
 ת ו ח ת מט

 ידים נפילתה'
  עוב' וסוי סניטב קוךס נט"י ע5 תברך קל'וסיחן

לפסייחן
 ל6 תסס פרמן סתיס תס6ריח לדחוק  6ין רפיוסין מ' D"D  סלייסי'

 תסס 00חס )ותיסלרמוץ

 ציציתה'
 ק"מ נ0עח וחפעין נ5עיח 5ת0ת0 ס"מס"
 13 0נע0ס נבתר ממח לעסות 650 קנ'ימס%

תל6נס
 וסידורו ע0יי' וסדר תקרע טלית דין קטלסי'

ופיעורו
 תפיליןה'

 יד סל בחפילס מייב נסן י"6סי'
 וס"ת כר06ו חפעין olb יממן לס ת"ס פי' קת"טס"

ברועו
 קרין בט' די נו' כין 3"הס בין קרי 3על קג"בסי'

 חפעין לסכימונוחר
 מותר ק"גסי

 סקור"
 ייני וכניס תפילין bb קים

הפעין
 לחוסרם "ין סגפסקס תפי סל ר5ועס קנ"דסי'
 רסיס סי' ועין בחסי' תותר ט"3 קכ"ססי'
 ומ"ח חתפי' פטור סומק ורס"מ קליוסי'
 חסי' לעכיין קרי ובעל תיטחו נז0תס קליוסי'
 בט"כ וצוחר 3מ'ס בסי' לסנים מסור רס"וס"

 השחר ברכותה'
 ששסימן

 6סמנח"
 נועציך סיסיו סברכוח לכ5

 0061 טי עסני 0ל6 יום 3כל לברך 6דס מיי3 סכהסי'
וכור
 6סס 0ל"ע ברכת הדלג 6סס 0)ז"סס"

 קרשה'
 נזיטחו ע5 ק"מ נסקור6 לברך 6ין ו"ןסי'
 כלחס סק"ס לקרוח טוכ יותר כת"נסי'

 תפילהה'
 רסייר6 קדוטס קוים תנס"נ ל65ח 6% ועס"
 חפעס נ0עח כמ"כ סל ברמוס ליטב טלמ כ"מסי'
 קיי6ח נ"ט ג"ססי'

 וקר"
 רומ וחס6כי ~ס Sb זס

 סכקדו0ס ודכר קדוסס 1)זס511חרגס
 תמול פוס' ob 0סחפלל ה,' ונזחסלל עותד סיס ג"וסי'

 ועי'וכסבת
 סנזחפלל 50 מחוח ס' חוך ליסב ס65 ח"ן40 יסנזעח"

 ככסררע6 יחיך יסף כניסח" בי ער"ן נזה סי' h"Dסי'
 סכוככיס 5מח קוך' ערכית חפי' ונוחסלליס מנור שיוסי'
 ס5כו' OD 6ו לסחסלל ימיי ל"יוס עייף טסימי

 6מר ג"כ לסחפלל 6ו 5ס"כ "מר וכרכות ק"0ולקרוח
 לחסלט גמולם מיסויך סכוכ'5מת
 כעך בחסילהו דבר למדם יכול oh כמתרו חס ס"טס"

 סמי'סול
 יoh7 0 לגט"י ניס 15 60ק למי t~nha נדרך ל'ךסי'

 סתחוקן לפיקוס טוי ס"ס ונילין ד' כרמוקלפגיו
 מזור חתע פמוח "עמריולסחפלל
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ל21 ה 1 ח ה פמ
 המקי SD'1 ננד ו6ס תימנ לסחסלל ינ% מקס ק'"סי'

 פטורין חסתסיונס
 סחסילס סינור התסקו וככר לבה"כ הכננס ס"5 ק"ךסי'

 ו56"ל רם כקול כחפילס י"מ י651כלמס
 לי' תסליס קינו כירו וחומס קטן קל'ךס4
 סחע סל6 לתי ברכו לותר סטון מוור 1nwb ל"רסי'
 ערנית אפי' וימן תסיס נפילת סדר %'ססי'
 וייכסח ל6 לכווין 61"י כביהו סנ,חסלל ימיך טל"ססי'
 נחפעס קעו יגכיה 6ו חסמיע obלן
 5לוח6 סהי' ס"ן בסרי ליהיר 6סו' ססחפלל חי 1 סלסי'
 וסיסיו bna' 5ך על מיוחס תסיס לנסלח ט"ט מח"גסי'

 לנזטס חוטיןסניו

 ש"ץע"ע
 שסר 6יע ס"ן להיות יכ% י"ג )ץ3ן עסות חי נחס40

בקמר
 ולין מוחו מפרין 301 גנב 6ו 63"6 נמסד ס"ז ן'ס4

 ס6יכו סחן וכן טענים גיוס החיבה לסני לוחומורידק
אתעכס

 לה51י6ו 6ין רעים שבריס עליו ס)ורנניס סיף ל'6סי'
 גוילו מניתק קכל ל6 ו6ס 6הזוומהימין

 החיבם לפני עוכר ניהו ומ6י ספן תסו ז'ס%

 וו" מ סג" ע והס"
 חג' ג,= החי,,

 ועיין חמילס סלמס לסחס5ל 5ריך oh סקורסחסללו
 ק"ךסף
 סעןין 6ף י"מ הרביס )ו~י6 רבןיעבך מ' D'b ס)ו"1ס%

 ו),חסלל ומחר בלמם סחסללל6
 בחפי' סיגינו 6ף ההן לסני לטבור אסור ממ"חסי'

%'מ
 ל6ו' מחר 6עו בחמעס ברכו ס6נור ס"ן סנ,"טסי'

)"bb
 6סו' סחפי' כוהת יורע סרינו קכוע ,T"a מל"גסי'

לסחפלל
 ס"ה קריאתה'

 ננגס כרכתו וקורס כחורם לקרו' מעלה קרקל 6'סי'
 וסוף 1ל1י מכסן קר6 עד כחיבס יתחין לכה"ככסן
 למריהם לקמרקורס

 במר 6סר ob גי ברכס סחחלה טוי ל6 צרנו לסי'
 ופנל קורץ ו6' ס"ת סכפחמ כיק לדבר מסור נ"מס%

סומעיס

 1ל6 כו' 6ל6 לחיקרי ליקום ל6 גביר ול6 ת6ן ן טסי
 מולס עיניויחן

 להפטיר 6ו 6' קורץ ob קטן נהן ס'ס"
 יקרו' לרונן ע"ס היכו ומכר סנמחמד כהן ר"ו40

 ר6סוןכחף
 בסן וסחרו גרוסות סמומו וכהניס נ,' D"D רל"6סי'

 6' בתורס קורין 6ין מורו ק6מר"ך 6ף מ,רו6%
 ועורס סף ע"ס בחורה קורץ 6יגו סו)ז6 ' רת"הסי'

 סתעעל
 סל כרופסו להניחס תסור ס"ח טל עטרס כיו"רס4

 למחן 6פ64רס
 יחרגס ל6 וסמון נ' 1ל6 )וחרגס ו6' קורת 6' סעסי'
 כין 6פי' ס"ח קריקט בסעפו לדבר תסור ~Trt סכ"6ס4

 לגכר6גברי
 סנחב תן חון מ' חיכם 6סי' לותר 6סור סנ'עס4

 וברמ"ח נט"יע"ע
 נטת גריך נסומן ~בל פח אחיכם נטנ ob 5'גסי'
 קבין ט' וסיעור נרכס סל כוס סיעור סכיסי'
 וחורה בריח חולג כרה"), סתכרכח 6סס סת"וסי'

 י"מ 6מריס לסומק מכרכתוג'ינס
 לאחוח מיחסר ונכריך ס"ל תחרו 6ס ק"6סי'

 שבתה'
 רוב 06 הכוסל 1ybal תבטל יין עירב ד'סי'

 עליו מקדסין6ין חבוקי
 עוד לסחות דעתו וקין מכוס ומחס קים ob נ"6ס4

 טיטעוס קורס דבר 6% כולם וינוטתו 6חריוחברך
ohlטעים ול6 קנס ומס דבר 
 וח:וכס ור"ח כיגועך ל6 כסכת לה 6ותר4 ל'סי'

וסורים
 סטחנח לענין ל"דסי'

 מתיי
d'D3 

 מ' D"D ל"מסי'
 בסבה הנר למור קרימה לענין נ"בסי'
 יותץ ליה וקדם י"ט 6ו d'D3 6ניל הוט 6י נ"נסי'
 וירע מוזרק וסחי ןסבח6 6סני6 ריחיב מ6ן נ"רס4

 תסעודחיהלפיקס בעי כד חכדיל להכחיל מיורא o~s ליחדל6ורח6
 לספוח וסלק וי"ט בסבת יחוס והוא o'~nlh מין פןסי'

 הכדלהקורס
 סחפילה סכרלח לממר עד כת"ס תדליקי' 6ין פ"6סי'
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 ת 1 ח ת פפ32

 %רנ6 ס" ע"ס י 3עי6 שספטיר לחרנס תסס ך סס"
חרבנן

 וקמחי סי6 סלכח6 ס3ח סל נר לסןליק ברכת ל6סי'
מנר'
סי'

 ק'"
 3רר4")ו וסל6מר עמריו לברך 6ק קידום סל טס
 עתרו ו6ס לפניו נרכרי מעוג" כוסות ו' .דינרך
 לסחות 6יחסר ונצרייס"ל
 לקור וג6וחין ייוחס כולן פוסט" כסנו3דעי' ק"בס"

סנר
 נדפיס מסחכליס ולמס מובס סנר כרכת ק"גסימן

 ט"3 מעקי סכךלס וכין . נוס לו 6ין ו6סונשרג"
 גסבחס'ע
 גנר יקים bS לסייס מנח ליל 6וכל קינו oh ק"ססי'

 63כילחוכיוס
 6וכל ס6יכו 6ף ויטלו קומר 6בל מ' D"D ק"וסי'
 מתם om1 וממ"כ ההסליקו תשק ססש ס ע ק"טס"
 וטעמו קירור נקרוס יקדם ל6 ידיו נטל ס ח ק(סי'
 וננו ז5נורbwSn 6 רתקים עד בעתירתי יסש bn~pסף

 ססנח mpnד6'
 6ל6 שמו ע"ג קיןהם פל כוס לסיס lrtlp 5"6ס"
 6ורמיס וליכין 6ף בבס"כ מקיסין קי"ךסי'
 ומקוס פסק 3ור6 אבח כיוס ממברך חי קט"וסי

 טטוחססנח
 S~b ו6ס  סיחם לחי טור תקים 6עו קום ob קטלס"
 פסמ תלע מוו ספח על מקרסיין
 ספח ש תברכק ספח ש (pepnn קישמיק

חמשם
  ו%6ע נטנה סר% "וסל מל  לסוסיף  חותר קל'טסי'

D"U
 כליס לסיירן וסנווחר סנח סל סעויוח ל ~חן קי'מסי'

 כל סחים וכלי להנכרם ומהמריח לסמריחמערפיח
סיוס

ססס"ר בבי לוחו ושכניסק וקט כצנח תלקק 6ין קפ"נסף
 3' סשיס י"מ י65 פירות  6כל קל'גס"

 תנמס בסעח מחלחל לסחעסק חותר 06 ליס"
נסן
 סתסחכנוח 6ף בצנח פרוח למלוג לסור רפ"קמיתן

וי(יקוגו
 מע פלמוח ע"ח ב' ש ומט כסכת  טאלין רל'3סף

 פסמחלל
 3סכח לנכח ו6סס ס6ק תותר בנוס רג"גס"

 לכחמף לפעול חהזר 36ל נספח מקזבק pb רכ"דס"
בספח
 כלום עליו 6ין למ"כ והיכירו פרעות מסורג רכלםס"
 פטור ג' סגעיס ל6כול תצטער רכיוסי'
 סימביח סלקב סבסחיהת  פסתן  לרומס לסור רל'מס"

 וכו' 3ק %דמן
 ח6כיס לי לקהע ומט 3סבח לעכרו לותר לסור רכ'טס"

 לערבלסני6ס
 41'ע כאנח סמני חשעח לס6כע תוחר %עס4
 פסחן  סל פחילס שיג סעדם לנרץ מותר oh רל"נס"

 נמנחלסטייק
 ו6ס לטלוא תוחר סבח ניגוחו סוילק סל6 נר רל"וסי'

 16פן בכל 6סורסוולק
 מ' f's~ D~Dסי'
 עך ונשולך מולק וסינן גויס סנוחניס עססיח רל"טס4

 כיכוי נרם מחוס ט %ן וכוברי לנויםסתמע
 נסבח לסיליק מוחר גפו 5)ור סל פחילס ר"תסי'
 נספח עעיס חכמול ל6 6סס רנל'6סי'
 לרמון לספוח  ונסר וקט נסבת  סיורי  נוטר רנ"'נ40

תסס
 תוסיפו סנלנסף

 שמריו מלפניו סקוד' ש ממי

 עירוכיןדו
 bS וכי עירובין חיקן עקם סנונך ססלמרי נ"י )ל'גסי'

 קורס לערב  טרלל  יסניןסיו
 בנוויך לחמום מע סי65 לנוי עהס חץסי'

 ולנלי
 חייכו

 תייק פמוח כל ליסכ סבליך סיעו )ול64 פכיתפיצח
וס4

 * 3נסועח ממולקים oa ויהגר בשר סנונה( % קנ"סס4 קמ"י

 סטורו3 וסדר לערבדרינק
 חמומיי עירובי גב'ע קנטסי'

 חכייחו עסייחו וסדר
 ובי'ש תפרק תסוס לסור בסבת דמולב חיו6חי6
 סקערס לחוךלסור
 לשרכו מף'סר וסבי6ס בנבח osn סתש6 נוי קמ(ס"

 6פיי וסחמ5 תנונו לפחו)( ליסר6ל מוחר מניחאית
מכיר
 המי תכמן ולח עומס לרר4"ר סתפלסק תנוקו)( %'וסי'

 ותקותן  תכפןוקורס
 עירג ול%  תמן 6'  ססכמ מ5ר 6כמי ר"מסי'
 ילחונ(י' רט6 ס' סיס 6ף מומס סיצקפוו( מיינות ראס4

 כרמלית מס נלילסננעלות
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לג ה 1 ח תטפ
 עד  מוסר  בלידס די 6' וגוי יסרבל o51% עיר ר"יסי'

 נסוחומשכירו
 16 סרביס רסוח גבי על במ"כ סעקס ונ"ר40

 נר),ליחעל
 פסחה'

 בכל הבר ו0ל6 %ברך ל'ל סחמלס קורסמיק סימת סם ו6ס לכרכס חנף בבויקס יחמיל פ,ס4
סבייקס

 50 ממשח וקופין תבערק 6תחי נשבח סמל ין נ 405
 ןמ)ןר6 מביחל ב:קכ עימס נחן ו6יתשס
 לסמ%יז מיעורו מרס 54ק פ% %סי'
 6% סמוק תן ק)ץמ לוקמיס סדמק נסעת ל'ססי'

 רוג וס4לנחמילס
 6יכ6 (ס סכל6 ומיס למקס לob 6 י מקטין ,6ין ל,סי'

סככס
 מ' ש'ע ל"וסי'
 ססמ6 דנ%יס לת5ס מעיק סקו נניס ל'מסי'
 מ' D"D ל'טס4
 סנו5ס 6' לליל לקטף 6ו ללום וס6סור מ' ש"ע ק'סף

 עירוב בל6 לכק פירוח נוי ו%6ך %כ6ן פירותבמי
 נוחרניס
 ןוק6 לל נ' וכין לבי 6' נוס בין ורפיו ק"כסף

 מסלל ע5 חכרכין ומין ' סירוס כחס לסחותמותר
 נחוהיס יסרר( כוסות לך' יין לו 6ין 06 קי"6סינק' '5פ%ו

 יברך סעונ,ר ספירת SD 6' כיוס בירך ל6 6ס ר%ס4
 פיל מיס 16 למיס )וקחמ Swn מכסלין 6י רס"טסי' - סי)ויסס6ר
'מלנס
 סרסור ותלמ נוקחמ ססו6 נוורייס SD ע"רסיען

 לקיייוו.
 נל'ט מבחוררי לייסורין וכל נוותר גוי ישח ער"בסי'

 , כר תימןמון

 לקפוח מוחר מנון ס6וסין מרס סל חטר רעעס"
 כטסק6 ול6ת5ס

 מלנגס לענק עך"ר40
 3ע'"

 נסנו סנסגו חקוס
 ועולסן %'ט וסנר בש"ס הנו ע%'סס4
 נעסג6לDb 6" 6י:ו לנסרח פסמ גין rb~1 60ין מס רע"מס4
 6כ%ח ע5 קודס סתומך תכרך פסמ ליל רעטס"

מש

 ודעיסס סגטלסי סדר ר"פסי'
 בפסמ בפורני נונס נפייח ע"ע רפףס4
  כסך  וליין  לפסה  רסוסייך  הקני רפד3ויןסי'
 חיקונס מסו כליס תזויני לנוין רפ'!גס4
 נלעס סייגו כיין סכמסס מקטפין וקין 4ין  6ין רפשס4

ס6'
  וכהנו 6ו למוח 06 . בספי:ס סב6יס מטיס רפ"ססי

io'h~n6סורש 
 סימך סרבם בבחיס פשה בקל לסרס מתלם הי 1 רפסי'

 וסידורויעכס
סססמ יחי לכ5 סוי  סללו  (bSb osn ללוס  bSn פו"מסי
 ממעימן 6ין פירוח ווי פ%'טסי'
 פירו' ר"זסי'

 בבקק עוסקות נ0יס ג' בפסמיס גל"
 סח5ס 6ח ומדביק יתהלל סחכוה 6ח מסיק %"ס"
 ,) %'ו סי' ועיין מוכס לסייח 6% תותרגוי

 ןמתר6 16 ו)ו0מ6 למביח6 דנפל נסמל פרוסת רטבס4
 .', לפסםת"ד

 נניסן ע"פ גופלין 5ין להם  רה"ג וסי'  סל'שסי' מחן ויכרח כיעור לעניין בסבת דמל 4'ך רל'דסף
וחסרי

 ס' ש"ע סל"מס%
 בסיק ש"פ נופלין חס חפני צ'ט סחטס%

וקלכות4'ם
 חבסלין עירובי סרר י'כס4
 סקס לכל יפס סי'  ברור m~u  פל'  ע"ט ה"מ פיססי'

 ת"ח יוםסיעו
 ול6 ובדניס שנקל 16 %י בבסר ויערב קכ"ןס4

 ליל עד וח5:יט ותותר ונוכרך תסיח פמוחטיס
סבה
 לס לערוה  הואר  לכסן קוהם  פיתוין  הלס סס"6סי'

  Ob1  6פ סל בהלם הסה"כ ויפייס  סודם בי"סמס
 ל6פוחס צוחר סס לסקר6

 הלס ובכ%ס'סיערו'לספריס מ' ש"ע Dp"1מיי חכמן מלס קונין וקין וברכחס מ' D"D קס"בס4
 מן  ירוווה ב' י'ט  6סוריב'  ניבוי זהם ספלסי'
 סחלסוס פירוח  6ו בי"ס  סנרים וגי%%  רייס קפי'רסי'

 נור"ס מון נקי נווחרין 6'בעט
  סיגר  ה6ם הוך %סור  ליסר%ל בפט גוי נבעו 16יחפרו ובגי )זנועמ" מת כירכן :ווכק סחבלין כ5 קפ"ס40
 שצפון.שלמיסשפן רורעלו
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 ני"ט נס ככרות ב' על %3עק קפ"וסי'
לחל)וידיס וגיוסי מדלי לסטיק בי"ס לנור לירך מותר קפלס"
 תססייין כנוהם 3ח"ס גחות ויורכיס סב%ריס ר"6סי'

 גוסס יוחסל"ד
 בין ירו' על 3ק במ"מ סמוחרוח תל6כוח ורצד רי"נ40
 מחג כיתי לרועם כסתחו ליחן סחוחר תופן ר"גסי'

 לרכיו 13 סעוסס6ף
 בגד %יחן סטותן )וביח כליס סב6ח ע"ע רי'ב ס4עוד

 מ"ס לקורך לקובעו 16למייט
 ענומין בו יתעסקו ייתרו 6' 3"'ט וגח גבי ע"כסי'

 עבייס 1ל6דוקך
 נמ"ס ניקנס לעסות סתהזרין הס מי רירסי'
 6פ0ר 6י ו6י קגסיכן תחונך מ"מ ב6יסורי רט"וסי'

 ליסת0),חי'
 כמיס יכוח' ריוח סל 6יגרוח גוסו רטטסי'
 סחועדיס בכל נגיס נסטין 6ין ר"מס4
 לטלטלס יסור קטנו 6פ" מוליוח סל תגורס רל'ע(ס4

 מייב באבח ססמ~ירס חנורס וקניברט
 )ול6כוח על לעס ולסזסיר לגזור SD1n כץ על רס'טסי'

 בת"סס6סורוח
 מוגמר ולסביך ולסחיר לסקל כסגו ס"ת ביום ך סיס"

 לחורם ot~nlha i'D1p בכעסבבס"כ
 במ"ס 6ו ני"ט 6בליס נימוס D"D סכ"בס"
 תי"ט סרגל 6מר %' ז' כקיט כרגל מנקבר סכ"3סי'

 לכתם ר% ו% מבחוח )וססיקין ויפ"כ ה-"סקמרון
otw6' וכיוס באבח קרובס סתוער( פתע עמס 
 6' ביוס רי רמוקססי6

 ובו6יגו החינו וסתור בי"ט לוזיר 6ין ס)ו"טס4
מעחס

 ור"מ ובמקם ט בי 5'ס 6ותרי' 6ין ט ריסי'
 בין בזונך בין כלס"ק פסיכו כל לוזיר 6סור קנ"כס"

 בחספס 6פ4כסונף

 תענ'הה'
 ל'כ ערב וסדה מט"ב מון נטלים ס15תוח גל ט,סי'
 וסיעורו לטעום חותר יס"כ ו6פי' סחעגיוח כל 0כץסי'

 יבלע1ל6
 6ו רסוח כחעכיח פינס 6חר לתחוח יכול 06 0כ"ססי'

 )ו6כילין לסכגס סמו0' סחחענס ומלס הקןטוכס
onibביפ"כ גס 

 השנה ראשהלכות
 ק לעסוח דלין בטל סו6 סרי ס0נס כל לינורעתיד סנני נדר כל בר"מ ס6וחריס עסיס טוב ל6 מ"לס4
 IDi~no ל6 ומס סחפילס 6מר תחריעיס שית ס"ססי' סוברי בגנח 1ל6 בר"מ לסחעכוח 6ק מזסי

 כטס בנך6ין
 ס ר סל בתוסף לקבור ימיך גין מילוק 6ין 1 םסי
 נוטססל חקיערי לו לחקוין חוחה מסופר סג6ס מועדר מ עסל
 6"ל סנוספט בסועד, 6ו סקטור במתלך טעס פ"בסי'

 למיינו 6ין O"D ו6ס לנאור ן)וי ספיהסייס
 כטפס סגן וגס ממחר 6מר חג6ון מ' ע"ע סעסי'
 ובספר ר06ועח בל למייס ונרנו בחיקנו טעס קנ"6סי

 ב6חרו'כייס
 בלה סירס ניכון תם על ר"גסי'
 ו6"5 תוקע כל . 61, ת6כס סחוקע מרך ob רווסי'

 סר6סון כמבירך סם רסיס וסוףלברך
 רהקיס סס %)וס 6מרינן ובכן כמס %"סי'
 osmin סס %חס בל'ס חוקעין חקישח כחס סרוסי'

 חכפורים יוםה'
 סו6 נמס יורווח תכת ל"וסי'
 סר5ועס וכנייח סנולקוח סדר כ"זסי'
 חיג וסוך יס"נ ח6%י קסל'ח 0חוקעין טעס ס"1ס4

 מונס6%
 נעיניו לפלוף י"ל ו6ס בניס סניו תקנמ 6יסטניס ס"סי'
 ה"מ ס4 ועיין תוייר סכיו על6ו
 סורס יעמס מבירו SD 0סרמ 6דס סירם' פי' סע!סי'
 6נ0יססל
 נדר כל לבטל ונוערינויס נירי כל ביס"כ נו"ס קת"נסי'

 סב6ס מכס עדסידור
 רמיתם 6ל6 טבילס 6"5 ביס"כ קרי סרו6ס קע"רסי'

 %'מ ס4ועיין
 לברך 6"5 סטובליס oteh ור"6 קע"ס40
 וסירורו מתרנגול סכסרוח לעסייח לש רב"טסי'
 ביסס 6ו)וריס ויכריס כנוס קטךסי'
 ככל מ"י ו),חסלל יוס"כ טכילח על ),נרכ4 6ין ס'סי'

 חפף 6חר ותחודר1סמנה
 0ס6בל רמעס כל ס"6סף

~leb 
 ביס"כ 6דס כל 6סור

 טובל קינו יוס"כ ערב סלו ג' סמלוקבל
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 נומי )ווסיפין כסיכס נם ס"נסף

Sh ומבערב מקוום 
 עיניין בסיצוחר

 מוכהה'
 5סונס מק פירות 6פ4 65נ% 650 קלטסף
 לעסוי( 6' נ5 ומייניס וכס"מ בבס"כ מוכס לעסות משנו40

 בס"נ במונח י46% וקיןבגיחס
 כוי 16 . סמ)וס תפני סכין ע5יס פירם וטכ"מ ס"'6סי'

 ו' כל פטורין וסו0ניניו ומחןפספס
 מגס ו%ותריס קירס nDV3  ססוכס על הבוך 1 מטס4

 ~תןו6מ'ינ
 טפמיס נ' סגופן נון מסיכוך 6ח סרמיק פי' ן סטסי'
 כמרס פסח, כר,%)י פסולם מסחן בעפני סיכך סחוס4
40

 סחם %ורח טפמ ונ' כסלכחן דסכוח 3' וריכס סו"
 לתסס תלתעלס  רפלוה לכנוס5מל ל'ךסי'

 לולבהן
 ב%5ב ס"ט לסקסם 5"6ס4
 כטבחו וסיר נטילס קורס סלו5ב SD סינרך 5"ב40
 יברך 6' וכ5 בם)~56 ס5ו5ב יועו5 5בס"כ בסליכחו ע'ס4

%5תו
 תמילס סמון כווע15 6' לולב oh כי טס סיין פוקוס נ ם40

 בסחוס 6' 5כ5 נוחנווממ"כ
 ס"ט וסי' סנעיועין ומקוס %5ב ם%ח ס"אסי'
 ובחוספח כקינת ב ל סל סדסיס ג' SD סוסיך 06 סס4ם
 פוסל 6י)ו עבותתיגן
 סחיותח ניטל כגון כ5ו5נ ספוסליס מבריס ס"וס4
 מלבד ערנס 5יט% זריך ערבס ם5 1' כיוס ס"מסי'

 סב5ולבחס
 יום פטינוחו וניואנס רסוק כ5 מגיח בו ע5חס מ"יסי'

 תסו יחרוג 50 מוטס ופ4 ססו65'
 וב' מלסיס ג' כר"י וקיק והעיו  לולב שעור ס"'נסי'

 קטונויס ב' ולפףערבו'
 יבם 6ו נץ5 6ס כי 5ו5ב b9'b ול6 סיכל סיגס4
 יו65 עבוח ססיסיס כ5 6ין 06 סרטס4
 בקרקע סטרבס  סהובטין נור( ל" סנורסי'

 הנוכהה'
 נילוס סיירי מיס רגל 0כ5חס 6מר סממן חותר רבסי'
 ה~רקיןמן
 פריף ליסה פרסותי סיום  וקירוס מנוכס נר קטלס4

 חרתוי6י ופ4 ססהלסס  והן רגשס4
 ו6ס 6' כל סידליק מטס במור סרריס רבים ר5"ךסי'

 ילעיסתסחחפיס
 סער: ם5 ב6כוקס נודליקין 06 ר5"סס4

 מרפיות ה'4'ך
 ונומוברין לעיקרך נפרוין 6ס דסתמ עוני וחרי ל"וסי'

 יו"ר כוי 16 לספד 16בסוף
 ובב"ח מליחהה'

 בתנימ ותלעיס קריעס 3ל6 לקוקו ונוחר עוף רס"גסי'
 5חמח ס0מיטסביט

 ל6וכ5ס לסור ככסר6 י6חנסי5 כעס וקלע ק"ן40
 o~1Dh ב56ף 6ס4 0:חערבס טריפס ובעתגמ5ב

 תערובותהי
 וסחנמי5 נוסליכס 5הן %ו  הס לסררם מנפל סרך יו"רסי'

 6יסוריס נ60ר סוי סביון% נמסק ו6סמוקר

 עכו"ם ובישולי מאכליה'
 ח ל%  סהסנס ללס וס" נכרי 50 קינם l')DS ינ40

ההסותס
 נעחרח גויס ם5 מת6ס ספ"הסי'
 תוחר סכר תתנו סט~סיס רבוריס רכס קפ"טס4
 נסורס מגויס גביעח רה"הסי'

  וכליהם נמד  ייןה'
 בסלמס b-1Db לסררם מנפל הי"ן סחו% בל רת"הסי'
 הוהריס פסוק  מגויס  סתוכרין תבוקעוח  טלביס ט רתסי'

 יי'ן עלייסו נפל וטס b-1D'b  ההוסיוןול6
 מרם סל 16 גוי סזיפחס 6בן  סל גח ר"ןסי'
 בסל6ס 6סור  ססו6 כל יק רלהסי'

~D1bl 
 ססו6 בכל

 ביטול לווקין
 בפנקס  ול6 בסתיס  6סיר גוי  "לל יינו שתפקיר רקבסי'

 יוסר רופן ובקזוס גויונ6יוס
 מ5 וקכקגיסס מוחס חוך מוחס תיקרי 6י~ס רל'גסי'

 שוחרים מודם י"ב 6מרמרס
 קטגיס טבלו 6% סתרו סססמוח ובגי עברים רג"רסי'

 תימר56 יין %וקם עוסיס וגדוליס יין עסיס6ין
1rbnמשירחו על )ויקיק 
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 בע"כ 6דהס וסטבילס ן ע  סיוןעח גויס ספמס רנ"ססי'
 כסר כעבד סי6 סרי פל'( מס מוכרח i'bcכיח
 במוחס לססקיד 6ו גוי ביר. יין לסל1מ תותר רעוסף

 ח"מ מוחס 161פן מוחסחוך
  6ר ביק מי ריבק 16 כששין מרסיס עוות רל"ס"

במונון
 %טתק ס% ל6 נסך יק תסוס בו ן6ק Snlsn יין רלמסי'

 6בחרעם rh'5 ויסר6ל נובך bp'r 16 נקיט גף רנ"טס4 כי ל"מ נתקתק ל6ל"מ
כל'ר
 תסור גויס סל מותן ל'ססי'
 סלמס ובורות קנקניסס חיקק סרר ~b"Dס"
 לכיחו סיין מגוי וסוליט לגוי יין ס)וכר יטרלל רס"בסי'

 בסכלם ונוחר סיבס עלובמזירו
 יין רמ"דס4

~D1h 
 טל וגח ביט בנוינו הל6 ססו6 בכל

 16 נסיכר6 דגפל סרן 16 ועכבריו גוי סויפחס6כן
 חתןליין
 טהרן כופן סעיס תן כליס סלוקמ רל'סס4

 עכו"םה'
 עמס סכוחיס ותכרו טגסל כוחיס סל ש"ז רי'ו40

 %יסנוח נוסס ליקמ אסורוענביך
 ערהה'

 ph טבלס 6% נידחס יחי ימר סרמ5ס נוס ס'ס"
 ותשבס תתסכבס)וחרמקין

 ניס טב%ח על תנרכץ 06 1'סי'
 (' עליס ולנרך לניס מוסס לעסות אסור ס קס"

ברכות
 טב%ס לס nnSD ל6 ביס סטבלס נדס קס"ל0"
 נקיים 1' הריכס הנספח חינוקח 6ס" נחולס קט(:ט"

 תנוח נדוח ככל סויק רם סרקו ונוגיק0ונוטוכרח
 קס"מוסי'
 נחינוקת 6ף טוי ופורס חמס בע%ח בהנל קסתסי'

 מגיעסל6
 ס6ס ת' ס6ין סתיס בקנוח סטנלס 6סס הסקסי'

 עליס ע%ין ומן היופין 6ל6מנהסיס
 תקנס לס 6ק בסיבם לטכול יניס ס6ינס ניס קמיט0"

 לנרך ומייפי 1נוחפללח נרס"ת חנרכח כרס ק'ענסי' יכגיערי לטסרזח 06 כיברמעס
כשבפחס

 עשרך דסכיר וסיכך ומחס nluup ומן b"Dpסי'

 סי6 נמס בקסףס יס והוחס לילד סתקסס קע"בסי'
 לנעלס עמס ססגדס1תל6)ו'

 ליל נס ורמקהם כאופיס נקייס 1' וריכס לידס קש'גסי'
 לגקבר4 ס"ו וליל לזכר5"ג

 ושבועות נדריםה'
 סי65 6ף עבירס עבר ob 6דס סוס לססביע 6ין ו'סי'

 מ"רעליו
 פירות ח6כ' סל6 לניסחו סנוסכיע כסן לנוס ט"ט י"6סי'

 os~s ליורי יזו( 65סחו ליסנוח סל6 סנסבע נוי ס עסין חיסר6ל יותר לוחתחעין
כחובחס

 16 נכלל סכר 06 יין לסחה( סל6 סנסבע נוי קלאסף
למסך
 %עפך נקום )וה(ר 06 ר4מלב נון מכודר קל'ךס"
 לו וט פ' נככסת לסחפל5 סל6 סכסבע ווי ק5"ססי'

 כ לנס ולפוחמו לסוחרו ורומם כ לבס קרובתקום
 ש'ת פוחמו 6"כ 6ל6 אסור 5סחפ55 סס5טב
blonסלו 
 כיק קל6 תותר ee"( נדחסת ומותר וסופגניןבכעכק 1Db" קטב ~חן פת SDb5 טל6 סנסנע חי קלחוסי'

 נחגור ס6פועם פח ע65ל6
 ופירף יסר56 לקלסי ומקקק במרט' סוחמין קל,ס"

 קנל'ס וס" במרטס פוחמקוניעך
 ל6 16 סיעסס ריר ש דעתו על  נפר 06 קל"מסי'

 טל נור מסד"כ חיך אוחו ו)וחירין 15 סוחמיןיותסס
 רניסדעת
 מבהזחו מלס פוריס גיוס לסחענוח גסנע 06 ק"לס"
 ו6ס מחרס 6ע וכס-ח סיברוח ניוט ס)סבע קנוחס"

 כסרוריסנמנע
 סוחר נוח ob פ' %6 ליכגס סל6 סנסבע גוי ר'40

ליכנס
 סוס %ס%" לחח סל6 ממריתו 6ו סגסבעו רביס ס"תס"

 ססכוען תסס יבר לריס ואירע נך קיסיס עדס651ס
 בלוסקינו

 צדקהה'
 סוס חכיר ל6 לברדק 16 לטכייס mpm ת6ן קיסריסי'

 לבסע O')DS 16 ס" ליזום 6ל6סקדס
 ס"תה'

 וסגעץור סרטים בל6 פסוק לכתוב מותר ob ל טס"
כסרסוט
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  במען סקליס % סתו נכחם bnb 65~ ס"ט רש%6

לסתר
 טרטור לרינס לסחו  מנעת %'גס4
 ומתו' נל"ח נעבר מסמס 6' 6וח סנוווהק מכ"טס4

 נממקק וס6ינססנממקש
 לסנון וסחין לקרוח תהדר חגין 15 ס6ק %'ח ס5"בס4

 5פחומסתסחהוס
 נוילין ס5 שרוח נשיח סיר סמ"גס4
 וסמך לקייתו אסור פסוק ממסר ס"ת ס5"ד40

כניטוח
 מזוזהה'

 סגמחס ותקוס במוחס סמייכיס ופחמים כחיס ו קנ40
 ונייקחס נחיבחסהוגי

 כנרים כלאיה'
tans 6פ* פסחן בבגד 5מר בגד וחפור אסור b"Dסי
 כויס 6פף פסחן במוכר ונור ננד וחפור יסור סיבס4

 ונח טווי סהנ ופיר'וכמחוח
 65 16 הת וטווי סוע ג' בעינן 6י מ"גסי'

 בכור פריוןה'
 ורעיו ספויק סיר ת"יס4

 ותרומה הלהה'
 בנזק סנחערבס מ5ס ע"דס"
 ומשורר( מ5ס ספרסח ויענין י'וסי'
 סנס6ח בח וסממ ונוח קנסן סגס6ח יסר56 בת קלע40

 3חרונוס 6וכ5ח 6מו 5o"nbשר56

 וחרם נדויה'
 ך65 במרס מעח6 שושו דגורו 35ור 5"גס4

~sDnS יטחין ט' 5תיקס י6"י גוממרטין סכיוכתר 
5נט5ס

 ךרבק כחיקו סוי נמגוו' 6יפסש' ד65 נעיק 5"1ס4
לקץ
 3סבועס כמו סחרחו ססמרינ,ו קס5 ת'ס"
 לד 16 סקסך סרו6ין מס נפי 656 ק5בס סתח66ין

 שוחו וקונרין בנו 6ח מלין סקסך ססמרימונןוונוי
 ob 65 עמו יבר יטליס מחס סנירוסו תי ת"6ס4

ספייתו

 סמשנרס לוה פתחי 16 נדה ריחרח ת'"סעק
3מ5וס

 o~pn 16 חטמח טלתס פל מסבלו רניס ט קלס4
 ו6ס חסנק סדרר 6ח 5סנוח טוב מ לטסומהע
 מנוסו 5פק בכ5 חמנית o")lh ססהוע קריבס4 סמי תתירקממריתו

 חסתחינן גרפס ו65 וסתחהסו נרוסס רנסיכ כסן ק'ףסי'
 כינס יפריס עו5ה(
 וסקסך  ורכיו כעי בקסם לסמריס טקס מלטון קלססף

 כלוס דיכו 5ר(מריס כסיבסמוכרמיס

 העדאבן
 המהמל לכסוס( פכילס כחו נרוסס יג0ינ טגן rnpס"

bal~כסרס בסו מללס  
 מכח ומחייו פקס לנוח סחטתם סק קפ"גסיחן

מרךוח
 6סר 656 561חנס 565מק לנרך 6ין ס%ססימן

נר6
 דיינים ה' משפםהשן

 ר"ח 3ל6 סממסכמס הגיס ש תוסר ס"ומיתן
%סעמרס

 עדותהן
 ש  16 טבירס מעבר 6דס טל מסעיו 6' עד מ'סי'

 5יס תנגויגן 6obסח
 כע"ס ערש  לתבלין pb  ה'יפ ל"וסי'
 סעיד  הזסורס  בפווש בטבירס סומרר קע'טסי'

 סיבתו סר למעיר %"ל ול%יסרס י סיס ספווךמליו
נתנחו5

 בו'  ובמעןטוען

 סורס  בפטר נסתו SD חחנס o~hn חוקי  סלי'בס"
 סקניק  ניונן 6%  קניין בל6 סחוס  ו6מ"ךססניין
סקדוס

 ל"י לו וחרקה  כפר ומבירו למבירו  סחבם נוי ק5"גס4
 לכפור יגעד6יגו

 יתיר 16 56נעוח נ' סיחפוס זריך קכיין סגורך ס"ט40
 נפרדיםענייניםתססורר

 ppS מעכס נסן מש ל16ין סנחוררי ענירוח על ט'סי'
 חררות חכת ררבנ!וע5
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 ת 1 מ ת פמ36

 לים ס% מסלים מלות סללה יומנן רם הם ינ40
 בנטיעת מלכות ס' ר"6 מונס "~OS חס לידע י"רס4

קקו6ץ
 בסתו כקרל ל6 6מ6י ~Shlnn לבוס מ,ס4
 6חו בסס נקרץ למס 5רויס ן' ע6ב י"טס4
 חחנס סררי ת"ר סיו סוקל סלל עד רבינו מנוסס ר'סי'
 סוי כחס מלוג סיעור מ סכ וס4 ליבס4
 בסר ל6כו' חסור סקרן OD ~"ל 6ותרס סיח' כ"נסי

 ביוכף'כ לכומרו 6וכון
 מחמלקיס מלקים לכמס סבחורס עבירות מילוקי ט כ40
 ירותיח ורומ יוס בכל מנסבות רומות י' ת"ס b"Dסי'

 סו6 6יך מקליפ ספח ש'רס4 חעמיררי גל בן ו6ל)זלo51% 6קסס
 נסנוט ק"וס4

~le'h 
 בתר6ס ססחנלוח

 סכמתרו טנווגמ' בתלנווךb~b 6 פענויס סרכר( קיטסי'
 בוונח' (mnb לbnDnm 6 וגוסס מעמיסבחוך
למריתי

סי'
 למעו גצן כל נכחעיס חטעס b~p3 %" קל"
 לו לרומס 6רסוב
 וקרע ססיער רורסין .pb בפי ר"י למ'ט קכ'צס4

 מבירו למברי סוגות סקורת (o~b מעלס כ%ספוח
 bmDn נליץ מהם בנסס רני ם לח קכ,ס4
 ורקיגנ6 כנסקת סיכת בל" רכס ס"ס פירוס קכ(הסי
 יספרו ל6 כחיב ובירנוש חחגוךדו ל6 נחיב ק"לס4

 נברקו מקופחן בר6סיח )ועסס נל'ס פירוס קנ"'ךס4 תסדרי קרסי קטו יאשררוול6
 ננר6ו ל5ביוק נברקולרעתן

 כל הכלתיריו רב יכסג דמסייוח6 תילי יו"י קע"מסי'
 מגסון ב6' סמ(יק ו6ן6'
 סוחרת משף ניטורר ט5ס קל'מסי'
 גני6יס למנסנ כבי6י' יסוי בק סיס סמעוק ס"(40

 נ"'ע ש"לח"ו
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 הלוי מוחר"ש מחרבתשובה
 נזירות להןזלה"ה

 ר16ק ס6ק וב6 רקוב! על רע מס י65 כייען
 ול6 גדולי' hS חל)וידי' ללוות סל6 נמירוח עליווקנל
 בפיו 6תר וכך נספחיו ביטס ונס לתירס סחבךתסנט 6לי מרס סוף עד )ץסיוס סבט%' מקוס בסוסקטנים
 oh מס"ט סד"ע ילילס בעל ל"ת כמחסון תירסריגי
 סיסים וכקוס בכל כו' Dp('O בין גרוליס בין חל)וי'6לחו'
 מדמים וכ' סכי י חסלך ער )ץסיוס ססחיס גלחמת
 פד ססו6 בו ס6נו ח"ח למים "'ד חסיוס נחנים .ומם
 נ,סכ' 6ל% מדססוף

 סחיי
 חלמיריס 6לנוו' ob לימרס

 סריני סמ' המן בעי' סיסיס תקום ככל כו' גדול"3ק
 מלנזון לOb1 6 ספ"ע סך"ע ב"7 3")1 כסנזסקסיר

 רטובן ס6יס ביטס וט כל 6ח נזיר קיני סמ' 13)ץןחלתיד"
 סוס ס6ש וימי וכמחוס על סב6י ביי כפנינוכבסחיו
 ברקס כגרק קור6 וקין ללמס נכוייס  כניו נקרן ונךגע

 דמייחנ6 לן ווי דחייחנ6 לן ווי בעריס בפחמיסו)ויוח
 בעיר סריפס סיחה סרבי וכעונות ביס ד6טגמליח
 ערונויס בניו ועמו לו 6סר נל ונטלו בכיחו ס%ליסובקו
 וקיוס nlnuo. יכולת לו 6ין כי מעני ורקס כלבמוסר
 וקכז ויסף ונזור סר6סעס ל)ץל6כחו ינקור ל066

 יכל וקינוחלנויך"
~1DDS 

 ורקונו נמסלו סחלחייי' עם
 )וכ6ב סן תן פוחס ס6יכו גופני ומ61 מפו חמ%טחמן

 מירוחו על מחמר' מסער טכס תפני כעיניו ומםסר6ס
 ועע בלב תבטלו סיס בסס סיביר סרס ס6ק ט6לטור
  תסקפקיס וסיו טוחו ומזע ס6יי)וז נופם כמפחיוביטס
 onb 6י והזור תחוכס 6' סענס עד סססר בכיחלמוגע
 עליך תקבל ל6 06 נססך 6ח אספלט תכ6ן ל65חיכול

 טוב ככעס מסיב 16 חלחידי ללתר hsc סנזסוןבמירוח
 להמחק מייכ 6ס סוקל עחס בלבו יובטל וסיסטוב
 . וסכמ"ס ל6ו 6ס מירוחו %נסוגנבוסו

 יחרמק לעיס ונ"ל לנו ס,סירו כברהחשיבה

 ססרפיס ס:מסיס )ק כבורח וססמעוח סנדר" חן6ךס

נוסי
 ניגונוח ענווס נתרווח ננון סיוס נתוני וס על
 וולס בק עד ססו6ל לי סס5יר k~nub נוס 6בלובחל6וח

 נחלחיוי' ועוסק דקיק גבר6 דרדקי תקרי ס6יגס
 לורנס לפני 6לס יצרי 6ערכס רחרחי עתוו)ו%ימיס
 חים ולס במרחים 5ו6רו מלעיס תסכר כויס גליורבניך
 ריס סחופל6 סג6ון מייס גויס ב6ר ע),וקיס),בורוח
 סגלו בעין ויר6ס יסקיף נר"ו מבחי מייס כתסר"רגלוח'
 תפקסו מני יסגס 6),ח ו6ס לי ויסנור יורני מגיחיו6ס

 . 03"ך סמלי וגס קריך 6ני הלחוי סי6 חורר,בתס)ורוח
 מיר סרעי )וח:י' דססי6 עלס דני בפ"נגרסינן

 גויר ס"ו נו' לתחיס ומטנוף יין סוחס ס6סיסע"),
 וסקסו בחי סנחזנ )ו ע דנוחגס )וסו' בגנו' טעוו6וסרס"
 דוקים ובעי' סלים י ע לסחקיי' 6"6 דמירוח וח"לסחוס'
 וסחם נוסס סלימ יסוסע י ע ט:חקי" רטובן ובגי גררבני
 כל כ6ל1 מסיב חמחיו מירו' קרבן לסבי' יכוליםס6מריי קמרי וחירק bnSDS 6% ס)ועסס לבטל חנ6סנוסני

 ליוסדי קינו נועחס סחוס' עני סלימ ע"י נערססתעסר
 כיסני ל6 קרבן 3יס דלית מחסון דנוירוח %וח' נרג6ביס
 ע"י לסחקי" ד6פסר דמסכמח כיק לפקו' ייכףחנ6ס
 גניי לסחקיי' י6פסר חנקי קרי ספי' )וסכמח ל6ס)ץסק מירי רגבי צע"ג מירוח בסיר קרבן סכ6ח ראיינוסלי'
 סלימ נל'י לסחקיי' b~hl חג6י ך6)זר ס6 על ס)ודי'בס' יגר6" ליחף ס6 סנימ )זסכמ מירו' יבם6ר כיוןסלימ
 לסחקייס בי6ס,ד6"6 וס6 חל)ען6 פריך חנ6ס סויל6
1UDסויות ן6חקום כיסוס ונוחרז חנ6ס גיס ו6יח סלימ 

 סוס ל6 6סדדי סויו' ד6חקוס ל16 ר6י נוס)ו'6סדדי
 וטפסר וסטר כסף קדומי נבי רתסכמח Dh"1 חנ6'כוהני

 חנ6ס ווסכי סוס ל6 בי6ס קדומי נבי סלימ %(להחקיר
 . ולסררי סויוח י6חקח ינסוס ל6ו6י
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 "שיי"שעיי36
 כנשיר נפרק סחוס' נחש ל6סחפוקי ר6יחיעוף

 ס6ר טלי  לך ס6י מ"ת הסווס' 6ת  סרי  ר6תרי! ס6על
 וילפת ל6ו ד6י ח'ע סחו' ש)(בו 3טל חנקו גו'וכסה(
 מבטל תנקי סוס שין ~b"k ר16כ! ובני גי בגיהחנקי
 וססח' o~lp סנוטסס הסופו יחקיbS 4 וקפיסהמסס
 בני כחנטי ס6יפ חנ6י רכל סתוי תדברי ילפי'נחורם עי" נוחנס זיעו יסחס יונוי' רוקק ),סחסדילפת
 בדבר ססו6 רטובן ובםגד

 0ר0י
 תעחס חנקי קינו

b)'b'יספסר תלחץ ביס וליח סתסק סי' יסוי בנ"ך לנוי 
 עליס ירחי מטס כונר סוי וגס סלימ ע"יל5חקייס
 מייב חורס ללנויו ונולי לידים 6חי ו6י מבירו נ!6ח nSS~ מ"כ כך 3ע 6ח תורס ללתר 6רס מחייברסוס
 ביבר חנקי 6100 ר6ו3ן ובני גד בני לח)16 ונוייל6 כיון קייס וחע0' נטל חנקי טוג6  ס6י דכי גר'ללניו
 כדר סל כקיומו רול קינו ילעולס 11%מ עומד חססר0ו'
 ר5ס ל6 לסחקיש מס ל6 חנקו ו6ס סחנ6י 3קעס~ול'

 %ניס יגל סו6 למחקיי )ומ 0חנ6ו וכסבו' סירלסיוח
 מיר כריני וסיר בפ"ב יגרסו לחס יחי כעס6כסיס
 יכול 60עי תפני לי pynn וכמכנוף סייחי סנוראתר
 hnDP ו6ת' צוחר ס"1 תסי' קובר bnlh(1 הן 3ל6למיו'
 סרי הלסכי רס'!י ונתב מוו  o'D11h ועררי  חסום3גת'
 לו  טיחירו ספ' ססו6 6לסיס רל3יס פולסי כררילהם
 למי' 6יכ6 נוי וסנט כי  סבופו' בתסכת נד6תרי'הכתי'
 חלנוי7ל ללנות יסב ל6 ו6ס קש ךח"ו ספר 6100סני
 6ןר63 למי וליהק כדפן קינו חס אגסי יביס מיר6עו
 3טל חנקי תוי סלייך גו'י לסחקיי נולי ל6 וחנקוכיק

 )וחנס כי נו ע מיר סריגי נמחנו חק וסכי קייסונועפ'
 כיק בכיר נתי b)o1 3טל וחיקו בתורס סכח31ע"מ
 ל6 מיר סוי ולשלם בטל חנפו סלימ ט"י לסחקי4ד6'6
 6'  תריר מיר לסיו)( מנחנן תיירי רתחני, רססי6סי6

 סהר נין עלתו  לכייר רוס ל6 חורס סקסו"  רברי,ותסקר
 פל' פל6 חי 6בל  סמירו' מליו הל "' תריר  עלתולסניי
 hSb פיר לסי'בלבו

  לנטילתי
 בליספי' טפס תלתידי'

 o~D חנטו נוונת ס6י י3כי וכסכור חכתי אסקיסנטו
 מונה ס6י נכי וחנני וס קבס 6% חלתךלכ%0)וו'
 חלחיויס לכסיל)וי' 6ל6 סיס ל6 כונתו מיר סוילעול'
 כוונתו ק סטין מיר לנעלס ,ס דגחנ6י וכיון קודם6%
 נ מירוח שיו מלל6

 כחב סי6  ררבוהד פלוגתך יסריאיברא
 לקיתו ס6ססר גבר ועי' רל6 כחכ רסרמב'ץ ק5-סנס4  מריל"

 כרר 36ל למכירו 6רם ספן 73גריס 6ל6 סלימע"י
 כמליני נפלו' מ%ח' יס6 הר' ל6 5נשע בינו עקמוספיר

 ש לך 6ול ל6 דלמ%ק תחגר גני מקיר יוק עלסרננן
 ובני גו בס תחנקי ד%" נסי ח"י בעי מקירדרי
 ת"ד bi'bl עלה( דסליגי כרנק דפסק )ו6ן ו6ש6ר6ו'
 ובגי 3ך רסני וודוים בעכל בנורי י6פ" מקירכרבי
  סיורר יכ"י נקטך ימ"ס נססקיו סר6"ס כ"כר6ו3ן
 פלוגח6 רעובן ובת גר דצני רוהי6 ילפי' תנקי עלעלתו

 . נפסק ל6 ספיק6 והירי סי"דרביח5
 ה"ל בנרץ סתרדכי נחג לסקל  6מר לר קייהעור
 בקובי6 יצמקו ob לטקס סנודרי' 6דס 3ני כחובמ65חי
 לגנוס וכמירחו סיכן ל6 קני ל6 דנסךיחע כיון אסתכלסוי

 ~b'o הניהר בסהו' הוכה נהי המני  לסריוטכשירחו
 ר' הסוס יהורסרבי

  טרפי
 הסס 6ה' 6ין ד6ת' סי6

 ססגסס סלח וראי  ונר' ט"ו 5סתכח6 וטוי  ותסוסמיר
 כו' יטלילו כי יכתיב לס יליץ מקרץ טרפח יר'ך6ל'נ
 נפי סחוס' סקסו כנר לספל6ס 6ל6 מירוח נחגסל6
 6ל6 מינוח נחמס bS תסבר דמאן ת"ס עלס נוררוס

 5הונוס  לו סיס  נין פס% בסובין דתמזק סברלספל6ס
mohרסבר  טרפון ררבי  נקטי' סיסיס  6יך לו  טלין בז 
 כהו  ללל ביה  ס6ין דגר דלפי סנר פיר  oon 66ין

 סוי o"nb ל6ו ob י%מ  06 יוהד  ספינו בסוביןהסהס
bn)nDb6מיר סוי ל6 יגע יל6 ונלחך ומירות יונוי 
 6סנוכח6 כסוי רבק רגושו ביבר לרבנן ניצועונונס
 כו6!יל שכנעך ל6 ו6י ססי6 כגק ק5ח ספרוכגון

 גהר ל6  ק5ת ביש סים נין סבר נפט חול6סורווח6
 נקובים תסמק כגק כלל נידו pbn 6נל 6ם)ונח6וסוי
 ה-וקמם גתר סחנס ומפיס ל6ו oh ינ5מ ob עיעדאינו

 פיט 3)ולח6 במיר רניר סיכם ומש ר3ק מברח סי116
 י3ר 0סו6 חל)ויויס 6לנווך 06 רק6תר בנ"ך כנקכידו
 רתרר' 6סמכח6 סוימבירו

 טרפי
 דח5ןורה  לרבע נסתפ

 ס"ס סריס גבי 6סתכח6 סוי היד סוי דל6  רברברסבר
 י ססגסס סבנת נר"ל וסלרבץ

 עקמו טל 60סר יגר סכל רג"ס ס4  סרהב"ןוכתב
 נרריס  הט6ר ק% קכש ירך 6ל6 יגר טוחו הממח0ל6
 וסבין  סגי רר~סת6 ובהרט'  רתמיסר' הרט'  בטינ'6%
  וסתר  לך נררח בהרן לתסס סקבי'ס רז"ל הססי'רסיס
  לה5ר4 ידר סל6 6'  ורר  וררים 3' ותסס  בהדיןנדוך
 ועל ces' 3חו שוררי לו סיחן כדי מלידין 6% 0ל616'
 ו6י משסיס כל תחו כי פחמ לו סת65 סו6 מ5רי'ירידת
 מרטס olan ו6י סו6 סלד בנבו6ס למקריס ליר'מסו'
 סל6 ואפיי 1%b טורס רולס סגם סל6 בנמרטתי

 מחמרך סיג-י bS וס נולד ל6ו י6י מסוי pb תלדממתח
 : ר6סונס רסיסש"כ
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 תלבה*ער*

 רע"ג נסך יס6 ויל סר3 סל דבריו על חתינוואני
 "בל פוחמק ד6ק סו6 טחמיס נר74י6 כחבבשובס
 ר6ש נזקי סרב דברי %פי נטך ממוזח נמסמספוו(מק
 מסדי pb מרטם וסוס ל16 י6י רק6תר תתססתיינני
 דתמתח מרטס סוי הזקי מתמרט סיס ל6 נולר ל16ד6י
 סבועוח רs~r '3 סרב רכחנ וויקי . ול'ע נס פוחמיןכלר
 בחדק יכחד סכי S"D דל6 נר6ס רם"י ברבריר4ה

 טכסיס on~b תפם לנוסס מדירו ויחרו כו'גןרח
 . 6מרח ס3ועס סוס דליחתן תסמע לסורגוסמ3קסיס
 בעי' ל6 ותעיקר6 ימרטס סרמב"ן סנריעעור
 נחמרי ל6 וך6י ר53יקיסו )ו5רקיוהו נווי ס6י כיתנדר
 רולס והש ימעיקר6מרטס

 סימתי
 וים רמסו נבוכךנ5ר

 )177 חקתן ob ת"ל ויל סרב כח3 רנל'ג ובס"לחמוס
 ליסבע רגם ל6 06 דמלח6 וסחבק סיס נך הקימוסל
 ל6 ומחס סי6 ל6 סבועחו מלס ומפיס סורגוסיס

 ל6 ו6י לש 6נזר ילD11b 6 וכמנוח נרקיסו6י0חנע
 סל קונס סוי ל6 טעח6 י3ססי6 וכיון ט' לךקטילכ6
 ועוד יתעיקר6 מרטס w~nnoi )ומ סוס ספירמיחס
 ננוכרכ5ר שססביש ונזעיקר6 מרטס לסחמרט מסרסיס
 מסיב% ררני ונססי% בלבו  ותבטלו לקבע יכלמש
 מסיס פניס סו  %ותו SD לברר בלבו ותבטלו גסבמפסיס
 סוס 6י סכי לתעבך לנרקיסו סרי סוס נתי השכךממור
 ' ' %'ע וכעת ברבר6ונם6

 סנעסס דרבר וע סרב תדברי נקטיק סיסשאיך
 ונסגרות דנזעיקר' מרטס בנני ול6 טפי קיל קנסדרך
 דחלח6 נלל6 כ75קס קמ6 ד6סנזכח6 ק נס נחובכטרי
 דרבווח6 פלוגח6 ל6 16 כור סוי ד6י כלטון סנורנדר

 )זחסובחו סרחונן כנסוכיה טפי וקע נר6סולכ"ע
 . הינם לעיל כיסירסיחסרחחס
 bSn מה( סנגר צנרר דבסעס נכ"ך 6יכ6עור
 ססעלילו כיון סחלנויריס ליילוד נעסק סוכלסחעסק
 מעסק מעגמו למרום ר5ס רע oa עליו וסגי6ועליו
 ויורי למץ וגויס 5ר כלמס עגמו ולגנז5ס סחלמיריסלינווך
 מור למם סקלו עולליס )ו6ד עד 3b)o גול כי ר6סכי

 סרסו כסריפס סרנים בעונות כי סר6טהסלמל6כחו
 מלסחו ו)זרונ לו 6סר כל 6ח וסללו ניחו 6חס%ליס
 לעמור יכול וקינו סחלמידיס ונס לעסוק יכול6הו

 לססי6 רדמי )ר6ס כשנר ומס ר6סו תסער מןיין גל"
 סייחי ט13ר 36ל ביק 6סור מסמיר 6ני יודעומחב"
 יק 3ל6 למיוח יכ% ס6יני חסני לי )זחיריססמכנויס
 יכול ונהינו Yob מעני 16 ססווהלס ו6עפ"י סחום'וכחבו
 וטעני מכס ס6לח 3ל6 חותר ודחיס קכונ" 3ל6לערור

מכס. ס6לח צל6 לו חחיריס ות"נ" ד6יכ6 דסע6י6י
 סנסצע חי נחסוברש סרסב"6 כחנ בדברכיוצא

 לקמר מיינ סיום וו:)ןלוס פלוכי "מן מלס למבירולפרנס
 סיפרע עו תכס לום לוחו 3יד Tbk D'tnO ו6רהיתנם

 ר6ו)ודנ6 נוסבוננחו הרסנתן ופטרו לו סמייב לוססחלבי
 כך נל רסעכי %וי דעוכה ובל'ד סוי וניכרתמוכתף
 ל6 06 וסעתררי קיוס יכולת לו ו6ק ר4סריפסונמתח
'DD3מולסחו נזרוב לעסוק יכול וקינו סחלתיריס למור 
06bS onP מוטס סר6ס חכ36 נס כחנסגו יק מעט 
  רהסקון פסיעת נפסו תרח יוןע לב עינים wnDnע5חו

 6ו)וינ6 בחר לעינן ובנרריס  ניר bS  רסניר%רעסי
 ללחניי ליס סוס "תריכן דבעלח6 יסכימ6 בתלועאפ"
 פרד"ס סל נוחורחו וס ודבר סני 6תרי' ל6 גיריסנני

 ושתריק מססי6 פקסס כמ"ג תסריכ"ל ססר3 6ל6לחוכו
 יסכית 6ונס6 ורילנץ6 חל)וור6 ופריך כר 6חינ6 ל66י

 הלפסיד עיסו 6חני ול6 ל6יחנויי לעם י6ינעי כיק60כי
 תקמל י6% סריס סי6 דפסיוע6 חלח6 נמי 6b)o1נפסעם
 כמפסיך 6יסו לניחני 6% ל6חנויי ליין וסוילקמל
 b)"nlb גליכם מחס רט6ני 1"ל סרב וחירך6נפסיס
 הניקרם b)"nlb 6יכ6 3נרריס 6בל קפיר ל6רענ,6
 ירעי וי'יע  רמחים רסנוכ6 לותר תלען נ6ותיכ6חלים
 . ל6חגויי  כוייךזל%

 סי' במגב נ"ל מגדול מכסן מכולל סרבוהקשה
 6לו סרי נסר יעכ13ס1 ססי6 ירומס רניט ד16קינל'ס
 ןסף ושלניס נוספלג' מנסר כגדל מיינו 16נסיסנדרי
 רניריס לסלוני ר6יכ6 -יביל זור וללנר סכיכן דל6וגלחם
 מזר רעובו סטי תותי ס% %ת"י  סיני 6ו)וינ6ד6ינ6
 חלתוד6  טפריך  רישין ~b'o  תפוס %י פנית רל%בתלתך
 ממלק נמס ל6חנויי ליס רריוס יסמם bD91hוריל)ץ6
 6ונסיס רנררי לססי6 לפלוני נתי סגי o"b~eלססי6
 : עכך"ס b)~nlb י6יכ6 ניר גביד60יי

 בססי6 רבסלח6 מוין ס)זקותוח כל דל6והנלע"ר
 פחני כקלו ליס ה-גוס ר3ס b)~nib 6יכ6 סר6"סדכחב
 סיעחרו רקס סס סחחפלל סג),קוס סמיי ד6קבסריס

 כמלו ליס וסהר ולחפ6רח לכפיו וסמפמסססק7שהז
 סייר ססנווו)ון מבירו דסןירו נמן4סי6 "3ל ברשיי'סחוס
 סס6יסור חומעני ל6 06 עליך נכסי ייסרו ו6חרלתותן
 תנייד :כסי  תחוסר כן גס 16 קליו ול6 למבירו610
 bm~ ס6י כולי ס6ונוד:6 נריר6 ל6 מו)6 ס6י כיעליו
 כ6הס6 סילכך מכירו על נכסיו ייוסרו 06 ליס6יכפח
 6יעחיס י6סינן יכיון לחינזר לן 6יח טחיי 6%יסכיח6
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 תשובהשערי37

 גבי כן ס6ין )זר( תיירו סו" גוונם ינכל )ז ט מחני%"
 הקמל לוחו ותכבריס וחפ6רח לבוד כיס "wbנ,קדיס
 נתיכי bnD~b תסחמ6 ~ע סרק-ם ושקריך כח3כנסר
 : ולסוליכס סמפטם לסייף לסחפלל סס%ך במקום6קךיס

 נסלכס מוחן נכחך strr נזסרילע קוסיחולעיקר
 מנודר בכרריס %ונזר למלק יים 1"ונזר בקרקע וןסנני
 ל6 סו" וגס נ6מריני לסחכו' חייכי 6% עילזו לביןכתו
נמית

~nbS 
 66ותד5 סחכינן גוו" ס6י כי חנקי סוס

 ל סו תחכי וק6 ל6חכויי ןכמיח כיון לגווייסו ןסייכיחכ"י' למחטיי ינמיח כוי hS hrne ר"י רגטין סטי"6בל
 6וכס" ניןיל"חנויי

 . רסכימ6
 ןפסוק ססי6 דהי ךל6 %ותר למלק )ר"הועור

 ר6יחרמ6י כיון ןסחס ס6ני דסכימ6 "ונם" ר6נז')סר6
ופסק

 לגרס נתר 6חכי ותןל6 ל"חיויי ליס סוס נסר"
 בהסיך"בל

 וי65 סקסל סיגרסוושו למוס לו "ין יסר"'"
 "יעחיס. "מיק לס סקירכולי

 ררבינו רכח3 ס)(' בסף ז, מכסן לסרב ר"יחיעור
 רסכימ D11h ירוסס ןלרביכו כסר"'ס ס"ל bSירומם
 ך6פי' גר' ס סר" והיברי תדר גיזר "נזרינן "חני)זןל6

כקונס"
 דכחב סכי "שרינן ל" ןסכימ

 סר6'"
 ~יר ),י

 ל6 דפני י"דעח6 וכחכ המוכוח ונתקלקלו לכחולחח
 ולתות ולסלם ניחו ליזכור "כ5 נזמו3וח לפלס 6ל"ניר

 וליעחו ("ל סרכ כדשחב סכים" דעניוח l"Db1 ל"כרעב
 ן"יחרנז"י :b~o דנכי ביניס' אליס לחווך ןמ5יכן:ר6ס
 פסקרק"

 גונז%"
bD)1b1 

 דסכימ"
 ל"חיויי ליס סוס סו6

 רעחיס לעסוקי גי הוס 3סרי6 ל"חנויי דלחיח כיוןוכמר
 סמוכות דנחקלקלו כהסי" "כל ןסנימ' 'hDllh )נזי6%ח:ויי

 לעיס לוס עבד סכר תסבר וגס )זןי %" בסדיק "חניל"
 מוכוחיו: ליסרם פיהו בעפר ויחןנילוס

 כמסיס "ינה מביק ל" עדיפ" h)1nlb יס"יועור
 סילכך ליס עדי' נססי' מריס בנזקוס וחסי ברעבלמוח

 ליכ6 דרי"ור במסיף "3ל htD)n 3ן סירטון דר'ל"וח' דעי נסכע ל" וסכי, ד"דעח' "תרי' סקי כי3"ותדכ"
 : לע% כןפ" ל"מריני נכסיו ן),דיר"ותדנ'

כללא
 ןת%ח"

 דכיון מד" מפיקי כרס "יכ" בנ"ך

ד6""
 לעיל כוסי' סוסון נ(ירוח סלימ ע"י לסחקייס

 וסו" קיים ומהסס 3טלחנקי
 ח5י דחכ6ו כסכור נור

 דסכיל" "דעת להחקיר ל')ז חנקו 1"ילסחקל
 נירו6ח"ל

 הרנוכ"ן כרכח' סלימ ש'י למחקי" "לסר בעי' ל"ובכררי'

 3לסו' 6תרי' 6י ממרדכי לכחנ מסי ל6סחפוקי6יל
 מעט rs על6 גלות בל6 לעתוד יכ% דשינו שנוחרברר סכי דל"Y'nh 6 סו6 כלום ל6ו במוריס bb"ד6סנןכ'
 לעיל כדפי מכס ק6לח בל6 בסיר סרי נפטו 6חלסטייק
 ובמירוח סוי תררבנן מרס וסחרת טטוח כנדריליס ונסוי ךפחמ ("ל סחבי"ט סרב כחב פחמ- 6ל6 יס6ול6
 י6יכ6 וכיק תהגר סרי מכס ס6לח אייך ןל6סוסון
 דקיל כס'צ במירוח גס ותרי לסקל רשוי מסיקי סניכל
 : סרטל'6  ונח'לעל כוסיי סני יססח6 נמרטס נרריס נני' ןרנווח6'טפי

 לו "תת כסריןירוסו טטען ס6ק טענת רקעניעור
 סססר לפיח למוליכו צוחו וקייאו וזכין ינזלט ל6קוךס
 ונובטל נודר סיס OD~O "ליו כלחס כי ריס כיחס
 ןר"ע רססים יונזי6 שרי מוו סבלכ רכריס וכס'צבלבו
 פירות כל ר6"ף כיון ופריך ' כה לסרגיס גויר" דחנןרברי' סי ל6 מבלב ןך3רף ג וקע בלבו ומבטל נסבעססש
 ל6ו ד"י נזדרע סיוס בלבו ושות' ומסני עלים6יחסרו
 b~h "ותו וזכין שיכן החס טחני סריכן סוס ל6סיוס
 כלוס נעיכן ל6 רגופbD11h3 6 6בל ספירותלמקוף
 יעקץ כר 6מ6 רכ החוור נזססי6 ורייס נוסבועחוופטור
"סכועחייסו )זיעכסי סוו ל6 וקבלוס תסירו ל6ו דקי מסתע"מפורום בינוי קבלות סיור רב6 6' ל6ורייח6 רכס חורע6 י6על

 וליכ"
 מכמיס וירי לסחוע רח5וס כיון להימר

 6יכ" כמי סכ6 גט נבי ד")זרווכנוו
 סי6 ל6 סכי לנזיתר ,

 גער סו6 "ף לגרם לנוף סו6 ייע" רבנן דיךעיפחס
 יטיסו בכיר 6כל חכמיס מברי לסתויי תכהו חסוםותגרם
 וך6י עליו העירו וסקר לככ ובר כפיס נקי סו6 כינוחה
דליכ"

 "ססדוח6 דרבק חכנויס ודברי למינוע מגוס לתיגור
 סוו לס נינהו סקרי ןסהןי ידעו סוו ואי רסנ,כיסו"
 ד6פקוס סו" ו"ויביס הפסעם ידע "יסו "בל ליס"נסי
 בתקוס ר"פילו דברי הוו מכלב יברי' כה"ג D)lh סויליה רעביי ת"י מכתים דברי D1~aS הסס 3יס ליחלקלק
 סחוסי כחבו ובריו לסרם יכ% סטין "ל" "הס כיסרליח
 רפליג ר"י וטס" דכרי' סוו סכלכ דרברי' ססולמבריס
 פסיט" ן"נים היכ6 6ב5 קנים יל" סיכ"מיינו

 יברה ןהוו
 אריאל גולח ר6ס סתוסלג סג6ון בססכמח "ך :"5וט
 רגלי: ר5פח נוסק וזרמוק חסחחוסנר"ו

 הלוו לבוק,ןןכ1ואל הגירסהאסקופה
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