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 ף ס א י בא
 ו6י .( פס )3"ק ל6סס i~b:o טינת כלגמך י63אמר

 ג3י קסגי hnb' ל6סס סנ6ס וסי3מ האילקמיל
  עמוס onc  ותטלס סכ,?  3יו3ט  לכסו3ס? חזנן רעםפגיעמן
 לסוגי מ5לכינן ו6י )6( למכילו סוג מטל סונוכר סעו6לר6מר

 לכתו3חס ועמלה סירי ודקי לי' ותומינ ס;6ס  כט31תלכחוגחס
 העריגן ו6י ינפס7יגן ל6 ניייס ללוקס ו6פס71י נעל?לגבי
 לגני כס31מס עסלס ו6י Dplfb7" ננר6 לסקי כתוכתסגבוין
 גי ו6סרומ' שמלס ויקי נעלס לבכי כל tD'S b7'DDנעלס
 סרבילוח ניון סוס נוען פסק וזקכי )3( ' מערמיגן ל6 נכדידיגה
 ופס  טלופיס לפיוס  נעליס  תיכונו כקילו סרי וליחן ליסהסגסיס
 6ין ו6ס עעסס ויתזו ויספי )ג( לפלס מועל סייג עריסים

 076 6ין .( עו (l'D'a סמולם נפ' אפר 1ה6 גס3עחעריס
 לפרס 5ריכס ססי6 נדר גני ס"ת 3נ"7 קסמו סתתנ1סרולס
 - שלרכתי סגי ונמינול 6פטרופיס ע"י 6פמל סכ6 36ל 3ייכסגי
 למגירו יגזול )י( ול6 ותתנוה חתנוסועוד

 : מעל )נוס גסגס סריגו נסמונל כן טליןעם
 הכריו )קי"נ:( גתר6 סגול כלפרק qDb) )6ני נהס'

 רייע 'Sh1D גררנ6
 עמהתיגן יטרלל על צבוי ייני 3י וממסיי -6זיל רבוינטס7ומי'

 גרגר  3ססילס oh )ס( ונ"ל וכון סד 5ל6 קערי 1ל6 וכו'ל*
 6יט 061 לו להעיד ויכול סו* סםס סילול לערוםלקפוסו

 : נפסוסנסכגמ
 ככן מלכחם ולית )י( - 37"ע( p"e 6סף )36י נ%סי'

 '( ע"ס )מנועות ימעלננס
 גמ3עין סגיסס 6ל6 סו* ם3ועמ 74י 63ק וקלי 6ל1)ו(

 יגלסי' 7קידוסין פ"ק )ס( מוכים ו5ן - סגים ענעלוכוסלין
 סליסין סן מן 6מס לי וקירסו 165 תפועל גמען 6"ר רב"6ער
 פי' דיסני כייס עמתנעי עד עעונומ גדיגי וכן עריס סןסן

 )נ"ע כסועכוס מלכסף ולית . וכו' סקע זל* עלוסועסמנע
 ד*ערי כרננן 6ל6 סילקין יספק SDIDn עעון 67ער י(נ'

 )נ"ע . קרקעות סעניר כם4לוס עליס3עין איז םמי, : סר6ייס עליו עסכייוסדוקי*
 עירי 6נקם לח6וס ברוך מ"ר ס,ילמ :(7'

 עלפניך סול6ס י65ס 5יך וסו7יעגי libDb הלוי הליעזרסא"ל
 ע7רנגן סיסת ס3ועח עליסן גס3עץ 6ם מקרקעות נס3ועחעתה

 3ר פרנס געיני6 ע5יסן גסנעין 67ין עסעע סנמיס7נסוקת
 סי, לקימם 6ער נעי 67י עינו סחם דעטיק ל"ג-( )3"3מרסס
 7חזקס ועוד סקרקעות על ;סכעין 6ין ופרסכ"ס עסיתנ6כירי

 תי9 הועיל עס 7ר3גן ס3ועס b)'h ו6י קייעס מערכווקזס
 למזקה סמם ס6גי לנסות ים 7ססי6 ומע"ג געי ס3ועססו4

 גולח נט( נעקום מכועס לנגן תיקנו ול, קייע6 ספלגעקוס
 סלוו6ס סטיי כגון 6ל6 מסי נעקום( סנועס ינגןמיקגו

 )סעקפ( )י( בקפל 6ך 13 להזול עועית ליגה עכירס36ל יסמר* 6פסיעי סטר יסייר וויעגין 3סן לגנוח דקייעיוכחונומ
 ור6יימו סקרקעות על נם3עין רר3גן סיסת 7ס3ועמ )כ( ס6ייר3

 ועור פרוע סהו' פעיי 6' עז 3כחו3וינפ'סכות')ס"1:(גגיערנר'
 כרי מדרנגן רכ6 6מר 6ל6 )ל( סענו7 כפיכח על כס3עין6ין

 ס13עת לגגן לתיקון היכי כי סו6 וסנרכן 3עס"3 סל זעמולמפיס
 סכ6 תיקון ס") פטור רו1671רייח6 מע"ג סכל כופר נ3יהיסח
 pni bS(bn 7תקגמ6 גס3עין 6ין נקרקע )ע( ככל כסכוסלעיסו
 ו6ע"נ .( ע", )טנועומ ס7יי:ין סנועס 3פ' כ67ועלענדיגן
 ספגי וגוטלמ נטנעח דס6 כו6 לתקגמ6 מקנת, סכומיו7נפי
 3סנועמ 6ך עינו עטעס לסלעינו )נ( סיס סנועס 7כל6סת0
 סיע3וד 3כפירמ סוי סכל 7כופר לע"נ ליס עסמ3עי הוD11D6 דל* לי 6יסחגע ימעל 1DD "י )מס( סטל גגי פעלי,ס7ייגין
 יגס סעע6 יכמס 7סכומג ססי6 17מס סיס ורי3"6 .קרקעות

 טסים תעיד 6מי עי גני וכן מייק ל6 דעיפלע יייק דפרכסו6
 יעחו להפיק סנועס יתקין 6מי עי לו יעקייע עמוספרוע
 הקלקעות ני4 כסילת על לי ססינ סממת ול3י' הרית 3עלסל
 עמרתי גסניס עמר 6י לך  לסתי  ניו לך עכרתי פלונית קריעכנון
 ם13עס רגנן עתקני 7ל6 ס13עס תיקנו ל6 לסי"ס קוער וסלהלך

 נגי '( גס )3"ע סוסכ מס' k~bll 63וליימ* דכוות"רלימ
 נקקדסומ יזלזלו סל6 סי6 מכעיס מקגת 11 סגועססקדטות
 עד3ייסס דיסנעיס ?נ6וגיס טפסקו וחס . דכווחס דליכןליכ, מכעיס חקגח Dh" עליתן גסגעין 6ין סגך וכל יקרקעותתכלל
 כ", קיקע q')h ל16 7מ3יע? קרקעו' סיע3וד כפייח על7ווק6
 פלעתין סל6 לי ע,יסמנע גילל? ל6י' וקין עעלסלי6כפירמ
 )ס3ועית גס3ע 3ססר ולסילו ימיעיס מנכסי לפרפועס63
 קרקעית סעכיי יכפירת תג"ל ידעכ6 ל6 נסס -(הסי,ע"ס

 סעטלסלין על כ"6 שיגס סכפירס וסלק קרקעוח ס3ועוממסי63
 למפרע 06 :( ל )פססיס וי63 367יי 3סליגת* ק5מוסליג6
 - )ם3עין 6ין ו6ע6י גיבס הו6 ולקג6 עיכן 06 נונססו6
 סל6 סענו67 דץ 67ירייח6 סעניר6 :( קעס )ג"3 לה"רוסו

1DD3ועקירמ 3סלו6ס מגועה עסנמת ל6 6"כ גססי בעו 
 2 זס סי*סערר6

 יסכייימ 3ס3יעס לפוטרו לעס וסיימיקלקע שהייי" 36י עייי ניעי י-י 3* עעסס כי יע יתשובתי
 6י:,ס ג3י :( )גו סזס3 פ' קרקע עכירת כעו סמויקרקע
 6קיקעיח כלל לסיע דתן וכרקס וכו' לעילם עיכר כחיגעי
 סע3ו7 כפירח נין מתמה ימיני ססילק יתם סיפח מנופתאפי'
 לדגליו מסיכם - לדון 63ין המטלטלין פעל לפי קיקע לגיןקרקע
 ריגרין מלעין גגי :( )ד'  ד3"עעפ"ק

 וכוי-
 :DSS'1 זכין והסיק

 )ס(יער ח7ייגין ס3יעח וכפ' וכי' קיקעי' עצור ס כסייםעל
 . פגיע )ע( 0ייכגסטר עריס עליו סים כמעון הכופר יומנןר'

 דין "מד,ורייח* וכיון קרקטות טע3וי כפירת כהויוטעע6
 רכנן חיקון לדנריו תיקמי ומענוי לגי4קיקע להם6מי

 דעכו לפ(  חיסייסנוי~לספיס oh 6ך וכו' 7ליחסגועס
 ססוrDn 6  6' גביתו ברכיתם  כיסיי סיס? לסנופם?סונט

פלוע
 ת ו ה גה

 6ומ S31D עמ' פ"י עייעוג*י נהנ' יומר (p~h )ועי פ"ס פ"י סי' ס"מ ב"ק המלדכי עוג* sffs) : )33 . עמול ועמלו ימזר3ק(
 : סר6"ס סס סגיננו )ה( : למנירס תגזול )7( : וכק"ן . נער7כי כ"ס כף סיסקו עסוק תקנס עמני )נ( SbS53 2) מנ"רנ"י

 תינת.ול6 ען וקולי אופן בסיס לקור6ס 6"6 זו תיגס )ט( : י'ע"ג פ"נ 5"ל )מ( כיקד: 5"ל 0( : כ"ע ריס הגמ"ר)וארע'
 כעמק )י( : ועיומר כפול סו6 סטר כעקום עדתיקגו

 נ~
 : קלקעות Sff5 )ל( : פעק 5"ל )כ( : ע7עתי וכתנחי' סכיי

 : פיור ל"ל )4( : ל"ז ד'  ספקדוו 5"ל )ם( : nrnb~i 5"ל )כ( כלל: נתרוחו  ססי3ס ניכר קינו ו3סכ"י כנ"ל)ע(
)אלף( ;5"ל: 7עמ)ס(

. 
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 ברוך ברמהר"מ
 67יןנס3עין סגינם טטנ6מס ימיעיס לפרעעגכמי ועהנ*פרוע
 סיכל ענין 7)נס 03 יסריחו bS קרקעות מענוד כפירםעל

 מהחס כפרע טיען ך 6 נסטר סעויס להיכי סםסר ליבריהפוען
 שיק רפרע 3הכוחכ כ67ער 37ריו 6ח לקוות גס3עוזלי

 דתירוק סיבי כי עלייסו ס3ועס רבנן ורצו דייק bSרעיטרע
 6מד 7טעי ס"ת סטיו לס,גס זס 3'ן ס ת .( כם3ועי')ת"6וערטריך

 כדי מג'ק מעיד 6ח7 עד דנדי ולע"נ סם3ועוח 6ל1לכל
 לע"ד 7קסי6 וה6 )5( 3,ס וה וחלוי 6ח7 טעם סיכל גר'לתפיס
 כל 3סעתהלו6ה 63וער לעיער ,י )ק( כו' י6ורייח6סע6713
 עיי"ט ר"מ וכני' : קתס )3"ג סעמ תי פי כי6ע' מן וקלוגכגזיי

 7ל6 3י' ידען סס7' 67ערי געי 6. ממליתי hni'nh .(3רם3"ס
 DDS(7 טל6 סחנס מהלוס כגיז נווי t~ollun 6רע* ל"סוס

 : 17מק1 עפני לעוכרם מרולס כללקרקעומ
 שהו" .( ס' )3"ע כמזוכמי'

 ומ6 מי לי' עתרי דהוי רעי6
 ועסק;"כו'

 ופרכילן  סס6ר על  ונטוע  מרמי ונקלס
 יחסני סיסת בכועס  *ותו ועסבעי:ן וכו'  כהחןוכיסיי3י')ודר3

 )סבן לררי יפחני כעלן 7הלכס מסתע הי6 מקגת6 גמעןדר3
 נסנועות: ורבנן )*( יסוסע רר'  ופלוגת, למקגת6לתקנת, דעי 1לfD'Dh 6 וב"ס פריס, .( OD 3"ת 3תומ' ועי' : ע')סכועומ

 סבמימן
 :( ד3"ע )פוקא5יאמף

 לקונן )ר( ס'( 7י )3"ע 7DS" סביל 3פקיון:ומר
 לי תגסו חסן שייך ספקדחי וטען לרין סעעון 6חטען

 וסיר )ם(:להחזירו ליפ3ע 3"7 וחי'כו10 לך המורחיו הכיבמצעון
 לגיר 6עח וליסכע סקל 3סענת ליפטל מפן זייני 61תר,
 ול6 ססועריס כדרך סערתיו לייי סריסי ספן סירותוו;,_נע
 : ס6מרוגיס 16 ר6מיניי ה כמכריס )ח( טלי עס ו6נ7 כו.עתי

 ימס ch ה6סייייס כמרייס סים3ע ניטה יעתי גשובתי,
 סר6סוניס דבריו עמקן 06 עיכעי ל6לפטיר

 6ועל ים גבי es) )נ"נ 6( י ס3ח" 3ח~קמ כיזהר וטועןממוזר
 זייני ס6י 0י6 ר6נסתי' מסרי ס6'6ייתי )נ( 36ומיוכי'סל

 ז3י;מי' ווניה סי6 ר*נסמי' 6ין עד ;וי מזקה סני' ד*כלמסרי
 למוזל ותקקיי6 כ"3סחי עלי למעיך 7"3סתי 7ק6על )נ(וס*
 הר6סוגיס 37רי1 עכמים hSh 'tDb 7י3ול" יעמלן כייןוטוען
 0י6 36וסי סל וקער טעין ו6י המס דתקקי:ן מע"נ וטועןמוזל
 סקר לסטין 6גתל0 עעגית' ר 6יע וטוען מויר קינו 136מיו סלול6
 67יימי מחס כי עריס עכמ הר6סוגיס מיבליו מוזר 06מ"ע
 ס6סרוגיס כ37רי1 געי יגרע וסטיר ולם3ע סר6סו:יס3ד3ריו לעעוי יכול מסיס עינו כעכעו ופוען -מוזר 36ל עינווליכין סל6סוגיס חריריו כרמו על נו ימיזר הי, י,נסחי )י(פסיי
 ריג6 ע3י גטיק ו6פי' לרי3ורי' עכסימ ו*מ" ויסטרסלעת
 ס6)נת כסי נם3ע סר6מוגיס כובריו לים3ע כנר ב"ר פסקיו,סי'
 16 פרעון 13 מסיה 737 נחמילמ טוען סיס ob ודקיוימטיר

 מ13עי ע 16 עפרעון ופיסטר ולחוור לזרעון יכול סיגומכועס
 06 גמי 6י :( נ' )3"מ דתי עריס כק' 3ע"7 כס571ת7סו'6
 הש"ס מחמייך ס6מרו;יס ונטענות גססי סר6סיגיסנטענות
 53יסלטטור סגיסטענות "ס ומייני3ל ע7.ס כוולס ייןנעכ
1r1oהס' רייס ע3י, סיס ערי 361, עיגו 'די טל ועופן 
 "ס וטרער וחזר פרער קסר6 3ר סני :( )ל"ט הדחיסמזקת
 ים ל6ו ו6ס מזקס לו  יין ערער  סריסוניס טענותנוסרח
 העגו נולם ר6סון סכערעור 37ריו סימל ומחס . סדקהלו

 )כ"6( )ס( וסמלימית דעיס לו גחן ול, לו מעכרםוססנייס
 7סתס ר*י' 6זן 7עסס ת"ל 3י' ס7ר 7עגססי' כיון וטיטןחצר

 )*( ונקותו סר6סוןםהרי כערעור לעעו7 יכול ססיס תיגוליכ"
 דלריך קיי'ל 6תס ערעורו eb ob'~ מגס י"ג )ו( עננוכ3ר

 עם סו,יי:כע :ג1ןלצ ב::,י:מחנמ:ה:2
 נין ם"ין עיגו 6ער ל6 ותו סגי עיגו ע"י ו6סליסי3ר,סון
 עינו מד לוער מים לסליליי מגי 3ין וכן מגיס נ' לסניריסון
 3יד סעעון WDtS'1 6ל6 )ז( מעריגן ל, תינו תרי6ערינן
 לסו5', לעערער 36ל 7תיקוס מרעש דקייעי סיכי 67ע'כעוסק
 )כ'ע נמי' דנרי ר6י ונ"ל עיגו עילגי ל* נס סעומזקעיד
 ומלס גירך לי תגס יוסנן 5"ר סג6 3ר כר ר3ס 6ער .(י"ז

 גסנע )סל6 )ח( זוחו מעי7יס וסע7יס כלוס 3י7י לר 6יןקוער
 חכו3ח ורזיתי סנועס לזוחו כמרן מוחזק כי'( 6ין ו6):ליסור

"3
 )ס(

~ObD ע5י%סש:)6ין 
 76סהומזק

 לו 6"כיים 6ל6
 ניתקגס ;5ען ר3 מגיעי ל6 ס3ועס נגי 6גל עעון נכי 6ל6עלת

 גיחקגס ל6 פילוגי ורן יומגן ר' ניניי ל6 36ל סיפחס3ועמ
 כיון ת"ע  נ"ל קינו וזס יטבע bS 6ילעי לרי הלכךעדיין
 7עעו;6 דרר6 כה יס כרי  לטעית (iYD ר3רויוני
 עיגיכס ספתמלח )5( עלסתי ר"מ 3תסונס ולמ"כ -וים3ע
 נמנע סכור זס על ליסנע סגריך 635ות 5ור 3)נר6וחהרו6ומ
 רניגו לנלי נלבין כסלן וגסומזק כוסל ושלם נ'7ך לי כעגםכסוי
 )י( סיכי דכי ונועל גס3ע סכגג7ו ספי' ס6י לג תרגרי)ע(
 ליסגע 5ליר 7גסגעתי געי כסרן 3ע7יס למרוע כריך פרעתילנפק
 3"7 גס3עמי:3פגי כטוען זס וכל וכן, סוס גזלן לועסריסוק ענייסו תרמי ריכל .( ס' )3"ע לססו6 דועס זס ר6יןכעריס
 וכל י עכ"ל לערר יכולין ים6ין סיס לסריגם o~s ומלכופלוי
 דסוסזק עמוס לצינורו סו:כסים סיכך וטוען סוזי 67ינו6לס
 בוער )ש( ריס ל6 מהירומו ערור וס 31;יון 3ע7יסגמרן
 בסי' כסרן ליס עסוי ול6 נזעותי' דחליגן ותרע סקר:כטענת
 6חה מייכ י"ג( )נ"ע  ססכ,מי עס לעיל לקחן 67על3ע7'ס
 וסיר פרע סל6 'לוחו עעי7יס ועדים מרעמי וקמר לוליחן
 עיסחמיט hp 6סחעועי ע6יטעע6 כסרן הומוק ל6  סרעמי6ו:ר
 הכומר :( ה' )סם ותוה,ער 3דיגי' רננן תתעייני עדעיניי

 ועוקעען קעסמעיי 6יסחעוטי ג'תy1D1 6 לעדות פסולכפקדון
 נ3יסו הום 6"ג נקיע 3ידיס סקרון, סוס סעמ6סהו6

67י
 ת ו ה נה

 - תקכ"ו קי' פ"נ ג"כ נער7כי ר6מיחה הו63 )ר( . b1'b 5"ל *ולי)ק( : דכחונוח פ"ט גער7כי ועי')5(
 : חג' יותר )ו(5"ל עיעור *5"ל כו': מחר סוי 7ל6 6מריגן ול6 6מר יעגין 5"ל )0( ד,3סחי': 5"ל )ן( דק6ערי: 5"ל )נ(גוע"ס: ככ"י )נ( : וט"מ נסכ"י  ליתם )6( - גם3עכ5"ל כי75 )ח( : ססחזירו 5"ל )ם( : הסקלה רק נ7פסס ל6 חסי"ט סי'ו3,ריכומ
 וגמר כוי tSb 'ff9b' 6"ל עמון כפרןל16תי תומרק פרעתי 61ער ומור דידו לו סיס 5"ל )ס( : b~b עינו דל", וננוי"ל5"ל
 : ול6 5"ל )י( ש תי"מ קיי סימל DS' ווי63ת זהו, )ט( : כוי ~,prDI )סלעתי וקער ומור ;30ע סל6 קותו עעידין וסעייסגם3עתי
 ונם3ע ומוזר ספי' סרי"ף על כוונתו )ע( . )7161 ונוטעת סי6 ימס חל"י ק" סג17ן סיסל כק, )ל( : גמען 5"ל)כ(

 : למטור 5"ל )ק( : כו' ד*וור דכסרן 5"ל)נ(
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ב ברוך ברמהר"מ
 למכמירו חלין נכדי' כערן הומוק ועב וק"ו נעול גולן סוי)ע(67י
 סיכ"כ"מ

 DS' וקין כסרן תוי יל6 סקל עטע;ס ע;פסיס יחוזר
 . וטוען רמויר כפרן הוסרק ל6 ""כ מפרעתי מעגי 3י7י לך6ין
 ונייחי ועגו 1Dbi ח3עו ג3י .( 1' 7' )3ססוחפין *ערינןותו

 ול*וונר לויתי ל" כ6וער 1;עסס לרס"ל 7,,ננר סידי "ין,ךע"י
 לך 6ין 6נל להר"ע גפי' 67ונר לדשות סים והע"פ פרעמיל6
 סהי6 ערונייתי הכרעת ס7עמ סכי ועם)נע הכי עסווענידי

 ר"יכ6 טעם* ו"ס"ס "ה7ר' לסו ועדעי י"( שנ"מ7ס3חי
 לפגי ע;פסי' 3י' ס7ל "פ" טיילי סכותפין 7פ' ועיהו .ע7יס

 טעין *י 6נכ מרע סנ6 ,ונויקעחס מתסיי3 ס6סרונסמ3סענס
 לויתי ל6 סעעגתי קורס לך גתתי עעין וסדר לויתי ל36ריס6
 ול'סגע סל6מו:ס  ~tn)DD לווני יכול סחיה עיגן ופעולגס3ע
 נערות כסר עעלי6 סמפטה 67יכ6 נעלוס כופר 7גר סלקמו

 מעריס ?וכמס ו,פי' לסלועה (OD  שעון  לקותו ו*עי'ולס3ועס
 פסול נ'7י' "ו נשתו סוס סעח, 7ססי6 מסדי וקחונפק7ון
 6נל לו סים מסיי 6חו ו"י נעור נולן 7סוי ומנועם ערותלכל
bsדהסי6 ' יזע 

 סעח"
 רק ינווון ללותו כפרן הומזק ני7י' הום

 וה"ה - וליסנע לכ6מי;1 נינו כעל מ5י ול6 וגומל נמנעסכ:ג7ו
 נ5( יסנור Dbl TDD וטוען וחוור כפרן הוסרק ל6 סס7י6תי ל" 36ל עריס ססכסיסס מכם ועען ממול כדו' כסלןדסומ,ק
 ו3ג73 ירקה 06 הל"סוניס לדוריס יסז3 16 וס"י( ח"ד)לטין
1klta1'לסטור  "ו מגועה )פסול ם,ין וה5מרזגיס כך6מוגיס 7גר 
 "ונר ו6ס יללה 06 ס6טרינה סנועס וגמוע סטעס 1סי31עעון

 :6סלוגיס כרגליו 6ל6 גסגע *יכו סקלניס סר*מוגיסמרגליו
oh1לפסול וס6סרוניס סגועס 6ו עעון מיונ סל6מוגיס ר3ריו 
 סכועה "ו תעון לססול סהל6סוגיס 6יפכ, 6ו סנועס 6ומעון

 כע"ס דין 3על דסור6ח חיוב לסין "מר סלך לסיודוס6סלוגיס
 וסילמו : לויתי ל6 ה16ער ג3י ססומפין פ' כיעממעט7יס

 : סגים לו'ס7ין
 עלוס סע* ""סגו "עי תוכיי י'.( )נ"ע ' כמגנמי'

 תיגס וסעעינן וכו'יסגס
D~Sbיו ע45תיס "גי סעען  otn1)A לו  פ1פ סיפ'לס  שלוס ספלי  
 n)DD מטוען מע"פ סקג6ס שו פה65ס מ' עסנעיגן ל6עליו

 צנר על להמניעו ס;7עס עה כפי נסיע 6ל6 לעיל כ67ערנרי
 ספן כפי סגסנע לפ' ייפסד 6י כפרן מסיר דלין כיוןקוות
 7""כ קנייס ירי על "1 ע5י6ס . '7י על עס5ייס פסות 3סלו
 3לי נסקול "יפריך לסקר גסנע הים יסיגס עלוס ודקי לוסיס

 ולפרוךס3ועס
 תפרח לפי לסו, )ק( עסכממ סיכי ערגגיית"

 מספק ajtb' מלסי p'DD7 ע6י וסו מע5*ס על פיסוע טסיך36יי
 bSh סק;6ס 16 סע5"ס סקר ע3 ;ס3ונ גפרור 76רנססלועה
 הגס לי  תן לדין סתעון qpnD לקונן ומעמס נסמם מממנעמ"ע

 וסער לך מיינ עגי ממעון וסמינ גירך לי מים סקרון 6וסלולת
 לס7"ע ob לי מייג "יגו קוער כילד 71רמו 19pD לרייסיםרקונן
1D1b16 ל75וק סגכ~ן לע"פ ק6על פלעמי 

 סריי
 יה6 סל6

 כלסר סתס וגם3ע גררו )ר( לפרס סליו עוטן 6יןערועס
 כ"ס עליסס גסנעין 6ין כרי טענת כסלוען *פי' לעילמוכסנו
 י71ע "יני לוער ריכול מפיגו עסיען ותו כלוס טועןכספין

'1hDגסתן 371 יוסנן כלי רקיי"ל וסעור וגסנע כלוס סייג 
 פעור יורע קיני קוער והלס 3י7ך לי מגס ( . קי"ם)ג"ק
 סגיגיסס עילעול וגסוס ססייכ סו3 רסוס יעכב סל6 כסהכוהו*ו סססקי7ו נסעם מסגה oh נ"ל וריי וסעור גסגע סייג bD:')ס( לי נרי גווי כ67ונל יודע 67ינו סיקס סגועק רנניסתגע6ך
rhסע17ת ס3ועמ 3מ' כי*ער ל7סיי' דל* היכי כי עעי'"סגי 7להכי מק7וגו לו סמויר "ו ממרעו נפי' ליס3ע 5ריך וב"י 

))נ""
 ל7סייה רל6 סיכי גי לסמעון )ק( רקונן 6"ל לסכי :(

 עס3ירו ;המלק כיהר לווי7ע 67יגס עלי' רוני' דל" עינת*ותו

 ב% (OD בו:,בס ען:%ייס::צ%1י:צ"1?4ב
 עילתם כל )ג( וקער לסה"נ 61ער )6( וסמני פלוגיספגי
 קם":;שוץאו~.["יום5יי"1, ו6פי' לסקר גחכוון 1ל, פ" "7עהי' )"ו 7"יגס ונלי' לעי"דל"
D'Dס( נטרן סוסוק לו( לסד"ע יק"ער הכיזע S)b ו( ענוסדיל* יל3* סך( Qnhp געסס סל6 "ך )נעניסס מעירעור )ו - 
 עמוס לפ' 5ייך ילין יסורס ר3י סל ס7יגין נקמר עליתיוכן

 סמקוס 7טת על ל6סכועי :( ל"ט 7' )ס3ועוח ו56ייכו7רנ6 לקניי רוגן מרססו ותו ורריסס מקירם נעי ל" מעוגומ77יגי
 3"ר nDTוע)

 קגי6 כי לעיע73 "חי 7ילמ"
 דרג"

  w~h1 וסז3 לסרס קריך ל" מ"ע לעיצומי 7*5ריכוh)einh ל* ו3ס6
 לפרעון סטוען לקונן על 6ססיגסס לשי )ס( ל"תמסוגת
 לפ, )סעעון ל5ווס  ע"ר על מפרעו ויסיכו ומעעין לוסחייכ
 פלכוך 13010 ססעעון תלנה 7נליס 5יס סלעו כי75 ר3ייו3ענ(

 tDS טרעון פרעונו 6ומ לכ"ד לסלוע וים דיין וכיון,לקלים
 לסקר ילעזו עתוכס סע* ויזהרו 3"7 דעת על ויסכע37ריו

ול"
 ויפסל וימנע סריגו פרעיו יסייעו *ס ולטעון )פזור יגיסו
  מ"י(: )ס3ועוי 3עדי' לפורעו 5"ל נעוי' פ3ירו  05 סע)וילק"")
 נערכות מסכגיסו סעעון על סלועק יקיעו ועל נ"רפי'

 ר"ו3ן ועע7 נליט והימר ידו תתן נוינגד
 עליסן ועלס סעעות לוס  oa1  נתפס קליו נלכדו וגס סכוי33ית
 סי5י*ס ולסגם 3רי3ית לסלותס לפ5ימ1 ייו כסב מלס וסו,ריבית
 36ל נער13ת לו מויה ומעעון ללוכן 3'7 ירו ונתבוסספסי

 oh מלו ולינית סילי6ס לר16נן סעעון סעמלס כ"לס3טימ סל* כפר ס,מו:ס ועל סורס 1ל6 כמר ל" וספסר סי5י6סעל
 סכימ6 יל6 ד6ונס פטור התפיועס על 6ך י317כח3

 סו"
 כנקער

 דר3 3רי' סוג6 ולע סע, ו3 .( ע"ג )גיעין סלחנו עינפ'
 נסיות יסלסל פ5י דל6 6פ"נ מיינ רי3יח על 6נל  וכו'יסוסע
 נסך ?ישו נ כד5ער יזיל ער53 נתר רגוי גרי3יס לגויטרנ
 ותוי נסם רינית סמירת לקו רעעיקר5 סרי סכ* :( מיי)ר'

 סוסייך מל6 31ל73 רסכיס וגייגס5 )ט( ביותר חפיליסכקונס
 כקוזק, מסוג 7סו6 לסווקיף יכול סיס כך רכל ענוי לויס סקרעל

 מסיס עעס יותר סגוי ינית כ%'6 כעס ויסיע סכיםרל*
 61י1 סעעין DS"3 "ין עסקיו שטול SD יניסו ויטולעו5י6
 )כתוגות כ7*ער מס עונ7מ עועים מסד עשי לוער גיווןסעעון

ע"ט
 ת ו ה גה

 ; מנועם לה 5"ל קולי )ק( ; גו' 16 6סליס ג37ריס למעון 5"ל 161לי י שי' ל"י )5( : למגילו הקוער )פ( : י6ז 5"למ

 )ם( : 7נליו ג"פ"
~ff, 

 : פי' ע"י ן"רע76יניד6 נק35ות 3סכ"י )ג( : לנ* )נ( : 1"עיו )6(5"ל - וכשעון 5"ל )ח( : ס6יגי
 ועוסעת; 3מיגוי תמ"" ק" ג"ליכות )ש(מוכ"ת : ססלעון 0(י"ל : קיריתי 5"ל 0("1לי : ממס 5"ל "ולי )ה( : ל"  5"ל'(

 ; "הע* וסוי 5"ל)9(
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 ברוך ברמהר"מ
 נעל blh סו65ס ע5עך 3סניל נוער 6מה פסיענת 1ל6ויסוג ס51י* כפה יס3פ מסמו ככסי ע5 סו65ומ העו5י6 :(פרט
 6ער ופור סוי6 לסלים* קנין שיכין 6ין סעו ו37ריסנצען
 עמגס -( 6ער 7"ס . ג"פ נ"ע גמוק' ועי' - 5"7 7')3"ע
 תולת עליו 6ין לקונן סנים וכתריס . כסו56 5סיומ מגסמועל
 קייעי לר6יס דלקו יזו כמב עליו כה51י6 5עי0וי ע7'ס גל"מטל
bsb0מער כעו 3סעמפרעון ומ31ע סוור 076 וצין מליס לסוי 

 hntSb 6ער נכער עגם *גי סייג 6על ס6פי' קייעידלר6ייס
 3פ' כדעפ' ל6 ירו כתב פליו סו5י6 עמוס 6כל דמטרעילס*
 ךר6יס למטר לל"ו ס7יוטוח מעלי סכי כ"מ :( bffp )7'סנום6
 י3 נעי .( ו' 7' ל"ע : 6סץ 6ני דמ"ק פ"ק סתסונס,6ת פי' נרד* 6ג3 : ע3י7י 7לסכי 6סני סלים לעיסוי ע"עעני7י
 עוגרז ומסמי 3גזלגוס' 5י ני( טסדת סמת' עד וכו' 6י מקפםזיל6

 : סילכמ6 ושכי קס7י גל6)כ(

 מהמימן
 ע5י*0 סעננש רהלכתא 6עף( 6ני ,נ"ע)פ8ק

 קנסלחזירו

 קנס 7ל6ק"ל לי וכס 6על ול* לי מנס 67עלועם:מיגו
 ;מען דרג לע"ג ופר"ס לסגלי' געי זכי לגססן ווכי עינוועיסו
 סריגן 60 שירו קגס ל6 5סנילו ע5י6ס שעננים קנוי ס670ולנ
 סתם ופיד תגירו זכי  פלכך ייכסו ילקו סכנר לסנירו וכסןפיס פילי  דססס ממלקים וים גסו רס7לי פ( לקט )7' ניקםנעוף

 זכס ולז לו ממכס לי מכס י6פר עתני' פוקי סוירו קגסלי
 : געי )כ(ומרמי

 מרמימן
 ob ס"ס 'יי ופםק)י(

 ל
Dh3 7י6ינז ל5י 

 6ער וסוג וקג6ק מחק וממעון נמלק והרייס 31יגך תיגיאומס
 לגפסי' 7זכי רעינו לר63 ו6סי' ייסלקו )3י( )ג( tnupלעשי
 י -לסנרים גוניזרי

 ורמיי
 ען לירד יכול פנעיי"ס כי7יס )ס(

 דעיס לו וקין )ע( ססדנר 3עקוס 6נל יעוסו גס ויובסמסעור
 קורס עיד סדעיס *סר לחזור פיכוין כנרוי 06 ו67י יזכסלווה.
 וגין כך נין oh 6גל כדנריו לעיות יסכן העיכר לו חן מ)ע(
 ל6 ונס גסנס זס 7סו"ל קכס % למסריג( ייעכיר סטיכי ילךכך
 לקנות 3מי' נמר05 ס6ס 61עת קדיס פירות ע5 וכוסיןספר

 6ין סללו 7נליס כל 6ין oh 36ל ~IDIS גי' סויף3יגיסס
 : פיזכישכ"ל

 מזסי'

)י,מייא"
 זיא"5! ק"ל),""י(

 סייד ולטלס 6סר 63 ו6ס סרנים רתוח 7431י מיעטנו )5(גלל
 עקלת רגיל וסך )ק( 6מר נכיס 6ו ברס"ר 6גל לולססינ
 : )ר( ס6וער ס' 3קייוסין סי' סם6ר עp~fl 15 5פיקה

מחמימן
 קוטריס 56לו גמ6כקיו ימינןאיייכתב)ס(

 *סריסי עסזיר סעעון וסיסתורסים
 ול(כוה  לקלוס רולס לכי  רקונו ו85ל  מסורסלקגומ
 הים כסל, וקזוס ממעון וסלך לי זכס נימי כינס

 כקוק זה דין סקנס עם לסמים רצונן מונע ועסתנ3ימו
 47 )נ"עעעמני'

 61על הוו5י6ס 9Db ליין צוחן ו06 ( י"ל.
 וסו סנכימו עס ר6ו3ן זכס 0"נ לו וכמה מזי ליזכתס

 וקין וספור מיסר יעמית עמוס עי5ר6 7נר 7יכ6 ל"77ייניגן
 6יקווי:ן מדי לי יוכתר וסו לקגומ זחי לי' עימריי לbW576 0כ* 6נל ואעות קגין מסיין כסס שין ע5י"ס 7ם6גי )ח(ג"5
 י( ע"נ )יף כע"ז פ"נ 6קקיגן וחי ומניעו חסריו סרךוסו6
 ופועליו ספליו עמך :( פ"ס )47 סספיגס 6מ מעוכרוס'

 לPDD 6 ל6 דעמי' סיכך מקק עז וכוי ביתו לתוךומכניסן
 0ססיגס 6ה 50וכר 3ס' 67עי ותו קגס ל6 )6( 7עפי0פעכ6
 ווסמע קגס מעוכר -עליו סקי3ל כיון לוקס נרמוח .( מ"0)רף
 ים גמררס סריסך עגי ועמוס קגס ל6 גיליו קיגל סל"3עו7
 ג7ו5 ליום ים oh 6גל - 6מר נעקום לקגומ יכ51 הסנ37ר
 מעטפך עגי עסוס 03 6ין ונ5י6: 16 לסכות לו עלוימקין

 ק"מ:( 7ף )3"ע 16ורי:ן ויכוחי' לחנירו ס6וער ימ' )נ(כסררם
 ל6 7ם, לסה61 דעי ול6 יי5ר6 דגר 7ינ6 עסוס 03 5יסעסגס
 סדג ריקת על6 סרג ען ס7ג עלוזח ערחיקין :( כ"* )רףמסור
 )מס( כו' ענו6ס נר ולסקי קייר6 ריסנו זנים ס6ניומסיק

 עזנגיגן 6י קערו י6י כספק חליי 7סכ6 )ג( 7כסניגןועטעע6
 כיון קגס ל6 ל0 )וסקנס )ד( עזנ:יכן לבידך ססולסל60י
 ל6 וניחו ע"נ( דף )ע"ז r~D 3עפנ' כר6יתPpp 6דל*
 סכי 6סיי כיחו לחיך וסליקן פרקן 7קתגי ותו עקגיןעדיף

 : כליום oa זכ0 ל6 קגס ול6 כיון )0( קנסל6

 מטסימן

 . D'ltpO י:לןנ: ען6: י"ני( י4 )3"ע לןוק"מא

 - רקגס עיי' וסטן 6סל ונ* לק:ות 7נל סוסריס מן 06ס"ס
 ין יקייע* : qDb'3b ד3"ע p#D . לעיל כרפי' לי גסיר6ול5
 rnh מיינ נין י"ג.( ד4 נמס גסתן דלג עסע" 67על זניךכלכ
 כותכין 6ין עלוה נ, מען מרעתי 61ער לו סן 65 3יןלימן

 : מרעיה 57ע6 לווטפכין
ומס
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ג ברוך ברמהר"מ
 ע'מימן

 1D1S גנונן וסיינוסו דין מסק יי כ"3י 06 וה"הני(
 7ועסלסער cr סמן וכו' ונם3ועספרעתי

 גלען ס7יין סטין ממני כימנין ד1ן פסק 6גל לע7ומסגכסנ
 עוע7ין זינין מנעלי ומן כל 5ל6 סיינמי ול,ס (כיתי לוסלוער
 סל6 6יפסר וכבמרעו ע"ג:( )47 יומסין עמרם פ' כד6ית6לפגיו
 בסטר 6כל לו כמכחדו יזע נ6 06 וכים עונו ליטלומם

 והילכח6 )1( ע7יס עלי מוו 6)ור פלוגי 3ר פלוגי 6יךכוח3ין
Dh61 כתג ל6 )ס( כמפרעו נטלו ל'SD י6ססיר 6יסו סוגל 

"GD:bלנוכם? כלכס וכן iDDC~1 נסנעסי כ3ר 6ער 16 פרעתי 
 לדגרי וסעד וסטור סרעתסנע סכגר 37ריו נקעת גסנע3ג"ר
 )ם3עתי 6ו:ר 6ס ופיסק pnif: a'5D רנ 36ל רי3"ן כרכרימ65תי
 rb גכגע סל6 כפרן סוסזק ו6ס SIJD~. 3ל6 גלען כ3"7כנר
 כפרן סוסוק oh נ"ל וקין ופטור סר6כוגס 3"7 מפועתגפנע
 ליסנע עוד עסין קומו על גפתן וקין לפרוור סיידנערים
 9Db5 כפרן prDlo סג6 )ט(נל6 סכועי 3ל6 תוטל גס3עוסכגגיו
 פ:יס ל1' )וחסלק רינן וכפלן קע6 מנוול נפ' מפסק כעוסנועס(

 : לעיל ק"ג( קי' q'p )ע' ספי'כונו

 ע4ינמיב1ן
 י6ימ בכ"ג גהר סל וגסלילימו ים טל ב,ןפןך דנ"ע()ס"3

 ר' כדקאר סריי' רסע:6 ס.מןגי'
 עגיי 'סו75ק גן I7DWD לן עמוס פ"נ:( דף )נ"עיומגן

oluh) 
 סלכם וכן 191DDS תעמס וכן סג6על עוסלמ ססי6 נסרממטפס
607an~ntb מפקר למסויר סקסל גולו 6ס ונייהד לנ6 תיגס 
 ימסיר ס6ס זען 1DbS מעם עהס סתסס?7 ום6ע"פ הפקר743
 סיונ:ין 6ת"ל כ"ג:( )מס ר3, 67תר לו למסויר ימרו הו6גס
 גים6 6ני7מ6 ל17:6רי ריגן קמור טעם ע6י 67ורייס,ל6ו
 ני( געי עיגי' לי' ע6ני7 דכי לי' כלסדר 36'7ס לעו65לי'

 : מ"3 ע"כ . נסיעגין לי'סס7רין
 6לו סלי ימן גכותל 16 3גל מצא)כ( עבסימן

 עמעמו סל6 מזרו לי' סיקגי כס"נ לעיוור סייך ול6 טפי7ססוך
 לכו על מעלס ול6 תסעון לו לקנוס )ל( סוור י3ר ס6יג1לפי
 7נר ל6 536 כן לבסיי לצירו ס63 נ37ר o)r 656 ל,כלכך
 לעכור ולי סקוכס לקבות  כמכוין ל6 )ע( לכן עוקרםססו6
 רעעסס 71וגע6 לי' ,קני ל6 געי עקיקעי 6גנ ועעלטליסטוכר
 : ליס וגגי ומיעוז bt9h 6תל וסגי וגגי ל6 קיש פני4לע, 67ער קעור( מ' עררם י3"ע פ"3 )ירוסלעי נ6גדסעוקרן
 ענוי )ס( סקנס 63סי מעשה )ג( עגמימן

 לגגו עכסם לעסומ73יל
 גת65 ובח"כ 73יל - 3סוקמ סיירו ליסר6ל ועכרו געלךוסוג
 וסיס 733יל עכועס סיס 3סוז 6ך שמניס נקף כולומסיס
 בליעזר ר' וסטרו שיונסו לדין ותרעו סריס ר3 מוןסוס

 ירע יל6 כיון מנוי ען סקכס יסרבל כו וכס סל6 6על כילעין
 : ל"מ וסורס )ע( סכמנמי עשייה כסף לקנוח גמכוון1ל6

 עדביבמן
 סלע לי מן יקער Sb עםלע 3טל להיכן ffs~) י4 ג"פ)ס"3

 דין וכן נ"ר נפזי טתלס נ"ר oa ים eh פיכס  רוטליותץ סל 3על כמועל סכרו לו נותן6ל6
 3סוע6 סגקי6ין נ, ע"פ 6ל, סלוקה מלוקתן 6יןסוחפין
 וסיקול ססר6 7לנכעונך6

 hS עותסין וע"ד )סס( ג.ול"
 סילק 06 ,קני רני' מכחן )פ( ולקיתי תייועות אפי' "ל36עי

 לסיות יכיל סיס סל6 תפני .ג"7 )5( עןעת םכ6 פרנעעי6רקונן
 ורקונן )ק( לעכנ ת5י דסעעון אע"ג גתייקרס וסוג עעוחכל*
 כלין סלCD17 6 מע"נ DDh7 "DDih'7 67'סו לעכב ע5יל6

 )ר( בסוס מלק מל6 כר6ו3ן סוסיו obt נ"ר נפג' סל"מסלק
 סלו ריוס ועמל כתרוס כ6ל1 לי' 7סוי לנינו 37ליוג'ר6ין

 : לעעות 610 סקריך 7ומקעפני
 סמי ShlnD 6תר י3יס71ס אמר ל"ט.( )3"מ )ס( עהכמי'

 כו' לקפול קעס וסגיםסגסגת
 עולידין ולס"מ יקום 6סטרופוס ותעעידין לנכסיו יול7ין3"7
 ל6 כ7קנגי 6פערופוס לעולס 6סערומום ולוקים לגכסיוקל31

 oh 6כל למס לע5י6 עולסין נ"7 6ין מ"עוקתיגן
 פ"נ( )קגסדרין וכירוסלתי לעמות יכולים 3"7 6ין עע5עוע651
 מגע 6געליר וייגס )ח( *ותו ובנין רן גלול גסןגלמיגן
 עסעע . 6חעוס6 - גסנע 61נטלר סנועס נ6( סגמלסע5עך
 3נ' )3( רין ס3על ליסכע 7יכול סיכה 6גטלר לעזותסיכול

 ל6ו3ן 36יי 6ער י74.( דץ כמנ"ע ס"ק שלק וס6ס7יוטות
 עלי עיניי דעמקין עד וכוי כהמריות סל6 לטעעון סרסמעכל
 לסעעין 7ליסוי לי נימה 7ל6 ד6ער 67ערי b)tbS וכן סדר7יךי

 סיין כנון 7עיירי טעין bS ל6וסכי ס6 עליועסעעסערועומ
 6"נ סכמ3מי עעעס טוען k~Dh1 6נטלר סיעגי:ו לפגינוממעין
 לפוסלם י6ו3ו ורוק לסונעון ול6 לרתוכן קרו3יס ססעדיסכגון
 3על וליס;כ כע"כ לטעון לועס ולסכי 73נר גורע ססו6עפגי

 : 6מר נקים כן bD'1 עםדין
 ל3קל6 ועקרים לימעי מוראלסו יופיי היתעי 6סטלוסיס ע"3:( 3ג"ע ההרך* )מ"נ( עךםי'
 סיכי מפ* 3ל רעי 6ער ועימ לעיכל וסיני כיכי )נ( סוהול6
 ירפ דל*סוס )ס( עסתכם )ר( לנקרי ניטי עסיסי'לנקר, *סר מליס זיל  ל*פטרוסס לי'  גיע6 7יג6 לסקי ךייכיגויידו
 לס3יוו סעפ9יד בקרס  סרין  וכן )ו( ניול 3סר דטי 93ריוטסלס
 לו פסיס לסלם עסויה פפט 05 וכרקב ניסו על ~פרוגוחנו
 נוס סטטסלקל לסוריטו לו מסיס נכלן  סטו ספמקלקללסוריפ
 תסחו רשוי על מעסקיי יכל  7ףע"3( וקיי"ל)3"ט ,וכלסלינו

 : עפקי7 סו6ובניו
 סי6ל6מין עינגן ואי )ס( 37"3( )פ4ק 13( עזסי'

פגיוקיס
 ת ו ה גה

 )כ(ער7כי כ5"ל: )י(עסדרין וע"ס בכ"י )ט(כ"ס 216 4ל :)ם( יהלכך י"ל )'( י"י ס" י3"ע p"D סתל7כי 0זי,ס 11 מסו' י6סיתלי(
 סם ער7כי )ג( : ול6 5"ל )ע( : למ5ו56"ל )ל( : 6' סי' ו6נייס גוילם ע0לכית י"ג ס' סנע"י 3סיגוי לנ"מ פי' דכ"עפ"3

 פ"ב כמרדכי סונט )פ( : געל7כי וכיה ר"מ לו וסוים 5"ל )ע( : וט"מ כגנך נכ"י )ח( : סס הגע"י 3סי:וי btcn פ"ז*6ראית
 סי' ד43ע ס"נ עלדכי )ס( צ כב"ל ללונן יכנע )ל( : ר316ן 5"ל )ק( : 3ע"ל כ"ס 3"7 נפני סל6 מפירו )5( : רקע סי'י3"ע
 ס31ש )ו( : שיסו 5"ל )ס( : כוי 5"ל )י( : כב"ל לי' )ג( : פ"י ל4י )נ( : לו מל )6( 2 ויעגם 5"ל )ח( :  רע"ורס"ע

 ן r~tpn סי' זב"3 סץנ ער7כי )ס( : פ"נ 5יל )ו( : ר5"3 שי' כנ"ע פ"ננער7כי
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 ברוך ברמהר"מ
 סר51' 3כרג* מייך ולי כ6( ר"מ)ד' ממי' לקיתי כג..( )ר'ענילש'
 עכרן  ספיר )כי  כפו כעול וליסף עעס 3כרנ6ולחת מייךלשיום
 לגזור נהגו ולשכי העיר כפי 1יסיס עעכנ ע5י hsוקיצך

 סדין ען 1ל6 כוסין ידי )ט( מעל ייטונ סל סרססקרעוניס
 קי5תן על להקיע נעיר נכי יים"י1 0 מ' (ODכזפיים"י
 סכל לגזור רם"ין ע5ען על ונ"ל החקגתן 6ח ולעסומכ7לעיל
 1י73לו עעו ויחגו ים"ו סל* ער5וגן סל6 3עייל17רעיסינ6
 על גס )י( יכול נעיר ר3 ים 061העגו

 ס3"
 פליו וסלט לדור

 : תלעיזו )כ( רנו הו* obגזירתו
 סם6לו סיס מ"יי הסייס 3מסונת ראיתי )ל( עתסימן

 לוע" עזקגי מריםוקני
ob געלכן 

 0ן מסד מן סג0 לר"זנן סייסוכ- סרס גזילס והמירוסקסן
 וטסינו דיגו מח שגתת סולע 61ינו לפרסו 1ם31יו5יסימר

 ססותל גדר ג"פ:( )י4 גרטיס 7' פ' 67ער batpD כל'יקיי*ל
  קליך ויין  לגפרי  גילס גזירסס פ"כ ס"ס כול  תוסרעקפנו
 עמ' נתתם גדל 07תס 11 יגייס נ"ל וקין לסתרתס ra'b1עוד
 b~bn י71ע סייחי *נו 9Db1 3יגיסס 36יו גמ65 3101 6דס3כי

 העריגן 71"י "ס6 זס לעכין הרועי* וכן גורר סיימי ל36יכיכס
 3עק5חו וסותר 3טעוס ערו וגעל, נקתס גדל פעכולסכיון
 דפס פל  גוורין סגזירס ספ'לס מלס כסגוורינז 6כל רכולוסומל
  סן כסיספלס bSb  עססילס סלס ופיכס סקסל רעם ופלסעקוס
  סהרסס כפי bSb לעולס גטלס ול6 עועס IDtS סן לגערינסתיר
 דוסקיס  שרנון דללירני נ"ל ופור י ומלנסס נעיר ויסוגוכפי
 לרר לי' סל6 רג* כ"3.( 7' )ג"3 סכ6 כד6ע' 5ו לממילקומם
 כיון bnDD ע6י כהלכח6 7ל6 ל*ק13עי י6סי0 ולא'עוגדי0
 סמסי5ת לועי לגו וים ענירסייסו ל6יטרורי 6מי ניגסוררנגן
 ים 3סעומ נזרו זשס כססתם ?ל" נזרו % סק7עוג'סגוירת

 וקין  כהלכמ6 סל6 מנזרו כיון הניירס לו להמיללכופס73ין
 ותו עבירגזיס לפרור 7ל6 כ67ער לנ13ס קיבתו על למסיערם"ין
1Db163ספינס גרוגרומ קיימי ענסל7עי דיעי רנ )סס( סכ 
 6י סני טוק לל63 כלותק ריס6"ל

 5ולנ"
 לי' ליגקוט סו6 עלכגן

 גס ענין נכל ערגכן ל15לכ6 מקנס סעוסין bnSh וכוזטוקיו
 נפקי ול6 )ע( עגיי0ו סריגן 7ל6 *מדינן לעיל ס'.( )7ףמזק

 לסו כסני)ג(יפר דרב ליפי' ימו פלייסו וקעפככי פס6 בבישמר )סר* לפום עער6 ד6יימי עערויי )7'כ"3( עהני ותו3כלח6
D'hפד סיומייכי  כפיפור ינינו זילו לסו יפר שסריי לסו 

 כל למקבס סכמים רססו hn)h ו"זליסו דידכו למרפידסקילם6
clh;DS מפנין : 

 6סר לייסוד סייסונ נכי נולמיס 06 נ"ל )ם( עםסיטן
')DD6י, וקכגס פסד 

 יכוליי
 לעכר

 טיסול וכפי היומס כסיעור ולסלוימ עלסלות לידס סייסונזני
 וגומגיס סגוס"יס עמוגס עיעופ וכסי' ופס יעכור 6סר עיהימס
 סייך ו6י כ"":( 7' )ט'3 כ67' סעיר עימל נעול עעס יסקונו

 לעכנ יכולין ס"ין 0יכ6 נין עמלק 61ין עעכג ע5י ל6בכרג6
 0עס רינוי סלפי סופם נענור ל65ת לו סיס לוס עולס ערני7ס
 ועלכ6 7')'ר:( נסס יקער לס6 71עי רעול סעוסל טליססעעיל

 סנמיס nprn כט' ולעל 6רע6 ליסול סקק6 שיסיגכעכעתן

~D'D

 6ין ויכריס דין לס 7כת3 5ריכ6 ל6 7ק"כיל סו6 פירילסירי " "נ; :קכןוין,נוקו, %:גנ:"מן
 לקם תכן hS עי לנעלי עסיתי רוס גמם ותיע* וכו' 3גככמיךלי
 b~b גילכhS 6 ר3* וכו'6על סיסי* נון ולקם וסור 0"יסען

 כ"ס גכקיס ס6ר (DIDD' "יליע' ע"י לעגנופי ס17מ ג'63ותן
 bSb ו3עיחה כגירוסין עיניך גמת לס 67ער ייגס לי'רמוי*
 נגכסי מעכרו 61סס 6יס 6עיער עלוגוסיפר גכקילעעועי
 7ונין6יסו כגון 67עיער 6ימער כי כלוס bS עסו ל,עלוג
 6י0ו 67תי ועתם 6יסי 7זנגי נעי 6י וממק" 6יהי 7"תי*ופית
 מרוייסו וניגז "בל חג'ג" נר 'וקי כב' bDtb כתק:מועפיק
hn5DSכרמר5יגן כ6עיער וסלכת6 ל6 ל7י7י' 6יסי ונגה 6"ג 
 ו:לוגו6עיער נכסי לעעוטי נעולם ג'-( )ntDyb1 bn~b '7)פ(
9Db7'5ס.( 7' )כסונו' תגן גנוי מסיס עי ונת"ס וכו' מלעזר כל 
 וכו' כלוס )5( ערוך לי 6ין ו7נריס זין ללוקס סר6סוג0וכתנם
 לגעלי, עסיתי רוס וחיע6גסס וסרכיין עימס כסקגוותרייגן
 נכחי ושיגסו 7י07 סכמי נין ס"ס מס( )כב*pts~ 3 ר3וכחד
 ס"ים ען לקם ob לכחונס  7עסענדי נעל נכסי וגין חרול5"ן
 רום גסם סת6ער b'o יכולם 3כולסו ס*סס ען ולקםומור
 גככזיס לס סנסלו ס6סס סי 31סוף סלכם וכן לנעליעסיסי
  לקסתו 6רס יקער ל6 רסנן סhSh 6 :( פ* ד' )כת31ותנרקיע
 6מר6ין גכקייך )ק( כל hSb ססולסן על ליך עוגסס כתונתךהלי

 0חס ופרם"י וכוי עסין ע5י ל6 לזנוני געי 67י 0"גלכת31חיך
 0"ע וכו' ס6סס ען ולקם ומור הפיס מן פקס 7ח:ן7ה6
 7ס6 סי6 וסנגל ל6 גכסיס 3מ6ר 36ל כ7לעיל סרות ג'נפוחן
 ולסריס "י03 סי' 7סוס כ"ט גכתיס ס6ל לעעוסי hSh לעיל"על
 9DhS 36ל וחמגרם l~Shnn סל6 ומן כל קייעס 7סעכירסתירן

 רוח גסמ סת6ער עטפם סמכירס סי6 תנסל ומיומיןשלענות
 ססקנל  )ר( ' בפ דיהר סש 9סיי ושי  3כסו3מס  וסג3ס לנפליעסיתי
 וכו' פחלס  תפלס ריי לבפלס ~Cb)k נסצלמ  לכמובשסספון
 כחונתם ):וכרומ 6תרינן געי .( י"ג )17 סגסטתמה נערסונפ'
 לנעלס טסי וזוכר )ם( וסיבי 7יכלין כגין כמ31מ לט יםלכעלה
t'hSnרוח גסת לעיער ע5י וס6 נעלס ס5 קנין אסרי נכרי 
 הסוב )6( סל )ת( ס0גוף י3ל סכל ונ"ל נתרוינו לבעליעסימי
 013 סדין ען סלה מסום 737 ועקכה עוגלם 16 עוסלומ6ו
obלס )3(. סוים ל6 ל6מ? 6ו לו עלהקגות ריגעל כגנח  עקלנת 

 לס ד16סי4 ע6י h)D ול6 לי' ר0געלח ג7וניh)D 6 1ל66י3ס
 מטר עכס גכקיו פל לס מיס 3עלע6 סיע3ו7 36לע7ילי'
 שערו זס על קיים ס0גוף כיון עכס ע5עס סעסלקתכתופס
 סלילו ונעיתס בנירומין נתח עיגיך לס סי6ער 6י3ס לי'7סו1
 הלי )כסיס לקנל )ג( עוד כיני ים ערו3ס זען יסדגסיס
 67ערו )7( מסרי מ7פ . t)p.ns 6ג6 העתיד 7קג6י לססיע73
 וע"כ לבעלי עסיתי רוס )ס( גסת 6עריז ל6 עלוגככסי
 לסס3יל ים ?כחונט מו3 3גו4 ס"נ עכסה 63 סוסספפס
 ולאל. ס,קה לו 6ין 0ע5רי קולס פ"נ )ו( לגניל כ7סי'סעעס

 מווקיס 6רנע לו I'hg כל סעורי מולס דעי מזקס0יכי לוים
מלון

 ת ו ה גה
 : מקיש  סי' פ"3 3"3 בעליכי סוכ06 11 ממו' רוסית )ל( : ס"ק ר3ו מחיכת "ו . וסו6 5"ל )כ( : לנזור  )י(5"ל : lfsff5)ס(
 רי6 וט" 61" 61" כתונ נכדי )ט( : 5'ל"סתו )ע( : מקי"ט עי' סס עריכי )ס( . עימלן לי' יעלו 5"ל )ג( כקו: כר%זק

 :  ס"כרסו6 קולי )6( : םל0 5"ל )ח( : עוכרת 5"ל )ם( : פ"נ 7' המונל 5"ל )ר( : גכקי )קז5ול : ס"מה61 )5( : 6יע616י3עימ
 י מ"6 נחג" סו* זסייך 37"כ  ע"ש"סף עילגי עסוק היינו פ"נ ולסוס סו* שמ"ע ענין )ו( : ומ"ח לית6 בכ"י )ה( : קערו 5'ל )7( : לקגומ 5"ל )ג( : ל" 5"5)ו(
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ר ברור כרמהר"מ
 tr'b הזקה לו יט ס5ורימ סלון סיקס לו 6'ן הע5ריממלון
 נמוכה לכגק יכול olb סל רכסו ס"ין כל סע5לימ חלוןסו6

 מוקרי; זו סרי)ז(

 נמיסן סיו 7מעטז מי"'" "ירע )ס(ךכמע7טה כשלשלמ"
 לקונן ופממ זס 6נ3 'ה תקויגיןן

 לסגגיס מעעון נ6 יעתס 'ומכיס יעים סעעון סל גגו עלמלון
 יסר ע5ר קורס  לו ים 31ר"וגן רקונן סל חלונות לקמוסגיחו
 לטוגו וזה ליניתן זרנה לרפת רנני לפגי הדין ר"נ"ןומו"ל
 ופס  ויפרמס )ט( מעתי  3מי רנ1מי DS:* נסלכס רן,סגי
 וללורי סזקס לו r'h ספסלי .  l?SD  סלו לי(  יוריכי סרסכגיסי
 סולרי סלונומ ספומפ  רקונן פי' סיס  לוים

 לו ים כי לקורס  פוססו ופיכו  שסכין סללמלרו
~g'fi מלר 

 ללר 13 ולר6ומ לטקוף פייר למפייס ספותפ ילקיסר
D~rnכויר לסיפים  ספותם כי סרקי( לו 6ין עערג ל75 "ו  
 ש1תסו.היגו

 וקמרי  נו ו3נ16ת למקז? סיקס גסכם 6ל"
 קיגלוסקימחו

 ולסכי.
 לוס  סיפוך 6על יעלי סרק" לו 6ין

 מזיק 3י סיס 630 עמיי עלפוממו גניכנתי 1ל6 עהלתיםל6
 ובטפם הפילי 3כל  עממתם 6כי ממום טהו6 סנסעסר6יס

 6"י 5ל גמלון כי ועכלן עכלן  סמלון 53ידי %סס%ם יניפחיסתו
  לקוכן פוממ obl סו6 ססי ל6 נס:סוזס וזז nDh סיסיפיג עמ5ייי ימ"חים סמי ויעי סחלוו סככגד 3ס5ר ילקלרפוס
 פיכנו ון6  מהכין 30 לסיירו נו רכסו לסוני, סיכול לוריסלון
 לגורי מ5ירו פתמע'ם פרפו מסרי סזיס סוי נידו פיס:ול6
 סיס פהקנים ועסקיו לססחעם יכול מנול ססו6 סנסעסיפ'פ סס5י נכל ו~6ומ לקמו ליו5י6 יכול סחרי פסוס סמוי3טעס
 זס נזרי יספן לסוס 5ו וזחן עמל תימס דל, כיון לממומלו

 סינלו ~מעעיס פוססו וטעעיס לתורס ול6 תויר לתסעיסמעטוי
 לעט: :":"על h5'h גר' .(4;:ר6 גפ מליגי)7' גולי)כ(ןסלון

 לעעלס מזקס סוי6 ביסס 63 ו6ס כדפי' רמיה סיזק 13 יםמהרי
 יפלס 6"כ 6ל6  13 ו3ר16ת לפתומ חסעיסו גס סחין ,עותע7'

 עליו 3עכנ יכוץ שין מזקס לו 6'ן כסילס 16נעעלות
  'b~D לי  והמקפת ר6יה לגסניל סע5רי כחלון כסויעלפותמו
 ל6  וזה כסגה זה 3י' וסוס 3ס5ר עתסעיסו 6יתו עוגע61ינו
 סזקס לו 6ין נעי ,פיס יר' cSDn5 יער יילד ול'ססר
 י?רמ ל* rDb רייס נסנין מסתיסתי' ניסי רלי כיוןכרשיר

 יכול לע:כי ריS~h 06 :5 פיכנו ולש סמק ולסכי יפלסולי
 כמלירי ותללם וסלקם רפרסימ ויענין S~h7 פלפזוסלפכנו
 67. )3( 3עמג., דאגן  לורי ייוסלון ותפסידי  התטפיסיותעוב

 לן לס כדעיקי לועות ע7' לעטם מזקסלו

 ויל"
 שילק ורן

 "מות פי' לעסה מזקס לו י6ין געהכי' להגן נעי לעקלימנן
 לעטס 0הי כל "פ" )ג( סעור קרעי 6ייריועל" געי)ע(
 נו ולל6ימ לסניץ ת0עיסתי' דנית* רון עיירי געי n~whפי'
 עתסעיס 11גוגע1 סמלון סכננ7 סעעין סל גמ5ירו סערנכל

rmb36יכ6 וסט לו פחסו קורס טל ססלין לגערי פקוס pr'~ 
 רעי ול6 )ס( עימס וערל, לעסומ לי' וסוס עקוי "וסור6"
 טק'פמו יסרי 7סתס  לחסעיס 6ל6 לקורה ט6יגו סדרילמלון
 סינור נסעם פסלון סכ:נד כסקוס לססחוום ויכולקוגלו

 למעלט סהו6 קורס סל סלון 6גלכרפר"
 לו hD'1 6עומ פי' לעעלס ססו6 15רי כמלין דינו n1Dhתר
 לסעעון עו:עו 6ין יס6 6יל, יר' זל, זיל, לל' fsמזקס

 DID'S )ע( 7ל6 גמ5רווולהסחעם
~SDt1 

 כו nifins גם3.ל
 סל מלין וכ"מ עיסס ל6 ולסכי ר6י' סירק כקןוקין
 ובין תסעיס עליו bD'1 סעעון סל תגנו לעעלס bl~Dר5ו3ן
 נם3יל ל, לעמות סזעין )ע( ס" סל6 ר,י' סיזקבו

pr'~67פי' תסעיס סיזק נסניל ל6 ר6יה סל 
 לממות סעעון 63 סי' ob רס6 לר6וכן aprn לו "'ן 6יל6לח
 עדת 5ל כופ'ן זס וכגון מסי ל6 תה )מגס רזם יכו: היםל6

D17D. ט לעד יסג6 מורמכס ומלוס וסלועכם 

 : נ"ע מרי לאבא מינשנורק חכם* תשוכתוזו
 עם ננימו לפולס שמליס מלונות גס ללשונן סיס סיערתטה

 לו ייט r:nh עי' לעטה 6טי' מזקס לו 6ין סת5לי מלוןופי' - יותר "1רס לי G'D לו DIW'( סטין זס גס מ"עבכך
 6100 חסתיסו קגיע6 ולS'ht,~ 6 עיסו לעמוק ויכול ho"כיזק
 סוקס לו 6ין ערשי ססו6 לתמעיס 6ל6 ל16רה עסוי ושיגוקען
 6ו סיום סו6 עריי סלט ס6ערמי n1DDS  מסמי ל6 קיערד'כיל
לעמל

~irD' 
 זען לקובעו סריס 7עחי' יגלי גלול ססו6 קולי וסל

 לפיכך תימס ול6 נר6ייחו לו p'r)?D ע7' למטס h1C1ערונס
 סיזק 67י! )תסוס )5( יכול ט6יגו נסכיל הטכס ושין לייס

 תיר' וחיע רו"ס סי, סניו ונ"ע )ק( ריסו להו5י6ריייי(
 קטן Db" ל6יי' ~'pr נו סיס וכוי עלגן לו יס 06 7,עליסורס
 סיזק נו 6ין סקס ססרסנ"ס כתו קניעימ עסיס 6ל6 סעעסו6ין
 יסלק תלנן ייי על הו6 דקנופ גסי יסורס דל' פפע6 ע"יל6י"
 מזקס לו 6ין קתות תר' לעעלס סו6 06 סע5רי )ל( סלון"פי'
 עלתעלן סמלוגות ככ:( יי )נ"צ ועוד ר6יי' סיזק יליןהווניל
 לטסו הכגיס שיגו למס וסל6 כו'ויל6ס יעעוי ~fis כדי פלעעלס עלם ותג: 6עומ 7' וסכ:ג7ןועלעטן

  נניתו עועד 6ל6 נמליי
 סעו6ל ס6על ועם סיזק סל ר6ייס ביי ומסיג סמלון כגגהולוקח
 epn7 שעות עדי לעעה סייגו סזקס חוי ססו6 כל Db"לבולס
D'Dpr'~ לעעל0 6נל לקורס מהא קנוע ח0עים והוך רשייה 
 למעלס 67תל בורי כסלין סו6 סרי קנוע כמטפיס גהי קתותע7'
 חלונו פתומ הננ מעל סכ6 ס6ערח ועס סזקס לו 6ין שעותעי'

 ידענו לסט ססעיס לי' דלית סו6יל כליס לסעעון p'rn היסל"
 :( הי 7' )סם כנון ננגין סי~ק רו6יס טנגו 6ע'ססמנרחו
 גנן על עמסעטין וסיו סיין סי' סגנומיסן כמניל ל"לוכיי וו" וכו' עעקס פוסס זס מלכיס לסית 5ייי עטני גתיםפגי
 . כן :ר6ס ס7נר כננין ווסתעם'ן לעיר כגי 6ין סוס כזען36ל
 גל' יימק - סנלתיגו על לקעוך ים ob יויעין 6גו 6ין6נ5

 : י61ל כל' תסס .עריכי

 : זקיני לרני' נתן ברי משולם רבינו תשוכתוזו

 יפפך נרוך נו סמוי 6נ"ן רני' ס6מט יתום דולאין
 בריך 6ך ססנורס כל וכעיני בעיני כל' פירוטךיכל

לרשות
 ת ו ה נה

fr,(עכרן יומר .ן8ל : )וע"ס ככ"יועפרסס )פ( : קי'תק:'ו פ"נ 3תרזכי3"3 כסליעות סו63ה זו חסונם )מ : 
 נעתניתין גפייתנן סעדלי האן 6יל6 זיל6ול' רו לח כיעוקי כת31 נסכ"י )ע( : ייס )ל(5"ל וגמלון.: 5"ל )כ( : חגן 5*3)י(
 לטעעין )פ(5"ל - יסרס 5"ל )ע( . מזקס סוי sff5 )ק( ולארס. "ל )ג( סו6(פ"ס: 1כפ1ל . עכ"ל כו' גפי ע7*6 לעפ' מזקס לודפן

 : סבולי 5'ל )ר( - מסרי 5*ל )ק( : וכב"ל ר6ייי סיזק 6'ן סכי DIDn לאסו לסו5י6 יכול עסוים הו6 ושולי הו6 ע"ס)5(
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 ברור ברמהר"מ
nlb1Soh 71עי רקונן 13 (5ס כ3ר לסנניס עסוי ל6 הניס 
 מליגה 3ס7ס 67תרי h1'b !( י"ז )י' ימפזל % דפילסהי6
 לסריגן frs דעיוולכינ6 וסעפי 1D'D 7"ס לסדומ )ם(עמויס
 סכ6 וכן לסרמ.ק קריך סגינו טון כסי63 סומך יכפיןוכיון

 סיס סגן ו6ס ויזיק י6פיל סל6 לסרסיק גריך מדירוכמינניה
 ;ר6ס ווו"ונ ? ןי;ך וגס לבערי פירוסך עתקיים rb לסנניסעסוי
 ו6דוניכו מחלון לגעל ח,קס לו וקין למבניה עמוי סכיםלגו
 ,,qp גתן- גר' עסלס י עמס נעיניך וסגל' ס6לקיס כעלקךמכס

 : תסלם 3ר' גתן . לליחו3ר'
 ודרך קנרו שינוכר רננן תנו ק':( ד' )נ"נ )פ"ר( )מ( פבסי'

 עקום מספרו ניחקנרו
 פנס עמוס נע"כ קותו יקוניין עספמחו 3גי 63יןשעונדו
 ,עריגן :( ג"3 די )פכורות לגמלם פכור ים וכסיףתספממו
 סעוסיס ונום3וח וס3ע עעע7וח מ3ע - ועס7לי דעירסקיל
 ספ6 3ר דרוזי ג6חחיס כ7הז.' לעסומ םנסגו בפקוס מלוילעת
 ר3, 6ו:ל עוסנות ווי עעעדות ו' לס דע3י7 :( מס)3"ג
 וסכך סגהגו בפקוס bSb עוסין l'bD ני.6 געיטעם

 ; כסיגל6

 . מגסי'
 מלכס למידין אין פר( 7"ס נרמכ"ס D"SI : ק"ל י' )3"3)פ"מ(

 עסגס עפיל6
 וס"נ כנריימ6 )6( סלכס ננריימ* 16 נעסגס סמגוי סיכ6וכו'

 ועמס. עעסס :( ט' ד ):7ס 7גי7סp~D7 נססו* 33( 33ריית6 סכתנ עעמה עפי ל6 דגידס מ"קלקרינן
 6ליע~ל לי כ37לי רי

 בקרוסין פ"3 וכן וכוי סעתס רייס עוגוס נ' עלים מעגלו "מסכל
 וסו5יכו וכוי המיות 3' וגסס גם'ס גב' עעסס ( ב גן)7'

 פקק 6ו נוועסס 36ל עכולר קינו כי עליו ל7ק7קס5עור6יס
 לעסות לעדין r'h1 עלים קעכיגן ס6עור6'ס עליו סדק7קוסלכס
 737 סל טעעו לו ויבלס לעעמה סלכס ר3ו לו סי6ער עדעעסה

 6ועריס 6ין כי6ער hnSnS עלמך עדעינן ל6ו3טליפומ
 ב לוו לועס יו3טריפומ

 סים סעעוןם3ידו6ו סס71ס ונרע שכיב נפ"ע( . פדמ"
 סו7*מו הו6 )נ( סלוגי3יד

 רסני .67ויי -( קע"ט 7' )ג"כ גיול6 67יחור כעונ67סו67ס
 ל3ותיגו הורו וכן יגרסו 6יגו ו6סי' ערע סכיי 3עמגמ גמיליתין נירוסה ליחגה נל עלי ל3 וקג6ס גינסו ערי 377 לנ, ספידזוני

 סכחכ ס,לסק כיצרי עורס מיה 6לי' לא' 6ךס53רפמ
OD~33רי' ערי ר3 כנון גר סל יורמו ד3עתגה ג16ן ס6י ל 

דביקות
 שחגה bD'h הירוסס 67יח6 מכעיס r:r 11Db על גיורי

 כולן יירם ימפון )7( יקנס יזכה :( קעת 7' )כ"3כד6ונר
 כעסגת ליתי' לנר 3ן כנון הירוסס ליתי' 61י הן עתנסלמון
 ליורסו רמוי סיגינו לעי 7יסי3 גר פנל 6ניו סל עלעסכינ
 'Sb9G סל כעז יעי וכעסילין ככתיתין סכ"ע 37יי לנכריכגון

 : מתגה עתנמו לגר נמן ofiוכן

 מחעמ סע15ה שכ"מ .( קעמ ז' )נ"3 .( )פ"ס . פהמי'
 כקנין Db" 3נרי6 דליתי' Db"1 כבעירה קונס לפלוגיסלו6חי ובעיעימס

 67ער כירוסס כוים סכ"ע 7עמנח קרקע 6גנ ל, 06 קוגס6יגו
 qb סלו6חו גיקגית וסילכך יושה ויורם סו6יל פט6ר3

 :63עירס
  ע"כ שין בניטור ר3י' עעורי וקיבלתי )ס( . פוסי'

 36ל יסרבל סל 3הלו,תודמ"ע
 1ל6 7עתי' tY)np ל6 סו6 7נל 6סליפיסס 6"י סל3סקסות

 ~Dh" סן3ר 3עיכי וקרור עלע סנינ נעשת אפי'קני
 סקסת כעו ל" יסויף יסרבל 3יי ממכון לגוי ים6ס

 :( ל6 )די DD~, כל 3מ' כד6ית6 מסכון קני ל6 עגיי7יסר6ל
bSi,5דקס תסיס ולך 3יס קליג : 

 וימנע nDID' 67ימ' הסוס 67י )י( (קגי אמק )י( ב!זכמי'
 סו6 יורם 67סכי ומקיל יורסיןכנועות

 גסן ס6ס Shtnt ויעים ש( קעו ד' )נ"נ גפען ר3 67ערוסייגו
 געי 7סו* לפסול יכול סיורם סטין לסנירו חוב סעיסכ"ע
 סיכי 36ל היורסיס מנועת נעי יל6 3ס3ועוח וגס )ס(יורם
 6י סס( )נ"3 סיורם לממיל יכול סיורם סיועה יגעי)ט(
 כע"מ ועסיסו תורה כסל 6יגס עד וכי' סכ"ע עחגמ 3סלע66עלמ
 3עגגסת סעו6ל עורס 67וריי'וכן ושטלין ר5ורייי יורסין "חיול6

 ק DU5Db" :גבולו %חעב2נ:ן":מד:21ג

 3ע5ן :( ע6 7' )ס3ועות לקוון 67)נר כוותי' יסללח,ר6יי' הגיי ס6י ור3 )כ( : סילועה רציפך 6סי ר33ר
 פל5 לי  ייסס3פ סבייך S~b ו6ס מדריי על ססל6רעפיק
 עליו נל( לי' רייס סתם ופס ליס  6.ססנע ויל S~hפרעחיך
 סיכ6 סנועס עליו לסמוך יכול ע67וריימ6 נסטר נעורעעון
 לי' *על יעלי כ"ס ל* ד,ורייח' סיועה hSb עליו לי'סלית

D)nD'b6סיכ"ט לב נר דער עליס יפל'נ ע6ן רכסיו ליולסי 
 ה63 .( עם 7' )סס זמנן ס* לי' tcptn 6'כ 7לקען3ססי6
 עסוס וטעע, 3ם3ועס 6ל6 יפרע ל6 ימועיס עגכסילפרע
 6יססנע. וקער טעין סוס קיים לנוסן הום67י

 תיע ליחעי סענינין הות לכוסן לי' טעין ע5י סוי ל676פי' הוי סכי מסוס 7ל6ו לעיוור ע5י עיסו לי' עם3ע ע5י6לע6
 bSb מפרע ל, מכועס כקי גדר נקי פ"ר( )7' הכותבדפ'

 יכול סיין כסקוס לימעי מקבתי רוגן ענוד 3bnSbסכועס
 6פי' 7עסתגע ס61 7סתס עלקען ר6יי' יאין גר' וע"ע .ה36
b19Dקעיטמעיס סו6 6יסתעוטי ד3"ק )ע( פ"ק כר6על ני7יס 
 גיי י3ל לי' גייר נמסרי 6פסיטי 6"ג 5ך יסיננ* לעחרעי;י'

 : כלל לכפכם 6ין י6ורייח6ס3ועס
 פרעי כי לסנריי 67"ל ההוא ע6( 7' )סנועוי )פ"י( )0 קאסי'

 ל6ו3ן ~Db" פרעיןלי
 7לסכי ועקקג6 6חליני קסמי נקפי פרעיס 6זל וסעע.ן)ס(
 כסכי 16ע' ים הלפוק ר3 כמ' ל7מיס 7ל6 וסעעון ל16נן6ער

 יסס7
 ת ו ה גה

 )ס( : נגעי ועגם 'p'fD 5'ל )7( : פליני 5"לסל )נ( : כססה 5"ל )3( : כעדן 5"ל )6( : פ"ו 5"ל )ח( . לנילוס מל)ס(
 סעגךל יסיע פרעמי מלוה טעין 67י 5"ל )0 : סמ'6 ק"ת י' סס.ור36"ו נונר7כי סו63ס וו תסו, ר6מי' )ו( : מחי"ק סי' ס"ט 3"גמלדכי
 כופלי כו' 3סלע6 קערת 6י יג67עריגן סיורם ליסנע קריך לעסול' יכול 7סיורס חיכי 36ל 3ס( : בס 5"ל )מ( : 3ערדכי וכ"מ כויסנועת
 ר16'סיו?ס 7סיכ6 7' א"ק וב"ו ונס" י"ג ס"ק פ"ו ס" סס"ך כמים סעח גני סיורכיס ס3ועח איך 6ין כיורם 77ייו כיוןפי'
 ע"3 פיה כחונומך' עמול אינס 1nSD~I ל3עלהומורס D~DD 3עכגסח 5"ל קולי )י( : דנ6116סרי67ק סג"ג"ד סביה כן ע"וסער ffp' בסי' כע3ו6ר סיורסין לסנועק קריך הי כלוקפ דיגו סוס 6י 36ל סיורסיס ס3ועמ עעככ 6ין סחורם ען ו~כומו לעסוליכול
 ; ח"ז ד4 7נ"ע 5"ל )ע( ' וע"ח עליו עמון מכ"י )ל( : ע' סי' ע"ו 3סכועוח 3קי5ול סר6"ם סני*ס )כ( . נר6ל"ן מושוע'

 : וע"ם גנ"י לימין )ק( . מ"1 5"למ(
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ה ברוך ברמהר"מ
 קסדך 6חו "סו )ע( לי' "עריגן סילכך גנן לימנייסוקהוי

 גסיי לנערו דופגעי5ו לי מגיר" ולדידי לך ל"סדורי;יסייגיגנ
 ל6מעעיגן h)'9Dh bnb ר7יג6 סיוג hSb סיס DSY7DS לסםוסבכו וסלוגי פכוג' 3ס:י 0לעתיך לגעל ג6ען 6י;ו סרי לעי7סיי'עיי חיכי קמן ליתנייסו 6י מרע סניגיסס 11DD ס;6י עכסוסריגי
 כחוג מקמר 3ג5 מסרי ר6י' 6י;ו וזס ל6 קען )ם(ד6ע"ג
 7ק7ק וע71 לעיל סכת3תי כע4ג6ען

 עסתו"
 לסנרי' 67"ל )מס(

 rb~ מלכת* יתנו תרי tDha פרעין לי סרעימכי
 קניי  6ין י"ל  כפשן דר3 לקעיס ימי rir' סני הימליטוכיסרי כבפי פלעיה

 עיניה ~מקלמיגסו עודיח דק" כיון עי עיגי'ק3ילת:חו
 ד6יכ, 1htb סג' ל"ו ס6 7קע71י סעע" וכוי סוי פורע)5(
 כחוג סם'י'ן סוכל ר6יי' ,ינ' 11 נם פקלי;סו bC1 וכסיען bsקס7י
 ט6ווור סי' ורס"י לליל" דילי' גין פרע;סו 51bbib קס7ינקמי
 ם'ק הנקוער ;"ל ויין לפסיגו סספ7יס עדנריו סס סקרעני

 סיס )ק(ויותר סוסזקו עי יסרקו סומ,ק'5ל סי6 ס':(*סרעכו')7'
 געסס ס3ק;ין כתכ מנ"פ ~רני' ניגסו קיטלתי 7עוען גוער;רקס
 ר' כ7*ער עקוייס וליאו כעלעל ר3ליס סוי סול"כס37ר
 והורי . עסלס  יינו פכר  נימש סלבס ז"פ.(  נפי:וסכורי01;ן
 עלי' רגפיק k-bin ו3סס', יתר יגר 1rtD וקער מ"ב ;"ע6ני
hSpר' ק*וגר נסכי ;פסי' ועמע73 נער סו, עסיתן ד6ינס 
 -( 75 )7' ספועליס 6ת מסוכר 3ע'ס גוסי'יוסנן

 ומסו"
 דס'

  סכ*73יעין5לעחיך דייירי פי'  יסרו~ס דגר כך כל "יגוסזס3
 קי S5b קען וניחנייסו סיס )ר(  5ונ7י;מ מלכו ו פלו"פ3פ:י

 1ffD במנועית ו3ירוםלעי עיקר נ"ל וכן עסיענ, קננן6ימגייסו

 נפני 656 לי מחנסו 6ל מן 6"ל נימך לי עגם גרם -( ג'סל'
 "ת6 סלו"פ נסרי לך נחתיו 6"ל לי מנסו ""לסלו"פ

 עונד"
 קעי'

 : וסלוגי פלוגי 3פ;י( )ויעירו )ס( ינ6ו "עלדר'
 ס3סולס סגטנעין כל : ע"ד( )0"ו()מנועות7' )מ( קכסי'

 ו;וס5ין גס3עין ו6ל1 עם5עין 651גסנעין
  פל ומנוכי ססנופס על סמור  וסכ:גרו ומלמכל וסרבלממכיר
 פעע6 נ"י וגפ' וכגער* 3תסגס עפורםין וכולן וכו'פוקקו
 ע"ז )מטעית ו3ירומלעי ' וליטול לנמנע לצנן לסו סקיגו)6(
 תקאו ערו3יס מעסקיו ירי על ס3ימ נכל *עליכן ;עי 6'(הל'

 "ותו 56" לו 6ין יוסי ר' 6ער :( יג"7 7' )ס13עותוגועל. גס3ע עגו זענו פ3ר ס6ס חקנו ס3ימ ולנעל למכירסנו5ס
 סגו ל% . רג 6::ר :( עם )סס - יופי כא' ומלכס 3ל73סיום
h)hסלכס וכן סכרך לך תחחי סכרסיך ;עי קוער יכול מכרמיךי6 לועל מיכזג  עמוך ע7יס גל6 סכיו 36ל נע7יס מסכלו 
oh1סר6יי' עליו עסנירו סעי5י* סק5י5ס עיסקי על 75ין ג6ו 

 מסכיל חקגת6 ;עי עניר ונ7רננן "יזמי לכירי וויןכלרקייוח6
 גיתקוגס otbinn ניעי סיקת דמ3ועת עכבן עיקדקין וים)3(
 לבלגל עסו לסו )ג(ע37עיגן עם:( )רי מילקין 3סוץ נלקייוסו

 לח3יעות מכיל 3ין ווח5קין ויס וכוי סיווגו לוס ח"םע7רננן
 ו"ועריס כקוס 3ייי 5ך *ין קוער והלס נידך לי עגס כגון6מרומ

 : היסף ס3ועמ גיסקגס ;ספן לבמניעי
 ניפוי מנועת נעי וליתני : עו( נ7()ם"ומ3ועותד' קנסי'

 יכי ס3ועס קת;י כיועסגי

 bS' oD13nS לפרוס תיפסלי דלי לסיום כפתיר ר3ר כל יו פססל סרס רפינרי  )ס( ונ"ל -  3עסיי' דקתני סו"  מנועת 3כל5סוי יכלתי ול6 וליכלתי קתגי ל* קעיסמכע 3קומע6 5תיתל67יכ6 נישוי סבועמ 36ל קעימסנע 3מיקו6עיממנע
 מעל ולפ' למסוס 3י7י D'D מע"ס רי3"6 גסס כתוב ר6יחיוכן - גזת עיססלי ל6 מסרס על ענרו תיכן סל6סי מע"מקעיסתנע וגקוספ* לקיים 7עתס הקילס 37סעת ניסוי לסכועתך7ע'
 .( 7, )ד, 7גזק פ"ק עפלסין *גו ויכוות6 קעימתגע7נקוסע6 עילי t11DS %3 ל6 ססחנ, 6ל, ג0סל געי ביעויסנועמ
 מייד כולן על וסחם וכו' קתל כי ועטני 0יי6 7לי ;עיליתני
 וכן *וסיע, ורן b"D ל' לפז תנו דס6 ;זיקין "נות "לנעכה;י
 מתיכם געי  וליחסי .( ע"ב )ד' 7ע"ו מ"ג זו ילך עפרסין6;ו
 6מ" וע"ע מסוג 137 וגס ס;6ס "יקורי קמני כי ואלמגי:ניגס
גל"

 גיד כמ' גנילם לסתיכס תכ" ים" 3טל מגו סג"מ ייסיר
 ו6פ"ס כ6ן לפרם נידי יס וס"נ לסגותו נזקק 0ל6 6ל6?גמם
 סעגר פ3ריין ז"ל רם"י )1( תסוכם וכן נכרינו על נמהוךר11י
 וסייג פסרס לעויין גע;ס סקסכ ;י7וסו וט, גיגול נוילחעל
 ימלמל ממפי מע"פ ימר6נ חט" נעכן נקער מגן סע5ומגכג
56, יסרבל עכלל עפיק ול6 סוי ובק7וסין )ז( '( ע"7 )ח;סרריןהו6

 סנולס עקסל סי73ל )ירוס,' oh "כל סענועם ע5 מוססי
obודיגו ותקפתם מועילו ועת קיסמו סו" סיכן עעהן י5רסוהו 

 :  עיבורסס םסנךילוהו כיון ל5ר4רבוי
 לגזור 631ין שמעסין לינול ססעע קותו ועט )ס( - קדסי'

 61ס"כ לקייס bSe וגס3ע וקפלנ,ילחס
 לעקר סגמנע רביתי כך :"ו "ו גזירחס לקרל )ריך עליוגורו
 נעלקומ מייד 13 סמרו ובילו סו6 לסוך גס3ע ס5יכולזרך

 ענזירח געסר ול6 סרק 3י7ו וכעלס 76יריס כסיס ו5לג67וריית6
 6מ לנטל ;מנע מהרי לגזירתם מנועמו חק7ננס "ע'םסקסל
 11 )וק"ל כ"ע(- )ס3ועוס רתגי6 ימליל ביסרי ולכיולסע5ות
  שכיוו וכוי  דלקות זגוגו על ממיינין סו" פגועת 6יזסהי*(
 עוס3ע זס וע7נל הע5ומ p1DD' לקול סע5וס 6ת לנעלסנסנע
 וקין יקום ל% 6סר ברור .( כ"ו )7נריס נכלל סו" הריועוער
 )סוסה נהימות ע"מ פויס נכרמו סל6 ס3תורס עלוה כללך

 וסמלע71 לוקה וס'לכך לסכועתו קרעו סר6סוגיס ומנועםל"ז:(
 ספ15ס 6מ לנעל ;ס3ע .( כן 7' ממנועות לתגי% כדגריעוכימ
 סו6 מגועת rt'h פסיגו סערי עסגס 73כר וסועספעור
 נעקל" "CDIDI 4  מלהרס ,7ו;ס)ט(

 ס' יניס לי כי  דכס3
ס'

 רי (OD שוסו D'p)nl יומו  סלקים נ"ר סי ילקס ולש סוי
 סו, סלי 3"7 לדולקות ;יתן ל6 גו סתרו ל6 ו6ס -(ג"6
 . לפו% ליס3ע סס(יד על לסלקומו ולקוי ינקס ל6נכלל
 גמי' סללו דוריס עקלת על דעתי כחרתי סעס3רועי

 : וכ"ה"לף

 אלפס רב משערי ביטתי כאושר ושבועות ענייני * קחסי'
 : קצרתיואני

 ספן יגעילמ )י( עסלעין ול* 7נמנעין ר6וריית6שבועה
פירו

 ת ו ה נה
 סו3,,3עריכימ3ועות סתמו' קיץ עי )ק( . פרעון 5"ל )5( - דתסי' 5"ל )פ( סס. ניי"4 וס"ס כוי '1hh 61י DID" ויל י54 י"ס)ע(

 כקן יס 3סכ" )3( וט"ק מכ"י לית' :נ6( b~b r~e )ת( . סו6 וס"ק כמכ"י כ"ס )ס( : וע"ק נכ"י לית6 ).ר( . תסע"06"ומי'
תיגס

""60 
 31ק17סת1: 5אל )זa~(D ) מסנ"ס סי' מגועות 3עליכי סוג6' )1( סס D~hll )יי(עי"3חוק' מ"ז 6י3עי')י(5"ל לקול6ס)נ(5"ל
 ב 3געילמ 5"ל )י( . 5"לסזי*גס )פ( רס"י. 3מס סי6 נס מס עריכי )מ( . סס.ס"ס

)בית(
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 ברוך ברמהחס
 ר6וריית6 סנועס. כעין פסיי ייננן גסנועס וגןתיוו
 כסילת  6ין סייס  כפבופפ פפך Dp'Dn  ים  ותפלין  סוםיפיןכנון
 שא ("2""וין~פיו% : קע6 סנוף כפ' סייג עריס נ"1 1"ס"כ גסנעסמן
 גימטרי' געי יין סכי 6י 7"עי :( ע6 נו' עגלכין כי73עמ'
 מעולס )מנו ועיסו ל" עסקין סהר 6נל יין bp17 ועסעע0ת
 כפר"מ 7"י ססעס יסוקסו לעוס"ל וגר' עסקין סקר עגננלך
 להיפרך לי' הום חשמניי פם6 7דנ תעילתי' מליך קעתי""כ
 תגרך עמל ועעו עיקר מסו* 7נר כ3 ( עד 7' )מס7חער
 מקסים עלגי נמ' "ער ועור העיקר "ת ועיער סעסל *ס)נ(
'7(rp )- 6עו ומריך סיין על "כ6 שירכין *ין ת"ר b'xb 

 6ל6 הנרכין 6ין ניס מגי לה 61ע"י ענרגינן נ6 עיוסיכל"
 : נוו( נל73 סייןענ

 עסיג וסקס עכס לך סיינ 6גי נס3ילוס"על אדם . קוסי'
 ומנעו מגעו לעמר ננוס לי סיינ6יגך

 60::לת ע6סר ססינ זה . לי 0ן לי ס"ס ס6תה כלעלתעלסי
 נס:( פייס"'ננ"ק 7ה6 גן'7פסור 5ך IDh ל6 5ך ניסן סייבס"יי'
 l'D'D עגול' מטור וסירם*י מסוי נמעול,' לו וסורס נסיטיןמענו

 לו 'תןנ*
 7ס"

bs עי ומעוייס לו סורס; bs כ'ון לו יפן 
 בעסקית עמ' 5סקמות זים לע"נ לו עמל לו ס"5 65כשתונע
 גךו5 6סר כליס מגי "70 מג5 מסםקי7ו סריס .( נו ז')נ"ע
1Db17ס* יתן 65 נזול סגמקך לעיפטר מ' סוס 61ע6י וגו' קטן 
 כיו! יתן 5ח וקטן יודגנ "יני "וער "סד לכל לו  שוריל"
 "יגו "ער דסתס קנס ל" ערס וניסו - לו עס5 ס5ל7למ
 71"י סג" "גל זס ע3 וס לק סגפק7 ע5 עעגס לסם ומ-ןיודע
 נסי:נ;"י עיינתי 5עיער רעלי 1טוד ,ס ננ17ן וה"ס לועסל
 - '( י"7 )7 7גיסין 7ס"ק גיג6י כשגסו עירי ול" גנויי לן סם%

 hu~1D ענד 7גוגייהו קס7י 67'כמ לשיער ע5י הוס סססועיהו
1"יסהכס

 7טעוח"
 וסו" מסלוגי ס7ס ונתתי כתנתינקוער סגי* :( ע' )די ססעס נפ' עיסו . סי6

 וגתת כתנת ל" מובר
 ים וגס' דעי עמס כק' דין בעל הו7"סלי

 פוסליי
 :( קכס )ך'

 סמ6 גל יוסף 3ר3 רנ6 ניססלם
 מגירו ע3 10נ סטי מעוגי"

 ונעי7יס וסעויס עסנס DDID' 6ער ונוס גסרעתי ל" "וערעלוס
 -( קכס )OD,~ '7 6על ועול )נסלס ונובה גסכע הכ3 ססרעטותו
 "סעו %ו סקי "ע"י ופליך עמו otnh ינסו גכקיס נוגמלו
 כ7ייגין מגועת ונמ' דעי ע7'ס בק' 3ע"7 וסו67ת ק"עוימות
 S~b 7"וויפהך נוזי ק' לי סג נסנליס 7""ל ססו* :( ע6)7'

 יכוער כל עד וגו' ופלעיס 67וזפי' קהלי קיימי 6זללסר'ע

 ש( ג' )7' 6וסוין סייס ופ' דעי סרסתי ל6 כפועל לויתיל"
 ננגס לו סורס הס וסילם"י גסכססס מיגו סכן לסיו )נס"על
 3כך נסטר "'גו לו סייג "יגו ל"זנל וסכססוסו עמסוגטו

  ונתעטפתי זעי ע7יס כק' גע"77ס71"מ
  -( פ"5 לנ"ע

 לו וסורס מתנע כזען קימחי 7ין נעל סו7המנרסי'
 סו6 סלקל ס0פס נו לסוור יכול נע5ע1 סו7ס 6obנ5

 : פסחיםמעה
 כתונתם ס6ינ7ס oDb דגל על י' 06 שאלתי . כזסי'

 0גשסרס ועועגין ננ( כעלס Dn'Dלחסר

 כיין ניח עיייסרי ל6 עיכן ולחסי סגיס )ס( עד למעירנו
 כעו ל6ו "ס ס:יס ג' סרקת לה ענגים 6י 3עלע6סער*
 רססר 7ין כל5 סב* 0י,ך 65 סלוי ריגז* ר' וססיגכי מסראני

 כתונמס על )ט( ג(יסר' ל6 67פי' מגיס נ' מרקס יעגין7פלע6
 לננומ יכולם bDb"( מניס ג' עד, 6ותס  ו6ינ7ס סגיס נ'פד

  כחונתי לי גחן bS נעלי סכתוכס ע5 למעון 1;"עגתכמ31תה
 כמס מרע ל6 גס, עיהו נעין )*( יכתו3ס דיילי6ע"ג
 6ל6 גסייו כתוגה מורע 076 6ין תסוקס ועמוס 6ססזססי6
 סמת6 6מריגן ול6 כעלס עיתת ל06ר ;פרע )ס( סיורם-ןען
 סיכה רעלע6 סטר נכי 67ערינן סיכי כי וטלי כתונחיךהמוי
 יפוי הסות וכל וטול מסרך תסוי לו קוער Db"( ועוען7נ6נ7
 לי סניף נעין דליתך "ת"נ כתיכתס נ31ס ר"י 6סס סלכס
 6סל הטיען סתס 67ער :( י"ג )7' 7ג'ע עם'ק ל7נריומעך
 יופגן נרי 6נ6 נר סי.6 ר' 6"5 כ"ס fs 6על ל6 נ"רעעסה
 6י Sth גתינס עמס 61ין נט סו3י"ס זו סי6 עפגתיגול6ו
 עסכמת עי btpn נדנדילקו

 ונרניגת"
 )נS~h .6 חותת

 כתונת סייגו כנט עסקיגן כתונס כוחנין סדין נעקוםbnS7 מרגנית*
 : )5( גני6 כתונס נקיע חי מכוחנין שקוס6נל

 שסינדל בנישאילת

 יעחס בסיח עדעס סל סמר ממת ס7ר ראובן - קחמיי
 סעעון עם וללור (~ob רקונן גפם0מקס

 סעעין ס5 סר עס ס3"להססר וסרס נעירס סרסוסכיליוחסת
 עעסס ליחן מכז ודיגו סליניל ען )ק( ום-י כמנס וכךגכך
 כלוס פיכס לי ,6ין ס5כס כסי עס כנר גתממלתי והועלע0

 לטנור  ntst~pt 3תק)הז  פרפ  עליו  סופגיו  ומזיריוומגע,ן
 ליי ועת סדין ע- עס ךעתכס ותוד'עיגו מס עעסס נתןמל6
 ועם ווי עעהס וגחן סגיס כעס וסניריו יסורס ע0 דרהים
 וגהממר ונהם וסי' קגהס רוס עליו ענר ועמה סנ'13סיוגל
 גוחני וכל יהורס עליו עיררין והיו גמנס וכך גכך סדרעס
 כעירו סדרים יסוים סל 0ניריו ועקלת יסקס עס וגחפ0רהוות
 כעץ עגור סלס וכסגותגיס עדיין עניו עעוררין אפייסעעו

 ועוד הדין תודיעגו גוס גס קומו עוני6ין ובין onpגותניס
 כדול סנ6 יסודי לכנ מירות ;חן סיגוסר

 6סר עעקוס חסתי
 חססיו סיוכניס סיסוייס רזון נל* ר6סו;ס מגס עק גל6ליסנ
 מהו" עיוכל

 סירוס נענור עס  סוס ליחן ר3ם ול" )ל( נ6
 סדק כעכי כל וגתקנ5ו לסר עס גתנו וסנס"סרת כסל לוסגמן
 טענו גחהס ל6 6יסתקד פלוגים לסס וקער ( ם ) וקלו6לו
 "ין סעמ נעלי כל ולזורו וענו סמר סירוס כשניל ומסיכויום
 עק לסס סגסגו עד 6ותס ועיכנו סילומ עיוותו יו7עין6נו

 בסר סירות ע5 סמו ול6 בטוכתס סל6 כרסס נעל וסגילזמון
 גותגיס וסיו תססיו גגו ועע7 סמל עת ו6סשכ כיעיוו6סי'
 סילותיעתס סוס סכוייו סל6 סגיס כעס b~b עס קילועק
 רוקה והיזו )מ( 0ילומ קותו על ועעורליס נ6ו ע17ן6:מי
 סעס ים 06 . נקלעות ויוסכיס ר6מוגה נסגס עס סוסלימן

 נ מפיגול קמל ומלוס . סודיעגו זס כל מלעוסבריל
 סנ4 רקונן milb על סעסלס לערנס נק3רס עסינהנני

 ' סספ עס ופיסר ס5ינור ען וסילם "סרס כעירלססייסכ

למם
 ח ו ה גה

 5"ל );( . ססעו7ס נ18ך 4ל )ע( . סטפן 6מ ופופר סעיקל על Sff5 )ל( . קי' מס גרמם 65 למגי 6סר נסכ"י)כ(
 עס ככ"י )ק( - כו' עילס* ל"ו 6ער הדל 5"ל נ5(*ולי י גסלעס 5*ל )מ( - נכתונסס 5"ל )ע( י ג' 5"ל )ק( .וסורגת
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 כףוף ברמהף"ם
 3גי כל כי זה לעטומ כדיניי כל ל6 פקתו כסני פסלמס
 יל6גלי סעיד ולפסי ולעורויינ, ולסרם6 לסיר, מן סוחמיןמעיר
 לסר לרעלות עסיס כבון 3סן כיי65 וכל ולקופא ולחממוינס6
 qn~c ר6ין קי'"ל ~hk ניגסו 7סוממון וכיון h)'rltDStלסרסרן רכוני סגייגזית ען לס5ילס SD'1 תוטלא אעיר ממירת סכלצעיר
 םגהגו 6סלי תורס 7'ן לqb1 06 6 מכירו לרעת מל6סולק
 גמלקין סיו מ6ס למלק  רט,ין 5יך  1וספין  לניוח ממלכות3כל
 פורק סיס 6מד סכל רעים צנרים לידי 63 סיכ לעזתו 6'ס6יס
 bD'1 כ, סיס נדולומ קטעות ולידי מגירו על ועטילו ובעגועיל
 ולוקי 6מת ול6נידס יסד לעס סוסיה יחן וו' גי סוףלסם
 ליסלק סכ6 נר6ו3ן לעסות ים ע"כ סו:6י:ו נין לסחקייסתוכל
 ו6י דיית 5"ת 61י עליו לעכג ,כיל )6( ענגי 6סדו6פי'
hSו3ג7וייס ונסרמות ו3ם1טי יעילי למכריחו 3'דכס סרטומ 5יית 
 3עעולליס סדין וכן עתכם 6נבהסכיעיס orsl 3י סיסזורעי

 כעותכם כעומס עילי 31כל מעמיס כל טעכס ליחן כליכיןסכולם
 3ר5ון 6'כ bSb לימלק לם6יס ימין לכולכם ימיה 6סיוכים
 3ר עטר - כלימכט ),ען כנפם :5ס יגרל וסלועכםכולכם

 : זללס"סכרוך
 )ומס רעתי גט כן טימ' ע6יל ס"ל קל31י תולי כת3כאשר

rtbD3ר כי רסוסם 3ל6  עססלש  למרד יכיליס brn 
 ופור .( ג"ס )3"3 ימי ל3( פרדכם ועוד  יינני עת5שנר
 ולימן  bD'S  יסמין סיו טל, פיריי כסרסו .( כ"3 למס יייי'ים

 ושין דירסו שסריי רעקרו עד  סיומם כסיעור oh כינעיר
 וסםלוס הסייס ועליכם . עמכם נעיל לם6ח מיי3ין סססלפקפק
 . ולס"ה 717 גר ע;סס ? ימיע"ע נטרוג6י 3ר ענמסכמס"ק
 : מלוי יסורס 3ר' ינסק . ולב"ס נמן כרילפריס - לעעלס סכמנו עם לעסם וקייעת' ררותי ל37רי עמכיססעי
 צ"ל בן 6סר סים' לרומי עס מקכיס הכעיר6:ינם

Sh'D')עוקרי לבותי כמ13 כלסר . סלוי )נ 
 הנכיס כל ולסמריס לגדומו ססנענו ס5טיליס 6גסגו נססריס
 ע60 נעול עעסס סיסקו עד 7ריס ומפס סנריססניימינ
 לכללו ים סקסי וסטרם ופסימו : 6רפורפ קהל . ומליסונלך
 sff~r 36רסס גר 717 . ויכולתו עומרו לפי 6' כל וישוימד

 : 51"ל יסי6ל גרדרוך
 ומגס hlb1~, 36ומיו olpn סעהל6בנמול פגעתי קםסי'

 מייס ר3ו כי מפתוחיו גוטפומ 61סלומעול.
 עד3ס לי עתקו עמסונוחיי עתוך עעסיו וגיכריס6ומומיו
 מממס ר3י' עורי' כי 61עת 6עח s~r יעקב פי' יסיוקיסומ"ר גמעי נסור ו6סיניס סוגים 73רך וגולמותיו עיימי כיס6ליתיו

strיעםה סל6 ססזנוח לגנכנ יכול סיסי7 לעעמס סלכם סורס 
 עעכנ ססעיעופ ייגופ נכל מסע ונס 6סת ע6נו7ה 6ס גיס"ן
 כי 6גי ולולס 7יג6 6י ע;סנ 6י'  סיללתי לD)Wb 6 קרתעל

 סל6 ס"7 לסיוח סתחר5ס כל 6גי ופועל סי6. ז6ורייח6ד'ג6
 ל"ד:( 7' )ר"מ 7ת:ן נומה0יע;ו סכעה )ד( רוס 5ין ~.slab'תמוך
 יורד ט"ן לינריכ'לעס ר"ג 6"ל וחגייך י"מ לניס ת51י6 ס"5 6וע'ל"ג
 לסס 6ער 3קי סייגו 6מ לסו5י6 גדי לו פערו המינהלסני
 ועועד וסו*יל סדקי 6ת מ6,51 כך כקי ס6יני 6ת כעילי,כמס

 ס"ן עם6וסו ל6 וסם6ר 6חח ס6נידס עתוך סל,ושתסלל
 ות"ר . לתסלמו עסכיעיס 6י;ס וסם סונתס י7י יוליךוסיפך
 6ין ומכס תקן מס סים 6ע'פ גחכלס עערו -( ס"ז)תע;ימ

 עפופל קוער יסקס ר' . הרניל 6יס hib למגיסחינסעורירין
 וספל )6ס וסרקו וזקן ריקן וכימו 0703 יגיעם לו וים לווקין
 לחפלחו סתקכיתיס לעס וערו5ס s~r וסרם"י לעם ופרוקה3רך
hnihכענורס חפלמו מתקבל סי6ך תסכיעיס ,יגס והעיעוסעסכיעיס רוני מרי )ה( ו6ס לחמיצתו עקכיתיס סיחו ס"ן העיגן 
"Db1  לתפלתו עתכווגיס ו6יגס וסו6יל עליסס עתכוון סו*
  6כתי אמ"ה 3לליית6 ססווכרו עובות סעי7ומ כל 3י סיס6ע"פ
 סייגו יקתגי סחינס לסגי ועורי7ין עסכיעיס סעס מיסוועיגן
 ויו"כ ב"ס קעיילי נסעיס עקירות 3סעח Db1 S~nb" סט:סכל
 דערוי0 סו, קנר6 ועוד נטעים עע5ירח גרעי bS 7רסעייומי
 631 ס31מו קרנן מספרים יסר6ל דס6 תדע למסלתועסכיייס איכס 06 3תעלחס י165 7סי6ך ססגס כל סייגו דקקנילעס
 ונעל וסקרינעכסן

 סקרני
 ע6, .( כ4, די )סס דה'ק 6סקיגן וס* קר3גו לו סיחכסרס"7 וכי קר3גו טסקריכ 13 מפן 6יגו

 קרנני 6ן יסרבל 3גי 6ת 15 טנ6' לפי העעדומ תקיגועעע,
 נ3י6יט המקינו נביו על 6יגו וסו, קר3 6רס סל קר3גו והיאךוגו'

 מפיקים 6מי' לע7מ ה6 עסתורומ כ"דהל6סו;יס
~'Db ידי 

 סמן סביבו כ"ס נ3ן על עוניין 6'כ bib נפקי hsסו3חס
 פ"כ )קידוסין יירוסלעי וסהי6 מונחו ידי גמיק 7ל6נהקר3חו
(htio1 6דט דסומפ~pD גסעח יודע ס*יכו נ" סנירו סל 
 60 ונע3וזמו 3סקלנמו מכן סיס יודפ היס eb 36למקרנס
 לשן 6ין ח"כ הנמליט נססכעת bib להקריכ לכסן ספיןלמדת

 עקרים rb עחפלל 7כססו6 כולס נעליס גסכזכעמ 6ל6למתפלל
 גתדיר6 ליס פלס 67גח דכמיכ עכו7ט סייגו דססלס ביכורקרנן
 ל' גס 6יםלינו וכנר חפלה חיינו hih ננכל ים ע3ו7סוכי

 3ר יוסי לי 0 כן )נרכוס ד6יחער לוי נן וי"י סניג6 3ריוסי
 מעידים כגני 6ער וריג"ל חיקנו  קנות חסילות 6ערמדיגך
 סנינ6 נר 7לר"י יעסקיין ותו- קיי"ל זריד"ל וכוומי'סיקיוס
 6ז פממלל כסם"n7DS  7 60 6תעידין רען 6סמכינסוגעי
 )?שימו חפ5יס 6י:ס סעיעוע 06 5י3יר סל קרצן תקריבהו6
 6"כ 6ל6 קרכן לסקרי3 רסקי סכנן ס6ין לעדם 60 גדיועל סיעעזי עד 3ענודתי סמן 6פי' יו5* 6ינו ס6 י51"יססי6ך
 סיסת דנעי6 כ3רייח6 דמג'6 והיים לע3ו7מי סעסכימיסיורט
 ויעסו 61"ח לחפלמו פסכיע.ס סיסו זצ"ל כפירם"י לעסער~ס
 O')D  יספללו סי6ך 6מר ס"ן עסכיעיס ט6יגס orlhלסס
 כס פשתז ש1 סוס סדרך  מיסרן .  נדרוס ונס  כלפוך ~סכשסר
 סלק צועק וסכחונ שסר סכ:ספ 3יס לפטום ת3ס"כניגרמוס
 6מח ס6נודס עחוך סל6 מעועי ס"ז לעית ה6 יפסעו עתםל3ם
 יסויט עוסר4ר 6לי )ו( הניול וסססיי הכולס ערו5ססרו, 6יס סימלצו עד יתמנו bib 36 סיענו גיסם מכעיס רוסספין
 כן ל6 מ6ס ל35ור 6סו3 ס"ז להיות סקריך )ס( ז'למסיי

 oia לי וקער 16ס13 סייגו לעי 610 מכנס מוכסםכסקוריך
 יוסל נתיכסס 16ח1 יקי6 ס6ס ויוסגו 6י;ו טהמון יוזע6יס
 סין להיות ג'ז לסחעגות נכין 6ין סילכך יפסל מן 'עהודוקל
 6ם לתסלס ויכגק סז7 וכטיחעגס ס5י3ור כל יסקכהח6ל6
  ססיעחו ונלך 3ך ספ5.ס 1:6 ,ין נ' 16 נ' 16 6 ,יערל6ס"כ
 סיעגו כל לצו כמינן םל6 פסיעס מקרוי יני נסים ססעסל6

 המעעדומ לנעו כעיניינו כל לצו עניינו וקיטלוגו סו6יללסע3ירו
 לטקוק מ4ן קריך וע"ע פליכם וקי3לוסו לחענו 7סכ3רסולל

 נגעיל כדמויה עילותיו על לסכניל ל5י3ור ולסמלץסי6כנוהו
סיס6"

 ת 1 ה נ"
 כתם 5"ל )ס( . צלקי צ"ל *ולה )ז( * כף ם6יגו 'ע סייגו ע7עסו hSn 5"ל )י( : סוOVD 6 *ולי )ס( . ס:עיס 45ל )ד( - סו, pffn 16לי )ג( - עסייע )3( : מעיל לל),(
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 ברוך ברמהר"מ
 )מס מהסמל )1 דקור hwc1 בעילי 336 גלד וספ) עגיוטיס6
bihיגריס  וביפפיס  מסורס וסלקך כסך ויטר לקוכיסס דריך 

 : נ3"ס עמס 3לי יפסק קוננךכמסק

 6'ן ו6ס עיסר6ל סטכיגס ועמלק )ט( ס3רכוחכלי ~pimn כלי 6100 .( ינ עז פ"נ )עוקגין סםלוס נדול קיסי'
 ססגוני ס3עיי7נורק בסגו ר3וחיגו סוער עליסס 6'ןסגינם
 ,גי גכתכ כם6גי ל, וקני טגניהס ליחות 37רי ע) )ססי3ר6ם
 טו6 כדי בסס לסורות כיי 61'גי סנפמי bS )זג3 נסנקר6

 סרור 3עו וקילוקו ז") יעקנ סיר כלדיק לעיסוק עללהמ6וגן
 עוגם 13 טגע65 "סרי העסת)קיס D'py15 3כעה גווגמכטרו
 סו6 נס ורבוי מורס טליתנו 1 סממי ורפ ומגיס וכעותו3סייו
 לעפלות מגיע סל6 ובע"ע ס3סעים ל*3יס' יסרבל 3ין)ר5ימ
 גחכעס נ17ל )סס ס6ין ע6מר 36יו עם עסו כבסרלגגו מסי לעסות רנותי עמר5יס מיסו הו6 פוג וחכעמו  36יוסל

 לר5ומ עזותן ססו6 כפו 6ך עקיעו פל לעעוד ורבוימזוען
 גי מיר5ס ועספע הדין סורם כך סנטהיס )6ניסס 'יסרבל3ין

 7)תי ועל סנריכוס פחסי פ) )גקס 0לג  גן  ולריךס3סורס5נוי
 ולעמלת )ו )6וסנ 6"ע ולמסות ולרקוחו ולפייסו וליסר 6ט7כל

 סקר31 ען ולרסוק סנפו) ען לספן ויוהד 3עכורתו כיסותולסיות
 ע5עס "ת יכניעו סט עכוזת,נס מס6 נ17למן )סי סעעו לבזמיוכן

 3ינודתס לסיום ויסרלו רפוס  מיכופו טעעוכיס ע6טיגו)3קס
 ולמזר לסס  גבון לי סריב  ללן  סירובים פס  סר3יס סם כיגס

 :סעמלוקח
 וססזגות סייסו3 כי s~r סעסס לניי לי פלס ונבר קיאט"

 ולפכוי לטמוח יסידיכול
 עריס )י' וסרק

 מולק קיני כי ס,ס סלע סינסנ נסס נתקיים וכיקר 6יךכי
 6ו סלמס עועעיס סס 06 6פי' סעע6ניס רייס כסיספליו
 ורינ"ס  לעסומ יכיל 6יך . 7סו6 כ) יסיד 6ך 076 3גי6לנפ
 "ס ס5י3ור יום כי 3ס וכסוג גספיר6 כסוכתו גע65מז"3

 נ':( עסוליות)7' והייי ככולן.וה3י6 לונן סייסינ VDb5ממילו
 נסרס עויס סיס sffr bS ר"ת כי 3"נ tp~ns כמנוולנומיגו
 נסרי) b)b סיימו3 חרס הנהינו hS ק7עוגיגו 6ער כיסייסוכיס
 וס6יגס סקסן לתקנת לסגומ רופס 1ם6יגס ומוסריםתלעיס
 לימסונס וים . מלס 6ין 6סר על 36ל עעסס עק לסלוער51יס
 ו*מ עפי ע7ומ כן ססעע עכמנ sffr עגורנים הליעורעס"ר
 6גסיס סיט נענסניס תמהון וים עליוס סל סכגסח עניתכסי65
 יולד וידיגו ליגור כורכי נו סיס )6דס ייסיר סעוסיסספ6יס
  לסיוח ינכס ול6 ס17ס עירת 3י7י ים זס טעותה ועילמאסם
 'Sh1D  סיפיספל ס'  פסיופפי גקר6ו וספכו"ס סלריקיס3תמי5מ

 קערו וכיר גייסן יקעקע כ"ס ס' )עוגלי סיכוגס )6(וזס
 סר3'ס 6ת התעכנ .( 6' פל' פ"נ )ע"ק ס3ירוסלעילנומיגו
 ר5וי 6ס ג") : )"פ סמי6י נרי עסס ומלוס . נידוי קליך)3(
 סקסל ען 6סד כטפיל כ6קר,י עלסמפלל לעכבו 6ין קסיו)רו3
 מזן להעעיד סל6 גסנו וכיוס"כ מסיס 3ר6ס זולתי סוג6וססו6
hSb67ער עס6 וכקיימי 3מעניוח וס"ס . סקסל לכל סעקוגל 
 : סיס" צרוך נל' ע6יי . וכו' לעס וערו5ס ג6ס ' ופייקוורכיל hSb IPr עוקעינן ל6 ובעעע17' 37תעניף  ע"0 7סעביוי)ד'ס*נ

  יהורה לה"ו מנהם אליעזר הדר שהשיב תשונה . קינסי'
 :הסיר

 העמינו זך עעסהו ן לעסו יסרבל קב' 6) ועיג'1 עוסהו ,Sbלשועה
 Sh געייה עקדתו )ססו3 ד61יס עצי תסעינסוכי

 פסס3ותיו  ידעתי כי ו עירת "מר לסרסר סלילם נ' יפסס 6ססיסים
 עווני דעת פליקס  6ך סעיס למס כופתו וכל יו5רו לכבודכולס
 פסדי רקונך  לנפל 3ן,תי רנריך  לסתור 1ל* )ה יוכל )6גמנכ0
 מזויגו הגה פונ עם 3י:י:ו פרע  יותך שריר )וממנ'יס  6כןרלוני
 3עיגי ממ1ד' ס' עצורת כי 461 תק7ס )עצרתי סכר יו5ריגוסק3ע
 רייס ספיר לידי מגלו פד  )נ(לסנירו ל?קליכ פחיו' 6' וכלכ)

  העילס ידיהיוגעל5'יפ3ור' ייסכו לגלחי סוס לפגור 5וס ל6ו3כ'ז
 נכס סו6 סכר כי כמורתו יכתנ ע3ו7מס חל4 לכתיו סכרוקרע
 להסתרח עלוי  וניחו סל9 לסיום 13יח לכסנו פל6כי פ"יו5יוס מיפי ל6 טכה3 פלוחו יו5לייו  בייל  h-rt  היעי )תלמלוולחסר

 סל 6מומ ל'  6ל6 ליולרינו לו 6ין מתעיר סוסי יטפספקרסי
 OD17p יין סין 5ין ולס  חיקנוס מעמיס נגד כ ומפלותתסלם
 כדעפורס זקן מל דיוקה עוסק ופליס יו5ריגו 3פיגי סספודס3יי
 י3סררקדוסס יפפפ6ל רר' 33רייח6 ומכיליו b3'pD רי פ"ילגו

 פרינס 03 גוסעיס לפיות  י6:ועוגפסיס ס"ן ו5ליכס י'סלריכה
 וללדקס סחרעילס כוח סימועומ לכוס קרים ו6יך ניסגססל
  חי5חך( )יפציר  י( )  ספ,מך יפנור פסע פג עוכר 5עקסמנס
 כי 6ך ריסונים סל ליפריס  ופונס ור3ימ ומיית יפיסליורך
 סיין סלי3ור לרוסק לב גמגו וס"ת 3ך כיו65 1ל6 פסךלש

 לסס ותיקנו עכיסס לם"ן סכר  ליחך ולינור ליחור כל 3יוסיפוק
 nb)c פפכי נחמס  לנבם ירע כלי סמנים  סולמן פ6וכלילנלומ
CDnDקתזת ו,תס עלוס גוררם עלוה וופ65ח ומסייס והכילה 
nhr)לענו7מ  פוריס ופננם  פורים ספסס לסס וחיקכו מפס 
 סל6 כ7י י51ריג1  כים וענו7מ מסקל טס5'ת כנגד עעעעק7ס
 33מ סס(ן סכר לימן עסנמ OTt טלין הלינור עללסכ3יד
 לורכי לכל כפסו פספסך יי? ל6 הקלס סחוקיס לולי כי6פמ

  פתילן יולרס פדרכי לערו תרוכס יסכר ל% יםס5י3ור
 סכל לסם לפסוס סכ3יר ול6 כפיכס תחנות כ"ד תימולעוניי
 לרקות חכמים איו וקרפו:ילו היקנ  ופן  סנורן  פן הסם033
 וג7גת ספורים פג3מ לסס מנמל 6מס obl כסולר5מ

 ורוסיה מ3סולין עקועות 3173 סנס ממגיס וגינמ סולםמעסת
 לסגם וסוכרים ד1סקס עתוך מורס לועדי סס hD'1ו6ינגלי6

olbועלווד 5רק ועורס ם"ן לסס וס61 יע165 ע6טר ענין 
 לרק עורס ו3ל5 מפלס ו3ל6 תורס 3)6 1ים6ר1 מסו;וחסוישו
qbt06  3לידי וינץ סס דנריך  גספפו מן 6ג' 7ו6ג חסז 

 : ג"פ י5סס *ר, 6ליפזר וסלוס י נדולקלקיל
 ידכם ה'( )סטייק ימי6לכי אושריכם לס( י קינסימן

  ר6ו3ן 3יד פוסס  סספפון ס6למס 6סר וס5רסומ לסירנותלי(
 ס"ן ביר ולמסת  סיירם  פטרון ס"מ לפוליי סקסל  יןסקנס
 פוסס  וטמפון לדקם סל לכיס  53ין סללו וסערתו לססזירסוכן

  כיון סל5 רעעי גריס  סזן סל פלוס מזו פפני  כן לפסומפלי
 סיס ל6 לילו ודיי ססזן 3ס זכס 3פס סטיי פטפון לותויס?
 bnDO 5נל זוכס ודקי סי? hlk~ rh כ"6 ס"? לסרותיכול

 "ן 'מ:('%~.ןשיי'"-'ןע"י*"
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 ברוץ ברמהר"מ
 וסעעון עמסלל מר6ו3ן יום 3כל שתטיס לקרות 6סרסיכול
 3תעי7 ומגן נס טזיכס ג6תר 6יך  61"כ qp1D עססלל ולויקור6
 לסכינו גותגו סכתן יקי3ל יסרבל מסת ק"ן:( )ך'גטסף
 סהס נרגל כל, הולכם מזע 3גע' סוער לסיירווסנירו
 עם 7כרו3  קע"ל ס6 קע"ל ועטי פורסך גייל יילעגוסולכס
 ס7ס סק'3ל זכ? מכנר ?כ6 ונס ק"ו דנריג( סרי עלךסדרת
 עס גרוד לקיים וכרי לזרוק כרי לבסר ;ותגו ו6עמ*כנידו
 פון הלוח )ז( תטוס סיחה 067י' 6גי קוער זעו7 -  מלךס7רמ
 לריר ור6יי' 015113 ל?רנוח כדי לסו5י6 לסגים לו יםתפ"ס
 עמ' סילסי כרקיחת נעיר גדול סרס מל סי6 גלילם יס6נלילס
 ניול 0*ח סקולו עשיה ספעיס רן ר6ער ל"ג.( )יףענילס
 בע"ג גלילה לקנוח סנלילוח 3כל גסנו 6עפ"כ גוללס3כולן
 סהעיליס לקנות מיכול DDDna 1:ן סכנ0ת 33יח סר673יכ6
 וסתמםלס הוביל סידו לתמות יכול סגולן וקין מגעל 3*7ולסוסיע
 סעעיליג( קנס ל, נלילס טקסס בע"פ כסרוס זס עוטםסיס

 ממסיו מתפול תעיל עוורעם6 מליעזר- עס"ר עמסוקכלמי
 נועי,  שמסחן 75 ול6  ססזמ טל סיעים 5ר לסוסיע קריךמסחן
 ל5דקס יותר סימן עי כל סלה3ילס יין ולענין * הזס3כהזנם
 : גנ"ה פסס גר' יומק מלוס כע5ופ ילוסה 61ין כס סזוכססו6

 בעגו סלו5ס ומפסו מסל נקלקעסיוסנ יהודי קידמימן
 לסופקו ליגה 16 ע"ל5ו יגלם סל6עלוות

 ו%6ל "מר עיסתי ופיקס עופזק שסל ליסופי מסטים כלוע"ע
 6גי 6נרס 6ס ע6ר5ו "3רס סל6 וכך נכך הסל ננדתכרני:י
 לו 6עוו 61מיו 16ה3יrb 1 י7י על סתפסי7 סספגן7 כל לךפורע
 6:ו סער13מ טפר לו 1כמ12 לעלג o.~s וגיבוח קרוכיגו 6מתערץ
 םל1 סמר מן יגרס פלוגי ob ע5יג1 קטלגו עלניס תסספחועי
 קנין סם סיס ול6 ידו על לערג טינף מהפסד כל לוספסלם
 קנין סס מבין ע,סר הגערנ קרוני לוזיר ו63יס סטרכ*1ח1
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 8ש: 5"ל )נ( . סו6 וט"מ ליח36כ"י )ס( . וקוס
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ח ברוך ברמהרים
 תעלי ,ס 6מי' ומסת* ,ם3ועמי' SDt'b1 בנוסיי 75קיסוע5סער
 זהמת6 סו6 ק"ו תמ"ס כס"מ סו' ל6 מכועס בססותלוזר

"מנועה
 3ל"

nfip ,ברועה כ"מ מללס כ65 לעכור ל5? ל" 
 לס ים נק"ס סם13עס מ"ע bSb ס*לס 3ל6 ענר סל*גק"ת
 ען3ריסס )ס( ל5ווו7 לי וים הערוך.. כ37רי ול5 וסתלס?תרס
 ו6ס וסיתר 03*ל? כ"6 כמנועה על לעגור ר5ה hSDסכתכ
 על ענר ע"כ סלי ?יתל לו "ין כ4 ותקיעת כף תקיעת לועס0
 דסעיר" כ4סקיעח

 תקיעת סט סיס ~bS ס"מ מוכיח עם 61"כ
 הימר לס ים ע"כ הלי ס?יתס דווור חיילי ob י6פי5וכ4
 וסנעתמ )ו( סיתל 5ייכס ?61ת6י;ס סיקוס? 3עיגי גל6ססיכך
 ס'תירו נעיגי טו3 ע"ע וסיתל ם56ס לס סים כעיזי גר"סכף

nbr)15 ז"ל רינ"ם )ו( כתג כן כי ס"מס?Cb7 ר"ת לינרי 
 סים כף תקיעת ע"י סרוס ספרון 16 רכ עכסול ים 06ז"ל

 לכ לוגכסול לסים ים עלס 67'יתיגן וס,  ר"ת לדגרי "4נסתיר
 מכעיס "עלו סרי ע"ונ סם'7י ולה מן בועית יסרק: 37נוחולע"נ
 רולס 6מס לים6 לוגם עמה6ים יומל :( ע"ע ך4)נימין
 יעילת, לרוופ, סמכך יסרבל שוח ככור על למום ויסלסגס6
 : נכ"ס עמס 3ר' ירסק וססליס סחייס ועניכם . לסיתירו

 קיםסימן

 3ערכ על,כס סכ6 67קל כ* 3ע.גי גר6ס ונסכר נליזיש
 יוקץ ?יינו :( ג' רO'DDC) 4 1נעעל? סעגס: עןס3ה

 03 לסמתכר כדי 3ענ6כס עלעו לקרוע ל ס6ק )ס(על6כ?

 ססי6 3עלע6 ענהכס 36ל ס3ת 53ולכי געקוק שריךעמי
 ס"ק כרמל* סריה 71"י ססי6 ענית ענוגו קמע וחיגולסעס
 כדי b~h ומטניס דיו בורין 6ין 6ועריס  נ"מ י"ר:( )ךף7סגת
 6ער ועסר"6 - ורוע 6ור י עתירין וב"ס יום ענעוךמיסירו
 סהו6 לליעו7ס ט5ריכיס 37ריס לענינן סכותנין ס3ס1ריס כילגו

 : ליע71ם נוהיה ס0:י3ת0 לט'גיחיועור
 דיןו:קסניגו פסק .סנייס כיייעתס אתם * ק"ךטיטן

 ועגי ע3ורק בקוטלי כססייסוגסיס
 0תיעתי למתגי קליך 6ת? )ט( כי ו6ף עעסס ממעסיתקטן
 לערס עעסה קירס "ס 6ערי' :( ע' )י4 יוספן וגפ"יקוזס
 )1:ופ סיר  ע7ומ על גחוווך 6יך לותר וסעעורל 5וסועעין
 סל* ע3ורק כקוטלי סכר כסר 6י:ו ניקו יסר"ל ילרןכיון

כסספזר5י
 סכי 67פילו 6נינ7ור ה"ר כתנ וע71 ניסי סיס

 ס"ה ?מכיס ולדבריו עיתם 9Db5 סקרי 6ת עסינין וקיןכסר
 6;י ועוד נדוליס סריס סגי כין ל"מ ירים ועי יה71ס גר'מס?
 קנין ל6 נייסוכ 6'ן כי עקו7ס רצותי לסגי 7ק7קמיסקסן
 6יקול מתרות 6ל6 עעון לזין זועה ולידו סרס קנין ול*3ית
 ים וכן עד עפי עד לס"עין מקילו ולכך 3ויס

 עעון לדין רועס ס6'ן עגיקין עכעס לסכין וים, ל6סדלס6עין
 למס "ין ר6סוגס ד6סס ס,סס ובני נו יורסת סג:וסכגס
 סולקין והכניס )כ( מגיס עולסתו לו סים )י( 36יסס 6מל 3ייסו

 ס,ימול מסומר כיון bSb נווון 1hD3 כעו זס כגנד וס3יסינין
 יוס נכל ומעסים 3גונעיס כך כל למסעיר 6ין ולכךעומר

 ייעו סנמ6י 3ל' יימק ל' וכססעי7 סייסונ tSDJסעעי7יס

 פחס ר' ירך עיי65י הגמי6י חגגתן פר' עציי137רקמקהל
 "סתו 7ו7ת 3ןס"

 63ותס כי ועוי כך על סקמי17 1ל"
 כסר  61'כ ענורק 3קוסלי )ל( ל,כומ ס:;56 ל' גסחלקמעה
 161י' סכ6ל לכל יסק ר'לע7וח

 לו סכסר עי סילוק כל"
 לו סכסר סגכרי יסח'7 לעה כי 'סמיי 1?קר31 לו יוכהקדוחו
 6ל6 העלוס נקותו לרכות סר"וי 7Db קרוב אסכילסע17ת
 כ7עםעע סכי דיגה 3עעון ו6פי' יפקייו ל" וסס6ר יוכ? ל6הקי31
 6ילעי ( ע ) נ3י ( 1' 7' ) 7עכותסלק

 ועלוס לוה ג3י 5נ:')ור פמ6 ר3 ס3ר ס,ו 7ער63 קי31יועומס
 סיכך עסתט "ויל ערנ6 נתל ל16 ללוס ליה לית 6י וננסיק)ג(
 6ין ייסוג ונסי כמר ?עדות ו? ע5 ו? קמריות לסס67ין
 כל 61סר ינכס 5ו מכסל עי ולנך י? על (? nltlebסוס
 יעקכ ח מסעיד מסק סוס נו סכין סרס ע7ומ עתה ;ע65וס
 מנשן '5חק 3ר סו:ו6ל פינחס דורסי כסמקי . נ"ע י5סקגל'

'"rD: 
 דופני טל 0ל3 עעט טפל 3קדיל? 3יס5ו "מת פעם קכאסי'

 סס35 לאסל ממיס סק7ילס יתוך וסיס ע3סוןסקיירס
 עה ול6 סקדילס לפתיר ל' ל5ס ול6 3תוכס ~SD1 סיס6ס

 סי5סרף סק7ייס ייסגי נבג ;תפסס ל6 סמלת סע6 כיסנחוכס
 גתפסע לן 7סע6 3מי לנמלו הק7ירס ס73ופני הלסלוסותכל
 כדי ס' 6ין מקוס ו63ומו מס מגסי עקום קותו מ3ינ656
 olpn 6ותס סל סנמגומיח כל ליקור ו;עסס החלבלגעל
 וקריך גנילס געסית ע5מ? מת'כס 6 קם 7' )חוליןכד6ע'

 קי מס ס6ין וכיון עקוס 16ח1 לנטל סקדירס נתון ק'מיה"
 תופגי 3כל עתפטט. 0סל3 פסי' 6עת סיס Oh1 חסולסכל

 קן סק7ילה 3דוסגי C'D ע"סל עומל סכל סיס rhמקדירה

 3כל עתממפ ?פעסוע ספין נס( גרפס שי' 36ל ס6'חוללנסך
 ונקח פיסל עיכי' 3ע6 5ו:( נר' מט"מ 7ס מ' ע7ק6ערהכלי
 ""ל 17SD 6ין 16 ?כלי ככל )ע( ומטופס עלוקס 11YDכלי

 qh סיס עקיס 6ל6 כיסוס סעו, 6ין 3נ7 עס כננדעסתנר6
 "יגו 7ס זעי עי S~h ניסוג olpn %" עריקס סעון סיגוגלי

 מריקם סעון 3עק5'כלי ויסג עז וכו' תניה ועש ווסעפ'עסעפ'נימ5
 סטימס טעין וגהי טעונ, סי' ע6י וסעע6 סכלי 3כ5ומטיפ:
 וק"ל כלי  3עק5ת בסי' 3וסנס נמוסס נכלי 06 דכתינ כלי)פ(
 37יסול עכוס סוג ODD "על ל, וכי סעע6 תלעוי6 קטעיע6י

 ס6ערמספיעטוע עעס 13 ססתלע71סוזר גי' ונרכסעפעפע.
D~DTWוס"ס 13 סיור6יגו סהתלעוי נדמות סיס נל' מיהו סק7ילס יופגי נכל 

 מפעפע סס3ימול בע"ס פי' ע"י טעע"
 i~D'DD1 עליקס ?כלי כל 11DD 51ווס )ג( לגוררי סכלי3כל
 עעע קומו גמל h'D 061 סכתוג ונירת קר6 6עלועמגי
 סס6ם סטותה ברי גר' ס6ס כגני הק7ירס 17פגי עלסל3
 36ל מעט 6ל6 סס סחין ערסל לשוע עניסו 61יגוסורסו
 וחיזו ומייתמו סוימו סס6ס לוער 6ין גזול ספע (6SDס

 : ג"ע 3ל'.36לסס ינסק ומלוס .נתלע
 שממות סק7ילס ריסן על סגפלס סלנ סיפת ע5וששאלתם

 ר*ימי וסול סוותירין יסעס ס6וכןיי1 טע0 לסבול 6ז ל3ינחמי ול* נ5רפת נזול עסלוקמ רביתי זס דגלענמון
י סקלילס ובקלה "נלקי יגמל כיון גר6ס ועעע6 ס6קר ז"לל"י

מחילם
 גמל7כי ו6ת מפוגמו וסו63מ כן כתנ ססו6 * תעוגל נר' י5סק ל' ר"מ סו6 .  ניג'ס )ו( . ותקיעת 5"ל )1( . עשריו)ס(..5"ל ת י ה גה

 . ס3גיס וקין כ"ל S'h' )כ( ' סייס עס 5של *ולי ני( - כוי למתני גללך ?ו6 עתה 5'ל )ס( - קבוע 5"ל )ס( י תס:"ו סי' פ"נמגועות
 עסלכיט פ"י כפגעיי נרעז וס פג'ן ומוזכר )מ( . גינסו למיקי 5"ל )ג( . וע"ס ככ"י6ליע,ר )ע( ; ענולק נקולי כמכ"י)ל(

-----
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 ברוד ברמהר"מ
 תעור ונזם עמערי;ן ע5עס 7נקריל' לגטלכק7ילה כון וליכיןסמילס

 : זלה"ס נסוך גר' עביר ומלוס . עתיכס סק7'נסזופן
 ע1מין 13 נע65ו וס31 לסעעון סקוס מעגל 13167 על )ק(קבב

 נו נוניו ר316ן סנלסומ מוען וסוט סעעין3יי
 :רי  עועין לו ;ולרז גלמומד bib כי נ6  פעל וסלהסעועי1
 זס וגוס נו סריס נלולס נעשת ינוע ס37ל ס6ין כיון3עיגי

 אולן עמס סעעון 3לסוח גע165 6כן לקונן נלסומעעיקל*
 סע7יר 93' כ7ווחקיגן נולרו סעעון 3למומ סע6  נרמותוהפסק
 ל1Dhl 6' ר6יס לסניי עליו כרסומו PDD סגולר כל :( עו)7'
 ויסניגן )ניגי' עפקיגן לר16נן סחיה רעי לכתי סעעוןיהיר
 הלגיסן )ר( וג6 י7ע3עוס 0ל6 5רידלימכגנ רענן o)nbלי'

 עחס.גס (ס נג'וס ל"ע לו מיה יר6ו3ן כיון עעולס וסכעוס
 לת פרעון סיין_,ננסןק,כגר ~Df" יו7ע סלינו לסיע לוים

 חייג -פייתי "6 י71ע 15ני IDID כספוק bnslaDn ל"פסר'גן
 עססיקי lprnn~  עעונl~ttfis '5 עלי 7ל6 כ"ס עעולס עגבלך
 לי נרי  עוען רכסגגןו החס ןם,ני לרמות  ויין סכועס3לי
 לו יס רסי' דסיכ* 3כהייב b)D)eb סורי ע"ע צירךדפנה
 )3"ק  כגון  מנועם  3ל*  'טול לי לייפ לו *ין  ופככגרולידע
 כעס סלזס ימנע וכו' 6סר 3יר וספריו כליו ספכיר :( קידד'

 גיכסי על ?ולטות  מעולי, :(  עפ י'  )כסו3ומ .  ויעולסוליה
 לופר למעפט לסיעתי יר, )מ( t(1pp על ושגווני )ס(קסמו

 סע:חו  6ין מסרי פרדסיך 6תר 3פי ריי עיבו גולדפרסומך
 וקיגל יסגיר ויחסיים ירד: סרי *"כ  ;ולז נר0וחך לותר1ד6י
 סל, ליסנע רול?  יינו רקומן ו5ס  שסיען ל* ע"עגמלכך
 דעסיכס  פפור  11DtD 6ז . עמחילס זס שעגםיןע

 לעיער דליכ* זס סוי סנסחל דרוס רביון סוס3טפומ
 סעעומ-  ר6ו3ן קיגל ככר 5ס ויפי' זכיני סררי וגסםייסריס

 עס כל  לרנונן לסלנו  לסמפון לו דים נריח תסוס כסםולעגיין
 3סבוזל כדיער 13 מגולדו ע0עס פליו סרכי על6כס עספתסכמם
 ר6יגו לעינר 35יין bS גזלנוס* D"'DI) ' 5ז )ד'קת6
 פסת *ל6גויל

 נעלפי
bnDD *עייר וסלוס . מקיל וניס 

 : סימ' כרוך3ר'
 יס סוס ספר סעוסכרלכחו3הסופר על 63( . קכנסי'

 ן' )3"ע רב סיער 13 להזוריכול
 3ס' 13 למזור  יכול  *ינו קנלן ישפר רוסי כרי סלכס '(ע"ז

 לכתוב רסבכירו סיכל  קולן סייגו  )3(  הייפוין 6תמסוכר
 סעפמי *גי o)nb סגס לסלי % לאגס סככירו ול* מלסמסר

 !עפיכ%יגו ונרוכס )ב(  לזען סס0כירו הו, פועל 6פ"רקוסר
 לאפר עזיק ססר3ס ס36ד כ37ר ליס סוס )ר(  נו 11tDSיכול
b7nDרל* סיכך סיגר יודגר ססס וקער כתיגוח עמתי D')bירו מועל יפילו SD ברוך 3ר' עמיל . סת0חו:ס 

 :סיטי
 ob יתכרס קיקע 4 סיט ייומן על  )ס( י קכרסי'

 סככיחתו 15 וכמועמס לס יסד קרקע%ומי
 לגרוכיי

 סעקס לו

 3פלפו מנפל תומס ייגס Db7 ob Dnho" לגפרי לאלתר3טל
 לקלמר לגערי  3יל ספקם חרום ד3ב' )ו( סיקס לופליכול
 ר' )יגעות ללעגם פ' כר"ער ור"י ורקת וי"ס ספירס"יכפו
 שנרו יעכור ל, לעכור 3כל ורקס לרעל olc דעכלסס :(ס"ו

 תנפל ויער לטנק  לפגי .עמס סיס )ז( זה לפרג9ססגיהם

וגוליי
 ער קיים מפקס מ( קרקעות 3ס%ר 3%ל סכקוסות עיד

 סייר . פסן ס0%ס סג3ס ס,ז יגוסנס 16 ס3ענ  סיעוסזרן
 : סימיס צרוךנרי

 סמריס  ביו"ט סכגקם מנית  סננדליקיו כרוס על - קבהסי'
 עיי 3ייסר6 סרנ, ססרי לקטור סרקויס

  עדליקין  סיטך ע5עך פל מעס יו"י שסרית סערליקין עלסגר קור* סיתס על 3עיגי לו' 3סלס סל )פ( נר בעו ועייתסגי
"Dhסתסלס ולישר יום ערעור  סעדליקין בע"ח לסיום חסל יו"י 

 ססדליקו לדוריס גע5* יו0 )י( ככעור לכסיתם סליגורסולכיס
 )3י5ס סכתיכ ועור . )בכוס לורך r?J. כטין 3ןלם סל )כ(גר
 םוומס ליפוי סעיס לכנור פסוין  נרות. ר6ילו 3סילס סל לי(ליר רעי ולי )ל( 3יס קרעי ע"כ 5נ! גג3וס ולי לכס  :( כ'ד'

gffl,3עיקרי נטלה סל )נ( וגר עפי שתמס ייכי יירס ר3רו 
 לורך לו טיס* סרור  סטין 6סר 3עקוס כר  סעדליק1ןכגון

 ~pDD על ילי 13כססתעס
 סל )ס( גר עיקרי וןיי סקיי

 על ולסרגיקו לסקדי0 לו סיס ולת סרליקו פיכס פעלנעלס
 לנ על יפלס ילק לו סילירך עד לסעתין לו דיפסרסיפק
 גסי פילס סל  3ע( כרוס ילו  לקרום*יס

 סיכי סכי תיעל ל* ריי תסכי ודיי קלת י"ע סכי כילימסגי לי  3פיסר* רסרגי
 לסחתם ד5ססר כיון גרוס כפס 3יו"פ לסרליק 3לילס אפי'סרי
 סל 3ס( כרות סגך כל לסו סוס  כן 05 5סר גר סלליורו
  נרוך גר' עתיר . לתירס  סלייך cnibn לכך 3ל(גילם

"D'D: 
 ר"מ טכתנעל )ק( . קכ"וסי'

 ל"עגוירמוחל
1SDlbגדול  כסן ססס דיער בדול  כסן עפ' לר(  ור6ייחו 
 73נר עסג7זין וים 6געלר וליעני ועריך חוחו שין ו6י1 617י1

 וליזל  ליתזיל 7לbp17 6 שרול כסן סג ג3ו7ו 7עסוס התם7ס6גי
 י3ל עיגי' ר~ערי יייגיקעי

 3עלעי
 על *גי וקור*  ףנס יו סלון יו עסס עלוס  לצ'ייססו3עתו סגיי ייסיר 3עקוס ילבלר כיעניי כיסס  30קיגן לל דורייסיין 6פ-י כל 3ס* פיסו ל5

 3עתיו עמס עו3 ל6 6סר י3ס נסגיל  *ניצר יות לססתמענס
 מכות ולסויס )ס( תיכעס  ולעגן ברפ%ום  לעעון 63 סוףכי

 עז 16ח1 ענין .( ח"ו )גסונות ססמ6עסס
 : ליסעמויגן jp:h' גססו  סס5י

 עס כל  ליעון יכול  *געלר06 . וכשאלת )ס( . קכזסי'
 6מי' ולסעריס  לפעוןסיכול

 ול6 מוט, ולסיום  כן nIDDD לו סלילם סייגו  3סו3 סייוע3ד3ר
  י37רו ל" יסי*ל ר0יריס לסקר bD9' יבלתו6יגו  3סל Dbl"לו
 לגוסס עניין .( ל6 )7' סע17ס ס13עמ נס' וגרסינן וגו'נו3

3ס3ירו
 ת ו ה גה

 ל"ל  לר( ' נטליפוס וי סי'  קנין לם' כייעורי  נסקרווססו3ת לי 9י' פ"1 ופללגיכמו3ומ מקע"ס3ססרון סי' מווכוח)ק(
 . ע"ס 0נופום פי' )י( -סלביס

 וליבי ל"ל לס( - סם  מריסונים וכסירוסי כו' מייער לי
 ל"ל ל3( - רפ"ז חיי קלרום )י( '

 בכ"ג נסכ"י )ו( י תקע"ה עי' ר3"3 פ"נ כערוכי ר"ן 9י' ק5רומ )ס( ' רסוס ל"ל  )ר( - סו,  pff91 רסכ"י כ"ס )ג( .וסייגו
 3סכ"י )ס( . כו' לפני סיס סעפסס זס 3סכ"י )ז( .1ע"ם

 סו* וי"ס מזיקי
 5"ל )ר( : רע"ו סי' פ"ב 3"ע עררכי - רע"ו שי' קלרית )ק( . מון 5"ל  )5( . כנ"ל tffj~a )ס( . כנ"ל 3סכ"י )ע( יכג'ל נסכ"י לס( בנ"ל. כמכ"י )כ( . סו! p~D1  נעלס סל% 3סכ"י )ע( י לכס ל"ל )ל( סוp~D1 .5  נפלס סג* 3סג"י )כ( י סוףוי"ק 3?כ"י ליחי )ס - סו* pffD1  3ילס סל5 3סכקי )ע( .

 % כע"ז 9י' סס 9כיכי . מס ק5לום )ס( . ולמסוי 5"ל )ם( . כו' פ'עייוסלעי
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ט ברוך ברמהר"מ
 לו וקודה  3נ*7 *כמפו יעתר מל6 וטוכן ),( עגםגמבירן
 מלמק סקר עדנר מיל ס3ופס 6תסיינ סל, לסדמון

 ויקי  רמזור ויתמי ל6מפרופומ דעי ול6 גוג6 כסקי סתםb1'b וסוג"
 )ג( סוס למס 6ין כי יכול 6100 עה ;ל לפעול לוים

 : 0bSכ, "כ5 סכי סעין סוס 7לע6 קיים לגוסן ס,' ז6לזכיעור
 )7( ע6יזס לי כתנוס,ומר וששאלתם )נ( . קכחמיי

 בילך ר51ה ועגי ד;תוניפעם
 פד כך כתוך סיעו גונין ob סדין  6ת ולסחור סגיוללנ"ז

 עפ' ור6יי' . לו עעתיגין 6ין 717"י נ"ל . 165 6ס הדיןסימנרר
 6ול 63רעיס 3י7ק6 מקיל כסא ר3 -( ע6 ור' סבסיטמקת
97ah676ז5 יס71ס ירנ לקעי' 6ח6 דסנרי' 63רע6 נו ~wth  

 נ 3ן ון כר' כעלן 6'ל  מלח מריענו ליהמליס
 3ן סעע1ז כרי מלכת, לליח עמערנ6 6יגרמ6ינייתי
6לטחר

 חייתי לכי S~b גנ7ומן נסלקו ר6ערי כלבנן 56"
 תייר ומלוס '  עתסיגן 67ין bnib עיד 5יס 6ס7רע"ע

 : ולס"ס ברירפר'
 6נל לנגוח ענס ע5 קותל רוק* וסיתר נונה . קכטט"

 ומר סע נכלי קותל וים ספור לקלקלמוסל
 ל6כול ססניות ,ת 6רס סונר .( קעו איו סניומ נס'כ7מני6
 סותעוס :( ל6 שי' העניין נפ' סעו6ל ו6עמ נרונרומסיעגס

 מולה מיכן )פ( וכו' ומוסך ועפקיפ נם( עמירסנקרקפ
 לפוססו וקליך ס61י5 סמינס סל סעפחס ג6נדס ObD הליעזרסר'

 רביי 6בל 6יקול ססס ב37ר ו6י, לכמסילס יסנרגס סמנתקולך
 קמור דוקק ללעוז ים עערנין רנכל עססי6 ~( . וז"ל כמ3סעסון
 עחכומ SD1 ען סל פימסוק 6נל וסומך ועפקיע פמירנסגל
 כני :( לד 7' )עירונין  סחם לי' ע7קפריך ולמפקיע לסגר6סור
 ויפיג  סט'רוב  וליכול  ספוססוס לספקיפ יכול r'bn לי'דפמפ, גפיוסופר  ופירורו 706 נעלוס הוbnb 6' גענ7ל עירונוכתן

onp1ופ"ס קו- ד'  סויכיולם3ם  לל(  יבדלבכלססלפור ).  
 סכלים כל כממילת ה0י6 וכהו למגיל ולפור לניח 5ביכ5י

 : עוקמי . :( קכ3)י'

 6ין סרס ס6מי' סליקן נקיקגי סמסיתסעם gy . 4פי'
 וק5יגי ר13מי  עע5ותככ olDb ל6 6ע;סגו

  לניע ס5י לו סיס עי 6תי' סע;ין לסי כי 7ע1 ס6נזדרסטטיומני
 לו סיס עי י( ע"פ פ"ס )ס6ס מנן רס6 עס לסם סיים5רוף

otrbn111 hs SIDt DPS כ( תק ושקמעך וכו' ופיקס מרסס( 
 סל6 יורע סיס מסל 6ס יסע ס7גר כוס כיו65 הקמלססעלוסו

 ספמות ר6יחי רצוחי לפגי מיסו -. מגרסם מיה ;ותגיס סענייסשיו
 סטם, רגיננינו הפפס וסע6 חק;ס ענין עמס מויריס עוקוק'

 םלק1קין 67ע"פ זוז נ7' )ע( ביעי0ס כעז plpr3 ע,עסועמן
 וכתקען שסעה לפי סכל ע"ע נ7י;ר פלוטזת קג"ב וס6 ע"ס,ס
 076 וכ"פ ~קח עקנלי );( ועזן ~קוק 5סס סיס 076 3כיים

 *סי' ווו יי עמעליגן נולנולת 7לכל עסעע 3ס( טיפול לומיס
 :כיעיסס

 עד לפתור רגוחי סכסיגו ותוסרועפרם מלטד - קלאסי'
 ג6רע6 י5ינ6 לועד 61ין וקוקיסג'

 עין נולם וניכל לעיל הקנופ' olb 7כb'nD 5 נסעיוניזי"
 עין שלנס 61ין ככרי 7סו6 לסגי מכרי סגיכר 076 6ךלעס
 לסייגו נסלו6ס 5סס פתזיק וגס 61סגי וקוקיס עם 5סופלו)ע(
 ומסרם ועלשד מזקוק יומר לו G'D עגי יגיהו otpl~r מ3'ליותר
 7נר עעזנו על ע71ף לו סיס ונפ:"ג זקוקים עג' יומלוקומל
 כבמגן סיונ6 לכלל bnh1 סו,יל סכל יון עס ליחן קליךעופט
 ער6סימ סעור 65ן עמ' 7ססומ .( קלס )דן סנ(  ר6סיספ'

ין
 וסנו*ס 3נ7 ע3-ר סייג 16 ענוי ען ספקיך ואדם . a9pסי' ו:גג::::,ז"'גיין,עי()ן:'ןלןוע"

 סנbS 6 קטפ זען 15 ים 06 הכסזס
 קריך הזען קירס סעס ס6ילס נ6ת 6ם ק5ל סנ6 ול66רוך
 6ך סססידו כל סופן פך לפרופ ויכול בכסף ופרויס סו*יללסס
 3עעוו סיס* וכל  ~S'hl מזתן סגיפ 6י  זמן 3כל )י(סקפס
 ob1  חוייל פ"פ טכסיו סירויפ ס*פ"ם  פיזר קקיופרי
 סכלו סי65 נע65 סיוכל ססגשד גכ5 לפורעו  לריךיכגסכו

 :3ישסס7ו
 16 נלופ ונהסס פעכו ט;מיי*ססוג ועל )ק( . קלנס"

 יקמיצו ל6 ססקסל נכון ענגונססומ
 5סלוופ גסנו כמסר להם 6סד דין וסק7ס 5דקס o)nb 06 כךעל

 למפ ~יך ורביע סו6יל 61"כ ק5י5ס נריניס מרקס סלעפות
 Dh" סעעילס 5יל4 :( י"ש ני' עפולה נעס' תגן ס,טקס
Inrsג'ק לעסיס דליסנוס געונן6 ר"י יגסחפק וגסי ערוכה( 
 זו נשיך עטעס לי' תיפק -( יי 7"ס נתוי ומס : ל"ודף

 התגסו לידי לכסילה סוג קוער 6יס Ob7 ר"י עודה ע"ע5דקס
 )י( תקשוש לכס6קסנס עס7ס נרע דל6 73קס 107יסדקה
 פקסיס נערגי 6על 7ס6 לוס נעור סונ כין לסלקוסין
 לעמול לו5יס סקול 06 עיסו 6מי קפק *סרקי כ5 -( קינ)7'

 עותך סננ6י לי7 63 סל6 דעך לייו גדול דגר שיג, פייכולים
 : כירקי עס 5כללסגותס

 רססול נר06 סעס ס6ילח 6סי טור סג6 ויהודי . קלךסי'
 1ל6 טופו 63 עין ל0ן פסס 63דס6

 קוים בית סכר 06 עיסו . סעח קורס מלוס hSl סו6ילניעורו
 םכירומ ו( נו )7' ס,סג גפ' 7קיי"ל סייר סעיסקילת
 )נ"3 ולקנורס לכתות )ם( וקיי"ל סויף "כירםריוע6

 :עי7 מעיי כקנסי 610 סרי לדילה ניס סם קנס ו6ס :( וחי- ז':7'
 לתת קויך עע:ו עתיי6מ l'bD 076 סוג וכל - קלהסי'

 ו75קה עסעענו
 ולכסל"

 שעגו  לחח ייגש
ר3י'

 ת ו ה נה
 4ל )ס( - ס61 וס"ק נכת bn1S )ד( . ל"מ קי' קשות - מקכ"נ סי' 6רוכוח )ג( ' גילור 5"ל )נ( - ע6ח.ס ופועיו 5"ל)6(
 ועי' 3פ( . סנ;ליס מוסעות סקל ;ר6ס ויוסר . מותך ול6 עסקיע ל6 "גל 5"ל )ת( . כו' 5'ל )ו( - q51b נסכ"י )1( - 6ער:"ד

 פכם  התומי וכ"מ . ה61 כלי סל 5"ל );( . עמיר 7"ס . קערו מנת חומ' עי' )י( . "' סי' ס3ת ע0לכוח פ610 בר.נע'יגלוין
 נ' עז לפוסרז סגנינו ע*כ 5"ל )ע( - סייוסן כמל"י עסמע 00 . ועקגלין 5"נ );( י נל' 5"5 )ע( ספויעיס. 5ו5 ;י)נ('שם

 ען' 5קנ71ס ון לכסות 5"ל )ס( - ג"פ 47  כתוגות ע" )ר( . כזעמו ל"י נק( 5"ללסרוע. )5( . הו6עסזיר 5"5 )פ(וקול.
)גימל(

----- - --------------------- -- - 
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 ברודמהף"מיבף
 עליו סונו5י6 סו65ומ 6ך לכםיסרע )6( לקרקס ר3י')ח(

 ו,ק:יס נערים ססגוגיס  161תס לפכ'ס למון ליקמוססמדיס
 : תולעת סלעי"ל מייס ס5עיר כגפסי רענגיסדסגיס

 סעיעגת "מס על סלטי5ל סייסעוס"ר יידיענו - קלוסי'
 וגס "וסיס נ3ורמ לו ס6ין כעלסעל

הו"
 נ6ס סי6 ועחס סר,מון לילה bib עעה סיס סל6 סורס

 מהגס ל3רומ סרו5ס עד'ס נסני ג:3ע וסוף טע;סעמעח
 עוונן והוי )3( סיעם: עד סקסל רמות נלי לתופסוסניחס וסי"

 ע"ע כומר סיס Dh5 ob" כעיזי גר' . חסוגס : לונספטסיס
 היסס .( 65 7' )שריס 7"ער סעגו:6 עדר3 )נסיעגתסי6

 תסגי פגים )נעייס תסס 67ין נ6עגח גילםת:י נתעלסס6ערס
נעלס

~nSb 
 ל6ו רח' כפגיו ונסיעג6 לפעל לי' דקים 3עי7י

 )סס( 7;7ריס 3תר6 ו3פ' כ6י כוני עמ5סס סוומ ל6סכי
 337י6ס גסי עסגיגן לבינך ציני 7סכע'ס 6סרו:ס עעםג0כזמריך
 עע;ס סקי יוטמע עסקר6 סכי עמוס ידע עי כמז 3יורסיזע
 וכלכתן עסלו2' 7ל6 ונסוס )נסיננכ' וירע סו6יל נעיל ע5יל6
 :( כנ )7' וגכתונות .( קטו )7' 3י3ו:וח כ7עסעע סננגוג,כר3

 ל:ק בךסן1,1%4י:ן משטיען עמ~זו
 עריס דניכם סיף :(6ערי'ס"נו כנ 7' )כתורות ס"סס 7פ'6ם:
 ונעךיס ע7י4 מטל יסcls~n1 6 וכעיזי עדים ד6יכ6 סיכת6כל

 קריך ~סטל ניס 3ע לפורעו קליך 6ין 3עךיס מתילו7סעלוס
 נעקום סי, נתו'(וסוקס וע"ס : ע6 )ם3ועות 3ע7יסלפויעו
 לקונס 6ער -( לג 7' )3"ג שלסוס 3ל ר3ס ג3י 061"0סטר
 יגורת עמת ל6 3י7יהי6

 7ס"
 7יתנני 67רע* bjp עלס נפוק

 7ונסייעי עריס בלוקוס oh סזקהו6"כ ענטל לקול hnSbסי6
Of'D"גרוע קול טע, )ס( 7תעיזס עםייעס קול נעקים כ"ס 
 סעעך

 נסק .( לנ ד' נסס *ערי' דרמג"ג 3פלוגח6 דם"
 ו6חתיגיס סו6 מלוקס ו3ן גרוסה 37ן קל*עלים

 וקח"
 מן

 6סי' 6לע6 ו6סקיני' סו6 ומלוקס נלוסס 13 דלקו וקערססד6
 נר 7ר3ס ונפסיק עיים סכן כל קול וננטל 6מךעז

 יס6 "וגרת ע5יס ל" 3י7י סי, לקימם מ"פמרמוס
p'e)'דס* כתמ"ס 0ו6 הרי וקיל קל" עלי bnD~ .~heD7 
 .( כס 7' )סס לי' 6יח מנרן 7ס3ר* ווטעס )י( סוי כמזיוסל6
 חייכ פלוגי סעעי7יס דעריס גרוע דקול עות ת3ר6עיסו
 6ך רצוח וכהנס סייד 6יגו קול י65 1"ס מיינ שגסלסגינו
 חלעוי6 6י לדקדק לס )ו( ים עירי לס זונקייע סעזסלגרי
 61ין עריס נקט 3ע7'ס 7,יירי עמוס 6ו עריס יוקץנקיט

 ל7רנ 7לית6 דונסווע סס:( )ך, ינעמו על ס3" עפ'להקסוח
 ויתן יו5י6 חיג" "הרס וסיף וניס 6ער הו6 ר6ערסוננוג6
 ליס קיס ןל* עסוס עסעע כמן ניגרס לה קים מיסיכתונס
 מיטת לפי סעגוג, ולרה שפיענח ל6 ליס קיס סוה 6יעסיענח
 סו.גזרים

 קסם לי ריג"ס ולמיטת ססיילתומ 7לסיטח 6'0כ*
 ולתר ot:r יי עמס 3ססס לער די3תוס ססי6 עוקוניד6י;סו
 וס"ס גקט 7לרנוח, לסרם 5נ'ין 1ל7י7סו טעלס עמעחגכ6ס
 ליס קיס ל* ד6יסו6ע"ג

 סופיי
 DIDb יס ועוד O')D ין עונם עמס 6ו סענס עסעמ37"ס כיון עסיע;ח לס קיס והיק

 ליה O'o 7ל6 טעם קריך ולסכי כתיבה וימן יו5י6 יס"פכפססו
 היכי יעליס כהסיק לי' O'p 7ל6 טעס קריך לס51'6רודיי
 כחומס לחת ):יסו )וח5פס 7ל6 סוקס עסוס עהיעגת גיס7קיס
 36ל6מוקי' ונמוגי וקיקי וכרי 3ר' 7סוי עסיע;מ סוי' ל, ליה קיס סוס6י

 סיכ"
 וסווגן כררי יהוי עסיעגמ ליה olp זל,

 וסע6 37רי קים( 7' )3"ק נסען ורכ יומק כר' דקיי"לוכע"ג
 כדעיכס פעור לידע לו סיף סל6 3סע, יסוזס לר3 6מ"פטור
 ע"ת נתוי( ע"ס ע"ז 7' . ספרה 6ח )ז"ל וה' 7' סננם כורפ'

 9Db :( למ )יתרוח לע"ד ו6סי' )ח( 3"7 עעסס רהוי6כחונם
 וכ,ו65 ומעף 33רי כוס %3ון עורס דמי כגרוי לגנוחסעוע7
 לס גוחגיס ליגס* סחירו:י קיז:( )7'  3י3עות ס6סס כ,7373

 61"ח 5ס עחירין  6ין ליוסי 6פי' כת31חי גי סגו יפרסכתיבמס
Jffbהסריס י( עמסנה המנוגף ל3 על כדפריך 7נ7ליס סהי6 לוקי 
 ל6 ולסכי כתו3חס 7מ3עס 6יילי 7עתגי' ליונך להינדהיני

 ר6וערת 7וצי6 עסוס 6סד7י ;סיס ג' וכייל ~*Sthl י"לעסיווגת
  רעותם ינר5ון יסר6ל 63סח 6מי' 7"יירי 7עממע לד 6;יעע6ח
 גרפס 6'ן ע"ע ג6)וגח 6סרוגס ל)וסגס ויפ"כ כתונס לס6ין
 יטייל נקמת 67י 631וגס כסן ג,ממ לך 6ני טע6ס וגיירידע"כ
 עוקי וסיכי )י( לסכח31ס 'ס סיכי למסורס לעסגס 6"כ31ר5ון
 ח3עה יל6 ונסעע סחס כחונס 6י7כר ערל6 ~'ע סחםחלונוך6
 רכות" י3מיפ" רצוח* ונליס6כמונס

 *ין ליגס, qh ,סרונ: ולעם:ס לס יהניגן כתורס מנעםיל, מע"ג ר6סוגס דלאס:?
 עיילי 7נדריס יסכי* ספסט לפי למלק יש ועוד יוחסעתירין
 לסיוח רולס 7סי6 3י3)נו, וגיירי וסחם עסיעגמ ל" ליסקיס סוי )כ( 6י להכי נ6חר נחגס 7עיגיס לחימר ו6יכ, ללקח7רו5ס
ענו

 דליכ"
 j~Db תסיעגת לסכי 63סר גחנם עיגיס לוניער

 :)SD  ע"ז :ת7'ר)7' 7ס' סו" דעכי ותדע לס וקים :וקל )ל(קיס דל"
 סנקיגן ל, 3היי' הום 6י עוקי ס:י' יי עעס וסה' 6מס 7ג0'ססו'
 עממע טעע6 ע6י עדק,ער דכתונ' סוף טעע6 עיקר ת"צלס

bnsD7לס  ויפיט לילי  רעודס  כיין 1:  ונברון  ליילמימ יס'נ 
 ניסר ולעיגיס  כטווסת תו3עז ייגססרי

 קעו07 דכ6 לתימם ליס"
 יתרס חי 6פיי )וו( טענם עסעח 31*ס כ3ר וטע:םסו*יל לסו5י* מכופין קותן 3סןי ליס עגי רל6 ולע"ג לכוסו ;ליסוסיח

 רכ"ס סביי 6מ"כ )ג( לך יקסם 67ל": לה ס3קי' ל"3סן'? סוי"
 ירקי השי כי ניער :( ס: )ד' י3ונחו על ס3, דפ' טעגסוכמונס
 3ס7י ליחגי 6"כ ענד יוסר ל" גדכריס 67י נסוטי Q~D1כסיגן
 כייפיין ל6 פירט"י )ס( עלי ע"יק שתרה ועל . כרסי' "ל6מתג"
 חססיים פן כקונחת סתכלס עד לסססוסס פי ליס )פ( יפנןכ דל* לנל"ת )ע( 1"סי' לנרם  שותו כופין 6ל6 חחת.ו (nlrcלס
 שופין 6ין לגלם לו5: "ס bo עסתע מיי תגלם רולס 606ל6
 גמנס עיני: נעיעל ו"יכ6 עלי ע"יק 67על0 הסוס סייגוקומו
  לפסו  רו"ופ:יויי כ6ן *כל עלי( כעתיק 61פי' )טיפין ):(63מר
1Db3ו*פי'  ליעיו D'b)i פקקו ס"מרוניס גרורות  הרי עלי 

  רע  לחרבות 'סרבל עות ח5,ג: h5D ימיית פסחיסג6וניס
 מם,ו סתעחס עם וכל לגרם לגינתר ליסכייפיגן

 וכל וזהיר"
 סקלת תלונ גכםי ו6פי' נעין יייס חותי ערידס 67'כ6עס
 (ete מסי ;ו60 "7ס סבין ניעינו עתם וכ"מ ניגסוינ6מייומי' עטלס נרגל 65ן וווגכסי עפם7ס עלוג נרכסי ס3לס ע?וכ5

וים
 . o:11Db קיל )ט( . ם6גי 5"ל )מ( סD"DI .61 כ"ס3סכ"י )ז( - סוrhnn 6 5"ל )ו( . 16 5"ל )ס( . לי 5"ל )ד( -ולסיענס ר"מ . קט'ז יגעות מומ' עיי )ג( - דין לס 5"ל )3( . יתן מיר 5"ל "ולי ),( . קל"ג ק" עי' רביעי חיכת הו6 הולינס( ת ו ה גה

 ויציע  רלייו  דיורס ומילכ6 סו6 ע"ס תמתיומ( למסוס לס לפיל"מ.)ס(ע5"ל 5"ל מ( - 36ל ד"ס נתוי מ"ג. ד4 כח31ומ)ק(ע" - רווייתי 5"לס* )ג( - כיי בסי' רסתס onc לי עני 7ל6 וס6 5"ל )מ( . לי' 5"ל )ל( . ל* 5"ל )כ( - וסכי Sh5)י(
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 ברוך ברמהרים
 לעקפק ים ע"ע דכייפינן לענירה סגיסס י163 מן לירייים

 6"כ הכמיסתו ל6 וסיף סר,סון כלילה מרעל וקולרס61יל
 רפינו כמסר לחומס לו תסיס וקולי חילדנו דנסתגיתפוכיס
 זס qh עחרפ6יס ומוג סנים כסס סוסים סים פעתיסרדות
 לותר 67ין רסוקות 6מר ויסויר כסו 73רך עלס 6י חוליממעת
 לת"7)י3תו'ס:.(דל6 67יכ' גפם' ו6י73ש )"(,יזיל סמםערסליגי

 סרי פי' לם6ר אפי' 631"י סגים י' עעס ססה6 דוק, סיעות5י
 ;ט'ס )ר( כעס (f-Dt 6717' המס 5עלרכ6

 והן"
  ל5פוקי:סו 7ע5י

 לכיר 35ל קסתו על ,סם ליסף סל, מיינו רפליג לעיןויפי'
 נסיות 'כול ס1י,(ת"ע כמן ויורם יעיל 6י )ס()ו6פי'רפוסות
 גדורת לו סריס זס 36ל כן היה סופי 1ע7 סתתמלסוד7וק6
 ו6ע"ג רפיך: לו סיסים סונר ונוכס חולדתו 1יסתגית6:סיס
 תסכים 6'נ' :( עז )7' מעדיר כפ' כ67" 3סוס' כפייסרכל
 6ממ ונחיר rhtnn' כזין סל6 סוועיסס גע יה6 7"ולילכוץ
 דומק עדוע חולדתו גסח;ימ 3ין למלק 7יס כיון 61"ח6יס

 ר6טו:ס לווטגס 6פי' 5"כ להיחר 67יכ6 חיל7ח1 יגמחניחדטענק רנניירי ל'ע6 כמן 3יור0 לתגך דיגי הםעיס nplbS'נגדרים
 ו6י כלל ג6ונ;ז ותיגס מסמע b:t'S1 ועיר :אתנח הימסל6

 רפוסות 6מר לסור למכריכי ספמוח לכל ;אתנח מולדתו3ג'טח;ית
 כ67י' וס)ח( 6'ן ליטל שכמוהו 61ע"ג תודעת נוסר סן לירךויט

 ופריך תורע' הוי מגיסך ת71עס רעפי ע6ן :(ס6י כ6 )7'גערכין
 ווודעה נעלה יתיתרו )נ?ו ו6ר5י 7עם6וכו 5ריכ6 ל6סם'ט6
S~np16חו כיפ-ן שגיטין וכן .( הם 7' )ג"3 דת:י6 ומע"ג 
 מכופין 63וחן דמיירי לייער b'(b 6ג' רו05 סיידר עד)6(

 דרגי לסעוע מ15ס קמנר סגהיס n~rD פ' כימקיקל0ו)י6
 )ניסיי 3*רוטלווי וכןמכעיס

 כתעמס שעסו נוים -( ט' הל' מ"ע
 םחו5י6 נכון לכן עירנות וסגי ןן 6יגי 63והר כסרימנגל
 וקעו הוסל לנסטיס ייגD)'b 6 עמיד כ6ן 61ין גויס תידילוחו
 ונרונן גוי63 .( י"1 7' )ת"ק עד6ער עהה סהרין לכל'7וע
 5סריגc:th 6 60 עטתע ליס hp'DD7 3עילח6 לנפסיה 7י;6עמיד

 7)ורotcn 63 וכי ל7מוח מים אע"פ לכ"ע )bS 0 6יל"
 לו 'ם ונ"ינ ליס 7פסיק6 נהי 67י:טי ווי ניו ווסלמ סו"עלגגן
 '( ומ"; : יכ 7' )סס 67ונר טו63 חוכתי 7מזיגן ע5ווולסרמיק
 מגורס בריס, ר6על נידוי על bp' המס 6ל" ס6גי סםונ76ס
 ס3'זוסו 7373 עמס 6ין Ob7 ק6י ועלס לסלהיד וו;ו7סללב

 ונ"ע עמס ר6'י' ר6יגס ונסי למלעט ע;ודס לכ713ווני17סו
 עיירי מחס 7עייחי וממניות עודדי סגי 7כל כך סו6סאונת
 ועור עסס נ"ר 3רסיח סל6 רק זין סעוסס לרכים סי17ע7373
 יהודי טלין פסוס ענסג וסלף סמגהנ 6מר הלך רוסכת מלכס06
 06 יסר6ל לדיגי נן( נויס ג7יגי מכירו יסודי לקוותרם6י

 ול6 לדין סקר6חו עניך יל6 :( 35 7' )3"ק עעיחך)7( 3י קלית DD" זס דבר ללעזי יס י"ס ועפי' סקסל נרסוסל"
 60 עסונע נויס לדיגי  שגידלו  עליית וס7י רגם נו67 זחיעגך

 6מס וליסף לנרוח סגמ3ע סכתנחס D#Dh1 ל6 6מינעגין
 וליבו סו6יל סת15ה 6ח לנעל 7:ס3ע )ה( 6יגס סנועתואחלת
 SD 16חו עלקין עיסו עליים ספ65 יאסר 6ו כולל ידיעל

 מוכל hSD ס3ועס סלועם כ67ער לאטלס סעיס סס7עפיק
 סיקול לפייגזס ס37ר וטונ 61וכל 6וחו מלקין D~D 3ערנע5ס
 "וסו עי ו6ס י3רמ סל, סיען ער רפויות 6סר לחזורמרס
 6ית6 7סכי וינוסגה ;6)וגס תסיס סהי6 רסו6ס ימ65 ל,זמן

 7סעי6 כעס )נינך שיגי ססוניס ;יליט( )מלסי3ירוסלתי
 3תלעודיגו זס 67י;ו הריי ע3עלס 6יחח6 ההיק רמיקס כך("hD1t רמיק"

 ווסג6פ וננעלה  hnntb סקי ממיקן סס" כך סע6 16לננקקג6
 ונעגין ויפייס תעומס יעטו פקסס דרך יעסו 61על כמןיולס
 יעסוך סי 6ת סירם וכל כוס גט על לכסות ממכיס סיגי6מר
 מיס גפם סמלוסס כ16ת מילמס יגמילכס 3ק7וס0 וגערןס5סס ויפייתי פקסס דיך יעטו 6ך עע1 עסק לו יס6 ול6 פגע תןידו

 : תולעתפלסי6ל

 גדונייתו גפלע ול6 ,סתו 6ת ם;ס66סד על . קלזסי'
 געור נקוין 06 הגיסו6'ן 3סעח 737ול6

 גייל וררנ )ו( ניייניס לס51י6ו מסטל כמ יס ~o'bjnסיו
 לוחן מזנך וק'יסי עה7ו וכעפן ונק;'ן כ,עירס hih 6ייר'ל6

 פ' )ריס סירוטלוני וינרי כדסירטנ"ס )ז(יגריס
D~Sb/ '3' סל' י"3 ופ 

 7ק6ונר ( .
 המייתי כחס כ' ה3ן 363י לס בוקעיכן סר,סו;יס 3נסי6יןי3ל3ר
 ההסי" -( קתי 7')3"3

 3כ5 שכחו 6כל ק;,ו 33'ת לרנו
 1nDb 6ח h'!tri יכול ע7'ג0 ו63ומה כלתירס קני )ח(גיס61ין
 )ט( ל;סי6ין 6ל5יח סילוק ועל יכרבל 13 וכים סיפםלגוס

 וכייסינו  לי( ועיל:( סגור 3ככ פ:ריס גער  יררעיס3ווייגוח
 6רן כל תימם3 סל6  לניסויין 1רליס טים יקבי יכרשלסוקרך
 סוס, נליץ 3ן 36ל ס6פס מת7י:ח טהו6 ורוקב "מתיטר6ל
 כן תגח מעל במריו nh5S 6ומס כוזלין ושיסויי6סס

~bD: ו3יהסלעי וכחו3וח( י"3 )פ' ו3ח'ססח6 33ריית6 )כ( כחוגוכן 
 - 3:ס ר"ח כבריך היסר ו3ס' ' לחסך ים '( כתונומ)םלס1
 ללכת ח6כס ל6 06 כחומס 3ל6 לנרמס ס3על 7,3 כפייסודיני
 631ומס מתקועי יקריס ילך לגלם: יר5ס ל, oh1למריו
 'סיקל ' לסכרימס יכול יסרבל סיו3ס ונעיר יפס לנוסשניגס

 : יוסף3ר'
 06 סססר 13 לכסוס סעגדו עור על הגאלת ' קלחסי'

 קיי"ל הנעליס גו לחקן לם:וחויכול
 סי6 תילתם 1bS סזמנס :( עז )די הדי! ננמר פ' יבערכר63
 למילל טרי חסילי לתיול י6זמניי סי7ר6 וסבי '( מס)סס
 )סס רי%ר רסכ"כ  ו6סי' תפילי גי' ו5י tt)rrh 6"כ 6ל" פסיסי3ו

 תילחיסיש ל5ו לל( רסזעגס  פפילין עור ג3י -(יעיי"ם
 גניפייסו קרימת 13 דיית תפ.לין עור וסיני )ע(כרגש

סי"ן
 הות בה

,(pg3,%ר 5"ל )ודס 5"ל יולילס( . סול  וס"ס סגיס כסכ"י)ר% "Dh1 שם"ל 
 . סוף  ות"ס הישזר ער  עילת ליחס גסלי,י  ל6( . הועיל ל"ל לת( . כו' ת"י כמן יורם ולאו 3על שי רפושות  כסיר אפי'רפלינ
 דף לכמו3ום כיון )י( . כלוס 5"ל נס( ' עקו53ח  3סיעס עיין הר,סוג.ס גירסת סיס כן 4 לד ' "לך 5גל לנ( ' יידועלנ(5"ל
 כעס ק6על 703" 07, כ7כתי3 גרמינן ע"כ )ח( - תימנ 7"ס - ק"ע כתו3ותדף חוס, )ז( ' הו6 ט"מ וכסיין  מי3מ יפ"כ .ק"3
 61"כ . 3חו על פוסק ה36 נילוסלמי סס בעלו וכן כוי לסמך ג6161ח

 חיע"
 :סם3ים  לי(ל"ל - ):7י;ות נ"ל )ט( - ס6 עג"ל

 נכ*ע נוגר פלי ר3י ,3ל עלי'  3bS 'Gpb7" סייגו 610 ח;6י מס בקצעי 1ה6 . 0ו6 ס"א )ל( . סו, ט"ס )כ( , ירלוסלמילוק
 סתיס' קיסית )ויסנ ונסכי נשירוסיו סר"ן נר3רי ועי' גער %11טתסין  יטעסין וכזעם קדוסס קרוכסלתטעיסי גופי נין לי'וקלני
 - CD17p )גופן עטמסין גין לסו fD(' דל" סעע6 עלי כ"ס tjrun גר'  למייחס ~fpin 5ך - רם"י עי מסקסו עש שע"פ ר"מסם
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