפותני רנ גור 6נל ססלכס ה! !ססו6
 נורש תלסחיר נמנש ס6מויו וסנ6וגיס בקיטסנדר"
 וכנק לפסחו 6ק נק מלוס סייח כגון מקס ליבר6נל
 ודוקם במרמס 6% משח 3רר כפלו ס:ר6ס נןריסו'

 תפר יבעל סמנוירו ל6 נעל 6נל סמרורו מכסנרוחרח
 . ו"ל סרב לסון וס במכוערי נין נכדר נין ממשכיוס

 1"ללגלון

 בסרח מיס סמלץ טי וסס6לחס קמומימן
 שראל מתע %חוג( גוסו %רנו סרנים תושוחוסכינן
 לקריהם גוי יעניי ת6י יכל מלחץ לנ6 6יחיחי6חסם

 בריתחו ונק סו6 נק מיגיס ל6סחסוקי לה( סרידנפסיס
 יסלסל לקורו )וסחחס סנר 6ח ססןליק גנריוקחמ
obנרימחו 6ח לספקה( חים נולט חסור יסר6ל בהכיל 
 טיס הסור סו6 יסרבל נסביל ob יסלסל המריוויסקס
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השערי16 כ ל ה  

 סו6 יסלסל נסביל oh יסר6ל ולמריו ירך כו קיררככס
 נססינס ב6יס מסיו הקוים גתלי"ל גרבן תעמסחסור
 בנריקת וקחת וקניס כו ויריו בו לירך כבס גוי בוהנסס
 יסר"ל ל6מריו Ss)bn כסתחו לס6כ% עסכיס מלקטגוי
 1Dh' תכירו "בל תכירו l'ha בך"6 כו' בסב%ו6ס

 בסדים ו6יחיס ליס רידע וכיוןדמיים"
 ך%)ו"

 )ו"יח
 כ5ל6 קרקל בסכעותייחי

 ינוי יסר6ל ירע ד6י רמלח"
 תנסק לתסחי o~s סרו ד6ייחי:יסו סו" רנפם"לע(ו-כש
 "מר עלס ו6נורי' סרכיס נורסוח ד"ייחי:ס נ3 עלו6ף
 6תר רכ6 0הם כפניו סל6 "כיי 6תר סתםרתכירו נהל" רנ! 60 "סור תכירו "כל תכירו ספין בך"מתר
 חוב רנווחבי:ן ohn5 גר לאמר :ר בסניו חעו6אפי'

 רב6 )וחרין דק6 5ת6י דתכירו לשראל מותביו6)ורינן
 %ריך נמי 6י כסדים 6מוס ליס pb1 ליס םרוקק
 ישיח ת"י מלין יני כסן ניול" :)וי 6י בתרעםליס

 רתכירו rDb סחת6 6בל ימלמל במכיל ותונחילתי)וריס
 : דווי וספיר ליו: לתימס wbל6

 יוליכו י5מק ר' דפתר ס6 קס"לחס קמזסימן
 כל ליאב זריך וגייסו סני ועבדיק כך מלכס "מוחד'

 ו6סר כלוס בכך pb בע)וידר4 6בל 6תוח מד'פחזה
 מסרי סכת )זמ% וס סרי כן גטסס ו6ס קלעסות
 ססו5ך "עפ"י בעתירתי סרכיס כאשוח ילווח י'תעכיר
 קמוח מך' פמוח כ5 לשכ וגריך סי6 6מח סליכםועהץך
 מעביר וגס סקנס בס סגין נכר)%יח 16 בסיסועפיי
 מירככן מלקוח מייב 6)ווח )וך' פמוח בכל ים 1ל6בחוק

 וקין קתתר" וכסוסך ס' וכקעתי יס 6בליק6תרינן
 חסור 6כ5 סטור ונחן נס6 ו6ס בחונו ונוחכיןכשקין
 רסנת סטוף כל ןק6תר" תירבק תלקוח וזה"בתדרככן
 : 6סור 6כלפט'

 מלקי יס6 יוסי רי טנור שס6לחס קמחמימן
 סעוווח ומלס וסוט% בסכת סעורות מלס "ונליעס
 6עש גריך דפרטיק טנפי סני תגל סי6 רכסת"ס
 56טרכ" מיסו ת5)ועכדנסי ליססע 6% גסולחוסר
 דנסיג מ6ן 6יכ6 ")סי נחרי עלתך כסו דגמנילסרוסי

 "1 חכסילין סני (o1h מש ננון וס 6מר וסלתעכןעסו
 ותקום ידייסו וגוסו חכ" ולנקרבי ליס ד6יח ),"יכפוס
 וסרי רברס קדוס6 וסירו בקול מנסן פרי נורך מכוסעל

 blo וכלע חרתי דגקיט כיפרסיח ריפחי 6חרחיסוץ%י"
 כרכת וכזכרך הפס ופורם יניס ותסי וכעי ת6יו6כיל
 פרי נורק לקרוסי כל"ע מוג 6% יניס תסי  יסהיסתוון
 סכוס עלסנסן

 כדקד)זיח"
bSb ונ"ע יכייסו נוסי 'mnb 

 ד"כיל עידן כלריסח"
 נסכה"

 והייתי ומי נוכמס 61פי'

 ברכת בייך וסיר ובעי ת6י ו6מ5 ליס לסיח )ז6נלתן
 : חכ6 ותסלקירותען

 עמוס בלפפי מר6 כל לתענרעסי רנסונואית

 בלילםמד"
 ונון"

 עיקר וסימו כת:מס ומדף עפרך
 6יפסר פסיכי מובס ירי 6י:ס :פיק וכסכי סעודותג'

 "פסר חכ6 בחךbnls1 6 לחרקי לוץעכד חסינילסכי
 להיכל  ורעהיסיחיג

  סעודחי' והפסי' סההן  והנמילי וחב"
 תסוס טובר לסיוח וקרוכ לו מויכוח סטין 3רכוחותברך
 : לבטלס סריסמס

ועור
 י6דכרו סקנס כחבי כל רפרק יוקדי תססי"

 סדר סו6 רסכי תיגס סתעח סעויוח נ' ת"ח רכק03
 לטיס סר6וי nl~lDD ג' כווון מלעין דקחכי משדוחנ'

 סכח כלילי יליקס :פלס כילי לכס)וס לבסיסל6דס
 תפילין ממריה סעודוח ג' תזוןתפילין

 סכסיוח סחי נטוי
 לו ש סעייין כלייזר 6מח סשיס תזון תפליןלמנמס
 %יי סעהזח בג' סכח ע"נ ת"ח כס ולספליםל6כ%
 ול6 סדליקס )ק לסליל מכוייס לו נזחירין 0יו ל"זס

 : ל6כי5חו 651 סכח ש:נ הטח לסיעור "ל6מחירו
 לסדיכן סרו דל6 כליס כשמח ר3:ן ד"יכרוומאי
 ול6 סכעווחיו וזזן לטי 3סבח 13 ליכול סקריך ערי"65

 פכח  עווג )זסו' י6י מלמור סכח עוכנ נוסוס ס"סקלמרי
 כדיחוי ותלהט פהריה ערביה bSb הרכרי  מוו ל"בלהור
 בסן ס6כל קערות ת"ר קחני סכי 6ל6  וטוןבסללה
 להליל  תריהן  פהריה סחריח בסן 5"נ% היימןערבית
  רההעלגי "ינטי והיד" סי" יכילס  ריחן  דכיון  כלסריסבסן
 סכח דקרך "כילס כלי לסריה סרו כנסריס למיכלונעו
 חוכ לתיכל 6רע6 6ורמ רל6ו תןימ 6י:ו סוג%מעלס סת:מרי תן בנכמס בסן ל6פ5 מדימן בלסריססו6
 סחייס כלי 6כל למול תכין ליום ושוס סי6 ערךולקו
 . לפתייס סבם  פתין סיוס כ5נוןימ

 על וית)ו6 סעודח6 חרחי לתעבך דנסוגוהני
 לתענר סמוכמר תן תנוס ודקי לך "נורי חכ6מד6

 %תגמס לסמריח ~תגי לחרי ה"כל לחקויי  לסו"פפר זל"  לסו סניה רל% עת" פ"ר הנמו ובהלהסבטהריה
  ינסוס לסו  פרשן  n11IDD ג' נהליה  למספי ן5" סיניכי

 מתיון על ברכות 1ל3רך  "לילהן לספסיס  סגהנתוך
 5"1 כויכוח דס:י טפי לתיכון רדעחייסו ע"ג וקףכקתל
  סהסום  סביונו nI1IDD נ' לקיותי 6ל6 "יוון35טלס
 סיס "ס סבת לערב  רבנן  רטרו  וכר"סכהילן לסוהברכי
 ו"ח"כ ונוקדם תסס ססווש סיוס עליו וקדם וסוחט6ונל
 ולי סמוון כרכת ותכרך לסעודחיס ונסר סנץ%י6סרי
 תסס לפרוס רבנן ןטרו J"Db סחס דמי ל6 לךוהרי
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מן תשוב"שערי

mo51סנדק ברכת לברך סרו ל6 לסשמ6 %נתור hSb 
 סמורחייריו נתרו ד65 ר4כ6 6נל סטווחיסו נמרו ק06
 קברך למפסיק סרי רכוכי וחנסילי 'קינים קתייווהכ6
 לקיוחינסו טפסר משדוח נ' חסום 6י ולברדולנקור
 נתנמס סלופי דשקר ונ'שנ)ונמס

 סקי
 6שר ל6

 ומנמס b~o1 נסמריח מד6 6ל6 לנו0וי המנוטחרתי
 טלת6 נסוו וחיסו מטס יסוך חסו לן חסחנר6וסכי

 גבי דגרסיק והגולי כסלכס סל6 חנ6 6מד'לחענוינסו
 טבח צלפני סגל 6ח מבערק נפכח לסיוח סמל4'ך

 דתסמע ישח ל עד ל6כ% כרי סטוחח סחי ד"קושסירק
 נרג' סר3 ע"נ סי6 בחנמ' סליסיח דסשדסמינם
 : 1'עלוני

 hP 1"1"5ר3יגו

 י6ח ל6 רפק ששר 60 שס6לחס קמםמימן
 כנק ס6מח ס"ת זס נורהב וע"ח נ'רטו תפלק6וס
 סמן לרעך 6סר וגל עי 6לסז ס' תנכי מ! 3ופכחונ
 : פ3חוררי תסח חף"נ כנגד 6וחיוחחריג

 ,"5 לו,עה
 נק 63הס 3ין קרי בעל שס6לחס קנמימן

bSnעל סר6סומ' טעם ונוחמס קנק ט' 63ונס hSn 
 מטוחשן ושמסק יסמיל בני שע סל6 מפנינ6ונס

 בסוכם כמקסי חסלין לר"ממ מותר קרי נעלכחרנטלין
 ותירן תסלק לסניי חסור קרי נעל יוסי ף קסנרנ~ז6
 לייי יבוסו סמ6 עחסס וגסוחיסס נילויס סכ6קניי
 כיינו תטחו לסחם ספסור סו6 נתר צינר עכירססר%
 לסרס אסור חסלין ט מש ניח כדגרסי מנרפשסחסלין

 כססן וס"ס כלי בחי נלי סיממס עד סתטס 6ח13
 :נרמסו

 ,"1 5,,עי
 6ל שודם רב יצחר 60 קס6לחס קנטסימן

 למייס וכרנו לכס וושוקסס כי בסלם ל6 ירכיו 6דסש6ל
 כך 6מרונוח נסלם מייס ובספר רטהוח 3סלסססו6לין
 ובסוך6ס למייס זכרנו נחנן ססו6לק יסיכוח נסחיתנסנ
 י"ס עך ת%'ס מייס נספר פלוס ונסים למייסוכחוב
 ימין נ5רכי יסורס י סכם6יור י)-4יס 6דרב קסי6%6

 ס6תרו וכחו לו ס5רי' דגר לכקס לו סיס ימיר כגקק6)ור
 תפלס כסו)זע דרגיו 6דס סוקל 6תר סמוי כמוסמכתים
 מולס לוסש

 3חי
 סיס מכייס בנרכח 6ו)זרר4 כיוסו

 יסודרו רנ וסיחר מסמס נברכת אתרס לפרד"סכריך
 . קטגור וס כגון כרכיו 6יס ש6ל6ל

 ש6ל 6ל bSb סו6לין 6ין 6מר סל6 לדברוראיה
o~bיסרבל סכל למייס ,כרנו כגק לנור 6כל ימיד כנון 

 שווע 6דרב קסי6 6% סאלש לסםשיניס
 וכ'"

 כל לסקול סכל %ריכיס נו נוף משלס סכל לי"סי'ס נק
 סי6 רניס ד5רכי סי6 ולכך וריכס קעס5רכיסס
 : קפיץ1ל6

 ותרץ שס6לחס קנבסימן
 סוני' מס פי' בתני

 לן תנ6 ךפהו6 נין ההמי בק סקוס נלסק פקינוחחר6
 ומסיקני וגייסמיל  חסממ Sb וכסיב יסחע6ל 3לסק סתנגן נטן וכןד6סור

 : מסור נתפחס 6פ4
 מחרו כ3ר סחפלק עק הס6לחס קנגסימן
 כ6ל1 חסילין נל6 קרפ סקורך כל טול6 6חרמכתיס
 6תר 6נ6 בר מייק ר3 "מר נעמו פקר ע"חתעיד
 יפש סליתס ממיס מלכוח עליו לקבל סת5ס יומקרבי
 סי6 תו ףחפלל ק'ט ויקרץ תפלין ףממ יחוויטל
 יתלכוו1 תפלק בל6 יסקוי מכלל מליחס סריסתלוקח
 יום נכל חפלק תמם ס6יט כל מכתיס פנו ועודמסררי
 . כנסס כבשנסוטנר

 כ5 6הר שסע % סערן עם 6טסו סטועור
 לחפלק (os סחורט כל ססוקסרי תפם תסלק תמםסדינו
 חפלק סתממ וכל נפז ס' תורח חמש לתעןדכחיב
 תלטח שיו סקינ' תפני נפיו כלס מחוררי כלכקלו
 . סליתססחיס

 למס רמיה6 רכח3 ס6רז ניקח מר 6תרועור
 וכחיב וגי ד4כנעני ס6רו 6ל ס' יבורך כי ונסיוב דכחיבלי

 6תר T)'D בין %טהעסוח ירכס על לקוו( הניסנפרסם
 נרכס ונפנטז לקרן תכנס ק3ס%3ס מטס טכססקטורי
 . מע"סלמיי

 כ6לשע נקי גוף ומיכין חפלק לוזיר o~h נ6ואם
 נסעת 5חוריס ינריס בחס נצע פרסו כך כנסים3על
 6תת תוונו 6ח ינקרו חפלק סחנש כל סנחריססס)זד
 נטל כ6לשע נתור הריק מסווה עלמו סילוע גלמנתיס
 יגימ cwn5 עינגו ווהס' ר4סחד נסעח נס לו מעסוכגסיס
 6חס ס6ס סככם לירי ע5חו יכיף Sb ל"ו ו6סחפלין
 וסוך פרסיות כגוס נו סיס ונזקווס ניול ס"ח כן6ו)זר
 תפילין וק"ו ונון ככל בו וקורך נו כוחנ וליחסמלס
 טף 5ריכין חפלק מכוייס ס6:ו סל6 לתר 6חסתשן
 י 6מר נווון ול6 ספתך בסעח 6ל6נקי

 חביו חסליו לסמור  מיודע תינוק מכחיס סגוועור
 מנם 4'נ בן וכיס בחטת למנכו כיי חפלין לולוקמ
 חפלק נחטח ספוסמ וכל חסלין כח"ח מיי3ססו6
 קרקל סוסתי ניגסו ו)ץ6ן מיס 4'3 נגסינס לוחודנין
 . חפלק מכם דלbn9p~p 6 לקים ,' ר'ס 6תרכגופן

 בכף עועח OD סדין ליוס מכוייס סכוועור
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 "שיי"*עיי18
 תכרעח סי6 תסלק סממ 1ל6 סססע נסחתלעיס
 תכרעח וכיוח סל כף תפלק כמטח !סיר משו6ס
 בין לתפלין כלס סחורם כל ססוקסס תפליןכמטח ס3חוררי תטוח בכל גדול לך 60ין 3ירוםלחי 6יח6חייכי
 חסים למזק b)a' 0בגו'פ חורס ובין סבכחבחורם
 . נפיך בוחורט

 דרינק ורטשחיסן חפש סל קלף שלוםלשר
 לו סדין חי טסורס 3סנזס עור לשיכוח ל0מ!עבור
 עימ יד סל לו 60ין )זי וכן יר סל ינים ר6ס סלתפלס
 חפלין סחי- לו סיס הזי תמן 6מח כל על ויברך ר6ססל
 אסן 6מח על שר ס%מ ין סל חפלס לו וקין ר6ססל
 סכמן ול6 3מךח6 תקי וסגי מוכחו יני בריויו65
 חפלס יפוזר" ל6 נרפסו דר4נימן נעתיקח6 36לנרפסו
 חוריך4 ס6ין לסי יד סל 6וחס עקי' pb ילסל

 וטחני סיכה נזי 6י קלס לריוסס מנזורסחקךוסס
 סנמח תחן סרי יך סל לעסותן ייעחיס b~p1Dnעליסן
 נתי ס0תסוח נק ו6פי' מוזרי מקערי סל6 !תן כלחפילי'
 כידיי לקמר סמ%ט' שיבוח סחי ו)ונסנ סו6 מנמרי!חן

 טחס6 וריכס יד סל ותפלס ערבית סל סקרן עלס0חיס
 סתומו olpn ר06 סל וחתלם מלב כגט סטרועבטנרי
 . רוסס חהוקסל

 מכיס ומחס ל6ינ% 6פ%ו חציר חפעיןוהמניח
 פולט אויר לסנימן נסן 0חךיר מכיון 3דיקס קריכן6ין
 לסרקי 6ל6 תנינו 6ין ו6ס תנפגיס תחעפסוח ואיןנסן
 סס)זעו חקמס ממכתי ממענו ונך בורנס 5ריכוחנווטי

 רב סבוננ: פסן טיס מנע 3כל פע)ז4 סכיחרכוחס
 6תר סי6 סככס עגים חסלס ה:עוסס * !"להמרס
 בסער, כאנח 0)זג%נלת סכים %נזמום יעביד6 פפ6רב
 ומבצרח בקרקע ר6סו כיבק ומכון נרמוס פניו עלמכסל
 ל)ז0ס מלכס סמורות רחרוח . סכנס ליפי 61חי16חו
 לבנות 16 ירוקות 6פ%ו )זבפגיס 6נל וזרמת ןוק'תסיגי
 6מר ודכר ננסי וכסגי יעמס ל6 6דומוח 6כלכסרוח
 כלטיח 0ח6 6מר ויבר כסיס לחכ0יטי סדו)זסגנאי
 . %יעחנר06

 חרוע יחפלס עע6ס ס%מ6 יחשקתיתורא
 bSb bnSn לס ס6ק ר6פ סל כטוטסח ח6)זרסל6
 !ס וערם סחי bosn כדי 6מיח %0מ6 נריכס 6ל66מח
 חיחור6 6ר)זיח בלסון ונסר סרסר על כנפר וס ננעל
 סתנגיסי' תפלי סל מעכורת !ו יחסלי )זעכרח6 פיריסחו
 . יך סל נין ר6ס סל נין סרטעס 6חבס

 כרחק מפן בו ס)ז:ימי' כלי סכל תסליי סל כיס !1נרתק
 : ע5חס חסל" ק515ס ),נרקקס מתם )וומ6 גר")זר4סחו

 !"ל גהק 5טחרנ

 מא 11 61י 56נעוח ר6סי עד יך סל רטעסשיעור
 נעים סיד פסח נ% נפופם נססים onb ססתס%נע
 קינורח !1 ירכס על מכת" סיתרו בתקוס יד סלחפלס
 יך סל לחפ%ס ין סל ק0ר נק סרטעס 6חוקודר

 onb סל 56נע עד תסול0לח סחס6 %ריכסווהסלסלס
 י סיד פיסח על כפופסנסכיל

 נזימיינ 067 סל 16 יך ס5 16 רזוננס ייספךומאן
 לחקגס לו מסיס כפוסע יסו"ל מסוס 3חעניח6למיחס
 לטסה(ס יסחו לנוין 6דס 5רי' מסחטך ס:מחסכסעח
 כתפחן ע60ן 0ל6 וכיון מן קיבוס יןברי חפלתול'ס
 : חעניח475

 י5"5 ג*1 יומןדב

 חרגו סנפסקס חפניי סל יטעם קנהסימן
 חסירס ליכ6 ושלעס רבנן %6ר חופררי ובחסלחפרר4
 : ו)וגכחס מסלקס 6ל6בנהם

 !"ו גרן ססנ*ונ
 לפלף לסליק מוסר  גשו פ"נ בחסטס סנהמי!
 6נל ונוס חפ4% לסגים  תיסר "גל "תרי'  כבררסס

 ספל" לסנט מיינ סחו על ונריר %ט bmnומבלוח
 סני )זנתס ברי ויסק סי6 עחיק6 ד6בלוח ב6בח0עס
SDלסכיני 0מיינ וכמס ת"ס 6מח 

 סלכס וכך חפ4%
 : ננו'נ חפילי' תגבהי י0יכוח בסחילחעסס

 ס"מח ותן סחס%י )ק סטור סהז6 קנומימן
 : לסה"ת פרט 46חו ור"יחסדכחיב

 פחמ כל י"ל ס6%י רנ שחס %עכין קנזמימן
 מפגי סכסך מבית מוו נ)ז!חס מייב שיתין לוסים

 6מה( ן' על 6)ץוה ף כו pbn וכניח ומוןסטנהח
 חייב לעליס בי)( גין סחומ לול ותפיו לדיררי ראוי60י!
 סעלען סלים נחמלח לסכימס מטס ומחס ומלכחךבחמס
3פהמ

 מסחי
 ננניסס ספחמ חיתין וח5וחס סרכיס לרסוח

 נח! סטי כיח ומסוכר נימין נידחך דרך ניחןל6ה
 תסור סי6 סדר מוכח וניוחס סו6 גוי סל ביחמעיקר
 יטלנס 6ל" נוי סל בניח מהחס 6ח לסגיםליסר6ל
 onw על תחסר מנוי וקין מחסרי סשר6ל ויו65עמו
 טליה לנזכור רסקי 6דס 6ין 5י5יח לעוין מגעוסכך

 קילס ססי6 שחס וכ"ט מלוחש היתיר עד לגוי),5ויעח
 %קבעם למוור מטס סססריס בק ס:ת65ח וח!חסמלגורס
 כרטשם נחרספיר0גי חקיהחס לסוט6ס 6% 6מרבניח
 ועקר לנוי חקרו סיכר וקרקל סלמס ינתסוחחסוליי
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ק השוצהשערי

רחרחי
 Y'b1 ט סור בבי ףקבעס שלס ב"ח מסיו
'nlmDS. 
 נעפמ פתם סל במללו ימחס ווםלכח6 ו'ע עמ'רב
 גנר גי' עג""ס וסלנח6 סרבים לרסק ססשךר4מיט'
 06 נספר %ר,שתיס 16קפס שחס סל סמנסנפספס
 מיע: י6י סחיקי בי . פסולם נגר כמי וטא"סר%04ס
 בסיפק סטקנק מקוס מר סכר פיתם נמחותבסחי
 סר4טתיקס one וסלגצש6 ילת סל ר4עליו' מר טלסכניס
 נמח' וחיך פסיס מלנין שירי סטלס חק פסיסטפמ
 אבע רב6 6חר ט 6וחעח ו' סל ויכק וללמרת
 נחפילק וטץ במשח בק ויונק סלם פלס טשנה(6וי(עח
 ס6תס מקום כל סקזם גחכי בגל וכק בתיחוחונק
 מן ntnlha ועם! ל לס! עמס סבע מ6ל1 6מח 6שתניע

 לל ,יונק ם נפולס טיר6' כה למס מןשעטט
 ר' ז6מר סחומוח נפחס סל פרםיוח ור4לכח6רומותיו
 טמע כלפי מקמו לס כרן סונ6 לרב לש נשיתןמלבו
 ה%נח6 יסיגו בסחי מנסג וכך סחוסה( פרסיוחשושפס
 כסריי אמת שלס סחים שכחברי נטהס יקרור יומקגר'

 : מצ יתכנס סל6 ובלני כקוברי יפרכס פל6ובלנד

 %"5 ג"פ גטלו%ו4נ

 ימיר ושחח מתי פעהיס נבזקת רביםכהוזת
 כל סל בית מחח ימיי החח סי6 ומלכחה בפסע 6ס

 ונויק" ההלס סמיינכ סער פוחח רניס צוחח וקמי6מך
 ממוק 16  נממק 16 מנתב נטסטס מת66הזס

 51 ב' לו 0ש ביח הכלכחן סחפתן 6ח סמוקיכעס סקלי
oino~'יעל 0רמל 61עפי' וס"מ פוצה נכל ניחס שי 
 בז one 5רי לכיח ספתומ  %61ר חטלס יחרמריס
 ספדי 6' בסהbnm 6 לו סים פחס בבל נין סחתבניוחו
 סטוי 61' תרייק סטרי הממר %רוח סערי ולמרבחיט
 פנק %61חח יק ו%6דוח ותחק 1ל%ק נג'סתפייוזת
 : ננץחס מייניכלס

 יל %ק נקינ
 והמהב one יקבע ונוט נסר במקוםשהניקר 961 סמר נמקש חכסשטש ש נכחנחושתה
 ובסייס בקנסי יושגח שוחם ת!הס לקנוענ(

 : וכמחס מחב כגמרו מום ניח ונקטו"נגז1לי'

 5ל לל* = טעיתלעגץ

 מלמר ממח לפווח יסור שלנחגי הנחמימן
 חעסס גדלי' שגיס לפנק 16ח1 החווק )ול6כרי טמשפס

 %b ממח עםph 4 סיכן ראשה ק 6% חגשסלך
 : מלמכס ט גטקס פל6 גנךממתר

ggיל פלוס 
 בחפרנו סייע יקרע סל0 מרח יסם6לחס קנטמי'

נחי
 השקרך sla~o )ק 6% חומס ימרס ה:חורס טל0

 0סו6 ספק יל6 6%שי לגבי 16 ממח במקוסלכם
 o~nb ויתארס דק6מר 610 ממח %עגק ממחבמקום
 גווילי יכתיב ר61 במטת חגנסס ראפר נק 1ל6חטסס
 דהחקימ6 סו6 במליח סיטך כתיב bs נכל6יס לךחגשס
 0ו1ל כה שכיס 5תר סל מעלי)( סרנו נקרני%חפור
 עם כרומס מהר פל מזק %י פיסו עד 11Dh ממחלו
 כסוק %חערר4 חונטן האלח לסמק 6בל 63וינסמיק
 * ק משק %ץחסור

 וכפילו לברך 5ר" נס סמחכסס ומ! כלוטלית
 דל6 סו6 פיערת 6ינש ו6י מלנס הע OP3 פכמ~יסימס
 השור לינ( וסנף 6יוןח מ bw כולי לגלימיסטווי
 ובמוסיך מצבע שחח ל6 השסומח לברוכי 5רי' להםמגסי
bSפלס ש יוסיץ ma" שסיס פי' נך nSz קרש בי 

נסרחו
 מ'

 גייל מלש למוחו כעםPo 4 כך לכנך ממח נמלי
 חכלח סל 6מח וומ1ליי6 לנכס ממח סל 66ח.שליף
 כוק6מר4 0יטור0המס

 6תר יסקרו בר רוש רב 6מר .
 פכרך חנלח רב 6מר 6ב6 בר ירמיס רב 6חר צמחרב
 כסררי 6מח מולטת נס כרך ל6 %פי' כסררירוכס
 המכס סימתך סרי טהור ר' חמ6 )שלי6 מישרוכמס
 יפיח ל6 ספומח ת% דק6מרו תליות 1ר4"גוויסלפ
 ל6  ה-ומוסיףממבע

  עמיי
 5ר ובפחס מפררי פלס על

 חסייס ממיש וכססתן בלנ! חחנ*ל 5חמיל כסר61טיק
 לק ש מ%י6 ר.חמחון קמר % געל סיסשלוכך

 מעליון קסר וקופר לבן סל הקש חנלח סלמ%י6
 %ג ער מליש ליחסי רצ%ס

 הכוי
 וננול נחס כסרר

 סס6 רב ז6נור 56נש~ז טלס עד גויל מקמר ממחפל
 ליאק ולך מהה 6ונגדישש6

 נחי
 ש %6שח מ

 כפולות שרן ממח פל מרכו פיר64 מרבע ומס%סחקק
 רנו 6תר יעקב ר 6מר וממרק 56בשחמרבע
 טליה מקק )ק גורל קסר מל6 סירמיק 51ריךיומק

 סלם על 0לס נס ר6"( רק יחפור %ט מעסכקהעס
 עליון רלי' כיק יחפור ל6 0לס חי בנך תורחעלים
 : חשר %סי ימי דלש6 נמס גגיחורח

 % 140שלפגו

 לס לטסה( לסור נורי לעכק Dp on5bDmמיי
 ימוי לס 61ק %610 נרטח מנע עליס ולברך משםן
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 תשובתשערי17

 אוחס תס6ילק l'hle ברכת לברך ארמיס מק ר16יונך
 חברכץ כפרס 6ותרח 6ס עליתי לברך סי6 כסרס06
 וכנר ויפס וטוב סחה סו6 וכך תברנץ pb ל16ו6ס
 : כתופח נפי'כחננו

 ו"4 ערינהיחנט

 אוחס סנוחנק נימס מלס הט6לחס קמאמ'
 6פייחס קורס פסמ סל, בי'ש מס לס לקרוח יוותרלכסן
 06 סל למלס 6ל6 סס פממ סל בקט לקרוח אסרו0ל6
 סויפי' pb דקי"ל %רפס יכול 6ק סס לס קר6ט6ס
 סרי סס לס 0קר6 6מר אוחס 6פס ו6ס ננטקדסיס
 6ל6 13 לטבוח לאסור ני"ט הכלו 60סור נורי6פס
 אוכל טת6 סכרין כען גדול' מלס 6בל נלבד נפם6הל
 שש קח-b)oa1 6 ב4ש למפונס כסרס סי6 סרי6ונ(ס
 6כל בסס יעמס ל6 יח כל על עובר 6עו ניט0ס
 סח6פס עי סס לס חקרת ל6 וך6י כהי 6ם סלמלס
 ס)זנסג וכך לעסות ראוי כך לכחמילס 6רלחובם6ר
 כמקוס ל6פו)(ס מותר 0ס לס וקרא טערי 606נל
 pb החר כוטתו6ל לו אפויס סי6 טמרי קטן טגןסק

 תנהו עליו יודפס סטונו6ס נוזי 6ל6 ויסורר, מעחרומח
 מחס סעיסס תר6סיח יפרש ל6 0ס לס קרbS 6ו6ס
 תופס 6ל6 לכך רברס סטיסס ס6ץ לסי פוחסהסס
 6' נגר וחטיף 6מך נמל סלמס 6ח ומלרף ניס6ח
 סס עלים וקורט ככרות וירבע )זעסריס מסלתן
 : מלכסוכן

לשינו
 גטן ישי

 06 סל מלרז 6ופי' וסלכחonShaal 6 קמכסי'
 יעין קונוס 0ורסי' וחין טוסים יתיס נ60ר וגןבפסמ
 4'ט לקמר on:b תתימר 6בל בי"ט קנביס0ורפ4
 מלס על 6ל6 בוגרכם 6ין בורנס ולענין אוחסוסורפי'
 סקדוסח לפי כלל מנסן מלס קווין וקין כנ5 הל 06סל
 נונקר- מלס סנזפרי0 גל 6כל למ%" י651ס ואין סי6סגוף
 ו)וגסנ: )ןע0ס חס לו ו:וח:ס נס!על

 י"ן גטו,:*,לרע
 סעיסס חן מלס ספרסח לעוין o~Sbna קמנמ4'

 ס5ריכו:ו סל6 ר6עו כך ל6 6ו עכ"ד 6' לסער 5רי6ס
 6מח בעריכס כלס ס6ס, לס 6פי' 6ל6 לסערמכעיס
 ושסיח כרכחיב 6מח מלס b~b למפריס עליו6ין

 סמייבו ווס עריסוחיכס ותר6סיח מ' מלסעריסוחיכס
 וכנוס הסס סל חיובם )זחמלח תכ"ד "מדהכתים

 נסוגי 6נו וכך . ק"מ מ5ס ומוולס בי5יס מ"ג0ישרס
 כתו בס ומסין 6נו שור 0סי6 ושסומל ברקס סוסנומן
 אפויס מיחס סל6 מלס בפוחס 3תקדט טצ0י'מסיו

 עד 0ס לס חקרך ל6 יפזור כף'6 סלכס וקצעל6כילס
 מיתון ליןי b~nb ולסניטרי לססרי0ס ב6 ס6סמחספס
 לתור לס0ליכס 63 ו6ס טןכ6 ותל ירסס כל חמוסועובר
 %תופס סס לס לקרוח ב6 ו6ס ני"ט קיסיס סורסי'6ין
 דלקו מידי עביר דק6 תל6כס חעסס bS תסוססונר
yb6כילס 

, 

 6פיש 6מר סס לס קורץ סמכך סו6
 : סלכח6 וכן לס הריף נעעד סל מולו עד לסותכים

 לס עלחס כיס סטבלס גוס onSbnm קמרסי' ייי,
 סבילס לס בעלס ד6ווייו(6 סכדס רפינו .כך ל6 16טבילס
 מיינו כל טובלין ברי .ותקום נתקים פסיס תפכיביס
 וטרור מייס נתיס נערו ורמן נו סנ6תר )פנ מוןקריק ונעלי ונסרן נכנלס וטנו6י' ה:וערע4 ויולדת ניסטכילס
 נל מנעו סכך מייס תזם 5ריכוח 6ל6 ניקוריטניס למן שלס וקין מן (נוח ספק ס%ר6ל נןוח כלועשיו
 PC 6ל6 יניס נ6)זר . 6% נתקוס סנוף יס 6ותריר4ויס י יתיס קר6 סריס %תקום סכ6תר נתקוססיחים
 תטסרי' סיחיס כל 6הור יוסי ר' סרבם יתיס תימנו

 nbwn מ4 נסן ולקדם ולנוטרעיס לוב-ס וססיי'טומלין
 0ספסיקס (נרי ן6תר גרב וסלמס סן זבוח ספק שוחוכל

 ומפק הדס הב"ס סבעס לתכק סהרון 0לס כג'טסרס
 : b'oונס

 בעילת SD11 רבק שקנון ס6 ו600לחס ק0הם"
 (נר4 כעיקר ותכעס גקייס סבעא וריכס ופורסנוטס
 רם טורמ עס סת6 מכתיס לס מסו חינוקח ל66ו

 ויבס ושפמי בל6 בח%יס וס לכ6  6פסר %יבחולים
 יביס בכיח ועורס ד6ח6 6:0 ל6 סו6 סכי רתסוסוכיון
וגיסת

 ול'"
 י וכס כעיקר וטניס נקיים 0כער4 גריכס

 נספר סן סרי ןס סרקו ותניקס טוברחוהלכחא
 יחק וס6 לטנילס נין גקייס לסבעס בין חבות נדוחכל
 )זטונרח בחולם סן 6ל1 סעחן ןיין נפיס י' 16)זרר"5

 וחווחס והרסיס חנט לענין סי6 ור4לנס תקנסותניקס
 סעס נל ונגעס ילעס הסורס נסעס דוסחדסיכ6
 סעוח עסרס סחיס וכקנביס כחרו)זס וסחט מלסגינלו
 וכחיג בבעעחן חיל כת"ס טוחו תטת6וי( וסחןקודם

 כטונו6חס יתוחו ול6 תטוח6חס יערטל 3ני 6חוסוסרחס
 0יפר0ו קר' לבני נך%ס 6וסרס גו' תמנני 6ח3ט)ז6ס
 מנע לענין סעכך עמס וכונס לוסהן מחוךנזגסוחיסס

4
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קק תשיב"שערי

 סלן ו"נ לענק 6צל שיס מסקו שים ל סלק חקר61
 : srtl פלח רב מןסווח

 מניע סל6 נחינוקח עפיו ופורם תמס בע"חבהבל סלכרי Shlnm רנ ו6)ור 60 קם6לחס קסוס"
 ו%"ותנם

 טיבה( נסחי )וגסנ וק לרקוח omr כססניע
 ונספח סוס ממר נח קטגס ס6פי' קרקל מקשיחובכל
 : ו'ע סיל6י רב ופורס תסס בעילתשעל

 ננתח לטפיל %ס יטלס שם6לחס tDpמ"
 וריופין כיון חלמ6 16 נוכונסי' ס6ס % מס ס6קרומש
 מכחיס סט כך מכושק ס6ס % סס ס6ק 6עפ(חיתע
 טונל אינס 6' קורננה מסר במ' טונל סו6 ס6סעמ'
 ססו6 וס כדג נרגן לטבק יטלס והסס ודופין מיססיו
 סתקשס מתן שע( גטל4 הבס תלתעלס מופי' ונזיסנתיס
 רוופף נק ממנסי בי טב%ס לס שלס ם ע5תס6ח
 : ס6ס 6רבעיס ר4מיס נקמח פשמזק

 1"ל טעייימנו

 כון צחולס כסרי ססס' וסם6לחס קמהמ"
 נעיל' נועל כססו6 נפולס 6סס סעם6סלכח'

 סרס מפגי מיס נטיס וחטטל גקייס סבעסהכספור עי ממש בעילס לבשל והסור ממגס פורק בטסססי6 ר4ר6סונרי
 בנפלס ננותח וכססי6 עש סי65 נדס לדס טרסנתסיס
 סרי6סס ונותן ומללעס רעדם 6ו)(ס nrnbר5טו5

 נ6סחר סנחוב חס וכעגי! כוס פורסת סי6מחשמלת
 : נורי ספרסס מלמך רב 6תר ת6ן ר4תלכסונתמלמל

 יל מהי*לכ'
 יחס OrbD יהדס ש שם6לחס קסטס"
 וס6יגכס רמוקיס שסייס מננס הפגי 5גס תפנילטפל
 bS 6מר מקוס Sb %%ך סחקוס 6ח לטעבינקש
 כל לנדר( תקנסמלינו

~p'D 
 6בל בטבילס 6ל6 לבעלם

 נוגעת ו)(י6 נול6כס כל שמס %סיוט נמסלססחש
 נעלח6 טסתם 3גל %נסונ %סחסלל נס תגעי וסכלנכל
 6נל כך כל חעסס סנלס סל6 5עס"י סרמ5סניק

 : סחטנול עי עלש יכ6 סל6 סוסוזלנעלס
 סהק נרגם תנרנח נוס onShna קעסף
 6ו כמקס תוכסס תמתח סי6 'פטוררי 16ותחסללח
 כיק דל)ז6 16 לסוכות בסטר ו)וחפללח ונרתחיילחץ
 תחסללח ססכיס רצינו כך . סכ6 ל6 לסי  בללרחמילה
 נסי לובר מוססם וג'ינס כחגסגס ונוחסשנרכס
 רניג6 6תר 60 המטח מן נפטרת כלוס לביחסי6סורס
 לספרה 6ססר לספרית דמיינם כק מלחס ל6 קרסהס

 צעל וגטן חפילס לי וחס חטם ברכת לי תס צרכסצל6
 סם סערב עו וט)ו16 נסס סכחגו מטחו וחסמםקרי
 פירות ונרכח מתוק כרכת תכרכ" 6% כללו יל6נמי
 וכי היכרכי סל6 6וכלי' וכי מחפללי' 0ל6 הזדרעיובין
 תחסללי 6ל6 תברכ4 1ל6 מחסללי' ס6ין כן לונוראפסר
 : נתוחן נירי וכן כלוס בכך ואיןונוברכין

 נעלייחו ועלס סכל ןח)י6 ס6 לכו קסי6זהי
 תגרך ל6 טכעס קורס 6לת6 סטנילס ש 6קב"ו8ו)ור
 מנרכין ול6 יוכלו דל6 ר4ט)ו6יס וכל לגיס תיגסומל'
 לספסר כיון מחס קפי6 6% סו6 סכי ל6ו סינוןברכח
 סחות וכרכת תפלס לענק 6בל מכרך יטביללאלתר
 תכרכח לפיכך למיטבל  יטומ6ס יומי כל 6שסר6י

 : מלס לספרטח ותבוז'"עחס%ח
 כדי לטמר מיס נמים טו3לח פסיק ונק כלונדה
 ש פמונר4 תפס לברך לניכרי לבעלס חוחרחסחס6
onbשסיס 6נל מייס נמיס לטבול pb נשנס טלעןס 
 : וטר4רחס טריוהס חש עליכס תרקחי ותןעד

 לסיוח לתיוט משרי ר~נח6 הם6לחס קעשפ"
 6סורע חס וס מלסיס ליוס 51ינחס טסריס עסרו6ס
 לטהר מוחרת ר6חס 6% לסריס יום סנים גתר6ונכין
 טסריס עס מגיע סלסיס ליוס ה(וססח סלסיס יוסעל

 פ6ורמ מסקס יוס וייסר סלס4 סל יוס בוחרור6חס
 . בזתנונ6

 וסיכם נגויס טנילס bnwbS לס סלק6 ל6 לכיריתייק יספכי פירק ניס סהר 1ל6 מ(ר6 יסבירהיכא
 קותח6 טלס 6יחח6 3רי לחיתר6 מי6 הסיסידל6

 ימי: קפיר כ3ימח6מינגןר6
 81ל הקויללננו

 ותפחס לילו סתקסס 6סס שס6לחס עקבמ"
 לגיס נדס סגין יוס י"6 פירה סוי6 כישי בקמושדם

 יחי וסכעח חגרי bnSn מגסו וסי חסיני לתסססלכם
 . כשחס 6ל סדרם סר vnv יוחק מןי6 ו6ינקחס

 מון סכע( ירכי נכל חטח)וסח נדרי הרםאנשי
 לו תוטח ול6 מכוס 6ח לו יוחגו פינס רברי'ה"מ
 : סמסס6ח

 בגלים ול6 למ בדבר נופרח 6ינ0 קרקל 6רןשני
 : נכס 6ח סחבק סויירו ונודניקפננע(

 נקיי' סבעס 5ריכס ציירו הס6לחס קעגסי
 הלסח יוס ומלסיס יח"ר ת"ס תפחרק 6פף 16רופש
 כלו עס )וס יוס ת"ל )ופחרין ~PO תפיי יכ%יתיס

 ודקי כקייס סבעס הלסכך לטפין w)a שסיס6ף רשי
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 "שן""שע**18
 טת6ס סי6 סרי בימיר1 טומ6ס מפסיק ו6סר%ק
 מסמפח ססיחס כנק לסמם יסורס שכר ים SDסישבח
 יתיס וס"ת בפסיס 16 וכר פל יתיס בל"ג בעלסעס
 טסרס ילף קז ופסק טרירס יוני 0סלהו מק נקבריסל

 Sb שקר ג5 דם ח6ס ס6ק 6עפ"י חורריפ6מררי
 ונ6 תסופע חעק סרינשק סמק טעח6 מ6י ונמסיסמפ
 נךס ופצפיח לילס מכויציי בתטס עמו וז'קט סמ6מנסי
 ממנם לפוזפ ינוירס סרמק5 נר4 מכהיס וטפונהיררי
 השגס ססש ופל 6כר xba מלסיס סל ליסיוחס
 :לכקנר4

 הכנערב יטובל ירך נגס קף סוז6ס ד5שר לטנולסיב תכפור" בעם קרי סח6ס הם6לחס קעיסימן

יפפסי
 %6 נקמח ממר hsw ר4סגס יוטח נסקר וק

 פוק שים בפקר לשר ק pb %6 בי" "wbכן
 6 6% שחש קיש מממך osa רכחינ ממנספסש

 פס מק 6בל סממנס חי Sb יב6 י6 לתמיסממי
 פרשי חח טות6ח השיק מיצררי נטהץ6ס osbnpפר51
pbהדרי בטנילס קקי לבטל הם רא6ס מס פיחוס פריי 
 ב"ס עע פל6 6פסר ס6י מחורק טומ6ס טמ6כנר
 נר4שעחו מנגע 16 רומח שסל פגככם 16 נקנר 16רומח
 "יפוח נכל השיגל פכ" YSD obn פעבח כלש"יבמח

 pb סורקי ר4פרר4 בצפר bSb לו שחס bSפנטולס
 שעלס מפס רמיקס bSh טבילס קריין בעלי5הכק
 מפכי קרי כבעל כך מטחו סמפש וק לכר ע5)קלנקהש
 : סקפריס

*sDיעה onSbnn 
 ראגבי

 ביס סמרנ מיום מכמיס סע כך bS 16 לברך חיך"'ט ינבוי פכח %נו
pbכיורב ל6 לטבול שנס שיי 61ק ועסרר4 שתסס 
 סחורר4 תן טכילס עליון ס6ק י;ש נערב ול6סבת
 pb ק%ס הקים ~pb עכסיו 6נל חקות לניצח6ל6
 טנל 6ם לטב% ה5ם עלינו ס6ין ומק טנילסעלינו
 כמיס כסטנלס ממוייבמ ססי6 נדס 6נל לברךתסור
 pbn וסריס 6כל לברך וריכס לנעלס לטרירססייס
 עליכס חרקתי פיחקייס עד ל6 010 פק מונייששם
 תסחו וסתסמס sttr כטרה6י רב וטרירחס טר4היס%ס
 כל 6ח ורמן נו כחיב קרי בעל קרי (SDG ססו6צע"ג
 חטחו מסמס 6נל נעי מפיפס 61פף עסו כל ויריךנסוז
 5רז נסרו כל 6ח כחיב 6% נתיס bm1 מכחנכית

 : נופו כל לרמצו צריך ph1 יפס שפסוע %)וטסת6נכטו

 תפלין ללוגית 6רס יוצל 06 ימס56חס קעונם"
 לסמור יכ% obn רקיע כך ל6 16 תטחו ססימפלצמר
 הומאס חקוס לכוי! ויסע נטהו6ס יתלכלך bSnעמנו

 יכ% 6עו ו6ס תפלק ףממ יע שתסס מקשרומן
fDSחפלה ףממ חיבול 16 שת6ס נניגנח תקום % 
 י סעס הוונו סחפלק מןיכטל

 ואס ום)ון נוטנו6ץ ס)עוגעק pb ר4הקוס דוחתפמרב מחפתי 6% מקרי ל6 שבלק קינן )פרמשנשי
 יהזו רומין 5ין D~bn מכס 16 תלמיד ש6 061%
hSח"ה( ססח6  רליכ6 ריחורס חבית 6% ר4כנסח מכיח 

 a~p:ההמך

 הסי' יעבר כסן סלכח6 ופם6לחסכו"קעז
 ומס"ק 6ינק מללזו שנחק בנק לה( ךסה נס גלנהסס
 בעתה( כל המרשל כח דכסיב Dh"3 וכר מלל ה:6ילכסוכס כסריי נונו מללס  סגס6 יפר% 6נל לנעלםלכסוע(
 אוריד ל6פוזסי ותיגעי מזי סמ  ובנץ לכר,גספסולות
 וכגן  IK~S  ליז0*ן  ול6  הנפה  לסרס דליפרטופלייתו
 תהל 60 פיהקו שלעיס לה( O*~p יר6הוao 6פשע
 ליוכח' ן6ו% מייסין סה( ו6י הוסרו  כמריסירא א5עהיס היגס ופרט ער ושתהזה( והיחבריורמז(
 56נעחק( ריס ליס קייק סגם ידיס ופריסולמריחי
 יחס ליפוזס יל6 נוותכן ניסלקנעק

 וווקלי
bh סדר 

 : ונעמדניס
 יגע יעמיס לגסכיס לסקרוח 5רן 5טרשליח

 ומוחק ר4כסמס עס ונןור6 בזורע לקמר קומררזיהן
 וטפן ניסיברי wb pmD וכך כלום בכך ו6ק וחומראשן
 לו 6ונוריס ו6ס מחברך קינו כאנס לנרך נעלספקינו
D~h1פמי 6ח שמי מפוח לשוחו ר6ף מנרך SD נס 
- : רקס ופיכויפושל
 (a~o דתה( ומס"יח6 תילי שויי יק קעת ם"

 גסת ליהוקי פתעיס סלסק יכלו ל6 גחריס רבבר1
 : תכמת נמך6 6גשיקו תנסק ומר מווכל

 . גומריו יפיס רביסיג  וסהןס בריתס 6שח 6רנע מסגי ao דל6תר
 סר6ס נגלף קמוח ארבע תסגי סורי יל6שנית

 . תמהו סונט רבופראג
 וכר"ג בטבח ישו כל סגעת' מלס וקיששלישית

 . ולמריו"'נ
 ידע ל6 קלים יסתע ער bnSb ע' סיחי אתרלפניו ו6ס" ללירז מביט מש פל6 ומתסיחרביעית

 נס לעחוך יכלו 1ל6 ולמריו מסח ורב יוסף רבונסע
 י עינשס 6ח ססיוץועד

 ול6 תקיף סה: מורם6 לכי עיף סה( כדששית
 . למריו וקנייוירק רבי ונסע 5טר' מטרם 1ל6 רנק ק% ועי% DDnסה:
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81 תטובח*שרי

 מרוס סוסה מסתפח 6מל מש דל6שביעית
 י סשס וגי %סשנ

 ומפייס לגניו( יהסו Slb עלש דקפיו רכלשמינית
o~sימר? לישן ררב כרקם ווטים רב וכסג . 

 00' רב וממג במפלץ חהר רגיל טרשתשיעיה
 .6מר?

  לפס לידר יציל ידפיס ערב ק"ן גהק(עשמיוייוז
 ולק"מ 50רי חי %כל לרש תחורננו! יסעחסחיבס
 b~b נר מיי6 ר' וחריג חסונך ס' 6ח כ3ך סנ6תרהרי

 דבר ימחש בר 616 נר מ6% רב וק6מויקכמרז
 ויורד 0תע על כספורה ערב קלו השש סוסקפר6
 סדרכ י6סניז חתם לטרפך 6סנייס 6תר סחיברילפס
 מסוגך: ס' 6חככד

 ph1 בעכירתן שכהד מי onShnm קעטם"
WSDל,ס וקוים 0מספרין בספיררי 656 אחספס עריס 
 יש נך SD'1 ק וין מרי סהר ססרון ערות ע"עי65
 מלקוח מלעסק

~nbv 
 סס%עס וסנרי bS על תלקק רב

 שנשר וס"מ ס0מועס טוכס bS מ נכי 0Sbנ6מר
 6בל own הרי ש חטונס OGD ל6 וס וקורסבפעש
 על לנם 651 0ל6 6ווא מלקק 6ין 6ק 3שחניוסד
 . סלכח6 וק תנפריס סססנכיס

 ספת בספופרח כתכמול פירקו עדחשאטרחם
 נספופרח כמכמו' נעיק לb~D1b5 6 6נל קטלךלעיין
 ot~b)n לסם סילעו עד ובתכ6פיס סתו6ל נד6תר6ל6
 : ש'כ ו"ל שח"ירב

 ויל עריתוש

 יתש קמחו נרוסס ינסינ נסן onSbcm קפמיי
 לחסוי לי נימק ל6 ו6תר טנקס 6% ותני חלח6חרק
 לס ונוגרס חינס וסרט עד לנעלס ליס תסתחינ!כסן
 ת0גמיק ל6 נסן למריף לי כימך ל6 דפתר"שיג
 בעל וקימחו חיל ר5ם 65 ס6ס חנק י6מריק3יס
 ליס סנקי' ל6 עביררי לתעבך בעיק יסנור כל וגלכרמו
 ורעש תמיל ק6 ופיסו קיסיס ירמתג6 כסןולש

 וליכחו ק6י נעביררי בסיס י6יחיס דכל תיירליסחחח
 לכסניס ל6ייסובי פסען וננחית סיכת ןמללי בכינםעל
 : לעולם סכר(הס )ק פס1לס וכר מלל נחדחק

 וסלנח6 6רכעי' %קס למח סמטנו6 כסן קפאסי'
 - נ0ו6ס לקמוחו bnwn וקין מרוסס שמוחו hnpnכסן

 גסיג6 מרדות תגח גסינ6 ךל6 6ע"ג י6ורחח6והלקוח
 ק 6עו תריוח חכת 6מח מסר 6רנעיס תורסתלקוח
 ובחס נהו 0חש עך "ו 0יקנל עז שוחו מובטין6ל6

 מסבל 5ריכק pb1 ~מס כפי ב6פסר ותכסו עבטו610
 : דדייך 0וו66ל6

 וניגר ענית( מענר 6יס onSbnm קפכפ"
 יברמ סת6 0בח ל65%י והחיריק ננט 16בסבת
 16 ססר4ר לניח  למכניסו מסו מי ניי טפתוויחלם

 סססראל לניח יכנשה(ו ויקי ני"ט. 16 בנבחלסלקוחו
 ננולקוח דברים וק מ%% מפכי ניט 16 נסבת אוחוילקו
  0ל6 סססר למח לסנרסו תמהו 61ל מ%% נרכס0י0
 : וצוחר לשרו חמת סדיינש 66ריסים

 16 חסור 3י"ט כבוי נרס ה60לחס קפגמ"
 הידס רב לני 6יקל' דשל6 ס6סור ראינו נךשחר

 תפסק6 לonol 6 בסרגך כש !קיף קו6תרליוסצסת.עיס
 בנר סוזן סרחן לשלך bsb ף  לש אשיב סשדי'ש
 יקbJ~a 6 זקיף קו  למפנקי לתרח ו6ח שין וי"אמנח נטי %ענין לכנוי נרס ליס סוס נוסנזגס  רממלמון מכנרי חסום מהב נודיע הןמסחפק תנעיר תסוסמ%נ
 : 6דעח6י ל16 ליום 61)ור נטי לשגרחח

 ו6לינ6 ,קגי' כ6ר3עס מלכס רב6 אתר סןקיוסוו( סחי גליות סל olw סני ושחר כתקןוהלכתה
 : סני טוב כיוס ומשחמיך ר6סק טוב  כיוסחייפליר  %ביי בר וססו6 סן קקדוו( סחי ר6תר 6לעורירכי

 רססת בעט מחא גי הס6לחס קפדסי'
 משוס יניס וק לה0משס פף י  מי  מישאתחמש
 גוש סחלסוס פירות וק סני ט כי למכלן צוחר 6' ניטטיס
 . ל6 16 סני טוב ביוס למכלן חותר ר6סק טונכיוס

 0מזס דגים ובין טני6 נר בי, סכלן רעינוכך
 וק ריסק במט גייס סחלפוס סירות ובין ר6סחכמט
 כיק סגי לנט תוחרין כלן ריסון בקט ס:ולדסניחס

 בכוי 0וו:ס ב' י"ט ונכנס רקק "'ט סל מתהגטקעס
 6נל טוניס יגויס בסקר יזקף תוחחן וחיךעסייחן

 תכל ר"מ נסחנס חס וחסני סן 6מח סקדהמס מסני6סורין גל"
 סיו ונר6סונס מיס כקידום חלוי ססי3ר תסגי טוביםיתיס

 סעייס כמחסו 6מח ODe מכחיס ויכו סר6יי)ם ג%נזקדסין
 ייגע סל6 נסיר מלויס וגחקלקל1 סירמ על לסטייל3ו6
obל"מ סל סיר 16 יקירו מ% סל סיר wpno 6יסע סל 

 יתעלס ס)עמ' ),ן עורס נ6ו ו6ס סחנמס עך 6ל6תקבלון
  %חמר קי0 16חו טסם, ססת0 ערוכ ען %)ועלסנועי
 !הן סענר וכיון נזכערנ ר6עוסו ויגורו ב6ו מכנרקי0
 קרס לתמר 6ח נוסגין go1n ביוס ט סקרינו 6%יווסף

 soln, נוונזקרינק
 om~o ים סל טוביס יגויס סני ל40

 ר"ס סל יתיס סגי נוסנין סמקד0 בוחן ו6ס' סן6מח
 הגס גלעת סל טוביס יוויס סכי אוחס קורין 6יןלפ4
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 השובהשערי19

 בר %פ4 טובים שיס תגל רם ומסהס ממוררי סויר4טעס
 בסס תשרין ר06ק 4ש סל וניגס ופירות ורגשטבע
 כנון בתמו3ר ס"ין מקוחו ים ob לי0ר6ל יורק0סבי6 נוי סלכח6 פפ6 רב 6תר לאתרען לתעלס ס6תרכוכחו

 סל סר6סק כ"ש לו וסבי6ס וחפרי 63לול ועכביסתתריס
 יקו וגכגס פיוס וקדם ר6סון יקל סע6 כיון לערבגליות
 לאכול )ווח' 6%לחר וינטר לכרס, מיכנס נכדי סוררםסני
 "ט התף o~nlb ob 6ע סכר טעס וגוס 3י5ם וקחסן
 וכן ווהוי(רין 610, מול סיוס נחסרי נרו סו6 ודאיריסון
 בימם וכן כחלמו תמי סללו סו6 נחסרי נו'ו סיוס ו6סביאס
 סיוס ' oh ואהגר הוחכס ריסון ט 3י תממ למברוחיש חנם4 עירוני 6ןס חניון רב6 ואזור חבםילון עירוביוק
 שפוח מותר וכנר מ% נג'ס ססו6 לתמר סוwrr~ 6ודאי
n"us66100 לזומר ו6ס 03כח לאכול מול 0סו G"D צ'ט 
 בנכח ומתיכי חבסולין עירוני תגש 6כי תמ% סו616י
 טוביס יתיס נסני רנ6 ק6תר כי ויוקץ סו6 מ% עריקוס
 וחוב 6תר ל6 4יס סל טוביס ית:ס בסגי 36ל גליוחסל

 נוטרח 3וס נ%דס טנור רכ גליוח סל ירטהסני
 ומס ס3ח 6בל נוס הסורס 613 נולאה6חר

 ורבי טס ונסורס 3וס כהדס 6מר רב ואבח י"מ6ו
 ר"מ סל יתי' טס טס מוטרח כוס ג%ןס 6תריומגן
 בוס o~lob בוס כ%ןרי חרוייסו ך6נורי ושווקלרב

 טוחיס סלנח6 'רב6 שתר מלנס ונך נוחייסוופירות
 מסקלו מח מן לבך למונור' נין לקולף 3ין חלת כסגיררב
 עחחין 13 יתעסקו ר06ון כנט נוח 657 ד6תר מכתים13

U"Uריס סל קיש נסני אפי' קרשים 13 יתעסקו סני 
 וקין סלכס וק נכייס סה"כ נוס מן 6ממ יקיטסו6ע"ג
 : חתגסלוח

 סל טעחו ניסורם כבר ר כ כס לרבוי ק0י6חשי
 חורס כגי סתיס ברמני וכחס תורס בני אינן 0סןדבר

 מסלמו בסכר כבני לכס לפסתו מנו 6הס מחורריומבמיס
 כתותינו: לפניט מסוביס onb 6ל6 ללוילו

 ז"ל :טוריינ

 קדרר, סל חכל4 תיני גל on~hna קפהס"
 וחוריק6 תחילמ6 לבן לס:וח ו6"5 כנט כירכן:רוכין
 ס35ש בנך 16 נוי מחפרו מלוק וסלכח6 . סלכסוק
 ob וך6י 6כל כי"ט סמי תן ליטלו אסור לי0ר56גוי
 חל6כחן סגנתרס כליס ליסר6ל דורון 13י לודינר
 ~ס 60ין חתנו לקבלן חותר גי"ט 6סי י"טמערב
 חסורי' כליס וכיס יותן  בגי ופירוח ),דגיס יותרממור

 : קלמאיסורן

 על ל%3ע 6נו 5ריני' ני'ש onSbnm קפומ4
 לנקע wb ס5ריכש יורעד ס% ל6 16 ככרותסחי

 חס כמנח נוממ' ספגו כירך ביט ככרוח סחיעי
ODDש לבשגנ קראל נחמשו ל6 עיקרי ס3סבח לפי 
 חן ירר סל6 כען נתי ו43ש מן תמום bSb ככרוחסחי
 במנח מ! יורד סיס 0ל6 לחיט אווצר רן מלקטומויגייס פסח דחגי6 כפכח ככרו)( סחי על לבקע 6גו מייבי'כסבת
 מנח ח'ע תמן ביו"סכ יוגע( ל6 סבת ח'ע "מןבי'ש
bSנו: שיס 

 לחליי( 6פי 6"י ובכי בי"ט בסר סוקלי' חורםאנשי
 מ0גיו(י' Db pb'1 סעננריס תן שמיס ot:rbnבכף
 עיקר: כל ת6וגיס'3כף

 ברט לנור לירן 6לס יכול וסס6לחס קפוס"
 יאכל 06ר 6ך מכחיס פגו כך , bS .16 דלילסומכן
 תיס סו6נ"ס ואגו סו6 נפ0 סרך נווי ס6י נססלכל

 אחרי: 6לסיס בסוף' 406 סכתתחמוס
 קטנים סוגל" ומס חלתיןיס בינייכו ד6יחושששלחם

 שלס עתויי סג6היס על ו6ו)ורי'. . היקיס נסווליח
 ינינו ל6 וסס ססריסס ומומ6יס ,ס י3ר למסתנין
 כן6סכנק . סבנ16גיס קטן .קל חלתיייסס חלתידסססיג תתרי קטון נבר אפי' ר4סימ 1ל6 יריו ויועמס ס'פוגנל

 ,ער בש In)ab נס0יס דנם נחר סג6וג4 תןלמי
 דOD 6 ד6 קדקדי דרננן, סויי כל לטב ססו6גברא
 ענעי וכחס וסגורי וסלל )ויונוי ן6חגנמ פורנס סדריוסיח
 יסורון.סלכס דרקיע6 נ)וחיכח6 יחסי סיעור" לוןדלים
 11(וסנ4 חקורות ר6ו ל6 6סר סועליס נ6יס שיך .כתותו
 נפי בחליסר מסנף חי כמלחו SD1 ס' על סרסליגור
 נן יסוסט וידווח ~ao חס כל ע5 וענוד סחלמודכל.
 על תוערי ועותר חסיני לתסס סלכס Pb יוסי 6יסנק

 מייס 6לסיס ונרי ניס כי סנ6וניס מבקטני קטןחלתיך
 יוחס יומו ל6 סנני6יס רנן גוסס סל בהידרסוו6פי'

 6ל ס' 5וס 6סר סדנר סו6 ופלפ%יסס ומכועסת)וקו)וס
 בפקס ר6יס תכי46 וקין סו6 סכי 60ונור4 וכעס(נונס
 ממולק וכל געל 6ו קטון יכר על לחוס 6ין סו6תקוס
 : קרחו ועל ס' על כמולק ובריסם תכל יכר סוסעל

 6ו 6סור גויס סל חת6ס קס6לחס קפחסי'
 טמ6 עותר טמור יחלכ לרננן לס4 יקים כיוןתותר
 סיסס וחי שקילח סןעח 60ין 6ל6 תוחר עותד6עו
 רוחר: ופנלןעחו

 06 סכר חתגו 0ע40 יבוריס ויגס קפטסי' ל"י יית ;הויי
 יגסוס 13 ו"ין תגוזו לאחוח תוחר ססגס ימוחבסמר
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 השובהשעתי

 oStbs תוחרי' ו6לו מכוייס 6תת סכך גויסבשקי
 דב0 ס6י ו6מרי' וסינס רוססו וי0ר56 נוי 0מל13מל3
 ססו6 כזזו נ6כל גויס ניעולי ח0ו' 6י ליס לידיהםלמציי
 ד)זערבי נסוס ו6י גייס גועולי תסו' 13 וצין 610נמי
 חותר סמכך סו6 לפנס ODD וזוחן )זיסרמ 6סרומי3יס

 :לכחמילס
 3מס בסדי טרפס כימם ד6יערבס וסינט קצס"
 : 6סורוח גלן 63לף 6פ4ממתח
 לתינל יסיר נסרך נסוי ד6כס% נעם קצאמיי
 : נסר6 לזן לס בלעך י6תרי'3מלב6

 י"ל 'נקי5ת"
 פירות 16נל סיס ~ob סעוווח ג' על מצבמיי

 גבי כי6נזרי' י לסגעדר4 לו עולס 6מרינ6 מירי6ו
 ר(סליס  06 בסחוס  (SDb  6דס מיין סעותח ד ימוכס
 : ע6 חרני)ז6נתיב

 יץ ממשןגימ'

 %6 נסשיס 6מך 6וס ohn 63 מצגמ"
 בסר סל 16 רג סל מתיכם ר(סלמן מעל ונטלממירע
 כדקורי יןיס נט%ח ס5ר4 בסווגן 16 בפלפלין ונעכלעוף
 ידיס נטפח 5רי' בחרקיי סטינ1% גל פסמיסבערבי
 לפבל  ררכו ס6ק אבר 36ל לטבל סןרכו נדברויוקד
  פפהכלין כל  %תר זל%  1pa'  סטיבולו גל תר;יהרי!ל%

 סיס  רגר כל b'Dmh רב רעני  לפבל סוצלי' רברהסתנן
 : יייס נטפח 5ף' רסס  לנלקיגו

יינ,,
 '"ל ,אי

 5מף לעסות רמני ל6 נייו ומותם קטן קצהס"
 סיו 1"ל סת0ק רנ4 סרב סבתקוס 6עפ"ילממררי
 ל6 פ צונזר הניס ק לנסוח רכס ל6 סו6 כךפסני'
 לעיכור רק מווזם ל'י ליף סשסס תקום בסוסתמכו
 ך6תר 6ליגמר רני בפרקי ע0רס לר(0לתח ספר תליטסג):
 אס בעסרס ההזר ל'6 ססנס 6ח מטכירי' נלמחס

 mu1 ~SIJD" חררי ספר מכיחינחתעטו
fh1 תוכיריס 

 ס:יסן נין ו5ס5טרף נייו ס"ת נווהו סיס6 קק גלל0ס
 סיח שגמל יסחס תלחם למעגין נזסוזגם 6ל6לעסררי
 : קטן3ל6

  ססס 6ח כ"ג ומכיי סוס פעותי עסרס 1"5צוון
 כמעיר ונ' 0:י בוידוי ונ' פר סל ר6סח 113י נ'ביהל'כ
 בן מס נפי' שניר וסיס נגורלוח 61מןסתסחלמ
  ונוגרס  סיפיבס לרקס בקנלס ינסור וסיס  16חיוחנ"נ

 כביוסף ונ' ביצר ג' 3יו"סכ עיוררי וידוייס קומרסיו
 ערביפ פפלס פל ל'  פהוסיפיי 41'6 בנעעס 61' כתנמסול
  פבפום' וריוח י"ג ננגר ויוייס 4'נ ומס יו"סנבל%

 פסוקות: מלכוח לבעלהעבורי
 המסנר נכס בעל 16 מלטון 16 תלך קצהסי
 ליקמ 16 לסעפים ומפניו לרכיו הכניל לסמריסבקמל
 כל 6ונס6 )ז0וס ' לסמריס סל6 6ססר ו6י יסויי)ז)זק
 קרקל וכן עליו למום וקין כלוס 6י:ו סתמרית4מרס
 לסמרר  סתלך ומס  עליו  וסלפילו  הברו 5%ל התקמסניה
 עליו הט6 לסלס ליורסיו 6ל6 5נלוח רולס חיגווסנרי!
  פחה% סס" ש למוס וקין חכוך ל6 מנס וקילחברכס
 ליס ינרוכי טיבוח6 לש  לצחוקי  לן ההינעיהורם
 גברך ובסקי יורסין על וכרמס דק6 בסיתנוחיסןק6י
 : 6רן נעתני עיניוכחיב

 1'ל ה6"תגיזו

 דחכו ow 60 מולח r9DJ ש60לחס קצוס"
 מע לעס"חן עובר עליסן תברך כין ס)עוח כלרנק
 ובקם מלונלכוח 16 תטונסוח ידיו מסיו נזי ססנ%סתן

 קורס יגיס נטפח על תכרך תיקחי 6%כ% יויולרמון
 מקלח רצינו כי חירמן להמר 6ו סתטח ככלכירחן
 גברה ןריוי אפי' ו6הזריס לטנגנס 6ו)זס נזד)זיסמכתיס
 לו וזו"נ תלוכלכוח 16 )זטוגפוח סידיו פון וטמורושי
 נלכלוכו מסיס תיזרי ויברך בנקיות ויסק יריוחירמן
 ככ5 תקויס 6ל6 חס6 לot~nlh 6 מכוייסותקדח
 שקר כי רו6יס 1:6 כך . לעסייחן שנר ססנרכסס)זעח
 חמק יס6 סרמי5ס תן היו סנז:גב נסערי סי6סרמי5ס
 bnp למכיס 6ח יערפל בני יאכלו ככרירכיענ

 וקרא ליס קרינן תיס למ ננוכוח 6י:ן וידיו בפחלנזסת0 60סי
 3גנינס bnSb ננונוח ופינן רמופח סמן אעפ"י טת6לק
 שנר ליס וסוס תכרך לכגיבס רמיקס בין ונדיקחליף
 לסנויסו  %קנ"ו לבנך לוי' ~pnb  סבן %בי העעסייס
 מסיר סויעס קורס bSb בירך 6% ס:חענב ו6ע"פכו'
 נפריעס bnSb תל lsh9 65 פרע 6% )% יחכעןיחי
 ס6)זרו סר6סוגיס )ק וש כגיכס  קודס  הברךולפיקת  oSn  סוסיהן 6ין לחורז  סידיו זיזן כל כנוי סכיחליף
 שצח 6ף סחפלס 6ח תעכב 6ין וטנוף לכלוךסכ5
 : טיס נטפח OD ותגרך תענג קינויןיס

 חטן 3ו ממח ר'סרם

 נתו ברכחס ינרט נט%חסכחרס מגנזכ["
 בססמיס סקטור בספר תונימ וסכי סו6 משח60ותרי'
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 תשירהיייי80

 נשד מגירי 6ל6 בברפח ק סוררי ז"ל מ0ס ףשרב
 : ברכחס יגרנונט%חס

 סו6 6מ עוף סל ת65ר נחס %חפנו קצחסי' ייי,
 וייעחי בתקומי 6ני הנחיר נחורות 3ר6יוחסתחיר
 : 6סרסר4רב

 sfftל,

 סכל  יןטחי למוכס מע מירוח לפכי קצם0"
 ססנוהנס נזל גכוגס ברסיס 16סר 61כי מחירוס)זמבריס
 ופס sttr רכי' ועת גרפס וכך bn~s כמסכתממכרח

 : לךרבי

l~h)S1"ל 

 קמיו 56ל יכנס סל6 סנסבע נזי קם6לחס רס"
 כך לקוברו 6ו 1%6 למכנס מותר oh סתת 16ומלס
 לנקש 1hb1 %6ו יכנס ל6 מי סיומיו (נזן כל רו6י'6נו
 : לקוברו ליכגס סו6 ותשר 1%6 גנגס (ס 6ין חח 3606ל

 י65
 במגלח סקב"ס סל סתו ננתב ל6 לנזם ראסי'
 רכס 6% סת%ס סעחעןו ספרסייס וזיוני פי'הסחר
 במסכת נחוב י"6 פרסייס בין תונמ סתו סשיסמהב"ס
 מוכה( בכנרות ססס 6ח לכתוב רנילי' סיו ססכסר6ס
 61)ורו עליק Sb כרץ ליורק וכך כך נסנט נוחכי'וכך

 מסטר ונמ65 ענו 6ח פורע ~ס לתמרמכמיס
 נחי סכי "'ט עס6וסו יום וטוחו ובטלוס עיזיובחספס נוהלי

 מלוק יס6 סל6 כדי 6גרח נקראת אסחר דתנלחכיק
 : סקכ"ס מס ברי לכחוב רט ל6 מנרוח למקרביגס

 1"י מעדתרב
 סנסוריס יוס בערב טובל ועמד 6מד בל רבס'
 . סטג%ס ע5 תגרך חלטטליבעלייחו

 ס6ינס ביק זו טכ%ס ('ע 3י6ח כן ינמק רוהרב

נזחקני
 תמייב hS סי6 ברנס כח ל6 סר6סו)יס מכסוס

 כולן ס)ז%ח כל י6נזרי' ססי6 גי טב%ס קודםלברכם
 ו6וקחוס סטבילס חן מוו למנייחן עוכר עליסןוזכרך

 מייבי ס6ר 36ל מזי ל6 נברק ירכתי נר בטבילתרסו6ח6
 כמוסג 6דס טובל סילכך ואלי תכרכי מעיקרךטב%וח
 משתריק סחנסנ ע5 מכרכק ן6ין תברך וקעומכעיס
 כבייליס )ו)סג קסבר בריך 6% מניט מביט ערבסלעוין

 %'י ונזחפ%י שיו חברכן ph ר(חנסג 6למ6סי6
 כפילתו לקמר ותכויס ססש כל סתחפלל נורךכרכום
 סל6 עד קלסי SD "bDO %'מ ירע 6חס מטבע36ל
 : ("ל נק ממס ר סרבעקרתי

 סנטוס דברי על bSh באס מרת 6יס 6ין רגסי'
 לסלוס 1,6 למרב 6חו ורב בחקיעח6 סומר כנקסוס
 פסוע מיק ליום 6ל6 6יע נגיר4גס ס6נזר מסוכל
 : ממיחסיוס

 ~sff ס*11לפסיגו

 סרטון 5חנס אסחר מגלח ב)זגלס נרסינן רדמ"
 ונוסס 6לנמר חורס סל 6מחס ת6ן תורס סלכ6תחס
 דברי ס%נו וערס נספים 61לנהר תסס פי' ועדרינסי6י'
 ה(עמדנס ו% %סמי ננו' וחקרבנ' ברין דכחי' %כמדננו'
 נביס יברי פסס DDb1"' מכסן מלעיר ולסני רססלפני
 גסים לברי ססס אעפ"י אסחר תגלח כך סרטוט5ריכי'
 : 0רטחץ 5ריכ" ולסחר וסחיכגון

 יל 0ל01סי
 לקמר סכנסח לביס סנכנסו 6דם בני רהנמי'
 עשור סמע על פרסו ל6 עריק ob ברכו ס"5סומר
 ברכו לקמר סתע על סס ויפרסו ברכו לססויפוזר

 סמע קרית קראו 06 6בל פלס וכמ"כ סבתרתתמלס
 6ור תיוקר חפלס סחמלח ירע כלל ברכו לסס יחוור6ל
 קוןס לברך איי ולקונו סיחפלל קויס למברולכרך 6סי וגל'כ סיחפלל קוים לקונו לברך o~b קריךסו6

 : חספס 6מר 6ןס ולבניחסילס

 !ז5 מרור*פנל

 סת6ל % על סיטס 5רי' פניו על מנופל רןמי
 פגיסס וחולן יעביר לרבק מזינן וסכין יוגין 5דוינביט
 ככביס ג' סיריוס קודס סתחסלל . מקרקע חןלהעלס
 : 3גענחס ק"מ קר6 םל6 לפי חסלס תסלחו6ין

 ר5 נטרוג*,רנ

 06 בו וכיר סנסחנזר כסן הסס6לחס רז0"
 ריר ס6ס לחינו כך ל6 6ו כחורם %קרוח ליוקעולס
 לעלוי( 6כל תום כעל ככסן 16 יסר6ל כסקר לסיוח דיובו
 סו6 רבק ליס עבדו כי בחורם תמאס ולקרוחליוכן
 דנר לכל וקדסחו כדכחיב 3קן1סחיotntb 6 כיתעלס

 לברוכי ינעי כיח אקסון %ברך ריסון לקרוםסכקדוסס
 יתרעל נעזו 6ח לנרך ותו 6סק סל 3קווסחו5ק"ב
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כא תשובהשעיי

 6סק סל קדוסחו ומלל סנלל וזן י65 כבר וסב6סנס
 ושר 3נך לחוררי מ%% ק חמאס כחוררי קורץו6ס
 ב)זקךSb 1anat 0 חונקי כביס 0סינזסו נסגיס6)זרי'

 60סור f'D לפכי ו0ת0 סנסחחך חי ו6ל'לכירו0לס
 6ל סכמות כסכי יעלו ל6 6ך סניטר נקדוססלסוחחם
 חיךי 6ונל שת"ס מלה ל6נ% 6בל נירוסלס ס'יגובח
 ו6וכל4 לעבויס ספסול4 חוחין נעלי 6כסניסוסוגם
 : נסונףחחנוח

 עוברת וררו'ר ססמוכוח מזרוח ו0ס6לחס רזסי'
 געסי' 6ין סי6 רר"הר כיון 61ח"ל בקוכן ףטלטלותכתן וקוררי %מי תכתן קורס 16 למי 6ו סיעפו מסו3ינשן
 . לזריי 6וחו סויזת4 לסוחחו נזנוי בני ר5ו ob מסולאמבוי
 תיערבי ל6 יר"סר )עח6 לנ6 6חנהיסכי

 יחר יחניק
 מדי נסס נחים סגי לו סים מי יס71ס 6)ל'ר קעל
 וקורס לזכרן קורר( 6ו חכ6ן %מי מכין למי עומס ררס
 רס"ר מערבי' 6ין לו יתרו נ6)זמ2 הותן ומ60מכין
  לויכוח ס)זפול0יס 1hlsn' 6בל כרנק ומלכחל3כך

 ותכוי י מנקן וקוררי  %מי  הלין רלת פוסססרבים
 וקיט מפליג 6מס חע0ריס יותר תגניסו oh עיחנלענק
 : פחמ טרח לו 0עקס 16 ט ס)זנזעיט עד בו לערכרצוי

 0סכמ מ5י קנסי ד6)זר4 601 ה60לחס רחס4
 לו %כומת לסככיס תסור ביתו עירנ 6oon 6%מך

ולסי
 למס מרוחו מניטל tDD~1" חסן ro5 מותר וסלמן

 ו)זס)זר4 כפסמ 6י פטס מערבי' י0יבוח נדחי מנסןוכך
 כל לפסמ מפסמ ונזערב 0)זכק0 וים אניס מוס116(1
 וליכלתם 0ת0י גי עליס למנקע ליס סרי י"טכפיק כי חבס%ק עירוני סל פח ןחיי ספיר ןחערבסיכי

 : 1"ל פלוס סר . 6סי ור' 6נזי כיר'נסנח6
 נסן ס6ק ושיירוח בנינוח הם5כח6 רטסי'
 מייביס וצין ררי"ר (nlaD 6ין נלעס כננננוחוךלחוחשן מוותרי עליסס ויס רכוך פסיס בסן ים ו6סי' רבוךסריס
 סיס סל6 תדבר כדגלי דבע4 נל'ט וסקילס נרחשיסו
 כירהמלס מיחס 6פ4 גרר עלשן ש 6בל נירשירפס
 3ר רנס יישזר כרגו'ר נג02יח pb 6לסיס 6לף נריפסיו
 ננעלות ללחשש ירשלס 6לתל6 יומנן %6'ר מנסכר

 סי6 סרי 6ל6 סרניס רמה( יגסוס עליס מיי3י'וקילס
 num פר5ח נס וקין עיר תוחס מגופפת ו6סככרמלית
 סי6 סרי 6' נבית עירובן שנוגהי 6מה( )זעסריחר
 פר5ס וכל )ןסבח לסרך ברי לטלטל ו)זה(ר נמורס יכרס
 יחר כפחת ססי6 ובסני מוחרת קמוח כעפר0סי6
 עירנו אפי' 6שח תגשר יחר נס יס Ob1 תסורריחכתן
 : מלכס וק לטלטלתסור

 מה טלס מעיר 6ח וגפפו נחס ועירבו ביניססדר 6מי וגוי שראל 0כ%ס עיר הסתלחם ריס"
 טלס משו % ש אסר מי 16ח1 רתוח מיתאוחו
 בתקוס ),ה%2 עירוב 6ין רנק יחתור מעיר בסביליו6פי'
 משכיר עד גוי 3תקוס מוגרל רסוח ביטול וקיןגוי

 רסוח בוטל י0ר6ל 60חרו מפני מכחה 0נו סוב .רווחו
 כ5 על סחררו ~ס ןבר סי0כיר עז וגנוי רסוחותבטל
 ל6 קרקל סל למגרו נוי סל המנרו 6מך גוי חוסרסעיר
 Dbn"כ"ס

 ושי 6בל יום מבעוד רקוחו לו מקמר ען
 ונוחר %י סל בשרו ישב ויסר6ל ניכורו מיס גויחל6
 : ליכר מקס 61ק לכתמעסלפחה(

 י0ר6ל בסן סיס שיזוח קס%חס ריאס'
 גחת( ויורמ' כרסיס ובארי חוררי ובעליוחלתיויס
 גקיטיק 6מי 6מר מכוייס אתרו כך ' וזוען ס5במש
 ויס אסור 36ל פטור פסן ש 0בח נסלנוח בוכיךסלכוח
 נפסדת שפס 6ק ס6ס נ6%נר4 כל כי% לגוזרי פטורמרן
 גיק ו6ס למסורס אסור נפסןת וס6ק לנוטוחסמוחר

 נפסיח מלקנס 6פ4 בגוועך לכחמ%ס לט0וחסחל6נחו
 חט6 פרוסכן ססו6 ליס סוס ע6י רבי יק6נזר4תסור

 חרין מר על עבד קטפים  דמוג2ל6 במ6%ל)זיקטפיס
 לכחמלס לחסויי ל6מרעי לסת ונרם ינקי ףינאק כיה  ד)זועך6 למולק לפררסיסון עלמת כולי otonלסנס

 תכניס וחנן מחס ססי6 לפריסש ינקי רביהמקריס
 סתסרר4 מן פסחנו  שולס  ס1וביס תפף  סירוסיו"רס
 לתועך הלפכחו 6ח יכוין סל6 ובלנו ירכיו סל6כמבע
 ס6ם תועך סל במולו כרתים מניש' וך6י 06ודורכן בוקרי סללו לפי' י36רו במוננן שלפכחן כיוונו ohוכלן
 תכהכיס ו6ס תותר סאבך b~npp דש6)זר4ויורכו כקר" מן ובסיחר )עחר כפסןי ותרכין ב%ף'אינס

 ית6בריק יקביו רקחני תסי לוחן לספסיך ך ב)זמףב4
 חל ירתיס ל מיניס בט6 וק%6 כרמינו בעל חיניםלסו
 ולמריו בנו לקטם תסו ותק בתועו נתפכחו כיוק(יר6
 סניעף מ6%י על תורע סנחק%ס  ספררי ליסופ0ט
 ר סתר סביעיח ל);651י ח~רע ל6 כרירס 16נטינס
 6לח6 ערעס בכו ומח סטי3סו נקיועי' מניבט בריוסי

 מיסר לואיס רבנן קנסוי ל6 לגריס רננן קנסותלויריס
 שוס סר . מלנס וק וע6 ני ליסקנסי

 1'ל גטרונ*1רנ

 סמונן תניח (ots לסכים שס6לחס ריגסי'
 סל במטו למיידי 16 ל5נוע 3גך %יחן סנזועךלהרך
 וק6תרף לסור פיחו קנסי ולפלוס סתוגנד להרךומעך
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 תששהשזרי21

 pb ססנעו חסו במועך 6וחו כוחבח ו6ק סו6 מו3סטר כחוברי סטר 36ל לוירוסי פטר (סו נסים קיהיגמיצד כוחשי! וקלו יחק ה:6 כו' 637 לן שייק פפ6 רב6חר
 : סניסס )זרעח bSh הקוטי 6ירוסי' שטריטחני
 16 סרך 16 סוס ליחן תסו ~onSbn רירסי'
 וסו6 סמג ינוי גל אוחס סירעס לנוי ממג ניניחווור
 נ0כירו' סל6 כע! - לרכיו כל בו ש0ס וסוף עליותננ
 לרעותן abSn bSb בסן לעסה( 6וחן מס6ע וקיטטחק
 וישע שוחן ר61ס ו6ס מלאנס נסן עמס ob%שחק
 : בסס עומסגרן

 עניש ססס וסר5ענ' סמיט5' שס6לחס רמוס"
 במרו מל6כחס שיעסו למס ש ידיסס נענעומחפרנסי'

 : בפרריסיי6 חנזין ס)6%נחס onlh וכן ל6 16 תועךסל
 מולו ינזי ניגוחן לסחפרנס כריכו ס6ס רפינוכך

 במע6 לעסו' למס תוייר סנעסי' מלאכרי תסוקס מועדפל
~obl6נזל6כרי לסס יחנו ל6 ל ~bih בפרססי6 פוחס כסרו6יס 
 מחור ססו6 לקרקע ו6פי'3תמונר שסיס מסשרןסתועך כסטורמ" תפני שחר גנזי 3פרריסיי כפיי למסגר שלי'איש
 יאכל )זר4 לו 6ין 6ס דקחכי תוקר יאכל חרי לו 6ין6ס
 ידוס סל6 ונל3ך ונהמן ובורר תורס וד0 ותעזירק51ר
 ליס כורי וק מננחל לרב רב ליום כורי ~vlnb' וחשמפרוח
 פרנסתו כוי כדרכו וכותב וזוכר סלכח6 מכנ6ל לרברנרי
 50ריכין כיון וסכובסיס וסר5עמ' 0ר(מישי' לנודעחנכן
 היכיס ססס תפני ~VD סל נמולו מל6כחס לטפוחסוחר
 וכליס כמוח פירות חוכרי דחנן מפנס כמחסהכלכרי
 הןגרוסוח וסר0קוח סויידת מתועד שרך 53נע6תוכרע
 : סנזועד לשרך בעע6טצ0יס

 נברק ינם"מ איסורי נגל o~5hna רמוס"
 כמלקה( קכסיק גכר6 נתי 6י קנסו לזמונך 16קגסף
 ניק ר6הו כך . ליס קנם" בהזחם 16 לשקכסי'
 11 ובקנס י6כךו במוער תל6כחס סכיוהו וכלסססמט
 עבוי" נפחס סי6שנס

 טנחנוק מלקנס. נל ס%נד
 וגל D)p" נזתונ6 לש סוס 3וס6 בפועךלהפחס
 משר 16 אורג 16 מייזם כע' לקעס ספסר 60יפקוס
 לקנוס אפסר ס6י י0ר6ל ל6מריס abin טצ0יס0סם
 תסתחי' בע5נזס on~b קהסי' יסרה lynb סללח"ק
 לסו ומריק רינה עליים Su;m עד להם ומלקיליס

 קונא 6ין ונזח נחועך )ול6כחו כיוון ויםלכח06תחישו
 לרסיס bnSb ,ורעס נכו הזח ר4טינר4 י6נזר4 ימהובגו
 להם כדסלמ הלכחה ר3ק קנסו ל6 לבריס רבקקבסו
 לכססן נזוחר סיחן כלי יר"יו מ0נזיס יעקב בר ינמקרב

 : רצעך סלתמולו

 במיעד כוי(בי' וקלו יחק ס6 הס6לחס ריזסי
 מ"ק תר רב סירב כך ניסי ח6ן ושוח סל6גרוח
 נלוחץ ריס 0כוחב כחב רצוח סל 6גרוח (ק"לקרוננו
 הסיחר איסי Sb~r 6ח %לנוד לרך רצוח לו וטחןלמוסט
 :ידינוח6 פתק" פרמי אסק קמו חורס כברי לססולסורות

 נביס נו60י pb דחק ס6 ק60לחס ריחס"
 ליסף מותר כלל מחמס בינם כחיב דל6 נססמבמועך
 6% פסמ 0כbnS~ bS 6 16 פסמ סל כנועד6סס
 נכיס נשקק ס6ין מרכוח4 לותרי 6נו נך . מגסנ6
 6% תועד סל מולו ובכל י'ש ובכל כלס סתהנדשבכל
 נפסח 006 0גו60י' Sh~P1 סיס מתענו 6%יסינוח בצחי סתגסג סו6 וכך nDO למג פסמ גק מכנז4מלקו
 לוחו תלקין וק כיח ק 0נע0ס ומי פסמ קל במ"סמול6
 : נזוגניי' נסקרל'ס

 נר06 )זספייי' ד6ק סינף ו600לחס ריסס"
 סתטס לפגי 06 ס6לחס ל6 סןין לרוק לונזר חסומרס
 בתועו נסיס וחק סכקבר לקמר 16 ס)שס לקמרו6ס
 למטס ססתו' טונז' SbDnP ר' נוטפמוח ל6 6בלתעגוח
 ותטפהח תענוח ובפוריס במענס מכפיס בריטי)זטפמוח
 נקבר דקחכי מנזח לפכי וןוק6 תקוננוח ל6 המסומס
 bS ו6ס )זטפמוח י6 מקועוח ול6 פענוח ל6מתח
 גסנה סו6 6חס מקשוח ~pb כ"ס חטפמוח ול6)זענוו(
 עועח ו6מרוח תוברח 6מח חקוננח 5מח גענוחכקן

 ו6ס תותר נ6' נלס שניס 06 סמן שוק סטנך .ומריס
 : סלנח6 וגן אסור טוניס ו6מרי' חוסר6'

 peDnOS מוחר 03נח במנמס וס60לחס רךס"
 60מר מבבבל רבינו בבית סנזגסנ סו6 נך .בחלתוד
 רניל4 וטה תה-ס וקנין 6בה( סודק 03בח תכמסתפלח
 ערבית ותפלח 6וח' נזקייחי' ולנמס 0חפלח יסרבלכל

 משח ונחס נסב לחפלס תפלס בין 61תרי' אוחסמקמריי
 טוסקש ס6ק חס f1D וטפי בחוררי )זחעסק"וקין
 נ30ח ותן בלוחו מנפטר רבינו וזסס סל כבורזמסכי
 וכה ובטלי )זורסוח נחי נושי' סתח (h~a לקייסועוד
 כלסכמן תסס. סל כבודו לענין חוזיך לזכור לנוסכם

 עבןי מסם תורח (כרו כחיב 6תר י06הם ר'בירו0לחי
 0קבלס תסס 6ף יום 3כל בל3 מאס 0חס6 תר4לנעלס חוררי (נירת חס 6ל6 תסס חורח דכחינ סכ6 ס:6)ז6י
 P91b לימ6 דל6 לשלם ~כירדם נו nwo5 5ר4החנס
 וכירט לעולם בו ומרס 5,ץ' 6ל6 ו6ע סי6 יסנטאבליח
 6בל 3כי יזעי ויחמו וסכחי' (יר6 6קי חמן מסכנת ועו'מיחס
 מן 0נסחל' 0ער4 ססו6 חס ל6 (כירחו 6נל חמו ככיינזי
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כב השיכהררי
 ויחנזו עדיפ' יידי 61)ור רגלוי על ארמיס ר' קס .משלס
 דק6 סמול ימי וסני חתו 36ל נכי עיי נוסס "בל בכיינוי

סרי"
 באבח לליח חס ל" 0כח Ssb וסכל בכי נרץ

 : בטלין )זדרסוח בחי ולוכירחו אבל3כי

 ו"5 גלן מהחי*לדג

 פרוח בסבח למלוב נזמו מס6לחס רבאמ4
 11(otG וקין מסחננין וכגיסן ס)זסחננוח נוסני 3סןוכיעץ
 למלוב סנזוחר לכס וינחרו מב"ו רבנן פוחסל"יפס בכלי כסנ,0כס למלוב סוח' לכס 61)זרו רבנןקכ"ו
 651 "),רו כסוגן וםל" כמורס וסל" כשלכס סל6בסבת
 ועל "יסורו על עתנו סל" רכר לכס מסורו עסויפס
 מיי' בצייד מט"ח מייב במוגג 3סכח ססמיב גופניסיחרו
 מולב ד"מרינן "רבעים לוקס ט 3י סמולב ו"סי'סקילת
 מיינ תגרן נורר לזסוס מיינ נזמנן והפרק מסוסמייב
 מליבום כעסיח )זפרק נגסוס מיינ ןמולנ וכיון כונסחסו'
 סוס הו" ,ס ונזפרק ושסרקחיןס

 מסרס לפי טעם"
 וים מדד גזן מלב תפרק וסמ%ב )זנלבוסס מטר(וכפרק
 וחולרוחיסן "מח מסר 6רבעיס )ע"כוח וזיבוח6מך

 מט"' חולדס סוס %" מט"ח "נ סג" ל6 בסןוכיף"
 וסמיב סק%ס חמוס h)a 6% סקילס "ב 0כ6ל6

 כסנזס סננת תסוס "3ל ו"סו' בפכח חבו"ס כד0בטבק
 בכך לו והנוחר יוס נובעוי לעונגך מל3 מלוב ל13י"ותר
 לגוי ס6ונזר "מר סלח 6ד 1'ע 5תמ ר' סרב סורסוכן
 : סלו בחסובוח .כלוס

 י"5 :י,י,ינ
 כנרוח סחי על נ51עין מ"מ "הי רכבמיי
 על bSh 513עין "ין ""י קנסי נזסנס למס יגסוסבפכח
 SD "ל" טובים ובי)ויס כסכת ב51עין ס"ין נזקוסבגל סי" רוומח וסלכ' בסבח ע"ס כבוד לסכגיס סל"6מח
 כנרוח סחי נמו ומן ומני "מח על ססמ ובליל ככרותסחי
 סהו6 ןקיע "סור וכיוס המליח מסי" עהי למסתסוס
 נלילס מל" נ"נ5 "ינו ופסם סססמ "כ"ח ב,ח, עונילמס
 עמי למס סססמ ע5 עוני למס וזנוח עליו ה"נלוכחיב
 : עוני למס סריך ול" פסמ סריך יל6 כיוס סדני בלילסוסוף

 ובני בסבח וכקוס בכל כמפיס l':DID ת,רמאנשי
 סתלכוח סכל לגוס "סור בו ליגע teb' יסר6ל6רן

 ס"מוס גבי תעל n(SD סונזטין ומלכת בו)ץסחנזסח
 :במנח

 בסבח ל65ח תוחרין סיס וסס"לחס רכסמ4
 מוחס עלק סיס בטבעי י51"ס k")tb 6בל inboבמנוי

 הווזיר לו סו6 חכסיוע תוחס עלים סיס נטבעתו6ק
 ו6ס 56ור ררבמ סרס תטוס 6ל6 כשבח בסלאח
 )זריו' תכת 6ל6 ד6ורייח6 נלקות עליסס "יןישו

 כסא 6יס כין בסבח כסן ל65ח ונוחר %מ5רוהדרבנן
 ילקו תסוס מוחס עליס כסגין "סט בין מוחסעליס

)וד6ורייח'
 סיhnSD3 6 מרס ותסוס "ל6 י"סירי סו"

 : מר יק6 סו" וככרנזליח בלס רכ6 מרוכי

 וכלס מחן ו)וברכין חקדסין קס6לחס רכרמ"
 ס6לס ביררח' ל6 ל6 "ו בסבח בלס סככסחבסעח

 סחרך סעריוח על לנרך בסבח לקרס "ס ימס יפסזן
 )זערב'סבח יוס תכעוך קרסו וגס כסכח לקים "סורלכס

 "נורו כבר ולבע% נמנח למופס כלס למכניס לכסוסערך
 -סבע לברך Ob1 בסנה לכחמעס לבשל ונוחרמכנזיס
 בסכת ברכוח סכע לנרך נזוחר לכס ס51רך בסבחברכות
 ; תעמס עמס ל6 "ס ול סר6סון לעס פטורוממחן

 שנת כנק כהרוג 61מור 1"5 גחכןרג

 מיקו בחוך סרעח סוזי6 וסם"לחס רכהסי'
nsaוחורקס ירי נסחכניס "ס . לסורגו תסו "ותו רו"ס וקין" ' 

 רכסו 5" ו"ס לסורגו "סור סרטוס פסו"
 עליו 6ין בסרגו לקמר ססכיר "עס'י נתכוון 1ל6והגירו
 )וחכוון ס"ין כבר לן וקייאק כחכוון ול" הו"%כלוס
 :מותר

 יכול וגעו סת5טער נוי וסס6לחס רכוקן'
 סגינו תי כל הו" נך . "וכל נססו6 סעוןוח מלסלססליס
 חקנו סל6 סטור תמנה ונצטער ככעס לעכוליכול

 ולככדו ספח לערג "ל" בסבח סעודות סלםמנ)זיס
 ופטור: עהנ לו "ין סח5טערוכיון

יי
 ,"5 ה",,.

 ביק לענין וסס"לחס רכזסי'
 סתתים סכם"

 oalr1 כרנזלי' על "ו סרבים רסוח על גנו קורותסס
 "ין oh תמי5וח 3לT1hi 6 קורוח רקוחן הכס"בית

 "ו מסופך חס סו" סוסך "ל" )ו~מילס 1ל"מלונות
 תססתסליך

 וכש לכרנץליח סימיד תרסוח נזסליך 0סו"
 : 6סור סרביסלרתוח

 יין טין*יג
 מניוח להם מש תקום onSbaal רכתמ4
 5רק סת51י6ין קטן גקכ בסן ויט וקכקכיס ייןתל6וח
 ספסחן ורומק מסחן 3תעט טוחו וסוחתין גקכ)ז"יחו
 רסוח ל6ךס י0 ען סל "1 בריל סל בצפור מנקבבלווחו
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 יונחשער*שש

 ל6 16 באבח פסחן בטוחו ויספחו נקב מקוחו יקלסומק
 סוחחן 6ח לדמוק שסור רקיעכך

 כחי
 ביד מנקב

 רב 6)ור 6םי בר סיוגי רב 6)ור ר6נוריק בכפולוקט
 ו6ק blp ניהור ל0יוקש שסור bnb~m מסובריךס6י
 : וע Db1 ס6י רב 6מר ווט תקכסלו

 1"ל טההיסינ

 6זס סי6תר מסו בטבח שס6לחס רכשכן"
 16 סרי בער' לסבית וגוננך ח6ניס לכו לקלעלעבדו
 מעבדו כך WSDS לחור להדס סנסור רמינו כךל6
 מל6כס סוס וננסס bS וכן כמוהו סבת לסתורמיינ
 ולנתחך עריך ינום למען כחיגוס6

 כנוי
 ל6 וכחיב

 הננה ופתחך האבדך ונחך ובנך 6חס נילנכם כלחעסס
 ב4ש: וק כתוונו סבח לסתורמיי3

 ח%עח עשין במקותכו 6נו וסם6לחס רלס"
 וקין נ4ש סחולע 6ח סנו6כילין קד)ווכיכו וכסנוסמרי
 ob ~ס ביבר טעתס ידעכ6 י6 בזנח 6ה(ןת6כ%ין

 6ין רבכו. %נוותו בסמוח לסקר סחיעח נין ספרםק
 סחולעח 6ח לס6כיל ותוייר ביניסס ספהם רו6ין6גו
 נוחכין 6ין חגן וכי לסם יכולס pb1 עליך Iwirnnבסבת
 pb רקחנידייקכן נתי תחני' 6סי רב 6תר יתרנו ס6 דבורים לפכימיס

 מחניי
 יוגיס %פני דבוריס לפגי חים

 יוניס ונפלי וחרנגולין 6וחין לפכי נוחתן 6בלמבסובך
 עליך נמגוחעק יסגי מסום ל6ו טעת6 מ6יחרדיסיוח

 וסני נססטרש 6יפסר סח bS עליך שוטחיסן 6יןוסני
 :בססטס

 1"ל bo"לרם

 ררינו כסגי סריס 6טי' יסס6לחס רלאסי'
 ו6לתנו' ומללוח גרוסו' נ40 מלקמו תקמר כחסובססמורו
 מס כתרי כי וס ל3ר למ%6 לכס 6ין מורו 1ל6 בסןוסחרו

 וכנברו בסס מסחרו נו6מר 6דס בירי וייחסס)ומוייב4
 עוברי סל דרכ' וכך סחכמנוו ונויך ח6וח' וסלמוענירר(
 ph סכתנמס כיק ל'ר יפתרו ל6 תחגמהי' סמיועמרוח
 יתברך סתקו' כי לרתח לכס ש 36ל סדין 6ח עליולוון
 סכסנ" ום6ר ס' במיר מסיס מנסן לייסרן יוקדוסחוכחן

 סוס גוויל "ין מוס ~ס ונוקפתן נוטלין סקחססת6וחס
 מקיוסח 6בל rolo יסרן שטל נמו מלנעלס קיטסכסן
 ומנסן וסוף% 6סר! סל בקושחו קרסנו 6סר כןלאמר סכסג" )וכרכין אפי' הס ~ס וקכלו חוס וס נטלואסרן
 אסרן קדוסח מלל וסוף נועלתו ס6יגס נקיוססתחקרם
 לפ4 סיסר4 מטסיו לפי תלנועלס סגקדס נועלתוואינס

phמתקבל למי מליכין מלברי 6וח' כל 1ל6 רססת תצרך 
 רש 6% ט סחרו onh דכעם הסול וסול% 6סקקימח
 יקמל נחסונ0 רקחתי סעס כל כסקר לסיח( לור%

 : קוושח מסקר מחוררי 6סקקימח
 נבי על סעוס לכרוך מותר 1סס6לחס רלבמ4
 שסור רפינו כך אבח ברי לסןליק פסחן  פלפח%ס
 שם וח6מ 3סשס bSI נופח 6% דק6מריק קלנסוח
 אשהק מתני' פעול וטילך מכלן פחילוי( ~S1eשיג
 כמי לפחילס יחיעם מסו ליס 6י5טריכ6 סשספסיט6
 תקף 6נל 3ס למדליק טשס סרים דלפחילס קי'לל6
 : ל6סחן

 מטכס נר מנוכס גר PDS שס6לתס רלגס"
 מי ריסוק נק רנל סחנלס ועי מחס הסחסקעתפחס
 נע רגל פסקס ל6 ועייין געוש מדליק 6% כקנס 16סטעס
 ר% סכלחס לאסר לס סקרך 06 וק on~h מדליקמסוק
 עד שתר %מ6ן ותוח' לקורס ותסחטי תכמסס ססוקמן

 ותסו סמדלי' ש לסמתיר רחרנווו6י רנל6דפסקס
 16 בריס תל6כס סעשיס ענייס 6דס בניחר)וד6י
 6דס בני כל לאמר הוח"מרין מירוח סותרי 16בפעולם
 3סס ולסחמחס פססתם בחקותנו ע"ס וים טמסכסעד
 om למס ם6ין וכיון ו6טךין חסגין כנוו חרמייוטתס
 חרתדי ת6וחן תל6כחן 6מר נלקטין ססוק תן ע45ליקמ

 : 6וס בני כל 6מרותח6מרק
  מורש 6יס גני סרבס קס6לחס רלרמי'
 מסחחפק 6ו מנוכס בנר ותמד 6מו כל מייב 6מדבמקר
  בסתן  לרה חססהפז  ob סוק סורח תמדי בנרכולס
  ולסיר למבב סר5ס מי 6בל 6מי בנר כ"סימתין
 לעלתו גר מדליק ותמך 6מד כל סיפוח6ח

 רח'"
 מנוח

 : ואמד 6מך לכל נר וסתסדרק וביתו 6ש נרמגוכס

 1"ל 60'1רנ,גו

 נחי ל6 . סעוס סל לבוקס הס6לחס רלהמ"
 רבהח6 וכל טהסי בבי נסשס ד6יליק נואן וכעולסלנ6

 : אסרק סחדכאיגנון

 ז"ל גטר,נ*ורג

 oNhs נס מדליקו םל6 נר סלכח6 רלומ"
 ססו6 מלס מגורס נין נר בין  לטלטלס ונוחרסבח
 לטלטלס מוחי ככר ונלא ננר עליו לסנימ קריך וקיןפמוט

 באבחה  לפלפולן סרי ינוסמ6 סרנך Shlnn ד6תרלכחמלס
 יוסף ורב ורכס תי6וס מממח תוק5ס רס"ל הסורדגסח6
 וסלכחbSIWSP) 6 סרי זנוי דכפט6 6ס4 חרוייסואתרי
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כג תשירשעי*
 יסור סמנורר4 נון כמלס ו6סף כבחס ועפיי לטלטלסיסור סכת ב6ההס בס 0סי5יקו הזגורה כר 536 יוסף ורבכרכס
 יטלטלס כנר עליס לסנימ ולסור נזגורר4 ל16חסלטלטלם
 16 ככר הוזרו 650 גזקונזס לזורך ובין גופס %5רךבין

plynhSb כרי מלכס 0נח נכולס דק"ע נלנד לחח 
 0סךליקו נר כיסו ונזקי היסור ונמתח החוקכם לברסנזגען
 : דנזקע מנזעק כל סלכס ן6ק 0נח האוחסבו

 SUI גרן f)nsמג

 bs 6גל מיס כר תטלטלק וחנן ש6 רלזס"
 בנזוקים ד6סר סי6 שודס רב וסחח6 ט"ב 6ףקן

 כלל nlas 3ר4ן 0סדליקו ל6 נרוח יסלין נזי6וסמממח
b)bמסייקו ימן כר עיקר כל 3ס סךליקו 0ל6 מד0 נר 
 כפכח לטלטלס יסקס ו' 1D1b 4ס כ ו6 נמול03
 בברייח6 תפרסיק וק6 ונתפסח בשט 0חלוכלכחמפני

 תקיר רבי שודם ר' דברי קן ל6 536 מרס נרתטלטלין
 63וי(ס בו ססרליקו חגר מון מטלטלין מלרוח כל6ווזר
 סנזעון ר' ויסורו ממתח קוקוס יס"ל כלזוחו ומלכסס3ח
 בסכת סןיק סנר )ז! מון מטלטלין סגרוח כ65ווהר
 : כחוחו סלכס ווין לטלטלו הנוחרכבס

 ,"ללי

 יכריס ס05ס כדחק בוט נזנורס לענין רלחמ"
 דלק lottnuD ת6י ו6נזרינן כ3"0 תמסיר נתלי6לרבן
 מליות סל נתערס סכ6 כי,כ6 נר יומק ל6חר
 ר' ונזר ו6תרינן נכלים סחירס ווין בכלים נכיןס6ין לסי טטתייסו מ6י וב"ס כבוגס כתמנו תסוסעסקינן
 וסור סכל ליברי סכח ב6וחס בו 0סדליקו סחוט,יר6

 לטלטלס חווו' סכל רנרי נסבת עליו סרליקו ל6לטלטלו
 כפוחס בס מדליקו ןל6 וע"ג קטכס תגורס ביןגיוס חכורת בין ןמליוח 36ל ימליוח ל6ו וירק יר'וס6
 מייב 3סכח מסמ~ירו נזנורס הלי לטלטלס וסור0נח
 : מלנס וכן נוגס ססו6 מפנימטוח

 י"ל גטתנ*וינ

 כוחן Ynb1 לפחעס סממע עי תיס כוחן 6ל6 עס0יח50
 6ין ותיס כלו סחן ללק דולק כסס61 לפי' מסחן6ח
 נעמס ולין ססחן סיכלס עד כבס סלינו כבוי לוגורתין
 לקב' סנר חמת כלי' טחנק מסנינו כ6ותס 656כבוי
 יחן 1ל6 סבת כנערב לותר הריך ולין בסכחכיסוח
 דסחס כסבת לותר הריך ולין סבח נזערב נזיסלחוכן
 5סו 60יי bp לככוח  bnD~b תייל לסו סורי כיודוי
 : כבוי גרס חסוי סו6 בו כש6 וכל אונ' ס6יכי

 ,"ל "*,,יינני

 לסיליק צוחר גפן לזר לענין ו0ס56חס רםסי'
 י TDO ק יג6 6ו סו6 ספרי תן 6517 וסור 6ו בסכחנו

 סו6 סען תעי )ון סיין נו למדליק סתוו[ר מעןסמן
 נלכס ל6 מכניס סחנו חס bSh פחעוח סיסי לךס6ין
 פגי סע5 ובירוק' סחרחר כסחילח סנזדליק תי לךויין גסן נצהר חךליקין 0סר3ס יתע ורירי כי במוסל6
osno"וסור גפן הנזר סעי 6ל1 סיפסר מקלף 6מך 6פ 
 מעל וכירוקס סתדבר פחעח ו6נזרין ליס כבקיןמוו
 שיכוח נשחי 6יס תהינו 0ל6 ז6ח ע5 ויחר סוזיספני

 בו ומן זזתנו סכתנעמעולס
~lD'h 

 וסרי עיקר כל
  ס6דתס פרי 6ל6 וינו גפן )ז5)זר ק0ס 6100קנבוס
 : בו לסיליקונזוחר

 במנח עיניס חכמך 6סס שס6לחס רמאמ"
 תילהה בסי  הליכון  חוסו'  טוב" כמיס 6יסור6 חנסוג6ו

 6סס )(ס מברור בדבר לכס  בסחפן  פכתוחלסמכביס
  ים סנפיר  לענין  בסלחה נהים  בסבת חמוייבחקינם
  ים  חלהכס  bSb  "פס  לתכסיס סיס שכסיט  ביןמילון
 ושך  ובחך  ובנך ההם כחיב  כך  לה o~b ath5  ביןלהלן
 וק סגודלח וכן י6תריכן כסייף סי6 ירננן גמרךל6ו

 וסוקס' וכומלח גודלת ולוזר" ספוקסח וגןסכומלח
 ופוקסת גודלח כוחנח נטווס (nSa ממייב )ז6ימבוס
 : כונסתרום

 י"ל גרן טפסדג

 ינוסככסח
 כל

 ניס
מי, בית 50 נרוח פלגו תנסג 0ס56חס

4  לסתוי צוחר ובי"ט  בפנת מיורד תטר רמי

 י
otno י ,

ורולי
 ס3ח סל בנר ונובס  לתיס  מהגיע עד וסלך סחן

  60ין ר6ינו כך . ל6 16 ככוי גרס נזסו' נו יס כן לעסיתסו
 כך עונין סעס וכל כן לעסות וצוחר נרוי גרס  חסום%
  סו6  וכונית  פהילם  פהתוס תפני חמיס )זיס סיחןווס
 בקרקעיחס סטיון 6ח למטע סנ6ס 15 וקין 0ו6נוקינו

 וק ההנערב עבים סיו סל6 אעפ"י 3סס ולרמוןנסס
 :מלנס

 על עפלין 6ין חברי ושי בסן יתי רמגס"
 6ין מחן נבית וכן יסיבוח בפחי סתנסנ סו6 וכךפניסס
 : פגיסס עלגופלין
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