
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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 ברוך ברמהרום
 לסורנין כוררין גני hSh מ3לנ עליבריס לפעור סל6 כחיםויפח

 ינוילנו -( נ"מ ד )כגריס ק5נס לו ס6יו ולעוגםולמרעין
 וווסקינן קוים זה וקין הו6 דין העלך ליווי ו3ל6 )7( נעוריין סמט3ע לנזוז סל6 העלך :5וט 05 6כל 7ינ6 לקו סי76עלכומ6

 S~h ס6גי 16גם יגריס תיגס סטלג י7כריס A~tb1 סיסלי'
 עקינ6 7ר' וססי6 יכריס הוי )ס( סכלי יגריס 3D17bל6
'DD16ני6ך לת 06 עלי טנט1לס פירות כל יאסרו )ו( כלס 
 טל6 סוס אנק ילכו וניעל גססמיו ר"ע ויסיע סנ6 עולסלמיי
 tb(o )ז( ס3ל3 ינריס 6עליגן ומלכך Sb1D'3 עעזריסילקו
 יסר6ל p5b' 7לס' לסגויי חלתיד6 5151סרך .( סיד 7ז)יועק ר5פי7ג* פו3ד6 גילם יומגן דרי ווו67סכמן לbnSD3 6 36לנתריס
 וניטל 3מממיו 7גס3ע ק6תר ול6 ענלינ6 לעעי' 36ל ענליג6ל6
 למימט 67יכ6 ועוד ס3ל3 76כלי0 ככס"נ סעכינן ל6 מ"עבלגו

 ס3ועמו על לע31ר סנויס לין וקמם7י למוסע הו6 7רנילמלמס67
 ומילול מם67 67יכ6 כ"מ שלכו ס3יסל למס ינלס אפי'וע71
 איסיר ד6יכ6 ועיד יסודי ס13עמ לכוס עוד ילעיגו ל6 כישמס
 מנומן ימר6ל 6פי, )מ( 2( קיג )3"ק אסיר סכוי דגול וגזלנגייס
 טתכסיל ועיד גסכן לאיין גרעי וק6 מנזרו עעוס 6לולחס
 6מר יסרבל הי7 כסי65ז 3סס כטירגיסו סל3יס6ת
 יעממו וסגס6ל אטובל סין בייסר ו6י סכגס לידי ינ66ז

SDהעתוד : 
 ר3י' כמג עסור דיןעל רזטעשאלתם יע( רמזסי'

 ז"ל תייעון 3ריעטם
 ומס 6סר סתסיר עסה -( י"6 סל' ותזיק סובל עסל')פ"ס
 רתסור תסוס הוי דטעוני' ונ"ל . עכ"ל לסורנו ס6סור לייר6ס
 כי'. ממעריגן דמנרין עעוכ6 6ל6 תמווי דל1fftb1 6 סו6רודף

 כגון 3יריס גוסי' שסו 7חנריי עתוג6 דעזיק עסיכ5מסי
 וסיכון לי' קסלי ל* מגירו סל נייסו סרק 16 3כהר6דסדיי'
 לי' קטלינן 7סו6 כל ימ3ריי 6תעוג6 3עלע6 6סווי *סוי)י(
 מכירו לסרונ הו6 רוו4 רעסור סעע6 היינו bSb י( קי"ז)3"ק
 ערמעין עליו 6ין לעכער סגפל חו6 עם עכער )כ( 3הו7כמינ
 עעוגן46

 רפו כל כעלילה כייס גומל סס.סר6ל כיון יטלטל סל'
 סכגמ לידי 63 פעהיס סרכם כי עד עלילומ גנליועעלילין
 bs דמו ל" קסלינן ל6 זעם 6סי סעסןל עסה הלגןגסטומ
 להליל יכול 06 גרן לעמור ל7יפמו 3טעמ ו6סי' סי6יוי4
 שסור לסוגו נססיכם 16 סיגיו 3סיעוי ע6ינריו 7063ע5עד
 ר, 13 ססזר עס זס מדון סילכך עימס סייג ומסורנולסורנו
 737 כטוס עלתו 6מ הפיל ל6 ונוס ,פריס 6ח ועפריוקל

 : סססי7ו כל לו למלם ענין נכלסיינ
 ססוסריס סיםיכ"3מס וששאלתם )ל( רמםסי'

 bD'1 לפי יוקל רי6ת
 וסעעי7 כפלן פעליו קם )ע( טוחו סר6ס 11DS על נמפס076

 )ג()כ6סר לכסגנדו לפסוח סו6 נס כספך עכו"ם סלנעלכ6ומ
 פסס 1Ch1 ו%  לו לעסומ onr כבסר לכסננ07 לעסומזעם
 סקסילות סימקנו סנור סיגי סקסלוס 3מקגמ זס 737ומולין
 וגחכוון סעסרו הר6טון 6מ ועסי סטג* סור ס6ס זס737

להפס-

 לנקוש טגמכוון רק ע5עו Db סליל ל6 ו3זס מעונו
 קגנ! מן bSb סקקלומ קומו פערו ל6 ודקי 3כך עימו6מ
hs~ימס כי מכירו 6ח ממסר העסירס על להלקומו 6ו לגרומו 
 סל6 סו6 פסוס 7ננ חסלו סספסיד סמפטי עסלס 36ללנרו

 6ל6 סחלה71 יצרי על ולסקל עתון לספקיפ 163 ל6 כיפערוסו
 טוכבי תכ"י י65 סכור בחרי מגירו 5ת סעסר וס *61ל כ"סלסמת'ל
 6ייימ עי וששאלתם )ס( רמתסי'

1 
 לסל

 גכסי' ומילקי עלמך ל3י 6פסרופק )ע( ערעס ומגו 17יערם
 ממילקה עס על תנכס" יותר 6מר כל סי3 ורוורס עריסכסגי
 ניצלי 06 כי קנין כל6 סי' זה וכל קרוכה 6חד לימוסיגמן
 סולים ונסעת נניח עתם דרס הימס קרוגמס ולשה תרעטכינ
 נח7רס וי551ס וגכגסה וספגיעיוח ססי15ניח "ntDnD לסגמנס
 ועעלעלין עעומ לררי סתפסס גויע למל וכסגפטרה סמחסעד
 על חפיסג6 תמייס 6ותלח ולאס וסימיס מס )מ( לליןו63ו
 י3ר סס ל6ס סייד סעטלטלין Db ג"פ ער5וגר4 לי טגמגספיס
 עוד 1יס רסל סל סיו רירים מלזוחן בעריס וידוע מיתן 13סיס
 להרעל סגמגה ר6" לג3י6 ל6ס על %ה 3'7 6ומ, סיפיעמס
 ס3יפ כמוך וגומגין גוס6ין סתיו וכיסס ס6סין תן 6מדכעו
 עליסס :( נ"נ 7' )DDD 3"3 על י6%ין וטעלומ 6ונומוסיו

 חפיקנ6 המיס לועד (nsb 16 כריס b1'S 6י 36ל ר6י'לכ3י6
 עסלס כלוס לידי 63 ל6 בערס נעי 67י latns רמל ליסגמגס

 לים3ע 5ריכס סימם עירי מסיסג6 ל6 בתרס וכפילו 7ס6וכס3ופס
 :(ו ע"ס ד4 )סנועומ 7חגן גמיי' 6סטרופסיח כגעסיחעל
 יעורל תסוס וס6סטרוטסי, ססוחפין שסענה bSb גטגעין6לו

 68 וחפיתה 3מייס לסרסן סגחגס נסנעס נעי ססה6סימיל6
 טסיך 37סעס כיון סי, נמק5ח פלט טכי3 עמגמ 61"מסיס

 )5( קנס hs עת 06 במילו קגין ו3ל6 קגין רגעיכן h~1p 0יף )sit11p1 "3 גכסי' ס6ר מילקס ל6 עניין לס סגמנס6וערומ
 67יכ6 . כיון סכ6 36ל 3עלע6 נדנריס ססי6 ערע טכינ עמגחמ"ג

 לך 6ין פיס ועל נסי(' נסן יסומ,קס העעלטלי, סעסכסעסיכס
 כנון )ק( עימס עמעם 5וומס ל6 05 ודוקין תזם נזולקגין

 ט6ערס 16 סס( )נ"3 6יחח6 סהי6 עיימ6 7ק6 וויסיערה
 ל6ו חפיקמס ל6ס תפסס ויפילו וכך כך מסול סי6 מעומ06
 : געק5מס 3ין נכסיו נכל 3ין עימה עמעח ת15ה דקיי"ל סי6כלוס

 יסים( 3' כ6ן ספל )בסכ"י)ל(
 לו ליחן סיס עעי ס7י1 כי נ"ל סעעיז על רמזםי'

 סוס לו לתם חייב וקינו יום ל' 3"7זען
 סגוסגומ סתספע 3תיימ הרכס עסכון לר6ו3ן ים כימסכון
 עטו כי ספין סיססקי 6סר יוס ל' מוך יסרע ל6 ס6ס3יסר6ל

 ,bS יוס ל' רק זען סגוחגיס סמעסח ועם - דין לו יעמו יוססל'
 2( קי"נ 47 )ג"ק 6עקרקעי 7כח3יגן 767רכמ6 סהי6 כי יזט5'

 76לכמ6 לכמונ 5ריכיס rh קען הכ6 כיכפי לי' רלימ סיכ6סייגו
 קעז גססי לי' 6ימ 6נל סיגנוסו עגכקיו סית65ו שקוססכל

ע"ד

 'יגיוול*י%ןי%-ו''גע':""ו.
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כא ברוך ברמהזנם
 וספליה הנים 3פ' )ל( 3"ד דזען יום ל' 6סר עיד עג3ין;6ומו.3"7

 לך סים 716יעך נק5רס 6לעזר ה"ר מורי רמתסין : מימיה כרזך 3ר' עקיר וטלוס :( קי"ח)יף
nb5Sקמן כסוו5יפ.ן סכגקמ ענית 

 ול6לעמלה
 חג"

 ל"מ רנרי על לעגור bSD ידך על הקלס
 3"ר פקיר ומלוס - 31ריו על לענור סלסלי זס סו,ועי

 : טית"ברוך
 הכגסס נגיס מסען עלעגורמ ששאלהמ רכזשס"

 עמן הגל מערוגמלכס
 דעי נ"ל מ3סכ"נ ללכמ 5ליכין ופפעיס הקמל ג'זוקיןסעער5ס
 5טגומו תעוקר ל3סכ"כ מען 3סן לקווה עע1ת ס;מג7כ)ם(
 כעו ליריב עפווי ע7יפי יעעות תסי)ח(
 DW:) ר' למס המס  ויער סלי הי6 עילס, ל16 הזע;סלקער כרכי דקיי"ל לזידן פיהו :( ע"ז )ד4 סדין ננער פ' ר"יטפי'
 גמגמו 6ל* מערלת ען טמור ל6 לספר פיתגמי כפסלךידי'
 סיירך ס6י 67הר וכרליממד6 סרסי 67יכ6 דויק,וכרכתו
 עעות 6"כ פסיעי כה לעיקר סרי חסילין 3ס לעיקרר6ועני'
 7עומר טען בהן קכס ע6לו ע7יפי ל* מען גיללקעת
 a~uh גי' 5ר ל6 מפילין 3י' לעיקר JDrh1" סורר* סעולסגומו
 :( ע"ס יף )מס סמם געי וקהל . סי6 קד,סהרמסעיס
 עד תפילין סל נרתיק 16 ספר סל מיק לי עמס לפוען6על

 דק6ער וס6 סו5 גו להסמעם עותר קורס גוסל6;סחעם
 תרוס דגל ה"ה מול גו למסתתם לסול קודם 3ועס;סתעם
 עעלין ו( כ"ס נדף מעיר גגי נפ' כ7ווסתע עזגס7פסיס6
 לססמעס עומל נליס6 7כקפ *'ידי 6)* עולי7ין ול6נקורם

 3קיס" געי (D'p לר3וח6 סול13
 צוי hS 3סיפ6 ועיסו סול

 רסמימ6 עלוה 7כל סול 7גקיע ס, ('bD גווי 3סיפ6 6"; .7וק6
 עפ' ר6" ועוד עיגם דסעיר6 קזוסס לגגי לס קלי מולעינה
 וסילסיגסו וניגסו :עי לייני המס יקער :( כ"ו )47 צעירנגי
 3ס לן D~S גס7מי 6נ5 כעתיקי ומ"ע "תיר 6וזפי;סוסלי

"Dh1יעריג )3( 3פווי סי6  עילת* ל6ו )6( סזענס לע"י 
b)'Sס6 לערוג עטווי פדיפי דעעומ דפרימימ ושע"ג לע"י 
 דלפי סלי עעומ 36ל )ג( כוומי' יקיי"5 7ללכ, נעיפרי'
 דערכין רפ"ק לי o~p עיס6 . ר63 7סרי 5עמ 3ג7ל6ולג
 בסור לכסכ"ג גר 16 ע:ורס ססמנ37 יסרבל מני* :( ו')י4

 ע15ס ל37ר 36ל סרסומ לסנר 656 סגו ל, עד וכו'לסגומס
 6נ5 לטנומס olph מרמוס ללכר bp17 ועסעע )סכותתעומר
 היכי קע"ל )ך( וסטם* עיניי פסימ6 61פי' סלי עמוס5י3ר
 עיגי' רפסיס6 עלוס ל37ל לסילו ;יגסו קסומה ממעימירפי6י
 ממניסי ססי3י ו6י עולי7ין ע6 3ק71ט 7עענין למנוססלסור
 )עבילס סמס *עריגן ס6 5י15מ טוכס מופל לוליו כגוןתנוס
 י6יכ6 קטם ל6 מסמס עיהו גזרקין עלוס תמעיסי :( כ"וי4

 לעילמייהו סו 1fD 7ל6 יכלו כבון ד;זרקין יעגילה סגךלבוקעי
 עלה קעייתי. )ו( נגלו ופריתך )ה( DP1'b7 מתיגות*17פי6
 סהי6 ועיירי לעילמייסו 7ס,ו 3ל1 7ל6 ורוורס דור וססי6סמס

 ס7ליקו ל6 ד6י ננסכ"ג וס7ליקו נסן ;ממעם סכורדערכין
 67ער כרגב 7קיי"ל לדירן לסגומס עומר ל37לסרסומנסן6פי'

 לעשו לעכנו יכול שיגו יסנוור הי6ונסי עילמה ל6והזתכס
 ביסו גדר יגעסס הכגסת גנים להשיק עססק5סו 3וולחזור
 עילת, ל6ו 7סזעגס הלמוס לרחל קמיי לס;ומס ספינותרם,ין לנסג"כ ועס;תגו ננסכ"ג לעימגי נו( ניו6 לשועי ליימיצעי

 ינ:צ ::לנ ז'גצ6:יגי42 :ילו בנב:::ג
 לעלכין ייעל וס6 סי6 עילתך ל16 עעסס ~bS דסוע:ס6עיתג6

 לסגומס *קול ב63י ליד עט3,מ לפיקס ,י סלע , וזסס
 כיעוכם לסו יס3יגן ל6 3כיק ליכד וכי לפרנמס ס5ריכיספגייס יקייעי עסוס 6ל6 3סו דחיס קדומה עמוס ל6ו ללוותםפי'
 דכמו3ומ נסרי 3פ' סחט יער יפ*י ופסיי יקי  ער'סמס
 עניים לסו עתלוני ילע6 עגייס נטל עטמכלין 6ין :( ק"ונדף
 :( ל"מ )דף ע7ליקין 3עס 3ס' ד6ער ולע"ב לסו לתיח3יועיכל
 )געגע  עוחר לענוה 7סעיוסר "לע6 לגעוגנ3ו 7טוי סיפרג3י
13o~b סגת נערג גו למקוע מעסוי 3סופל סמס לתינוק 

 3סוסל סמם ד6ער וס6 כלל לעלוס עיוס7 רל* סעסלס73.ל
 7גפיג6 עסוס ל6ו עגי )מיגוק עים 13 לבעוע דמוי 5י13רסל

 ע15ס נגי 7ל16 מיגוקומ (1fiD 7ט"ס עגי נקע עלוסתמעימי
 תסור סו6 5י13ר סל 7ססופר רביון עסוס 6ל6 כללניגסו
olbiכלוס )ס( קורך טס61 לפרנקו ס5י3ור רעל פגי מינוקגקיע לסכי ע7פמ סל6 סוקל כעו עסוי 13 לסטחעם 6מר 
 עעילמייסו 6כמי חזו t.eb יזלקין עלוס ימסעיסי לואל ים6"ג
 13 ותוקע טופל לו סיט כגון פרסומו להו5י6ס גדל סל6וכנון
 עוק5ס עפעס יו"ש 1ab3 6ל6 טוסי ודייגו עליו וענרךל1ל3

P5pl~Dיו"ע *מר 6נל מיכין ועלי סגוכה כל כגין לעטתו 
 עלומו זען וכממעייר ערטומו לסק5ומו סל* 77עמועומרים
 ולקול לע15חו סק5הו 3פלימ ססס זען כל ~י5ימ 13 סיס;סיעמו
 ככ-( ד4 )ס3מ לע"ד Dh~' ולסםליכו ס3נד ען ולסו5י6ולמתירו
 ני' 4מ לי( סומר ס;ימק ולקמר )ע( לנגד הכגיעמירין
 הערילן גוול6 ס6י רככי סרסוח ל37ר *פילו ועומר פידיקיוטה
 דנל טגמן עי 6נל דעמייסו 3חל ד6זלילן ג,רקין עלוסמטעיטי
 לסנוטו לטלי היגו )כ(.סו, גירו לקיים וקריך גדר געטסל3סכ"נ
 6פי5ו למנומס O'hD1 3סכ"נ ננו 36ל יעטס עמיו סיו65ככל
 יהזעגס דע5וה עשי 3ו יסמעס 7ל6 כעס דכ5 )ל( הרסוס5י3ר
 ועיגן ל6 פיסו עולעיח סוק5ס עקה 7ל37ר כיון סרסומל37ל לטרומי 11Db עלוס ד3ר 3ו עטיסחעם 36ל סי6 עילח6ל6ו
 עינין hD'Db1 אפי' 6ל6 עיגי' 7עריפ6שוה

 יהיס טל6 וגלני
 ל7כוותי' דלע5וס 7טרי לגי עכל זס כידון וכ"מ סרטומ737

 טען כס5 גדול ספוס טל גר סל קורו דמין תסוס ו6יקעטני
 סמריס 7לוקקעי כגון קרוטס 3מסעימי בסי' דה, 3כךעם

 עתסעיסי עפי דםעירי ס"מ ונרמיקס5 תפילין מל ומיקותזווומ
 ועזוזומ חסילין ק"מ 3סן לססמעס יגזרו ל6 בכי יפילועמס
 מרען יערכין דכססי6 לסקסים וקין כל6מוגיס יפיסס6ינס
 ו3פ' עיגי' 7מסימ6 6ע"ג עלוה לסגר לכנות עגורס )ע(3גר

 ם : כרן : :%1צ ,1 מףן:ןנס:
 עיק7סעעע );( קרוסי נופי' גיסו 61 עלוס מטעימי חסינל6

 ת ו ה גה
 . ל6ריג 5"ל )3( . סו6 ס"ס )6( . סעוס כר כו ולקנוס 5"5 )מ( - טהמנד3 5"ל )ס( . יוס לי 5"ל)ל(
 5"ל )ח( 2 לעימני' 5"5 ),( . לה 7קעייתו 5"ל )י( . 610 יע"פ יפייכ, לסכיי )ס( - לי קבס 5"ל )י( . סו6 (ע"סגג(
 : ועגורס sff5 )מ( - כעט כ5 5'ל 00 י תיגו 51"5 ס"ס )כ( - סומי *ו סא"ל 6ו וליס 5"ל )י( : לפסל "גל 5"ל 00 .כולס

 2 ינקי* יי6 5של00
)וא0

-------- . - - - -. - - -  - - - - - - - - - - -  - - -- 
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  ברוך ברמהר"מ
olpn13  שלברלין tbbn וסכי ~nDW 

 דק*ער עעי' S'DS סתם
 ועלי ,סור ולסכוני ינלס פרי יזיבוני מלופי :( ב"ו)לף

 6י לחעוס וקין לה קלי קיוסס bnib ק6יטעע36ק7וסמי'
  קדוסס  תסעיסי ועגורס נר 6"כ הו6 ם3ק7וחה י3י סכגחתניח
 תסקר ע"ס עיגי' דפסיח6 ל37רמ15ס לסגות מרי וסיכיניגסו

 קרוסס  ממגייסי מיקרי 7ל6 גלל קםיhb 6 וס6 קדומהמטעימי
bShדלוסקעי בנין מפייס לגיוסו תריך הקרוס רד3ל ככה"ג 

 לחוכו סספריס  סעסיעין ופזוזוס  לתמילין ונרתיק וציתמפריס
nDDDD10וקועפרי דסועמי יזנילי ונורסי6 ופריס6 ספיי  
 הכנסס 3ית 36ל ספריס ועלייסו 3סו דהנחי 3הס וכיש*דתפרי
 13 טורס ספכיגס סייגו ם3קדומס ד3ר לי'רחסיב
S)b1פסרס 3י 

 קורך ולין '( ל"ט )קגס7רין מריי סכינתי
 כנ:( ד4 )סגת לריך סי* %ורס וכי וע*ורומ כגרוסלסק3"ס

 : דניסי4
(rb1 ס"ס סי' יפ95 פד בפיס וי נסכ"י כחסי bSt דנריולסי, זכינו ) : 

 עעוסכן מוח  לליי ש 06 וטטאלת שהסימן
 31, עסכין ,ו סיג 6ר33יחו

 16 סוסו ללוי )ע( ופ7ס  סעעוח לעכו"ג( תלוה יסורי)ח(
 ירע ל6 נין סי' לוי סנניח יהו7' ידע 3ין עסכתו 6וחוכו
 סעור רסוק פמיע6 יסודם י7)נ bS 67י ג"פ . מרין ימיהעם

1S'Dbl06 ול6 מסילס ללוי לו עעוסכן 6100 עתם לו גודע 
  נקידוסין ס*וער דנר"פ a"Dh1 מסע וניקרי ל6 לי'עימור
 6רע6 גס6י עהסך סיס גידל ר3 ג3י פספפ '( כ"עלרף
 ול6 לס נסיח מר hs 6' ידע סוס 7ל6 67ש'ג וכו'לגגוני
 לי' ליסעורי 3עי ד6י סכי לעיער ליכד סכ6 וגו' לס כסיסתר

 פק17;י פיסק ר5וגי 6ין S#h7 כעכו"ם עפני רם6י קינועסכון
 1S'Dh1 תסך לי קמה וסמני )ס( לי גח מסני S"b7 6מרניד
 630 כגון לי' ידע6י

 מעכו""
,Stb )5(  המעות לי  חלוס 

 נס לוי סניה סעסכון לפ7ומ פעמי סעעוח ונקלו  ספסכון  זסעל
 ל,3זס

 לך ילוס ולפר לפנו"ס תסטלס סוS~b 53 6  חפ*
  סעספך פכי לי' סוס לי וחפעידסי עפלוכי ער3וגך ממפרסכרי

 ליריי  bgn רכ3ר היי כעם ראפ כקרי  עילס ,סר ו3*בסררם
 : סיסי' דרוך 3"ר עייר ופלוס . 3ו יטיל %ob ולסיועי לעדות רפאל 36"ן ר3י' וכמב רסע לקרותוועומר
 מ"ר יצירי לסרוייסו דמויי'brs'n אימא ו1יסיבון

1rD'5hס5לתוכי סיסיי יכסס וס"ר  
 כר5' ופפוו5 נשפן סנועה hS31 נס3 ר"מ ררנווס6מלונת, ס5 . לקו 06 סביעס 3לי  כיען 06 פחדי ים D'SDעל
 ס3סליור כ6פני5 ססס וכל סי%ני' סי .( כ"5 )רף רעעס"ס
 .( עי )רף מגית *ח סעונר D~D תלעור*  %רפריר 3CD13Cל6
 דק6תר נעי כיען ע6י 6"ל נעי ס3ופס ל6ו ישקו יער6לו סי4 קוף  י%6ן י"ל פד  וכו'  בספר סוירו 5לל סעפסירג3י

 סל כרס"ר ס3יפס 3ל5 סוי כייסות רסתס עכלל3ם3ופס
 סרוס3ול  6רס:לויר סטולמלדל"זי(נ*פן פ'  וכן עעיסר6פיקסס
 לוער ~Dpn 3על  נקען כו' לוי  וזס כסן זס לוער  סיס%עיס פג:( )יף  ייספין פסרס וכופ' היתיריויכילייחירPUD 6ל* פפע* עדקיסנ כדסר"ת סניפה 3ל* סייגו Y'DI ויכר ליסיס

 פרק6פר סנועס 3ל6 וסייגו נסרי' רעיםכי עכרתילזס
 ססעיכר  כנון עסגי זל*  בקיע  פתלן זוזי וגיסזי 0 ב' )דףר3"% ס4"

 ססז  o7b דיין כך סו6 רעייתן דיורס6 ליסבט רולסקילו
 לזייזכיחי לוער  מדיין  יקען  וכן י פ3ירו )ק( פכורלים3ע
 *( פל ד4  ),ידומין לסיין  עוערין סדיו ס3פלי  %13ן תייגתיולזפ
 ס' ערבר' מכועס 3לי חיילו דססייני' היכ, רכל חייי יסופוד
 ר6ינרת סיכל כל לי' )ך( הסימכת .( ע3 ידף  הרייכיןס3יפח

Srbltn~1DbS  6סע:ף4ןנ:::הייגו , )ם( פיניסנ:כס
 ע7י' 5ק' 3פל7ין סורית לי' רסוס ס3ופס ורלי  ע)פסי' עפיע"כ

 סרי כ3י לי עסיעגיפ דיער סכי דבתר עורר*  וכן ג'-( ד'דעי)3"ת
 כתלתי Db" תרי כני ויל ועסקיגןוכו'

 דכיין פסיס  יפפומ,
 ענרייס* ימיי יס ועוד וכו' -יין נפל (nhllc ל" סוסדסיעני'
 :( ל"5 )י' י נויי 'ס ייפ' '( כ"5  לי4 ד3"פ ספ'עןרעייתי
 33( עריס פליו שין נסומעיו ימסייס פריס  עליו סיםסיפפוו
  סקעפין דכסל 3סד5 דעייסש וסכך רועי* סלים יד עתקתויולש
 פרעחיי דל*  )ג( לי 6יסחנע  עע'1 ד6י ד6פילו ס3יפס3ל5
 ס3ופת 3פי פפי ר3 ריער ילעיג ללוס %סנפינולי'ל*

 ז6"ל 306די' סעוף דעמיק מ6ן ס6י '( ע'6 )יףסרייכין
 לי( sJnDth לי' 7יג6 )6ל, )ג( סרפמי יל6 לי6יסה3ע
 הסוכר )7קחגי )ס( סיכ' כגין OSDS סל6 36ל ליעולס"ת
 כזו סטופר פלינו  סיכן ופור . כלל לי'  עס3פיגן ל6(פטור
 גסנעין ,ו  :( ע"ד ד' לסבופוס  DSDW  In)Db'1 ול6ים3פין
 עמי o'1Dhi עעון ולסרויס לם3ע לו ים D'5D 06 36לוגוטלין
 קתע6 7קמגי עשקיגן נסוסעגי 5פו ועור ס13עס 16חסגתקגט
 ל6י נסניעס 6ל6 עסיען 7ל6 כיון וס6כמר

 ליסנע סו6 קורס,
 י לסמן  וקל - מעול לעיחג' מו"ל ועפי מתריס תעון למרויחכלל
 3ל,  היין רסליפ ס6 כי  לן )ו( 3ריר6 סיפחתן יסוולושי

 : ז ן זס כין ם3יעי 3לי כיהנת לסיוט  סליסות:::
 סי' לי סוס  סגיסס ע7עמ כיררוסו ולסכי 3יניסס מליטימסו, לפי סלים עיקרי הלהכי 3י7ס ססקיר' לצדו סנפל *ליסליסס
 וסיענוסו לסלים סעעון הסלימו לזס %שפין סיס ל6 וזס rs-~%6%ין
 וזס  כך שוער זס פפייסס ל*%ן פצים .( סיר לי' נתקהלס' הויי יטמע וכן  פנססייסו ספי סניניס' כדוריס י%6ר 6סרלכל
 )ז(  כדנרי' סי6 ס6סי' סכחבתי ופס . כיתן סלים  כר,וער
 לעיבור ע5י סניסס ע"פ ob כי העעון תסזיר סל* לנפקרתטיות'
 ע?סילס סורס כהו סו"ל  זיגסי פי על oh כי לי חמויריסל, עתחילס לס יקער 7כיון לי גסיר6 ל6 כע"כ לי ימזירי ולותר3יי
D'D)לנעלס ם,ין ע"ע לס סגחגו כנון וסעף נעעון מלק לו )ס 
 56ל סססקי7 כמגיס ולילך סעח6 עססי6 לי' וסגה 3ורסוח
 דוווכ60 כיון לעירק לי' יסוס :( ל"ו י' )3"ע כריכית כטחי3עס"כ
 חתע6 7"עקייו ולע"נ 6ס77י קפצי גומייסו ד6יגהועילתנו
  לסטז.ר סל" לס 51וס 6ס77י 7קפ7י 76עחייהו וגלי .סכ6כ"ס
 1Wb7 Sb לס* דעי ול6 סניסס פי פל ob כי  %כס יסרלסוס

  ולנעולי גי' לייסיר ויעי ופלוני פלתי גסיי bSbתפרפיני
 לסם  סלכו 16  ספתו כגון ופלוגי פלוגי לטנך לימגייהו 6יחג6"
 תפרפרי Sb פלו"פ דס:ך 53כפייסו *"ל (t'Dh  סיסלעדינת

 . כו' ייי65 מליסימי עחסמי7 י"ל~יו65 )כ( - סיעגי' 5"ל )6( - כסיעני; 5"ל ע)מ( . מא ע"ח)-ם( - 5"גלי .)י( : וט"מ ח3יוח 3סכ"י )ק( . 5"לו6"ל )5( . והכ6סון 5"ל )מ( . עלוי 5"ל .)ע(  - יסודס 5"ל)ס( הות נה
 7סרעמני 5"ל)ג(

 .ע
 : לס 5"ל )ח( ע"עיו' ק"ל 0( -יע"ק לי' גסכ"י)ו( . כו' ול6 ספור סוגל הנקיע 5"ל )ה( . לין *יסמ3ע strtts 6עליגן 5"ל )7(
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בב ברוד נףם"*רם
 ומלוס לחריגי כחפי 7ליסרעי' ונעי 6לו ופלזגי סלזגי רסני6ל6
 זיעכן נפגיסס  ויתועדו סיס עע7יגת פלו"פ יסורו סע6יל6

  כיפין bSb סלו"פ תנך רליסי פר לעירסיי' עלי ל6 5"סלסריסי
 קיי"ל רסן סורר לו ויכסוכ לסריס עדים כפגי לטורפוסוסו
  סטרי 35ד וקער  סטר* לי' דלית סיכ' :("5סי' b"Dp ד'ל3"3
 לי' 7*יס כיון לונימ3ע" ע5י ל6 מערי' )וסכס סדר ו6פי')ט(
 36ל לי7חיי' רל6 נכ( כי לט31חו מכווןלסס7ות, פלו"פ נמני hSh תסרעגי Sh סכי "~sff )י( לחס צ"עסוכר

 ונקי סכ"
 צפני ~bS תפרעיני Sb 6מל ל6 סרי ועור 63סמוקס7ומ66יכ6

 קוניכוון נעורס לסורקה 671י ס"ע 6ער פיס על hih קסתיפלונית
 כרי קרו3י' eb 16" 6ו 36" לגו )מנו ;ס עינון טוענתו6ס

 ען סלקו לו מיתגו לסלוק רולס וס3על גסוחפוח סגינוסגסגס
 3תר 67זליגן 3יח7 לסגיסס tfs bSb יסמינן bS מליוסעעון
bi7D1b,לסת קלו3י' נחכווגו סל6 7עוכס 77עס  DSD~S hSb 
 לס לכתר ונעי עווס 63ס3ס יסים6"כ
 ועתה נעלס לניח 6ני' וגנית עעס סי163 וכליס כקותפירוס
 3מו ססיסנס bSb  כמכוון רלlbSO 6 373ר.ס מנעל זכה7ל6

 עעון נותן 6כי 3סרי6 67ער סכ6 ב"פ -( rffn 7')כמודות
 hSb  כסייס ספי*  זען כל סלי לסת  למכוין דל" יסר לסניכםזס

 : יסד בחספס ,סי'6"כ
 *יס 6פס לססניע ים obוו2וטאלתם )ל( ?2זסי'

 טונף פלוגתם 6יכ6 גרסגס
  סמסגזס רוסס 6רס אין עעעס ל6 לה עס3עיין 7ל6 גל'וכעיני

 נעלס לנין ס3ינס 373ריס 656 סייך bS סעע6 רסקייססולג"ר
 מעזיר וס' -( עו )י' ססולס פ' מלמורק לס עיימיר6ס6

 הלונוס גני :( 5ן )7' גיזונית 6לעגס ומ' :( ער )7'ככתונות
 כעילתה 36ל נעלס עגכ0י 33"י סל6 3ין כנ"ך 3יןעוכרות
 רוכס ספינו דנעלס 3גיסות6 לן ניכפת ל6 6חליגי 03יסייכי
 סטת עי פ, כ67' וסת3זס תתתזס זע* 6י בנ"י קסמוסתמנז0

 ועילערו 36יו כנגהי מעכר כ6' 3נגי'כלק עעסס נכי :( קגעד)דן
 11(י 6נן לקוחות לועלו עד וכי' סי' קטן לוער ממסמס 3גיעליו
 6ל6 ולינויל ליגויליסמינן

 עעע"
 כעלס קים סקכמס עם עמוס

qb1'גכתונחס סעתס סל5 סלט עלוג גגכס r'b מלס מו3 נעל 
 סיכ' לסר"י ס6פרם כמו וגס6מ עוו7ס לוומס ו6פי' עהסגונם

 -( קל"ט )די גוסלין ים פ' סי6 37עיOD 6 על עלוס7לווחס
 וגהי fDDD'b ולי וכו' סוי יורם 16 סיי לוקס קסתו 3גכתיגעל
 ועע7ה סגם"מ קודם לוותם 067 ר"מ 3מס רס3"ס7ססק
 וכן כן bS ppe ראי 7עלוס פקי67 מסוס סוי 7יורסוניסלח
 סריגי סיער עי נפ' ז"ל נ"י עמס ירחק גר' כרוך רב"כמ3
 עליג 3גכחי סעכרס סקסה 67ערי סיכי דכי '( כ"ז נ7'גויל
 מסתיו 67יגסו עסוס מלקוחות עיד עו65 נעלס נעלהגסיי

 מקייצת 65יתת6 סטר 3ל6 )ע( לעיטן לסו מוו דל66:פסי.סו
 "ו 3ייי ספקית fs 16 סלייחני ל6 כמלס 67לו וכיוןל6יגסיני
 כיון 6וחס עמ3יעין ציינו ל6 סקרונך מפסיחי 16 לךסמררתי
 clnhp7 וו6י רכל לס  עסנעיגן ל6 כעי  ססס, לסלט עס לס67ין

 נעלס תמת ססי6 (ען כל 7ק6)נוס( )נעלי )ג( לסטסיעגיגן

 סכי ק6ערס ז6לז עיזי נ6נסז 16 )ך האיתי 6ז ניריהסק7ת ל* 6ער0 3עי* 67י נעינו עתם )ח( לססניעס םל6לענין
 ססת6 ממגרם 16 ססת6לוון עד געלם  תסס לס ממכעיגןל*
 סססקיד ס3סעס וק6עוס נעלי ועסיעגיגן לס עסנעיגן hSנמי
 תחת לסס3יעס סל6 סגיגו ע"פ "ל6 לי תס('יי Sh לס 6)נלני7ס
 סגתסיי3ה זין PPD לו כוסנין 36ל כדסי' 3עיגו )ע(נעלס
 6ס כי לססס"ר סל6 לס 15ס סכך ליכנע 16 פקרנו לסס,ירלו
 לסס,יר תיגס 1ל* )ס( מסנרם 6' ממקלען 06 סגיסס מיעל

 : כ37רי' ססו6 ים3יענס rbלו
 יו65 סלו סכילומ 6ס פס6לתסדככומ ועל ותזקגמי'

 6וענמו עיקל ז6ין 7סיכ*  ג"פכדיינין
 כך לך 6חן וצגי סזיוונ 3וס P1DDn לו 67מר צע"גגס7כ:ות

 נגוזל פ' 67' עס6 ור6י'  יותר 1ל6 טורמו סכי 6ל6 לו 67יןוכך
 וסיתם ס6סירין עשת נורם ססי' כלי .( קע"ו )ז'3תר6

 וכוי סכרו 6ג6 לו 6'ן וסע3ירגי 7יגר טול 'st:ts S~hעענורס
 6ממנ" ' %.ג" פליך חלעו7* 1ה6 ס6ני ס06ורין עני) קערוקין
ona7נח3יתו נ, וס רקתכי SG וכוי דנם סל נכדו 3* וזה יין 
 וסריך סייט ייני דעי לי גוסן ו*תס סלך Dh עגיל 61גי S~blעד
 ענית נורמ מסי סרי תגי* ל6 עי 3ך 6גי עסעס לי'ליעץ

 פ6'גו ל0יכ* דנורס סיכ* גין לסלק 6ין 6לפ6 כויס6סיריס
 6ס ,גל גקס" קיס* עסוס 7נקס ס*חייין ענית וגונם3ורמ
 36ל עמלם סכרו לו גזמן ו0ע3ירגי גמכרך וס דיגל עול לו6ער
 06 כך כל 6חר ע75 ערויש סר.61 ל671י וקרונ )ק( סיכן06
bSסכלו לו סומן )ר( לזעומו ג"ל זה סל גמליסומו עתעתק 

 סיס ען 7גיס 0סולס כילן )ס( מלעו67 תמס לי' כ7עיקיעסלס
S~b1כוורי ellr~ עטלס סכרו לו גותן 67?ן כר' ועיתי  6פת7תי 
 ען ע5ו7מו מתעלס ל671י קרונ מסוף סיס ען זנים חסולה7ניי7 כיעי* סנירו סל 7ו3סכו וע5יל יינו סוסך ססו6 דסמסדמחניי רועי* 6מר עלז כך כל עפקיד ססו6 לורדן סקיו3 )ת( 6ל6עעס
 ולכוד D'O מן ע715חו ממעלס )6( דינר סוס סססוח לכלסיס
 ונער לכדן כ6 וכחסל עעון וכך כך בגעל לו וגדר 6מס63סס לזכי לכ"י סנסתלס "ק7 גמזכן ליד, נ6 עעסס וכנר תלכדל6

 כס63מי וכך כך לי נ7רמ 6מ oa ייעל ס6סס גס D3D1 )ג(מזיווג
 לפי קמיי מסיי ס3ועס 3ל6 ופטרת" לד גזרתי ל6 וססי3סקליך
 עעל6כתו כלוס נס3ילס bS 7'pDk1 סתרי כלוג( גתמ'י3ס ל6זכריו
 וקל היעל )נ( המלימומ 3וה טורח סי' סכי 3ג*ו סלוווורווס

 : סי' 3ר1ר גי' עמיל כגמש וסלוגילצנין
 3'מ מעכו י6י3זעל וששאלתם מ( שטסי'

 לסלק לו וגדללסעעון
 נידי 6ין לקגומ רולס )ס( 6'ן ללוקס 6ער סעורן וגססעורן
n1DWמליס 3יי  לעוינון חכסיסיס לסס6יל לקסתו העוכר וריקם 
 ליי. כמן סלוקם גס סמ5רן סיסלקעד

 כ' לעישון סלים 16תי
ot~lprסכוססעקם מעמקו וליסר כו 'סנר ול" עעיתיו מיתן 

 עיג" קג? 7ל6 )י( 73ין מלוקס וסילק עעותיו עס סיקרן63
 מלוקש 01גס עיגי' למיקני קרין .(ן קש )7' סעקנל גפ"כ7פסיק
 סעעי7 סע~1 סולק bb פטעיכר עיול סמלים ען עיינוןמנע

 ת ו ה נה
 סופג ייחb~ntbn 63 )ש( . פ"ס פי' פ"ח ד"ק עריכי )ל( . סיכי 5"ל )כ( - 607 5"ל )י( . סוכל לו וכומג עסלס 5"לוט(
 מי 3עליכ? עסל"ס לגיס וכן כ"ל . כוי סער bSs לעיופ6 לשו סוו י5" 6גססייסו תפסדו ייגסו מ"כג3ר6

 הו* עיומר ):( .
 י"5 )י( ' סי6 5"ל )ק( ' כוי שיל 6גי S~b ולס 5"ל )5( . ל, cb1 5"ל )ס( . 1ג6ענת 5"ל )פ( . "וחס 5"ל )ס( .זט"ת
 pffg ).ס( 7קיס6'5ס,

 סו"
  קגי81  לו( .  ל'לטטוח  לג( .  טיט 5"ל )3( ' 6פט מ"י 5"ל )6( . סיכי 5"ל )ח( : 53ייך 51"ל

 2 טון 45ל )1(, ' 6כ" 5"5 )י"4 ן נמשלון חאלס נ' שי' עטן ו4טעוגיג40 וכשעת י"ס כ(" ת"ס נ"ע עררכי . נ"5ת"
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 ברוך ברמהרם
 3עעע7 6על שלנון ת31ע פ)זני לעוכל ו5ער  פדיםהסליס
 קכין מוס ס' ונפ סלו סו6 ה7ין ען כי )ו מן ע7יס )מגימלסמן
 לDb 6 עעכסיו ס,יכה לו סעמרו געסיכס 6כן ססו3 כ"דול6
 רכל ק:י ו)6 סיbN~pb1 6 7ען עסינותי' (sff סע5רןיסלק
 ו6ע"ג ססונ נג"7 עיגי' קגו % ס" ליקני סיכ' ו6"כ קגי 67bSי
 )6סר 67י ס61 עעגסיו קנין כל 607 קגי ל6 עעכמיו1"על
 מעמ" נהסי* וס6 קכי סיכיוטן

 סקקיגן a~b1 למלי' ק71ר6 ה7ר

 כ"ז ז' )סס :נר6סס31יוססו6
-bSb1ip 

 וניניי:6?ד 57י'ל
 סוג6 ו6"ר bnb ונ6 61יתנים וכוותי' ליגינון יועיןחלמין
 ל6 6י "וור h:h נתן מל* 03מס סס פי' ר"י וכוומי'נסלין
 וסו67ת סן q,~r וססרי נעלין סוכיותי )נו7ס 6גי rb נ;(6תיג6
 לי7 16 לי7ו 6ו לסגירו 7נר  סגוחן Sab .7וגי ע7יס כק'גגר'7
 ק:ו tDb' קגי bS לי )ס( סגסו כך 6עמס ל6 "ס ו6עלס)ים
 וס" סמינ גג"7 קגו % "יעיגי'

 )ו' גסך "יזסו גפ' 7"ער
 ו6ס"ס סי6 6קעכת6 67י וכו' סלווסו -(ס"ו

 קני"
 נ"ומל

 סו" ר6י' )6ו קגין גל*טעכסיו
 רווי6 ל6 ע"כ hn~npb 7ססי6

 "ער גסען 7לנ עסעע 7המס לן יתיקמי hn~npbלמ5ל
 ע:יומי יגסס bnSb גמגיועי י"סדלי' עד קגי6 דתסעכת6עעיקר6
 לב 6ער )סס(  ג7ריס ו' וכס' קגי6 7ל6 נסמן6"ר
 bnib יוסי כל' י(נגס 6ין 6נוס ני ינם "ערנסמן
 כפ' פליך היכי ל*י סקמס וע71 6על 6נוס  3י דכרו רגו7גכס
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 י5* ו5מל 7נליס 3ת גו)ור הו6ת סעלונס נעקק ורגליסי7יס
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  תרי כגי עלך  עהיען '%י יני ופפרס %סל 3פרוילסס
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 7ר3)ן 7סכתונה כח3 "סר מיסו ססהילמות כ37לי סכתךסלי
 ר"מ י' ר'  ל:תו3ופ  סתוט' עליו נמלקו3וס

  יער(וטנירי
 כסו

רכסינס
  ססיילתות כרנרי יוכיח נעי  ונירוסלעי  דיוריימי

 סס עמוס וס'ו5*וס מעריר ס' 7כתונוח 3ירוסלו:י סתם7גר'
 ועיר" ר' דירס פרגון ספרא ):ן גק3 )5( ונסו וכו'רע

 6מר
 ר' )ונ(:קנס

 מיל"
  כלויתס לס ע3י7 0יל6 ר' :קנס ל" "מר

 מייגע ר'  גסן עטלמ  לשן כר, גי ור' bb'b ירי:( יסקר'
 גכתו3ה סל6 יושבות מכעיס ס6ננר1 גסים 1eb )ק( ג)נלי6ל3ן

 "ל4 ס5 כחונם 36יי "ל6 תוספת bS1 ע,תיס bS1 עגהל"
 ע1736ת )ע( ע5 סעו3רוח (o~c כן חייך ר' וחגי ונפחיתדיגל
 כיעול ניתם  נתוך יוק, רוכל בקידר חונרומ *ותס ר"ו עדכו'

 ~rCD" TDh עד ת5, סונר כיעור )ניעתס ע"נ לוק מ65ס57ר
 וביער ייס* ל' קנני' עו3רhnh 6 פיס על סיו נומן קותוסרקו
 7סכל גר' כיעור עדי ס" 6ל1 זס ונג17ן כמוכס 3ליחיפיק
 עכוער 737 סרקו עך'ס ים )פ(וכן ל3גםגס "סורס ססית'מוין
 רגם 1D~b )5( ל6 וראי כס6 חיסיס י"3 לגרוף כן כעוויפרס

~hrpinכיון 
 6יסתסי "ים10סי מעריגן ל* כיעול עירי ד6';"

 3,ס b)b "Db "מת 33ת מכיעור מרשו עריס "'ן "סו6ף
 סלו"ס *סר סלוו6ס :( ל' ד' )קנהירין קיי"ל ס6 ה6' מביל, ס6' דס,י דכיעור הע"ג לעי 6סמ ככת 7חזי כננ16 זס6מר
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*, "ו עקרךכיו "סר לו 63( ס"ער 6ו סזיגחס "סתו "מסר6ס

 ת וה
 * 5וי שטוס יסוד המס רגקיט וס6 5"ל )נ( - 6חר 5"ל )3( . כון כקלו ליסר רנליס סע6 עכוער י3ל פי*1 5"ל)6(

)%Sw5 כו' 6יע* ושיסכית 51"ל ט"מ )ס( . סס עיי, 3ת' וע" כו' דקתני 1ס* ת5" נגיס לס ים "פי' סכי דקי - 
 4 סקמידו )% 5"ל )כ( . ססכתו3ס 5"5 )י( - לו3סמ וסי" 5"ל )ט( ' ונכנסו 5"ל )ח( . 3ח5ר 5"ל )ז( ' 7כ7י 5"ל)ו(

 5"ל )ג( . וע"ק *יל6 ר' נסכ"י )ע( - 3ירוטלעי מ5סניגו כעו וסגסחי . פתרך לי' ולית ' סרח עשועכסכעו שקיט(
 . "כסר 5"ל )5( - סיס זכיון 5"ל )ע( : 7מ 5של )ע( - סס עייעוגי 3מ' 3ירוסלוני סגיר' ועיי וע"ס 3ירוסלוני נס כ"ס)"( סיל"

 עלי' עסיען "י 5"ל )ח( ' כוי ס;יסס רשו בסי' 5"ל"וער )ס( . כו' 5"ל )ר( . כס67 יי63 5"ל)ק(
 - : סו* וע"ס לסבסד אסק"י)6(

---- - - ------- ------- ---- --- -- --- 
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 ברוך בומע"מ
 ויגחס מזימתו פליסס דעתו לפעיך ע6עיגס טס61 עקלוניה%ן
 !ס לזכר דעתו ומעך Sthln 6סס מסיתה 3ין 6יס סהו36ין

 וימן עליי ל63 לו 61סור לסו5י6ס מ"ב סו6 סרי "עםמהוי
 סיהיו ער לכסשידס כס לס )3(  יין ופכתונס פ"כלכמונס
 יסלם  )נ( כסו3הס  לגבוח נפסס כיעורפיס עדי ין זגומפוי

 רפוס וכסגה ספכופר ד3ר על ספפיד סכסר ספרלסכמים
 סער ר3ר על סורמס ים 5'( )סל' רכפו3ות 3p~Dירופלתי
 לר3רי' עקונלס hSnnb כמכס ולי עכוער דגר עלספפיד
 ככסי *3ל סחוססות 6ם וגס ספפירס כסו3מס גס rbלסיפך
  עסלס bs לד( 3עינייסו ייתכייסו 5י מלוב ונכסי ערולל5ן
 ורסיי לקייעס  לידס לו 91ph רעילס* (bSS עירי 3עללס
 לס לזרוק נסרס פעלי לי 6י ו6פי' כע"כ )ק( לס לזווקסוף
  כעמכינתס ספסיכס bS1  סבסיס  ויוקרוכל  יסרם 5יס6 רסקיסנט
 ~SISb כפלס לעס פיס 6ח לם"ול וים תעלווגס 13עמומ31גומ
b)Dססי6 לס ר סלוע *מ ונירמס רמס ח ולעס עעו3רת סייתס 

 37י כל על ונדריסס 3סקירס ולדרום 11DS נוס וכיו65עעו3למ
 ג3לס 53י ועיוסרמ עקונלמ  bSnnb ימכו )ו( ל6 וטס7371
 עגכסד ל3ר כתו3חס גס ספסי7ס rh סס6לוס פס כל עלועיקול
 עקיר סקוס וס נעינייסווסי' י"ימכייסו עלוג ו;'ככ,י נדזל65ן

 - מיס' צרוך3ר'

 ר%דריז כברכברזה
 סקוס 6סי מרע עעסס על סלו5יכ( רנומינו לפכי גע3ולגסנו
 ע*תס מסלך סרס קמחו SD 51עק יוליכו י5סק כ6 6סרלפגינו
 לכיתו ולסנייך ולפרוףטרף לסרויס לעיסקיים 63רל ל"*כסנמ
 מכי' געקוס לו סוגר 6סל עז 6לי' מזי 631 דיק;וחומרסס
 לעלכוחו וסול וילעס ל1;וגיס הכרי סי6 וסוס דיגמה סיפחומס
 1h)a *סמו יח וע65 לפלט ל"3 גמגת "כ גירס לסגינוד63
 ול7לוס למור נטפלנו סעידכו.ע67טל וכיעל לפנינו כמסוןוסו6

 וס61 עליקה סוימת נעלי ולערס פיס "ס ום6לגו ס7נרולסקור
 ילרס וסיף 63רר מעגה טסלכתי לכל יצוע כ6סר לסו"ע6ער
 סיפיוו ופיו  סילסייל ר' יסונס נבי 6ל סלסלו וסגהנ76ר
 שעזר ססולידה השרם ע"פ וספידו  כן פסו  וסכס מסרס פישל
 ויליט ימם סלו  ססוספס כי פעלתי% ר' סל הכסגוכיפר

 6מר ער וגס סמ'עחן העכירין ג6עכיס עריס פי SDוקייתגוס
 עעס וסמקו otrpit ליקים גויס וע65 04  לעין יפייסס5ר ל"י מכש  סבופופ כליל 5"מתק7 כ~1 ממרס ע"פ לפ;';ומניד

 סכ6ומווען כך ום'עלגו סכמם כתיך וס;יסס וסי3קוסונופפוס
 סגת גסוריס עתה 16חה סי6ו' סעיפו olb 3;י ונסכספבלס

 סרעס ססעועס obit נערס ו6מ נס וקף נכהן k~b5to גיטןל"3
 סמחועיס וגן שגיס לפגי מלס סל 6כי' נnbla 6 תעירלמוך
 לנוגדה כחו לסרוג עותי 06 לו לסורות 3גו לעלוך ונ6לעטם
 6ממ 3מ לגז וקעי לעס לו 61עיגו כנסן ולספניפס מעולסען
 עסתה יותר ים כי סנו'ס מן ונעזר ויל7ס לוגוג'ס וסרס ליים

 ועסורקעת נעורס זוקס וסל לכסוי יכול 61זי עענס נעלהססלך

 לערכו רעם לתרכומ טח65 יל6 ועגי טעעזר וסרנם 3תויל7ס
 עולמס כסולני לגו 6ער 6סר נעגין לעסות תוכל hSוכי
 פסיגו , סל6 סדרר וסוף מגויס גין לילך 5גו )0 ענזעמסי6

ד עו ערר, ל,1,%י *ין ע"ז 6מר "רלף 36ל .( ע"ג 7' 3סנס7רין כבתגן לולמתיר
 'Shl גר' זלס"ס.6פריס 'Sb'D בר' 1rD'5h . ס7רסן 6לעור ס"ל3ן

D~aD: ר' סרג 6מ 5רק כסן *גינדור ס"ל )ע( ס6ל 1ה 6ת 
 :סייס

 7' )מנחומ 67עי ה6 עלי 36" שאלני שיאסי'
)-'rapניליל אפי' סוטר הנוי גילנול 

 עייוח ז6צל 601 גוי עיסמ י1ק6 16 פטור ימר6לעיוות
 עכו"ם )כ( ומכו6מ סו6יל עכו"ם כיגון ול* דינתןוק6ער יו"ל:י מל17 5ב~, ועסעע גוי רינון ול6 רננך ו7רסיגן ספעסר ען סוערנוי

 עירום ו0906 סיי3מ געי :סוקל ))(  ס3וים 3עעסרסי'3ת
 סעכו'ס נלנול געי וכן פוסל ימל6ל 3מ613מ ס"ס מופרסעכו"ס
 פפוריס ימיו סלנו עיסימ כל ttDS1 יסרבל כעיקס Db"ימסור
 וגעגסומ nlp'D ענלגלין וסנויומ סעכו"ס טסיי ססלסען
 כיקין נעלי עמוס גזירם 6ער ימעע*ל לכ' ח"ז_:()ר4

 טותן ופוטליס סעכו"ס ען )ונ( עימתם עקניס מסיוועעלסיס
 ידט~bS1 6 יכו"ס np'D דוקט עסעע זס ולמי סמלהען

S~2Dעמלסיס סי' ומ"ר סעכו"ס עעירום סג6 ע6י "Db7 
 : סוטר סיס ל" לעכו"םסקנס

 6ינס )ג( יסלסל 3עיקס סעכו"ס יניגיי ~sffימטןבתי
 נכלי .( ע"ס )פ"נ חלה צעקי נמגןמסולם

 )ס( לו נסנס ססלס ען סעורם לעסומ לימר6ל עימססכמן
 7סנר6 עועיל 1Yb יסרבל דגילגול bnib פטורהעסגילנלס

 *וכלין י( bffn פ"נ נסלם החס כ67' עעסר גער ינלגולסו*
 מל סטיתה זען כל עסעע 3סיעיס סמנלנל ער סעיפה עןעלקי
 קרינן )ס( 7עכו"ס 7םליחו )ע( נילג1ל עועיל סיגועכו"ס
 ממגלגל 3סר לזליכן 1ל6 עגו"ס עיסמ 1ל6 עריסיתיגס3י'
bSbהילכי עווי  תכסיס  7גוירת מעיסה נהר  

ob  סל סעיסס 
 פירומ  דסיר  ותקן 3סלס סייגם ענו"ס 6ותס ננבל 6עי'יכל"ל
 רבן hS1 דרסינן bS1 פכו"ס גון ר ול6 עדכנך כנפקספכו"ס
 לקסו וסוב יסרבל וגירסו 05  עכו"ס  דגן e)h 'tDbפכו"ס
 ר4 )ד3כורוס p~D כן5פר 3פפסר חייךיסרבל

~ff, 
 י"ר .(

Sb1WDינן עתורמיס טנליס סלוקם חגיכן ר'  *פר  גסן 3ר 
 ערסי;סו 6י ע6ן 7ערסי)סו ופריך סלו rc1 עעמיןסעכו"ס
 6ער 7יגיגךעכו"ס

 לסעג"
 7טרהי:סו bSb עכו"ס דיגי! 1ל6

ib1C'סירוס רגבי טעת6 ומיינו וגו' עכו"ס  ברפוס ihs קיער 
 : פכו"סדיגון ול* ריבתך סיף סכמו3 ונ,ירס סלו  מסרבן עי ול*  יבך ריי3ל(

,לוי  ות ה גה
  נט י"ל לס( . כו' לי כפיניסו לימ.ייסו ולי לס סקוס 5"ל לד( . וכ"ססס כוי לסכסיס סי5 יכולס 5"ל  )ב( . לו 5"ל)נ(
 ע"נ וקי' וסתסיכ סס61ליס גלסעו סע"6 שי' על כי ס61 ע"ס מולי )ע( - תמסו קומו 5"ל )ח( . ל" 5"ל )ז( . ממן 5"ל)0
 י 5"ליסר%ל )כ( . 5"לתנייס לל . סייס לר' 05hDShD nfr סו, ו5וליבס  3עפמפות וכע"ס כ36יו  )נעסר"ססו6

 יסר5ל רפיפת גקילור זס ספ3ו6רדין ~rff סי' זרפיס DS' דסייכי ייי' 3סגהחז עי' לו( .  5"ללסגויס )י( . גיי3ל(5"ל
 % כוי ול* *5לו ד*ידבו "ל* 5"ל *ולי)5( כוי-  סו*וקריגו3י'  לס( . יסר*ל סל 5"ל )פ( 5"לכוי. )ס(  סנל"3. 7תגסוחס;"ל. עססי6 וכהנ"ס-סס כו' יכרירס:ינחטגלגלס
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בר ברור ברמהר"מ
 י6יחי מימיי יעקל סי' יתיייעי אלופי שיכסי'

 סל6 עעונלת 3סעס על7נכיך
 מעכר וגסעס SSD מיללי סרוכים עעגיי יסורי טקגסניכרס
 05 מן מלס ססנסמס סליגיח חכ*גויס S~b oh לוסעכו"ס
 ול6 נמיות לס *חן מיסורי וגחר5ס סנויס 163:ס וסוגלספוחה
 ריסע6 לפום יסר*ל נייח מילרש עד תעומ לסני*סק?יקס

 65ן גכגפי לסעק3ל לססי6 לרעות סכחנחי כעו וריינרי
 ד4 )פכורות ס3כילג rw ספורים ךול17ת סעכו"ס ען3ר(ל
 ים יייקי כי 6בל כיעכע עכו"ם יד 5" 7סוס וגסוס .(פ"1
 1S'cb )ק( רס6 ננכירס גועססמיינת דעתי וכן ספרםנס
 להליל יכולין סיו סל6 סליכ,טיס 3'7 גתיי*סו סגעליסוריי
 גי6וס יסי6ל וק:יי' ממריי גרופיס סיו דל6 )ר( וירעווריו
 וכיחנ' סלו ססו6 סנסל ויון העכו"ם )ס( ינן כלליל רסוחוסיגיי
 ועעד 3ע7כר עסלכמ ססיקס סיירם קטו:( שיף 3תל6 סניוליפ'

 סנעליס מקין סיכ" וסליל 6מד ועצר וערטול נייםהליס
 6תר 7ל6 סיכ' Db1" לעלעו סליל זס סרי כלל לסליליכולים
 ים יפחס ערול 65ן )כסי לעקכל דעי ול6 ע5יל 6גילעלעי
 וחי ונעי עכו"ס 6מי ו6י מעיר )ח( כל על מענודלעכו"ם
 לס מסיח לנכעס עסכח bS ו6י ל3סעס לס חפ,ס לי' יסיגול6
 תמם מענוי ען נמי'"ם ול6 63ת5ע עכו"ס יד לי' וסוילולד
os~t"bb )4( ליד ידעי רל5 סנעליס גת'י*סו :נר סתם 
 67יי,מ וכיון לob 16 לסרוח o~s יסגו ו6ס הככעס מניעתי

 טיסר6ל רגתר5ס הע"ג רסוח וסיגוי גילום יסל6ל קגייסוכגל
 כסף ו3ל, עסיכס 3ל6 קני ל6 געלנה נ7'3יר לו ליחןלסדומי
 ds סעכו"0 כס מסמס נרגל 65ן גכקי לעקנל 7ל76עיועור

 לו לימן קליך מיסל,ל עעסס עימקה ימלמל וכס פעססעיחקר
 ימר6ל ניד סי6 וקגוי' פוי 6ימכ6 סכ, "גל נ6ונ5ע עכו"סיד ספיי עיקרי לי' גזלקי' יל6 כעה וכל ttp,)ps לעכו"סתעוב
 )נ( ערים6 דוני יסיע ו"' דעי לתית3 7נעי ס61 1עכ1"0כ3ר

 יסליל 3לסית קקי יכי ק"מ* יסי6ל 3רסימ שעיקרך ל"דקונין
 : סיסיי נר'.3רה. צייר ומלוס 'מיינת

 טרור תמ3ילד סמון ספן 6יקיס משחך )3( וטיבסי'
 מסי'  טקס  3סרריך  יקרר ופי .3פפקיס יסרר ועי עדברירימר (SD ל6 וקוריך סווגיך עלולוי

 ס פס פ"ר תיריך פוי יכ:4 ולי יולך בסוסך חרפ  סעריךפל
 ל6 מלפירו 6ל סודו נלה ידו פל  מושען  פירו 6ת סקלמדוגי
  מעיצומי,  לפגיך שייין 6תו סיס? גריתי יישימו מסויפז3
  יר,יגן  סיפין סויים עריס יס 06  טמפון  6ורוס פלריר
 לו  60'ן וסודת יסותו נס סספסיר נ"ל rh סנס סיסות לו)ר(
 Qnh1 עס6 לס3י6 לי וים ימונו גח לו מעמל 6ך  )ס(יסוג
 סוי לאלתר  רפירי 5י* לי' רלי 6י :( לס )ר' סזקתס3סיספ'

 5י, דירע6 לערי' לוקם לי' דיסיג פריס יס 05 וסר"סחזקה
 יסיכ ומדידיי ללוקם מ.רות ס*כילח גחכלר לנימו לסוליכסרפירי
 לז(  זס כנידון ס'נ ( פיון )חורת )1( ענגו עקנל סי'ל6 יפרפי  סל ססקרקע hntb י6ס עמוס ועעס עכ"ל לעוכרלי'

 לס6 דעי ול, להחירלו עפנו tp3D סי' ייסיבל6 לו סי'ואס
 )טל6 :( ל' )י' עינגה )מ( ענין "'גם ע3י7 החסרקתי
 לכל גיסלס וננס ויל דצ"ל צ"ע סקרקעומ( כל על עודיחרעס
 כל על פור יתרפס סל6 עיגי' )י(  דז3ין 6יגם ענידמקרקע
 כסיקלס רל"ס שוגן תנילן  רזנין איכם פייר ל6 6גלסקרקפ
 יסויר ול, 3פיתר ויסזיק  3פפגתו סלם ימזיק פסכנ:יו פיעיר3ר
 כרי 6חר  נפלין מס פי' מעוקל סר3י' ולש"פ מסיר 6חלי
 טוען קעו לכלכו רחוצן ס%  פקוסו6"ת 3כן פליי לפרת'ר"ט

 מסרי יסונו כס 15 טתמל צוער סו6 ע"ע וי"ל תקמוסק:הו
 וים סעס עוד לסוג פיך ודיגי 6מר יםוכ לו ים סא"לטוען
 מתרס DPSS מסערן מופו ססוכיח לסרי עחילה לטין סיסנלסון
 לך מייד 6גי לסתעון 6ער רצונן 06 ודווור 6גי מפתונ7ולס
 עומל סעעון 6ין ס6סי' לי מיינ *יכך 3וד6י קוער וסתעוןתגס
 ים פי הראפר ורפקתי לו טוייב יורפ פ5פו  סר5ו3ן  )י(לו

 ויינך קתתר י3נת' שיין יעי 6סי זס '( קלס לר,נוחלין
  עעקוס :כסיס לו יכלו bnth bt'D סוס 1hS 'Db קיפר ושיפשי
 ~blk 6מי לטעעון שינן 67ער bnSb )"Dh עעו קמיו ירטו,מר
 לקוכן לו ל6.ימן קסיו ציני צוער וסעעון עעי ליטל לךוים
 יכסגניו דכ?ון 3סעיח עמילס סוי ול6 לו עמל כקלו רמויכלוס
 השת עם )ע( וליקיק לב ליחן לו סי' 6"כ לך מייד 6גיקוער
 6ער hih לן עמס ל6  וסין סכגניועס

 לי מיינ  יינך 3ור6י'
 עסילס  לסיס לו יפר hst יעאפ hnSh סלס לל3 תמללו6"כ
  נכידון כ"מ לו תמל נודפי 6יריגן תילתי רפוכס6 סיביכלל
 כדפירסלו סיפו מסולית ופיו טלי StDW~,  למין סזס  ולסין סיסזס
 תייריי לס( רע6 יסיע יסונו סספסיד פלוי ל:( פכחותופס
bir,לסכגיס לרשייו רסיס  למן  6ר  סינתז ית גירם ל6 ססי 
 גתן Db ו6פי' לסולים רמות לו יתן ול6 פסן b7~D עי5ת
 Dp'3D פתית ,% טפפין k~rS גירסי ל6 טסמר  כיון b'5'oSרסיס
 סספסידו ותר 3דנורו לספסידו הישגו כל 1bS נכס פל רקונןלוחו

 ם5ל"כ ייסודו כס לו סימזיר סייגו יו יסלם ספי ידי פלנדיכורו
 כרי  עופי ר3ר לסר  ימן כי עפסיר לפגייס סיי טלקיתל5

 יעי הפלתו יער  סמר 06 עיסו ם3פירו ספלייכז כללגרס
 יסוי רעלכוח6 חריגי עליו לעכב יכיל מרקונן לך פורינ6וריי כסי רקוען 3רפוח 6ל6 סז6ת כפיר ירור יסודי ~olaספן
1Sb1דעי ולש עיפתי %6 63ל5י ירור % יסורי סיס יפר 

 טלסס כקרקפות ססזיק וסטר י3תיסס פפיריס' סורסוליסודים
  ל3פליס לסחז.ר פריך ר"י מפסה ססר  ין ויגיס יסרבלונ*
  סינ~נזילס תילת* דס6י סער סייגו רסהס ססה:ו פסונויל

 ו36ות טיניתיו זירם סבכנו סרסו 16 כיתו לזס סנזןדתלכוס6
 מהול לחי ססר סל ספיר סכ6 5גל עעולס סיו 6םר6נומיו
Ttpלעכנ יכול לפייו סוס סלעו ולחי רסיח גוחן 
 לעיפר סייך ל6 3סס לפ( סרנל דריספ 6פי'פליו

 ססל 06 וססס6 ופילס יומו לגרם סל6 ססר פן סיסוניס קנס טרפון סל ד6ביו  וגיהץ -(  בג )י' ליורםסועג'ן
 לי'ליורס פעגיגן ל6 סכילה 7ל6 מילח6 יכל )פ( סי6סכילה רלי מילחי וריי דס6 רפלכות6 נזילת הו"ל לסוליתונ6

כעו
 ת ו ה בה

 רמי5,כו  נ6פ5עימו ססר רק נסל"וות תתר"6 ו3סי' . רשסיחס ק"1 ס" שרוכות )ג( י ולשיירי לי'  דיזנין סו6 5"ל)ב( - סכ6 ל"ל )6( י סנספוס 5"ל)ס( י ל"לסנייס )ם( . י"ייי6 3י( . סי6 פ"ס)ע(
 . 5ולור6ו3ן )י( 5"לייניי. )פ( . לעסוק יס וסטיר כוי 67"ל ס"ע ייכי' 5"ליזלן )ס( . 06 5"ל )ז( .יייו נסולח כ"ל )0 - 16 5"ל )ס( . למתיר 5"5 )ד( . ר6סימס מקי"ט סי' פ"נ נ"3 פררכי - מתיו ו' סי' קלרומ . תל"סישי'
 5"ל )ע( - 7עלכות6 5"ל נס( י לי 5"ל )ן( - 06 5"ל )ע( - 6סיגוסו6 לקו הדעכי 5"ל )ל( - 5"5מפור)כ(

 : וכל גי5 )ס( .וגרי

- .- - - --- - - - -
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 ברוך כרמהר"מ
 י"ס :()חום' ע' )ד' ס3ימ 6ת התוכר גמלהי ר"י שהוכיתלתו
 )ד, סנת'ס מזהת פ' עדאור ר6" לס3י6 לו 6ין 36ל -(ע6ן
 דתטוורי נ6מ, כרעות, )ח( 7רוי6 עעו673 )5( :(כ"ז
 ריס'נ 6יס 3ס ור,מזיק טסק6 יהמו ל6 גופייהו 67יגסו)ר(

 לסמעון 1ל6 לסר ההע לתת :חלקה ראינן געי ס% וכו,טקק6
 ס3עליס 06 אפי' 3עסק6 מי'3 מקרקע מסמס דעי hS 671ירס6

 דר כם6(גו מייד תיגו ומסיס נולגולה כסף 6נל נסססולכיס
 מקוס 3כל לסחמ'ינ תכ71גי" שיגס סיסו7יס וגס הסרממם
 אוחו )ס( ל61ין 6ל6 מכו7ניס ססס גייס סיס געו עסשסרס
 ענד עתכרמ יעכרו hst ע:כסיכס מיררו סורין נגי' מןכקלו
 כן י"ל ר6ייס 3ל6 תירי נ"י ספק וכן גוסגח סעלכומוכן
 ספירת לידי h3S טירלל *רעי  סכס3 יעם לעיל. טכת'כעי
 ייני 6מד ס' ספי:וח נ3י כ67ער רקונן ספגי טבעוןוירסס rs~ זס סכר ויעלו 3יניסס פסרס הטל נימי ימיו 06דתיס
 טמו3סו ועוד וכו' עעוגס ס6יגס תדמה ל"3:( )7'תעונומ
 טלוקמיס כקסילוח ראימי ר13ת וסעעיס מקולקלות ועעסיוסו6

 tptnbi י6ליס דער 7יג6 3י כ"מ עועע ד3ר עכורס"ט31
 סטעס לירך לפי סכל גדר לגער סעססט 7373 ועתךעעוכ6
 ס37ר ססגימו )ה( סגיסס 6ת לכוץ נעיי וע31 סרעס תיולןסל6
 הסייס ואיי לעיניך הטור תעמס 161 לפסרה סן לפיז הןעליך
 לנ5מ יגיל חורתי ומלוס תורי ומליס . סחעטס עם לכללחליך

 . סיח, ברוך 3"ר עקיר עסרתוכנפט
 יימס יעי יסיח עסיסיי יעי צייה יטסס ברכותשיר

 ~ols עי 3, 6גכי ומי ?ורם כתוהוועי
 יושרות לדיעימ הו5רכמ ול6 לי 6דס 3יגמ 1ל6 עיים3ער

 ומשורות קלות ל63ר לגנורומ הגיח ואמה מחסירותומווכוח
 'סורה כי )6( כעיני סיי' 6מ 6סי3 ו3ק5לה מררניועגיוחך
DeDסיסים ער סערניס 6ת לפעיר לו סי' ל6 כי לםלס ומייני 
 ו6פי' לסיערס ולוי סעעון כעלות )נ( נכרור לוגודע
  *לס3 וכ"מ :(  ק"י 7' לב"ק גזתכיגן ל6צייקני
q"trnו6ע"ג -( כ"ז ד' )סם וע' מוגג 3ין לעולס עועד והדס 
 ל, r"1D והסחטן )ד( לםלמחן ג7ןו יער3ומ)נ(

 פע2
 6ת

 הפם7 למסרו גורס סיסר6ל וכיון נתכער כתוף סעכו"ס)גד
 ל, סססליסי )ה( כיון פעילין עלכיס 6ין הדין מעןהע"פ
DIDDען סל6 ה,פ,' סזיק6 3רי )נכו"ס 3י7י 7כל מיינ  לס"ס 
 לסמ,יר 5" )1( טסו* 61ע"ס - לענין וקנ עעסור ולליסהלין

 מלס ס35יו כן נעו וידע 36יו יעקנ סל כת3 ע"פמערכון
 סל6 "לעת" לצמוקי 3עי 6י )ז( סערגון לסגריר כנרלסס

 ולוי טעעון ים" סל* ציי qt~rn נכתם טערניס 6הלפטור
 סעלניט 6מ טפסרו )מ( 3סשס ו"" ועגכן תס6ןעקורמיס

 ולוי טעעון יסמוילו hS עדתן16
 6ין 16 סוס העליית )ט('

 )כ(ליסו7ה לי הער%3ים 6ת פערו )י(סע06
 סמונ יעי כל 1לw~b 6 טישוווו עם כפי סמור כללםלס
 יםלס חס זה מוג עלול ליחן רולס 76ס סי' כתם 6ot~nibל6
 63יט 6)1 עעי7ין .( נ' )ד' ההכית פיק כי6' יותר1ל6
 ובוז וועע'ן ונע165 כחומס לה גמז ול6 קסמו ,ח מגירםפלוגי

 גח6לעלס 6ס זו סל וכחוכתם לימן פיס לולס כתה 6ונודיןעד
 כמ"ג פיסי גהי וקת:י כעלס ילסי:ס עתס ו6ס :חגלסס16

 למכירו ממייכ פלוגי 3,'ם 6:ו)ועי7יס
 6ל"

 ענמלימן כל זוז
 כמס 6יתרין טויס י' עי תכין 6והר וסו6 י"ס ל' ושדעכבן
 מ"ג 6עייגן 6לע6 י)י' ויו 6ל4 רירו טרדיי ליחן לולס*דם

 טגנו )ל( בע"פ סמול סל סוו'ו כל יסו7ס והסלם6ה7י:ן
 5סיות 36יו סרעס לע( חמילה מיי סערניס 6ת פעלבניו
 תסבי תסתלס ת,6י ל6יטתלווגי יליכ6 סי% וכל תפט,עהפעיל
 7סלכס סויק6 :ולי עניי וכb~trn 6 כזלי עניד יס6יכיון
 7ל'גסן לבור טגפל סיי גני '( ג"ג )דף מפרס דפ' :חןכר'
 יפר לי :מן דר'  לעיער וליכין ן7'ג6 לעועק6 עמית סו76ייג6
hSiטכפתי' 33ירך מוזיי 6:* דייר פפס פסיס  נור ג3י* 
 כד5י' )נ( תיסמלית:* סטור הועל  ל*יטתלומץ רלית*ופקי
  לדפול*ן( לס( סתם כדפר"י יס6 ( י"ג לדף ד3"קפ"ס

 ffb( 'יףו'ו'2ן%~עע%עעןןנ'ב'3'מ

bnte33ירך6טכמה" 7חור6י 
' ossn פי' יקית תם הכל 

 ענר סויק6 דליכ6 סכ6 )ס( 36ל סטור תרעלל6יסחלותי
1bS~hlb,~ 6כע וכו' ל6יטלועי %7כ6 סיכך כל 6תריגן עעע 
 סייק6 )5( ומד מר כל זס 3גייון יעי וסכל וסירבטול
 0" סערניס 6ת פוסל מסי' תסס ד,יזהעניי
 61מס . לעיל כ7פ' מכער כח61 הניקו דגרי סמ31עקלקל
 גר' תקיר נ37ס 6וס3ך כגפם ולמפלס לסס עעלסמעלס

 : סימןצרוך
 עגינו 161על k~SDn 3ט1תע עזינוליכ, 3ם3מי 3מעגימ6 יי"ינ סיי ש"נ כתוב שטוסי'
 מעיטים ד3נרכס סי6 דמוני ונ"ל ינוי לסוזי עור בלקיסיף
 3הדיbn~b 6 והכי כסריס 31רכח והייים ר5ה וטיל עגיגוליעל
 ללופף (Sb1 3ין רס"ן ומסקג, 3'רוסלעי )ק( הסמל מסלםפ'

.' 

לפי
 ת ו ה גה

)" סי6 וט"מ רעומ6 7סז6 3סכ"י )ק( . 5"לנעונ67)5(
 . קימן5"ל)ס( הוו 5"ל

 גט6  יסופה י3י יפסד י תימס מנך וגר' 3עפתסומ לסייס פי' ל6( . ז' סי' 5"גק5לות 6יוכוחסי' )6( . 5"5סייימו)ת(
 סיס מל6 עסכון על לעכו"ם עעומיסס ותלוה נסטיעס 46 יפער כ"י ניזק 'נ6 ס6ס עתסס וסמנה 3:ו ויסוייד ולוד סעעון נע0קיונתל
 סעמכון6סל נס לרמזית ולוס סער3יס 6ח יעקנופסר והלך המ31 דמי כל 3עד ער3יס עכו"ם o*~s העמיר וסעכו"ס סמו3 כלכוס
 רוקה סיגו וסעכז"ס יסו7ס נט וסערם סכר3יס 6ח מפטרו ולוי עסעעון עוויף כחנ לית71ס סכר3יס ען 6י סניף j~Db1 סעעון נידסיס
 כמג ע"פ עסיתי מסע ויכויס כעל3יס 6מ מפערת 3עס לו ססס,רגו 31הםכון נלתוניגו פיטת כי ליכ71ס ולוי טיעון וסעגו - לסלםטו3

 b~eb סער3יס 6ח פערו ל6 עדין וכמגיס 5'ל 16לי )7( . 7סער3יס 5"ל לג( - ת5ומ כי 5"ל )נ( * ליססלמחס
 לססז/. ל56וס ססו6 ומע"ס 3ק5לומ. סו6 כבסר )מ'ל )ו( . ממגיס 16 5"לססלטה קולי )ס( - כו' סיי73גקלסםליסי
 מפער י"ל )0( * 6י3עי* 5"ל )ז( . כמרכול  ע"פ מערמון לססזיר להם סס" טי7ענ37י לחלי ע"עסעל3ון
 - סנ'גס 5'ל )מ( . כנס 5"י)ס - וע"מ ליסודים 3סכ"' )כ( . פער 5"ל )י( . סעיר3ון 5"ל)ע(
 י עינך 5"ל)נ(

"( 
 כו' הזיקף דגולך סיכ6 5"ל )ס( - וכור 5"ל )ע( - כרמך על ר"ת וסוף  רע"כ 5"ל

 ל6 זס לכ7 לו מיה קמרת וגירש* כוי סגם כלילי *ועלה "יכן גי לה76כלכס כיון וקולי)ק( י כולםי"ל)5(
 : טסגע65
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כה ברוך ברמהר"מ
 נננילס כתק' 3רכומ כסטר :ים כתו 3סי3ורס פסיקים סטיןלפי
 עליו סקי3נ 'סיד סג" ל6 תפילה 3סועע ויסיד :( י"1)ר'

 ונתפלל וקם 5י3ור סעניח עליו סקי3ל יסית ול"ס ימירמעג'ס
 ברכס קוצע יסיד סטין לפי ס5יגור עם ככנקת 33יחכלמס

 6ל'עיר ס"ל וונעורי *3' עעורי ומונעתי )ר(לעגמ1)תעג"י"גםו
 כסונסעגיס סכ*סוגיס סונכו )4: על תעיסיס מסיו סווו6לבר'

 ענינו ס"ן סתחסלנ 5רס עליסס חנ6 סל6 6ו גוירסנ30יל
 )ס( לינוי חע:יס כשן 3ויסל קירין לווה וכן לרוסק גולל3ין
 כמכי' נתורם קורעים *גו )ת( יסיר 3חענית לותר()יען

ותוספתי
  י"ר:( לדי 3טיר9ין  יערילול9פן רסק רתפיית )5(

 3סקיפת אפי'  לתיירי רלריכיס ינו  כנון לרני ניכו: לנימלסו
 ולנרכס רעיך כלינור יי ספ.לס  ו3סוווע  רעען כיסיריימעיז
 67ם6לה )3( ווסק)6 וסכי דפיסו כיסירי' לסו ופלסססליס
'bpמיחס וגיגוס כתיכ וקרץ תס6לס ענינו גסתגס ):ס ותיתם 
 31פי רונו כימי7יס ותפ"ס יהיס נ' ופסלך ל6לקיס ג7ולסעיר
 75יכין 3)יגוס -( נ' )סל' גירוסלעי 3גונ' ניסינן עונודין6ין

 לכו לסי וקער לר' וסיילין 6תין פיפסס 3תר חעגיס56עיענד
 מחס געי ועתיק חפילס סל ונווטכע תסגו סל6 31ל73ועסו
 ענין 7נכל עמעע חסלם סל 6מיגוייס ?ep'7 וכיון תפילסנסוהט
 נג( מס סק3עי סננ5יגו כיון ולוזיר לאמוק וים יתוכימי7יס
 וחעגיח עולס קרוסי לסקר וס"ה לינור תעגיח וכום גיליהגסרינת

 מש16 סננך *ועריס סהתטגיס ד3ר סל וטעונו יסיר כספניתפוי ולי ישראל  פסילוס נכל נהגו ססנ 6מר וסג ספסמ 6סרסל
 3גי מעלו קולי 3*יוג כ7מזיג6 ונלכ3ס 3לס1גס יו"טנסונמס
 נרירין 6גן עקום דנכל ו:ר' ס3ועות למסר 6פי' 67"כ גל'וקין
 סל רגיעס 3סניל סמנ 6סר ע5עניס עיי והן 3נל 3ני6מר
 תן לעיל כ7פי' ספיח ,סר ניגוס וגני ירד לob 6גםעיס

 ' עקוס פסיס מעחעגינן ע5יגו ל6 ס3יעוס ל6חר *גלסירוכלעי

 : סעורי6ני
  סונוורות על כ"ל מעמה יני' ימוך 3י( זטמזם"

 33יח הכססתסוו3ערות
 3רו63 סקור ססו5ת 4ל" סכתיס סת'רו ל6 פסגה6יוגיסס
 ס עכו' לווור כייך ילעניןתכ3ס 7'כ'.( )מכחכע"ס

  דנ0סי'  ומרסוסי
 סע5יס עכעל רמוס ליטיל הייך יסר6ל ווע5' למנעיר "3לק32ר
 יסלהל מל ס?ע5'ס רון עריך דיסי6ל הדעת* ומתק ר6סו6ס

 וקין גקי3ולת צפיי סירסור יסל6ל כנית עצ6כס סעוסיןכ6וע:ין
 3ירומלמי נרקעו עכו"ם 33ית ו6פי' כסכר 3ין 3חנס 3יןלסלק
 עינד ועמיו )63 עכו"ס לכופם כל' :יחן .( ט' )סל' ךם3תפ"ק
 יענ71 דל6 לי' לית, יוסנן ל' 6תל לקור נסגר )ו( פסגת)ס(
 נסנס 6לוו6 לו  נעמוח יוכל ל6 כן על עמיק 3ענירחי' נסכל36ל
 סעגו"ס י6עי' לעהות( כריך ננגס )6לע6 )ו( 3ו לעמותלריך
 סגי וכל עריס עגעיר לי וע: על6כית סכר לי ומס נניחיעוסה

 וסייו1 )מ( עותר עכו"ס דכסניל דיונו , קכ"ג )די כסרידכי
 עכ,"ס 33יח 3מליסר"לימיי S~h פסלו על6כס עוססססעכו"ס

 נסתיר 61פי, עכו"ס נסגיל סככ 1"פ" יסוקל ~3יח וכ"מ6חור
 עוסס ועכו"ם סעו עג סגקל*ח מפרי  נמרס לעכו"ם תרמ15"דש .6ג,ר נ6 :( כ"6 )ל' דע"ז ס"ק 71161 )ט( לעכו"םתרמן
 60 ונעליס כנמו לקורך סעיסס כע"פ וביו"ט 3סנח r)hinגה
 ועוד גי סדר 'Sb1D סל תניסו יותר סעו ע5 )קר6 לרוקין
 67',עטריסיןלעכו"ס וע"ספי'ס"קע( כחגי פיכל 3ירו')סלסיווסעע
 תכלל 5לכיך ועסת נ6)כ(ע3יתי לעכו"ס בותר עכיתו)י(ססי'ל65

 נלתו7 וים לגרסו מייל יסרבל נכיס הלבטה סעוסס7ע:ו"ס
 33ית )נל6כס לעםוח לסתות 6ין ססססחות קק7ונוגיסוווו:סג
 הייתי וניעורי ז"ל עו3 'וס רני' 37רי Sb1~ )ל( - עכ"גיסרבל

 נסכיל סגעסיח סרסורות כיגע לסתסתס ס6וסי'ן עלתסמועס
 סרוסים סתיו עסלס ור3" ונרי 636 6ת ר"יחי כי כס"מיסרבל
 עילס נ17לי וכן ונחסהוניסוהיו

 וטעוני
 56ל סולים מככל כחטו

 עורס 1,6 כקול 56ל מילין ככל וכן י( ס"ט 7, )פשמיססהילס
 -( ק' 7' )כחו3וח '1Dh י~כמיח ככל סס וו5טעריס בליסוליס
 נזרו ל6 מת, יד כלקמר מעירק ובע"ג  3ס3ת מלכ יונקגוגמ
 S,bt כ636 סילכת6 וליח סילכת6 הכי התם ופגתקיגן ריגן '3

 6361 רוגן גווי ר6יסיי6 )ת( -( קי"ר )די חרס סרק67)נר
S7bD)והקוס 6ל6 6קל ל6 )נ ctc 6גי' 67.ח מנות 16 5ער 
 ססי6 קז*)ור רגנן גור ל6 מעסה כסו 7ל'ת סוית 36לתעמס
 עתיר סייחי עלי יחוסו ולולי וגו' :( ק"ו 7' )עירוכיןיגוק6
 נסכיל געגעו עומס סעכו"ס 06 לעמות לעכו"ס o*~s סונוור46

 מהרי 5ער6 נרקיס 5סמעיר ו6.ן כגניו עתמעס סיסר6ליסר6ל
 סיסר6ל ולע"ג -( כ"ג די )כינס וועכו"ס חסנת עע6עכמלין
 בכינוי מדיגן תעסו Dth" מסחיו עקימת *סי' עמיד ול6גנעי 7נ* הכ6 וכעם וסרי וקין ויסייע 06 )ס( עינו ועולספוחח
 16 מולה סי' יס גדול נסן סיזק )ע( עמוס מסכות סלגמלת
 7, ).וע6 לחיכו נשל סל עם0ית תטילין 6יקהגיס 6ווקן
 ל:חסמס ועוחר סקור לגבי 6יקטג'קי סכל וס") :(ל"ד

 יחכגגו י?עססעפיס הפורסיו 1ל6ין )ס( סעתמעעיס עןסלקי ויס"
 : עכ"ל . מליס רובעל

 ומע"ס סעכו"ס :גע oh 3סחיס התותרי סלמס רגי' נסק כסורק נתוך סגקרמ ריין 21יזפי
 מהגלידו טע6יס עיס דעהרות סה"נ מ( :דתני' ל6מ"כסגיעוס
 לטוע6הס מזרו גיעומו טהורים טופס שסקס 3סס61'ן
 לכקוויעליו כסל גיבוחי ס6ונין עיס עמוס טהור ס6י3 הקוסימנם
bn~bעהגו פרמם גלוד וגעותו שסקה תחירח 3על ססגליד רט"י 
 סייגו וכ"מ טוננ"כ ווקנל סוייגו וכ"מ עליו ססיתסעוננ6ס
 ט?רוח'ו ססח6 :( ע, 7' )ע"ז ס:וכר כ67יופ' גסך .יןעוסס

 צי( י' נסס וקוון ת3וםל יין סרי ותו יניבעי* גשר ייןטסולוח
 67ין עיגקכי ל6 ושס"ס טועיה )וקנלין עמקין סהסשע"פ
 67ין כין( גמי כגקים 4סך( )ק( יין סלכן 3כך לגסךדרכו
 גיסיו דרך ריין ותו )שך יין עמוס 3ו 6ין 6ות1 לגסךלקוי
 יין יגיס 13 יין ססוגנ7 דעי 7פלים ס6 ועלפתי עכ"לנגלד

גקך
 ת ו ה נה

 גירקחו מסיס ונרי * ע65חי ל, )6( . *ין 5"ל דת( - 67לי 5"ל נס( ס 3סינוי סס יגל6"ם תלכ"ט קי' פ"ק מענקת היפכי)ל(
 . סעגיח ג"פ )נ( ' כו, חיננת ק6י -lbDb~, וכ"ח 5"ל קולי נ3( - 3תל7כי וכ"ס כוי וקולין לנסכ"ג גכגסין ת"5 ס"3כחוסי
 כייל לי( . סיף ע"ס  לי( - וס"ס 3סס נסכ"י לס( - סליו' סגת עסל' פיו סנ?"י . סייסנ"נ ס"ק סנע"רסנסלר(
 חע"ח חיי כ*ייכוח כ631 )ל( . ע3'חך 5"ל )כ( - סיהיי 5"ל )י( . 6ער 5"ל )ט( . היינו 5"ל 3מ( . וס"קסו6

 תעם 3ו 1*.ן סו* עקייע "עריגן 5"ל )ס( גמי. 5"ל );( - ר3גןכו, ינזרו 5"ל67סול )ע( י"ג. סי' b"D ס3תשכערדגי
 5"ל )ס( . )סנר"3( - כו' נזול כסן נכי וכן 5"ל וקמ"י - 6' ע"3 נם3מ וסו* כצ"ל סזיק6יר3יס )ע( . כעררכיוכ"ס

 ( ע : סו6 ס"ת )ק( . 3סוסטמ6 )ג(5"ל -ען ול"

שין(
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 ברוך ברמהר"מ
 נקך יין ווסוס 13 ים נס3ר 6נל מכס כמ0נלי7 יוק6גסן

 נתישמת" 0חס7תגי6
 המלנס3כסג על ?תומ3 .( 3' ע' )טהרות

 עופ"ס )ר( 6וכל 7ין גו 6ין 0מל3 סגקרס ע"מר מי'עסור
 כ3תסיל0: 7יגו rb 'ס7 0כנ ס6ין ע"סל טע6וסנקינ0
 נעעית ס0יי0 על כנגי מנ-ינ o'1sb י3יגי תשובתשיה

 brl~n סהופי6ס סנוי0 ע5 ס66לתעס
 עי'ן ל" ססחילו ועי ימל6ל נכ5 "סור ס"ן כי עתך 70ין013
 כלי סילכת6 7נית סמקק ויידך( 7"0 ת' r~v) '7 לס"י3סי'
 ל" וקס כתג6י מס" 7לנ לונילת" ייוור ר3 עיקי 7סהסט6
 0ו" 7'מיד"י יסי07 כל' כתנ"י סס6רנ

 כרכיג6 )ס( וסלכ0
 לועל "גי וקלו3 סי3ול עגי7י' 3ין עםיה 3', ו6הר עכי'7פייג
 געונ סי7ע' 3כווגס סו5אס סגויה ססלי "הור כ0;"0ס"ף
 7סרי' עי;' 7סעעיג6 רב 37י )ת( לעוכי6 7עי ול6 0י0סיין
 סלולי63 י7י ועל 3יין גגע 3כווגס bSn7 עסוס לעכו"ס לו3ונירנ
 סמו5י6ין כ7לך 3יין 30רוס פסיכסכס סכ6 כעו כיוגס ע"י"3ל

 גבעס "סר 737 )ן( '7י מעל "ע"מ "חתס סע;עגיס0נל,ות
 עסיכסוך וה סיכסוך סגח רל6 3הג6ה 9lpb עעם עבע ולו3יין

 ממק ר"ם וגס 3י7 עסכמוך ימגיסס סיכסוך ס:" 1ל76ליגי63
דלית

 יסור 3ס:יס ויפי' פמי לרר3 לית* סלק-  :"פ( ר' )סס3סניס רטמירין  3תירי  נן יסודס ול' 3יי  3ן יסודס כר' סלכסי
 קכיל" 7ל* גפוגיסלהגך

 ,סוי30ן ורז 3נ6 גן יסוד' כר' להו
hltna)עכו"ס סגיסך יפר"ל מל יין 3סג6ס סעתירין לס:ך )ג 
 כעו נתיר6 3ן יסו7ס כל' לן קניר* "כן עי0ו ~rff נפגיסל6

 737 3י(ג6ה 6ומר 076 ר6ין סעקגועות וספר 0"נספקקו
 כוו7י7ס סוי .3כווגס סל6 עכו"ס ונ7עיגןלענע 6. ו6פי' סלוס"י;ו
 עי:(ונסתייס ימעע6ל)סס ר' דפ' רונת;יתין 5ירע0 וכסמ,ת3ק;0
 סרפ ועור סמ6 לדל3 ולימ6 וגקךסו6 6מולעי0ו

 כ"מ ג7גי5וק ני5וק 6מיי  6וקרין  גיו:יס י% רסי פפילרר3 דליסי
 'br11D1 nDts ולעיל ענרו* 7עער3י 0יכ' וכ"ם ל173גי5וק
 נע65נ0לכומפקוקות סכך כתונ b)n)TDD ו3קפל י מינור7סוי

 7636ר')ג(
"100 

 סכליי עכו"ס bnh )ד( ר6.סתקיל סנית6
 6מור ולעיל ענרו6 ו6ער )ס( דרב לקתי' 6מי563בעתי'
k~b)P3כסנ6ס עותל ולתמת וענרשמ Dffsbl לנירסת חיע6 סיס 
,r'h~o0סמ6 ר3 6גטר )ו( לע hr13D גסג"ס 6סול ולעיל 
fs."S'5S ר3י )מ( לעונ7, דובי ול6 0( לגגטך ול6 נחכיין 
 עסוס 7ססס נסנ6ס qb "טול 37כוו;0 עיגיי דסעציגןר3
 b(S ;תכוון לנקך ו6יער להליל כוו;חי' 6י י7ע )ע(7ל*
 סל6 עכו"ס )י(3עגע וסוי לס5יל h~b 671י "יתכיון נה0כ6

 blcnl )כ( גסתיי0 ולחסת 91pb t'cb brlan לכ"ע ועיסו3כוונס
br:1aDלעגע נחגוון 7ל6 6ע"ג :( ק' )ר ליורכס סמקעס 
fSbעמס ול6 גגע ול* לס5יל h~b 3גי7י7 1ל6 0ס5,ין 6ת קיר 
 ערייעק3 יסל6ל סעפס ל3י' sb~n וסמעתי סכ6 וכ"ם6קול
 ו,סרו T7PS 0יין סיפמ יbSl 65 ס3רו6 כגויס סגדג7 על)ל(

 : סיזן סי5* סכ6 וכ"ם סר3;יסרו3
 סנס5ילות סעיסף )ע( ייו ר,2ועואלת יטיכםכשי'

 0יין ס"קור וכחנמ ס3תיסס6סווי
 סיינו ונכגס 3יוג6 7מליכן 7סש ד6עלת ס3נימ עכו"סמסכי

 7הולין פ"ק כ57ער 6דס נני מס טמ5ויין סיות ג3י7וק*
 7ס:ו' 7כ"נ 0סי6- ס4י,ח 3עיני ;כתס Sh' 37רס ל" ג'.()7'
 ,יכו"ס סל יינו סמטסר );( כסול'ן לס ועייסי -( 7ה'ט)ע"ו
 0י6 הגות 1ל6 לרן"ר סחוסס ו0נית ;כלי מל גרסותוהגיסו
bSbיוס3 לסיוח 5ריך 0מוער "ין עימ6 וקח;י ומשל 3יח 

 טיו5י bih "eb סיוס כלועסוור
 געיר ו6פיי מותר וקכגק

 ונריס 7לחש נו ו6ין עכו"ס 3רסות 0יין וגתגו נויססכולס
 ען rtD הי0ו7'ס ה3ית 3כי 3ס3יל גשס רוכלין ווסוססליגן
 7' )כס ומ;ן ימר6ליס סכוגת 0רמ31 וכל סניש 6ו *ס7עגו"ס
(.papעע3יל ססי' 3כלי )עמקוס ס3יית יסר6ל עס סס )ס 
 י7וע סל6 כיון סי' עוח')ע( סעסתער נעקוס הגישו 6סלעקוס
 ר3י' ומי' - 3נע' כיסי' מעיג יותל עע;ו סכליג "ס 6פי'ססמלינ
Sbln~6ססמליג 0ו7יעו סל6 0יג ob'~Db פפיל  יוסר  ווודלר ?מליב 
"Dhפותר י' יום ןהס ob  לפרקיס כ6 סיסר6ל 3עקוס הגיסו 
 3ערת4 לכ6 סס ע15ין ס3יח סנכי וכ"ם כתוססתhn~b 6וכן
 נמ5ירו 3ימ ססוגר 0ליקשו"' bp '6.-( וט'ל)סס ועילתתימווי7
 עיתר ס5ר 63ותו רר ויסר6ל יין יסר6ל ועיל6וסו עכו"ססל

 0ס5ל 3על נע5עו כסהו6 כ"ס נירו וסומס ונמממ ס6ין,ע"ס
 ע'.( ני' 7ע"ו. ס"נ ר63 סתיר עיו וגרולס brD9'D7 סלוו0ו6
 ;ע65ת ס"מי' נוס 7נריך רו6ס 6יגי SS11 . ותסכמו7ושק
 היסבן %:,סעי6 נ זזד,נןי נ3י3ינ,הסי26:גב"שג,, יסעע6ל ר' מ' כ67י' סריגן כנג3 דגממסת כיון יס.7ססגויס
 3סר 7ג3י ס;6 וע6י לעיל  כר6על 60י כולי 3י'ךעקילין
 67וור כרנ סלכס סססקו סב6ו;יס רוכ 7נרי לפיעסעויגן
 ר"ס פסק וכן 6קיר סעין ען סגתעלס סל 3 .( 5"ס יף)חולין
 עוכס6קזגי6 וכן - ע5"תי( hSJ ועעכל עקס 60ינסעריורנ
 עיגי' ע7מרכינן 0ילכת6 ד0כי :( כ"7 )47 ע5י6ות67לו

 עו3 וסס 3גס 3סע7 ו3יתך מעגס עד תסי' לך 6סנהוכסימגס
 ר' 3ן ל6וגעין ר' ולקרוכי ל3 פלוס לך לכנס מקל כ;ט5קגס

 : ג"ע יעק3 3רי 6סריס .יעקנ

 0;0נת1 ל6גי י"ת 3תמוגמ כתו3 נמצא שבט"

~hg
 .( ע"ג רף )ע"ו העיס סי3סלוסו עסהו גמך יין 3ו יפול

 ו6ע"ב וע3טלו עליו ר3ס עי;ו ו60י;ו ס6י;ו כעו עי;ו 6ת7קלק
 כפל ob סייכו :( 7' 47 )ני05 לכתסילס ייסיי ע3עלין7"ין
 3כה"ג 36ל לגעלו 6סר סיתר SD'1 יר3ס סל6 גסיתר6יסור
 על פסס ספורס כי מופסר  וווי*  ר"ס וכת3 כלוס 3כך*ין

 )7ף סמועליס )ס( 0סוכר6ת כס' וע65תי מליסר6לעעו;ס
a~D). ומירס"י תחילה כעי ל6 6מתגי' לס 7עתני ע"ן Ytfi1 

 ס6יסול' 6מ ימ3סלין לי' קכיר6 לכגמוף גניס סל קיתון;מל
 1ה6 6ריס6 ):( דמת;י כע"ן ול" סלכמ6 7הכי לרי3"6וגלי
 6גל תורס כמל 0"ע סעסעיר 6סי הלד .( ו' 47 )ע"ו7,ער
 עעסס 63 וכ3ר סוסריס סל סו6 ו0רי סעיקל 6סר סלך73רנגן
 סל 0כימ ע, סעכו"ס סססה 6סמ פעס )ק( ריכ"8לכגי
 נקרילס וווונוסו יין גו םגתגו TD סזיסיסו ולמ וסכמויסר6ל
 סיין זרו6ין עעעס כולו סתנסיל כל והמיכ סעקמסל5ורך

~

 ,..יךי5,4ןשיייןי,ןן
 , 1י' ,23(
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כו ברוך ברמהרם
 וענסלן עליו רגיס שנק7ירס פיס והט6ר *יכו כ6לומלסימר
 לפגי סינריס סניעו ע"ע גיין טעס ל3טל כתגסיל ס6ין6ע"פ
 "ב~ש 5):ש %,ק:;,ןנש וסניי k-S'Dn פיס פל  ייסון כנון 3עיגי' 17ק6 ו6ערר"ח
 סגיסס- 6ת לגטל 0עיס ען נעיגיי והוי* )ר( וניעור עיגו6ח

 עזנו דלסון עסוס עזגומסילס גקיס סכי הטיס רי3"6ו0סיג
 עירנו עתמיל0 06 6קול סי' וד6י ווס ער5וגו ספסעעסמע
 ע60 ור*יס b9D'b לעיחגי יכול סיש ל6 ולכך ונזנוו6ם"כ
 ס;פלה מיועה סל ק"ס מוועזת ע"ס(דעס' מ"0 פ"ק)5"ל7תגן
 06 מומר סוגנ 06 יוחר סולין סס (Se ו6מ"כ מק'לפמוס
 לסו 7מחגי ע6ן )ם( 7כיל0י 6ווגר 3רוך וס"ל 11pbעזיד
 געי כול0י 76רג' ,כרייח* )ח( ל0ו רעחני ע6ן נין"עסנ"
 גסן יין 7קת;י לעתג" ק6על מסילס ע"כ עת;י' רסיממילס
 ליין ק6סר ס, תסילס העיס נסלו ל6 ו6י ססו 3כל ו6וסר6סיר

 3יגייהו b'(b )ה( 7ק6ער וסיינו ק6ונר סמל0 671י 3bShגס*לחו
 כלוס 3יגיי0ו ליכ6 ועס;יס6 מ0לס געו תרוייסו 60כלועל
bSb'חסלט עקחע6 יו67י  תסילס לפרוסי נעי ל6 יעמגי 
 SDn~ לפרומי נעי ויר3יןק6ער

 )3( ופי' 7נריו סחס ירכין
 ריכ"י רסשי  לסימם  לסיוס יס וני0ו וסתו6לרנ

 זס ססמיר
 ?ניד6  דלפכיי  כיון  נמלי רלי  ומ3לין פם,ור מנ* ע*יסעספס
 ו6ע"נ ית3טל 6יך לסענויי נקדירס סיין 6מ סעסיעיןכיון

 כמולין כדעוכמ פ3יד לטעע6 ל16 6לוגטית 6י העוריים37תוך
 י"ל וסמ6 עני7 לס?ע6 סו6 גמקפ: ע"ע -( ו' ניףפ"ק
 סירומ כעס על סלק לס:י 6סר 3כ"י  כתו3 )ככ6ן סיי- 7ל6כיון
 6סל 3ססעמק ג0736 כי סחמונה קוף ר06 ל6 כי מסוכס3

 :לפניו(
 S1)bl להסיר 6ין סעי7וח סלם מו2ום 21כאכזי'

 דסעת0 זעוד ועגיי כ6יססרעקי העגסס קו7ס להסליסיכול ןסי כסנס  לערניס 3cD)nין
 )7ף סק71ם כמגי כל פ' ג7ת:י6 גתקגס לעגמ0 סעוךסליסימ
 3סס ל6כול 5הרים 5סייס )נ( 3ר*ן ל6כול ערימן ער3ימ .(קי"ס
 קפנס דקעו7ס וסכקיגן ע7ים 6יגו ולעטלס סענמס עןנעגסה
 עגסס 3ין 6כילס ססימ 61יכ6 גרולס 3ענסס ל6כולעוחר
 פורס :( ק' 7ף )פסמיס ער 7*ער ו6ע"נ קפג0 לעגססנדולס

 1 סו6י 3עלמblphi 6' 6100 ,ע3דיל עמ0)ך(
 סעום סגיעוס 0ענל ל"ם עלס"למ אשך שכבמי'

 עטליק סעזרי "3י לכי' כעימוגירק3
 נרי 0דרrb bS 6 )ס( 75 עכל עקיף ססלס ס6ין סיכינל
 סלס וסונום ק5ת גיעום 606נל

~df 

 כסירס ו)וקיסו 75 עכל
 : נס"נ כח3וכן

 3פי העומ ני5י"מ סגע65חססעעת ועל זטכנכ:י'
 ,ס גס וכף ל75מון ונעסךסק7יל0

 ו3קדירס  O')tSI  ספולין  ען 3פופ ספילפס 5על5פ t'bb1כסנ
 כסילט רס קולפ 1ל6 ר1סס 3ו "ין סמסמין וקלוס קייסוסעוס
 כסוס 7כי7ון ולפון ספולין ען געלא 06 וכ"ס נסעליס כמו3וכן

 ob :( ע"ס י4 )טולין 3רו3ו bSh 3נקג )יסרף יל*ססיר0
 : טליסק לעעו7 יכול ס6'נו נתמקמס 6וגחערך

 יסעיכי 3יעי ולתרי '( ren 7ף )ס1ייז ,2כרמ"
 סייגולס77י

 1תחמזיי11 ומר6 ל6כסורי 73יקות6 לסו לימ 3יגיסס 3סרמ6ין
 0'ל61 ועיימי ולעעלס נ6ע5עיתו ס7ק ק5מ 7נר' סיי;1כמרת'
 טריט0 5ו ו6י וכסיר0 0י6 670 6ס7די ספכי 6י ל"יעגלוין
 לי ו6ספ ליקפנס  5חס סנועות6ל6 לנו7ל סיעור מעעגו1ל6

  נך  3פטסו ס:יקנ ליון סו6 סרייס דליס3ס ריסוס  כעןגרולס
 131ע6 גפימס י7י על עח3סלח כס6ינס 3ונכסו סגועססיעול
 הגון וסעס טליס0 מסי6 קגלגו גי6ס סל עגלי0 עס;'ס:יכרמ

 0עקועות 3כל hih נ13ל ל0 6'ן 06 וקמ0 3ה מעעגולי
 נסיפולי 3וכ* למס 6"כ טריפס ל77י' ס0נוע6עסגיהרי6ס
 עסגי ;ר6יח הי" סלי כס'לenh 0' כסר )ו( ~'qp לס סיסרי6ס
 לסריקעסונומ קייעימ כי h)h  עיערמ6  רלי ילר' סרייספ3רי
 לר3כן וכ"ס סעעון לר' 5ס" וטריפס לחוכס 0רי6ס גיק6703"כ

 : ע"כ.( 47)סולין

 :0ילוקיס "י יס נ6עגוס 6יסויי בענייני ~( שכהמיי
 סיתר ול6 6יסור ל6 6יחסזיק ל6 קמק סהו6 י3י נ2כל4מ

 רנה כה6סס כ7עוכס מוחר ס0ו6 ג6ען 6'ע7
 6ער 6י וכ"מ נ6ען סוען ססק מלכ קפק נסחיכס .( ס"ס)ד4

 : סיתר 1ל6 6יסור ל6 6ימסויק 7ל6 כיין ינ6ען 610יחל3
 ס61 6'סיי *ועל 6מ7 ועד 0יחייptrno,b7 6 היכאבי

 0 ג"ד )ר4 סניזקין פ' כיעוכס ג6ען6ינו
 : 0ימיל6  י6יחס,'ק עסוס ג6הן 6ינו וכו' עעך מעסיתיטסלומ
 '( סן0 )ד4 037 נס6סה כיעסעע ג")ון6ינו ס1* עומל 6מי כי 61על 6יסול6 67יממויק היכאב,

 כנעליס וסמיטס )ח( וקונעוס וטנל סק7ס 0תס7ק6ער
o~)rh)כירי ל6ו ה6 עסעע סו6 37י17 עסוס  

 : ל,
 כד,על Db p'rnnlb b17D'b" סלו כל ג6ען 6יס כ:ל7א'

 למקגו ו3ידו סו6יל וסקרס ט3ל נ3י .()סס
 :ולפדותו

 כימגן סל0ט D')Wb) SD 6יגס ומטודיס ס6רז עב1יה'
 געס' ל0 ועייתי " ryn )740 7ת"י3עס'

 ,יגו טלי 6סד ו6ער לעיר סגכוקו ססערין -( כ"ד )47כתונוח
 bnSh לגיעלין יסיימיגן נ6עגיס 6ייס עחוקן ס3ירי וסלעתוקן
 עקייעו סמנירו D*th רירי' 6סגל ג6ען 6יגו נוסי' סו676סילו
 סיו על 6וכלו 46 -( ע"6 ס"י )דע6י ע7וווע גני 6)ורועו7

 : hS עדועע ס6ין 7ווק6 עדועעעסעע
 י6"ילמי סי6ר S"b1 עמוקו סלד ינל ימנילו האומרר'

 תקגמיו ל6 6על וסו6 לחקגו לסלוגיס6ערת'
 ס:יס כ6ן סרי 6' עד סס6עיגס עקוס סכל D~tb ג6ען6ינו

 מסו6  יירי ססנירו כיין נ6ען 6יגו כין D"D) 47פנעות
 : למקגו ל6מר 6על hSh מיקגו ל3%עיעו

6סת
 ת ו ה גה

 . 6יכ6 ע,י 5"ל )6( . 6דל3ין סו6 6דרנ' ותינמ ח61 יס"ק גר' וו תיכס 3ת( . 3ין sff5 )ם( כו' ען רסוי וכעי sff5)ר(
 סו* וי"ס נסכ"י לית6 )י( . ט' S1)fs 5סריס כד כו' ססרימ 5"ל לנ( ShnD.  5"לרללי(

. )0( sff5 167 . ס( 
 - ס' סי' מ'ט 3גיעין סר""ם סני6ו ום5יו מסל"ז ס" ס"6 סלם3", סו"מ ע"י ע"ג ק" פ"י ינעומ עלזכי )ו( . נפר5"ל

 : 3גירססי;hnts 1 )ס( . גדול וספלון נקייול ל"ר קי'ונק5לוס

--- --. - -
- - -  
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 ברוך ברמהי"ם
 5גי tD11al't".1Ctbnth ניתן D'b :1 אשתז,

 : -( כ"3 דף )כתונוממהתיר
 ישי ""י 3עני.3עד ע" מ6עיכ 6יס אשתה'

 יעביד
 : .( י"ס 7' )ינתיח כו' סססונוחסונר

 ו3ירומלתי תמוקגיס גמוקמ פירותיו כל סמם הברפוי
 על מוקה ריי סדעח 3יסונ מעת וסוךעסרס

 : .( סי דף (O'npD וכו' ונו5י6 שיגוס3ר
 )גתונו'  3סרועס לה"כ'ט 6ל כין ליחי 6יס (IWbאין

 63יסיי.ן גלוון 6תן 7על a~tb גשתן מיגו ע5עו יסיקונ"מ
 ל"". דף לכירות כונס עד 3פ' 6ננר ועיד ל6בלוי' יעגי7יוהע"ג
 וסייגו טוע*ס )'( רמזי המוס סנה' תס' סטיותיהם עלס61לין

 ס3מ דיי ושוס Sblntn טפ' כסגי דממיוו מסוססעי
 : ולדורות'ו ירי ולזרעו לי כנוגס עמנוח וריוס,ומסין

 ן"'י:ינל"""'ן'1,וםוייג ן :יץב.ס,ל
 טהרות  61"ל 3טכרוח עזשס ס.ה :( )4ד עיף סניזקין פ'כ7מגי6
 ונרסוחי וסו*יל ):( *ניי ולהר גלונן גמענו עמךמעמיתי

 ול6 שליחס וגמולן סלו מן הרי ט7ייןמן
 ו6י סו6יל סויטעה"

 07"מ 7סכי6 ,עוד לסו עםלס סוס ד6"כ לצו תסת6 תוה3עי
 *וכרות לוהר גפתן כותנו )ל( ניר ק"ת 67י דעסעעיוכ.מ
 הלמס ט' וקער יע71 כנר סגכתגו שע"פ למען כהנתיס 65סני
 קליך 6ין מגירו סל על )נםלו מירס קם3ר 6י .( D"D )י4ר3ס
 סמורם ע0קיגן 6יונמופטני למקנו דבירו olcn "ניחוזעת

 : כנעליו ~bto לעי סו6 כרפ' bib מבירו מל עלתמלו
 ויעל 6יסיר6 )ה( ו6ית0ויק 3י7ו עהה ס6ז1 דבריכ

 המס כ7מני6 סותק 61פילו גמען שיגולטונ6ו
 ענין כסוס גמען 6יגו גפנלו עעך סעסיתי ססלומ -( מס)נימין
 מפיר ע5כיגך 6עי 5"ל ו5ט"כ rh לו סתם מ5ס  מוסק61פ-לו

 : כך לוער *ותו ומלעדיןדעי
 סוי D~Dh" כי S~b *י כחס גידו ס6ין סיכר אפי'ינ

 כי לי' 6מר וכי 7הו6יל גרסומו עדייןכשלו
 ול6 ד6סכסי' כבין .( מס )גיטין סכ6 67ער וסייזו6סכחי'
 גלען סנייו 7כל לשניי ונודם ירג )נ( וספתכן עירי 1ל5"")

 סיפי ונין עעך עסיתי 67"ל סיכי גין הכי עמלנך7נרייח6
 יידו *ין ישפילו שיסיר וסו4.0 ר63 מ63 6ל* פלוני ניגסד6ונר
 6לו סו7עת'ך rbn1 ניסו נססיו גטע6ו 67ער כיוןוסחררן

 : לעפרע ;טענו עחס לותר גלעןת5"חיך
 )קי7וסין גשתן מיתק וסלם מלנ שגיח )ס( 6מי עךיך

 וסלס כסניך טסרומיך גסע6ו וכן :( ס"סיף
 6ער ל6 לעס 6כל bS ס6ס דע", כסו67ס סמיקה 7סהי6סותק
 יודע 06 נפגיך טסרותין גסת5ו ומעכריי )ע( הכלתי ל6 3מי'לו

 סימר" סיעוגי וישי סילכך להכמיסי לו סיס גימשו3וך6יסנ6
 כעיני' כל ל6ו ע6עיגך 16*יני יויע שיגי לי 6על *מ4כו6פי'
 מ"י-( יף )סס ולי* 36יי ;סלקו סוס ועעגין ס*תי;ו כבלמהרי

 55ל המי 6יס 6תי 36יי וכוי ומתק 706 3ע7 מויגחסג6סמו
 ל16 ו6ק דיגתם ob ליגע יכול o~h סיין טסרוחיך"5לילוטשיו דעי* ולרכש סי6 סורקה  ועימתק ל6ו 16 סן לוער ויכולשסחו

 סנעלוס דגר ,פוי bnc~nl 1)ו(גס עקחרח הזנכססלי6סס
 htnp עססי6 ל"י' עייתי ו6ג'י עסגיס פסות סנעיוכ י3ר61ין
bnb1על 61"ל ,יגתל' קסתך 61"ל מניס Sblna תהימן 6י 
 ב ואלן בי בי )5(ועפרם אפקס בן,ב:ל לי )ם(לד

 סיף ,3'י כר5ער  סומקסמיה
 עסיטק הי: סססוה5  מכיון ס'"

 יכוכ דיגו וסוג כסימק יו6 סרי  שליס לסליל ס3י ספליםנרנר
 לקו לר( לי' רעסיען ביי  תבשילך 5עילותר

 גזלני
 ור63 סו5

 סנר רי53 מטוס טלקס זיל סרי כ3י לי'  עסיען 5י ס"ק5תר
 ו0 מחק oh סלכן ככ6עיגו  6ין וסתק 5סר לעו זעחס6סחו
 07' 67ג" עילת' ס")ס(לע'י לכ6עיגו סל6 16חו כלתניןתסועף

 3קי17סין S5b לפיסלוני ויכ* סי6 ח67 וסחיקס הכמסיכלזקין
 6יכ6 3ס וכיו65 מל3 *כלח 16על 6מד עד גני -( מס)י'

  שסיריוס עקום נכל וח7ע כ7ס' למתיקה ככחסס 3יןל6יפלובי
 מגיס נתקים 6מ7 סג 37ליו וקין סגים כ6ן סרי 1DS '6סווס
 obl :( פ"מ 7' )ינמות כמניס 0מו7Dh 3 7ע7 עזל6 6ערדרכי
 י65 י" ל16קל1 4 עז 63 ו6ס"כ 6חד עד ע"פ סינרמוסר

 קי"ו:(עד 01SD '7 ס06' נס'סלס)5"ל 6תר רסכי סר*סוןמסתירו
 ח65 ל6 לקעת וקער 6' עד נ6 ו6מ4כ ליגם' ממירוס תת לותר6'

 קלמר 7סba)tn 6 7לכממילס ק6ער ל6 ועיסק סל"סוןמסחירס
 6ועל 6' ועז תח 16הר 6מד עד :( כ"3 )7' רכהו3ומפ"3
 ספמיס זלדות 67ער Db' ררי עסוס לכמסינה חגס6 ל6 וומנ6

 3ע7וס 6' עד חולם כ6עיגס סל* כיון ורמי )"( תמךהלמק
 וס 6מל נוס נ16 נין חילוק b)'b ה6עיגוסו מבמיס 6ל"6סס
 ר6מון עז לעולס ob1)1D 3עי 36ל 6מת 33מ ס63רלהיכף
 7וק6סתירוסליגס6 וסכ6 :( נ"" )7' כקיגלי תי 3פ' )6(ג"תן

 6נbbo 5 ל6 6מריגן סעכסיפו סגי עד סינף קו7ס )3(וגים6מ
ab63 7ל6 עולק עורס נס" ונינעת סכמירוס ק71ס סני גנז 

 וע"י וח65 -כהרי לי' ססניגן ל6 67כתי hnpbשעכינן
 כ6ן הלי ' סעפה 7וק6 סייגו בכססה ל"ו ע6ירקיעם

 : ענ"גיטד'
 . סיו על וגימם להחייס עי 630 ושכמקים4ש'

 - עי"ז פיי על כמיריה סל6 כמקוםב'
 6סייץ 'ס סרי לגיסיי מגיס ינקי עי סיעי התירוהנ'

 וגעל גמד מסוג חרי 7לג3י עולקדעורס
 סלונ( ס6ס' )5אל סרם פן חג6 יסכי ניגסו וחלי תרי *עיין7ל6
'7(:rfftp 6"עררנגן"ל6 נחרי סיי ל6 7סד מסגי ל" חלי סיקוס 707 ססיס6 גגמ'וסניך חג" סגירת 6עזע עת ל6 6ומרי0 ו3' עת 16תל ע . 
 ו6שרוה גסים כבון לעדומ פסילין מגיס163י י6ס"ן סיי על יהת'י1ס ""ילה 6מ7 עי 630 במקוםד'
 אסון למון לפי סרס )נ( פ' לסוגומ ג' לססי3 ים מעגין3זס

ס3מלעוי  ת ו ה נה
  כותי נסכ"י )ל( - סו6יל 5"ל )כ( . ניודי לסו 5"ל )י( . כון סיכ6 גלתן 6':י 6מ7 י6פיליעי 5"ל)ס(
 גי blihp"D )פ( וכן' נ"ל סוD~D 6 ש . 6ועל 5*ל )וש( ' רר63 מל ):( - 5"לסתיר6 )ת( .וט"מ

 סס 6;סי גמי' עי' )ח( . 7עילח6 לע7ח  5גל )ס( י 7ל16 5"ל )ר( - ותרככי וכ"מ להלעיגו 5"ל )ק( - ~מ"ק *סי' גסכ"י)5(
(

 כדהמי sff5 63( . סס נער7כי
 : ס6סס 5"ל )נ( . וס"ס עי נהכ"י )3( .
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בז ברוך ברמהר"מ
 ום:יס. עת תוער ,מד עז 0מס דמג6 וסייגו נפל חר6סוןמנמלהוד
 0חס עפלם )ד( חרי וצגי ת65 סייסת D'Db נוח ל,6יעריס
 מורס מהלעיסם "o1Q 3כל כחוזיי ר' וג67מר ערותנססיי
 תרי כ"ג עיות פתולי ממוג כסד חיכי וגי גנדוח כ6ן סריטד
 טחולים oh כסריס 6ס לג7וק עליך 61ין דיעות רוב 5מרהסלך
 ס65 גיסת ו6ס 3כל ו0ר6סין וכול 6מי נקים גסים תתיועטו
 ו0"'רו0 6סד עז  "ח6 67י לקולף 6ער מנחלעו7 סגיולסגן
 ח65 ול6 לגג" ססו)ין כן קמרי נכעיס גסיס ק' Dh" עייפל

 ד6ת6' כבין bSh דח65 עתני' עיירי ל6 31כ0"ג 0ר6סוןע0חיר0
 "סד "עד עינכיגן זל, כפרסתי 1)ג0 0תס כרעסרם וכי'6טה

 חרס  ידח:ןס' לר))ס(6סי  ספחים לפח "o1C לכתמיל0ס0מירו0
sff,)07יהנו0 נע7ו'6ס0 77וק6 כח31,ינ"3:(6יתול  "ו כ"ד: כעי 
 ס0,תיג0 "תיי' גבל מדשלי')י(6ל6 גלוון ג6 36ל עיגיג6עסיס
 כמלי חי 607 חגי ש 6'סזרין 3ם6ל "ק7 כגדחורי

 :( ל"6 )י' סקיג6 עי ס; גסוט0 607 ח7ע גע.ולגתמיג0
 ;סוו6ח לc~lnlh 6 ומגיס ;סה"ת קוער 6מד עד כסנן 60גגי

 וער  פרכתיכ 6ח7 עד תורש כ0"וגיג0 7כיון סיתר מיתי.ל"
 דתי ול5 ל0כח'סו לטהריו ס63 עד מהגי לי 3ס6ין
  ול6  סיעינוסי  דרבון ncb דהרות עם ,וער 6מדלגנר

 :סחוף
 ס0ל1011 י6י3ן סטיען ומה )מ( שכוסי'

 0עמכגות על סכר לנחפיתעעות טעעו~
 גפק7ו והעסכגומ ליסרין עסר0 מהרויח מלקו לו יגמן לידעיד

 ליעלין ס" תיגע יעח0 0ס6י 0סזטט ולקם 0עלו0 מכיחסגסרסו
 0חוירס מל6 נסמיעותו סג6גיו למי  ו0עסכגוח סג6;ק3כ3יל
 ועיד 0יו ימועיס סל לך סהלוו 0עעות 6לו לו וססי3 כססד6סלו
nehקנטקי סלמס 6פוסרופום ספייתי גסניל רק לך נלוו 
 tnDCt  ל* 3עלגוגות גס)ט(

 כפ?יימ עליקחס פספת'ך )י( פלי
  סעעון ופיור סכי ריגל - סלי עס כלנדו  גן ירי SD1רוסס
qhניגר סלנג דיי ססנועס תן 

 ופור  עותי כסממי ומלגי
 לספסר ורסוק למכר ירוט לסלויסס עותר יחיפיס סלריעות
 כדין סל6 טעיתי )כ( כמיגי' כל ל6ו 0ריומ לו בחן סכגררביון
 ו6פי' .( י"י )ד' דגיס'ן קס"ק ור"מ ריס סכחבו כעו לךכתתי
 כפו ליז עיד גריכית סלויתגי לוזר גמען קינו ל7ידי'ע7ייי'
 רי וי3רלסס לי סי' פרוסגיל לופר D~h  רכ*ין לל( ר"תספסס
 פל דספלוס  פיזר  סרטון בפסך פיס 1pSnla סעסיגהופל ייסורי ויכיל סתיר6 סדיק דלי ליר פיד  0לויסיך ל6סנופם גל* לוער 0עלו0 )קוון וכך מנועס 3לי  דגיוון ופר"ת .(ל"ז

 פסיל יטלוס - עיהסין  פיור עלוקתו 3פפס ועיסכגוסעבכון
 : סיסי דרוך3ר'

 סעעון לנח ננו סויווג  י16גןייי"  על עכזטי'
 וימר סעפון ניר 0:ימ  לשו  מגסןוגדעיך

 631 זוגתו סעפון סל לכתו רקונן סל 3גו נין  קסטס :פלסזען
 *ת ויייס רקונן 13  וסלך דירו *י1  וע6ועס להיו רעובן3ן
  ו6ס גירו והביס  סרדיניי  סיפין )י( ומיל  DID11DDbסביו
 בילך 0יו לhk~1 6 וה לך 015 עי לנתך סג7תי6 מגתםתקער
 וגסתי ימי 03063 סיו וגחי גגך עסיין וסעעון - פקדון כתו6ל6

 ססישש לסי בס וכסה ובסיס 0פפיח  סיגלס  ונחי :0ססעעית
 לויתס לי יבם  נידו לי לעיסים  שעולס לי ס6לס 14 3:ך גס)ג( יכוי 6י ע? ומיי 3סס ?ח,יק? וימי 3)ך ולי וכהן עם,3י!ת
 ללהור  רו05 ססי' ):ך יתר וגס 3תי גיר on~h לתת סג6פדי

 כן וגנל להניד לס ספין "ך וכמורת כדין נוך עס סנ0גהיוערת נמי תגס 3חו 53'וי  ID1D 1tDnD וע71 ויומן (hcn לעשקוי"
 כי 3יך כס סס3 סל6 י6וירח  וכחינס נט מגגך סוקלת0י6
 סקידס *פרס כעמוס וסי*  56לו עוד hDn" ילי עלסיחוס
 ns'bD לעיר יפיר ספתמיס פל שהמזיר פעו לביות רילסספיתה
 ופיד  כמונן סל* יכריס ותללי עעי כעסם פלי ועתיק גימפיל?
 tb~h ל6 רעלע* מללי כל לי 'ס3י י6י לסמי לי  סיןדוריס

1tronעוד : 
 לנ 6יחעמי לסמים וגנון מרסיס "כס ' מיריהשובת

נגר"
  רכין להר

~'Dpt 
 קפיע "יהעסי

 וכולל קער 6ח0 וזניה ס6ת0 עעקיס ל0.016 מומר3סליסמם
  מתלות 5ריקיס  וכסכפיס סוק'ס ס3פעקיס המלפיס 3יפפסטר
 עתוקיס ועדכם ויפיס עגוטש עזוקקיס  ote~Jn למלותסי

 עיפת Dlb' ומלוס סליעס יפגר  רחוקים 6רןויס קליי כלי3טמ
 )ס( 'pDl ס"ס ועיודעי לליפי ospl)n ס5דק 3"רסעהך
 מנחן  ס*ויר אכלס *גי  לעיגידספפון גרטה כי קמינךינקו5י
  לעוגן  3ן כעלס  פס סהיתס  נפיך  סהפון סל לנתו0גיו)יי6
 סמיו יגולם  ססתן Db1" לס סגתגס  610 ע071 "ס -ח7ושכגס
 כסגתן יסי נסגרת סיו טכנר טען סריו3ן כלים 3דנריו ייןלידס
  וסעטון לס לסם  לנו על עלתם ול6 5וו0ו ל6 6סר י7יעתו 3לילו

 רמ' סטיי כי 3*ס3? 6ז מסיו יייי לסדי*  לריך סםכקטטה ד0סהי  רכיון יחר 3,סכס סתיו פספס לס  ס:סכס ליסנעזליך
 )פ( סיס פר? סכיי יוער סוף קג"ב:( )נ"3 סתת פי)ע(
 עליכם סיס 3רי6 יוער(לואו*

 להגיי
 רנר סוף וכו' רייס

 עמזקתו לסכותס3י
 ס ריי עגי* פליז  עעון לסי5עי וגי דסססי

f)rt6ל"סוקי געי ול hSb ויספר יסד ויסרס ססיו יסנפ לפטר  
hS1ל"ו.( ר' )נ"ע ובז' לסופר מהסר סויר פסוס עסיינ  

 :)ל(

 לך כמבתי כנר מעוררותענין ועל )9( כמכחסי'
  7רייגין נקוסענ65 כחיותייעתי

 דיגי03
 סוף סג6וכיס ירונ *לפס ר3 סכתנ כעו רעמי3ת,

 י3ל לבי"ס עמס tJ'PDn ל* דתפסס לי' דסכפיס :דוגי*ד3ר
פס

 מענננו מטס דעייזס לי'  ייסכען עע? יפקי:ן יכייס ססוי
 כפו לס יסיח ל* ס* נכמוגתס לס סכתנ תוספות עמוס6י

 ה1פי' לס *יסיף 05 גי' רתערוד דירפתי  סנ*וניס :לסכח3ו
 % סבי פ*תיס פכ0 כסוני פיקר לס דיסיב ריפרלגיון
 ייתגס ד% לה קי0י3 ל* נעי עיסיס פנס לגרס לכוסו:שנען
 כוס שפסס 3* רשום ופפעיס בני דל6 ווחייס לגנוחכתורס

 יודן"
 :'י'..'יו'י

 עתו
 וו-'

 ש..-0 יע ,ן ""ן 1'1,, קקי
 : סיס' כרוך 3ר'עקיר

מווי
 ת 1 ה נה

 מס כק5רומ ופ" )5( . שעריס ו0ס 5"ל )ס( . ויפק ג0כ"י )ע(לית, . 5"נ קי' ק5רומ)ס( - לפכות 5'ל ):( -  שסמפון 5"ל לי( כנגלי 5"ל )ל( . לויר 5"ל )0 . פגעס,י 5"ל )י( . פיסניים sff~(D) יצ"ר-"יו ק5לות )מ( כוו. סד וחוי סגי 3מ7 5"ל ),( . 36ל 5"ל )י( - 6סי 5"ל )ס( - וע"ק נ0כ"י כ"ס - יחס)7(0חסזתסרס
  מסקריי
 ק5רוס )ק( .

 : לס ועעגגיגן 5'ל 3ס( . וע"ס לס נסכי  )ר( . פיס סוף  כתונות פרדכי 5"רסי'

-- -  - -- 
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 ברוך ברמהר"מ
 ליחו יכל 06 ים6י 6%ייס"ס מורי )"( שכטסי'

 רצח וססי3 כפ7ומו גבור)כהכמ
b')olסוורע עפ' ר6ייס Sff5)~ עמותך יסיכ קל"6:(עול6 7' סורוע 

לכסנם"
bnSb לעולק רכ6 6'מי3יי מנח ו6מי' כסן עולק קס3ל 

 Db1" כסן 6ו:רס ו6י  ג6כלח ליגה כסן עגסמ ג6כלת כמגחעגמת
 ענוגך 6"ל מרכל ל6 תסיס כליל כסן מגסת כל כמיכ וס6מכת
 6לע6 כתיי ונכיו מרן ר6י' לך 36י6 מלך והנקרםפירם"י
butc~7'כסוס ול5  לען  משרינן גנניו יסרן  דכסי3 סיכ' 7כל לי 
 למסרן סס17ייס כסף ,ח עמס ויתן כחיג סיגי ע37רומערסת
 ה6 כי 7קדוםין)י"ס.(נני פ"ק סמיי וימ)"(כפירם"' וגוי31:יו
 כסן היי bS כסס 377 ה3ן לפדיון קי7ר6 סקיל כסגףדרג
bib( קל"ב ד' )סם כזורע( 3פ' )כ(נ6ופר כסגם  ססיתס קסתו- 
 וקסתו הום יסר6ל כסגף ר3 ופר"י קמתו 3ס3יל 6כיל כסג*ר3

 : כמיס 7סוו מוו ע631 6סריני כסגף ורדכסגת
 קדרי על לילך גוסרין ס6ינסכסניםיי2 21לסי'

 עתיסס סס טקו3ריס עקיסשעכו"ם
 ספעס סימ' עורי עפי זס כמכהי ולכך כחוכו סספמול3ימ
 פסק ר"מ כי לרמון לכסניס ולסר כע"ס 3ערחן עכ,ויס עם6סמ
 קנרי .( ס"6 7' )ינעוח 67על יוסי 3ן ממעון כרי מלכסס6ין
 67סלומ 3עסגס עליי סליג רסכ"ג כי נ6יסל עטע6ין 6יןעכו"ם
 סילרס סדין D~pn טע6'ס העכו"ם 7מ7ורמ -(61ווור ע"ז)עי"ח

 מסכה מקוס וכל מ( עיימי 7פססיס ופ"ק 0ס וודויןונר7לוק
 פסרנ  טוך כעומו )ס( הלכס 3עסנחיגו Shtina גן סעעון 'י

 )ס למס סתוק' פי' וכן 1כו',ז5י7ון
 עטך אימי סעעון פלטיעז ואובן 0( וסלאסי'

 עליסס עסכין ומגסתיכסף
 סים יטיס נ' מוך עעומיך ,תן לDb 6 לפרמי וכך כך)ס(
 לעמכגו 3ין מתוכל ע:יגו נכל ערנוני )י( כל על )ט( לנצות)ך

 דותו סעסכ:מ 3עמכוגי ס:יחס ולמס ססלפגיס נין ומןנרי3ימ
 ס6ערמי ועם עעולס לני על עלה ל6 ים ס3ועייס כחוךלכםלס
 רעתי סי' סעילס נוסג לפי  b7nD עגיל ככל עעותיך לננומלך

 עעומיך כנגל סכסך ען לסמוך לך סי' 16 נליכימללוותם
 . bn'D קריך סי' bS זס סל סתסכון כי שעותר ליולסמויה
 ער3וגך לקכל כלל רקיעי hSf~b 7סיין כי ידעמי ססי3ופעעין
 מסיימי אין 3כל עעומי לננומ D1D1 לי מגחתי וס כעוין6ל6
  3ע"6 'לתססו יכילמי ול6 75דין כל SD ומזרתי עסיתי וכןיכול
 הועל זר316ן ונימר5ימ סויעתיך יסויי ניד עסכגתיווכלסר
 מעתי ל6 סודעמני כי 461 לכלכי סרכ3מי עד פסו7עמגילסד"כ
Sbס6ילת6 לענין : לני b)Stba7 מהטמן עה 7כל נ"ל קדעיכון 
 כ37רי סו6 י*פי' לר6ו3ן סעעון לו יסו.ר החוג ען יוסרסוה
 חננם מליני יום עד עעותיך לך 6תן ל6 06 60"לטיעון
 b')p 141 סי, 6קעכת6 ע"ע סתוכל עוין 3כל עעלנוניעעומיך
 cnb 6ס6ין 61"ל סרסו על סלווסו ו*פי' קני ל6 ר6י7כל
 7' ננ"פ סלו סו6 סרי סלי סו6 סלי סגים נ' עי לינוסן

 נה

 ל6 מפכחיו 3ל6 6"ל Ssb לייעפכטיו 3ד%6ר 3נ%' לס יצוקיס"י.(
 נעעכסיו 6פי' קנו 7ל6 6סיכתו' %ם6ר 7כתס 7עדיפיסלו6סלע"נ
 נל6 ע"ן ור"י ספיר"מ כמו 31DD 33"ד עינין קנו 6"כ6ל6

 שגו עזו ונדולג קני, יל6 וס כנדון וכ"מ קני bSעעכסיו
 לך פרעג6 ל6 8י י6"ל 7סיכ1ffp 6:) 7' )סס גסך ,ינסוס'
 דל6 לע"נ קנים 1ל6 סי6 66)נכמ6 סערך עה6י נ3י סלוגיליום
 סערססו קלת 7מפק'7 כיון נניס לי' ססינ ע"ע ס6י כולינזיס
 רנויס ,ה 3ני7ון וכ"ם סיין עכיות זען ססניע קורסלעכור
'DD716ו7עי' סכי 7ל3מר והע"ג לססליסן עעיקר, 6וור דל6 1ע 

 עליו ללוום על6 סל6 לססליט עינוגו לעסכון סיןסיעתו
 עמוס קני ל6 ינעל 7ס6י קנו )כ( לynb 6 לוונמר5ס
 3מר D1th" וכים ולטרם ליחי ל6 זי%גי' ליעטי דכיסכי
 וס 3)7ון 7ק6"לועוי ה61 כיסיס6 דעמהח קגי S~blויעני'
 ל6 06 וחסות )ג( געור 3קגין נע( לי' 6קגי 6י אפי')ל(

 6מ קגי 5"ל ול6 לסיסלט ממריט סיעמכנו פלוגי ניוט6פרגו
 ל6 )ע( ל6סריס לסקגומ ע"ע ססח6 ליקני )ס( סוסנוסך
 קני ל6 ולסכי ל6סריני ז%קגי סדר ל6 7סי קגיל6

 ל6מריגי )פ(  6"ל עלמו לקורך סלbo7 6' סמת6 דונקגיבקניין
 ספור עם ועיד לעריי סי7ר6 סדר סעח6 ר3ססי6 )5( זעןלבחר
 6סעכמ6 ס13עייס 6חר ליסלט 33"7 קנין 3לי ל6סייסועסכגו
 קגי6ין WS לסקגומ ע"ע 7קגי סכה3מי וטס קגי6 יל6)ק(

 פלורסס פעעיס סרס6' כתני דכי יוס 3כל ס%עסי' עס עללסקסות
 יכיל מליס 7סוי' לע"ג 7ס6 עצו ומחטמר  ק5ת ועומל)ר(
 6גי לי לחסול חר5ס eb עעיקרS~b 6 כקלו תסוי לעמולהו6
 קגין איכס 6ין 7תסילס )ס( לן וקייצך עפכמיו לךעומל
"Db166ער 06 עפכסיו 3ל 

 6ס'
 כעו לו SD1n *גי לו תעמול

 ס:מ3פ 3י7 סעעון 7כ3ר כיון דעי עעכסיו 67"ל כעסןכן
 ל6 ל6חליס לסקגות לסעעון ססקגס הקנין ס3סעס סכ6'6נל
 ול6קגי להקנות ע"ח על קני לי' סוס בסריס גיד סעעוןסי'
 מסככו לob 6 ו6פי' קני 7ל6 ן קגי 3ל6 כ"ס טעע6כדפ'
 עעיקר' 6"ל סריני'61פ" רקונן יערע ל6 כרי3י' תסכנו 5ל5ליחלט
 ענגי ספי סו6 6סעכמי גליניס ער3וגי חעמכן לך וסיע ל066
 לי' יסיג ו6י סקרן 6ל6 ר6וגן לו יפרע ffp 6%,:) סער6)ג"עס6י

 : טיסיי ברוך 3ר' עקיר ומלוס קע173. 6יסור6 מרוייסוהרי3ימ
 63מי פינים ים6יכת.3ית מרוב )"( שלבס"

 סייס ס"י 1עי1דעי 6ל1פינקלרס
SD3ה סנעי16 סס613ס D'D'D טפסם קו7ס ס)טסגו סגת3קעי 

 לאוכלן עומר ob ל3טלס סיחר סל עמ' יותל ים 06ום6למ
 )3( ע"3( די )פססיס דסרי למירם"י עינעי6 ול, )6(נפגום

 ערעימ ד6י )נ( 63כילס 6קוריס כווזלין 6לו דפ' סגךלסססומ
 6"כ לסססוחס דעוחל )7( 6לו 3מ' 7קמסיכ למנך פיסיןהני
 7' )3י5ס גטין לqbb~ 6 ושפי" עחירין לו סיס 737 לי'סוה
 ס6ין שע"פ סססיס )ס(3ריס מהוקי כתגו ס6 סיגוי6 ולהך7'.(
 עמירין לו סיס 737 ססיל עיקלי סערונומ עשי 6ל6 שמיריןלו

ונלנ7
 ת וה

181138158
 'י("י",יי" ש"'מ" ין?נמ'ן.'11 נ" יש'יזי:1:ג2י'נ-יי:ן
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כח כררך ברמהר"מ
 ל6 מערודות ידי מעל רכל סתירתו סיגוי6 לפידך 6ך7ק7ירוז ייע'* ספפמ ליסר עד 3ססייסו עתקלקל מסי' סל6ונלכד
 qh 6עגס להתיר ק5ח גרטה סי' עחירין לו סים יגרעיקרי

 לכתמינס וייסיר ענטלין 67ין דכיון לנסיר ים סיגוי6למסיי
 תרופות )ו( 3ע' 67קור קיי"ל 37תיי7 הסיכ' 7':( ד'נניס
 7ככווג' כס"ב כל וגתמ5עי גסנו לס פיסיוקין)ןנ"7-(שייתיונגיסין
 גסכוון 6ל6 לכטלס נתכוון 7לa~sb 6 יר' כורזיך יסרעחין

 גסיסתם 7ענע0 6יכ' )1( ה6 שלכ"כ . נסקס ול6וכלסלסוסנס
 לו:יו3גיגסו h~h תקגתn)cb 6 לbnb 6' מי:( די)פסמיס
ניסר6ל

 קנ"
 יסר ליערניגסו שמקס קירס 71גכליגהו ק3,

 ליסר6ל כל5 מזיגי ג6 ךילו:6 ספיק6 קפק עמוס לגייסולזכגיגסו
 נפך ע0 סיסמ6 גבו S"nhl עונגי ט'קס6 נתי דלת* ע,גגיו"ת"ל
 יוכוון 7נ6 מע"ג ני7יס 7מערנ כש"ג %6 3ס' כנר ג'עלווהלן

דציכניגסו
 3פיסמי

 סים ד37' וכייסיכי מסיקך PDD לסו עסגי6 ל6
 ומסק b~'rp ע"ג נטיל לq5b3 6 "סי' עחיריןלו

קם'ק"
 כת3 עו6מ וכ7ול0 :( ג' )ד4 7ניגס מ"ק כר6מל

 יותר 13 וים הפסס ק71ס 7סכלסגת;וניין סעורי 36ילני'
 קורס ניטול סמון סיין 67ין נפקס לסססותו לגטלן6קילעק'
 עט3יל'ן יחן .( ע"ו )רף סע6ורע: נערס ס' כדתנ' הציפורזען

 : סיסים כרוך 3ר נוקיר וסרוס לטסן לכמיטמ6כני
 עעות ולוין ליין מעעון 6ת תנע ראוכן )ח( שלבסי'

 רולס ולגי עסכיגי עלסלויתגי
 יסר  יום עד  סלויסיך גי נירי  נפלט ישיג  וסיפוןלטדותו
 עעכסיו לך קני 61ערמ nDb זען וגקסהגי לימ!ט 6ולט7ותו
 ים י3ל י5" ל* קוער וסלם הקגו3ניגיגו Inrs 6פ7גו ל,06
 סוי דנעלע, A~Sb7 סי' עקיר עו0"ר ודן עעכסיו לודרעפי

fn)npb6ול b':p עמס וגס עסכתו תסיק ס0ו* כיון קגי סתם 
 ויקא עעכסיו קני ר16נן סא"ל סעסון ויפגע ס0לו0ו טורסעפו

 )י4 גסך 6יזסו נמ' )י( עסקי ורקס סלו וסיס )ע(סעסכון
 6פי5 )כ( (IDD ר3 וכו' סרסו על סלועו עסגי' נכי *(ס"ו

 עעכסיו קגי 7ק6ער געי ויזקיק סכל קנס נעי עעומ תחןלקמר
 : ממס כ"י פשקוכן

 ניוחל ינייכס עלי הארכתם )ל( שלדשי'
 על לססינ יתגוגי)ע(

 רקונן 06 כעיני סגר6ס 6מ 6סיכ ו3ק5רס סקלה ס37ריסכל
 כך ועתויך לסר סעטון *ייזון סלסיו )נ( כלע"פ דיג* 5יימסי'

 ססונעון סכס3חס כעו למוסט ליטרה כורמו על לימןהקרך
 לעסות לו סיס ל6 דין לו סיעפת עי מלו 6תי )ס( ססלס'ןעויס
 חינם עקד 67ע' 7ס6 ל6 קעקעו 6נל והקמל נ"ך D"D 6ל*זס

h)'?סהו6 כמסן עומוק ר6ונן?יס 06 סלו לגמסי'*"ענמסן 
 ה61 יגול המנודר tDW 16מו ליקה יגול הי' וממעון l'P~aסל

 נמ' המלכס כ5 עוכסת וכן 0א חפן 1nlbD, כיון לעקמו דיןלעסות
 ס6 פורעו ודייגו למגירו סגחסיינ עי 6נל :( )47כ"1המגיס
 )ע( ג"כ סקס ואפילו יעסכגגו ל" .( קי"ג )י4 סעקנל ס'מנ6
 .יס כי ו6"כ 51rh לניחול 6גל נימוסי יעיגחמ מעוקלוקער
 עריס 6ין ו6ס ס)נעון לו obnt כן שונן 0פעי7 כעסעריס

 יודע טעינו 'D~D נזם לוס מספיח oh יו7ע זיגי סועןוסעעין
 חינע סר5ו3ן ניטרין כג' ועפ ויסטור כלוס ספקיי רזונן06

 7עכו"ס )סי ערורו לסופט כיתן ססו5יך ר316ן סטופרהניערף
 עוסו ערור לסעעון עסנעינן ל6 מ"ע הזיל ערנהכתר

 ר6וגן 3ם3ועמ 16 געריס גתכרר מל6 זמן כל כךנריוססי6 ליסרי
 כדי לו מגדר ס6ותר ססגי' ליסרכן על 6הגס לעכו"םססרעס
 לו גדר סל* לסמעון פסגע לו יס גס7"ננ עסינ ושעוןס.קייעגו
 לפי 6ל6 סליטר6 כל ול6 עסלס למנע רולס 6יגו 6סכלוס
 3סע0 לר16כן יהעייס ופקי67 מנוג6כתו סניסל וגס ולעיעורסו
סטרם

 סריססיס קע"1'( גהגוולנתר*)7ף לס  ובוייתי כרתני"
 6ל6 פ 6ין יהעגירגי הייי עיל לחסן 1"מר ס6קורין נוכרהנורם
 עםלס סכיו לו נותן והענירנ' נסכרך 7יגר טול 6הי ob1סכרו
 מן דניס בסול? ער bD'p סג6 וע"י hcll סג* ונזי למסוונפ'
 ססרע ליסנע לולה ל316ן ו6ס נוחך כוורי 6כק7תי 67"לסיס

 3נו עביר סוק מהפגין סוען ססעעון וטס ויסעור סו6סכזנריו  ליטר*  עסו על גס סעעון ימנע rb לסופט ס6מרחליסרך
 ל6ו oh1 סטור עמס סקסל פי סעף עריס ים ob וכו')פ(
 )5( יסלע ליערין ס3' ועל עס0 מקהל סנלסית וס עליסנע
 צרוך פר' עקיר ומלוס . כפגריו t1hD~. ספסי7ו מ!6ר6וגן

 :סיסי'
 כקסתי סעעיו על עיכז ראובן )ק( שלהסי'

 לי לקנזס סעעון6ח
 ל6 וסוך 6ותס קג0 כלסר העעוס כל לו וגתתי 6ותס וקבסנברים
 סע;1"ס מכס ותקלת לו מרע עק5מ 56* ס לעכו" סעעות כלגחן
 ו6ס ססכמס ל' חן כן ועל עעך ס6צס מל6 עסגמייס יוחלוכגל
 סכל סו6 6מת סעעון והסיג לך למרוע עלי סעכו"סיס6גס
 מגם6רו  0עעיח כל להמייר לסעעון לו סיס נ"ל עכ"לכדכריך
 ען לו לקיל מתעין DS1a סיס 7ר6ו3ן 7סיכ6 17ק6 לשוגןכירו

 1"ל ינרמל 3ר' )ר( יעקג למ"ר  ר"ת סססי3 וסתסו3ש7רכווס, פלוגחb1'b 6 3ס6 לו להוסיף נמסכוגס סעכו"ס וטעהסעכו"ס
'SPIDSbSnn6עי( 7"0 - 5"ס )דף מלעלס 3ס' כתונות 

 לנעל סכל ומער גו 0זר וסוג ססולקיס לותר  ר"ת ר5סיתסילס
 גגגוג(ל ס6ס לסלים סכל מס כ"י מפסק לעססעעוחו6מי'

 1StDhl נזה סנ:עיח נעל סל סידו עם העכו"ם יתוסעעס
 לם6ר זעי דל, :מחכר 1tmDn 7ע"י עסוס לודר סייך 6יןמולקים
 טנוחן טס כל סייח ססעעוח מעומ גס3יל סכל מגוחןטעות
 כססעכו"ס סג"ע D~D3 71גל סיhnSD3 6 עעוס ככ6 36ללו

 מתוקפות 67ומו ססלימ וכס rh עדפי יותר ליסר6ל וזומןטועם
 כעס ע6יזס זס נגדון 36ל כנין סל6 ס61 מוסיףססעכו"ס
 תגס 61"ל סונעומ כל לו כותן כסר6ונן סל6 ססליסיקנס

 "עורגן 7ל6 ממעון גיד  טסמעות 1ע1 גל נרסס וכס hSלעכו"ם
 קוער 6ססיס לסילו עכו"ם בני SJh ניסר6ל 66, רעי כזכימן

 עד סעכו"ס 3סס וכה ל6 לעכו"ם סעעות נ6ל1 זכהממעון
 דננ* וס"ק :( b"u )דף נסך 6י,סו 6עיס' 7ס6 ליזיי7*חו
 (ffD~ע5יכ*

 6יסרנ6י סליסות עסורת קגייס )ל( י"3-( י4
 דל* הב* וכ"מ וכייס לי' לית מלימות לכלל *מי ל6ועכו"ם

 ת ז ה גה
 )י( * ק"ג 6לף פי' הרסג"6 מו"מ . 6' סי' קאות 5"6 סי' 6רוכוח )מ( . 6ינ6 5"ל )ז( . ג' מ' מס ועי' 5"ע)ו(
 קותו 5"ל )ס( - 5"לכן ))( והזעןל6. 5"ל )ת( . קס"ס סי' קאות )ל( . 6ער 5"ל )כ( . ר6ער ,su )0 . וימי,5'יל
 ' ונ"ק רנ"ס סי' סי"פ כמונוס עלדכי נ' ק" ק5רומ נק( . סעעון 5"ל)5( - נקירוס גס סטגין 1PD1 פי' יריך זס דגר )ע( . 6מר 5"ל )ע( . 3ק5רוח וכ"ט כוי עד סלו 6מ לפכנוגוס

 קיז קנין לקי עייעוגי מטו3מ . קס"ט סי' פ"י
 : זכים 5"ל )ר( . ס61 ש"פ )ר( .כי

--------- ---
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 כרוך ברמהר"מ
 ססוועוס ,יון כל 61"כ ספכו'ס 3טן וכס ל6 גרים* מן 6ל6חפר
 עוסה מלס כיקד סכמן סעכו"ס ו6ס יקונן פרסות מס סעעוןגיד
 למעמיס כעעות יסגלו bib פלוגי סל 3עעומיו חמורם)ס(

 fih לסעעון סמע~ח לזכומ גמכוין ל6 מסריסר6סוגיס
 ספ"ק 6ער רס6 לערייסו סדרי קג6ס bS מגוי ו6סלנוי

 לע"ד 6'כ, עלקו hS1 לסלוגי עגם מולך :( )7'י'477טין
 b~b h)'S לו סגסחלמו לעי יסורי לע"ד ו6יכ* לעסלסיסירו
 י17ע ס37ר ס"ס 6פקריי לbWSD 6 רכולי bn~lb *מקל"צירי *רעץ* חפרי רג ג3י -( קפ"ז )7' 3מרSrla~ 6 3פ'67ען ועוי לו לזכות סמסלח )חכוך ל6 כי ססליס ם.עכ3סלע"ד

 סיעכ3ס 76עת' 1ל6 גיהליס לעכו"סיס3יגסו 7ליתנינהוי6רעת'
 כי לו *מז.רס סעכו"ס ססכסס מע"פ לוער יכול ותיגולעלעו
 נסנין וג6 סלאמס rb סרוס פסות l~DS ג6ער )ח( זהעל
 פ"נ )3"ע דילוםלעי סטם 3ן 7סעעון דעונדיי )6( הססקייומ
 יקרס ידו על סעיס סס סיחקים TDD סו6 סקס -( ס'סל'

 ש o~lrb 3סל ול6נמלו
 סעלימק )נ( 'מי על לקטזטאלתם )3( שלומימן

 יותר סקולה ען לעעלס . '.
 סעסס ספתם פלח .( י"6 ד )עימ3ץ מם67 ר3 ס*ערעספס
 ססקורס כיון עסירין סים וסכחנסי כלוס ול6 )ז( 750ען

 כסירם סלד  ען יסר .מטלר DffDb יסר DS' פל יסד פלדשובסם

 ססלחייס ומזם עוס  שריך hSh ידפוק צילק ולי ידפיס סילקלי
 נכה"נ ופממ פסי  בפייט  סוף תפפי  דלויט  הקירס פפפיה"
 עלסעסקוף פסם עוגסעליחוסל ים" *סך סעד 6ינסי עדיל6
 סועעין )ו( ונס סיע6ו)מס( פעמי יס;' )ס( ל6 *סדועד

 ספתמ קוות :( י"6 7' הסס מגיף ס6 וקיד ועקולקליסעגווליס
 עסעפ ג3יסס על מגס עכלן "וקנס עכלן קנסמשעלו

 : עמס*חד נכי על ק6ער דל" לגעלי נסוס עוגם סיס66זרוייסו
 וסוסם תעלס סורס סל6טנסר ר4שיצ )'( יטל?כם1'

 זס6 כן 6יגו 61קרתלק7'לס
 cr hSh *ין דלים* סדסס .( קי'צ ד' )מולין מלעודן7עלליך
  דלכתחילס -( b"'p 7י )סס כסרה עילוי כגד6 כעולכתסילס

 וש"ס כלליס סייס עיסרק רדע5 רעי DD'1 גריעכד י3לל5
 סריס למלום הקור יס6 ס6ל'כ ;סו' DD" כפו3עליחס
 פייר  ופלות י פלפס נפלי יסמ תמיכה  ויפי' ימיסמיכות

 : סיחיי גרוךיר'
 ולעולס פיוס סלס 3תיס כגללי' לזיזיך )ס( לקלוקכמי'

 סגילס עקול שיל מ"רעולי
 וסתם סעס"ס 3עי5ר ניח לו סס.' רקונן עסק על עינימטיי
 נתוך ג'מ ל3גומ פכו"ס סל 7י;ס הי 3ד.ן סל6 סלוכוס3ו
 סי' ם:יס כעס עליו פתומיס סיו oh1 סמן ססו6 עם כלסלו

 ופס?  סלו  חזן לפייס נוגח ה" כי רולס כמסין "וחסקוחס
 לך יס מעכירה נסעת 61"ל לסעעון ציתו ועכר סעכז"ססלך
 סל 3כח3 לו כת3 וכך כסתר5ס ר6וגן סל מלונותיו לפגילכנות

 תקסום סתעון וק"ל לדין 163 והגס סעירוגיס 1סתסערכ16מ

 יומר סעכו"כ( גנל 6לו  מלוגומ לי סיו ל6ו3ן ומסינוחלוגוחיך
 העכו"ם ססחק מזקס סרס תיגס 6ומס הסיג וסנועון מוקהובסגי
 רוקה ססי' זען כל 3כנייגו לסונמין יכול סי* סג7יגיססעפני
 )ט( ערכ6וש סל כח3 לי יס כי סע;ס עעס ס6ין מזקהועוד
 יורינו ועוד שעתגס לך  גסן ל6 ונס ס16בס לך זוכר מל6לך

 וכ6)זגמ סו6'ל סוקס סטר קריך רקוען 6ס הדין 75קעורי'
,~prD7מיקמ 3ס* אוני' יוריגו ועוד סעכו"ס על מעמס 
 סעכי"ס ;בקי מהיקל 6על יסורס ר3 67ער 0 ג"7 )7'ס3תיס
 לו גסן 1ל6 העכו"ס ען קלקע קגס ל6ו3ן 6ס כלפנל מןסלי
 פורחך ר316ן 3י' ורסק ערכ"וח סל 3כמנ 1ל6 עדייןעעוח
 רסקי 05 וכך  כך סלוגותיו נו ופספ  סעפון וסלך  e'7Dמסגי
 ול" ה61יל %ו ob כן DIDDSסו5

 ונס עכו"ם ניד זוזי עס6
 ומלוס נר6יומ לגו חכמונ סכל פורסה גרפיקה כנר המזיקרווכן

 : זלה"ס רוך 3רי מנמס  מלעירך מלתירכ6וומ
 כסייס bSD 6ייכס ייי 3ק5יס נוחי - הקטונתיוזאת

 . העמרה להרכס . ס3מ3ורסלאי
 זילופי ס;כנ7 סו6 עמורה עסיגי נסלכס נתולם O~)Dעגלך

 סעעון כי 7עחי עניית לסי ו6סי3ך 717 גר' עגמם ק"לועי71עי
 מגנרל עדיף 7ל6 מזוגותיו למסוס רקוען 6ת לכות יכולתיגו
 כעכו"ס הו6 סרי עכו"ס עחעח וס63 עמעתי' 6תי רל6)י(
 ךנדי)יהס לכופו יכול סיס ל6 ססעכו"ס וכיון :( ליס 7')3"3
 ל6 עמעמו הנ6 סעעין נס ססן מסות עס בסלו עומס 706כל

 6ת ויסתרס נמלו  מלוכותיו כשד יעה סעעין עיסו עיגי'עדיף
 "יגו לקונן סערי כיפו לעסות יגול ר1316 וקין רקוען סלקורו
 6ל6 העכו"ס ען סרס מלקחטוען

 עועי
 טעגס עעה ס6-ן סוקס

 סעהמילס כע7יס קידר ירות OhD ;"ל nbrn וגרילת כלוסוכינס
 סליגוחיו סחם זען '9Db סעכו"ס על קורס מזקת לרקונן לו סי'ל6

 סעכ"ס ען לקסתיס עחס וטוען מגיס סלס וססויק סעכו"סלמלל
r)tb.~prD 3סו עסזקיגן רל6 נלומ6 ריס לסני כסוי עיפי 
 ירסס  ו3םיס סרות לסם וים עמירים ססס לפי -( ל"ו ל')סם
  ויין  פלסן rb שזרוע  ס'ילו שירקי סעס סכל פ"ז ססיפכיסוסור
 כוי ל6 737עיסס סעכו"ס מסם זל* סג6 כ"ס לעסומסוססין
 וס"קק 7*ער 1ע71 לעולס 3סטרי' נ6ק7סורי לי' סוס 1""כמרקס
 וסילם"י סגין חג' 7סרס6י 6סיית6 )כ( -( גיס )7'ס3מיס
 פרס 63רן מניס סלס לימל*ל מ,קס סוי6 עקועות דנם6לבע"נ
6עס

~fD 

 61"כ סס כן סו6 7עלטת6 77י;6 סנה עע' 3פמנמ
 סעכו"ס על 63ורס p'rnt o~b סל6 סו6 דעלכות6 7יג6 (ס3ג7ון
 ימזיקו bSn סעכו"ס על יסי6ל ונין סעכו"ס על עכו"סוכין

 על וסס6לח סעכו"ס ען ~O)p נסטל 6ל6 תקנס* וליתלעולס
 גי' ,סיג ל5 61כתי פורתן גי, ורסק סעכי"ס ען סקגס יסרבלעל
 לש ח5ל לבותה מעוגותיו ופתם כך נתון 6סר יכ" לעכו"ם,ווי
 1ל6 "יסמליק ל6  רעכו"ס לידי' וווי עסית 7לש כעם רכלקגס
 לעכו"ם סיעות ס.מן סקז7ס 'מסר הלוקח ועיכז הפקרמזי

 ל6רע6 יעסג, עירי T9D 16 גדר נעל כגון נעורס prD~,סיעם?
 עילגי ל6 סורת6 רפק 36ל :( ג"ג עיי הנתיט סרקת 3מ'כדס'
 וניר (SD 66, תהני ל* ינית 35ל לסריסם סעיעד כסיס6ל6

,"נ
 ת ו ה גה

 מע"מ סי' עילונין עריכי - ;", קי' ק5רחז )נ( . כעוני, 5"ל )6( . וס"ס מען נהכ"י )מ( . קמורמו 3סכ"י)ס(
 ג"כ קי' ק3-ות )ו( . וט"ס סמסעעין נסכ"י )0 . וסוף sffs )ס( . עמס ל6 5"ל )ר( . וט"ס כערוקק נהכ"י)ג(

 סו"ת . נשפו6רוכומקייתתקי"נ
 סלטה""

 ס"ל מ"נ סי' קורות כ"ע כ"מ סי' 6רוכומ )מ( . תמ"ע סי' מ"6
 עמעתי' 67תי 5"ל )י( . סו, ע"ק מ0 . ומקלון כקי15ל ע' שי' עממטיס למ' עייעוגי מסונף תקכ"ג סי' ס'נ נ"נמבדכי

 : "ביה"מ* נ"לל(
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בס ברוך ברמהר"מ
 3פ' כי6י' צנין מסיי ונטלה בנט01ימ מס סימה *ס געי6י
 )ר' גדולכלל

 ע"נ"
 גועה "ו גנ65 ומ67 עוליך מקיל 6"ג

 16 סימר6ל ממזיק ל6 ו6ס .( כ"ד ד' )3"3 מוקם אויוטעעס
 6ו )ל( לעכו"ם סגתן כוועומ קונס מטר סעכו"ס כ,י3ל6

 וסה"כ ס0פקר תן סעס  nmb3 וכק כ3ר מלו)וח'ו ספממסיסרהל
 ד670 ע6ן ה6י -( סס )3"ןיותר לס" רעי 1ל6 6חויק ד6חויק רכיון עווכר ל:ולי6ו יכולין6ין

 סוימוקס hS פילי גי ליפתני
 עמילה דמכיס והסתן hDJD 3י' סוי 05 דס67 37עירגfnDD 6וגוי
bp57כתי ק;ס ל6 מלונותיו ספתם גסעס 0"נ ס3ימ fis 6יגשתליק 

 קעגיר מייי ל6 ס, ייקנו נעטי עכו"ם 67יקחליק brnt1עכו"ם
 מפקר סל לקרקע וסתומים טלו גחון סעומדין מלוגותיות"ס
 עקיר וטלוס ' לסגין וקל - מסקל סל נקרקע ס,ורס לוקנו

 : סימ' דרוך3רי
 לפגיו סגפלס ר6ו3ן עלט6ל ארוני )ע( לשלפןסי'

 לה טסים סדור וסי'יכעס
  לו  יוס:וס ססיח0 עד לס למלון ר5ס ול6 כתו3תס עכביימר
 לו וסיס וקוקיס 3' לי3עס לימן לה מסיה ני;יסס ופמרועהון
 נונור כקנין 3יגיסס סתיו מסעות כל לאס וס ועמלו לסלמלוז
 געעע7 וקוקיס ג' לסלים גחנם rb לסלוז לנ"ר וכסדקו 3"7כפגי
 וממזירו כתונתם סטר סי5י6ס חלי5ס ולקמר מן סטליס 61"לזקוקי, 3' מוסס לי ממן rb לה לכם6מלן לסלים סירס וקערמלסחן
 סל6 ;ס3עס כי כתו3חס סער גסריעח וקוקיס 3' יוחס 3"דלס
 *:י o)nb סקורך כל לי 3י6רת fis 6מס עכ"ל כח31תה כייסי'

 3' פוחס לו מן מלסחן 3עעע7 לסלים n11wlb סי* 06לפרם
 מסרי לידס ליחן לסלים לו ים 671י rb לי טימלין לשחרוקוקיס
 ע5י6 זל, מלידס לקמר לו ליחנס עיד סלסחן נעעע7 קג6םסיגם
 דל*' נכמו3מס ולננוחס כחונחס סטר לספוקי סכי נתרסינע0
 ד"תר וס6 ליין 631 נו וכס סכנל 73נר 3ך 6ני ממעהסייך
 ל6 ( קט"ז ד' )3"ק סכרו bib לו 6ין וסענירגי ,ס' דארסול

1b"W3ך 5ני עמטס סייך סוס ל6 7נס, עיד הסיגר לי' דיס.נ 
 סכרו 6ל6 לו 67ין קיי"ל כס6 כסחע3ירגי דינר 6S"b7 SIDל6
 גסכרך עול 5ער %ס יפר bt'p SJh  גורשתני מיסי לי' יהי3ול6
 עסעע bnSh עםלס סכרו לוגוחן

 יסיד hS ד6כחי וכיילי דלים"
 וקוקיס נ' לוחן גמגם hSb לו מן לסלים *מרס לDh 6 6נלליי

  עלסוסס י165 ול6 לעולם סלח וקוקיס נ' קותן סרי3סתיקס
 זקוק;ס גי הומס לך 6מן 61ני לס מלון קוער ססטליס D"Dhוכ"כ
hS3עלע6 העירס נ ליקגיגסו דבה"י סירס קניג0ו hs 7נריע6 קני 
'DDוסענירגי ריגר תמול )"Dbs נוסי' לפיהו S~b 6עפ"כ סכי 
 6גי עמטס ל" olnh ע5י6 7הטת6 סכרו 6ל6 לו6ין
 סטנים %6 כלס לו הערס ל6 ססיגעס רסכ6 כ"ס3ן
 כלוך 3ר, וווזיר ומלוס . עסל0 לו ליתן לו ס6וערסו6

 2סימי'
 מסוען על עקיר 0'ר עורי תשובת )נ( שמםי'

tWDn)Dטים סכר כסמרי 
 עד תפערסו 06 לו ולוער מפסח קורס לעכו"טלעוכרו

~DhS 2 6מר אורי 6ו %י *ו עעך 6קגיסוסססמ 

 סוקס 36ן עלכמסוני זאת )ק( והשמאכזי'

סקוליי
 ססימכין DC"1 וותר

 מי' קעול 6יגו 06 תרנים לרמות עקלמין וסכופכיןלרפ"י
 )ס"ס.( עסתתסין סיכי5ן כדסגן שסירס 3לה"ל קפות י'נכוסס
 61ע"נ וכו' לתוכו םופכין לרס"ל 7"6 קעור ססו6 בית)ע(
 ועפולם 6עה י"ו רסכ 6"כ 6ל6 סרנים רסוס עחס לגו67ין
 הים ניגחו 7כרעליח וכיון 3י כוקעין לי3ו6 וק' לסערעסער
 סירק פ' כ67ין נורו ל6 נכרתלימ כומן 7כמ )פ(לסחיר
 76ומנו ועסוי לסו סדי היכ' סופכיס ספיגה ג3י :( ק')דף
 מניס נקפיגס שמס דה"י לית6 60 לזור ל6 נכרעליסדכותו
 נעיל 6נל למ"ר 0כ6 רליכ6 גל"ס q~nlnS 6מי 7ל6 נגהר16

 כקוף כ7מסגי הרגים רפוס 6סו ינוריגן גורו כלמליםאפילו
 לספוך S~b לעלאות ,ל6 סגו ל" '( פ"ס )יl'Dt'nCW 4כיקד
 67עלי כ6יכ" וסלכם סלי לספיך סמס שערי ל6יכ* 61פי'אסור
 יס6גי 6סיי 61"0 .( ו' )ע"ו סעיקל 6מל סלך סיפריס37סל

 : לסו5י6ס עחכוון סכS)bTIDS 6 סי5* עמכוון שיןסחם
 יסר6ל מל DD על ס6לח אזוקר )5( שאבסי'

 מיחס ול6 עכו"ס hDht~.י
 לעכו"ס בסילו 6וקלין ס53רפת מניני לך יוודע נגסליסיסרבל
 )ד4 כלסעס פ' כ67ימ6 ליסר6ל )ק( *מי דילע6 ל131גיבקול
 5נוגי' רנ6 ובסרס נסיסמ6 7טנעס 6ר63 ססו6 נני :(ע'

 עכו"ס ס6פ,ן יסרבל סל 6נל עכו"ס סל מ"ע עכו"ס סלמס 7סתילי וס6 הגבהים נשפרי ע65תי וכן - טעע6 עסקילעכו"ס
 7ילע6 לעימם 7ליכ6 ענין ותכל עומר למועליו ליחן 36לבסורה

 : ומלוס ' ליסר6ל לזגוגי6תי
 סגטיס כי י~יי5נ1יק עייי תקרובת )י( י2מבסי'

 וורד (רדו ורז)ס(
 עפמממועך - ולמגיס לפגי עלס6עך

. 
 כל וגנקעו עיני קורו

 עכל בקוטר סרגי לני רסיטג5 ועקגי 6גי גסתה מיעיךעעייני
 נק5לס 6351 סגפי 6ין נמנמן לסקריך וחגיי קרוי רוכלפנקס
 לגווך 3,ח D'D" עגמם ס"מ קרוני ואייי מעלך סער6ל
 מצוגי וריותגי ,ירזסגי י3ס ען ולסלמים לספליח ליקן עמךמען
 מבוערן 3לי נוטל עקייעו ססע7 עי רכל פק"ל לסר"ח60ל
 וקיתגין סימגין -( כ"מ )דף ע5י6ומ *לו 3פ' העריגן6ע,י
 7כל לעיער מו"ל וינים דעי hD'S1 כעזן 6מד עד 6ח7ועד
 ר"ת סל דכלל 6עיג6 7תר עטינומי' יטול עקייעו ססטדעי
 h)'b וכי סנורתי כ6ן ים תס67 6מ6 ל6 יכי סיכי 6ל6הינו
 60 מסיי 6תי ל6 6י onc 6נל ססנועס ען פוססו סקי6סד

  5סי דכי 6ער לסכי כלל סנועס כאן דלין יניס וקיעגיןסיעגין
 כב' יס  טל  שנזויין לי' וסוס רעי רלישי'  לפיכויך ישרפר

 לש( יויס לסכי עריס גג' 5' וצר פיעוין  סכונרו ולזגעריס
 וסיעגין עעם עריס 67יכ6 סיכה עיסו כתרי וחלת כסלתרסרי
 כן ססו6 ותרס פריס  נפקוס רשי  רליסגייסו כעזןקיעגין
 כ7ירסיגן ס3ועס בענין 635 )ית" 6סד יעי ימסי13ת6כרס'

 ולעטור למיי3סגועס לככועס סוי קם 6נל .( ע' י4)ם13עיח
 6ו סוווסוק כמ  מלויס כס 5תס ק"ו 5גי 5ויר  וצורכנופ:

כס
 ת ו ה גה

 מ"מ ס" ק5רוח b~S מ" קלונות )נ( י כ"ס נ"7 סי' ס"7 י3עוח ער7כי ס"ס קי' קללות ל' סי' 6ייכימ 3ת( rh. 5"ל3ל(
 תי"ן חיי ס"6 כ"ע סגע"ל )ר( . לעיונן 5"ל )ק( - ל"ג סי' חרוכות )5( -  3כרעלימ רכסו 5"ל )ס( - נינ 5'ענע( - סס סרס3"6 סו"ח מע"ס סי' טי'5  שנת ער7כי D"D מי' ק5יומ ל", ס" 6רוכוח )ס( - תח"ן סי' מ"6 סרסג"6ס"ת
 כמרי וכסלפ כמלס נסיי נסכ"י  )ת( . וע"ס עלס עעך וולד וולד נסכ"י )ס( - ו' קין עספעיס לא' וגיי' חסונת -פסילם

 :וע"ס
נמית(
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 ברוך ברמהרים
 ססע7 סיכי ועם וסטמ6 סעומוק כמ קוער טוי מהולי*כס

 prn?ni כסתסייע כ"מ מכועס סעומזק 6ח עחיי3 5סו5י6הע"ע
 : יס13עס עןמיסטלו

 ומילקה מולס שיחה מס ועל )6( שרםסי'
 ערע סכי3 3עתגח נכס"כל

 מנמחי עעה "ון ופלוגי לפלוני גכקי כל ע7יס כסגיולערס
 קרונית וח3עוסו ל6ו3ן ניד סלם )נגכסיס ר6ו וסוג יעחסל5דקס
 מכ"ע 3עח:ת לי גנגס כי6 ל6ו3ן לכס והסיך סעתגסננק3נ'

 נזקקת תרע סכיי לעמגת זס 7'עס 761ו;י לכסק71ססגחגס
 תמגמ אטלס לו סקגחס דנ6 וכיין :( קג"6 דף )3"3 קניןד3עי5
 כרי כמכעיס 03 מירס סרי ועור קגין ל" סוי ך6, כזןר16נן
 לר6ו3ן סנחחי לעס מון סוכירס ול6 ופלוני לסלוגיכלנכסי
 7ק6ערס תיחס תימס עמו:ח ע15כ לרקונן ס:חגס מחעס 6ליי67י
 נלסון6מל 6ו 5יתמ6 כסי6 תייתם רק6וי

 כיו"
 %ו נ,ס

 כמ ים כת"ב כל תיחס 6ול6מר )3( תעות 06 לוס5עןס
 יליכ6 רקומן עחנמ ליטל לקרוני' ס;חגס 6מרו:סנהת)ס
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 עיתה לקמר עד ערסיסס נפקי ול, עיקרי גכסיס 6"כעיחס
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 ניוחס סל6 ס3'יךכיין הי )ס קנס ולהרס ר6ו3ן 3ירי3ל
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hS,עהיתה יסזיר' ק35ס לס ספין 3ככ6ס ייסליסו 16 'סרגוסו 

 '( ל"נ)כחו3ות7ף
 וסע"

 רנני  ול, להם 'ודם היעונין עתיך
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 כופ'ן סייגו לebn 6 סכי h1'h רנה  ותפיי  סרוס  עירספל
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 מיונת נקיל מעיווד הכסף 3ימ על )0( שמטפי'
 ס0פ'לס כחון גוס:ת וס5י6סמעיר

 נדירה כוקף סנ6 ס6חיס עצית ית'רס סעילמס'6 6תמעקמת
 )וסכת ה5ו6ס ""ג עי' עוש7ילעעלס 3ימסכoh 60 לדקיקים

 כלעלית 7מפילס 0ך6 פסול שקוום ררך נכרונגיח סיקיךוגרסות
 ויגויר מירס הוקף סל6 ס6תיס עדית יתר יסיק כיוןסי6

 פ' דסרי כרכיג6 )ט( 7הילכת6 וק"מ :( 1' 7' )ס3תסרנים הקילירסי" 03 רסקינו  פיורהו5 הקוס עי' לעומסכרווליס
 עלס"י כלון יישן 3רסוי,ת לס0ליף '( פ"ר )7' )נסתתס'ןכי75

 67וליית6 ר3לס,יית וע"ג פטול ווקום זלך h]D'h  6ולכרמלית
 61כ"נ סל'י גווי סכי 6"כ גסמליף הנעיל פלס"ר ערס"יכגון
 ליווי 7ר3 )י( כליג שעירי a~Dt1 מקרקע עד ונחיריתדליכן
 כסירי סגכח' "י ד",.(ו,5" ס)ויקל)ע"( קיכר"סלן"חר 3סלע"ע
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 ,תריס נגייר 5ו3ם ס" סעסתוו, 6ע"פ סליתו לפסועבגלי
 ?ית . 67)11 יחירת6 5ג'עות6 י3עיגן הכסי 3ית בכיכ"מ
 :מי ולנור 3נס"כ לגתו h7nD כל רגוע 6'זסו ו( ס"3די
 6ס קמות 7' 6ל6 לו "ין לס0יס 0ון יו65 גני )פ( מיפי
 כנוך מסגי קמוח ננ7' 0ון ל65ת עותר לזקניו 5לירס,י

 וסי' נ3ת'וו ק13ע סכם6 3יס לגו סיס 6כו ומיסוסכריות
 למכניס ס6סיר ממוהל לני' "וער עע"ס לגריס לסכליםיכול

*פיס
 ת 1 ה נה

 פ"מ כרכות ער7:' ע"נ פ" 6רוכומ מ( . וס"ק ע5יגו מילוק נככ"י )ס( . ועי"ס קכ"ד *ל4 0" מ"" סלסנ"6 פו"מ.)י(
 . עם 5"ל )ד( . לחורי )ב( - קג"ס סי' ס"ס ונסי"ע 6' ע"3 נר15ת עי' )3( ' סו6 ט"מ )%( . ר"רסי'
 3מיגוי 5"1 סי' שרוכות )0( . 1ל6 5"ל )ו( . סתם ר"ה 3' סס DTn' ועי' )ו( ' קע"ז ק" ק5רזח מיס ס" *רוכומערס(

 . וס ס' נסגע"ל orn עוד וע" 3קי5ור I~DD סי' מי"א מנת עייכי . בדול נס'גוי קע"ט קפ"0 סי' ק5לומ .61סיון
 ג"ל )ג( . עתון ג"ל )ע( . כו' %ס:;יסם לרס"' ווכרוולימ 5"ל )ל( - ומ"ג 5"ל )כ( - 6דר3 5"ל )י( . דיוני כר3 5"ל)ס(

 : כ5"ל ע'6 7' ססו5י16ס1 5"ל )פ( - ס"נ 5"ל )ע( סג6- נב לב 5"ל )ק( . 7עלכתל"
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