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 הוספות. הרבה בו שיש תניינא ממהדורא הדפסנו מאיר לקוטי הספראת

 והנמ . יר"ה הממשלה חוטי ועפע תוה"ק עפ~י ידוע נבול השנתאימור
 זו במדינה הן כחי באי או רשותי בלי זה פפר להדפיםאוסר

 אמה8 לוה יחוץ במתבונתו שלא והן במתכונתו הן אחרת במדינהוהן
 המלבה"ד. רברי טוב. ב-בת עליו ותכאיונעם ולהשומע בהסכמותיהם כמבואר דורינו נדולי גדרו אשר נדרלפרוץ

פ
 שמורות הזכויותכל



 דא' מדמום מנדנים לטומו מונמרומ והכטככבמורוטולשת
 וקרהטים הצרףיים הבאונים כהסכמות הלזו עלה שנרפמ שנים כמהזה

 בירושלףם לו למושכ אוה אשר איש ידף על פה הנרפמיםזלה"ה
 ני7 מפרעמףסלא זצומ"ל סענרףר אלכםנרר מו"ההרהצה"ק
 אלף2מר ר' והה"מ והת"ש צבף החכם להגאונףםונכד
 שני רהרפימו זף"ע ' זצרק"ל ףהוש2נ והפנף מאמשמרדםרוקח
 הרפמתף שנים עשר זה הגה 2 וז"ל כהב השנ*ה וכהרפסהפעמ(ם

 חף*ם רבינו שכבה"ג רכן -"קורת הרכים את לזכות לתרופהעלה
 מדרשות בתי בכל ונקבעו ובשמחה בששון ו-~קבל זצוק"למצאנז
 נלילבכל

 נאליציע7ו
 כל לקראתו ושמחו וואלחיי כאקאווינע ואוננארן

 כמה בהמכמות הוספות בכמה שנית להרפיסו באתי ועתהישראל
 : עכ"ל הדור וצדיקירבני

 ארן ראףרןף : זלה"ה וקרושים צריקים הנאונים ההמכמות המהואלה

 הףריט צכף הק' להרפימו. ממכים והנני כרורה הלכה וכולוהרף
 נרפמ הדף זה שרוב מעיר אני נם לבוכ: אבד"קאורנשטיף7
 כלאייא נפתלי ףשעי' הק' זצוקייל* כה(נאנז 'הה"ק רשככה"נבהמכמות

 בעהוימ מדףנאכ אלימלף, צבף רכינו ההייק של כנו 'דור ר'הה"ק
 : יששכר כנימפר

 כמההמ
 בו"ק מופה"ר המפורמים ' הצריק הנרול הבאון הרב ארמוייר.מכבור
 טיףטל- ליפא טיב יוכט חננףי מין כקש;'ת והררי ישראל נזרחו"פ
 פוב יום קדושת ספר בעהם.ח והגליל ס'נעט אברק.ק זצוק"לבוים

 : וטועיים התורהעל
 נ"י בנעם מא-ר מו'ה , * . תלמירימוכ"ז

 לפני הנרפם העלה את וירפומ יחזור אם אותי שאל טשארראמיחטכ
 ונמצא זצוקלה"ה מצאנז הנאה"ק ארומו"ר טרן בהסכמת שניםכמה
 אנכי אהי את- ע"כ לו. והטכמתף ישראל לבית נחוצימ רינים כמהבו

 ובמףטכ מלא בכמף העלה מאתן לקנות בואו מקום ככלמכקש
 זו וכזכות יהשב נרולה ולמצוה כעמלו טוב פרף ףראה למעןכמפם
 יום היום באעה"ח רמימב מילי וככל והצלחה ברכה בשפעףרוברכו

 בוףמ* מףיטל לףפא מוב ףום חננף' סינעט. לפ"ק תרמ"ר ויראנ'



 הצרי1ם הנאוים ריבנים המבמהמבהבי
 שלים'א. ישראל נרוליהמפורסמימ

בשה.

 סמוסלנ סרכלי %ר לעי כו6מ ססירסוענווה
 סרנ )ן"ס נ9 בחאהש מו*ס ויר6סכתורס

 מרסיס 6סר פ'ר נלי3י תמת מן12ארראכיסוכ
 כמסיר סרנני 6כיו ו3יקט 6סף 6סר 6תוטולס
 ליקוטי 0'ל( נש מריכי שמואל מו'ס כהושיסמוסלנ
 נקוכ קכיפות כסלכות נמוליס ריניססוסניס
 ללקוס 6מריו י65 סו6 נס וסנס . ס'ס לקועיכסס
 סנ,ל כסמיכוריס טיני טמתי 6סר ומעטטאיר לכהומןי כסס יקכנו סיו 6סר 3קוטי כמרלקיטי

 פ'ם לספי5ס סמס ור6ויס ססניס טוניס כיור6יתי
 כקרמיית6 ומילס כמס ייסר סכ6 לסועלי ו6מינ6תכל

 סססריס עסס ולקנות לתמכס סמס ור6ויסוכתריית6
 לכי6ת נוכס מסרס ופר וי6דיר תורס וינרילסנ8ל

 6מן, כימינונמכרס
 3ם'ק תרפשנ דסלימות 6'יוס

 יפש6.סינעט
 וסנליל. סינפס5יוק פייפלבוים* צביחיים

 ,*,יייי
 סיוסבאעה"ח

 מסינני ש"ם למיפי כקסר סיס פ*ני לננדנם
 ככור ס'ס 6חריו כנו וליקט . נ8* בנעפמררבי' שטואל מו8ס סמסיר וכי'ס נתורססמופלנ

 נטס6רר6 סרנ נ'י בנעפ מאיר מושס * *.
 טוכיס כ6מר וסניסס בנאייש לכהרבשי ססר .יפ'6

 מילי וכמס . ממכסולות 'סר6ל 6מ לוכותומופילים
 וסן כסלכומ כן פנייסי 3מסמפ 6יכ6מעליותמ
 ל6 . לכך סןכו ס' *ר6י 6סרי . רניסנמיקוניס

 סמלק עכ*ם סססר כל פ3 יטכור סנויסיימי
 יפורס כרממיו וססי"ת * סכלל על יעיךסר6יתי
 סססר 0ל סקוניס ויקם15 . מן רנריכססימ65ו
 סיתקייס רלון ויכי - כימס 6ל כרכס לסכי6ס:,ל

 כנ'ך וכל סכתונ מקר6נימינו
 : ס'למווי
 ר' כסליו כ'כ 6' יוסס6טמ6ר
 . לם'קדפת

 נרינוואלר. יוושאסק'

 כמסרככנו

 סכטס'מכע'

בעזהשי'ת.

 ותיק ססורכ וכיר6ס כמורס טמוסלנ סרכנימוכין
 ישי במרדכי שבנואל מרס ככורומסיי

 . סינטט 3ק'ק ונר6ס סמוך טס6יר6 נק'סו'נ
 ו6מריס ייניס לקוטי כידיס מתנית6 ו6יית66ת6
 גרכריס 16*ח פ'פ כפנ(ני נרנס כטמיר קכן6סר

 ו5ייקיס 6מרוניס נדולי 30 מססרן 1סכומיססנסוניס
 כסס ונקנו . כס ממכמסק 16ם כל *ר 6ק6סר

 מו"ס ככוד ר6כיס כרפ6 יכר6 * 2ייםלכהופי
 כמתכנתס עסס )1'ס נ'י סהכ בנעםמאיר
 . ססורות 6מרומ . נסורומ ולקין . 6ורותללקט
 וקר6ס . סמ6ורות מנדול* . ססורות לסס6ין
 כמס 'כו ר6יתי כי ויפן . כמאיר למומםיכסס
 פסס .סוכ כן פל . לרטמ נמו5'ס 6סירנריס
 מסר6וי . סרכיס מכות וינע טרמ 6סרכטמיו

 מל6 ככס4 כמ3 ססר לקנות נססס כתומכ*לסיות
 ירופ 3סוי פשכ סמר. 6ין 56ר . 6מרכטיס לכ6 נכו% 6מרים ים'פ 316* 0ומם 6פרסיסק6 סממנר סרנן ר5ון ו3מל6וס ניתס, 6ל נרככולסניח
 רסומ נלי כממכנמו ו3פסומ נט3ו 3ססינ 6סורכי
 3רנרינו ספומפ וכ3 כמו כ6י 16 ני ספמכרסרכ

 סוכ. כרכמ תכ5 ופ~ו כעמ יסכון36ס

 רםלם נ' %ם %ר סשרס* כטד לשפן פסאבאהי
 6ויכערע*ם6. 3ם'קמרם18

 עמרם בלאאמרר דוראליעהש
 ( עשו לפלפס 6כרק,ק ס")מ03ניס נרינווא1י

 פנ'כ( וסס ס6טמור 6כדקיק סי' *מיו)וכסו4



 ת ו מ כ מה

 *  ש"ם לכהובןי סספר כיס עינ*למראהב8הש'ת~

 סמרס 6מ סר6ו וננו מ6נ . בם84יישרלנהרבשי
 מכמס 6רס )כ) נמו5יס ריניס נלנס כעעיר)קנן
 פפו וטוכ . סרורומ נרו)י 5ריקיס חעכמסססריס
 כ). כיר מ5וייס סקסריס 6ין כי סרכיס 6מ3(כומ
 3ס5י) ומסונ)יס סמכימיס פניניס ררוכ6 רוכ6וסם
 נ6וניס יריסס ע) ססכימו וככר . ממכסו)רכיס

 כיריסם ו)ממוך ננו)ס יסינו 3כ) וס(סירומסורספיס
 כימתי . נגעורי כי ו6ס . כעמ)ס סוכ סריסירש

 )מנוע כמ ע5רמי )6 . נרו)יס נמקוס)עשו
 2שבוואל כם"ס כם'מ כמוי*ר ספופ)נ סרכניס6)מ

 ע5וס עוסס ירי סימ(יקו ע6נ'ם )נקס )")( נ'ימרדכי
 . כימס 6) כרכס ו)סכי6 מ)6 ככסף סססר)קנומ
 פדר*ם כפוך ומכס נכון 6ין )סרר נ' )יוסאור

 . קר6)י)ס*ק
 יע'א. מנחטרא ב:ראד שאךלה'ק

 יר6יס(. רקס))מנ'ר

 וגממן 'סר 0מס'ר ויר06 נמורס סמוס)נהרבני
 סו*נ )י')( נ"י מרדכי 2שבהך14למו*ס

 6ח6 . סינעט )קשק ססעוך י5'ו טס6ררמנקס)
 )קיטי 2ם"ם ללהוםי ססר כירו ממנימ6ו6יימי
 ומ(רמניס סככימיס יפר6) ומנסני וס)כומדלס
 לכ(סר יורעין 6ינס רכר פמ6 וסעו)ס . יוסככ)
 וסס נורנס כעמיר וקיכ5ס 3יקט כו3ס 6מ .נו

 ניעקנ )מ)קס ורו5ס ס)ו סרועיס כי)קוט6ומס
 סו'כ ב:נעם ב,איר מו*ס וכנו . ניסר6לו)ססי5ס

 ו(ס )קוטי נמר )קוטי נוססומ פ3יו סס )('ל(נ*י
 נו וס55מי . ב,אירי לכהיפוי )ו יקר6 6כרסמו

 6מ )(כומ ומועי)יס טוכיס דכריס כמסור6ימי
 ירו ע) ססכימו וככר . ממכסולומ ו)ה5ילססרכיס
 )קר6 ועור כיסור6 ו:נני 1 ס)יט6 יסר6)נרו).
 סנש) סססר )קומ מורס 6וסכי 6מכ" 6מ)עורר
 כי מ36יי ומוכן . )כימס כרכס ו)0ני6 מ)מככסף
 6ו כממכונמו (ס ססר כסרססמ ננו)ו )ססינ6סור.
 . כמו נ6י רסומ 6ו רסומו כ)מי כממ:ונמוס)6

 פו)ס. יפסו )6 יסר6)ום6רימ
 )סיק. מרע'ר מקן סרסמ נ' יוס מוסטבעה"ח

 נרינוואלר* יךםת אב:רהםה"ק
 (5))0'0. מהר'ם סנכ5ס'קנ)6מץ

 ו* (נ,.ש.
 החדשה( :הדפמה 1עת נתומפה זו)המכמה

 רענן (ימ מהם ומיס)נ כמוס)6 סרכגי ייייגבוד
 סו*כ )י*)( י% בנעם במאיר מו*סכקס*מ

 ימש6 )סינעט ססמוך טס6רד6 ק'ק רפסמוממ6
 6סר כמ*י קונטרס ע) עיני 3סוס ממנינקם
 ססרו 6) מרסס גסדססס כעסי*ח )ססמנר5ונו
 ססריס ס)סס נסס מ:ו:ס סניס כמס (ססנוסס
 מו"ה מס5ס'ק מנהנים גשמוםי סנס סןנסממים

 . מפרעממלא (15ק'3 מענדראלכמנדר
 סמוסלנ וכו, סמסיו סרנ 6ניו מ6מ ש'םלמוםי
 מררכי שטואל מו'ס ססווס הו6סנשוס
 סמיס)נ מסונני מא4ר לסיםי . (5ש)בנעם
 סיקר סססר ו(ס סנ*ל בואיר מו"0 ום)סיר6

 כססכטמ ונרסס )6ור י65 ככר ככמיכיססמסו)ם
 ע)ס וכעמ . ימת ע3יסס ס' 0רור ו5ריקינ6וני
 מרוכס כמוססומ ו)סרסיסו 3מ(ור סנש3 יריריכר5ון
 )קוטי כמר לקוטי סוסניס 3קוטי רכריס כו)מרם

 ור6ימ. ט)יסס עיני וסמתי 6מו נכמוכיס סמס6סר
 )רכיס נ5רכיס ערכיס רכריס נססי ס06כס6ה
 6ת ל(כימ וטוכיס יסיס יו65יס קרום ממקורכ)ס

 סססריס 6ין 6סר עמינו מכני פכסו) )ססירסרכיס
 % 6מ 3פורר 3פכהקש גפמלפ' סהכ 356םפ%ק
 6ם 3ק:ומ כתיהס מיך 36 כרכס 3סכי66מכנ'י
 ו56*3 . רסומ ידיס למ(ק מ63 ככסף סיקרססרו
 מכ6 ו)ססומע . מ'ו ספמכר נכו) )ססינס)6

 טוכ,כרכפ

 עמ6 שפ6נז6 ק*ק ש%פ קר"8 פ( נפסשחחנר
 פרם*ר סעפיס פכ3 פס" כרקש 3ע' מתס
 61פדיס כקטסס שרמינו 3ככור)ם'ק

 כשס,ומם(יקיס
 נ4ט יומף יגסבה'ק
 4עי, טסששן 91'69ג*1



 עוז.מכתב
 הרףם. ועוקר מףנף ובקי ההרףף האמףתף הגאון הרב טחרתנףמכבור ראש31ה()םהדםםה

 מוייה וכו' כקש"ת הףקרףם* בחףבורףו ולדרףם. לארץהטאףר
 ממר המחבר בעל יצייו זבארב דקייק רמרייצ דיףן שליטעלדוד
 * לף במכתבו וז"ל : דוד בית ומפר מצות. תרף;;נ על דודאמרף

 מחוכמףם. חףבורףם לחובר עברים. מכל כנהרףם. שלום הרףם.ףשאו
 זקן וףרא חמיד חוייב ההמהיינ הי'ה הזקן מהוי כבוד הנההמה
 בנעט מררכי שמואל מוייה כשיית ובףראה בתורה מלא -חכמהשקנה
 מו"ה . . . מחותני כבוד וה"ה : יצ"ו פשארדא בקי שלףטייאשו"ב
 בצףרוף מכתבו : ף4נייו טשארדא בק"ק שלףם"א שוייב בנעממאיר
 שף4באו וראףתי לףדף הגיעו מאףר ולקומי שיים לקומף הנדפמףםהעלףם
 ראשונףם גדולף ארץ מהגאינף ונפלאףם מחודשים דברים שושניםללקוט

 אור ננהףיים מראות בם ראףתף הנה הנה. ואהת הבה אחת בםעףונף ומףדי לחכף* מחוק ופרים ההדש. את ראו ובנו ואב זללהי'הואחרונףם
 בהלכות ח-מףם עאי' ומאיר תורה זו אורה אוייר בעד אוייר עלףנונוגה

 וףהי' וחףלם כוחם ףףשר טבא לפעלא אמףנא וע"כ השכףחים*קבועות
 ושוחרף תורה הונה כל בעףנף חן וףמצאו מעשףהם לבצע עמםהי

 שורשם כף להמכמה צריכים אינם הדברףם נוף אמת והןתושףי.
 ובמרמ זללה"ה. ובתראף קדמאף מהנאונים מהור מקומו ממקור.המה

 עהייף מועייה ףטוראל נזר הקדוש הצדףק הנאון הרב שכבודשראףתף
 חיים מרן אדומוייר כייק השלם החכם מוה בן מזה שהףוח"םפהייח
 תעודה נתן כבר ףצ"ו טףגעכו דקייק אכייד שליט"א בוים טייטלצבי
 המה וראוףם השנףם טובים כף ראףועף בהמכמתו. הקדוש וזייל שםוכתב

 הקדוש עכ"ל וחףלם כחם ףףשר טבא למועלף ואמףנא תבל מנף עללהמףצם
 ומהנם לקראי ועוד כףהודא ורק המלך. אחר עוד .ףבוא ומףוהמהור.
 לבוא אנכי ומף בי:נב שלףמייא זמנףנו מהנאוני המכמות להם . ףששבודאף
 תוהייק ללמוד ולנו לכם ףעזור השי"ה ואומר אקצר עגכ המנוףםבין

 דוייום מחוי כייד ובו' כימףנה ףמים אררך בנו להתקףףם הרחבהמתוך
 זכארב מה למ"ק תרע"ד וינש ה' התורה כבוד למען רבה ובאהבהבלונ"ח

 שליסעל. ו4וךהק'
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 ש"ם למומו לטפרדמדמה
 כף להקדמה, 'צריר אינו שממרי ברע?ני עלה בתחלה והנהו ש"ם. לקוטי ספרי לאור להוציא עזרני אשר ש"ם. אלהי י'ברוך

 נפרים, ללקט באתי רק כבר, נרפם שלא דבר בו. להדש באתףלא
 וישאל יאמר אולי כי מטעם הקרסה. לעשות ברעתי עלהעכשיו אמנם עת. בכל ושכיהים הנצרכים דינים מעם לאסוף שבלים.כמלקם
 שונים. רינים ולערוך לסדר אליך הגיע וטה ככה על ראית "ההקורא
 לב גבהתע אם כי וה אין הגאונים. קדמוך כבר הלא המונים.המונים
 ההכרח וה חשש עבור חבר. חוברף בין נמנה להיות נבר. רוחוגסות
 מהללאל בן עקביא א' משנה ג' פרק באבות שאמר מה הואלוה. שהביאני מה אמנם לזה. ראוי אינף ואני בינתי וקוצר השגתימףעום בעצמי מכיר ואני זה כל ירעתי אני גם כי יהשרנף* לבליאלצוני
 הוא ואחרון עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה המהכלאומר
 ושפל ערכי מך יףעתי ואני וכו' וחשבון דין ליהן עתיד אתה מיולפני
 איוה למצא וחפשתי יום. יולד מה יודע ומי אימהי. עכשיו לאואם לביתי אנכף גם אעשה ומתי ובאים. ממשמשים העויכה וימףמצבי
 דאיתא תאמין. ומצאתי יגעתף בי ונתקיים בו לעמור שאוכלדרך

 על בא חטא אק הרבים את המזכה כל דאבוה ה' פרק י"חבמשנה
 עדן* בגן ותלמידיו בגיהנם הוא יהא שלא ברטנורא הרב ופירוש :ידו
 שם ועיין : שם יו"ט בתומפות והובא פ"ו דף ףומא בגמרא איתאוכן

 את והמזכה וז"ל. שכהב מקמארנא הגה"ק מהרב חמדבנצר
 וכו' תעובה במצות הרבים אה ויכה שהרי לשאול נפשי תעוובלא כי שנאמר רבים בוכות הכל מתקן כי ידו על בא חטא איןהרבים
 . שויכה בעלמא בהעברה אפילו ניהנם אה כלל יראה לאוהוא

 את
 .ואמנם, בד"ה או"ח לש"ע כהקדמה בפמ"ג ועיין : עכ"ל וכו'הרבףם
 בהקדמה.. יהידא מחנה במפר הובא שם. הדיבורבאמצע

 ואם וו"ל
 מאוד וטוב לי די האמת פעמים שלש כוונהי שעשיהי החבורףםבכל
 שאוכה אנשים איוה רק ףמצאו אם שאפילו אומר אנף כן וכמועכ"ל
 לי די אחד איש רק אזכה אם ואפ"לו רינים . באיזה רק אפילואותם
 ובותיאי וד"ל לאחד רק זיכה שאפילו שם חמד בנצר וכ"כ מאודוטוב
 וכמה כמה ראיתי בעףני כי כו להתגדר מקום לי הניחו השמיםמן

 השם במצות ווהירים וזריוףם חפא ויראי הורה בני ומהםאנשףם
 משגיחים שאין עת בכל השכיחים אפילו צדיקים ומנהגי דיניםשכמה
 וכמה לכמה ושאלתי עליהם. לדקדק כלל לבם על שמים ואינםעליהם

אנשים



 שעם למוטי לספרהמדמה
 הדףן כנוה יודעים שאינם לף והשיבו בזה נזהרףם אינם מדועאנשים
 בהם שידקדקו ורבותיהם אבותףהם' אצל ראו לא ונם כללוהמנהג
 לאשר עליהם וקבלו והאחרונים. בש"ע מוצאם מיום להםוהראףתי
 הדפום על להעלות אנשףם איזה טמני ובקשו והלאה. מהיוםולקיףם
 פלפול בלי בקיצור הרין עיקר ורק אך ,הנצרכים, השכימיםרינים
 .כפי בוראינו מצות ולקףףם לףדע שיכולים הרבים את אזכהובזה
 לתכלית ףבואו לא עלףו והחונים בש"ע מהלימוד כף חזייל. לנושהורו
 השנתם. קוצר טפאת ואם הפרנמה. עמל פרדת מפאת אםהנרצה.
 והעונה העת שבא כבודי וינל לבי שמח טאוד מה זאתובשמעי
 בשמחה לדבריהם' ונתרצףתף ומנסתי. וטאווי רצוני למלאותשאוכל
 עת בכל הנצרכףם ושכיחים 3דדצים דףנים לכהוב והתחלתףרבה.
 על הכל והעלףתי ההלכה ונזכרתף מונשה שראףתף מה דרובאורובא
 בוצ'יק הקדוש הצרףק הנאון אדומו"ר להרב מכתני והראיתיהכתב.
 והנלףל סיגעפ דק"ק אבייד בוים טיימל צבי דק"ם מרןחוייפ

 ולהפיצם בףעקב ולחלקם הדפום מכבש על להעלותו והמכףםשליט"א
 הראףתם הדפום מבףת שיצא ואחר בכהובים. אתף יש כאשרבףשראל
 ףבואו כאשר המכמותףהם לי ונתנו מדינותינו וצדיקף באונףלנדולף
 בהם עסףלמוד לףדו מפרףנו שיניע מי לכי ואחלה ואבקשבפנים.
 באתף עוד : ומיד היכף אוהם וישנה יום בכל דפים נ' הפחותלכל

 ע"א נ"ד דף עירובין הגמרא מאמר לקיים אחד כל ,שיראהלהזהיר
 תני פומיך פתח קרי פומיך פתח שיננא יהודא לרב שמואל לן'אמר
 למיצאיהם הם היים כף שנאמר חיי ותורףיי ביך דחתקיים היכיכי

 וע"ש בפה למוצףאיהם אלא למוצאףהם תקרא אל מרפא בשרוולכל
 פמוקים מכמה שם הנמרא מביא עוד אנדות. בחדושףבמהרש"א

 נראה ענייד ולפי ע"ש דוקא בדיבור בפה להוצףאם צריכיןשד"ת
 כמו לעצמו ולהמבףר התיבות פירושי גם בפה להוציא הנמראדכוונת
 והענין התיבות פירושף להם שממביר תלמידים עם הלומדהרב

 ולא מעלה לא הפירוש בלא בעצמם התיבית כי ממשבלשונינו
 באתף אחד דבר עוד נ"ל* כן הנרצה לתכלית יבואו ולאמורףד

 על שחולקים מקומות באיזה בפוסקים 'מצאו שאם להקוראלהוד'ע
 ףחטודני אל בדברינו* דעתם דוזכרו ולא כדברינו המובא דףןאיזה

 ומהדף בשחק עדי ח"ו ובמעל במרד או במזיד שהשטמתיםהקורא
במרומים



 ש*ם למוסר למפרהמדמה
 בספרינו מהקורא ואבקש אצלינו בשאלה כהם יש שהבאתי המעטובם אתי שאינבצ ראיתים שלא מחמת רק עשינו בכוונה שלאבמרומים
 האדם כל את דן הוי דאבות קמא פרק ו' המשנה בעצמושיקיים
 כנמרא כדאיתא זכוא לכת אהכם ידין המקום ~ה יבשכר זכותלכף
 המו"מ הרבמ יקירי לבני אטטי' ואפריון ע"ש. ע"ב קכ"ז דףשבת
 למעלה ומזלו קרנו ירום השי'ה מקימות בכמה וםידור בליקוטלעזר לי היה אשר בהאיר ל"וטף נעהיימ נייי מאיר מו"ה כש"תירו"ש
 שיקובל ההלה. לנורא תפלה. ואני אכי"ר. וברוחני בנשמי העניניםבכל

 שייכנו שבשמים. אל אל כפים. ואפרוש ועולה. כל"ל כקרבןאמרינו
 הלכה. בדבר לעולם אכשל ולא המלאכה. בזה הרבים אתלוכות
 מפי התורה חמיש ולא ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמודואזכה
 ישראל. וקרן התורה קרן להרמת ' ונוכה עולם עד ורעי וזרע זרעיונמפי
 יום עה"ח באתי אכי"ר. דידן במהרה הנואל ולביאת אריאל.ולבנין

 טשארדא. פה לפ"ק ברכות מאה שבת 'ה' קויתי לישקתך ,למדרב'

 בנעם 'הודא אברהם מוייה לאאמוייר בן מרדכי שמואלהק'
 מניקלישבורג. יצוקלהייה בנעט מהר"ם ממעוללהייה

 : אמן ועכ"" ןי"ע הקדוש השלייהוממשפחת
 מרת הצדקת וזוג' שני, אדר כ"ה ביום שחל"ח זצ"ל המחברהגה"ח
 שני. אדר י"ט ביום נפטרה זצ"ל בענדיט ברוך ר' בה"געטיל

ת.נ,צ,ב.ה.

 החעיבים האחים יזכרו הטובעל
 זצ"ל ש"ם לקוטי המחבר הגה"חנכדי

 שליט"א בנעט אלכטנדר מו"ה המפואר הח'הרב
 הרה"ח ואחיו ת"ו תקוה מפתח הי"ובנעט מרדכי שמראל ר' הרה"ח ואחיו ת"ו ברקמבני
 שליט"א בנעט ציון בן מו"ה הרבאביהם אחי ודודם ת"ו ברק מבני הי"ו בנעט יצחקר'

 ת"ומחיפה
 הוריהם נשמת לעילוי הספר להדפסתשסייעו

 זצ"ל צבי ישראל ב"ר עזרא רביהרה"ח
 : ובניהם זצ"ל דוד צבי ב"ר חיה הח' הא'זוג'

 פיגא, לאה מאיר, מזטה, בנימין,יונתן
 תעהאך סיון טהיו ביום השם קידוש על נשרפואשר
 ימ"ש. הצוררים ידי על בים נטבעה שרהובתם
 בעלה עם יוטא דודתם תש"ה. אייר כ'ביום
 הלל ר' בעלה עם רחל האמלעט. אליעזר יצחקר'

 פעסל, קיגא, צבי, שלמה וילדיהם,שרייבער,
 קליין, אהרן ר' בעלה עם רבקה יהרדה.אברהם
  ילדיהם,  צם  רבקה, וזוג' קירש, יעקב ר'דודם
 יצ"ו סאסרעגען מגעטא הקדושים בין נהרגוכולם

 תש"ד. סיון ט"וביום
 תרצ"ד, שנת אייר ח' נפטר זצ"ל מרדכישטיאל רבי הגה"ח בן צבי ישראל ר' הגה"חזקינם
 זצ"ל בנימין יונתן הרב בת מינדל אטתרזקנתם
 בנימין, ובעלה שרה, בתה אפשא. דקהלתדיין

 וילדיהם חנה חיה, רחל, ובתםוילדיהם.
 תש"ד טיון י"א בים ה,טם קידוש עלנהרגו

 ד. י.ה.

 ה' לפני עולםלזכר
 ז"ל פישמן ברוך אפרים ב"ר אליהור'

 ע"ה פהומט מרתוזוג'
 שמחה. ובנם סובוביץ לבית שמואל שמעוןב"ר
 יוסף בן עזריאל מנחם בעלה עם מריםבתם
 השם קידוש על שנהרגו אטיה גיטלובתם

 תש"ד סיון ה' ביום אושוויץבמחנה
ה_ סלוטפינהמגטו

 ד. י.
 פישמן אריה מנחם. בנו ע"יהונצחו
 שטיין, רחל זולדן, חנה רבקהובנותיו

 בנעטמלכה
שיחיו,

 ה' לפני עולםלזכר
 ז"ל שלמה ב"ר דדב היים מו"ההרה"ח

 סיון ג'נפטר
 אלתר שמעלקא שמואל מו"ה הרה"חובנו

 י"ל דוב הייםבייר
 אייר כ"ח ביוםשנפטר

 יהושע יוםף ב"ר זיםל הנהיזיג'
 הי"ד צבי פנחם, יהחטע, אברהםינניהם:

 החשובה האשה ואחותם שבתםבעבור
 ווערצבערגער לבית תחי' בנעט מריפ היומרת

 נשמתם. להנצחתנדבה



 מאיר. לקופי והמלקם הטטדרהקדמת
 ר)מהדססה

 כ 3הכוטות לריניס דיסריס ריפ5וו דקקססרסיספמו
 ה 4שסר נמסו~רומ יקיומ כ8וטמדמפפמ

נ 6ותס. יורעיס 6'נס יסר56 נ)י מממייו ןחניסילעתי
י סמוויס. מנלו5י קיוסיס. מססריס נע~סי"ע51קע%ס  קול יסמעיס 5סיות . 65ורס סתכיס מט .מסר
 ן יולמ (ותס כ"י 65מר ססו56 ים56 ומס :לכריס

 5סרר מכר ממינרי 5סיות 5וס עוררך ומירחניס
 פ5 5טיגור 65ים סעך מי 1550 מ6יר 5קיטי51ערוך
 5ניי מתקן ולסיות קורם 5ערמ ו5סוכ-מס*סס
 כן ת"ערו 56 ורעי 6מ* . כ~ס כיו65 ועורדורך
 וספ5 טרכי מך 6ת . יורע כע5מי 36י נסממ3ס

 ונור5 וסכ5י ערכי כעיטוט 6גכי ומכיר יורם *מנכי

 ו65 מריף 5" . מכ5 וריק מסר מיי 6סר'מנארו3י

 כתרומיס ס:די 6מ3ס . כע5מי וס ירעתי ירעתייכקי
 05יות כ0 ער 5כ6 5ככי סםי6ני רומי מנוד5ס5מ

 סהני6כי מס 6יג3ס . 5קוטי נתר 5קוטימסיי
 מגג5דיקי 05יות 3ם:י כלמ0 ו~מ3יס עתיס ~0 כי5וס

 יו5ר 6דו3יו 56 עכד יתר5ס כעס כי .סרכיס
 כגגגסעורות קכועות כמנות 6ס כי .סע6ורומ

 ם5 תורתס ירי ט5 כי . 15ורות נס סתם6ר.כרי
 . וסדרתי כגיתי 6סר 1נוק5ס*ס וקדיסיסהנךו5יס

 סנ0ררין 5נמ' כר6ימ6 . ממ3ו 6נכי נס 6נ3ס5%*
 מנירו 6ת 0מטסס כ5 6נ0ו ר' 6מר ע'כ נשםוף
 סי6גגר עס6ו כמ5ו 0כתוכ ע5יו מט5ס מ1ום5רכר
 0כסו מסס וכי סי6ור. מת כו סכית 6סרומעך

 6ת 0מעסס כ5 לך 5ומר 656 ס:סו 6סרןוס5מ
 . עסמו כ56ו סכתוכ ט5יו עע)ס מנוס 15כרמכירו
 6ת סגגזבס כ5 6ית6 י'מ מסיס ס' סרקוכמכומ

 5,ס הורי3ו וס3סיון . ירו פ5 נ6 מט6 ן 6~סרכיס
 אלכסנדר מו'ם מסרס"נ סקוגטרום כמנ6יכי
 נמו5יס 1יייס ע5יו וסוססמי . .פפרשטופשא,4ס

 תפטפ נכל נתקנפ ושעו80י'מ . %5למש5משפ
 5סרמיסו 0' יר6י מ3סיס עכמס ו3תעוררתייסר56
 כמס ע5יסס וסוספת* 5לכריסס ונמר5יתיס)ימ
 ס5קוסיס ונס ועועי5יס גמו5יס .רי3יס טוכיסרכריס

 תפ5ות סיוס. סדר וכסוסו . כ5י5יס נ0ס0ר6סוגיס
 051'0 וקרוסיס 5דיק*ס סל ממפרן ונכנרותיקאומ

 וממעמ . כסוף י*נ פסוק כ*כ כר6סימ כרם'יועיין
 יודעיכ 6ייס 6מר כערכי מ6יסיס וירעתיססעעת*
 5מסנ יעתס על על0 ס5מ מפ"ת 6ס .6ותס
 עמע3 6ו . ססריס מסרון ממעת 6ו סרין ןס6מר
 ןויג כקר; מו3מת וסתורס . ספוימה טמ5ער1מ
 עת, מקו5ר 056 . עק,מס ו6ין . ומתימס5רור0
 ונ' * יסינוס 65 כסף ממסיון ו56ס .יפ(נוס

 ה( נ ו ש אר
 ענני . מט5יסס סר וסמ5וס סתורס 55 וכסכס

 )ססם כי 6ס . מסס תנ6 תורס 6סרסעיחס
 עסנמ ייס 6ין . רכריסס 6ת כנממ 5סתוממוקק:
 5ס3יף סני36י ס5( סםינס . ספריס 0גגון5ק3ות
 5סונ*6 סתורס תכו6ת סרס ט5 כק'5ורמרמם
 ומנ6מי וינעמי . הרייים עיקרי תגונס פלימתוכס
 5ריך יסר56 כר כ5 6סר 3מו5יס רכריסכט~סס'י
 וסטמקתי ןמן וככ5 טת ככ5 ו3וסניס 6ותס5ירע

 כ6ומ 6ומ סמק נסססריס סמנ6תי מס כפי0רי3יס
 וכ5 . כ55 סייוי סוס כ5י ממם וכ5סוגסככתנס
 רעותיסס סכ6תי ספוסק'ס ממ5וקת כו ס'םרכר

 36כי מ* כ* . 5טסות מ0 כדת יכמרוסנומר

 ס5קוט*ס וסר6יתי . כידוע 0פוסקיס כין5סכריע

 כו5שק 0קרום סנד*ק סנ6ון 0רכ 6רומרר 5כנורס5י

 6נ19 ס5ים"6 פ"פעלבוים (נבני דק"ם מרןמושס

 כ6סר 5ס1סיסס , 5י וססכיס וסנ5י5 סינעםיקשק

 מעעס 6ש 11 ססכמס 3רססס )651 ככתיכיס. 6תיים
 ססרי סיתקנ5 5ססתמ ו6קוס עת0( וסדפס3יססכמום
 א וי%ס סרי ויעסס יסרמ5 כני ממינו ניןזס
 ס' יזכ3י ~ס ונ~כות סלכיס מ3מכי סמסיסשנרי

 ונמיות נתורס עוסקיס כניס ונ3י כ3יס)ר6ומ
 נןו): וסרמכס 3מת מתוך נ6מת עוניסונמעסיס

 : 6כי'ר יממיו יתנע5ו אלימסמיס

 0ט:ף' י 0"ם סינ 66מו'י 5כנוו "ןותשואת
 מררבי שמואל מו,ס כ,סיסש

 ש-ם שקיטי ססך הגגמנר נט5 ס5יט'6בנעפ

 כ6י(0 וסירור כ5יקיט וסטד 5טזו 5י היס.מסר

 נטינ וסכותיו ימיו י6ריך ס' 5930 כססרימקומות
 5ירוכ)יס 5ט5ות וי;:0 טוכס כסיכס וייוכ וכיפימיסן

 וכסממס כר3ס כימר יסר56 כני 6מי3ו כ5עס
 : 6מן כימי3וכמסרסו

 נף 6מי13 מממ ד"בקשנ
 נסכר וקכ5וסו . כיתכס מוך 56 נרכסו

 יעתור סספר נפ3יס סתוכ6יס וקדום'ס ס5ריק*סג 131נות סמ015 וכיכות * מ65 נכסף יסות ס3יסן

 . 5תוריס ככסן יפמור פד . רוריס 5רור 1351 לכסס
 נעיב'ת וסרוככ . 3פוריס 5סיות טפר יס3י ויקי5ומ

 ו0מ5קט הממרר רכרי . כרכת ככש מתכס ינרךס

 . ןפ'ק סא'ר' בלקונו ~ךיל"מזנתכרטג
 בנעפ מאירה'קימ
 מררכי שסואש מוש0 65ממו,ר נןסףנוס
 י195, מ' יסינטט סמוך מטס6ררמסושננין



נ*ה

 . מדבר נשבר בלב . המהבי בן . והמטדר המעתיקהתשלוה

 סכח5כיס . ססריס תסרכסו"שריס ז עוניס תנסניס . יקריס 5קיטיס . 6חריוססכיח ירס כחני . מץ5יתומ 65ור לסו5י6 , ר6כומתעי לקייס . כערכוח סרוככ סויככי : נחתמי 61תומסי 5מ6ור ע5 גרו5 וכ6כי . סכריס לסכרייסכר 5כי , סריי תעלי סורר . וסררי וטי מתני סכסכי 5י 6וי , מר5*6( כיסן )1' ססתיתס כסצרסויע5 , תם5ס 50 ניסונס כמנקס . נכעע מתססממי5'5 מריכי שנשואל כמוסר'ר כשאיף תוסר'רכקס*ת וכו' וכון וכון ס.:ל5 6ת סמו נותרין 6ין .כסל5
 נם5תו( 51'ל סתחכר מ66תו*ר )עור כקסוורכיס מתו קסו ככר סר"סאיס )* ול"קרס86ואט תנרו5י כסמ כוסף 6סר טמר וסרכס ,כרמשכיט כרססו ככר 6סר סרנריס סן . למסשמז יסי'כרכם מחוק . 6נורותיו ת5יף העועס כ5 . סת6ורומנרולי ת5ריקיס . עסורוח 6תרוח . 161סרומוסני*מ . יקרות וחפלוח . 16"ח תסו"ע נ5קעי 6סלומסס . ו5:ריס ונוקי ערנ עת ככ5 כחתיס , מייסתיס כ6ר תתקוי

 לסיכמ נ6 וכרס ס* 6כמ , מכורך נ6וס5כונשים : סי'(כן
 ס.ס5 6פריס מו*ס סר'כמ סן בי"..נגינג 11י,מיה

 : ככ*ם 1*ל665תו*ר 5עול ססיתס ו'5 יחו6י
 נשיודא שברחם וכף סתו'ת סרכני ס*ס ימן ל6מי פוןה' : סליתס פסליש ומס* פעש ס'יסלס 9 ככק כטמזר %ום"ר נסכימם סכ8כיםכסטמררום ועם שרמ 8מר 3ש ושכשטין זשב טשנדצשטן*מ 3ס"8 יקוי כחוש סעו'ס נפ5סע6ור כיקר ס6כרך כ*ס גיסי לככור )תעי'ואפריון

 . פולס ופר מפמס ס* ממר *רסך *רם ותסישרסך ומסי פפז יפוסו ל6 פסמס*כ כיסיקייס . ומהכוליס כתסלס * ססתיתס כסי 6סרוםרעהה ב מכי'רמייס וסכום ימיס כמורך ימנרכו כלס *

 ט " 'יניש%~ץ ש ,"גשי.קנא%'2ע"יג'ז
 לן:גיבנעש ה" %;נוי,"]גל ב 21םנעם:2 חיי " לעמ' ב צך4: ןגי צ י7::נג ל"שנ.נס ,זי21נ2מ:2



א מנהניםלנהום'שיל"ת
בעזהייית

 קודם כותיקון ק"ש לקרא משה כתב מ"ב נייח מיי או"ח בש"ע)א(
 שלא אעפייי ומיימ כן, לעשות יוכל ארם כל לאו אר החמה,הנץ
 יומף בבית ועיי שיולל מה כל לקרותה למהר לו יש כותיקוןקראה
 ומביא להקרים, חייב הייש להקרים שיכול רנע שכל כתב מייוטיי

 יכלו שלא מבה א-זה הי' אם בימיהם הטנהנ הי' שכןהירושלמי
 בשהניחו תיכף קורין הי' החמה הנץ טץרם בברכותיה ק"שלקרות
 לכך מ"ב, נ"ח בםי' שרר לבושי בהגהת וכ"כ מרשיות, הג' כ5תפילין
 זמן הגיע בבר אם התורה ברכת שבירך אחר ארם כל סאריזהר
 ציצ-ת ופ' שמת אם והיה . שמע פרשיות הג' כל תיכף יקראק"ש
 מי ואפיי לברה, שמע בפרשת מגי ולא אמתי אלהיכם הי אניעד

 פרשיות הגי כל לקרות הרבר נטן מקום מכל תיכף להתפללשרעתו
 ב8ין קפ"ו רף בלק בפ' מלך המקרש כתב שכן בה'ת אחרתיכף
 ממתלקח נשמתו בלילה ישן כשארם האריז"ל ממורינו קבלנו וז'להרמ"ז
 בתורה יעמוק אפי' כבוקר וכשקם השומאה רוח נופי על ושורהממנו
 עךקרא ער איברים מרמ"ח מר המומאה רוח אין מצות כמהוקשה
 רוה"ט מפנה ממנה תיבה שבל ק"ש שמגולת הק"ש תיבהערמ'ח
 ח"ו לחרם רמ"ח מן נהפך מעונתה ק"ש קרא שלא הצי אחרמאבר
 רשב"י אפי' לכך למעלה עולה אין היום כל של ותורתוותפלתו
 מתקבלת תורתו אין שאל"כ בק"ש חייבים מתפלה פפורים ט~הי'חהבה*יו
 לקרותה שצריך הש"ע בתב שפאר א*ב המק"מ. עכ"ל ח"ו לחרםוהיה

 בלא ק"ש הקורא כל ע"ב( י"ר רף ברכות )בנמ*א שאלו"למה כי תפילין בלא ק"ש שקורא מה לחוש וא*ן שיוכל מה כלבמהרה
 אכל כלל תפלין מניח אינו אם רוקא שקר ערות מעיר כאלותפילין
 מראמרי' ראיה יהביא זציק'ל מלובליו יצחט יעטברבינו הה"ק אמר וכן תפילין בלא ק"ש לקרית מותף תפיל-ן אח"כ מניחאם

 והרי נמכים בלי זבח הקריב כאלו בל'ית ק"ש הקורא )שם(בנמרא
 סניח אם הכא כן למחר אפי' נמכים מביא ה-ום זבח המקריבקיי"ל
 וען בש"ע ד~ענ.א והרב הלכחט הס:ים וכן בה לן לית אח.כא'*ן
 ירוע שמע, פרשת רק לומר נהנ שרש"ל הגם הרור, צריקי כלנהגו

 צייקי כל נהנו שעתה גם מה מלך מקרש הסי ראה לאשרש"ל
 : לשנות איז פרשיות הנ' כל לומר הרור וגאוניהרור

 רביע ער ב' זמו כות*ק'ן, א' ומן לק"ש, זמים נ' יש כי יע)2נ(
 אם א-ור אם היום לפי היינו האחרונים וכל הש"ע ולרעתהיוט

 קצר א1



 מנהגיםלמומי
 ימים כמה יש שעות '"מ או י"ח ארוך שהיום הקיץ בימ4 נמצאקצר
 ותפילין מלית ויניח יריו וימול שיפנה כרי אחת שעה מקרםלים ליוהר וצריך ויבן האלבער % זיבין על שעה רבע ער הוא ק"שטהמן
 ק"ש ויקרא עדפנה להקיצו חייב ישן חבירו רואה ואם ק*שרקרא
 ויינער ער ק"ש זמן בחורף בין בקיץ שבין ג' רעה יש אמנםבומנו,
 ולילה שעות י"ב הוא היום שתמיר ערן בנן כמו , הוא הזמן כינחן
 וכ*ר ברכות למם' בהשממות ר' בחלק יהושע הפני וכ"ר שעות,י*ב
 של במשנית ת' המשניות על שמים לחם בם' עמרין יעקב ר'הרב
 יש לכך זצוק"ל' מממארנא אייזיפ י~בךץנץ ך4' הקרתטהרב
 מיימ השייע לרעת היום רביע זמן ועבר אתם לו אירע אם שגםליוהר
 ואפי' תפילין עם לקרות מוב ואז נאן זייגער קורם עכ"פ לקרותימהר
 ק"ש שיקרא אפשר אם מ"מ בה"ת אחר ק"ש תמיר שקוראמי

 קצת 'לרלג ויכול כן לעשות נכון נאן זייגער קורם וברכותיהבתפילין
 'להתפלל כרי לרלג שמצוה כמו כן לעשות כרי התפלהמםרר
 פעם כשקורא או בומנה בכרכית ק"ש לקרהן הרגיל וארםבצבור.
 לפני רצוי יותר אם בלבו יתנה בקומו תיכף הק"ש כליאשונה
 כקורא ראשרנה בק"ש מכוין אוי בכרכית שקורא השניה ת'שהקב"ה
 תנאי ויועיל בפי' שיאמ4 ומומב ק'יש של מייע בה לצאת לאבתורה

 אם ליוהר יש ג"כ ובלילה חייו ימי כל על אחת פעם שפירשזה
 ממוכים כוכבים ג' צאת הי' ולא השמשות בק עור היי קיישכשקראו

 ק"ש, פרשיות הג' כל יקרא הערכ טעורת שיאכל קח4ם אזי לזה,זה
 : האחרונים וכל המ"אוכ"כ

 חבלי המפיל ברכת לברך כתכו והאהרונים הראשונים כל הנהל0
 עץ פרי בם' האריו"ל כתב וכן המטה, ץטעל ק"ש קח4םטרנה

 היום םרר רעת הביא המ"א רק ומצוה, ובנגיר המירים ובמשנתחיים
 על שינה חבלי שנופלים כשרואה באחרונה המפיל ברכתערברך
 םרר ככעל נהגתי לא4 טעורי ת"ל וכ' הכנה'ג היב השיגו וכברעיניו
 אין ע"כ ברכה בלי ישן ונמצאתי שינה תחם4ני פן יראתי כיהיום
 אלי' בם' וכ"פ ר~ברכה להקרים כתבו שמולם הראשונים מרעתלזוז
 הראשונים מגרולי כעשרים הכיא םפררי לגאון אהרן מחנה ובם'רבא,
 כמרה"י נהנו העולם אך הכרכה, להקרים כתבו שכולם אחרוניםוכמה
 כרי הברכה מאחרין לכך ק"ש אחר לרבר שאין הרמ*א שכהבלפי

 מותר הדין מצר כי טעות עהה להח4יע יש ע"כ לדבר' רשאישיהי'
 שצריך רטטיא למברך דומה ןה שאין המפיל ברכת אחרלדבר

לאכנל



ב מנהניםלמומי
 אחר פעמים שכמה הארם ביר ממור זה אין שהרי מירלאכול
 שתקנו כמו כה"נ אנשי תקנו זו ברכה רק לישן יכול אינוהברכה
 שעות כמה ער הוא שעריין אעפ"י בבהכ"נ שאומרה השכיבנוברכת
 שעריין אעפ"י רוחי אפקיר בירך אומרים לעולם ה' ברוך בברכתוכן
 אעפ"י לברך ארם כל חייב המפיל ברכת כך שעות, כמה ערהיא
 אם ולשתות לאכול ואפי' לרבר מותר א"כ שעות כמה אחרשישן
 לקנות ישראל או נוי בא הטפיל ברכת אחר אם וכן לכך נחח 'דיא
 בש"ע זה הביא לא הב"י לכך צרכו, כל לרבר טותר מתרהממנו
 בשם הביא הרמ"א רק וטור כרמב"ם ראשון בשום מזה נזכרולא

 בלבבכם אמרו פמוק על וממבו וכו' לרבר שלא. נהנו והרוקחהכלבו
 זצוק"ל כ,~באנן דץייכם ך4בנינן הה"נ ואמר מלה. ורומו משכבכםעל

 בלא פ"א ישן ולא המפיל ברכת אחר כ"פ בדיבור להפמיקשמוטב
 מורי מפי ושמעתי המוציא בלא כאוכל המפ*ל בלא הישן כיברכה
 בני מ' בעה'מ מרינאב אלימלך צבי רבינו הה"ק בן ר~ר רבינוהה"ק
 קיי"ל טוהרי ברכה בלא מאוכל יותר חמור שלרעתר שאמריששכר
 שלא ובנשבע לאלתר, וישן אותו מלק4ן ימ'מ נ' יישן שלאהנשבע
 הנאה היא ש'נה א"כ מ"ר, רל"י מ4' ביו"ר ע' ימים ז' השיעוריאכל
 ק"ו מעל כאלו והוי ברכה בלא לאכול אמור ואם מאכילהיותר

 מותר, עראי ואכילת למוכה חיץ אמור עראי שינת במוכה וכןלשינה'

 ער הברכה לאחר לנהת רוצה אם אפי' אחר כל מאר יזהרלכן
 כ"פ אז כי משכבו על בשכבו לא בעמירה יברך מ"מ ל'שאחר
 בלא מעה"ז ונהנה ברכות מק' א' ברכה ומהמר ח"ו ברכה בלייישן
 התשמיש אחר לברך של"ה בשם המ"א כתכ טבילה ובלילברכה
 יותר טוב לעיל ולפמ"ש יברך, ואח"כ מקורם במים מקרמ אותווירחץ
 חשש שאין כמו התשמיש בהפמק חשש ראין התשמיש קו-םלכרך
 שכ' ודע עמרין, יעקב ר' במירור וכ"2 אכילה או שיההבהפמק
 לחוש, אין .הלילה כל כלל ישן ולא המפיל בירר שאם ארםהחיי
 ישן אפי' כי ורע חמץ, מצא ולא חמץ ביעור על שבירך מיכמו
 כמו לא לברך צריך היום אור קורם אחת שעה ואפי' חצותאחר
 רעת וזה מברך אין ליום ממוך או לילה חצות שאחר שטועיםיש

 כלל חיים בתומפות הובא וכן לק"מ. )אה"מ : בזה להקל וח"וכורית
 : הפומקים( בשם מק"הל"ה

 ציצ'ת מצות על בבוקר לברר צריך אין קמן בטלית ה,שי)ז*(
 רוא אם כשלובשו בבוקר אזי בלילה הט"ק. המירואם

מכמה



 מטציםימופי'
 לףנהג פוב לברך שלא הנוהבין ואותן לשוק בם"ק יוצאין איןשבזפדוז לפי לברך שלא 1הבין וףש לברך, נוהבףן יש גו1 ורוב ראשוטמה
 מלך וףאמר אלהףבו ףייף היי1 בלבו דגמם ויהרהר אעעה ברזךלופר
 הרב"ש כף רבו, כמנהג ףזצייה אחד וכל צףצףת מצת על , אקבעוהעולם
 שלא נהבו הדור מצדףקף תמעמ תמלכתן בשם לברך ~נו 'דערורצדףקי
 בהסכמות קהושףם רעצת במףי עףףן לק"מ )אהאמ כהרהת4 רקלבע4ך
 הףףבו ברבהן בבי כף כגתב הממאב והנה : זשבוקייל( משףנףורש1 ה*קדעה4נ
 ובבתף באייף אומרףם כנםףות בתף שברוב ברבאם שמו דשמקדשברכת

 בלבו ףהרהר והשם אצעה ברוך לומר מוב אוכחרףם, אףןמדרוטזת
 שבירה1למף דרבנן, מודףם ברכת וכן ברבים שמו דשמקדו1וימףים
 אףן הא1 מורלנא( הבראא נהב )ומן הרצדאתן אל הי אתה בריךאיזעא
 השם ףהרהר עייכ כז נוהבףן אאן ואנו הברייא( נהב )וכן העולמףםחף בא"י כ' דבףרושלמא נפשות בבורא וכן בלבו השם יהרד41 כע,1זהנין
 כבון ברכות מפק לכל בדול כלל זה באמת אך הפמ"ב. עב"דבלבצ
 צרףך וב"ף והרשב"א הראייש שלדעת בףום מפתו על קובע שףבתהףעק
 נוהגףן שאץ כתבו ורמ"א והאבור משנתו בקףמי התירה ברכתלברך
 השם יהרהר רק שם בלא התורה ברכת לונמר בדול חףוב ע"בכן

 דאורףףתא ומפ*קא התירה מן התורה דברכת להרמביין בפרמבלבו
 בכל נוהבףן וכן הנרייא נהב וכן ומלכות בשם לברך ראוף וה"לדצמרא
 פעם כי )ובחידחטו כן נהבו לא אשכנז בנף אך ופפרד דגצערבארטגתע
 וכן כנייל, השם בהרהור עכייפ לכרך בדול חףוב ט"כ ואכמייל(למנהב
 התפילין ברכות ב' לברך ורים שמ מצת הרב טצרעת דר"תבתפףלין

 מפק בכל דכר של כללו כנ"ל. יעשה ע"כ כן נוהנין אףן אמאך
 וטוב מ"ב. מי' או"ח חלק טרק מהר"מ בתשובת וכאכ כן, יעשהברבה
 כדףמר ההרהור ףהיה אז לברך שחףיב כמאד הלכה אםלהת1ת
 2 דייו ףמי כל על אחת מנונם וד:תנאף ומחציל כדףבנור ההרהתש ףהי' לא אז מלברך דפפת4 כמייד הלכהואם
 ףזהר בשבמל"ו לומ* הימ"א ט1כתב ראט1 של .רצפילףן בבעשכצע)דק(4

 ומאד הפמק. הוף ההידוק קורם אתמר שאם ההףרוק אחרלאמרו
 : בזה לףזהרצרףר

 לגרך חףףב לבהייכ ובכנם תפילףן טצהנףו( אחר לנקבףיהנצרך)ך(
 הבם והשיע, והאהרונףם הראשונףם כל כ"כ הרנ8'לין וצלעצנףת
 דועת הימח הף לא בשרה שאעם וטלנו בהייכ טהשפטאש טכיפקשדשמי"1
 כלל הבףא לא ובכאן המ"א רעת מביא שתפי ן8וצניא צחעשאבנועשי

טי



נ מנדגיםלמופי

 לבהייכ נכנם אם בקמנףם ואפ" לברך, דחףףב בפשימות דפכקדעתי
 חחבך 12דגפמ"נ הנם אדם, החףי וכ"פ שנףת לברך התנףא הרבדעת

 דשנ4"א עול טפגך מפנף הפוסקףם דכל פוטףטותא שבקףנן לאלדיץם4ר

 : זשנוגייל מקמארנא אףיזףק רי וההייק טצאנז חףףב( רבףנו הה"ק נהנווכן
 לקהשף י3"ן וטףףא קאווע אחר ראשונה ברכה בענףן לקיימ)אה"מ)ן(

 אחכ נפעדת בורא בענףן ע"נ(* ע"ב עייא סעףי אי סףמןמאףר

 כרנב התנףא הרב ףברך, קצלא כ' ארם חףי וצבם' הנם וטףיאקאוהע
 הףףט פר4ם אכףלת בכדף רביעףת שוהה שאם הנהכן ברכתבלוח

 וישתה 12ףצטנן להמתףן ואייצ בנ"ר ףברך בצףם שלש שאוכלבמשך
 וההייג שאול יוסף רי הנאון והרב מצאנז הה'יק נהנ וכן בףחדרביעית

 כי וכן לק"מ )אהיימ : תייח רוב נהנו וכן זצוקייל מטארנאפאל 'וסףרי

 בתעדבות מצאתף ת"ל בהנהות הי אות רייד סףמן חףףם ארחותבספר
 לברך שהוכיחו ט"ז מףפמן מאש רמוצל כייז סףמ* בי חלק מאףרות.פנים
 עי12(2 חףנוך מנחת בעל והנאון שויימ בעל הנאון נהנו וכן נפשות*בורא

 ודרך )באנדלףך( באבלעך י3ם ט12ףפקףלףך או לאקשףן כשאוכל.)ףץ(
 רוב נהנו כך יחד אוהם מערבףן ואחייכ קדרות בבילבשלן-

 לברך שאףן פשיטא מיעוט והבאבלעך הרוב מזונות המ'ני אםהת"ח
 הרוב באבלעך או שווים הם אם אך בפה"א לברך ואסור במיימרק
 וכן כזףת לבד מזונות מףנף תחלה שףאכל וטוב ברכה ספק ףשאז

 ףחד ףערבם ואח"כ ברכות בי וףברך עירוב בלף כזית לבדבאבלעך

 מכנףם שכתבנו ממה והמשנה ברכות, בי ף-רך אחרונה ברכה נםיאו

 ודאף שהכל הרוטב על נם שמברכףן ואיתן לבטלה, ברכה בפפקאייע

 2עבעל מנף אוכלףם בית בני כל ואם כן לעשות חהויו לבטלהמברכףן
 * הבית בני כל ויפטור כנייל יעשהה-ףת

 שנף חדשים ב' בכל אחת פעם שישלחו רב 4ל על נדול חיוב)ספ(

 2עףניחו עם המון י3ל שףשגיחו כנסףות לבתי פנים נשואףת"ח
 כרת ש"ת הקמצד ויתקנו המצח י3ל התפילףן ףניהו שלא כדתתפףלףי
 בנובה התפףלףן ח3ףקף הנומא מן למעלה בעורר הק*יר ש'הףיו'למרם
 משובח 'ותר הראש בנובה שהתפףלין מה שבל להם ויאמרו ראששל

 יהףי שלא הצףציזן 32ל ף2ענףחו וכן הקיבורת במקום ש*הףי תשיייוכן

 ב' בכל עכ"פ הצפרנים לחתך אותם 'זהףרו וכן אנודל מקשרלמטה

 ישתף נטייף, בלא כאוכל הוי כן י3ושה שאףנו שכל וףאמרושבועות
 ימעיד המכשלה, נדול כף המזוזות לבדוק ת"ח שנף ףלכו בשנהפ32מים

 ו*ר 12היףתף בעףרי בין בזה עמקת* שגףם שכמה וארץ 2עגמףם עליאנף
בה



 מנהנשלהומי
 חיא פסולה ' אם שקובע, החדשה מוווה על לברך .צריךלפעמים כי בוה וחקירות שאלות כמה יש כי בהלכותיה הימב בקיאיםשיהי' מוווה הלכות ת"ח הב' ילמרו ואו הרלת; אהורי שקבעו אושנמחקו או היתרות מן נקובות פמולות מוווות הרבה ומצאתי המוווותלברוק בעירי ררכי הי' וכן התפילין, ' .על לבמלה ברכות בכ"י מברכיןוגם תפילץ מנח ולא קרקפתא יהיו שלא להצילם עם מהמוןמישראל מאות כמה חכיתי וה על השגחתי קהלות לכמה כ"פ בנמעי ביןבה

 המוחות, ,כשברק לברך נהוג זצוק"ל מבעלו שלום רבינו והה"קרפ"ט, מי' תשובה פתהף עי' פלונתא יש או כשרות מצא ואםלברך,. שחייב פשימא' חרשה מוווה כשקובע פמולין ומצאן ' מוווות הבורק')י(' יבין. והמשכיל פלוגהא יש אם 'ברבה א"צ ופעמיםלגמרי
 .המנה: בת.ם בעל' כמה לב.ת הולך שהשיש יה'כ בערב)יא( 2 לי נראה כן יברה מ"מ אחתמוווה רק לו אין ואם לוה וה פתח של להחליף טוב מזווהז הרבה ישואם

 רהא ויכמה יברך והבעה"ב השוהמ ישחומ ואח"כ שחיטה קודםעפר הבעה"ב שיתן לוהר יש כמוי במצות לכעהייב מכבר ,.שהשוחמ
 ' עפר כמוימ'צות

 שפ*ר א"כ כמוי חולת השוחמ על חל שלא מעור שאימה קורםלמטה עפר מניח ,שבעה"ב עתה אבל יכמה ' ששפה מי שארו"ל לפילכבר דאמור לומר חוכך ארם חכמת 'שהרב תור מצוה לחצי שליחהשוחמ את יעשה ואיך מבשלוחו יוהר בו מציה א"כ וו במצוהלבעה"ב השוחמ שמכבר כיון ועוד שם קדושים רעת ובם' י"ג 'ם"ק כ"חס' ב'תב"ש וע' מצוה חצי על יברך ואיך ולמעלה למפה'
 מתאחרון בישיןוינין ות"ה אלף רתנינן כו' בעלמא חמר אתער כאלו 'לגמרי לוןראעבר ומאן וכו' אחרא ווהמא יתער רמופרין ווהמא וו"ל אחריפ' מוף בוהר וע' 'בש"ע 'כראי' עייש בכל צפורנ~ו לףץ ליוחר יש)יבנ( : ורו"ק נלע"ר כן גמור לו אומרים במצוה ' המתחילאמרי'

 בהא-

 "קוץ יש רגלים צפורני וגם ינמ"י, חציצה הוא הרין ע"פשגם חוץ בוה, ליוהר יש כמה ער ותראה מיפין, י' ממנו שיצאוחמורה עבילה גררה וו קלה יעבירה יריו צפורני לימול יומף ששכחאלא ג"ם של חמורא לעבירה להמיתו ליצה"ר שלימה הי' לא כיוםףגרול שצריק הכונה יריו צפורני מבין מיפין י' שיצאו ביומף מארז"ל עלכ' להאריו"ל ו~צ"ח שערים מבוא ובם' , ע"ש, כו' רמופרין ווהמאבההוא מתערץ וכלהו תקופא חויא ראמיל ווהמא
 בכל,

 : הנ"ל מהוהר כנראה פ"אחרש
)יג(



ד מנהניםלמומי
 העולם רוב בביתו שרר איש כל להירת בפ' ה"גייה בקייאת3ינ(

 וכן ימנית בשין שרר וצייל טעות והוא שמאלית במיןאומרים
 מבעלז שלום רבינו רשכבייה ההייק קרא וכן במכורה בפירושאיתא
 שלא שירצה ומי קרוב, ולא אשורנו כמו משניח מלשון והפי'זצוק"ל
 המנהנ: כפי ופ"א הטמורה כפי פ"א פעמים זה ממוק יקרא המנהנלבפל
 הזכרת במידורים נדפם שלש ' מעין א' בברכה3יד*(

. 

 ויו"ם עבת
 זצוק"ל כ~בנעלן הה"ש אבל וכו' מוב ה' אתה כי קודםור"ח

 נהנ וכן כאן כז ירושלים ובנה קודם מזכירין בבהמ"ז שכמואטר
 כת"י לידי רבא רזכיתי רתלמיי:ר במזין*יכם2מךרבנ ף4פנ"ךן.הה"ק

 שמעתי המלבה"ד .)אמר : כנ"ל הנומח שם כתוב האריז"למתלמידי
 מינעמ.( אבדק"ק זצוק"ל מ"ב יהודא יקותיאל רבינו הנה"ק נהגשכן

 2ן"כפ שחרית ידים נמילת עניני למוכפיבעזהשי"ת
 על )פהרוש עליהם לערות ידקדק בי פעית די כימן או"חש"ע)א(

 תיין : עליהן ששורה רעה רוח להעביר פעמים נ' מיםהידים(
 עמדו אם נמתפקתי ה"ל חיים ארחות למפר הנספח אורח עוברבמפר
 רוח עליהם הל דהא רעה הרוח להעביר מועילים אם הממהתחת
 אכל וכו' ע"א קי"ב דף כבפפחיםרעה

 אול-
 הרוח שד מעבירים אינם

 שלא ליזהר צריכים כן על עכייל: אחרת רעה רוה הוא ואולירעה,
 שהיו אותן רק אחרים מים לו אין ואם המטה, תחת המיםלהניח
  אהרים מים לו כשיהיו כן ולאחר המים באותן ידיו ימול הממהתחת

 :, נ"ל כז מפק מידי לצאת כדי פעמים ג' עוד יריויטול

 במים במילה צייד דכיים אלר י"ח מעיף ד' מימז ארייח ש"ע)בב(
 מנ"א וכו': המרחון ומביה הכמא מבית והיוצא מהממההקם

 בהנהות ועיין ע"כ בשחרית כמו תיכף ירח, הכמא( )מבית י"חמ"ק
 מימן בא"ר איתא שכתב המ'ל מל ז"ל פרענקיל ברוך מו"המהנאון
 לנמילה צריך צרכיו עשה שלא אף הכמא מבית דהיוצא ו' מ"קרכ"ז

 ועיין שם להזכיר יכול נמילה קודם אף אטנם רעה, רוחלהעביר
 בטידור ועין וז"ל במופו ו' דף ח"א מהרי"ח בלקומי תיין : עכ"לבמנ"א
 וכן ידיו לימול צריך צרכיו ועשה הכמא מבית היוצא דדוקאהיעב"ץ
 יראה שם הא"ר מדברי אך רכ"ז מימן המנ"א מדברי לכאורהנראה
 ;שה כלא רק ידיו לימול צריך צרכיו עשה בלא דאף מודיםשהכל
 על לי ותמי' וכו' בפמ"נ ועיין הנמילה קודמ אף לברך יכולצרכיו

מירור



.,פ  קשף'כן א' ס" טוחרית ידים נפילת ענינילמרסשי
 עשה בלא שגם גופא הוא פסק עון מגדול שבספר היעב"ץפידוו*
 יד! על חושש אני בכנה והנוגע כליו מפליא אודות ת"למביטשאפש הגה"ק מהרב אברהם אשל בספר עיין כליו, שמפליא ומיהנ"ל סעיף שם ש"ע : עכ"ל ידים ליטול צריך רחץ דלא אף המרהץמבית יוצא דגם משמע ולפ"ו ידיו ליטול צריך צרכיו עו~ה בלא דגםהווהר מן הביא תתכ"ג סי' חסידים ספר על באוולאי המרחץומבית הכסא מבית והיוצא ת"ל הנ"ל סימן או"ח ש"י ערך בספר רעיין)ג( עכ"ל: אהטץ יוסף ידהם וטהר להחמיר יש כן על עף"ש יריו שולצרכי
 2 וכו' קצתןאוי, ליטול יש מהמלבוש לזרקן רצון יש בראי' שתיפף כיון כליומפלה מכלל זה הרי שאולי בה נוגע שאיננו גם המלבהם על כנה בראותווה

 מצאת"( )עוד שם .
 שלא נם הסעודה בתוך הקופצת( )כפה פרעוש או כנה כשרואהומ"מ לבסוף רמםיים עיי"ש וכו' ידףם נטילת צריך לעיין בדעתו שהי'כל אחד מבגד אחד שטח מקום או אחד מלי או כליו לפלה מתכיןלי ומה ראה הרי וכאן מצא ולא כליו ממפליא חמיר זה הרי עףתררך שהיה וכל עיון דרך בהם ראותו הי' שאולי מצד . בהם ננע לא אםגם בכליו כ:נים ברואה גם לחוש שיש נראה ע"ה המג"א שכתב מהלפי

 על צפרניו ונוטל ידים. נטילת צריך אין חבייו צפרני נהטל)צפרניו( י"ח סעיף הנ"ל סימן תנינא מהדורא מהנ"ל א'ברהם באשלועיין : עכ"% טשערות במקום שלא רהיינו כן גם לומר -ש מגולה לי'הוי החוה ש* שכראש שם המג'יא ומ"ש שערות במקום טולא היינוובפנים שבראש מגולה שמקום לומר יש כף להוהר נכון אולף מקוםמכל אך ידים נטילת צריך אין שערות במקום נם תפילין הנחתבט~ם שבראש משמע שם השייע שלשון לומר מקום שהי' גם וו"לשכתב מביטשאטש הנה"ק מהרב אברהם באשל ועיין ע"כלהקפיד .אין וכו' ובפניו בראשו המנולים מקומות אבל כ"א סעיף שם)ןש( : עכייל ידיו ליטול נכון לפלות דעתו נתן ולאננע
 חיכך* שם עוד : ע"כ היטב נכונה והראף' בסוף ומסיים וכו' בידוראש כסוי אודות ממ"ש לקולא ראי' שהביא יצ"ו אפרףם בית הרבשל דחטו זללה"ה מענדר אלכסנדר מו"ה המובהק הנאון הרבבשם שמעתי ראש בשערות מגע בראשו( לחכך )שלא כ"א סעיף שם)זק( : כלל סייע שלא גם ידים נטילת לו וצריך כגילוח לי' הוי אחר"די

 הנחת בשעת רק מכוסה פעמים שרוב במקום בראש רק עיניםוגביני וזקן פאה בקצוות שכן וכל קיל בראש גם מגולה במקוםבשערות
תפילין



ה קם"כ( א' ס" השחי ביכות עני3ילמרכפ'
 בסיף בהנ~'ה שכתכ ומה ' ידים בנפילת להזהר 'ש מגולהתפילין
 שר כיונתו זיעה מלמולי בהם שיטו ובמקומות היים נפילתהלכות

 על שנוונתו לרמר ויש שמנ:וסה 4די על חשש זיעה מלטוליכ5קומית
 : עכ"ל מ~סה שלפעמיםידי

 ברכת אהד שבירך שאחר נוהנין יעו ד' סעיף וי סימו אי"חיןייע)ד(
 תונין ומכרך אמן מהעונים אהר חוזר אמן אחריו הגנודגןחר

 לערער ואין תהלה אמן שענו איתם כל עושין הזה וכטדר אמןאחריו
 אינו שהמבם4ך מפנף תחלה שענו באמן יצאו שככר הלומרעליהם
 הם אחרים להוציא מכויו המברך אם,היה ואפף14 אהרים להוציאטכוין

 מ' סעיף התניא הרב בש"ע וכ'כ ע"כ בברכתו לצאת שלאמכוונים

 בבית הממדרים שאוהם ונראה ח"ל ו' ס"ק תשובה בשערי תהןע"ש:
 צדיק אחד כל וישלימו אמן שיענו לחבריהם להשמיע כדי הואהכנסת
 בימי גתהרש הזה והמנהנ זה מנהכ ד' ימעיף בש"ע מכואר וכןאמנים
 הכנסת כב4ת שהמברכין ק,יע סימן מהרם'יע ודעת ו-4' ז"ל הב"ירבינו
 שלא בכוונה וכולן בכנופיא אמן שיענו הרב"ם את לזכות זה אחרזה

 שכתב שם ועיין עושים מוב להיציא שלא יכרין המברך וכןלצ*ת
 )כוונתו נמור צדיק להיית כחו בכל האדם שישתדל זאתשעצתי
 לכתחלה כן לעשות איז משום דמכל נראה אבל וכו' אמנים( צדיקהיינו
 שלא נהגו עתה ונם לעצמן יברך אחד שכל דעדיף דעות דאיכאכיון
 הזה כסדר לעשות שאין נראה ולכן מחבירו בשמיעה אהםיצא

 כל אם רק חלילה בחוזר אחד כל הברכית ויא'מרו יהדשיתאםש
 העם ונל רם בקול אומר אחר שכל אע"פ מקומו על עומראהד
 מקום מכל סביביו עומדים זה שאומר בויעה או אמן ממקוטםעונים
 'בשעה שמה ואומר למקומו הוזר רק בתכיפה מתחילף* העומדיםאין

 ז"ל האר"י ובשם וכו' בה לן לית אמן אומרים והשומעיםשרוצה
 ק' היו אפילו הכנסת בבית מהממדרים הברכות _ שומע שהייכתבו

 ושותק מפסיק היי דזמרה פסוקי באמצע ואפי' אחריהם אמן ש3ההי'
 : תשובה שערי עכ"ל וכו' אמןועונה

 ראיתי מאמדות ובעשרה שכתב פי ס"ק השקל במחציתוע"ז)ז(
 אמן, עליהם ויענו ברכותיו שומעים שנים שיהיו שיהדרשכתב

 זהו' עשיה שוה שברכה דאמרינז הא כתב שפייב סימן בחויימחהשייך

 דוקאהיינו
, 

 : עכ:"ל עשנמי לבין בףנו לא אבל אחרים בפני כשמברכו
 רבינו בשם בסופו ע"א כ"ו דף בא פרשת זהב ממרת במפריעיין

 אומרים שהיו לרבותי שראיתי אלא ח"ל מזהייפטווב צבי טו"הדגה"ק
ברכת



 א'ש"כם סי השחר ברכא עמני לטרפי...
 שאנו ומאהר חכו' הכנמת בבית וכוי הברכות מדר השהרברכת
 שיענו בכדי טוב הוא חה ובוראי המדר על בבהכ"נ אותםאומרים
 פלנ הוא ממש אמז. בלאו וברכה הבירו ברכת אהר אהד כלאמן
 מפר בשם הביא במהטו ע"א כ"ז דף ושם וכו' ומפורםים כנודענופא
 משיניה שמים ירא לכן ה"ל בהקדמה ורה"ק תקוני שעל מלהכמא
 היים בהעמפות תיין ע"כ נואל לציון ובא אהר עד ישיה לאתפילין
 דומה דהמברך ה"ל ב' אות ר כלל אדם ההיישעל

 לשפר'
 שלא

 עליו ומקוים' מאושר שהוא ואהר להכהישו אדם ויכול בב"דנתקיים
 אבודרהם הברכות הותם קיום הוא אמן כך לנרוע אין יממנו להומיףאין

 בשם במוף ע"ב מ"נ דף ה' שער יוש"ה בספר וכ"כ עכ"לושל"ה
 :אבודרהם.

 במרפו ע"א י"ז דף הבן למפי ך3ספח משה דיד בספי רעיין)ח(
 כדי רם בקול הברכות לומר מהויב מישראל אףטו וכלוזייל
 עוד אמן לענות ויכולים אצלו העומדים שאר או הבית בנףשישמעו

 מהויב ברכה שום או פרי איזה על וכשמברך וז"ל ע"ב כ' דףשם
 הכמה ישועות בספר וכ"כ כנ"ל אמן יענה שהכירו כדי רם בקיללברך

 : עיי"ש רם כקול הברכות לומר א' סעי' ו'טימן
 בציצית יתעטף א' מעיף : דעטיפתו צףצית הלכות ה' מימן)מ(

 והעפיפה הברכה ' פי' )מערמד( ב' ס"ק מג"א : מעומדויברך
 ואותן וכו' בעמידה יהיושתיהן

 ו
 ומשלשלין המקופל הטלית המניהין

 ובכתבים )מ"ב( הובתן ידי יצאו לא כתפיהן על הצואר מביבאותו
 ד' הילוך כדי הישמעאלים כעטיפת פיו עד להתעפף שצהיךכתב
 המורות בלהם וכ"כ ואחור הפנים ההזה עד יתעפף כך ואהראמות
 בבה'ש וכ"כ : מנ"א עכ"ל י' סעיף י' מימן עיין בגוף העיטוףשעיקר
 לא וכו' המניהין )ואותן השקל המהצית שם וכתב בסופו: נ'ס"ק
 מלקמן ראי' ואייתי כימוי ולא עיטוף לא בוה דאין הובתן( ידייצאו
 הייב בשבת מניפלת בטלית היוצא דאמרינן כ"פ מעיף ש"אמימן
 על קאי המודות( בלהם )וכ"כ : משא והוי לביטוה דרך דאינוהטאת
 הובתן ידי' יצאו דלא צוארן מביב רק שמקפלין אותן על המ"בדברי
 צוארו על ומשלשלו ראשו בו מכמה דאפילו והומימ ע' מעיףעיף"ש
 סעיף י' ממימן ראי' ואייתי דוובתו ידף יצא לא כלל גופו' מממהואינו
 שמכסה' אע"פ הציצית מן פטור הראש לכמות עשוי שעיקרו ובנדי'

ראעי
 שעאקרו רנראה הראש כיסוי אלא שאינו הכא שכן כל ורובו'

 'וכ"כ השקל מהצית עכ"ל יצא דלא גופו מכסה ואינו הראשלכסהץ
בש"ע



ך שאכם א' מ4' ציצית ענףנילמומי

 הלכות הח"ם דרך במידור וכייכ ע""ום ח' מעף' התניא הרבבשייע
 : ח'א ס'יק פ' מףמן השלחן מסברת במפר וכ"כ א' אותצףצית

 מ"ח מימן בנימףן ב4מי2את ועףי* ת'יל ג' מ"ק תגמובה בשונרףו*יףףן)י(
 מביב ומשלשלףם מקופל כשהוא המלית גממניחףן דרכףמןעוכרף
 ציצףת . במשבות ידף בווב14 האף בכף יוצאףן - אין וכו' כתפףהם עלצוארם
 כתב עוד וכו' עףי"ש הוא עיטוף לאו ינלטא לכולף יכה"ב בהםובו:צרין
 ערשין הראש מכמףן שאףן אותן שמ"ב מיטן ה"ב הרדב"ז ב"כ וכ"כשם
 1פסצאל ובדבר עףף'יעו הוא תורה אבותףנו וטנהב נהמ וכן כדיןשלא
 מהרף"ח בלקרט* וכי:כ השע"ת: עכ"ל הדדביין של זו טהשובההיכףר
 ף"ב דףחייא

 ףעור*אל ףעוועות בסףדור י1נףףן עףף'יעו ש"ץ מפר בשם 32"ב'
 עם ראשו את מיד ויתעטף מעומד וףברך ון"ל ממברת המחברמבעל
 עד וכולאחרףו מלפנףו מעופף שףהא וצריך מפיו: למפד עדהפנףם
 בלבד ה2נמאה ומבףב הראש אלא בטליתז נמתכמף* שאףן ואוהן :החיה

 עכייל: בףדם למחותצרףך
 מ"ק במב"א ועףין : בטלףת ראעוו שףכמה ונכוז ב' מעףף ך' מימז,)י4י(

 התפףל'ן על הפלףת מכמה וףי שהאר4 בכוונת וכתב וו"לב'
 רעיףייש עכייל לבמרף 4כמה לא דעכייפ כייו מףטן מוף יעףין ראש21ל

 לכמות וצרףך ח"ל ב' מ"ק היטב באר וכתב הכועם, העוקלבמחצףת
 הרדב,יו עףףן כאימה שףתפלל כדי סופה עד התפלה מתחלתראשו
 חיים בתומפות וכ"כ : ונכ"ל קכ"ב מףמ" גממואל ובדברף קצייו מי'חייא
 חעיייו מופה ועד התפלה מתחלת עלףו ףהא לכן וו,יל ח' אות יייבכלל

 יימקצתם התפילףי ובם הראש כ% ףכמה שהפיית והףףנף באףמי*ףתפלל
 2 עכ"ל מבולה קצת עוףהף' צרףך ראש של תפלהכ4

 לכמות באייר רעףףן ח"ל עייב ף'יג דף ח"א מהרי"ח בלקוסןי תףףז)יב4(
 ואותן באףמה, עוףתפלל כדף מופה עד התפלה מתחלתראשו

 השלכת ואותי נאמר עליהם מאחיריהם המלףת יורקףן הברכהשאחר
 אות ח"א צףצית הלכות המבהבים מועמף במפר ועיףן עכ'ל בוויך.אחרי
 זפרשא במדבר פרשת בווהר מגמטע וכן וממיףם הנייל הא"ר הבףאי"א
 המב"א כוונת ב"כ דיה ונייל )אה"מ( עכי'ל דמצוה פרףשו רףשיןעל

 התפלה מתחלת הראש על המלףת להףותשמצריך
 שיש כמו ולא '

 מדהביא אףנו דוה עשרה שמנה בתפלת רק המבייא דכוונתאומרףם
 ףייח תפלת בדףבף לקמן ווכףא ולא ח' כמףמ* בכאן הנ"ל הכוונתמפר

 דף ח' פרק כ' טוער יושו"ה במפר ועיף* * שכתבתף כמו בראהאלא
 מעופף בתמידות להתפלל מאוד האדם וףוהר וזוול ףו שורה עאב,"ן

בציצית



 ע12"בם א' סי' צףצףת ענ"3'למימי
 עייא כ"א דף צדףקףם אור בםפר וכייכ : בשוירתו שיעמדדכרי קשר חתצ כל בםוף שומות נהגו : בסופו י"ד םעףף ף"א םימן)יב( : העם המת כמו ולא בדול טלית ףלבושמ כדרך כשמתפלל ואפי'י'ל' א' אות י"א כלל ארם בחיף וכ"כ עףי"עו המבטלו וש~צ המ'קיימושכר גודל מהזוהר שם והביא גדול טלףת בלא ומתפללים כזהנזהרים א"נן 45רכףם עוברף קצת ובעוהייר דוקא בתפילין רמוכתרבציצית
 איזה לעשות בנקל כייאפשר או הקשריםבלי גם העהירה מפירוק כשכטוח רק לכ"ע וזה מנה מאתףם בכללשיש גם הוםפה בלא זה גימטרי' רמו ישמור כיותר נכון לוה וז"למסיים ובמוף בזה שיש הרמז מטעם אפשר בדרך דחה ואה"כ וכו' 'מנה מאתים בכלל ףש כף עשעלףו בההומפה קפידא אףן כוונה איזהכנגד שהוא דבר שכל רם"ג במףמן לן דקיימא מאי מצד הוא כנהוג.לזה חושןןין שאףן שמה כנראה משזירתן יהפרקו שלא כדי ציציתחתצי םרוח של בקשרףם הקשרףם על כהוספה עויש אהרונףם. קצתשכתבו מה וז"ל קשר התצ כל בסוף בדייה שם מבףטעואטש הגהייקמהרב אברהם באעיל ועףףא : בזה הדעות שנף כן גם  שהביא מייו אות ףייאכלל חיףם בתוספות ועיין דעות  השנף הבףא ל"ג אות התנףא הרבבש"ע ועיין עצכייל קשרףם הף' לא מלכו שגימה רבףבו של וכצףצףת ג"מ"ק בבה"ש ובתוב 2 הקשרים על כמומיף דהוף שמעת" וכן הארצותכאלו כן נוהגין שאףן כתוב ובלבוש כייג ם"ק מג"א כהמחבר: זי אות ז'מימנ

 תחבול"
 עצמו על ואחד אחד כל קשר אך מסיים ולבמוף דכר"ובאריכות ועתייש קצת צורך בלף לכתחלה רק המכוון הקשרים, עלכמומיף חשש ז"ל האחרונים שכתבו מה כ"ב( ס"ק מג"א )עיין וו'יל עי'א הידף הנ"ל טהרב תנ.נא מהדורא אברה.ם כאשל ועאין עכ"ל כלללמנעם אין בהקשרים תףקון שיש כשנוטה כן שאין מה משזירתםיתפרקו עדלא בכדף

 אחד בחוט אפ"לו עניבהכדי נשאר לא ואם כשר ביחד הפטוקים החתצים כל ענאבתגדי סהם ונשת"ר הכנף חושי כל נפסקו אם א' סעקי י": סימןליזי( : עכ"ל לכ"עקיל
 שנפטקו

  בשם שמעתף ווייל זייל הבהמקמביטשאטש מהרב אברהםבאעול ועיףן עףףייעמ אחרונים ושאר התניא הרב בש"ע וכ"כ כרמ"אתףי"עו וכוי אחד חוט נפסק שמא פטול ראניים שנף נפםקו אם לשניםכפול אחד שכל כףון הלכך פםול כו4
 ל"א רק שנשאר כיון הצףצףות מדי ואחד אחד עובכל חוטףןטהשמנה אחד הוט רק נחםר אם שגם חפאדות' כמדת לדקדק שףעוהדתח גדוי
חתצין



ן ש"ם א' סי' ציצית ענאנילמומי

 ,הרכ כשפ שמעתי כן אהרימ, לעשות - נכון ציציות הד' רילחופין
 ובשמעי רומיניב, מק"ק נא מענדיל מנהם מו"ה בטופ הטפורמיםהחסיד
 כנ"ל אחד חופ חמר לשמעי* ממוך שה" בזה לצייתו אמרתיכן

 את הפלית גבי מעל הציצית והפלתי הבו- מקחטם שלי גדולבפלית
 עלמא לכולי פנים כל שעל נראה גט וכוי אחד חופ בהםע~הסר
 נם חסר כשאין הוא מהודר יותר שבוודאי מצוה הידור בזהעךיך
 מטה ונלמד וכו' ויותר שליש עד מציה שהידור ו:יון מהל"ב אחדחומ

 שמוריד מה על קפידא שום אין לכ"ע ואמהו אלי זה הכתובשאמר
 משה, הידור מצות מצד כן שעו*יה כיון ממצות חופים ש חופ זהע"י
 דרך אין עניבה כדי השמיני בחופ שיש שכל נהאה טקום . מכלאך

 המ' חוטאן ל"ב ממפר רמז מצד מצות להיריד עוד להחמירחסידות
 שנשאר גם מחדש שממיל ומי שם זמםיים בזה שמאריך מהעיי"ש
 יש מ"מ כי פענה עליו אין כן גם עניבה מכדי יותר השמיניבחופ

 : עכ"ל הידור בזה.
 במפי יעייז)כבו(

 במופו ע"ב ב' דף אחרון בקונמרים המנהנים מעמ.
 שמור*ר מה על קפ'דא צד שים שא*ן שבתכ ממה הנהח"ל

 חופים משני יותר נחמר דאפילו נראה ממצות בו אר אחד חופ זהעאף
 כן גם צריך חדשים ציצית לעשות בחחאי צריךואז_

 להתיר.
 הקשרים

 מקדהטוק אאם להרריד ולא הנשארים השלימים ה"ומום עיקהכךי
 שם הביא עוד עכ"ל: אח-ים לציצית ולצרפם מציה תשמישישהם
 נפש בעל דכל כתב אומץ יומף יכמפר וז"ל ע"א ג' דף הנ"לכמפר
 ונזהר זריז יה" נתקלקל לבד אחד חומ אמילו קלקול עיםכעיראה
 שהולך המלבוש נתקלקל אם עצמו משל )משל( ויקח ת"כףלתקפ
 המיהד המלבוש כויש לתקנו ממהר הי' כמקצת רק נכבדים לפניבו

 ובתשבאץ הקב"א המלכים מלכי מלך בו לכבד כוו רבהלמשה
 שמצא ל"ב הרי חופין שמנה ציצית ובכל בטלית ציצית ארכעכצזב
 ומם"מת בב' מתחלת שההצרה כולה התורה כל כצד שקולהציצית

 : עכ"ל ישראל כל לעיני בראטרת*בל'*
 טותר ד' סעיף 2 שאולה טלית דין ציצית הלכית י"ד מיכט שאע)כטז(

 מדעתו שלא פירחט ה' מ"ק הטו"ז )וכתב חבירו פליתלימןל
 הנה מקופלת: מצאה אם אותה שיקפיל ובלבד עליי ולברהת"ש(
 ועהמ בלא הבירו של מספיים ללמיד אמור אבל בתפיליןוהאה

 הבירת )טלית ז' שת מנ.א : שכ בלמורו אחעם יקרע שמארהיישען
 דאםיר היש"ש וכתב אסור בקביעות אבל באקראי דוקא הב"חכתב

*קע



 טך,ם א, מף' ציצית ענירלמרכני
 מ"ק היטב בבאר וכ"כ : איפכא או הכנסת לבית טביתו אותןליקח

 מ"ק .במשבצות בפרמ"נ ' ועיין 2 יו"ד מעיף התניא הרב בש"ע הנ"כז'
 חזקה על סומכין ואין וכו' לו שישאל עמו כשבעליו ודאי וראר וז"לו'

 וכ"כ : מקפיד שהוא בו יודע אם וכ"ש בקל לברורי דאפשרבמקום
 אות שם חיים בתומפות ועיין כהב"ח כ"ב אהע י"א כלל אדםבחיי
 להוציאו רשאי שאין דה"ח בסידור וכ"כ 2 בשמו הנ"ל כפרמ"ננ"ז

 י' שער אפרים בשערי וכ"כ : לביתו הכנמת מבית או לבהכ"נמביתו
 : ע"ש י"א מעיף ט' סימן ש"ע בקיצור וכ"כ בסופו ח'אות
 אמור באקראי דאפילו מיה ומשמע וכו' )דחיישינן( י' מ"ק מנ"א)ין(

 הרב בש"ע וכ"כ ט' אות בבאה"ט וכ"כ ע"כ וכו' מהםללמוד
 נוהנין והעולם וז"ל ז' אות כמשבצות כפרמ"נ וע4יז י"נ: מעיףהתניא
 בלא שלוקחין וכדומה חבירו של תפלה מ4דור כשמוצאיןבבהכ"נ
 אחת ודא דא ממפרים מידור ומ"ש לזה היתר יודע ואינ4 בעליודעת
 )וה"ה( אמור בבהכ"נ אף ספרים הא דשרי הוא כבהכ"נ וטליתהוא

 בשם ס' אות ' י"א כלל חיים בתומפות וכ"כ עכ"ל ומחזוריםמידור
 2 תבה"יפרמ"נ

 ועיין וז"ל. שכתב ע"ב ל"נ דף ח"א מהרי"ח בלקוטי תייז)יח(
 בלא חבירו של מידור שנוטלין על שהתרעם י"ד מימןבפרמ"נ

 בזמניהם אלא הי' לא המפרים על הש"ע דקפידת נראה ולפענ"דדעתו
 איזה כעד מידור שלוקחין בזמנינו כן שאין מה מצוי' הדפום הי'שלא

 שאר או היקר סידור הוא באם אך זה על דקפיד מאן ליתפרוטות
 בעצמי אני אמנם עכ"ל היה בזמן נם בזה לייהר יש אז יקריםמפרים
 מידור שלקחו על מקפידים שהיו אנשימ מכמה פעמים כמהראיתי
 פרומות, אייה בעד בזול שלקחו בסידור ואפילו מדעתם שלאשלהם
 חילוק יש וגמ זול מקרי כמה עד לשיעורין דבריך נתת כן אם,תוד

 לדבר4, ראי' כדמות להביא לי ויש כידוע. אדם בני ובטבעבדעות
 לפעמים וז"ל הנה בזה שכתב יצ"ל מבימשאטש הנה"ק הרבמדברי
 שאחר רצון היהי בו לומר ברשותו אחר מאיש מידור נוטלהייתי
 בסידור כתוב שהי' הפרשה כן נם בו ולעייד וה' בב' התורהקריאת
 ונתנו המדרש בבית ההוא האיש הי' לא אחד ופעם בהטעמיםההוא
 רצת היהי בתוכו לומר להתיר שם וצידד דעתו בל4 המידורלידי
 הי' פרמיינ הרב בזמן והנה עי"'ש מפקא מפק שם לו שהי'מטעם
 ואע"פ מצוי' הדפום הי' בודאי מביטשאטש הרב ובימן מצוי'הדפום
 : שכתבתי כמו נ"ל מ"מ להשיב שיש והגם חלקו לאכן

)יט(



 ה' ש"ם א' מי' ציצית שינילמומי
 השקל במחצית כתב : בציצית שחיב פי~ת שיערי מ"ז מימז)ים(

 ח*ל שכתב ראותי הימב באר _ובש"ע וו"ל המימןבתחילת
 רבץ ג' ששיעורו חכמה דרך מפר בשם כתב הארץ פריובמפר
 -מהצאו מקתם ידעתי לא אבל עכ"ל ברוחב אמה תוצי באורךאמה
 וטמיים עי"ש וכו' נמדד אמה באיזה מבואר אינו גם וה שיעורשל
 בו אין אמה על אמה לרש"י רגם משמע אדרבא א"כ במופושם

 קש"ע שעל השלחן בממגרת תיין השקל: מחצית עכ"ל פליתשיעתי
 אי _אות פ'מימן

 וויי~
 צריך קמן הפלית דרוהב כתב בםידור ורוייש

 ביפני באדם מרווחים גודלים כויד רוחב שהוא תורה של אמהלהיות
 של אמה ג"כ להיות צריך ולמטה הצואר מבית אחריו שליהאורך
 למפה . עד הצואר בית _נקב ממוף שלפנ'ו והאורך מרווחתתורה
 שתף האורך כל נמצא אמה, ורוהב תורה של אמה להיות נייכצריך

 למדת ערלה ואינו המרון בו שיש נקב שהוא הצואר מבית ל-דאמות
 : הכל לדכרי המצוץ מקיים ובזה פליתשיעור

 היפב בבאר שכתרב ומה ת"ל הנ"ל מימן חטים באויחות ועיז)כנ(
 דלריייה הארץ פיי בשם הי"מ בעיקרי עיין הארץ פריבשם

 לצאת רהרוצה שכתב בארה"ח תיין אמה, על אמה פ"ק רשיעורמ"ל
 בו שיהי' לרקרק החמייים ומנהנ -וחצי מאמה יפח"ת לא מפקמירי
 המנין מן עולה אינו הצואר בית ונקב מלאחריו ואמה מלפניואמה
 תיין 2 חיים ארחדת עכ"ל פתוח יה*' שלא הצואר בית למנורוצריך

 לרקדק מעשה אנעו ומנהנ וז"ל כ"ב אות י"א כלל חייםבתרמפות
 עולה אינו השנואר בףת ונקב מלאחריו ואמה מלפניו אמה בפ"קשיהי'
 לברך ויכול המפיקות מן יצא כזה ובמייק ברתהב ואמה המנףןק
 הפלית כשלובש כתב ובם'ף ע"ש וכ4' וארה"ח ומ"ב במי' רש"זעליו
 וכ"כ עכאל במירור ורש"ז האר*ף וכוי שלו הצואר בית ימגורקא

 בממגרת הע4ין 32''"ש: חי אורצ צףצירצ הלכות ישראל ישחעותבמירור
 כוודים בלילה, הציצית עשה אם וזייל במופו וי מ"ק הנייל מימןהשלחן
 ממגרת מבעל חכמה ףשועות כמפר תיין י"ח( מימן במייז)פרמיינ
 ,טלא י"ב מימן דשא נאות מפר בשם שהביא ו' אות הנ"ל פ'מימן

 הציצית לפסול שם וחוכך בלילה הצףצ4ת בבגד( להמיל )פי'לעשות
 2 עכ*ל עיי"שבוה

 הב*ח כתב בתחלתו במג"א , ההורה: ברכת ייני מייז מימו)כנא(
 וכן ובנו עוהוא כל דאמרינן צאצאףנו וצאצאי וצאצאינולומר

 דצאצא'נו ול,נ עכ'ל לעולם מרעו פוסקת תורה א'ן חכמ'ם תלמ'דיבל
הףנו



 ש"כם א' סי' התורה ברכורע ענינףלמיטי
 ערך במפר ועיין : כהבייה היעבייץ במידור פמק וכן כהבייח פמק שםזקמם ובעפרת : כאשל שם בפרמ"ג תיין עכייל הנומחא לשנות איש לכשבניא ובני בניא וצאצאיו על כ"א באיוב תרטם ' וכן הלצינו יהצאףהיינו
 דצאצאינו דודאי הב"ח עם הדין ולפענייד שכתב הנייל מאמן או*ה חלקש"י
 וישלח פרשת הזוהר בשם ק4"פ מימן לקמן הפף"ח יכמש"כ היטב לפרשצריך ותפלא בניו בני על גם לפרשו 4יש כניו על לפרשו רש חלציו 'וצאיהוי
 יאות כדקא מלה לפרשא בגיז טעמא מא4 עשו מ*ד אקרין אחיןמתם אחרנ4ן קריבין תימא אי אחי מיד נא הצ4לני ע"א קס"פ דף שםח"ל
 וכן פעמים כמה כמ"ש עדיף בנוסח שלהרבות הכלל מלבדומםיים מבימשאמש הבה"ק מהרכ תנינא מהדורא אמרהם באשל וכ"כישראל ישקות ובמידור דה"ח במידור הנומח וכ"כ ש"י ערך עכ"ל ע*כמלה יסתום ולא יאות כדקא לה ולפרשא לעילא מלה לאשתמודעאכג4ן

 מן'ק מג"א : התורה כרכה מברכות נשים : '"ד מעיף מ'י מימן)כנבכ( : עכ"ל כנ"ל לפרש יותר נכון ובבקשה רם"ג באו"חמשמע
 בתפלה שחאיבות כמו הקרבנות פ' לומר דחייבות ועוד ו' מעיףרמ"ו מימן ביו"ד כמ"ש שלהם דינין ללמוד חייבות דהא וו"ל'"ד

 ב' מ"ק המו"ו וכ"כ שם: באה"ט וכ"כ עכ"ל וה על הברכה קאיוא"כ
 גם כתב י' מעיף הקרבנות במדר הדשה בשמ'לה תיין 2 הב"יבשם
 י' מעיף שם התניא ' הרב ש"ע וז"ל : אלו בקרבנוה לאנשים שוויםהיו בהמ"ק בזמן שהרי התחינות עם הקרבנית םרר אמירה בכללהנש"ם
 לאנשים שוות הן התמיד פי ובקריאה התמיד פ' קודם מברכיןהתורה שברכת ועוד ק"ו במימן ש4תבאר כמו אנשים כמו בתפלה חייבותוהן כאנשים בהן טוזהרהע שהן תעשה לא מכל ליזהר והיאך לעשותןהיאך לידע שלהן מצרה ללמוד חייבות שהרי התורה ברכת טברכותנשים
 ק"ו במימן התניא הרב וז"ל עכ"ל תקנוה המיד במקום תפלהשהרי
 חייבו כן אע"ם וכו' גרמא שהזמן מ"ע מכל פמו-ות והנשטםגרמא שהזמז סופרים 'מדברי מ"ע שהוא ואע"פ ךכו' מופרים מדבריהיא תפלה מצות שעיקר י"א אבל עו' גרמא הזמן שלא עשה מצותשהוא מפבי בתפלה חייבים מש"ש שפטורים אע"פ דעבדים נשים ב'מעיף
 זה"רה אשה ותהא וז"ל שלישי ליום הנן בטפר וכ"כ : עכ"לעיקר וכן רחטים בקשת הוא ותפלה הואיל ומנחה שחרית בתפלהאותן

 שפילו תחלה שהתנה לא אם בהדלקה שבת מקבלתהטדלקת אשה שאותה והמנה3 הגה : י' סעי' רם"ג סימן שבת בהיכית יעיין)כנ( עכ"ל: וערב בקרלהתפלל
תטי



פ ,1"כו אי סיי השרה ברכות ענינילמומ(י
 ותתפלל שבת( )מקבלת יייט אות במנייא ועיין עכאל. סני בלבתנאי
 כבר תהלה תדליק ראם השקל מהצית שם וכתמי עייכ תהלהמנהה
 ערב'ת להתפלל צריכה ותהא הול של מנהה תתפלל ואיך שבתקבלה
 ומ"מ תהלה( )שהתנה כ' ס"ק במנ"א ט"ו. סעי' שכתוב כמושתים
 ובמחצית באשל בפרמ"נ ועיי"ש וכו' לצורך אם כי להתנות דאיןנ"ל

 : ע"ש ז' סעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ : ובלב"שהשקל
 שתתפלל בי אות הנר רילקת בייב" ההיים דיר בסיירי רכייככד(

 י"ב סעיף ה"א מ"ה סימן ישיאל בנזר וכייכ עייש תהלה,מנהה
 כקיצור וכ"כ ע"ש ט' אות ה' כלל שבת הלכות ארם בהיי וכ"כע"ש
 וו"ל נ' אות רפ"ו מימן חיים אורהות במפר ועיין : ע"ש ע"ב ט"ויף ה"ב מהרי"ה בלקוטי וכ"כ ו' אות מ"ב י"נ אות ה"א ע"ה סימןש"ע
 נשים רנם שכתב נ"ה מימן ה"ב מהר"ת ומשיב שואל בשו"תעיין

 יום קרושת במפף ועיין : עיי"ש ורייח שבת של מומף בתפלתהייבות
 מטות פרשת זצלה"ה מ4בעט רק"ק אכ"ר הבה"ק הרב מאדומו"רטוב
 כנה"נ ובש"ורי וי"ל ב' מ"ק ת14ובה בשערי כתיב מ"ח סימןכנה( : עכ"ל תפלה הלכות וכש"ע ברכות בש"ם כדאיתא נינהודרהמא בתפלה הייבות הנשים רנם קיי"ל דבאמת ון"ל שכתכ ע"א קא"דרף

 ע"כ בכה אנא כשאומרים לעמור נוהנין ריש כתב נ"אסימן
 ראומרין הא וז"ל בשכמל"ו רה"מ ע"כ מ"ז רף ה"א מהרי"ה בלקוטיועיין
 השם קרושת מפני שהוא ן היום במרר עיין ' בשכמל"ו בכה אנאאחר
 ואף ב' מייק מנייא 3, סימןכו( : ע"כ מעימר לאמרו שנכון כתב טעמא ומהאי בכה באנאהנרמז

 בתפלה'
 שמבין בלשון להתפלל ,מוטב

 מבין אינו שהוא שאף לומר יש מקום מכל ק"א ס"מכמ"ש
 נקרא אינו מכין ואינו המשנה אומר אם אבל ומבין כוובתו יודעהקב"ה
 טעמי במפר ועיין : ע"כ הפ'רוש ללמור צריכים לכןלימור

 אהרן תולהות ובמפר וז"ל ע"א י"א דף אהרון בקונטריםהמנהנים
 נוראים לימ*ם ~צוק"ל ו4טאמיר רק"ק מ"מ אהרן מו"ה הצה"קלהרב
 מתם להתפלל ויוה"כ בר"ה ובפרט השנה בכל ליזהר צריך ת"לכתב

 רק וכי' האריז"ל סירור .טתיך המתפללים כאותם ולא המלותבפירוש
 ולדבק המלות בשחש פש.ט ולהתפלל ברך שפל האדם שיה.'העיקר
 ונעשים למעלה בא*ם הם עצמם והאותיות התפלה. האותיות אלעצמו

 : עכ"ל וכי' מעצמם והיחודיםהכוונת
 הקדוש המניד להרב אכרהם מנן ובספר וזייל שם הביא עייכז(

 מרדכי 2ב מי"ה הקיוש המוד הרב מאביו ששמע כתב זצ"למטריסק



 ש"כפ א' מי' התורה ביכת ענ'נילמומי
 שאם זצללה"ה הבעש"מ בשם שאמר זללה"ה ממשארנאבילמרדכי
 מחמת להשי"ת מתפלל שהוא רק כוונה שום יודע אינו האדםאפילו
 'המלות פירוש אפילו' יורע שאינו אף לפניו להתפלל כך צוהשהוא
 התיבות כי הוא והענין לרקיע. עד ועולה בוקעת תפלתו זה כלעל

 יוצאים אם מאד עליונה קדושה בהם יש ותפלה תורה שלהקדושים
 נדולים תיקונים בזה וגושין פעלם. ולשם שמים לשםמהנרון
 בשם פירוש האמונה ימוד ובמפר שם הביא עוד העליונים:בעולמות
 עמו נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו הפמוקהאריז"ל
 הלב כוונת שום בלי אפילו מרומום בנבהי פועלת ישראליתשהתפלה
 אפילו ישראל של בתפילתן נתפתה שהקב"ה ויפתוהו מלשוןודייק

 : עכ"ל עמם נכון לא ולבם בפיהם רקהיה
 דקייק אבייד הנהצהייק הרב מאד~מוייר יויימ קדושת במפר וע"זכ2ד[(

 שכקש וזהו וזייל עייב ק"ה דף שלח פרשת וצוקלהייהמינעמ
 אם ר"ל לאמר דברת כאשר הי כח נא ינרל ועתה עייה רבינומשה
 זה כל על וגוי אפים ארך הי הלב כוונת בלי יאמרו בפה רקגם
 רש"ף ופירוש כדבריך, מלחתי ה' ויאמר ונוי הזה העם לעון נאמלח

 נשמע שמשם הן יכלת מבלוזי יאמרו פן שאמרת מה בשבילזייל
 כהנ"ל בלב ולא בפה אמירה בתחלה רהיה הדיבור כח גרולכמה
 לבבם. מקירות ולא בעלמא באמ'רה בתחלה יאמרו באם מלחתיור"ל
 הת"הכות כנ אחר בלבו לפעול מעשה הוי שפתים עקימת אףכי,

 שמים לשם רלבא ובחדותא ברעותא ועכודה רצויה וכוונהנפלא
 2 הימב עיי"שעכ"ל

 משיתחיל בדבור מלהפמיק ליזהר צריך רי מעיף נא מימזכמש(
 מצוה לצורף ואפילו הנייה : עשרה שמנה מוף ער שאמרברוך

 בכוונת כתוכ ג'* מ"ק מנ"א ע"כ: לישתבח שאמר ברוך בין לדבראין
 הברכה באמצע 'דאפילו ונ"ל שאמר ברוך אחר אמן לענותרמותר
 התניא הרב ובש"ע עכ"ל בגמרא הוזכרה שלא כיון אמן לענותמותר
 ברוך באמצע אמן כל לענות מותר אם בזה רעות הביא גיאות

 לענות שמותר להלכה ממיק נ' מ"ק באשל הפרמ"נ אבל עכ"לשאמר
 : כמג"א עה~ומע. ברכה לכל שאמר ברוך באמצעאמן

 שחביבים מצד וז"ל מכוטשאמש הנה"ק מהרב אברהם בעשל ועיין5ן(
 בברוך עמו בפה לומר בשמו וכתוב ע"ה האר"י רבריהרבה

 שאין ונם תיבות, הפ"ז ממפר מצד בזה במקוןא שכתב' וכמושאמר
 ה"זן כשממיי2 מקום מכל וכוי. מלות תומפות ע"י בוה למכותנרעק

ביור



י שעכפ א' סי' דזמיה פמרקי עניני'למומי
 הוא כרוך בם עונה אני *אמר ברוך באמצע עומר ואני שאמרב-וך
 פ"ח מספר כעין יהי' שלא וכרי לענות חייב שאמן כיון שמווברו
 מספר ויש מפי, עריף שמו וברוך הוא ברך4 בם שעונים מה. ע"יח"ו
 שבברוך הקורש שם הוכרת אמירת קורם זה כל אך הכולל, עםצ"א

 מה שמו וברוך הוא ברוך בם לענות קפירא שום אין וראי אז.שאמר
 ברוך מיום קום שבבויש וכו' ר' אתה ברוך אמירת . אחר כןשאין
 ב"ה לכתחלה לענות אם צל"ע שאמר ברוך רלבסוף וכו' ד'אתה
 פנים כל ועל קשש ברכות אמצע כרין באולי שזה כיון שמווברוך
 פנים כל תל בזה, לעיין וצריך נ~ש רברכות הפרקים מבין גרעלא
 אר וממיים וכו' בזה קפי-א שאין לענות אין שמו וברוך הואב-יך
 עכ"ל: שמו וברוך הוא בררך בפה לענות טוב יותר ר' אתה ברוךקורם
 שיתחיל מעת וו"ל כ' ע"ר טעי' באצבע מורה הקירש בעבורתלא(

ן
 הוא הזמירות כל כי ועיקר כלל ירבר שלא יוהר ומירות .
 כל כי הזמירות של הדבקימ בין וכיוצא מזמורים ללמור נכוןא*נו, האמת דרך על וכמעט בטלים. ברברים יפסיק ואיר עולמותלתקן

 נכון ולא עלא*ן ורוין הטוד פ4 על ומתוקן נכין הזה והסררהפסוק*ם
 וכו' מרתן פי על ש"יכים שא*נם אח-ים תירה דב-י בענינילהפמיק
 ברוך ברכת כי להפסיק אסור שאמר ב-וך מש*תחיל הרין פיועל

 וברכת רומרה פמוקי קידם ראשינים תנאים מ4מות נתקנהשאמר
 ז' מימן בורל קשר שם ועיאן : בנתיים יפסיק ואיך אחריהםישתבח
 יריו יטול והול דימ-ה פמוק* בתיך לנקביו הוצ-ך ואם שב' ל"גמע4'
 ע"ש: מ'ר בשם כ"כ עליהם ויברך ותפ*לין ציצית ויניח יצף אשררברך
 בריבור להפם4ק אסרר כת*כ בייש קורם השלם נהררא בס*ריר(ל11(

 לצורך ואפ'4ו אפ4ם נפ*לת אחי עד שאמר ביוךמשיתחיל
 איןמצוה

 לרב-
 אבל

 מות-

 ער שאמר מברוך אמנים כל. לענות
 ולמורים ולברכו ולקדושה לקריש וכן הביכה באמצע ואפ*ליישיזבח
 וברוך הוא ברוך אבל ק;'ש. בב-כית אפ*לו נוהב וזה לענותמפם4ק
 רעמים נץל שמע ואט עור ומ ב' אות כ' כלל ארם בחיי וכ"כהיעב"ץ. במ*רוי וכ"כ : שם החיים דרר במירור וכ"כ 2 עכ"ל לענות איןשמו

 תיכף יברך לא שאם כיון מומור באמצע אפ4לו לברך מרתרוברק4ם
 ש"ע בקיצור וכ"כ ה' ס"ק מג"א מ"ו מ*' ועייז עור. לברך יוכללא
 אפ4לו לרבר אסיר להפס*ק שאם-ר מק'ם ובכל 2 א' טעי' י"רמ*מן

 אם *ריו ורוחץ מים הטיל או צרכיו עשה אם ריעניזלנ( 2 האחרונים כל כ"ב לשינות בשאר כמו הקורשבלשון

 מות-
 לומ-
אשר



 סן"כפ א' ם"' דזמיה פםרקי ענינילמרכשי
 גינת תשובת בשם שכתב ג' ם"ק נ"ג םימן היפב באר עיףן יצראשר
 מפה ובתשובת יפנהייג שףורף ובשם נ"א מי' א' כלל או"ח הלקורדים
 יפול וכו' דזמרה פםוקי בתוך לנקביו שהוצרך מי ףייא מימן ח"ביוםף
 יעבאץ בםידור פםק וכן דרה"ח בםידור פםק וכן עייש וכוי וףברךידיו
 לברך שלא דעתם הנ"ל םימן ש"ע ובקיצור הנ"ל כלל אדם בחייאך

 ם"ק הנ"ל םימן תשובה בשערי ועיין : רזמרה פמוקי באמצע יצראשר
 מנין להם הי' שלא חבורה ה' מימן ח"א יהושע פני בטוו"ת עיףן וז"ל-ג'

 אםור עשרה ובאו דזמרה פםוקי לומר והתה"ל שאמר ברוךקודם
 נ"ג םימן לקמן הבאה"פ והביאו ע"ש דזמרה פטוקי בתוך קדישומר

 בשו"ת ועיין טוכתב הנייל מףמן חיףם בארחות ועףין עכ"ל, ג'()ם"ק
 מותר דזמרה בפמוקי העומר שיתום מ"ג םימן שלוםשאילת

 עכ"ל: פעמו עיי"ש להפםיק מותר ק"ש בברכת ואפילו יתומ קדישלומר להפםי"

 םימן בםופו חיים' ארחות לםפר הנםפח אורח עובר בם~ר ועייזןלך(,
 שמותר שלום שאילת תשובת בשמ הובא בפנים וז"ל,הנ"ל

 יהושע פני שו"ת נגד והוא וכו' ק"ש ברכות באמצע קריש לומרליתום
 אםור, רזמרה בפםוקי שאפףלו ג' ם"ק מיף ניינ מףמז בבאה"מהמובא

 ואין כך כל הובה עליו שאין קמן הףינו יתום לכתוב דקדקואולי
 הנ"4 בקונפרים וטם חףים ארחות המחבר השיכ ועייז בהפםקתו*חשש
 קונפרים בעל הגאון של המפרים באמתחת נמצא אין הנראה כפיוזייל
 ראה לא וגם שלום שאילת תשובת ולא יהושע פני שו"ת לאהזה
 הרואה ואנכי יהושע* פני שו"ת בשם הנ"ל הבאה"מ שהעתיק מההימב
 הפנ"י נשאל ושם בהעתקתו קיצר והבאה"מ 'ה' מ'מן חייא פנ"ףבשו"ת
 העתיק ג' ם"ק נייא םףמן תשובה בשע-י טוגם ראףתף ושוב ע"ש,וכו'

 הפנ"י תשובת הביא טולום שאףלת בשייית והנה בקףצור, הפנ"יתשובת
 באמצע קדיש לומר מותר אביו אחר היתום אם שאלתו לעניןהנ"ל
 שהיתוכ בפשיפות ופםק הקהל. שאמרו עלףנו אחר דזמרה,פםוקי
 כבוד מפנ* לשאול להפםיק מותר דאם קדיש לומר להפםיקמותר
 שחיינ אביו כבוד וגם שמים כבוד מפני שכן מכל רבו איאביו

 כיו' וגם רמ"ב םי' וביו"ד בש"ם כמבואר מותו לאחר גםבכבודו

 מאר עליהם שלום לשאול ציבור כבוד מפני תמיד לאומרםדהמנהג
 הפרקינ באמציג וגמ לציבור גנאף בזה יש ףאמרם לא אם העולמאדון
 יהט לבד לא לענות דמותר דזמרה בפטוקף ומכ"ש דמותרנראה
 רמותו וראי כן אם )האייר וכמ:יש ףתברך גם אלא מברך רבאשמי'
 שך'גח הנ"ל פרי לתשובת רמז זה ועל )ך'ש ולומר להפסוקליתום

טאומןם



יא ,1"כם א, סי, דשרה פפקי ונ,נילקהשי
 כיון דימרה פמרקי באטצע קדיש לענות להפמיק שטותרכה~מקים
 הנ"ל שלום להשאילת מתירה כאן אין כן אם וכו' לענותשטחויב
 ואדרבה הנ"ל. ושע"ת ובבאה"ם הפנ"י תשובת בגוף היטב ראהועינו

 קדיש לומר להפמיק שמותר יתום לענין דינו לחזק הוכיחמדצשנ'י
 : חיים ארחותעכ"ל

 וכתב בנחת כ"א במרוצה הזמירות אומרים איג ח; מעיף ש"עלדם
 מפיו יוציא אלא יבליעם ולא תיבה שום ידלנ שלאבאה"פ

 שמ וכתב י"נ סעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ ע"כ מעות טונהכאלו
 דכ"כ א' אות י"ח כלל אדם בחיף וכ"כ ע"כ יפה בהן לכווין כדיהטעם
 יאטר וז"ל שני ליום הנן במפר ועיין הד"מ: בשם דה"חבסידור
 יתעדן ברכות, נעים ובקול רם בקול שאמר כל כי נעים בקולכרכות
 וז"ל להלן שם כתב עוד ע:'ש, ראשו על עטרת לו ויהיה ערןבבן

 הכתוב עליו מעלה רם בקול ואמר קולו המנביה וכל כחובמצאתי
 רף ז'ל הקדחם השל'ה של אב'1 נוחלין יש הצוואת בספר תייןין( : עכ"ל ויקרא בפרשת הכתובים הקרבנות כל הקריבכאלו
 השבח בברכת הן הנהנין בברכת הן נדרל כלל ח"ל ע"אי"א

 הקול כי רם בקול אותם לומר עצמיכם שתרנילו המזון בברכתהן
 )פי' בחק ולא המידור מתוך הכל שתתפללו ומוב הכוונהטעורר
 לקמן ועי' בכוונה להתפלה נדול התעוררות כן נם זה כי פה(בעל
 הכנטת בית עניני חולין טמכת של"ה ' בקיצור ועיין : כ"ו כעי' נ"במי'
 הן רם בקול יום בכל הברכות כל שיאמרו ביתו בף את אדם ילטרוז"ל

 שהשומעים ועוד כוונה לידי מביא שהקול חדא הנהנין ברכת הן המצותברכת
 אמן יענו ונם שמו וברוך הוא ברוך יאטרו השם הזכרתכשישטעו

 : עכ"ל מצוה נוררת ומצוה ומזכים זוכיםנטצא
 אמרי בשו"ת עיין שכתב חי מעיף נ'יא מימן חיים כארחות תיזלז(

 צווחות לצווח נכון שאינו דאף שכתב ני מימן או"ח חלקאש
 ונכון. ראוי וודאי ערב בקול אבל אדם בני מקצת כדרךמשונות
 רנה תהי' ואיך- ברננה לפניו כואו בשמחה ד' את עבדו נאמד זהתל

 ק"~3 לפני אשר הזמירות כי תוד ישמע לא וקול נאותבש8תיים
 תהלות בהזכיר ד' אל לבבינו ולהרים נפשותינו להכין נומדוותפלה
 שהאר"י ואם וצהלה. רנה בקול לומר צריך רלזה ונפלאותיוהשי"ת
 ד' רוח שאנ לא כי נם כי הקדוש להאר"י הניחו קולו הרים לאז"ל

 ך חיים אורחות עכ"ל לשונו נועם ת"ש בודבר
 השלחן בממנרת וז"ל שכתכ ו' מימן חכמה ישתות בם8ר ת"זלח(

מ"ק



 ' ש"מ' א' מי' דזמיה פמרקי ענינילמיטם'

 יברך ולא רם בקול הברכות לומר עצמו את להרג'ל וראר איס"ק
 בהו" הברכות אמףרת כףלחש

 מ'מן ובאה"פ )שלייה הכוונה מעורר'
 בפה להוצ'א שצרן התורה לעמק רז'יל שאטרו ררך עלתדמייג(
 שררשו ושמורה בכל ערוכה וכן למוצאיהם, הם חףףם כף שנאמרבקול

 לענין וכן משתטרת שלך אברים ברמייח ערוכה אם 3"ר דףבעףרובףן
 האותףות בשער ושל"ה מ"ו פרק הקרושה שער חכטה )ראשיתהברכות

 : תרמייג( מףמן ובאה,ימ הררףם *וטפר
 ושאר המזון ברכת שמברכץ באותן למחות וצריך ב'( ארת )שםלכם(

 ונקורות, אותףות כמה מבליעףם זה חרף על כי בלהשהברכות
 גרול עףייר הוא שהכוונה תףבה בכל המלות פירוש לכוץ שוכחיםוגם
 וגצמם להרגףל ףזהרו ולכן רי( )אות : בףרהע והתפלות הברכותבכל
 בקול עשרה( מהשמנה, )חוק שבקרושה רברףם וכל הכרכותלומר
 באמצע עומה והוא לתורה לעלות אוהו קראו אם ולענףן : עכיילרם

 קלייה מףמן במג"א לקמן עףין לעלות מותר אם ק"ש או רזמרהפמוקף
 מותר אם ולענףן : לקמן הבאתףם א' שער אפרים ובשערף וים"ק
 בשם מ"ה מימן לקמן הכאתי דזטרה פמוקף כאמצע מדות '"נלענות
 באמצע הציבור עם הלל לומר מותר אם ולענףן : מהרש"קהגחון

 : וי ם"ק' מג"א תכייב מףי לקמו הבאתי רזמרהפמוקף
 צףבור ומצא הכנמת, לבףרז בא אם : אי םע'ף נ"ב מףמו ש"עבמ(

 א' מ"ק הימב: בבאר העףףן עיףייש וכו' ירלג רזמרה פמוקףבםוף

 כרף בהשכמה הכנמת לבףת לבוא ףוסף לבףת הזהףר המגירוזייל

 מףרור הצנורות מהפך כן העושה. כי ברףלוב ולא כמרר להתפלליטיוכל
 .אפףלו זה נמעם כמרר להתפלל נוהגףם מעשה אנשף והרבההארייף
 כתב לייו מףמן צבי חכם בתשובת אבל הכנמת לבףת לבא א'חרואם
 כטואיבו הףףנו המרר על להתפלל שיש הזוהר בפפר שכתבשמה

 כשהשניבור ובא לבסכיינ לבא אףדץר אם אבל הציבור עםמרופלל
 עףיייט הציבור עם להתפלל כרף רףרלג מורו עלמא כולףמתפ~ין

 : השלם נהורא במףרור וכייכ : הףמב באר עכ"ל נ' מימן הפרייחוכויכ
 מפר המחבר בעל קאפףל , ףעקב מרי יעקב קול במירור וכ"כבמ,ל(

 כתטוובת גי אות ף"ם כלל חףףם בתומפות הובא ערן גןטיערף
 רק הפומקףם כמייש הצףבור עם להתפלל כרי רירלג הנייל צבףחכם
 יטכבר הצףבור עם להת.פלל מתחףל שהוא בעת במחשבצעוףכוףש
 כשחוזר ואחי;כ עמהם כוונתו וףכלול הצ'בור תפלת עייף העולמותנתקנו
 העולמות תףקרן . ולשם כלל תפלה לשל יכוףן לא שרףלג סהלוטר

רק



יב ום"'ם א' ס" רימיה פמר"י עממלמוטי
 2 עכ"ל ושירים מזמורים שאומררק

 ףדקדק תפלתו שתקובל הררצה , : א' אות הט , כלל אדם' ח'"מב(
 ימאם לא כבףר אל הן כדכתיב דוקא הציבור עםלהתפלל

 שהציבוף בשעה רצון עת הוא ואףמתף ענףתףך רצון - כעתוכתיב
 שמנה תפלת הוא בציבור התפלה ועיקר רבףם נקראו י' וכלטתפללין
 כמו ולא ביחר נדולףם שהם אנשףם עשרה שיתפללו דהיינועשרה

 קדיש לשטת רק הוא בעשרה. להתפלל שעיקר ההמוןשוושבין
 עשרה שיהיו רק בףחד ' להתפלל -ממפףרים אינם ולכן .וכרכווקדושה
 וכו' לבא נתאחר ד' אות שם : וכו' גדול טעות והוא הכנכתבבית
 דזמרה פסוקף כל ףאמר שאם ףראה ואם שאמר ברוך - 'אטר זהואחר
 דומרה פסוקי מקצוע ףדלנ בש.ףבור עשרה שמנה. להרזפלף ףהכיללא
 ברוך ער מדלנין מתאחרין שאם ינלילותינו המנהנ ועכשףו עיי"ש.וכוי

 : יותר ולאשאמר
 שדרכו מי אבל וז"ל א' אות מוף נ"ב סימן תשובה ~בשערי יכתבמג(

 ףכול אין התפלה בתחלת שבא ואף ובכוונה. במתוןלהתפלל
 כיון ףחד עמהם להתפלל ףועףל לא הציבור( עם )פיי בשוהלהתפלל
 הכוונה יפמףד בשוה עמהם ףתפלל ואם ובמתון לעם מתנהלשהוא
 יאמר וקדוץ4ה שברכו לכוףן וףראה המדר. על להתפלל לוטותר
 ד, דורש לבבות וכל הפרק בנאמצע ףונמוד ולא הפרקףם בףןעמהם

 חיים בתוספות וכייכ ו'. מוגףף ףייד טףמל ש"ע בקףצור וכייכ ששיתעכייל
 : ע"ש ףוד אות י"מכלל

 כרנב חףים בארחות והובא מבומשאמש מהנהייק אברהם באשלכמזא(
 הרי התפלה השייץ חזרת בעת שכשמתפללףם מפק דאיןוו"ל

 באופן כשהוא הףףנו שףילנ כאן ומ"ש וכוי ממש, הצףבור עם תפלהזה
 לעורר שרנ~ל מצד או בחזרה. השייץ עם כאחד להתפלל אפטורשאף

 שלו. קולות ידף על בלחש בתפלתם הצףבור וףתבלבלו קול ע"יכוונתו
 נם ףוקדם ףדלנ שכשלא או החורה. עד שףעוכב נחפז שהוא מצדאו

 חזרת עד להמתףן לו אפשר ףהיה שלא או לתפלתו. השייץחורת
 כמה לטשער יכול שאינו או הפסק. לידף ףבא ואולי בשתיקההשייץ
 יתחיל אףמתף ידע ולא רחוק שעומד או דש"ץ. הלחש תפלתףומשך
 בבאר ומייש כתב. שם חףףם בארחות : ע"כ בזה ש"כ מה יע"שהש"ץ
 שבע באר בחלק אור מאורף בטפר כתב המניד. בשם סקייאה"טב
 משרם הצףבור עם להתפלל מדלנףם ואין לבוא דהשוהףם ע"ב כ"אדף
 רק חכמים דברי על 2טעיברים נראה וכנו, צףנורור3 שמהפך המנףדדברי

כווכע



 ש"כם א' סי' דזמרה פמוקף ענינ'למרמפי
 כמדר הכיונת פי על מזמורים ו' אלו וסמידור ' כףון' לכתחלהכוונתו

 : מעומד ישתבח ,צףבור שליה ' אומר א": מעףף נ"נ מימן ש"עכמה( : לזה ראי' שהביא יע"ש . כלל מעכבףן אין אבלהמדות
 דכשמתפלל משמע מיד. הקדיש לו שיממוך כדא א' מ"קמנ"א

 אין ה' אתה כרוך מננן שהחזן בשבת וה"ה- לעמוד 'צרףך איןביהיד
 ניא מימן במוף אבל )ב"ח( ףשתכח כשאומר לעמוד היהףדצריך
 )אכל השקל כמחצףת שם וכתכ מנייא. עכייל, לעמוד ד,צריךמשמע
 בהד כלל דהא לעמוד( דצריך משמע בהגה( י' )מעי' נייא . מףמןכמוף
 ונם שוה דדיניהן משמע דוד ויברך 'שאמר ברוך עם ישתבחכבא

 ויברך שאמר ברוך כמו נופף' ' ףשהכח משום לעמוף ,צריךבףשתבח
 ומ"מ שכתב זקנים בעטרת ועיין : א' מ"ק כבאה"ש וכ"כ עכ"לדוד

 כחול בף* בשסכו2 בףן ישחכח כשאומרים לעמוד מעשה אנשינוהנים
 ביגרשלמי כמויש לעמיד צרףך שכקדושה דבר ככל וכן כףהידואפףלו
 התניא הרכ בש"ע וכ"כ ע"כ לעמוד צריך אין הנהנףן לברכת רקוכוי
 : שם השלם וכנהורא ההיים דרך כמידור וכ"כ ע"ש א' מעףףמוף
 ד' מעףף ף"ד סףמן ש"ע בקיצור.וכ"כ

 תשובה בשערי אמנם : בכופי
 שמודו לעמוד. שאין כתכ 'ז"ל שדייב בש"ין ועףין ון"ל כתכ א'מ"ק

 כתכ דכן ע"א נ"ט דף ח"א מהרי"ח בלקוטי הבףא וכן כנודעמיושב
 י'ב אות ף"ה כלל חףףם בתימפות וכ"כ יעקב התולעת בשםהב"ח
 שמודו כתבו והמקוכלים לעמוד דנוהנין הפומקים כתכו בישתכחבמופו

 : עכיילמףושב
 שאינו מ * ז מ מעףפ שם ש"עכשר(

 ן
 מעט למרב צריך ףכוע ש"ץ

 יותר ולא העמוד( לפנף להתפלל )פי' התףבה לפני שירדקוום
 עייכ וכוי ףעמוד שלישית ובפעם וכו' ממרב ראשונה פעם אלאמדאי
 מ"ו: אות כ"ט כלל אדם כהיי וכייכ ף"ט מעףף התניא הרכ בשייעוכ"כ
 אודות מצאהף עוד וז"ל מכיטשאטש הגה"ק מהרב אכרהם באשלועיין
 וכוי, בזה כתבתף פעמים ב' למרב כציכור כתמלה חזייל שאמרו,מה
 טואינם התיכה לפנף 4ה ףדף :נל שףרדו חעוש כשאףן אם כף זה איןולזה
 נראה הגון, שאינו התיכה לפני ירד  שכשףמרב כן שאין מה וכו'הנונףם
 : ע"כ קכוע שאינו נם שמים ליטם שכוונתו מף ההיבה לפנישיעבור
 אכיו כשביל תפיה לומר רוצה אחד אם כ' מעיף שם ש"עמז(

 התמלה שףאמר הקהל שירצה מף אחר כשביל לומר רוצהואחד
 ורוצה אכאו שמה פי' )בשכףל( כ"3 מ"ק מנ"א : ע"כ יאמרהוא

 הטעם הקהל( שירצה )מי כ"ד מ"ק שם : האבלימ כדרךלהתפרל
ךדוקא



ינ ש"ם אי טףי יריש ענףנילמומ'
 שלףח להףור2 *כול לא אבל אבףו ב2עבףל לוכיר ףכול מדף2עדדוי*א
 וטמףףם כ"ה כייד ס"ק כבאה"ם וכייכ עייכ כרחם על להתפללהקהל
 למת רח, נחת שהוא להתפלל לאכל להנףח ומצוה הכאה"משם

 והמוחה וז"ל שם זקנים כעטרת וכ"כ 2צ"כ גףהנם 2על מדףנוומצףלו
 לפף המת את נוזל וכאלו מצוה לעשות באדם מוחה כאלוכאבל

 : מ"ג( מימן מינזן )ריימ גההנם של מדףנה ומצילו למת רוח נחתשהוא
 וז"ל יילייב מףמ* חףףם ארחות למפר הנמפה אורח עובר במפרכתב_
 לא וזולתו המנין* שמקבץ שמף הףמףם. בכבר אמרתף קדף2םבדףנף

 ראףה 2עמבףא עףייטו בו וכףוצא צאפ כיףאר ףור2ר זכות לו ף2סנתאםש.
 : עכייל נייף גאונףם כמה לף והמכףמד ממףףם ולבםוף לדברףו.-
 ע"ש הנ"ל כי במעףף מבוטשאפש מהגהייק אברהם כאשל ועףףזכמך[(

 שלא קדףשףם בחפףפרז הוא וכי לבמויי וממיףם לשונובארףכורז
 עכ.ל: הנכון פי על שראוי לטי שייכה אמירהו כ' החומף, כלוםהת'ל
 מנףע עואינו קדף2ע'ם או קדףש גמ 2עחוטפף* אנשףם שףש לפףפירוש
 שכשףרבו בדעתם שמדמין מחמת המנהג פ' 2צל או הדףן פף עללד:ם

 ףותר העלףון עדן לגן בזה אותם מעל'ן אבותיהם נשמת 2צבורקדף2סףם
 שףףכת אמףרהו כף הנייל הגהייק הרב כתב ועייז חופפףן זה ףדףתל
 פף *על לו מגיע שאףן קדיש ,םהאומר פירוש הנכון פף. *3ל שראוףלמף

 מף אלא אבותףו בשבףל הקדףש את אוכר אףנו המקום המנהג אוהדףן

 : המנהג או הדין פ' על לו שמגףע מי עבור עולה הוא אותושאומר
 : אחרונףם בשם א' אות ב:' שער יתום קדף2ע בדףני המגן באלףוכ"כ
 ועףףן וז"ל הנייל כי מע*ף נייג מףמ* חיףם ארחות במפר יעףףזמטם(

 לאדן ככר ממפר שהביא אחרון בקונמרם חייב ללב יפהבמפר
 פמףרת ביום קדיש לומר ששכח מי לשונו וזה שכתב ע"ב ק"םדף
 לף נראה ףועףל. אם או[ר בףום קדףש ףאכמר אם לו. וףצר וףראאבףו

 רבףנו כתב וככר לאב:יו. זמן בכל מועףל קדףש דאמףרת פשוםהדל
 להעלותו הקדיש  זעיהעףל וףויימ ב2עבת קדףש ד:ףרזומףם 2סףאמרוהארףז"ל
 הבן שףעשה והמצוה ול'מוד שקדיש הדל נ"ל רכן לטשדרףגהממדרףיה

 הארףזייל ומרבףנו מזוה"ק שנראה כמו לאבףו רוח נחת עושה זמןבכל
 באףזה קדיש לומר ףים דףדן בנדון וא"כ בשבת. תורה חדושףבמחדש

 אב'ו פמירר2 ףום קדףש ףאמר שנה שבכל עצמו 32ל וףקבל 2עףהףי'ום
 רמייג מףמן באוייח זייל מור"ם שכתב מה מעףן דוגמא 2עלכחנףווףום

 זכר והוא פתףלות ג' שתדלףק בשבת. נר הדלקת ששכחהדאשה
 בהג"ה ב' מעףף קלייב מףי חףים בארחות עוד דעיףן עכייל* עיישלדבר

בוייה



 א'.88 טם דףטו **נייףף-

 סיי הדיים עףקרף בטום ףאייצ בףום קדיש לומר ששכה טי ובדףןבדייה
 בארהית שם עוד : הנ'יל לאהן ככר פפר . בשם כנ"ל לייה אותכ"ט
 את פדה בספר תיףן יזייל- במופו "יוצה כית בשריית ועףףן בד"החיים

 ד' מימן קובו, ףונגיה ףהוי' ס6ה בשם שכתכ די אות טע"קאברהם
 'ל4' שרי יא"צ בףום או חויער ףייב בתוך ואס אב על קדישדהאומר
 יוד ,אות ג' שער_ אפרים מטה:. לספר הנספח המגן באלף-.ועייזנ( : עכ"ל כר אחר י טנין מוצףא משאינו דומהה פמוקי בתוך,לומר

 לאברהם חסף . ספר בשם האמונה שערי טספר כתוב וז"לבאמצע
 שבא כח הונשות הדור צדןקף כשראו . וז"ל זרעףבם משנףות עלבהקדמה
 השרה דבר וףהףי. הת"נית בלא ) לזה עצה המציאו כן על גופםאת .ולמגף להתענות כ'יול בכחם ואין ,והולך ומתמעם חלוש חהדורלעולם
 מצות הףא"צ ביום לקיףב( נפשלכל

 בחבורת אורחימ והגגבת צדקה -
 )לאהף ההיףם בספר; 'שכתג .כמו ור'עות באהרות למעולה יחדאנשףם
 דלעניים . אורחףם הכנמה מקיים מרעים רבסעידת טפראג(המהרייל
 רזייל 'ואמרו נ4שו את ומשףב לבו את טחזק )כי צדקה בשםנקרא
 *ה. בענף* . שסףףם מה וע"ש וכו'( מףשראל אהת גפש הטקייםכל

 לאנשים מהנה התפלה לאחר הף"ייצ דב"ל הואומנהגנו
 שהתפלל"

 עמ4
 כף המת לנשבמת תףקון שזהו שם חנמד  בשדף רעיףן וףף"ש. ימוונרתבמףנף

 האמנ4ם וענ4ותהברכות
 מעלי"

 זה בענףן שכתי מה וע"ש הטת גשמת
 מאףר בלקום' ועיין : המגן אלףעכ"ל

. 
 כ' י"ם ח ףי י"ו מעף' ג' סףמן

 לש"ץ וקורין שכתב ל"ז .ם"ק היטכ באר ועףין לציבור: המףוחד- טפר מתוך יתפלל דש"?ן שכ"ב , מי ףטו הנה כייר סעיף נני סימזנא( " 2 מזידוטשוב מהגה"ק ומש"כ לחףףם אמירת מענףן מש"ככ"א
 בפרמ"ב ועףף8 84כ"ל וחזף -וירא ותר:ום ףקרא, הףאך לראות שצייךחזן

 מיוהד מףדוו4 ) קלף -" על כותבון קהלות ףיש וזייל ט"ו אותבטשבגרת
 מתוכו להתפלללש"ץ

 ונכוי
 מתוך להתפלל .ליחףד אף וראוי הוא

 ח' אות וע"ש בפנים.. שףתפלל . עלףו ציבור שאףמת ש"ץ ג"שהמידור
 .הש"ץ בגדף מינץ כמהר"ם נשם ף"ח אות בא"ר וז"ל הדףבורבאמצע

 בלא נקףףב(ףהאו
 רב~

 בנרות ימשמש ולא באימה ויעמוד וכו' ולכלוה
 : ע"כלהטיבם

 סוד בספר תףףן וז"ל עייב כייה דף חייא מהייייח ביקרטי תףיזנב(
 לאמףרה הכוונה להקדיט צריך המלות פףרוש שלכוונת ובועזיכין
 להיפך ולא המלות פי' בלבו יהרהד עולם אדון שיאמר שקודםדהיינו
 בלא כגוף והוג כוונה בלא התףבה אמר שכבר הוה דהוה טהכי

נשטה



יי 11"ם א' מי' תפלה ענינילמומי
 נכללים הם כבר אלו דכרים ובאמת כך אחר שמכוון מהני וטהנשמה
 בעת מלבך עולם דברי כל והמר שכתב הרמב"ן האברת-בדברי
 במפר וכ"כ מפיך שתוציאנו קודם הדףבור וחשוב רעיונך וטהרהתפלה
 ע"ש ביאורו השוב טפיך הדיבור שיצא קודם וז"ל בהקדמהרוקה
 כידוע הספר מתוך לההפלל מבולה הוא לאמירה הכוונה להקריםוהנה
 מתפלל הי' התפלה שכל האריז"ל 'בשם וכייכ : האמת עללמירה
 ובשם זרות ממחשכות להנצל כן בם מבילה והוא התפלה מףדורמהוך
 הרעה מהשבתו ישוב המפר עם אמר זה על ,רמז כתבו .ייילהבר'יא
 הצה"ק הרב בשם פרף עק בספר הרמז וזה הסבולה זה וכ"כעכ"ל

 : זצללה"ה מקאריק פ~חםרי
 שמתחיל קודם הנה וזייל ע"ב לייב בדף מהרףייח בליקוטי עיד רכ"כננ(

 המפר וז"ל שמברך ברכה איזה לבו לכוון צריך ברכה איזהאדם
 שףחשוב עד ה' אתה ברוך אדמ יתחיל לא התמייב מףמשחמףרים
 פתוך הברכות לברך נכון לזאת וכוי הברכה לומר יש מה עלבלבו
 ונכון טוכ התפלה שכל לעיל כתבתי שכבר גם ומה התפלהמירור

 : עכייל זרות ממהשבות להנצל מגולה והוא המפר טתוךלההפלל
 נייא במימן לעףל הבאתיו השלה"ק' של אביו נוחלףן יש בצוואותוכייכ
 מו"ה הצה"ק הרב של טובות בהנדבית רבים מים בכפר וכייכע"ש

 הלב בכוונת 'תפלל ט' אות א' בנימח זצלהייה טזלאמשףב מיכלףחףאל
 לצד המידור מהוך לההפלל כתב כ"ד אות ב' ובנומח המידורטתוך
 ושלא וכוונתו כחו בכל יהש"ר אמן לענית ויזהר הלב ובכוונתהכותל
 טובית בהנהבוה וכייכ מתפללףן שהציבור בשעה בפרט בבהכ"נלדבר
- אברהם ברףת במפר בצוואה וכייכ עףףייש: די אות הנ?ל הרב חהןשל
 להתפלל השם למען וראו וזייל וי אות זייל השלייה הצהייק הרב שלבנו

 * עייכ מהכףמות אותףות כף המידורמהוך

 זצלל"ה -מקאמארנא הבהייק מהרב הברכה היכל במפמי ועיףזנדט(
 להתפלל יכול א"נו לפעמים וכן וז"ל כ"ז פמוק ב' רברים ,פרשת.,
 אותיות לדבר בדול בהרבש וקולו כהו בכל עכייפ צרףך בשבתאף

 מתנפל המלך לפני שבא עד בדול בקול כחו בכל דזמרהפסוקי
 אףננו המחבר אשר במפרףם אחי תשבףח ואל וכו'. כאין לפניוומתחנן
 מעבודתך אותך שמרפין דברים כמה כשתראה קדושה. ברוחכותב

 שכתב ותראה בלבך. רה1ם שום ףעשו אל ושטותים זרותבחכמות
 יגבףה ואם בקרבו אשר ההתלהבות מן יותר קולו ינבףה שלאהמחכר
 די לא חיות בלי שהוא הקול או בקרבו אשר הח.הע טכפי יהערקולו

שאיע



 גפך~כפ אי' סף. הפלה ע3'נףלנהרכפי
 שהקליפית מקלקל הוא אדרגה נשמה יאלא יייאף **יא ,4שא . "4ףם מווע4שאףבו

 הדףיים נמהקףם ובזה ובהכנעה היוה כמעט אפילו כהך ובכל ףמףולא גדול בקול דזמרה פסוק" לוטר בוהך בכל ההבבר אדרבה קונךלפנף הר~ה נכנע -לבבך אם .גמור בקטנרה שאתה אף בוראך לפנימאד לבבך הכנע ..אלא הדרך כך ולא חדשים, במפרים נמצאו הבלףםמן כיוצא וכל כמוה אלא כלל להתפלל שלא . -;ר שטוהים כתההכיאו ואטלולא חוכא והם ממש בהן שאין כאלה זרים ודבר"ם שס .נכ.תבע"מ חףףה. בו אין אשר במקום , שורה הטומאה רוה כי הקולי בזהנדבקףן,
 רב, ערכ הרכוכים בנף המומףם רוכבף הרצים על השניח ואלהוא, רףק דבר לא כי ונפלא גדול כה להם ףש האוהףוה כף היברים,מן תמור לא גמור בקטנוה אפףלו הזטן כפף וביראה באהבהכל ףחמר לא במלה מלה כהר בכל בני וההפלל וז'יל שם כתב ערינה( : עכ"ל אכף"ר ימין  נעועה והשטאל.

 על גדולה. במרוצה לההפלל ףכרל קדוש אלקףם איש שלפעמיםאף
ףד-

 הזאה מררגה בזה לך מה אהה גררנו, מהוך מדברת שהשכינה
 בני ולכן גמור. -לצדףק אף רחו~ות לעתים הרא נמצא ואם לנואףן
 .ת' אוה האמונה בשערי והביאו עכייל וכבא כזה לך וטוב בקולישמע
 והעף14ר ח"ל אהרן ביה מפר בשם שם הביא עוד, ת,פלה:בענףן

 והפילף*י בטלית כשעומד וכפרט קטורת,ופיצףטא והפ"לףן בטלית קטנה ק"ש שיהפלל בכדי ארם יהא  לעולםקודם וחפףי(ין כטלףת עצמו וףלבש ימאם לא כביר אל הן בציבורשףהפלל
 מקכל.

 ואחייכ הדור, צדףק כמו דבר בכל לארם לעזור יכול בציכררתפלה אשר כרור אצלף וזה ההפלה' בעה לדבר ולא "והר, שמיםמלכות וגיל עלףו
 : עכייל וכוי להורה עתףםיקבע

1 

ש ברמוף וישב כפרשת ושמש מאור במפר וז"ל שם הב.א ערדנו(

 וכףראה כדעת שלמים וכן רבים כי הוא הענףן וזייל כהב חנוכה
 שמהפללףם מהם רבים ויש הפלה זו שבלב לעבדוה עצוה עושיםהם
 עוד : עייש וכו' ההתחלה . עיקר, הוא הכוונה ולענין מהציבורעצמו להפרףעו שלא הוא כאמה אבל הימב לכוון כדי עפימם לף4י*בףנם
 האדם דהנה כתכ ואתחנן פרשת וזייל ושמש מאור בשם שעםהכףא
 הציבור עם דוקא להתפל4 הוא העףקר אכל וכוי בכוונה תפלהידף על הוא הזדככות עףקג אבל גדול בהזדככות עצמו את לזכךמחויב
 מררבות ~ירף לכוא ףוכל ואו כיחףדות ולא כצ4בור דוקאלהתפלל עצמו אה לדחוק מחויכ באריכות או כמהארות שמהפלליםהגם

גדולות



כטו ש"ם אי מ4' תפלה ע3י3ףלמרכםי
 מקתש מכל בצףבור בףחד אנשים אלף שמתפ4לים הנם והנהנדולות
 אלהותו מהצא אחד שכל הארם לזה האדם זה תפלת דומהאינו

 במפר ומםיףכ, עכייל התפלה קודם שעשה והכנתו כוונתו לפייתברך
 הי את משם ובקשתם הכתובים ביאור אל ונבוא וזייל ושמשמאור
 ומצאת ומיףם ובקשתם רבים בלשון נכתב לכן בציבור דהיינואלהיך
 מוצא אחד כל כף יחיד ללשון הכל ונוי לבבך בכל תדרשנוכי

 : בידו הוא עבירה ליוצר ישתבח בין המממעח ני סעףף 3"ד מימןנז(' 2 עכ"ל כנ"ל הכנתו ולפי הודככותו כפי יתברךאלהותו
 מבוטשאפש הנה"ק מהרב תנינא מהדורא אברהם באשלתיין
 אז ורטיאר הצףבור עם שמע אומר ליוצר ישתבח בין וז"לזציקללה"ה

 באטצע מילה ולענין ע"ש וכו' ושניה ראשונה מילה ברכתלברך
 באמצע וו"ל נ"א סימן לעיל הנ"ל חנה"ק הרב כתב דזמרהפמוקי
 למול, יכול שאחר וגם המילה, ברכת המוהל לברך יש דזמרהפפוקי
 הפרקים בין תם במצוותיו, השי"ת כבוד מפני לי' הוי מקוםמכל

 אפשר אף אמ לאחי לכבר יש הפיק וכאמצע הוא, כן ק"שדברכת
 רכול הכבוד מפני כך כל א'נו להאב טוב מזל לומר והנהונלהמתין,
 לכבד יש נ"כ הכום על וברכה אחר' ביום או כך אחר לולומר

 * 2 היטבלאחר

 כשעמין לעמי ויש הנ"ה : קדיש לשמת כדי לרוץ ולהשתדלרם בי אותו ולענות הקדיש בעניית לכוון יש : א מעיף 3"1 ימז םנדץ(
 כאכ לעמוד( )ויש ד' מ"ק מנ"א עכ"ל, שבקדושה דבר וכלקדיש
 קדיש כל אך קם הי' לא שמהרי"ל כתב ובד"מ הירושלמי' בשםהנמ"נ
 יהא אמן אחר עד עימד נשאר הי' הלל אחר כנון מעומרשתפמו
 לכן וממיים וכו' ו"ל הארי' נהנ שכן ובכתבים בכוונות וכ"כ רבאשכף'
 חי סיטן נודל קשר הקודש עבורת במפר וכייכ מנייא עכ"ל להקלאין
 ח"ל ד' מ"ק באה"ט א'2 מ"ק באה"פ ויעיין האריזיל בשם י*דאות
 דהאר"י כרנת במפר וכ"כ כמהרי"ל נמא נוהנ אני כנה"נ חשיוריוכ"כ
 כן דיא נוהנ* היה זאל שמורי 'מה וז"ל הנ"ה שם ' איתא ובכוונתוכו'
 נשאר היה תרבית מנחה דשהרית העמידה, אחר של הקדיש'םבכל
 דבקדיש כתב זאל מרוק ומהראא וכו' ומצוה נניד במפר ת"ןעומר

 : היפב הכאר עכ"ל לעמוד יש שבת שלערבית
 של ערבית דבקדיש. ומ"ש ח"ל ד' מ"ק שם תשובה בשערי תייזנם(

 דיש כתב במידורו שמהרח"ו שכתב בש"ץ עיין לעמוד, יששבת
 קדףש לומר הטהמם אותן )ור"ל שבת של דערבית כרט . כקףישלנום

קודם



 א"ש"ם סףי תפלה עניני,למוטי
 צמח מהר.י בהגהות ע.ח בפרי קיין שבת( קבלת של בריועדם
 נשאר להיות צר'ך) עומד כשאוא שכת קנלת אחר שהקדיש*לפי
 הנשמה קבלת ששם עלינו בופרום לכן ע,יש הרוח קבלת ששםמעוטד
 זה משום בעמידה יהי' ופרום אחר של הקליש שגם וכוי שבת*ל
 ליזהר צריך א' סעיף התניא הרב ש"ע ח"ל : תשובה שעריעכייל
 ויש יום( מ' בנידוי הוא עונה ואינו )והשומע הקדיש בענייתמאד

 הקדושית מכל גדולה קדיש שקדושת קדיש לשמוע לרוץלהשתרל
 הי מעיף שם : עכייל הקדושה מבעניףת הקדיש בעניית מצוה יותרויש
 קדיש ישכל אלא וכו' קדיש כשעונין לעמוד צריך שאף. אומריםיש

 שיענה לאחר עד ישב. שלא טוב הלל שלאחר כנוז. טעומדשתפמו
 שבקדושה דבר כל או קדףש כשעונה לעמוד שףש אומרים ויש יש"ר,אמן
 שכן כל ה, לדבר כמאו מעל מעצמו שקם מואב מלך מעגלק ק*ו ללמודסרש
 ע"ש: ו' מעיף ט"ו מימן ש"ע בקיצור וכ"כ עכ"ל: לדבריהם לחוש וטוב עמואנחנו
 וש"ע ז"ל והאר"י המה.יולושכנה"ג הנייל מדברףהם ללמויישמ(

 שארם מקום שבכל הייה הלל אחר דוקא טולאו התנףאהרב
 התחיל שאחד ושמע עשרה שמנה אחר או שאמר ברוך אחר כגוןערמד
 אחד שאפףלו נ"ל עול איעו'ר, אחי עד לישב לו שאמור קדישלומר
 לדבר שמותר במקום בעמידה חכףרו עם שמדכר או במתםעוטד
 איש"ר אחר עד לישב להם שאמור קדיש לומר. התחיל שאחדהטמעו
 הקדושות מכל גרולה הקייש שקדושת שכתכ התניא הרב לרבריובפרט
 לישב שאמוד בוודאי הקדושה מכעניית מצוה יותר יש הקדישתניית

 : נייל כן אישןר אחרעד
 שמיה בףהא וכן כורע יתגרל החזן כשאומד : ד' סעיף נ"ו . מימזטא(

 הרב בש"ע וכ"כ 2 באמן וכן הוא כבריה ולן ביתברך וכןרבא
 נהירא בם4דור וכ"כ ה' אות ל' כלל אדם בחיי וכ"כ ח' מעיףהתניא
 וממףים ע"א מ"א. דף ח"א מהרי"ה בלקומי וכ"כ ישתבח, אחרהשלם
 בטנ"א ועיין 'עכ"ל: כלום המנהג אחר ואין כהשייע עלמא * נהוגכבר
 לעלם הריש, תחת ופתח הבית ת"ת בקמץ מברך וז"ל במופו כ'מ"ק
 ועיין בי מייק באהייט וכייכ בייי ייואו ולעלמף )של"ה( העין תחתבקמץ

 : ג' מעיף התניא הרב כש"ע וכ"כ שם תשובהבשערי
 כך ואחר פם.עות ג' פימע הקדיש שמיים יא"י ה' מעיף ט"עסב(

 הגהי'ק מהרב אברהם גאשל וכתכ : וכו' שלום עושהאומר
 בפתח יתגדל לומר כה עד רגיל הףיתי וזייל זצוקלהייהמבופשאטש

 אראה נרר בלי וא.ייה בי הדרנא וכעת מעמו. ע"ש וכוי ויתקדשוכן
להרניל



ס!ז ש"כפ א' מי' תפלה ענינילמלפי
 וכשאר ויתקדש וכן הדלת בצירי יתבדל לומר לשוני אתלהרניל
 שאר' ואדרבא וכו' בצירי ודאי הוא פמוק שלשון וכו' דשםלשונות
 דשםלשופת

 מכריעים'
 כי בזה לנו אין ב"כ קבוע ומנהג לשנות ,שלא

 דייקי בצירי שהאומרים ונומה בפתח אומרים ויש בצירי אומריםיש
 עכ"ל: לנכוןומכווני

 שלמה מו"ה הבאון מהרב שלמה חכמת במפר כתב מ"ה במימןכפג(
 להפמיק מותר אם בדין הנה וז"ל זצ"ל בראד דק"ק אב"דקלובר

 מה עיין הציבור עם מדות עשרה  שלש 5ומר קטען ברכותבאמצע
 דרך שכתבתי מה וכו' נדה מי לחיבורי בהשמפות בזהשכתבתי

 מ"ו מי' חיים ארחות בספר וכ"כ עכ"ל ע"ש להפסיק ראמור ביהאבב
 מדבריהם ע"ש: ק"ש פרכות באמצע מדות י"ב לומרדאמו. הנ"ל קלתר שלמה מו"ה בשם שכתב מברעזאן הבאון בשם ח'אות
 אבל מדות י"3 לומר אסור ק"ש ברכות באמצע דדוקאנראה
 בלקומי שכתב ומה מדות. י"ב לומר מותר דזמרה 'פמוקיבאמצע
 חיים ארחות בספר ועיין וז"ל ע"א נ"ד .דף א' חלקמהרי"ח

 מדות י"ב לענות שא"ן מהרש"ק בשם מכרעזאן הבאון בהגהות מ"פמי'
 כי הוא הדפום שטעות אצלי מפק איל עכייל דזמרה פסוקףבאמצע
 הנ"ל הבאון בשם כתב מ'יו במיי אך כלום מזה ' כתב לא מ"פבמי'

 הזכיר לא דזמרה מפמרקי אכל ק"ש ברכות באמצע להפמיקדאסור
 : וכו' חבר על חזקה כי הוא הדפום מעות ובודאיכלום

 מקופ ובאיוה להפם'ק 'כול מקים באיזה ק"ש הלכות ס'ו ס'מןסך(
 אפילו מפסיק ולברכו ולקדושה לקדיש ב' מעיף : יפמיקלא
 בלבד: מידים תיבת 'אלא יאמר לא אבל למודים וכן ,השמוקבאמצע
 מבייא ג ע"ש ו' מ"ק במב"א וכ"כ לה אנחנו מודים פלרוש ב' מ"קפו"ז
 מפני ק'ו ודם בשר כבוד מפני' לשאול פימק דאם 3מפטיק( הימייק
 ויברך יפסיק רעמים קול .שמע דאם נ"ל טעמא ומהאי הקב"הכבוד
 דף ברכות טדר והבכור שרד לבושי וכתב ו', מ"ק צאה"ם וכ"כע"כ'
 בהנ"ה משמע וכן כתב עוד תשובה בשערי וכ"כ זה על חולקי*נ

 בא"ר ובם וכו' לא אמן לשאר משמע הקדוש דהאל לאמןשכתב
  עחבתב ב' אות כ' כלל אדם בחיי ועיין ש'ש: וכר' מבאא עלפקפק
 מזמור באמצע אפילו לברך מותר וברקים רעמים קול שמע ואםוזייל
 בלקומי ועיין . עייכ, עוד לברך יוכל לא תיכף יברך לא שאםכיון

 המל התב"ש ודעת המב"א דעת הביא ע"א נ"ד דף ח"אמהרי"ח
 דא'מ כיון ק"ש ברכת לענין דוקא דזה הנראה כפי אר ח"לומם*ים
 סה( : עכ"ל ע"ש דזמרה בפסוקי שא"כ מה אמן לכל שם!מק



 יםן"כם א, סיי תפלה עיימלמןמי
 לעולם המטרך ה' בחך אומר ובברכו ו, ס,ק במג"א יכתבכ(רמ

 יתברה שאהר אמן עד וישטע רשתוק עלמש ער יש.ר ואמןוער



 תל מגהג, אלא אינו כי אמן יענה לא ואילך ומתתקכל וטי אמןוקנה
 ובקדושה אמן, וגט תד לעולם המטרך ה' ברוך שנה התורהברכת
 יש.ר שבאמן. ונ'ל שם הטרא כתכ שר שש וברוך קרוש רקיאמר
 בין הטפסיק בעתש ככ.י מאר דהפליג יתברך תיבת כן גמיאמר
 מה שכו וכל שכתכ השקל כטהצית ועייו עכ,ל: ליתכררעלמ"



 גש'ע ועיין : ?כ לומר שאין הקדושה תון ויךי בשבתששסיפים
 בשכת יממוסיפין נוסח הכל ולדברי שכתכ ה' די סעיף התנ'אהרכ
 ועל להפטיק שאמור בטקום א,תי אומרים שין הקדושה מנוסחאינו

 מתן אחר אמן וגם וער לשלם הטכורך הי ברוך קנה התורהכרכת



 או י " סעימ הנ.הסי(
 ואחר הקדוש האל ברכת אחר ' שעינ דא~,

 וכן בק.ש אותם לענות ויוכל קחשה דין לו יש תפלהשומע
 באמצע אפ.4 שכתב ה' מעיף התנש הרב כע~ע וע'ין שכ:שקר



 כשנףה ראשתה ברגה בין ג'ן.-הפרקים הן ואיו ה' סעיף ש,עכסזז
 שמת אם והי' בין שסת אם לוהיה שטע כין לשטע שמיהבין
 כין להפמיק שלא יפסיק לא ךציב לאמת ויאמר כין אכללויאמר

 באמצע כדין יפסיק ואו אמת אלדדכט ה' אנ' 'אמר אלא לאטתה'
 החים דרך בסידור וכ.כ 1'. מעיף התניא הרכ כש.ע וכ.כ :הפרק



 הדין שכן וכתב א' סעיף ט'1 סימן ש'ע כקיציר ה.כ ישתבח.אצל
 : וברכותי' ערכית שלבק"ש

 שמו וברך חא כרך לענות אין ה' מן'ף שם החיים דרךמח(
 ברכה כל על הפרקים בין לעוות יכול אמן אבל המרק'םכין
 דרר : הנ"ל סימן ש'ע כקיצור וכ,כ לשמע אהבה ביו לכדשישמע,



 כמו שדימ ליצר ברכו. כין וכן הפרק כאמצע ט' םע'ף שםהחיים
 תפלה וששע הקדוש האל אחר אטנם אטן לעמה אין הפרקאטצע
 שסיים ומג.א ורמא בש.ע נ' כשף לעיל שנתבאי כמו הכלוכו'
 כ כלל אדם בחיי וכ'כ כדלעיל פרק באמצע אפ" שסק אלולכל
 .אאם4 ישאייא ....,א ..,,. י .., ., ..... ,.,,,ן. ...י... .... .,.."



 הטיל י"א םעיף החיים דרך נ ע"ש ה' ד' ג' ב' א' סעיף ברכואהר
 אשר יברך התפלה ולאחר יריו ישול רק יצר אשר יברך לאטיס
 בהומטת שם וכהב : הנ"ל ר' אוה כ' כלל אדם בחיי 1"כ :יצר

ח-ים



ין ש"כפ אי טי' רתפלה ק"ש ענינילמוםי
 לא ק"ש בהם ואומר רר"ת תפילין שמניח מי וו"ל י"א אותחיים
 באמצע אפילו הכבור מפני שואלים אבל בחנם ק"ש באמצעיפמיק
 ברכות .בלי ק"ש שקורא בבוקר אבל פמ"א. בשם רעק"א חרושיפרק.
 אסור אז ק"ש זמן שיעבור ירא כי הקריאה חובת ירי בזה לצאתכרי

 : עכ"ל מבאי ק"ש, בשאר כמו מרינא הפרק באמצעלהפמיק
 בברכה אבל באמצע וז"ל י"ג אות הי כלל אים בחיי "ייזמם(

 לכתחלה מותר בו. ומיוצא יצר ואשר קייש ברכת כמוארוכה
 שיתבאר כמו תפלה ושומע הקרוש רהאל ואמן וקרושה קרישלענות
 )מייא4 כולה את לגמור כרי שהה ואפילו ע"ש ר' ג' מי" כ' כלללקכק
 בשם נ' אות ט"ו מימן השלחן בממגרת הביא וכן הטעם, ע"שעכ"ל
 ראפ נ"ל הנ"ל מרבריהם : ב' אות ח"ב לאברהם זכור ובשם ארםחיי
 או צרכיועשה

 הט~
 יצר אשר לומר שהתחיל וקורם ידיו ונטל מים

 יאמר -לא בו וכיוצא קריש או קרושה לומר הקהל שהתחילושמע
 יאמר כך ואחר אומרים שהם מה הקהל עם יאמר רק יצראשר

 . : נ"ל כן יצר.אשר

 להפס'ק מותר "ם ודל ס"1 סימן א,ח ש"' עיך כספי "ייזש
 בברטה וכו; ונלע"ר ע"ש וכו' עיין צייך רעלמא ברכותבאטצע

 אלא בברוך כששתהוז אפ'לו או ק"ש כברכת בכרוך פותתתשאינו
 שבח איזה הזניר רכבר וכה"ג והמבריל יצר כאשר ארוך ממבעדהוא
 וגם הוא כן ערבים ומעריב יוצר ברכת גם רהא השם הזכרתאחר

 השם הזכרת אחר וכרומה קריש שמע אם לע"ר הללו קאשבברכות
 שום ראין לענות ראין יהתר עריין אמר ולא העולם מלך אלקינואו

 ס"ק המב"א שהב"א הב"מ שכתב מה רלפי וכו' להררי ושייכותחיבור
 שהם והנהמן המצות בברבת נמי הכ4 יפטיק לא ענין רבאמצעג'

 ע"ש וכו' להפסיק לו ראין וראי באמצעותן עניינא מליק ולאקצררת
 מ"ם בטימן חיים ארהות לספר הנמפח אירה עובר במפר ועייןעכ"ל:
 התורה קריאת ב"ום שמע על לפרוט שאין אומרים שהעולם מהת"ל

 המנ"א מרברי כן נראה לא התורה מקריאת ברמו ישמעו זהשבלא
 : עכ"ל תכ"נ סימן ובסוףכאן

 לכסותו שררכה במקום באשה מנולה טפח : א' מעיף ע"ה מימזעא(-
 אומריפ ויש הג"ה : כנגדה ק"ש לקרות אטור אשתו היאאפילו

 ונראה ערוה, הוה מטפח פהות אפשלו אחריז באשה אבל באשתורוקא
 שבעצמה רק אחרת לאשה אפ'לו ערוה כאשה _רטפח הרא"שמרברי
 הטימן תחלת מנ"א וכתב ערומה: שהיא פי על אף לקרותיכולה

 -מאל



 טון.כ2 א' מי' יתפלה ק"ש ענימלמרפי
 הי: מעיף שכתב כמו אמור מתוכה בשר ומתחזי דק לבחטה אםיל
 דאמור  בעששית בערוה כתב ה' במעיף השקל. במחציתהשתב

 הכא: וה"ה נראית והא דבר ערות בך יראה ולא דכתיב תליאדבראיה
 : התניא הרב בש"עהב"כ

 בך יראה ולא כתיב וז"ל אי אות די כלל , אדם בחיי תייזעבב(
 תורה דברי לדבר שאמור אזהרה שהוא רז"ל קבלו דברערא

 ופשיטה אחר מאיש ערוה או מבולה כשערותו שנא לא עריהנגד
 מבת וקטנה שנים ט' בן קטן ואפילו פני' בין איש אשת ביןמאשה

 מכומח להיות שדרכק מה אשה של בופה כל שם, ב' אות שנים:ג'
 אפילו תורה בדברי אמור טפח ממנה כשמבולה ולכן ערוה,,נקראת
 כפי וידיה פניה אבל עיניו כמלא לקרות ואסור בה כלל ממתכלאימ

 וכן הרהור, כאן אין כזה דרבילין כיץ ערוה נקרא לא וכויהמנהג
 אבל מותר. יחף לילך שדרך במקום עבה"י*( פמ"ב בל"א*קניא שקוריז השוק מקום עד שהוא חיים בתומפות שם )וכתב רגליהכפות

 דק בבגד מכוסה ואפילו בה מסתכל אינו אפ"לו בי אות שםענ( : אמור הפרוצות כדרך בכך יבילין אפילו ושוקהזריעותיה
 בינו זכוכית של חלון הפסק יש ואפי'לו מתוכה שנראיתרק

 אם ואפילו : אמור שנראית כיץ אחר בחדר היא ואפילו הערוה'לבק
 שם חיים בתוספות )א,בל אמור מכוסה אינו הערוה אם עיניומעצים
 מתוכה בשר שנראה' רק דק בבגד מכוסה דאם אומרים ויש כ' ה'אהע
 ופניו בופו מחזאר כז אם אלא וכו'( עינים עצימת מהני כן בםדמדיה לבין בינו זכוכית של חלץ הפסק יש אם וכן עינים עצימת מהניבא
 מקום מכל אדם לכל נראה שאינו פ" על אף ובלילה וכו' אחרלצד
 י"ב סעיף ה' מימן ש"ע בקיצור וכ"כ : ע'יכ אסור נראה הי' ביוםאם
 ע"ש: א' אות התפלה קודם החיים דרך במידור וכ"כ : עיי"ש י"בומע"
 לקרות אמור לכמות שדרכה אשה של שער ב' מעיף ש"עער(

 פרתות לילך שדרכן בתולות אבל אשתו, אפילו הג"ה :כננדה
 נשא פרשת , בזוהר וז"ל במופו ד' -אות מב"א הכתב מותר:הראש
 וכ"כ ע"כ, לנהוב ראוי וכן מאשה שער שום יראה שלא מאחפההמיר
 שם עור וכתב ז' אות היפב באר וכ"כ ד' מעיף "זי התניא הרבבש"ע
 ת"ר איתא בבמרא שם : ע"ש קימחית בענין ע"א מ"ז דף ביומאקיין
 לה אמרו בדולה בכהינה שמשו וכולן לקמחית לה היו בניםשבעה
 ביג ככחרה כל ירושלמי בהש"ם ראיתי י'יל רש"י וכתב שעריקלעף ביתי קורות ראו לא מימי להם אמרה לכד עתכית עשית מההכמים

פלך



ימ ש"ם אי סףי 'רתפיה ק"* ענינילמופי
 ממנה לצאת ראוףה צנועה אשה לבושה זהכ ממשבצות פנימה'מלר
 הצנףעות פףרו1ט שם עףבףם בףפה וכתב זהב משבצות הלבוש נףולכהן
 דרך בסףדור וכ"כ עכ"ל: זהב בבבדי שלבוש בן שתלר ,להנרמה
 אדם בחיי וכ"כ : ףייב מעףף ה' מףמן ש"ע בק'צור וכייכ ': אי אותה"ףףכמ
 לכמות מוזהרות שאףבו כףון בכריות 31ףון. וצרףך וממףףם הי אות רי,כ:לל
 ובררך כתב ףייא אות שם חףףם ובתומפות לכתולות, רומות אםשערן
 בתומפות 31ור ועףףן ע"ש. לכמות ררכן אפףלו דמותר לףי פשיפאהחףהם
 ומאומן מחנות שלוקחףן השערות אותן שכן וכל וז"ל ח' .אותחיים
 מת דשער ראמור פשימא )מהשפימעלער( המתים משערותשבאו
 מףמן ובח"ם מייח מףמן מאהכה תשובה בשויית תיףן וכו' בהנאהאמור
 ממייעףן הן ועכשיו אבותףנו ננאלו צרקניות נשףם )ובוכות באורך5"ו

 רריתה ואפילו מ' אות שם כתב עור- עכ"ל: וכו' בעוה"ר(להיפך
 ובייח2 מור. ממייב. רמביימ* ףהורףת, רת רהוף בנילוי לףלך אמורהובהררה
 בחתם ועיףן וז"ל ב' אות הנ"ל מימן ח"ים ארחות במפר ועףףןעןק(

 מר ק"ש לקרות לאמור שהחמיר ל"ו מףמי אוייח .חלקמופר
 הקדוש הזוהר פף על נוהבףם הכל שבארצותףנו ממעם שבאשהשער
 ףצחק בית ובשו"ת ףעי"ש ערוה הוא לחוץ היוצא באשה שער שוםוכל

 שלא ברר לבזשור שףש שכתכ מייז מייו ףייר מףמן לבוב רקייקמהגאון
 עור וכתב עייש מהם ףרחק נמטוו שומר כף נברףות, בהיטערותלףלך
 אףמור עוד ףש נכריות רבשיער שכתב שלמה כרם במפר ועףףןשם
 עף'ן בהנאה אמור המת ושער מתות נשים משער נעש'ם ררובאחר
 עאב כייפ דף 31"ז עיףן תורה אףמור זה ורבר בי מעףף שמיימ מף5מן'ו"ר
 2 עכ"ל עייש ערופה מעבלה שם שם שוה מבזירה בהנאה אמורדמת
 : קייש בשעת אשה ומר קול משמף31ת לףיהר ףטו ני מעףף שייעען(

 אשת זמר רקול כעא מימן באייע ועיףן פנוףי אפילו ו' אותמבייא
 אות בבאה"מ וכ"כ שרי, רףבוושה קול אבל לשמוע אמור לעולםאיש
 בש"31 ועףין ו3רוה: אףבו בו הרנףל קול אבל כאעעתו ואפףלו הב"ה :פ'

 לקרות ואמור ערוה הףא וכוי אשה של זמר קול וזייל ו, מעףף התניאהרב
 רףבורה קול אבל הורה רברי לרבר או להתפלל וה"ה כששמעוקייש
 ררך בסירור וכ"כ : איש אשת של אפילו 31רוה אףבו בו שרגילכףון

 ואפ'לו שם וכתב ו' אוה ר' כלל ארם בחףי וכ"כ : ב' אוההחףים
 להמתכל אמור בבנריה אפילו שהרי מרבירה להנות לכוףי אמורהכי

 כששומע )פףררעש קייש קרא ואם ,טכתב חיףם בתוספות שם ועיףןליהנות
לעים אףוש אשת וזמר וכוי, אחרוממי ברכות, בלא וכ~רא חתר אשה(זמר



 ש"כם א' מי' ותפלה ק"ש עני3ילמיטי
 עריות מכלל נדה שהיא ופנוי' עריות. כל וכן לשמיע אמור5עולם
 ה' במימן שם וכתב ע"ש ש"ע בקיצור וכ"כ : עכ"ל הפומקים'היא.
 מזמרות נשיט שומע שהוא הדחק בשעת מקום ומכל וו"ל הנ"ל י"נמעיף
 אלא ותורה, ותפלה מק"ש זה משום יתבטל לא למחות לו אפשרואי

 לב יתן ו5א בה עומק שהוא. להקדושה לבבו כל לכויןיתאמץ
 : עכ"לעליה

 אין ערוה שנקרא מה כל ו' אות הנ"ל ד' כל5 ארם בחיי וכתבען(
 באשתו מנולה טפח ראפילו לאש'תו אחרות נשים ביןחילוק

 רריה ומנ5ה שמינקת בשעה ליזהר צריר ולכן תורה, בדבריאמור
 בממנרת הביא וכן עכ"ל אחרת מאשה שכן וכל תורה בדבריראמור
 אפילו וו"ל ח' אית שם וכתב הנ"ל בשם י"ד אות ה' מימןהשלחן
 שאר לננר אבל אחרת אשה ערות ננד ולברך לקרוה אמורהאשה
 : ר' מ"ק היטב באר עיין מתירין: ויש אומרין יש אשה שלנוף

 אחר ברשות ואפי5ו אחרת( אשה ערות ננד ט"ז אות חיים)תומפוה
 : עכ"ל בה'" עי' עינים עצימת מהני בזה אךאמור

 הבן עכו"ם של אפילו ערוה כננד לקרות אמור ד' מעיף ש"עעד[(
 כל קפן ערות כננר מתירין ויש הנ"ה : אמור קטן ערותכננד

 ראוי שאינו ח' מ"ק מנ"א ע"כ: עיקר וכן לביאה ראוי שאינוזמן
 וכ"כ י': מ"ק היטכ באר וכ"כ ע"כ שנים ט' בן שאינו זמן כללביאה
 ערוה נקרא אינו בהמה ערות שם וכתב ז' ו' סעיף התניא הרבבש"ע
 ש"ע ע"ש: נ' אית החיים דרך במידור וכ"כ כנניה: לקרותומותר
 לקרות אמור דפנותיה דרך אותה ורואה בעששית ערוה ה'מעיף
 בש"ע וכ"כ מתהויא: והא דבר ערות בך יראה ולא דכתיבכננדה
 ררך ונראית אחר בבית היא ואפ'לו שם וכתב ח' מעיף התניאהרב

 עכ"5: נראית היא והרי וכו' הכתוב ת5ה שבראיה לפי שכחלון.עששיה
 טטעצם או ממנה פניו והחזיר כנגדו' ערוה היתה ו' מעיף ש"עע.מם(

 דבראיה לקרות מותר מומא שהוא או בלילה שהוא אועיניו
 וכתב זה על שחולק בטו"ו ועיין : עכ"ל לה חוי לא והא רהמנאתלה
 ב"י שהביא הרוקח בעל עם דהדין נראה כן על וו"ל לבמוףשם

 והך להחמיר שכתב ז"ל למו'וח ונראית עיניו. יעצים אפילודאמור
 למה רומה אחר לצר ועומר נופו כל שהחזיר בו דהתירו פניםהחזרת
 פמק וב"ח שכחב פ' מ"ק במע"א ועיין עכ"ל: ע"ש ע"נ מימןשכתב
 מאחייו רצואה רומיא קדוש מחניהו דהוי מקני פנים החזרתדוקא
 בהייא וכ"כ טהני לא טמא או לילה או קינים קצימתאבל

בטךדטן



יבן ,ם"כן א' סיי והפלה ק.ש עמנילק~מי
 : יייא סייק היטב בבאר וכייכ ע,ם וכוי ובירושלמי וברוקחבמררכי
 וכ"כ ע"ש* וכמג"א כטו"ז שפסק פ' סעיף התניא הרב בש"עתחזמ(

 נם החלון ובער לבסוף שכתב ת"ש ג' אות ההיים דרךבםידור
 במחיצתו עמו ואינה הואיל מוהר עיניו עצם אם אבל להבים אמורכן

 בשם ה' אות שם חיים בתוספות כתב וכן : עכי:ל אותה רואהואימ
 וכן עייש: החיים דרך כסידור א' בסעיף לעיל הבאתי אומריםיש
 ע"ש: וכמנ"א כפו"ז לעיל הבאתיו ג' אות הנ"ל ד' כלל אדם בחייפסק
 כללא וז"ל הדיבור באמצע ב' אות במשבצות בפרמ:ג תייז,מ!א(

 וזמר ושיער באשה טפה הרהור, משום שאמור רבררמלתא
 אמרי ודאי כהן עכו"ם, פנוי' וקול וכו' שרי שומע ואין רואה איןאם

 סופרים מדברי וכרת מיתה בו יש בפרהסיא ישראל ואפילולשמוע
 אפילו מלתא תליא בראיה תרוה וכו' באה"ע לה קרי עריותובכלל
 יראה לא דכאן בי סעיף ע"ם בסימן להראייש אף אסור אחרתברשות
 ושם ח' ס"ק ע"ט מג"א עיין דשרי יאל בזה עיניו. עוצם ואםכתיב.
 שרי צלולים( מים )פירוש במים או בעששית ערוה וכן אי"ה,יכואר

 אבל לזה* דמודה י"ל הפו"1 ואף ומג"א הב"ח אף וזה עיניוכשעוצם
 שיהא פניו חזרת דוקא ולרידהו עוצם מהני להמחבר ערוה ננדהעומר
 ובערוה מהני לא לחוד פניו החזיר או עוצם הא שרי מאחוריוהערוה
 מחניך קאי דלא שרי מאחוריו אמות ר' תוך דאפילו מחניך צריךאין

 עכ"ל: ע"ש עלמא לכולי וזה אצואהרק

 תפיה. עניר כ'מימן
 בצלות'ה דקאים מאן ואתחנז כזוהר כתב טר"י צ"א סימז שייעא( י י5( י5י.יי '4י

 מאן ע"ש כשכאנתא יסתכל דלא בגין ועינוי רישיה לכסוייבעי
 הפו"ז עכ"ל וכו' המות מלאך עליה טקדים צלותיה בשעת עינוידפקח
 לכוונא בעי בצלותא דקאים מאן ת"ח ח"ג, ע"ב ר"ם דף הזוה"קוז"ל
 ועיניו ראשו לכסות מהרה"ו )הגהות רישיה לחפיא ובעי ואוקמוהרנלוי
 למכם"ה ובעי מלכה קמי דקאים כמאן עיניו( שסוגר מלבדבפלית
 מאן אמר סבא המנונא דרב ובספרא בשכינתא ימתכל רלאעינוי

 עליה אקדים בארעא עינוי מאיך דלא או דצלותא בשעהא עינוידפקח
 ימות ולא דשכינתא בנהירו יסתכל לא נפשיה תיפוק וכד המותמלאך
 מימן בבה"ם הובא הנ"ל הטר"ו ודברי לענינינו, זוה"ק עכ"לבנשיקה

 שכל שמעתי אני כתב כנהייג ובשיורי שם בבאהיים והביא אי מ"קצייה
 לראות זוכה אינו עשרה שמנה תפלת ~שעת עיניו עוצם שאינומ"

פמ



 טן"כפ ב, סיי תפלה ענףנ'למופי
 פקוחות וע'ניו במףדור מתפלל ואם שכתב תקמובה בשוצרף שם "ףףןננ( : .,וגכייל עףנף ג~צצום מנהגף והלאה אז ומן נפשו בצאת שכיגהפנף

 חיימ תוצאות מפר בשם כתבו כן בה לן לףת במפרלראות
 צריקים במפר'אור ת'ץ עכ'ל: ה,והר לשון משטע ,כן דל1מ1.ט
 מ' אות , ע"ב י"א ' דף וצוקללה-ה פאפףרש מאיר מוייה המקובלמהרב
 וכו' מגורהע אינם תףנףו עשיה שמנה . המתפלל בזוהר מבוארוז"ל

 ע"כ מגורות עיביו כמו הוף הסףדור מתוך מתפלל ואם וממיףםכדלעףל
 עשרה שמנה בתמלת עףניו לכמות וו"ל ע"ב ק"ט דף בהנ"ל עודוכ"כ
 כדלעיל וכו' נשמתו ' ליטול המות מלאך מקדףם עףניו מכמה *אינוומי

 החמישף שמער ףושייה בסמר שיףן עכ"ל: מבא .המנונא דרבבמפרא
 והביא 'עשרה- שמנה תפלת ' חבובשעת עיניו ףפתח שלא וז'יל שנףטפרק
 'וכ"כ לעיל. שהבאתי מבא המנונא ררב ובממרא ' ואתחנן פרשתווה"ק

 םףמן. ' ולעףל וזייל בי סייק תשובה בשוערף כתב צ"ומףמזנ( : חדשה שירה קודם השלם נהוראבמףדור
' 

 כתב צייג
 שבספר,חכוונות וכו' הממר מהוך מתפלל היה זייל דהאר"ףהמגייא

 'תפלת אך המידור מתוך' אומר היה' אור ויוצר דזמרה דפסוקףכתב
 ישער אהד שכל מח"ב וכתב סגורות בעףנים אומר הףי עשרהשמנה
 על ףעוצה וככה פה בעל או הספר מתוך ףותר לכוון ףוכל אםבעצמו

 : תשובה שערי עב"ל הבאהייט והב*או במגייא מבואר וכן מדותףופי
 כמו די אות .התפלה תףקוז במדר הנ"ל צדיקים אור בספרוכייכ
 ווייל ף' אות ה' סימן התמלה , בעמוד צהנייל וכייכ הנייל, הכוונותבספר
 וייגץ מורףבו כמנהג הסףלור מתוך רק כלל מה בעל יתפלל לאטום

 : וגי,כ העףבףם לסגור שצרףך במקום לאאם
 בד"ה ע"ב י*ב: דף אל בית מולם במאמר ףוגב"ץ בסירור ועףףןף*(
ן

 אמור ודאי מקום מכל וכו' בתפלה לקדשה צרףה הףא גמ ראיה
 בהכרח העףבים לפגור צריך מקום מכל וכו' בתפלתו , ואנה אנהלהביט
 הגורמים נדברףם ההסתכלותלמנוע

 ו
 אחר שכן כל המוונה בףטיל

 בחורת וגם ליזהר. ש*ש בעצמו נכון דבר והוא בו מחמףרשהווהר
 אשרף דמיושב כתמלה ואף עףביו. לעצום וייל ,האר"ף נוהג הףההתפלה
 עכייל. אמות לארבע חוע להסתכל שלא הראות. חוש ומקדשהנזהר
 לממה עףבףו וףהיו וו"ל הי אות עשרה שמנה תפלת קודם עוד שםוכייכ

 עכ"ל דמף כמגורות הממר מתוך והמתפלל , בהקדמה כמיישוסגורות
 ז'יל והארייי ווייל במופו כייא אות חי כלל חיימ בתומפות וכייכלערנינו:

 השייץ חזרת ובעת דוסרה ופמוקף התפלה כל בסידור מתפללהיה
התפלה



כ ין"ם ב' מי' ת58ה עניףללוטי
 בפפר וכויכ : עפאל בפוסקים* הובא לפניו. פת" המידור היההתפ5ה
 כ5 לומר ז"ל האר"י מנהג וויל יייז אות נודל קשר הקורשעפורת

 עכ"ל: וכו' פה על ולא המידור מתוךהזםירות
 מטים שתים ערבית כשמתפלל וכן הב"ה: ב' מעיף ק"חמימןה(

 וכתב 2 ע'כ לתפלה תפלה בין אשרי יאמר מנחה התפללשלא
 שלא מאוד הזהיר מרקכ'ם ר"מ המקובל אבל וז"ל ה' ס"קבטנ"א
 ופ' וירא פרשת ברקנ"ם ראיתי בעיני ואני )באח( מנחה אחר אשרילומר
 ר"5 שרד הלבושי שם )וכתב בערבית אשרי לומר . שלא שכתבקרח
 לבוא שמתאחר למי. ונ"מ וכו' כב"ח( ודלא שרי מנחה ' אחראבל
 עשרה שמנה יתפלל מנחה התחילו שהציבור בשעה הכנסתלבית
 חמידים ובמפר בהגמ"נ רכ"כ כב"ח דלא אשרי יאמר כך וא"רעמהם
 טיהו מנחה' אחר אשרי לומר ביוה"כ פשום המנהג וכן תתיאבסיטן
 יאטר לא מנחה תפלת דאחר משמע תכייד עי פנחם פרשתבזוהר
 משמע מקום ומכל היום כל כרצון שהוא יוה"כ דשאני ונאלאשרי,
 הרב בש"ע וכ"כ דחובה: אדעתה שלא לאומרו דמותר בווהרשם

 : ע"ש ה' מעיףהתניא
 כתב ובמוף הנ"ל המג"א דברי שהביא ו' מ"ק היפב בבאר ועייןו(

 יאטר לא שתהם ערבית דכשמתפלל העלה רבה אלייובספר
 בנתיים: אשרי יתפלל במנחה אכן אמות די הילוך כדי ימתין רקאשרי
 שכתג שמחלק ה' אות המנחה תפלת בדיני החיים דרך במידורועיין
 אחר הלילה הגיע כשכבר מיהו שהתפלל,. אחר רק אשרי אומרואיט
 מימן ש"ע בקיצור וכ"כ 2 עכ"ל אשרי לומר צריך אין המנחהתפלת
 חיים בתומפות וכ"כ עשרה השמנה לאחר אשרי דיאמר ו' מעיףמ"ט
 אז ויאמרנו וז"ל ו' אות שם השלחן גממגרת וכתב ב' אות ל"גכלל

 דף ח"א מהרי"ח בלקופי תיין : עכ"ל חובה בתורת ולא - בתורהכקורא
 : הנ"ל המגייא דברי שמביא עייאקליים

 .ולא מטכח ישראל גואל שגמר שייץ : די מעיף קייט מי~ןש"ען(
 חזר ואם רפאנו רק גמר לא עדין אם אפ"לו יחזור לא- ענינואמר
 : כיחיד תפלה בשומע ענינו יאמר אלא הג"ה : הוא לבפלהברכה
 ויאמר יחזור ואם רפאינו ברכת שחתם פירוש )רפאינו( וי ם"קטנ"א
 ויהי' המדר על לומר דצריך אחרת פעם רפאינו לוטר יצטרךענינו
 רפאינו חתם לא אם אבל ענינו בשביל מחזירין דאין לבטלה 'ברכה
 מג"א ז'2 מייק באהייפ די מ"ק בפו"ו וכ"כ : רפאינו ואח"כ ענינויא8ר
 מייק - ,.



 ש"בפ ב' מי' תפיה ענינילמופי
 אחר עצמה בפני ברכה אומרה תפלה בשומע נם שכח ואםתפלה בשומע אומרה רפאינו אחר ובאו בבהכ"נ הטתענים עשרה היו לאאם וה"ה וכו' יצא לבר תפלה בשומע חתם ראם ונ"ל וכו' תפלהושומע צרה בעת העונה ה' אתה ברוך ויחתום תפלה( בשומע )ענ"נו ז'מדק'

 ענינו ואומר חוור רופא ה' אתה. ' ברוה מיים שלא ומן כלומג"א בפו"ו ופמק ת"5 לבמוף שמיים ר' מ"ק משבצות בפמ"גתייזה( : וי ה! מע"ף התניא הרב בשייע וכייכ : עייש נא ראהאחר אחרת פעם ענייו לומר שצריך להלכה ומסיק וכו' עיון צר"ך נאראה קודם ענינו ואמר טעה ואם )רש"ל( בשלום ישראל עטו אתהמברך
 ענינו אומר הש"ץ שאם המג"א שכתכ ומה כיחיד, תפלה שומע'ברכת בתוך ענינו ואומר "שראל עמו דולי רופא הברכה גומר ענינואמר שלא ונזכר ה' אתה ברוך רק אטר לא ראפ"לו ח' מעיף כ'מיטן הקיצור'ש"ע ורעת ב' אית החיים ררך מירור ודעת ה' אות כ"טכלל אדם החיי דעת וכן : ע"ש ו' אות באשל וכ"כ : עכ"ל ייע"ש הלכהוכן

 ברכה אומרה שכתב המג"א רעת נראה )וכן צרה בעת .העונהברכה בחתיטת ענינו שיאמר ארם החאי כתב בשלום ישראל עמו אתהמברך, אהר עצמה בפני ברכה אוטרה תפלה בשומע גם שכח ואםהמג"א שכתב ומה יחיר, כמו לבר תפלה כשומע שיחתום ש"עוהקיצור ארם החיי פמקו תפלה ושוטע צרה בעת העונה יחתום תפלהבשומע
 ש"ץ הביע כך ובתיך לרצון. יהיו שאמר קורם שלום שיםשאמר. אחר ונוכר ריבוא יעלה לומר : ששכח במי קם"ש מימן ח"גקמא .מהדורא שו"מ בשו"ת ק"ין וז'יל ג' כעיף חיים ארחות קכ"ב מימןפ( : חתימה בלא ריאמר פמק ש"ע בקיצור אבל עצמה(בפני
 כרף הוא הפחות לכל אלו פמיעות ו,טיעור. תחלה, שמאלרגל עוקר ;שרה( שמנה אחר )פירוש כשפומע : ני מעיף קכיגסיכקי( : עכ"ל יעו"ש רגליו כעוקר הוי מהתפלהדעתו רכשממיח משום שנית עשרה השמנה להתחיל צריך אז הש"צעם קרושה יאמר שאם ו"בוא, יעלה ויאמר רצה יתחיל כך ואחרהקרושה את הש"ץ עם במלה מלה ולכוון לשתוק רצריך שם וכתבלקדושה'
 שפחות לפי צר. המקום אם ואפילו עקב בצר גודל שטען כדיהוא הפחות לכל אלו פסיעות שיעור ו' מעיף שם : התפלל לא כאלוכן עשה לא ואם וכו' לאחוריו פמוות ג' שיפמע צריך המתפלל א'סעיף שם התניא הרב ש"ע וז"ל עכ"ל . כלל פסיעה מקרי לא גורלבצר מעקב פחות אבל במוף ממיים י' מ"ק מג"א עקב: בצד גודלשיתן

מוה



כא קם"כפ ב' ט" תפיה ענינ'למוםי
 לגח אות כיד כלל אדם כחיי יכייכ : כלי פסיעה נקראה אינהמזה
 שאע 'מקיצור וכ"כ : שם שכתכ מה כ"ט אות שם ח"ים בתוספיהיעיין
 כרי הפחות ולכל כינונית יהיו הפביעות שכהכ י"כ סעיף 4"חסימן
 השלם ובנהתחא 'החיים דרך כסידור יכ"כ עקכ: כצד אגודלשיתן

 .: שהרית הפלתאהר

 ת*הר וז"ל כאטצע חמישי' פרק דהמישי שער ייש"ה במפר רעייזיא(
 דג4יא דיש והוא לאחור4ו פסיעות ג'  יפסיע לרצון יהיואמירת

 פן' 'הושע רי. אמר נ"ג דף דיומא הגמרא חיל בטור ג"כוהובא
 :לוי

 לא ואם שלום יתן ואה"כ לאחוריו פםיעוה ג' שיפסיע צריךהטתפלל
 כלומר התפלל שלא לו 'ראוי רש'" ופירוש התפלל לא כאלו כןעשה
 אלו פסיעתע לנ' וטעם רש'"י עכייל כלל ההפלל לא אם לו היהנה
 וחנורא הגדול הסור. לכד מרכו הנפמר כעכד שהוא הפשט דרך.על
 ג' ש%סע'. מי כי ונו' האריז"ל ככתכי להמעיין ה' כסוד להבאיםרכוי

 דרך על אפי4 כלל כוונה בלא מלומדה אנשים כמצות 'אלופטיעות
 לעבויה לו יחשב לא שזה וכוי מאדונו הנפטר כעכד שהואהפשט
 לא כאלו הוא והרי דגמרא מדינא שמחויכ חובתו ירי לצאתכלל

 לעינו באריכות עוד שם ויעיין עכייל הנ"ל כגמרא כנזכרההפלל
 אחר לאחור*ו פסיעות בלא שהמהפלל עהה נמצא שמסייםהקדוש
 : לענ,נינו עכ"ל כלל מתפלל הי' משלא יותר כפול . ענשותפלהו,
 ג' סעיף ברכוה עשרה בשמנה הש"ץ הנהגת דיז קכ"ד סימזי2כ(

 לש"ץ אין בהפלתם שמאריכים גקהל יחידים יש ואםהג"ה
 נהגו תכש"ו וז"ל שכתב זו ס"ק במג"א תיין : וכו' עליהםלהמתין
 יחידים ואפ. כמרוצה מתפללין אנשים שרוב הטעם ונ"ל וכו'להמתין
 ולכן הציבור עם קדושה לומר יוכלו לא במלה מלהמתפללים
 ,-וכ"כ : עכ"ל וכו' כמלה ' מלה המהפלל על להמתין יש וכו'ממתינים
 וכ"כ : כהנ"ל ו' ס"ק היטב בבאר וכ"כ : ה' סע'ף התניא הרבבש"ע

 : א' אות כ"ם כלל חייםבתוספות
 לשתוק להם יש הקהל התפלה, חוור כשש"ק ד' סעיף שםינ(

 מכווום ט' אין ואם אמן ולענות החזן שמברך לברכותולכוין
 עצמו יעשה אדם כל לכן לכפלה ברכותיו להיית קרובלברכותיו

 להם ניש ח' מ"ק מג"א 2 ע"כ החון לברכת ויכוין וולתו ט' איןבאלו
 התפלה חורת בעת שלומדים האנשים על מ"ע בתשובת עייןלשתוק(

 -אין כרארי אמן לענות הברכה לסוף מכוונים אם תחנונים אומריםאו
 מטאשע וכן עליהס תגר קרא העטח4ים ווי בטפר אבל בידםלמחות

טמח



 טך~ם' . ב' מי' תפלה ענינילמומי

 עכ"ל התפלה חוור שש"ןן בשעה או דושרה בפסוקי ותחינוהמעמדוה לומר אמור וו"ל במופו ג' מ"ק נ"א מימן ' היטב בבאר ועיין עכיילדבר בשום יעמוק ולא מש"ין 'התפלה כל לשמוע שצריך שכן כלמליחות אומרים שציבור בשעה בתורה יעמוק שלא, בהגייה יויח סעיףצ' במי~ן במ'גייא עיין 'וז"ל הנ"ל מימן ח' אות באשל בפרמ"ג ועיין 'יך( : עכ"ל תחנונים יאמרו ולאילמדו' לא אפילו לתפלה אוון יטו' ולא ממנו אהרים ילמדו שמאדחישינן, ר"ל השקל במחצית 'וכתב עכייל יייח מעיף צי במימן שכתבממה
 הרמ"ע בשם שכתב ומה וו"ל ו' ם"ק , וה מימן השובה ' בשעריועי*ן
 קמאי צועקים()פיי דאושי בש"ץ כתב מ"ע( תשובת בשם המג"א שכתב מה )ר"למפא,ני

. 

 וכו' רברים של במודן ב~ודע ובפרט זה 'על
 עכייל עייש מלה בגל ולכוין ההפלה בהזרת לפניהם פהוחהמידור להיות הראשונים ממידים כמנהג 'נהגו השם אל הנגשים 'והאנשים

 . : תשובהשערי

 התפלה חוור לששייץ שנתב ו' מעיף התניא הרב גש"ע ועיןסטר(
 בעת שלומדים באנשים לגעור שיש שם וכתב כדלעילוכוי
 כמו שלא לבטיה הברכות החלת אומר הש"ץ הרי הברכותלהחלה המכוונים ט', אין שאם עושים דם יפה לא וכו' כראוי אמןלענות הברכה למוף , מכוונים אם ואפילו תחנונים אומרים או הש"צחורת
 מדבריו ע"ש. וכו' מופה עד מראשה ברכה לכל ויכוין וולהותשעה אין כאלו עצמו יעשה אדם וכל כתב ובמוף ע"ש וכו' חכמיםשתקנו
 לומר מתחילין הקהל' 'ואו למודים מגיע שהש"ץ בעת ללמוד ישאלו
 מודים הקהל שיגמרו עד ולהמתין לשתוק הש"ץ צריך דרבנן,מודים
 מחחים אומרים שהקהל בעת שאם בקול, לומר יתחיל כך ואחרדרבנן
 מה הקהל ישמעו לא א"כ ולהלן מודים כן גם הש"ץ יאמרדרבנן
 ומכש"כ דרבנן מודים הקהל שיוגמרו עד הש"ץ ימתין עייכ אומרשהש"ץ
 דרבנן מודים .אומרים שהקהל שבשעה הש"ץ אותו עושה יפהשלא
 להודיע היורעים צריכים ע"כ יותר או הברכה חצי בלחש אומרהוא

 המימן במוף השקל במחצית קכ"ז במימן מצאתי זאת כותביאחר ולהבא* מכאן בוה וכיוצא בוה להזהר לב שיתנו כרי יודעיםלשאינם
 ,הקהל שמיימו עד ימתין שהש"ן משמע הרא"ש בתשובת וכתבוו"ל

 בשעה הכנמת בבית הממפר וכל וז"ל שני ליום הגן במפר ועייזמז( : עכ"ל דרבנןמודים
 הקהל וכל , מנשא עונו תדול חוטא זה הרי מתפללשהש"ץ

מחויבין



כב ום"ם כ' םי תפיה עניניל~מום
 אםור חםירים בספר מצאתי וכן מחפא, ולחשוך להוכיחמהרבין

 קלות בהנהנם להם אוי הכנםת בבית ראש 'קלות ולנהונ שיהתלמפר
 עכו"ם לב"ת שהולכים העולם מהאומוה מהבוננים ואינם וריקותראש

 שהם אע"פ בפחד' עומואם אך ראש קלות בו ' נוהנים וא'נםשלהם

 לעולמי וקים ה" שהוא הקב"ה עובדים אנו אבל לעכו"םעוכדים
 וביראה כאימה לפניו לעמוד לנו שיש וכטה כמה אהה על'עולמים
 ואינם בעיפות עצטם ומראים ההפלה בביה היושבים אוהם ועלוברעד

 יעקב קראת אותי לא אומר הכתוב עליהם עצמם על לעמור.כולין
 ואינו שר ' לפני או המלך לפנף בשוק עומר (קיום וכל ובו' יבעתכי

 הר"ר וכתב חסירים, מפר עכ"ל לעטוד יכול אינו התפלה ובביתעייף

 אינו הזה בעולם הכנסת לבית נכנם שאינו מי כי מווירמשאאליעזר

 שלא אדם כל יזהר לכן יתהלכון רשעים סביב שנאמר לעוה"בנכנם

 מתפללין שהציבור בשעה פאליש( )שקורין הכנסת כית לפניישב
 הרעיס שכינף כל על הוי ה' אמר כה שנאטר רע שכן יקראואל

 לפני היושבים אדם כנ" אותם כן על נכנמין ואינם בנחלההנובעים
 שהקהל בשעה הכנמת כבית המדברים אוהם וגם הכנסתבית

 : ע"ש הגן מפר עכ';ל רותחת בצואה נרונים יהיו בבירורטהפללים*
 באמצע עשר אחד ליום הגן למפר הנספח משה דרך ובםפריז(

 שמנה תפלת ומהפלל חוזר כשהחזן הכנכת בבית שכן ומכלח"ל
 שכינתו המחזיר אצל כהם נזהרים  העולם שאין אמז בי ובפרםעשרה,

 מעריב ואצל אמן עונם ואינן לך אנחנו מודים תיכף אומריםלציו7
 תיכף מתחילים ירושלים ועל הש"ק כשמיים וכו' 'ופרום שבתשל

 אמן לענות לזהר עריכין כן עלושמרו,
 ושמרו . וקודם מודים קורם ,

 ונתגלה הגלות אריכוה על התענה אחר שחמיד מוסל בםפרישאיתא

 ברכת על אמן לענות משגיחין אינם והעולם הגאולה יבא אהר בחלוםלו
 שקהטה להחזן וגורמים וכו' ירושלים ועל וכו' שכינתו המחזיר וזהוהבאולה

 קודם וכו' ע"כ הרבים בעונותינו בזה מורגלים המה וכבר ח"ו לבפלהברכה

 באנריף ויכה הברכה מיום אחר מעם החזן ימתין ושמרו וקודםמודים
 לענות ומף ונשים אנשים להקהל שיזכיר 'כדי עמוד שקורין התיבהעל

 בזקנותו גם פבע נעשה וההרגל בזה הנער ירגיל ממערורןו ואזאמן

 : עכ"ל בעיניכם קל אמן יהא לא ורעי אחי כן על וכו' ממנו יםורלא
 אפילו ח"ו יפסיק ואל ון"ל באמצע מ"ו ליום שם כתב עודיך[(

 שנהגו כטו ולא עשרה שמנה הש"ץ שיםיים ער אחדבדיבור

 אמן עונים אינם עשרה שמנה תפלת חוזר שהחזש שבשעה עםהמוני
ואומרים



 זט"כפ ב' ם", תפלה עמנילמומי
 :. עג"ל וכו' הכנםת בבית בהממפרים לבעור ארם כל שמחו*בבטדע ואיתא וכוי ולאחרים לעצמו רעה בוה תורם רעלמא במילימשחים, והמה עשרה שמנה בשעת מפלפל שךעא אכמים תלמירי מןראיה לעצמם מביאין והמונים הרבים את שמחמיא אלא עור ולא ע"שלעיל שם הוכא הלבוש בעל יפה מרדכי ר' ממעשה וראיה מנשוא,בדול עונו אמן עונה אינו אחר אפילו הברכה את השומעים מכל ה"ואם אמן לענות .אבל יצא וכבר התורה בקריאת טיירי התם להידיכלל דמי ולא בדידהו, ראינהו ברירן אנן ששת רב ראמר מהנהצובשה הםברא על ומומכים מפלפלים הלומדים תם ומעמדרת בקשותטטומרים
 וה, בעון מאור האריה תרומה פרשת בווהר עיין וכו' הכנםתבבית המרברים לנפשם רעה שבומלים לאותם להם אוי ח"ל ז' אותה' םימן התפלה בעמה4 פאפירש למהר"ם צייקים אור בטפר רכתבים(

 דח!ל ולא תמן אשתכח ולא אלהא רלית ראהוי דישראלבאלהא חולקא ליה רלית ליה ווי מהימנותא יברע ליה ווי פרודאדאדעי ליה וף  כנטיזא בבי דאטחזעי מאן הלטץן בזה עליו נאמרתרומה נאהוה "נטומם, 1~מ ,1,םמן( בוודח לנמטם ואף להם ואוי  1וי.1-יו:י וכט1,;ת ההפלה בטתנתוהיתל
 לכווין, אפשראי ברדאי כי עשרה שמנה תפלת הש"ץ החורת בעת תחנונים ' 'שאראו ומעמדות תהלים יאמרו שלא עם להמוני להוהיר צריךהמפרים וכתבו וו"ל עשרה השמנה אחר ד,זטלם נהורא בם"יוריעייןכ( : עכ"למיניה

 באמ~

 לפביהם פתוח םידור ישימו כהלכתה אמן שיענו כרי ה' יבראל החרירים ארם לבני ראוי כן על ראש, כקלות נראה החון עםהמ~מרים גם לבפלה, שמים שם שמוציאים על נירוי .חקייבים עמוהטומא שאומרים ועור ראש, כקלות הוי כי בהם לבעור צריך עמו חותמיםאינם אפילו במלה מלה ד,ום"ץ עם שחוורין ואלו הבא* לעולם גרהלשכרו ויהיה הרבר מוטל עליו למחות, בירו שיש מי לכן גמור, כהיתרמפש נעשה זה איםור הרבים ובעוונותימ גלותינו, להאריך. ,רי לבר הןה' .חחמא כירבעם' הרבים את ומחטיא חוטא הוא כי קולך על השם יקצוףולמה חצרי, רמום מידכם דאת ב'קש מי נאמר זליהם מ'שתאיז,בכתי כמו ופחי מורא בלי והולך םובב צפון אל וםובב ררום אלהולך עשרה שמנה הש"ץ בהחורת או ומפארים משבחימ שהקהלבשעה מעליהם עול שפורקים עם מהמוני מערבי כותל לפני ואתנמצאו וביותר ויתומה, חטופה קטופה אמן תונין
בשעת



כנ קן"ם ב' ס" -תפיה עניני למיכש'.
 %על.-: החוצה יראו ולא שם. ולבם .עיניהס ו4היו השייץ, חורתבשעת
 בלחש התפי", א"י ת"י ,ששי פיק -החמ'עף שעי ביישויה יעייזכגא(

 ימאוד ויחהר הש"ץ בדחורת התפלה לשמק עצמו האדםאכיין
 תיבות . לשמוע רק ר"ל בטלימ מהרהורים מחשבתולשמור

 כאלל לו ויתשב בעצמו מתפלל כאלו ממש התפלה כוונת בהםו4כוין הש""
 ש , לו . יחשמ הש"ץ ברכת על אמן ובעניית שבית* שיב עודהתפלל

 על שכר נוטל הציבת4 עם שהמתפלל האבודרה"ם וכייכ לתפלהכן
 ,אסן ענ?'ת ושכר מש"ץ שמיעתן ושכר בלחש תפלה שכר תפלותנ'

 : עכיל המברך מן 'ותר אמן העונה גדולכי
 שהב14תי התניא הרג- כש"ע א' אית כ"ט כיי אדם ב"4י רכ"ככב(

 .צריה הש'ץ ת"ל כמופו א' אות שם ח4"ם התיספות וכתכלעיל
 על כי אותיות( אפילו )ונ"ל תיכות יבלע שלא שירקדק מאודליזהר
 למעלה נתז ומגרעת ומגדף מחיף או הפ4רוש שמתחלף פעמים זהידי
 כארז יפרח בו יק4ים אזי כראף נזהר יהי' ואם הדכרים של מורןלפי

 : עכ"ל יועץ פלא חון. תיבות סופיללבנק
 מתפלה השייץ כשפומע וז"ל א, מעיף כ' מ4מז ש"ע בק4ציי רכ"ככג(

 למשמו וחלר' אמות ד' ה4לוך כש"עיר במקימי עימרשבלחש
 או, לשתוק יוהר אחד וכל וכו, וגין תפ,ח שפת* ה' כלחשואומר

 שמו וברוך הוא ברוך ולומר אומי שהוא למה ולכו*ן האטבולשמת
 כהשיהה לתהר שצריכין לומר צריך ואין וכד כראוי ברכה כל עלואמן
 צריבין לכן וכו' הש"ץ תפלת בחזרת ב' מע4ף שם ע"ש: וכי'בטלה
 ולכן לבטלה, ברכותיו תהיינה שלא -ועינין שומעין תשעה דוקאשיהיו
 התפלה חה*ת העו'ץ יתחיל שלא להשניח צריכין מצימצם מניןמש*ש

 : עכ"ל לענות ש*וכלו תפלותיהן כילן שינמרוער
 בשעה "רייז שי"ת, ישי" יא 7' מעץף ,קכ"ד מימזכר(

 : כו ונוערים מנעהא עונו ונרול חוטא הוא שח ואםהתפלה 'חויי ש"ך"
 יש אמן עתה שהתינוק מיד כי אמן שיענו הקמנים בניו וילמדהנ"ה

וז כ ה-א' לעולם חלקל2
 השךץ עם לומר

 "א מ"ק מנ'א : עכ'ל בטור חצ*ין השאץ עכ4 עשרה השמנה יאמרולא
 שרצים תכתן וביראה, באימה שיעמדו ש*חנכם וצריך הקטנים(,)בניו
 הרב בש"ע וכ"כ : להביאם שלא מוטב בשחוק הכנמת בביתושבים
 ץסהציבור ב,סעה המשיח שכל שם עוד וכתב " מעיף שםהתניא
 באלקי חלק לו שאין בעצמץ מראה מקום של בשבוועסוקין

 : ע"ש וכו'ישראל
כה(



 ~1"ט ב' טי' תפלה ענינילכיכטי
 כזוה.ק ע"ן להמאם, שלא מהצב י"א ס.ק המנ'א שכתג ומהמדה(

 בנציצי תרמ"ב שנת ווילנא דפום עייא. רייג רף בלקפרשת
 בין הכפורים ביום התינוקות לח'נך ש~ריך מכאן וז"ל ב' אותאורות
 כרי ביותר קטנים אף ה'יום כל הכנמת לבית לה'ביאם ביןבתענית

 2 ע'כ"ל אמ"י מאמכרה. ינצלושבזה
 קצת יש אם ט' מעיף שם ען'עכר(

' 

 מראי יותר טומאריכין מהעונים
 נייל טייו מייק' שם מגייא וכתב : להם להמתין המברך צריךאין
 ידי רבים שמוציא בברכה אכל לשמוע חובה שאינה בברכה ,רוקא
 באשל הפרמ"ג וכרצב ! י'יח מעי' קכייח מימן כמ"ש להמתין צריךחובתן
 )כבמעיף לבקף אפאו לשמת שחובה ההפלה דחזרת דעתן משמעוזאל
 ~עיף קכ"ח כבמימן הציבור כל מפי שיכלה עד להמתין צריךר(

 2 י"ב אות התניא הרב בש"ע וכ"כ כ"ז: אות במג"אי"ח
 א,טן עונין ' ציבור שרוב זמן כל ר' 'אות ו' כלל ארם החיי ""לכז(

 הברכה. מצורך הוא אמן כי הניכה מיים המברך כ:אלוחעדב
 בכל להמתין הש"ץ על וחיוב וי"ל יייר אות חיים בתומפות שםוכתב

 אמן, יענו הציבור שרוב ער שראחריה בברכה להתחיל שלאהתפלה
 הרבה היבים ובעונותינו מש"ע, וכ"מ א"ר כה"ג, בכל וכן בקרישוה"ה
 ביכה להתחיל שחוטפין העמור לפני כשמתפללין בזה נכשליםאנשים

 כלל בינתים ממתינים ואין שלפניה ב,כה סיימ אחר תיכףשלאחריה
 שהתחיל מכיון עליה אמן לענות שוכ שאטיר ריעכר אף מעככוזה

 2 שעיית ברכייף ראשונה* ברכה עברה וכבר אחרתברכה
 ,שם הביא י"א ליום הגן_ למפר ' הנמפח משה דרך במפר יעייזככדק(

 בם*רור זה מעשה הביא וכן ע"ש אמן ענ"ית מענין נויאמעשה
 כתב עיר היטב.: ע"ש שחרית תפלת ק~רם ט"ז פרק השלםנהורא

 תיבות כשני רק קצר שחתימתן 'וברכות וז"ל ו' אות חייםבתומפות
 שלא אז ליזהר לשייץ מהנכון וכוי וכרומה ערומים מלבישכברכת
 שכל כרי מעט לשהות אלא הברכה את תיכף לחתומ כך כללמהר
 ברוך עניית של הקול ירי על כי אז, ממיים ברכה איזה ישמעה.עונים
הוא

 וברו-
 עכ"לי ממיים ברכה איזהו יורעים אינמ מהעונים היכה שמו

 מהמברך,: יותר קילו יגביה לא אמן העינה י"ב מעיף שם ש"עכם(
 חיים בתומפות וכתב י"ג: אות התניא הרב שייע במפרוכ"כ

 לא כן גם הזימון ברכת או ברכו לענין וה"ה וז"ל י"ח אות ו'כלל
 שבירבו נשים שם עוד וכתב עכ"ל )מ"ב( מהמברך יותר העינהיגביה
 "("ם בארח*ת וכתב ע"כ: אמן לענות יוכל גרמא שהזמן מ"עעל

שין



מד ש"ם בי ס.י אלה "יינילהופי
 להנטיה להעונה דמותר שכתב ב' מימן ח"נ חיים לב בשו"תעיין
 מצומצם שהציבור היכא )ובפרט( שיענו להציבור לעורר בעבורקולו
 דברטת רבא מאמורא מכשול להרים עביד קא מצוה ואדרבהבמנין
 עכ*ל: דבריו באריכות יעואש ד' מעיף בש"ע כאן שמתוב כמולבפלה
 לטרום העינים לישא ויש הג"ה לףרשה: דיני א' מעיף קכ"ה מימןל(

 שיהיו דהיינו נ"ל ב' אות בטוייז וכתב קדושה, שאומריםבשעה
 כ"ו דף צדיקים אור במפר וכייכ : פתוחות בעינים לא אבלטמררת
 בשערי תיין ג', שת היטב בבאר שם וכ"כ : ,א' אות י"מ סימןעאב

 לנקדישך הש"ץ כשיגיע הכוונת במפר חעיין ח"ל א' אות שםתשובה
 האר*י דעת וכן וד"ל ג' אות שם וכ"כ : גמורה בכווגה עיניו וימתוםוכו'

 כט*ז ג' מעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ : ע*כ לעיל שכ' וכמוכהפוע
 מגהחות יהי והעינים וז"ל קדושה קודם השלם נהורא בם,רור רכ,,4עאש
 שעל אמת בירך תיין : כ, אות ל' כלל חיים בתומפות וכ"כדוקא,
 במחשבה וז"ל ב' אות ע"ב צ"ז רף וארא פרשת ווילנא דפוםהזוה"ק

 מבעת יותר השכלי כח פועל אז עיניו כשמותם כאדםשמתעורר
.

 ע"ש: וכו' הנשמי ראות אותו שמבלבל פתוחות שעיניו
 עם קדושה שאומר בשעה רנליו לכוון טוב ב, סלף שם שדעלא(

 עכ"ל, מאור זה על מזהיר היה והארייי נ' מ"ק מנ"א 2הש"ץ
 ישרה, רגל ורנליהם במוד שהוא וכתב ה' ט"ק הימב בבארוכ"כ
 ליזהר שצריך י"ל האר"י בשם וכתבו שכתב שם תשיבה בשעריתיין

 דומות יהיו ששתיהן הקדושה בעת הרגלים לכוין הזהירותבתכלית
 נ' מעיף מוף התניא הרב בש"ע וכ"כ עכ"ל, בל~ד אחדרגל

 : ע"ש כ' אות ל; כלל חיים בתומפות ,וכ"כ
 אלקינו השויץ אומר כהנים שם אין אם ב' טעיף קכ"ז מי.לנב(

 עונין דטיכור ואין תבו, המשולשת בברכה ברכמ אבותינו.ואלקי
 אמן עונין דאין ד' מ"ק הטו"ו וכתב ע"כ רצון יהי כן אלא אמןאחריו
 משמע וז"ל שבתב הו טיק במנ"א תייו הכהן, שהוא המברך אחראלא
 רצה יהי כן פמוק כל בין לענות נוהנין ויש במוף אלא יענהשלא
 פסוק אחר ר'ל השקל הטחצית )ומפרש בתחלה שאומרים אותןאבל
 טשמעות אין דאז הם פועים רצון יהי רק ב'( ,פמוק אחר חבןא'

 יעה : ב' מעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ : ע"כ רצון יהי דבראטה
 תיכף יברכך תיבת הש"ץ כשמתחיל אנערם מכמה בעצמףשמעתי
 שימיים עד ממתינים ואין רציפים פעמים ג' רצון יהי כל אומריםומיד
 למי להזהיר צריכים ע"כ כדין שלא ועושין אחת ברכה אפילוהשאץ

אצאינו



 קו~ם ב' סי' תפיה עוולטופי
 יאנט4ו האז אחת גיכה רהט"ץ שימיים ער שימתיט השלמרם ירעשאיט

 : ,וג' ב' ברכה אחר וכן רצון יהיכן
 באר במנעל,ם: לדהק הכהנים יעלו לא ה' סעיף קכ" סימןלנ(

 שאפשר ומ5לים הנפילה, קודם הטעלים ויחלק וי מ"קהיפב
 מי' 'ע"ן המ5לים חליצת קודם ליפהל יכהל גיד נועה בלאלחלק

 בנלף יעמדו שלא המפמלים תחת המנעלים ויצניעו י"ח; סעיףד'
 וכ"כ : ז' ו' מעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ : הכבור מפני הכנמתבבית
 כלל ארם חיי במפר וכאכ : ע"ש כה"ג שיורי בשם חדש פריבספר

 : ו' מעיף ק' מימן ש"ע בקיצור וכ"כ י' אותל"ב
 וטפלים חחרים שחרית יריהם הכהנים שנפלו אע"פ י' מעיףלך(

 הלוי יפול' לכן וקהים יריהם על מים יצוק והלוי וכו'יריהם
 נפילתן על ממכו רק תחלה יריהם ליטול הלוים נהגו ולא הג"ה :ידיו

 ומנהג כתב כנה"ג ובשיורי שם וכתכ טי סייק היפב בבאר וכ"כ 2ידי. ליפול הוא ' הגון מטונף במקום צעו אם אבל ח' מ"ק מנ"א :שחרית
 וב57רי : עכ"ל ע"ש תחלה יריהם את הלוים נם ליטול בינינופשומ
 וו"ל דצבקותא מפ-א בהנהת שמפורש כתכ ובש"ץ וו"ל כתבתשובה
 בטרמיתא לאתקרשא הוא בעי ירוי על כהנא ראתקרש מאן לףתנא
 וכ"כ : עכ"ל ליטול לו יש ודאי רעתו רהסיח היכא נראה ולכןע"ש
 צריך וז"ל ה' מעיף י"פ מימן התפלה עמור שער צריקים אתטבספר
 השלם בנהורא ופ"כ כהן, ירי על שיצוק קורם תחלה יריו ליפולהלוי

 2 כפים נשיאותקורם
 השם את הכהנים שכשמזכירים וו"ל הפר"ח כתכ י"נ מעיף שםלה(

 היא ברוך השומעים( )ר"ל לומר צריכים כהנים( בברכת)רייל
 כלל היים. תומפית במפר וכ"כ עכ"ל, לזה ראיה והבאתי שמווברוך
 ע"א כ"ח רף ג' חלק מהרי"ח בלקופי הביא וכן בסופו, י*ר אאל"ב
 בעת שתיכף אנשים מכמהו שמעתי בעצמי אני והנה : הפר"חבשם

 הוא ברוך תיכף אומרים השם את הכהנים לפני קוראשהמלוטא
 שהכהנים ובעת השם, את הכהנים אמירת על ממתינים ואין שמווברוך
 הפר"ח דברי ולפי כלום אומרים ואינם שותקים הם השם אתאומרים
 שצטיכין דהטם את הכהנים שכעאטוכירים שכתב ברין שלא, עהשיםהנאל
 רלהזכיר זה להוריע וצריכים השם את מוכיר כווהמקרא ולאלומר

 : ולהבא מכאן להוהר שירע בכדי זה יורע  שאינולטי

 התחטה. קריאת שימ ףמימי
 סיקא(ן



כנדה ש"כפ נ' פי' התורה קריאת ענינילמרפי
 ואומרים א' מעיף התורה: והנבהת רחום והוא םדר קלאדסימזא(

 עובר מעומד אמרו לא ואם רם, בקול אותו ואומרים רחוםוהוא
 אבל מעומד לאמרו נוהנין וכן הנה נדר: שרץ ונקרא התקנהעל

 אפים ארך, אל ואומרים א' מ"ק מנ"א : ע"כ בלחש אותואומרים
 ורש"ל( )מם"מ מעומד לומר צריך ווידוי חטאנו בו שיש מפנימעומר

 : א' מ"ק בבאה"ט וכ"כעכ"ל
 לימינו העומדים לעם תורה מפר כתיבת פני מראה ב' מעיף שםב(

 ונשים אנשים כל על שמצוה ולאחריו, לפניו ומחזירוולשמאלו
 וכו' תמימה הי תורת וכוי התורה וזאת ולומר ולכרוע הכתכלראות
 עד באותיות היטב מטתכל היה זייל האר"י ה' מ"ק היפב באר :עסיל
 האדם אל נדול אור ממשך שיהיה אומר והיה לקרות מכירןשהיה
 האותיות לקרות שיכול עד מקרוב תורה במפר המחכליתו יריעל_
 מיסץ ב' חלק ובהלק"פ ב' חלק ל"ב דף ומצוה בנניד עייןדוטב
 כתיבתה ומראה ומנביה דפין ג' על תירה הטפר לנלול וישרנ"ה,
 ואפשר המנ"א וממיים נ' מ"ק המג"א וכ"כ : מופרים מסכתלעם,

 : עכ"ל נ' נקטדדוקא
 וג', ב' מעיף ונלילה הנבהה ומדר בדיני החיים דרך בם4ייריכ'כג(

 וכ"כ י"ו, אות חיים בתומפות לייא כלל אדם חיי בטפרוכ"כ
 שיהא לנוללו ומצוה לבמוף וממיים כ"ה מעית כ"נ מימן ש"עבקיצור
 בדיני ישראל ישתות במידור וכ"כ הנלילות,  ושעי באמצעהתפר
 ע"ב צ"ו דף ח"א מהריאח כלקוםי וכ"כ מ"נ, מ"ב ט"א אות טאתקריאת
 נוהנין יש ח"ל תורה מפר עניני חולין ממכת של"ה בקיצור ועיין 2ע"ש

 ננלל כשהוא הם"ת שמנביהין תורה מפר הנכהת עם נבורתןלהראות
 אלא זו מצוה על שכר מקבלין שאינן די לא בידיהן פותחין כךואחר
 וכו' מכשול לידי ח"ו יבא שלא חששות כמה יש כי זה על דיןיתנו
 על דפין גי על ויבלול יפתח כתיקומה המצוה לקיים עורוצה מיעאכ

 הוא זה דרך על ונם המור פי על הוא וכן תורה הםפר וינביההשלחן
 : עכ"ל כבודדרך

 בטפר וע"ין רז"ל ב' מעיף הנ"ל מימן חיים ארחות בםפר ועייןד8(
 זאל דשא נשלת בשם שכתב ט' אות ה' מע' אברהם אתפדה

 במפר להביפ עיניו שיפתח הארם צריך תירה מפר הנבהת בעועתכי
 שיהי' אברהם כנון משמו ראשונה אות המתחלת תיבה איוהתורה
 יעקב או יצחק ששמי מי רבן א' באות המתהלת תאבה ומביפצופה
 דהמם לפי אחד כל הררך זה על ובן י' שהיא התיבה מתה8לשיהא
 ה( : עכ"ל יש"ש שלו דש4



 שוכם ג' מי' התורא קרףאת עכנףלנמרכטי
 א, קור4 ור"בהן פתהו תורה מפר אם ה" מעףף קל"ה מףמזה(

 ו' מייק מג"א : במקומו, ףשראל וקוראףם להפמףק רשאי אףנו,שמע
 'שקר4והו-אבל ,יהיףנו שמפמףק, ד' מעףף מייו במףמן דאמר למאןואפףלו

 בכל ' כטשעומק הדףן דיא שמע ,דוקא ולאו וכו" לקרותו אףןלכתחלה
 רשבויא )ב"ף שמע קרףאת של בברכת כנון להפמףק רשאף דאינומקום

 במחצית וכתכ : עכ"ל לקרותו שרף דזמרה דפמוקי ואפשרמהרףייוי(
 מ% וש" 'מעיף נ"א ~ףמן כרלעףל להפמףק דאמור אע"ב וז"להשקל
 : ע"כ להמשיק שא'מור מקומות שאר כמו האף כולף חמףר לאמקום
 דבקלש פמק ה' ס"ק מייו במףמן הטו"ז אמנם : ו' מ"ק בבאה"םוכ"כ
 דרבנן שהם ק"ש בברכות אבל יפמףק לא דאורףףתא שהואעצמה
 .לן ק"ימא לדףנא ומיימ שכתב ה' אות משבצות בפרמיינ ועףףן :יפםףק

 - ) : ףשראל אפףלו ועולהדמפמיק
 להפמיק דנוהנףם בלבוש וכתוב תייל ח' מייק מ'יו מףמן במנ"א ועףיןו(

 ףקרא'.עם ל4 מקום ומכל המחלוקת, מפנף המנהנ לשנותואףן
 שכתכ כמו הזוהר משט על וףממוך כללהחזן

 מימי
 1 . ב' מעיף קמ"א

 ב"ף הרב כתב קמייא! שבם'מן רייל וזייל השקל מחצףת שםוכתב

 הש"ץ עם . הוא נם 'קרא לתורה שהעולה מבואר הפומיףםשבלטוי
 כתב :בזוהר אכל לבפלה, ברכתו הוי עמו ףקרא לא דאםהקורא
 על לממוך יש כהיינ כן אם לבמוף. יממףףמ וכוי אחד רק יקראשלא
 הקורא ליברי לכוין .רק לקרות שלא הנייל( הזוהר לדברף )ר"לזה

 ~םיבין התנףא. הרב' בש.'ע' פמק וכן : כמג"א %' מ"ק בבאה"ט הכ"כעכ"ל
 : הנייל וכפרמיינ כמנייא ו' מעףףמייו

 אנש'ם לאףזה כדףן התורה . קרףאת בדיני. החיףם דרך במידורוכ"כז(
 תורה למפר לקרות אףן וזייל ב, אות כהן. הוא אפףלו קורףןשאףן

 ופן אחר כהן שם אין אם לכהן רק דזמרה פמוקף באמצע שעומדמי
 ע"ש: וכו' הקורא עם ףקרא לא אך הוא, אלא שם אין אםללוף
 ףקרא לא עצמו בק"ש שכן ומכל ק"ש בברכת עומי הףה ד'אות
 וכוי במקומו לףשראל ףקרא רק הוא אלא כהן שם אין אמילואותו
 קרא כבר ואם בלוף הדין וכן הקרףאה קודם הכנמת מבףת הכהןףלך
 הקורא עם יקרא לא אמנם וכו' פומק הפרק באמצע אפףלואותו

 : עכייל עייש וכו'.
 שייע בקףצור פמק וכן * ףייט אות ל"א כלל אדם בחיי פמק רכןח(,

 רק . א' שער ,אפרףם שערי כמפר וכ"כ ע"ש: י' סעיף כ"נמימן
 הקויא עם בלחש לרוות לתורה להעולה מתיר חמרה פסוגןבאמצע

.

 הלע



כני ז1"כם נ' מי' סתריה קייאת ענינילמוטי
 שערים בפתחי שם כתב עור : ל.ה מעפ שערים כפתחי שםטין

 כהן שם ויש רומרה בפמוקי שעומד יודעים ' דאם ונראהבתחילתו
 בקונטרם ועיין עכייל: בפרמ"ב כן מצאתי שוב לכתחלה לקרותו איןאחר
 ג' מעיף בש"ע שכתב מה. על חיים ארחות למפר הנמפח אורחעובר
 כבר והכהן מנינים איוה שיש כמקום וו"ל כתב ראשון קוראכהן
 חובה דאין המנינים בשאר לקרותו צריכים שאין ברור נ"לקרא

 לוי: לענין שכתב מה ע"ש וכו' כו טותשת לו שיש במה רקלקרשו
 הכיא וכו' שקראוהו מי בד"ה ע"א צאר דף ח"א מהר"'ח בלקוטיועיין

 : ע"ש דלעיל הרעותכל-
 שהעולה שנהגו במקום א', מעיף התורה, קריאת מדר קל"ט מימן'מם(

 שלש פעמים הפרשה תחלה מידר לא אם רם בקול קוראעצמו
 צריך הוא קורא שהחזן ובמקום הנ"ה : יעלה לא עצמו לביןבינו
 ימרר העולה שנם דמצוה כנהייג כתכ אי סייק באה'יט י תחלהלםדר
 ווילנא דפומ עייכ ר"ו דף ויקהל פרשת ווהייק ועיין עצמו: לביןבינו
 בקדמיתא מלין א'נון ימדר באורירתא למקרי דמליק מאן כך בגיןווייל

 הנ"ל ווה"ק דברי והובא עכ"ל באורייתא יקרי לא לאו ואםבביתי'
 אפרים בשערי .וכ"כ ע"ש: באמצע ה' פרק החמישי שער יוש"הבםפר
 תחלה ס4דר לא אם לקרות רשאי אינר שם ומתכ ח' אות ג'שער
 בפתחי וכתב ע"ש וכו' עצמר לבין, ביני פעמים ארבע ,אושלש

 הביאוהו יתרו פרשת של ילמדנו לשון שכתב חדש פריועייןי( 2 עכ"ל במדרש איתא כז שםשערים
 עד בתורה לקרות רשאי אדם אין העיר בני פרק מוףהתומפות

 הש"ע על הגר"א בביאור אמנם ע"ש וכו' פעמימ נ' הפרשהשימדי"
 עוד : פעמים ד' דוקא אאתא תשא פרשת ריש רבא במדרשכתכ
 לעצמו שימרר מי שם א-ן ואם ת"ל הג"ל ה' אות אפרים בשעריכתב
 וכדומה( התפלל שכבר או לבהכיינ עד"ן בא לא אם דהאה)ונ*ל
 וקוראין סידר שלא אע"פ הטעמאם לננן ש"ודע אחר שיקראמקילין
 וכו' בציבור הקריאה לבטל שלא הם*דור או החומש מתוךלפניר

 שנים יקראו לא בי* מעיף והמקרא. הקורא דיני קמ"א מ4מןיי*( : ע"ש י;'ז ואהת ז' אות שמוכ"כ
 לא והעולה קורא הש"ץ או שרתק והש"ץ קורא העולהאלא

 שלא כדל ש"*ן עם לקרות הוא צריך מקומ ומכל רם בקוליקרא
 ג לאזניו ישמאע שלא בנחת לקרות שצריך אל" לבטלה ברכתותהא
 כדלעיל מתפלה עדאף רלא למיחש ליכא לאומו משמיע ואפילוהנ*ה

מימן



 טך,בם נ' מי, התדרה יו*ףאת ענינףלנהופי
 וומרלו כלחש כן נם תקנו שתפלה כלומר ר שק טנ"א ק"א:מיפן
 הצ"ן : ני מ"ק בבאה"פ וכ"כ : ע"כ כן נמף הכא לאוניו משמףעהמ

 עם לקרות צרףך 2מהעולה ראףה. שמבףא הטרע שעל מופרבחתם
 וממיק הרמ"א 32ל שהשףב בי מעףף חרש בפרף יעףףן : ע"שהש"ץ
 המחבר וכרברף לאונףו ףשמף32 שלא באופן בלחש שףייו*אלהלכה
 במףרור אמנם : הףפב ע"ש רי אות באשל בפרמייג ועיףן עכ"לועףקר
 פמק ף"ר אות תורה למפר לעלות הקורא הנהבת ברףנף החףףםררך

 בשערף פמק וכן כרמייא הי אות ל"א כלל ארם בחףף פמק וכןכרמ"א
 בי מעףף כ"ג מףמן 2שיי32 בקףצודי יעףין כרמ"א. חי אות ר' שו3ראפרףם
 הביא מהרף"ח בלקופף יעףףן בלחש, עמו קורא דהוא במתםטוכתב

 : ע"ש הדו3יתשנף
 בתורה שקורףן. בעת מעומר ל32מור צרףך אףן ר' מעףף קמ"י מףמזיב2(

 ושוב מ"ל א' מ"ק מוף פו"ז יעףףן ועומרףם: מחמףרין רשהג"ה
 ברכו אמףרת ובשעת לעמוד רצרףך כן שפמק וכוי בתשובהמצאתף
 בעף שבקרושה דבר כל בףרושלמף ואיתא לו3מח* שצרףךפטרפא
 אחר לףשב רוצין רכשהקהל נראה זה ומפעם וכוי ארגלףולמףקם
 המבורה הי ברוך תחלה שףאמרו עד ףשבו לא ברכו השייץאמ'רת
 בטוערף וכ"כ הי* מ"ק הףפב בבאר וכ"כ התורה, ברכת בט~עתע"3פה4- הכל שצרףכףם כתב ו' מ"ק מוף אמגייא אבל : עכ"ל יערלעולם
 שעת כל לעמיר להחמיר רש לבמוף שממיףם פי אות רי שוערא8רףם

 : ע"ש הברכהאמףרת
 שקע י במפר ה3יףזינ(

 וףאמר ףענה וכוי הי את ברכו כשאומר המברך אחר לענותמאור
 עיףן רוקא ובעמףדה עצומה בכוונה יער לעולם המכורך היברוך
 הוא ברוך לענות הארם וףזהר שם כתב עה4 עכ"ל, ובפו"זבננג"א
 : ע"ש לתורה העולים טול התת4ה ברכת אחר אמן וב'חור שמווברוך
 ררך במירור פמק ' וכן כמיייז, פמק גי אות ל"א כלל ארם חףףובמפר
 שם השלם ובנהורא א'. אות קריאה בשעת ,הקהל הנהגת ברינףהחיףם
 וכן כפרז וי מעףף כ"ג מףמן שייע בקףצור פמק וכן ע"ש כמגייאפמק
 : כפו"י כי אות התורה קרףאת בדףבף ישראל ףשה3ית במידורפמק
 ת"ל העמח8 במוף ע"ב צ"ה רף אי חלק מהרו"ח בלקיכןו תףףן,ךא(

 קריאת בטלעת לוצמה4 צריכףן אףן רהציבור כ~מ"ו במימןה3ףףן
 בברכו ע"3שר כתב ווהפו"ז ועומרףם מחמףרין רףש כתב ת*מ"ארו2ורה
 רהא*4ז"ל כתבו האריו"ל ובכתבף הברכה ככל לעשר כתכוהמנ"א

טאשעת



כז ,1~~כש נ' סי' התורה קריאת ענינילטיפי
 הקריש ער עומד היה ולא יושב היה לקרות התחיל שהחזןמשעה

 : עכ"ל התורה קריאתשלאחר
 מפפחת: בלי ערום תורה מפר לאחח אסור א', מעיף קמ"ז מימזסשר(

 בעמודטם דאפילו מפרש והב"ח חשל המימן תחלת במג"אתיין
 ממיים ובסוף וכו' , אחר רבר או טפפחת ירי על לא אם לאחוזאמור
 אבל עכ"ל בעמודים אפילו ערום אותם לאחוז ראמור מוכח כןואם
 באמצע שם שכתב בעמודים לאחוז דמותר ופסק חולק א' מ"קהפו"ן
 בכלל זה אין כנהונ תורה מפר בעמודי דבאוחז ונרחה וז"ל הנ"למ"ק

 וכו' תירה מפר תשמישי רק אינם דהעמודים ערום תורה כפרדאוהז
 שצריך י"א( מעיף קל"ט מימן כוונתו )נ"ל לעיל אמרינןובפירוש
 איזה שיקח הזהירו ולא התורה וקריאת ברכה בשעת בעכצריםלאחוז

 תורה הכפר על אלא וכו' בעמורים יגע שלא כרי ירו עלמפפדת
 בררך והיינו ראסור רמ"א וממיק וכו' ערום יאחזו שלא הזהירועצמה
 פלית הפמקת אלא נפילה מהני ולא עצמן ביריעות לינע שזכרתיזה
 תורה מפר בעמודי איסור כלל נראה ולא וכו' תורה לספר ידובין
 להמדקרקים אפילו ראינו ולא לפע"ד, ברור נראה כן שכתבתיוכמו
 הפרמ"נ וכ"כ עכ"ל: הפמק בלי- תורה מפר בעמחחי מלינעליזהר

-

 : מפה צריך אין עמידים ח"ל י"נ אות קל"ט מימן באשל
 בעמחחים ראפילו כתבו ומנ"א ב"ח ח"ל א' ס"ק היטב בבאר וכתבטז(

 והפר"ח ע"ש אחר רבר או ממפחת ירי על לא אם לאחוזאמור
 בדיני החיים דרך במירור וכ"כ : עכ"ל ע"ש וכו' חלקו אהרןוהיד
 וז"ל ב' אות תורה. למפר לעלות הקורא בהנהנת התורהקדיאת
 אין ערום תורה מפר בעמורי לאחוז שנוהנ ומי וכו' בתורההקורא
 אמור הברכה בשעת עצמו תורה בספר לאחוז שנוהנ ומי בירולמחות
 בריני שם וכ"כ עכ"ל יריו נטל ואפילו טמפחת בלא ערוםלאחוז

 : ע"ש א' אות ונלילההנבהה
 : ו' אות שם חיים ובתומפות ד' אות ל"א כלל ארם בחיי וכ"כין(

 יוד שער שם וכ"כ ע"ש: ר' אות ר' שער אפרים בשעריוכ"כ
 תורה מפר בעמורי לאחח. יכול תורה המפר כשמנביה ח"ל ט"ואות
 : ע"ש וכו' רבר בשאר או במים יריו שינקה מוב ומ"מ ממפחתבלא
 בעכעדים שנם מחמירין 1 וי וממיים- ר' מעיף כ"נ מימן ש"ע בקיצורוכ"כ
 ח"א מהרי"ח בלקוטי ועיין ע"כ: הטלית ירי על אלא ערום אוחזיןאין
 כתב שם הטו"ז אך וממיים הרעות כל שם שהביא ע"א צ"הרת
 קמא ביהורא בנורע וכ"כ בזה ליזהר המדקרקים אפי' ראהשלא

 יח( : עכ"לדמותר



 ש"ם גי סי' ההורה קייאת ענינילמדפי
 כדי התפר כנגר יעמידנו תורה מפר הגולל ג' מעיף שם ש"עיוק(

 להרכ כהשמפות חיים בארחות וכת'ב התפר: יקרע יקרעשאם
 דגולל מי הלכה דמגילה א' פרק ירושלמי עיין ון"ל טכרעזאןהגאין

 ליזהר וצריך אחד מצר יריעות ' כ' יהיו ועכ"פ תורה המפרלאמצעית
 האזינו פרשת בשכת. רה"ה )ונ"ל פראשית ושכת תורה כשמחתבזה

 וילך(: כפרשת גםואפשר
 המטפהת מוף יהדק הגלילה שגמר ואחר הג"ה ד' מעיף ש"עיכפ(

 יצטרך ולא כפנים ההרוק יטצא בו לקרות שכשיכאכפנים
 פפר עניני הולין ממכת של"ה כקיציר וכ"כ ע"כ: ת~דה הכפרלהפוך
 : ע"ש י"ח אות ל"א כלל חיים כתומפות וכ"כ ע"א: נ"א רףתורה
 שנטר ואהר וז"ל באמצע י"מ מעיף י' שער אפרים בשעריוכ"כ

 במקום דהיינו מבפנים יתחבנה המפה מוף לתחוב וצריך'הגלילה
 תהיה ועכ"פ לו ממוך או לזה זה היריעות צירי שנישמתקרכים
 : שערים כפתהי וע"ש ע"כ לאוהורי' ולא הטגביה פני כלפיהתחיבה
 וז"ל קנ"ג כמימז ה"ים ארחות למפר הנמפה , אורח עוכר במפרכתב
 הממונפות למבואות כהם להשהמש אין הכנמת בית של רנרמל

 2 ע"ש מירושלמי ראיהוהביא
 הספר לנלול שיגמרו ער מהחיל המפמיר איז ' י מעית שםש"עכ(

 וכהב ההממורה: לשמוע ויוכל טרור יהא'הגולל שלא כדיתורה
 עד ככרכה המפטיר שטמהין נוהנין וכן ון"ל י' 14ת כאשלבפרמ"ג
 אפרים כשערי וכ"כ : והטמפחות המפה לא לבר תורה המפרשנלל
 תיין א': ס"ק ע"מ מימן השלחן כממגרת וכ"כ י"ח: אות י'שער

 : מש"ש ע"א נ"ו דף ח"ב מהרי"חבלקוטי
 ולא השני' אפתחו לא תורה מפרי ב' שיש ביים ח' מעיף שמכא(

 הראשונה ממלקיז ואין הנ"ה : הראשון שיגללו ער המפהיסירו
 ע"כ: המצית מן דעתן ימיחו שלא השלחן על השניה הניחו שככרעד
 וכ"כ : ר' אות וגלילה הנכהה ומרר כריני החיים' ררה 'במירורוכ"כ
 י"ב: אות י' שער אפרים בשערי וכ"כ : ט"ז אות ל"א כלל ארםבחיי

 : ע"ב ע"א נ"ה רף בי חלק מהרי"ח בלקוטי 'תב"כ

 ירים. מילת "יטת ד'מימן
 לימול ראין וה'ה 11"ל כתכ חי שק היטכ באר קנ'ט, סימזא(

 במופו: ד' אות ל"ח כלל ארם כחיי וכ"כ : כלי שאינםמפלומפין
 לנטילה הראוי כלי כריני' מעודה הלשת החיים ררך במירורקיין

אתע



כח טדמ י' סף' לפעהיה ףיףם נטףלת ע3י3ף כהרפ4יל
 אחת בףדו לשאוב ףכול פלוטפין עם שעושף* בארות אותן ווויל טיאות
 טהפלומפין היוצקףם המים תחת ינףח השניה וידו דפלוממףן עםהמים
 לו עלתה וממיינ כר יעשה השניה לףדו גם כך ואהר לארץסמוך
 ואם 3טףלה, הוף שלם כלף ידי על נשאבףן עמבפלומופין המףם אםנטףלה
 אבל ונצמו מעףףן כמו והוף חףבור נצוק משום טבףלה לו עלההלאו
 הוי דלא בכףפן כטובל הוף דאז הארץ מן נבוה הףדים , להביחאףן

 בממגרת עום ועףףן ו' מעףף מ' מימן שייע בקףצור וכיכ : עכיילטבףלה
 : עייא קייף דף אי הלק מהרף"ח בלקוטי וו3"ן * ףייומ"ק

 הנףחו והפרמ"ב שכהב ב' אות ל"ח כלל חיים בתוכפות-- ועףיז81(
 לףטול דמותר כתבו שייע ובקףצור החיףם בדרך אבל עףויבצרףר

 שכתב כדלעףל לארץ ממוך אחת ידו להניח שיזהר רק מפלומפידףו
 רק וה על לממוך אףן וונכייפ ממףףם ולבמוף החףףם דרךבשם
 חלק טנהבףם טעמי במפר ועיף* : עכ';ל החולקיז רבו כף הדחקבשעת

 אות ד' דרוש צלייח ובדרושי ווייל כתב בההומפות ע"ב כייא דףאי
 נוהרףם אף3ם הלומדףם שאפףלו במערדות השבחתי מאד ווייל כהבכייב

 נוהרףם המה וףותר ףדים נטףלת על לברכת נטילה בף4מלהפמיק
 הוא וטעות המוציא לברכת ידףם נטףלת על ברכת אחרמלהפמףק

 ואחר שנית לףטול צרףך שח אם ףדים נטילת ברכת קודם כףבףדם
 : עכ"ל בנעלמא זהףרות רק הוא ידףם נטילתברכת

 טייו מעףף ההנףא הרב ש"ע : ףדים נטףלת הלכות ק"םמ*מזנ(
 הלוב מרבףעףת פחות לא הוא לףדים, מהם שנוטלין המףםשףעור

 רבףעףת הוא וכמה עייכ כלףם( לטבףלה התורה מן טהרה שףונור)והוא
 מ' כלל אדם בחףי וכייכ : לי מעיף בי סיטן מאףר בלקוטף לקמןעףףן
 ףש מקום ומכל עוד וכתב ע"ש יד לכל מרביעףת פחות לא א'אות
 שניףם מףם עלףהם ישפוך מרביעףת יד כל נטל אם דאפףלולנהוב
 בתומפות שם וכתב : עכייל ני( בם"ק שם המנייא הכיאו הראב"ד)כדעת
 תחףלה ימףנו ביד המים עם הכלי יקח נטילה מדר וזייל בי אותחיףם
 קףצור שמאלו. על מים מעט תחףלה ששופך )וי"א לשמאלוויתננו
 בשמאלו וףשפוך הףעמן( ובאה"ט יעקב ותולעת ורמויע זוהייק בשםשלויה
 סשעמים, ב' שמאלו ונל בףמףנו ףשפוך כך ואחר פונמףם בי ףמףנו ףדעל

 : עכייל ורשאז,מב"א
 ףדףו ףטול ווייל חמףשי פרק השבףוני עמער ~וש"ה במפר יעףףןו4(

 בףדו ויריק וכוי וףד ףד כל על במרובין פשעמףם בילאכףלה
 חבן העממאלףת ףדו על כך השחר תחףלה הףמנףת ףדו עלהשמאלית

ננפילה



 ש"ם י, מיי למעייה ףיים 3יצףית ענףנף כההכמיו4
 בדינף השלם נדצרא במףרור חבףא וכן והארףו"ל, יהאק החמנףףהי3פףלה
 ע"ב י"ח דף דאעריו"ל בשייו3 תףףן * הנ"ל יוש"ה פשם המוציאברכת
 צריך שאףן רחיצתך, בעת בדייה ע3"ב ף"ו דף ומצהה ובצףד גיאות

 בממגרת וכ"כ : עייש רצופים פעמףם בי רק למעורה ידףם לנטילתמירוגףן
 בשם רצתשים פעמ'ם ב' ליטול שצרףך י"ו מ"ק מוף מ' מימןהשלחן
 ףרףם נטףלת ברףנף ףשךאל ישועות במףדור וכ"כ ' במףדוררזייש

 * יייב אותלמיצחצה

 ףדףו בי שנטל לאחר ווייל די אות הנייל מי כלל ארם בחיף קףףןה(
 נטילת על ףברך ואו וכוי ראשו נגר וףבבףהם בףחרףומפשפם

 כייכ ווייל חי אות חףףם בתומפות שם וכתב ע"כ, הנףגוב קורםירףם
 השפשוף קודם ידףם נטףלת על שףפרך כתב במירור רשייו אבלבש'יע

 .בכל לתכפן הצרףך וכלל כלל לברכה נטףלה בין להפמיק אףןכף
 : ע"ש י"ד אות הנ"ל ישראל ישועות במידור וכייכ : עכייל דאפשרמה
 אות ד' מימן התפלה עמוד פאפירש למהריים צדףקים אור במפרח3ףףן
 ה'מין על השמאל ישפוך רבשחרףת שכתב יד'ם נטףלת בדינףד'

 "עשה דסעחצה ףדים ובנטףלת דוקא, בדףלוב פעמףם גי וצרףךתחילה
 השמאל ו3ל מףד וףשצך בףמףן יקחלהיפוך

 החףלה,
 בזוהר הוא .כן

 שכתב ."יג פרק הףשר קב במפר מצאתף ואנף המלקט )אמר :עכ"ל
 ףדו תחלה לרחוץ צרףך האכילה לצורך שהוא ידףם ונטילתת"ל

 תמצא ובפעם ' גדול מדר בוה וףש הףמנףת ידו כך ואאהרהשמאלףת
 : לענףבףנו( ו3כייל הארףויילבכתבף

 בו3טייו ועףףן ח"ל ע3"ב קייף רף אי חלק מהרף"ח בלכןטי הביאוכןר(
 השמאל ףטול למעורה ףרףם שנטילת דוד המגדול בשם ר'מימן

 הב"י וכ"כ ףעקב התולעת בשם שלייה בקףצור וכייכ תחלה הףמףןמן
 ףטול במעחשה עובם הרקנטף כשם קב"ח מףמן רףש במב"א עףףן אךוכו'
 ש"ע בשם' די מףמן באייר וכ"כ שחרףת ידףם לנטףלת כמו תחלהימףן

 ףדףם בנטףלת שגם רות מגלת חדש בווהר בהרףא הוא ' ושכןהארויי
 ר' ובמףדור בפעייח בהדףא הוא וכן  עייומ. תחלה ימףן ףטוללמוגחשה
 כן גם הע"ש וו"ל מהרףייח בלקוטף שם כתב עחא : וגכייל וצ"שעאבתף
 ב' כך ואחר ףמףי ו3ל פעמףם בי שףטול הארףוייל שייע בשםבא"ר
 פעמים בי לערות כן גם כתב שתחלה בפו3"ח העףףן השמאל עלפעמףם
 כשם כתב כך אחר אך השמאל על פעמףם ב' כך ואחר ימיןעל

 שמאל על כך ואחר אחת פו3ם ףמףן ףד תחלה שיטול אלשףךמהר"ם
 השמאל יד כך ואחר ב' פעם ףמין ףד וירהוץ יחוור כך אחר אחתפעם

 ו( * ו3כייל שבתף רי במףדור וכייכ ביפעם



-

כ4כם י2ן"כ2 ד, םי, יםעהיה ףיים נפיית ע3י3י לכהרפשי

 הרב אדומו"ר לרושת בצל מםתופף כשהףףתי ואני המלקפאמרן(
 זףייע זצללה"ה מזידיפטווב אףיזףק יצחק מו"ה מרן וכו'הנה"ץ
 פעטהם ב, מקודם נומל היי בשייק לאכילה ידיו נומל כשהףהראיתי
 פעם נוטל כך ואחר שמאלו יד על פעמים ב' כך ואחר ימ"ני ידעל
 סמהרףייח בלקומף שכתב כמו לע4ל שהבאתי הדעות כל לצאת כדיכן מהךמיי לפענ"ד ונראה שמאלו, יד על אחת ופעם ףמינו ףד עלאהת
 וכוי ףדקדק בדייה שחרףת ידים נפילת לענףן עייכ בי דף איחלק

 רצופ" תחלה טוףטול וכו' עוניהבם ידי ףושנא טומים דרא עייכטוכתב
 כל מידי נפקינן הנייל האופן לפי לפיג3ייד כף וכוי םירוגין כךואחר
 הנה"צ הרב אדומו"ר כבוד וכן ע"ש* מהרי"ח לקוטף עכ"ל ודוקםפיקא

 : כן נוהנ שלף*4ייא םינעמ דק"מאב"ד
 ורושנה צרכףו העישה א, מעית התנףא הרב שייע קם"ה טימןךץ(

 'טול  ראשונה פעמים, כי ףמול לאכול( תףייף )פירושלאכול
 יצר אשר ולברך ףדףי לנקות אלא לאכילה מכשרת שאינהנמףלה
 אחת נמילה יטול שאם ףדים,. נטילה על לברך כשרה נמילהושנףה
כשרה

 ויבר-
 ואהר ףצר אשר תחלה

 י-
 הסטםק ףהיה ףדים נטףלת על

 כך ואחר ידים נטף"ת על תחלה יכרך אם ואף לברכתה נמףלהבף*
 אומרים וףש להמוציא נפףיה בףן הפםק ףהףה מקום מכל יצראשר

 וגנףין * ףיינ אות מ' נכלל אדם בחףף רכ"כ : ע"ש וכו' בינףהםלהפסיק
 אכףלה קודם צרכףי העוגוה ח"ל ט"ו מעיף מ' םףמן טו"עבקישבור
 ףדיו לףפול צרףה וגם ףצר אשר לברכת "דיו לימול צריךגמהוא

 שלא ידיו תהלה שףפול הנכון כן על םפףקות, כמה בזה ויטולכועודה
 אחת לחפנו מ4ם מעט רק שישפוך דהיינו לםעודה, ידים נמףלתכדין

 ואחר ישבר אגער וףף4רך הףפב ויננבם אלי במים ףדףו עותףוףטופש84
 : ע"כ ידים נטילת על וףברך לטעודה ידים נמילת כדין ידיו ימולכך

 : החףים דרך כסףדורוכ"כ
 נ' ידיו ליפול שנוהג ומי שכתב כ"מ אות השלחן כמשנרת יע"זםש(

 פחות מים, במעפ נפילה ככל ףפול הכםא, מכית יצףאד; אחרפעמףם
 הנ' אלו מדעףלףן ואינן לנםילה, נמ4לה בףן בזו זו ייףו וף3וצמרבףעירע

 דיכוין רבא אליי בשם כתב והפרמ"נ ע"ש, יכוי כלל לאכילהפענמים
 דאז פעמים הנ' בנטילת או ראשונה בנטילה לצאת שלאבפףרוש
 על ולברך כדינו כך אחר לףמול ויוכל זו בנפילה יצא לאבוודאף
 לינע ירתר שמוב כתב א' ם"ק במשבצות תע"נ ובםףמן ~דףם,נפילת
 שמים וירא וכו' ע"ש כאן השל"ה שכתב כמו בינתףים המפונףבמקום

יוצא



 ~1"בם ד' מד למעחיה ידים נפילת עמנילמרמי
 כ' אות מ' כלל חיים בתומפות וכ"כ הממגרת, עכ"ל שניהם ידייוצא

 נפילת אודות וו"ל שכתב מבופשאפש מהגה"ק אברהם באשל תיףןי( : הפרמ"גבשם
ו

 צד רק והיףנו לסעודה ירים נפףלת ידף בו יוצאףן אין עלטאשלכולף בדרך ליפול רגיל אני למעודה ידים נפילת קירם ות ליק דמם
 מנקיון גרע ולא כידוע, לנקיות בזה די שיש והכף, מהאצבעותאחד

 כמו הכף על רק שהקפידא י"ל אמףא. , דמהדרינן לתפלה ובםצרורות
 משמע הפומקים ומלשון כפי בנקיון דכתיב ממה ע"ה בפרמ"גשכתוב
 השפח כל על קפףרא אין פנים כל .ועל קפףדא, אין הכפיים עלשגמ
 הפומקים שבין הפלוגתא הובת ףדי יוצא זה ףדי ועל כלסעודה,דוקא

 במקום בפת בוצע אי מעףף הפת, בציעת הלכות קם"ו סימן ש"עי~י( : עכייל הברכה לענףן רצופים נפףלותבב'
 במקום ולא הקשה במקום פירוש א' ס"ק מג"א היפב.שנאפה

 ממקום יבצע שנים לו שאין זקן עוד שם וכתב היטכ באר וכ"כ :הרך
 בקיצור וכ"כ ף"ד: אות מ"ב כלל חיים בחומפות וכ"כ הלק"פ:הרך,
 הפת בצר לבצוע יש דידן ובפת הג"ה ע"ש: ב' מעףף מ"א מימןש"ע

 הפת( )בצד ב' מ"ק קמג"א : ע"כ והתחתון העלףון מצד מעפוףחתוך
 מהוברת הניחה ובאמצע פבעת כעףן הפת מבףב חותך היהמהרי"ל
 למעלה אצבעותיו ח' הנףח דקה ובעוגה למעלה מלמפה פורםוהףה
 מע"ב התניא הרב בש"ע וכ"כ : עכייל ופרם ובירך למפה גודלףןוכ'
 ב' אות לאלילה בצףוצה בין הפסק בדףני החףףם דרך במידורוכ"כ
 מ"א מי' ש"ע בקיצור וכייכ : ףייא אות מ"ב כלל ארם בהיף וכ"כ :וג'

 קודם עלףה שבצע הפרומה לאכול ויש הג"ה כ' סעיף קם ש"עיבנ( : שם ובממגרת ג'מעיף
 מצוה חבוב משום והוא לתאבון נאכלת שתהא אחר פתשףאכל

 ואבודרהם בו הכל בשם הביא ב"ף ת"ל י"ח מייק בפו"ז וע"ין :עייכ
 חתיכת בו שמטות מחתיכה לעכו"ם או ועוף לבהמה להאכילשאףן

 חותך השלם הלחם מן כבר שחתך פרוטה באותה פףרושהמוצףא,
 אותה יאכףל לא להמוצףא, קפנה חתיכה פרומה אותה מן כךאחר

 ראיתי ואנף זה, לדבר ממך שאין זה על כתב והב"י לבהמה,הפרומה
 להאכילה שלא בה שמזהיר דמצוה, במצה להרקנפי טצות טעמףבטפר
 נוהגים רבים ראףתי וכן לזה הגון פעם ונותן ברית בן שאףנולמי

 דחד בזה המוציא בחתףכת בם לףזהר יום ממףלא בפסח, מוהנזהרףם
 בבאה"פ וכ"כ אבודרהם בשם מ"ב מ"ק במג"א וכ"כ עכ"ל, הואפעמא

נהק



ל ~פן"כפ די מיי המזון וכרכת הפת בצ"ת ענינילמומי
 חיים בהומפות וכ"כ : כ"ב מעיף התניא הרב בטוייע וכ"כ : כאוסאק

 חאי לבהמה להאכיל שלא ונהגו וז"ל שם זקנים בעפרת רעחןינ( עייש: יייב אות מייבכלל
 בו )כל המוציא חהיכת בה שנגע מחתיכה לעכויים ולאועוף

 ועיין : עכן'ל המנדגים מפר בשם אבודרהם הה"ר וכ"כ הרדהא(בשם
 כתב הבציעה מפרימת להאכיל אבל וז"ל מ"ב אות השקלבמחצית
 אבל ומשמע עכ"ל להמוציא קטנה חתיכה "פרומה מאותה כךאחר חותה השלם הלהם מן כבר שההך פרומה מאותה פירוגמ רזאלהפואז
 להאכיל רשאי ממנה שבצע אחר' שנשארה הבדולה פרוסה הפתמשאר
 הגדולה מפרומה בם מעט שקולפים נוהגאם ראיתי והעולםלעכו"ם,
 באשל ועיין : מהה"ש .עכ"ל להמוציא שבצע בפרוסה שנגעהבמקום
 ליתן שלא ו"ל האהרונים שכהבו מה וז"ל טבופשאמש מהגה"קאברהם
 שיאכל הראוי לגבי רק דה שאין נראה ה" לבעל .דדמוציאמהפריקה

 או הכירה מאפר שם נדבק או הרוך כשהפרוכה כן שאין טההוא,
 יהיה שלא לבהור ראוי אדם שלמאכל כיון היטב אפוי אינוקצתו
 עכ"ל: היטב ליתן ומוהר השש צד אין הי לבעל נרתן זה ידי ועלכן

 לאזניו ~השמיע צריך ב' מעיף : המזון ברכת הלכות קפ"ה סימןיך4(
 שיוציא ובלבר יצא לאזניו השמיע לא ואם בשפתיו שמוציאמה
 : בבאה"ט שם וכ"כ עכ"ל יצא בלבו קרא אהר אונם או חולימחכת' דאם ונ"ל יצא לא בלבו הרהר אם אכל א' מ"ק מג"א : ע"כבשפתיו
 דרוב כהב הרדים ובכפר וו"ל א' פ"ק תשובה בשערי שםוכהב

 עכ"ל כר"י והכיאו יצא לא לא37יו השמיע לא דאם ,הסכימוהפומקים
 במחציז וכהב : הנ"ל כמגייא שכהב גי מעיף התניא הרב  בש"עועיין
 וגם הכוונה, מעורר שהקול לפי רם בקול יברך ביחיד המזוןברכת מברך דאפילו כתבו ושל"ה חכמה ובראשית וז"ל 'בי מ"ק ,השקל
 כבון באטצע טה דבר להזכיר בורם הזמן אם ישכח לא זה ידיעל
 כלל חיים בהומפות וכ"כ : עכ"ל הדש בראש ואבא ויעלה כשבתרצה

 ון"ל ה' אות המזון ברכת קודם ישראל ישועהע בםידור וע"ןטר( : ור"ח השל"ה בשם ז' אותמ"ז
 רם בקיל הברכות וכל המוון ברכת לברך עצמו אתוירגיל

 הקדושה שער )ר"ח הברכות לענין וכן וכו' שנאמר בקול בפהלהוציא שצריך התורה בעסק רז"ל שאמרו דרך על הכונה, מעוררבקול הברכות אמירת כי בלחש, יברך ולא עשרה( דשמנה מהברכותוחוץ
 : תרמאב( מיי ובאה"ט חרדים ימפר האותיות בשער ושל"ה פ"ופרק

אות



 ~41כ8 די מיי המוט וברכת הפת בצ"ת עונילפופי

 הברכות הטאר המוון ברכת שמברכין באותן למחות וצריך ויאות
 וה ידי על כיבלחש,

 מכליעים,
 שוכחים וגם ונקודות. אותיות כמה

 בכל גדהי עיקר הוא שהכוונה תיבה, בכל המלות פירושלכוון
 יוהרו ולכן ו' אות : הקדוטרם במפרים כמבואר והתפלות.הברטות
 מהשמנה )חוץ שבקדת1ה דברים וכל הברכות לומר עצמםלהרגיל
 יפה ויוציא שאומר. תיבה לכל היטב אונו ויפה רם. בקולעשרה(
 תיבה כל בלחש יוציא עשרה השמנה וגם והנקורות. התיבות כלבפה
 ונמשיך המלות. פירוש לכוין הכוונה יעורר וממילא בשפתיו.יפה

 2 עכ"ל רצון יהי וכן לנצח* הברכות וכל הטובות כלעלינו
 כשאוכלות אבי רשות לעצמן מזמנות נשים ז' מעיף קצ"פ מימזמז(

 שאינן אע"פ הג"ה 2 שלנו בזימון ויוצאות חייבות, האנשיםעם
 אדם בחיי וכ"כ ע"ש ו' מעיף התניא הרב בש"ע וכ"כ ע"כטבימת
 וצריכין . ת"ל י"ו אות חיים בתומפות שם וכתב כ' אות מ"חכלל
 רק כלל , באמירה יענו לא וגם לעצמן לזמן ולא שלנו בזימון לצאתדוקא
 שלא וכו'( בירן הרשות בלחש לענות רוצימ )ואם וכו' ויכוונוישטעו
 ש"ע בקיצור וכ"כ 2 עכ"ל יחר בחבורה ונשים האנשים נראהיהא

 * : כ"ב מעי' מ"המימן

 צריך מים לו יש אם ב' סעיף : המנחה תפלת זמן רליינ מימן ז(י
 ולא לכלור שום להן יורע שאינו אע"פ להתפלל כרי יריוליטול
 מים לו אין ואם לתפלה( יריו ימול מלמודו עומר ואפילו )הג"היברך.
 בצרור ידיו וינקה ז' מ"ק הימב באר : ע"כ לימול צריך אינומוומנים
 ב"ח. ביחיר. להתפלל יטן לו ישאר שערייז אע"פ הציבור עםויתפלל
 נ"ל מקום ומכל וכו' מלמורו( )עומר ח' מ"ק מנ"א : עכ"ל ע"שע"ת
 בומן כנון בלימודו כך אחר שהפמיק אע"פ לתפלה יריו נמלראפ

 במכירת שמפמיקין בשבת ומ"מ וכו' שנית ליטול צריך איןשדורשין
 המיח לא א"כ אלא מומף לתפלת שנית ליטול שצריך נ"להמצות
 לתפלה ליטול צר~ך מקום מכל ואכל לאכילה יריו נמל ואםדעתו
 נפילה דהוי שחרית ידיו ברחץ כן שאין מה לתפלה נטל שלאכיון

 : ע"ש ז' מ"ק בבאה"ם וכ"כ : עכ"ל כנ"ל ר' מי' עייןלתפלה
 לברכה כשרות ירים מתם שכתב ח' אות באשל בפרמ"נ תייזיףץ(

 הכנמת בבית שהוא זמן כל מיקל א"ר תיין לתפלה,ופמולות
 אדם בחיי פמק וכן : ע"כ שנית ליטול צריך אין מצות שמוכריןאע"פ
 מ"ם מימן ש"ע בקיצור פמק רכז וכרמ"א כהמחבר א' אות ז'כלל
 וכן הרעות שני שהביא ה' אות שם השלחן בממנרת תיין ר'מע-ף

---------.-- - - - - - - - - - - -  הביא 
 ב'. מ"ג דף שיימ לקוטי ספר בסוף נדפס הסעיף המשך*



לא גי"מ ד' סי' מגחה עררלקימי
 האחרונים ודעת שם וממיים 2 א' אות ז' כלל חיים בתוספותהביא

 יריו ינקה מקום מכל מים לו אין דאם נ' אות שם וכתבלהחמיר.
 כלל ארם בהיי ,כ.כ עכ.ל אהרמים בטפה, ואפילו דמנקה מיריבכל

 : עייש וי אותליינ
 פרשת לומר שנהגו שכתבו יש הנ"ה , א' סעיף רל"ימימןיכש(

 עאכ הוא יפה ומנהנ וכו' המנחה תפלת של אשרי קודםהתמיד
 שם וכייכ עכ"ל הקטורת מטום כן נם לומר וטוב ב' מ"ק מג"אוכתב

 בשם ו' מ"ק קל"ב במימן באה"מ וכ'כ ז"ל יאר"י בשםבבאה"ט
 שכתב תשובה בשערי שם תי'ן מנחה: קורם קטורת לומרשל"ה

 האר"י מרכו שקכל מהר"ח בן וויטל מהראש שמידור הבוונותשבמפר
 יאמר מנחה קודם בףן לדוד תפלה אחר בין הזמירות במדרשבין
 וכ"כ שע"ת: עכ"ל צריקים באור וכ"כ שהקטירו אלק4נו ה' הואאתה

 יריו ףטיל מנחה תפלת מדר וז"ל א' אות ל"נ כלל חייםבתומשת
 : הקטורת מטום כך ואחר התמיר מרשתויאמר

 במידור וכ"כ : מנחה תמלת בדיני החיים ררך במידורוכ"ככ(
 יוש"ה במפר תחן : ש ע" ז' אות ע"ב ק"א דף ישראלישועות

 קודם לומר ויזהר וו"ל המנחה חפלת בענין י"א פ*ק שביעישער
 בהתלהבות כן בם פטרק כל צכנאות הי ופם*קף הקרבנות פ-שיותאשרי
 ח' אות הנ"ל ףשראל ישועות במידור עור וכתב : עכ"ל וכו,נרול

 יאמר ללילה ממוך ער מנחה להתפלל נתאחר אם מקום ומכלת"ל
 השמנה אחר והקטורת התמיד מרשת להמר ויוכל עשרה הטמנהאשרי
 ט' אות שם : בזמבה עשרה השמנה להתפלל היא העיקר כיעשרה

 כך* כל להמתין רוצה אינו עבלה והבעל לררך ליסע רוצה אםוכן
 להתפלל יצטרך' שלא כדי עשרה והשטנה אשרי נםיעתו טרםיתפלל
 ועיין : עכ"ל בררך יאמר והקטורת התמיד ופרשת בעבלה.מיושב

 : ק"ח מימןלעיל
 מעיף עיבית*, שי , שמע קייאת ביכת' ייז יי'ר מימזכא(

 להפמיק אין וכו, לתפלה רערבית באולה בין לממר איןב'
 רינן המר2*ם רכין ומל א' מ"ק מב"א : וכו' לתפלה עינינו יראובין
 עלמא לכולי חיבה וברכותיה שמע קריעת בין אבל וכו' בשחריתכמו

 להפמיק ואשר שכתב ר, מעיף ען מימן ש"ע בקיצור ועייןעכאל:
 מכריז שהשמש ימה עשרה השמנה לאחר ער רחום תעא תחלתמן

 וכ"כ התפלה: צורך רהוי משום הפטק הוי לא ומפר. פל ויבא.קלה
 הפמקה ולענין וזייל במופו שוא קים רף א' חלק מהרי"חבלליפי

נטרנת



 שאם ר' ס" שבנרז ע3ף3ףלמרמי
 טומע קרףאת בברכת כמו רינו רערבףת יעמייע קרףאתבברכת

 * עכ""ע"ש דש"רף"

 שנח. עניני ה'סימן
 שכת כערב מנחה להתפלל ששהה מי ט"ר מעימ רם"נמימזא(

 אמףררז הףינו כ"ח מ('ק שם המג"א )וכתב שכת הקהל שקבלוער
 בית באותו מנחה יתפלל לא רם"א( מימן מוף ' כמ"ש לרירןכרכו
 חול. טול . תפלה וףתפלל הכנמת כףת לאותו חוין ףלך אלאהכנמת
 אףמ עמהם שבת' וקבל ענה אם אבל עמהם. שבת קכל שלאוהוא
 בשייע וכ"ב * שהףם ערבית ףת""" א"א הול תפ"ת י(התפל"ףכול

דו4-

 בערב מנחה, התפלל ולא טעה כדין וממףףם כייג מעףף התניא'
 בףו"ט* דה"ה שם וכתכ ט' מעיף מ"ם מימן ש"ע בקיצור וכ"כ :שבת
 ברכו: אמףרת ףויים וקבלת הטיבת לףום שיר .מזמור הףינו שכתוקבלת
 בדף3ף החיףם ררך , במירור וכ"כ ר' אות לן'ג כלל ארם בחףי .וכייכ

 * עייש וי אות מנחהתפלת

 וכו'( עמהם' שבת וקבל )ענה הנ"ל מימן חףים כארחות ועיףן41(
 דנראה ע"ב י"ב דף שבע כאר בחלק אור מאורף במפרכתב
 להתפלל רעתו אם אבל צףבור כשאר קבלה לשבפ רוקא ררףףקמלשונו
 לחוטו. אףן השומע כחיוב בחול גם שעושה מצוה ררך וענהמנחה,
 ברבו ףענה שלא התה"ר דלשון ואף דהרלקה. כתנאי הוףישפיר
 רזנאף מהנף רלא 'בו הכל כועת סכר רהוא משום ענין. ככלמשמע
 טוהבףא ףוצוייש כרברףנו השייוצ רףיקף לדירן כן שאףן מהבהילקה

 2 עכייל לרבריוראיה
 הציבור לקכלת ממוך הכנמת לכףת כא אם ט"ז מעיף שםש"עג(

 ףקבלו. ףתפלל שכעורו פף על ואף מנחה . לה'תפלל מתחףלשבת,
 הפו"ו וכתב : בהיתר והתחיל הואיל כלום בכך אין טובתהצףבור
 משמע , עכ"ל ברכי קורם לגמיר שףוכל מכור טוהיה והיףנו ב' ,מ"ק
 שיגףלו ער עשרה השמנה לגמור יוכל שלא ' יורע שאם להטו"ורם"ל

 כלום( בכך )אףן כייפ מאק מגייא : באףם4ר התהיל הוי לכרכוהצףייור
 לא הכא מקרם' מ-ל וכו' באיכטיר התחףל מקרף גוונא האי רכיאע"ג
 תה"ד דברי והו שם שרר הלבושא ו~תב עכ"ל 'וכו' האי ,כנוליקפיףנן
 יוכל לעלא ףדוצ דאם מהיא"ף כתב בכתכףם אכל הכ"י המכףםוכן

 : בי מייק הפושז המכףם ולוה באףמור התחיל הוףלגמרר
 אברהם מו"ה הגאון מהרב הרף שעל 'אברהם' באט~ל ועףיןד(

אופנהיים



לב ש"ם י' מי' שבת ע3י3ילמומי
 קהים תפלה חצי אפילו יגמור שלא לו שירוע ואף וזייל כתבאופנהיים
 אליי במפר להיתר המכים וכן כמוייז רלא במג"א משמע כןברכו
 : כ"פ אות וכאשל בי אות במשבצות הפרמייג פמק וכן : עכיילרבה
 החיים ררך במירור וכ"כ כמג"א כ"ר מעיף התניא הרב בשייע פמקוכן

 ה' אות ל"נ כלל ארם בחיי פמק וכן : ו' אות המנחה תפלתבריני
 רעק*א בהגהות ומצאתי : פ' מעי' מ"ם מימן ש"ע בקיצור וכ"כלהיתר
 ה"ה להתנות. יכול רבהרלקה יקיי"ל ילמה ח"ל ש"ע הגליוןעל

 )פי' ולהתנות ברכו לענות ' רצריך ה'ל כן אם תפלה, קורםבכרכו
 לבית מחוץ מנחה להתפלל ויכול שבת מקבל שאינו , שענה(קורם
 : להיתר בהריא י"א אות כ"י מימן ישראל בנזר וכ"כ עכמלהכנמת
 לביתו כשיבא אי מעיף הין: ער קייוש רינ' רע"א מימזש"עה(

 שיזכור כרי לקרש היינו אי מ'יק היפב באר : מיר לאכולימהר
 בתחלת כי לילה קורם שיקרש שבת בתקוני כתב בכנימתו.שבת
 צרק מזל ו' יום ובמוף עליו מושל וממאל מאיים מול הוא שבתליל

 יקיש לכן פוב ואחר רע אחר טלאכים שני והם ציקיאלומלאכו
 מ"ק המנ"א וכ~כ עכ"ל מאיים ממשלת 'שיעבור ער ימתין אובציק

 הלכות ח"ים 'בתומפווע וכ"כ ג' אות התניא הרב בש"ע וכ"כ : ע"שא'
 2 נ' אות ו' כללשבת

 בממכת מיש"י הכיא המולות הילוך בענין השקל - במחציתת"ןו(
 ברקיע מאורות נתלו י' יום שתחלת שכתב ע"ב קב"ט רףשבת

 ומארים י"ב שעה שהוא הששי יום מוף משמש ציק כן אםוכו'
 והוא ומלחמה חורבן על ',,ממונה והוא שבת ליל תחלתשאחר-ו
 ההשואה שעות אלא זמניות טועה אינן הילוכן מיר אך וכו' מ*מבממשלת

 שוים ולילה שיום בזמן אלא אמורים אינן שכת תקוני יברי כןאם
 כן שבת תקוני לרברי ל*תא שואם ולילה יום שאין בומן וא"כוכו'

 חלק מ"כ מימן ישראל נזר במפר וכ"כ : מחה"ש עכ"ל למענ"רנראה
 וממיים הנ"ל שבת תקוני רברי הביא א' אות רימ*א בלקופיב,

 )היינו ההשואה שעות מן ששית בשעה חצות אחר ו' כיוםרלוצולם
 זיגיר מן היינו שביעית ובשעה צרק משמש 6 וייגיר עי 5 זיינירמן
 בזכור ועיין ובאה"פ( ומחה'ש )מנ"א מארים( משמש 7 וייניר עי6

 קורם לקאש נכון וז"ל י'א בשם שכתב קירוש ע' א' חלקלאברהם
 עכ"ל מאיים מזל בגבול יכנום לבלתי ' יאפשר מה כלהלילה

 : ו'טמ"אליקמטי
 ש:תב למ:"א שמביא שב ל'ב רף ב' הלק מהרי.ח כלכךמ' המיןן(

נשם



 ש"כם רי םי' שבת ענףבאלמומי
 'ראוי בחפאי כי אם והנה תאל כך אחר וכתב הנ"ל שבת התקוניבשם
 אה-חים שלחמ אצל שיש טי כי בדעת קשה ערום כל אך נההלוהר
 קמנים בנים לו גשיש מף רה"ה )ונ"ל וצמאףם רעבים הם אשרעניים
 עניים ,מתנת כח נרול כי אם הצמאים( רעבףם והם שלחנואצל

 והה5ירים הצרףקים על תשניח ואל לרחמים. הרףן מרתטומהפכין
 אין וופובם כנפףהם תחת לחמות באו אשר אורחאם להם שףששאף

 רבם פני לקבל . באףם אשר אנשףם אותן כף ו'. טועה ערמקרשףן
 כשהיה זצלל"ה מףערומלאב שמעון מו"ה הקרוש הרב בשםושמעתף רעבונם: לשבר יום מבעור וטועמףן באו כן מנת ועל רבם מנהביורעףן
 הט1 הרחמן אב: הפיום ארנמר הי' ל'שביעףת ששףת טשעה בףןמקרש
 העשעות מן בפשותינו וףצףל אףתבים* ברףת ויוכור עמומים - עםירהם

 ! מהרףייח לקומף עכ"ל וכו'הרעות
 המפטיר אףן ו' מעיף וכרכותףה* הפטורה רפני רפייר מימן שייעףץ(

 ו' מ"ק מג"א 2 תורה המפר לבלול הבולל שיבמור ערמפמיר
 תורה במפר רהא והבמ"ר ממ'ימ וכייכ כן כתב תניא בספר גםאבל הב"ף* עכ"ל בועם לו מופבא ואףבף שהפמףר מה על וףברך שיראהכרף הברבה אחר ער הנביאים מפר למלק שאין הבאונים בשם ט4'ץוכתב
 וכ"כ 2 המב*א עכייל הברכה אחר ער תורה המפר לימול אמור כןגם

 בש"ע ועיין : כמבייא ףייב מע" התניא הרב כשייע וכייכ רי מייקבבה"ם
 להפפיר המפפיר יתחיל לא וז"ל ף"א מעיף הנ"ל מףמן התואהרב
 ולשמוע להבין יוכל הבולל שבם כרף הם"ת לגלול הבולל טיבמורעי
 שבפפר הפרשה כמו ההפמרה לשמק הכל על הוא טיהובהממנו
 ה~מורה ומרר קוטיש ברףני החיףם ררך במארור וכייכ : וכויתורה
 מאמן ש"ע בקףצור וכ"כ יייר אות לייא כלל ארם בחיף וכ"כ : ב'אות

 ! ב' מעי'עיים
 להתחיל להמפמףר ואין חייל מ' אות מי טשער אפיףם בשעיי תייזכם(

 ויכרוך תורה המפר וףגלול המבביה שישב ער הפפורהברכה
 שלא אע"פ הגולל שימתום מיר להתחיל מקאלףן והעולם מבףב*במפה
 : א' אות ע"ם מימן השלחן בממברת רכ"כ 2 וכו' עריףן במפהכרכה
 אפרים טוערף 2 הפרמ"ב י4שם ףיים אות ל"א כלל חיףם בתמטפותוכ"כ
 לפנע פתוח הימש שיהי' ער הכרכה להקחיל אין וז"ל י"ר אהע .שם

 פתחה ףהיי והחומש הברכה וףאמר שבנמיאים. הפטורה עהטםבמקום
 מעיף שם 2 וכוי שבנביא ההפטורה אומר ה~רכה במר ואחרלפנףו
 שאמר המפר מלפניו ימלק לא רהפפתשה המפמיר סעעשיףםל"ד

החחטרת-



%נ שעם י' מי' חרדש יאש ענינילמדמי
 נראה שיהיה שלאחריה הכרכות שינמור אחר עד מתוכוההפפורה
 פתוח. נשאר שיהיה ופוכ המפר. מתוך שאמר ההפפורה עלשמברה
 שערים בפתחי תיין 2 לגמרי משם המפר למלק אין פנים כ4ועל
 אפילו למפר אמור כתב מ"א אות שם אפר*מ י~ערי עאש2 ופוכ בד"השם

 בעת כמו שישלים עד בנכיא קורא שהמפפיר כעת תורה'בדברי
 : התורהקריאת

 בדילוג הלל וקורים ב' מעיף : חדש ראש הלכות תכ"ב מימן ש"ע-י(
 בתחלה עליו מברכין שהציכור אומרים ויש ציכור. בין יחידבין
 אומרים ויש עליו. מברך אין והיחיד יהללוך. ולבםוף ההלל אתלקרא
 ויש הכ'ה : וכו' במוף ולא בתחלה לא עליו מכרך אין -הציבורשאף

 מקום ומכל אלו במדינות נוהגין וכן עליו מברך היח*ד דנמאומרים
 ו' מ"ק מג"א : הציבור עם עליו לברך כדי כציבור לקרות אדםיזהר

 הציכור עם תחלה הלל יקרא להלל ממוך הכנמת לבית בא' ואשכתב
 מותר דזמרה פמוקי אומר כשהוא ואפשר )ב"ח( יתפלל כךואחר

 שמומיפין ממזמורים גרע דלא הצ*בור עם הלל לקרא באמצע*להפמיק
 במוף ולא בתחלה לא ההלל על יברך לא דאז נ"ל מיהובשבת.'

 לברך שלא פומקים דהרבה כיון כן יעשה דר"ח בהלל דוקא לכןוכו'
 : דזמרה פמוקי באמצע אותו יאמר לא ההלל שגומרים בימיםאבל
 וכ"כ : פ' אות קי"ח כלל אדם בחיי ךכ"כ : ז' מ"ק בבאה"פוכ"כ

 הלל קח*ם החיים דרך כמידור הב"כ : ד' אות צ"ז מימן ש"עבקיצור
 ליוצר ישתבח בין אמנם וז"ל במופו ב' אות החיים בדרך שםוכתב
 בברכה הציבור עם הלל יאמר הלל את שנומרים בימיםאפילו
 עליל נ"ד( מימן )עיין וכו' מצוה דבר לכל מפמיקין דהא ומוףתחלה
 השלם: בנהורא וכ"כ : ו' ואות ה' אות הלל קודם יעב"ץ במידורוכ"כ
 חלק מהרי"ח בלקומי וכ"כ 2 הלל קודם ישראל ישתהת במידורוכ"כ

 : כ, ובעמוד במופו ע"א צ"א דףבי
 במפר כתכ וז"ל פ' אות תכ"כ מימן חיים ארחות במפר רעייזיא(

 הברכה בנומח ע"א קפ"ז דף שבע באר בהלק אורמאורי
 דשניהם ההלל. נאמר נומח ובאיזה הלל את לקרוא נומק אטהשנמצא
 נוח ובדילונ הידתי כולו משמעות ההלל שנומרין בימיםיצדקו.
 בשם ז' מ"ק באה"פ עיין ח"ל י"א אות שם ערד : מתם הללפפי

 דזמרה. פמוקי באמצע יאמר לא הלל שגומרים דבימים ו' מ"קהמג"א
 כשגומרים התפלה קודם אותו יאמר לא וכן כתנ שמשון נזירתובמפר
 פי על הנדולה כנמת ' אנשי שתקנו תפלה מדר לשנות דאיןההלל
 שרות ון5



 ים"כמ ד' מף' חודש יאש ענינילכהרםי
 ' בהב"ה ב' מע'ף תכ"ו מהמן ש"עיבנ( : ע"כ צ"ב דף ב' חלק מהרי"ח בלקוטי הנ"ל בשם הבףא וכןהנייל בשם חי ארוז תכייב מףמן חףףם בארחות וכ"כ : עכ"ל דומרהדפמוקי וישגבח שאמר ברוך כמו ברכות שנף הם ולאחריו לפנףו הללדברכות הפומקים. וכל ל"פ דף מוכה מבמרא להדיא נראה וכן שםוכתב הלל של ראשונה ברכה אחר אמן שגנונין פרמאב בשם שכתב איאות צייו מףמן ש"ע קיצור' סועל הפנףם לחם במפר ועיין * גרוליםמורות

 ומף וכו' שבת במוצאף ואפףלו הכפורףם יום מוצאף עד אלובימים הלבנה מקדשףן סואףן נוהבףם וו"ל מ"ו אות תר"ב מףמן אפרףםבמטה העףין 2 משהינן לא מצוה רשהוףף וה ממפעם כפורףם ףום לפנילקדשה יש וכן ווייל שכתב וי אות מוף לבנה ק"דוש קודם ףעבייץבמ~רור ועףין * מהרמ"ף בשם וקנףם בעטרת שם וכ"כ 2 עכ"ל וכיותףנועל ותומףף וו מצוה שתבא כדי אותה סרקדסד מוב שאדרבא שמעתףואני כתב לבוש וז"ל. ד' אות תר"ב מימן בבאהייט יעףףן : עונותמחףלת על בצער שרוףם דאו ה' מ"ק מב"א וכתב 2 הנ"ל מףבון הש"עשעל שלמה חכמת בחיבורו מהרש"ק דעת נראה וכן : החףים דרךכמףרור וכייכ : תרייב מףמן בהב"ה וכ"כ : הכפורים ףום קודם ולאכאב ט' קודם הלבנה מקדשין אףן
 אתן למטה באלף ומם וכתב : הכפורףם ףום קודם לקדשה ףוכלאו. לקדשה ףוכל שלא הכפורףם 'ףום אחר לו שיהיה אונם לאיוהשחוגעגע

 בלקופי יעיין : ע"ש הבר"א פמק ומן שם וממיףם כ"ה אות תר"בבם" אפרים למפה הנמפח המבן אלף במפר הביא וכן 2 עאש כהנ(ילשהביא ר' אהז וזר"ב מןמן חיףם ארחות במפר קנוד ועיףן : חףים ארחותעכ"ל הכפורים יתם קודם הלבנה לקדש האפשר בכל מהדר גמהואתלמידףו מבדולף שהיה חמי ארומ"ו אצל ראףתי וכן כן. הקדושףםרבותףו נהבו וממתמא מוידףפשוב. וצוקייל מהרףייא הבה"ק אדומוייר נהב וכןכן. שבהגו איומףר רבנף מבדולי הכיא ב' חלק ללב ףפה וי"פרהלבוש. כדעת ני אות טייו מ4מן חף לכל מועד ובמפר קם"א מי' ב' חלק חףים לבבמפו4 המכףם וכן טעמףם. מכמה הכפורףם ' ףום קודם לברך נכוןדףותר שכתב רפ"ב אות ט' מימן באצבע מורה בחלק הקודשעברדת במפר עיין וו"ל י"ב אות תכ"ו מימן חיףם ארחות במפר יעףףןינ( : ע"ש הדעות שני הבףא ן' מעףף ק"ל מףמן ש"עבקיצור ועיףן 2 עכ"ל כן שמובר מף עוד יש וכן הדין ליום לו ממייעתוו מצוה שתהא הכפורים יום קודם לקדש הלבוש דגנת הכף בלאו כףף'יו
מהר'*ת



לד ש"ם ד' מ" "רדש יאש ענינילמופי
 שני הביא ע"א ע"ח רף ג' ובחלק ע"ב צ"ח רף ב' חלקמהרי"ח

 : ע"שהרעות
 אותה מקרשין ואין בהנ"ה שם הנ"ל. תכ"ו מימן טרעין8(

 ביום להתיר פמק א' מ"ק בפו"ז תיין : פוב יום בו שהלשבת במוצ~
 יקדשו שלא שכן ומכל ו' מ"ק מנ"א : ע"ש שבת במוצאי שחלפוב
 הרקנ"מ וכ"כ זה על פעמים הרבה כתנ ע"ח מימן ומ"ע שבתבליל
 כתב וב"ח הנמ"נ. וכ"כ התיר שמהר"ש כתוב ובמהרי"ל פ"ו.םימן
 מעטוה ועשה מוכות של א' ליל ער הלבנה נראית לא אחתשפעם

 אבל עכ"ל כך אחר לקרשה אפשר שאי מאחר וקרשוה.בקראקא
 עכ"ל המור פי על פעמים הרמה שיש מאחר להקל אין אחרבענין
 תיין שכתב תשובה בשערי ועיין : ע"ש ה' מ"ק בבאה"פ וכ"כ :מנ"א

 ויש שבת ליל ער נראית לא אם ל"ח מ4' נ' חלק יעקבבשבות
 אופנהיים רור מו"ה הנאון האריך שבת במוצאי לקרש שהותעריין'
 כן רעתו שאין נראה ש"י בעל והנאון שבת בליל לקרש להתירז"ל
 אין שאם נראה מלשונו וכו' שבת במוצאי לקרשה שהות ראיכאכיון

 לקרשה רמותר מוה יעקב השבות נם במו"ש לקרשהשהות
 : שבתבליל

 הלבנה נראה לא אם ומיהו שכתב ב' אות חרש בפרי תייזמד(
 וכ"כ רמברכין פשיפא לחרש פ"ו ער תשרי וכחרש נימןקחרש

 וז*ל ג' אות לבנה קירוש קורם יעב"ץ בסירור וכ"כ : עכ"ל ב"חבמפר
 שתעבור לחוש שיש לא אם ביו"פ. ולא בשכת עליה לברך שלאונהנו
 שם : בשבת אחת פעם וקרשה מעשה אמ"ה שעשה זכורניעונתה.
 בכלל. י"ו ולא המולר. מיום י"ו ' ער עליה. מברכין אטתי ער ר'אות

 חה וממיים וט' להקל לעת מעת יום. פ"ו רחשבון עיקרוהנראה
 שת לבנה קידוש בריני הה4ים ררך במירור וע'ין : עכ"ל בעינימהריר

 וכ"כ : במופו מ"ו אות קי"ח כ% ארם בחיי וכשכ : ככ"ח פמקנ'
 : עעש י"ב אות צ"ו מימן ש"עבקיצור

 על וצוקלה"ה מקמארנא הנה"ן מהרב חמר נצר במפצ4 הג"זם!ז(
 מקרשין כשיראה ובפרפ וו"ל ה' משנה ר' פרק אבות8רקי

 יומף בית להרב מח8ה רמ"א נם באמת אשר יומף בית הרבכדעת
 הנאון המכים וכן הנרולה כנמת כרעת כשמקרשין ומכ"ש רקבר.על

 כשמקרטרן ומכ*ש הנמרא. פשפות מוכח רכן בכלל ךער רער רבאאליהו
 כ5 לשט מהכח שק מר"ח שמחשבין והחמירים הצריקיםכרעת

 הזכירו ולא רבריהם שמתמוהראטלנים
 מי~

 וכן כרבריהם. כלל
מוכה



 ש"בן ד' ס.' חודש ראש ענינילמומי
 לקרש. יכולין להריא החמרון ניכר שאינו ומןכם אורה, הנאת על מברכין ואנו מחרש עשר ששה עבור ער אלאלהריא ופבימתה פרירתה ניכר אינו הואת הלבנה אפילו שוף. מחרש.עשר ששה עבור עף אלא נפבמת עליונה הלבנה שאין בףבריהםכמובא האי ורב שרירא ורב באון חמאי רב ביף וקבלה חמקרטויןמחרשין אנו מוהשת הלבנה על רלא חרא אינו זה בחמרונה. וקלבבה כב, ן,.ם לך יקשה ואם וכו', ממיץ הר"א בשם אשר*י מהבהות בהריאמכח

, 
 : עכ"ל וכו' מעריב מיד להתפלל ורשאים מעריב בתפלתלהמתין הציבור להטריח אין שעות כמה אחר עף הלילה בתחלת ורחה לאאו הכי עביר לא אי מקום ומכל שכתב ו' אות למטה באלף שםועיין ממב. יום של מער~ב י"פללו כך ואחר הלבנה לאתט ויאותודגוכפים בצאת מיף לקרשה ויש בשבת. חל אם אפילו או אותה יקרשוםתבות של ראטינה לילה' עף יוה"כ במוצאי הלבנה נראית לא אם ח"לה' אחע תרכ"ה מימן אפרים במטה ועיין % הרעות כל שהביאע"א צ"ח וףף במופו ע"ב צ"ו רף ב' חלק מהרי"ח ל(וטי במפר ועייןיןן( : עכ*ל וכו' ובירך עמף מחלה"ה שלהוראתו שמע אשר ' וכל שתא לכולא החי טבא ומימנא לברך טרשכראף לבנה קידהט מצות בהערר מאה ברול צער לך שאין השנהראשית תשרי בחרש כש"כ חרשים בשאר כך ואם דבריו לפי לפניומעשה כך עשיתי ילרותי בימי וכבר קנ"א( או"ח ומשיב שואלותטרבת ק"ב מימן או"ח חת"ם בהעטובת י"ו ליל מענין עוף )תיין ע"ש י"ובליל ולברך הכגה"נ על לממוך שהעלה משה השיב במפר מחלהייהתשובת תל תכ"ו מימן המג"א הביאו הב"ח על וממכנו בברכה מהמהלר'"ו ליל טוב ביום ברבים הלבנה וקרשנו בטהרתו הרקיע נראה כךואחר הגשמים ממקו שעה ואחר וכו' בנו רוח קם ולא מים בשטףמרובים בשמים ויררו העבים נתקשרו שוב מזב יום ליל בכניםת ערבלעת והיה וכו' הלבנה קרשנו ולא והלאה יוהכ"פ מכץרם מרוביםגשמים או שהי' תרכ"ח תשרי בחרש י"ב יום בשבת וו"ל ח' אותהאוינו בפרשת וצוקלה"ה ממיבעט הבה"צ מהרב לב ייט"ב בממר תייןין( : עכ"ל וכו' ברכה לברך אימור הוא שבחלשם ולא ללימור כשמכוין אררבה שטות וה וללמור. במרא ליקחוהנוהגין וכו' תשא לא בה ואין צריכה שאינה ברכה משום אימור אינושבח בררך , ברכה אמירות כוה שענין קור הראשונים, רברי וכלהמוביא פשטמז מוכח כן כי ולו' מאפטא העשיל יהושע אברהם מו"ההנאון מעשה עשה וכן
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לה ,ש"כו ה סיי חורש ראש עיינילמופי
 בשו"ת עיין שכתב בההוטפה למפה יי אות המנן באלף שםשיין

 שבת( בליל )לקדשה שמותר מעם מ"ח( מימן די )חלקהרשבאא
 ומחדשה הלבנה שברא הוא ליוצרה.ברוה אלא ללבנה אינה דהמברךמשום
 עייש. התחומין מן למעלה ולא טיוד למעלה אינו יתברך והוא חדש.בכל
 חשש על שכתב הרר'א בשם ל'א( )טימן יעקב שבות בשו"תתיין

 ל*י מעשרה. למעלה השכינה פני ויו"ט בשבת להקביל שאיןהמחמירין
 : ע"ש עמו לדבר אסור יהיה לתחום חוץ חבירו רואה אחד אםזה

 : בההוטשת ע"ב נ"ז דף כנ"ל שהביא המנהבים מעטי בטפרחעיין
 בארהש עיין ח"ל י"ד אות תכ"ו טימן חיים ארחות בטפר ועיויט!(

 ואז ישו ליל עד הלבנה נראה לא אם ה' מאק תשובהושערי
 חלק לאברהם בזכור עיין בברכה לחדשה מותר אם וזכה ברההיא
 קיין בזח. הפוטקים מחלוקת שהביא בהשמטות ובטוף ב' אותנ'

 אמרינן ולא בברכה לקדשה שיש שכתב י"ד מימן משה השיבבשו"ת
 מהדורא ומשיב שואל בשו"ת להיתר וכייכ וכוי. להקל ברכות טפקבזה
 כך ואד~ח שאוטרים פוטקים שמביא וע"ש קנ"א. סימן ב' חלקקמא
 והעיד בברכת לקדשה שיש כתב ד' טימן יהודא מחנה שבטפרמביא
 [מנחת במפר ועיין ע"ש. זצללה"ה מקמארנא הנה"ק נהב שכןשם
 בעל זייל שמעריל מוייה הרב בכתני שראה שכתב ע"ב נ"ח דףפתים
 המובא טונא כהאי מעשה נעשה שבבראדי תפלה. עיוןהמתבר

 עוו : ע"ש וכו' דשם האב"ד מאיר מו"ה הנאון בפני הנ"לבבארה"מ
 ק"ב טימן או"ח מופר חתם ועיין ח"ל מברעזאן הגאון בשם שםהביא
 ולכל מערבא. לבני נם טיהרא מיכמי שעות דששה יכיוןשחידש
 בשעת להתיר נדול צד יש . שעות י"ח בעליל נראית אין עולםבאי

 : וכו' מ"ז ביום שעות ששה תוך לכתחלה לקדשההדחק
 חל ואם וז"ל ומ"ם בד"ה הנ"ל אות חיים בארחות הביאעריכ(

 מחלוקת דהוא הנ"ל ומשיב שואל בשו"ת עיין בשבת פ"זליל
 שבירך מעשה כן שעשה שם ומשיב בשואל וכתב ומטיים- וכו'קדומה
 ע"ש: לזה ממכים היה הרשב"א דברי הרמ"א ראה שאלו שבתבליל
 ליל חל דאם שם שכתב הנ"ל לאברהם בוכור קיין שם כתבעור
 ביו"ט או בשבת הלבנה לקדש יותר נכון טוב ביום או בשבתט"ו

 והביא וזכה ברה הלבנה אז יהיה אם טפק שהוא פ"ז עדמלהמתין
 וכן שם ומיים ויו"מ בשבת הלבנה לקדש להתיר תשובות כמהשם

 קכ"ז טימן אדם ובתפארת ר"ח הלכות בח"א תנ"כ להלבהנקפינן
 נ"ז מימן ברכה עמק בספר וכ"כ ויו"פ . בשבת הלבנה לקדשד'מותר

ראם



 ,1"כש די סי, חיש ראש עממלמופי
 בעיקרי ועיין וכו'* אז לקרשה מותר יוייפ ער הלבנה ט-אה לאדאם
 לקרש חטח1 שום שאין יצחק הפחד בשם שכתב י"ו מימן אוחהר"פ
 לחדש שיש ראיות ממה כתב ו' םימן חנה קרית םפר הבשםביו"פ
 דברי בםפר ועיין וכו' ע"ש עוברת. המצוה שאין אף ויו"פ בשבחגם

 פשום דהרבר וכתב בזה שנאמרו הפעמים כל שאטף וה םימןמנחם
 לרבים הודעתי הזמז גמר שהיה קודש שבת הכליל מעשה*עשינו' וכן זמן עוד נשאר שלא הדבר יצפרך 'אם כלל לחוש לנושאין
 איש יברכו זורח הלבנה אור הלילה יהיה שאם מעריב תפלתבעת
 ולא ויו"פ בשבת לקדשה שרי כך. ,אהר לקדשה יוכלו שלאזל חשש אפילו לחוש יש ראם כן גם מיים שם ובתפא"י היה. וכןבביתו
 יו"ד בחלק השלחן מםגרת בםפר הורה וכן המצוה החמיץל

 : וכו' כ"ד םימן הםפר שבםוףבמנהגים
 כמנהגים והראוני וז"ל מברעואן הנאון בשם שם הביא עריכא(

 הקדוש, מורו בשם מקומות בכמה ברמייא שהובא פורנאמהרייא
 וכו' הדין ביום מגין זכותה שיהיה הכפורים יום בליל הלבנה. ,שקידש
 עוד ע"ש* לעיל שהבאתי האוינו מפרשת לב ייפ"ב מםפרוהביא
 זמן ימים ב' רק אין דאם ראיתי קדושים הדעת ובכתבי שםכתב
 המנהגים פעמי בםפר ועיין וכו'. שבת בליל לקדש מותר הלבנהלקדש

 וכתב הנ"ל. קדושים הדעת דברי הביא ע"ב מ"ט רף אחיוןבקונפרום
 וקידשו בשבת שחל םוכות עד הלבנה נראה לא תרם"ה ובשנתשם
 צלול היה לא כי התפלה אחר א' בליל לבוב פה הציבוראותה
 עבר לא כי ומלכות בשם ב' בליל אותה קידשו אנשים והרבהקודם.

 : וכו' ומן מהמולדעדיין
 : באב תשעה עניני ןץ'םימז

 ב'אב  תשעה חל אם סעיסנ תקנ'ב ס~מ; באב תשעה הלכותא(

 שלמה כםעורת ואפילו שלחנו על ומעלה המפםקת בםעודה ייןושותה
 שלא נפש בדאבת ישב מקום ומכל י"ד מ"ק מגייא : מלכותובעת
 וו"ל או"ח ש"י ערך בםפר תיין : י"א ם"ק באה"פ וכ"כ בשמחה.ינהוג
 ע~'ד ולפי וכו' חולק והמור וכו' כך רגילין אין א% אבל בשרלפיכל דמי שפיר ונדחה בשבת או א' ביום שחל פ"ב שלום שר רבכתב
 בכל הרגילין תינח ליה דםבירא אלא ם"ל הכי שלתם שר רבנם

 )ר"ל ניכר יהא עתה ימנע אם ויין בבשר שלישית טטעודהשטת
שהוא



יד 11"ם ה' מ' כאב תשעה ע3י3ילמומי
 היינו בשבת ואפילו ~ה רגילין אין אנו אבל אבילות( משוםשהוא
 ויין בבשר עוד למעיד צהרים מעודת אחר רבילין אין השנהבכל
 במעודה אוכלין אנו אין כן( )על בשבת. שלישית בםעודהואשילו

 וכו' שבצנעא דברים וחשוב ניכר. דאינו כיון כן בם בשבתהמפמקת
 רגילים אין שלישית במעודה שבתות שבשאר אותם וה ולפיומם'ים
 עכ"ל: עושים יפה לא ויין בבשר כרכם ממלאים עתה רק וייןבבשר
 תשעה בערב ללמוד שלא ונהגו בהג"ה ב' מעיף תק3"גמימזב(

 באב בתשעה הטותרים בדברים אם כי ואילך מחצותבאב
 ב' מ"ק במו"ו תיין אכות: פרקי אומרים אין בשבת חל אםולכן

 חצות אחר שלמד רשייל בשם כתוב ומצאתי וכתב וה עלשתמה
 ונראה וממיים וכו'. ללמוד לאחרים והתיר באב תשעה ערבככל

 ועיינ 2 על"ל נלפעייד כן שכרו הפפיד לא חצות אחר בשבתדהלומד
 שחל באב תשעה כערב ללמוד מתיר ובכנהייג שכתב וי מ"קבמג'א
 דהא בשניהם להחמיר ול"נ בשבת. שחל עצמו במ"ב ואומרבשבה
 : ה' מ"ק הימב בבאר וכ"כ וכו'. במ"ב המותרים רברים ללמודיכול

 : להמג"א שהמכים התב"ש זקינו בשם שמביא אפרים בירתיין
 באב בתשעה וו"ל הנ"ל מימן תנינא מהדורא אברהם באשלתייזנ(

 חצוה אחר ש"ק ערב אודות נהפרש לא קודש בשבתשחל
 ביום שחל ממ"ב מכ"ש לומר מקום והיה המשטחים. בדבריםבלימוד

 משמחים בדברים מללמוד מרנעים הצות אח'ר בופיה קודש בשבתא'.
 דמ"ב במילי ללמוד שאפשר מצד לעיל שהוכא המג"א ממעםוכו'
 מנעו לוה שמחה מתוך לם"כ יכנם שלא שכדי לחלק. יש ובקלוכו'

 בלב נמשך דשמעתתא חדווהא פעם כי חצות. אחר קודשבשבת
 האפשר בכל שאדרבא קודש שבת בערב צן. שאין מה שעות.כמה
 וכידוע דהוא. כל עוצב בדרך קודש לשבת יכנם שלא להיותצריה
 : עכייל וכוי מעונה כשהו* קודש לשבת להכנם שלא קפידא שישמה
 חצות אחר ש"ק בערב ללמוד שהתיר הנייל מימן שייי בערךועיין
 וכתב באב. תשעה דין על" אין שנדחה כיון כמהרי"ל דמבוארממעם
 מ"ק השובה שערי תיין וכו' ד' מעיף תקנ"א במימן המחבר דעתשכן

 2 עכ"ל דמותר משמעה'
 בתשעה תפילין להניח שלא נוהגים א' מעיף תק3"ה מ,מן ש"עזא(

 בבדים ת"ת קמן מלית לובשים אלא מל-ית ולא שחריתבאב
 רעין : עליהם ומברכים ותפילין ציצית מניחים ובמנחה ברכהבלא
 )פירה1 בביתו מניחם היה נאלנמי מהרים ח"ל א' מ"ק היטבבאר

בבוקר



 ש"כן ד' ס" באב תשעה עניני9קימי
 )תןפףלין( ב' מ"ק שם : עכ"ל להאריו"ל מצא שכן וכתב טלייט סףמןבי חלק בהלק"ט כתוב וכן הכנמת. לבףת הולך היה כך ואחרבבוקר(
 אבלו בימי ודריית דרש"ף מניח הףה שרעב"ף מהר"ש המקובלוכוי ר"וצ של גם להנףח לו ףש בבוקר להניח דנוהג דכףון וה עלחולק ובשכנה"ג שניהם. ף3ףח ולמנחה דרשייף רק ףניח לא באב בתשעהזוגות. שני מנףחין ימףם דבשאר את באב* בתשעה בבוקר תפיליןלהנףח שהנרהגףן הרמ"א מהשובת בר"ף ועףין שכתב ב' ס"ק תטוובהבשוצרי העיףן : טכייל ףנףדזו באב בהשעה גם תפףלףן זוגות טוני הנףח לוואטוהגין
 עכ,יל עףקר שכן ףראה דבר של במודן שהמעמףד ואטר בבוקרובט"ב
 ספר בשם הביא ע"ב נ"ג דף נ' חלק מהרף"ח בלקףטי ועףףן 1הק~עיית
 רב ובשמ ח"ל כתב בדף למטה ע"א עייו דף אי חלק המנהגףםבטעמף בספר ועף*ן 2 שחרית בט"ב הפףלףן מבףח כן גם שהגר"א רבמעשה
 בשחרףת( )פירו,ט בטייב תפילףן להניח שמותר מצאתף ז"ל גאוןששנא
 ולבו 'הףא חדתא דאבלות אבל ומה בתפילףן. חףיב אבל אמרףנןדהא
 ודשנן ה.א עתיקא דאב'לות באכ תשעה תפילין. להניח ח"ב על.ומר
 תפילףן להנףח שצרףך וכמה כמה אחת וצל שנף כמה האףדנאבףה
 באב בתטיעה תפילףן שמניחין ישףבות בשתף למעשה הלכהוכן

 2 עכ;ילעייש
.. 

 ציבור שלףח אףן ג'. מעףף תקם"ו סימן ציבור תעבףת יףזשייעה(
 הכנסת בבית ףש כן אם אלא עצמה בפנף ברכה ענף3ואומר

 בבףת שאין כיון שמתענףן גגשרה בעףר ףש אם ואפףלו שמתענףן,עשרה
 יש דאם נ"ל )שמתענףם( הי מייק מגייא : לא שמתענין עשרההכנסת
 דוטב באר וכתב עכ"ל: ענינו יאמרו לא מטול"ם שאףנו אחדבהם
 תענית שהוא כףון תפלה בשומע אותו ףאמר מקום ומכל ד'ס"ק
 וכתב באמצע* לייג אות קל"ב כלל אדם בחףף וכ"כ עכ"ל:ציבור

 שלא שכן שכל נייו סףמן הגרשוני עבודת בשם השקלבמחצףת
 4 : והחלףקראו

 בן מהר"ם בשם במח"ב רעיףן וו"ל די מייק תשובה בקמונרףועףףןו(
 קיבלו שהקהל צףבור בתענית אלא זה שאףן כתייי בתשובהחבףב
 קבלה דמדברף צומות הד' אבל תבוא* שלא צרה כל עלעלףהם
 מתענףם אףנם והשאר שבעה או ששה רק מתענףם שם אףן אמילונףנהו

 ספר ףופביאו ולא ענףנו לוטר להם אין חמשה רק שם אין ואםכעי3ן. שבעה או ששה דעכ"פ ונראה ע"ש* הכנסת בבףת מתענףם עשרהוטם שאףש אף ויחל ולקרות ענףנו ברכת לקבוע ףכולףם חולףם שהםדאנףסו
תורה



לי ש"ם הענית ענינילמופי
עיון צריך ששה כיש ונם מתענים. רוב כאן שאין כיק כללתורה
 לענין קנ"ז מימן לעיל כמ"ש כעינן דמנכרי דרובא דאפשר ענארלפי
 זהב כמשבצות בפרמ"ג תיין : תשובה שערי עכ"ל ע"ש בעשרהוימק
 בכית עשרה כשאין ויחל. קריאת ולעמן ח"ל ז' אותתקם"ו
 שצריך מבואר כבר ענינו שמתענין. בעיר עשרה יש רקהכנסת
 בב' התענית כשחל בשהרית ויחל. ולעניז דוקא* הכנסת בביתעשרה
 )דתקנה לבמלה ברכה כאן לית השבוע פרשת שדוחין אע"פוה'
 קורין הכנסת בבית ששה כשיש די כן אם ות( בי לקרותעזרא
 ק"ש הכנמת בבית עשרה שיהא צריך במנחה ק שאין מהויחל.
 עכ"ל דוקא הכנמת בבית עשרה צריך באגד"ו כשחל שחריתחה"ה

 :הפרמ"ג
 יו"כ קודם יעב"ץ בםידור ע"ן חודש ראש בערב קמן יו"כ ולעניןז(

 ספר מוציאין האום( כל )פירוש שמתענים עשרה וכשיש וז"לקמן
 אות קטן יו"כ קידם ישראל ישתות בסידור וכ"כ : ויחל וקוריןתורה

 תפלה. בשומע בלחש עשרה שמנה בתפלת ענינו ואומרים וממייםג'
 ציבור תענית בכל כמו רפאנו קודם ענינו אומר ההמלה בחזרתוהשאץ
 התענית ומשלימין-ן שמתענים עשרה שם אין. אם אבל די אות :במנחה
 רק התפלה. בחזרת ענינו אומר אינו והשץ תורה. במפר יקראולא
 בשומע וחותם הפלה בשומע ענינו.' הלחש כהפלה אומר שמתענהמי

 : עכיילתפלה
 בצל"ח ועיאן וזייל עייב פיים דף ב, חלק מהרי"ח בלקופית"ןח(

 שאומרים קפן ביו"כ בקהלוה שנוהגין רבר על דפמחים די 'פחק
 תייש זה על תנר קורין וקצת רם בקול וכוי שם ברוך "טראלשמע

 לענין והנה וז"ל מהרי"ח בלקומי שם עוד : עכ"ל עליהם זכותשמלמד
 הכיכבים צאת עד משלימין שאין במקום הנה ענינו. או רהלקריאת
 יחיד כתענית רק הוי דלא תענית הלכות ריש בש"ע מבואררינו
 בשומע ענינו אומר יחיד אבל ענינו, אומר אינו והש"ץ רחל. קהטיןואין

 במימן עאין שמתענים עשרה שם ויש שמשלימים במקומות אךתפלה.
 כתענית שדינו אומרים ויש ציבור כתענית שדינו אומרים שישתקם"ו

 : עכ"ל וכו'יחיד
 יהפלל לא מתענה שאינו שייץ ציבור בהענית ה' מעיף , שםש"עמ(

 דכייש לי ומשמע חייל ד ס"ק הפו'יז וכתב : העמוד( לפני)פירוש
 במנ"א ועיין : וכו' לבמלה ברכה חשש שיש התורה קריאתלענין
 תפלה בעדמע יאמר התיבה לפני שעבר אירע דאם נ"ל ח"ל זיאות

עגימ



 שיכפ ה' מי' תענית ענינףלכהרמי
 שיתפלל. מופב אחר, ש"ץ אין אם וה"ה הזה. התענית צום ביוםענינו
 וכ"כ ע"כ וקדה2ה , וברכו קדיש לשמוע משיתבטל מתענה שאינו ,מי

 בתורה לקרות עומד שאין . עסאומר מי ףש ו' סעיף שםש"עי( : ל"ג אות קל"ב כלל אדם בחיי וכ"כ : ו' ס"ק שםבבאה"ט
 ,הכהן יצא מתענה אינו הכהן ואם התענה שלא מי ציבורבתענית

 מ"ק בפו"ז ועףין : המתענה ישראל בתורה לקרות ועומד הבנסתמבית
 אחר כהן שם שאין או לברך שיוכל מי שם א'ן אם אפילו שכתבז'

 קראוהו דאפילו נראה וע"כ מתענה שאינו מי יקרא לא הכיאפילו
 בשם ב"ף ממ"ש נראה וכן הבו' לבפלה ברכה דהרי יעלה לאכבר

 כן כבר קראוהו אם אפילו כלל קורא דאינו טשמע וכו'מהרי"ק
 שאין דףעלה תורה לספר וקראוהו טעו שאם כתב ז"ל ומו"הנלפע"ד,

 : כתבתי והנלע"ד איסורכאן
 אעייפ לעלות מותר דבשחרףת נייל שכתב חי סייק במג"א רעףיזיא(

 בתורה קורין עכ"פ מקום מכל ויחל. וקורין השבוע פרשתשדוחין
 אי ביום )פףרועס. השבוע באמצע התענית כן אם אלא התעניתכלא
 דלףכא יעלה במנחה אפ~לו לעלות קראוהו דאם הבייח וכתב וי* ד'*גי*

 כתב קל"ה מימן בכ"י מיהו עכייל בעלמא מנהנא אלא כזהאףסורא
 כהןדאפילו

 שקראוהי
 אם איסורא דליכא נ"ל מקום רמכל עולה. אינו

 באה"פ שם כתב עוד ז'* ס"ק היטב באר וכ"כ : המג"א עכ"לעולה
 אפילו אלא דיעלה קראוהו אם מבעיא דלא פמק היי בנףובספר
 י"פ אות ל"א כלל אדם בחיי ועייז : עכייל לקרותו יכוליםלכתחלה
 בתרמפות ועיין : במנחה אפילו ףעלה לעלות קראוהו דאם כהב"חשפסק
 לעלות קראוהו אם שאפילו אומרים ויש שכתכ כ"ח אות שםחיים
 האנשים לידע הקריאה מקודם צריך דהסגן נ"ל ולכן ומסיים יעלהלא

 : עכ"ל ספק לידי יבא שלא כדישמתענים
 שקורין התענית ?ימי פ' אות א' שער אפרים שערי בספך ועייזי2צ(

 למי אלא שחרית תורה לספר לעלות קורין אין 'ויחלצהם
 שלא למי קורין שאין במנחה ומכ"ש 'ולהשליים להתענותשבדעתו
 נם התענית שבלא ה' ביום או ב' ביום חל התענית יום ואםהתענה,

 מי אף לעלות יכול ויחל( קורין שעתה )אע"פ בתורה קורים היוכן
 מוטב צורך בלא אבל בדבר. צורך יש אם וישל'ם יתענהשלא
 שכבר במנחה אכל שחרףת בקריאת וזה וישלים. שיתענה מישיעלה
 בטפה וכ"כ 2 וה' בב' ואפילו ףעלה לא קראוהו אם אפילואכל

 2 י"א אות למפה באלף וע"ש כ"ח ואות ט"ו אות תר"ב סימןאפרים
יג(



לח ש"ם ת מי' תענית ענינילמומי
 התעמת ביום בשחרית לתורה לעלות שקראוהו מי י' ארת שםיג(

 ולא להתענות יכול שאינו בעצמו יודע והוא שיתענהכסבורים
 ולכך היום יתענה שלא יאמר לאו ואם יעלה וה' בב' הוא אםיתענה.
 להתענות. ייוכל שלא בעצמו מרניש ואם אחר. ויקראו עולהאינו

 יתענה שלא ברבים לומר בוש מקום ומכל בצאה לאכולויצמרך
 שכבר במנחה אבל הכריות. כבוד נרול כי לעלות יכול יחשרוהושלא
 : י"ז אות הנ"ל אפרים בממה וכ"כ : שכתבתי כמו יעלה לאאכל
 הכהן יצא מתענה. אינו והוא אחר כהן רק' שם אין אם י"א אותשם
 אין המתענה אחר כהן יש ואם המתענה. ישראל ויקראו הכנמתמבית
 וברכותיה. התורה קריאת שמיעת ולבמל לצאת מתענה שאין לזהלו
 וכ"כ : יקראוהו שלא לחזן יאמר לעלות יקראוהו שמא חוששואם

 מ"ו מעיף כ"נ מימז ש"ע בקיצרר וכ"כ ': מ"ז אות שם אפריםבממה
 או תורה המפר להגביה י"ב אות שם ע"ש: נ' אות שם השלחןובממגרת
 בהוצאה לכבר ורשאים להקפיר. אין הקורש מארון הוצאה או ,לגוללה
 שם אפרים בממה וכ"כ : מתענה שאין למי אף ונלילהוהנבהה

 : מ"ואות
 במפר וראיתי וז"ל ז' אות תקם"ו מימן חיים ארחות במפר ועיזידש(

 שכתב מ"ו םימן' שמואל אמונת שו"ת בשם שהביא שלמהכרם
 אם ולמנחה מתענה שאינו למי אף לקרות רמותר פשימאיבשחרית
 לעלות דמותר שכתכ קנ"ז מימן או"ח חת"ם בשו"ת ועיין יעלה*קראוהו
 שמיקל שמ"ב םימן חיים שנות בשו"ת רעיין פקפוק, שום בלילתורה

 האריך התורה קריאת כהלכות חכמים לשון במפר .אמנם וכו' כןנם
 הכנמת מבית יצא מתענה שאינו רמי. תא רהנכון שם וממיקבזה
 שאינו מ' לעלות שלא שפמקו הם רבים כי לתורה לעלות שלאכדי

 ומפה אפרים השערי שם והביא ברכה* מפק הוא כן עלמתענה
 : ע"ש לעיל שהבאתיאפרים

 שלא בעצמו יורע אם י"ח אות תר"ב מימן אפרים בממה ועיזמר(
 י"ב אות שם המבן באלף תיין : וכו' היום ש"ץ יה'ה לאיתענה

 להתפלל מותר היום כל להתענית יוכל אם ממופק ואםשכתב
 מהרורא ומשיב שואל שו"ת לרופא. נואל בין ענינו ולומרבשחרית
 תקם"ו מי' חיים ארחות במפר הכיא וכן : נ"ח מימן .ב' חלקתנינא
 הא' מ"מ יף -נ' חלק מהרי"ח בלקומי ועיין הנ"ל שו"מ בשם ז'אות
 וברף ע"ש התפלה בחזרת ולש"ץ ליחיר בתענית ענינו ריני הביאע"א
 ע"ב ושם בשחרית בתענית התורה קריאת מריני הביא ע"א הנ'מ"פ

 מז( : ע"ש בטנחה בתענית התורה קריאת טריניהביא



 עטעכפ ה' ט" לולב ענינילמרפי
 הוא בתורה. האמור עבות עץ ענף 1!* טעיף תרמ"ו םימז ש"עפז(

 בגבעול יווצר או עלין שלשה כנון עשוו את חופין שעליוההדם
 השלישי והעלה זה כנגד זה בשוה העלין שני היו אם אבלאחד

 אפילו ופומל הג"ה : שופה הדם נקרא אבל עבות זה אין מהןלמעלה
 באלו נוהבין ת"ב דכשר בגמרא דאמר מאן ואיכא הדחק.בשעת
 בגכעול עלין ב' ואין המובאים ההדםים באלו לצאת לכתחלההמדימת
 הואיל שופה הדם נקראים אין שלנו דהדםים שכתב מי וישאחד.
 נהגו ולכן כבמלא המחכר שופה כהדם ואינן שנים גב על שניםוהן

 צבי חכם בתשובת עיין שכתב ח' מ"ק בבאה"פ תיין : וכו'להקל
 תלתא תלתא ובהאמבורג באמשפארדם הנמצאים ההדםים קם"אמי'
 ע"ש: וכו' יקרים בדמים לקנותם המובחר מן ומצוה כשרות קינאבחד
 היו לא וז"ל ג' אות ב' םימן לולב בדיני יעב"ץ בםידור ועתןין(

 למעלה .והג' בשורה* עלין שני שהיו כגון עצו את חופיןעליו
 וכ"כ : עכ"ל הדחק בשעת אף ופמול שופה* הדם אלא זה איןמהם,
 עלין ג' יוצאין שיהיו שצריך שכתב א' אות ק"נ כלל אדםבחיי

 גבוה או נמוך אחד יהיה שלא וקן, קן בכל בשוה אחת,.בשורה
 שופה הדם נקרא זה הרי גבוה או נמוך אחד עלה היה ואםמחבירו.
 נוהגין שהעולם ואף וכו' פמולים עלין ב' בב' הגדלים אלו וכןופםול.

 מקום מכל למנהגם. מקום למצוא עצמם דחקו והאהרונים היתרבו
 וכו' עבות שהוא הדם למצוא יפרח ה' דבר הירא ולכן מצאו.לא

 בקן ג' למעלה ממטה גידולו היה לא אם כדיעבד ב' אות שם :'עב"ל
 ג' יוצא כך ואחר וחד תרי או ב' ב' גידולו הוא שלמפה אלאאמד
 אות חיים בתוםפות שם ועיין' כייר: הדם. של שיעור רוב הוא אםג'
 למפה שהרוב רק משולש . אינו המתפ למעלה אם ואפילו שכתבכ'

 : .והאחרונים הפומקים כשר, כן גם משולשהוא
 השלחן במםגרת ק::ש וג' ב' אות קל"ו םימן ש"ע בקיצור- וכ"בודץ(

 הדמים אלו רבתוך שכתנ ב' אות ש"ע בקיצור וע"ש א',אות
 וכו' לבדקם וצריכים כשרים* שימצאו ברוחק ממרחק,המובאים
 ולא משולשים שאינם יפול משולטרם הדמים בנמצא אינו אםוממיים
 ועיין שכתב ו' אות תרמ"ו םימן חיים ארחות בםפר ועיין :יברך
 דמי היכא שכתב לולב הלכות בה"ג בשם שכתב פתים מנחתבטפר
 דמהאי מקידן הר"ש בהגהות ועיין וכו' פרפי' דרברבן שופההדם
 בפרק יותר גדולים שעלטהם ההדםים ליטול שלא להחמיר ישמעמא

 ע"ב צ"ח דף ג' חלק מהרי"ח בלקוטי ועיין י עכ"ל אגודל שלבן
שהביא



לפ ש"ם ה' מי' יילב ענינילמופי
 לבם שמין אינם העולם ובעיה"ר וממיים הנ"ל אדם החיי דברישהביא
 טינים הד' כל ובאמת האתרוב על רק מקפידים טונם ההדמיםעל

 ערבות אפילו או כשרים הדמים לו אין ואם זה את זהטעכביפ
 : עכ"ל האתרע לו יפעול ומה יעשה מהכשרות

 יהפוך או לעשייהו* עוכר שיברך כדי האתרוב שימולקודם ושהחייני לולב טילת על יברך ה' מעיף תרנ"א מימז ש"עימ(
 ולאהר האתרוב( שיפול )קודם י"א מ"ק מב"א 2 שיברך עדהאתרמ
 שכח ואם ח'. מעי' כ"ה מימן עיין לכן . קודם - ולא הלולבשטל
 כיון שרד' הלבושי ומפרש .: וכו' עויין מברך לקיהה קודםלברך
 הוי בירו שעודו כל מפרש אפרים ויד : יכו' לחא צריךדעדיין
 נתכוון לא ואם שאברך( )עד י"ב מייק מב"א : לעשייתן כעוברקצת
 דהא לכתח'לה כן לעשות אין מקום ומכל מותר שיברך עדלצאת
 י"ב י"ב מ"ק בבאה"פ וכ"כ וכו' כוונה צריכות אין דמצות אומריםיש

 וקיין יי אות קמייח כלל אדם בחיי וכ"כ 2 השקל במחציתתייש
 שיפול שכתב הי אות לולב נפילת ומדר בדיני החיים ררךבמידור
 ולאחר לפטה 1טטטו למעלה העוקץ הברכה קודם מהשךהאתרוג
 הלל קודם יעב"ץ בםידור וכ"כ למעלה פפמו שיה"ה. יהפכוהברכה
 : א' אות קל"ן מימן ש"ע בקיצור וכ"כ 2 א' אות לולב נפ'לתבריני
 ב'2 אות הברכה קודם לולב נפילת במדר 'שראל ישועות במידורוכ"כ
 הביאו לא שאם נ"ל ה"ל י"ב אות קמ"ח כלל ארם בח*י תאזככ(

 המרקים בין לברך מותר לו* הכיאו הלל ובאמצע הלולבלו
 תרמ*ד םימן חיים בארחות ועיין 2 עכ"ל למזמור מזמור ביןדהיימ
 אות תרנ"א במימן הביא וכן הנ"ל אדם ההיי 'דברי הביא א'אות
 אה4 מאורי במפר כתכ ח"ל פ"ו אות שם עור ועיין 2 הנ"ל דבריכ"ב

 הלל ברכת בצ'ביר ואמר פעה אם ע"א מ"ו . דף לכועי עודבחלק
 שטפמיכןן כמו הלולב על ויברך אחד פרק יאמר לולב נפ'לתקח4ם
 בהח4ג הציבור עם לנעא כדי נמי הבא וכבוד. היראהמפני

 : עכילואפ
 ח"ל תנינא מהדורא מביפ*אטש מהנה"ק אברהם באשל תייזכא(

 אם דצענחעיבו תשה הלל אמר הלולב על שבירך שקודםמי
 יוצא שאש זו כינה בכלל יש כך. אחר טרברך להריא דעתוהיה
 בהנענתים' קפידא ואין כך. אחר לברך ויכול אי* עד תובתוירי

 )עחו : לולב נטילת של המצוה חובת ידי יוצא שיהיה במננתשאינם
 לכרך לו בצתר אולי הלל* שדוזחיל אחר הלולב לו וורובא מ4שם(

באטצע



 ש,'כפ הי מיי לולב ענינילמרמי

 ביןהתפיל'ן

 הפר~

 מפ,רש שאץ גם שמע. קריאת קברכת של
 יש משמעות רק התפלה בשעת תפילין עליו להיות שמוטלבמשנה

 במשנה. מפורש חז"ל תקנת הם עלמא שלכולי נענתים וכייש בגמראכן
 שהחיףנו לברך כן גם יוכל זה יריתל

 ו
 הפרקים בין אי ביום

 גם שרשאי ונייאה : וכו' נענהעים לגבף מוכרח דיא שכןכיון
 להתנגד יוכל שלא חושש ואם הברכה. קורם הנעניעים לעשותכן
 הכרכה. ויפמיד חובתו ידי שיוצא במחשבתו יבוא ורגע המחשבה.לכח
 בזה. 'המצוה מקיים שאינו וגם הפוך. באתרוג הנענועים לעשותיכול
 באתרוג גם הנענועים מצוות מעין יש מקום ומכל בזה* גרעון חששאףן

 : עכ"ל וצלע"עהפוך
 שכתב במה ח"ל "ז אות תרנ"א מימן חיים ארחות במפר תיזכנבנ(

 ליטול )היינו לעשייתו עובר שתהיה הברכה לענין דרכףם ג'כאן
 שיברך. עף האתרוג יהפוך או האתרוג* לףמול כך ואחר ולברךהלולב
 מרדכף רברי כשו"ת כתב חובתו( ירף לצאת שלא שיכווןאו

 מהתומפות רמקורם אף האחרונים דרכףם רבי נ"ז מףמןפרידבורג
 הרממם ~לרעת כן לעטוות נכק אק לכתחלה מקום מכלודרא'ש
 ליטול יש לכן בזה. יוצא אינו חמירףם ומשנת ףאיר חהוות בווהכל

 טרש אומרים 4ש הג"ה א'. מעיף תרצ"ד מימן ש"ע מגילה הלכותכנ( : עכ"ל האתרוג יטול כך ואחר ויברך לבדהלולב
 ובאוהע מקתם באותו הקבוע המטבע מן מחצףת פורים קורםליתן

 פעמים ששלשה ומאחר באדר. נותנףן שהיו השקל למחצית זכרזמן
 מי רק ליתנו חייב ואףן וכו' שלטיה ליתן ףש בפרשה תרומהכתיב
 כתב התףו"פ אבל כתב. ג' מ"ק מג"א : ולמעלה עשרים מבןשהם8

 כתב בהג"מ פטורים. ו'נשים ווייב. ף"ג רבן ום"ל חולקיםשהשצמקים
 מעשה בהגהות ועיין : האי מנ"ל ידעתי ולא חףףבףם. וילרףםרנשים
 שכתב ה"ג שקלים רממכת א' פרק בירושלמי עףין שכתברוקח
 בנמפר וכ"כ אנשים גם דקאף להגמ'נ ומשמע תובעין, לתבת האלהריא
 הילףים בער אפילו ועחף אחף כל בעף פורףם מעות ליתן ונוהגיןיבוש רכתב וז"ל. שכתב בי מ"ק בבאה"ט ועיין : עכ"ל שם העדהקרבן
 בממכת של"ה בקיצור וכ"כ : הגמ"נ משלף. גם המעובראונותנים
 בקיצור וכ"כ כמג"א: פמק ד' אות קנ"ה כלל ארם בחיי תיין 2ממלה
 ע"א קי"ז ףף ג' חלק מהרי"ח בלקוטף תיין : ה' אות קמ"א מימןש"ע

 ן המל והבאה"פ הרמ"א דברישמביא
מד4



מ עם"ם ה' מימז השקל מ"צית עניניל23יכשי
 מאק במג"א ע"ז רי"ל ב' ארת תרצ"ד מימז "יים באר"ות "ייזכד(

 שנם שצדר מ"נ מימן הלכה דבר במפר ועיין נשים* "ניןני

 ושמ אהר על אחר אותם ומנה מחצית היה למה פעמיםפ"ו
 ורמז העיבר בער והמעוברות ליתן חאיבים ' וילרים נשים ראפאלוהביא

 מחצית שיעור בומנינו הוא כמה שכתב וע"ש וכו' העובר כלכאימרו
 ירושלמי שהביא מברעזאן הנאון בשם הביא נ' אות שם :השקל
 בשם כדלעיל חייבים וקפנים רנשים נ' הלכה רשקלים א'פרק

 : רוקח מעשההגהות
 פורים במעורת להרבות מצוה הג"ה א, מעיף תרצייה מימז שייעכה(

 מקום רמכל כתב וב"ח א' מ"ק מג"א : יוצאים אחתובמעורה
 במחצית וכתב ע"כ שבת במוצאי כשחל אפילו בלילה לאכוליש

 אפילו שבע( הוא וערין )ר"ל נ' סעורה יום מכעור רמער ר"להשקל
 וימרר וכו' ביום באכילתו קצת למעפ ביום* בראשו - עיניו החכםהכי

 בפרמ"ג וכ"כ : שרר בלבזשי וכ"כ י"ר בליל שבת במוצאישלחנו
 וכ"כ : נ' ואות א' אות פורים בהנהנת יעב"ץ בם*רור וכ"כ :באשל
 מימן ש"ע בקיצור וכ"כ : פורים מעורת בריני החיים ררךבמירור
 י"ד: י"נ אות פורים מעורת בריני חכמה ישועות ובמירור ה' אותקמ"ב
 הלכות ברמב"ם עי' ת"ל א' אות הנ"ל תרצ"ה מימן חיים בארחותועיין
 במתנות להרבתע לארם מומב ח"ל שכתב י"ז הלכה ב' פרקמנילה

 שמחה שם שאין לרעיו מנות ובשלוח במעורתו מלהרבותלאביונים
 שהמשמח ונרים ואלמנית ויתומים עניים לב לשמח אלא ומפוארהנרולה
 שפלים ריח להחיות שנאמר לשכ"נה רומה האלו האומלליםלב

 א' אות תרצ"ר מימן בבאה"מ ועיין : הזהב עכ"ל נרכאים לבולהחיות
 : הנויל הרמב"ם רברי הביאבמופו

 תולעים* הלכות רמימן

 קראפע שקורין ירק ומין ת"ל מ"ו אות ל"ח כלל ארם ~"כמת עייזא(
 )אימארפ באישרקים אותו שמניחין קריפף( בלשונינו הנקרא)ר"ל

 ולכן לכל, הראיתי כאשר תלשם, כמה בו שאין וקלח קלח לך איןקען(
 למנן צריך )אימארקין( באיגערקים אותן המח אם בריעבראפילו
 משום להניח כשרוצין אך )האימארלן(. האישרלם ולהריההרת2ב

רידנ



 שם ר מ*' תילעים ענינילמופי
 הריח אותו יש להם גם כי השרבימים ויניחו העלין כל יחתכו אויריח
 מילבין אחר לברוק צריך פאמאראנצין קל(פה י"ט. אות שם :עכ"ל
 בבינת שם תיין : עכ"ל לאכול שמותר הזקן מ"צ שמעון רביהגהיג המילבין שם שישרפי ער כך כל חמ בתנור ;מניחם ואם טיכיה. ומח8ף

 כמו מאר חם בתנור רוקא מקום ומכל שכתב במופו לייו אאחרם
 שהוציאו לאחר בתוכו להניח שנוהגין מה אבל בו. לאפותשממיקין
 אור בחלק במוף. זהב ,זר בקונטרום חכמה ישתות במפרתייזב( : עכ"ל שנשרף יימר רמאן מהני לא זה התנור. מן 'הפת
 ארם חכמת בשם כהנייל - ולהלן או מאות עייא נייט רףתורה

 צימוקים כגון למילבין בו לחוש שיש רבר כל וכתב שמ והוםיףהדל.
 שנה של יבשים פירות כגון כוונתו ונ"ל : בהם וכיוצא וגררפין.טטורז

 נאב במימן בל"ה ע"ב נ"ח רף הנ"ל והב ור בקונטרום ועיין :שעברה
 שכמעפ ער בתולעים מוחזק רמאלינעם כחבתי חכמה בישועותח"ל
 הוא זה* ורין יאכלם. שלא שמימ ירא לכל וראוי לברקם. אפשראי

 שאם שם הנ"ל בקונטרומ ועיין : ע"ש ט"ו אות הנ"ל ארםבחכמת
 יעשו איך שם כתב מירעפף( )הנקרא מא"ק מאלינע לעעעתרוצה
 מעלתו הנה וז"ל ק"ה תשובה יו"ר חלק שיק מהריים בשוייתיעייז,נ( ע"ש: תולעים חשש שום בלי גמור :היתר שיהיה מא"ק המאלינעאותו

 נגר הוא שלרעתו מעלתו ותמה המינון מקיל כך ואחר החומץתהלה לבשל צריך רק תולעים* מלא הוא כי בתבשיל אותו לטיםשלא החומץ על להוהיר שהרבה הברית במפר שראה מה עלשאל
 : ראורייתא מפיקא הויהפחות ולכל הארץ. על השורץ כשרץ ונעשה רביתייהו ההיינו לומרשייך לא ווראי אז עצמו בפני והחומץ עצמו בפני המאכל עממר ואז כמזלגהמאכל שנוטלין ירי על הפאכל ואונלין המאכל גבי על הח*מץ ליתן טוררך כעןמקהם מכל פירשו. רלמא לחוש ראין כלי אל מכלי טדאב ואיני מעםדצמץ עושין אמ אפילו אלא ע"ש לזה ראי' והביא וכו' למעלהשפירשו לחוש שיש וה אחר זה פעמים הרבה ושופכין וחוזרין פעמיםהרבה ששופכין החומץ. עתה שעושין כררך טשעתצין בחומץ מבעיא לא כןואם עליו. שנפרש התולע על לחוש יש בווראי בכה"ג החומץ מןהקריין שנוטליי כררך המשקה מן המאכל נטל אם שם וכתב באריכותע"ש 2 עכ"ר רביתייהו רהיינו חשש בו שאין אלמא ומותרים פירטד הוףלא לתבשיל מחומץ אבל פירשו נקרא לאויר פ'רשר אם תולעים בושיש רחומץ רי"ו בשם שהביא י' מ"ק פ"ר מימן יו"ר בש"ע המחכרהרין

 שפד(



כמא קט"בפ ו' םי' תורה וםפר תולעים עבינילמרמי
 הכבושףם אףנערקין כשאכל וצ"ל םופר חתם בעל הנאון ומרןשםר(

 החיצונה. הקלףפה כותחילה קףלסנן אלא אכלן לא במיםאפילו
 יש מחומ[ ובעשה הנכבש רבר רכל אכל. שכתוכו ומה זרקקליפתן

 לדווש ףש בווראף כן ועל הבייל הברףת בםפר כמייש תולעףם חששבו
 ליפול התולע ףוכל שלא בבר ףרף על ולםבן לבשל התקבהולעטוות
 ל"ח כלל ארם בחכמת )ועףףן : שףק מהר"ם עכ"ל כב"ל הכלילתוך

 : זה( ברףן שהארףך מה ל'יר אות שם ארם ובבףבת חיאות
 הירףעה כתב אי* םעףף רע"ז מימן תורה: מפר הלכות יו"ר טוייעףן(

 אע"פ למפה הכתב ףהפוך לא שתתייבש כרי להביחהובא
 הוא בזףון ררך מקום מכל הכתב. על אבק ףוצלה שלא כרףשמכוין
 ם"ק טום בפוייז ועיףן : בגר עלףו וףפרוש למעלה הכתכ פבי יהיהאלא
 אפשר רלא הףכא אמריבן צ"ח( נרף רעירובףן כהרא בפרק חאלא'

 הקהחש כרצבף בזףון אאכא אפףך לא ראי הכתב ףי.פוך בגרבפריםת
 ויניח חוץ ארם ילך שלא ללמור יש מכאן ו"ל טי.ח וכתבטפי,
 הוא אלא תורה מפר רוקא רלאו כופה* עלףו אין אם פתחוהמפר
 הש"ך כתב עור א' מ"ק הש"ך וכ"כ : המו"ו עכ"ל מפרים שארהרין
 תףבורצ( )ראשי והוא ש"ר בקרא אחר מלאך שיש האכות לחכמףוףרוע
 : עכ"ל תלמףרו שנששכח וףוצא פתוח מפר שמבףח מי על דפיןשומר
 ווציין : ע"ש ר' מעףף כ"ז מףמן ש"ע בקףצור וכ"כ : שם בבאהשםוכ"כ

 : ף"ב מעףף ב' מףמן מאףרבלקופף
 שמפר המפה על לףשב אמור זי. םעףף רפ"ב םףמן רעה ףורהר(

 והוא קרקע. גבף על להבףחה שאמור שכן וכל הג"ה : עלףהתורה
 הקורש ארון לפבף שעושין המררגות וצל ואפףלו םפרףם* שעארהדףן
 אצףלי ושבף ברכףו על תורה םפר אדחם ףבףדו ולא מפרףס. להבףחאמור
 בטיך ועיין : עכ"ל מפרףם שאר הרין רהוא וב"ל )מהרי"ל( וצליוףריו
 המדרעט בףת זמן בשעת שלא רוקא ממח, הר"ר ובתב ח"ל פים"ק
 בקפוה לףשב מותר לתלמףרףם צר והמקום המררש. בית בזמןאבל
 כטילא אך בררשייף משולם הר"ר בהג וכך והפרושףם המפריםעם
 נבי על בתט המפר שףהא מרזרק הףה המררש בית במקוםהףה
 ונראה םפרו בםוף אייח מפר בעל וכתב עכ"ל שהוא כל אחררבר
 בשי עכשל המפרים בכבור כמולזל ףראה שלא ברבר להקלשאין

 : וי ם"ק בבאהאם וכ"כ הש"ך. עכול ר"מומכיאו
 תורה בםפר אבל שם וכתב מיינ אות לויא כלל אוחם בחאף וכשכז(
 לישב אמור םפפל על עומר הקורש והארון הקורש בארון דאפףלומונתתמל

על



 ש"ם ו' סי' תורה ספר ענינ'לקרמי
 מונח תורה הספר ואם טפחים. ג' גבוה בעינן פנים כל תל המפם5.על
 ממנו בבוה שתהףה צרףך עליו. שיושב המפסל על ולא אחר כליעל
 סעיף כ"ח סימן שייע בקףצור ועףףן : עכניל בףוייר( בעיך )דלאטפח
 לףשב אסת4 ספסל על מונחףם אם קרדעו ספרף שאר אפילו שכצזבד'
 לכל גמנבוה רבר אףוה על מונחףם המפרףם אם אלא ואת מפמלעל

 : עכייל טפחהפחות
 תורה ספר להנףח מותר י"ט סעףף הנייל רפ"ב סףמן רעהףירהח(

 ראותן לף בו4אה יייג סעףף טצם בטוייז תףףן : וכר תורה ספרעל
 שלומר, המפר להגבףה ורוצה בסמר לףמרדם בשעת טונוהגיםאנטוףם
 דצסורא שלומר. זה ספר תחת ומניח אחר ספר ולוקח ףרוטשמ
 כי ו' דסעיף ברכיו על הספר ממנףח טפף וגרע בוףון. משוםאיכא
 באבן או בעץ לעשות שיוכל מה לתשמףש להףות הממר מבוהבוה
 תשרבה בפתחי ועףףן 2 ףייר סייק בבאהייט וכייכ וצכייל* עלףו השנףלהניח שרי ודאי ככר, מונח התחתון כשהספר לא אם שם ומסייםוכף
 ספר להנףה שרוצה מף כתב כייף רנףאל חמורף ובספר זטכתב ז ףמ"ק
 וגם ראסור נראה כך, אחר לחפש צרףך ףהא שלא בכרף מפרבתוך

 : עכ"ל שם להשתמר רבר שום בספר להנףחאסור
 להשתמש אמור ווייל מייח ארדז ל"א כלל ,ארם חףף בספר תףףזמט(

 מה חבירו ףראה שלא כרי או הדזמה בפנף להגן כגון להנאתו*במפר
 סימן חסירים )ספר 5הנאתו ערטה שאינו כףת לצל להיווז אחרבממצ* להגףן מותר בו שלומר הספר על זורחת השמש אם אבלטשעושה*
 להתיר, יגמ להנבףה כרף בו שלומד סמר תחת ספר להנףח וכןתתק"ר(

 וכו' עליו אחר ספר להנףח מותר וצלמא לכהלף אחד* ספר מונחואם
 בתום8ות שם וכתב וכוי בספר אחר רבר שום או קונטרם ףבףחואל
 צריך יהיה שלא. כרי ספר בתוה סטר שנותנףם ומה וז"ל ע"ג אותחףים
 מימן טו,צ בקףצור וכ"כ : עכ"ל פ"ת. ראסור, נראה כך אחרלחפש
 אלא חלה חףוב אין א' סעיף חלה, הלכות שכ"ט סימן ףויירש"עי( 5משמרהם בספר וכרומה נףףר ינףח לא וכז ומסףים עייש ט' סעףףכ"ח

 ומתם וכו' לחם לירי לבא שראויה בעףסה כלומר )שייךבלחם
 ועיין : ע"ש וכו' וכה"ג( ומים מקמח העטדי אלא אינולהם

 בצים במי עיסה העושה וז"ל ד' אווז חלה הלכות בדיו החייםדדך בסףי
 בו רכניוצא קףכלףך לאפות כרי אותה עושה אם פירות מף בשאראו
 טצמן. דבורימע רבטו ףףן. )והן משקףן משבעה כלל תערובת בו איןאם
 "כן בח"ה חייב אם פלובהטש ףש המכשירים מימע( דם. פל*וזלב.

יפריוט



נטב4 טו',בם ו' מי' חלה עונילמרמי

 הלתה הורמה שלא עימה לו יש אם או ברכה* בלא חלהיפריש
 שלא העימה אצל פירות במי או בצים במי שני5ושה זו ע*מהיניח

 אם אבל פירות במי שנילושה העימה על מזו ויפריש חלתההורמה
 בהלה חייב לישה משעת מעט* אפילו משקין משאר תערובת בו'יש

 : ז' אות ל"ה םימן ש*ע בקיצור וכ"כ :בברכה
 לבשל בצים במי עימה הערשה כ' שם ה' אות החים ררךיא(

 מן כלל תערובת בו אין אם וכיוצא קרעפליך או לאקשיןכמו
 ברכה. ב5א אפילו ממנה חלה להפריש צריך אין המכשירין.המשקין
 יש אם ברכה בלא חלה העימה מכל יפריש מעם לאטת רוצהואם
 ש*ע בקיצור וכאכ : ד' במעי' כמו דינו משקים שאר או מים מעםבו

 : א' אות דג*ל מימן תשובה בפתחי וכ"כ ו'.מעיף
 שנילהיה עימה )פירהט הדובשמן כ' שם ז' אהן החים ירריב2(

 עלטא לכולי בחלה חייב לעקיך כגון עבה שבלילתהבדבש(
 מאיר בלקוטי מבואר )ודהטיעור חלה שיעור לעקיך כשעחטיןלכן
 במקום הבן בברכה( )פירוש חלה להפריש צריך ל"ב( מעיף נ'מימן

 אהד כל *הבו לו שולחין מילה ברית או חתונה כשעושהשהמנהנ
 ממנו חלה מפ*יש אין אחר וכל5עקיך

 בביה~
 פהות שהוא מפני

 לו שנשתלחו מי אצ5 בכלי יחד כשנצטרט כך ואחרמכשטור.
 טעם אהר מכל לבצת והיימ חלה מהן להפריש הצריך בחלהח"יבין
 עימר* שאר עם בהצמרט בביתו נמל אחד שמא והטעם ברכד'*בלא
 אהר מכל יבצע לכן זה ביד כשיבוא החיוב על מהפטור וידוהשלו
 ה' מ"ק ל"ה מימן ש';ע הקיצור שאצל השלהן בממנרת תי( :מעט

 דמן טישנים לקוטי במפרי באריכות שהע5יתי במה תיין וז"לשכתב
 ומן כשקור אופין אם בברכה חלה להפריש צריך לעקיךהאניק
 טכל טים. מעפ בו מערב אם אף ברכה בלא יפריש לעקיךצוקער
 י': מאק שכ"פ מימן בש*ר שנתבאר ממעם %ם מעפ ם איב ישמקום

 שכטף מ"טת ל ת רכר נ הרה בשם הפנים בל"ם שם תייזים
 פלעקיך* חלה 5הפריש שצריך זה דין יח*עים אינם עםמפשמי

 וכיוצא במעורה 5עקיך לו שטתנים שמים ירא דכל לפענ"ד נראהו5כן
 אמנם כך. אחר רשרפנו ח5ה לשם ברכה בלא מעפ יפרישבו.

 כן ועל מלהפריש שאמור טדמאי כמו ח5ה להפריש אמורבשבת
 הוהע אם ומידצ חלה. שהפהישו בוודאי טרדע ער יאב5 לאבשבת
 לפענאר ווראה וכו, לעקיך ל1 טרתנו לטקום למחר 5היךערצפרך

דבשבת



 טו~מ ו' מי' ומליחה חלה ענינילמרטי
 'והיש בשביל בשבת האכילה להניח ' שאין שכן ומכל וכו'. רעה(ביורה כמבואר נכרין שיריה שיהיה )רבעינן חולין קצת וישאר חלהממנה יפריש טו השבת. לאחר ער קטנה חתיכה ויטייר קצת יאכלרבשבת

 הפרפצ שם וכתב כ"ט* כלל ארם בחכמת וכ"כ : עכ"לשחיטה  בשעת הרם שם ונצרר הואיל הרחה( )וקורם מליחה קורםבשר באותו לחתוך או השחיטה בית לקלוף להחמיר ראש רמ"א כתבס"ו וב6ימן : עכ"ל בוה ליוהר צריך ולכן מקום. באותו מעט הבשרמן לקלוף צריך המליחה אחר בעין רם שם מצא אם בויעבףהטפילו היפב. שפטין8 צריך ושם השהיטה. בית ובמקום העופות בחללוכן מכה* ירי על שנצרר רם, וכ"ש רם. בו שנראה במקומותלרקרק ושטטיך השרייה. במי יפה יפה ולשפשפו. ולהריחו שעה חציערך במים לשרות יוהר שם ארם ההכמת ח"ל שלם. כשהעוף מבפניםכן לעשות אפשר אי שוה וירוע השריה. במי הימב להריחומליחתו קורם ' הבשר הרחת אחר רצריך ל' כלל ארם ובחכמת א'סעיף פשמ מימן ברמ"א מבואעט ודה רם. צרירת כמה בתוכם כךאחר ומצאתי בקיעה. בלא לפנים המלח ופורו מעים הבני שההציאו יריעל כבר שמלחום לי. ואמרו עליהם. שאלה איוה שהיה אוווותאיוה בעיני שראיתי ממה ז"ל רבריהם אחוק ואני ח"ל שם כתב עויפו( : עעש וכו' הריאה להנציא יש בבקע ואף וכוי הצשרת ביןהנחבאת ריאה משום והטעם ומליחה(, הרחה )קורם לשנים וקופותלבקט רראוי וכו' פ"ו מ"ק מוף' מ"ם מטמן רעה ביורה הפרמ"ב שכתבכמו טעמים. מכמה נכון אינו שוה בתוכם המלח טימפורין ירי עלהעוף מכטררים כך ואחר מעיים הבני להוציא קמן נקב בהעוף *טרםנשים קצת כמנהנ ולא כרין. מקום בכל אותם ימלחו כך טחרפהרם.. היטב וישפשפו יריחו רם צרירת שנראה מקום ובכל השחיטה*ובבית ומבחק מבפנים היפב יריחום כך ואחר כירוע. עועה חצי במיםרשרו הריאה. ובם מעיים הבני כל ריציאו השריי' קורם לשניםשיבקעום ומלהמה בהרחה העתצות להכש'ר כשרוצים ביתו לבנףלהזהיר צריך חצל א' אות ",שם הפנים 'בלחם ל"ו מימן טרע קישריוי( : עכייל כרין חלה שיפריש השבת קורם אותו להוהיר צריךבווראר עמו גרביל חבירו או קרובו הוא המעורה כשבעל אבל וה*על המעורה במקום להוהיר אפשר כשאי וה וכל וכו'. ברכה( )בלאלמהר ממ'ט שיפריש קצת וישייר יאכל רק חלה הפרמטו 5א שמא
בטשבצא



כחנ ןם"כם ו' םיי מליחה ע3ימלטלמ!י
 בבשר העולם מומכין מה על יורע ואיני ת'ל ב'מיק
 עכ"ל. מליחה( )קודם חיתוך בעי וכו' פמם 'כל ''על

 נתארם שבתוכו הבשר או רמ. צרירת בתוכו כשימצאו ליזהרצריך
 תיין 2 בה שמלנו והקרירה הרנל על שאלה לעשות יזהרוביותר.
 נם נ' אות שם ורעת: מעם מוב משו"ת שהביא מה בי אותשם

 הבהמות ברנלי מצוי והרבר מקורם. חתיכה בלא מליחהמהמל איי הרם שנצרר מקום שכל להודיע וזשל וכו' דנאון הרבמחותני
 וכו' צריר שהרם מקומות בהם רואין השער המרת שאחרוהענלים
 הרב נם ה' אות שם : עכ"ל יורעין אין ארם בני רוב כיוממיים
 השריי' קודם הרנל ' לחתוך להזהיר שצריך וכו' לובלין רק~קמףצ

 אותם* ימיר שנתארם בשר או נצרר רם בתוכו -ימצאו . ואםומליחה.
 פפו"ד בשואת : עכ"ל וכו' כיריע הפלפים ראשי להתוך יזהרוונם

 רכל המפר(. במוף בפע"ה )הוכא כתב ק"כ מימן תליחאימהרורא
 המליחה אחר עומר או הרנל מונח אם רק מהני לא הטלפימהתיכת
 אם אבל שם ררך שיפליט באופן למטה מונח הנחתך הפלפיםוצר
 רין ממש הוא למפה השני והחלק למעלה הנחתך וצד הרנלמונח

 : בזה ליזהר וצריך ממש. הטלפים נחתבולא
 נ' ששהה בשר כתב י"ב מעיף מ"ט מימן מליחה הלכות יו"ר ש'עיז(

 צלי אלא מבושל לאכלו ואין וכו' מליחה בלא לעת מעתימים
 להשהותו יכול ימים הנ' תוך במימ אותו שרו ואם י"נ מעיף שם 2וכו'
 מ"ק תשובה בפתחי שם תיין : שעה חצי פחות אחרים ימים נ'עה4
 הביא כלל נפתחו שלא שלמים עופות שרו שאם שם שהביאכ"ח
 וכ"כ 2 ע"ש וכו' צלי צריכים הפנימים שהאברימ נו"ב שו"תבשם

 : ע"ש כשרוצין בר"ה הפנים' בלחם כ"ז אות ל"ו מימן. ש"עבקיצור

 ס* ל ש נ ו םת
 בכל להי ואורה המונמר על ואברך השמ* בעזרת שם* לקופאמפר
 אמרי נא ויהי לאורה* להושניאו עהכני עמדי חמרו הנריל אשר עללבי

 על שבת נותן ואני ישראל בני אחינו ולפני כל ארון לפנילרצון
העבר



 טו~מ ו' פ'לטרפי
 'מפיך ימישו לא שכתוב מקרא בי ויקוים להבא על ומבקשהעבר

 : אמן בימינו במהרה וירושליםציון

ש:2::::::2ש1בב:::::812
 מ"ז מעיף ד' מימן ש"ם בלמופישייך

 על מפמיק אחד כאחד. שאכלו שלשה א' מעיף ר' מימן או"חש"ע
 להפמיק רצה לא ואפילו זימון. ברכת עמהם ועונה לכ'כרחו

 כמ"ש בעשרה אלא עליהם מומנין אין לענות יכול שאינו ואלםלשמת יכול שאינו בחרש שא"כ מה וממיים א' אות התניא הרב בש"עוכ"כ : כהמחבר שכתב ט' אות אדם בחיי שם ועיין : ח' אות מ"חכלל חיים בתומפות וכ"כ : עכ"ל אביהם או רבם לכבוד להפסיקחייכים הג' של תלמידיו או בניו הללו השנים אם נ"ל עוד בבר"יוכתב וכו' מהריק"ש בשם בבר"י וכתב וו"ל וכו'( ב' )אכל א' אותתשובה בשערי וכתב : א' מ"ק בבאה"ם וכ"כ ן עכ"ל זימון ידי יוצאאינו הוא הפמיק. לא ואם )מפמיק( א' מ"ק מג"א : וכו' לאחדלהמטיק חייבים אין שנים אבל שם, עומד שהוא כל עונה אינו בין עונה בין עליומזמנין
 ב' מעיף שם בש"ע : י"ן אות מ"ה טימן ש"ע כקיצור וכ"כ : ט'אות לזימון צירוף בדיני החיים דרך בם"דור וכ"כ : עכ"ל קצן'טבמימן
 ב' עם לזמן יוכל לא שוב לב' א' והפסיק אחת בחכורה ה' היואמ אבל עכ"ל. לזמן יכול יותר או ב' פעם רה"ה שנית מעם דוקאולאו ) עליו. לזמן יכולים זימנו. שלא אחריט ב' עמו דנצטרמו דכיוןמיניה וימון, מרח לומר שייך ולא הא'. עם ואכלו אח*ים ב' באוואח"כ לב!5 א' ו"ממיק ף אכלו ' שמתחלה דמאירי הכ"ח וכתכ שנית,פעם להפמיקי יכול אחד מעם שהפמיק מי הטור כתכ באמצע, ב' מ"קמב"א 2 ואכל חזר אם שכן וכל . הזן ברכת מתחילת מכרך לברך.כשרוצה ן אח"כ. אכל שלא אע"פ מת ולאכיל לחזור דעתו היה ואםניהבין. וכן הכל את הע המומן( )מי' שיאמר עד להפסיק שצריך וי"אהב"ה

 י"ז: אות שם ש"ע בקיצור וכ"כ : י' אות שם אדם בחיי וכ"כ י י"א ואותי' אות שם דה"ח במידור וכ"כ : כהכ"ח ב' אות התניא הרכ בש"עוכ"כ : ב' אות שם היטכ כבאר וכייב : עכ"ל וכי' שריא שכינתאעשרה כי דאכל אלקינה ראמירת וימ,ן פ-ח לומר שייך רלא אלק'מלומר אחרים לשכעה להצטרף דיכילים ונ"ל ע"כ, יחר לומן יכוליםואכלו הבי חזרן ואם אלקינו. ברוה שאמרו עד אלא להפמיק צריך איןלז' ג' ומממיקין י' הם אם הטור כתב וז"ל שם כתכ עור וכו',הנשארים



¢ ככ1כ1ככ ל ף  גלז÷ם ¢גול
כ úץ áגחגיקה גיí ג¢קגזí זךáגí זñ╨דה-í ╨גפזהí ╞ג╨גí םםזי . 
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úזñגףú  הופגה2:) הק╞חה úוסה óגñגה ¢á÷ל'ה ם"ס םץ ז¢ףñ ם"╨ה
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 ה' לפני עולם*סר
 זצ"ל יהודה סוביה ב"ר אפרים דביהגה"ח

 לפ"ק ת"ש שנת ב' אדר כ"כנפטר
 זצ"ל מאיד אבדהם ב"ר לאה מטל מרת הק' חבר אשתוזוגתו

 לפ"ק תש"ד סין כר"ח השם קידוש עלשנשרפה
 ז"ל, יחוטזן צבי מו"ה והרה"ח אדר ט' נסטר ז"ל בדוך משה מו"ה הרה"חובניהםי

 סיון תח"לת או אייר סוף בערך ידוע, לא פטירתויוס
 ומשסחותיהס ז"ל יוסא ח" הח' והא, ז"ל גרין קאפיל יעקב מו"ה הרה"ח ובעלה ז"ל ליפשא מרת הח' הא'בנותיהם:

 לפ"ק תרצ"א ניסן ז' נסטר זצ"ל המחכר מרדכי שמואל ב"ר מאיר דביההגה"ח
 זצ"ל הכחן סהסל אפריס ב"ר שדה חיה מרת הק' חבר אשתוזוגתו

 ת.נ.צ.ב.ח. הי"ד תש"ד סיון ר"ח למוקדוטעלתה
54נא5נ54ע

 בספרלזכרון
 הי"ו איסר "טראל ב"ר ז"ל דוב משה מוהר"ר וגיסה אחיו נשמת לזכר הספר להוצאתשנדבו זצ"ל המחבר נכדת תח" שרה חיה מרת הח' וזוגתו הי"ו האניג חחם יוסף שלום מו"ה המפוארהרה"ח

 ת[.צ:ב.ה. לטוק תשמ"-ב אחר י"ישחל"ח
54ע54~54ע

 בספרלזכרון
 זצ"ל זאב ב"ר בענדיט ברוך מוהר"ר הרה"ח הורינונשמת

 זצ"ל שם לקוטי המחבר נכד בציכוסלוכקיהמטערנווא
 ע"ה שמואל ב"ר גולדא מרת הצדקת זוג' נשמתולזכר
 שמואל צבי, ישראל מאיר, מרדכי, יהודה חיים, מנחםובניהם

 הי"ד ז"ל רכיל אסתר מלכה, חיה ומרת ז"ל, יוסף ר' ובעלה יודהץ פיגא מרתובנותיהם
 ימש"ו הנאצים ידי על ההשמדה במחנות השם קידוש עלשנהרגו

 ת.נ.צ.ב.ה. כיפור ליום נקבע השנהיום
 ת"ו ברק מבני הי"ו גנעט זאב מוה"ר הרה"ח ואחיהם ע"י:בנםהונצחו

 ת"ו ברק מבני שיחיו אינהורין זאב מו"ה ובעלה וחדוה( פרידא מרת ואחותם בתםוע"י
54ע54ע54ע

 : נשמות יהיו עולםלזכר
 רומניא מבערבעשט, פריד ז"ל אריה שואל ב"ר דניאל אברהם ר' :אבינו
 זצ"ל שם לקוטי המחכר נכדת בנעט לבית ז"ל זאב ר' בת דרעזילאמנו:
 הי"ד רצפורה עטל הילדות אחיותנו: דוד ה"לד ובנם בעלה, מלכהאחותנו:
 לפ"ק תש"ד סיון ער"ח באושביץ השם קדוש על המוקד עלשעלו

 ישראל בארץ תשל"ז אדר כ"א נפטר ז"ל פריד זאב ר' האחרון יומו עד ברבים תורה מרביץ ויר"ש חכם תלמיד הגדולאחינו רומניא בבערבעשט, תרצ"ו חשון כ"ט ימיו בדמי שנפטר ז"ל ידל הב' ויר"ש בתורה המופלגאחינו:
 ת.נ.צ.ב.ה. לעד ברוך כולם זכריהי

 בני-ברק - פרקש יודל ובעלה שרה בתם-אחותם ע"י:הונצחו
 שמואל קרית - גליק ישראל ובעלה יהודית פיגאבתפיאחותם
 ברק בני - דוצימינר שמואל ובעלה )סשסי( סופיבתם-אחותם

 משה קטמח - קריסטל דוד ובעלה מריםבתם-אחותם
 תקוה פתח - פרומט ואשתו פריד מרדכי שמואלבנס-אחיהם

 ברומניא יהודית ואשתו פריד רפאלבנם-אחיהם
1

. 
 תבורך באוהלמנשים

 כאן. מונצחים הכבודה שמשפחתה תחי' רויזא מרת החשובההאקוה
 הי"ד מרדכי ב"ר רבקה חי' מרת הח' הא' וזוג' ז"ל, אלי' ב"ר שמואל ר' הרה"ח :הוריה יודא. הצחק ב"ר יצנשיל מרת הח' הא' וזוג' ז"ל, יודא ב"ר מרדכי ר' הרה"חזקינה:

 לפ"ק. תש"ד סיון י"א ביוס השס קידוש על ונשרפונהרגו
 סיון. י"א נ' חנה רחל שבט. כ"ג נ' אלי' : ואחותהאחיה

 אליה. ב"ר יצחק תמוז. י"ח נ' אליה ב"ר שרה מרת הח' הא' אביה:אחות
 ה. ב.וצ.נ.צ.



 3בכשאיך א' מיק שההת אים אילתשימלךמ'כמישיל"ת
 סקירם ונע3וימ ס"ינורי 5ססי בהמרמהכ'

 ו3ס' פ'6, סע" סמיר3ס*ר(
 ומיו3ן 353 מ5טמ מ3ומ ססס 6לו סטסור,ס5מן
 0561 6מח, רנע 6ם*15 מס6רס יססקו ול6מעירי.
 3רוך 3ססס לס6מין פסס מ3ומ 6(סס.

 סו6. -
 לימרו נ( 3וו5מו. 5ס6מין ס65 מפסס ל6 מ3ומכ(

 5יר6ס ס( 335. 4כל 6ומו 65ס3ס ד( נמור.כימוד
 5כו 6מר 5מור ס65 ו( סססק. 53י ממ'ר6ומו
 מ3ומ פור( מק4יס ממ654 )וסמקיימן פיניו.ורמ"מ
 עור סוסיף )וסמרדיס מר3ק ו3ו כו. ו5ד3קספסס
 מ3ומ )ו3י ממיר. ימכרך 5וכרו ממידימ( פססמ3ומ
 לסמנ6וח. ס65 ס'. 6מ לסכומ ס65 מפסס(65

 סד3רומ פסרמ כננר מ3ימ עסרס סס)ו3כל5ס
 כ55 ו3מי"6 סיעכ*ו. כס" ופי מ6מרומ(.ופסרס
 סממי 5סירום 3סקרמס 3יון ו3ספרי ס'. 6אם6'

 כסס סכ'כ סיוס כסדר יפק3 מ5ק ו3ס'סמייס.
 : פשם יר6יס ו3ס' וסמ'קסמ'נ

 שחהית. ירים נמילת עניני א'.כשיבחן
 5עמור כ6רי ימנ3ר כמ3 6י סיי 116מ בש'עא(,

 פ5 ו3סכ3ו - סנ'ס כור6ו. לע3ורמכ3וקר
 רכרי 3ס' וכ' וכו'. סוכ3 סו6 מי לסני ידפמסככו
 מ6יר מו'ס סס3ס"ק כסס מס5יס פ5ימוק56

 ומס ומסייס ד' ס" ממיר ע51מ 3סס 5'ס רף31קםל"ס
 יסיו ו56 סוננין סיסיו מוט3 סר6סוניס 3קסרי סו63ס65
 ככימו וסו6 סמיס יר6מ 13 סים 313 כ5 מ'ממוירין
 וכמהמ רי. דף 3ריקיס 6ור 3ס' וכשכ וס.יקייס
 וכרכ'י יפק3 מולפמ כסס סכי סע'מ כסס 6'כ55
 סדמק. כספמ 65 6ס ומס"ס סווס"ק כסססכי
 סים מס סיעכ'ן וכ*כ סס. ססק5 ממ3ימועיין

 לסמוך 6ין רמי'* 6מומ כ6ר3פ כימ, רכו665ומריס
 11'ל. כ' מסדו'מ ו63'6 סרמק. כספמ 6ס כיפ'ו

 סמרימ. יריס נט.5מ 53י 6מומ ד' לייך ס665ורומ
 סעמיס כמס כסס 5ייך יכו5 ססמוכיס 6מוה ר'כ5

 סר' ו6ו5י מקומו. סס כו5ס כי סר3ססי5וכיס
 כמו 6מומ י' ם5 ס56כסון מסכון עס סס6מומ

 : עכ"5 סיטכ ממומיס 6ודומסמ3ינו
 3סס סכ' כ6ס'ט נסס כמ3 יפק3 נ6ר בסינ(

 כ' מייס 3מוקי וכוי. 3:וסר 6ימ6מו5פ"י
 קמ6י 3וומי ככר סכי מת"ס כסנסמ ועי סמרס.מ, כירך ירכק 65 ע5 ועו3ר פע*ו כ56ו דסוימסמו
 עכ"ד וס ססוכמם ו3דס"מ ייומ סמי 3ס' וע"ע"ו.
 6ין כוס'ו 6פסר רמ"6 3סס כי ר6"ר כממס"םועי'
 6מומ ר' 5ססו5ך סיויק כך .כ5 מוק ר"ר ם5כהו
 פ3מו. ע5 יממיר סמיס יר6 6"ר וס4יס נט534י

 פכ51 נוסרין דפ5מ6 רוכ6 וכנ5ו5מינו כ'ו33רכ"י
 : יעקכ63ר

 סווס'ק 3סס כי ו33וכ*י כי תשובה בשעהיד(
 6ירע ו6ס וכוי.סנ"5 ססומ סכ*3ס מעגין פמס סרמ61 יונו חמספמיוס
 3פ5י נסנו 56יו סיקרכס מי ל1 ו6י, רמוקיס ססמיס סס" 6ל6 כוס. ו'5 סרמ"6 יר5ס מס 6מר,דנר
 ג6רי ימננר 3סמס כמכ דסממ3ר 5סרמש6קסס
 ססוכ3 6ים ר6ס רמי כור6ו* 5פ3ודמ 3כוקר5פמור
 6ס ס65 כ6וי. 5עמיר סימנכר כסוס 5יסן6'ע
 יסכיכ ו6ס כסוס. כן נס יפמור כסוס 5סכוכי5ך
 סרמ"6 כמכ 5כן כ6רי. 5עמור ימנכר כ6רי6"פ
 סוכ3 סו6 מי 5פני ירע מסככו ע5 -וכסכ3וסריסו
 י3ועי ע5 וכרמיך 6ס ווס כ6רי. 5פמור ימנ3רו6ן

 כ' ספיי 3טפ"ס וכ*כ עכ*5. כך 6סנסכ6סמורומ
 סי' 6ו"מ פ5 יעקכ מ5ק 3ס' ופי' כסמו.כססמטס

 : רוק6 65רי וסרמיון סטפס6'
 סם5ס'ק נסס כי סק'3 ננ6ס'ש.סס בש*ענ(

 יריו יטו5 מסינמו כסניפור ומיד11*5.
 6ייו 6ס ומכ*ם 35ט5ס. ס"ו מסו3מומ ינ013155
 יפק3 3מיפמ וכמ3 מוסככ. סכס6ר 6ף 5יסןרו3ס
 נט5 ו65 6מומ ד' כסמרימ ססולך ס,וס'קכסס
 סעי' רי סי' כמנש6 וכ*כ וכף. ר51 מ*מס מייכידיו
 ,קגיס. כפטרמ וכשכ כסעס. סג'כ ס3'ם יסס.מש

 ונח וכ' ממומ. מר' פמום סמומ ס0ו5כיסנסם
 סרומ 5סססומ ס65. כמרי3ס סי5ך רעריף 5ינסיר6
 י'נ ספיי סיע3*ו וכ"כ וכף. יריו ע5 ססורסרפס
 ר' ספיי נורל קסר סקורם כעכורמ 3מרי3ס*סי5ך
 3משס וכ'כ 6עומ. די מן סמומ סמומ סילךכמ3
 סס. סמנן 563ף 6כ5 כ"ו. סע" מרי"ט ס"6פריס

 וכ5מס כסע"מ* כם'כ כמכו 6י סע" קא6וכטעס'מ
 פירוכין ממסנס ר6יס ס3י6 5קם'פ סנספמספכיס
 מקדם 3י6מ מס5כימ כ' סרק ומסרמכ'ס ק*ד.רף

 כס6ייפ 6מומ ד' מן פמומ סמומ 5י5ך טס*רעריף
 וס3ומר מסייס סמנן וס56ף פכ'5. רמוקיסססעיס

 :י3מר
 ט, 6ומ רחהקא אגהא בסיה(

 מ6מ ק53ס ס*
 ס63 וקני רוריכ3ור

 רם6י ד6ין ס6 וי'ע. ויס6 מסו5ס מושסקריס6
 1'5. סו6 6מר כסמרימ. נטי5ס כ65 6מומ די5ילך
 נטילס. כ65 ס6רן ע5 רנ5יו 5ס3ינ ס65 5יוסרזים

ט



כמאיוש א' מימן שחחת 'יהם ם9תונ'נ'להימי4
 כ) חשו 5וי נעי)ס כ)6 ס6רן ע) רנ)יו כסלינכי

 טוכ )6 דרך פ) .ימילכ מ:ססוק עשן רמוו6מר )ססימו. 6מריו רורף סכסמיומ סנלסס סרעממוס
 כפוד דסנס )וס סכופס ולש) מיווק. לריכיס6ינס כרוס"ק וש) דכריו וסלס ימ6ס* )6 ר'ע משו6וי
 סיפור )ו )ימן 6ין כ6דס ע"י סורס ,מס6כ6סרוח
 כסס כ' דף נמן כמנרגומ וכ"כ עכש). וכו'קומס
 ס)מס. קס)מ ונסירור נ'. ס*מן מכמסוכיסועום לדיקיס. כדכרי וכ"כ כסמו. כ6 ס' לדיקיס ססתיס'

 6ס) נסס חייס נ6רחומ וכשכ נסמו. ק'6ונטפשס
 מסרשמ ססלסשק כסס מ6יר דכרי כס' וכשכ6כרסס.

 יעקנ מו)פמ כסס כ' חש6 מסי*'ח בנלקופיס : ולוק)ס"סמסרפמיס)6ן
 כסלערו הר6סוניס חסיריססכמכ

 וקיימו יריסו 6סחין כ)י)6 ד6מערו כומל6קדת16 מסירי ע"כ. י' רף נר6סימ כסקדממ סווסשקלשכ' עשס. מטמס ע) וסס ידיסס רותלין סיוממקלמן
 כטעי' דסרק6 6נר6 כסס תס'כ נשכ וסכי6ע"ם.
 כס )פמור יכו)יס סליכור רוכ ס6ין נןירססו6 6ך כוס. ס:~סר מי 6סרי כוור6י וסלס ומסיססי.
 )לך. לריך כססו6 נקכיו סיסס6 כנון וסכסכו) 6יסיר סוס ח"ו יעכור ס)6 כרירס מסלככסס סכי וי וי 6ומ 6' סיי ח"ס כ6רחומ ועיי עכש).וכו'

 : כסמו 16"ח ע) כלקוטיס יעקכ כח)קוכ"כ
 6רס ימנור )פו)ס י, קכ"ט דף שבתבבממיז(

 )רנ)יו. מנפ)יס ויקמ כימוקורמ
 מנע)יס ממכפ 6) כמכ קי"כ דף ססחיסוכמסכמ
 מרג)יו מנפ)יס סמולע כ' ע"כ קי"נ ודףמרנ)יך.
 ס' ספי' סנסס כסמירמ וכ' )סמיס. כמנודססו6
 מכמטס כסקס יחף )י)ך סכנס וכירס. ס'כסס
 מני6 חכמיס מכנמ נססרו ח6ניו מסר"מוו"נ כמכ ד"ס ספי' רסרק6 6נר6 וכס' פכ8).גכוקר
 ס6רס ס) כחט6ו כי ס6רמס ע) כסרו ינפס)6 כרי סו6 סמנפ)יס )כיסמ דענין סרמ"1 חכמיכסס

 וכמקוס )6דמס סרנ) כין ססעק פוסין ע"כלמק))ס
 כו6 קורס 6רממ וכו' נפ)יך ס) ווסו יחף )י)ךיס כרוך )כ)) 6רור מכ)) ס6דמה סי65ס קורס.6רממ
 מס כל 6רס ימכור רו") ס6מרו מס ווססכש).
 סו6 סססססק דכיון )רנ)יו מלפ)יס ויקח )וסיס
 נ6סר סקרוס וכיוס וכוי. סק))ס )סססיקככדי

 היוס. כקרוסמ ס6רן למקרסס כי מלע)כח)ילת
 )כרכס מק))מס ס6רמס ת65 רור נן מסיחוס*י
 כסס 6רסשח 61"ר מתט כסס כמכ סקכשו 6' )"6כ))- נמו"ח כסמו. רי*ד ספיי סגסס כסמירמ וכ'כוכו'.

 6כ3 )מקוס מנודס סו6 יחף סססולסרמנשס
 לריקיום כדכרי וכ"כ ידיו. כמו כוקר ככ))רהלס לריך ו6ו מומר ימף - )י)ך סדרכן סערכנמקוס
 ;חש6. מסרי'מ כ)קוטי ופי' כסמו. ו' ספי' י'6ומ

 -' פשכ נ' דף 16"ח ע) כ)קוטיס יפקכוכח)ק

 ידקדק .כמכ. כ' ספיי ד' סי'16שח בוע"עח(
 וכ' פ)יסן. ססורס רעס רוח )סעניר סעמיסס)סס סידיס( ע) )סי' מיס ס)יסס)פרומ

 6חד יד ע) יססוך )6 6ימ6 ונכמכיס סק"ו.מנש6
 ימי, יר פ) 6חר ספס 6)6 רלוסיס. ספמיסני

 נוס טעס גמן סמוריס קלמ וכס' נסירונין.נ"ם לטי)ס פשי 06 'כי רעס סרוח ינורס ס)6סקכ)ס פם"י פפס )ו וים ומסייס וקניס כפטרח וכ"כוכו'. כסירונין נאם סד סמ6) יר פ) ס"6 ו6חשכימין יר פ) ס"6 דסיילו ספמיס כנ' 6)6 סו)ךסרוח 6ין כי מופי) 6ילו 6חר ' כספס סרכס סוסךו6סי)ו סק"ו ככ6ס*ט 1ל' ובוי. סמ6) יר פ) 6חרוספס
 )יטי) כ)י )סס יכינו יסככו וטרס ולמסרתיי.)6סמו מ6ור ויוסיר דרכיס ססו)כי נןס )י~סר ס'ספי' כ56כע מורס. סקודס כפכודמ וכ"כ סמהכ)יס.6מ נירס יטת6ו ידיסס מע) הטומ6: יגורס )5ו6ס ירס פ)' סס ס)לו מ6ג)יס מיקון רוכ כיסנסיס 6מ כיותר. )סוסיר לריך וס ורנר ססוך.עס*י
 קטניס סכליס ירי )רחון ויוסיר סמיס. )קכ)וכ)י
 סטומ6' רוח פשי ח"ו עכירומ )עסומ פ)ו) ונסס6רס כן ס)כ 6ח סיטננטתו וכירס כק' וכ"כ ח*ו.ככ) ססט"6 ומסרס ינעו 6סר כ) יטמ6ו 1)6כר6וי

 : מ6ור יוסר )כן סיריס פ)ססורס
 כ' ר' דף ומלוס וכגניר נ, רף הארין"ל בבש"עם(

 )יטו) נוסנ הי' ו)ס'ס מורי11*).
 6חד. יד רלוסיס נ*ם נוט) סי' 1)6 נ"ם סימניהכירו ססמ6)ימ ירו ו6ח"כ ססמ6ליח נירו סימנימ ירוממ)ס
 י"6. .יוס סנן )ס' סלקסח מסס ונדרך ס'. ספי'6' ס-מן לדיקיס 6ור. וכס' ם"6. כ'ו ספר וסיוס'סר'. סעי' סרג כס"ע וכשכ סורוע. סרק פר נו9)וסיי

 )"ט. וף וכקס)'ס ם. ססי' .כ' סי' ונקס"ע6'. ספיף )שכ סער סכימ כרכמ וכס' כ'* כ))וכחיש6
 סיוס וסרר ורו"ס 6"ר לסס ומסייס ורס"ח:וסרמ"נ ורו"ס כ6ס"ט נסס ססומן וכעסנרמוכרס"ם.
 וכיסופומ )מוס. 6ין כ6וכ)ין ננפ 06סכריענר
 ג*ם. סמהכ) סירחון ומ"כ 6רס"ח כסס כ'חכמס
 כטעס. ופ"ם סמקוכ)יס כסס סס כמו"חוכ"כ
 קיניס כלניעמ )סק) נסנו וכדיסכד )יוסר.לריכיס ס)כמח)ס סרכ כסס 6' ססי' כק"6 כט!שסוכ"כ

וכללעם
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דנחא'ר א' מ" השאנ א*י נהנתעמנ'למרםי
 ט6ף ס6מרתי' וכ) ר)פי) סטוסקיס ג3 וכ'כסכגס,

 - : כ~ס %3וסר נ'כ $ריכיס סטגס *פומכט6ר
 נסי' וכ*כ כ'. ס*ו סעיי מר'ו ס" ננכחכ!שא.כא(

 מי סכוקר. כגסנומ 56)ס*ענ'ן
 )6 מיס מססי) קורס וסנ5 קרי סמ6מסגסמפ
 6מר סגימ ו)סכו3 )מוור ו$ריך סכי)ס לוע3מס
 קרי ר6ס פס כין מי)יק 6ין - ןס וככ) מיס..סט)מ
 כ*ו ס*ק סמנש 56ף וכ' מסמים. מממח 16)6וגסו
 לסטי) )י~סר מכ $ריכיס ססגס ימומ גם6רט6ף
 סמ6יס יסי' כן )6 ר6ס לסכו) ירירמן קורסמיס

 6מאכ מיסכטיטי)ו
 כ*כ.

 עכ'5. ום'6 רי'ם סמ
 מו)ין -י' מסגס ס8מ מקו6ומ נמקנמ וע"פס'מ

 : כ*ררף
 מסריס מניר ס' כסס כי. סרר ~טו"רצ ננכם'כב(

 לסנו) 1') יוסף )סכ4מססןסיר
 נ)6 ימיס נ' יעכור ס)6 ומקסירין וכממ*טי.'נסגי
 נ' ילכו ס)6 ססיסו מירי יו6$ מקר6 6ין כי'מיס.
 רוס ססמיס מן נסו'מ ור6ימי מיס. נ)6ימיס
 כסמו. סשו רף נסע8ס וכ*כ מ*ו. סנ6ו)סמעכנ
 מ$ומ סמקייס מש6 כסס כחכ סכמ עייייכגסו*ט
 נ*כ סכר יקכ) סמורף נימי ' כמקוס ע$מוססרמ

 מקס8ר סי' סמנן נ56ף 'סקיין. כימי ססרמועי
 ס)סס מכ6. סי ס6ריו'3 מן מורס )קוסי כססכן

 סו6 ו6מר כמםלם סמוגעיס נל )ססיי ססרכריס
 סק' כססריס עי' כססמסס סס וכ' וכו/סמקוס
 סנוף 6מ מססר כי סמקוס ומע)מ מ6ורססם)ינו
 וכס' מס3יס. כרמוי סמורס 6ור כססר עי'וגסם.
 1*) יוגס רכיגו ח)מורי וכ' 4'כ דף יקריס)קוטי

 כסכילס עס יוהר מקוכ)מ סמם)ס סכ)ס)רכרי
 ססמם)' כסמוס' ק4י*) כ* מ'6 -רף פ'5 ונס'עכ').
 ידקו )6 כמקוס ט~סיר .מי )ר'מ. ו)פ סנילס$דיך
 נניכמ עכע. סו"ס ' סס סו6 מקוס מיס. סוס)ו

 )ייך ר51ס- 6ס כ'. פ' סעי' )שכ סער ס'נסנימ
 מן טיכ6 ער עגס'י כנרכמ ימתין . ככוקרלמקום
 וכרכמ עגס'י יכרך ו6ו וסניו  יויו וירמןסמקוס
 סס" 6מר עכורמו קורס סתקרט - ככסןסמדרס
 פ*6 כסס טכ' . מס י'כ סעי' נעיל ועי'כפקום.
)כרכו
 מן ס" )קמן וע4 כ$ירך. לעמ סמקוס פמר .

 : ססמם'כ
 גספס .6)סי נרכמ ס נ' סעי' וי ס" פושמ בשישכק

 כרכמ ססו6 מסגי ככרוך סומממפינס
 ססמתס כרכס 61*נס סק*מ מנש וכ' וכף.סכורפ'
 נסמס. פ)1 ער כקומו ככוקר )ומר רםפי 3כן3מכרמס
 יפער דמ'ע כ' - וסכ*מ לעור(. פ*נ יקמ*3וקניסקא

 סע" ק9 סי' סררב מם)ונ כמו נטמם 6)סימיכף
 סרנ נט'ע וכ'כ סק*ו. ונ6ס'ט ס)נום. וכ'כו'.
 כרי י$ר פסר )כרכמ גטמס 6)סי )סמוך דסע"
 ננרוך 3ס סרי )מנרמס ססמוכס נרכסכתשת

 )רכינו סיר6ס כס' וכ*כ ר6טונס. כרכססכממ)מ
 עגי48 יכרך 11'3. סש6 כי סער סוף .והיוט'סיוגס.
 כרכומ נ' כי פ'י וכרכת 6שי כרכמ מיכףו4כרך
 וכ*כ וס. פמר כוס ססרר ע) 3סיומ $ריכיס6)ו
 ר' טי ונם'ע סיעכ'ן. 3סין וכ'כ ס'נ. סיףסס

 .וכססר סנמס: .,מררס ונס*ס ף. רף סקסן")סור
 מייס. מת6ומ ס' כ,ס מסר6נ מסמ 6רססיסנמ
 מק6רריוו6רי. ממסר*ס )מסס מפ)י כסירור לרססוכן
 ס6רין') עפ9, יטרס מם)ס וס" יסר6) ממרמוכס"
 : נן6*ו ו6ע 61*י פ43'עגס*י כרכומ ני 1') ס6י'יונסי'
 סי' נור) קסר סקויס בעבורתכך(

 סן,
 כטס כי

 מיכף גטמס 6)סי )ומרס6ריו'3
 מן. 6ומ ו' כ)) 6רס כמיי .וכ*כ י5ר. 6סר6מר
 כן. 6ומ כן' מ6מר סכס6 יוס יטטכר כג4וכס'

 וכיון ונסי סןוסר. וכסס סיוס סרר כססוכגסוש
 וכס' 6'ם. 6מרי כע3 סנ6ון 6מר טכן כןיסור6
 )'ס וסעי "מ סע" ט'כ )זר סער סכימכרכמ
 ום'ע מנ'6 ונסט מ'ו ס" ססור כסס 6ןסע"
 מוסראל. סנס*ק כסס מסרו'מ כ6*6 וכ*כסרכ.

 סט)מן ע4ך טיורי כסס רן סע" מייסונ6רמומ
 סקנס. ס' כטס סכתכ סססמ מוקמ .כס,ססגרסס
 כססר ועי' יכ,כ. סי' משכ כמסוכס סררכשןוכ*כ
 וניטועומ -עכ")1 מ68 נסמס 6)סי כ6ומ חייסררכי
 עגסף" מסרו'ם סירור גוסמ כ4 סקש נ' סי'מכמס
 וסי' מייס סןי כסרי וכ,כ וכף. גסמס '61)סי61*י

 כא. ס'ק חקם'פ ס" סמנן וכפ5ףס6ריף).
 נוס 61'נ 96 )ומר כ' כו)ס ף סעי' כק'פונסע'ס

 : סססק כ)6 וס6מר
 פני כמנ. ו"ע מנועט6סט מכנס*ק בא"אכה(

 סקן סמורס כרכמ )נרך )סעמיסנוסנ

 ר6ימי ו)6 נסמס ו6)סי 96 ו6מ*כ י5ר 6סרקורס
 ספתו טסופימ$ר וגר6ס סמעתי. 5פ - נס כןעוסיס
 )ומר )מסר 5ר4כיס סרוכ סי סע) נסם. )כ)טוס
 סמורס כרכמ קורס - טגימ 6גקיומ 6*ע י)נרוק96
 6ך )96. נסמס 36סי לססמיך' גחססס ומ*מסק'.
 161נ )6י סתורס ' נרכמ )סקדיס )ו ס6ססרמי
 נטש ע) כרכמ רק )כ*ע סוכ סיומר 5ר ע)סו6

 יכרוק כ' מסרו'מ וכ6'פ . וכו'. )כ) )סקריס'$ריכיס
 : ענ*3 סמוכ*ס ;ופע פני טרמ פעס ו*6מרקטייס
.מנ' 'י- פ' סע" 1' סימן מנוסשטס מסנס'ק בא'אכ0



כמאיר. אי םף, ציציתענינ'להרשי8
 ב6ס . וכף 54ר 6סר סכוסמ 6כודרס*ס %סכמנ
 6ססר 6י טסס .6מ1 'סתמ. 06 16 מסס 6מד'סתס

 סדוריס כק5ת כדסס וכן' 6מת.. ססס 6,פי)ולסתקי'ס
 לפ) ' הרס"נ' ס6מר סמסתי וגן 6לי.. כמדינתנס_

 .סמסת' וכן 6סשמ סכ"ל., ס8ם' 51וקלה*ס )ויקדוסת
ס6ער

 סרס"נ-

 ונסל מכיכיוו6. 'מ1ק6ל דכר' כם)
 וכ"כ יוסף. 6מרי וכםל 'ו"ד. סל, חסיכסד,רכי

 וסרמנ"ס וסרמ8ק, ס6ר814ל סידור כססכמהרי'מ
 וכס" סלפכיכו כנמר6 כוסמ 6ך וסכ"'...ו6כודרס'ס

 וכממ1ור ור6"ס וכר"ף רם"" ונפ4' וככס*נר*ם
 יסקכ וככ6ר מכ"ל. ליסמס קודס יסתמ סו6וויטר6

 6לו: נוסמ6ות סג'. כ' ו'ס"
 נם)מי וסי' כתכ סק'1 כססשת ו' סי' ננש"עכז(

 כי סכתה 6שכ לומר סרי"ף דנירסת5יניר
 וה6%"ם נרמנאס וכן נס"ם 6כ) סי'6..עסורס
 ט:ורה. רק הי6. תיכת.. לומר' נורסיס 6'ןוסרד*6
 )נרוס 6ין וכו' ככו4לת )מימ"ס סו6 וכן נר6ת6תס
 ניד) קסר סקודם כסכודת וכ*כ סכ'ל. ס'6תיכת
 טסור'. 461ככס מט6 סרוכ דסל כטמס וכ' ס'..סי'
 ככרכת וכ"כ סכ*ל. 5גור כם)מי נדסס סכןוכתכ
 : ת"6 מסרישמ כ)קוטי וע" סע"ת. כקס )"ס ססלסכימ
 סל כתכ 6' סרק פ6ס כמס' 6רנ בנב,עשהכח(

 כמו ססו6 -גולס. ככנד תורסות)מוד
 כל מיפס ססו6 6ייכס') טי1)ינ סקוריןהמ)כום

 נכ6י סמ)כום 1ס טלוכם מרוס 6דס 6נל.סעלנוסיס.
 סים )מי כולכו ככנך וסק' סתורס סו6, כןסו6,)ו.

 : סכ") סכי) סנתות כ) כגר)ו

 " שבישביןעהודגבררע
 כסוזם)שפו 'כיק כ'. מ' קסי מ' ;ם" 6ן'מ 'עצ ,בקשכמש'

 כדי נו )סתסטף הקכ"ס ם5ע4כ5לית'
 .כ'. 6' סעי' "6 ס" )מסותס. מ5ות"ו כלסכוכר
 סטוו' כתמ)ת סי6מר )סמן טווין סיסיו 5ריך,סמוטין.
 טווי 63םס סי6מר - 16 5י5'ת. כן..)סס מוטסססו6
 - פסו)יס. )סמן טורן סיו 63 ו6ס )טל'ם% 5י5'ת)י

 וכ' )סען. ס1ורין ומיסיו סז'רק 51ריכין כ, נ,קעג
 סיו )6 06 ססו)יס נד'עכד ו6ם')ו סלנמנ*6
 ס'עכ*ן. וכסי' סרכ. כם'ם וכ'כ )סמן.סזויין
 סכסמת כתנ מוד ותףמ. סם)מן ונמסנרתידס"מ.
 )6 06 6כי )סמן. כסזר. 63 - כ6ס מק')יןסדמק
 וכשכ סדמק. נסמת "סילו ססו%ס )סמן טוו'ןסיו

 "מר ס'כפ)ס גי ותו*מ ישד.. .סעי' י*6 כ)).כמי68
 6נודרסשס. . סע* מרך סרוך תשרן. )סכיס.סטויס
 ס5ייך.)סזיס מסוסקיסן_ו'ש וכעש לרם48, סעודסש

 רכ*מ 5%'מ. ס)' רוקמ סמונמר: מן )מ5יס ממוכסכפו)
 ככ"' תי קכ"כ; ס'5 ת' כממס, קכס כסס קסל4ס ט)מ,סוף
 מ5ו', סרמכשט כ, 6סשמ : מכ") 6רה"6)ס"ל(

 סמוכמר מן
 : 6)דרסדנ' כסס ככרכש' וכשכ מ',: כסול מוט כ)סיסי'
 ר6ם' 'מתוך. כתג י*כ סם" יש6 סי, בבש,יעל(

 ויכפ)ס ככיף ויתמנס ס6רכעססמוטין
 'ממוך ס6) ומט'מ כם)ס"ק כ' סיממכס.קידס 4מתוך )כתמל' כ)ומר סק"מ מנ"6 וכ' מ'. יסי'161

 כם9רת וכתכ כם'נ'ון יכסכס 6)6 נסכיןס5י5ית
 6)6 כר1י, ס)יסס. תכ'ף )6 סכ6מר, מסוס1קגיס
 ססס נמוט'ן ויססוק, )8כ ססס כסיכ'ס 6ותסיססוק
 מ'מ ס"ק וכתושמ כ"ד. סם4' הרכ- כם"ם וכ"נל"3.

 : וסוסקיס מנ"6כסס
 כ6ו'ר לכרוך כ, ישד סע*' י"6 סי' בש'יע5א(

 '"6. וכט 'ט;. וככ' כריכות. 1'ר6מון
 6מד. ס' כמכ,ן 6רכסיס. :ולס ססו)יס 4"נ.וכד'

 סטו"1 וכ' 6רכם'ס. סס ססס וסס 3"טססו)יס
 סס וכ'6ר מ' כסכ' כ' ה6רי1"ל וככווכית ט'()יכסכי
 ומנש6 קכ)תו. 6) )סמום וככון סקכלס ספ"יטעמו
 161 מ' נסכי )ססות כ'. ונם)ס"ק ט'( )ונסףכ'
 ול"כ ס)נוק. וכ'כ 6מד. ס' כמכין מכווןסו6

 (,נויולפ. כ' סוד )'. מעי' סרכ כם"ע וכ*כ סכ"ל..ככווגות
 סו6-

 נסוס מו)יות כ) 6ורך ס'ס" ל5י5ימ
 'רמיקס מוסטיס סם סככריכות הר6סון כ6ויר-)כן
 וכנ' )11. 11 ממט 'קריכס ססני ונ6ויר מ1ו.11

 )נו)ס. 6, מדס ק'ס" סל יותר וכד' יותר.'קר'כס
 כ) סיסיו סו6' וסכו' ס' סעי' ט' ס" כקסשםוכשכ

 ס)'םיס. סכ4 סמ)ו"ן וסמוטין ס)4ם כימדסמו%ות
 מ'. נכ' )כרוך )מססס )סלכ' ס6מרוכ'ס כ)וכ'כ
 ככנד קסריס וס' מוטין מ' ת*ר. כנ'מטרי56י%ת

 . - :. מר"נ סר4 מורס ממססממסס

 . 5ר'כס ס5י%ה סקם'רת כ' י*ד סי' בקש"עיב(

 ססר כקם)'ס וכתכ לסמס.כוינס
 6)סיך כסס סכי מכעס קכס כם) כססס6ס'כס
 ס6מרו 6סם*י דווק6. כפיו סכווכה סיו645ס5ריך
 ,6עם"כ )ממסס מ5רפס סקנ"ס טוכס' ממסכסמ1*)
 מ(ס מל6ך כור6 סו6 דוק6 כפ'ו סכ'ווכס מו5'066

 סו*ם כסקדמס סתם)ס ססר כש וכ"כסכווכס.
 )ומר סכח סל סדורו וס' מייס מ'ס נ6רמנם)
 כממסכס 6)6 כסס 6מר ו6ס-)6 דוק6.כסס
 ס'6מר ככתכס רקסירם ~ת)ס "מ1י מסכנד'טרס
 ציציג לשם עחשה הרעי. ס'ת3ס. קודטנסס
 כםמת6 ' 11') ם'4, נ' דף ת1ר'ם פ' . נ1וה'קוכאכ
 ענריןרהו'

 מכירת6-
 סו4

 פמרין-
 6% )מקדם6. ד6.

)מסכנ6



 9הכחא,ר א' 6' צ'ציתענינילכ1.'16י
 רתסרי כנין 6ימיין כל וכן לסרוכת. י56פסכנ6.
 סליק וכך טנורת6 ססו6 ו6תקרם יריסון פלקדיפס
 רסמי6 סייטמ6 וכרין וכו'. סליק כקיוססל6תריס
 טליס וק"רי קרוסת6 טלי' ומין וקג*ס טלויס6רי
 ני סי' כית ככין טכייי 56ל לקמן )וסי' וכו'.סלוס
 סטר סכית כרכת כס; וכ*כ סווס*ק( וס -כ'ססי'
 ססוסקי' כסס סקט"כ י"6 כלל 1כתן"מ סקל,סל9,
 מסיס כסס כ' מכמס וכרון וכס' רוקמ.. כססלומר
 כככף סתמינס רנס מסמט סכ'י רמרכריכרירס
 י*ם וכל מימות מתוס' וסכ"מ לסמס .כווגס-5ריכס
 סר, כל סתולס נסירום 1 כססת לסו5י6 ו:יריסי'
 ססר כסס כתכ מסרי"מ וכלקוטי 5י5ית. לסס5י5ית
 : לט5מו ס5י5ית יטסס 6רס סכל סמ5וס *וסרלקס
 קסירת פסית נסכין נ, נס"ס סימס במדרשיט

 מקורס. לומר מקסיו סיסס5י5ית
 מקס*ך וסיס ציצית. מצות לשם עושההריני
 הכריכות כסס !למכות ייכור. סססק נל6סיכיי
 וס מ5ך מוטין ך, יקמ י"6 סי' כטום"עי )כ'כוס.
 ,ס על ו: ספמיס כ' ויקסור וס מ5ך מוטיןורי

 וטיין מוטין. סו' סכיכ ס6רוך מוט יכרוךו6מ*כ
 ו'. ו' ס' ר' נ' כ' 6' וימכס מ'6( מהרי'מלקוטי
 וימ:ס, יכרוך ו6מ"כ וכ עי וס קסריס סייויעסס

 ופ"ו קסריס סכי ויטסס סי. ר' נ' כ' 6' " ט'מ'
 ס'. ר' ני כ' 6י ו'. ס' ך, ני כי 6, ימגס.וסוכ
 נ' כי 6' 6'. ימכס. ו6העכ ,וט*ו קסריס סייויעסס
 6מ*ך. ס' כ6ותיות ר,. ני כי 6י מי. וי וי ס'ר'

 ולטסות למכות גסנ סכן יסורס ונרון. , כס.וכ'כ
 : 6'ם 6מרי כפל סני 'סכריכות

 יסר6ל סטיל נתנ. נ' סטי' י"י סי' :נש"עיד(
 סל6 )ם" כווכס כל6 ככנד4י5ית

 )מ5ויס( 6מריס 5י5ית 6ין 6ס 5י5יח( לססנתכוין
 ל6 6כל סמכסיר סרמכ"ס טל לסמוך ' ים6סכסירו:
 ס'ל וסר6'ס רל'ם סק-נ טואו ,, וכ' טליו.יכרך
 ת6מר ו6ס כ' סק'י ומנ*6 לסמס. תלויסוכפיגן
 ו5אל ככווכס. ככגך ויתלס וימוור מסננך'תורס
 רט"6 גסנסות ו:*כ ססקל . ממ5ית וכ' כסכת.רפיירי
 ולקס1ר לסתיר ססות ס6ין כך .כל לסכת חמוךסטכו

 נ' סטי' סרכ כם*ס וכ"כ סק"נ. כ6ס"ט ופי'ככווגס,
 נסס ומחייס כסמס ע"י ס4ק י*6 כלל וכמו*מוגמי'6
 ומן לעכור סיר6 תסלס לומן סמוך ססי' 616רס'מ

 : כמסנרת וכ'כתסלס.
 ססמרקרק כמ'ג ועי' עגמס *נוון כ'-ב:ם'5ה(

 ס5י5ית עכור . לסלס יר6ה'כמפסיו
 תחת ד6ריית6 קגין סיסי' נדי ננע סיעילם,ג1וס.

 ררכגן קיין ססו6 לחוך סמסיכס יסמוך'טל ול6יייו
 ממיל6 ומוכן 6תרונ לטכין תרכ"מ ס" כסע"תכמ"ס
 כמ'ם רממכ6 6מר יכסותך טלית לטכיןרס"ס
 כסס כי כ"6 סי' כסט"ת טכ"ל. י"6 סי'כסמ"נ
 סכתכ מ6מרות טסרס כטל כסס סכ' 5יכורסלמי
 ינרריס ול6 מסולסין ס5יגית סיסיו סמונ"ר מןמ15ס
 וכן ולמטס, נוסו ממ5י וטומריס ת13ייס יסיו6ל6
 טך סו6 טלית סכחיגת ו3סאס סרכ נכתכיסו6
 עכ*ל וכוי 5י5ית נמיכת סו6 ו6ילך ומסססמ,ס

 :סטעת
 כמי סמ15ת סורם כתכ, סמל6ך רויאל ננכש'לי(

 5י5ית מוטי מ' כטך ססרנריס
 .כגנך 6' מוט ס'. מ15ת כל 6ת ווכרתסרכתינ
 טיכיס. רוס יה6 כלי כעכירס יר6ו סל6ספיכיס
 סל6 טעיכס. ו6מרי לכככס 6מרי תתורוול6
 לטיייס וססס ~יניס. סל ל6וין ,ס כטין.יקרון
 סיכיך. ר6ו 6סר סרכריס 6ת מסכמ סןסג6מר
 מוט טיכיך. כין לטוטסות וסיו יוסיע. טיייסום"

 סל6 סו6. ממט 6ת תס6 ל6 6וכיס. ככנך"ססיי"
 יסר6ל שמע וטסס ל6ו. סרי כטליס רנריסיסמט

 ל6 סכליטס. כית ככנך "ססליסי" מוטסמוקיס.
 מ5ס 6כילת יטסס ל6ה סרי תוטכס כלת6כל
 סמרכריס. ולסון סס ככנך "סרכיסי" מוט כו:וכיו65
 כ5 כרכתיכ נל6ו סטוכר כט!יס רכריס ירכרוסל6

 ל6 לרכר. 6ים יוכל ל6 תסנם ל6 ינטיססרכליס
 תענס ל6 תסקרו למ תסנטו .ל6 ססס 6תתס6
 תסנס לסוכי 6ף לנייך. וסככתס וטסס ל6וין.סרי
 ירך תסת 6ל סיריס. ככנך .סממיסי" מוט5רקך.
 תסתמ סתומ וטסס ל6ו. סרי תנוול ול6 רסםטס
 כינך עסססי" מוט ירך. ט3 ל6ות וקסרתס ירך..6ת

 6מריס. 6לסיס 6מרי תלך ל6 רכיל, תלך ל6סרנליס
 ס' 6מלי וטסס ל6ו. סרי מוט6 כרנליסו6ן

 6לסיס ס' 5יס 6סר סררך ככל תלכו.6לסיכס
 .6לסיך. כית 6ל תלך כ6סר רנ3יך סמורתלכו.
 למו. סרי תכ6ף ל6 סטרוס כינך "ססניעי"מוט
 ככנך *ססמיני' מוט וסמילס, ורכו סרו ו6תסוטסס
 כרכתיכ ,ורס סכורס רימ סמרימ וטוך וסי5ון.סכטס
 וטסס ל6ו. סרי סמרס מן מ6ומס כירך ירכקל6

 כסי וכאכ וכו' כסן .וכיו5מ כסכת סרסיסלסריח
 ע"ם: )4ס _חטי' ל ייוס מוסר ס'546
 כ6ורך כקנ יספס כ' ט' סעי' י"6 סי' _בש"עי'(

 ס6יכו ,ענסות מנ' למעלס ל6סטלית
 נורל ,מקסר סים מכסיטול למטס ול6 ככףכקר6
 ס" ו6ם סגיף ע3 סג6על , עמוס ס5יחורן קוףעך

לעעס



כואיף א' 5י צש'תשממלפפי10
 ססרכ ממוטי וכמקו נוך) קסר מ)6 מסכלףרמוק ס" 08 סכל14 מממ ס" נוך) קסר עמ63למעס
 כו ססיו כיון כסר. כסיסור כו גס6ר ס)6סך

 סננך רומכ סרין וי'6 סיעור. )ו 6ין סכנךרומכי סכמוך י*6 ןס. $י$ימ כו ססטי) כסססכסיסור
 וכ*כ הכ"י. סכ") רכריסס וכר6ין ס6ורךכרין

 כ6ר נסי וכתנ סוס. ורומכ 6ורך סריןס6מרוכיס
 ססוס כ$יסולן סוף סייכו ס5ימוין( סו4 )עךיסקכ
 וסיין מני6 כ*י נוך)ין. כי )ערך וסו6 מ'ו*)כסר.

 : סס מייסכ6רמומ
 ומוררין נוך)ין. סיעי $6כעומ. .נ' הג"ה שםלח(

 כמקיס למרוך סנ"י כסס סק"מ סטו"ו , וכ')ני(. סקרן מן כ6)כסון ו)6 כיוסיוס
 ס"ק וכסע"מ סק5ר. כמקוס מר5סו ול6 סנוך)רומכ
 ככווצומ ס' ערכרי סכי6 כיכס וכממויק כ'ישכ
 מלמ וכס' וורמ. קמי$ס 6מס פ0 '$6כסומססנ'

 סמוררין יורס ס6ריו') סנס :י $כוי וכס)מיסמוריס
 סמוררין מייס ען כפרי וכ"כ . סק$ר. :כמקוסרק

 דממס $6כעומ נ' והיך סכ6נוך). הק$רכמקוס
 סו6. סיסור6 מך סכ6נוך) סק$ר ומקוס ווימקמי5ס
 ס) $6כעומ כו)ס סכקר6יס חסיריס כמסכמוסיי
 וכ"כ ננורומ. ססס )סי )6נוך) ססמוך 56כעסס
 ט' ס" כס)מן כמסנרמ טכש). סס מפריסכיך
 הן סם" ורו"ס סק'מ כמ"ו ססרמ"נ ככ) כ'סק"נ
 כמקום רמוררין פסקו כ"6 כל) ומ*"6 נסייורורושס
 ד6ף פסקו ומי"6 ופרמ"נ ונטו"ו סנמנוך).סרומכ

1
 : עכ") סרומכ כמקוס פיייז)קו)6

 כסס כתנ כ"כ סעי' י*6 סי' הרכ בש.)עלם(
 כ*ו. סעי' "6 כ)) ונמי*6סמנ'6.

 ס6ין סכנך כססת ס$י$ימ יטיל 65 סיסנ*ן.וכ"כ
 16 )ס65ק סכקר6 וסרכ סמי מרוניס חו9'ןכו

 $ריך ו)כן כנך מיקרי ר)6 טרמ)רניך( מוכויטליך
 6ס ממלוקת כי יס כי וכו'( 16 )ססל6ק.')מתוך
 ס6'5 ס'ו ס*ק כמו"מ וכ' מ$כסומ. )נ' 'מ95יף
 וכו'(. סק9נס )יר ככלסומ, מסניכ 6למ הכ))מתוך
 כסס מסרי"מ וכלקוטי נ' ססי' ט' ס" כקס*עוכ'נ
 סיקסר קורס סנקנ סנינ סיממוך ומקייסמנ'6.

 ! רוק6ס$ילית
 קטן רנ9)ית סכ"מ נסס .כ' י"נ ס"ק ג:בשג"אמ(

 ככווכות וכ"כ וכו' נקניס כייעסס
 ני ומוךרין כ6)כסון ו)6 כמיסור יעססכקכיס. כי וססוסיס נ6"6 נסמ"נ וכי .כן, נכנסס6ריו")
 ימין 5ך ס.) .מססכי )6 ככנך ר6סון מנקכ56כעום.

 מסכקכ טמודלין ט'רום מסר"מ וכ)קחעי סמ51,56ר

 ומסף65 מת. %ך טסו6 מסכקכ ול6 סכנך )5רססו6
 טסו6 ססני עסנקכ כמדד 8נוך) קסי מ)6ךסיסור
 דסשמ )ס" . סנססמ מוסר כמוכממ כתכ מון.)5ך
 סמומ ל6 ססיעוי )מטס סכקכיס סיסור ככרור)ירם

 פססס זמר )6 ו)מם)ס מסטעי. $צכ9ימ6רכסס
 ססיסיר: מי סי' )קמן וסי' מסטער.$סנטי

 קס5*ס כסס כתכ מ"6 מסרי*מ ב:לקרפימא(
 כקכי6 ג' כטשק ססוסיןר)מכסניכו.

 כסדור ופ" מכמון. סט)ימ )5ך יו6$יס ס5*5ימיסי'
 עכ*5. 6נוד5 מקסר )מעיס סר6סון קסיסיסיי כדי ממס )כנד סם1ך ס5י5ימ סיקסור סכ'סמכי6
 סמוך סר6סון סקסר סיס6 סייכו 'ומס"ס סמכי6סי' כס0 ' סק"ס ט' סי' מכמס כיסוסומ וכשכ)6סשמ
 .כ6"6 וכ'כ פכ*). יכסונ ' יס וכן )סכקניסממם

 ו6ס )סווימ יוררין ס5'5ימ 8ין וסי"ו ומסייסמסרו"ת
 רסקמ9' וכיון סקרן. ס)כוספין

 יו6ס )כ) ייכי
 )סססס ממיכס' כין כ6נוך) סס ססכנך )ווירוע
 'סכן י16ר6 וכרון כס" וכ"ל סכ'). מוססין 6יןעי"ו
 'מסנס'ק כ6'6 וע" סס. 6"ם( 6מרי כם) סנ'כסנ

 מוסס '5מעסס מאמ )ס)כס כוס סמסקפקמנוטס6טס
 מסוימ כסו*מ וכן סמכי6. סנס"ק מרנרי )סכומס)6
 קרוסמ כע) ססנסשק מ6רמו"ר סמסמי וכןיכריו. מחו*ק וכמסקכ6 סמכי6 כרכרי סיכס מפלם)ס"י
 סכשן סמכי6 רכלי 6מ סר6ס סכ6סר ו$וק)ס'סיושט
 כם) וקרוסו יסר6) נ6ון 6רמהר 6כיו מר)סני
 ס$י$ימ )ו )סמהר מיך $וס ו5וק)ס*ס. )כייטכ

 :' לנכש) סמגשש סנס*ק גרכרי ו)קסרסמהסשס

 )רקרק ס5ריך ,"6 כ, טן'ן ססג י"6 ס" צנש"עמב(
סימלס
. 

 רכעיכן ס9לימ )6ורך ס$י5ימ
 סקין( ש) תשי ם% )סנ"ס הקרן ע) לו9פומסמס6
 וכ' : .כ*ו. ס'ק ופנש6. "ו ס*ק 9ו'ו ועי' ת)וי.ס% 'קרקע כלפי ססרי גוטף סי' )6 כרמכו סי'ו6ס

 כשורך 6סריס וכיד כעס'ל ע" כ"ו ס"קכסם"מ
 מסריקשס כסס סכי6 יוסף וכרכי .סקרן. ח% פטף קרוי סי6" , ה$י$ימ כסויימ )ככונ יסמיך

 סכ-

 גסמסטסו דססמ6 סט)ימ 8ורך ס) כמסך 6ורךסיסיי פ"
 )פכיו ס$י$ים סכי מוס)ך כורעומיו סרומככסמו)ק

 6ומס מו)ין מעסס י6כסי סקרן. ע) כוטף )6מריווכ'
 דססמ6 כ") ו6ין וכוי. כ9)ימ )רומכ צמסך 6רכןסיסיו
 )6. עיטוף וכססמ ס4טוף כסעמ ס)6 סקרן ע)כוטף
 ור6ימי וכוי 6ן)ען ע91וף סעת נמרו6כן

 )מר,
 )6כרסס( מקך כעסמ*מ )וסו6 6וי)6י מסרש6סרכ וקככי

 מסריק"ם כסכרמ , סי6מרי $י$ימ ככ' כוסנ ו6כיכ'
ג5 *ס" ס6יסן כאש. גי מעסס ג6גסי ס5סיי ל$ימוגי



 1(1מאיר 4' ש" צי1ת"ממלמופ'

 כן ס6ין כיוסריעצ: סקרן ס) לוטסומ ,ו$ית סרןכ5
 סקרן תמת סס ס)6מריו 5י5ית מעסס מיסי)סכרת

 : סקרן תמת ט)פניוו)מסריק*ם
 ונני ומסייס )'ר סם" סרכ נם'ע ינ"כמק

 סיהי' 5ריך סעמיס סע)יוניס5י45מ
 )פי וככ) )רמ5ו ו)פסמיס ככנך )6ורך תמ4סנדי)
 קרקם כ)סי ת)וי סנרי) יסא ס)6 י~סר רקעסרפתו
 סיעכ'ן רכ"ל עכש). סקרן ע) ומכס לו3ע-6)6

 6סור סווית ס) ) כ6)כסון כסת)ויס 6כ)ומטשס
 עכש), כסכת 6פי' ומותר סכ'* )5ר )סעכירסו5ריך
 לכטי ס) סל6מר סק'ו ט' ס" סס)מן כמסנרתוכ'כ

 יסיס :ט)ית ס) סתמתוליס 5י5יה כן ו)כןכנויסס
 כקירין 6רונין ס6ילס ססמוטין 5ר נ6ומותפיס

 ת)ויס יסיו סעפוניס 5י5ית וכן סס. סיוטרם)ר)יך
 ה5י5ית יסיו ס)6 מ6ור ויןסר סט3ית ע~ולותע)

 ר~"ם וס"ם ומנ'6 )כ"י ןויות קרן ע) ' כ6)כסוןמ)ו*ן
סכ*)(: ס)מס וס')מן וסעשת וסע*נ וכח6 דסשמוס"
 ס6ותן )י~סר 5ריך 5י5ית עלילי בקשל"ה כףמד(

 כר6ס כ5ר ר6סולס סכ6ו5י5ית
 'סר6ס. )5ר )סו)סיסיו

 )מם)ס )סיות ס~כו כיון'
 )ס*כר. עטיס )ססות יס וע*כ טיררו ר6וי6ין
 וס)ס'ק. מנ*6 כסס כ' ט" סעי' מ' ס" סרככס'ס
 ממסי )ט)ית סטרס )עסות ורס"מ סיסכ"ןול*כ
 )מטס יר'רן )6 -ס)עס)ס ס)סניו סס5י5ית)סימן
 סקסיד )6 וס6רי~ש) עורירין. 1)6 כקורססמע)ין
 נספר וסי' 3כתמ)ס. מותר )מע3ס ממטס)ססוך' ורו5ס )מע)ס כסלקרס ומ'מ סיסנ"ן ומסייסעשו.

 : מכסף סטרס יעסות מעלין מלמסוכרון
 יוסר כ'. כ' סעי ו' טת 5ריקיס 6ור ב:ם'מח(

 ס6ינו מי סכ) ס'וס כ) כ5י5יתסי)ך
 סס )סמיס. סו6 מנורס סיוס כ) כ5י5יתסו)ך
 י' י)ך 630 לוסר )סיות כתכ סי"ו כתורסעמור
 רכריס ממ' 6מר כו6 כי מ"ו 5י5ית כ)66מות
 קסר סקורס כסכורת וכ.כ )סמיס. מנורעססו6
 סי)כוס מן סימן כרכ'י נסס כן סעיי כן סי'נור)
 כמרמן. כ69 יסירנו 1)6 סמו וייסן סמ)וק ע)ט'ק
 ככוקר )כרך 60"5 6מרוליס כסס כ' "כ סם"סס
 סלי וה5י5ית כנסות לן סס יסככ כן. ק'כסוי' מ' סימן סמיר 5פורין סס סמו. יסן 06 .כט'קס)

 מסיר סי' )6 כ6ריו*) ורכינו ממטו6. )סמרומינני
 כסס כן יסרה תפ)ס כס" ~יוונו. כסעת 6ףט"ק

 ו6פי)ו ס)יו )כרך 5ריך )סכת ט"ק כס)וכסס6רי~*ל
 : מו) 30 סטוק ססט .)6

 סתורס מן מ'ע כ' 6' 6ות "6 כ)) ב:תי"אמ0
 2ב

 י)כאם וכו'. כלסות רן )ו סיס ככנר 5י5ית)עסות
 וסוסיר כיוס. 5*5ית כ)6 6מות רי י)ך 1)6ט"ק
 עולס ונרו) ' ססכילס סני ורו6ס ווכס 5י5יתכמ5ית
 כ)י)ס )סככ סלכון סק"6 כתו'מ וכי וכוי*סמכט)ו
 וע" כס"* ור~"ס סיסכשן. וס" פירין')כט'ק
 וכ'כ ס6ריו'ל. ע) כמנ"6 ק' סמהרן 'מסככרכ'י
 ומסייס 6מרוליס כסס סק"מ תרתט סי' סמנן363ף

 *כוין ע)יו ומכרך נרו) סט)ית -כסמריתוכס)וכס
 : סט'ק)פטור

 וכף 5י5ית מ5ות הם3ת נור3 כן בנהן"שמז(
 )סתערן ס6רס ווכס )כוסכ6ומו

 סנן סמתיס )תמיית )קוס סתיר וכו ססכילכ.מו,ו

 ס6ילו מי כי ס6מת מכמי 'ו6מרו )נוס. כמוויתי5נו
 מ)כסיס סעו)ס מן וכסלסטר 5*5ית. כמ5ות~סיר
 וע) סרין כס)י 356 כו סיורס 6מר כ)כוס6ותו
 6ותו ומכליסין מכ)ס מ)6כי כמס כו 6ומ~יןירו

 ס~סיר כ)' 6ומר רסכ9י כ' סתכ)ת וכסרקכניסכס.
 וכשכ וכוי* ססכילס פלי ומקכ) ןיכס 5י5יתכמ5ות
 וכס' כן. ט'1 סם" ה6ריו") כס"ס חק"נ. ססכתו'מ
 )כ6 )סתיר )ו מסמסיס כ5י5ית סוסיר ומ5וסלניר

 סכריס ות"מ36ף
 וכו-
: 

. . 

 כט*ק סיסן כ'. 'רי סע'י מלסניס בלקרסשימח(
 5י5ית. מ5ות ס) ככוקר )כרך6"5

 06 כס)וכסו נכוקר 6וי כ)י)ס סטשק ססירו6ס
 ויס 3כרך. לוסנין ים נופו ורוכ ר6סו מכססכו6
 כט'ק יו65ין 6ין סכועסא )סי )כרך ס)6לוסנין
 )ומר לינסנ טוכ )כרך ס)6 סלוכנין ו6ומן)סוק.
 6)סילו ס' סיילו כ)כו ססס ויסרסר 6תסכרוך
 6' וכ) 5י5ית. מ5ות ס) 6קכ"ו סטו)ס מ)ךוי6מר
 )כרך לסנו סרור 5ריקי סרכס כי רכו. כמלכניססס
 )כרך ס)6 לסנו הרור מ5ריקי ומסט ומ)כותכסס
 קרוסיס רסת כסי' סי' )6ס"מ נכרכור.רק

 ססמ*נ וסלס ו5וק"ס מסיניוו6 כסנס"קכססכמת
 כרכיס סמו סמקרס כרכת סיינו כרכות לנ' כיכי

 מררסות וככתי כ6"י 16מריס כלסיות כתיסכרוכ
 יסרסר וססס 6תס כרוך )ומר טוכ 6ומריס.6ין
 מוליס ככרכת וכן כרכיס. סמו סמקרס ויסייסכ)כו
 וכן ססור6ות. 6) כ6אי 6ית6 סכירוס)מיררכלן.
 יסרסר כן. לוסניס 6ין ו6לו מווילנ6. כנר"6לסנ
 כ6*י כן רכירוס)מי לפסוה ככור6 וכן כ)כו.כסס
 כן לוכנין 6ין ו6לו הנר*6. לסנ וכן כסולמיס.מי
 כ6מת 6ך כסע"נ. סכ") כ)כו הסס יסרסרס"כ
 סילת סיסן כנון כרכות ספק )כ) נרו) כ))וס
 וכש וסרסכש6 סר6'ס ס)רסת כיוס מטתו ס)קכס

$ריך



כחאיר א' מ" צט'תענ'נ'-למיפי12
 וס6נור מסנמו נקימו סתורס נרכס )פך5ריך
 לומר נדול מיוכ ע"כ כן נוסנין ס6ין כ'ורמ"6
 נלכו הסס יסרסר רק סס כל6 המורסכרכמ
 דמוריי' וספיק6 סתורס מן דכס"ת )סרמכ'ןכסרט

 נסנ וכן ומלכות. כסס לכרך' ר6וי וסי')מומר6.
 6ך וספרד. סמסרכ 6ר5ומ ככל כ4סנין וכןסנר68
 למנסנ(. טסס כי )ונמידוסו כן נסנו 65 6סכנוכני
 וכן ססס. כסרסר סכ'ס לכרך נדו) מיוכע9כ

 כ' לכרך סמוריס מ5ת סרכ סדפת דרקתכתסילין
 יססה ס"כ כן נוסנין 6ין 6נו 6ך סת'כרכות
 וכ'כ כן. יעסס כרכס ססק ככל ס"ד כלל1כנשל.
 )התנות וטוכ מ"כ* סי' מ6ו"מ סי"ק מסרשסכמסף
 ססרסור יסי' 16 לכרך סמייכ כמ"ד סלכס06

 ל6 16 מלכרך דסטור כמ"ד סלכס ו6סכדיכור.
 כל םל ס'6 וה תנ6י ומועיל כדיכור ססרסוריסי'

 : סכ"ל מ"וימי
 16"מ בש'יעמפ(

' 

 ססט 06 כ' ייד סם.' מ' ס"
 ולהתפטף למוור דסתו הי' 6פילוטלימו

 :חמ סנ"ס כו. ויתעטף כסימוור לכרך 5ריך מידכו
 כו. ו)כתסטף למוור דסתו סי' 06 מנרכיןס6ין
 סכ"ל. נוסגין והכי ט"ק סליו כסנם6ר דוק16י61
 סרכ כם"ע וכ"כ סס. וסם"ת ט"ו ס"ק נ6ס"טום"

 כ' ט"ו סם.' כהנ"ס. וקם"ם ומי"6 ודס"מוסיסכ"2
 ומתפטף ומוור כמתכוין םל6 כולס טליתו נסלס06
 6סס"י כולה נס5ס )6 06 6כל טנית ל5רך5ריך
 כסס רסק"6 כסנהות וכ' לכרך. 6"5 רוכוסנס)ס
 6יכו כידו נם6ר 06 תפלס כססת ד6ססרתו"ם

 : לכרך5ריך
 ססי' תרכ"6 סי' וכ"כ כי. מקס"ד ס.' נננ,כם"אנ(

 הת,נ1ק למו) מכיסכ"נ כסהולכיןנ'
 ו5ריך 6מר ככיהכ"נ סמתסלל ססידק 16סמוס)
 6וי כטל.ת מסוטף )ילך 61"6 סס. ססתינוק )מקוסלילך
 סט'סת םל ינרך סמילס וכמק1ס מםליויסירס
 ודסת י"6 ס"ק המנן 6לף וכ' כמורס. וכןהטלית

 מסך כל פל סנרכס כססת סיכוין סו6ס6מרוניס
 סימוור כ"ס 6סיי לססטו י5טרך ו6ס סתפלס.ומן

 סססטו ו6ס.' סססק ססססטס סוי ל6 161וילכסנו
 ).לך 16 סתקיסוח. קודס למקוה לכנס 16לנדוליס
 כסליכ' כין העלית םל ולכרך למוור 6"5 וכיו65למול
 כ,ון סל6 כדיסכד ו6סי)ו לכיסכ"נ* כמורסוכין
 סימוור סססטו כסת הי' ודסמו סכרכסקודס
 סט"ק סליו נס6ר ו6ס 5כרך. 6"5 נ"כ כו,ויתפטף
 כסתמ6 רק וילכסנו סימוור סליו דסתו סי' םל66ף
 ככ"מ כ"כ נרול. סטלית םל 1לכרך למוור 6"5נ"כ

 סרכ .ום"פ וכ6סשט, ו6שר ומנ"6 וטו'ו תמידוםלת
 וכ*כ עכ'ד. המנסנ וכן ום"6 ומא6 ודס"מוסיפכ"ן
 6לף עכ"ל נוסנין וכן ומסייס סק"ו תרכ'6 סי'סס

 : ישכ ס"ק ישכ כ3) כמו"מ וכ"כהמנן
 לסתסטף סיודע קטן כ, נ, ססי, י9, סי, ננש"ענא(

 וכמכ למנכו. 5י5ית ל1 ל*קמ 5ריך6כיו
 ,)לכר כסיודע יר6יס ססרי כסס 6*ר כ'כסע"ת
 כ545ית לס)כיסו ממויכ סניס נ' לכן כסיניעולסמומ
 מק%4 סי' סס סמורס. כ6ותיות להרני5ו וכןערלה. נ'.%יוי סו6 )ספן כמו ססדס ען ס6דס כיוסימן
 נתנלממ סממס )פסות יסר6ל נ6רן וסמכסנ כ'סקו

 .ל1 )סיות כ%וס 6ומו סממככין קטן םלסר6סונס
 יוכס וס. מכמ כי כקםל"ה וכ"כ הרמ"ם.סי6ות

 רומ6. עליו וסורס ונסננס רמס לנסמהכקטניתו

 ססר סכית ככרכת וכ"כ סוד. סס"י וסו6דקרוס6
 נסעס. נ' דף ונטע"ס מ'. וספי, )"ד ספי'ל"1

 לקסיר כסרה 6סס כ' מ' ססי' "ד סי'בש"ע
 סיססו 6נסיס )ס5ליך מממירין 1.ם סנ"סס5י5ימ.
 סק'נ נ6ש6 בפם*נ )כתמ)ס. כן לססות וטזנ6ותן.
 ס5י5ית יתקן )6 סנס י"נ מכן סמות ססו6 קטןכ'

 יודע ס6ינו 6ף סנס י"נ כן סו6 06 6כלנננד.
 ו6ס 6מרוניס., וכ' )מקן. יכ1ל ססרות ני כני066
 סו6 06 6פ:)ו למקן מותר נכיו פ) סומדנדול
 כ' ססכי6 סרכ כם"ם ום" סניס. י"נ מןסמות
 ופיין )סממיר )כתמלה ליוסר טוכ ומסייסדיסות
 נכרכת ופ, וסקשפ. )' ס!" יש6 כל) ותו"מכמי"6

 : סססכית
 עסס 06 כתנ סק"6 י"מ ש', נמשו בנפמ"גנב(

 6ך כסריס. נדיסכד כלילסכ5י5ימ
 כ5י5ית )סטי) םל6 כ' י"כ סיי דם6 נ16תכסו"ת
 וכ6רמומ כדיעכד. 6סי' לססול ומוכך כ5ילסככנד
 מתיר מכוטם6טס ססנס"ק כסנסות כ' ססמ,יס
 )כתוכ דמותר כמו כלילס ס5י5ית ולתלותלססות
 6% וסנמס ססיטוף סו6 .מ5וס דסיקר כ5י)סתסי5.ן
 וכסס דם6 נ6ות כסס סק"! כתו"מ וכ"כהסס1.ס.
 כסס כ*מ ססי' 6' סי' ס"ס כלקוםי וכ"כססרמ'ינ.
 יסופות .וככס סרמ"נ כסס סכ' סק"ו ט' סי'מסנרת
 וכמסרי*מ מייס. ו6רמות סמ"נ כסס נססמטסי"ט סע" וכטם"ס דם6. נ6ות כסס סכ' סק"ומכמה
 ס)מס מכמת כסס מנמס וכוכרון סת"נ.כסס

 וכסס סמתירין מייס ולכ סתס"ד ום' מ..סו6רמות
 65ומ וכסס סרמ"נ כסס *סקכ וכמלק דס6.נ6ות

 :דס6
 )כום כסס כ' סק'כ ככ6ס'ט ט"ן ס" :יש"עננ(

דפומר



 718מאיר "ף ס" צ"ניתעממלמומי

 5י5ית 5פסומ רו5ס מס מננר 5י5ימ להמירדמומל
 פס*י ככסריס מפם"י _נפ0קו מס וס-ס יפותיומר
 וכ' מנ'מ. טלמיס כסס ולפסות 5סמירן רסמיסרין

 5סתיר סמותר ק'ס ס" יסורמ נית 0' נססנספ'מ
 ננימטר" מכווניס ססס מף מסכנר ס5י5יתכריכומ
 ססס ממוקת מטוס מימום נית נזס מין סוישס5סס
 נ-מטרימ נררך מנ5 מומיות נ5ירמ מ5מ זססמין
 סמומר נ'כ כ' ס, סע" סרכ וכם'פ 5מום.מין

 מפם9 ום5ימיס יפיס יותר ממריס 5י5ית5סטי5

 כ, סס כמ*'מ 5סתירס. מומר כסריס סמעסשי5ית

 ומין 5נתקס מותר 5סתירן סטרממ כפיניו קטסומס
 סס5ס'ק כסס כ' וכמ'6 תססית. כ5 פסוסכזס
 רק נמ0ר 5מ ' סמסילו זי"פ מרומנוכ מנמסמו*ס
 נכון מוטין 5*מ רק נסמר ס5מ כיון ממרמוט

 מוטין 5'כ מ0פר פ5 ורמז 0ור סים ממריס5ססות
 מ*מ כמסרחמ וכ*כ מ5וס. .סירור כזס סייךו5ג'פ
 וכ'כ. כ'מ 0פי' מ, סי ס'ס כ5קוטי ופי'כסמס.

 : מרס*מ ספ*ת כסס סס כמו'מוכ*כ
 נ5י5ית נין כ'. קק"מ נטו*ז כ"נ סי, בנש"ע'נל(

 רמסון נספס 5נרך ים 'נתפי5יןנין
 כ'ס 0י' ניו'ר רמ"מ כמ*ם סכמיייו פ5יטססמנרך
  פוסס סמרס מ15ס 5כ5 ומינס סרס כי0וי5פנין
 כסמוומם"ס כמס*ט וכ*כ ססמיינו. מנרך מ'כספס
 ככרכת וממ"כ תמ5ס ססמיינו 5נרך ופ"מ נ*מנסס

 ס" סטור כסס מ' 0פ, ,סרכ כם'פ וכ*כ5סמפטף.
 0עי' . כטפשס וכ*כ יונס. רכי סרכ כסס סכ,כ'נ
 כ' נספ*ת מנ5 יפקנ. -יסופומ נסס נססמטסיש
 כסס סכתכ יו0ף כרכי כסס מייס כמרמותוכ'כ

 כרס _כ0' וכ'ס רכס מ5יס 'סרכ וכטססמריז*5
 וממ*כ כ5י5ית 5סתפטף כרכת קורס סיכרךס5עס
 ססרין פרומיס ע5כום ככרכת כמו ססמזיעכרכת
 ססמייגו. וממ*כ פרומיס מ5כום כממ5ס סמכרךסו6
 מ'י ספ" נ'ט 0" וכקם'פ וכרס*מ סיפכ*ןוכ*כ

 : רעות כ' ססכימ מסרישמ נ5קוטיופ'
 ססמיינו "מ וזע. כ' טק*ט י*נ. נ55 בנתו"הנה(

 מנ'מ. 5סמפטף. כרכת וממ"כממלס
 ונ'ת8כ*מ.

 כסס סטור נסס סתנימ כמס'ט. )מס*ע-
 יולם.רכי

 יסופו~
 תמ5ס סיכרך מומריס וים יפקכ(.

 ספ*ת דס'מ. פמ'נ. ססמיינו. ו6מ*כ 5סתפטףכרכמ
 כסס יו0ף נרכי נסס מייס מרמות )מס'קעכ*).
 קם*ע(. וסיפנשןי ס5מס. כרס רכט. מ5יססמריז'5
 כ' כססמטס 5'נ 0*ק- תרקס 0" ' סמנןונמ5ף
 ו6מ'כ כני5ית- 5סתעטף כרכת קורס 5נרך .ענטמנו
 ט'ז ספ", ען מ' 40 ס*ס וע"-לקוטימסמיינו,

 : סט5*ת פטיסת ריניו5סלן
 נ, 0קי'נ 0"נ כ55 בתו"הנ0

 פ5 ססמיינו 5ענ*ן !
 וקם'פ ומי'מ. ורם'ו. ססמ*נ.סירומ.

 )מ*סמ ססרי כרכת וממ"כ ססמיינו קורס 5כרךכ'
 0י' מייס וכמרמומ רכ'סנ %0 מסרו'מ כמ'מוכ*כ
 ונ0' כ*ס 0י' ממהמ 0ופר כתכ סו'ת גססרכ*ס'
 ורס*מ. ס5ק*ט. נסס סנמס"ט מנ5 מומן(.יו0ף
 כסנסותיו פוק יספ" ר' וסמ ומת)0 ננוריס.ומנן
 ססרי מכי5ת כרכת תמ5ס 5כרך כ.' מו"מלס"ע
 עכ'ל. כמרינתינו נוסנין וכן ססמיינו יכרךוממ"כ
 ומסייס ריפות . סכ' מ*מ מסרי'מ כלקוטיוכ"כ
 ריפות. סכ; סכית ככרכת וכ*כ עכי'ר. כמררעכיר
 מסר9 סו*מ כסס כססמטס ר"מ 0עי'וכטע"ס

 קולס ~5כרך סממרוניס. ' כסס כתכ ט' 0י'מסכנזי'
 פממ וכן ססמיייו וממ'כ כפס'מ מו כפס'עכרכת

 : עכ*5 'סנכון וזו.רכר

 . תפילףן עניני . ב'כם"מן
 -סיורע קטן כ,. נ' 0פת 5"ז 0י, מו*מ בער'עא(

 לו לק)ומ  מכיו מיכ  וכו' מפי5ין5סמור
 כן רוקמ-ססומ קטן רסמי וי*מ סנ'ס למננו.מפי5ין
 רפת וכן 5סנות ומין נכנו וכן ממר ויוס סניסי"נ

 קורס. 5סנימו סמ0ור ססק5 ממ5ית וכ'כס5כום.
 נסנו ופכסיו מנימין מין 5כן קורס רוקמ מנ'מוכ'
 כם'פ וכ*כ סזמן. קורס מרסיס נ' מו כ'5סיימ
 זקן כפני וכ' כ*ר. 0עי' " ס" וכקם'עסרכ

 כרכומ מסכמ כמסניות זי'פ מקמממרנמ מסנס'ק,
 מ5מ 5סנימ )קטן מ0ור וכתסי5ין מ'נ. נ'פרק
 5מ - ממר יוס מסי5ו סנין - ת5י0ר 15 רמים65כיוממ
 סטורי'. קטניס כרס*מ כ' סס מרנ וכמעססיקריס.
 וסרמ'מ סמרין*) מרן פפ*י 5סלימ 15 מ0ורומפי5ין
 כ' קורם סררמ וכ0' סניס. פסר 5מרכפס יוספר
 יותר רטוכ זי*ם. ענע5ז מסר*ם סנס'קכעס

 סמ5וס כס0מ5מ 15 סים ימירס כמיכססססתפוררת

 ז*5 סמר'י כרפת סתורס מן סמיונ נזמןסיכ"
  ונסנסנות כסמו. נ' רף כק'מ כטע*ס וכ*כוסרמ'מ.
 נעסס ס)כרו כ' וישפ  עררועסונ פסרי'מ יסגסשס
 מ'  לסנימ וסמחיל מורס סעחמ  כיוס  עלומ-כר

 :  סוכומנפרנ,
 )כס)ס כמרר סנולר עי סג'ס ני_ יס  בש"עב(

  ספיכור. נסנמ  מלוס כר  ונפסספסועס(
 פניני ונקם5*ס ס)י.-  מרר 16 ע5וס 'נר נפססמינו
 סנפסס _ סו~ו ועס מ5וס נר סנפסס עי כ,0'ת

א*ן



כחאון* ב' םינק תמילקשניגי למרכ91'14
 ')תורה 6ותו קירין 6ין כסכת סו6 סגיס י'נכן
 לוק6 5ריך כי סכת כ6ותו סססורס פוםיןו6ין
 כלו סלססס כיוס סעורס )ססות סמ5וס ניעקשי- רכ"ס סי' ססושו. וכו'. 6מך ויום סל*ס "נ כן)סיות
 ווסר כסס ל"ס סי' יסקכ כ6ר כס' וכשכ5מופסנ ס3כלס כיוס ישך )סלת סלכלס ניוס מ5וסכר

 : ק* 6ות מייס 'מוקי כ"ס. וףמרם
 וי"ם סנ6וה"ק ע6כותי קכ5תי כי מייס, 6ום בם'ג(

 תי )סלימ )סקריס ס)6 המלסנ כ6ן ונ"כ'-
 סכ6 סלסם סתרנסות כי וכוי קורס 6מך יוס6סי)ו
 כיותר מרנ'ם ו6ו . סוכ סי5ר_ 15 -סכ6 כסת1מע) 6לקי קרוסת סו6 6מך ויוס סישנ 'כיוס מ5וס)סכר
 ומס וכו'. .סחרם מן סכ6 קיום כרכר ויר6סס6רס

 6מך סלס 5הלימ מתמי5 ')"עססמלסן..ססיתוס
 ס6ין כ6ויר הסורמת מלסנ סו6 כ"ו ישנ.מקורס

 סכ"): )ריל6 סיסמוכו מס ע))סס,
 כית סו"ת כסס כתכ רי סע" מ"ס צבו*ושדזווצ(

 )סס טים מסתכר סרמש6 כרכרי 5סנויהמסיךס ר)זויכן כיון גמכ' נ' סייהיו5ר
 ו6ין וכו' וקרוסיס מ5ך4קיס ע"וקכ5ס

 )סלות..
 סק'נ כסם"ת סכ' רמס כסמו' כ"כ וכסי' ר'.כסי' סס וכ*כ וכו'. סמלימין ר6סון כססס ססמיילו)כרך ור6וי

 סלימ סככר מסוס רש) ססמיילו .כרך )6סכתסי)ין
 סלימ ס65 סיכ6 סלס י"נ )6מר כקסן 6כ)יכרך. )6 6ו מרסיס חס ססתסי)ין רק מקורסתסי5ין
 כסי' סתכ"ם כרכרי ססמיילו מכרך כור6י מימיותי
 כס' ועי, )ומן. מומן, ססו6 'ממ5וס נרם ר)6כשמ
 . ))כיפס

 פ6ס"ו וכתסוכות כ' מכערו6ן סנ6וןוכסנסות_ סרמ"6. כרסת סלסנו תשו ירום)ים לפיסשקסר6ס, סק"ס נכוס ס)מנ ספר כסס סכ' משכ
 ומוווס ומסיין כ5י5יח  ררוס6 כי מיס תיי)סרמכשס

 : עכ"3 ר6סוגס , כססס סס~ילו מכרך ומסקס.
 כית תסו' כסס סכשכ. מש6 מסרי"מ. כ)קוסי ןעי'ה(

 ים סכי רכ)6ו ס6' כססס )סלימ כסמתמי)ססמיילו ))כרך )ו ים .6ו סלס אנ כן סיסיי קודס תי)סלימ על6 סרמ"6 מלהב . כפי רסלוסניןהיו5ר.
 מין_ 1)כך כי סס. התנו'ס "ך וכסר"מ. כם'ךכשמ ס" כיושך סי' ת' סמ5ות ס) ססמיילו )כרך,רסות
 ס"ס. סמיוכ -קווס 5הלימ סמתמימן כיון,מכרכין
 . סמיוכ כןמן )הלימ' סמתמי)י: 6ומן6שכ

  טטי תי קט סג'מ כ' "מ סע" קשס סיי. ובש"עס :. ול"ס לל סע,י 6,סג )סע וסיי ע5"). סססיקות כ) ירי )65ת- כוי"יס 5נך סי)כס -טוכ מסיות רק ססמייגו. 5כרך5סס ים כור6י

 כסס )6ניר 'מעומד ר6ס ום)  פיוסכ יר 6))סלי%
 ' 56ו וכמוילותסווסר(

 סתיסן 656' כן לסנו' )6
 וסכרכס מיוסכ תס6 סק'כ'דסנמס מנ"6 וכ'מעומך.
 וכ) מ' סי' סרכ"י כמםשכ ,מסומד מכ"וס,קסירס
 ככ))י ככלס~נ כ' גסמירס. סמ5ותכרכות

 כסוקקיס.
 סנמר6 עס מו)קין וסווסר. סקכ)ס סכפ)י רכרכ)
 סקכ)ס נם5י 6ס מיסו וססוסקיס. סנמר6 6חרס)ך

 וכממ5ית עכ"). וכוז נ"כ )סממיר יםמממירין
 ס6רס עכ"ס כ~ס כי כתסוכותס ה6מרוליס כ'ססק5
 ,מלי6 ו6ס ,. '")סיו. ה' עס )כת ס5לפ 5היותר6וי
 66 6כ) מנש6. ססכרים כמו )פסות ר6ר ככיתות'

 סכ5 ויססס המלסג מן יסלס 6) כרכיסמלימו
 :כסמידס

 מיוסכ יך ס) )הל4מ 5ריך כ' כמרכר ס' 11זוה"קז(
 ,כמס מיוסכ תם'י מלימ ו6ינווסמסלס

 ר6י. יעקכ התו)עת כסס סקי'ס י"נ כ55וכתו"ח כלסו"ם כ' וכוי. מעומר יס" סקיכורת 'ם)והקסירה- וסכרכס מיובכ סקיכורות' ס) סהלמס.סתס6 )להונ סוכ ולכתת)פ כו)ס. 6ת יו65 וי"םומסייס 5סנ"ס כי כ"ו ססיי סרכ יכם'ע ממור. ס%סולם
 וכ"כססיריס. ומק)ק) עו)מות מססך! סו6 מיוסכ תם"י ,מכימ ס6ילו'

 'כס-

 .יך ס) )סלימ סיס ישך ססג' צ' סי' נוך5קסר סקורם כסכורת וכשכ : כ'. ו' סעי' מי סי'5ריקיס 6ור נ6' וס*עכ"ן. מייס מקור'
 ' ה56כע וכריכות ר6ם ום)מיוסכ

 כ%מ*ך ומסורקיס ' כמסירות סמומוק_ ומי,סקנ5ס. טסשי מעומך
 כפת ,כ45לעה וכס6לי יסיכס. כנרר רקכנרר-עמייס וס ס6ין מ54י כמכ )נכי 5וס קיי")' 6סרסמיוה 6ילס רכר 6ותו ילט), ס6ס כך כ) ט5מי 6תסומך כ6וסן.,ס6לי כעמירכ.,רק ככרכס( ררם"י ת'מלימ כסהיי )ם4' הכיכס כעת .תם"י 6ת )סנימ לוהנ6ל* כירופ ע"1 סקסיר מס*ס 'סי' )קמן המ"יומכי6ו 5'מ סי, כתסו' מוסרם") 6סר ' מיוסכ יך ס)ת' סלמח  '6ורות כ'.  %יויט%פס מהנס'קבנא"אח( :. כיכור6 לממוי 6מר ו65 כן 4ססססקכ)ס

 .. כוולתו כי כ)) מוסרם")סקסיך )6 ככס"נ כי וסמקוכ)יסי סווסשק רכרי, )קייסיוסכ 6גי' 6נרכס'_ ,כעת ס)6 ררסש 6ו דרש6 ת'סלקת
 סכ6 ומי . מעומד )סנימס סלוסניס %6כמריכות 'רו~ס כין רק.

 ו)סמ:ס 5כריות רומ6' רתות כנרר סו6 מיוסכומלימס
 וכ) מוסרםש)) סקסיר "3מ ן כןס מןש5 רכרי.:)קזיס פוססן.'וס.רא ס6'פ כ)5כו מי'_סמסי%ת נ5עססכן ס46ן מס" ע*ע, . סתים מ)כות עו) מיפוט 46מ"ו.

9גין יכקינו) )ספמוס ס6ש-6 -ל6ן5שן 5ל"ן וכקמיקסועימ",



 15חמאיר כ' חימ( תפיקע3'3' 'למדמי

 6'1 כי רכיס כיז נס 5כ*ע טוכ סו6 סיססרכר
 כ)) יסור6 5ך 1)6 סכריומ כעילי טינוי טוסכןס
 ס'ותר 5ד ט) כןס הסכרומ סיי מוכמ יךיו'651

 : עכש)טוכ
מ(

 רמ"מ~
 ונסנסות נסמו. ט"ו סטי: מייס נ"רמות
 סכתכ כמס 11'), כ' מנרט61זסנ6ון

 רמ*ט כתסונת נס מ65תי מעומר. ריכרךסמנ*6
 רק 6כ) כן. ספסק וי ס6)ס קשכ ס"מפ6ל*
 וסוי כסמיכס ססלמס )ססו6 ומסלכוזככרכס.
 סקשנ, קמ'6 סי' מנ'6 וטי' כעמירס. ונסכיסיכס
 )מו*מ נססמטות וטלו ונסמ*ע סקא6. תכ'נוסי'
 ס5ו'ק רכותי סלהנו ר6יתי וכז 6כ*מ טכש). י*וס"
 )סלימ ןי'ע מייס ע5י כם) וכלו יו"ט , קווסתכע5

 : ככותיכסתסאי
 ט) )נרך מותר נ' י'נ סטי' נ"ס סיי בש"ע.'(

 נ6רמות וכתנ נוו)ין. ט) 1)6 ס16)יזת'
 6מך 06 פ*ו סי' ססז מנר) סו"מ כסס ססמייס
 כמ)וס ע)יו וקפן 1)6 כסקפס מססוסר תפי)יזקלס
 ט)יסס. )נרך ו6סור 6מר כיר לתלס ו6סי)ו נו)סוי

 מסנס*5 לןר 6כלי 'סו"ת כסס כתכ מלמסונוכרוז
 ס) תפי)יז ס)וקמין רסלי קפ*נ ס" ו*)מם6לטסוכ
 ספיר )16 ר6סס מות )פי סקסר ומסליז6מריס
 ר6סס מות )פי סקסר 6מ"כ יסלו וסכע)יסענךי
 : עכ") סרנר )פרסס ומ5וס ומסייס- מוכתו ירי י65 1)6 ק'ימ6 ס) הי' )6 ר6סוזלמ5מ
 ס)6 )יזסר ים כתנ, נ' סטי' נ"ו סי' בנש"עיא(

 נ6ס"ט וכ' מסתפ)ה, סקסר ס) י'תןיו
 וכתכ כוה. מ6ור מממיר פלמם פ' סנווס'קסק"ס
 מסר"י סוכימ 1'1 סכספר 5יכור מ)מי כמסנסע'ת
 )טו)ס סיוך תןיז ס)6 ן5ריך ו*) סרכ כסס.5ממ
 כעטרת וכ*כ סכים. כתיך מולמיס כס4ותס6פי)ו
 כ' וע"ו וכלסו*ם סווסר; כסס הרכ וכם'עןקליס.
 סתו)ע"י. כסס כ' טור יק)ו. וכווי 6ככר מכנריכי

 וכ) כלטיעות יק5ן ס)6 סכית 6) היוך )קרכס5ריך
 וכירס כם' וכ"כ טטוס"כ. מעוז מתרמקסמרמיק
 ס)מס. קס)ת וכם' רכ. כ)מס וכיכ סווהר.3סס
 וף ונקס)*ס סי. סטיי מ' ס" 5ר,קיס 6ורוכסי
 קסר סקורם כעכורת וכ"כ נוו). סוך סו6 כי)שנ
 וכקם'ם וסווס"ק. סכוונומ כסס וכלו"מ כ'. סי'נור)
 ישר כ)) וכמי*6 מסרישמ. ונ)קוטי ו'. סעי' ייסיי
 סימן כ6"6 וכ*כ כ"נ. . ס*ק סס ונתו"מ י'כ.סע"
 מוכסקיס סוסריס סרכס ר6יתי ומסייס כ' סעי'כשו

 וכ*ק נגונסן. הנימ ממף. היושר -קסר יויוסימ כךי סמעכרתמ כמוך ממך ועוסיס סיכסל~סריס

 , עדויסמונ עין סס$ס*ק ססס וכו סעמנר,*"מר

 מ*כ ום' .ם)מס ס)מן ס' כסס ס)מס _קס)תנסיוור
 'סנית עס סיו'ר ויסויק מ)מע)ס כסתיתיר6סימתוך
 ע'כ ר") סמכסו) רכ כ4 ימ5מ. כוס רטחווכגומז
 : מייס .כ6ורמות ועי' עכש). כוס מ6ור -)יןסר5ריכיס
 )סנ6וז קווכיס רעמ ונסייור )ווך חם)ס 11מ'יב(

 סלמ5" )סי כתנ מנוטם6טססקי
 וטת

 יוס נכ) יך ס) סקסר )עסות ס5ריך ו")סקוטוניס
 וסיו קורס וכוי וקסרתס יוס ככ) )ק4יסכוי

 כסיססס תיכף סניסס ירי )65ת ונכרי)טיטפות
 'ע) 6מת כריכס תיכף יססס סןרוע ט)סכר4כות

 וסוי ס56כטות כיז תכיסות סלי כמו וסוי ס6מ5טיס56נם
 מז סכריכס יתיר וממ*כ ר6ם ס) ילימ ו6מ'כ נמורכקסר
 וטייז 6ס*מ עכ*5. כךילס כריכות סם)סס ויסססס56נם
 סכ*ם- )שס רף מימות טי-וכתוסי וף מו)יזכתוספות

 כטט'ס וכ*כ כסמו, מסרי"מ כ)קיטי וכ"כ 6)י'.ר'
 ס56כע ע) 6' כריכס )כרוך כסמו כ*נ קטי'ק"6

 * : תםשר סלמת קווסס6מ5עי

 רע*ר רף מסימל6 נרטי6 עקנ פי בנזןה"קינ(
 רכעי מ6ז מכרי6 ר6מרו כתל.ט68

 תריז כ6ילון נריס6 )6סתנ)6 כטי תפי)יז)6למ6
 רמן כסוז י3ית ןייגין וי )46לוז רמיןיז ן6יליזסיליז
 סם)מז כמסנרמ וכ'כ רמיויז. טמיקיז טתימיזרויז
 ונסס הו'וסשק נסס מייס ונ6ות נסמו. סק"ו י'ס"
 כסמו. 6'6 מסרי"מ וכ)קיטי 6ו"מ. ע) 6סרזיך'

 סכוולס ד5סי סמייס כף ס' כטס כ', מלמסכוכרוז
 נסי*ן )ססתכ) וים מטמם ססקרמות כטטרסמכו6ר

 ר6סין נ' ס) כסי*ן ו6מ"כ תמ)ס - ר6סיז ו'ס)
 :עכ")

 תםשר סלממ כטטת )יוסר דיס נ' בנפרמ"ג'ד(
 כר6ם כני)וי סכרכס )כרךס)6

 מנ)ס ר6ם סם) ר6סו ט) טמתז כסעס סו6רסורך
 .בלקומי' נסמו. 16שמ ע) יעקכ כמ)ק וכ"כר6סו.

 סכ' ר6ם ס) תפי)ין ננרכת כ' סי סעי'מלהניס
 וער )עו)ס מ)כותו ככוך סס כרוך )ומרסרמ'6
 ססירוק קווס 6ומר ס6ס ססירוק 6מר )6מרויוסר
 6סשמ עכ'). כןס )יוסר 5ריך ומ6וך ספסקסוי
 סק'י. 6ש6 פרמ'נ נסס ס)מס קס)ת כסי'וכ*כ
 6ומר ס6ס מ'כ כסס סק'ם י"נ כ)) כתו'מוכשכ
 וסוי 5סלמס סכרכס כין סססק סוי סס4רוקקורס
 כיס )תסר ו5רן ו)כרך )מוור ו5ריך )כט)סכרכס
 סססוקיס )ומר יוסר כט)ית כרכת 56) וס'סעכ*5.
 סוי סעיטוף קורס 6ומר ס6ם סעיטוף)6מר

 ככרכמ וכ*כ 5כפיטיף.. סנרכס נין סססקסססוקיס
 : 6י סעיי לשמ' וסער . " סע" 5*ן סערסכימ

-גם'
 ש35ס'ס, 1 עס6ם,נקמ עסף מערי נס)וסס$ס'ק



שעז לקימי.16
 תם"קי

3מאיר בי סשן
 ""ס'וס )מסי.ס ס,טי ו"ור 1וקיס "י בם'טס

- .--.- -. -.--, מו,ה סג") 1)רך ומ,1 סני'מ וג.ר גת'י ט1ג" 4 1 -  -וו-- ---.- 
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 ג' נכל "מת פפס ס.סוהו רג כי כ' ינרוך 1"ה'ג ס6,גט ג, כ"מ,פי נסוקכהיס עי נזול מטג כ'. י' סע" מ,הנ'ס בלקומי 'ן( ייו1ך "י כויגס ס"1סן. גוס לשה סכ,6ס6מום'
 סו ס.קג'הו וג'סיכ סו.ט וס41י מ"מ טו' מזס,ס ססנו.;ס 1גטטס י.ן. סמ,ן הל )טוק;וי;1ת
 - .--,- --- -, . -י - - - ,- .,-,--. --- ,-- -.- . --.-,- .---.-- על הת' 'וימ1 סל6 גית תס.4ן סיי'ה1 סססמ1ן וני,ס. מגמס ונו ג~.ג1ה וסנ' נמר. ונד סו"ה6'



 .י"-, ,וא,. ו11,י1וי,  ו.יוינ,4א. עץ *4רן 1י,י. 4ו. 4, ,1,1ייגיי  14.ו,14
- -. 

ץ , ע  , 
-.-- - - 

 ש/ןקנ

 מן לווסלסגסורף סוק גסיף ,"מ,כ המממין. "וק )ר"ט1"מ'כ
 סנומ"

 סל גנוגס הת' וט'קר
 והו"הממהין

 ,מר סר"ס )ניגס גהח' מה ככל להט יי"מוור"כ והנ' סכ.ל. הו', ספ'רות נ' כסור
 ל;1ל. ה",נע טלכריגימ

 וין סק.טרמ. גמקוס ס.סי, תס"' 1;ןמסונמ. "!" )טסימ ".ן ע!מ"
 "נורל. מקסר למטס יסי' סן" ה)',ימ ע,.סניהו הכמס גי"סימ ;י והטסס י"ט סל ט'נ.הל"הר



 עעע. ע., ,י,ה,עעעעע;
 על111 טן/,ט 'ן"-,ןוען  יייייבע ע/ ק,ע עש"

-,'",1' -- 
 ג"וג) כ1' נן פ1סס ס6',1 מ' סכ) 1'"תו1סנ1ס1ח 1נ'ון סממן סס ו"ס ס) ומפי,ין כלר1ס'ן סויהס "- .-- "

 ח'ת ס,י י,גו גס1ס סממ'ס ו:ת' .ר.ס. 1ט.)ת))" ג,קוטי 1כ,נ מהיגן. ק'ז1ס'ן סמהן סז-ן ג"ס)"
 ט,י 6,. הום'ר סתיס)ס.. )11) ני סמ1111מ )7ר1ק : "'1 גססמהרי,ה

מ"
 גפ.וי ג.ן גוס פסקתי סלם פגמה 61ון;מ.ס 1ו'ך גהג. סץ רו11ת סבמ. ')ק מענר ב:ס'



 טעגמעי קשטוו 7קע0 ם ע גגקעי גק גס לר גשחתי ת;וי עסי נח יד סג ססרךעשגעסל
 לס,י1ס טס מסמ,ן מ'סו"ל ת",ת כמס 1(;'מ' ט'ן ספ"' ,הטפס ה'ו סל סנ'נ ';רכ1כ רק 1'רמ,ן
 לל" פ'1 ורמןס,ר.

 ,היו סל" יוו מתמח ,11"ס 11,טס 'סי'
 ר)" קרקפת"

 גגץ מגלכ.1 ונס ת, תנח

 לגלוק גפ.רי ררג. ה.י וגן החי. ס1 ,גט1ס נרי,מ י'ה.' כמכ~ה סממלמ )סס ;' ה"רין.ל ונס'טטסמ.
 מן וק,)ות ססושת מ~ח"ו סרגס ,מ,"תי כמ1111מ ,כינ סיל. גת,ך י נמ,ן חל,' מ,,מההי,,טס



 היטג גקי"יס ג'ס.י מויוס כ1נות ת'ה סגי .,מוי "ינס ס.מ,'ת ר"ס גל ר,,מה מהיי ;1"יוהר ו,וו שלות. ממו7' סקנט, קו עות"קו ח, ;'.-'מ-'7.מיומ תסו,.ת " גמ )קמס. ה'ה מסרי.מגוקוט'



י"
 : עכ") יכק וסמסכילנתת גגקניס סנ)וך נ' ף סטי' עג0ג'ס בלקופי

 קסו נטסות כנ,י גסס ג' מסו"מ נלמוטי ימ( ~הג'ס 1יג,ס ת' סה,,מ"קי
 פ, סמס'מן סיו'ח ;ך, ו"ס סנ הו"סו,.ס ג, ג"ג הה' ט, ס"ת ,גוךהייג

 סנס 1סס"ט.וס"מרו,.ס
 קהמג""

 ססמ"מת 1בר,יטס סמו כלס' סו,יע1ת 1.ח,ן1 כרגי1 ס"פסר מס,סק
 1.עסס ססמ",.ת הר,1פס 1.קמ "ר1נס '1תו תן.' כו. סוטה ססמ ה1' ," גסדס ס".נס סלנוגסג,ס



 ססןגס ומכניס ש.ן גסנ יסגס וגן גפ,'נס )" 1גכ"ן :מנ.מ ופת מג'מ סתמ.ר סת,.מסרג

סגי"
 סס,ינס מתמת סר1'טס 1ג1פ1 .מין גג1 ססמ"1,ת ו";.' )גרך. למיג גקק'ט1ת 1;סק רטתו כ,)
 וק י;פו, ," ל"ס ג,ס 1)וך סמו." סרג זסת ,גסכ"ס נכ,ק "סגקט).ס

 מימטה סקק.רה ח," ס'"
 י.נ ;11 ימ."5 ו;';;)יח.

 סע-
 ס:)י סמ,ו סר,.סס .קמ 1"1 ומרנ( קת. כומ'ת גססן.נ סנס וי.

 1!רת 1,סי  ומסדק סע1.גס ,ת,ך "ותס ומכלס )"ה'מ ו1הנין. וכן וכ' 1גוך ט)" )סממ,ושכך



 מסני גומס ססומפ נפגין קסר סעוסק רשדג"ח. ומסרי,ח ססגסן. ונעסנוס ונל"ס וס"ס. נס"וכ*נ
 וס"ס לו ק" מנ"6 טי מכסניס גט סממ5רו'ן סמיקקיס דג5 כסשית6 סגקיגן )6 נטמס(מ"6
 ססומס מ"ס כווו ר5חי"ן סני קסר סטוסק ויםל"נ סייס רנייו ס0*נ נסנ וכן סמנ'6. ססקו-סלפשר
 רנ"ח ד4 סנחס מסיננג6 ורטי6 ססיר.ס מסגתע" ככל. ו5וק'5 מקת6יג6 היידק ר' וסס*קפ65ג1
 כר5'עוח ונםמרו תסי5? סנדפ מי כ' נ6"6טנ"נ "ום"ל ומ"6 סמ' נסס סס נמו"מ ונ"כמסימ



 ונקסרס וגמ~ור סרייעס גס31ימ חיל כסמעכרתח רנן סססיך. נח סנונרך מ'ת וכו'. כנגיוןוקס-ם
 סס~יס גממחלס ;יין כר"ר תפ,ר.ן ;קת".לן "מ.י 1".ר ום,ת וסג'מ מו1מ. סרי ססוסקיס. גויעמ-
 סס:ך ס"מ ג"ס סגך סל ננין 1גמ1 גגסיומ ס'נ ק"ג גר;1מ מ.רום)מי מסמפ וכן ור(יסוטו'(
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 6ך 6מ"כ. ססתוס כמה מסם 6ין סתימיס*סיומס
 וכ"כ פכ"5. ממרם קסר יעסה סוכ היומרמ3ר

 : כסמו מהרי"מכ5קוס*
 כסס כמכ סק"מ כמנ"מ כ"ה סיי 6ףמ בנש"וןכ(

 5מ5ון 6ין מי5ה סים רכיוסהנמ"ל
 רס"ה סימן כיו"ר וכ"כ המי5ה. ממר סרהמסעין'
 %ת וכסי מהרי"ח. כ5קוסי וכ' כ*ר. ס"קכם"ך
 מהר5"ה רכילו הקי הרכי כסס סמסנו הלהמייס

 סהלהינו מת5מוריכס קרוסיס וסור 1'שםמ~ירוססוכ
 המ54ה. כסמ הטומריס הסו5ס .כ5 כתסי5ין5מ5ון
 5מ5ון לוהנ סהו6 מ~ריפ סי 3כי טסרמ כססרווכ"כ
 הקרום 5מורו ר6ה וסס!' וכף המי5ה קורס 'המי
 סם"י היו מססיו וכ5 וי:פ מס6סינ מהרמ"5רכילו
 מליקו5ס- סמס5קמ מוהר"ר רכילו הקרום רכוקכ5ת
 ~י'ס מלוכ5ין הרכי הקרום לרכו וסרמה (י"סכורנ
 כתכ יסר56 כמ ונססרו כי סור 3כי. טסרתוכסס- הם"ך נסס ממק"ו ססיי כסס"ה וכ"כ עכ"3.וכוי
 _הספילי כיוס הטר5ס כרימת כטמ כי סטס וכינ"כ
 הכמר המנלות כמי' וכומ סתיקין סולס כתנ5ותהו6
 ומסייס 5סי5 כמם"כ וכו' ר"מ 5מוסף רומס ~סוסרי
 מהס3ס"ק כהנסנות וכ"כ 5מססה. ה5כהור6יתי

 כרית קורס התסי5ין 5מ5ון לוהנ ססיימןירוטסוכ
 י"ט רף תןריס סי 3כי כעסרת כ' יכסססנוי5ה
 י"י הקרום מורו כסס כ' וכן ס"ר 5"כ סורהס"כ

 עס"י מסמס'כ 5יכ מסה הקרום ו5מורומ5וכ5ין
 מכיקי5סקורנ סמעלק6 מוהר"ר הנה"ק רכוקכ5מ

 : סכ"למל3כ"ה
 י65 סמיס יר6 כ'. כי ססיי 5*י סיי בנש"עכא(

 תסי5ין זונות סתי ויססה סניהס"רי
 56יכ6 סהס כ6ותם כהלמתס ויכוין סייססוילימ

 כר3יסומ הס והסמר מוכתי ירי יו65. 6לירס)כתמ
 50 וילימ כ' סס סק"נ. מנ"6 וסיי . וכו'.כע5מ6
 ררם"י. מסילין 50 טל סכרך כרכס סמך עלר'מ

 קרם סי 5ומר ס3ריכיס כ' סקישכ 5"מ ס"וכפם"מ
 כתסילין סמס וקרי6מי ונוי. יכי6ך כי וסי' ונו'י5י
 ממו'מ טוק כמהר"ס סמם5ה. 6מר סמרמיס ד"מ50
 וכן כתסי5ין ונף וי6מר סי נס לומר כ* כ"נסיי

 מ4יס כ6רמומ וכ"כ 5רכר. סעס סס וכ'לוהנין.
 כק'6 וכסעס"מ כסמי. מהר4"מ וכ5קוסיכסמוג

 : כסמו כ"וסעיי
 סטיף ני ס" כ56כע מורה סקורם בנעבנודתכא(

 וונומ סמי 5הנימ יוהר כי.ס*ס
 רים ר6מרו והנס ר'מ. וכסרר רם"י כגררמסי*ן
 , ~סיוסרמג

 ))וכסס סלגס כסט עמס מכ3 כןעגס פין

 5וכםיס 56קיס יר6י כמיס כע5י כמס נסוכוי
 סהס ה6רח'5 כתכי עם"י המלהנ ולתססססייהס
 כקסר וכוי. הסוסקיס כמ"ם ססק מסוס ו63מוכה
 והמר'י הווסר וכרי פס"י כמכ כי ססיי ני סי'נור5
 ו5מ 6יהלהו ומרמי ר'מ 50 מסי5ין 5הלימ מייכו'ל

 ו3ייך כמכ 6י ספי יי סי' סס מ"ו. ססקמסוס
 : וכף סרסיומ 6רכס כהס5למור

 כתכ ס' סרק סוף ה6סמורת ססר בניוים"הכנ(
 כווהר י~כר מסי5ין ~ונומ סניוסנין

 56ין כקימין ר65 וכנין 11"5. ס"כ ס"ו רףמרם
 כרן6 ירפין ר65 מי ווני כי סויין כתר6ס,ררר6
 וקליס כססרמ וכ"כ פכ"5. 36סריכו רתרווייהור6
 סי' מייס כ6ומ וסיי ס"כ. י"6 רף מרם ווהרכסס

 : סק"נ5"ר
 וי'ם מכוססמטם מהנה*ק 6כרהס כרכת ב:ם"כד(

 רר'מ מסי5ין 5הלימ נרו5 סמיוכממר
 הה5כה רהלה ו~הו. הה5כה ססקי סם"יוהוכימ
 סצה 6כל מוור. מסנה כרכר כססה מסססכמוסן
 ממורמי 6ו מלמי מרי כנון סירום הרסתכסיקו5
 וסוני6 מיליסו כמר ה5כת6 6יססק6 651ס5יני
 כמירך וססק הריין ומן5 מילייהו כמר 6516רס5מ6
 ה~וכה ריכו5 מסוס מכיתו וים5ס ססוי ספססמה
 סססקמ כמו ה5כה ס6ין ר6יה 6יימי וי5 5ריין5ומר
 כמסכמ וסיי )מס"מ הממון. 6מוור ומותמ5ה.
 וכמסכמ יויס, ותוססות כרסלורה ס"נסיהררין
 וסרי ותוי"ט( והכרסיורמ מהמסנה ס"רככורומ
 ממם רומה כמסי5ין ור"ת רם"י כה ססליניכס5כה
 מילייהו כמד ה:5כ' 6יססק6 65 כי הרסת5סיקע
 רס5מ6 סוני6 6ך הסרוסיס. כי סוכ5 הכריית6כי

 ססכרו סר נרו5ומ לסמומ הכי6ו וככר כרם"י.6ול6
 6'ן לסממו כ6ממ כי רכילו מסס כסמתסהכימו
 6ס ום'כ כמ6ן, הה5כה 5הכריס 5הכי6הכיכו5ת
 מ"ו ס"ס 5הססן יס 6ןי רר"ת תסי5ין מלימין6ין
 מסי5ין מלמ ר65 קרקסת6 כ5יסנ 65ים מ"ו5תתו
 רסלמ6 ססונימ והנס כנוסן יסר56 מסוססיסהו6
 ירי פ5 כירו כסלמסר מלי5ה 6כ5 מלוו5. כירפרין מסוי 6ילו ס6רס כמס מירון ~סו כרם"י6516
 היילו קסינר 15 קולס פכירה סעופה כימס6

 ר6י' 5י 6יימי עופן הו6 ו6ו 6ומו קונססהקטינור
 ס6מר ווהו וויל. מומוק( סכו6 )כיון כרם"ירה5כה
 מרמה מ6ים מסיר 65 מנוי ריכי ריכההכתוכ
 15 סיטוור מהסי"מ סמכקם סירום תס5סייו.וסו5ה
 ועו5ה מרמכ ממים ו6ן רמס*רומ,' ההתלנרומלל3מ

 סיעמ עלסון כ15ע מס" מ*1 ס6סעו רסיעומם)עיי"
ג?ס



 הפילקש*ילמיפי18
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מאיף ני
 פ*י תס3סעי .ממס ועולס מרמס סמיס נירכליס.

 וכ*כ סכ"ל. וכדומס דר'ת תסילינ כנוןסמסידות
 : סמל מייס מסוכת כסס כ' רף מסרי"מכלקוטי
 מסנ' סרן נם5י ס"ר מנמות מס' ב:כאשנירתכה(

 ומעתה כר"ה ז5וק"ל מקמממרנמסק'
 מור סנהנלס ומיוס כ' כמפ5ם וכו' ת' למ5ותנכמ
 לורימ י5מק רכינו סמלקי כקרוס מרן סזהסננוז
 להנימ נרול וסר מקטן כולס סססרדיס כלתססו
 מכמי ונס וסרמכ"ס דרס'י ממסיפן נכוסכסורס יותי קרוסיס סס מרן לדסת מלמ סור ול6סניסס

 מנימין סמיס ירמת רימ נו סים ומיסמסכנזיס
 ס:טס סיו וסל לכו'. ור"ת כרס"י סניססכ~ס
 ומסייס וכו' סריעות כסני לסנימ יסרמל ככלסורמס
 לדכק לסמס מורס לומדי סממת סל למודין כזסודי

 : סכ*ל יסרמל 5ור נקונס ונסמתס ורומסנססס
 מסור כ' מ' ססי' כ"מ סי' הרנ ננים"עכס

 סליו סהן כ'ז מסתסילין דסתולהסימ
 כ)ל כמי"מ וכ"כ : י"מ וכמס)ת ת"ת כססת זולתוכוי
 מולין סיחת כסס לרכר' סלמ י' סיי וכקס"םיאד.

 ככרכת וכ"כ סוה"נ. נן ססומ ומוכטמ ימיסוימריך
 נרר לפסות נשמ ססי' ל"מ ססר ' כרכס ססייסכית
 מן כפסט סו6 כי נחסילין כלל יסימ סלמלם5מו
 סתסילין. מן דסתו יסימ ס5מ יסימ סמססנמנם
 סמסנס דכיון סקודם נלסון יסימ לססימ י5טרךומס
 ססי"ז כתכ סוד סרעת. סיסמ לידי יכמ למלסונו
 סמממת תמיר זוכר הומ סרנין. כלסונו מרכרסמינו

 : סכ"ל רסמו מסימ 6ינו ומ"כ סומסתסילין
 סור ככור כסס כתכ סק"נ ל"ד ס" ננשע"רעכז(

 פל מכרכין סמין סמסם'י קישמרף
 יד ס3 תסילין כין לסססיק מין משמ ר"תסל

 כ"כ סעיי כ"ס ס" סרכ כס"ם רמס. סללתסילין
 סל 3תסילין יד סל מסולין נין לסססיק מסורכתכ,
 סל כרכות כ' לנרך נורס סמין כמקוס מסילורמס
 נמוסשמ ת' סמנימין מותס כנין רמס. סלתסילין
 5ריכיס ר"ת סל חסילין סמנימין וכן נרכס.נלמ
 סוס כלי רמס סל לת' יד סל ת' ~סמוךלתכוף
 סל למות לך וסיי סנ6מר נינהייס. סימססססק
 כין לזכרון וסיו נממר ולמ סיניך כין ולזכרוןירך
 וססיי לסוי' נמסכיס ססתיסס מסמפ מל6סיניך
 סוס כלמ זו ממר זו לתוכסן ס5רקן מממתממת
 וכרכו וקרוסס קדים לפנות מותר מ"מ מכלסססק.
 סל לתסילין יד סל תסילין כין סכרכות כל עלוממן
 מנרך טמינו מי נמוס'מ 6ו 1רשת כתסיליןרמס
 5ריכס סמייס כרכס  לכרך  נורס ס6ינו כיוןעליסס
 נורל קיר ' סקורס נפכורס וכ"כ ר5ס. סל %על

 כ% כמיש וכ*כ כרס"מ: וכ"כ כשס, ססי' נ'סי'
 כ'ס סימן נמ"מ ,וכ"כ סק"ט. וכתו'מ ס' סעי'י"נ
 כרוך רנס וכ' ל"ר. סי' מסרושת ונמ"מ י'.ססיי
 רזמרס כססוקי וכעו לסנות מין ספו וכרוךכומ

 נכי סרסור פל לסמיך ומססר וכו'. לסנותסמסור
 ס"נ סימן הטושז וכמ"ם טוכס ס5ה סזס וכ"סכ"ס
 נס*ם מ"מ. נסס כ"מ ססי' כק"מ נטע"סוכ"כ
 5ריך סקכלס סם"י כתכ ר' סם4' כ"מ סי'סרכ
 סל סכריכות וכן מסומר כמס סל תסיליןלמלון
 פם"י מיוסכ סומ ס:נמתה יר סל תסילין מכלמ5כם
 תס"י ססנמת- ~מנהנינו מיוסכ נ"כ מני5מססקכלס

 : סכ"ל פסומר נ"כ מל5חהמסומד
 וכסירור 3רור וכמם)ס כ"מ' סי, ב:א"אכח

 ז5וקשל מכוטסמטם לסנס"ק קדוסיסדסת
 סל לת' יר סל ת' כק לסססיק סלמ סנכוןכחכו
 ממר כמקוס וכמ"ס תורס כרכרי נס דר"ת נסרמס
 מס"לין כמלי5ת כמולי לכתמלס ליזסר נכון כךכזס.
 רס"י סל רמס סל לת' יד סל תי נין לסססיקסלמ
 לסניסס ממת סוי' סיסי' סנכון כיון דר"ת נ"כמו
 כי סכרמ ים כי כזה 451ע כמלי5תו. נכון סומכן

 נטע"ס וכ'כ מ5וס. סטוסס ססנמה כקיוס סומהסוי'
 : נסמו כ"מ ססי'ק"מ

 כת' ממוד ליזהר ר5ריך כ' יוסר כתכ בנם'כם(
 ומס רס"י. מסל נרולס וקדוסמסרר"ת

 קמי זה ימיס ממריך הס"לין סמנימ רז"לסממרו
 וסשכמס מכמס. סנקר6 מסולס סס כי דר"ת. ת'סל
 רר"ת תסי~ן מנימ סמינו ומי כתינ. נסלי' 6תתמי'
 וכססר מ"ו. למסלס סמ:מס מור לססתלקנורס
 ' ססמיס מן סו"ת כסס כ' י"מו סי' מכלוללכוסי
 ססי',כ"מ ק"מ כטפס"מ וכעכ כר"ת. סוסקדססי"ת

 כ'נ סע" נ' סי' נודל קסר סקוום ב:עבודתי( : נסמסכססמטס
 יס* סל נמסילין מתםלל מסכ'

 סל מסילין סל יכרך למ ר"ת 0ל ת' ומכימומסלקס
 סל ססס כמוסנו ר"ת לכס כ'. כ"ד ססי'ר"ת,
 סל ססס רמס סלקס וכמסר כסס וסתסללרסשי
 סליסס. ויכרך רס"י סל תסילין ינימ ממאכר"ת
 זכור .ס' כסס ז' סעיי ל'ד סי' מייס כמרמותוכ"כ

 כסס סכתכ ת' סרך תי מות ונמ"נ נמשמלמכרסס
 מות מ' סי' סמל מייס וסו"ת מי סיי מיי ססס'
 כלל כתוימ וכ"כ ככרכס. רםשי סל 6מ"כ סינימדי

 : סרסיות סר' כסס סיממר ומס'יס סקשטי'נ
 סעיף מכוטסמטס מסנס"ק מסדור"ת ב~א"אלא(

 דר*פ תסילין. על כירך ממר כתכ,ס'
 תםי*ן ופנימ 13 )וופ ו6מ*כ 1רס" סססכסוכרו

1רס*



 19י נמאיך ב' *טן והוש 'הראש ופאת ת"י'י ענינ'ליל152י

 סנרכומ וע) פ)יסס סנוכומ ל סינוך .נו6ס1ס*
 רסוני6 כיון מ3שו כנור סס נרוך *6פרסר6פונומ
 ~6ך כרם'י. ממיד לוסנ נוסי' וסממם כרמ*דע3פ6
 יוס נכ) ססעין וונימ נ' 5סרם רני3 ספנימ6ס

 6ו3י רשמ 50 נגכ )סטיה ועמו יס4 "ע)וכסמנרך.

 רפמו ס" סעכ'ס כיון כסמ) סרת לכיך6י
 ס6יך ססנמס ס% יסי' מפעין וומ סגי5סעור
 )כרך ס)6 1') כ6מרתיס משם כסי וכסרטס4ס"
 סרכס. ומססיק )נקיומ )ילך גסמולן נסטלם
 6ולי תי ס11 ני פל  נסנרכות  רפמו סי'וכם63
 פכ'ל:  סיפל 'ו5לט*פ  ונות ני  על 69י  טסנרכותי3 ססוסקיס סהס )כסי סכוונס' סממוומ כוס טייך'נשכ
 מ65נו סנס"ק ממרן מייס רכרי ב:שך"ךצלן(

 סנס כ* ס'כ סי' מ"כ כיו*ר51)סשס
 רכרי כפ) מרכ"נו מ)ונ)ין סמסיריס כ5 כירקגל9
 ס6'5 כטפומ. רר"מ מםי4ן על סכרך סמ*מממ
 6ני 6ו)ס ררם'י. תסי)ין כממניח ססעס עורלכרך
 מסי)ין נס תמיר )סנימ סררכו סמי )מ)ק.6מרמי
 סמיסן. )סנימ סי' רפמו ססרי סנימ )כרך 596ררשמ
 סוי וונומ סמי מקוס נסוס מנ*מ ס6ילו מי6כ5
 כ"מ סעי' כטפ8ם וכ'כ )כרך. ס5ריך ופסוטנמלך

 וכססר כש6. רף מסר"מ וג)קוטינססמטס.
 14 וסי' כ' סי' 6ושם מ)ק 5רק 6נני בנשן"מי9 : כסמו כם)מ ס' וסכמנוהמ

 ו5)ס"ס מסינפט )נ ייטנ כע3עסנס'ק
 ררימ מ' )סנימ ררכו ס6ין מי 6פלו פרפמוכ',
 )נר מסי)ין )סימ נרכמ רק 6משכ *גרך 63עשפ
 ונרו)ס מ'. מ1ומ פ3 כרכת 6% ררסא מס,~ןע)
מסי)ין גכוקר ססנימו 5ייקיס סס" סעעמימוס
 ונספמ סרכס סססיקו ו6מ*ו יסר ור'מררם8י
 רק מנרכין סי' ר)6 רם"י ס) נד רק סנינןססילס
 מטפס סו6 וע*כ ר6ם ס3 על ו65 יר ס)ע)

 נסמו. סס מסר"ח כ)קוטי וכ"ג פכשי.ם6ערמי
 סכימ ככרכמ וכ'כ כסמס. סלשס קס)מונס"
 6ססר 6ס פ5מו וכ' כסמס. כ'ט סצ" 5'מסער
 : ט2מו פשם ררם'י מ' פ) ו)כרך 6מר )כימי)ך
 נסס כמנ נססמסס נ"ו ס2יי קש6 בפע"הלי(

 מנימין מורס סנע)י סכ' יוסףכרכי
 לנו מ)ם ו6ס כיסור6. ממוי ר)6 מם')ין וונותכמי
 וקנ)ס כמנ סוך רר"מ. מ' קירס )טצוסמומר

 רר"מ מ' )סנימ ימיו כ) סלוסר סס6יסמקרוסיס
 )ו סי6רפ מוכרמ 6וי 6ו:ס כסוס ימיו כ) ימסרו)6
 סכר:ומ ררשמ מסי)ין פ) סינרך טפימ 6מרסצס

 סמניר סרכ כ5וו6מ וכ"כ פג"3. נססוממס3)
 8נ

 יספוס ורשם ררסח' מסי)ין סנ*ן וחעעמפוריטם
 : י)מור ו6מ"כמסט

 יס6 )6 כמנ ר* ספי' כ"ו סי' 6וימ ננש"עלה(
 סנ6 )6 )כסרו מס.)ין כין מו5ןרכר

 כך5יעות רנס סטו"ו וכ' ר6ם. ס) כנ6. ו)6 ירסל
 ס) ונין יר ס) נין )קסירס ססייך מס )סמתירים

 ק)'ט רף סנמ נמסכמ ו6שר. ס)נום וכיכר6ם.
 כסרסיס יס'רומ וכמ)כוסי ככ)ורימ ממייסריסיסר6) ס'רם" יסירו. כט)י 6י סס6 רכ 6מר כמכפ'6
  ומריתיס  מסיתיס  ילפלו  סירטשי 6מנוסי. כטליס))ו.

  סניך כלור  ו56רוף -רכתיכ ונו'.  6ותנוסבסלי6ים
 רפ וו') סכ' ס9יר  ססקל נמת5ית  ופיין  פרט"נפי'
 כי מ)כר כו)ורומיסן סמנר)יס 6ומן סמססספ3י
 מ*ם עיין 6יסור כוס וים ונ6וס סמן ררךכו6
 רנומייסו סיילו למימר ליכ6  סרנס  סנרו)יסיין מ' כסנממ 6יסור כו ים קפשמ. סי' רעסניורס
 ססניס ונ)מס ו' ספ" יי סי' ל9(8פ וכיכ.ופוללים.
 ופ)יסן ' )מפ)ס סספרומ נומגיס 06 ומכ"םסס.

 וכ*כ רכיתיסו. סיינו ר)16 מ5י5ס סויין )כ"פסק5י5ס
 אר כ)) כמו'מ וכ'כ י"ו. רף .מ"6 מסרישמכ)קוטי
 ספוכר פור וכי וסמ"נ -ססק) ממ5ית כסס כשוסשק
 ע)מ6 ר)כו)6 ומסייס ת)כו )6 כחוקומיסספ)
 וכשכ )"מ. פפר סכימ ככרכמ וכאכ מ5י5ס.סווין
 ממן ס' וכסס ממ5סם"ק כסס ו' סצי' מייסכ6ומ
 מוכת ירי כ)) י65 ס)6 כסנש: 6ו"מ ט)סוטר

 ס' 3טס כי קרוסיס ס' פמוקומ מנ)ס במייי( : וכו' ר6וריימ6 עססמ5ומ
  סמנ)מ וכ) כ)וריומ )ו סים כ) וו'). רויסורי

 )ססר )קרומו 6סור נויס. כנרי ו)וכם )כמער(.ו9לו
 )ססר )ך מס 6)קיס 6מר ו)רפפ סנ6מרמורס.
 נו6ף. ס6ילו 6פס"י מ)קך מנ6סיס ופס ונוןמקי
 כססר וכשכ כיפשר. כמכ פור רכם. כיסרומוכ"כ
 סנ6ון 3סס ס"מ קסיטי) מס)יס לקוטי מ6יררכרי

 ממסלך ססיר קרקור ויאט. מסרימים)6ןס5ריקמכר"ס
 כספרומ סו)ך כ6ס ספיר קרקור סי'כ6סעיו.
 כ)וריומ מנר) 6יסור כו סים קרקור פלינרולומ
 סימן סו6 6,י )נ)מ. סל6 סי5ר 6ומוסמסמס
 )ו סים סי' נמט6יס. סולך ססו6 כ6סמיוממסלך
 נ)קוטיס נטע"ס וכ"כ פכ"ל. נ"כ 6מריסמט6יס
 ועיין רכם. יפרומ כסס תר*ס ספי' ונק'6 ו'רף

 לש6 ס"ק מקם*6 סי' )מט*6 סנססמ סמנןכ6)ף
 רוקמ ומעסס סמסומר יין ססר כסס ומים ססמס"כ
 סמדם 5*5 סושת ונסס מכומ מס' כרים מסניומט)

 56) סמנן כ6)ף כ' פור פכ*), כיר מייסוסו*מ
ריגי



נמאירש ב' פימן והזקן הדאש. ופאת תפיייז%י1ילמיפי*2
 !קנו מסמימ 6מד ר6ס ננ5יון 6' ספר ק*ירוני
 ס6מר 6! תמר כפין . ם65 ו6סי5ו כמססריס6סי5ו
 סממור 5סגי 5סמם55 15 קורס !קנו עסמיתט6ינו

 : מכ"5,.
 6ו"מ כם"מ מ" כ5וריות 5מנר) 6יסור ים עךדלז(

 כסכת כמסרק 5סרוק 6סור סכ'. ס"נס"
ו6סי)ה,

 ימקרו ם65 ס6"6 מ!יר מסם5 סמוסין 6ותי
 וכתכ כ"6. כ55 כמי"6 וכ"כ נ6ס"ט. ומי'ספרומ*
 סי' ננו'י וכאכ ס)מס. ס5מן וכסס 6"ר כססכמו'ח
 ונ5קוטי סקכשט. רימ"6 ונ5קוטי 5'. סע"פשט

 משכמסר"מ
 סמיוחרת רכ0 ככמרסט ו6םי)ו וז'5 '

6ם*15נשכ 6סורו5כן . 6סור כן נס5סכת
 כיסועות וכ' 65יסור. סנו65כתס כ5י רסוי5ט95לס
 נסכת ר6סס 5סרוק מקי5י! רכיס ו!"5 ססיעקכ
 רו6ות סכך 5מוניס 6וי כסיתר סרכר נמססוגמעט
 5כ5 ור6וי כיריס סנמ ו5מ55 הסם כם6ט)פנור
 מוסי. יקמו יסממו 6ו5י מ"! 5ס!סיר טכעירוהכס'
 מנש6 מ!ס !ס 0סערות כיר 5כסריר מותר6נ3

 . 5*6 סמי' ס' ,סימן נקס"מ ומי' מג'5.ו6מרוניס
 יי! ס' נסס כ' ומקו0 כ"מרימ ס!כירות ובכפ'לח(

 תלכו ו65 165 מ5 ו0מונריססמסומר
 ס6ין סירום מם:יכס. מסלמ 6ני 6סר סנויכמוקומ
 ינר5 ול6 וכף. כסמר 651 כ5כום 65 605)רעות
 סמר סמנר5 ונוי וכו'. ר6סס לינימ כמו ר6סולינית
 6יסור סו6 כסכת כמסרק וסורקיס כסמרסר6ס1
 ומכירס נרו05 המכם5ס 5סריס ונריך ר"5.סהי5ס
 6הר ר6סס 6ת נ:וסרק וי"ט נסכת 5סרוקנמורס
 ר"ם 6סי5ו וכ!ס וקטניס גרוליס גסיס ו6מר6נסיס

 : מכ"5 ר6סור כומורס
 ים ס6ות מעסס כ, קרוסיס ס' סמינוך :בם'למ(

 6סי, מלקות מיונ נס י: 6מת ונכ5נ!קן
 וסתחמון סמ5יון 5מי 0ן 0561 וכו'. כ6מת כו5ןנוט5ן
 וסחמתון וסמ5יוןמימין

 וסכו5ת ר'. סרי מסמ56 '
 ממס 0רי 5מטס ס5מייס מיכור מקוס וסו6ס!קן
 מסם סוס ס6ין נתמר 5נ5חו מותר וססססוכו'.
 ססוק קרוסיס ס' רס'י סי, ומי' מכ"5. כ5)ס6ס
 מ' סעי' תק5"6 סימן 6ו"מ כס"מ מש!. מם"ככ"!
 6סי, 0נ"ס כמוס*מ. ססס 5יטו5 מותר 6וס כ5כתנ

 כמססייס כין כתער כין סק"י כ6ס"ע וכ,כסר0סי6.
 מנ"6. מיי! ס6כי5ס ממכנת 6ינו 6סי5ו פ"מ.כ"כ
 מומר נמסכמ ומי' י'. ספי' מאט סי' ננ!"יוכ"כ

 : י"מ רף וכר6"םקט!
 כ'. קרוסיס פ' 0מלות נטעמי תורס בנלהופימ(

 'סמס נכ5 סר6ם. ס6ת16סרת

 *חח סעוססל כמס 15 מססיק' 6ינו' מליס'סמוס0
 ככךנ סגוסו . גור6ו מלות' 5קייס נמגייתס סיכוין656

 5ו.'פמח 5סמת מנומ' ס~נו יכוין מסתסרוכססו6
 6מר ס6רי!") וכו'. ס!קן ס6ת ונס לרריו וכ',הר6ס
 מן 'סיק ספרות כ5 קסו6 סלרמיס 0רומכ כ55סניח,
 'מקני נר6ם סים מ5ק ססו6 סמנמ ס5יס סרס6ו!!
 06 ססימור מגומ. ונונס ננתיס ומחסיק 0מומלררי
 ויותל' מקוס 6ותו מר נר6ם 5ממ5ס' 60!:יסיקימו
 קם"כ -סי' תסוכס נררכי ומת וכו'. 5ממ5סממט

 ' : מ!ס כ6רוכות מם"כ י"מס"ק

 מ"כ. ' ט"ו ר4' ס6רי!'5 נם'מ וכ"כ כי שםמא(
 0,קן כסמר ו!"ל: כ"6'משל רף כגומ'5וכ*כ

 כתער 65' ופיקר; כ55 5נ5מ ם65 ס6רי!"ל נוסנסי'
 מ,וס. כסוס 5מטס 651 5ממ5ס 65 כמססריס.651
 הופכן הי' 65כי5 . 0ממכנ סססס סע5 0סמררק

 סק"ס. קם"6 ס"' כג06"ט כיו"ו וכ"כנמססריס.
 ימקול סמ6 נ!קנו 5ינמ ם65 ס6ריו") נוקר סי0נס
 מ*ו. 6מר נינור ומוקר סונס ולמ65 סמרותיו כ'מ"ו
 'כסח 6רס סנסנות וכס' ספ. 5כונס כטליוכ"כ

 ונוכרי סק"נ. ק'פ סי' סם5מן וכמהנרתה6רי!"ל.
 'טפמ- מסורסיס כסס כ' י"נ סע" 5' 6יתנריקיס
 נוס מ"כ ס6ומות מכין מוכר5יס יסר56 ממוסיהי, ס"כ"'ס רנ0 כי ס!קן. ס6ת 5ססמ'ת ס65סמלו:
 מלות כמו !קנס סמת ינ5מו סל6 6ות 5מסות05ס

 וכו'מי5ס
 מתס מיס נ6ר מנפ5 סתם5ם סמר בבם'מב(

 כם, סכת ס)וסרירו
 מס מ5 כמכ ת5*

 15 סים. כ5 מ"נ רף מנמות כמסכת מ!"5ס6מרו
 וכו' גסמח'ו ומ!ו!ס ככנרו תינית וכוי כר6סותסי5ין
 סם5ם 6רס כני רו6ין 6נמנו ו60 ימט6. ם65כמו!ק
 ממנס סמט6; מן נטומיס ו6ינס 5סס ימסס56ס
 ו6ינס' 5כר ר6סו מ5 ס0סנמי

 כר6סו מסימס
 מ5 סמגיחין כקו סו6 סרי נסס. ממסכתו5סוס
 תסי5ין 15 סים מי רק 0ם5מן*וכרומס. מ5 16סכומ5
 כר' סכמוכ 6ת, כר6סו סימסוכ רוק6 0יינונר6סו
 כמולס ימשם ו6מרומו ימורו כסס סים 6ל1סרסיומ
 ממנריס כסוני6נו ממנו סמסס וגם)6ות נסיסוסנ,כור
 כמו!ק סו6 !ס ית"ם. מ5כוה מו5 מליו יקכלוכוס
 מ5יו 56קיו ס' ו6ימת וסמר מור6 כי ימט6ס65

 כטע"ס וכ"כ מכ"5. ונמורס כו קסורס ית"םו6סכחו
 . נסמן כ"0 עי1 םקא6

 תפויו סתולס כי פ"6 כ"ו וף נוכות במם'מב(
  רירסי. כית"ר. רס'י פיי  חיי. לויתלו

 סתילס וס פננר  לך  תלי6יס  חייך  וסיו הפרוחמורות
מפליו



 -ם'תהענימלמרפי

 נעי 651 תלס, נכיסת6 'רני מ)ס וכי וכו'מפלע
 6' םעי' מי סי' 6ו"מ כם"ט פורס. :ספר.נקמס
 כר5יעות כין ככתיס כין תפי5ין )הלות 6סוי,נ'
 וס  ככלל רהין  כפוש1 וכי ככיסן. 5ת5ותן פותר6ל3
  כיר  ופפויסם  נהויר  תלוים רהס  סל  סתפיליןפס

  סלהתם  לורך וס  כי סרהס פל  ופסיפיםכרלופם
  כהסרהי הכל ספג*ה 'וכ' פכשל.  לויון כוסוהין

 כס )ן לית .  תליות כירווסריופות סת' סהוהוכפלפה
 נין ס)נום וכתכ 6סור* ת)יות סתםי)ין . 6טמכל

 וסר5וטס סיתך ט) סכית סמניק כין כ)ומרכגמיס.
 וסנית סיתך ט5 סר5וטס סמנימ ונין )מטס תו)ס'

 סס סרכ כם*ט וכ*כ 6סור. 6ופן נ:5 )מטסתו)ס
 כמם'כ כ' סס . ונת"מ כ"כ סעי' חך כ5) מי'6וכ"כ
 : טכש5 כסטו"ו ס6מרוניס כ) וכ'כ סטשו-
 סס5ס*ק סכ*ק כ' )"ס 6ות ילמק יכרי במ'מד(

 סחו5ס ט5 מקפ.ך סי' ו5וק5ס"סמנט5ו
 מי ט) מקסיך סי' ונס ותסי)ין. סט5ית טססכים
 סיס ונ"כ ומפי5ין* ט)ית כ)6 ססמר כרכמ)ם6מר
 )ט6סטיכי5( כס6רטסיי)6 6"ע 'סחונר פי ע)מקסיך
  מיס  וסלופל סם5חן. ט5 ס3ססך סרף יין.וספרליס
 נ*כ סנכון כטע'ס 3וכ' כו. ס6וכ5ין ככף6מרו3יס
 קיוום כו ססותין ככום 6חרו3יס מיס 5יטו)ס)6

 סכ) ו6מר סמוון( כרכת כו סמכרכין 6ו.וסנך)ס
 מקסיך סי' ונ"כ )סר3סס* קסיס סוכריס ע6)ו6מך

 : טכ"5 סכס6 ככית ססי' מ6כ) )6כולס)6
 מוווטסונ מוסר"5 )סס5ס"ק יסר6) נית בנם'מה(

 )ומר 5ריך כוך6י כי ו6תמנן סיו5וק5ס"ס
 ו6יוס )עיכוכ 6נ) כטו"ת* מעוטף ססמר כרכמ6סי'
 מוויין כססו6 )ווך תס)ס 5ומר 5ריך עכ*ם316ס.
 ו6עס למסמ6יליס )טטות ס)6 ו6ת וכיכטו*ת,
 נמור טעות ו(ס סווו טך ותפי5ין 5י5יתפ3ימיס
 נטטס"מ וכ"כ טכ"). ס6מת ע5 )מווס סו6ופמוט
 : כ6 ס' וסכ מגורת נססר וכ"כ ע*כ, נ'וף

 מווזה. עניני נ'*סימן
  מן סיולה כתנ קשנ  רף מ5יט6 ננ6 בנכמרשש(

 5וור 6מריו טכושס 3כנם )6 06סכית
 סגט5 נ6חך ומטסס מסס. סמוווס יטו5 )6,כסס

 יואך כס*ע וכ' כניו. וס3י 6סתו וקנר וי65.סמוווס
 6ו סס 5וור טכושס 6מריו כס3כנם 6ך .ר5ש6סי'

 כ.נ. סעי' ט"ו כ55 כמיי-6יס וכ"כ 5יט5ם. ,ממויכ
 5סלס 5ריך סס3י סמטות. ט) מקסיך ו6ס כיעוך
 סכיח סקר ו6ס סור, מונת סו6 סמןווס וסעעס)ו.

 מי. מימ סמימיות סער ססגס*קונ*נ

 '8י%נמ84יןש לםימן
 נוט5ס 5עכו*ס סססכירו 16מטכו'ס

- 
 וכו', ויו65

 ומסייס מסיויס ססר כסס כ'6 - ס'ק כתו*מוכשכ
 )6 כ6מרת 5וור 6מך ;מכית סי65 מי ס6ריו'5כסס
 סניס* ויין סיטכור עך - כ6' סכית כתוך 5ווריסוכ
 עכ"ל. )סק) ים סמ' ככית וכר 6יוס סניחו6ס
 ועני3י ק'מ סעי' כ'ך סימן 5ויקיס 6ור כס'וכ'כ

 וכירס* כם' וכשכ ס"מ, כסס יסרות וה3סנוחסנו5ות
 5*נ, ופ 3ומ*5 נסי וכ"כ ס3סם*. סמירת כסיוכ"כ
 סנו)ות ע3י3י נטע'ס סונ6 יסוסט תו כסיוכ"כ
 סיסונ סי65 נטת כוטחו ס" ו6ס טוך וכי מ"ג,וף

 קסיו6 6ין 6וי וס )כ*ת כמורס מס ומןכ6יוס
 5סונ ס)6 . סיעככ סט5ס 6וי נקפו 5כו ו6סכ"כ*
  ויתם)5  פכופית סכעס 6ו ימיס סכטס מססר5וור

 ט5 המורס סעככ סימיס מססר סיסי'5ססי"ת
 וכר תרננו) ס6' כסכית סינימ 16 ס3יס.ססנטס
 סס )וור  יסוכ 61: ימיס סכטס סס ויסי'ונקכס
 6"ם 6מרי כסוית כ"ו וכי כ5) מימום סוסכ)6

 וק'ק 6כשך כ"ו מסרי"ם סנ' וכ"ס חח"סוכסואת
 כ)קוטיס יחוק6) ונרי כססר וכ"כ טכ"5. ו"5)כוכ
 כ% מסם 6ין תמימס סנס מ65ס 65 טריין 6סוכ'
 ע5 5סמוך יכו)יס נוו) ו55ורך וכו'. מקוכ5 כןכי

 : ככות5 יתירות סמנימיסמס
 63מ3ס קכ5ס כי. וי סע" כ"ד -סרק סיסי בקבב(

 כית סכ) ר6סוניס מסיויס כסס כיויסו6
 ס6וס. וירת מכ)י ר5ופיס סגיס סנטססטומך
 ום5וש חם כו ולוור נית סוס ט5יו )כנוחמסוכן. סו" ע5יו סכית סטמך סמקוס 6ף כי. )וורמ5י5ס
 ח"ח כ' תוריט ס' נווסאק ט' סטיף כי טוךוכוי.
 טניות6 טנוין וסוי כסטת6 -וכו'. 5כן 3ס66סר
 לסרונח. ו6 5מסכנ6. ו6 5מקום". ו6 6מריןסוי
 יויסון ט) קווסס ותסרי כנין 6ומ3ין כ5וכן

 כקווסס )6תריי סליק וכך טנווח6. ססו6ו6תקום
 5מכני ס6רי כך כ3ין וככי מ6ן י6 וטל וכו'.ס5יק
 כ3י סו6 וקכאס ס5חנ6 ססו6 כפימיס 65ורכסכטי
 ומין וקכ*ס ט5יו ס6יי וסמי6 סייטת6 וכויןוכו'.
 5טיל וטיע, וכוי. כלוס טליס וק6רי קווסמ6ט5יס
 וכאכ * כווס"ק. :ס 5"כ סטי' מ' סי' 5י5יתטניני

 : רמאו סטי' מ*ככטט*ס
 סמקוכ5 כחכ מ"ך סי' . יו*ך 5רק 6כני ננשך"ךעב(

 סנו5ס וי"6 מסס יסמ" נט5מוקי3ו
 טכי5ס 6מר 6נסיס ס5סס י6מרו מרם 5כיתרכנכיס

 יוסנ וגו' גוטס ויטי סעמיס 5*6 מסס 6חךכ5
 6ורך פסוק יכם15 סעס וככ5 נמיר6 טךנסיתר
 סחמסס וסיילו סמורמ. כ5 כס י6מרו גסימיס,

6כסיס



נ*איר ,מ מימן מזתת"מנילמומי22
 יססו 1ס וכ) 6מר. מומם' 6מד כ) י4מר6לסיס
 ק)"מ סיי יו*ד סופר ממס כמסו' ועי' סמרריס.נכ)
 מסרם"ס 3סנסומ וכ*כ סכ"). מדם נית 3פליןמסכי
 מ*)י 3ס"ס נסלוו. נסוף י"9 סעיי מסידיס ססרס)

 כמכ יסרומ נסלסנומ מהר"ן נ)קו9ידמסירומ6.
 6ו מרכ )סס יכניס )נור מדם )3ימ כסלכנססנו)ס
 יכלס כמכמ*ס )דכר וסימן 1יין כ4 ס6ר 6וסכין
 מנורומיסס. מרנומיהס מכרומיסס ממס כ)י3ימ
 : כסמו פ"כ מ"3 רף כונו)ומ פלילי 93פ1סוכ"כ
 מק6רין מסרשס מסס5ס'ק סרי פן נבם' כנ'ד(

 -נ' 6' כיוס מרסס נדירס )כלוסס)6
 3יוס )כלוס 6ין ר*מ ימיס ני וכסלום) נמודס.ד'
 ימיס 6י1ס )"6 פרק מוקר 3סכ9 ועי' רר"מ.נ'

 )נימ מנימ 6ו )מקוס מלוקוס 4סם 9וניס3מדם
 1כירס נס' ום" 5דיקיס. 6רמומ כסס נמוכי.)דור
 יסמוס )6 כמכ כ"נ סם" נס"מ 1ה. מסלין:שכ
 וסיין כו. 'קטן לקכ ילקוכ 6)6 נו )65תדרכס כי " הסדיס י1יקו ס)6 )נמרי סממ 6ו מ)ון6דס
 5רק ססמי יכק 3מסכר כ1ס. מסכי דמסירימ36מי)י
 סמ6 וסחמיס מ)ונומ )סמוס ססככס כמל כ*וסי

 )65מ תמיד 151)י 6מד מ1יק 3מ)ון 6ו 3סממלכלס
 נרלך 4)ך סמ1יק מטרימ יסממנו ו6ס סס.דרך
 5ריקיס כדנלי ו:שכ וכו', כסטן )סחנרומ ו6ין6מר.
 מ)סיומ. מררט ו3כס ס"מ. נסס ו' ססיי 3'6ות
 כטם"ס וכ"כ ס"מ. נסס מ' ס" 3ימ6 63)ס6וכשכ

 נסס כח3 5"נ דף ומצוה נגיד כס' 3סמו.כ)קוטיס
 * ינר) )6 ק"מ. ססי' כ"ד סין 586 כס' וכ"כס6רי1").

 : כימו 3מוך יונס וכלי מוריס6רס
 מ.ו1ומ סנורק כמכ. י' .ססי' מלסניס בבלקופיה(

 מרסס מ1ווס כסקוכע ססו)יןומ65ן
 ס)ונמ4. יט 16 כסרומ מ65 ו6ס )3רך. סחייגסםיט6
 ס)וס רנילו וסס"ק רס"ט. סי' מסונס סממיסי'

 ו6ס סת1ו1ומ. כסכדק )כרך לסונ 51יק") 1י"םמכם)1
 )1ה.. 1ס פתמ ס) )סמ)יף טונ מ1ו1ומ סרכסים
 סג") כל") ינרך מ"מ 6ממ מ1ו1ס רק )ו 6יןו6ס
 סק*6 כם"ך רס"ט סימן יו"ד כם"ם מכסניס.)קוטי
 כסקוכם ססמיילו )3רך ד6י* כפרוסס כ' ו1"י.כמכ
 )1מן מ1נון כ6 ד6ילו מסוס מרם ככימ מרססמ1ו1ס

 י : מסמו כדס"מ וכ*כוכו'.
 5ריך ס"ן כ' ד' ססי' כ"נ סיי 6ו*מ בש"ע0

 מסר"ס כ' סק"1 מג"מ וכ' סנון.ס'ס"
 ור3ל. )כ)וך כ5י לקייס סיסיו 5ריכין ס"ן ננדימיין
 וכ"כ וכו'. רנ)י1 יר6ו ס)6 6רוכיס יסיווננריו
 ומי"6 י*1, קם" סרנ ונם*ק סק"ו*ג6ק'9

 סרמנ*ס, כסס מם*כ די סם" ני ס" )עי) ועי'.

 סע" ני סי', יסוסע מו ונססר מ'. ספ" כ"9כ55',
 יס? 6ך ל6יס כנריס סי)כום יתלסנ 6דס כ'מ'

 סמו3יס ס4סיו כך כ5 3יותר 6רוכיס )6ממו5סיס
 3יותר ק5ריס יסיו )6 נס סלומ נסי כגנרי ס6לןפ)
 64סי פל ם)סס יר ונית סק3ו סד סת)3וםיס יסיו6)6

 סרנ וכ'כ : סנ*ס כ' כ"ס ספ" נם'פ סכ").56נסומיו
 ס5ו6יס נ3נדיס יתם)5 65 סוש3 ססו6_ ס"ן )"3ססי'

 נין כסמס)ך סיוס כ5 ננדיו סימלוף ו9ו3ומסרימין
 3סכר )סיומ ר6וי יותר ס*ן כ' כ"מ סעי' וכו'.סנריומ
 מש6 3סס יפק3 נ6ר כססר וכ' וכו'.מ3ידכס
 6ף מעו)ס 6מר 6ס 6נ) סויס, כססייססו6ססר

 : פכ') וכו' פריף. 3מלסססו6
 6רמות נסס כ' מ' דף נ)קו9יס בכןעה"מז(

 חת,ס נסס סכ( לשנ סימןמ"ס
 3נר סם*ן סי)נם ולכון ךר6וי. 9"1 9"1 סי'מ6ו"מ
 )ו. י6מר וקדום סכוסר ו6סרי מסי. ס) 6וססמן
 ס)6 ולכון סר6וי כ' 1' סימן מסס סם*נונסו"מ
 נורמיס סל") סמ)כוסיס כי 5מר 33נדי)סמפ))
 . נרו)קי9רונ

 6דס 3יי מסלי יתכיים ו6) מ"ו.
 6מד סעס י)םינו 6ס ס)5יס כי ס)יוסמ)םינ*ס

 )סס כוולמו 6ס סיסס 6מ ויסתמו י3וסו 6מ*כ6כ)
 סם9נ1 ס)כות כשו כ)) 6דס 3מכממ פכ*).פמיס
 ס) 3נדיס י)כום ם)6 . סגניס יר6 )כ) ר6ויכ'

 : נסתו )'מ ס"ק קמ"נ כ)) 3מו"מ, וכ"כ5מר.
 6רמחר 56) 6מד ססס ר6ימי- 6לי אה"םח(

 יה9 קדוסת נפ) מסינפ9סה5סשק
 3סכת ססמור )סלי )סמס)) 6מר ססמד51וק))ס"ס

 יתנייס .ם)6 כרי 3)מם )ו ו6מר י6"5 )ו ססי'קורם
 3מכלסייס ססולך מממת יומר ו)6 הודו סדסימס))
 פסורת' נסושם וסיי 5מר. נמ)כוסי ססו)ך מיססמור )סני )סתם)) מלימי 6ילו . מדרסו וכ3ימ 5מרט)

 סכ' סן סי" סנוסס ונסרונמ ס*1 סיי מסד"מס"י
 3מ)כום סכו)ך מי סכת נ)י) נרכו )ומר מומר6ס
 )סיות מנימין ס6ין נמקוס י6*5 )ו ים 6ס 5מרס)
 פרי3יס רכריס כססר 5מר. 3מ)כוסי ססול מיס*ן
 וחע מסרסמום)6ן מסרשס סטס5ס"ק כ' קל"מרף

 מ)ו3ם ססו6 מי כימו 6) י3ו6ו טל6 מ6ודסקסיד
 : 5מרכננרי

 לוסע פ3פ) כמ3 קם*6 ססי' 6)ימ)ך 6וה) ב:כם'מ(
 כימו 6) יכו6 ס)6 מ6וד סקפיד6)ימ)ך

 סכ6יס רונ וממממ 5מר. 3כנרי מ)ונם סהו6מי
 ככנדי סמ)ונםיס סולומ ממקומות )סממווסמסכימיס

 סמי5וז 33ית מיומד' מ)כוםיס מונמ ממיר סי'5לור
חיקימ סיי סלימס סקודם ") )כלוס סר5ס ו6חר 6מךסק)



 23יבכמאיר ן ס*ם( דגירה חשפמ צמי ענימ'לקיפי
 סקורם 6) ככו6ו סמ'ומרי סמ)כום'ס ללכוםמוכרם
 ס6כ*ו כ' 4סור6 וכרון כס' פכשל. וכוי 65חופד

 5מר כנר4 מ))כום נוסר ס4י 6'ם 6מרי כעלסנס"ק
 ))כום ס6ין ה'רוסלמ' )רעח מססו כ' ו6מרוכוי.
 ע) וס פסחיס סל ו6מר 5ער ס) 66ר כנריססני
 4הי בנש"עס : עכש) "ר ס"ק כטו'ו ס' ס" 4ושר עי4ן וס,נכ'

 רף ס)'ס נקי5ור וכשכ כ'. סשן ס4'
 ר'ן סקטן 6)יעור ר' ס) וכסשעכ'ט

 סקור'ן סוקטס ככמ' 'שנ. סע" סכוקרססכמת
 פ) 5מר ס) סוק"ס כח' ')כם סל6 'וסרסטר'מפף
 6ססר ר)6 יסטעס י)כום )6 )סיסך וכןססמן
 ו)6 מ.נור. וסו' סע)יונס קורס סתמחונס)ססוט
מסוס. 5מר ככנר4 )'לך נכון ו6ס וכוי. מ)וקומ .)כ'רמ'

 ר6ספ6רט כסן מסר"מ כסושח ע4' סעטגו מסם
 _ט' סרק כ)6'ס וקן סנ4 ועין כ*מ. סי'מיושר
 כעוס'ו 'מ4ס 64ריך ככ)6'ס רס~ס4ר סכ' ט'מסכס

 מסככו ע) נם)וס ו'נ'מ כנ')נו) עור 4נ6 1)6וכעוס'נ
 'וסר כחנ וכשכ כ'. כשט רף ס)'ס בנמיצןריא( : סכ'ל טוכ ל5ל כעוה'ו מ"ס 5ר'ק" וכנ'ס כמ'יסכ6ור

 סו6 סעטנו . 6'סור סם)סשק.נסס
 כטן 6וחיוח ספטגו סכן מינן. כר ססטן לכוםממם
 וססמ'ס 5ער סעטנ"ו ))כום סל6 סככףמנמס רכי סרכ וו'ל סטן. ר'ח נו'ו טו8ס סושס וכןטשו.
 ק'ן, פון להוכ'ר סכמוח )פרכ ס)6 סטעס'מר'ו,
 5מר סכ6 65ן סכ'6 וסכ) ססחן, ,רפ סכ'6סק'ן
 ):טלו. ס)כסו 4מ4ן על עומר עשו סטשן )סכי.ססרנ
 עכש). )ע'ו ככומר כ'רון סעטנו כ)6יס סלוכםוכל
 'ם סום לכום ס)ונם סרמכשס כסס סרמכ*ןוכחכ
 וכ) סחורס 6מרס )כן ר*), סק*סס מ5ר מקיף)ו
 סע)6ס )סון כ' ס)יך 'פ)ס )6 כל6'ס ספטנוכנר
 כ'ר 4סר6) נמסר4ס וס סכעון , וכוי )מקיףרמו

 סימיס וכרכר' כרמס, נפל סעטנו ו)וכם'ס6ףכ'סס
 עכורח' ו'רעו נכי6ו 'ר ע) סם4שח 6מר 'שכסיי

 : סכ') וכוי ס6רן ממ)כוחופכורח
 6סר כ' כחכ ע*נ סי רף ניכוח צנמטכתיב(

 ~טמונר רס"לו הרמכשס כסס ממורוח כרכר4וכ. כנכורס. 'סר6ל 6וור ממ6כמיינ'ס
 כר' )6וור ו5ר'ך ס6כנט ססו6 סר6*ס וו')מנורו
 סכון סנ6מר סטעס כחכ 'י רף ככת וכמס'סר6כ. ססקי כק'5ור וכ8כ .סערוס; 6ת רו6ס לכו 4ס6ס)6
 כר6שם וע.ן )סליו סחנ6ס רם"' ופי' ונףע5מך
 .נמל6לוכקרנן

 וכק'5ור.
 וכמס6רמ סר6'ם ססקי

 כסס סכת כמס' ,מסים'ל וכתכ סר6ס. ספלסמו6ל
 ספכס פי 6סילו קמפיכן וגו' רסקין ומס6סר*ן

 לסחם)ל 6סור סערוס 6ח רו6ס לכו, ס6'ןמכלס'ס
 וכשכ וכו'. תם)ה ורוק6 סכין, מסוס מנורסכ)6
 )6וור 6שן מנורס נ)6 סיוס כ) ססו)ך ומ'סכ' וכ6סשט מנש6 ועשס כ'. סע" 5ש6 ס" 6ושמכם'ע
 6וח ס6ות'הם סער ססלס'ק 6כ) החסלס,כסעח
 תס)ס מס)כומ סי כסרק כ' מימינ4 סנ'סקוף
 סרכ, כסשע וכשכ , סרשן כסס כמסשכ סמשקכסס
 כמנורס ףלך סררכו ומ' כ' מ' 6וח כ8כ כללומיש6
 כ' 'ש6 כ'ק וכחו'מ ס'מער, ער )סחם)ל6קור
 ס'וס כל ססו)ך מ' 6ם4)ו. )מנור מסירומ מרחות"מ
 כקם'ע וכ'כ נכור'ס( )מנן סכון מסוס מנורסכ)6

 : וכמסנרח 6' סע" 4'כס"
 )מנע ישן נסס כיסשכ מכמס בנישועות רכ'ינ(

 נוסנש וכן ,ימסי'סומשכ(
 ר)תפ)ת ק5ח סכוסנ4ס מס 6כן כמ05ם.סערקרק'ס

 )ט6סט'כיס כס6רטס'יל6 ע5מס מונר'ס ,ומער'כמכמס
 )וס 6'ן סמוטס כ5ו6ח מלוכ)כח נ'כ ס'6ו)סעמ'ס
 ו6'כו כוס נרו) 6רס לסני - 'כנס ל6 רסרי ,טעס
 4סר6) 6לק'ך לקר6ח ע5מך סכין מ5וח כוסמק'יס
 וכשכ כס)כח6. כס'רור סמ5וס )קיס 'וסר ו)כןכ)ל,

 5ר'ך ישמ . ס)חם)מ כסר'ן כש6 רףכקסל8ס
 טור כסס ע68 סע" כטע'ס וכ8כ , )מנוררוק6
 ס' כסס מם'כ כקש6 ועשם , ו)כום וכש' 5ש6ס"

 וע" , 5'וןמנמס
 סנוססמ סתנן נ6יף .,

. 

 מלק נסשס סיוס וכסיר , ק" ר4ני 56) סק'ס6' ס" '.למס"6
 כין כמנורס )'וסר כ' 6כות פרקי ע)'עקכ

 וכככ'6יס כחור' מוו:ר סו6 כ' כערכ4ח וכ'ןכסמר'ח
 -ועי' , כחכוסו הסוסקיס וכ) סעמ'ס כעסוכנמר6
 , ו4ר6יס סחרומס וססר ק"נ ס4י וו'טר4כממוור
 סנ4 לסס סס" )סרמכ*ס סרור פ6ר מסושהוכר6ס
 סמלכוסיס על ו6מר כסרו ע) סמוך 6חרמנורומ
 על 4וס4 סו~ח כסנסוח וע" , מסרסמשנ מוכמוכן

 לסיוח ססוסקיס ססמיטו מרוע ססחם)6נרכומ
 מסרשם ס) מכסנו ס". וכן ממם כסרו עלסמנורס
 ס5ריך .סמררכ' ססכיכ כם8נ כחכ ן עכ') ו"עסי'ק
 מנור4ס ם4סי' קר'ם , ס6ימר4ס חיכיקוח כ6ומןליוסר
 וכ8כ , עשם , סממ מי סרק יור6 ר' תוססוח6וור
 : )שמ נכס מרסש סע" ונטי'ס : המ סי' סרככם'ע

 : כסמו ע'ר סי וככ6ר-יעקכ ו)'ח מנ'6 כססונמסרי'ח
 המכרך כל כ' ד סע" רטשו ס4י 6ףמ בש"עיד(

 סס כוס6 וס סר' 5ריכס ס6ינסכרכס
 לעעת ו6סור לסו6 ככסכע- סהת וסר4 לסו6סמ'ס
 מס6 ל6 פסוס רפוכר סקץ . פנ68 וכן , 6מן6מריו
 סש6 .ג~רמכ"ם ורפת מררכלן 6ן6 6יגו ותשת זוגף

ו16ראק6
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 כסיכו) ממרמ כרכס לנרוס ולסור , וכוירמורייממ
 כמי"מ וכי , סק'ו כמס"ט וכ"כ ן 6' גכרכס5סטור
 )כט5ס כרכס סוס מ"ו יכיך ום5מ מ' קסי' ס'כ55
 סמ"5. כרכס 5נרוס מסילו 11 5כרכס כ55 ,סמ"5ינוק

 מכ) מררכנן מסמ )6 50 עוכר 5כט5סוספכרך
 מת ססס מ5ות 50 סוכר 5כט5ס סמיס םססמתימ

 ממ 5ירמס .מסמור 5מ מס וכמיכ מירמ מ5קיךס'.
 כ5כר סמיומר סס ולמ וכיי וסנורמ סלככר .ססס
 סנרול )סמו סמיומרין נמחק.1 סמינן ססמומ כל'מ5מ

 : מקור )סון ככ5 ומסי)וכ"ס
 סור וכי , . בי סעי' וי סימן כקס"ס וכ"ב.יי(

 כסמו ס5מו ממ מו מנירו ממוסמק55
 רוכ וכסו"ס מלקומ. מיוכ 5סון נג5 כנינוי מוימכרך
!סמוני

 נ6ט מסכנ1 כ5סון ומומריס נ1סרין מינס סס.
;1מל

 ם5 65ו 50 ופוכליס , וכרומס סטי6סין מיסס,
 מסס"י ,וכו' כ,גוי וכ3, גס כלמ קל5 ומס ,"ורס
 מסור וכן , מיכמ מיסו מיסורמ. ,מ5קומ מייכסמינו
 וסומ , 5סון כך5 ימכרך סמו מכמכ כסוסלכחוכ
 ורכר כמססס, סמכחכ ימנ5נ5 , 5ממ"1 כי נהור ,מיסור
 ומכ"ס מ5וי סמיס סגס מס כיסרמל סגיות גייס1ס

 וממ, 5נטל וסמממ5ומ סממכמומ ו5ריכין , ;מ"ונכ1יון
 ס6סור ס5ס מיכות רס"ס ומסייס , סס כמו"מוכ"כ

 סכ"5.: סמומ סמר5מו
 56ל סק"מ מסוכס כסממי סכ"מ ס" -כנ'ו"דמו(

 יססס 5סממיר וסרו5ס כ' כרכסססק
 ססוקיס תם5ס ררך סיממר מרכומיכמסר,,קכ5מי

 מכילו יסרמ5 מ5סי סי ממס כרוך , רול ויכרך0)
 כיס רמימ . סממיכס ס' לך וכוי סו5ס ,יסרמעו)ם
 רככסינ. וכו' 5וני מסר כרוך ממ"כ .ו)סייס-מ5כימ
 כססר וכ"כ , סכ") - וכו' 5כט5ס כרכס מסם5יכמ
 כחר ססיף י"ט ססר וסע"כ .סער"כ סכימכרכמ

 : ע"םכסמו
 כ5סונו נכם) ומס 'כ' 6' סעי" ס' כ5) בחי"א.יו(

 כרכס כירך סככר סנ1כר 'מווסוכירו
 וסר. )סו5ס מ5כומו וכור סס כרוך תו"פ-ור"ימלסר

 מו , סמרן- ככ) סמך מריר מס מרוננו יממ5מו
 ממס כרוך ממר ומס כו, וכיו5מ מ6ור ומסו55ברו5
 ומס , ססוק.. גקורמ אוק*ך,רגניחוי )מרנו יסייסס','
 סעו)ס מן . יסרמ5 _ מ)סי יטייס מלקילו ממרכגר
 5ע"ו מ5כומו גכור סס .נשכ.נרוך וימער חעאס.ופר-

 מו"5. סמיקיו מס רק .כרכס 5סשיףיסוסומסור,,
 ,י5כן '

 חומפ ס' . ממס , כרוך יממנתל 6מל לס"ס מסור
 וסממ1וריס ססירוריס מן 5ממ";.ןס ונהוס ןמס)ס

 ;' יר'ק .מקיעומ,גמ"י
 רשו ' .קימז יםקנ '; נימר וג*נ'!

 כי עור סס, גקם"פ וכ"ג ן )"ט כרכימ 55"מנטס
 יממר וממ*כ ממ)ס ,ירוק פיו כמוך רוק )וכסכמ
 וכן . , ירוק וממ"כ ססס ממ סיממר ו)מ סססממ

 וכ' , ממ"כ , ו)מ ממ)ס ירוק סססר . ממכחמנסק
 כססומר מ)מ )רוק 15 סמין סק"נ, סם5מןכמסנרמ
 : קס"ט סי' יו"ר סי' ססס 5סני מיכומכמ.,ס

 גכרכימ יכוין כ' מ' סויף ס' ס" מו"מ בבש"עיח(
 יכוין ססס מת כסיוכיר סמלומ.סירום

 1.כוין- , סכ) מרון כסומ כמרלומ קריממוסירום
 וכס1כירו ן ויסי' סוס סי' ס:ומ ס"מ כיו"רככמיכמו

 ונס5 סיכו5ת וכס) מקיף ססומ יכוין מלקיססס
 תסלומ סנרני מ55 5קמן וסיין . חכ"5 כו)ססכומומ
 : ס"1 ו5וק"5 מכוטסמטם מסנס"ק סמס5סוגקסומ
 סימן כתסוכומיו מ5וכ)ין מוסר"ס הגה"ק כ'ים(

 סעקוכ5 סנמון וקנו כםסס"נ
 נקורוהיו , קרימת וסנורמ סלככר ססססקרי6מ
 כסו"מ סיו"ו )5קרומ הנכורס מסי כסיגיסמקוכל
 ניקר, כ5י מחרונס סס"מ כקמז, סומ"ו כמו5"ססס"מ
 כסולס וכן 5סו)ס. סמי 1ס סגממר ?עו?םכנקורמ
 ר' כסו*מ, סמ5י"ף 5קרומ 5ייך( כ6רני סנקר6ס1ס

 מקוכ5 סומ וכן , ניקור כ)י וסיור. כקהז, גיןכמו5ס,
 5קרומ ס5ריך כמקוניס סומ וכן ק"ס סלכי6יסמסי
 רק וסימן , קמן סנ"6 מול"ס מס"ק כלקורומססס

 ומ5ממי וכוי. מסק כי . כי ונממר י ה' הסקכ6כומיך
 כמטף סמ5יף סיקרמ וכ' י כנ"5 נ"כ מססכמטס
 סוכרמ כסמ סמכריס כ5 5ס1רס1ס ומ5וס ,סתמ
 סיפכ"ז כסס נ' ססי' י' סרק כנהו"ט כאכססס

 כסירור וכ"כ סמס5ס. ססוס5יס רכריססגיסמן
 : סמריוא5 כסס ו' רף יסרסמס5ס

 מסר"ס מסוכמ נסס נ6"מ בפרמ"ב רכ:"כה(
 מוסר*ר וכתסוי .כ' סורסנ"ל.

 5קרומ וססכיס מור ו"5 סהסר"ס כ' סוסרסכמי
 וסכן כקמז, סני"ן כמו)יס,, )ר5י"מ סמ"מ; כמטףמלף

 סוכמ. וכרכמ ום)"ס מממרומ ססרס נס5שסכימו;
 מסס ררך כססר מס5ס. סניני ס5"ס כקי5ילוכ":

 סמסמ ממור סיוסל כ' כ"נ )יוס הנן 5ס'סנססמ
קוי6מ

 ול6  כמולס 6רלי סל  סרלמ  6רלי ם5 ססס,
 וגוורמי  סכ"מ  פס סרלשמ  סקורין  .פסהוליס  סיםכמו
 סמפר סמסמי וכן "ס*מ וכו,. 1ס סומ ססס מןמין

 קורס סיעכ*ן כס' וכ"כ 51)0"ס(. מסינסטכקממו"ר
 כסו"ת וכ"כ .' ססק5 כממ5יה וכ"כ ,  סנ"י.כרכמ
 יסוסומ כמוסן סוכמ ,כי סיי מסרושק ניסורמנורס
 כשו סעיף ס' כ5) מרס נמיי וכשג ,, סק'נ ו'סי*
 ,. אלני וכנקירומ מרני סס , כ' ,כמ)ו ויקר6נח ,וו")

 י 'י לסייגי



 אשיתע3ינילמומי
 כמו)ס וסר)שת וכוי סת*מ כמטף ס6)ףוסיילו
 כס' וכשכ יס:.. ליכר סיס", סיור וירנס כקמן_וסגון

 ! יפקככ6ר
 ססיף . סיפר . סמת"ס 5וו6ת . מסס סירת בנם'כא(

 )סיות וקטליס נרו)יס )ה!סיר כתכנ'
 כשוז סוי'ס' וסלור6 סלככר כסס כקרי6תנוסריס
 סר)*ת פ) סחוליס )סרנים כר6וי כמכע6.)סזכירו
 _ר") סמכסו) רכ .כי ימ65 )כך רפתו וסלותןוכון
 כמו .כרכס 6ילס וע)כות סס כס ס6ין כרכסוכ)

 עאם. כ!ס )י!הר 5ריכיס פשכ וכו' מ!").ם6מיו
 6כ*ך !5)9: נרו"ו יסוי6 מוסרשר הנס"5 כגוו6ותוכ*כ
 -ון סי' סם)מן כמסנרם ךכ*כ ' י5גו. ס6טמ6רדק"ק

 יסופות כסירור וכ"כ ממרסי 6רן ספר נסססקשכ
 )קיט' כססר וכ"כ ו6מן. וכ"ם כ"ס כרילייסר6)
 כ6מירת )י!סר 5ריך ן וו'3 כ*מ ססיף מ*6סוסליס
 סי6מרססס

 סי6מר רסיילו כסונן 6ות כ). נקורת .
 סכ)י"ת סמוטסיס כ6ותן ור)6 יוק6 3מו)יסהל)ישת
 : וכז' כמ)וס! 16 .כסו"6 6ותס 6ומריס נ6)1,וני6ס
 כתכ )' סע" נט'י ס)כות ס6רי!') בנש"ע,כב('

 ס6רי!") מתלמור ומ5וס כלניר-וכ"כ
 ס) ולקורותיי 1!"). וכו' ג6רלו ככר כרס"מ ס'רף
 נמטרי6 . קמ"ן מו)'ס סת"מ סכ"6 סס הל,יסס

 רף ו6תמ:ן 6ורות כל5ו5י -וכשכ , וכוי 3,ן ססכמלין
 קן 'מרנ'י פלקירת סרמ*! כסס כ' 6ות פ"כ_ר";

 ססר כסס , מייס -6רמות כס' וכשכ , כ*ןנמטרי6
 קמ"ן מו)"ס סכ'מ, סת*פ רסיילו סג'6 ,כמט4.חיע מופ)6 רמ! פ"6 קמ'ס וף נון כן כמ)ק 6ורמ6ורן

 . פכש) 6רלשי כמי' כמ)כות ססו6 נ"ן ססנימטרי6
 סו6. כך 3"ן סס סעו)ס סלקודות ס) מסכון6ס"מ
 סו6 ספה,מ , .פסריס פו)ס יוריין סגי סו6ססן*6
 עסרס פו)ס יושד סו6 וסמו)'סל , ססס פו5ס161

., 

 סכ) סך , גסר ססס . פו)ס 61'1 ירך סו6וסקמ*ן
 טעס כ' ממנט. )מסר"ס -מכמיס .בנבמלשנרצכב(. וקש): .כק סס כעלין. כנימערי6.. פו3ס-

 גלי סםס נננקוס .3סרסיססנוסנש
 סתמ)תו 6רלי סו*ס. סס עצ. ערועו זס כי ,יודי1
 כ"ס רף. כ)קוטיס .כטעשס יו"ד.,ךוכ*כ וסופו;יושד
 כ)קיטן .. וכ*כ ן-כסמו

 נוסר"מ.
 קססשק 3סס . מ*מ

 כ!ס 6רני הויס- סס סל ססי5וכ .פ) )כוגןסספס
.

- 
 . )י6סרולס'יז

 . סי' מו'מ -בנש'עבך(:
 ,נסוף. ושקשנ , _כטו'ז תרכ61

 כ6ן. סלושיס מרנריס ממוי ים,.גי
 .יש) מרנומ ם) . סס )קזכור רו5יס 6נו ס6ק.רכעקיס
 6ק ני שיישם ,פס, .סענן ע%פרהש ~ כנע 51מושפם4

 425נבמאיר נ' סיטןהשם

 ססס, סתל6 כ)סון ") 6)6 מעלס ם5 כנור ררך.!ס-
 קשי,ן סע" כשר , סימן 5ריקיס 6ור כספרוכשכ

 : מסמו קשס רף, מ*6 מסריימוכ)קוטי
 קי! ספי' )'נ רף פ6סירס ממסר"ס באו"צכה(

 כמי)ו6ו 6פין סטס 6ותיות י!כור )6.כ'
 נס' וכ'כ . אי_הא ואו הא אי ווד כוס גהפסק6)6
 כתו*מ וכ"כ , .מי"נ ט"6 6כות פרק4 ע) 6נותמנן
 מס6רי!ש) תורס כ)קוסי וכ"כ , מ*ר .ס"ק,, ס'כ))

 ס6רי!') וכם"ע , פמות פרסת סוף סמ5התכטעמי
 מ!כיר כקסי' !") סרכ ן מש) ר' סעיף ת"תכוולמ
 6)6 ס* יור 6ומר סי' )6 כמי)וי הוי"ס ססס6ת
 ר*ק. כסי' וכ"כ ס6. 6י 161 60 6י יור .6ומרסי'
 ססכוסות, מנ )ימוך 56) פן רף ס)שס כקי5ורוכשכ
 כ"נ 6ות סן מערכת מסמיך"מ )פי רכם כספרוכ"כ
 תורס כ3קוטי כתכ כ6ותיותיו ססס 6ת הונסו!")
 סא אר ויו אי. הא 8י ךוד כ!סן- ססס 6ותיות-)ומר
 וכ"כ , סרי ס6ותעת כין . רמפסיק כען , מותר!ס
 כ' פור ס6רט"). כסס 6' לעת )6כרסס !כורכס'
 : הא. אי .וד סא ,*י אלף ס*ך6ומר 6סי"ס כססוכן
 6סשי. נרס"מ מ, רף סמרסן 5ני בבלהרפי כ'כו(

 )ס!כיר ס5ריך כמקוס. סמלהנ0לס
 6ין כסמי)וי 6ף )4% כמי)ו6ו כ"ס .סוי*סססס
 וכמנו6ר כ6ותיותיו ססכ סונס מחסם )ס!כירוגכון
 ס6וסן כ!ו לומר ס6רי!")( כתכי ום6ר סכוולותכס'
 ס) כמנע6 .סס6 6ות )ומר סיילו. .ק6 161 ק6 .יור
 וס' ס6רי!') כם'ע גפירוס מנו6ר- כ6מת 6כ)קיף
 . לומר סים ס6רי!ש) . מסס וככוונות . ומ5וס,לניך

 כ!ו
 נמנטמ )סו5י6 סיינן הא חי. ואו הא אי *ודס6ופן
 תילת פשי ס6ותיות 3ין יפסיק 6ך כתקינס סס6ס)
 . נו5ר וכסירום ק6סיל רי נסי' וכ"כטי,

 מסר.
 6ין קוף 16" עס גסס שם כי "סרומסתיקוניס

 ן ומס)ס מכתמילס ל(מיך רהך סהני- כי 6' ,.סכהע

 ומ"5 ססס לכתוכ ר5ס ם63 ממעה סו6 6פסרוסכן
 6סר וסר6י' , 6עירס )סנין )6 6כ) כסכתכ,סייס
 כותל סס .נס מלשך מפסיקי ססיק . יכססכי66ף

 סס,6)סיס )סוכיר סריפות )כי סעותל נמוף6)קיס
 רף ס)שס כקי5ור וכשכ ,, פכ') )ימוך .ררךכפ,רום

 יוסף-ס" מומן_ ססר וכסס 6החר נרו) כסס פ'כ-ע'
 לקנות ו63 כסירום )ס!כירו מ5וס )ינוורו סריךסע6

 .6מך ס6ס')ו ומלין כתנ ו' רף נרכותכז(-בננמרא~ : וכו' וכיו65 6רום"ס)ומר
 ,6!כיי 6סר סמקוס ככ) סל6מר..וכו'

6ת--סמי
 ,-6קור 6נרומ נסויסי -סע%ם8מ ופין -ונו',

)סולר- מגמו מנ3.-גירך-געטד " -5כע% סעיס .פסלסוכ4ל



5מצף צן מימן התי קודם תש5אעצאמהמרשי26
 כסמו טוכ וכרק ככף וכ*כ , סמיס סס)סזכיר
 מלונ)ין סס$ס"ק 5סס כ*ו ספיף פ'6 כס'וכ'כ
 )סוכיר ו6ין סכתכ ר9'1 סימן כמנ*6 ופיין ,וי*פ

 כרכי כסס כסם"ת וכ"כ , )ימוד כספתסוכיות
 וסכן יסר6) ד6רן קס4ס6 רככי כוסניס יכןיוסף
 ויכו) כי סיפכ'ן 6ל) 1 מסר'ס כסס כמסכ'ןכ'

 וכור נס6ר וכ*כ , ס)ימול כספת סוכרות)כוכיר
 רי'5 כסס סכי תרכ"6 ס" כ9ו"ו ופי' ,)6כוסס
 כמו ססס לומר מותר ססוק מוכיר ו6סני6ות
 כרכת כססר וכ*כ , כסע"נ וכ*ל , כתסלסס6ומר
 3)קיעי וכ'כ -, ס"ו ס"י ס"כ סם" 6' ספרסנהם
 .6ומףר נוסנ סי' וכן ופסייס ק'ס ד4 .מסרי'ח
 תורס 6ומר סס4 -נספס )נ יהענ נפלסנס'ק
 כ6)ף וכ*כ , סק'מ סי כ)) כתוימ וכ"ככרכיס.

סמ"
 נססמעס סק"נ תקס"6 ס" )מ9'6 סכססמ

 סונ6 וסיעכ'ן וסמ"5 כמ6'נ וסמסרס*6 מנ'6נסס
 פ"ס ממו וסוי סו"מ וסו"מ נסדא9 ופי'נספ*ת

 ן כסמס יפקכ ככ6רוכ*כ
 סתינוקת , כ' נ' סעי' רטץ ס" 6ו*מ בנש"עכח(

 נסוכרת 6סי)ו סנרכות 5ותןמ)היין
 .6מריסס פונין ו6ין )סכיו סמ6כ) כס6ין 6ס.)וססס
 6מריסס סוכין 6'פ. )ססור .מכרכין כססס 6כ)6מן.
 למ סמס וסטסס , סס כנית ככרכת וכ*כ 61מן
 ססס )ומר יופ ו)6 כסי9$רך 'לכרך טגל ל6ילמוו

 ,סמ)מוין נוו) 6כ) סק'ס כמנ'6 יכ' ,כקרי6תו
 כפ) כרכות ע$מו סלמך סמ)מך 6ו נרכות6ותו
 )סכיו סמ6כ) 6ין 6ס ססס לסוכיר 6סור 1סס
 )סכיו סמ%כל 6ס 6כ) סקשנ 9ו*1 כ' תס"ךונסי'
 ססס, כסוכרמ כמ)ס מ)ס סנרככ סמו )ומר.מותר
 וי6מר כסלומו ע*כ ופת כו ים נוו) כיוסט%ס
 ססס )ומר יופ לכרך וכסי5ערך ססס 6תסכרוך

 : סס סנית ככרגת וכ"כ , כסונןכקרי66ו
 סיס יווע כתנ סיר6ס סער ס4ס בטיצןרכם(

 למטס מלמפלס סו)מות6רכפ
 6ני'ע, וסימנס פסיס י$ירס נרי6ס מ5י%ם ,וסמס
 כו סו6 ימיד ס6דון וסמו . סקכ"ס סל סמו)סכי
 .$6י)ות ספעס כי ס$6י)ומ פו)ס כקר6 נמורימוד
 .פו6 ;$6ילומ פו)ס ו6מר: , וכוי חי כל מסיןכפ)ס
 מו)ס . ו6מר 1: וכוי 6לרי6ס,- - פו)ס סגקר6סכס6
 סקווס _מ)6כי סט 6פר ן י$ירס פו)ס סו6סכרי6ס
 .וס פל זס ממלמס_ ורוס וסרסיס ומיות;מכרוקיס.

 סו6 .-פ6ש פו)6 סו6 סי$ירס פולם ו6מר- 1וכו'
 ככ)) סוס ססס) וסעו)ם ; %1ז)חם סנ)נ)יססו)ס
 מ.* י ק4' י %ל גגז**6 ן וכף סעעיסתפויס

 פולמו% ו' ננג וסס. , מלקיס )6רנפ כמלקתסתם)ס
 סנ)נ)יס ופולס סוס פו)ס כנד , מן )יוופיסיוופיס
 טוןו סכיכת סגו סע)יון ופו)ס סמל6כיסוסולס

 מסלמו פולס ופ"1 1 וכסמס ורומ ונסס נוףונני
 )ומי06 בעניוי( : וכוי כקל*ס כר6ש פטרס)סיות

 מס ס) סססוקיס יוס נכ)
 רכס כ6)" כ' .,; ונף יסקכ 6ו6)יך9וכו

 ופיין ., 6מרו סכלפס מסוס 6מרו )6 סרס*)6סר
 ונ)קוסי ק'6 ונ9פס'מ 1 6ו"מ פל יסקככמ)ק
 כי אן ינדל )ומר ו6ס : נוס ויעות סים-מסר"מ
 .)ומר. ס$ריכיס סס4ס ונס" ס6ותיות ספרכסל"ס
 1 כמו) )6 6כ) -כסכם )6מוו כי סכמסוכמורס

 , סכמ ס) מוסף תם)ת 6מר )ומר סכי6 סיוסוכסור
 6ומר .ס" )6 ס6ריו') ורכיכו כי מ'מ סי'וככ6ס"ט.

 ס6רין'ל כסס יסרס תסלס כסיוור וכ*כ , כ))-ינול
 סימוד לסיכ -כסקדמס - סיפכ*ן וכ*כ , 6מרס)6

 ס6היי'). כסס תקס"ך 40 סמנן .6)ף וכ"ככמכסנו.. ימןיק מקוס וכל -: )6מרו ומי6ו מ6נו ס6מתסמכמי
 : כסמס מסרי'מוכ)קו9ה

 סליל' כל סכיפור כ, ט' טם" מי ג)) בבחי"אלא(
 מפלנעש מון אסמר כרכת כ)מכרך

 ט' ספ" ט' וככ)) , סיכס וסמפכיר נסמס61)ק*
 ו6ס 1 יסן ס)6 ומן כ) סתורס מנרכת.. ומוןכ'
 )סמופ-יכו)

 יסן .ו6ס , עונ מסיומ לסו$י6ו מ6מי
 כלל )ם") כמו"מ וכ' , כולס 6ת מנרך כסמןס'
 תפות, ססס ססס י*6 1 כסמין כף סיעור "ו ס"לכ'

 וי*6 ז שפ"ת : ספומ סלסס- ססו6 וי*6 ,6מרומס
 מסט ססו6 וי"6 1 סעס מ$6י יותר לערךטסו6
 )פ1מצ המפיר לסס נם). וכ) ו- מיכוטין הס)ססיותר
 .סוד 1 ממ'כ כסס נ6רס'מספ"ת

 כ-

 ס"ק 9ן כל)
 66 וי*ם מכ6לן ד"מ כפ) נסס 6כי ותשמ- 5ס96'ו
 6'ר כסס סך*ל : 1.כ"כ ', כרס"מ סיכרך' סךל)מוך 6סוי 6סמר כעקור_ מיך 6וי כל) ייסן ס)6ופתנ
 מייס כ6ר"ות , פכז). ויף יכרך כפ"ס סמידומנ'6
 ו6עיג כע 6ות )6כרסס וכור סץ כסס- . כי ) פ*וסי'
 כסיפור ?ר:ס*ת )כרך 51ריכין ספסקו סיי-כימסס
כ9פ'%. פכא2 נוס מם"כ_ מ?ס ורכי נסד ופ" , ס)ילסכ3

 נששס9 ו6ענכנ כמכ נססמטס לטר. קפ"
 ס)4 .46 -סינס וסמעניר נסמסל ו6)קי נס"ת)נון
 ס":81 %'6 .ש" , לחן נתמיכ )6. -%10 6ס"ף /.יפולי._מנוך מכסנ רש) מסוס ס.3ילס כ) 'סן-ס4
 .ופז'%1י8 * 4כ'ל -קק'נ מ'ו ס" ו6למ*נ י'נס'ח
 ולסגלמן

 סרנ; וס*ש .)1 -וספאם מ$י
 ס"_ימ"

 יש,צ(
 שי ;תפף 4 ס" וקם*ם ו:יעלן ו1

 יומ'6ניענ-

 טאשל
-ש
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 ו6ין וכו' ורם*( ו6*ל מנ*6 נסס מע ס9קמרי"פ_ סימן סמנן 563ף ועיין , מסר*9מ ו5קוטי ',ופק'נ
 ע5יוניס 65ורות רמן 3כו5ס ים . כי 3רכס סוס5כס5
 ורס*מ וסיע3'ן סמ*נ 3סס כ' , נט"י פ5 ו5עניןוכו'.
 5כיי ענט"י וי3יך יסנס 16 מטונף כמקוססינע

 : סכ*5עלמ6
 ס6ין טעס כ' .3ר6סית 6נרסס ממןס ב:ם'לב(

 מום כמ פ5 ססמר 33רכת מ3רכין.
 כמ ע5 עוריס סוקמ 3רכת סמנרכין כמוססמיסס
 65סתו !'5 סר6סון 6רס ססמע 0ע"י 5סיסר6יה.
 תק5ס סנ5ממ וכיון סעו5ס. 5כ5 תק5ס מ~סי65
 סכ' ו(ה פ'(. 35רך ר6וי 6ין ססמיסס כמע'י
 רומ 5קו5 סרי. 5קון 36רס ויסמע (*5רם9י
 6כרסס פ5 קסס 5כ6ורס כי 30ס,סקורם
 ו'רע ר6ס כנר וס6 6סחו. 5קי5 סיסמפ6ע"ם
 .כיונח 5(ה כנ"נ 65םס סמיעס ע"י סנ5ממסתק5ס
 ר*כ סעי' 3טעס"מ כ*כ סקו5,.ם5ס. סיי 651וכו; מר3רת סכינס כ3מינת ס3ס סקירם רומ 5"51רם*י

 : 3סשו3ססמטס
 ה:י 556 ס6ומריס מס. ג' מכ5ו5 5גוסי ב:ם'לג(

 5סעמיס כי יוס. ו3כ5 סיוס סח545יניר5ון
 חם5ס מקרימין פ"כ סתם5ס קורס ע*ס 5סנועיוכ5

 כ'. סק"ט 3כ6ס'ט 6' סי' 6ו*מ בש"עיה . 3סמו מ"6 סע" ק*6 3טט"ס וכ*כל5רס.
 6סי5ו סעק'רס סרסת לושריוכ5

 53י5ס וסו5ח ירות סתי כע5 ןכ"כ ע*מ.3ס3ת
 וכ"כ ירות. סחי 3פ5 ,3סס סיום9ס וכ"כוכנס"נ.
 כמררס וממ5סם'ק. ר3 מפסס 3סס תס5הכפיון
 מק6רין סנמס מן"ס ססס5ס9ק כ' (י 6וחסנמס
 6מר ס(כיר וס"6 3סכמ סעקירס ס' 6מל1"ם
 כס3ת 5ומר ם65 ה6רי(9ל 3סירור. סכ' מה5סניו

 פסמע ממ:כוח 15 6י! כס3ת ~כ4 וססי3וסעקירס.
 פכ"ל. (רות מממסנוח 5ס5י5 מוע5ת סעקירססס'
 ור"מ ט.3 ויוס 3סכח 5ומר סל6 כ' סיפ3"ןו3סי'

 יה6 5עולס ער 3(כרון (כרנו 6ף6 מןהעקירס
 (כרלו 16"6 רק מר5נ ויו"ט ס3ס3ח וי*66רס.

 : ס65מריס ר5ין ויסי. סעקירסס5סני
 כתיקון ס6סירם 5מהר"ס 5ריקיס 16ר בכ!י5ה(

 ר' 3סי' וכ9כ כ'. נ' סעי'סתס5ס
 סו6 סעקירס 6מירח 50 סטעס 3סיות 1('5..ס3תי
 3סנסוח היר6ס 3ס' ל' פ*כ סרין. לככוסכרי
 ויוס וס3ת מורס 3ר6ם ספקירס סרסת שמרס5מ

 ס6לו כימיס ם46ן 5ע~ס. ער .וקרנו 6ו'6טוכ.;פן
 סמנימ. 3סירור . וכ'כ סרויס. לפורר ומיןוין

 ס6רין*נ עם'י יסרס תס5ס ו3סי' תמיר. פו5מו3סי'
 מייסש מוקי ס' 3סס 5*6 סרק מוסר 3סכטוכ9כ

 63ר ו3ס' ו3קס5"ס (כירה ו3ס' ס6רי(*5.וכסירור
 3ש' וכ*כ 3סמס. מסרי"מ . 53קוטי וכ"כיעקכ.
 6מר 65 ~י'ע מ65)ן ר"מ 3ע5 םסנס9ק מייסררכי

 נסנ וכן 6ה"מ ור*מ, טו3 ו'וס 3ם3תסעק,רס
 ן. (י'ע מסינעט סס5סנס*ק6רמו'ר

 סו63 כי .5שנ רף 3סר סי 5ני פטרת בטיל0
 טו3 ויוס ר3ם3ת מ*6 סע" מ"36טע'ס

 וכ*כ , סעקירס. 6ומריס 6ין סמקורסיסוימיס
 ם65 ~י"ע מ(ירוסו3 מסרי*6 מסכ5ס'קכסנסנות
 סיום'ס כי סטקירס. 6מר ר3ס סוסענ6- 6נ65מר.
 סנססמ סמנן כ56ף וכ"כ מי. סרק ס6יתןסער
 סם" תר"ט סיי ו3מט'6 סק'נ. תר69 סיי5מט"6
 סעקירס כיסור ויוס הסנס 3ר6ם 5ומר ס5ריכיס5'ר

 * : סעקירה ןכוח5ס(כיר
. 

 כני כע5 כסס כ, ס'ט ססי' ק"6 נבמשע"הל1(
 ססוק . ע5 (5וק5ה"ס מרינו3יססכר

 חם5מ 56 וכו' ' -ססמיס ,- מן ה' מ65ך 56יוויקר6
 36רסס כי סו6 מססל6 סנס סנער. 56ירך
 ונף 3נך 6ה נ6 קמ סקכ"6 50 מסיו סמפ6ע'ס
 מן 6)יו סמ65ך קרי6ת ופ"י 5פו5ס. ססוספ5סו
 מ5קייס מנע סנער. 56 ירך חס5מ 56ססמיס
 פמ כן כי 5סמ65ך ס6מין מרוע וכו'. 3ור6ומ5וח
 5ממוט כי מ(ס נסמע רק ית3רך. סכור6ר5ון
 מץ רעתו ע5 5סע5ות 65רס 6סור מיסמ56נסם
 5מען 6מנס .3ע5מו. סםתח ם5 מסיו כסמפו(ו5ת

 סש 3פ5מ6 מ5ת6 ני5ו4 רי מ*סר56 נסם5סמיות
 פ5 מסרי'מ כ5קוטי מם"כ וסי' פכ'5.סמ65ך

 : 3נו ממח 5עו5ה. ויע5סוסססוק
 י6מר סקר3נוח ס' כ' מ*מ סי, ב:מנ"שלח(

 סמיו סקר3נות_ רונמת3עמירס
 מעומר סחמיר ס' ו6ומריס 63סיט וכ'3עמירס.
 -ס*ק 6' ס4' וע"5 נסמורס ססיו רקר3נותרומי6
 6סי' 5עמור ו6י5 כ' סור וננכור נסע*ת וכ'י"נ.
 5יס רמס מ6ן ר6יהי 65 ומעו5ס וכו' סתמיר3ס'

 36יו 3סס וק5יע' ומור ו3ממ"3 63"ר וכ"כלעמור
 מרכרי כן כי ו3ם'ן 5(כ . מסו 65 כתורס .סר3יס
 סנס סק'ט נ*מ סי' כסע'ת וכ*כ ע*ם.ס6רי("5
 י6מר 5תורס מ~מור סנס .הכוונות 3ס' כןמנו6ר
 ס" יפק3 3נ6ר וכ*כ 3סמ'נ4 )יעי' ע"סמיוס3
 כם*ע וע" מעומר. 65ומרו 5861 סע*ת 3סס6'
 ו3כר*ס, ופו'מ, סממני, וסיע3*ן. 6' סי'סר3

 כ'. מסרן .יר !ופמ ומל" סעופריס, ו3יויוכסע9מ,
שפי-  מ*לס. 3יים 3ו מסת נזס סעקזס מפר סלמ , כמכ ף ס" מנומ נרים ו3סי*
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 וסמ"מ, וכ6'ר, כרכס, כממןיק מ5ל מעומךלומר
 וכם"ן סמ"מ, כסס וסע"מ 6כיו; כסס וסיעכ*ןוכרכשי

 : מיוסכ לומר .סמותר כ'כססס6ריו'ל
 סטוס רכנן תנו לומר כ,( מםלס ב:ע'ון5מ(

 סלס נעסימ. סימס כי5ךסקטורמ
 ע*(. כוונס וכי ס6רין*ל כסייור וכ"כ וכו',מ6ות
 מממע ~*ל כ6"ר ון"ל, כי מ"מ סי' מסיו*מכ6'6
 וכעק"6 ימנימ וססי קוסט6 לסון סנקטורתסקוסט

 סני 6ומר . ו6ני סנסמך מסמע ככוונת כיכ'
 כסעו תםלס כעיון וכיכ עכ"ל., מססקסלסונות
 סקוסט ע5 כוונס כי ס6רין9ל כסי' 6כלומסייס
 למסר*ס 5ייק4ס 6ור כס' ר9ק. כסייור סי'כסמך
 סקטורת 6מר כ'. י"נ ססי' סתםלס כתיקוןס6סירם
 וכו'. סתר 6תס וכו'. 5כ6ומ ס' ססוקיי6מר

 6מר ממיך 6ל1 ססוקיס לומר סוהירה6רין"ל
 י6מר ל6 ממנון 6ומריס ס6ין וכימיססקטורת.
 סמ6'ל מן לס5לס מסונליס ססס סתר, 6תסכססוק
 6ין 6לו וכ.מיס מ'5ר- ליי סיתר 6'תם כר"תכנרמן
 י6מר סתס כי י'נ וכס" לעורר. ו6ין סליט6ל1
 ספמיסנ'

 ה'.
 כקסל"ס וכ"כ וערכס וכו', 5כ6ות

 נוךל קסר הקוים ~כעכוית לעיל. ' כמם"כ ת'עניני
 סססוק כמול 6סילו לומר םל6 ס6רין*ל כסס כי כ'סי'
 י"6 סרק ס6סמורת סער סיו"בס וכ'כ סתר.6תס

 מעית וסייור ס6רין"ל. וסייור סתני6.וכסייור
 ל6 יסרס תםלס וסייור ,ס6רי(של. ספ'ייסר6ל
 וסרכס סססוק רק ונוי. סתר 6תס סססוקניסס
 ס6רין*ל ככתכי סכ' מסרישמ נלקוטי ופי' -נוסס.ונו'
 כססיקיס יססוק ל6 .6ל1 ססוקיס גי ס6מר6ית6
 נס וכו', וערכס כססוק מיכף י6מר רק6מריס
 וכ"כ סתר, 6תס ססקוק לית6 ססרךכסיורי

 : 6*5 כסס כמ*ם מ9ך סעי' כק"6כטם"ס
 כסכת כי. 6י קעיי משמ סי' 6ו"מ בש"עמ(

 ססוקי סתמיך סרסמ 56ל6ומריס
 ויו"ט נר"מ ל6 6נל ססכת( וניוס )סי'מוסף
 וי"6 סנ"ס מוסף. כססוקי כתורס סקור6מסני

 לסרסס כךי נוסנין. וכן, ר"מן מוסף נססמ~כייין
 סל6 - ס6רין"ל ויעת סק"כ .כסע"ת וכ' ר"מ.ססו6
 סתמיך. סרם 6מר מוסף ססוקילומר

 פכן ומכל .
 6ור כס' וכ"כ מיםיכס(. וכר6סי )סיי ר*מ:ססוקי
 סוך כו סיס וכ; י'נ. ,סי' מטלס, סלכומ.5ייקיס
 םל6 ס6ריו*3 פ~י יסרס תסלס כסף ו:"כנעלס.
 , 6מר ניסס צ6 סתני6 וכסייורלומר.

 סתמיך ס'
 כנור וכ"כ מךסיכס. וכר6מי 1ל6 ססכת וכיוס63

 מםלס כעיון יג'כ סשר. ס" יימ'מ )שעייסימ)

 ו6יך מוסף .ססוקי סס יסרי כלל י6מרסםל6
 ו'כ'כ סתמיך. כמקוס ססו6 סתםלס קווסי6ערס
 כ6ר כס' וכ*כ מ6ריו"ל. כסס מסרי"מכלקוטי

 ! 16"5 מייס מוקי כססיעקכ

 מסיר '6כיי לומר כי ל'נ יף יומ6 בנבמראמא(
 6כרסס כ6םל מ*מ. סי' כטור וכ"כוכו'.

 סוס תיכמ לומר ס6ין כ' מ"מ סי' מנוטם6טםלסנס9ק
 6כיי )ומר סל1 ונוסמ כמותיומיו. ס' כהונסססו6
 נסייור ניסס וכן מסמו. מייס נ6רמות וכ"כהיה'.
 כ' פוך מסמו. מםלס, כעיון וכ"כ יסר6).יסועות
 כ6ר כס' וכ*כ סנמר6. כנוסמ גיסס ר"קכסי'
 מסר"מ כלקוטי וכ"כ 6*6. כסס מ"מ סי'יעקכ
 כסייור מעמיות כסיר סו6 וכן ומס"ס מ"6.כסס
 מסיר סוי 6כיי 6ית6 סלס"ק לסי' וכסקיעסר9ע.

 : כסוףכיוך

 6תס ססולמיס רכון לומר כ' סיוס ב:טררמב(
 סיענ"ן נסי' וכ"כ ויו9ט. נסכת5ויתנו

 כ' כתני6 כסירור 6נל לסכמ. סמרית ייני56ל
 6מרי כפל סס9נ כ' יסוי6 יגרון וכס' ל6מרו.םל6
 נעונותינו ו6מס סנוסמ רק סע:למיס רכון 6מר6"ם
 כסן ל6 לנו ו6ין סתמיך וכיטל כיסמ"קמרכ

 6מר, ל6 כמעמיו יסר6ל 1ל6 כיוכנו לוי 1ל6כענויהו
 ו6מס לומר ו6ין כ' מול ייני 56ל סיעכ*זכסי'

 ונ6מר י6מר רק ססתינו. סריס ונסלמס6מרת-
 סטסס ופ"ס תםלס כעיון וכ"כ ונוי.ונםלמה
 זנ6מר ניסס לכוכ יסוס ה6רי(*ל נסי' ונסוכי

 ננסרי*מ כלקוטי וכ"כ ע"ם. יותר מך'וק ו(סונסלמס
 ססרך וסייורי סיוס סיר כסס כ' עוךכסמס.
 גסושם. כס" וכ"כ 6ס"מ וסרמ9ק. ס6רין"לוסי'
 ל4מר (כירס וכס' סמרין9ל עסיי יסר6ל ממיתוס"

 סליס ונםלמס סנ6מר כמס מסמיו עלועמינו
 5סונס סמוכמ ירך על 6ותו וסמט וג6מרםסתינו.
 על ימו 6ת סכסגיס 6סרן גגי וורקו ס'.לסני

 למנמכ לעולס סתורס ן6ת וג6מר סנינ.ספ(נמ
 : סםלמיס ומנמ ולמלו6יס 1ל006ולמט6ת

 סםל*ם נסס כי י"6 ס"ק 6' סי' במב"אמנ(
 ר5ון יסי י6מר ל6 טונ ויוסינסנת

 6מר )ם" סקרכנומ 6מירמ 6מר סקרכתיכ6ל1
 וםלמיס( ותויס ו6סס וסולס מט6ת 6מר6יןסו
 וסמסניומ ססרסיות 6נל כסס כ6 ניכס קרנןי6ין

 וכ"כ סמו56 6מונת כסס ככ6ס9ט וכ"כ6ומריס.
 ניסס ל6 סתני6 ונס" סלס*ק, כסס סמני6כם'ע
 ס*ו קי' וימש6 כלקועי יסר6) כנןר וכ"כיסאר*

כםא
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 וכ*כ סרעשמ. כטס יסרס פסלס גסא 'וגשכ.צםפג
 ס" - 6פריס נמטה סנמ. דיני 558 פסרי*םכ5קועי
 6י~הו מסלס 6מר ס6ומר מי כ5 כי "נ. ססיןמר*ר.
 כערכ 6כ) יוס ככ) מסגס כל '6מי יסשר,פקופן
 מסלת 6מר 6)6 יס*ר י6מר 85 -סכסוריס'יוס
כס6. חס)ס כעיון וכ*כ סיעכשן. וכ'כ לכר6י6מר.:פו5ס

 וכפסמ ססמ כערכ כן פור י'8. סשס ספמשנ
 רכס6ר רכוון לכר תורס מסנה 6מר יסשר -י6ערלפ

 רעתו מכו6ר סרי 6ומר פין וכ6ן 6ומרק4גגומ
 )רכרי 6כ) טכ"). כמסנס כקורפ פ65ס48נו

 ככ) כמו יסשר כפס" 6ופריס פין לעילסג!כריס
 : מסלס :ל 6מריה"ע

 כתכ סקשר סט"ו סיי מסונס בנ16רצדץימו(
 6ניו ר6ס ססוהס 6כן תסוינסס

 6כ) רוק6 יתוס קרים לומר 6ין מייסו6פו
 כסמו כטטס"מ וכ"כ לומר. יכו3 ררכנןקרים
 6מר מ65ל1 ר"מ כט) ססס5סנסשק כי .מייסוכדרכי
 סיכ) )כ) 5ריכין עשכ סיכו)ת די כמם)ססח
 )ומר תם)ס סכט) 5ריך ככי"ס. מיוכ 6ין 6סילוקדים
 6ין ו6מר יוס ס) סיר ו6מר כורו קורסקרים

 כו סים וכיוס ו6ס. 6כ )ו סים מי 8סי)וכ6לקילו
 ו)טי)ס סקריסיס. 3ומר מם)ס להכקל מיוכ 6יןמוסף
 )כט"ת. ו)6 לסיתומיס רק ~לינו ל6מר סקריםסייך
 1יאט מסינטט ' סס5סנס"ק 6רמו*ר 6פר וכן,6סשמ
 כסס תתרע"מ סעיי כק'6 .כטטשס וכ'כ ר'מכנפל'
 מכ)ו) )נוסי וכס' כי פור ~ישט, מ65נן ד*מכפל
 ס6ומריס ר6ותן ס6רי!ש) .כסס כי ל*נ 6ות ףס"

 .5'ל 6ין יתוס קרים הו6 כ6)קנו 6ין ס6מרססקר*ם
 כ1'רוטסוכ ר6יתי וכ! פ)ילו. 6מר קריםכל)

 : פכ") וכוי-מכסערטעין
 וסרטשמ ס6רי1') טפ*י כי מסרישמ בנלקופימה(

 מוכס. סו6 הורו סקורס 1סקרים
 יו5ר טר ומכ6ן ספסי" מעו)ס סו6 כ6ן פרכי
 מקלו )טו)ס טו)ס ונין סי5ירס מעו)ס סו66ור
 6מר )6רס ו)6 תפ)כ לכפל סייך !ס סקריםליסק מסטרט- מסרס"ק קורם 6מרי כס' ועי' קדים,לומר
 ס6נצר ע41רוסוכ ,מססס"ק . כסנסנות וכ'כפכש).
 ו63 תס)ס )כטל סייך 6י1סו 6מר דרכנןסקיים
 6ומל יתוס ים 6ס סלוסניס 5ריקיס ים עכ*ל.לימומיס
 מייס תורת כס' תם)ס. לכע) סייך ל6ו ו6סיתוס

 6מן סטולס כ) כי מק6סינ מסרסשקכלקועיס
 ככ) )6רס ים ת6ית ני כי וכוי. כמו ככלים'ר
 וכססו6 6ען. ר"ת ניסיס 6יכי)ס מימון מ6ותיוס.
 .ו)1ס 6לו תמות ג' נתנט) גמו נג) 6מןעונס

 .: עכ") סיס סכעיס סל נ1"ר וקורטין )ומומ)ין
 ססנס ר6ם מן 3ומר כי מי סטיי סייאקם*נ ב:כהפ'יאמי(

 )טי)6 )טי)6 קרים ככ) יו'כ 6מרטר
 כן סמ65 כ' מ6סנס תסוכס סכספי כרכת6מכ)
 סמיכור ו6ו כ)6 ';-לומר סיסילות סלסמ6ותככ)
 סטיי קכשט סיי כקם*ט וכ*כ ססלי, )טי)סקורס
 מו), ס) תס)ת 56) )מסס ,תס)ס כס4' נרפס וכן6'.
 כ)6 1'"ט מסינטט מרן 6רמו"ר )ומר לסנוכן

 : סמיכורו6ו
 ס" 6כרסס וכ6ם) קרוסיס רטת לנסירךךמז(

ק)שנ
 קרים נוסמ כי קרים נרילי.

 מלוכ!מ טרוף סו6 וכן ו)סון. )ל6 )ומר לכוןררכנן
 לסלס סו6 מכרו כטר סמתפ)) נס כי ו)כון)סון
 קורמין מייך סקי סתורס טפ'י הו6 וכן וכו''"מ)ס
 ו)כון ו)סון וכו'. ס5יכור טס 6*פ כסכ)ו)וכפרט
 כ!ס מסכ)) 6"ט כמו5י6 !ס ססרי לכון6יללו
 ונס נ1ס )טוכס ע5מו 6ת נס יכ)ו) )6ומריט
 תמיר )ס6ו) יכו) נמור ס6ר7 טס סו66ס

 תסלס כעיון וכ"כ וכו', מתאמ טוכותסלסנות
 ספרר סרורי כסס מסרי*מ כ)קוט* וכשכמסמו.
 כמר כס' וכ"כ ס6רי*1). כסירור וכ"כוכסמו.
 )ומר כ' סיטנ"7 ונס4 6"6. נסס ק)"נ סי'יטקכ
 )ומר כ' מ1ירוטסוכ סס5ס"ק ונסלסנות ולל6.)סון
 וכסי' רסמי6. וסייטת6 רוימי ומ1.ל6 וכו' ו)סון)לו
 וכ"כ רסמי6. וסייטת6 )ומר נ"כ כי ספת)נ

 מ!ירוטסוכ מרן סכ5ס"ק כסס מסרי"מכ)קוטי
 : רסמי6 וסייטת6 )ומרומהרמכשס

 6מר 6ען )טנות 6ק כ' מ"ו ס" ,נוע"עמח(
 כרכת 6מר טר מטעי סילססמטניר

 וט" סו6. 6מת כרכס סכ) כי מסריססנומ)
 6מר )טלות 6ק פס"כ יטקכ ככמר וכ'כמנ"6.
 6מן )טלות ףט6 כ6)ססי כ' מטילי סילססמטכיר

 טכ"ל, ט5מו כרכת 6מר 6מן וטלס נומ5 6מרונס
 )כרך )סס ררסות כען וגסיס פ 6"6 כסססס
 06 6מן. 6מריסס )טלות רסות סס1צ מ"טט)
 ט"ס. כסכמ)"ו סי6מר לכון יתומס 6מן ו6מרטעס
 כק וכ"ם כ"ס )תצר סמיתר 6"6 כי ג"1וככף'
 : טרכית ס) )מסלס נמו)ס כק וכן )יתריסתכת
 וט" כ/ נסנסות ס"ו סי' מ"ס ןבחעךעקרךצמנם(

 סי' סרטלקי) כרוך ר,כסנסות
 מותר ר!מרס רססוקי סמ!עוריס סכין סכ'ל*6
 סיק וכמסר"ס טכ"ל. סמו וכרוך סו6 כרוך)ונצר
 כמקוס וכ"ם סו6 כרוך כטוגס לנטור 6ין כ'סס

 6, סטר סכית נכרכת וכ"כ 6מן )טלותסמותי
סטי,
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נחאיר ון טימש שמו'*

 סמנ*6 דעת וו"). ס, סטי' כ'ס וטטר פ'נתפי'
 מווכר ד6ינו כך כ3 מיוכ 6ינו וכ"ם דכ*סוסךנמשר
 )ססטיק. ס6סור כמקוס כו )סססוק 6סור )כןכם*ס
 סנור6 סכמ הו6 דמ"מ כוון סיק מסך"סודטת

 ך טכ"ל ספסק סוי )6יתנרך
 )ומר ס5ריג-ס כ' )"ו סטי' 'תרי"ט סי' בנבמ0ו"אנ(

 ול6 ססוק 6חר פסוק. ססירסכיוס"כ
 ססנר"6 כ' רממיס טטרי וכס' כפרכוכי6.י6מרו
 וכ"כ ססוק. טס ססיק ססירה' 6מר ססמ ,0)כוי

 מק5ת סמנסנ הנס כ' טוד כסמו. מסרישמ.כ)קוקי
 מקומות ומק5ת ססוק ססוק ססירס )ומרמקומות
 )יסר6) נמ)ס כס' טי' כימד ססירס כ)6ומריס

 : המנסניס כ' ט) ספסוכ'
 נסס כ' 6ו"מ ט) נ)קוטיס יטקנ, בחלמנא(

 סממכסריס ים סנו)ות ססר מרדיסס'
 'מסס ו6מד ופינוי סינוף כ)י 6ד0 ס)סונות
 יסר6) ס6מרו כמו וננינון כסממס ויוטםסקור6
 כ) תרומס ס' וסר כסס כ' ))כ יסס וכס'וכו'.
 וכי ט)מ6 כה6י צי5י' ומסוי ססירס ס6ופרמ4

 ר6ונני. כי)קוט. סו6 וכן מסימ6. )מ)כ6)מממ6
 י6מר ויוונו )מ65 )ו סקסס מי סמדות כס'וכ'

 )ומר כם)מ ס' נוסר פוד וכו'. סיס סירתככוונס
 סודות כמס כס סים נדו)ס נכוונס סיססירת
 סססרדיס 6ומריס ום"כ טרך. 6ין טד טכרסונוך)
 כמכו6ר סיס ט) יטר6) ס6מרו כמו 'ססוקססוק
 וכו' ' 6מריו פונין ויפר6) 6מר מסס סיטסנמס'

 :טכ")
 תס)ס ולסיי ונסרם"מ ס6ריו") בנ0ידור כ'נב(

 )סססוק ס6ין כסמסיסרס
 ס"י סס ד6מד די כי יסתכמ וכין 6סד כיןכ))
 ט"כ טד"י מ5ירוסי 6מד 5ירוף סו6 יסתנממן

 וכ"כ וכירס. כס' וכ"כ ססס. וס )כוין5ריכיס
 מסר"ר קמקונ) סל סידור כסס 5ריקיס 6ורכס'
 וכ"כ תס)ס. כטיון וכאכ ו"). טריוו0 ס"ןסירן
 כ6ר כסי וכ"כ וסם"ן. 6"5 כסס מסרי"מ'כ)קוטי
 מייס. וסוקי מסרר"ס סי' כסס נ"ד קי'יטקנ
 ה6ריו'): נסס כמקותי כס' סוסכ רכיד כס'וכ"כ
 סנייס נרכס כ' 6' סטי' סי סי' ננש"עננ(

 רנס. 6סכס וי"6 כנ"ס טו)ס.6סנת
 6ומריס סמריו") טס"י וסנוסנין סק"6 כספ"תוכ'
 רכס 6סנס ונסנת רוק6. טולס 6הכתכ0ו3
 מסר"ס כ0ס כם'ן וכ' כסט"מ. כמכו6רדוק6
 30 ודכריס רכס 6סכה יא) סכסוריס סניוסווילי6
 כמם"כ סיטכ"ן וכאכ וכו'. מדם )מכיני טפסס)

 ,41 5-5 ונח': כסטו. קי 'מקר6 וכנן'יכם,ם"ת.
 _תויט' %', 1נמט'6' . סיסר. 6ור וכסיכ"ס..

 סע"
 ימא'ס ססעלי סעסס ', )מעס נ6)ף וכ,)"ע

 סע-י.ה6, -6נ 6ות וגדי5 תס,)ס:,' וכפיוןסתימיס.
 וכם'ע ימטכר... 'נני 'כסס מ*ד. דף. כימ16כ6)ס6
 נוסצון ' זגן מסכי'מ.. וכ)קועי ני. סמייח6רין")

 מריי) כ0סס כר-לס ססס כס" נוסס וגןכמדינמינו.;
 לומר ",כ' מכיסס וכ6ס) כטם"מכמם"כ

 תרוךסו-

: 
 כנוו) קךסך כס0. כי' )ומר כי 2נודשנד(

 , )ומר ו6יןנטמנו. וס~ך*

 מ6רכע לכגכור"'
 ס6יין") וכס'ע כסע"ם וכשכ )כצ(. 161) ס6רןכנסוס
 טבי ,, 6*6 כסס חם)ס וכטיון מקיד-ס.וכמסנח
 ו)קיטי וסיפנ"ן סנ6וניס.כסס

 יסי' 'מסרי*פ,"גמק
 6דמו'ר )ומר לסנ וכן ,6ס*מ ונמסנ"מ. וטם"מר"ם

 שפס שגס מייס' ט)ינו ו6מר מסינפט ,סס5ס"ק
 'סנרס )עי) ומנור ס6רן. כנסומ 'מ6רכםמהרס

 ן .וכו'- 5ומרינו מעצ נ)יותועו)
 ק-ם קויין ' 6דס כ) כ" ס"נן ס" סרכ בנש"ענה(

 , כין עומוין כיןכדרכן

 כין יוסנין..
 סנ6מל כסמס ט"נ רוככין כין מס)כין כיןסוככין
 וכקומך כסלכך נ6מר )מס 6"כ כדרךוכ)כמך
 ןט.. טומדין טכ"6 וכןמ3 סוככין 6דס סכ'ניכומן
 ו)קדותי *וסכ כססו5 )סמוד )סממיר סרו5סומי

 64ף 'מכמיס וכרי פ) פפוכר סכריין נקר6מפומד
 מ"מ' מעומן נס סתירוססמכמיס

 כ)) מם)ס; 6ין .
 מ5יוסננמטומ4

 ה5י , 6ין וכקומך' סנ6מר' סוס'
 סו6 ו6ס קימס כומן 6)6' נטמידס כ))מדנר
 לרכריסס מוסם. ס6ינו, נל6ס סרי )ה.מודמממיר
 סי' 06 6כ) סעומר כיוסכ כד'6 וכו'.מומרות )ם6י כל) ,דומס ו6ין מיתס ומייכ ככחוכו)סירוסס
 סיעג )כוין סיוכ) כדי ו)קרות )טמוד. ורו5סמס)ך
 כנגו )כרן ' סיכו) כיוסכ מם6"כ ותם"כרסמי

 :. טכש) וכו'מטומד

 נם"פ וו-). כי 6י סטי' מנסניס בנלמופינו(
 )קר6 מ5וס כ' נ"מ קימן6ו"מ

 )16 6ך סממס. הנן קודס כותיקון טמםקרי6ת
 קר6ס ס)6 6עס"י ומ"מ כן )ססות יוכ) 6דסכ)

 ועי' סיוכ) מס ' כ) )קרותס )מסר )ו יםכותיקון
 )סקדיס סיכו) רנע טכ) סכ' מיו ס" יוסףככית
 סי' סכן סירוסימי ומכימ לסקדיס. סייכסק"ס
 יוכ)ו ס)6 סנס 6יוס סו" 06 כימיהססמנסנ
 קורין סי' סממס סנן קודס כברכותיס ק"ם)קרות
 וכ'כ סרסיומ. סנ' כ) תסי)ין כססנימוחיכף

 י1סר )כך ס"כ. נ"מ כסי' סרד )כוסיכסנסות
מ6נו



 51פ!1כ!א'ד* ל שמ~ע"ם"' קודם הפ5ה'ענע'למרפי

 _6ס סמורס כרכת סכירך 6מ5 מוס כ5פ48ך
 טרסיות סנ' כ) תיכף יקר6 קשס !מןכגרלסניע

 ס' סר 5י5ית פ' ו*6מר ום' סמוט 6פ ו""ספפ
 ו6סי)ו )כרס., סמם כם' סני ו)6 8ממ.'מ5סיכס

 סרכר ננין משמ תיכף )סתם)5 סיפתוב*
 כ' סכן 3רס'ת 6מר תיכף ס' סני' כ)5קרות
 ו(ש) סרמש( 5סי' קסץ רף כ)ק 3סי מלךסעקדס
 לסמחו 5)י)ס יסן כס6רס ס6רי!') ' ממורילוקכ)לו

 הטומ6ס רומ נוסו 50 וסורס לממלומסם)קת
 -כמס 1*פסס נתורס יססוק 6סי' ככוקה ;תסקס
 סר 6יכריס 4ורמ*מ חי סטומ6ס רוח 6ין.מטת
 סכ) ק*ם ססנו)ת סקשם; תיכות רמ*מ 'סיקר6
 ומי 6מר מ6נר סטומ6ס רומ_ מסלס ממלסתיגס
 מ9ו )מרס רמ*מ מן לססך כסולתס ק9ס קר6ס65

 למע)ס סו)ס 6ין סיוס כ) ס) ומורמו4תם5תו
 מתם)ס סטוריס 'ססיו וחכיריו .רסכ9י '6ם"לסך

 וסיס מתקכ)ת תורתו 6ין ס6)שכ כק*סמייכיס-
 )מום ו6ין סיוכ) מס כ) נמסרס )קרותסס5ריך' סם'ע כ' ססיר 6'ל סמקשמ. סכ*) מ*ו5מרס
 ר(*) ס6מרו מס 'כי' תסי)ין נ)פ ק"ס סקור6פס

 כ)6 שם סקור6 כ) ט'כ י*ר רף כרכותכנמר6
 6ינו 6ס רוק6 סקר טרומ מסיר כ6)ותסי)ין
 מותר תסי)ין 6מ9: 6ל"ה 6ס 6כ) כ5) ת'מנימ
 רכילו .ססשק 6מר וכן תסי)ין. כ)6 ק"ם)קרות
 'מר6מרילן ר6יס וסכי6 (5וק') ע)וכ)ין י5מק -יסקכ
 סקריכ כ"5ו ת' כ)6 ק'ס סקור6 ננמר6סס
 סיוס (כמ סמקריכ קיי*5 וסיי לכ!כיס 53יוכמ
 ת' מנימ 6ס סכ6 כן )ממר 6סי)ו נסייסמכי6
 סתלי6 וסרכ ס)כום ססכיס וכן כס. )ן )ית6מ"כ
 לסג סרם') סנס סרור' 5ריקי כ) ' לסנו וכןכס'ם.
 ר6ס )6 סרסש) ירוט סמם. סרסת רק)ופר
 5ריקי כ5 לסנו ספתס נס מס מ)ך מקרםסחסר
 כוכ6 כסמס י5מק כית כסו*ת וכ"כ טכ").)סיות 6ין סרסיות כנ' כ) )ומר סרור ונ6וליסדור

 : נססמטס מ"נ' סטי'כטם"ס
 נ' ים כי ופ כ'. כ' ססי' מלסניס ב:הקופינ0

 (מן כותיקון. 6' (מן )ק"ם(מליס
 ס6חרוליס וכ) סם"ט ו)רסת סיוס רכיט סר3'

 כימי גמ65 ק5ר 6ס 6רוך 6ס סיוס )סיסיילו
 ' "ח 6רוך סס"ססקין

 ימיס כמס ים טטות "נו 16
 6ו (יכין ט) סטס רכט סר סו6 ק'סס(מן_

 סטס מקורס )קוס )י(סר ו5ריך ,(יכיךס6)כסר
 ויקר6 ות' ט5ית וינימ יריו ויטו) סיסלס כרי6חת
 סיסלס )סקי5ו מיינ יסן מכירו רו6ט ו6סק'ס.

 כקין סנ*ן נ' יפס ,'יס 6מלס גומלו. ק"סויקר6
 סו6 סומן כי ל6ן ויינטר טר ק'ם ומן נחורף,3ין
 ו5י)ס ספות' י*כ סו6 סיוס' סתמיר סרן 3נן'כמו
 כססמטות רי; כמ5ק וסוסט ססני ' וכ'ר סטומ.א3
 )הס כס' טמרין ריקיטקכ סר3 וכ,ר כרכת)מס'
 ר' סרס"ק ס5 כמסניות וטיי טמסליות. ט)סמיס
 סנס )יוסר יס- )כך (5יק'). . מקמארל6 6יי(קי5חק
 )רטת סיוס רכיט (מן וטכר 6ולק לו 6ירט6ס

 נ6ן ןיינסר קורס פכ*ם )קרום ימסר מאמססאט
 ,סקור6 ' מי ו6סי' )' תסי5ין טס 5קרות עוכו6(
 סיקר6 6ססר 6ס מ"מ כרסשת 6מר ק"םתמיד
 )ססות לכון ל6ן (יינטר קורס ' ו3ר:ותיס 3ת'קעם
 כן )פסות' כרי סתם5ס מסרר ק5ת 5ר)נ ו'כו)כן

 : כ5כור )סתם)).~ כרי )ר)נ סמ5וסכמו
 )קוות סרני5 ו6רס כ' מלסניס כ5קוטי קסםנח(

 6טס ' כסקור6 6ו כ(מלס' ככרכותק"ם
 6ס 53כו יתלס' כקומו תיכף סק"ס כ5ר6סולס
 סקור6 ססג*ס ק'ם סקכ*ס )סלי ר5וי יותר6ס

 כתורס כקיר6 ר6סונס כק*ם מכו'ן 6(יככרכות
 כסירום סי6מר ומוטנ שם ם5 מ"פ כס. 655ת)6-

 מייו. כ) פ) 6מת סטס ססירוס וס תנ6יויופי5
 סור סיס ק"ס ככקר6ו 6ס )י(סר ים ג"כוכ)י5ס
 (ס ספוכיס כיכניס נ. 65ת סי' ו)6 ססמסותכין
 כ) יקר6 סטרכ סטורת סי6כ5 קורס 6(י)(ס.
 ב6מרוניס וכ) סמנ"6 וכ"כ- ק*ם. סרסיותסנ'

 כ' 1(*).. סק'( כ*6 כ)) כתו'מ וכ9כ 6ס"מטכ").
 כק"6 יסוסע ססלי וכאכ סכרכס וסיכ)כ(ת"מ
 ותוס' רם"י רטת סכן סס וכ! סנוטות מס'6מר
 סכססת סמיס )מס כס' וסיטנאן ורמכ"סורישף
 (מן סתמיר ססוסקיס דטת 50 )סמוך יםסימק
 כ) 6ך- כמורף. כין כק'ן כין ל6ן (11נטר טרקאם
 כם"ע כרטת תורס כס5 )ט5מו יממור לססכם3
 ססנס'ק כי מייס ררכי 3כן, פכ"5.. ס6חרוליסוכ5

 סתורס כרכת 6מר )ומר לוסנ סי' ר"מ 3ט5מ65ל(
 עויין 6סי)ו סמט קרי6ת 6מר ו6מ"כ מ6מ'ן6לי

 : טכש5 סיוס ס6יר65
 סיכיו 5ריך כי. רי סעי' כ"ה סי' 6ו"מ בש"ענט(

 ו6,63 ותם5ס. קשם נסטת ט5יותסי5'ן
 תי כ)6 ק"ס ססקור6 נס כ' מ3וטס6טסמהנה"ק
 ת'כף תי )סלימ ק5ת קסס 6ס (ס כ5 ט)וכוי
 5') ו6ין ת' כ5י ק"ם 5קרות נכון ממטתו.קימס
 נרכות כ5י כת' ק"ס 5קרות 6מ,כ יוכ5 6ו)י6ס
 3(מן יהס55 ו6מ"כ ס(מן -סטכרת מסם קורסק"ם

 כמתנס וס ססהי )כשפ מסס סוס 6ין סכ(ססתם5ס.
ס6ס



נ2"לר מ ס" שמהש קים תשלה'שאלסוטי32
 ומסי)ין כסיקר6 6מ'כ קשם ישמ )65מ יוכ5ס6ס
 סו6 כן ומסממ6 16. פר מוכמו ירי י65)6

 כמו סיוכרפ סו6 כסממיומ 16*6 כ) ס)ססריסס
 נ)י ק"ם כןמן סיקר6 טוכ 'ומר וכו' כיומר יכוןססו6
 נ6'6 וכשכ וכון. ' סומן ספנרמ 'מסם מסיסי'מן

 כ' 68 '"קן כן כ))' נמףמ י'. סעי'מסרו*מ
 כי .כרכומ כ)' ככוקר ק*ם כסקור6 מ"כ סןכסס
 כ6מ5פ )סססיק 6סיר 16 ק"ם ומן סיסכוריר6

 : ק"ם כם6ר כמומרינ6
 ק'ם ומן סניע 06 כן מ"6 מסרי"מ בנלכההפיס(

 )סמם)) פריין מוכן 6ינווסו6
 6ף ק'ם סרסיומ כנן כ) י6מר 16 סונסמ6יוס
 קסר סקורם סכורמ רכס' 6ף, מסי)ין כ)66ף
 ק"ם ויקר6 טו"מ רי)כום כן נ' עפין ף ס"נור)

 סקר סרומ מסיר כ")ו מס.)ין כ)6 ק"םרסקור6
 6ך מפסע 6נסי סרנס מנסנ סו6 כןוכ6ממ
 סקורין ססו)ס מנסנ רטסס מ"ו סי' נסט"מסי'
 לכ) ומסס6 ככרכומ )סרנומ ס)6 תן נ)6ק'ם

 כמויר. רוק6 רוס ס)כום כ' מ' נ)6 ק"םסקול6
 סו6) נסףמ סעו)ס )מנסנ רמס'ים מכ6ומ65מי
 מוכסר סומן ס8 1)6 כרסו6ומ פוסק רסיןומסינ
 מפי)ין כ)6 ק"ם וקר6 ככוקר )סמס))56)1
 י'ר. רף כרכומ כנמר6 ממסומ כן פ'ו ריםו6מר
 מ.רס סקריכ כ6)ו כן סקר. ערומ מפיר כ6)ו6'
 נ)כום מפורם ס6' מסם ס) וסנס נסכיס.כ)6
 ס)6 סנן מסם ופ) וססיסס. כמויר רוק6סוס
 ס"ם. ומן )6מר נסכיס ומני6 ס'וס מורסמנרכ
 : כומכס ממם)) ופכ"ם ק"ם )סנין ~ס. כ)5ך
 'ם סמם ' כקרי6מ נ' ססי' ס'6 ס,' בנש"עסא(

 רמ"מ יסם)יס וכרי מינומרמ'ס
 6ממ 6)ס,כס ס' ס"ן מסייס 6רס ס) 6כריו'כננר
 סנ'ס 6ממ. 6)סיכס ס' רס כקו) ו6ומרומוור
 סם"ן ס) מם,ו וסומסין סו6,) יו65 6רס כ)ונוס
 פס )6מרס נ'כ רו5ס סימיר ו6ס 6)1_ מינומנן

 סרכ כם"פ וכ"כ כרכר. 6'סור 6ין 5נורסם)ימ
 כימיר ק"ם סקור6 רכ) סכ' וים כ' סנ"ססס.
 נ' כי ונון יסר6) סמם י6מן מ)ך 6)י6מר
 נוהנין וכן רמ"מ ס) סמנין מם)ימין 6)1מ*כימ
 ימכט) ססכסיו ו") מו"מ כ' סטו"ו וכ' סו6.ונכון
 וסומכין נ6מן מלך 6) 6ומריס ו6ין ססו6סמנסנ
 נמס 6)1 מינומ נן סמם)ימין סכן סווסרס)

 סמנ'6 וכן 6ממ. 6)סיכס ס' ו6ומר מוורססם'ן
 )6 סרם") כ' מסס וכמטס 6מ'נ( )י6מרסק"ר
 קימוניט סמנסנ טקמע וככשי )סססיק.ינס

 עכ6טוש, כ'. .סק'כ ונסע*מ סנ*מ. וכ*כסו6
 465וום% ' ססכימו מרם וסרי רסכ*מ כ'.וננרכ*י
 6)ס'כט ס' )מכס) ,5יס סרי כימיר קור6.ם6ס
 כן רלסנ' . 51') מסרם'ו כ' סכן וסמעמי.5ממ.
 וכה, 'רכיס'. מיס כסה"ם וע8 וכון: ס6רין")רכטו
 וכ' כ)ן., ימורו ' 65 ס5יכיר 6כ) סם'ן)ורוק6
 סקריט וככר ק'ם סם043 ס)6 מי סיוסכסרר
 טסו6' כמקוס סיסמור טוכ יומר וסיססםשן
 קעה 6)סיכס סי כסמוור 5ס"ן' ויפמפויסמוק
 עוטה ססו6'. כיון )ו ויופי5, סקשם ן ינמור61'מ"כ
 כסייור' וכ*כ ספ*מ. סכ*) וכף( ק"םנמור

 'ס8 כסס' מסרו'מ 63'6 'וכ'ל סנ").כסירום)מי הם"

 כמףמ וכ"כ נן. ספ8 סיענ*ן .נס" וכ"כסרנ.
 נקמסן ס"ס סעי' נטפ*ס וכ*כ נסמסי כ*6כ))

 8ט פפ) "% ס" נור) קסר סקורםונפנורמ
 6לסיכט ס' )כפו) )יס סרי כימיר -קור6 06כי

 כסט ' . מם)ס כעיון וכ*כ ס'6. ס" כרשי6ממ
 )כסו) יכו)יס סימיריס כ' פור סקורם,סנורמ
 מורק ו6מר יסס'קו 1)6 6מת 6)סיכס ס'ולומר
 ר6סון . נמפס '6מר וסם"ן וי5ינ, מן יתמי)וסם"ן
 כסק'מ. כמם'כ רס נקו) '6מר ונמוירמו נ)מם6ממ
 כסס סכן. כ6סיט כסס מסרףמ כ6*6וכ"כ

 כסעס נס )ומר וסר"מ כסמ"נ. וכ*כספוסקיס
 " : כי ספט ימ'6 י6מר ו6ס"כ נ)מם 6ממ6'
 ורוקמ סטור נסס כן ה*6 מסי"מ בלמהפיסכ(

 כי(ן מי)וק ס6ין ויטר'וממויר
 סמסרם*ל סרעמ - כמנ*6 וסין וכון. )5יכורימיר
 כפסר. עכ*), כ6מן מ5ך 6) י6מר )6 ימירסנס
 כן ט'ו . )'וס , סנן 5ס' ס:ססמ מססררך

 ו)כן; ,

 י6מל . סו6 נס 6ממ 6)ס'כס סן סמוןכסכוסי
 ס)טיס 6נריו יסי' 161 6ממ 6)סיכס ס' סמוןסס

 מנ*6 ' וסי' נ'. סעי' כרס*ם וכ"כ סכ"5.וקיימיס
 נסישמ וכשכ וסט"מ. וסר*מ וקניס ונפטרמסק"6
 יוסף כרלי כסס כסם*מ כם:כ כ"מ סי'מנמ*6
 נס )כסו) ס6ריו"5 רכינו סנסנ מסרמ*ו כסססכ'
 מרן רסככס'נ נסנ' וכן 6ממ 6)סיכס סןכימיר
 מררוסי ט' ססר כסעסשכ וכו'. ו"ע מ65נו ר"מכפ)
 ם)6מר כ' סמטס פפ) ק"ם נכוונמס)4לס

 מם4ס-
 עכ') מיכומ מרמ'ם כ) ים)מו וסי*כ סם"ןססוסס כמי 6ממ 6)סיכס סן ס'6 )ומר ממוורסק"ם
 סמטס סע) כק"ם רנס מס6ר'ו*) מסורםסרי
 : עכ*5 וכו' מיכומ סנן 6)1 יכסו) נימירססו6
 נר)י*ם סמ6ר'ך כ) כן ס'6 ס8 סרכ ב:ש"עסנ(

 וסלות'1 . ימיו )1 מ6ריכ'ן 6מךס)

וק"



 4 פ" שמי* קת8 תשלה ש4נ' 'למופי

 631 כר"ם מסי' נך4שת.-ם63 . 3סרנים 5רזיכף.
ל נדנםשיקר6נס  ומס וכו'. ונם נם 6ק . ססרי 
 )ס6ריך 6מרו )6 6מך 30 כך4*מ )ס6ריךס6מרו
 סמיכס ס3סוף 6ומ כ) ססרי סו, נקרי6מו)מסוך
 י6ריך 6)6 )נמרי נמטסמ סי6 מממיס נקווסו6ין

 ו6מרי' סו, כקרי6מ רומומ כר, )סמ)יכו-כממסכמו
 כסכמ)*ו )ומר 5ריך וכף. סם נרוך סיממילכטרס
 סקין )נ4מ יעקנ סכיקס סנסעס )סינמם6י.
 -נכס ים סמ6 6מר סכינס ממנו נסמ)קס)נניו
 יסר6) סמפ ו6מרו כו)ס סממי סנון ס6ינו6מך

 כסס 6נאנו יסר6) 6מס ממנו סמע כ)ומרס6טש6
 6מך. ס' 6)6 כ)כנו 6ק כך 6מך .ס, 6)6' נ)נךס6ין
 ס6יך מכמיס 6מרו נסכמ)"ו. ו6מר ס(קן סמממףר
 .נ6מר )6 נמורס מסס כמנו )6 נסנמ)*ו ג6מרנעסס
 כ) 6מרו )6 ו6ס נמס6י' )ומר סמקינו יפקנ6מרו

 כלילימ לססמכל כי -ף  סעיי כשו ס" בשייעסר(. : יונמן נמרנוס וכ*כ עכ*) 6ומו ממ(יריןעיקר
 6וסו ו4מן 6ומו ור6ימסכס6ומר

 כסרו6ס ס5י5ימ 3נסק נוסנין סמס סעניס.ע)
 סמטניר סכ) סקומוניס כסס נ6סשט וכ,כס.
 מונטמ יס6 5י5ימ סרסמ כסקור6 עיניו לל5י5ימ
 ס6רי(*) - נם'ע וכשכ עיניס., סימוי 4רי ינפס)6
 *סמכ) 6ומו ור6ימס )ם' כםיניע וו") ומ5וסונניר
 וכן 16מס ו)כסק סעיניס ע) מומס ולימןנ5י5ימ
 סלכ כם'ע וכ*כ עיניכס. 6מרי 3ם1 כסיניעיעסס
 עטיסס נסעמ נ5י5ימ לססמכ) , טונ כ,עוד

 וכף ו(כרמס 6ומו ור6ימס סנ6מר ע)יססכסמנרך
 עסיס )יךי מני6 ו(בירס שכירס )יךי מני6ר6יס
 סכוונמ נסס כקס)"ס וכשכ מ5הם. מינונ סו6וסכ5
 נור) קסר סקוום נענוומ וכזכ 'סקומוניס.ונסס
 כנסו*ם וכ'כ סק'ח. י*מ כ)) ומו*מ ומישמ1סיעכ*ן' ס6רחשל. -גסס (כירס נם' וכ"כ ט'. סעי' כ*דק"

 ונ)קוטי 6'ר. , נסס ו' סעי, 5' 6ומ 5דיקיסונוכרי
 ק*6 וכטעשס וסרפשמ. וט6רי(ש) סשע נססמסריש
 נסס סכ' סנרימ מסורת סן ועי, נסמת י*מקע"
 ססו6 מי סנו)ס. ע*כ כעם ננימטריפ כנףס)סשק
 סכעם: ויכט) ס5י5ימ כ:נף י6מו( סכעס לכט)כועם
 סס5סשק נסס _כ, טונומ -סמושמ ב:ם'סה(

 טעס )וי. קרוטומ כע)מנ6רריטסונ
 נ6ימור ק*ם זקורין מתם)4ס וקווקיססס5דיקקם

 ממנס כמ~נמ סו6 סס5ריקיס יען נם'ע. סכ'ס(מן
 סו6 נמס)נצ, ס5ויק וכ5 סממכומ. 5כ) סמ6סףדן

 יסר56 סכ3 עד שסין ~כן 4סר56* מסלמעשס
 עעלס *עלם גתם)ש חומ ומו. - מם5מן'נערו

 88'ימאיף

 : עכ*)עע)ס
 יוסי רכי 6מר כ,. " וף נרכומ בננמראמו(

 וימס)) ננוס נמקוס 6וס יעמוך 6) מנינ6כר
 'ס'. קר6מיך תמעמקיס כמסשכ נמוך נמקוסמ65
 5' סיי 6ושמ נם'ע יעטוף. כי )עני מס)סוכמוכ
 מקום ע) יעמוך )6 וכו' סממפל) כ' 6'סעי'
 מנ*6 וכ' מו)ס. 6ו (קן סי' 6*כ 6)6ננוס
 סו6 עומך סססשן ססמקוס נסנו ופכסיי ,סק'נ
 ס'. קר6מיך ממעמקיס מסוס כיס8כ מס6רפמוק
 )סני יורך כנמי6 6מרינן ומם'ס ס6נווסוכאכ

 כסס ככ6ס'ט וכ"כ וכו,. ונמימ ססו6סמיכס.
 כסס סכ' ססק) כממ5ית ועי' 6סרן. וכיךס)ק*ט
 ממקומו יורך סירום סמינס )סני ייך סכ,כ'י
 מקוס סיפור נ, ספי' וכו,. סמינס )סני))כמ
 6מומ ר, נו וים מ ננוס סיס טסמיס. נ'ננוס
 6קס9 ממי5ומ מוקף סי' 6ס וכן 6תומ. ףפ)

 סקוום נענוומ וכ"כ סרמנ"ס. נסס ע'נסעי, נטפש וכ'כ נו. )סמס5) מותל ר, ע) ר, כוס6ין
 כ' נשס דף סס טונ. סעי' ישנ סי' נוך)קסר
 וסנומץ ימיו מק5ריס דכריס ס)סס יסיו6 רני6מר
 ו6ינו )קרומ מורס ססר )ו סגומכיס מי 6וס.ס)

 וגף. מכרך ו6ינו )כרך כ'רכס ס) וכוסקור6.
 )ורך 5רס ' ום' ממווומ ו)מס 6נורמ מוום"ועיין

 : מ'וף
 סמוקוקיס ונסנו סנ*ס כי מ*מ :נשייעסז(

 מ) סממם))יס נסעס וכו')סמנופפ
 מנ*6 וכ' כמוך. 'מי ס' מ6מרנ6 פ5מומי כ)סס

 )6מריו מ)סניו נתם)ס ממנועע ססיס כ'ינמסרי")'
 סיכוין וכ)כך וכו, כ, מסס וכורכי )סניוו:ו6מויו
 וכ'כ סרכ. נם'ע וכשכ נח. קכ'ס סי, ועי,עכא).

 )5וויס לסמנענע ו6ין 6'1 כסס מ8ס וףקקם)8ס
 עכ*ל. נרסכ*י .וכ"כ וכו, סקיר 6) סניו )5ך6)6
 כנוך) _ סנווע ס5'6 סקרכן ספר 'סיום*סוכ*כ

 ונוסו ר6סו סינוע סמם)ס כוונמ 6)מופ)מס
 "ע) כן נמורם ומ65מי סמס)ס כ) ו63מריו)סניו
 ועי' עכ*5. כמוך מי ס, מ6מרנס ט5מותי כ)סס

 מם*כ סמו*ע וקודס י*נ וף נש6 סי)ססיענשן
 סונ6 6'ר כסס מש6 מסרי*מ נ)קוטי וכשככ(ס.
 ססוסך מסונסמ _מניעס ממנועעיס סק5מנסמשנ
 נ6וס דרך וסו6 )סמ6) וסעס )ימין סטססר6ם
 נסנ וכן ~6ס*מ עכשל. סמסר") .גמם*כ יעססרק

 מםינעט סס5ס'ק 6רמושר סקיר 6) מ)סניו)נענע
 3כעלע ס)6 משירועסונ עסס1ס'ק נסנסטתוכ*כ
 גש )סניו, סעסמשס קעו 6)6 )סע6)שיטמן

שמית
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 סמפתי עכ"). יסרס ורנמסס וסוכ ר5וטמיות

 מסךי"6 . מסס5ס"ק ססמסו ' ס6מריעמסיריס
 ס6מרו מסרימפם)6ן מהר"ס ומסכ5ס"קמווועסוכ

 'סיי לי*ן 6ומר . )סמ56 טימין .כסמגפלפ 'ס)סוןכזס
 מ)סליו ' וכפמלעלם_ תם)תו. סיתקכ) רו5סס6ילו
 סרו5ס ס*' 'יטה. 6ומר )סניו ומ)6מר.ן)6מריו
 ומוהס פכורס נסיוור פמפתי. כך תם)תוסיתקכ)
 רלנות .ססתי כמממר יכק .'סמפכי .'כי וז"). . כ'ררך
 כפת כמייס פ5מס,, : )לפלם סמכמיס פלסבסכ*ר

 כומרת סו6 .כי נתורס וכפסקס סירותס6ומריס
 וכו,. ,ם)יך תסמור , כסכ3ך כרכתוכ כקכרס6נס

כס-

 )לפלם כמילוקת :ומרר)ין כ' פשר .סי' נו נ)
 כפס . ויר6 תורס כמתן כמם"כ 'ס)ימור כפתנוסן
 ו,ק"6 כסמו כ"ו רף כ)קגטיס כטם"ס וכשכוילופה.

 : תתם*רקפי(
 יזחר וו") כלסו"ם יכ"כ ס"נ. ססר.ס' 'סיוסשס כנ'סח(

 ס) ססרות.ו יכסו ס)6 י"מ כתם)תס6רס
 פפל6 כ"ז וף מרם כוסר כמס"כ 6'זליו 6הסס6ות
 כחר מן לון )כפרס ) 5רין כ5)ות6 וכוי ר4כ66יסו
 )6על6 רפמיפס 'תרפין . מכס4ן יסון ר)6'6ורלין
 יקר6וללו 6ז קר6 כי'. מתקירס )6ו ו6י 5)ות6.כסון
 מ6י)ן סלויט 6יסו רסמיפס ו3זמל6 6כוליםו)6
 פכ*). יפלס וס' תקר6 6ו גיס 6תקייסרלין

 כניז וו") כי פ"כ קכץכ ' רף פ' תיקוןוכתקוליס
 יסהן' ר)6 6ורלין מם) סערם )כסר6 5ריךר6

 35ותין פמם רכסון ר5)ות6 רפמיפס תרפיןמתימין
 כסר . כ) פריך , תם)ס פומם כיס ר6תמר0סו6
 ופפרין פ"3 ,קכ"ר רף ג"כ וז") פכ').יכוש
 3נין 6ורלין תמות )יס )כפר6 5ריך. רכ"ל '6מרלין
 רסמפין תרעין )נכי ררילין מ6רי גיס יפקרכור)6
 )סוסיר ור6וי 5)ותין.כסו

- 
 סתם)ס ככ) נס כזס

 ז פכ")כו)ס
 קסר כ"נ עעי' 'י"6 ס" סקוים צנעבורתספ(

 .סניפו סקורס 6מר וז"). כ'נור)
 6מ"כ ולתנ)ג) .סס"ת )ר6ות סתק מוסס)סירס
 סל'ס 0נרכס סייס ו)6 .י"ה -תס5ת סתהי)ותיכף
 וי6מר ק*ם יקר6 תם)תו ' ר6חר יר6ס קשס.'ס).

 סתו סי' נרכ"י ס' סי' ננרן יסר6). .'נ6) פיוי5יכ.
 כשי כם,ם כ' וכ"כ כ"6 י"כ'כדצי' ס"קכ")..סם
 כנריס לנר )6,"זם)) קא. סי' סררכא יכסס61חרמיסן
 לנר יקר6 ו6ס  ,כולטי0  ס6ילם 6פפ*יסמ5וייריס
 )סתם)) 6סור פיליו. 'יפ5יס כמ5ויר כנד 16טת3.
 כשנורות. עיליו 6סי)ו .קס'נפס )סגקר6 סמר6סלנר
 סקאס ונעו*מ נ/.. סע" ג*כ ג55) נגדש6וונ*כ

 'ככיפ*כ' 5יוריס )5ייר 6יך ו)כן) כ' יי 'וכסם"כסמס.
 סטפס .,כ, ס"ו כסשק 6רט. מקימת )מם)ס6)6
 ס)6 , סנויות כפיניס 6סי)ו, ס6סור כמר6ס.ס).

 'וכ-כ .עטתמוס.' '5ירמ סגקרפ., סלו )ככומסי6מרו
 וכשכ סק"ט. 'וכפסנרת ח' ספי' י"מ סי'3קם"ם
 יפמור )6' הסע"כ.פכ' סי' מסיייס סמר נסססס
 ,מסרי*ס ,כ)קגעי. וכוי:' ,רסם 55) כפס)ס יפכ631

 : 5, ' ס" .ס*פ ,וכסם ס'ררכ"זכסס
 6' נסס מ." פ"ע סעי' נק"6 ובמעה"מע(

 ,פל ס)י6ס סטררם ססירום.'קרום
 יפקכ _ו6)סי י5מק 6)ט 6כרסס 36סי דכתיכסמ
 ס' -לו)6, סס"ר ' יסר6) 6)סי ל6מר )6 מסעסלי
 ים ס6)ו - 'כתיכות כי- יסר6). ל6 י6מר )לוסכיס
 וויסו סומ. כרוך ג'וי"ס סס כעלין 6ותיותכ"ו
 כמ:ק 6ותיות_ )סיות ס5ריך )לו ססיס ס')י)6
 5סרמוי ' 6זי יסרמ).. ל6 י6מר כ"ס סוי"ססס

 וזס יסר6). 6)סי)כתוכ
- 

 )עס - כספטרס סל6מר
 6)סי נתינ )מס סיינו' יסר6ל, ותרכר יפקכת6ער
 מס'. ררכי לסתרס -ותירן 6)ס4.יסר6), ו)6ימקנ

 יסי' )6 6זי יסר6) 6)סי ' סל6מרסיילהיכ6ס
 יפקכ 'מ)ק כס' עכ"נ כ"ס. כו4"ס ס0כמ:ין '6ותיו"

 עס פ) ס' ככרכית ,ור6"ם תו'ס 'נסס כ,כ)קיט,ס
 ר6 6כרסס .'6)סי _כ'. פ')ך י'מ כתמ)מ לוכרסל6

 :' ס"ם וכו'מ)ך.

 .כ*ו רף סמסירם )מסרשס 5ריק'ס 6ור' צנם'*א(
 )ומר סיסר 6ור כס' וכ"ככ'.

 כסמו"פ-

 ס6ריז*ל. כם"ם 'וכ"כ סמיכר. ו6ו כ)6 ככ)קולס.
 עסי'ת. מלמס ת' 56) סמרם ' 5כי כ)קוטיוכ"כ
 ויטרי - ממ(ור כסס סק' מש6 מסרי"מ כ)קוטיועי'
 סכ) וקולס )ומר וסם)'ס 'וסיעכ"ן והנר"*ור"מ
 וכתכי וס6כררסס ר'פ סלוסמ 6כ) סמיכור.כו6ו

 רף סקהרי וסזוה"ק קרוםיס רפת וס,רור.ס6ריו")
 כמו) כין סמיכר . ו6ו כ)6 קולס )ומר כ'רס"6
 כס*רור תם)ס. כפיון .ופי' פש"). ויו"ט כס3תוגין

 .כמיכור כו6ו נרסס ל6 )פמכפרנ רסוסס6ריו"5
 תס)ם כס6ר 6כ) מו) ם) סמרית תם)ת 56)6)6
 סמי3ור. ו6ו כ)6 קולס 6)6 לרסס )מ סמו"עס)

 קולס כתנ כסרפ"מ וד) כ' יסרס תם)סוכסירור
 וכסירור סמיכור -ו6ו וכ)6 סקיף )6מר כו6ומ)6

 עכש)ן כטפות סמיכור וכו6ו פ)6 לרססס6ריז))
 פזיוטםונ פסרי"6 , סס5השק )ומר לסב וכן'6סשמ

 יו.ט קרוסת כפ) כס5ס'ק ו6רמושרז5וק)ס'ס
 'כין סמיכול .ו6ו כ)מ קולס ש5וק))ס'ס 'מסינעט

 ' : ויףט נסכת וכיןנחו)

וי  ל:??5?"ק ?3רג? 3?י:ג יכ": קם"", 3גנ:טריח :?יח :ה3, ?"רין,'ג י3:יי:הי
 וכי. "ו:ק?" ייכיון ?חי3יך יל"י 3:י :יי:ך גך, ח'נ:ק"ו:לך:ל
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 ק"ו סי' 16'מ בש"ע : ונשם פל דיני"ק
 כ'. 6'ספ"

 מסיכ סמו*ע 50 טלייס ננרכס לומרמממילין
 ס6מיון יושט 50 מוסף נמם5מ סנסס ומויידסיים
 מם5מ עד לומי פוסקין ומין ססוכומ מנס5

 וסע" ד' סעי' ססמ. 50 סי6סון יו"ע 50פוסף
 סממס נימומ נסס וסוכיי טעס 6ס נ'.סי

 5י6ם מווי סניכס סייס ו6ס סנרכס. לרמםמוזי
 6ינו נסס נמקוס נמויף ט3 סוכיר ו6ססתם5ס.
 נסס ול6 ט5 65 כוכיר 65 מס מנ5מוזי.
 נודל קסר סקודם כעכודמ וכ*כ 6ותו.ממזירין

 : מש6 מסי"מ ובלקוטי "ד.סי'
 נספ כו סק'ס סס סקודס צנעצברושר2ענ(

 כמקוס דמענימ ק' סיקסייטנ'6
 יסיס ונוכי ס' 6מס ניוך 6מי 6ססממוייין
 נענודמ וכ'כ כ'. מכ'נ ס*' נסע'מ כי6וי.ו6מיס ומוןי נרכמי סייס ס5מ ונמ65 מוק*ךלמדינו
 סריטכ'6 כסס סק'ז כשד כ55 וכמו'ח סס.סקודם
 ססדין מקוס דככל דע וושל. 6מיוניס וכסססס
 ססמי ס' ולומר למוור 6'5 סמסלס 5י6םסמווי
 נסס כססמטס קש6 קי' כטס'ס וכשכתסממ.

 :ססשמ
 כ'. סי סעי' ק"ד סיו מייס 6ימומ בם'עד(

 פ'ז ס" יסוד6 6יי' נוי. כסנ*מעי'
 נמם5מ לומי סנסמיס נימומ ססכמ נמיסכי

 סנימ וסמסל) סיומ מסיכ מודם ני6םסמיימ
 -מסוס .ממנ'ם דיו65 ויכ6 ים5ס לומיו0כמ

 ממנ*ם וכ6ן י65 65 דסוכרס יק י65דסמם5ס
 לקוטי נסו'מ 6מנס ולסמסלל. למווי 61'5י65
 מולק מסים'ק סנ' ונס עליו מולק " סימן5כי

 כקש6 כטע'ס וכשכ עכ'ל. נ5*עוסנימ
 : ס"וסם*'

 נמו65י לומי סכמ ו6ס כ' סס בפע"העה(
 6ו ומטי טל ומן נסתפלססנמ

 נלמד כסניס. 5סנדי5 6ין סנימ וסתם5) ניכסומן
 וכ*כ )6ס'מ סקי'נ קשמ ס" סמנ*מ סכ'פמס

 כ55 ומי*6 כ"ל. ס" נורל קסר כקודםנענודמ
 ד6ס וו( סעי' כש6 סי' .וכקם'ע "מ. -ספ"כשז
 נמו65י ממפ5ל נסנמ _מנמס סמסלל ת6עעס
 נתסלס מונגחנו 6מס ו6ומר מו5 50 סתיססנת

 נסניס 6ומר ו6ינס מונס תם5ת ססו6סה6סונס
 ד6ס 6ממ סעס די דסנדלס מסוס 5תם5ימין_סנ6ס
 מ~. סגית סעס יעסס ,למס מו5 6' סעסעסס
 י3מ )6 כסניס וסנדיל גר6סונס סגדע )מומס

 3דן

 6ס 6ך מם*מין. לסס וממסלל ומווי מם5יפיןידי
 5סכדי5 ססכמ רק מעייכ לסס כי6סונס ,נמכוין
 6ס וכן מסלומין. ידי י5ס כסניס וסכדילכי6סונכ
 וכ*כ י65. כסמיסן סכדיל ס65 16 כסמיסןסנדיל

 : "נ סע" מ"6 סער סכימ כרכמכס'
 עינימ לסמפלל סכך 6ס וס*ס כו שםעס

 5ם* מוננתנו 6מס סמס5ימיןנמפלמ ו6מי סמיס סמיימ ממסללנמום"ק
 כ'כ סי' סס כעכודמ כמפלס. 5סגדי5 5ריךסמקכס סמעיקי

 ט"ו ס"ק כ*ו כ55 כתו"מ וכ"כ כ'. כ"מסעיו
 סק*ס ס" סידכ'1 נסס מנ*נ 6'ר מנ'6 ע'מכסס
 ול6 סמסלומין נמם5מ מוננמנו 6מס 6ומיס6ינו
 נמפלס 6מי ו6ס סמיימ. 50 סי6סונסנמסלס
ס6'

 כיון וסטעס 5עי5 כמנו6י וממפלל מווי
 15 סים לדנר מם5ומין מקנו ס65 5סנדי5סמיינ
 נסנדלס מקנס ים מוננמינו ס6מס וכווןמקנס

 : מסלימין 615ין
 6ומייס ס6ין סנימיס ס5ס"ק נסס סיענ"ן כנ'עז(

 לנו. סלמ 556 לנו פ5 יכס 65ממנס
 כמום*ק 6"6 נס מט6מי ס' 6נ6 6ופייסו6ין
 ס6ייושל כסס מפלס כפיון וכשכ לילס. מ5ומעד
 לכו סל כ6ניופו יכס 65 ממנון ס6*6 עמסככל

 נוסמ סו6 לכד ס6מייס כי לנו סלמכס6ומי
 לכו ע5 מכס 06 6כ5 ל6ומייס ויס6יססמפלס
 הו 6נ6 י6מר 65 ונס כממוודס. לסדי6נר6ס
 מ5ומ טד נמום*ק וכן ממנס ס6'6 נימיסמט6מי
 כסע*מ 3דוליס. כסס סמדם 5כי כלקוטי וכ*כלילס.
 סס וכשכ- סכיכ"י. כסס כ, סק'6 מקפ"6סי'
 ס6יייל כסס סק'כל זכומ6 מסישס כזס סיס"

 לילס מ5ומ סיפכוי עד כמום'ק ווידי לומיס6סוי
 סקודם כעכודמ וכ*כ סכמ. קדוסמ ים מ5ומ סרכי
 י'ט סי' נודל וקסי קס*ס. ספ" כ56כעמויס
 כסס סק"כ סאו ס" סכמ כמנממ וכ"כ ישכ.ספיו
 יימ"6 כלקוטי וכ*כ כיכ"י. כסס סכ' ממדסדי
 כק*6 כטע'ס וכשכ י"מ. ס'ק ס"ן סי'כנו*י

 : תפלס ופיון ספ*מ כסס מש6סם"
 כ' קישו סיו 6ן*מ ב,ש"ע : רכ2פר פל דשיניקח(

 ס6מיו3יס,וכ"כ
 סל עינימ נמסלמ ומטי ט5 ומן לומימתמילין
 סמקיסס ויוס מסיי סמקיסמ 65מי סםיסיוס
 ניוס 6ו ך' ניוס וסו6 לעמ. מסת עונין ו6*ןנכלל.
 נן' מממילין יסי6ל וכ6ין דפגעמכער. למדםסו

 יו"ט מו65י 50 נמעיינ פמי וסוסקיןנמ0ון.
 : ניכס ומן לופי ומממעין ססמ 50סי6סון

ן"ס
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 קורס נ(כי מס ומסר סל ותן לומי סנמ אםעמס

 סס מומי כסוסר תקע כיכתססתמיל
 סיין כסוטר. תקע מתמיל וממ"כ ומטר טלותן

 יממר סתטנית יום סומ ומס תסלס. כסומםממרו. כסוסי תקם ססתמיל למחר נ(כר ומס3ספ"ת.
 כסומע נס נ(כי למ ומס ומטר. טל ממרסנכו
 )כרכת מו,ך רנליו ספקי קורס סומ מסתסלס
 כתס)ס. לרמס מו,ר ינליו סקי ככר ומסססייס.
 לימס מו(ר לסולס כקין ומטר טל וסמל עפסומס

 וכסכורת סיכ. כס"ם וכ"כ סתסלס. לרמס מוורינליו סעקי לממר נ,כי ומס נסוסן. תקם ס)סכרכס
 רס*מ. וכסי' וכמי"מ ט'י. ס'י נורל קסרסקורס

 : מ*מ מ:רי"מ וכלקוטיוכקס*ם.
 כי, כ"ה רף מכוט:מטס מכנס"ק ננאויאפ(

 טל ממי סלמ סמרית תס3ת ממרכ,כר
 וממסלל מו(ר ססמלס: ממר וסמרית כסרכיתומטר
 וממח לסמרית מ"ת ססרס. טמוכס ספמיסכ'

 כלל. סרכית התם5ל 5ה מס כמו סרכית.לתסלומי
 רק מתסלל מ*כו מ,. סיס סיוס מ5ות ממרומס
 תסלומי וממ"כ מכמ: סימסוכס רסייכו סמרית,סכור
 כ' סכרו כי הסלומין מין סרכית וסכויסמרית

 : וכו' תסלותןמני
 כתם)ת כ' סק"כ כמנ"מ ק'"י סי' מו"מ ננש"2נפא(

 וסכסינו לומי ים ססניס כניכתסמו"ם
 ססק3 כממ5ית כ' וסטפס וכו'. מטונס ולממטוכך
 סמרן מטוכת מיככס רהסכיסס רם9ל נססוכסט"(
 ס) כמקותי כס' רס"י כמס"כ ממרת כרכסססימ
 "מרת כרכס סימ (ו לסוכפ לממכס ומכלתסס'
 סייך סכרכס ו,ס כמסיו ומתכרך קומפממוכל

 כססומ כ~ס מילוק סיס כסט,'ק וכ'כסקכ"ס.
 ס"ת ים מ, כי מטוכך וסכסינו יממר מ,כריך
 מטוכ'ך וסכסיכ'ו סמרמ'ס סכ'י וכו' יוס"ך סל.סט
 כססומ כמן סמין מס הררך. סמירת סל ססוסומ
כסיי

 ס'ם מסוס מטוכס וסכסיכו לומי יס 116
 וסכסינ'ו סמרמ,ס סכ'י סוס"י סל ססכס9ת

 כסס כ' וככמס-ט סלס"ק. כסירוי וכ"כמטוכיה.

 יפיות כווכת וכסי' מטוכס. לומי סמרין"לסירוי
 כסי' מכל ומסייס כפט('ק כמס"כ טס"ק כססכ'

 כן וכטם'ס סמרי("ל. כסי' כמסאכ מומריסיסימל סכמרן תסלס כסיון וכ9כ מטוכס. לומי כ'סמריו9ל

 ססכימ מ"מ מסרי'מ כלקוט. וסי' כסטו'ק.כמם9כ
 : רסותכ'

 סמיי,קל כסס כי שמ ס, רכלס מנימ ננכפ'פב(
 סכועמיס לכל טוכ סכר יתן ססמו"םפ"

 כר6יס מנו מין מס ס5מ טפסס. מלקנו' ומיסוכו'
 כניסנס. ומלק כנ'ע . מלק לו ים ממר כל רסנסיק טמסס. מלקיו סיסי' מכקסיס מנמגו סה*ך מ"ןל,ס

 וס5ריקיס כנ"ם מכייו ומלק מלקו נוטל (כסומרן"ל
 מסל ליסנות רו5יס מינס יתכיך כסמוסכוטמיס
 ממ('ייס מכייס מלק לסס , סיותניס 'וכנסממריס
 : 15 ימ(ייו כוורמי וס'ס עמסס., מ)קנו וסוס וכו'עוכ סכי ותן פכקסיס ס6נו ו(ס מכירתו. ממרלכל
 כי כסמומייס סמרי(9ל כסס ככסו"ס כףפנ(

 ל5סות יכוין סיוס כל קויני.ליכוטתך
 מותו כססומלין סרין ליום לססיכ סיוכל כריליסוסס
 מנמס מ5ל סמרם 5כי כלקוטי וכ"כ ליסוסס.5סית
 מנ(רומ לסינ5ל ומסונל ומסייס סרם"מ כסס טסאתסל

 ומ5סיס כסס ימפ4 למ תסלס'כן וכסיוןקסות.
 לסי יק כלל סתסלס מנוסמ מיכו ססומליסוסס
 סכ"כ ליסוסס י5סס כמן סירוריס כק5ת כ'ססיס
 .כתוך כן וסרסיסו סמרסוסיס וטסו המרי,"לכסס

 ר*מ כם) סכנס"ק מייס כריכי וכ9כ ' סכ9ל.סכרכס
 תסלות סכסלי סל ממור מקם'ר סיס ,י"פמ5מנ(

 תמיר ומ5סיס וי'מ ליסוטס. ומ5סיססמומייס
 ם5ייך ומעי ליסופס. לך ומ5סיס. וי"מליסוסס.
 קוינו סס"ן כם6מי סמנסנ סיס קרמוניססכימיס וממי יותי. ולמ סיוס כל קוינו ליסוסתך נילסייס
 וכ6ו ליסוסס ומ5םיס יס כקול סוניס סיו סיוסכל

 נתססט ומ(ס סכיכס כתוך וסרסוסיסמרטוס*ס
 ונשנ ומסייס מסרי*מ נלקוטי וכ"כ סןס.סטפות
 כלכ. סיכוין, יק סמ"מ חסיריס מסנת כססכמ"מ
 י'ם וכס" ססיר ונסירויי מסכנ,וכסייויי
 וכ'כ מ~. תיכות ליתמ וויטיי וכממןויומנריסס

 נס וכמ'מ סמייו"ל נסס קי*מ סי' יסקכככמי
 טכשל. לממרו 6ין ס"כ וס נוסח ליתמכמסיר"ה
 למ נ"כ יו*ט קרוסמ כטל סנס9ק ומרמו"ימס"מ
 "תסלתנו. קול וסמם . וממי ליסועס. ומ5ם-סממי

 מסריך תעו ללל כי וכו'. כמסרסנ טינינווחמ,לס
 . : ס'כ סם" לקמן וסיין' לך, קויכומסולס

 סיוס. כסדי וכ"כ סמיי('ל. כסס כענ"מ י כ'פד(
 וכ"כ כימ"ק. כסס סם5ס-ק כסי'וכ"כ

 סס. סע(ין 'סל ולסתסלל תסלס סומע כניכתסוירי לומי _ק5שם' רף כלק ס' וכ,וס*ק סמרין'ל..כסשם
 ופפינפ ס(ן וכף- סומ 6מס וכו'.. מטמתי ס'מנמ
 ~כ"כ ובף. מוונומי כשכ ולכל לי וסמ65וכו'

 פס עסגי לרקרק ים- .מסשמ מ'מ. מסיי*מכלקוטי
 נססורטיע , מינף סינסס ע5 להתסלל מ(*לתקנו

 יומר נכון ס*ס ס65ס6טמיס
 3פפי

 ע מט3פ
3%
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 על לתרן לי ונרמס סמו'ם. .ם) ממרם מם)סמ5)
 תסליס מנרת נסס סכי )ררך 5רס כם' סכ' טססי
 סרממיס )ס' רכתיכ ממי יומנן לרי ל1 ממרווז').

 סמרכו כי )ומר 15 סיס כו. מררנו כיוסםלימות
 ככוסנ כתונ. יסס יומכן ר' לסס ממרמורתו.
 נממונס סנית נם) סס סוסס ססומ פוע)פכעולס
 וממתי )סוע). ל1 יט , סונס מס סכרו )וונותן
 ומיכו נממוכס עוסס סמינו נסעס סוכס )וממזיק
 טם) כתינ יפס כמן ס*ס טכ*). טכרו )ומטגנ
 ימזיק סמסמכו סמספ"י ~קנ"ס מתפלליס מנוזש
 יפס ולפישז סרממיס. מ5ר- מותיו ויסרכם סונסלכו

 כי נפסי רסמס מ'מ ק' נתס)יס מסכ'מתירן
 : גי*ל )ךמסמתי

 פרנסס םל לסתםל) סתקנו טסס נ*)- ערךפה(
 מס פם*י סמסמיס כססורסיס '.תיכף

 מוקר נסכס וכ'כ נסעלומך. פ' מלסיך מוסריססכ'
 לסתם)ל סעומריס מרס נני מותס כסמו. כןסרק
 רמוס מל עולס 0ל רנינו ומומריס. ע5מסעל
 ומרכיס ס).נו רמס מסר ורג מפיס מרך מתםומגון
 מרת מסורריס מרס נכי מותס ונתמנוניס.נמפלס
 כמססיסס וננרקיס טליסס ו)טיין )קסרנ עליסססרין
 )סתפלל סרו5ס מרס כ) מלמ )מו. מו סס רמויסמס
 וכפרס נכ)) כתמלתו תיכף וירוי יקריס רכר מיזסט)

 ותהכוכיס נתםלס ירנס זס וממר וגוי. מסמתיויממר
 יסרות סלסנות וכם' יטכס. וס' יקרמ ומז 5רכיוס)
 טליו לתס)תו תסוכס סקריס ולמ כטס)ס רססומרכ'

 וכ*כ מ5רי. , רמום מירגס זמת נקם מינממר
 : מסמו , נססמסס ק*ס סעי'נטע'ם

 נם*ן וסי' כ'. סק"נ קי"ס סח ב:שע"ת (פ
 סכמם ש רנזוס*ק ממר מ:סנסס

 סמכמס. נתפלת מזילות על תפלס לומר סמיןמוכמ
 נסמס. ונתו"מ סם)'ס. נסס סיסנ'ן נסי'וכ'כ

 : סם"ת נסס ר)*ר טטי'ונסעש
 נסס גנ נ' סטיי קכ'נ סי' מייס ננארחותפז(

 קקיס קי' מ"נ מסרויק סהמסהת
 סממר ממר וכוכר וי3מ יעלס )ומר ססכך מיסכ*
 סניע כך וכתוך )ר5ון. יסיי סממר קורס ס)וססיס
 סס נמ)ס מ)ס ולכוון )סמוק- ~5ריך. )קרו0ס.ס"ן
 יםלס ויממר ר5ס יתמי) וממ'נ סקרוסס. מתסם*ן
 )סתמי) 5רו מז סס*ן טס קרוטס יממר סמסוינמ.

 מסוס ננרכות ולסרנות סלים עסרסססטונס
 רנ)יו כסוקר- סוי מסתס)ס רטמודכסמקימ
 ס*ס ונלקוטי נסטו. -ם)מם מס)ט נסי' וג*כעכע.
 : נסטו יסקנ וגימר נסמון יץ קט" מק"

 וכשכ כי. " סע" קכ"ר סיי מהמ בש"עפח(
 סרף. סעל ונמ"מ סק"סנסו"ז

 ממר ן ו)מ ססכמ מי נור) קסר סקורםוכסכורת
 כ) מסם'ן ויסמם רעתו יכוין וכיו5מ וינמים)ס
 )ע5מו סמתפלל גמרס סוף וסר מרמם ססרססמונס
 )ממוריו. פקיסות נ' ופוסם יסימ ולמ יססיקולמ
 נקול סמומר ני'מ סיו5מ כם5מו סם*ן סריןוסומ
 מלמ לממר יתפלל )מ סרכית ססכמ ס'ן ססרס.
 )תסלומין רס נקול וססני' סמריה )מונת נ)מםסמי

 סרין וסומ סררכ"ז. כ'כ נקי סמינו מיולסו5ימ
 מס )תם)ומין סם"ן כמזרת רסתי' יסינ ממרמס

 : עכ") נכרכ*י כ"כ י*מ י5מ ערניתסכמ
 נסנורת וכ'כ כי. ס' סעי' ק'מ סי' ב:ש"עפש(

 נסס כשכ סי' נור) קסרסקורס
 מכמס סתפלל למ מס סס סרנ וכם'םממרוכיס.
 סתיס סרכית מתפלל נסוננ מו נמוכם ר"מנערנ
 וינמ. יםלס נסתיסן ומומר לתם)יטין.וססכיס
 רמסוכס עסרס נסמוכס ויכמ ים)ס סזכיר למומס

 נ' פסס ולסתפל) למזור 5ריך כסכיסוסוכיר
 סכך מס מנל כמזיר. כן סססס ורוקמלתם)ומין.
 מנל י5מ. כסכיס וממר וינמ ים)ס )ומרכרמסוכס

 ולמ כרמסוכס סהזכיר מו נסתיסן סזכיר )ממס
 סס. לנום עי' ולסתפל) )מזור מש5 נסגיססזכ,ר
 :"מ סי' וכקטשע י"נ. סעי' כ"ז כ)) כמי"מוכ*כ
 סעי' מ' סטר סכית וככרכת רסשמ ונסי' ז',קסי'
 ממר סמס תמ5מ סיכמ וזסו ומסייס וכסעשסכ"נ.
 ולסתפלל )מ~ר 5ריך י"מ נתפלת נר"מ וינמיעלס
 ולסתסל). .)מזור מ"5 וינמ יעלס ממר )מומס

 קי' סרמ"נ כסס כ' תרכ"כ סי' מייסנמרמות
 מכמס תפלת )סתסל) ססכמ נמי קק"ס נא*ןק*מ

 סתיס ערנית רמתפל) ערנית ער כזכר ולמניוס"כ
 כסס ק'מ סי' יעקכ נכמר וכ*כ וכו'. מו5סל

 :סט"נ
 נמוכם סנת נערנ מכמס סמפ)) )מ מס שםצ(

 סנת ס) סתיס ערנית ממפ)) נסיננמו
 מעפ*י )תםלימין. וססליס סעתמ )מונמסרמסוכס
 ססתס כיון מ"מ מו) תפלת )תס)יס נמססססכיס
 סתס)) ומס סנת. 0ל סתיס מתם)) סנתסימ
 . מיזר מול 50 סכיסתפלס

 סל ניפעס ומתם)ל
 ועיי כ"כ. קטי' מי טטר סכית נכרכת וכ'כסכת.
 מול ס) סתפל) סמס כי רס*מ ונסי' סיטנ"ן.נסי'
 נמי"מ וכ'כ ס3ת. 0ל ני פעס מ)סתפ))סססור

 : מנשמ נסססס
 )מ מס 5"ע כ'. כ*מ ס*ק ג"ו כן) גתך'יחצא(

סתסל)
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 וסתם)) י*ם ט) 6' כיוס מנמססתס))
 כמס)ימין ס1כיר ו)6 למס)ימין רשמ 0ל סניכ)י)
 וממ1ירין מנמס כס) )יה דיינינן 6י וינ6יפ)ס
 לסיסך וכן 6ותו. ממוירין ו6ין מפריכ כסל 6ו6ומו
 לתסל4מין כסמרית וסתסלל סרכית סתס)ל ס)6כמי
 מסיק סנ'6 וכמסוכת דינו. מס ויכ6 יפ)סוסכמ

 מסוכס סתמי דיניס. פקרי ימ1ור ל6דכסניסס
 ססכמת כסס כי י*6 ס'ק כשז כלל סספכ*).

 כסכת 6ו כר"מ מנמס סתס)) ל6 6ס6מרוגיס,
 וס(כיר סתיס ' פרכית סמתם)) מוסדיס כם6ר6ו

 יו'ט 6ו סכת 6ו ר"מ תסליס. 0ל סניסכמס)ס
 כ6ס 1ו דתסלס כיון כתס)ה. סססק סוס)6

 : פכ"ל ספכר היוסלתסלוס
 סי' כקס'פ וכ"כ כ'. ע"ז סעי' סס צנהי"אצב(

 מדס כר6ס עפס 1י. סעי'כ"6
 6'כ ר*מ 6ינו ולממר ויכ6 ים)ס 6מר ו)6כמנמס
 כ)וס ירוימ )6 סתיס פרכית יתס)) 6ס6ף
 ים)ס וכ)6 ויכ6 יפלס סוד )ומר יכו) 6ינוססרי
 כ)) מתם)) 6ינו ע'כ כתס3) ככר הי,11נ6

 6ין כנדכס ונס ססניס כלמס סס וכ')תס)ומין.
 יתכוין 6ס נרור ס6ינו מסני סזס נ1מןמתס))ין
 ככ6ר סכ"). יאז סעי' כא1 כ)) מ'6 כמ"סכר16י.
 סתם))ו ס)6 ססרס 6"6 כסס כ' קי*מ סי'יסקכ
 )סמזיר )סס"ן 6ין סתיס סרנית ומתס)3יסמנמס
 ו)6 כזמנס רק סימזור תקנו רל6 כק"רסתס)ס

 :כתס)ימין
 יסרס תס)ס . כסי' וכ"כ ס6ריז"). כסידר כ'צב(

 לומר ס5ריכיס ר"ק סידור וכססכסמו
 נימטרי6 ס"ת )'ך קוינ'ו מטול'ס מסדייךכמודיס
 היסכ*ן כקי' וכ"כ מפו)ס. )כי( י6מר ו)6ס"ו

 תמו ל6 כי למסלה נקסרת סו6 מסיסתיכות
 מסרי"מ וכ)קוטי תם)ס. כסיון וכאכ מסו)ס.מסדיך
 כמסרי"מ כ' טוד פ"ס. ספי' )פי) וסי' סיפנ*ן.כסס
 סיס כמפריכ נס )ומר ר"פ וסידול ס6ריז")כסס
 5ריכיס כ'. 6' סם" קכ*כ ס" הרכ ב:ש"עצי( : 6"6 כסס קכ"כ סי' יפקכ ככ6ר וכ"כס)וס.

 יסיו ססוק ססרס סמונס 6מר)ומר
 6ס-' ססרס לסמונס כינו לסססיק ו6סור ונו')ר5ון
 כ6מירת לסססיק לומר ו6"5 וקדוסס קדיםלסכות
 נ5ור. 6)סי קודס )ר15ן יהיו 5ש) 6)6 נ5ור6לסי
 ו)סנוף )סססיק מותל נ5ור )6להי )ר5ון יסיווכין
 סיסקור סד 6מר דכר )6 6כ) סכקדוסס דכרכ)

 סמססיק כמו לפנות מופר סכקדוסס ודכררנ)יו.
 )ר$ון יסיו סקמי9 סני 51") קשס, כניגות)פנוח

 6מר נ$ור 6לסי 6מר ו6מר נ$ור 6)סי קורס6מד
 סעי' $ד*קיס 6וי כסי וכ*כ כנהונ.סתמנוניס

 .וכ"כ סרסכ'6, וכ"כ )ר$ון. יפיו כ'ם )ומרס"נ
 ופ" כדס"ם. וכ"כ פיקר. - וכן מקר6ק6עסו*י
 סק" מי*1 ס" כמטש6 ו:שכ כ"ר. כ)) ותו"ממי"6

 : סק'6 למטס וכ6)ףס'
 יסיו י6מר כ'. ט'ו ספיי י"מ ס" במש"עצה(

 מותר נ$ור 6לסי סקודסלר$ון
 סלמן ,כס' סכ*כ סקכיס כלמס וכ' 6מן. כ)לפנות
 כסס קק"כ תי*1 ס" סמנן כ6לף וכ"כס)מס.

 כמסנרת 6כ) ס"ס. 6מרוניס וכססססוסקיס
 וסמ'נ וטהו וס'פ ססרסכ69 כי. ט"( ס"קסס)מן

 נ$ור 6לסי לומר דרני4ס ד)דידן סכריו6מרוניס
 לקדיס יק מפסיק 6ינו לר15ן יסיו ד6מר6פ"נ
 ק"ס כ6מ$ם )עיומ סמותר 6מניס ו6ותןוקדוסס
 פכ'ל. כרירס מ0נס כס' וכ-כ 6מניס. לס6רו)6
 5*נ ספ'י .כק*6 וכטע'ס כסמו מייס כ6רמותוכ"כ

 :כסמס
 )ס6ר )ר$ון יסיו כין 6כ)כ'. י" סמיי ט' סי' נוד) קסר הקודס ב:עב:רףתצס

 פ) כמו)ק ידל6 פיקר ף נר6ס וכן טו"1סכרכית דס6י ו)6מן וכרכו וקדוסס )קדיס סוסקתמנוניס
 לומר יוסף, כרכי כסס כ' י"1 סי' סס פכ")זס
 סתמנוניס ו6מר )ר$ון יסיו מיד "מ סיוס6מר
 מסנס'ק כ6'6 ונו'. . לר$ון יסיו כ' סססי6מר

 ד6מר כ'. תכ"כ סי' ר*מ סלכות וי'עמכוטס6ט0
 יכול נ$ור 6)סי 6מרת קודס 3ר5ון יסיוס6מר
 )סומחס וכו' ונסרי5ך נקדוסך נס קדוסס)סנות
 וכרוך ס61 כרוך נשכ לסנות ויכול וכו' ונדכריוכו'
 ספפס פוד י6מר נ5ור. 6לסי ו6מר ו6מניס.סמי
 כסס 5"כ סם" כק*6 כטפ"ס וכ'כ ונו'. לר$וןיסיו
 ס" מייס כ6למות ופ" כסמו. יעקכ וככ6ר6"6
 ס' כסס סכ' מכרפ61ן מסנס*ק כהנסותס'ו

 לומי דיס סספ)ס י"1 לכרכות מנמסתס6רת
 כ)

 30 כ' כסרסס וכן ק"ס ככרכות סקדוסססדר
 וכו' קדוס נ"ם כ6מירמ הססיק סככר כיוןק"ס
 : פכ') ~*ם טפמו סשס דיכור כדי מתוך יותרדסוי

 , תם)ס ב:מרןףיצ"

 וכ"כ סלס'ק' כסס כ'
 וכס' סלס*ק. כסס ונסו'ססיפכ*ן

 לומר . סדין ליוס סמו יסכמ ס)6 סנו)ס1כירה
 6ו סתורס מן 6מד ססוק ונו' לר5ון יסיוקודס

 ר6סון כ6ות סמקמי) מכתוניס.. 6ומנכי6יס
 מסססוק ממרון נ6ות ומסיס כסמו.מסססוק
 כס9 כימ6 ו6לס6 ס. 6ות מ"ג יד"5 וכ*קכסמו.

פ'
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 וכסס 6אר כסס מ'מ ונעסיי*מ )6ייסס, מסיסי
 כסס סכי מר'מ_ נסוף 6ולמ נעונר וע"קס)*ס,
 מ*מ כעם'ס וכיכ עניסכס. םמ5י)ו .מיכפ"רם"

תנ-

 ומסייס קירם 1ים וכסס סקרמומס נסס '5י
 סמך ירמס ומסויי סשם ס'ע וי עיכס רם*וע"

 ע5ס. עור וסשם עניסלס פ5י)ווכ6ן-_ססמורס
 טטנ)ס ס)*ס. כורמ, עכולמ כסס יעקכ ככ6לוכ*כ

 : עכ') מייס מוקי )מולכ.עעו

 וטוסם כורם כי. מי' סס" קכ'נ ס" בשייעצח(
 כם*ע וכ' ; וכוי. )ממריו ססיטומנ'

 )ממוריו פסיטומ ל ססס )מ ומס וה"ום'ססר3
 ממס)) סי, מם)מ יומר כסי) עלסו תמ)מו5מך
 ו)סמומ )קרוסס טשן ט'נם סר )מקומו ימוורוי6) יטמור ססיעומ סני סכלו כתקוס כי כי קע"כ)3.
 )ללקומו סימוור קורס ממות ר' סי)יך כרייע*ור וסם*ן סנ*ס רס. כקו) )סמם3) ססין ס'ממי)ער

 כמקוס יפמור סממם)) וימ*ר רס. כקו))סמם))
  סימוור  קורם פהות ר' סילטש  סוי ,ססיסותיו,סכ)ו

 נ' )ססוע נשכ ס5ריך סק4 מנשמ וכ')מקומו.
 יטכור ס)מ מקסירין טעממ ומס6י )סליו.טפיעות
 )ספסיק ס)מ סס ססומריס כסור )סליססמרס
 ססק) וממ5ימ כמס'ע וכי וכיי, פסיפומ סםפסכין
 )סססיק ממר סכמ כסרומיס עוסיס כריןרס)6
 )מוור ממסריס סס ו)סנור טסיטומ ססססמוך

 )סססומ ס5ריך כסיעור ממתיליס ו6ין)עקוען
 )טכור. טרו5ס מי כיר יממס מ)מ סס.כמכומר
 לקי וכומ יסמ. טולו טת סעונר )ו יטמם )מומס
 'עכ*ל.

 וכסמומריס ומסייס משס רף כקם)שס וכשכ
 ממומ, ר' סי)וך כרי כסססס )מקומו ימוורסיועיס
 מ*ר כסס סק)'ר כשר כ)) וכתו"מ סרל. כס'עוכ*כ
 ככמר וכשכ כסמס. ונמסרי"מ ממרוליס.וכסס

 : )שמ כססיפקכ

 מוסר,ם סס5ס'ק כסס כ' סוסליס )קוטי בם'צפ(
 עוסס סססוק סירום וישפעקמרין

 סמיס כי פ)ילו. ם)וס יססס סומ כמרומיוס)וס
 מי וסו כיליסס ס)וס סעסו ומיס מם רסשיס"

 כירו ים כוורמי ס))ו ססוכיס סלי כין ס)וססססס
 סמפרים )מסרשס מ*5 כס' טכש). ט)ילו ט)וס)עסומ
 מפ)ת סממפ)) ימיר כ'. ל*מ ספי' סמס)סכתיקון
 ס)וס, כסוסס )ממוריו ססיעומ ני ופוסםישמ

 סלי מ) סומ סכוולס ממן. וממרו .מומר6עסי'כ
 כרכמיכ )סממ)ו וממר )ימילו 6מר סעועריסע)מכיס
 סמומר כקסמו פ) ממן סיממרו )ך י3וס מ)מכיוקי

 כסס מסס מטס כס' וכ'כ ע)ילו, ס)וסיססס
 רף כקם)'ס וכ'כ טכש), ו") סמסיר יסורמרכילו
 משמ וכטעשס מט*ת. כסס מסר"מ וכ)קוטימשמ.
 סי' מ'ר וכסס קס3'ס כסס 5שר ,וסע" סשטסעי'

 : רחמ כסס סכ' סקשנקכ"נ

 ונפ"א. תחנה עניני . ד'סימן
 כי ס' סעי' סתם)ס כמיקון 5ריק*ס .מור בם'א(

 ימין ע) יסו) סכסמרימ כם*פמנומר
 סמסי)ין כנור מפוס סממ) פ) ו)מ מס~סלסי)מ
 רק*ק סרכ 1') וומ)ף מוהר9ר וסממוכשנוכו',
 נוס)ין מין סמגי מס וסומ לכון. טפס 5מרסו(נמ
 מסר ומומ קרום יוס ססומ מטעס סומ כסכמממטן
 סייך מין ומו סם)יולס נמפ)ס ומלו כלוכמר
 סימיס סמר וס וככ)) כלסשמ סריליס)עורר

 ט) ומוריס מומ נ*כ וסמפי)ין סו)טמ.ססקרוסס
 סת' ססס סממ) יר ע) כסיסו) טשכ כנרול.ימור
 וכם6ומר מ*ו מומ מילס כמי)ו סמרמס נרו) כויוןכומ
 )סכמ נרו) כויון סומ סכוור5י כסכמ כלפ"מממלס

 ק95כ ססי' כטפ"ס וכשכ כ'. ס*מ סעיי קטםב( י סימ )מ למיסכי
 יטקנ ונכמר כסמו. קמנ סטייוק"מ

 תוך מ) )יסו) ס)מ סמקוכ)יס רעמ מט"מכסס
 וכשכ נס)מ. וסטסס סיר נכ ע) מס כיסיר

 ס9מ ססי' ני סימן כמ5כע מורס סקורםכעכורמ
 ק)שמ, סי' סרכ וכם"ם י"נ. ססיי "ט ס" נורלקסר
 סי' המנן וכמ)ף מיוסכ לפ9מ סקכ)ס עיס כיעור

 כסורר מו נט)ימ סני )כסומ כ' ל*ט ס"קמקם"מ
 כססמטס. ע*ם נס סטסס וע"ם ע5מו כירו)מ
 )ומר סמין וסבר"מ מסיריס וסמסימ סם)"ס כ'סס

 סממלון קורס וכו' נר מ) רור ויממרספסוק
 ססוק )יתמ ספרר וכלוסמ סרפניות מ5)סלממר
 כסס כי. עוד ככמס. מסרישמ כ)קוטי וכ"כוס.
 תס)מ ממר סלפ*מ סטסס וסנשמ ומנררסססטור
 עמירס יםיכס סרריס כנ' סמס)ס סיסרר כריימ

 עמרמי ומלכי כסר. ומסכ מסס, סעסס כררךנפי)ס
 מפ)מ עוסיס מלמלו וכן סי. )פלי וממנס)נסר.
 וכוי לסשמ וממ,כ כטמירס י*מ תם)מ כיסוכסיו5ר
 ועיי ומט*מ. מכוררסס כסס יסקכ ככמר וכ*כעכ*ל.
 ועי' כטמירס. ק'ם )קרומ סמ5וס ס*נ ס"~טור
 ק"ם. כסעמ )יסכ סכ' ו' מומ ומרמ פ' רכסכמררם
 : כסמס כמויכימ כססלגטס נשט ספי' כטםשסוכשכ
 לוס)יס מין כ' כי סעיי מכ"ט סיי מושמ לנקם"ענ(

 מנשמ וכ' ניסן. מורם ככ) סליססט)
סק"נ
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 ימיס י'כ סקריכו לסי6יס סי"נ מסלי הפפססק'נ
 וססמ משם ו6מ*כ ,ם15 יויט סין סקרכן יוסוכ5

 5סיכך כקרוסס סמורס רוכ י65 6"כ מנו6סרן
 פ5 ו6"6 וממסס"ק כ6סי9 ומי' קורם כ5ועוסין

 : סס מייס וכ6רמותסרף
 6ין סלי נססמ סק"ו ק5"6 סין מוס נסוי כןק

 ס"ק כסמ"ת וכ"כ ולם"6. תמנס6ומריס
 ס6ין סלוהניס וכטפס סס. וכ6"6 וסימנ"ןי"ט

 ו5ס5ן סכי מססמ ימיס סכפס וים"6 תחכס6ומריס
 נרס"מ מסימל6 כרעי6 כסמ5ותך כסרר נווס"קכ'

 כרוו6 6מתי מסייס וכו' סלי ססח 5מפכרסקור6
 מר מתמן רס6 תליינ6 5ירמ6 מסר כ6רכמסכרי(
 מס"ת ססר 6מרי וכק' סתימון. תרמין יומיןסכמס

 כסן מכר6ר ק5ינר ס5מס מוהר"ר המנירמסנס"ק

 כסלה . ויהי כי. י"6 סס1ק ס' סרססכסמ5ותך
 סמלן למ5ס כמורם כמסריס ססיי נמורסהסלית
 מר לסמו ר65 ה6 וו"5 כ' המרות. מסכןממ5

 כמקו55יס 5דמת ר6יס יס מוס כמורם.מסריס
 פלי מססמ ימיס סכמס ולם"6- תמלס 5ומרס6ין

 כ5קוטי ומיין סת*מוס. רממיס סמרירסמריין
 מ5יסק6 מסנס"נ וסטונ סיסר ס' כססמסרי"מ
 5ומר ס65 5מלסנס טמס וכי כירס סהמ~יקמ"נ
 ררכי וכסי ו5ס5ן. סלי מססת ימיס סכמסתמלס
 תמלה 6מר 65 מ5נלו ר"מ כפ) ססנס*ק כ'מייס
 ס(י' כטמ"ס ימיס.ן,וכ"כ סכמס כ5 סכיכססמ
 ססר 6מרי ס' כסס כמסכן כססמטהתרכ"ו

 : המורס מו5ת ססר כסס מסכ' ומ"ססל"5,
 ס63 סנ"ס כ', ו' ספי' קי"6 סי' 6ויימ בנש'יגה(

 מר סיון ר"מ מתמלת סניסס מ55יסו5
 כוסנין מקומות ויס ונ6ס"ט מנ"6 וכן סכומות.6מר
 מסכי )כלס"נ( סכומות 6מר ימיס סנמס 5יסו5ס65

 ססנומות וימי ויין. כ5 תס5ימין 5סס סיססהקרכלות
 ריס סכלס"נ נסס נסמ"ת וכ' ימיס. הוייןככ55
 ייומ6. ססיק6 מסוס ינ' כיוס נס מ"ם יום15ןס6ין
 ספי' י'ט סי' נור) קסר הקורם כמנודתוכ"כ
 כסו"ת וכ"כ מ"ר. כסס ה5"ר סי' כם"ת וכ"כטו"כ.
 6ין כסרק ס6נורה כסס י"מ סי' יוסףוכרון
 ס" הס5מן וכמסנרת וכלהו"ס כרה"מ וכ"כרורסין.
 וסמ"ת. וסמ"נ סיוס וסרר מנ"6 כסס סק"ככ"כ
 מסרי"מ ונ5קוטי כסמס. 5"כ כ55 נחו"מוכ"כ

 ומסייס כססמטס חרכ"ו סמיי וכטפס"מככמס.
 ימיס ו' תמכון כסן 5ומר ס65 ססיריסונוכסנ
 5ר כ(ס ס6ין כי ת5"נ סי' וכ6"6 פכ"). הו6וככון

 ס6ינלו כיון תתנוררו 65 כ~ס 5ומרמסירות

 כ55 ר6סוה6כררר6
 _כ6כ-וסעפס עסר .כממסס פשם 5יסו) וס65 שםי(

 ע"כ.. ש" ורף 'כ"ו רף תענימ כנעל66ית6
 מסעת . וכעסניום קכ*6. רף כמי6 ככ6וכנמר6
 'סיו 'נמפ6).'65 כן סממון רכי 6מר וו"5 כ'תמנית
 וכיוסלהכסודים' כ56 מסר כממסם 5יסר56 טוכיסימיס
 60ו)יןי!")6 5כן' ככ5י יו6$וח ירוס5יס ניותסכסן
 סכו עכרעלור6 סרכ וסי' 15. ס6ין מי 6ת5כייס
 6ותן נתכעלי ' וכו המן., ' כטלת -מרכר מתיכ5ו

 ינולמ:ם 0סיו נכ9 כן ירכמס ססוסיכססומריס
  כיתל סרוני לתכו וכו 5רנ5. ימ5ו ס65 'יסר656ת

 5ממרכה מ$יס מ5כרות סוסקיס סיו וכולקכורס.
 ,":. וכו' ממה 50 כמ מם 0מ6ו5סי

 5סולות יוס-סכיסוריס כין מ"ס 5יס% וס65 שםז(
 כנין , נסגס ר6ו מסוס ככ"י כ'וסטמס

 סיי~ו 656 רוק6 65ו 11*5 סר"מ וכ' סמקרס.כית
 כסכנה"נ ומי' סקי"ט כסמשת וכ' תסרי. מורסכ5

 מסון ר"מ ' פר נם"6 5ומר ס65 לוסניןס556ס
 נסרר כמ"ס נמי 6י כמומרת. מרוכסססמורס
 סו6 ר6וי כעינוי נכלס וס סהמורם מסליסיוס
 סרו .כמס כ' מרס"ט, סי" וכמנ"6 כסממס,סי65
 מסון. ר"מ מר פ"ס נום5ין ס6ין מקומות יססיוס
 סן' נור5 קסר סקורס כמנורת סס. כ6"6ועי'
 סוף מר יו"כ ממו6$י מ"ם לום)ין ס6ין כ'י"ט

 מסר כמן וע" כן סס מייס וכ6רמותתסרי.
 תמ:ון- 6*6 0כתסרי מ"ס סי' כ' כממיין65כרסס

 0' כסס תכ"ט סי' סס וכ"כ ימיס. כממססרק
 נ6ון ה6י רכ מסוכת כחס כי מיף רמיי5-6נ6
 כסמס, מסריימ וכ5קוטי 5"כ. כ5ל כתוימוכייכ

 : כסמס תסס*6 סמי' ק*6וכטמ"ה
 וס9מס כסנט כט"ו פ"ם כוס5יס ו6ין שםח(

 כמס' ימ"ם 565כות רשס רהו6מסוס
 סוהכ קם' מ5ימ6 ככ6 כמס' מיי כר"מ 6%ר"ס.
 רמס6יס מסוס כמלוכס ו65 סורקנס* כן ר"6נכי
 כסוריס ו65 רסכת. ס"כ מיי וסור6ס כה55יו"ט
 כמסשכ ימיס כ' קטן סוריס וכין נרו5 סוריסכין

 כרמ"6. מ" כפומר כ5"נ ו65 תר5"נ. סי'כס"מ
 6כ5 מס 6ין 6פין כסמ"ת וכ' ס6כ5 ככיתו65
 כדסשמ וכ' הלסס. 5עלומת סס סמתס5)יסרק

 כ' כס"ן 6כ5 כככיתס סתמלוליס 6מ"כרי6מרו
 ר6'ן וכקס*פ כ0י"6 וכ"כ מררכי מ6מרכסס

 : 6ירמי ן6ירמי רכיון ככיתס 6מ"כ6ומריס
 0נוס6 5כמור מיס ו' כ5 סמתן ננית ךלאט(

 סכו60 56מן 6ו 6)מיס. 6וכתי)ס
קתי)ס

 30 ככיסע*ד כסשם ימיס 1' ממכס 6ומריס 6יו סממכר,וכז 6מר'
 5551שס. מסינמט סנס"ק מרן6רמו*ר



 לציק ובא ההנהעממוממהחי
 מ4ן'י

 41כאכחאיך

 .ו6ס '56מנס סנום6 ל6לתן *מיס ו0חסקת"ח.
 6מריו לנרריס טס5ינור 6*6 לכיסכע כמלמתד,
בברבי

 סרנ נסס 'כ' ס' . ספי קל'6' סי' י1חף.
 ס6פם*י 5ממ יפקנ תוסר*ר סתקונלסמסיר

 ליכנס סתיר יוס סנ6ותו כיון. למוסס %נססלמ'
 יוכימ תילס ויוס עשם יוסלין 6יןלאוסס
 תסלס וכפיון כסמו. ק"ל סעי' נטעשס וכשכפכשל.
 מוסתו כיוס סמתן . תנוטם6טם סנס~ק 3ססכי

 ניסן נרשמ )וכשם מתסנס ס6ייו .נלשמ6סעו
 כמו )וי6מר מנמס נמסלת סוירוי י6מיסעתפנס(
 ונטפ"ס סלמס כרס , נס' וכ*ג 3תנמס(כפיוס"כ
 נור) קסר סקורם ונסנורת נסמס. תתקת*6קפן'
 6*נ רנמתן ממכ"ר כסס ' כי כ*6 ספי, .י*טס"'
 וכ"כ נפינן. סלמיס ימיס ר~י נסמרית מי יוספשם

 נק68 ופ"ם נסמו נססמטס תתק5"נ סעי'נטסיא
 מסרי*מ נ)קיטי ופי' סמילס ניוס ול6 וס.ספי'
 כמקוס ל6ו 16 נם"6 ים ו6ס נוס. תסכןמ68
 ט"ו רף 6"5 קל'6, ס" ס'ע פי' ס*ת סססמין
 סס יוסף נרכי ןי. ספיי כ' 6ות י"5 ס'6.ספ"
 6לף משה. מסרישמ )קוטי לסו*ם מו'מ. 6'.ספ"
 טעס'מ סס. ונססמטס מ"ר ס'ק תקם*6 סי'סמנן
 עשם פניכי מ'נ פסרישמ נלקוטי ופיי קל'ד.ספיי

 : 6י ויוס וי יוס נס"6. לסנין סגימס
 מסר"י כסו'ת וסי' מ"6 מסרישמ ילקיטי כןי(

 וס' נכ' קרס'ת סמם סל6 רתי3ריכס
 וגו' וסי כני כ' כ"ו ספי' כ"נ סי' 3קס"ם ססרטס.יקר6
 נלקוטי וכ' נס". סי' ר5ון יסי 6"6 ממנוןכם6*6
 נסוף ותקוניס נספרות סי' 5"נ רף מ*6מסרי*מ
 יסשר ל6מרו סל6 תנסנינו סל סתמס רשפסירור
 סנס רו6ין 6גו סל6 כי ונם*6 ממנס 60*36יתיס
 ר6ש6 כ' נמנסניס וכוי 6ותו 6ומריס סיונסנת
 )6מרו 650 הנל סיסנ*ן וכ"כ סתי)ס כיוס6וסו
 וכאכ עכ"ל. כ5ל נמ65 )6 נס*6 ס6*6 יומנכל

 סיי מכ5ול לכוסי ס' נטס ק*ל ססיי ק'6נטפ'ס
 כו ס6ין ניוס יס"ר )ומר סל6 נמ65 ל6 רג'1'

 מנלינ6 ימו6ל מושס )סרס'ק מ~יתי ו6נינס'6
 סל6 מסרימיסל6ן סרס5ס"ק מותנו תר 0ל3ס%)6
 גוסנ 6ני וכן יס"ר 6מר קס'ת ו6מר תמגס6תר

 : פכ") וכו'6מריו
 6ומריס סססולס טצס כ' קי"6 סעי' בנהםע"היא(

 ר5וסיס ימיס סלסס כתורס קורין06
 651 ימיס סלםת וילכו סכי תסוס נסס.י3ו6
 ימיס נ' יס6 650 סתקינו ופ*ג מיס.פ65ו4
 יכומ ר5וטיס ימיס נ' קורין 06 וע"ג תורס*3ל6

 : פ"6 ס"נ רף קפ6 נכ6 נמסכמ ופיינסס.
 כשט ס" 61"6 6"ר נסס יסקנ _ננ6ו כ'יב(

 סשו סי' מינ"ם כן ר*י 3ססוכרכ"
 ו6ס ' לסמור לו 6ין יוסכ 06 )5יון וכ6נקריסת
 כסס כ' נססמטות: ס6ול ינרי ונסי יסמורסומך
 כתם5ת נוכקסיס ס6יו נמס ו"ל מלוכג6 סמנירסרכ
 טונס ונירם ונמיס ונוכס וכו' נו6ל ל5יון631

 י.תי 6מרו 6מור6יס וכמס סמסימ. ימות 3סניוכרכס
 מסל סם'י 6ר6נו( 1ל6 ינ6 )סיי . 6ממיניסול6
 ופנייס, ססיריס וניקם מסתס סטס 6מרסנניר
 ופור וננו6ו לנו6 קרס 6מר סססיר קרסוסנס
 סילך סננ*ר 6מר סמסתס. 56 6גסיס סתקכ5ול6

 סקרו6יס 6נסי ונסתקנן סס. ויסן 6מרלמרר
 5נו6 נ"כ קרס 6מר סכי וסנס 6ותי.יפוררו
 מקיס נהיוס ליסן סו6 נס כלך מהגניר ומתוככמסו
 ו5פסיר ריקס. ונססו וכססקין 5יסן וסנימוויסן
 ס6מור6יס כן כמו סמסחס. ונון ככו6וסקי5ו
 6מרו סיכ 6ותס יפוררו סנוור6י נ5רקתס-סנטמו
 6סר ס5רות כ5 לסס ו5מס 6ממיייס ו65רייתי
 65 סן כי ונמיס ונוכס .מנקסיס 6נו 6כ5יסמסו,
 ספי' מ"נ נטפס"מ וכ"כ 6ותכו. .0יפוררונוכס
 6מרמו"ל כ' 5סכת ימוק6ל רנרי כס' כסמו.קפ"נ
 כסכת ספורות ני רה6וכל ק'"מ רף סנתכמס'
 וכוי ומנונ נונ וממ5ממות מסימ 50 ממנלוניט5
 5כן מםימ מנ5י , מ5רות לסתיר6ות 5נו 6יןלכן
 ינון ונס נימינו כמסרס מיר ת5מימ סרימגוננקם
 ננו5ל רסמ נימינו, יסי' ל6 ו6גמס ריניןו6נמס.
 נסנת ספורומ סלם 6כילמ פ"י מסימ 50ממנ5י

 :עכ"5-
 מר"מ 5ומר כ' ו' ספי' תקם*6 ס'י בנמם"איג(

 ככ5ל ופר ס5רת סמיני פר6לול
 כתסליס כ"ו מומור סתם5ס נמר 6מר יוסככ5
 מסלת 6מר וכסרכ ככוקר ונוי 6ורי ה'לרור

 ססו6 5סי יוס 50 ססיר 5סקריס ויםסמנמס,
 ר"מ. ככ5 תריר נססי כרכו וכן הסנס. ככלתריר
 ו6משכ לסכמ פלינו, קורס לומר כ' גשווכספי'
 פלינו ק*ם לומר כ' כ' ספי' הק5"מ וכסי'לרור,
 וכ"כ סי, ססיי תראו סי' סס וכ"כ קשי. 5רורק"י_

 סכן ט' סעי' לי6יי סיסן 3סוף סקורםכסכורמ
 ס5ינו קורס )ומר מנרון כסיסיק סמנסנסו6,
 מלמס ל6מר וכפרכ ככוקר לרור ו6מ"כ)סכמ
 6ס"מ נסמו. יסרס תסלס כס" וכ'כ רס,כקול
 נם) סס5כנס"ק כק6מו"ר סל נכיס"מ נוסניןוכן

 ס'ע טר 6)ול מר*מ לומר תסינםט יושטקרוקת
קוךס



 תהלששעילקיפ.ש
 נ"כ מנמס ו)6מר ככוקר רוק6 )סכמ פ)עוקורס

 : )רורו6מ"כ
 )סתעותו הססן יוכ) ס)מ סנו)ה 1כירס כס' נ''ח

 מ6מין 6ני יוס ככ) י6מר ססכ)'מררך
 עקריס י"נ ננר וסו6 סוכ ויוס כסכת6טי)ו

 : ינד)כמו
 )כרך.כרס'ת מייכ ככוקר תק)יסיומר סרני) מי כ'. נססש1 6' סי' 6ן"מ בנשייעמו(
 ול6 דוקמ סתם)ס קורס ת' )ומר וטוכ )כן.קורס
 וככ6ס*ס ו' סי' כמנ"6 וכ"כ )מסרמ9י(. כתם)סממר
 יססיי רכי סרס"נ כי כמ"ר. וכ"כ כ)נום.כסס

 מממקס מי 11"ל. רנ"1 רף סל"ה כססרוסורוויז
 ,נספר ס5מו ירכק 16 וכסכמיו. ככסי"ת לרכקנססו

 ס"ס המלך רוד סכתם)) רו"ל ממרו וככרתס)יס.
 רנר לנו 6ין כי וככמ"ד. ככסכ"נ 1מירותיוסיממרו
 רכיס ככ). מן סכ)ו) תה)יס מספר יותרנרונ

 ס) סס מ1מוריס ורכיס )ססי"מ. סכמיסמ1מוריס
 ס) סס מןמוריס ורכיס סתסונס.כתסוררות
 רור ססכי) ס' מיד וסכ) וס)ימס. ממי)סכקסות
 סם)ס"ק. סי' סס כת' וכ"כ סקודט, כרומ סאהסמלך
 סיסמ )ס' סמסל) ע'ה סמלך רור כ'וסיסכ"ז
 כעוסק ס)יו סכר )ימן תי 6מיכם לסניומסוכ
 סגרית, פנס )תיקון מוסי) ו)ימורו ו6ס)ומכננסיס
 ס6סרים )מסר9ס 6"5 כס' ס"1. רכ מססס כת'וטי'
 מ1מוריס ו6מירת נרו)ס מם)תו א' כ' ק"סדף

 ה6ומר כי. ס"ו רף סמלך עמק סכס' וכ'מסונניס.
 וסוסק סתפל) כ6)ו עליו מם)ס סתסלס קורסת'

 לו 6ין ו6ס ככותס. וי6מר רכ סורו כינתורס.
 רק יוס ככ) טי6מר סם)ס"ק כמסכ' ינסונסנ6י
 מתוך וי6מר מורס,. ככ) ויסייס קסיטליך.ממסס
 : ת' סניני סל"ס כקי5ור וכ"כ וכו', מרוייקתכליס
 לומר ס)כום נסס כ' סס ס)"ס בנקיצורפז(

 סמקסרוניס )סנרימ כתפלכקודס
 רו") 6מרו סכן  6מ"כ  נסלוס סתם)ס סתם)סכדי

 יתפל) ו6מ"כ סקכ'ס ס) סנמיו 6רס יסרר)סו)ס
 6) כתסלס קורס ת' )ומר פנ6י לו 6ין ו6סעכ")
 תס)ס יתפל) )סו)ס 6)מ ססל ססיקריססס

 ס:ר )ו וים ת' י6נזר ו6מ"כ ס5ינור, סססקכוסס
 סיססוק ומוטכ וכו'. ו6ס)ות כננטיס כתורסכסוסק
 5וומות כ'. סתס)ל מכו6 ררך כנהו"ם ס5מס,כתורס
 ס)6 סתפלס קודס תסליס כרכס יממר למריכ"ם*
 מוכת ר") סםיקר. לונזר ממ"כ יוכל ולמ נוסוימלום
 נרו) נדכיקות ומסלס ק"ם 1מירות דסוינוסיוס
 הסיקל י6מר ממ)ס רק כמו, ססססיךעמממ

מ*ר ויפיפ1
 % י*ער כמ עוד ססי'מ )ו ימן ו6סנוניקית

 : עכשלנרכיקומ
 ת' סנו)ומ נורע ככר כיקי"ס 'סע" ני סי' כ56כע מורס הקוום- בעבורתיז(
 ככ) סיסור עמנו )קרות י1סר ס9כ מ6ור.לור6
 *וסל עסנס כי כ6וסן סכום ככ) )פמות 16יוס.

 כסי מ)יסס מוור ממנו יסורו )6 רסו כ)תס)יס
 מסניוח. ות' כ"ד 1וסר ר"ת ינ"ן 1:ות"ס וסימנךכמו.
 סס קסק. 3)י ועוס'כ כעוס19 ינן כסס ס)ימורכי
 וסיור' כיכ9י כסס כ' די קפי' מ' סי' נור)קסר
 מכס) סו6 ת' 6מר סקר'ם סם'ו סי' חדכרכס

 י69 סיי . )*6יר סנסן ' סס ממ"מ. ומנין'סמקטריניס
 )רסו6תו. כנעימומ ת' ויקר6ו סיתסנו 6נסיסססרס ליימי לרפו6ס סמוסי) ת' )קוסי ס' נססכ'

 4נ כ)) נמהמ סמו. מ6ותיות ת' פסוקיי)מרו
 ' מקם69 ס*' סמנן ג6לף וכ"כ כ'.נק"6

 ס"ו סשק
 לסבק דנר )ך ס6ין כ' 'מסס "קס) כס"ת")
 : נזס)יס מ1מורי על קריס כ6מירת סמ1יקיןמסנ*
 )מסמ תיקון 6מירת'ת' כ' וימי נפי כננו1 16ר בבם'יח(

 כס)כתו סכת וסמירמ ר'). )נס)ס1רם
 'סר6') כינייי ס'מוות ו'6)יס )1ס ורמ1 )1ס. תיקוןנ"כ

 )ימת 56) נסניס ססס סנסמות ססס ר")ה'נ6י'ס
 וס ססוק ר'מ כנורפ. ו' יסוד מסורונ56ליס
 סנשמ ס9ת 6"ם יעקינ 6'מ תס)י'ס. וס"תסכחס
 ס'.. דף נתן נמנרנות וכ'ן 1ס, )מסמ תיקוןססו6
 כנדיס'ס ס:סיי ע') 5י5יית כי. ת' מסרכתמסמיד"6 לסי רכס כס' סמות. ס' ימ1ק6) כרכריוכ"כ
 )סמפסף נססכמס כמנמר מן סמ5וס כי ת)י'ס.ס"ת
 ססשמ כסי' 91) 6סריס רי כ"כ תס)יס.ו))מור
 .סיעקכ רמ1 יעקכ נימסרי6 ר"ת כי ו6ססרכ"י.
 ו1ס רו"). כמ9ס תס)יס קור6 כיס ס"ה6כינו
 כעעכר עכ'ל. יסר6) תס)ות יוסנ סכתוכס6מר
 )כן ככית 6כינויסקכ כי כעררס 6ערו כ' )ש6 פרק רננות ססמייכק

4  תס)וס כס' עוסק סיס 
 סמדרם ס' רף מ69 מסרישח כ)קוטי וכ"כוכו',
 ונס' ס"ס* רמני)ס 6' סרק מסרם"6 מ*6כסס
 וע6 כי)"וס 6ית6 כי תולרות ס' נ6מיסרכרי
 ק' יעקנ ס) עסנתו סי' מס מסנתו. יסקנויקז

 : וכויתס)יס
 6ות יססכר כני עכטל דפרק6 6נר6 בם'ים(

 סדיניס )המתיק קכ)תי כ'סמ"מ
 ימ)) מי .נססוק נרמ1 תי הסר כ) )נמורוסנכורות
 ~מולל )כמום סיי5ס מי כך, סו6 סם4ולסי"ו ווורק* מו)ל מ)סון מ)י)ות מ)סון ימ)) ס'.נכורומ

סנגולות
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 סכ*ל, ת' ס', כ5 סיינו תפ5תו. כ5 י:נגרעסננורות.
 ו-ל. לסרסנ'6  נסרס"י 65נוסס חסי כס.כ*כ
 3ססמטס פ38 פ*6 רף  סנולות פלילי 3פנ1שסוכשכ

 6ם יספי סן כסס . גתן כמנונות וכ"ככסמבו.
 1לל"ס  מול6טסונ מיכ5 רן סס*ק נסס קכ'"סע"

 הויכיס כ5 )גט5 יוכ) ת' 6מירת ספשיומסייס'
 : סנסו5סוהננורות

 כמס ע) כ'. כשמ סעי' " וף סכמם בנמדרשכ(
 סרגסס כיוו 65וס ס5ריכיסונריס

 ס65 יפעו סנסו5ס סססק סוס כ)י 5ס,פ6ע.ס6 ת' כ5 5ומר 5וס סרסתק6ות :עס 50 6ווכוומס
 כ5 נער 6חר רק לססר ססר כין ר5ון סיסי.5ומר

 ק*ן כו יס 5כך סנ:סימ מסיכ) סו6 ות'תס5(ס.
 מכיכוי 6חר סו6 ו5פור 5סור. ק*ן כננךמועוריס
 י"כ ווף סס. מסתתרת סססכינס וסייכוססכיכס
 סנין ס"ם ת' סרכס )ומל - ססוסיר כ' כןססי'
 . כסמו מ*6  וף  נונולות עלילי  נפפ"ס וכ"כנוול.
 וכ'כ ו'. רף נתן כמנונות רניס עיס כס'יכ"כ

 סי6מי רמ"ט וף ויחי ס' סוסר ס) 5כיכסטרת
 חעסס נכ) נווך6י ומסייס סססק. סוס כ5ית'

 מומסי )חמ:ס עכווגיס סס 6סר סכתסליסספריס
 : וכו' 6ור ססמיס סן סורסתורס

 מ6וך לסוסיר כ'. י סם" ס6נ יממי בם'כא(
 כסתיס :י יוס 3כ5 תסליסנ6מירת

 כננםיס וכסיסק סכווס. וכעמורס סתורס כטמ.ךיחסכ
 מן וקנ5ס וכר. )כל ומסונ5 גנמרמ כעוכ6ו6ס)ות
 ססמיס ס5סס ס6ומר כי נו"6. כע5 56ימלך מרןרכינו
 מסנת כתסנות מסוכ סו6 6מך. כיוס סתסליסכ)

 נס סנרית. פנס )תיקון מוסי) ו5ימווו)ם3ת.
 מוסר.ס רכיכו תלמיוי כסס 6ומריססמעתי
 כיוס פסמיס ס5סס ס6.מר כי וי,ע.מרומיניכ

 ננך ומכות כמרכ מסוכ סו6 סת:)יס כ)6חך
 3כוונס  מטט טוכ כי יווע , :כ)5 6ך.סי5ס*ר.

 ,: פכ"ל  נכוונס סל6מסרכס

 סי'  6פריס 3מפס וכ"כ סיפכ'ן. כסיי כ'כב(
 ס5סכי מ)סניך ר5ון כיסי פ' נמעייתקפפ6

 סכעיס ככס סכותיגו ינגי מ65ת, סך כ' ת'6מרת
 כסס מ)ות. 5ךלנ ור6וי יתר ססת וסו6סנס.
 סכן 6יס'י  סס  למטס כ6לף וכ'. סנס.סכעיס
 5סנותיו ק5כס )תת  6ין מ"פ  ססירור.ס. 3כללרפס
 וינים ימיו )ס6ריך ע)יו ירממו ססמיס מןוסמ6
 ס*ס סמלך וווך יותר. 6ו סכס סמוניס -לנכורות
 )ומר נכון 6ין 6כ). ורני). סוס ססו6 וכרמער
 סנותעו ימי )ומר כ' וסמיך'מ סכ*ל. תם)ס ורךכן

 6ך

 סנס סמוניס נננורות ו6ס סנס סנעיסנסס
. 

 פכ58,
 סכפ'ס ימי 1~*5, כ' תורס נסתרי לך ס'נווס"ק
 )עסר( סף 6רכע מססו6 מייס ססורות 65סנס
 סני כמססר מייס סס. 6מת וכרי הסירוםוסי'
 מו ססוק מממר מייס 6עס סס כי ס6וסחיי

 : פכ*5 סקומוני סנמם ססו6 ס'5ס*ר תוקףכרסות
 6ומריס ו6י)ך 56ו) מר'מ כ'. סס במם"אכנ(

 סתם)ס 6מר סמו) ימי ס) יוס3כ5
 )נמור ומתכווניס תס5יס מומוריס ססרסנ,יגור
 כם-ו. כמנין סו)ס וסו6 ר*ס. קווס כ*ם תןכ5

 סמסורר ר5ון יסי )ומר כוי רשמ 6מרמתמי)ין
 וכון. סתמנוניס טס 3ם5ימות תסליס 6מירת6מר
 מעסיס יותר 6ומריס )יוס"כ ר"ס סנין ממוכסוכימי

 ס5יסית סעס ת' כל )נמור ככוי יוס 3כ)מומוריס
 מומי*ס סמין כיוון ת' 6מר ר5ון ניסי יום"כ.קווס
 לסניך סקר6נו תס)יס עומורי כוכות י*5 ס5סספר
 כסלי נוסניס כ' 6' ספ" תק5'מ ס.' ססוכו'.
 , ס)ימיס

 וכף. כסר כמנין כ"ם ת' 5סם5יס ר"ס
 סיענ*ן נס" וכ*כ כ'. סעי' כ6*6 סס כסרמ"נוכ'כ
 כרשית כ5ירוסי וכ)ס כ6נר6 ר*ס. סל  רילי556
 ענסנ 6ר'ם. יתפנ 6ותיות י5ורף נר6סיתכ'.

 ר*ם מ)ו5. מורם ככ5 ת' )ומר סו6 תורסיסר56
 מסר"מ וכ)קוטי ס'כמיו. ל'5יוס 6')ו5 ממום 'ת'"6מרו

 6'סירס )ז6מור . ףי6מרו סכן מס סם'י )וס רמ(כ'
 ותסכמות -סירות )ומר ס6מרו ר*) 6)ו). ר"ת4ס'

 : סר'ת כרמו כ6)ו5 ווס)ס'
 נ)י) *מר כ' תיי*ט ס" יקייס בעפרתכד(

 סתס)ים. קורס ר5ון יסי יוס*כויוס
 יוס'כ 6כ5 יס"ר 6'6 ור"מ ויו"ט סכסכתו6ף
 תס)יס סמחר. יס"ר  סרין רסו6  סו6 וססוטסמכ*.
 כ)י) מכ) מ'מ ור*מ ויו'ט סנסנת ת' ק.וס כמוסוין
 6"5 כס' 6ומריס. סכסוריסויוס

 ס6סייט )מסר*ס.
 כיוס*ג. תן ססר כ) )ומר כ' מ"נוף

 רפ"ו רע*ר סעי' כ56כם מורס סקווםוכסכוות
 ויוס מ) ערכיה ממר )ומר ס)*ס כקי5ור וכ*ככן.

 סמ'6 מי ממכס וותיקיס ענסנ וסו6 ת'סכסוריס
 סר6סוניס מומוריס ר' י6מר תן ססרי כ5 )ומר)ו.

 :  וכו' סיסככקווס
 מוסר*ן מסס5ס'ק סכ)5י תיקון נסשריס , נ'כה(

 ממס)יס מןעוריס סססרס )ומרוי*פ
 קלש. ק'ס. לי. ע18.  נ'ט. מ*נ. מ"6. )"נ,ט"1.
 : ניון כספרי סנממר סתם)ות י6מר ו6מיכק"ן.
 נס' כי ו1'ל. כ' סר"רפ18 נק"6 בנפע"הכו(

 נפר  ס6ופרים -  פומוריס ס5שסכרפ
ספולס
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 ק'מ. מומור ער 5' מזמור מן כתסליס ר*לסמו5ס
 ו6ח"כ ק"מ. ס*ו. מ"6. )"מ. קם'יט5.כ'.%61כ
 מס5 פ"ד )6ס*מ 6סי. נתמגי6 סמו5ס ס)'ססס
 סססו"יס י6מרו סרס נן מסס סמו5ס ס)' סס06
 6ות ו6ס"כ מ' נ6ות סמתמי5ין ק"ע קם4ט5מן
 כחס וכן סר"ס נ"ן 6ותיות ו6מיכ ס' 6ות ו6מ*כסי

 סטק( קר*ע סר"י 6ותיות ו6מ"כ זס. ע*רי6מרו
 ו6מגכ 6סי. סכתמגי6 מסססוקיס סטין קר*עוכסוף

 : עכ"5 סמו5ס חס5תי6מרו'
 נס' וכ"כ מוסי, ססי 5ריקיס 6ור נס' כ'כז(

 סמעתי וז58. סי כסוף כקס5"ס וכ"כוכירס.
 6מר ססעס סר6ס מס סולין ממריגת ממרממכס
 סמכס ו6מר סעיר. ס) מיגן כר נרו)ס 5רססיס
 תס5יס ססוקי 6ותן ו6מר 6מר כ5 סי6מרס)סס

 06 מט) ררך ע5 ר"5: סעיר סס 0)כ6ותיות
 סכת' סססוקיס י6מר רוטיגכורנ גקר6תסעיר

 סמתמי)ין סססוקיס כ5 ו6מ*כ רים נ6ותסמתמי)ין
 כולס וכן ט' נ6ות סמתמי5ין ו6מ"כ 161נ6ות
 6ומו ו6מר יתנרך. ס' נעורת 6מיתית סנו)סוסי6
 סוסו נרו5 ממקוכ5 נירו קנ5ס סו6 סכןכמכס
 ססר גרסס וככר ינו6ו* ס)6 ה5רות .5כ)סנו5ס
 6"כ. כסרר ססוקיס ר6סי סמתמי5יס כו)ות'

 5כו ויכגס גרמיגו ויקנן מסימגו לנו יס5מססי'ת
 : כי*ר ככ"6 ותם6רתיגו קרסיגוכית

 כעי כ' כשמ סרק 6מת ססת ינק בבמעברכח(
 כמו 6כי5חו נעת סתוריס 5תקנ6,

 כטע4ס וכי, ק6 נכוס סמס5מ; סמ5ך )סגיס6וכ5
 רים טטס מ"ם רכס יערות .כסס כי קע'וסעי'
 כי סמו5י6. רסת נסי)ס רקריס סיכ6 ע))כרך
 5ריכיס ו)כך מוקרס סיוחו סמי5תיס ג6מויסכוס
 רי5ס*ר. כמו מסס ו5כט5 ככרכס ו)קרסו ע)יו5כרך
 קםס 15 סיס רססת גוסנין ס"כ כססמטס ססוכי
 כרי מסק15ות מעט סמותכין ק5וות כ' 616מר
 : עכ") נו י6כ5 )6 ער) כ5 )וס ורמז כמס.5כס)
 כ' י"6 ס'ק כסמ"נ קע'ר סי: 6ו*מ בש"עכש(

 כססותס. - י"מ י'ו ט"ו 6ות 6'רנסס
 5מייס י6מר י6מ"כ מעט ויטעיס תמ5ס מכרךכוס

 5מייס תמ)ס סי*5 וי"6 עריף. סמיס רככורוכרומס
 גסנ וכן 6ס"מ עכ*)* סו6 נרו5 סכריותדככוד
 )מייס קורס לומר סק' וכגיו מסטרעטיןסס5ס'ק
 נסס כ, ג, קי' מכמס יסועות כסי )כרך.ו6מ'כ
 ממ5ס יכרך מסקס 5סתות רו5ס 06 63כרסס. זכורס'

 כ5) כתו'מ וכ"כ 5מייס. י6מר ו6מ*כ עעטר0תס
 תס"ו סע" נטצ"ס וכשכ 4 זכו5'6 נסס סק'יפ*ע

 כי כמררס רו') 6מרו כ'. י"נ ס'ק תקפ*נסי, למט*6 סגססמ סמנן ונ6לף זכ5"6. נססנססמטס
 וע" גמ נן מסס כסמס 5סו5י6 סקכ"סכקס

 מכסוגמו. גרמס רכו 5נרכת עכר כרכתססקריס
 ויסהס תמ5ס סיכרך כזס ליזסר ל6רס ר6ויע"כ
 כמס*כ סס6ר וסותס 5מייס )מכירו וי6מרמטט
 סמייס כסי ע'ן טעס ועי' כ6ורך סק' כססריסכ'ו

 ס6ס טעס כ' קמ'נ סעי' נ)קוטיס בנמפע"הי( : ע:"ל, מסרש))6מי
 יכרך )סתות 5מכירו מככר 6מד6יס

 כתוכ 5"ס כרכות סנמר6 עסשי סו6 תמלס.סו6
 וס6רן )ס, סמיס ססמיס וכתיכ ומ5ו6ס ס6רן5ס'
 כרכס, )6מר וכ6ן כרכס קורס כ6ן 6רס. )כגיגתן

 שו6 סכרכס ו)6מר סקכ"ס 50 סו6 סנרכסרקורס
 ויסי' ויכרך תמ5ס סו6 5סתות לריך 61'כס5ו.
 כו6 סכרכס קורס 6כל 5מנירו. יחן ו6מ"כס5ו.
 עי, ס5ו* ס6יגו כרכר )מכירו יככר ו6יך )ס'סכ)

 סכ"5, סק"6 רי"נ סי'כ6ס"ט
, 

 ר6יאי וכן 6ס*מ
 כן ס6מר מנ6יריטסוכ סכ5ס"ק נסס ס'כ6יוס

 סוסר כמחס)סמ
 כססותין כמררס 6ית6 כ' 5ריקיס סימות בם'לא(

 50 עוגוהיסס מומ5 סקכ*ס)מייס
 עשו סיי מר6ורי) רי*5 סס5סשק ו6מר .יסר56
 י"6 ים )מייס זכרגו סמם5ס כגוסמ רסגססמררם.
 גנר מייס 56סיס ססיכות וסגי עית*0 גנרתיכות
 כלנ"ס 5מייס וכססותין 56קיס כנימטרי6 כוסיוס"כ.
 וכ"כ יוס"כ. גנר מייס 56קיס כי סוגותיססמומ5

 : כסמו כ5קיטיסכטט"ס
 נרכיס 6"ר כ' מ68 רף ייייס בנגמראלב(

 ימל6 סמונמ ע"נ יין 5גסךסרו5ס
 6יסיס 56יכס סי6מר יין מכמיס ת5מורי 50נרוגן
 כו5יכ6 כקי וכ*כ )ררך. 5רס כס' וכ"כ6קר6.
 כריסס ול6 רוק6 נרוגס ומסייס י"נ רףדגסור6
 נס' ו:"כ  כנרווס. 6ל  רותתות  לספ  סי9ייפמ"ו,
 :פ9ריכ  רורון  לספ וספני6  ופסייס תוסר  ססר86ל

 וסנס נרס"פ תולרות פ' לכ  נייפל וכ"כככוריפ,
 ירפו6 ופוכר6 כ' וכו',  פיפ  גריי סני  סכ'6יפ9כ
 פ'י  פלוכלין  לססלס"9  פ6ל96 פלם וכוי 6סר6יפ

  רורין ספכים הל6 לת"מ  רורן סנותן הפרלח סרי  נתמפכתו פסיי 9רסו פפי ופפפתיפחללסש:
 סלו היוו הפילו תספפ  כיכוריפ תכי6 כהלולת"ם
 למסנ פיסה יסשר וה-כ  ככיכוריפ יספכ פכיהר9
 יקגי 50 נתפסכתו פלס  כך  ככיכוריפ סילפני
 וסרימ ז'ל סמ) סק' 5ס5ריק ססכי6ו ותיכףזש5



 ש*כנמאיר ד פימן לחיים אפירתענינילקיפי
 כי מידום 1ס ומין כיכוריס רימ סמרימ ממרכו

 סמכימ מסילמוופ וסרכ ס)מ יסקכ ריסמסיד
 : פכ*דמותו

 מלסנ כי. ס' ספיי י' מות 5דיקיס דכרי ב:כם'5נ(
 ו)'ז. 5מייס מומריס יין כססותןימרמ)

 ס'ו דף סנת הנ' פ5 מסס כיסממ מסכי סס*יל*)
 וסי' וח5מודיסון- רכלן 5סוס ומיימ מפרמפ"כ
 וממפט דכריס מרכס מו סותס כסמדס סידופמסוס
 דכריס וידכר סוד י5מ יין כסנכלס מסוססמיות
 דוקמ ו,ס נדכרו. י5מס לססי לממר ופשוכט5יס
 מדרכס תורס דכרי מכ) כט45ס דכריסכסדוכר
 חמרמ כנפ' סממרו ווס כידופ. סמיוממרכס
 וס 5מייס סומ ומפסי*כ יין )סתות סייומיימ
 5וס וס ס )מי מומריס ט*כ וכו'. רכלן )סוסדוקמ
 כי כט5יס דכריס ידכרו ס5מ )מייס סיסיוסיוכרו
 תורס דברי ידכרו מ)מ סמיות ימפט ח5י)סמ1

 ייטנ נס' מ5ממי כי ממרי טכ*). סמיותויתרכס
 ט) מסינטט )סס5הנסשק מ"ו דף תנמ ס')כ

 הומ ממח5ס*ה סמפתי וכו' וחיימ ממרמהנמרמ
 כ' ססרדי נמון כסס סדנר סי' מסס יממחכם)
 ממ)5מ )רוח תרנומו מין 5לסם סמדס ויסיפס'ס

 : וכו' סמדכר כח סומ סמדס לסםסרי
 סדטת ספן )ס4 תקוניס כסס ט'מ קעמןיד(

 כמממר סיס נסן סרמסון מדססמכ)
 מו כי ויפן וכו' פנניס מסכו) )ו סמטס 'מוסחו*5
 כסכותין ט*כ סיין טי ספו)ס ע) מיתסננרס
 טפס כ' נ' דף כ5קוטיס גטפ*ס )מייס.מומריס
 5פו5ס ק5)ס נרס ססיין )פי ססרדח. )קוטיכסס
 5מ סוס ססיין 5חייס מומריס פ'כ למ כיפיוסויק
 ממיכיס וסס 5מייס סיסיס רק כ5וס )לו',יק
 מותס 5ך תסיס ס5ומי ו5ט)וס טוכיס3מייס
 ספי' כק*מ כ' פוד מ*ו. 5סויק ו5מ )חייססתיס
 ספן 5ס4 ממרונ. )קיחת טצס כססמטהמם5"ד
 כמ )כן סיי מתרונ סרמסין מדס סמכ)סדפמ
 מ5ס כמ סיס חיטס רממר ו)ממן. )כסרס.מתרונ
 סמטס דממר ו5ממן סרמסון_ מדס מטמ3תקן
 5כסי וסכד)ס קירום ס) יין כמו )ו ולתלספלכיס
 כמיס תמליס סיס תמלס רממר ו)ממןפ)יו.

 מ' "ות ת5סיות מדרם פי' פ)יו. 5כסרכככוריס
 כי כי מסלס ס*מ ר'ס כמס' מס*מפכ*).

 : סי' סמטס דממר ממן ים סדפת סזןסגרטיורמ
 מסטרס)יסק. מסר"מ סס5סשק נסס כ' שם5ה(

 כיתמ מ5סמ וכס' 5דיקיס נסיחותוכ*כ
 סמלסג מסר עעס עקמסיכ פסר"ס סכ5ס"קגסס

 ו)ופר "ם מפט )סתומ ס' ירמס החסידיסנין
 )חייס כי תנמ. ס)מ 5רס כ) פ) )וס וס5חייס

 ולממק סדין ומכט) פסכר ומלסנ מלס*נכנימטרימ
 סמפר מקמסיכ סל") כסס כ' פוד )רממיס.סדין
 ומנרכין סותיס ססמסידיס רומין סמיו 1סמס
 סורם וממי1ס כן ולפסס )רסומס מו )4סופס)ממד
 כמס' רמיתמ סל*) סס*5 וממר כן סדכרנמסך
 נודקין סמיס כך מותם נודקין ססמיס כסססוטס
 מופ פסס*וין וסמיס סמיס סותס סימ למ5ממותו
 ממרפ סמרוכס טונס כמדס מכ*ם הומ ק)ק)מם

 רסומס מוס מקנ) מחר ומים סותס ,ססרפליות
 : טכ*) ויטופס'

 מומריס כססותין יין כ' " סי' כיתמ מ)סמ ב:כ!'יי
 ו)כרכס )טוכס יין סים )סי ,115)מייס

 סדוס דנסן מסטרמ דסומ )סיסך ח"ו נ"כוים
 ק5ק5ו ס5מ ומ65לו סל,ק דכר סומ )רוכ כינסלס

 מכי5ס ממר כסנ) וכן סיין מרוכ רקססכטיס
 ססת". פ*י מח5וקת כו"כ וכן 55חק. ויקומווסת"
 כדי )מייס מומריס ט"כ תמטמ. ו5מ תרוס 5מוכן

 כרי מ5ילו וכן ו)ם)וס. טוכיס )מייס סיסי'סי1כרו
 )סוס ומיי ממרמ ממר וכוס כוס פ)פקיכמ
 ספ" )' מות מ*כ 5ד4קיס כרכרי וכ*כ וכוי.רכלן

 : סמייס ס' כססמ'

 מסר ימרמ). מלסנ כ'. 5דיקיס סיחות בם'י'
 ו)מס. תיקון לתן )כיס'מ מורמ כממס

 ליכר מדס דכריס כם)סס כנמרמ מיתמממלס
 תיק*ן פ) סיתן מותו תוכפין )וה וככפסו וככיסוככוסו
 סרשמ כי פוד סל'). דכריס כנן מותו מכיריןומו
 סחסר ומס כ'דכרך ס')מתי ס' ' וייממר כוסס)
 סס יורין סיי כי ססס סס ססותיס יודין סלי כיססס
 מוסרשר סס5ס'ק כסס כ' כ*מ דף בפעשה מ5מ.סס

 כסכמ סמלסנ טפס ו5וק'). מיפריס)ונסמפון
 ספיקר )סי תיקון. סימן )ו מומריס )התס5)מורמ
 כדי )כמן סכמ ימסונ סומ כמסר )מ 5כמן.כימתו
 יכו5 ימכרך סכורמ כי וכרומס. נסמורס)טסוק
 כימתו עיקר רק ככימו. סרלסחו מדס 5כ)):ומין
 לססו. )סם)מת ס5ריך מ5קיו )קנן סומ.)כמן

 ע*כ יסמתי. )מ)ק סלונפיס סני5ו5ותו)ספ5ות
 ופ*ם ככ") )ס1כירו כדי תיקון. מי)ת 13מומריס
 רנר סכפם"ע כסס ססי' סממיר מור כססמסכ'
 ממפוונפו כרוך מוסרשר סכ5ס*ק וכסס ונמיס.נחמד
 סמו)ס :סיסתס ספ'י ס)ספמיס זה מס כ'ו5יק')
 ס' יוכ) ס5מ יתרסמ. סרסומס-סמי

 כצי )רסמותו-
קסקפיס-י- סככ)עין קרוסומ יי5ו5ות סים רק כ))1סמיס



 ברכחענע'למיפי6*

 )סם)ותן לסמתו )סורס סייכיס ססס ס))ונכסמיס
 סס*נות כ) סמסנכ סיכת ו,ס מסן סיסתספ"י

 : וכו' )סם)ותן')סרסז כרי מסס לסתות סמו)ססמוכרמ
 מוירופסוכ סס5ס"ק כסס כ' סלסנית בבכ!'לח(

 רכו כסס סקרוס ,רכיכו '6מר ון").זי*ם
 התפ)ס 6מר ז5וק)ס"ס. ע)וכ)ין י5מק יטקכמוסר"ר
 ו*כרך כימילו ישס 5ל5לת יקמ סרף ייןססותין
 כסמ6)ו י"ס ס535לת יקמ סכרלס ו6מרססכ)
 סע" כן .' סי' ס"ס )קופי ועיין כטמירס.ויסתס
 י6"5. פ) תיקון מפנין סכ' מס מן וסע")"ע

 ססקפיר מת"ס נע) סנ6ון נסס כ' נ)קופיסנפם"ס
 פוכיס )מייס )ומר ס)6 )מייס )וס וס סותן06
 רק ר"). ק))ס כנמפרי6 תיכומ סלי ןס כי)כר.
 פוכיס )מייס 16 ו)כרכס. )מייס' 16 רוק6)ומר
 לוהנין. וכך כימר 6)1 תיכות נ' )ומרו)ס)וס
 מוס"רר סכ5ס"ק כסס ספר כ6יזס ר6יתי וכז6סשמ
 : פ"ו מקפיר נ"כ ססי' וי"ע מ)וכ)ין י5מקיפקכ
 כסס כ' כ"כ רף כ)קופיס 'קריסין פירין בבם'למ(

 פ) ס6מר וי"ם. מרווין מהר"יסס5ס"ק
 6ותו קורין וסמסיריס סס*לס קורס י"ססתיית
 ק"ס 3קר6 ז6ת ' כפכור ו6מר סכפס*פ. ס)ק"ס
 6ילו ס"ם פפ'י סרין )פי כי יטן סכטס'פס)

 י"ס סותין ו)כן , לססות כ'ור6 6מרולס כרכסמכרך
 ס"ם פי,כ 6ה"מ פכ"). מ"ו כפסות כור6 סו6 יה6ס)6
 פ) כר96מ ' )כרך סכ, קקש6 כפו"ן ר"י סי'6ו"מ
 נמנ"6 ופי' ספפס ום"ס קפז סיפור פ) נס ,"ס
 פיפור רוק6 5ריך כי"ס ר6פי)ו סכן סק"ר 'ק"5ס"

 ס) סכוס , מוררין ס6יך ום"ס ספפס ום"סרכיפית
 ספו)ס פ"ז. מס"כ סיפכ"ן כסי' ופי'ססיטור.
 6מרולס כרכס ומנרך י*ס ססותס מימומריס
 )כרך ס5ריך כסיפוי סתס 06 כטר). סו6ממנ'ם
 סתס )6 ו6ס כפר). סתס סר* 6מרו3:כרכס

 כטר") מכרך ום סרי .י)פי)כסיטור
 פ) ר6סס ע) ככוכם )י)ך ' ס"מ חי' סכ"י כ'מ(

 סק"ס קפ"נ סי' 6ואמ בש"ע : סתתתוןכוכם
 כמ5לפת סמ,ון כרכת ינרך )6 סי"ס כ' סנ"מ ,וד).כן

 כננל ויתפפף ר6סו. פ) סכוכם יביס)כד.יק
 כימיר מכרך ו6סי)ו . ססק) ממ5ית וכ'סם)יון.
 ע)ף. רמרי' 6ימת6 ר)סוי ס)"ס ו:"כ כך.ילסוב
 6רס כסנסנות וכ*כ סרכ וכס"ע ככ6ס"פ.וכ"כ

 כ' ספין כ"נ סי' '6"5 כס' וכ"כ מסר6נ.מסס'נ
 )יזסי סס ספורסוכררך

 ססו)ך כוכם )ו סיסין
 מ)כר סמזון כרכת כסטת ר6סו פ)' )כיסכ~נכו

 לוסנין וכן כתפ)ס כמו ר6סו סם)סק6פי)
 וכ"ג טכ"). כמ15הסמדקרקיס.

' 

 כש6 רף כקס)'ס

3שא'רש ד' סימןהטזון

 רף מ"6 מסרי"מ וכ)קופ' ו' סטי' מ'ר ס"וכקס"ם
 וי:פכ ס"ם כסס ר' רף מסכ' ום" הכ'מ, כססקי"ר
 וכס' ס)ס"ק. כסס מ' 6ות כר"5 וכ"כ ויפכ*ן.פליס
 כסס כ' פור סכימ. ככרכן וכ'כ ס6ריו"), טפ"י יסרןתפ4

 סכוס: ס) יכיך ל6 סהימיר ס6ריו") כסס סכןכ6ס"פ
 מ6יר מכם) מעסס כ' ססמיס 6רינות בכ!'מא

 מת)מוריו 6מר מקיר סלס , ון")לתוכיס
 ופסס יעיו כ) סמיס וכיר6ת כמסירות מתנסנססי'
 ,וכס סי' ס)6 נרו) 5טר )ו וסין כמו כפי5רקס
 כקפלותס ימיתו )ו ככו)ריס סככיס סכ) כליו.)נר)
 ס)6 וקעיפות וסנו)ות רפו6ות רכר סלימ 1)6ר")
 נוסע סין 6מר פעס כ)וס. )ו סוסי) י)6פסס
 וס6) ווטף. סר ור6סו רכו כו וססמכ) סק')רכו
 מפסיך מס רכו )ו וס6) 5פרו. )ו וספר רכו)ו

 מססיו כ) )ו וספך ספו)ס. כ,סוסלסנותיך
 והכל מתיק:יס סרר:יו רכו ור6ס ססי"ח.כפכורת
 סלסנותיך כי5ר רכו סור )ו וס6) סמיס.)סס
 תרע )ו פלס סמ,וון, כרכת וכסטת 6כי)חךכסטת
 )כית לכלס ס6כי סקין כימי פפמיס 6י,ס6סר
 הפליוליס כנרי פוספ 6לי ממימות מרוכ וינםפיף
 ככנרי 6ך )6כו) יוסכ ו6לי מטפ, )סמקררכרי

 6סר סע)*וליס סמ)כוסיס כ)תי )כרסמחתוליס
 כרכת כך מכרך ו6כי סמו5ס כסס סו3ך6ני

 קיכמ סוסו הלכר לורם 6כן רכו )ו 6מרסמ,ון.
 פליך תקכ) )ט5תי מסמם 06 וככן כייךמיתת
 כו6ת )טסות פור תיסיף )6 וס)6ססמסיוס
 כנר.ך כ) ל)כוס ס)מגך פ) כסחסכ סוהרו)פו)ס
 ז: וכיר6ס כ6ימס כננריך מפופף כרסמ"וותכרך
 וס)6ס סמיוס )ך פרכ ו6ני ס'. )פכי 6סרסס)חן
 וכן כסס. ותסממ )ך סגו)ריס כליך סימיותזכס
 סק' רכו ס5וסו כמו ופסס )פסות פ)יו סקנ)סי'
 רור ור6ס וקיימיס מייס )כנ*ס ססי"תווכסו

 : פכ") יכורךיסריס
 סמו6) . ונתפ6רת כן )סק"6 סס בנשע"וומכ(

 )סנימ ,6ין כן. סר6ס פ)נסנהות
 ונרו)*ס סמזון כרכת כפת סס)מן פ) ריקיסכ)יס
 זכירס כס' פכ"). יוסף ככרכי וסכי6ו כוסל,סר*ס

 6ות ס"ר פרק סיסר. כקכ וכ"כ סווסר, כססכ'
 .ס,סיר 1') )ורי6 ס)מס רכילו 11"). פיו 161תי"ר
 כסעת סס)מן פ) ריקס כ)י סוס ישמורס)6
 )ירן ומת6 וסו6י) מ)6יס. 06 כי סע,וןכרכת
 )הטו)ס )ס,סיר מ)ת6 כיס 6ימ6 ריקיס כ)יסמפליני
 ממ3ו ירמיק נפסו סומר ו)כן ומנוסס. כרוקססו6
 יר5ו 6סר ו6סס 6יס )כ) סזסיר סווסר כירם
 6י,ס פכור )ססתד3 )סעירה )י3ך 16 )ררך.)י)ך

יקי



 ביכח"נינילנהיכםי
 47כדפאיר ד' סימו הט'יי

 ריקיס כ)י מניתו כ65תו יסנפ 06 לו. ס5ריךרנר
 וסכי6 )סררס. 1)6 )ררך יוס נ6ותו י)ך )66וי.
 מס )ך סים )סיימית ס6מר סנני6 מ6)יספר6יס
 כוור6י ס6 סיכי6 6מר סמן 6סיך ותממרננית
 יורר סטוכ כסנון רכתיכ ממס כרכס פ)'ךימול
ונו'.
~ 

 סנרכס 6ת ס' 5וס סס כי 5יון סררי פ).
 וכו', נרכת6 )ית תמן ריקיס כ)י מל כן ס6ין.מס
 סס)חן מן ריקיס כ)יס )ססיר נ*כ 5ריכין,ו)כן

 : סכ*) וו נ6וסרס ורי נרסמ"וינססת
 6ו*מ בנעע"עמנ(

 סיי.
 ם)סס כ'. 6' ססי' ק5"ר

 6חד כנ וכירך וסכחו כ6מרס6כ)ו
 כרכו 06 וכן וכוץ סוימון מסס כט5)ע5מו
 וכירך, מסס 6חר סכמ 06 6כל מטס.ססניס
 כירך סכנר 6סם*י סם)יסי. טס )ומן יכו)יסססניס
 ירי יו65יס וסס מם)ו. ס6כ)נו כרוך )ומריכו)
 סנ"ס וכו'. וומון ירי יו65 6ינו וסו6 וימוןחוכת
 סנס6ריס ססניס 6ף 6חריס עס וימן -ס6מרו6ס
 כריני וכרס"מ סרכ. כם*פ וכ'כ )ומן. יכוליס6ינס
 מ*ס סיי ונקם'ם וסיענ"ן וי. ספי' )וימון5ירוף
 ונירך נמויד פנר 6ס וס*ס יס'ק. סרשמנסס סק"י ונתו,מ נן ספי' מ"ח כ)) ונמי"6 ט"וסע"
 כ' סור מסרי"ח. ונ)קוטי ס)יו. )ומן יכו)ין)ע5מו
 סניס 06 6כ) סת 6כ)4 סנן סרוק6 6*רכסס
 : עור )ומן יכוליס 6ינס רכר ס6ר וסם)יסי סת6כ)ו
 כיחר ס6כ)ו סניס כ'. י' ססי' 5נלהש"עמר(

 סי5טרף ט)יסי )נקם )סס.מ5וס
 כוית )6כו) )ו סיתנו רסיינו וכו' )וימוןעמסס
 רכעינן "6 עמסס. וי5טרף ""רונס נכרכססיחח,יכ
 וי*6 רנן. מיני כס6ר נס רסני וי*6 סח.רוק6
 ר6סילו סור 41"6 סני. ירקות 6ו סירותר6סי)ו
 מוז מסקס מ6יוס רנימית סותס רק 16כ)6ינו
 נמסנרת- וכ' וכו'. נוסנין וכן מ5טיף' סמיסמן

 06 ר6סילו כ' וחי*6 - ורו"ם ומנ"6 סססם)חן
 )ומר ויכו) סמסס. מ5טו4 מיס רנימיתסתס

 כמסרי"ח ומין 6כי)ס. נכל3 ססתיס כי מם)וס6כלנו
 -: כוסמםשכ

 ונסרר 6מרוניס; )מיס סימור מין סחכי6 כ:'מה(
 סיסור רו*) נתנו ס)6 6ם'נ כ' סיוס-
 (1 ו)סססף ירו- מ) מיס מפט )חת 6ין 6מרוניסנמיס
 מליסס יתן 6% יותר 6ותס מ)כ)ך 6ררכ6 יכינ:ו
 ס9ונר מקוס נ) 56נמותיו )נקות סיוכ) נוימיס

 : יריו פ) 6סר סליכ)וך )סי וססל סת6כלע5יסס-
 6כ) נרסמ*ו קורס יריו )נננ ס5רהכיס :'נ6*6
 רמת -.רכן ניגונ י6'5 ג' 6'י נסס _ ונ,ג)8מגמגימ

 נסמס. קס*6 סיי יסקכ ככ6ר וכ"כ ססוסקיס.רוכ
 וסי' כרכ*י כסס סכ' חייס חוקי כסס כיסור

 וסמק") מ6ור כסס ליוסר 5ריך סקכ)ס כסיס6ריו")
 ו6סילו וכו'. וסנותיו ימיו מק')ין 6חרוניסכמיס
 וככרכת כו. לוסר 5ריך חריכס סת רק 6וכ)6ין
 ר6סי כסלוטל רי כ' י"ו ססר כינס סמריסכית

 ע) מיס מסט )יתן סיוסנין מס 6כ)56כמותיו.
 ר6סי סמ)חלח 6ו 56נמותיו ר6סי נו ומטכי)סם)מן

 טסס סוס כוס 6ין כמיס סמלומ)מ ככ)י56כפותיו
 )י) 56) לקמן ום4' כזס.' ר*ר סוכר ר6'ן וכו'וריח

 : ונרסמשו קייום ס) כיס מסניןסכת
 כי י' סעיי נ' 6ומ ה*נ . 5ריקיס בדברימו(

 ק,רס לומר מנסנ 6חרוניסנסס
 כסנטסין. ווע)ין מיר רכותי 6סכנ*ו כלטיזכר0מ"ו
 וסוכרס ו6וסרס סומנס -כםי דקרוס6 מי)י סכ))סי
 )ומר 5ריך מם"ס כוימון )סמום רסת! סמסוניןסיתנו
 מניניס 6ייס מע"ס סרגיס מח:ות רק תנרך לןסנ

 סנס כרי 6סכנ*ו ג)סון 6ומריס ס*כ מוסססירום
 )רכריס( כווסר וכ' ס"ומריס מס וירסו יכינוסס

 ססיטי6 ס) כמ ומתיסין מכניסין וורכסומגס
 : סכ") 6חר6'

 וכ'כ 6נרלכס. נסס כ' סם"ו סעי' בפשע"המז(
 מסורסיס נסס מי ספי' מי 6ותכר"5

 נכסמ*ז ור"ח וחוס'מ ויו"ט' נסנת ס16מריסטטס
 סססכת מסני נח'רק; מנרי) וכחו) נחו)סמנרו)
 נו6*ו מ)6 סו6 ומנרו) החו) כננר נדול 3.לךסו6

 ומיר*ק יו"ר חסר סו6 ומנר) נרו). מלך סו6 נו"6ומו)"ס
 כתס)יס סו6 מנר) וסור . קטן מלך סו6 יוארכ)6
 סיי וכנר כנכי6יס סו6 ומנרו) מ)ך ס" )6ומריין
 מקה6 קי6 וחרם סנת )ינר וס,מן מלךןדור

 כנני6יס רכ' 'מנרו5 )קרות , ים ומורם כסכתכ)ומר
 : מכ") . נכתיכיס רכ' מנר) ו)6 מקר6סקורין
 ופי' כ' סק"6 נסע'ח י"נ סי' 6ו"מ 5נש"עמח(

 ע) (כרך סל6 ס)'ס כסס סכ'נ6*ר
 )יותר קר 16 ניותר חס ססו6 פסקס 16מ6כ)
 סק'ח מ*ט' כ)) כתו"ח וכ'כ )סססקס. )חוםסים
 נור- חכמס כימומום וכ*כ עוד. כוס מסכ'וע*ס
 .16 מ6כ) כי סירופ ומסייס _ נסמו י' ס"וסנ

 מ6ור קסס ניותר קר 16 רותמ סכו6מסקס
 סממו5ם ' כררך ססו6 כסיר6ס מ*כ וסיניס)סרי6ס
 כ'ו רף תמיר מס' ום" מכ'ל, וינ)פ ע)יויכרך
 מסס מטס כסס כ6*ר כ' סור כ' כסעשחמ"כ.
 ו6מ*כ חמ)ס יססוך ק5ת ססוסך מיס -)סחותסרו5ס

 ויומר סססקס מסוס סטקס כגיס'גיכרך*וג'
גר6ס

 כף*- סח5ס י5סש 85סל כ5נאן גו*



3שאיר ף פטז ברכהןענינילמיפי8'4
 ס" כקס*ע וכ'כ עכ*ן. סכרכס כיווי מסוסנר6ס
 כסמו. סק'ד מזט כ)) נמו9מ וכ"כ ו' ססי'מ
 וכמסליומ סס. ומו' פ*6 ק"ו ק9ס דף מו)ין מס'ופי'

 : ד' מסלס ס"מ מר4מומ מס' ורפיססדר
 מסידיס ונמסלמ . יומ59 ונס" ס6ריף) בנש"עממ(

 קורס )6רן מפט ססוסכיס הטפסכ'
 מסלי וכן כמיס. סכמוך סמנו)נ)יס יויקו ס)6ססמיס
 ספי' כיט דף 6"5 וכס' . סיסר 6ור כס' וכ"כסט(יקיס

 ופ" סק"ד. משט כ)) וכמו9מ ס6סירם. ממסר"סי"מ
 מקמ"ט סעי' סמסכ"ן וכ"כ קכ"מ* דף מ"6כמסר"מ
 ו6מר סיסמס קורס )6רן סמיס מן ק5מ )ססוךס5ריכיס
 מ"כ כד"5 וכ9כ 56)1. 6דס כני יס 06 נ"כססמיס
 וכמס סכמס וסטפס מדם י)קוט כסס מ'6ומ
 סמ6 )מוש ים' ע9כ נסמיס. ים מנו)נ)יסממיס
 כמקוס יטמס. )6 ופ"כ רפס לסמס 6יוס כוינו6
 סס סמנו)נ)מ ולסם יומר סכימ סס כיסק)ומ
 וטוכ מסכ)י כידו יסמס רק כיומר. 5ערסוכ)
 מפט יפסוך סס ונס )סנימ סמיס סיקהיומר
 סו6 מסיו מיס מפט ססוסך ומי סיטמסקודס
 סיסמס מס סמיס 6ומו יויק ס)6 נדו)ססנו5ס

 : מ, ס" לימ6 כ6)ם6 וכ"כעכז).
 כתס' וו"). כ' סי"ט ספי' סכסס סמירמ בכ('נ(

 ד' וכ)י) סכמ כ)י) כ'. קי"כ דףססמיס
 יוס מכפוד סלם6כו 6סי)ו כ6סי)ס .מיס יטמס)6
 6יוס יס)יך מ6וד 5מ6 ו6ס רפס. רומ סכלממסלי
 סווסר כסס כ' פוד : יסמס ו6מ"כ )מוכודכר
 . סרכיס 3רסומ סוסכיס מיס ע) יפכור )6וים5ח
 5רומ ק(ס כי נסס ירמן 65 מסס ססמסמיס
 ססמס מיס רע"ו. סי' סנ6וליס מסוכומ כ"כרעס
 סכרכס ממממ )עכו"ס 16 5כסמס סכס6ר יהן65

 כ' -כ' דה נקם95ס מסידיס. צס' כ'כ ע)יסססכרך
 ממלו ימן )6 סמו5י6- פ)יו סכיך )חט ס"מ.כסס

 סכ) גסס כ' כ"כ דף .מ61 כטפ"ס וכו'.)3סמס
 )נוי ' 1)6 ופוף מ:' נסמס ' 5ס6כי) ס)מכו

 ס" נ"י ועי' כמו5י6. ממיכמ .כס סלונעממממיכס
 לוסניס וסעו)ס סכ' מ*נ ס"ק כממ5סם'ק, ועי'קס"ש

 סלנעס נהקוס סנד~ס מסרוסס נס מפטסקו5סיס
 : עכ*) )סתו5י6 סכ5עכסריסס

 )6קסין כסמוכ) כ' מ' סעי' מלסניס בבלמופינא(
 כ6כ5עך ' -פס טסיס"י5יך ,6ו

 מפרכין ו6מ"כ קדרומ ככ' 5כם5ן ודרך)נ6נד5יך(
 מ(ו'לומ סמיני 6פ סמ"מ יוכ נסנו כך , ימד.6ומס
 רק 5נרך סמין' ססיעס' מיעוט וסכ6כ5סךסרו3
 6ך טס*מ נור6. )כרך ו6עור מותחע 1ניכורמ

 ססק יס 16 סרוכ כ*)סך 6ו סוויס סס06
 כוהש 3נד מותומ מתי ממ)ס סי6כ) וטוננרכס
 כרכומ כ' וינרך' עירוכ כ)י כוימ 5נד כ6נ)עךוכן

 יכרך 6מרונס כרקס נס 161 ימד יערכסו6מ"כ
 כססק 6'ע מכניס סכן ממכ וסמסלס כרכומ.3'

 ססכ) סרוטנ ע5 נס סמנרכין. ו6ומ )כט)ס.כרכס
 כני כ) ו6ס כן. )עסומ ' ומ"ו )כט)ס מכרכיןוד6י
 כ) ויסטור כנ") יפם5 סכפס'כ סני 6וכ)יסכימ
 ס) עיסומ ממיכומ כ' מסדו"מ כ6ש6 טכימכלי
 ע) ממ)ס : 5כרך לוסג : 6לי - קטליומ פ)מטיס
 ו5כרך נסס'6 כקטגיומ ע5 ו6משכ כמ'מספיסומ
 ככ6ר וכ"כ פכ"5. וכוכ"ר סממי' פ5 סהכי)ס6מר

 : יסמו ק'6יפקנ
 נ'. סקי"ט ננ6ס"ט ר"נ סי' 6ו9מ ב:ש"ע3ב(

 סר6 ססכ). מנרך וטיי6 ק6וועופ)
 .:פקכ סכומ כמסו* וכ"ם מ' ס" מ"6 6סרןמטס
 ונמסו' ט' סי' קטכומ נס)כות 6נ) ס', סי'מ"כ
 נור6 )כרך ים דמריל6 כ' 5"ס סי' מ6ירומסליס
 וכ"כ וכף. ססכ) )כרך סלסגו 6)6 ס6דמססרי

 ר"ד ס" ככ6ס"ט וכ"כ ססכ). )כרך ססכסע"מ
 כס' עי' כ' סק'נ ר"ד ס" מייס כ6רמומסק'י.
 כ' 55כ וכיסס * כ"ס סע" כ"כ ס" סמייסכף
 נכרכס סיס סס)ונמ6 מטעס ר6סולס כרכס )עלין)כוין
 ק6וו', ע)6'

 כססקע 5כרך וי"6 . כסס"6 )כרך די"6
 06 ממ5ס מיס ע) )כרך טוכ ע'כ ססכ5. )כרךו"6
 ססכ) סכרכמו וכיו5ס ס5יקור פ) 16 )מיס5מ6

 : סק6ווי6 ע5 נ*כויכוין
 קוכם סדרמ וכס' כ'י כשמ דף ק"6 ב:מןע"הנב(

 מכעיס , סועיפ ומס - ע"ש כ'סס
 ו6דרכס ססכ) רק מכרך 6ינו סוף דסוףנמקלמן.
 יומר יסיו סק6ווע 5סטור כסירוס ן )כוכסיסכמ
 עכ'). .סוכוג(יס 5סלך 15 סר6ויש כרכס )ניךסנרמ
 6ו נסקמווע ס5יקער טטוכ5ין נסנו רכיסור46מי
 וימס ססכ5 כרכמ שיקער ,צ) ומ3רכיןנסטע"ס

 : טע'ס עכ*) עום4ססס

 כ, , -"מ ע*ק ~ ננ6ס"ט ס"ט סי' 6ו*מ ב:ש"ענד(
 ס" 6סריס כעטס וכ"כ כ'..5סרמ

 ס'ס מי 6י סע" - מקס"ד מץ,וס" סע"מקם"6
 פי"1 16 קתי6 כנוקר )סמומ רם6י ס)נ מ5יסמ)1
 6ן. לע" ט'ו כ)5 כמי*6 וכ*ג וכף: 5יסערכ65
 ף. סעי' מ' .,סי' וכקס*ע כדס'מוכ"3'

 סונמלנמהרו1ס סרדנ*ג דעמ סו6 כן וו') סססמנן וכ'.וומ*
 וכויגמ . 45קער. עסנ . 5ם6ום )קקל נוסגיןוסשו5ס

סוומו



 1" נת""3"ומופי
 49כהמאיר ד

 ס5יקער כסנומן ווק6 סו6 וס6מרוניס.סרוכ*1
 ווסו ימסור סומ 5מתק סטפס מו סקמוועכתוך
 .סיו לתוך 5יקר מעט 5וקמ 06 6כ5 נמוס,לרך
 ס5יקסר כ5מ 5סתות מ'מ וכמסט כ*ון ססתיסכפת
 נסושט ום" ע5נומ' 5כו5י וסרי נמוס ככלל 1ס6ין
 וננרכ'י ון סיי מסס ססיכ ונסו'ת "ו וקי' 6'ס"
 ונחתן מ' סי' ר'ס מערכת ממו וכסוי פשטסי'
 סס כתושמ וכ'כ סכ"5, סטוטסות כסעיסוסר
 נרירס מסנס נסס ס5מס קס5ת כסייור וכ*כסקשר,
 וטי' ססתיי, נטת ווקמ ס'ו 5תוך 5יקר 5יקמ5סק5
 5יתן סיתר סכ' סם19 מות ס*י מסורתכסושם
 ס5יקער יכי' :5מ סטיימ מו סקמווע כתוךס5יקער
 מ5נ סס קמסט 5סתות סמותר סס כ' עוו.כעיןן
 ומין ח5ם וו5ת 5סתות מין כעיון ם5כ רקו5יקער

 נסיס'י יטקנ מ5ק כס"ס ועי' ע'פן מלכ רק15
 מס כ' סק'נ תק5*1 סי' סמנן נמלף "נ,סעי'
 ווקמ 5ספות ס5נוו ע5 יממור כסנת ר*סמל

 55מת כוי וכו' קמווט מו טיים מו מיס סתסלסקווס
 וטי' סיוס מ5ות ממר עי סתם5ס סנממך מעליתפחסם
 : סמומ5 טולת כסס מסשכ מ' מות סלסםכסמירת
 כורמ נטלין כין 1' קע" מנסניס בנלטופינה(

 סנס וטייט קמווט ממרנססות
 כ5ומ כ' סתכימ סרכ יכרךן ס5מ כן 6וסטנמיי
 מכי5ת נכוי לניטית סותס סמס סנסניןכרכת
 כורמ יכרך כ5יס ס5ם סמוכ5 נמסך סיינוסרס
 נימו, רכיטית ויסתס סי5טנן לסמתין ומש5נססות
 לטרך סומ סרס מכי5ת סיעור כן ט"ו ס")נמתשס

 ססשק' לסנ וכן ס*מ. סתלימ כל" וכ*כ מיניט(מ'

 יוסף ר' וס:ינ סמו5 יוסף ר' וסס"נפ5מ:ון
 טכש5. ת"מ ווכ לסנו וכן ו5וק5'0,פטמרגמסמ5

 נסנסות ס'ס ר'ו סי' מייס כמרמות וכ*כ06*מ
 כ"1 סי' מ"כ ממירות סליס כתסף מ5מתיודלן
 לססות. כורמ 5כרך ססוכימו טח1 סי' ממםהצו5ל
 מינוך נולמת נט5 וסני סושמ כטל סמ נסנוכן

 סרמכ*ו, וטת ו1ס כ' י"מ ס.' מכמס כיסטותעכש5ן
 י:סזס, 3ועסס נם' מ5יסן ומסרשי סנר'מ רעתוכן
 נכוי ממס ננוסקס סנוטרף סומנ"ס ועתוכן

 וטי' טכ"5, ככך כתייתו סירך מסלי סרסמכ*5ת
 ס5יקטר 5וקמ םס סכ' ס'ס סי' סיק מסר'סגמו*מ
 ססקס ו5מ נוגטרף 0כ5 0מסקס עליו וסותס סיו5תוך

 וסו"נו מם ומנורי מת"ם נסס יעקכ ככמר וכשגסנמתו,
 כי"ק: כנוסרשס כנו"ם מוירוטסוכ ומסר5*ס יעקנויסועת
 מייס כמרמות וכ*כ מ' סעי' נן כ5ל 3מי*מ סנ'נ0

 כק'מ ועפ'ס מ*נ ספיי ט'ו סער סכיפוככרכע

 6מ סופר מעו נססות כור6 כרכת 11'5. כ'וף
 מינו 5סיסוך וכן ס3ו1ון כרכת ו5מ ס5ם מטיןכרכת
 וכר ט5 לססות כורמ כרכת נירך ומססוטר,
 כמשמ כ' סנומי'( ע5 )סי' ס5ם מט*ן 5כרךס5ריך
 מוסן, כסס סוטר ומינו 5כט5ס כרכס וסף ר"מקי'
 וקווס סממ". ט5 מ5כרך טי" מסם מיןע9כ
 וטי מ5"ן ככוו סס כרוך יממר סממ" ט5סינרך
 כ*ה ס'ק ר'כ ונק" כ" ס9ק ר"מ ס'סכמנ'מ
 מנשמ כסס כ' תקע"מ מות ס'י תסורתכסו'ת
 גשטס מס סושו. וכטיקרי ומ"ר ססק5תגמ5תז
 י5מ 5מ נסמ*1 נמקוס סת ט5 סממ" ט5וררך

 : כרסמ"1 ו5כרך 5מ"רתריך
 נסה סס. סמירס ממסת כי סקו"ך ירך ב:נם'מ(

 נויני מנוסמ ותמרכ, 1.ת, ורימון,ותמנס,
 כ5שמ )לקרמ וכוסנוין וסטורס, מטסן סס,ונן

 )נקרמ פיסון סמכטר( )נקרמ סוט5 סכו5המרקים(
 5תיכת סירוס עס סנוון סמומריס ומסקמרין(
 סמנוס כל כו5ל ונן תינת כי טטות סומ )קמרין(ונן

 כ5סון סיסון סומ )וקמרין( נקרמיס ונן כו5סנויליס
 : נסנוו קם"נ סטי' כטט*ס וכ"כ . טכ"5סקוום
 נוסמ כ' טרכית טליני 3וסרי"מ ב:לכהרמפינח(

 ס' ססכיכנו 5ומר ויוןסרורי
 וכסכו5י ר"ט וכסי' כרנוכ"ס כאכ 5ס5וסמ5סילו
 וסמר"י ססרו סרורי יוסמ מך כו, וסכלס5קט
 5כם5וס מכילו ססכיכלו 5ומר וסמנוורססוסרמ"ק
 ימנור ו5מ 5ס5וס מכינ"ו 5ומר תסלס כטיון וכ"כטכ"5,
 5כיכ וסום 5"כ יף כ1וס"ק לסוימ 1ס לוסמ מי' וכןס"מ
 וכסי' נורו1ין מסר"י סס'ק כסס נסו"ס כסי' וכ"כטכ"5.
 וכוי לסלוס מכיגו ססכיכנו 5ונור וכמל"מ סכתיר'

 : יפאס 5נוקוס כליס ומנו מכינו סומ ססק"כססג1כס
 5טנווו סמוקוקיס סיסנו סרנו"מ כ' וטכםנפ(

 ס' נרוך מלו ססוקיסנממירת
 י"מ, תסלת כלנר סגתקכו כיון ומנון מנון5טו5ס
 ומס נויוסכ 5ממרס ט:כ ויותר סטו"1 וטתמך

 י"מ תם5ת כנוקיס סיסי' לתכוון נוטותומונורס
 וסכ"כ כרכות י"מ סנית ממ"כ יתס55 מיךמ"כ

 סרנו"פ. כסס וכנונ'מ ורס*5 נוסרי"5 כססכנוט"3נ
 מ5 וס:יו יתסלל 5מ וטכ*פ מ*ר כסס כמסאטוכ'

 מך נוטונוו סימנור תם5ס כטיון וכ"כ טכא5,סקיר
 מ'מ כסס יטקכ ככמר וכ' 5נו1רמ, סניו יסי'5מ

 כט5נומ טנוווס מסמ"כ מסיר רנניס ככווןווקמ
 ט' סי' וכקס'פ קסזומן מין 5נו1רמ ס:יומסילו

 5ונור יס עינילו ירמו סטו כ' י'סטי'
 סי"מ לממר עו רמוס וסומ ממ5ת מןכיסיכס,

4קי



86'
למיפי -  ע3 מו ויכ6 יםלה )הכרק 656 )סססיק .6סור - .-י-
 3ורך דסוי מטוס סססק סוי ד65 מותרומשר

 . . סכ"5סחם5ס
 כ5 סיס ט' נ' ססי' מנסניס ב:לנהוכ1יס(

 )כרך כ' וס6מרוניססרמסוניס
 סמעס ספ5 ק"ס קידס סינס מכ5י המסילכרכת
 מסיריס וכמסנת מייס סן סרי כס' סמרי:"5וכ"כ
 סיוס ססדר סכי6 סמנ"6 . רק ומ3וס,וככניד
 סלוסליס כסרו6ס כממרונס סמסי5 כרכתסיכרך
 סכיט"ג ססינו וככר סיניו, פ5 סינסמכ)י
 , 5מ מסודי ו1"5וכ'

 כי היוס סדר ככם) נסנתי
 כרכה, כ5י יסן ונמ63תי סינס תמעסני' סןיר6תי
 כתכו סכו5ס סרמסוניס מדסת ל1ו1 מיןס"כ

 6הרן ממיס וכס' רכ6, מ5י' וכ"ס סכרכה5סקדיס
 וימס סר6סוניס מנדו5י כססריס סכי6 ססרוי)נ'

 נסנו העו5ס מך סכרכס לסקריס כ' סכולס6מרוניס
 ק"ס ממר 5רכר ס6ין סרמ"6 סכ' )סיכסרס"י
 ס"כ 5דכר, רס6י סיסי' כדי סכרכס מ6מרין5כך
 )רכר מותר הדין מ3ד כי ע:ות ט1ס לסוריםיס
 סמו3ימ 5מכרך רומס 1ס ס6ין סמסי5 כרכת6מר
 ס6רס כיר מוסר 1ס 6ין ססרי מיר 65כו5ס5ריך
 11 כרכה רק 5יסן, יכו) 6ינו סכרכס 6מרסכמ"ס
 סחומרס ססכיכנו כרכת סתקנו כמו 6נכנס"נתקנו

 וכן סטות, כמס סי סומ סעדיין 6סם"יככסכ9נ
 רומי מסקיר כירך מומריס 5סולס ס' כרוךככרכת
 כרכת כך ססות, כמס סר סו6 ססרייןמסם"י
 כמס 6מר סיסן מעם"י )כרך מרס כ5 מייכסמסי5
 6ס ו5סתית ל6כו5 ו6סי5ו 5רכר מותר 6"כססות,
 כ6 כמס.5 כרכת 6מר מס וכן 5:ך, נמ,ןסו6
 כ5 לרנר מותר סמורס ממנו 5קנות יסרמ5 מונוי

 מ1ס נ1כר ולמ כס"ם 1ס סכי6 למ סכ"י 5כך3רכו,
 כסס סנימ סרמ"מ רק וטור כרמכ"ס ר6כוןכסוס
 סל וסמכו וכו', 5רכר כלמ נכנו וסרוקמהכלנו
 סלס, ורומו מסכככס ס) כ5כככס 6מרוססוק
 סמוטנ 51וק"5 מצאנז חיים רכיבו סס"נו6מר

 יסן ונמ סמסי5 כרכת 6מר כ"ם גדיכור5סססיק
 כלמ כמוכ5 סמם,ל כל6 סיסן כי כרכס כלמס"מ

 דור רכינו סס"ק מורי מסי וסמסתיסמו5י6,
 כני כסס"מ מרינ6כ מ5-מלך 3כי רגינוכסה"ק
 כ65 ממוכ5 יותר ממור ס5רסתו סממריססכר
 מלקין ימיס נ' ייכן סלמ הנסכם קיי"5 ססריכרכס
 1' ססיסור י6כ5 ס5מ וכנסכם )6לתר, ויסןמומו
 סו6 סינס 6"כ ק"ד, רל"ו סי' כיו"ד סי'ימיס
 כרטס נ65 65כו) 6סור ו6ס ע6טי)ס יומרסג6ס

 13איף' ד' פי8ן המפיל וברכחע עיכיתעניצי
 פר6* כיימ -וכן'נסוכס לסייס, ק'ו מפ5 כ56ווסוי
 יזסר )כן' מותר, סר6י ' ו6כן)מ 5סוכס מון6סור
 סכרכס 65מר לנכונ רו3ס 6ס 6ס" 6תד כלמ6ור
 פ5 כסככו . 65 כסמיוס ' יכרך מאמ ק"ס 6מרסר

 . ,-כ5י,.לרכס ייסן כ"פ 6ו כימסככו
 וממסר .משו

 כ65 מפוסשו ל,ונסנס - כרכומ מקי 6'כיכס
 כ' עכי5ס, וכ5י5כרכס,

 ,סמנש6-.
 ל3רך ס5'ס נסס

 מקודס כמיס ..מקוס 6ותו וירמן סת0:ויס6מר
 'יומר טוכ 5סי) ו5סימ*ס יכרך,ו6מ"כ

. 

 קורס 5כרך
 ס6ין כמו סתסמיס כסססק חטס ר6יןסתסמיס
 סיפכ*ן, כטו' וכ9כ 6כי5ס, 6ו סימס כסססקמסם
 כ)) יסן ו65 . סמסי5 כירך ס6ס סמי"6 סכ'וום
 כיפור פ5 '.'.סנירך מי כמו 5מוס' 6ין ס5ילסכ5
 מ5ומ ,6מר ייסן 6סי' כי ורם ממן, מ3מ ול6ממן
 65 5כרך, 5רז סיוס 6ור קודס 6ממ סססו6סי'
 )יוס סמוך 6ו 5י)ט מ3ות ס6תר סעוסיס יסכמו
 סכ'ל. כ1ס )סק) ומ"ו כורית דסת' ו1ס מנרך6ין

 כסס נ' ספי' ר95ע סי' מייס כמרמות וכ"כ6סימ
 וכ"כ מ"נ. דף סנם ג6ר נמ5ק מור ממוריס'.

 : ססוסקיס כסס ושק"ס )"ס כ55כתו"מ
 ס'ק תקס"נ סי' )מט69 סנסכמ סמנן נ:אהץן"מא(

 ויקר6 ו1"5, ס5ס9ק סי' כסס כי5*כ
 וככוונס כדקיוק סרסיות סמ כ5 ס.ועס סם5קאס
 תיכומ, רמשמ לסס)יס כדי נ6מן, מ5ך 56וי6מר
 50 6כריס רמ"מ מם5יס סו6 סמרית 50 נק"םכי

 6כריס רמ"מ ומס5יס מתקן סרכית וכס5סנוף,
 ממקן סו6 מעמו סם5 וכק"ס ונסמה, רומ נסס50

 5סנום יוכ)ו ס65 כסייס כססת )מעס נוסוומסמר
 מסס ונסור נסמר יסיות וסקליסות ססע*מכו

 סידס סד )מם5ס כם)ייתס ונסמחו ורומונססו
 נסממו 6ת מרככס סוסס ססי6 ויכוין מנעת,וכמס
 יסמתו 6ת ו5ס5כוס סכ4"ס, תיכות הרמ"מ מ5ו56
 50 קאס 56) )עי5 מסכ' וסי' 6רוניס, מ5כהס
 נוסנין יס כי 95מ רף כקס5"ס מנמ"6: כסססמרית
 ק"0 וקורין סכוככיס 63ת סד ממתיניס הקיןכ1תן
 סייסס . ידי יו63יס ירו סם5 וסוכריס מעותיסןם5
 כי סם ועופיס מעותיסס ס) וק"ס כ1מנסק"ם
 מעומיסן סם) וק'ס ד6וריית6 סומ כ1תנסק"ם
 6מד כל לקרומ 3ריך ס"כ כם)מ6 סננסמסוס
 1כירס כסי וכ"כ כנסו"ס, וכ"כ ס5מו. כסניו6חר
 יקר6 ה3יגור סס מסריג סמתס)5. מף רנו"יכסס
 : כו י1סר סכת כ)י) 6ף וכו' כרכומ כל6 כ1מנסק"ס
 תפנית יסס טן 3ן סעי' ר'ט סי' 6ן"מ נ:ש"עסכ(

 סנ'ס )נפורמ, כ6ם רפ מ)וס)כטי
ודוק6

 ל6 מנמם ממתסל)ין קדיסס מומפ סרג*מ סההס55 65מר מ"מ61ס ס.י מיואד יסורמ 6ר" נור נסהע1 כ'*
 כפפוש ר5ץ ס" סש כפרך וכ'כ 1 יוס לפסומו קרוסס יפיס 6יך )י)ס דככרעסמו כיון פמהסיעיה



 עיביתעצינילקוחי

 סימן )קמן ועי' . כסכתו6סילו כיוס כוורוק6
 יסס רכ"ו ס" ס'מ כסס סק'נ מנ'6 וכ' .רם"מ
 לסתעכומ ממויכ 6ין ומשמ . טמו ותסוכסתעכית
 כ6רמות ועיי . פכ"ל ק)'כ ס" רסכ"6 . רסות6ל6
 סמנן וכ6לף . כסלמ 1וסר כסס טטס ססמייס
 מתמלס סיר6ה סנו)ס . כ' משכ סעי' תק5"1ס"
 קורס סי1כור וסיייו מ)יס תעכית לירי יכו6סל6

 . עליסס לסתעכות סממויכיס סמלומות כ)הסיכס
 מממת רתליכן לסתעכות 6'5 לו מ5ס 6סילוו16

 סכ' ע.ר . 15 מלס לכך ססיכס קורס כ1ססמסנ
 עור . סליקו מסבכך על רעיונך . כ"ט כ'כרכי6ל
 . 6סככ1 כלסון 6סילו ססיכס קודס סיתכססנולס
 6יני ס*ס' מס יסי' מלוס 6י1סו כלי)ס לי יכ66ס
 כפ5י כו יתנרו סל6 כדי . ')עמר לסתפנותר51ה

 לסו כימ6 ל6 מוסר ססרי לכפלי 6לן .המ5ומות
 ונתנו ג6לו נטכיניס וסתמכמות ע5ות )פסותכיס
 סיטנ"ן נס" ופי' . עכ'ל וכוי ע"1 לסכמטעס

 סם)ות כפניכי סכ6תי וכתו"מ וכככושםונקס5'ס
 : ט'ם ערכיתנסרר

 "1 6ות ני מטרכת מסמיר"6 )סי ינם 1נכם'סנ(
 ניר על ירו יסיס כסיסן 6ס .כתכ

 6סריס רכיכו כ*כ רעיס מלומות וכס)וסו .סכסס
 ככתכ וככר . ויסלמ פרסת יר כתכ עסתשו .כפ"

 סירו וירפ רט מלוס מ)ס ו6ס 1 קרימותכמרכר
 מ6רס ו'רעתי . לסתעכות 6*5 סיסס נ'ר ט)סית'
 תשמ סרמס ו6מר . כמלומות מקסיר סי' סל6נרול
 . כסכת מ)וס תפכית מתפכס סי' סרוכ סטל6מר
 טוו מלס )6 וסוכ יתעכה ס)6 6מר כסכתו6"ל
 ירו יסיס ס)6 כתכ יסר6ל יסופות ונסי' .עכ'ל
 . עכ*ל סכ'ל מטעס סירך על 6ו סלכ עלכסיסן
 סור 51וק'ל מ6והעל מסרשס מסס5ס'ק ככ'יכתכ

 וכשכ 1כירס כס' וכ'כ . כמכט)יס יסן סל6ססכמס
 . סכחס כ6 כמכטליס היסן כסמו קא1 רףכמסרי"מ
 ס' כסס ל'נ ס"ק תרי"ט סי' כמנן כ6לףוכתכ

 : מלנליו ספ1עק6ות סיסורמוסר
  נסס מ 'סד"ו' רל"ט סי' מייס בנארחותסד(

 כ"י כסס סק"6 מ"כ ללכ יסססן
 תמיס'מ 6מוכת ממסכתו על יעלס מיר )יסןסנולס
 . י'1 6ות 6מוכס ערך למסר"ן סמרות כסןכ'כ
 סיס ננלי למסוכ ל1ס סנו)ס כ' ומייס רסו6סוכס'
 ל1ס 1ס 6ומריס )יסן כססולכיס ו"6 . תיכףוייסן
 כתיכס ע1יס וכמיס מכרו )ו ומסיכ ררך 3יססכוחן
 ס'כ 6ות י5מק רכרי וכס' , ל1ס קנולות עורועשס
 סוקגה יקמ )יסן יכו) ס6יקו רנני כרוקס רסו6סכ'

 7ן

 51כנוכמ84יך* דיסימן

 6ח'ס5רפיס כס וימסמ 6סס .כמלכ ויטכלנס6רומס
 : כע1סמישם ו*ועיל סמולס סל סלעפיןסיקר6יס

 סכי)י כסס כתכ ס' 6ות 5ויקיס ברבריטה(
 סע" ע'6 ס" כקם"ע וכ'כ6מתס

 סימין. 5ר ע) ו6מ'כ ססמ6ל 5ד על מקורס )יסןה'
 כ5ד מו:מ ססככר מסוס . סנוף לכרי6ת טוכוהו6
 ש) יטס וכ6סר . סמ6) כ5ר וס6י5טומכ6ימ'ן
 וימממו ס6י5טומכ6 על מוכמ סככר יס6 16סמ6ל
 סכתעכ) ו6מרי . מסרס סמ(ון יתעכל ונ1סכמומו
 ס6י5טומכ6 סתכומ . כר* ימין 5ך על יטסהמ1ון
 וקסל*ס סיעכ'ן 5תכ . עכ'ל סמ6כ) פסולתוירר
 כ"1 ס" 5ריקיס 6ור וכ*כ . סמטס פל ק"סטכיני
 . סס ותו*מ מ' ספי' ל'ס כלל וכמ*"6 . ריסעין

 רק מסילו 6ו ליסן נרול 6יסור ס6רי1').ונסירור
 )מע)ס וסכיו נכו על ססוככ רסיייו סרקרוןלסכוכ
 כממלמ . 5רו ע) 6ל6 )מע)ס ונכו למטס פכיו6ו

 )כסומ מ6ור טוכ וסו6 סמ6לו 5ר ע5 יסכנסלילס
 . התמוס ומכטל כטמול ססוככת ולי)יתכמ51וכיס
 גססר סרמג*ס כמ"ם ימיכו 5ר טל סלי)סוכסוף
 . סרכס סעמיס 5ר 6) מ5ר יתסמך ול6 .סמרט
 יסרס תסלס כסי' וכ*כ . כ' "ט סע" נ6"5סס

 וכ1ס סמ6ל 5ר ע) תסככ ס)ילס מ5י פרמס6ר'1"ל
 5ר ע) תיסן )י)ס מ5ות ול6מר . סת6וסמכטל

 : סרממיס 5עוררימין

 . ושבת ע"ש עניני ה'.מיכמן
 רכ 6מר כתכ עש6 מ' רף כרכות בנמראא(

 . 6מי -רכ 6מר יסור6 גרסוכ6
 מקר6 סכיס ס5כור עס פרםיותיו 6רס יסליסלטו5ס
 סמסליס סכ) וריכון טטיות ו6פילו . תרניסו6מר

 וסכותיו. ימיו לו ע6ריכין סמו'ת ס5כיר טספיסיותיו
 ס6רס 6טפ*י כתכ 6, סטי' רם"ס סי' 16"מכ.'ע
 לקרות מייכ כ5כור, סכת כל כולה סתורס כ)סומט
 מקר6 סכיס סכוע 6ותו סרסת סכוט ככללע5נ1ו
 מן מ5וס כתכ ר' סעיף סס . טכ'ל תרנ'סו6מד

 ו6ס . כסכת סי6כל ק1רס 6ותס סיסליססמונמר
 ער 6כי)ס 6מר יסליס 6כילס קורס ססליסל6

 סמיר ער וי'6 כסכת, רכיעי ער ו"6 .סמכמס
 סעיף מסרשס כסס סתסכשן וכ'כ .. טכ*לע5רת
 כפרכ נרול 6ונס סי' 6ס סייכו מנ*6 וכ' .קפ"ר
 ט'. ספי' (' כל5 מיש6 וכ'כ סרכ כם"ט וכ'כסכת
 סרסס כל סיקר6 סל"ס כסס סנונ'6 כתכעור
 כמני)ס וכ*מ רם'5 וכ"כ פגי' סתרנוס ו06*כג"פ

רף



 ערצענ'נ'למימי51
 רף ח"כ מסיי"ח כ~קוטי 'וכ"כ נתו"ח )וכ' , ו'וף
 סתיחס לקר6 סרסס וכו' ויס") ס)סשק וכסס1'
 ' טתימס16

 כסנסות וכ"כ ע)יו. וסתרנוס נ"ס ספוק כ)דיקי6 ססק מש6 ספי' חמורות ס)חס 6כ) וכו'(ם)יסי סלי רהיילו סרסה קורין ס"יו מה 31"
 וכ"מ ככתכיס וכ"כ . היוס וסרי ה6יי!") כססי'ל
 )סייס כרי החרנ'וס "חי 6מיו ה6חרוןוסססוק מתינמין סהיו כזמן כן לוסנין סהיו קמ"הס"

 וכ"כ . ומ5וס לניר ס' 3סס ככ6ה"ט וכ'כ .כתורה
 וכ"כ . כריכוי תרנוס ו6חר מקר6 סליסכקיי6ת )סססיק נרו) ו"יסור . הל") כה)"ח חסיריסכמסלת

 :כרס"ח
 מסיח"ו "ניו מי מכ"י וויט")מסי"ס ססירי סכוולוח נקור כתנ סק"6 בשעיית .ב(
 וקי6 תויה ססי סיס )מקוס הו)ך הי'סחי*ת תס)ת "חי ת~מ סססי יוס ה6רי!") סיכילוכתנ
 סמו"ת ססוק כ) )קיות סעיקר כתכ נסכלי)ה תינוס )קר.ת ס"ין ה"י"י נויי כתכו כי סססייוס כ"סמורת סמו"ת )קרות ס"ין כמח"כ ועשססמושת
 )6כיהס !כוי כסס סכתנ ה!כרון ס' נסס.טנת כמלחת וכ"כ עכ"). קטלס סיסה לקיות כמ"סור)6
 הירוע מטעס לוהנין יס כתכ ו' סעי' היככםשע
 6חר סחרית ע"ס כוגה )נמוי לוסנין ויסהיוס ח5ות "חי עשס סמו"ת ססיסס כ) )נמוי)סס

 "סי)ו סמושת נ6מ5פ כ)) )סססיק וס)6התס)ס
 ר' סעי' כ"ח סי' 5ר*קיס "וי כס' וכ"כ .כריכוי

 )קיות ו""5 סחרית חם)ת 6חי תיכף כע"ססיקי"
 : כטפמיססתרנוס

 וכלניר !' סעי' התויס קניעת ה6יי,"ל בנש"ענ(
 סמו"ת מ"ס ככ5 הסכועסיסת קוי6 הי' !ש) מורי כי ט"ו רףומ5וה

 "חרון ופסוק . ס"כי)ס קורס התס)ס "חיססכת כיוס קור6 הי' "! וגרו) נמוי "ולס היסו"ס . הססי כיוס *כי"ו 6סי 6ה והכילו סור !סכי ו6מי כסכת 51"
 סעס )"מרו חו!ר הי' סמו"ת "ותו קר"סככי
 כ!כרון וכ"כ ה"יי!") כסס "רססלסנות כססי וכ"כ תרנוס כ)חי )כר מקי6 סליס6חלת

 חייס ריכי כססי "ס. "מרי כע) . הנ"ון כןסלהנ יהור"
 6י!ס )קרות להנ מ5"ג! ר"ח נע) סהנס"קכתי

 כלסושס וכשכ , כחכ ר' רף סנת עוינ בם'ק ! הכ6ס סנוע ס) מסיסהססוקיס
 . 1!") י"וכלי י)ק1ט כסס סגתוכמלחת

 מקי6 סליס י"ת סמו"ת "רס ויקי" סמקוכליסכ'
 כיון חרנוס61חו

 "רס לקי6 סמו"ח קוי6 ססו"

כמאאף4 ה' ט"שצת

 )התלו5ן מתחי) ו6ילך מח5ות כע"ס כי חן)יורעי ומנו"י יתייה לסמס )ו נ6 סמו"ת קוי6ת עשיכי
 ס1ק כמו5"י הקורס ") מחו) סמיסיסין "'הספס עס סעוה )"6 ויס מו5ס'ק סר סכת קרוסתל5ו5י

 כ!וסיכמכו6י
 כ) "") חסר וסי' . סעש6 ויקה)

 ספיף ר' סי' נ"5כע מויס הק.רס ב:עברן*תה( : כנ"י וכסס סור עס"י והו6 סכ' ס)ס"קוכסס ה'וס סרי כסס מהרי"ח כ)קוטי וכ"כ . עכ")היוס
 סמו"ת ססוק כ) יקר6 כתכ ק") נמעי'יקר"לה. ותסי)ין כט)ית "ססי ו"ס סמו"ת הסכועסיסת )קרות י!סי ננוקר סססי ייסקכשט

 כ) ))מור וסלכון הכי )מעכר 6ריך )6 התינוסל) והח"כ מקי" סליס כו)ס ססכוע- סרסת כ)י)מור ס)" וכ"ס תרנוס יקי"לס ו"ח"כ מקר6 סליסכו)ה קטלות מסיסיות הסרסה כ) ))מור סלו:נ כמי1)6
 "חרון ססוק . ,ס"מת ע"ס לגון טעס ויסהסיס' נמי ער וססוק ססוק כ5 וכן סמו"ת )כרוסטוק
 סגיס )קרוחו יח!וי סמו"ת סקי"ו"חי

 מקר"
 )כר

 הססי יוס ל"לנ( "ס כתכל"ח סעיף ר' קי' סמיר 5סורן סס . ההסטורהויקי"
 הסרסס קר6 ו)"

 סהי, !5)ה"ה מייריטסוכ סס5ס"ק כלסנות וכ"כיסיס חס)' וכסירור כג!שי וכשכ תינוס. יקי" )6רכסכת סכתנ כמו ור)6 פמו"ת סכת יוס יקי6להסמושת

 :רישת כחסי)ין התס)ס "חי עשם סמו"ת כחומסקור"
 ניוס וה*' ס"" ח"כ ח' ספר הירש"ע כ:'ר(

 סחרית תס)ת "חי תיכףססםי
 נמס וי!סי . ה6יי!") ס)ו תינוסיקי6 ססוק כ) ו6חי סמו"ת ססיסס )קיות ס"רסי!הי

 ועי*ן . סמו"ת כקר*"ח ח"ו )הססיק ס)6כססייס סמי!כי
 ס"ק ע"כ סי' סכת כמלחק וכקכ י"ח' סעי'כגסו"ס כ' עור . ח5וח )6חי סמו"ת הסיסס )קרותוכתכ כלס,"ם וכיכ . סס)חן ונמסנרת ימיו. )וסמ"ייכין ומס*יס !כייס וכס' כקס)שה וכשכ ס"כ. סססיסעי
ל'"

 כמ5"ך מעיככלתיס וטמססיק 6חר מ)הך לכי6 סמו"ת קרי"תסנו)ת סנכח חכמה י"סית כסס סכת עלילי כסס
 וכו' סקליסס ח"ו הסו"

 י"" מסלה ר, סרק 6נות)נמס'
 יעקכ כן י"" כ'

 מ)לך כוי6 כ!ס )סמיס סכוולחו כסיוהמ!כיי מ"" .כסס כ' עור סנת עגילי. כלסו"ס וכ"כ .!כות ע)יו סמ)מר 6חר מ)לך לעסה מ5וס סמכ)ויקי6 ס' !וה"ק כסס כתכ !כייס ונס' . )"כ ספי'"' סימן )עי) ועי, . טוכ מ)ין מ)"ך הכיטגירסוסי' "חר סיק)יט )ו קולס "חת מ5וס סעוסה"ומי
קווס



 נז53מאיר ה' מי' שכת עיבענינילמיפםי
 15 י6רע מ"ו 06 6ף ו6ז ספוסס מ~וס 3כ5קוום
 6ייו סמ65ך 6ותו סמיס 5סס ם65 פ3ייס6יוס
 כ55 כמי69 וכ"כ , סכ"5( נס 5כ6הז 5ס0ט*6מ3ימ
 6מך . י4פות ס3י כתכ סס וכתו'מ . ט' סעי'ו'

 ו6מ'כ נ"פ סתימס 16 פתימס פרסס כ5סיקר6
 כ5 ויקר6 כ' . קסשע סנר"6. ס5"ס, ס5י'סתרנוס
 נסס סם4ס . ממיוות ס5מס . כ9פ ווק6פסוק
 מם3ת . ומ5וס 3ניך . סיוס סור . פמ'נ ,ס6ריז'5

 : וס*מ .מסיריס
 . ס6ריז"5 נסס 3ומ5ין ים נסנסות ונ"נ)אה"מ(

 ס6ריף5, ס"פ כממ"נ. 6'נ. כרנ.ונם"ע
 ננ6כיט . יום"ס כקוום'. סנוות . נסו*ם .קם5"ס
 וויט6ל מסי'ם ססיור סכוו3ות סור נססוסע*ת
 3וסנין וכן נתו"מ ומסייס . מסנרת . מי"6וכו,.

 : סיקר וכן כ' כויססכמוינתי3ו
 וכ"כ סמרית 3טשי ס5כות ס6ריז"5 בש"ע נ'ז(

 כמירת כס' וכ"כ . ומנוסכ3ניך
 ונתו"מ פרע"מ נסס ק3'ט סעי' 5מך 6ותס3פם
 סנת ונ5ע 61'1 נ5י5 וז"5. סמקונ5יס נסס 6'כ55
 סנשס סנפם כסמירת וכמכ . מקר6 55מוך מותרקי

 עיין פוום סכת נ5י5 סמו"ת 5קרומ ומותרוס"ס
 נ5קוטי וכ' . סנ"ס סשכ מ"ך סי' כ3ף מיןסו"ת

 י3וסנין 16"1 כסס כתנ וסך'מ ו' וף מ"נמסר"מ
 סכ5 וכ"כ סמרית תפ5ת קווס נסכת סמו"ת5קרות
 ככ"מ וכ'כ . ויטרי וסממ:ור סרוקמ ומת וכןכו

 : מכילס וקווס ומסייס וכו' סמרוכיכסס
 סס59 נסס נ' 5שך 6ות יצחמ דברי בבמ'ח(.

 מסט6נ3ין מ6ירמו"ס
 סמי ס6מר סתורס ע5 לסמיס 6ור נסס"מז5וק59
 קווס סמו"מ ספרסס ונומר כע"ם סנפר3יססקולו
 ססכוע 5כ5 מוכטמ סו6 16י נעפם ווק6 סיוסמ5ות
 קכ'6 ו6ות . ר8ל ממורות סכירות 5יוי יכו6ם65
 מכעלז מוסרשם 6ומו'ר יכי3ו סקוום כססכתכ

 פי' וסכוע סנוע נכ5 ונומר ס5ומך סמיז5וק5ס"ס

 וקסוט סנע5מ6 מוכטמ סו6 6זי סתורס ע5רם*י
 : עכ'5 וכו' ורם'י כמתיכת6 סכ'פיסי'

 5מס ספר נסס כתנ סנת ס3י3י בבקשלייהמ(
 סוך סו6 סמו*ת סקיי6תהמויות

 'נו סים ומי . וסנותיו ימיו 15 מ6ריכין ועישזנךע

 סמו"ת יקר6 תי3וקת מלמך סו6 6פילו סמיס ר6תי
 5קרומ מססתמי5 נויכור יפסיק 651 . וכו' לויטונ
 סנ9ס זס לוכר וכמוס 3כון טסס וים .סמו*ת

 קטן 3ייר פ5 5כתוכ 3וסנין ססיו מרכותיקכ5תי
 6יך י6ס מו"5 מיל 1ייט לכומי ]6סוכי סלסוןכזס

 רעיין, כנוונס מע5ת מיט 3יט ט6ר סתס5עת
 מען ז6ל 6יז מעניר סוי6 וי6 מסן וועןוסן
 'מו3מ סיס ' סכתכ וס 5וויססן[ וסר רסוין3יכט
 קירין ססיו כעוך 6מך כ6 ו6ס סמומם כתוךתמיך
 מר6ין סיו 6תו ו5וכר 5ספסיק רו5ין סיו 651סמו"ת

 כועתו מנין ס6ים 6ותו סי' 161 סכתנ 6ותו15
 : נסמו וכתו9ה . כסמו כ3סו"ם וכ9כ . לורכווסלך
 ה"נ מייס 5נ נסושת סיין כ' מייס בארחותי(

 5מיס 5מ6 סו6 י6ס סכ' כ"נסי'
 6י13 06 3ומס וסתו ו6ין לסנו5 יכו5 ו6י3וסרנס
 ו5סתות ססרסס 3תוך לספסיק מותר מיס,סותס
 סי' מוסס נמ3הס וכשכ . וסיף תמ5ס וינרךמיס
 סיכ6 וכם*כ סו6 ז ו5פי ומסייס 3"6 ס"קס"נ
 ו5יטו5 5ספסיק ומותר 5נוו5יס וכפרט לקטניסי5ריך

 : סכ'5 י5ר 6סר ו5כרך יויו 6ת6מ"כ
 סס5"ס כסס כ' ו' וף מ"6 מסרי"מ בנלקומףיא(

 נ' יקר6 כס3יס ונרכת ס3תמס'
 וכטי' . טכ"5 וכי' סתרנוס ו6מ"כ סמקר6פסמיס
 סמסו5סת ככרכס כרכי3ו כתנ 1"5 סיון ר'מוסר"ר
 ינס כ' ססק5 וכממנית . סמקרמ לם5ם 5ריךוכו'

 ו6מ'כ סמקר6 נ"פ 5קרות ים ונו' ווינןסטרות
 כתכ יתיו פ' סוף רכיס מיס וכק' .סתרנוס
 ינמק פו"ס סס"ק מ66"ו קנ135 . פרסיות6רכע

 פרםיות סך' 5קרות מ3סנו ססי' 551ס"סמור6כיטם
 136 וכך . ססכוע ם5 ססוי6 כמו סם"קסמו"מ
 מזיווסע5 מרוכי ר' ססשק 3כוו כ"כ סיוס סך3וסניס
 נסס מ' 6ות ממווות ונרי ונסס תע5ומסמניך סקי כסס סמשו סם" מ"6 נטסמ'ס וכ"כ .עכ"5
 סמףת לסם5יס 5ריך סכ6ור סרסיות סנ6רכעת"ס
  ויומ6  ססררפ מן מוו כסס ס3קר6ת ססרסיותנס

 : עכ"לוכוי
 נ6ס"ט וכ*כ . כתנ סק'כ יס"ס סי' במג"איכ(

 פרסיות ונ6רכע ו; סם" סרכום'ט
 ים מנוכס וסכת מוום ממר 16 ר"מ כסכת16

 סרסיות 6רכע ם5 סספסורס סכת כערכ5קרומ
 פרסיומ 50 סססטורס 1ל6 ככיסכ'נ 6ותססמסטירין
 כמסנרת וכ"כ . ריאע כסס כך*מ וכ"כ .ססנוע
 . כ'נ ס'ק סכת כמ3מת וכ'כ . ע'3 סי'סם5מן
 נוו5 מכס נסס סמעתי וז59 ת5'ך נססומס"ס
 ססטורת מסטירין כע"ם סמו"ת וכסקיריןוקוום
 סממווסת ספטורס קור6 ססכת וניוס .ססור6
 מפטייין סנת ניוס סמו'ת וכסקורין . סמפטייפס

 נסכ3ס'נ מסמע וכן סממווסת ססנתססטורת
 * כ3ס'נ נסס סכת כקיכן וכ'כ 1 עכ'5וכתו'ם

נששש . .,ש .,י יי



כמאיר ה' מי' שבת ערבענ'נ'להיפי54
 3סס כ' וסממס'ס דסות 3' 30י6 מסר*"מוגיקוטי
 סייכות סוס 6ין סכת דנסר3 סכנס'נ דסעסמהם'

 3סס כ' מ"ס ו63רמות . סרסיומ ד' ם3לסססורס
 כמנ"6 ינכונ סרסיות ד63רכם סמסון יזירותס'
 ממר סי60 )סרסס ס0ו6 מודם ממר 3סססורת36)
 סם3ת ו3יוס )כסדר6 ססייך מס כע"ם יקר6ר"מ
 56ל )קמן וסיין . סכ") מודס ממר סססטורתיקרמ
 לומר ס5ריכיס סס מם'כ ס"ם סל תס)ותעניני
 ונו' נ6ות מ)ך סי 11 3יוס הסססורס 6מירת6מר
 ליוס סיר מ,מור י6מר קודם סכת 3יוס כו6ו6ס
 י5י6ות ס) ר6סונס מסיס ו6ח"כ נמיר6 עדסס3מ
 ס.' 6' ססי' )עי) סנת63ר כרכות ונמר6 .סס3מ
 סכו6 י5יר0 ס' ס) 6' מסנ0 ו6מ"כ סונ6 רנ ממרזס

 : מקונוו סס כי )קמן כ"1 סי'קכ)ס
 כסס תקכ"ם סי' מהר"ס נסס בבתשב"א כ,ינ(

 כמ5ות 6לכ . דידריסירום)מי
 לומר ת)מוד סוסריס וסכר )ימוד סכר 6ףיכו) כמנס 6מס 6ף 3מנס 6ני מה ונוז 0' 5ו0מסר
 ומססטיס מוקיס ומססטיס מוקיס 6תכס )מדתיר6ס
 מכ6ן סוסריס וסכר מ)מדיס סכר )6 6כ)נמנס
 לסרוע ע"ם 3כ) כ6דס כ) ,סיר י60 . כתכסכמ סיייי 3יסו'ם . )ימוי סכר )יקמ סמותרר6יס
 וכו'. 6)קיס מננו 6סר סנניס תינוקמ מ)מדיסכר
 וסיין סכ"). ס'כרו ת'תן 3'יומו ניטריקון ר"תסנת
 וכ"כ , ססוקס 3כ)כס וי65 ד' יוס )יסר6)3מק
 וסמקונ)י' כסוסקיס כסס סקל"ט קמ'נ כל)3ת~מ

 :ס9ם
 כתכ, ו' ססי' )סכשנ סוכ דורם סייס .נבייפב'ד(

 0טנ0 כ) סל כווירן-סיי,סריזסרו
 זכ כטד לו סמם)מין נכרי ע"י כם3תסמונריס

 כיסר6ל כסכי) מוכר כיכרי ססרי נמור 6יסורוזס
 )6מדי' סמוכר ממס 3סמות ס'ם 3כ) )סנויסימכרנו סדרך ויורנו ס3סיר ומכס סרכ .יס6) יעססוכי5י
 לז0 61"ג ס5מו כסכי) הנכרי ויססס נכרי ס)ורוימ
 : סכ") סלטנ ו0טיד 6דר"ן קשכ דסיינותנריס כקכין סני ירכנן דסכות סכות דלענין מכירססטר
 לקון )יזסר תנ. יש3כ ססי' מנסניס נבלהוסןיפו(

 . כם"ם כמם"כ סשם ככ)5סורניו
 מ6ער פ) כת3 )ס6ריז") ו6ו5"מ ססריס פכו6וכס, וכו'. דטוסרין זוסמ6 3ס0ו6 מתערין וכ)סומקיסמ מוי6 ד6טי) זוסמ6 כס6י מתממדון ציסיןזינין ותאמ 6לף דתייין . וכו' 3עלמ6 מסד- 6תערכ6)ו לנמרי )ון ד6ס3ר ומ6ן . וכו' 6מר6 זוסמ6יתער דטוסרין זוסמ6 וז") 6מרי סרסת סוף 3זוסרועי~ן

 סכווי' ידיו 5סורנ* מנין סיסין יי סי165 ניוסףרז")
 )הסיתו לי5ס*ר ס)יס6 סי' )6 כיוסף נדו)ס5דיק
 ליטו) .וסף ססכמ 6ל6 . נ"ם ס) ממור0)סכירה
 ממורס סכירכ נררס זו קלס וס3יר0 ידיו5סורני
 לי,0ר ים כמה סד ותר6ס . סיסין י' ממיוסי165
 ונס ליט"י. מ5י5ס סו6 סדין ס"ס סנס מון .3,ס

 כיר6ס ס"6 מודם 3כ) )קון ים רנ)יס5סורני
 : סכ4) סנ")מ,וכר

 ידה ו3מס' כמ3. י*מ דף ' קטן מוסד נבנהכם'מז(
 נ6מרו דכריס ס3ס0 ז כתכ ישזדף

 . רסם ,ורקן . מסיד סורסן . 5דיק כקוכרןכ5סרנייס.
 ותסי) סוכרה 6סס סליסן תעכור סמ6 מ6יססמ6
 6יכ6 דכסקוכרן מ5דיק סדיף חסיד סרסשי .וולדכ
 רה"מ נדס תוספות וסי' . ומנ)י דהדרי)מימום
 וכתכ . סס וכססיט רשס ס" מנ"6 וכ"כ .מסיד
 כסמו נסת"נ וכ"כ יסקכ מו)סת נסס הסכניטסס
 מלגוסו הי' כחט6 קידס הר6סון 6דס כי ,טטסס
 ממיו. יחפסס וכסמט56יסורין

 רק ממנו נס6ר ול6
 נרמכ סס6סס ומ6מר . כ56כעותיו50סורנייס
 סטר ס.ום'ס וכ'כ . כ6סס כו סתתסיםסכי0 ים מכס סים"ר 05 )כך . סמלנום ממיוסימססט
 ה,הירות נ1דל רמ"מ דף סנמס ,וכ'ק כסס ס*1סכול)
 . טכילתכ כססת סמתכס 5סרנייס ה6סם)ס5יים
 5סרני0 מלכסליך ס6סכ ות,סר . זכיר0 כססרוכ"כ

 כי ח"ו לסי,ק יכי) כי סו3ריס 6דס ס3ניכמקוס
 5פרכייס 6לו ע) סרויין מ'5ונים מיני ות"ס6לף

 וכ"כ . סכנס 3מנם)יס ו6ף נדתס כימיהנד)יס
 מ"כ וכמהרי*מ . כ6ם"ס כסס רנ"ד ססי'כטם"ס
 דוק6 דלאו . ס"ט דף 6חרי ס,ו0"ק כססומסייס
 כס כ' וכטסס . כ5סרנייס נטילת 6חר ד3ר6י,ס לממוך והמיהנ . 6דס לכ) כדין סו6 6)6)6ס0
 וכ"כ . כס לן )ית 3תרייסו מידי קן ד6יכנמר6

 : 3מנכנ נ' ו6ות )' 6ות3ד"5
 תר"ו סי סמנן וכ6לף כחדם 5ני 3)קוסי עייןיז(

 סוד ס' כסס סמיר 53יסורן סכ"ס י"1 ק'ירמי' מדכרי ס"1 רמ, יסן רם"י כססכססמט0
 ום*' . ממכ"ר 3סס רני6 סי' כסם"ת וסי' .פכ") הומ תורס יסר6) ומנכנ 50סרנייס סס ימד6ותן ולסרוף כ5סרכיס נטי)ת ו6מר וכו' )מתוךמסריס
 6ל6 כסדרן ס5סרנייס 6ת )יסו) ס)6 מקסידיןים ס6מרוניס כ' נוסס. דרכי דרכיס )ו י,יק סנ66מר דכר כ0ס מסר3 66"כ )כד ו5סרניו ססרו6דס יסרוף סל6 ס"ו כ,יר מס' 3מסניומ עדן ס5יכס'
 ל6נודל כסמוך 3563ם מממי)ין 3ימין דסיייו3די)ב

והסימן



 כק55מאיר "' מ" "בת עינעמנילמרכסי
 סרכיסי כ56כם מתמילין וכסמ56 . כר*נ'סוססימן
 כסס סכ' ל~" כסס כמנח"ם וכ' . רנכנ'6יכסימן
 סכנר. ים כסררן כסנוטל 5סרניס כסני 6סי5ו6שר
 סר ס:מן יהי' כסררן ניטלן ד6ס כ' סם)ה*קוכסס
 כניו 6ת יקכור סי6 כ6מס יחמי5 ו6ס .מ6ור
 נסת"נ . ויתקייס רם סס ע5יו יו5י6 כ,רחו6ס
 ס5פדליס 5יטי5 ר5ריך סכ5נו כסס כ' ר'ס ס4'6'6
 קסלת וכססר . ימין כיר ו6מ*: תמלס סמ56כיר
 חוסח נסס פ' 6וח סיסס כסמירח וכ'כ . כ'ס5מס
 6מר יוס מסחר יריו לט5 ו)6 5סרניו סכוט565י'
 יריו יינכ 65 גריו וסנוט5 מוסמר ממס יורפו6ייו

 יריו יט5 ו65 וסמנ5מ . 5סכמס קסס כיכח5וקו
 רנ*ה ספי' כטפ'ס וכ*כ . עכ'5 ימיס נ'מסחר

 סמרו רסמסתסר סי יחוק56 רם"י ועי'כססמטס
 : יניו, 656 6וחס יורוק65

 כענין כ' הי ספי' כ*נ סמר טוסר ב:שערייח(
 ומוסכין מקילין ר6יחי' מכחחחוס

 סכת. 5תחוס ויותר קיל"תסטמר סיי כו סיםמקוס
 מ5סיס סני סו6 .סכח חמוס . ססימור 6כ6ר5כן.
 הו6 וטסמ טסמיס ססס כח סי6 ו6מס6מס

 י'6 ריטוח סיי נו ים ו6נור5 . 6נור5ין6רכסס
 (ני רסו6 ש5"הל וי'6 מסטער 5ענטי סי4רכו6
 י"נ סימן תורס כרפח עי' . וחני מפטפר5ענטי
 מסכון פו5ס מפטפר 5מנטי סני סו6 ו6ס . י"נ6וח
 מפטמר מי מפטפר קי65 6' מן סמוח סכחחמוס
 סו6 ו6ס . מסטער וססיס מ6וח חסמסססו6
 סני ומור קי65-מסטער 6' 5מסנון פו5סשנ"ס)
 5סק5 6ין )סק5 סיר5ס מי ו6ף . מפטמרמ6וח
 סמוכיס כתיס סים וכ5 . מוס כיוחר 6וסןכסוס
 חחוס ומוררין סעיר ככ5) סס 6מה סנעיס' 5וסוס
 כיניסס כסים 6נ) . סנתיס סססקו ממקוססכח
 6ו נינס כיניסס סים 6ף 6מס סכעיס מןיוחר
 ככ)5 סוי 65 רירה כית ס6ינו כנין ס6ר 6וממר
 850מ. כסי' כמם*כ מ5טרף רירס כיח ררוק6סעיר
 וסו6 ממטער וסניס 6רכמיס סו6 6מסוסכמיס
 ס5מ כוס 5י,סר וים ק)6סטער ום5סס מסריס5ערך

 1 כמרירס רק מין ר6וח מ5יסמוך
 יסתר) כחכ בי סעי' רס'נ סי' 6ו*מ ננגם"עים(

 וכתכ . )סכח נ6יס כנריס 15סיסיי
 סכת פ) 6מר ט)ית 15 סיסי' טוכ סק'כמנ*6
 י5כום ס)6 טונ 6יח6 וככתכיס . נומ5ין ים .קורם
 וכ6נורה מ5וק. ו6סי)ו כסכח ס)כם מה 'מכ5כמו)
 6חר מונם*ק מר סכח ככנרי סי)ך כחכ קמשנסי'

 ס" וכמנ'6 4 מהרישל כסס, כ6סשט וכשכ 1סג51ס

 וכ"כ . 5סורי 6נסי וכטס מסרי*5 כטס כתכס'
 וכמי'6 . כ56כם מורס הקורם וכעכורתכקסל"ס
 וכ*כ וכלו'מ. ס6רין'5 כם"ם וכ"כ ו'. סטי' ס'כלל
 מרקרק4ס מססס ר6יסי סס"נ כי מור הרככם"ם
 6וור 6סי5ו כמו5 ס5נם מס מכ5 כסכת ל5נוסס65

 ססיי 5'ר סי' יסר56 כנור וכ*כ . וחלוקומכלסייס
 6, רמס סכתכ ירום5יס חוססוח נסס ומסייסכ'

 6חריס מנם5יס 6סי' 5סח5יף הירוסלמי.ם5ריך5רפת
 וכ*כ . נכוריס ס5טי כסס כנסו"ם וכ9כ .5סנת
 כקם*פ ועיין ד סי' יונס :לפי כסס סכח עולנכס'

 כחכ . ע*6 סעי' ע'נ ס" סכח וכמנחחוכמסנרח
 סכח כנרי 5ססיר ס65 ס6רי,'5 כסס פי*נסיום"ס

 : מ5:ס מ5וס סמורח 6מרער
 סי 6וח ח*ב כר59 וכ"כ . סנח סוננ ב:ם' נ'כ(

 ונסס סוסטיס ס' כחיי כפס נ'סעיי
 מס מלכום ס'ס כסנח 55נום 65 . 11"5מסורסיס
 מסרו. 5סי מ5כסין 6מר ט)יח 6סילו כחו5ס)וכסין
 מורס וטכסו ססכח יוס 50 כוככ כו6 סכת6יכי

 ומנימח נ46ס מ5כוסין ו)5נום וסחיס 6כי5ס5ממט
 ס65 )סיסך סיעסו כהנ*ס נוס מ"כ .החסמים
 מן )מם5ס סס יסר56 כי סמולוח 6מרי5טעוח
 ס6ריוש5 עסי כ' יסרס תם5ס נסירור . טכ"5סמו5
 6סי)ו מו) 50 מלכום סוס כסכח י5כום ס)56יו:ר
 65 וכן סכח כנרי ))כום 5ריך ס6כל ונסרטמ5וקו

 : מכ"5 ככיס'כ מקומויפיס
 מעכור 5מרמן סנכנס כ' 6רן ררך ננכשכמכיןכא(

 סמכיסייס ו6מ*כ חה5ססמנם5יס
 מ"כ מסרי*מ כ)קוטי וכ"כ . מ*ם סמ15קו6ח"כ
 6סר ממרסיס סמנסנ כ6סר ו)6 'ומסייס .כסמו
 כמכיס'יס ו6מ*כ סמ5וק חח5ה ספוסטין כ6ומקרוב
 כס' . עכ*) מוסיס הס יסס ל6 סמיע5יסו6מ"כ
 קטן הט)'ת 4)כום 6ו*5 כסס כ' כ' סי' יעקבכ6ר
 ו4כוין הירכיס כחי סיינו ס6ים)6וח סי5כוסקורס
 כמסכח . וכוי סנסמס 50 ססנימי מ5נוםסהו6
 50 סניו כינר ירו סמנימ כחנ ע"כ מ*6 רףסנח
 6כרסס 50 ככריתו כוסר כ56ו סמרחן ככיחמטס
 כרכר. כום ססו6 סיר6ס' מסוס רם9 וסי' .6כינו
 5כרו5 רומס נ5ונן נסתטף ו)6 כממין רמן כתכסס

 רם*י סי' . ל5ונן סככיסוהו ו65 5מורססכייסוהו
 : סכר,) 6ח ממויקיןססן

 כסס כחנ סי סע" ר' 6וח מ"כ ננד"צכב(
 כמיס כמשם סרמי5ס טמסס6ריוש)

 כנסר סיסמות סטוכ5ין סטכי5ס רונמח סו6 כ4ממין
 רמי5ס מ'י כן ; סמונוח כחמי ממיס -5ססירדינור



כמ*יר ה' פ' שבת ערבענ'נ'למרפי56
 ורמי5' טונותיו כתמי מס6רס יוסר כם"ם כממין(1
 ויקס) נ(סר ס6מרו ס)כוכ6 הסו6 ננד סי6(1
 0ל והרסה סווהמ6 )ככרימ יכו)ין !1 כרמ'5סולכן
 סכ"). סמו) כימות ס)יו ססורה הטומ6ס .רומהנוף
 כסס רמ"ט ספי' 3טם"ה וכיכ . כית6 כ6)ס6וכיכ
 קרכן וס' מייס הורמ הרכ וכסס לסי רכםס'
 טהרת ס' כסמ כ' כיכו"ם . יונס כלסי וס'ככת
 כמקיה ממימי ט5מו )לגכ סל6 כ6רי!"ל וככסקורם
 . וכו' )ם6וכס סניף ור6וי המס סכמ מימיכי
 סכת קינן ככס נ"ט ס"ק ס"כ סי' 3מנ"םוכ"כ
 ככמכ כ"י ס' כסס סכ' ל6כרהס מסר כסססכמכ

 : ס6רי!")כסס
 ס5מו וי)נים הנ"ס כ' נ'ססי' כס בנ"שעכב(

 ו(סו ס5נוו סרמן י6מך מיר סכתכ3נרי
 )סרנ סמוך 6ל6 )סכת ירמן ל6 ום"כ הסכתככור
 וכ"כ . הרכ כם"ם 'וכ"כ . וכו, ,מיר ס5מוסילכים
 רמן ו6ס ומסייס . נכוריס סלסי כססכנסו"ם
 ורנליו יריו סניו ולרמון למ!ור 5ריך נרו) היוסכסור
 כסס סק"נ י"ר סי' ככו"י וכ"כ' . )סכתסמ.ך
 סכמ3 סנמ .מוססות ס' כסס כתכ סור . מ"6!כל"6
 סכת כנרי ילכם ממין 0ל סרמ,5ס ר6מר הכתכיסכסס
 מ)6כס יססה ול6 6ססר 6ס סכת לקכ) וי65מיר
 כתכ סל"ס וכסס . סכת ל5ורך רק סטנילה6מר
 הטכיל' כי נוסו כ) יטכו) כממין נוסו סירמוןר6מר
 כמנמת כקם"ם וכ"כ וכו' נרו)ס קרוסס כי6כם"ס
 כסס כ' סמנמה כסיורי וסס סק"פ ס"כ סיןסכת
 לרמו2 5ריך נרו) סיוס נסור 6"ם טכ) ר6ססל"ס
 ס5מו 6ת )סרום סלוסנ מי 6כל לסכת סמוךסליו

 מוכרמ (הו נוור6י ולמםלס- סמנמס מסלנממל6כס
 כלקוטי וכ"כ . וטכי)ס ממין כרמי5ת 96פלהקריס
 ור6סית סיוס סרר כסס כן סור . מ"כמהרי9מ
 קל"ו רף מרומס וכ!וס"ק סקריסס מסטר ס*!מכמס
 כ6רס ניכר סכת קדוסת ס6ין סכתי רן ס;וכסס
 ססיס כררך ס6ס כמ"ס נוסו כ) 96ם סיטכולסר

 ססרי כסס כתו"מ וכ"כ . סוסין הר6כוניסמסיריס
 היסנ"ן כסס רמ"ט סעי' כטם9ס וכ"כ .מוסר
 כמם"כ ס6רי!9) כסס סכתכ וכםלס"ק (כ)"6ונסס

 :כ6ן
 )סני כ6 נס6רס נתנ נ"( סי' חסירים במ'כד(

 כ6רס יכ6 )6 ורס כסרמלך
 וניר6ס נ6ימה )סכיו גסיות יתסטף 6)6 ככוקסכ6

 ית"ס,ם) ס6רן כ) 6רון )סלי ססולכיס 6לוו3ככור,
 )סניו )סיות )סתסטף )נו סים וכמס כמס6מת
 הפעקיניס )6וקס )סס 16. , וכיר6סכ6יעס

 פ)יסס יפמקו ס)6 כרי )סכת מסכתמ)סתסטף
 סכת סכ)י) )לותן להס 6וי 6(ו)6י וס4' 6רס.נני
 מו) ככנרי מתס))יס 6)6 סנת מל3וס לונס'ס6ינס
 הרר 6! וממ))יס סכת ננרי י)כסו )6 סנוקרוסר

 )סרמות יסטס כ) כי !ס )הס וכ6 . סכתקרוסת
 סס כי כ)י)ס )וכסיס 6ינס כמוקס נויס ונ .)נויס
 ממור כרכר נ)כריס רסת וכנ)י . ו)י)ה יוססוסיס
 6' יוס ומסייס מסיוס מממיל קורס ססכתסמוריס
 . סכ9) כסרס יכסר כטוכ סן סלילי טון והו6ככוקר
 1)6 ו(") מסס תורת (כרו ס' כסס סס כנ!"יוכ"כ

 ס5מס )הנ6ת ס)וכסיס ככתונת ס6סילוכהטוסיס
 . ככוקר כסכת רק סכת לככור כם"ס לוכסיס6ינס

 : ר"נ סם" כטם"סוכ"כ
 י"מ ספי' ר5ון מ"י 6(סרות. יהורס ב:מחנהכה(

 כסכמ סמ)וק ))כוס נוכנין יסכ'
 סמ)וק לירו כ6 ו6ס המ)וק ל( )ו וכוררככיקר
 כ"כ ס) 16 סלו פ6ינו 6ו וכסיו ל)כוס רו5הס6ינו
 ה5ר מן מנימו . סכסיו )ו 5ריכיס 6ילס ססונס

 )כמ)וק סמגים סר כ'ס כן וסוסס סורומחסס
 כמס"כ כורר נ"כ סייך וכ(ס סכסיו ללכו0סרו5ס

 ה6וכ) ממוך ססולת נורר הוי ו!ס ססכ6מרוניס
 מרוכס סססו)ת כוי רכ(ס וסור . מט6תסמיי3
 כמכו6ר כססולת מן ה6וכ) )כרור 6סי)וו6סור
 סיכ " סי' סר 6' מסי' ט"( כל) כמי"6 סי'0ס
 מם"ס כ9כ וסל ס)ו סמ)וק 6ת )סכין 6מר כ)י!סר

 : כל) )כרור י5טרךסל6
 כסנסות ט"ו סע" סן סי' ססלמן נ:בהכעגר*ר2כו(

 יסר6) יסוסות כס' וכיכ .כתכ
 6ו מ)3וס כסכת )כרור ס)6 )י(סר יס .כר"מ
 1)6 . ))כוסס סמוך רק ללכסו גו ס5ריךכתונת
 ס)6 )סנסיס )ס(סיר ו5דיך . כך 6מר ס))סכין
 ו6ס . סכוקר )5ורך הקטכיס כחונת כ)י)סיכררו
 סתס 5ריך וסו6 מכירו ט) י6מר מלכוסיסמולמיס
 כרי סם)יון )ססיה- מותר . )יט)ו 61"6לתמתון
 )6כ)ו כרי סס-י לקלוף סמותר כמו נתמתון)יטו)
 ס" ורס9, טכ*6. ס*ס 63"6 סמ"נ סי' . וכו,מיר
 טננם סור כן סיזט סי' מ"נ וכסן . ו' סעי'סי"ט

 : סכ") (ס)סמיר
 ססמנסנ כתכ כטו*( קם"מ ס" יו"ר נ:יצ"עכז(

 מנימין מסתנור סמלות סמו5י6יןסמיר
 ההכועס סכ'). ססכת ככור מסוס סס)מן ס)6ותס
 סר)קת - קורס " הס)מן ס) המלות סמנימיןסנוסנין
 ס6יסור )וכר כסיס ססלמן יס6 ס)6 כרי .סנרות
 קורס מנימ 06 6כן סס)מן )עלטל רק6י יק6ו)6

מת



מאיר ה' סין שבת עי3"3יניל3הרפשי
 ולסיתר ל6יסור כסיס ססלחן סוי 16 סח5ות6מ

 לסעורת 5ריך ססרי נוס6יסור יותר מסוכוססיתר
 : ס6חרוליס סטעס כשכסכת

 כתכ סק"נ נכ6סיט יס*כ סיי 16"מ בנש"עכוק(
 סלי 5עסות נוסס ומט: רם'לכסס

 נוסוס סחלות ססל סעליוכס נולכר הסלמן עלנוסות
 סנוסס ועור . נונולס ססלחן למ65 סנוססוכסנוגערין

 ולכן 6וסל עוסס וכססורסין טסח הסלחן מעלמלוי
 מויו'ס סי' ול6 תנויר ע5י' ו6חרמ סתחתולסהליח
 סו6 ומו ססכת כ5 סתחתולס סנוסס ססלחןנועל
 סינון כמט'מ וכ"כ . וסרי טר6י 6וסל ע5נווסיף
 11 נכ ע5 11 עפות כ' ס5ריכיס ס' סעי'מרכ9ס

 וכתו*ח מנ"6. כסס נוסרי"ח וכלקוטי . סלמסמחמ
 : ומט'נו סכת סומר ס' כסס סקוו ס'כלל
 נוסכעל סלהיסר כם5ח ס' עיליס נו6ור בם' כ'כפ(

 תסלת קורס סכת כטרכ לופרס"ט
 וכ*כ . ונו' 5ס' סורו ק"ו נוונוור כתסליסנולחס
 כ"ר רף כלקיטיס כטט9ס . כסנוו נוסרישחכלקוטי
 נס רעיכיס . סססוק ע"ו סיי סכעם'ט כססכי

 6ו רטכ ס6רס סיסי' כסס סי עסס למס .5נו6יס
 כ65 סיהי' ס6רס 6ת לכרו6 ימכרך היש55נו6
 ר59 . תתטטף כהס לססס 5ו"6 . וסמי'6כילה
 ו5ת6 להכו5 רעכ סיסי' ה6רס 6ת סי עססלכך

 לתטטף 6סר סלססות סנ5י5ות סיעלס כרי 'לסתות
 כס' וכ"כ . תתעטף כסס יססס וו"םכסמ6כל
 כייטכ ועי' . נוכעם"ט כססי. סכמ סנוירממיקון

 6יתמ וככתכ1ס כ' סק"6 יס9ו סימןבנמג"אי( : וכו' עני6 5מנומ ה6 על כסיי לסס"נסליס
 כ5י5ס ערכית נותס55 סיססס6ריו"ל

 סק'ס ס"ו סי' סכת כנונחמ וכ"כ . סכת כערכ6ף
 ס" כ56כע נוורס נוסחיר*6 הקורם כעכורת .כסנוו
 סכת כ5י5 סמומריס ססכת 5יוס סיר נו(מול כתכרי

 וכ*כ . )כון וכן נועומר ל6ונורו ס5ריך קכ5תיקורם
 וסיעכין. סם4ס. וכסי' . סק"ה יסשכ סי'ככ6ס*ט
 וכטע"ס . רוקמ נועומר ס5"ל ולונו"5 ס6ריו"לוכם"ע
 יסרס תם5ס כסי' וכ'כ כסמס. כססנוטס רס'ססעיי
 כסנוס. ס"נ סי' רימ"6 לקוט' וככו'י . ס6ריו*לכסס

 : כסמס ח"כוכנוסרישח
 רסכתוכו5סו רומ 556 לומר כ, תיומס בנזךהרלא(

 וכסי' כתגימ כסירור וכ"כנותעטרין
 . וכולס,ן ו5מ וכולסו לונור כסמס יסר56יסועות
 סווסר ו: קרוסיס וי יוס ליסר6ל כחק גרססוכן

 , וו'ל כ' סק9כ רס"ו סי' נסע"ת . וכולסוסיוסס

 :כליל ננסרחיו נסס סרוק נוסר"י כסס כם"ןכ'

 לקוס 5)'יך וכו' עלילו וסרוס כם6ונור קולםטכת
 וכ'כ . סלילס מכחילת יתירס לסנוס תוססומלקכל
 . ס6ריו"5 כסס כ6נו5ט ס"ר מ' סערסיום"ס
 6ו*ח כס"ם , לענוור ס5ריך ס6ריו'ל כססוכלסו*ם
 ו"5 סרוק נוסר*י כסס כתכ סק"ר כ*ו סי'ככ6ס'ט
 כסעית ועי' . לעמור ים סכת סל ערכיתרכקרים
 סכמ וכנויחת ס"נ סי' רינושמ לקוטי כלופי ו:9כסס
 סי' נור5 קסר סקורם כענורת . י"כ ס"ק ע"וסי'
 סתוססו קרים כל ס6ריו"5 כסס כתכ י"ר סעי'ח'

 6ילו יוסכ סו6 6ס מך עונור פיס6ר 5ריךנוטומר
 : 5ענוור5ריך

 חכמיס ר6ו מס כתכ ר5"כ סעי' בברצשב:"*,לב(
 קרסת 6תס תםלת לסכת5תקן

 כ'6 תק)ו ל6 וכיו"ט . 6חר ו6תס נוססויסנוח
 סרי ו6ונור . עסרס סמולס ני 5כ5 כחרתלו6תה
 נר כ לסכת תם5ת נ' חכמיס סתקלו נוו5נסטטלתן
 כי . תורס נותן סכת . כר6סית סכח . סכתותנ'
 סכת וככנר . תורס )מנס סכסכת נווריס עלמ6כולי

 קרסת 6תס ס:רי סו6 ככך ותרט . לכ6סלסתיר
 ו6תס תורס ננותן נוסס ויסמח כר6סית כסכתנויירי
 ינל 6כרסס כו כתיכ כי 5כ6 סלסתיר כסכת6חר
 . 6חר וסנוו 6חר ס' י:י' סמו ונו' ירלןי5חק
 ק5ולינוו)ם. סר' כסס כ' סעי' סכת עליגי 3לסו"םוכ"כ
 וסקכ"ס כ5ס יקר6ת ססכת מסלי כ' טעסעור
 ס)ותן סקרוסין ע9ם קרמת 6ת: תקלו חתןלקר6
 סנומה ע"ם נוסס יסמח כך ו6חר . 5סכ5ססחמן
 ננווסיף סתוכ' ט"ם נווסיף ומח"כ . ככלססחתן
 סמק-יכין ע*ם 6") . סכתוכס ט5 5סכ5ססחתן

 6חר 6תס ו6ח"כ . נו5וס סעורת כטיןקרכ)ות
 כססר וג": . סכ5ס עס סחתן סמתי1חרע"ם
 6כוררסס כסס סי"ו סעי' כטע"ס וכ"כ , יוסף'ר

 : נ' סעי' ס' 6ותוכר"5

 ונ"כ . כתכ " סע" יס"" סי' 16"ח בנש'יעלג(
 6כות מנן ססנויס ויכו5ו 5ותרסיעכ"ן

 רינו"מ וכ5קוטי ח"כ כמסרי"ח וכ"כ .כענוירס
 והטעס , ו"ר כהס טק"ט ט"נ סי' 5;ו"יסגקסח
 חכרסס. רנן לנר 6כות נוגן , כרכות ו' כינרססו6
 . סקרום סמ5 , סמתיס נוחי' גנר נותיסנוחי'
 1נר נעכ'ר 5סכיו כמ:ומת.כו. ר5ס ננר 5ענווסנוניח
 ננר הס:וס ל6רון , נווריס ננר לסנוו וגורס .ר5:
 כסמו: י"ח ס"ק ע" ס" כמגח:"כ וכ"כ , ס5וססיס
 5עגית ר6ין כ' ספגיס 53חס " כ~י ,ב3הגס"11יד(

 ,מרן סמ.ס קונס כרכת ממר0ען
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כמאיר* ה' ס*' שבת עי5ענינ*למיפי.8'5
 סר 6מת כרכס סו6 והכ5 סנרכס נ6מ5ע סו6כי

 ומסייס . כסמו כמסרי'מ וכ"כ - ססכתפקרס
 ו6רן סמיס קונס כין סססק 5יכ6 ססררסכסיוור
 ממעת הססק 6יכ6 רירן כס'רור 6ך 6כות)מנן

 וכ"כ . פכ"5 6כות מנן 6ומר ימיר סנססמנסנילו
 מרסס כמנמ: נסוף סכת וכמנמת מייסכ6רמות

 וי כ)5 נתו*מ וכ"כ - נסמו סק"ס פ"וסי'
 קק"6_

 כמכמס כ' טור . סמ"6 סעיי נק"6 כעסשסוכשכ
 רכמו מכוטס6טס מהנסשק 6"6 כסס ססמרסס
 כן סתס5ס מורת 6מר ונוי )ר15ן יסיו 5ומרסלכון

%
 : סכ") סכפ מסין כרכס 6מר )ומר נכון
 5ריך כמנ ט' סם,, רם"6 ס,, 116מ בנשייעלה(

 ססמ תמת סס)חן , פ) מסססתסי'
 י"כ ס"ק טו"ו וסי' - נכיו ס) סרוסס 6מרמומסס
 סרכ כס'ם וכ"כ . י"ר ס'ק וכ6היט סק"כומנ'6
 יס6 וססת ומסייס וי סעי' סיסכ"ן וכ"כ - י'וסי'
 לי5 כלסנות סס וכ"כ . סמו5י6 6מר מרמכוסס
 כו וירסוס 5כ5ום סרו5ס ססת, סיקמ נ' ססייסכת
 סכי מסת יותר 15 קרוכ סמסס תמת ומליחוכסכין
 סמו5י6 ומנרך סמסס תמת ס5יסס ירוומלימ
 רמכסין מממר כנסו"ס וכ"כ מנ'מ כסס כקם5"הכי
 הסת יר6ה ס65 סטעס מסוס 5מ כסנה ססת'מת

 ססיי רפן רומימ מסלס. )מס מסוס רק 5נרכוסתו
 )6 ע"כ . )מטס וט) 5מם5ס ט5 כקוסס6מוכמ
 נרכת סכירך 65מר סר וכו' :ע5יולס סמססיסירו
 וכתו"מ . סק"מ מ"כ ס"כ סי' נכו"י וכיכ .סמו5י6
 רס"מ סעי' ונטם'ס . 6הרוליס כסס סק"ח ס'כ55
 כ' 6ות ונר"5 . ונסו"ס סיסכ"ן כמם"כ קם5שסכסס

 לתססט סכעת ומסייס כסמו מ"כ מסיי"מוכלקיטי
 נרו5י 5ריקיס מ55 ר6יתי וכן :להו"ס כרעתהמכסנ
 )ססיר רמין הסריסס כסס וכ' . טוכ ומהיותתורס
 המסס מתמת ססת יו5י6 ל65 הסת מט5המפס
 רומסה. יסור וממ"כ כט5 מתחת .סמן סהו5ימכמו
 נסס ס"נ ס1ק תרכ"ס סימן סמנן נמלףוכ"כ

 :6מרוליס
 וסיין , כתנ ט' ססי' רם"מ סי' ס"י בערךלי(

 מס תמוס . קק'ה רמ"כ ס"סכתו"ס
 ס65 . )מן וכר כסכת 5ססות סנת ל55 מןסלין
 מם"כ סס"י וכלם"ר . ס"ם כסכת המן יררלמ

 )6ס"מ . ויקס) ס' מיך המקרם וכייכ ,כמסל"מ
 סעי' נ' סימן כמ5כם מורס הקורם כסנורתוכ"כ
 ממכ) כ) וכגוע"5( סנת סכיגי ה6ריו"ל וכס'פק"ס
 סולך מינו מס5ורך יוחר סימכל 6סם"י כסנתסמוכ5
 יותר קי"כל פס ס;ל  כחול כמו  ולילס"רלמ5וניס

 רהמן רס"י סי' מקת כס' וסנס . כ6כריסלכ)ם' כ)ו כסכת 656 ו)י5ס'ר 5מ15ליס מוסיףמס5ורך
 . ס' רף ןרס סנורס כמסי וכ"כ - כמכריסלנ5ם
 סכת 6כי)ת כי כסכת )מן וכר פוסין ססירום"כ
 וסי' סכ")_ כ6כריס ולכ)ם רומלי ססו6 למןרונמ6
 וכמלמת . 6כינרור תורת כסס סק"ט ס' כ55כתו"מ
 סימן וכרמ"6 כר'מ . לומ"5 כסס ס"כ סי'סכת
 מקומות סיס . ו' ספי' ס' כ5) ומי"6 סיסכ'ןוכ"כ - סכלס"נ כסס ס6"ר וכ*כ . מסרי'5 כסס כ'רמ"כ

 כ)י) ססטיר6 סקורין מוליית6 )6כו5 ססוטססמלסנ
 : וי'ם סמכ"5 נסנ וסכן 5מן וכר קורסמכת

 כסמו. כנסו"ס וכ"כ ! ס"ס סכ,נ, בנקשל"ה כי5ז(
 כמ)כוסיס ק,רוס 5פסותנוסנ'ן

 סי5 6יין רסיילו . סככסת )כית כססססו)כיס
 מ' 6ות 5ריקיס כרכרי וכשכ . לסס ו6:ריממכטי5
 כטם"ס וכ"כ . פ"ס יסמכר כלי כסס י"רספי'
 )סי5 ככתנתי מס וסי' כסמו. כססמטס רם"וסעי'
 סכ"כ קס"נ סיי סמנ"6 כסס כרסמ"ו סלילי556
 וכשכ . סם5"ס כסס כ"כ וממ5סס"ק . סכ"מכסס
 וקס"פ מ"5 וכס' מרס ונסנסנות . סרכנס"ע

 סק5י 56) סמנסנ כ6סר 651 ומסייס מ"כוכמסרי"מ
 : קירוס קורס המ5כוס'ס מם5יסס ססורקיסרסת
 כ5וס 5טפוס 6סור - כ' ר' סעי' סס בנשייע5ה(

 ו6סי5ו . פיס ו6סי5ו סיקרסקורס
 כס"פ וכ"כ - 5סססיק 5ריך יוס מכסורסתח.5
 וכן . וכוי ססמסות כין מעהניע רהיילו וסייסרל.

 כתמ5ת הו6 מלותן ססיקר 5פי יותר הממירוכסכר5ה
 5י5י6תו וקמוך ססכת 5כליסת סמוך רסיילו .ומלס
 וכ"כ . וכרס"מ כ"ר ססי' ו' כ5) כמ'"6 וכ*כ ,וכו'

 ס6סור סקממ כר ס' כסס רל"ו ססי'כטע"ס
 6מ סנוו) מסלי הסמסות כין כפ"ס נניס5סתות
 וכססס כסכת מנומה ניהלס 5רססי ס.ססמת.ס
 כמיס ומ5טנכין ורומ5יס סותיס כס נם"סיו65יס
 כססר . וכו' 6ותס נוו5 ססס כמותו מיסוהכות:
 רף סקמיס מס' נסס כי סי"ט ססיי הכפםסמירת
 5מ ר' ונ)י5 5כתות( כסמותר )סי' סכת כ)'5 כיק"י
 מסלי יוס מכסור סנסמכו מס.15 כ6ם'5ס נויסיסתס
 6י(ס יסיך מ"ור 5מ6 ו6ס . רפס .רומק:לת

 : סכ'5 יסתס ו6מ"כ 5מוכודכר
 סקורס כטכורת וכ"כ . מסרי"5, נ5קוטי כ'לפ(

 ספיי כטפ"ס וכ"כ , סכת לי סלונק:ל"ס
 מעודתא ]דא י6מר סנמ 50 רמסולס כסעורס ,ת"כ
 מק) סימ 11 וקסורס קדישין[ תפיחיןדחק5
 ונוכומ . כסיס 5סומ י5הק וי65 1 מע"ס י5מקכגנר

 עורס9



 יף מי' שנת  עיבע3י3ילסוכשי
 וכ"כ סס . מםימ ממנגי ס6וס )י5וג זוסמוום
 תפיחין ]חקל סכמ כגיל לומר וכנומ*5 ס6ריו'גנם'פ
 נסי' 6נג אנפין[ ו:עיר קדישא. ועתיקאקדישין.
 וסיסכ*ז יולס כנסי כסס נסגס*ק וכ'כ . כ'סתני6
 קדישין. תפיחין ~חקל גומר יסר6ג יסוסומוכסי'

 : קדישא[ ועתיקא אנפין.העיר
 קסגמ נס' ופי' , כמכ מ"נ מסוי"מ בנלקומימ(

 סרומיס מג6 נמג מסנס"קיסקנ
 סמקוכגיס. כין מנוכס ים סנה סכססוומ ס*ממרך

 וכיוס תפיחין[ ]חקל סכמ וכגיג כ' ימרווכזוסר
 ויון. נוסמ וסו6 אנפיז[ ]זעיר נ' ונססולס]עת"ק[
 תפיחין ]חקל ונסמיימ אנפין[ ]זעיר כגיגסוי"6

 כמכ וסכן קדישא[ ]עתיקא נ' ונספווסקדישין[
 לכגיגס כמכ ויט6 כ6יור6 וכווסר . קרניסנס'

 ממ"ק נ' וכסמורכ . 6נסין זמיר וכיוסמקמ"ק
 61גו ד6גו מ6ם'כ יתרו ס' מגך וכמקום כ'6ך

 : מייס 6גקיסדכרי
 . סי*נ מ' ססר וסיום"ס סכמ מוננ בבם' כ'מא(

 סמוקומ מנגס כסס כנסו'םוכ*כ
 וו*ג. סמסורסיס כסס ס' 6ומ 5ךיק'ס כונריוכ"כ

 ממורריס וסס מלכס מגוס מס סס סמווומ6רכטס
 י5מק 6נרסס וסס . סמגיונס סמרככס רנגיו'

 נוכות ניסנס. סג מוינס מ5יג 6כרסס . ווךימקנ
 נוכומ . מסימ ממנגי מ5יג י5מק . סר6סונסספווס
 . ומנונ נונ ממגממומ מ5יג ימקכ . סניסססווס
 . סקנר ממיכוט מ5יג דוך . סגיסימ סמווסנוכומ
 : מגכס מגוס סמווות ססי6 רכימימ סעורסכוכומ
 נסס ה' סמי' ק' 6ות ,5ויקיס ברביי כ'מב(

 מו"ג סמקנו טמס תגסיוממורם
 מט6 סר6סון י6וס מלוס . וכיוס כגיגסגקום
 כרכס וכג6 קיוום נג6 וסמס סנכיס ססמטמג
 ו6נמגו מגיו. מקדס ס" סגעס מך ממתין סיןו6ס

 מגס מ15מ כגוו סר6סון 6וס מט6 גמקןממויכ'ס
 מג וגכרך כיוס גקדם מוןריס 6נו ס*כ . וכו'ולוס

 : נרכס כג6 ניוס ססמס מס נ"כ גתקןסיין
 נסס כ' סק"נ נמנ"6 ק5"נ סי' 16'מ בש"עמנ(

 ססו6 כקיוום 6סעו וסמנסנסנ"מ
 פונ ומ"מ . נסמומס וס*ס נסיס יו65ותי6וריית6
 גכוון י6*6 וסמנרך מס'סמקום כמגס מגססי6מרו
 כ' נן סעי' רמ*6 סי' סס , כ6ס*ט וכ"כוגסמום
 וכור י6ימקם מסוס וכו' כקיוום מייכומנםיס
 6יתנכו כסמירס ו6ימנסו סו6יג )סי וסניגסמור
 וכ' . 6נסיס כמו סמורס מן ומייכומכוכירס
 ס:ונרך מס מ6מר סס6טס רטוכ סק"נכממס'ס

 ןן6

 ל59מא*ר
 ושששע)4 י3%ש 65ס י 4יי.י
 זב)4 )4ש ן ן ושו,

ו4וע*ע~
וש*%ו% שש4ע8 **

 ל6*6 וסוך . 'סקוום גסון נוכינם 66"ככסמומס
 י6ומר3ז וכען . חזיכס נזיכס כג גטמוםס3זכחן
 מ'מ קלן מקום 6ס" 6*כ נמגס מגס סמקוםעס

 וכ"כ 4 סמו 6ומרמ סי6 נס וס6 ית6סס6סס
 ף קע" סר) כם"ם וכ"כ . סק*נ כ6*6ססמ"נ

 מ6)ער מסנךע סקיום סמטס 06 ו6פעוומס"ס
 . ט' סמי' ס*ך סי' ננו'י וכ*כ . נמגס מגסממו

 וכמו'מ סק*ך ונמסנרמ ו' סם1' מ*ו ס"וכקם*מ
 6מ מנגכג סנ6 כגמם סמ6מר וכן סק*ו ו'כגג

 :סמקום
 קיום 06 כ' ו' סמי' ס*ך ס" יסר6ג בנורמד(

 ממנו סקיוום סכינו וסממננימו
 כ6ומו ג6כוג גסניו מרוך וסגמנו סגו נניתכססו6
 וכמנ . ססוומו כמקוס סוממ ססרי נו יו65מקוס
 סנוסנומ גסנסיס גסוסיר סק'ט רימ*6 'לגקוטיסס

 קיוום לסמום גסכיניסן סעכומ ככימן כמגיסןכם6*ן
 יוי יו65ומ 6ין וכ6ממ ג6כוג גכמיסן 6מ"כומוורין
 סיקוסו יומר וטוכ מך6וריימ6 סממויכומקיוום
 ג6ו 161 גקום כם5מז יוומומ 06 נכימןכמ5מן
 גכימ יגכו ו6ס . כסכיגן גקום גכימן 6יםיקר6ו
 כוימ סכ*ס סס י6כגו 6;י סקיוום גסמומ6מר

 . ססווס כמקיס קיווס סיסי' כוי מיניןמממסמ
 לסזסיר ר6וי ומקייס מסס מורמ- וכרו כס'וכ*כ
 סי6כגו מך סקיוום ג6מר מסכימ י165 סג6כ"כ
 וכ'כ . מיכין מס' כוימ 16 מקוס נ6והו סתכוימ
 כמסנרמ וכ*כ נרורס. מסנס כסס סגנוס קסגמכס'

 ססוומו נמקוס סיסמם ס5ריך סקי'6 מ"ו סי'ססגמן
 ססי, ורו"ם ס*ו רס"נ סי' )ם"מ י65 ג6 ג6וו6ס

 יוי גסו5י6ו סמקום סימכוין ו5ריך ' סטוור( ו6נןי'
 : סכע וו כסמומס 653ת סו6 וימכויןמינהו

 סק*ס מרכ"ס סי' גמט'6 סנססמ סמנן באלףמה(
 סי' וסמ"נ רם9נ ס"ס סמית נססכ'

 כסוכס קיוום ססומסומ כנסיס סק"נ כמ"ורס""י
 יסתו קיוום 6ס4 סתיכף יוסרו גכית סוגכיןו6מ"כ
 ויכרכו מזונות ממיני כוית י6כגו 16 ייןרכימית
 . וכון וס כקיוום י165 161 6מרולס כרכסמו"מ
 וכמיון . ס'מ כסס קג'ס סי' מכמס כיסומומוכ"כ
 גנטיגמ קיוום נין יססיק סג6 גיוסר 5ריך כ' 'מסגס
 ס"ן )6ס*מ 6מס כ*כ סיגוך סימור גסמווסיריס
 כין גמון עך ס63 ומכם"כ קס*ו( סי' 6רמכם"מ
 כמס ים ס6ס מוקוקיס ור6ימי , גנטיגססקיוום
 מססיק סר6סון ויס" קירום גפסומ סי5ערכו6נם4ס
 כמו ג6כוג גיסניס סת * )ומניס , נווגכספסק

כפקר



מאי, ה' ס4' שבא י*ענינילסרסשי(6
 . מכ"5 סוה וככון ססורס כתקוס זכ ויסי'ככוקר

 : כסמו סק"ז רימ"ה כ5קוטיוכ"כ
 ניסופות ופיין כי סקי'ה סס רית"ה בנלקומימת

 כססותם סכ' סק"ה רם"ה סי'יפקכ
 מכוס יין תסט 5טפוס המ"כ ורו5ס מהמרקירום
 כסס"נ ככרכות יו5ה 5סיות סיתכוין טוכ קירום50
 סיטפוס סיין פ5 המ"כ יכרך 5ה וכוה כתקרם50

 פכ*5. סיוס 5כרכות קורס 5סיות 5ריך כייןרנרכות
 5ריכין הו ססת פ5 כסמקרם ררוקה כתכוכרס"מ
 סמחוייכיס כיון סמו5יה ננרכית 55הת 5כויןססותעין
 כמקוס קירוס סיסיי כרי כקירוס המר סת5הכו5
 ככרכות )5הת ס0ומפיס יכווכו כס5ה ופ"כ .ספורס
 סתו5יה כקירום המר יכרכו רק סמקרם 50סתו5יה
 רהין סיין ע5 כ0תקרס תסה*כ היסיר סוסין'הזי
 הין פ"כ קירום 50 מכוס כסותפיס 5סתותמוכס
 15 יס קיווס 50 תכוס סיסתס יורם הס הךוכו' סמקרס 50 נכרכס 55הת תתכוין הינו הס5מום
 כ55 כמי"ה ' ום . כתקרם 50 כנרכס 55הת5כוין

 : ו' הותו"
 יכו5יס , כ' ו' ספי' קס"כ סי' -הו"מ :נש"עמז(

 וכתנ , מיתקן תיס ס5יו סיוקיסו ס"י והסי5ויין תפט סיוסיסו ס"י סנוס כוס5תקן
 מפט ממ:ו ססותס תסוס ססנס רפיקר סק'ותנ"ה

 ססק5 תמ5ית ומי' . מתקן פ5יו ומוסיףוכסמוור
 מ"ו כ55 נתו"מ וכ"כ (קכיס כסטרת וכ' .וכהסיט
 וס"ס ורס"( ומנ"ה ה"ר נסס סק"נ ו' וכ55סק"ה
 סנוס 5כוס 5ססוך סריפות. כ5 ירי 55התהמרתיס
 5תוך ככוק כ5 יססוך והמ"כ . כקכקן תן ייןמסט
 סכוס 5מוך סקכקין מן וסוסכיס ומו(ריססקכקין
 ה(י נכר פי5הי הי . מתכ"ס יו5ה והו כרכס5סס
 ככוס 5תוך סקכקין מן סססך נתס סייןמחוקן
 סנוס ככוס )טי5 הו' )טי5 קתה קמה ו"י _.סנוס
 כתכ החרוכיס וכסס . סקכקין 5תוך סססךכמכ
 וכן סנוס יסיי ס5ה 5ריך סמסוכין כססותיןונס
 מכרכין כרמק כ0פת כ' ו' ספי' סס . ככ"5יססס
 מ"ה ונטפ*ס . מ"כ כמכרי"מ וע" . סנוס כוס'ם5
 ס:"ט סנת ס5כות מייתין סנסות כסס ק5"טסעי'
 וכותן וכסת"ו קירוס 50 מכוס סתס סהס טפססכי

 . מעט כו סוסכין סכוס תוכ 5סתות נ"כ5מכירו
 וימ(ור סיור תתורת סי5ה כרי הרן ררךתסוס

 .:5מסיכותו
 סרכ כסס כ' סק"נ כתנ'ה קס"נ סי, בש"עטח(

 הף כתריכתו כמיס 5מוונו סנוסניןכ"
 כקכ5ס סם*י סור 'נןס יס כ? מזקיס ס'ייומסמ'ן

 סירום5מי כסס כתכ וכפט"ז . החריס טפמ'סופור
 הן. נתפט סתתקכיס תתס כתיס 5תקן' טוכסיותר
 סנהון כסס ה"ר ופי' ססרמ"נ וכ' . ס)נו"סוכ"כ

 . י55ס נו הין ת'ס מפט פס וכ0ממכר 5פו5סי5י5 יין ת' רף פו5ס יתיכות כס' מסרהנ 5יווהתוכר"ר
 כה"ה וכ"כ 5תיכו. מיס ליתן ים נתריכת*כו הף5כן
 סכ' ס5מכ כרס כסס מייס כהרמות וכ"כ .כסמו
 ת' הות ונר"5 . מסרהנ תסר"5 כסס סה"רכסס
 טעתיס כוכ 'סיס והחרוכיס וכ"י סטור כסס י'סעי'
 ונכ("י . נסמס ס)תס קכ5ת וכס' . סורסס"י
 . וי סע" ת"ו כל5 וכמי"ה . כסמס סי"נספי' הכסם ונסמירת . סק"ו מ"נ כ' סי' רימ"הנ5קוטי

 : יפקכ וככהר . מ"כוכמכרי"מ
 כטפ": וכ"כ . כתנ מ"כ מסרי"מ ב:לקימןיממ(

 יכק מפכר ססר כסס ר5"מספי'
 מעכר כסס ס"י וכרון וכס' . סכ"מ התתססת
 5כרכס. סיין ויסי' נרכס 50 כוס נכ5 תיס 5יתןיכק
 5כן , סמסר ת5ר ותיס . נכורס סוה יין כיופול

 תין וככ5 וסכר5ס קירוס סקורס ככיתיכככנתי
 5סחות כנ"ס כתיכו 5.5וק סיין פ5 סכוהכרכס
 כתכ סהר;ן"5 וכסירור . פכ"5 תיס טיסיןס5סס
 סיין ננורת 5מתק כככוס כסכותן כסתיס5סכיט
 (י"ם מ(ריטסוכ מסס5,:ייק ו:סככנות . סמסריסכתי
 קירס סיין עס ס55יחות 5סתוס 5יוסר ס5ריכיסכתנ

 : פכ"5 סכוס מ(ינות המרסקירום
 5ריכיס וכסמ"ו קירוס 50 כוס כתנ המןן"ןנ(

 מוסק ססוה 5כר"ות יריו כסתי5קכ5ו
 יכה ס5ה כרי המר כיר ימויקכו והמ"כ .5קכ5ו
 תרותס ווסר כסס כ, וכ(כ5"ה . פ5יו כתסוילרהכ
 1פקכ ככ"ר וכ"כ . יריו כסתי כותכו ככותןסנס
 כסס רס"כ ספיי ק"ה וכטם"ס . ווכו5"ה טו"וכסס

 סהרי("5 מס"י ככמ"ו סרר וכמסרי"מ .סהריו"5
 : פ"ס סכמייי וסירור וכספ"מ כרהסית סווסר פ5 5ניופטרת
 פ5 מקרסין הין כתכ ה, סם,, 5"נ סי' נבנן"ינא(

 הס הכ5 ; ומן היו: מני)כ ספתריין
 כ5קיט' וכ' . 5סקס*ר הין מופטת ססס תנו5ססיי

 פ"( סי' סנת כמכחת וכ"כ . תו"ם כסס ססרימ"ה
 רכ"ו וי ספי' וי כ55 מי"ה ונסס כסמן -י"מס"ק
 פמר הסי' כריפכר 5סממיר הין טפמו כסינס5ה
 ת"5 ר5סי כ("י כסס ומסייס 0פות כתסמנו5ס
 ס:נסומר. יין כנר רכוה תסוס סוה לסטפס תו"מ3פ5

 מס51ו פ"כ ונכיו טנוור רסוה 5כוה 5עתירל5ליקיס
 5כתמלז ע"ו לי(סר וככון 5סקסיר ים מועטתנסעס

ועא



 יא61כ,איר ה' מ" שבת לילשני3'לטימי
 ס6ותיות סעי כסלס"ק . נסמו מם*כ נמסר"מוטיי
 מ3מס ממסר*ר סמ5ות טסמי ' כסס כתנ ק'5ות

 . כסמו סק"נ קכ"נ סי' נור'ת וכ'כ *סככלי
 ססריס. ומ6ס לויך 5וס ונסס נסמו ין 6ותונך"5

 סכ, תלסיות מורם נסס ים'ו סעי' ק'6ונטסשס

 מממיריס מססס ו36סי יסך יין יתן סל6 ל6ו .נסמו
 רו5יס סיו ל6 סיין סכושס כר6יית ס6םילוט"ע

 סיתן כיון סטכו"ס נו ינט סל6 6טם*ילסתותו
 סו6 וותיקין ומ3סנ נרכס סימן נו 6ין נועי3יו

 :טכ"ל
 יין על ומקוסין כקכ סר'נ סי' 6ו'מ בש"ענב(

 ק5ת למלומית נסן סיס וכו56מוקיס
 ססמ סלכות ויטרי ממ1ור כסס כמסיי'מ וכ' סריי'.נל6
 נ6ות למסרי*ם ססריס מ6ס נסס סכתנ ס"י6ות
 יסכי מכי סמות ל6 ק5כ' לי' לית למלומותססך
 כטו'1 קכ'נ סי' ניו"י עיין : סכ"ל ונווי6טסמ6
 סרנ ונם"ט . ר"נ סי' וטו'1 ומנ"6 , רלכ*מנסס
 ס5מוקין 6ת סיכתום ונטי3ן סכתנ 1ן סטין טרשנסי'
 ס' וכר6"ם ט*ם ס' כרי"ף 6נל . ססריי'קיוס

 . ום"ך נרמ*6 קכ*נ סי' וכיו"ך . סירותסמוכר
 וכמ'י . טר"כ סי' ס"ע וכטור ר"כ סי' 6ו*מום'ם
 סק'ו תס'כ סי' 6"מ וכסמ'נ . כ"כ ס"ק תט*כסי'

 כלל כתנו ל6 ט ס" מ6ו"מ מייס -מיסונתסו'
 וכ*כ . למוך נסרי" _ווי מסמם לכותסןס5ריך

 ימס3י ומסייס נסמס סק'ו ג*נ סי' סם3מןכמסנרת
 : פכ"ל להחכן סהלסנ  וכן  ססריי'  קורס חתכן6ס

 הססס 6חר  ס5הוקיס  סיס"  ס5ריך כמכ שבונב(
 כיסיס  סרי י"6 . ריפומ נ1ס  ויסנהיס

 יומר הפפ  ס5הוקיס סיסיי וי"6 .  כהיס הססס6חר
  מיס יוחר יסי' סל6 וי'6 .  סכהיס ססימההלק
 סק"ה פ"1 סיי סכמ  נה3ממ ופיי . חלמ  חרמפל
 כספמ 6ו  כריפכר  6ך לסההיר יס  סלכמהלססכי
 וססה"נ סור וסככור סמו"ס סהס כר6יסרהס
 יותר סס ח5מוקין  06  פליסס  לסהוך וקס"פורס'ה
 6ות מ"6 סום3יס לקוטי וכס' . סכמיס ססיתממלק
 6מר לסמוט ס5ריך ססוסקיס נוו)י כסס כתכר'

 : סכ*ל 6ותס לסמוט סמ3סנ וכן ס5מוקין 6תססריי'

 נ' כמיס טיטרס נסיגן 6ס דיסות כתנ שםנך(

 מטת 6מך יוס רק סיסרס וי 6וימיס
 ניו'י .לעה

 סימן ונ6ו"מ . ום"ך נטו"1 קכ'נ סין
 כסרלכ*מ יעתס כ" ס'ק וכמנ*6 סק'י כטו'ור"כ

 סיען סרכ נם'ט וכ'כ . )פפל'ם( ימיס מוכעי3ן
 מן פמות סנככם וכל סמייס וכם' . י' ססי'סר'כ
 וכ'כ . ססכל ומנרכין פליו יין םס 6ין ימיסנ'

 כלל  6רס נמכהמ  6ך . ו' ספי' י'נ סי'כסס'פ
 וכשכ . הסל"פ  נסרי" רסני כחכ ח' ספייפ"ס
 ליושר ס6ול יר כסנסוח ס6ול יוסף  סר"רסנ6ין
  כן  סרין יין לפלין  נס כהפל'פ בוי  רככוסרלרירן
 כססמטות מייס כ6רמות וטי, . כסס"נ טליוומכרכין
 לסקל ומ5וך 6"ר כסס סכ' י"נ סי' מכטר61ןלסנ'

 נתסו' וסמעיין ווק6 מסל"ט נ' כטי3ן ול6כסרייתו
 סלכות 6וס כ3סמת וסי' . טכ"ל כן ימ65רלכ"מ
 ו16 ימיס ט כסי3ן ולכך סכתכ קכ"ו כללססמ
 כע5מו ימו1ר יי6ס יין מקרי ל6 וכל6"ס תוסםסוי

 סת'קין ונלומ . ע'ס כלל 6וס כמכמתממם"כ
 ימ1ק6ל וכרי נסל ססנס'ק כ' סכית כרכתסכססר
 לסקל ס6ין ו6מר ס6ול יך סנסות טל ססינמסי3יוומ

 ו6ף סיקר וסכן מטל"ס ימיס נ' מן כסמותכלל
 3ססך ל6 מ"מ כמכוסל סוי מטל"ט ככוםוקי,אל
 מ1ק טטס ונטי3ן ימיס מנ' נסמות לייןהמיס
 יין סוי ל6 כוור6י כר6וי תוסם כס6*13ומכם"כ
 וכמסנרת ו' ספי' ג"נ סי' כקם"ט וטי' .טכ"ל
 יססלמן

 ס'ק סנמ ונהנהמ , נ' ספי'  מ"1 וסי'
 ו' ססי' ל"נ סי' ונ13"י . סס  .מוסס  ונה3חסס'ו'וי

 ר'נ סין מייס ונ6רמות . שס רימ*6ונלקוטי
 רט"ו ססי' ק*6 וכטט*ס . מ'כ מכרי"מונלקוטי
 כוור6י  ולהפסס מסייס סס וכמ3"ם . כסמסכתכ
 ו6סילו ס3"ל סמממירין רוכ כרפח לסחהיריס

 סמקילין וטת טל לסמוך 6ס לטיין יםכויטכך
 וסמממירין מ6מר ימיס ם מן כסמות כסס"נולנרך
 כרכס מסם כ1ס ים ולוטתס ומי3כר רוכ6 ססכ1ס

 :לכטלס
 סמייס ס' כסס סס ונקם'ט כתכ סס ננני"ינה(

 ניסל 6ס כ' כסמס סס וכמג'םוכסמו
 סכיסול ט"י  יין  לפסס ו6י3ו כמיס ס5מוקין6ת
 סמרית סכת לקיוום ו6ף טליו לקום 6יןולכן

 ס3ככם וכל יס כיין י65 ל6 מוי3ס כממרסיו65יס
 * ססכל ומכרכיס טליו יין סס 6ין י3ניס ממסמות

 כתנתיו נ1ס סטטס למי סר6יתי מסניומסייס
 ססלמן נמסנית וכ"כ . טכ"ל למטססלסלכס
 סכת 3סלכית 6 כמי 6ך . סרם"' סרכ נסססס
 ה6ושה  רי3יס כפיקרי וכ"כ . כ' ~י  סטי' ו'כלל

 סיי ח'נ סוף כ3ס"נ סושמ כסס יאה 6ומ  י"נסי'
 לחלימית  כסס סיח  ס5הוקיס לכסל רהומר רכמנ6י
 טישכ מיקרי נמור והן מס5מוקיס ויסייסק5ח

 ולסנול'* לקיוום מוכתו ירי וי65 כסס'נ טליוומכרכין
 . ונוס*מ * 6ור עמוךי ס' כסס ס~כרון נס'וכ*כ

 קודס ימיס מ לססרות וסכמ וס.כ6 נמ3"םוממייס
*ישע*8סנמ



 ון

 ,ןן5ן,%ןןןןןןוןןןןןם,ןןן[ןון,,,,,)י.,ןן,ןן,!ןןן ן,ןןן"(ן,,ין"ןו!"!וןןןן"ון,,,""ןם,ןן,ןןנ



כמאיר ה' ס" שבת י'יענינ'להרכמי
 לקמן ופי' . וכו' ניטלס 1ל6 ספורומ נ'סקאס
 לכן לסכמ ימוק6ל נרנרי ונ' . משן וקטי' מ'סם"
 נכקס לכן מסימ מ3לי מ5רוח לסחיר6ומ לנו6ין

 ו6כמס ינין ונס כימייו כמסרס מיר מ5מימסרוחכו
 סל ממכלי כ:5ל רס6 כימיכו יסי' ל6 ו6כמסדינון

 : טכ*ל 3סכח סטורומ סלס 6כילח משימסימ
 כ'. ססורס דרך ס6סריס למסר"ס 4ל'2ב בנכש'נמם

 6וח ס6וחיוח סמר כסל"סוכ"כ
 סמקיכליס כסס מ, סעי' מ' 6ומ ונרש5 ונקסל'סק'

 לססוח כמיכמר מן מ5וס . 6' 6וח כימ6וכ6לס6
 3ו סכרמו מממח 6רוכוח,. מלומ ויו"ט סכמפל
 6רוכוח סמלוח . סמו5י6 גסממ כמלו6ו סוי"ססס
 סחי הס יר סככל 56כטוח ס' . ו' כרמוחסס

 סס כסלס י' כרמוח סמו5י6 סל וכפריסס .ססי*ן
 מסר נכל סלמס ל6מוו 5ריכיס משכ . כ"ססוי"ס

 מסרי"מ כלקוטי . 3*ס סו"ס סס כלנר56כמוח
 ימ,ק6ל מרן סנס'ק מכ6מו"ר סממחי כחכמ'כ
 ר3רי כטל 6כיו 3סס ס6מר זי*ם מסיכי1ו6סרנ6
 סמלוח 6ח לססוח .בר6ל מכסג סלכך ז"םמייס
 ישכ סס ווי"ן וסכי 1961 כרמומ סכו6 6רוךלמס
 נווי"ן נס 6ך וכו' חחסטר סכיכח6 ס6ומריןו*ס

 סיח כיחר סכתכ ימוק6ל נוכרי 1מ" .חחקטר
 : טווו*חר

 וכ"כ . כחכ מי ססוק מקנ סרסח בבבעה"םמ(
 כס' וכ"כ . כומש5 ס' כסססימכ"ן

 מ"6 סי' וכקס"מ מנ"6 כסס וכקסל*ס 5ריקיס6ול
 ססי' מ' 6וח ר"5 וכס' . ונירס ונס', . ס'ספי'
 וכלקוטי . ל' 6וח כיח6 ו6לס6 . ססלשס כססו'

 יריו סחי . וו"ל סלמס קסלח וכס' כ"ר סי'רימ"6
 וסל . ספ*רוח מסר מל רומויס 56כמומ מסרסס

 . כפח סחליומ מ5וח ססר ומל . סדכרוהמסרח
 , סכמס ' לקט , כל6יס . וכממור כסור חמרוסל6
 ר6סון מססר , חרומס , חמסוס ל6 ,ס6ס
 3כרכת חיכות מסר יס ולכן , מלס , סכימטכר
 יסכיו. 6ליך כל מייי כססוק חיכוח ומסר .סמו5י6
 חינוח ומסר . וכו' לך ויחן סכססוק מיכיחומסר
 6רן ורמון וח6כס ונסן וסמורס מטס 6יןנססוק
 חמח הסח מל יריו סיכימ כ, מור . ורכס סמןויח

 מייס ררכי כססר וכ"כ . סמו5י6 כס3רךסמסס
 רוסס וססס סמסס כנכיס מ65כן ר"מ 3מלססנס'ק
 וכיסס מ,ר ו6ת"כ לנ5ומ סר5ס סמלס מלכסכין
 המלוח וסנכיס כמו5י6 וכירך סמפס ממח ירווכחן
 סס ונססמטס ס"כ סמי' נטמ9ס ומיין . וכו'ק5ח

 , ו6תררס*נו

 מ*ט טפיי חוכ'ס ס" במם"אסא(
 יומש5 ונסי .ס6ריו"ל

 קטי' כ'ט סי' נ6ש5 וכ"כ וויט6ל.מייס
 כסמכרך . 6מרוכיס נסס סק"ס ו'כלל

 כקחי סככרומ סמי 6מ מנכיס ססס ימכסמוכיר
 ססכי סל למממון 6מר סל כחמחין וממכריריו
 מכימן ו6מ'כ ילכ6ן לכ6ן סניס לו ויס 6מר ססכ6לו
 מסרי"ל כלקוטי כ*כ סס למטס 6לף וכ, .סכ"ל

 : םכשל סכחסלכוח
 י53ע ל6 כ'. ס' סם" קסשו סי' 6ו"מ ננים"עסכ(

 הנ*ס . וכו' מלמ לסכיו מיכי6ומר
 סיכ5ומ קורס מלמ סלמן כל פל לסכי6 מ~וסומ"מ
 מל ונ6מר כקרכן וס6כילס 'למוכמ רומס הסלמןכי
 סלקט( סכולי כסס )כ"י מלמ חקריכ קרננךכל
 מכרכין( כי5ר פ' וסנ"6 )מו' ספרמכומ מן מניןוסו6
 יוסכין כסיסי6ל כמררס ר6ימ6 זקייס כסטיחוכ'
 וסס יריסס סיטלו מר לזס וס וממחיכ'ן ססלמןמל
 מנין מלמ ונריח מליסס מקטרנ סכטן . מ5וחכל6

 סמר כסלשס וכ"כ . מי דף סס חוספוחסליסס
 ו6וח לאו סמי' מ' 6וח ונר"5 . ק' 6וחס16מיוח

 כחנ סק'מ ונ6ס"ט סקט"ו 3מנ*6 . כשר ססי'ס'
 נסח רים מסוס מלמ כ6כילח כוסנין 6כו ר6ין6מ"נ
 וכ"כ . ססלמן על מלמ לסכימ מ5וה מ"ממלמ

 סח מל 6פילו מלמ 5ריך סכסחר ררך רסלס6רין*ל
 סמקונליס וכ' . קס"ס סי' יסקכ כיח וכ"כ .כקי

 מכ"ל. פממיס סלסס נמלמ סמו5י6 פריסחריטכול
 : סרכ כס"םוכ"כ

 כס' וכ*כ ס6ריושל כסס כ' ומ5וס ינ'ר בבכש'סנ(
 י'ו סעי' סמורס סלכוח 5ריקיס6ור

 וככל ססלמן מל מלמ ימיו כל לסיס ס6רסס5ייך
 נ"פ לטכול ו5ריך . סכפס מיקון ססו6 מסכיסמורס
 מרירוח 6ח סממחקין רלמס סויו"ח נ, ננרכמלמ
 מסחלקין סקליסוח זס טינול ומ9י נכורוח נ'סמלח
 סי' סמיר 5פורן סקורס כמכורח וכ"כ . ססלחןמן
 ס"כ סיוס'ס וכ"כ . ססורס וכררך ס"ר סמי'כ,

 וכקסל"ס זכירס כססר וכ'כ . סככורוח סמרכסוף
 כין כלילס כין ס6רס סיוסר . כ69 כ' ורף י"מרף
 פריסח לטכל ויו"ט כסכח וכין .כמול כ*ןכיוס

 ססלמן מל סמלמ לסכימ ו5ריך . נ*ס כמלמסתו5י6
 סכסס סמירח כס' וכ"כ . סמ,ון כרכת 6מרמר
 סס וכמסנרח ו' סמי' מ"6 סי' וכקס"ם כ'6וח
 3ססר וכ"כ . י*כ סקי'6 מ*כ כלל ונחו"מסק"מ
 1כלקוטי . סוי מס"י נמלמ נ"פ לטנול סלמסקסלח
 ס' לכ נייטנ וטי' ומסייס כסמס כ' מ"6נ:סרי"מ

 לב63
 כטטכתנ
 סריכסס
 ונחו*מט'ו

 6ויסמו5י6

תיו"ס



סאיי ה' סי' שנת ל'לענינילמרמי64
 ונשנ * סס סור וםיי מ5מ 65ני3מ ספסמרומס
 סים קם5"ס נסס ומסיס נסמס קם9נ ספי'נטםשה
 : סמוון נרכת ממר פר סמ5ח הם5חן פ55כנימ
 5מכ51 מ5וס כ, נ"ח ס"ק פשנ סי, במנח"שםד(

 . רניס סכמ מסעודומ ססודסנכ5
 רו"5 וממרו . ס5סמיר כנדו5 5רנ רמו נרו5יסרניס
 יפסס כרמוי הסנמ ממ 3סלג כירו יכילמ סמיןסמי
 . וכו' קטייס וניס וכו, סנת לכנור מוטסרכר
 ססוד' ככ5 נוסר יסי' סכ' קם95ס נ:ס נפו"םופי'
 ונס סומ נרו5 פלין הסור פס"י ונס רניס5מכו5
 רניס מכי5מ ום"י כרניס מנו5נ5יס ס5ריקיסרוכ
 כך 5ירי ינ6 סו6 ו6ס לסמתס 5מקן יוכ5כסכמ
 סימכ5 ססי'מ יומין מוי כרניס ינ51נ5 נ"כמסו6
 מוה כלנר מרס ו5ריק כסר ימר56 הסומסרנ

 : פ"םפכ"5
 נלר נין כתנ נ' ספי' קם"נ סי' מו"ח כגם"עסה

 רקסס מסוס יריו 5יטו5 מוכס5רניס
 מנ"מ וכ' . ממיסורמ סכנממ וחמירמ מחרלרכר
 סי' כיו"ר ופי' . כ"כ סכלס מין הוס רכומןומססר
 . 5רניס כסר כין ידיו ירחון סכמנ נ' ספי'קט"ו
 וי"מ הנ"ס . סיו 5רחון כרי כגמייס סרוי םמוימכ5
 כ*כיסס רכר 5מכו5 ים ומ'מ וכוי 5ו: 5חוםרמין

 ספר כם5ס"ק וכ"כ . וסדחס קלומ דסויו5סחומ
 יחר 5נפו ר5מ סיכ6 כי כי והטעס כסנ"הסמומיומ

 מסוכ, נררכי וכ"כ . טכ"5 כמכס5 ססומכ6י5טומכמ
 ננ5"י וכ"כ . לוסנין וכן ומסייס ס5"ה כסססק5"6
 סלסם כסמירמ וכ"כ . סכלס ססק מסוססקשר
 חיו"ר ונרכ"י פ' סי' ח"נ סנ"י סו"ת כסס 16מות
 5"נ סימן וכקם"ם . )"ח כ55 וכח*מ . קט'וסי'
 כסר ומח"כ רניס מוכ5 מס חי5וק ומין נ,ססי'
 כמם"כ כרסמ"ו סלילי כקם)"ס וכ"כ . 5סיסךמו

 רגיס מכילמ כין נ"כ יריסס 5יטו5 כמכ סורכם)ה"ק
 ליוסר כוהגין רוכס סכומלילו כמהרי"ח וכיכ .5כסר
 מי כמכ פור . וכירס כס' וכ"כ . סס"םכרפמ
 כתוכו סמ סיטכו5 טוכ כססורס סרף ייןססומה
 כ, סעי' מ"נ סי' כקס"ם וכ"כ . 5כרך 546ומו

 מחר מיס 5סמומ סככס . ע"ו מסקסקין ויםומסייס
 רסק"מ כסס סקי"ו כדרכ"מ כ"כ 5ר"מרניס

 : רמו"ק ס"ק סוף מוס' כססוכמסרי"ח
 מוהר"ם סה5ס"ק נסס כי טונומ סמוסות ננמיסו(

 כל כומר סמומריס מה וי"םמקמרין
 הסכמ מן 5לממ הממחריס וכו' סכיטימקרם

 מסמוקרי1 הממוחר ממ סקדיס 5מס 5כמ.וממסריס
 . נוו,ימיס ו6ח"כ ססכת מת מכליסין קודסה5מ

  טוכים  םרלסיס נ' כתנ י'  רף מסנימ נמס'6מנס
 מתוומ וג' .  ומרים  מסרן מסס .  ליסרמ)פמרו
 סמן , וסמן וסנן כ6ר . ורס פ3 נמלוטונומ
 מריס. כ(כומ כ6ר 6סרן נוכומ' ספלן מססכ,וכות
 כו5ס ומורו מסס לם6ר ומריס מסרן סממו:יון
 קייס ס". סמטס ,מן סכ5 סרי . וכו' מססנוכומ
 מחו5 5הוסיף לריכין סיו 651 , ספלן סמורסי'
 רכינו מסס כ4 ולורס . סכמ מוססות סקורםמ5
 כטו"ו ר5'כ סי' מו"מ כם"ם כמס"כ נסנמ ממפ"ה
 5סקריס 5ריכין סיו 5מ סכמ 5הככסמ 5סי"וומ"כ
 סמ6חריס כי מוכן וממי65 . ספנן ' פמור כי' כייפן
 סי' 5כ6 וממסריס מוקריס הי' ססכמ מן55ממ
 5תוססומ 5ריכיס היו 16 כי סכ6ס סכ,כסכמ

 : פכ"5סנמ
 5ססיר 6ין כ' 6' ספי, ק"ס סי' מו"ח בש"עםז(

 וכ, . כרסמ"ו מחר פר וס5חססמסס

 ריק רכר פ5 סורס מילס רסכרכס ונמס"טמנ"מ
 סטי' . וטתמימ מ5יסם כפנין רכר סס כסיםמ5מ
 רו6ס מילו ס5חנו פ5 פמ מסייר סמילו מי כ5כ'

 ס5ימס סמ יני6 65 6כ5 . 5פו5ס כרכססימן
 ונמס"ט ומנ"מ טו"ו ופי' . וכו' סם5חן פ5ויחלכס
 רמין מרכריו מסמם כ' חלק ס' ונם5"ס *וסם"מ
 מולמ ככר מס מכ5 . ס5ימה 5סכימ מ5ממסיר
 מכ5 . סמלי6 וכ"כ . כם"ם וכ"כ 5ססירסמ*5

 ס5ימס רמיכ6 סיכמ ר6סיר מסמם רסממ6)ימלמ
 מסרשי וכ"כ . יס'ייס מקורס מולחמ מסילוכסדיס
 מסם5חן ס5ס סת 5ססיר סים וו"5 מ' סי'וויי5

 כרכר מ5ויה כרכס רמין ופור . כרהמ"וכסמנרכין
 : פכ'5 בו5ויס סכרכס ס6ין סכמירס רכר רסויס5ס
 וכו5ש6 נסס כמנ ק"ם ס'מן יפקנ ב:בארסח(

 כוס"5 כ"ם סס' כסס כ,רכסכס"נ
 סמונחר מן מ15ס ומררכס 5ססירו מין מולח סיימס
 ס5יו 5כרך וס פ"ר סם5חן 50 ס5ס סת5סייר
 פוסיס ריפס ררכ"ו כסס כס"נ וכ"כ סמווןכרכמ
 סלוסניס ומס . נסמ"ו כספמ סם5חן פ5 5חס5סכימ
 מסוס סחזמין ממלו ו5פטומ המסויר ה5חס5נלום

 6:5 מכט5יניי 0י5י מ*יסר 6י ס5חן 5נרספורכיס
 6סי5ו וו ט"ו סס לסמכחס דססמ6 חד6 .מלסנמ
 פרוך סם5מן כמליח מ5מ לממרו ר5מ וטודמסוניי'

 מם5 מנכי' סמכרך סמחר כמי 5מ 6כ5 סיוסכ5
 6יכ6 מס מ65 סכ6 ממרילן ס5מ וטור .ססלחן
 ולוסנין כמנ ס' ספיי כם"ע . פכ'5 כסרייסמיתין
 5כסותו ס5מ ונסנו סמוון נרכמ נספת הסכין5כסומ

סס)חן



 לנ65מאיר "' ס" שבת 5'יעממלהומי
 ס5יסס תייף ל6 כ' וכמ1כח 5מ1כח רומסטס)חן
 5מזכח רמ1 ו5יכ6 מ1כח כוגין 6ין וכסכמכרז5
 כין 5חלק כוסנין ר6ין כתיכ וכ5כום 6רכם()ם5חן
 נסעת ססת 5כסות סים כם'6 כ' . 5חו5סכת

 כסס סק"ר כסע"ת וכ' . כופתו יר6כ ס65כרסמא1
 ס"ס וכ6"מ , כן סלוסנ מי 6ין סכמקומסכרכ"י
 וכ"כ .' ס5ימס רק 5כסות 6ין ר6ו5י כיקס"כ
 ססיי מן ר' סי' לם.5 וטיין . ח"6 מסרי"חכ5קוטי
 וסליכי 5חיים 6מירת מסכיכי מ'ו ססי' סלכ'ו

 ויו"ט כסכת כהולם מנרו5 6מירת וטססכרסמ9ז
 : ור"חוחוס'מ

 ו'מיס ויו9ט כסכת 5ומר 6ס 5סכין הנהסט(
 6תס וטקוק וכסק'רס ינר5סעקורםיס

 וכר6סי ולר"ח ססנת וכיוס וס' ססו5מיס ורכוןסהר
 ותורס ו6כס וסו5ס חט6ת 65מר ר5ון ויסיחרסיכס
 וכסמוכס . רכס 6סכס 6ו סולס ו6סכמום5מיס
 ו6"ו כ65 קוכס 6ו סכ5 וקוגס 5ומר 6סססרס
 : חו5 50 תסלות סליכי 556 5סי5 סכל סייןסחיכור
 . 5911 כי סק"6 כסם"ת רס.6 סיי 6ו"ח בש"עע(

 כתסלת לומר ס6ין 51ס*ה סרככתכ
 כסרכית 6ם כי כר6סית 5מססס ןכרסחרית
 וככניר ט"3. כי רף ס6רי1"5 כם'ם וכ"כ .וכמוסף
 כ5קוטי וכ"כ . תס5ס כסיון וכ'כ . כ'ס רףומ5וס
 ס6ין חסיויס וכמסנת כ6רי1'5 סירור כססמסרי'ח
 וכמוסף כסרכית רק כר6סית למססה 1כר5ימר
 וסיין . סור סם"י וסטעס סחרית כתס5ת 65מכ5

 סייור כסס סטסס סכתכ סי'ט ססי'כטס:"מ
 : ס"ם סמח לכ'

 . כ' 5' סעיי כ16כם מורס סקורם ננעבודתעא(
 תם4סי כחורם 6סתו סגככססמי

 סתיחת מ5ות ס:ס כחורם 5ססות הסר5סיכורס
 סס.ר. ררך 50 סמך 15 יים יסס מגהנ וסו6ססיכ5
 יסרס תפלס וכסי' וכירס כספר וכ'כ סיסכ"ןוכ"כ
 1' סי' ס' 6ות וכר*5 כמסרי"מ וכ"כ . סס'קכסס

 ססתיחת כזכות כי ס6מת סס9י סמך 15 סיסומסייס
 ס6סס ם5 רחמה סיסתח ססיאת 15 יסזורסטריס
 כ:נר מדס מם5ס סקנ"ס כ* קיימ6 50 זרם5.5ר
 פתיחת כי כ' סק9נ גוי*ט סיי סמנן כ56ף .מלס
 כסניוכיס כסולמות נרו5 5סור מרמ1 ק1רם6רון

 6נות כרית כססר וכ'כ . כססס"ק כ*זכמכו6ר
 כסס ק95ר סי' יסקכ כ6ר וכס' . סכוס"קכסס

 : ר' סי' 6מת לרורס'
 ססוק כ5 גתכ מ' סרק סוף נרכופ בנגנשראעב(

 )מ כמויייהמ ננפס סקק"י)מ

 וסימן רס"כ וסיי י"מ סי' כמנ'6 וכ"כ .ססקיין
 6ס )6כ5 כ' ססי' ס' כ55 כח*"6 וכ"כ .תכ"כ
 טור 5קיותו מותר וטעמיס כיניכס וטססקר6
 ססו6 כיון סססוק כ3 חו1ר ס6יכו 6עסלססעס
 סעי' תקס'ר סי' במט'א : סכ'5( ססקוק5הם5יס

 מרות י"נ ו6ומריס ס"ת כ' ר"ה מו5י6ין . כתנט"1
 . וכו; סכ'ו 50 ס' ויסכור מן 5התחי5 וים .נ"ס
 כסירור וכ9כ . י"כ סעי' ק:"ט ס" כקם"םוכ"כ

 ס-' כמט"" 6כ5 . ככסוע ויסי 556 יסר56יסוסות
 ס' ס' ויסכור סם*ן מתחי5 כתכ משח ססייתרי"ט
 ס6ין וים . ויסכור סוכ ו6"6 ס' סי 6ומריסו6ח"כ
 סי סי מתהי5ין רק 6י כססס נס ויסכורמתחי5ין
 וים כתכ ס' 6ות יור ססר 6סרים וכסער .ו:וי

 כלכר '6' כפעם וכוי סי סי ויסנור לסתתי5כוכנין
 יטסס 6חר כ5 ס' ס' 6ומריס ס6ח9כ ססמ4סוכטכי
 5פ4 סטסס כתכ סס ססריס וכסתחי .:מכסנו

 סססוק 5ססס*ק ו6ין 1ס ססוק תח5ת סו6סויסכור
 וסיין , וכו' מסס ססיק ר65 סיסק6 רכ55ח5,ין
 6י 6ך . 6חריסם כסנתי וכן . רס"כ סימןכמנ"6
 1*טכור סעס ככל 5סתחי5 5ריך סי' טעמ6מס6י
 . פעס 5ג5 מ5טרף כתחלס ס6מר ו:יון .וכו'

 6ותס ס6ומריס סס פכפ5 רכריס ססס 5סיוסטטס
 וכמו ויסכור 5ומר 6ין 6"כ וכקסס תחכס ררךרק
 סכ5 כתכ ו5כן וכוי ס' ס' מתחי5ין ססקכ5כת"5
 556 כמסרי*ח וכ"כ . סכ'5 כ1ס כמכסנו יח1.ק6'

 מם"ח סימן כפם*ת סיי 6ך ומסייס ססחמגסני
 ו4טכור רמ"ו פמפרם סרלג"1 כסס ס"ח כי6רוכיותר
 מרות כי'נ כתכ חו5 תפלת 556 תפלס וכסיון .וכו'

 סק5ת לס. ססכי סי וכין ס' ויקר6 כ'ן ק5תיפסיק
 מרות סי"נ מן נמנס 6יכו ס6י ס:ס ס'למסןסים

 65 מרות סי'נ ס6ומר ו5סי19 ויקר6 50 קמילק
 סמ' סס 5קרות סיוכ5 כרי ויסכור כ65י6מר
 6מרי כם5 ססנ' - כתכ יכורס 1כרון וכס' .5מט5ס
 מרות סי'נ ק1רס ונוי ויסכור 5ומר כסנ6"ם

 כיושט וכמו וכרומס הס5יס ' 6חר כנוןס6ומריס
 כטע'ס וכ,כ * ונו' ויסכור 6מר ס"ת סו65ותקורס

 ( תקם9ר סי' מט"6 כסס תסיינ סע"ק'6

 קולס נסקורס לתורס 5סלות סחיוכיס מדרענ(
 חהן 6( : למחריס קירמין ססססירום

 סע1תריש סחתוגס פלם:* נסכת חתן נ( . חוסתוכיוס
 כהותו מנוס נר סכססס וכער . כחור רסי.נו15

 וסוח סמי5ס גיוס ס:רק .נ( . סויס סמססכוע
 כיוס סכרק ר( , סנני5ס נסטמ סמינוק מתסתוסם
 )נןג ),1 פגנקת לניע סשגוק סע גטגגישסעילס

קשולע



כחאיף ה' ט" שכתענ'מלהומ664
 סיירמ כפ5 ס( , קוו6טפר הכקר6 )מיוסמזרס
 6ינס ו6ס . 5כיסכ"נ וסו5כמ כן 16 כתטי5רס
 סו6 6ס 656 מיוכיס סכס5יס 6ין 5כיסכ'כהו5כמ
 הכ6מ ומן ססו6 5נקכס ס' יוס 16 5וכר מ'יוס
 ם69 וייס 3,כר מ"6 יוס כ' וכקס"ם . ס5סקרכן
 סהסעס ו6סי5ו קייס העך סמין ו6פם"י .5)קכס
 מויכ הו6 נמ סיו5רמ 50 נס5 ו( . נ55 נ*מ6ין

 סיליס. סס 16 קור6 06 ה5ירס 6מר סל ר6טוןכסכמ
 מויכ סו6 ו6י3ך י' מיוס ממעמו סהיס ממןו(

 הי6 6ו כמור כסה" ויוק6 הממוכס ט65מרכסנת
 יס ומ"מ . מיוכ סוס רומה 6ין 165 ו6סכתו)ה
 06 וכן . ממוייניס ס6יכס 65מריס קויס5קרומו
 קורס הו6 . רכימי יוס קויס נסכום הממונהה"

 סו6 כמ!5ס סכוס6 ומי . מיוכ :ס 6ין 6506מריס
 5מ5י5ס קויס 56מכס ונוס6 . 56מנס 5נוס6קויס
 כיוס כו 6ינו ו6ס . כיוס כו י6ר5ייט מ( .ונרוסס
 ., מיוכיס 5ס6ר רומף6ין

 קויס ססו6 )וסנין ומ"מ
 מוהל י( . המי5ס כיוס סמינוק 6כ ט( . '63מריס
 ו6מריו סכן 6כי ו6מריו הקניק י"6( . המי5סניוס
 מ5וי סויס מיוכיס כ' . סמי5ה ס5סני נסכמסמוכ5
 655מ טטתיר מי י"נ( . נור! יט'15 16 ססנןניטמ
 65ורמ 16 הררך מן סכ6 16 סכמ 6מר5ירך
 5כרך ס5ריך ו:מרס6 מו5ס סה" 5מי וכן .לגכך
 כר': ו5ס"ן מוקפ 5כםא כר"ס ,וכן . הנומ5כרכמ
 כ5 מכ5 . כסכר 651 נמ)ס ממס55יס 06ויוס"כ
 סטר 6סריס כטטר כ"כ . מיוכ סוס יוחיז 6ין6)1
 ס" כקס"ם וכ*כ . כ"כ ס"ק 5'6 כ5ל וכמו"מ .כ'
 כירכי מ"כ. מסרי'מ נ5קוטי ומי' . י"6 סטי'סשמ
 ס5כט5 6מר מ65נו ישמ כטל טסנס"ק כמכמייס
 : )ס:יק קויס וסו6 5מורס סע5ויה מניםהכרימ
 ו' ס" 6ממ 5יור ס' נסס כמנ יטקנ בבארעד(

 מהטו5ס וטמם נרכו טמם ס65מי
 ס 5ייק 6מרי כססר כמכ . מכ*ל י"מ י565מורס
 65יס 6ירם ס6ס . מרס"י כסריס 5קוטי פ'כסס
 651 ססכום ימי ויי"ן כל לני:כ*נ כ6 ונ6 יכרטוס
 . סקור6 מסי י6,ין . ס' 6ת נרנו,כמם

 ויי"ן כרכי
 כרכמ ט5 טנימ סעס 5כרך ט5ר'ך יככ"מ ק"מסי. כ6"ר כ' טכ'5. ס5כמ6 וכן מוכמו ירי וי65סמפיס
 ט5ריך מקוס וכ5 1 סססס סוך 5ומר מ'5נרכו' 6כ5 כנו כמר 6סר כרכמ רק לכלך 6"5המורס
 ס"ס ססו5י6 ם5 כסכמל"ו 5ומר 5ריך ו)כרך.5מוור
 למרינו יסייס 6מ"ס ס6מר קויס נ,כר ו6ס ,5נט5ס
 סימן 6ףס וע" ססקוק כקוי6 נר6ס סיס6מוקיך
 קג"ך סעי' נטע"ס ג*ג , עג') ס' שע"ר'ו

 : 6*ר כססנססמטס
עה(

 בבשלחי
 3קרומ הרמ"ס נסס כמנ כקוי6ס
 סקורין כיס וך65 סי"ן כמךיססכר

 כי . סכמס סרסמ טך 16 ני"ן ם נסיי ר6סוןכססס
 נ)קוטי וכ"כ . נ55 5קיותו ר65 ט[ר כנןה3כס

 כמכ הכיקוך יסוך ונס' . 5ח"נ כהפמטסמסרי"ח
 סטיי כטם"ס וכ*: . סי"ן כמך יסכר ממיך5קרו6

 : נסמו נהסמט:ס5"6
 ו5וק"5 מק6מ6רנ6 מסנס"ק סנרכה פהיכלעי(

 כסני קורין יששכר כמכ וי65כסן
 רניסמ מחמת כי סקר יוכר סי יסכר וסקור6סיני"ן
 הסיני*ן 3כסו5 61*5 ינס מיין סיני'ן סני קוריןהסי"ן
 מסמנם 65 כקמן סניהס והקור6 רששמר קורין656
 מ5כס כיו סמיקיקיס 656 וכמיכ קרי כ6ןו6ין

 סל"כ ססי' נטמ"ס וכ"כ . טכ"5 טי"ן כמך5קרומ
 : ,קניס יטמכסס

 הסנה"ק כטס כ' סנמס נם' סטני קינן בם'עז(
 ססר ס6מר ו5וק'5 מ,ייוטסונ 5נימו"ס

 סיני"ן כםני יססכר 5קר6 סקור6 5ריך סנמססן
 יסכר 5יכר ,כר ו6מר סי"ן נמך וס65ס סנמסומם'
 סנמס ס' מר יסכר ס6ומר מי סי' סקר יוכריסי
 י6ימ6 כוס סטטס ו6מרמי . סקר רוכריהו6

 הוטכ 63 יוכ 5כנו יססכר קר6 סכ6סרכמירס
 ססמו ט"ו הי' קימתיס סכימיס יסקכ כטיניהסס
 נקר6 ו5כך מסמו 6ממ סי*1 יססכר 15 ונמן .יונ
 5ריך ו5כך יסוכ סס מ5ינו 65 סנמס ס' וסך .יסוכ
 טכ"5 סכמס סן סר טיני"ן כסני יססכר 6מ5קר6
 וכסס 6סריס כית סו*מ כסס סס כטםזסוכ"כ
 כסס כמכ ס5"ך ספ" נק*6 סס . קימוממינר
 רכינו סה5ס"ק כסס סכמכ ויקר6 סן וסמסמ6ור
 מקויס סי' ססמנסנ 51וק"5 מרימכ6כ מטניי5מכמס
 טונין סקס5 סיו כ"ס 65סמ"ס סס סקור6ככסייס
 סהו6 ססניסי ניוס המססיס מכ5. סכמ 6סרלמל

 : טכ*5 נ"ס. 65טמ"סר*מ
 5קרות כסנו י65 כתנ רס"נ ס" בבמג'יאעח(

 6ק מכ5 , 5מסטיר 6)6 כל55קטן
 יטכוטומ 6ן כעס 651 ססמ 50 כו' מסטירקטן

 וכ5קוטי מ,ון. כסכמ 651 סוכ,: כסנמ 651נמרככס
 רטש6 כסנסומ וכ"כ 6"ר כסס כמנ מ"נמהרי"מ
 סרסיות סך' יככ5 סוסן סרמ מסוכומ כססרפשכ

 : למסטיר קטן ים5סל6
 מקוס כ5 כתכ, ר5"כ וסי' רס"כ סי' בנש"עעט(

 65סר קויס 6ומריס כמורססקורין
 נמטכית ומנמה נסגת נגפכמס מון סתורהקרי6ת

סקונגגין



 לר561תא*ר "' ה" שנתענשלהיפי
 , עסרה סמולס לסכי ט6ומייס סקויס פל5סותכין

 סלי 3ו סים ניס כתנ סקי"נ קמע1 קי')מנ"6
 ססלי' סלימו סככר טד כר6סולה מסלקין 6יןס"מ
 . סמ5ומ מן דטהן יס'מו סל6 כדי ססלמןפל

 סי6מרו כדי כקדים קודס ססלמן טל כסיי'ומלימין
 סק"י מ"5 וסי' . סמיסן טלכקד*ם

 וכמוס"מ כ'
 מלין ס:סלס סרכיסי סקר6 6מר טד קד*ם6'ה

 והמך כמנ סק"ס מרם"ד סי' נסמ"נ .כקרוח*ס
 כדי כסלמן טל נ"כ סר6סוגס מלימ כר3יטיסקרה
 מ סים וכיוס . 'כד5טיל סניכן טל כקדיםסיהתרו
 כסליסימ מנימין הסלין טל קדים כם6ומריססימ
 טל ק6י סכקדים דפסיט6 סר6סולס ול6ה5)ס

 כמכ ככסכ1טס ממל"6 ספי' 3טטוס נשככר6סולס
 סטעכ ס*5 י"6 סי' 6"ם 6מרי וסו*מ 6"רנסס

 ר6סון ספר קריהמ 5מר קדים ו6מר מורסכסמממ
 : טכ"ל סכי כססר קרי6מ 6מר 3' סטס לומר5ריך
 111ל מסלס נטיון וכ"כ . כי יסוטומ מוסן בנם'פ(

 סנכסמ כטמ לומר סלוסח לדססנסייוריס
 מסס סס 6סר כמורכ ו(6מ כקרי6ס ל"מרס"מ
 סירום ו6ין . מטס כיר ה' פי מל יסר6ל כלילפלי

 סס 6סר כמורס 611מ ספסוק כי . 6לולרכריס
 וספקוק . ו6תמלן כסרסמ כ' יסר6ל 3לי לפנינ1סכ
 סייכומ ומס 3ספלומך כם' ' כי מסס 3יד סן פיטל

 דמסרי"ק כ6רי1"ל וכסייר . 6לו פסוקיס סלילטרכ
 קורדוו6רו מסס ר' כמקוכל סרכ וכסייורונ1סר6"ם

 מינומ ממסס 6לו נרסו ל6 1'ל מסר('ם וכס.יור1"ל
 ונס' כ' טוד . מ"6 מסלי9מ 3לקוטי וכ"כ .טאם
 נדו) 3סס כמניס מס כ' מסנרש6 רממיסספרי
 סס 6סר כמורס ו61מ ססוק 6מר 6ומר סכי'6מד
 יספו כ' וטם"י ימלו כ' טם*י ססוק לכ"ימסכ
 סלשל סל'סח6 לסמכם ומ1כ מסס כיד ס'טם"י
 סמו לסנכ כי וכו' יסללו 56ל מפלס כטיון כמכטוד
 כקסל 6ל6 ססקוק נ6מ5ע לכפסיק םל6 סכתכלכדו
 כסקל ממ5ימ 3כס כ"כ . סם"ן טס 3למםיהמרו
 וסל6 וכו' וסמיס 6רן טל כודו י6מרוומיכף
 * 3ס*כ כסמכרכין ס3ירך מי 63מירמלסססיק

 . 11*ל כמכ פ"ס סי' רימ"6 3לקוטי יסר6ל3גזר
 מי סי6נ1ר סלכום כסס כמכ י' סער 6סריסכסטר
 טיון ו5ריך . כידו סכסשמ 3טיד יסללו 6מרסכרך
 ו6מ": קודס סכרך הי סי6מר ככדי6 כ' 3לכוםכי

 סיפכ"ן וכ"כ . טכ"ל סק"3 כ6"6 וכ"כ .יסללו
 קודס לומר ותרמסון 6"ר מדם דיל* 56לוכלכו*:

 . )תסס מם)ס כסי' וכ*כ , יכל)ו והמ"כ סכרךעי
 כ)קיעי וג*כ 1 ק3"מ כ)) וגש"ם גיתחוגמנפ6

 1נתסרישל וכמ5סניס מ5*כ סלכום כסה מ"נמכרי"מ
 6חרי 6מר כסש3 לכרן ס)3ום 3סס כפרמ"נ1כ"כ

 : יכללו י6מרו6מ*כ
 המן לטלומ 6ין כ'_ 61"ר ים*ו סי' צנלבושפא(

 ככססורס סקודס ר6סולכננרכס
 כסמסיימין ל3סוף רק . 63ממ סל6מריסכסמסיימין
 . סי6 6ממ 3רכס ססכל וסטטס . ו5יקה6תמ
 ו5דק. 6ממ דכריו סכל 6מר 6מן לטלומ 6ין כ'יכם"מ
 נשכ וכטטס ד3ריו. נכל הל6מן ס6ל כסמקיימיןרק

 וססלסס . נודל קסר כקודם 3טכודמ וכשכ .כדלטיל
 טד סמורס על . סממ*לו . רמס . ס6מריסכרכומ
 6מן לעלומ 5ריכיס 3רכומ סנן ט*1 סס3ממקדם
 וס"ס מ'5 סי' בש"ע : ע5מו 3סלי 61' 6' כלטל

 33רכמ מ1כירין 6ין מוסמ*ם 3סכמ כ'מרם"נ
 רק 3ממימכ ול6 כ6מ5ע ל6 פסמ סלכססטורס
 קוכופ מוס'מ 3ס3מ 36ל )נד כסכמ מקדםתקיימין
 ויסר6) סס3מ מקדם כסטורס נכרכממסיימין
 סוכומ סל 3יו*ט כמו מןכירין 63מ5ט וס"סוס1תגיס
 כ' ל'כ סי' כר3 3ם"ט . סטטס וט"ם 3ס3מסמל
 3ס3מ ר*מ מל ס6ס טסס סמ*נ קטי' 3טטשססו63
 מרסיס ור6סי ויסר6ל ססכמ תקדם מקיימיןס6ין

 : 3ר*מ כ3י6 6ין סכמ ס6למל6תסוס
 מסנס*ק נרכימ מס' טל מטלומכ מניד פנם'פב(

 . כמ3 מדילוכ 51וקשל יססכר 3לי3טל
 ר'מ סמ3רכין קודס לומר ססלסינו וסידלס טידן(ס
 ללו סממל6 מייס . נסייוריס ולדפם . סלוסמ(ס

 . ר3יס מסלמ כ(כומ ומקיימין לטונס לנלומם6לומ
 ססי' טעומ כסו6 ולר6ס . וכי6ור סירום ל1סו6ין
 וסו6 )3מ*ר למטכ רסוס סקודמיס 3סייוריסכ'

 כו6 ס61מ סכמסלס ור5"ל רכ מפלמ כ1כומר*מ(
 כרכומ מסכמ )טיי רכ מפלמ וסו6 נרכומממסכמ
 ספר. ידט ל6 6סר ל6ים (ס 63 וכ6סר . ט"'(יף
 מדעמו וכניס סדכריס ס) סירוסן ידט ל6כלס
 סטי' כטט*ס וכאכ . טפומ וכו6 ר3יס הפלמנ1כומ
 ר"מ סלכומ נמהרישמ וכ*כ . כסמו כססמטכמל"נ
 כסייור . כסמו ס6מולס סטרי 3ס' וכ"כ .'3סמו
 מק"רדוו6רו ממסר*ס לתסס מפלס ו3סייורסיט3*ן
 : 6לו מיכומ נ' לדססו ל6 ממיד טולתו3קי'

 כקי' וכשכ . 3קוף ס"ט מ' סטר כיום'ס כ,פנ(
 סלדסס יסרכ מסלס וכסי' ולכו'םניט3'ן

 כסתכרך ר"מ סלסכי כס3מ . ודל סמרי1*)'טפישל
 3יוס יכי' פלולי ר*מ 6ומר כססם"ן מעועדסמודם
 סיוסנין כתו 1)6 סם*ן מס 6דס כ) נ*כ י6תרפליני
 סם*1 עטי שעעיס מ)מ גע5עס מועריס סמין'ק5מ

ע65א*



מ*יף ה' 8* שנתשילמיפ684
 6מירמ כ' 5"ס סעת " ספר נם'6 6כ5 *)מ65מי(
 רק סלינור פ5 מוט5 6ינו ס5וני כיוס סלוכיר"מ
 ססו6 סכיוס ומודיפ סמכריע ססו6 5כד סם"ןפ5
 כ5מם סם*ן פס נשכ 6ומר רו5ס ו6ס רשמיסי:
 . כסמס ר"מ סלכומ מסרי"מ כ5קוטי וכ"כ .טכ"5
 י6מר ל6 ימיס סיי ר"מ 06 ס"6 כסס כמכטוד

 נ5סון פל"ט סכ6ס י6מר 656 5טוכס ט5יכוסכ6יס
 . פ"ם ימיד כ5סון ימדססו ס6ומר כמו וכו'ימיד

 : וכמו"מ כסמו מסלס כפיוןוכ"כ
 מורס סקידס וכפנודמ מסרי'5 ננ1ץקרמ1ףפך(

 וכ*כ . כמכ קת"ו ספי'כ56כפ
 דעתיקא מעודתא היא דא י6מר סכמ ט5 סמרימסיי' כסטודס משכ ספי' וכטע*ס סכמ פכיכיכקם5"ס
 6נרסס ככנד וסו6 פמיק6 סי6 11 וספודמ6קדישא
 כימיס כ6 וקן ו6כרסס . קדיס6 סנ6 . פ*ס6כיכו
 . פכ*5 נ.סכס ם5 מדיכס כי55 11 ספודסוכוכומ
 סיום"ס כסס מם"כ סנמ 5י5 דעי 556 5פי5ופי'

 סמכי6 כסי' מסרי"מ. וכסס 6מר כוסמ וד*5וכסו*ם
 ם5 כסמרימ כספודס 5ומר כ, דידן וכסי'וסיפכ"ן
 וזעיר קדישין תפוח'ן וחקי קדישא עתיקאסכמ
 וכ"כ . יוכס ככסי כסס כמכ נם5ס"ק 6כ5אנפין.
 ס' כסס יסר56 יטופומ וכסי' וכקםל"ס ר"קכס"
 דכרי ססי' ימרו ס' מ5ך וסמקדם מס6ריו"5כווכמ
 עתיקא לומר ססמים ספר כסי' וכ"כ ס6ויכוסווס'ק
 : קדישין תפיחין וחק5 * אנפין ו,עיר *קדישא
 ס" ונקם"פ . נ' י' ' ספ נ"ו נ5ל ב:ח'"אמה(

 כטמקדם ס"ם נסמרימ ס' סמי'נ*ס
 קידום כספמ 5כסומן 5ריך מווכומ מיכי 6מ"כו6וכ5
 מסנס"ק 6כרסס כ6ם5 6כ5 . מסכס 5מסכמו

 ס5ימס 6סי, 5כסומ ס6"5 כמכ קס*נ סי' 'מכוטם6עם
 וכ"כ . כסמו מייס כ6רמומ וכ"כ . סקידוםכטפמ
 וכ"כ נסמו. סס"ס וספ" רפ"ט ספי' כק"6כטפ"ס
 . 'י"מ ספי, י"נ ספר כרכה טטרי סכיתככרכמ
 . פ"ם נ"ו ספי, כיכס וספרי כ' ספי' מ"ווטטר
 ססו6 כוסמו ססמ יר6ס ם65 כ6ן סייך י65וסטפס
 5כרך סמ*יכין נמור כסמ דוק6 דוס . כם'מוקדס
 יכוליס מסק: 15 כם6ין 61ססר . סמו5י6פ5יו
 דסייך כוסמו יר6ס ם65 לכסומ 5ריך וס פ5יו3קדם
 טליו מכרכים ס6ין ססמ 6כ5 , קדימס מיוככו

 כו סייך 65 פליו מקדסין 6ין ונס סמו5י6כסכמ
 סוסקין פ"כ כוסמו ססמ יר6ס ום65 קוימסמ5ומ
 וכ"כ . 5כסומ 596 ס5ימיס 6סי5ו מווכומסמיכי
 מ65כו מייס דכרי כפ3 סנס"ק כסנ סכן מייסכדרכי
 : סקידום כסעמ מווכומ סמיכי לכקומ ם65*י"ע

 ססעודס קודס כמרימ מוםכסמקדם ו5* . כמכ י"ו עצי' ע" ס" ס"ע במי:נורפו(
 ס5ימומ. סמיס 5קממ ים סיסין סמ ו6וכ5 ,סקכופ
 כ6רמומ 6כ5 . כסמו סק"ד ו' נ5ל כמו"מוכ"כ
 ו5וק5"ס מכפרו6ן סנס'ק כסצסומ רס"ט סי'מייס
 ימ65 רם"ד סי' ססק5 וממ,ימ כמו"ם וסמפייןכמכ
 י"5 נס ס5ימומ( סמיס 5ריך ס6ין )סירוםד5ימ6
 סכמ ספידמ ססו6 סוכמס ויסי' כן יפטסד6ס
 וכ"כ . פכ"5 סמוון כרכמ ו5ריך קכיפמויסי'

 סמיס 5קממ 60"5 סק"כ מ"ו ספר סכימככרכמ
 :ס5ימומ

 פניכי 556 5פ*5 ספודס כמקוס קידום ושיניפז(
 כספ"מ רפ"נ סי' 6ו"מ נם"פ . סכמ5י5

 כרכ"י וכמכ וכו, כנושר וסי' כ6ס"ט פי, כ,סק"ו
 כיסיין סמ 65כו5 כסטיטומ ט5מ6 ככונדס6ידכ6
 (מן ו6מר נ' מפין ולכרך כיוס סייכו קידום6מר

 מי5' 6ו ממן 5כימ 5ילך סכוסנין מס 6ך .סופדיס
 וק6ווי מנדיס מיכי רק קידום 6מר כיסכין סמ ססו6ין
 ססמקדם כמס סני 651 כ55 סס 5טפוס 615ין
 . כספודס מסוכ סנ6וכיס י5יפמ סכוס כ5יסמס
 . פכ"5 ל6מריס מסני 65 6כ5 פ5מו 5סומסדסייכו
 ככרכ"י ופיין ומסייס סק"נ רס"ט ס" ססוכ"כ

 דקידום מוכמ וויט"5 מסר"ם ססידר סכווכומדמססר
 קסיס6י רככן כסנו וכן מיוסכ 6ומרו סי' סרככיוס
 כפכודמ וכ"כ . 6מן מוכ*כ ירום5יס סקורםכפיר
 כף . רט"ו וספי, ק'ס סעי' כ56כפ נוורססקודם
 וכמו"מ ו' כ55 כמי'6 וכ"כ . 11 ספי, כ"כ ס"6ממ
 לקוטי ככו"י וכ"כ . י"ד ספי, פ"ו ס" וכקם"פסס

 מסרי"מ כ5קוטי וכ"כ כסמו. סקי"ט ס"ד סי'יינו"6
 6ך . פ"ם כרכ"י כסס סכמכ ספ"מ כססמשכ

 וכ"כ . פכ"5 מעומד 65מרו כמכ ככמי ר'כסידור
 כסס סכמכ כר"י כסס סס'ס ספי' ק"6כטפ"ס
 וסמקדס מכסניס סנסומ כסס ומסייסס6ריו"5
 65 דמ"מ מסוס סיסכ פד יכמס 65 מ"ממשומד

 : סיסכ פד יסמס 651י6כ5
 וכ"כ . כ' דסמרימ קידום קודמ מס5ס בעירןפח(

 כרורס נוסכס כסס ס5מס קסלמכס'
 סירום 5י ו6ין ונו' כרך כן פ5 5סממי5 כוסניןים
 מקרסין ולסענויס . כן פ5 ק6י מס דע5כל5

 וסימ כרך כן פ5 מתמי5ין 6מר ככימ מי5סככרימ
 ססכמ, יוס 6מ וכור מן 5סממי5 ס5ריך נמורספומ
 וי6מר ססוק 5ומר סכוסנין ס5יסימ כספודסוכן
 סטכיטי כיוס ספס ויסכומ ומס"ס ונו, 6כ5וסומסס
 5ריך ועכשם נדו5 עעומ נ*כ סו6 ונו' כרךע*כ

)סתמיג



 שנתעממלמימי
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 כיקכי פמ )נו ס6ין ססמ ס) כיו*ט ו)סי"ן .מייס

 לה69מאיר ה'מי'

 מכום מו: יין כום עוך )סתות 16 )כסונ )סוסרים
 ספסק כמו 16 סעווס כמקוס סיס6 קיוום0)

 מתפומי סעוסין מ6כ3 )6כו) מותר ו6מ"ו טוור6כן

~5
 מו-

 1:],יבוות ::,ס ,ב יתם:]1
 : סטווס נמקוס קיוום סיסייקנע

 נעס כ' " סט" קפ'נ סי' 16"מ בש"עצא(

 מטין כרכס סנם וסמרוכיכרמכ"ס

 . סק." ת)'ג ס" גמה כפמ.נ ססק ונן .ממס

 ג'ת ג0ס קט.ג סט" נק." גטט"ס וג.ג .ע'מ

 פר'סס מפס )ס'ות ןר.ך גסלר'ת דנס ו'טר'וגממ,ור

שששטן~1"ן
 :סס

 )מס מוגה 'ו' י'ון"'ס י 6גוגס באשלצק



כמ*יר ח' סי שבתע.עזרמרם70%
 6ריי נור כסו"ת ועי' . רמי כחתוך לחתוךהפומר כל מטפס . )חמיס סני פל זס 6מר זסנסיס סיכרכו מהני רל6 ו6חר 6חר לכל מסנה למסכס6ין

 : פכ*ל 6' סי'יהור6
 כנ"כ . כ' ר' ספי' ר685 סי, 6ן"ח בבש"עצד(

 ו1
 תו' ונו'. גתן 6סר הלחס הו6 מסס 6ליהסוי6מר ט"(( )סנוות סנ6מר )חס. כס ל6מר ספורותני )מרו סממלה המן 6כי)ת סלנכי )פי ס6רס(יח" סעליו סלחס כסכת סעורס סעיקר )ופורוכרסמ"( כמו5י6 פליו סמכרכין לחס סי6כ) פד נסכת)ססוד 6רס סחייכ ספודות נ' חונת ירי יו65 6ינוסמיניס מחמסת טסס 6טס"י . הרכה תכסילין ומיגימפרניס מילי כל 6רס 6כל ו6פילו קמ"ה סעי'נ56נם מורה כקורס כעכורת וכ*כ . כ' כ' ספי'רם'ד סי' הרכ בש"ע : מסלה לחס 5ריכיס ניכספורה ס6פיי המקונ)יס כסס וכקסל"ה וכי("י ס)מסקכלת כספר וכ"כ . סס וכקסאם כח"6 וכ"כ . ('ספיי הרכ כס"ע וכ"כ . ס5ימות ככרות סתי קפורכ5כ5 5ריך כסכת פעמיס הרכס סופרו6ס

 כי מ"ט ונכרכות הי סיי סס והר6"ס ק"מפ8ס
 : פכ")וכסמ"נ

 כסס סכי תו"ס כסס כ, ר"5 סי, בבפמיינצה(
 סעי' כ' 6ות כר"5 וכ"כ . כ5יס ני כספירה65כו5 כ6מת לוהנין ריס ומסייס רכילו מסס לסת)ק 6ז כיכסר נ' נספורס 6וכ)יס 6ין מס מפני סמתרן מכפ"ס פ"ו רף ח"כ מהריייח כלקוטי וכ"כ . כסכתסמת ע"ה רכילו מסס סל 6כ)ו מפלי סתלור נתוך6ותס סמטמיליס כקליפותיהס מנוסליס וכ5יסקטייות כסנת )6כו) נוכניס , כסמו ל"ר ס.' ונל("י ,כסמו ס)מס קסלת נסי וכ"כ .סכלכ"נ

 הר("ה נסם סק"ן (י כ)ל נתו"ח וכאכ .קורס כסררי ויסיתס וכולס סור כסכת חמין כ6כי)תסיס ומסייס ח"כ מסרי"מ כלקוטי וכ"כ . כרכ כס"םוכ"כ 5ונן ל6כו) מותר החתין )ו סמן,ק מי6נ5 מט"מ נסס מנ"6 וכי . סו6 6פיקורס סמ6חייסינן כסכת חמין 6כי)ת ו6וסר החכמיס כרכרימ6מין ס6ילו מי וכ) . )סכח ופולנ ככור ,ס כ.כסכת חמין סי6כל כרי )סכת להטמין מ5וה כיוכלכו רסנת פ"נ סמ6ור כפל כסס כסנ"ס חי סם*' רנ"(סי' 6וייח כסאע . ככסמטס סם"נ וסעי' 6הרן ירכסס סכתכ מה סס"ט סס"ח סעי' כטם"ה ופי' .פ"ס כסכת רנליס ל6כול סמלהנ טטס עוד וכי .ויוסף רור מסס וסס נסכת סטולס מן סלסחלקו5ריקיס הס)סס ),כר כסכח וקטליות וכ5ליס כ5יס )6כולר'

 כ'. י'ז 6ומ ר5ון מ'י 6זסרות יכור6 ב*בידןנהצס : כ6מרוניסהונ6
1

 6~כל כמפריר רק כורר כוי ל6 רכ(סמהרוטכ ק5ת 6ח"כ )טפוס סיוכ)ו )קערס 6ו 5קרירסלקיס כלי )תוך מסקטליומ הרוטכ 6מ לפרות כ"כ6ת 6חר כל י(היר פ"כ ר' ספי' ס,זט ס*' סכתהלכות 6ו"ח כס"ם כמכו6ר 6סור ל6)תר ל6כול כריו6פי)ו מרוכס כ6וכל ו6פילו כירו מס:ן ר6פי)וס6ו:ל מתוך פסולת כורר רסוי חט6ת וחייכר6וריית6 6יסור הו6 1(ס 5יכפר 6ו ס6ף הלקר6מ6וס כ)י )תוך 6ו למון מהקטניומ כרוטכ 6תמסנלין מכחנור כקרירס כסמו5י6ין וכסנת פ6ס6ליס(6ו נ6כלפך )6ן כ6נר)יך סקורין קטמות מין סכת5ככור כטס6לילר לספמיר נוסניןהפו)ס
 :מ6וכ)

 סעי' קא6 כטע"ס וכ"כ . כרירס מסוס מותרו6( ))ימור סמוך רק יכרור )6 ספריס 6י(ס)כרור רו5ס 6ס ו(") יסר6ל יסופות וכסי' נהנהות ס'סי' כמסנרת וכ'כ , כ' ספי' ט"( כ)ל כחי"6וכ"כ פכ"ל. 6וכלין מילי כסלי 'כמ"ס ל6לתר כו)ססתמס כרי סיכרור 5ריך ונס . פ5מו כפלי וליכרמחנירו נוע מהס ס6חר מפפ"י )היפך ו)6 הססולתמתוך ס6וכל )כרור ו5ריך כפסולת חכוכ וססליכ6וכ5 חסוכ ,ס מ,ן כרי כו )הסתמס כרי מחכירו6חר מין לכרור ורו5ס מפורכיס מיליס כ' 5פליו סיו6ס 'כנון . וכספריס וכמ)כוסיס נכליס כנון .רכריס כס6ר *סלו כך כ6וכ)ין כרירסמיסור סיס כסס כי חי ספיי סי"ט סי' הרכ :בשייעצח( : פכ"ל ו5ריק נדו) חכ.ס הפרלו (סולרכר מ6וכל 6וכל כנופריר וכוי פסו)מ 6ותו פוסס6ילו וכ(ס מירו סמליחו קורס פלין 6י(ס ק5ת פכ"פכו יפיין )ו 5ר,ך ס6ילו ספר )ידו כסטנים )י(סר5ריך פ"כ כסנת סי5טיך ספר 6י(ה יורם 6ינו5פפמיס כי מם"ס )סכין תקלס 6ין וכ(ה, נורר מסוס6סור כן נס (ס פכסיו לו ס5ריך הספר )ירו סמניםפר ה5ר מן ומליחו פכסיו לו 5רז ס6ילו ספרכמ"פ כירו ו)קח לו ליכריס ס6ילס ספריס כיןספר 6י(ס כסמחפש כספריס וכן כי 1"ט 6ות שםצז(
 רכוי ופור . ס6וכל 6מ וליקח סססו)ת 6ת)ס(ר סמותר חכירו פ"נ 6מר סנוונח 6וכל מילי ס:י6ו הוכל עיינ סמולח פסו)ת כמו רהוי מסוס ס5ריך,ס 6ת ולוקח ספליוליס הננריס 5הסיר מותר5סחחת'ן 5ייך והו6 חכירו פ"2 6חר סתו)ס 6ו (כצ5 (ה מ)כוסיס מולחיס 6ס ומ"מ ומסעס מסמורס"ח

כנוו



 ערנ'תענ'מלמרטי

 : לקלוף טמומר ססירומ ק~סמנמו
 נכמס כ) כ' מי סע" טשמ סיי 6ו'מ בום"עצם(

 3ס3מ נמ5ר 6ותס מרריס וסוףמיי
 5ריכיס 6ס ומו)יכן וכ5ררין 53וו6רן ב6ומורסיילו
 סיפקרו 3פלין ינכי:ס סל6 וכ)כר )כך מייססנם)י
 . לט)טלס ו6סור סס דמוק5יס ס6רן מןרנ)יהס
 ס5תס סמנכסמ מסלי מררין ס6ין ממרלנו)ממון
 נם*ם וכ*כ . וכוי מע)ט)ס וה ולמ65 ס6רןמן
 6סור )כך 5ריכס התרלנו)מ ט6פי)ו ע"ט סעי'הר3
 ו3מוש6 מ"נ י' סי' יסר6) כלור וכ"כ 6ומס.)ררומ
 כ' ססי' ס"ו קי' 3קם*ם וכשכ . ר' 6ומ )'כ))
 ס)6 3לםיס לממות ס5ריך סק'ו 3מסנרמ וכי .כש6
 מיו3 3וס טים ס3ית מן ככורממ. מרלנו)מי5ורו

 . סט"ו ס"ס 63ש6 סמשנ סיי מ*ומט6מ
 ומרלנו)י' 6ווויס . כ' ו' סעי' מ5שו סיי בש'עק(

 )6כי)ס ססומריס סכמ5ר 6ו ס33יתויוליס
 . סקאו מנ"6 וכ' . שימון ו6"5 כיו'ט )5ורןמומר
 לכלוכן וכ6ין מרכות 3לי ססן סופומ 65רוס'ס
 6כ) . וכוי כלי5ורין )יי סוי ט)יך ומ,ולותן .)סרכ
 ו6ין ככיתו סורנ)ו )6 וסריין ממרם סקלס6ומן
 מס סכ) וסוף מיס כםמר רילן )טרכ )כ)וכן63ין
 סור . יו"ט ס'כמ כין מי)וק 6ין מר6ורייממט6סור

 יואט סממת מסוס . )5ורן עותר . סק'מ מנש6כ'
 נ6ס"ט וכ*כ . )5ורן 6סוי )6כ)ן 5ריך כם6ין6נ)
 ומסייס . נ' 6' 6ומ ס*מ כ)) נמי"6 וכ"כ .סק"ו
 6יוס יו'ט מטרכ סיכרור )יוסר ר6וי סמיסיר6

 כמוסס סהו6 ימ65 טיטו) 6ותס רסמ6 )סמוטסרו5ס
 ! )5ורך ס)6 כטיט)ולמ65

 נסאן וטיי . נ' סק'6 י5"נסיי :נשע'יתקא(
 סטופת רומן סכוולות ס'3סס

 קרים 6מר הו6 סכת ס) עלמס 3תפ)מ5י5ימ
 כסת כ5י5ית סיתטסף כרי . וכוי ל5יון וכ6וקלוסת
 כט)ימ ספליס )כסומ ס6ין כי ומ5וס ו3לניר .ר5ון
 היסנ*ן נסיי וכ"כ . סט*מ מעס סמ5מ מנ)יסינס
 5י5ימ סס טנית סלמת ומן ס6ריו*) כתניון')

 כרי .- תפ)תי ומגי סת6מר קורס ס3מ ס)כמלמס
 ספליס מכסיס 6ין ו6לו . ר5ון 3סמ ס5י5יתטמסיס
 כ6ור וכ*כ . יסרה מפ)ה כסירור וכשכ .כט)ימ
 ס*כ כ' רף ה6ריו") וכם"ם . )שט רף5ריקיס
 הס5ס"ק כסלסנות וכ'כ . ט"כ כ"ס רף כומש5ו3סי

 מנו)ס סמ5מ יסיי סטיפס סכססת ומסייסמ,ירוטסוכ
 : ה6ריו*) נסירורכמם*כ

 מ6מר טכמ כס)יו מרסי יססכר נכי נ'5בנסיקב(
 53י5ית סלס נםמי)תומ מ*ו מותנ'

 ד 1לךבי4יי4 חסיטן
 יפטוף כי )סלי מם)ס טכ6מר כעיין מם)ס נמי'יט

 ו6לי סי6מר קורס כ5י5ימ ימפטף מרן כמכיספ"י
 6ין 06 6מלס סור וכי מפ)ס 3סיון וכאכ .מפלמי
 וכ6 6מר מיכף תסלמי ו6לי לומריס ר6ו ס*תכס
 סי)כים ולר6ה כטצימ. י)כם 6ימתי קדים ו6מ'כ)5יון
 נכה"נ ומסייס טסמו ום"ם מם)מי ו6כי קורסנ"כ
 יימ"6 )קוטי 3כו'י וכ"כ . )5יון ונ6 קורסילכם
 . וסיס3שן ולומ*5 כם*מ 3סס כמם'כ סק'6 פ"וס.'
 וכססמטס . סכוולומ נסס מכרי'מ 3)קוטיוכ"כ
 מלמס כסכמ ס5י5ית סטיפמ רומן סנמי ר' ס"3סס
 ר' וסי' וככסואם . תפ)מי ו6לי סם4ן סי6מרקורס
 ספותמין סר מסלמי ו6לי י6מר ם)6 כ'סכתי

 : ססשר סטי' מ"6 נטס"ס וכשכ .ס6רון
 . סמקוניס נסס 6י סטיי ני 6ות בנר"צ כ:'קנ(

 מו*ם נסס ס*כ ססוי נטפ*סוכ*כ
 3ה ויגומו ס3מ )י) סר3ית לומר סמנסנטעס

 רכטרכית מסוס . כס מלמס ונתפ)מ . כווכסמרית
 ת)וי סססממס 6כי: ככית ככ)ה וסוי- הקרוסיןסס
 סססממס ממיס 3כימ ככ)ה סוי וכסמרימ .כס
 ת)וי וססממם סימור סי6 מלמס ו3מפ)מ . כומ)וי

 מ"3 מסרי"מ 3)קוטי וכ"כ . 03 6ומריסכפליהס
 )ומר ו5ריכיס . סכלס"נ 3סס סכ' 3ם"מכסס

 טמססרו רוק6 קדשך שבתות ס*ם מלמסכמפ)ת
 6י6 ס) מש3 ססס כ) סמה מתסורר כי .מ"3
 וכסיריר סר3 ונם"ם מסיייס כמסגת כ"כ . וכו'ככמ
 מנמס וכיסוטומ . ס"ו סי' 3ק:"ם וכ"כ .סרכ
 מסרי*מ כ)קוטי וכ"כ . יסר6) יסוסות ונסי' .סס
 ס6ריו") וכסויור תמיר סו)מ כסי' לרפס וכן .מ"כ

 : ו5וק)ס*ס מ,ירוט:ו3 מסה5סשק כסגהנותוכ"כ
 לסיס . כ' ו' ססי' י5*6 סיי 6ו"מ בים"עקד(

 טו"ו וכי . ס)יסית 3ספורסמייכות
 וכין 6לסיס וכין סיוס 6כ)וסו 6ומר סו6 כו)סרם)
 63ותו סיו סן ס6ף פירום . וו )6כי)ס לתרכולסיס
 . 3ם"ם כו)ס )קטו מסלס ר)מס . המן ס)סלס
 סקיא6 מנ'6 וכ"כ . ר"ת כסס 6כוררהסוכ"כ
 כם*ם וכ"כ . סוין ו6סס 6ים רטכת מי)יר)כ)
 כוי' כלואי וכ"כ . י"כ סרק מ' ססר וסיום"ססרכ
 ט"ו סטיי ס*ן סיי 3קם"ם וכ"כ . 6' ססי'ל"ס
 סכרס נור) )סנילס וים ומסויס נלסו"םונ"כ
 כ)קוטי וכ"כ . וו כמ5וס לוכותס כרי סו:ססומומר

 : משכמסיי*מ
 ני נסטורה ה,סיר מ"6 ס' נסס בננהו"ש כ'קה(

 קיומס ס) סכר יקכ) סמורףכימי
 הרכל לורם כמורף יקיימלס )מ ס6ס הקיןכינוי
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כמאיך ח' ס" שבתענע'למרפי72
 סיותו מסני רק  6ינו נ,  ספודה נסז שסיעוסמס
 למנסיי לסס מוי כ'. ס'ד מסס תורת ונזכרו . 'רענ

 נע5מס מימיס כס כי ממת ססודס 6םיווסמנטליס
 ומס . יתרו כוו:ר כדמיתמ יסרמל מורעסמינס
 וכ"כ . סת לכוית סכ*ס מ"ע ידמוק למכול לוקסס
 מסמו. מסרי"מ כלקיטי וכ"כ . מסמו נ"ס ס"כנז"
 ס' מלונלין מסכ5ס"ק ממת דכרי ס' כסס כ'עוד
 סעודות ,סלס נסס נ' לססודס קורין דלכךנלק
 סרמסונות כסטודת כי סם,דות כני כל מקייס סומסכ,ס
 ססו, מנ5ס סומ זו כספודה 6ך וכו' רעכסומ
 סיי תמנ סיי למ מםילו נרמסונות סנס סמיסלסס
 ועיי . נסמו ס5"ו ספי' כטפ"ס וכ"כ . נ"כמקייס
 ני סל פעמיס יי מ"מ נסס ו' ססיי סי מותנד58

 : לסנתסעודות
 מערו . מרכע סלמן נסס ני יייע באורקי(

 סטודות ני למכול מדס מ*יכמו'ל
 ני ססס עליונות מעלות נ' כננד והטעס .כסכת
 כממיתיס סנ5חייס כמייס לנסם מסרספודות
 רמסונס כמייס ו5רור סנמ עו5ס מייה:קרמיס

 ססומ זכור מדת סניה . סמלכות ססומ סמורמדת
 . מין סנקרמ סעליון סמקור סליסית .הרממיס
 וסקמ סתנונן ועתה . 5מ ת מ6ין וסמכמהכמ"ם
 סע5וס וסכר ססודות נ' המקייס כמעלומ סכלךעיני

 סרמוי סומת סעליונס גכוונס לו והננווכמעומד
 עכ"ל: סנ"סרענות מן לסנ5ל כוודמיסומ

 מטס נסס כ' סנמ ס' כלקוטי מו"ו בס4דךרקז(
 ס"ם סעודוח נ' על טעמיס י'מסה

 וסכת נדול סנת על לרמוו מ( : נקי5ורומנימס
 י5מק מכרהס ננד כ( . תורס מתן וסכתכרמסית
 מסד. סל מותיות נ' ננד נ( . ניף סממל ימיןיעקנ
 והסומת ק' ק' קדום ננד ס( . נן נסר סדןד(
 כית ננד ו( . מ"ו ממת קדוסס ממסר מסןממת
 כסכת סכמ יס"ו הסס ננד ו( . סליסי סנירמסון
 . מוסף קרכן כו ים ו5כך יסרמל עסלסמומ
 ננורה מסד ננד ט( . כינס מכמס כתר ננדח(

 ממד כסומת וכל נסמס רוח נסם ננד י' .תסמרת
 כוכ ליוסר 5ריכיס ע"כ הנסם מת סורנ מ"ומהן

 :עכאל
 מורס סקודם ונענודת מסרי"5. ב:לקוכפי כיקח(

 וכ"כ . קכו"ו מותכ56כע
 נסעודס . ת"כ ספי' וכטפ"ס סכת ענ.ניכקסל*ס

 אנפ'ן דזעיר סעידתא היא דא יממר ס"ס מנמס ממרנ'
 מכיכס יעקכ ככגד וסימ . ועיר סימ 11וסעודס

 עולס נלימת ר5ון סת וסימ . נסע סנעיס50

 1 6תסמר נך מסר יסרמל . ולו' יעקנננמינמ

 סכימ ומנונ. נונ ממלממות ני5ל 11 סעודכונוכות
 למלממה מומות ס' סס סיכ6 . ע'ננימטרימ

 ססעודה וממר 1 מוס מם'כ סכת ליל מ55וע"ל
 ומהימניהא וא סעודתא אשיימו יממרסני

 מלוה ונסעודת דישראל קדישא זרעאשלימתא
 משיחא מלכא דדיד סעודהא היא דא יממרמלכס

 וכס" סרכ כסי' כי . סקנר ממינוט ני5לונזנוהיס
 ני כסעודס לומר יסרמל יפופות וסי' והיסכשןרשק
 תפיחין וחקל קדישא ועתיקא אנפין זעירס"ם

 וכ"כ יונס כנסי נסס כי נסלס"ק מנל ,קדישין
 וחקל אנפין זעיר לונגר דידן ונסידורינקסל"ס
 מהריאח ונלקוטי קדישא ועתיקא קדישיןהפיחין

 : ע"ם כדיסות וס נ"כ סכיממ"נ
 ונהנו סנ"ס כ/ כי סע" ר5"כ ,ם" מו"מ בבקט"גגקנם(

 נסנמ למפ-נ מנמס רן מדרס לקכועסלמ
 ומס . סס ס" כערך וכי . עכ"ל תרומס ~הרטיר
 נ/ כסעודס ססלמן על לדרוס קסיסמי לרכנןדהוען
 מק סעודס כלמ דרק מו י"ד ס"ק כמ"ר כמ"ס"ל

 וכ"כ )מס"מ מותר ססעודה הוך מכל מדרסקוכעין
 מסוס מסס ד*ס נסוססות( כזיס"ק על 5כיכעטרת
 פל סמכלו סלסס מ"נ ני סרנן כקכות דמימממס
 וכמול . וכוי תורס דכרי עליו ממרו ולמ ממדסלמן
 לכן סומ מל6כה דסעת מסוס כרסמ*ו עלסימכין
 לקכוע סלמ ני סעודס לסני רק נהנו למנסנת
 יחירס סנכמס סולכת מכת דכמו65י ועוד .מדרס
 תורה דכרי מחוך 56מ ממכרו 6דס "סטרומל

 מיוס סדורםין תורס מידוסי ממממ וכרסו כךסמת'ך
 מנהנ טעס כ' סס 5ני וכעטרת . עכ"למידוס

 נרסמ"ו. קודס נ' כסעודכ נרות סמד5יק*ןה5דיקיס
 סומירות נסעת מ5מנו ססנס"ק כ' מייסובררכי
 ססלמן על דולקות נרות סנימו מסמהרמ5

 יסרמל סמרית סי נסס כ' ס5"ח סעי'ונטעס"מ
 מין תורס ס5דיק סמומר כסעה סכמום'קטפס

 דקסוט מעלמ6 נ(מות סנמיס מסוס . נרותמדליקין
 סמור וכקירמו . כ5דיק סמומר תורכ דכרילסמוע

 : לסס ימסוק סוס כעולססל
 סמדרס נטס ע"מ ק'ס דף ע"ס בתו' כ'קי(

 ני סעי' ר5"מ ס,' סס נס"עוכ"כ
 למעריכ. מנמס נין מיס לסתות דמסור י"מ כנ"סכי

 ומין . וכו' לניסנס. סנסמות חווריס דמוכסכמ
 מסיס הלנו*ם )וכי . סיסרות מן מיסלסתות
 כסעס כסס נוחקרריס כחול סנידוניסדסמתיס
 סמתיס( מת נוול וסוי מןרתס וקודס מניסכס0יו5מיס

מנל
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 מ(קין סמר וכ"ם . לסתות סרי סכנימ מיסאנל
 סל חורם .י"נ תוך מלמ מסור רמין וי*מ ,רסרי
 . מינו מיס סמיימ סל וס רמיסור ויאמ * וממומכיו

 י'ס: סי' וכנו*י סרכ כס9ע וכשכ . סכמ נפרנרק
 כססמע: יי'ן ספ*' כטעשס וכ*כ . מסר"מוכלקוטי
 מסכת כסס סכ' קס'מ סי' ומכ כנימן סושםכסס
 לממר מנל ומסייס וכו' ערן נן סרק מו ערןנן

 : ומותר רעו מת ככר קכלסיס
 מו יין לסתות מסילו מו רכרסוס למכי מסור . כ' מ, סעי' ר5"ט סי ננשייעקיא(
 וכ' . סינריל ער מסתמסך ממיס מוז מסקיןטמר
 ל*מ ספ" כ*ט ס" סמסירם למסר"ס 5ריקיסכמור
 וכם'ע . ונסו'ם סיעכ*ן וכ'כ . מייס סן סרינסס

 סלמ ממור סוסיר סמריו"ל , ומ5וס וננירהמריו"ל
 מיס ססותס כי וממר סנרלס קירס מיסלסתות
 סל ססמסות נין מיס ססותס )ם'מ הסומכומן

 כירך פכנר יסומ . ר'ל נמסכרה ימותמום9ק(
 נ' כסטורס כסלחן מוכל סיס מס מכלכרכסמ*ו
 יוכל . סכרלס לומר סרמוי ומן ער סעורתוונמסכס
 כלוס. ככך ומין סכרלס קורס סססורס כתוךלסמות
 מימ רסתי ממן כל כנמרמ סכ' סמס נרמסומכמן
 רליל ססמסומ כין י*מ . כמסכרס ימות סמסימכין
 סלכתמ וכן . סכמ רמו5מי ססמסות כין וי'מ .סכת
 לילס סל סקירוס מסני סרין מן מסור סכתרכליל
 סכנת מסני מסור סנת רמו5מי ססמסותוכין

 י*ס סי' רימ*מ כלקוטי וכ"כ . עכ"ל ר*לסמסכרס
 י"ח סער סרס*מ כסס מ' כלל וכתו*מ .סקי*ר
 סנמ ונמגמת 5"1 סי' ססלמן וכמסנרמ .סכ*ר

 : סמרין'ל נסס י'מ ס'קסס
 מוכל סי' . כ' ססי' מ' כ% בחי"א כ'קיב(

 סעורתו נומר לו ומסכסכסכת
 סמינו ונני לסמותו ומותר סכום על כסמ'וומכרך
 מסור עתס נס סגום ע3 לנרך ססיס ככלנוסר
 כססק מנל מסור מסיכס כוורמי ורוקמ סכום.לסתומ
 . נוסר סמינו מי מסי' סכוס לסתות מותרמסיכס
 ו' כסמכרכין מכל ממרתיס כסס סקי'ר כתו*מוכי

 מסי' סכום לסתות מומר מו וכלס מתן מ5לכרכומ
 מ*ר סי' קפ'ע סעל ססניס וכלמס . מסיכסכוורמי
 סכום סעל ממרוגס ככרכס סכת סוכלת ולסנ*ןכ'
 יוכיר למ לילס כססומ סומס סומ מס יין סוממס
 ככרכס יוכיר ר"מ סומ מ' כיוס ומס . טכמ ס)כס

 ועי' , מ*ם מסר*ס סנ' סורס וכן ר*מ סלממרתס
 מ5) סמנסנ רמימי וו*ל סכ' מ*נ מסרישכלקוטי
 כטל 8רמו'ר וכגי )נ ייטנ נעל סנס'קגמומ1*ר

 ניגות וי מנוכין כסס" ~35)פ"ס ירטקרוספ
 נמנו ונס סמנרך ממנו סותס ה" נ'נס!ורת
 ונטע'ס . עכ*ל וכו' לסמתן למ מנ3 לספומלסכלס
 סס5ס'ק מרמו"רן מ35 ר8יתי כ' תפק5"נ ס!י'ק'מ

 מנרך כע5מו סי' נ' סנססורס ו5וק*לממלעסק
 סי' וממ*כ נ*כ כ' סגום סל סכרכות וממרכסמ*ו
 . ע:'ל וכו' לסתות נ'כ וסכלס לסמתן ונתןסותס

 : נמר"מוסי'
 נסס סנ'ס . כ' י' סעי' י5*ט ס*י ננש"עקינ(

 . סנת מו5מי נכל מיס לם8וכ נוסכל
 כל סיננ טנריס( סל )כימס מריס סל נמרסכי

 נו ססונס ומי מעינות וכל סנמרות כלמום"ק
 נו ונכל . עכ"ל תמ)ומיו מכל יתרסמ ממנוויסתס
 מסתו ססלכס סמ*ן כמוכס רכ מססס מני8ונלנום
 מויס סל כמרס לס ונורמן מיס לסמוככמום"ק
 סלס וכסם נררר וגתפכנס סמיס ממותווסמכס
 סל מיס מע,סי ונפלס מסכמס כרס ונסלנעלס
 כ"כ ס" ' ממרי ס' רכס וכמררם . ונתרסמנסרו
 3טנריס לטכול סירר סמין כהוכס מעסססכימ
 . ונתרסמ ומסתי מריס סל לכמרס ו5ססומירס
 . נ'ו סי' וכגוש . וכנסושס . סרכ כסשעוכ*כ

 כ, תכינ סע" וטסס"מ . משכ מסריימוכלקוטי
 : כו כל ונסס סמנורסכסס

 מסרי*ח נלקוטי וכ"כ , כ' טונ סס כתר בפ!'קיד(
 כנסו*ס וכ"כ . סכעס'ט סכמי ס'כסס

 ככסר סכעס'ט סי' מתר ססעס נ*מ רףוטעס'מ
 ו[ן ונסניפ סלו מנין עס כסכת סס וסיסמחר
 מנסיס כמס קיכן סכסר כממויק נס סעווותססלם

 כומירות וסמריך עמסס וסתס ומכל ויסכמסכסריס
 וי*ע סנעס'ט' ורמס .' לסם"ת ותסכמותסירות
 ססעורס ממר וקרמו . למסלס ממור ננקונלססומ
 כל לנונו וס עוסס מתס טעס ממיו: מותווסמל
 סעולס סמעת* סנס לו וססיכ נ' ס!ורס עלכך

 וסמעתי . מיסרמל מנסיס כין נסמתי ה5ממומריס
 וכמת"ס יתירס נסמס מיסרמל מחר לכל יםסכסנמ
 יתירס-סלי נסמס ת85 מני נס וממרתי ממנוי5מס
 מיסרמל מיסי' ממסף מני ע'כ . מיסרמל מכסיסכין

 כמנרמ מלימלך כיועס וטי' . ממור סרכרוסנסו
 י'נ סעי' ס' מומ מ"מ סוף כר"5 ועי' .הקורם

 : 45מ צי' ם לסיל וע' . סלסיק כססמם"כ
 כמ5ם9ק כ' ונמס"ט כמנ"מ ר5'ס סיי בש"עקפו(

 ונו' נועס ויסי מסומר לממרו5ריך
 ן כעמירס כלו לממרו ננסרמ*ו כסס כסע9מוכ"כ

 נפפ - ונסו'פ * פ*פנשן 1ג"ג ש 19ר עפשוסטעם
עאע,פ
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 3ם"ע וכ"כ . ו3)1"4 . וכקם"ע , ונוס"ח ,חרע"ח
 ההריו"ל כסס וסיים"ס . ומ5וס ונונידההרי,9ל
 כהמ5ע סכסוריס יוס 6ו יו"ט מ5 הס כ'עור

 ניסס ויסי ה"ה סכת נסרכ הסי5וססנום
 5ריך ס)ינו כונלס ירינו ומססס סהומריס כיוןונוי

 וכיון . 5מ5הכס רהויס ימיס סססת כ5סיסיס
 מ5 והס . קרום והתס נ"כ ה"6 נוסס ויסיסה"ה
 כסמ5 הכ5 . כמ5הכס הסור ססמ רכסרכמסיס נוטס ויסי ס5סכיו כמום"ק ה'ה 6ו נסכתססמ
 כסמ5 הס.' . נוסס ויסי הונ1ריס כסכת המריסיושט
 כסמ5 ונס . ס5סניו כמו"0 הימריס 3סכתיו"כ
 כמ"ו וסמ"נ . נ'כ הומריס ס0נום נהמ5םסוריס
 וסיסכ"ן . כסכת ססמ כסמ5 הף סיהמר כיסק'כ
 סרהס כ' יוסף 3כרכי . יהמר סלמ רספיקרכ'

 ס5יכור הומריס סיו ס)ה סהף סרור נרו)י)ק5ת
 סס ססכום כהמ5פ יו"ט כסמ5 כמו"ם נוססו*סי
 המירת מוכרמ סור פס"י כי כ5מט הומריססיו
 ככ5 )ך ויחן והומריס . מום"ק נכ5 נוססויסי

 נמום"ק סה"ה נו סכ5 כסס כ' ת"5 סי' סה9רהכ) ומסרי"). כסמ"נ -וכ"כ )המרו מנסניס נסס ת5"הסי' כהס"ט כ"כ . הומריס מוס"מ כסנת הף 5מו5מום"ק
 . כיו"ט רסוי ),ס מסכיס נ"כ ססה"ר ום"םמוס"מ
 כ5קוטי וכנו"י * כסמס מ"נ מסרימ כ5קיטיוכ"כ
 נכ) )ך ויתן והומריס כ' סקי"ו ס"ו סי'רימ9ה
 סק"נ( )מ"ו נט"כ מון מוס"מ נסנת הף 5מו5מום"ק
 ססי' סהריוי5 כסס סכ' סנר5ס ס' מ"מ נוכ'לוסי'
 ססיק 55עור הין 5י5ות סכסהר הם"נ )ך ויתןהומר
 סכ"5: ר' ססורס קורס סרי קורם סכת מו5היכ5י5

 כ' ה' סעי' הר5"נ סייברם"א
 מסרי") וכ"כ *

 כמום"ק )ך ויתן 5ומר וסנמיי"מ וסהנוררססומנסניס
 וקם"פ וכרס"מ כטטויק וכ"כ . סוריס כוסמ5
 מייס מסה סי כסס מייס כהרמות ו;"כ .ותו9מ
 כסנכנות . סמ"נ ככס ס5נ1ס ק:לת ונס' ס"ההות
 ככרכ"י כמם"כ מוירוטסוכ סס5ס9ק נהנ סכןכ'

 :5סיל
 הינו סנר5ס כ' י'ג הות מ' כ55 ננדקי"אקמו(

 מס כו וכיו5ה סכר הו יין ט)ה5ה
 ושסת פ5 ולה סמיס מן מון וכוי מרינס מנ1רססוה
 מותר יין 15 הין הס סי' . סכר הו נתו"מ וכ,וכו'
 יין ממר יסרר 5כתמ5ס הנ5 כו וכיו5ה כסכרמסילו
 וכם5ס"ק )ררך 5ירס כס' כ' , סהמרוניס כ"כ .רוקה

 סנת סוננ ס' כסס חרסס כמנמס וכ1כ)הסמ"מ
 )רלה ו5ירס ס)סאק וכסס סרהוכני י)קוטמנע5
 קווק מומו קורה פקק"ס ק"1ק"ק קיין עי קחגוי)קי

 5סנ'6 4מ)נת )י חסיס והתס היהמ1 סנולהופוכסו
 כ' 1' קסיי מ"ה כ"נ ס" ונ:ו"י , פכ"5 קדוסו3וי
 5הקרין 6ו מ5כ 50 מכדי5ין 5ה הכ5. סס"תכסס

 : קהוום 50 ומכ"םווהסיר
 מייכות לסיס . כ' מ' ספ" ר5"1 סי' ב:ש"עקמן(

 וים . כקירום סחייכות כססכסכר5ס
 יסמסו רק 5פ5מן יכרי5 5ה ס"כ סנ"ס . סחי5קמי

 כמם"כ סק"1 כטו"ן וכ"כ . סהנסיס מןסנר5ס
 0רסהות סכ"מ סרעת כ' סקי"ה וסמנ"ה .סרמ"ה
 סכ"מ כרסת וססיקר סמנ"ה ומסייס )ם5עס5נכרי5
 3סנר)ס מיי3ית נסיס כ' סקייט וסיסכ"ן .סכ"5
 . טסי עריף ממנטיס )סמסס 5סן רהסטר מסכ) והססי"כ . ס)כס סי6 וכך . נק'רום סמייכותכמו
 כסכי5 )סנרי) 5ריך סהין מי )נסיס ,כר יכדי)5ה כ' י"ט ססי' סרכ כם"ם . סמו)ק )רעת )מוםכרי
 המריס !כריס ה*ן .ונס מוכתו ירי י5ה סככרפ5תו
 )ם5מס 5סנר*) יכו5ות ס5מן סנסיס הכ) .וכו, נ)נר נסיס ה)ה ממנו סומפיס קטניס הונרו)יס
 סי' וכקם"ם . י"כ הות מ' כ5) נמי"6 וכ9כוכו'
 505מס )סנרי5 ונס ומסייס נ' ססי' וכרס"מ ,5"1

 : רסהיסהינס
 הנ) כ' ט'ו הות מ"6 כ"נ סי' יסרה) בנ1ךקיז(

 וכי . )סכרי) רסהיס 3ם5תססלסיס
 סכר5ס כסרך )הכרסס וכור כסס רימ"הכ5קוטי
 סר3 מסיק וכן וו"5 סס וסייס )נסיס 5סכרי)יכי5 ככר ססכרי) מי רהסי)ו ססן) סוסקיס כמסססכיה
 וכו' רמייכות מרן רכרי ה)ה )נו מין הנו 11")נר"י
 ס5ונתה רמירי ומסייס ססניה סוסקיס כמסס"ם
 ססכיה מסרי"מ וסי' . רכרכות כמי5י י5הגו)ה

 הות נכרכ"י וסיי כי מייס בארחות : כוסריסות
 מכרי5ות ר:סיס וכממכר סרמכ"ס כרסת סכעלסו'

 )נסיס )סכרי) מותר ס6ים סנרי5 הס ונס .)ס5מן
 וכ"כ . סכ"5 כרור ווס 0מסון נוירות כס'וכ"כ

 : כטמו 185 סי' מרסס כפנמס סכתכמנמת
 סר יסתס )ה כ' סק"ר ר5"ו סי' במג"אקיח(

 נסנו . נמרה( מנסניס )מט"מסיסכ
 סטסס ועיין סנר5ס 50 מכוס )סתות ס5הסלסיס
 סרה0ון הרס ס6כ) סרפת ססן 5סי )סטססכם5"ס,
 ענניס ססמטס מ)מר והמרו סיס נסן כוומטה
 )סכרי)ס נרות רס 5ס גיתן סמטה וע"י )וונתנס
 מן 0סוה סכר5ס יין 5סתות )ס הין ע"כ סהרסמן
 * עו5ס( ם5 כרו ככתס סמוס מסלי וסור .נסן
 ס3ית 3ני או1נו עעקס ו"ין גלו )סחותקעניין רני5 סכר5ס ס) כוס קירון כס' כסל"ס כ' ססעור
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 ן סק"ס נ5ס'ט*כ*כ

 וכקם3"ה , סיכ ונם"ס'
 וכרס'מ רי כוסיי מ'6 כאנ סי' וכנ~"י .כממו

 סקי"6 מי כלל ונתו*מ . ~י ססי' 5'1 סי'וכקם*ס
 היוס סרר וכסס לקט ססכולי כססוכמסריאמ

 : כסמו תי"1 ססי' וכטם"ס . נ' סע" ה' 6ות31ל"5

 רו5ס 06 . כי ט' ססי' י5"ט סי' בש"עקים(
 סל6 לי~סר 5ריך לסכרלס תיכףלספור

 פורס הכי6 ו6ס . הכרלה קורס לסלמן למסיכי6
 כססוק מוקרס ססו6 לפי , ומכסיו מפססל~ו

 ו5ריך ונו'( ונפן וססורה מטס כ' מ')רכריס
 . סרכ כסשס וכאכ . יכסכו ל6 06לסקרימו
 נוכריל כססו6 כ' וכתסכ"ן . ורס'מ .וסיפכשן
 הפת מכסס סלמגו סל יו"ט כמו65י 16כמום'ק
 כ' * סכ'ל ויו"ט כסכת קירום 56ל ססוסיסכמו
 ומ5וה ולמר ס6רי~"ל כם"ס וכ"כ . ס6רי("לכסי'
 ססי' ס' סי' כ56כפ מורס סקורם ועכורת ,ונלושם
 לך ויתן הכרלס 6מר לומר נוסנ סיס ס6רי~שלקם"נ
 וכרכס. ר5ון כפסוקי סמול ימי תמלת לסמםיךכרי
 סכתכ מסיריס מסלת כסס מסר'"ה כלקוטיוכ"כ

 : ס6רי~*ל.כסס
 6כרסס כ5ם3 וכשכ . תק3אס ס" נססאת כ'קכ(

 למלוס סלוסניס מס , 6י ססי' ר5*מקיי
 כור6 כרכו ל6 ספריין סטסס ככי"ס לך ויתןמלומר
 סכרכס קורס מסיר להלות נכון ו6ין ס6םמ6ורי
 יותר לכן . פס כפל יכוליס 6ינס ספולס רוככי
 מייס כ6רמות וכ"כ , סכ"ל סכרלס 6מר לומרטוכ
 וכמלסניס 6יר וסכ*כ רימ*6 כלקוטי פ"1 ס"וכל~*י

 ו6מר קורס רמכרילין סק" מ"6 סי' קורםוכמקר6
 5"1 ס" סנת כמלמת וכ"כ , לך ויתן 6ומריסכך

 6' סע" י"נ ס" מ6ו*מ ריליס פיקרי כסססקט"ו
 וסכן סמו6ל י6מן וכסס ככסף נמפס כסססכתכ

 : סכ*ל ומסריק"ם כו סכלרסת
 ט3ית לו היה מסרי*ל כ' ס' סי' בנמנ"אקכא(

 מו65י ככל כ1פ3ו וסיס סכתסל
 סיו וכן . סכ"3 מיר נמ5וס לסתססק כריסכת
 ים -כתכ סרכ וכם"ס . מנ*6 פכ"ל 5סורי 6יסיסוסין

 לסכת מיומרת מ5וס םל מיומר טלית לו סיסיסמרקרקין
 . מיר כמ5וס לכתפסק כרי מקסלו מו5ם'קוככל
 ס' כסס ר' ססי' 5"1 סי' מכמס כיסוסותוכ'

 סמקוכליס כסס סכן ~כ*רס וס' סכ'ר 6רססנסנות
 06 סכלס סו6 כי מיר טליתו יקפל כמ51ם"ק11'ל
 ו6ס . כסטלית מחרנק1ס רסקליסות , מקפלו6ינו
 לממר 16י כריעכר כמ51ם"ק מיר קס3ו ולמסכמ

 עכן 5ותו וינער העלימ יקמ סעלימ געענימגגוקי
 עע

 מ'כ וכר'5 . יסר6ל יסועומ כסי' וכ"כ . 63רו5ל
 כטסשס וכ'כ . תלסוות מררם נסס 1' ספי' ט'6ות
 . תלמיות מררם וכסס סיפכ'ן כסס תכ'רקסי'
 מנמס מילרות גסס מתקמשן ססי' כק"6 כ'סור
 סטלימ יכפי ימיס ת6ריך ס6סתו סרו5סמי

 : ס"קכמו65.
 6רס יסרר לסולס כ' ס' סי' 16"מ בש"עקכב(

 ססכמ 6ת ללות כרי נמו5ם"קסלמלו
 כנמר6 מנ*6 וכ' . לכוית 6ל6 5ריך 6ילו6פילו
 וכ' וכף. כמו5ם"ק 6מר רכר 16 כסר לכסלמסמס
 כמום"ק ממין כי פ"6 קי"ט רף כנמר6 ססקלממ5ית
 ענרין 6נוה ר' רפו6ס נמום'ק ממס פת ,רפו6ס
 מיניס 6כל רל6 6פשנ תלת6 טנל6 מום"ק כלליה
 וכו' יסרר לסולס סכ' כטו*1 וסי' כוליית66ל6
 מייכומ רנסיס מנ'6 כסס וכ' , סכת כלילכמו
 כסריסמ פי' )סלמלו( כ' וכ6סשט ן וכו' 6לסיסכמו
 נפריכמ 55לו סיוסניס מיניס ום6ר הסלמן פלמפס
 6מר י,מר וה~מירות . סכת ככור מסוסססלמן
 ועיין , סרכ כם"ע וכ"כ , פכ*ל טו*1 סייסנרלס
 ס5ר*כיס ומסייס . כ~ס מם"כ ס' סי' מהרו"תכ6"6
 רק נסלס 6ילה סה6כר כיון כססורס כמום"קלסתות
 סו6 סמתיס תמיית ממילת וממנו ססו6מססורס
 6ורות כמם6מו"ל מסתיס נסליס וס5מות .הס5ס
 נ*כ ים ומ'מ , מ,ונ יין סיה 06 כע5נ1ותסיכר

 : היטכ סנרלס יין סתיית פלקמיכס
 ספ" 5רק מספט נם'ם וכ*כ . כ, בנשע"תקכנ(

 נסס כ' כרכס כממ~יק , 11"למ"מ
 סרע*ע רכינו וכ'כ ק'*ט. רף סכת כ6נרתמהרסא6
 ממוום יכר לפסות יטוכ יוט6 כ6לססימפ6לי
 נססס כ6נפי ססורה רכסי מלכס מלוהלססורת

 סכ' ס6'ר כסס כן סור . וכו' לכר מסירייס1ל6

 לסכין יטרומ מנס*י סמפסיק מי ססל"הכסס
 ריניס וילמור ל6מריס נס מלכה מלוסקסורה

 כעכ ~כירס וכם' . ;ו לססורס ' הסייכיסומ6מריס
 ממינוע ני5ול סעי"1 מלכס מלוס כספורת נרולקור
 נד*5 וכ"כ . סמתיס כתמיית לסמור ו~וכס .הקנר
 לסון למט6 תיקון וסו6 ומקייס יסקנ קסלתגסס

 : כטליס לרכריס ותיקון .הרס

 נסנו סטור נסס סנ'ה כ' י5'ה סי' בש"עקכד(
 כמו5ם"ק סלכי6 6ליסו ולס~כ*רלומר

 וכ*כ . מנ"6 ועי' , סנ6ולס ויכסרלו סיכ6לסתפלל
 ספמיס נ"כ 6ליסו סס סמ~כיר סכל " סעי')לסושם
 כלקוטי ס'ש ק" גנ~* וג"כ , וכף כלימורו'י5לימ
 כמוססות ל5ימ5 עפרי'ל גסס הטעס וג'לימ54

רכטעגם'ק
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 למ77בנאיר ה' ס" מוצש"קענינילמימי

 )קאם יותר יסיר סנעסי'ת ומסייס מ'ו ספ"תרשנ

 כלל כמי"6 , סס סמנן נ6לף ועי' כסת ןסמ5וס
 מלוס סטורת סמקייס למי 6סרי כ' ל"ו 6ותמ'

 י6כל טכשפ פת ל6כול ל1 ס6'6 1למ* כפתמלכס
 5"ר קי' כקם"ט וכ9כ . נמור מוכ ווסו מווכותמיני
 כגן*' וכשכ . כפירות לקיימס 16 ומקייס י"נקמי'

 נשו ק" רימ"6נלקוטי
 קק'ס,

 מ'מ כוכל"6 וטי' וףל
 כקעויס ל*~סר 5ריך מ6וך סכ' ו:משת ומ5וסוננניל
 ה5יקס על סמוטל טני ינס כ' וכתו'ם וכו,רכיעי
 כנרות וירכס , מלכס מלו: לסעוית נס ל1נותניס

 : עכ9לוכון
 סס5סשק כסס כ' )"נ 6ות י5מק יכרי בנכח'קל(

 י5וקלס'ס זושא משו~ם מו'ססמסורקיס
 כמו65י ממין , כתכי כל סרק כנמר6 מ6מרעל
 כי6רו ל6 וסנס . רפו6ס( )פירום מלונמ6סכת

 כקתס "מרו רק רפו6ס סו6 יכר ל6י01הנמר6
 םל6 רפו6ס ססו6 ו"ל הו6 ו6מר . מלונמ6ססו6
 לע5כותס וממכם כפסוק מרומן וסו6 ט5כות ל1יסיס

 סכ"ת כמו65'י ממי"ן ר"ת מ'מ'כ'ם' 6ותיות כןכי
 רפו6ס ססו6 )ומר למ5כותס ליס וסמיךמלונמש6
 כטוכ מפורקיס 5ייק 6יוס כסס וכמטתילט5כות
 ממין סתיית 16 6כילת כטת גסירום כפ: כן)ומר
 כ6רמות וכ"כ מלונמ6. סכת כמו65י ממין י6מר6ןי
 ~יבוש ארי' מו"ס סנס"ק נסס ק"6 וכטמ'סמייס
 סי' סמנן כ6לף וכ"כ . ו5וקללסשס וויסני665נר"ק
 : כסמו 6נרסס נרית וכס' ר'י כסס כססמטסתר*כ

 כסס כנס!'ם וכ9: כ' מסריאמ בנלהומיקלא(
 יקיימו נסיס רנס וממ5סם*קסמ"נ

 סקעס נ'ך סי' רימש6 כלקוטי וכ' . 11קמורס
 נס ר6וי 6ך וו כסמויס מייכות 6ין רנםיסו6פסר
 כ' ל'כ 6ות י5מק יכרי וכס' וו. סטויס לקייס)נסיס
 נועם ס' בעה"מ א~ים5ך ר' הרבי סכ5סאקכסס

 יחקסו םל6 5נםיס ססנולס י5וק)לס'סאלימ~ך
 6י~ס קוים סכת מו65י ככל סו6כלו סו6כלירתן
 י6מרו נס ו6ף מלכס מ)וס סעוית מ5ות לססיכר
 ייי וטל מלכס מלוס סטוית מ5ות לסס מל6כפס
 כקסר וכשכ . מכ*ל ססי9ת נטןרת ננקל יליווס

 : כסמו קנולות מגיני וכטטס'מ מ רף 6כותכרית

 וכ*כ . ס6ריו"ל תלמויי נסס בששית כ'קלב(
 וכקםל4ס ונומ*5 ס6ריושלכם*ע

 הנפם . ון'ל ס6ריו"ל כסס וכנסו'ם סמקוכליסכסס
 מום"ק. סמוית עת מך לנמרי סולכת 6ינסיתירס

 נסם ל6וכל ס6ייס נמל6כס לסתטסק י16י 6יןלכן
 סימן סכת כמנמת וכ' * מום'ק סטורת ממרעך

 סעוית קורס ללמוך יסנו ממסס ס6יסי סקט*51"1
 ס6ריושל כסס כ' ישנ סיק מ' סער וסיום'ס .מום"ק
 מלכס, מלוס קסוית 6מר מך סכת נניי לססירםל6

 י65 למ כלילס סעות 6רכט 6מר 6ותסוס6וכליס
 סטך סכתכו וים ומסייס כנסו'ם וכ"כ . מונתוייי
 מ:נס"ק . בא'א : מונתו יר* י65 לילסמ5ות

 וסנוסריס כ' י' סטין קמ*ך סי' וי*טמנוטם6טם
 כסת םיסיס מיוכ מין קוים סכת סלויתכקטוית
 כיוס ונס מסנרלס סמות סרכס 6מר לסיותויכול
 . סכת סלוית ככור גסכיל סכווכתו כל כךסל6מר
 יוס ככל 6ססר 16 . כן סכוסניס היור ניוליוים
 . מ"כ מסרי"מ כלקוטי וכ"כ . סכת ילכתרמ

 מכלול לכוםי ס' כסס כ' טור . מסמו משםוכטע'ס
 'ןחע מיטריסל6כ סמטון ר' ססס5ס"ק סכ' י'סי'

 6' כיוס 6נםיס טס מלכס המלוס 6וכלסיס

 כמל ססנס*ק מייס כררכי וכ': . טכאלכ5קריס
 6' כיוס מלכס מלוס סטוית 6כל וי"ט מ65כןי"מ

 6כילתו קויס יכר סוס כותכ סיס 1ל6ככוקר
 מסיי 6ים 6ז מננניס סי'ולפטמיס

 : וכון

 6סר . כן סקשל 5"1 סי' סכת בכמנו,רצקלנ(
 6ירע ~י'מ סקיום סכטם9טנימי

 לכםירס 6שט ומקל כקרכו כוטר סרט סי5רול6מך
 מלוס סעוית לקייס תמיך רניל סס,, וטי"ןלאע
 סיקייס סכטם'ט 5יווי טפ"י 6מך 6ים פיתסומלכס
 לטמוס וכססתמיל וו סטויס סכפירס קויס טתסנס

 פעס וטוך . וני5ול לטוכס רעחו נסתנס יומסטויס
 לסטיס נרויי למקוס תטס. 6מך ס6ים כוימן6הך
 תמיר לק"ס רניל ססיס ויטן כמום"ק ס"וסינר
 לקייס עכ*פ סינימוסו מסלסטיס כיקם ווסטורס
 כך וכתוך סיסרנוסו קויס מלכס מלוס סטויתמ5ות
 סר 6י~ס כרמות ס'ס יסר6ל מלך יוך 6ליוכ6

 מענין ניולות נפ65ות סמטתי ועוך מסמותוכ5יל1
 לקיימס סנוסר למי 6סרי ולכן מלכס מלוססעוית

 :טכ'5
 מור וכתסוכת כ' סמנמס סיווי כס"ס שםקלד(

 כסס סכי6 "6 ס" כסמיס כ6וסלו6סלות
 . כפסוק סרמו י'שע מרוןין יסר6ל סר'סס5ס*ק
 סל'ס ססמימס. מניע ור6סו 6ר5ס מו5נ סלסוסנס
 סירום . 6ר5ס מי5כ . מ')כס ל'וית ס'מויתר*ת
 ססמימ0 מניט ר6סו 6כל . כוס גוסריס סטולסס6*ן
 מוליס סכת םל מל6כיס 6לק'ס מל6כי כיפירום
 . מכ'ל 61"1 כיוס ר"ת כ"ו תיכת . כוויורריס
 לססר מ5וס סנמום'ק ו5ייקיס ני1ליס כססוסמסתי
 וים . כעם*ט יסר6ל סר' מלקי מסתנמ ענין6יוס

סמי
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 כרס*מ כ)ק ס' יוסף יטקכ מולרומ מס' )יססמך
 הכסס"ט סס )ס~כיר מ5וס כן כמו סלכי66)יסו נס )ס~כיר סמ5וס כמו 61"כ . סכעס"ט ס)ורכו סלכי6 6)יסו ס) רכו סיס ססי)ולי ס6חיס סכ'וסלס
 כסס סמעתי 6ס"מ . סמלחה סיורי עכ*) ~י*0הק'

 ס) פסט ס6מר ןי"ע מססעוו6רסק מסר*ססס5ס"ק
 : כן)כס ןשור באכשסורס ר"ת ססו6 ו6מרכסד"ס מ165 סיכן סמררס 6מר עכרי רור מ65תיסמררס
 כי וסיס כססוק וינס פ, 1סמס במאןרקלה(

 מססיכס מס ו6מר פרסס )כסיקר6
 ומסונ) סקרוס סכסס"ט 6)קי מסמכ6 6(רכריס. )ס)סס ומסונ) סו)ס נרו)י ס)סס מ6)וסיסור 6יןס )ספר מ5וס סכמוע"ק מ5ו*ק ססמעוס6מרו מחסיריס סמעתי 6ם"מ . וכו' עמוקיססורות מרומן.ס מססיות סכסיפורי כ~וס"ק 6ימ6 11")כ'

 מכ) 6)6 5ריקיס סנ' מ6)ו רוק6 ו)6ו)ססר מ5וס סו6 סת ככ) 6)6 )ססר מ5וס כמוס"קדוק6 ס)6 )חסיריו ס6מר מריןין מסר"י סס5ס*קכסס סמסתי עור . )מ~ולי ומסונ) ~יס6 מסו)ס ר,רכי סס5ס"ק מ6חיו נ( . )חייס ומסונ) 6)ימ)ךיועס נסה"מ 6)ימ)ך ר' רגי מסס5כ"ק כ( .)כליס
 )רכר הריניס ו)סמתקמ סמיס )יר6תומסונ) מסונן. סו6 סכעו)ס רכר )כ) 6)6 מסונ) סו56כד רכריס נ' )6)1 רוק6 1)16 . סו)ס נרו)יס5דיקיס
 יצחק יוי כ~ס סמו ו)ס~כיר מכ6רריטסוכמסס5ס"ק

 : סאסא שרהבן

 הנח)יס סי)כו סטיחס קודס סתכור לד~כשיךנ( : וכחכיטס( כסוססוף וכ6סר כחמיןסיטכ ו)ככס סמסירות 6מ )סתיר 16 . חרסיס)טסומן
 סמ5ומ לותליס ססס 56כע כעוכי כטיט)סטיחו 16 ))כלו 5ריך סתלור ס)סלי סכירס נס .סימכו לת~ין סלי5ו5ות וסיסי' כו5ו סלי50

 וסכו)מ מכן סוס כטיט יס6 1)6 מסתלורכ)קחס
 וכוככי6 סימס5 נין ססמסומ כין מיס לשאובח : קסל)
 ס) יס6וכ ו6ס , כמ)וס ססות י*כ סכ"ססמיס וסיסמור 6"6( יסר6) ס"י 6)6 סכו"ס ס-ייס6כיס 'ו)6 כחתס' סקיסמ קורס יס6כ ס)6 וכ)כרק5ת יקריס ס~מן 6ת )ססר יוכ) )6 ו6ס .כילוליס כוככיס נ' 65ת קורס וח5י מיכיט י"נ סו6הסמסות כ*ן ססיסור ססוסקיס כ')6ס"מ

 : כיטו) ע"י )הוסיף י5טרך)כ) סמחרת סיוס כ) ס) רי סיסי' )ס6וכ וי~הרככוקר. סס*מ סעס 6חר סר י)וס )6 ססית ססס מס)ררך
 מיס )ס6וכתקלס יס ס' כיוס סכח ו6ס , ה' יוסהסמסות מכין )כמח)ס סמיס יס6ונ 6' ניוס 16פין אםה(

. 

 ס"י סחמס סקיסח מחר ו' יוס
 : חכסס6)ת

 כס"0 )6ה"מ . סקר נמקוס סמיס להעמיר0
 4 ;"ל מצות. עניני ו/טיטן כיוס ו6פי)ו ססמס סי~רמ קורס 5כיתו5סכליסס )הסכיס ו5ריך חס סו6 סמרתף כי כמויר יליחסקר סןמן ו6ס . קר ססו6 כמרתף יגיחס חסס~מן ו6ס . כ' 6' סעי' תל"ס סי'6ו"ח

 סמטו:ו(:
גב

 י קי2"
 בשמו 1כ": . ~י"ע טסינעטטהנה"ק כ6ותו יציקן 1)6 כו ס6ופין כחרר1)6 הגדול לשבת ם פנ טב

 נחוצים דברים והם צדמ היןבספר
 : ישראל בנילכל

 עוכ סקמח 6ת כסס סמליחיס ססקיס .ססוקקיס כ' )6ה"מ )עת ממסת סחות )6 ועכ'ססטחילס מחר )סת מפת סיי )סמתין ר6וי לכרצוןלהב( : סרחק ססת )סלין מ"ו סי' )6כרכסוחסר קכ"ו סי' וחת"ס מ' סי' 6ו"ח 6סריס. כימכחסו' וסי' , ס6ססר כ:) סמלוקס סמיוחר כרחייססכ5כ )5ורך סלטחן קמח 16 מחיטיס יקלו רק .כסס:ס נט) ס6ייו ו5וכס)סס וקלעכ)יך מחומ5יסחיטיס כמה כתכו6ס יס כי קמה 16כירו מסכ6 חיטיס 6רס סוס ןקל1ת ס)6 להדיקיךא(

 : ס"ח 5ריךסמסולן
 1כמררס . ט)6י 16 סרק "6 )6 בבעקינםח(

 : ס)יו ססורכין סכרסטירהיילו כס)חן ו)6 וחרין סוק יס6)6
 סען5ער וס6וו6לנער סס)חן סת נכ) לנקוהס : ס6פי' קורס מיר מחמין תחתיו סיתחמסס6חר סיסס ככ) סעררומ )סח)יףנס סכ"פ עיסות כ' כ) 6חר סכעקילס לההליהם(

 :כןכוכית
 יקחו ו)6 . כתלור נן: ןס המ5ות ינע1 קטלאיא(

 : עכ'ססכיסס סיקרמו רסייגו ס6סי' קורסויסירגס
ו)6



 מ79מאיר 1' ס" פם"ענ'3'לטימי
 ס65יי6סס מלס ט5 ס6סויי סמלס יקמו דלאיב(

 :טריין
 ומליס כמלור מ3יס סמלס מולמ יס6 שלא .ינ(

 מתממס ססס סכירס ט5 5מנורמוז
 : ומממז ל6סס651

 6מרת כמררס יו3י6לס סמלס לתממלס אפיד(
 : כו מסתמםס6ין

 סוס יטמור 65 וסרמד5ירת וטטויכין ד?לשיןפי(
 כמקוס רק סתנור כמקוס מסן6מר

 616 כסת"נ )6ס"מ סמלור מוס מרניסין ס6ין6מר
 3ריך רטרליך מלס כקורין 6וסליס ר6ותן כ'סקי"6
 וסר6כוניס וכוי 6מריס ו5יקמ מת ככ55סמ5יף
 ליקר כסטת ממין יסיו פ65 6מ*כ ויללן 5תלוריט5ס
 סלטסס 5סי כרטר5יך סליקר לפסות יומרוטוכ

 כפמו מייס מקי כס' וכשכ . טכ'5 וכףכמסרס
 : כסמי( סק'ו ק"י סי' סם5מן כמסנרתוכ"כ
 : סיוס 65ור רק טרכ 5טת 55ום ס65 יוהרןפז(
 קלת 5רטת 5סממיר ר6יי טטסי5 המי"רע'ז(

 ממרת יותר יהויק ם65ססוסקיס
 סטיסס סס5ם ססוסקיס כסס )6ס"מ : ומני5יטמר
 56 יתקרכ 65 סקממ 6מ וכמורר , לסרניוימת1ך
 ט5 סיר 6מ 5סנימ ום65 . סמיס 56 6וסעיסס
  ול6 . קנת מתמממת סיר כי . 35ורך ם65סקממ
 סל6  למיס ים כי סהרס  תוך ססהח 6חלירהוס
  סמה  מסהו  סהלס  כחוך  וים6ר יפס  לילוםיס6
 יס51 ס65 . 5מיס סמוך סקממ 6ת 5סלימום65
 65 רכס טיסס 5ם ו6ס סמיס 5תוך סקמממ6נק

 : 5סטכוהס( קממ נסיוסיף
 6ס כי ס5נו 5מיס יין ם5 מניות יקמו שלאיח(

 ט"י מומר כרחק וכסטת סנט5ס6מר
 :סרמס

 כרטת מ5ס ל3ורך ס5ימס מלס 5יקמ נכוויפ(
 כסס כתכ מייס מקי וכס' )6ס"מרם'5

 סמ3ית מן כם5קמ 6סיין ר6מר 51'ל 5פ6רו 6ורס'
 לתלות סים וסו 065 6מת מ3ס ומם5יכיסמ5ס

 מסמנות מ5ס  ליסמ  וי סמ3וס סיטכ"ז וכ' .סמימוז
 : 6ססר( 6ס 5ס6סססייך

 ס5 לירוף ט"י מסמלות מ5ס ליקמ ליזהרכ(
 ו6ס . ס"מ  לריך  פכמ ו6ס יושטקורס

 כנסונ כ"6 מ5ס סיטור 5נר טיסס ככ5 סי'65
 ומותר מ3רסין סקל 8וי מסיטור סמות טיסס65סות
 סיס ו6ס . כמוס"מ 5ססרים ו6מ"כ כע"ט65כו5
 3ריך 6ו 5מט5ס כ6מור מ5ס סיטור 5נר טיססככ5
 מוס ו5ספרים ס6וכל ומנה מ5ס ננכל מעטלס"ר

 : כמוס"מסלותר
 טז טל כטריכס 45ם יטדדששכא(

 סיטכ ו5כרימו5נקרו
 ססוסקיס כ' )6ס"ננ . נלקמטט

 סעיסס מן יטו5 ססמ קורס תנו6ס ניטיןהטיסס
 : מותר( וסם8ר וים5יך הנרטין סנינ 6לנמנמוני
 כ5 556 מכס ות5מ1ר ל6מן 6ים להעמידככ(

 מ5 סק*מ6 כפיל6 5סמנימ6וסס
 כל6מר סרת וטם"י 5סמס לטסס סיס6 טסוי'כ5

 :5מט5ס
 כו וים קטליס 5נורך כיליס טס מיסס דןלשכנ(

  זו מטיסס מ5ס יסרים 65 מ5ססיטור
 כנ"5: טיסס ט5 ניכ יסרים כמיס סלי5מת ממיססרק
 סת ססנס כ5 65כו5 סרני5ין ס55ו ב:כוקופותכד(

 מ65כ5ו 5יוסר לכון טטננטרמם3
 כמו נ6סס 6ס ו6סי5ו טטמיס כמס ט"ו ויםכססמ

 : מוטיס ם5מ3ס
 סנוממ סק6ווט כ' כריקס נריגי י"ו סטי' שםכה(

 5סתומו ו6סור קטליות סו6כנטרטנטר
 ס6סור 5מררי5 רמ" כסרכיטין סנר5 כיוןכססמ

 ; כג"5 תל"נ סי' כטו"ו כמ"ם וסמטטס

 ונריך 5סססותן ו6סור ממז נרויסין מילי כ5 שמכו(
 ט6טטרקע ם5 6סי5ו ססמ קורס5מוכרן

 : )מי*6( תכו6ס מעורכ כמוכו יםכי
 65מר 5סלימו ממז ככ5י נס0מ 5מ15נ שלאכז(

 : כסו0קיס כמכו6רסס0מ
 6סי' יומ6 כן כססו6 כ5י סוס 5סנעי5 שלאכח(

 5ס0יר ויוסר , . ממז סיתרכספת
 סטס קורס 5סנטי5 ים . סנט5ס קירססמ5ירס
 5יוסר נריך כך ו6מר 65כו5 סמותר כטורממיסית

 : כסעט כמכו6ר יותר 6וסרותככמס
 סים כמקוס ס6רנט65ן מר0 ככ5י ימתמם לאכפ(

 ט'כ . 05טורס סו56ין סיס סמ56מום
 ס5קמו סטת רו6ס ססיס ממי רק 5קנומן3ריך

 : מסמניר6ותו
 טם56ינט סרכס סמסימיס נמקוס להזהיךל(

 כ5 5כ0וח סכניס מכמסכתנור
 מ5י5ס ס56ס ימנ6 סמ6 סט6רז ככ0ויסכ5יס

 : מסןכ6יוס
 סמ6 סכסוכ קירס וסקורקכן הוסק להמ'רלא(

 5סתות ס65 : וכרומס מטיס כוימל6
 יסת: 656 ממ0מו ססו6 מסני כיו"ט מר0סכפ"ף

 : מטיו"טכו
 סגיסס ס5יסית קטודס נסנס ט"פ בשדץללב(

 8ססר 6יכי
 כו יס6רס65
 כתוך למ0665

כ6מר



כ~א"ן 1' סי' מסחענע'למרסי"8
 ונס לסמייס סחרימ סעודס יחלק . טוכיסכמחד
 ולמ ולנועלס סנונחס מן ורניס נסר מטטילכל

 : יו5מ מורכ כרכרי ונס .הרכס
 לססח ליסרמל יין סוס הוו"ס ימכור שלאלנ(

 נממכיס סלוחס מו כס סעסו מסכלמי
 יין לו סים ונוי , כססיריטוס ;י1ף מחסםכט5נוס
 לנוי לנוכרו מסור יסך יין 6סילו לסיריטיס3חסם
 מסיי קנוח סוס 3חוסנו"ס יסוהל ימכיו שלאיד( : סחסם פנין לסי חכס סמלמ ע"י 3למיכסקח

 כ;ס ספוסק כי כסכסר לנו5וממכנטמן
 מסקנוח מיסול לחום וים כנריו כל פל קנומלמנולמ
 לפיין ממי; ס נוס ל;: ורמי' וימחנוז סנומכללמוך

 : סנ"ל סניס ייטנ מס' העמקתי ע"כ .קמרטין
 רסמי . . כ' ד' סטי' תנו"ח סי' מושח בש"עלה(

 חנוסימ כסעס לטכו"ס לונוריסרמל
 כנו6מיס קח כנוכס חמז לוקח סממס ער . קירס5ו
 למ 6כל סססח מחר מנוך ומקחכו מ5טיךסמ6
 סרי כן עסס ומס מכמג על לו יתן ולמ לוימכור
 ככ6ס"ט ופי' . ינו65 וכל ירמס ככל ,עוכר;ס

 מם6ר חנוור נערכין מו ום6ור . סס וכח"יסקי"נ
 כ, ספי, ר5ון חי, 6;סו'ות יסור6 נממלס ועי' .חמן
 כס' ועי' . כ"ס סי' ח816ח ח~יס מחלס כססטם"כ
 סו"ת כסס נום"כ סקי"כ מנו"ח סי' חייסמרחות
 ;י סי, סרועיס מסכנומ סו"ת וככס חייסמחנס
 סי' יפקכ וכיסועומ . ט"ו ס"ס יעקכ כרכמוסו"מ
 דף למופר פוי כחלק מור נו6ורי וכק' סק'ימנו"ח
 כסס ס"ו סי' ס"י מסורמ כסו"מ פור ועי' .כ9ו

 וםו"ת קי'נ סי' כחמושח וחמ"ס תמשח סי'כמקו"ח
 ס:יס טכ כי ועי' . כ"ט סטי' חמו"ח מסריסכית
 ספי, ק"מ כטפס"מ ועי' . 5' דף סנרוללסכת
 סנסומ כטס סס כטע"ס כ' עור . כ"ד דףתס*ט
 מחד 06 כ"ס סין סר"ר וסו"ת מל"ד סי' ;שלרכ"ס
 סלו מנ"ק לנוכרן כרי כנותנס חנו5ו לחכירונותן
 לימן :וכל מו סמתנס. על כ' לסכי קנין לקכל5ריך
 רכותו למוך סחמן ימן 16 . כעדיס ממגס סטרלו

 06 כ' ל"ו סעי' תרכ"ס סי' 6סריס בממהיי( ן מכשל סנווכרסל
 לסמם לו ים ר' כיוס יו"ט ערכחל

 עירוכ לעסות 6חר לכל לס;כיר 16 לסכרי;3יס:"נ
 קורס ססיריס סיר לונור נוסניס מין .מכסילין
 6ונוריס. מ; כע"ם עיו"ט חל 06 מל6 כפיושטמנחס

 נ6ולי יממרו לסו סורו ק"; מ;מור נע"ם לומרוסנוסני'
 סכתסליס קש1 מ;מור ע*ס לומר סנוסח ס;ס כסלחם, עינים מ6ור כס' )וכ' נסם יריד ו6חשכ כע"םה'

 מסרי"גז גלקוטי וכ"כ . טיכ ס0 נונסלנמיסר
 כט"ס עיו"ט מין מס כעיו"ט מומריס מין .נסנוו(
 כלקוקי וכ"כ .. מומרים 5ן כעשס טיו"ט כסחלמנל
 כ' סיפכין כסי' 5ך , 3סמו סק"6 ס"נ סי'רימ"מ
 כחול כסחל מסילו ר"ס ופרכ ססח פרכ ככללונור
 יסרס הסלס כסי' וכ?כ . עיויט כסמר למ5כל
 וכ"כ . נכנוו וכנסו"ם כיטכ"ן כננ"ם סמרי;"לטס"י
 3וכנין וים ונוסייס פ"ס דיני 156 מכרי"מ טיכלק
 מיסנ סיס וכן . ססח סל סכיעי פרכ נ"כלומר

 לונור ;י"ע מסינפט לכ ייטכ נפל סנס"קמרונוושר
 עניני 56ל לקמן ועי' , עכ"ל ססח סל סכיעיפרכ
 יו"כו ערכ כסחל ערנימ מפלמ נוחסללין מיךסוכומ

 ר' סעי' תס"; סי' מו"ח וכם"ע הטור כ'לי( : סכמכערכ
 ססלל נומרין ססח סל רמסוןכליל

 סכי כליל וכן . וסוף מחלס ככרכס כגעינו':כ5ינור
 לכרןי י5טרכו סלמ כרי נליות סל טוכיס ינויס סליטל
 סכומ נעים ומ: טוכ ונוס רסנדס כסעמעליו

 כמם רמימ6 סוסריס כנוסכמ סנוך לו וים .נוכסנמ
 6חמ ולילס ימיס י"ח מומר יסו5דק כן ר'םמנ6

 . לילוח ונ' יוס כ"מ וננולס ססלל כססנונור*ס
 נליות סל לילומ ככ' ססלל לקרו6 סנווכחר נוןומ5וס
 ססנרס ו56ל וכו' ולמומרס ככיסכ"נ עליוולנרך
 סנ"ס . ככיסכ"נ עליו כירך סככר לכרך 5ריך מיןככימו
 כלילס מונוריס 6נו 6ין כי כן יוסניס מ:ו מין ;סוכל

 כסכ") כ' וכ6ס"ט יפקכ כחק 6ך . כלל ססללככיככ"כ
 וכ"כ , ככיסכ"נ כלילס ססלל לנמור וכ"י הטורכסס

 מיקון וסו6 ומסייס סמרי;"ל כסס ס"ס ט' ספרסיום"ס
 : וכו' סקרוסיס סעליוניס כעולמות וכו'נרול
 ספי, (' סי' כמ5כפ מורס סקוים בנעבודהלח(

 נליל ככיסכ"ן סלל נמך כורשן
 3פיר סו6 06 סמף ר;"ל וכ' ונם6 רס סורוססח
 כפ5נון ופסו כיחיר ולכרך ל6מרו יכול מותום6"6
 חיים כ6רחות וכ"כ . עכ"ל מפסה רכניסכמס
 נרוליס ועור סרמשט ססוק וסכן יוסף סנרכיכסס
 כתיקוייס סנוך ל1 סים ומסייס 6ור נומורי כס'וסכ"כ
 לומר סל6 סנסנו כמקוס רנס כ' וסכרכ"י .י"נ

 רכגיס כנוס עסו וכן סי6מרוסו ס5יכור לכעל ולדכי סמ:סנ לכגות נו5וס ככיסכ"נ כלילססהלל
 סוד טס"י ס6רי;"ל כסס סמסון י;ירות כס'וכ"כ
 סנס"ק כהנ סכן כ' יסור6 וכ;כרון . תקשכלסעי' כססמטס וכטע"ס ח"נ. מסרי"מ כלקוטי וכ"כ .עכ"ל

 : ככרכס כ5כור ל6ומרס מ"ם 6מריכעל
 גסס סכ' חרכ סרי כסס כ' סס בנשע"רעלמ(

 וכ*ןר



טאמאר י י 55""5"למש.
 ויכו)ו קורס ה55 קורין כסכת ססמ ח3 ט6סמשכ*ן
 יהורמ כית נסו"ת וטין . קויס סתריל כ'וסטל'מ
 ויכו5ו קורס סס55 נרכת וסתחי5 ט'ן טסעסכמטטס
 מסרי'ח כ5קוטי וכשכ . וכו' מותו מחויריןטמין

 :כסמו
 טעס מכוררסס כסס כ' מקמ"מ סטי' בנפמע"וץמ(

 ססטור, סכתוך סס55 ט5 מכרכיןסמין

 מ5מ קרי6ס נתורת סס3חן ט5 מותו טמ*מעטגי
 נממגט פוסק ונס . כ5כר וסוימס סירגתורמ
 כסטויס רכריס כסיחת ומרכס סרכס כרכותדנוכרך
 סתכין וכסס . טליו מכרכין מין 5כך וטותסומוכ3

 נוסכי סס55 מיוסכ מן סקורין סטף כ' 43כס"
 : וחירות ססינסררך סמ~ וט:ר 3ענווך, מותו מטריחין מין מומוטחו3קין

 ח5וקת טטס כ' ת*ם סי' 5כום כסס שכממא(
 כיג.הת נורכר סל3 רחגי 3ופני .0ס35

 רמיירו ססטורס סקורס סניס 5כ3 וטייךמנריס
 סיפורי רוכ ונס סמחרון סס33 ח5י מכ3 .מ~ס

 הנ6ולות כסמר מיכריס ססטורס סמחרססנרס

 ססטורס מחר יחר קכטוס 5כך . סטמייסוכנמו5ס
 : 5גו 5מ קורס חנותך ססוך 3ומר יוסנין ~סומטעס

 ם ~רון יקח כ'* ט י ס'ק ק"3 סי' בנתו"חמב(
 וסמר"י טור כ*כ ססמ 3קרכן וכרע3ס

 כום 15 מוגיו ל מן סעי' תס"נ ס4' בש"ע8נ(
 ממר רק נע5נוו ימ~ונ 5מ סנימ ונטל הנ"ס .וכו'
 6ך . סמחרוייס כ5 וכ"כ . מירות ררך 15ימוונ
 סכוסות ימוונ סמסרת מס*כ כן סקי"מ ססכתו'ח
 וסמר'ך רם"ו נס" סגיפס סט8ת כסם5מת כ,ט4ן

 5ריכין וסי' ח~ק ס*' סס"ן כןמיס ררוקמכרמי'
 כייגות מכ5 5כטס"כ ככוך ~ס מין וכו' כמיס5נוןנו
 יותר טריף כוורמי כמיס 5נוןנס גייכין סמיגסס5גו

 יותר נו ומ5וס יין סכוס 13 ימ~ונ כט5מוסכטס'כ
 : טכ*5 סומ וגכוןמכם5יחו

 טטס יססכר נגי נסס כ' תק*י סטי' בפפש'המד(
 50 5סוגות ין גנר חן"5 תקגו5נוס

 ונאלתי * והצלתי * והוצאתיסנמו5ס
 *ולהחתי

 י' 5תקן 5סס סי' ווקמ  יין  נוסוס  ו'
 ננר וכסיסור כממירס מו כמכי5ס מחריסמיגיס

 יכו5גו ר~"5 סממרו 5סיות מכ5 . ס135 5סוגותרן
 כית סחרכ מיוס סרין נון סטו5ס כ5 מת5פטור
 5סס סמין סייגו נויין 651 סכורת רכתיכסמקרם
 5חכותיגו סטנורס וסומ וכו' יין טכרו כסיכוררטת

 ס55ו סקטרוג סיסי' סנס סנמו5ס כטתכנו5ריס
 סקטרונ נסטת סטנויס סו6 כי וכו' וס55וטע"1
 רין כמן ומין סיטת קטכות 5יו סומ סכרותטת

 כסמומריס סנונהנ ~ס ונוסטס וכון 5סטורויכו5גו
 סומ כי סכוס מת מוח~ין 5מכותיגו סטנורסוסומ

 חייס ט5י כס' וטי' . כ~ס מם"כ ט"ם 5יוסטמרס
 : ט"1 מחל טטס סכ' ומרמ ס'ח"מ

 נווןנין נפסח . כ' מ' סט" תע*נ ס" בש"עמה(
 ומנרך , ט5יו ונוקרם מן כוס15

 נוכרך מן כ5י5 כירך 5מ ומס מנ"מ וכ' ,ססחייגו
 וג"ל מ'( רף )עירוכין יו"ט ככ5 וה"ס . 1'כ5

 נ:יות 50 סגי כיו"ט כירך ולמ מ' כיוס כירך רמסי'1
 החק כסס כמס"ט וגן , טכ"5 סכטס כלנוכרך(

 סגי רק רסומ מע"נ סכוטות 50 כיו"ט רס"סיטקככ
 סכן ו6ס , סכט: כ5 מס5ונוין 15 יס מ"מינויסם

 5ונור סוכ מ'5 ~נון מנגר כ' וכ5'3 מ' 5י5 ןנון3ונור

 קידם 6' יוס מס נומג"ם 5ססלנוס מ' 5'3 מכח ןנון,ן

 סח קירם כ' יוס ומס . כ' כיוס ס~נון סם5יסמ"כמ
 סוכ וככ"ע ססק5 כמח5'ת וכ"כ . טכ"5 ~נוןממרנ,
 סיענ*7 וכ': , ת["נ וסי' ס' סעי' תינו"נסי'ס
 כס;ק מסילו סגן:ר הימתי ססח'יגו סינרךומס'יסכן

 נוס"כ ח'יס כמרחות וטי, . סכוס ט5 ס3ממפי5וכל

 מס"כ מו"ק סרכ רכרי ססכימ ללכ יפס סןכסס3ס
 : ןטוט
 16יו'פ ס"ין עעס ו' חשג .;קנ כממ מי():

 נמג'%
 ' "":ליוג'".:ן: 1'

 5לויס תסי' םסו-וט . וכ"י נו סכ5 כרטתופנו"נ

 ,מהר-ס ק'ם )1 "וי גס' . טנל נ)לה ."נ)ה)"
 סכתכ יסרס הם5ס כס" וכ"כ כ' 3"נ ס-'סמסריס

 מ~:ג: נו! ;וו::7.:נ: נךגד::,ן:!;'
 קורמן כסת5נוור ממחר . ססרר עיייי כקס83סוכ"כ

 סומ וכן וכו, סיוס כסיר כומ וכן מנסי5יןט3י

 "ו:: %2 2:יו.:: מט
 מג) טכ.1 גמ.ן ,ג,כ ט.קר ונן מסנומ

 כ3י5ס סכסר 5מכו5 סמין סוסקיס וסמ*יססר'מ

 געי:טמ
1 

 המנס'): ,מון )ממו ,סו'"ו 'מ 'יק סמ,וס
ז ק ו "



כ,54ף ף ס" פמחשע,למופ.82
 : פכ")וכו' )כרך מין פ"כ י5מ )6 מחת ככה סתתן מסכוסיח ור' . סירונין ( מות קורין מין מני)ס כמוכימר פוסס סמינו )סי מררכלה ססומ חנוכס נר פלכמו כוסות ר' )סתות מקכ"ו מכרכין סמין טפסרקח כסס כ' עוד , כסמו מ"6 כטע"ס וכ"כ .כסנדס )מננדו סעת.ד 3פ4 קירו; סל סכוק פל ני9י00עסס
 מ5) מ5)ו ססיו סמנסיס 6כל ח1רת מכ)לכורך ס)מט"ין מכ) )מרור רפטיך )כרסק ומכ) ססכללכרך 1י"פ מסינעט הס5סנס"ק מרמו"ר נהנ וכן ,ססכל )נרך וי"פ מ5מ:1 חייס דכרי כפ) ססנס"5נסנ סכן סמפת* מס"מ . כסמס )ח"6 , כססמטסמסרי"5 כלקוטי וכ"כ . ססכל מדמס תסוחי פל מכרךהי' מ"ס ממרי כע) הנה"ק סנס יסורמ וכיון כס'סכ"כ וע"ס . מחר ירק )כרסס לקח וממ1 וכו'כפרוך מ5מ וכן מרמססין סנס"ק פס סממח 6ליווסחייסכ סהכל מכרך מרמססין ססנס"ק קיסרו 6מ"ככסס"מ וכירך כרסק פ) 6דמס חסוחי ליקח מנסנו ססי'כ' נ"ך פל מסס יסממ )ס' כסקדמס . פכ"לחורח 6כ) )כורך . ס)מטי"ן מכ) )מרור . רפטיךלכרסס מכ) וי"פ מ65נו חייס דכרי כפל מרןססנס"ק כ' מייס ררכי ונס' . כסמו כססמטם תקי"טספי' כטפ"ס וכ"כ . כסלמטי"ן המונחרמן מ5וס )מרור כ' קי"ט סי, 5ני חכס בנשףיירןמז(
כ' סקוריך דרך וכס' חריין ח1רת )מרור 6כ)והסל0ן

 סרוכ,
 : וכו'חריין סנקרח תמכמ מוכ)'ן ה))ו כמדינות מנסיס

 )1עסר נסס כ' סק."ט נמנ"מ תט"נ סי' בנשייעמח(
 סטיכו) פ) נעי קמירסכרכס הטיכו) קורס יכרך ו)כן מ5וס נ"כ הוסרטיכול מ"ר וכ' . )פקייתן פוכר סיהמ כדי סכרכסיכרך * כחרוסת וסמרור מלח כעי הכרסס סיטכולרקודס לכוס כסס נסמ"נ כ וכ *

 כמסרי"ח וכ"כ 4
 : כסמוח*נ

ו מ)יסו וכס6 . ו1כל"ח . נכוס וסלחן ןכמנהניס ל וכ"כ . כ' חרכ"ו סי, מסס וכמטס רכתמחיימ 1 כס' מכ) ; כססיכס כרסס )מכו) וקם"עוכיפכ"ן ו , המפרכס הסרר וכ"כ ככרכ"יסוכ6 ר"נסי' ן דור כית וכס' נ קט"י דסמ כנמותנס' וכ"כ 4 כס0ינה כרסס )מכול מנודרהס כ'מם( ר 4 ס"ד קי' ה)קט וכסיכו)י , ס סוסק כמסכסס 0 4 כ' רף הרנל וסמחת . סקח ונככח 4וככרכ"י ך )מכול כי )מסס תסלס ונקי' , סנחי ר'וכסי' ס ס"ק ק,ל ק4, קהן"ח , דוק6 קקיגה גי6כרסט

 דכו)ס )פי) הכחוכ*ס 6מרוניס כמס כססססני6ן סס סמני' כרכרי ופי' . סיקנ )6 מס י"ח י5מ למ( סממ ססיק6 מסני )היסכ 5ריכיס 6רס כניכסחס 6כ) . כרסס כסמוכ) )סיקכ מ'5 ה6רי1"לפס"י- סמחנסג דמי נ' קי' 6ו"חומהלוחי' מור סו"ת כסס כ' חפ"ג ס,, ח11ס בן4יישוקףרעב(ס , עכש) סק'כס רמ5ריכיס כסוסקיס לרעת י05לחת כססיכס ימכ) ל6 ר6ס כן ס6ין מס הססירלחם לססיכה המוכל ולכן דמקייס דיפום ססכ4 כ'ל"ס'ו

 : חפ"נ סי, חייסחקי כס' ופי' . פכ") הסיכס כלמ כרסס )מכו)סמנסנ ונתססט פ)מ6 נסונ וככר הקוד לסי וכיןהססט )סי דנין הנרכ'י נסס סכ' וכל"6 נססומסייס%פבע%'צש
 כסמו חפ"ס סי' המנ"מ וכ"כ . ססלה"ק כנ'נב( ; עכש) וכו' כע5מו כוס פ"י דוק6 ל1רוק רחכי"סכסס סכ' עהרשס כספ סכ' מסרי") וכסס ס6ריו"לנסס כססמטס חק)"ח ספי' וכטפ"ס המרי1'ל כססט' 6ום 5דיקיס וכרכרי . סמריו"ל ונס" יסרסתפלס כסי' ,וכ*כ . סכור כ)י )תו פ5מו מסכוסיססוך 6ל6 56כפ סוס פ"י )מ יססוך ס)מ סמרי1")נסס נ"כ כ' ס"ו ה65ן ספר .ט' פפר וסיוס"ס .הנר"מ כסס רממיס ספרי וכס' הרכ וכקי' . פכ'לוכו' יוחר נכון ו~סו סכור כ)י )תוך מ5נפ סוס פ"יסלמ וו כפ5 ~וק פ"י )ןרוק כ' ס6רט") 6כ) . וכו'מנ"ח כקנף5ס. 6רוק נוסנץ ויס . נונסניס . כ1רחל1רוק נוסנץ ויס . וס6"ר כר"מ כסנ( ח"י . כמ5כפלורוק נוסנץ ויס . ססיכוח טץ ספנףנ( נו"1 ס"סמסכוס נופנו יססוך כ6מ"כ עד"ס ד5'ך וססימנ-םמכות ספסרס וכן וכר ומס דנ(כסמומר משנ כמסרי"מ וכ"כ . ס 'כ,מ ס"ק צנןעף"דץנא(

1
 נימו סי6כלס וכעיגן ג' וכןגן'6 4 גסקינסעלה כל י6כל רק כסקינס מ5ס גוים ק6וכל כמסרי ול6 כססיכס י6כל סקח )י) כספורם סמוכלמ5ס סכן מסרי") כסס סס)ס"ק כ' עור . כסמסמ"נ מסר"מ כ)קוטי וכ"כ * וכו' הריפומ לכל יו5מוכ1ה מחת מכ) כ1ימ יחד מסחיסן וכו5פ מ5המכ"לת פל ומכרך ססריקס וססני' סרמסונס כירוומח1יר מיריו ססליסי מניח ו6ח"כ כסריסס פני סלררכו מס )קייס ונס הס)ימוח כסני מסנס לחסנקייס כדי המו5י6 ומכרך כממ5ע ססריסה כלונורניריו סמ5וח נ' )וקמיס . 11") ורס") סכימ וכסס

אן



 מב83מא"ר ר פ" פם"ש'למופי
 סמו3ימ ם5 ימכי ומס מסוס וספעס ,יתיסש3ן
 יוי י3מ . מכי5ס כמותס סרי סם5ימס ססימאח5ס
 וסימ מ3ס 5סס סו3י 5מס כעי3ן ומ3ן מ3סהוכת

 מייס מקי וכם' . כסמו כטם'ס וכ'כ 4'ספרוסס
 סק'כ מו'כ מייס מקור ס' כסס כ' תכ"ססי'

 ססיס מ5ק וסוד מ3ס כ~*ת סימכ5 ווקמוכסי:ן
 : י3מ 5מ סכי וכ5מו י3מ ווקמ ו6ומכוית

 מ'ס נוס"מ נתוספות מ*נ וף ניכות ב2מם'ננ(
 מכרכיס סמכו מס כ' . וכו' 3מייין

 מממי וכון 5כך מרור מכי5ת 50 סמורת ע5כססמ
 סמומס וכ*ם . סמרמס סרי כורמ 3מי מכרכיסמ'ן
 וס55 סנוס ומיכמ כ'ון פוטר מיכו ירקותוסמר
 קכעיס ורממכמ כיון סוי טעממ מ'ו וסתיסמסמ
 כמו סוי ימכ5וסו ומרוריס מ3ות ע5 וכתיכמוכס
 . פוטרתו וסת ססעווס מממת 5כמ סרני5יןוכריס

 : כסמו קם"נ קע" כטם"סוכ'כ
 . ססיכס כ5מ ימכ5 מרור ונ35ום בש"ע כ2'נך(

 ~כר וסמרור 5מירות וכרטססיכס
 כ55 כמו'מ וכ' . כססיכס ימכ5 וכורך .5סכוות
 טסס סמס וממיו3יס וסר"מ מנ'מ כסס סק*מק.5
 כ' מ*ט מ*נ סאק סס . -י63 כסם'כס מרורומכ5

 כססיכס. 5מכו5 3ריכיס ויתיס כן מסיקומן 'ונסכורך
 טעס סיעכ'ן כן . י3מ ססיכס כ5מ ומכ5 סכחומס
 סמין מ3וס סיותו סס סמרוסת 50 מכרכיןומין
 כוכרי . כסמו ח*מ כטע'ס וכ"כ . נמכי5תומ3וס
 סטסס ממרוכיס כסס כ' י*ך ססי' כ' מות3ויקיס
 . 5טיע וכר כע)ממ (כר רק ססומ5סי
 ס6ורכס 5סי מ'כ 1 סתורס מן עיקר מרורמכ5

 סמכט5 כמסורסיס כם'כ 5מכו5 מסורסמרוסת
 מן סמרם סיכט5 רק כיתן וסומ מרור ם5סטעס
 וע"5 . יכרך 5מס מ"כ כמכי5תו מ3וס ומיןסמרור

 : ס*ם מ"1 כקםין מרור מסכיןסוך

 יסס ס' נמס כ' תע9נ ס" מייס בארחותנה(
 יוסר מרמות ס' כסס סכן מ"כ55כ

 יכופר וכ~ס פסמ כ5י5 סררס 35סונ יע3וססי"מ
 סם" סס סוך . ססכס כ5 ונמוס סררות סנסנמס
 כוקות מרכם 5סתות ס3מו סיומוק כסמס כ'י*נ

 כוית טיטור ומסיקומן מ3וס מ3ת ומכי5תס5מיס
 וסתייתן מכי5תן ס5יו טקסס מף ירם'ס ט'טנומ
 ומסקין סמיס 65כו5 י3טרך 5מ וכ~ס מ'עיומוק
 נסס כ' י'ט קסין טס סוך * סנוף 5רפומתמריס
 טכתכ קע"מ וף 5מוסך עוך נמלק מור ממוריקן
 סכסת מתחת סמסיקומן סתינוקת סנוגכיסיעס
 )ומויס ססיסודיס גסעע וכנויס 1סג3 נזףחומ

 מיא

 . עכ*5 מסוכמ סמוכע ע"כ 3,1)ו 5י5*מ וכר )נכוכי5דיס'
 סמכימין סמכסנ כ' סק"כ תע'כ ק" יעקככמק

 5מ סעי'ו סמסיקומן 5מטוף מ5ו נמרי3ות5תיכוקות
 : פכ*5 רסכ"ס כסי' וע"ם 5סמו5 ויתסוררויסיו

 נמר 5ממר כ' מ' ססי' תם*1 ס" ב:ש"עבו(
 ססמיר' ממ3ס מוכ5יס סססווסכ5

 3מכ15 וסיר ויס6 וכו' כוית )מסיקומן( סמפסתמת
 יקמ )כתמ5ס כ' ומסרי*5 מנ"מ וכ' . מ3ותקווס
 סכמכ5ת 5מ3ס ~כר ומחך 5ססמ וכר מ' ותיססכי
 נסס )וככמס*ט( כמ"י וכ"כ . סכ*5 וכוןסמו

 מסמיל"מ סרנ5 סממת וכסנדס . סממרו:יסססכמת
 מרימוכיכ 5סס3ס"ק 3יון מכמס כס' י"ר. ססי'וכמי"מ
 כן ורמן כוס'מ ס"ם מ' 55י5 סנוס ורוםןי'ם

 ססומ סת סכקרמ סין כסרף ממם סוס ס5י5סכמ3י
 5מירות סנ5ות נססך סומת וכסמ כמימימ רנםכח3י

 מסיקומן מכי5ת ומן סומ ווס . 5נמו5סוסעכוות
 סומכיס מי5וף סת סומ ממם ס5י5ס כמ3י כיוכו'.
 כן .55י5 וכורום . 5מירות 505ממ ססתיסוסםנת

 סמסיקומן מת מ3:יסין וע*כ ימן כוס"מ כןס"ם
 מ3ות וממר . סק5יפות כו ירניסו 535 ח3ותקויס
 קע" כטם"ס וכ*כ . סכ58 וכו' מסס מותו5וקמין
 כ' פ' סי' כית6 נמ5ס6 . נסמו נססמטסתקכ*ו
 סמח*כ מווכוה מם'קו מלסון מסיקומן סם5ס"קכסס
 15כר ססוכע 50 5מכו5 51ריך יותר 5מכו5 רסמיןמין

 סכמ 5סו5ס רמו וסוך . ססוכע 50 סנמכ5סססמ
 : סכ"5 וכו' סמסומר "ןכקוך

 יעקכ כחק וכ"כ . כ' ת'ק ק" מושמ ב:ש"ענו(
 וכ5קוטי וכתו"מ . תם"1 סי'וכמס'ט

 . 11*5 ורו"0 סיסכ"ן וכסס כסמס כ' מ"נמסרי"מ
 מסי' מותס ו5נקוכ ממסיקומן מתיכס 5סכור3וסניס
 ומין מותס ותו5ין מרוכע יס6 5מ סנקנ רקכיו"ט
 וך5מ . כיו"ט מותס סמכקכיס מס י מיסור מסםכוס
 1 מממיריןכים

 יסקכ סכות כסו"ת וסיין כסם9ת וכ'
 מוכ)ין כווי מסוס נ*כ 3וס ומין טק' נאכ טמ5סמ"נ
 כיווי ססומ כן )ססות סמין סכתכ כקם5"סוולמ
 למכות'ו סומ רמס סכן יסקנ טכות כם5 וכ' .מוכ5ין
 סכ*5 מ3ריס 5י3ימת 1:ר וטומ כן כוסניןורכותיו
 ס"י סרך ועי' . כסמס תקכ*ט קםין כטם*סוכ'כ

 : ס:חם ם, ~וס*ק כסס כוס מם"כ תם*1קי'

 1;"5 ס"ו וף וכקם5'ס . וכירס 3קסר כ2')ח(
 מ33ו 5יסמ ממסיקומן מוסט וכריקמ

 ו5סכרימ סנו5כיס מן 5סנ3ל סנו5ס וסומנכיסו
 סתרנוס כי . מךיכס 5סון ע3ס גי ממכוסקפפות

 עפ וכר יקמ מו , מ15המ ומריגס מקס0)
ע6פיקוק
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 כיס כטכעו יוי מפסי סקכ"ס ממר סמ5ריסנטכפו
 מותו נומרין מין סכו' וכיון סירס מומריסומתס
 עויף יסמ סלמ מותו נימרין מין כמסמ"ס נסט"כ
 תק'פ ספין כטט"ס וכ' . פכ'ל סמחרוןמיויט

 מייקלסכורנ סמטלקי רן סס5ס"ק כססכססמטס
 סיסורין כמם' רו*ל סממרו מס טל סממרוי"ע
 ססרת מלמכי נקסו סיף יס קריטת כסטתל"ט
 מטסי סקכ"ס לסן ממר סקכ'ס לסכי סירסלומר
 וסכס . )סכי סירס מומריס ומתס כיס טוכטיןיוי
 וסמטו מוכיסס פתמ סכקכ"ס סימרכ כמילכתכ
 נס וסכס . כסמתן ופרמו סקוום מיות סלססירס
 לומר ססרמ מלמכי כקסו, סיף יס כקריטתכמן
 . כסמתן ותפרמ ססירס מת סמ5ריס סיסמטוסירס
 סתינוקת סייכו . כיס טכטו יוי מטסס כקכ*סממר

 5ריך סלמ . סירס מומריס ומתס . לימורססוסלכו
 כיס סיטכטו מוכרמין לכן מוה כלנך מוסלסיות

 :טכ"ל

 שני[ ממח]עניני
 סכי ססמ מ5ות כ' ססשכ מ5וס מ5ות בתרי"נסז(

 ממסס כליל ומרוריס מ15ת טלכימכל
 לטורר לכו ככון כ' קל'מ סי' וכמ"מ . כמיירעסר
 סי' סמקום סכית כומן כטסס ססי' סכי סקמוכות
 וקיימיס הייס לטולס יקוס מלקכו ווכר .קייס
 ורך מלו כמויגת וכס"כ סני סתטנית סכי ססמלטך.
 מילס כנרית ו:יסונ תמכון ו)מ סל'מות י"לפסר
 . כלילס רק סין סיי פסמ ומ'כילת . וכו'ככס'כ
 ופיין . טכ"ל כמכסנו וס)כות ופרסיות סללומומר
 כטפ'ס וכ"כ . כסנסות ח5"כ סי' מייסכמרמות

 כסמו: כססמטס תק5"מקטין
 וכריסס סל יו"ט סומ נמייר י"י ון'עב"ק כ'סח(

 . וע*רמ סיסממ )סמיטמ(נכיקת
 סהוקכט סכי ססמ וטטס . תחנון כו לומר סלמרמוי
 חררס כלתס סכו לסי ססמיס מן לי נילונמייר
 סטוו סעויין כו כט"ו סליגו לכן . ממ5ריססכ51ימו

 לסיכך ססק וככוקר . כטרכ ממגו מ' סעוךסכו
 ולכן . מ5ס ומכילת מ5ריס י5ימת כם כמסךט"כ
 כסטס סה" כמו ככית טמו וממן מ5ס סכיכססמ

 : טכ*) וכוןרמסון
 מטסס מכסי כמנסנ כי מ"נ מסיי*מ בלקוםיסמ(

 ו5*ט . מייר י*ך כיוס מ5סלמכול
 קייס סי' סמקום סכית נןמן סיי ססמ מכילתסלמ
 מ5ס למכו) יוסניו %3מס 6"ר טע כ)י3 נ"כסי'

 ממר* כפל ססנס'ק יסוומ (כרון כם' וכ'כיוס(
 ו5לס'ס ךייטם ווך מו"ס סנס'ק מותכו וכןמ"ם
 כי5ס ונס מייר ט"ו ליל כלילס מ5ס למכולכסנו

 טכ'ך. סיי לפסמ ססייכיס סלימוויס ולמוומכוסלת
 ולסלן סכי מססמ ימיס ויישן תמככ לומר מסולטכין

 : תמגס טניכי מ5לטי*ל
 פס"פ כן י'מ מות לפיכיס יפס סכיס ייטכ בם'ע(

 רנ מפסס ומכימ . וכו' כלילס רוניקומי
 כפת (5)סאס מסס יסממ נטל ממוסטל סנס'קסוקכו
 כלכו פלס סמסיוות ורכי לסכין סממקר טלטמך
 תמיך לסמומ סמסיךיס סל סורכן טל ממתקוסיס
 מ5ר סיסי' יר"ם )כל סרמוי כם'ט מכומרוסלמ
 סיי לקכל ככוסטו וסין . כיסמ"ק מורנן פלווומנ
 לכות סכומן ס' מל סתפלל ו5לס"ס מלוכלין סק'רכו
 לככי ופומק ממסכותי יווט מתס ס' מכמוממר
 פמוי כמ היס ע'כ וכר כטיכי יקסס לכ)י ר5וכיכי

 כי סקוסי' לי יתרן סלן סס5ויק כטורתיוקומס
 ממרו למ מותו מקייטין לטסר סכמ מכמיסממרו
 לכוו ססקנ"ס מסמט וס*ס ימיך כלסוןמקייט
 מותו נס טאכ רכיס )סון מםייפין ממרו מכלמסחט
 וסיס . וכון סממת פל לסטמיונו לי יסייט5ויק
 סכיכס מווט מותו ממל תיכף סקוום רכו מלככומו
 ווומנ מ5ר לסיומ יר"ס לכל סרמוי ממת ס!כמוסים
 כלכי ומכלי כםכי 5סלי סמכס ממר ככר מכלוכון

 כככיס מ5ות תיקון מומריס סמכמגו ליתממינו
 סקן רכיכו למוכו וכך . כסממם סכל ככאווסססך

 למלך מסל ע"ם ו5לס"ס מכיקלסכורנ סמטלקיר"ר
 ממוסכיו ממך מ5ל לסום וטמך למרמקיססיסכס
 סמלך כי סממ טכ"ו ככס כסכי' סמלך מתוכרמות
 . טמכו ססכיכס כ* מוכן וסכמסל מ5לומתמכסן
 ס5כט כי סוס רכר לנלות מסרמוי סיס למ כיומס
 סכמ מכמ("ל ממרו ככר מנל כתיכ ס"מ טסלכת
 מסייטין יק מסייט ממר למ מותו מסייטיןלטסר
 כלקיטי וכ"כ . סקי טכ"ך לסייסו מכמכו נסו5ריכין

 : כסמו מכ כמכסני מ*נמסרי"מ

 השנה. ראש עניני ז'*מימן
 י' סי' טיע ון סט" תקס*מ סי'במם'אא(

 כסלימות כ' יאמ וסטי' י'נוסטי'
 וכן וכון. מסמכו ויווי סטמיס סלסס מומריסי

 כמפסס סחעמ מס ככנך ססס מ"מ כסס המנןכמלף
 לממרו סלמ כי וסמריו'ל . וכון וכממסכסוכויכור

 ספי' כמ5כפ מורס סקוום ופכוות 1 סעמיסנ'
 וסלם ספמיס סוירוי כסלימות יממר למ כתכרכ'ט

,י
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 סמרן 3ה' מזמור לרור סמזמור מומריסוממ'כ
 )יפי' . ייטי סי 3רור מזמור ס5ס. קרים ונויומלו6ס
 ט5ינו וכרכי( קד*ם מ5י 5ומר מ0 מס'ככממרוניס
 כ"מ מנרך סהס5ה ממר . טויס מרון .לסכמ
 ותי"מ נמי"מ )וכ' ותמתס תכתכ טוכס 5סנס5מכירו
 5מ5תר 5ומר( ממרוניס כמס סמנן וכמלף ק5'ט.כ55
 מומר ולנק3ס . נוהנין וכן . ו)ם5וס טוניס5מייס
 ומנרכין ו)ם5וס טוכיס 3מייס )מ5תר ותמתמימכתכי
 סוניס 5מייס )מ)תר ו)סמתס )סכתכ סיוכו כיתוכני

 5ם5וס 65תכס מר ט)יכס מ)וס ומומריס .ו3ס)וס
 )קמן ועי' . טכ'5 כסכמין, מומר )ומר ומין .וכוי

 ! מס מכי מס מסמ 5י) ס) תם)תמ5)

 ומוכ5 נרכם סמו5ימ סריסת 3טנו) ונוסנין וטםמ(
 סוכס מנס ט5ינו סחחמרם ר5ון יהיו6ומר

 5רסמ ים מכוורת רכס מ)ות )וקמ ומס .ומתיקס
 מ) מס ומכ"ס כיו"ט )רסק י5סרך ס)מכערשס
 וכמררם רר"ס. קממ ס' מסרשי ככנסות מכש).כטכת
 מי רכם )יקמ כ' קי*נ סטיי כוםניס וכ5קוטיסנמס
 ממר מרקרקין נרשס כי ססע)ניך מקיריןווקח
 . ס:מס מררס כמס סמנן כמ5ף וכ"כ .ס)מון
 סמו5ימ כרכת כ*ן 5סססיק ומין כ' מסכמטשמ
 )מכו) )ו ים כתמלס מ)מ ר5ין יסי כממירת)מכי)ס
 מס סמנן מ)ף וכי . יס"ר יממר וממ"כססריסס

 ומנהנינו וכו' . סיכ)ט טר )וטס נטורו יססיקו)מ
 מטיכ) מסומ מף סמו5ימ ממר יס"ר כ)) )ומרם)מ
 מטוכ5 התסומ ממר היהשר מומריס רק .כרכם
 מחוק תסומ 5מכו5 מו ונוסנין 'כ' מס כמט"מכרכס.
 5סססיק מ)מ סמכי)ס ממר (1 יסשר ומומרכרכס
 קורס ממרו מס- ונריטכר )מכי5ס סכרכהכין

 רומו ססתסומ מסרי"5 )וכ' סססק מינוהמכי5ס
 רימ רמס ויממ* )מקונ5יס כירום תסומיס מ))סרס
 וכ' סרממ"ן( מ"כ כני' רכם וכוי סמרס כרימכני
 המכי5ס ממר יס"ר )ומר סכ' מס ט5 סמנןמ5ף
 יה"ר מומר וממ"כ ממנו מטט תמ)ם ומוכ) ט*(כ'

 נמס מכי5תו )ממר 5מפרו כי מכי)תו ממ"כוינמור
 5ומר מין וכן . כירו ממומס ממין מממריתפורר
 פ5מו 5רכי )סקריס מין כי סכרכס קורסיס"ר
 כסס כ' מייס וכמרמות . וכו' כ"ס סמקוס)כרכת
 מפט וימנ5 התסומ ט5 יכרך רתמ5ס מממוןנ(ירות
 : סנ") יס"ר ויממר כרכם יטכו) וממשכ רכסכ5י
 רני) יסמ ס)כך . מי5תמ סימכמ הסוסקיס נ'י(

 רשס מ) מ' כ)י) סי, סתמ כריסלמכו)
 ס' מ5סכיך ר5ון יסי ויממר ת)תין רם"י סיירוכימ
 יסר"מ ייממר כרתי וימכ5 . זכיותינו סירככמו'מ

 ממרי תררין סומ חי5ק6 י*מכל . מוגחייימיכרתו
 מונמינו ויסמ5ק טונותינו ם'סת5קו יהר"מויממר
 תמרי וכממוכ) , 13 ככ5 כ"כ רטת*כו מנק:*וכ5
 סי' קרמ - וכםמוכ) . מונמינו מיתמו יהר"מיממר
 ויקרמו ריננו נור ס*קרט יסר"מ יממר ר5טתרםשי
 מירכס יסרשמ יממר רמוכיס כממוכ) זכיותינו.5סייך
 . מ'ס סם" ימרמ) נ6ו)ת נס' . כרמוניסזכיותינו
 ס:מס מוה"ר סס5ס"ק כמס כ' תם"ז מעי'ונסם"ס
 המרכיו"י( )הנקרמ קישמ )מכי)ת טפס וי"םמקמרין
 כמ מניט סהומ ה)ננס מכמ נר5 סומ כי .כר"ס
 וסומ כסניס קר וסומ סמסדיס ומטוררסמיס

 לסומ י5'נ מס"מ . טכ"5 כרינין וסמתקתכתקררת
 : ס)י5ירין סנקרמ ר3וטין כממנהכ)מון

 וכר מי5 מ5 רמס ר"ס )י) )מכו) ססוסקיס כ'יא(
 )רמם מנסי' יכר"מ ו)ומר י5מק ס))מי)ו

 רמם מוכ5יס מי) מ) רמם )ו מין ומס , )ויכו5מ
 ממר וממויריס . וכוי ססני טטס ט5 5רמ(ממר
 5כם) ומין . כרניס ו)רכות )סרות רמו ו*םרניס
 ומרוריס ממו5יס רכריס )מכו5 ום)מ . כמומז6ומס
 וכין נרו)יס כין ו5וויס מנוויס כר"ס 65כ31ומ)מ

 כימס מרכיס ונס מטמ ננימ' מנו( כיסקטייס
 ממר ))מור ו5ריכיס . התס)ס המנט)יסוניטס
 מותיות רי כננר סרקיס ר' רשס מסכתסמכי)ס

 :המס
 סרכרי' כ5 נמכ) מ'כ )סקמות מין היטכ"ן כנ'יב(

 )סימן סיסיי יממר טוכ ממכ) סוממס
 כננר סיכומ יממר רם ממכ) סומ ומס 5נוסונ

 טוכיס ממכ5יס )6כו5 ם5ריכיס ומתרז .מונמינו
 סריכור ט"י )טוכ ססימן נמוק וממ"כ .ומתוקיס
 רכר מכ5 , )מונמינו וסרם 5נו הטוכ . כקמסכ)סון
 סמין ימכ5 )מ טוכ מס )ו מים מטם"י ונרוםכמום
 תקם*נ סי' המנן כמ5ף וכשכ יו"ט מ5 ככודו(:
 )טרוך ס5מ כ' סק"ט תשר וגסי' . כממו כ"מס"ק

 : כ כלילססימייס
 5ומר סנ"ס כ' מ' סטיי תקם"ר סי' :נש"עינ(

 מנ"מ וכ' . ססרר ט) מ5ככומכינו
 מאמ 5ומר מ5מ כו כ) כסס סרכ כ' וו*)וכמס"ט
 וכו' הןוסר וכ"כ כר"ס וירוי מ""מ כריסמטמכו
 מטמיו כממרם מו סתם)ס כטטת רכם5מ כ'וכם5"ס
 ומסייס מנשמ כסס סרכ כם*ם וכ"כ . וכו'מרי
 כסס סיטכ*ז וכ"כ . 5מקטרנ סס סתמון 5יתןמ5מ

 ק45ט כ5) כמי'מ וכ4כ . סווסר פםשי מכ'סמריו"5
 רן"ם כסס קכשט סי' הם)מן וכמסנרת , מסוכתו*מ
 סשמ כסס כסע'ת וכי , סמנסנ וכן ומסייסומישמ

סכס'



כחאיר י מ" הש5ה דאשע5יניכשנשרכשף88
 מס לומר סלמ וססק סם3"ס פל ססינ נשדטנס'
 מורו כסס ככסינ וכן גכנו מכן וכ' וידוי דרךסהומ
 פוימי מטממי כנון כר"ס וידוי ממ"מ ז"להרכ

 ולמ וכו' כסר"מ וכ*כ וכו' וממס וסימ ממולספפמי
 והממר סמ' מ'מ סמדלניס 5ומס מומיסיסס

 מכר"ס נ"כ כ' ונסרם"מ . פכ'ל כסדר פלמומריס
 * ממס . סלמ . מטמנו . 5כ"מ כמרכטסמ9מ

 כר"ם וידוי ומ"מ וירוי דרך סס מלו מכ3 .ממוק
 מ"מ דף מ'5 ונם' . כממו ימרס מסלס נסי'וכ"כ

 ונלקוטי סמרי!"ל. כמס ומ5וס )ניר ונם'וכקסל"ס.
 כמס מ"נ מץרי"מ וכלקוטי . סרם"מ ככס המדם5כי
 סדן כל ממ"מ סמנהנ וכן מס"מ . וסמרי91לכ"י
 יו"ט קדוסמ כפל מרן מרמו'ר מל ככיכ"ממ"מ

 : 51וקלס"הוכנו
 יםימו למ ס5יכור וכין סמוקט כין כדס"מ ס:'יד(

 דמפומד המקיפומ סוף פד סוסר כרכמכין
 מסור דמיומכ המקיפומ סיף פר סכרכסוכין

 סנדסם סיס"ר יממר למ לכן כמסלומ מסילולסססיק
 נלכו יסרסר רק דמיומכ סמקיפימ כיןכממ!וריס

 כמרמומ וכ"כ . דמיומכ המקיסומ כסוף סיממרמו
 וסידור טמומל טולמ פו"מ כמס מק5"כ קי'מייס
 מך . מם ממרי כפל כמס כמסרי"מ וכ"כ .המנימ
 סיס"ר לומר ס5ריכיס כ' ל*ו ספי' מק1ז סי'כמט'מ
 ומו"מ וכמסנרמ וכקם"ם . מר"מ מם9מ ממר"מממר
 נסנו ככר 5ך מסייס וכמסרי"מ . רים,מ כ'כ'

 סכמי ר' כסי' נ"כ ונדססיס נסס למנ1רסהפולס
 כעל מסינפט מרמו"ר מל וככיה"מ . ק6סילור'

 : רוקמ כסה לומר סמנסנ 1*"ם וכנו יו"טקרוסמ
 סכי ליל כקירוס כ' כ' ספי' מ"ר סי' ננש",נמו(

 מרם סרי מנימ מו מרס כנדילכום
 סרי מו מרס כנד מ5וי מין ומס . ססמיינוומומר
 סק"מ כמנ*מ וכ' . ססמיינו יממר 1ה כל פסמרס
 פל יקדס מדס( יין )סי' מרס מירוס לו יםמס
 סמירום. פל פיניו ימן וכון לסהמיינו וכסינים יסןסיין
 כ1ס יו"ט כסמר רי)ו דר"ה כן וסמרי1"ל כמסיטוכ'
 מ"נ יפקכ סכומ כסס כסם"מ וכ' . ככוו)ומסיין
 פליו לכרך מרס יין ליקמ מומר מרס סרי לוכסמין
 ר"ס קורס סמכל הסנכיס פל פכרך מףססמיינו
 לסמתין רניל סי' 1"ל מהר"ס ו1"ל כ' ק"כסם*' וכמסכ"ז . הסקל כממ5ימ ופי' . ס"ם דסויוכו'

 מכרך סי' ומ1 ר"ס סל סני ליל פד מדס ייןמלסמומ
 מכרך סין מרם יין לו סי' למ מסילו ממנסססמיינו
 סנ"ל מהרשי כ', סנסנין ככרכת ונקסל"ס *ססמיינו
 כ' ליל סד פנכיס מלמכול מ"ם למנום נוסנסי'

 : מדס סיין על ססמיינו לכרך סיוכל כדי ר"ססל
 משר קי' כמט"מ ופי' כ' מ"נ מהרי'מ ב:לקרמימז(

 וכלל ון ספי' קל'ט כ3ל ונמי"מספי'ו'
 ליקמ סנוסניס מס סל מנר סקורמיס 1' ספי'נ"מ
 ססק מסוס ססמיינו לכרכמ פנכיס ר"ס סל כ'כלי3
 כוסר. מכלל וי5מ כסול סניס מס יודפ סמינוכרכס
 ייטכ כפל סנס"ק למדומו"ר סניס ייטכ נם'6כל
 כ' כליל טסמיינו לכרך כוונס כ' מסינטט 1*שםלכ
 נדוליס פנכיס להיומ ס5ריכיס כן י"כ סטין נ"כסי' ססלמן וכמסנרמ . כקודם דרכו פס'י פנכיספל

 :כיומר
 כמכ כססמטס סק"מ מ"ר סי' סמנן באלףיז(

 כסי' מכוטסמטס לסנס"ק כמ"מ .11"ל
 פנכיס סל כסס"ם לכרך נוסנין ו1*ל כן סק"מר"כ
 מסם כו סמין מוכרם סמנהנ ום"י דר"ס כ'כליל
 סק"ד ר"כ כקי' סמנ"מ מם"כ לסי וכסרט .כיסר
 ררכי כססר ופי' '. מסול קטניס' ספנכיסססכסיו
 כמם'כ ספנכיס נסמנו דכזמנינו כיון סכןמייס
 ודינס כסס"ם עליסס לכרך רמויס ודמי סנ"להמנ"מ
 סכס ומף 5רכן כל דננמרו סמילן סירומכסמר
 ממנסי לי ספידו סוכ . סלכן סול מסיפורקטניס
 קטן וסומ סלכן סול יסרמל כמרן סרמו ימרמלמרז

 דכר פמס מס מ1י וסוק . טנמכסלו סלנוממנכיס
 סס"ם כורמ פנכיס סל לכרך ססנס ככ5ס)וכנין
 רק סס"ם כורמ פליו מכרכין דריס כ' כלילוכן

 וכון ממו5יס יסי' ולמ 5רכן כל סימכסלוסי1סרו
 : סמנן מלף כטס מס"כ נ"ד סי' דן סי' ופי"לטכ"ל.

 ףוה-"פ. ערבעניני
 נמסמורמ . כ' נ' ספי' מר"ו סי' יכמהן"איח(

 מ' כל לוקמ יוס"כ פרכ סלסכוקר
 ומסככ וכון מדס כני סססוקיס ומומרכסרמו
 תמורמי זס חליסמי 1ס ומומר לרמסו סכיכסכסרס

 ס:רמז מלמך סס ססומ ממ"ך ר"מ כסרמי1ס
 ידיך מת סומח סל וכם'מ . וכון מייסכהמומך
 כמסמורמ ססמיטס סיסי' וטוכ נקס יססס וכךוכו'.
 כרה"מ וכ"כ . וכי' נונריס סרממיס סמ1הכוקר
 כקסל"ס וכ*: . סמרי1*ל כסס סכמכ מליסכסס
 קוד פס"י וסומ כסרמו יסמט סיוס סימורסקודס
 סלמ מתד סדי כסס סק"נ המנן מ3ף וכ' .נרול
 מכנס וממס מו למ"ס ומלך מכנם ומני מיכמ~מר
 מימס 3מיכמ ומתס מו ומני מיכמ לסמוך סלמכדי
 . מכנס מני מכל יממר מו מני ומכנס יממררק

כס



 מה89נ2איר 1' ס" שוהשכע3'3ילמימי
 נוירות ס' כסס מ'יס נ6רמום וכ*כ כ' סק*סשס

 רונמת סיוס סי6יר קורס לסמוט ר6ין סכ'סמסון
 ס6ריושל רכרי לפי נס . כלילס סומטין סמיןסקרכן

 656 6ילו נוכריס סרממיס רכ6סמורתוסמקוכליס
 ו6מ"כ ר5סר6 קררות6 סיוס 6ור רקורס מסוסכיוס
 מסדו ס' י5וס יומס רכי מסר סל יוס סל 6ורנוכר
 מ65לו רשח כטל ססנסשק כ' מייס וכררכי .טכ'ל
 סמנן כ6לף כ' , ססמר פלות קורס סכסרותעסס
 5ריך 6ס ריטות יס טריסס סכסרס ימ65 ו6ססס
 מס סכל ולרכרי , ל6ו 6ו ל:סרכ 6מר טוףליקמ
 6מר פוף ליקמ 5ריג כסמיטס סכסרסגתיכלס
 רכר לכסרס יקמ ול6 כ' סס כמט'מ .לכסרס
 ועיין . וכוי יוגס וכלי מוריס כנון לסקרכססר6וי

 : ס' סיי סוכמ מוקת כס' וכ'כמנ"6.
 יוס"כ נטרכ כי י"6 סעי' מנסניס ב:לקומיימ(

 כתיס כפלי כמס לכית סולךסססומט
 יס כסוי כמ5ות לכפס"כ מככר סססומטוסמנסנ
 כך ו6מר סמיטס קורס פסר סכפס*כ סיתןליוסר
 מ5ות רס6 ויכסס יכרך וסכפה"כ ססומטיסמוט
 סמ5וס ה5י סל יכרך ו6*ך ולמטלס למטס עסרכסוי
 סס. קרוסיס וכרסת "נ ס'ק כשמ סי' כתכ"סופי'
 6שכ 1ו כמ5וס לכפסשכ ססוהט כמככר כיוןוטור
 סלימ ססומט 6ת יעסס ו6יך מכסלומו יומר כולו5וס
 לומר מוכך 6רס מכממ ססרכ וטור . סמ5וסלמ5י
 6כל . יכסס סססך מי ס6רו"ל לסי לככרד6סור
 כטור סמיטס קורס למטס טסר מלימ סנטס'כטמס
 6מרינן ססיר 6שכ כסוי מוכת ססומט טל מלסל6

 ורו"ק כללט"ר נמור לו 6ומריס נמ5וססמתמיל
 :סכשל

 כסס סכמנ קקאט כ"מ סי' ס1כמ כתקוני )ני'כ(
 סנ' כסס סכ' ל'ס סי' מכמיס רעתס'

 לומן כטס"כ רכל מכר6רי קלינטר סלמסמס"ר
 סכתכ ל"ו כס" וטאס . וכו' למטס טסרמתמלס
 סכ"ל לוס נ"כ מסכיס מלכוכ סרישס סנ'סנס
 כ' כאו ונס"ק כסמס כ"ס ס"ק סמנן כ6לףוכ*כ
 ררך לכפס"נ לסרסות ררוק6 וסרמ"נ תכ"סכסס
 6סור. לכסות סליה לטסות 6כל מותר לכסותכיכור
 כיכור רכררך לסיסך לרינ6 כ' 6רס וכינתוככו*ס
 6רס סל רסלימו מותר סלימות ע"י 6כל6סור
 וסרמ'נ כתכ"ס סכי כמו כי סוכמ וכמנמת .כלוותו

 : טכ'5 כרכריסן לסרסכ"6 סכית כתורתסכשכ
 מ"מ סמרית עיוס"כ כ' ישנ סעי' ב:כ2כן"אכא(

 ולס"6 תמכון ו6'מ למורסמןמור
 מאע מ*6 פה* כסנת יוסשג מ) מס רק מ'עו)מ

 מ*ע שער" מוי גע*)ס עו יוס"כ ס) סתם)ומככ)
 מי1הו מסכיות ו6מר למל5מ ומ'6 . סמרימעיוס'כ
 וכ"כ , סולס מסנת 6מר רק יס'ר ימער ל6מקומן
 מילי לס5יכור ממלק ססנכ6י ולוסנין ומסייסכלסושס
 סלוטל וכ"מ סתסלס ממר ככוקר כטיוס"כמתיקס
 כומת ס5רקס מן ליסנות טלי לנוור מ'ו 6ס6ומר
 וכמ)ף כסמו, קמ"ר כלל כתו'מ וכ"כ טכשל.6קייס
 ממקיריס סמעתי 6ס*מ כסמו. ל"מ ס"ק סססמנן
 סקסל מקוסת כסוננ סנכ6י לסלס מ*ו ס6ססטצס
 : לו ויממלו ממלו סיסלו ממ'קס מילי לסס לותןס"כ
 כקסור' ולסרכות כטיוס*כ ל6כול מ5וס כ' שםכב(

 ולסתות ל6:ול כרי כלימורו למפטויס
 כסעורי כרכם סמו5י6 סרוסת לעכול ולוסנין .וכו'
 ככ' רוק6 כסר ול6כול סמססקת כסטורס ונ"כוו

 סמרית נסעורפ ל6כול מ5וס רניס מכלסטורות
 מל6כול למ)וט ויס . סמססקת כסטורס ול6רוק6
 מרכיס ססס לסי וסוס וכי5יס ממין מלכממכלי
 כי5ס סיילו וכי5יס מסאכ סמנן מלף וכי . וכון1רט
 מרכין 6ילס וקרס קסס 6כל מנולנלת 6וממס

 : טכ*ל תקנשכ כסי' ססוסקיס .ורס
 יסר6ל* נ6ולת ס' כסס כ' ק' 6ות מאכ ננר"2בכב(

 טצס כסמו מ"נ מסרי'מ כלקוטיוכ"כ
 קרעסליך סקורין לכיכות כטיוס"כ ס6וכלין5מלסנ
 ככסר מלמ סממס מין סכיויט מסכי ככסרעמול6
 כמלמכס סמותר כ6תכסי6 רק יו"ט ססו6 טיוס"כ6ך
 נ"כ 6וכלין וס וסתטעס , סכסר נ"כ מכסין5כך

 כסס סס , כסוריס ונס כסוס"ר נס סל"לסלכיכות
 מכרכין ס6ין רמה סהלס סטמק ס' כסס סכ'6*מ
 ססמ כניל כמו כרכס )ס.' כסיוס"כ ס6כילסעל

 למסס סמכילס ר6ין מסוס מ5ס( 6כילת טלסמכרכין
 י6רס מס ו6'כ כטסירי סתסנס 6ס מל6למ5וס
 וטור * לגטנס כרכס סוי 'כיוס"כ יתטלס ול66ולס
 מלמ מכרכין ומין . סילוי למ5ות הכלס רקרמסוכ

 : סמ5יס נוףטל
 קולע ודע ס' גסס כי תסל'ו סטי' בנכמע"הכד(

 יוס"ע כטרכ למכ,ל סלוסנין טסססור
 סכסר כי . ככסר כסכיס ממול6 לכיכותמ6כל
 הומ לרממיס סרומו והכ5ק מכוסס סו6 לריןרומו
 עי סנכורות וכסמתיק למונ מואנ וממכריסמסנס
 ס6מרו יוסאכ לתעלית סכלס סו6 סו6תס6כי5ס

 נ סכ"ג ריוס"כ לטילוי למסכת ס61ת ס6כילס סנס1"ל
 סעג גסנו . כי מ' סטיי תי"נ סי' בנטם"אכה(

 כסנ'גו לר סוסין לסוי ססו66יס
 עועש מיגס מגכמס מע.)ו מסס מג) )יוס"ג)כיסכ"נ



5מא*ר6 שז ס*' ע*יה"כעיינילמך5שי90
 נקכי3 )ר )עסופ ר51ס 6)ענס ומס , ע5עסכסני3
 3סכיל סעוסין סזס וסנר . נידה סרסותע5נוס
 ליכט( נפזונרי )רמק סנרימ נר מותו קוריןמייס
 וכסכיל . ולמסתו למיס לכר ממר נר רק טוסיןומין

 נרוליס סס מסילי כלל לטסות מין וסכנותסכניס
 נ"כ טוסין הזס סנר ומלגר . נסומי( סמינסכ"ז
 כסס סענן כמלף )וכ' סמתו וממו מכיו כסכילנר
 סמרליקן כסנר רומ נח)ז לסנ( יס כי יס וממרולכום
 המתיס נס כי עליהס לכסר כרי וטוד . לןכסכ

 נ"כ וטוסין נסנמ( נר מומו וקורין כסרס(5ריכי(
 למ מנ( כין סניהס מתו מם כין . לכר ממדנר
 טוסס מלמנס מסס נס נסמס וגר ממר רקמת
 עוסק נסמס ונר נדול נר טוסין סכרימ ונר ;כמים

 : יו"ט נוו5מי טר דולק יסי, וטכ"סקטן
 לכיסכ"נ סכרימ נר ליקמ נוסנין ים , וצםכ0

 רולק להיות ככיתס נוניחיס נסנוהונר
 כלילה לכיתו כסיכמ דולק נר לו סיסיי כריסנוס
 כתכ וכגהו"ם וכמי"מ סנונן מלף )וכ' סתסלסממר
 וכן ככיתו סנרימ וכר לכי~"נ נו:מין נסנוססנר
 סייס( דטר מין זיין נוטן זמל נעזונר וסימנךנוסנין
 נו5וס סל נרות כל יקמו רק כן לטסות רמויומין

 ליקמ ויוסנין כ' ו' סעי' תר"י כקי' סס ,לכיסכ"נ
 כסיסלו ולסטנוידס סנרות לסנוור יסרמל מינוסס
 כיד לנומות ים ונו"ע ח"ו דליקס לידי יכמסלמ

 ליקמ מו סנככס נר לסרליק למייי כיוס"כסנו5וויס
 טוסס מס רק , נר מיזס לכנומ מו סגוטףסטוס
 סנונן כמלף וכ, , וכו, כירו לנומות מין כט5נווכן
 סירליק יוסייכ קורס למ"י סיסרמל 5יווס ומסכס

 ונוכס"כ חרסות נרות מו סנככו סנרותכיוס"כ
 לסנות מרס לסוס מקור , הכ"ס כיוס כןכס5יווסו
 סק"כ תקסייר סי' וט"ם ססוסקיס , סגרנומותו
 ססי, ק"מ כטט"ס וכ"כ . נוסס ססיכ כססעס"כ
 ונוקייס י' ס" כסן מייס רי ררום שסר כססחסנ"ט
 נר סגקרמ נסנותו טל מס ומיגו סגר טל מסכי

 לסדליק ורסמיס כי וי סעיי תרי"ט סי, סס ,מלקיס
 כך ממר מותס ולסגימ זס כנוקוס סככיסכ"ננרות
 סמינס סטטס סס למיס חלף וכי , ממרכנוקום
 , וכו' קסירמ מין עליהס נוכרכין ומיגס לככורוק

 נורליק סססנום ונונהניגו כ' סקי"ז המנןוכחלף
 נרות הרלקת ט) נוכרכין ומין כיהכ"כ)וות

 : סכנקתסככית
 סי ככס כ' י"נ ש"ק תי"נ קי, המנן בנאלףכז(

 נר נל יושף יסור וכסס ח)יטוריר
 סייע 61)1 , נוול עגין גו יס עעס )ינלשך)גק

 יל4 ע3 ועסיניס מכיניס היינו רוס'ק 3ססינ,וכיט
 נו5וס סל ססנר טתירות יכרי סרכס סנרדליקת
 סנכימות לדכרי זוכיס מיו ומין ס, טס"ינותנכמ
 כנוקונוות יזסרו כ' סס טוד . יט"ם נו5וס ס:רסל

 רסכלי זכוכית כלי כתוך מלכ יוה"כ כטרכסנורליקין
 כי והטטס . כסס להסמנוס מח"כ נמסרוזכוכית
 ככלי נמסר סמור ט"י זכוכית ככלי מיסורכס)כלע
 זס נורכר ח:9מ סי' וססוקקיס מנ"מ עיי .זכוכית

 :טכ"ל
 טיוסייכ נונמס לתסלת כ' תי"י סי' :נמטי'אכח(

 מף כטלית לסתטטף לס"5 לוים
 טלית כלמ לסענויס נונמס לסתסנל נוסניסמס
 , כתסליס קייז נוזנוור לונור נוסניס נוטסס מנסייס

 קורס ונף נסס יריד . ס, נמולי ימנורו , לס,סורו
 סנוו:ס ותסלמ מסרי וממ"כ וכו' כט"ם כנווכקרכנות
 מונוריס נ5ור מלסי וקורס נ5ור מלסי טרטסרס
 מו"מ סוידוי נותמילין וחמ"כ , ונו' לר5ון יסי'ססוק
 וכו, לסניךתכמ

 . וכו' יו5רתי סלמ טד מלסי ,
 טר סתסלס מוזר וסם"ן וכו' נ5ור מלסיומת'כ
 י6נור רק סוירוי מוזר ומינו . י"כ טנוו מתהנוכרך
 . לסכמ עלינו . סלס קרים . ונו, לר5ון יסיוסססוק
 כין נולכגו מכינו ולמ תמנון ומ'מ , מורי ס,לרוד

 ; כסכת סמל וכין כמול יוס"כסמל
 כ, י"ד סטי' תרכ*מ וסי' תר"ז ס" בנמם"אכם(

 כטרכ ככיסכ"נ טסכיסססוטמיס
 סניסס טל סנוסליס לסי לר5סס ני)ס להסקיקיו"כ

 לכניס סל רק מכניס ר5סת סס מין ומסילוכטנורס
 מו ככיסכ") טסכיס ס5יטו למ ומס , נסריסמו
 למון לסס ים נוטסכיס ריקן כנוקוס טונוריסטים

 . וכו' לקרקט סניסס נין ט)יתיס ככנסיולסססיק
 וכטטז"ק ססל"ס כסס סמ.ר כ"כ למטס כמלףוכ'
 קל"נ סינון וכקס"ע כחי"מ וכ"כ . סטעסום"ם

 נוטיו"כ מעין לסטנוין סלמ כ' תי"י סי' שםי( : כ"גסטי'
 וכין כמול מל מס כין יו"כ נוו5מיל5ורך

 . וכו' למול כיו"כ כעכין ססומ לסי כסכת מל6ס
 רס"מ כסס כסנסות תר"ט סי' מייס כמרמותוכ, כרעכתניתמ. רנוימוו ונוסייס קל"מ ס" כקס"עוכ"כ
 זס רמיסור ממרוגיס כסס סק"כ סנונן כמ'ףוכ"כ
 מס מכל , יו"כ נוו5מי מכילת )5ורך כנוטנויןרק

 נוו5מי מכילת ל5ורך סמינס דכריס כתכורנוטנוין
 סנויכסין וס"ס לעקוומר( )סמווידיל ססוסין כנוןיוכ"ס
 כעיע ספנור סי 1םורק רנ זנון )5ורך סיס"סזוסין
 עעיס )6ג% ועופר יו"ג כערנ לסעעיןעוער

כעו65י



 מף'9מא'ף 1' ט" 'רפענ'מלמיפי
 כסס יכ*ם כסנשוס מם"כ לסי מכל -. (ו"כנמונמי
 כנור מסוס 656 כטמלס סוס סתירו ס5מסנר'מ
 נס 5סק5 6ין 6"כ ר"ם נסס סר6'ם כמ"םסכת
 משמ כסס ונ696 סק"כ ריש! סי' מנ'מ וסי'כ~ס

 5'6 6ות יוס*כ ס' סר6שם ט5 וכק'נ ססוכנת"מ
 : טכ"5 51"ם נ!סמ*ם

 נסס כ' י69 ס"ק תרי"ט סי' סמנן ב:אלףלא(
 סנסנו מס כ9מ ס"ס סיקמסר"ס

 כמתול' 6מר 50 סר6סויס כסנס סקיסש5 53כוםס65
 כם"ם . כ!ס טור מם9כ פ*ם כססוסקיס נ!כר5מ
 5ססוק 5ריך כיוס*כ 5סנות ססו5ך כ' כ'6 סי'סרכ
 וכ'כ . 5סתס55 רק מיומד ס6ינו כיון סקיע'65ת
 וסמ'נ טו*ו כסס ונמסר"ח וכמסנרה 5מטסכ56ף

 : ס*ם קסיר6 6ין מיס 5ססתין6כ5
 מקומוי ככרכס לוסני' כ' תמי"ט ס" ב:מפ1"אלב(

 מ6רון ס9ת מו5י6ין נררי כלסקורס
 וכיסוק כמיכוק כס'ת לוקמין מססס ומנםיסקורם

 סתורס. נככור ססנמו ט5 וס5ימס ממי5סומכקסיס
 מ6מר ו6מ'כ כ"ס וכוי 55ריק ורופ 6ור פחוקוי'6

 סקס5 ממסוכי 6לסיס ומלי וכוי פמסון ר' קסכ!וסר_
 וסמ!ן מסמ6לו ו6חר מימינו 6מר כמ!ן 556טומרין
 50 וכיסיכס מם5ס 50 כיסיכס נ'ס 6ומרי'וססני'
 5סתס55 מתירין 6יו כקס5 ום"ר סמקוס ט"רמטס
 סממ;וריס ונוסמ מכרי'מ כ5קוטי )וכ' ססכרייליססס
 סמקוס פ"ר 5ומר תרי*ט ככ*י סוכ6 כתסנשןג'

 מטס 50 וניסיכס מם5ס 50 כיסיכה סקס5ום"ר
 טר וכוי נררי כ5 מתמי5 וסמון , וכוי מתיריןמנו
 מנכיס כי וכסטס ק5ת למיך כק1ל ס69 סכוסותל6
 . יותר טור קו5ו מנכיס ני וכפפס יותרקו5ו

 סמון סס נררי כ5 כ5מם 5ומר 5סס ים1ס5כור
 כר ו6מר וכוי וסלכור כמ!ן רטת יכ5כ3 ס65וכ5כר
 סקס5 6ומריס ו6מ"כ וכוי ונס5מ נ"ם כמ!ן6ומר
 וכוי נה ס5מ כמון מתמי5 וסוכ ולס5מ נ"סנ"כ
 ס5מתי ר' וי6מר נ"ם המריו טולין וס5נורס"6

 סמון ו6ומר וכו' נ"ם !ס 6ומר סמ!ן ונסערכריך
 נ5מם י6מרו ס5כור ונס כוס כ65 ססמיינוגרכמ
 15 וים כמון ננרכת 655ת רעוע *סי' ו65טסמיינו
 כרי סמ!ן סיסייס קורס סססמיילו 5סייס)מסר

 ומ'מ . 6מן 6מר כ5 יהמר סנרכס סמ!ןגסיסייס
 655ת סיר5ה 5מי 5כו5י6 סיכוין סמון 5י!סרים

 ס6מר ו65מר כ' ק5"כ סי' וכקם*פ . וכו'גנרכתו
 סק"ת 6ת ממ!ירין וכו' כרו, 6מריו וטלו כרכוהם'ו
 5מקומן 5מ!ור יכו5ין וכסכת * 5מקומן ומוורין)כיכ3
 נמ5ף ופ . עכ59 ססכפ 5יוס סיר פ,מורגפמ3פ

 18יב

 ממויריס נררי כ5 6מירת סל6מר נרו5יס נטססמנן
 : 5מקומססס'ת

 תרי'ס סי' סרנ נם"ע וכ*כ כי. סס ב:כהכפ"4ע5נ(
 מתמי5ין כסכת יו"כ מ5 ו6ס ייססי'

 . ק'י וכוי ססנת 5יוס ס.ר מ!מור סהמיינו65מר
 . סכו 5רור מ!נוור ו65 לרנלס לכו 65 כ55ו6ש6
 5רור מ!מור ו65 מר5יק*ן כמס ו65 . רורי 5כסו65
 סמל יושט נכ5 5ומר סלוסנ*ן 6ף . וכו' רוטיסי

 כסס סכ' ס:נסשנ כסס למטה כ56ף וכ' .כסכת
 וסומ . כסכת סמ5 כיו9כ סכת לקכ5 ס65סטור
 מסלי וכיוסשכ יתירס נסם סי6 ססכלס כקנ5ססם"י

 קכ5ת כ6ן 6ין ס"כ יתירס נסמס כ6ן 6יןסתעלית
 סכ' מ*6 סעי' תרכשס כסי' ופשם . וכו'סכת
 יסר56 כלור וכ*כ . כסכת סמ5 כיושט כנוול6ס696
 ני ספי' ס'י וכסרך . נסעו סק'י כ5ק"ר ס"נסי'
 ר6ית6 . כנוונמ 5ומר מין כסכת יו"כ מ5 6סכ'
 יושכ וכסכת מרתין כנסמתין מתטטרין וכ5סוסס

 סס*פ כו ככ5 כשכ יתירס לסמס כו 6יןרמתטלין
 נמקוס כ'נ ס"ק סמנן כ56ף וכ' . טכ"5וכו'
 סנו 5רור מ!מור לומר כסכת יו'כ כסמ5סיסנו
 סמנסנ 5ם:ות 5סס 6ין רורי 5כס מן חרוויסורי
 קדמוניות מכטניס מקומו כפנסנ ימ!יק 6מרוכ5

 :ט*ם
 . 5כום כסס כ' סק'! תרי"ט סי' נבכהב"אלד(

 ורני5 וכטט'! ססק5 כממ5יתוכ9כ
 6'6 כסכת יו*כ כסמ5 וכמט*6 וכטם"תמרככס
 5נו( ותתן )כהמנע כסמואפ כיוס וכין כ5י5ככין

 ססומ כיון . קורט מקר6 קורס סכ' ססייכ6סכס
 6ופריס 6כ5 1 כ6סכס רין מקכ5יס ו6ין סדיןיוס

 יופ 6ת כהסכס סש6 5פ )ותתן סר6סוןכ6סככ
 ו6שמ , ססלס סכתות ס6ר כ5 ט5 טק6יססנת(
 יוס ססו6 כ'ון קדסינו קורס כמנומתינו ר5ס6ו"6

 וסנמילנו 6כל כמיומתינו( ר5ון כך כ5 6יןסתטלית
 חהר כ5 ט5 תס5ס ססו6 6ומריס כ6סכסס"6

 סרכ כם*פ וכ'כ . טכ"5 רמ"י כ"כ ססנססכתות
 כסו' מכ5 ן כאה סי' מ"כ וכי!'י ודסאמ וסיטנ9ןסס
 5ומר ונס קורם מקר6 כ6סכס 5ומר כ' יטםכנדי
 סהע כמנוחס טיקר וס כי כמלומתינו ר5ס6ו"6

 סיכטר כסומיס ס6לו וטור . סנור6 ר5וןמקיימין
 וכ'כ , מוס יותר מנומס 5ך ו6ין עוכותינו5כי

 ונ5קוט' , נסמו כככמע: תסי"ו סטי'כטמ"ס
 סס*י כעלסנ לתססט ככי ,6ך ומסייס כסמו)וסרי9מ
 כטלומתינו ר5ס ו5ה הכ' כ6סכס ל6 15מר ס65סנכום
 טכ'3. ודה"מ כמט*6 וג"כ כסכת יו"כ סמ65פ'15

וכסוס



כפ*יף ד פ" י'נ9ימלמרפי2*
 סנ"ל לומר זס מנסנ ר6ס סל6 כ, ממךוכסיס
 מס*לו ס6"6 6ל6 ל6רן כחון וכין יסר6ל כ6רןכין
 נוקמ טוד י, וספי' נ' סטי, למיל ופ" ,ניסס והנמ*לנו 6כל כמנומחינו ר5ס ול6 סכ, כ6סכסל6 גיפס ל6 למסס חסלס וכסיי . ע*ם כסכתגסמל

 :סחיכוח
 מס לסי כ' חרכיכ סי, 6נרסס ב*שללה(

 כערכיח לומר קוים כסכחסנוסניס
 כס. קדכך( )סכחוח וכמנחס כו וכסמרית כסוינומו
 ר6י, ו6ין קויס כסכח סחל כיו*כ , נס לומר ר6ויכן

 וגו, לר5ון יסיו ססוק 6ומריס נ5ור 6לסיקויס סמו"ם ולממר . טכ*ל וכו' כו סחס סניססממס
 ל6 6נל טך וכו, חכ6 6ו*6 הווייי 6ימריסו6ח'כ
 חמנונינו יפלה מחחילין כחול יו"כ מל 6ס ,וכו, נ5ור 6להי 6ומריס ו6מ"כ 'רפיס ומלייס יסוריסט*י

 ו6חשכ . קריכ וכומן נענל6 ססת6 טד וכו'ממרכ
 חקס"ך ס'י סרכ כס"ם )כ' . מלכנו 6כינו6ומריס
 והטכר מחס וממ3 סלמ ס5*ל מ'מ , כסס נ,סטי'

 ו6ח"כ סמופט טל ממלה לכקם ו5ריך ממט6תניול וססם מסלימ:. נדולס מח'לס כי וססטינומט6חינו
 לניך טך ונו, 6ים 6סרי מן סכחסליס מומוריססי, 6ומריס ו6חשכ , ונו' מומור ליוך , וסולך(מוסיף
 מו:1וריס וסיי חיכוח ס*ו כסס סיס חוסיכנולכעמ
 קרי לייי יכו6 סל6 ומסונל קר*י כמנין סשיכמנין
 6יר6 ול6 טך וכו' טולס 6יון מננ, ו6ח"כ ,ר*ל

 :ט*ס
 סמו"פ ל6מר 6ומריס כסכח וו"נ חל 6ס שםל0

 ו6רן סמיס קונס וכרכח ססמיסויכולו
 ר5ס 6ו"6 , הקיוס סמלך ו6ומריס . 6כוחומנן

 . יו"כ נו מוכיר ו6ינו ססכח מקיס פךכמנוחתינו
 הסח6 טך וכו' מטרכ חחנונינו יטלס 6ומריסו6ח"כ
 6כינו ו6"6 ונו' מומור ליוך * קריכ וכומןכטנל6
 6ה"מ * ונוי רוסי ס' ליוד מומור ו6"6מלכנו
 6ור נ"ס 6נ1ר וי"ם מסינעט סס5הנס"קו6דמו"ר
 יריו מיס סלגי , סממס לכ וליסרי ל5ייקןרום
 פס סלך 6מר ו6יס . חורחך סמרו ל6 טלטיני
 יו"כ וגסמל . כו קורין ססי' הסלמן סכיכסס"ח
 ליוס סיר מומור ססחיינו ל6מר מחמיל סי'כסכח
 סג' ססגי כ6סכס 6מר ל6 וכסמו"ם .ססכח
 כמנומחינו ר5ה 6ו"6 6מר ל6 ונס קוים מקר6קויס
 ונ"כ , 6מר ס"6 וסנחילנו 6כל קיסינו קויססכי
 : ט"ס י' ושפ.' ני סעי' לפיל כס"כ סנוסמממר
 סל מ' ניוס נסמ'ח ימוכירין ססוסקיס נרובולו(

 הכיסורי, וגיוס יגנוטיח כי וכיוסעסמ

 מייס כ6רמוח וכי . סטפס ום"ם ם5רחוכסמיני
 11 ספי, חרסשמסי'

' 

 סעפס סלמס כרס ס' כסס
 ילכו ו6ס 6כ למיחח ר6סונס סנס סכחוךסחקנו
 יפוררו סל6 נסמוח כסמוכירין סחו5ס מכיס*כס6כליס
 סטי' ח'6 כטפ'ס וכ*כ כיו*ט. לסח6כל ססססךינים ל:ס ונס ס6מר*8 6ח ו*כלכלו וכ5פק: כככי6גליס
 סל מ' סדר 56ל מסרי*ח וכלקוטי . כסמוחקם'מ
 וככלל סקכ*י ו' כלל כחו"מ וטי' , כסמוססח
 ון'ל כ' וכמנמ'6 חורס דכר* כס' . סקמ'טקמ*ה
 ככי"ס לסוכיר סל6 סנוסגין נסמוח סוכרחכטנין
 6ירכה כי ממם סל ועסס יסוך 6ין חוים י*כחוך
 כטיס ולסחסלל ו)סוכיר לרממיס יוחר 5ריכין6ו

 סו6 נסמות וסוכרח וכו' לסנס טפמ'ס ןססיי מלסוכיר למנום לסנוסניס לוס סכ, וסטעמיסככי"ס
 כטך ר5ון וכעח קיום כמקיס יכקסו ם"נ .ככוך מטפס ול6 ס:סמות כמד רחמיס ולטוררלסחסלל
 עוכס כיוחר וס6ן כיוחר חוים י"כ חוךסנסמוח
 סנס"ק רכוחינו ונס . וכרור ססוע ווהלסנסטר
 וכקסייו חויס י*כ חוך נסתוח לסוכיר 6מרווי*ם
 : לטך תקון 6מח ססח מ6ויםיו

 נוכנין הנ*ס , כ' י' סעי' מרכ"6 סי' ננש"עלח(
 וסכס:*ס כס6ומריס ס)יסס סלליטול

 מסרי*ח וכלקיט' חייס כ6רחוח וכ' . וכו'וסטס
 סמל כיוס'כ כורעיס נוסליס ס6ין מקומוחסיס
 וכסמל כ:ס"6 דנר6ה וכ,1. כ6"6 טי, והטפסכסכח
 מלכנו 6כינו ס6"מ וכמו . לוס חוססין 6יןכמול
 ניסל ,ססס'ן מקוס ככל וסמנסנ , כסכח יו"גכסמל
 יושכ כסמל ינס יסניס כסידוריס ר6*תי כ'סס וכסנסוח * טכ"ל ליכר טטס ויס כסכח נס סניוטל

 כסמ5יפין מס6"כ כסנח"ק :סי5ועו נומוח 6סווי חססויס לה5יפ ס5ר.ך הטמס כסמו כ' טוך הנ"י, 6"מכסס חסס"6 סעי' כק"6 כטפ*ס וכ*כ . טכ"ל כןנוסניס 6ין מקומוח ונק5מ כורעיס הטס כל נופליסכסכח
 כ' ו."ם מכוטס6טס מסנס"ק יוך כרכח ננסילט נ חסס 6ין כעיו*כ כיסכ"נ 'כל סני סלכסוסי

 יס סק נעילס מסוס . כ:כח סמל ויו"נ כיו"טיונן למ)ופ סמקומוח למגסנ טפס לךכסי
 יוחר וכ ח ו:ומ וכווס"ק כם"ס מסורס ססו6כרכס
 כרסות ממוח ד' יטכור סממ כס וסייךמטכילס
 מנפו ססי"ן וכי6:כחן סנטילס וכלי סמיססרכיס
 : כסמו חקק"ח 5ומ כטפ"סוכ"כ טכ*ל* סכרחייס יהס מס כסכח ולולכ לסוסרמן"ל
 מנסנ נרו'ט כנוס כסמו כנסו"ם וכ"כ סיטכ*ן כ'מ(

 כניס נק.6ת ס6יןסמקומ*ח
 כיום 6ו כיו-י

ה:סוריס



 מן93נ,שיר ו' מי' יו'כעמנילליפי
 ויסם כסו)ס קדוסס כו סים כסכה סמ)מכסוריס
 )נוירס נוירם ונורו סכר:ס מפלס ומכעויתירס
 עו)ס נדו5י ע'ו ערערו וככר . תורס דין)עקור
 כסיס סכום6יס ותקכו ספכהנ וה וכט)וסי ט)*ווכמכו
 עק5"נ סי' סמנן כ6לף וכ*כ כסנת. סמ) יו*טככ)
 פפל  ויושכ  ליו'י כסיסס סיוס6יס ופסייס ט"וס"ק
 כ' מ*נ מסרי*ח ונ)קוטי . עשס לפלות ומ,כפנת
 מ*ו סי' סו'מ נע) מ:נ' ' דעת יוסף סו"תכסס
 וסכן כסיס 5יס6 ים נווד6י כסכת סמ) דכיו*:מכ'
 ם5 כתחיכה ומשמ ומסייס . נדו)יס מסרכססמע
 : ס"ם 686 כהליס כרכת 6מר ס) ר5ון ויסירכם'פ
 התסנ"ן וכ"כ כו. י' סעי' תרי'מ ס.' בש"עמא(

 . י*מ סטי' סרנ ונם'ם . תקסשססי'
 כיוסיכ ס6כ) מו)ס . ונקם)"ס . י*ו סטי'ונמט"6

 ים)ס ס5") כיו'כ ס6כ) סי5ד וכן ס6כ)ה יו)דת6ו
 . ה,ס סכסוריס כיוס וי6מר סמוון ככרכתויכ6
 6ש5 6כ5 . נ"כ וסמ5י5כו ר5ס 5'5 נסנת מ)ו6ס
 ו)6 סיין ע5 )קדם 6ש5 ונס ככיות כי ט))כ5וע
 מכמיס תקלו ס)6 5נט)ס נרכס מסוס ססתט)

 סעי' ק5שנ סי' כקם4ם וכשכ . ניום*כ 6)ודכריס
 מנחת כסס כ' סק'נ תרע'ו סי' סמנן ונ6לף .י"מ
 ינטטה 5סעות )סתסנות סיכי) סקטן ס"נחיכיך
 סים כחו5ס ו6סי)ו . )ה6כי)ו 6ס,ר 5התעכותסיכ')
 65כו) ס5.6 כססס משמ )6כ51 15 דכותר סכלהכו

 ננין נסו"ת ועי' . הנרי6 6יס כמו ק"יכ6יסוריה
 כחידוסי וכשכ . כ' סי' מסדו*ד םו*מ ונםושת5יון

 : טאם כ*6 דף קדוסין כמס'הרסכ*6
 מפסס ססר 3סס הסחר לרכת יילי 3רה"ח כנ'מכ(

 כרכת 6ומריס סמין ))סכוכניס( כיוס*כרכ
 סיכס. סמעכיר וכרכת 5רכי כ5 לי )הסוסה(סססס
 וכסרוחן מכם)יו כטלוט5 תיכף כלי)ס 6ותןי6מר
 : רכ מססס כסס תם)ס כטיון וכאכ . טכ*)סכיו
 המדם 5כי נ)קועי וכ'כ ונקם5"כ. כיענ"ן כימנ(

 רכנות ססתי כח' יכק מטנר ססרכסס
 קודס סקיט8) ככנך יכדי5 יו"כ יכמו65י . י"נסרק

 כמרחות וכ*כ וכו'. סור סם"י וסו6 מם5יוסיססטכס
 ונ5קוטי . נסכמטס תסט'ו סטי' וכטם"ה .מייס

 6ו יוס ד מכם ססכת סכר ס) סמנו.כיןכסוסקיס כי כ' . יכק מטנר נסס המנן ו6לף .מהרישח
 סהור5ק כר טוד ום) : )מו)ה כנון נהיתרססוך)ק
 6ור פ5 5כרך 6סור 6כ) . יוס'כ מכרות מומסס
 ט) ינרך ו)6 . 6חר ודכר מ6נכיס היו65חדם

 נמטש6 . ינרך ס6ו כמום*ק סמ) )6 6סכסמיס
 מהרי*) נסס כ"6 קי' מ*נ יימש6 כ5קועי וכאככן

 ויתן כסכת סמ) יוה8כ כמו5מי )ומר סכמס)כות
 מם'כ סשק מו65י טכיני ועי") ה6מרוניס וכ'כלך

 : נוסטוד

 סוכות.עניני
 סמ1קדקיס כ'. טשו סטי' תיכ*ס סי' במם"אמד(

 כדי הסוכס כעסיית יו*כ כמו65ימתחילין
 ק' קרד סי' ונקסשע . וכו' מ5וה 56 ממ5וה)65ת
 ססוכס נעסיית נע5מו סיעסוק 6דס כ) ט5מ5וס

 ככויו וסו לככד 6דס טהו6 ו6סם"י הסכךונסכחת
 ססוכס 6ת 5יסות ויסדר . כמ5וס כע5מוטטוסק

 כמו כסי ל6ות ומ5עות ל6יס נכ5יסו5הכ6ותס
 ו6*ן דיליס מ)וקי סרכס ים ' ססוכס דסכותכטלין
 ס)מות דסלות )עסות 5ריכיס ט"כ כקי6יססכ)

 ם)6 ונס . 6ותס מכיע סרוח יס6 ס65וחוקות
 5רכו די )ו ס6ין ומי . סלרות 6ת סרוחיככס

 מ6רכע ס5מות רסכות ס5ם סיססה מוטכ)דסנות
 5עסות ו5ריך סמנן 56ף וכ' - טכ'5 ם)מותס6יין
 דר6וי תרש) סי' כסמ'נ וכ' . 5לוי כסתח5ורת
 וכר נסר( )סלקר6 מרו5ף דסיס 5מטה נססיסיי

 סמנן כ6)ף וכ"כ כסמו. מסרי"ח כ)קוט. וכ"כ)טככיס.
 סעיי כעטשס וכ'כ סס ונק"6 . כ' סטי' תרכ"וסי'
 כינוד מסוס יססכר נכי כסס טטס טוך וכי ,תם"5
 ויו'ע כסנת נומות )6סוויי יכו6 ס65קרקם
 נמ5ות כנוד )טכלי ,כר 5ססות הסישת ס5והוהטטס
 ככוד טטכני )סי . וכ6ר כמן כן ססס ו)6סוכה
 ס)ע רכ הטרכ כי כטוכה מיוחריס יסר6) רקהי'

 נהכו רכ סטרכ נס וכ6ר מן מס6"כ . הטכן6ותס
 : לסנח עעמיס טוד ומ"ם .מום

 וכ-כ . כתנ :"ט סמ" בנמט"אמה(
 וכקם'ע כ' סעי' קפ"ו :55כחי"6

 ס)6ק הכקר6 כפתחיס יננות סמסוי סיכס ,סס
 ססכך 6ת סמנימ קודס הננות 6ת לסחוח5ריך
 מויק 6יכו וסותמ וחווי הננ 6ת סונר ס6ח"כומף
 סכח ו6ס וכוט)ו. וח'ור סרין ט5י' טורס כ6י5ודהוי
 לסמוח 5ריך סנוריס סננות ססיי כסת הסכךוסניח
 טן כל סינכיה דסיינו ססכך כ) ולכפכםסננות
 הננ ויהי' . כו)ס וכן 55 5סס ויכיחכו וימוור)כיו
 נ:ויס סוכה 15 סיסיי ווו5ום . החנ נהככסמסתוח
 5סנרס 5יריס ט'י וכסנריס ס:סתחיס ננותטס

 הננות כסתחיס סנסמיס וכסססקו הנסמיסכסטת
 . כר6וי סוכס מ5ומ )קייס ויכו) כנונ כומוססכך
 ו)סתומ )סנור י~ט נו סח5 כםכת 6סי)וומותר

6וש
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 רנס כ' סק"ע מר"פ סי' ססק) ונמח5ימ .6ומו
 וט"ס סכית כתיך ו)יסן מ)מכו) כסוככ ו)יסן5מכו) טסי טריף נסנייס סכננומ סנספיס ירירמ3ספמ

 : עכ") ע"; סטסמס"כ
 סננ סיסמ ססוכומ כמ)ו )י;סר 5ריכיס שםטו(

 כסוכס רוסן טס כמוכ סומר סיטכסתוח
 ססכך ט) ק5ת נוטס מ)מ 3סוס עומר מילוס6ס
 מאמ ככך ססוכס סתססו) 'נרו) סיטור מינומסי)ו
 מסוספ ססננ ס;ס כמקוס יסכ ס)מ )י;סר5ריך
 קרסיס רסיס יס ומס . סננ תחת יוסכסנמ5מ
 עסחיס ד' רחכ מינו ומסי' ססכך מחת)פפ)ס
 ומין יוסניס מין מס"כ ססוככ ממ סוק)יססמינס
 . תחתיו סוכס רין )ו מין כי כרף תחמיסיניס
 ממרי' ממות ר' מן רכסמום כסרכ ססו:כ יתרמכ)
 רחכ הרוסן מ5) רסיס מו3חיס ומס . עקומסרוסן
 מ)מ מי3ו מס מך . ססוכס מת סיס) ממותר'
 ק5תימנסיס סעוסין כמו ממומ ר' רחכ מחרכ5ר

 כסרות רסגות נ' טור כמן יס כרי כניותכסוכות
 כסר רסגות מנ, וסוכס כסר סכך ס)יהססמונח
 סיהי, וכ)כר ממות ר' מן יומר רחכ מסי' כסרע"כ

 טכ")': סוכס סיטורסס
 סמנו וכיון ריניס כמס יס כסכך נס שםמז(

 כקכיס מו כמי)גות נטלסי לס:ךכ.הנין
 והס סמרל מן ס5ומחין קרקע נרולי סססכיון

 יחר קסוריס ומינס טוממס מקנ)יס ומייסמ)וס4ס
 סתכמ טר סכך )סניח ו5ריך . חסס סוס כססמין
 מרוכס חמתה ס4' סמס מחמתס מרוכס5)מס
 כ) )הנימ 5ריכין ו)כן , כחורכ מן ססו)המ5לתס
 וכו' מרוכס 5)תס תסמ סיתיכס )מחר סמס-'כך
 יורריס מס סמסי, כך כ) מטוכס מ:יח מס6כ)

 כית כמו כוי )תוכס יוררים מינס סרכהבסמיס
 מן סטורה כחנ סחנ ססוכות ומטס"י .וססו)ה
 ו6ין כסערו )מ כחנ נם כמוו;ס, ונתחייכו ססיסכ) נהס סמסתמסין כנגויות סוכות מלו מ*מסמ;ו;כ
 ועי' . ממרס סמוו;ס מת )קכוט החנ ממר5ריכיס
 נמסנרת ועי' )"ו ס"ק תרכ"ס סי' כמנןכמלף

 : ססהסלחן
 סי' . ימים סנטת תס:ו כסוכות כתינ שםמח(

 סידור . תורה ממרס נסוכיתחר~רו
 ססלס. כ) 3כימו רר סהומ כמו ימים סכעתכסוכה
 ומוכל  סלייס ומ5טות הגמיס כליו לתוכהסיכייס
 )מטן וכתינ וכו,, כסוכס ויסן ומטייל ולימדוסותס
 יסרהל נלי מת כוסכתי כס~כות כי דורומיכסירטו

 ככוין גריקיס ולכן , מיריס ממרן מוהסקכן5ימו

 )4ייממ ,כר נסוכס )יסנ סקכ'כ ס5ונו סונסניסיכמ
 : וכו, ככור כענני ס, סכוסי3נו )כוין ונס .מ5ריס
 . ונו' ס' נמו)י יממרו . )ס, סורו )ומר אםמם(

 כפ"ס מו כחו) כסח) ' עיו"ט . נססויריר
 וכו' נרננס )כו 6"מ כס3מ יו"ט ס) מ' יוס ח)מס סמוססי;ין סרר מ5) סיטכ"ן ונ"נ . נ, מ"מסטי' מינ"ס סי, כמט"מ . סקמ )יל טניני 56) 3טי)טי'
 סנו )ריר מ;מור )סמחי) נוסנין מטסכ מנסי.וק5ת
 וממחי)ין ומר)נין ,סרמסון רורי )כס ככח. מנמונו'
 נ'כ מומריס כמרינתינו כמנן מ)ף )וכ' כס)וסכומי
 נס)וס כ61י וסמ6) ימין סנת )קרממ ו;כורסמור
 ומומריס עכ")( )יו"ח ירוט וטטס חרו;יס הר';ס

 סיר מ;מור מומריס ומח"כ . וכו' וכ5ס)סכסמחס
 )מטכ כמ)ף )וכ' כנווכמ ומ"מ . ק"י כסנמ)יוס*
 סו)טנין וכ) וכון סכממ עי4) כר סנ6מר )סיסטטס
 . וכו' יווט 3קרוסת ;);ו) ק5מ ו;ס . וכו'רונ;ין
 רונ;ין סו)טני, סס סמין , כנוונמ ' מ*מ כחוס"מומכ"ס
 וכו' וסרוס וכו' כרכו ומתחי)ין כמוטר(מחמת
 ומומריס סמו"ט קרים ח5י מסכ וירכר וכו'וסמרו
 התס)ס ומחר . קורס מקרמ כמסכס רוקמ()כסכת
 ומנן סכט מטין וכרכס ונף כסמיס ויכו)ומומריס
 כמה ו6"מ ק"ס . יו"ט ס) כה מ;כיר ומיןמנות

 וכ"כ כרכו. נ*כ )ומר כ' ח"נ מסרי"ח כ)קוטימכ) . טכ") ונו' רוטי סן )דור מ;מוי ומומריסמר)4קין
 כיון כ' ק)"ס סי' מכרכס וכמס). . ס"יכטרך
 6ין ט)ממ )כו)י כרכו סמט ס)מ מחר נסרכסמ'ן
 סנוסניס מסנרו)יס ר6י' ומין וכף. סנית כרכו)ומר
 כמתמחריס טוכמ מורחיס סכיח' מ5)ס כילממרו
 )יל ס) תס)ת 56) וטי") . כסמו תסניטסטי, כק"מ כטט"כ וכ"כ . וכו' כרכו סמטו ו)מ)נומ
 : וט"ס וכו' ט)יכס ס)וס )ומר מס המנכנססח
 הקירוס. סיר . כ' מ' סטי' תרמ"נ סי, בישויענ(

 )סי . נסיף ו;מן . וסוכס . קירוס .)יין
 יכ' סוכס',: מ5ות וט) סיוס קיןוס ט) חו;רסה;מן
 ;, כל מנרך רמכון כ)י) ;תן נירך )מ מסמנ"מ

 מ"; דף סוכה כנמרמ סומ )כו"ס וכ' ,)נמרמ(
 )טיל וסיי ;'. כ) תס)ומין )ו יס ררנ) ;מןרנרכת
 סי' סס . מ;ס ססח טניני מ5ל מ"ס סט4, ו'סי'

 מחריו וומן קיןוס מומר סני יו"ט כ)יל כ,תרס"מ
 סימן כמנן כמלף )וכתכ . סוכס כרכת ומח"כמיר

 ומ"ר ורמ*מ סס"ע רעת סומ כן ג"ט ס"קתרכ"ס
 )ילכ מכ) ס)מ ומי . וכמס"ט מנ"מ וכ'ורס"מ(
 וממ*כ סוככ )כרך סניכ כ)י)ס 3ריך 3סוכסרמכוגה
 יכרך סלפו)ס מחרוייס רוק כקס כ' וסכ"חןמן,

קוכס



 מח95נמאיר ז' ח" סוכותענינילמימי
 . ס3"מ מכ"5 3נמרמ מסמע וכן (מן. וממ"כסוכס
 מכ'5 וכמ51 סוסקיס סרכס כסס כסנמשנוכ"כ

 : סכשמ ככס תרמאמ סי' כסם*ת וכ*כסמנשמ
 כיהודמ נודט סו"ת כמס כ' סס :נ1טן3"רצנא(

 כיטמ וסטיקר סספלס 5*ט סי'משנ
 והח"כ כסוכס 5ים3 יכוך ס5מולס סממרוניסרוכ

 . כמ"מ וכ"כ . טכאל כמיינתעו נוסנין וכןסהמיינו
 3מס טכ' חים "ור ס' 3סס מייס כמרמותוכ"כ
 ס" חשמ וריכ19 ח"נ 55כ יסה וכסס סוסקיסכמס
 כסס 5'1 סי' מור טמויי וכסושמ סנו"כ כססמשו

 כס"ת מוכמ יאכ סי' יסט כניי כסו*ת וכ"םירום5עי
 סהמיינו ומח"כ סוכס 3רכמ קויס למטססלסלכס
 המחרוניס וכ5 רמכישס יטת וןאל 3קם15ס וכ'כמכ51.
 וכמלף . סכאח כמםשכ והנסמ*נ ומהר*"5 ת"הכ"ס
 לנסונ כייו יקכלס כ, רסאל וכסו"ת כ' כססמנן
 וטו'( סכ"מ הסכיס וכן . סס סויס ימיסיסני
 וכמ*ר וסנר,מ מנייס נוטס כס' וסמאנ ור("םומנ'מ
 קמאנ סטי, סחסכ'ן וכ*כ )מה'מ יטקכויסוטות
 כנסו.ם( ו:"כ ("5 מסראס וכסס טטורי מכיכךס
 וכשכ . טכש5 ססמיינו וממעכ קויס סיכסלכרך

 : (י*ם מ(ייוטסוכ סנס"ק נס,נ סכןכהנהנות
 כ' סס"ס חשכ סאכ סי' רימ*מ כלקוטי ב:נז"ינב(

 ס5ריכיס סקאי רס*ח סי' מ"מכסס
 כתכ מסלס ו3טיון . סקייום ממירת כטתלטמוך
 מיוסכ לקדם יומר כטוכ כם'פ סכ' ימף סם5"הכסס
 וכשכ סקייום. סוף טך ססכינס לככוך יממוךטכשן
 כסכמ. כין כק'יום ככ5 טומך סי' סהמרין"5כסידור
 מחר תיכף ליסכ ים סיכות ט5 כקייום כיו"ט.וכין
 יטמוך )וממשכ (מן סיממר קויס נסוכס סכ 5כרכת
 למטס כמלף 3מט"מ כשכ ויסתס( ויסכ ומןויממר

 : :ושי טכ"5 סמריו"5 כסס מרכאססי'
 כסיוסכין כ' מ*מ סעי' תרכ"ס סי'ננ(בנכממ2"א

 וכו' ממת כסוכס כתיס כטלי:מס
 ככרכת ל(ס וס סימתינו נוהנין ים ימךומקיסיס
 ומח"כ ממן. ממריו וטונין סמחך סיכרך טךכסס'נ
 כיין סלמ וטוסיס ממן ממריו וטונין סם)ימכרך
 סססק סומ ססאנ 3ירך סככר ממר סטוגסססממן
 3ימך. סכ5 לומר להס טים מלמ לסמיס סכרכסכין

 מחך ממן לטכות לסס ים לפמת ס:ומטיסומ'מ
 לחכירו. קויס סיוס ממך מס מו"מ כ5 כרכמסיוס
 סטנס כייטכך ומסילו סססק( )כומ סמנ.ן מלףוכ'
 ק5"ס סי' כקם"ט וכ"כ . ולכרך למןור 5ריךממן

 : ויס'
 נסעודת סעקום וע* ג' תועשנ ס" ונשעייתנד(

 סת הקייום ממר ומוכ5 ויושט מכת מ5סחרית
 סמויס כמקוס קייום נמסכ לסיות כייכיסכין
 תיכף כסוכס ליסכ מיך יכרך . מככי5ס יומרומכל
 מכ5 סכתי' קידס קייום מ5 ססכל מו כסה"נמחר
 סנכנס מלמ כיסנין סת מו:5 ומינו סמקדםמי

 סמומ5 יכר כיכרי לט:ומ סרו5ס מיר,לסטויס
 וממ'כ סמו5ימ ויכרך ידיו ,וליטול כקייום ט5לנרך
 סי' ססימן כמסנרת ו:*כ מ(נימין. מ"ן כסוכס5ימכ
 נסס כ"ך סשק קמ"( סי, ו)מוזמ 3ספן ישך ס"קקלשה

 סט'ת' כסס מ*נ כמסרו'ת וכ"כ וממרוניס.הסוסקיס
 כתכ וסמט'מ וס35ום סיינסנ*ס כס' מךומסייס
 ססתיס הויס רסמרית כקידום 35רך ים' מוסןיככל

 : ט*ם כסוכסליסכ
 מרמי מכילת ימוכלין כ' מר5"ט סי' :ניט"ענה(

 ט5מו ט5 מממנויר ומי לסוכסמון
 מסוכמ (ס סרי לסוכס מון מיס מסילו סותסומינו

 מון יסניס ומין . כרכס טליו תכומ כ'וסרמכ"ס
 רק נסוכס יסניס ן סמ ט5 (:ות כ' והנ"סלסיכה.

 כ"כ וכו'. לסחתיר וטוכ ומסייס כמ1ומסמיקיקיס
 ליסן סמותר הנר"מ כסס ומסייס נסמסכמהרישמ
 . טאם רט יכר ייט 5מ מ5וה יפומר ימייוכסוכס

 סיוכל 15 מיומית כמסי' רמוי כסוכס הסוסקיסכ'.
 5מ 15 מ"מ ומס ככיתו כמו מסמו ונס ססלסיות
 תקסו סי5רו למי מו טכילה ולי5 טונס (מןי3טל
 טך לסוכס כלילס לחוור ממזכ ממוי3 ומיןט)יו
 הנסמי' מממת ככיתו יסן סי' מס וס*ס ססחרטמוך
 סמחמיר מך לסקי1ו. מ4: טאס למחר ה'ס כסמ*נוכ'
 היכף וסלך סנממיס למחר והן כויוונ לממרהן

 כ5 ככלל וס ומין כרכס טליו תכומ לסוכסכלילס
 : סייוט נקרמ וכו, מיכרהסטור

 מסריס מסספסאק מסרי למדס פדיק 1ממ בנכם'נו(
 הו'5 מימרו מס כ' ו1וקאלמוויוכין

 תמיך ססומ מי ר"ן . ססו:ס מן סטורכמפטטר
 ה5טר היסטור 5וה מססנולס מוי ויסוריסכ5טר
 ממכו ימנטל וכוס וכסממס כרמוי סוכס מפותלקייס
 קחמ כטטשס וכ"כ . ט"ס יסוריס מיני וכ5ס1טר
 ק"מ מרכאו ס,' סמנן וכמלף . 3סמו תססשוסטי'
 מי כ5 מרואל ומס"ס . כסמו כססמטס כ"כסטי'

 סקכאס טליו מסכך מוי כטוס.ו סוכס מפותסמקייס
 כיפימתו מכלס מלמכי מכל טליו ומניןכסוס*כ
 סמקייס מי כ5 מרן'ל טור מותו. י(יקו סלממטוסשן
 ם5 כסוכתו מוסי3ו סקכעס נטוסאן סוכסמ5ות
 כמהרס לןס י~כנו סקכאס . לכומ )עתירלוימן

 : עקמגיס*ר
 חגוגסעגיכי
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 . חניכהעניני
 רם"י )סי' מכוכס ממ' כי כ"מ דף סנת ב:סם'נו(

 ככ"ס רככן דתכו קנסוה( כס מ'1ספ5
 ככון למססד דלמ מינון תמכימ מכוכס יומיככס5יו
 טנומו 5סיכ5 יוכ*ם סכסלכלסו . נהון להתסכותוד5מ
 חסמוכמי נית מ)כות וככננרה סכסיכ5 סממניםכ5

 50 ממד סך מ5מ מ~מו 51מ נדקו ונ5מום)יהרנום(
 רס"י )סין נדו5 כסן 50 נמוחמו מוכמ ס:*יסמן

 ותוסי נו. כנסו ס5מ והכיר נטנטתו ומחוםכס5כפ
 סכלי( ססיטו סלמ נקרקפ נמוחם מוכח סהי'ס.'
 כס כו כפסה ממד יום 5הד5יק מ5מ כו הי'ו5מ

 וסו5'מו 1יתים ככתסו )סד ימים חי ממכווסדליקו
 מסס ססונמ ססמקום מסכ* כי וסר"ן . טהורכמן
 הי' והמ1רה ונס5יכה ימים ד' רמוק סי' טהורסמן
 נס55 יו*ט וסס6ום קנסום ממרח לסכס ימיס(מ'

 כקכסו סלמ כמ)מכה סמסורין 5מ )סרס"יוהודמה
 נם"ם נסודמה( סכיסים 50 ולומר סל5 )קרותמלמ
 ס5מ ימים מי סקכסו סטסם כי ומנ"מ נטו"1 חם"רס.'
 נסך הי' ממד יום ססנ ימים 1' מלמ סי' )מסכס
 מס מ5מ ריקן כדכר ח5 סנרכס סמין כטעםוכ'
 סלס סיי סמ' נ5י)ה נם ס"כ פוסט דכר מסי'ים

 כסם כי ח"נ מסרי'ח ונ5קוטי . טעמים סודום"ס
 ס) יו"ט קכטו רמסון דיום סככס"נ כסם סכימ"ר

 : טהור סךסמ5מו
 סימן ונקס"ם . נ' ססי' קכ"ד כ)5 נמי"מ כ'נח(

 5ססות ס)מ כוסנות סהנסים נ' סעי'ק5"ט
 5הם 5סק5 ומין דוכקית סכרות 1נון כ5מ5מכס
 מסכי טמכסים מן יותר מןמירית כהכ0יסוהטפס
 נדו5 כהן יוח:ן כת יסודיח מסה ע"י כססהססכס
 מ5יסרכי 5מ5ך וממרה ממוד חומר יסתססיחה
 סילממ כרי נניכס תכסי5י וסמכי5חו סמו0חסככ
 מת ומתכס סי' וכן וירדם ו*יסן ויסתכר ייןויכתס
 5נמם סר וכסרמס . ירוס5ים 5עיר וכנימתורמסו
 ממכ5י 5מכו5 כוסנין ק5ח ו5כן ויכיסי. מ5כם מנדכי
 נם"ם ועי' . מ5נ ס"י סכססס 5נס 1:ר כמכוכ0מ5כ
 מסרי"ח וכלקוטי . כנסו"ס וכ"כ . תרם"ס תסארסי'
 ומטסם המדרס כסם סכ' כו וסכ5 סר"ן כסםמ"נ

 : מכוכס כר 5הד5יק חיינין סכסים1ם
 ים סנ"ס . כ' ד' סעי' חרם'מ סי' ננש"ענם(

 ו5מ נסוה כסורס סנרות 5הסמיד5'1כר
 יסיי ום5מ ססוסקיס וכ' . וכו' כמדורס דהויכסנו5
 ומ' נכוה ממד יהי' 5מ ונס יו5מ וממד כככסמחד
 כר נין ססקק ויסי' ססוה. ס) נכרות מסי'כמוך

 כמו ויסיי )1ס 1ס 50 ס5סנ יתקרכ ס5מ)כר
 מף מחת כמכורס מכסיס סכי יד5יקו ולמ .מדורה
 כרות כמס היכר דמין מסוס סרנס סיות 05ס*ס

 :מד5יק'ן
 טסחיס מנ' )מם5ס מנימו כי 1' ספי' ונש"עמ(

 טסחיס מססרס 5מטס 5סכיחוומ5וס
 נהיתו מם מכ5 י5מ טסמיס מ" 5מם)ס סכימוומם

 5קחה ומם" הנ"ה .65. 5מ חמט מסטריס)מסלס
 דסד5קס י5מ 5מ מססריס 5מטס וסכיחס דלוקכך

 סמ5וס פיקר סימ סהד)קס סי' . ס"ם מ5והסוסס
 סרמוי כמקומן הכרות 5סיות 5ריכים סכד)קהונססת
 )סכימה דמ5וס כ' ונרוקמ סנטור סק"מ נסם"תוכ'
 כ' ממוכיס סומר ונס"ס טסמים מ;' למם5סמעט
 . ס"ם )סמוך מה 50 סמרי1א5 נכ' מקום לוסיס

 : סם"ת נסס י"ח ס"ק נתי"חוכ"כ
 כרות מד)יק*ן ססוסקים וכ"כ כי סם בנש"עמא(

 סרסומי מסוס ס5יהן ומכרכיןכניסכ"כ
 יו5מ מדס ומין )מסרכ מכחה נין ומד)יקיןכיסמ
 ו5ריך יו5מ. מיכו ס5מו סמכרך מסיי כיככאכככרות
 כומ חכוכס כר סמ5ות וסטסם ככיתו ו5סד)יק)מ1ור
 ו5סי"1 רכיס סנ' כסס כתו"ח וכ' . וניתו מ.םכר
 סוכ ומ"5 יו5מ ניסכ"כ ככרות מד5יק המורממם

 מד5יקין ונכית'ו נ1ס י5מ ססומ כמכסכימ5כדיק
 מ' כ5י5 יד5יק )מ ר"5 מנ5 ססומ ומי סכ"ל.ס)יו

 ככיתו מכ) . כלכור סהמייכו ד5א5 ' מסוםככיסכ"כ
 5סד5יק סמנ5 יכו5 5י5ות כסמר מכ5 יסמי*כו.מנרך

 : סכנסתככית
 ססמנים כל כ' מ' ססי' חים"נ סיי בנש"עמב(

 וכוי חכוכס 5כר כסריםוכסתי5ות
 מין ומם . המונמר מן מ5וס 1ית סמן ומיהוכנ"ה
 ספיי וכקי. 1ך סמורם נסמכיס מ5וס מ5וי 1יחסמן
 . סתכ5ה סד 5סח5יסם )סתי5ות חוססים מין כ'די
 מיתמ וככי ס5קט סנו5י כסם כ"י כ"ס נסר"חוכ'

 מם דמדרכס כ' וס5נוס . וכוי ס"כ סוסריםנמס'
 מותר ס"כ יותר 5סד5יק כוחים הם מככרמוד5קין
 ומין סתכ5ה סד 5י5ות כמס מחד כסתי5ה5הד5יק
 די. ססיי ק5"ט סי' נקס"ם וכ"כ . מ5וה נ1יוןכסם
 דמכסנס כו סכ5 וכ'כ המ'ר וכ"כ כי סרכ כסיםמך

 וקוד . מתמרסות הכס סי' 5י5ס סנכ) לסי5כח5יף
 כמכורה. 5ר5ס נכ5 מחדסין סהי' 5מקדם 1כרססומ
 תתע"ט סעי' ח"מ וכטס"ה דיסות. סכ' מסרי"מוכ"כ

 : ד:סות הנ'נססמטס
 תכוכס כר תח)ס מד)יקין נם"ם הסוסקיס כ'מג(

 ס5נ )מ'מר סיסמ וכ)כד סכת כרוממ'כ
סעכתס



 טפ97מאיר 1' ס" ~י3ה'"3'למיפי
 רו5קות סתס6 ער כ"כ סמן נס ס'תן תריךהמנמס
 כרכס סוי 65ו ו6ס הכוככיס נ6ח ל6מר סעסמני

 קרים 6מר מיר מר5יקין 3כיסכ'כ וכמום'ק5כע5ס.
 וככימו . סכר5ס וקורס 5ך וימן קורסחתק53
 ו6מ'כ מכוכס כר מר5יקין ו6מ*כ קורסמכריין
 רק סס 5ך וימן פסוקי כי 5כסוף 5ך וימןי6מר
 וכמסנרמ כ*נ ס"ק כמושמ ום" טכ5.6סימכ6

 6ומר מכוכס ימי מ' כ5 כ' מרפ"כ ס" :נקש"קנסר(
 ה6רן ככרכח ככסמק סכיסיסע5

 ממדרק 6ין 6מר )6 ו6ס . י2וריס ככרכמוכמפ5ס
 ס(כיר 650 (מן כ5 כרכס כ6ומו כזכר 61)( זו,16
 הנ"ס . מו(ר 5סככו 6)זס כין כזכר 6ס" סם)(6נז
 י6מר )סרממן כסמלם ככסמק עס*כ כססכמת6

 סססימ ככס וכפ65ומ כסיס 5כו ים5ס סו6סרממן
 ססק5 ממנימ וכ' כ(ס. כ(מן הסס 3ימיס65כותיכו
 י6מר כמפ5ס כססכח הרין סו6 6"ר כססוכ6ס'ט

 63*ר כמכ סור . כקסס ררך 5רנון יסיו קורסכן
 ס'מן ס5כום וכ'כ מרוטכ3ורנ מסר"ס מסוכוח3סס
 וסוריס כחכוכס סמ6ורע מם'ן 5סזכיר ר6יןר*מ

 כ' כ' סעי' מ'נ. 3מסרתמ וכ*כ ס5ם. מעין33רכס
 נייך כמכוכס סמ5 ר"מ וםל סכח 50 כמוסףנס

 וכ' , כמכוכס מוסף ס6'ן 6ספ'י מכוכס 550ס(כיר
 כחפ5ח סכממייכ סו6 ריוס סטסס ומנ"6עוא

 :מוסף
 ה)פ64ים כקרכנום קיריס כי תרפ*ר סי' ב:ש"עסה(

 ומתמי5ין יוס ככ5 ני כס6פכפרסח
 כלומ כיופ סמממי5ין ות6 סנ"ס 1 כסכיס3כרכמ
 1 וכו'מסס

 פמממ'5ין סעעם סטור ככס טו"( וכ'
 וכ'כ י כה3י0 ע"י הכס סכססה 5סי כסכיסנכרכמ
 יקר6 6)6 6נרכס ו6כי 5כסן יסייס 65 6כיכסר*מ
 וסס6ר המ(כמ 5מ:וכמ ער 6ו סמסכן 5סכ'עד

 וכ*כ ו מ"1 כמסריימ וכ*כ . ויסרמ5 5וייקר6ו
 5סממ-5 (י"ם מ(ירוטמוכ ססנסשק כסנ סכןכסכסנומ
 6רמו*ר כהנ וכן 6ס"מ . כסכיס 3רכמ מן5קרוח

 : כסכיס כרכמ מן 5קרומ 5סממי5 זישםמסינמע
 כנרי לוכסיס ים כ' מ'נ מסרי'מ ונלכהךמשיס0

 ו6רמו'ר סכרות סר5קמ 3ססמסכמ
 סכמ 50 נכוכם ה)ך )כ ייטכ 3ם5 מסינפטסנס'ק
 נריק נממ כססר . עכ"5 מכוכס ימי סמוכתכ5

 מומכו כסס כי (י'ע מוויזכינ6 מסר'סמסס3ם*ק
 כנרי ס5יכסיס נריקיס ססי' מרי(ין מסר'יהסנס*ק
 טן ו6רס 65ילכוח ר*ס מו6 כ4 כחכע כע'וע'ע

 ו עכעספדס

 כסחל לעולס ט מנ6תי תיפ*ס פ" כ6*ר כ'סז(
 נרו5 ום5נ קור יסי 6ו ר, 3יוס סכיר*מ

 סכיפ ס' רכר 6ת וס4ר6 . כו"ע וכו' מורףכ6ומו
 . כסמו כססמטס ממס'ו סע" כטע'ס וכ"כ .ונו'

 : -מ*נ פ כסס מאנ כ:והרי"מוכ"כ

 . פוריםעניני
 מרפ'ו סי' כמנ'6 וכ'כ כי כ"ט דף מעכימ במם'סח(

 . כסממס מרכין 6רר מסגכ:ס ס'.סע"
 יספיט עכי"ס סס ורכריס רין 15 סים מיסלכך
 מקכ?6 סן' כפ:וינ וכ' . ע()י' רכרי6 כ6ררסמו
 ט:כ נ"כ רכיסן כ' וכ6"ר סמי5ר. מן רסייווסק"3
 ק:"ס, כ5ל וכמו*מ . קמש6 סי' כקסשם וכ"ככ6רר.

 : מ"נוכמסרי"ח
 נסס הנ"ס כ' כי סעי' מי5'ס סי' בנים"עסמ(

 ויו"ט סכמ כנרי ל35ום וכהנומהריא5
 ומו*מ וקם"ם וכרס"מ סיסכ"ן וכ' ככון. וכן3סוריס
 ו6ומריס סמני5ס. 5ככור מכסרכ סכמ כנרי55כום
 סל ומנחס סמריח כערכימ כסמו"ע י*ך ויוס53י5

 כמו ריכו סכמ ו6ס סמ(ון ככרכמ וכןסכסיס
 כסרכ'מ סמו*ע ו65מר . מכוכס כריכי סי"5כמכוכס
 וכורכין סמנ'5' 6מ קורין ו6ח"כ ממקכ5 סס קשם6ומריו
 מכרכין כעסרס קורין 6ס םל6מרי'. 3רכסומכרכיס
 ו6מ"כ ומלכומ סס כ65 עסרס וכ65 ומ5כומכסס

 6יוןיס וכוי יסקכ סוסכמ ו:ו' סכי6 6סר6ומריס
 קרום ו6חס וכו' סנריקיס כ5 כרוכיס סרססיסכ5
 כתונם"ק מ5 ו6ס , )סכמ סליכו . ממקכ5 כ)6ק*ם

 מחקכ) כל6 ק"ם קרום ו6מס כוטס ויסי6ומריס
 : וכו' סו5ס 6רוןע5'כו

 ימ'ם כס6ר ממס55יס כסמרית בפוריםע(
 ,קוריו מ"ק סמו'םו6מר

 ומככיקין כם5מ כפ' סמ5ק ויכ6 6:םיס נ'כמורס
 6ח כורכין ו6מ"כ סמנ5ס וקורין 5סיכ5סס'ח
 סכי6 6פר ו6'6 ס65מריי כרכס ומכרכיססמני5ס
 וכי'. יסקכ סיסכמ 6ומריס 6כ5 ס'וטיס 6מרוסככר
 5מ5ון ו6ין . תחקכ) סס ק"ם 5ניון וכ66סרי

 כס רכתיכ מסוס המני5ס קרי6מ 6מר סרסתס'5ין
 5:וכנמ 51, 6מ*6 ו6"6 . מפי5ין 6)ו וררסיכןו'קר
 . יוס ם5 סיר מממי5ין 656 יסקכ כימ ו65יסכך
 מ6מין מכי , זכירמ סססס . ע5יכו כ56סיכו.מין

 : סו5ס6רון
 סימן עואז כסס כ' מ"נ מסרי'מ בנלכמךכפיעאמ

 הוגרות מ'ן ולגך ערוג4 יססע)*ר
סשש



5מאיף4 *' מי' 6יה6ענינילמונ9841
 סרס כדתי )כמוכ סניתכס מסני כממלסגססס(
 ונמררס 6לסותס. לסס יכתנו וסס מסרי") וכיומדי,
 למלך 6סתר כנונילת סכ6מר נוקיס כל כ'6סתר
 י"נ סטיי מכסניס כלקוטי וחול. קורם מסמםסתס
 סורר 6יס כ5 לסיות כססוק סמנילס כקרי6תכ'

 טפות וסו6 סמ6לית כסי*ן 6ומריס סעולס רוכככיתו
 נמסורס כסירוס 6ית6 כן ימג.ת כסי"ן סורר51"ל
 ו5וק"5. הכם15 ס5וס רכינו רסככ"ס סס"ק קר6וכן

 ומי . קרוכ ול6 6סורנו כמו מםניח מלסוןוהסירום
 סעמיס וס ססוק יקר6 סמכסנ לנטל סל6סיר5ס

 : טכ"ל סמנסנ כסי ופ"6 סמסורס כסיס68
 וכ.כ . ט"ו סעי' תר"5 סי' חייס כ6רחות כ'עב(

 ל"ס רף סמסולם חוט ס' כססכמסרי"ח
 כ' לכסו5 5ריך סמנילכ רכקרי6ת סח"סמכסני
 ונו' ליסוריס סמלך כתן 6סר 6י 6לו.ססוקיס
 כתחלס 61"1 כל6 לכרונ ס"6 י6מר לסרונלססמיר
 נקסלו כססוק וכן כתחלס. כו6"ו ולהרונ י6מרוס"כ

 . כסכיסס סמר ל6 ו6ים ונוי כסריססהיסוריס
 ונסיכ . כתחלס כי"ת כ6ות כסכיסס כס*6י6מר

 : סכ9ל כתח5ס למיר כ6ות לסכיססי6מר
 ססוקי' רי לומר כוסנ'ן כ, תר"5 סי' :נרשכמ"1שעג(

 6ים רסיינו רס כקול נ6ולס0ל
 6ורס היתס ליסוריס , ונו' י65 ומררכי ונו'.יסורי
 וקור6 חוור והחון . ונו' היסורי מררכי :י :ונו'

 לסמוח כםלמ6 לסמחס ססו6 כר"מ וסי'6ותס,
 ור8מ מסרי"ל כסס כמנ"6 וכ' . ו:ו'סתעוקת
 וכס6ומר קולו, ירוס כרר: ססו6 כלילסדכס6ומר
 מ"5 כסס כי ונ6"ר סמנילס, ינפכם כ,6תס6נרת
 ממסיך ככיתו סורר 6ים כל לסיות סחוןגס6ומר
 סססוק כס6ומר קולו מריס נס ק1ל1. ומריסהגינון
 סמלך וי6סכ וכן סמלך. כסיכי תוטנ 6סרוסכערס
 ליסוריס יטמור וס5לס רוח כס6ומר וכן 6סתר.מת
 סוי"ס, סס ר"ת סהו6 'סיוס 'וסמן 'סמלך 'יכמוכן
 וכן , יסו"מ ר"ת ססו6 '56 'וסמן 'סנולך 'יכמוכן

 וס סו6 מי וכן ונו', סלנום 6ת קח מהרכסקוק
 סרע'ס 6לי'ו כלת'ס כ'י כס6ונור וכן סו6, וסו6י
 רוככי סר5'ס וכן ססל. הנס ונס כוי"ס. ס"תססו6
 לססות וכן ססקוק. סוף סר וכו' ס6ח:תרניססרכן
 סוריס ס6לס 15מיס קר6ו וכן . וספחס מסמסימי
 וכ'כ . וכו' קול כסרמת מומר ככולססססיק סוף טר וננורתו חקסו מעס: וכל , הפורע"ס

 : כ:מסכמהרי*ח
 סכנר מי * כ' ט"ו סעי'- קמ"נ סיי נכהש.'עעד(

 )סו5י6 וקור6 סמנילס נקרימתי65

 )כוף נם5מו יודע ל65ת 5ריך ססו6 ,ס 6ס)6חר,
 טוכ . 6סס סי6 ו6ס . כם5מו יכרך סנרכות6ת
 . נונילס לסמופ 6קכ"ו ו6ומר יכרך סהקור6יותר
 חייכת 6יגס ר6סס רי"6 הטפס סס כמסנרתוכי

 ו6חרוני'( כ"י סי' ר6כיי )כס"נ כסמיטס רקכקרי6ס
 סיכול ס"ן להס ס6ין 5יכור ססוסקי: כ' .סכ"5
 לקרות יכול כו6וי. הטפמיס סס סמנילס 6תלקרות
 כר6וי סתיכות 6ת סיקר6 רק הטטמיס כל6נס
 יוסכ ומררכי כפקוס קר6 ס6ס סעכין יפת?םסל6
 6סילו וכרומס נפל גופל וסמן כמקיס 6ו:סכ

 : יו65 6יכוכריענר
 כו סכ5 כסס רמ"6 כ' תר5"ס סי' ב:ש"עעה(

 ס6כל וכר כסוריס ורסוכיסלמכול
 ס6סתר פ"ק מנילס כמס' וט., ככ3ל. והכיריורנ.6ל
 סס6כילס לטונ ויסכס כסוריס ו*טוגיס נ"כ6כ75

 סכוסנין ולכום מכסניס כסס רמ"6 כ' סור,רסוכיס,
 סקסור' ורוכ .מכחס 6חר כיוס סוריס סעורתלפסות
 וכ*כ . כלילס מתסללין וסרכית , כיוס להיות5ריך

 חל ר6ס כ' ולכום כ"י וכסס . כסמסכמהרי"ח
 לקלקל סל6 כרי גכוקר סטורתס ססוסיןכם"ס
 כמכ:נ.ס סו6 וכן לסלכס רמ"6 וכ"כ סכת,סעורת
 תמיד לססות סרו5ס למי רמ"6 כ' פור ,וכמט"מ
 כידו סרסות 6חר כיוס כסחל 6סי' כסחריתהסטורס
 לעסות כסנו ורכותיו רסו6 תה"ר כסס כר"מוכ"כ
 רססוסס כסל"ס וכ"כ כסחרית, סוריס סטורתסיקר

 סכן כסמ"נ וכ"כ . מכוכח סו6 כסחריתסטורתו
 סנרש6 כסס רחמיס ססרי כק' וכ"כ , כוהנסו6
 6רמ1'ר גוסנ ס" וכן סםלחן( וכמסנרת כחי"6)וכ"כ

 : סכ"ל נוסינסט לכ ייטכ כםל נורןהגס*ק

 . ומילה מנולות עניני , ה'מימן
 ונ"ע כי. ט' קם" תרס"י ס" "ייסן בנארחותא(

 סמגן וכ6לף כסמוי 6נות כריהכס'
 )לכ. יסס ק' כסס סכ' 6"6 כסס כק"6 תר"ססי'

 ויכרכו החנ 6חר כ5יקר מרקחת 6ותו סוסיןס6תרונ
 וליתן )6ילנות ר"ס כסכט כט"ו כיתו 6כסי כלסליו

 ליתן ונס . ללרת סרס סי6 6ס לס6ססמס6תרוג
 סתלד קנולס ססו6 ס6ומריס לילר למקססממנו
 טוכיס לחייס קיימ6 כר סולד וי65 כ5ער; ול6נרויח
 כטע"ס וכ"כ * סעס כ6ותס ממכו כס6וכלתולסליס
 סנו)ס כ' מסך"ן כ)קוטי כסמס. תתט"ו ספ"ק"6

 5נ1ן ס6וכ)ת 6סס . עיכורס סתנגכור רשללמם5ת
 ספתן ~)ר )מקפס סנויס , כקיפ1י ה)רכעינור:

)ס
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 כתכ וכירס נם' . נמרות מסכסס מיס לסתותלס
 : תטנו) ט' כמורם כסכמה סוכרס למסססנול0

 מסרמ מ"ר כ' ט"כ קי"ט רף כנ'ק בכ,מיב(
 סנס ססריס מכת סמותה סנסמת6סס

 מרנסיס טר יולרת עסריס נת סניס. סמיס טריו)רת
 נם' וכשכ . יולרת מיל0 סוכ 6רכפיס כת .סניס
 מין כ' ל'מ רף נרס וכמם' . סנמרמ כסס;:ירס
 )רע'נ מו )רם"כ מו יוס )רט"מ מ)מ יולרתמסס
 ס) ס)מ*ס "רסיס תסטס )ו:ו רסוי )סרם'י וכו'.יוס
 סרסי( סס טור וטי' יו)רה עסירי ם5 מ' וכיוס יוסל'

 וכ'כ יוס. רט"מ כנמקרימ סריון )ס ס' ויחןרכתיכ
 ומקייס סנמר6 כסס מוסר ססר 5ריקיס מורכססר

 תקם'ס. פפי' חקיריס כס' וכ'כ כטני. כ"רכנמטרימ
 ויתן סססוק ט) רית כמנילת יסשי סורם כם'וכ"כ

 : ;כירס כם' וכ"כ , סריון ל0ס'
 קורם מותס וכם' . סל'ס כסס ;כירס כם' ב'נ(

 סמירת כסס מכות כרית וכם' . ט'סי'
 לממר . סל"ס נסס נ' ס" כית6 וכמלסמ ,סנסס
 כמטסמת ;כר כנו)ר ילר )5יר )רקרק נוסניןס)ירס
 וי)רס . רוקמ;כר

 נקכס,
 . רוקמ נקכס כמטסחת

 כטטמי סככ)י מנמס ר: כרכ סכ' מס טס".והומ
 ינומ סלמ 6סס סמ)ת נכר ילכם )מ . ו;*)סמ5ות
 סקסס ססרהור ט) יפוררסו ס)כום כי , נימוףלירי

 . 6סס כסמלת יטגם כנימוף ירכק מס ,מטכרט
 )מויר יולמ וכססולר . ל1 מוררין מורר סמרסכמרס
 יסי' נקכס כלכום ;כר תקכל סמי)רת מס .סטי)ס
 ;וכה. תסי' הוכר כ)כום סנקכס ומס . כיותר;נמי
 . כמים סמסס כמ יכימ ססלכום מרם לנום6למ
 נין ססרם יס כי טעס כי עוך . כמסס סמיםוכמ

 מקטרמ רסן נסממן וכ.ן ררכורמ רמסטר6נסמתן
 מקיף מור סור סס סמ)כוסיס סור כי .רגוקכ6
 מקיף כ6ור ררכורמ מקיף מור לכמ)יףומסור
 תמיר ס;כר כי כמקכ) מססיע רסייגו .ר:וקכמ
 סרכס נם)ה'ק סנוכי6 כמו מקכ)ת וסנוקכממססים

 : )וסטטמיס
 )' מות סירמ כן ס' נסס כ' סתסכי נבנם'ד(

 ססוככת סמרר כותלי קכינ טני))טסות
 כות) ככ) וכותכין נמ)יס 16 נתר טס סיו)רתסס
 . טכ*) לסיו)רות סמירס ונקר6 וסמות ומוסמרס
 )עסות מ סע" ט' ס*' קורם מותס כק'וכ"כ
 וסן )וכר סן כפנו)ר תיכף ו):יו)רת )סילרסמירכ
 נסס סכי סיו)רת מנרות סומ וססמירס .)גקנס
 תו)ין ס61ת וסעירס , וכף עתס)יס קכ*6סעיעור
 טס . עג*5 טס טסיו~מ סמור וסממי מלוניגג5
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 סע)ס ףמי פ' יפתי)י סי כסס ונירס נם'ונ*נ
 ס' נסס ע' 6ות סנסם סמירת וכם' . סורטס'י
 ונטע*ס . 6כומ כרית וכם' . ס"מ מ"כסמייס

 פ) פינו) )פפות . כסמו קם*כ סעי'כ)קוטיס
 נם)י כפין ווסו . )יו)רת סנית סניכסכת)יס
 ועמי5ס פינו) פפופיס )סריס פמסכיעיןססכסות
 )סס ס6ין )סס )כנום רסות )סס מין וטי*וסנינ
 )יוסור 5ריך יס ומטפס . )רס"י מר"ס )כנוםרסות
 ומטפס . )מטס מון מנר סום יסי' סלמ מיתסנסטת
 יר ס) ר5ועס סוס )סיות ס)6 )יוסר 5ריכיסוס

 כעם'כ סיר פ) תמיר כריכס רק )יר מוןת)וי0
 6ומ נר'5 וכ"כ . ס'ו רנלות ספתי ינק כמטכרכ";

 : נסמו 1' סטי'י'

 כסס כתכ סק"נ נסתמת"ם סל"כ קי' נביך"ושה(
 פוננ וכם' . מקן סי ר6ונניי)קוט

 מי)ס ס)כות פ) י5מק יסור וכם' . רי סטייסכת
 )נום כ)מ ססתן ננרי כ)כוסת גרו) סור ים .כ'
 תוע)ת סו6 כי פעו מטורכ 6מר נוין ו)מממר
 מסי)ו וסני)ס . ו)קטניס לנרו)יס ו)מתיס)מייס
 תינוק . וכוי כניס ל1 סמתו מומוק סמכיותינוק
 ממין ממר מוט ומסיי לנר ססתן כנרי ס)וכם;ס
 . וכף כימיו כטומ )כר ססתן 6למ כו סום)ממר
 כננרי ס)ך ו)סניס לסני סנכנם כ*וס'כ נרו)וכסן
 סרע פין מין )כן ססתן כנרי וס)וכם . )כרססתן
 נם' וכ'כ . כ)) נו סו)ט כיסוף 16 רטס רומולמ

 ת' מות וכר'5 . ל6כרסס מסר ס' כסס;כירה
 : נסמו תתרכ*כ פפי' ק"מ ונטע"ס . כיתמוכמ)ס6

 סלסרות נם' ע65תי כי סממ מוסי בנשבשי(
 . סת6ועית עיתס כניו סמתיסמי

 כ)כר ססתן כ)י כ'מ ילכיסנו 6ל תיגוק )וכסנולר
 עסמכס וקכ)תי . וימ" ממר מין סוס כסן טירוככ)י
 סמי)ס קורס כניו )ו מתיס סהיו 5רסתי י5מקהר*ר
 כמין )נימין( כמכו סיו65ין סמכסכת נם' סמ5מער

 ועתיס )ינק יכולין מינן וס ומקכס קטנות6כפכועות
 כנר ס) מתיכס יקמו יונק ס6ינו נרמותס מיר)כן
 כ' סתינוק כמיך ויסססף נמ5כטו ויכרוך רקססתן
 * ויתרס6 ס6כפנופות פינקפו כ6וסן ספמיס נ'מו

 נם' וכ*כ . י")ך עסס כניו ומיו ססס כןוסומ
 : כסמו סמיטס ה)כות פ) י5מק יסור וכם' .;כירה
 רכ עעסס . כ' "ו מ6ער מ'מ סכרית 1בנממ1ר4ו(

 . סי)רס 6מת נ6סס פננ)6נרנערינת
 סנ)6ו ער הצים געס *נק רו5ס סוו)ר ס"1)6

 ~נ*ש שפש רוש6 ונ6 צ רש6ס 3עש6סיוס~ס
1שש
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 ססתמוס ינר ס" )6 06 סי)ך ס) 6מו 6תום6)
 סינר 6מת ומ6מר ותסן . ססינס 1)6 הריונהנפמ
 )כם) סרוס6 5וס ות*כף . סי' )פתן ומ6כ) סי'כן

 ספתי ס) ונתן נ56נמו מסט ממלו ו)קמ .)סתן
 התמי) 6משכ ותיכף . 56נסו ס')ך ו)קק ומ5ןסי)ך
 נטם"ס וסי' , סכ") התינוקת כ) כירך )ינקהי)ך
 מם*כ מש6 ס2" י' ס" )סי) וסי' 1 סנו)ותסניגי

 : ננ,הסוך
 ינוק )6 . כ' ט'ו ססי' סנפם סמירת ב:ם'ח(

 ימ)כ כיסר6)ית 6פסר 06 מסכו"סתינוק
 סנ"ס . רם טנם )ו ומו)יך .ס)נ מטמטססכו*ס
 סס6י ס6מר מסרימים)6ן מסרשס סס5ס*ק3סס
 ר") ,ונות רוסס סו6 )נסוף מסכו"ס סיוניקתינוק
 סמיניקת ת6כ) )6 וכן סס . סכ") נו*מוסו6
 6י,ה מממת )כך ס5ריכס 6סם'י ס6סוריסינרים
 נסס סנ"ס . ממנס תניק 63 16 ת6כ) ומס .מו)י
 נם)ת סמניקס סתה6 )ססתיל ס5ריך )ירך 5יס .ס'.
 יו"ך נם9ם 1 רנ,נות 1)6 כססנית )6 טונותמיומ
 ינריס י6כ) )6 נם5מו ססתינוק כ' 'ס"6ט"

 : נ,קניתו )ו מ,יק ,ס כ) כיה6סוריס
 ת6כ) )6 כתכ מס6רי,ש) יסרות הנהנות ' בם'מ(

 ונס , וכנד ו)נ וסומיס נ5)יססמינקת
 ונס' , מ,ס נ,סר תסי' )סתסנר סר6ויסנ)י)ס
 טי"ו כי ניךיס מני)ה סמנקת ת)ך )6 כ',:ירס
 . ס6נסיס כפני ס6סס תניק )6 וכן . סמ)נמן'ק

 כ' וכס"מ . סמ)3 סמססיך מכסס ס5עסותסמור
 נסס ס' יף 6נות נרית נס' )וכ"כ , תמ)ססמ6ל' ניך )סניק מתמי) ננס 6ת )סניק סהתמי)סמחה
 תניק ס)6 וסנו)ה . ריסשמ( ו5ו6ת פיש6 יוסיסיןס'

 סס . )ך י)קוט נסס מיסיס כ'ך מן יותרתונוק
 ,ס )כ6נ , הי)ך מן )65ת ספנייסוכסעתמי)ין

 16 מתרננו)ת סומן 6ו כממ6ס סל'ו נסריערמו
 וימרמו כ)כ ס) סן 16 סוס ס) סן נ5וו6רותתלה

 : סכ") וכ6כ כ6כ נ)י סניו וי165 ונרונופרפו
 כ' 5יון כן כיס"מ כ' מסרכת סניו)יס בנשכפ'(

 ירום)מי מסס ככ*י קדום 6מך סכ'ר6יתי
 כן )ו יולך 6סר )כנו יקר6 ר*) נכיו סמתיססמי
 1 נסעו סשס סי' מכמס כיסומות וכ"כ . וימיס5יון

 ספי" ונס"מ . )6ין ככר נסס טונס נסםונס'
 וכשכ . נימום מסוס כו ו6ין )מוכרו סנו)ס .כירמ"ס
 . ס6מורי ירכי נ,ס ו6ין ומסייס כסמו ,כירסכס'

 . כסמו נ"כ כ' מ"י וכ,כרון , ס'מ כססוכמסר"מ
 סכגיס כי 6מר )6ים הי)ד 6ת )מכור סנוסניןופס
 ממל למנ מומו מוכרין ע"כ מנומס נעון'עתיס

 סו6 מורס יסר6) וענסנ 36ותיו כסון ילכךס)6
 ס6ין 6יס ר6ימ 06 כ' רמשו סעי' נס'מ .מכע
 6חיו 6ס )סס. ' נורס ססס כי יפ מתקיימיסנניו
 6ין ו),ס ומתקיימיס סס 6ותו )כניסס ססקורין

 )65ת ל1 ים , נורס ססמקוס )ך יםמתקיימיס
 6כות כרית כס' וכ*כ . סכ") 6מרת )מיילסו)י)ך
 י"נ סיי מו"ק ונס' ומס'יס נסמו טי סעי' מ'סי'
 יכ,מנינו המכי*כ כסס סכי מי)ס מכסורי נססכי
 סעי' סך רמ"נ מסעי' כס"מ ופי' . כ,ס נ,סריס6ין
 . מ,ס מס"כ רי"נ רף כר6סית פ' חי ו3,וסר .רמ"מ

 ס6יז סיס סושת ס' נסס כ' סס מכמסכיסוסות
 סני )ו סנו)ך )נן סיקר6 סמסיך הרכ 3סססכ'
 ו)סורקה מ*רס )נפן 6וסרי ספסוק ס) כ' ר)שטיף 3ר6סית נ,וסשק , סיתקייס מסונ) סו6 כןסמות
 ר6'תי ני 6ות 6ורות נ5ו5י וכ' . ונו' 6תונוכני
 0ל )מומרו טונ ,ס ספסוק סקכ) כ*י סמנ"ן)סרכ
 סס" )קמן וסי' . סרם )סין ו'וסי) סילךר6ם

 סך מולס סיס 6מך . כ' תמ*ס ס" בם"וץיא(
 6ק:ס )י' 6מר מת)ו5ן 6מך וסיסמות

 )ך 6תן )יס 6מר , וכך כך )י תן ס)ך סמו)ס)י
 6,ו)6י ונסי' . ומת מ)ס חס . סמו)ס סמדמיך
 נסיליו סר6ס ניו) מ6יס סמסתי 6ני נס . כ'סס
 3ס' וכ"כ 1 וכו' נתרפמ וסמוכר סמולס סנ1:רנוי
 )עכות סמגסנ יתפסט ומ,ס ומסייס כסמו ס'י,כרון

 : נ,ס ,ס )סמיר סמסוכן למו)יכפרס
 סק*מ סע"נ ס" תסונס נפתמי יו"ך בש"עיב(

 0ל . ס)"ט ס" חת"ס תסונת כססכ'
 מ6וך מסוכן ר") נכפס מו)י )ו סים כסןינר

 סיתן כססר ולמ65 . ספתמיס נ6מת נוס)ו)פעמיס
 ס6ינו סמו)י ממני קמ , )מם וי6מר ממ ס) )יךייו
 רסו6ס 6מך ניסס וכנר , מטיל 6תס ו)י )ךמ,יק
 ס5עו )טמ6 )סמוך הכסן מותר 06 , ו:תרפ116

 סןסו6ס ס6ין סלר6ס 6ף וסם)ס . מת ס)נענם
 י6רע 6ס סנ") ססולס )ססות )סתיר יםכיוקה
 סנטע6 3מוסן כסכונתו יסר6) מת ע)יו סמתיוס

 סכ"). וכוי ור*ת 6רם"י )סמוך ים וסונ יוסכ6ותו
 סיססס 11 מו)י )ו וים כסן ס6ינו מי כם"כע"כ

 מ"ך יף סנו)ות סניני כטם"ס וכ"כ , 11ססו)ס
 ייטכ מכסל מיו'ך 5רק 36נ* נסוית וםיין .כסמו
 סמותר ועסייס מ,ס כ6ריכית מסשכ קמ*ט ס")כ
 כ' טוך . סשם כנוי 6*6 6ס מיסר6) נגסם)ינם
 ,קן מ6ים סמסתי ו6ני 1 כן סכתנ מת*סכסס
 ססמ6)ימ מייו לסלכמס יס סיקוו ל,ס סנו)סק6ננל

יעו
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 מיכף ססומ סמו)ס מומו ויסמס )'טפר רכעכעו
 ימרפמ וממק ונרער כרמע יס" ממ*ז . מסנפורו
 כרוק רפומס ססומ ממר סיס ומים עור יסיכולמ

 מיסור כי סרין לעיין ק) יוהר ו~ס ר עכומכיסס
 . טכ'ר טון מרמימ מפכי מררכין מלמ מייורס
 סניס 1' כן למיכוק רפומס מם*כ ע*מ כסי'ופ'ם

 : סטנין כל פ'ם ר"ל מ"ן לוססי'

 יפסו ימלט ס' כסס כן נ' רף מנומ ניימ בנם'ינ(
 סילר כסיוולר נו'מ נכיס לקי4ססנולס

 ר5ופיס ולי)ומ ימיס י' כל סקרקע ט) מומו יכומו)מ
 )קוטי וכם' . נומ כמון ורכר ננריו ולמ סומ)מ

 מענ)י ס' נסס ט"ס סי' מכמס וכיסועומ . כ'פ5ומ
 יומר מסונל . נסמו סנו)ומ עכיני ונטעאס .5רק
 )סיומ וסכיס ימיס למרוכמ מ5לו סימקיימולככיס
 סרכס כסס רכוק לסיומ לנ)י סיכו . מססרמוק

 רק עליסס לססמכל לכלי רק . סטס ככ)ו)סעסע
 כסמממילין ימ'ק סכורמ כעכורמ )מככס ס5ריכיסמס

 : וכףלכמנרל

 מסיי"מ מסס5ס"ק וסם'ם מויס לקיעי ננם''ד(
 . סכעם*ט כסס כ' ממור ס'מיירוטסוכ

 ספר כסס ממוסטל מסר*ס מסס5ס*ק ככשוכ*כ
 מלונלין 5י"ט מופ*ס מסס5ס*ק סנו)ס . סמיסכמרומ
 יקכל כימו כמוך מולס מ'ו למרס ים נמס .וכון
 סרמסון למימכו סמולס יסוכ כטמ מסר ע5מופ)
 לכסמה . ססכוט מימי סרמסון נ' ניוס יעססמוי
 . ססס וירמי מ"מ עכור סטורס כמרי נןסוסט
 וקורס סכ*). סקכלס סמולס כפ5מו סיקכ) טוכויומר
 קם'טל מימטיס פקוקיס ססני סמקכ) יממרסקכלס

 ומל סמוכומ מל ררסו מ)יכס יממרו ~וכי .מן
 מ)סיו מ5 טס ס)מ וסמסניס סמ5פ5פיססירטוניס
 מס ולמטורס למורס סממיס. מ) סמייס נטריררום
 וכ'כ . סמי[ לו מין מסר סוס כרכר יממרו)מ

 סלמס מסונס ונס' . מספטיס פ' וסככמכורמ
 הכסן 5כי ר' לסס5ס"ק סמיס נמרומ ס'כסס

 : כסמו מכומ כרימ וכם' .מרימיכוכ

 ויסמ מוסר"מ 5י"ט מום*ס וסס5ס*ק שםמו(
 כמסר כטמ ממיר . ו"טמסמכיפמ)י

 קי'ט ק' תהליס מן סססוק ממר למסככ וכסלמ)ס
 טלי טסו סיייו סערכי מסרם וסי' . ומוסטםקטרני
 . ססס וירמי למ*מ סטורס טסו כסכי)י כלומרסעורס
 וטי' . סמיס נמרות טכ*ל וכו' ממ)יי ומוסטסלמען
 לטסומ סכסנו כמס פי'מ " ררום מליסונמררם
 וכטע"ס וסכ נמיורמ כ"כ עשם מ)יסו ס)סטורס

 : נסמו מגות כרימ וכק' .מ'כ

 .  מסיי'מ  וכ)קועי י' רף מנוח ניימ בנם'מו(
 כסס ס' ספ" ט' ס4'  קורם  מומסונס'

 כוסנו יסרמל סכמרן וסיפכ*ן יסורמ למס נימס'
 ו)עסוק סמי)ס סקורס ס)ילומ ככל ניטורלסיומ
 ועיין סמייס סקורס לילס רק יוסנין ומנוכמורס

 לסויק ע5טו מכוון סססטן מםוס סעטס כמט'מ'
 ממ וממס )רכר וסמך מילס ממ5ומ ולמכטוסנער
 ומוס סמירס 5ריכס סכרימ סכסעמ מסמורכרימי
 מסמייקין סמירס סומ סמט רקריממ ק*ם קוריןסטטס
 לסכומ סמיכוקמ מוליכין ססמלמרי' סמכסנ ~סומטטס
 פר כופס ויסי ונס ק'ם טס וקורין סיו)רומ לכימטרכ
 וט"ו וכון' סנומ) סמלמך ופן ססוקיס ופמרקוסו

 מכימ רפומ וסרומומ סקליסומ כי ומכרימיןמכרימין
 :סיולרומ

 יוסנין . כן י"מ סט" ים'מ סי' יו"י בנש"ע"(
 סכרימ מלמך סנקרמ למליסו כסמלטסומ

 וכמכ . מליסו כסמ ססומ כסיו יממרוכסמכימו
 טל כימיו כסמרו מסכי כז סכסנו סטעסמכררסס
 ויממר כמטרס וכמכמ לו וכרמ לרכר וכמקכמסכרימ

 מלסי )ס' קיממי קימ ויממר . פס לך מס לוסן
 סקכ*ס )ו ממר יסרמל. כני כרימך טכרו כייסרמל
 ממ סיטסו זמן כל כמילס טל סקיממ מס טלמייך
 כסמ מוסינין לפיכך סמקיימיס טליסס מטירסמעס
 י'ט( )מלמכיס סכממר מליסו סכקרמ סכרימלמ)מך
 ממר כמ סכס כו מפ5יס ממס מסר סכרימומלמך

 וכאכ . כ*כ סעי' קמ"ט כ)ל כמ*מ וכ*כ . 5כמומסן

 ומסייס סמררם כסס נ' סטין כ' מומ 5ריקיסכרכרי
 ~ס מנמ כפס מומריס מין מס כ' יטקנונמולטמ
 כטטשס וכ"כ . לסס נמ סמין לסיומ יכול וכו'סכסמ
 מומ כיממ וכמ)סמ . מנררסס נסס ממק*וקטין
 קורם ונמומס . נמולט"י כם'כ סמקונליס נססמן
 כמ"ם רם"ס קי' יו"ר טור כסס כ' ין קי' יןקין
 . פכ"ט וסרררמ סווסר כטס ומולט"י סמררםכסס

 ורומס מילס לכרימ נמ מליסו מ"ט כסס כןוסיטכ*ן
 כ5ולין וכסכילס סכרימ מלמך נקרמ וט"כומטיר
 סממס טל טומן ע"ס מניכו מנרסס כימניסכס
 ר' סרקי ועי' . פ'ם וכון לירר ליימול מיימומייו

 : סס וסכימור כ*ט פרקמליטןר
 כם רכר כומימ . כ' 5'נ רף לך סן בנזוהרי"(

 וכו'. כרימ לסמי למטלס כריסמפיק
 כמרכט טלממ וטטם מליסו מורמין סטממכסמי
 כם כר רכטי מכיין רמ וטל . ממן ומורמיןטמסין
 רמ וכיממ . ריליס ליקרמ ממרמ כורםיימ)מקן

 ועיין . ממז סרי )מ )מו ומי . רמ)יסוכורקיימ
 קנןוס"



כמאי1 ח' סימש מיהענ'נ'למימי100
 כסס סכתכ סכת פוכנ ס' כסס 'כי ס' ססי'ק"6 6כות כרית כס' . כסמו ישנ סעיי יי ס"קורם כמותס וכ'כ . 'ה6רון 'לסכי 'יוסנ 'מ63ךמייס כמיכת כישמ ונרעו * תרומס וסי רנס ס*כווס'ק
 סרכס סלומיס ל1 יס ו)"ע סכני6 6ליהו רו'6סורי
 . עפמיס מפסרה )מסלס תמומין יס 06 'וכ6ןכ6ן יסי' ס6יך מקומות כסרכס כסכת כסכימוליסססרי
 ככ) כי . 6ורותיו כ5י5י סולמ ו)ס6ר . רכיכומסס כי5וז כו 0יס למי 6ל6 כ6 6יכו כס5מו 56יסוכי כפ5מו יכ6 ו6ולי וכו' סכס6 ןה סי6מר 5ריך .כ' לך ס' מק6מ6רכ6 להנה"ק פה"ת סמייס 6ו5רכס'
 6ת לכס סוומ 6נכי הנ: כמ"ס סכרית מ63ךלכו יסלמ סכקרכ ר5ון ויסי . 6)יסו כמינת יסכסמס

 ס' כסס כי י"כ ספיי 1, סי, קורס ברקןרשםים( : 6מן וכוי הככי66ליסו
 מניפ 6ממ ונרנפ נפו)ס מתיס סכמס יוכימסמות מל6ר הכס . ינו6 נפ5מו ססו6 סככתס כסיוסוך סנפולס. מילות לכל 6ליהו הסנחת הו6 וכן .כולו הפולס נכ) סולטת ססי6 סכן כל ל6 פ5מססכיכס . כו)ו ספולס )כל וורמת ממסרתיו רמר6תימס ומס פלממ. ו)כולי לך סוורמת יוכמ סממה 6ור6'ל )כון 6ית סכיכות כמס . סרי6 סכיכת6ססרס כיס כל פל 6מריתי נמ)י6ל לרי מינס ס6י6מר ל"ט. ךף סכסררין כמס' ר6מריכן לס6 רומס ןססרי . וס לרכר תסוכס . 6ממ וכספס 6מך כיוסלכולס 6)יהו יניפ ו6יך . נפולס יס מילות ,כמס6מך כיוס ו6ומריס ומ)נלניס וסו6ליס סמועפתסס0כלס נררכי הטופיס . כ"נ סי'סכ5מון

 ו' 6ות תסרי מורס מ6מרי ,ססכר ככי בסיכ( : ססמיס כספרה 6ל*הו ויפ) סכיסס כיןויסררו 6ס וסוקי 6ס רככ והכס כ'( )מל6כיססכ6מר מל6ך לסיות נסתכה 6ליהו . סוסו ופך ספ~סמקוף
 מסר"ס יסר6ל קרוס כסס כ' קמ"ו 6ותמריכוכ מסר5"6 מהה5ס"ק רסרק6 וכ6נר6 .כ'

 סממר כספס . סמריס כסס ס6מר (לה"המק6רלין
 סקהל לכל סיכסר הסי"ה והכטיחו , לקכול 6וכל1ל6 פכירות כפלי סס הפומריס הקס5 יהיו 6ססרפור וססינ . ל1 נס סי:סר הסי"ת וסנטימו .פנירס נפל המוה) יהיס מססר פור והסיכ .מפכירות ריקן יסי' ו6ו כרית להכפל סיכסר הסי"תוהכטיחו סס )ה'ות לסכו) 6וכל ל6 פכירס כפלכרית הנטל יהיס מס סכס . ית"ס הנרול לסמךמקכ6 ס6כי ירפת מתס 6ליהו 6מר . סניסר6למילס נרית ככל להיות סי5טרך ל6)יסו סקכ"ס)ססיאת(

 סו6י3'ומרתו כי . ככ"י פל ויכסר ל6)היו קכ66סר יתמת . 8ליסו סומ כסנמס 'סמרומן ס~ס ונ"3 .וכוי
 לסכו) יוכ3 1ל6 כרימ 'כל 56ל להיות וס5ריךקנ6ס
 נסמו מילס סלכוה יסופות כמוסן וכשכ .ככ") להנעימו הם"ת סו5רך כי )יסר36 סכפרה נור0פייו
 וכעסשה מי. 6ות כית6 ונ6לפ6 . י'6 ססיי "סי' קורס מותס ונס' . נסמו ןי ספי' נ' 6ותוכך"5
 )ש6 ססיי סי סי' 6כות כרית וכס' . כסמוכקש6

 :'נסמו
 . כסר 6רס מוסל 6מר וכן כסרסירק 6מר לסרר מ5וס כי מילס פכיכי 1:ירה בבסיכא(
 וכ'כ . סמ5וה לככוך כ6יס נמ)נוסיס ס5מסוילניסו ומסייס ס)ס"ק כסס )"ן ספיי י"6 וסי' סמריןש)כסס כי ספיי יי וסי' י"ך ססיי עי ס" קורס מ~תסכס' 'וכ"כ . קר'כן כמקוס מילה ורס כסן כמקוססמוסל רס6 סנ'ל מסרשי וכשכ סמילס קורס סיטכ)ווטונ
 ימו) סמול ו' סי' פ"ך כסיריס סיר מררסכסס סקיכ רס"ך וסי' סקשכ רס'כ סי' סלוס מותכס'
 כמסרישמ וכ"כ מילס. לכרית מקורס עונל ססיסו"ל מסרי"ל נסס כ' ומכ6ן טכור פס ויעפול טסוריכ6

 : מסרי"לכסס
 06 . כתנ סקי61 רסשך סיי 6ו"ס כס' 'שםכב(

 וה ס6ין כיון כ(מכו למולו 5ריכין כ"( פלסכסומס סר ל6 ו6ס סכסימה להחיר לפפמימ ויופי)סמס וינימסו ממס חע6ס סטעסע וס פס סיפרכוויס סניר פל ממס טפספ ק6מילין סמילה קירסימיס 6יוס לסכימ הכסיס כהנו כפומ סניךכולר
 : וכוי כ6כ 1ל6 ממלהל6

 סק"מ רס"נ סי' סנרית כורת ס' כסס כ, שםכב(
 ימול* סל6 נקי6יס ממומכיסססמ"פ

 י*6 סי' קורס מותס כסי . מסכתו סספירירפו ככייתו ולק1ל מסייתו יתפורר פן"ו ק5ת ככמסכרכס קורס כפרלהו סיתססו רפ"י וכוי מקורס6ותו מקי5ין רק ככפה לירי יכו6 סלמ יסן כסהו6התיכוק
 סילך פננות תמת הכר יגימ סמוסל כ' 6'ספי'
 6כות כרית כס' וכ"כ . יסמט ס)6 כחווקה6כר להמו*ק יוכל למפן . מכונכיס 56כפותיו סיסיו6חר כ6ופן 16 . ספרלס כסס י6מוו 6סר 56נפותיופ) פן רקכ 0ל 6כק לקחת וככון וטוכ . וכו'היטכ כ6כר ויגנכ . למון נלוי כנוכס ס6כר סיפמורכרי

 : 6כרהס כרית ס'כסס
 סק"ח נמנ"6 ר' 'ספיי פ"ה סי' 16"מ בשייעכד(

 נוהניס ר6י1 6"ר נ0ס ססקן כממ5ית וכ' :הנרכה כספת כפרלה סמוסל י6מוו למכתנ
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 סלניפה נס ,ס אטעס וכף לסמיר ג' סר6ש נסכן
 . 5מ*5ה כרכס נין מרונס סססק יס" פ65מומר

 ונסנרםשמ ונמ"6 ססק5 מח5ית כסס יעקכ וככ6למ, ספ" י"נ סי' קורט כחומס וכ'כ כ; מ"סוכ"רמומ
 כ6*ר יספ 3נרי כסס ס5מס וככרמ 6"רכסס

 וכ'כ . כרכס כססמ כטר5ס סמוסל צ6חוןסמוסר
 6*5 כ' ח, סטי, רס"ס סי' יו'ר כם*ע .סיפנ"ן
 ס5וס כמות וכ' . סנרכס נטטת הקטן ערומ5כסומ
 סטר5ס 65חוו ר5ריך רכרכומ סם*נ כר6*םועי, ככנ"ס ע"ר סי' כמו*ח טי' כ' הנר*6 ככי6ורסקישט
 סוכס תוס' וטי' רמלחומ כםשנ כמ"ם סמנרךכסעס
 תוסס מילו 06 6יכמ ד6סור6 טוכר כדס"מ5יט

 רסוכר טונר דסוי מסוס סנרגס כטטמ'סער5ס
 :עכש5

 סמי5ס כ55י כסס כ, נ' סי, 6כומ כל,מ בנכפ,כה(
 מוחר כחוה"מ מי5ס 1*5 סנוורלר*י

 מילס סמכסירי סכסס סריסס כעכור 5יסורליולתקן
 6ת ווחס סריעס מכסירי כך .סמוטו 6מרוחס
 ר*5 מכ5 סנס מנ*ם כסס כ, ר, סי' סס .סמוטר
 55ורך 5סרליס 5תקן מימר 6כי5ומ ימי ו'כתוך

 פכט'כ מסרי"5 כסס כ, ט*ו סעי' סס .ססריעס
 : הסריטס 55ורך 5יסורליו 5מקןמותר

 ממכיו ומכיו ממכיו סקכ5 כ, ס, סור ב:ם'כו(
 סל6 ולסמר (סיר 5סיומ 5ריך מוס5סכ5

 6חר 3סעס כיחך הלקכ מוך 5סרליו סמי5ממוכ
 ימטמטס תיכוק 6ותו כן ססוסס כי ססריעס5עסומ
 6טוס ו5נו ו5ססכי5 5סגין 5נ 15 יסינ ול56ננו
 וס 6חר כ(ס 5תחוכ 656 מ"ו ס6רז עסויסי'
 סיתן סר ה6כר ממ ססמ56ית כירו סימסוסדסיילו
 סהומ סקרוס וימסוס סכקכ תוך סימלימ5יסורן
 ו*תסוס ססממ5ית כירו נס יקח ו6ח*כ סימלימכירו
 כםמי וימסכנו ססומ הקרוס ססמ56ית כ5יסורןנס
 כ5קוטי וכשכ . וסכס סכס ויקרעלו 56יו ק5מיריו
 סעי' י"מ סי' קורס חותס וכס' . כסמו ססרם5כי
 ס' נסס ח' סטי' י"מ ס" 6כות כרימ וכס' .5"ס
 סקרמוכיס קנלת ססו6 ס5סשק נסס סכ, 5וסומעס

 :ע"ם
 סלסנית כסס כ' מ' מות ח"כ 5ריקיס ב:רבריכז(

 סמי5ה ע5 כפיו 5ורוק מגהנ6וס
 מרס'ר מ5ר כומ מרוס יין גי סמ5י5ס כעמיין

 מסמי5ס סרס מת לסו5ימ וליטור מילו 6ת מיןומ65
 מו5ז מיגו 06 נרו5ס סככס כי כר6וי 5מ5וזו5ריך

 :כר6וי
 )6נרסס מסי נסס כמנ י'ד סעי' נו'5 שםכח(

 כ5 כי ספי5ה 6מל טו סיו5ך )י5ו סס יקי6ס5ת
 סיחו5 61*מ כ6רס טומ6ס סומ סטר5ס 15 סים-ומן
 מיסרמ5 סס סיקרמ 6'6 51(ה הקרוסס סיסמסט5יו
 כסנסתלק 6ח"כ '6נ5 5חי5וליס מחיוס כס יםכי

 סכסמה סור ט5יו תחו5 ויר6י מו וכטומ6סהטר5ס
 מרס ככט יקר6 וכוס הטהורס סלסס ם5סקרוסס
 יסרמ5 כקרמ כי וכו' 6יס קרו6יס רממס .יסר56
 (' סעי' י*כ סי' קורם כחותס וכשכ . . סמי5סטשי
 סהסט כתכ טור . כ*כ לסר נ' מטין ח5"מכסס
 וסמלהנ . ע"ם וכו, ח*ו 5היסך 16 5טוכסנורס
 5כתו 16 5כלו יקר6 6סר ססס 6ת ו5ררום5ס6ו5
 וסיפנ*ז כס"ח כ, . ע"ם וכו, סדור ו5ריק נדו5מ6ת
 וים5ס י55יח גסמו סנקר6 סכ5 מוס ים ס"וספי'
 סכקר6 םכל 6רס יסס55 5כן 5סיסוך וים5נרו5ס
 ט5 3ניו יקר6י 651 . טוכות מרומ כו יסיוכסמו
 כ5 ס"ם וכו, רטות מרומ כסס סים 6יתססס

 נורס ססס כי ירם מסקיימין כליו וכמין .סטלין
 סל6 מקסירין כיכוריס כ, מ"ס סטי' 3סשח .וכו'

 וכ.כ חייס. הס 6סר 6כותס כסס כליהס סס5קרות
 וטי, . ס'ח ככס כגסו'ם וכ"כ . כפמו'כמכרי"ח

 ': "6 י' סטי'5עי5

 וכ*כ . ס6וי("5 כסס חסיייס נלוסנת כ'כפ(
 ססס סוכ כסמו ס' 6ומ סמככרחמי

 ססי"ח סגותן סכס סו6 סמי5ס נטטמ 6ניו 15סנותן
 נמר 3ס, ו6ית6 סכן לסמת סורס כפי ס6כנרעת
 סממר ולוק*5 מזי65טסיכ יחומ5 רכילו וכו' יסרמ5גור מרמושי מסי סמטתי טשו ס' נר6סית 3ס' חייסמיס
 מרס למ מס החו5ס סס 5סלומ כח5י5ס כסירום5י
 5מרס סגקרמ סס כי כרוס"ק כמטט מססיוסכ5

 כמסר הסי*ת מ6מ מורמן ככו5ו רולו וורמיכהו5רו
 ומססר ימ'ו כ5 מרס ם5 חיוסו וכומ 5מם5ה סגווהומ

 ח"נ כמהרייח וכ"כ . חיוסו עוקרין ססססכסיגוי
 ודף . 3סמו כ*ח רף ק"מ וכטם"ס . כמ"חכסס
 ספי' 5יהיר סיסן סקורס כטכורת . מס"ח כסססשו
 נרולס ככוו:ס ויר.ם חכס ט"י הטס סיגוי כ'('

 ככווגמ ממור ויתממז מקרוסה חרמס לסס 515סמסיך
 יטכס סס . כרחמיס 5טורר מרומ וי*נוים3ור
 יו:כ"ס כעיכ ססוסיס כררך ט5יו כסרסתרכנו5
 . כסמס ס*ס רף מכות נרית כס' וכ*כ .סכ"5
 קרוכת כטל סס5ה"ק 6רמו"ר 5י 6מר וכןמהעמ

 : מסינטט וי"עיו*ט
 וסי' ססרם"י מס ע5 כתנ וקכיס יעת בם'ל(

 5קרומ המ*ם סררך 5סי . מקוס ססככויכ
ולכך ססיי ע5 וכן סטכי לנן וס6סס . סר6סון לכלוסס
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 סכי ססימ ו3מולו . 1יקרמ ככורו כער לממרולכך
 5סי . הנ' ססי' ותקרמ 5ם5ה כי ו5מס .ומקרמ
 קרמס ולפ'כך . 5כ!יכ סלך כי סס יסורמ סייס5מ
 כסס כתכ כ"ו סי' הר"ע ו3ע.קיי . הסס לוהי6
 סמ' 5כן 5קרמ סלהנו נמקוס כיכ ' ס סמרןכרי
 6ין וכוי מ3וס ע*ם סיקרמ רונה ומסהו 6ניוכסס
 5מכיו ככור מיסוע מ!ס סיניע 5מלות ס6רסכיר
 י!כס מס ומף . כי 5כן י!:ס 5מ סממ וסורוכוי
 ומס . 6כיו 5סס ממיו סס 5סקריס סוסס יס:65
 וכ"כ . וכוי סמותיסס כני יק*מוסי מתעקסתסי6

 : כסמס תתלכיט ' ס! ק"מנטע":
 ס3ן מכי כי. מי סעיי רס"ס סי' יו'ר בבש"עלא(

 ט5 מכרך מסטס מהר מו המוס5מו
 כסס כ*י ס"ן ט5 מ65 סירס סמ"מ עו"! )ן:'ככ1ס

 יריר קום מסר . וכו' הנסן סרי כורמסמורכ.(
 מומרה ססמו:5 ומלסנייו סק*ו עו'! וכי . וכו'מכטן
 סם*ך וכ"כ . וכוי מותס מומר ססורע ניוכםים
 ט*ס המוה5 ומס סנ*מ ומס'יס סנ"ח כסססק"ר
 מ! תינות ומסיס סמר5נ 656 מכין פמינו רילמ
 15 מין מ"ו ומס סק"ו כס . טכטס המיומריירך
 סי5ר מת ]קייס ו6ומר 5מכיו תיכת מר5ניןמכ
 תיכת נ"כ מרלנ'ן מס נ"כ ח"ו 15 וכסמין 5ממו[ה!ס
 סמו ויקרמ כ!: סי5ר 6ת ]קייס כן ו6ותרממו

 מומר וכססמכ כי טור סיעכ"ן וכ"כ . וכו'נימרמל[
 ויקרמ ו5ממו )י כ!ס סילר מת ]קייס יממרסנרכית
 מ)5י[ כיו5מי ס6סתמ ר5ון יסי . סכ"ס כיסרמ5סמו

 סרן כנן סמכ ]יסממ המכרך 6ומר מתוכ:ה6כ
 ]ותנ) המכרך 6ומר מיתס וכססמס ה55יו[כיו5הי
 6ומר נרו5 וכססכימ51 וכוי[ כסרי טרן כנןמ:1ו

 : וכוי סלימול[ סמיס( )מו סכטר 6ת]קי'ס
 כ:מנים כי מ' ס!יי רס"ס סיי יו"ר ננש'עלב(

 כסי כמ5כטו מסיין לומן מיי5כרמיך
 סעוסס סמטתי כ' ככ"י סק"ו טיי! וכ' .התי:וק

 . סמיכוק כפי יין סכומן כסת כ56כטותיו סו*י רח5
 ירי טם5 5-מ! סכו6 וכוי 5ך ומומי ):פוןוכוסנין
 סיטכ'ן וכ"כ . טכ'5 ו)טוהייכ 5טוס"! !וכסהמי)ה
 סממ5עיות סמ5כטוח נ' ומסייס כסמו כ'סעיי
 הגימו5 נסי סנותן סקטן והמ5כם , סיןנרמות
 וכ*כ . יו"ר כרמות וסמנור5 ר5ת כרמותכיפף
 י"נ סי' קורס מותס וכסי , כסמס נוסרי"מכלק1טי
 )תת והמכהנ ומסייס מ51ה מכקורי כסס כ"טסעי'
 כרית וכסי . !ונות יהי' ס5מ נס'1 נמ5נטו נ"פלו

 כ'י. כסס סכי כטו"1 כסס כ"ט סעיי !, סי'6כות
 היטכ'ן כסס כמסייכ 5ך סי מכות מסרי קיוכסס

כמאיך ח'מיטן
 זכור וכסי . ספעוק כסי טרי נורח ולמססומסייס
 רי למסס סמנורל כסכוסל כת3 מי5ס טרך5מכרסס
 כזרת יין וכסלומן סי"ן סומ קמי5ס ממסו56נפ
 נסמ פ' כר"3 וכ'מ יותר לכון וסומ . יו"רהומ
 סרשי 5ורת 5מסוח להנ סכן סמסתי מס'מ .מכ"5

 מסינעע 5כ ייע3 כמ5 מרו ססנס'ק3מנכעותיו
 :זימשמ

 ימולי ס5מ כ' י"ר סטי' רס"ו ס" יו*ר ננש"עלב(
 מ5מ 3:כת מממ מי5ס מוס5יססני

 רמיי מנממי ו5מ סנ*ס .. יסרע ט5מו הו6סמ5
 כמו ס3ת רמיי מי5ס רסמ רסרי לש5 ומררכס5רכריו
 סכת 1ממ55יס עוכריס כהליס' סכמס כמקרםטכורס
 תסוכס ו3סתמי . כסנ"ס ום*ך כטו*! וכ"כ .וכו'
 מסור ס3ס3ת סרסתו מריי סמנת כסס כי ט"! קס

 ספריטי סינמור סר 5מו5 מססתמי5 יריו 5ס5ק5תוס5
 5נמרו 5ממר נס מותר. יייו ססי5ק מירם מסמכ5
 י5מק !כרון 3תסוי וטי' . כ!ס ס~ס ועיעוסכת
 ס" ממושמ חי כיהורמ מרע כנזסוי וטיי . ט*!מם"כ
 כן 5סורות ומ*ו 5ט5מו נוממיר ססומ סכיכ"כ

 נזמיר פו5ק מרילוז 3כ5 לוהבק וכן . וכו'5ממוייס
 תסמרת 3תסר וכ"כ . כסכח 6פ" מו:מס כ'סס
 וכ"כ . וכוי כ!א( 5סממיר ומ"1 וננסי"ם ממ,"מ5כי

 וכ*כ . כפתמת"ם כמ"ם סק" ס5*מ סי'כסט*ת
 ועיק . סק"י תקכ"ו סיי הסק5 וממ5יתנמנ"מ
 סו*ת נסס סכתנ י' ססי' ס5'מ סי מייסנמרמות

 ססוכריס ט5 קוסימ צתרן סכ' מי סי' יהורמקו5
 עוכ יותר ס5מ . סליס ו5מ כסכת ימו5 מחרסמוס5
 סעורין כם3ת מ5מכס סעסו רסניס 3סכיס5מו5
 כ5קועי ום' . כסניס 5ססות יכו5יס רכוורמיוסם5ס

 :מהרי"מ
 מוס5יי נ' יככר ס5מ כתנ קמ*ע כ55 א בחכיד(

 נסושת וכשכ . סתו5ן יה" סטורם56מ
 45ט כעי' וכל!"י . מייס כמרמות וטי' . מ"םממרי
 ומסינ סומ5 סו"ת נסס סכי סק'5 רינו"מכ5קוטי
 סנס מוה5יס 3ני ומתיר סכ' !י סי מ"רמסרו"ת
 3*טוטות מטמם וכן . כס*ע מוה5 5סיות יכו5סמ5י5ס
 י*מ כס' סמסליות ט5 סרמ"! כקול וכ"כ .יטקכ
 כס' וכ"כ ממר כמי5ס עוס5יס ג' 5סיות ריכו5מ"כ
 רמ4, וס3ימ כ*מ רף מי5ס ה5כות ט5 י5חקיסור

 סעי' י' ס.' מכות 3רית כס' וכ"כ . וכו'מהס"ס
 טי5ס טי חשמ ו!כממ ח*מ 3סס תו"ם כהנהותכ"נ

 מ5מ מרס 3ני ני יככר ס5מ משם ממריוכסויית
 5*ע ס" מ"ו משס נסו*ת ועי' . סמו5ן יס"ספורע
 31יסועוחימק3 1' סיי מ*ר מהרו"3 סו"מ 3סו"תוטי'

ו3סי



 מיהענימלמיפם'
 יסזד וכססר כ*1 ס" ח'נ מייס ממ)ס ט~תונס'
 ומתיר סמכ*מ דנרי סרמו י5חק נימ ו:סו*תי5חק
 נסנת מרס ככי נ' 5כנר ויכו5 מו)ן 5סיות5מחר
 רן'5 ממררס רמי' והכימ וכו' ס'קסוק טוסכ5י

 מסקה ומסה מוס5 ויהוסט סורט סיי סמסרןסממרו
 : טכ"ד וכו' יו"ט סייומן

 מפו5ס מ5 ס5מ מרס כי ~י סעי' סס ב:'ך"זאלה(
 וכמ5מ יקלקל סממ כסכת ימו55מ

 סומ מס ומסי' מותר ס"6 מ5 כנר ומס סנתמח55
 סק'ס תסונס ונסתחי ס45מ סי' נמנ"מ וטי' .מכיו
 סרנס סמ5 מוס5 ;ס מס מסי5ו סנת נתוס'וכת:
 סמכ סרי מס*ס ס'מ רק מ5 5מ סכן ומכיסעמיס
 סלמ מף 5מו5 קורס דמניו כי סיסנ"ן מנ5 .5מו5ו
 סס ככו"י וכ'כ . מחר מיכמ ומס.י מטו5ממל

 כסנת ימו5 65 מטו5ס מ5 ס5מ מרס 11'5כסמס
 נליוה 50 ני כיויט מך כיו"ט וה"ס כ5קיימ"מוכ'
 מו*כ וסכטל רס"ו סיי יושר כס*ת כ"כ 5התירים
 נסס מסוכ וט"ס . ר*ס 50 כי כיי*ט )מ מנ5כ'

 רס,ו סי' ס"ת נסס תנשנ ס" ח"נ מסרי"מסו"ת
 מחר מוס5 מין מס כ"ס סי' מ"נ סנו*י סו"תנסס
 מל מ0 וס'ה . ו:וי סרי 5מו5 סיכו5 כטלמו1.ודט
 נססר וכ'כ וכוי נסנת יפרט 5מ מפו5ס סרטו5מ
 סס נס"ט . כסמו י'ט סעי' י' סי' מכותכרית
 5:5נימו סמילס 5ממר סמי~ע5 5טלטל ועותרסנ"ס
 וכו' סנת כמותו 15 דמז5 מט"נ סמטויננמ)ר
 דימות סכי סק*כ 5"ט סיי רימ"מ כ5קיטי ככו'יועי'
 סעי' וי סי' קורס כחותס וכ'כ . 5סק'5 ורונןנ,ס
 5רחלו מס'15 5סקי5 ומסייס כןס ריפות נ"כי*כ

 ו5מ מכט ר5ממ דמייס'כן סט5יו סדס מןו5קכחו
 מסוס סוסן ססתירו רנריס ני ככ55 וסוי .מסיל

 : סכש5 סק"מ רם'ו סי' טו"ו פי' .תחי5תן
 5סמיס מכודין ןי . כי קי"נ דף ססחיס ב:מם'לי(

 נחכורס מיסנ סמין מי מף וי"מ .וכוי
 . מי5ה נרית 50 מסתס כנון ס.רס"י . מ5וס50
 כמררס רממר מי5ס סעודת סייכו סס תוס'וכ'

 וכוי נתוח כסימון וסטורת ניסכס 50 מדיכסדגי5ו5
 ונסי טכ*5. וכוי מסונכיס מרס נכי סס טיםורוקמ
 סיי ככ'י ולכ5 מ"י כתנ כמ ס' מסריס מחכהדנ5
 סמוח5ין וכו' 5מ5ך וומס חתן . וכו' כמוסכותסמור
 : טכ'5 וכוי מליו סכ5ויס ו5כ5 טונותיו כ155
 כיסניס כתנ י'כ סעיי רם"ס סיי יו*ד בקצ"עלז(

 הנ'ס . כמי5ס ניוס ססודס5ססות
 כסעורת מוכ5 טמינו מי וכ5 . וכוי מנין לקמםונסנו
 גםנמו מס מג) , וגו' )סמיס נמטרס סוישר)ס

 1 03נככמא'ר ח'פיפן

 ום" . סס 5מכו3 מי5 פסונכיס סמיכס מרס נגיטס
 ססינ כסס ונמ:רי"ח סיפנ"ז ונס' . סק"חנס"ת
 נסס כי י"מ סעי' י"נ ס" מנית נרית נס' .מסס
 סעי' . ססומ כ5 כטעימס דיו5מ הנרית כורתסי
 כו:נין  וי סעי' ט' סי' קורם נמותס וכ"כ כימ*נ

 סט"ת טיי נרות כיוס מסי5ו ססעורס כטת5סד5יק
 נמס' וע.י סוריס סעורת 5טיין סק'מ תרס":ס"

 וסטסס . סכר מור נר:'מ כרס'י 5'1 דףסנ:דרין
 : מור וחורס מ5וה כרכי

 ונטטאס . נ' סטיי י"נ סי' מנות נרית ::ם'לח(
 מושס כה5ס"ק כסס כי תהקכ'מסעי'

 מת ססכוסמ 5עככנ טעס 51וק*5 מקממ-כקמס5וס
 5כסעורה סולח קוימטטר כקור'ן 5סמי5כהתיכיק
 מ"ר ורק'ק קויל'ס )ח5ה( קוומטער סקורין,חלס
 רנריס נס' וע" . הטעס ט"ס רטסיטקמסקירין
 כססר וכ"כ סס . כטעס כסמו וילמ נס'כם5מיס
 ונמסרי"מ כנגיו מור נסס י' מות ונר54 קורסחותס
 סיוט מי:ס נרית סעורת ט5 5ומר ססעכסנסטסס
 מיס י:רמ5 י5מו מי5ס נןכות כי . וכו' 5יכססיוס

 וסי' וימי. ס"ת ס5כ'ו יסרמ'5 ונכ'י סי'ס .5ינסס
 . 5ינסס ס'ס כסך סמילס סנןכות ככ'כמררט
 מ.5ס ס*ח מל'ס ככ'י ט'5 ט5י5'ס כורמ כ'ונמט"מ
 ננר'ת טמך סנמיס . 5ינסס יס כסך 5ייוסמ,ך

 : ט:ש5 כמו5יס סמס 5סמך ומנטןחותמך
 5מככנ טטס כתנ תחקס*מ ס" ב:מע"הלם(

 סס'ן טומס מלו: סע-רתכסטוסין
 ו5כ5 5ת"ח כו9כ וכירריס סמסונין 5כ5 סכרךמי

 סעסה ככטס רכס כמררס רמיתמ מסוס .מסיטנריס
 קטדנ י5חק מת הנמ5 כיוס ססעידס מנילומנרסס
 וע*כ )ססיות תורס קרכן כרר ס5מ טלסמטן
 5נרקס כרכות כירריס ום*כ סטק'ר: כס.וןכסתלס5
 י'נ ס*' מנות כרית וכס' . טכ'5 קטרונ יסייס5מ
 תוכ5 כמיס סוסס סמדס מ5וס סכ5 כתכ ריסטי'

 נוכנ,ן ונכן וכי' ט5.ו 5ס5וע ח:ס ס:קרמסקל.סס
 5סטירת 5כמ מו כס'ת כינור כמיוס 5מרסכסמכנרין
 יסמ ס5מ ל5רק: כותנין וגדומס מי5ס ונריתחתוכס
 ככרך מי מנרכין ןס כטכיר וט'כ נח:ססמ5וס

 טכ*ל: כחכס :כנוד יקחס5מ
 כתכ קינ מות מכדו"ת סוי תסורת :21צר"1ןמ(

 כןימון סנרכת מקרס סמככנ .סמ5ס
 טמר וסתס 5סמוס5 סי'ך סי' מ-5ס נריתכסטורת
 וקדסמו מ)ות מטוס ס15 ססומ וטען ממרכסן

 : סעג?נ 5כט5 ורו)ס קכדק כומ מסונסרט
 קנת ס" מפעו פמגגנ )נע) מין וולמי ,תשובה

גנו
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 . וכף כר6יות כנוסרי8ק כמכו6ר סס3כסכנד

 כמ"ם כמ1רס תמלס כקרי6ס כמו מיוכ 6יכווכסמ"ו
 כעסיית ססתחיל ומוסל . וכוי ס"כ ר"מ סי'נמו8ה
 ממנותו נ6 וססעורס סמילס כרכת וכירךסמ5וס
 סי' למ וממי' . ספורס חיוכ מין מילס מיןרמס

 וער מפת: סמנסנ כן לקנוע רמוי מקרססמכסנ
 ף פד רסנרק סלמ68 רפת לסי 6ף . וכו'פולס
 סמוסל כירך ל6 רסריין כיון סיינו לתורסלקרומו
 מוסל לכסמ"ו מכל סתורס קרימת 6מר מליןרסמ
 מ"6 סעי' מנות כרית כסי וכ"כ . פכ"רקורס'

 :כסמו
 ססר כסס כ' מ"ר ספי' מי .6ות ח*6 בד"צמא(

 ססחיס כנמרמ סכ' למס עעססחייס
 סכניו למי ל1 ומוי וכריס סנכיו מי מסרי ס"ס'רף

 ססי"ת מפסס פל לסתרפס יכול מיך סמ .כקכות
 מסר סמומן מ5ל לך וכו' ל1 6וי כ' ומיך י5וריוועל
 וכן כנוו סורמ סס סכניו סו6 סממת מכל ,י5רס
 וכולל סחלי5ס מן סוערת סכת טסר* ,רפ ס,, ל61ין

 סמחויכיס מס עוסיס מס וסכיסס וכקכותו:ריס
 וסנימ . לכקנות וכריס כין מילוק 6ין מונמ5ות
 סנניו מי ססי' רק . פ"ו וממורמיס מתגמיסרמ"
 כקנות מפסס מפומין כקכות סס סו:ריס סנסנקנות
 מנל ; 3מנ מוי מוי מ5ות פול מססססורקין
 סימ נס 6ז נמ5ות ססכל 6מר מוסכתכססכקכס
 וחור מסס מו 6ים כתורס כמם.'כ זכר כלסוןכקרמת
 סומ קסכוירות לסי לחור וכר כלסון יסלי6 כיו6מר
 כקר6ת 6סס םל 6ס" ססכליות סגסעות וכלסכלי
 פכ"ל סרס חיי ס' 91ל סכמיי כמם'כ ו:רכלסון
 5ריך סיי ככיו סכי מסלסון לוס ר6יע וכ"ל6ס'מ
 סמ"כ כניו כ' ולמס כקכות סילריו מי ל1 6וילכתוכ
 : ככמו ק"5 ספי' לקועיס כנסו"ם וכ'כ .כנוסכ"ל
 רויות ני תרמס מס כתכ ק:"ו סעי'. בבמ"המכ(

 כ ומח ת"ח כולס וה 6חר יסולתפלס
 כסליס מכנויס רכרי תמער למ סמרן פמיורסס
 למ ,סוכ וכו' וןפך ומסי מס.ך ימום למסממרו
 סמין כמססמס כתחתכו כי . מסס סתורסימסוק
 סנוסולם וסחוע וכמנור וכי'. ת"מ פנוסס לס.ותייכס
 רכיפי מרור טסוסק תרמס ומס יכתק כמסרהל6
 מל ללמור כנך כסיניפ . סכ'ל מעפס סו6 נ"כמ8ו

 ירמת סכממר סנויס ויר6 חכס רכ 6ל6 ל1תקנס
 ספין ס'. כירמת לסככיסו כרי ווס דפת ר6סיתס'
 כפסכיס לסכי ללמור ככו 6ת 6רס יתן 6ל כיס"ו

 :ועו'
 מ"ר יעקכ 6"ל כתכ )"ך רף נרנ1מ ,בטט'טנ(

 רס6 נ6 36 סכ6נור סחולס( םל סמו )סירם"יסמו לסיכיי 6"5 חכירו ע3 רממיס סמכקס כלמסד6
 כרנל וכתכ , מריס םל סמס קמרכיר 1למ לסכ6

 5ריך ס6 לסכין ו5ריך כספלותך ס' 6סריסממכס
 רמו סים כ(ס וי"ל . 6נוו וסס סמולס ססלהוכיר
 יוככר מריס כנמערי6 כ"6 רס"מ :י 6לוכרכריו
 סחולי נרס ססס 6ולי כי כ' יעקכ וכפ*ון .פכ"ר
 כמם8כ סמולי סס 3סכות סררך כן כסכילססרי
 מי סנ"ס כתכ כיו"ר סס . עכ"ל סליס ס"סכיואר
 סיכקם סכפיר מכס 56ל ילך ככיתו חולס ל1סים

 : וכו' רממיספליו
 סמ"5 מסרי"3 נסס כ' 6' ספי' קי"ע סי'במנ"א

 כסכיו וס"מ כחולס טל סנוו מתלסוכיר
 . סמו מת לסוכיר 5ריך כסניו סלמ כסממסלל6כל
 וכ' . נ' סעי' ק5"כ סיי וכקס"פ סרכ כם"פוכ"כ

 ס6ס מסמפ רמא5 וליסכמ מסמו וכספ"תכסר"מ
 6יתמ ויםלה סר0ת וכווס"ק . מוכיר לכוכיריר5ס

 כמסרי"ח . ימות כרקמ מל6 לסרס6 כעירכתסלס
 טסמתסלל כ"ר כר6סית ווס"ק גסס כ' רס6יכומ5ל
 כתכ סכ~נ ספי' וכעע'ס . ממו סס לסוכיר5ריך
 סכתוכ פל כווס"ק ססקסס קסוריס מפולסתכסס

 מכמן וכו' יסי כן סי' ל6 וכי 6מתך לנןוסוסיסס
 כ"ר 56ל ליוכר סמרס כסיכ6 כי ס"ס רסנאיסו5ימ

 סוכיר ו3כך יותר וור6י ססו6 רכר יוכירסלנופלס
 :ממו

 מכותיו כטס כ' ממנ68 סתסלס כ1סח בנמאמרמד(
 ספוסים סכרך מי ככרכתסקרוסיס

 כמם8כ טנ"ס )סחולס( 6ת וירפ6 יממרו למלמולס
 ימלס סל6 רממיס מרס יכקם לפולס ל"כ סנתכמס'
 וכיון וססער וכות. סכמ 3ו 6ומריס ימלססמס

 כמוקת םס61 ומוריס מקיימין סרי )סמולס(סמומריס
 וכיתי י6מר ומי וכות לסכי6 5ריכיס וסריחולס
 ית"ם סככור מלך לסכי כסרע וכו' ועסרתילכי
 6ל6 וכו' מ'ו רין מפורר ססו6 וכמ65 ססכ:סוכפת

 : פכ"ל טכ"ס מת וירסמ יכרךיממרו
 )סירם"י ננכייכמ כל כ' ס"נ רף סנת צנממ'טה(

 סירם'י * רמיממ כסמ6 3חיסות(כל
 6כיו נפר ססמתסלל כ' כס"מ * פלוכית כןסלוכי
 כי רכי 6ו מורי 6כי כתסלתו יממר למ רכומו

 6לסי 6מר ו6ליספ מכי רור כתפלתו ממרקלמס
 : כ8ס סמקוס לסכי נבהות ס6יןמליסו

 6מי מיך כמ ס5ילכו פס"ס ויסלח ס' ס"י פרךבם'
 סם ע) י3עוך מו יהס33 סגם9ר וכעד , ממס"ו 6מו סס ע3 סמו3ס כער לסתסלל ק5ליכיסעי

מגיו



 ס'ט' פי""ממלמושי
 165ננמאיר ת'

 כתכ ס'ו סכת כמס' . סטמס ס*ם 6ניס 6ו4ניו
 כל תרוייסו ו6מרי ורכ6 6כיי כ' מק מעיןונמס'
 . ס6מורי ורכי מסוס כו 6ין רפו6ס כו סיםוכר

 מותר למם כל :' כשן סטי' סש6 סיי 6ו"מובנש"ע
 כסס כתכ מ"ס סטי' וכתסכ"ן .כסכת

 כירוסלמי כר6ית6 כסכת ללמום מותר ו"לכר"ס
 מסכת ר6י' סטורי 6כי ומכי6 י"ר רף סכתומס'
 וכו' כסכת סטין טל ללמום ומותר . וכוי קל"יוף
 3טכת ולמין סכמטיס ותעטיס לטקרכיס לומסיןו'ם

 פתיס מלמת כסס כ' סק'ס 5'6 סי' סכתכמלמת
 כ*ר מסר*ס תסו' וכסס סנמי*י כסס סכ"מסי'
 לו ללמום מותר כטילך 6ו כר6סו סמם ומיכרוך
 )ופיין סממליס סמיקת מסוס כוס מרו דל6כסכת
 ס6ומריס סלמם סמרית תפלת 6מר תפלותטנילי

 : רפו6ות(ל:מס
 וטיסת סמרית 5ולן סיפת כי קשמ רף טנתבמם'

 ורסו6' קילורין מכל לעיכיס יסס טרכיתממין
 : נסמו קלשו סמי' כתסכ"ן וכ*כ .סכעולס

 רנליס מי רסתיית כתנ ס*6 סי' יו'ר ב:ש"עמו(
 וס*פ סק'נ כם"ך ועי' . מותר 6וססל

 סנת ונמסכת טס ומנ*6 סי סטי' תס* סי'6ו*מ
 :ק*ו

 6ות וי*ם מ6וסל סס5ס*ק מסס יסמממנטלבכ'יי
 יסתין ל*ט סמות סס ס6כל מי . כתנס'
 : ר*ל רי6ס למולי כ' רי 6ות . סלו ססתלסויסתס
 ירומיס סימליס ומור . וכמום כסר רו ססו6וססימן
 . ריקלי6 6ליכ6 כוקר ככל ימיס טסרס לסמולסתן
 ממורכ סליס ו' 6ו סי כן לטר סל סתן מל6כוס
 וכס' . מכ"5 כטוססי*ת ויוטיל וסוכ לקי רכסטס

 לרסו6'. סלו ססתן ססותס מי כי. פ*ס ומייסרפו6ס
 מר6םית לסתות סל6 יוסר 6ך ננוקר לסתותוטוכ

 : מס6מ5פית 6פס מסופס ול6סססתלס
 רנליס מי ולכ*ע כתנ 6י סעי' ל*ן כללובחב"א

 ומ"מ . וכוי סתורס מן מותל 6וססל
 למולי מותר 6כל תסק5ו כל מסוס 6סוריןלכתמלס
 כויעכך 6ו 6מר 5ורך ל6יוס 6ו סכלס כוס6ין
 טסוריס ומי' כסמס סל רנליס מי וכן למ6כלסלסל

 : עכ*ל 6רס סל רנליס כנויריל!
 . כתנ קל'ס תסו' מיו*ך סיק מ:י"ס ננשן'רצמז(

 למסות רס6ין 6ס ס6ל מטלתול6סר
 ני)רילט ט*י סלמלס מי סלו רנפס מי לסתותרפו6ס
 רנליס מי רסתיית מכו6ר וכיו*ר וסכיכ . וכו'6וטר
 )6קיר ים ר)כתמלס כתכ ונם*ך . עותר 6וסס)

 ג)עם1ס
 תסק~

 )מו)ס רק סמדר )6 וכגנלדגי 1
 ן 93ך

 סו6 06 ר6ף ומסייס . וכו' סיקון מסוסל6סור סיי ל6 לרפו6ס סותס 6ס, כת3 וסמינ .ס6כ*ס
 ; ומותר סיקון מסוס כו 6ין נ*כ רפו6סססק

 6ינו מ6כל לתוך תינוק ססתין 6ס כ'וסמרוכי
 סיר6 6ל6 ממם מילס כ6ילו ל6פי' כ' טור .6סור

 ): מכ*ך מותר נ*כסימלס

 גם6 מ*6 ו3ס' יסר6ל נ6ולת כסי כרןבמח(
 ר6ו66 ,ישע מק6רין ננסרשססס5כ'ק

 פו5 יין סיסת6 . ספסק כלי ממוטמו רס סי65למי
 כמיר6 . כו*מ וסו6 6מר נסטס 6מת מרסומיק
 לסון . סות6 מלכיס רס( מולי לכל )פי'וכוס

 : מכ*לרפומם
 וי*ם מ6וסמל מסס יסממ נמל סנסשק מסס*5בנכנ'"

 )יקמ מלמוריו סנחל סמוטס רס לט5ורכ'
 מל וילומ ויכתסס 5ינמל נמכרמלטט טס מוקמומן
 כססו6 סלו כדס ויסרס נסן 5מר ליקמ 6ו .5וטיו
 . סמכס טל 6ו כלמיריו ויסיס נפן ס5מר ויסרוףמס
 5ער ותטכול ו6לסט מורטיק6 כ6פטייק ליקמ6ו
 תטכול ונס . סלמיריס כתוך ותכליס כתוכונסן

 3רוק וכמ5מ. ססלטף טל וסלמ סל*ל כמיןכמטפמת
 סלמיריס. ולסתוס סמ5י 51יקמ לסניס כ5ל למתוך16

 סל כמוט סמ6ל כיר סורת סיטכ יקסור 6ו .כווק
 כסד ויסור כרכם ר6סו ימסוך 6ו . 6ווסמסי
 ססמ6ל רנלו מתמת 6סר ליקמ 6ו . סרכם טלוק

 מוטמו תמת 6ו סם5ם מל וילימ כמטליתויקסור
 ו6סס . קריס נמיס רנליו יסיס 6ו . סיתממסטך

 : קריס כמיס רויסיסימס
 6ת מט5וך סדסיס טלי ססמרימ כיהממובלים

 . נרול ס,ך מ*ן וכ' מסחוטססרס
 וסיס וק ריכ6ייוין על יכם 6תרונ לנרור6ו

 תרלנולת כי5ס לוכן מס סיי לטרכ 6ו .כמוטס
 : סמ5מ טלולסוס

 כי5ס קליפת קמ . וס לט5ור כן ככ*י שבםממ(
 סיטכ ויכתסו קטן 6פרומ נס מונמססי'

 לסממיר נווק וס . נרמ לסתות לו ותן קליפס6ותס
 קמ . סרכס כ6סס כסים לוס רס 6סילו רסכל

 כקורס ל6פר ויסרוף כיכסס כנוירות סמ5וי5סרוט
 6כר וכר 5פררם ווווק6 . 6פר 6ותו וית5סמוסס
 לססיר כתכ כ' 6ות ככ*י סס . ללקכסולקכס
 מלמון מליסן יסיס , פלעקין ויממר סקוריןסכתמיס
 סכסמיס לססיר כ' טור . סלננס נמלוי ס,ו5ךני5ס
 כרי6ם כי5ס יקמ . פפרילקמלמך וימטר 6וסל*ל
 סס שקיף ויוס יוס וככל מוק גמומן 6ותסוסיס
 געמ9 ווקר ו6מ*כ , סקייפס סתכ)ס ער מרפמוען

יקמליכ4



מא*ף י 6ק %*"שילמוש106
 סכתמיי מרמו ונ(ס מ0קס מסס וי65 קטיותדקורומ
 סר"כק( כלסימס )קסס )16 ס)כ )כ6כ סספוד
 ו5)יליס קריס מיס סיך תמ)6 כוקר סככ)טוכ

 סוך וממ63 . ותסלוט סמיס סיתמממ'ו עדיתמתין
 וכן . ותס)יט כלש) נ"כ ותמתין קריס ממיססלית
 ל' 6ות סס , נ(ס רני) ותסיס ס)יסי סעסמעסס
 מממס קמ . סרייכין סקורין ככידס )לסימסכי

 ו5ו6ת כסר ונורימ (ך (ית וסמן מחי כמודםסלעסס
 תכ)ת 5כע לייר ע) ותנימ כימד סכ) ומכס)כ)כ
 סממימות )סכו) סיכו) כמו מס כעודו ס)כ ע)ותלימ

 : עכ") ויועי) סיףנכדי
 5ו6ה מכסין 6ין . תמקי"ט'/כתכסי' נבכם"וץנ(

 ס5ו6ס 0י65 )סנוף מ(יק כי מסכ6סר
 ע5מו ירמון )6 סמין מוכס ססו6 6דס .ממעיו
 פור ו)סלי סל6מר מקודס )ו יודיע 66'כ 6מרעס
 כסמירת וכ"כ . כמוך )רעך ו6סכת מכסו) תתן)6

 : כסמו וכמסרי"מ קכ"נ סם"סלסם
 ל"( דף נרכית מס' נסס (כירכ נס' וכשכשם

 נורס כ6רן כליס ע) ימיסיס כרנ)יוכסו)ך
 ס) כילס )סרונ וסכלס . (עכט נע)י סקורין)מו)י
 מיס פ) יעכור )6 כ' וים)מ (וכ"ק וכסס ..סכנד
 כי5יס ק)יסי ע) ידרוך 1)6 . כרס"רסוסכיס
 כ6 עי"( סמן כיד כר6סו סלובע . ,)5רטת קססכי
 סמולמין ממיס תיכוק ר6ם ע) לטף. .ומס .סמין
 נ6ו)ת נס' . לסתרס6ות 60"6 סמין כ6 מ(ססנסר
 סי)ריס לסמין רסו6ס 5ו"ק כסס כ' קסי( סע"י0ר6ל
 ו6מ"כ 6מד יוס ולסססיק ימיס כ' כממ6ס)מסומ
 נסס כ' קכ"6 סעי' סס . כ(ס כ;דר עוד)מסומ
 ונספר י"( סעי' קס'( ס" ומג"6 ק"נ סם"ס"מ
 ו, ספי' מ*6 סי' וכקם"ע 5"מ סם" כ*ד ס"6וש5
 )סרונ ו6סור . סם)מן ע) ר6סך 6ת תסרוק6)

 )כוסיס דככיס מ6ן כתנ קי"נ דף ססמיסב:נ,ם' : סמטס ע"נ )6 וכן ססלמן פ)כילס
 ככיליס ימ(רו ו)נסו ימיס מי סמתיןו)6

 סלסם כסמירת וכשכ . )5רעת וקסס כמ)כוםססיס
 : כסמו 6ו"מ על . יעקכ וכמ)ק . כ'6ות

 כתכ כ' דף מנינס נמס' כ' קנ"נ ספי' שםנא(
 . מכירו )סלי , מ6וס דכר סוס יעסס)6

 מכירו. )סלי ירוק 1)6 . מכירו )סלי כילס ,יסרונ)6
 כיס 6דס ים6) )6 כ' כ"( דף מ5יע6 ככ6כמס'.
 וכ' . מ(לו מוכר סו6 כ(ס כי )מכירו ס)וו6רלקי
 6דס יתן ס)6 קכ)םי וכן סנשס סלסםכסמירת
 רפו6ומ כססר , (ס מטעס כממלס סכין)מכירו
 נ6ו)ת כספר וכ"כ , סמקיד ר"י כסס כיפס)נושם

 ן ססנולומ ונססר . מסס ~)קט קי נססיסר6ל
 מסערות תקמ 06 . (ישפ מ6וסע) מסס5ס*קונכ"י
 )מי . )כ) סלוי יכי' 6דס נ5ו6ת ותס)יך6דס

 : סקדיס מ)נ יסתס דס מסתין 16 דססרוקק
 )תו)עת עוף דס ססוכ כי ס"ס דף מו)יןנבנום'

 ססונ6 ויכרמ דמ6 דנוורמ ססתןס6וכ)ת
 6(וכ 6נידות ילימ לנו)יס סים כמקוס . עוף)דס

 נס' . וינרמו נפרית עמר י~רוק 16 סססכמקוס
 ל6מרו דכריס כ' ססמיס מסכת' כסס כתכ(כירס
 ריע מניע . סליס מ5סי) . קל6כיל( )סקוריןכסוס
 * (רע ומרכס . מעיס ככלי כיליס וסורנ .וסתן

 . )קו) וטוכ . 6סכסומכליס
 כם6דס כרנס )סתות סכנס (כירסנס' כ'נב(

 ויסתס וינ*מ סימהין עד מ6וד ו5מ6עיף
 ל5לן ימהר 6) ה6וד )6דס כסמס וכן . מעטמעט
 יסר6ל ונ6ולת רסו6ות כס' סס . כמתון רקנופו
 חמיס 'מיס יסתס )6 ועיף )מיס ס5מ6 מי כ'וכוי
 דסקיו סל קריס נפיס מעט סירמן עד קריס16

 וכ"כ . ססתיס 6ותו )ו י(יק )6 61( ידיוסנסתי
 נע) מסנכ"ק מם)י ס' ע) )קוטיס נססנמסרי"מ

 וס' דנסור6 כו5יל6 ס' כסס וכטעשס מדילוכ.נלשי
 סמסיד ר'י נסס סמיס נ6וום נס' ונ"נשם : (י"פ כנוי מכע) לממדיסדכריס
 6וכסין עסכ תכס) ססיל*ס )כ6כ נדו)סרסו6ס

 )המ(יק טוכ ונס )סתות )ו ויתן מ6סטייק5ילנפן
 כתנ (*"ע מסס יסממ מכעל וככ"י . סכ"דס(כרון
 5מר מפט ותיקמ 6"ל טפרסעלטין כ6סטיק קמו(")
 16 . 6מת כטיסס ודי סל") דרך ס) לפנע)עךס) סמן סכו6כ נסן יתן 16 , כו"מ סכסס סרונתמיד ותסלוט סכו6כ סן ע) וסלמ ס(ס כסמן ותטכו)נסן
 כיין ותד)יק סרף ס"ן כתוך ותסיס כי5ס )וכןתיקמ
 עכ"ל. סכ6כ ע) ותנומ כי5ס ס)וכן סיכם) עדסרף
 ע) כסיו ו)סוס טעע ק6מי)ין )כם) סטוכ6ס"מ
 )מרומ טיכ ונס . מ6וד מס כססו6 סכו6כססן
 נס . טינט6רי6 ייד עס סכו6כ ססן סניכסנסר
 : הממך 6ת ו)רם6ות ממתך דס )ע5ור (סטוכ
 סו"ת כסס כ' סק"נ ננ6כיט משמ סי' בין"ושנג(

 סכטלס תרלנו)ת . ס"6 סי' יעקנסנות
 סכנס (כיס מיס ס) ק~מ י65 סכטן וכסתיממ5כס
 תרלנו)מ ונס כסמו כסתשם וכי . (יכט וו6סירסקורין מו)י )ידי ממלס ס6וכ) יכו6 ס)6 ממלס)6כו)

 וסומר רנ)יס מו)י )ידי )כו6 יוכל כי ננסספ)6כו) נ(סר יכי' סתממון כע5ס 6סי)ו נסומותסרנ)יסס
 כסמו כי עי' כישמ וכ'כ , פסס יר0יקנסגו

וכמקדס
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 וכססמיס ומסייס כסמו סק'כ ע'ס סי' מעטוכמקדם
 סס תסוכס נדרכי ועי' . סכלס מסם מיןנסלסוהית
 . סלוס סמעת סואת כסס ומ'ם כסמו סכ,סק,שנ
 סגפם וכסמירת כאמ סע4 כ' כ)ל כהכשמוע"

 : סכ"יכסס
 . ספלימס כבס קכלס עפ*י 1כירס כס' כ'נד(

 רו5יס ססכלכיס 3מי פסמ מר'סנולס
 רקרוסס ע5מות תסי"ו כי ים לפליסס יממר)לסכו
 יכוליס מין ומי*1 דטוממס ע5מות מסי"וויכט)ו
 כלניס סננולי כי כשכ תסליס סס' סי' ווסו .לסויק
 תם"ו ססס ע5מותי , כל מפפרס . מעסס ומסונו,
 מלסמ ימנור ע'מ . כלל לי לס1יק יכוליס מיןומו

 כמכודת וכ'כ . עכאל ע"ו נערמ ויועיל עללידממיר
 סנולות פלילי וכטע'ס . "ד סע" ממת כףסקורם
 . סרמ"ע כסס 1כול'מ טוכ סס כתר וכססכסמו
 וכשכ . מייס לכ כסס ממר סוי כםס יסרמלסנולת
 . ספסוק ס" ממוסטרמסמלמ מסרשם סס5ס"קנסס
 לפרת סנס כתכ ויסכ פי ספר ממרי סלותןוכספר

 : לכטלס ויועיל וו סנולס יממרמרעיס
 וכנמרמ . ע'מ פ"ו דף מ5יעמ ננמ בנמ'נה(

 מכרסס עד . כתכ ע'נ ק'ו דףסיסדרין
 מכרסס כסדי למסתעי כמי דסוס ממן וקיס סי'למ

 כסדי מסתעי י5מק כסד* . י5מק כסדיעסתעי
 . וקלס וסוס רממי כעמ מכרסס מתמ .מכרסס
 כטמ'ס )וכתכ . כימיס כמ וקן ומכרסססלממר
 תולדות ס' יפקכ ימלת כסס י'מ סע"כלקוטיס

 מולסמ סוס למ יעקכ עד . וקן( לו מין סריםלכן
 ויממר סיממר מולסמ וסוס רממי כעמ יעקכמתמ
 סוס למ מליסע דמתמ ער . מולס מכיך סלסליוסף
 סלמ' ומתסמ רממי כעי מליסע מתמ ומתפמדמלים
 דמלס מכלל נו ימית מסר מליו מת מלסומליסע

 : ממריתימולי
 סמעון ר' כ'. עשכ ט*ו דף נתימ ננמ בננמ'נו(

 )מרנליות( טוכס מכן מומר יוממיכן
 מולס סכל מכילו מכרסס סל כ5וומרו מלויססיתס
 מכרסס סיפטר וכסעס . יתרסמ מיד מותססרומס
 ממס. כנלנל ותלמס סקכ'ס לטלס סמולס מןמכילו
 כימי וסמ ומ'ת . מולס סכל כרס'מ סתוס'וכ'

 כככמ כדממריגן כעעס מו)י סיס )מ מכתימכרסס
 ועד . מו)סמ סוס למ יעקכ דעד . ססמ5יעמ
 ומ5ילן . )ולתרסמ( ומיתסמ דמימ)ם סוס לממליסע
 ורשי ורשת . מיירי מכס סל כמולס דסכמלמימר
 סל מו)י סיילו ןמימלם סוס )מ יעקכ דעדמפרסיס
 ו)מ מיתס ם5 מולי דמימ5ם סוס ומילך מכמןמיתס

 : עכ'ל מ)יסע עך דמיתסמסוס
 כסס כתכ כססמסס מ' סע4 כלקוטיס ב:נפע"הנז(

 סתוססות כעלי ערכותייו וקליסדעת
 . סכמס על סס כ'מ( )וירמ דסירם9י סמ עלושל
 עין סרס כו ססכליסס סכעס על סס סילדמף
 סוס למ יעקכ עד סס כנמרמ דממר וקסס .סרע
 מולסמ דוקמ דסיייו ממורלינם רי ותירן .מעסמ
 מדס ע'י סכמ מולי מכ) סמיס כידי סכמממולי
 סרע עין מממת סכמ מולי וכנון מרכ מכותכנון
 ~דסמ תירן וכמוקעו . יעקכ קורס סוי סכמכנון

 מכ) דעימס מולסמ סוי למ יטקכ עדד"מרילן
 וכם' קודס. סוי סכמ כנון ממר דכר מממתמולסמ
 מ*ר סמולס מת לכקר ססירם" מס כ' מססקסלת
 נ"כ כמ . ס" למילתו סליסי יוס מללימ כרמעמ
 מכ"מ מ'ר לכן מולסמ סי' למ יעקכ עד סמלתרן

 : מלס ו13ס ס" למילתי סליסייוס
 סינרמו מיוס . כ' סס מליעור וו' בנפרקינח(

 וימ" מולס מדס סיס למ ומרלסמיס
 סלמ' ומיס ומלס יסודמ מלך מוקיס סכמ עדממליו
 לסני מתסלל וסי, למות מוקיסו מלס סססכימיס
 למ וכור ס' מימ סעולמיס כל רכון וממרסקנ"ס
 סיממר לו ולעתר ונו' לפליך סתסלכתי הסרמת
 . וכו' סיס עסיס ממם ימיך על ימיס מוסיףסללי
 ססרקי כי וס מת 1: טותריס סמממריס יסיווסלמ
 וכמעת למוקיס סיתרפמ מולס סמופת מיימסדרשמ
 דפד י'ל . מוקיס קורס ססי' מליסע מ5למ5ילו
 ממריו מכל כ)ל ומתסמ דמלים מדס סי' לממליסע
 ומסכמ . טכעיס כרפומות כמלייס מתרפמיססיו
 ומולי . תפלס ככמ סיתרפמ מולי מידסמוקי'
 רופמ ס' כי וסרמס רפומות ספר ניו וסמטעס

 : כ' י' כרכות כשכ לכדומוליס
 מ"ר מלכסידרי מ'ר כ' מ*מ וף יוייס במם'3ם(

 ממליו עומד סמיס מין מכמ כרמיימ
 לכל ססו)מ סלממר עתותיו כל לו סמומליןעד

 יוממ כמם' . עשם וכו, תמלומיכי לכל סרופמפולכי
 רפומס סמ3ימס תסוכס נדולס מממ משר כיפ"ו

 וכו' לדכס מוהכי מסוכתס מרפ5 סל5מרלסולס
 . ס'מ דף לדרך 5דס כס' ועיין . ספלין כלע"ם
 מרכעס י5מק מ"ר כ' ט'ו דף ססיס רמסכמס'
 סילוי . 5פקס . מרס סל דייו נור מקרפיןדכריס
 ומעסך עד סעיין כל פאס . מעסס וסיגוי .ססס
 כמס, . משכ רף. לדרך 5דס כם' יכ"כ . נדוללנוי

 יוסף רכ יתיכ דסשמ כתום' עשמ מ' דף כתרמככמ
 דסוי עסוס טעממ וכף כליסתמ )כי סרנמ דגדככ'

 1י--

כמי



מאיר ח' סימן א'הרו'תענינילכמדכ1י108
 ס5מי כסס 6ו"מ 50 יעקכ כמ)ק וכי . קרכןכמו
 ר6וי 6"כ תמיך כו מ5וי סקכשס דככיסכ'כ5כור

 : סכש5 וכוי תמיך כרות סססי5קו
 ירומ5יס ם5 מטנם כי 195 יף קמ6 ננ6 בננמימ(

 סיר וירום5יס 6מך מ5ך ום5מסדוך
 וקן 6כינו 6נרהס 50 מטכע . 6מר מ5ךסקוים
 סירם"י . 6מר מ5ך וכחי5ס ונמור 6מך מ5ךוזקיכס
 י5מק וכתי5ס כמור . וסרס 6כרסס ווקיכס(קן

 י6סור 5ירות 13 סה.' 65 סתוססות יסי' .ורכקס
 סמטכם 50 כחוכ סי' כך 656 6יס 5ורת05סות
 : וכו' וכתי5ס כמור 6מר ומ~ך ווקינס וקן 6מךמ5ר
 כמחסטם )6יס סירם"י כנ יף נרכות נבגכן'6א(

 כמנ"6 וכחכ . 6סות6 5וערסרני5יס
 מסות6 15 6מר ומכירו סמחסטם מי סק'ו ר"5ס"
 תסי' כרוך 15 י6מר מ"ו( 5מיחס 651 רסו6ה)סיי
 5מך 6וח כך"5 )וכ' ס' קויתי 5יטוטחך י6מרו6מ'כ
 כסס 5ססי"ת ו5ה55 5הויות סמייכ סי' "סמ"

 ט5 יסמתט55 5ס5ן( 5י תטוור כן טתס0סו00תכי
 וו"5 סקי"6 קם"ך סי' כסמ"נ וכ"כ כ6ה"טוכשכ ס"י סי' ס"מ ככ"ק ים"ם . תמ5ס כטכס סו6מכירו

 5יטוטחך ו6מ"כ תסיי כרוכיס תמ5ס י"5סמתעטם
 כקם"ם )וכ"כ סתמי5ו. יכס וסוך תמ5ס יכ0נסמך6
 נסס ס6ותיות ססר ונקם5"ס * סי סעיי ס"6סי'
 וכפס מנ"6 כסס סק"נ ס"ס כ55 וכתושמ :רסש5

 6ות וכ5'6 כסס חם"ו ססי' וכטעס"מ .6מרוכיס
 כסס נהסמטס מ' ססי' וכ5קוטיס . כ' ס0י'כ'

 מתפטם כס6מך וסטסס . וסמ"נ( יר61סרקי
 56יפור ירכי נסרקי כ' 6סוח6 16 מייס 615ומריס
 6יס סי' 65 ו6רז סמיס סנכר6ו מיוס כ.כסרק
 וסי' פוטם סי' כסוק 6ו נירך כי' 6ס 656מו5ס
 וכקס 6כיכו יסקכ סכ6 סך מנמיריו יו65תנסמתו
 56 ססו)מ"ס כ5 רכון 5סגיו ו6מר רממיס ו6ת50
 ניחי ונני ככ* 6ח ס56וס סך ממכי כססי 6תתקח
 סמ5ס סיכריס 6מר ויסי סכ6מר סקכשס 15וכטתר
 כ5 סך5ריס וסמפו מו)ס מכיך סכס 5יוסףוי6מר
 כינרמו מיוס כמוחו הי' ם65 ותמסו ס6רזמ5כי
 מייס כפטיסחו 5ומר 6יס מייכ 5סיכך ו6רןסמיס
 סכ6מר 65ור 5חייס סזה סמות סכססך6סות6
 מוסח מכמס כר6סית וכ9כ . 6ור תס05טיסותיו

 : נ' טטר56י'
 סכסטר ס5וי 6כין 6"ר . כ' כשטיף קטן מוסך וננמר' . ס"י דף כרכות בנבן'סב(

 5ם5וס 5ך 6ל6 כם5וס )ך 15 י6מר 56ממכירו
 ס5ס 5ם5וס )ך )מסס גו כ6מר יתרוססרי

 כם)וס )ך )6כם6ס )ו ס6מר יוך .וה55ימ
 : סק9ט ק"י סי' כמנ'6 וכשכ , וכת5סס5ך
 סוף כ5יו גום6י יטקכ וכעיון 6ניוח נמיוסיוסי'
 סי' סיכ וכם"ע וקכיס כפטרת 1כ"כ . נרכוחמס'
 טוכ 5ירך כיו65 6"1 נסס כי טוך , ט' סעי'ק"י
 כדי רכוחיו ס6יכס 6סם"י ססיר מניו5י רסוחסיטו5

 * סטו"ק כסס סנסם כסמירת וכשכ ,סיכרכוסו

 ד סמקפ 5מי יוק6 יוה כי מוםשק מס' סוףוכרין
 וכ"כ . 15 מויק סיכר 6ין מקסיך ס6יכו מי6כ5

 וכחנ . כסמו ונסנ"ס כ"כ סעי' סכססכסמירת
 מי נווי6י . וו"5 ק"מ יף מ"6 מסרי"חכ5קוטי
 )6 וכוי6י כיכר יקסיך 56 כם5וס )ך 15ס6מרו
 מ5 כווךמי מכירו 6ת ססופר 6ים 6כ5 , 15י('ק
 מ:מו"5 כ6וסרמ )ם5וס 5ך רק כם5וס 5ך 15י6מר

 : 0כ"5כנמר6
 סט"ז 56יסו יני תנ6 נ:ס כ' 5ייך 5יס בנם'סנ(

 6ין 5ויס ססכר 55ויס כוסין לומר.ר"6
 נכל כחנ סוטס כמס' . מסקכ"ס וסכרו סיסור15

 . ק"י ס.' נסם*ת וכ"כ , כיו:ק 6יכוסמח)וס
 כוסטים ס' סמזקיגו כסס כ' מו5ין מס'וכם5ס"ק
 מת 5מלוס מכ6ן . ונו' ר6ו. 65 וסיכיכוכססוק
 יחט)ם סססו)ך סך כמקגנו 5טמוך ס5ריךמנירו
 יף וקס)"ה ס"מ סי' וקם"ם סיטנ"ז וכ"כ .מסיכיו

 כרס ס' נסס ק" סיי מ*יס כ6רמוח וכ,כ195
 סירך מן סנ6 6"ר כסס ומסייס . כסמו סכ'ס)מס
 ס)וס 5ימן ו6ין . ס5וס 15 . כות:יס 6ין הסרססמוך

 סכה כקרמ וס י6ין סרסס 3חוך סיריס5ס6כסיס
 וסנ6יס סס מייס נ6רמוח ומסייס . הירךמן

 סלוס 5סס כוחכיס 6ין )תמוס ממוןכסכת
 ינק ומסנור 5יק ירכי מססר קנ5ס כ'ונ5ק5ס"ח

 וטיין . 5כיחו סימזור 5סמ)וס סכוס0 י6מרס65
 מהס"ם נסס רסקנ נ6ר כסי וכ"כ . מ69כמסרי"מ
 : ט"ך סי' סכטס כמ5ת סושח כסססכי

 ניח6 כ56סמ וכ"כ . ס9כ 195 דף נקם5"ס כ'סד(
 סמ5וה ס5ויס כחכת וו"5 סמיך"6כסס

 כמם"כ סמו ססכיכס 55ווח סי6 )ירכו ססו)ך5רטסו
 55יקס מס יכר יחן 5ירך ססכו)ך וטונ .כווס"ק
 סחיך*6 ומטייס . יס)ך 5סכיו 5יק כיכחיכמקויס
 5סי יכס כססר וכ"כ . כסניס כרכח 5ימרסטוכ

 וכ": . חנ6י כ65 כרכס סהו6 ומסייסמסחיך69
 וכירס נס' וכשכ . ס"מ סי' ונקם"ם . ססנו5ות3ס'

 מתוך מוס זס יסריו ם65 :מקונ5יס נססומסייס
 505וך 6"מ ו6ס . ניו)ס סככס סו6 כיסכ:יס
 סמירת ו3ס' , כקם5"ס וכיכ , ססריס מקויסיככס

סיסט
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כ.אקא ה' סימ, א,הרוהענע,רמימזי ן10
 ויסיס סליס יתירס 6יתס יטיל ןל6 . תתולוכסי

%יי%%פ,~
 פכירס )רכר ח"ו 6יכו הס נם)ס ר5ון 5טסות5יוסר 5ריכס ס6סס וכן כ' ס"ע 6*ר רכ* וכתנ6 .סיו

 ::וכ גס1צ"סס;סהי"יצוסליןר,ק
 זגותרמ

 : וכוי5"יכור
'ו

 ט)יית ח"כ וכטם"פ . ליתור טלילי נקסל"ס כ,עא(

 רף סס . כק סטי, ר' ס" סס 5קועי ופ" .רם"ז סיתן סיך סי' . ת)תורו כתסכח וין65 סתוחססר סתליח תי פ) סונור וסו6 רסין סותר ר"ת וסו6ס"ר לקר6 החר ת)הך סיס ס6תת )חכמי וירום .תס: :.; :שלג;ק2"":" ננינו" ":י 'י"מ

 : קכלס כס' וכסרט וחמיתסכסחיחס סססר )גסק ),כרון סנילס כ' י*ן ספי' כ"נסי' 6"5 כס' . 6)1 תטכיניס כ6ריכות סכ' תסרנכ"ס תסלת סרר ה5) סס כתסרי"ח פור יפי, .וכו' רכס 6סכס לותר )זכרון סנו)ס כ, סם4ו סי'כיו"ר רם"6 וכסנסות . סכחס כנימטרי6 ס)"נ כי5זכרון סנו)ס וסו6 רוקה רהסון כסלנ סעתיס סלססכס5נ ת5חו סירחן ר6סון יוס סרר חסיריס תסנתוכסס כסתו ח"6 תסרי"ח כלקוטי וכ"כ . (כירס כס'כ' ססוסקיס כ) וכ"כ לסכחס קסס ונ"כ סכנס סו6כי כ6חר ת)כוסיס כ' ילכוס ל6 כ, ס5תס קס5תכס' )סכחס סקסס 5סרניו 6רס ינר) ס)6סקרוסיס ססרי' כסס כ)קוטיס כלסו"ס כ' . רפ תכ5 ,יסתרכי *'ינ:;:!ש.%שע"
 רכריס טסרס כ' ט"כ י"3 רף סוריוס בכמם'עב(
 לסטמיס יסיס סתי רכין כנמ' סס ותסיק .רק5עש ג סכי כין לסיש סתי כין . כ)כיס סכי כין 6חר6יס יטכור 1)6 סירס"י . תתת5טין ו5ח . 6נסיסכין נ יטכרו )ה סירס"י . תת5טין 6ין ס)סס רכלן מעוכ' קי"6 רף ססחיס וכתס' 6לסיס, סכי כין סטוכרתוס6סס ן נסיס. סתי כין וסטוכר וכו' 55יתורקסיסי

 : כוס )יזסר .5ריכיס פ"כ ח"ו נרו) חו)י )סו)יר ויכו) רטס טין65חר )יתן יוכ) נס זכירס כס, וכ' . כתתוכו 16 סוכג כן סן)ט רפק טין נרות 6ילן 061 . 15תזותנת סרינס 16 רס סכלת . תירי )ו יטסו 5"ו6ס . תנוסו תזוז 1)6 נכסס סן לרות 06 לסיססתי כין סטוכר וז") ט"ר ס"נ רף חרס כזסרתכו6ר כסיס סתי כין )פכור נרולס וסכנס סס סיוס"סוכ' . ח"ו לרפס רין נזר תורס כי סת6ל כ56כטותיתין
 וכו' יסכור ל6 כ' ס' 6ות סכסס סתירת בם'עך(

1
 כתוטסות תת5ריס תו5י6ס 6) סירס"י . נ")ולססיק נ6) נסתח תקכתיס ת6י תת5טין ו6י . כ'ססחיס כתק' סס . סכ") ר") כיניסן טוסס תריכסלרתס סיף ו6ס תסס 6חר סורנת . סי6 לרס תח5ת06 6כסיס סכי כין לרס הסס תטכור ו6ס

 תקן )ו 6ין ו6ס כירו תקל יטו) 6זי )טכורסו5רך ו6ס . טוכ זכרון ס' נסס סנ"ס סס סנסססתירת נקסך וכ' . וכו' 6סיאס 6ס"ך 6ס'"ס ר"תהה"6 ::: נ'צ' .צנ::1'גי::ימ 1)6 ורכר יטסס ול6 6תר ססו6 ויתגחס הרסונן ויכזכ ה) "יס )ה סירס"י . נ)6 ונססוק כ)6לסתח ",נ . פפי"1 תה ,1'5ר"1 ).פקג ."מרנפת
 ': ר6סו כס"תי6חוז

 ן
 כס, כנ'עה(

 סו,ט נסס י"פ ס"ק מ"ו כ))וכתו"מ ס"ס סי'. חכתס וכיסופות . ז14רס

 נ'בג. "פ"" 'סצ::,ב:גגי::"יי תפנור סל6 וכוי 6תרתי וסתמ וז") 'ט ם סכו55ספר מיט"מ כתכ . נו סולט רטס סין רית ווסרנסס ססכיה סס היתן פ5סמ ןם" . סנלס לירי לכ6יוכל
 יהומי י

 סכווכות כססר וכ"כ ר"ל. ר6נס 5ירי תכי6רזס ותסייס וכירס כססר וכ"כ . **ר סרק 6תתססתי ינוק כתטכר רכ"כ . וכו' כפליון כטולס נרו)רין סיך סיסכיתו ירך סל )6ות וסיו 6חותס 656סס תסולכות ירות. סתי' 56כם לס)כ תטסס כס 06כי
 %ן'ךסנך ס ";י נס'";(

 יתג ע,"

סנו)ס
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 אזהיות.ע"מלמלמי112
 מי6"

3שאיף ף
 סיסמרו וסנויס נונוגו ספירס סנויס 5תוכוימוור 61מיכ ר6סון לכלי ונומ$ס כי$ס ימן ו6מ*כ6מר
 סנוה,יק כלי ו6ותו קען 6מר ככלי יתנס סניככ5י
 סנסות כרעכ"ס כ"כ . רכיטית ססיפור סו66ותס
 סמי5ו:ס סק5יסס פס ונומ5ס ני5ה רכיפיתסיעור כ' קי"נ ס"ק 5"1 סי' 6סריס ככית . המת"סכסס כ6ן כנום"כ כ' ססמיס פל וס55"מ . מירנו'ינווכי
 י"מ סטי' תט"כ ס" ססמ כסלכות הרכנם"ט וטיין . כספו סק"כ כקכ"מ וכ"כ נינוכותככי5יס
 יכנונמת . 6' סטי' מ"נ ס"כ סי' וכנו"י . כיסטי' סכת ס5כות 5קוסי וכלסו'ס . קכ"מ כ5לוכחי*מ
 כ' י"ו סטי' . כוס( נום"כ כ"ס ס"ק ט"ו סי'סכת
 כתכ ס"ס 5' כל5 וכמי*6 . סק"כ ס5"6 ס"ססקל כנומ5ית טיין . נויכיכו כ"ר רסו6 וממ .סק:"ס ס"ס כסי' סס"ר . נויניס י"מ סו6 נו54סיטור

 ם5"6 סי, כנונ"6 מכ5 . לסמנויר יס תורסרכ6יסור
 כ"6 סע.' . חורס כ6יסור 6ף להק5 ריס כ,סק"כ
 : י"נ 6ות כ"נ סי' תורה רטתפי' וח5י 5טנסי-מטסטר כני רהו6 6'5מסל רסו6וי*מ 5טנסי-מעסער סני רסו6 6ונוריס ים 6נורלכ'
 ליסער סני סו6 ח5ס סיפור כ' כ*כ סיי' שםפכ(

 הנודס לסי וסכ5 כנוסק5 ככר סומ נווכמרוקפמ כנוסקל ק5 סו6 נרופ יקנומ , רעקמ וטסרס6'קי5מ נינוני סו5ת כקנוח ונוסק5ס נרוסס .ול6נומוק: תסיי וסנודס . י"נ 6ות עי' .ומונוס
 סוס נוסיטור וככס5 כיכס כל6 יטו5 סוסרפ:יטור כתכ קכ"ו נון ס 6ו"מ וכמ"ס . סנוסק5 לסי651

 : סכ;5 , 3כרכסיטו5
 הו6 כך קסן נוססר לירט ,כירס כס, כנ'פ:(

 נופרכת נוסחיר"מ לסי רכס כס' וכ"כ סס . וכו,ד, סומ ת, . נ' סו6 ס' כ', הומ רי . 6חר הומק, כו5ס וכן כ' נוס'ק כ' . 6מר קסן נוססריור נון תסטס. סו6 ט' טר ממר סומ 6ינון
 . ס' כרכת כ' . המי נון 6כר מ' , 6"ככמותיות רנוווות נמ נני סנ5סוי נו5ות ין ו . ר' סעי'ו'
 פני5ס 3י5ית מי : דרבנן מצות ז' ,סנסררין כננור' וכ65יס ססירוס טל 6ף וי"מ , נ"פ ונותו' . כנדס ט"ו וסת ו' . סרנס"ד ה' . ר'נין ד' . נו5נ'
 נו5ות 1' . ה55 קרי6ת נו5ות ס' . יריסנטילת נו5ות ר, , חנוכס נר נו5ות נ' . סכת נר נו5יתכ'

 : טירוכין נו5ות ו' , רכר כ5 ט5כרכומ
 וסעי' 5"ר סע" ל"ס סי, הדשה נ:שמלהפך(

 גסר נורק פ"י כמכנ"ס
 5"ט סי' תסוכס כדרכי וג' : נורנים ס' 6ת41רמ

 1"5 ססירס"י, נוס מי פ" ע"1 פרוסיס ני סט"נסשק,
 רכיס נוינויס סנויס יר6 סיסי' סיכ ו' ק'כנמנוי'
 סכיסר6ל. וסנרו5יס סרכיס ס6ר נוכל יותר סנויסיר6 סיסיי ימיימ 6כן נסס כ' סי' . סס כמ5'רותוכ"כ
 כסס ססנוע סכ' סק"ס תורס רטת כסס סנ'סי'

 סמיס ליר6 6ותו סימעקו נרניס נוסורסססיסי' נו3וסס6סס הנס"ק כסס ס6נור לכוכ רק'קסנ6ון
 6ור כס' , נסנוו רי6ס נור6ס כס' וכ*כ .סכ*ל
 סעי' ס"ו סי' סמורס טנוור סמסירס נונוסר"ססיסר
 סנומנויר. כמ לט5נוך 5תסוס מר6ס לטו5ס כתכט'

 : עכ"ל סנותיר כמו65מריס
 ס"ר ככורות מס' קרסיס סרר במשניףתפה(

 רן ונוכ6ן וו*ל. סכרסיור6 כ'נו"ס
 וכ"כ . כסרס סננו65ות פל כנוו סריסס 16גכלס סננו65ות פל סכר סיסלו 16 . כ5ל סכר יסלוסל6 16 . לסס סר6וי . לרכיס ססומסיס ט5הרנוכיס,
 1"נ סעי' 6י סי' כסנו"מ ופי, . ס' 6ות 6'כ55 כמכ"6 וכ"כ . וכף נסיק ל6 מסר6 נוירי נו"נויסס ול6 מסיר ססו6 כט$נוו יורפ ו6סי5ו . סכרוכסכיל לסכסיר יסנו סלכו סספס וכתכ . כ"מ סטי'סס מרסס כסנולס 1כ"כ . י*מ סטי' י*מ סי' יו*רכס"פ

 : נו"ו ס"ק מסוכס וררכי סק"ווכ6ס"ס
 ססכי6 סקכ"ו ל"ס סי' תסוכס כדרכי עי'פו(

 ק5כ לסוס סמלילס נרולס תקנס סטסו סכ'לנוסס הנונו6ריס ו$ויק נמוניס נססכ6ריכות
 06 6ף כרוקתו כפת 56לו נוהנ"5 6מר יכו6כמס ססו*כ פל מל וס6יסור . נוכמון סרי6ס כריקתכטת הסומס 56ל לפנוור כסנוות ט5 לק$כ נוטותהנותניס 6ותן מו כ6גקירר 16 סטכטטר 6ו ט6קסי כטל16
 לסס ילכו פרי לכרוק לו מ5י5ה סנויס יר6סו6
 כפת מ'נ וטונור סו"כ 6ו סומסיס כ' 5סס יס6סר פיירות נ6ותן נס . וכו' 'סוכ נונהנ וסו6סרי6ס כסנוסמין כלוס רו6ס ו6ינו כמון פונור וסנוסמסר5ת 16 סכותל מור ררך סרי6ס קנה סנוכניסיסגוהניס נוקונוות וכק5ת . ססטס וט"ס . וכו' יכרוקו6מ"כ
 לסרכ ילכו 16 6מת 5רטס יסכינוו טרי ולס5סללווכח יוכלו ירס נותמת סרי6ס מ5מ סרס . חוןנדיקת
 עלין סריסס 6רן נ6וני נו5ורת גס . 6'סעי' י"ס סי' כמו"נו כנונו6ר רכיל תלך נו65 כוסגוסר 6סר נולכר . כרכר סנוקיל סו6 ונוי סנוחנוירסומ נוי 6יס סוס 5סני סורו לנלות נוסס 6מרלסוס מלילס נות"י סרי6ס י$י6ח 6מר 6נונס . רססונוורס
מלס דכלי ולמקוק ע"ו וסק5כ ססו"כ 6ת 05פרותךסס סרכ ממויכ 6לס רגרי כו6ו מקוס ככלוכסירוס



 נז 131כנא~ר זץ' סיפן א,הריתענ'מלהדפי
 . כסננס יסי 630 וככיסשד ככיסכ"נ 5ומ מ5מ5ס
 כרין נכ5ס סמיטתו יסי' ט"ו ססו"כ יטכור מ'ו061
 סקכ5 כמקוס וכר 50 כ155 . וכו' דכר ל6ותו3שמר
 סנש5 ככ5 5קייס סכורק מחויכ סתקנס וסוסרכ
 כ3תי סתקנס 3טסות יכו5 6ינו 5כרו סכווקמכ3

 : ס13 סרכרסות
 ט5 כ6ו 6סר 6רן נ6וני סרכניס האלהפו(

 מעדינת סג"3 סרכר 5נרורסמתוס
 : ככתוכיס סמס כ6סר וסו5ין וקיר"סרוסי6
 וסנ5י5 3סמכערנ רק'ק 6כ'ר 6ורנסטייןיטקכ
 יסוסט 6כרסס . מכר6ר מרנ3יות ו3מן6סריס
 6נ"ר ת6ומיס 5יכ מרי" . ומ6סט6 ממט!כו!ספסי5
 . 6וסטרס6 רק'ק מכ'ר כ3655 . וסקריי! כו6ווק'ק
 . מר6רווי5 נניכ5 ימו56 מו'ס טמנומ כסרכי5מק
 !5מן מסולס . וסקריי! ו6מוסטן רק"ק 6כשרי5מק
 כסמנומ כרי6ס 56יקיס מסס , ק6ומיר דק'ק6כ"ר
 ט6רני- דק"ק 6כ*ר מסס , מק6:)ין סמנירסרכ
 . ט6רטסין רקשק 6כ"ר סנ*5 סירן 5כי נתן ,נר6ר
 יוסף . מ!ורטטוכ !"3 6יי!יק י5מק כ6מו"ר סירס5כי
 6כ"ר וו56ף !מכ מייס . מ!56קיווע סטמריןיו;ס6
 מנמס . מ!ע3מיוו' 6פכנ,י סמטון * !63טסוכרק"ק
 6כ"ר וו56ף !6כ . ר6וו6 רקשק 6כ"ר סירןנסת3י
 6כרסס . מסוכניכ סייוויס סרנ6 , ססעוו6רסקוק'ק
 רקיק 6כ'ר 5יכטינסטיין מסס . ר6רווי5 רק'ק6כ"ר

 כעל!. רק*ק 6כ"ו רוקמ ט3וס . מר6רווי5סטריק6וו
 : נ3ינ6 רק'ק 6כ"ריסור6

 וסונ6ו  6!  סורפס נטלס סנ6מרו סונויס אלהפז(
 סעי' וכסת"כ . כ*ס רף י5מק טו5חכס'

 סק5ר כסיי 6' סי' מיו*ר יטקכ וכיסוטות .קכ"ט
 מ*מ, סי' משכ מסך'ק ומסיכ סו56 וכסו"ת .סק*ר
 . ק'! סי' מס'כ מסרו"ת ורעת טעס טוכוכסושת
 6סריס כית וכסו'ת . קנ'ר ס'ק 6סריסוכר6ם
 וכססר . 6רס סגסנות וכקינטרם . מי סי'מיושר
 נתיכ ס' סמר 5כריקס יסס כקונטרס מססכרכת
 6' 6ותמ'

 ט'6. ס'ק 5'ט סי' תורס יטת וכס' *
 י*כ. סטי' סעי' "כ ענף 3"ט ס" יוסף מנמתונס'
 וכסו'ת . כ'ו ס'ק 5"ט סימן תסוכס ייכיוכם'
 ס'ק יוסף ר6ם וכק' . מ'6 סי' ס'נ מ5כי36רכרי
 כית וכסו'ת . מ'כ סוף יססכר מנמת וכם' *רמ'6
 6סכנ!י !5מן מסו5ס ר' מסנס'ק ס' סי'מסו5ס
 ת"מ 6ות 50וס לוכר וכקונערס , 5וכ5ין6כך'ק

 :כסמס
 נכרי סמיעת 6ית6 6י סרק מופן בכמם'פדם

 ננ"ג ס"ן סניעיע ונעם' , 1:1'נכ)ס
 יב15

 כיושר וט" וטריסות. כגכ5ות סמורס עוסין 46ן6ית6
 מותר 3כיתו טריסס 16 נכצס 13 סג!רמ)ס מיסכי ס*י סי' וכקס"ם . ס'ט כ5ל וכמכ"6 . קי"!סיי

 סימן כסמ"מ וסין . 3כך גתכוין ס65 כיון5מכרס
 56יהו רכי וכתנ6 . סס תסוכס וררכי ום"תכ'!
 יס כתכ מססערכ6ו סמ' סס*נ כסנסות כ*וסרק

 נכ5ס כסמס יקנו ס65 מקוס ככ5 סק3כיס5ס!סיר
 1ריטס מסרון מממת כ!ס סנכםליס . 5סרוימכרי

 קוניס וסס . נכרי 556 נום5ת סכסמס5סממיס
 קי"; סימן כיו'ר מכו6ר ו!ס . 5סרוימ כרי6ותס
 ס5ריכי' כ' סק"י "ו סי' קרוסיס כרטת וכו'ר6סור
 מסני ור6י טריסס סי6 6סי3ו מסו:נת5סמוט
 ט"י 6ף כם15 6כ;ריות 5נרוס 650 6מר ,טטמיס
 6ף כגכי5ות סמורס סטוסס מ5ר ונס ,טכו"ס

 651 כר5ונו סו6 סניכו5 מ*מ 5סק5 יססכס~רמנות
 : כסמו סק'מ י"! סי' ס!כמ כתקוני וכ*כ .כס!רמנות

 סמרימין כ5י . כ' ט' סטיי כ"מ כ35 ב:דהכ"אפפ(
 . כסר כו מרימין 6ין ח5כיסכו

 . כסר כו חות:ין 6ין מ5כיס כו סחותכיןוסכין
 וכיסוסות וכוי. 6מר כסכי! 5נקר כסר מנקריונסנו
 6רס סנהנות קו)טרס כסם כתכ )'ו סי'מכמס
 ס"נ ני !כרון ס!כרונות כס' וכ'כ . יסר56מנרו3י
 מממת סנקרס כסר . ו!"5 מ"כ ככוריס י6סיתוס'
 מ5ימס 15 מסני 651 . סיססר 5סטנימ 5ריכיססקור
 יו'ר כסשך טיין )6ס"מ . קרום כעורו סרמס16
 5ס!סיר ו5ריך . סס( וכססשר "6 ס"ק סשטסיי
 ס5ימס 55ט כחורף 5סרימ וכם5ריך 5סק5ניסע"!
 5כיתוסיססר 5סכי6ו 5ריך סקור מממת קרוססוסו6
 5יתן ו5ריכין . סרמס קורס וכסניס מכמוןכו5ו

 כ6ותן כסר כסר ימכרו ס65 סק5כיס מ)ססנמס
 קטניס וכמקומות . טריסס כסר סמוכריססמקו5ין
 מיומו ס5חן טכ"ם 5סס יסי' . !ס .5תק!60"6
 יוכ5 650 טריסס 5כסר 6מר וס5מן . כסרלכסר
 נס . 6מר ס5מן ט5 6ינס 06 כטטות ח"ולסמ5יף
 טריסס כסר ס5יו סמק5כ סרף ט5 ייכק 650ס6'6
 6ס"מ . סכסר סכסר מ5 נרכק והמ"כ ומ5כזסומן
 כמיר ;5*5 יו'ט קיוסת כט5 6רמו"ר תיקן1כן

 : כ6ן כמם'כ ס15 וססנינותסינטט
 כ'. ט' 5יוס סנן 5ס' סנססמ מסס ררך נ:ם'צ(

 ומוכרי ק5כיס סכו5ס 5יו:נ כ6תיס"6
 3מס ממי 6ותס ום56תי 5כיסכשג סלכו 651כסר
 ס5ר*כיי 5י ססיכו 3סתס35. 3כיסכ"ג סולכין 6תס6ין

 תם5ס סומם כתיכ 3סס ו6מרתי , כסרלעכור
 וכו' ינו16 כסר כ5 וסלרע1יך

 מס גטגט וסלכ *
מיט
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 וכו'. עריפס יסיו כסמומי סרוכ )גיסכ"ל סו)ךמינו
  כסמותיו 5כיסכ"נ סולך מין 06 דרוכ6 דרוכ6רעו
 מרס כלנר מדס )ו מסלס ססי"ת כי : טריפסיסיו
 מר"ס ר'ת מכשס קרכן. מכס יקריכ כי מרסרכתיכ
 5ריך קייס סמקדס כית סהי' נזמן . מר"סכננ"ר
 )מו ומס . מט6יו ע) 5כפר )כיסמ'ק מטמתו)סכימ
 סניסכ9ל ועכסיו , טריסס והיי )מקומו חוןהיי
 ו6ס . קרכן כמקוס וסתפ)ס מקרס כמקוססי6
 טריפס ס)ו סכסמות יסי' ככיככ"נ ממפ))6ילו
 )כיסכ"ל )י)ך ע)יסס וקכ)ו : מרס כלנרמרס

 : כיומו יוסמרי
 ):ס סיס חכמיס מת)מורי סמסתי אדץ"מצא

 ססומ ק5כ סכ) . 5ו"ק מרכותסקנ)ס
 סרפת, ח)יסת זס מחמת )ו ויס ס)ו )סוחטמ5ער
 מתס )16 ומכ)) טריסות נסמות )ו מזמיןססי"ת
 מ)ס נכ) סניסו מסוחטיס וסמעתי . סןסומע
 וסרכס . 911) זי סעי' ישח סי' חדסס כסמ)ססכ, סטעס סמ)קט ול") . ומלוסס כרוק סהו6ורמו
 וכחילת וכוי. ססכין )כריקה וי*ס הרעת יסונ5ריך
 מין ו)כן כסע"ת( )ר"י ס)כ כוולת כסי סמסוסחוס

 ס' רכר ע) וחרריס כיותר *"ס כ"מ עיז)מנות
 )כריקת נס . וכו' כדעתס ולמפזיס לכס)יס61ילס
 מ5ער ס6ילו מי ע"כ . 6)ס כ) 5ריכיססרימס
 ח"ו )סמכי) לכס) )סיות )ססו9כ נורס 6ילו)ססושכ
 ס' פרק 6כות כסרקי )ועי' הנריקות ע*יטריפות
 לו ומזהין מרס כגנך מרה מס)ס וססי"תמי*ח(
 כתכ ל"מ 6ות ס)וס רוכר כס' . כסרותכסמות
 סססושנ סממר זי"ע מסטרעטין מסרי"5 סס5סשקכסס

 חסירות: מנס6ר יותר ונסנינו נסו"ניעסוק
 מסס"5 יר מנתנ כ6ות 16ת העתמה כיצב(

 מסינעט )נ ייטכ כע)סנס9ק
י5"ו

 11"י
 ננו)יגו 3כ) מסר כסריס יוסכי 6) .
 מקר6 מיסיס מ)יכס . ס)ס ע)יכס ינן סימסניכ
 סן סכנר כעור סמספחת ססתס )מסר נרו)כקו)
 תו)עיס כסס תמ65 סמ65 כי נרקות וסןכנסות

 )כררן ס6"6 פד נרותיו כ) ע) מ)6ממטי)יט5סק
 ו)סרכס . )כ"פ יסרמ) כר )כ) כ6כי)ס 6סורוסומ

 מן מכר מסוס )נכרי מפילו )הכרו 6סורפוסקיס
 מקי)ין כסריס 6נגי כי סמעתי 6וזן ו)סמע .סחי
 מסוס חוססין ו6ילס )מכ)ו סככד מחר ורורפיןכדכר
 ע"כ )כררס ומסנמלע סמסוריס סכתוכותו)עיס
 )כ)י ומוכס)ת כסו)ס כ6זסרס 6תכס מזסיר6לי
 מכסו) תתן 65 עור 5סלי פ) יפגור כ*'סי6) כר 5סוס סככד ימכרו 65 וסטכמיס . סככד65כו5

 פוף . מ)6כ)1 סכנר ען גורח )היומ סדכרהוכפ)
 "ן ניט 61) מען טז יסר6) )כימ מררוסי6ת
 מכמה כזס סמכס)ס רכס כי )עמיר רי6כ)מזין
 6ול6ס מיסור )פלין וסן מ)יחס 5ענין סןטעמיס
 סעליניס סלי 6)1 כמן וקכ)ו קימו וככר .כירוע
 ס)עמיר )לסח ס)6 וסן סככר )6כו) )כ)יסן

 . רכר מזס יסלו ומ) סמקומות כ) יתנכנווכמוסו
 וססומע ומוכס)ת כפו)ס כמזסרס הרכרסוכפ)
 יקותיאל טוכתס סרורס יזסיר סרקיע כזסרונזסר
 )מקומות ו)ס)מו )ספתיקו ונקסתי שייטלבףם.יהודא

 5רק מנלי סףת ס)ו נססר ועיין . פכש)ססמוכיס
 : מזס כמריכות סכ' מס ט' וס" ח' סי' יו"דח)ק
 מססי5 יר מכתנ נמות מות ףהעתהה כנ'צג(

 51") יושט קרוסת כמ)סנס"ק
 מוזן )סמע וכוי. ריוסכ סק5ניס 6) . 911)מסינסט
 6ותס ומוכריס לכ)ות ענ)יס ס)וקחיססמעתי
 )סזהיר כזה סזלי ע": . טריפס כסר ס)כסמקו)ין
 לכי5ה נסר עס סחורס )עפות מסור כי כן)עסומ עוי יוסיפו סמ) ומכופלת כפי)ס 6זסרהמותס
 מן 6מ"כ ויסיו )סס עור יסחוט ס)מ ססו'כע) ו6פקוי מ5וס )קו)י סמסו )6 כי )י ימורעומס

 מ)סחור והזסרו ססמרו עשכ לסליס ו6ייסס5ועקיס
 יהיס ויסמסו ימכו ומס תתחרטו )כ) כלכי)ותטור
 )ס"ק תרס"נ סלחס נ' יוס סיוס נ6עס"מ )ססטונ

 טייש1כוים, לימא יו"ט חנני' יע'מסינעט
 )פי דנס ::ם'צר(

 מסחיר""
 כתכ ג' מסרכת

 מכסין ו)6 ועוף חי' דס סמכס'ןסטפס
 )סכ) קין רכסכרנ רכס ככרמסית סכ' כסמסרס

 וקכרוכו, וחסרו ועוסומ סחיות וכמו ססרס ע)סליחו
 תלחונז6 וכמררס סרס. כסוי )ע5ות זכוו)כך
 ומסר )חכירו סרנ ו6מך כמו סופות רסלי6מרו
 חי' פ' רזמ סעלח וכס' . רמס )כסוי סעופותזכו ו)כך * )סכ) וקכר וחסר קין )מר ומססוקכרו
 ו)כך סנסרו רכקס כתו)י סמרו ועי4 רחי' כ'סרס
 תוריס סמכקין ומס , )כסוי ועוסות סחיותזכו
 סטוריס ככע) , כעוסות סלונ )6 מסוס יולסונני
 ע) ממנו מקריכין ס6ין כקוי טפונין ופוף מ"רס * כפפך וכססו רמו 6מ וססך כ' י"ז ק' 6מריסי

 י6כ) דס מיך מקטרנת סרין מרת תס6 ס)6המזנח
 וכ, כסמס, כ' מות 3ר"5 וכיג )כסותו. 5וס )כךרס
 וכסס 91) מסר6כ9ן ססכ) מ6מר כסס טעמיסעוד
 סטעס רקח כסס כ' כ)קוטיס ולטע'ס . גפסכע)

 מוקת וכקסר . כסמס כ' קת כימ6 ג6)ס6וכ"ג * כפס"ט וכסס וסכ) מקין תנמומ6 וכססמרנקס
סונמ



למומף

 . רכס מרלם כסססוכמ
 )6נרס(. כי 5*נ יף ננ"ק מם' סור במבורצה(

 לרומס 6רס ונן יסכון למי3ו סוףכל
 קי'מ רף כסיסררין ר6יח6 מס ספ" 3"ל .לן

 סרירחן ועכ6ן * מ6חו היו3ס 6ח דויסלמ6קר6
 סו6 רסע3ין . ס5ריקיס 56ל טסוריס עופותסל

 יסעיס סל ר3סמחן ס6ריו'ל ככחכיכמכו6ר
 5ריקיס יסמוח וים . טמ6יס כעופוחמנולנליס
 ומחנלנליס מעםיסס לסי חיקון 6יוס 5ריכיס6סר

 כסרס סמיטס סנסמטיס ום*' . טסוריסכעופוח
 . מיקו3ס סו6 וס ככרכס רמס ומכסיס 1ככרכס
 טסוריס עוסות סכ6וחן ס5ריקיס טס 1ירחןולכן
 ס5ריקי' 6ל מחקרכ ילכן 5ריק. 6יוס 3סמת נ*כים

 סיסמט ל5ריק )סתקרכ רמפן וחו 1 מי3ודסו6
 יכו6 סל6 לנססו יר6 'כי רמו ויכוסס ככסרות56לו
 רכומן ו6ם'נ . סח,קון 1יכטל 6וחו וייכ) רסע)ירי
 ר6יח' מס ירוע ככר 1 סחורס ניחנס ל6 סרייןנמ

 . עסס סכחורס 61פסר . חורס ימ סלמרכמררם
 וקסי6 . יסכון )מינו סוף כל סכ6 רק6מרוסיינו
 למי3ו רל6 טסוריס טוסוח מויי6 60 לקר6לי'

 ומחרן . ס5ריקיס מס )סכון מתכוין רקיסכון
 6רס סכן סירום - לו לרומס 6רס וכן מסוסססו6

 לו 1רומס מחסרכ סו6  פוף כהותוסמנולנל
 : טכשלכמס"כ

 כשס סעי' ר5ון מ"י 6וסרות יסור6 בנכמחנהצס
 סמנרלי' מ6ור סכימ וס ס3ס .כחכ

 סרו6יס ספמיס וכמס עופות סס סים ככיתמתו)
 וסרין רךיפס . ררך סעוף 6ת כירס מכסססמחול
 סי' כיו*ר כפמ'נ עי' לנכרי 6ף )מכרו ס6סורכוס

 : וכו' סקי'מ רסח כספחינ*ו
 מומן כם"ם מנו6ר סנס . כתנ ס' טטיי שםצו(

 סמייט ס6ס ט, ססי' סי"מ סי'מספט
 כ6ורך 56כמוח סלסס ססו6 מטליח מסכנרסייר
 לכטליס לסחוירס מייכ כרומכ 56כטות סלכסע)
 56ל סימ65יס מטליח רסחחיכות נמ65 .ס"ם

 לקיוחס ו6סור 56לס סו6 נ3ונ כמוקתסמייטיס
 ים3יס כנריס ליחן 6סור לכן . כם'ע ססכמנו6ר
 סטל6יס יתכו ססמייטיס כ6ופן לחקןלסמייטיס
 5ריך ט8כ רם8ם מרינ6 נמור 6*סור וסו6מם)סס
 סטל6יס נס טיחן לחקן כנר כסנוחן )יוסר 6מרכל

 נתיכוח כם' טי, . וכוי מסמייט 1ל6 מכיתומם)ו
 י*כ סמי' נ'6 נחיכ מספט 6רמות כמ)קסם)וס
 : כסוף כמסנס פ"י קממ ככ6 כמם' ועי' 'עכ*)

 מן קכלתי . כ' ק"ו 6ומ וסוקמ 6נו6 בסןצח(

 ח' מימן אוהרותעניני

  ש"ג*עע,ן* ונש גו ס סמו מנ 1 מ נסורמןס5הק
 . כקרכו כוער וסי5ר מכירס סרסור 16כטכירס
 . כי5ר כמ וימלים וי53ל מס רכר ל5רקסי3רור

 ממונק6טם מסרומ'5 6כרסס כרכח ס'כסקרמח
 מסרכי סקכל יססכר כ3י כעל סק' מרכו ססמעכ'
 לקכן ססולך 6ים . וו"ל ון"ע מרימי3וכ מם3רליר'

 וכ'כ . סקכר ממיכוט 3י5ול יסר6ל ט3י עכור5רקס
 מסג*ל נ"כ כחכ סנסם חיקון וכם'ם . כסמוכע"5
 מי נוסר סיסי' ס6מר נ3*י כעל מרכי3וססמע
 יהן כם5מו ססו6 ט3ייס. טכור נרכוח לקנןססולך
 ויח3ו יתן סמם3ס רכרי לקייס כרי ע3י ל16חונ"כ

 טליו מטיר סמם3ס ו6ס מי"נ( 6נוח )פשס6מריס
 : 6מח יסיי כוור6י מסייססו6

 סחומ כי כפי ר6ס נפ' ימ(ק6ל ינוי בטיצמ(
 רי תעניט3ו וסטכט )1 ירך 6חחפחמ

 מסר39 סס5ס"ק כסס כ' לו ימסר 6סרממסורו

 'ימסר '6סר 'ממסורו 'ךי ס6מר ו)ס"סמר6פסין
 לעויר יוכ) 06 לרמו כח"כ כנימטרי6 ס*ת')1

 .  וכו' טכורו מלי5ס לו סיכחוכ כח"כ ט"ילמכירו

 כם"מ 16 כר"ח ספ' כפי' 3רמו ל6 ילכן 6ום*ף361י
 ככל חמלס למכירו סיעוור סו6 רטיקר רכיוןכח*נ
 : כמכ לו יחן ו6מ"כ מס)ו מטוח כ3חי3חיכלחו
 סנח כמסי 6יח6 כ' ר6ס פי סם3י בנמרבןק(

 מטני6 )6 מרכ3ן ר5ורכ6רנמירי
 6סחמ6 6סרורי וחירן . רמם3י6 מוינן וס6וסריך
 מק6סוכ מע3ריל מ3מס ר' סס5ס"ק ופי' מסרריל6
 על רנליסס כחחו םל6 על לעו:ם )סס סי'רוס
 טוניס נכי סם3ייס סכור ט"י ל6טוף נריכיספתמי
 מסנ6וס"ק סמעסס חסליס טל ייכ6 ינ כם'כמם"כ
 6רון ר, סנ6ון רכו 6ח סר6ס ו") סור י5מקרי

 וסיי ססוכות כמנ כסקין סטירחו 6מרמטוסמ3ין
 ום6לוסו ימף סי' כרנליו רק מלכוח נלנוםמלונם
 לנופי כס ה6לס המלנוסיס וספיכ וס מסמ"ו

 כרנ)י 6ך . ררכנן מלוקי ס3קר6יס סקיימחיסמ5וח
 5רקס לנכוח 3ריכיס פתמי מל לסננ ססקתיל6

 . טכשל ימם'ס סס ולכך טוכיס כ3י ע3ייסמכור
 : כסמו כם"5וכ*כ

 3וחן כם6רס סכ; 3מ פ' יסר6ל כמנורח יע"ןקא(
 כרי 5רקס לסס יתן )6 לם3ייס ס 15

 טס מליפין רק מוסס 6י3ו כי . חסליסלומר
 כפסיטו לכוון 5ריך רק סרפ61ס ינ6 מ6יןסמיייס
 לסלס לסןכירו כ"6 כו6ח 6ליו נ6 ל6סנוור6י
 סם:ס נוו יתן 5רקס כמס מר'ס לו סיק5כתס5רקס
 סססליס כעכור ירם6סו סטי"ת כוור6י 61'כוכו'

מוכתו

משיר
  ס6וס6למ"ו

  נח 1 51
 .".ייי"4י,.
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 )ממך יכ6 06 כתנ ס"כ קם" ם דאציריב,צי : כסמו כססמטס רי*1 ססי' כטם'ה וכ'כמוכתו
 תורס מדכרי )ו תס6) 6)6ורמ

 : יתכ"ס ס)6 וכף )ססע סידע סתדם66'כ

 ייט*"לו. *מדע*וון עניני נד.מיצן
 6ית6 כמדרס וזש) כ' סיר6ס סטר בקשלייהא(

 ס)6 טד )סלי מ) מי . לסמס כו לתתי ס)6טד )סלי ק3ס מי ומס)ס סקדימלומי
 ס)6 טך 5י5ית )סלי טסס מי . 1כר נן )ולתתי
 ס)6 סד ' מזוזס )סלי ססס מי . ט)ית )ולתתי
 ומטסרוק הרומס )סני לת, מי . כימ )ולתתי
 )ו 3ס)ס ט)י משמ )י לותן סו6 ומס)י ס)יססכ) הו6 )י ססמיס כ) חמת )מה . כתמיס סכרו)ס3ס ט)י . ככמס )ו לתתי ס)6 טך קרכן )סליססריס מי . ממון )ו לתתי ס)6 טד 5דקס )טנייחן מי . סדה )ו לתתי ס)6 טד וס6ס וסכמס)קט
 תרי"נ כ) )5ייר תוכ) 11 וננמילה . טכ')סכרו

 : טשס וכו'מ15ת
 11") כתנ נ)קוטיס סתורה ט) )11 צבקררשתב(

 נמ)י6) רכן ד6כות כ' סרקנמסלס
 )כ6ורס וכו'. טון מסכמת סכיהס סיניעת 6רןירך טס ת*ת יסס . 6ומר סלסי6 יסוי6 ר' ס)כלו

 5כטוליס ככנדי 1)6 כס )ססתכ) רו5ס ו6ילו"סס כו וסנטה כסוק הו)ך ס6דס נסעה היילו .יטסו דרכיך נ:) סססוק )קייס . ומתן כמס6סטוסקיס 6לסיס )6ותס תקלס יס סנס . כקי5ורסקדוסיס דכריו ' כסמו נשכ ססכי6 ס"6 ט) יסר6)יסועות כס' ום" . ט"ס וכו' )כ6ר ולר6ס 6רן כירךתורס יכרי מז") ת)ו מרום מ6וד תמי' ס)1המ6מר
 כ6סס )ססתכ) 6סור הנמרמ מ6מר זוכר כיס)ה
 6ומר , ו6ילו כסיק סקר )ומר סיוכ) וכסטס .זו ס)כה 6: )ומך וכמ65 . ס)ס 5כטוליס ככניי1)6
 . תכמסו 1)6 . מרמק סקר מיכר סססוקדזוכר
 יהיס ו5יק ס)ימס 6יסס נססוק ו1וכר טונסנמיה מויך כססו6 וכן . 6)1 ססוקיס 16 )ומךלמ65
 רם ינר סוס ימסוכ ו)6 יטסס ס)6 סתורסיילי מטסיו ככ) 1וכר וכן . סססוק זס 16 )ומדלך
 תמיך. תורס )ומד ממי)6 . רם מכ) ט5מוויסמור נ6מולס סיטסוק . טמסס מ"ת יהי' ומתןומס6 6רן נירך סטוסק כסטס סיילו . 6רן דרךטס סיסי' תורס ת)מוד יסה המסלס כוולת וזס .מ*ו
 טכיסס סיניעת על*) סתורס כ16סרס ממידסזוכר

 כרכות כמס' 6י' . כי ונויטמוי
 סשוו

 מ*) כמסמסן דכריס יכו) ו)י)ס יומס כווסנית כתיכ
 )ומר דקדק 6רן דרך מלכנ כסן סלסנ דנכךו6ססת
 כ'ס סכור6 )טנודמ 6)6 )סל6תו יכוון )6סטוסס מס סכ) ר)*6 סי' 6ו"מ כס"ם עסימ"ס כסןסלסנ
 מ5ו' יס דכר ככ) כי )ס'ס יהיו מטסיך כ)ס6מ1ש) וסו6 ית' )סנורתו יסיו כו)ס וסימס 'וקימסויסיכס וס)יכס וסת" 6כי)ה כנון רסות ס) דכריסו6ס"
 6יסור מ6כי)ת )ססמר וסמי' כ6כי)ס . כות)וי'
 מ5וה כו ימ65 ככ*ד 'וכן ו6ול6ס ורכית ונליכהמנ1) וכמו'מ . דכריס ו6ול6ת כט)יס מדכריסוכסימס
 כסעוסק )טכודתו הן כ)ס טוה"1 5רכי כ3 כיית"ס )סכודתו מיוסריס כ)ס דרכיך יהי' 16 דרכיךככ) תדסהו ס6ס מו51ס"ס וס" 6ורהותיך ייסרוסו6 דטסו דרכז ככ) סל6מר מס וסו6 וכף161סרס
 . וכו' )ני וסניון כיכתיכ נ)כ הניון מ5ילי כיו)י)ס יומס כו וסנית תקייס וכ1ס וכו' סתורס טס"יכסן
 תורס: כדכרי )טסוק ככרכתמסרחמ כ)קוטי כקי5ור וכשכ . כ1ס כ6ריכות מס"כטשס
 )6דמו"ר קשד רף ס)מ ס' יו'ט בבכחדרשתד(

 ד*מ כם) סנס"ק כק6רמו"ר קדוס מסס סמטתי11") כ' 51וק") מס'נטט 5י'םסס5סנס"ק
 : 1י*םמדילוכ כל"י כס) מסר5ש6 הנס"ק כסס )"ו דף י5מקכיכרי 1כשכ , וכו' 6ותו מסייטין )טסר סנ6 6מ"כ6כ) קסומ סתמ)ות כ) .כי נס -ו6ס . הקדוסיסטכ*ך סמסו)ס סמסונס 1סו ט)יסס וסתנכר, טכירסטכר )6 זס כ) וס) ססי"מ כטנודת 6ותו מטככיסכיתו סכלי סיילו . 6סס וכ6ותס . וכדומס יסר6)ס) מ1ולותיסס קסס 6סי ס))ו דורות סר6סוליסכיורות )6 כי )1ס מוכסר 6ילו 1מן ו6ותו .החטידות כדרכי )סתנסנ וסוכ) נורס סמקוס ס6ין)סליו ומליר מסיתו סרם ססי5ר דהיילו . קכירס טנר63 . 6סס ונ6ותה 1מן. ונ6ומו מקוס.' נ6ותו 06ס6ף סי6 סתסונס ססיקר 1ש) 6מרס )סרס . 1ישםמ65ל1
 ססש5 )6דמו'ר סלמס ס' מ'נ מייס ס5י צבכ!ןה(

 6וסריס ס6)ו 6טס*י 6ית6 י"נ דף טירוכיןכנמר6 ו0לס כ' נ6מ5ס 51וק)סשס מסינפטהנסשק
 טנס) מורס . )מסס סמורס סקכ"ס ס6מרכפטס 6ים מסי 6יס מרכומי קכ)ס כ1ס סריטכ'6סס וכ' מייס. 6)קיס דכרי 61)1 6)1 וכו' מתיריסו6)ו
 )סמיר טליס . סלמ)קו דנר ע) ע) 6וער סי'סס

מאיר
 : סכש) וכו' סוןמסכמת

וסכיס
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 )כ6ן רנר כ) ע) טעמיס 6 וסר6ס 65יסורוסניס
 סמי'מ )ו וסמינ , יעמו ס6יך פמס ום56 .ו)כ6ן
 ממס כימממ ועיי עכ*ד סרור מכמי מיכריעוכסי
 נ'כ 'היס ממס כימי דעור ומכו6ר רכריססהס

 פכ'ר וכו' יעסו ס6יך הלכס ע) סטקלסעמיס
 סי' ר'מ כע) מ65גן מססנס"ק מייס ררכי כס'כ'

 כרר6 מד סו6 מרכו מס'ד כ) מ6ומר זס6ומר
 רכי מוס כפו)ס מ6ין )ומר 6ין 6כ) סו6 טוכמס

 : וכף רכו 6סכי
 כ) ד6נומ ס"ה י'נ סממנס ס" 6)ימ)ך ב:נועםר(

 . וממ6י ס)) וכו' )ם"ם מסו6ממ)וקמ
 ס)6 מס . ערתו וכ3 מרמ ממ)וקמ וו )ם"םומ6ינו
 עס מו)ק סיי מקרמ )סי . ו6סרן ופמס קרמ8מר
 וס 6מ וס מונ6יס סיו נ'כ כע5מס מססטרמו
 ע) )מלוק מר5ו ממני רק ר6ם )סימ ר5ס 6מדוכ)
 כין 6כ5 טטס )סי ם)וס עמו ו6סרן רכינוממס
 נ)קוטיס כטעשס וכשכ ממ)וקמ. נ'כ סי' וערמוקרמ

 : כממו כסממטס סשנסעיי
 הממנס מנקט מס כ' קימ סי וסמם במאורז(

 וו נקט ול6 וממ6י ס)) ממ)וקמוו
 מ)קו מסס לסי . ממ6י וכימ ס)) כימממ)וקמ
 ווס . סו6 כך סלכס 6ומר וס דוק6 ממיס)מס
 כוונמס כי' 1)6 סס)כס סו6 כך 6)6 כך )66מר
 מ)מוריסס 6כ) . )ם'ם רק כ)) כעו)ס סנ*')סוס
 כיניסס נמ65 סי' ס)) וכי'מ ממ6י כי"מדסיינו
 6מר סזס סני' )6יוס כוונמס מסי' וכמסכמס
 וכרומס כני6ומ מעורכ וסי' כיומר נרו) מ)ימרכי
 וזס לם"ם מסו6 ממ)וקמ 6יוס סמנ6 כ'עשכ

 ממ)וקמ סי' וססיסך רו"6 וממ6* ס))ממ)וקמ
 כממו: מס כטס'מ וכ': . טרמו וכ)קרמ

 6) רכר . וו*) כ' 6מרי ס' 6)ימ)ךב:נועםח(
 דסמורס )סרם נר6ס . 6מיך6סרן

 מ)6 6דם 3כני סמוכימיס )6נמיס מ)מרמסקדומס
 דכריסס 6ין כוור6י 6מר ורקניס )5יס )6נמיסיוכימו
 רק ל מוכמ 6) כמטסשכ כ6זניסס נ))נכנסיס
 כממוכס ורו5יס ומוסר מוכמס )קו) סמקמיכיס)6נמיס
 )קוטי וכס' . וכו' סממוכס ררכי ויורס יניד6)יסס
 מנדורינו סממ)וקמ כטנין כ' ס"ד סעיימומניס
 . כ)) מסס )דכר מ)6 הו6 . )6דס סיטו5סע5ס
 סמררנ' סמומי כ"כ מסס רמעיס ויס . )ממוקרק
 )סס וים ע)י' )סס ים מסס מדכריס מ6סעד
 כ)) ננסס מרכריס כמ6ין 6כ) . )סרם כמיומר
 כמוקיס כ' ו)כן . מם)ס )סס וים . ממי)6נום)יס
 עע*ר: רכר תעניסו 6ל סי6 סמ)ך מ5ות ע*סע)ך

 5ס* דכם וכס' . כמכ כי סרק מוסר בנשבפ8(
 סקורם וכעכורמ כ'. מערכממסמיר'6

 ווש) כ' מס*ריס וכססר . קמשכ ספי' ממיר5פורן
 מ)6 . מ'ו ימר6) 6מ )מרף מ)6 מ6ור )יוסר5ריך
 עימיי 6*נס ימר6) 6סיוו . ימר6) ע) ד)טורין)רכר
 )רכר ימר6) 6מ )וכומ סקכ'ס ר5ס . משור5ונו
 ממעו מ6מר עשס רכינו וממט- . טוכ רקע)יסס
 וסכ ענ)י ועמכס מ6מר ו6ניס . נענם סמוריסנ6

 ס' 6מ ועזכמס מ6מר ווכריסו . ה' וינססוכמ*כ
 מ6מר ע) כממס ממקו) סנכי6 וימעיס . יו6םסרנו
 כ*כ . מנמס מסרנו נענם ססמיס טמ6 עסוכמוך
 מי)מרו ימנרך ור5ונו * מיי ס' ה6ריוש)רכינו

 מ6מר ע) ונרעון . רו') כמ'ם ימר6) ע)סנינורי6
 וסוטטת זס ככמך )ך לו 6מר וכו' נס)6ומיוו6יס
 ו:ומ מ)מדמ ו: ככמך רו') ו6מרו . ימר6)6מ
 לטס מוכממ סרורם 5ריך מ6וד ומ6ור ' . כניע)

 )למוד ום)6 ימר6) ככנור לו)ו) מ)6 נוס)יוסר
 ויכטמ כוס סמכוננומ ו5ריך . ולסוכימסקטינורי6

 מסר'ס )קוטי וכס' . ט:ש) )טון מענס ומס'כס'
 )רכר מ)6 . ימר6) כני מקדמי וינורו כי 6מורס'

 כמם"כ קורם נקר6יס רימר6) ימר6) ע)ד)טורין
 וו: י6ממו 6וכ)יו כ) )ס' יטר6) קודםכירמי'
 )דכר מ)6 ימר6) כני מקדם* וינורו סכמוכמ6מר

 : טכ")ט)יסס
 6)טור ר' סנס*ק כמס כ' כיוסף טרומ ונכו'י(

 ויכי 6יע5ך ' ימרו מ6מר מ':מקר6ק6
 סיי )6 עמס רטד רמטמם וקמס . פמך6)קיס
 סווה"ק קימימ עס'י סכוונס רק . פמו6)קיס
 סממסט. כמעמ 6) כטדמ )סמ54נ סמכיני מוכל6יך
 :רטם4ס כטיניך )סיומ 5ריכ4ן ריניס סכם)יס)6
 וממרז . 6מר כמקוס )דור יכו)יס וסו6 6ניו6ין

 נוס6יס וסדייניס )מוז ויניס סכע)י מט65יסרכמעמ
 ממס 6ס וס לסי . המכינס כ6 16 כדיןונומניס

 כמוכן נדין ו)ימן )ים6 5ריך סי' )6 6"כ ימידידן
 6"כ )מוז. )5ממ ריניס סכעלי 5ריכיס סיו )66"כ
 סתמ ס*ו ע'כ . ע)יו )מרומ המכינס מוכ)6יך

 5רי:יס ממיל6 ו6ו דייניס פמך ממקמכמכמס
 טמך 6)קיס יסי' 161 . סמו5ס )65מ דיניסהנם)י
 וטי' . כממו כשט דף כ)קוטיס כטע"ס כ'כ .טכש)
 ס' כמס מם"כ ק"ע דף ממסטיס ס' ממסכימממ
 לסני 1)6 ו6מרו לסניסס ממיס 6מר הטטס טוכמן

 : סשם וכו'סדיוטומ
 סס5ס"ק סו6 סהשמ מ6מר סמר כ6יזס ראיתייא(

מס6נום6לי
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 3"ס סכור6 פכודת כטכיכ' 6'ע סי)מורמסמלוס56י
 . מכננכ דכריס וסכטס . מתילוק דכריסס5סס
 יוסכ ס6ילו 3( . סממ תמיד ססו6 6( .מתינוק
 סמכקם, רכר כ5 ט5 סכוכס נ( . רנע כמטטכט5

 מכקסו כסינ 65 6ס כ( , כ5ילס טכורתו 6(ומסנלכ
 סנלניס נ( , סליס כ5י5ס מסתר5 6מתכ5י5ס
 5ססינ טכור לססו מוסר ר( , !ס 6ת !ס6וסכיס
 3טיניו סרכר למסכ 6ילו ו6טסי"כ ס( * קטןדכר
 נטר ס5טיס ממסס ססוס מס מוכר כנוקרכי

 מילי וכ5 סכ"ומ מקכ) ו( . סכמטכטותסמות
 6ומכתו !( . יורט 6ינו כ6מר וסו6 קסיסעילוייס
 רכר 5סוס 6ותו ימיר ו)6 יח5סנו צ6 15יסס

 :.סכטו5ס

 וטם4ר טלי ת"ר 6ית6. 5"ס דף יומ6 :ננכמראיב(
 15 6ומריס 5פלי . 5רין כ6יןורסט

 וטריר סייתי טלי 6ומל 6ס כתורס פסקת ל6מ"מ
 6מרו מס55 יותר סיית כ15ס 15 6ומריסכמוונות.
 טוסס סיי ויוס יוס ס3כ5 ס!קן ס5) ט5ט5יו

 מ3י ססו6 מרילס סלט )סירם"י כטיסטקיומסתכר
 5סרכסתו ומ3יו כיכמ"ר 5סומר לומן סיי מ3יורילר(

 ו65 5ססתכר מ6$ 65 ס"6 . כ4תו 6נסי51סרלסת
 ט5 ויסכ ונת5ס ט5ס . )סכנס כיסמ"ד סומרסלימו
 מסי מייס 56קיס רכרי טיסמט כרי 6רו3ססי

 ותקוסת סי' ט"ם סיוס 6ותו 6מרו . ומנט5יוןפמטי,
 טמור כסט5ס ססמיס מן ס5נ ס143 וירר סיתסטכת
 יוס נכ5 ממי 6נט5יון 65כט5יון סמטי' 6"5ססחר
 ס3י3ו סמטולן יוס סמ6 6ם5 וסיוס מ6ירסנית
 ס5ם רוכ ע5יו ומ3מו ט5ו 6דס דמות ור6ופיליסס
 וסוסיכוסו וסיכוסו וסרמי$וסו סרקוסו ס3נ6מות
 ססכת: 6ת ע5יו 5מ55 !ס ר6וי 6מרו סמרורסכננר
 כתורס טסקת )6 מ*מ 15 6ומריס 5טסיר שםי3(

 כנכסי סייתי טריר סייתי טסיר 6ומר6ס
 56ט!ר מרכי יותר סיית פסיר כ5וס 615ומריס
 15 ססנימ מרסוס 3ן 56ט!ר רכי ט) ט5יו6מרו
 כיס ססיכות 56ף וכ:נרן כיכסס עיירות 56ף6כיו
 ומס5ך כתיסו פ5 ק:1מ ם5 נ6ר לוט5 ויוס יוסוככ5
 סעס תורס 55מור 5מרילס וממרינס 5טירמטיר
 טכורת )ס,רם"י 6לנרי6 כו וטפו טכריו מ6$וסו6מת
 מכיריס 6ילס וסס סיתס ט3מו ועכורת סטירסר
 6מר וכו'( ס15 סעיירות מיוסכי ססו6 וסכוריס13
 6מרו תורס )5מוד ו56ך סלימולי מכס ככקסס5סס
 ומימיו 6ותך מנימין ס6ין כ"מ 56ט!ר רכי מיילו
 כ5 כתורס וטוסק יוסכ 6)6 מותן ור6ס כלך65
 טסקת )6 מס מסכי 6"3 ו5רסט . ס)י)ס וכ)סיוס

 6ומר'מ 3י3רו וטריר סייתי ל6ס 6מר 06נתורס
 ס)5 ימ6$ . וכו' ס$דיק מ'וסף סיית כ6ס כ)וס)ו

 סעסיר'ס 6ת ממיי3 3"מ ר"6 סעכייס 6תממיינ
 : סרסעיס 6ת ממיי3יוסף

 סיסדרין ונמסכת ט*כ ט"ו דף נוכות במט'יד(
 מ6י י6סי' 6"ר טכי' 6"ר 6ית6 5"כדף

 ורמס ועו$ר ס6ו) תסכטלס )6 סלס ס5םדכתי3
 מכלינם ס6ו5 6ף ומו$י6 מכלינם רמס מס .וכו'

 כו סמכלינעין רמס ומס ק"1 דנריס וס)6 .ומו$י6
 סמכליסין ס6ו) . קו5ות כקי)י ממכו מו3י6יןכמס6י
 כקי5י ממלו סמו$י6ין דין 6יכו קו5ות כקו5יכו

 סמתיס תמיית 6ין )6ומריס תסיכס מכ6ן .קו5ות
 : משט רף 5דרך $3רס וכ"כ . סתורסמן
 ממיכוט מ$י5ין דנריס ס' סן סי !כירס רבנם'מו(

 6וסכ כ( . $רקות 6וסכ 6( ,סקכר
 6ורמי' סככסת ד( מסריס. נמי5ת 6וסנ נ(תוכמות.

 מיכוט רלין 6ין )6רן כמון 6סי)ו נ$כור סמתס55ס(
 ו6סי)ו $ריק 6סי5ו דכין סקכר מכוט ורין .סקכר
 עוד . סי"ד סתסו3ס יסוד כס' וכ"כ . ממ5כנמו)י
 רללוה ססתי יכק 3מטכר וכשכ . ס6רי!") כ0סכי

 6מר סססי 3יוס סלקכר סכ) ס6רי!*) כסססמ"כ
 מיכוט רו6ס 6ילו . ככ5) ס' וססטס 3יוס סטותס'

 5מר כ)' ממלו מפרירס ססכת קרוסת כיסקכר
 ו5מט5ס מ6ז כי יתירס סן סססי יוס סורו!סו
 כסו"ם וסי' ס3ת טולנ כס' וכשכ . פכ"5 טשםסו6
 ססר כסס 5"ס דף כק"6 וכטט"ס . ס6רי!")כסס

 : סתסונסיסוד
 מ6יר כדכרי וכ'כ . כ' לור6יס ססוריס בם'מז(

 מסרט- מסר'ס סס$ס"ק סלתר6סכטמ
 מכר6ר ק)ינטר ס)מס מו"ס כסנס*5 טסמים)6ן
 . כ' 5ך )ך כס' ו6מר סתמ . סליס 6)סניס
 כסן וסו6 ויין )מס סו$י6 ס)ס מ5ך $רקומ5כי
 למ כן סס סו6 3רק דמ)כי וירוט , ס5יון65)

 לרריס . כמסכת וסו6 , 6נרס מדרם כססכסירם"י
 וכסן נירום5יס מ)ך ס5ס מ5ך וס'רום . 5"כרף
 מרוט . דרסילי 6ומר ס!ס ססס1ק . ט5יון5מ5

 $ריך ועי"! ויין. )מס סו3י6 כתיכות כ6מ$טסססיק
 מ5ך $רק ומ5כי )כתוכ )1 סיס וסו6 ת*כת)סוסיף
 כר6ס 656 . ויין )מס סו$י6 ע5'ון 565 כסןס)ס
 3ריך . ימריו לוטרו $ריקיס סכי כ6כי כי .5סרם
 כו סלמ6$ טוכס מדס ממכירו )5מור מסס 6חרכ5
 מרת כו סי' 6ט"ס 6כרסס כי וידוע . ממלויותר
 . 6ורמיס מכניס וסי' ס6ת ניתר מסריסנמ')ת
 כמ כן וסס . $רכס וכ) ו)סתות )6כו) 5ססולתן

סמויק
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 ל6ל כסן נקר6 וע"כ . ט6ת כיתר נעכורסממ,יק
 6מר כל ס5ריקיס כ' 6לו יחר גוטרו וכ6סר .ע3יון
 קנמ65 טוכס כמרס לסח1יק מחכירו סו5י6מסס
 סלס מלך 5רק ומלכי כ' וע"כ . ממנו יומר-כמנירו
 ככנסת )ריל . ויין 3חס מרת( )מ6כרסססו5י6

 סס מן )ר"ל סו5י6 6כרסם( )רשל וסו66ורמיס(
 סטכורס מרת ר"ל . עליון ל6ל כסן מרמ נח(כן
 סוף טל נ*כ מוסנ סססוק סכמחלמ סו5י6 מ5מכ4

 : טכ"לסססוק
 קטרונ ים 06 כ' יתרו פ' סנרול סמ6ור נבמייז(

 על סחלק 1י"ט ממסזיכסם כרוך מוסר*רסס5ס"ק. כסס כמ"ם למעלס קטרונ 6יןלמטס
 ו6מר 56לו סכ6 חסיר וכל לוי קרוסת כסלסס5סשק
 . כ1ס סיסור כלי 6ותו מסנס סי' סליו 1ל1ולרכרי
 קרוסת סכסל וי6סף פקורתו סת כ6 כ6סרויסי
 סריין סמם ל6 ממע1כעם וסס5סשק . טמיו 56לוי

 וםיפר . 6חר מסיר 6ליו ונ6 סזס סרססססמועס
 וכסמסו . מוס 6ומו יסנס כי כחסכו . ממ כי5ו
 6וי ו5סק סליו וסססיר ,נרולות ככיות ככס61ת
 כי 6כ כל6 ימומיס ונם6רו מנסינס ס6כרלרור
 יסר6ל רככ 6כי ולחם*ריס למכמיס 6כ סי'סו6

 6סכ' מחמת סי' טליו טמלקתי מס ו6מר .וסרסיו
 למ5ו6 מפסו לכן 6וחו מקנ6ין מסלס מל6כי סיוכי

 סליו מקטרנ ס6ני כסמעס לכן סליו, לקטרנסילס
 כיון סליו לקטרנ טונ ס6"5 סמל6כיסחסנו

 ס" קיטרוני כ6מת 6כל . מלמטס סליוסמקטריניס
 יורעין 6ין כמל6כים רק לנ כל6 ולחוז ססססמן

 : כסמו ט'1 רף כטה"מ וכשכ . סכ'5מחסכות
 6לקיך ס' 6ת כמנ. כ' פסוק י' ק' עקנ במנ'יח(

 וכסמו . תרכק וכו . תסנור 6ותותיי6
 סללו סמרות כל נך סיסי' ול6חר פירם"י .מסכע
 6ית6 ל"ט רף סכוסומ וכגמר6 . תסכם וכסמו16
 סכל יוום הוי לו 6ומריס סריינין סכוטוממשר

 ל6 כקיכי סקכשס ס6מר כססס נ1רס1ט כולוססולס
 סכחורה טכירות וכל 4 לסו6 ס61 סס 6תתם6
 סכירות וכל . ינקה ל6 נ6מר וכ6ן ונקסג6מר

 וממסטחמו מנגנו נפרסין וכ6ן ממגו נפרעיןסכמורס
 סור מ14, רף לררך כ5רס וכ"כ . הסולס ומכלוכף
 להי נרר ירור כי 6ים . מטות רכס מררם כססכ'
 ; ו5יקס וכמססט כ6ממ ס' חי ונסכסת רכתיכסר6

 לכס ססומר סכורים תסיו ל6 ליסר6ל סקכ"ס6"ל
 לססכם רם6י 6תס 6ין כ6מת. 6סילו כסמילססנם
 ס"מ 6ת . ס55ו סמרות נך יס6 מ*ג מל6כסמי
 6כרהס מ)קיי, ילמ סיקר6ו גמותן סתסמ .תילמ

 כי ירסתי סתס כי רכתיכ מכרהס * ויוסףמיונ
 ויסר תס 6ים רכתיכ 6יוכ , 6מס מלסיסיר6
 יר6 6)י 6לסיס 6מ רכמיכ יוסף , 6להיסויר6
 מם:ה 6תס 06 , תסכור 6ומו תיר6 ס*6 6תסוי

 6חרמ. סנורס לך ו6ין כמ5וס ולסקוק למורהס5מך
 : ל' רף כקסל"סוכ'כ

 סהומ נף תקיסת מסגין כ' פכ"ו סיסר ב:קב:ימ(
 טוה"ז טנין 1כירס כס' . מ6ורחמור

 ימסנס 16 כ6מת 6טילו סנסכם מי . כ'וסוסשנ
 נסטר סנסנע ונגי . נסנס יוס 6ותו ימיוכל

 כמכ . סכ'ל סו3מות כסרס לו 6יןתורס
 יסוסות וכם' . רי'6 ר"י סעי' כלקוטיסכנסו"ם
 קימן חסירים ססר נסס כ' ססי' ס'1 סי'חכמס
 כחיי 6רם יסנם ל6 . וו'ל סס וכמפורסיסמט'1
 יסכם ול6 . סכ6 לטולס 16כס כך י6מר ול6 .כניו
 לירי מ1קיקו 6רס ו6ין ליסכם סרניל מי . כלל6רס
 ומ5וס נניר ס' כסס סם . עטו לרכר מסורפכופס
 6מר . נפסו כחיי ליסכע סל6 י1סר נס כיח"כ
 6טילו תסכע ל6 . וכף לנכר4 סכוסס מחויכס"

 ! 6מת סנוסות סכור נחרכו כרכיס כמה כיכ6מת

 מררם נסס כ' ומתן מםמ סלכות חי*סובארחות
 סכי . וו"ל מטות פ' ומנמומ6רכס

 טל נחרכו וכולס סמלך לינ6י סיס סיירות6לפיס
 5י סי' חחו"מ נחת'ם וסי' . 6מת טנוטותסון

 וכטרוך , כ6ממ 6פילו ליסכע סל6 ר6יותסמני6
 דסכוטומ פ"ו רכירוסלמי כ' פ'1 קיי כחו"מססלמן
 5ריך ולכן , סכנס ים 6מת כסכוסות רנס6ימ6

 כלקוטי וסי' , סכ'ר סיכולת ככל מ1סלסרחיק
 : כזס מם"כ ומהן מס6 קרר מ'ממהרישח

 סמסונס סיכל ק' נסם כ' סלמס קסלמ בם'כ(
 ס"נ כלל 6הרן מנממ כסס סכ'סק"י

 לם6וף ר6ין 6מרוניס כסס כ' כלל נתו"חוכ9כ
 סחרימ, יריס נטילמ קורס טיטין לססן 16ט6כ6קי
 כסמו וכמהרי"ח , :' כ' מות כ"6 כללכחיש6
 רמסונ' סרסס קרי6ת כססח ט6כ6ק לם6וףס6סור
 ו:זי סק'י כמו'ח וכ' . מק"ם סניה כסרססונס
 נסרכה לסקל ים ט6כ6ק6 כס6יסת הרכססרניל
 כתק סקינ כיכ וככל3 , ככה"ל מ"נ כ"כ .סניס
 ההטלס כמיך ט6נמק6 לם6וף ס6סור סיסכ"ןכסס
 נססרזן ננם ו6ס כ'ם קורס כיסכש7 כ, .טכ*ל
 סיד כחיכוך רי והחוטס ס6ף כ5ו6ת כק"ם16

 כסס כתכ סק"ו תרי"כ סי' חייס כ6רחות .ככומל
 טר הסירס סננמר הפסיקת' 50 מכרסס סמוספל
 סטטסי וט'ס )ו מין כמלו כ33 יסמוף למ נס"מממל

קס
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 כי כמ"מ ו1"ל כ' נ, קפ" קס"ד ס" נמר'מסס
 תסמועם, טמכיקמ סיר על כסנרמס ספעויםנמוך
 נררך וס סוסיף ומסרי"ל , נטילס ס5ריכיסככלל סיסיי כםקס מ5מ:ו למ סמוטס כ5ומת כי לסקל'ם

 : ומסידוממומרמ
 מ"ו כסס כ' ר' רף מושמ על יסקכ מלק בם'כאז

 וכלק"ס 11 כנטילס מיקל סס" סמוטס כמלנקרמל רלכך כן ומ"ר סמף כ5וממ מיקלסס"
 כנר לו מין ומס 11 כנעילס נ"כ מיקל מורוכממורי
 וכען ככומל יריו וינקס מומר נ*כ כו ולקכלו)קנמו
 ליטו3 ס'ו סמ*5 סכמנ 5'נ סי" מנ"מ כסס כיסס
 לימור כוס וים מסרימ ומין 5ומס סס מין כיידיו
 יסס וכס' . כמוטס מ5נע סמומנין סמון מלו:ות
 כמ"מ מס"מ . עכשל ם"ו מולקין מנינמ וכמ'מללכ
 4ם כסיס נקיון לכשע כ' כשכ סמי' ר' ס"מנינמ
 ע"ו לסמוך נרמס מסירומ כררך ועכשם . רוקעשי
 לסקל סם'ט סמנסנ וסרי . וכו' מסירומ ררךרק

 כרוק נקיון מס למי5טרוסי ומוי . סמוטסכלימומ
 : 3סמו משמ וכמסרי*מ . 5שנ סי' סס וכ'כ ,.וכו'
גב(

, 

 ר"י סי' בבאה"פ
 טמנמקי רמל כמנ סקיט ,
 על לכרך מ'5 כמוטט ,ססומסין

 * ק"מ סין מ"מ סלק"ט כסס רט"ו ס" וכ"כסרימ
 כמ"מ וכשכ . לכרך סמ"5 ממ*נ כסס כסםשמוכשכ
 וכרון נססר * מ'מ כסס ר"ר ספי' וכטם'ססס
 רניל סי' מ'ם ממרי כעל סנמון ס6כיו ל., כייסורמ
 כירך כי פר נכוקר סמף ולמ טמכמקמכסמיסמ
 וכיון כסמיס מיני כורמ כרכמ כסמיס מלממילס
 סלכומ ככמס'ט * מכשר מיוס כל סמיסמלסטור
 כסס כ' מקנ"מ ונסי' כ' סק"ת., מרי"כ ס"יוס"כ
 וכן כיוס"כ טמניקמ לסמוף רמומר סוסקיסהרכס
 למ רריממ סכי נ'כ ממיר ק' ס" יספ כנריכסו"ת
 כסס ר"י סיי כסע9מ וכ"כ . וסומס כמוכלכוי

 קק"ר נמ"מ ונסמ'נ . ויוס"כ נט"כ סמומרממ"כ
 מנוין ממסס כ'מ מסר רלמ לסרימ רסרי נ"ככ'
 סט טמנמק סניסף ססוריס 6ומן ומ*סו , למומו
 לסרימ למסור י'ל סס אמיס ססירטום טרמסיןמי

 וסיין , סק"נ מרכ"נ ס" נמ"1 סס וכ"כ .כמוטס
 וסיענ'ן נמפנימ סרין סק'מ מקס*1 סייכמ"מ

 : מרמשכ מקס"1 מם"מ פיי וכמר"מ יוס"כסלכומ
 כלל וכמי"מ כ', ישר סעיי מ סי' סרנ בש"עגג(

 מומר וו'ל יעקנ וכנמר י*נ ספ""ו
 וכ)נר נמקרס מסור ססי' מף בכככניס)רוק

 כניסכ"3 מנולס ימי' סלמ 3רג)יו חיכףטיפססף
 גגנת 91פ*ג פסל 4ממ5ית ג"ר 1ל , סקגורשגגג*

 כסמס כשר ס'ק נמו*מ וכ"כ . מומו לסילירסו פמי מכ) "מ עפ" סעש1 ס" כמ*ם לססטףמסור
 ! ט' סעי' ישמ סיי נקםשעומיי
 מרפ י5נים למ . כי ממ5יט ס" מסיריסבספר

 וכ' . וכוי נססריס מטן סוס מוקילמסו
 טמכמק סניסף סמנק סמסלס נסעמ סמני"יססמין סממי סמנסנ סממסס ,עלי ורם מ'מ מסרי"מנ)קוטי
 ועוכריס סממווריס כמוך מו סתסלס ססירורכמוך
 סממוס כמס כן סם"י נס . מלו ס'מ רכריעל

 נמס ולססמיס . סקרוםיס וססמומ סססרממלכלך
 : ממוקס לירינ"כ

 וכור ס' כסס כ' י'1 סע" מ'ו סי' יסרמלבנור
 מ*ו כלל ונמו"מ * טוטין פ' מ*מלמכרסס

 סע*' מקישמ ס" מייס נמרמימ וכש: . נסמססק"מ
 5לומימ סכמ נערכ למלמומ מומר . וו'ל כסמימ'

 למכרס לילך מכל * נסנמ לסמומ כרי כטוטיןמעסן
 ס*ו ממ ממלמ וסיסרמל סעסן ומו5ימ טוטיןססומס
 מילול מם3י ונס כסנולו ירכס סמס מסורמסעסן
 מ'ו סקרוסס מורס על סיסס סמוק י3ולמ כיסטס
 : ד' ס" מ*מ קורם מרממ ססר נסס וכ"כ .עכ"ל
 כן סנסנ סנומ3עו ממו נוול נסס סמסמיאה"מ

 : נסכמ מוס וסתס נם"םסמלמ
 טמכמקמ לנסיף מומר מס סרין סכ, ט'מ, וי ספיי 1' סימן סנמ עניני ס'ס נלקיטי עי'גד(
 סכ"מ סי' טו'ו נסס מם"כ ע'ם נסכמ המוטס)מוך
 ולשנ סק"ל ונמס"ט מ'ו סעי' סרכ וס"ע כ"וס*ק
 מסנס"ק ומ'מ סקכשו מם'ו וסמ"נ סק"לוסעית

 )וכשכ יוסף יסור כקי ס' כסס סכ'מנוטסמעם
 מור . לסקל ומסיס ונסלק*ט סטו"ו( נססכקסל"ס

 נסם סכימ כטמכמקמ ס5רורומ למלול מומר מס05
 סנמ מנממ כסס וכ*3 . מורומ וטל סרומסכימ וסי . רכיס מיס סו"מ ונסס סע"ת כסס סכימ*מ
 רכ*ס מיס מםו' וכסס ומושמ כלכלמ*סנמ נסססכי
 * ונמל*ר ופפ"מ ממו"מ סר"ט נעיקרי 6ורומוקל
 וסימן סקס"מ כ"ס סיי רית*מ לקוטי יסרמלוכנ(ר
 לסררס מומר טמכמקמ ררנכי ומסייס סקי'רעימ

 ! פכ*ל טומן ממר טומן רמיןכיר
 יסקנ ונמק סק'י נמנ*מ מס"ו סי' בש"עכה(

 ררך טמכמק כמכו סרכ ום'פוכמסיט
 ממ*5ס לעסות מו כמרר )סנרו ו5ריך כס:ר)סרומו
 כמכ ני מומ קכ*1 כלל וכמיומ * ססמ מללם:יו
 מ)מ, טיטין נסעקליך מסממסיןסמין

 סכסר ככמכ
 סעוסין ס16מ3*ן 56) ומקר1 ., סכר ע)יוספ1לסין
 6ותס. סת)ם)מיס כמופפ ססומ9ין עמגמקשויף

ל*1
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 כיושד עי' מדינמ כסכמה מסור לסך ויין כסך3יין
 מומו 5ס6וף ס5מ לי(סר רמוי ומשכ . קכינסי'

 כסע'מ כ' . פכ"ד כססמ ככימ 5סססומן 'ומותר
 סטר כסס סכי כרכה תמ(יק כסס חק'ט רשישי'
 ספר כסס סקשר קכ"נ סי' מסוכס וכדרכי *טמ5ך
 נ' ס5כס מסורומ ממכ5ומ עס5כימ סיש6סמ5ך
 מטם'י הנויס מן. סניקמ טמכ6קמ 5סמוףסתומר
 : סטטס פ'ס ייכס כסמס מומו סמ(5סין חסססיס
 וכ*כ . קק"י מס'1 סי' מסרו"מ כמשמ כנ'כו(

 כסוף. כי מומ מ*מ מיושר מייס דכריכסו"מ
 מומרמ מין רין ט5"י וכו' כססמ טמכמק סמיסמוע5
 ממן סס ומין ספסמ קורס כט5 ככר ס65 כיכ55
 מי1ס סי'ס כמן ומו5י כ55 ממן טטס מרימיןסמין כיון ונס . 5כשפ כסכמס רמומר ממרכו ונרפע5יו
 כהטרכ כמס רכשפ מ5יכמ מומר וכו' 015קיוסמ
 כסס סשי כפרך וכ"כ . טכשר וכו' ספסמקורס
 וק5יטס ממור ססכי6 משי ס" ממו'מ ריכיספיקרי
 מכיו ונס . סרי נמוריו כדרך מו טסכו 5ס6יףכין
 סמממיר סכ"מ כסס מסשכ ופ"ס . סמיר סמכ'5המ
 כסו;מ וכשכ . ט6כמק כסכיסף ומקי5 טמכמקכרוז
 כמור כמי וסכשכ ק1ן סי' כממושמ מסמדמסרי'6
 מסוס 5סמיר קכ"נ ס'ס נסך יין ס5כומ ט5סנכו1
 מכמס וכס'ס . עכש5 1תלו קורס כמרכורסוי
 כנרי וכספר מסייס כיכס 6מרי סו*מ מכע5קטכס
 5הריח הימר כסופו כ' ק5ינר מוסר"ם 5סנ'יו"ט

 וק5יפס כמור וכ*כ . כפסמ טמכמק טסןו5ט5ומ
 טוכ וכסו'מ סד"ט טיקרי וכס' סמ"5 מכיוכסס
 תפמרמ וכסו"מ ר"מ וכס' ק5"מ סי' ורטמטטס
 סיתר. כי כו5ס 5מכיסס מסד וכמושמ ממו'מיוסף
 טמכמק 5סמיימ סמוססין ט5 סמק יושט כנריוכס'
 מ:ו סמין ממר טכין הומ ורמ" סמנ"6 ותס"כוכו'

 : טכ51 כומכירין

 כמכ סק"ט ככמס'ט מפ"מ ס" 6ו"מ ננש"עכ,(
 טסן 5מט5ומ טכמק רסתיימ כלה'נכסס

 . מהס ירמוק כססו סומר ססרר ממר ססמכ5י5
 הפנמ מסוס וסטטס סק"ס מקי'6 סי' כספ"מוכשכ
 מייס דרכי נק' . סיטנ"ז כקי' וטי' , מ5סעפס
 מכי5ת ממר (ישט מ5מי1 ר'מ כפ5 ססנסשקבמכ

 תקי'ר קי' כס*פ . כ55 מעסן סי' 65מסיקותן
 6וסר מרשמ כסי' ססכלס"נ ו(ש5 כ' סק*מכנמס'ט
 כמכ וסמנ"6 . מככס תסוס כיו"ט עמכמקסת*ית
 )וג*ג לסם 5כ5 סוס ר6יכו מונמר מסוסלמסור
 דרכי כתסוכות 6גל ס'כ( ני5ס גנוקי שתנ6לגקרגן

 כאן16

 מככס מסוס ו5יכמ דמומר כי ט' סי' ממושמגוטס
 מין ססטו5ס כי מקשכ וכסי' ( מונמר מסוסו5מ

 )ס5 מרסס כססוסרמ כטכמק כיו'ט 5הכטירכ(סרין
 סק"ד ססק5 כממ5ימ וכ"כ . טכיי ספיר ו5מומרס(
 כיו'ט הטכמק ו5ממוך . 5הו ממסס ר16 סטטסוכ'

 כספ"מ וטי' טכש5. מק"ד סי' ופי' הומ נמורמיסור
 הקודס כטכורמ וטי' . מ(ס כמריכומ מם"כ ר"יקיי
 סט" מק5שט סי' וכמט'מ . רי"כ סיי כמ5כטמורה
 רימ"מ נ5קוטי קורס כמקרמי יסרמ5 וככזר. .6'
 ומו'מ . י"נ סט4, 5"ס כ55 וכמי*6 . קק"מ מ'ס"

 5שכ. סטי' 5שמ סיי וקסשט סקכ"מ. ק"5 וכ55קקי"ר
 * מור ממורי ספר כסס ' מקי"ד ס" מייסומרמומ
 . יו'ט טרך י' מומ 5מכרסס וכ(כור . רכ"פוכסנסומ
 מכרהס מס5 וכסו"מ . יססכר וכיס . מסהוכממר
 סשו סי' מו"מ סופר כמכ וכסו"מ . מקישמסיי
 וטי' מכרט1מן. הנ' כסנסומ סס חייס כמרמומוטי'
 סימן הר"ט וכטיקרי . י"1 סי' ממושמ ריכ"מכס:'מ
 וכס' . ס' סי' יססכר מ5ודומ כסס 5"נ מומכשכ
 סימן סיטיס ט5י ס5מן וכס' . כפ"ד 5טימיסכיכס
 מסרי*מ וכ5קוטי . מקס'1 סי' סכ"5 מ"מ וכסי .נ'
 כק'מ וסס . משמ מקכ"ר סטי' וטעס"מ .מ"נ

 מוסרין סכימו כו5ס . מרכ"ט וסי' ססוכהסמטס
 : פ*סומחירין

 כט5 כסס כ' כ' סטי' ט' מומ מ"מ ננך"צכח(
 טמכמק 5סמוף מלסנ (ישט מ5ימ5ךכופס

 5מקן כרי ססומ 5יכ"ך 5י5ק"מ סכקרמ ספופרמט'י
 ס5י5ק"ט יסורומ הר' ים וכ1ס ר5מ1מ יסורומסרי
 ס5יכ"ך ט5 וסט5ס 5וממ. כומ וס5יכ"מ . דומססומ
 הומ כט5מו וסמרס . מי סומ כפיו ס5וקחיסמס

 סמכ רממי כספר וכ"כ . יסורומ סרי הריסמרכר
 מכט5ז מהר"ס סס5ס"ק כסס כ' טוד . י"מסעי'
 פ"מ . טסן 5ט5ומ נ"כ כוסנ סי' כטוריו סכימי1ישע
 סקורין טסן סמם5ס ממ גיקס סמחד מיךרמס
 סס'5 5מד 1ממ כ5 סמיקן וכטור מומו ומי5מפייף
 מס 6מר 1ממ רמומו וממר נמרמ דף סכ51סק'
 מכמ 5מ נמרמ מרף מומי 5כט5 מוכ5 ס1ממסכ5י
 מסרימ סס5ס4ק כן וכמו . וכו' טסכ וכן כסיטוד
 ככ5י סימס 5מ 1י"ט מסס יסממ כם5 ממוסט5טיכ
 כססמטס רט'ו סטי' כטט"ס וכ"כ פכ"ל. מעולס(ס

 :כסמו
 מיממ כמכ כסממטס רטשו סעיי מ"6במע"ה

 סטסכ סכטס'ט מ5מורי כססכספריס
 כקטורמ ס5ריקיס מ55 מסוכ סומ טמכמקסקורין
 ע" 6ומס לסטלומ 6סמר מי מסר דקין כי5ו5יןויס

מכי5ס



משור % שק ""ש ""ף"ש"למומף22'1
 5דכר ורמן . 6ותם מעלים ריח וס"י .6כי5ס
 יכו)יס עסן מס)ס פ"י סי' ססו6 כ) ססןמם5ה
 כססר וכ"כ . רק ני15ן ס" מסו6 כל 6ף)סס)ות

 : ס"ם י"6 סע" ס36רממי
 6מת םפס , וו") כת3 5ריקיססימומ ננם'כם(

 556 סמסירים יוסכין סיו קורם3סכמ
 6מר סוסר ו)קמ וי"ס מ6סט6 כס5ס"ק ס)סם)מן
 חסיר ור6ס ט6כ6ק6 )סרימ ס)ו הטקפס)ס6ת
 מסט ממנו 5יטו) ירו 6ת וסוסיט סני ססי'6מר

 651 ס15 ססקעט)ע 6מ סנר הנ") וססוסרט6כיק6
 סתמי) וס 6מר . מכוים ססני סמסיר וסמר 15למן

 ו)סססיר )מס5ס 5מם)ה מו)ו )ם)ות הסני)המסיר
 וסיס כס5ס"ק 5סני וכ6 סני סנססס כסיסךסנ')
 כסכור 6ומרים 6נסים 6סר )ו וסיסר )סניוכוכס

 סרכי 15 6מר . מ,)ו 6ת ססני קינ)סט6ניק6
 תקכ5ו )כס )ימן יר5ס )6 וסו6 סניכם תורמנו6ם
 סנורמגו סר ספמים סרכס ונסס . כחורס סמ651מ

 ססקעט)ס 6מ סריס וססוסר ט6כ'ק6 פוסרסנססס מסמסיי )יטו5 ירו 6מ ספני וסוסיט סנת ס)סניסם
 )ו 6מר )סרכי וסיסר יסות סנים כסנר 15 ונחן56יו
 : סכ"ר הרכר סומ95 כי )כם )פ,ור כיכו5מי 6יניסרכי
 סס5ס*ק כסם ס6מרה ממסירים סמסתי *שדק"מע(

 סמסונ) ס6מר וי*ס מס6סינמסרמ"5
 סור , ט6כיק6 5מ5ק יסר6) 6סכת )מרת)נו6
 מסר"מ הס5ס"ק 3סם ס6מרו ממסיריםממעתי
 סה5ס"ק ננו וכסס חייס מורת כסןמק6סינ
 ס6מרו וי"ס 5ריק 5ממ נס) מוויוני65מסרמ"מ
 5מוח )נו6 ונס . ט6כיק6 )מ)ק )סרנסססמסונ)
 מ5ות כוס מקיימים ויו"ט קורם ונסנת .סנ)נות

 :5דקס
 נוהר"מ סס5ס"ק ככס ס6מרו ממסירים סמסתיעור

 ס6' ר6ס סם"6 וי"ס מיים רכרי 3ס5מ65נו
 סנימ ל6 ומכירו מכירו ס) מכ)י ט6ניק6 )יטו5ר5ס
 )6 מעו5ם ס)סון כוס סס5ס"ק 61") 5יקממותו
 6מר וי"ס מסטרסטין וסס5ס"ק . 5רקס מ5ותקי,מת
 סיכו6 5קכ) סר5ס מי 5כ) ט6כיק6 סמ5ק 6מרס)

 : סכ"5 ס5יון 5סיכ5 הס5יון כסו)ם3נק5
 ט5 קרוסים נסרסת סס"ת המיים 6ו5ר בנכו'לא(

 נ5ר וכססר מט6 ע5יו תם6 ול6סססוק
 חסי 56 סמסנס 50 ס"ר נ6נות סמסניות 50הסד
 כתכ 1.זס מק6מ6רנ6 מסרי'6 מסס5ה"ק ימירירן
 מו"ס סקדום 6)קי סרכ ממי מ6דוגי סמסתי11*5

 מרן מנרו5ת )י סססר מסינטסיף מררכי6כרסס
 עמרו סם"6 סיסר סרכריס ונמוך סכסם*ט6)קי

 סמ)מ'ריס פן ו6חר וסתס5)ו סמנס נו6םסת5מיל'ם
 )מרן כטמ3יקמ פס סכ5י סמס)ס כמוך ממנונם)

 פ3 פ)ץ וסמרפס וס ר6ס ומכירו 6ומווסנכיס
 ומרו 4 כמנסנ ו5ם6וף 3סנכיסו נמס5מוססססיק
 30 פהמרפוממ סקורם כרומ ר6ס סכסם'ט6)קי
 כמומו מימומ מ)יו פססקו )מכ'רו נרס ,ס5ריק
 סרכס וטפן )מם)ס נסמתו כע)יומ ום)ס )")סנס

 רכס סופפנס סכ)י) סר . סועי) 1)6 ,כ ס)טסנומ
 ,ס מ6ם 3מס)מו וסס) ו5סק ו9ען עורס5ס

 ולכנס . ,ס יסטור' ,כומ )ו ימ65 מם5מוסמק9רנ
 פוסק פסמרפס המ)מיר ומ65 מררסו )כיממרן

 ממנו סמומין מרן ונט5 . מורס כמסנסכתיקון
 ומוס כר6וי כרכיקות סמיקון )ומר יכו) סי'1)6
 וכ6יוס וימורו 6) כרוממות )מסוכ ו6נס 6נסס)ך

 נרור נמנ)ס מס מסני כממסכתו ,ס ונס)סנינ*ם
 ו)ססן. )ם6וף טמכ6ק ססכ סנין ס,ס פקכס6מרון
 כרור יקרות נסמות כמס ים כי כממסכמוו6ער
 סיקר 656 וימנסמו סית)כסו )סס ס6"מס6הרון
 5ס'. נימומ רימ 6סס כ9עם כרימ רק כרכרתיקונם
 פ) )סמרסס )ו סי ס)6 מרטס )ו כ6סומ,ס
 יורם מי כי * סתם)ס כתוך 69כיק6 סם6ףמנירו
 : כימורו ס,ס ס5ריק סס5ס יקר ורכר נסמסמי,ס
 )כ5 )ססיכ מרן ררך סי' רכס סוסענמךבביום

 ססו6 ומס ו)מטס )מע5ס סננ,ר מססו6)ו
 ססו)ס מסוף קרסו כרומ 5סס כי ססו)ם 3כ5סוס
 סום"ר כיום ממור רסתו 3רימ6 וסי' . סוסווסר
 3ררוס סן ס6)ס 6י,ס )ס5מו מכין סי' 6מרוכ)
 סי' ו)כ)ם סנינ*ם מם6ר 16 וסוסקיס כנמר6סן

 )ס6ו) סכין מ)מיר ו6ותו וס כיום 5סטיכררכו
 6מור מרן סס"ק 6מר )מרן וכסס6) סנ")ס56ס
 יתר 6מור מרן 61") . רכר מ) טסמו 6")6מס

 ממ5מ ס6יך )ו וסיסר 16. כממסכחך, מסיוסדכרים
 וסנור סקיטרונ נתכ9) 161 מכירו ס) נוסוכות

 סנרס ססנין כל מרן )ו סיסר סנמכט) וכיוןממכירו
 )סיר6 ןכות )כף ירין סתמיר 6ותו וס,סיר מכירופ)

 )1 טוכ ויסי' וריינ6 רינ6 ס5יו יסורר ו65סמים
 כססמטס רט"ו ססי' כקס*ס וכ"כ . סכ"5וכו'

 :נכמו
 . כ*כ 6ות סנמס ונמררם . כ' סרי סן בם'5ב(

 ונר3רי ס"3 ססיי סוסניסונ)קוטי
 יסר6) נ6ו5ת ססר כסס י"כ ססיי מי 6ות5דיקים
 כמתונס )סכוכ ם65 נרו) רכר וו"). סנסםוכסמירמ
 ססירוך כי . 6מר יוס 6סי' כתנ6יס סכתונמ,מן
 סנ)יפס וסו6 סטולס כרי6מ כמוסו6

וכענוממלי5



 פ' סימן ייר"ש א'הרותענינילמרפי

 סוין מיו )פשכ סנליסס נוקלק5ין סמתונסוכסמממרין
 מין ס~נון וכתוך מתולס( נומ?ין 5י רערנמךסוופר
 סמתוכס ונון 5כתוכ ס5מ יותר טוכ ע'כ .קסירס
 כתוך תסי' סמתולס סונון כותכין רק .כתנ6יס
 נותי 5כתוכ טוכ וט5סיושט . טנתייס כתוך מוסנס

 ס5מ כ' סי' מסשט כם'ט ופי' ס5רריכוסיתר5ו
 . יסס טו5ס (יוונו סיסי' סלדן נונוון ענוריתקוטט
 ממר מנויו מ55 נוןונות 5טנין סי"מ מליכוכנודרם
 ר5"ר ר5'נ דף כ5קוטיס כנסו"ס וט" .סנ:ימין
 ק8מ דף כתוכות כנוסכת וטי' . ס"מ כסספסשכ

 :וק'ט
 ס' סי' כיממ מ5סמ וכס' . וכירס נס' כ:'5נ(

 נרו5 סור 5מכרסס מסר ס' כסס כ'סטי'
 5הסיס נוסר סמחן סמס סמוסס כטטתוסנולס
 ט5יס יב5וט וטי"ו סכ5ס סנומ5 רנ5 50 סינוגירנ5ו

 הכ5ס סתטסס 5סיסך ומס . רכריו 5נ5 כימותסנוט
 : ט5יו סימ תם5וט מן~מת

 כססמתן כ, נ' סטי, תק"ס סי' מושמ בש"עלד(
 ונותן נוק5ס מסר 5וקמ מססנוסמ

 כנוש; כסנו"נ וכתכ . מסי5ין סנמת כנוקוסכרמסו

 ככתיכת מרס ם5 קררס 5סכור ספנהנסק"ר
 כוק לסכור נסנו כו כל כסס סנ"ס סס .סתלמיס

 312מאיר

 5'מ דף נרכות ננוק'ועי'
 מישמ . נ י סטי' ס' מותנולהנ

 סייין קסשט . קק"מת81מ
 וכתכ . וסק"מ סקשינוסנסשס
 סלינוס כ5י 5סכור סנולסנכטת
 וכן קררס ו5מ טט5ירקטרס

 : הרור נדולי מ55רמיתי
 כסס סכ' נוסנרשמ רמנויס סטרי ס' כסס:'עור

 כטטשס וכ.כ . 551סשס נווו5מןין מייס ר'סנמון
 מסרן תו5רות ססר כסס כהסנוטס תתק"טמות

 5נוס סטטס ~ישט סכטס'ט כסס סכ'כ5קוטיס
 נסומין וכסטת מרס כ5י סוכרין סתכמיסכסטת
 מרס סכ5י כסס סתנמיס 5קרוט מ"מ כי וכוכיתכ5י
 סנסומין לממר מך . תקנס 15 מין סנסכרמחר
 סמעם"י וכוכית כלי רונמת נט ט" 5פוטרסיכו5

 תתקט8ו סטי' כק"מ סס טור . תקנס 13 יםסלסכר
 דט'כ סרקנט"י כסס סכ' סוסטיס סם5שס כססכ'

 5נודת 5תת כרי סחוסס כסטת סכוס 5סכורתקנו
 נותנרס מן ו5נרו5ס 5נוטלס סטו5ס נוי כי מ5קוסרין
 רכותיגו ממנור וןס . מ"ו ונוקטרנ וטו5ס ססטןכו
 וטו5תס וטי'כ תינימ כס רנוי ר5מ כתוכס 15כמ(ש5

 : טכ"5 סיסקם5ס

 וכו' סמוססכספת
 כר54 וטי' .כתוק,
 כ' סעי' ק5*1כ55
 . כ' סטי'קכ'נ
 מ"נ פסרי"מכ5קוטי

 סר1 הפלות לענרןהטרמה
 ר'*

 וילך כ'. י"נ ססוק כשכ קמם'טל נומסית בם'א(
 5טו5ס ויט5כו סמיל מת ויקחמכרסס

 סי, נומלו סטסס טנורס כ5 ט5 פירםשי . כנותמת

 טסוי הומ כמ5ו (1 סתסמ ר5ון יסי . ומונורנותס55
 כ:י כמ5ו . ןרק רנוו כמלו . סמט ככי כמ5וככני

 כנוסכמ . רסן ונעסס גקטר סומ כמ5ו .נוום5ט
 . י5מ 5כו כיון מס כ' מ' נוסלס כ' סרקנרכות
 נו15ת רמנור כנומן 5ן קיינומ ומלן סכרטנורםוסי'

 . חוכתו ירי 55מת פמכוין סיסמ כוונס5ריכות
 הנו5ות סכ5 כ' ניסכס סרק סנוסליות כסי'וכרנוכשס
 טאי כן הקכ"ס פ5יוס נוסלי רק סימ טוסיססמ:ו

 : ע'ס רכייונומס
 נווסר וכסכט סיטכ"ן. כסי' וכ'כ . היוס'ס כ:'ב(

 כנוס' הסיריס וכנוסלת . כ"מ סעי'ס'כ
 סימל וכקכ . כסמו סוכירות ונס' , ספ5ותכ55ות
 5ייכ*ס נו5וס כ5 ק1רס וכן סתסיס קורס .סנו"ס

 וסכ.לתיס סומ כריך קורסמ ימור לסס .5ונוי
 המ מ יוך טס ל4מך 1דמי15 ורמ'נוו ורמינווכדמילו

 ויהי . יסרמ5 כ5 כסס ס5יס כיחורמ סמ מכומו
 נוסר'ר מינו מו כי נוננותינו סומ ~ס כי . ונו'נוטס

 :נוסקרוסס
 ה' סינון סמסירס 5נוסר"ס 5ריקיס מור ב:כ2'ב(

 כרכות כ5 קורס ט5נוו ירני5 כ, מ'ספי'
 5ונור 5סססיק סנווהר כנוקוס הנו5ות וכרכותסלסלין
 כ"ר וכסי' . יסרמ5 כ5 כסס וכו' ימור 5ססתנויר
 ימנור 5מרס :נוןרנו:ות הנו5ות ככ5 כ' ט'ספי'
 יחור 5סס . טסכ נו5ות 5קייס וו נו5וס טוסססריני
 כנוטסיך סכילה סתסרכ כרי כ, ק"ט וכסטי, .וכו'
 כססר וכ"כ . וכו, יחור 5סס מ5-ס כ5 ט5תהנור

 : סוסייס5קוטי
 סעי' מ, סי' כמ5כט נוורס סקוום ב:עבודתד(

 נו5וס וכ5 5ינוור כ: קורס כימי
 5סס יסרמ5 למ ימנור ומח"כ תסוכס 5הרהרטוכ
 סנו151) כעי חסנימ ומל . יסרמ5 כל כ0ס וכו'יחור
 מ5ינולך כנוטס . סרנ5 סנוהת כס' כנום"ככ~:

 סן סכטולס סרכריס ככ5 כ' ד' סעי' קטןכ5טטי5
נמורס
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 ע5מו ירני) מעסיומ כמ5ומ הן כמס)ס הןכמורה
 וכו' ימור )סס 61מ עומס הריני . ס)סון כ1כ)ומר
 ע5מו וירני) , סמו ימכרך 5סכור6 רומ לממ)עפומ
 ה1מן ונסמ:ך ס)כ וסלימיומ כמוכיומ 61מ)ומר

 : 11 כ6מירה נרו)ס ס6רהירניס
 רכר 6טר סוכויס 56ס נס' 56ימלר נננועםה(

 6ומריס ס6לו )מס הטעס כ' ונו'מסה
 כסס וכו' ימור לסס ומס)מילו עכורמילו כ5קורס
 61"כ . וכו' כ6רן 5ריק ס6ין סיומ סכוולס .כ*י
 כיון כ6כרילו קרוסס רכר 6י1ס )ססרומ יכו5ה6יך
 6כר 6ומו ולסנס מ"ו עכירס 6י1ס כסססלעסס
 6ך הסו6 סעכורס קרוסמ ע)יו )ססרומ יכו)ו6יך

 כ))ומ עס ע5מו סכו)) כמס הו6 15הססמיקון
 מ"ו ככס רע סנע ו6ין סטן ו6ין 4 וכףיסר36

 :עכ"5
 מ5וה סומר . כ' כ"ס סעיי ס"מ כ5) בנחי"אר(

 כטיר5ה 0ממוייכ ר"5 . רפ רכר ירע65
 רק וכסמ6וס כמס1ון יעסה 650 מ5וס 6י1ס5עסומ
 . הרכר 6מ סמר ו6כיו כמו - ויממיןסיסמור
 סיסרו ו1הו . וכו' יעסס 6יך כיטכ כרכרוימייסכ
 6לי סככר ור") . )קייס ומ1ומן מוכן סגלולומר
 יסר6) 56קיך )קר6מ הכון ו1הו . ומ1ומןמוכן
 . וכו' סמ6ומ כסתע 1)6 מקורס ע5מך סמכווןר")
 כ) קורס נ"כ לומר ו5ריך . ט"1 ס"ק כמו"מוכ'
 המם)ה כסערי כ"כ . וכו' ימור )סס ומ5וסמ5וס

 וס"6 6רה"מ וסיוס"ס סרנ) וכסמממכהקרמס
 :עכ")

 ססר מכעס"מ טו"מ כהקרמס המם5ס ב:שערז(
 סכמ ס) סרנרו וס' מייס מיסכ6ר

 מפלין כקסרו כיהור6 לורע כע5 הנ' מס"ככ'
 )סס 6מירמ מ6ור סנרו5 ומסייס ימור )סס6מירמ
 6כומ כרימ כס' וכ"כ גועס. ו,יהי סססוק נסימור
 סמרס סנדו)יס סס ספר כסס מ' סעי' 1יסי'

 ע) הכרכומ מעין סי נסס סכי מ' 6ומ ס'מערכמ
 כמקוכ5יס )לו סיסרו נכון ומ6ור ומקייס כרכוממס'

 )קרמולילו 6מת 1ס כי וסכין וכו' יחור )סס6מירמ
 6י דרוט מסר6נ ל1סר1"6 מהני )יסריס 6ורוכס' עכ"5. 5"נ סי' כוכי"ק כס' 1") הנ' רורי 5כןוסתירס

 1ס ססר ע5 ויס פ"ס וכו' ימוך לסס מ5וסכ) עס'ימ קורס 5ומר רר1ין מרי כיוונו 150ה פכי ה'ר'
 כ1ה. מרכריו סמזר ולרמה 1") הלוכ*י ממרןהסכמס
 ככ) הסלס ימומ ככל סנס ססמ כה' כס5ה"קוכ"כ

 : כר6"כ מכ"5 וכו' ימור 5סס. י6מרמ5ומ
 5ריך מ5וה כ5 . כ' הנ11וה עכיכי  בהשלוידץח(

 סו6 סויכור . ונמעפס וכממסנס נריכור)היומ
 כססמיו יו5י6לס סיעסנס קורס . כסיו סמ5וססירכר
 מוכן סריני . י6מר ו6מיכ כמוכס סו6 6סרכ)סון
 כל כסס וכו' ימור )סס ס)ולימ מ5וס )קייסומ1ומן
 ס) נסמומ כ) כי סמקונ)יס כ' והטעסיסר56
 כ*י כ6)ו 11 סמ5וס )1כומס כרי ימיר כ)סוןיטר6) וימן ררך ע) 6מך כנוף כוה 1ס כלו)יסיסר6)
 )קיימו 15 60"6 מ5ומ ו6ומן . וכו' 11 מ5וסקיימו
 . יפר6) כ5) פ"י נמקיימו מ5ומ סמרי"נ כ)מ"מ
 וכו' כממסכס למקיימו מ"מ כסוע) למקיימו )מו6ס
 י1מין סעוסס 6כר כ6ומו עוסס ס6רס מ5וס כ)וכן
 )עסומ 1ס 6כר מ1מן כריני . וי6מר ה6כר6ומו
 . י6מר מסי)ין )סלימ סרו5ס ער"מ 11 מ5וסכו

 . וכף סמסי)ין[ )מרככמ ו1רועי ר6סי מ1מן]סריני
 ע)יו סורכ מ5וס )רכר ס6כר 6ומו סמ1מיןכיון

 י6מר ומיכף 6מר6 כסטר6 ממלו ונרמהסקיוסס
 : כ"י כסס כו'ק י"ק 5ימר6 וכו' ימור)סס

 נרסשמ ס"ט ס6סכס פער דץכ:כ1ה :ראשירעט(
 כסיו י6מר . כ' וכו'5ליך

 סוסה 6כי 11 מלוס 16 1ס רכר . כססמיוויו5י6
 כססר . וכו' סו6 כריך קורס6 עס הסכיכס)יימר
 וכ"כ כ"י כ' 11") כ' מ' סעי' )"כ סי' מ"ס6ומ
 ממוכמ כסס ככרכשי וכ"כ סק'6 רע*ו סי'כטו"1
 ס6ין מסוס וסעעס . כססמיו )סו5י6 טוכ .הררכ"1
 עוסה ססריכור כריכור 6)6 כממסכס מ)סהקרוסס
 1' סעי' ק)*6 סי, 6ס*ע כס"ע וכ"כ . נרו5רוסס
 ס"ס סוף סנרכומ מעין וכס' . הסמ"נ כססככ"ס

 כעקרי נשכ וסכי6ו סרנ) כסמממ וסמיר"6 .רכרכומ
 מ*6. מסוככ מסי)*ן ס)כומ 1א) ק)ינער מסר"ס)הנ, סת*ס כסואמ וכשכ . 3*ר ס"ק כ' סי' מ6ו"מכר"ט
 מ"6 רף וכ1כמיס ע"כ כ, רף מלמומ כרס"יועי'

 נססמיס ומוס' ורס"י ע"כ ר, רף 1כמיסוכמוססומ
 רף וכככורומ . ע"כ מ"נ רף וככ"מ . ע"נ ס"נרף
 ככמס ועור . ע"כ ל"י רף וכניטין . ע"36"ט

 סיו5י6 ריכור סייכו רקרסיס ממסכס רסךרוכי~6
 כמ"1 ה' סי' יו"ר כסמ"נ וכ"כ . רייק6לססתיו
 )מ)ך וכמסלס כ' 6ומ )"6 סי' מ"כ וכמל"6סק"1
 כמכסנילו 6' ס)כס סי"נ המוקרסין ססו)יה5כומ
 וכו' רייק6 5סמ5וס סכווגס כססמיו )הו5י6ס5ריך

 :עכ")
 1רפיס מסכיומ ע) 6ורנ מעסס ב:הררבמתי(

 כמכ 51") מק6מ6רל6מסס5ס"ק
 ע) 6ומר טהי' 5כי רכילו כקרוס רורי )נ1וריר6ימי
 13)6 כסה וכו' ימור )סס , ונרו) קטן רכרק5

6סי'



 יעניניהקדמה

 ל' פ'נ מ)כונמס'
 וכ*כ . רו*) כרכרי טסור מקור )ס *ם 11ס6מירכ
 ק1רם זרם נס' . נסמו נססמטס ט' סעי'כטסס*מ

 כחס5ס סמו יהכרך 6ומו )3קם כסכ6ין כ, ויסכס'
 לסנועמ מס5מו סי"ו כ"י כסס' וכו' יחוך )ססו6ומריס
 ממיר סמורכ כררך )י)ך כך כ) 5ריק ס6ינוסנס
 ל*6 רף מורים פ' וכזוכ"ק . קייס כ156 לולמסכ
 )י' 5יכעי כם רכר סוכרוי ככ) 56סור 6'רכי

 סמ6 כסימיה )6רכר6 קריס6 )סמ6 כיכור)סוון
 )פו)מניס כו6 רכ)6 סכר ר6יסו מס כ5 ע)קריס6
 ומילין ר6ילין ננין 6מר6 סטר6 ע5וי יסרוי651
 כסו6 ע5 )6סר6ס ויכי)ו לם6 3לי )נכיימריר

 : סס כטסס"מ וכ*כ .סכורמ6
 כק'ם כין כי נ' ר4 נסקרמכ מלך בכסאיא(

 ככ) כומירומ כין נ55ומ6נין
 5סס 6ומריס 6לו סיסי' ,מן ננ) . סמורהססק
 6ין סכו6 ולם5ס טמיר סכו6 ס*י סימיימרוימור
 לסממ סכו6 כמ1כה ומולס ססורס סו6 ניוךסוף
 ס)ימור ,ס )ומריס 6כו סימוד וס ו5סס כלסמומ.כ5
 כוולמס . כ"י כסס , וכו' 11 מפלס 16 , ק"ם16
 מהי' . כימור סוסס ס6לי כמ5וס 16 כ5ימודסוכ
 סריף ררכיס ו,כית6 יסר56 כ) 6ומכ מסוכ6לו
 ככו6 )לו סימר5ס וסכילמיי כו6 כריך קורס56יימר
 כ5 כמכ ט' רף פלחם כמררם . וכו' ולם5סטמיר
 : מס5ס 6ילס יסר56 כ) כסס ממפ5) ס6ינומפ5ס
 מסינסט )נ ייטנ נם) מכס5ס"ק טונ רנ ננט'יב(

 קודס ס6ומריס )מכ טסס כי מטומנפ'
 פלולימ מ5וכ )קייס ומזומן מוכן כנלי מ5וסכ5
 סככחו מה רק מ6רס מכקם 6ילו כקכ"ה כי .וכוי

 סטרי' רממל6 6ולס קיימ"5 כי מ5ומ ככ5 .5סטומ
 סררכו 656 5ססותו מסנמ מירו 3מס רק חייכו6ילו
 רחוק כי 5סר6ומ 6רס )נלי ~י)כ )מ5ו6 י5סשרם5
 6ולס נ:)5 וכו6 )ססומו ס5יו וקסס סרכרממיו
 סרי וכו' ומ,ומן מוכן הריני כס6ומר 6כ)רפטור
 )סככו י5ס"ר יוכ) )6 ממי)6 )כך מוכן ססו6כורס
 כו6 )ססומו ויכו) מוכן ססו6 כיון כרי כימ,ס
 סיני מסר וסומר ומוטנע כקניס מ6מ ע)יומ5ווכ
 סכק)יס ק) ו6פי' )ססומו ס)6 )'מ כסלין 16)עסומו
 סוס ע) )עכור )כ5י ע5יו ממור כסכוססעולם
 ס6ומל" רכר ס) טסמו וכ וכרומס. לרר 16סכוסס

 : וכו' מוכןסריכי
 6ור כספר 11*5 כי )פרם ים סור נרה*מ שכ!ינ(

 וכו'. ימור )סס כ6מרו סס:וולס כ')יסריס
 ק65 5מום ים סנויס 5סס נו15ס טוסס 6סןסגס

למומ*
 וכוי ססמס מיסמסט

 סנ125מאיר
 מתר ל,ס . מו5 מקודםולעסס
 5ומר ר5ולן וו)מ 1)6 וכו'ימור
 יהי' )6 6ו )סמיס ס)6 כוולככו

 )מ6ן ו6סי' כוונס לריכוממ5ומ
 ם65 כפירום ימכוון 06כוולס
 סרי )סמיס כוולמו 06 161מ5וכ
 כמסמריס *סמר 06 6כ) .וכוי
 )מטיף מס 5כס ו6ין מ5וכמסיכ

 מם5כ כסס פקורי סי מייס ע5י כס' וכ*כ .מכ'ו
 כמ*ם ונר טוכ רכר )ני רמם ספסוק ע55מסס
 מסס5ס'ק חיים עצ' כס' סור וסי' . טוכ רככס'

 רף כ6 פן נ' נמ5ק ו5וק5)ס*ס מסינסטמרמו'ר
 ומכ סמפ)ס ססר וכסס כנוכ"י כסס מם"כי*מ
 ום5"כ ומווס*ק מנמרומ כמריכומ וכ 50 כ'סהו6
 5יסריס 6ור וספר 6ור מ6ורי ומס' לוח5יןכים

 רמ5ומ וכו' יחור 5סס סמ5ומ ככ). ר5ם)ומסייס
 סמ5ות כסט'6 ימספו ם65 כרי ונס כוולס5ריכומ
 וסיין * וי סעיי ,ס סי' )עי) וסי' . סכשדמ"ו

 ום5ס*ק מיך כס6 כסס מם'כ מש6 מסר"מנ5קוטי
 : סיליס מ6ורוס'

 מסינפט 6רמו"ר מככ5ס"ק יושטקיוסת בנם'יד(
 כסס כמכ מ'ח רףז5וק5)ס*ס

 5ריך 6רס רכ) רירוע סם5כ"ק וכר6ססכמסורסיס
 רכמכ ו6מ 6פסר וס6יך . מ5ומ סמרי"נ כ55קייס

 כסולס מ5ות כנון זכ כ6רס ס-יכיס ר6ייסמכמ5ומ
 מכס ו6מר מירו5יס כמס כוכ ולסלו . וכו'ועכורס
 נסס 6ומר סמ5וה סמק"ס מיסר6) 6חר רכ5יסן
 ,ס 6רס ם5 11 מ5וס קיוס ולמסכ . יסר6לכ5
 )סיומ יכו) וספיר . מ5וכ 6ומס ססו כ"יכ156
 ס*רסו וככר . מ5ומ מרי*נ קייס 6רס כ)סיכי'
  לסתנייר סכ6  נר  רסהי כמעסה טכמ סנמו36,ס
 ם65 6מר רנ5 פל  סתירס כל  סילהרלו הלחפל

 רסיי מס כ) ס5) 15 וממר . כנ)נו) )כו6י5טרך
 כ5 סס 6מרומ ע'י ר*) . תעכיר )6 5מנרך .לך
 וכו'. סמורס כ) קיוס )ירי )כו6 יכול מיסר6)6מר

 : מ"ו סעי' י' ס" )עי)ום"
 וכ*כ . ט' פ*מ ס6סמורמ סער כיום'כ כי0ו(

 5פלי )ומר יוכר כנרכ סרר קורסכלכו*ם
 ונו' לוסס ויסי כשי כסס וכו' ימור )סס רכרכ)

 רומ לחמ פוסכ סו6 רכר סככ) סיכויןוכסיקר
 ורממל6 כסממס רכר כ) ויעסס . ימכשם)נור6ו
 ככ) לוסס ויכי )ומר כססריס מם'כ . כסי)כ6
 ומססס וו"). 5"נ רף ימרו ס' מווס"ק כו6 .פסס
 61מקן כוגגס ס5יגו כונגס מ6י , ע)ינו יוגגכיייגי

 י' ס"המילוה

 ססט"6ימעמלו
 )סס רקספוסס
 ימסרנ מ"ו06
 וקיי") כ))מ5וב
 כםי 65ר6מר
 מסיכ 65)65מ
 ימור סוסססו6
 )6 ורסכוונכ

מקולין
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 6נן י5ית 6פ"נ פ5ינו . י6ות כדק6 לפיל6מקונין
 ומססה . כלמור טונר6 656 רסות6 לסוו6כירמין
 . ס"ל ל6מקל6 י56טרך ירנ6 )כהו6 כוננכוירינו
 נכ) 5הקייס ירכס וה כר6סוניס מסיייסוסשכ
 ו5ומר . נספתיס )נט6 סקוים טנויתסמטטה
 6ות יפרק6 כ6נר6 וכ9כ . ס5ו קורםהמקר6
 ס6רס סי6מר רכ6 מויפ6 מכ6ן ומסייסקם"מ
 6סי' ו6ו . ונו' נוסס ויהי מססיות מ5וס כ5סורס
 מססיו כיון כסי'ת . סר6וי' כוונה מכיין6ינו

 ונ6לף . וכו' מרומיס כנכהי הר6וי כתיקוןסיתקנו
 ם5 סמייס סרי נסס כ' כ"ס ס"ק רי"ט סי'המנן
 סס ס5מו 5קסר כ"ם)כ קויס ס6יס ס5ריך6נות
 : התפ5ס כוונת המכווניס 6ותן סס וכם*ט יסר6לכליות
 יכוין )6 ו6סי' כתכ יוסר כתכ במרנמ2רונ2טז(

 ססוק סי6פר רק סמקוככוונות
 ס(ה כתוכ כי . ריו כטני5ה קויס ונו' נוטסויסי
 רכינו מסס תם5ת ו(ה פוכי6 כ) קויס )ומר5ריך
 ס5ינו כוננה ירינו ומססס . ס*כ כמ5ך ויוךס"כ

 : )כוון יכוליס 6כו ס6ין6ף
 יקר6 65 . כ' ט' ססי' מ"ו סי' 6ו9מ ננש"עיז(

 6סס"י כתורה נרכת קויסססוקיס
 כיון )מום ס6ין וי"6 . תמנוניס ירך 6ומרססהו6
 5מוס ונכון . תמנוניס ירך 656 6ומרסס6ינו
 6מרונס כסכרי סמנהנ 6כל סנ'ה . ר6סונס)סיר6
 תקם"6 סי' כ' וכ5כום ט"ו ס'ק מנש6 וכי .וכו'
 6סור 6'י 6מר מיך התורה כרכת ס6ומריסלרירן
 כתכ וכיס"מ . כמורה כרכת קויס ססוקיס)ומר

 י*ת הכותכ 6כל כס"ת 5כרך 6ש5 כך'תמכרכר
 : )כרך מייכ 5מייו ירךלם5מו

 ססי' נ' ס*' כ56כם מורכ סקורם :נעברו4רזיח(
 ס' סימן נוך5 קסר וכ'כ . כ'נ'ט

 6סי' ססוק סוס י6מר ס65 מ6וך יוהר . כ"טססי'
 נתססט קס)ות סכק5ת וסנס נסאת קויס תמינסירך

 מכרכין ו6משכ ססוקיס כמס )ומר נפרסי6סמגסנ
 והנוכניס 5י*כ' ססי' סס . סכיי ססיר )6הכרכות
 65 ונו' נוסס ויהי ססוק )ומר מ5וס כ5קויס

 : נרכ"י נה'ת קויסי6מרוכו
 וכויי' סכמ ירך 6נ) כי סט"ו כ' כ55 :נרזו"וקיש(

 ר5ון יסי כנון וכקסה תמינכ ירך6ו
 הסס )הוכיר מותר כו וכיו65 ו6ש6 הש6מ)סניך

 , סס וסמ"נ יש6 ס"ק קס"מ סי' ממנלנ מסמםכן

 נרכית. לכ)כות נסתימה וכסע*נ תרכ"6 סשסוטו"ו
 ססק כסנעי ק"י ס.' כט"ך הממשך )סיי6וכ'כ

 סע" מן ל סי' )עי5 ום" . סכ*5 סק'כקסיק6

 : וכ נענק סס מסשכ כשט ספ" סד"ך
 תכ5ת קסר נסס כ' ד סי' 6כותנרית ,:גם'כ(

 ס5מה ר' הנ' כסס סכ' כמיכר ס'מררכי
 ס6ומריס ימוך 5סס 556 כננמווריס וכשכ .ק5ינסר
 הטסס יו"ט ככוך ס' כסס . וכו' ס6מר כיוךקורס
 קויס וכו' ימוך לסס התם5ה 6ומריס מסמסני
 ירך . מס5 סי סל מ5וכ כ) וקויס יומרסססוקי
 5סיר מסיר סחורס סס נוסם כססומר סו6ססולס
 מ* 6ומו ססו56יס המ5ך סוטרי מ6ת והמססטכמק

 מכמניס 15 ים 6ס הו6 מקוס ומ6יוס (ההו6
 כוסם 6מד 6ס 6כ5 , ויסרתו תמימותו ס)5הר6ות
 ומנה5י המלך סנוום5י רכר מורות סמ)ךכם5ימומ
 יסמור ל6 נווי6י סוה 65ימ . 6ותו סו5מיסהמרינה
 6מר רנפ 6סי5ו 6ותו מ)סכונ כלניו 6יססוס
 וכו' ימוך 5סס 6ומריס 6נן כך . כ5וס 6ותו)ס6ו5

 יסכנ ו56 כקכ"ס כמ)כיס מ5כי 5מלך סו6סהתםלס
 כס6 עך למם5ס יע)כ רק מפלתינו מקטרנסוס

 טוכ. יכר 5כי רמס משכ( ק' )ת' סכ' ו(ס .הכנוך
 מטסה 6נו 6ומר . יקטרנ ס65 ממיה"ך יר6ו6ס

 : סכ")למלך
 וכ"כ , 5"נ יף ס6סירס ממכראס 6ו51 כס' כ'כא(

 כ"נ 6ות כ' מסרכת מסמיר6 5סי ילםכס'
 כ(ה נהססק 656 נ6ותיותיו ססס 6ת יוכור65
 כ6ותיות נין ימססיק יכיון * הא אי ואו הא אייוד
 וכקס5"ס ס6רין"5, כסס 6' 6ות כוכ)"6 וכ"כ ,סרי
 מישנ, ס"6 6כות סרקי ע) 6כות מנן וכס' ר"קוס.'

 כיולת ה6רי("5 ונס'ע 5 מ*ך סשק כ' כ5)ונמו"מ
 תורה ונ5קוטי . כנומ"5 ונס' , י' סעי'תשת

 ונ5קוטי , סמות ס' סוף כמ5ות כטסמימס6ריו"5
 סי' ומי*5 . כ6ריו') כוונת נסס מ' יף סמיס5ני

 כסס נ, סי' כתסף מ)וכ)ין מוכר"ס סנסשק כ'כב(' : כ'ו כ"ס ססי'נ'
 סנכנד הסס סקרי6ת כמקונ5 סנ'וקנו

 מסי נסיני כמקונ5 נקייותיו כקרי6תוסנור6
 כמו5'ס סך5ת כסו"6 ס56ף 5קרות וכו'סננורה
 מקוכל סו6 וכן . ניקור נ5י והיו"ך נקמ"זסנין
 כ"כ . וכו' כתקוניס כו6 וכן ס"ה הנכי6יסמסי

 כ6סל כסגו'נ וכ"כ . היענ*ז וכסס כסמוכנסו"ם
 מסרשר וכתסו' הנ*5 מסר"ס תסו' כסס ה'סי'
 סתשמ כמט'ף 56ף )קרות כסמו כ' סוסרסכתי
 וס5כ"ק ע"מ נם5 וסכ"כ נקמ"ז ונין כמו5"סי)ת

 . נ"י ס) כרכת קויס ה"ם3"ז וכשכ . ס(כמונרכת
 נ' סימן כיהוי6 נוים וכסושת . ססק)וממ5ית
 מסכ ירך נססר וכ"כ . כש, 6ות הי כ5לונמי"6

ניש



 מר121מא'ר " מי' תפ'5י" יענפ'"קדפה5מופף
 סקוךין מסמוגיס סיס כפו ו5מ ומק..ס כ*נ5יוס
 . וס סומ סמס מן מין ונוודמי סנ*מ עססר3ימ
 : וישפ מסינטט מימו"ר כך סממר פמטת* וכןמה*מ
 ו1"ל מ קעי' סחתשק 5וומת מסס נסירח רכ"ככנ(

 נוסריס לפיות וקעניס נךוליסלסןסיר
 לסוכירו כ*ס סוי"ס וסנורמ סנככך ססםכקרימת
 כרכס וכל סילת סל סחולס לסינים כרמויכמכטמ
 וסנותן , כתמן"ל נרכס מינס ומלכות סס 03סמין
 5ריכיס ס"כ ר"ל סמכסול רכ כי ימ5מ 5כךיפתו
 מסו'ר סנס"ק כ5וומות וכ*כ , טכ*ל כןסלי(סר
 ססר כססמ"ח סמקממר יק'ק מכיך נר'וויסוימ
 תסליס. טל יסוימ סוללות סתורס טל מיסוימסכט
 )וכרון נסס סק'נ ו' סי' ססלחן נמסנרתוכ'כ
 יסרמל יסופות וכס' . חמיס מרן ס' סו'ת(יסודמ
 סוסניס וכלקוטי . ד' ססי' וממ( וכים כאסכדיני
 יוקמ כחולאס סילית סיממר כתכ כ"ח סע"חשמ
 מומריס כמלו ונרמס סילית סחוטפיס כמומןוילמ

 : כמלוסין מו כסו"ממותס

 * כתכ נ' קע" נ9*י פלכות סמוי1"5 בש"עכר(
  ומפמנן מורהם וננ5י5י  נומע. כק'וכ'כ

 מור ממורי ס' כסס חייס ונמרחומ 1 סרמ"1נספ
 ססומ כין נניפטרימ סס מיני ס0 סלסנקויותיו
 סנקייות סל חסכון מפשמ . מינ'י נחייכעלכות
 יודין סני סומ ססכ'מ . סומ כך כ"ן ססססולס
 וסחולס ססס. סולס ומו סומ ססתשח ססריס.סול:
 ססס סולס י'ו סומ וסקמ*ן . ססרס סולס י'סומ

 : וק"ל כ'ן סס ננימטרימ סולס ס"ס .טטר
 סנ'ל סקדוסיס מספריס סנמםי סנס אה"מכה(

 יחוך לסס ממירת נדול כמסמ5ו*ק
 לקטתי ע"כ . מ5וס כל וקויס סתסלס קויסוכו'

 מקוס סך ונככדות יקרות ותסלות יחוד לססומססתי
 דכר טל ססנמתי סקורמ ימסימני ומל . מנסתסייי
 וכווימי מחך לסננון קרוכין וסס נוסממות כמסממד
 כיךי סמין ייסתי ממנס , כולס לומר 5ריכיסמין

 : יכחר וסכוחר כולס סרכתי ס'כ לסכריםוככמי

 ובקשות. תפלות עניני היום מדר י"א.מימן
 כסס כי כ*ח ס'ק נמנ"מ ד' סיי מו"ח בש"עא(

 יממל ממסנחו כקימו תיכף סיוססיר
 סמין כיון נקיות יייו סמין מעפ*י . וכוי מנימויס
 ופמ"נ סרכ כס9ם וכ"כ 1 כי5וי ולמ סס למ3וס
 מטונסומ יייו סמס וי"מ ומסייס ותו*מ וקם"םוחי"מ
 נוסח מיסרסר רק וכו' מני מודס כסס יממר5מ
 * קם93ס סנוסאק יפנ"ן . כמחסכתווס

 וכ"כ.

 כמם'כ ססלחן פמולי כסס יטקכ וכחלק .כמסריאח
 נין מעט טיססוק ותמ כסם9ת וכ' . סיסכ'ןכסס

 : רנס לתינת נחמלסתינח
 . ה"ריו'ל נסס כי ןקניס נטטרת נ' סעי'שם

 ימינו יך פ3 מיס כסנותן סק" ככמס"טוכ*כ
 )וכסנומן חמר. ויכויו * הנרולה יד סעס ככליממר
 . החזסה יד סטס ככל יממר סממ5ו יך טלמיס
 נ*ס( י"מר יחך כיייס )וכסמסססף נבורה.ויבוין
 דסרקמ מנרמ )ונססר תפארת. ויכוין 1 הרטהיד
 ימין יד טל סמ פטס סכססוסך כ' קמ*ממות
 יד סל סנ' ססס )וכססוסך הנרולה יד נ'ם(ימננר

 סיייס )כסמסססף החזמה יד נ"ס( יממרססעמליה
 כמיס יד*ו ימלמ )ומח"כ . הרטה יד נאפ( יממריחד
 טמולא"ם והב נלילי ידיו ויממר( סניו מתלרחון

 ירחון 61פ*ע , מ*נ ססס נר*ם ליטיןבתרש"'ש

 תלת45' מווצות'ו פז כתם ראשו ויממר( וסניומ5חו
 סל מורס סומ כי יכוין )נס * בעורבשחורות
 . סמדס מת פסס סמלסיס כ5לס כי סליונסקיוסס
 . ימרמ5 מלסיך לקרמת סכון מסוס לרחון 5ריךנס

 אפיקן על כיונים עיניו יממר( סיניו מתוכסרוחן
 )כסרוחן מלאת. על יושבות בחיב רוחצותטימ
 טנרלות הכושם כערונת להייו יממר(לחייו

 שפתותיו יממר( ססתותיו )וכסרומןטרקחים.
 יממר( סיו )וכסרומן עובר. טור נופפותשושנים
 סנ"ו )וכסמנננ . מפירים םעולפת שן עשתבועיו
 היפיו אל ארי' ופני ארם פני ופניהםיממר(

 יסים ומורמו נסמסין דנריו יסיי )ונוס .לארבעתן
 . רומיו כל כטיני חן וימ5מ נר" כל 50מוט3ת

 שש. עטורי שוקיו יממר( כרנליו מנסליווכסמסיס
 )וכ"כ ילבישני. ישע בנדי ויממר( מלנוסיו)ילכום
 . וסיעכ'ן . סנתי רי וכסי' , קמסיל ריכסי'

 וכסייור . סל*מ מוסר וכסכט . ונסו"ם .וקסל"ס
 חימ( מסרי*ח וכלקיטי . סמרין'ל כסס יסרסתס5ס
 כ' תמ יוס סנן לס' סנססח מסס דרך ]בנם'ב(

 זאת עושה הריני מלמ[ כפסיממר
 ]חס פוב ליצר ע~ר להיות הרע ליצרלהכניע
 %ע ינר ע3 עונ ינר 6זפ ירני1 3עו)פסמפיו

לן



כמא*ף י*א 8" וכקשא תמילית ענע' הייםמ5רלמימףח12
 קטן סע43מ ספכס סקורס קס3'ס כססמסרי"ח וכ3קיטי , ס3מס קס3פ כטי יכ"כ ש כקסרסכי

 . ןכירס נס' וכ"כ כ' טונות ס:סנות ]נס' .דםצוה במלבושי להתלבש . נופי את משמן הרינדי6מר[
 ס)6 קנו)ס , מסרי"ח ונ)קועי . ססנו3ותוכס'
 כ6נכם סיו יקנמ ככוקר כסירחן . ססיכיסיכמוכ
 )מנוך) ססמוך כמ5כם וכן . מימין )6נור)ססמוך
 5כמכ סנו5ס סוס 56כעות כסמר ו5ממסממ)
 כמוכו ככוקר ירחן טוכס )סמיסס סנו)ס *ססיכייס
 6מס וכ56כפ . סמ6) כיך וכן . קמי5סכמ5כם
 ט"כ מסר"ס מסס5ס"ק וככ"י . עכ") סעיןירחן
 כמ5כם טירחן כתכ ןי"ע ממוסע5 מסס יסממכפ3
 כעיניס ונס כמוון ס56כם יתן ונס . ססיניסקמי5ס
 כס' סכ"כ יוסר )קע כס' וכ"כ . סכ") )ר6יסויפס

 : טעס[ סס וכ' מרחיסור
 כסירמן סתיכף כי סמותיות סער ]בשלדן"םג(

 כממסכס ית'ס עו3ס, ככור6יחסוכ
 מסנתו כ)כו ויטורר ומיוחר יחיך סו6 כירכיקס
 סיתמי) קורס כי ס)מס קס)ת וכס' . ית"סוירמתו
 לשבח וטזומן מוכן הריני י6מר[ סתורסכרכת
 רב הוא כי ומיוהד יחיד אחד שהוא בוראיאת

 עולם הן העולמות וכל עלמין דבל ועטראושליט
 . הכמא עוים הן המלאביס עולם הןהגלגלים
 שמו יתברך כנגדובולם

. 

 היא כי תרדל כגרגר
 : הסיבות כל ומיבת העילותעילת

 יכוין . כתכ 6י קסיי סי סיי 6ו"מ ]בש"עט
 ססס כסיןכיר סמ)ות. סירוסככרכות

 . ויסיס סוס סיס ססו6 ס"מ כיו"ך ככתיכתוויכוין * סכ) מרון ססו6 * כמךגוה קרימתו סג .יכוין
 סיכו)ת וכע) תקיף ססומ יעוין 6)ק.ס כסוכסוכירו
 סכ5ס"ק סהקין סכווכות סקרוסיס סמות כ5563 )כוין כיכו)ת סמין ומם:י * ע"ס כו5ס סכוחותוכע3

 רעת וכסירור 5רוך תס)ס כס' וכ' וי"עמכועסמטס
 סתורס כרכת קורס ככוקר סתפ5ס ןס )ומרקרוסיס
 ופרט פרט כל על טעתה טכוין הריני )סונו[וןס

 למחר עד היום בל של ומחשבותי ודבוריממעשי
 הוא בריך קודשא יחוד לשם , הזאתכשעת

 עצמי את להכריע ישראל כל בשםושבינתיה
 . זכות לכף העולם כל ואת ישראל בני כיואת
  גלהייעו שהוח  הקריש הו"ה שם  שא,ביר*עם בטל  הזאת בעת לטחר עד. מעתה טבויזוהרימ

 היה כוונתו  יהיה הא  אי ואו הא אירוף
 . הכל אדון שהוא אדנ"י ובמריאהו 1 ויהיההוה

 היכולת ובעל תקיף שהוא אלמים שםוכשאזכיר
 הסי5ותנ וםבת העילות עילת כולם הבוחותוב;ל
 כט3 נסס כתנ וסור6ות כרכות ]בםרנפריםה(

  כרכמ  טורפ  1ס )ומר יוסף6מרי
 לקיים ומזומן מובן הריני סורס[ נרכרי)עסוק
 שמו יתברך הבורא שצווני דאורייתא עשהטצות
 רוח נהת לעשות וכוונתי התורה ברכתלברך
 זו מצוה שורש ולתמן שמו יתברך ובוראיליוצרי
 הוא בריך קודשא יחוד לשם . עליוןבמקום

 ליחדא ודהילו ורחימו ורחימי בדחילוושכינתיה
 ידי על שלים ביהודא הא אי ושו הא אי יודשם

 : ישראל כל בשם ונעלם פמירההוא
 נרו)ס ככווכס סתפ)ס ומתטיממר וכוי מסמרין") מסר"מ סוו כי 5יון ]בשעריס

 : סתורס[ כרכת )ממר וס סיממר כססריסוכמכו
 תן ובתחתונים  בעליו3ים  טליפ  הרוחוה  אלהיאל
 בי שימוים * ולתורתך וליראתך לעבודתך כחבי

 נפש למבל מובן כלי ואהיה יהמר אל ראשךעל ו'טמן לבנים בגדיך יהיו עת בבל שכתיבמקרא
 לעתיד שאחזור בדי בי נפהת אש" ונשמהרוח

 שלא , משם ונשמתי ורוהי בפשי שחצבתלמקור
 . הבא לעולם  אבוש  ולא הזה  בעולםאכלם
 בנועם להזות הנוחלים מאותם ומזומן מובןולהיות
 : אמן בבוד אימר בילו בהיבלו ולבקרה'

 : וגו'( פכת 6)6  מו"פ  5ופר  1וטנין)יס
 מ)יטור ר' ונס"ם , )"ע רף וקס)4סיכירפ. כס' וכ"כ , סמקוכ)יס כסס סס)ס"ק נסי' ]כ'ו(

 תס3ס וכסיי . וככסו"ס * סי סעיי 6' סימןסקען
 מור וכס' , סמריו"נ כסס )ככס קירוס 56)'סרס
 כסמו יפקכ כ6ר וכסי . מי ססי' מ' סיי5ריק'ס
 סיוס כ) )סיכ5) סנו)ס . 6)יסו רככ ככססכ' קס)"ס כסס מסרי"מ וכ)קוטי 1 סק"מ תר"נשי' )מט"6 סנקפמ סמנן וכ6)ף * מייס חוקיוכסס

 וסנו)ס , סי5ס"ר ע) )ססנכר וסנו)ס .עסמע6
 כסמס 6ותיות יס)כ . סרין כסטת סמו יסכמש)6
  פתופיות 6פך 5ופ  ופמ*1 * קמו כגמומיומ"מר 16ת כממסכסו סיליר וסייגו , סמו 16מ'ומוס

כקמ"



 י"א סף ובקשות תפילות עניני היום8ץףלמימי

 אותיות יצייר טאיר ססמו[ מי כנוןלסמס.
 יותר 6ו פותיות ס' סמו ]ו6סמנאשימר"ה

 כ(ס[ סנס6ריס 6ותיומ כ5 י5רף סו' כפסס6(
 ]6ותיות טנששומלם'ה יצרה משולם ששטוטי
 סוי'ס סם כי .וסטסס . סי פות קולס כעמ5ע5"מ
 נ"כ סו5ס ~סמ'ס תינת ונס י"ו .קטן כמססרסו)ס

 עו5ס סט*ן 6מכס . טו*נ כמנין י'( קטןכמססר
 וכמספר וכוי. (כס סקורט כ5 ט"כ "( קטןנמססר
 וסמ6ומ סטסירות 6סיי כית"6 ספ5ם'6 כ5 נמסכקטן
 סס סמנן כפ)ף וכ' . כיוך 65מריס ססכו5ס

 ונמו5 נסמס )6ותיות קורס סמו יס5כסכסנת
 : סמו[ 5פוחיוה קורס נסמס6~תיות

 (כירס כסי ונ"כ . ני יט"י יייי ]במשל"המ(
 קס)ת ונססר. וננסו"ם .וסימנ'ן

 לפנות הולך הריני )פנות[ סי5ך קורס 5ומרס5מס
 6ס ]סס טהכדושה המליפה להפריד :דיעצמי
 )כ[ כככרון וי6מר יריו יטו) מסנתו וניסור מ'ו קריר6ס

 )ט"י( רק בוונה בלי (6ת( )נ*6 זה עשיתירכש"ע
 לכן * רעות ובמחשבות )וע"י( רעיםבהרהורים

 הרבים ברחמיך למחוק או"א ה' מלפניך רצוןיהי
 בהם וכיוצא רעים מהרהורים והצילנו זהעון

 : רצון יהי כן אמן ועדלעולם
 ויסנס . כי וי סעת קכ,ר סי' 16"מ ]בש"עי(

 ונכוולס . ססומם כרכס כ) 6מר6מן
 סמכרך סכירך סכרכס סופ פמת כ)כוסיכוון
 ככרכת וןס סק" סמנ'6 וכי . כ(ס מפמיןופני

 . יסר6) ונפ) ו:סתכמ, ספמר, כרוך 1 כנוןסור6ס
 מתס5) ופני סו6 פמת . ,כיכווין 5ריך כתם5ס6כ)

 סיפמנו 5כ6 סטתיר ט) יכוון וכקויס יכריוןסי6מ;ו
 . טכ*5 וס5"ס ססי' כפיי מסרר"ס כסס כ'מ ןרכריו
 וסי וס5*ס וכ"מ מנ"פ כסס ונכפס*ט כסט'(וכ'כ
 )כוון )סס ס6*6 6נסיס סיס ומפני . ומ5וסנניר
 מס"כ סעתקתי ס'כ )1 סרפוי כוונס פמן כ5פ5)
 ס5*6 מוסר ונסכע . ג"כ סעיי י*ו וף (רועכ6ור
 סתם5ס קווס וו"5 וי וף כק*6 וכטם'ס .נסמו
 עולם של רבונו . סיוס[ כ5 50 ויועי5 (סי6מל
 כח בי ואין ודם בשר שאני לפניך וידוענלוי
 מלפניך רצון יהי לכן * כראוי אמן כוונתלכוון
 אמן כוונת עם שלי אמן כוונת עולהשתהא
 ענץת )כוונת( לכוון היורלם השרידיםמאותם

 : כראויאמן
 . )ול י4 ימ מן מים אוסל נסס סיעכ*1 גכף"א(

 עקינפ ר פרקי כפס פ*ו סמלריסוכ*כ
 סקווס ונעכוות סנם)ס. מורס כסס פי סייוכ6"5
 יסלס מם)ס וכס" . כסמס ני סי' סמיר5סורן
 וכ)קוטי מייס. מוקי כסס יסקכ כפר ונס' .כסמס
 נקיוסם כיויס וס )ומל סיענ'ן כססמסרי*מ
 שיהא אבות* ואלהי אלהי ה' מלפניך רצוןיהי
 אשכחך שלא בידי וממור נכון לבי סיסיס()נ*6
 פרס יספ כתנ תק"נ סע" ]כס'מ : אכעימךולא
 לך נחמא שלא טלפניך רצון יהי 5ומר[רני)

 ושלא בריותיך לך יחמאו ושלאולבריותיך
 למען חמאתינו וכענן כעב ומחה . בנייחמאו
 פור כסי' וכ"כ . סס כפוו)6י )ועי' הגדול.שטך

 : כסמו( פ*נ סטי1 סתם5ס מכופ ררךורום
  וף כס"6 וכטפאם . כ'  סקוויך ורך ]ב:ם'יב(

 סמסני מלכומי קכ)תי ו(*) כסמוכי
 פ5מו )כין כי:ו פפי)ו סעכווס קיוס מוועסמסורת
 וידוע נלר עולם של רבונו כור6ו.[ 5סכ'יפמר
 ובאפשר . דיימא רצונך לעשות שרצונילפניך
 במהשבתי רפול הרע יצרי ימתני העבוד'באטצע
 פנוי' באטה העבודה לעבוד אחרת טחשבהאיזה
 וריעותא והרהור הטחשבה אותה מבטלהנני
 ודבומ בעצטותי עצור באמת רצוני כי .דלבא

 לה' בלתי שלימה עבודה לעבודבטחשבותי
 :לבדו

 וכ*כ . כתכ סמיר 5סורן סקווס ]בעב:רדתיג(
 ככ) מם5ס )ומל סמוס 5כיכ)קוטי

 מורס ועו3 סמיס מ)כות עו) ט)'ו )קכ) כרייוס
 פממ ונכף . ס*ם נ6ריכות תם)ס סס וכיומ5ות
 ססות )ו ופין )קוס ס6ימר ומי . כ' 6יסעיי

 יפמר סמיר כ5סולן סכתכ סכו))ת כתם5ס)סתם))

 רייני : וככץ . וכו' יח~דישם
. 

 ע,ל עלי מקבל
 עבד והנני . ואהבתו ויראתו יתברךאלהותו
 מצות לקים עלי מקבל והריני . יתברךלהשם
 כל את ולאהוב . כטוך לרעך ואהבת שלעשה
 מצות למיים מוכן והר.ני , כנפשי טישראלאדם

 והריני ותפי)ין( )נמו) ציצית ומצות תורהתלמוד
 שהרית ותפלת שפע קריאת מצות לקייםמוכן
 וקריאת : פומל*ס מוסף פו ס)) ס6ומריס)וניוס
 מופ"יות הנלית והטצות הם פםת( ותפלתהלל.

עסש

מאיר
 פוקינפס
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 ליוצר'נו רוה נחת לעשות בכל מכוון ואני .כהם
 מכוון ואני , צר בשום פרם למבל מנת עלשלא
 והריני . הקדוש יוחאי בן שמעון רבי לדעתבכל
 ומצות דאורייתא מצות תר"'ג כל עליממבל

 ברוב המוב האל ואתה . וענפיהםדרבנן'הם
 באטת לעבדך ותזכני . הרע מיצד תצילנירחמיך

 : וגי' נועם ויהי . אמן רצון יהיכן
 סמרימ ס) קשם ומן סי6מר סמוסס ]ומייד('

 )עי) )ועי' ישמ סי' 6ו"מ כס"עסמכ61ר
 )קרומ יוסר ס'ס( סעיף ער י"ו טעיף מן ג'ס"'
 ס)סון[ כוס וי6מר ככוקר סמפ קרי6מ ,פרסיומג'

 עשה מצות הקריאה בזה לצאת רוצההריני
 ובוראי יוצרי עשצוני שחרית של שמעדקריאת
 את לכיול מבוון ואני . וכו' יחוד ישם .יתברך
 ר6מר ]נ6)ף לטארייהו דטיחדין אינון עםעצמי
 כסיעור י6ר'ך ונחימ . כטו)ס ימיר ססו6יכוון,
 .ונססוק . ספו)ס רומומ 63רכע ימיר ססו6יכוו, וכר)מ . ונ6ר1 רק*עיס 3סכעס ימיר ,0ס61סימסרכ
 של עשה מצות לקיים טכוון אני יכוון[ו6סכמ
 עם עצמי את לכלול מכוון ואני . היטםאהבת
 השם קדושת על עצמם את המוסריםאותם

 : שמויתברך
 . יוסף יסור ס' כסס סמרס 5ני 3)קוטי ]כ'מו(

 מעסס 6כסי . י"6 סרק סיסר כקנוכשכ
 : וו[ מם)ס ככוקר )סמס))כוסגיס

 אלהינו ה' מלפניך רצון יהי הרוחות אלהיאל
 זכות ישראל ולכ? לנו שתעמוד אבותינוואלהי
 אברהם המרושים האבות וזכות הקדושההתורה
 זרע ואת זרעינו ואת אותנו להציל ויעמביצהק
 עולם ועד מעתה ופשע ועון חפא מכלזרעינו
 לטלטני עלי נא הום דעלמא רבונא * סלהאמן

 : אמן דלהון כת ומכל הרע היצרמן

 מבל שתצילנו או"א ה' מלפניך רצון יהימ"
 מיות לי תן רס הרע לשון ומדות רעדיבור

 ולעשות תורתך ללמוד שאוטל כדיטהבות
 ותן . הנדול שמך בעבור והבל . ודינךמצותיך
 ושום . ופשע ועון חטא שום לעשות ' שלאביבי

טשש~
 אעבור ושלום חם ואם . ידי על יבוא אל

 יא מצות איזה על או עשה מצות איזהעל
 ברהמיך אלא * ימורין עלי תביא אי .תעשה
 לפניך שלימה תשובה יעשות ביבי תן'הרבים
 ואתה 1 מאודי ובכל נפשי ובבל ליביב-ל

 כי לעוני ומלח לחטאתי כפר הרביםברחמיך
 שבקשהי מה תפיהי ושמע . אתה ורחוםחנון
 שלא יורע אתה כי . הרבים ברחמיךלפניך
 לככודך איא רצונך לעשות רוצה אנילבבודי
 ויראה והיבה באהבה הגדוף לשטךשאעבוד

 ושאעמומ . טאודי ובבל נפשי וככל לבביבכל
 . הנדול שמך בעבור והמדושה הטהורהבתורתך

 הרבים ברחמיך לתפלתי שתשמע נא ומלכיאבי
 1 ברחסים ייטראל עמך תפלה שוטע אתהכי

 : תפלה שומע , אתהברוך
 מסלס יס6 וו") סי"ט סיסר נקכ וכ"כ . ]שםיז(

 סס . וכו' רפ)מ6 רכוכ6 . כסיו סגירס1ו
 סוסיר)ומר מק6ריז סכמס סר' כי . סכמסוכמררס
 ימס)). מ)כ סע5כומ ו)ססיר סס וכו' כמנורנס"ע
 כמכ רכיס טיס וכם' * וכו' )סכדך וככירכס"פ
 6לימ)ך כועס כע) כסס סכ' 5רק ורכי ס'כסס
 סכסס כמיקון 5'ון כסערי כמס"כ וכו' 6"עעוסס כר*כי * ימסוכ כם)ומר כסמו יסו"ם כסי'וכ"כ
 ממקרס סגוף כי כן י6מר 3יוס סעמיס 6)ףומס"
 סרסור ממכו ויסיר ממסכ'מו ויטסר מ,סמ6ור
 ע5מו ומקרס קרופומ כממסכומ )סמפ)) ויוכסענירס
 זבני רעלטא רבונא עכ"5[ וסנוסיס כמפכימכמו

 נפשף ברכי . השבינה א'ל וכמא מהור אנילהיות
 נחיי -בש"ע . קדשי שס את סרבי ו*ל ה'את

 בה-נ"ה לע-אך ז-ני ר-שייע . אמתבדרך
 טעמיס( סרנס )'6מר מהפכם. והצילניושמהה
 : לשכ*נה מר--ה עצמי את עושההריני

  סרסו6ומ נס' וכ'כ . לסיטכ"י  טו1 כמגר) ]נ'יח(
 סמרס 5כי ו)קוטי * נמנ וערכימס)כו"ס

  לר . 1'ם  יוט. ככ) י6מר ' )וכרון קנו)כ .כסמס
 . כ"י כסס כ' ס' 6ומ מ)סיות כמררס . ונו'לרגלי
 )ומר )כ5)מס סנו)ס . סגו)ומ עכיכי כטע"סוכ*כ
 ]מונטמ אוריאל 1*ם[ 6ממ כנסימס סמרימ יוסככ)
 כמכ ע. רף ונקס)"ס . 0יוס 6ומו כ) )ס5נימ)ו

 . ,כירס כננכין ]ספו)ס אוריאל ספמיס[ רננ"כ)ומר
 סומר סקורס כפכורמ וע"כ כ' סיר ננוקלכסכע
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 ממור סמוטי) וכףמ עוכ מסר9וו כ*י כססיסרמ)
 מן מ5מ וימ ססוקן. )י"פ( סיתפ)ל קורס לומרלחן
 כ' כסוף ח'כ וכעם"ס כ' נ' ליוס מו'5 כס' .ונו'
 נלקוטי כ' . וכו' סמסיים כומ מתס רכס9םלומר
 כסס וכמסרי*ח 95ח סי' חייס וכמרחות סמרם5כי
 נחויס סנולס * תפ)ס טנילי קסל'ס כסס סכ'משר
 סקורס מון מחטכת ולסטכיר ולטסרס סיפסלזכך

 5כ ויממר נ*פ מ5חו טל ימילו יר יטכור .סתסלס
 ססוק יסרסר )ספסיק סמסור וכמקוס . ונו'טסור
 כפי' ח5ות תיקון 5יון לסטרי ]וטי; . נ'ססל*ל
 ירנלי נר )ו"ם( סס[ מם*כ כ*מ ק' חייספתחי
 ונה )י"פ( אוריאל )ז"פ( * ינתיכתי ואורדכריך
 הוא אתה רבש"ע . )פ"א( ה' בעיני חןמצא

 שלא תמיעני שמך ולטען למהר. להבאהםםייע
 מהור לב )נ"פ( 1 מטני נמתרות טצותךתהיינה
 : במרבי חדש נכון ורוה אלהים ליכרא

 לומר מ' סי' מכמס וכיסיטות .יכירס ]בם'יט(
 מסונליס סמס כי ספסוקיס מלוככווכס

 כוולות כסס ים נס . ו)כ5לחס מסון ולסמירסליר*ם
 מים מסרי . ונו' סוימי . ונו' כרמסית . סורטם8י
 . סכמתי סטפיס . תמיר מם . רורסך כי .ונ,י

 וסם)'ס . ונו' מרם סור . לסוגך ל5ור . סמיםמי
 וכיסו'ס. סמותיות. סטר כקס)*ס וכ"כ . כ' כימות
 ט'. מות מסס יסמח כטל ממו~טל מסכ5ס"קוככ"י

 מ5מתי וו9ל . ונמסרי'ח . סנולות טליניונעססשמ
 )מרלי סכ' ~י*ט מקורריוומרי מסר9ס מלכי סלכ*י
 סרכס מ)ו פסוקיס סיממר ו'ל מליסו סומ מחרזקן

 ומסייס מססטיס יסרמל טכורת וכ"כ .פטמיס
 סטפיס ממיר. מס סמרן, מן סטוממס רוחויטנור
 כסמס יסרס תפלס כסי'- וכשכ . כ' סס .סנמתי
 כסס סכי מו'5 ס' כסס י' רף יסרמל יסוטותוכסיי
 כלל וכחי'מ . ו*פ יפית מס ס*ממר סמנירסרכ
 )ומר ר') ק' תקויי כ' י"ח סטי'יוסף יסוי ולסי . ונוי ס' סורלי פסוק )ומר כיקמ'נ

 ססו"
. 

 . קר'ט[ ק'ת ויכוין . ונו' ל5ריק ןרוטמור
 . הארץ ואת השמים את אלהים בראבראזית
 אשרי אמומ. בי טיטיני כי תמיד ינגדי ה'שויהי
 כי 1 בך יתאטץ אדם ובן ישנחך שלאאיש

 כל לנצח יכלמו ולא יכשלו לא לעילםדורשיך
 על תומד תטיד אש )ז"פ( * בךהחוסים
 ותורתך שנאתי .מעפים )ז"פ( * תבכה לאהמזבח
 5ראות ימים אוהב חיים החפע האיש מי .אהבתי

 מו נ31מאיר
4

 מ-מה, טדבר ושפתיך טרע לשונך נצור .מוכ
1 

 )ז"פ( . ורדפהו שלום במש טוב ועשה טרעמור

 ה' הורני . כתענינים אהבה נעמת ומה יפיתמה

 את ליראה לכבי יחד 1 באטיתך הדריבנידרביך

 : שטחה לב ו?ישרי לצדיק זרוע אור ,שמך
 מ' י' סי' כסיר . יוסף סקורם כסכורת ]עייןכ(

 לומר יקרות תסלות מס9כ י"מ י'ט'
 ולכליס למולס וסנולס 5רס מכל לסג5ל יוסככל

 סס טור . סלכ ולסתיחת ולפרלכ!ס ול(כירסולחכמס
 ככ) )ומר ימיס למריכת כ' י"נ סטי' יסרמלסומר
 הוא חיים ע" . ~ון ותסלס מלו פסוקיסיוס

 דרכי דרכיה . מאושר ותוטכיה בהלמחזיקים
 כו ה' שם עון טגדול 1 שיום נהיבוהיה וכלנועם

 או"א ה' טלפניך רצון יהי . ונשגכ צדימ'רוץ

 אכותינו לטען ועשה עלינו -חמיםשתתמלא
 נאזד יצהק , החמד איש אביהם .הקדושים
 מעלינו ותבטל * תפארת כלי5 יעקכ ,בנכורה

 . תמתירנו כנפיך ובצל , ורעות משות נזירותכל
 ותשמרינו 1 ונידינו אברינו בכל כריאיםונהיה
 מכל ותצילנו . הולי ומכל פחד ומכל צרהמכל

 ואל לכנו ידוה ואל 1 הדעת ומבלכול כישוףמיני

 כני ותן 1 בדעתינו טיושבים ונהיה . עינינויהשבו
 יטינו ותאריך 1 וליראתך יעכודתך ובריאותכח

 נשכיל. נפנה אישר וככל בנעימים. ושנותינובטוב
 . רצון יהי כן אמן נצליה נעשה אשרובכל
 ךקראנו . לך יהלנו כאיטר עלינו ה' הסדךיהי
 כטהתי בהמדך ראני . לנו תתן וישעך חסדךה'
 ג עלי נטל כי לה' א*טי"ה בישועתיך לבייגל

 עזי כי 1 אפחד ולא אכטה ישועתי אלהנה
 : לישועה לי ויהי ה' יהוזם-ה

 סומם מס כלס91ם וכ9כ . 1' רף סיסו"ס ]ב'כא(
 וממוגתס קרום טס מחרפיסססרסטיס

 כמחסכסו[ ולסתפלל כלכו נרול 5טר )סכלים יםסק'
 אויב ינאץ צר מתי'יחרף עד העולטים כלרבוז

 קטן ]נ5טט') . והקדוש הגדול שמך , לנצחשטך
 חשו )מרס כסיכמ כתכ וי"ם מ)ימ)ך נוטסמנטל

 סטמ*ס[ כמס יממר ח"ו מלימוף רטסממסכס
  )ירו: ח'ו כסיכמ סס . וכו' רע דבר מכ5ונשמרת

 סכוקקין וטוף מיס מו כסמס כנון רטסססתכ)ות
וס
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 6ו טרוס 3מקוס 63סס מנו)ס טפמ 6ו 06וס

 סכ)ו 6ת יטמ6 )6 3סן וכי~6 כוס 6סמו53ורמ
 אחרי תתורו ולא ספסוק[ מומ"י וי6מרמ'ו

 :לבבכם
 כסס כחנ 5"ט 6ות רסרק6 6נר6 ]בם'כב(

 כסס מייס ררכי 3סי וכ*כסקרמוליס.
 סרו5ס סנו)ס . סרורות קרר וכסס יסם ימ)סקי

 עורבתא בת אמתלאה ו*ם[ כסליו י(כיר סול6ו)כ3ום
 כסס כ' מ' 6וח ת)סיות ]כמררם . דהמןאימיה
 )פני )מן קנו)ס . 3סמו למ רף וכטם9ס .סכ"י

 ירך סיס , )פליו )כומ סתר5ס מי 6ו .סם)טון
 ישעך ששון לי השיבה נ*פן ו6מור מ5מךפ)
 )סי רכם ונססר . ]נו'מ . תםמכני נדיבהורוח

 מוח 6מח כף סקורם וכפכורמ . כי סימפרכת
 טנילי ונטם"ס . ס' 6ות כיח6 וכ6)ס6 .ס9ו

 וס)טון סר )סלי )ס5)ימ . כסמו מ' רףסנו)ות
 אמתלאו סטמיס[ טו"כ י6מי )פליו פיפמורקורס
 כ"י ססמוה סרסי כס' כ9כ ]1י5)ימ כרנבובת

 ויכוין סססוק וס סי6מר 11) כרמכ"ן כססומ65מי
 ו.:ו6 י' ררך סומר ר"ת . סר"י כנימטרי6 ירוזכו

 ונשנב. צדיק ירוץ בו ה' שם עוז מנדל .3ו'מ[
 כ) (") מסרמנ"ן 6מיתיח קכ)ס כי ס)ס*ק]וכסי'
 כנסימס ("פ וי6מר כסליו סי3יס רם נ6רסספונם
 יספך ]ומיר הצילני י6מר[ ]ו6מ"כ אוריאל6מת[
 . כו"מ וסומ ממך וירמס לממן )6וס3 סמוי3)3

 מוחו )ומר מוחר )כך 6רס כסס טמו ס)וססמ)מך
 יסרס ררך ספר כסס מייס ררכי נס' וכ"ככסס
 כטם"ס וכ"כ . 6רס ותו)רוח סיסר וררךווכירס
 : מם"כ[ ט"ז ספי' )טי) ופיי . כסמו מ"6רף

 ציציה.עניני
 סטי' טר )"מ קטי' מן 6' סי' )טי) ]עייןכנ(

 כסקרמס מ, ו' סטי' וסיי .)*1
 נסס ט' וסטי' קס)"ס כסס מם'כ תפ)וח)פלילי
 כפס )ומר ס5ייך סכ' מייס מות וס' מכמסר6סית
 5י5יח מ5וח )סס ססוסס ס5י5יח קסירח קורסרוקמ
 ויח)ס וימוור מסננר יחירס כסס ממר )6ו6ס

 כוכ סיח)ס קורס כפכ סי6מר ככוולסויקסירס
 ס5י5יח קסירח כפלין כי פלמס מררםס' ]נסיף . ציצית מצות לסם עוסה הריניס)סון[
 )סס סוסס סרילי . מקורס 3פס )ומר מקפירסי'
 )*נ סטי' מ' סיי סי") כוכ ככריכות כפסוימלוח ריכור ספסק כ)6 סיסיי מקסיר וסי' . 5י5יתמ5ומ

 ז, וי ה, די ני ב, אי ס'פ[ ססור כססמם*כ
 כסס[ ימנס ו6מ"כ (ס פ) (ס קסריס סלי]ויססס

 (ס קסריס סלי ]ויססס ה' ד' נ' ב' א' י' מ'ח'
 ב' א' ו' ה' ד' נ' ב' א' 3פס[ ימלס וסו3 וסט)
 כסס[ ימלס וסוכ ום*1 קסריס 3י ]ויפסס ה' ד'נ'
 ]כמוחיות ד' נ' ב' א' ח' ז' ף ה' ד' נ' ב' א'א'
 כנמון לסנ סכן יסור6 (כרון כס' וכיכ . ממרס'
 כרכת וכס' . פימס כמורם כמ"ם מ"ם 6מריכם)
 ס)מס קס)מ ו3ס' * )*0 ק*ק )": טטרככיח

 : 3מר'פ[כמ*ם
 וכ)קוטי )"6. רף כקם)'ס וכ*כ . סיטנ"ן ]כיכד(

 נרו) כט)ית טסיסח טקורס 3סמומסר"מ
 בעמופא להתעמף נופי את מזמן הרינייממר[
 להקב"ה וכרמייא מרכבה נופי להיותדמצוה
 . מכוטסמטם )סנס"ק )רור תפ)ס כס' וכ9כ)סס
 סט)יח טסיסח קורס ס6ומריס ימור )ססננוסח
 השוכה ותהא ס)סון[ כזס )סייס 5ריכיס .נדו)
 תכלת יי היה כאלו הקב"ה לפני זו ציציתמצות
 פרמי בבל קייטתיה וכאלו , וכנף כנףבבל
 ונל המדושה תורתינו פי על לזה השייכיםדינים

 אזכה זו ציצית מצות ובזכות וכוונותיה.דסרומה
 ו;,2ייה זכרון בהציהת גרעון שום לי יהיהשלא
 שכהוכ כמו . בה התלוים מצות התרי"נכל

 ועשיתם ה' מצות כל את וזכיתם אותווראיתם
 זו בברכה לפטור מכוין והרינו : מלה אמןאותם
 ררכי ]וכססר . בו לבוש שאני קפן הטליתנם
 יסן סיס וי"ם מ65ל( ר"מ 3ם) ססנס"ק כימייס
 סט"ק. ט5 כרכס סוס כרך )6 ככוקר ו3קומוכט"ק
 סק"י סס וחו"מ . כ(ס ריעות סכי6 י"כ כ))ונמי"6
 )"ו טטר סניח ככרכח וכ"כ . ומ*כ ר"מ נססכי
 ס"כ סרכ ום"ם 6ו"מ ס*פ כסס כי סטיי ח'סי'
 נרו) ט5יח ט) )כרך כ(מלילו לסונ ססכי .ס"ס

 סלוסנין ממס טסי טריף וסכי סס'ק מח כוסו5סטור
 ט) מנרכין ותיכף סט"ק פ) פמכרכין מכסיס6-וס
 ויס )נט)ס נרכס וסי6 ס6"5 כרכס ונורמיןסט"נ
 ט) ככוקר סמנרך מי 6ך . כן כססוסס)נטור
 כססכמח קרו5יס רטח כסי' כמם'כ כם)וכסוסט"ק
 מכוין סרילי . )ומר מ59 . (י*ם מסיניוו6סנס"ק

 : וכו')פטור
 ונספר . כיטכ"ן וכ*כ . סס נקם)'ס ]כיכה(

 י6מר תסי)ין סלמח קורס ס)מסקס)מ
 ]כס' , תפילין למרכבת וזרועי ראשי מןמןהריני

מנרלוח



 טז833מאיר "" ס" יבקשית תפ"לות *נ'מ ה'יםמדילף3מרכוי
 מרי 3ס' . וו"5 כ' רכיס מיס סכס' כמןמנרכומ
 5חיים 6ורמ ספר מכטסימ 6נומ מס' ט5חייס
 מם5ס כ5 קורם 5ומר מנרו5יס קכ5מי כיטס*מ
 תפלתי שולח הריני סמס)ס[ וס וככוקרכערכ
 לירושלים. ישראל ומארץ . ישראל לארץמכאן

 ז לעזרה הבית ומהר . הבית להיומירושלים

 לקדשי ומהיבל . להיכל ומאולם לאולם.ומעזרה
 המפיר. לבנת להיכל הסדשים וממדשי .מדשים
 . ויעמב יצחמ אברהם אבותי שהתפללולממום
 . מדרשות ובתי כנמיות בתי של התפלות כלעם

 בניך עם ובפרט . ישראל כל שלרחודים
 זו כוונה ועל 1 ומודותיה התפיה כוונתהיודעים
 ביטם ודחילו ורהימו ורחימו 'בדחילו מתפללאני

 : ישראלבל
 ומוסף סחרימ מם5מ קורם 5ומר כ6ס ]רןפלהכו(

 5כי כ5קוסי סוכ6 ומפריכומכמס
 את'נודל ידעת אתה רבש"ע וכמחוורים[ .סחרם
 אץ בתפלה לכוון בידינו אין בי דעתינוחמרון
 המפירות במיד לכוון שכן ומבל המלותבפירוש
 והנוראים הגדולים שמותיך של ויחודיםוכוונות
 קדשך בשם אך 1 נדמינו כבהמותונמשלנו
 . למעשה טובה מחשבה מצרף אתה כי ,בטחנו
 שטותיך כל ליחד . רצונך לעשותורצונינו
 התפלה מידות כל ולכוון ,, והנוראיםהנדולים

 התפלה מדר הגדולה כנמת אנשי שרדעוכמו
 שוטע או"א ה' מלפניך רצון יהי לכן ,ובוונתה
 ד:שמים יושב 1 יבואו בשר כל עדיךתפלה
 לפניך שיעלה י6מר( )5כחרימ ףןתפלותרמאןין
 שיעלו י6מר( 51מוסף ו5סמרימ זו שחריתתפלת
 ו5מפריכ )5מכחס הללו ומומף שחרית תפלתלפניך
 הללו ומעריב מנחה תפלת לפניך שיעלוי6מר(
 הבוונות בכל התפללתי באלו י6מרז)ו6ח"כ

 זו( )בתפלה ולייחד לבוון הראויםוהיהודים

 שתקנו כטו הללו( )בתפלות יממר( מם5ומ)5טכי
 תפלת עם תפלתי ותבלול . הנדולה כנסתאנשי

 בתפלתם ום:וונים היודעים והחמידיםהצדיקים
 על ל:תר ותנשא ותעלה . ליראיו ה' סור פיעל

 בתרים המושי הקדוש המלאד ידי עיראשד

 היום שיעשו והישרות הנמיות התפלות מןלרבו
 אמן מלפניך רימם ת.טיבני ואל , ישראלכעמך

 : ונו' תפלתי ואני וגוי לרצון יהיו .מלה
 5ני 53קוסי כ' טימס55 קורם 5ס*ז ]ךן83להכז(

 רצון יהי רח5[ כימ מסירורכחרס
 'לפניך עומד שאני בשעה או"א ה'טלפניך
 מעלי המר . ישראל עמך על או עלילהתפלל

 שלא הרהור מיני וכל . חוץ מחשבות מיניכל
 לבב ובר כח אמוץ לי ותן . מחשבותייבלבלו
 ויהא . נרוני יחר שלא עבודתי עללהפליא
 שלא שמים מלאכת המודש עבודתעבודתי
 וישלוט . ידים רפיון יהיו ואל 1 המבל כחיכשול
 ותן . הרע יצר בי ישלומ ואל 1 המוב יצרבי

 ולשרתיך לפניך לעמוד ויראתך אהבתךבלבי
 ישם וכוונתי עבודתי ויהא * בשמךולשורר
 כן אמן 1 ונו' לרצון יהיו . שלם בלבבשמים
 טר 56יסו פמח מן סכפם מיקון 5'5 : רצוןיהי

 : )כיוסניון
 מט5י6 5יסי6 11*5 כ' נ' רף פסחים ]בבממ'כח(

 כן יס1ספ ר' ר6מר וכו' יכקיססו6
 . וכוי מפיו מניכס רכר 6רם - יו5י6 ט5 5מו5ם5וי

 כקיס כ5סין )ספר סוממ לקיי וררך סמ5וססרס"י
 חככ56 רכיכו פיי כמוס' )וכ' חקוק6ס יוחכן .וכו'
 כי 5קריימ6 לפק חקוקס( מפיר פיי ור*יסופר
 כטסו טפורים 6"5 יפומ נפסו חיסין 6'65ת6
 65 ססחטים מסמפ רכריו ומכ55 פרס"4 .יפומ
 מסיו. ק55ס רכר 5סו5י6 רו5ס סיי 651 יפומ)ססו
 5כ ייסכ כפ5 מרן סס5ס*ק ממ)מורי סמממי6ס*מ

 50 וכסקפומ . ט5ו כסקפומ כרסס וכןמסינפט
 סס'5 ט5 וכסקפומ מ65כ1 חיים רכרי כפ5סס5ס*ק
 ס5סון[ כ:ס 5ומר מכפיכק6 יוסף ,מרי ככנ5סקרוט
 אלוץ ומיהד * מפירית עשר באחד מיחדהזק
 תמרב מאירות. יהד גזרתם מפיר 1 טאורותיראה

 : ה' לפניךרנתי
 כססר וכ*נ . :' מס5ס פכייי ]בסשל'יהכט(

 י*כ סימן פ6פירט 5מסר*ם6ו*5
 רגלי מזטן הריני י6מר[ כטחרימ 5כ*סכססו5ך
 אביני אכרהם של ה' לבית בוראי לעבודתלהלוך
 בזרוע הסב"ה עם ש?ינתיה ליהדא קדישאמבא
 תפלת מתפלל והריני , ישראל בל בשםימין

טמרימ
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 . ע"ה אבינו אברהם שתיכן אייה במודשחרית
 ה' בית לי 'באומרים שמחתי לדוד הם:לותשיר
 כומח אני ב. הא?הים הוא ה' . וגו'נלך

 יבוא המתרגשות רעים פג;ים מכלשתצי?ני
 : ה' את לדעת נרדפה ונדעה . סלה אמןבעילם
 יסרמ5 חמדמ וכסי' יסרס תס5ס ]בםירורל(

 סר5יפומ ויכליס . כ' סמרי~"5פס*י
 ודית ככרמל עליך ראשך ויממר[ סמכלטתחמ
 )י ועשו * ברהמים אמור מלך . כארגמןראשך
 נותן הוא ישראל אל . בתוכם ושכנתיטקדש
 אל ומה2מתך . אלהים ברוך לעם ותעצומותעוז
 הגדול ובהמדך תבינינו. ומכינתך עלי. האצילעליון
 ושמן ומטי. אויבי תצמית ובגבורחך . עליתגריל
 להשפיע . המנורה הני שכעה- על הריקהטוב
 חי לכל ומשביע ידך את פותח * לבריותךטובך
 כצדק לי וארשהיך . לעולם לי וארשתיך .רצון

 באמונ' לי וארשתיך . וכרהמים ובהמדובטשפמ
 ה' 21ם כי הארץ עמי כל וראו . ה' אתוידעת

 : ממד ייראו עליךנקרא
 סקודם וכטכודת . לשס5ס טלילי נקס~ס ]כ'לא(

 יסרס מס5ס וכסי' וכנסו"ט נמ5כפמורס
 וסודו ~ס יממר תס5ס כ5 סקודם סמקוכ5יסכסם
 סרילי . וכו' יחוד 5סס . וכו' מומן סריני .רכ

 וסריני . וכו' 5י סכימס . וכו' ומסכת מ5ותמקכ5
 וכס"ח וכירס ונס' . וכו' סחרית תס5ח 5קייםנמ
 . ונו' 5יד 5י סכימם 5ומר כמקוכ5ים נסםכי

 ס' סיסמפ פ5יו מהס55 סומ מדם 50 מו5ווסמ5מך
 ניכות למס' . יכמו כסר כל פדיך ו~ס תס5תומת
 5"ד סי' מו*ח כס"ם וכ"כ . מיתמ ס, מסכסס4ד

 וירוס5ים יסרמ5 מרן לנד טסו" סתס5ס כפתסיחסוכ
 כטכודת וכ"כ . סקדסים קדסי וכית סמקדסוכית
 י*ח סי' וקס"ט ונמי"מ , י"נ סי' נוד5 קסרסקודס
 מכוטסמטס 5סנס"ק 5דוד חס5ס כס' וכ, י'סטי'
 וכו' כתס5תי מכוין סר'ני סתס5ס קודם 5ומרוי*פ
 סתס5ס קודס 5ומר סווס"ק כסם סיפכ"ן וכ"כסם

 . וכו'[ מס5תי סתסמ ר5ון יסי ונו' סינדנות
 את ולהתהנן ולהלל להודות פי את מזמןהריני
 יחוד לשם , הןב"ה המיכים מלבי מלךבוראי
 של עשה טצות עלי מקבל הריני . כ"י ב'ט2ובו'

 -י וע':ה ציד ?י הביאה , כטוך לרעךיאהבת

 שחרית תפלת מצות למיים בא והריני .ממעמים
 שרשה לתמן השלום עליו אבינו אברהםשתימן

בממו-
 אמ כאלו בתפלתי מכוין והריני . עליון

 בית כננד ומכוין הממדש בכית בירושליםעומד
 הסמום אל והתפללו שכתוב כמו הקדשיםהרשי
 . לסדני ומשפפיך הי נא רצה פי נדבות *הזה
 צלילה תפלתי שתהא או"א ה' מלפניך רצוןיהי
 כוונת המבפל ערבוביא מכל וברורהוזבה

 . ונו' נועם ויהי .התפלה
 סמין 5מנכנלו מנ5 סיסנ*ן ומסייס ]שםלכ(

 טיכ ט*ם כנ"ס רק כטו*מ5וכסיס
 סוס סווסר נסס סכ' נימך נמהי 5ומר5ייכיס
 המדך ברוב ואני טו*ת[ נ65 5ומר מסורסססוק
 ההמד אי'ט שנררא אברהם בז:ות . כיתךאכא

 שנעקד יצ"מ כז:ות . קדשך היכל אל'אשתהוה
 בזכות . ביראהך . קדוש במכים המזכח גביעל
 רבש"ע . הזה המקום נורא מה שאמריעקכ
 ויעקב יצהק אכרהם אלו אבות שלשתבזבות
 תפלתי ?פניך להתפלל לב"ה )כאתי(אבוא

 לרחמים האביון תפלה תפלהי העלהובזכותם
 ישראל כל תפלל ב:לל ככודך במא ?פניולרצון
 שר )טמ"פ(  ע"י ראשך על כתר ותנשאותעלה
 או"א ה' מלפניך רצון יהי . מלה אמןהפנים

 : ביהמאד מיושבי חלמישתתן
 תס5ס כ' ס5"מ מוסר ונסנט סיפנ*ז ]ב:םי'לב(

 . סחרימ מס5ה קודס 5ומריקרס
 סיו סרמסוליס חסידיס ח~"5 ממרו כ'וכסידורים

 ססיו סי' מתס55ין סיו וממ"כ מחת ספססוסין
 סמדם וסס5ות ימנרך סמ5 רוממות נדטחםמתייסכים

 כסנמ פ*כ . ונילמס נמימס מת"כ 5סחסנ5כדי
 ביתך יושבי אשרי סססוק[ ויממר מפט יסכ5כ"ס
 אנכי טי ויממר[ יפמוד ]ומח"כ ם?ה יך?לוךעוד

 גדול אל שהוא ההכ"ה לפני לההפ?לשאן:ה
 הגדול שמו וה:ענתי הומא איש ואנכיוגורא
 ואינו ואפר עפר ודם בשר ואנ:י הרעיםבמעשי
 . והנורא הבבור הגדול שמו להזביר וראויכדאי
 הגרול שמו ולהזכיר לפניו להתפלל ש:ןוט:ל
 לעמוד פנים אשא. איך לי אוי . פעםיםכטה
 ונורא גדול מלדלפני

 מל-

 המב"ה המלכים מלכי
ע5ס
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 מפני אלא * הםבות כל וטבת העלות טלשת
 בריותיו על מרהס שהוא הגדולים וחמדיורחמיו
 שנאמר כמו עבדיו, של ותחנונים בתפלהורוצה
 באמת. יקראוהו אשר לכי קוראיו ל:ל היק-וב
 . ויושי;ם ישמע שועתם ואת יעשה יראיודצון

 : יבואו בשד כי עדיך תפלהשומע
 יסרס חס)ס כסי' וכ'כ . '5יון נספרי ]כ'לד(

 סהס5ס[ קורס וס )ומרמממריו"5
 את רע והרהור ועון חטא שום יעכב אל ה'אנא

 * יומין עתימ עד למעלמ לרצון ותעלה .תפלתינו

 ה?רובים כנפי מתחת ידך פשופ אלהינוה'
 ?נפיך ובצל הרבים ברחטיך אותהלקבל

 נלמלא?יך ותצוה . המליפות מ?לתמתירנה
 להכנים חמדך כבודל התפלה עלהמטונ*ם
 בינינו מבדילים עונותינו יהיו ואל יפניךתפלתינו
 להכרית תפלתינו ידי על כח ינו ותן ,לביניך

 מעולם ולהעלותם העולמות ולפהרהמליפות
 ורוחותינו נפשותינו את ולהעלות .לעולם

 להיות ז:ני ה' אנא מינ, טכל ולפהרםונשמותינו
 מעוני בבמיני הרב . לב בכל לפניךמהשבים
 השעה את עלי תטריף ואל , מהריניומחפאתי
 אזכה ימ;ן עויתי אשר את ולתקן יעבדךותניחני
 לשטך יודו צדיקים אך כדכתיב פניךלראות
 בכיסופא איעול ולא . פניך את ישריםישבו

 : סלה אמןקמך
 ספי' פר כ"נ ספי' מן מ' סי' )פי) ]עי'לה(

 י5ר מסר ממר )ומר ס5ריכיס סכ,כימ
 * ומשנ י5ר מסר ונוסמ נסמס5)סי

 ספי' כ' סי'
 סממ5פי סמ5כפ פ5 ממת כריכס )כרוך כ' "ני'כ
 וכו' וקסרתס מ5ות )קייס רמ0 50 ת' סנמתקורס
 וממ'כ רמסין ר' 50 נסי"ן ממ5ס ו5ססתכ) .פשס
 רמינון רמס ס5 ת' סנמת קורס רמסין נ' 50כ0"ן
 )פניני וככקרמם ישע ספ" נ' סי' . ןייניןויי"ן

 , סקרו0 ססס ממירת מפנין כ"כ כ"מ ספי'תפ)ות

 5"ס 5"ר סע" . וינר5 טוכו מס מפנין )מ"רקפי'
 טוכ ויוס סכת ספקירס )ומר מס כריפות כ')"ו
 הקפורת פפום 5ומר[ כ,. )"ע ספי' . פש0ור'מ
 מתס )ופניני וכו' מאות שלש נעשית היתהכיצד
 ונל"טי ס0כת וניוס )ומר מס מ' ספי' . מ'5ססר

 מכ9 )ומר ו5ריכיס, , ,סמויח מם)פ , קווסמדסיכס
 רכון טוכ ויוס כסכת )ומר ומס . מסררסיס

 ולא )ומר( ו5ריכיס ,. ונף 5ויתני מתסספו)מיס
 פריס ונשלמה שנאמר בטה בטעטדוישראל
 שיהא א:"א ה' טלפניך רצון יהי לכןשפתינו
 לפניך ומרוצה ומקובל חשוב שפתותינושיה
 על ועמדנו במועדו התמיד קרבן המרבנוכאלו
 המזבה ירך על אותו ושהט ונאטר .מעטדו

 דמו את הכהנים אהין בני וזרמו ה'צפונה-לפני
 לעולה התורה זאת ונאמר , סביב המזבחעל

 ר5ון יסי ויו"ט כסכת 5ומר סמין כ' מ"נ)ספי' השלמים ולזבה ולמלואים ולאשם ולחפאתלמנחה
 ו0)מיס ותורס ומסס ופו)ס מטמת ממר מיוסוממר
 פניני מ"ו מ"ו מ"ס קפי' . מומריס סמסניותמכ)
 חם5ס וכסי' סמרי('5 כס'רור . ררכנן קרי0נוסמ
 פומר סריני ספקירס( ממירח קורס 5ומר כ'יסרס
 ו:ומש5 סמריו'5 וכם"פ ע' רף מו"5 ונס' ]שםלי( : נססי פס יכרמ) כ5 ס) נססס 5חקן ספסייסכסו5ס

 כסס וכנסויס ס'וס"ס כסס סיפכ"זונס"
 עוטד הריני סממר[ כרוך קורס 5ומר כתכספס"מ
 עם ישראל כל של רוחם לתמן היצי-הבעולם
 אינין עם עצטי את ל:לול מכרן ואני .רוחי

 כתנ חס:ס )וכם'ון : להקכ"ה ומשבהיןהטזטרים
 ככ.מ כרם"מ עי' (ס גוסמ סממר כרוך קורס5ומר
 להודות פי את מזטן הריני נכון( סומ סכןתרמס
 המ?:ים טלבי מלך בוראי את ולחנןולשבח
 בדחילו שחרית תפלת מתפלל והריני .המב"ה
 סכא אבינו אכרהם שתמן אריה בסודורחימו
 ב"ה קודשא עם השכינה וליחדא , ע"הכדישא
 כל בשם ונעלם טטיר האי ע"י יטינאבדיועא
 ולהעלות היצירה בעולם עומד והנני .ישראל
 נהת ולעשות . רוחי עם ישראל כל שלדוהם
 והנני * פים לקבל טנת על שלא ליוצרירוח
 הטו:ריט אותן עם אצטרת ובק"ש . לה'עבד
 ואח": . ע;י ואהיי: . הי:ם מדושת על עצמםאת

 . ואהבה וברבח יראה עלי טמבל והנני ,חמיך
 כ'ן 555 5כססיק כ5מ סכ' נ"כ ספ*י )עי"ילי'( : פכ"5 מצרים.- יציאת והז:רת . השםויחוד

 מן י*ס פס רמהר ר' כי 5יסתכממחר
 יו5ר קווס כס , סרשי סס ס) 5ירוף סו6יסתכמ

%
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 עצטי את לבלול ומזוטן טוכן הרימ יכוין(6ור
 כסס כ' נינ )סעי' : יטארייהו דטברכין אינוןעם

 רכס מסכס ו'כסכמ טו3ס מסכח כמו3 לומיסמרי9"3
 אינון עם עצטי את לכיול מבוין אניויכוין(

 כסס כי 3ונזר כי ניר )סטי' : לטאריהודאוהבין
 נ'( נ"ו כפטיי . עאם גטמלו וסנורמ סנרו3קרסך
 וכשכ סס . כק"ס מיכומ רנז'מ מטגין כמכנ"מ

 ימסוכ( סמרימ ס5 ק"ס קורס סק"מ ס' סי'כמס"ט
 של מ"ש שר עשה מצות לקיים רוצההריני
 ואני . ובו' יחוד לשם . בוראי שצונישחרית
 דטייחדין אינון עם עצם. את לכלולטביין

 שמים מלכות עול עלי טמבל ואני .לטארייהו
 כמכ . 'ם3יון 'נז3ך 'סרי ר"מ )סמ"ם :בשליטות

 טמק כסס יטקכ כמר כס' וכ"כ וכר"מ וכ"יכעור
 .כוין( מחר כסמומר כסמס מסרי*מ וכ3קוטיכרכס
 ובארץ רמיעים בשבעה וטיוחד יהיד אחדה'

 כ"מ כ33 מו*מ )מי' : העולם רוחותובארבע
 כנזחסכמו( יחסוכ ומסכמ מנזירמ וקורס ,סקט"ו
 . השם אהבת של עשה טצות לקיים טכויןאני
 הטומרים אותם עס עצטי את לכלול מבויןואני
 ס"ר סעי שטו: יתברך השם רידוש על עצמםאת
 ו3יחן מומו ורמימס כסמונזר כ5י5ימ 3ססמכ3כ'

 יכסו סלמ כמכ ס*מ סעי' . וכו' סטיניס ט3מומו
 סס . י"מ נמם5ח מ(ניו ממ מפמומ 30סטרומיו
 טבוין אני יכוין( טסרס סמונס סממ3מוקווס
 ימודשא . דמתפייין אינון בין נפשי אתלביול
 סריטומ כמכ ט"מ סעי' : שלם בלבב הואבריך
 סחיכור ומו כ3מ סכ3 קויס מו סכ3 וקונס 3ונזרחס
 ממנס מונזריס סמין סנימיס כ' ע"( סטי' .ט"ס
 ס' מנמ מ( מ"מ נס 3גו ס5מ מ35 3כו ט5 יכס5מ

 :מטממי(
 מכנזס יסוטות 3פ' סנססח יסוטומ )בנדןומןלח(

 מסרן"ס נסס כחכ סק3"ס י"מק.י
 מחר יס 3ונזר וטול 5רכיו 3סמו3 יכו3 מס3סנמונזפ
 או"א ה' טלפניך רצון ףהי כנדו5( כסנזךמיכומ
 תטיד ולעשות . לשמה תורה ללטודשהזכני
 שמך לבבוד טעשינו כל ויהי' . פוביםמעשים
 ומדיבורים ועון חפא טכל ותצילנו .הנרול
 ונשמה רוח נפש תיסון להשלים ותזבנואם:רים,

 לפובה יבבנו משאלות בל ותטלא זהבגיגוי
 ; ה טלאט(

 וכפ" וכיטכ*ן, י"ז. רף כרכומ כמס' )איתאלם(
 סננזרמ כסס נוסר"מ וכ3קוטי יסרמ3.יסוטומ
 ובטצותיר 3ונזר( 5ריכיס וכו' נ5ור מ3סיכסמומריס
 הרע ומיצר . רע ספגע ותציינו . נפשיתרדוף
 לבוא הטתרנשות רעות וטכל . רעהומאשה
 נרסס חס3ס )כסייורי : וכו' המטים וכל .בעולם
 ולסו'ם (כירס וכס' סיטכ'ן וכ"כ . ס3ס"קכסס
 וכקסל"ס . מ'ר כסס וכנזסרי"ט ס3כ*קכסס
 מסר ססר כסס כיממ וכמ3פמ ס' מומ מ"כוכר54

 3ומר סרין 3יוס סמו יסכמ ס3מ סנו3ס .3מכר:ס
 3ר5ון יסיו סימנזר קורס סמו"פ כסוף מיו ימיככ3
 נזכמוכיס מו נזגכימיס 16 סמורס מן ממרססוק

 כמומ ונזסייס כסמו רמסון כמומסנזחמי3
 מר"מ כס"ס מורמ נטוכר וכ"כ . מסנזומחרון
 נזיכס רס"י וטיין ונזסייס כססנזטס 5' סעי'ונטפ"ס

 סמונזר מי סכ5 מכמן . סמך ירמס ומוסיס ס"טו'
 סמחמי3 כנזו ומסייס סמחמי3 מקרמ יוסככ3

 טור ופ*ס , מנ*סכס מ5י13 סחורס , סנזוונזסי'ס
 קסר סקורס וכטכורמ . סמרי("3 כס'ם כי .עעס
 וכגמו"ס ס3סיק כסס וסיטכ"ן . כ"ר וס.' י"מסיי
 יכוין( קרוסס קורס ננזר. כ33 וכמו"מ ס"רי("3כסס
 בתוך ונקרשתי של ט"ע .למיים וטזוטן טובןהריני
 יתברד לה' למדש טבוין ואני . ישראלבני

 : זובקדושה
 ומנמגו סימנזר סס3'ס כסס ק3"מ סיי סמנ"מ )כ'מ(

 וסספס כטמירס נטסס מס כיסוכס* נרם3מ
 כסכט . כסנזו וכמסר"מ כרס"מ וכ*כ * סורסם"י
 סקורס מרון ננר סמרס כסכ6 כמכ ס3"ממוקר
 כי תטיד ינגדי ה' שויתי ויממר( 3סניויסמחוס
 קדשך היכל אל אשתחוה . אטופ בלטימיני

 5מרון כסטו3ס וכלסו"ס סיטכ"ן וכ"כ )ססביראתך:
 הזה הטקום נורא טה יממר( סךמ 3סילמומסקורס
 : השטים שער וזה אלהים בית אם בי זהאין
 שטאלו ימנזר( ימין נ(רום סס"מ כסנוט3)סס
 ססימ כסיוסק גסס : תחבקינו וימינו לראשיתחת
 דודיך פובים כי פיהו מנשיקות ישקני ימנזר(כסיו
 ברה ה' מצות ימנזר( כיריו רק מגסק )ומסמיין:
 רנזס סמרין'3 כסס כחכ )וסיוס"ס עינים:מאירת
 כורומ. מכסנ (ס סיר ו3גסק כס'מ כיר 3ינםסגוסנין
 סס"ה טס סס"5 כססו3ך . כסמו ק'מ כטע"סוכ"כ
 תלגו* ארהיכם ה' אחרי יממר( ממריו סולךוסומ
 ובקולו , תשטרו סצותיו ואת , תידאוואותו

חסחפו



למומף
 : תדבקין ובו . תעבודו ואותואשמעו - .. - - -- -..-.-.-
 . כמכ ר' סטי' כ"נ סי' .מכתס יטוטומ )בם'מא,

 כס'ף 5"6 דף כואו יסר"5 יסוטות31סי,
 * באירייתא ויק?5( פ' נווס"ק סטסמ סמיסכריך

 ותשל'ם . רעוהך דיעבדין דכרין בנין ליויהיהב
 ובנאי ואנא י6מר( 5ום ומ'5 וקן סהומ )ומי .וכו'

 מפלס וכ0יון )0:א3. רעוהך יעבד"ן דיליובנתן
 רעותך יעכדון דילי דיכרין ובנין לומר(כמכ

 יעקכ וכמלק מסרי*מ כ5קיטי )וכ"כ : וכו'ותשלים
 ט5 כמקן 11 רמס5ס . פמפר6ס מסר"ם כסםסכ, יוסף יסור ס' כסם סטטם וכ' , מפכס טיוןכסם
 ל6 וי חפ3ס ו6"כ מיכומ ק"5 כס סיס קרימיקון
 כריך מנור 5מ י6ם כ' סיום כסדר . ככסיםסייך
 כספותמין מומו י6מר ס"מ סי65ות כסעתסמי,

 : סטס( 5פ)יסס"מ

 וכסטרי סיטנ"ן וכ"כ . כ' סס מוסר בשבממב(
 כסקורין . .ככ:ו": וכקס5אס6פייס

 אהיין- משביני מווור( סי5יכו כררך 5ס"מ6ומו
 ינ':סהה נגילה הדריו המלך הביאנינרוצה
 הם'ית על ולברך לעלות הולך הריני .בך

 נועם ייהי . ו:ו' יחוף ליטם . בוולהרות
 רמסוכס כרכס קורס ספרסס סד6ס )65מר .ו:ו'
 בה למחזיסים הוא היים עץ וי6מר( סס'מילסק

 סס"ת יכסק ממרו:ס כרכס )65חר מאושרותום:יה
 מיין, דידיך מובים כי פיהו מנ'טיקות ישקני.וי6מר(
 כטסריאמ וכ"כ סם ט5יח, "ו מסס פ"י רוק6)ויככק
 וכ'כ . קסל"ס וכסם ככלכו כמם סכ' מנ"6כסם
 הגדילה ה' ל, 5ומר( כנו35 ס5ריך 6ו"5כס'

 בי:מים בל בי וההוד והנצח והתפארהוהנבורה
 לראש. לכ? והמהנשא הממלבה ה' לך *ובאר*ן
 מדוהיך על רחמיך שיתנוללו אוייא ה'יריים

 לפנים להם והבנם מובך במירת בניך עםותתנהג
 : הדיןמשורת

 קורם ס6ומרים סטטם כ' מסרי'מ )בלסומימנ(
 . כסכח ר6סון יום סיוםסמומור

 דכוס מסום יום ככ5 וכן וכו, כסכת סכי יוםסיום
 ככ5 5סוכירו ססכת יום 6מ וכור מלוממקיימין
 6מך 5מכות סמכי5מ6 כסם , כרנונ'ן וכת"םיום

 קורם כוסנין יס ו: ומסלי וכו' כסכת סכיכסכת
 את זכור סססוק( כסס 5ומר יוס סיוסס6ומריס
 רנס )נ,4ן . וכוי י1ם היום , לקדשו השבתעס

 ירן18

 מם137כהאוף י"א טי' וכקשות תמילות היים.ענ'ניטדר
 עולם 6רון לומר ס:וסניס סטפס כי קק"ו ק3"כקי'
 סמס*ימין 6מר ט*כ כו סמממי5ין כיון סמס5ס6מר
 ס5כום )כמס*כ ססטן יקטרנ ס65 ו)1ממי5יןהיורין
 סמסיימין 6מר מורס סכסמממ טטם הרס"טסי'
 כרי ויכולו סוף טר כר6סימ נ1יך קורין סתורסכו
 ככר יכם"ע ו5ומר 5מקטרנ פק פממ,ן יסמסלה
 סימן וע"ם עור( 5קרומ רו5ים ו6יים 6ומססיימו
 ק'ם 6מר טולם 6רון 5ומר סכסנו טטם סקארר5"ט
 וכ"כ , רומי 6סקיר כירו כו סיס 5פי מטהוספל

 : כסמם( ממכ*ט סעי'כטם"ס

 5וער( סרכסס ט5 תפ5ס כ' סכרסם כימ )בכן'כד(
 ובמתן במשא לעמומ הולךהריני

 ויהי . ביתי בני ואת אוהי לפרנם כדיבאמונה
 ובמל ידי במעשי ברכה שהשלה מלפניךרצזן
 נצליח בשבילי העומהים ובל אני אפנהאשו4

 כי אבישה ואל . יהבי היטלכתי עליך כיוניפביל
 על הממונים למלאכים ותצוה 1 במחתיבך

 מחורתי ותמצא אצלי ההונים שיוליכיהפרנסה
 . השם חלול נדנוד מבל והצילני . כעיניהםה;
 . ידי על שמך ויהקדש , נמיון לידי הכיאניואל

 : וגו' נועםויהי
 כמכ קק'ו נמנ'6 5"ר ס.' 16"מ )כש"עמה(

 י6מר( ררסו6ס מירי 3כ5וככ6ס*ט
 לי זה עמק שיהא או"א ה' מלפניך רצוןיהי

 חנם רופא כי ישראי עמך חולי בהוךלרפיאה
 וכקם"ט וכקם5"ס. ססרס. נימ סיטנ"ן )וכ":אתה
 ס'ס כ55 וכמי"6 , סם וכמסנרת י' סטי' ס"6סי'

 כ'ס רף וכטע"ס , 6מרוכים כסם סק"נוכחו*ח
 5ריכיס לרסו6ס סותס 6ו ס6וכ5ן וס רכר ו6םוי"5
 סל6 כרי יכרך וממ": יס*ר תמ5: י6מר ט5יו5כרך

 ומסייס כמסרי*מ וכ'כ . 65כי5ס סכרכס כיןלספסיק
 יי'ע מכוטס6טס מסנס*ק 6"6 וכסם ספרנ1"נכסם
 וכסס . מלכות ו65 סם 65 5ומר סמכסנרמין
 כם5קמ נסנ 6"ם 6מרי כט5 ססנ, כ' יסוי6וכרון
 מכרך סי' ל6כי5ס ר6וי סי' ס65 6ף 5רפו6ססתיס
 סיסיס יס*ר 6מר ו6מ*כ ססכ5 5יקור ט5ממ5ס

 : 5רפו6ס( וסטסק
 סכמעי סתו5עים 5ססתיק כס65ס )מנןלהמו(

 סנס'ק מסס"5 . סקטכיססי5ריס
 5ומר * וי*ע מטס יסממ כע5 מ6וסע5 ט"כמסר*ס

 כרוק וסו6 * סי5ר מ5) סטמיס ס5סס ס)מס(ס
ועעעס
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 טוכ סטכי5ס 5ממר ןס 5ונור מססר ומס *זמכוסס
 ווערים אלע איך באשווער דא 5סוכ0 ווס *יותר
 פלונית( כת )פלונית אי פלונית( בן נפלונישל
 אין נישם א'ך בטשווער הטרץ-ווארים דעםנאי
 . ווערים לייא אנדער דיא "בער . גישמ עםמיא
 רוימ . געלע . גיינע . וויימע . שווארצע .רויפע

 דאם יץ איך באשווער וועריםגעשפרענקילמע
 כיין אין האבין נישט הראפמ מיין זאללעןזייא

 אינמער נישמ האר*ן דאם האבין נישממטכט
 דאם . ברעכין צו נישמ ביינער דיא שמוימעןצו

 דאם אין . רוימע דאם מיינקע, צו נישמבלימ
 גע- רוימ 1 נעלע . נרינע . וויימע ישווארצע

 דיא דא איז מענשין אין וואם בלימשפרענקילמע
 זאלען אללעם דעם צו שדרה דיא איןהוימ
 נישמ מאכמ קיין אין הרטפמ קיין וועריםדיא

 נאמען גץטמעם אין וואהר זיין ז"ל עםהאבין
 : ועד מלה אמן  *מןאמן

 וכ"כ . כ' 5נכס נקיוום סיסנ"ן )במירורמז(
 נמרוס ס"ס כסס מנוונס ססרינס'

 מריוין מסר"י סס5סיק כסס מ' רף ונטם"ססנויס.
 לא כך נ"ס( 5ונור ססיכיס 5כמכ סנו5ס ,ו"ע
 לי יהא לא וכך . לרעה בי לנגוע אויבי כליוכלו
 נכ*י וכ"כ . לו"ק כסם סנוסמי )מס"מ שינים:כאב

 נרוקס מט51ס סני5ס וו"5 וי"ם נומוסס5כוססלס"ק
 סמונוריס קסיסמ 5ריקי כסס מנות ממכסיונוכוסס
 ומבאובי אויבי כל יוכלו לא כך נ"ס( ס5סוןכוס
 סנו5ס )סור : ףרעה כי לנגוע שינים וכאיבי()נ"א
 נרו5. נומיס מקוכ5 וסומ ר"5 ססיכיט נוכמכנס5מס
 כטט"סוכ"כ

 ר~
 סנוקו53 סנויס כמרות ס' כסס נו"ו

 5ממר סלכגס כסתרמס . 3ו"נו וסימ ממרנוקרנוון
 היה איוב ס5מס( וס תמנור רמסוכס ססססמו5ר
 אליהו בו ופנץ בצער שרוי והיה בדרך ,מהלך
 מצער. אתה מה מפני לן ואמךזגך

 אמ-

 מפני לו
 כנהר ומבול לך לו אמר לי. שיש השיניםכאב
 ונתרפא. דינור בנהר ומבל והלך ותתרפא.דינור
 פלונית( בן )לפלוני ירפא הוא לאיוב שריפאוטי
 ומשאר השינים מכאב פלונית( בת )לפלוניתאו

 : אמן ישראל חולי שאר בתוךכאבים
 נוסס5ס'ק ססיכ'ס 5כמנ  ניוקס  יבווייווסח(

 ס5מם וס 15מר וי*ט טקמקיכמסר"מ

 מהלן היה ז"ל אליהל פפנויס( סגטס ס5ככסככגר
 אחד איש בו ופגעבררך

 ואמ-

 לי יש רבי לו
 את המב"ה שריפא כשם לו והשיב שיניםכאב
 טחולי איתך הקב"ה. ירפא כן מצרעתו,נעמן

 : שינים כאבהנכרא
 נוקמרין מוס"ס ננסס5ס"ק סרם 5סין ס5מם )והמם(
 ונוכוסס'סיסוור כרוק וסומ סענויס ככסס 5ומרוי"ט

 והיה בדרך הולך היה איוב . 5סונו( ווסססי*ת
 לו ואמר ז"ל הנביא אליהו בו ופבע בצערשרוי
 כאב מפני שמא בצער שרגי אתה מה מפניאיוב
 גנומר ים טל לך לו אמר טן לו אמר .ראש
 ירפא הוא לאיוב שרפא ומי , ותתרפא בוומבול
 בת )פלונית, או פלונית( כן )פלוני החול'את

 כאכים ומשאר ראש ומכאב לב מכאבפלונית(
 : אמן 'שראל חולי שארבתוד

 מ?ר"ס נוסה5ס"ק כו"מ סרם 5פין ס5מס )1דןנ(
 תפלתי ואני נ"ס( 5ונור וי"ענורינווכוכ

 באמת עניני חמרך ברב אלהים רצון עת הילך
 בעל רבש"ע אחד( פעם. יאמר )ואח"בישעך
 ואני * פמומ דעם פין ארוים געהמ וואםהשמות
 מדשך היכל אל אשתהיה ביתך. אבא חםרךברוב

 ומאמצעי תיבות ומופי תיבות מהראשי ,ביראתך
 )פב'פ( מן בישא עינא מין כל תמיר 1תיבות

 בהם שבוון הכוונות כל כוונתי כאלו רצוןויהי
 : רצון יהי כן אמן השלום עליו הונארב
 ס5נוס קס5ת ונס' . נווווס ס5כות נקס5"ס )מ'נא(

 ימננר( כנוסנוריס סנווווס סיקכםקורס
 מביעות מצות לקיים שלי הידים את מזמןהריני
 בש2 . וכו' יחוד לשם 1 בוראי צוגי  ב*טרמזוזה
 ה' אתה ברוה . וגו' נועם ייהי . ישראלכל

 וצונו במצותיו קדשנו  אשר העולם מלךאלהינן
 : מזוזהלקבוע

 ך* ר ר ה ת ל פת
 וכשכ , כתכ ט' ספי' ק"י סי' סרנ )בש"ענכ(

 סיו5מ מ*ו כסס סס וקכיסכסטרת
 סמינס מפם*' ספיר פנדו5י רסות סיטו5 ט5%ורך
 קס" מי ק" 5עי5 וע" * סיכיכוסו כרירכותיו

*ע



 ע139כמ*ייך- י"א מי' הדרך תסלת ענינ' ה'וםמירלמרלטי
 כתכ מ"מ סי' מכמס ניסופות 56ו. מפכיניס טוד,שנ

 תיבו. אלהיכם ה' אחרי י6מר( 5דיך 65תוקורס
 ובמולו * תשמורו מצותיו ואת . תיהאוואותו
 כסס )סס : תדבקין ובו . תעבודו ואותו .תשמעו
 5ררך כסיו65 5מכירו סמ5וס כ' מסמיד*6 5סירכט
 5ומר )וטוכ כהנים כרכת י6טר כקי סמקוס6ס
 ו'ה, אות'י תאחריו א'ל 5וי"ס( תיכות כסוסי~ס

 : דרכיהצליח
 65חר 6ןי . 5ררך סיו65 . סררך תם5ת דיניננ(

 סכפיס דסיינו ספיר 50 מפיכורססי65
 . סכתיס כ5 קכ5ו 65מר 6מס ס5יסי וסכי6מס
 רק רכיס. כ5סון 6ומרס נח : סדרך תס5תמתס51
 ככר כססו6 נה( : ימיר כ5סון 6ומר 5מןותח:כי
 קודס נס ככוקר 65ומרס יכו5 פיר כ6.ןס ולןנררך
 5כ5 55כת 15 ים 6ס 656 65ומרס 6ין נו( :סי65
 : 6מס 56סיס סמוכס ססו6 סרססססמות
 סרסס כתוך 6ותס 5סתם55 15 ים לכתמ5סנז(

 ססו6 ומן כ5 65ומרס יכו5 סכמ ו6ס .סר6כוכס
 ססמוכס סרסס 5תוך סניפ ס65 ומן כ5 .כריך
 סמוך 65ומרס ים נח( : כס 55ין רו5ס ססו56פיר
 מסריס כנומ5 5כרכת קמוך כנון . 6מרמ5כרכס
 5כרכת 6ו * י5ר 6סר 5כרכת ך סמ 6ו .טוכיס
 . כפמירס 65ומרס ים נם( : כוס וכיו65ססרי
 5ספמיר 6ססר 6ס כפנ5ס יוסכ 6ו רוככ סו6ו6ס

 י(סר מ( : כך 6ומרס 65ו ו6ס יטמ.רססכסמס
 כסכתך כס ורכרת כס*כ * כדרך כתורס5טסוק
 כוס רו"5 ססוסירו וכמו * כררך וכלכתךככיתך
 מכ5 ומ55ת מניכס סתורס נס . ס"נ 6כותכמסכת
 5יקמ וים * כנמר6 כר6ית6 , ומ55ימס . רםדכר
 תס5יס ססר 6ו פיון ס6"5 קטז ססר 6יוספמו
 . כפנ5ס סיוסכ נפת וכסרט . כסיו כו5סנות
 יר6 5כ5 ר6וי נס . כ55 טריר ס6יכו כסכ6ן()6ו
 5ררך 655ת 6סור . כררך 5י5ית פמו סיקמסמיס
 : 55"י( ר*וד "סלך '5סכיו '5רק סכ6מר סיתס55קורס

 אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצון יוהימא(
 , לשלום ותצעידנו . לשלוםשתוליכנו

 ותניענו . לשלום ותמטבנו . לשלוםוהדייםנן

 דעתו )ואם ולשלום ולשסחה לח"ם הטצנולמהוי
 לשלום( לביתי )ותהזירנו אומר( טידלחזיר
 רעות וחיות ולמטים ואורב אויב נל מבףותצילנו
 וכאות המתרגשות פרעניות מיני וטבלבירך
 ותתנמ ידיני. מעי2ה בבל ברכה ותשלחיעולם.

 . רואינו כי ובעיני בעיניך ולרהמים ולהסדלחן
 תפיתינו קול ותשמע . טוכים חמדיםותגטלינו
 : אתה והחנון תפלה שוטע אל כי .ותחנונינו

 : תפלה שימע ה' אתהברוך

 מלאכי כו וימנעו לדרכן הלך ריעקבמב(
 ראם כאשר יעקב יאמר 1אלהים

 ההוא המקום שם ויקרא , זה אלהיםמחנה
 רפ6ל ר"ת ר6"ס כי ויכוין נ'ס )י6מר ,מחמם
 מרת 56סיס כסס ככ55 ונכרי56 . מיכ656ורי56
 ויהי 1 ה' קויתי לישועתך י6מר( ו6ח"כ .סנכורס
 . וגו' הגואל המלאך . וגו' ה' יברכך . וגו'נועם
 ססוק 556 נופס ויכי כ6מירת )כסינים . לוי"הםימן
 דם"ת יכוין ררכיך ככ5 5סמרך לך י5וס מ65כייכי
 5סמירס סמסונ5יס סמות וכס כ5"ך יוס"ךסס

 :כררך(
 אצרה "יםיר ה' ענני יב בכי )קראתיםב(

 5סנים ורו5ס כררך סטופס מי)סס
 ר6"ס 0ס ויכוין סססוק ןס י6מר סיסר ררך6ל
 . וס מססוק סיו5מ טמות מם"כ סס'ט ססססו6
 מאר 6ות רסרק6 כמנר6 כמם"כ 5וס מסונ5וסו6
 ססס וים~ור סיסר ררך 56 סינים 5כסי"תויתס55

 : וי5לימ(יתכרך
 קורס 5כרך כנככם . ונכסו"ם כיפנ"ן )כנ'מר(

 שתכנימני או"א ה' יהר"מ י6מרסיככם
 מודה יאמר( ל'2לום )נכנם . לשלום זהלכרך
 ל,2לום. וה לכרד שהכנסתני אי"א ה' לפניךאני

 שהיציאני או"א ה' יהר"מ יאסר( לצאת)בקש
 מודה יאמר( לשלום )יצא . לשלום זהמכרך

 לשלום. זה מברך שהוצאהני אי"א ה' לפניךאני
 לשלום תולכני כן לשלום שהוצאתניוכ'2ם

 מבז ותצילני ל'2לום ותצעייני לשלוסותממכני
 : בדר- ואורב אויככל

 םעודה.עניני
 5יככס יוסר 6כי5ס קורס וכירס כססר )כ'מה(

 . תו5י6ו חרם מסכי ויסן וסימן5כיסכ"ס
 וכ6ס"ט סס5"ס כסס. כתנ סק"כ קס*ו ס"כמנ"6
 פל יתס55 כטי5ס קורס יוס סככ5 . סווסרכסס
 תיקון 556 5יון כסטרי . וכו' ססי"ת מ6תנ1ווכו
 סם5מן טיקון וכס' וכככו"ם וכקם5*ס . כ'קפורס

5ומר
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 ס' 5רוך מומור . 65כי5ס יייס כטי5מ קורס5ומר
 וכו' יחוך 5סם . וכו' ומוומן מוכן סככי . ונו'רועי

 * כתכ סייט נ' מממר רכנות ססתי יכקוכמפ3ר

 סטי5תיס כ5 רכון 5ומר נסמו קס'ט ספי'וכטפ'ס
 כספר ו:"כ כס . כריומ 5סרכסס מסונ5 וסו6וכף
 יס6 5ומר סיעכ"ן וכ'כ סטורס ס5כות6'5

 ה' לדוך מזמור . וכו'( 56קיס ס' סו6 מתסוכו, רטו"

 ומזוטן מיכן הנני 1 ימים לאורך עד ונו'רועי
 תהנו כאשך. ידים נמילת של עשה מצותלהיים
 ידי מלא העולמים כל רכון . ז"לחכמינו

 לעולם, עבדך בית יכורך ומברכותיךמברכותיך.
 לשם , פניך כאור באחר בלנו אבינוברכינו

 : וגו' נועם ויהי . וכו'יהוד
 מתימין רבלא מתימא כדם מן רעוא יהאמו(

 דיהמשך דביא מתימא רעוין דכלרעוא
 ו:ז;יר אנפין, לזשר ואמא אבא דרך עלאהפיא
 מזונא יהיהיב טתמן כדישין תפוהין לחקלאנפין
 בנהירין לצדיסיא מנא תמן דמחנין מרחייאעלאה
 ולכל לנא דכלא ובהדותא ברעותאדאנפין

 : אטן ישראל כית עמך ולכל ביתנאנפשות
 ומבלכל וטפרנם הזן האלהים ה' הוא אתהמז(

 סהדגי וברהטים בהמדכריותיו
 ישברון אליך בל עיני , בנים כיצי עדראמים
 ידך תפתה ילרופין לה: תת; . בעתו אכלםלתת

 לעניך ידך את תפתח פתוח . מוכישבעון
 . המדושה הפתיחה מידך ופרנסניולאביונך
 : רצון חי לבל ומשביע ידך את פותחככתוב
 ולנקס לההמגן כממ5פ ס"ס ו' סטר סיום"ס )כ'סח(

 טולס כ5 מלכו סמלך 56 מווכותיוט5
 העולמים כי רבי, יר"מ ס5סון( נ~ס סכטי5סקורם
 ומזונות וםזונותי פרנמתי לי שתתן האדוניםואדוני
 היי לחם והפריפני הרבים ברהמין ישראלכל

 שבהיב פקי-א בי ויקוים באיםור ולאבהיתר
 : רצין חי לכל ומשביע ידיך אתפותה

 ונקי' . ססעורס תיקין 556 5יין )בשערימפ(
 מסס:ימ ס:סכין כרכת וכ5וחסתכי6

 ספויס ררך 6ו"5 וכס' - ק6סי5 ר' וסי' .וסס5ס"ק
 נסם מסלס ונטיון . ס5מס קס5ת ונס' ס'סע"
 סי ט5 . 5911 כתכ ונמסרי*מ מנוטס6טםסנס'ק

 5ומר ו6ין . סכרכס כסעמ ידיו 5כנניס יםסקנ5ס
 נין 5סססיק 6'ן כי . וכו' מ5ומיך 56 כסיו6ס6
 ו5ריך . וכ55 כ55 ססוק*ס כסוס כס 35ונטי5ס
 סמו סססוק 6כ5 . וכו' ד6ססר מס ככ55תכסן
 סססק וס ו6ין 6ומריס ס' 6ת וכרכו קווס1ריים
 נסם כתנ כ' סע" י' סן' ס"ס ונ5קוטי .טכ"5

 כ"כ 6ות ר' ררוס 55"מ ררוסי נסם סכ'טפס"מ
 5ריך כט"י ע5 נרכת קורס כטי5ס 65מר סח6ם
 ס[.' 6' סטר סכית ככרכת . ס"ם יריו סכית5יטו5
 5פסיית 6ו 65כי5ס כרכס כין כסקס כ' סטיכי"כ

 קס"ו סי' סרמ"6 רעת 6מס כ"כ סילוך כריס:ו5וס
 וכ6ס"ט סק"ך ר"ו סי' כמנ"6 מך . סססקרסוי
 6ם 56מ סססק סוי 65 רכויטכד כ' קק"נפס
 .כ"כ סססק סוי דעחו סססימ עך כורוכס ומןססס

 : טכ"5( ססכסמ"נ
 מססיך וכ5 . כ' י*נ מסכס ס*נ 136מ )בנפרהיע(

!
 סכרטכורס וסי' . סמים 5סס יסיו '

 6רן. ונררך וסתיס כ6כי5ס עוסק ק6תס כמטסמף
 5ססות כרימ סהסיס 656 נופך 5יכגות חתכוין5מ
 ונמי"מ . ר5"מ סי' 6ו"מ כס"פ וכ"כ . קוכךר5ון
 )ופי' . נ' סטי, 645 קי' וכקס"ע מ' 6ות 6'כ55
 5כם ממט'ר סככי טס"ס נס5מ סי מייס ט5יכס'
 כק' ססי כסס כ' ס6מונס סטרי כס' . וגו'(5חס
 שאהי' כדי אוכל הריני 5ומר( 6נות ע5 חייססרי
 וגם שמו יתברך הבורא לעבורת וחזכבריא

 . המאכל שבזה המדושים ניצוציתלהוציא
 שתהי' זמני רבש"ע 5ומר( כ' כסיף קלהס):מז-רס
 . שמים לשם כוונתי ותהיה בכדושהאכילתי
 : שםים לשם שלא יתירה ושתי' מאבילהותצילני
 סטי, 56ימלך כוטם מנעס"מ קטן )בנצעפילעא(

 סמרם 5ני נ5קוטי וכ"כ . כ,ט'ו
 וכם . ס*כ מוסר וכסכט . 5רק ררכי קסרכסס
 מלורלצ וכס' . כסע5ומך ס' 4רו6 סטכמ 3סםוכירס
 וכטפיס ; סמסריס 5מסר"ם מו"5 ונכק*ם .ו:כ

 י6מר סמו5י6 6כילת 6מר . וו"5 5"ח רףכלקוטיס
 מ5"ך כור6 סרינור וכוס 5ס5ן סנוכו6ר ס5מוןכוס
 מות*ות מ6כ"5 וסימן . 6מר6 ססטר6 ומסלקהרס
 כום מסו5כיס  ססמית סכי 5"6 ונינוטרי6מ5מ"ך

 אובל אני אין . ובו' יהוד לשםימסרוכס"י(
 בריא נופי שיהיה רמ ושלום חם נופייהנאת
 שום יעבב ואל . שמו יתברך לעכודתווהזה
 היהוד את גשמי ותענוג רע והרהור ועוןהמא

כרושות
ס6כיכס
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 : הזה והשתיההאכילה

 רכ 3מס מו59 וכסידור סטורס דרך מו'5 )בם'עב(
 סעי' וכטט'ס 3סרסנ*מ סיוסונסרר

 3מכו3 *5נ מס 5מנרכס חסד ' ס נסס כ'קס9ס
 מכי5ס( קירס מ5מ כסס (ס וי"מר כמכי3תורכוין
 . טצותיו לעשות כה לי שיהיה בבדי אובלאני
 לעשוה כח לי ויהיה . ליוצרי -וה נההויהיה
 בשביל בט-נסתי ולעמוקב"2

 דב-

 דהיינו זה
 הוא וכזה בעצטו ידו על פ-נמהי ישלהשהשי"ת

 ממנו הלהו על משפ:ע שהוא להשי"ת רוהנחת
 המט-יד. בלל אהר דבר שום בלי נמורביהוד

 : ה"ו ובינוביני

 כקירם ונטנורת סטורס חקון 5יון )בשעריענ(
 כחנ ס'מ סעיי ס' סימן סמיר5פורן

 נקס5*: ס*ם. ספרכסס ט3 חפ5ס נס יקרוחחם5ות
 ח"מ ונטט*ס , פ3*מ מוסר וכסכס . כרסמ*(טכיכי
 מיטמ3'מ כמרן כן מ3וכנ'ן ממר נדו3 כסס כ' כ*נרף
 . יכו5 סמי)ו מו ס3ח:ו ט3 ל3נוור פכמי לו סמיןמי

 . מכנימיס ססוקיס וני . מתורס פסוק,ס נ'יממר
 מ' פסוק . מתורס ססוקיס )נ' . מכתוניסוני

 לבם מטטיר הנני משה אל ה' ויאטר טאו(סנוות
 ולהטי העם ויצא השטים מןלחם

 נ' ק )סס . לא אם כתורתי הילך אנסנולטען ביומי יום דכ*
 את ובר, אלהי:ם ה' את יעבדהם כ"נ(סמות
 . מקרב, מחלה והמיריתי מימיך ואתלחמך
 אה ויאבילך וירעיבך ויענך מ'( רכריס ני)פסוק
הטן

 א,2-

 ל:;ן אבותיך ידעון ולא ידעה לא
 :י האד: יהיה לברו הלחם על לא ביהודיעך
 פ:וק.ס ~נ, . האדם יחיה ה' פי סוצא בלעל

 ויטבון טיוטם היא 5"נ( יסעיס מ' פסיק :מככימ'ס
 . נאמנים מימיו נהן להמו טשגבו מלעיםמצודות
 בלא 2מף תש:חו למה ג"ס( י:טיס נ')פסוק
 אלי י2מיע שסעו . לי2געה בלא -גיעבםלחם
 נ' )פסוק . נפש:: גדשן ותתענג טובוא:לו

 ועניים להטך ל-עכ פרום הלא כ'מ(יסעיס
 ובסיתו ערום תראה :י בית תביאמרודים
 : מכתוניס פסוקיס )ונ' תתעלם. אלומבשרך
 אנוש לבב ישמה ויין ק9ר( מס3יס מ'פסוק

 . ימעד אנוש לבב ולחם . משמז פניםלהצהיל

 ליראיו נתן טרף קי"מ( חסליס נ')פסוק

 יזכו-
 עושה קמ*ו( חס3יס ני )פם.ק , כריהו-עולם
 מתיר ה' * לרעבים לחם נותן לעשוקיםסשפט

 :אמורים
 ממדמו*ר ח' דף 5ר'ס יו"ס קיוסת )במ'עד(

 דסכס כתנ (י"ם מסינטססס5סנס9ק
 כו יס 3כ1 סמ5סרך ופרכסס מ(וכות 50כנקסתי:ו

 3נופכיומ מ5סיך סומ כי סססוט מ' . כווכותםכי
 כססו 3סחיות ורס 3סר מרס סומ כמסר סנוףחיי
 כמ'ן סנוף סיכוי 3סכו3 כוכ3 ו3מ כ3סדו מ*מכי

 לסניף סכחו5יס סכ5טרכוח ויחר ח"ו 3מסמסטן
 3כ5כ3כ1 3כ5 ומסר)ס סון סי ממת מנקסיס5כן

 כ1 יס מו5ס . ססף 5פי 5חס ו3ניתכו 5כוכ)נוולות
 סנס"ק מממו9ר ספירוס ס"ד סמוקס כווכססור
 3חס רמטחי 3י סית: סססוק פ)יס ייסנ כסיויי0
 . מ3ס'ך מיס סיוס כ3 מ5* נממור ו3י5סיומס
 כממור נ:ומ . פרנסס ומכקם כוכס סמכיסכווכס
 כ3 סמומות מ3י סמונגריס כסכי5 ר'3 סיוס כ5מ3י
 סכווכס פיקר ומ9כ וווסיטך ינומ מ5סיך מיסהיוס
 ירמו כי נטו3ס יחכרך ממו ויחקרס סיתנר33מסן
 פס ח"ו מס מכ3 . 5ירמיו ממסור מין כיכפיכס
 כמסר וסמוסיס רוויס וטכייס מרוכמיס יסרמ33כי
 וסקטיס ס3ויס כסו3ס ומומות כסוסאר כסתסומ
 מיס יממרו כי ססס חי313 נוד3 כמס פרוכו'

 סי5מו מס י5מו ום**( סחרס ס3יכס ינןמ3סיכס
 קרן ס3מ'ס ירד סיכן פר רמיכו ונפיכיכו .נסוסיר
 ומיכס מסרת י5מו מסר מ3ס כי ויסרמ5סתירס
 חיי 3סס . ומ5ות חורס סכח סמירח 30מסניחין
 מס . נירס ס(ס סו3ס טוכ כ3 נסריסחפכונות
 מחורכית מם3ומ פסר יררו ס' וירמי ת*ח כןסמין

 מכמ . סמיס כנור וס ככי ר"5 סיסוריסכתכ5*ת
 ככור פ3 כמ חוס: . וכו' חרחס 3מ מחי סדס'
 נסרכסס ימרמ3 טמך מת וסוס0 וסקרוס כנרו3סמך
 מרון סומ ס' כי 3כ3 יוור0 ומו פ5יסס וחנןומי'ס
 ומסתס סכרומיס* 3כ5 ומנסינ סכורמ סומ סמרןכ3
 יסיס ומ(ויומ פרכסס ינקס מס 13 סכ3 ס0יכימי

 ויחקדם יחנר3 3מטן ס0'קרית (מת 3כווכסמנמחו
 וסכס * 5כ5 ככורו וירמ: כפו3ס יחנרךסמו

 סומ ססר3סס נקסמ 3טכין סרמסוכססכוו5ס
 ממרכו מסר ססניס סכווכס מכ3 . כמונןנחי5וכיוח

 סמו קירום 5מפן סכווכמי 5ני נמוך כפנימיומסימ
 : וכו'( ויתט5סימנרך

 עא141

 3ספ"וע3י3י
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 ת כ ר ב י נ י נע

 סמומיומ 0טר סם5"ס )כיעד(,
 .  וכירס  וכס' . וכקם5"ס סטודס דיךמו"5

 . מסידיס מסנמ וכ0ס סט*מ כ0ס מ*מוכמסרי*מ
 5ומר. סמר.ו"5 פס"י י0רס מס5ס כס.דור נדססונן
 כסנדס וכוי. מכרכס . כרסמ"ו קודט סססוקיסמ5ו

 מ5ומ 5קייס 5כוין ויוסר כי מסמיד*מ סרנ05מממ
 כמס' ופי' . וכרכמ ו0כפמ ומכ5מ דמורייממפסס
 סכרטנורס 0כ' מס ט' מסכס ס"וכרכומ

 'פ5'
 סססוק

 ס"ן 1' 0פר וסיום"ס . ונוי וכרכמ ו0כפמומכ5מ
 מוכן סריני יממר ממרוניס מיס נטינמ קודסכ'

 'עת בבל ה' את אברכה . ו:ו,( .די 5יטו5ומ1ומן

 את נשמע הכל דבר סוף . בפי תהלתוהמיד
 כל זה כי שטור מצותיו ואת יראהאלהים
 שם בשר בל ויברך פי ידבר ה' תהלת .האדם
 ועד מעתה יה נברך ואנהנו . ועד לעולםקדשו
 טצות למיים ומזומן מוכן הריני : הללויהעולם

 שנאמר כמו הטזון ברכת שלעשה,)דאורייתא(
 ברבת )זו אלהיך הי את וברכת ושבעתואכלת
 )זו הטובה 'האר*ן( ברבת )זו הא*ץ עלהזן(
 ומזומן טוכן הריני : לך נתן אשר ירושלים(בונה
 לתת חז"ל שתקנו כמו האבילה אחר ידיליטול
 ויתעי'. שמו יתברך ובוראי ליוצרי יוח נחהבזה
 אדם חלק זה : וגו' נועם ויהי . וכוי יחודלשם
 אלי וידבר . מאל אטרי ונהלת מאלהיםרשע
 י0וטומ כסי' )כ"נ . ה' לפני אשר השלחןזה

 מך . סססוק 1ס 5ומר סמנימ סידור כ0טי0רמ5
 סססוק 1ס 5ומר 50מ מסמר.1'5 דמ0מפ כ'כיו0"ס
 5פי5 ופיי . דוקמ כ1ימון ככיכרך רק מ5יוידכר
 . ממרורס מיס כפנק מ0"כ וצ"ס סטי' י'סי'
 וופ5ין מיר רכומי 0מומריס סטפט מ*ויספי'

 ס*ס סטור כ0ס כ' מכומ כרימ וכסי .כפנטסין
 סידורי כ0ס נמסרי"מ ו:"כ . סרמנ"ס וכ0טקכ"כ
 הוא הרחמן סלוסמ( וסמכודרסס וסרמכ'סססלך
 בית ולבנין המשיח לימות ויקרבנו רהיינויזבנו

 העוה"ב ולחיי בימינו במהרה שיכנההמקדש
 וירט וכסכמ מנדי5 כמו5 ם5"5 מ*1 סעי' 0ס)טי'5
 וככמני . סטפס פ*ס כמו5ס מנדו5 ור*מומוסאמ
 כף וכס' . סוד פסשי פ"1 טפס נ"כ כ'סמר*ז'5
 וכססר סרד*ף כסס כ' נ'ס מומ כ"ס סי'סמיטם

 כמאיף י*א 'מי' המזק ברבת עמבי היוםמדר
 יממל סמי5ס דכיוס כ' 5"1 ס'פ מי מממל דוד1כר

 : כמו5ס(מנדו5
 סטיי מו'5 וכסי . ניסכ*נ פלילי כקס5"ס )כיעי(

 . יממר( כמלחס 5כיסכ*נ כס?ו5ךד'

 קרישא מכא אכינו יצחק של לבי"ה הולךהריני
 בזרוע הוא כר*ך מודשא עם שכינתיהליחדא

 שתימן שור במוד ישו'אל בל בשםדשמאלא
 גכי על ;צמו את שהרריכ ע"ה אכינויצהמ
 סיפנ"ן כס.' )ופי' . וגו. נועם ויהי . כשורהמזבח
 מם5מ קודס 5ומר יקרס מס5ס ס5'מ מוסרוכסכט
 סיי כמ5כפ מורס סקודס כטכודמ . ומפריכמלמס
 מס5מ קודס 5ומר כמכ וכנסו*ס' . קכ"ס ספי'נ,

 לקיים בא הריני . בכ"י . וכו' יהוד לשםמכחס(
 לתמן ע"ה אכינו יצחמ שתיקן מנחה תפלתמצוה

 : ונו' נועם ויהי . עליון בטמוםשרשה
 . יממר( 5מפריכ 5כיסנ"כ כסיויך נמכ )שםעז(

 מבא אבינו יעקב של לבי"ה הולדהריני
 דימינא בזרוע הקכ"ה עם י2כינתיה ליחדאקדישא

 שתימ, נשר כמוד ישראל כל כשםודשמאלא
 ויהי . כנשר בניו על שמתעופף ע"ה אכינויעמב
 סע" כמ5כט מורס סקודס )כטנודמ . וגו'נועם
 פרכימ(. מס5מ קידס 1ס 5ומר וככהו"ס . כמככ'

 עיכית תפלת להתפלל בא הריני וכו'. יהודלשם
 בממום שרשה את לתמן ע"ה אבינו יעיבשתיקן'

 : ונו' נועם ויהי .עליון
 לדס כסמסמו כ' קפ'ס לף יפקנ נמו5מ )בם'עח(

 ומזומן מוכן הריני 5י5ס( ככ5יממר
 שבתוב לאו על לעכור שלא המצוהלקיים
 . תסרב לא מומאתה בנדה אשה ואלבתורה
 מחטת זה לאו על לעבור שלא א"ע מונעוהנני

 חשקה שנפשי אעט"י שמו יתברך הבוראצווי
 כ?י כרצוני האותי למלאות וברשיתי זהבדבר
 ייאה ומהמה הבורא אהבת מחמת מונע'רק'2ום

 על לעבור שלא עעטי את מונע אני ע"כהכירא
 כל מוונתי באלו סלפניך רצון ויהי 1 זהלאו

 ועל * ע"ה רבינו למשה השי"ת שצוההכוונות
 ושם"ה אברי רמ"ה בי ויטהרו יהקדשו זהירי

 זה לאו כננד שהוא זה בגיר הכיוליםגידי
 ימעשה בריכור מצות התרי"נ בל לקיםואזבה

 ן. ו ז מה
 ונסי .וסיפכ'ן

וממסכס
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 אמן הפוב כרצונךומחשבה

 כמסס סס) כק*ס כ' וככסו*ס סיטכ'ן )בנםףעפ(
 לכל מוחל הריני רבש"עמומריס(

 בק 1 כננדי שחטא או אותי והקניפ שהמעיםמי
 אשר בכל בין . בכבודי בין . בטמוני בין 1כניפי
 בין . בשוננ בין . ברצון בין . באונם בין .לי

 , בטחשבה בין . בטעשה גין. בדבור בין .במזיד

 אחר בנלגול בין זה בנלנול בין . בהרהור5ין

 . גסבתי אדם שום יענש ולא . ישראל ברלכי
 ו?א עוד. אחטא שלא או"א הנ טלפניך רצוןיהי

 ו?א 1 להכעיסך עוד אשיב ולא . בהםאחזור
 מחומ לפניך שהטאתי וטה . בעיניך הרעאעשה
 וחלאים ימורים ע"י לא אבל הרביםברחטיך
 : וכו' בבח אנא ונו': לרצון יהיו :רעים

 סט*י כתכ יסרס תם)ס ונסי' סמרי1'))נסירור
 סרסיומ מ סמטס סס) סמס קרימת )ומרסמריוי)
 5יון כססרי וכ*כ . חרם סיר )ס' סירו ס))י'רוקמ
 סם'י סמנ;מ וכ"כ סמרי1') כסס חייס סמחיוכסי'
 מ5מכו ר*ח נס) ססנס*ק כ' חייס וכלרכי .סמררם
 סייו ס))י' טרם'ומ נ' סמסס טפ) ק*ם ממר1י"פ
 סטי' ר' סי' וסי*) . ונו' מסמ )מס)ות סיר *ונו'

 : ס'כ( סעי' ו' סי' טסח וכסגיכיס*מ
 סמטס פ) ססכיכמ קורס 5' סיעכ"ן )בםף'פ(

 טה שבל עלי ממבל הרינייממר(
 . טחר אתענה לא שיהיה טה יהיה לישיחלום
 עניני כקם)*ס , סכ') י5וס )מ יח)וס מ"ו)ומס
 ו' כ) ונתו*מ סכת )1) וככסו*ם ת*ח כריןסנת
 סס)ס*ק נסס כתנו סנו)ומ סכיכי וכטט"ס "נס"ק
 סמרט סיממר . סממר ממר מחכס סמסת* .ו1")
 איך בין די מסככו( כ)סון מסי)ו ססוככקורס
 )וועפ( ווירט טיר וואם אללעם טמבל מיראויף
 נישט טירגין איך וועל )חלוטין( טרויטעןהינט
 ינומ ס)מ סנו)ס )סוסו שיהיה טה יהיהפאמפין

 י5וס )מ יכומ ח*ו ומס . כח)וס רס רכר סוס)ו
 כמ)ף וע" . סמ)ומות כס)י כו ימנרו ס)6כרי
 סכטס סתירת ונס' . י*כ ס*ק תק5*1 סי'סמנן
 . ס"ס ס"ר ס"נ ס*כ ססי' ר' סי' וטי') . ח'מות
 )יסן ס)מ סק"ו מנאמ מס*כ וו") כ' ר)*ט סי'כמ*מ
 סוס מין כיוס מך נ)י)ס דוקמ סייכו יחירכחרר
 וננית . טכ*) מ:ס מ1ן סנר מור וט"י . כוסחסם
 סכיכס כתיס כ)6 יח'וי סעומךת סו6 לוק6ימירי

 סס ויס סרכס ריורין סס ורריס נרו) כימ )66כ)
 סכ"כ יחירי סס )יסן מותר ככסינ סכוי מחרחרר

 סומ יחירי רכית ו' סי' טמיר 5פורן סקורםנסנורת
 וכ*כ * יסוספ תיו כס' כ*כ . כתי מסמררמימרמ

 : נסמס( כססמט: מס"ר ספי' ק*מכטט"ס
 )סתט)) כ' כ"ט סמי' ס"ס טכמס )בכ,ד-שפא(

 עולם של רבונו ססיכס(קורס
 בני כי ואת אותי . רע טכי זאת בלילההצילנו
 בית עטך כל בבלל וחברי אוהבי כל ואתביתי

 . שט* ליראה לבבי ואמצא ואשבים .ישראל
 )"ט רף ונקס)'ס . מעריכ סניכי וכירס נס')כ'
 . מייס טתחי נטי' 5יון ונסערי סקנ)ס. חכמתכסס
 יכו) סמיכו מי . קס)"ס כסס יסרמ) יסוסומונסי'
 )סמירס מסונ)יס וסס סיסן סר כ"ט וס יממר)יסן

 תורה וס )ומר יכו) סמסי) כרכת סממרומסם"י
 תטיד אש : יעמב מהלת מורשה טשה לנוצוה
 שנאתי סעפים : תכבה לא הטזבח עלתומד
 לב ולישרי לצדיס זרוע אור אהבתי:ותורתך
 סמריו*) סס*י כמכ יסרס מט)ס )נס" :שטחה
 סנו)ס סמקונ)יס כמכו )ימור סכיכי כקם)'סוכ1כ

 נסת סיקוס נמסמורת )קוס סרו5ס מיממיתיימ
 וכינור הנבל עורה כבודי עורה ("ם( יממרסיר5ס
 אעירה שחר : שחראעירה

 ובנו-
 עורה הנבל

 סטת מותו יוכיר סיממר סעס )ונכ) : עורהכבודי
 וויל פריא טי*נין כ3*מ( מסי' וימ:ור )קורסכרסתו
 אדער דריי אום השם ירצה אם שטיין אויףאיך
פיער

 אוה-
 האל בעז-ת געזינד אין שלום כ,ים

 אותך הנחה בהתהלמך יאמר( )ואחיכיתברך
 )ו"פ( תשיחך היא והסיצות עליך תשטורובשבבך
 : יעמב להלת טורשה טשה לנו צוהתורה

 )אס רף פמפירם )מסר'ס מו*5 נססך )כ'פב(
 וכק' . ט"ו ח' ססר סט)יון ססרוסיוסאס

 . סמריו") טט"י יסרס תם)ס ונס" . קטן טוכסס
 כסס מכמס יסוסות ונס'ס . סמריו") כססוכסו"ם
 יממי( סויוונ קורס ו(") ויום"ס רמסר*ס סמריו*)סי'

 לשם : ימים לאורך עד וגו' רועי ה' לדודטזטור
 האטור' עונה טצות לסיים רוצה הריני וכו':יחוד

 ועונתה שכתוב כטו ובוראי ייצרי שצווניכתורה
 ושיטח של עשה טצות נייב ולקיים . ינרעלא
 סימ ומס . קסט"מ מנריח כריכור )וט"י אשהואת
 )ס1גל קרוספ כסמס )סנגסיך יכוין )סתטנרלמויס

ליממל
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 ורביה פריה של מ"ע ממיים והריני נ*כ(וי6מר
 את לעכור פוכים בנים 5י שיהי' כדיוכוונתי
 : אותו- לעבור טובים בנים יי יתן והשי"תהשי"ת
 כסס ':ירס כס' וכ"כ כססריס כמכו כ')כס

 )ח[וכ ה":ו כ5ד'ק'ס סן'וונ כסמ )מסוכסגכ"ק
 יומף ואהרן מ'2ה ויערכ יצחר אכרהםסמומ(
 יהושע יפונה כן כיכ יהוידע כן בניהו ש5מהדור

 כמכ כ"ס רף ונקס)"ס )ו:יו65, עמינדכ כןנח'טון
 'סןרם ןס סימסוך כלכס ויחסללו ססמומ מגו)מסוכ

 יעמנ ורבלה יצחק ושרה אברהם 'נחמהוש5ח
 לו'י שמעון ראובן וז5פה כ5הה ו5אהורחל
 יומף ואשר גד ונפת5י דן זבו5ן יש'ט:רויהודה
 כ' מי רף כימ6 )נ6)ס6 : ומנשה אפריםובנימן
 כסס6סס מ~ריט ס' וכח~קוכי ססו)רות ס'כסס
 ןכר י)רס ימין 5)ם 50 ,סכסילס 6חר סמון"סוככמ
 )ר6סי מחס סמ6)ו ו~סו נקיכס י)רס סממ) 5)םוט)
 ועי' . סכי) וכריס )סו)יר כרי תחכקגיוימיכו
 .: ,ר'( קיי וסי") . מ~רים כי 6סס ססוק ס)סרס"י

 חנוך שת יחוה אדם וכו'( סלו כסכטמחר

 ת. ב ש ב ר ע י נ י נ ע י"ב.מימן
 סחרס 5כי וכ)קוסי . ננסו"ם וכ"כ . סיוס"ס )כ'א(

 מקר6 סכיס ססרסס קיי6מ )סגי וס)ומר
 6ו קורס כסכמ 6ו סס"ק ו' כיוס מרנוםוממר
 מסי סמרסס סמיפמ קויס 6ו מליך )ימוד)סני

 )סנוו2 י6נור סקור6 מסי וססומם . כס"קסקור6
 תורה למרות רוצה הריני יבש"ע הקור6(-מסי

 שרשה. אל נפשי לקשר ככדי לה-2יגהה:דושה
 ההריא'. בזה מפי שאיציא ותיכה ואות טעםוב5
 הע5יונים בעו5מוה תקונים לעשות כזה טמויןאני

 בזה לתת כוונתי ובל . כהם הת5ויםהקדי'2ים
 טאמין ואני : שמו יתכרך ובוראי ליוצרי יוחנח:

 והתגיז והנמידות הטעמים שב5 שלימהכא2ונה
 התור' כמיפורי ואף הקדושה שבתורה תיוהוהא
 ונאמנים קרושים ע5יונים עוימות תלוי:בהב
 ויהי : 21ו' יחור 5שם : ותב5ית ו2מפר ה'ןלאין
 היים א5היבם כה' הדבקיס ואהם : וגו'ניעם

 : ר"ס( ס.' וטי' )כמסיט היום.כלכם

 כמכ מנ"6 מנם) סמס)ס גוסמ ]בכמאטרב(
 כחונוסיס סכדסס הססטורותכעכי!

 מכסנ ט) ק6י ר~ס ססוט סססרריס מס'ימיןכמן
 סחסיריס כנ)ולות )6 6כ) וכו, כמוינתססיטגק'ן
 כמכ )6 סס6רין") )כיון ס6ריו") כמכסנהכוהניס

 נו6כומיכו יסנכו וכן ממומס( 3ן: ה:ריעול"
 ורס"ח 6ור מורס כס" . וכ"כ סקדו:יסורכומ':1
 סתגימ סקרוס סנ6ון כוקמ טפ"י כו-')נמכ:רסס

 ס6סכי~יס כנגגסנ )ונור 6כמגו 5ריכיסססססטורומ
 :טכ"ל[

 סה"וש 1 גהכ 1 פני' י:": ק.' מ1"מ ע ]בי:'ג(

 6כרכס מנן וכמכ . סססטורכ )קרומכהנו
 . יוס ס) מסיר מכמוכיס מ~מור וחח"כסקי"6
 וסוכ . מסרמ*ק כסס ס)"ס כ"כ 6חר מסכסומח"כ
 . מנש6 סכ") כככ"נ כ"כ' כסיחס כ)ל זססוקס)מ
 . ס)מס קס)מ וכס' ס"ס סכיני וכקס)9ס סס)*סכ'

 ססססורס ת'כף י6מר סמו"ת )קרות סס'יס6מר
 יממר כס"ס סו6 6ס ו6ח"כ סכמ )6ומוסס'יכס
 ו6ס . ימיס ל6ורך סר ונו' נ6ות מיך כ'כמינוור
 סר וניי ססכת ליוס סיר מונוור י6מר כמכתסו6
 כמוכיס ככי6יס מורס יסייכו . כו מו)חסו)6
 נ"כ לומר כקס)"ס כ' סור . סמחרוכיס כ) כ'וכן

 : ססכמ[ י5י6ות ס) ר6סוכסמסכ:

 . כפנים ארבע שהן שתים השבהיציאותד(
 עומד העני כיצד . בחוץ ארבע שה,ושהים
 ידו את העני פשמ . כפנים הבית וכעלכחוץ
 שנט5 או , הכיה בע5 ש5 ידו יתיך ונהן5פנים
 . פטור הבית ובע5 הייב העני * והוציאמתו2ה
 ידו 5תוך ונתן . לחוץ ידו אה הכ:ת כעלפשם
 הכית כעל . והכנים מהוכח שנמל או . ענישל
 לפנים ידו את העני פי2ט ,. פטור והענןהייב
 5תוכה שנתן או . מתו2ה הבית בעלונם?

 את הבית כע5 פשם . פטורים שניהם .והוציא
 5תוכה שנתן או מתוגה העני ונמל . ?הו'ןידו

 : פטורים שניהם .והבנים
 ת)נוור[ ~סו ח' רף נרכומ נמר6 1) 6ח"כ ]שםה(

. אמר יהודא דרב בריה הונא יבאמר

 עפ פרשיותיו אדס ישלים לעולם , אמירבי
סגנול



 ש%145מאדרפ 4ב פיע שבת 1יב *נימ "ייםסדרלכחרממד
 ימיו לו טאריכין תדנום ואחד ממרא שניםאצכור
 ספר סל ר6סויס מסנס ו6ח"כ ]סס .ושנותיו
 כממפר עיערמפירותבלימה קכלס[ כסי6 .י5*רס
 יחיד וברית המש :ננד חטש , אצבעות*גיער
 , ובמילת-_הטעור הלשון בטילת באמצעמכוון

 ס6וסל 6ת למכר 6מריס מססריס ילמור]ו6מ*כ
 כ56כם מורס סקורם כסכורת 6ך . 6חרלסיות
 כנ'ל ו6מ*כ מרליקין נמס מסיס כתכ קל*נססי'
 : ט:רומ[ מסרר כי 5יסר6ל וכמק . נרי טניןוסו6
 כיוס כע5מו לסכין מי"6 כסס כתכ ]נננד:ן"קטו(

 וי6מר[ קורם סכת לככורועם"ק
 ביום והיה עשה טצות לקיים ומוומן טוכןהריני
 , וכו' יהוד לשם : יביאו אשר את והכינוהששי

 הי צדיק ליחד עליון במקומ שורשה אתיתמן
 תטים יהיו יחדיו עילטים כל בטל:ותהעולמים
 הטחרת ביום אחד להיות האוהל אתלהבר
 ישועה שפע עלינו תשפיע הברבותומטעיין
 והמליאה הרהבה טידך וכלכלה ופרנמהורחטים
 ולהדף לככד בידינו מ*פומ לנו ותמפיק .י:ו'

 הנדול שטך לכבוד קדשיך כשבתותולהתעננ
 ויתן ה' על תתענג או שכתוב מקרא בנורמויכ
 יהיו_לרצון 1 וגו' נועם ויהי 1 לבד משאלותלך

 :ונו'
 סיסתפר סמקוכליס וכספרי 6מור פי נווס*ק ]כ'ז(

 סל6 כרי עכו*ס ע'י ול6 ריק6 יסר6לע*י
 לסתטרכ6 וסל6 סניו מעל 6לקיס 055 מ*וימים
 ונמקוס סטמ6. רסט'6 כ5ילמ6 סקרום ריריס5ילמ6
 מקורס י6מר טכו'ס ט*י רק יסר6ל ס*ים611

 בצלם בצלמו האדם את אלהים ויבראכססוק[
 6לקיס 5לס ימ'ם ל6 וככן . ~כו' אותו בראאלהים
 סימן סמנן כ6לף וכ*כ ' כתכ כנסו*ם . פכיומעל

 י6מר ר6סו ססרות סינלמ קירס ק'ס ס"קמקפ*6
 מקייס וכוס תנלמס סל6 סס6ות לי סמורלסמנלמ
 ויקכל . ר6סכס פמת מקיפו ל6 תמסס ל6מ5ות
 וי6מר( וקניך ס6ת תסמית ל6 סל ל*ת מ5ותס'ע
 ולתפארת ל:בוד ראשי שער לנלח באהנני
 שורשי ראשי משערות ולהשליך מודששבת
 יתברך שהאל הנידו וחבמים . ארצההדינים
 בנות וראינה צאינה . ואומר ישראל אתמשבח
 פאת תסיפו לא וטמיטים * ה"צוימםציון

 יכן 93

 כעכוס'ק )וע" : ומנך פאת תשחית ולאראיטכם
 מם'כ תן סעי' ס' סי' וסי*ל . ר, סי' נ56כםמורס
 ל6 ו6ס ססרק עד נ"פ ממ*ו יריו ליטו5ויוסר

 : ימיס( נ' מפמר יריויטל
 יוסף 6מרי מכעל וסור6ות נרכות נקונטרוס ]כ'ח(

 י6מר[ כעם'ק 5סרניט נטילת קורסו5וקל*ס
 כדי קידש שבת לכבוד הצפרנים את נומלהריני
 נטילת )ול6מר : מנוול קודש לשבת אכנםשלא
 יריו נטל ל6 ו6ט נ*פ *ריו ליטול יוסר5פרניס
 וקורס . י"ו סע" סי ס" טי'ל 6מר יוסמפמר
 כדי למרחץ הולך הריני י6מר( למרמןסליכת

 56ל 5יון )כסערי קודש שבת לכבוד נופישארהוץ
 סטנילס נסעת כתנ מייס סתמי נפיי מ5ותתיקון
 'פהו'ר 'ל'ב ו'ס( לומר כי וכקסל*ס וס י6מרנס*ם
 . -במרבי חדש נכון ורוח אלהים לי'בר,א
 ס6ין כקרכי מרם נכון רומ ו6ו טנ*ל לר"ת)ויכוין
 מכ*ר וס*ת ס5מו. סטכל ער כ6רס ניכר סכתקרוסת
 מטומ6ת סקרום 6כר 6ת מטסר סו6 סטכילס ס"יכי
 סו6 מרם' נכון' ורומ' ס'ת לכך סימם ווסממסל

 : סכ'ל(נמם
 כי ספ" כ*מ ס" ס6פירם למסר"ס 6ו*5 ]בם'מ(

 כמיס יכיוס סם'ק סטנילס סיר .כתנ
 )ויטנול הווהמא את להפשימ מובל הדיניוי6מר[
 חול בנדי להפשהפ מובל הריני וי6מר(פ"נ

 שבת לככור מוכל הריני וי6מר( ס9נ)ויטנול
 ויקרא . נאמרו אחד כדכור ושמור זכור *קודש
 . ימים קרא המים ולמקוה ארץ ליבשה'אלהים
 אם סססיק( וי6מר ל6מוריו ויססע סשר)ויטנול
 )ננסו'ם דבר ה' עד וכו' רנליך טשבתתשיב
 טנילות ממ סמות ל6 ויטכו5 ס6ריו'ל נססכי
 6ותיות ר' כינר טכילות רי לטנול נוסנין ססולסורוכ
 כסיתמיל כ' וכקסל'ס סו6. ונכון נ'ס סוי'ס סססל

 שבת לכבוד עצמי את רוחץ הריני י6מר(לרמון
 ואת ציק בנות צואת את ה' רחץ אם .מלכתא

 וברוח טשפמ ברוח מקרבה ידיח ירושליםדמ*

 סעיט מן כסיו65 סמרם 5ני נלקוטי וכ*כ ]שםי(
 וי6ער[ מכיס'כ סיו65 כמו ל6מוריוסוסם

 יאמר מדוש בירושלים והנותר בצין הנשארוהיה
 : ונו' רחץ אם . בירושלים להיים הכתוב כללו

 אתם מי לפמ "טראל אשריכם עלבא רביאמר
קי"פל שבשטום אביכם אתעם טפהר ומימפהרין
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 וטהרתם מהורי: טים עייכם וזרקתישנאטי
 . אתבם אטהר גלוליבם ום2ל טו2אוהיכםטכל
 את מטהר טכוה טה ה' ישראל מקוהואוטר

 )כ"כ . ישראל את טטהר הקב"ה אףהטטאים
 סס 6ו*5 כס' וכ'כ סס מ"ט. 0' סרק יוממכמסכתת
 סמ"( סיסר וכקכ ס"מ* 0' סער וסיוס"ס כ*מ.סעי'
 וכס" . נכוריס ס5טי כסס וכלסו"ס . סמריו"5כסס
 קודם סכת ננרי י5נס סמריו"5 פם"י יסרסתם5ס
 קודש שבת של מלבוש לובש הריניויח.מר(
 לא עליך יוצר כלי כל . מלכתא שבתלכבוד
 . תרשיע לטשטט אתך תקום ליטון וכליצלח
 : ה' נאם טאתי וצדקתם ה' עבדי נחלתזאת
 5קרות ססות 15 מין 06 וננסו"ס סיום"ס כ'יא(

 קורס כסכת יקר6 מי כפם9ק ססיריססיר
 ססיריס סיר נממ5פ 5ססוק ומסור . סיוכ5מתי
 תם5ס , כסמו כמסרי"ח וכשכ * תורס כרכרימסי5ו
 הנה וכו'. יחוד לשם : ססיריס( סיר ממירתקודס
 . השירים שיר נעימ בקול לשורר באיםאנחנו
 לשיר השרון חבצלת לעורר . הכדשיםקורש
 3עורים אשת ולחבר , בבוד ורנן גילת נעיםבקול
 ששון רליבא וריעותא ואהוה באהבה דודהעם

 ויעלה . זמרה ומול תודה בה ימצא .ושמחה
 גשלמה אמרו כאלו השירים שיר כריאתלפניך

 הסודוה כל השננו וכאלו . בעצמוהטלד
 : וגו' לרצוי והיו . וגו' נועם ויהי . בההחתימים

 עירובין4םדר
 מ5ירוח עירוכי . סמחרוכיס וכ"כ סיפכ"ן )כןיב(

 סקס5 מכלי 6חר מכ5 נוכס . עוסיןכי5ד
 מח"י יותר סס ומס . ח5ס ממלו ועוסין קמחמפט
 מו כי5יס כססס כסיפור 5פרכ 5ריכיס . מרס,כלי

 מקסיק ממור רכיס סס ומסי5ו . כי5יסכסמוככ
 כנרונרת 5סס רי . 6רס ככי מח"י כס סחותיןומס
 5סס מפרנין וחין . מחר 5כ5 כי5ס ס5יסססומ

 יכי5 כו5ס כסכי5 סת כותן ממר ומס ,גסריסס
 . כסיפור כס סיס6 וכ5כד 3סריסס מסי5ו'5פרכ
 כספוסס כתכ סק"כ כטו"ו ס5"כ סי' מו"0כס"ט
 מחר ע"י 5וכות מ"5 סקס5 מקמ0 ח5ירותעירוכי
 '2ירצה טי לכל מזכה אני ויממר( מ5מו פ'ימ5מ

 ס50ר מכגי )וכסממר : זה עירוב על ולמטוךלזכות
 ע"י 5סס 5וכות ו5ריך כו', כו5ס כסכי5 סת )יתןרו5ס

 3"איף י'ב מ" שבת ערב עמני הלם-ךר
 ססמוכיט וכתו כלו ע"י )מ יןכס למ י5כממי5ס6חר
 וכריטנר . 6סתו ט"י ו5מ . נרו5'ס 6סי5ו ס)חכופ5
 כתו וע"י קטן כלו פ"י 6סי5ו סרחק כספת6ו

 וכתו ככו ופ"- . רוקמ ס)חלו פ) סמוכיססמיכס
 3ס"פ . ס5חכו פ5 סמוכיס מסי' מסתו וע"יסנדו5יס
 מסס 15 סיס נרו5 סכ5 5ר3רי כ' סס"ו סי'סרכ
 מ5 ססמוך ממר וכן מכיו ס)0ן ע5 סמוךמםי15
 ריכו סרחק וכספת . 5כמח5ס 5יכומ יכו5ס5חלו
 טסח 5כנכיסו 5ריך כו וכסיוכס . פכ"5 כריפכדכמו
 ו5כ5 סמקוס 5כ5 מו כח5ר כני 5כ5 15כותו5ריך
 5סווכס סמוכס וי6מר . ומ5ך וס כניוס סיתוסףמי

 בעירוב זכה סוס( כ5סון סמכין 5סון3מיוס
 ושיבואו ע2נו, פה הדרים ישראל בני לאחינוזה

 בחצר או , הזה ביושב או . הואת )בעירלדור
 ע? לטלט? ;ליו שיפסכו זה( במבי או .הזה
 . הכאי2 טוב ויום כשכת לרשוה טרשותידו

 טי לב? 'טזכה אני ס5סון( כוס סווכס)וי6מר
 ),חוור זה עירוכ על ולממוך לזבותשירצה
 ככד'ן ו6ומר , ומכרך סווככ מיר ולוט5וסמ,כס

 ;וכו'

 אץ,כ.ין רש ע,ך1,צח4ו=,4,
 56מ לטיר מחון כיו"ט 6ו כסכת 5י5ר )אמורינ(

 כסכח 5י5ך סרו5ס ומי . ממסמ5סיס
 מפרנ מו מפ"ס יסרכ ממס ממ)סיס יותר כיו"טמו
 פת מליח פוסס סו6 כי5ר , מחומון פירונייו"ט
 כי5יס כסמוכס וי"מ . כי5יס ססס כנוו נרולססומ
 עס 5מוכ5ו סיפור גו סים 5לון מו - כ55יס מניחמו
 ממס סמ5ס"ס כתוך 5סליח ו5ריך . כןס נרו)סת

 לחסכ 5פיר סחוור ומעם"י . סכיתתו ססויקכע
 6מס מ5סים 15 וים סעירוכ כמקוס סכתכמ5ו
 ס' סי' 5פי5 ופיין . סיר5ס ) רוח 5כ5 מסס5ילך
 ריפס . ריטות כ' סכת ת0וס 50 סמימור י"חספי'
 מ' מן סחות ססו6 מפטיר וססיס ממות תסטסמ'

 עסר סכיס כ' דיעס * מפטיר מרכפיסקי5מ-מפטיר
 ממומ סכי ועוד קי5מ-עפטיר מ' סכומ מפטירממות
 : וכף כפייוכ כןס ומומר ומכרך . וכף(פפטיר

 ן. כיי י 17 ועבנ ב:י ו יוא ,צ ני יד1
 נעלכ 5פסות 5ריך ופק'ק כעס י"ט ח5 1*םיד(

 כ*5ס 16 כדת רנ ףקח תכסימן עירוכט"ט
מנוס5מ
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 פ5יו טנולפ וססמ כוית מסוכ כסר 16 ,מנום5מ
 ססוסקים וכ' ט5יםית( כסמורס )וי'6 0מרהםכ6כת
 5פרוכ תקכס יס מנסי5ין פירוני 5פסות טטכחמי
 ס' כיוס מ5 06 נ5יות 50 יויט 50 ר6סוןכיוס
 חו5 ו5מחר קורם סיוס 06 ומתכס ויכרך ויוכיוס
 פרוכ6 כסרין חו5 סיוס ו6ם מית 5פסות 5ריך6ייו
 כי כן 5פסות יכו5 6יכו ססכס כר6ס 6כ5 ,וכו'
 וטברך . רמי6( 6ר'כת6 כיומ6 ר*ס ט5 ימיססכי

 : וכו' בהדיןואוטר
 אשר העולם מלך אלהיע ה' אתה ברוךמ0

 . עירוב טצות על וצונו בטצותיוקדשנו
 תקס*מ ס" וכט*6 סס"ו סי' 6סריס וניר)נספ*ת
 טפר סכית וככרכת לסכס"נ סכיס וכ"טכ כ'טספי'
 כ' כ'ו ס'ק וכמו*ח י'ח ספי' ק*כ כ55 וכח'*56'6
 כפפס תכסי5ין ופירוכי ח5רות פירוכי פוסס06
 על וצונו וי6מר( 5סתיסן 6חת כרכס יכרך6מר
 בהדין . חצירות ועירובי תבשילין עירוב*מצות
 טבית ולטלמל וכו'. לאפויי' לנא שרא יהאעירובא
 6ין ותנסי5ון תחומין 5פירוני )6כ5 * 21ו'לחצר
 סיסי' 5ריך תחומין 50 סססת 5סי 6חר נסתיו65
 5ריך תנסי5ין 50 וססת ר6סון כיוס 65כו5ר6וי

 : סכת( פר קייססיסי'
 מתוקלת ס6ין כמקוס 5נרמ5ירות ]לעיו*ובנימו(

 בהדין וי6מר( יכרךנפירוכין
 הבתים טן ולעיולי לאפומי לנא שרא יהאעירובא
 ל2ל לבית וטבית . יבתים ה"צר וטן ,לחצר

 בבתים הדרים ישראל ל2ל . שבחצרהבתים
 : הזהשבחצר

 מירוכי 5י:סות 6'5 נםירוכין סמתוקכת ]כעיריו(
 יפסס 0כפיר סנרו5 רק חלר לכ5ח5ירות

 ססכס 5כ5 6חת כספס ספיר כ5 כפר ח5רותפירוכי
 "מי5כ'נ' ספירוכ 50 סמ5: תס" 650 ויוסרו)6ס"מ
 סכתוכ כמו ויטסס ספיר כל כסך ויוכס סימיס(מרוכ
 שרא יהא עירובא בהדין ו6ומר[ ומכרך "5פי5
 שכתוה ב2ל ולהביא ולהוציא לה2ניםלנא

 וטנג . להצר וטחצר . לבית מבית הזאתהשגה
 ומהצרוה י לבתי: ומהצר . להצר וסבתים .לנג

 לחדר. ומהדר . ולכתים להצרות וטטבוי .לטבוי
 בשבת לן דצריך 2ל , לבית וטגנ , לננוטביה
 ססמוך )נסנת הזאת השנה שבתות יככלהבאה
 ובימים עייגי( הבא טיב )וביומ נ*3( י6מי5יו'ט

 ולכל לנו לפובה עלינו 'הבאים זו שנה שלטובים
 שיתומף מי ולכי הזאת בעיר הדריםישראל

 : הזאתבעיר
 העירוב בזה וי6מר[ ינרך מחומין ]לעירןבייח(

 5ס5וכי 16 )51ס5וכי לי טותריהא
 זה טטקום יייך סלוני( מקוס ו5כלי .וס5ולי
 5כ5 )וסמפרנ זה בשבת . רוח לכי אטהאלפים
 טונ )5יוס השנה שבתות לכי י6מר( ססלססנתות
 ביום י6מר כיסור )5יוס זה מוב ביוםי6מר(

 : זהכפורים
 סממרכ סעיר ונרו5 . תנסי5ין לעירוביים(

 5סוני6 ספיר כלי כ5כפר
 5ריך 5פרכ יורם ס6ייו 16 ססכח 16 סכ6כס5מי
 בהדין וי6מר[ ]ויכרך 5פי5 כמכו6ר 6חר פ*י5וכות
 ולאטטונ' ולבשולי לאפויי ינא שרא יהאעירובא
 ולשחוט נ'כ( 5ומר לכון טוכ כיוס לסחוט 5ריך)ו6ס

 . צרכנא :י ולטעבד ולתקנא שרגאולאדלוקי
 וכ'וס ו' ניוס יו*ט )וכמח5 לשבתא. מכאטיוטא
 לשבת' מבא וטיוטא לחברי' שבא מיוטא י6מר(סכת

 ופלוני ולפלוני לנא י6מר( 651חריס 15)וכ0מפרכ
 סםיר )ונרו5 סוס( )כיוסנ הואת בעירהדרים
 : הואת בעיר הררים ישראל ול2ל ינאיסייס(
 כ5י5 סכו 5רור מומור קירס וכסו"ם סיוס": ]כ'כ(

 מזמור באטירת ט2וון אני נמ'ט[ יממרסכמ
 1 העליונים בעולטות נדולים תסונים לעשותזה

 בואו 1 שמו יתברך כוראי -צון בוהולעשות
 למראת השדה ונצא דודי לכה 2לה לק-אתונצא
 הריני : מדושין תפוחין להמל טלכתא כלהשבת
 קדי'טא יתירה נפש ישראל כל יעל עליטטשיך
 יסרמ5 יסופומ נסי' וזכ"כ קודש. שבת לילשל
 הייס טן סרי וכסס מס6רי("5 ככווגומ ססרכסס
 מ5?חה סכמ כ5ס כו6ו וכ"מירת . ס."מ י"חסטר
 כי 5סניך כס6ומריס . וכו' ממסיך סריכי נ*כיכוין
 טאמין אני יחסוכ( כו טו5תס 651 5ירי ס'יסר

 ויה;יה ית"ש שבוראנו ואטיתית שליטהבאטונה
 ומשפטיו טעשיו :כל עייה נסצא ולא ישרהוא
 . טעשיו בכל וחסיד ד-ביו ב2ל ה' צדימכי

 ויכוין סירס"י י?וין מ6וך ל6מלו טיומיך)כם6ומר
 ו~בל ואמיתית שליטה באטונה מאטין אניכסאפ(

 לן ח2ה אני יתטהטה אם אק הנכיאיםדברי
סנוורמי
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 : נבואתם יתמיימושבוודאי
 5סו5ס סמנורך ס' נרוך עניימ קווס ]שםכא(

 ועל עלי מטשיך הריני . יכוון[ועך
 : ש"מ דייי יתירה הרוח תומפות ישראלכל

 ס5וס סוכת ססורס נמינמ וכו' ס5ינו)ונסיוס
 ענמו 50 ויקכ5 ימסיך יסרמ5. עמו כ5 1ע5פ5ינו
 : ש"ק ליל של יתירה נשטה תומפותישראל מי ועל עלי מטשיך הריני ויכוון( יסרמ5 כ5וס5

 . סמר,ו'5 כ*כ 5פמור נריך וכף 5וסרוס)כסיניפ
 סמון ומת ונו' ימיס ססת כי וסמרוכסמומריס
 ואמיתית ושליטה באטונה טאטין אנייכיון(

 העולמות בל ברא ויתעיה יתב"ש.שהבורא
 נססת עסס 31סוף : ותכלית קץ אין עדהעייונים

 סנרימס כ5 סס סממתון סוס ססו5ס כ5 סמעססימי
 3רוך סנרכס )וכמתימת . וינסם סכת סם3יסיו3יוס
 לך נוהן אני כממסכתו יכוון ססכמ מקרם ס'6תס
 הנדו?ה המתנה על נדולה והודאה שבחית"ש
 שכלי שיד ואה . רודש השבת היא לנושנתת
 זו מרובה וטתנה הנדולה הפובה טהשיגקצרה
 שליטה באמונה טאסין אני * תכליתהעד

 . הקדושה בנם' שכ' במה חז"ל בדבריואטיתית
 לי יש וננוזה מובה מתנה לטשה הקב"האטר
 לישדאל ליתנה טבקש ואני שטה ושבת גנזיבבית

 : והודיעםלך
 יכק מס3ר ססר נסס וננסו"ם סיסנ'ן ]כ'כב(

 קמ"ר כ55 3ר'"מ וכיכ 3ניס ניוו5כס'
 סכניס 5נרך סמנסנ כ"ע סשק ו3תו"מ "עסטי'
 ממר כרכניס וממר סמ3ות ממר קוים סכ"53י5

 . סככיס 50 5סמס,כו ורמוי סססס מ5 ס(וסתס5ס
 נס ומו וכו' יוקמ רמס'סס 50 יריסס כ'מנימין
 3' ססי' תרי"ט קי' כמט"מ וכ' . מתכרךסמכרך

 ס" וכקם"ע רכ"ו רף ווס"ק נסס סס סמנןוכמלף
 ר' ססי' ס"ו סי' מכמס ונ,סועות ע*ו ס0.,ק5"ה
 5כוך רו5ס כסמרס מסמיר'מ 5סי דנם ס'3סס
 ומומר[ 5סקכ"ס כתמ5ס 5כרך 5ריך 5מכירו מו5ככו

 ישימך , הוא ברוך המדוש של שמויתכרך
 : וישטרד ה' יכיכך : ובמנשה כאפריםאלהים
 אלי, פניו ה' ישא : ויהונך אליך פניו ה'יאר
 אכינו טלפני רצון ויהי : שלום לךוישם

 ותהי' . ויראתו אהבתו בלבך שיתןשבשמים

 , תהטא שלא הייך ימי כל פניך עי ה'יראת

מא.ר
 יצילך )והש"ת *ובטצות

 וטח,ול . אמורים וטדבורים . ועון חפאטכל
 .הרבה ושנים יטים ותאריך . טוב ויוםשבת

 את לעבוד פוב וכי והצלחה ועשירותבבריאות
 אור שפע עליך ישפיע והמב"ה ז בשמחההשהת
 בתורה משכיל לב לך ויתן והדעת* והבינההחמטה
 טכשול טכל ויצילך * התורה בטאור עיניךויאיר
 לשטה תורה שתלמוד . טעטדך ויהיה .ופעות
 שטו לכבוד טעשיך 'כי ותעשה . חייך ימיכל

 חכמות ידבר פיך .  יביטו  לנובח עיניך ,הנדול(
 אבינו רצון לעשות ומדוש טהור יהיהולבך

 רגליך . בטצות עוממים יהיו ידיך .שבשטים
 סנן )מס שבשטים . אבינו רצון לעשותירוצו
 לך יזמין )והמב"ה וס( נס יממר נסוי מינועריי!
 ביניכם( תמיד ואהבה שלום ויהיה בנימל.זווינך
 והקב"ה . זוויגך עם הרבה ושנים יטיםותאריך
 עומקים וצדקניות צדיקים ובנות בנים ל?םיתן

 . בדוך טקורך ויהי' . ימיהם כי ובטצותבתורה
מתחת-ידו. ובריוח ובנחת בהיתר פרנמתך  ויומין ממר)נוסמ

 . ודם בשר טתנת ע" ולא הרהבה
 סיו'כ )כסמנרך ה'( לעבודת פנוי שתהי'פרנמה
  וארוכים טובים להיים ותחתם ותכתכ :י"מר
 כל יתברך השס ויטלא ישראל( צדיקי כלבתוך

 תפנה אשר וככל . לפובה לבבךמשאלות
 : אטןתצליח

 סיר מומור סכמנ 5מו סס,ן ס' ס" ]עי"לכנ(
 5ריך סכת כ5י5 ס6ומריס ססכמ5יוס

 וסכת רומ מ55 5ומר ונריכיס . מסומר5מומרו
 וכו' ס5*נו וסרוס וכסמומר ) - וכו5סון ו5מוכולהו
 נשכ ולריך ית'רס נסמס תוססות 5קכ5 5קוס5ריך
 ויכו5ו וכסמומריס . סקרים סם*ן כסמומר5טמור
 ממן 5סנות ומין . 5עמור נ"כ 5ריכיס 6כותומנן
 סר ממת כרכס סומ כי ומרן סמיס קונס כרכתממר
 כסעורמ 5ומר נומ"5 ונס' סכת ס5 סטויתסור כסרי סמריו"5 וכם"ס כקם5"ס כ' : ססכתמקרם
 כדישא. ועתיכא קדישין. תפוחין חקל סנח[5'5

 נסס ונס5ס"ק סתנימ נסי' )"כ5 אנפין:וזעיר
 כתס יכרמ5 יכוסות וכסי' . וסיסכ"ן . יונסכיסי
  וועי. 1  קרישין  תפוחיןן הקל סכח( כ5י55ומר

 בתורה חשקךויה"

מנפין
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 כת3 מסר*'מ )נ5קוטי י קדישא ועתימא .אנפין
 ססאק 1('5 נממו (' סטי' סי סי' מ"ס 53קיטיוכ"כ
 3ין מסרם כמסיס (י'פ מ*פרוסל6כ טפפוןמוס"ר
 הרהםים אכ סם'וט( מומר סי' 5מ3ופימ ססיממפס
 ויציל איתנים. ברית ויזכור עמוסים עם ירחםהוא

 : וכוי הרעות השעות טןנפשותינו

 וכירס נסי וכ"כ 3סוסו סמ5"ך ר(ימ5 נס' ]:'כך(
 סכ5 5מכחם סנו5ס . ס3ימ וכמס3ממו

 סססוקיס מ5ו יממר מ5מויו ימכמ מ5מ מרו5סמי
 "מר מסקה מו יין 50 כוס 15 ומו(נין מי6כל.קודס
 באנוש הוא רוח אבן . ט5יו( סססוקיס מ5וו'ממר
 וטה' לב מערכי לאדם . תבינם שריונשמת
 קדשך ורוח מלפניך תשליכינו אל .. לשוןטענה
 להש צמון פקדנוך בצר ה' . מטני תקחאל

 ורוה אלהים לי ברא טהור לב . למומוסריך
 לשון לי נתן אלהים ה' . בקרבי הדשנכון

 בבויי יע*ר דבר יעוף את לעוה לדעתלמודים
 אלהים ה' בלמודים.  לש'טוע אוזן לי יעירבבומר
 . נמינהי לא אחור מריהי לא ואנכי אוזן ליפתה
 יהי כ, ואפור . לשוני על ומלתי בי דבר ה'רוח
 וישראל יצהק אכרהם אלהי ה' מלפניךרצון

 בשם ויבי עיני והאיר בתורתך לבישתפתח
 3נומסכהז( יכוון מ5מ נכסתיו ס:מומ יו5ימ)65

 לבי את שיפתהו . הופיא"ל רפא"לפתחיא"ל
 טה ם2ל יטי 2ל אשכח שלא הגדולב*חד

 . טעטדי ויהיה ללמוד שצויתני וטהשלמדתי
 תירך דבר אש2ה ולא . הי יטי 2לשאלטוד
 אמן לעול2 ה' ביוך . סיה נצה אמןלעולם

 :ואטן
 קגו'נ סט" 3מ5נט מורס סקורם ]בנעבררתכה(

 35י ו53קוטי סיט3יז וכ"כ .כ'
 קידוס קורס מיק מנ5י5 יסרמ5 יסוטומ וכסי'סמרם
 אהד בדבור ושטור זכיר : ו2ו' יהוד לשםיממר[
 מידוש טצות לקיים וטזומן טוכן הריני .נאמרו
 יום את ז2ור ז"ל רבותינו שפירשו כטו הייןעל

 על הנאמרים בדברים ז2ריהו . ימדשוהשבת
 וברוב 1 עליון בממום שרשה את לתקןהין

 הכוונות בכל כווננו כאלו עלינו תעלהרהמיך

 כידושי עם !ה מידוש לפניד ויעלה לכוון.הראוי

 שפע ויומשך * כהונז ומכוונים היודעיםבניר
 שפע יושפע וטשם . ה;ולטיה ב2ל רבהוברכה
 ולשמור באמת לעכדך שלי. ונשטה רוח נפשעל
 ודיבור בטחשבה היינו ימי כל מדשך שכתותכל

 : וגו' נועם ויהי . ושמחה ואהכה וביראהומעשה
 . ו3קס5"ס . כסטורס תיקון 5'ון 3ספרי ]כ'כו(

 קורס 5ומר סם5מן מ*קון ו3ס'ו3יסוים
 . ינו' רוטי ס' 5רוך מזמור . 5מכי5ס יריס)טיימ
 ו33וטכור . וכוי ימור 5סס וכו' ומ(ומז מוכןסלכי
 סטיי וכטפ"ס סי"ס נ' מממר רללומ ססתיי3ק
 טומור : וכו'[ ספו5מיס כ5 ר3ון 5ומר כיקס"ט
 טו2ן הנני : ימ*ם לאורך עד ינו' רועי ה'לדוד
 כא,2ר ידים נטילה של עשה מצות ליייםוטזומן
 ידי טלא העולמים כל רבון . חז"להמנו

 לעולם. עבדך בית יכורך ומכרכוהיך .טברכותיך
 לשם . פניך באור כאהד כלנו אבינוברכינו
 מו5 מ5 סטורס טלילי מ55 5מי5 )וטי' . וכו'יחוד
 : ס:ו~ון 3רכת וקורס מכי5ס מ55 5ומר מ?'מס
 יסרמ5 יסופומ וס'יור ויסו"ם וסיום*ס כיפכ"זכי

 סכת 5כ3וד טת 3כ5 לונכר קודס 3סכתכממוכ5
 'דרעילא יבר2אן 'כל שב"ת כבו"ד ר"תקורם
 או2ל הריני . 'תליין( 'שביעאה 'ביוטא'ותהא

 : וכו' יהוד לשם . מודש שבתליריד
 יממר-ן קורס ס3מ 53י5 5מכו5 מיממי5 ]כהרדםכז(

 בא אנ2י הנה : וכוי יהודלשם
 . מודש שבת של ראשונה מעודה טצותלקים
 אברהם 2נגד והיא עליון. בטמום שרי2ה אתלהמן
 . טיטוה מחבלי ננצל ובז2ותו * קדישאאכא
 במתי על והרכבתיך ש2תוכ מקרא כנווימוים
 )כת3 : ונו' לרצון יהיו . ינו' נועם ויהי .אר'ן
 3סס ו3ר"5 טמוקות מנ5ס 3טס ולסוססיוס"ס

 3וכית ניסלס מ5 מלילס נכ5י5 מ3רסס .סמסורסיס
 ומסכחות מירות 5(מר לוסנין . רמסולסססורס
 כומ מס3ס מ5ות דככ55 מרריס כם' וכי .5סק3"ס
 סמייס מרז ו3ס' . ומס3מות מירות 5סליו5ומר
 : וכו',( מיר ט'י סומ 5מפ5ס סלממס דכיקת כיכ'
 טס"מ 3סס ולסו"ם וסיפ3"ז 16*5 נסי ]כנ'כח(

 מ2וון אני יכוון[ סממר 3רוךקודס
 ומשבחין דמזטרים אינון עם עצמי אתל2לול

 ו3ס" ס6ר'וא5 3סם וכסו'ם סיוס'ס )כ'להסכ"ה,
יסועומ-י
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 כסמת( 56) )כוון מ"ס טן 'פרי כפס יסר56יפופומ
 תופפות פ)י( ממםיך 6ני )נ"6 עלי מקבלאני

 יכיון( 6ור י51ר )וקודס השבת יום ש5הנפש
 אינון עם עצטי את לבלול ומזומן מוכזהריני

 יכוין( רכס 6הכס )יקודס 1 למארייהודטברכין
 דאהבין אינון עם עצמי את לכלול מביוןאני

 יחמו3( דממרימ ממפ קרי6מ )וקודס ,למארייהו
 שמע קריאת של עשה מצות למיים רוצההריני

 ואני , וכוו יחוד ל,טם . בוראי שצוונידשהרית
 דמייהדין אינון עם עצמי את לכ?ולמבוון

 שמי: מלבוה עול עלי ממבל אני 1למארייהו
 . 'עליון 'מלך 'שדי ר"ת שט"ע )יבוין .בשלימות

 ובארץ רקיעים כיטבעה ומיוהר יהיד אהדה'
 מצוה לקיים מכוון אני . העולם ריהותובארבע
 אה לבלו? מבוון ואני . ה'טס אהכה ש?עשה
 ר1דוש על עצט: את המומרים אוהם עסעצטי
 אני יכוו,( פסרס מנגונס )קיר: . יה"שהשם
 אני , השבת יים 'טל הרוה תומפוה עליממשיך
 דמתפללים אינון בין עצטי את לכלולטבוון

 : שלם בלבב הוא כריך'למודשא

 ומזומן מומן הריני יכוון[ קדוסס קידס ]שםכמ(
 בתוך ינקדשתי של עשה מצותלמיים

 יתברך להי למדש טבוון ואני . ישראלבני
 הריני יכוון( כנורו ס6רן כ) )נו65 . זובקדושה
 , ית"ש בוראי לעבודת מדושה עעמי עלטטשיך

 סמיממ קודס )ומר מס"כ מו5 ם) מס5ומ 56))פי"5
 קרי6מ וקודס סמיס 3ריך וכ6מ5ם קודסס6רון
 תוסף מס5מ קורם . סתורס קרי6מ ו6חרסמורס
 להתפלל בא אנכי הנה . וכו' יהוד לשםי6מר(
 פיים ונשלמה . כודש שכה של מומההפלה

 למעל'. העליוניי המאודות על ולהומיףשפהינו,
 . תעטרנו רצון כצנה ה' צדימ הברך אתהכי
 ידיו זיעי ויפזו משתו באיהן ותשב מ"ט()ויחי
 אבן , ישראל אבן רועה משם יעקכ אבירמידי
 ישובב נפשי , פינה לראש היהה הבוניםמאסו
 , וגוי נועם ויהי . שבו למען צדכ בטענליינהני

 מקוס 6יס כס6ומר כתר )5,1) . ונו' לרצון.היו
 של ניטטה תומפות עלי טמשיך אני יכוון(כנודו

 כממו ו)6 כ' סמם)ס כוסמ )נמ6מר .1 השבתיום
 מממו )6 כמס'כ 6)ו)יס )פוכרי וכו' 6)סיכוס'
 )6 כמס"כ פסי)יס )פו3רי וי'6 : 6)וייס)כס
 יסכיו )מ 3מכוממו ונס 51") . פס5 )כסמסס'ו
 טפומ סו6 רפפיס יסככו )6 ס6ומר ומי .פר)יס
 כם' וכ"כ . מ"ו מכמ 5מ)) )רמסיס סמיר דמינדו5
 כור6 טפומ סו6 רפפיס ס6ומר סמי יסר6)פכודמ
 : כטעס( פ"ם טפומ נ*כ וסר)יס רספיס מ6ומרומי

 כמ3 רירן ו3סידורי . וסיפנ"ן . סמני6 ,-בסי'ל(
 . סשק[ ס) סמרימ ס) נסמורס)ומר

 וזעיר . סדישין וחמל.תפוחין , מדישאעתימא
 וכ*כ . יוכס כיפי 3סס כ' סם)ס*ק )36)אנפין.
 כסס ימר6) ימופומ ו3ס" כקס)"ס וכ'כ ר*ק3סי'
 מ)ך ונמקרס ססמיס ספר וכס" ס6ריז")כווכומ

 )ומר( ס6זיכו פ' סזוס'ק רכרי ססי' נמס ימרוס'
 תפוהי? וחםל . אנפין וזעיר .ש כרישאעהיקא

 :סדישין

 קודס )ומר סמרם 5ני ונ5קוטי סיפנ"ן ]כ'לא(
 וכו'1 יחוד לשם קורם[ סכמ יוסקידום

 קדושא היין על לכדש מ"ע לקיים בא אנביהנה
 כוננה ידינו ומעשה , בקידש-הלויים נאדררבא
 בל שורש המדמון באור המתעלה י"העיינו

 עוד וישיב וביין בטים האירים משפםהענפים
 בבל תשתישל וממנה 1 ליטאוב הבאראל

 1 ההים באור לאור נשמה רוה ולנפשהעולמות

 ויהי , העולמים להיי וטנוחה 'טבה 'ט:ולןעולם
 : וגו'ניעם

 . וז*) כמנ י"ר סם" מכסניס ]ב:למרפילב(
 כרסס ס)ס ממין 6'ננרכס

 קודס מדס ור6ם טונ וייס סכת סזכרמכסידוריס
 531קוטי 3קם)"ס וכ*כ )6ס"מ וכו'. טוכ ס' ממסכי

 וכ"י( וטור ור6ם יוכס ורכינו סרוקמ כססמסרי*מ
 סמזון 3כרכמ מכמו 6מר 51וק*) מבעלז סס"ק6כ)

 )ומר 5ריכיס כ6ן כן ירוס)יס וככס קורסמ~כירין
 סירם ' 35י ר' סס"ק כסנ וכן . יר1ס)יס וככסקודס

 כ"י )ידי ו63 וזכימי ומ)מודיו ז5וק*)מזידיטשוב
 וככס קודס סכוסמ סס כמכ ס6ריז")מת)מודי
 6'ר 3סס מסרי"מ 3)קוטי וכ*כ . פכ')ירום3יס
 כנ*) )סוכיר מככניס ו3סנסומ 5") ונס'ורמ3*ס
 ססנס'ק )ומר כסנ וכן 6כ"מ , סמזון ככרכמכמו

מיו



 עניני חיוםמור9מיפי

 ייטנ 3פ5 ממינעם וססנ:"ק ר"מ כט3 מצאנזמון
 . סק"מ( כ' כ55 כתו*מ וטי' ירום5יס, וכגס קורס5נ

 על העולם סלך אלהינו '"י אתה בנרוךלנ(
 : הנפן פרי ועל הגפן 65מריו( מנרכין סיין )ט5א
 טככיס ססס מיגיס מס' 96 מסכח סירות )ט5ב

 העץ: פרי ועל העץ ותמרי'( וויתיס ורמו:י'ומ6גיס
 רנן( מיגי מס' רקיקין 6ו קרירס מטסס )ט5ג

 : הכיכיה ועיהמחיה
 ועל המחיה יין( סתס ונס רנן מיגי מס' )6כ5ד

 : הנפן פרי ועל הנפן עיהכיבלה
 עי מיביס( מס' מ"י סירות נס ו6כ5 יין )סתסה
 : העץ פ-י ועל העץ על הגפן פרי ועל הנפן.
 מיניס( מסי מ"י מסירות ונס רנן נניגי מס' )"כ5ו

 פרי ועל הע*ן ועל הבלכלה ועל המחיהעל
 :העץ

 מיגיס מס' 6וי ומם*רות רגן מיגי מס' )6כ5ז
 המחיה על 3כרכס( ימך ס5סמס כ551 ייןוסתס
 ועל הנפן פרי ועל הנפן ועל ה:יכלהועל
 : העץ פרי ועיהעץ
 ורחבה פובה המדה ארץ ועל השדה תנובתועל

 ולשבוע ספריה לאבול לאבותינו והנחלתשרצית
 . עמך ישראי על אלהינו י"י נא רחם .ספובה
 . כבודך ם'2בן ציון 1;ל . עירך ירושליםועי
 ורצה 6ומריס( )כסנת ,היכלך. ועל טזבה,וע?

 מומריס(. )3ר'מ . הזה ה,שבת ביוםוהחליצנו
 )3יוס.טונ י הזה החודש ראש ביום למובהוזברינו
 לר"ס . הזה )ס5וגי( חנ ביום ושמחנו6ומריס(
 )י6מ*כ הזה. הזכרוץ ביום לפובה וזכרנו6ומריס(
 במהרה הקודש עיר ירושלים ובנה6ומריס(
 ונאכל בבנינה. ושטחנו . לתונה והעלנו .בימינו
 בקדושה עליה ונברכך , ספובה ונשבעספריה
 ונודה . לכל וטמיב מוב " אתה כי :ובפהרה

 הארץ עללך
 יי אתה ברוך * הנפן פרי ועל מומס( סיין )ע5א

 : הנפן פרי ועל הארץעי
 הפירות ועל מותס( מ9 מסכמ פירומ )ע5ב

 : הפירות ועל הארץ עלבא*י
 ועל המחיה ועי_ מותס( קיייס מעסס )ע3ג

 עי 1 15כחאיר י"ב ם4 שבתים
 : המהיה ועל האריי על בא"יהנל:לה

 ועל המחיה ועי סיין( וט3 דנן מיכי ס' )ט5י
 ,הפירות: ועל הגפן ועל הארץ על בא"י הנפןפרי

 הארץ על מזתס( 6"י מסירות ו6כ5 יין )סמסה
 ועל הארץ על כא"י . הפירות ועל הגפןועל
 : הפירות ועלהגפן

 חותס( 6'י מסירות ונס רנן מיכי כ' מן )6כגו
 עי בא"י : הפירור: ועל הסחיה ועל הארץעל

 : הפירות ועל ועלדהמח4ההארץ
 יין וסמס 6"י ומסירות רנן מיגי ס' מן )6כ5ז

 הכלכלה ועל המהיה ועל הארץ עלמומס(
 פרי ועל העץ ועל הנפן פרי ועל הגפןועל
 הנפן ועל הטה*ה ועי הארץ על כא"י :העץ
 : הע'ן פרי ועל העץ ועל הגפן פריועל
 6סר.ס כ.ר ט"ו ס*ק י'מ סי; 16"ח ]בש"עלד(

 גוסמ מסרי*מ כ5ק1טי וכ"כ .כתכ
 מרס 6ור וכססר ומנ*6 ו5כום ו6כוררכסכטור

 סממיס וט5 כ6רן ט5 כ6*י ו5ומר 5סייסוסיטכ'ן
 ורוקמ ורמ3"ס כרי*ף גוסמ 6כ5 . ככ5כ5םוט5
 ס65 וסנר*6 וסכס"נ כסמ*נ כסס 31*י וכ5כוומו*ו
 סנ:חיס וט5 ס6רן ט5 כ6"י 56מ ככ5כ5ס וט55ומר
 5כני מייס מקור כטס כ' תס5ס כטיון . יותרו65

 5ך ולורס לוסמ מנ*6 כסס כ6ס"ט מס"כמ5יס6
 סממיס וס5 סמרן ט5 כ6"י . כממיס וט5 ס6רןט5
 כסגסות מייס כמקור כתכ וכ6מת . סכ5כ5סוט5

 וט5 5סיפך 51"5 כמנ"מ סוסר רטטומ סססרס3סוף
 סמחיס וט5 סמרן ט5 כ6"י , סכ5כ5ס וט5כמסיס
 63מת כו6 וכן כסרוריס כו6 וטטות יותרו65
 ר6סוגיס נרו5יס כמס כסס כגסו"ס וכ*כ .ככ*י

 מכמס כיסוטת . 5כר סממיס ט5 סיסייםו6מרוגיס
 נוסמ כתכ יסר56 יסוטות וכסי' מי סט4' ג"6סי'

 .ורוקמ וכס"נ ור6"ס ורמכ"ס ורייף ס5סגינוסגמר6
 וסנו5י ס"ו מכרטכורס ור"ט ירומס ורכיכווכ5כו
 ורי6"ו ר"ח. סיי ונ"י וסמ"נ ור"מ רס"י כטס5קט
 ככרכס נקיף נרסו 5מ כולס ומסרו'סוסס"נ
 נרסו 65 כמ"י קורס נס , סכ5כ5ס וט5תינת
 5גסונ יס וכן , סכרכס כתמי5ת רק וותינס

 :טכ*5[
 6כי5ס 5561 5מכי5ס גט"י קורס ס6ומריס ]כפהלה(

 חו3 50 קצורס 556 טי"5 כרסמ'ווקירס
 כתכ , סכת 5י5 וס5 מו5 50 תם15ח ועגיגי ר'ס'ן

 נסס וגי"5 טגווקות מנ5ס נסס וגס1"םסיום'ס
דטפורשים
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נ~א'י  בא אנכי הנה . ובו' יחוד ישם . סכיס[טעייס כיכות מטימ ממכ)י מ5י5 י5תק , ח"לסמסורסים
 הסיוחסת ש"מ של שניה טעודה מצותיקיים
 בסרום שרשה את לתמן . חסידאליצהק
 וימוים . ניהנם של טדינה ננצל ובזכותו *עליון
 נועם ויהי : ה' על תתענג אז שסתוב מקראבנו

 :ונו'
 כמגומתיכו ר5ס נתס)ת סכת ס) ]כטנחהלי(

 )ומר[ ס5ריכיס מסיריס כמסכמכ'
 כי . מ"כ )סמססרו בם וינוחו מדשיךשבתות
 . וכו' נכמ' 6כ6 ס) מ"כ ססס כ) סמסממפורר
 סימן וכקס"פ . סרכ וכסירור * סרכ כס"פוכשכ
 . מכמס יסופומ וכס' . יסרמ) יסופומ וכס" *פ*ו
 מסרי"מ וכ)קוטי . ממיר סו)מ כסי' :גיססוכן
 מוורועסוכ סס5סשק כסנ סכן כסכסנומ וכ"כ .מ*כ'
 סקרום נס"5 6מו*ר ס) ככיס"נכ כוסנין וכן .(י"פ

 : ("פ(מסינעט
 סטורס 56) ס)כו כס'רוריס וכאכ סיפכ"ן ]נג'לז(

 אנכי הנה : וכו' יחוד לשם יממר[נ'
 מודש, שבת של שלישית סעוך' סצות למייםכא
 בזכותו . נפש שבעים הסון של אב יעקבנגד
 סקרא בנו ויקוים . וטגוג ' גינ סטלחטותננצל

 נחלה . אביך יעקב נהלת והאכלתיך .שכתוב
 סעודות שלוש סגולות בכח ובכן . מצריםכלי
 וטאכלות הרשות בםעודות שפגמנו סה יתוקןאלו.

 : וגו' נועם ויהי ,אסורות
 וכסי' * וסיפכ"ן . ר*ק ונם" . סחלי6 ]בם"לח(

 כסעייס )ומר כמכ יסרמ)יסופות
 וחמל . כדישא ועתיקא אנפין 'עירס)'סימ[
 4ו:ס ככסי כסס כמכ כס)סשק )6כ) מדישיןתטוחין
 ס)יסימ( כססורס )ומר רירן ונסרוריוכקס)"ס
 ועתימא . קדישין תפוחין וחסל * אנפיןזעיר

 :מדישא
 אברהם פין גיפ מומריס[ סכר)ס ]קורםלם(

 בחהיט יעקב פין אין יצחמ פיזאין
 אין בייזען אללעם פין ישראל פילק ליבי"ן

 פענ זיבען דיא דאם לוין דיין מיפ זייאבא'טיץ
 ציא אין נליק אין געזונד ציא קיטמן אינזזילין
 צו . שטים יראת צו תורה צו , מפעןאייעס
 ישושת פונות טשה19ת צו , טוניםטעש5ם

 אהין* געהם סידש שבת ליבעד ' אינזער .ונחמוח
 אין טזל ציא אינז אויף קוממען זשל וואךדיא

 2 אטן נ~וין נימטען אללעם ציא איןברבה

 וחפ )וי קרוסת מכפ) סכר)ס קייס ממי ]נייאמ(
 )ס5)מס נרו)ס סנו)ס . )סוכו ווסופכ"י

 קורס מוס'ק ככ) (ו כקסס וכסיס 6כסיססי6מרו
 פין גץט : 6יס"ס[ סי5)ימ 6ני וכסומ נ"ססכרלס
 דייו בשהיפ יעמב פון און יצחמ פון איןאברהם
 דיינעם אין בייזין אללעם פון ישראל פץלמליעכ
 דיא אז טהין גייט כורש שבת דער אז ,יייב
 ציא . שליטה אסונה ציא אינז קוסמען זאלווץך
 דביקת ציא . חברים אהכת ציא . הכם"םאמונת
 עשרה בשלשה זיין צו סאסין הוא* ברוךהבורא.
 . ביסינו במהרה כרובה ובגאולה שלךעקרים
 עליו רבינו סשה ובנבואת . המתיםובתחית
 ניב כח ליעף הנותן ב4זט דיא רבש"ע ,השלום
 ציא דיך כח אויך קינדערליך יודישע ליבעדיינע
 נישט מיינעם ווייטער אין דינען ציא דיך איןלויבען
 ציא און געזינד ציא כוטסען אינז ,זץל ווץך דיאטז
 . חסד צו אין ברכה צו אין הצלחה צו אוןסזל
 ונאסר ישראל ולכל לנו וסזוני חיי בני צואונד

 :אטן

 סממ כסס כמכ ר5"י קי' מייס ]כארחותמא(
 6מר ר5"ט סימן מ"נכרכיר

 : לה' ניחוח ריח אשה ימסוכ[ כסרםסמרימיס
 כקפר כמכ . וכו' ס6רי(י) סכ' נמיכות ר'))כוון
 )סכ5) סנו)ס . כשו דף קטן טוכ סס ונס' .(כירס
 אחורי את יראית ימסוכ( 5פרכיו כסרו6סמכיסוף
 מרפס ' סכופ כ) )סכ5) )סנו)ס יראי: לאופני
 6מר כמו5ס"ק 6( )ו )סרע 6רסו סוס תכ)וס)6
 נ"ס( וימסוכ ס)ו מ5מ ויר6ס ככוס יר6ססכר)ס
 נפשי ותנצל פנים אל פנים אלהים ראיתיכי
 ספסן מן וסמרימין ס' 6ומ מ"כ כר"5 וכיכ)סס
 רפיפ מרומומ כ*15) 6ותס כסמככין סכר)סס)

 סמריו') כסס ונקס~ס סיסכ"ן כ' . )ןכרוןומסינ)
 מן סעיכיס 6ת כסרומ5ין מכמס וכיסופותוככו"י
 מאירת ברה ה' מצות 6ומריס( סס)מן ספ)סיין
עינ'ם

* 
 וטול פוב ס*מן * גקרבי חדש נכק ורותאלהים לי ברא טהור לב 6ומריס 6מ'כ )עכ')

עיק ס(%1ן 0)ממר אמן: ישראל ועכי לנו יהיהשוב
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 שן155מאיר י5 6"
 ופי'. : ממרונס כרככ ינרך סכולס ס5נוס

 פניני
 ונריקמגטי ונמעפ* נסור'מ סיטכ נמרסנולס

 : ספ*מ( וכסרף סיוסונסדר
 ספמיס( נ' מומריס מלכס מלוס ולמעורתמב(

 דטהימנותא סעודתאאתקינו
 אתקינו : מדישא דמלכא חדותאש5ימתא
 )רביעאה( מעודתא היא דא דמלכאסעודתא
 אתיין ויעמב יצחס דאברהם : מל?א'טשיחאדדוד
 : וקיים חי ישראל מלך דוד : בהדיהלסעיא
 : אמן ישראל ולכל לנו יהיה פוב ומול טובמימן
 לממר סמרם 5כי וכ)קיטי ונלסו*ם סיסכ'ן ]כ'מנ(

 ס' סי' )וסי"ל וכו' מתקינו נ"םסמונוריס
 מומריס[ ימזק")( רכרי נסס סטסס קכ"מססי'

 וכוי וש?ינתיה הוא בריך דקודשא שמאליחדא
 מעודה למעוד בא אנ?י הנה . ישראל כלבשם

 את וללות המלכה את ללות שבת שלרביעית
 עתה הממתלקת שבה חיה בחינת יתי-ההנפש

 החול ימי בששת סעודתנו בכל ברכהולהשא-ר
 בכה ובכן 1 השבת מקדושת בהםולהאיר
 כנפיך ובצל עין בת כאישק שמרינוסגולותיה
 ותש:ין המבר חיבוט מצער והושיענןת'מתירני

 ויהי . מובטחים במשכנות ונשמה רוה נפשאת
 : וגו' רועי ה' לדוד מומור . וגי'נועם

 ססי5 נסס מם"כ ק"ל ססי' ס' סימן ]עי;'למד(
 סכמום"ק ~י*ם ןיסמ מסו)ססקרום'מו*ס

 דוקמ. נסס לומר טוכ ממין סתיית מו מכילתכממ
 סלמ רסומס( )סירום מלונמא שבת במוצאיחמין
 )ם5כוהס ממכ*ם מותיות ראת כן כי פ5כות לויסיס
 ןי"ם מלימ)ך לוסס כסל וככ5כ*ק . למ5כיתס4'
 סימכ)ו כלירתן יתקסו סלמ ללסיס ססנולסממר
 לשם . דוקמ כסס ויממרו דכר מ'זס מו5סאקככל

 כסורת כנקל י)רו ופי*ו מ5כה מ5וה סעודתמצות
 סכילי )טיל מס*כ מו5סאק ככל ללמור וטוכ .ססאת
 כ' . ססימן סוף סד ק*כ ססי' מן ס, ס"מו5ם*ק
 מלכס מלוס מכילת סממר נסרוריס וכ*ככסיסקיס
 )מם)ות ס.ר יממר וממאכ סנכימ ומליסו ומירותיומר
 ססמיס מת מלכיס כרמ נרמסית . ונו' פייימסמ
 מ)סייסקכ )נו מסנכ פמגו 5כמות כ' . ס*רןומת
 סכ5ס"ק נסס ס*ס ס" מכמס כיסוסות וכ, .סלס
 לנידול ומנוסס - נרוקס סנילס מקמרין סנמסל'

 . ונו' טפנו 5כמות ס' נ*ם כמו5ס'ק )וגנרעלס
 כ*20

 ס' נ"ם . כך כוטמ מרס מסרי 5כמומ ס'נ"ם
 . כמון וסומ קרמלו כיוס ימלילו סמ)ךסוסיסס
 וכף טוכ ומול טוכ סימן וכוי רכס*ם לומרו5ריכיס

 : וכו'( מירסססרי

 . ר"ח של תפלות עניני י'יג.מימן
 לשם יממר[ סכלל קרימת קודס סייס*ס]כ'א(
 מצות למיים וטזומן סוכן הריני : בשכי ו?ו'יהוד
 רצון יהי : ההלל מריאת של תעשה ולאעשה

 לפניך חשוב שיהא העולמים כל רבוןמלפניך
 הכוונות בכל כוונתי כאלו שאקרא ההללקריאת
 : וגו' נועם ויהי : הגרולה ?נמת אנשי בהשכוונו
 נן ססר כפס כתכ סק"נ נסם"ת תכ"נ סי')נם"ט
 כתר כסמומריס מוסף כתס)ת קל"ר ס"סמלך
 טס יממר ויו*ט וכסכת ישרא5 יעמך יממרכר"מ
 פיקר סס יסרמל ויו"ט כסכת כי . יסרמלסמך
 וככל מייס סמרמות כסס ככיכ"י וסי' סמררםסס"
 מרן דרך סס תורס טוכ דמ'תמ וסמ . סכ*ככו
 סס סססט מכל טסל סל סס נקיט רוימניןס"ם
 )ר'מ לרסס סתנימ וכקי' . סכ"ל ססיקרסומ
 וכ'כ . יסרמ) יסוסות כסידור נרסס וכן .וסמך

 כסנוס'ק . נסמו חמ"ט ספי' וכטם"סכמסרי"מ
 מ)ומר סטורות נסיס כ' ז' סם" כ"נ סי' נורלקסר
 'ר5ונס מס וסייסתו תס רכינו ולדסת . סכללכל

 מ'. ססי' מ' סי' סס כ)קוטי וכ"כ . יכוליסלקרות
 סנמון כסס כתכ כ"כ ססי' ס*ו סי' מרססנמלמ:
 וכסס רפ"מ תסו' וכסס ס5ל'מ כסס סכימכרפומן
 ממוסף סטורות נסיס דמדינמ רמם כסמיסתסו,
 ס*ו מולק סו*מ וכחסו' . )סתסל) דמותריסמלמ

 :סכ*ל(
 ירום . כ' ניסן מורם מממרי יססכר נני ]בם'ב(

 5ריך ר*מ ככל מסר כמריו*ל מרןמכתכי
 מקרס כמ"ס סכרכס כסיוס כמוסף לכיון מרסכל

 כמותו ססתטת סוי*ס 5ירוף . מדסיס ורמםייסרמל
 כיסוסות וכ"כ . כתם)תס כסניס יכיס וכוסמורם
 סמריו') וסירורי מסידיס מסית נסס 5"1 סי'מכמכ
 ממסרי"מ יסרמל חפמרת ומס' ורמסרמ"םדמסר"ם

 ניכפן ומורס[ מורם כל ם) ס5ירוף ווסו .ו'3
 כסדרו* ססס וסומ . נו ססו)ט כ'מ סוי"ס)5ירוף
 . וכו' ןקארץ רחנל וקשמים ישמחו מר"מ(ויו5מ
 )5ירוף 14ייר* : כסירו( ]אהי"ה[ נסס יכוון)ונס
 פל*מ( ויו61 ]יהה"ו[ כו ססו)ט כ*ססוי"ס

ימס))
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יתה~
 נסס וינוון ונו' רידוע. דץשכל המתהלל

 13 ססו5ט כ*ס סוי"ס )5ירוף 'כשירן :]אהה"י[
 דץמשכן רלצלע ףדיתיו מר"ת( ויו5מ .]יוה"ה[
 ךןכ1רן : ]איה"ה[ נסס ינוון ונסדקשנית.
 מס"מ( ויו5מ ]הוה'י[ נו ססו5ט נ'ס סוי"ס')5ירוף
 : ]היה"א[ נסס( ינוון )וגס . לי שודץ איננרזדץ
 )ויו5מ הוי"ה נו( ססולט נ"ס סו"ס )5ייוףאב
 ינוון )ונס . דץיום ישראל רשמע דץמכתמי"ת(
 ססו5ט נ*ס סוי"ס )5ירוף אלרל : ]היא"ה[נסס(
 סוי'ם )5ירוף ךן17ר*י : ]ההי"א[ נסס ינווןונס כי לנר תהיוץ יצדקךן מ6"ת( )ויו5מ ]ההו"י[כו(
 ויראן מס"ת( ויו5מ . ]יהי"ה[ . כו ססו5טכ"ס

 ~ס סומ אהי"ה ססס ו5ירוף פרעדץ. שריאותדץ
 : מסכ"מ( ססר פס"י כמן ס5סון )סייוי . וכו'יהא"ה

 יהה"י . כו ססו5ט נ"ס סוי"ס 5ירוףףץ11ירן
 יכיון ונס . יהו"ה דץזה דץיום רדבש מר"ת 'ויו5מ
 ססו5ט כ"ס סוי"ס 5.רוף כנכמליך : יהה"אנסס
 ןקארץ יושב רירא מר"ת רו5מ . ייה"ה .נו

 5ירוף כפבנךן : יאה"ה כסס יכוון ונס .דץכנעני
 לךן' מס*ת ויו5מ . היה"ו . כו ססו5ט כ"ססוי'ס
 : האה"י . נסס ינוון ונס . שמן ונרוממדץאתף

 היו"ה . כו ססו5ט כ"ס סוי"ס 5ירוףן1בבפפ
 ינוון ונס . ף;וא רהי"ה ימירנו דץמר מר"תויו5מ
 ססו5ט נ"ס סוי"ס 5ירוף ארר : האי"ה .נסס
 בנף וישרקך; עירדץ מסית ויו5מ . ההי"ו .נו

 : ההא"י . כסס יכוון ונס .אתונן

 ורמס ליסן כימי סיו5מ כ' רכמו סיי ]בנש"עג(
 וכו'. 3כרך 5ריך סרמ סמו5ימיןמי5כות

 כמס"ט וכ' . וסגס סנס ככ5 ס"מ מ5מ מכרךומינו
 ממ5ית ופי' . מכרך מדר כמרס סורמת רומסוס"ס
 סיס'ס מקסידין דס:ורקדקיס כ' וכטכוס"ק .ססק5
 5כרך. 5סרס ויו5מיס מי5כומ טתי ויסי' כגיסןרוקמ
 1כ5"מ כסס כססמטס 5"ר סטיי כטפ"ס וכ"כ כ'סור
 ססס סנסמות 5תיקון ססומ סכתכ כ' מותמ"נ

 נוסרי"ת כ5קוטי ופי' . וכוי ססדס נפ5ימנו5נ5ות
 סכי יכס מ5יכו כסס כ' 5רק מססק כססר .ח"מ
 רימ רמס גמתר ט5יו 11 ככרכס סנזסר . סי'ככסס
 המ5סיס לך ויתן . ס' כרכו מסר סרס כרימככי
 ממור לקי סמקוס סיסמ וירמק . ססמיסמט5
 ובו': יהוד ישם יממר[ וקורס נקיות כיריסויכרך
 הטצווה כפי אילנות על כרכה לברך רוצההריני
 שפגמתי טה ולתקן יתברך רצונו לעשותמהז"ל
 יחום ה' אנא , רנלי וכהי?וך לבי ובהרהוריכפי

 שקר .דרך .והנון
 ומודה * הפצתי בו בי מצותיך בנתיבהדריכני

 : 11 ברבה' לברך והגעתני שההייתני לפניךאני
 הימר שלא העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך

 ואילנות פובות בריות בו וברא דברבעולמו
 : אדם בני בהם להנותפובים

 . ופסח פסח ערבעניני
 כיסן י"נ' כיוס וגסףס וסיענ"ז סיוס"ם ]ל'ד(

 מ5ום מ5ות כסס 35וס , מיס 5סמוככססו5כין
 שיהיה כדי היום מים לשאוב הולך הננייממר[
 'כפי מצוה למצת לילה לינת שלנו מיםלמחר
 תעשה ולא - 'עשה מצות לקיים הן"לשצווני
 ובוראי יוצרי שצווני מצוה מצת בהםוללוש
 .י)נקגסיסר פמה בליל לאכול עשה במצותית"ש
 וכטפ"ס יוסף יסור ס" כסס כ' סמרס 5כיוכ5קוטי
 ככ5ו סמיס מת 5סמוכ 'כסמתמי5 כ' ת5"רספי'
 סיסמוכ ספס זכ5 . וכו' ימור 5סס יממרקטן
 כרי סכתירס מותיות כ"כ כ5 וכף ג' ב' א'יססור
 וככסמס סתורכ. 50 סמותיות קרוסת כתוכס5סמסיך
 ככתף פ5יסס סקורס סנורת ני נתסיסס פ5.5ניתס
 . וסט"מ כמס מ5ר סומ סני5וי כי 5כסותס יוסרויסמו

 כנפי סכקרמיס סמויקיס כ5 סורנ סןסוככטורמ
 ספוסק ר"5 ו"ל סו5מות 50 סתיקון ומתקן מרסככי

 : ססמ( 50 מ5ותכטררת

 וכוסנין סנ"ס ני נן סעיי ת5"נ סי' ]בנש"עה(
 סימ5מס כמקוס ממן סתיתי5סנימ

 כמס"ע ו:' . 5כט5ס כרכתו *סמ ס5מ כריסנורק
 סור טס*י וסומ סתיתין פסרס סינימ סמריו'5כסס
 . וכ5ק5סשמ . וכר"5 . וככסו"ס . סיפכ"ן וכ"כ .נרו5
 סתיתי פסרס סיכימ סמרין"ל כסס יסרס תס5סוסי'
 כס' ועי' . סמטומר וכמקוס יס~ך ס5מ קססממן
 מס"כ ו' מות סממסכס מ5ק ט"ו מ"פ סקורךררך
 מוכן הריני יממר[ וממ"כ . סתיתין כפסרס5כוון
 בדיסת של תעשה ולא עשה לקיים,מצותומזומן
 ברוך . וגוי נועם ויהי . ובו' יוווד לשם .הס"
 סרשנו אשר העולם טלך אלהינו ה'אתה

 וסיענ*ן )כפניס"ק , המץ ביעור על וצונובמצותיו
 ס5סם סכריקס 5ממר 5ומר כ' יופן ום5מונ5ק5ס"מ
 דלא ברשותי דאיכא והמירא המירא כלספמיס(
 יולסו לבטי ליה ירענא ודיא בערתיה ודלאחמיתיה

מיר
 ותודתך מממהמר



כואיר י"נ סף פמחענ'נ'לסיפי
 מלפניך רצון יהי * דארעא כעפרא הפמרולהוי
 הנפש בתי בננעי ולחפש לתור שתזכנו או"אה'

 ישוב ותוכנו . הרע יצרנו כ;צת נואלניאשר
 הנדול בטובך ואתה 1 לפניך שלימהבתשובה
 'טמך. ככוד דבר ע? ותעזרנו ותמעיינו עלינותרחמ
 בשנה שהוא בכל אפילו חמץ מאימורותציינו

 יהי כן אמן . חיינו ימי כל ושנה שנה יבכלזו
 :רצון

 י6מר[ סממו סליסמ נסטת טסר 6ינטס ]נכיוםי(
 עשה מצות לק"ם ומזומן מוכןהריני

 : וכו' יחוד לשם . חמץ שריפת של תעשהולא

 מ5 ו6ס . נ"ם (ס י6מר )ו6מ'כ : וגו' נועםויהי
 : ממו( 6כי5מ 6מר ק' כסכמ (ס י6מר כם3מט*ס
 דחזיתיה ברשותי דאיכא וחטיעא המיראכל

 דבערתיה חמיתיה. ודלא דחמיתיה חזיתיה.ודלא
 : כעפרא~דארעא הפמר ולהוי לבטל בערה"ודלא
 (כרון וכס' טכוכ*ק כסס כ5ק5ס"מ וכ*כ ]שםז(

 טלפניך רצון יהי וי6מר[ ויסרסנו55יון
 חמץ מאימור ותציינו . עיינו שתרתם או"אה'

 ולכל בתינו בני ולכל לנו . שהוא מכיאפילו

 , חיינו ימי כל ושנה שנה ובכל זו בשנהישראל

 סמייס טן קסר נסס 5מססמם5ס
 סי' וסיטנאו , כ"וסטי'
 : הוא כד האריו"ל עפ"4 הקערהטדר

 ס5ם וינימ ט5יס יסס מסס וי)יח )6ס קטרס)יקמ
 : כסררן סקטרס כתוך 6ו סקטרס ט5 סמורותמ15מ

 . תהתיו וישראל . תהתיו ולוי * מלמעלהכהן
 ט5יסס וסורם . טי65ס ר6כ6 מומין נ' כננרססס
 סם5ם וט5 (ס( ס6מר נסטי' )וטיי . נ6סמסס
 חמד בחינת שהוא הזרוע כ5י. נ6,(ס יניממ5ומ
 נבור' בחינת שהיא הביצה ואת . שלו הימיןנגד
 לבחינת רומז שהוא המרור 1 שלו משמאלינ'ח

 * מגו"י כעין טעט לממה באמצע יניהתפארת

 נצח לבחינת -וטזת שהוא החרוסת יניהואח"כ

 לבחינת רומז שהיא הכרפם . הזרוע תחתמימין
 של והמרור . הכיצה תחת משמאל יניההוד

 באמצע יניח ימוד בחינת כנגד ,טהואכריכה
 בעצמה והמערה 1 שני מגו"ל כעין מעטלממה

 בחינת היא כולם הבוללות מכולםשלמטה
 סמי ויטמור דח?מה. מפורות " הרי ימלכות
 ס6ר 5סוס ו6ין . סקערס ט5 ו65 סם5מן ט5מ5מ

 : סם5מן[ ט5מ5ומ

 עח155
 סרכוכם*ט

--*------ כך , ושרפנוהו מבתינו החמץ שביערנווביטם
 ן * חיינו ימי כי תמיד מקרבנו היצה"ר לבערתוכנו
 י ולידבק ובאהכתר ובתורתך בך לידבקותזכנו
 זרענו וזרע וזרענו אנחנו 1 תמיד הטובביצר
 רצק יהי אמן: רצק יהי כן . עולם ועדמעתה
 מביתי ההמץ מבער יטאני כ,טם א"א ה'מלפמך
 ואת החיצונים כל תבער או"א ה' כן ,ומישותי

 הרע יצרנו ואת . האר'ן מן תכער הטומאהרוה
 לעבדך בשר לב לנו ותתן * מאתניתעבירהו
 וכל הקליפות ובל אהרא המטרא וכל .באמת

 ממשלתוזיון ותעביר תכיה, )כעשן( בעשןהרשעה
 ברוח תבערם לשכינה המעימים וכל . הארץמן

 מצרים את שהעברת כשם משפט .וברוהבער
 : אמן הזה וכזמן ההם ביטים אלהיהםואת

 מני6ין .. כמנ יי סטיי מע"נ ס-' ]בש"עח(
 ס5סס נס סים קטרס סנימ כט55סני

 ה. ער ? ה ר דם

ישראללויכהן
בינהחכמהכתר

 ה ו צ מנ'
 ה צ יב ע ן רן

גבורה ר ו רמהמד
תפארת

 ת פ רכ ת ם ו רה
היד ת ר זחנצה

יסור

 ןמלכוהוהקערה
6 " , . נן ונענונש . סק';י נ6ס'ע וכ' ימ5ות



מאיר יצ מ" פטחענינילמופ'156
 סמ5ומ )כרוך סכוסניס מס כתנ ]נחיי"אק

 ססר כסס מ1יס כמרמומ וכ"כ . כורומ מנסנסומ )מ5ס מ5ס כין סמטסחתומכימ"ן
 כסיוור מך )מר. רף )מוטד סור כמ)ק מורממורי
 וכ"כ . ט5מו כסני מ5וס מחר כ) כ4 מ5ס כ)כין כמסס ויכסס וו") סמריו") טס*י כמכ יסרסמס)ס
 יטקכ קו) ססר כסס ססכיס וכ)מס .סיטכ"ן
 מנ) סכמ )י) ככל מומו סמומריס מ)ו ומסי'מכיר מלך סטולמ1ס כ) רכון )סכין כ' טור . כסמומ"כ מסרי"ח וכלקוטי . כסמו תם"נ ססי' ק"מונטם"ס כסמו. סק"ח ק)"ט כ)) וכמו*מ מט"מ כסס מ*מסי' קורם מקרמי וכנןיי . ר"ס ריני מ5) סיסכ*ןוכ*כ . וכו' פ)יכס ס)וס מומריס כסכמסח) טוכ יוס , כמכ מ' קטי, מקס"נ סי' ]במפ"אס : מו"מ[ טכ") )סכומ ומין יסרמ) מס*5ומ ככ)כוסניס וכן . סקחיס מס' סוף כס)"נ טי, )מ5סמ5ס כין מסס )ימן מסניומ ט) יויט מוססומ כם)סרכ גוסנ כיי וכן . ריק סי' כסס כמו"מ וכ"כ .סור סם"י לוס טטס סס וכ' כמס נמסס יסקיקלמ5ס מ5ס כ) סכין ר"ק סירור כסס מסרי"מוכ)קוטי
 מסס5ס*ק כסנסנומ . סכ") וכו' )יו*ט כיוסססומ מס)ומ )סלן וים קרוסומ סמי ססומ מסכי .ררכו ממיס מלך טר מ)מ סמ"מ יס כסכמ סח)כיו"ט

 זו מסלס יממר סקירום קורס סיטכ*ן ]כןיא( : ונו'[ מי) מסמ . ררכו ממיס מלף סר וכו'ט)יכס ס)וס לומר ןי"ם מסינטט סס5ס"ק מרטו*ר כ:נוכן מס"מ , וכוי מי) מסמ . וכו' ט)יכס ט)וססקרום רכינו מ::ר כם"ם ט"ס כסמ) כ' וי"םמוורוטסוכ
 וכו'[ קטורממ ממקינו יממרוממ"כ

 אדמ כינת ולא אנחנו כשר כי יודע אתהרכש*ע
 רצון יהי לכן . מה עד יודע אתנו ואין .לנו

 וה1צה ויראה ויכוא 'טיעלה או"א .ה'מלפניך
 כלילה הנעיטים המצות כל . לפכיך רוחלנחת
 . ופשעינו ועונותינו חטאתינו ידי עלהעליונים כעולמות פגמנו אשר כל לתקן . ידינו עלהזאת
 ולגרום המליפות, תוך שנפלו הנציצות בלולתמן
 יעבכ ואל . העולמות בכל רבה וכרכהשפע
 המצות מעשה את רע והרהור ועון חטאשום
 . והנוראי' המדושי' שמותיך כל ומכווני'היויעים ידידך כניך בוונת עם . הפשופה זאתמחשבותינו שתצטרף או"א ה' מלפניך רצון ויהי 1האלה
 על הנעשים העליונות מירות וזיווגי .כוונותוכל

 : וגו' נועם ויהי . האלה טצותירי
 5כ1 וכ5קוטי וסיסכ*ן סם)*ס נסירור ]כ'יב(

 הדוותא שלימתא דמהימנותא טעודתאאתמינו : ונו;ן ממכס וסו5המי ספסוק )ומר כמכס)מס קףשימ ונס1רור . וכו' סטורממ ממקיכו ססמ )י)ס) סס*ר מ% קירום קורס )ומר סמריז") סס"ייסרס מס,ס ונס1רור . מיס כמר מסנרססחרם
 עילאה דמלנה מעודתא אתקינו . קדושאדמלכא

 רוצה הריני ושכינתיה. רמוב"ה מעודתא היאדא
 של ראשון בום מצות ולסיים היין עללקדש
 אתכם והוצאתי כנגר שהוא כוטות מארכעמידוש
 הו'"ה של יוד אות וכננד , מצרים טבלותמתחת
 ושהוא . הבמה הנקרא קודש שהוא הואברוך
 שמיהל יחוד לשם . אותו שטות.לכטל רוחבנגד

 טמיר ההוא ידי על ושכינת.ה הוא כריךדמורשא
 : ונו' נועם ויהי : ישראל בל כשםונעלם

 ממירת קורס סמרם 5כי יכלקוטי סיטכ"ן]כ'ע(
 כשכחה למפר .. דא כתר פמודא כמ[סרסמ כר"מ מסווסר וס מממר מומרסנרס

 .כר כל אוקימנא הכי . לעלמין '2.שבחאכההוא לא'טתעי נש כר על חיוכא דאיהו מצרים.דיציאת
 לעלמא כשכינתא למיהדי הוא זמין *כחדוה חדי ס.פור ובההוא מצרים ביציאת דאשתעינש

 דחדי. נש כר דההוא . לכולה חדוה דהיאדאתא
 . טפיר כההוא חדי הוא ,כריך רודשא .כמאריה
 ואמר דיליה פמליא לכל מוכ"ה כניש שעתאכיה
 דקא , ד~לי דשכחא טפורא ושמעו וילו *לון

 ושטעו:מפורא דישראל בהדייהו ומתחברןואתיין מהבנשין כולהו כדין בפורקני. וחרון כנימשתעי
 . דמאריהון דפורמנא כחדוה חדאן דקאדשבחא
 נסין אינון בל' על לקב"ה ליה ואודן את"ןכדין
 ליה דאית מדישא עמא על ליה ואויאןתכורן
 כדין דמאריהון דפורמנא, כחדוה דחדאןבארעא
 ליה ואודן ~כורתיה משכחן בד . ונכורתאהילא '4איתומף כ'מלכא , למאריהון חילא יהכיןמפורא כהאי וישראל . לעילא וגבורתא חילאאיתוסה
 . כולהו על ימריה ואסתלק . קמ*ה דחלןובולהו
 יציאת בטפור ולאשתעי לשמחא אית בךובנין
 על איהו חוכא דאתמר*בגוונא5*דא כטהטצרים

כי
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 נימא ילפרסומי יב"ה רמ* חדיר לאשתעי נשבר
 איהי אמאי תימא ואי , דעבד נימא אינוןבכל
 וידיי דהוך טץ כל כולא ידע רב:'ה והאחובא
 מה ;ל מטיה דא פיסומי אמאי . דנאלכתר

 אצט*יד וודאי אלא . ידע ואיהו עבדדאיהו
 מך בכף מסיה ולא'2תעי נימא לפ*מימינש ב-

 פסליא וכי * סףמיז מלין דאינו* בגין עבידדאיהו
 למב"ך ?להו ואודאז דו, וחמאן מתכנשיןדלעילא

 ה' ברוך , ותתא ע*לא על*י-ו ימ4אואמתלמ

 : ואמו אמןלעולם
 יסיסי4 מיממי5 סייס ס"ט רף סיוס*ס ]כייר(

 הריני . וכו' יהוד לשם י4נוי[סלנרס
 ית"ש בו-אי שציונו עשה מצות לקיים ומווטזמו?ן
 והנגי , הוה בלילה ביחוך מציים ביציאהלמפר
מוכן

 והנכירוה הנים:ם ביתי ולבני יבניי למפ-
 ז?רן ויהעלה ית"ש הכו-א שעשהוהנפלאות

 בזה להת ו?וונתי מצרים יציאה בעת עמנולעד
 . '2מו וברוך הוא בייד ובוראי ליוצרי רוה:חת

 : ונו' נועםויהי
 3"ר נוסנרס ו53ק5:"מ וסיפנק סם5"ס ]כןטו(

 נו"ר3פ ססכי כום סתיית )מי. .נויס
 ס5נום קקית וכסי' . וכו' ר51ס סייכי י"מרכוסומ
 למיים ריצה הריני . ונויק וס55יי ססס,ק 5ומרכ'

 זהצלתי כנ:ר שהוא כומות מארבע שני כוםטצות
 של יאשונך ון אות ו?ננד , מעבודתםאתכם
 ריא רי;י; ה*ין והן בינה היא . הוא ברוךהוי"ה

 אזהי לבטל זנוה רוח כנגד ושהוא יטתפרשין
 : וגן' נועם ויהי . וכי' יחודלשם

 . סספורם תיק1ן 5'ון ונסטרי . 3קס5'ס ]כ'טז(
 קורס 5ומר . וניסו"ס . סס5מן תיק1ןוכס'

 נווכן סקכי . ונו' רוטי 5דוך נוונוור . )6כי5סיט'י
 רכ3ות ססחי י3ק ו3מפכר . וכו' ימור 5מס ,וכו'
 כ5 ר13ן 5ונור 3סנוו קס"ט סטי' כטפ*ס וכ'ככ'

 אחמר לא רועי ה' לדוד מומור . וכו'[ספו5מיס
 '2ל עשה מצות לקיים ומזומן טוכן הנני ,וגו'

 כל רבון . ז"ל חכמינו תמנו כאשר ידיםנטילת
 יבורך ומבר?יהיך . טברכותיך ידי מלאהעולמים
 כאחד כלנו אבינו ברכנו , לעולם עבדךבית
 קס5מ וסיווי ,?)כ' וכו' יחוד לשם * פנייבאור

 ס5סון( נןם סמו5י4 3רכת קודס 5ונורטיתה
 כמו מצה אכילת מצות לקיים י?זומן מו4,הנני

 בערכ בתורה ש?הוב במי ית"ש הבו-אי?ציינו
 ישראל', ?ל ב,2ם ו:ו'. יחוד לשם מצות.תא?לו

 טמ 3כ5 3ממס3חו סימסוכ וכ3סי"ס מייס"ס)כ'
 מ155ן( 3וס נו5ה יכייח ט5 הנוי5י8 - ס-יס"כייס
 יבוראי יוציי ציווי זו מצה בא?ילת מקייםאני

 המדושה בהורתו עשה בסצית שצוינ1יתביד
 לתת זו במ"ע מ?וון י"ני * טצה יו בלילהלאכול

 : יתעש ל-בורא רוח נחתביה
 יחוד לשם י"נוי[ ס"סיקי-ן 4כיית ]קורםי:(

 מצות למיים בא אנ?י הנה ,ו?י'
 האפיריטיאכיית

 על הנא?ל פמה להרב, זכ4
 אכילה הי2יכה וחהא , לילה הציה מודםהי2יבע

 . פמה ק-בן המ*בנו כאלו ה-ב"ה לפניזו

 בממום שי'2ו לתמן היו,2 בטמוםיא*לניהי
 ביה שתכנה או"א ה' מלפניך רצון ויהי .על"ון

 לפניך להמריב ותזכנו בימינו במהרההממר'2

 '2ה היותנו בהיים פמה מיבן ולא?ןל ,הובוהי:י

 יטיורים טצוה על אש צלי שנה ב, ז?רתמים
 . אמן בימינו במהרה ותפארהינו מדשנוכעיר
 מ"פיקונון מתיכס 5ס3ור )סנו5ס ונו'. להצוןיהיו
 3מקוס סנו5כיפ1 18 8ותס ות51ין "ותכו5יקו3

 וי סי' 5פי5 נוס"כ ומיי מטכס כג פ5סנוסממר
 סינון ס"ט 3טס ססמ מגיכי 556 כ"ט י"מ י"וס.'י'
 ומ5סמ וקט5'ס ונוסרי"ח ותו"מ וכ8ס"ט ומ"ית"ק

 : כומס( ומ:ורינית8

 מים כמר נוסנרס וניק5ס"מ וסיטנ"ז סס5"ס ]כ'יח(
 כוסות נו8ר3פ ס5יסי כוס סתיית3סכי

 כ' ס5נוס קסית ונסי' . וכו' ר51ס סריכי .ימנור
 לקיים רוצה הריני . ונו,[ ונמ5תי ססס1ק15נור
 כנגד שהוא כימות ארבע ו2ל שלישי כוםמצות
 נדולים יבשפטים נמויה בזרוע אה?םונאלתי
 . תפארת '2הוא ב"ה הוי"ה של ד' איהו?נגר
 ל.2ם . אותו לבטל רעה המרה רוה ננרי'2הוא

 : וגו' נועם ויהי , וכו'יהוד

 סריכי ימנור רניטי כוס סמיימ ו)סכי ]שםיט(
 5ונור כמנ ס5מס קס)מ וכסי' .וכו'

 מצות לכיים רוצה הריני . ו)קממיגונו[ססקוק
טק
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 ולקחתי כנגד שהוא כומות טא*בע רביעיכום

 שבשם אחרונה ףק' אות וכנבד לעם. ליאתכם
 לשם . אותו לבטל הטומאה דוח כנגדשהוא
 ספי' ון סי' 5טי5 )וטת ובי': נועם ויהי . וכו"-הור
 ספ5 סמפ קרי6ת 30 פרסיות נ' 3ומר סכ'ס"נ

 3י3ימ ופרסמ ונו' סמופ 6ס וסיס נססמטס
 6כ5 וכו' רומ4 6סקיד כ.רך וססוק סמפעונרכמ

 : סו6( סמוריס 3י5 כי וכריס ס6ר63
 ומס*6 . וסיפכ"ן . ס6ריו*5 נסירור ]כ'כ(

מאיר
 וכסיוור . יסר56 יסופומונסיוור
 5סכי 1נכ1קר 911ט נ5י3 15מימס6ריןש5
 דמהיטנותא מעודתא אתקינוכמו5(.

 אתמינו . מדישא דטלכא חדוותאשליטתא
 סעודתא היא דא עילאה דטלכאמעודתא
 ה' טועדי אלה . ושכינתיה הוא ברידדקודשא
 את משה וידבר . בטועדם אותם תמראואשר
 . וכו מרנן מברי . ישראל בני ה'יאלמועדי

 :וטברך

 .ו3ק5כ*מ
 יסרנחם5ס
 כסמקידוכ

 בפ"ע( במונטרם אי"ה יודפם העוטר מפירת)מדר

1*=11נם4--

 י"ר, מימן שכועותעניני
 וכוכ6 . כמרס ,ני נ3קוטי וכ"כ . סיפנ*ן)כתב

 5סכי ססכופומ נמנ 5ומר 5רק סופ3כס'
 רוצה הריני ובו'. יחוד לשם מבוח( סמרי*נ6מירמ
 וכוונתי יתברך בוראי שצוני טצות תרייגללטוד
 . אותם ולעשוה ולשטור בהם ולהזהר לידעכדי
 סנוסנין סמ5ומ 5הותן )וכס"נים . וכו' נועםויהי
 טיקר ~ס )כי לקיים. אמתית במבלה עצמיעל טקבי אני ובוראי יוצרי נממסכמו( יכוון סוסנומן

 : 5פי3 פיין יו"ט 30 ק.רוס . ס3ימור(וסורס

 . השבועות הנ של תנאיםענינ'
 שבשמים לאכיהם ישראל שבין התנאים)סדר
 האריז"ל הלטוך ננרא ישראל ר' המקובלטהה"צ
 וטועיל השבועות חג של ראשון ביוםלקרות
 הה"צ לקרות נהג ובן . ולהצלחה יטטיםליראת

 : אהריו( י,רעו זי"ע טמיגעטהמדוש
 טראשית הטניד . . . טוב 1לטזל השי"תבעזרת

 לאלה ושארית מוב שם יתן הואאחרית
 שני כין והתנו שנדברו והברית התנאיםדברי

 יחיד האחד טצד דהיינו ולתפארת לשםהצדדים
 העילות עילת קדטון חכם כל בוראוםיוהד
 שאין כבודו עצם עצמו טצך העוטד המיבותומיבת
 פיטוט . וצירות מ-אות מיני בכל ו?יטותלש;י

 ומצד חמד. ואין מוה אין עד הפשיטותבתכ"ית

 בנעימה קייאה כלה ישראל כנפת ה"ההשני
 ע?ימתא מדישתא טטרוניתא תפא-תעטרת

 . כחטה ברה כלבנה יפה . שפירתאקדישתא
זיה-

 בת לעינימ כברמ וטכהימ ניצוצין זרימ
 . המדושים האבות הטה . ארץ יוהפיטלכים

 וטהודרת טעוטרת היא ושלטה דוד ביתובט?כות
 אלהות עצם עצטה מצד העוטדת מלכותבכתר
 מלכות טדת הטחשבה תהילת המעשהמוף

 אמוני שלוטי פה שכעל תורה מודקרושתא
 דכל ועימרא קדישין ד-גין דכל מופאישראל

 : והצינורותדרגין
 דביראשית

 הבהי-
 עו5ם של בחורו כארזים

 המלכים מלכי מלך הקדושהתהתון
 בתולת את מוב לטזל ישא . הוא ברוךהקרוש
 מדושא שכינתא זו . ידעה איש-לא אשרישראל
 יבדיחו ואל . וישרא5 משה כדה יקדושיןבחיפה
 ועד טראשית מזה זו ולא טזו זה לא יעליטוועל

 באהבה אחיו אל איש פליהם הטיד רקאחרית
 לעלטין רא טן דא מתפרשין דלא וריעותואחוה
 ופמא וערל יתעדב לא וזר בשונאיהוןוישלטו
 ן עולם ועד טעתה בטאורות יגעאל

 אשר כל להכנים עצטו את התחייב הנ"יהחתן
 לטענה הכל ועשה ויצד ובראהאציל

 ;4 בטעטד שעשה כמו . המדושה התורהולטען

סיגי
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  ואשר  צבאם ובל  השמים ושמי שמים הרכקשמ
 ימש בריתי לא אם הפטוק )ע1ש בורתתמנם
 מעשה כל להיכין עצמו את התחייב כןולי5מ(
 תחתיה העמים כל ישראל לכנמת ולתת5ראשית

 נביות ואילי תדרוך 'במותימו על ואתה שכ'כטו
 ע'טרה ושיש מאות ששה תיכף ומילקישרתונך.
 ישני המריצה השליש ייד הגדוליםטאורות
 ש4 רבינכרבן משה מהימנא רעיא ה"ההצדדים

 ליתן והתחייב 1 השרת מלאכי ושל הנכיאים.כ5
 לא עין אשר הצפון רב,מוב עליהם טובשכר
 עולם של כל מרוב חוץ וולתך אלהיםראתה
 למבול מבלנות ליתן עצמו את והתחייבהוה

 ומוור חיי בבני מכלונות מיני בכל ישראלכנמת

 בדי וכפרה מליחה ובמחייה גשמי והן רוחמהן
 כי מוף עד קדךש ונוי כהנים ממלכת לולהיות
 ולהביאם אחרת, באומה החליפם לבלת4הדורות
 עצמן את והתחייב . ונברת מלוכה עירלציון

 תבשיטין ובכ"ד לבושין מיני בעשרהלהלבישה
 להם ולהריק . מוב ויום בשבת לבן בנדיוכד'

 : למשמרת וחיים וברכהשפע
 בקע והב נום ישראל כנסת להכלהמתניר2

 כופר שהם ישראל שקלי אלומשמלו
 לוהות שני אלו צמידים ושני * מכפרתעליהם
 הדברות. עשרת אלו משמלם והב עשרההברית*
 איהות חכמת וו . בצוארה תלוי מובהומרנליות
 וצר" היבלות בבל גנויו וחיפוש שמותיווידועת
 "צירה 'בריאה 'אצילות )ר"ת * אב4"ע *עולמות
 רוחניותיו יבולתו לעולם והשגחותיו'עשיה(

 בלי במימרא רנע הנביאים כל עלוהשפעתו
 התלויה נוביל הנקרא המטבע עםנעדרת

 הטבע והכטת הפלמופיא ח:מת הואבמרגליות
 אשר התורה בחכמת התלוים ומקריםהנופניות

 שבתוכ כמו ולתפארת לכבוד העמים ביןהיא
 . העמים לעיני ובינתבם חבמתכם הוא כיבפמומ
 ועטרותיהם יו'2נים צדיקים בראשם והבועפרת

 כריכות. שלשה אלו מדושין טבעת .בראשיהם
 כטמם מכלונות חוץ האמצעי באצבע רצועהש5
 ערוך בשלהן הוה עוים מתענוני הנש1 שב'ןה

 הכנה הם אשר שלשלמה פעתו זה מזצעתיטטה
 בהמותי בפישת  באלשי"ך שכ' כמולעבודה

 : למנוירות הנתינה משהכתורת
 כל להכנים עצמה את התחיבה הנ"יהכלה

 על ונפשה לבבה לממור להאשר
 בדחילו וחשימה בדבימה העבודה ועיהתורה
 הנ"ל המרוצה השליש ליד תיכף ומילמהורחימו'

 אשר הבנדים ואלה 1 ינשמע נעשהשהפדימה
 מוב. ליום ותפארת כבוד בנדי עצמ' אתתלביש
 מצות ידי על הגדולים במאורות הנעשהותיקון
 את ולכשמ * שבת ובנדי ויו"ט במועדיםהתלוים
 הנעשים ידי'מצות על כלה תכשיטי בכ"דעצמה
 מרבן ידי על הגעשה מהתומפות חוץכשכת
 לבטל לה היא הולין הול ובנדי * שבתמומף

 שלמה כמאמר לכן ובגדי . ובו' והגיתהפמוק

 לבנים בנדיך יהיו עת בכל השלום עליוהמלך
 ופלפולים הדושים מעשה ,1 רדידים וגםצעיפים
 של מטתו ,1 מוצעת מטה 1 'דרבנןלחלוקא
 מביב גבורים שיטים , השלום עליו המלךשלמה
 ועלמות , פלגשים ושטונים מםכתות ששים זולה
 הנ"ל להחתן מתנות : ממפי אין הלכות גופיהם

 ופארה ושחרות לבן שער בו שיש בראשוכובע
 ש,ל ותפילין שבראש תפי1ין זו ראשה עלחבוש

 כמח מצופה והומש הנעשה:כתרגבראשוישראל
 שונים בפי' ומצופין תורה הומשי חמשהזו

 על דבד ולדבר היטב בהם ולדקדכבפרדס
 עור עם טוכא יופא לההתן מתנה עוד :אופניו
 של טובים מעש-ם לעשות דהיינו שועלשל

 בדרכם מש2יליס להיות שדר2יהםשועלים
  עוכדי כל כך אהריהם תמיד פונוםוטבעמשלהיות

 וטבעם משנילים להיות דרכיהם תמידהשם
 : כיתה אחוריהם ובל פוניםלהיות
 מוינית ליתן עצמו את התה"ב הנ"ייהחתן

 ושושבינה כדישתא מטרוניתאלהכלה

 אכל אבירים להם רוחני מוונא הן חייהם ימיכי
 ללבוש ובנד לא2ול להם נשמי מוונא והן,איש

 הדורות כל מוף עד ובבא בוה כבודבדרך
 שטר : בלל י2וב וכלי טז"ם ?טוםכיי

שילפ
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 : צרחה מכל  לחלצה חליצה  ושטר שכרשילם

 בשבת בששי טוב לטזל תהיהיהחתונה
 וארבע ם אלפ שני שנת סיוןבחודש

 על . עולם לב-יאת וא-בעים ושטינהטאות
 ו5פידים וכרמים מולות להוציא החתןהוצאית
 5שמוח כשמים מיני כל נוטפיס עים ורקבוערים
 ידודין השרת מלאכי המה והבדהניםהנשיאים
 נעימות זמר והב5י . וכלה חתן בטזמופיידודין

 1 וכזסרה בשירה ואופנים ושרפיםהנלגלים

 בע5 צ.ם בתכנות יתנהגו ח"ו ועידר קטטומחסת
 עליה וקיבלה . מןבים ומעשים בתשובהבכי

 -אחר ותשבחות שירות מיני בכל לשמוחהכלה
 ימלמ ממשנו השמהה וכע5 הניטכחות כלמריאת
 חכם ישמע 1 וחסרונו הוצאוה'ו ואחד אהד5כל

 : היין ובניסוך ומנרנות לקחויומף
 בני מצד דהיינו הממיים 5צד העיבי מצ-סנם

 דבר יפול לבל החתן מצר כאשרישראל
 ושרפי' השטים צבא כל החתן מצד ע"מ .ארצה
 ומפרין וכינויין שמהן לבל המודש יאופניוחיות
 ותינומת הדור צדיקי הכלה מצד ע"ק :מדיש*ן

  הערבים לפצות מחויבים והצדד.ם : רבן ביתשי
 : ח"ו המאויות יליקוי נזכ שום להן יגיעבל

 חומשי המשה מנין והכלה הההן מןומנינא
 ים מני ורהבה מדה מארץ  ערוכה ותעודהתורה
 השמים ו'טמי השמים נאים : וסיים שרירוהבל
  עליה אשר וגל הארץ ונאום : ה-אשוןעד

 והעם הבהנים : ה.טני עד כהם אשר ו:להימים
 יענו כולם מעט כממדש פה ב:זרההעיסדים
 בעמך וטי אהד ושמו אהד היטם טוב מז?ויאמרו
 אשרי לו שכבה העם אשרי : אהד גויישרא?

 : אלהיו שן;'העם
 שבשמים ?אכיהם ישיאל שבין בהובה)סרר
 האריז"ל תלמוד נגיא ישראל ר' המןובלמהה"צ
 ליראת ומועיל השבועות חג של .2נ- ב-וםלמרות
 הה"צ אדסו"י לקרוה נהנ וכן . ולהצלהההשם

 : זי"ע(טסינעט
 שנף ש:ת סייון להדי: ימי2 ש':ה כשבה5שש4

 ושטונמ ואיבעים טאות , וא-בעאלפ~ם
 הר טעמד כאן מעין שאנו לטנין עולםלכריאת
 של בחירו כאיזים הבחור שה"ה איך 1מיני
 המב"ה המלכים מלכי טלך הוא התחתוןעולם
 גדו5י בת 'שראל כנסת בתולהא להדאאמר
 כדמ לאנתי, לי הוי אבינו אכרהם של בתויוהמין
 זו משה תורת עליכם שתמבלו וישראלמשה
 אפלח ו,אנא פה  שבעל ותורה שככתבתורה

 טסלכת לי שתהיו ואוקיר במים. וארחצךכמש"ה
 הן ליבי יתיכי ואפרנם ואיזון . קדוש וגויכהנים
 גפנו החת ,איש גשםי מזונות והן רוחנימזונא
 דוד טלכות המה מלכים בני כי תאנתו ת-תואיש

 ומוקרין דפלחין יהודאין נברון בהלכותושלמה
 עליו קבל כך בקושטא לנשיהון ומפרנסיןוזנון
 קדמיהון למפלח המב"ה הם?כים מלכימלד

 ו5תתך כמש"ה עלמא בני מ5 מדם יתהוןולמומיר
 ועתיד' קרוש עם ולהיות הארץ גויי כל עלע5יון

 בכ5 יתהון ו5פרנם * דטשס עד  שמגעתירוש5ים
 הששי וביום בשבת והן בחול הן פינסהמיני
 ויהיבנא . אבלו לפי א'ש משנה 5חם להם5תת
 ידעה 5א ואיש בתו5ה היא כי בתוליכי מהר5יכי
 שעתידה דכמיפין עולמות א?ף הם זוזיןכמף

 לנוטרים ומאתים . טאתן . בעלה מביתלירשה
 וכמותיכי ומזוניכי מדאורייתא ליכי דחזי פריואת

 אלו שאר .  ועונה כמות שאר הםומיפימיבי
 הנעשים דרבנן חלוקא הוא כפות .מזונות
 ת5מודי של עונתן זו ועונה 1 ומצותמתורה
 ממדש לי ועיטו כמש"ה משה כלת סודחכמים
 ארעה כל כאורח לותיכי נמיעל . בהוכםושכנתי
 ואם . ודכש הלכ זבת ארץ אל 5הכניסםוח-יכ

 חתן וה"ה לאנתי. לי יאיתבינך אפיקינךת.:נתבאי
 ישראל לבנמת לה למיפרק עצמו את ההחייבדנן
 כמש"ה עממיא. גין שם להניהם ולא נליתאטן
 ה' אסר כה 1 ציון מבשרת לך עלי נבוה הרעל

 ארים עמים אל ידי נוים אל א*טא הנהאלהים
 כתף אל ובנותיך בהצן בניך והביאונסי

 ושרומיהם אכניך טלב4ם והיו .תניטאנה
 ו5חלצה , וכו, לך ישתהוו א-ץ אפ'םמינימ.תיך

**/ -44ק
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 את ארטלותך מגף ימי וכל . וצומה צרה6כי
 יה להשפי? . טנכסי ומיתזנא בביתם יתבאחהא
 טזלין וטתרין הלח מרת טשבע שפע טיניכל
 יניע וטשם 1 המדושים צנורות דרך ונמהנוצר
 טעשה בכל והצלחה ברכות עם עלינוהשפע
 דיהוו דכרן ובנין : ?לל עיכוב שום בליידינו
 גביר הוה הכתוב במוד אחוהון דעםחלמהון עי יתר כתובתיך כמת ירתין אינון מנאיליכי

 בנוים וטשלת . אטך בני לך וישתחוולאחיך
 השפע כי :מבלו שהם . יטשולו לא ובךרבים'
 לחמכם ואכיתם כטש"ה מובות השפעותובי

 וכל . המוב אוצרו את לך ד' ויפתח .לשומע
 ובנן . ישראל ארץ טתמצית רק ימבלוהאו6ות
 וטתזנן בביתם יתבן יהוין מנאי ליכי דיהווןניקב:ן
 עייו קבי הכל . לגוברין דיתנמבי עדמנכם'
 ביטי אפילו ישראי יכנמת לה לםיהב דנןחתן
 לי והוית דא יתולתא וצביאת . אלטנותהטיגר

 אבוה מבי ייה דהנעלת נדוניא ודין .לאנתא
 קדושת על נפש וממירת ופריעה מילהטצות
 1 תורתו את ולקיים ולעשות לשמור יתברךהשמ

 מזהב הנחמדים תורתו ללמוד בזהב בין בכמףבין
 התורה את למשם בתכשימין בין רבומפז

 טתקשמת שבזה . בפרד"ם שוניםבפירושים
 ימיעל שתוכי משומין בכיד העליונההכלה
 שטהם פובים טעשים הם דלבושא כטאנילחופה
 ד' לכל ידן על עלויה ויש דרבנן חלוקאנעשים
 'יצירה ,בריאה 'אצילות )ר"ת : אבי"עעויטות
 לי ועשו הכתוב בסור דורה בשפושי .'עשויה(
 הנה . טאתנו יזיז שלא בתוכם ושכנתיטמדש
 תפילתנו קול לשטוע כתלינו אחר עומדזה

 דערסא ובשטהטי * ישראל יטטע קוראיםכשאנו
 בהנים להיות הממדש בבית הקרבנות עבודתהם

 הכל 1 במעמדם וישראל בדובנם ולויםבעבודתם
 דנן חתן המב"ה המלכים טלכי טלך עליוקבל
 ברכות מאה הם 1 צרוף כסת זקוקיןכטאה

 ונותנים ויום יום בכי להקב"ה טברכיןשישראל
 : מעיה של בפטליא ונבורה כ" וטומיפיםנזה
 עוד דיליה טן יה והום'ף דנן הת, .הקב"ה,וצבי

 קא1ן

 פוד הם 1 כננדן אחרימ צרות ממף זקוקיםטאה
 ספיהות עשר טכי כנגדן טלמעלה שיורדיןט"ד
 כסף טאתים הכל מך . מעשר כיול אחרשכל
 תפלת אחר יום בכי היורדת שפע הוא ,צרוף
 לנערותיה. וחומ לביתה מרף ותתן כמש"ההבוקי

 דא כתיבתא שפר אחריות דנן .חתןוכך,אמר
 על שחורה אש שכתובה המדושה התורההוא
 לכנמת יה לשלם אחריות היא לבנה אשנבי

 , הבא ובעולם הזה בעולם פוב שכרישראל
 ונעוטע נעשה רדהבא צנתרא שני הם דיןנדוניא
 ותומפתא מצות, ותרי"ג שטים מלכות עולומבלת
 ועניית פוב ויום ~טבת טומף קרבן הם:תומפותדא
 בפטל'א כח בזה שמומיפין רבא שטיה יהאאמן

 עלי קבילת . עוז תנו הכתיב במוד , מעלהשי
 שיורשים הדור צריקי הם בתראי ירתיועל

 שפר מכל להתפרע . שבשטים אביהםירושת
 אלף ת' עליונה שפע אוצרות הם נכמיןאר"נ
 דכייא בעזמא דחתיטין דכפיפין עולמותאלפדן
 תמוני י"נ ושפע באריך הטתגלין נהוריןוש'ע
 ועשר מאות ושלש ז"א תמוני ותשעהדיקנא
 שעתיד מדישא כרסיא תחות הגני1יןעולמות
 פוב ורב עולטות ש"י וצדימ צריק לכללהנחיל
 רמיעים ז' ושפע לבא לעתיד לצדיקיםהצפון
 ערבות. טכון מערן זבול שחמים רקיע וילוןיטהם
 שלום וגנזי חיים גנזי וצדמה ומשפפ צדמשכו
 * שמיא כל תחות לי דאית ומנינין : ברכהוננזי
 .אשר וכל הארץ 1 החיים וארץ אוצרות ז'הם
 מנ,ן הם רמנאי 1 בהם אשר וכי היטיסעליה
 אלף ג' אילין למכני אנא ודעתיד 1 וארץשמים
 ולשריה ליה רוחיה לאתבא קב"ה דזמיןדרין
 אבותינו. ארץ הם אחריות לון דאית נ?מין .ביה
 הם כי עטין שאר ארצות הם אהריות לוןידלית

 וערבאין אחראין יהון כלהון 1 דטיא?ממלמלי
 הד' כל אפילו 1 דא כתובתא שטר טנהוןלפרוע
 כתובתא שפר לפרוע ערבאין הם אבי"עעולמות

 , טצות ותרי"ג ונשטע נעשה הם רין נדוניא 1דא

 מניזי מיגי ארץ תומפות הם דאותוספתא
 טע כתפאי דעל נל~מא מן ואפילו .ומדמוני

עולמות
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 ואחריות . ולעלם דנן יומא טן * בי"עעולמות
 מלך דנן חתן עליו קבל . וכו' דא מתובתאשפר
 שמרי כל וחומר כאחריות המב"ה המלכיםמלכי

 העשויין הטראל. בבנזת דנהגין ותוטפותכתובות
 בעולמות ע"י הנעשים תמוני כשאר חז"לכתימון
 דשמרא, כטופמי ודלא כאטטכתא דלאהעליונים
 בתולת ימרת וארץ שמים מנין מניהומנינא
 דוד מלכות ארץ ויוחטי עמים נדיבי בתישראל
 שקבל לעיל ומפורש דכתב הא כל על .ושלמה
 בלי פובה בפרנטה ישראל כנטת לפרנםעליו
 פרנטה הן . בעולם מניעה שום וביי הפטקשום
 במנא נדולה בהרחבה הגשמי פרנטת והןרוחני
 הקדושה התורה היא . ביה לממניאדכשר
 הם כשרים עדים שני פי ועל : אטנתו כלישהיא
 ואת הלטים את בם ואעירה שנאמר וארץשטים
 מוב מזל : אמן לעד ומיים שריר והכל :הארץ

 את לכם כתבו ועתה : עולם עד ישראללכי
 : ישראל בני את וילטדה הזאתהשירה

 . ו פ מי' באב תשעהעמני
 5כי כ5קופי וכ"כ . כנסו"ס וכ"כ . סיוס'ס)כתב

 ממר כמכ מסעס כסרכ . 11")סמרס
 עלי מקכל הריני (ס(: יממר סמססקמספורס
 . ו'2תיה . באכייה . באב תשעה שלתענית
 ותיטמיש . הטנדל ונעילת . ומיכה ,ורחיצה
 מוכן והריני . ז"ל חכמינו שצונו כפי *המפה
 יוצרי שצוני תעיטה ולא עשה טצות למייםומזומן
 חמשה עלי מקבל ואני 1 וכו' יחוד לשם :ובוראי
 ביהם"מ חורכן על ולמונן להתאבל אלוענותם
 ישראל גלות ועל המדושה השכינה נלותועל
 , החורבן בשעת הצדימים הריגת ועל קדושעם
 : אמן בימינו במהרה הטמדש בית שיבנה רצוןיהי

 65 . מעקס 5ך יממרו מסר . פסס מ5ומ)סירוס
 : 3ך( יגידו 6טר סרכר מן חסור 65 .מפקס

 השנה. ראש של תפלוהענינף
 : פ"ס מסוכס ימי וסטיממ15) נ'נ1י מס5יס 6חר 5ומר יס"ר סיפנ"ז נס'טיין

 מס5ומ ' פכינ' מ55 5פי) פיין כסכמ ר*סמ5)אם
 ומסמ פ)יכס ס3וס )ומר מס ססמ )י5ס)

 ספכסנומ 1' סי' ו*ס פניני מ55 5פע וסי' ,מי)
 : ר"ס(3י5

 ססכס רמס ס3 מ' )י5 )מכו) נוסנין ססועקיס)נ'
 מספ וימכ) ויכרך כרכם. ו)עכו) ממוקמסומ

 שתתחדש או"א ה' מלפניך רצון יהי יממר(וממ"כ
 ססמר ימכ5 )וממיכ ומתימה פובה שנהעלינו
 שירבו מיפניך רצון יהי יממר( רוכימוכסמוכ5
 שיכרתי יהר"מ יממר( כרמי 0כסמוכ5 .זכיותינו
 יממר( ממרי[ מררין ]סומ סי)קמ )וכסמוכ)שונאינו
 וכל שונאינו ויטתלמו ענותינו שימתיסויהר"ם
 יממר( ממרי נסמ1כ) כנ)כו. )כ"נ . רעתינומבמשי
 ,רס"י סי' קרמ נ1כסמוכ) שונאינו שיתמויהר"מ
 רקראו דינינו מר שימרע יהר"מ יממר(ר)רסמ
 שירבו יהר"ם יממר( , רמוניס 0כסמוכ) :זכיותינו
 יממר( ככס ס) רמס 0כסמ1כ5 : כרמוניםזכיותינו
 : לזנב ולא לראש שנהי' מלפניך רצוןיהי

 שנפרה מלפניך רצון יהי יממר( רניס)וכסמוכ)יס
 : כדניםונרבה

 מקיפ6 קולס ונ5ק95ס כנסו'ס ונ*נ * סימכ*ן)כ'
 הריני . יכו' יחור לשם : וס( מומריסטוסר

 הבורא שצוני עשה מצות למיים ומזומןמוכן
 ~מפר( ~סס1מפ 1 חובתם ידי היבים אתולהוציא שופי לתקוע יממר( מוקם )סנפ5 שמויתברך
 יהיה תרועה יום כדכתיב . שופר מוללשמוע
 שופר בחודש תמעו קדשך בדברי ככתוב .לכם
 טשפפ הוא לישראל חומ כי . חגנו ליוםככטה
 סססומם סיוס"ס )כ' : וגו' נועם ורהי : יעקבלאלהי

 ממיים אני. מקיסס( ככ5 כממסכמוסמקיסומימטוכ
 הבורא שצונו עשה מצות זו תקיעהכשמיעת
 : בזה רוח נחת ית"ש יו לתת וכוונתי שמויתברך
 רנ)ים נ' נ5י) )ומר כדפס יסרס מס)ס)בבםי'

 )ומר סס כמוכ סמרי(") מס"י )מךוככוקר
 כר"ם, מםי5ו וככוקר יו"9 5י) נכ5 קירוס קורסוס
 ו)קועי . ומפ'מ . סוכומ ריני מ5) ס"סכ"ןוכ"כ
 מעורתא אתמינו יסרמס יסומומ וסי' * סמרם5כי

 : קרישא רטלכא חרוותא שליטתארמהימנותא
דקודשא מעודת" הוא דא עילאה דטלכא סעויתאאתמינו



 ה יעמנילמרמפי
 ממראי ה' מועדי אלה : ושכ'נת" ב"הדקודשא
 משה וידבי : במוערם אותם תקראו אשרקודש
 : מרנן מברי , ישראל במ אל ה' מועדיאת
 . ומט*6 . סיפכ"ן כ"כ נר"ס 6פי5ו יותר י6מר)651
 6כ5 . כסמס יסר56 יסוסות ונסי' . תס5סומפרי
 5סןכיל יוסנין ים כ1 סק'נ תק5"1 סי' 0מנןכ6יף
 שופר בחודש תמעו ו5ומר( 0יוס קווסת מפייןנ'כ

 משפפ הוא לישראל חומ כי הננו ייוםבכסה

 : מרמ מברי 1 יעקבלאיהי

 יו"פ. ערבעניני
 פס"י יסרס תם5ס כס'יור וכ*כ . סיפכ"7)כתב

 פרכ 5ומר וכ5ק5"ס כיסו"ם וכ"כ .ס6ריו*5
 : וכו' 'חור ישם 6יס( כני 6מירת קויסיוס*כ
 סרסס 6ת 5תקו 11 כפרס 5ססות כ6 6לכיסיס

 ואלהי איהי ה' מיפניד רצון ויהי - פ5.ון.כמקוט
 נובר חמדך חומ איטר זה שעה שתהאאבותי
 שחימת מגילת ובבח 1. ורחם'ם רצון עת .בעולם
 בעלמ*א גבר יסוד גבורות ה' יומתקו זהנבר

 בו אשר בחינותינו * אנפין דזעיר מדישאנומבא
 1 ציון ת"חם תמום ואתה 1 נשמותינו מעבר;דרך

 המקדש בית ותבנה : מועד בא כי לחננה עתכי
 שעיר משפפ לפניך נעשה ושם * בימינוכמהרה
 )להמתיק ברצון נעשה עזים ושעירי .המיטתלה
 וישמה עינינו יראו הטלכה( של, ונכורהאתוקפא
 י6מר( 0ספוו' קוןס )סס : ונו' לרצון יהיו ,לבנו
 סי' מייס נ6רמות )כ' : ונו' רועי ה' לדודמזמור
 1 יוס*כ כס5כות סמו56 מפי5 ס' כסס נ1 ספי'חר"ל

 רמו ק5ת סקיום כם5"ס כ1 11*5 סמנן כ6לףוכ"כ
 וכ'כ , יוס"כ פרכ נסטוית מכנס 5מס פ55כ5וט
 וכספל סרמ.ק סייור כסס מ"נ מסרי"מכ5קועי
 0551"0 ' מסטרפעין סס5כ*ק כסס 5'סר56ימ05
 וי6מר( ןס מנסנ נחפסט 65 נמינתינו 6ךומסייס
 לעיטות ,ו סעודה אוכי הריני 1 ובו' יחודלשם
 : ונו' נועם ויהי : ית'ש להבורא נדול רוהנחת
 ו5ק5ס*ח כיסו"ם וכ*כ .. ק'נ יף סים'ס)כתב

 סכנסת 5כית סי5ן' קווס כיפור יוספרכ
 ס5ומס כסממס מ65 כפכ יממר יורי5כ5

 לענות עלי מקבל הריני ? כוס'5( מים5יסוכמ5*5ת

 יוצרי  צוני  כאשר הזה  הבפוריפ  ביום  ונופינפשי

 פב 631מאיר  פ"יסי'
 המדושה בתורתו ויתעלה שמו  יתברךובוראי
 בעיב לחדש כתיטעה  נפשוחיבם  אתועניתם
 ממבל והריני : שבת:ם תשבתו ערב עדמערב

  איסור ,  עניין וחמשה  מלאבה אימור מעתהעלי
 ונשית , ומיבה ,  ורהיצה .  ושתיה 1אכייה
 רהי . וכו' יהור לשם 1 המטה ותשמייט ,הסנדל

 : וגו,נועם

 מוכות. של תפלוהעניני

 תס5וח טליני 556 5טי5 סי' נסנח סוכוח מ5)אם
 : כו'( עליכם שלום 5ומר 6ס ססמ50

 . מק6וני7 סמניד ומסרכ  פסיפנין 6יססיוין)מדר
 יסמור 0כנסח מכית ככו6ו וו"5 כ5ק5"0וכ'כ

 : וי6מר( ססוכסכסתמ

  עלאין  אבהן  עולו ,  קיישין  עלאין אושפיזיזעולו
 עלאה. דמהימנותא נצלא -מיתכ ,מדישין
 : וגו' ליעול 1  הוא  ברוך דמודשאבציא

 וי6מר( ססוכס כסתמ יטמור יסוכות מ' ו'וס 6')5י5

 , רהימא אברהמ ייעול : וכו' אושפיזיןעולו

 1  שלימתא  יעקב ועמיה , עקירתא יצהמועמיה

 כהנא אהרן ועםיה 1 מהימנא רעיה משהועמיה
  מלכא דוד ועמיה 1  צדימא יומז ועמיה 1קדישא

 : וכו' ומזומן מוכן הריני וי6מר( )ויסכ :משיהא

 וי6מר( ססוכס נסחמ יפמוך רסוכיח נ' ויום נ')5י5

 . עסידהא יצהמ ליעול : ובו'  אושפיזיןעולו
 י שלימתא יעמב ועמיה , רחימא אברהםועםיה

 כהנא אהרן ועמיה 1  מהיטגא *לא משהועמיה

  טלכא רוד ועמיה . צדיקא יומה ועמיה 1קדישא

 וכו': ומזימן מוכן  הריני  וי6מר( )ו*ס3 .משיחא

 י"ו סוכות ימוס'נ: 6' יוס ססו6 נ' 1.וס נ'מי5
  וי6פר(: ססוכ0 3סתח  יפמורכמויס

 . שלימתא יעמב ליעול : וכו' אושפיזיןעולו
 , עקידתא יצהק ועםיה י  רהימא אברהםועםיה

 כהנא אהרן ועמיה , מהימנא רעיה משהועמיה

  מלבא יור  ועמיה , צדימא יומף  יעטיה 1קדישא

 : וכו' ימוומן טיבן  הריני ויפפר( )ויסנמשיחא:

 דיליל
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 סוכומ .סמופד דחול כ' יוס ססו6 וי ויוס ר,)5י)

 : וי6מר( ססוכס כסממיפמור
 . מהיטנא רעיא משה ליעול : וכו' אושפיזיןעולו
 . עקידתא יצהמ ועמיה . רחימא אברהטועמיה
 בהנא אהרן ועמיה . שלימהא יעקבועמיה
 מלכא דיד ועמיה . צדיקא טמק ועמיה .קדחטא
 : ובו' ומזומן מו:ן ו"רימ וי6מר( חיסנ : תאכהטי
 כ' ועס ס' י5)

 סוכות כמופר רמו5 נ' יוס סכו"
 : וי")ור( ססוכס כסתמקיתור

 . קדישא כהנא אהרן ליעיל : וכו, אושפיזיןעולו
 . עקידתא יצחמ ועמיה . רחימא אברהםועמיה
 רעיא משה ועמיה . שלימתא יעמביעמיה
 מלב-ע דוד ועמיה , צדימא יוסף ועמיה ,מהיטנא
 : וכו' ומזומן טיבן הריני וי"טר( עיסנ :משיחא
 סוכות סמוכר רמו5 ר' יוס סכו6 ו, ויוס ו')5י)

 נ 1."מר ססוכס כסתמיטמור
 ועטיה . צדיקא יומף ליעול : יכוי אישפיויןעולו

 ועמיה . עקידתא יצחמ ועמיה . רהימאאברהם
 . טהיטנא רעיא מיטה ועמיה . שלימתאיעקב
 מלבא ועטיה-דוך . סדישא כהנא אהרןועמיה
 : ובו' ] וטזוטן טוכן הריני וי6מר( )ויסנ :משיהא

 סוכות סמומר רחו5 ס' יוס ססו" ו' ויוס ו')5י5
 : וי6טר( ס;וכ: כסתמיממור

 . משיהא מלכא דוד ליעול : וכו' אושפיזיןעןלו
 . עמידהא יצחק ועמיה , רחימא אביהםועמיה
 רעיא מטה ועמיה. . שליטתא יעמבועמיה
 ועמיה . כדישא כהנא אהרן ועמיה .מהיטנא
 : ובו' וטזומן מוכן הריני וי6מר( )ויסכ צדיקא.יומף

 באשך מיבה מצות לקיים רטזומן מיכןהריני
 תשבו במוכוה שמו יתברך הכוראצוני

 . במוכות ישבו בישראל האזרח כל ימיםשבעת
 את הושבתי במוכוה כ. דורוהיבמ ידעולמען
 תיבו ' : טצרים מאר*ן אותם גהוציאי ישראלבני
 אושפיזין היבו היכו . עילאין אושפיזיןהיבו
 תיכו . דמהימניתא אושפיזק תיבו תיבו .מדישין

 . חולמנא זבאה . הוא בריך דמודשאבצלא
 עמו ה' הלק כי דבתיב דישראל חולקיהוןוזבאה
 ושכינתיה מוב"ה ההוד לשם : נחלתו חבליעמב
 שלים כיחודא הא אי ואו הא אי יוד שםליחדא
 : ישראל כל בשם ונעלם טמיר ההוא ידיעל

 : עו' נועםויהי
 שתשרה אבותי ואלהי אלהי ה' מלפניך רצוןיהי

 שלומך סוכת עלינו ותפרום בינינו.שכינתך
 שטא ליחדא ממיימין שא'נו מוכה טצ*תבזכות

 ורחיטו בדהילו ושכינתיה הוא בריךדקודשא
 'טלים כיחודא הא אי ואו הא אי יוד שםליהרא
 כבודך טזיו אותני ולהמיף : ישראל כלבשם

 כנשר מ?מעלה -א,טינו על נטוי והטהויהכדוש
 ל;כדך החיים שפע יושפע וטשם ,..-י;יר-מנו
 ודרך החוצה מכיתי ובזכות-צאתי . אטתך)סכיס(
 הרחקתי כאלו זאת לי יחשב . ארוצהפצותיך
 . טהרני ומחטאהי מעוני כבסני הרב .נדוד

 תהיינה דמהימנותא אושפיז"ן עילאיןוטאושפיזין
 תן צמאים גם ולרעכימ ברכות רב קשובותאזני
 ישבה זכות לי ותהן . הנאמנים ומימםל"מם
 העולם. סן פטירתי בעה כנפיך צל כטתרולהסוה
 רשעים על תמטיר בי וממטר מזרםולחמות
 שאני זו מיבה טצות חשוגה ותהא .פחים
 ורכדומיה פרטיה ככל סייטתיה כאלומכיים
 הא-מה על רבים יטים לישב ותזכנו .החתימה לני והיטיב . בה ההלוים טצות ובלותנאיה
 הי ברו, : וביראהך בעבורהך הקודשאדמת

 . ואמן אמןלעולמ
 קעורס 5קכ-מ 5סוכם סנכגס )סמס ככ5 5וטר)ר6וי

 : ו.( קלרכתס5כ

 'טיהא טלפניך רצון יהי . העולמים כלרבנון
 טצות ותרי"נ ודכדוקיה פרמיה בבלקיימתיה כאלי . זו מובה ישיבת מצות לפניךהשוב

 שבוונו הכוונות בכל כוונתי וכאלו . בההתיוים
 : הגיולה כנסת אנשיבה

 ססו6נס כית סמחמ כי6 ולכלן רסוכומ כ')מלי5
 כסמל ; מת?4ם המעלות שיר מ"ו לוטרוגוסניס
 חיל ואשת עליכם שלום לותר 6ס כסכתסוכות

טיי1



 פג16%מאטח פ"ו מי' מיכיתענימלמוכפי
 ! טסמ 3י5 0כיכי 356 5פי05יין

 ס6ומריס סתס3ס ממירת ס5מחר נכסו*ם)כרצכב
 וי(, תס5: 5ומר 5רי:יס 5י5כ )סי5תקודס

 מצות לפניך חשוב שיהא מלפניךרצוןיוןי
 כ2ל כוונתי כאלו . אלו מיניםארבעה

 ויהי : הנדולה כנמת אנשי בהם שבוונוה2וונות
 מכטכטיס. סיו וסיכן כ' ס1נ סוכס 3מס' . ונו'נועם
 וסודו . סמקר6 וסוף סמקר6 תמ3ת 5ס'כסודו
 סו:יסס ס' וכמנ6 סממרון 5ס' וסודו סרמסון5ס'
 5ט5ור כרי ומכימ מו5יך . מנסכס וכי5ר . 3"סכ6

 ס53יס 5פ15ר כרי . ומוריד מע3ס . רפותרוחות
 וכ"כ : נ*ס מלסנפ סמלפכס 5ד ונכ5 .רפיס

 ולהו'ס סיוס'ס )כתכ . סמריו'5 פט*יסמחרוניס
 קובהו"ש יהוד לשם כממסנתי( יכוון כפלופסככ5

 : שטו יתברך ובוראי ליוצרי רוח נהתלעשות
 5סרס 5ר'ך מי3יס נ'רכפס סכימס3וכסמקיטין

 בד' הורה המפר מקיק אני ; ויממר( דיק6נדנור
 כזה לעשות . קובהו"ש יחוד לשם . אלומינים

 : ינו' נועם ייהי : ובויאי ליוצרי רוחנחת
 וכ"כ , 6פריס כמטס וכשכ . סיסנ*ז3כתב

 יסוסות כסירור וכ*כ . סמדס 5כיכ5קוסי
 סעידהא אהמינו כסיכות( קידום 5טכי 5.מריסר56
 הוא בריך דמודשא מעודתא היא דא .דמלכא

 קודש ממראי ה' מועדי אלה :ושכינתיה

 או?-

 טיעדי את משה וידבר : במועדם אותםתמראו'
 : מכוך( )וממ"כ . ישראל כני אלה'

 : השואכה בית לשמחת שמננניםטה
 סי' סמנן ונמלף . סיפנ*ז נסי' וכ"כ . סיוס'ס3כ'

 : ס*ו( ס"קתרכ"ס

 כית 3סממת וכר פוס.ס מססס ו6נסידקמירים
 מנ 50 סני 53י3 כפוריס 5סיותססומכס

 הט"ו ומומריס מוסמ"ס( 50 5י5ות כ3 )וכןססוכות
 ומסנמות כסירית ומרניס סנתס5יס המעלותשיר

 . וכטמס עליון מלך . הוא אתה : ר"סמסיוסי
 6ין נס . כרכות וסנת . סכת קנ5ת מומור*נס

 וכתנ : ונו' ה' נבירות ימלל מי וטסוקכמ5סיכו
 5סכיו 5ומר סו6 מסכס מ5ות דככ55 חרדיסנס'
 דכיקת כי כ' סחהס 6רז וכס' . ומסנמותסירומ
 5סקנ'ס וימפ55 . וכו' סיר פ*י. סו6 5מפ5סס5כו1צס
 סנ6 ספו3ס 5סיי ויוכנו סש5ס כעממפסיסחמס

 06 י1ככו יתכרך ס0ס חייס. מ3ך טכי כ6ור63ור
 : ניס*ר6מן

 יוסף יסוד ססר כסס סמדם 5נינ5קיסי3כתב
 פ5רת סמיני כיוס 5כית ססונסכססס

 מדמך מן רעוא יהא . דעלמא רבונא (ס(י6מר
 מוכח למצוה המדושים'השייכים מלאכיםשאותן
 וערבה הדם ואתיונ לולב -מינים ר'ולמצות
 בצאתנו עמנו יהלוו הם , המי2ות בחנהנוהגים

 ולשלום. לחיים לבהיני עמנו ויכנמו . המוכהמן
 מדשל מטעון ע?יונה שטירה עלינו תטידולהיות

 ום2ל רעים פנעים ומ*ל ועון חטא טכלולהצילנו
 ותערה . לעולם לבוא המתרנשות רעותשעות
 באמת לעבדך כליותנו וחדש . ממרום רוחעלינו

 תורתך בלימוד מאיד ונתמיר . ובייאהבאהכה
 מינים א-בעה ו,2ית . וילטד ללמודהקדושה
 שוכינו ;ר אפך שתאריך לנו יעמוד מוכהוטצות
 אשר ' 2ל ונתדן לפניך שלימה כת'2יבהאליר
 . ויגון צער ביי שולחנוה לשתי ונז:ה .פנטנו
 * הלצי ויוצאי ביהי ובניאני

 שממים 2'לנו ונהיה'
 באמת השם ועוגדי ורעננים דשניםושלוים
 : ישראל בני בל ככלל הטוב כרצונדלאטיתו
 זו( ק5רס מס5ס 3ומר נוסניס )וים : ו2ו, לרצוןיהיו
 כשם אבותי ואלהי אלהי ה' מלפניך רצוןיהי

 לישב אזכה כך , זו במומה וישבתישקיימתי
 בירושלים* הבאה לשנה : לויתן של עורובמובת

 . חנוכה ימי של הפלותעניני
 פם'י יסרס תס5ס ונסידור וכ"כ . סיפכ"ז)כתב

 50 5רק מססט כססר וכ*כ .ס,ריו*5
 חכוכס כר סד5קת קודס 5ומר כ5ק5"ס וכשכ .תס5יס
 ההיני וכו': יהוד לשם ן ככרכס( 5סני 3י3סככ5
 את' להמן הנו2ה נ* הדיסה מצות לקייםבא

 ה' מלפניך רצון ויהי : עליין בטקוםשוריטה

 לפניך רצון עת  עתה שיהיה אבות* ואלהיאלהי
 כאלר חנוכה ני הדלקת טצות עולהלהיות
 חתומים הם אשר- הנוראים הסורות כלהשנתי
 זאת מצוה מ;שה 2וונת לפניך ותעלה .בה

הנעוהת
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 שמותיך כל המבוונים ידידיך בני ידי עלהנו'טית
 המעלים . זו בהדלקה לבא הראויםהמדושים

 ולהאיר : העליונות הקדושות מדות וזיווניחוד
 יושפע ומשם . הנדולים המאורות עוזךבשכינת
 כי החים באור לאור נפכ"פ( עברך אני לישפע
 אורך שלח . "שכי יניה איהי ה' נרי תאיראתה

 * שמך את ולאהכה ליראה ינחוני הטהואמתך

 תורה . המדושה תורתך את וללמדללמוד
 . נדולה בהתמדה פה שבעל ותורהשבכתב
 נר מנולת ובכח . ויתעלה יתכרך שמךולכביד
 וזר'ע וזרעינו אנו תורתך באור תחכמניחנוכה
 מפיך ימושו לא שכתוב מקרא בי ויקויםירעינו.
 ועד מעתה ה' אמר ו-עך זרע וטפי זרעךומפי
 חכמים תלמודי זרעי וזרע זרעי ויהיה .עולם

 . לסמה ונחמדים למעלה אהובים .וחמידים
 ברצונך הכל ועבודה לתורה לבבם אתותחז'מ
 עוממים בנים ובני בנים לראות ואזכההמוב'.
 נפיאות ונבימה עינינו ~ל . כאמת ומצותבתורה
 תורה של לאמיתה לכוון 1 המדושהמתורתך
 הראנו ובניו נדול כהן טתתיהו ובזכות *ומודות-ה
 לבבנו ומהר . אור נראה ובשרךנפלאות
 וטהשבות רעות ממדות והרהיקנו .לעבודתך

 לציון בשובך במהרה עינינו ותחזיגה *זרות
 נעבדך ושם . הנרות את בהעלותך 'ברחכים
 לרצון יהיו . מדמוניות וכשנים עולם כימיביראה
 : וכו' נועם ויהי . וכו' יך תפלתי ואמ .וכו'

 סדר . ס5מס קכ)ת כספר וכ*כ יימ4*ם)כרעבכ
 ודט6 . יוסף סכימ כדפמ ימססססד)קס

 סיומר 53ד .6ן כ)י5 )סד)יק יממי5 . ו~סומ6רין*)
 ימחי) )ו סמוך 6מד יר כסיוסיף כ' וכ5י) .ימיני
 )ססכות כדי סמ6יי יומר ססו6 סכוסף כר ע)ויכרך
 כגוסף 3כר )סד)יק ימחי5 )034 ככ) וכן *)ימין
 . ס)ו )ימין מסמ6) ויד3יק סככו פ3 כטרסמסו6
 3ססר וכ*כ, . פ*פ 3קי5ור וכ"כ . 6דס כמייוכ*כ
 כ3קוטי כמכ . ס6רי(*3 כסס מ*נ דף. 5ייקיס8שר

 ופר"מ וס6ריו*) ום*פ סיוקמ נסס מינטסראמ,
 )ומר 5כנרי6 רמטיס ספרי וכס' וסיפכ*ןוספיד*6
 וכ*כ . - מלוכס סי 1)6 חניכה ' נר לתילקקווק6
 * חותע יסייל -"%סס וכן 'ס6רי*ע טאם1כסהם

 ו5וק)ס"מ מסינפט כנס*ק סס*5 6ומו*ר 6מרו:ן
 כסט 5דיקיס 3דכרי וכ*כ . חנוכה נרלהדליק
 סמכרך דסיינו 3רכומ נ' מכרך 6' 33י) .ס6רין*)
 ססחייכס. 6ומריס 6ין )י)ומ 3ם6ר 6כ) נ*כסכחייכו
 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך

 אתה ביוך 2 חנוכה נר להדיימ וצונובמצותיו
 לאבותיע נמי'ם שעשה העולם מיך אלהינוה'

 אלהינו ה' אתה ברוך : הזה בומן ההםבאמים
 : הזה לזמן והניענו וקימנו שהחיינו העולםמלך

 . ודס*מ . 631ס'ט . וום*) . 61*ר .)במנ"א
 סמק 3סס ו3טע*ס . יסרס מם)סוסי'

 סמד5יק 3טוד ס6' סכר ססו)יק ט6חר כ' .כרככ
 וסידור 'וסמ.נ כטוס*פ 6כ) . וס 6ומר סגרומס6ר
 6ומר סכרומ כ) ססד)יק ס6מר כ' וס'ט3*ןסרכ
 . סמ5חן וכמסנרמ . ס)מס קס3מ 3סי' וכ"כ .זכ

 הנרות : סדטומ( כ' כ' מסי"ח וכ)קוטי .ומו"ח
 ועל הנפיאות ועי הנמים על מדליקין אנוהללו

 לאבותינו שעשית . המלחטות ועלהתשועות
 המדושים כהניך ידי על . היה בזמן ההםבימים

 מודש הללו הנרות . חנוכה ימי שמונת מצותובי
 יראותן אלא . בהן יהשתמש רשות לנו ואין.הם

 על הנדול לשטך ולהלל להודות כדי .בלבד
 : ישועתיך ועל נפיאותיך ועלנמיך'

 בית תכון . לשבח נאה לך . ישועתי צורמעוז
 טמבח. תכין לעת . מבח תודה וי2ם .הפלתי

 חנוכת מזמור בשיר אגמור אז . המנבחמצר
 :המזבה

 מררו חיי . כיה כוחי ביגון נפשי שבעהרעות
 הנדולן וכידו ענלה. מלכות בשעבודבקו'2י.

 זרעו.ירדו וכל פרעה ח*ל . הסנלה אתהוציא
 : במצולהכאבן

 ובא . שקמתי לא שם וגם . הביאני קדשוד*ביר
  רעל ויין . עבדתי זרים כי * והנלנינונש

 למץ זרובבל בכל קץ . שעברתי כמעמממכתי
 : נושעתישבעים

 * המדתא בן אנני בקש . ברוש קומתכרות

 ואש . נשבתה ינאיתו וימוקש לפח לוונהיתה
 גניו,וא~נ."1; רוב מהטע',. שש ואויב. . נשאתימיני

 -,ז
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 : תלית העץ%

 , השטנים ביטי אזי עלי נטבצו4ומם
 וטנותר . השטנים כי ופמאו 1 מנדליחומות ופרצי

 יםי בינה בני . לשושנים נם נעשה .מנטנים
 : ורננים שיר קכעושםונה

 עשה 1 הישועה קץ וקרב , קדשיך זדועחשוף
 ארכה כי . תשועה לנו להיות שטך למעץנא
 פשע םחה * הרעה ליטי קץ ואיץ 1 הישועהלנו

 : שבעה רועה לנו הקם . רשעוגם
 סץ ומרב . קדשך זרוע וץשוף ממר()נוסמ

 טאוםה . עבדיך דם נקטת נסום .הישועה
 ליםי מץ ואין . השעה לנו ארכה כי .הרשעה
 לנו הקם . ציטון בצל . אדמון דחה .הרעה

 : שבעהדועה
 5ומר סמרם 5ני 53קוטי ונ"נ . סיפ93ן)כתב

 ויהי פעמים סכסס סנרות סר5קתממר
 בנגינות לטנצח : וגו' עליון במתר יושב ונו'נועם
 : ונו' חנוכת שיר מזמור : וכו' בכה אנא :ונו'
 רננו : וגו' מוב טה הנה לדוד הטעלותשיר

 כתכ כ"ו רף קטן טונ סם נספר וגו'.צדיקים
 תפ5ס כסי' וכ"כ , ריכ'ס כסם סמרין59 כסי'וכ"כ
 . וכירמ כסי וכ"כ . וסריכ*ם מסרמכ"ן סני5סיסרס
 כ5קופ' וכ"כ , סמי5ונים מממוות ספ5יון מור5סמור כלי סמריו"5 כסם ויסכ ס' יסרמ5 כפכורתוכ'כ

 מןו5ס סמירס . וו'5 סכתי ל' סירור 3סםמסרישס
 סנרות כסיר5יק ו5י5ס 5י5ס כ5 כחנוכס סמנס כ5ע5
 יישב וטזטור : ונו' נועם ויהי פטמים סכפסיממר
 וכתכ . דהנוכה הנרות הדלסת אחר וגו'במתר
 וכ'כ . ו55ס*ס סנס"5 מותנו כסם מייםנמרמות
 רנ'מ סימן נתסנ"ן ופיין * תתמ9ס ספי'נספ9ס
 5מ5ממס כונכים סיו ונניו מסמונמי סכסניסכן
 פעמיס וכ' ונון 3סתר יוסכ נופם ויסי 1'םומתרו
 וכ"כ כ'. סיום"ס 3ס' . פכ*כ ונ5מו ונוי 1פיםמורך
 ולטנצה 1 חנוכת שיר טז~זר נ'כ 5ומרכנסו*ם
 מסס'5 ס5ומס מי5ס נס' .. ונו' שיר מזטורבנניטת
 5ומר קכסו כתכ מקן כסי 1'*פ פלמססץסקוופ_

 ונסממ'ס נני5'ס 3נימסרימ סומ ,1פכסו-אלגל' וכן . -סממ"ס ר9ת ססומ סכית מ:וכפפפ18ו1,פיר
 5ומו נוכנין רם . פכע טמטת 1ח1סס1ח1.

 : וכין מפוחץר אל ,-. 1פהי(ן"1

 ססע כמנ י.*פ מ~ידועסונ סם5סנס"ק)בהנהגות
 ריך תמימי מאשה מותיות נןמ~מרין

 והךלרה . וגו' אודה יהללויה . 5י5ות ו'1ןננ5
 סודמס. מפין תס5ים מומורי נם , ונו' אישאשרי
 תס5ות פר ובו' ויציב אמת מומרים סיו מ'וכ5י5
 יסורמ ממני רנ5 ונס' . סכ"5 ממת פעמים מ'יס
 מ5ס מומר סיס וי*פ מסטרסטין ססס5סנס"קכ'

 ומזםור . חנוכת שיר טזטור כ5כורסמומורים
 . כשנותו לדוד . צדיקים רננו . ממפריםהשמים
 . חדש שיר טזמור , במתר יושב . לטשהתפלה
 להי שירו , הנדול הלל הללויה הטעלותושיר
 שם את סרבי וכל עד חי כי נשמת . חדשש.ר
 טודים . אליו שועם עד אבותינו עזרת :קדשו

 : וכו'( צור םעוז .דרבנן

 ופור'ם. פרשיות ד' של תפלותעניני
 ק'רס , 3נסו"ם וכשכ . כיט3"ן וכ"כ . ס"וס'ס)כ'

 1 פ5ומס( 3סממס יממר סק5יס פרסתקרימת
 יממר( )ססומפ וטזוטן טוכן הריני וכו'. יחודלשם

 פ' מריאת ]יקריה[ יממר( קורמ )סכפ5לשטוע
 שתמנו כטו הסדושה בתורתינו שנכתבשמלים
 קרימת קורם )סם . וגו' נועם ויהי : ז"ל חכמינולנו
 טוכן הריני . וכו' יחוד ל17ם כס"ט( יממר וכורפ'

 יממר( )ססומם דאוריית'.  עשה מצות לכייםוטזוטן
 טחיית פ' ]לקרוה[ יממר( קורמ )ס3פ5לשמוע
 נועם ויהי . הקדושה בתורה שכתב כטועטלמ
 מו סרס טרסת קרימת קורם )סםונו'.
 יהיד ישם כם*פ( יממר סמורס פרסתמו
 לשמוע יממר ססומט וםזוטן םוכן הרינו .וכו'

 3פרה( פ' טריאת ]לקרוה[ קורמ"יממר()סנס5
 שתקנו כטו הקדושה בתורתינו שנבתב)חודש(

 : וגו'( נועם ויהי : ז"להכטינו
 יממר סמני5ס 3רכת 5נרך 3יסמי5 קוים)שם

 וטזוטן חוכן הריני : ווו' יחוד ישםכם"ט(
 המגיל'. קריאת של תעשה ולא עשה טצותלמיים
 השוב שיהא עולמים כל רבון מלפניך רצוןיהי

 ]שאקרא[ יממר( קורמ )ס3פ5 טנילה סריאתלפניך
 בפל כוונתי כאלו ]שאשמע[ 64מר()טסופפ
מפפו*י תיכח כראעף היוצ1פ הטדושים שפותצירופי
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 שכוונו הכוונות בכל כוונתי וכאל1 תהכותיססופי
 ויהי , רצון יה' כן אמו הגרולה כנמת אנשיבה
 תעשה: לך יאמרו אשר טסס.( )פירום . וגו'נועם
 ! לך יגידו אשר הדכר מן תמוי לא ,( סטסס)65
 רועי ה' לדוד מזמור י6טר( ססטודס קזדס)סס
 לקיים ומזוטן מיבן הריני .: וכו' יחוד לשם :ובו'
 מעודה אכילת של קבלה מדברי עשהמצות
 ססטידס כסוך )ויקר6 . וגו' נועם ויהי .פורים
 עמלמ לך עשה אשר את זכור יפסוק עמלסויבא
 5וטר לוסנין ויס יעמב שושנת 5ומו ילוסנין .וגוי(
 קורס )סס . ו2ו'( ולנו לאבותינו שעמדהוהוא
 יחוד לשם כם"ס( י6מר 5רפסו מים מ)וסמס5ות
 שצונו עשה מצוה למיים ומזומן מוכן הריני .וכו'
 ומשלוה של שמו וברוך הוא בריך ובוראייוצרי
 קודס )סס . ונו' נועם ויהי : לרעהו אישטנות
 יהוד לשם כם"ט( יממר 65כיוכיס סטסלותססו5מ
 שכ' עשה מצות לקיים ומזוטן מוכן הריני :21ו'

 הוא ברוך ובוראי יוצרי שצוני קקדושהבתורתינו
 וגם תפתח פהוח ושל תהן נתון של שטווביוך
 מתנות ומשלוה קבלה מדברי עשהטצוה

 : וגו' נועם ויהילאכיונים.

 השהףמיי* קורם תפלותעניני
 קורס ים,חט סס5ס 5"1 פרק מוסר כסכט)כתב

 ואלהי אלהי ה' מלפניך רצון יהיססחיט:(
 נפש כל בתימון חפץ . בים הרחמים בעלאבזתי

 . להכעימך שהרבה אעפ"י ידה לבלתיהחוטאת
 גוף בתוך שתל2ר רגלה ברשת שולחה.ואם

 ידי על שתתקן . שוהט שאני עוץ או חיהבהמף
 הבשר ידי ועל . שחיטתה על שאכרךבר2ה
 כדאי שאיני ואעפ"י . לעשות צוית 2אשרהםכין
 ממיים שאני דכריך סיום . ידי על שתתמןוהען
 אוהה יתקן . מתוקן בם2ין ולשהיטלביך

 למדריגת ולהחזירה . ישנה אם מכאןלהוציאה
 מית' הרשע במות הפץ א.נך כי . כבתחלהאדם

 להנחיל 'כדי וטצות תורי ולקיים לעבדך ישופיל אותה לטהר תימון לה לבקש אם כיתכליתית
 , זו שגיונתך ופיון , פ'טכרה ולהרבזתהמע

 יש אם הרעףם כמעשי תבפ אל העול%םדב1ן
 שנתת נשמתי את לזבית כדי . שמי עלימיא וה תימון שיה" כדי . שוחמ שאנף יו בשעהכ'י
 ערוטה תצא אל ממנף שתצא כדי'שבעת .בי

 כבודר כםא לפני תהנתי אני מפיל ל2ן .מזכיות
 בעת ופשעי ועונותי חטאי והבמהשהעליס
 ניצון איזה ידי על שיהומן כדי . הזאתובעינה
 שאני עוף או היה או בכהמה יש אם קדושהיטל

 לזבות וחפץ אתה הרהמים בעל בי .שוהט
 נפשות ימזכה ההמתקן הטטהר ברוך :הנשמות

 : מכרך( )י6ח"כ ישראל;מו

 מילדע ברףת אצל תפלותענ*ני
 וכ*כ . סיטכ"ן וכ"כ . סקודם נסנורס)כתכ

 . סכן ו5מכי . '5מוס5 ספ5ס :כ5ק5ס"ח
 5סנרק קט:ס ספ5ס וכמן . ס"ס נמריכוס51ס)רק
 בא אנכי הנה . וכוי יהוד ל:עם סנ1י5ס(קורס
 ירכי על לעשית ומזבח כמא ואהיה מנדמלהיות
 ואלהי אלהי ה' טלפניך רצון ויהי !המילה
 כל על שת2פר כפרה מזבה שיהיה ןאבוהינו
 שפגמתי מה ובפרט . ופשע ועונותי-הטאתי
 כאלו ;לינו ותעלה . קודש ברית ובאותביריכי
 כל ותמלא . לכוון הראיות הכוונות כ2ל'כווננו
 חשובה המילה ותהא . בהם שפכמהיהשמות
 וכתיב . הערלות גבעת כדכתיב טמיםכקטורת
 ישימו שכתוב מקרא בנו ותקיים . הלבונהגכעת
 חילו ברך'ה' מזבחך על וכליל באפךקטורה

 : וגי' נועם ויהי : תרצה ידיוופועל
 (ס( סכן 6כי י6מר 5טו5 מוכן ססמיס5):נשעה

 עשה מצות למיים ומזומן מוכןהנני
 ףחוד לשם . בני את יטול יתברך הבוראשצוני
 (ס( י6מר סמ5 ק1דס פסמוס5 . ו:ו' ניעם ויהי .ו2ו'
 והיה לפני התהלך אבינו לאברהם הקב"האמר
 עשה מצות לסיים ומזומן מוכן הנני :תמים
 מ5 כט5פו ס6כ )ו6ס למול יתכרך הבוראשצונו
 : וכו' יחור לשם בני( את למול )שצוני'6מר(

 ג ונו' נועםויה*
 שברהי 5( 4 פיי ג' ט"פ פקווין וון)בםן

עישקי
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 ס65 סי 5יפופמ ספ5סס )סיי3ו ה'יישועתך

 ס'3 ס6ומריס ומס סכנס( 5*וי סמעוק 6מיני6
 מוזר'ס 5סומכו מ56יסו סטכקסיס כיון ונו'סכרמ'
 : ונוי סם : מ56סי( ספור סו6 ססטיקרו6ומריס
 ס'5ד 6ת ק,יס כרכת 65מר פ3וס"ק נסן3כנתב

 מס5ס 5סחס55 וסמכ סמוכ5 יפמוד .וכוי
 חשוב זה שיהא מלפניך רצון יהי רבש"עזו(

 לפני המרבתיהו כאלו לפניך וממובלומרוצה
 על שלח הרבים ברהמיך ואתה : כבורךכפא
 וטהורה מדושה נשטה הסדושים מלאכיךידי

 לבו שיהיה הנדול לשמך עתה הנטולמסנ'ס(
 ללמור הקדוש' בתורתיך אולם של כפתהופתוה
 ימים אריכת לו ותן , ולעשות לשמורולל~ד
 עושר של חיים , חטא יראת של "ייםישנים'.
 אמן לטובה. לבו טשאלות שתמלא חיים .ובבוי
 או:ל הריני י6מר( מכ.5ס )כססת : רצון יהיוכן
 יחוד ישם : 0ילה ברית מעודת מציתלשם

 : ב"הקידשא
 סססוו' 6מר כ'( כ"ו סעי' סס סקוד*ר דרך)'בנם'

 נמפו3ו סססממס 6*6 כרסמ*זכסמנרכין
 כמי5ס סרממן )כוסח כ"ס סטי' יינוק6, 5פר6ואסוס
 מיום רק( וס65ס סספיני מיס 686 צזמנסס65

 רק( 5סמינס סנ'מו5 י6מי 65 )יכן והלאההם'רה
 ופרע הערלה כשר הטל : נכונה הנימולרך
 וסורע 6מר סו6 סמ5 )6ם המילד. דמיתטצץ
 הפורע ואת הערלה בשר המל את י6מר(6מר

 : עכ'ל הסילה דמי המוצץואת
 כסר סמ5 כתכ( סססר נסוף 6כומ נרימ)4בט'

 סי5ד 6ס סמריז זס 5ומר 6ס 5יפסטר5ס
 איש . כרימ( דס מטיס*ן ססיו ורק מסו35ו5ו
 יעשה אלה שלש אם מעולה עבונהו וחרדהירא
 6כיו כסס רס*: סי' ס5וס נ6ומ )וכשכ' : עכ*ללה
 כפ5 מרן סס5סשק ממ5מודי סמטמי )6סשמ .זקעו
 ואמיץ הירא איש 5ומר( ס5וס מס'נפט 5כיטשכ
 : לה יעשה אלה שלש אם כשרה עגודתו:הלבב
 סיף 356 סטטס מם'כ כשוספ" ס" 3פי5)פיי
 סטר נסס כמנ 6נומ נרימ )נס* . פסמטי(56
 מסראמ כ5קוטי וכ"כ . סופכ*ם ונסס קכשנס*ס
 סנוסם( וס6נודרס'ס וסרפג*ס ססרד סידורגסם

 הטשיח ליטות וימרבנו ויחינו חכנו הואהרחטן
 י4 2245

 ולחי- בימינו גמהרה שיבנה הטמדש ביתולבנין
 מנד, ונסנמ מנדיל 6ומריס )נמו5 הבאהעולם
 ס6רין*5 ונכמני סטפס. משז סטיי י' סיי 5פי5ופיי
 ס* סמייס כף וכס' . סוד טס*י 5ןס טטס נ*כים
 ווו זכר וכססר ז'5 סרד'ף כסס כ' נ*ס 6ומכיס

 :נמו5ס( מגדוי י6מר סמי5ס וגיום 5'1 ס*ם 6'מ6מר
 כסס סמדם 5כי נ3קוטי וכ8כ . סלפנ*ן)כתב

 מפ5ס כסידור וכ"כ . כ*ן )סמ5י ר'סרכ
 . ס5מס קס5מ כססר וכ*כ . ס6ריז*5 פם"ייסרס
 סני5ס . זי'פ טסס יספמ כם5 מסס5ס'ק ככ'יוכ'כ
 ויופי5 סטמיס ס5סס זס 5ומר מי5ס דס5ט5ור
 ובמתם בפוחות חפצת אמת הן ; ספיפת(כםזרמ
 : נמשרים עבדים לאדונים המפיב : תודיעניחכםה
 ויבמעו הים את מרע משה , נן נטעאדם

 ויכלא נפתחו השמים וארובות רבה תהוםמעניות
 : הארץ מןהנשם

 והתן. הבן פריון קפלותעניני
 זס( ס6כ 6ומר סנן סויון קודס סיטכ*ז)כתב

 לקיים גא אנכי הנה : ובו' יהודלשם
 בכור וכל הקב"ה שצוני התורה מן עשהמצות
 מלעים חמשה נותן ו'הריני : תפדה בבניךאדם
 אלהי הי מלפניך רצון ויהי , החמד מורלכהן
 בכל בוונתי כאלו עלי שתעלה אבותיואלהי
 כאלו עלי ותעלה . זו למצוה הראיות 'הכוונות
 מצות ותר"'נ ודקדומיה פרטיה בכלמימתיה
 ממים שאני בכח רחםיך וברוב . בההתליות
 העולים הדינים ימתמו רחם פפ"ר לפדות זומצוה

 למיים זכו שלא הנשמות וכל . פט"רבכללותם
 ותעלה , רוה ונהת טנוח להם יהיה זומצוה
 רחום כי בפועל זו טצוה מיטו כאלו;ליהם
 לבני ותנצור תשטור רחמיך כדוכ ואתה ,אתה
 פדר ויהיה , רע מכל אוהו פודה שאניהבכור

 ותנדלהו . רע וטכל אחרא מהסטראוטשוחרר
 לעבורתך להדריכו כח כי ותתן ומצותיתורה

 : רצון יהי כן רצגךילעשות
 יטון וכף פויונו ומי וסי5ך ס6נ)כשארמר

 : ו6ופר( ' ס3חורס פסס פ5ומ3קיס
דעייבו
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 יהוד לשם : בכיר פריון מצוה לקתס טוכןהריני
 סכסף 6ת סכסן ליט5 ססייון 65מר יסס :וכו'

 זה יה* תהת זה ו6וגור( ס3ן ר6ס ט5 3'רוומו5יכו
 להיים הבן זה ויכנם 1 זה על מהול יה . זההיוה
 שנכנם שכשם רצון יהי . '2מיס ולייאתלהירה
 מיבים ילטעשים ולהופה לתורה יכנם כןלפדיון
 ה3ז י6ס ט5 ירו "ה סכסן )וגומן : אטןלנאמר
 יברכר וסנ'2ה: כאפרים אלהים ישימך :ומכרכו(

 הן ישא : ויחנך אליך פניו הן יאר : ו*שמרךה'

 צלד ה' שומריך ה' : שלום לך וישם אליךפניו
 ושלום היים ושנות ימים אויך כי : ימינך ידעל

 את ישטור רע מכ? י.טמרך ה' : ?ןטםיפו
 :נפשך

 י ההופה לפנ* לההןהפלה
 . סקודס 3טיורמ כ' סמופס 5סכי )"מן"פלה

 : סיטכ"ז( 3ס"יכ'כ

 אשה ?ישא מיכן ה-יני : וכו' יהודלשם
 יתברך כה*אנו מצות לקיים 1כקדושין

 לקיימ הכנה וזה . ימרווטין בכתובה אשהליקה
 ;זעשה ו?א עשה מצות וכל ורבו פרומצות
 עשיתי והגה . אשה מלסוחת תמשכותהנלוות
 אהבה תטע רחמיך ביוב ואתה . מידיהכא
 על בינינו. וריעוה שלוםואחוה

 דכ-

 שמך. כבוד
 המצוה וכי י-ביה פריה מצות יסייסותזבנו

 בנו וקקים . מב-בותיך יתכ-כנו .הנמשבות
 לא וננע רעה אליך תאנה לא . שכתובטקרא
 זל בפבעת לכדשה מוכן והריני . באהליךימרב
 בזמן חופה תהה ולהיוהינו וישראל משהכדת
 רדענו אירומין. ברכת להן וקודם * ברכותשבע
 ובשר , ורמזיו מורותיו רבו ופרט פרט כלכ5

 הי טלפניד* רצון ויהי . לנו אדם בינת ולאאנחנו
 . האלו והברכות הטצוה מעשי שתקבלאהא
 ודרך לכוון הראיות הכוונות בכל כיוונטכאלו
 טצות שרש את לתסן . בכל מכוונים אנוכלל
 רהמיך וברוב ! וכו' יהוד לשם 1 עליון במקוםאלו

 לשס מעשרנו כל ויהיו . חמא מכלתשמרינו
 יא-ע ולא 1 הטשתה י% בשבעת ובפ-ט .שמים

 סיצר ותצילנו . רע מקרה ושום תקלה שומלנו
 צנה סת-ה עלינו יהי מעולם הן והמד .הרע

 : ונן' נועם ויהי :ום-הרה
 סטנעת סחמן ו5יקח . ~כירס 3ס' יכ"כ)שם

 קדושין מצות לקיים באתי הנני ומומר(3ינעין
 )ייכוון : יכו' יהור לשם 1 ההויה צוההכאשר
 סרי ומכלס מממן ו::יר יו"ד סי" סט3טמסמתן
 ו"סרי הומ"ו כנר ירס סי:עס הכ5מ ו6מ"כ ההי"ן3'

 : 5;:( סנו:וון5ו

 צדקה. קורם,..נת*נת הפלותעניני
 5רקס סימן קורס . כי מ"6 רף סלמס תסונס)בם'

 : מ65( כססי"מר
 צדכה י2? עשה מצות להיים יסזימז מיב,הנר

 ידך את תפתה פהוה בקורה ,2כתובכמו
 את מינע והנני . באיצ- ו?אכיונד לענירלאחיך
 לא בתויה שכתוב כמו העשה לא טטצותעצמי
 מאחיך ידך את הקפו*ן ולא ?בבך אתתאמץ
 בו"ק י"ק ?טם ליהד יכיינתי ט'1( )דנייסהאביו;
 ב'2ם ינעים פיר הקוא ידי על ו-הימובדהילו

 ברוד להבוו*א רוה נחת ולעשוה : ישיאלכ?
 א,ה ולהכייע . מעפרא ש:ינתא ולאוקמאהוא

 מכוק וה-י:י . זבות לכק העולם כל ואתעצמי
 אלעזוי ו-' יוהאי* בן שמעון ה-ן לדעת עצמיאה
 האר,'י ולרעת . הקדושים עהיהו כן ויותם ,כנו
 י'2רא? הר' ולדעת . הכיושים ותלמודיוז"ל
 : וגו נועם ויהי : המרושים ותלםידיי מוב שםבעל
 16ר כסין וכ*כ . מס5ס טגיני סכ'ס כק*5ור)כתב

 ימינו 3יר ססריטס יקמ 5רקס כסנומןורוט
 או זו פריפה ליתן ידי את מזמן ה-יניוי6מר(
 בצדמ אני : וכו' יהוד לשמ . לצדקה זהמעות
 : פעטיו לררך וישם יהלך לפניו צדק : פניךאהזה
 סקולם כפכורמ וכ"כ . יסעי' מורס 53ק'טיכמכ
 6ומ 6חמ כף סס ועיין . י'3 סעי' כ"5כטמורס
 כ6ריו*) כסס, מרומס ס' קרומיס ,3כמ5 וכ*כ .י*6
 כסכט וכ'כ . סממלס מיקון 5ריקיס 6ור 3ס'וכ*כ
 5וקס 5ממ יזסר . ס6ריו*5 נסס כ' מרקמוסר
 ווקמ. ס*מכימ כירו וימן , סרוטס 5סמול* יוטככ5
 ויכווו ן ס5רקס כסכוחן ך כרמום ססוטס מס*סוידו

5יחר



 פ'ו מי' ציקה נתינת קודם תפילותענ'נ'ל3[וכט4

 רסייכו . רומ( כי ויכוון . סקוום הה"ה סס-*מר
 סכומכמ 56כעות וממסס : ך כרמומ סכומן'ר

 : י רמומ וספריטס : וץ' ססריטס כסןס.8ומן
 סמקכ5 יר ססו6 ננ6י 6ו פני פ5 56גפומאמסס
 5ירוף ססו6 : וטי*כ ס5ירוף 56 סכיון : וץ'1אכ
 סכמוכ סור ווסו . סוי*ס סס 5ירוסי י"כ מןממו

 : ס5וס( סלרקס מפססרןץי'ןץ

 כ5ק5ס"מ וכ'כ י כמכ מס5יס ט5 5רק)1נכפ1טמ8מט
 ס65 5רס כ5 פ5 י מ5סיות מררםכסס

 וכפרט . 5ריקיס 5ככיס סיוכס 6ו .פ61
 בעל טאיר רבינו נשטת לשם ינדור טכי5סכ545
 כיכו5ת 5ו מים ומי ג' ח"י 5סמקת 55רקס וימן-הנס
 . לביהכ"נ נרות או . יומר 16 זהובים ח"יימן

 ? ככווכס( וס '6מרו6מ"כ

 ולשם . העולם אבות אבותינו נשטתלץ,טם
 לשם . הנם .בעל מאיר ר' התנאנשמת

 דמאיר אלהא : ישראל כי בשם * וכו'ממוד
 1 ענמ דמאיר אלהא . ענני דטאיר ' אלהא .ענני

 . לצדקה פלוני( )מך נותן הריני עולם שלדבונו
 אבותינו נשטת לשם הכנמת( לבית נרות)או
 וישם. . ויעקב יצחמ אברהם * השלםאבות

 נשמק ולשם . הנם בעל מאיר ר' התנאנשמת

 ה' מלפניך רצון יהי : והחמירים הצריקיםכל

 תפלתם את ששטעת כשם אבותינו ואאהיאעהיני
 וכשם ונמתרים נלוים ונפיאות נמים עמהםוע-ית
 נמים עמו ועשית טאיר עבדך תפלת אתששטעת
 והיצאתם וצומה צרה מ2ל אותם והצלת'ונפלאות
 ועת רחמים 'טעת גא יהי כן . לאורהפאפלה
 פלונית( בן )פיוני עטרי שתעשה מלפניך,*צין
 גלוים ונפלאות נמים ישראל כית עמך כלועם

 ועד טעתה וצומה צרה טכל ותצילטונסעזרים
 : פמומים ג' ג"פ וכו' צבאות ה' .עולם

 כעכור כנון כסיו יסרוע ס56ס 6'זס ס5ריך')רכמי
 רפואה שתשלח יבפרט י6מר( וכיו65מו5ס
 5כ5 6סונ סיסיס )16 וכו': לפב"פשלימה
 יתנני ברחמיו השי"ת פלוני( שר בעיניובשרפ
 רואי כל וכעיני בעיניך ולרחמים ולחמדלחן

 שיצלחיהו )או : ו:ו' חן יטל חופ עליווהטוך
 מעלילות שיצילהו או הרבה וירויח פלוניכעסמ

 עצת שהפר כשם עליו 'המלשינים עצתו*פר
 כסכפסס מיר 5ססי'מ ו5סמפ55 5כרור 51ריך ו2ו'המן
 5ריך ממת 5ו כנככ מ"ו 6ס רסייכו . (ס טלין15

 טרס ו3סמס55 מטומ 5ססרים 6ו כרומ5סר5יק
 65מר סכנר כמן 16 סמכר קורס 6ו סנלכסס51י6ס
 יןיק 6% יופ'5 65 6מ'כ כי וכרומס 5מרמק'סוס5ך
 1' ספ" יסר56 6רן מטרכת ממר סרי וכס' .מכ"5

 ירכי 5ומר ס65 ק"ס סי' מ'כ מייס 5כ ס' כססכ'
 : טכ"5( דמאיר 656מ6יר

 י6מר מ5וס כ5 קורס . 5רק נמספט נמס5יס)כ'
 וככר . וכו' 5*ון סעיי מס' סומתק וומם3ס

 מכטם ררך מססר וכפרט סקרוסיס מספריסירפמ
 טסיימ קירס מ5" כפס 5ומר מ6ור סו6 נרו5סרכר
 ולעשות הבורא רצון יקיים כרי זה שעושהמ5וס
 מ65ך כור6 כ56ו ימריכוריס : ובו' לפניו רוחנחת
 סומ וס ונס . פ5יו סינורי6 מ5מר וטוכקרום
 טסייפ כממ ממכו המר6 ססטר6 5נרם ועורסמך
 סכ'ומ כ5י יומר 5ססומס וסיוכ5 . מ5וס6ומס

 וס יוקען 56 כן פל ס5כ. ונטסרת ורוחומחסכומ
 כל בשם י וכו' יחוד ייטם : וכוי 6רס3עיכי
 שורשה את לתקן זו מצוה עושה הריני :ישראל
 ותימוניה פ-מיה ב2י מוטה בשיעור עליוןבמקום

 לעשות שצוני יוצרי כוונת לעשותורקרומיה
 דוד מובת ולהמים רוח נחת ולתת . זוטציה

 וברכה שפע ולגרום . ליושנה עמרהולהחזיר
 שנפלו הניצוצות כי ולתכן העולמות. בכלרבה
 עפך שאר ידי על ובין ידי על בין הקליפות'תוך

 בסצוה ה2לולים טצות התרי"נ כל ולתקןישראל.
 * המדוש שם אותיות בארבע זיווג לג-ום,1

 לעורר ראוים שיהיו ונשטתי ורוחי נפשיולזכך
 שום יע:ב וא? . זאת מצוה ידי על תהאיןמיין
 ותעלה . הזאת הטצוה את רע והרהור  ועוןחמא
 דודים. אהבת לעורר אותה שצוה טי לפנילרצון
 וחשקות '2לם בלב זאת טצוה למתם אותניזטץ
 רוח ונמות פנויה שום בלי נדויה ובשמחהנדול
 דמדוקיה ב:ל ולעשותה . זרות מהשבותושום
 : המוב כרצונד הכל הקדושה תורתך ריןכפי

 : וגו' לרצוןיהיו

 מיסי. מו65ות כס' וכ'כ . קם*נ רף סס5שס)כתב
 רוצה הננ' י6מר כו 55מור סססרכססותמ

מאיר
 כשםעליו
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למומי172
--  . מעשה לירי זה תלמור שיביאנו כדיללשור
 יהוד לשם עושה והריני . התררה ידיעתו5ירי

 : ישראל 52 בשם .וכו'
 כתכ כ*6 ספי' סספר נסוף סימסלבמדרש

 63מונס סתלמידיס סס וללמוולססמזק
 הצ5יחנו עו5ם וט5 רברנו פפס( 3כלולסתסלל
 פשמ ע5 5בא 5ומד שאני מה ובכל זהבלימור
 5חדד ונבון הריף 5ב לי ותן העיק. בתחי5תהאמת
 5הכנים וזכני האמת, כן ע5 ולהעמירם תימוריאת

 ימיהם כ5 שיהיו תורתך ועו5 יראתךבלבם
 וא5 . טובים ובמעשים לשטה בתורהעומקים
 זכירה 5נו ותן . הגון שאינו ת5מוד טמנייצא
 תורה דברי והערב . מוב ו5ב וקיימתפובה
 הכמי' 5היות הגון לתכיית 5בוא והצליחטגפימ

 כמאיר פ'ו סף הלימוד קודפ תפילותעניני
 ל5מחך תזכה * תורתך ת5מוד ,דברי בכ5ונבונים
 ואומ . תורה דברי ויעשות לשמורול5מר
 למוט: תחזירם תורתך סאור לשמה לוטדיםשאין

 ,: ם5האטן

 , ובמשנתם בחכמים בחרת אשר ה' אתהברוך

 להיוה זכני הרבים ברחמיך ה'אנא
 אנכי נם ואזכה . ולזכותם הרביםממצריקי
 5ראוו ואזכה . ונשמה רוח נפש וטהרעמהם
 עד באמת ומצות בתורה ערסם5ם בנים ובניבנים
 לפניך שחטאתי ומה * ב"ב צרמ גואלכיאת
 בתשובד' רההזירני . הרבים ברחמיךמחומ

 : מ5ה אמןשלימה

 ע'. ב' ל' ש' ו'ת'

 יזכרו הטובעל
 הי"ו פרייזלער הכהן פישל אפרים מו"ה המפוארהרה"ח
 זצ"ל המחבר נכדת תחי' ארל מרת החשובה האשהוזוגתו

 הוריה נשמות לזכר הספר, להוצאתשעזרו
 זצ"ל המחבר מאיר הג"ר בן יהודה אברהם מוה"ר החסידהרב

 זצ"ל שמואל אלתר ב"ר דבורה מרתוזוגתו
 יהושע מאיר, יוטא, צבי, חיים עטיל, מררכי,ובניהם,

 הי"ד סיון ב' ביום השם קידוש עלשנהרגו
 היקר בנם נשמתולזכר

 הי"ו הכהן פישל אפרים ב"ר ז"ל יהודה אברהם בתוי"ש המופלג הח'הב'
 לפ"ק תשכ"ז ראשון אדר י"ב ביוםשחל"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

 עולםלזכרון
 זצ"ל המחבר מאיר הג"ר בן שלמה מוה"ר החסידהרב

 משפחתם וכל זצ"ל רוד רבי בה"ג רחל מרתוזוג'
 ת.נ.צ.ב.ה. הי"ד סיון ב' ביוםשנעק"ה

 ולברכה לטובהיזכרו
 זצ'ל המחבר נכד הי"ו פרייזלער הכהן יצחק משה מו"ההרה"ח

 הספר להוצאת שנדבו תחי', רבקה גיטל מרת הח'וזוגתו
 ז'ל מררכו ב"ר יוטא מרת ע"ה ואמה חמותו נשמתלזכר

 ת.נ.צ.ב.ה. תשל"א סיון כ"זנפטרה




