
889 התשובו,ת חמפת

 ממוננים אנוזים לפניוכשהביאו
 810 ור"ע בפה"ע עליהם מברך ר'ברבש,

 הסעורה, בתוך ברבש אגוז,כשמביאים
 שהכל מברךר'
 צריך הסעורה, בתוך מיםהשותה
 ומעם פעם כל עללברך

 שבתוך ייז לאטקר המברךכל
הסעורה

 על מברכיו איו בפה"נואף
 מבושליין

 .התוו קריאתהלכות
 החזן על לקרות, יורע אינוואם

 בלחשלסייעו
 וגער בסמיכה שקרא אחרבתלמיר
 ר'בו

 בספר לקרות הרניליזהאנשים
 בעשרהחומש

 חומי-נירין בנ' תפורמ"ת
 החרש לפ' קורמת מ"מ ארומהפרה
 פרה בפ' שקרא אחר בחזןמעשה

 בתוכם הנר בהנרופסק
 ר"ח בפ' ר וקראו החזןשכח

 בחנוכהשבא
 עליהם מוסיפין ראין מוערמ"ש

 ~ש~נרןותלנבו",
 מעוט בע"ש שבת של נרהרליק

 השמש זרחהואח"כ
 בשבת נהר במיהרוחץ
 שהז כמות בחמין פירותלהממיז
בשבת
 בשפור קשרההכבש בשבתלחתוך

 צליכשהוא
 בסכק לחתכו אסור שפור שליתר

 לגוק יטלו שתרים משכיר"טראל
 121 צ"ה בשבת בהז חורשוהוא

 נגר בצפורן ממתכלים שאנומה
 בהברלההאור

 שלא כיון בהברלת-בהכ"נ, יוצאאם
 815רפ"א בברכת-הייזנתכוח

 פטחהלכתו
 חתיכה ומצא י"ר בליל שבורקמי

 למיכלה יכול אם ובימלהגרולה
 1למחר

 בשבת ע"פ כשח"ל חמץ ביעורועל
 קורם המצות יאפה ביםהמפרש
הפסח
 ישדר בשבת, באחר שח"לפסח

 מע"ש מצהלאפות
 המצות שנאפואחר

 יטאמרנו מצותוהשלוש
 ולא שכח אם במוצ"ש, שח"לפסח

 בע"ש חרוסתתיקן
 אין פסח של הראשונים י"מבשני

 בבהכ"נ ה"ו על קירושאומרין
 כרי קמח, בה שמו אחתחבית

 היקלתקן
 ברכה צריד אינו הפסח בליליהלל

 825ש"בלפניו
 בלילי מברכין אין ההלל אתולגמור
הפסח

 אפיקומן מצת אכל ולא ר'שכח
 ברה"מקורם

 מחברתה חמץ של ככר שלותהאשה
 לאחר לפורעה צריכה הפסחלפני
הפסח

 כיצר בפסח, עיפה לש שהואמי
יעשה

 בפסח הם מותרים  אורה מיניעל
 1 בפסח בבצים ללוש מותראם
 1 בפסח חמץ לענט הגירסא היאמה

 תנור להם שיש וי 1ישראל
בשותפות

 בפסח לבור חמהנפלה
 צלויה בתרנגולת חמהגרגיר

בפסח
 תרנגולת ר' והתיו היהמעשה

 והזפק בפסח בחמיןשנמלגה
 חמים ובובתוכה

 בי"ט בתרנמלת נמצאת אחתחטה
 827ש"ו פסח שלאחרון

 8%שמ"נ

 808רס"מ

 115פ"ז

 116פ"ח

 812רע"ר

 812רע"ה

 812רע"ו
 850שמ"ו

 80ל"ח

 818וע"ח

 154קכ"ז
 28ל"ה

 814רע"מ
 123צ"ז

 122צ"ו

 815רפ"נ
 816רפ"ר

 208קפ"ג

 3~1צ"ח

 44נ"א

 852ש"נ

 822יצ"ו
 821רצ"ה
 828רצ"מ

 824ש'

 824ש"א

 )ש1קי"נ

 825יט"נ

 828ש"ר

 187ק"ח

 184ק"ה

 188ח"י
 188קי"ב

ק"מ137

 188קי"א
 853יטנ"א

 858שנ"ב

 827יט"ה



 התשדבדת חמפתי890

 עונות אחר נוי לר' ששינרמעשח
 142קי"ר פסח של בשמיניוביצים

 טדט ידםהלגדת
 אמנם מותר, ביו"מ בכרורלשחוק
 818רפ"ה באנוזיםלא
 כדרכן, ביו"ם לכתשן סותרשומין
 817רפ"ו יו"מ מערב מוחז מלפליןאבל
 ביו"ם הסכירו נוי אצל לילרמהו

 127 ק"ב לבהמה עשב אנורת ססנוולימול
 ראשוז ביו"מ הנצורים ועוף חיהעל

 183 ק"ד 129: ק"נ יטני ביו"מ לאכלומהו

 822 רצ"ז תבשילין עייובי עושה הואביצר

 עירובי לעשות ישראל כלמנהנ
 823רצ"ח ותבשיל בפתתבשילין

 ונשאר העירוב בשר יטנאברמומטה
 1~1צ"ט לברוהפת

 אימ שוב בפסח, עירב שלצמי
 זש1ק"א השנה לכל לערביכול

 לאה אם ראשו, לסרוק אסוראם
 150קכ"בבחוה"מ

 ורריכת ענבים בלקימת להתחילאם
 161קכ"נ בחוה"מהנת

 במוע לכתחילה נוים לשכורמהו
 כרי בנין, עצי קורותלהוליר
 יאברויטלא

 אם במוער, הבנין יטינסיוסהו
 יו"ט קורם לבנותוהתחילו

 בננרי- פרסות-סוסים לתקזמהו
 בחוה"םברזל
 נוחני רר"ה ב' יום של זמזברכת
 לאסרואנו
 כלל יטני ביו"מ זחז לכררשלא
 סעיוה"כ תבשיל מומניואיז
 לסעום נותנין אם יוה"כ יטלכוס

לתינוק

 הברלה קורם תוקעין מהספני
 יו"כבסוצצי
 יוה"כ לסחרתלהתענות

 על מלברר לנשים סונעיןאיז
 ולולבסוכה

 ימים בשני לולב בנמילתזמן
 5~3שנ"ה חנ שלהראשונים

 148 ק"כ כשר אחד אנד רק נאנר שלאלולב
 למי החנ יסות בכל היקף ישאם

 149קכ"א לולב לויטאיז

 דפדריום גדץ ד"גדד"לגגדרג
 שתים מברר חעכה נרהרואה

 נר ירליק יטבת, ונר חנוכהנר
 תחלהחנוכה

 : 48 נ"ב א' בליל הרליק 'טלאמי
 להשתתף אחד, בבית בע"בשני

 חמכה בנריחר
 לברר צריר אם סנילה מקראעל

 סעשרהבפחות
 המנלה לקרות ורוצה לרררהיוצא

 . בי"נ בי"ב,בי"א,

 לאומרו חעם יטנהנו מסוקים,ד'
 המנילה, קריאת ביטעת א'בפה
 מנהנאינו
 רשאי בצבור המנילה אתחקורא

להמסיק
 במוצ"ש 'טח"ל בפוריםויהי-נועם

 להתענות תוכל אם שאלה אחתאשה
 מפני ן"ש, למחר אסתרתענית
 165קכ"ח הרררמורח

 לעברים בפורים מתנות לחלקנוהניז
 168 קל"א ישראל בבתי העומריםולשפחות

 821 רצ"נ פהרים בסעות קצבהאיז

 דם?ריפדרג עשז"ימח" 2דץלגד
 שמא לעוף,, אפילו סכינו בודקר'

 180קל"ר נפנטהבעור

 יטיש בסכיה לכתחילה לשחומאסור
 160קל"נ בראשו פניסהבו

 בראש הסימנט לנלות לטבחאסור

 159קל"בחנדי

 פש8ש"ח אחת לנוסא שוחמיזשנים
 המפרקת עצם לחתור למבחאסור

 878ש"י שחימהבשעת
 שאלתיו עצמה המלינהועל

 162קל"ז : 162 :קל"ו 181קל"ה

 )ש8רצ"א

 819ר"צ
 862שמ"ח

 41מ"ח

 167קנ"ט

 320רצ"ב

 167ק"ל

 880רנ"ו
 852שמ"ט

 151קכ"ד

 162קכ"ח

 158קכ"ו

 142קמ"ז
 144קי"ז
 854שנ"נ

 878יטע"מ

 864שנ"ד
 54נ"ז

 80ס"ח
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 סימן צריר שחוט, עוףהשולח
 828ש"ט ברורוחותם
 הגוי ביר שחומין שהובאועופות
 96 ; 94ע"ג ? מהו וחותם, סימןבלא
 88ג קמ"ר מריפות י"ח ברקינן לאהשתא
 89 מ"ה באומה הסרוכהאונה

 ג85שנ"ו הריאה בשיפוליבועא
 ואינה כולח עטופה שהיאריאה

 49נ"רמבצבצת
 והוציאו נברק שלא הטלה אורותעל

 79המ5נ"ט-ס"ו יחוץהריאה
 78 ס"ר 20:כ"ה והאיי הצבי ניקורעל

 שנצלז וביז שמבושל ביזוהלב
 כבר של בסימפח מחטנמצא
 בלבר אחת בכולא טלהנמצא
 ששאל הנפולהועל
 שנשבר עוףכנף
 צומת- במקום 'טבורה תרננולתירר

 50נ"ההניריז

 הארכובה מן העצם שנשברתרננול
 880שי"רשי"רולמעלה

 הירה על קמז עצם בקערה ר'מצא
 יטקורין בשו, אותו בוותלוי
 ג83יטט"ו לכלב וזורקהרט"א,

 בחלב בשר מליחה,הלכחו
תוערובת

 ג83 שט"ז כלל מליחה צריר איו לצליבשר
 בה ושמו ר"סא בה שמבשלטקרירה

 84גק"מ נמלח שלא אוח, שלשומז
 אחר בכלי הושם ואח"כ שנמלחבשר

 מיא הכלי נמצא ולמחרשלם,
 85גקמ"א הבשר מן שיצא מלחממי
 בפרוה 'טנתבשלו ורגלימהראש

 68ג קל"ח נמלחו לא והרגלים הואשונמלח
 אפילו אמלח רלא אחזא ברההוא

 882'טי"זלצלי
 כשמויחיז הקיבה, בעור קרוטחלב

 382'טי"ח בעורהאותה

 וש8 יטי"מ-כ עמה ונמלח בחתיכה מחוגרחלב
 78תץ8 שפ"ב ו*: מ"ו בכמה בחלבבשר
 חלב גה שגשל בקרירה בשרבישל

 108 פאא טעם בנותז בה, שהערה בכףואיז
 הבשר בחלמ בשר משום הנאסרתכף

 70ג קם"ח נבילה חלב והחיב נבייהבשר
 בה שבחשו בשר, קרירותהמניס
 170קמאו חלבקריית
 שבחשו רבי של בביתו היהמעשה

 876שפאא חולבת בכף רותחתקרירתו
 יטמבשלין בקרירה שהוחמומים

 5ש8שכאח בשרבה
 יטלחן על חלב לאכיל מניח ר'אין

 386'טכאו בשר עליו סוערשהוא
 ג7גקמאם הוא מלתא לאוריחא
 לאפות גבינה, או בשר מלאיןחררות

 859יטאס לכתחלה אחר בתנוראותם
 מהן באחר רבוק כבד או לבנמצא

 884 יט"כ"טכאא 72ג:ק"נ אסוריזכולז
 857 'טנאח רבוק יטאינוכבר
 הרבה, חתיכות עם שנתבשלכבר

 78גקנ"א כולן החתיכות כלאוסר
 857 'טנאז בצק יטל ולב.במילתכבר
 רמין יהורה, כר' סובר עצמורבא

 298רנשנ בטיל לאבמינו

 ~*וטדרדר2 כטשתבלדרג 2ו"לכו
 66ג קמ"ב רנים רם על לרביח אחר בחורשאל
 מבושלים רנים אחר חלב לאכולאסור

 854,טכאג קינוחבלא

 מבושלים קטנים רנים הובאו ר'לפני
 885'טכאר ביניהם טמא רגתמצא

 74ג קנאב רואהו ישראל ואין נוי שחלבוחלב
 858 'טנאט וכו' בבית-הגוי יטנעשוגבינות
 גוהג אם הנשה, ניר 'טל 'טומןאיסור

 ג2כ"הבחיה
 גירק בו שיש השוק שנתבשלמעשה
 875-76יט"פ נינקיולא
 והיתושיז שבערשים הז"יז עלששאלת

 66גקמאגשגכולסין

 והגעלה טבילההלכות
 75גקנאג טהרת-הכליםעל
 עם זכוכית לכלי יטבילם שמיםירא

 842שלאה חרשכלי
 00געאו ששאלת כלי-נחושתועל

 04גקלייט
 829שי"א
 829שי"ב
 02גע"ז
 88גקמ"ה



 התשובות חממת.892

 גוי של סכיז להגעיל ,ר'צוה
בקרירה

 להריח צריר הגעלת-כליםלאחר
 קרים במיםמיר
 הגרולה היורה להגעילצריר

 כלים בהשמגעיליז

 עכד"םהלכדת
 גוי 'טל רבריו על סומכיואין
 לרבינו שבועה גוי נתחייב אחתפעם

 200ק"פ ע"ג של פתחה ערוהוליכו
 מותר כומרין יטלבגררהמלתחה
 865שס"ר עליהזלהלוות

 אם ירוע יטאין גוים, מלבושיעל
 199 קע"מ מהוצ בקנבומ או בפשתזתפוריז

 נ5ח* ייןותל5נדרצ
 887 יטכ"ז ע"ז במיב בקיאיו אינז בזה"זגוים
 יש אם מחרש, שבאו האנוסיןואלו

 188קס"ח יינן מןלפרוש
 887שכ"ח אחר בחותם מותר ר"ז ר'הגרה
 184 קס"ג גוי של מי-תותים לשתות אוסרר'

 בכלי עפר בכחנתו גוי שזרקמעשה
 840 של"ב 180:קנ"מ "ןמלא

 864שס"ב בחומץ יריו ששכשרגוי
 רלא אליעזר כר' לן רקיים4נרהא

 179קנ"ו לזיוףחי"ט

 החבית מן ברזא שהוציא אחרגוי
 175קנ"ר בשוגג החזירהולא
 של מפתח היהורית הנברתשכהה

 סונרת והשפחה עיוה"כ,מרתף
 חביות היו ובמרתף הבית,פתח

 177קנ"ה וסתומותפתוחות
 מלוי בלא גוי של בחכית ה"זנתנו

 179קנ"ז ימים ג'ועירוי
 לחבית יטלנו חבית בין חילוקראיז

 188קס"אשלהם
 והפקירז ומזופפות, מגופפותחביות

 188ק"ס גוי יטל בחצרו"טיאל
 כלי לתור יטהוציאו שבחבית,"ן

 185קס"ר ממנו גוישמזגו

 בתור טפטפו גוי של מיריומיפות
 885שס"גהחבית

 838שכ"מ לאורכה רפקע חביתאההוא
 בו ונגע יק, ישראל בו ששתהכוס,

 187קס"הגוי
 מתחת המפה את והשמיט גויבא

 ממנו ונשפר ישראל שלכרזיין
 181קס"והיט
 188 קס"ז בכחנה ,טלא ביין 'טננעו נכריבגרי
 865 יטס"ג בענבים גוי ע"י הנצר ראיטנגע

 180 קנ"ח בחובו נסר "ן לו שנתנו אחריהורי
 ל,טתות לכליו הקנקן מן הגויהריק
 184קס"ב הקנקז לתוך החבית מן מזגוושוב
 של "נם שמרי לתלות אוסרר'

 יטהגוים ובכלים, בשקיםישראל
 889ש"ל יינם שמרי בהםתולין

 389 יטל"א גו"ם בשני בקובה "ז לישאמותר

 ו*5נירצ צותל5נד
 לר לחבריה, למימר ישיאלרשרי

 ישראל מפלוני מעות ליולוה
 'ברבית

 198קע"ג
 845 שמ"ב אסורה רבית רנכ"תא רש"הפסק

 מישראל רבית ליקח שאסור רש"י,הורה
 198 קע"ו ; 196קע"המשומר

 ישראל שהלר גח, של המשכוועל
 על ברבית אחר מישראל עליוולוה
 3~1 ע"מ 42;מ"מ הג"שם

 של משכונו על ברבית שלוהגוי
 567 שס"ז ; 255 רכ"ט ; 199 קע"חישראל

 רבית, של מעות בו נושה אחרגוי
 שבביתו חומש ספר הגויונמל
 278רמ"4נ כליםושאר

 דגזירדת צ דעמצדעד נרריםהלכדדצ
דהרמים

 888שס"ה כלום אמר לא בתורההנורר

 285 רמ"ד בגזירה או בס"ת ישבעאם
 ואין נשבעיז בתורה הנשבעין~ל

 284רמ"גמשלמין
 285 רמ"ה עולמית לו למחול שלא ונשבעקפץ

 840של"ג

 801רנ"מ

 841של"ר

 864שס"א
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 נמנה גזירת-צבור על שעברעברייז
 287רמ"ו "למנייז

 מעול- לצאת שלאגזירת-טרויי"ש,
 290רמ"חהצבור
 ישראל יפרה שלא קרמוניםגזירת

 278רמ"א הגוי מירמשכונו

 והקרש גנור נלאיפ תרוטההלכות
 204קפ"ו אוריער התרומהועל
 בפטח שלשה נכרית שפחה לוהיתה

 138 ק"ז תרומה נמילת בלא לצורכהמצה
 304 קפ"ה י חלת-האור שיעורכמה

 821רצ"ר פטח של חלה מרתולשער
 186 ק"ו ממקומה יזיזנה לא שנממאתחלה
 בשגגה ששחמוהו בכור אחרשה

 201-8קפ"א-קפ"ר

 טילההלנות
 צריר אם ימים, ח' קורם שמתקטז

 82 מ' מותו לאחר ערלתו בשרלחתור
 קה"ת בין הוא מילה מצותבר"ה

 85מ"אותק"ש
 מהו צבור, בתענית יסח"ל מילהיום

 47מ'נ חירויי סליחותלהתפלל

 ווגוו וו ג,וון*ווג "4"ש .,"*,*14*יא1
 יטיניהם את לחטוט נשיםצריכות
 205קפ"ז טבילהקורם

 1ע8 של"ז הגוף בכל חפיפה צריכה בזח"זאשה
 842 ,טל"ו בזה"ז בהם נונעת יסהנרהכלים
 99 ע"ה רם-בתולים עסק על להקלאיז
 81 ס"ט חיים מים טעונה זבה,עמ

 ן*ננילררנדץלכןרנ
 ופטר מילתה אחר ימים ר' נפמרבז

 207קפ"ח עליו מלהתאבל אביו אתר'
 ואמר ו' ועמר בחוה"מ, מתנפמר

 200קפ"מ וקריש הריזצירוק
 על יאמרו אם וע"מ בשבתאפילו

 801רנ"ח הרבר נאה הרין צרוקהמת
 רבר לכל המנ"ן מן אביליםאם

 211ק"צ לאואם

 שבעה כל לאבילים הראשעטיפת
 5~8של"ט ולילה"מם
 ולרחוץ לבז חלק ללבוש ר'הורה

 844יט"מ יטבעהלאחר

 וגגיטזשהוג וננשען טועןהלכות,
 לחבירו מענותיו למטור יכולאם

 251רכ"ר עבורו בב"רלמעוז
 שכבר ער והביא בירר, לימנה

 258רכ"ופרעו
 לק ח"ב שאתה שהורית מה ליתז

 252רכ"ה בר הייתי משמה השיבוהוא
 מעות, לו יסחייב בחבירו שיורעמי

 ,2לו כלי במתר ליקח מותראם
 258רכ"ו ממונויכרי
 ה' טוען המשכוה שבירו.ראובז,

 3ט1ע"ח הלויתירסלעים
 מח המטבע, ונפמל לחבירוהמלוה

 249-51רכ"ב-רכ"נ לוישלם
 870שע"ב העיריות מן נובהבעל-חוב
 העולם לבריאת ממנו שרלנשטר

 878שע"זכשר

 פקרוןהלנות
 של הקטנה לבתו טבעת הפקירהאשה

 256ר"ל הימנה ונאברהרבינו
 ביר לע"ז משומר שהפקירפקרוז

 195קע"ג המשומר ותבעוישראל
 יצא הפקרוז שמחמת מועזראובז
 עלת והכביר עושר קולעליו

 'תשרל"א יותר לתובעוהמושל
 ןג2רננוץ גתגנירדץדולגנןרנ

 כותב היאר קרקע, לו שאיזומי
 לו ונתתי ובמתנות:בשמרות

 298רנ"ה בחצרי קרקע אמותר'

 על ולבעלה לה נכתב מתגהשמי
 268ר"מ אחר מכפר חיוצאמעשר

 יכול איז וקניה בעריםמתנה
 878,טע"ח בולחזור

 1גרררנדתלגנררנ
 מצמרפים אם לזה, זה שקרוביםערים,



 התשובותמפתח,894

 284 רם"ב 1 מרע שבשכיב בערותלהעיר

 לומר צריר איז מעשה בו שישברבר
 254רכ"ח ערייאטעם

 דאטטכתא קגיןהלכדת
 מועלת ראסמכתא אמירהאם

 286 ורל"ח : 868שס"ובהקרש

 265רל"ז קנייו בעי לא ערבות המקבלערב

 קורם בו לחזור יכול בקנייזערב
 265רל"ז המעותנתינת

 חחפץ לפרוע חייב השליששמעוז
 הסעירה ההרשאה כפילראובן,
 259רל"ב החובשגפרע

 שכירדתהלכדת
 רבר ישתנר שאם לחבירו, שמתנהמי

 חייב חלקו, לו ליתן ירועל
 264רל"ו לוליתו

 267רל"ט אגרא פלגא בטל בפועלאמינא

 שדתפיןהלנדת
 אחר ירצה שאם שנשבעו,שיתפיז
 סעכב חברו יהא לא לחלוקמהם

 88 אע 1 יעל

 לו ,שזיכתה חלקו, תובעיהורה
 90ע"ב בשותפותחמותו

 חבירו, לרעת שלא חולק ארםאם

 מ24רל"ה חלוקה הויאלא

 חבירו את תובע השותפיז מןאחר
 282רל"ר נופו בפריוז מחצה לוליתז

 שותפים להיות שהותנו ושמעוןראובז
 שויז הפסר, שיש עכשיובשכר,
 280רל"ג 1 לא אובהפסר

 כח ולנתק לחלוק ללוי כח ישאמ
 104פ'השותפות

 דגחלה 'רדשההלכדת
 372 'טע"ו יוצאי-ירכו לכל בירושה קורםהאב

 תובעיז וקרוביו לע"ז, המשומדמת
 ישראל, ביר שהפקירהפקרח
 195קע"ר ירושהבתורת

 וקדהטע אישדןהלכתו
 בשעת ברנות שבע אומריםאם

 212קצ"אאירוסיו
 בשעת אירוסיז ברנת מזכיריזאם

 218קצ"בגישואיו

 ברכת עם בפה"ג ביור ולאשכח
 216קצ"רנשואיו

 ונשואיו ארוסין ברכת לבררמהו
 218קצ"ה אחר כוס עלביחר
 העיקר חיא מהז איזה נשואיובברכת

 219קצ"ו שחרית ברכת או הערבברכת

 221 קצ"ז קרוב הקירושיו מעירי אחרנמצא

 והיתה כסמ, בטבעת אשהקירש
 221קצ"ח גהב שהואסבורת

 האשה, את לו לקרש שליחהעושח
 231 ר"ו שטר-הרשאה לו לכתוב צריראיע

 וחתם קרושיו מעירי אחרבא
 214קצ"ג חבירו את גם וחתםבכתובה

 עגרח שאמרו ואיש,אשודאיש
 871שע"געבירה

 872שע"ר חסותו עם עבירה שעבראיש

 872 שע"ר לו לחזור מותרת שזינתה,גרושה

 ליגשא מותרת בעלה, שמתמניקה
 247וי"ז חרשים מ"ולאחר

 לו אסור מבעלה, נרושהמניקה
 248רי"ח ממנה בנה אתליקח

ו"לננד",
 ובוודכו"

 דכ~זדבדרג
 נכסאי כל בכתובה כתבראובז

 מאלה חוץ לכתובתיראחראיו
 5~2ר"ט הכתובהפוסל

 כתובה, לתבוע לה יש איילוניתאמ
 97ע"ר לאואם

 889 ש"ע בפרעת לשטר-חוב קורמתהכתובח

 צרינה מכתובתה, שנפרעתהאשה
 870שע"א מב"רכתב-פרעוו

 285רל"ח ? לא או משתעבר בכתובהקבלז

 הפסירה לא גוק ע"י שנאנסהאשח
 198קע"ב כתובתהכלל

 על נשבעה ולא האשהמתה
 כתובתה עור גוביז יורשיהאיז כתובת~

 248 רי"מ 2451:יי"ב-רי"ר
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 כתובתה על נשבעה שלאאלמנה
 לא לשמשז, נימת זמזולאור
 246רט"ו כלום בנישואתההפמירח

 שביר מה כתובתה שתובעתאלמנה
 889שם"טאחרים
 ומפרים מטלטליז שתפסהאלמנה

 868 שס"ח 248-9;רי"ט-כאבכתובתה
 לנבות הבא חאלמנה אפוטרופוסעל

 יורשיז שתפסו ממטלסליז,כתובה
 סהם נובה אינו הבעל, מירבמתנה

 242 רי"א ; 289ר"ו
 עם9 על אביה לבית שהלכהאשה

 בעלה, וביז בינה יטנפלהקטטה
 284ר"ח במזונותיה חייבאינו

 דיגגדגם גיפ~יןד,ל5בדרנ
 299ר"ר בלילה ליתנו יכולנט
 הנט בנט, אביו יטם יטישינהיום4

 )ש2ר"המטר
 מ2קצ"ט ארוסתו אשתוהמנרש

 והיתה ר" בבית ישנפטר אחרבחור
 לקבל ר' פני ובקט ארומהלו
 228ר' ניטהלה
 ניטח, את לקבל יטליח יטעשתהאיטה

 לא אחר, שליח עשתהואח"כ
 986 ר"א בתרא בשביל קמא שליחבטלה
 לקבל ערים לפני 'טליח 'טמנתההאשה

 לשליח והוריעו אחר במקוםניטה
 3ש2ר"בונתרצה

 אין נוק ע"י לא,טתו נטלטלוח
 5ש2ר=נ נטניטה
 מביתו יםנירשה עליו צועקתימטתו

 טוען וחוא : כתובה בלאוהוציאה
 צרעת סמני כי מטאה, טעותבמקח
 258ר"1 בחוטמהנראיז

 אנומים בפני העלמה 'טקרשאנום
 קרושיו בתשובה, וחזרוחביריו
 191קע"א נם להצריכהקרוםין

 סשוסר יבם לפני שנפלח היבמתעל
 5ש1קע"נ חליצהצריכה

 רגוקראב.אורי
 ישעיחו פמוקיפירוש'

 18כ"א או : מהישעיהו

 ירמיהו פמוקיפירוש
 1א' מ"נ ל"ב:ירמיהו

 1נ' י"טמ"ר:

 יחזקאל פמוקיפירושן
 2ר' א' כ"ו:יחזקאל

 2 ח' י"בל"נ:
 2ו' כ"אל"נ:

 6י"א י"זמ':

 8י"ב י"אס"נ:
 8י"נ י"רס"ז:
 8י"נ וכ"ג כ"בס"ח:
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 התלמדרמאמרי
 ב'( כ"ב, )מפרא ציבור של חמאות שנישחמ
 21( לרברים תנאים )מר' בימוי משבועת שוא רשבועת חומרא הואמה

 אותו מחזיריו אין ב'( ל', )ברכות תלמורא ראמררהא
 ב'( כ"ר, )ערוביו וכו' לרירה הוקף שלא, רחבהההיא

 פ"ג( פמחים )תוספתא שני קעשר ולא קליםקרשימ

 מ"ג( פ"א: שקלימ )משנה במקרש יושביןבכ"ה

 א'( ג', )ר"ה לשונות בר' משמשכי

 ב'( ל', )ר"ה מתניתא קשיא ושמואלולרב

 כ"נ.( )מגילה אבלימ תנחומימאי
 וכותבת מוכרת אלמנה ב'( צ"ו, )כתובות רמניאוהא

 שם( )כתובות ראייה להביא היתומים על בבית, נשאת שלא ערהאלמנה

 שותקת והיא לפניה במחלק ב'( קל"ב, )ב"בראוקמה
 ב'( נ"ו, ; א' נ"ה, )ע"ז ובור ונרגותני גתלפרש

 לגרולה עולה ארם איז א'( )י"ר, בסנהרריו ראמ'הא
 א'( י"ג, )מכות באזהרה במעילההזר

 א'( כ"ר, )זבחימ בקרשים פוסלת רחציצהמנ"ל

 ב'( נ', )זבחים רבתרביצא 'מן בק"ומלמרת

 בס' במינו מיז ררבנן אליבא ב'( צ"ז, )חוליז רבא רא'הא

 ב'( י"ב, )ערכין סנחריב ראגלינהו שניזתלת

 י"ר:( )כריתות בתו עלהבא
 ב'( כ"א, )כריתות במשא מממא לא מיהא שרץנבלת

 כ"ג.( )כריתות קל איסור על חל חמויר איסורלרבי

 שטדביםעביב'ם
 מכיר בר נתו לר' רש"יאגרת
 יינו מו להסריש יש אם מחרש, שבאו האנומיןאלו
 כורש על המלר קבל אשר המשיח, הואמי

 ולבו לאב שנה מלכים, שנות מקצת מנו שלא יאמרמי
 ממר שאילת זמן לאחר ושלא להקרימשלא
 ? בגולה לתקופה בפ' ממ,ר שאילת זמו לקבוע ראומה

 ירק? אכילת משומ ומוערות יוה"כ דחינןהיכי
 ? ולולב שופר על הקפירו ולא ערבה, משום המוערימ לרחות ראומה

 מלאיז עושיו שאנו חרשי-העיבוריםעל
 מזידיו יהיו ואל שוגגיו שיהיומומב
 רמותר בלע"ז. אותו ואומריו כו אחרי לרקק שררכן לחשיםאותו
 הא,רי את שהורגת חיה היא פרוונקה בתה"נ, ר'מצא

 190 קס"מ : 188קפ"ח

 292ר"נ
 292רמ"מ
 311רע"א
 23כ"ז

 28ל"ר
 29ל"ז
 293רנ"א
 22כ"ו
 29ל"ו
 244רי"ר
 244 ג " יר

 247רמ"ז
 55נ"ח
 297רנ"ב

 26ל"ב
 27ל"ג
 19כ"ר
 298רנ"ג
 28כ"ח
 25ל'
 28ל"א
 24כ"ט

 192קע"א
 18כ"א
 13י"מ

 11י"ז
 10מ"ז
 18כ"ב
 144קי"ח
 ?14קי"ט
 14כ'
 843של"ח
 300רנ"ז
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 4י-7%. 20, :נקור-הבשר
 287* נשיקה: 81-ש119נשיאת-כפימ:
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 ש ]בנמרינוי[ יחיאל בר' נתן ר' 86--293. 9, 8, : מכיר[ ]בבבר' )סתם( נתןר'

.31-36

ס

 סדר 160. : חולין של ברייתא סדר 163. 162, : גחל:ית ע"ג בשרסדר

 נ סידורים 14, : סידרי-העולם 374. : הגאונים תסדר הפמח סידור 76. :התקראות

 322. : רש"י[ ]בבסדור סידור318.

 320. מפינה: 261. ןסחורה
 47. :סליחות

 323. 312, : גאון סעדיהר'

 : חומש ספר 119 : ישנים ספרים 368. 275, 248' 241, 132, 19, :ספרים

 בר' יצחק ר' ספר ג'. מ*ז אמ"א, ה' סמ"ג גרשות: רבינו ספר 273.312-13,

 1350 285, 88, תורה: ספר 19. : שלו[ קדשים סדר ]נניה,ודה

 292. דבי-רב: ספרי 1. אות 292ספרא:

 107. :סרסור

ע
 הקדשים: העצמות רקב ע"י בע*ז שבועה 65--364* 337, ן זרהעבודה

 8. אות200
 145. : העיבור סוד בעלי 47ף-~145. 17--א(1, : עיבור 287. 198, :עבריין

 146. : העיבור מסדרירבותינו
 243. :עגונה
 250. ן ישראלעדת

 214 : קדושין עידי 41. אות 215 : כתובה עידי 373. 254, 214, :עדות

 1284 מרפ: שכיב עידי 254. 214, : קנין עידי 14.אות

 381. : עזראר'
 של- ]בבתלמידו נתן בר' עזריאל ר' 96. ! רש"י[ של ]בבקרובו עזריאלר'

 1334 18, אות 174 172, 96, :רש"י[

 66י ? 63 : הארץעתי
 265. :ערבות
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 97. :ערביים
 9* אות 229 271, : אגרות[ ]אוערכאות

פ
 285. 193, : שבוייםפדיון

 131. אות 87 עדיות[: ]=במשנהפסיקתא
 47. : דרחמיפסוקי
 345, 41--340, 338, 333, 322, 196, : הצרפתים[ ]בבנימוקי רש"יפסקי

 : שמעיה ר' ש:ל הלכות פסקי 343. 340, : ]בברשב"ם[ שמואל רבינו פסקי364.
,305.343 

 257. 255, 195, :פקדון
 1. אות 204 :פרובינצא
 3--4. אות 300 :פרוונקה
 75--273. ]בבפריס[.פריט[
 73. אות 280 103, פעךטים:פעףט,

צ
 263י : צדקה 01נ 209, : הדין צדוק 76. :צדיק
 282. : ואהצ

 13--110. :ציצית
 1ג אות 361 וערב[?  וסתי ]ב:צורת נכריותצלמי
 10. אות 57 הגדולה:הברה
 232. :צרעת
 1; אוז 81 ב/ פרק מבוא ב--גליקיזם(: העתיקה צרפת לעחןצרפת:

 7; אות 175 3; אות 165 1; אות 140 5; אחז 114 36; אות 96 136; אות88
 1. אות 321 16; אות 60;290 אות 279 9; אות 272 3; אות 265 10; אות214

ק

 298. 96נ 84נ 267, 99, : מרבותי קבלה 286. :קנלה
 7נ 81, ? [ ב10הביבנ( ]בבקבלון
 1207-11 ן המתקבורת
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 10. : מטר שאילת זמן קביעת 144. 16, : המועדיםקביעת

 145 י יהודה[ בר' יצחק ]בבר' הקדוש 76. הלוי[: יצחק ]בבר'קדוש

 22--221, 91ן, : קדונין 210* 209, 207, 37, : קדיט[ 119. 118, : קדוטה 136.146,

 136* 45, 28, 26, : קדשים231.

 5. :קונטרימ
 29. אות 134 34, : הזקן קלונימוםר'

 275. 8ן. אות 273 : [ 5זטבזט20( ]בבקרטיע"ט(

ר
 381. : יטמו( את להזכיר )ירא ראונןר'

 1362 356, 322, :הראט(עים

 45--154, 40--138, 136, 125, 19--113, ; 42--40 : ]ב:רש"י[ )סתם(רבי

 40--39נ 37--321, 19--313, 11--306, 54--251, 209--199, 76,184--173,

 בר' ר"י או ]בברש"י )סתם רבי 36. יקר[: בר' ]בבר"י )סתם( רבי 344.349,

 )סתם( 89--188.רבי 148, : יהודה[ בר' )סתם(]בבר"י רבי 7. 1, אות 122 :יקר[

 : יטמשוה בר'  קטלמה ]ב:ך' )סתם( רבי 1. אות 357 : יהודה[ בר' ר"י או]בברוט"י

*350

 50נ בר"י[: ]בבר"י הרב 314. 160, ]בברזטאי[:הרב

 317, 307, 35נ 16ם 200, 5ל1, 166, 149, 144, : ]בברש"י[ )סתם(רבימ

 41--0ג אות 182 : בר"י[ ]בבר"י הגדול רבעו 1170 בר"קי ]בבר"י רבימ336.

 8פע 1322 ]בברש"י[1 נטיי רבינו 349. בר"י[: ]=בר"י הגדול הרברבינו
 267, 99, : רשעי נטל רבותיו 37* ט[כבבל: רבותינו 1. :רבני-אלצורא

,284,296 .298 

 367. 345, 73--271, 263, 255, 99--96ן, 07ן, 103, 42, :רבית

 268. : ריטלין 68. אות 362 : רוסתה 35. 34, :רומי

 7, אות 326 325, 312, 230, 216, 37ן, : יצחק[ בר'  ,טלמה ]בבךןר"ט[

 7. אות 20 : רש"י[ ]=יטל בתו חתונת 7ןן. 08--07ן, : חולה רש"י 35.352;
 רטריי "טל ]ב=ביתח בתו בן 5ן. אות 256 ט"י[: ]:=ר ר' יטל הקטנהבתו
 7. אות165
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ש

 בעשרה בארור שבועה 284. 88, : במ"ת שנועה 252. :שבועה
 1369 248, 46--243, : האלמנה שבועת 295. 86,292--284,

 16, אות 246 : ב"ד עפ"י הנשים שבועת 253. ןשבועת-הייסת

 : שבועת-שוא 8. אות 200 : הקדשים העצמרת רקב ע"יגוי

 1328 161, 159-60, 72,שוחט:

 1274 : לש,וק הנועדים קהלות 61--260. :שוק

 1292 : ביטוישבועת

 ש'בועת- 8. אות259
.292

 07--104* 92--90, 88, :שותפות

 60--259* נסטר-אפנה: 1373 99--298, 30--229, 216, 13,ט(טרות:

 31 : פסיקתא נטטרי 298* 268, : : מתנה נטטר 1260 259, 231, ןפ(טר-הרשאה

 13. נטטרות: מנין 282. : צתאהשטר
 : לקבלה )טליח 227. 24--223, : להולכה )טליח 27--226. 224, ןשליחות

,224--26228--29 

 24. : ט(מיטה 281. 240, :שליט(

 322. ]ב:רש"י[: נט"י 142. היצחקי:שלמה

 )סלמה ר' 56--1355 352, 302, 129,  וויוויי ]בבבר' )סתם( נטלמהר'

 י מטורש( ]או מטרתט( 1טלמת ר' 1366 י ברוך[ בר' מהר"ם 'טל דורו ]בבבן)מתם(
 בלאנ"ם עמף בר' )טלמה 1257 : ענה בר' נסלמה 291. 250, 249, 173, 123,129,

 226. לאנשלמה[: בבבן]ב:בלאנ"ים

 337. 169, ]בברזטב"ם[ ט(מואל ר' 343. 310, : ]בבמויטרי[ זקנינו ט(מחהר'
 165 162, 140, 74, אות 67 57, : ]בבמויטרי[ נטמעיהר,

 43נ 335, 328, 319, 315, 310, 305, 298, 242,287,
 67נ משאנץ[: ]בבהשר אברהם ב"ר שמשוןר'

 3. אות 315 יהודה: בר' עניאורר'

,175,177 180 

 240. ן גאון 1"וירא רב 1. אות 364 : גאון האי דרבשערים

 72--68נ : העיר[ ]בבמושל הנטר 4. אות 350 : במגנצא[ 1084 ]משנתשריפה

 58. ן הגדולהתייר
 66. חולקין: דממונא תיקו 66. : לחומרא דאימוראתיקו



 י ל ל כ ח ת פמ

 355. 130, 19--118, 102, 78, 57, :תלמוד
 הישויבה בני תלמידי 66. : חכמיסתלמידי
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 94, 76' : התלמידים119

101 1 .312 
 144. 14, 10, : תקופות 1237תנאי-ב"ד:

 157. 155, 54, 48, :תענית
 )אטנ 279, 276, : טוק תקנת-ה 314. 28' 22, ן מקנות 201. 125,תקנה:

 תקנת 46--145, : ערבה תקנת 236. : כתובתא תקנת 290. טררעם:תקנות
 רש"י תקנח1 230. ר*ג: תקנת 37. )טבבבל: רבותינו תקנת 1239קדמתיס:
 46--145. ולוכב: נטופר תקנת נ אות 290 לן[1]בבואלנן

 13--5ע. : יונתן תרגום 94--293. : אונקלום תרגום 19. :תרביצא
 204. 136, 45, :תרומה
 תשובות 1306 : הבביים תעעבת 1354 139, 130, 129, : )סתם(תעעבות

 ני ]ב:גא הגאונים תנטובות 312. 300, 99--298, 194, בבל[: ]בבגאוניהגאונים
 תנטובת 312. י נרבונא[ גאוני או עשי ר ]בבתשובות הגאתים תמןבות 131 :רומא[
 : כתב-ידו רש"י תשרבת 353. רועשי[: ]בבתעץ' הקדמתים תעעבת 133. :רגמ"ה

 14 אות. 53נאו



 : ב( לטפר ותיקונים,השמטות

 לרש"י המיוחסת זו, -תשובה צ"ל : 1 ש' מקורות 328 עת' ש"זסי,
 ; מ' סי' 49 קובץ שזח"ה כ"י ח"ב לדרך בצידה הובאה בר"י, לרעי כ"א לוואינה

 ח"ב שבה"ל קצור ; )סתם( רבי בשם 220 ח"ב האורה ; קכ"ו סי' מ: כ"יאו"ה

 : בשם רל"ד סס"י שבה"ש ; בר"י ר"י ן בשם ע"ג( סי' בבבנדפם ח54 סמ:)כ"י

 : בזה"ל רל"ו סי' ח"א הרשב"א ובשו"ת ; י'הודה( ]בבבר' יצחק ר' בשםומצאתי

 את תנזה ואני ז"ל, רש"י כתב אנה ידעתי לא וכו', ז"ל רש"י משם שאמרתומה
 )בב.ע"ז סריקי בוקי שתלה. אני אומר משמו, אחר אמרהי ואם ז"ל. הרבאנזרה

 עליו חתוס ז"ל הרב ואין הענין, לזה ידעתי לא דבר סוף וכו'. ז"ל ברבינו :(ל"ז

 :יעכ"ל
 במקום להתפלל הציבור -נזתהר צ"ל : 1 הערה סוף 328 ענז' ש"זסי'

 הרשב"א ובשו"ת שם. ושבה"ל או"ה עפ"י זה ותיקנתי מל'התפלל". הציבור"מונע

 יום. מבעוד ערבית תפילת ממהרין כשהציבור :הגי'
 וכו'. בביתי בלילה אזכור אם אמר דמימר : ש,ת : 2 הע' 328 עמ' ש"זסי,
 למצוה. ושבועות ימים ן שת : לבסוף 4 ש' 328 עמ' ש"זסי'

 ]בבמזה[. עצמו -והמונע צ"ל : 6 ש,' 255 ענז' רכ"טס'י'

 של בזמנו ליטרא לכל פשיטים -ר"ת צ"ל : 73 הע' 280 עמ' רת-אסי'

 כנכון. שלא העיר ט"ו( אות )שם מילר ור"י פשיטים". "ור"ן במקוםרש"י
 "וכשבתאי". במקום לכאן -וכשבאתי צ"ל : 11 ש' 377 ענז' מ[פ"בסי'
 במקום אותו לזהות בבואין צ"ל ן לבסוף 53 הע' 51 עמ' נ"הסי'

 אותו"."להזהות
 אלעי". "בר' במקום אילעי כר' העם 2בנהוג צ"ל : 9 ש' 17 עת' כ"גסי'
 במקום לרה"ג השטרות בבוספר צ"ל ' 29 הערה סוף 91 עת' ע"בסי'
"לשטרות",
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 18צ1שסם3נ "5"אש  70יש ז30בות 5ש11"1ת"ץ10ת 01 "אש :ם8ב "אשש5ז11
 5"8ב55זמ( ז"ק "5 נתב "אש שס81תסם 01 "ז5ש%ש5"יתן תן "אש%בעבע
 שקומ"ששב 0ש ""ז1 "אש אסז5אמ( ת02ז1 01זשמסם 01 "אש ."שבש5"5"אןק
 85ת1ש%זאד 150ב 8"א5 7י"ת שא118 מ0 "אש "111 נתב חז70י 101א5ב(1
 "אש תבות נתב ת0 "אש ץזב01ש15עם "71ש5 01 "אש אסת"זע.001אס5

 8ת%זם8 "אש % אשן נתב אש5.12"1ז5שת"ם
 ת% שן ץבהת "6 8תם10 תב 0אסם 01 "אש 1בס%ש011ע 5שמ"ים01
 "אש 5"בת1ש נמב "אש ס1אב%בא מ%0שסב"ז 0ש "אש 55"זש815 01"אש
  אם7י"3 "%קס"ע 8ת1זם8 "אש ש5ז11 ,5"8ב55זמ( אש1,ו 131ס"ע5-ותם

 ~5באע ת0 "אש מ%0ש5"ם4 01 ץשז"קסזק 5שאשיז תו "אש ץ8.1101תב[
 %א5ב(1 ,ו"תח "אש 8תם0זשחסב6 01 "אש '5"8ב55זמ(11שסת2

 שבאןק

 5ב שן 5ב,ו נ"שב1סת5תם ת% שתסת2ז"%מ( זב"ת ,5"ץ0זקך "ז"א7ו"א
 8בא 83"י11 15 שתם18ים-11"5 ת02ז1 ותם5תסע5"ז *110 2551 *ע.299

 "ז"אןק "א 5"שבש5 ץ11בס0יגם4"תם ו07 "אש ~5ב6 01 "אשס1מ830
 5"סזם50 :שבאש "אןק 8תב[ 5"80 שסת 8ת10"6 ז"אש1ם 0ש "אש-15זאמ(

 5תב1ש ז0 0ש "אש ,5ם"51ם4ג שם6 5ת1בת2"ז "אש %בימת"ז"קץשז"עסזק
 01 "אש א15,ו"3 "%עס"ע ת,י80 0ש.ץש%תז"שם

 ת% ,ת5%0ם1סתסם 1 "חבש %5אש ץש1ת5שזסקעס 01 8תן55"זק%םץתז
 "58שישבז8 0ש 5ז550"01זע 1ת%באמ( ,2ש71וסתז"אסןק זם8תב%"11ל%זב4ג

 נמב %5ם0נ1 8ז"26ת31( ז10 1ם1"זבם 8מ81ב"ז 01 "אש8"סמבץ8ב
 .5ש""א5 1 ותב 150ב 8"ש6ם8ת1 0ש ץות 85ת"1ז1 661ב(1 51ב5,זם5116

 שתם5%8"זע 01 "אש 7י"ז6"1ו 1בס01081"אןק "8"011מ( 80,01בס%אמ(
 נתב .ז4ג תסם[ ,תבנת11"3( שתם518"זע 01 "אש 1אסבז412ג-מ83ז0

 ת10שב12 01 ,בס1ז"1ת1ל ז10 אתיק1"א 0ש 8תיז6 15אש וז70י 0ש"אש
 נ107שת"ששב 01 "אש ;שמם58ש5 נתב 0ש "אש 5ז"א6115ווק ז10זי"אש
 8ת1חבש5ת1בק "זבם נתב שת111ב1תם 55"תנת1ח מן אמ1זבע"זע%5אש

 "ת2ם01ץ ז10.ת%0שבס611ווק
 [2ג!15 ,א%ת5אתע[2 ,.1ל.4ג-מ.1ו.[



 ק 1 6 ו 1 [ע

 ז40] סאן (5ב1 זס(זבעף 01 ב ץזע(תסם 1 סי2א 11ססחפ111ע5זעק

 17ת 1בם1ז0ן15א מ81ען5 01 סאן ח15,וסנ ץ(111עת1תז0]( ס14%1 111סא(
 ס881נהל ,5ספ1ל 5ב 8סן(ס6סז 111 סאן ב5ת0ע5ס(1 סזעןבזסן11 01סאן
 .5סת11ן פת1זעל1 ס5סאן 5זבסץ 1 סיבא 8בא סא( ספס11ץ1זק 01-סזק

 פ111זבק ז10 ץ1זבם ת10ן2ם11חעע ב 4"4",3441 01 סא( ם1ז0(15א118ב
 ם1אב1בא 1ב1זסןבבת אן0ח( 111 ןע1זם5עתבות אתב 111 )(ת1זק8סן051עס8

 ת1 סאן ב5ת0ק5ס(1 01 סא( זבס4ן ן5ב~1 נתב 11זסן5ס,%י .סקסזע~11

 א(1בס7י 01 1ב1זס(בות 8ס(%ם ת1 סאן ס1מב0111
 5ב7י 1(עזן5 א(71י סא(

 8סזס(ןבם5 11ב זפץ0 סאן ן5בץ סזעןבזסן11 101ביסב81ס1ת
 ןע"

 ,1א5ב(1
 ,5זס0816ם 8תב קע 0ן סןבנ ן110 ןסץ ס8בות ס1חב11ביב ת1סתס

 .סתזע01ץ סאז ס05קזעע 01 שאן ןתס5סזע ס1תע01ץ 15 0(ןתס5סזע
 ס5סאן 5ס(זע50 ת1 ססזא( 5(זבק ת0 סאן 515בח 01סת11%-ץן11ס,ו(

.5ןק1זם5עתבות
 ס5סא[ך ב5תסק5ס(1 01 1א5ב(1 1חחב(1[ תסת50101 תסח(בב15

 וס ,5סץ0זץ' 1בן1עבם 01 סאן ץא(עלן 01 ]סת"בעתזבאךן 1תז10ב
 סןןת6ס8 ת10ןעח1זןתסם 0( סאן ץז0ן15א 01 סאן 75יסנ תןתזסאןז40ל

 ס(תבזע נתב תן סאן 8תב1סת1א(1 תז0ז1 סאן 8תס(ס5 11בא 01סאן
 1 1 אן ץזעןתסם 0( סאן ן5ז11 ס8ב(ס8 01 סאז אז12 .ץזעןתשםס5סאקר
 "5זסןןם[" 8סזזס1סז[ 0ן 5ב 11ן0זספפ1" 11ן זעס ,]5ס(זע50זסץ0
 ססזאן נסזנתעא נתב 70ון-ץןאפ1ם תן ,זס"בתעת סזב 8ס5בח ת0סא(
 5בתס1ח0זק 01 סאן ץב8 נתב סאן 1בם1ן(בזע 5ת1510םס8 01 ןא5ב(1נתב
 15א ןזע0ך4 111 .5סץ0זץ' ץסאץ' 7וסזאן ס1חבזס518ת0ם ןאפן1 ת0סאן

11011040- 
  תסס7יןס"

 1בתזסןתן 5ס5באע 01  א715יסנ 1בתעתזתזסם ס111

 אזן,ו 1ב1(סע5 515באעתזם ת0 סא( ס61ז 01 "אז 75יסנ תן סאז(ןתז0ת0(ם
 ס111 01 א(ע5 5ס1ן1ם 5ב ,5תבס1זל( 51סץ0זץ' ,ת1110ביבך4יסזזס1ס1~ל
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