
 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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 ברוך ברמהרם
 הו6 פמוט דגר סקפר גי ~סיח פפ73י עור 6נל מפילץ סל6י"ן

 : לנגוחה ועותר סי6 עילמה ל6ו7ס,עגה
 כס וים סלילם סנפםSD ווצשאלתס 3:( . קלםס"

 עופרת 16 קיל6נןיסתסעעח
 פירונין נסילסי כרכ6 מסק ntSb לב לסגיסס נוחר06
 לעריער ע7סוינן סיר סל קולו 6ל6 מסרו hS .(ר6ער ק"7)י'
 )ק( ו6סי' קל6 ל,ולודי מם ול6 3עסbSa5a3 611 לפעליפסלי
 דנפי סיבי מנ"ע לגשור קל6 6ול71י 7כל כעולל ( 67ער)לל"י
hs~S7פלף ננל6 הסוף כגון h31b לו ויפססו סיסעעו כדי 

 : 7י7ס גקול דייך סוס 6ין מלולס פנעסועל
 עיןסרע עמוס געריס כ5ו6רי ממלויקולר ועל - קםסי

 )ע( לסור 1bS ו6ס עותר סו5 עיעסס06
 מסיין רל6 -( קי"ד 7' )יכעוח סקעגיס על נדוליסליזסיר

 : 6ינוור6לסו
 ob יסד הזיווגו מקינה וכל SD ותושאלתם - קמאסי'

 לסייס נרכס 3ל, וכלט .( כלס )פק' ימי*ח7ו סע6"יס ים 6סר 33יח יסר לדוריכולין
 : ג7ס כעולנעלס

 כי )פ( וו"י לסיות 5ליכס לינהסולט וספר . קטבטיי
 לוחיות קלקול לירי 63 פעעיסכעס

 3וי"1 סטטוס ל6ס סי63 כ7י 16תס יעקסיגי' סדומיותסערסי3יס
 ועם . 03 7ו6עירס וי"ו לכסילי יכול סמ"ו 3י'ס 6ס36ל
 6סד 7סופר מסוט סעמוריס 113"י ס"ת לכמוססגסגו
 למתוג סבין לעגילה וג"ם . בסליו ומגסינו עע5מועסת

 : סעעלדיגם3וו"י
 סגי נכלי ססו6 3תתמוי סנע65סונור ועל . קמגסי'

 דסע6 עותר סכל קעיות לסקל 3כףוסילקו
 3?לס bS דנריס ה6 ועוד מנמל בינו סני וכלי נמל סגינכלי
 וססעס עסליכס נעליס גע65מ S~b 06 גופה סי6סיע

 : 3ס'3פל
 ען לפלעל יכול 06 סזלועססניגס ועל )5( - קמךס"

 בקור ורוע' רונס יס לתוכםאניס
s~stsקרפף כתו לי' 7סוי6 לתוכס ע3יח 16 לגיח מננס 
 )עירונין רסויות סחי מן )ק( 7קרפ4 עונה סעפון י'51פי'
 סגיגס תיעוס 06 36ל 6סי 076 סל סן ובמזן :( כ"גי4

 גורפם ל6 כבלו לי' וסויגו נרוי נפל עיפוס קותונזלעמ
 מקוס סויה יל6 וכנון לנים ועומרם ס5ר כעו ל"וסויגו

 : כפסיס מניס יותרזריעה
 עיסו ו6ס בקור לגוים דקך יין למזונ . קט"הטיטן

 סוגניס מיסו עועכ קיגלו ול6ני7ס
 ,גל מהימל ססס 6יך תעמתי סעעיס וכעס ושידין ימיוו6ל

 : לכס לעזור ווותר מלכויין
 6ין סלמס מ3עקועך סכרעל וקשיצאל21 . קמ"וטויפן

 סער יקלס 06 לסעעיסיין
 סיין סייגו ע7יגס סער 6ל6 עיר סער ק6ער ל6 ס6עזיגס
 גס יין יס( )15ל ובגינך ושלכות לכלכל נ6ומו,עלכותיין

 הרי לסס נסקר המנס 3חי4 ו6ס ססנס כל יין וונ יס3עיוך
 371 יין עקירותי נבול 737 כעס ייפמ וסלק יין סנינוחיךכל
 נען די לך הים ס"ס סנקגס3י"נ 6ט7 נלחין והלץסכרו

 :עלונה
 טנעח 3סי שרז, עסתוס על וכמשאלתם )ל( קם"זסימן

 סיגוי '7י על בטנת תימל,6ס
 סיגוי ידי פל bnbb עותל יד כשסר ונסכי ליסחכןוופל, ער לס עמקיך ' נטול עימס סהו6 כדרך 3מ3ת 53לורלמסעם טסיי ינ6 6עי סרג.( )יף )ס(סעויי6 פ' ח' כיקירעומר
 ועעפעס 56כעומיו בסגי ננר(6 6ו ג5יור ס6וחו כגוןעותר
S~bמוסג סיס ו6ס ל6 בסול עוסה פלוץ כירך סיד נכל 
 כירקת ו6יגס S~blr נבון נעורו ל?תסלל עוחר ינוףכולו
 '( ל, )י4 לתן 6ער סעעוגס )ת( 3פ' כי6ע' כללויחסון
 נעומל וגיל6ית גיוסך לס ועוקי ק"מ לקלוח לסיר כעקועס5ו,ס
 3ס3מ נס ל65ת גס ק"מ לקרוח עותל )6( גיללתו6יגס
 לכתחילס 36ל 73יע3ד נעמס 06 )3( כולס3גיף3עודס
 : ולסו5י"1 לסויר כ7י תריל לס יעכגיק כיין לסחיר6ין
 י,מי' כי3גסען קיי"ל לופפיי ייגס ולמיעכד קטתסימן

 דיג, 6יכם עביו ססי67 7ליכ6סיכי
 במפז היינו 6גי 16ער 5ענס ו( כ"ג )זף סעכיס 3מ'לנססיה
 בסמיי מעסו-ק ספלי גס5ל לנגוס 6:י רסקי מלי 0ס61סע3ולר

 S)b כרסו על קותי וליקס סלי מסו, ססז בסוס 16 נננ7י16
ohלסקי קינו סורעו ולדיגו עגם לסעעון סלוד( ריבוכן 

 :לעסכגו
 חויה נססי לקיותו 6ין עיניו מכסו זקן - קמםטימן

 מ3כמ3 די3ריס לקרוח יכול סוייגוכיון
 קזל6 סס,ן *ס 6גל )ב( :( ס' גריסין כע"מ לסוערןאסור
 יכול rh ותיגס תיגס כל סכח3 ערגים וסוףלסגיו

 :לקרותו
 לקפגיס גותגות מיות סהע:יקיומ וטה - ק"ןסימן

 נידן לעמות לירך 6ין גסך ייןלממות
1Dp1( קי"7 )יגעות לססריסי עלוין 6י31"י גרילות 6וכל- 

 : ליחיל ר3ר ולססקותו לס6כילו לנויה לוער 6ין36ל
 7יוע6 סילוסלעי מיי לר לפלס וששאלת . קנאסימן

 46 נני -( עסיסו 6' סל')פ"ק
 לכונסן כריך 6רמלין יכנסין מלין הערס ס67 3עק7ם ס13מ6ין וממגי נסבת קנין כקונס גע65 ול6 וכו' לו עתקיגן הסלח6מס

 ומקר פרוע ורקטת נסיגוע6 סי65' 3חולס לפרס לביל 6ניכמע"י-
 6ין 6לעגס S1b פסגת לנעול ועותר )ד( למוסס דסייכיעניין
 י3ר ולכל לס וליעע6 ליירסה לס קוי גניבת? 6לnDID 6לס

 גס61ין סעוסין 63לתגה רגיל 5כי כן על 3ס3מ קנין כקוגסכע5, נמנח חחילס לס נעיל ד6י יום )ס( ענעוד לנעולוקריך
 ען. יוס ע3עי7 המרכה 6סל ליסיס קוער ם,ני סחורםוסי6

 ע"פ 7סלין ליין עבע' לרולס לליס ענית 6ני ועוץסילומלעי
'7t'Dh 4ר6סוגס ע3י6ס עתענרת 6סס 6'1 יס6 .( ל"י )ז 
 פחס למנויי יסיק ו6ע6י וליסניננעולס מריך וע"יוכו'

hSb עוג"
 ת ו ה נה

 קעור ו6ערינן 5"ל )ע( . סנר"נ( - 3סנע"י וכ"מ נפסק לס"ס נצל )ס( . ע"ס נ' 6ומ פ3מ tSrn כשנ ם, הנע"0(
 פ"כ גער7כי נעי' )5( ' הנר"3( . ז, 6ות ס"ת עמ' rffn נסגע"י ק5ח נקורך ענו6ר וכ"ז עעו7יס )5"ל )ס( .61ערת
 . עיי"ק ונקורך כסקרון סי"3 קי' 6וןש כסיר סו63 )ר( . ספל( וניח )5"ל )ק( '  שר"ג( . עזם נ*ולךעיותריפיר31ין
: מינם כ6ן ים נסכ"י )ג( .  גר6יס bS'h 6נל 5"ל )6( העמו:ס לסן 6על )ס( . וכקל 3הנשי ליס,)ם(
 וע"ח 3סג"י לימין )ה( - סוססס קונס 5אג 3ך( עי"ס ס"3 כף' 3גיעיןעמ*פ ונקי 61נורס סג"י 3סס b~np ועי' סנ"י 3זס ע"מ ע" )נ( . ' סנר"נ( . גפור וכעס סרי 5"ל )ופסופ - פיסלת ל" D'S1קמא

: 
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יא ברוך ברמהר"מ
 hnSh תוסנפו לתופס כגיסתן וכספח עחנ" מדקחגי"65

 h~h סופת לס "ין יגפילס )י( סופם לס סים "יירי3גחו)0
rdht~Jלסלוס לכס656 סלי יפ0יות ירעים ופי' - לה קני 
 סכסמי ל6 3ול6י 6ת ונספיסתי לך תופתקיס מיסו כרקון6סרמ

 נגועם ס' 6ת ימזו וסעמגו3יס . 37קחי ~ילחמוונחולסו
 . מעם 3כל כיתך וכל bab חיםקפ יועם hS זסנוכתם
 סג7רסח bD1ppb עונם מכל 0גסכמ מעגי לעסעפמר גזרכגסם

 : ,לס"ה מלוך 3"ר עייר 3סכנרסגקר6
 6עי ועי .( ע"פ )דף rr~3 בם' ' קג"במימן

 יומגן ל,
 עסגס למתילו 60ועל יומגן וסא"לסכי

 הו6 36ל 13 לסוור עותר ו6וקעינן 3ו למזור יכול לך נותן6גי
 )ס( עועעת דממג0 יוחנן ר' ע71ס וב"ס )0 6עגהונסוסרי
 ימס  יחופה ל00'6 סנדר 63סד תעכס )ס( . 3ו למזוריכף
 ססי6ס סל6 1?7 עעות 63ומן סר03 ותרויח ללירכס הפוחוטיכס
 והקגיח' סו6יל ופעגו מגודר ען מעפות ותגעו יורסיס 1631תתר

 1:6 כי עכמס 3סס זוכים סיומנו מלס 6"כ ל5ורכסהעפית
 גדרת' 6גי כי כליס לכס 6מן ל6 הגודר לחס ונסיט'ורסיס
 כי פלי o)s יס יפחס סיתיפס  6ת נסס h'D,~S 0עעומ6יתס
 לימן פיינ ר6ילו כסן סייס ר3י' ופקק - ספיססי פ5יסלמס

 לכיגקס פכח hib SD יפות ייתן :רר מל6 כלוסליורסיס
 סיורסין ען סכל rb נונס הכיסייע ען 3ין ס6ירוסין ען3ין :תגרסי 15 :ס6רעלס :( נ"ר לדף D~tb כפ' דחליל לדכרור6יי'
 עות פל hSh לס כתג סלת פנס ומלעכס  יתסיס גינס נתולע3י(

 פזריס 3ן ~1tDS כר' סלבס .( ג"ו 3רף נגע'ל:ונססיססיק
 ס"מ ועפתם ועיתים יגס hib חגנס ל6 לירס bnh1 5פ"גופי'
 . כליס ליורמים  ולין ולססי6ס 003 ל:וגסט פ"י tSh גדרל6

 סיידר סזסכ גפ' ר6יר  דכיין שוער תפזרי ר3י'6כיויורי
 6נ5 *עג0 עמיקלי פסוס 3ו  דמין י:יכוחןלך פסוסלסנירו
 ניליסלעי וגרסיי יעחי יסענ6 עמוס 67סיר עירס עיעסמניחמס
 ערוגט שמגה לך lrh למדירו 3ע"0מ'(6ער נ'ועי סל' מ"7)נ"ע
 יכול 6יגו 5ך גוסן 6גי נווולה ניעת 6"ל ו6ס . נו לסזורעותר
 כגודל וסוי :דר :פסס לפגי 6נל נעסיר רמיע* סד6 3ולסזור
 ליורמיו.  סעת עומל לעתים  העחיס עותד פס.( 0דין)ר'צפר 3סיל0י כנקער יורסין 3ו זכו ועעכסיו 3ה רזכם )ו ח"ן75קק
 עיתר לנ"ע סכי לקו ס* ר3זיוג6 עפעע, 6ל6 סגיני ל6"כ
 Dfftb 6לו:, 6דס כל כדרך נכ3וד סגקנר כיון )יורסיו0ממ

 סיורסיס לקורך ג3ו ל6 געי והנוניס סגוחניס ;סגוסלי
 כל דמין י6י0 קינה ד6ע"ס וססי6 0עח עכמ נסס זכו6פ"0

 כליס ליורמין דשן סהמ3ר 6:י 3עיגי וגראס מויןס6ועינות
 6ל6 תפוחיו זס גדר )כ( סל6 ז0 הו6 ניול דעח6ד,ומיג6
 מיוחסין סי"כ)וס סלטות ללורד ול6 ע15סשורד

 דיל1מ)עי ותסי"
 לעני 6נל סעדלי 36י ל3י' עוריי עכי6ט0ו6
 3י' הרד ע5י ל, )ל( גיר דודיי סי' ל6יי' ל16 גזלגעמ0
 ר6יי' ל6ו נעי סדין 7נגער וסטיון כלוס ליוחמיי גומןקינו פגי lmh עם oh 6ל6 )ע( לו סגור עיי לתומו ליחןסל6
 וגסן סוס 0עת לטורך נעעות 0ע5וס יגעסית סתם לסיגיסי6
 3"ס ;עמס נעעומיהן וכסנקגי סומפין וגעסו 3ניגתו "מדכ)

 ;עי 3סן וזכו נסן חכרן הכ) לנעלי ליז ועקני )נעליוטס

 לסטי6ס סיחועה ל15רך טסקגס 0כ6 6נל . סעח תכפיורסין
 גיר 65 ופיהו כלל פ5ו0 3סס קיים ול6 סיתיהס ועחס03

bnD~h60 ועיהו סיורסין סי6כליס ipDDn העמיר 6ני לי 
 ימוסס 3סן ל0סי6 רריך סע6 16 לעשו מוחן לעכז יכול6ט

 לסריס סיריל לעלעו ontb יסתר סל6 לי עיסס3י6קמלת
 ימיך 6ל6 ססומ0 ע015 נסס לעסות רס6י 6י:ו ונסססריסס
 סעס0 ר3" ועורינו עעגי סלתעל0 ע15ס יעסה 16 יחומםנסס
 יקם 6% כלוט ליולטין 6ין זי ליתוע' 6ער 67ט 16ערסיס

 גמר05 עיכן ולנסר ספימס גספת קתס 6על ו6ס .לעלעו
 רגרסי' nleh  ליסופת ינתן ועתס 11 ליסועסליחן

 ס3ויס ועותר לעגייס עגייס עוחר .( מ"ק )מלסידסקליס 3מופפשי
 סוודר סל פ" סלי עותרו זה לסיוי 16 ,ס לעני ו6סלס3ויס
 ס6 לסכוי סם3וי ועומר לעגי ספני עומר ליסר לו סיסס6ל"כ
 כ7מי' ל,יי' ד6'גס 1W1h התמכר ותגי . סו6 סגודר דלללעדת
 העסיס קורך על עוחר מלכך נעתתו ע5ו0 דגעטימ החסדס6גי
 1ל6 יחותם ותת? זו )ג( ל5ירך ס0פליס סכ6 536 סלוסי6

 גו. לסמיכן מייג 3עעוגו עלוסנעמיס
 יסים ול6 קמרת יתועס

 גודר סל טם3יי עוחר רקחני ממס 0'6 171 קמי* רמקליסס0י6
 וסל קני סל סייגו בסקליס רקחני דסלו לסרם לי סיס ;ןועל
 מעותר לו וסקנס געי 3עעיגו וגעטמע5יס סו6.ל כיסרי'טווי

 : זרוע 6ור . עלוסעל
 לליס ליס עשייע קי6 רג6 אמי .( תם זן )נ"ע )ס( קננפיז

 דחגן ועחגית6 נפקיון 3עתיתו וכמםלקים
 עסיכ0 עיססר דל6 עעל 3לן דוק, ר63 וקער עפל ls5sנחגס
S~hעסיכ0 רעמקל6 6סליג6 עירי bS ופירס"י יעמיך עד עעל 
sff5t  36! לתמוך עס סכין tDS 13'1 יכול 61י:ו מפרועה 3גתי;מסי, נעירת קגיי' דמכ.רות ממוס הגותן הפל דקחגי 3לן יוק,
obוס6 יתמיך עד עפל ל6 למסיר נו סים ד3ר על גתנס 

 לי' עקייע עטיכם 3יס ד6ית עירי (Dp ול6 גלן דנקפעחגיי
 היכי כSff3GIS 5 נות קי דעעוח ללמוד ים עכלן - לקיםלריס
 הכי 6פ" לתירס ען עפירסת קונס עסיכס יבעלירסנ'ל סיכי כי יוסגן לר' :סתע לקים נ7 ועדפם לווטוך עס לודלין
 ד6ער געי יוחגן לרן קינות עעיח לפסיך עה לו דליןטיכי

 )עמיך ע0 לגוי )י דשן 0יכ6 פעות 1)6 קונס גנוימ0עמיכין
 3סעס לו סים יסלסל העמנר 6ני 3עיגי גרפס סילכך )ע(עעות
 העוכר לו ולעכור הנוי ען עעות לקנל ליסר6ל לו עומלעככלת
 ופוזר סנכורס ען הפוגר למפקיע ועופיל מגוי ונסך 7ל66פ"ג
 . פ"6 רז (rfft דפקק לר"מ 'Db" וניוולך 6מר מנוי עןוקונס
 סוגיי כנוי קונס דעסיכס '( וע"ה 7"ס.י3מוס'

 יכול ושיגו
 דם, עועלת 6י;ס ה6ס ועסיכת קפוח עפומ מעוכרלעסוך
 ל6ו 7עז3ר עוגל( 7"ס חזי : ס' 7' )ק;הדיין ס"ק נומי'ה"מ
 ל6קגוי רגיעת עפיכם ע0:י6 י65 טנסע0 נכי עלסעו:ס.ס ככליבי לסו וסוי b'D1 נדיקילש דעגס כעתן ות"כ סו6 6עוירך
 ו6פ"נ י( ע' שי' ד3"ע 8"ק כד,' 3כמיח0 6ל, מעליסכליס

 הוי וכפימס תסיכס דיילו ו*פ'נ 3סעפתין נסליסיןדעק;י*
 ולקנית לעמיך יכול תינו מעונד ונוף סו,יל תמ"ס לעיירקני
 הי0 גלן נ3י ס"נ 607 קולס עפות י3העס 0עסיכס י7יע3
 נס)יסין גיקגמ ססס7ס דנסס סליסין י7י על הסכייומ לקייםיכול

נסעפמ6
 ת ו ה נה

 ו03* 5"ל )י( הנ"ע- 3מס סהני6 עס מס נינעומ סל6"ס כמיעפי יפי,)ם
 בערדעי ומסיון 3קי5ור 0ונ6ח נע( . 6עו )מ(5"ל .

 סיורפין תיגס ולולי כוי 60ירוס:ןנתולס ען סכל 6ת גוג0 0גמו6ין ען 16ער עזליז כן שלכור לן 5"ל ני( . קע"ו ק" פ"הכמוכוח
 סו" וע"ס שכ"י )ים" 3כ( - ס"ירוגזין י5"לע"9

 : קניופ מל נע( . ל*סימס סי קין קנין י"ג עייי מסוי - ר*סיפס מ"ג 9י' פ'7נ"ע מדיגי )ק( . ועמס ור omnt 5"ל )נ( ' 5'ל,3ל )ע( - ו65 סו6 5"ל )ל( .

-------------.  
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 ברוך ברמהר"מ
 נכסף ייקדח מהקרקע כסס .( סט 7' )3"ק כדחני5כמליסין עיקבי* סדם סכירות מ"ג נ'.( )7י 7קידוסין קעייס36סמעח6
 יכול 61י;ו הוביל וקב"ה נמליפין )5( וס"ס )ס( 31מוקהוכסטר
 6ח לקק;וח סיכול לע"פ געי סכי קונות טעית 5וח':לניסוך
 למסוך יכיל 61'גו סו6יל ס5ר עמורת ועסיכס גכסותסמעובר
 ll~SW ונסעע דלכ5ורה ושע"נ קוגוח מעות העוכר "תנס

 גווסיכח )קנס סהעונר ס3ל לר"ת ר3כולומ פ"ק מעסוןל3י'
 )3כורוח נזוור קנין ל"קגויי ידע י"ח עם" לפוגו וכ .ס5ס
 ס6.ונסומ נעם'כת לגוי מקנס פיה העוצר גיף מ"ע :( נ'7'

 ססיחס קורס לו הסס 6פיי הקמן להועיל יכול )ק(31עגין
 דקל כונו 7סיי לך עוכר 6גי עעונרח )ר( ר6"לפרסהעוצרת
 וועו3רח סכימה קורס לו סקוס Db" מכתנ מונס - עכ"ללסירות
 סו6יל 6"כ ס6ס טגחע3רס לקמר לו כקוס 06 וכ"ממסעע
 דר"ח 6גי קוהל ' קינוח סוועיח 6ין 3תסיכס לסקגומג6ססל
 סגחע3לס קודס ו5פי' ס6ס 3וום'כמ גק:ס סעונל 67י; סניז"ל
 סנהת' סגחעגרס לקמל כ"ס דעתו סו6 כן מונסון רח' סכ'וגוס

 כ"ס כסוחב ה3סהס ועטך 3עעוח והע31ר ס3סעס לוכמעכר
 : ורוע 6ול - ס5ל ועמוס ס6ס 3מסיכח כעונרסקנה

 ג' 6ו מרסיס 7' סחייוק 6ח מלעד6ס7 מלמד )ס( קנדסי'
 ל3דומלס מורף 16 קין הו6מכיל6ס

 לו )וחן 6ל6 ל?סליג( מייק ס6יכו גר"ה טהירו ימימיעוט
 י"ג.( 7' ן )קידום סגמכר ענרי ע3ד נני וו67וור מטלססכרו
 לעעסס הגוי מגיסו לע"נ לססליס מייד 6ין מלס וענר סלםמלס
 גס 3חף( וע"ס . ט"ו יי )סם ליס רכסייך  ענר.יח6 לרנוידיו

 קתגי כרמון נעל )ח( עילח6 לעיוור ד6יכ6 סליג ל6מחגיתין
 כטע3ד ו6פ"ה החגי ל6 כלמי 3על ד6יתי' )6( סימרולסטר
 סטינו מכיר כ"ס סם6ר להסלים מיינ 6יגו 1317 16 זווגומלי

 ו3ל6 סעליוגס על ויצו וו קולט 13 מנקל כך כלמסוענד
 ע"נ סגם ו50י 706 ליום ענד לי מס סכירכ"ס
 ו3תכירס נמכר וסקי סכיר 7ס"י עמוס 67י מגיס לו'ע3ד
 לו נ3י -( ט"ו )דף 3קייוסין כ7פריך מסתגל קרי'סכיר גמי 7כ6י מ67 6י:ו וס 3סכירוח ול6 7יג6 ס6י סוי7וק6
 נערמיו פעילחי סכיר מס רמוו:6 קליי מכיל 6ע,י ל'ורסיוול6
 לחלוווי6 לי, דפטיע6 ונם)וע ליורסיו סעולחו נעי ס6י46
 6ין זהי )נ( ועה6י )כ( סו6 מכירם ימי דסגירות :(נ"ו )47 יזסכ פ' כד6תר סו6 ימכר ס5י ועוד כינסו הדדידכי
 היכי דגי ועווגומיס יסחו פרנסת 3ם3יל לכסחכר מם,ונ076

 ימ'( )7' ייידוסין ס"ק שמעו ול6 נגני3חו וגמכלד7רטיגן
 כמלשד סירוימ pt),no מלס וכיס 63טחו ול6 כרמילןס"נ
 כעתיד ל6 06 13 כיו1Db 65 לו יעעיד סתיגוק סלה 6obך
 3טל כמועל לו סיחן כ6ן לועד 67ין ככרו כל יסלם 6מרלו

 -( פז )7' ה6ומנין 3פ' 67תר לי' קוויוויגן דעמוו75ל6וכלסי
 : מלסי ענדי ל6דכי

 7לכ"ע ה736 לדיר שוחו ' (י ע7מין ים נו ממחל עועי ולענין )י( קבהכליבמן
 :( ע"ו )יף ס6ועגין DS' כראפר מסען 16 עליסןוסוכר
 ס6י :( כ"6 )יף ימפור ל6 3פ' ר63 ד6ער עסוסטעמך

 טח ועועדין כמוחריס דלפקי ומקרי bn)u hlnlb1טחכם
 יל6 פתילך כל דונילח6 כללש שתלייתך f~sJ לסוועסלקין

 סוך b71DSPS לי' חם3י bnib סו6 ועומד כעותרםסדר
 כטסו6 סו6 כשנד 7נר וה גס כיין לומד כם6ינו ס36ייגר
 ל6י' c)tb1 ' ועמנטל 6מר עלתד עי5'6 ו6יןסגער 13סו,ר
 וטעמך 3סי3וס כסוול75 6ל6 ס36ן דני לי' סמינ יל6עסחס
a1DnbnaJa? סעח, כסאים לי' רלית ע6ן ואפיי על ועל כיין 
 שיגו 13 גסיור 6ל6 )ס( סדר ילb7'pe 6 וכוי תתגעלוזבי
 גר6ס 6ך ' ה6כ7 7נר וין 3ו סיסת הדר זל6 ס0'י,גססת
 יועיס יום מכו3)' 06 דכחיג עס6 ה36ד 737 7חסי3ר6"
 6' יוס וומ:ו וותרמקת סחורם 6מ7 יוס )ח3טל 6ObDעו3ך
 מתעיף כתיי ועוי - ocl~n 3'ן יוניים רסיינו ריסוקוכמידת
 ,ס ניטיל ונמעח מלמר וגס וסוכם ע6ג7 גוננם 61')גו 3יעינך
 ונעל ססתיי לסכניקו יכול יימוח 6מר הלעד יוו65 606ך

  סלריך עם סכרולנד כל  יילליסגיך
 סגי נעלתי וליחן לסולידי

 סעסון :( )ע"ס 3הסגס ס6ונוג.ן 3ס' עירם"י וכן תמחיוסגכנק
 : ולס"ס 36לסס3ל,

 זצ"ל נרוך בנר ירכמף רב:י' 1זלורב:וזרזך
 יסכיר סקיד6 נהוי גרפס סנן ומלס תלמד 6מ7סכראם

 ):6ן סקי . ל3, 6תר '( ע"ג )דף ס6ות;ין 7ס'עס6
 ונ3'7 ל6 6י 7יווו6 לפלנרי )ו( 1פג;ק לדולק 6נ'רי57ניר
 6י יסועליס פסייך יסמיק עניד י6"ג יסועליס פסייך7ססיק
 סף rh יחי 5ס נמ.מח6 6יהח S)h עמ6 ההוא 3ממץ
 נין לסלק יס וכן 'יעי hS 61'גסו .יע ד6'סו פוסע מניחנעל
 פקידת )ס( רגיל היגו ונין מולס לפיוס ה3ן רגיל 3ס6ס)ו(
 ל" מספקך כי לנ" לויי ויזוהר ' מעיר ע5ותס סו6 06לסכיי
 6ח .מסוכר .( D~Dq7 )3'ע לה6רחגי6 עיתיגןליס7ילמ6
 oh ימול ל6 גחן ל6 )ט( 6ש סדרך חסלי לס וטנעסכספיגס
 וספיגס  OnDi"1 6יליע6 עסקען 3ת6י ופריך לאיתןלגלגתן

 ססעחך סכ6 סערך ס6 ל" ליעץ יטול  (hSIn ל6 )י( 06ץ
 רעי ול6 סדרך ס5י Db" יעכב סכלול6 לו לסמדר לו יםפי'

 סמם6וי )כ( דם6גי סדרך 3מ5י ומחס המסעי 6חלסוכר
 hSb וכו' ל6ימוי 3עימ סכ6 עד קילו S~h ותקי נעיןהמתול
 מערק כ63 ליס hn'S ים; ל6 )חן bS 05 ממס וספיגים זהביין
 ולע"פ מסיכי ען  ססכירוח כל כספינה 3על ויו5י6 ססי:חיה6

 זס פי' מ"ע 6סר בענין לפרם מוכל D~Dh1 כמר"מ עוסיקסהו6
 גני כונו מגית ד3על סמ'ר6 לישי לס עועי לסקי ו6יעיקר

  ססכ'רזת כל ויפרע ק6ימג6 ס6 ,ג6 6מר ע5י 7טכירקסינמ6
 יעסיק כאוכלוסי .( r~D 47 )כס 3סל7הוי כפועל ול6מסלם
 סטין עוכים ;( ל"ו )47 דננדריס כיון וע71 מלסי ע73י ל6דכי

 מהצל סייך ל, 3ס6 סימור סכר 06 כי כ:ירומ ליקס יכולסמלע7
 לסניה ים וכוי גחרptpD1 6 ל117ל6 הגירי 67ניר עססי6 ינס3טל
 נלילס עיסר6 ו6מ6 ססדס 6ת למפור מפועל ססוכר פי'לריסקק בנרי ר6גר ס6' לטתו ונס לסג"מ צוי 37עס*b7'pDV 3רביי
 סר6ס ל6 6גל ומסרו לכו 3ע0"כ לומל סיכול 7פועליספ0י67

לסם
 ת ו ה גה

 6רוכוז )ס( : לעו3רס 5"ל )ר( : וס 5"ל )ק( : ומקועו ד"ס . כ"1 קידוסין חום' עי' )5( : כוי קלקע סכילת כך 5"ל)ם(
 5"ל )ג( : מט"ו תי'  שכוכוח ננ( : 17ת6 5"ל ),( : כרמו נעל י6יח6 5"ל 3ח( : סי'ל' קנין לם' עייעיני חסו' - סמ"ס0"

 נסגיר 3כ"ן )ז( : 51"ג~גהר6 ס61 וס"ס - גר6ס )ז(3כ"י : 36ל 5"ל )ה( : סס עייי מסוי ספח קי' שרוכות )ד( .טעע6
 . סוpfft 6 - ל6 )י( . וט"ס 3סכ"י lff1~ )ט( : כו' סוob 6 רעלעד מסיד* כניל וכין רגיל שיגו ודין 5'ל שולי )ק( : סו6וס"ק

 : סמס 5*ל)כ(
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 יב. ברוך ברמהר"מ
 ס7ס לי תן נוגר מפועל 7יכונ 7געס"3 פקי67 סס07 6חלהם

 עער ו63 נו לקלות המועל 6ח פסיכי וכן 03 61מסר6סלח

סקי7"
 בפועל 6ת סטוכר וכן 37עה"3 פקיך, גיר 63 7פיעליס

 לידס סגסר דרך מיה לoh 6 0קהר וידם ססד0 6תלססקיח
b7'pDע"כ "סר עגסר סני6ו למיער 30ימ געל ועגי ךפועליס 
 כעז סער, סוי יכועליס 5עי67 67ער רם, DS" תסעע .מקס

 f:1DD ס* "ער דינ)' זו וססיג0נייןקקס
 מ"ג ססינחך סג"

 סלם ob זה ולפי 6סר )גגסל ס3י16 לכו 6רע6 ס6 לעיבלע5י
 מפעל ל0ו)יn'hp 1j'Dhl 6(f 60 4)6 לעיער מכיר ונלימגער
 hnbl לדוול6 לגירי *נר גני 61"ק . ספ'גס נני כגוןסנעז

עיסוי
 6פס7ו 7פועליס י"ל ק6')וגן ho נונ' סועליס ליגורו
 37לילס6גפסייכו

 לסלק וים ' . ע"כ 3עו וע"י קיטרת 6'0גמ'"
 יכסק כגון סריס SD3 ולי סכיה 6ל6 עמם'7 כתיגו07יכ6
 עולך )ורנר סייך 6ך )ל( לעמר ממקהו סיום מסקסו 6יןי6י
 ונולך סיידלוער "ין 3עלמד 61"כ . עעגי יותר לריפקירנרם

 :גלם

 קניכמי'
 ז5"ל ימיניצנעו פסק עכלן7עחיי0ו סעכ"ודקי מממלו .( מ"ע )7' ס(30נ,2'
obנעל6כס וסתמיל תעלס רמות 3ל6 תלעד "מס ססכירס 
 717"י  ע7עתי "יגו זזיכן לקמר יוער יכול "יגו ומתקלסגיו

 : 7עתי'סעכ6

 קםסי'
 )ל( תיניק ליעיך עעיממסקי עלמךוששאלת

7Db גללווקלן
 סנלי"יס 6ת ועלעל ויוסד עקלתן ומלי 3נו סל ענחוויסד
 מכרו לקנלוכסא למביס עם ולערו 1631 )ע( סמוקואסר
 היתם סל6 6ערכי קיגל יל" כגיטנו סיעים "וחס כי עגכיססיו
 קרוע  מולי 3ו סיס סיגוק 3סן ים "ס נ"ל כך 1S'aD3עכגס

  כגן -סתויי נסעת תכיר סיס לי וזס ל0  ועלעד  otpl~Sבי
 פסס ppD ווינ נטרים  נחוסן עכיר וקינו ימרת ספורמסיס
 סכסעסו למי היפיס מוחן טל סכרן ס5י לו נוחן לו גילתול5

 :( עו 7' )סס עי יסולל כסלי 'טיל יסעלעי סו6 עלוססעיכו
 דועס6יגו

 ס3"
 ' ונטל ליוסנ על6כס עוסה ריקם ha~i טעון

oh1לו ס6ירע סו" עקרם כ"6 קכוע סמליו תינוק 3סס 6ין 
rh"Db קותן סכר לגיורי סימנו ווגכין 0תכ6י  נסעת וככירו 6ין 

 וקין קגקוס דעסע'* ידו על סעככס סיחה D~DW bScגיעיס
 *)נר .( ע( ד' (ec 6וורי' וכס"נ ס6נ על סמיע0סוס

 דיועb~SD) 6 ג0ר6 ו6יסחכר ל7וול6 6נ.רי 67גיר ע6ןהעי ר3"
 ע3י7י ו6י 7פועליס סקירה ל6יגעחכורי ענקי 7ל6 גהלס6י

 )נמ" 3גי דששליס h7'DD עת6 מסו* בגי 6יחיקחכורי
hnt1Dh 

 ע"י עלגותי ועקוכלגי 3טל כטועל לסו ויס3יגן סנים יפעלפתיי*
 : ד"גר6 סלנ* 3טלכפועל

  וירחמהו שיהי'  הרב מורי' השובתוזאת
 המשיב מצא לא  זאת בתשובה .עושהו

 :בסתם

 כל לעלמי יתנו 06 סמלם סיגוק על ששאלתם)ק(
 ::5י OnbD 3ר' מעוקלס"ל

 כפוי
 קילס טליי

 כדעפליג רגיל 5עי  ירין למלית רניל סססיגיק סיכי  גין לסלקיס ו5ס לסס(  סיועגין ס' כדייתי לי' יסיר רויות" ליס5ית 6י עיסו עסלס סכר לבס  רנותן י( ע"ז רי  3סססיועכין ית נססוכר ריער מלסי עודי לי ריי דיוחוזי לתכנותישעת, תעסי

 עלעד סהסכיר לקונן נ"ע מלוי יוקל ר3י' *3' עורי כחכsffr סעורי 36י ר3י' לסוגו )2( לך וסiffr 6 יילו' יוקל ל3תהסילק
 עקיר וממס 5סף 36י נסטר כתוניס כיפר סדיריםוכסג וכי' D71b ור316ך סו6יל ג"ל גגו מולה געסס ו"מ"כלתגו

 : סישי'  נרוךנר
 יםrSnDעסרת  יי בקלמר ( ק)

 דנעס"3ליעררוליס

 וס"ס להסלים סייד יינו סלם סלסמלס

  סכיי
  5:רץ 62

OD)ועור לסס "סד 77ין עכעע לקלגס קריי סכיר .( סו יי 
 קסמו 5מ  ליזון כלעו לסמכיר hD  at'1en olh'1 ר"מיפסק ועוד סי" עכירס ליועד סכיווס )ר(  :( גו )ן' סזס3ר3ט'
 בזיעו  ול5 הכפילו ול5 3גני3"ו  וווררפיגן נגיווקת

  מועל סיס יסזקיסו מ"ר סעורי וטווסתי . ושיו יטתו  3עזוןלי ס"ככדרוי

 ,י:ב,ן גויתן :2:צ:2ןגי2נסןג:סמ:ן:מנ
 מכיר obמונס

 קבלנותו לו גוחן סו* קולן ohl סכרו לו נוחן הו"
 וכן לי' י0י3 )* ולילך עמס ס6 עסעע סכרו ס5יוטירם"י
 על גירו לק ייגס ורען ווופל 7ר' לפלוגת* ספוגי*עוכס*
 דיי לי ע3ר סל6 טס סי סעלר עעס סתסזוכס פל 15סעליוגס

 כל לי' יסיג D')h כי ליטגי ויי טווס לי 5ט" ינוסיירא עיי  אנן ייליע"  פריך עיי ח"כ סכרי וכל סכרו לו  גוסןסי'
 פלכ* רק ליס יסיג ל* "ג'ק ל6 וכימכוו

 "ותס' 67עי' 1ג"ל .
 cb 3וס וג"ח לעץסעיעיס

 סו"
 עוסקן "יגו מכלל 0"י כולי מנס

:שץ:גן:::ו:ין':1,ןני-
b?1' p"D ":(]ח 1 ב 

 עומם דיין הכ6 )ח( 6נל להסלים לריך 6ין החס סי'עסע
 כלוס סיעמס יריך 6ין 7וך6י לדמות ים וניסו ל6 ווס:עעסס
 3סלס ,נל DD כל מלס סיייו  עחע עעס0 עוס0  עציריךוס*
 עקתע6 עסת וועסס "פי' טיעסס לריך  6ין סלת רטנך  כייןשלם

 ריסם איילי סיסי י*יירי 3ונ6י ד קיפ* על קיע6ריס"
עוקעינן וקיפ"

 ת ו ה נה
 י סיקרים טס ולערי ניו ל"ל ,ולי )ע( י תעוקות ל"ל לל( י קכ"ז ס" לקען ועי'  להניס 6יך ואי עמובם סלמוןלל(
 לעיל ר5סיתס )ן( - לטון 5"ל  )ס( - לייחס( רניל 5"ל  ל?( . bQ5p פ.' וקפית . קל"ס קיי ארוכות לס( . זס  פלל13(

 סיסמי יסכ"י מ( .  יעלינן ל"ל )ר( - קג"דסי'
 : סיכי '5"ל )ק( . וס"ק

---- .-. - -  4 א א ש א ש ש -
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 ברוך ברמהר"מ
 פסות 6ו מלס נסלם לימך ס"ס עסמע6 עומיי נלין*קייגן
 ס"ס גסנה ('AISn נעומס 67י ל0סליס סייג 6ין 6על6ם"0
 עוסס ג"ין 6יירי כולס ו67י hib עוסס לל6 עומס גיןנוטיה
 )7' נ0סו3ל ווסעפ וכן עסליט סיגו מס כל Db" כעומס36ל
 לרנו וקעג0 לע73 ג517ס ס3ת )וחן עגלי ענד יד הקיטע .(סו
 סוער היינו קסגס נסני עמקיך וס6 לן3 קטגס מנת יסיגסיכי

 ק5ת סעיפם כיון b~b דולק ילי 0וי גקעעס ל6 61ל1קסו6ין
 60 ססס כדפליך ניסק ו0סת6 עספ עעמס כעומם סוי,~ל6כס
 סיינ לרגע 60 ל0םליס סייג 6ין סלם סלס לערס קמילטש6

 6יגו *רגע 60 לססליס סייכ פס כל סלה bntb hD'pלהמל.ס
 לססליס5יינ

  לילולייי
 נעוס0 סייגו ל0סליס סיינ ר6יגו ד6לגע

 riSD 7עוקעינן OID"b)b עוסה 63ין לססליס סייג ר"רכע0"
 ל0סליס סיינ 6יגו 6לנע ס6 ק6י ועלה עוס0 גלינו ססכל

 תסיל0 סלס נין ולסלק עגלי לעבי למועל )6( מכיר לססוומ*ים נר6ס רסיס 6ע"ג יסוקיהו סיר עורי זכרי נ"ל ע"ע דוס17עי6
 ענו 0ענו7ס 37ת41 ל0םליס סייג 6ין לשכי נסוף לענר)ל(
 גל6ס 6ין ונ"ע ענד ל6 סעגו7ס סוף עת לו זעת 7מעענכסס
1"bv6ס"ס 7לע6 סס כל כסלם כעמס 6ר3ע 0" לעיער לי' עג 
 7נקס 601י ספעולס ונוער 0ו6יל ל0םליס סייכ 67ין6רכע
 60 סלס וענר סלס 7סלס יעע6  לעירק סלם וענד סל*סלס
 656 ל0סליס וסייר סם גל כסלס געמ0 סלם ומלס סלםעמד
 bSb כסוף כעו תסילס ענד לכך )נ( 3וס b7'Dp 6ין671י
 7כתינ 61פקיס קרfDh1 6 להסלים סיינ דלין ס6גי ענד671י

 עונג ם6ינו נענן דעס לעילתן ליכ" ועיגי' ע"ע י65ולסכיעים
 הי6 06  לנח 6סי' מעוגי לוס מלעל :( ;"ז ד' )קי17פיןמנח

 סייגו רסע:6 קוי' 7סכיר .( ל"ו ד' פסס 1Db7 ו60יולמות
 ענר כקלס 6יגו מכין "ך מכיל 5ין סליל ,blp 7ע73פי'
 סתר יצטרך ועור כסמסס עומר יס6 6"כ פנד גקל66י

 קרי ופלים ועוזלמסללו
 ".(עכי 7' לס,ור)3"ע יכול דמוען

 מוין וענר דסכיר 6ית6 לענ7ייו6ס ענ7י' bS1 עכייס ימר6ל גנילי
 נקידוסין פ7יוגס סמגלעמ וספדם כתיג כגל ו60 קל6 צריךעם
 הו6 דין ffb( קני ונופו מואיל פנד זנבי ו0סעס .( פ"ז7י

 'h7'DD הוי קנוי נוסו 67ין מועל 6ך  מנית רנעל ס7הו7;סחמסס
SPID1לססליס סיינ יצונע קגוי דנוסו לע"נ נענד ועיסו 
 להקסוח יען - סס כל כסלס והוי כלוס עני ל6 וסלי ככולו7רונו

 0וי כתרי  למסי סז'גן ולילו ענר עכס מיעל כסדנרעיכן
 ~ס)ר(6יגו כל סלס וקילו כגוס ונכין רל* יפ"ג ד3פ0"נפסיד6
 ויפסח ססרס ייופקת כירק ד5מ5 סקי דס6גי  לססליססיינ

 מן למייצר h'(b טסו ל6 י"ס )ס( וכסי 3ען"3 סלפל6כמו
 לסכי נעס"נ  על6כמ נעכס סל6 גסלס 6ך ל0ס 1D"Dסעיף
 7ע5י מגער סלס ועם פכ"ם ל0סליס מיינ 671י ופועלפמליס
 עפקי7 "פ'0 ו"יעגד עיכידס6 לי הני b)n'bp ס, 6ג6לעיער
 לסולח ו7ורונסקין כרוז ל0נ'6 הפועל 6ת נ0סוכר כ7"ערפועל
 0פוטל ססל0 0כ6  עיני7ח" עני7 7ל6 )ו( וכו' סעמוע65ו
 וליכין מועל 7עפסיד כ"ס ל6 עכידמי ה6 3ע0"נ לעיוורומצי
לעיעי

 7'ע"ט.( ע67מי)ג"וג נע0"נ 7עפקיד סגער nSP7 0'ג,
 'סו) ל6 גתן 06 70רן גסך לס וסגכם קקפיגס 6מכסובל

 ולמיגע סתם ניין *י זעי 0יכי ופכיך ימן כ6 גחן נ6ו6ס
 1עסקיר cp'(bn 60 סמרה לי )0 ליעף יפול ל6 גחן 1106

 דס6גי דלך ס5י עסכר Db" נעה"נ כעו ינוי מספיגםנע5
 ו0 יהיה ננער עם 6ם וס"ט לנמדי סמינת6 7ענע00תס
 לעיער b)'b וריסס והפקידו סס קסיגס6 רענעס כיון ועודשדין
 סיוסי0יס ל6 גע0"כ67ס למזיד 7ל6 7סלסנס( טיכ6 6ךסכי
 רסכד7 ר6'י' דעקפיג0 גר' 761רכ6 ל סכ ויפסד לעמר)פ(
 06 )'( נחן ל6 6ס r,"tb וס ויין סחם שמפיכס לס דעוקיוגלעד
 לק "7ס סיס ר51ס זס 67'ן (0 נגרל עלע7 הוי וסכ, ימןל6
 לעיור יעצי נסריק6י ננר6 נך יסי3;6 לעיער וו5י ול6וס

 עכל ל6 '( עז 7' )עיר1נין צעוד קמם וסמכי לי גם0ל6מון
olhספופל ית  למפוכר לרעי קמם 0וי ומגער ללע71 ,וכס 
 ע"ו.( 7"ער)סס 7'ע"1(ועו7 סכירו)כ"ע נפל וסר06ו גמלולעסומ
  דכוותי' ענידתי לי' 6ימ 6י 7יוע6 גפלג6 עני7תי'ס4ס
 עמעמו 0וי סנירו נמל 7הר06ו  לדשת וים )" )כ(יסינ

 ל6 יכוותי' ;ער tDh' סע6 ו0כ6 ייע ל6 16 )ל(1ער5י;ו
 7סל0 0יכ6 ע"ע לי קסם וו0 לי גס וס 67על לי' יהינע5י

 כמוכר .( עס OD) '7 67ער תדע סועל עפתיד וזוליססועל
 ליקס ים oh וסעודן לג גה פליני 70רן נסקי ועמסנסרס
 סיכך bnih  למתויל  ושילכסן קלכם הכלינן 6י ולסכורגסעס
'DD1'לי h7'DD 7קיוסין ס0י6 ליסנ כוכן ו6ס ממועל עפקיד 
 עיסוק נעס"כ עוד סכיל לנני ליסנ ים הכי 67ועגיןו0סי6

 0ו6יל ולסכי סכלו לו גוחן סו6 מכיר 06 כ67על 3סכילומ13
 עגר זל" 1ע6י סקול 7ענ7 מ6י 6י נרם )ע( עול לןועתפק6
 יעומ י65ו ע73 ונני ליקו r'r' 7קייעי חיכי לן ומספקך)ג(
 זחי 7קייעי היכי  7גיע6 - ל0כליס סייכ 6ין לסכי געס'כמיי
 הספיגה  6ת להסוכד וזעי שער"ה 17כת6 נכל כעו ונויליקו

 ebl יטול ל6 גמן ו6ס ימן ל6 גסן % oh 67ערוט3ע0
 : תולעמ Sb.n~t סייס - גזול יין מז0 יי65 )ס(סלמת
 ממסיד למדירו ויער 3פלילס לספקי סיסייי6סי סליו ילמק י3י' דפיי 63 מעובה :  קבהטיי
 שכי ויקדש לפלוני פנס מן :( ו' רי )קידוסין רנ6 ר6ערת0, וסיידו ד3רחי  3פלפ6 דגריס ושפר ופריו עס0 וכןנערי
 :(  )קי"ו ד3"ק 3סר6 עפי ר6י' ועור פרג  עדין עקודססלך
 סייג סלי רעים לי  כוסן והסס  סלך %ס יולי )פ( 6"לולס

 0"כ: לו גססיי3 נפלפל לו6לפ536פירסלימן
 ועעו ס;עלס י' לסגי 3סי סוג* 6שת פעם . קנטפי'
 מסר ר' ואסירו גטלס סלי 3סר מסתיוי
 סייכו קותו על חולך ס0ו6  וסרס גקונ 6' רכלי סניסספיו
DISnי5סק ערני' עלול )פ( סלכך פככנ ודיכו למון יו5י 

 : נ"ל0ק0מי
 קייצן ס6ינס ollnlh יס  נ6~1 סגיייס  עופלת  )5(  קם "ם

nD~DDכעז והוי ייני' פלי, ס"י;ן 
 סל"מ ינסק י' ע6ני1 ססמע 6יי0 מי עילי 161וגלגעלע6
 ט6יפס  מריכן  6'גגיליטיי6 לעגי )ק( ומלס ססיס500ייכס
 מ' יסון  לסוספס D'D לעעסס סלבס 6רי' גור עורי S~bוכן

 סגוגע 6דעס וסמו גמר סתויו עכנר  קכ"ו:( )י' ו0רוסנסעור
כנמר

 ות ה נה
 ר' פ"ק עי' ~( - ד6יגסו 5"ל )0( * סו6 וט"מ נסכ"י כ"ס )7( - לי וכך 5"ל )נ( - דענה 5'ל )נ( - ופועל 5"ל)6(
 ה3 מערי 60 ל" 5"ל -וו( כו דל6 חיכי סכרו לו  3וחז  סטין  כ6ן ס5"ל הר' כוי פריר החס ונ' 6'קע"ז

 5-ל )ס( - ספיכסי
 לעריכן נרס עי Srn, ל"ל %ולי )ע( . יי ל"ל לי( - ופ"ס בכ"י ליתם )י( -  ופ"ס כסכיי כ"ס  )י( - רשוי 5"ל  )פ( .לריס
 0( . 5"לפומר )ק( - *5יל י": )ץ( . כר 5"ל )ס( . כו' היכי 6ער4  לן ועסשק6 סו6יל pD'( לי 5'ל )כ( - כו'יקי

 : למי ג"5 נק( . תסליק י' מ"מ פוליןער7כי
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4ג ברוך בר.מהזנם
 סועע עכנל b)D' עמון ת"ל תנע' טחול ונ,יעי4 טע*קנסי
 וחליו גמר סס5יו עכגר b'ib 6;י qb כוי מניס עכגל 5פ"6ני

 ורכס סיס עכגר qb ורכה סרס סולדה זו לררך כלך 7616עס
 מעל ורכס פרס פסיכו onlh ומליו 3סל סס5יו תכנר6ו5י6
 7"יכו 6זנעג לך סלי ולנס ערס ס6יגו "ע"פ ללנות פי'יסרו
 y~b' ורפססרה

 ועסע,ין ולויס פריס סר5יסססס ס6י נכלל סוי
 ס6ר ככלל מוו ורניס פריס ס6יגס לע"ס עופומ 6לוס"נ

 . כמיטת וסעוגיסעופוח
 גדרי מס וגתע3רס לסתעגוח סג7ר'6סה על קסאמי'

 סועעו כיוס הנילוס ס3על ו6ס גססעינוי
bSסחרת וקליד ג7ריס כם6ר סו6 סרי מסלים ו6ס הנזר חל 
 כירם עי דרכי  "7עת6  לוער 3קרעס ויעתסו לס יתילומכס
 bS7 )ר( 3גול7 פומסין 6ין -( סם  ליייימר'  רקיי"ןושפ"ג
 נסען כרב רקיי"ל ועוד סו6 7סכיח גולד 7עעינר0 אטםסכים
 עלך לנך וסו"י  במרפס פומחין ד6ער :( כ6 ד')סס
 7ג7ר פי' )ם( סוי לוין 67ין (ס 7נר גמרם ס6ס עם לסיועור  7עילמ* לל11ס6 0וי רסכי 76עמ6 מלטס 6"כ תי(ימ כ1617
 הנעוד קיבל י6.(ש"כ 7סג')ד' רפ"ק עו73י 7ה6 6סל ול6  זסיום
 6"כ על לווינן 6"ל 6פ'0 תעגים סע" ל6ו יסר  7נעגיןיוס
 יוס )ח( סעפרסיס ל37רי ו6סי' ללוס עותר סיס וסכגרון
 *3ל . וסעיסי סגי כנון סיום סס  פסוליר  וסו פ"י  י%סזכירזס
 ען 706 תענית מנילס )6( 7קי3לה לוס מייך hbD7' 06ל6

 )עיבויין עס"3 עק"ו וגרסה 0י7ם ורקס ויו"ט 303ח נופלסיעים
  )מעגית לגדרו ק71עוס יבוילסיגו וענליימ6 )נ( ע6.(י'
 ול"ססוי ויו"ט סכס על סנדר סל 7כיון7ל6 עסעפ .( י"3ד'
 7פ3ועוח d"D7 לס610 דעי 1ל6 כזלו סותר עק5ח1 ססזתרנזי
 מסמס ה6סוליס לגריס עס העומלים 37ריס 3כ~ל ז( כ3)ז'
D9'Dע015 ר3ר על מליס 7;דריס :( י"נ די )ג7ריכ1 וקיי"ל 
 סייס - בטעות גרר סוי פירם דל6 סיכ6 6ך הרסוסכ37ר

 : סולעתסלסי6ל
 6יתי4 6וכליס ים נוים סל סע6ס על גמ )נ( קמנמ"

 1D5D ליורך סחולניס מגויס ע3 ספיקתי כמו נעור סימרכ"ל
 לכקולי hSb 3ו ממסו ול6 טע6 737 בו עערנין 67יןלגגן

 רכמ3 עפל"מוקייעת6
~ab 

 ר )ע"ז זיסר6 3י' ק6' 6יסס6
 זימרת בי' bp7' לפו שי D'1ao  לביגופ על 7;נוור י6ע"נ -(לת
 ויסרק הלוקי hDD'b ליכchnD~1 6 מינם עותר סיס  liDt'bנילי
 ו6ו לויסלhDD'h 6 עוקי ל6 6י סרים וסוי )ס( סלי י3סמלכך

  לזכיוני  בי מעילנו עומלתססע6ס.
baSn1  עערכין ס6ין ו6יסס 

 נסיוני 3ט עיל13 תסק ob1 עיד עומרת b~SD1 נסיוניכס
bJSD*6י fs 6יןעערכין וגעלכוחי;ו לקולף רר3גן ספיקה סוי 
 *;ווכולנו

 שוכליי
 יעקב - ג5יס נס יטגן ימס סיעתו ועי 16תס

 : זל0"0 עיירג7'

 3כטו גנעוח  4סיילססלילפ4%ז איודע )י( קסנסי'

 סלכ סיס סע* למום ים 06 לסל"י וסקלו סתלי3ס נסמילסנ6
 סלע 7ס, הגויבות וסמירר"י מול3יס מהיו נקיילס כנרסע6

 6יססל ד6י ניקוייט:ס עמוסין 7נ3יגומדסעת6
 וקיי'ל ק6י 7גיקולי וטעע6 6ל6 7ל"ג ר"ח ועס' מל3 5ס5וסינלי

  וכיון  ייריקו טעעי שערי )ס( 7החס 6עור6י (ha" ול6כרי3"ל
 '( סס )ע"ז 3ירוסלעי ל7נליו לל' )ט( ע5,ססוט0 ור6" סזס36ילוי6 גזען עוהיליגן ל6 6גן שסירי 7גיקוריתרמוס
 1עפ' hSb פגרים כסירס'י ול6 נקכיס 3ין עועד סס6רקיק,מי
  פלג מסיסי נלי 6יפס677י

 ורוק" טע"
 נוי ספלנו חלב

 עסוס)י( נניגס עענס יפי6ל יעם' Db" 6ס"כ לקגומ נ6כסיסו7י
 ק6י 67ינו ו"ע"נ bnD מלDDn 3 נו יס סע6 לעילס לקיםר'ם
 7גתקוס לעיעל וע5יג6 סכיפרי S)b  בפ"ז כ67עי  "יספיביבי
 להקפי" נוי סל סרפמרמירוע

 לק( גניבופ  ולפפומ הסלע
 וטעני סויר פוען זססלקמ סעפי 1bD1 טע6 לסלעולסוס
 שיסירו טסט כי לסקל  6יי  לכמפילס ועיסו סכ6 סייכי 7esסחס
 6ער  *סח  פפפס עקמריס סחיו 1סעעתי  ססליבס נסעתשלד
 וסרי נו גוסס סלמס עס31 נציגות ע6מיס וקם גו* ליסי6לגוי

 י"ת לו וססירס )ל( ועם6ס 0יס71י וסלך כ3ר גסלנ0סלכ
 : זל0"ס מתולל 3ר' י5מק .וו קול* על למעוך "ין o;nb זפרי' עסעס ססתירס לסיוםויכול
  שפיס Sb  לרורפ  דניס סיס קלס כי  ססברום 3,ס עלש סגו7ריס 076 גגי על נפלק 6גי ע6ו7 כיי ייוע סוי 6ליקוס ל' מסוני מליס 6מ יעגם ה' קכ(זשכמי'
 ד' )פוסס *3ות קניי על סגסתעע כלל גני רק ע5יגו7ל6
 מטלתו ססס5 נורם קדום ועקום ל0' מעחסלליס היינו :(לר

 על עסמטס ולכבויו סעס יס  פניזס 076 6"כ נורסססעקוס עלעי סס עכז 6סר העקום 6ל 36יסס ג3י נ67סכמגןנסיעת
 ס6יגס 6יט שני  כפיס  6ך " כ3 ר' )חגיגס פלינו  וסקגלו
 מסיס עס ל75קס ויחן סער לסס וימילו 3חרסס למסלפמית 6לי ס63יס לכל רגיל ו6גי  ליפ  סליכיס  ירסוסי ל6 וסיודעים
  סהיס %ס כפי  %נפשר  יוס יחן כך ולסר סררך עלעו65
 סייס . opD5n ויגלל  ללייס ימן וס וסילוכוטורמו

 : תולעתפלטיאל
 טל סטיות על גס6למיהעח3ל אני )י( מסהסי'

 -  ספסס ק71ס יץ נס מתגוסכל
 סכר סל ס3יומ לעעסס כלכס 6גי ועורס נסיני ור'וספבמי
 ינם לחומס תומן ספשס קוים וענגנס יסס )ק( נעיםעזיסס
 ען מנפלט סססכר 3טקח וסיתמו סססס לזורך לכמסילסויין

 סימר3סיתר S"'tp1 3ח' 3טל סייס למיך 16 סיין לחודססכיות
 5ער .( ונ"מ לס"ס דכל6יס 3מר6 ס' במגי רסנ"ס כדפקק3על

 סי' עותר געלים רונ 6ס 3וס וס טטלפן רסיליס ולערנעליס
 etb  ניפטו  סוי כלטיס 67ימור "ע"נ 6לע* למס פטמןלהרי*

גתערכ
 ת ו ה גה

 לי( .  כו'  פסיייר 7וק6 ע"ע לוין תיו  יפ  יוס בעייריי  לפ( . פירן יי  ל"ל  ל%( . תסוס סייגו 5"ל)ר(
 ק71עות יגזרתילו חעגימ 7עגילמ וע3ריית6 לקען ס:יך ו16לי - נעמק מענית עגילח ותיגת - כו' 6י oh לסתעכות עלף.5"ל
 ע6כלומ סל' עייעון 3חסונח 0ונ6ת )נ( . כו' וענריית6 . כולס גטלס עק5תס 37טלס כיון גיער 6י 5"ל קולי )3( -כוי

nll?Ph'נ מס וכ"ה : מולסין וים סגעסית 3ר(5"ל . ע"ו סי Sw:(D) 'סס וכ": - כו' וסוי יגסס סגנינס  סוי  יייגז  ינר . 
 עעעיי 5"ל )0 יס"' ס" *לוכוח)ו(

 ע"ת-  לי( . ר' 5"ל לי( .  רשפלי 5"ל )ס( .
 51"ל סו*

 )דלת( ב וי"סיפיפ יסנ"י לס( י תקק"ז סי' 7פקמיס ס"3 3ער7גי גקיטר .סו63מ )כ( . ילך 5"ל )ע( . 31יגומ 5"ל )ל( . כו' לחוסיין 5רי ל"ל לב( -  דמייפיי
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 ברוך ברמהר"מ
 גח3טל סכנל כיון 5ער סל מלס 33גד 6מ7 פססן סל מוטגמער3
 עם 06"כ וניער מוזר מיגו 3רוכ נעליס 3סל למלים סל5על

 וכ"מ 67וריית6 7כל6יס דעס0ו 61ע"נ 3ע5הו לבסורמפסתן
 וכסס ס;ת3טל 6סר 3פתס ניער סריגו 7ר3גן דמעןכפססו
 ה3טליס זה עס זה סווותייס בע"ס ומילי' ולער נעליס סלסוער
 ז0 עס וס עומרים ס0ס בע"פ געי ויין סכר ס6י זס 6חזס

 ;'"נמ4:
 ס"15שי:%":'

 fiS1 עמוס 0ק7ילה 3כל דעסערי;ן *קרינן יוע" 3חס6יג0
 כלעס bllp'b סכם3לעה רוקת היינו חמילה בלעה כמסיגעיכן
 0ו"יל הלכך 3סר לנכי סל3 כבון 16 לייסורין ו60ר גכילסכבון
bSי7עינן OD~ כס3לע0 0כ6 "גל ו"קרי' רננן "סערו0 )לעס 

 סמן 16 זין לחוכו וכם)ומן ק3לע0 טמיר* מסכר 6ת זומניומ
 כל סח60 ס6י כולי 6מו:לי;ן 7כ6 שמירי 0וי סכל ר3ם6ו

 ליין ססולטת ):ה "ס כי למעל 51'ן לטויס כולההמ3יומ
 כלמון ומסירני העזרי 36י עורי לסגי 37לי  וכססר5חירסימל
0,0ob 6סקנינקלוגי5 ייבוס כל 6זהי0ל,געור עותר הי0 ל 

 ל0יתר 610 נס וססי3גי סללתי כן בעו סעסס ר3י'ולעורי'
 0371 יין למוכה וגוחן ועיג03 נעים עדיס0 מכר סל מ3יוממלכך
 למיך סמניוס ינן כגסלט סכר כי וסיתיסו3פקס ססקמקוים
 סכר סל ססעריס נעיכי גר' פערים עמוס ו6ס בש' 3על"ן

 67ער סכר 5יס5וסי כלל 103  ליס 6י נפסס S7)bS עומרגופיי0ו
 לסערי רור7י* 0"י ונידר3

 )ע"ז סרו סם" ילסי תריסר  נתר
 יין טעס וו0ס וכלס נתייכסו מככר כעס ומיינו .( לז7'

 סגי b~h 3ר bnb 6"ר :( לד ד' )מס סיין51ס5ומי
 סקולת פי' סרי סח" ירמי סהוקר  נתל ד*רע6ימור5יגי

 03 ענז דקולי 3ר לעי דמו" תעלי 3ר ורעי ענ3יססל
 פ"ק 3ילוםלעי ו"ער .( ק"י )יי סנסל כל אפי'עעסס
 נסס 6ין סירסו 60 3הכ"ס *סולין גוי מעלי -( ג' )עסנסדמעני
 ע"ז "מוש 3הס *ין סינטי דסעליס לעלת ס" ע"זעסוס
 נ*יסור כ"ס 7סעיר גיפוך 63יסור ו*סי' גסך יין נכלל)5(
 כ7מוכס (bnSD ט';ופח b)h 6'גו דסעריס 7קיל נסקםסכר
 סרועס עמוסת *ין מירקך( )מלסי נירוסלעי תרועש ש6המ'

 למרועס( )לעלות )ק( 0מולין ל"ועור'על סחרועס עסע5ערפ'
 מעריס ע"י" ODbD עכור לוג לע"ס ס;סל ללול )ר( יין6ג
 נעלעל טגופמ ob כי סריגו לקטור ע5טרף סריגו פי'ס3ו
 מנעלה ס6ין ם6ור ל3ימ לרעותו עעיקר* יעמין דתלק6ע"י DS' שלכך מען לעגין סכל נכלל חייכו וה"ס r~D סג6סלעגין ול* תרועה לענין bS יין נכלל "יגן יין דסעלי לע7מ60

 bnSt1 7טנופמ ונידי hb1 לעיסס ליכין ;מלט 7"יגו לועועלת
0ו6

 והן"
 גפלטין "יגס ס ס0סער *גנ"ס נפלט כולו ס0סכר
 : ונידי ול* סייסיגןל*

 1bS עחע5ין סססעריס דעס נעיגי גי6ו, רכוך קטךכמי'
 סוייגו כ7פ' ס6ור כעו סען דהוי עסוסי
hihכמסין סתרי סעחע5ין סו" קיום* ועמעת כעלע* טנופת 

 ד"כלינן ותפומיס מען עסוס נסקס וסרו 0סל3 עמ%י5יןופעריומ
 סילכך ג"7-( 3י' סעגמוח כל גפי צעיקה *מ עמעי5יןנסקס

 53 ורמן ו;נ03 מהייסור מכר סל דח3יוח כדס' 3עיגיגר"ס
 סנסלט DD7' נפסס נמהי' מוחריס מפקח קו7ס דנם 16יין
 לותר 6סתיע5' ו6פי' 3ס'נטל

 כדתסעריגן סכיומ לסעורי דנעי"
 מלס לילה סכר 7ס0י סיכי 6פי' ס' כקן 61ין מקדירותככל

 הסוס לסרי 6ני נוורש 3חוכס ;תן ו*סי' עומר  סממיותכדופני
 עעס נומן הדנם לתוך 16 לחוף,0יין סנפלע סכר סלס0עסקה
 סוגם וגסלט סלס לילה נו ולן רכלי סנ3לע 7כל ה%לפנס
 עסקין ר6יער לי' קמיל ע6י 6ז 7יעס 3"ותס סעכגיקגיסוני
 לילם ולן רכלי שגולע כל bSh ו3פליטס דייגי. גפנעיסליגן
 פקק סכך וסרו סנמניות וסיכם היין ועמגעמ ונעלט)ר(6מר

 ונ"ררסנ"ס
 חליע~

 ס0חיר הכגסת וגנית סי5*גו ל06ר 0ססמ 3מג כסרים רסיסי"גי סרי נפקם כפנס טעס יגוחן s~r ענהס
 0יה יוסף נר חי"ל ו0"ר לכנס עעס ;jff י0יד0 ר3י'עורי
 ומכי' נפקח לסגם 3טעס שריר גוהנ 6גי וכן )נעע637וחו
 0י0 נעין סיס ~ob סייגו נססח לסגס טעס ס6וקרין16חן
 עכל 0ינכך תתגיס כעין 5פ" כיין סכר Sib לסנמ טעסנוחן

 : ג3"0 עסה נר' יוחק . געור היתר 3עיגי .;ר"0פ;יס
 נס כיעי" יפייניל" 6ת יהת'י מ נראה קמןפי'

 כנילעו  עטעס סנים:  ב0תרגנילס כנון מריק ת5י ל6 כי6פי'
 ס"יג0. נחרגגונת 6ו כקחיכוח כין ג):65 06 וכ"מ מולטוכך

סליתם
 67יכ"

 לעיער
 7נ:"

  המתיכות 3ין ס;נ:לח כ3ד ובס קי6-( ר' קרולין כיסרםעילויך כ73" נכי כראפר סריק תימרק
%ו

 מנעלי
  סיין ענין ניוחו וציי 03 שללס 0סרלגולס נמוך

 7' )עומסים פוגעו כך כבולעו נוער סיט ש06 סליק (Pg~'lלותו
 ם)נו6נזג0"0. 3רי ינמק : עותר :(ע"ד

 יח למופגי ."ייפלס נ"י ס0ע 6מח פעם קמחסי'
 פבוס וגע65 קכינו 3דקסרוס

 נפנס חרגגולח באיזו ידע ול"
 וימיו nDb ע0ן תכניך )ם( ובסיס לר"ת וסללו יסד5נתערנו

 UD?'1 לסתכ73כיון ראוית ו6יג0 3רו3 סי6 רלסילס תותריןכולן
 יספק קיים, 6מח 7כל ולע"ג גדול תיקון ועסוקות עליםסגו05
 דילו:, 0י6 ו"ס"ל(ו ימרת ob אפק h'o ,ו oh ספקקפיק6
 "יסור כו67י סיימם כסגסגס עיד ש"ע נסנע0 מפרקם3ע5ס
 מסק עעעס כולן לסתיווקין

 .3לי מפיק"
nSSD,~  ונסן 6חמ 

 37כל ו:ותרין וגלום *וכלין *דם 3גי לסרנם כיוןועיהו
olb6עכולן 6וכל סייגו כיון קיטול ו,יןזס שעיקץ קפק 6יכ 
 6דס 3גי לסגי "ו ל76ס5' כת"נ ג' 16 תרגבוליס ינ'עינו
 עכל עעע עסלססן סוכל 6ח7 076 יסעף "סמ לפסליךכריך
 קפק 67יכa~Db 6 ליקור 671י וי6כל6ממ

 מעיק"
 ספין וז0

 : 3רוכ סנעלין 6יקורין גם6ר נסגורג
 נס דנוק מי.י0 נתחיכה ליף 63 מעשה קמטמ"

 6ותס לפעל ק' נהם 0יה ול6 מתיכות ס6ר עס וכמלס0מל3
 סירעורל סעו6ל ה"ר ססו3ת לי סר*1 וגס ס0תירו  ור6יחימתיכם
 3י. גתות ומיס1"ל

 סמו6ל למ"ר ומלסחי י61גי6קרתי לעתיר"
st~r41ע"מ סוווחר סרו עורי לי *ער ומוג סמסו3ה לס ohc 
 כולס סרי לסמיכם עממיכ0 סמתיכומ 3כל .עפעפתסמלו

ע5טוסת
 ת ו ה גה

 מע06 לפק"מ מפל עכור 5"ל לר( . לעסקו (ם כגר' )ק( י וטיכס 5"ל )5( י וס"ס 7ניטל נסכ"י )מ( : גתיגח 5"ל)ע(
 ( ."מר ימן 3כסנ 0ג"ס כ6ן כמוג לסגי ,סר כמכ"י )ס(  עסגעמ 5"ל )ר( י כילומלעי ועי"ם כו' סלמס ילוללוג

 : מגסס גיר 3פ' (be סליג זרוע זלולנרוכס
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יד ברוך ברמהר"מ
 3ס 70נוקס 3סתיכס ט5ין מע"ס החלה 6ח וע3טליןמגסלסוח

 ob כי ג,קרס bS סלי למתיכם עמחיכ0 עפעפע קינו ו6סס'
 כב סהל' כן שוור סלד מצורי 0"ו ככורחי 61גי מחיכה6ותס
 נססך ונחס כוניל כ6ן סייך ר6ין ועיר כ; סינרין 6יןרווחי
 וונולסס גירו תופק? סו6 3ס דפוק סימלי כמחיכ? מסריכלל

 סו6יל הילכך 0תיכוח ם,י "מ5ל שיימס ברכס כל סעל0סולשחר
 וג6סרת סמתיכס נכל מתמסט לשלוך כסונמהיל עיד 37וקימלט
 סייסים ליסר 3מנירתס יענלפת  פויטמ וסוג סמחיכסי6ס

 צ"ל יסורס ר3י' עורי כת3 (ס וסיג;ין סחת'כות כל61וסרות
 ר6י' נע3י6 צ"ל ,סריס ר3י' רטיית לנאות ס:סס ניד03'

 3מר עלSD3 6 לק וחוקי 5"0.( 7' )חולין 7יקול, גנןלזכריו
 סססחיכות עפני עע"ג לורנר מייך יכמס ו7ווק6טגו:לח
 ורותמות זס נ3 על ונס וס 56ל וס 3סל עוגחות בולשחלומית
 כזית, עליסס ונפל סעל0הכח

 רוממות מס כמככר דחרכ*
 ;פילה nDDJ  פולעות וולוחות כס עכור עחממט לעיוורוסייך
 1D1b וסיף 6מת סתיכס וסכל 37וק ססמל3 סכ6 36לכמלע
 ו6ו0לת ומוולח סמילס ;6כלת סי6 דוכתי מ"ג ועולם ניר6ותס
  דיפילו  ותו סמתיכוחכל

 נססיי
 3ס דכות  ?מלב  פתין ריקול,

  קלמח  יקול, רפפרם פיס S~r סלמס לרני' ליס מניריל%
 ועיפי )ר6ס O')D עכל הלכך לעיל (DT' ועעע6 רפיתיכדמ'

 0חיפות ס6ר עם יגעלמס ס' 3ס וקין כס רנוק ססמל3מהסחיבה
 גוסס 3ר, י5חק - לסורות כולן 0תיכס נעמס ק' גסןקין
 לעסק סכתנחי לעס וסם'נני נ"ל סלטה לה"ר וסלחתי -;3"ס
 לעעסה מלכס לענין 36ל 3ל*מיגס כתנתי נעליקועמן

 : סמינרי כן כיצריך כן עורס 6גיליבי כסג"
 עי.ימס 06י ס53ל וכשמדיחוין )ח( ק"עמימן

 מווילס סומר גחן 06 עיסו הנסר ו6ס"כגומגין בכליוניס
 כ3ר ססכסר כיון נבך סכלי (1Db ל6 סריס ו06"כנכלי
 ס30י3 3וולמ גלוע 7ס רק ;ם,ר וקין ס7ס ופלט 3עלי0סמסה

 :סרסר
 לגרם 631 06 לי יים כייס לי מ6'ו מי קעאמימן

 עזנס מנעל 6ין גיטם לקתל k~nl)c ול6 56ל1 קמתו וקיןעיתו
 ס6ר סכל לע"פ לסולכס סלים לעסות לקסמו למוליכו )6(גיטם

 כשער סדי י3ס סים (olpw לסולכס סלימ עומיןונגרסין

~DhoJ
 נסען ער3 ר63 עיכיי נע* :( קי"ס )רף 3'3ונומ ממלכה

 זכית ליי דסניר6 )3( כיון עסו י3ס נעקום lrDbS גטסמזכס
 ומוססין סגיג, 6"ל נג( רסניו סלo7b) 6 וזכין לססו6

 : תת"כוות ול6 ו0ול5חלדגלים
 יסקלו תפקק נע05 "יעם ע:ע65 מעשה )7( קינכמיכון

 סע5ומ כל ושר מעסיןלמכי'
 ע7תגן כו מול וממ"כ נוגססו נומנו 7סען עמוס עעססג6מו

 וממיכם ברקיק טגגע לקיק -( 5"ז 47 )31סיס סטית 7ספי
 ,ל66ותו *סורס סמחיכס כל bS1 מרקיק כל ל6נ0חיכס
 ם;ע65 מיסה וכן עפעסע רקיק ד6י, מסוס הצלועופקוס
 עקום ונ6פוי עלי 6ל, לסול ותיגו עסעפעח 6י:סנרקיק
 : סק7וסס ידו 3כחינח וקטתי כך . עותר וסם6ר )ס(יוגעו
 נפסמ סחוסיים קרעוגיגו וסיחי ועור )י( קענסימן

  וקין יופין  חוסר לעוכרם ך6פי' וכרקס לעכו"ם  לחסנגיסול
 למוכן לתם סו:ותר נוים סל עקגקגיס ור6" עונגםסיוד עטעס ול6 סמיעס ין נסג? יגו מסלי הגסס63יסולכיי

 סו6יל 3סס כלוע גקך סיין ש"פ וססעס :( ל"ג לע"זסכר
 ל6 סכי תיש ל6 ד6י 3ס;6ס עוחרין שלוע מן גסנסודגו
 *קתות ביורות מעין לו )ז( עמסן טמרי ורגלנו ידינועלינו
 יסגיס עכליס נותנים *גו סנ"4מ פורכי וכל 3סס ורומני,נפקם
 לכח0ילס לסגם טעם נותן ODtn "וחס נחיר 06 ו6סי'3פק0
 סג*ס כדי כסו 61ין ~Stbl ע"כ 6ל6 סגלתו ללימור לגומיה
 פסס סל )ט( קדירות וגס ס3לוע ען גסה )0( מסרימותר
 ען גסג0 ,ילו ססרי לעכו"ם לעוכרן ות"ס לתסכותןעוחרין
 3ן יה71ס ו6ם.נס ססי3;י סגיח' וטס גכך הגלועס,יסור

 : iffr מכסן עטםר3י'

 לס3י6 ר6י' יומל 3יךו וקין סיגוי 3לי לכמוק ס06ורנעייך
 3ע5עך 6חס nh~c 6מר 06 כי מלנועחלו:וד

 עמסי"
 7םלסס

 q'Dt,~tt רק חסן 6' וזו .( כ"ג יף סכעיס)3י5ס ,סרו37ריס
 לסמק 0,6י 37י5ס( )ס"נ )סס(ונתו' ירום' ם3מלו:ו7 יפריךעל

 ול6 3סנח וגיירי עסגס cnle כע6 חשר סל6 ניו"טסלפלין
 וקסיו 3י( קלגיס סגין נר5ועס ין65ס יפרחו 3a~th1'1"ס
 לו 6פי ירחיו פלסלין ססיקס נכי מיסו 3ס3מ תיילי (המכמיס
 : ניו"ע נפי' 6יפי ו3מוחפמ, ירוטלעי 3מלעוי יכ6ניו"ט
 אביגדור ע"ר 6מ s~r חסרן הר שאל )כ( קעהמימן

 16 3עיגיו olb cDnג"כ-
  מנזרו  סרפו6ות ככלל סוי עי גסנה ללמום יכול 3ohר6סו
 hSh גזרו יל6 7ילמ, *ו קעעגיס nptDD תסוס כם3מעליסס
 ים סכת אוכל 16 עכקס כגין עעם 3סס סים רפי6וחעל

 איך סר6ס ולענוד ללמוס 36ל קממכיס לסמוק וינקלסטות
 ר6י' סליוכ3י6 רואי ולגינדור עכ"ל וססיכ . סריס:מיס

 סחם 7ק6ער .( בי )סלי מנת נעי סי5יס D~D7עירוסלעי
 מעין גס 36ל ממכייס בעו וגריס 303ת ולעעייס לעיןלוחסין
 ופי' .' סירוטל רחם iffr יבייל  וסיר עעם עין 7סיינו36ר
 צרע עין ימעט כמולס  076 ומ"פ סרע  נעין עיירירססש
 עיימו סכי 37חר עמוס ה61 גדולה רסכגס עסוסלוסטין

 גיסעגי
 ת ו ה גה

 די3עוח ונער' . להולכס מליס לעמים רטשי יס6 ל6 עדוע לע"ג וו חסודה ),( . r~h נמס דמולין פ"ס נסנ"6 הו63)ת(
 י "קל"ט סי'  ביריכומ הגזכדת יס'6 ' סז6 ט"ש  סמנוובס 7כל ונ"ל - כ7פירם"י לק3לס D'SC לעטות היירי כון גטהכרכס

 להוליכו qh הסליה יכול ויסו לקכלס  גיעס  עזכם מגעל "ין . כך סגיה י"י רגיוויזריריי לנ"ר  וסג,ון . סמם כעו כ6ןוק"ל
 כ6ן וגס . סכ6טעי סולכס לסם החן וגער נו, יורע 076 סמס 6' "נ ק ר' דג'ע'ן לס6 וכפחו כל"ל- כו' סלימ לסעסיתלקסתו
 ועיי - לק3לס סליס ל" וקו:מוי נע5 3ס עעי ס"ג כו' וכוח 6י כו' יכעוח לןנבונ' יעקטק6 כיון לס1לכה סלימ געטס6'גו

 פ"כ כעל7כי ס,זכל )7( - סו' ויעגין 7ילע6 16 5"ל )ג( - לתג" 5'ל )3( . לפיסך פתק י' סעיף קמ"ש סי'כ6ס"ע
 . נפסס 5"ל )ט( - 6יגו )0(5'ל דללן. )ז( . מקנ"מנםי;וי סי' סס )ו( - תקול 5"ל )ס( - מק"ו ק""סתמים
 טנת עמלי כ"6 פ' גסגמ"י עוד ועי' ו סט"ס סי' פי"י טנס ועורכי . נ"מ .פי' מלוכות )כ( י סו* וש"ס ויערו לכ"י)י(

 4 7'6ות

--------- .--- - - .- --
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 ברוך ברמהר"מ
 ר"יי' 6נינ7ור מ"ר סגי* עוד עיסו מרע עעין סרנםענינים
 על 7הלומס 1ah' ממס *ער 7ק6 .( ק"6 )דף סלקעמ'
 שגן עתכומ כלי ס" 303מ הפין ננ על כלי מע3יליסמעכס
 סל6 3ס3מ מעין *מ סעס3כין סתם S~r פירם"י 6מל סי'ועוד
 ופור . לו ולערור  לו  ללפום  מפותר וכ"מ כו' הלפסיתפמי
 על לו לוסם וסיס לסם 6ניג17ר ס"ר לעורי לעכס  6תמייטע נפיליר זאל סעפי רני' מס 5י  ספפט s~r יניברור י"רספיר
 למעוך ור"וי ר3 ועפסה לרקם וכ"מ ו3ער3 33וקר 303תסעין

 : כעוצו נזול עיןעל
 סעעון 5מ ססכס 3ל1315 מעשה קעווכימן

 סס מלגו כעוד ססכסונסעה יסעע~~
 ל6י3ן ורלה יסמק ס"ר לפגי לדין וילק עומר לרתוכןקר"ו
 עוהל"ל וספרו עעזל סקרינו גם3יל דין לו יעפס סעעוןמגס

 : ומסינו ל133 ימס כי וסיס ל37ליו ר6ייוס3י6
 כקפו מנוי לו מגסן יקעו רששאלת tppםימן
 עותר 06 3רי3יח לסלווס 'י
 ומריבית כלל רקומן בסגה וקינו ס61יל 3ריכיס ליטר6ללסלוומו
 ריסריל  ,יטמכח לנוי סליסות  לר רצין 7כלן 3ריגימלימל"ל נוי סל כספו למלוות סירסור נוטס כעסי כך נוי לי7'י53

 יכייל לעלוס יטייל פלוס ~bJk רינימ לי' וסוסקסקילריבימ
 פרפם וכרי סל  עפותיו יטרלל פלוס :( פ"6 ר' )נ"ערה"ר
 וכו' עפומ  שליס יטרלל כילד מסוי יפריל שדפס יבלסנלרי
 טלימות רצין כיון ססס ומריך עומר עכו"ם 56ל סעעי7ו06

 פפ6 ר3 *ער ועמרן רנימ קמקיל Sh1D'7 6יסמכמלעכו"ם
 סל ידו עכמיכמ . *מור ד3ע"6 עכלל 3יי וגחן מגעלכגון

 : טימיי סולפת פלפי6ל מייסס"ר
 הסחיסס ניח ספי יעיט 6יסייו יש קעתמימן

 לקומן עקיס עוסה *וער עטולס 3ר יוסי י' 0 כ"ז )י34סעס
 יד כלחמל דהוי עטוס מומי 3יו"פ וכגג17 וסוספ ועיכןעימן
 עסיס לערופ יסותר סיכי יכי סעתירין ים פיטו סו6*ורחים כג4 .( כ"ס ר4 )סס הסס כדאר דסו76רכו6סור ף 3עה*
 7סוי עמוס עומר ליו"ט עוף עריפמ כן כפו יד נסלסלכסוי
 ונתיר סיכי דכי עלי' וסטור לגוסס וריכס סייגה על6כס6נ

 ים ועול לנוסס 5ריכ' ס*יכס על6כס נמיל מ"ג ידכלהחר
 סמייס פ_קודס עם סכו5ס כל לתלים 7סיפו גרון להמירס3נ6
 3יו"פ ספירפ13SS 6 גפי זס ועעעס )ל( ססיפס 6סל 6עה

 : סקור על לסעעס רניליס עוחלמ אפי'כעתקן עיחזי bS עכו"ם טל *פי' bih ג6סלס כיון7ל6 ע;6כעתקן צוי 7ל6 לבסר ענבינס 16 לנניגס ערטל ' ע1נעי6 7ל6עומר
 לסמפגומ מרגיל פיעי 1ט11אלת )ע( קקגםפכמימן

 חיסול 3סן נסנו וכמריס העותרים יכריס :( h"D עיףיגדליס DW~1 ור"יז לו לסחיר ס7יופומ ג' סקריך ז"ל אסן יסויםס"ל קרוני עורי 6"ל 3רי6 סטינו פסצת גו למזור ורקס ע"ניעד כתעוז עי"כ 3מר להכול סל6 מלניל עי 16 ויוס"כ ססנסר6ס לסני תענית סיס3כל
 עסעע וכן 37רו ימל ל6 סג6על נפכיהס לפתילן רסקי 6תי64י

 וכמירין לחוס וגס6ל כדר כעו יסוי סנסגו עקום  רל"ס3ירוסלעי
 : סיסי' ברוך נרי n'bxi .לו

 ג, 1ם 6' מעם י5י13 על סעעין סטיען יי3יס עיין וגל פסמי'
 ל6 ל ל

 מעך מונע 6ני יעחס סעכו"סרי3ימ לך גתן nhSI"(לייך עייי רי3ימ לך וגתתי עתך 3יר )ס( סעסכון שיתי סיעים)ג(
 סעסכין כמס7ימ ססעס 63ותו הסיב ורצונן סריכיס ליסתסויר
 ו5ס לי מחן 16 רי3ימ סעכו"ס לך נמנו oh לך ושלחיעעגי
 י"מ וני' פחס לי  )מן סוף  כן  n1Dh וים? לי  תתן Shל6ו

 ושול לרקונן למחו לסור ריבית לטעעון סטכו"ס נמנוס6פילו
 ער6וגן התעות סעעון סלים סעסעס ל6 06 לקנלולר6וכן
 לו עכרו כצלו סעסכון ען לנפלי עסתלק מסיס DDO(11על
 לר6ו3ך לימן לו ים 16 התסכון פס עסק כלל לסמעון סיססל6
 לססניפ עלע6 נסוג סט5לת ססטעה וכל מגוי סגמןעס

 : אקסון ה3* הכגיבוס גיוס מנועהסתמויכ
 לסנסור יגוליס סקטגיס06 וששאלת קפאמיכמן
 סגיס6ו כדרך סנכסיסען 'י
 לצגן - סגותריםסנכסיס ימלקו וסיג *גיסן נסייסנ7וליס
 .(  קל"פ )רף  כוסלין יס  כרתגוס' נסוס סגככויס6ל*יחלקו

 1:5 סרי  סקפ:יס ויערו פר וכו'  ויפייס גרוליס נגיססכים
 סכמן עס 6ל6 לען סועעין 6ין סכיס*מ )ע( כירךליס6ין
 : 3מייו למס סכמן עס כל סג7וליום ירויסו סי' נסן 36יהןלסן

 6ין 06 ו"תס סעלכוסיעניג מלוי זס כמונס מיעול כעס וקטעואלת קשבשי'
 ניסקו 051 סגיסו6ין עקוס כענסנ לנסנ לכס ים ענהנלכס
 לסס עגסג *ין גס ו6ס לכס סקסילס.סקעוכס כעגסנ מגסנוסס
16uan cn~h עלנ7 געיל סיור* עעטנע ססוספות כמומס 

 מגיס עסקלו וזוז r'r וכל ל3מולס כמורס עיקר סמן זוזע6תיס
 ל6 נדין סל* סגכקיס ען 3זנוס 1ל6 כחנם סל6 כלום עיכנססל, לססכיעה יס כחוכתם לגנות וכסחכ6 טגרזל למסקלועס5ס
"DSול6 נעלס "Db5 לס וים פומו olns כריס 61פי' סכל 

 סעין ננ7יס ו*פי' כמונסס כסועת %6 ליפול )פ( 6יןוכקמום
 6ין סגמגס בעסיס "3ל .( נ"7 )י4 גערם נפ' כ67"לה

 מיגו עכל 6ו עמקרקעי לס לסגכומ יכיליס וסיחועי0 לסלנכוס
 ען )כסיס עימור ID~S לסן ים קפגס ול3מ סירקועעלפלי
 לסגז סגים 06 כנון SDSDDD' 1ל6 מגיסן לחן מבניסעקרקעי

 עפלעלין p'pr,, 6ל4 לחס סנים ומפילו קרקע זקו' ק'סוה
bS7פלגקס מקרקע עיסוריגכקי סמן זקוז י' "ל* לס ימנו 

 רגקו"מ כיון ר"מ פסקועעו7 נ"י סיר 5ייכ6 נגע ש וששיאלת קפגסי'
 לס ריס3ינן עילסb7DD 6 3ר מורס ספר דין לס יסי3ג6קפר
 תסג ס6ר וכל נידין תועי נ' 3ס מפיל ס6ס לענין *נלסיין

 ע65תי( עופליס)5()ל6 .(ו3עס' י"ס 47 )ענילס כסרסבסממן
 סנ*לס עסעומ כענין 3עגילס ע"3סורות לכמוס סיסיס

 :תסעי
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פו ברוך ברמהר"מ
 נעיר לספמות נפולים לימז טג"ביס רמה )ק( קמךמי'

 6סורלסרניל' 3כן סרנילס סל6ארסס
 לסם סריגותי )ר( וכקן עליסן קורץ סיס s~r כפריסולני'
 גרגר לנטל 6ין ככר ססלגילג( כעקום 36ל לגורל עסווושנ
 עגיי מפרגסין -( פ"6 יף )גיטין כדח:ן 01SD רתכיעפני

 : מלוס ררכי עסגי ימליל עגיי עסנוים
 סכמעיס סו6 פסוע 7כל מסין עיכת 6סס ועל קפהסי'

 וג5נעס דע, עפקי 6717יעהורין
 שידי עינין ססק ווקתס 3סעמ מל6 העקור וען ומלוקסס7יגין
 סל6 עי3עי6 יל6 לסקל מחולין 7ר3גן נתפיס לנך וכ"מודלי
 מ65ס וסוג מקס 1ל6 ווקחס כמעת ,)%.פילי arpllנסעת
 -( ע"ז 7' 7קיי"ל);7ס כיון עמורה עו'0לוקס 16 ס7יגס עלכתם

 : לסקל רמליגן ליצוגי ניעי וכ"מ זלמןווסתית
 ל65מ יכולין 06 גסים על ר,טשאלת קצורמי'

 3סנמ לגיסן מפלנמידרין
 כן יס6 סל6 י70 קטולין מוזלין לפסי טסי סיי.ו רקמותלות

 :כלום
 ססיתס 'קיים עפים סנילי נמי מפק קפזס"

 נגור ס5ק קומו עם 061 פוער ויגו 7מל3 מל3( ד"ס נתויע"מ
 עגול % כשגן מעת נכור ויקי כתו עורו עס קנורסעעון

 'נ%"%נן ו-' גי, וששאית )ק( קפחס"
 כיון 6ער 7מ5י ורסקי לקחו הלה ירזה ל6 ו6ס ה61רסקי

 3עינ6 ל6 לי יסגימ ק, געלע6 ממגם bSb סורס ס,ינסןדל"
 : יסיי פמבומ סייףכדכתינ

 י6כלגו ל6 מסורס 3סעס סכיי לי מיילד  לבהן קוימוסי'
 לעכבו יכול עוס 13 וכטיפול עיסנל6

 נפערו דל6 ססירס גססה גגכור סייניס רכהגיס וי6כלגולעלעו
 כממגן 6דס גכור ושייון סעור עפער %6 ולוייםכמגיס

 : .( י"נ )47ננכורוס
 ספין ידוע 06 153גן סתמעי0ו כסף סל לכום קץמי'

 מנעלס 3עי ל6 53זנן 6ל6 גז  עססעסע
 סמן 3סן סגמסתם הכליס כל :( ל' )י4 טעה כל מ'כ67ער
 ספסעעין לפי למנעילן רנילין מעולס 36ל ע5ס 3סןיסתעמ

 : לתוכו פרומס. וסוסכיסיין
 ווסמס 3סעמ םל6 סטעטס ראשה )מ( קצאסי'

 דם וע65ס עימס 73קטועסי
6ין

 לרכיי
 יס6 67"כ כמלה ס5ייכס לט לותר 61סוי כפרס

 )47 ידיעות וגסן סי6 לגוסה גס"ג 7כל ומסיום זוקפהלגט
 טיעסס 6נל . סטריס b)DD1 ולוגם חוס קלילס (יזם

 והוטס ס6יס 3ל6ו עכרי וחרוייסו דעי כעזית וומתס3סעמ
 מיסו יסרבל לגגי 6זסרס גפסוחיכס 6מ מעמקו ל6 )6(ממוס

 : לווסתן מעיך עגסומיהןפורסין
 ונעץ עליסס מיעול ולהט סגעלס ובשר קיבבכליבלן

 וסקערס נ3( לקעלס אסקען
 : 3עלע6 ס7סס "ל6 %יגס ותיגסעומרם

 לסינר כמ31 סנ6יגיס נחס31ת גס *'ע'4עע עחירין ור"י ו"ת off1)t סל הסמקה בצל סצנמי'
 ע6פליק6 :חן ר3 חסונם כחוגה סלי הב6וג'ס נחטוכמ6עגס
 לסכיהם  מסתתפילו S~h ההיתל גוהניס היינו עכם.ו עדז"ל

 סי6כל עי כל עג7ין 6נו 3מלכ צומן ומזייפין מל3 ועניםשמעת

 :ב,ושג,יש 13וע,ת1: כידיה%:: כמן יימינ:נ
 רוום ועגסנ ל6וכלס רניל סויגו לעי נהם סגתנסל סכלילסור
 SD סעווו7ומ עעיירומ ל3ד ל6וכלס סל6 6ככג, 6רן3כל

 : 5לסחנצולי
 סגסממ עז סל 'י נדת ע5 וששאלת קצךם"

 bS ולהמירן לקיל5ן עחי7 סאן הכליס ידוח רכל ס61פכזט
 5ריכין 6ין קילו .( נ"נ יתקוו6ות)פ"י כמש פיחיי5יכדתגן

 וכון סחורתל ויוגנו )ד( סחעח ושגי ער וכין עיס 3ססמי63י

 כיון 6סל ענין ספן נין כלי עעין סס6וגיס כין סילוקוקין
1'hDלפורקן עמיד : 

 יחסיו . סירים nlCDS ים 06 וששאית קצהסי'
 סל6סון 76ל נין 6י1 ו'( )7ף דעבילס מ"ק לחנן 7ס,)ס(
  סיעו בלנד לי3יוגיס  (עפלוס ענילס פקרי h)b כמגי רל6ד
ohל36יוגיס עחגיח  ילסלו הריסון 763ר סענילס קליו 
 ולקרות למזור יריכין 6ין שסגה 6ת לעגל כ"ד געלכווסיכ

 : ססלכס כל עוכסח וכך המי' סו6 כך סמניגירר
 "1 כלם לי יהו7ילםים ש וששאלתם קצושי'
 ד6סילו פרי גם6י bSS מלי גסיו נין 3סן סילוק 6ין פרינם16
 לסם ווניגין 3ערלס עסייגין 06ר עעקוס ססעגו סליגם16
 סעסכז סגים נ' מוך 13 סנדלו סירות וכל )פיעויןעסעמ
 ע0לל1 סר3יעימ 3:גס ככרס 13 וסנדולים עולעות 11phגעיעתו

 הפילות שקורין)י( ויל, החמ (9Dbביי
 עזת סגלקע יכל סהי6 03 הסעיסימ ססגס עי מסילולליסר

 לי עומלש וע"ע סילוללקמר
 פ' לס ועיימי .( פ"י )ס"6 ערלה 3פע' שמכן עעולספרי

 ים עיסו וכוי ערלם מל יטור גיעעין :( )יףע"ססילעיס
 כדתנן3עס' תפריו ויסכלו יתעו סל6 ססו6ערלס סיען נולמס
 76עס )0( טל 3קויזוח 16חועליי, רגעי נרם .( מ"ע )דף ערוכה פי לס 1ע*ימי 3eD סכיעעסר

 זס~

 וכף נסרים ערלס
 סזקיגס הן שייך סל )ט( נעורס נעיעס זמורומ נעע ל6ופס
 סנריכה מירוח 6ין 6ס7ס )י( סזקעה ועדיין ספסיקס ול6לקרן

 obS~b גו"ג,:ןםכ סו n)tprw מלתצה

 : זלס"ס 3ר1ך173
 ע/ גו26'ט טליימיי עעית סעעיו עי הפיעז י6י3ו ליל העזס"

 ס%רכמי עסכוגי 6מ לפדות לי וכסהיס
 עכו"ם יד סיס ול6 לידך עירי ססכנמי וצגי רי3יח לךליחן

 ת ו ה בה
 יומי 63ורך וטס ס' 6ומ ענ'לס עסל' פ"3 3סגע'י 6314)ק(

 ס"ו ס" יו"ר ד"ע עי' )ס( . לס סרגימי  5"ל )ר( . מנ"ל .
 6,6ומ

 6זסרס עעוע6מס יסר6ל 3גי 6מ וסזרחס 5"ל )6( . נקורך נ"ל סל'ס 3סס חסל"6 סי' 7ס3ועית פ"נ עריכי )מ( -
 סלכומ )ו( - עוסין 6ין 5"ל )ס( . ו6זגי כמוג 3עטגס )ר( . י3ר (sff )נ( . סקעלס 5"ל )נ( : "ס 47 סיועים -כו'

--------------- -
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 ברור ברמהר"מ
 נחת 6תת עסינ וסלם - לך 6ניסו6ל סלינימ 161מ631ע5ע
 כעיני :ר6ס לירי ערבונך 63 עכו"ם ידי על 6נל ריניתלי

 סער13ן נ6 עכו"ם ידי מעל לותר סנועס 3לי גלעןסטעעון
 פרוחכול לוזיר 076 גלען :( r~s )יף 3סמילח כשלערל'17
 כלל לו גחן ל6 06 זס 3ג7ון כן כעו - h11~tb ולכילכתיר, מייק 7ל6 ק5ו:ר hnl'D1 סנועס ~fs יפילו ו36י לימיה
 06 זה )וטעס ס3ועס 3ל6 יקם רינית ליקמ רולס וזסגנ7יין
 לסו5י6ו ומפן הריגיח מלוס כחן כנר ob1 ני17 ענייןממסכון
 גתתי לוזיר רסע עיעו ינוסס i'bD 076 נינו ס'כולת 6יןעירו
 לו וסי6 )כ( :( ע? ר' )3"): 6עי3 3ין ללוס 3ין *ושלוס3י, ק6י גסך עליו תסיעון דל, ל"ו מסלי לי הסוירסו ליניתלך

 : סיחי' צרוך 3ר יוקיר - ריצית לו ?,rn מסיס קוים ערנוגולהפסיד
 לםפעון תטוח טהלוס י6י13 על וטוטאלת )ל( קצףסי'

 ( עי

 3י7 סעעומ ותיו ליום נסקי
 ור6ינן סו:יטס' סלוס טען והח"כ עליתן סעיסס מענר עדממעון
bSהע"ג ליס טע:יגן דל, ;"ל 7361 לי סיס פרוג!3ול נטעין ידע 

 פר1ק13ל 6ער 377 לקמים כייזמו :( לז )ר, סמולםר6על3מ'
 )ג( 3יוויכס דדוק6 פוקק ירי6יס נספר . והגר )ע(סיס
 סוס גזירן 36ל ו,3ד לי סיס סרוס3ול לותר לו פוססיןנכסנ סלי 'D~b לס( %ס לפיכך פרוזנול  כסנט יום נכל עלויססו6
 ול6 מכיח 7ל6 עילמה כתי סוי פרוס3ול לגתים ת15י עתהסחן
 סיה פרוסנול לעעון יכול ע5עו סו6 ע"ז: 36ל תקעת* לרגןענדו
 סו6 קל 377ל פרוכז3ול כן כעו כות3ין סוס 13תן סכך ו"3ילי

 עקרי 6סי ר3 דכי ריגן rfls.) )דן סטולס 3פז כ67ערכרנכ
 636 3ר מ"5 לר' עילחי' עסי יושן לי וכן 6סר7'תילתייסו

 קל ינינר עסתע סמיכת ל, SAfi ולסריגה ):י7י 5ליכג6 י'6י,ל
r'5Dסל6 לחקן DnD' ול6 נחרקי למירקי כקילו .הלכס וכן 
 עונותי ל"פקועי 67ליעי ,סיוי3 6מי 7רכ דייגי לדוס, :( לו )7' פרק כקומו לעיל ס6ערכונו

 ומלוס . ל6 3ס6ריייגי 6גל
 : ובה"ס נבוך נרעקיר

 סכר לסתום יביס ס6יגס 6יס 3;י ראיתי קצץםי'
 ונרסיגן עס6 לסת.כ ול"ג - סיתילס עי וקין ספתם 6מרס:ירעס עסי מ7מ וייסור עפנימעוריים

 עוצר סמ6 ערג ס3רי6 עיני' .(3עו י"ר )7' ער"ה פ"ק)ע(
 יעייל 61"מ סקרי3וסו עמיכן לקרו 3כגיסחן יסר6למסקרינו
 6ו:ר ק5ירכס נוי3יי

 רסתג"
 לדקדק ים עמס עכו"ס ק5יר ול6

 ob ו*פי' העועל סתרם 5ריכס 6יגס נוי 3י7 כנ7ילסשתנוסס
 לברן סעיכיס 1:6 סבין לברז 3מו5ה עחס יסר6ל גרסותנ7ילש
 סל6 רעעסר 7ותי11ra 6 ל6 עדרנגן tbD" לסחיר גרפסיסולל
 דמולין פ"ק טכתוכ כתו r1h5 סש)ווכין bSb לקלן חסוןגזרו
 שמ"כ עיסו וכוי ירק סל עלה ס6כל עקיר ר' נכי .( ז)7'

 י' 3קידוסין התנן 6ס6 ערלה עק, בסלמי 3ירוסלו:ירטיתי
 ען מון hSh T1WS נוסגח טיכס בשרן סתלויין ע5ומ כל :(ל"ו

 קועי 3עי יונס ר' סמ7ס qb לעתר שליעזר ר' וכל6י0סעללס
 גוסנמ 6יג0 וסלס 3עכו"ס וגוסגיס ניסל,ל סגוסניס דנליס6ל, 3עתני' חגי hS 6"ל עעהס מלס 46 חגינן k~ns bS ירקיר'

 p,Dhi' קתתר רסכי וי"ל . נגויס :וסג 7סדם עסעע סריגנוים

 61ין נס7ט כן ס6ין עם יטי,ל נקרן ו6ף נגויס ט6יגסלחלס
 לה3י6 6ין סעורם 671י ולותר סם:ס דרדס הסיק לדעומ)ס(
hSbיסר6ל 3/-מות סג7ילס ונמני6ס S~h גוי 3רסוח מג7ל' מס 
 7כתי3 ס"7 ל6 ק*ו:ר האי 67"כ hnyi ה" מדם דין בוגוכנ

 ועם שקרינו ול6 לעיוור ליי סוס שכתי ס6רז עעניר כלווי*
 ר' כ67ו:ר מתיר שתזרם פס"יל לפי ,סו ספסמ התמלחס,כלו
 חזיון אפי' '( סח )ך' Sbnnnt ר3י פ' 3מנמומ ורם3"ליומנן
 7ס0י6 לוער ודופק טמיר עזרפ ספיר סייס סבסדםמניח

 ס;חניל מס h~b hD'cn7 ורס3"ל יומגן 76ר' סליג6 סם;ס7ל6ס סיני"
 אכיל לtbnb 6 עורת סחיר 1eh' התירא סוס קריך ל6 גויכרסות
  יסו יסר6ל 3י7 סג7לס ח3ו5ס מס ססיס לפי כע"כמעיקרא
 סכן סעוו:ר לע:מח ס':(מה )י' )5(סח:לח פ' 3מגמומגרקינן
 סכן 6ער וערל, ססיחיס פתרת סנן ונם3יעית ק7סעתרת
 ומע"פ ממרס געי ל6 גויס ימנו6ת פ"ע גו,ס ת613חמחרת
 תירו65 לי' 67יח 6ל6 סכי להיער ס"ה יכ"ע ולייזר ליחותסיס

 5ועריס סעעתי כן כי סי6 ר6י' )ו")ו עקינס 7ר' b)'Sbממריתי
 עיס' חהיס וסגי לסיחר תתגחומ רתי' תכיף סיה s~tr ר"חמגס
 ו6סיריכס נכי -( (rr( )ע"1 יסתע,ל ר' ס' )ק(בנרי
 ע,כוחיכס לכס )ר( סי6 ירום; עכבי 3,סתסרסו
 קרי שע"י נל"מ 6"כסחס וכו' סלו סייגו דגר יוסר 6דסויין
 וס6 נוי מזרעה יסרבל כם7ס ליהוי 6ע6י גוי סל תנוגסלס

1nh?( לפ"3 מ' ח5, פ' קפלי . קיוסיס סלי כמגיס )תולת' 
 גויס סל ס7ס וגני מכמס לקט גני זכו נוים מקילוסופלט

 ושמ"כ מיסו 6מ מקילר נכרי קמרו עיכן נסיפ, Dnoכד6תר
 כסיכוי סח3ו6ס קנס מסגיי 61'ית ופקס מכסס מלקט סטורגחגייר
 (יחיו נסר סטן :( ק' )7' מסוקל ס' 3"ע תגן 60סזרעיס
 תנעי ושסריגן וכו' גדלו דתי קומר ס7סס3'רו,ס לתוךונחגה
 סכל DJD לשמר *ננ סלם וכחוך מנוסיהן 11pD)D 6ל5 סגול6

 וסעי6ל ר3 מליני -( ק6 )7' :עי orn וכו' סקרקטלנעל
 . כזה לסקריך ובין ניסוט b5D וטע מגירו ס7ס לחוךכיורד
 סעק7ס סניח כזען אפי' ורס3"ל יוסנן 57של רעומות הסי*ותימו
 לס3י6 כסר6וי יוקץ לעייר יע5יגו תתיר)ס( עורם סבירקיים
 המנס 3ר6ם מחס לסניף עס סבין גזען )ת( סכי16 %1עווור
 3לי לרוך . כו' לנילס סר*וי כל וילל כרי :( י"ג)ן'

 : S~rטעו5ל
 )סיכת הסוכת מן פקיי מצטער . היסו 3ס' רסי'

 - ל6 ע5טער 6י1 מולס ממוכס ען פעורין וממתסיסן מוליןחגן
 המיסף ניח למעם לוער לגוי טתותר ל6ועריס ססונסתיכן
 יעוסה לעכו"ם מוער ושכגס כו סמן nSID עך"ערו שניגסעפגי
 . ל6 ונלטער 6ין סוגם פריך 7סכ6 וליתם סכ:ס 13 סביןמילס כווי סעו ס5ייס ען עלטער ס6דס עס ומשסיין .( קכ"ט)סכת
 כ67ימה עיירי מכנה נו סבין נסולס נעי מולס דסהו*בע"ג
 3ן יס,קיסו - נכלל הוי ל6 ע5טער ו6פשס עיגי' לעילסמס

 : ז"ל יעקכסרן
 )SID )6~1 ,י73 תיר -נססים צילה אפור ראמ,,

נענעי
 ת ו ה נה

 לך 5'ל )ע( . 5"ד *לף מ' bffn סרם3"6 מו"מ - י' סי' עססטיס לס' כטייכיס עי' מסוגם )ל( . ומיי 5"ל)כ(

 ,"לרש,%עלג%י יון",," מין ,5,ץ,"י:~מה ה" .ש,מעעי% ה' "'
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מז כרוך ברמהר"מ
 67וור ה6 עטור( ל73 קעם כ"6 סמולי נסתפלל סל6 נסנת'3ע5עי
 יועי bPin ווקלי צוי ל6 63ורמ6 6ת' הום כי רטתו6ל36וס

 עחסלל סי' hS הדרך ען מורתו לקמר כלועס .( ס"ס)עיר31ין
 קור7ייקום וקומרו )נ( וסרומ הדרך טורם עפני )3( יוויסג'

 obl יתמלל 6נ מחוי .( מ"י )מס תגז, ועיד לכוון יכולוסגו
 הועמס תסלמו התפלל 61ס יהפנט 6ל סיכור תפלס תפלחוסתסלל
 לריר יכול סטינו סיכור מתלך ספגי לן3ר מיכול כל מחוי"יזמו
 - S5Dnr5 לקור  דעתו מנערף כל 6לת6 סמלךמסגי

 ש יחמק לר'סלעה
 ת5וע5)ניס עסרס עי וו2כואלהם )ר( רבכי'

 תסס ולמדס3נ?"כ
 6מר שתיגס לסגי לסוליי סנותליס סט' יכונין *0 ביחידמתפלל
 ססימיד ,וגן כל סנקיוםס דגל יכל וירכו קדו:ס כוננלעיגן
 כל קריג6 ל6 עננ?ס לעגות 'כול 67יגו רכיין תפלתו סי'כףל6
 כ6ן ספין ונמ65 ונ" פסוח יסי' 65 שבקדום:ד3ר

~sf: 
 ט'

 בונדל מסיס עד ליריך ענ:מיגיס מסי' וינון סי' טו3 דחי)?(
 סו* 3)6 עטר? סס ים Db" עעסן c:rt סו6 מגס כריהסגתו
 מסיס 36ל :מתפלל ניוט ספות ים ob כןפר.' לקודחינו טו3ס"
 תיטרף ולפגים ס6נף ען נ3"ס 7כן6 כיון נ"ל סנקרוססר3ר
 גגי נמוך ונקנסתי 3י' קריג6 עמסן עוגת סריגו 6מי'עזיהן
 געליגוס מתועל עקטן גרור ול6 'סר6למ(כרי6 כגי 67:ליכלכל
 t~chl לרי3"ל מלטרף )ז( סמכנו נ' סיף )ו(7*תר

 תסוס bSh 3ס7ייסו עגי יל6 שכיס 1hS הגייסו רסלינתקן

 מקוס 737 גדול 36ל כ61 )נ5וח 3ר דגלו ענרכין לעי 'דעדל"
 מלית 3כל מיילל cib ו6סי' וכלטרף 3כרי'סו עגי hS 6פי'סו6
 3ס7"סו עגי 7לa~Db  6 ומלטרף דנריו לכל כפיקס סו"וסרי
 עול עליו וווקאל קטפיק 3חפלס געי 67יסו יחס 7ס6יוכ"מ
 )כרכות - ו6תי6 סכיגס וקרמך כהרייסו דע5טר4 סעיסוולכוח

 : מימי' ארוך 3ר וצליל .( ו'7'
 מוכוח נ' ;קירעו ר3י לסגי ג6 במעשה )מ( רנכמי'

 וסגי כסל מסן 6מ7 וסי' 7'כיוס
 ססגיגו 3מורס)ס(6ע"ע כקרות יכולים סי' סכילס וב"ייכר6ליס
 גרבה ג' יוכוי4על כ6.(כוווקי4"ל)עגיל

 עועי כמו דמוי 3עיגיי
וקולז'

 לודועו מחן 7ע7וני .( 7' )7' דכתו3ות רפ"ק כהקמר 7'
 כמו 7' יקלק סחן ס"נ ניסב 5געס סכ 7ד3ריס 36ילותלענין
 וס6 7' יקלקו )עי 6מד מתן 6ס כי 6ין אפי' וב"חנונוע7
 ל' יוער ע7' יממות ל6 37עועד וסגינו כן t'bc 1DIDקע,
r'bcונוער f~h ז' דמ"ק פ"ק כ67מר נרירייהו תמניס לני( ): 
 נרנל וכן ול6י5עיליתו ס3עח כל לו נוחגין נגע גו מגולדמתן

 לעיקרי וסרי כעוע7 סויה מחגים לגרי מלכך הרגל יעי כל לוגוחגין
 : ל* נוסק לאייך י3ל7'

 סכתי3ין ענילס יפסול י6יו דייו סי' אומר ררהיי
 דססל'ין 7ס6 ונקוט? 3חסילחהברכוחי'

 3ס קולין 076 גגי רסל3ס מסוסש"ח
 61יכי

 סה"עלו לעיוור
 ,3ל 63)ו5ע כת31ות3רכוה

~stan 
 להימס ליכין קרי ג3ר6 7מד

 3תמלתה פרכס כתוף סי' ob לפסול י7גנג, ל6 מ"תו6עי'
 כתו כדפריי יכונרו סננך רסטעס 3מנילס כמווגסיפס

 כחוג olaln יקערו סל6 לעחורנען עם'יע קוש 6יןגני
 .( נ'3 )ענילס :בתורס

 ואל ללעזן כסמםיל וולע7 על 21ץשאןתמ רהסי'
 3ך T~D 6עי מעמי לךגעק"ג

 קוער וסוולע7 לעככו ורולס 3עס"נ 3ו מור ומוג העלעיוגתר5ס
 דל, געיגי תר' י עור  ללעור רולס וייני ססיע3וד ליתמלח
 יפריך '( ע, )ד' 7קדוסין עס"ק ור6י' 3"נוירס סעגייוגנוסל
 ענד ותמוי ויל חלי Db3' ליס וליונק ע3דג3י
 וס"ה נתעירה גפסיס זכי לח "לווך קנוי גוסוענרי
 37"ע קע* פרק עכרי לט73 פוכל 7)ו7וניגן זסעידון
 ללת7ו ל3ן מיין ?די סהסכירו כיון )"ל ועוד י( י')ר'
 מגין ו6'1 לקטן תכין סגן סע3ו7 לעמול ל6כ היעזו כלול6
 6ת )זון גדל נסוי ססי' עי מ' 7כתו3ומ מתוספתם ור"י'ילו
 לו מגין וקין לקטן מיכין היוננו כל ל6 לו וסי3רס קסתו3ת
 ינכות מפוסק )7כחו13ת( 3תר6 7ס' ווחוקכתח ר6י'ועוד

 : ובי"ס פרוך נר נייר נו חסיןויין לקטן מזכין ליחן אותו כופין הרגל 6ח לס ופסע 1ל3חו()כ()נחח:ו
 יימק מ"ר יעיייעי שליפן לכס 11cb נבק(ברה רךסי'

 ר6ו3ן *ורום על הלוי oo13h וע"רי
 D'b h~'b 6כת 6ת חתו3ע 73נר כיייעו יומו סספקידס 61וערת כסף סל תסתם סעעון לתמתטכסטיל

 ניני טוגני תלונתי
רנוות"

 וגוחנת סנומ*ות 3"סס 57טי' סקכימו סנ6וגיס ורוד
 ספק7 6טר 117PDO 3על ו:סלס ול6 רעם פגיעחס חניתרתוך
 כל על נכסכ"ג סתם עמליעיס 6עגס סספס'יסי ויוהרם6תס
 גג"7 סיויס לידו יג6 זונן לקמר 6ף 6ו ססן,ס *5לו סיסעי

 כוהגין ל6ו ו6ס נו גחגס עיכס סע6 7סייסיגן סיqh 6 זסונכלל
 חחגרס 16 לכסחח6לען לפירעו סגתמיינה על" לר6ו3ן ריןפסק
 גס מסכט ככס קוער וזה סויו ידוע 6ין 061 סוופתם מלמויו
 3פ;ק יכמנו זס כל . סויו ותפרע סוס כעס לכסתס,לונןסי6
 לוני )ל( rSfen :מנע ינ' ל"מ.( 7' )נ"ע 6סי ר3 דווק'ק ומע"ג7'ן

 מלי סוס סי' כוום ;כ3ע 7סעפק.ד ומסיוע וכוי 56ליסספק7ון
 6)ל סוס הי' סקל סלויתיך קלע גס3ע סו, 7המטקי7סתס
 עסלנוין ול6 גמ3עין מבתורס סנס3עין כל )ת( נפקדסכ6

 :( עז ר')ם13עוח
 6ל'עול ר' 6ת סחו3ע עקיר י' על רל1,מןזללון רזגמי'

 על ולניע וקוקיס י"ה גינוסכמקיי
 עקיר ר' וטען תעונמו.3וורקנ3ירע הליעזי ר' לו סימןעגת

 נוורקגגורע  מעורתו לו למסור 63מריוחו עי7 *ליעיר ריסקי3לו
 *כילם ל6סל עיד לך ס6ס,רגו ע"ת לי נתמו ססי3 הליעזרור'
 יגחס ימס כי נ"ל . יכיל? ליסר גיוס 13 ליקח 7עחך סי'כי
 שלו עם ,ותו וסימר כרנריו )ג( ססו6 ימנע שליעורסר'

 לאסר וניד ליקמגו ג7עמו בסי' זכיון נעורס פסיפס כו סמעולי
 )3"ע ממעמות נין C~D7 7ועי6 לו:יק3ריי )ש( הוי ל66כיל0

 אותו מסער נונס ;סטר למיקני"יזיגו לי' סוס 6' 6נל ע"נ-(7'
 3קרקע)סס( * 6ל סעירס גסס 6ין כיוןיכקסיס סלועס

 D)D סוער צוי סו* ו6פי' סלו עס טסערו t"sh לניסיוניסי* ססיעיח"
 דמופפס6 )ט( וססי6 מבירו 3סל ול6 למסוע רסקי נמלוכי

דנ"ע
 ת ו ה גה

 5"ל )ס( . ט' סי' תסלם Srn' פ"ס נסגונ"י 3קילור וס.63ס . תק:"ט סי' ,ריכומ 3ר( - ,ומזו 5"ל )ג( מספגי 5"ל,)3(
 סי שוס " הת"ס כןי' פ"ב מגילם ט~ו.ענ7כי tlftD) "9(nl כב"ל דע,עלף )(( 3ס' ,5"ל סו6 0%ט"ס סכינם* 5"ל )ס(נך6י
 גי' סרמ3"*פ"6 מו"מ . סונ"ו חיי פ"ו 3"ננ ועריכי ככריכות. קכ"ס ק" ק"ע"ווק5רות 6רוכוח )י( ' וכ"ס3עפתמומכ5"ל

 סמוי )ע( . לי' 5"ל3ק( - 1כ5"ל - כיגרמ 6יגס זו חיגם גס:"י )ג( - כיתנן נסיע )ע( . עי 5"ל )ל( - נתוסמת, וכ"מ קט;ס לנמו 4ל )כ( 'מתע"ג
 : כונפו ירעתי ול6 . מס נ"ע להילומלעי כיון וככר' ע5"מיו ל,

- - , --  ..--- --- 
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 ברוך ברמהר"ם
 פטור  וי  לוירון כי 3וס לס6ליך י6יןלי ו6ניי' נגינ' לענין7נ"ע

 7סיכ, ספילי וכעו כ7פר' לעיקנריי לי' סוי6 657 כיוןנסכועס
 ססי6 געקום כמגו 06 561" סיינ קנרי' ול6 לעיקנרי'יס"ל
 עסס רני' 3ק' ע5"ח ומוכ . כסכ3ר רכתי כך סלו 6ח לתמרניל
 ו6תס כ37רי .( ג' סל מ"ג וטק7ון ס6לט )סל' s~r עייעון3ר'
 נרוך 3ר ע"יר . לעסעעמכם סי כנפם סלוס כגותנםוכל

 :,לס"ה
 ססייכ מעעון 6מ תי3עי6יגו וששאלתם רחט"

 1גמן וס5י 1ל3יע זקוקים ג'ל1
 ס"ם6ילנו עסעלנ;1מ יססי 061 5יקס לעםכ:סלננ6י עי13ג1מי1לד

 ער13גתיו לפ7וח מוסירו 6כי ועכמיו לי7ומס ועליו על13נותעסלי
 ססלוימ;י רינימ סל סיו וס5י לניע on~b 6ך הן 1D1bומעעון
 ד6ע"ב מסס ויפטור לינימ ססיו יס3ע מעעון וכוי לי7יעי7ך
 7ינול6 מלגיגן י( טי רי )ק:ה7לין לסע ע5עו עסיס 6רםד6ין

 נכנועסו ג6ען 6ר6ו3ן 6גל 1D5DS לפנזול עסיען ל*.67גפסי'
 בריניח 6סר o7bS מסלוס לינימ סיו וס5י ר3יע 167ת1וניע6
q'Dנס' כס( )7' גיגי )ס( 7גר כעונד6 7יגור6 עלניגן 7נר 
 וכו' ניגי לנל רגttspn 6 נליכימ q'r'h לדי7י 6על סי 3ורריס

 9 דינור6 דפ5גיגןעסוס

סעליסלמ3יידעעיתינפסלסעטנע רים,ט"ילת רבןםי'
 3תעני6 עי' ססות SD'1וסוסיפו

 קרוי ,ס 6ין עליו סהוסיפו הו6 ר6טון עטנע 06 :( 15)3"ק
 כלוסו סעסנע על 061 סעטכע על סוחיפו bih טעטבעגפסל
 עינע לו סנומן עטנע לי מספלע ע"ע העענע 3סעתפ""ל
 כיון נקכ, לפגין ס3מי 7ק, Db~1 ססדסיס ען עכמיוסיו65

 סלוהו 6נל כתמני6 י' 53יר 7סוחיפו כיון פיר7It)DS 6ל6.סנמי
 ססי31סעת כעו ססלוסו עעומ סס3ון פוס כפי פורע5וסמס

 : יומר ול6 נקכ6סלו6ס
 לסלוסו וגמן 7עיס לו .ספמקססז רעל )5( רימי'

 qp1'D עס סלו סיסיס 61"ללעוכרו
 וססליס לעוכרו ר5ס ול6 העסלס גו וסזי יעיו פינווק עללפוכרו
 . עמך כן ע"ע כי ססקק עועיס יותר סמוס עסמו3עו
 3מר strts 7ידי' 7עח6 3תר ד6ויל סזי ע6י ססליס פטפסג"ל

 לסזור סניסן סיכוליס ל6רונ 3ב7 כנוחן וסוי  דיטלטר5ומ5
 כעין 7פיסיק חוססות סעסכו 6ע"פ )ק( ס6יע;ק מ'כ7*ער

 : עכרו bS ססכי מנ6ו קייס סל6 ועוז כויסכירות
 סוס ענור 6ססק 06 ס"על י6ייו על שאלת רי4י)ר(רשכ(י'

 לססיק וגתןל6סר להק7ס וקוק 6תן737
 וים :( ל 7' )ג7ריס "7ס 3גי לסון 6חל סלך 3כ7ריסענורו
 לוגנר רו5ס כך כ16על סכל כד סו" 6רס 3גי 53סון 06לסקור
bS61ס( ס( hib לסתנרר ייכל ל6 061 ל16 16 ע3ורו 6מל 

 סל1סו 7נר ס3כל תורס לסון 6סר סלך 6דס 3ני3לסון
 כ6לו נסנילו סססק כיון :( ע6 7י )קי17סין כעושו ovbסל
 עסיק ס6 ענירס לדנר סליס bv'1 גלי וגסי ע5עו סו6ססק
 סיכSlb 6 610 סיו63 3ל 7סלים 7ס"ע :( י' )7' ינ"עס'ק
 קדס ליפר6צ כסן לו ס6ער כנון סוbaltD 6 3ר ל16יסליס
 6למגי עגר רסליס נעי וגסי סלוסו )ח( עיסיי3 ניוסס *חסלי

 סכ~. bnla ענירס לססי* ס61 "יונ6 3י דל6ר כיון וגויפור
 סלוחו )6( ועסיינ סיונ6 3ר עיקרי ל6 נרוסס 6סה לע5עולקדם
 סל6 גרור ס6ינו סו6 סי1ל6 3ר ל6ו סליסוה";

 לססו"
 וגסיי3

 b"D) 377 עסוגיי 7ר3י;6 קע6)ג()סמוס 377 ו6ע"נננ(סלוסו
 עסייbS 3 עכ'hS 7 נעי 61י ע3י7 3עי 61י סיכי עילי סני6ער
 כרניג6 )ס( 7ה5כמ6 (sff . עסוו3 ל6 ס"ג 6"כ סלוסו)7(
 7סי4 6סי 7לנ מנל תלעיד ססי' יניג6 וכ"ס 3תל6ה7סוי

 : כוומי' 7סלכמ6 גיגסו6עיר6י
 סיntnph 6~ 67י 7כל tDb(bD ססי6 4יכמבמיפי )י( ריבנכמי'

 ע5רפת 706 ענ7ול nShD) r~u~כנל
  )שירופיך  לסדיוט כעקירמו לגנוס  ריפירתו נסי לוער רו5ססהו*
 'S~b לה7יוט עשל 67ילו לס7יוע עעקירס עיש, bS ע"פ :( כסד'
061U1b 6( ק"ד י' )3"ע עעיטנ )ו( לך 6סלס 6יענר ול: 

 :( כ"ז 7' נג7ליס פסו3 ג"7 ק;ין hSa קכי ל6 עיף66לעס
 סעסון ל3י' נחסונוס )ע65 וכן 63עילס נטיי רסומ קנסס"כל6
sur)וג7ל 751קס רסק7ס 3עילי קגי6 67קעכח6 וססכתי )ח 
 תחן נהון 06 יכן . עעיי ס' יסי' 06 גיגסו ר6י ;7ריסררו3
 267רי;ן6עירמו וס6 לס6ריך ו6ין ל3ות סוסונוזוכקנס סעס6מ

 3קנין לסדיוט סעועלת נעק'רס פי' לסויוט כעקירתולנ13ס
 ועקורין ככתו3ין עלע סכי3 37לי כעו פת סוי וסכי ססונ3"7
 קכי6 ל6 עמורס ר6סי' סיכ6 7תקיגו יקיי"ל יג-( 7' )ניסין7עו

 וכן סעועלת עעילס כעו כעקוליס  ס"ק ע"כ bSh ג67י7הייכו
 כעילי ק;י ד6סעכח6 סיל6י ער 3ר גסרוג6. ל3 נמסונתנע65
 וסלוס למגי;ו. 1630 3מעסיס פפעיס כעס רגגו וכן757קס

 : ולס"ס נלוך 3ר'פ6יל
 6סת 3עיו ם;מייסנ ע6יי עיעל וועעטאלת ריגמי'

 ונטע 3תיס סס וק;ס לנומסניס
 ונעררין ססיו SD'1 וכת3ת פלייסן 6ת 61כל וסרדקיס כרעיסס0
1'SDסכסן יסוי6 סר' קרו3י עוי' 630 עד 3פייו s~r וססויקו 
 עמס סתנו 6ת להו5י6 עעורריס סעיר י3ר ים ועמס3יס31

 נמורמ 3יסונ ססו,קו עורי *ס יסו3 5ו ה" ל6 סעיו כיו6ועריס
 7יג" כי עזו 3בדולס גנליו לגזעוךעורי סו* כ7י לסרסר 6ין 6סריו סעלך 6סלי י63 6סל סו6 עי3"ר

 7ייקי ל6 דיג6 ני 3תר
 נית 6סל להרהר 3"גו 061 סעעורריס SD~S Db 6וערוסנוור
  עיעומ ליסר6ל לסס סעע7 נ"ר כל 6סר ל7קיק 6לו 5ריכין7יכו
 סגתייס ע3רו כ3ר ס!ס כמנת ו6סר - עתס ע7 ע"ה רניגועסס

 וססזקנוסו סעיר יו3י כו  טכסגרו רסניס בר' ילסק ער'סם6למני
 16 סגס גסוסי 6כוס ני' 77ל קס7י לי' 7סוו עסוסניסונ
 סגיס ג' 6יסו 3י' 777 סיכי ליורס עוענין ויטעססגמייס
 נ"ל 6ין כן 7ן סהיי סעעתי סכסן יסווס סר' עעויי3סופי
 י( ע6 ד' )נ"3 ליורס עועגין לעיער סכ6 פייך 7ל6 נמורסעס
 טעין נעי 67י ל6לס סיך פמס וס כנון לי I)')DD 7וק76התס
b)bונגמי' עינך "DS סוקס סני . S~b ט5ין 6י 6פיי סכי 

 פז כ67י' פיקס סוקמו 6ין סילכך לעסוי סייסיין 1ל6כעיר גס7" 7יילי כמי 67יגסו רכיון סעגס סוי ל6 ,גנתי'עיגייסו
 גו6י נסכוגס 6ג6 67ער ססו6 נני 0 נס )7' הנמיססוקמ
 ז6פסר סננ 6עגס 6כילמך גער )ט( זי5 נספן ר3 61"לסו*י

סעורי
 י% עי"ס )ק( - כ6ן 63ס 6יך יתע ועי םיגף 3לי מלזס קי' סנדול סיסר נס' סוג6מ זו מסונ5 ל5( . ניכיתוש3פ(3גייסתיגו ת י ה גה

 5"ל נ6( ' סולסו sffl )ת( - נ7פוס 1כ"ס . ולsffs 6 )ס( - נמתרון סייי5"ט וק5ל1ת ת5"נ סי' 6לוכומ )ר( . 3ןע"ז
 כו' htib trtr bS 5"ל )ו( ' וג6ריכומ כסינוי ע"י קיי פ"ד 3"ק עי7כי נקי5ול פ' סי' ק5יוח - ועועעס סשיליימ5"ג חיי 6לוכוח )י( - הו6 וט"ס . 7ר3יג6 כמעוס נסכ"י )ס( - סולסו 5"ל )7( . ננע' 3ניי' ('hD 3נ( . כג"ל 5"5 )נ( -כג"ל

 נרור: 45ל )ע( . מקג"ו קי' לקען סואמ%
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ין ברוך ברמהר"מ
 ים עגסניס וסריס ופססי' גסר6 ונסר* 3מנסנ סחלייסיס31 ג7יגי hih 6סל בסקוס כן ין סי' נלורס ל6"  3מולמ %סטורי
 כמערס תלוים כסרריס סיפעכו עה על להם ספין ,סנדגר
 עסתרות גו וקנע יחי )ו עמס 7סו כ) שען לילכטע65
 סקוס רקוחו ולסגסיג פיו על סגהסנ ,זס לנהוג סו6וכדי
 ימכן זה דגר )ונע )י( סל, הנוקומומ ככל וכן ק3עכוסל

 : כןלנסיג
 3יס31 עגסג'גו ))( 6יו רי12יט1ולו1 )כ( רירכי'

 3ער 7Dh 16 3עדלהמויקו
 זין 63 ל6 כי 013 פרור תנהג לנו 6ין נתקועיגו - עזמפי
 ערעח ככס *וער וגס ככס "וער ,ס לכון תעולםזס

 סקקילות ען O'5b'D סייגו לסגינו וס דין 3" ו6סמכרס
 : ונספססעם

 ועמן עם6 לי סטיןפייכמ וששאלת )ע( ראוסי'
 'נו)06

 מעיר מן )סז5י"
 6ין S"h7 לסו5י* סיכול סו, מסוע יגר יסוג לו סטין הי6ת
 63יס חיו )ייך סג,יס גע5י*ות )מיות6י לי ספעקת עעותלי
 נס נכין סימם 6? "ס )י מסיו רוומיס עיני וכעסלידי
 גימגו סל6 עגיגיס וכעס הנתיס סכירות תייקר6חס

 ע) ממעוור היס31 מאי6"י וששאלת רמזסי, : לסכמוכלוט
 .היסע דגל ע) %ין ועורייוסיירו

 טעניגין 6גן )ג( .סימוא 3ני ס6ר יוכלו 06 ניס31 סכגגדוונכס
 כי )עימי להו הינעי 3עמ* דסוו כיון סכסכת כעו סו6 כןטפי
 ע5י ל6 ירי7מס ו3מסילמ .( 5"7 )7' כסוי ססי' עי 7ס'ססי6
 ס6סעע עד ליין עעך 6ר7 )6 וכוער ל6יסחעוטי געיסנתנע
 מלי6 גס6 7ס6 16מי חונעיס הס גס 1bD~ 06ען

 : לסייןוקל
  יפר 6101 עסת וכן )ס( 6ייר י"ס-ע עד מלכס ייטוו לפגום סקיי) מלוני קימי ר"ל רחסי'
 lwr 6מר 6ך עער3ומ קומו ופסר קיים םיסס 6"ל יעקבסר'

 לפירכם )ע( ס" ולנרקיס )מס עם גסן ל* לקלוני*כמהלך
 ונ6מסלנגומ גירו ot~o סל6 לכס וגו' לסוטי, הקפותיו)ס(
 ע6ועד ס3ועמו על עעריס מסין לוער סמליסס למי ל75קססוקוק
 כוהת 6סר עממיק* וס עעון לגנומ 3עיגי נכון ל6 מכרעםדעמ
 סל* נכך ופס ועוד ס)נ סכלעח יונע סעקוססלנ

 עם גוסן סין
 )סוטיז עמס זורקם עם ענגו 600)1 לועי סו6 1סל36קלוגי6
 6יכפס עם 6מס עת6 56ילמי' ו6ס ימייט3 "נס יויע ס"סל6
 למסוס עמת קוער וסו6 לחמוס מון סרמיק bS העיר תןגסי5, לסיירו נעמס ,ס 3טגי) וטס סטו )5( ססעיס עןלכס

 לסגות יע5מיו  7שי)ח6 ו)רוזס6 עקד6י 3גע' סתם )סו'מ35114,אי,1עשןפןק151"
 לטוכ עיעה לסוס נתכוון סל* כ4 למקוע ועיסר6ל עסססנקי

 לעקל 06 יוסע לננומ נומן נע3ועחו ומעליסמסמיו עו5* קייס ל6 ם"ו ו6ס עמפק לסייפו לכס וקין טלכסלימ31

 3ל פקיר ומלוס י עספק עעון )510י6 6ין וסבמגיל
 : ולס"סתוך

 חיה לקונן 6)עגמ 1716ת ע)עוריי יררינך ריחסי'
hloDלצין סעעון 6מ ר6ו3ןחונעין גן 

 עכרם והנס סיין דעי לו ולמסויר ולעכור לעיי37ורקיין למוליך סלוסו )סיומ לך עער ר*וגן סלפן 6פופרפוק עועןוכן
 ייוסרו עכס 16 כתיגם עכס למס ט61ל 6גי והקוק כקוססיין
 עקויס ונערותי לחוכרו סיין לי פסי 6עמ עסי3 ומתעיןסנן
 סיין לי ועקר זקוקים וס' נרגיע נוי )נר "מי ר"וגןעבור
 כדרס סיע כי לס סומל לכי הוסס ולביפ 1קוקיס נ'נסקל ועוי זקוקים נ'  סוס p'p~l מגוי עי סיין 73עי עלתי ס6מ7סכך
 סנמפר3סס עם כל פמיב  וס*פפרופס יומי לפדות עפילי

 לסיום hib  לך פסי לי  וסיין *ותך פדס הכל נפלספגור
  רטובן פריו טלי יס3ע  סספפון עק5מ  הרין פסקיו יסכםשלימו
  ען  פ5פו יפרס ספוס וברתי תומו 1DhS לס יו לטסיאיפוס ססזרמי יפר ריי נכנעו כדבריו סיין לו וטנפסר סנויתן
 ליערין גף סמום ועכל הפך סעכון סנסנע "ו7ס והגססיין
 לו לימן סגוי עס ופיסר ot~lpr ודי כרניע סוים סם6סר
 וסעעומ 16 סגימן כס4 זקוק סגם נכל O')D לו, זקוקיסו'

 וככס ל6לע:ה העעומ וסוקל ס6סוטרופס פוען ועתה למגםזקוק לגוי ליחן עמורו נזרם 3ססוסי6 )סרויס למתומו )ימן רוקים)ר(
 וסס6ר ספוס דעי ננד 06 כי עומזק סתעון סי' ל6וקומר
 לו ולסעעיד סעעות ליקמ רו5יס ופס לנוי כעכעו לימן5ייך
 ס)6 עסינ וסעעון טניס לו'  ייוייס וי לסם  לגויגנר3יס
 עס כל כנוי ען לפסוע לססמכל יכול *גי oh עומוק6גי

 לוקס מסיי סגוי עס עמפסר סיימי וקלו ל6 לנסטגמעלנמי
on~hסויס סעעומ קומר ועוי עמס נס סו6 כן גזע לסס עס 
 למיוחו לסס ים יזכו ימס 6זכס % 3טונ ו6ס ורניע יקוקיס7'
 מבוי כחסר ורניע זקוקיסעוז

 קרוא כי עיר בע"כ עק3לס סי.
 לנן )ס( כס4 לנו' ליחן ו56עיד סכסך ס*סק) סו6ל671י
 ורניע וקוקיס ע7' יפססו למרין סו' כי עפסיד מסייתייע65
 ע13ר ינס סלומו ס6גי ססכילוח עבור גס 6מססס hD('ועוד

 סעעון 'כול ו6ס זינינו יסי' פיך ועל 6מר נעקוםסכחער3מי
 לפ17מ1 נעלה נסיי 6תוגמס סגילס ltDD עס עללסם3יעס

 )6 ס6לתנכ 06 ועוד ססעמיה ענור יומר פיסר ל6 סגויוגס
 ולניע זקוקיס נהי 6וסי סחמכור ע"ע 3תעומ )ססחכרמוכס

 . כמו3מ0 ע) עדיין ג30עה נ6ז0י6
 ירסק ל* כסף פנל - עמק ל6 סעסולס הסוסתשובה

 עסזריס העכגםיס נעפ . עמק עסיתי יסקוספמיס
 . לסמק *ויג פוכ כל על6יס נמים . pnDOO ותן ס%6לען
 ול6 כילק ל6 ירעו סילק ל6 . פותק ניבוס טונף 6מ יוגרוכי

 גס3ע *סי' כי מקמסקיס *מס 3עס יויע 6יכי כלל .ניסק
 וח"ג וכך גכך סמי גנז ר6ו3ן. נער סגתפר3 סעעוןכנר
 6)עגמ לעיס ע5י6 סטי ען ע5עו 6מ 11DDS שסים זעיעעכ3
 sabD~ לי מןר6ו3ן

 לסוערו רופס סי6 06 נכמו3מי אוחס
 עס 3עלע6 נז3ריס סנוי ען סוטלמו סימס bb1" כגויען

 ר6ו3ן על לו 6ין סל6 קומו סמממור רק )סעעון ל"6יכפמ
רק

 %ךיי73ג1 ".י-.",ךן.ן5קין.,ג-":,י
פא(

-- - - - - - . - - -  - - - -  -- - - - -
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 ברוך ברמהר"מ
 3מר דנוי ונסי הערגומ לססליס מונעו טסנוי ער3ומרק
 סהו6 עד עעו עוסט 16 לעלוס מורע כססייכ ט'ע rb'5ערכ
 73יגיסס 6מי' כלוס מלוס על סו3 לערר לו 6ין סערב 6מפוטל
 ליקגי 3ע,י ttDtD גסגע ל6 7*כחי ססת6 וכ"מ 73יגיכווכ"מ
 ודל 6גמ דל וסיורם ס6לענס ליז יפרס ע5י כ6 זוניסני

 עכל 16חך ובפעור גזי נס7יס 7יכ6 )ניסמעיגb)b 6סגועמך
 לסעעון לי' 7ח3ע מ6ן וליכין מגוי  %מ "לו ס6 וערוריעלולי
 רוייס וסיורם ס6לעגס עם 7ל6 געי ססח6 להרייסוסררי

 קהיר וקער קיים ר6ו3ן סי' וקלו rir' ליסדנו פנוי נוןלמוסרו
 לעיה7רינסו כנעי פטיט6 הגוי ען לך עסשג6 ו6ג6 וווילי

 ל6ס7ורי לי' ו6יכעי עפי דפדיף כים יורם גני כפיוהסתכן
 לי'גסכי עעכג ע5י עומר b)'b 6י סורסו גס3יל סכירומולו סג7י "ו 1Dh געקוס לז סגחערכ סעעון יסגע "ס6עגס

 : מעומר ליס7ל הני לכל מומר b1'b מכתיו6י
 6מ לסם3יע יכול סעעון ob יעועו%לת ריףסי'

 סתקעס מסען עם עלס6לענס
 ד6ס (sff . כומרת h'cl עער3גוסו לפצוחו בעלס נמיי כ4לו

 hS31 כיון סגוי ען לגעלם סנמער3 קולס לו סגדרסטוען
 ערד כתו לי' סויט לי' עסענדת כוה 3עלע6 ג7נור כ4תקיעמ
 7חקיעמ 67ע"ג לו גררה טל6 סי6 מם3ע ליי עטענ7מדגריו זלפי וכיון :( קע"ו ד' )3"3 קנין געי 7ל6 עעומ עמןגסעמ
q?3מ' ועסעע חפן 3נקיסמ 6יסמנועי 3עי סנועס כעו סוי 

 גגקיפמ טל6 ד6טנע %7כ6 ס6י :( לס )7' סזייגיסוגועוס
 7גתער3 37תל עוען S5h ob ומוזר מסגס ניגר כטועם נעמסחסז
 מסיי3יג6 יל6 כיון ל6יסמכועי פו 3עי6 ל* לו ג7רס תנויגג7
 ל6 ח"כ 3ל6 731י3ור כ4 מקיעם עמעם hSh עירי לי,)ת(
 ל6 ותו *וסו ססקייס  גפם סקיעס זנ) יגזעוך עמייג6:יי

 גל ל"י עתסונת לקדחי זס 737 ס3ועס על. טנועס לסויגן
 לעיל סכת3תי ועם , לעעסס מלכס לדון לניל 6ני וכןשנחס
 ען לנעלס סנדל' )6( נסעה סגוי ען למקותו לו נדרס.וס
 כסססיי3 נטטר6ו ס37ר י17פ 06 מ"ע סמם3ע כופרת וסייןסגוי
 סעמ 16 3סוד6מס 16 סגוי ען פטרו סל6 עיחתו כטעםס71ס
 זלגו גחוך פורע 6ךס 6ין 7סזקס הסרעון זען חוךרקונן
 06 לקונן פטלו 06 ידוע סדנל 6ין 06 36ל :( ס' 7')ג"ג
 3טעגמ לסיע לה וקין רקונן קלקי' 7ילע6 לי' עעכיגין)6ו
 ססלוה רכוכן דן 6ני 3וס וכיו65 ל"ע לס 67*ן סיכךטע6

 פועמי טעעון עען זען וקמר עגולו לוי התעלב עכסלמעעון
 וכן ממילת סערם ען יתלע ל6 וחגך גי' עינין חיגן67יגם 7יכקי olnw וכו' גמען רנ גןלקיג ללוך ילויעי עקשיינוס לנכסי לעלוס ד"מת6 דייניו ססו6 גני קער.( )י, מסוע געעם, ורטייתי סיועה 3ל6 פער צלוי 6ני קוער לוי כסגי סל6לר316ן
 6י:ס )3( ע7עי bnl~h hntleb .( עם 7' )נכורוח נכור יםנמ'

 י"שיי2"כגגז ::יים*"הי2:ה"1':ןו:שן )מסע ל6 פרעמי סלזט זסעין סיכי כי ג6מניס )נ( "גוqh 6"כ לערב דייגם גיכקי יעי עילי כלכל ללוו* לעינלגבסי
 7י3קסמן

 Ssh וכל עכל הגוי 6ח לקלק רו5יס 06 סייגו ס13י עןלמועלו יו5יס 06 יליורס ל6לעגס סעעוח לסמזיר לסעעון סיסטכתנתי

 אפי' rb- עעמלק סגוי 6ין ונזה עכטיו % מסום נעיסיעור
 ימפטס hih סמעית למס 'ם(יר ס)6 עדעין ר3ן נים סלמיגוקומ
 דידו  כתגך בו* שסרי וכל s~w  סנוי ען 3סס עלתועדסיפיס
 ויסי3ג6 קת6 6סדרילי 6"ל ע5י עי עגל6עילוי' לי' 61;מזוזי 6לפ" לסנרי' 67וומי מ6ן יעטו הגוי ען ע5עו לפדומלעככן
 עה7ר:, S'h hs ועלי עעכנ" ע5י 67ידך פסיע 737 מויו לי')7(
 נכס ויעמס 3ייו מס עיר13ן מ"ג וכל עש 7הסרע;6 עדלך

 h)'h 61י וכל עכל סנוי -סיסתלק כיכ טילויס עד סיכולססונ
 סכמנמי ועס למס טימויר כתנתי ג(ס הש3 כל כדי עלעומר
 סו6 כן 671י 6חר נסגיל "ו  סכירומ 3ם3יל ,ותם למפזםסיכול
 לאסר aP'Dnl עיתה לאמר מסירוס %7י6 אוער ס6תסועס
 Or'D'3 יס"ע מסייתו ל6 -( מ"מ דן )כמתומ כליס ל16עיתק

 כ"מ תפסס 6"כ bib ולכמונה לנע"מ עיסתענד* ל6ימעלעלי
 7על עגליע6 י6פי' 7י7י' עיגי' נ3י סעס סג6ומס למיעסייס
 עימס ל6סל Db" לעינני hnnD נהסיkipt~n 6 מהכיכתמי'
 לגעזס עסמע73י 7יתעי דעפלעלי סנ5תיס סמיקגו סיס 13ען6נל

 סנוחג פ, קלפם ר3 כמג וכן עימס 4סר 6מי' עס:י6וכמונס
 כו' 7ססרי עלונך ננס ר6פקי7ו hnwb ססי6 גני )סס(וז"ל
 דימעי עעלסלי h'e כלוס 1ל6 עיתס רל%ר מפיסס הויםעד
 נרתות לי' op עסייס תפקס דל6 וכיון עסתענ7י ל6לנ"מ
 לעינני יעמינת, לינן מקינו hnDa 6נל דגשן 7יג6 וסדיןיורסין
 תמיקס 7עסגי6 םעע 6'כ . עכ"ל זיפתי עעטלעליןלנע"ס
 וכך )ס( לותר עסיען מלכך עתיים כ5ו סוס נזפן עיתס7ל6סר
 לכו לית 6ער 3עי 67י צמיגו עכטיו מועטו ומטביליה לימיי3
'b~aעינו ססו6 6ועריס ס6חס ועס ל6ניסס ססזרתי 16 עיני 

 ומפקירו  איתת* לססי6 כלל דעי זל6 6לש 6עו זסלעסרע
 סנעינהו מסדי גלי  לשיער עהיענ6 7)*  נסטרי עלונינ3ס
  דנ9שנס  עלוס לסו  'מניסי  ולי  עסייסתיכסי

 ריער' קעייסי
 לידי סניו וליסר גידי  קללי  ספקידס שש פי' h:ptDnעסייס
 שסויר hSD'~W עגול 16ח0 לתפורן שועתי גתתי מיקרון3חורמ
 רנסנס כ7נרי' 6עמ ob 67פי' עסם6 גי' לית טיסרעגי ערלו

 ת3עיגסו דל6 כעס כל סי6 מסיסס ל16 נסונס לעכנס מסייסנעמס
 עזך עיח3עיגסו עיני" 3עינ6 סדר כי 6שכ ל" יסכי' ול6עיגי'
 ונסוס bnD9 ע"י גוהצי 3ל6 עסיענמ ל6 4ן יסנחיגסו 1ל6עסייס
 1ל6 עיגולי סנעתיגהו עכסיו מאוילה נסעם מסרי עינודליכם

 פענס סוס לה 5ין כי כך לעעון %יכס סי6 לי'יסגמיגסו
 ל* ניצי הס לקיווין 7ס6 זה  oh כי לס  להועיל  סתוכ)אסרת
 תססיגס עסייס 6ל6 לקומין ר6יגס סתמה סכור שמרסמ5י

 ול6 עינו לס סטין כעו כוו נלוע סעגס וכל עסכוןנמורם
 סס לקוסים עעיקר* סענס 3עינtbv 6 נעינו גוזיעסיע:6
 וקל - לו;סרע כעינו 7זסו חססס יעסייס ססויתה קויםגידי
 עטלייתלך OJDD דמעיקר6 כלל סכ6 סייך דל6 אילתר וס5 -לסדין
 הי' מל" הי' וכסנור זה סו3 ענת ערעורן נידו עטכוןמסי'
 סס" נבעתו ניגס ל* ע"כ (ס סוב Db" ט לסלופ לסקפיקיכול
 וגמם . כוסם קריך דין ולית וטוען נוזל כלל ים 6ין יוסרצו
 סונמוע73ת קרקע נעכירת 6לss) 6 סייך ל6 לנעלי עסיתירוח

 3נירוםין גתת עיניך לס 6ער מ5י עסייס )ו( 67לולכמינתם
 יכולם סיחם נערנימ 36ל עמן לגנות 6סעוסרש ע"כונמיתס
 פ' כד6י' יום )סח םייך 7ל6 עלוג נכסי נעכירת כעולעחיח
 69יל לעסעעתך סר כגסס וסלים ' , כ' )7' הכמיסחוקת

 : ולס"ס נלוך3ל'

 "י,;וו,יא. "4);ן"מ. 4%.מ(
 ל(יי"" גי' נו ל(יי ין משיי %4ש"י
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4ח ברוך ברמהר"מ
 ליין ננסו 6סר יסעעון ילינו *ייימ על 0( רכמיי

 יחועיס סל כק4 לסונעון ialb1וטענו
 כעסלויתיך כי לי המירסו סגחייס עכרו וכנר סכר למסייתהלנימיך
 ליתועיס תפסיד ס1נ6 "גי עתייר* ועתם עמיר סייססכקף
 ולעס סכר יעמ5יס כס4 סלעי יחועיס סל וקלס עסיןוממעון
 רו5יס סייעות ;ומני oh יסך-1*מ" ויזדוונו סיתונ.ס סנדלוער למסויי סל" התעות גתיגת 3סעח סמ;יגו וכך סיתועיססל

 מכפף תונעיס וס'ורסיס ס'תועיס וקן עם ופס 3ססלסוור
 מינ7לו עד סיקועים 5ו;יוקן כלסל )ס(6קוסנסיעגותיוסעעון
 6ךרנס עסיר "יני ס6ונרת ועבסיסותיס

 קרקע לי ים ועתס קרקע לי סי' ל" 6ז כי ע"ז יותר עסיר6גי
 : עמלי לי יםוגס

 ו6עס מלהימועיס Oh11 lPr "נ' רגומי ניסותרנלור21זק
 7עתייסו ע"י 6"כ מוו ס3ימ 3ענ 56ל סקעוכיס יסועיס ול36"ך ול* סיתועיס 36' סעי;ו' bS 6פטרופקי' סיול6

 וזריך כלוס 3ונעם'סס וקין סיתועיס 3סל עסת7לין היוסל6
 סייוע ונו7ס 0סו5 כיון כימועיס עסי סגי7ו ונס סעעוןלסמ1יר

 "ו יחווויס 6כי ונסוס Db וצפיי הן ימועיס סל סעעומלו
 יתועיס סל עעוח ססלוו כיון ע"ע ססעכו"5לו ימועיס 16ב"י
 מלפס ע"פערופקות לטלקס 3"ד על סכר נווס5יח עסכוןגל*
 סכי ע'.( )ך' כסך "יגסו פ' רגנן QIDb7 עסתי מסיגוכיון
 7סנ" )" יצית נ3ר* 73קיגן לסו ע73י;ן סיכי ייסעיוו,י

פליכ"
 73קיגן 'פריכ* ךסr'b7 "3 63 גנר6 עמכם hS ו6י עד

 36ל לספסר ורסוק לסכל קלוד ויוקץ כ"ד לי' ויסרי7ר3;ן סרס* עק3לעליי ול* ריגל וליית  ושסיען  גכמי' רעסופיןגנרל
 לעמגית 0סלוה ליסועיס לסרויס ס;חכוון לע"פ ל* סכרלונמ5'ת
 'סי' rb סמקן יהob 6 ססגע7 לירי לנ6 סיכולין כיון ע"ווסכר

סיתומיס
 ע"ונ לחוכ רסקי )ט(_ 6פסרופק "סי' גססתי פלג"

 עלס הוו5;' ס"פטרוסק וכל ;3.( )ד' ס;יוקין פ' כ67יילרכוס
 3ל6 לי' ועקלקין לי' קליגן DDDt'7 *פסרוסס סכוניםסיערו

 סל וקונס וקרס עכס ליפו סנ6 עורס דמעעון וכיוןלתליית*
otn~ntoסר כיד וכניו קפליו לעביר 77עי סעעון עיד מעוג* נסיקנעי וס"מ* להן עסלקיגן סוס וס"ס סדקן 3י7 עביין סי'יצלו ' עיני רצחי ענ3ר6 ערק ל6 כדין סלי לו מסיו ומס" 
 יתועיס 7סל סעעון עודס h)r7 ודיג" ועייפם :( קי"ך 7')3"ק
 ול, לגול ;עי ורעי 37ליו למי qb ליאו %ו כיין: ומל,הן

 גורה עזם י5ס נוגס ונזם ר5ה 1S1hi "סר ונ, ס3עליס;תייחסו
 סל "פיסן 7י;ו ופיח a"1D יתועיס ג;כס' ג"ם :( b'p 7'תסס

 יס ועוי . 7י;6 גי לי' תפקי וכקלו .( ל"ו 7'יועיס)רטין
ר"י'

 5גדוןז"
 פ/(3ענ)י()ס'מועיס( ס;פלו)י' Dha' פ' עד6על

 3על ליי "יחתגק קלים )כ( "ן עי כו' תסתיו 6ריקיססתווים
1p)nPtbהו6 "ריק ל"ו 3על ו6י להו bD1b ס,קן סי' נועלם סעעון סי' ל6 ד6י סו* "ריח 3עלת"נ קייאו" ל"ליקי 
 ס(קן "יחתלק וכי עספק7 ורמוק לסכר וקרוב 3ע5עוגוטלס
'DS011 מסיעות ככעס  יסיעיס 3מל מפסעSoD סכר לעסליס 

 סעפין כעי היסתלק -סטי וגלן עריס 3לי ססלווס גסוספיד
 דרשי  *פ"ג סי, אריס לספל לדמויי כפיס ל* 6י אפי'ופור
 ובלי bnllp לפריס *רעי לפיטר  סייך לי סכי פ'פלגפרי

 עדיס ו3ל* וספיד סכר לעסליפ טשפומ שלויסהיסו
 היינו bnttp לקייק 6לע6 תלעוד* ר"ער לע"נ ועוד -פטר וגלי

I')DSעיכן "3לענרו מכנר נס;יס ופילי כמ3מ 6ריק כיין ס6ריקיס סיטלו וס 
 ולסר"

 ונקיר ומלום לסכין וקל סיג לס )ל( עקלקי;ן ל6 עולעות6ריסיס להיות סולי7ו 9hv ob' לסתתלק 5ריגיס
 : ,לס"ס ברוך3ר'

 'S~h עממעין -6סי פסן סקנס אינן על רכאסי'
 נק "ת ומסך י6וגן גי ולעמרתו לי מן3פמומ
 73עיס ליקסנו סססן "מ ועמך כעך יס מעל ל6ו3ן,ונור

 כעו לי מן 6דלנס כי bs קוער ומעעון לךם6ערתי
 מסק כלוקח fnD7h 7וד6י "ערצן מלוקס 6ת ומרעחסילון ל37ר התמיל סונוכר ו6ס עמך בעוכר "7עח6 זורקייצריכן ססוכר )ן(  פן סספן  לסבופ "מ"כ וסססיל לאות לסועסיס מלוקס ob 7ח(ינן נ"ל עי עם סדין לך מק5נתי 73עיסלקחתו סנמרלימ לפרתי כי כספסכמ  מסיפי עולכן כיס6וורמי
 ור"יס לעסוךוסג'סו

 סתם דת:י6 רקי7וסין סני פ' עסוספת"
 חנעו 61ח"כ לנחיהן וסככו 3ע"מיס קוער וגס 3ע;ס נווצרוס
 ו6ס מעוכר רכלי 'IGD מעוכר Db סולע סלוקם שם ,ט 6תוס

 מסדין *יתריס וים סלוקס 7נלי ס5וקמיעמו "ת מוגעסעוכר
DD);( סוטכן סל כודויי עתמילה סיח ססמפן רכיון A~tb 
 עליו עס3ירו סעו5י6 לוקם עיקרי הלוקם 3י7 סמת6דהוי
 3ס כת3 ל" 3נע' :( קג"נ )י4 סעמ פי ונפ' ורייססר6י'
 עסי" עי ערעסכין

 7'ר ר6י' 3לי עי17 עוליה סו6 עי עיד
 ל6 נמן ולי פעמון ועוח,קין olpnn מפס "עפ"י עמעעיעקב
 . Sff1 61ין הזליגן br~k1 ננתר עמוס b)h פנל6 "סךפליט

 : ;"ע ער7כי גר'מעריס
 יתיג ו"י -( י"3 יף )תע;ימחעגית מפיי ל6ו ע3ע"י עליו קיגל מל6 סע;ית כל רכבמי'
 3ר ר3ס *מרע6י

~StD 
 סתם ומליני bp'r על' לעפות" זעי

 העגמה 3ספילת 6ער וסעו6ל כמגסס 6ער ר3 לה עקנלקינוח
 רמעו"ל כוותי,  יוסי ר3ועסיק

 וסיע" - עיקח3ר"
On)D 3;י D1hעתע;יס n~Dh "סע;מס  3חפלח ול, במנמס ל6 קינלו מל 

 וממיר ;דרס סל 6סעול גל3ט מנערו דכיון 1"ל "לען לרישלי
 3עמ' 67ע' 3פיהס סו5י6ו סלD~tb 6 חע;ימ תפלס)נחסללין
 ל3ע6 7כחינ hSh )ם( ס3ועס לע;ין :( ~lff )יףמנועות
otn~Da

 סוי"
 ל3 גדיי כ5 כמיי גזר וגבי נעורס סיועה 3ל3

 ל3 יגדיר עי;י' ונגונור ס3ועס )ע( ג3י סחם ר16נרומע"נ
 וכו' כ6' ס3"יס כתובים עני וק7מיס מרוורס 7סויועסגיווסוס

 ס3ועס 17ק6 ע"ע נוולינן ל6 עקיסיס סובין עלעדיןולע"ר
 גדים אכלל דמוי עסת3ר6 נ7ריס עניני כל 6כל עי;י' יליףל6
 75קה סל גדר ועמיק ל3 ג7ינ כל ת"ל ענין 3ל3ו נערכמסתיו סיועי* 6ל6 לי 6ין תסמור ספסיר עולי* Dnc 77ריסל3

  לענסס לקילה 7ע5ריך וס* תענימ סל גר9 נעי וס"סלעס
 :  בו  לפיוט לכסטילס  לויס

 * 3תמילין 106י קדי 3ענ 6ס סס6ל ומה רכשטימן

 יכול וסס"לת למונו ונס לק7עוגיס סגם*ל קלי געל3סלכומ הרגילי 3ר' יסורס מ"י כת3 כיזע
--4
 ס1,1

 ת 1 ה נה
 עוקף סם וגם נייכ"י כ"ת )י( . שינו 5"ל )ט( עם'3. 5"ל )ח( . ע' סי' עטפעיס לק, עייעולי "סו' נחמלון לי"" שי' ק5לומ)ו(
 סעופי 5"ל )ע( לסו- 5"ל 3על.)ל( 5"ל )כ( סו6.וט"מ

 מיכס6חת כיי שק כקן ונהכ"ייס - מעעון )ג(5"ל .
 : גיל sff5 )ע( - כו' גדל נ3י "גל געורס מנועה 3לכ סויה ל* 3ספתיס ל3ע6 יכתיר 3ל)ד 5"ל)ם(
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 ברוד ברטהר"ם
 ס6ס ר6יגו כך ל"ו 6ו עיעמו ססיעס ל6סל מפילין לטניס5ים
 לכוון  יודע )ס( נעוע,ס ימלכלך םל6 ע5עו eb לסעוריכול
 יגעכ 1"ל ועכיסספילין ודיו עוע*ס פקוס לומן עוע6סעקום

 רסוקין וכליס ז"ל bS' גרוי 3ן יס71ס סר' וקעי סיוםעספילין
 וכעקום סוס נומן ענע פוע6מ bV'1 עליסס nt~ps וקיןמן

 עדנרי bS עועלת 6ינס )5( 6' 736 לחי5מ 6ין עמיליספריך
 קיים סנייע"ק נוען לכסגיס bSb סוסכיס מצנרי 1ל6טורס
 ועסעפי קרי דנעל 7ינ6 6נל ורגליהם י7יסס ולסלו 3סו7כמי3
 3על עומר ה"כ נתפלה ו6סוריס מולס נ37לי עומליםעיעומ
 מבלס לנבי 67סוליס ו6ע"ג מפילין לנני עיעמו ועמעםקלי
 bib לסייס גליך 61ין סוס נוען עגע עוע6מ סחיןלפי

 )דף יקוכס פ"נ 7גע' עסקי גגנר6 ס6י לן סני בעלעללגקומ
1ff10 ר5ה גיוס לימן הגכנם TS1~ סולן נלילס עגים ל5ס 
 6ין )ק( OSIDS סילזיס *וער יוסי ר' גסן י"ל עכימ61ינו
 3גע' ע"ז ועקסס כפוע6ס טרנילין עסניסולקן

~bnts קשכר 
 ונסומיסס 3ילריס 36יי וקעי מפילין לסגים קמור קלי נעל יוקיל'

 ס37ל עכלל סי63ו מסם עסיס 6כיי 0071 וכוי יוקי ליקקנר ליע* ות7תקמס ע3ירס סרגל לידי י163 סע6 עסקיכןעעסנר
 וממילין ש"מ נו סים ניח :( כ"ס ד4 )כלכות כס7י6כ7נל' 106י סהו6 3חפילין עיסמס למעם עכיר0 סיגל ליחיי163 סע* ופי' 3מפילין עימר קלי ס3על סמלמור SD35כלול
 לענין ומיי יסקיל ס6י וכל וכף סעיטס 6ח 13 לסעס*סור
 7ליכ6 גערי למלומי bSb פי' 6י5עריך ל6 ומאילין3ע"ק

 1S'Dh גלסוי 5לומ6 כעידן 6ל* מפילין 7ק3פססמ6ע6ן
 יסגיל וע6ן hDSD1 לונך וו 3ע5וס מוסעים 5לומ6בעירן
 נרגלי 3ל' יהויס ס"ל עכ"ל - עילי לכל עגיל ויקילמפילין

 מע.( וף )ס3מ כנפים 3עלכ*ליסע בקי נה4 כליכין מפזיז סס6ימס ומה רכהמימן
 ס6ילז מפיליך נסלכוס ז"ל כרזיל6י 3ר נ"ל יהויס י"רכמב
 כל מכעיס סגו כך ושעל חמילין לענין sfft יסו7*י 7ינקעי'
 טכסיס סכו ועוד )ל( ססירס מלכותו מפילין נלי כ"ססקולך
 3ס' נט( עובר מסיל:ן עגיט סלינו כל -( ע"ד דף)עגסומ
 כל קייס כקילו מפילין 0עניס נמידכל ס' מורס מסי' לעעןיכמינ למפילין)ק7יםין7ל"ס.( ססוריכולס ססוקסיכל עפני מפיליןעכיס ס6יגי כל ע"ס 6יו0ו :( ע"ז 47 )3יכומ הכעיס סכו עודלקוין
 שם לי לעה מפילין נ3י רסעכ6 דכתכ ע5ליס( ~5י6סשעת( 6מר ועוד טליעס סעיס עלכומ עול SD'1 סקי3ל כולסססולס
 לקות וסיח נפרסם וכמיג י3י6ך כי וטיס רכמינ :(5"1
 מפילין לך לוער 6רס גohl 6 ס63 עולס לפיי יירכס)י( לקון מכנם סנסגילם 11 ע5יס עמס ס"ק 6על )6(יריך
 כך -( 9ffn יף )30ח כנסים בעל כ6ליסע נקי נוףכליכין
 תפילין 0עגיס כל טנולו 0םע7 נסעם 73'6 סכעיספירסו
 שיק 6100 3עגעג סי71ע כל סכעיס ופעיו עוסו 6מינקלו
 3סעמ מסייס ען נם לו ממסו ננפיס נעל כ6ליסענעור
  ספילין יגיס 6ל ל6ו ו6ס ספילין ויניס לעוס ע5עו יעקול0סעז

 בדול nfp  כן קוער פסס 5י ס5ס מכנס ליס טלאו י3י5ויל
 3ו. וקור, פוספ ולפס  :DSD וסיף פרפיום כעס בו D'Dוע19זפ
 ""ס סלטן כגרמיק )7( נקיססן ס5ריכיןגו4 )נ(ממילין
 ס5ליכין )ו( וכעס כעס DDb על נספילין )ס( נסיכםמסיח
 נו4 6"כ 6ל6 3מס 16מו לסו5י6 "1 ק"מ לקרוס ולקור )קיגוף
 נ41 5ליכין ממילין מכעיס סגו ס% לעד 6מס סכן )'(נקי
 קמן .( ע"3 )פוכח סכתיס סגו ועוד ססע7 נסעת "נ*גקי

 .לסגכן כדי מפילין ליקסלו חייג קניו תפילין לסעורמיוזע
 3ן 1כ"םנמ5יי2

~ff, 
 ססוסע וכל מפילין כע5ומ ססיינ סגת

 סכעיס סגו סכך קירס י"ג נניסגס קומו יגין תפיליןגת5וזנ
 ס7סיס י"3 וניזוגין לנימוס יול7ין מוסעייסר6ל -( י"ג)ל"ת
 ס;1 ועזי תמילי D)W 7למ קרקפח6 יסל6ל פוסעי ניגסווע"י

 ועון ע6ו;יס 3כ4 מפסע עוגות 6ס סדין ליום )ס(סכעיש
 זסיל מיה 061 הי6 עכרעמ )ס( ספילין מגיסספסטול6
 עסס עקות לך טלין מכרעת וכיוס ס5 כ4 ספיליןנתלות
 ס;*על );( כולס סחורם כל ססוקסס עמסילין נדולסנמורס

 : נפיך י"י חוים מסיסלתען
 מעריגן -( ין )דף 7מנס 7פ"ק ססקסיס מה רכהסומן

 ו3תעגית מכרות סכיפ, ל376עגסס
 ל3ומיגו מיללו כך סכלות מכיס* ינעכסס 6עריגן :( כ'ו)י4
 7עממלל *מליגן ל6 תפלס רלנני 73עי' וסקי 73יגי'ס6י
11ph)עומר סתוי יס6 סל6 וענין היענו סתם ס6ס כיון )כ 

 ממסלל ס6ס הכליגן סתוי סוס וכפילו צכמסילס Db"להתשלל
 לסכול 0תסילו ס6ס ס"ק סכם נעקי 6על לסכי תפלסחסלהו
 סכרומ סכינך 7ל6 עמוס ו*עליגן עפסיקין 6ין לעומסמעוך
 60 6נל סמוי סיסים סיין על ע5מנ קובע olb 5ין37יוס
 נס ליס סכלומ סכיס* יועל לכל ענסס סעגימ 3עק'67תר
 עלכיעימ פסוס ויפילו מסמס כסן 7עמעע מסוס כפיסגסי6ת
 קפר6 3ל D7~D רי3"ל 6על רהכי נפיס 3נסהשס *עולסלונ
 עם י לוער גויל לפלמח כסן פ' גמעכס לעס ( מס חטנית)

 ניין לעול עגלן כסן 46 ניין פסו( )לסלומ )ל( לקורחיר
 076 מסלי סכלוס 7סכי60 עגסס 3" "עריצן לכך מסו כל)ע(

 : sttr יעקג גר' עמולם . פיוס כל יין לסמ!מעלוי
 והגיח מעת י6י3ו על ווטיטאלה )כ( רכוגמילתן

 ו6ממ ננוח ומסי6לעגס
 ס6לענס עמס 61ח"5 36י' 5סר ותתה גסו6ס ענגותמן

 סנכנויס 3כל עחזקח סנס6רס ומנת כמוקמח על סגס3עסק71ס
 ירסיסו מעיו כסמת לפי סגכסיס פ5י מ31ע סעחס הנחויעל
 עססק6 ע6י ידעג6 ל1nDb 6 סל ס5י יורם וסוף ו6סוחסקסתו
 וממוש כלב סילכמ6 6י סגכסיס נסקי הכעל וכס עע"כ 607לך

 .( ע"נ ד4 )סנועומ לנסיו סנועס עוריס 076 6ין67עוי
 36י0ן 6ח ילסו on1Dhl ס6סחו ירוסס עסעמ haSD טקיל6"כ
 לותר וקין קסמו פיוס עכמ 7י7" עכחס היסו וקסקילכסתח
 וליןוגומיס ס6לענס לכחו3מ עסוע73 סיס O~D 1nDb"כיון
 דה6 :( קכ"ס דף )3"3 3ר16י )וטל 30על ואן )כן( ליסוס
 3גו ילוסמ נטנמ ר6"כ לקוי עיקרי ל6 יכס"נ4ת6

 סיכול '
יריו

 ת י ה גה
  עולע'ס' 11SD לקבל סלו5ס . ניכותי"ר )י( - וס"ס גסכשי כ"ח )ק( . וסים  נסכ"י כ"ס )5( . הויפ 5"ל3פ(

 לכ( י 0ו6 ס"ס )6( - גיבס 5'ל לת( . טסין 3ס: 5"ל )ס( - סקייס עלכומו תפילין 7נל6 ענלל כו' מפילין ויגיס כו'סליעס

 ש' ':ן,-bntS ני.ןן-;"ו' :!ןךן,;.,ו:!ן2,ו':!.ן גיוני(שוג:::י::!:::ו,':
 : שוי 5"ל )ק( . מיזם םי1 ס"ן סבועומ עליכי)ג(
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ים ברוך ברמהר"מ
 וע(ון ונע"ם *מס כמורח עליו ר6ין 'qib מגי 3ע( לךרצין
 כיוןדעסוקל לקוי עיקרי ל* כה"ג כל 671י bib וסנגותסלמים
 :סגעין יורסיס 67על 6לעול כר'  סלכם, 61"ג נם(בונייך*

 יורסיס 7*ער Qr)Sb לר' 7ס* סקילסלג* געיוגוטלין"יסו
 כל :b~f יורסיס דוק, ל6ו ע"כ וגועלין יולסין צנועתגס3עין
 ק"פ גס7י* כ7עסעע זה כנון 16 לקוסוח כגון ביסוססס63יס
 סוס יורסיס אכלל נעי *יסו ועוד -( ):"ח )ד4 סנסנעיןכל
 -( קטו דף )נ"ב קיי"ל וס* יורסיס יורסי ותק יורמית ליזעם
 ו6"כ כנן כו6 סרי 7ורומ Gbn עד 6פי' הנן 3ן וגן כ3ןי3ן
 גוני 6יסו enb עכמ יורסין נטכועמ ליטול טחיה נקה6ט

 6תס מכח ירומתה 6מ קסתו תכמ ויטול יורסין מנועתעממנע
 פסיה סגת מל 03 כיו65 סו6 הרי עע'ג סו6 דהכיוכיון
 שיגייסו ומך מד כלליסקול

 כי סיועי כב" 3גכקי' סלנ"
 וסגם "יסו 6ל6 7טעין וו6ן דליכ* כען טינה עם ,וס3ועס
 )47 געיס ם' 6עליגן ונסרי* סוס סניסס זכות מלוטענם
 6לע;ס וסגים מעת עי -( קל"ט )ך4 גוחלין ים )נם"פ :(ע"ס
 גיזוגימ "לעגתו סנמ גיסם עגכסיו גיווגיס וכלעגומוו3ת

 גכתיס hnSh מגכקיו גיזוגימ וכלעגמו שנס עמסעגכחיו
 6ת לזון מקריך hsb "סתו סעתס ל"סר 46 קייעי3סזקמן
 61"כ ס3על )5( יורמין ס6ר גס(קמ נכסי קייעי ;WSס6לעכה

 כ5 וקייונ'  פזונוסיי טל  בטיוב פופ יפ"כ הכלטכס  כססכי
 2 למנין Sp1 . לנמלי סטית )ק( נעל נמזקחנכסי

 עומר 3רימ 3על פסו* עי כי 6סי3ך בקערה רכזמי'
 ל' חוך סכילת כיוס 3נ7יולהסביך

 עגסג יסגיס שכליס tDh' ל, חיך להמליץ טל6 סנסגו דעסיום
 61ין :( כ3 לער  ידפיס מדפיס bib לקלו 7ל6 הו6געלע6
 JDS' סעילס כיוס נעי וכרמיקס ע15ה נעקום סענסנ עללמום
 עסלכומ hSb לרטון עומר D~b כל ז' 7ל6סר עומרסע*לס
 עלוס ונעקום מוךל' לרסון ס5* ע,ליסן סעס נהגועדינה
 סלו עוג מיום עפני תעניתו סמלים ו% נריח נעלמסיה  מלוי יטען רני' רטן ער3 ולעם  3ס"ב ווילס וקירעפסרתו עי וגוסס 3סנח מ"3 מל 6' ספעס קגלתי עזו וניולס)עסר
 עערנין נכל ס"ס 5יוק כרי 1tDSb ערי ור6יימוסיימס

 : ועץ -( ע"*)7י
 (bntb1 ליכגס נסיי וינילסעויס אמנם רכםמי'

 כל ועל :( ככ נן' הכלסין 6לוס'
 עריעוס ולמעסת יוס ל' עד סעמחס לניח גכגס 6יגוסעחיס
 סכמות 7כעק' וס6 יוג( ל' עד עלוס 7לסעו7מ עכלל לאלתרסרי
D~D)) עסעע h)D'b ליכגק "סול  סעתיס כל על מחס רקתגי 
 ס71ס6ל6 י"ג עד 6עו וע5 36יו על יוס ל' ען סלמס%ימ
 7פיקל עיירי מסמס דוד 3ל 36לסס ר3י' מירז צליעותע6עוימ עפי סרי עלוס סעפת 7עעזות 6לע6 סעיס (oa סיתל6"כ

 יז3 חוך 6עו ועל *3יו על עותל ססו* עמלו סגסו*יןימית ופוסס וע:יס פכי ויתועס יחוס עסי6 כגון 13 מלו"ססעסס
 פסוח 3ו מלוי ממעסה דעיקר *ע"ג לגפו6ין יוס ל' כלDDn כרתני* לקור העתים כל פל 5' נמיך ,3ל יוס ל' 3מרסורס
 עיקל 6יגו טסו6 *פריס i'b1D) 50 לסטמת וכיס ממן3ע5עו
 עמר סגים עד *עו וע5 קניו על "סגן ססעססנעל

 מעמס קעורת עיני נכל יוס מלסיס פתים ס6ר ופלחוים
91pb2 כ7פיין 

 ל' מוך בסי' סרי עליעות סלמת אבל רכיסי'
 :( כ3 )ר' קטן 3עוע7 לס וכצעוקי-

 ויברוד D~D3  מס י3י  ומסני גרסיות6 )ר( ל6 36לגסורעגימ6
 כגמם מליס לך "סר וכל cnh1 ממוט ס65 ס7סס נריתפעך

 : סיחיי כלוך 3ר'עמיל
 עין ע6יוס עכירס 6יגיעכיקין ר21חו4ולרנ רלכמי'

 קננת עסי עומזקני 6עגס 6ךסו*
 )ס( "מד וזס סו6 כייפה 7קדין נו לסחעטף סביןלגותי
 53י5ימ קרין סוערין 31"ם סמקי בית ססלגס יגריסעו'

 ולסכי עפסתיס ch" 5'5ית לעמות נעינו אפי' -( ע' די)וכגסות
 17ק6 סלפרם"י "פ"פ (OD) מר"ח כן 6וקרין קחגי ול6 פוטריןקחגי
 כפר'ח להחמיר ים מיי O'tCD "3ל לסליל 6ין 5::ר סככילית
"Db176ס לכל כיכר יזליגו כיון ססחיס נסס "ין oh פססן 
 מעין עליית עפגי להמטיר 'ס סוgph 6 וזין 6ססו6

 סםיל6יס .( ע"3 )פ"ט 7כל6יס 3תר6 פרקכה"ג כ7*סכסג"
 עלאית עסגי אקוריום *בל כלעיס עמוס 3סס 6יןוסכלך

 :סעין
 ע6עיגיס ס6עס יקי6יס ot)sn סי ויין רלאסי'

 עסוע7יס ס6יגט D"Dh מכעיס כמנלי-
 )ת( גוי מגע על עקסידיס ס6יגס לפי גסן יין ייגסלע"ז

 סעעסר Dh1" -( ס"ט )י' r"D7 נמר* פיכ7,סכמיגן
 כיון o)tlnb %6 ועגי פסס *5ר obl ומועליומעריו
 עקפין סקרן )6( 7"ין עמוס טענות טהיומיו עיניוממעליס

 : נוי )ג( עבעעל
 ע/ "עי מפגי מל6 נכסיי ססילק עיע מכיב ואל רלכמי'

 למיקס תנו וכך כך לנני תנו )ג( אסמי
 לתת ר5וגי שגי לערס וכססעעס וכה כך לקמותי וכךכך

 דכגכקיס כיון לעכר סי6 יכולה )7( כאמר ול75קהלקמותי
 עייי עסקית אינו 7עיסן Db DC17p" לכמונססעסוענ7יס
 מסי" שקיש כ"ססענו7

 סמרור פירי עפקעת ס6יגס לעניים
 לקרומת 7עיס קדומת נין יעמליג :( ע' יי )גיטיןלפרס"י
 יפליב ד% ש  לפה"ס qbl וסיסרוי מען סקדס נ3'סנוף
 7עיסקר6 רעטלעלי למטלטלי עקרקעי נין)ו('

 עסקיעין נו3ייכ"
 ושלעוס *סס מל )(( מענון עפקעי 7ל6 ס61 עכס סענו7עתי
 כפ' SD37 לסע713י' 67לעוס סיכי כי 67ימת, לסענו67ריגן

 ר"ת כתג וכן לריס כ"ס  רייססי סיעגוד עסקעי זל6)ס(ם511צש:י"י:'י;:י
 2( ח"נ 3י' סעגימ ס' כדעוכמ רניוק לסעכו67 תגן7*לעוס

 "לעוסוכן
 ס'עכו7"

 לעגייס ליס3ע וריכס סי" וס6סס )ט( ס"מ
 : כמו3תס על עומר לס67ין

 יסיי3ה:י סיס ott1)tS ל( סנגר ידייתי ואותו רלנסי'
 ועלוס זו סיועה לסעוע לו5יס 6נו 6ין יתערו למקל געגעסטות
סיס- נלעעעי יל6 נע"כ עעקו 3עק5מעססעכו"סויעלז למסררנס

 [tsDt1D'P1nttt(c~' כווי צג :%ן14 י: b)b ו(י:ו, גשת: צוירו(ט

 לק 5"ל )1( - מס גיטין סימל. קפל )ס( י ל6יגו 5"ל )7( - )נ(געלי6על . מכילו 5'ל )נ( . עס 5"ל)6(
 8עכו"ס: 5"ל ל( . סקרם י"ס נ' ע' 1I'DU' תוס' עי' )ט( . bS 5"ל )ס( - סו* וס"ס פסה מ% ומשכ"יל(

---- - . . - - - -  - -- - - -- . ,  
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 ברוך בף%הר"מ
 ומוזרים סלו6ס דוך לו יגומניס לסמפרנם ר51ה וקינו ל4סיס

 לנ?ומ רשי הי' עחייס ו6פי' :( rffg 7' )כמ31ומ עעגווגמרעי,
 סקיל ל6 דמו ח:ס6 וססי6 מקיל hs דמו תסוס 1bS 6יעענו
bS6( י"ס )די 7ק7ומין מדק העריגן עזו ונפולס סכ6 סייכ. 
 סוס ענדי ענד וכן 67נ נע"כ 16מס דעפ7ין עדריי 6עסנ3י

 ו6יזנין ניול 6ער יועץ 7כל ל6ו 6י לפעמו עספממו לדגיכפינן
 סל6 לו 7יס כיון לנופי' f~s מכמינן הכ6 כ"סנססי
 . ODO לחילול עקיפין 61ין י7ו על סעיס ODימסלל

 : .( ע' די)קידוטין
 נין נלינימ לסייימו 1lph 5יקי4 סל ומעות רלהסי'

 עלסעור לעעוסי -( 5ג )7' ספוגן ק"מ עד6י5עריך לסו קייןדל, היכי 3ין לעגייס נהו 7קייןהיכי
 3הו קרינן )כ( ערעסו לי' עעעסי ול6 לעגייס למלקו65

 ל, כת.3 רנימ ונגי 6סיך נעי כסו קרי .61"כ עגייס3עעומ
 3לי3ימ on7b עלוס 61יכי 75קס )ל( לי ים ו3ע5עי לקמיךחסיך
 מגוחן לעי מעותר נסעי מסעעמ ועם )ע( מכר לעח5ימ6ל6
 ועומר כרינית לסלווחס עותר לכן לסקרם כותן 6גי לוערקרקס

 לנהר ויסליך מרוסס סוס SD ויחלל לעסומלכמסילס
 קומו ענין שיגי ו6פי' מעולס עמי וס דגל יbS *5עכ"ל
 דרוך נו' "6יר ומלוס . עסעי לך סיערו סכמנחלמון

 :מימין
 פ, 3ס7י6 6עייגו ס6 סימיעיס עצים על רלהסי'

 7יחעי חוי סגי -( עי נדן נמן6יזסי
 לסו 73קי לסו ענ7יגןס'כי

 נ3ר"
 וסעע ועסיען גכמי' 7עספו

 קרונ ניס5י' לסו ויסת:* ררנ:ן  fn~D עקול ול6 67וליימ,7יג6
לסכר

  ורמוי
 כמקוס וכ"מ קרג6 ליכלי רלי סיכי כי לספסר

 qD:o1 עו5ימ D51DS יסקרן. וכלפיס וסייס לסיטסעסכיגין
  7*מסרופכןין .( נ"נ )ד'  סניזקין פ' וס6עריגן מסלפעעיס
 3נ( h)b מדית נכספים  דלוקסיס וה"ה וכו' ענ7יסעוכרין
 קלכם וקלקעות פירי דכפפיס  פ3ריס רם3"נ רנקיפ סכיעמוס
  )כמודוס )ח( ס6סס פ' נעי כד6י' עפיי6 עדיףוקלגס

 6כת' מסתרסי 61פין למקרקעי 7יחעי 67מליומייסו מלמי67יכ, סיכ* כ"ס וגו' קלקע 3סס ילקס כתפיס לס כסלו .(  ע"ס7'
 עלייסו עקולי ול*  נכסייסו 7עספו וכיון הלויס על6קעכתייסו

 ריכל 3י לסו ויסרי קרי* ליכלי רל6 ליספי שכדינן ררנגןספתי
 ויחפי לי ק5ולס 3רי3ים *3ל לספיד ורסוק לסכר קרויניסלייסו
 .(  סס )כ"י סי3קייסו 3סר )יזלו יידפו  דלקודיכלי
 עכס רידו סעפוס סספקידו תי כיר *ו  ניען 3יר  ספרויסלימו
 וסלוס . לסו פפסדי רלי כיון לסלקו  ויין  לפיסןספיכוסו

 : סיסיי  ערוך 3ריפקיר
 סייסיייס 3ייי פס )ס( פסמכס ליס ועל  ריוסי'

 נניס סכל מכי' פססו ית סיס*לידס
 1ל6 סר*סוניס פס סלקם נסוס  ירפו פלייס פיממו לוסיוולרו
 גסיה סים תקח 6ס 3ע7יס סיס וסמג6י 6ממ כס 06 כי לונולד
 *יגס רזו נ"ל bS "ו hnD7  ספדן נקרי זס  ob  ל"ו ohלכס
 נזיר סריגי 3פי  כרסנן כייס הכלל פיכס ר3ם פרי לפייסלריכס
 טותעוס גס ויל7ס 3ן לי כםיסיס :( י"ג )י4 הנרונרומטן

 יין טייך ל* רכס"נ S*nb *פ" ופת  כזע חינוו6ג7לוניגום
 ים פפי רייי סס3,סי כפו  לפולס 3* ר3רסל* יקנסהדס
  ירמון  כלסוך לסו דפפיק סכי סיני דרסי י קל"* )רףנומלין
 לסו עסי דל*  כיוו )5( רם"יופיי

 ולז כסיפוס bSb לירי פססתי
  3ן ס"ת לפולס 3י סל* ר3ר עיקרי לי ככרנפולס  ססיורמים
 כלוס 6ער ל6 ירוסס כלסין וקער סכגיס נץ כמ 6נל סכגיס3ין
 -( קל )47 כוסלין ים מ' כ7מג' העירס נסעם כעולס  כסהנמאפי'
 יוס:ן וע' כלוס ל, 6ער ל6 3ן סים 3עקוס תירמני נתיס6ווגר

  בלוק*3ן
 נכניס  ניו S)h-'כנם סייס  3יך ילי33ן פלי'  PSD ל,

 )ק(  פדים 5סר עיתויו לשי פסז.ר פסיס וסכס3סס פלעלי
 סל6 ס61 ממוט ד3ר עימום ניס כקן  6ין פספוס ופס לבסלסוריפ

 : הכלוס D~Dהחס
 מוין אפין כל 3ס6 עעסלסליספרגקס6י רעל רלףסי'

 7רנbpD'S1 6 עעעלטלי ול76עעקרקע'
 7חקיגו ולע"נ עמעלעלי ע6 ממקרקעי :( ק"ט י')כמו13מ
 יינסכסונס  פעילפליפרנקס כסוס וסניי  ג3%ור,יכסי3סרננן
 :( D~D )ד' %סס ע5יימ פ'כריקי

 פפקרקפ" קיימי וכדקייפי
bS1

 : רלי דפזונום וכ"ס לר(  פעפלילי
 סנ:נ7ו ורקס למגירו סנועס ם:תס.ינ עי יעל )ס( רלףסי'

 6מר עעקוס מנועה עליו לנלנלסרוסם
 ישנע ספליו  יפלס כפ"כ 06  גם3ע ולזיגי עעלס סריגיוקער
  ילין י"ל סכלעל

 נפקומי
 ד3ל כל רעל סזס  נזפן 3כך

 וכיפר סקרספום על qb  ולין ס3ועס מפסים לכלכם3עין
 יכל סם*ר על ויס3פ  יסלס לפלס רולס סזה1 פס 5"כסכל
 פלונמ6 67יכ, 6'(  )0לי רפפפקיד 3ירוסלעי ועסעפרירוסלפי :בסיי )ת( סכל וכופר  מקרקפות על פסס ס3ועמ משתקנסקורס
 ואוגל מזר עגלנלין 6ותט )6( רקס נמנע סריי 67ערנס6
 ססנועס ען לפיור 630 לרעלות סוססין סי' מוססין oSnnסליגי
 סכל יסלס .6ו סכל על יסנע 16 סילכך סחניעומ ם6רעל
 )סל'מ'( סגסגעין כל דמי נירוסלעי h9'r %' לי' עכירתוסכי
 למסעיר מכועס מורס סיינתו ל, ולער עלי' מלינ 6קיגר'
  ורכיוךסח5ס פי' לסלסיסלס יר5ס ~ob סליו לסקל יליפליו
  פלוגתא 6"כ ~9bD על יסנע ול6 סנועס חית כ6ן  6יןלסלס

 : כדפי'מיי
 סעיגוהו ס6פטרופוק על ר1פ11ט%לת ל3( רלבןסי'

 יני  דפיכונו blo וכן סקול  3פ'סכיזתין)ריל3:(כ*3* פסקיילעס ול3 ל"מ כו' ימועיס6ני
 pDD7'7 שסדי ייכ* 6י כתג  סעייור ונעל יס3ע לייסועיס
 לי'  דטסלקין  כיון 'D)D יסועיס יני  פיכוסו יפ" ק5סננכסי'

 : ביי לי'יטכעיכן
  פכן  לספ3יפו יוכל יס  ושלשאלתם  )נ( רמסי'

 י3י  סעיגוסו כר3ריוסו*
 מ"י *ריסן 3"ר יסופים סעעוסו,3י מסרי ליבי ריי נ"ל.ימופיס
 bs *י וככפיס pptnoS ינמוסו לי נמנע יפי' דל"ז.(סן)ב,פין
 פפינוסו ר*י' סיכי* פר לי'  ועסלקינין דיו* ל3י לסויסיען
 וגדילם  יסופיס נככסי (pttDn; ירד  סיפך  3פ3ופס ש3ל יסופיס36י
 )גיעין ולסה"נ 7לכי מלונח6 לו יגר'  ריעיסור 3פל כ30פזו

7נ"3

 ::ו ו י:,ן ;ownSw5 ::7 :שערג י:לויליןגןה,בי?זש%
r~D

 ייב: . %b' יפסיח י"י" ייי3ק5ן:ין, מ19ק
 סק5"3:  *רוכומפיי . סייפתן פס פריכי י רפ"ג 4(ק5יימס" . ספ"פ פי'גיייופ"ס
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פ ברוך ברמהרעם
 יער ולסנ"ג ד6סלוכס פעמן לסמום בריך 9Wh יי :( נבדי
 קליך 6ער 7ל' ולנגן סקול 63כ6 יסליני למטונ סליך6ין

 מלכך ים3ע bS 67' )י( ס"ל נ"י סעינוסו ג,פופרומסנמסוכ
 ט516 כ36* ורמנ"נ כלסרוגה עעהן nIDDO לכל לסטםקליך
 ד6יפסיק* ימועיס 36י עיגמו סלכך 37ריו וסיוס' ימנע67ער
 61"כ ימנע דל6 כיין עמסן למטוי בריך ס16ל כ636מלכח*
 : תקייט גל6 שכע" )ס( לירד כ"י יגיחוסו טל6כ"ס

 סלינמ6 67'כ36עילמ6 ווםעואיתם )י( דמאכין
 לכס ים obדר3יומ6

 גדול ססו5 %י h71D bih  ?נדיכך לש  דודיי נ"ל סירםלעטומ
 לר:( )ר' ומגי פסיס %י פי דבסי סרפ - לרסיס ושיימססדור
 וער 7ייגh1h7 6 סר, 5ffh סו67 סכי גיענ7 לעי 6גן6"ל סור* S~b ער ענד פעע6 ססמונ6י לר' )מען )ן( ר673"ל
 סו67 לסיעני ע5י סוי ל6 טסם דר, hnSb וכוי 7יינ6ל6ו
 73יגי כוותיי וסילכת6 עועמס ציין נסען רכ 6על )מ(6ל6
  ייסירדל, וסיכ* ננע' 3ס7י6 נסתער סיכי bib סידק עג7ו 7ל6ועוד

 : סריי' SD'1 %שבירי ס%רליי
 וקסמו רקונן סכתנו ספר רששאלתם )ס( רמבמי'

 נו יכמנ 1tDbלנן
 ימוס עניל ה שסרי הו6 עעלי* דליסג6 נ"ל לסיגו לויחגו
 כמ3 רבוכן ob 16 :( כ' די )ס:ט' ילדו כקלו נימושחוך

 כהכי ספרך עעג6 )י( ל6 פלו' 3מ סלוגימ לאי וחגולסעוחו
 דילת, קווי מפס כפסיק יכך עם מלו,  3ח פלו' 13 7כס3כיון
 מ3י3ומ ולמון 3כס"ג ששכחי, וטונף כ6ס לי' דרחעיעסוש
 נעפרה עכוס לך tpab הלש 3תי סקסי3ס ל37רי גני טעוסו6

 )כמינות o~9W 6ע6 3ן סביל h~h תלעוי וכלטון 6עו לוסעפרס
 דסעג7ל כיון ועוד :( ע"ז י' )3רכומ - סלו)יס 6יע6 .( פ"זר'

 OA 6ן ננו וגקר6 ילדו כקלו סכמונ עליו עעל' פיחו נמיךיחוס
 כין וקין 6עי ולקסתו 36י געירי קלוף לקיומו סימום)כ(
 קריג6 )ל( 0 כ"ס די )סגס7רין כקסמו דנעל וע71 עיסוס3ימ

 : נגיס על 6נומ יועמו ל6נסו
 שמס נכמונחס טנתו3 6לעגס וששאלת רמךמיי

 ימו תטול לו ססנגיסס  ייפגל
 לס סגמגס mnlb1 נעלם עמל מפלים ותפקס כמונמסעל

 וכך כך )ע( כעי י6י עינו כן לוער עסיעג6 6י3עסגס
 גמפרס סל, לסרי עסיעג6 ל6 כחו3חס על ניחל לומכנסתי

 : קמי.( 7' )3"3 סמסמונס על סיער נעליי7
 לפרנק )ק( רו5יס משיגסהשעגה ועל )י( רטרם"

 סססס 5ס סי' 06 ג"5 רימס 3ליכ5
 ברשי'  %זורוסולמפססס לס לס%לומ  לריכימ  ננסס נג( נעלסגסיי
 3ע4 נמיי סגסמעס,  לררך  ושריר  רייפיפת  סוופילר'יב.(יפ'

 י"6-( פי 3תיקפח6)כמו3ו' ותויל וכסף ,ס3 וכלי וכקחו'נכריס
 ומס נעלס פסיי סיסתעסס כדרך וספמוס נע73יסועסחעסמ
 מלכס 6ער יסעי6ל דגרם 36"ן ר3י' רנני על לךסקסם

 סמוגעומ לעיל ק6ער 7סעי6ל כ7.( די )כתונות יסוייכמגסי
 ס% בבזך  בסביפיסי תליי עזהוי)סס(ע"' 6ה 6ין ישרכת31מ'
 6יגס טסיורסין דגפ"ע 7ילע6 כלל קסיbS 6 מי  ביורשיופליי
 חינעות "ס לסלקם )ע( וירקו סי163 ,מן עד ו6וכלחכ6ן

 7ס6 ועו"ל פוי לאכול לס פנימיס ב"ז 6ין 3נ"יכמוזחה
 למח סיללו עי סייגו סיולסין סירקו עד יספה הגטייתערו
 %ה כתונמרי כל כדי העם 3גכקי ילים, והיכם כתונמס כללס

 עקרקעי 36יסן מגיס 6ם 11pDS1 לחרול רוגיס ומסטלמגיגו
 תקעת ו6ס בכלת סיף  כך  יבסוי 6טריס 3י7 סקסן16

 : 775ין נכעס (bnlpD וים הוכלת 6י:ס סוגכמונחס
 ז6מ 7ו67י לפגיך 16יין יבסס ועל )פ( רמהמ"

 ג71רות לס 7סוה סם3יעס ועל תמרס SD טע3רס עריסמים
 -( כס 6לוס')7' כפ' י6ינעיילן ע"3.(וגסיו6יג'עקיייי)כתו3ו'י'

 יכול 6ייו )5( יכול לקייעה ס3על ר5ס ob ים עלנעתרות
 טפירמ"י )ק( כעו לס6.51' רע5וס ססיסbe 6 ונ"ע 6יפספ6ול6
 חיקן ל6 אוה סנעקוס הו6 פסוע ויגר העדיר3פ'
 טל6 לעכב ירו על )ר( מקומו ז"ל הנילס עקור נרסוסר3י'
 7מ על עונרומ כסלילן ענרסס 761ר3ייכט6עו עלוסיעמס
 רמע 6דס עי7מ '( 5' )ד4 סענרם  ש"פ כ7*ית6 עיקרירטע

 נעקום ורופ5ומ נסוק ופווס פלופ ור6סס 1nDh 6מסרו6ס
 סחורה ען עלוס  יזו  יגרפס וקינו ועג'סס לואיס olhסנני
  יפ-:ס ob נעלס על לגוס 6ח7 ריק ססני6ס 9Db' ועודלגרסם
 וסגיו יולדיו עעקללח )ט( גרע 1ל6 לסורנו לו וניגס ד3רלס

 וכ"מטעמעח וסי%מ6כוותי' .( ע"נ דף )כחו3וח סקולל636
 פ' כ67ער 076 כל עס כע37רמ 7ססי63 ועול לסוונולו

 עילתכן 3ס  ל')6(עקי3'6על לס(פר פרבי' 3ססי' 0 הלע"כסע7'ל
 כס טנ6חס ו6מ כ"ס וכו' 076 כל עס שרכלת 6עליולכנן
 טיבו לסורגו לז  ort1 לסבסב  מיבביך ריקמוחו
 מסקינן דס6 כחונם 3לי יו65ס ליגה נעזיס 03 סמרס דל6כיון
 לענין .( כ"ס )יobin~ 4 5ריכס דת פל רעו3רומ לעוסה3ס'

 דת על סענלס עיים ים Db1 06" )3( כמו3תסלספמי7
 3ס סתלס סל, 6וערח סי6 וגס 3ט טכמרס פריכ(ווין
  כתוניס לס לימן י5טרך סיגלטגס יפר  %ירי בפאב  לבריייכול
 עמיל . ליכ6 נמי סמר6ס ועצי 03 סחלס דל* י6עלסכיון

 : סיסי'  גרוך3ל
 סיעי י,.ק1 וכוס י6פ סטילכיס ססמיס מעיין  רמולךיי

 הבירט סר יסורס ס"ל עוריהמילוח
 על קפ5מ לסליך עעקי' סי7דס גסליס קיירמ ט3סנורה6יי

  ס13עת ~OD35k קמרי עעומ ניזף פל יסורס SD11סגנעוח
 71ל 6יגסי רל  רעום שרבם  פסן  פייס סססחס 3ו טיםנילא

 7עיס וכעס פרעות נמרוע פיכורס על י7ס חקקןסנועסייסו
 י6חר3יגסו סייגו עפ3פומ פיסני וכקלס 6לס ידי עליספכי
 ל6 לסעסיל )ג( 6ן ג6על ,ס יעל וסקי 5יפמ יומנילהסירו
 rlr~s טלTDn 6 3גפילת לעירו)יס גסנעו טכגר 1Sh וכיסיפקס

ויפס
 ת ו ה נה

 כbS 11 ריפרי  ליבון 5"ל)7(
 )ס( . )מען לר' פסת רנ 5"ל )ו( י לע"גי4 פקי כת131מ על7כי נסערון לר"ע ע" ק5?זת )ו( - וע"ק . נכסיו גל6 כתוכ גייכ"י )ה( -

~ff) 
 . ע"ס סי' עספפיס DS' עייעוגי תמוכת ')ע( - וע"ק כמכ"י

 . סיתופיס  ל"ו ל9( .  בססייו לה"ע סי' ק5לומ )ג( . שעלס י"ל )ע( . וקריגי' ג"פ )ל( - על כ"ל נכ( מוע6- 5"ןןי(
 . סגל"כ( ק5"ו סי' סנפיר פ' נעררכי 3קי5ול ומוזכר Gt"D רי 6ימ 6יסומ עסל' כ"ד ס' )סגע"י )ס( ועש. לסלקס גסכ"יע(
 ופרס ילדיו עעלקומ נסכ"י )ם( . יזו על לעכנ 5'ל )ר( . סג"ל( טס וכש ר"י סמיי )5"ל ע65שי ל6 )ק( . 16 5"ל)5(
 : נכ"ילעסיל מ( . DD וכ"מ ימ 1"ס 5"ל )3( - עיקנ6 5"ל )6( . כוי 5"ל )מ(סו"ז
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