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 המבארהקדמת
 הודאה נותן אני המדרש מבית ביציאתי הקנה בן נחוניא ר' אמר ב; כ"ח גביכיתאמרינן

 אני זצ"ל הרא"ם רבינו של מדרשו מבית שיצאתי כהיזם אנכי והנה , הלקיעל
 אשי את לבצע הלוס ער הביאני כי יראיו בסוד לבב בכל ה' אודה חלקי על הודאהנותן

 , ראם תועפות בביאורי יריעות ולפרוש כת"י יראים הספר של העמודים כל להקיםהחילותי
 האלשיך ופירש , חקיך אלמר למען עניתי כי לי ביב ע"א קייט ]תהלים ישראל סלף דוד אמרוכאשר
 גמררש שאמרו ע"ר והוא חקיך אלמד יטורין ע"י למען עוני ביסורי בראשיתי עניתי כי ליטוב

 בכל כתב ולא נפשכם ובכל לבבכם בכל בה כתיב ק"ש של שניה בפ/ מ"ג נח פ'תנחומא
 גדול צער בה שיש לפי שבע"פ תורה ללמוד א"י ותענוג עושר שאוהב מי שכל ללמדךמאדכם
 אלמד למען סבה[ הוא ]כי עניתי כי לי טוב דוד אמר ויפה יוסף עץ אפי' עיי"ש כו' שינה.ונדוד
 יצורים בלא אדם לך אין פצוב ב"ר במדרש שאמרו ע"ד הכתוב דברי עוד לפרש ויש .חקיך
 כי ]מאחרים[ לי. טוב דוד וזש"א הבדרשי[ גירסת בישת ]עיי'ש יסוריו שתורחו לאדםאשריו
 . האדם[ בני ותענוגי וזהב כסף הרבות למען שעינוים כאחרים נלא חקיך אלמד למעןעניתי

 חלקי ששמת ח"א לפניך אני מודה הו"א מה ביציאתו אמרו שם דברכות בגמראובברייתא
 לד"ת משכיס אני משכימים והם משכים שאני קרנות מיושבי חלקי שמת ולא בהמ"דמיושבי
 ואינם עמלים והם שכר ומקבל עמל אני עמלים והמ עמל .אני בטלים, לרברימ משכימיםוהם

 שלשה להבין ויש . שחת לבאר רצים והם העוה"ב לחיי רץ אני רצים והט רץ אני שכרמקבלין
 בספר ועיין כו' העוה"ב להיי רץ אני כו' שכר ומקבל עמל אני כו' לד"ת משכים אני אלוהלוקות
 כפל לפרש לי והנראה , ז"ל הברכות מעון בעל הגאון w"p בזה מש"כ פי"ז ג' מאמר המורשמן

 המדרש לבאר א' אות בהערה פצ א' מאמר יהושע חוסן בספרו י"ל אי"ה הגאון עפמש"כהדברים
 מקיים זו ומ"ע 1 אותם ולמדתם של המ"ע לקיים א( . ענינים שלשה יש התורה בלמוד כי שם וז"ל פי"מויזר
 היא נ( 1 ויוהר פעמים אלף אותה ושונה מהתורה אהד בדבר היום כל עוסק או ושוכח כשלומיאף

 חז"ל וררשו ושננתם ממ"ש נלמדה נוספת מצוה והיא , הלכותיה ויודע בקי להיות התורהיריעת
 . מיד לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם . אל אדם ישאלך שאם בפיך מחודדין ד"תשיהיו

 ועי'א שם. עכ"ל הבלין, תורה לו יצה"רלבראתי בראתי וכמשחז,ל היצר להכניע מועיל שהתורה'(
 עמל אני ב( . אותם ולמדתם של המ"ע לקיים והוא כו' לד"ת משכים אני א( ענינים, ג'בברייתא
 . היצה"ר כה לשבר תעלה רפואה תבלין והוא היצר מכניע הוא עמלו שעם כו' שכרומקבל

 אשר המצות אלה . הלכוהיה ויודע בקי להיות התורה יריעת היא בז' העוה"ב לחיי רץ אניג(
 / העוה"ב חיי והיינו עלמא חיי בהון ויחי הי[ ייח ]ייקרא הת"א ופירש , בהם וחי האדם אותםיעשה

 עמלים ישראל שיהיו מתאוה שהמקום מלמד תלכו בהקתי אם בחקתי פ' ריש בת"כ אמרולכן
בהורה

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



 המבארהקדמתח
 עמל דבלאו וגו' אכניע אויביהם כמעט יהלכו בדרכי ישראל לי שומע עמי לו וכח"אבתורה
 ת"ו בסי/ כתב הרא"מ רבינו והנה מאד, מאד מתכבר שהיצה"ר הטצות לקיים קשההתורה
 דכתיב א'[ אות בתו"ר ]עיי"ש בה ויעבדו התורה את ישראל שילמדו צוה מאלהיךויראת
 ישראל שילמדו הב"ח צוה רבינו עוד כתב רנ"ד ובמי' תלמוד זה ולעבדו בספרי ותניאולעבדו
 על דהוא לי והנראה , לעשותם ושמרתם אוהד ולמדתם ואתחנן בפי אכתיב בה ויעמלו התורהאת
 את שיעבדו פירושו בה ויעבדו ת"ו סי' במצוה משכ"ר דהנה , למעלה שכתבתי תורה עניניב'

 וזהו ידה על כמו בה ופי' יתברך להשם לעבור דהיינו ולעבדו כדכתיב התורה לימוד ע"יהשם
 הב"ה את עובד הוא פעמים כמה אחד .דבר שילמוד דאף הרע היצר להכניע -התורהלימוד

 רבינו עי"א לעשות איך הלכותיה ויודע בקי שיאיה התורה ידיעת לענין אבל שלומדבהלימוד
 וברוב ברחמיו ה' ייכני אשר ואחרי / לעשותם ושמרתט אותם ולמדתם מדכתיב רנ"דבסי'
 מה ע"ד מפר במגלת לבוא אמרתי תימו עד כת"י יראים המפר את עולס לאור להיציאהסדיו
 דברים להוציא נוכל אולי כי הספר כל הדפסת אשלים "כי הראשון להעמור בהקרמתישיעדתי
 כתב נ"ב בס"ס אשר , אספרה עיני דאו אשר את אמרתי עתה יראים" ספר מתוךלתולדותיו
 למדני זצ"ל יעקב ורבינו כתב וע' מ"ג במי' וכן כו' שמעתי ז"ל יעקב רבינו ומפי הרא"םרבינו
 תירץ עניו ומורי נ' בסי' שמשכ"ר לומר אין א"כ , לי אמר החט ומורי יראים בספר רבינו וכ"ככו'
 . העניו בשם כינהו ככה התם בשם יעצב רבינו שמכונה כמו אלא העניו משה לר' שיכווןכו'

 שנת אלול כיד ועש"ק ביום אלי שכתב שליט"א יאפיז ההכס הרב מכתב כאן להעתיקראיתי
 בכ"י הגליון בצד נכתב רק "סימן" נרשם לא פאריז בכ"י "כי וז"ל . פאריז / לפ"ק תיראי",אל

 לכל סימן המלה הוספהי בעצמי ואנכי הכ"י בכל וכר וכו' / צש צ"ה, צ"ז, קטנות:באותיות
 14 דף עד 5 דף מן 1 גדולות ובאותיות בהעתקתי השורה באמצע וכך( כך מימן )והצגתיהאותיות

 דפים הארבעה ורק וכלל כלל עליהם נכהב ולא יחלק לק הרפין יראימ טפר כ"י מראשע"א
 לירך הגיעו לא כי כלל להצטער עליך אין וכ"כ לא זהו המפתחות" והלוח רשום בשיהראשונים
 כתוב שהו"ל יראים ספר מראש הרבנים בהסכמת 1 יראימ מפר מכ"י הראשונים הדפיםהעתקת
 ממנו שהעתקתי יראימ מפר כ"י כי אותך להעיר והנני . ממיץ אליעזר רבי של קדשו כת"י :שמה
 הוא מלא כי באשר המחבר כ"י מגוף העתיקו תלמיד אייה רק אופן בשוט המחבר בכ"יאיננו

 ככלם רבן התיבות וגם פעמים נכתב אהד עמוד מצאתי אחד ובמקום באורתוגרפיה 4ףשגיאות
 כי רבות ראיות לי ויש המעתיק בהתרשלות שכוב קו עם מחציתן נכתבות : ר"ל בריההמה
 עון עון יליף תירץ עניו ומורי מפורש כתוב ע'ב ראש 46 דף פאריי בכ"י , המהבר כ"י גוףאיננו
 כעין ציור בעמי רשמתי הגליון בצי ובכ"י יעניו" במשפחת מאר להאריך לי ויש כו/מנותר
 מר' למדתי מקצתו אלו סברות רבינו כתב קמיב ובסימן . עכ"ל ע"ז עין לשוסמגריפה
 ת'א במה"ד המבואר לפי שמואל הר"ר הוא ?ה מי בן לרעת וראוי . עכ'ל מ"כ ז"ל אחי בןשמואל
 , מוירצבורג דור ור' מאיר ר' לרא"ם היו אחים שלשה , מכ"מ מהרש"ל השובת ע"ש תתקל"הד"א

 בשבה'ל הרב דבריו שמביא דוד רבינו בן שמואל רבינו הוא ואולי , כו' פיוט שיסד יהודהור'
 שלישית מהברת ישראל גדולי תולדות במפרו ו' ה' א' להחכם וראיתי . דוכהי ושאר רע'חבשבולת
 של אביו שם כי בירו היא ושגגה עיי"ש שלמה היה הרא"ם של אביו : כתב 86 צד תרמ"גוזיען

הרא"ם
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~ץ. המבארהקרמת

 אליעזר והר"ר י"א סי' דנדרים בב"ג הרא"ש כמש"כ שמואל הואהרא"מ
 ממי"

 אמרינן דלא כתב
 אלו דברים כתב בתרא הגוזל בפ' והאו"ז כו' מכם כמו בקרקע התלויין בדינין ונוקא אלאדד'ד
 ורבנו ומש"ש , ו'י סי' או"ז מהר"ח בנו בתשובת הביאו ממיץ זצ"ל שמואל ב"ר אליעזר רבנוע"ש

 אום מהר"ח בהשו' כתוב מקומוה ובכמה ממיץ וצ"ל ט"מ הוא ממיין זצ"ל שמואל בראליעזר

 מכירה איסור גבי דעה בפ"ק גבורים השלטי וכן רי"ד וסי' קפ"ט מי' עיי"ש ממיץ תחתממיין
 בפרק ממיץ שמואל ב"ר אליעזר הר"ר פי' וכן ער כוי ההרומה במפר כתב כוכבים לעובדלבונה
 שכתב 34 צד התר"ג פראג חמר כרם מם2רי שביעית במחברת כמש"כ דלא והוא עכ"ל,נדרש
 בן ר"א הוא ר"ה של הלמידו שהיה יראים ספר בעל ממיץ אליעזר שהר"ר בהערה שד"ל החכםשם

 ראים במוסגר כתב ממיץ ר"א ערך שלו המפתח בלוח והסה"ר עיי"ש, שמואל בן ולאשלמה
 ב"ר ממיץ ר"א ר"ת רא"ם ומציל שם דם"ם ברור והנראה . עכ"ל מ"כ ממיץ שמואל ב"ר ר"אר"ת

 ד"א הסתיד בפנים כמבואר שמואל הוא רא"ם של אביו ששם הוא כתוב והמצא %'כ.שמואל
 במה"ד נמ"ל והרב עיי"ש קמ"ט סימן הנדפס יראים למפר בביאור חדש השם והביאוהתקצ"ה
 ממש"כ ונראה , עכ"ל מ"כ ממיץ ר"א ר"ת רא"מ במוסגר במפתחות כתב ומתוקן מחדששהוציא
 מאסף נדפם כביר -לא וזה / שיבוש והוא ממיץ אליעזר רבי הוא הרא"מ של שהר'ת הואשהמ"כ
 הגביר הרב שם באב 20 צד הדורות קורא ובחלק תרנייה ברריטשוב שמו ותלפיותספרותי
 החילת ב?הייל כ"ט מי' מהרשה שו"ת ע"ש שם והביא הרא"ם תולדות באבער מהר"שהחכם
 וא"כ ן עכ"ל במגנצא תורה הרביץ נחן ב"ר אליעזר רבנו מות ואחר במיץ היהה רבנוישיבת
 בזקנה הפליג דראב"ן קצ'ש סימן א' אות גרולימ מערכת בשה"ג חיר"א הנאון הרבלפמש"כ
 הרביץ הרא"ם שרבינו ומאחר ושבע אלפים ה' ליכין בטופסי כחוב ראב"ן בספר ע-א ויםדבדף
 ע"ש התקצ"ה ד"א ח"א הסתיד כמש"כ לומר אפשר אי א"כ הראיתן מות אחר במגנצא.הורה
 בתלפיות מהרש"ב ההכס גם . תתקצ"ה ד"א מת ראים שזה ב/ דקל'ב ביוחסין ונראה בזה"להשה,ק
 שנפטר כלל בראה לא היוחסין מספר כי אמה יה שאין היוחסין בשם השה"ק עיד כהבשם

 יקר ב"ר הרר"י מורו את היראים בעל שהביא במש"כ טעה גם השה"ק ע"ד ]ומשכ"ש ההיאבשנה
 קצ"ז אות שמ השה"ג כן כתב שכבר זכר לא עיי"ש ב' ל"ה סוכה רש"י לשון הוא כי ידעולא

 השער בפתח זצ"ל יונה מאיר ר' הגאון הרב להמבאר העיטור בהקדמת ועיין השה"ק[ עללהשיג
 רבינו יהנה / תתקצ"ח ד"א לשנה אותו מאחר המה"ד הרא"ם של היראים והנה בזה"ל שמשכתב
 שהחוש אחר כי אלו בענינים עליהם לסמוך אין העניה לדעהי לכן פעמים כמה מביאוהעיטור
 ממיץ בר"ש אליעזר הר"ר קהה מ"מ התרומה במפר מש"כ המתבאר לפי והנה . עכ"למבייבם
 ב' נ"ב גיטין התוס' במש"כ ראיהי וכי"ב , שלמה בר' ולא שמואל בר' הוא בר"ש שלהר"ח
 % ל"צ בב"ק התום' וכ"כ כו' חייב דאפיטיעה ה"ר מוורדין יוסף ב"ה שלמה והר"ר הלכהד"ה
 יוסף ב-'ר שלמה ר' שניהם: הביא בטפתח והמה"ד יוסף ב"ר בחור שלמה ר' ביה"ל דאיד"ה

 ס"ה דב"ק פ"ר הרא"ש אולם עכ"ל. א' ל'ט ב"ק הום' יוסף ב"ר בחור שלמה ר' ב': נ"ב גיטין תוספהמווררין
 יוסף ב"ר בחור שמואל והר"ר ק%.ז סי/ ב"ק הגדול באו'ז וכ"כ מווררון שמואל והר"רכתב
 אחר ובמקום שלמה ה.ר נתפשט אהד ובמקום הר"ש בריה כתוב שהיה ונראה כו'דקדק
 קרא הרא"ם אחי שבנו ממח שמואל הרא-ם של שאביו ראיה וכדמות , שמואל הר"רנהפשם

שה
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 המבאוהקדמת
 התהלתם עתה שהוצאתי העמודים הששה של הכת"י והנה . כנ"ל אביו ע"ש שמואל בנושם
 הספר סוף רנ"ד ודף הראשון להעמוד הראשונה בהקדמה שכהבתי כמו הכת"י של ל"אבדף
 ושאר בגמרא הדפים של שהציון לדעת וראוי . . יאוצו החכם מש"ש קנ"ח מי/ ריש ועייןבכתיי
 הגליון על כחוב שמצאתי ומה ממני הוא רבוע חצאי נשני בפנים המומגרימ מקומותהמראה
 של במלית לההלבש האיסור מלבד כי בעליהם ע"ש ראם תועפות ביאורי בפניםהבאתי
 והשבל דעה שחנני לה' הודות כי מאחרים לנוול מוכרח אינני גם בביהי העני וגזילתאחרים
 שבכת"י המימנים ,מפחח ור"ל. הכת"י בצר ממש"כ עז ויתר שאה ביהר רבינו דברילבאר

 הלוח עליהם שרשום בכו2"י הראשונים דפים הארבעה כי בעצמי עשיהיו אנכישלפנינו"
 אל לשמוע שלא של"ו גסימן שכתבתי ומה . אלי שלח לא במכתבו יאפ"ז החכם שזכרהמפתחוה
 לשמוע שלא משב"ש קודם של"ו מימן מצויין אינו כח"י המפר בפנים הנה וקוסמים"מעוננים

 בזה"ל כהב של"ו ובסימן . אחריו הכחוב ראשיכם פאת תקיפו לא על של"ו ומצויין כוי מעונניםאל
 ושרם יגלחו לא זקנם בפאת שכ"ח מי/ למעלה פירשתי כבר זקניך פאת את השחיתלא

 כהב החמישי ויו בראש היראים שכתב ובמפההות עכ"ל שכ"ד מימן למעלה פירשתי -כברלנפש
 שלא שמ והסר כו' תקיפו לא העוננו ולא הנחשולא

 לשמוע.
 במימן ולפי"ז וקוממימ מעוננים אל

 כן ואין בכה"ג וכ"ח . שכ"ה . שכ"ד למעלה המנוי מן לבד בפ"ע ונמנים לאוין ב' נמצאושל"ו
 וכהנים ישראל והסמ"ג דלהרמב"מ מ"ג. מ"ב. לאוין הסמ"ג וכן . מ"ה מ"ר. ל"ת הרמב'םדעת

 בנדפם וכיה וקוממימ מעוננים אל לשמוע שלא של"ו סימן שכהבהי . מה ולפי לאחתנהשבימ
 בבשרכם התנו לא לנפש ושרם וקניך פאת אח תשחית לא א"כ לקוממימ לשמוע לא צ'מימן
 י שכ"ד לסימן ופירושם לאלויהלאוין מקום הראה אלא כהבמ לא ורבינו במנין כ% נהשבימאין

 ופמ"ג. וכהרמב"מ וישראלים כהנים לאתה נחשבים והם .שכ"ה

 )6 מדוע 3,ט") ט:") 3מכחכ 6)י כחג r'tht סמכם . סר6סו:ט כפעם ססו65ת' עליות )טענווי וטוכסות ת'קו:יס כ6ן )טנ"ררז5יר2י
 ח6':ט 5") רולס 60':ו D"Sh 6' נ' D'JIhJO כמסכמת . ,ט דבר )חקן ;חון מ"כ . עכ") ח"6 סו6 כי סטער ע)סזססח

 ס" ועיין 5") הרי"מ 0:ה 6חר )דעת וו6ת י"ס 6' ס' 0ס . גי סי' 5") ק' סי' 3טכה"י ור6'יוח ך"ס כ/ זן טנו3,ך .נסקדמת .רוסס
 כסקריו יסר36 נוגחי 3קוגן ;תכ3דת' סגם . סיחור סקסית כ' ו' חיט. "ס טס' rfi וכר טעגווייס ווי )כקור עסמגיס ך' 6ותטי"נ

 61ף 6)י 00)ח נסכעהקס כהת מסיט כמו ס)6 ;ימס סר6"ס פנינו מקדמת ו' נוטמר סם ורטיתי t('h"D י6פ"ו סחכם סלנ ))6תתר:"ד וויני
 ג' 16ת ר6ס הועפות ג' י' . ")ט% טס כתור כן כי ט"ו 163ת סלמת 73רך סרגתי ט3"ס רוויתי עכ"ו סערך וקטני ק)יס סטי:וייסכי
 ס,טכ רצין מסר ועיין 5") 6סס :קר6ח 67רוסס סרי נ' 6,ת " סי' הקר כ' ט' . מניקורי מסכ"D"5r 0 סי' )סלן ועיין 5") מיז' )6ותו
 כהו"ר כ' סס . 0נקט:ית סנךו)ס מן גדו)ס סטיק D"D ("51 30קט:ות ג7ו)ס ססי6 שירסיס אפויס 6' י' . כלסחו וןכק סמוק נר06יתס'

 ::וי e~'el 0ס . שנהגתי כנוו סטר7כי הנרי סגי6ר סס )כחוכות סגלם ע) נכי 6רן כבגסות כטס'יח רציתי 310 5") )עמיל גרורוסות
("5h3'h הים :פס כשו"ת ועיין 5") )"1 6ות תו"ר 3' '"6 . גטי l""oen נסונור מט"ו 3"ז סי' 6ס"ע 03"ט טנונו,ר ע"ר סס 0כהנ ס'"ז 
 ו67י קןוסי נוקוד0ת ענין נ6והו דעסוקין דסיע6 ק"ו סי' כסו"ע :מסק וטץ:נ כס ועסוקין נסידך 6ף לסורות ד0תיסן )י נוקודסת3הך

 סדנריס ו:מ65 )י 6מר hSt שקומטת 6ת סרינקומר
 סותריי

 סוחר דסמחס3ט סכ)נ דנרים דסו' )י מקופסת דנתך סך דס6:' ועג:")
 כמחסרתו )ומר עתס טר5ס ומס גג)) סו6 נתו 6100 וכ3 11 16 11 6ו נ,נ:ות'ו 6סת ~cl1'e סו' )' מקודשת כתך 67מר נכיוןתנורו
 מ"3 6,ת טס טסנסת'. מט )פ' כ6ן טסכ"ר וסייגו ע""0 כו' 6חת סורס ועתם טכ)) ע) ט7י3ור מתחקת O'OD גוס סותר וו לק ט'תט)6
 )חוק רק יהח"נ 0נו6 ו' 6ות הו"ר ל י"ג מסלט"3. עיד,ע ע:ג)6גן גוד'גת וטכ,ו:ס ינן'גס 51") ס"ס עיר 6')ג)יט'ר6 עיר טס ):וסר'
 . ח' 6ות 0"6 .ק" h"g  6ות רס"ר סי'  לסלן טכת3תי מס  וסיין 5")  לטיסך סכת3 תעות 6תר  16 נערוך הו"ר 3' '"ג . )תוק רך5")
 )"6 כמ37ר )סט"1 דוד דגרי נספר סונף וסחוק1:י )דרך ס5'דס מכ"כ הו"ר 5") נטס"ת רכותינו ע) וחידוש י"3 6וח תו"ר כ'ט"ז
 0)ס סכי3ום 6חר bSh נוחר l:,hc ממעט גוסס 6"' טירוס)נוי לע"כ 0ס טכ' ככך מס 0) נדכריס דנריטס דחס סס r"Dot ג'ססוק
 suj אפי' י"ג 6ות סס . סנוט) טנו7רפ כסיס ר6ס 63 ונ:וחכ"ת נסניס ורבית ס:6נור ססניס נסעת 6)6 תתרס ט)6 טרמנ"סוכ"כ
  כו' כסתיי"י ול6 מ"6 6וט חו"ר 3'  כן ס)יע"ellcj .]6~1 )7י:6 ל"מ ק5"ך סי' חי1"ך ח"ס עיין 5") כ"ג 6וה סוף ת1"ר נ/ די"טומסי.
 ועיין 5") כו' טעמת 7סיי:1 )י גראס ע"ע 6ות תו"ר 6' כ"מ . עיי"0 סתוי"ע ע) סססינ .ס"ט סימן ח6ו"ח ח"ס 3סו"ת כן סויר5")

 סנרי )טניס נ' כ"6 )עירונין נסנס,תיו ,") מ"ט סג' יחק ואחוס 5"3 , 0ס 57") גג") ע"ד תו"ר 6' ע"3 ק5"ט. ס" ק'1"ד ח"סכסו"ח
סערה
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1% המבארהקרמת

סערי
 כא' ויטרי 3נוחער וכ"כ נדס ?ס 6תי 3ח1)יס יס 6ננ טי"ע ס" סר6כ"ן וכ"כ 5") ]סרוקח[ טכ") V"u 16ת הו"ר נ' סס . נ6%

 כסותרת סנ16ן )ד3רי סיר6'ס גסניס 6' כ"נ . כו' ויכס 5ח5וחי נל6 )מכס ,~hu מסוס )יס חסניגן גיות כיס נתו)יס דס דס6יתס"ו
 סי6 רניס כר"Otth~O  6 ססק 3וס") סלתב הקס"ג סי'  ריק6נטי  יעיין 5") קנו"ח 6יח תו"ר  16 ג"ס כון. כסוסרת ד5") גר6ס כו'וסו)עת
 גר*ס ר3יט ד3רי טממגו ק5"3 סי' ביר6יס 3זס") ihSIS מעטס 33י16ר סס וכת3 טכ") טסורס וסביע' ר6סון יום 6)6 ט5מסנדקס
 סמסורם כת"י סיר6יס )נוסחת נרורין סריק6גט' ד3רי ונ6מח עכ") וו' 6' סמסנס כ)סון )מיסתס )רגיגו סו"3 )6 1)סי"ז כרכססוסק
 . ומטורכניס ס6ותיות מסוכסכיס ס6חרוגס טורס קוזס סס)סס ס) טורוח ר06י תו"ר 6' כ"ו . 3עיגן וסופן להח'3תן כר"ח סיר6יס3דכרי
 11") 6)י כתכ סמע"6 חמד כרס ספר 3ע) סרידע0 סגר"ס ככוי סגס , כו' יו"י סכ"ס ןכרי ,תייסכ 6)ו ונ7נריו ר"י 16ת חו"ר 6'כ"ט
 ו"3 ג6ס"ם סנ6ון )דעת סחורס מן ח51ן ע)יו כ0מקסיד 6חד 6נר 0) רוכו 06 ס6 3וס יחיס מר ינרי 3כ16רס סנגת' )6 3סחסויו6:י
 סתילו ו)מס סג6 7מ6' סנוף כרוכ וכמו ע)יו מקסי7 ו6י:ו 6חד 36ל ס) 3רונו מיר3;ן )6סור סו") 6"כ סגוף ס) רוכ כמו דסוימ0וס
 ו6ף 6חי 36ר ס) 1317 כוי eo 3דס מ)וכ)כות וידיו כסוחט כנון מ)וכ)כוח וון'ו )חוד 6חי 63ומגית וסמנ"6 וסרמ"6 ספוסקיסכ)

 טעמh1'tb 6 מר6ט וסנם עכ"). וך")[ נודר3גן רק יו מד6ורייח* 6יסור סוי 06 רק )6יסחס,קי )יכ6 6ומנות ]~סחי וד") מקסידד6'נו
 . דנר סד"ס כ' ד"ו סוכס טחוס' סקסו דכנר סהורס מן חי5ן ט)יו כסמקסיד מס6נריס 6חי כ3 0) דרונו ס6 ומג") 630ס"ט)%רה
 )לת ד56עריך ות4 ר.מיס )כין כיגו חו5ן דנר יס6 ס)6 03רו ידרסינן 6ת6 )מ6י קר6 6"כ )מיעועו 1)6 )רוכו ס)כתthrh1 6כיון

 )נית 3עיגן )6 מיס יני6ת ;סי h"rD ג"ס כקרוטין )מ"י סתוס' רכתנת סנ"י 3ספר וכי6ר עג") דקרוסין נס"ק (ht'h1ססהריס
 כג") סכחכ lDS"' עיי"ם ח5י5ס סייך גמי. ססהרש דכ3יח )ענין 3טרו ד56טרץ סתיס' וו"ם גטינן מיס גו )613 סר6וי מקיסססהרים
 עדס"ח סקסס סססג"י 6)6 סמסר"ס סי' כן ססג"' וכסי' סחוס' ככווגתנרור

 ס,6י
 )6 ס6 67וריית6 הסתליס כיח 7ח5י5ח )ומר 6סטר

 )מדטא סנ6ס"ט כת3 ומוס נ5"ע וס וסגיח סמקסיד רוגו יעיגן ס6 כגוסו ?6ס')ו כעיקר מן חמור סטס) 61"כ סנוקפיד מיעוע hShסוי
 )נית ד56עריך 3זס") 3' ד"ר 3עירוכין סכ' כסת"ח ד)6 וסו6 סתוס' חי' 61"ם סתורס מן ח51ן ע)יו כסמקסיד מס6נריס כ"6 13177%
 סתוס' כותת גן 6'ן ופנ"' מסר"ס ד)דעת עכ") זסוכס ס"ק טתוסן כ"כ וכוו th~hn נטרו מס יךריס דקדוסין כס"ק כד6יה6ססחריס
 יפכס כתוס' קוםמה 3ק"מ )כ6ורס מקסיד ז6יגו 6ע"ג ההורס מן ח51ן כ~ו 6נ) 1317 6)6 )"ט כ' ע"ח ,3מוח כסג6 רכ )סמ"ם61ף
 . סס עירו3'ן )0ס"ח מוו')ג6 'וסף )סנ"מ וח'דוס'ס 3סנסוח כמם"כ סמקפיד )רוכו וס)כח6 מקס'י 6'גו ו"ס" כו)ו דוק6 ?קר6ד'")
 סתוס' טקסו ו0ס'ר מקס.י 6יגו ו6ס')ו חו5ן כויו 36) רוכו דדוק6 (~DD ח51ן ומקס'ד לונו טס)כת6 נו)0'ן ד6כתי ו"66מנס
 )עגין כ"1 וסגס כנ") )ת'ר51ס וסוכרחו כו' 6ת6 )מ6' קר6 6"כ כו)ו 1)6 רונו דסס"ג ור") )מ'עוסו hSt )רוכו ס)כתbrfil 6' ג'וןסוכס
 בכ)'ס כ'ן נ76ס 3ין 3כ) ססוס 3ד3ר 6)6 נורו )6 מקס'ד 61'גו )רונו 0נזרו ר3נן מ'סו ו)מקסיד )רו3ו ס)כת6 ז6ת6' חורסד3ר
 )סיעת נפ"ע סגחטרס טערות 3ע3עת , סגוף רוכ ס6דס גי נעמלת , ס)ט% כ)י רוב כ)יס כעמ)ת , ע3י)ס ס5ריך סרכר רוכדס'ינו
 כסן נין סרג)'ס ח5'5ח ו)עגין , גט')ס ס5ריך סיי רוכ 3גע"י " סער כגוס כ"מ 317 טט"ו נ)קו6ות מט)' פ"כ סרמכ"ס סס3י6סג6וגיס
 גורו 6חת 7גסעס ע)יו מקפיי 61יגו 6חי 6נר ט) 13173 ס6י כו)' נורו hsl , סקנ"3 ק5"ח ס', טסרס הסדרי כמט"כ סרנ) ריכ)ר5סס
 יר131 )ומל סכ6ס"ע כווגת דכ6נות 'ותר 3עיגי וס:ר6ס כח"ר. קוסיית )ס hlr~t יחד וכ)יס 6דס ע) מקסיד ס6'גו רו3ו ט) יכריססל3גן
 רו3 ע) ח51ן ר3ר דכססיס גימ6 ר)6 1)6פוקי 0חו5ן תירס רין זסו ומקסיר ח51ן דנר ע)יו סיס 6דס ס) מס36רים 61חר 6חד כ)0)
 וכמס"כ 36ריו מנין רוב ר") ורונו SD'1 כסמקפיד סחורס מן הו5ן טר"ו ח51ן דנר סו0 סיס )6 סיתר סמיטוט דט) J~vh 6דס 0)סגוף

 6יגו וגס סמנ"6 דנרי )ייסנ עו)ין סנ6ס"ע זכרי 6'ן ו6"כ עיי"ס וס)ח;ו רו"ר מחוקת סחס6 ד5ריכס סוכס )ענין 6' ד"ג סוכסכגרם"0
 כפירוסי גר6ס כו' מט36ריס 6הד כ) ס) 7רונו ו6מר כו' מס36ריס 6מד ט) דרוכו סנ6ס"ע 6מר ומד63 כסנ6 ר3 דנרי גיכריומחיי30
 קף ערך סערוך 6כ) וגמר6 33רייח6 וכ"ס 5") כ5") 6הל רכ"ס 6וח חו"ר 6' )' . טס נחוע"ר דנריו כסי' ססכיגוחי גנוו )6ס6חרון
 ט"נ דנע' מ6ן )'כ6 כטר וגרו3ו ס6וכ ככי)ו 6)6 )ג)וע ר6ו' קרקע סר6"ס ס5ריך )6 יע"כ "י ר סי' ח'ו"י סחת"ס ו)סמס"כ5") כו' כסרמ3"ס ד)6 ל3'גו ודעת רכ"ע 6וח חו"ר ע"3 טס . ו6ס')ו ג" 'ותר מדי"ק וס ס6חר כ6ות ו)סמס"כ כ)'ס וס' ני' ניןנריס
 . כו' ננ"י וסס 5") כתב כנ"' טס , רס"ד 16ת תו"ר 3' )"כ . סס סרמכ"ס )דכר' לכ'נו מדכך' סת'רס 6'ן עמ"ט )ג)וע טר*'קרקע
 6' )ש . 6י ס" h"p דוד 3ית נספרו ז5") רד"ע סג16ן סר3 3,ס קרמנ' טכ3ר 0ו"ר 5") כו' סגו"3 ט) וחמיסג' 1' 6ות חו"ר כ')"ד
 יסוכ י"7 ס'מן יסוסע נעמק וע"ן 5") כו' )חרן )' 1'ס ד' 6ות )"ד סי' תו"ר 6' )"ו . מ0כ"ס רכ"ס סי' )ס)ן וע'ין 5") " 6ותהו"ר
 עוד מס"כ כ"ו 6ות ר6ס תיעסות חנ"ו סי' )ס)ן ועיין 5") ומטוחרר גר כטסו6 6ף ע5מו 6ח מוכר כו6 6כ) ח' 6וח חו"ר ב' סס6חר.
 )"1 סימן תו"ר כ' טס . כ"נ 6ות ג' ס" 6ם עמויי כסו"ת וכ"כ 5") כו' סט"ז כתכ יסס כגנו"6 י)פמס"כ ט' 6ות חו"ר 6' )שמנוס.
 5") ר36"ם 16 ר6נ"ע 1)6 סמותי 610 סורקגוס 3ן דר"6 3' 6וח )"י סימן מו"ר טט . סס"מ 3סס מם"ט סס"ח ס"ס ועיין 5") ו'16ת
 )6 ד6דוס מדקיקיט יט גתכ סער) כסי וס6נוךס 5") נ' 6ות מ"ג ס" חו"ר 6' נו"כ . 6' כ"ד דנריס יסוח ספג'ס כמחכ"ת כוס סגסוכן

 . וסחירון סקוטי* סיר6יס לגיגו מד3רי ו63מת עכ") כו' מחנ)כ)ת 6עס סמ)1כס טורע סחרומס 3ספר ותירן טז ס:חריכ בימינה3)כ)ו
 . 0)"3 בס" מס"כ וטיץ sr~i כ"ד 6ות סף סס י ק'"ו 40 )ס)ן מם"כ ועיין 5") כ"ג 16ה כלף חו"ר נ'מ"ג
 ו6פי' ת65. )6 גט6ת ו5ס תגט6 )6 )ס)'סי ומחו 6גט'ס )טנ' טגם6ח 6טט טס סרמכ"ס ענוט"כ )"6 ס)כס 6"3 מס)ן סכ"6 )סלמ3"סי הגסמ4'י 11") יקיר6 6)3יטתטו hiSttt סל6"ס רגיגו דגלי טס טסכי6 מיימו;'ות סגסות ינרי )סכי6 ר6יתי , עריות נד'ן מ"סלכפימו
 דמכ6 ומית מדק)SP11 6 יג"מ 6"ג ומית נ6ירסס וג"מ טר0 ימ,) 6:י כר3 דס)כס ו:") ר6"0 ו:תכ ס' 6וח סס נטגמ'"י כ' r~DI יכגוס.נחקדסס
 עגונס סי6 טת30 גורס ס)ס רע מ,) י6מריגן נוסוס כ6סס מיתתס דת)י:ן ועעמ6 11") טס טכחכ ס"ע 6סע"ו %נוס ור6יתי עכ"). גורס מעיין)נוימר
 ו:ות גס) 6ו כדכר מת 16 נסרג וסטגי מת מהס 6חד 06 6נ) ט)ס רע כמו) )ח)ות טמך ע5מן מיתת מתו 06 זדוק6 ק5ח 6מרו)סיכר
 3' ס"ד ינמות ערוכס גמר6 1ס63 וחמיסגי . עכ") )סגס6 ומוחרח ס)ס רע 3מו) )ס ח)ינן )6 6חרח 3סינס נוי;תו סנ6 63)סוכזומס
 ומותרת ס)ס רע ננוו) ח)יגן hs ומח גפ) 16 ק5ח 6מרו ו6ץ 6ינ6 גורס מו3 ד)מ"ד סר6"ס וכגוט"כ ומית מדיק)6 דנס) 6": כו'6"כ
 כנוסעת 7סייגו ומת גס3 16 ס)כוט גוס"כ )סרס 7יט מ 61מר 51") דנומניגו טמד"6 מסרי"3 סגדו) סג6ון סר3 )סגי כקום'6 וס5עחי)סגט6
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 המבארהקדמת
 :סרג 06 וו") נכלי סונף שהסיד וכממ"כ טרטור ע0 כג[ייס ט:טרג ג"כ ייסרם נסרג ו0טגי ס)נום ממ"כ וכן משיגס מכת טס"נחש
 טעם סם)סתן כדרר ))ות גנת גס) 16 גטרג ינויי וטמיר עיי"ס סו6 מדי:ס דורכת גורס מז) )ונר סייך )6 כמ"ג ס,כור עס 3נוירסו;סרף
 גס )פרט ים 6)1 ועסי"ד עכ"ן ככ"י כמנוקר וסרי3"ט טחס"ד hto ט)3ום ינרי ומקור טקט רע כמו) )ס הטען )6 דנכס"ג )סס5חד
 ונותלוכדונוס גפ) 16 כדבר נות 16 נוטס 6חז נסרג 06 6נ) עומס מיטת מהו 06 זךוק6 ויל ע' ס" 6סלו סו"ע h~m כסגטחמט"כ
 ים כסס ר"ת וסוף ]כ!") כחי"ק מכ"כ סרמכ"ן תטוכת בטס 3ק וכרטס טויסס מוהין 61'ן 16 נינריס מקיווין רניס %1ן כיס6';1

 מהירין דית רנוכ"ן כטס כתו"ע וממ"כ וו") ע"ג כ' ק)"6 ס" ח"כ ח6טע"ז וטחח"ס [ י"6 כסימן סט"כ חיטים כדפוסיס כממ"כ ד1663מריס
 וע"ס עכ") קט);ית סו") כנסרג גס :מ!6 כרוכי6 כי ע)יסס רווח וטו, ע"1 6;ס'0 6יוס מסמכו טכ' hih ח"ו טרמכ"ן כ"כ ט)6 מכסו) ט61שסרג

tweסו6 יו' סרמנ"ן חטוכח כסס כ'" וט!יון סרנו"6 יכרי כ11:ת ג"כ תסו )ומר יי 1!") כמדל יסי' סגנון nlDD ("51 "'וסרינ"ס חמ"ד נ"0 כ : 
 כמפולת ונות גס) 16 ס5י3ור עס כנוירס גסרנ וססג' דטו)") טססר מן חסר דטע'קר כג") ט)נום זנר' )סים יוחק )ערי4לךלכן

 סגמר6 דגרי טס60 6חר טס )סרמנ"ס ממ"מ מש"כ עמלי סגנון דברי כפי' )י ס;ר6ס וע"כ )מעיין מכסו) )תת ט)6דחיס
 ,;מעתו היכף נוח ט)6 סירוסו ונויה מייקל דוס) 3גמר6 מ"ט ממסרם מדיריו ונר6ס סי0גיס סרמנ"ט 3דסוסי עכ") h1'b גורסrn(h )נו"י , )יכ6 ומת חוקי )ידי עמס סגוטמט טמני6ס נורת טמעיי;ט )מ"ר העי 'די וע) סדק) מן גפיכן ע"י סמח 16 וו") ומית מדיקתךד:פ)
 )היים ועיין דרוכ 6יכ6 גורס מ,) ד)מ"ד 3גמל6 ועול מת Or חוקי וע"י ern סה)ס6)6

 כגיסיי
 גרס דנוו)ט י") ספיר טסת חט 6' כ"ח

 ונות גס) 16 ד3גטרג ס)נום וו"ס מיכיהו קינת רעינו סטרי גרס מקס )ומר ד)"ס טנו"מ זעת 3גס')תו תיכף ומת סדק) מן כנעמשש"כ
 יתמרס טנס"ר דנס 6;ע ריסך כהר וגוסך ממ"מ וכדכר' טפס רע 3מ,) )ט הג'ון )6 6חרת נסינס מיתהו טנ8 חע' עלי מת ם)6דס":ו
 עלי טרח כמ"מ כהוא ס:ך"מ וו6ר60 דחס וכסרלו3"ס 6סי כרס דס)כס פרד"ס כממ"כ גורס מ,) ממ"ד נטיות ג"כ 61[י3 ס)כוםכרכרי

 דנכוו;ה סיכם נוס6"כ ונהירתו 3נ.!1;ו ס)6 סוס) דוקם טייפ מ,"ג שיו"ד 6ס'רס ומח מדיקתן יגס) נגמר6 ימ"ש וקומר )הפק 'סערל : 3רורס רייס נקי )יגיס וח)')ס כג") סירוס כנ" נמינו העיקר וכעו"ד כו' )מ"ר חו)' על' ט)6 סלק). מןגסי)ס
 6"ס ךס"ס 6' כ"1 ניכמות רם"' יען דס;ס . רכרני כ6ם)י והקים ם)ם רע ננוע הפינן )6 ומת עקמו וספי) 53ף)ן עמסוגדעת
 נויהס י"6 6נ) הח"ו טרמ"6 כממ"כ כן 6י.1 טר6טו;יס נךומ ודעה סרמ"6 סכ' סר6טון סי"פ וסוף 6וה0 )יס6 6ין )רני ב"פס;חגרסס
 טהרי סקס רע כנוו) )תנוח סייך )6 דנגייוסין עיקר וכן מטיט מתו דוקה ויל 11") ס)כוס כתכ רס"' ע) טחו)קיס וטעס עיקר וכןדוקה
 כרחם כע) )ט דנוגרט טו6 ד6יטו טענוי )סגי )'לסו וכארוסין 11") 6' כ"ו )':נוות כין' סרייכ"6 מסנרי והוך עכ") טמגרטין  נמכרתסו6
 סמים וקין בע"כ לגרסת ד6סס כיון ג' נו"ג )כהונות כהי' וכ"כ עכ") כס ט"ך )6 גורס %) sh' 61"כ נרטון 636 מג'ק ס6'טסלון
 6ס ס6דס ככחירח סח)וי כרכר רמיי ע) 7)סחו)קיס סרי עכ") גרס מקס ס'תס דגרו:ין )ומר ע"ד עכס סיכי )רסונו 6)6 6והסמ6131
 ס"ס (onDi 61"כ מ,"ג נכס"ג )וגור - וקין סר6טוגיס otn:h כ' כדעה עכס כך 6)6 ו6ה נרמס טקסס ימו) )ונור 6ין כהדו) 16כעסות
 וגס) כגמרך ומו"ס גרס נווט )ונור 6ין ונות וגס) )6י)ן ערס עגמו כבחירת 16 מסורגי ט6י0 ככהיית החקוי 6דס ע"י ד;טרג טיכי3מיתס
 כרכר ד6ף DT"( S~l:P כגירויין גס ד6וסר כסלי )יצח גוט6"כ . כמחכוין ט)6 גס) ל") h:'h )וו"ג ד)מ"י הוקי ע'" ס)6 ומתמדיקתך
 ""כ נסורס גורס גו,) ))ו"ך 3טיו;ס וט'"כ טזק) מן ע!גוו מסי) 16 גטרג )"ס כגויתם ס"ס 6"כ גרס מול )ומר ג"כ נ"ך 33הירהסח)וי
 : 5)"ע )דיג6 גו"נו 6כ) r~blr 3גירוטין כ"6 יו סנרם סיכום כחכ )6 דעדיין )סוגו נמטמעות וס ט6ין 6)6 סינוט דנר' )ייסכ ים נוסגס

 חוקט סוי )6 גורת מעין ורמ"ד ח,קט סויף גורס סו) 7)נו"ד סי' כו' סיג ומית דחוסו מ"כ 013") סי' נ' ס"י )יננוות 3ח" כריטנ"6ךך4ייר~י
 סי' דנירסחו וי") ממקומות כ3' סו6 דט"ט )ומר ודוחק כו' ד;ס) 16 6:וסט נו"3 כך6נורי:ן וו") נ' נו"ג )כתונות נחי' וכ"כעכ")

 חוקם הוי )6 גורס מ,) ד6נור 6סי ו)רכ חוקם טוי גורת מעין לקמר י)ר"ס שח"כ ונוח נ,גות היינו ד6י:סס ופיךום ד6ירסט ו)6 י6ינססכגגו'
Cl~'Dtlסר6סהט )ט:"מ מס6"כ ומית מייקל דוס) )ה6"; סיחו )יננוות גה" סריטכ"6 מכתב CD:'h1 וק") )סיפך טו6 טריט3"6 טכתנ . 
 דיר נו,ס )"נו וכליי עכ") סגחסחתס גערם ופרק יכהונות ס"ק יטוס SP סגס6ח 6סס נ,ס"3 ס;") סרנוכ"ס ע"ן כהב עוגוסנונד)
 )6 ר~מקונווח 7נכ) 'כנוס עד ס:)"ע נום"כ 5"ע עדיין 6ך נ' ת"י סס כקנוח סו6 כלר דיכמוה ס"ו hlo: p"w ("!1 וסגר6ס ככהונותגס"ק
 סחור מכ"מ וסני6ו בחסוכי, סרסכ"6 כתג כנר יכנוס גחקדסס ו6פי' ת!63 6 (r'ht 061 סרנוכלס דנוס"כ חגס6 )6 עד 06 כ'גגע6
 דכוונת סו"6 ךגוסהסי:6 1)1)5 יכנוס ס:ס6ת:עד 6סס ט:ו"ע עכתנ וט ומס a""P טרמנ"ס עסו היסמוך מקוס )ו נול 1)6 ס!דד'ס כ)ע)

 )טרנונ"ס ונוסרם )6 והו ד6'רסס 6)6 ונוית ד6ירקס 3גנור6 )פגיו כחוב ריס 1)6 ד6ירקס 6"כ טס די3מות כגנור6 ))ו"םממ"ע
 סימרו סס)יסי סי'67'רסס

 נויקרי סקי7סס מיהר 51"כ 3כי6: ה)י6 )6 גורס סו) 7)נו"ד ד6,רסס h"rsl תגל )6 )ס)'ס' לכרייתי
 )6 7עדיין דיענד ס6'רסס נוי גקר6 )6 ככיל סו6 ס6יסול וב) גורס ונעין )מ"ד מם6"כ שח"כ )כוגסס גס ורסיי ת65 1)6נ7יעכד
 גססת ו6ס כתכ וסכן גורס מזן כמ"ר סרמכ"ס ופסק ות65 יכגום )6 61"כ )6 16 6ירסס 06 )י רמס )כתח')ס ודנוי6 כס6יסורמתחי)
 %: ד6ירסס סיס נגמר6 רס"' גירסת זגס עכ") ומח הסייסי וו") 67ירסס 7"ס טס נמורי רם"י וו"ם יכנוס גתקדסס ו6סי' ח65)6
 סימרו ונוית דתיכח )סרס רס"' ונ6כו'

 ננחרי
 עכ5") כיסר סס)'סי חינה ומניח נוקויס סימרו )שרסס גס fip' :וייק)6 דגפ) 6חר

 מונס ונוסרס"י סרמ3"ס Ct1'D )ס bT~h ומנויל ומת היאת םסיסיף 6)6 כן[ )סרס סיס לס"' יןע ]סכוד6י סרמנ"ס (rl1'Dכן
 מסמע כו' סס)יסי רס"י מאסירם )סוכימ כח3 ד' סי' ח6סע"ו נסו"ת יעקב קלת וכס"ס )סרמ3"ס מס6"כ ד6ירסס 6חר ונויתתחת נגמרי

 דר"ס נימק ד)6 סס)יטי רס"' מוסיף דמס"ס ))מוך יס סננו 'וסף מסוק מקן ס' סוסכ סר3'ד ונוז3ר' 3;סו6'ן גס כרסנ"נ ןס)כסדס")
 7עעמ6 ר"מ 6מר )רסנ"נ 67סי)ו סס)יסי סרס"' )ו6ח מו"נ מסוס דטענוו גוודס ר"מ גס )רס3"נ 6נ) קיימי דוקי דרני 6)יג6ור"ג

 במו"מ 3ע)ס מיחת 6חר ונוו!)חת עסירס 0063 ט' סי' ח6ס"ע נו"ק סגו"כ סיתר ע) סךק7ק '"ך ס" סר6סס 6נן 3ססרךר14ירז5 : ודו"ק ומת תיל 6)6 )חדס כח3 )6 טס)יסי דחיפת סרס"' 6"ם )ס:וס"כ 36) גלגריו עירס כ)) מו3 ס") 1)6 מעיןנוסוס
 מסוט )ן3ר )י וסגר6ס עי'"ס 11 6"כ 3גנור6 6נורו )6 דנו"ט סג")[ קס"' כמסר סידו ]וסהויק עיי"ם גורס מז) )מ"דהמותרת

 מסרי"ו תסוגת כסס סג"מ וכנוס"כ ומקחת עס,רס ססי6 6ף )סגס6 ד6סורס נוודים ודעמיס סנו"3 גס 6חך כחוקי מחו 6גסיס כ3ס6ס
 מ6ס סגו"נ סיתר עדף ו)6 מורס כס6 מ"מ )סו3'6 כופין 6ין סכתי סרמ3"0 )דירי 61סי13 )חום 'ק 6חי כחו)' מתו סכו)סדסיכ6
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%1 המכארהקרמת

 ד6ף מייק)6 דגס) 6"נ 6לוס0 י0יינו נורס ננעין )מ"ו 3נמר6 ס6מרו )טסיתר ימי 1)6 )חוט ים 6חך 3חו)' Or'D~1 וקן מסס 6חי0יס
 6מרו )6 ססיר 6"כ כמו3ן גורס ימעין ו)ומר )חוס מין ומת מדיק)6 גפ) נמו"מ דגסנ0 63חר 6ו מ6ירוס.ן מחן מחו)' )וחו כלס06

 )0ג60 8סורס )כ"ע 6חז מחומ 6גקיס מתו 067 סי6 ססיקת6 מי)ת8 ד)16 חגם6 נורס מ,) 7)מ"ך 1מ5)חת עסיר0 6טס 6"כ3גנור6
 : עגין ככ) )0נס6 דמותרת גורס נ:עין )מ"ד ס3גמרho 6~3מס6"כ

 קם)גיח ע) ס'תר גדסס 6נות ע) חסי נונר ינססר סו"מ מסו"ת סנ'6 כ"נ 6ות ס"6 6'0ות מערכת ד':יס 6ם'סח חמן ס7יךבמכנר
 מקטקס 6'גז נגיס )ס וכסים נקרנ0 מקוקס ס0רוח מסוס סקנ)0 עס"י סחסס דעיקר סר6סוניס מנע)יס כג'ס )0כסיס

 ומתו ע)יס סנ6 )6חר ו6"ו נע)י0 מתו 06 חגס6 )6 )רניעי 16 )ס)'סי 6סס טס סכתכ חע"ח סי' כס"ח נ,נו6ר סו6 כן nnhslעכ")
 סר6"ס )ססק fhnn גורס מעין )מ"ד לסייגו וגר6ס סס"ח עכ") תמר 6נ) עכנו ס)6 ו5תן טר כמו נעי)ס )6חר מיי 16 נגיס6%

 : סו"גו סו"ת ת"י ו5ין סרוח מסוס וס 6'ן גמי 5ירס0 ו6פי' גורס מו)כנו"ד
 )מס נ"ע ד)פרסי' סגח6)מ:ו 15 וגתנרטו נמסגט עמם"ס עמי 6' כ"1 ינמוח מסט 5ס) נספרו מסיגסק 1נ") מו0ר6"ס דסנ6וןררע

 ומתו סכתכ סגם16 סד"ס כמטגט טס רס"י )סין 5טתמיעחי' ו3מחכ"ת כו' כס סייס 1)6 סתח ד)6 5מיתט דק6י נירוסין0קדיס
e')D3aגתגרסו 16 1גח6)מ:1 3מסגס 63מח סיתס רם"י ךג'רסת ועכ)") ומחו ונקע וגתגרסו דמת;'ת'ן רים6 רם"י סנק עמס ססגייס 
 סכחנ רם"י כסיסת ססעיר מס עוד ועיי"ס טנירום)מי ו3מסגס סנינטניוח נמטגס וכ"0 נר6סוג0 3:וסגס ס6מרו ומתי רם"י חססוטסיר
 3ססרו ס)'ט"6 דוס6ווין יסר6) סרס"נ 360ק- ו'7ייי 53"ע. וגם6ר נ' קי"נ מפסהיס )החנלס 16 )סח6)מן ס0וחוקס ו'מג' 3חר' סי"ססס

 זימג6 מת)ח כפחות ו") )רם"י נס מדיג6 6'סור )'כ6 סרי ו)ייייט כרמכ"ג ס") 6ומריס יטיס מי") כתנ סע"ו יסר8) מטכגות0:ד"מ
 נגמר6 6מלו דעדיס6 6מת זס ו6ין עכ"ד כרג' )ת"ק ס") וד)מ6 )0 מם'נ ד)6 סח"ק ע) ת)מוי6 מקטי מ5י ל%כ 1"6 נ6מת6ן

 : ומחוירס סעמיס וס)סס סניס 6טחו וטמגרס טנירס6 רכ0 8)יסו 3חוסת 6ך סמח,'רס כמ0 ג"כ סונ)תו דסדעתד,'מנ'ן
 )' טי6 חדת6 מי)ת6 עכ"ו 0ר6"ס )ר3יע וכר כוס ס6'ן ו6ף 6יסות נעגין סכחנתי סר6סון )ס"נווד תס)יס כ6ן )0מ6 עייךר14ירזי

 : מירכס דו.טרו6יידי

 פי0אצנע חוב"ק נ"י רארונ0קי מהרו"ו וכו' לגאון עריו הרה~ג לידי"נ שכחבתימה
 %06ו %ק סגו"3 וכ' )ע)מ6 וערק Srh כיסוס6 ומחמח עי כו' נגגי 3י גור6 6,ת)י ס)ו)י ינס)0' גנר6 ססו6 6' קס"ו בני%נבמררןא(

 'ויו סג' ר6יגו )6 נסגיגו טמוט) חרוכ6 גכר6 60י ע"כ דס6 מונו6 גיס 67'פי)יד )מימר )") קטס וטגס וו") מ"כס4
 6חר 5זס כ6ן ט4 סעכ"פ ר6" 60 5דרנט h'ic1 60 7'י6 ופסח6 חרוכ6 גנר6 מחמח )טח'ר0 רכ6 רג0 6'ך ז6)"כ נודנוקין
 3ע)ס טו6 חרוכ6 דגכר6 ר"3 סל63 6"1 )טיסך י)מ6 6חר מ6יס טו6 דיד6 וססח6 נע)ס 0ו6 חריכ6 נ3ר6 06 מסיס מ6ן81"כ
 וגנר6 6חר מ6יס סו6 דיד6 סססת6 )ח)ק )ר"ח ))ו") ו)סי"ו גמנ6 וכ6ן טיט ונ6ן 6חר )6יס כ)) חייס ו)6 0ו6 ממגו דיד6וססת6
 6מח)6 סיס ד6י)ו)' 6"1 )ע)מetnth Srh 6 דסך וגכר6 )6נ1)י ז6תי 5חריג6 6'גס 07יוגו 610 נ3ר6 חד כ"ו ד):ו6 6חר 6'ס סו6חרוכ6
 כסי' וכ' 0גו"3 עכ") סמת כ61 61'0ו גמנ6 כ6ן טיס כ6ן 67:ורי:ן 6)6 )ע)מ6 ד5ו) כ)) חייסיגן )6 )ע)גו6 16) כיסוס6 ימחמת)ת)וח
 ג6מגת י6יגס רחכ"6 7כרי סטעתיק ס6חר ח"ג גכ"נ רי"ו יגלי ל6ס )6 טנ0 11") טגו"כ ע"ו '"3 16ת י' מדט ס,נ6 )ס' סנכ6ד3ר
 דסקטט וס6 ג6תגת 3כס"ג 5ף 7)ר63 נוכ)) 6חר ס) כוד6' טו6 דסיד ימ"רי 0רננ"ט ס) חי)1קו 6ח"כ כ' ה1* 6חר 6י0 ס)דסמ6
 esl )ע)מ6 ערק' וססגי נע)ס הו6 חרוכ6 60' וע"כ 6חר ר6יגו )6 וכו0 גוסו ככ) סו)ס סס6ס סר6תס 6ומרת דהי6 )"ק ט6 )0יסךגימ6
 67,7 מפסת6 )יכ6 וד6' ר5י' עכ"ס 35) כתירו)ו )י' דיט3יגן גסי )עג"ד המוטין ודכריו כ11 דנרי0 ע) דסומכין לכ6 )דעח כ))גחרך
 דסדי6 ד'ד6 מססח6 6דר3ס 707'6 ד'67 וססת6 דסי' חרוכ6 נכר6 ועוד רכ6 ס6תר זס מ0 61"כ ת'קס0 ד63 נתרן 6ס ון'גודסד'6
 )0קסות מוכיף 61:י )6 ותו יטדי חרוכ6 נ3ר6 ועוד 6)6 )רכ6 0ו)") 1)6 6חר 6רס כ6ן סיס סעכ"פ סגו"כ כקוסיית י3ריט ע)קסי6
 ססח6 נוסוס סטעס lnh ("5~(h )5יגם דחייס )רח3"8 חרול6 דננר6 3עוגן6 ו5מגס וז") סנו"3 כ' מ"1 דכסי' 06דן' 0נו"גדנרי
 מסנר6 ו6ת סכת3 ע)'ו ותמ0ג' וו") דטס 0גו"נ ע"ד כ"ט סי' מנריסק נוסרי"ס 3סו"ת וכ' כ5ן 6חר 6דס הי' וע"כ דס7'6י'67
 3סי' ג' 5'ך 3יותר ותמ,ס סרמ"0 כי3רי מסרם 0גו"3 גס סרי 61"כ עכ") כן 3ס7י6 דמפרם ססנ6תי 0רמ"ס י3רי 30י6 1)6דנפסי'

 : 13 ד3וקין '1,7 סגי ר6ינו )6 3פג'גו טמוס) חרוכ6 נכר6 .60' ע"כ ן60מ"נ
 ר' עמסייכ גדקיק ומר6ס 6יננט ט'6 נס ע)'ו מטרי"0 ותמיסת מ"ו דס" וטך מ"נ לט" 0ך ו3רורי0 נכוג'0 טנו"כ דדנרי 16מר ך4ינלב(

 מוס)כת יד6 ופס חרוך לווס)ך 6דס ול16 מח 3ע)י פ)תי ר6ו 6שהו ו6מרט 33ית1 16 3מיטחו ד)'קט (tSD 06 . ססירוחס
 3רח נווס כו סגס) ומחוך 0י' מנע)ט "סס וי" )טגע סנ6 טו6 מע)מ6 6חר 076 חרוך 6דס ט6' טמ6 6מרי:ן h(h כע)ס 101 6מריגן)6

 7ין 60 וקס0 עכ") ניכמוח( )סס פסוע נע)ס ם,סו 0י6 טת6מר 6ע"פ ג6מגת םלוגט ם6:ורגו נית עמו כעימגו ס6מרגו כמו וד':ומ3טת
 ססוס ו0 6ין סנר גרס ד6עו סכר גרס ז63 מדכריו דגר06 ר,ל'"ו ע"ד כ' סס טנכ5 ו3דכל ורחכ"6 637 כו0 זס)יגי כ"כ פטוע 6יןוט
 יוכ61ר 6'ן 03ר6"ס יגס מיוטכין רי"ו דכר' לון ועד'ין עכ") טר6"ם ע) )רמוז 3כ":ו דרכו וכן כן סכ' סר6"ם ע) סכווגחו )דחות ויםכ"כ
 כד'ש ר6יהי וסגט . "DICD" ט)כת6 6יססיק י)4 60מור6יס ס)ונחת ע) )ומר ו6ין כרחנ"6 ססוסק מדנריו דמסמע 6)6 מי כיכרי0)כט
 כ6ן גס6ר hsn ודוק6 ג6מנת טג5רף 3ע)י ר6ו 6סחו ונעקט טגסיף מי ח"נ גכ"נ ת6"ו וז") כו0") מ"ו nths ס0 טכ' '"1 ס"6טע"ו
 עכי) וע"ם גממגת 6יגס גסרף 3עמ ס6מלט ~D"D ם:מרף מ*ס 'ט hV'1 מכיחן ו6גו יד נט6ר 08 6כ) 6חר טס ס0יט טמול0 דכרסו0
 0רמ'0 וכ' 3וס") כ' ו6ח"כ סס ססוע עד כג") ג6מגת י*ג0 :ותה')ט כהוכ ירוחס 3רנינו )ס:י:ו ו0נ0 ק"ס ס"ק '"י ה" 6טע"ו 33"סוכ"כ
 6)6 יו6 סס ט0 טי0 )6 06 6נ) מנטת ו3רח טסס טו6 מ3ע)ט דממ6 6מליגן ד16 כ6ן ט"רוך מ60ים 6ינו 'ד6 סם 60וחוודוק6
 d"h וכסמוך טחרוך מט6'ם 6יגו סכ' נסגי0 דט"ס רי"ו נינרי )0ניס ט0 מטרי"ס נטו"ת ]כ"כ טחרוך מטמים יי6 סס מים 6ו 0חרור%יס
 60יע סזס 6ומרת ס0'6 וכיון טו6 0חרוך cteon יד6 פס 60י דודלף 6מריגן 6חרת יי כ"6 )1 :ו)hsr 16 )0גי0[ )י סנר6ט מ60כחוכ
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 המבארהקרמת%%
 דג6מגת כ' כתח)ט 6חר כסגנון לי"1 דנלי טעתיקו וסנ"ט 0ז"מ ו1%6 עכ"). עיקר וכן ג6מגת כע)י 167 מחח)olnht 0 נעא ש6ט"חר
 כ6מת ד60 כיכמות ט0 ססוס עד"ז כ' ו)כן סגסרף מ6יט ו0 ט5ין מכירין ו5גו יד טס גס6ר 06 יוק6 ו0ייגו נ6מגת 6ינס )רכti'eh~6 דכ"ע 36יכ6 טסו6 מ0 כתכ דמתח)ס 6חר כסגגון טלמ"ס ט) דכליס 5ותן כחכ רי"ו וכסגיס כו' ודוק6 כי"מ סמוכ* סכר4'1 רמ"0 כ'ושיז ג6מגת ז6מר כר63 ופסק ורחנ"6 ל63 ס)וגחת 0מול6 ע"ד ו0ו)ך סונכ ללמ"ס מו0 6גי ורו06 ג6מגח 6יג0 כו' 6כ) כו' גט6ר ט)6ודוק6
 )יכמוח 3חי' 0ריס3'~ן מדכרי כר63 פסק דטרמ"ס )דנרי ור6י' טס מנמות ר63 כי3ף ממט וטו6 ג6מגת עד כו' 610 סחרוך מס6יסיד6 סס 150 דוד6י 6מרי:ן כו' 16 סחלוך ס6יס hih יד6 פס סס 0יס )6 6ם 6נ) כו' וזוק6 0רמ"0 וכ' טמ1% כמו ג6מת 6יג0 )כ"ע3כ0"ג
 י0וס מ* ד6מריגן hlh כמי)תי' ק6י )6 דרח3"6 ועוד עעמי' דמסת3ר כר3[ מטכ"ס וע"ס ]%") כר63 דס)כח* ומסת3ר* סכ' 6'קס"1
 : עיי"ס כלג6 ססק יסר6ני"0 חטמ"ד ס" סססר נסוף ח"r~tb 6 גטו"ח ושין יעוי4'ס 0רימ3"6 ס) רכו 0)וי נו6יל ר3יגו י0רכ קס"חד' %%י סיד כ' וככר ענ") כו' טר6סעיס רו3 6נ) )נרכ0 זכרוגו מ"0 דעת וכן דיד'0 סכר6 ת)י 0וס נמ6י טעמיט וסריסג6 )מי:ורסכר
 )5 3פגיגו טמה) תרוכ* גכר* 60י דע"כ 0מ"נ כ' ויפ0 0נו"נ סי' סכן טל3ל כרור טס3י6 ה0ר:נ"0 רי"ו ד3רי ט3*רגו ך4ש1קך*ג(

 )לחנ"4, סכ' ט;1"כ דנרי עגין ד6ין כן 3סדי5 דמסרט 0רמ"ס דכרי 0ני6 1)6 דגסטי' מינר6 ו6ת סכ' מ"1 ס" 0גו"כ ע) מ0רי"סחמיטת )ס h~lht הרמ"0 0רי"ו ע"י סס סס6ריך כמ0 מעיקרן טנ63 דכל דכרי וגתגע)ו סלמ"ט סי' וכן 13 ד3וקין ידיו סגיר6ינו
 גסרסת וידו 6חר 0גסרף וו0 כע03 ו0ו6 מכ6ן ס3רח 0ו6 מ6חר יי 0סת טמ6 חייטי:ן 6% 13 יך 0סס ת)יגן 6ס"0 63סל וגסית0 ט6חהידו יגטרסס ד6פסר J~rh טו6 סחרוך יל סס ס6' יול5' 6מרען 6חת יד כ"6 )ו מנ16 ס)6 מ0חרוך 0ו6 'י ס0סס 16 0חרוך hlh כ))יד סס טס טיfis 0 06 336 סנרי"ו 0רמ"0 דנלי טט טכ' ג"ח פ' ח"כ י0וסע סגי 0סו"ת דנרי נסחרו ומעת0 רנ6 )ד3רי טכ' 0רמ"ס)ד3רי
 h"r filh ו53מח ס3י15 0' מ" 5סע"ז ח' חי0 גסט כססרו מ6קס 6)עור ר'" ו0נ*ון ועי"'ט. כו' נגליו סז0ו כי0 ת)ינן ור*י סהת ע)כגדיו o?1 3נזיו 6ין nhr גינוohl 6 כני כ)6 מוגחי0 טסענמות כיון סכ6 וט"0 0ו6 מ0חרוך סגמנ6 יד נווד6י יד חסר ד)0חרוך כיון 6ך63סר
 רי"ו ומס"כ . 6חר סם טי' דע"כ )לכלי0 קתיר0 0ו6 דסדי6 דיל5 דססת6 0גו"כ כקוסיית ככט"ג 6ף ג5מגח י5מר דרג6 מ"סקט0 6"ג 0גמנ6 יד 0סס ,ו)ת ידי0 טגי גמנ16 0חרוך ד)4ס כ6ן 0חרוך גוט6יס 6'ג1 יי סס ט6ותו ייוק5 6)6 ג6מגת ז6'גס רחכ"6 5מר)6 דע"כ רחכ"6 )יכרי 6ף כן כ' דסלמ"0 דעת0 ו3פי כן 6מרי:ן י)6 כרחכ"6 פוסקי0 0ר6קוגיס לוכ 6נ) כוותי' ססק ך0רמ"ס רכ6)זנרי
 כו' 3טתירס ר03 ר)ס 6יך ד6)"כ כו דכוקין 'ד'ו סגי ר6';ו )6 3פגיגו 0מוט) חרוכ6 גכלeo 6' ע"כ' דט6 טגו"כ קוס"ת )י'יקט'6 ג") כן )סלי )0יס"ס סדחקו ומ0 רחוקי0 געטו וקלומס 0גסרף סגוף ס) 0ו6 יי וטסס 0י6 6חת וד6 דד6 ס") מ"מ סגוף מן רחוקיד ט0סס י6ע"נ נ6מ;ח ד6מל זל63 נ") 0יס"ט ו)לעת 0גטרף 0גוף מן לחוק 6חר 3מקו0 יטדי5 ייד6 וססת5 טפי' ו' יין דיכמותVD"1 כ0יט"ס וי)6 3גמל6 6ייליגן ו3כ0"ג ג"כ וגטרפ0 )0 טמוכ0 מוע)ת חתיכט 6חי ויל דטד'6 דיד6 וססח6 טנמוק"י וכמט"כ לחוקחיכת כרי"ו וחסר 0חרוך מ60יט רלוק 6יגו ד5") 16מר ו6גי 6יגו תינת מחקו וטסגשי טטל'"0 0חלוך C'htn 5יגו יד6 סס טיט 16 0למ"30דכלי
 סמוכס נווס)ת יסדי* דיר* דססת5 וט:מוק"י 0רמ"0 כס" טמפרס )ונור יט 610 דחחנ5 ססח* ו50י ו0ר6"ס 0רי"ף כג'רסת ד)6 ו610י0נ')ו סכ6 סו6 6חר ט6יס נו6ותו יד וסיסח6 6)סס רכ ססניכ נסלט"י וכ"0 )סני)1 630 6חר מ6יס דיד6 ססת6 ססי' ורס'י כו' 610ס"ס ו6ו)י טיט"ט ע"ד טכ' סס 0נכ6 כדנר וד)6 ננרי )תרי לחכ"6 ח)קן )כן 0גסלף מ0נוף רחוק סגמנ6 )סרס 0יס"ק כ' )זס )6נ%י~h:tlnh hnh 6יגט ל0ייגו 610 נכר6 חו כ"ו יי)מ6 6חר 6יס טו6 חלוכ6 וננל6 6חר מ6יט ט61 ד'ד6 סססת6 )ח)ק )רח3"6 )מ"3 קט0ו%כ
 : 3נע)ס טגת0וו0 גו0 גססי' כ6סי מי)ח6 0ו6 כו' נוומ6 ני' ו6יתיימד גי0 5יח)י6 וגול6 גכל6 3חד )0 ת)יגן וססיר 0חלוך מס6יס רחוק 5יגו03
 ס"ק י"ו מ" 6סע"ו כ3"ס מט"כ 6"כ ט3רי"ו 0רמ"0 ד3רי טכ6רגו מי רלכנ'ד(

~up 
 ועיין 11") כג") רי"ו ינרי ס0 טטני6 6חר

 וס ורג) )דרכו ו%ך ע)0 )מי0 טגס) ט6יט Or 6מריגן ס"מ 3לג) )ית 06 רג) ו0ע)וטו )מי0 גס) יו0 6ע"נ מכו5ר )"3סע"
 כידס ע)ת0 1)6 )יס ~lollnsti כ6חד כעסי6 מעט0 נכי h"tp ז' )יכמות כחי' 0רסכ"6 כדכרי ממס י0ייגו עכ") 6חר 6יס טסזסי0 דמוכח סיכ6 6)6 חייטינן )6 )כן גסרף נעמ נעק0 ד0י6 מטוס תסרף כ6ן סי' 6חר 076 סמ6 חיטיגן hs1 60 5") וכ5ן 6חר מ6יט610
 טכ") 0חס כד6ית6 גנר5י ח11 גכר6י ח11 6תתי0 ד6מר0 מטוס 6)6 רנ6 0ת0 ס)ינ )6 כ6ן ועד 11") 0רסכ"6 ט0 טכ' כו' לג)61)6

 טרמ"0 ע) יס)יגי מדכרי00 וטוכיח "ג"י יקכ"6 )יכמות 3הי' 0רטכ"6 ד3לי טט3י6 כ"0 סי' 3תטוכ0 ט0 מסרי"0 )טג6:ן ור5יתיות)"מ. 3הי' 0רטנ"6 וכיכרי פסוטי0 טכ"ס דכרי 1)ענ"ד כו' ח)וקין גר6ין ו0ן 0דיעות )ססוות 0517 6100 גדו) עיון נרימס ודנריו יו")0כ"ס ע"י ו' סי' t"ss~h ח' מק6ר)ין )טג16ן יעקנ קס)ת נטו"ת כ' ו)חגס ג6נמת ד6נור כרכ6 דססק )0רמ"0 0מס ד3רי 0ס ו0סטרטכ"6
 6חל 6דס ט63 0וכח0 ד0וי חלוכ6 כגכר6 דט6גי )ייג0 כ)) ר6יס מכי6יט סיו )6 כן מסלסיס ו0ג"י יטרטכ"6 למת6 ד6ס ידי0 נסגיגמנ6 סחרוך ד15ט 0חרוך מ6יס טי0 )6 יר6 ל0פס שכחט ור~י0 מסום 6חרע6 )6יגט רח3"6 חייי ד)0כי 0סוני* דמסרס ירוח0 ר3ימס30י*
 6חרינ6 מ6יגט ייו6 יפסת6 סוכח0 )גו סיס ד)6 כפטט6 טסומ6 וטג"י 0רטנ"6 מסרסיס 6"1 0ו6 6חרינ6 ד6יגט )יחוס תיתי מסיכיסס סיט 6חר ד6יט 0וכח0 )גו טי0 1)6 )יס טגס) 0כ6 6נ) גכר6י חוו גכר6י חוו מסעס 6)6 0תיר )6 נ"כ ולכ6 רחנ"6 חטס עסכי)0נ%ו
 : מ"3 דסי' סנו"3 כקוטיית )דכרי0 סתיר0 דיי6 דססת6 דסדי6 ייד6 וססת6 דסזי חלוכ6 ג3ר6 ועוד לכ6 מ"ססירוסו )פי )0רמ"0 סר'"ס יענ0 מ0 ידעתי 1)6 ג6:וגת 6'ג0 )רנ6 6ף טוכח0 נד6יכ6 6נ) דנ6מגת רנ6 5מר וככס"ג 0ו6 6חליג6 מ6'גסזיד6 דפסת6 0וכח0 )גו סי' ד)6 טסוגי6 ו0גיי כ0רטנ"6 מסלס דטרמ"0 0דכר כרור ד)עג"ל 6עס0 ומ0 עכ") כרח3"6 סוסקיס ו6עס"כ0ו6
  ד*מרינן ממ6י מוכת ה0כי 6% רכע)ס דיר6 דפסת6 יס0 ו0כירט סי' דידי6 דיר6 וססת* כ' 6' קיש יי3מות 3ח" ךןהלימשב"אה(

דדימןי
 ייד6 דססהi:'1rh 6 1)6 וכו' 010 6חליג6 ג3ר6 חרוכ6

~)tlrh 
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שצ המבארהקרמת
 וס6י וטר6"ס. טרי"ף כני' 3גמר6 דגריס ר") )סריס3"6 )ו סי' 6הרת גירס6 דמט"כ ונ%ס טקס"י עכ") מסורדין טגמ)16 כיון גשוס

 פ63 ט6חר ס*ס סו6 ד'ד6 דססח6 6ומר 6עי דרחכ"6 ר") טו6 6חריג6 ייד6 דססת6 6מריגן hSt טריפנ"6 ח"ט סו6 דחחג6סיסת6
 3ד' טריטכ"6 )סון ו)פי כי' )ח3ק )ר"ח )מ") מ"3 ס" טגו"כ וכקוס%ת כו' יד'3מ6 ד6מריגן 6)6 סו6 ג3ר6 חד וכ"ו ונסרף)סנ')
b")pסכ' 3סר6"ם ועיין ידו סטיחט סטכילו סריפכ"6 כ' וטסיל 3ע)ס ט) טיי:ו דיזיס וסי' זיד6 ו)6 דטדי6 ייייס ופס"6 דנריס גר6ס 
 עכ"3 ר~הרוך ט) יד מסמע 7סד'6 דידירי וסיסת6 טו6 טר6"ם נירסת טכ' טט טנכ6 )ס' ס)63 3ךכר ור6יתי דסד'6 7'דיס יסס"5ג"כ
 פיסה6 ט6י ד)רחכ"6 )6 16 טו6 טחרוך ס) 'ד סס 06 דמן 6גו ע"ז וס)6 טךי6 טחרוך 'ד ופס כנמר6 י6מרו 6'ך כ)) )ד3ריו טכנסו6ין
 סריעכ"6 וכסי' כע)ס ט) סטו6 יפס ססכהוו כע)ט ט) סיעו דידיס יססת* סר6"ס גירטת יסי' h(h טו6 חרוך ט) )*1דיר6

~slh 
 מטרס")

 גוסח6 06 יודע ומי דיד6 ופסח6 3רי"ף 63מח ט61 1כן 6חריו וטר6"ס טרי"ף ם) סנוקח ע"כ 1ג' דפדי6 דיד" וססח6 סעחיק ס0בים"ם
 סיו סי' יסלי6 7יייט וססח6 דגרסי ד6'ת כת3 3716 סג") 1631"1 טוגי0 3דסוסיס סר6"ט ססר' כגוסחת 1)"ע יידיס 3טר6"סמדוייקח

 : חהן ס) 'דו סס גסנ"עמכירין
 ס)כ6 ד3ל וי") טגו"נ ע) סתסס סרעגקע ר"נ מטטנת טגו"כ 6ת )ס)דיק מ"ו סי' 0גו"נ ע"י סכ' סט ט)נ6 נדנר עוי ררן%יךציו(

 ודרך טכ)י נ0 ויקו)ק) טיסרחו עי סס יגיחו )עו)ס ד)6 )סגות טדרך טומסמי נכי וד6' זוט הגו"נ עס ט!דק )ע"ל6ך
 ודהט סימגי0 כייגו וכן טכן דכטן סו3ל טיס חסד6 יר3 6)6 סיגו טמ6 חייטינן י)כו"ע )כסוף וכינוסוק טמן )עטות 16 )6כו)סומסמין
 )6:טי0 )לכי חוטסין ט6ין טעעס וט63 תמט 6ני סגס ,") )טלי6 טכ' מ"ו סי' ט0 סגו"נ ונרי ר6ם )6 ו%מת עכ") סימן )"ס יוטרכ6

 טנך וטייגו כח3יח6 טמסקיר דרמינסו סגך יטחלן 3טומטמי י") ע!מו Or מפעס 6"כ דע) ס5י טיי:ו דגפ) ס6י טיי:1 מפעס טו6דע)מ6
 : עכ"3 כחכיח6 עתסדמנח6

 6מגע )6 ו0 כענין ד3ריס טרטורי ק)ת ע)ט ר~עגייס  נדעתי נ0 , נסוסו קכ"ח ס"ק '"' סי' (t~Dth סס"ת עמם"כ )טעיר ךרן5יךעיז(
 סס ו3גו"כ וו7) סי"ז ו' 3ס"ס ק!ס"ח 3ע) טנ6ון תי' כן ט63מח ר6ט ט)6 כעיגי והידוט כו' וטו6 סטמ)טוכיל

 גינוhnhl 6( 6' סרטכ"6 וכמ"ס כו' סגמ!6 3לג) מוכסק ס'מן סטיס דמיירי רנ) וגמנ6 )י0 דס)ס)וסו כט6י טסוסקי0 דכחכו )וט6טקטס
 טסיו כ) ע' וגמ)6 עטרס כג6בי ד6סי' ו3ק"מ %ט טג36י טייגו גימ6 גמי 3לנ) סימן )יכ6 6פ)ו 61"כ ס6כד קכר טייגו סגמ)6 קכלסייגו

 סמקוטר סט)0 סגוף מן רנ) טגמנ6 נוס ומכס"כ ס7ג ס" ו3י"ד ת)"ס סי' ג6ו"ח וכמכו6ר גינסו 6חרות othlnw ט' דסנך 6מרי:ןמקוסרי0
 סטגמ)6 טיכSbh 6 )ג6נר וסוט דימט כסגמ)h~m 6(5 6 סו6 סג*3ל "- *לוריגן ד)* עעמ" חר ש%סו %י סיינו %6ריגן 636%י3ריו
 : עכ") וכמ"ס סרורין כג36ד יטו") )פרר טירכן נמקו0 טג36ד כככל Sh" טו6 6חר סגמ)6 וס 6נוריגן )ג6כד ודונוס טוט6יגו
 ד3רי טיינו נ6:ונת ט6'גס נוחח)0 ירוחס רכ':ו ומ"ט כרחכ"6 סוסק סרמ"ס דגס 6)6 כרנ6 סוסק דטרמ"ס כדנרי 6ין 06 ןאשח(

 טסג7י כט6חלוגיhls 0 6:י 6ומר מ"נו כ6ן טחרוך מט6'ט 6'גו 'י6 סס ט6וחו מיירי דססומ6 סרמ"ט י3רי סכי6 וע"זלחנ"6
 חלוכ6 גכר6 ועוד ר63 6:ור ד6יך טגו"כ כקוסיית h"r1 סגמנ6 יז ר~פס ,ו3ח יייס סני גמ)16 טחלוך ד)6ים ד3ריו סכי8רו וסרי"ס3טו"ת
 רכ6 6מר וככט"ג טש"ס וכדכלי טחלוך טגוף נון רחוק 6חל כמש0 טדי6 דוד6 דססת6 3כס"נ דסח:ן ל7) 6)6 דטל'8 יד6 וססת6יסד'
 61"ם 13 דכוקין 'דיו טגי ר6יגו )6 כסגיגו סמוס) חרוכ6 גנר6 ט6י ו)עו)ס כע)ס ס0ו6 וג6מגת סו6 נכר6 חד עכ"ו רחוק ססו6ד6ע"נ
 דוד6י 6מרינן כו' סחרוך מס6'ט ]כטנטתי[ רחוק 6ינו 'י6 סס טיס 16 סחרוך ס6יס h(b יר6 פס סס טי' )6 06 %) סרמ"ט ד3ריס'וס

 : סר:ו"ט -כט0 רי"1 מד3לי סיוטו )קח טיס"ס ו)סי"ו נ6מנח (h~sm ד6ף ופי'כו'1
 דיד6 וססת6 דטדי חלוכ6 גכר6 ועוי רנ6 דמ"ם 6)6 מ"נ 3סי' טגו"3 כד3לי ד)6 כ' ג"ט סי' טיסגות 3סו"ח סנ"ח מ אועש(

h'swחרוכ6 ג3ל6 דט6י 6ומלח עכסיו 6)6 ח"ג ח"ג חי 3עודו )6כרווי מטיקר6 גסטס מעיע6 טי0 )6 6ס')ו ועוד סירוס 
 ז)ית ניגטו מ6ן חרוכ6 גכר6 ס6י )ע):נhnth 5rh1 6 י6י זגסרף טו6 6יטו ס6יגגו גגגי' 3מ דסוט גגג6 כע) יטטו6 )מימר 3ן 6'תגגל6 גיח* 3ס6י דנטרף דח,יגן דסד'6 ייד6 וססת6 7טדי6 חרוכ6 נ3ר6 טכ6 67'כ6 כיין 3דיש דק6מרס הייס':ן 1)6 ג6מגת 7מית סו6כע)ט
 כו' )6!עי 6חח wh(h 6יגס hnth )טחמיר )רנ6 ס") ו)6 גור6 3יט ד6יח% גגג6 3ס6י סכ6 3עי thm סו6 6חריג6 ד6'נס )מימל)ן

 tlnh hnh(b י6יגט יכע"כ *ת") *סעו יטד'* יי* סס וט6י יע)מ6 כ6עם ע6 3גגגי' דסו0 מג6 כנע) טסי ת)ינן hihוכדרחכ"%
 )6!ו% hnh1 ני:טו 6חריגי s'b' תלווייטו די)מ6 )חומר6 ת)ען )6 6פ"ט יל סס hSh מממ גט6ר 1)6 פר6 למי ו*כ)תיי )6!עימע%)6

 כ6יגס כע"כ וססגי גגגגי' טס 1ד6' טטיר, גגג6 כנע) תלי מסגי חד )מיתמ )ן גיח6 דטסי מומ6 נ)6 )ע)מ8 16) גגג6 וכע) נול6ו6כ)תיגטו
h:enh6טו6 ג:נ6 דנע) יד6 סס טך ד)מ6 )חוט )רנ6 ס") ת6 ת)יגן ננגגיט יסוט גגנ6 נ3ע) )מ%י )1 ד6סטר מט דכ) )6)1)י י6ת 
 ניס ד6'ת")יד 6'ת6 * 6)6 6פ6 ניט עמ'1) וננית" נ6תר'ס )מיתנ סו") ד6"כ 3ע)מ6 3161 ערק כסוס6 ומחמח מומ6 פטי6'ת%)יל
hnv1ד6ת6 6חריג6 יכ6יגס 3ע"כ חרתי מסגי 3חד 'slje) גגג6 כע) חרוכ6 נ3ר6 וסך 6סי6 )ני ו6וע )ניתי' ו6וי) מומ6 ני' 6'היעיי 
 ד6יק6 כיון מ"מ כד7ש דק6גוררי )גויחס ד6'כ6 67ע"ג ימית filO כע3ט חרוכ6 ג3ר* דס6י עכסיו 6נורס סס6סט )סי וס וכ) זמיתסו6
 יד6 וסיסת6 יטוי חרוכ6גכר6

 רמ'א כי3רי טס מפרם סו* וכן טס סכ"ח עכ"ו ק6נורס קוסע* h(b נדימי דק*מלט חייטיגן )6 דסדי"
 6עו תינת טמחק מסלי"0 כטגטת ד)6 1ט61 כו' טחרוך מט6יס 6)6 61יג1 יד6 פס טיס s~tfs 16 רמ"ט )ד3רי סטעתיק ועיי"סט3רי"ו
 )6 ימי3ת6 קוסט6 ווד6י סס טכ"ח ומס"כ וי"ו כ)6 6יגו )6 ו6יגו וכ' 6)6 תינה סחסל סטוס ו)סנ"ח רחוק תיכת סטגטתי גסגסתיוד)6
 ד6)מ6 דסיי6 דיד6 ופיסח6 יטדי חרוכ6 נ3ל8 ועוד רכ6 מדק6)ור גננ6 יכע) יסוי 7'ל6 כפיסת6 מו3טק ס'מן יטוט עוכד6 3טךטוי

 )6 עכ"). נמ6 גוגע3 יטוס 7'ד6 ססח6 נטך מונסק סימן טוס ס0 ס'ס )6 3ע"כ 6"כ נגג6 3ע) טו' מטגסו יחי יח)'גן ),מליר)וגו
 6חר ג,6'ט ד'י6 וססת6 רט"י מס"כ )סרט נ") טכ"ח לכרי ו)ס' כינריו כ' ט)6 )מע)ט טטנ6הי קכ"6 ד' 3'3מות ליעכ"6 סח" )סג'וט"
 וטנכר6 )טנ'13 630 6חר r'hn ד'ד6 וססת6 סרס"י וע"ז דסד'6 ד'י6 ופסת6 דסיי חרוכ6 ג3ל6 ועוד ס8מל רכ6 ע"י חוול )ס!')וטכ6
 )סרס 6ין )ס:י)ו סנ* סו6 6חר t'ho מ*ותו יר ופסת6 סרי"ף סס3י3 פלם"י )טון 16)0 רב6 לכרי )פרם ס3"ח וכמס"כ 3ע)ס סו*חרוכ6
 :ו16תו סרפ"י ע"ז כו' דסדי* דיד6 וססת* SlihS' 6תhnlun 6 6'גפ ד'):ו6 חרוכ6 נגר6 ס6' ס6:ור h~snt ע"ד 6)6 רב6 ע"דוק6י

~'eo
 6גסיס טרכט יס 06 ד6ף 7ס") וג6:ול srtr1 סים"ס ע"ד סכ' טס fislo כדכרי ד)6 סכ"מ מדנמ וגחכ5ר )טט)ו טכ* טו6 6חר

קגחרכו
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XIAהמבארהוקרמת 
 נכיון עיי"ט '"ד סי' ח"ד טווי נקה 3ק' וכ"ט כן )טדי6 טמסרס סנ"ח דגרי ל6ט fisl עכ") וקע 11 6תוססח6 וקמוך ע)ש סמכיגן נכסט:חרכו
 : שינסק סק"ק שטם אבא אברהם תר:"ח מנ"ל י"ע 6' יום סכו"ח טנויר6 ירוחם ר3יגו דנרי )גו וינקט כתורתו עיני יסר וד' ס3"ח)ד'

 לע"נ זסיממס טגס עטריס )1 סי" %7 ו") טר6"ס זיעת וו") 6/ ר)"6 י' דנ"נ פ"ע ס;"י טכ' מט נפגר טס כטק7מת' )סו7שדר14'ר2י
 "סר3 ר"ת טו6 טג"י עכת3 סר6"ס 6)6 ממין 6)יע,ר רניגו סר6"ס Or סבן עכב ממכר נתעכרו ומתן מט6 כעינוט76'

 מכירם מסג' נסכ"ט ממ"מ )סייר וכ"כ ו") טר6"ס וכר"ח ))יגט 6כן הרר"י כסס יכליס מרכס כתב 3"כ )מס' וט"מ "מיגט "tsbעלכי:ו
 )זס וס"ל ו") ca'n 6נן וכ"כ צביו כקרקע 6סי' נימכר ננמכרו ונוחן מס6 כעיכ סD"Pb '"6 טעלות כ' וסטיק כ' כן בטטות 6כ) ,טי'צ
 ומי כו' )ו סיט דכ) 6"מ טר7י כטס טס עוד וכ' 3וס") טחי חסון סעת'ק רהיט סי' כחו"ל וטכ"י טג"י יוה"כ טו6 וטוף עכ")ועיקר
 36ן 'וסף ר' סרב ר"ת טטו6 6")1 סר"י כחכ וככן מנוין ר"6 טו6 טנג'" דטר6"ס )ונור געעט ס)6 כמעתקתו עטט סיסט ט73'כטחכס
 ט6חר ס' 6וח ס"נ )טגטדרין ח"י r~lht ע) וגס)6ת' נן טניס וכחגם עכ") כ5") דכ) טר6"ס כטס s~rl כחוב טס )טכ'" סגסות ונח"מיגס
 מו"מ 3טיכ ירע דל6 לע"נ סערות טחי טטני6 עסריס  רנן טסירטו  רטהי:ו ע) plw  11") כתב צנות גל פ' סרי"ף )מון כ) טסטטנ'6
  כן טסונר  לטרי"ף hSn 5:ט ירעהי 1)6 עכ") ומתן מס* 3מיכ טירע ועיתן כ' 3ן טסי* ד6ע"ג סינר וטוף ~יו. ונכסי מוכרסרס
 כמו מלו"ז כתכ כ"ח ס" יס:טדרין פ"נ ונטג"6 תצמידו טרי"ף דעת ג"כ טו6 כן מיגס 6כן סריי 3טס טמ"מ כמט"כ )ומר יםשסיר
 כדררי גודקר דע"ס וסג") ד"ו 3רי"ף )יח6 ו63:ות עכ") מו"מ כטת טיודע רעיון כ' 3ן טטו6 ד6ע"ג 6ומל שפס ריי 36) כוט")כן

 וסניף '"ג נן רקען ססו3ריס דעת מקורס כנוסכ"ט ד)6 ורש כ' 3ן טיסת כעמן מו"מ 3טיכ ס'ודע ז6ע"ג קומר רי"ף bb וכ)")ס6ו"ז
 61"ט ג' נן eb'n נעמן וטו"מ נטיב טיודע J"Dfil סוכר וסוף r";fit נפגיס ומ") נו6כיו סירס לקרקעות ממוכר מו"מ 3עיכ ויודעכ"ס
 טוווח) סר"ר כסס יסרך) טר"ר וכתכ וו") סס ממרדכי ע"מ וכתובות סס"ו סג"6 ממ"כ כיכר ר6יחי גוס עיוני תויי נרי"ף מכונריד"ז
 ושגסות זטנרס"ט 7כח,כות סס"ו רעק"6 ונת1ק' עכ") מתגט משתו וטין ממכר ממכרו 6ין סיירם גמקרלמ עסיס מנן סחות זוי6י ר"גכן
 טלתג )' סי' טלוטריע כספר סוקן מעריקי יפעי' )סר"ר מהיתי הפ: מבמג דמת:חו ג' ק:"ס ר' גנ"נ מפורס רס6  ט"ו חמסו )טר6"טוחי'
 מת:ט מחותו 6מימר  5מר דיילך יקמר  :לכן'ו כל  :תן  5ס  וגין 3מק5ת :ות:ט  3ין חולק 51וק"ל 5רק מלכי נ"ר לחק טרגייו ורישוי יהלפס
 כי' התקמור חילק ס)6 מט זט הילוק מ55 סייט )י :ר6ט ו*:ו ל5 מיסתט מניי :חלס מעקר* hp1 לנסיו נכל *כל למקלת מחיטדוק*
 לרמת סו6 סמרדכי סטני* יטרק) הר"ר ידעת לזמר יי ויו"כ עכ"ל לו' :לטיי לל  יתן  נין נמק5ת  3ין מתרס ומחיתו  קימר סתםולמישר
  טס עמט"6 6' ס"ס  גיעין סריט3"6 עס:וי"כ לייער :רפט ויותר :בסיי 3כל סיעי מתיי מסיתי  וצין ומת"כ )רק מלכי ל"ר פחזרתעו
 סריט3"6 דברי ופי' עכ") גרו) טסו6 כיון מחגס מתנתו כמחנט 6כ) כשכיבס ייוק6 וטסטר וו") עטריס כן טיס6 עד סכיו נגכסיוכמכור
 נגכסי 6נ) ימתן מס6 נשיג יקע (u'hC עצמי ננכס' מיירי ג1חנס מחנת, נ' קג"ס ננ"נ 7ס") ד6מימר )ומר דים ס"נו 73כר כמסחסק וטסטרטכ'
 ככן )'ס חס3יגן 6נ'ו כגכס' טיט וכו' 'ודע כגרו) )'ס חסכיגן עצמו יכנכסי טיכי דכי בכיו כנכסי ebl'(t סגיי כת3 סקירת ונוצד טג,עגו )66ני1
 ,ווי מט 7מקרקס וימגן ,מם וג'גיט h"hl במרו 6' קג"1 יככ"כ ע"ג ו6ף ולפטר מטון כת3 ומטיט סכי מט סכיר6 )6 וסריפ3"6עטריס
 )6 דסריע3"6 )ומר יט קניו נגכס' 6סעו סו6 מהגס משחו בחימר דמ"ט )סדק מקמע כו' מחגת גני 6נ) ד6נוט גכקי )כוצי מוכין16ע
 כמקרקעי עטריס מכן סחות דודיי סג") וטג"6 סכמרוכי יטרק) סר"ר דברי 6"ט 61"כ ורק"ם 3רי"ף )'ת6 וכן "ד"נוט" תיכח גורסטיס

 : עגמו נגכסי סייגו מחגט דמתגתו מזוקר נ' קג"ט ד3"3 וס6 מהגט מת:חו וקין ממכר ומוכרו 6'ן קניו תכסי דסיי:ומיירט
 טמו6) טמקוס ס6ליכו וככר עכ"פ 6ומריס סיו כרכס לטון וו") חכמות. 'ד3ר ס'ך ז"ס 6' י"ז כנרכות רס"י 3מס"כ ננרכס דנריד4שכמייב2

 נחייך חר6ט עוצמך סס s~rl מכ"ח וסי' רג"1 סי' סממס"מ טל כמו 3גמ' רס"י ךנירסת קומר ולגי ססתושס רס"י דגרי )נ6ר1ס5)"ח
 מיסרים ltSDn(~s כליותיך גיגט יסגס )נך רגגות חרחיס )סוגך דעת יניעו הפתוחיך חכמות יכנר פיך 17ריס )יור וחקותן טעוס"כ )חיי6חריחך
 ומ! כלכס )סון סו6 דוריס עד כ,' עוצמך ימן )סרט הכקורט מוט וגרניט עכ") יושן עתיק דירי )סמוע 'רוה ורנ)'ך תורס 3מ16ר 'ארועיג'ך
 מטמעות וכן כו' חכננות ישל סיך 6ך[ ]6ס דוריס )דור ותקותך כו' עוצמך ור") ם)מע)ס כלכות )סט)סס חנ6' מקמל טו6 סוף ען כוןסיר
 טכ3וד מדרך וט ילין כן )סלל (Oh1 )6 )רם"י 6כ) . וסכן 61"1 כן כמי כחוכ ססס כון ורנוניך עד יותר ו)6 ותקותך 6)) סכחוכ ס61"ו)סון

 סיו כרכס נחסון וו") 63"6 )פרס )טטות 3ו פיסטר המקום סס61 הכמוה 'ד3ר סיך נכי פלס"' ומס"ס כוס )ר3ס ט'6מלו)ת)מידיס
 : טמס כרכות יכ) לח"ו סכחוכ מט כ) ולולני)66ונורים

 וכו' מיוחסין ס)ט)ח )כימיכ ומרכס מנעוריו ס' 6ה יר6 ולתסרט )סס טמסורסם טרט7נ סערך רכ נ6ךס יקר כטו, הכס ג3ר 'כורך כן כיהנה
 מט,כו ,סעג'קג' נקנו ע71מ ו)חעזיס בהורס 6לו ספח;' 5סר 6מ חסנו 'קר מס vtlc"~, ז2כםינגער ושלל מוהר"ר ש"ח1:1'

 וכג'עג, נר6טוגט כי סיתם וייו תורס 6ין רתח 6'ןו6ס
 חמוס 1)6 )עונם ט' 13 שיט ראם ף2ד21פנור2 שיורי ייי מעסם 3ג3ע כס עי

 ךיךבז2ך מוסר"ר חס)ט ג6וט )ו וטנוע)ות סנוךות פ6ר סג3'ר סל3 )י עטם 6טר 6ת יודע כמוגי ומי . דוריס )דור וגן~ט חורסמכיתו
 דוריס )דול ותקותו ר~וס"נ )היי ויחריתו נחת עוקמו וירפס , 6"' ס' מעס ט)מס מסכרתו וחס' 15DD ס' שטס ט)'ע67זעלדאוויץ

 5פן 6סר טונו ינ מס . ם3יט67 סרמי7 נדקדכם מוסר"ר כסיח וכף וכו' נכ3דוטוע 6דס חסירת טרס7נ ס7ס )עומס r,o היעינסוכו'.
 עוטר n~slrn הכרכס ס/ ינרכהו ו . נ,ס חסיו )גור) ערוך 6ין חומו ען ירסיס סססר סופום )3ית )סניי ומס יד )1 )ס)ינ ועסט ופע))יר6יס
 סרס"ג כבני ר6ט ע) וחח) תעטיר סי6 ס' וכרכת 6ק )"1 ]גדריס סמו" 6ה'1 6ת ומ,כס בהסקו "וכס חקקו, 63רן '6וסר רוחני, 161סלגוסני,
 )עכדטו סי יוכלי ר~עתיר ע)  ומתפף מעכל ע) הס' ו6סתהוס 61קד )מצין קשי otihl . ככנון תרוס יקרגס מדבמין ומ) זשרנמ2ךסעגק

 :  וירוטליס )יון 33נין רוצות ערי ויסיו ירמי וזרע זרמי ומפי מסי סחורס סמר ימות ול* חפר ונדפס ס"ס3לנכ

 . יליפא למינסק פח"ק שלים"א שיף לידץן מוהר"ר חטא וקיאת בתורה גדול אאמ"ו בן אבא אברהםדברי
ה----מיג-א לזנך-
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 בשםוואתיו
 בחשבוןברכות

 סנריו כגנד עטט ורנו"ח החמס ימות כמגין )אוין כס"ס )מיס )ו גמרו מזות תרי"ג טמאיי ר' דרס 3' כ"ג מכות כמסכתגרמינן
 סמו ותלפיות ספרותי 3נו5סף רטיתי וככר מזות תרי"ג קיים כ6)ו נ6מי:ט עותן ססמס5 )מדגו ס, וסיים כג") ;מ)6י דר' ק- טססני, 63מוגט ומחן מט6 סרק חכ:וס t:'Ch1 וכספר . יהיס כלנוגחו ואדיק 0ג6מר 6חת ע) וטעמידן חכקוק 63 עד כו' 6יס ס)'
 למוגת ע) 1)6 ואותן כזוטי למואט ע) 6חת ע) וסעמיךן סכוגס מכלר חכנוט טסר06ית חוס דבר 6)כסגדר6וו טמוא) סרס"ח טסטכתכ
 הלטס מסורטט מכילתה סו6 גי טני6ו ס)6 ו)ס)6 גלמן ממקור פירוסו ט6נ תכמס דסר06ין קומר 61:י מ63רים ס)ומךים טכ) כמו 6חד6)

 רוח 63מוגס ונותן 0גוט8 מי טכ) מלמד ויותן נוטה וס חע0ט כעציו "וסיטר תקרס וגס תעטס כעציו וסיכר עס"ס ויסע פרכסכסתח
 טתורס וטוף מלות תרי"ג ק"מ כ6)ו 63מוגס וגוחן טס:וט6 )מדנו טרי כולס" סחורט כ) קייס כקילו עליו ומעליס סימנו נוהיםטכריוח
 כו' עניו מעליס טימנו גוהט סבריות ורוח נ6מוגט וגותן טגוס6 מס) נוס") סמכי)ה6 דקרי ס3י6 טס כסלח סתולט כפ" סרמכ"ן 16)סכו)ס

 כי סעו)מיס 3ה' ומקמין ס' ולמוגת )13 36 מלרף הו6 וגותן גו60 0הו6 ד3סעס ס' 63מוגת טו6 63מוגט ונותן מט6 דסי' סרנוכ"ן מדכר'וס:ר6ס
 : כו)ס סתורט נ3 טייס כ6)ו עסו מעלים ולכן סייגו נוחס הכריות ורוח וגוחן hC11 טו6 ועי"ו וקנין מקנס )עטות )מדם כח טגותן ט,6סו6
 מסכת יט)סי סנטתי דר' סס'6 נסקדננתו כעלמו סנס"נ כתכ וכנר סנס"ג סחסנ סמלות מגין ע) 'רעם חסר מסרו ס"סד רבעוךןקנףן

 וס"ס קפ"נ ערס 3טס ושמדקדק סמונה טע0ין טמרי מכוון וטמגין מ"ע ככ)) סס סטסר0יות סו6 ברור ד3ר טס וטטינ טחטנון)מ,י6 6יך h"'p כלסיס 3' ח"ס סרדכ"ז גט36 כ3ר כעלמו 3ס"נ וכדברי , תר'"נ סמלות מגין סיר6יס נדנרי )טמ!6 מוברח 6"כזוכות
 נוטר6ס"ט )סרסנ"6 יוחגו רו6יס וכעת י1"י סורר סוף סמלות סדר כספר ע)יו תמס וככר ט)"ת כערן ממ"כ ועיי"ט רמ"ח עולספרטיות
 6כ) טפרטטח 3ל'רוף סכס"ג בינרי סהר'"ג מגין דעתו )פי ומ)6 ויגע וטרח מגסותיו עס חר)"ס וו6ר;6 ט:דסק 3כס"ג טרחיכטסעמיק
 כיוס געטט),ס

~stitc 
 ס) טחסכון )עסת גוכ) 61'ככט סיר6'ס כספר (nitc~eo וכר וקין סנס"ג דגרי טכי6ר טר6"ס רנתו כדגרי

 : מהר יחסר ח"ו וג)כדתי 5כ0) מן כוו ככידט כמ)~ס )עין סקורת Sh )נסת ו6יר5 רעה וקטונתי ערר מך יצעתי 61ליסהרי"ג
 6)6 )6דס )ו 6ין . נעיו 'כין וט' ירכו 'ח30 6דט )כ ט' ט"ו נו0)' וכנו60ס"כ טקסיות 6מי למיון )קנים )6 כי וינייתישבתי

 וסמכתי וכ0כ) OPT )חוגגי עיר 6טמ)ס ומס' מגעה סיןו מקוס ועי )11!6 0סו6 עד )טחכוגן ע)יו ונווט) רו8וח סע';טמט
 מקו:ווח נכמס כי ו6ר3עס וסריס מקות כ6רכע וכ))תיס ו") רי"ג גססר מל6תיס כ06ר otnJrnl סססר נסוף טר6"ס עמטכ"ריתידוהי
 )יבע א( . הן 61)1 ותכעס תסעיס 3יר6יס eon הסל סלו סנו!וה כספר סרמכ"ס סכחכ סע0'ן שיוגין )ר6ס ועמיו עכ") כלחת סתיסכבתי
 סאת ספירט 6ת )כס כחנו טג6מר )עלמו ס"ת 6יט כ) )כתוכ יז( . 8חד ט' ס"6 סג6:ור מיהדו ב( . effo 6גכי סג6מר ~וס סססיס
 טרכי:1 ]ו6ף מקדט )' ועסו טג6מר טכחירט 3ית )פגות כ( . טי6[ י"ח ומ"ע )סיפך כתכ ס)ו כשס"מ 6כ) ס:ודע ס' 067 )סמס"כ]כ"ס
 קע"נ מ"ע מפך )סס )טעמיד וכן סכחירט 3יח )סס )כגזת מטס ושחד )6רן כגיסתן נעת י:ר6) ג)עוו מלות דט)ס סך תפ"ס בסי'וכר
 טג6מר נמקד0 עונד ס)וי )היות כב( . טעדות 6ה) )סג' 6חך וצגיך ו6תס טג6מר טמקדט )טמור כב( . 63[ )6 כמגין לניסי טס רזינוכחכ
 מגיס )חס סג6מר טבת 3ע) ס' )פגי ולנוגס )חס )טסדיר כז( . וכניו שטרן 16תו יערוך סג6:ור כמקרע גרות )ערוך כה( . ס)ויועכר
 וסריס טג6גור סמ,נח מע) טדטן 6ת )סיס ל( . ממונח ע) תוקד המין 06 סג6מר תמין סעו)ס הנווכח 06 להנעיר כם( . תמיד)פגי
 כטגוס6'ס סכתה ע) ס6רון 6ח )ט6ת לד( ' . וקדסחו ס:6מר סכקיוטס )כ"י ו)טקיינוו לסרן ט) )ורעו ככ1ד )חלוק לב( . סזטן6ח
 )דיות לו( . קודר מפחח פנון 0נ6מר סמטחס 03מן ומלכים נדו)יס ככייס ):וטוח לה( . י160 וכחף ע)יסס טקויק ענודת ס:6מרלוחו

 תמירין )סקריכ לם( . ס"כוח SD ממכריו )בן ס)וי ינ6 וכי 0ג8מר כשחי עונדים וננוועדיס מטמרות מטמרות נרקיס עונזיםסכסגיס
 קרכן פג( . ר"ח קרנן מב( . כ03יס פגי ס30ח וגיוס סג6מר טכת ככ) 6חד קרצן )תוסיף מא( . תמיר עולט )יום סגים סג6מרככ"י
 . עלרת גיוס ט)חס כג)) סקרנין סקרכ:וח עס ס)חס טחי )סניך סו( . עזרת כיוס קרנן מה( . טעומר מגחת )סקרינ פד( . סססחכחג
 . עלרת טמיגי כיוס קרכן שנוסיף נא( . טסוכות נחג קרנן )סוסיף נ( . טל1ם גיוס קרנן )טוסיף טח( . סטגס כר06 קרנן )סוחףמז(
 )סיות טא( . וסולט סמיגי מיום מסמס קרבנות כ) )סיון ס( . גח!ולרות ותקעחס ס:6נול ט!רות ונטעת סקרנגות עג נחלולרות )תקוענם(
 מעכס מז( סט)מיס. ,נח מעטם סו( . ט06ס מעטט סה( . חט6ת נועמס סד( העולט. מערס מב( תמים. כממט קרנןכ)

 . סיוס[ ' תיבת למדע ספר נר6ט מר"ג ]וע"ס מלוך מכי 6יר כ) חעטס ו0ס 6:0מר סכ"'רס צנין מקרננות כ) לסקרינ פד( .טמגחס
 תצח. גסטך 6ות ככ) רק טג6:ור מותרין וימיו מזמין כעלי קדסיס )סדות פו( . סנהירס )מת מחו") טקר3:ות כהנדת )טספ)פה(
 מת ימות וכי ס:6מר גטמ6 06 קרנגותיו ע) סערו ספיר )גלח צג( . קדר יסים ותמורתו סו6 וסיס סג1:8ל קדט סת:וורס )טיוחפז(
 . מתטמ6ין ט6וכ)ין )סיות צח( . מעמ6ין סר!יס ספורט )סרח צז( . טננ6 נגני)ס סגונע כ) )טעה צו( . גדריס נספרת )דון צה( .ע)ע
 סוג )טי1ת קד( : ומעננך טגו6 נוגוגע נגד )סיותקב(

 מטנ"
 ר~מ5ורע )טיוח קיא( . מטמן טמת )טיוח קו( . נועמס ס"1 )סיוח קד( .

 0ג6נור כפלחס מקלוג כערך גוחן סרסי מקדי; )סיות קיז( . נו ס6:ווריס נינריס )כ) ידוע סנו!ורע )טיוח קים( . סערו כ) 6המגלח
 . סגם עד ע"ח כנחי ג%6ס )סרח קלט( . )ס' ס)ו)יס קד; סריו כ3 יסים סנ6מר קך0 רצעי נטע כסיות קיט( . ורעו )פי ערכך)סיס
 תשכלו. 6;ר סחיס ו6ח סג6גור תסנור )נדוקגקימ:י ):כרי.קמם( )עו0 סגע.קמב( )ך ומסרת ט:6מר וטמיסיס ביס ;מעג) )מזוהקם(
 )כנך. וסגרת טג6נור סמלות חג ט) סי06ויס 3)%ס כיו"ש )ססר זנים.קנז( 3סימגי )נדוק קנב( חנפים. כסימני )צדוק קנא( סעוף. כסינו:' )ניזקקנ(
 )מזות קעג( . ח0:ועון 6)יו טג6:ור יגרע ג6 יוסיף )6 06 ודור זור נכ) סיס6 גניך נוכ) )"מוע קעב( . תגס 3כ) ס0ק) מחלית )יחןקעא(
 )ט0וות קעז( . מיתרן) וקם) קם) 3כ) וסוטריס טוסטים למלוח 1pp) . מסרק) )טס טיעמדו סגדו) ו'ן כיח נוכ) )תמו; קיד( .~ך
 . טרנס סעדיס )חקור yp~) . עדות )ו סיס )מי ננסי )סעיד nYp) . עמיתך תשפוט כלדק 0ג6:ור כיין סעומיים כטעס כע"ד3ין

 חדיר עמלק )ט טעטס מס )וכור קפם( . מק"י 6ומוח ו' )סעניר קפז( . )סכה עריס ))וים )תת קפנ( . Dlpn ערי סס )סכיןקפב(
סג6מר
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xvtה ע צה 
 ימ0וח קצא( . תו' עיר Sb תקרכ כי 0ג6גור כחורס סכתונ כמ0סס סוטות נמ)חמת )עסות קצ( . עמ)ק 3ך ע0ס 06ו 6ת זנווס"מו
 ו6סכחס סג6מר סנר 6ת )3106 רו( . תטץ )גכרי קצח( . 3מחגס נמון )ך תסיס ויד טג*מר כמחגס י? )סתקין קצב( . 3מ)חמסכסן
 סר51ח )סג)וח רכה( . )ר0ע )ט)קות רכד( . כטער )נרס רכב( . 'סתס וכי טג6מר כמסתס )ןון רכ( . כק?וסין )נעו) ריג( . ט:ר6ן

 . ענריס 6מס )יעד רלג( . סקי)ס רכט( . סריפס רכח( . חגק רכז( . יגקס גקס 0ג6מר כס"ף טורנין כ"ז )טיות רכו( .כסגנס
רס(' . )נננ )דון רלם( . סכור כג,קי )יון רלח( . נסמס נגוק' )דון רלז( . ממון מס)ס סחוכ3 3ס'ות רלו( . ענליס '6מם )סדותרלר(

 . טסו6) כדין )יון רמד( . וססוכר סכר גוט6 כן'ן )יון רמנ( . ט"ח כגוקי 3יון רמב( . ט6י נמקי %ק רמא( . סטן כגוקי )דון
 )טיר6ים נו65:ו זס ו:גד . נה)ות 3די:י )דון רמח( . סנרדף )ט5ע רםז( . וגעען טוען כד'ן )דון רסו( . וממכר מקח גדיג' )דוןרמה(
 3מ0כ"ט רני:ו ]וכווגת קמ"ג . ptrl . 5"1 . עט'ן[ ]ד' 5"ט . מד .' 5"ג . 5"3 סימגן טן 1361 יעתי )פי 3מססר 5"ע נטרמנ"ס ס6יגסמ"ע

 מסר6ט"ט וכת3 מח"כ" "סרסת ססרטעח 3מגין טכתכ סכס"ג 03יטת ט)ך %6ס כס"ע כסוגס מתגות סכ"? כ3 טחטJ"rh 3אסמת:ות"
 ע) מ5וט 3כ)) )טיותס כסרטס ג"כ חי0כס 3עטין 6חת 6חת סמג6ס )נת"כ וכן וו") ט' 6ות )ט3ט"נ והייוסיסכר~צרות

 טכסגים )קיט ס3"י
 . קס"כ . עטין[ ]נ' ק"ס . 3'[ 16ת ר6ס הועסות ]עיי"0 קנ"ח . קנ"ס . קג"י . קג"נ . קג",, .עסין[ ]ד' קמ"ס . ICD] ]יו'י קמ"ד . עכ")[ )כסגיס ננסגתיגס ונפר0ס סססר0ס ממ5ות מד3ר כסרטיס כי כ0גט 6)1 נמתנות ח)קס%קכוע

' 

 6'[ 6ות ר6ס' חועסות ]עיי"0 קס"1
 6ינו %)מד ))מוד ו:וטכ"ר . עסין ]כ' רג"ז . רנ"ס ; ר:"ו . ר)"ס . ר)"3 . ר)"6 . עסין[ ]ד' רכ"ו . רכ"ו . ר"כ . ר'"ט . קע"3 .ק"ע
 רכ"ס 3סי' ח30 ככר ))מד וכן 0מע:ו )6 ו)ס)סט "ו0ג:חס" רג"ח וננף)ון חורס" "ח)מוד רג"י כסימן ח0כ כ3ר ז))מוד )מנין כ%גחטכ
 0)1 סמ15ח מנין 3סדר כמטר6ס"ע וד)6 רג"ו סי' סססר 3סגיס כמסכ"ר ו))מד 3)מוד כת3 ו)ע0ות )סמור 6ננ 6)6 ומ5ות תורס 3גך)מד
 גכנס 60'נו תכ"ע 3סי' ר3ינו כתכ ח:וכס י:ר 61ע"ג . עסין ]י"ט . לס"נ . ר"ס . עיי"ט[ מ5וס ינר כססר טטינו וכנר כט"ג)סיטת
 . חנ"ס . תג"ד . חג"ג . תג"כ . ח"ן . חנו"ע . תגו"ח . ת)"ט . ת3"י . ת)"6 . ח") . תכ"ס . עסין[ ]ח' תי"ו . תס"1 . תי"ד . תי"כ .ת'ע . רס"ח . רס"1 . רס"ג . כ'[ 6ות ר6ס תועסות עיי"ט רס"כ ס" טססר כסגיס כנו0"כ רנינו מגט חגוכט ימי סמוגס ס) סס)) עכ"ז):וגין

 )ע0ות ס)6 ג( . סס) )עטות ט)6 ב( . )"ח סיר6יס כדכרי חסר ילמכ"ס סכתנ ס)"ת מממן טגט ס)6וין נמגין רניגו דעח גנ6ררעךעךץ : ג"כ רכי:ו )דעת סעטין מגין גס)ס וכוס . תס"י . תנ"ע .תנ"ח
 . סמס" )ס5ע 0)6 ים( . )מסיח טט:6ט )עדג ט)6 יח( י סמסית )6סוכ ט)6 יז( . ):וי 5ורות יעטוח ט)6 ד( .)6חריס

 חתורו 6% טג6"ל סעיגיס ור6ייח ס)כ נ,חט13ת 6חר )חור ט)6 מז( . חכר )ח13ר 630 לה( . )קסוס ס)6 לא( . ממגו תגור )6טג"מר ט0קר 3גני6 דין מ)ע0ות גמגע 630 כם( . טמסית ע) חונט מ))מד סמוסת י0חוק ט)6 כא( . טמסיח ע) ,כות סמוסת ))מד ס)6כ(
 . )מקד0 סכינ סמירס )טטנית ט)6 סז( . סמ)חמט נסעח מ6ויכיטס סמ)חמט 6גטי ייר6ו ט)6 נח( . תחגס )6 טג6מר )חון ט)6 נ( .וגו'
 )6 מום כו 706 6י0 ג) סג6מר עו3ר כע"מ 'ע3וו hsn עא( . סקדט Sh עת נכ) יכ6 61) טג*מר עת 3כ) 3טיכ) כסן יכגס ט)6סח(
 תע)ו )6 סג6מר ט,טכ כמוכח ו)סקרי3 )סקטיר ט)6 פא( . ס)ויס גענוזת סכסגיס ו)6 טכטגיס נע3ודת ס)ויס יתעסקו 0)6 עב( .יקרכ
 סיס )סדות ט)6 קיא( . סחרס 0דס )מכור 630 קי( . 3סמס 3כור )סדו; 0)6 קח( . )נתס ע)יו יתן ט63 קה( . סוטסנמגחת 0:ון יתן ס)6 קד( . )נו:ס ע)יס יתן 0)6 קנ( . מוט* נמגחת וית סמן יתן ט)6 קב( . סמונח 06 %נות 0)6 פב( ורס. קטורחע)יו
 . חמן מ:חוח 0יר' )עסות ט)6 קכד( . טנ' כססח ע5ס )30ור ס)6 קכב( כקר. עד טגי סססח מכטר )סותיר ס)6 קים( .סחרס
 )ע,רס חון atb1 חט6ח סכסניס י6כ)ו 0)6 קכ~ה( . מדמס י~6 706 חט6ת וכ) 0ג6מר 3סמס 0נע0ו חט6הן 703 )6כ% hStקלם(
 )6כע 0)6 קמז( . תדור 6טר ו:יריך ונו' תוכ) )6 סג6גור עו)ס גסר )6כו) ס)6 קסו( . ו65גך כקרך וגו' 03עריך )6כ) חוכ) )6סג6:ור
 י5 ס)6 קמה( . ה6חר hs  ודמעך מ)6תך קג6נור )ר6סון r~sn ו)6 3תרונוס מעט"ר 6% 3נגוריס חרומס )טקדיס hSc קנד( . ססק?ס כי י6כ) )6 711 סג6מר סקדטיס קיסי 703 ,ר י6כ) hlc קמח( . וגדנותיך ונו' חוכ) )6 טג6מר טדס וריקת קויס קמס קדטיסגטר
 a(h קע( . )1 יסיט )6 וגח)ס סג*מר 63רן ח)ק "וי טכט כ3 יקח ס)6 קסם( וגו'. מועד 6ס) ומסתח 0ג6מר ע3ויס נסעח סעורס מןכטן
 . )5מיתות נ6יי טדט )מכור ס)6 רכו( . וגח)ט ח)ק ס)ויס %סגיס יסיס )6 טג6מר ס6רן כ3וס 3טעת ככיוס ח)ק )וי 0כע כ)יקח
 )סו:ות ס)6 רנה( . ס0נויטס מסגי )עגי )ס)ות ימגע hSn רלא( . ס)וש 6ת )עוונ ט)6 רכט( . וטדותיטט ס)ויס מגרס' )טגוח כ)6רכח(
 קנסוח כדיני ס:וויק ע) )רחס ט)6 רעם( . ירי:ו )6 טג,מר כסרך )ו טננוכר כע"ע )עכוד )גכרי )טגיח כ)6 רס( . תוגנו י6 ענ6מרעכר

 רניס rh~' תטיט )6 טג*מר 6חד סנווכין ע) יותר טמחי'3ין טיו 6ם 3ד"ג רכיס 6חרי )גטות ט)6 רפב( . עמו ע'גך תחוס bsטנ6:ור
 )6 6קד ועד סג6מר כד"ג נו טסעיד כדין סעד 'ורט ~hs רצא( . וגו' כגיס ע) 6כות יומתו )6 סג6מר קרוכ יעיד 0)6 רפז( .)רעוח
 6ת וק5וחס 0ג6מר טרודף ע3 )חוס לל6 רצג( . ונו' סרו5ח 'מות 6% טג6מר 3וין סיעמוי קויס סרינט מחויכ )סרוג ס)6 רצב( .יעגט
 )תחוס הון )ס)ך ס)6 שכא( . יג)ח )6 ט:תק ו"ח 0ג6מר סגתק טער )נ)ח ס)6 שז( . כטגגס רו5ח כנ)ות כסר )יקח bSn רצו( .וגו, כסר תקחו ו)6 0ג6מר סרו5ח מן כסר מקח bsn רצה( . ןגר תעטס )6 ו):ערס 0ג6מר ס6:וסס )עגוט 0)6 רצד( . עינך תחוס )6כסס
 ס)6 ,2נא( . נוו30ותיכס ככ) 6ט תכערו )6 סג6מר כטכת )ע:ו0 ס)6 שכב( . ממקומו 6יט י65 6) סג6מר כס3ח דרכיס כסו)כימדיגס
 ס)6 שננ( . תנ)ס )6 6ניך 6הי ערות 0ג6מר ע5מו ס6כ *תי ערות )ג13ת ט)6 ,2נב( . תג)ס )6 6כיך ערות סג6מר ע5מו ס6כ ערות)נ)וח
 )6 0ג6מר נריס ננקס) 6יי י0רSD (6 )מ:ות ס)6 שסב( . ערוס )נ)ות חקרכו )6 0נ6מך ערוס ג')וי יידי טנוניליס כד3רים כעריות)קרכ
 . )"ו סימן טן י6)1 )טרמנ"ס כסס"מ ס6י:ס מ)"ת 0חטכ )ייר6'ס נו65:ו )6וין ו6חת טסים 6)ו כ) ,ס וגגד . גכרי 6יp 0(p' )תתתוכ)
 )6וין ]3' ק)"ח . ק)"ט . סט)'סי טעמוד וסו6 כס"ע ))16 ג:וגין סיר6יס ס)דעח סג6ש 6יסורי 1up . )6וין[ ]כ' ס"ח . ע"ג . מ"ס .)"ו

 סכ"ו טכ"ג. .י ]3'י)6וין[ סכ"i'thS 6]t ]ג' ס"כ w~tO. . סי"ג ס"ג. . ר5"ו ר5"ט. רג"6. . רמ"ע רמ"4. . ר"ז . ר"נ ohnl].טכחס
 )"ת ג"ז טכ) קך . ס5"ו . ס5"כ . טס"ע . סס"י . טס"ס . סס"נ . ט"ס . טנ"ע . סג"ו . טג"ו . סנ"כ . סמ"ט . סמ"ח . ס)"h")a . 1 .סכ"ח
 מעע טעירוחי כ"6 תכ)יחו עי כ6תי fist וט נסרט %5ג ועדחן 6' 6ות ככי6ורי מט"ס ר5"3 סי' קודס וסו6 סחמי0' ח"1 ר06 ס0ניעי עמ~י )ס)ן1ע"
 ויר6תו: 6טכתו ג)כגו ויטס 3חולהו עיגי י6יר וד' oht, 6כ יסיינו עסין )כ' כ*ו"6 ורכ"3 רכ"6 ס" וכן עסין tss כמוך ו6מתך עכדך )סטכית רכ"1סי' נס גחסונ )6 מווע י6"כ )עיין יט עסין ד' רכ"ו 0ססימן רכי:1 )דעת טעטין כמגין 3מי"כ נס , כנ'6ורי כיר,יס סר6יתיס 30סרמכ"ס )16יןוכמט
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