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 עוד 6ך בהדפוק הנופליס טעיימ לקקי יגעמי כי3" המגיהאמר
 )חחמיל קליך ט"ו ע"6מורס נז דף כנון n1SSIDכ:ע,ר

 . עביד6 5") לן טורה ~atrt מ' דף . כוי )"ט מבועם 3ל6 מיבם על )3כססמלי
 . )י' קרי 5"ל 6' טורה ע"י ל"6 דף . 76רבין 5"ל 5' 6.מ בהנסות ע"ב כ"סדף

 6מל נקריס 6מדיס ע"ק סקירת ינ651 וכור י כו' עמים hlb 5") נ'טורה
 . ולהניסו עליו לעבור יכולמי ל6 הפכתי וע6פק . ~pff מפס יר6ס עיוןבלי
 ע16מו ט:חיי6ט טפי' מ*נץ מאיך ר' הרב סמלם הנכבד מגביר 6ער קל"בו3קי'
 ליקם סקס) יקפידו טל6 ככון לו )כמיע65 עעע עעע מומו נונס והולמוב

 ; דבריו ונכוניס סמוב נער עקתענו
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  עטור  הגרועים  הגאוניםהסכמת

 כטעם ושפתו מען 5ג5)מ שען לגו ס3י6 י6י 6מסהדור

 ס) ר3ן ווו6ורי:ו עוריגי תס31ח כן, מסעןלטד

 תסוכותיו מלכי 6מר י"ל כ(ךרמןנ12רךנ נ(רלקך"םיסר6ל

 וסיו ומסו3ומ ססוניח גמ65 פו7 וק5ר1מ 6רוכומסנ7ססו0

 ס7ורוס qtp(S פד )פולס בעיירות יקרות עטרותלע6ורוח

 כנרו) סר3 פל ה' יד סהיתס פר וסעוגוח נגוזים סיוהנגס

 r1'h יסע נטע נתן רפאל עוהן 3ס"סה6נרךהנקי
 )תיקרי' כתכי כמלין ו)6 ח0דדימ 3כת3 סיו סתסונוחיפן

 מפרס ג", ירפ ו)6 גריס כעעסיק ל6 ריחן סע:יקוסוך

 כיין ונס 3סיגויס ס:7פקו0 1ג~5ליס ב6רוכומ עקירן6מ
 וגס נקי5וריס סן63 וככנמ"י לעריכי 3עוסנומסן)עקועומם

 סר*5 וכמסל. הפעית פסרו)י ומךסס וזוקקם נופךסוייף

cnibס) כי 6ול י,ימי כי סע16ל01 ין5ל דרוך כלכתי )מכי* 

 שלפידיו גזוזי וניסח כיעסו נכוכו ס6סלוגיס 6סל3עקועו0

 רסנים עעוקיס ס)פוליס ס'ו כ6ן נע55ו כ6ן עבריו קיללו6מר

 סעלומ למיין סשי)ימי וסוס י 5יסיס וכיפת פרנסעחוקיס

 קרים מס יוסב 6גכי לניסר 6עגס ומ"ע נמול עקוען 6יזסוגס

 6סר ועכעפפ י סיקוי עד לפרות יכולתי ל6 ע"כחולות

 סמלע0י )6 כי י7פמי נם וי7פחי . ייי:0י נוכלוגירסוס

 סיקוסך פסיקת מוסק חרדון ע6סר המכס 6ער כגל 6ךהמפיכס

 עה 076 )3ני )סידיפ עקמי סמל סל3 נקם ולסל .עוסק

'Db5b13 - 6ח ולפתל )ח6ל מ" ועם 6כי פס o7h~ 

 כנסים T15P ,גול סיעיון מלריס )6ון סע6'ר סנההנ517

 ונכורסו כסו סל6 (~q'D' OID 6סל סנדו) סכמי 06)ס))

 נאליציען כמדינתהדור
 כתג לפגי וסוויפ 6' ערכ 6לי 0)1סס ייהנה

 כ(ךןמןמ~רךנ נשקייך )לנינו הגע65יסקודם
 . 3ע7יגמי:ו לסדכיקו הקטפה )1 ליחן עקמיוענוקטו

 סילוע )תומר כו6 3"3 ל"ע ערן רגלי פל )ספידומגס

 ששרין ילקו ימלק) 3יח וכ) סיענו פ716 געלסייס
 כל רב וס61 כידוע מלעיריו סיו 6סכגז סכוניוכ)

 הג") רפנו 37רי סם 06 )העי7 6ו)ס .עדיגתיגו

 סלנ Db גרעת מגס עניו ס0יס 6סי 3"ר ער וכי63עת

 SD'b1 ל6 הכמגיס נו4 ונס עעו)ס ייפת'ו 65סעדפיק

 סגיני ס7ול ננול פ5 קעיכג* oi1h עופל מעפלק

 פ) ספיד *סר פסרע"ז היוססין ס)סלמ כנלון6סו3י

 גתנרר וכי העעלס 076 תחיל סו* כי ~sfflסרג

 סמיוסק.ס קורס מכסני ימלכו קירס סעעקיסלסגיו

 נרו)? )סקס כי ע)סוריפ tDDh )6 ולכן tenSrלרעע

 מכעס וסלי ויו 3סתנ)ות יסר56 3ימ )כליהיס

סקרוסס
 נתלי

 ייי ולמזק )6מר ופלינו סר"עינס*ה
 נגולו )ססינ סל6 סע7פיק סרב גיסו סו6סמעיי6ס

 מוסי 'שיה 630 כדי ס7ס*סס עיוס מכיס שסרסעד
 וזכות סוס שספל יקנו ע% וככסף גנרעיסעלוס

 וינגס )יוסגס כתורס כנוך סיו0זר לגו יעעודסמסנל

 רקס פס"ק סמורה )כניד 3פס'0 כגפם וירומ)יסליין

 . עגססכ"ס
 p~p73h הלברשטאם חייםהק'

 : ומגליל55כז

 bS נגולו לססינ סליקהוס)י)ס 6ול וענריקיס מעסיס וסרברינ( 37ריו לקר6ח סר17 והקדעוגיס - פולסמל6

 . יל)כ.ס כעח3ל הנ16ן לועמומ ק7ומח ולכחוד כסורם )כנוד סכומת לנוי . עסעיס יתכון וכעתייפ .  יסחיטו ו65ירפו
 נאטנזאהן הלוי שאול ירמףס5פיל

 לכס לחלל דן יום ש"ס י והגליל )נו3 בק"קה36"ז
 : )פ"ק כסס 6ג,שך
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 ושליציע, כמדינת הדור עטורי הגדולים הגאוניםהסכמת
 ט5 ר3ן תורח . יסר6ל ניח לכל - יהל כי 16יאראה

 סקדמוניס תרנוחיגו לר6מוג'ס ר*סיןיסלא

 סל ינו כשךרטנכורג כמהך"מ פסי"ח ע"נ ש"מהו6

 וסתרדכי סרח"ס מאידיו 6ל הדליו עיס ,ונ 6מר ז"לכי6"פ

 נכחג עיו נמניון ספון הזה ספסר וסי' חורם ח65 עמס*סר

 נ"י נטע נתן ויגואל עוס' סכקי סגרול סרג 5יד ונ6יד

 הוסל"ס  הגיון ניי 906 6)קיג( ~לוה  קוגטיקיססוגיס1ר6'תי

 לפיל מוהר"ר סל3 כגור וגס כשסגלת סלי פל שרספתז"ל
 וקוני סטעוח שיגי סגו . תידחו כיי וע65 יגע ג'ינטע

 פסס ונס לכמה עכסי כלי 6ל עכלי סולק ל6סדהסגילות

 מו"מ 163 סוס 3עפנרח לפסל וגס - יי6סוגיס פס"ד5יוגיס

  לפקי לו ועלחס ' עוג6יס 6גס עליסס מעיל יםגיס נססדסיס
 עטו תיכון ידי להיות עעגי ניקם וגכן י ופזרם וללקטסשת3רמ

 מת65תי - כרעו יסמימו יל* ילעו ל6 עולס עוסי גפנילנדור

 ידיסס כי עסעלי ולסססיח נגולו לססיג סביבה כי סר5וי'ל3קממו

 הצהילה כגל גי לסרי רעי' לידו יסליך ול6 תוסי' מעסיגס65

 גימל 1ל6 גפפו יטעוי D'b וכל - יעסו נגול מקינ ל6סמולם

 לסיפך וסחי . מיי ל* כססו 6ת וסעונר 63רול דלוקילי'

 סעינל דנוי . סודו כזית ויהי ועכוזו בגוסו ימניךלסעקייע

 סייין עם מגסס כ"3  עם"ק וז יום סיום ולועדי' סחורםלכנור
 לנוע  פ"קלס"ק

 איטיננא קנ"ל זאב מרדכיפק'
 : עלדכי ערער וסו"ת ננוליס ותנן סיס ממיסי פ'געסע"ת

 ס"ה . תלמקיס r9hn 6ים 1tbb, ע* עייהנה

 מורק ספן כתורס וצקי ססליף סניילסל3

 . ג" ראנימאוויץ נטע 4ק הכזחול תוס'טסו

 סייסי PSD סו6 ' נעלס על עמגוקקח יקל 36ן נידויסניף
 טיךבטנבריק למהך"ם יסכ3"ס סג*יןווחסוגות

 ויענו עייסס סיחנו ליטף ותג6וגי 'ז5"ל

 עלוכס מלז סעסגלת מזו עמעעס כי "עת 737 קומטסוס

 פסעמיקו נל3ר ל6 ג"י וסרג ססרדימ נכחנוכחוגם

 סנייל ו6ת גס 46 סגם 13 ירווקול6 לטען מסיטךלכתי

 ~lbvt 6סר עקופיח העליס כל מיו  סתותלעסומכי

 סס ל6 6מר פפריס וסקי וירומלמי נילי תמ"סמס

 קעפוגיס כל תקל כי 1Dp3 461 וכלון סעסגר סגנוןלעו

 כלסר מליחס ומעיר סעעמיקיס ע"י 63ו גק53ו עלו6סר

 לעותר והן אור כ65מו זס בקמל הקורך עיןתמ,יגס

 מולס ומנקם ס' דולם כל כי דצי ולסוס רומי לסייעס61

 מכעס DD"(nl יסיקו כלסר וכועס )סזומ ' יניף 46ימים

 יקירו . ערניס וגחלי גלען מטר נונעיס היולעוזי

 כלפר לכן - יעקר גפלמ ט6יימ ' קויםעסררי

 עכ3ס ע5 ולמשלוחו ~rs מספר 35י6 ג"י סרכ 3ל3עלס

 פסיון היו 6סר ' מכעס תעלועומ לקור ולס51י6מיסוס

 עזת נין )לספיחו ניעקב יפלקו (IDD נ6ומל 1טפ1ןעוז

 הנלון ינלי 06 נ5ע6 מכמס סמו6סיס ימסו למעןיסר6ל

 ייסר כעס 6סר פו3 לפועי לערמי rh ' יחלסעחכל

 . ,ולס קיני ולספין מורס לסנריל ומעללו פעריו ישינ כי ועסעלו כעל*כמו ויקליחסילו

 כעדת 6גפגו 3טוסיס כן כתורס-ומסת ל6 6סר ,,pr כססת לו 1יסנ13 הלן סרב רפיון הל' כנית וירסיגעו סריו ויוזרו ollrיגעו כי ימכ! 61יך וססליעו כבלילו 6סל עד ר3ס נעמל יגע 6כר זס סכרו לרסוס גבולו 1ליסינ עולס לעסות 'סלקל לם6ליתוחלילה
 ל6 לשען ר6גינ*ווין נטע רס6ל טיסן ספדעיס סר3 בסיון גלי nbr קסם סגים לדסוס ידיסס 3עולתס יסלמו ל6 כייהודם
 . מגממו סגו3פ יספיחו ול6 ירעו ל6 . נסלתו זריסיעסקו

 נרקד  לס"ק כת"ר ס"ס מסלימי לסודם כ'יוס עיקשי נ6 ולותזי' מתורס לכניד 53רקס יעדנל מכ"י

 : יסהרייי נירי p~DID '5'י עסי'ס 3כנ6יו קרימטיאנפאללער מיכליחיאל

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



 ת מ כ םה
 ליטא במדינת הדור עמודי הגדוליםהגאונים

 טית עללת ינייו רבינאוויטץ נטערפאל עיסי"י יאי סי,ז הפיפינ יינ 6ליבא
 יקור )רכינוכ"י

 ימן עכ"י ספמיקי 6:י יי") מרוטנבורג בהר"רסנעס
 כפחקס ססויימ מסיפן 3כמ3נומן
 סע6וס"ג סר3 סעיד כלסל חלעי7יו עח)מידיע6ס7

 פיגיו למרקה מסיו ווילג, 7ק' Tffn 3יל6ל שסיסעסילסס
 סוbS 163 עמם סריס 6סל ס"נ 6101 גוסןסג"ל יסןהכ"י
 ס;"ל עסור"ן וסרג - ("ל סל6סו:יס פקפלי ספר מ)עדיין
 1לתי:ופ ססי3וסיס ע6ופל קומו 0:קס פי גו וינע פליזסרס
 מולך ס'סל ור6ימיו עלס tr'b )ל6ומ לכקסתו נפהלתימפגיי
 ינ7י)ס סע5יס ידו על גנתרח לסיוח עפו מיכון ייי qbע'כ
 לסוליתו לו 'עעוד יסלסל סל רנן סנ51ס סת6ור הכוםסז6מ
 סחולס כ3ו7 לעען סע:חיר רכרי - ניסר6ל ותספיקול16רה
 פס לס"ק כמ"ר כ"י )המסר עסריס מסמוס על 3,ולועד"

 .ס)ו5ק

 : ס:") r~ctn ד) ע"יל 3"מיךכמף

 עוסר"ר ונקי זך ויקי סטרי4 סרג ס"ק ך:ךענובאשר
 וסוקס נ"י עקיג7 געוסל"ס נטע נתןרפאל

 ל'17 ס' ליגה 6מרלפגינו
 הגייס כל פיני עקור סל סקייסס מילחו גוס1ע6יר ימןכת"י
  עסר"ס מו"מ הגקלsfft 6 פררך כ"ך כ44י,ך עהו"ללכיגו

 לקול (כיבו )6 עליין 6סרערופ:3ורג
 סג"ל וסרג וכסג"ע נפריכי :פ65יס ק5מג( רק סג"ל סכת"יסל
 ערנ:ימ6 )גו וסע)ס הנ"ל יסן עסכ"י לסעמיקס וסרפיגע

 סקדוס לספר לעקור ס:5רכות ומיקוגיו הנכי:וק3הגסוסיו
 כי יבמי כל) 73רך עכ"ז סירס לעי'1 פנקי לי סיס 630 1,ףמלזה
 לקו3פס ה' ויזכסו סי6ומ 75 על ולמקן לכרל עכיוגח37ליו
 סר3 סל סלקו 61סרי העקיר נקור העולס כ) ולהמיל3דסום
 יין ע5 גנערמ סז6ת סע5וס )סיות 0' נע(ל וכס 6כרהנ"ל
 סל6 נעזרו ימיו 5ffr פרוסגנורג עסלשס סג17ל לשישווז:ומ
 . 6ס3"י כל) נסוך ורפו ועסי עפיו התורסמעום

 סערגר כ"י
 לפ"ק מנ"ך ענת עי 1' יום וכעסיס ולוערי' תמורסלכנור

 . ג6.וסירקמ"ק
 (5"ל עסרי"6 גסר3 אלחנן ייבקקגיוס

 : 'PM %י ת' כעי4*ע מנ"לסומקק

  עוסל"ר סעו עפו6ל וסנון בקי סנדולל6מייו(סרנאיקלע
 ע) יפיס, יבינארריץ נטע נתןרמ41של

 )קנוער15גו
 כנרוטננדיג כ:יקך"ם יסכגס"ג סייס-הנלין ק'נדפוק
 סיס 6סר כ"י jffr כלב"ס סלרגו
 י165 קבוס מסת 6סל סדגריס גיטין וכמסר כס עדעפון

 53ל,5 עוס' קונדס סע16ס"נ סלם י7י7י עריו סעיףוכלסי
 מיקן 3קי6,מו נרו3 סג"מ וסמ"ג . ווילכ6 7ק"ק ע"ןמכסן
 סר6סהיס 31ממ1נומ ופוסקים פס"ס ע"ע וליין סליהוסניור
 וית3ירון ימ6תלון מעליוח6 עילי כסני וכל 3(ס סילו ויימל("5

 3מייגה מן 6דס )סוט וס5ילס - 3יסר6) )ספי5ס וישי3פ)ע6
 ע"פ גורע כקמל הגד סר3 גלול לססינ לסרת 3עדינס זמן(1

 סתולס מגוז ספ37ל לנלי ' העעס)ס מוקי Dfft ונס 7שתמזקי
 פ"ק כח"ר געועל ל"ג ס'  יוס  סיום עין"ס ס63ולוע7יה

 :ק6רלין
 סגי) ה6ג7"ק סוסס6ס אביגדורלשמואל

 וחסונה תוססתוה מס"ס על תוסכלה הג36עס"פ
 ט תעושם6ילמ

 תקיר כעי מעולס כל כמנסס ת6ז מגס ע6וס כמלס זסהן
 עסל"ר ר3יגו מבולס כל פיגי עקור סל סק7וסססורחו

 כ,ררמינבררג כאקי"ם טו"ת סיקרה ז"ל אור  כ"לעקיר
 עקסלו ס)קיס סגי לקול1יל6ו
 וטרנס ספ"ס סגת ונפי6נ סס"ז ספח קרימת6כדמים

 טגעסו פד מסגי גהיפום ול6 'ס 3דפום סנע65.סעהסונוסיו
 73פיס עסונסיס כס סגיכם נס o:nb שעם סלקים כסגיעי"ז
 מסוגותיו עחוך ולכררס פוסס להניס עקום סי' כי ועםפרנס
 ונסקרי עיי' ו3הנהוח כמרדכי on~p סעו63יס ז"ל סרכסל

 עסס הרנס גס"רו עוד קילס עסתו ז"ל לסר6סוגיסססו3ימ
 :ם,רו וע"כ ז"ל סי6סו:יס עספיי סמי SD עמס סוגפו ל66מר

 ו3סרגס ויתר יסקר עסס סרנש נלקו ונס . כמ316סכומיסס
 וגכ"מ גלגל סס6לס לק ע)יסס סמסוכס גע65 ל6עסחםיגומ

 ס15רד נכל סעס ס7נליס גמג6לו 1)6 3)יטג6 גייז יעינו)ל6ס
 sffr סל6סו:יס כ) כדרך נרט3ס למלוך ז"5 סר3 ס5 דרכווכפי
 6ול הכעיס ען לפיגיגו נחנלם סלע ס6חלון גדור סוסועחס
 ככס זס ע6ז ננוגס סיסס 6סר סנגתס וסעדם מנפלסהנדוג
D1btסרג . ע6ז ידידינו נ3ר* פסור ס6י פליר? מנס 
 לידו מז היגס 6סר  ג"י זלקינ7נעוסי*מ נטע נתן רפאל מוס' ונקי זך וסכקי ססריףסנדו)
 המלתירי ע6סד סעמקס עפרדימ עסיפ6 3כת3 גוסן יסן ידכתג

 עמס פ16מ כסלם 6סל לל ערופ:3ורנ עסר"ס ts1Dn ע6ימ כשלנע קונן 1ט61 ("5 עלופנ3ורנ עהר'ס סר3 סלמ)עיייו
 ונינעתי גערני מסס יע5,יס ק5תס רק כקל נ6רוכומ ו)6  נק5לות )6 סגיפקומ (") סר3 סל מ0וג1סיו ספרי פ) סו63ו ל6ערכה

 גס)גהס סיעי עתוקגיס (n(sfft otb סיב סל סג") י7 הכתג 6כל offn 31סרניש למון ונט.סול 3קו5ר סרס ונס עפוזליסגעקיעוח
 ו3סגוםיש 3קי5יריס סעס ונס עכבר 3סכיפק'ס נס סנע65יס עסס מס31יס ע6ס כפספל ונס מס.גי כ:סינמס וממסיסופ"יריס
 נ"י עסיתן סוטול הרס פליסס מלע( ובעו יותר 53ילך נ"כ פנו6ליס וק5חס כהוגן עתיק:יס יומס ע65נו ס)ז וגככ"יללנה
 rh נס טסיות יפנרס נם:ס עיכי לעריה נס סיס 6מר מג'ל ניסן יכן עסכ"י 6וסס לספחיק ערס 6סר סססו3ומ לגליוןמכ"ל
 )פיקחי יג6 כת63 כהלין bS 6סר עקועוח ויסרתם s~r י4רנ עחטו3ומ גוסן יסן י4כ"י t')DS גס וסריס ע"ו מס"ק עוסל"ןסר3

עלוט
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 הבאוניםהסכמת
 וסע5ס מיסך עני עעוקות לגו נלס כי עזי גזם סיגם וטלס ינע כ"י וסת . ס:"5 נכתנ ס16קיימ ליוח יטי:וי *ופנן8רת
 וסדרו ניופיו הכלול סלו ססדופ כשגיר  4סו* הטסירס דו י נכתינת ?ג"5 ג?כ"י סגע65ות סתסינית כל והעס.ק מעניתםלנו
ובס

  סוסיי
 . סססר  ננליון ון5'לס סלז ס9רום נמסר  לפער סללרכות נכיניס וסגסום תיקיכיס נסרנס סיל לפטית י"י  סרג כבוד

 לכלוונין  גכיג'ס סעס כי ורמיתי וליוניו ותיקיניו  הגסותיו רנרי על  פעי פיוני סייסי nbr1 נפת יריני פלסזפויטרהסכיט ולפי כפ?ירס לנקמתו תפתרסי וסיקיניו הנסותיו פל גס פין לם'ס וייתוו וניקם י95ו פ"ק דרו נ"י  סנ"ל סרנ נ"ב פ3ר 6מרוכפת
 סג5רכומ עקותית גפי וניהר"ן ?גדול ?רב הם6יר ועיי * ש"ל  החסונית כספרי סרוגת לכל ע716 וגבריות זען עו65י לכלויכריס
 גנניין n1Dtpn גניוס נערס סייגתי 6)כי נס כקמל יוחל עור ילסקגס ול3רלס 6ותס טו7 לכב.ס הללו סתסינות 3קו:ס'עוז
 ל6 ססגוני ל6פק קלס . סהעיין סיריוס וכהו לע)"7 נ"כ עקוד ג5רכ'ס הוו? 6סי וח.ק,ג'ס ?נצות 6יו? סקי1ססלוהמסל
 כנוגס נניכת נ, 6ג6 וכעס . לגגי עם ~1Ch סל, ננליון סכל ל5י'ן נידי ptDDn ?,ען סיס יל6 קנסי 6פס רק כעתסיקגתי
 י פלירו ב"כ שפרת  nhrn ?גדולם המליס ולסייס תעמיסו 6ת לנוע מנ"ל נ"י מוסי"ן 103"י סנרו5 סרנ כטד יחלנין
  ספוס b~D 3(ס נ"י עוכר"ן הר3 סל הטינ סכרו ;? וסי? ולס76ייס חיכה לסגד'ל יזכס ז"ל פרוכנבירג רנינוכנדולפיסר"סו3זנוס

 . סיפים  כל  לפרס בפורס  ספוס9יס  פן  ולסיופ  סולסגות לסמי ויזכס  הפילס פד ו ירפ חרפ  ורפי ועפי  פפירמתורס
 למ"ג כתיר ס'  דפ:וכס 6' כתלו כ"ז די ליום 16ל סכו"ם כנוגס עפרמי הלעיר נטסוה 1לוע7י'  סמורס לכנור ספדניב"ר

 .  ווילניפק"ל

c~h)עווילכ6  טכהן תסס יטר5ל 3"ר  בצלאל 

 ~kda&6ye 5ןן83"שנןםי

 ה מ ד קה
 13 ע6יל ל' סל3 כ713 13 ;לקילי טלנה ל' 6"6 כנ71 13 נטע נתן  ופראמר

 שי"ח מכ"י לידי ה' D)'h . ש16ל ל' הרבכבוד
 עטיט6 בקומיות קלף על מ6ו7  יטן 3כמ3 כחוב הטס ברוך ברמהרים
 ב6ענעיחו( ובס נ"; קי' כד ליר"סיסו חקר  יפעמו כטשטש הקלחו .קפר7ימ
 . סוס סטורם כל עלי וקנלחי וטויו ערכו יקר כל ומקחי טובו עלהעלתי
 מוקפות החיבור בגוף סוס עגלי נפכי הו6 כקטי עלי בוויל כי בע;כ עעמיקווהזני
 . נו יפר  וכפפיומ  כטעוטיס ובכלוטגיעמ

 בניהו הקפל גליון נלירי ור9
 לפגי 5סר  3ס:"י יגס . 13 והבכתי דעתי ק51ל כמי 61:קהו טיביסיימקופל
 עוקיף הסי 61:כי . הקיע:יס כקרל רק העכיכיס ק7ל על )נפתמוחיו נרטבול6
 י3י6  חסל לכל וכקוס ערקה נו 56יין ובס . ט"ע 7' ק7ל על  פפסמומ13

 : עול כשמלס ודה, . עירכו  סליירליסדבלי
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 ר פ ם ה ת ו ח ת ממ
 ה י נ מ ה ר מא

 שנמחקו שורות ווויזה מטישמש היה הראשון והדף ארו מפתחות כתוב היהנהכ"י
 ונאבדו שחסרו אותן אף משלימות מעתיקם והנני ' כלל לקרוהם וא"אלנמרי
 סימן את הקפתי אלו שבתשונות ורק לתועלת המה נם כי מהפפר התשובותנוף

 : עכולה בחצ.המפתח

shaea&~E@i*--8%?!ש(איי 

 . 6סל 3סר עם ונוולם ססלכ תן ניקר סל6 סכ3ס כרת)א(
 מי' ומויין כ"ז סי ובמרדכי תרי"; סי' 63לוכות)נדפם

מרפ"ב(
 סוי סמיעס 6סונקוס ויין - סיסו7יס 3מרנרמו3 כסומק*)ב(

 : לגימוע גוי כיד סיס חרגנולת למלום יכול ו6ססיגנן
 : סכרים . - . - - דין)נ(
 : עילס גרית ע15מ לו .-.-...)ד(
 - כח3 ידי על - - . . ' .מ(
 : מרעתי עוען וסוף סיירו על - . . . ' .)1(
 : שנמולות לילך סל6 סגרלס *מס)ו(
 לוט3יעח וים סיען נל6 העכו"ם ענים 3פר סה3י6 יסירי)ה(

 : שריגן 5ור63 נקרלו עי מע65 ומסעין
 atDn)סי' פ"י ע"ז נער7כי )גדסס : טעות סכ נפרט סגתו3ס כתינוי)פז(
 סי' גקגיומ )ג7פק : סוס סמע3ור עד עלינס סרוסם יכס)י(

ר)ו"7(
  63רוכומ ))7פס : מנעל מעך על 3מ1 6מ ססילכס ס"3 דין)יא(

  רפ"ג( סי' פי"ג  כתודות על7כי תקפ"3סי'
 גוי )בד עשורך גתעל3מי סונעון על מסען ל6ו3ן  7י1ליל(
  נ6רוכות 3רי3יסו)גדפט  שסכון עלי ספכי"ס וספכין  פירסכי1ל6

 ת5"1(קי'
 על סו:וכיס ונגוחיו ודניי מעמל עעומ לו ים לקינן)ינ(
 : בעבעו לו יס וסעעון סו6יל 3סס לסרגסס יכול 06סולסגו
 : יסר6ל T~bS הכולך תלות)יד(
 : יפליל T1hs סקור חילוט ים ob)סו(
 הנסור ו3ג7י כס5עקו קולס 6ס סעעו סרוס ונויםימד ויכו7י כלוס וגטנעו גויס עם נטפינכ סלך 6מ7 נמור)טז(
 63רוכומ )גדסק : ליגס* נסחו יכולם 06 ע5*ו כןכווו

 . חתקע"6(סי'
 סי' לקען כפול סו6 )קולי : סמלם עמרת' 16 עלעל דין)יז(

 :ז(ק
 : עלוס 737 13 לפסות עובל r"D 06 כועלי סנו3סין 3ג7)יח(
 לרסוס עומר 06 מי7וס 737 ללצו 631 303ח מלכס סעעיין)ים(

 : 3ס3ת - . - - -3כ( - נליון על53פורן
 ש 3עמקין הסולמן - - . . י)כא(
 : נסרת 3ו לפקק יכול 06 מסלון פקק)כב(
 ש ל5ניעומ סן עלטיל לסיחר מן נמנם עמילות עסיית זין)כנ(
 סעפם תס6 סל6 לסול יך 5ר מסולמן על עפם ספורם)כד(

 : מסולמן ען לעעס טפסיו65ס
 3ס3מ למוליכן עוחל מפיל 7עיס7קי עעוקיס כוגעיס)כה(

 פהל' כ"ג פ' 3כנונ"י כשכר סו6 )"וגי : ר15עהנלי
 ת'( סי'מנת

 עס,וי דגר 3כל נסתמו ח65 סל6 שהול 5ר,ך6יס)כו(
 :3סנח

 : וכלכיס  סיוח ל5ו7 עותר6ס)כז(
 לסוליכן עוחר ob ס3ג7'ס על לסיוון סעסויין6וסגיס)כח(

 :הסגת
 כטף סכ מכסתחות גססת ל65ת עותרות סגסיס6ס)כס:(

 פייט 3סגע"י סתונית סי6 )כנר' : 'ha?1 עלכסתולין
 ד'( ק" סגםווסת

 : 3סנמ TID1e לעסות סערותיסן לסלק לגם'ס יסור)ל(
 6ע"ט ימר 737 עמוס עליו מכניס סברו 737 כל)לא(

 : כבוירס 3טלס ל* 3ם3ילו מגזרו כ37רס3טל

 : 3ס3ח נקייץ ל65ת עותר06,לנ( : ימ4 303ת ל65ת *ו ימל נמורס לקרונן עוחל06)לב(
 ל5*מ עוחר *0 געל סל וכבליס כלמוריס 3076גילד(

 : סר3יס n1DISגסן
 כרכר 6פי' סרות לנוילתירס)לה(

 מהו"
 וסרנני;ס דר3ג

 : כלעירםלגוי
 ס61 )יולי : לילס 3מ5י 3י1"ע ט63 63תרוג )ועסס)לו(

 כ3( קיי כשרוכותסנ7פק
 רסוס דרך גןפר לכב'* גם3ח לגוי לועד עוחר יס)לז(

 : 3ו ללוו71סרטים
 לקמן כפול מסוק )גר' : 3ס3ת לסלוע עוחר 06דין)לח(

 ( מ"גסי'
 3סגמ סקדירס למוך עג3יס סל S,~Db לסמוטעותר)לט(

 : bS'D'3 כיס 6ית6י
 : לשמוט 7עוחר עמס ר3י' וכמד)מ(
 לסיומ()עוחר(  עותרם 3ד7יה)5"ל מל3 לס טנתקסס6סס)מא(

 : קרקע נ3י עלעקילס
 לגורך יכ;מענו סל* לזמור ים ערק 13 סנ3לע3סר)מב(

 י'( ש" ס3מעסק כ"* פ' 3סגע"י סעו63מ סי6 )כגר' : ס3מוכוכעסקם
 : 303מ פירות 16(60ר ס3וסיס לעמוס עוחר06)מב(
 להם6יר כדי ויו"ט חסנת כלי Sb עכלי %ס ימסוךל6)מד(

 : סק7ירס חסוליססטולת
 סיזו3 כ7י ט3ח עעל3 3סק מעליס ליחן עותר06)מה(

 : סיין ויססס 3ס3מסיין
 : 3יו"ס 16 3ט3ת 3עיס יסלם סל6 לזסור יס)מן(
 : 3ג7יס 3סערטוסי המציות פי לקמוס מקור)מז(

ר6ו3ן
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 ת ו ח ת פמ
 ומילקוסו ומוחמות כס4 למס פרעו ומעעי3רי31ן)מח(

 העqp13 65 סעעון מלק ר6ו3ן קנס ממ"כלגורל
 6י עליו יעללו bic כסף 3מ5י סמימליס D"D5 והוערךתיניס

 : טעות עקםסוי
 לפייס ססו5רך ספסר SD'1 לגלגל יכול רפופןו6ס)מם(

 : עליו יעליכו סל6הסיסליס
 tnhllh מיס עליו לו מקין עגם על לחנ'לו 7נר וסעוגר)נ(
 ער"ס נוכר ול6 מנס לסתעגות 5רה 3עמ סנדר 076)נא(

 :1פוריס
 )גל' : ועליסות גנילות כקמורות למסתכר צוחר06)נב(

 ת3( קיי לקצן סג7פקססו6
 : מגס וסילוקין עירסת זין)ננ(
 1Db ליסר6ל לסור 3ריגיס ליסר6ל עעוח ססלווסנוי)נד(
 סי'תעו( לקא כסול מסה, ):רן : מלוס כעקום ער3לסיום

 לסלווס סעעון S~h סלו עעלופי6 עם מ63 ר6י3ןדי()גה(
 וגחער3 וכרי3יח סקרן סוס מקינו העסכון על עעותלו

 נ6רוכוח  סחפת סו6 )16לי עונו מקיכ ורי3יח לקרןלפחומו
 מ5ג(ס"

 יכליל סיעת ל6 6נל עכו"ם סכ עעות יסרבל עלוס)נו(
 :  ריפית דיגי ורוכ לגוי סכימות זין היטב וננוקרוס0

 : נסלו6ס מן גסנלק מן 6יס 6סת סל ועתן מם6 זיגיגז
 ימר6! על גוי מל בעדותו ניודע 6סינח
 לעי 3"ין וצלו "לו כי75 יצער גגם כ3ן סילכח66ינט

rD13D6מו : 
 : קרקעות מיע3ו7  כפירת כל נס3עין06ם
 6לימ6 סיטת מנועת נג' גמען ל7ר3 לעמסי כעסןסלמסמא

וכ"מ
 6קיפ"

: 
 ססינ וסוועון מפן 3י7ך ספק7מי ממעון על טען לקוטןסב

 כשעון 6ער ו"מ"כ ס13עה וגתמיי3 לךסס,לסי
 עם וג*73 סמועליס כדרך מעלמיו 1nlhD הומנע 6גי7ס6עח

 : מרין סי6ךסלי
 לי מיס r17PD 16 סלו6ס עגם לי מן סעעון על מטעןר316ןמב

 SD'1 עוטנ 06 כלוס לך מיינ *יני עסיס וסעעוןסליך
 : ינריולפרם

 ותקעם כגוי 3ערכותנגtjnp)~o 7 סונעון על טען רעובןסד
 עס וגתעייקתי חגוי 56ל לילך וסו5לכתי לפדותו כפיךלי
 י7ךסכי7י הכמג עלי 5וימ כקמר 3ריכימ עלי סעעוס לוההנוי

 סורס 1ל6 כפל bS כסקר יעל יקירה ועל 3ער13ת עוזםזסעעון
 : הנטיס סל6 כסר ס*עונהועל

 : לסנירו ע5י6ס סעג3יס ייןפה
 קגס לסונעון וקער 13ול סמולם לידו סג" רקונן ייןסו

 לעלעי טען וסור וקוקה סעעון ומתק לסגינויומס
 :מגיסיה

 : עקום 3כל לו קוגומ 6דס סל 6עוח 7י קיי"למז
 תסויר סעעון וסיס מוסרים 6ורסיס 56לו גת6כקגו ר6ו3ןסח

octlehוק"ל ובמורס לקנוס  t?1h1  נס לזכומ רולס 5גי 
 :  נבימו  רקונן סיס  כילי וקלס  סלך  וישתוו לי  זכת נימיבי

 : וקסולמן סקעניס וכמו 3גו ע5י6מ ייןסט
 לועס מעעון גדען סעעון על דין פסק לו טיס ל6ו3ןע

'nDID: 

 : סלו וס הרי והל מל וכמל1ליחו ים סל שוטוסוגו65עא
 : גנל 16 ימן ככותל 6511דיןעכ
 ליסר6ל עכרו ולמ"כ כאל 3חזקח עגו"ס 73'ל סקנס ווידיןעג

 : הריומ ווי סל כסף ונונ665מל
 ועוג סלילו ע7עח סלת סרנעטי6 מסלק סוחףדיןעד

 :)תייקרס
 : 3ךיקגגי 6פערופום עוקעיגין 6ידיןעה
 ונרקב ניחו על ל"סר ונחגו ד3ר ~לו ססוסק7 עי דיןעו
 : סייסוכיס מרס נורו לעסעז
 קריך ob מגמיים 6ו סגה סייסו3יס מרס לו סכחירועיעה

 : לו סקנעו מזונן 5מרל65ת
  סם  רלטם  עלם"ת הייסוג לפסוח יכולים צעיר 3גי"יןעט

 : וסכגס פסך עפני סם!נוקמים
 : קמתו נגכסי מיקס לקים "ין ייןפ
 יעים כך וסיח סעעון כל גנו על סלון פתםרקועןפא

 מלונותיו ולפחוס ניחו להנניס סעעון ג6 ועמסוסייס
 : רקונןסל

 : קצרו וצרך קררו מעוכרייןפב
 : עם:ס עסי מלכה למדין6יןפג
 הועקמו ה61 סלוגי סל מגירי עעון ומעל ססודססכ"עפד

 : סכ"ע געתגמ סגתן נר דין חווייך OD1ס571חו
 : לפלוגי סל61תי ס6ונר תרע מכינ ליןפה
 : 7עתי' קעכ6 7!6 קגס ל, עכו"ס סל  הקפומ סגתן סייעפו
 : סכ"ע ע14 סיער לוחו כרעתי טען 6ס דיןפז

 : ידן מתיהם הוob '6 עקומקין המתוניס ססעייס מטל דין)פה(
 ט גי17ן crthJ ונסזקס 1DD3 לידן סג*)פט(
 )ג7פק : גתסלי נעסרס sb נסנט גו מכתונ סער דין)צ(

 ש"ס( קיי ווספטיס לס' וניי'נחסוגת
 ע"י סג'רו 6ת סתלוס)צא(

_11D 
 : לסוק לפקוס סו6 ,ו ללוס גכש'ס 6ין 6סוקפי, ססילס העלג ען 'תנע ל"

 וסס ר6סך נמיי לי דור וק"ל מכועס לו ויסויג הים)צב(
 : עידו וקנו תלי כ3י עליו סעקנל דיןתה65

 עועל( )5"ל 16 מעריות על סמס71 6סד עד דין)צנ(
 : עעון 3סגועות)עועליס(

 : לסמ,יר מיינ 3ק1ניPDID 6 כמג עלס עוג יוסףרניט)צד(
 : לע7ומ כסר. ob לסכעיע עסותםדין)צח(
 חו6 שלולי : לעדות כמר 6ס מצירו על ידו מענגיהשצו(

 ק"כ( שי' פ"ס ~pff 3על7כיסגזכל
 : סעס למזכיר *מול ע"ז6יזס)צז(
 : ג7וליס 16 קטגיס נו מהסילו נוכלי לסמוי 6ין)צח(
 : להעיד סיתסיי3 עם3יעיס דין סליך)צט(

 : סלועה כשיסך 6מי ר3 3ר כער סלכם* ייק
 פלוני נפני hSb מפרעני Sb לסעעון מיעל ר6ו3ן דיןקא

 : 6חליס עריס ספגי סלעו וה61וסלוגי
 : המלעין ולי גסנעין ודין וגוטלין נם3עיןדיןקב
 : לטנועס עסמלי 6י ונזירתם הקתל תקנותעונריקג
 : נמנועוס קפץ דיןקד
 : סקעו7ה נמוך כמקין ס6ר על ע3לכין 06קה

 שינו ססי3 וסעעון עכס לך סייג 6כי לפעמון ס6ערל6ו3ןקו
 מאב סלמס *ערת לגלונן 6ח מנע לעמל כלוס ליסייד

 : כלוס 6ד סח3 ס6יני "עלם הל6 ססי3 ול316ן עגסלי
6לענס
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 רן ו ה ת פמ
 נעלי עימת 6מר טניס ב' כמותמי צינרתי ססעגה 6לעגסקז

 ן ע71יקקג6 ל6רעפי
  ען פי' נוקו וטרם *סרס 3"7י;ס לדור ס63 לקוכן דיןקח

 3ע5ונו: כעס( יתם )4,ל הכל עם ונמפמלס5'3ול
 ! כמוכומ לעכס היסיד יכול 06קמ
 3ל, לסע3ירו יכולים סיסיריס 6ין כ3ר סגתעגה ס"ןקי

 :פם'עוחו
 : ל6סד סייסות 6ח כ5י3ור רו3 מחילו Dh ייןקיא
 : סתפלס גן מכרס ליעול 5י3ור סלופי יכולים 06קיב
 1סע115 סקולם סקרון ינן מ"ת כסו5', מקהל ען קנס רסונןיג
 סל יין ו5ן לוגמות יכול 6עו ס"ן ולליח ס,חס ס,1 ,16עיעימס
 יגיס פסתן תמתיו מחפור פעיל ומס - 3ע5ות ירוסס 6יןסג7לס

 : סססחן ול6  הס"מ על העעיל75
 ע,ל5ו יגלם סל6 יועגו על3וח ולא ר"וכן 5ת תפס מסלקיד

 , 3רמ )נ13רו.ומו3 להתערם עסעעוןוניקם
 לע"פ גקייס (' עוד ליסר קריכם סגיס61ין רמו obקמו

 : ככרמיסמס
 : לקו 06 הכהניס למתעם 6סייקמז
 : )מתיכות קעתו")יס ועסנוח יורה דיןקיז
 לס6ל~ך ~כמס סל6 נוכס . וסיס, סולל סימם 6ממ 6ססקיח
 וגמרפ6ת מסגי עם 6סל יכ6ג סל6 לוס (ס וגדרו נעלס עסיגיס

 : קופלים לס ים כ, יעש5רעת חומס וס6םס  )נחוס3על
 : .ולעעלס סונגמס ען ס3ת כערג ללשכה 1,7קים
 : עעון דיגי לסקל. 7ועין o)th ייסור דיגיקב
 : ע3סון 3סר של הק7ירס חופני 5ל ס:סלס מלכ טיסת7יןקכא
 ל6ו3ן וכעל )וועין 13 וגע65ו ,לסעפיג קוס סיכרל6ו3ןקכב

 : כולנו סעעון.;גרסות
 : 13 למזור יכול oh סל5 תפי לכתוכ סעוסכר סופרקכב
 : קסמו רסוס 3לי קרקע לנכור יכול olh 06כד
 : עלס7ליק ססלימ י"ס גרות ליקור מללו יםכה
 : כ7קגקי 6סערופיק ייןכו
 : לסעריס סיוכל עה כל לעעון יכול 6גסלר 6ססכז
 סיענו בורין 06 דגחוגי טעם ע"יוס לי כחנו ס,ועל 7י1קכח

 ) : סדין סיחררהעד

 : למגרס יכול 6ס 303ת שתימס 5ל ג736ס.עפתמ 06קכט
 : עק' ימת מ"ב olb עעסקל
 סים עגי oa עם לתם עםרת'וסיפקחיי3יס עלעדDbקלא

 : סכל ען לזתן מיק )נעס'6ס עוקלק יומרלו
 : עגה עס לסת סייג c)b לבד , 6ו לבי"ס ,עןלך קיקן ססיינ ע,קלב
 ב נסמומ 6ו נלוט עע;ו וכסקס העגו .ם%4.65 סו3 ל,1קלם

 ענקו( ג )ע;'1 )ו" י וו,, וויו ;ין :ינ :יג

 סקול נס *גמיס ג3ורמ לו bD'1 העלס על טסועגח 6ססקלו
 : ג*עגמ לס plpri יכול לסיגו SD'1י65

.tspול6 זינר ול6 ג7וגיימו גמיע 1ל6 קסתו 6מ יס6 ר316ן( 
 : מנעל 1Dh' ללכמ ס6ססc~bn ל* oh דין מע65 וסס בלוס סגיסו*ין 3סעח סז6(7ינר()ט"ס

 : לענעליס לטנומו יכול "ס מספר 13 לכסוס מעיוודו עורקלח
 36ן כס וים מלולס ט3עמ 303מ לסגים מוסר *0ק'לט

 : סקולועסעיע

 ל65ח יכול 06 סלע עין עמוס (ollr 6153ל המלוי קולרקמ
 : 3סנמנס

 : 6מ7 נניח ופרוסתו D79h לדור 6יןקמא
 : העעו7יס רווי לכמות צריכה ניגס מורהספרקמב
 : קערומ 1b5S ככף ומילקו סגי רכלי סנע313165קמנ
 : למוכס ס3ימ ען לטלטל יכול ch (רוע ביגסקמד
 : לעכו"ם גסך יין ל)נ(ונ ונוחל 6סקמה
 גקל6 סם סמ5וי סכל 6ס יין 6ין סלפעעיסמלקוסקמו

 : מדינתמנול
 ב מיג1י ע"י עותר oh ענעת 3סי ס3י,6ולחסמםקמז
 "יום עני7 ענין ~Gf'bקמח

 די;"
 : לגפסיה

 : מתורה לקרותו עותר ob עעיו סכמו וקןקמם
 : )סך יין למהות לתיגוקיח יתם םל6 לעורקיות לעמות ים 06קן
 : יום ננ3עי7 לימדס יס 06 ס3ח גערי טנם6מ ולאגסקנא
 וונתס 6סח יתועב( )5"ל לססי6 עעות ססקגה עעסה3ו'קבב

 : סוודר וזן סונעיח ומכעו יורמין ו63ו המיקס סל*ער
 )5"ל לבוי ומכרה( )5"ל מנכרת גסוס לו סים יסל"לקנב

 6ע"נ ו;עומ סיסר6ל קיגל cb הנכורם ען סטור נזהלסיום(

 : מבוי עמךדל"
 : מכירותו יעי עיעוט ססלס עלונדקנך
 : 13 סמן עלוניקנה
 : 3על6כחו ססתמיל ובלונדנו
 עק5חן )מלו נ' 16 תינוקות 3' ללמוד עעו ססכקו צלעיבז
 סס לתריס עס לעדו סגתרפ6ו מסר Geht~3C עס ל,ע7וסוף

 : נ"ל ר3יגו וסריגו סב6וגיס כ37ר דין כל סיעגע3ו6ר
 חססידכע3ורי למכירו 61ער כעלילה גתסת 6מד יסודיקנח

 : 37לחי 3עלע6 37ריס 6ער וניעים עמסוכן
 ענוק3 וסכלי ס;עלמ 3סר ממועליו כעלס סל6 3סלקבם
 : סמיטס טעוגיס 06 גלילן סג7יליס עופומקם
 להתענות הו6( )ע"ססל6 סג7רס6כהקמא

 וגתע3רס( )5"ל ב)וגמעגס(
 : נוים סל חע6ס7יןקסם
 ר6ס ול6 נכפר גגיגומ לעסומ פסלך נ6ס7ונעמהקסב

nSIDnהמלידס : 
 : 75יקיס קררי על לילך לאור סבסבו ענסבעלקמד
 : סכר מעלי 3ס מסיו נסניוס הססם קולס סגתנוייןקמה
 : DnD3 כפנס טעס נומן ייןסו
 :  יל.טס ליסר  מלוולילטמלב תרגבולתקסז

"Dp406 כל 3ין אכין ו73ק תלגנוליס ל"י ססס 6סתפעם 
 : פנוס קכיגו גע1WPh1 65ולמס

 סיס 1ל6 3ס 37וק )סל3( סל3( )5"ל מסיססתיכסקסם
 : לנעל ת'גסתיכה

 עיס מסילס לתת רבילין עליסס למסר ספסר כסע7יסיןקע
 : ספסר גוחגיס ולמ"כככני

 ב 56לו 1nch וקין ליחס חוקוק סל6 6מסו לגרם סנ6 עיקעא
 : DPD3 3ע5ס סגע65ת סעסקעכ
 : דפקט סיסס 3ה סנע65 תרגבולמ לעכוזם למח עותר obקענ
 : מינוי 3לי 3יו"ע מלמלין למסוק עומר 06קעד

 : לו ללסום עומי 06 3ס3ס 3ר6סו 06 )5"ל 06 3עיגיו מסםקעה
 חייט 06 ריבוכן ססכסו 3סעס עעזר לר316ן קר6 ממעוןקעו

 1 כך על7ין
ר16כן
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 ת ו ח ת שמ
 ונותל 06 כרירית כססו להלוות עכו"ם לו מיתן ייונןקעז

 : ליסר6ללצלותו
 : 3י1"ע ססמיטס 3ית סער למרוט 6וסייס יםקעת
 : 3לי6 וקינו ליוח"; סמנה ר6ם נין )כחעגות מרגיל עיקעט
 וגחתי ככו"ס מל עםכון לך ססכגתי סעעון על טען לקונןקם

 : לי והמו.רכו ליד מיד ריניחלך
 סנ7וליס ~:hct: כדרך כנככיס ען 1hc)t כקסגיס 06קמא

 : ס)נוחל ימלקוו0ו3
 : כתוהה מיעיל כתםקפכ
 5ליכין מכילה 16תיות "סקפנ

 כיקי
 2 גייל

 : גויות למפסיע 3פורוס ניוזן 0גוכגיס ונסקפד
 כתוניס 06 סמ.ן ונוכח 6ססקפה

 שיגוליי
: 

 סלמס 3סונייל 3קו7לין( לש"ל לילך יפלה נסים 06קפו
 : לדלקתן( 7ק"י לגר' קפק( דין חוו65 ~סם3ס3ח

 : עכבר מול3)ח מסיתה (קיגל ונפרכ סג~לד ככורקפז
 : עם'ר לכהן לו סגולם ככור לימן יגול סגי ככן .קפח
 י6כלגו bS סכירה 3סתס נכור לי( )5"נ סנ1ל7 כסןקפט

 : עוס3נ6
 ob 3)1גן 4נ" נו אסתרס סבין מזרוע כסף סל כוסקצ

 : סגע)סקליך
 וו:5"ס 3דקס ולממר ווקתס פסעת סל6 0מתמנ 6סכקצא

 :7ס
 כמק מן ונטף )נלימס כדי וסלה סנמגם 3סרקצב

 :לקרנס
 ו מומל 06 עכו"ס םל מת"סקצג
 : נסנילס סולן Db סנממת ען סל יד 3יהקצר
 : ר6סין 3"7ר ל6סיגיס פולים )עמוס ים 05קצה
 :1hc פל5 (תורות 3ו ליטע יכול "ס כיס לו סים יסוייקצו

 :פרי
 לד ליחן וכולרכחי סלויהני )נעוח סו:עין על עעןר6ו3ןקצז

 מסגוגך 63 עכו"ס '7 על מם'3 וממעון ניד וניןהיריח
 : "5נילטי

 ול5ו3ן סעיעס כענרה עד לסחטון מעות מלוסר16נןקצח

 2 1"73 לי סיס כרו130ל )טעון ידעל"
 ולפגי ככפם 6סל סגזרעו סעוליל סכל מ,תין סילדקצט

 : קרםלליקוי
 : נסכת שמורף 3יח לכמס לעכו"ם לותל למתירים מסורסר
 : חליו 3כונד לסהסלל יעל כסולם 05רא
 06 3ימי7 כנשלל ו"' ככגכת נכית "otnbniSעסלסרב

 2  יכוללענות סעסירי נן6ין ותן כל ק7ומס לותריכולים
 וע' כסן 6' והים 7' גיוס סופות ג' ס6'רע מעמסרג

 ך ס' פיוס נחורה יקרזלו סיבךיסר6ליס

 : ונמוסס גתמילתס כרכותיס סכחונח מגיוס דיןרך
 מפן 6יגי  מעתי לך 61"ל 3גנס"ג 56ל ללמור סכממיל מלנודרה

 לעכנו ורלס 3טס"נ  כי מזר ומוג סמלתי  ולתרלס3ך
 : כענו7ך לי עמלת קוערוהמלעג

 סספסייה ו6וערח כסף סל עפתם סעעון ל"סמ סם6יל לקונןרו
 162תו

 ולסיע זקוקים י"6 נידך ססק7תי ממעון על טען ל6ו3ןוז
 וסעעון 113ליקוורט( )5"ל חתולתו לי סתמן ענמעל

 : עיד לך ס6ס(ירגו עגם ליעל גתתשש3
 לי וגתת זקוקיס ג' לי סייכ סייח 11tDD על טען יקונןדת

 סיס עקלת קיער וסעע1ן 75קס לנ63י לעסכג0ער3וגות
 :לינית

 : העטנע וגפם) מעומ מגירו 6ת הנילוסרט
 ועם 7):יס לו ,p~g לעכור מפן כגוסו גסתעון גחן רטונןרי

 13 מנר  ויה"כ סלו יס5 ימיו פיתוק על לוסיומיך
 : כתוקפת רעי חו3ע וססנימ לעוכרו ר5ס ול6ר6ו3ן

 לסקרם (קוק 6הן עעוח עכור נסמק 06 ס5תל ר6ו3ןריא
 : עצלו לסמוק ל"קלוהניח

 : וקרקס קגי6 6י 6סתכמ6דיןריב
 ועמס S~r כסן יכוסס מ"ר ע"פ 3'יסוכ כמזיקר6ו3ןריב

 לו סיס ל6 כמצ'ו ו"1):ליס מתגו 6ח לסו)'6עעיוריס
 :ייכון

 : 5מך 3ע7 "ו עד עפי 3עד 3ייסו3 תמ(.קין06ריד
 ען לסו5י6 יכול 06 רעיל ומתן עס6 לו מקין פירכתרטו

 : ייסוג כו מקין עי 6תמעיל
 יוכלו סיימוכ"ס ונכוי 6מ7 כנגל 3נ"7 ני'סונ ם(כה ינ'רטז

 : ע"י עעגיגן "גן נועל סיימו3 גניכ6ר
  עמס  וכן  סייסונ  לפלוס נאקה הקוק עכיו קיגל לקונןריז

 ולפרקיג( ):ס גחן לor 6 נס וסגה לקלוניי,וכלך
 ottp 0ל6 עתם סקסל ו6ועריס פקעותיו לכוני, סס 3,סיס

 :מגבו
 לו סונאר ר,וגן על טוכן וננס 6לו:גס סל "פערופיחריח

 סיין דעי חן געתה לנוי'37ורק לסמך "ן 3מייונעלק
 (קוקיס ס' היין עדנני ליקמ לי 6ער o)nb 6מת ע0י3ולבוכן

 : עכו"ס %ל ערורוסגהער3תי
 קומרת כי ס5גמ;ס 6ת לכסניע יכול רבונן בוהו cblרימ

 מן למדותו כעלס 3מ'י כפס לו סתקעס 16ער()5"ל
 :כער13ת

 לדסקית  סלויתיך יחועיס םל עעות ס)נכ!ן על טען י6י13רכ
 יפיכון כיהועיס חפסיר ספח עמייר5 ,לי ועתרסכר

 סל6 וסה)ו רעות סלועי ולעס יחו)ויס סל זקייס)וסיכ
 : סיחועיס סיברלו ער תידיסתעוח לסוגיי

 3כך 'S~h לי תתן ו""לגכהס מסננעון T~D קנהלבונןרכא
 לולס וסו:עון סוסתו כסי לו  לפרוע רסונן ורולס כספןים וגווך  ליורן גי  נסמיסוולטפרס גי חן 6ועל 1(קוכך

 : 000ס61 מס כפי למורעי)סיסרעכ5"ל(
 : יום עגעור עליו קיפל םל6 חעגית 7'ןרכב
 :  לתטילין בסול 06 קלי 3על דיןדכג
 1 כללייט נסי  לריליוגן4 סטיליןרכר
 : כטיס יפיפיית 05 כלפסרכה
 סגנות ען ו"ממ נגוח ומחי ס6לת:ס וסנים ס"מ ובונן זיןרכו

 קולס ס6לעגה עתס כך ובסל "כיס 6מל ומחסגס61ס
 : כחוכהס עלסגסכעת

 נגדיו לססליף עוהל 06 יעי"נלו ל' תוך גרית 3עלרכז
 : סעילספיוס

 : 671י לגעעויה לכגוגז( נל"ל ללכגן בסור 36לרכת
 : עומר מריעות ולמעסתרכס
 : הו6 עין ע6י(ס כוקרןרל
 ? בסור וקנביס עיגיס סל ייןרלא
 סיob 6 6סמו כפגי סל6 נכסיו ספילק ערע סכי3רלב

 : לעכניכובס
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 ומייגוסו עעכו"ס( )5"ל לעכו"ם סוסים סנגכ יהודירלנ

 : לסקל סנמכע  יורעיס  וסם סיה71יס מ6ר נעעעדליסנע
 : נלי3ית לסלוותס לקור לרקס סל עעותרלר
 : לסו טנדינן סיכי יתווויס סל עעותרלה

 מנייה קסמו סנם6 ק71ס סל6ס1גיס גניו עם סממנה עירלי
 : 6מח 3מ ob כי לוגולד ול* טלקס כסוס ירמו במניס מן לו סי1ולדו נגיססכל

 : עטלעלי 6י עקרקעי 6י פרגתס דיןרלז
 לגלגל רו5כ מאגדו ורולס ס3ועס לסעיפו סגתסייגעירלח

 וגיזי מםלס סריגי וקער 1Dh עמקים ככועסעליו
 :גם3ע

 ש ימועיס 36י סעינוהו 6סטרופוסדיןרלט
 : 'מועיס 36י סעיגוסו כ37רי1 הו6 סכן להסמיכנו יכול 06רם
 פלוגתך 67יכ6 3עילח*רמא

 : סודך ענ7יגן 6י דר3וות*
 ל3)י:ו * ותגו לסחו ל3ן  ותססו ר6ו3ן סכסכנו סטר7יןרמב

 : כסר06
 סכל (,sff מחיסול ונס מל ססס 3כסו3סס  סכסוכ6לעגסרמב

  ותפקס כמונמס טל  יותר תיעול( לו סהככיקהעם
 : כעתגס לי מגתכם הקערה 3עגס תטלממביס

 . 3יתס 3גי כל לפלנסס רן5יס סיתופיס ס6ין הלאגסרמד
 עופרת עיקלה 6י סס13עה זעל הפרס על סע3רס 6ססדמה

 : *וגם נפקוס סל6 סנלנ 376ריס המכינן 6ירמו
 וסלך לעוקרו ככרן עליו סקס ממעון 6ת ר6ס רקונןרמז

 : לו לעסומ נונס כיסר לסוועון ועמססו6
 זו:ס כבסר סנסור עמס ז"ל כיישון 3ר גוסס ר3" כמ3רמה

 : לסוטו סבכיי ליירסס
 עולזות לדית גסטרס עיעס ועגי סולם סימם רסלרםט

 ס;וחר עס 6ערה..כל וסוג עריס כסני מכריהוסילקס
 היחס  קרוכתס וללס( )5"ל וללס קר31ס 5חד  olnfS יסגוהניכסס
 סגכסיס ק5תען ולקמה סעטחהוח כל וסיולס 33יח עמסדרס

 : ע0ייס לי גמגם Sn1a לקהוטעגכ
 : נליל גלגלי 16 יהודם כססי מלכס 06)רנ(
 לסם סוכמנו עכו"ם מל ומטרות 0ומעומ סתטסס6סס)רנא(

-

 : מפיקה עיקרי6 נעי כ"י 6י ולם*ה נעלס
 עגכסי לגנות קדים היגייסו סי *מס  וכמו3מ ט331על)רנב(
 ah כי עג לף סיו 1ל6 סעעון עכ' מטען לאיין)רננ(

 עיגי' וקנו עכו"ס בוחן עלי לוען סעעו1 וקערעכו"ס

 6י עי5י6 י3ל דיג, ע ווו לינן onb ר6ערס6)רנד(
"Dbסכי 6ער 6מה לגדי : 

 פירף ולמ"כ עעע or1 עעט or לסר מלוו 3076ני)רנה(
 )5"ל 'Dp לסס וכסיסרע 6סר לסם ססו3 כלספר

 : קנין כל6 3יניסס וכזסמכו לו מעולס לכל 6י(כל
. 

 3כמונמס לס מסגנו גיס ולס ועת 6מס גכ6 ר6ו13)רנס
 . כו' וסקל *3יו 3עמכס למעלס נימן וסכים)5"ל

 לועדים טחגיו ועחס סילק גכסיס ום6ר ר"מ( קיי כק5רוחוכ"מ
 ob גחג6י רק וס 3ימ לנעלס גסן ססוניסטל6 סטר לחסמים

 : השפילס 6סי להעלס עומרם *סס *ס)רגז(

 סגילמס לאסל סערתן  לדית למזור 6סס יפלס 05)רנת(
 : ממ"ג( סי'  עקויומ הלי מטעות)ער7כי

 )6ולי נוועד לדית גלך קוער וסעעון כ6ן  נדון 5יר)רנט(
 : מתק"ח( סי' 63רוכומ סנ7פנזסו6

 עומר ob מונן( סל )5"ל כסנור  סכסיי3סו קליות)רם(
 : כפסם( )5"לל6ונלן

 : 06ח כוליך נעלס 3סעס)רסא(
 : קי7וסיס קע:ס עקגלת עניןגבירה)רסב(
 : סלם 16 פעעים טליתיי 06ריו 1ונ165 730קסנו7ק)רסנ(
 העו63מ סי6 )כגר, כפחס 53ורח בריך 06 5ייהיכר)רסד(

 : לי( ס" ס3ת ונהל' ת"ו ס'3סנת"י
 : מחרס פי על טיעידו לעריס 6ת לכוץ יכול06)רמה(
 וויסיגתיכו 7יכרין לגין כמ31ת ס3טלה סנים כונס סיום)רמו(

 : i~Dp) קליות לע"ס)6לוכיח

)רס"
 : ייזם ל' rnr 7"3 כל עסכון 5תת מייד 06 כמור סעודם

 : לעכרה IVP לגרף יכול 6ס)רמח(
 וסגם ל3סכ"; סנון  תדלקת ל15רך לברקס גדר )דר706)רסס(

 : לסגותס יטל 06 ;'ווקיס סעעיכי( עמןעס3ל
 הרסומ: גדור 61סי' בדקה סל )ועומ לסגות רס6יס 5.נור)ער(
 וסעעון פקיון 3י7ך ספק7תי ממעון טעןעל הלינן)רעא(

 ט  ס:ם5סך קורס כירי מוסו  ספקירס זוגתךוגסיי
 : סר6מוגיס לי7יס *ס כי לך ליסגו hjcתגס

 עולס לו סנדרה סעע~ן( )5"ל ,חמסת טוען י6ו3ן)רבע,
 מסלוימס טוען ועחס קומו קגמס כמסר וורהסל

 :בסליו
 : D~p3 בעו ריומ ליחן מפילות 603ר בריך 06)רענ(
 סעיטס 06 פקדון ופלנה עלוס פלנל עיסקה 63י)רדע(

 : סונלוס PSnעמעטת
 סכים כעס ייסד מס למת גיהו7יס סורגלו נשלכות נכל)רהע(
 ססומפומ 06  שלכוח עק5ס לאו פעלך גתן 061"כי

 : קל"ב( סי' 63וונוח )ג7פ0 : קייעתעדיין
 )גוסס נ:ה~ל 3ן תוזזי 3ןג7תיס מקין סעסילעל)רעו(

 :  רפ"ס( סי' ו3קלרוס קל"ב סי'נ5רוכוס
 כתון 1ל6 3קתס ליסרין ע6תיס 3ס מכמותכתורס)רעו(

ע
 : רט"ך( סי' )6רוכומ ס3רזל 3עסקל3ס

 עקיוס עכו"ס להיות 3ער0ן "רום5ומ לגסים לתור)רעם(
(

 : חב"ד( סי' לקחן כטול ססו6 )גר'
 ליס3ע לעכו"ם t~tps 630 סוועון ק3לעל רקונןלעס(

 :עליו
 )ג7סס לעינון סנורם ל37י לגרעי דיג* 3ין חילוק)רפ(

 : ס'( ס"כברוכות
 . עכו"ס להמניעסעקול3ס:י סגסגז עהקופא(
 :  לגסתו וספיר מקרון סעק3ל 7ין)רפב(
 . 3עקרקעי קסזו7וק6 לנכסי עורי7יןקרונ  116)רפג(
 : וקעו קניו כס לטרגקס חסור תמס שקה מגדר עי)לפד(
 " : 3ffS1) סי' עקירות עעסס 3סעמ ס55ינ מסור)רפה(
 6סס לסס ו3לרו ס3ע כגר סיס 56סכ3ל סימופיסרפ0

 : נסוקסלססמ7ל
 )5"ל 37"ק רפ"ק קם, כליסג6 6י סיתם ס3ועמלין)רפז(

-) 

 דללי 67יכי היכי ודוקיר3"עס
כסלק. כליסג6 6' 7עעונ5

 י b~p) סי' לטיל כסול סו6 )תוני

כלס
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 : גתולס ס'6 ועדיין סטגלס נלס)רמח(
 : נעיף יזר כתופת דין)רפס(
 פיס וכיהודי ורסיסו לעכו"ם "1 ימר"ל עכר 6מת סעס)רצ(

 6סת 0עס רק סיט ול6 ס3רזות וממך סיין ען ליקמיעחו
 :נתרמפו

 : גמלת סן6 3טר סמססי67 על סעו 06 דין)רצא(
 גוולמ: סל6 ננסר  עונול6ת תרגנו)ת זין)רצב(
 : 3סנמ מלהם ססלוייר 16 ססטוך לדוליך לגסים עוחל)רצנ(
 : ססקזס עכת מעל וננד 3סגח ל65ת ווותר cb)רצד(
 לחולמן לקיל olb זון ססורסיס עול 6ו גמר חלחולי)רצה(

 -נסכת
 : ולזומריו לפגיו נרכס לענין עקעמ סעוטין עוס דין)רצי(
 : מרי קטומ' ע.קטף מינור נימוק DS~7)רצז(
 יין ועונו מטפוסו hbl עכיס יין עכו"ם סתת 06)רצח(

 המניומ ען  יין הולידו י6ס"כ מכוס  לתוך סקגקןען
 : י"נ( סי' "סורומ n1irhn סל' עיי' נת' לרפם סקגקןלתוך

 ריס כונר7כ. הונו63 סו6 קטיני נכותת, 3יעת6 פי')רצט(
 : רמול'1(מ"ח

 דין)הש(
 מקיל"

 : כיען לחנירו
 על 6תס להגים קריך גייד סכנקמ 3ית אפי' סס7)קשא(

 :6עס
 אפי' ועמגיליס ויו"ט 3טנמ למוס עמכילין6.ן)2יכ(

 ולקיעו. עםנילו אפי' פרוטת תסוסנפמות
 )גיפקס מלגו 3תמזוריס ועופוח סיות לגייר6ין)ישג(

 7"ס 6' נ"י יועק נתוקי וסועחק כ"ז ק"נקטרות
 :כרוגיס(

 ריש סי' 63לוכומ סיורסין ען tfs לסטיב ים06)רש(
 :  פ"א( שי'קלרום

 יכוסס 631 גכיתו סונעומכן  סוס( )5"ל ללוי ים 206שה
 יהודם  יסע 3ין סוסו ונלוי ופיס  עעומ לעכו"םומלוס
 : סדין סיס עם ידע ל6 כין היס לויסננ.ח

 : סיעה נלי טען 06 מליס זיןוש1
 ר 6יס "מת לממניע 'ס 6סופז
 : ניייגיס יו65ס כסדכגוח סכירות 2Ohשח
 וסם סוקרן לסלק לו וגדר לסעע.ן גיס מהכר ימינן2טט

 : *קננכמ* דיגי קלסוו613ליס
 3כ"ס עעגס נעלה מנפוד מסעירו 37ליס 3ימ גיער עלשי

 : לרואה סרס בע' ילדם ס3יס63ירולסגס
 לע"ד סיללו כרוך מ"ר לקניו עקל עוס"ל תכונתשיא

 סגלבלס יסר6ל העיסת 6פי' ob פוטר העכושסנלנ51
 : ל16 16 פוערהעכו"ם

 מסלל ען יסודי וקג6ס 3יכרס סל6 תעוני* בסמקושינ
 לפדוחם לס מן פליניס בוים ת3י 06 וקילססללוס

 ען פטור 06 יסורי ככיח גךילדס 31ת,ך סיס71יוכמריס
 וקגייס סו6יל סע6 16 לפדותם לימן ונתר5ס סוקלסנגורם
c~buננכורס וחייג סנויס ספ7חס קו7ס ויל7ס ימות וסיגוי : 

 סייסוכ לו החיל מיס-ס תרענן סעעין סכיקם ע7יס יםוש.נ
 וסס ל16 ו6ס יותר 3ייסונ כס סוס לו ים 06מנס

 יסתעין מטס לך סייג 6גי לסעעון ליעל ר"31ן 06סע65
 ע6וחו פטור כהיות רויונן יכול 06 לי מייק קינך 13ד6יקושי
 : 61כול*ו לי מייל 6יגן' 6וער וסעעון ס61י) עסעעוןעגם
סי( סערבומ על פיסי עעון מלוו ולוי וסעעון יסו7סושיד

 עסינעון עויייף כת3 וסנט, סעלניס ען 6מד Ofl1)D נ6לסיף
 לפרוח סגחער13 סערניס 6ח פוסל סייס יסורס 56לו5יי

 יס1דס ופטל "עיתקו סריגו ככל כ' סעעון טגידסווסכגוח
 3ערגית נג:עוגיגו מסעם טועניןעליו 1ל1י וסעעון כבמו"ס6ת

 סס5סחס כתכ פי SD עסיתי 6גי נוסיי ויה71ס הבמורגוו3עככון
 עגינו ליעץ 3סנח6 נחעגימ6 7יתינ סיכי גס"ג כתותישטו :לי

 : תפלסנסוווע
 ליסר6ל עותר oh סספסות סענעיות סערורוח עלקשטז

 : ל6ו ו*0 כגנדסלסתחעס
 נו כסגגע כטתייס עוחל 06 סטולף כתיך סוקרת ייןופיז

 :סעכו"ס
 עותל ob יין סג ססניות ען ס3לזרי טסו5י6סע:י"סשיח

 : נסג6ס לפין 316סתיי'
 יס *ס יין נסן ויה נמ5ירות ס3תיס ספסוריערתיסוחשיפ

 סדריט סעכושס תסוס גסך 'ין ונסוסלסוס
 : ס5רנפוחת

 ע"ס סל כר  יין טל למ3'ופ  לצרב נטילו  ר"ססגסיג2יכ
 דסלק לעיס סי3טגוסו מסו כל גקך עיין SID' 13ס6ס

 ססתס לי3"6 לסגי סנ6 עעסס תת65 ימס וכו' עינו6מ
 : סיימוסו ול6 ומכסו יערפל עכוסוסל עכו"ם()5"ל
 : נססת  לערנית עגמם נין לאכול צוחר 06שכא
 : וט"מ( וגרככ )נג"י וגרקכ כעיס סגיעומ סענל ר6סישכב
  יחולעתשכב

 סגע5"
 . כפיהקיירהי סעוס 3י5י6ת

 SD טכס לווס5ימ עעוח ססלוסו סעעון על מוען רטונןיסכו - סילוקין י"ר ים ג"עגומ טיסיי 3כגיגישכה - 6:ד7י נועי7סעיכי תלתי סגישכד
 עסרס ססרוימ למלקו רקונן 5ו וגחן ליד ע'7הווסכ;ומ

 וסמ"ר נניח וגסרסו מנית סגסר4 גטסזו והווסכגוחליער.ן
 העסכ:ומ ינס סג6גס נסגיל ליטרין סי' תונע ועתם ססוסטלקח

 : כספן6ס לו סמוירס סל6 נפסיעתי סג5גחונסניל
 מגיס למגו סגתן ולגיוני" מוועון לנם גגו סויינ ואונןקשכז
 סוגעין טל לכסו כגו 3ין קטטס גמלם זען ולאחי סעעיןניר
 ל6יגן כן וסלך חדו 6ין וע6יעס 36יו 56ל לאונן 3ן631

 סס:יס סגזוג'6 סעעון ע6מ וסקל 6מכלופיק 1,36 6תושגס
 סיתם ל6 הסלף לגתך ליחן לך 5וה חי לנחך מגחת 61"תני7ו
 יחד 63סנס סיו וכתי 3גך ווסינ וסעעין פק7ין 6ל6כידך
 סי6 כי בהם וגמ:ס וגס6ס קי3לס 31תי לסם סעעומוגחתי
 'כול 6גי ומס כסגו ססזיקס וסמי 3גך ול6 יעתן ונ60נעלק
 עע51ס לי 60ל0 ל6 3נך וגס לעסות()5"ל
 5חתס סל6 עבי 15ימ 65 ונס 3י17 נירטלוג
 גתי מגס נמו עינוי סעעון טען ועודלנחי

 לה סיין 6ך וכסורה סהינן 3גך עס מג'ינס 61וערתעועדת
 עלי סת6יס קוערת כי וכחינה גט סיפתח סיף ועתסלהנע
6513CD כהונן ס6.גן דנריס עוש עמס כי לעילם עתו עוי 

 : לאופיס :כוןיאין
 כעז יעתינת, זיגג 3ס ד7ייגי, ספוריות ענין עלוהכח

 : אלפס ר3"ספי'
 : לפדיתו ג'כול וכסגת ליחן 'SD 06יטכס
 ל6 עכו"ס קכלי על לילך גזסלין oltbe כי.גיס יס2של

 : עמיו הס'פס
 ומגמתי נתעות כסף עעך קניתי טעעין על מזען רגועןימלא
 ג' נמוך עעותיך לך 6מן ל* "ס "עלמי ו'כך עליססעסעון

יעים
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 ת ו ה ת ממ
o?n*לע0ככו ניו סתוכל ענין נכ5 ערנוגי ען טעוחיך חננם 
 לסמלס  תתכהי וססכגסי מינימס ו*תס לסנפגיס 3יןגריגיח

 : עעונס 5ני על ענס ל6 וגס מנועיים0יך
 נתגו6ס כת65ו ממקס קורס תסיגו סנמנקעו סיטיםשלב

 עומר ~ob לנטלם סימל סל עק' יומר נמנו6סוים
 : גפפםל6יכלס

 פל  סלויסגי עעומ 61"ל לרין סעעון Dh מנ2 יקונןשלג
 כי רירי  כסלנו עסיסו וכשעון  לפרוסי רקס וצגיסעסכון

 שון ונקממגי 303יט 6ו 1D17DS 16 פלוגי יום עד הלופתיךכן
1Dbהקנוס צען 6עדגו לי 6ס מעכסיו לך קנס לי ולע"מ 

 . לסדשע תסיכו וסעעוןנינינו
 טוס וסעעון סעעון עם ודגריס זין לו הים כלינןוצלך

 ועמוך  עליו  ותליין ראינן  סלך  nhr כל 1ע5 ייכ*ציית
 סעעון סתר ועכס ליפר6 כרסו על למוסט לימן סוללךכך

 ערבונן: ליע' "ותוותונע
 לו לקגומ סעעון 6מ סניקס ממעון על טוען ייינןוצלה

 קנס כיסר סעעון כל 13 וגחן Dn'b וקנס3גדיס
 ויותר סכם ווגק5חס תק5תס 6:6 העעות כל o~lins גסן ל6וסוף

 3יססכסס תן לסעעוו רצונן 6וער' ועכסיו תגעו סג,עסנתייס
 (כיסי עסינוסעעין

 : לעלעי גסכסת,

 יותר סקורה ען לעעלס סערוסק(' )ב"ל סערוחק לסישלי
 : לoh 16 5סר 06עססח

 06 לקיילס ומומס סורח לל* כסבכתו פנעלסגמלשלז
 : נ6י obעיתר

 חלוגיתיו עליו וסמם מנוי געילר ניח לו סהיס לקונןשלה
 עס שן גחוך נינם 6יס נוים נ7יני כי כדיןסלה

 גמעת ו""ל למעעון ניחו ועכר בנוי "וח1 סלך ועתם מעןפלגו
 כממר5ס רקונן סל סלוכומיו כנד כ"ל לננומ לך יםהשירה
 מחס סעעין וק"ל לדין . נ6ו ובנס מרכלות נכמב )ו כמגוכך

 ענגי יוסר הגוי על לי סיג DI11JD לוחן עסינ . ורקונןחכוגופיך
 :חוקה

 יותר לה סה'ס קנור וסיס ינעם לסגיו מנפלסר6ינןשלם
 גובהת ססיתס עד לס לסגין ר5ס ול" נתיכתהעכסי

 וסין זקיקים נ'  לינעם  ליטן ל5 מסיק ניניסס וסנרו עעוןלו
 כקנין כיגיסס ' מהיו חכינטס כל ליה וס ועמלו גה לפקיןלו

 (קוקיות כ' D'SDS נחלם IISnS rh לע"ז וכמכויס נ"7 כפגיבעור
 לסליס סינס 61ער I~DSn,נטעע7

 לכם"סלוי
 לי חן rh לס

 כתונס סער rh~51o סליכם ול66ר' סן מסלים וק"ל O'pt~fכ'
 כי כתוכחה מסר .כסריעס o~p'pr ,ל' לוחן נ"7' לסוסס(ילו
 לסססוסו נוער יכול 06 נסערייסכל סכ6פען סוטןוצם). : כחוכמם כדי "לס סל6"ל,ס גסכעס"

 ) - :לניי

 והסיפכין גלס"י יסיפכין מסיין זוקר סקודין סוקס "גןיצסש
 נקו ו6ס 3סנמ  כך לעסיס עוחל ים ~הילפקלסין

  י5ריל3גסלים6ם סיסס עכי'סול* ilhbb1 .יפלפל סל סחשסב
 פסוס 3סיפ

 ניסוי
 : לבו ובס עכו"ם

 :ס3ועס 3ל* נוטל )נקייעו מסעד )גי דכ5 ליי 7סכיר6 לסרשחשטב
 פכ"ע כעחנמ ככנןיס כל וחילקם מילה מסימם %סוצמד

  ופססי עעס סין וסלוגי לפלוכי נכסיי כל עריס נסכיומערס
 קרוכיס ומנוססו רבוכן ניד עגכקיס ל6ו וס31 ועמהקרקרי
 סכ"ע כטמ:ח לי גתגס סי6 לסוכן למס וססי3 משתגסעקכלי

 2 לכס ספחנסקטם

 סיס וממעון עמיר סיס ורחונן סגססמו ומעעוןי6וכןשטה
 לסי5י6 6מו 56ל כסילוסיס הישות רבוכן וסביםיורד

 סעעי( "ח ר6וגן טוכע ועתס ססוסר ענית6ותס
 סיסי

 סלקו
 f:5D מס? וסעעון וננקסחו פיו על ססו5י6 וקוער כסו65סען

 2 כלוס6"ל
 : תה 16 גנרך ים עתי כסחרחר י7יס גסילח כרכסשטו
 DDD יריו וליחול 11rDS צליך eb לסעוד ויונססגמנסשמז

 2 1,6 16מגית
 נערכ ס7לת על סמיכה מל נריח להדליק ס3, 6יסשצמח

 06 ולתוניס ע5עס דלת קותו לסחים וקריךסגת
 נמנח עסעיר עמוס 16 עכברי עסיס ים (*מ ו0נירסנפתיחס

16111 : 
 סע(רס לבכ"י סכילה חווות נקיר העועד סכח6 פיתשמם

 מעיל 6ת ונקרח סמסילס כחיך גופלח ואגייסומ"ק(
 נביחתו וסגסגס לי'רה ~'qp %0 שלמיס נית על יתיראמסיר
 16 לרס"ל עסרס"י 6 עי5 עסיס נו יס 06 נשנת סכק6נית

 :5וו
 : כסכת למל1נ לבוי לוער עותרחשב
 מממלו מסילס וגכמ נייסוכ עלתו להם(-ק סנ6סעעוןותנא

 מעה 163ת1 ייסוד כקותו 5מס סייס סריו סקסללו
 : ל,1 06 מרקס סי066

 "ו קימן 4-יכין סכיכם וסנחנע ישונע "ס הסלים סכראשנב
 : לכרןהעתפ,ינ

 קם עע~ס( ונעוח()4ין לי 6ין קוער סונ))"ל נעל obשנב
 סעגוס יכול ob ):5ו:יגך  יוערייוי וסונל1ס סכ0ףעעגי

 : 5הו ו6ס כך עללכמנ.עו
 כוי Dn~h ססגפק על גסתי0 ס65 )5"ל לזהורימאשנד

 ס6מ' כב' כעיין -()סל6 סנת6רע,ס ס6סס נם'ועיי
 : לעד.ס קרוכיס ססס 6דס גגיס)מ"ר)לכ(6ותס

 וכקנ קטן כן לו היס ורטובן קטנם  כת ל4 פסיס סקעוןאשנה
 ג6 06 לקדם ר6וי נגן טכסיסיו לר6וכן סעעקלו

 ריצויי: חס" ob קיזוסיס תקכל נ6 סי6 16 נמי קידומי6קכ5
 ומם o'pipr טיגריס מטכסיי  לך  סתמיים rb קי7ימ*סלקול
 ,עהזס ג7ולס וסיט סגם י"ג נן שונן כן סם-ס קרססעעין
 י הקנס סעעון מג ענגיו רסונן מונע ועמס %סרהסיטת

 : ל6ו 061 נמסכין 6סעכת6 סייכ* 6חשנו
 ממעון סל כוסל 556 נקרקע 6גניס מל ליגור סרסר16כןוגנז

 על סגוטמין כסרכים tWD'~1 טתנן וסעעון עסיס50
 : ממעין מל נניתו סמים ונגגסיןסזוסלין

 עסט 7Dh ניקם( וסוכ)5'ל מסי כתס:רועס כני 06שנח
 : 5"ת5ע סביל 16 לעלעי הליל *סלפוערו

 נע"ס o~b) 06 ו3גזיס תכסיעין נר316ז כסכגיסס ל6סנצנם
 סנמ כס5 6נל מנס 6יגו סו5 נגלי 7יק6 06 שכסנונרי

 : סגת נמל 6פי' 16גונה
 6'סתנע 6י7ך וק"ל (ווי לי 5ית לעלוס לוס י6ןל סיכישס

 : ל6ו 06 שחו עמנ*עין 06לי
 ולוי עעוח נפעעון סלול ראינן obאצסש

~Db) 
 ערב לו

 ס:* לל6ו3ן מרעתי סעעון סען (תן ובמר סתעק3ע7
 6ס יוסע ביכו כערג ולוי פרעת ל6 6ער ור6וגן לוישכי

 ,. : 165 ו6ס סמעוןמרעו
 כתגם( )5"ל סניס6מ יגן7ס סנילו עינקס סגס* כסןוצפב

 ננדר יניס דפם על סיניקס  *ם וסיירו לעגיקסננס
סל*
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 ו ח ת פמ
 : מגער ינעל( קמל ינזל עד לרעל מיזקק ו% תמוייס%
  Dh1 לכהכיס להקרות כריך כ"ז 06 לרוכן כעולס כסןוטמנ

 :ל6ו
 : ל6ו ו6ס נלילס לעול עומר "ס כזעגה כל6 עילסעשסוי
 י לעיר31 עמן נם3מ מלגו נפלימומ ל65ת עותר 06ושסה
 )5"ל ע5ומ 6מיימס למסר 06 המלס נסורעח יעמס כי75ושטו
 יקיר 6ו מלס לקורך *מם וירים 3סל יחגס סע5וח(6פיימ
 : 6סס עוגם ויעמס (nDh סג* נעוד עימסמכל
 עד *מי עם לזען כ7י *כילמן וגפקיקין מגיס 06שפז

 :סנן
 6טעותר סע6כל *ת גס ~ליצגו גיו"ט סטלדס ניחסשסח

 :63כילס
 סים סוקס סיסינ 16רומ טועגין 31גיו סעפון ohש5ט

 : סענסעעס
 ססעי17 1ל6סי נערותו סגוגעיס עריס מ סקינל לשנןשע

 : 3ע7ומו סגונעיס עפני *ומג( לפסול כ6כג"7
 על 371ריס דין לימיי ים ס6ס העלכומ כל נוסג'סשעא

 ו*ס"כ סעק חסילס ליחן ~ין ססי6 סעס עכורסקסל
 : סעס נכל עוסזקין לסיוח רו5יס הס כי לדין סקסלימנע
 ולער לעככו ס6חד ולולס נמוכ סיתסין מסיו סייסקשעב

 סיקס סיענו כל לקו  מנוי ען מלקך לך קםלמגירו
 8 חגוי על מכירו 6מ יעמס סכיתל ונסני ספזייןסחלי
 ספפון וסלך מי3 לי כסיה סעעון 6ת סהוכע רביכןשענ

 עס כל לי בעית עסינ ומצעון סמוי כל 6מ לנויועמל
 : עסיתי יכן כם5י תעמס סמלךסחעסס

 וגס *מד עד לו ויס קותו מלסר למתעין חינפ ייונושעד
 ויס ליסדם קריך oh לס7"ע "וער וסעעון עליו פעי7יןמגויס

1bS: 
 06 לרקיעו t1Dm  כממות לך"ליס 6:י לעכו"ס 61"ל I1DnD Off1)DS וב* לעכו"ם ססליס ראינןשעה

 נקל"
 נעול ניזק

 : עיקרי 7וק6 רספ*ו
 זען ולניסר גסימסית חוג לכס סריס ומתעין ialh1שעי

 5ייך סוס 06 וגסתלס לר6ו3ן סיכ pSn מהעיןגחן
 : ל16 16 כקניןלסקכיס

 : לממסי ורסוק לסכל קרוב דיןעשעז
 8 הממו ושה 3:ומ.ו ד' ועג עליו אנית )פלשעח
 זה 6עיגמס ונחנו נעיסק6 נסחספו יסעעון רינונןשעם

 : טכירו למסייע 6, יכול למ"כ 06 סריום למלקלוס
 לעם5ית  לקליזחס עעית לס סגחנס ימל עס ל6ק סניפטקש8

 לס מעועי סמס:ין רסל סטיגמת עס  תי65 סםסכר
 ו, כ"6 סוס שיגו כי נו פסיפס ,יגסנזקיק

SW:) ליסרין ): 
 יגחפק ניסו סקדונוח לס ותיו נעיר ל6ה ou יי חו31ןשפא

 ומס סלה ונס סכהדר עה כ5 כסר ולקםלזליכן
 : סריונו למח מאולרך סיס עעו 5חח ג6ס 6ח תונערקונן מע"

 לסגול קריך 6ס יינו נעל נפני ם65 סגם3ע עי דיוישפב
 : כסגיויליס3ע

 *ער  וסוף ואכלס  ~סס ז6סחו הים  לעדינת סלך י16נ1,טפנ
 :  )פזוגומיך יד'ך עפפס 5*ילס

 פס ויס"כ קניו ופס ימיו בסיי  יופתו ים*  יקיצושפד
 : ירמו מזך בניס לו וסעסירס

 רקונן וקער לניי 1ר6ו3ן לי16נן מיינ היםממעוןוטפה
 געכי"ס מן לי סייג ם"0כ 4ס סגפסן צעעמ7לספעון

 :זס

 ת וח
 : 6עמל6ומ סרנם עפכי לוקס*ינו וסו* ולכגוכו בכיס לניו ל63 סלת 6לזס מנעה 6ושסשפו
 וכך כך כגותיו ל7' ליחן ע"ע לנגיו נכסיו כל גתן לבונןשפז

 - מעמס: כמלס יפסו עס ס"3 כמיי 6מתועתם
 50 *נגיס לסותם מעוך 503.רו מפילה לו יס ר16גןשפח

 : סוממי עקלקלמ ססילסך סעעון ותועןסעעון
 עיומ על סעכיגן 6י לעין ורמס מגמקיסס קטגסושפס

 : י"ג לסגת גכגמס % סע7ייןכסיס
 : נס3מ ל6מוליסן יטל6ל מזרו סיחךשצ
 ופיכו ע6' עעוח ולקמ עוסקדין כיקין לו יס רטושןשצא

 : לקם עליזהיודע
 DIDbS עיו"כ עכו"ם סל מלסיר16ס ללנן עומר וכןשצב

 : פססיד* 117hsD 16חשמיס
 06 וסלם פעעיס ועכרם בחרס עליה קיכלס לזווגן 6סחשצב

 יכול oh מע65 וסס כתורמה לססקי7 סתל6ס5ייכס
 : לס ימן ומס כרסס 3עללגרסם

 8 כסוכחס עכבי יומי סחפקיש k~)WShשצד
 : לנרך קריך לסמיפס ססיטס 3ין סםוהצה
 : לשרך קריך לתפילין מפילין 3ין כ!0ושינו
 ענו*ופ ספגי ממילין 33יסו למגיס רולס סוייגו עיעששם

 טסעעוגפות
 : *סריו מנמל על עגלך 06 וסנדלר קייוסשצם
 לסריו: יגרר סעוין6ס סכסוך סיין עלוטצפ
 ז סעי6.5 ינשך eh י6ו3לי6ום קללי6ום עלת
 ו3סווריס: גסויות סעכי'ס סגסמחףעס יסי6להא
 : יסריסימ ג3-לוס גקסורמ לסססכל עימר 06תכ
 פיוס סוייגו 6ך דם כעין ורופס 5לכיס סעיפם 6ססתג

 :לנהרי
 . מחייו SD סוסו 6זס יקנס 5י נ6.ו? 7'ןתר
 : ישתגע f,)b סיין תיגו 3ך 6ני "סעס זיןתה
 ס7מט קודם וגחניסו עליסס כדי וססס מנעלס נסרתו

 : סגי נכלי3רוחסין
 : סגי גכלי מגעלנו מרגני5ס *וסר סיס סייס לא'תו
 כסיו: *ת י60 06 סתיגיק ועם מעל כסןתת
 : כפיו 6ח נוס, סנסחעך כסןתפ
 עוס ייי על לסמקיע סט"ס( )גל' נכלת נכיר קייסחתי

 : העולס לטייר סי65 קירס( (~sff סיכךס6ס
 : יעמס כעי פמקס עליטה וס", 3סנמ סנסגרסמ3יומתיא
 - 3סגפ נסע לסמעגות עזתי 06תינ
 נקי סנירו Dh1" סנירו 6ת ע51יolb 6 המרכזת נכלתינ

 ססמעו עסרס דין תעל* וסס סג6ס עגרכת סו?נסן

 : לכולם עררך"סי
 עיצל מוסלים סגי )לטס תפוייס לו סניפיו לעיתיר

 וס36 קינם 6סל חניך ולסגי סעילס פן ענין6'
 . לסגיהם ודי דגיי להכניסשנרך

  תשל )ל6( *ת לכוון ססועע קריך כולן סניכיח כלתמו
(beln~6תן ומפייח . 

 . ג3וכיתיכן  ע51י*ין 5ס  וקין ופסס פ3דחפז
 ע5ערסין וס נקרן וזפ זה נקין זס ס6כלו סנ'סתה

r~ntts-
. 

 . סיממנו 1tDih רי יקיםלעסתימ
 . 5ילנ 'סול סיבך יי ניסי פלתיפ
 ש ונייח נעו"ס 5~ס (DIDD "יןת"ך

שול

שפו

שפז

שפח

שפפ

שצ
שצא

שצב

שצב

שצד
שצה
שצו
שצז

שצם
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 ת ו ח ת פמ
 . עעורו יפסס עם שכפוףנכולתכא
 - עונסק סיען פוי נכור מוזן5יסתכב
 6סל קהל 06 סעס ענוי 706 6ת הקפל געו06תכנ

 . לו לפתיריכיל
 י לככובו סכידס מכסחלצייתכר

 . לימי6ל שרינית להלותס לקיר 5יקס מל עעימתכה
 05 מנ6. על נריוס 75קס מל עעומ  n11StS עותרobתכו

 . סקרן יטיל ירהס ל8 ו6ס הליום יתן 3ססירויט
 k~JD5h לגיח "סזסטיס וט"מ( געת  )גכ"' עגיהנ6ותכז

 ועורס S31p לי חגו וקמל נימס לעי סרחוןומלר
 וגמגו כרונ נעלס סהיס 3סעס סמוסטיס יקמו סל6ו6סעיל
 . ע3עלה לי עוסכניס וקער 03 כסז'ק ו5ס"כלו
 . D'b 6סת למתיל גשמן 06 סוסו לסי סעקימ עכו"םחבט - יפרע עי סכלים סכרתכת
 . Dp75S ימן כעס 3טונג לוכח ססילל עיתלא - נמגר ולשכול נדית )לות להפליק סנט נערגתל
 : יכ5ע סי6ך לסעיס סגי על סעי5י6 3רגח יברך הישךתלב
 זלת ולנעול כסגם כרסיס ברסוס לעטור 6יןתלנ

 : גרטיס 33יתבעסתם ולסכויי
 : 3ס3ח ועגגסיס מלוק לעשיר סי6ךתלד
 : ססעמומ ג-ן יין סימם 06תלה
 : עליו עועדין וסגרומ שקידם היון סלפני נעעעד נוגע 06תלו
 : פס על פוסס לקלות ווותר ohהלז
 : עסותך 3מלכ לס7ליק עוחל 6סתלת
 : שתגור מלפכי רף לסנר יה71י יכול 06תלם
 : ונ6פסר 3סרועני6 יו65 קוק 6סהס
 ט 3עפס נופ לגני קעורתמא
 : ספספליסר  כניסן  לסתפ:ום עחמיל ob כס"ט לסתטנוח סקי3ל 6דסתסב
 :  עוררומ  דיןהפג
 6סר לימר6ל בקול 3רי3ימ ליסר6ל עעיס מסלוס עכו"סהמך

 : יסל6ל 3ע7 לעכו"ם ער3להיוח
 עעוס לו להלוומ סעכו"ס 6ס לסלוס ליסי6ל עותר 06תטה

 2 מיינית 706עיסל6ל
 לפרוע סעכו"ט קומי וצמק מעים לעכו"ס יסרבל סייג 061תטו

 : 3רי3יח סיסוריס גין להסכין ערנון לו לתת עוחר06
 6נק והעכו"ם למסכון לעכויס עסכון סמ,יל יסרבל 6סתמז
 : לעלעו העסכין לעכב יכול העלוה ימר6ל 06 לפסתו רוצהוקינו
 פכו"ס סל עמכין לך ס6 לס3ירו לותר יסרבל עותר 06תסח
 ייני סו* סלי ליע'תיך 6ער ו6ס"כ נרינימ פליי לימלוס

 צ ריניח לךגוחן
 : מניצו ימר6ל לסרוג סעכו"ס 6מ n'pbOתמס
 : יורסס נעלס 06 סכסתע7ה ס6מסתן
 : שמראיי העספך עגי נקר* סינן עדהנא
 : 3ו סחר עי לעוס וגע165 ע"ח חיס"ן עכרתגב
 סעעון ולקם יין לקנוס סעעון 56ל סקסן ננו מלס ר6ו3ןתננ

 : סעעין לסלםשייכ עי סיין נספך ו3סזירחו לו וגסן יין ועילק סכליעעגו
 ו פרוע ותטר עלוס על ספר עלוס גגי ספיתותני
 : ועמלו ומזר לסנירו סוג ספר שעוכרתנה
 : דיגו עה נעליס 6ל* מפיענ* 6ל לסוגייו סיער %יתנו

 כסול סו6 נשולי : פסוניס ob עק סל סלעומ עקלימגז(
 ep~) ס"לעיל

 : ממעורס כחוך לעטקין כל על לנרך קריך 306תנח(
 ק"מ( סי' לעיל כפיל הו6)שולי

 2 סכין ונסו נחפר 16מך 5ו5י6 6'גי למסד ס"ז 6ס6וו4)ו2נמ(
 סופס,קפן סרס 16 36ד 6ו יועזר 16 עין סכתנו ק"ס)תם(

 : 7יגסעס
 קרונים 6ין ולמוועון קרו3יס עגייס לישונן ים06)תסא(

 קחניו סיסעפנ. גיירו. לעגיי נדון ק'35ס לעמוס ורולס נעירעני'ס
 ומעטוי

 : נדין עס עיחס
 כפול סח, ליולי : ונכניס לנססתם  תוסר06)תסג(

 קט",( סי'ויציל
 : 6סי 3עד כייסונ לככסיר יכול06)תסנ(
 כמול הו6 )קלי : כק7ירס לסופגי מפלס מל3 סימת)תמד(

 b"?p) גזי'לעיל
 מקורין סלנ עי למוכה ומסכו קלסלין עלה,ס קיילס)תסה(

 טקייונ5ק6
 2 3ו לסוור יכול 6עו סי3 סקולכם מעסך כיון מימי3תסי(
 : לגדוליס 6ספרוסוס ו:עעיייס 06)תסז(
 : 6פוסרופק עעעי7ין לפח"ע 6ו לחו3ע)תסח(
 : עק לחת סייג 06 נייוס ליסודים ועלוס סלזע7 'חוס)הסט(
 OG1 מסכל כל גוחן 06 עם 16 סלס עלעל העסכירלנגותע

 : נו המוזר עלעד דיןעני6ל
 : כפסס( )5"ל לפנס פעם נומן היווסרתעא
 : כעסי ומסיו סנקיע מורה ספרהעב
 עס 6מח 3קערס שוכל עכו"ס סל סח שיכל סטינו עיתענ

 נוען ס7ס שיקור דין ומס ' מכו"ס סל פחכשוכל
 : עכו"ס נפלכוס

 : המסילה ען פטור מוליונונד
 ל75קס וכך כך 6מן נקו3י6 6ססוק 06 סגו7ל 6וסתעה

 2 דיגו עסוסרק
 : לכל נרחרח גומלי עיר 06תעו
 ט גקל6מ עה עורדוח דיןתעו
 גרינית למלוחן זקור 5יקס טל עעימ21עח
 ע סוסו לפי ידפיס ועכו"ס 6)11 3י7 רקונן פל מעוןתעט

 ע6ע 36'1 עחין ותונע גנו 63 ועמס סננרנר6זגן
 : לי מיינ 36'ך הסיגתמווכיק

 כתונמס פורע ע7ינס עמוס ע6וסו 6סס טגירם געקוס דיןתס
 : כחומס סהו3עת דין תעאוסס

 הנכין ob ול6לעיס לכרים יתותיס סל עעוח מלומה 06תפא
 :עכמונמה

 כעמילתס עגולם ססימס סנכסיס ען סי6 נמנם ו6סתסב
 2 טיכס עסעסילס

 ש שניסן כפרפ 6ר ליתעי סענינן 6י 6לענס גים6חתמנ
 עד ס6סס עחס 61ס"כ 1nab 3ס" ס3על מס ohתפר

 : כחו3ס 5סול'*  יכולין יורסיס 06  כמינמס על גסנעחסל6
 : ססל5  3י:קויי נמנע 6ט ורננן סניפסתפה
 :  נר5פון  ופונלס סגת נפרנ ריסס סופפש 6ססתפו
 ן ופנלס ליפרכיס ססירס לי 06מפז
 1 לעסרס  טלגרף 1DP  oh) )ל"לתפת
 : עסליס אינו 3י7ו זסיעס מקפן SDתפת
 8סר*ע פהסינ %ס מק17ן ופלנ* עמס פלנ* פיקקתחץ

 : ז"ל תפייס לןלסיג
 : רינו עס סזונס 3ן לסנירו סקוטשתצא
 : ובמל לסניכו סקורםחצב

תנא
תנב
תכנ

תכד
תכה
תכו

תכן

תמא
תטנ

תמנ
המך

תטה
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 חות ת פמ
 : פרשתיס לוער ג6ען קינו ס6נ7ס כמונסתצנ
 : 'פרופ ר6סס לילך 6סחו לסנים *שירתצד
 : עסו גנינית סדם 'ין 3יתיסית סננע ענו"סתצה
 ועופוח mw 5ירומ נו וים ס3יעס על ס)וסגין DD'5הצוי

 : 165 06 עותר06
 13 וסכפס סעפון 6סמ S~b פתיון הפקייס ר6ינן 6סמתצז

 1 דיגו עםוננגנ
 : טנועס 3עי 6י סנחלעי7 )6ען כלתצת
 )"סם מק17ן סומן עי ?r'7 עה )5")הנ6ונ-ס( גהסינוחתצפ

 : עם3יעס 6י וגנת לכעלס סוז'עס ול6 געלםסמסמ
 : 6ים 6סמ עכניעין 06חק

 אלפים המשת שנת בשבתבאחד
 סעסמ ס:מ 3ס3מ נ6' וכצל כו* עפומ)

~tsh ע6וסר 3כתנ למגי 6סר נסכ"י כמוג כן - לפיק סגם פ6ומ וסגי ) 

 . כקלו טף ערועכ3ולק (~pet) ן " 4 ן 4 " 4 4 4 2 4 4 ש"מ כעמקםוממל

 : שכי 76ל 7' ללפ"ק( ק ר ו ב נ ו ט ו ר כs~ir 2 פהר"ם מי3 טו"מ העחקמותכל . * . . . * * . **

"י5
 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת

וו.6881.80.יי"הע

- - --  - -  --------- ------ 

-- -- 

 וכן סיעף כטס נניגס 6סל 3סר לעכול ס~ךדקתקא
 : נמל 6סר גנינה סיעורכעס

 :  סביך בסס  לשביס  מעילת 7י1תקב
 וקמר לזין פמכין 6ח ומקף 1Wh נהרס6מ 63 ל6ו3ןתקנ

 וקוקיס 3נ"ד סקמייס )חסום ,כי עורי  ע6מ מליסגעסית
 ולקונן יוסל לי עניפ 6ועל יוסלם סו' לך ומגס י"מ לךוכמגו

 : טס( ריניס סלמסיכ
 : ס6ילה נסגעת D7p5 יכול 06דיןתקד
 : )ססגיע יכול למון 3ג) ob סגועסזיןחקה
 : ולנינוגיס לעסיריס סוס אידס כגייס מיליקריןתקי
 לקלמר )ממס טומלס 06 סטיכי גיוס  סעונלמ 6ססדיןתקף
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 חיים אורח מטורממתחות
 . חפצו דבר למצוא המשין על הקללמען
 : שהע ר'  מרר על  הספר ממתחותסדרתי

"6ל(1818111541"שן645-

 ותמלין ציציתדיני
 יל() ן 5יממ לעוין כו6 עין athnנוקון
)רכנ( - גתסילין 91pb 06 קוינעל

)יכ7( - כ6ליספ בקי גוף כליכיןמפילין
)ס5ו( . לנרך כריך לתפילין תפילין ניןסך
 )ם5ז( סהסו:פוח עגומות עפיי ססילין ננימו לסגים רולס סריגועי

 וש"ץ תפלהדיני
)הס( . ממוגות לעכר סיסים יכול6פ
 )קי( פסיעתי 3לי למפאירו יכולים סיסידיס 6ין ככר סגסעגסס"ז
 )ק'3( . סתסלס ען סכרם ניטיל ס"ז יכוליס06
 )יסמ( . לעסרס קטן 55ר4 יכול0%
oh

)חפט( . עסליס6יגו ומיונם סקסן
לי"( -  סליו נכובד  ליספלל יכול המולס06
להפר( י  ממפלס %ן  פמירמולס
 יכוייס 06 3יסי7 עחפלל ו6מ7  סכנסמ 33יס  פלי%לפימתטיס
 )ר3( - לענות יכול כעמירי l'ha זונן כל קרוססליתר
 )חגי( . סיום בורח עליהם סיב עעיליס כננס להתסל5 עומר06

 וביכות ובהכ"נ נט"ידיני
)סעו( - מימיי 35וך ים עמי נססיימ ;ט"י3לנמ
 סג'ח פעם י7יו וליסיל למזיל קריך 71DDS 06 ולוקססנסנס
 *סתו( - ל0616
)די.( - 3קעודס עסקין ס6ר SD שנרכין06
)ח( . סמו5'6 יניך 06 ו6ו3לי6וס ק3לי"וםעל
 )ס5ט( לסמיו ישרך "ס העוין מנתוך סייןעל
 מון 3כן 3קי מגירו Dh1" מגירו 6ת עו5'6 076 הכרכותנכל

 תרך "סד סמססו עסרס דין מענש ושם י סג6סמהרכת
 )ח'נ( ילכולג(
 )חסי( . 6ען 3עניימ לכוון כסועע קריך כילז הירתוםכל
 )חס(( - נניכוחי:ן מוקסין 06 וקמן 6ססענד
 )ס5( - כזן עד 6י עם כזען כדי שניליל כפסיקיו מגיס06
 )תיו( : לויעון ע5סדפין זס נקרן ואס וס בקין זה סמכניסגיס

 כ ובה' כהז וקדושת וקה"ת כפים נשיאתדיני
)יככ( . כסיס נסי16ת ים obגעגסס
 פסנ( ') ל16 06 לכסגיס לסקיוח דיך ס"ן oh לריקו סעורםכסן
 )חס( - כסיו 6ח יס6  06 סכיניך  ייוס סע5כסן
 )חס( * כסיו 6מ נוסם ס;סתע7כסן

 ומתעין הקודם סביון ען משת להו5י6 סקסל ען הגסר316ן
 סנדלם סל יין וכן לעסות יכיל h?(1 ס"ן וו15ס סי' מץ 61יערעומס
 75 יגיח פססן מסתיו ממפזר עע'ל ומס . כעבות ירוסס6-ן

 )ק'נ( - ססמחן ול6 כס"ת SDמתעיל
מעי( . נחורם לקרית עותר 06 עיניו מכסו,קן

 יסר6ליס ונ' כסן 6' וסיס 7' גיוס מזפות נ' ס6ירעועעסס
 )יג( . סי גיוס נתורה יקרבוסיבך
)ח:ז( מה על סרטם לקרוח סיחר06
 עמן עס3ל ומכס כמכ"ג סל מען סדלקס לבורך לנדפס נדר6'

 )רסע( לסגותיה יגזל 6ס גיזוקיססעערכס
 עותל ob ועופומ מיום קורת 13 וים ס3יעס על כנומגיסעעיל
obת5י' ל6ו( 
)קעז" . 1es 16 נכסגיס לסכמעסמקור

 והבדלה קידוש ועירובין וטבתדיני
)קיט( . עלעעלה המגסס ען כ3מ 3ער3 עיכסיין
)ח:מ( עציתך גס:כ להדליק עותי06

)חל( 3ס5ר ולשכול נניס כרות לתייק כנסנערג
o~b630 יריך כע"ס הילס על מנוכס כל נרום ליייליק 
 יס ז6ח וסגירס נפמיסס 06 ו5סיגרס ע5תס זבח שוחולסחומ
 )טעם( . ל6 16 ענעיר כשוס 16 עכ3סעמוס
 )ח)ו( כס עוע7ין והגרות סקודס קרון סלפני ותעווד גונפ6כ

 מעי נקרא מס סנעג6 סכל 06 עבוי יין כקין3עהיס
)ט5ס( 6סר.ו כנסן על הייך oh וכנילסקידום
)חל3( - י53ע וכיבל לסתיס 3' על סמו5י6 3רכח יסרךסיטך
)קכס( לסנים יכול 06 גסגת סתיכס סל עסתם ג6נ67ג(
)ח5ט( תגור מלסני ר4 לסטיר יהויי יכיל06
)סני( ות:גמג0יטימ מלוק לפמירכשיך
)קתק עיתר  06 סיכוי פ"י מבפס 3פי b~lsnלפסיס
CD~קעכ( לו ~סים עותר 6ס 3ס3ת 3ר6סו 6י כעיניו( 
 )7( נסכת ?סווף כיח לסעס לנוי לותר לעחיריסחסית
 )סמו( כונסן להמחמס עוסי 06 הסססי' סעוס.ן כעיירו'על

  לס'( וסוס  למלוג לנוי לזתומזחו
)חע( : נסנמ 1נ6כער שסייענית יו65 סוס06
 )חע"( . 3עפס כוס לננכ6סיר
Dbלסגים עותר D3Da יווסתיע 6נן נס ויס סלולה פנעמ 
 )קלט( :כקול
 גס nb5S יכול 06 רעס עין עסוס כעריס 53ו6ר מחלויקולר
 )קע(כסגה

)קמו( גס3ח סלמס גסינייר לילך יכולות גסים06
 סמפירס כתוך נומלח וס5י6ס מעיי סועת נקיי כעיעד ס"ס"ניח

שעקסמ
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 או"ח מפורמפתחות
 תיקף טל6 ס6מיס ניס על יסירס טסית ספיר 6מסעקפמ
 עו5י6 עמוס 13 יפ 06 נמנם 3ס'כ 63ית1 והגפרהלדירת
'ff~gnנסעם( ל* 6י לרס"ר 

)מק.( לעירזנ מוז גסנמ מלגו נטליהות ל65ח6סוגותל
 גנית סעפממ ולסכגיק דלת ולגעול נמנח נרס"י לעע671'ן

 )ח)נ( .כסייס
)קעי(  לתוכם סניור ען לעלטן יכול 06 ורועניגס
 עקלמין וססוסנין נרה"י וסוסכין סע"ן ווסר סקירין  סוקת6כן

 3מעח( . לOh 16 נסן כך לעסה[ שתל 06נרס"ר
)".6( יעכס כיקי מסקס הגיבס וסיב נמנת מגסנרסמניות
 )חנ( . וסיורים נמווח לנוי עם סגסתחףיסרבל
 גסועע עגיכו bt'S  שינסע  3סעליסש 7יתיג סיכת גה'נכתג
 )סטו( .תפלס
)תל6( - ל5דקס יחן כיוס נמוגג ס3ה ממיללעי
'DSכסר 06 עספס יותר הקורס מן לעעגס סערוסק ob 
 )מלו( -ל6ו
)מכח( - נסנת לעעלינ תגסס נין לתכול עותר06
chתלם( המעמית נין יין סותם( 
)תכ( סויפ: ונרקיס געו:"ם ע~)ס לעמום6'ן

 פסחדיני
)קפה( . מכל מעלי 3ס מסיו נמריות הפסם קורם סגתנו"1
 ()קמי - לפסס יפנס סעס גיסןדין
)קע3( בפסם גונ5ס הגת65תמסי.
)קעג( דפסם מפס נס סכע65 תרנגילת לנוי לתת נווחל6ס

 נתנו6ס ויפ נתנוסס געינו הפסס קורס  וגעסגו מגתגקעיסיטים
 )מלי( פסס נמל  oi)1bi עיזו oh סיתר גמל לוטיה DD'יותר
 לסמהותו לגוי לוער יכול ים מכר זמירי סגתסעןסופן

 לסת(3סספ
3תע6( נפסס לפנס  נ"טס*וסר

 ואויב יו"טדיני
)קבס( ' נמסרית מיו"ט גרום לכ7ל'ק לבסיי סר15ים
)קער( . מינוי נלי נירט ס5פלין לנסוק שתר06
)קעמ( . 3יואע סססיסס 3ית מער 5ערוע ושמריסיס

 כשעילס עומר ob כעהגל 6ת נס וליננו  תו"ע סגולכם3י5ס
)ממס(

 1bSt 16'1 תסתיע ratbS גיו"ט גויס סל פלט6'רמ ללנןעותר
 )ס5ג( :פמסיד6

)ח'ט( ל1לנ יטול סי6ך יי קיטרעל

 ומורים תעניתדיני
)העס( . כריק ושגו ליוסאכ ר"מ 3ין לסתעגוח מרגילעי

 )יכ)( - ענעו"י עציי קיבל f:5Dתריס
)הר3( נסוע. גס"1 לסחעניח עותר06
 גגיסן6חר לסהעגיח עתסיל 6ס 3ס"נ לסתעיוח מקיגל6יס
 ת3( .ססשס
)ק5ס( . ל6סין 7763 ר6סוגיס פורים לעמום יס06

 . נויות לטמסות 3סוריס ליחן סגוה"סעם
Ob5ר.כי. עגילה 6יחיות qp'n נייל . 

 : ונייחס  בתסילסס נרכותק? סכתונסענינה

 יו"ר ר מסמפתחות
 וטריפות שחיטהדיני

)ם5ה( לגרך צריך לסמיעה ממיעס ניןקם
  קסת 6מת כל נין קנין ונדק קרגנוליס ר"י סמע 6סתפעם
 )קסם( פגום קגיט נעה,61ס"כ
)קס( . סייטת סעיגין הס סלילן ננ7י~סעוסית
 )סכ3( . ונרקב כעיס סגיעומ כעגלרהס
)סכג( סקיירס נפי סעוח נינועת הצוווהתשעת
)פכי( : לס77י דסעיכי בועי תרתיכגי

 תערוכות בב"ח מליחהדיני
טקסס . עלימס לקמל הל3 3ס מגונ65תיינ1לת
 קן 3סתיכס ס" ול6 ימי ונענסו כס רנק סלנ ססי'סהיכס

 DhS~ בנסי ימיןכ
k~D'Sn 3כ5י עיס תסילס לתם רנילין 

 לקע( - מנסר גוחניםו"ס"כ
)ק5נ( לקערם תסק ען וגפף כדיעלימס וססס סגעלס3סר
 oh פהמל 06 לקדירה ומוסס סורס 1ג6 כמלנתו סגעימ3סר
 )סלו( .ל6ו
 נקרס( . עגוקנ והכלי מגעלם נסר ע16 סעו געלם םל6גסל
 ניותמין ס7סס קורס וגתגוהו עלימה כדי ופסה סגעלסנסר
 )תו( סגיככלי
)תו( סגי ככלי מגמלתו תרננוליס יוסי ה.ס טייסרל'
 )קכה( עגמון גמר סל הק7ילס ייסגי על סגמלס סלכ גרפת7'ן

 סיעור'ג3יגס כעס וכן סיעור כעס גניגס 6פל 3סר ל6כולהסך
 . גסה6סר

 מק4 .
)קי~( נסתיכות. סתתוקגיס ועמנות יורםדין
)קענ( קערות לסקר נכף וסילקה סגי גלני סגע313765
 גליך 6י1 53וגן "ל* 3ו עסתמסין ס6ין סירוע כסף סלכוס

 )קן( .מנעלס
 )תג( ל16 06 וטריפות גוילית 3עסווות לסמתכר ונותל06

 ריי"נ עכך"מ כנ%14יוזיני
)קפנ( עכו"ם סל סע6סדי

)קגנ( תותל ob עקו"ס סלסעיס
 ססלינס תפילת ל6ס ונ6 בכפר ננעוח לעמית סכלך נ6'עעסס

)קענ(
)סכם( - חילוקים י"י  ים  שיפויס ליקורינעגין
 יס6ס ננמליס ימלמל סירס ול6 עכי"ס 'hth~, יסלהל סלסח
)סענ( ל16 06 עכו"ם 3סולי עטוסכה

 המוכל עס 6סת 3קערס רוכל פכי"ס סל מת מוכל סריגועי
 נתעג( עכו"ם נס5 ס"ס גזען 070 "יעיי דין עכו"סוסס ס5סת

06
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 יניד משורמפתחות
)קעי( 5ענו'ס. ג0ן יין למוונ עוחל06
 )קג( יי"ג לסחות למגוקומ יסגו סל6 לוהקךוח לננטזח 'ם06
 )ינ11pb )6 יקר6יס עיגיס 50יין
 )מיז(  עכו"ם  13 כסגגע נסמי' עותר oh גופיף נתזך סגקרטיין

 נססיס6ו עותל 6ס יין סל סמגיומ ען סברס ססו5י6סעכי"ס
11pb"Db סים( - 3סג6ס(

 ים oh יין 3הן וים 3ס5ייוס נמים מקמוליערתיפות
 )מיס( מ5ל נקופו ס7ליס סעכו"ס עסיס יי"כ עסיסלעס
  יפיל ס6ס עיס סל כד  יין סל  3סניוס לעלג נעילו סגהיגל"מ
 . וכוי עעו 6ת דסלק סעיס סי3סלוסו מסו כל גסך וזיין13
 יסרבל סל  מכוסו עכו"ם ססתט יינ"6 לסג' 630 עעסס חע5"וסם
 לסכ( י סדיסוסו וליוסכשו
)סגס( : עהי ננינ?ס סדם יין ניחימומ סגנעעט'ס

 ריביתדיני
)ילי( : נרינית להלוומס למור שקה SDעבות
)חכס( 2  ירי3יפ  לסלירסמ לקול לדקם סלמעומ
 ירזיס "ס תגסי ע3 נדיוס לס"ס 50 עעומ לט5וומ עותר06
 )חכי( 'הקרן יחן ירוים 65 ו6ס סליות ימן3סס
)חעח( . 3רינימ 5סווחן לסיר סיקס סלעעומ
)סעו( : 5ספמ7 ולמוק לסכל קלוכדין

 לסרס ווסר"ס מססינ עם מקרון מלגט מלוס מלנטעיקק6
)חנ( - ז"ל מעליסרי

 עותר 06 ביינית כספי לו להלוומ עכו"ם 5ו סגתןיקונן
 (fDR) ש יסרטןלהלוותו
 לך תחתי נוים מ5 עסכון 5ך סמכגמי סעעון ע5 פעןרטונן
 )קם( לי ססזידכו לי7 ע,7ריגימ
 לךכינימ לימן וסו5רכתי סלויסכי מעומ פעעון ע5 מעןל6ו3ן
 נקנס לידי עמכוגך 63 עכו"ס יז ע5 עסיג וסעפון ליזעיד
 לי וגתת, זקוקים ג' לי מיינ סיים סעעו, ע5 סעןל6י3ן

 16על וסעעון 75קס 5גנמ' לעמכנסערנונוח
 )דמ(  רינימ ס" עקלני

 נסיופ  iDb  יבייל  מסוי  בריניפ ליסי6ל עעימ 0סל01עכו"ס
 לעכו"םערג

 געי
 )תעד( . - יסרטן

 עעות לסלוומ סעכו"ס שת. ; לס5ומ ליסר6ל עומר06
)תעם(' . 3ריגיתעימל6ל

 כמרוע העכי"ם טוסו ודסק -עומ לעקו"ס יסר6ל סייג06
ohתעו( .  כריבית היפוייס כין לסמכין ערשן לו 3תת עותל( 
 שוס  עכו"ס סל פסכון לך סי לפנירו לותר יסרבל פותר06
 *ינו הי* סלי ריעימך יפר  "4שמ-ג נרי3יס SD'1לי

 לסעז( : ריגית לךנומן
 כעמים וקער לדין טבעון 6מ וסקל 6עו 3סרם6ם 63רקונן
 לך ונחנו זקוקים ככיר כמפריכו לממס 5ני עורי ע6מס5ס
 סער וסוט יוחל לי van *וזור תם הו' לך וסוסי"פ
 )תקג( : הו6 יינית50

 שקרקרת נוקדןדייני
)קפה( ' ססורין כחעיס 06 עסין עוכמ6סה
 )ק5ח( . זס ומגסס כרקס ולעסי ווסתם גמעת סל6 0סעסס"סם

 )תנ( . לנעיי קדום סנינו 16 יס כעין ורו6ס 5יכיס מעומס6סה
 (rpo) - ל6לחר לסעס עותרת 06 ס' o1'a סעונלת6סס
 )חסו( . נר6סון וסונלס סגת געינ ר6סס מ51פח6סס
)9ס!( . וט3לס לפריס סק-יס ל066
)קג7( : נפנילס מוצן DWJ~ 06 ען מג ידצית

 שבועית נדריםדיני
 ית'ס להעריך זכתס סל6 כיכס והימס סולם היחס 6מת6מס
 וגהלס6ת סטני עות 6סר יסקו סל6 לוס ,ס וגדרו 3עיסעס

 לקיק( .  קופ5יס לס יס כי וווחמרטח מוסק וסקסה עתוהנעל
 [hpp) . וכהפנרס לסתפיומ סנדמ:יחס
3קסר( . 5דיייס קברי פי לילך לנדור  סגסגו ענסנפל
למקדם pipr 6מן עעות עגור שסמוק 06 ס6עלליונן
)יי6( ' פגורו לסמוק לקמלוסגיפ
 9hD בעופר לים3פ וסיי3וסו פכו"ס ילל D~p  סננניסו7י

)רינ( י לסקר סנסנפ  יודעים וסםסיהודיס
 )רפי( י יונס נפקוס סלת סנל3 ר3ריס פל כפכיכןשי

 מ"ת צדקה משה ה"תריגי

)פנ( . עסנס עמי מלכס לעיין6י1
  )ססג( - ל16 6ס בלילם לע51 עוסר  06  נזפכם מל6עילס
  עננך 6סר פיסל  עוסליס סגי ולפס סיועים לו סנולדופי
SDלסכניק ענרך והא קירס 6סר עננך חהסגי סנגילס 
)תיר( . למגיסם ווינניי

)יינ( . כשש: h')p 6י6סעכת6
לגדקס וכך כך 6תן 3קוני6 שסמוק 06 סנו7ר6ךס
pDt1תעי*( . דינו עס(
 מנ6 ער ומתה שחס  יפויס לססי6 עעות מסקס: נ6'תעמת
 )קגנ( . סגו7ל ען העעוח ומנעו יורסנו ונקומפייס
לריס( . לסו עגדינן סיכי יחועיס סלעעות
(DSP) - לעגעליס לפגומו ונוסר  06 סקפר כו לכסות ספינרופור
ע3( . "ענודים נווי לכמוס גליכם תיגסק"ת
תפי( : לעסי  וסללו סיקלפס"ס

 הלה בכור  ערלה חרשריני
 פפני הפסם 6סר סגזרעו  סעולין סכר  סותיןסקו
  )קיי( 9 סדם*יסור
)העי( י סדר  נזפן עכו"ם סלסדם
 3ק5ו( . פרי כסו םל5  זמורות גו ליעפ יכול  6ס לרם לו סיםיסודי
  ען  פעור ונוס לעכו"ס ומכרס ענכרמ 3העס לו סיסיכרבל
 )קנג( . סעכו"ס עסך דלי בע"נ עעות סיסייל קיגל 06כנכורם
 ס:ללוס המלל  ען יסידי וקיבס בכרס ס% פפי3רסנסעס
  לס תן סלוגימ עכו"ס חנ6 06 5ס":ויי סככו"ס וה"לפכו"ס
 פסורס 06 סיהויי וניח י75ה כך ונתוך סיכורי ויתרלסלפדיהס

 וקגויס סו6.ל סע6 16 5פדותס ליחן וגתר5ס היטיל כמסרסען
 כגוים סס7מס קידם וילדה למוס והיגוי גי'6וםלו

 )סיג( . ננכולמי'3מ
 )קסז( . עכנר סילנס סייסי זקינס עמרה  סגולרככור

כין
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 יו"ד מטורממתחות
)הפס( - פסיד לכסן לו מגולי נכיר לימן יכיל פניכסן )תכ3( - עו3סק ק'ען סוי בכור *וזן5ר0 )תכ6( . נעירו יעסו מס 0גיי4נכול )ח'( העולס ל6ויר סי65 סיכל ס6ס עוס ע"י נכירלספקיעקדומת )סרס( - לפיוחו בכור לכסגס לימן יכול"ס )קפע4 - עיס גל6 י6כלגו bS טסורס ככעס נכיר לו כגולדכסן  פוסר סעכו"ס סגילנלים יסרבל געיקמ *מיי 06פוטר סעכו"ס נלנ1ל לע"ר סס6לו בלוך מאר לויניו עייר עוס"לממונס
 נמל יסגס עקות במייחס לבסר 06 ססלס נסרכת יעמסכיקד )0י6( - ל0616
 hSo געור פיקס פכל יקיר 16 סלה לקורך 6סתוירוס
tcb)סקי( : *מס פונס ויפסס( 

 ןשכמהרת נידוידיני
 . לולהתיר יכיל 6סר קמל 05 מעם נסכיל 6פד 6ח הקמל גידו06

 )סכל(
)ח-ר( לכנ171 סני7ס מכסמלעוד
SD3נדיו' לססליף עותר *0 בגלו יעי ל' תזך 3רימ( 

 גיוס
 )יכ,( .כעילה
)רכה( לגזע71ס ליכגכ, בגזור36ל

)רכט( ונוהר  עריעוחולסעחת  טס יפס ל* סעכו"ס קצרי SD לילך נוסרין מבין כמגיסים
 )מל(עונין

 אה"ע מטורממהלת
 שוטה אישות פו"רדיני

 י65 סקול גס D'~lb ככורת לו סיין נעלס על 0סוענמ006
 )קי.ו( . ג"עגת לס לוקק יכול מופינועליו
 ויסגס גירר נכ"ס עמגס נעלס סכסרד 7נליס 3מ פוערעל

 )סי( 76ועס פיה 3מ' ילדכסנ5ס
 לעגיקק יגס גתגס סגים6ת וקוים סנילו וגיגקח סגם6כסן

 נגבר לניס ע"י המטקה 6חוסיירו
 היזקק ונ6 תסויר סל"

 )סס3( מנער ינעל עילגעל
)"כ:( *ים "סם להתיר גלען oh תועו לפי סעסימענו"ס
)ת75( פרוע רימס לילך ימסו לסגים6פור

 ונשואין קדושיןדיני
)קק7( 160ל0 3ט3עת לקים6טיכיל
 לו וכהנ קמן גן לו מיה ולקונן קסנס נם לו מסיססעעין
 קידומי 6קגל eb bS לקים רמוי נג1 0כםיסיס לר6ו3ןסעעין
 קי7ומיס לקכל י6ויס תסי' 06 ק-7וסיס מקנל ל6 סי6 6ו3מי
rh3קידם סעעון ועת זקוק'ס עסריס עעכסיו לך 6תסיי 

 ונים6מ ועע7ס נחס ומא מכס י"ג 3ן רקונן םל גגומהים
 )מנס( סקגם מעעון מל ענגיו רקונן מונע ועמסליסר

 ,ממ יזח יק 4" א %קגיויייתסןאק

)מסמ( nlhinnh סרנם עפנירולס
סימנס D~tb גקייס ז' עוי ליסכ וריכס סגמו"ין רמו05
)קמי(כ3ר

DIDSbקנו( ענע"י ליס7ס יס 06 מנס נערכ סגיסשת(

 ןקב:על רירןקמ1ן רכמורנררצ טתרננהדיני
)קפי( כח31ס סיעיםכעס  ל6רססי נעלי עיתם 9Db סגים נ'  כחוכמי 6יג7מי סטעגסמלעכס

 עיז7קקנ"
. 

))-( 
)חגג( פרעמיס לועי גלען תיגו ס6ג7הכהונה )הפנ( - עור7סדין  . גקר6מ עם עורצתזין

LrDn)  )סנמ(pr~b רב כע"ס דעתינס6 7ע6 גס 7ךייניגן סמול7ת עניןפל
 על  כונר1ח שיקלית 6י ססנועה ועל מסרס על סענלס006
 .דת

 נט'כ נגרסס יכונ oh ספלי ומס כסוכסס למסעידסתריס 3ל,כס 06 וסלם פעוניס וענרס נסרס עלים קיכלס רבונן"מת )רעכ(
 )[לנ( - כסועס'ען
 נסעת ענר ול6 ג7וגייתו נפרע ול6 קסתו 6ת (bcומ31ן
 )קני( . מנעל"מיי ללכמ ס06ס תקנה ל6 "ס. 7'ן חע55 ומס . כלוסס;סוסין

רמני
 ניד כניס לכנו הגסן והגיונ.6 סעעין לנת 3גו ;יווג

 ונ, סעעון סל לנתו 3נו נין קטעה נפל גוון ולהמרסעעון
 נינו סכגיס סגזגיי6 סעעון ע"ת ,ס6ל "פטיוסק הניו"ת ועינה ר"31ן 3ן וכלך 3ייו 6'ן 1)נ"1)זס "ניו "5ל רקנן3ן

 היתם ל6 וסלל לנחך ליחן לך 5וס עי לנהך מגסתומיס
 נ:למ סי6 כי . 3סס תחגס וכס"ס קיגלס ונתי למססיעות וגחתי יסד c).~ha תיו ונתי גנך עסיכ ו0עעון סקיון "ל6גידך

 לעסיס "כו3 6גי ונס גסס ססייקה ונתי גגך ול6 ועתןעם"
 5וס ל5 ונס עירו לעושים עע1לס לי ;oSb ל". נגךונס
 נתי סגת נחו היגוי סעעון עוען ועגי לנתי לתתם סל*עלי

 לס ba'1 6ך וכתירס כהונן 3גך עס סג?נס ויועלתעווודת
 ענת סה5יק "יערת כי יכתים: נס nSbin סי6 ועתםלכג!7
 כשנן סריגן רגריס עססעעי כי לעולס עור עוגו תסבול6
 ):0( - לספים נכון61ין

לילי( . עעסלעלי 16 עעקרקעי 6י מלנססדין
)סגי( . כתזגמס עכרי יותר מתכססללעגם
;מו"ס סנגות %ן 61סת 1"לעגס שות נ' ויכניס פעתליוונן
 על סגטנע;, קולס ס36ענס עתם יפ"כ לגיס "פלועתם
 )רדו( .כסיגתס
)רעד( ניחס גגי כל לפרנס רו5יס otnln'D ממיןמלנוגס
 03 6ער וסוף 61כלס ליתם 61סחו סיס לעריגת סלךרינן

2
 ש, יקי. י בי,,'יו;1"','ח'עו"."

 כנע3תס פהרפ עליטה עעומ היותו סימה סמרם 3עקוסדין
 נחס( . כתונס סתיגעמ רין חעג6וסס
obלסריס  ימועינז סל עעוס הלוותם D'nibS1 לס כנכין "ס 

 )תמ"( .עכסוגתס
;5ס
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 אהזע קורמפתחות
 עמילת סעסילתס קטלם ססחס סגכסיס טן סי6 גמ:סו6ס
 )תפנ( - כינסעם
התסג( - 5נ.סן מפרע 16 6לענס נים6מ לימעי סעכיכן6י
obלגעת סל6 עי ס6סס עתה ו6ס"כ קסתו נסיי תנעל עם
)ספד( - כתוגס לסוליה יכוניס יורסיס 06 כתונתםעל

 על יחר מסול לו ססככיקס עם סכל נכמונתס 5כחו63נעגס
 לי מנמנם 61ערס נעלס עמל O'5DD וספקהכתונתס
 )רמנ( :נעמגס

 ומיאון והליצה יבום גיטיןדיני
 )קע6( 56לי לסחו קין לינוס pprn סלי 6ססו לניס סנ6עי

 עכזי יומר לס ססי' תנור וסיס ינעם לפגיו סנפנסיקורן
 וסמרו עעון לו גותגס פסיתס עז לס גסלו7 ר3ס ול6כסונחס
 לס למנין לו ומיש זקיקים 3' לינעם לימן לס מסיסניניסס
 כ"ז נפני נעול נקנין 3י:יהס ססיס חנוונות כל לוס זסועמלו
 נעעע7סלסחן 3'זקוקיס לסלית גמגט 16 לסלון נגזיונס163
 ה,*ל זקוקים 3' לי מן rh לס לכס"שז לסלים היגס61על
 3"ר לס וסטוילו כחונה סטר סו5י6ס סלינה ולאסל הןהסלים
 סיס סל6 גסנעס כי כתונתס סטר נמליעמ זקוקיס 3'6ו0ן
 )סלט( . כמונסס כזילס

 סינס עמ אסשנ קניו ועם קניו גמיי ינעחו גס5ר6וגן
 )מסל( . ירמו 6יך מגיס לווסיו
 כעדייו גסים פעיות קעכיגן "י לעפן תק7ססולו5ס סקסגס
hSססס( : י"ג לסנס גכגנ4ה( 

 ח"ם מטורמפרזחררנ
 ועדות רייניםדים

 עז היסגו נוגדו 06 7גמוכי עעס or~hn לי כמנו ס6ועלוין
 )קכס( . תזיןפיהגור
)קעס( . לגססי' יינק 6ינפ עניי עניןנג'זה
)נס( . יסר6ל גנז עכו"ם סל נע1017 סיו7ע6'

 )קג( . ולסנועס לערום תיפסלי 5י  ינ(יר0ס מקהל סקגמעוברי
 מסעירו ולשחר נערומו סגונעין עדים כ' סכיו מקיגלרמוין
 3ספ( - נערוסו טנוגעיס מסני פוסס S1pDS כ334'ד
 קרינין ססס olh  3ני lab ססגסק על לסחוס סלי לחסרש

 )סנס( :לעדים

 שליש משכון הלואהושין
 )גז( . נסל61ס מן נמ3לס הן 6יס "מת סל זעתן עס6יין

 bS ולקונו סעיעס סענלס עד לסעעון עעות תנוסלקונן
 )ק5ס( . ו*נ7 לי סיס סלוסנול לטעוןידע

)רט( . סמענע וגפקל עעות למכירוהעלוס
 לסעעון יקונן ולער כעכר'ס ורקונן לרקוען Jsw סיססעעון
 )מסה( . ,ס לעכו"ם 0ן לי פייס סלמס עס סלסולןנעעעד
 סמסכונס על סכר לעס5ימ עעומ ססלוהו סעעון על טעןרקונן
 נפקרו וסעמטגות "ליסמין ססרויס לפלקו רקונן לו וגתן לייעיד

 הי'ליסרין תוגע ועת' לקמקסופס וסס6י גנזם ונסרפוסנמר~ס3"
 הס,ירס סל6 כמסיעותו סג6גמו לפי סעסכגומ ונס ~3plhlסניל

 נסכו( - כספ67סלו
 מסכון ושגסתי נעעומ כסף מעך קנימי l'DDD על טעןיסונן
 יעים נ' כתוך פעוסיך לך 6תן ל6 6ס קערתי ,כךעליסס
 נריניס לעסתנו נין מתוכל ענין נכל עלניני ען עעותיןסננה
 סנועייס מיך לסיחלס עסכוגי וססכנמ פנית ומחס לסלמניס3ין
 )סל6( . עעולס לגי על עלס נ6וגס

 סעסכון על סלוימני עעות .61"ל אין סעעון "ת תנעלקונן
 סכויתיך כן כי נידי כסלע עסיבו ומעעון למצוחו רקהופכי
 ו6ערח 5מל ~ין וגקסתני ~סלע 16 לפ17תו "1 סלוגי יוםעד
 וממעון גינינו D1)pO לנען 6פדגו ל" 06 עעכסיו לך קנסלי

 )סכנ( - ל70"עעסינו
 - סכר לעמ5יח  לסלוומס עעומ לס פגמגס ימל עס ל06מרעת
 אנס בזקוק לס ורעועך סעמכון ומל כמוענת מעג"עססם

 )ספ( - ריגליס ו' כ"6 פוח קינו כי 13ספינס
 ג'ח0 לגגי סעעון וסלך 6לעגס לניח ססופמיס עגים163
 נסעה ססיססיס 1Dpt סל5 וליסעור ועורס גפרנל לי תנוולעל
 עוסכגיס 61ער נס ססזיק 61ס"כ לו וגתנו סלוד געלםפסיס
 )חכו( ' עגעלסלי
obוקינו 6גס וסעכו"ס למסכין לעכו"ם עסכין המקיל יסל6ל 
 כעסכון לעככ יכיל מעלוס 'מרכל *ס למנותולולס
 מז( .לעלעו
)מו( סנועס 3לי כטען 06 סליםזין

 . ב"ר שבועת מלוה בכיית טו"נדיני

 לי סים פקדון 16 סלוקה תגס לי מן itDDn על מסועןל16נן
 לפרס עליו אוטל oh כלוס לך פיינ 6יגי עפינ וסעעוןעליך
 )סנ( .זנריו
 - פרפתי לועל 11DWD כמען סעעון על יין מסק נו PDר16נן

)ע(
 וסלוני סלוגי נפני 6ל6 ממועגי *ל לסעעון סלעי לקונןיין
 (bp) - 6חריס ע7יס נפגי פרעווסוף
 6יגך מסיב וסעעון עגס לך פיינ 6ני פ6עללמעעוןרקונן
 לי סייג nnhD קערת לקונן 6ח תנע לעמר כלוס ליסייכ
 )קו( - כלוום לך סיינ סטיכי 6ערמ ססינסל6 ורקונןענס
 )קכז( - לסעריס סיוכל עס כל לסעון יכול 6גטלר6ום

 7"יכ6נעקום
 סלונם"

)רע6( - סו67 ענ7יגן 6י 7רנוות6
 )רמו( - יוס ל' נ"7 יען כל עסכון לתם סיינ 6ס נסוגסעוזס

 06 גייס וכגייס מכסיסין לי16נן סהכניססל6ס
~#DS 

 נ31ס
 רוקק obעמס

 נמל-

 6ו נוכס ס3ת SDJ *כל נונס קינו סול
 )סנט( . D~D נסל6מי'
נתי( ' מכילו סל סוסו "7ס יקנס 5י נטוסדין
חס( י הנתנע 6ל6 סייך גך6יגו 6גי עסטף.דין

גי( . פרוע קער מלוס על ספר מלוס בגיסו5י"ו
)תגס( זעסלו ומזר למכילו מס"סמעוכר

)תגו( דיגו עס כעריס 6ל6 חפלעני 6ל לסנירו פ6ערע?
 על.ר6וכן מוען לפי עקימ ועכו"ם 6עו ניד ללונן סלשעון
 ססישמו b'a1 ע6עו 6גיו עעון ותונע נט נ6 ועמספגסונ
 גמעם( . לי סאב*גיך

*י
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 ח"כ מפורממתחות
 ס3ועת לידי 53ין 61לו ילו יכי75 יקער )גם ככן סלכמ66י
 )גס( -סי6
)פ( - קיקעומ סענו7 כפירת עג נסגעין05
 hc~lh סיסמ ס3ועת נכי גמען ל7ר3 דתחגי כמטןפלכה
 )םht'pb - )6וככ"כ
 הס"-חי ססינ וטמעון מפז 3ייך ספקדמי מתעין על מעןרקונן
 u3cb1 *גיד הלתת סתעון 6וול וממ"כ ס3יעה וגתסייכלר

 )ס3( . סדין סיבך סלי עם וג6נ7 כסותרין כדרך סהרחיוסקוסו
 )ק3( . עסלעין 1ל6 גם3עין ודין ונוטלין גסכעיןדין
)קד( . 3שנועומ קסזדין
 עליו SaiaS ר51ס מכננתו ורוורס סנועס למגירו מ:חסיינמי

 )רלח( . )מנע וסיגי עסלס סריגי ומעל 96ר עעקוסכלועס
 )מז( . 6ים nDb לססכיע ים*ס
 )מתנ( . ס3יעה 3לי נופל עסייעו ססע7 עי רכל ר"מלמיי
 ומעלוס סכסך מעגי קם עעוס לי *ין קוער סו3 נעל06

 06 כך SD- להסניפו מעלוס יכול 06 ע6עינך קיניקותל
 )מגב( .ל6ו
 לי 6יסת3ע *ידך 61"ל זחי לי ליס לעלוס לוס S~b1סיכי
 )סם( . ל6ו 06 שוסו מם3יעין06
 שיך 06 נע"ר 3פ;י bia סנסנע עיוין

 .גפניו
 - b5DD נ6גקיסי גטנע 6י 7רנגןמכועס
 . 6ים 6סת עמניעין6ט - סנועס נעי 6י ס3חלתו7 גסתןבל
 . לססניע יכול rl~s נכל ob סנועטדין

 ערבריבי
 ממעון 3ע7 ער3 לו נעסה ולי עתות לטעעין מלוסרבוכן
 ור6ו3ן5מר לוי נסני מל6 לל6ו3ן פרעתי ממעין שען וסובמר
hSי71ע בינו ספרי ולוי  פרכת oh סס6( . ל6ו ו6ס מעעין פרעו( 

 לי ותקעת -Dk(o~l גנ7 3עינומ )כנסת סעעון על עעןלשנן
 כעכו"ם עם יגחפייסתי העכי"ס 56ל לילך וסו5רכמי לס7ותוכסך
 וממעון ס3י7י ירך נכחי עלי  5וימ כלסי גריניס פל' סעעוחלוס
 ועל סוזס 1ל6 כפר ל6 מפסד ועל י5י6ס ועל 3ער3וסעירס

 )סי( - ס3טימ מל6 כפלס,עוגס
 עמס וכן 3ע3וי' חסמי7 לסנילו 61ער נעלילס נמסתיהודי
 )ק)ס( . ינלתי hn~ts דנריס 6על1ל'ע.ס

 לעלס לו Dnf" ר6ו3ן על פיען ונגס *לענה סל6פסלופום
 פסיג ור5י3ן  סיין דעי חן  ועתם לתיי37ורק למוליך ייןכמייו
 סגחערנת' ~קוקיס ס' סיין ע7עי ליקמ לי 6ער 6עגס6עס
 )ריע( ' עכו"ם 56לעמורו
 )רכ( . סערכוס ען לפיוחו כעלס גסיי כפהלו מתקעיי 6על כי המלעוס 6ת לסט3יע יכול ר316ן לוחו061
 עכי"ס נ6 לסי4 סשרגומ על ניסד העומ מלוו ולוי וממעון סורסי

 יסודם 56ל ולוי עסמעין עוויה כת3 והצי* הער3יס מן6סד
 סתעון סניה מהמכנות לעיות סנמערנו הערניס 6מ סוערפסיה
 ולוי וכעעין סעכי"ס 6ת יס71ס ופטר 6עונמיגו פלינו כבלכי

 ויסורס סס0זרמו ונעסכין נעמונג~נער3ות פסעת עליועוענין
 )סי7( : לי  כסגסחס גמכ סי על עסיתי 6נימסיג
מ6ר5ו יפלס סל6 עמנו ער3ומ ורקס ר6ו3ן 6ת cDnמסר
)קי7( : 3לס וס31 עגונו לסמפל3 עסעעוןויקם

 שכינים ונזקי ומצרנות קרקע דחקתדיני
ס( - בממו 3גכסי מ~קס יקים 6יויין

 ע3י6ריס ומס סעורן לסלק לו וגדר למעעון ניח סעוררבונן
 )טע( : 6סתכח6 דיגיק5ת
 )גה,( . רבונן סל מליגוחיו ולסתיס גיחו למנכיה סעעון3, ועחס וסגים יעים כך פיה מתעין סל ננו על סלון פחסר6ו3ן
 סל6 סלוגותיו עליי ופתם סעכו"ס געי5ר 3יח לו ססי'ר6ו3ן
 יעמס חסז סלדו מס טלו גחוך צוגה *רם עכי"ס 73יני כיכדין
 סתכירס נסעת ובאל לסעעון כיתו ועכר  סעכו"ס 6'סוסלך
 3כחנ לו כתג וכך כסת5ס ר316ן כל סלוגותיו לסגי לפוח לךים

 עסינ ורבונן סליגיחיך סתיס סעעון 61"ל לדין 3*ו וסגהסלמס
 )מלז( - סוקס עסני ייסר סעכ"ס על לי סיו סליגוחזוחן
 סל סעעון סל כיחל 56ל נקרקע 36:יס סל ליגיל סססרקיען
 גכ:סיס ה,וסלין ענ טנוטפין כסרגין סעזיקו סיען וסעעיןעכס
 (rz) . סעעון סל מניתוכעיס
 סתעון סל 6נג.ס לסועת קעוך 3מ5ירו 0סירס לו יםרבותן
 )ססס( : מושחי עקלקלת ספילחך סעעוןועוען

יישובאיני
עז( . היסו3יס סרס נירולעס
 לטת קריך oh סכתייס 16 מגס סימו3יס סרס לו מסמירועי

 לנירסי סס ולמס עלם6ח סיטוכ לעמות יכולין מגיר נכי6ין
 )עס( - וסכגס מסי עפריסס
)קי6( - למסד סיטונ 6מ סניטר לוג סתירו 06דין
3קכ( - פעין דיגי לם6ל ייתין *ען יסיקדיגי
 שעורלים ועמס ז"ל כסן יהייס ס"ל פי נישגעל המדקלקונן
 תתייק02 )ריג( . יסוף לו היי ל5 ממעיו otlnth1 סמיו 6מלסו5י6

 ( להוג,) ~יי

)רטו( - יסוג לו סבין עיהעיר
 ס6ר יוכלו 06 היסיג ענגי 6מ7 כגגי 33"7 גיסיי סוכהעי
 )יעז( . פמ' עעגינן 6גן לוער סיסיה3גי

 סקפומיו להו5י6 סס נ6 סי' ולפרקים עס נמן % סס גסומנס לקל~גיי* ושך עסה וכן היסוי לפגום ל75קה (p'pr עליי ס3לרבונן
 מנבו קיים גנחה.סל6 מקהלופולריס

 6נס סייסות לו סחיר פיסיי תתלונן טתעון טניקם עדיםים )יי"
 רבתן 06 חע65 וסס ל6ו ו6ס ייתר 3יסונ כח סיס לו יס06
 לי סיינ 6יגך נוקעי קוער וסתגרן עגם לך סייג 5גי לסתעון6על
 וסתעון הוזיל עםמעון עגס ע6וחו סטור לסיום רבוכן יכול06
 )סיד( . ל6ו ובס לי סייג דיגך*תר
 ~קהל לו מהמלי עמילס עכס כייסודו עימו לסטייק סניסעעין
 )סג6( ' 5*ו 06מזקס כי* 6ס מעה 63ותו סיטוכ נולותו למס O"Dסליו
)חשו( י לכל תיתימ ניסלר עיל06
 )סלע( עעגס עמה מים סוקס סימונ a71b סועגין וכניו סעעון06

 טסיםדיני
 ס5י3ול מן תירס גו16 ועלס mDb נע7יגס לנול כנ6 רקתןיין

 סעי לו לסס 3ע5פו ססר עסוגססתי
. (Dp) 

 וליסכעלמזור
יחסה()ספ3(
)סמ(
)חיע(
)תקם(

8נ1
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 ח"כ משרמפתחות
)קל( . תם  ל"מ סייג 6יפ%עם
 ייתר לי סים עגי נס עס לתת מייגיס יסיסר עסית עלע067

 )קלס( . הכל ען ליחן מיינ 06 מעעתזקוק
 גקלנ( . עכס %ם לחת מ'יob 3 3ני 16 חכו6ס עגור ליחן סס.ינ%י
 )הלנ( ו בפסות 16 3ליסר6 עענו יטהגס עונגו סנחיי6ם סוכ7.ן
 )פלי( . כעס כנזילת 6מר לדיר בנ6 הי7ין
)קליי( . עעכו בחייטם טען מיגדין

 ענש מקהל על ו37ר.ס יין ליסיד ים ס6ס סמלכוח גלגוכניס
 הקמל יתנע ו6ס"כ המס כל תמילה זיתן זריך סכוךסרס
 )סע6( . סעס 3כל עומוקין נסיות רו5ין הס כילרין
Isftwיר OD ולקב ל6ו3ן ונמסע לידו פקדיגית לה והיו ל6ס 
 ללקה ת31ע כזוגן תע65 ומס מלס ונס סגמ7ר עה כלהמר
 לספנ( . פדיונו לחת ספוקיך סתם עתולחת
 : ול3יגוגיס לעמירים סוס עדה עגייס פ.לוקדין

)חק"
 ושלוחין טוותפיןדיני

"7
qms עד( י נחייקלה וסוג סיירו ע7עת טל6 פלנמעי6 תמלק( 
 קח למגירו וקער לעכ13 כ6מ7 1ר51ט 3מינ סוחפין מהיוסנים
 וכמלי געגוען סמלי סיקס "יעני כל ל16 כעכי"ס ען מלקךלך

 )סענ( . כעכי"ס על מדירו 6ת יתמהסוחר
 סעעון גתן  זכך  ולקמל  נסיספוס הo.~s 31 מהיה lltWC1יקונן
 כקנין לסאגות קריך סיס 06 וגסמלס לר16גן סיגימלק
 )ימי( י - ל6י16

 למלק לזם וס 6עונסם יגמגו געיסק6 גסתתפו יסתעיןרקונן
 )סעע( . מניפו למצניע ה6מ7 יכול ffDh( 06סריומ
 ועססיוסיפו 7תיס לו ופסק לווכור סל~סומפז למתעין :חןרקונן
 ריס ול6 רתוכן 3ו סגל ושמ"כ סלו יסית דוויו P1D'D פללו

 )רי( - המוססי דעי חינע והםליסלהוצרו
 יזיר היי וטהעין עטיל ס.' וללונן סגתפסו וממעוןאינן
 תניח 6יתס לה51'6 6ער 6)ל 3סלוסן;ם ס651וח ר6ו3ןוסו5י6
 ככו65ס ין סלקו סיחן מתעין 6מ לקונן מונע ועחסמסוהר
 ~hS עמים וסעעון ובנקמתו פיו על סיו5י6אער
 )סמה( - כלוס לו6הר
 לעכוגס יסמל סעעון והלך מו3 לו סהי' סהעון rh מ31ער6ו3ן
 כסלך CDDnD עס כל לי קערת יסיג וסתעון כמוס כל6ת

 )םענ( - עמיתי וכן כסליהעסת
)חכם( י יפרע עי כסליםסגר
 כעפיי 6יל הקמן 3נו מלסר6ו3ן

 עע:ו סעעין ולקם יין לקיום
 ת. היין נססך .וגח,ירחו לו וכחג יין זהיל6סכלי
 )ח"נ( : סעעון לםלססייב

 ל4*מכ~כת*א מכירהריבי

)כ3( ' קללו ולרך קציו העוברדיו
 נו הע165 לסמעזן כןק סמררל6ו3ן

 עועיי
 יטוגן ופעל

 לקכנ( - כולדו סהעוןכגרסות
)קני( . אטמו רמות גלי קרקע לעכור יכול "רם06

 וכך 3כך 61*ל לי תחן נכמה 61*ל עסהעון ~rD קישנגוון
 ימסץ 6מ ועפך ?316ן 63 ויתסיס ככמות לי תן 16מרוזה

 סיסרע רולס וסעעון סוכתו כסי לו לכרוע מקיזןורוזה
 ססס עה כס.לו

 הה"
 )יסה( .

)חגנ( * ט סוור עי יעומ וגעג"ו יסות פיע'ןעגב

)מנו( *ס געסכון 6סעכמ6 סייכ66י

 וירושה מתנהדיני

 לז ותגו "סתו לנן יקסמו ר1316 סנתגו סעוויז
 )רענ( - כמר obלעגו
obסנדולים עגים16 כירך סגכסיס ען ינסקו הקעגיס 
 ~hD) - מעותר יפלקווסוכ
 סכל סנים קסתו סגס6 ק071 סר6סוגיס צגיו עס ססתיסעי

 :וליס ול6 סלקם כסוס ירמו מסגיה ען לו סיול7ונגיס
 )רלו( . 6מת 3ת כ"6לו
 ופילקס עילעס דית  נפערי ערעס  ועגו  מילט  סיסתרמל

 יחגו כנכסיה מנוחל עט כל שמרס וס31 עריס נפכיגכסיס
 3נימ עעס זרה סימם קרוגמס ולקה קרונם 6מ7ליחוס
 %ס וסענה סגכקיס ען קלת זלקמס סתסתס1ח כל לסוסיו
 . מסייס לס נחגהפיסל

 לניסיו לד' ליחן חגת על לתיו נכסיו גל גסןר16נן )רע"
 (tDD) סעתס נמלק יעמו עס כ36 נמיי 6מת ועתה יכךכך

 מרע שכיב מתנתדיני
 ה61 פלוגי סל סניוי עעון נעל םהעיו ניעסכיג

 סויטנו
 )סי( . ערע סכינ  3)נתנמ מנחן נר רין מע65 ימסהירמס
 )9ה( לפלוני סלו6סי ס6עי סכ'עיין

 )סו( 7עתי' דל6ומתכ6 קנה ל6 נוים סל מקפות כנמןסכ"ע
 נרלנ( לעכנ יכייס היDb 6 שסחו נסי סל6 :כס.1 ססילקסה"ת
 לפני אערה סכ"ע גממ;ת נכסיה כל ,סילקס מולס מעיתהל6ס
 ועתס לאקס מנחתי כעס מוץ ופלוגי לפלוני נכסי כלעיים
 סוומגס עקנ4 קרונים ית3עוכו ר6ונ, ני7 ענכט'ס ר6ווסוג
 קו7ס עיע סגינ נעתכם לי גתגס סי6 יעגן o*~sוססינ
 )סדם( : לכססגתגס

 אפטרופסיןדיני
)עה( נ7יקנגי 6פייוסזק עיקעייז 6יי'1
 ()קכי - 73יקעי 6סיסוומוסוין
)ילט( - יחותיס 6גי סעיפיו 6פיעייסיסדין
 נדע( otwnt *3י מעיגונו כינריו ט61 פגן לכסניעו יכול06

 לעמגית כסייחיך יתיעיס סל עכזת מעשן על מועןרעוצן
 עסינ וסעעון לימח~יס  ממסיר סוגי עתייר" 6ני ועתססכר
 סל6 וסמנו עעות מלווני ולעס ימיעיס סל,קינם

 לסוני"
 מתעית

 ארג( : סימ,עיס פיגלו ערע'7י

 ימלמר שכירריבי
)קכנ( גו למזור יכול 06 סלם סמר לכחונ ממוחכרסופר
3קנ7( מכירותו 'עי תיעש ס"לסמלתת
)ליכ( . נו סמורתליצו
)קנו(  יפליכחו ככתסילמלער
עקלהן וסלו תיגוקומ ג' 6י 3' :לתור כעו ססכקותלתד
 44  ימיים פס לתרו סנחרפיי ויסר ינריייס עס לועדוכוץ
 רגיגו וסוליגו ו:ג6וג'ס גוביי כסלף מלעי זין גל כיסנת613ל
 )קנז( :1"ל

יין עטתי וסם שסנר גומןכל *ס וטת קלס שנ78 גננוסעסכיר
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 ח"כ קורמפתחות
)חע( גו טמתל עלעייין

 ממן חיגי מעצי לך 61"ל 3עס"S~b 3 ללעוס ססחסילעלע7
 וסתלעד לענגו ורלה 3עס"3 נו מור ומוג התלעי וגמר5ס3ך

 )רס( סעגי7ן לי עשלמ6ועל'
)מס( נ7ייכיס יו65ה סםדכגיס סכירומ06
 סתממיינ 16 ליחן כליכין וס;חנעסניהס סחונע 06 ססליממכר
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