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 המחבר:קרמת .ו)
 סלמים וסכו ססמיס 3מ6מרו סכ3 ועסס ותר וכרם ה56) 3ר15ט 6פל הכIwbn 5 הסתנמ shn יושביךל

 * ומדלו מזיוו מיוחס otDbtn נסס 6סל וכ) סימיס עניש 6סר וכ) סקרן . מ16ר1 הנססעיסי
 עם וככ) . זכרו עוסי ט15מיס mtol 3סס גסן ונכוסה כמ תמיד )מס ומעינ cntb ומסוס הממיסהום
 5קר3פ 5ט 'טועת יחירס ומטס * 3ל6טית מעלס תמיד יום ככ5 ממדם וכחוכו גססוח טר6ולנע

 מוקיו ומסוקיו וסורנזו קדומתו סמ5ך 5סס וימן "וסכו 6כרסס זרע כמל 6סר יי'דיו כסס ויקלל)עמדתו
 עטפם וכעטותו נ6סנט גירס "1ח1 6)היט ה' סוריסגו 6סל 6ת . קרוצן עם יסלף) ענגי גתן 6סרוממפעיו

~7po
 D~nb . וסלעיי סספ5 5י )היסיג עזי גמ5 06ר שכיר ס' ומסדי . וס6כס wnD) obni נכססס

 מקוים דלך 6ת ולנמור מותסס כדת ימס מ5ק 5י לגרור ימיט וחמך מעיר מזגי נסמ"ד הגוסנימזקי
 פס;ימס סי6 יקרס 6גן עסיס 6סר 6ת ו5סכיע עיני 5עקומ מסדו סתוים ועוד . סקדוסס סורס ס)ירסס

 סיס  לריסי פירש  5וסס  ולפום  פפוף ספיר  ירופסס  סרטי SD %כי דעסי )יחן ססכי5 ע)י ס' מידbt"ps רפיסופי מנס פיס שיי שפל* בגבוי  סבויוזס  פסופ ObS'D מעומם ד6ת6 סנמ6 . טימ6 )0 דיתמלנמתק
 סבפ ושנס .כבודי

~tSD  
 6ור ט סער "ערי שרכנו 1DD' 651 6% ימד )6 כערמו 0כמ קרוסת  יגס סל

 : 5ססר נססו טויו סעוכס ס' כיד סכו כמ 5סי מסע סמסינ וכ5 ומקילמבהיק
 וממזיקו 5ססל סכ6 5כ5 מסייע וקדוסתס . המ51 נימי נס ולסנינו פלי  לסבין  משופרו קיר פליפיפ המכס סמ6ול סס מאד כי 3ס דלית טכ6 מלגגיח6 חס6לח יקר ומנגסי לקיתי מגלתי 6מר הטובאמנם
 Ob11  יפמ  61סי פעט 6מר גועם וננעימש נטוי סס3ח  16ל סיבם  ל1וכס זקת נס 6ף רק טקסס יקרוננו
 DD(1 וימסר ימסק )כ5 סח% ימי 3כ5 סניו ע5  ישתו מסיס  י1 סטם 3כ5 נו ימסס סנטר ולסרי ס' סוגכי

 וכ"י והחפורה והנדפס סיקך ממנו ח36ד 0061 ימט6 כי מ"1 מן ODD 6סר 5וף נוסת בקרוחי סנ6נסכת
  חירקו ופסדפי  ספפורי  כבסיסי יש  סכסיב  רפו 5זס 6סר יועם 6יך מעכר שכס בו 5ססחמ0  סזכסממדס
  יזכס ונמס . סם% מכימי קיק% ממתח נרעון כ"י סוס ססכסוח סחי סמירת %6כס )סיום סחזכוכקומר
 ממכס סקדוסס מניס כ) ע5 מכס ועססד ח6כד סי6 סמ% עימי סחיר6ו חיר16 מקדרי סכתוכ  6מרלוס
 נסכת )1 5סוסיף ס' יסקיף ססמיס מן . וסריסי טסרס Stno ימי ס) מעסיס ככסרון וממוסיף .העכר
 פךפ  כל  זכו 6)מ)י ;)ומר גנ56ין מיד סכחוח סחי יסרטן צמרו 6)מ)י 5וס רמזו ר,"5 ונס . 1קד1ססנרכס
 וכטרע  ontno יפי  פסס כ5 קדוסת יתם% ס)6 כעכור b'o1  בפוס  פכסופ פסי  שרוסס  פלייפ  לפיוסיסרבל
 פל  יבכין יפי פיס  יל  יסוילי  יז סכ6 סכת 5קדוסת וסססד קוקו) ooJ יסים )6 סמ% ימי ג)סעסיסס
  הזוס"ק ממרמז כמו הגמור תיקון ס)ימוח סו6 הנגין ימי פסח תיקון כי הנפרס כילת  ימהר ופי"וסשוופ
 קסת כי . דמסימ6 )רנ)וי תנסי וכיין 5ע)מ6 ויחנסיר גהירת  כגווגין  סספס רישפת פר פ"ב( פ"ב בם)ם'
 כ5 ס) מהתיקון ע"כ קצתו כלחן ותסב כו סנ"מר הסדיק יוסף נחי' כנגד ~bir שסי סיוס כחינחהוח
 סיפי 761 0מעסס ימי פפח מכ5 נסירין כנפגין ~rrp גריס 16 ככ)) וסססי סססי יוס עד הכגין ימי0סח
 דפסיפילרגלוי

  סניפת ומדניי 6מד 3ק;ס עריס ptot ודכרי ר,") ודכרי גנ6)ין ומיד סי"ל רז"ל כפישר
 כימינו כמהרס 03 סגזכס ס)ימס oSthao ותומן  סלרי  מבבין יפי מפס  פכסיקיןבלפור

 פקס 6101 . ססכח ממע)וס  ג"כ סמדכר ה6דמס סרי כ) מר6סיח יוקמח סקרך כלמז והכיתי לקיתיעוף
 061סמעו m(bpn רז6  516סן רי פפרפסי  פפפון רבי יפר  פ"ב( קנט )ס)מ סקדוס מווסלמקמל

 ופי בגי  טיליין  לסלפין  יבין  לטלפין  לביןSttDn ירי ועי כסולפוי  שסעדלי  ביירפי  קזינו 61מל כדוריתך מסכת קינ"ס ח"ח . תקרין עי)6'ן לויןמגה
  יליצו יזילו יפר  rUJ1p  פפסכלין ולי פסיפוי לי ירפי דל,

 hnSD  פסיי יבם  פלפםסמוי
 bS'D~  דכפופי

 ho s-D' כ) %מגדע Ots 5"6% ניכו)  6יך קברי  יילון
 דבריו וסירוס . )יס חגדעון ומיס קמיעו קיימך סי6 דה6 וחממון כ6וריית6 6סחד5ו כנגב זה עגוכחיב

 אוי6יס סקזוסי0 ע)יוגיס )עולמות  16הן  יפלס 1"ז רטנו ntnDS ויריתו כעכודקו דלו ח סיס 5יסר56 16מרססקכ"ס
 .  בטון"1  פשסמ נעוד ססוכיס עולמות 6)1 ולחקור  לסור לפ  כיס  יי סרי  למס וסונור טוכ כ)ופוייס
 ססס5 כע"ס uhnJ ע)יוניס סע%מוח 63)1 ו5חקור )ידע גוכ) 6יך כ"י עס נפיומענם

~ro 
 סקידס ורום

 ומסייס . )איכס וקיימזן עומדין סע1)כוח ס16תן 1hQPI ותדעו  בסורח  סספפסו לליפר ביבב  וס ט)1מסייס
 );זן עיין ד6גcnb1 6(b יכוח6 דס6 ע)מ6 ההוך מנס חממון סי6 מס סקרן 6ת ור6יחסהזומר
 6סנ* 6י עגמך סהו6 מס חנדעון מ16רייה6 רוס 06 הי6 סממיגס סקרן ומס עד . וכו'03
  סס  פל  סלבב  פס  למסורס  סיסים  יפכו' פי  וייפמ . hS "ס כנוום 6סחכמ דמיי 5רור6 6י 16לקמין ולעלמי )עלס דחיי blS'b כס סלית 6'ן ob ען 3ס סיס . כיוס מנס לזעיר 6י 16 )יחנהehl" 6סיגו
 1"ת סניטר עסיס 1nSD פממית כמי 6)6 מחקיימין חורם דברי 6ין ר") 6מר ע"כ( ע"נ )סכת  רז")מלמר
 סיע עימד עוקכ6 מס 6מר b~cn רב 6מר ctlp)n קינוחיו מ6י ע"6( ך"כ )עירוכין ולמרו ונו'החורם
 . ;עורס טוויהן סגיו למסמיר כמי מותן תסס בפי  כטירב  ספורוס  מלרוס סל  סיליש חיקי וקון קון כל פל)זרום
 וכ . ממנו תעטניס מיני כ5 ו)ה0יל כעוס"ז עגמו )סמיח זס (ID1b 6ס כי גיקג'ת סתייס סכין1ס61י)
 סננם 6רן סתורם גקר6ת ע"כ תה4 5ער והיי ער  ספסס כמסורס ומיס 51ho 3מ)ח פת הוים 50דרכס
 נולת 5י וגתת גתתגי סגננ 6רן ;י כרכס )י ח:ס 65מי לכביס  ט"ו( )י:וסע כ)נ כת עכסם ס6מרסעדו
 "צ6 יי סחין 6דס כיס גלת לי ונתח  יוכש פכל  ספבובב בית ה"נ 6לן ע*6( י"1 )תמולם 1") וחמרומיס

'חולק
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 המחברחקרמת4
 סחילס ש ו3עט . נ)ני0יה

 יקל"
 אשן סעוסק עוכם מכ5 מגוננ טה61 גמי כ"6 מתקייט ם6יגס נגכ

 ריי' ע5 טק6י ס6רן Dh ור6יתס סכחוכ 0סירס ס)ז סווס"ק דכרי ו)סי . 0ענ%יס 651 כ5נד חורס 656נו
 וגף ס6רן sb תכ161 כי וסיס סקר6 סי' דזסו ג6מר . ע5יונס 6רן ס6ון 5סים וץ?ים ססוכיססעו5מוח
nnpb01ה)כח גסג6 ו0מח ס6דמרן 0רי ג5 מל6סי Sh סמטת ידוע כי . ג1 6)היך ס' יכמר 6סל המקיס 
 סז סמות )ףל ו6מרו . סע51ס ומידוס ו6רן פמיס כרי6ס ע) מורס כי סכולס פנסשס ר,משכ סו6ססכת
 ועמן נעו""כ מ"' 16 ססו6 ע"כ( ג"ז )נלכות 6מרו זס כ) ו6מי . ויותר סתולס נעסק כש סנזעימין Sn1b 51ר16ת 5ידע טכ5 סכת ntSDV קיוס סע"י וד6י ומתי)6 ק51ס סתורס כ) גגגד סקי)ס 0סי6ך"ס(
 סססש כיותר כי . עוס"כ חעגוג 6ול ס) סטוכ סעעס מסעימת דמעע מעס גו cw 15פר. סו6 מססיס6ן

SD3~ס6מלה קנס ע) ימז 610 מססיס 6' 6נ) . וסיתל 6יסור מדיגי כידוצ כ5) פייש 1*יט ספפס 
 גוגג ומזס . וס זרך ע3 סכ5 . סס מי) 0מגו מססיס ,ן נכ) וק נ(נת 0מ%נם שהינ סעסמסעיפמ
 כי סתורס 5כ5 ר6יס גקמ סכת D15DD1 5עוס"כ 5ט ומתוקגח ס5פ%ס ססטטג וע*ס ל,מוכס טי5*דע
 6רן I~be 5ר16ס ע )מדרגס 0חכ161 ס6רן 56 חט16 כי וסיס הקי6 וזשפ . כ6פ% ס0ורס גכ03ש5ס
 nlp~D סנת ממנות ל6י' סתקמ ס6דמי4 סרי כ) מר06ית ו)קמת . ססונש ע*ולס הש)שת ססע)יוגס
 0נס 5כן סתולס כ) ננד 0ש5ס וסי6 ר06יס גקר6ת 0סחורס עס 0נת תמן נר6סים סכן, מ6סר עשדר6מיח
 עי6 מססר סכ6 כע%ס מססיס 6' ע) לק 610 סגת כי ויעחך 0ס0יס כסגwm 6 סגי כ% ל06יתנקר6ת
 רעסונם ססוכס טד5 מזס %סער סנין ע)מין כסנסו ויותר כיוחר ו5ידע 5סכמע עסל פכק סיפנ1םומ6מל
 ס' יכמר 06ר סמשס Sh גזס וס5כ0 6מר חיכ 5פוסהנומחיקגם

 6)סי
 שס ו5יוע 5סנמין 0חוכ5 כו

 נד)ס 6סר 6מיי 65מי סרסינ%י סעיפי רשוני ע5 ע5ט 706 ככיר bS זמן זס 6מייס עמס 5סניהאס סמי הזוףק כדכרי סחורס כח עק ותסינס 6וסס סתדע סקכ'ס 30 טרשפ ל* עכו סעי8ץ6פתי0
 המ ססח נכ5 ססויס קיום ענין וכ5 ס0כס 0שרת ממע5ת וג5מח סנססך 5נסע ופרס6 וספע5סי4סרופס
 Sb1nt כני עס 5עיני ומסודר ומוכן ערוך 5סיות סכח מעסי מדוסי )מיס ס% פס סגס . כזס ס3ףסמעסס
 : 16תס וסדלתי . ססכת 1עס סכ%5 וס0עות סעתיססמפעת לסי מעלס SD כפפלס פפלוס  ש*מ ספס יסר סנה פסנהי  פועיר מעפ פע)ס נכהמדי גשמ עדךסכווף

81זק"
 וע0לס . סקדוסיס סדות סעסר גגד . קדוסוח 5ע0ר ש)יס 5סיוס ס5ז פמיטל דול*5עצן

 כסגי סולפ 610 6מד כ5 כי סולס ו6מד 6מד נכ) ג0ט וקר6תי ~OSID 0על6 מ6מרות 'י
1Dtuמהי קדוסח גכ)5 סססי כסירס 6כ1 . ט0ל 6% חסע סס 0ספל0יס וסגס סקיועיס פלום כ0ל0י 

 : 3ימינ6 סמ656 סחכ3)ו0 כדרך יגכורס מסדמדום
 ו6יך . כ%ס סחורס 5כ) ססכס מקדוסת סשסכיס דכריס יחכ6ר פס וכי דלוסש כססי "ותט וקל6תי . סקדוסיס מדות ט0ר 50 קדוסות סטסר כי ויוודיס ש*ס כזוך סיוי השניךבחלק
 וסמ5ות סחורס כקיוס דכר מסוך דכל )סנין סכסיר 61ור ססג) נדרך dbo מדוס קח0ס עש ס6דטסיחגסנ
 דליטס פס ע5 זרוסיס כסס וקל6תיס ססרסיס Slhn סנ"5 מעעס עסר 6% ס0ע גס וסס .כ51ס

 ויטיח ס6דס ימקור כן ודרוס דלום נכ) ימכו6ר ססנמ נו ימ ס0כת 0נמעת טכש . עס סמכושומגדלס
 ויכגמ כו סמדוכר עגין )סי ודרוס דרוס וכ) וסורס סור0 כ) ערן 5סי עו5ס סכח טפ נירוף זכרע0יהיס גדי . ודר~ס דרוס 1)כ5 וסורס סור0 5כ5 סימן ור0מתי , )חח6 ומעיhS'DS 65 מ0ח6 ססדר פס ע15ש21רז עטל כמרדייויו סוס סססר סס קר6תי oiho סדנליס סי 1ע5 . סמ5ות נכ5 כן 1)עסוח 5ססגיג גגו6)

  חינת  סוה כו' כסף כמסכיות זסכ ססומי סכחוכ ע"ד ס61 ס)ז סמיכור ירכרי . סקוי6 ננכ )וככוןעמע
 סרו6ס 5עין ק5ח גר6ס ססיס סמטו6רס סכ)י יקר )סר6ות נ"כ י5ונו 6ך מעס" תסק5י ס5* ע)יסימוס כיי ממגס סס;.,קס ככ)י ומסתירס מסוכמ זסכ כלי )ו 0יס 65מך מ0) כדרך . 0ירוסיס 0מ סוכ5כמסכיות
 טס ס:קכיס ודרך . וימין 5סון סכיכ ססוככת סמי5וגס נכ5י גקכיס עוסס הו6 ל.כ . כתת6לתס)סחס55
 רוך סנימית 0) כיכיס סוכין ססכ) 5סי סקודס כרומ סכס דרך ע5 וסנסס סשיס 4שץ כ' ספגימיחפן וסגגר סכך )סון 0' . 5סוטח סחי ע) פסכיות נקר6ח סי6 סנס סז6ת ס0עונרי וסכ* עעה 6רשתיניפו

 5עד זכרו חחע5ס יחכרך ס") סכעורת ס:ס כי סזס סמיכור דכלי סס זס נדרך וסגס . סנמיטגססגקניס
 רוה סמינור כרוכ כן 6ע"ס וסמדע ס6מ0 מכמי מדכלי וג6מריס 5קומיס כויס 56ס דכרי ס)6 נ5שסו5ג5מ
 גתנ)ס מקותוח וכקנת . סעו)ס סחגסטס ועגיגי עסקי ססעוח כדכרי מכוסס האפמד סיקר זסכחסומי
 65 נזס סנס כמרומיס וססדי סמדע מכמי כהס זגלו 6סר נ)סון יסיהס כתיכס געיסס נ6מירססוינ1ל
 . יגוגס )6 6סר הסכרמ ע"ס נעסס רק כסמס) 5מע)ס כג,כר סנו כיוסי סמססכ)יס עין )ססכיע כדיגעסס
 סירון ככדי ז"ת ע0יחי ססכ5 6ור נמכסה סדכריס 1)כסות 5ס)ניס ס' יד ע5י סוסיע "סר גמקוסכי

 . ססומע 5דעת סדכריס הקרכחי ס6פסר וככ) כו מורנ) ס6יט ס)סון ענור נתוכמש יקון ו)6 נוסקור6
 3פגי י%5ו ססחי 6רסח ע"כ . סמדע כססרי ס5מדתי )מודיס כ)סון כחכש מ16ד נד51 סס:למ ע"סזו)ת
 ס5סון ס6ין 5מקוס כסיגיעו כו ססוניס כ5 ויסגי1 כמומ ערךסמותי

 מורני
 וכ) . חייס TP ס61 )מחזיקיס נ1 סכחזניס סדנליס כ) נעזס" כי . 03ייס סכסונ י4סער נכ)פ5ימוך ימ6מי cr 65 כ) טס כסיסס

 ו6ת חוכחס דכרי כנמ6 %פחות )עמוע 6אס מעיס מקמרחס ע5 )סעומייס וופכ5ס עיס ססהיכריס
%תי
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* המחבההקדמת
 ומגךלפ ולורדסס סכת כ5 כטיפולו )סתגסנ י*מטמס nbr תגס )סשי Dmff.1 5 שחש שש %לשש
 כגוד5 מסכת (כות )סט סיעמוד כס' וכטום נכין )כס יסיס 161 . סמערכס Sb ירון ס)ז 3מי3ור*פ3י5ר
 0קמס עיורם ומגס מגן )מס יסיד סמו) כימי גם , כרכס )הנים גסוס גדמן ותתעגנ ע)יסס סיופיעכארו
 )65ת יוכו ולוקס 5לס מכ) יני)ם . עיהט העומזיס ומסינ,יהט זרוקס מקטת מעולס מתירסכסמרם
 כווגחו יסיס OtO 3ה'13ר סהונס כ5 ע"כ . המעמס blb העיקר סו6 סודרם )6 כי ולסיות . סככתתעמקי
 SD1n . 1מי)1 כמו ו)סמויק ידו SD )המסיק מקודם עזרו יס)מ וה' ו)קייש )עסות מגת ע) ))מור,ך15יס
 . ימ4 1)ענכה סי )"מרי t:'rhn כסעס לעס 6סר ומיוצעי סדומי 1)":סי . )t'D"~D 1 )טהר והנס יכנס*וי:
 6מד לימוד )למוד יקכעו נסכתו סכח 3כ) רק יגדילו 61) ידם יגימו Sh מוס מנס ע)יסס סמ15ס1:גס

 ט65 ומטסן כש5 מטתי דנרי ע"כ כמורס ערך ממוסי העם דלי כבכי) ה6 הספר דגרי ייכ כיי"מ : ינדי15 יח"ם הגדו) סמו 61ח ינהלו מצמוח מי sp סוסגמימות
 יתמינו "ך )סגיסס מורג) סוסון יסיס bsn מקוס or'b מסגי סוס סמיכים דכרי יעובו 1)6 ידיס0ירפו
 וכות כ6 קנח )מעמיס המינור )מון מעמדתי ,ס כטהר כי כ5כ סיכנסין דגריס פסוסין9דנריס
 מ6מרירר,'5 הכלתי זס וכעכור סרכם 5סי סומטח 16(ן ההנין סס ע5 דמסמיע דומיין סומע )מניןגד

 סיקל כדי . cn~h ר61יס סס 6יסו6 לדעת ומושם מקומן ורססתי )מונס עריכם ככן סל( במינוייסטוכ6יס
 . ככו:כיס סרכים ממסדיקי )מעת ססומע כ)ניומס יעלתי 056 מדגרי סרכים כזכות יזעי וסלט . נזריו ע) המקמל טנין עיניו כין )ווכרון יהיס bSn מי ע)*ס

~)rht 
 זנריט סתולס כ5 ע5 מכורי 65ור 5ה51י6

 דמ1.4*ששף דסמי6 וכסייעת6 יתכ-ך הסס כעזר . ורכיכיס עפכ ערי כס5 )קמי כמסר יערוף.עלכיס
 ת;*4* דוד 5נו6 וכתכסס כדעס מגגי 6סר נומר ע)י ג6) 16דס ,ס ע5 גס וס"ס . 1)סוכיס )יפריסופסיג
 טרש וקעי ~היות 1ממע1ג1 ממקומו ס' כטד ברוך ג16גו והדר כנודו לסגי מסתמוס סגרי 1ע"1 ננסית04
6%l'hV מיכוני דנרי סדקם )כיח )סנט ידי 6ח סמנתי ע"כ )סינדל עסרס )עסות 1ר15ני דעתי 
 דקיימפ ס6י מ6ן ויקמר ס6מרוגיס זורית יכ6ו 6הי ולמרחי "ך . כעריס %י 3כסכ etb5r:o 1ט1"תוננבטת
 ויסוף . דסמעת6 5ורס6 ידע )6 161)י . דעח6 "ומדן 5יס פוי ד)6 6ססר 60 דמחני ומקן . סעס6*י0
 סדנליט קי5ול ורך 6מד דכר הדסים ע5 וסערות ממרסי ססכרמ מן ע"כ וכ06ס כקין נעיגיהס ס)זשאיר
 מכור* מדשם ע5 )סעפת ככהוי ומכוס יעלס ו6ם . עבט סויטת גס)כס סגי מסמסי ירפס 3ו סהסונסשדי
 וטורק נע"ם כדגרי דגרי התסרסו יסרר 0מסס "ספר סולפג סקךוקס )6רן נענות תוכה סתורםוש)

 ן נעס"י ידיסתמת
 העיק snhs* . לעולזו ק5ת סקנס סומ6ס מסק ס) כהסזני6 סכי6רתי מס 6' גלגיר סס )סניננשאיתי

 סמי, ומס ממוסס סגלמדיס דכריס ola1 . מקסיותו )הונינו גו כנכון לפרט ס6פסל 6מיהיכו
 כז6ית6 וקדסיס מרומס ע5'הס וכורסין ודקי טמ6 כסיקן נרה"י 6סר )כ) דיגם ידוע . C~'7TS כב)*ס

 ושין מס )כג(יר גמ"ם )נמרי טהור ספינע וגר"סר מקומות( וככמס ע"6 גויר ונחו' ע"6 ג'ננגדס
 Dtst 61ין ממניס 63' מינע סומ6ס כגון ממנם ג)מדיס שגס סוטם ) לנמרי ם% סל6 נדכריס 6מגסוטס(
 כ)5 3ס גנע 1)6 הי6 מהורס שמח h'oc )ומר ושסר 3כוטס ג1 . )סורס שמס 6יש O~D or.ג6'זס
 סוס ,סיוח מנוגס עמוד ע6 . טמ6 ודאי מהס 61' מהם 63' גנט הטומ6ס שודאי or3 כן 1)6 .שוע)
 וקלכן סומ6ס קרכן ומני6ין מג)חין מכס 6י(ס יודע 61יגי מנטמא מכס 6מד רקתי 6מר להן ס6נולי(ימט סגי . דנויר מן סרק ס6מרו ממס ה61 מקומו ומקוד cno) י"ס ע"כ )ט' ,וכמו)ין וה%( ד'ס ע"6)כן גדם כחוס' מקומות ככמס כמ"מ טהור ודקי 6' סכ6 "כ) סגטמ6ס ד6פסר )ומל נוב) להיסוך יכן .'גדיגס
 ססק )ים ola ת)ת6 ס6 גניהון זקקי והאי נזירים סני bo ו6מblnJs '6 עמס ומקמינן . וכו'לנסרה
 s~bttn רפש ככמר כת6 רב כר ננס 6מר טהול ססיכף הדניס כרסות טורקה ספק 1;) כלה"להומאס
 obnin קרנן 6מד כ) יניף 6"כ החוס' וסקסו . הימיר כרסות עומ6' ססק דהוי מלמוק עומד והוך 3יגיכסכטלקס
 סנירש0 ימ16 כקמי נלעס ס"ט והhlp'DD 6 סל'ך מ"י %נ ת"מל ו6ם מהול וז"י "' הכ6 6כ) סגטמ6ןייפסל כמוסס )ו:יו' סיפסר לכל 6)6 מסועם נמירי ד)" )ומל ניס חלוערי עגיו t'P1tD היעיד נלכו' ohntp ססק זב)י61י
 6)6 שמריק מסוסס 165 הרכים גרסות דס"ס וי") סמ6 ודקי 6' סכ6 כי )סוטס דתי ג6 60 מסרסקלנן
 כיון טמ6 "' דוז"י a~Dh 6מ(קתי0 דנה כ) )העמיד דחו)ין p~D הקרץ ושיגן . ttnprnh מוקמיק מד%
 b"t'1el וח(קס 6מ(קקיס ttptb נסי )מימר י6'כ6 כיון )הקלות scob 1)כ"ורס . וכו' )יס ידעיגןד)6

 יצטרכו ס)6 כרה"י 6ף סהוריס סיסיו למר )6 )מס ""כ מקרלגדי)סיגן
 ג)מזיס elth1 )סוטס מיי ס)" ג7נריס qb7 )ומר יוכרמ ,ס וכעכור ."מוקתייסו ד)וקעי )נערי פהוריס יהיו 6"כ 6)יס דמי 65 כי מסוסס למוד )6 דלת סחוססוס כסט וכנר .מיקס מסעם  סימנס  קרתן  לסכיי

~lDD 
 . א גמז

 ג4ן 6םור ~IP'D סיכיס ממנם סמוי עכ"ס 6כ) . כסועס ודתי lbntD כרפ"י לוחו נטמ6 ס)6 )עניןאוק6 סו"
 גמפלמיס רוויתי וכן . וטהלס סומ6ס קלכן מכי6ין )כך הסקי) כמסק דיגס צסי81 גמזקחן יסתרוך)6

 כתב וכן . nloP1 טומנה קרכן מכ) גריסין )היות מסקו) נפסק מישרו שכועס גלמוד פעכ"פ כבס*סילמו
יגע ישג( הפגרי nDDbD19 משכוח לנדפס זז" סרמג'ס )דנרי סיוע קנס )סני6 יפ ושוס . 9ם עיעוכשעש סג)מדיס טוענות סססק מכ) גמור איריס סגי ססק ס6ף וי"ו( י"ר סלכם נוירוח מסוכות (D~D ז"5וסרמכ"ס
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 המהבסהקדמת*
 כייר: כן סם* וקין דבליהן פל מן הרי מסק. מכום םה61 כסן וכיו!6 ססוממוח "פ סכ5 ידוע רכל4ש5
 כיב( בדיגי קק סף )נישוך כמרשם עיין כזס דנדי )מזק נסתכלו קעמסין וכמס . חדקי סנסמ6 656%
 ונדי: נין ים מקוק טס 6"כ . התרס מן "סול סהססק hrg ד6י זנייו )מיק מקוס ים ססומ6*מוס

 5ס.:': שוין ס6יגס 46 ונין סימיד כרסות טומ6ס ודקי דמוי 3ד כב) 56יס ומוין ממוסס ממםכג)מדיס
o)tbt"סים6רו ממנה גלמוד 61ח דעכשס סיון . פמגס שמד (ט pcn ססקוג )ffb מד6ול4חש סמויים ימיו 
 מד6!לי'ת6 סססיק6גינן

 )מומללי
 thDtV- קכנן 6מד ג) יס6 מקומם ע) ~ntDctn קונית גם"ר 61"כ .

 סקירש מן מותר הhnttib~ 61 סססיק6 וזפי 6!6 . עקה דסורסץ סימיד נרסוס תומאס עסק כש61י
 סומ"ז קרכן הספק ידי )65ת מכינוין לכן . דאורייתא כאיסור ימנע סמ6 5מומר6 דגי311 ד6מרי ס61זנק
 )טרס )י גכ6ס ונוס .שעסיס

 הסוני"
 6ף ניסלל דפס נו סיס רנר מוסס וטה חש5 ע"כ( ך'6 )נשסס

 כהסוט סמ6 סטק הימיר נרמוח 5ים56 דעת ט סיט דכ" 6מר1b)D 1 5ים6י דעת ט סים זנקשרן
 רכ 6מר גידי רכ 6מל עז וכי מסור ס' הרכים כרסו' נין סימיד נרסוח נין Shnti דעת גו ishnt מסול ס'סרנים
 דבש סו6 סמ6 1ד% י6כ) )6 סע6 ככ5 יבע 6;ר והנכן נטש קכ6 מהג,י )י60) דעת גו ולין )יסק) זעת כו כיסזהב
 61י,ס;יך . )ימל! דעת נו סכין כ* )ים56 דטת גו סיס כ6ן ס"מ bSb 165 י6כ) 65 מסול prDIשמ6 --י ס6 נסר דיקכן הו6 ססור 61י כער י6ם) מהול כי והנסר סיסי hntb י6כ5 וב"ס ס"ס ס6י6כ)
 ts'cn' ימינמר 6'5טריך כררי"י כין גרס"* גין ס*6 מדלכ ז6י מסוסם )טינמך ו6י!סריך רב 6ער נידגירנ
 סשה ססק כראשי דפס סם nlreln~l . ע"כ עריכי ומגיע שגע רעש b)'hs עד 6מיג6 סוס ספוטס*"י
 ורמוס כס:רהציסר;ס ועסוקה כמם: יוסכת היתם מעתה ריס כעד :וס ריב כמסגם דנום'נן 605 .כ',.
 מכ.,'ש גמי מסם )עת מעת ה6 סעתס דדים מעמס ע"ג( )מן גנמר6 ע"ס וסקסו ססורוח והן ,.אם ,שיל
boODD דעת ט ס6י, דגר sf:;,s 61ה 

 וד:כדשי
 K1tr,) -DD'b ככמכדופיה זעירי הרנמס ססור מעיקו

 ):'?: דמים )6 וס6 סימיד נרפות עומ6ס כמסק מטס מם,יגן 61מ6י . ע"כ מנרוחים יי )ס 7הוי6כפסס
 ס' : rffirn 7 ום' מנע ודצי סתם 6כ5 גע5 06 וסעק מסרן הו6 כוטו כגון מנע ום' סלן 1ד6ייסוט:
 )6 דגפ6סר(

~rh1 
 הופיעו ממ:טיג:ו ס6נד") דכל דס6 5סוסס רדמי מס 6)6 מסוסס י)עען )6 וצגן

 e:rt הככיס )מדר מס 16 חי Dst~ 06 61יע גניוס כאמד נגע דסהלות נתוססח6 הגיא ועור . )סוססימי ו!"
 וקילס סרן 1:' מנע ודצי דמיי 1ffDb נמיר6 דמסומס bnSh סמור הרניס רסוס פס' ממסר משר לנימת
 כלימל מט:רי:ן )" נהג" ה6י וכעי )סוסס דמי 6,1 )ים6י דטס גו נצין דנר דמסהריגןמ"מ
 י'נ:3 דעת נו כצק סרנר עיקר 1*5 . זס6ד') כמו )ס,כס דמי ד)6 כיון כרס"י 6סי13 ימהל 4שסיה

 6טינ6 הוה מסוס: 6י דמס'ק ננ Su 61ף כו' כסמטתין כד)קמן י6כ) )6 כמ6 גכ) ינע 6סר מוכלר 5ןכסקי
 דמם נוכר כ"כ )דמ!ק קנה נס )3שד 6'ן למכתן נסיסוך ל' והחופשת וכו' ":נרו מכאן לנזריי;זננמר6 מעיקר* ד:ד ):ק.ר hl1? כי כעין סממך ודכריס' . ע"כ )יס נקט כיטסיס "ננ ומניע )ונע דעחנעי'
 כ;יhl~D 5 -יד גן ומגק: 6חוקקיס 6וקתוסו כי )ים"3 רעת כו ניס 6ף מותר סיסים ודצי h'oכמינונם ד:ם:ר* כיין זס ע) מסוק זי:טךך )ומר )הקש קסם הזכר נות נס . גקס סיססיס 6גכ מכוס: 6ישצמרו
 נאין כ. )6 ):ו כעוס נמקים bptTt עבה )וס'ף ד)6 גסנו (xlbrn מיגר ינסיק )סוסס כמוס 1OIPDJ"ך
 ):'גמד נמיך יסים ונ...* מותר סיסים הר"עונס נימוקקו לצקמוסו יס דמי ד)6 כיור שימתג יעתט

 : )עהרוסקרם
 ר:ר*  לססווס  סל*  וכרי . נכת ט5 התף קיסיח ייסב סעס נט,נ ~b':?e )על0 גל6ס כן ע5ששר

DtCOIC~וגטו . גדכריט נ'כ התוססות יבלי 1)0לס סתרן ס"ס:ר גנ6ר לסועה מ'1 עיגיט מ16ר 
 מקום הג: 6ך . ניד) זרנ דר:6 )16 6י כסוטם נרם" יסמך זדסבש5 )ומר סדעת ע5 זס ע)ס )6זכ"מת

  וס )טין ג3מוי הל5 מסגים כ6' סגנע כ,מ6ס כזה (ODID ק"ת דועי* סריגו כדגל עמניט ט6י43מי
 הסיגים כתמת ד26ריגן ה6 ~שר 6ססר כן . סססק ע) 3העמידס החיקם 8עגס לעקור מסועםככ"פ
 ההזקת 1ע.קר )סוס: לנמרי דמי הא כי כ)1:ר סש6 ס' כרמשי ניסך) דכת ט כים דני קמרימכפן
 כרס"פ גין )יכ6) דעה גו וכקין h1i~h ודקי כהיך כמועם חלומם עליו לסלוף bcp Sh ודקי להיות)נמרי
 ספק כ"6 גכ"ן 1)6 ודקי סימא סמ6 להיות כנטה מעי י:6 )סוסס דומם י:1 ס גיון אומר ססור ס' כרה'לכין

 דד;ה:דינ סקר" די:סיי5 גידן דרג )ס6 הריך וע"כ . עתור סייקו וע"כ כ"י סד16ריית6 ססור וסולסומ"ס
 נהמך 5ם נין 4:;שפ י הס' סכרת מזר )6 הדין מן )נמרי כהוי וס61 שמדגו גhlpol 6 כו6מהור

סטו"
 5יס56 זעת כעינן זו ה:"6 )פי טת: והא . כו: הו6 ודלו כסוי "0 וכין סססק מזד עמור

 5ים56 דעת כו 65ין )יס6) ועת נו יס דסטגע ,ף )יס6) דעח ט 6ין כ:סמניע 6נ5 ומגיסכנונע
 סומר . שדלי מן ש השק מן סותר הcb 61 דדב"נזש) כוס ג:קוהות ג' 6יכ6 כן cbיח:נ
ehהנוף סומקת כי כרח גו סיס כומ6ס דהוי נקזסים )6כ51 ורמס מון נוספק 6דם יגע 

 מד6'רייתש br~1th1 ססיק6 גרת דכמעק סם( מת טימאת )יהד ככסו ז"5 סרמכ"ס כן וכנר נכרתיו"
 נע. נודפי כותר כד)'פ דג"ין ג6מר 6ם 6כ5 . כד6ולייח6 כקדרים )6כ1) 6םור ויסיס . ע"ס5מומר6
 ג:יצהש מסיקות 06 כג"5 יוירין רכני יהדין 61 והכנית . כקשים 65כ51 מוסיי כיסיס br1'סקרך
ססב5. טחסש; כו6 061 וכאס בגטקס סרב: 3סני6 צ'כי ססעק מנד כו6 סכסכס cb "( משיפיס גדא.;ש6
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ז המחברהקדמת
 ינעם 65 06 6נ5 ומניע נטע דעת דכטען נקמר 06 יוקץ ונס . ע?ר6 )קונן 06 כי שיכיס "ען1%:?
 יטייל 1)6 )יס6) סניסס גדעת ~l'bc 06 כי 36ד)"ס תוי י)6 )יס6) ר6ף פיסים מסג 6' 7עח obקני
 טסלח 3ין ט נ"מ 61ין וילין דסגי דומיך 3ו סייך )6 ונס כרת ספק סוי 1)6 כסרן מינע כבסר 06'?י

 - סודקי )מסרחסססק
 סגיסס 5ריכין )מס כקומר ממוסס )מינמל ו6י5סריך ניד) דרכ ד6י5סריך סקורו וזס

 יסיס חיתי מסי חיתי סססק מ5ד עמור רק יסיס כמסק גשר פסיס 6ף די )כד כמוסס ו6ף כ6'~ו'
  ברופש גשי וי0 ומניע ;ונע יעת ז6יכ6 עד ס"6 מסוסס ו6י 6מר ולכן נוח ;"מ ומלי סססק מ%קסת
 ד65 גמי סמטינן גיד) מרנ דסמטינן כיון וממים ניד) דרכ 6יגטריך וע"כ )סודקי סססק ססלס*ין
 3סס )-)ך המתג: כחב וכק"ג . ד16רייחPDD 6 מממק מירוסן עכ"ס bDD1 כמטקס  בסברס מיסיפפ  פמפ ד)"ד  Sh פפ%ס ספפס  לכן כי  ססיפסומ  קוסיס  סגי מתורן ככר וכש . ומניע נונע PD1שעיגן

 נגנע ט וכמי . ע"ס ססק מטעם מיסורו סכגדס דמט)"ע ד'( ס)כס ומוסב מסככ מס)כוח )כס"נסירוס)סי
ב6חר

-astsa~ 
 י פר% וגי  ריורייסי מסיסי פמפפ ממס )מוסס ד)"ד 6ף טע6 סיס סימיד כרסות סיס  06

 מסור ססו6 מס ע) הי6 וקוסייתס )סועס מדמינן )6 נחש ס6י ונכי התוספות רס"ן נ" וסי1,ף
 ממטס ססק סוס נ4 ססור ודקי  פרביפ  סברפופ  יפהטימן פבס"ס ססתיומ כ) כי onp )6 ג"כ .כלמ"ר
 מכפיס יסרו פס פסדי וקל סמסרסיס ופירי %'( סלכס  n~hntto קבות פיר פסלכוס ןם"ו סרפבאסשכסב
 תפת ודש סומ6ס oh . ממכין פסעמ6ין כזמן כעומ6ס ססמ עוסין סנ'כור מסלי לרס"ל תומאסססק

 קפס ו)כ6ורס . מש דס:ר1ת מחוססס6 וסול מדנריסס סססיקות כ5 מאיסור טופ6ס )ססק lffpמסניסס
 )מוסס דמי 7)6 1כ'11 6מ,קתיס 167קמיגן hlpn  י5סען  סכלן סהוספוס כסנו וסל% וס  טל לפעפ לקרגוגסס
 מממס כי ניחא דיריי אסי . )מיסר פעם 3)6 . סל6סון ו3סחירו  כחזקתו יסקר )6יסוי ממנםשמיד
 מסגי ס6טרו  ווי -ט מרר וסמא מד6וריחס6 ססור וסיס סמקו) נמסק )יסקר ממוטס )מריס ס"מ?חוקם
 כדרכק 6ף ,ומר כן;4ם 0נ6ין מס גי . מדרכן כסילו מותר 0יסיס ע)ומר כב"ס ס"ס מכמיס מסרומס
 הרסיס כרסות 3י, ,י, ן גדמות נין סו'6 גיד) מדרג 6י 6מריגן ובלויס . ניד) דרג יגעותה מממת610
 וע"כ . )ודאי SS)n PDDW סע6 ליי  בפופ%מ  פפמ  עוסין סס5יכור מסני סעס נתח סו5רכו וע"כ סמ46'
 )מון 3ד3כיט יסעמיס  61פסר . מתוססות קשיות ומחולק זס מסעם כריה מהור 3)י)ס 63' נגנענס

 כעיקר סי' סמ6. כב) יגע 6סר מהוסר גלמוד ,י6ו) דטח כו סטן דבר דעיקר סכתכו ומס .סחוססית
 6כ) ססק טומאת טוך דגס6ר סו"6 )חוד מסוטס כי מוס3סר גלמוד ודקי ססור )סיותסדין

 ברבר  ושך מזקסי פל  פגפפידגי 4מר ממויכיט הייט 61ת כ)6  כיון  פיוסר וסיע . ובז'  ומבפררגפיב  סבה*
 מדריגן )שמס ממס רומס 6יט רק ו06 *  לפויס  שסור פיסיי  1D1S  פפועסי  פכסיב  יסרו  לפו"פשוופס
 עמוקתולעוקמי

 למעיקה"
 התורס סוטיך כעס )קום מ67ורייתח 67ולייחhp'PD1 hp'D~I 6 ת"ר ועה"ק

 סג)מזים דכריס נין ג"כ מס 6"כ )מומרץ סחורם מן דס"סו גומל 6ססר ואך י ע"1 קר6 עוד5סודיעגו
 ססור ד0סיקו וו6י 6)6 . כג") סכ) גויריס כסגי ht~tpo וימסר ג)מדיס thn(o )דנרי0 ממסעסוטס
 6נ) טמור ון6י פריוק, בסר ישכל פרור כל סל  ובסגי סססוק )ססשעט וי והים . זוסכסל סקרךומיוקר
 nprn  3ו  סיס "ך 6סמעיגן והקלק )מומרץ ומז6ורייח6 לרם  בר סים סטק 6100 עכור וסוך hnD.ססק
 וסייגו סמקר6וס )סגי סנריך ד3ר ממס ))סוד ,6סמעינן 6חו דסקר6י נ") 1)כך מחוקתו גו5י6ו.בסרס
 דעת ט ים מקרי )מוז דבטנע קר6 כסגלי 6"כ וגכע)ת נוע) נמו ומניע טבע 7עח דנעיגן ססו"56פי

  טמ6 וסוך )ים") יעח נו י0 כ6ס )חוד כמגיס דס"ס ססו"6 סיס . כסירם"י D?11 דכ) מס6'5ם6ו)
 מקרי דוס אומר טמ6 3כ) ינע 706 והנסר סיגי קר6 גריך )כך וסמא ליסיל רעי למי  פוי  ביסרוסוגבס
 יכמן גמי סמעיגן ומסך מקר6וח ג' 5ליכין ופ'כ 4 בפגיפ  זל%  בפו"פ תלי )160) זעת ועיקר נד)"םומין

 געסס סנוף סומ6ח 3ס' 61"כ י ס"ס סוי כ6כד)"ס ד6ף bSh ד6)"כ ססק 1)6 נמור ססור סוי3ד)"ס
 ררילמש שיפיל רפס בו  פיפ כרכר ומניע טגט דטח ד6"5 כ)) מגיס ממעינן )6 וס )פי 61"כ טמ6יד6י
 ומניע, נוגע דכ6'גן גידוק וכסם סמ6 ודאי 610 )כן כרח ססק ססו6 ועגור נ7)"ס  6י1 פקיילטולס
oc~דעת מועי) ד)6 ניון כי . )") טמ6 ככ) ינע 06ר וסכם 6מרע6 הקרץ יותר Datl 0)6 ססיט6 )כך 
 )6 ):כי סוי )6 ס' 6ף ניכעס בניין ודקי 6)6 סקרן ו)") )כד מניע דעחייעע

~DD' 
 יס מפור לק

 גמ65 . כמניע beln 6(1  סליי  לפור  בוובפ  ררוסי  לופר bl'Qnb קר6 כריך ע"כ ומניע תנע 61"35ד)"ס
 רק סוי )6 ס' 6ף ס6כד)"ם ד"ר תם ומניע נונע דעס ס""5 חר11ייה1 מסיר ממעינן סגמר6 תירון)סי
 דדעל סכחכגו ונס . כתכנו כלסל מוסכ0ר למור סססרס סעיקל סחוסתות רכלי גכוגיס וכש . )נמריססור
 יסיוה סקרי  רלריך סו6  ססירון וטייר  ססירון ספייר 1ס לן כי  כליטר  באופיס  פפפיס 6נכ ומגיעג1נע
  סרפב"פ  דברי לסרן גריס  ובוס . כו"ל ויביט  ויבע  רטס  דכעיגן ססו"6 דסיס ממקי גסמט סו6 1ד6'אפסור
 מד16רייח6 6100 כרח איסור ס' כין hp'~o3 hnttltb1 פממ)ק כמה S'DSמהביסי

 ס' כין מינוק ריס  סברסו לסי .  זו  משוגיי פילס  למס נס'  סליו  יסססס . )ק1)6 0מד6וריית6,היסוריס מארי ס' ונין )חומלי
 דכר יכין  ברל"פ סיס דכר נין יחקק ספ5רך עד להדדי סמקר16ת פני ניד) ירב רומיך מ6י )16 16גרת

 בסר ירכל  פריר כל דכסיב ס%  ולך 5' ברבר פיירי  רסוקזס )ימ6ק6נ7)"ס
 ודייליי

ho סו6 סמ6 ססק 
 ססיקו אכן כרח בי דעי כסל כעומסת מסה"כ . אסור 1ptto )כן רם נ hlol סנוף טמ6ח 5bl~Gשי

פסק
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 המהבףהקימתפ
 ורלף לכ ממל נידנ דלכ מימרח ה61 זו הסוג'ח , כיון .1I:"rlp נחרן ישה הים )כפיס והגס .פהי
 6ין דסכר )ש65 ע'כ( מ"נ )ה!ל'ן מקרס והנמרץ ע'6( נ"נ )כחולין כמשם דרוסה )סמק מוסם ד6יגוסו6

 סת0 ומסע חלוי נ06ס דממייכ סומן פ) ו6' ס)כ פ) 6' מתיכות מסגי סג6 מ6י . דרוסס )מסקמו0סין
prnnhbll~'h 6יסול6 לתחזק דוקט )16 החוססוח וסירסו bSb 6(ד prrnh ומ0מש- . חזקס %יכ, היחרק 
 לב נס ודעי וממילל דרוסס לסמק ha p~atn'1 זו סנרך לסי ט!וי onh מכיל 6יע סיחר Pptn ד6יכ6סיכ6
 מכיף D'b סיחרר סכ6תמזק כן כמו לסכור גריך לסעד מוססין סטיןעסונל

~rh יקרס ס65 כדי חלוי 
 . כרס ספק htrn )סי ככר י6כ) טמור דכ) הקרץ )סרן גוב) 65 יכ6!רס rrs1 . מחיכות פםגיע)'1
 סין סס1ר סקרכן דכסר דומיך סו6 ונס כג") במנקתו 6וקמ1ס1 גי )ומר פטלן כרכר פערי דסכ6דכיון

 *. רכ )סכרת חלף 0063 מיינ וקינו סו6 מהור כרח נם' 6ף טסרס מוקח לו וכהיה טסלס מיקח )1וס"

 6יכ6 שגס כקמת 6ך . )6 16 )יס6) דעת כו ים כין סמיל1ק כרמך דע) מכרחו tps מסיר רכ דייקוע"ג
 מנ"ל (bot דמעך סוני6 ע) הרמנ"ס סכרת )סי)הקסום

 )הנמרני
 6י כרת כס' דחף תומר גבך )מלק

 דרוסס נסדק כן 1)6 סלף ג06ס מייכ עשש )מומרח 1מז16ליית6 כרת ספק סהו6 החס ס6גי * חקויo~h דטכ'* מתיכוס מסגי מיס )יח6 מעיקרם סקוסים ס65 חתיכות CD(' סקו0י6 עגור טסור היתר חוקת6יכ6

 דכמוקק סוטר גריך 61ין . זס כשוסן )תרן סכל סרמכ"ס כלסכרת גימר 06 61ז )קו)6 מ67ורייח6ספו"
 *. כג"5 מקרשי )דייק 5רכ מב"י ontpn כי ס:וכר מסגס סימט קוסוית ק6י סמור כרח נמסק 6ףסיחר

 דקר" ממעינן וס מכם לי )מס נסר דסומ6ת קר6 לסנטרן קסם רסיס ~sffl דכריט )פי"מגס
 זסומ6ט,

 גמי מקרש וש"כ למעלס כשמור תרווייסו וריכז ו6ז ומגיע נוגע דעת (p'D רל6 )סימר 6חיסנוף
 bsit גרסתן 6ף כרח ס' 01CD טמ6 סגוף טומאך נכי הוי כן ל6 ד6ס חזקס כמקוס כרת ס' מועילד)6 ממעיי

 * ומניע גינב ט סייך ל6 )יסקל דעס כל6 ' ד?' כיון ומניע נונע כעיין ד)6 פמעי:ן 6% )יס6)דעת
 )ים56 כרעת 6ין חלי למור רנגוגט ל6סמעען ),;פ ק קריך ל6 ומגיע נוגע מגיס ממעינן ול6וסיכך
 . (sff 6מריג6 קר6 . )דוכחיס קוסיםוסזר6

~sb סומ6ט שוסן סוס דיין סמעיגן קריי חרי מדכתיכ ודמי( 
 ויסנוף (Shat דעת כ)6 טמ6 ל6 שמנוי נ"ל וע"כ . ומניע נוגע 51"5 ייס56 דעח מפעם )" 06סניף
 סכרהד כאמתיות ש"כ נמעין הירכו וע"כ . סיהך6 ד6תמוק סכ6 ס6ני מסוס מחיכות ככ' כש נריד6 ססקמסוס
 סליקו מתיכות גג' כמו סיתרprnnb 6 ד)6 כמקים גומע וממי63 . )6 16 היתרץ 6יתמוק כיןומהלק
 עליו קלס ול6 וכריו מכפש . sfft הרוכש סל ן'גו הו6 וסוס . ח)וי כ6סס וחייב מד16ריית6למומרץ

6(bta'on ו)6 זו bt~tDn מואזין 6ין 5י0 דסניר' רכ )דעת הב) 610 וזס . כס טד כשלזו כהכר דמוין 
 S5h' מגופר כ06ר הזורם כנכנס מוקתיס ד6תרט מסוס כת"ד )06ור דס0קי:ן )7ידן סמעי:ן h)'DDIלסל

 elh )מומרח מפיקו * ס"ס לס פ6ירע ממתח 61חרע ס61ל טסרס הזקת b)'hv1 גסנחשונת
 כדלית 61מד 6מד ו)כ) . כרח כיה ד6י0 ממקום )נד כסתם הרמנ"ס כהכ 51כן . פהרס מדקתנ67יכ6
 נז6יכ" 6ף מדידן . טסרס כמיקח ס)6 )רכ)יס

cprn . גמינח 1)גוד5 . למכין סדכריס גכוגי0 כי סיסכ ודוק 
 נכתוכימ 06ר שמדוסי לחרוסס עלס 6י~0 עוד לתעריך יכעחי ל6 משסירס כלו לקמר 56י0 וספוע)יססדשס

 : ננק"ח מחדוסיי מעט נ6 6ניגס סגי מלק כסקדמח גס ס' 1נרנ1ח .6ג)י
 פני- כגנם וה0 . דרורים וחסע0 סרפי' ח0עה סייגו פרקיס ע0ר סמו:ס )זכרון )פענוח הפ" וכמוהנה

 ססמעסת6 וע"י ntiucn~ סחלמוד מישם דברים טור להט15ת יזכט סס"י . סמי סי ר6סוגוח6וחעח
 סט)) עם שבת של סירורו מינורי סם ממסר נס . מכ"מי מיס יו"ד 'IP'o סח)מוד מישםסעו

 ססוס נמספר שתמה מיו' בן חיים הצעיר s~r 6כי וסם סמי כממסר עלס סתיכוחמסלפת

מוסנני
 ססלס )ערוך לנכי ומי לי 076 כינת 1ל6 מליס לבוכי נעיר כי o(c )כן . דדין כמופכג6 דדין

 סרקיס ססח'י הגד% סמו )סגי %סחמ:ן )סתם)) שען וסוכו מסדו ע) 6ך מס6 רם Sh מצךלפס
 כ6ר15:נ )מהסרך ומזכה . וכעוס"נ כעוסקו יו7וך מי מ"י כי ויחקייס שלס כקלנן )רצון סיסים ס)1 כמיכורפערכתי
 )מחוס( * כערי יגמור . פע!די פתי סרועס וס6)סיס . כי"ר 61מן 6מן ס' גמלת ע) לססססםמסייס
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