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 לחס ויתנע סתונע  יעל גי' המליח ך,ט,נך )ע( זטנכשי'
 )WIDD 47 גט פ' ע67וורססכירוס

 ומ:יסס ס:יסס וודעת 6ל6 3ירורין ספרי כומנין 6יןקס"ז:(
 יחן ססעתסיינ 6ער עענת6ול6 ססרי נגע' ועס' מסכרנוחנין

 : המכירוסכל
 ההך4י 3" ,טנגסי'

 הוס כנוי עעותיו מולס )5(
 ה6 נ"ל :( tffD דץנכתונות

67ער

 ,ז,ךי..,מ, ,,,,,יין.,.,.ן4לן,י,ן
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לא ברוך ברמהר"מ
 ול6 עעוח לסלם סקריך סו3 לרעל זוני ליס 7"ית סיכי67ער
 ,ומר סו6 *ס 36ל עעות לו סיס לגו ךייוע סיכי ס"טכסף
 לך ט"ין לי סס3ע the"1 סיגי 16הר ומזגגיו זועות )1*ין

 3טעגמ גס3עין 67ין )יכנע )ליךפעית'"יגו
 בגסו bib סע"

 וס6פטרופסיס המוח:ין :( ע"ס )דף ס:ס3עין כל פ'וחגן
 נידו ונעום סים 7סויין סיכי ו"ס"וכוי

 וסו"
 סלו ס6'כו סומל

 )נ7"תל ליס עמ3עי:ן ל6 סם עלוייסל
 סתוי

 )ק( )נעוח  חולה
 דל" סהס3יעוסו מ;יגן bS1 סוס עכי"סגיד

 ייזור ים ליס עסיווגיגן ל6 תו סקרן וגענה תעות לי 6יןייער וסיכ* סקר 3עעג' מכעי' תקנח למרקיע כס:גןססעריס ם16טמס סו" ~hS ק6ונר
 כרתוור  עעות ולפרוע לעירן  )וניטלמ סייר h(h עעזת )ישין

 :סכי

 עגסיה יע ער )י( שנדסי'
 כ"":( 47 )כתזגץז

 עסגי ולסכי ססגפק על סחתומיס עדים מתיעמ)ת( טיכירוסקריך
 סעךי' 1Cb מת.ע' טל יעיפו ל6 ונון נשמר 0,ס מותעיןססס
 עמ' זככי גסני ינ' רייגין 3' "ו ס7ייגין ען 6ח7 מתיע')6(

 6ותס הסגפק על לממתנם סל" rS?1 סיס נ"ל ולמ"ז3ירוסלוני
 סע7י' נין 3מי ל"'קיוווי 6תי דלדול לעריס קרו3יס סהס 6דסגני
 :( פ"6 )ן9 סוירק 3פ' וחוית קר31יס מהם ס7י')ין עןוחד

 *ו קרת "סי עד 6ל" כו הכם'רו ל" סקס 67):ר להגירחייסיגן
51pD736תי 7ילוו6 ל" תרי 36ל גל 'nlptbi וחד קרוצי  נתרי 

 לדייגין קרונים סהעדיס 7סי:6 נסוועתין סטיר"י ומע"סכסי
 יגוב *מס מ6י ערות 7ס1"ל "סריגן ול" גפגק:ס לעיריכ1ליס
 על סחתומיס "פ"ס "מל כג"ן להויתן סיגול'ן כיוןלהזיווס
 : 5זס ,ס קרו3יס יסי' סל6 וכ"מ לעריס קרו3יס ימיו ל,סהגפק

 b)D ')Pihni' 6'ו לפלאייך ל3( אובדקסי'
 נקולסולעעיגגיי

 ס.' ול6ו3ן קענס 3ח ל1 ססיחכ סעעו! על נעעי יער' 6חכסיג
 לקוי גגי ננ( מכמיהים לל6ו3ן סעעון נו וכתר קען גןלו

 קי7וסי' "ק3ל לtnbrJ 6 6גי 16 כת' קיריתי! )ר( ל6 6סלקרס
rbגן מסיס ק71ס מעעון  ופס ~קוקיס נ' עעכסיו לך 6חחיינ 

 תורע ועסה לקמר וגס6ח ועמדם בנוגס וסיח מגיס י"גלקוכן
 מסרי פס:ריס מסיתועיס ס16)נר דן ימס וונגיו p)pnרקונן
 סכגל להתקלס ללויס סיחם ל6 לקרס רפוי ס3ן ססיס03עס

 כמעל כתוכ מיה 06 סכתי עם 6ך למחרגסקדמס
 rh לקדר רפוי רקונן 3ן מייחס עד ענוגי לק7מ רסקהסי* תם" סל"

 קנס ל6 כס"נ סמה" מויס 6וי 0:( 013 רקונן עס סייןסיס
 עיירי ול6  תורה דגרי ל6 וגמו6ין קרוסין לו 6'ן 7קס,ל16גן
קומרים

 כ67יח"
 למטס כ6וער תוי 6"כ :( ק'"3 )יף סרס ס'

 יילחך סיחלין )1( 6מימך סתמית ~סר לי עקו7סת 6תהרי
5ffttps  נקי17סין )וקז7סת 7"יגס 67מלי ילגגן
 וס" ( . ק"3דף

 .( קונ"* )דף סעס תי פ' כליס 67תל
 לל3 גחען ל3*יתיגי'

 סו;"
 קגס ל" לעוכל סעזכס 67ער

 )ו( לי' וזיע* עד וכון עגם תעול וכל קמתי יל7ס obס"1ער

 נה

 7373 ךתלס ~bflt כעולס סו6 עמגס וסעקגל 6לנו6כע3סרני
 מתעות ע6קל סס,כמתי כעו ליתם ס6 ע"כ קנה כעולסספינו
 עי י71ע קיני ע:גחיגו 7"ונר 6לעיל רקנני סעפ וסתם"מוחך
 סל6 ר3ר עקגס 6יס יקער סי6 ווזיר ר3י ליונק ופריךסגדה

 ל37ר מכ6כעולס 75גר עקיר ר3 7"ננר ייסור ועמגי לעולסג"
 זוור עי לעולס 43סל6

 כמנסרני וליוון DD'1 פריך והסחי
 לשל' b3D דכר מו"ל דכסת6 לס ינסר לעולס 63 כ3רססננכסר
 *ין 36ל . למכין וקל - קגס לעולס 3" סל6 73גר 7תלסלע"נ
 .( 5"7 )3"ע תיר, 3ן יסורס ררני לתילת" כנט ~ס 737לרונית
 נתנתי עיירי  רסתס וכי' שוסו לקייעו ,פטר ס"' מגטידכנ

 - סיס' גרזך 3רי עייר ומליס  למנין וקל - דק:סייער מסגיי  לסחקיים יפטר ltaJD th)no סיכ, י3ל  נסןוכיול, למסוס סחררי ע"ע לרקיע ממעבי ע"ע התגס סתג6יפגעת

  להם וכתב טורי בו חזר  לררכו היצליח  וצהלךיאחרי
 :שנית

 על ד6ף בי חוזרי' והטסי כסרסי כימר למעורס נ"ל סיסנר
 כיון ע"5 לעולס 63 םל6 דגר ונקנס 76ס 7"ין 7"מריגןג3

 6עייג לעולס ניו וסעקגס וסנקגס לעולס ג* ס:קגהסס7נל
 פ' ד6פר עסי ורייקה קוס לעולס 3י סלי 3דנר סרוררסלס

 לנ"ך ו"סילו דשנ"ג ויקנס "דם  "ין וסי :( ל"ג )רףסעפ~יר
 ר63 6על עי וכוי רקחו 7עני7י יקל פירות כגין מ"עונקנס
 לך קנויי פרתי הרי ותמלתכי ותרסס כסתגג1nbD 3 כעונעמס

 לע"מ קנס גע1לס 63 מל5 3ד3ר 7חלס לע"ג נח( וכו'עעכסיו
 601 ס" ונ"'י י3' ווח:ית'ז 07תס ס"מ 1)'ע* ל7מ1חסיעי
 ע. עיגגנס ו6י רעיגנני. ייזור דעי שתי ע3י7 ל"67'
 רעתסי'כ ייער ווי עסהכח ו6י גגנ6 ןעסתכמייעל

דלגני
 ושיפיר ווורס

 67תי 7ע3י7 חלמוך, עסגי 6ה"
  נין אין עעכשיו לתפרע  לפרה קג*ס נגנם כ.7עי7
 עקיר כי'ש( 7*חי מיר יעניך הוי ומסיך 7ת'גג63 ייער ע' חד656

 hS7דעסכיתיו וכתפי  ללוקתי רוסק ג"ל 6ך הכגן ול"
 ווייר ר' לעולס 3ירי5 קיפר ערלי הכלכסי

  מפרפין בכל פ' יסיט  וכן ככ"ט *לי כקוטר ונכסססיב
 ריהוניס סגי לסגיו סיו עעחס ינ* *3יי 6"ל :( ל"ולרי
 סרועסו סוי לעילם בי סל6 3ד3ר סניו דסלס *ע"ג6לע6 וכי  סרועס  זו תה6 סיום בסתיס ירד ob ועתר ס3לסל

סרועס
  כיון ומפתתי

 רפהווי
 פנל ככ"פ סוי, לי'  קרי 3י(

 tDb~1 וכגיוס לי סיכתונ  יריך לבנו גכמיו 3סכיתנ)כ(
 שסר יפיפי עהיוס גוצ'י רעספע  ב( קל"ו ר' )3י'3עיתם
  כוון ב, נצ זיג,מתנבבנ מי" ט3יע"ייש מכיר רפמנפ ריי' 5ו1 עיתס עסיס עלוה כל  וכן לעולסנ, סלל 3דנר  נעיתתן רהלס יע'צ פירות רקכס ייי'  פיןעיתס
  עטעס סיסותיס  לסייר כ"ל 5ין  פ"כ -( פ"3 רי  נגיטיןלכ"ע
 ססריפת סחי ישוק  כיין עמוס לפיור לי ים וים )0זס

 סלם  לפיכך :( נ' )ד' דכסונוס ס"ק כר11PD '5 מויןנסוך

סוי  ב דו(1"נייך"משן,,, קע-.,;יין'~ל"(צע" ת  וה
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 ברוד ברמהרים
  לעוין ועסיס עזי)ום לס תעלס ,ינו סי5  סחלמס 16סו6
 י"ג עד נויכן נ6תי WS 06 עעכסיו עי כן 6יגוניטין
 נהלת ה"מ עת כ6ו ע6י נע Or סרי י"נ גחוך ועתסורס
 י' לך 6תן עמר סי' 06 כהזב עמון דלגני bnihוכו'

 '"ג מחוך ועת סורם י"כ ער עיכן 63תי לob 6זקוקים
 3ין מסליג נס ךג3י 6ע"ב 6וגס לו קילע מהלי ססילמולם
 36ל יגס קעי תמול סל6 ס"ת 6וגם'ן bc5" עיתם6וגפ
 6וגק לך 67ין כ"מ נ6 עי"ס לוגם ססי3 )ם( 3obעלונ6
 סחג6י מקייצת ספיתה נחו מפייס מיה סי הי' 067ג17ל
 3חג6י ירקו נ6 וכדניס למיע3ד לי' הום מ6י עיתוכי

 בס לקיים יכול היה סנ6 ספור 67כיסס כיון ועור36יסס
  גבייך ול6 ר3ר  סוס לו נדרו לי כסרי  פטוריםסימותינו
 לor13b 6 כסרי 36יהס סוג לפרוע סיחותיס על מלוססכ6

 ולססי6 - לצנין וק5 . נוווהו ול6 נמייו ל6 נעעוןנתסיי3
 3עו)נ7מ דהמני 7ס6 כלל 7)ני ל, .( ט"3 )ד' מגמלם 6סס)ע(
 סר6סו;ס דעסיכס עמוס סייגו סעסיכס לקנין סר16י נרקיסנ6גס
 מסיג 3*גס כסעוה7ת ולסכי כ3רכלחס

 עסיכס6ריכת"
 גווו

 העין גח3טל נ6 ג736 16 מסטל נקלע 7ל6 כעס כל הי6כן
 מודם י"נ עי 63תי hS 06 מעכסיו 6מל דמו, )ס(וע"נ
 ייו-יסם,ציציצ יע:עיגלס6יי:ג~י:וע)יי6 מטע' 6ל6 עכע'וס לפוטרו סילכך6ין גע דכוי סויד י"כ כחוךועת

 ססר7י 16 לרקיע מתעלי עגת על כנון 7ס"ע כ37ריסגמפליב
 6פסר מ6י ינוע לכל סיס ססתגס 37מעס 3הס וכ'ו65לחרוג(
 גר עקיר לסגין וקל כן( 6יגו ,ס 3גדון 6נל כלללקייעו
 קרוכ סו6 סע7יס מן ס6סן )ק(:סכס3תי ועם : סים'כרוך
 חת'עח סלע ע7יס 6ין 06 מסטל גסס.ל ים rr עעעס6"כ
 לעימם 67יכ, קלונו סעד סיעסס קורס סעעון גידעד'ס
 ססוכיס כמו סומן ומקריס 'וויי4 כחג קרונו סגעסס לקמלסע6
 7סוי מתגמד עסס'6 וסוכיס )ר( זועם 7ע7 כסעעת,ר"י

 7תג'6 וס6 וכוי :( בו ד' )עלס7רין בלגי מרי עלי'סמיעי
 מתגו ונעטס ססטל על סחוס סי' לס"ס( 3ירל 7זסכחוקפח6
 סתיעסו סלקו עליו עעי7ין ס'פ סו6 ו"6 עגיו הקיריןמסריס
 ק"ו סחיפתו סי6 סזו' מעידים נס סתגו סכעסס קוריםככטר
 על רכתנ 61ע"ב כ7פ' שייספן סכי ל6ו ס6 כלל העכועלי'

 נגי')כ"6( רכחונות 67'ס"נ ,ס 3ם3יל כ5ל לסכסילו 6.ןססגפק
 קרקסו: סל" D'Db תסטו על סותעין ס7יעין סס7ס עלמעורל

 6סעכס6 סייכoh 6 ומושאלת )ם( שנוסי
 Db7" פמיט36עסכון

 סנ~מן :( עם )7' 7כ,סג עמסיי 6קמכמ6 סייכ6שעסנון
 וי, יוסי ר' 3ס וסליגי וכו' 3י אסויר 6גי 06 וקערערבון
 סרי )מ( לך נותן איני 06 61"ל סרסו על סלווסו וכןיסורס
 ונפסיל .( ק"ו )7' גסך איזנו פ' 6סתכח6 ליי וקלי סלךה61

 הוס 6י 6סעכח6)3( ליי )מס:(קכי )6(חער6 נניסוועתח"
 3ה6י 6מר מסוסר14 6נ6 וכווחי' ת)י)נ(ל' hi1nh ל6 6י6ער
 )נזספקירן )ס( עליסן מם ס65 עסמע זכווסי' ליגטו )ר(ליבנת
 יכ"ם לסקריך לי 6'ן רנות וכסגה מסקר סוי ליגטליןולמון
 סערי: כ"ם פטיר טועו סעממנן מק"ו הסתכנד ל76עי3
 *;הר 6תס החס 67הר :(  ק"ג )7' תרוסס פק' למר71קסה
 לו כעכפל )ו( רדיד וסירס"י לען b~b "יגו 16לסנועס
 ק"ו וחימי סנגל כיכמ3 ל" כן ob )ו( ודקסי' כפגיממי'נ
 ועס בג3 שעגתמטוען

 עועי
 לי7י' 6מי 37סתיר6 גננ טעגח

 סמ"ר לך רע יוכיס גולן וחיורת כשם ג6 עקמו ב31מ"3
 וע"כ :( עט 7' )3"ק לקוניע73 ככוי )ט( לו וכקפחי כן ותירן (6ח לי סקסם תריגס3ורק)ס(

 סירג"
 ל6 ז"י )'( ט631

 bib גג3 טענת עטוען עק"ו ליתי' בוסי' נולן )כ(תיעץ
 הכי 3ל6ו 6עו עלקמן 6לע6 )ל( כ7ט' לעיפלך 7*יכ6עסוס
 :( ס"מ )ר' גם3ועס ע5עו ב;3 למיער 3עי כי ק"ושיגו
 נוס לוניפרך 67יכ6 יוכימ נולן ליעץ )ע( ap' נ6וועסני
 כנ ס' ים כוו ופירכא נמ3ועס 6סי' כפל מפלס סיגו סכןלנזלן
 יסדיו וסעור נסור סורם נגי :( קט"ו ע7'סרסר
 מק"ו כפל סיתמיי3 לביהר ע5י ל6 זבולן נ"לועיכל
 דלקען oh )ס( 6חס מתירן מס 36ל דסריך )ג( פירכאמסוס
 גדילך ל6 סיועי גי' מייכ6 7ל6 עמוס יוכיס דגולן למיערליכ6
 6והר וכלס לי מלת הגס 6"נ 06 סנועס (cr מייכ6 67%מ6י
 ירין bib אינו 6ו הקוק'6 לתרן ולע ענס מ5י 6ל6 גזלתיל6
 ג:כ 7כסנ וסקי מועמין ב' ימיינו ס6לקיס נסני כמגקר3פי'

 לקען 36ל סייג נ"ר 3ל6 געלע6 עריס נפגז Db1"ל6סונועיגן
 דהוקסו סליך סיקים6 ')רכם נסכועס ע:עו בננ 6)נ6י )ע( כליךכי

 פריך ולסכי :( מ"ג )7, גננ טענת תטוען וסד ננגב ס7לזעה
 יכול 6'גו לגהרי להסוות ק6תר ולהכי לניגרי להסווס לו7סי'
 3ם13עס לעולס דגונ ליסגי 61"ם נק"ו וסיחי נגנ לכחי3 ל66"כ

 3סגועס כפל 7סיינ ל6מעעיגן גג3 להיכתב ו6י5עריךעסיקיס6
 ליחיי3 דסיכי ליחש רס6 וי"ל מגיס גפני וגסגכ נקפן נ"7כל6

 וסלים - -( ק"מ נ7' קמ6 והנוזל (bnth1 לנ"ר מוןנסנועס
 : טיסי' כרוך גר'עשיר

 גני סגי 6לס . ליור5נורק יצז?רנצה )פ( ,טנזזמי'
 יסכילו סעסכיליססי5סר

 )5( מי לכתות לכס מס - למוסר ססעיס וכעלס .כזוהר
 דליעט'ין כי 6ך . וגהר מנקעה '0.651 ומסומומ דייגותנשרן
 וסם6לתס bt'DDn 7מח6 טרמי גל 7כגים )ק( כרב הכסורקסינ6
 לינור ODD ראינן על סגל וסיר ענסס ס"ס ועיו7עי"לופי
 וסעעון D'5D על סעעון כוחל 56ל כקרקעו שנגיס סלסלו
~DID

 כעיס וגכגסיס הווסלין על סגוטמין כסרנים ממציקו
 טפסים ג' ריגולו סרמיק רדופן 067 גר' ממעון כל33יתו

 סהעון 6ח עזיק.ס סתיעיי t~Dh טסי צסרסיק לו 6יןמסעעון
 לג17ר יכול סרי ע5עו לסרסיק סג"ק רעל ננימווגכגקיס

כ67'
 ת ו ה נה

 כמוג וכנר ע'ומר (ס ענין כל )5( - כו' עעכסיו ר6וור יהוי מידי זעת 5"ל )ס( - סגפלו 7ס6סס נ"ל )ע( - מלס 5*ל)ס(
 7"ס חוק' : ע"נ דף ג'ק )ר( . ככחנח ~str )ק( . ממעמיק הקופר כמנגח נקדרות וכן כ6ן 0637 וגר' - לעיל זונמסיג'
 נכי 5"ל )"( . סגיס ג' עד 5"ל )ח( - ר6סיתה ~sff סי' ל"ז,ריכוח סי' ק5רוח )ם( . 6"נ 7"ס ע"ג 7' ומסשכע
 )ס( . לנעלו 6ל6 5'ל )ך( . כו' 6ל6 6קעכ6 סוי וכוותי גי' 5"ל )נ( י וכן 5"ל )ג( ' סעי,ערדלי

~ff5 

 . וספקיכן
 5"4טו3ש )י( כול- כנוד סססוס לנזלן עם 5": )ע( . גק5רוח כ"ס יעקנ 5"ל )מ( ' 5ך 5"ל ),( . וס"ס כמעגי 3סכ"י2(
1 )ל( - סכי )כ(3של '6 S ~ r  רשים גרן )פ( - דסריסיח נ;(5"ל - כ61 5"ל )מ( י ס"מ שיגו ותירת כו' נל6"ה לקמן 36ל 
 . 6סי 5"ל )ק( . גמר 5של )5( . תקזך קי' AND כ"ג מלדכי די סי, קשוח 5"3 סי' 6רוכימ )פ( - 6יע" מל )ע( :שן6
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יכ ברוך כרמהר"מ
 מל רייר' דסוו )ר( תגהו .( קי"ו )י' וספלים מגית 3פ'כד6'

 nbS's יסוה 6יוות וכל על'וגה 6יפסימ נממחוגה ומד3עליו:ס
 מ'ע6 ו6י Di'b' ר' 3גע' לס ווווקי מת6ס על ת", נפלו ידייעסי
 ננקוף יוסי כר' דט3ר ונקיק כמקן סחמחון על יוסף נר f:anר'
 לכוחל קמם דו:חוג6 עירי רכל )הרתיק p'r~s כו ים ססחיסנ'

 )גון ךתעו:מ5 ע'ל' לככ וס"ס טפמיס ג' הכוחל תן ססלעיסו6ה מסיי ו6ת העלם  ו6ת הנכח 6ח וורמיקין .( י"ג 7' )3"3וחנן
 כלוקני 7.דן למ)6 .( '"ט )7' 'מפור 7ל6 נגע' כ67על ומולעיס

 ומרנה הנניס 67תת 6לע6 סה:ס 6)וח לי' ח:6 ס6 ותסג'3עתוג6
 לו סים וס"ה עם כוחכ גני טריילר 7קמגי ועערות ושםכו3סין

 יל6 עיס ו6פי' גמ'פ6 ה"ה נריקת ותגף מגין  עכותללהרמיק0
 היפריך תסעע יכן ג3רכוז ע7מנן טפמיס נ' לסרמיק יםקצעי
 לססקוחס י5ייכי כיון bnib וגי* עמוס לי' תיפוקעמריסס
 וס גנירון וכ"מ ע5עו למעסיק 'פ תריר וו.6 קכיעי 7)66ע"נ
 תן רנליס יני ו6ת זעוקי הכי נתר עסיגע טפיוכן עי76ק3יפי
 ושן ריגן גירו 5מח סעד אפי' 6נע6 כמסוסכן ססמיס ג'הנותל
 57פי' ליחף 7מ, יילי' גילי נסוס 3י7יס סיסכין 7סמסלחלק
 וכוי 6תס;ולס עלמיקין וכי מ( כ67' 3סורננן נשיועעיל6
 מיוד, 6פ" יווסני יוסי כר' 7ל6 ווחני' ליהק :( כ"3 7')3"נ
 קס5ס לה 7ענמ רויתגין7נכדי 7דיס ונירי יוסי ר' ווודה יוסירי

 ותקוים עפר ns~tw 13 סגפכיי הליגור יגסתס זיע)י, הצל)עיים
 רידית ניר'ס יהייג1 לגומל ני7יס סע.ס s~pn גוו65 16תוסיקר
 )ת( ען הלינור מפירת טפמיס ג' לסרמיק ים עיס ר3כ6ווע71
 וערעיח ל6רע6  ערפי דקעס.ח וער, ער6יגל

 ל6ם'תי
 )נ"3

 סכ5יגול ספיר עפני טפסים ג' לסלמיק ס%'7 ועוד :( י"זר'
 מכוחל ען טפחים ג' לגימיק ס5ליך ע? וסלף לסקסות וקין נועסוי
 :( י"ס )ד' ימפור ל6 ג' כך6ער למגיס מל נכוחל hp17סייגו
 לכייס עמל מלם ססו6 ט5יס סל לאפוקי 6מי 7ל6 לית6ה6

 וכפיסים )3( ל3).ס סל .( ג' )י' ד3"ק )6( פ"קכ7תסעע
 ויעיק טפקיס נ'סויף

 )נ( P'DDJ עסעע וכן 6גג.ס לסטת ק5"
 נכוחל ג7"6 'מפול ל6 פ' יגקיט 1ס6 גגגח נוית tSD)tלמגיס
 תדפ 3סי'6 רפלינ תסגי לנד 7עחני' הרמקוח נכל הונס יוסיר, 67סי' וכק"מ סיפא כיקת;י ot))h סל 6לp,tb) 6' 6תי ל6למגיס
bSIW"כלפריך יוסי כלי 7ל6 )ו"גי' לישי  רריס5  יסוך פליג ל 
 יריק ס6ס ר316ן סטיען ועם יוסי ר' תויס 7נכולס. ;צוו קולסנני
 מכעיס ס6ערו כעו להרמ'ק לו ים ואפיס )ס( סויקוישלם
  תסתיג סיסי'  לריך  3כלי0 עעעי7ו סי' :( כ' די )סם7חנן

 6לת6 ססויק עה עסלס  בזיך ו6ס טפם ו3כירס טפמיס יייפויבס
 יכול תיגי ליער ילול מזה להרמיק קריך ספיקת 7עסלסלע"נ
 ול6 היעיך המעם כנמל SIDt סת6 לוער יכול וס"נ 73יןלחוגעך
 מתויק ס!Dh 6~5 לסתין, חסות לו גחן 06 תימו י6סרסת5יג6
 נ3י .( ו' )י'  בס"ק פילם"י כך tprD סוי6 לאלתר D')Dג'
 סגיס ג' סייך רלי ג' ביל  ליבו  שזית סגי רכל וכו' לאוררי)ו(
 חסעיס במזלת סכ5 י3ל  מדירי  סל נקרקע כסעמויק 6ל6סדקה
 לפניו סעסמתס 6מת ו3טעס  מכירו 3סל הנסחתם 6יייי3עלע6
 כס 3עחגס לי נתן 16 לי עכר מסען וכנין מיקס סויוסומק
 מעסתי 6הר 06 6נל טעגס עעס  סים סזקיי 7סוי6 זסחסעים

 לי עכר 6ער 'Db סענה עעס i'hD מיקס רפוי ;ליס 6יגווסתם
 ס6י ור3 ל"י מפקק כעו סיסת ס3ועת לישע קריך ל. גתן16

 על סיועי דתקיגו :( פ"1 )7' הכוחנ עפ' ר6יס והכיןגאון
 גסוועתין '( ל"ג י' )ג"3 ר"י מפסק  בין  יררב:ו:קרקעית

 : סעו6ל רכי' כפי' וילק מרסיס 3ר7ר3ס

 ווע%5ו מסל 57על סיכי דוקא הכ6 מיהל )ז( שנחםי'
 %ן 3יקס 6סד יהודי 36obל

 גתל6 הנוזל סי כד,י' מגיליו עס 3עס לחת מי.כ וטטלוסמר
 D~.A עליי ועע7 3ונ37ר עסלכת ססיתס סיייס :( קטע)7'

 ריתר Dh"(  ל5%5פ המל סג5'ל עס וסמל עמן 6מד ועעיוטרפת
 תכנע סו6 לו פומת h7nc יעץ ונם'ס י6ע5ע סליל  כררייךר יפ"ג סבי  לפלשו ס5י) זס סלי 5%יל 6ני לעלעי 6ער ו6סממס
 3תר שזליכן 6מל,ספל

  מוערלי
 %ן לעוטרו עכס  6מי 3י9ם ים31 הטד עס פימרו כגל 06יון ס:ליש  ללך  כן בי רייכפ

  כתג 1"ל  סעסס רני' עיתו פטור )מ( לגילתו מהליל )ר'מלקו
 '( פ"מ )נ"ע כתוספתם 7חל;6 תס6 שי' וה3י6 מייד כס"ני*פי'
 ה"פ 5ל6 )ס( ל6ע5ע עמלו להם מעמלוססותפין

  ס3קס'  לאמפי
7Dbמעללו עס לו לעמול הסס 'bS כאלו ל6ת5ע המלו עמס 
 סוס נל' זעיו מעע5תס וכמלגו פליגי 3סניל קערו ו6ס סלוהים
 cs1 לי עמלו מעמלו גוס לו לעמול מסם 6מך סיקס םל6סיום
 היו bSG אע"פ סתם לוומול עכס 6מד סכיקס איירי ירים6לרתוח
 6ער 06 36ל 3סחס לו ספסל כיין ל6ע5ע תמול הו6 6ל6סס

 67גילי 7וע'1DD 6 סגמסמלו קוים ס"ת 3ייו טסרסוח וסטל  ושניי ע"ר מקיל עעגעו מסל  ס6ס טכסבסי ופס  גמסובפומעמס ראיני פי' וכן לו תמל גקכתו ע"י אפי' לו עמלו פלוגי3ס3.ל
 מ;מססרו קודם עלכם 67הר .( קע"ג ר' )נ"3ו6יססלסיגי

 ולפסיח לוה לסוסון ר5ס וסוג :תפסיו כנר 06 36ל תרוייסול'ח13
 ליחן רניליס מסיו ווגסנס כפי יסגו bib כעי:י' כל hS'ל,ס

 גיגסילסוחפיי
 ומות"

 י' (~pff משרו לדכת 6ל6 מולק 6יגו
 %57 לו סועעין 6י1 הדין 6ח 5מגוח ס53 סכל גס :(קטע
 ול6 סח, נעלס 6נ6 סו* יינ6 7עלכות6 7יג6 נכס"נמעריגן
 )י' נמר* מנוול נס' י6' קלגס לו ס6ין עוגם כעו דינאתוי

 7ינ6 רל6י 7גדליס( )י()ג' ונפ'קי"נ.(
 על ולשניר וס מעל לסקל הסר ob1 53 לו ס:ם תם לפי 6'כל_ כס:חססרו מ"ג  ר%לבישי

 סותפין ס.ו 7ל6 )כ( ים6גי 75סימ ים ועוי כעיניי כל ל6ווס
 פצר  לל(  הילך  יללוז נלי ק5ת ושידייקו עמ"ע וזיוע  6ל6עעס

 נסתר נעקדת 6ס7רי עקייעי ~h~b Ct5DW לנערימייסירפצי
 לנערי פוחפין t'bD סיכי 36ל עוסיס היו סכן לעלך מו3וגודע
 %עשו סגלך 6תר ס6פי' להיות יכול כותן ונעוגו לפי 7Dbסכל
 על עכניד מסו, עס לסי מיינ 6עפ"כ כלוס ימן bSפלוגי

 : סנירו ל7עמ סל6 מולק קינו 7םוחף ועודס6מריס
 ססכ:יסס ל6ס על 176גי 60ל אוטר )ע( יקנטמי'

 (o~b  רינרינו l'P'Dinלי6וגן
 כרי 7קי."ל עיניינו ג3י רלי  בסבם ימס עסס נ31ס ח31 נפל6'?

 סווכגפת נס )ג( -( ק"ו ר' )יכעוח מלועס סי שער.סודם
 6)י דעיס 16ער והות גוטלמ 6גי כלי סי56ועלת לנעלססוס

נומן
 ת 1 ה גה

 . גכגס )פלוגוית לדניס 5"ל )נ( - ט"ססו, )ג( - ד3"כ 5"ל )6( . מכותל 5"ל )ה( גגי' 5'ל )ס( - תלי גי 5"ל)ר(
סעי"טן
 פ"י פ"ק פרדבי יל"ר סי' ייייימ לי( . בו'  לסוררי ל"ליפזיק  ~( י 5פ"0  ליל )ס( פליד. 5"ל )7( -

 פסיט6 5"לוסקסס )ס( . ופטור 5"ל )מ( - נתווך 6' סי' קנין tps ייי' ונשתובב .  9פ"1ס"
  פסוי

 . לי%לפ
 לס' עיי' תסונמ פ"י פי' ק5ריס י"י פי' 6רוכומ )ע( . 5"לכיסעלך )ל( . תגולי  נ3י 5"ל );( . כ"ח י' . ג7ליס ד'  5*ל)'(

 : נני 5"ל )ג( ' ס' ס"עססטיס

---- -  -- 
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 ברוך ברמהרשם
 סוס סווכגקח סתם ולער 36יס 3ית ס3ם עסיס עמס סדיןזוחן

 לסרגקס מגייס עביו עד כו' יעכור ל6 לעכור ס3על ורקסלגעלס
 ת1)י6 וסר"י וו51י' סינכר מגעל י6ף פ" סלקוסוח עיד עו5י'ס3על
 6מח מעה סעקח מחקייס מכעיס ר5ו רל* סלקומהז פןל"לתר
 ס3ח עמוס )וסלתי סיגלסגס לקמר 15 סכעל פיחת ם6חרלסי
 פ' כד5' דיגין 3תי 6חרי להזור 5סס מל דלכם וקין 36יסנ-ת

 ככל ווכורס כי לאלתר המקח נטל דלסכי .( 1)"6 ל' )נפולח
 לני,עסה סכחכ ומס תסכל סל5 6ייידין עכורס ס6ינסיוי6ס
 רס5 .( וע"מ ס' סל' ולוס שלרה ונשלכי (bft עייעון"גן
 לסתו וכקות לו 5'ן :כתיו סעקדיס )ס( ע5עו סנטריךדפתר
 ס6ס לוזיר קליך וקן עמס נונה ועועדיס סגת נגדי 36לחיל נגדי מ"ע כלוס 31ניו לסתו לכסות לו "ין גע'ס ס"ס כליסי3י'1
 ו1:0 צי:ןצ:ד :ה-1סבן:2%יצב::4 :ו1:4: כתרת יפס למע"מ מסכל זס3 וכלי כסף וכלי סועת 3סןהיו

 הכימין לבתו קטלך סעוסס עי סחם ועפ' מינין 6יןגסיכם
 נסס להמתתם סל16יס כ67וור( )יטע65 )ע( ומולקיןלעלען
 ועעוו5 וסולקין ללעלע מכי6ין ס3מ כלי 3ין רנל כל' 3ין וכוי)חול
 וברייתך סכליהס חס ולמוזם לב"ר ל53 לסו גיחך רל,יטוס
 ססקגה נעו געסס סעק7יס נ3י :( ק"ג )bnp '7 נכגוזלגסי
 ססקגס להס הידוע )פ( עוסו מעיקרך 31ג'ו קסתו כסותלמס
 ונגיו קמחו 3גסומ לו 6ין ורנל סגת בכלי אפי' ונעיקר6להס
 רגל וכלי ס3ח כלי Db" עסס נוכה כע"מ 6'ן ל7י7סגידשו ואפותיקי לס ע'ומ7יס ומס לו ססקגיתס )ל( כיון זס 3גי7וןק"ג

 מסוס וכגנב -( ג' )סל' כיסס ע)י6ס דס' 3ירוםלעיוכדהסעע
 סנמ כלי בסי' קנונך פתמ6 והחס פסתו רכלי לעבירים"י הדס fa'1 6ערמ ו6ח עד 'וכון מיעם אוחס ולטסות כליס"ת לכלות רול? ססי6 6סס סל יעתר. מעין מועם n1DD סופקה61
 סול נכלי 6י ועוי סועס דפוסת ק6על סוסי Db1" רגליולי
 יעתט תסכין לעיער ד5יכ6 לו ססכ:יקס 6ירי6 ע46 שיירייוק"
,yhעעיקר6: למס ססקג'1 רר קע6 נסגיזל ציק ישמי 
 מלוס r?1s 67עי וסיכון נזוזי hib למילקי )ו5י לr'r 6' ליס6ית 6י מו3 לס( ננעלע י"ת pppn עם על וששאלת )י( שםסימן

 tJDDobtitr1S'(1 צך צנ6צך:בגן rir~ צצו

 קע6 כליסג' נ"י פסק מסרי 6ייי6 ל6 ס6 עסוס 6ידו)תוי6
 דרל5 7ליכ* חיכי ד"פילו .( ע"6 דף)ס3ועוח

 ועם 37ל עע6 יכן יעיו 3קי4 3ו מזל לזת נסינסנעיגן 7עעוג"
 עגני פעעין היפיקה וכון למונעון ס7ה מעכר ער6ו3ןסכחנמ
 ליס בסני וודי זחי לד ילים לי 5יסת3עלוער)1י

 והלב יטניעגו ווי 7סתס רבייה "ין תזם נס עכ"לסקחותי'
 61"ג לטורסס 63 סנע"מ יו7עיס סיתווויס סבין ווייריסחס

 ,ווי לי סב לוער ס5פטרופק יוכל ל6 קרקע לנ3יתסגס3"

  (bnth1 ליתוע'ס לסס טו3 ממקרקע לסס פ3 סו6 6"כסערי
 ,וזי לו ים 6ס שיגעון סקמ 6י ועוי"ל -( ג"3 )יף3סגיזקין
 ליס3ע יכול ויו"כ bt~b לסו עגני וסרר קתורס 3ססיקנס
 לסו'6ניסן )ח( מלוה סל6 ס")' 7סתס י"ל וע71 זוזי לומקין
 ע5י געי 6י ולהכי נעלוס טליו וזקפן לו עכר זס 6ל6העוד
 - לכפין וקל זוזי ליס 6יח 1S'Db1 עלויו קרקע אוחו לולסרוע
 'כול 6י)ו 6717' )נטעעי' זל* כער 7סילכח6 ;"ל והסו)6(

 סעגוייס ע16ת' סין מה" געע)ח )סגעין יאין עטוסלססכיעו
 614 מעה סה6 טעגח געי וכי .( ע"ר )רף כנס3עין כלנפ'
 )נ( מוען סו6 ואפינו ל"ו ו6ס עעוח ללהב לו ים "סיודע
 סין .ot~nh סל סמ6 עעות נידו ר6יחי לפגיכם 630קולס
 )ד( נעמנס גסס 5ו 6מר ל6רנ( אוחס פרע סננך )ג(בסי'

 : מסורס 3הססקל
 ט' ע6יישחי כי3 עיני לשון )ה( שמאמימן

 נס כפרק העריגן וכת"נ )ו( ת3ע מיי ילדיך" עיטי6יכ6
 .( קע"נ )דףפסוע

 6עילמ"
 7ליח3ע עקורי 7לוה גכומי )1( לעלוסי6מתי' דייג" ססי6 גני ממליתנו

 *ינון י6יגס דגכסי יי3, דר3 נר" חין )ס( ר3 סלקים)לוס
 7לכל 6לע6 תמילס סערם ען יתנע כ6 תוג6 וחג, 3"עונין
 הנוי ל1316 067 גלאור יס עכסן . ער3 7י1 לנכסי יס3י:ןעילי
 טוען זוגן 51מר סעעון 3ע7 ער3 לו געסס ולוי לסהעוןתעות
 פרעמגי ל6 קוער ורקונן לוי נפני סל6 לר316ן פרעתיסעעון
 יסיע סכי 7יג6 ל16 06 סעעון 'מרע 06 יו7ע 6יגו סכרכולוי

 רכססלוס סיכי רכי פעור מערג לוי ונס ויפטר מפרעסעעון
 סיס 6ע*ע כלוס מעלוס עגכתיס יגנה bS סו3 ספרענסכע
 וסקי סערנ נפטר גס3ע כססלוס געי סכי ער3 דיןלסס
 מיסוע פלוס נכסי עיסתיסי י6י עסוס מעיקר* ערב7מקיל

 : ויקלע ת63 ויסועס סעל3 עןעלוס

 עגיק' D(b5 עכסן קילע מעשה )ס( שסבסימי
 סגם5ת וקודםסלילו

 תסזור מל6 רסיס ע"ר כגדל סעניקח 6מ יהיילו )0 נגסגתגס
 ר6י0 וס3י6 כן 1CD זלקו"ל . עקרקו3 כסן יעקר מ"ר דעמועל

 נלומ6 ריס 37י ווסוס עיד וניגסת לעגיקת ס3ן ליחןגלות, לים ל3י מר6 גמאן 7לנ :( ס' )דף לע"פ פ'וניקהל
  ע,'עתו למקס )כ( העגיקת סיתם סל5 גסו ס7ר6 7ל6ס6ני
 עליו ונסלקו 3סו הררך  דל, יבים רפז על פיררת שבייןיב"ם
 סנריוח לזוור, המקוס עורך דעו 7ל6  וקטרו סדורגדולי
 ויסףקך6'

 ווורדי
 כי ו7ס 3מר כעור* ול6 )ל( עליכם סע?ס

 גר5וגו וסייס 1063 רגע רמנניו רגי6 כי ס" ורמוס מגון6ל
 גלויי ריס רני 36ל זמן לקמר תסינס סיעסס ממסה פמוטךלנס
 סי' ולי עיד 6וחס סורניס היו ד3ריהס על עוררת פיתה6לו
 נלותי ריס ל3י' לסו יסרי גסתן כרב סלכס6 דלים כן כעזגל'

 נק"ל bn)b לסור נמלחו ויותל עת סלכח6 החס p'Dnימלתי67
SD5Sל63 יכול סוייגו 3עמ 6ל" סיחר 5י סוס ס6י, סחלעוד 
 6"כ סיחר 5ן 13 כסיתם 6יס6 067 תקלס לידי עניןכסוס

ל5סעעיין

 . "4ן::" % " ,, צנני'ו,צ
. 

 "'יגן; ,%עינבליו )%'"צן
"" 

 ק" "יגש
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לנ ברוך ברמהר"מ
 דני סס'6 טיילג נ6לפם עטמפ וכ, עם כ"ס ס6ל6סעעינן

 סו6 וגן עותר עת *קור נעלמו וסלכת6 ופקק נלות6ריס
 hnih עליו ועילג סוור 6יגו עעגו עוסק ססו6 דגר סליסדר

 סלעתי וסגי  נליח6 ריס לדגי לסו למרת גסתן כר3י6יןהלכס
 גררי כי לס לספל יכול קוגעל 61"כ SD3 לה סיסססמייקת
 לו 6י1 רניס דעת פל )ע(סגו7ר יקער י*ע"ג סט :פסעתוי
 ססולס בפרק ססר"י כעו עיפר 3ע5 36ל ס"ממכס );(הפרס
bnhיקער S~b 3על לס ותימר עמוס 6ותס ע7ירין 6ין גייסת 

 עיפר ינעל ע,עיל 6ין וסירן רניס ע"י וייירוס ר"יוסקסם
 הגוברות *מס 7כל עמוס סוי hnDD1 רסיס כ"ד גירסולמילו
 לכי קייט לה קוער מנעל )71רח)ס(וסע6 סו6 בעלס רפתעל

 לרירי (cf" יעקנ ה"ל 6ער ולח"כ )ע( לספר מיעיל 6י:ורסונ
 כיון 'fs *'51 כגת uhס6וקריס

 67.כ"
 )יף לע"פ נט' ח;,

 3*ט' כוותי' רליח)כ(ס5:חA'~b 5 תוחל לע:יקח נגסם':(:תגס
 ל6 ננט עו5י6ס סיס 1567 כיון עליה סבכיכן ס6'6סשלכסן
 ע7*ער ר6יס וסגי* גרוטת לס דסוי6 עולעימ )פ"סחזירסס.ה

 עלים יפליגי רכזן זו,יכ6 כיון -( r~S ד4 )ינעומגסעעתין
 כעין סכ6 אגל כר3גן פכייגן 6פמר יל6 כיון כשן 6ספנ3י

 ע651יס סיו ס6ס עסעע וכו' יו5י6 ה6 ע6יל כלכ 6יגיע3י7
 עמירין הייו להת.ר עליו לסליך יכולין מסייגו תג6סוס

 סבן ען מסלי )5( )טס( גמל ג3י כ67'ת6 כסן 73nch'ענר
  נתר לעפל כן רסיס ?לען סלכם דוכתך 3כ5 לשיוור לןסיס
 רו63 3תר ,וליגן דוכת* 3כל דס6 גפליס ס6יגס ווליותרום

 536 עלייסו מעניגן כסן כקסת ולסכי סו6 3עלע6 מוער6לע6
 סרי סוס 6י עסעצ וכו" עקיר כר3 6י מלעודה יק6עלוס, עומר 5ע:יק' 3גס גחגס 67ער lfnh כלל סעכיגן לrr 6מרון
 656 ס6עא לפי 5* עליס סעכיגן דעמסיק* לוער יכולהיימי
'DSעקיר ר3 6י לסגזמפק תוכל 3עה כלוער לו הסיר עעומו 
 ע6יל כלב ינ73יגן 6י לן יעקפק6 לוער יכיל שייתי סריסוס
 רומך על עלס עה תעיה:י ניטף ע5רכי וכי"א סטתך36ל

 עמיל כר3 למיער ע5י רסוס מ"ג 6ין ועוד 3זה כלללססחסק
 :טסי 6סי עקיר ררם לו תסיג ס6עמ 656 כוומי' ע73יגז ל*דסרי
 ככולה 6מי שהן על וששארת )י( שאבסי'

 )ס סס,ן 75obיכן
 כלוייס )6( סייגו סו6 מטוס ר3ל ל6ו 06 כמגיס  )מ(לקרום
 6עלי' .( ל"מ )דץ ג6עלין 56ו 3פי דשניי כוומי' מלכחייפקקיגן
 o~s "עור רכתני כסן קורש שיגו לבסר כהניס קורש ינ'גקעיגן

ot)ai6לפסד ול : 
 נזמנס מל* עילסע5 ווטו2אלת )3( ועכזךכלידן

 3לילס למול עותר06
 3ועכ' נין :( ע"3 )דץ מערל גמ' 7תגי6 ביום 6ל6 ד6יגוגר'
 טון סע פל' שליעור ררנ ושע"נ o)~b 656 o1'a נוענס סל6נין

 י%3סס61 )נ( ועוד כמניס סקס ס ורני יסיד עליספל'נ
 ע6ן 67פי' גס6 קמ6 כתא וקיישל סריס bS סעעון 3ר'ור", נזעגה סל6 שפילו )ר( דרים דמ"ק ניוס גו מלינתייסועוקי
 3ן הלעול לנ הכי 3חל כדקאר רליס ס"6 ו"1 דליט)ס(
 ולכ5 לך ומלוס . יומנן ל3 לו וסורס וכנוחל נניסדת

 : סיסיי 3יוך ע6ילנרגי גד3ס 6וס3ך כגססכנוחך

 עיויי5מ ס*ינס כסלית היוצא )י( שאהמימן
 מון כמכס ספגו שסלילות ל65ת 6יסריס קל"י:(עכ6ן qv)30ת
 ושעיקל 'תכלת לגו *ין כן וכעו כיין עסויין *יגס 7סע6לעירונ

 53י5יס לכחעסף עלייסו עכלכיגן נשוכי וע"ע - ת:למ610
 DbDS ספק 36ל ל3ס5ס נרכס ספק 6ל* וס 6ין כ.ווחפיק6
 וקול 671י לניסמו כירך סל6 ננד )ו( כגון סר3יס נלטותעס6

 : סנ5לסמ עפירנומיו ססמפ סיפי' עוליעפי

 וסייח( 6עיימ דייגי אמרות )מ( שסוסימן
 סליו *ורום על פי ולסורות לסבין יקרום פול גע(למקפי, עולומ עיגיסלפקוס

 כל ע5 מוספים כנירים עיס 6נ5יו וגטמי גמליוו6סד
 לסי מסימך סגני ייסק ס"מ סע71י י7י7י 610 לפיסג7וחיו
 מסיימי על סמעסמ 3כת3ך מסיט סשנורגי סדעמ עועד)י(
 כולן על מלס ע6ס7 וגומל 6פיימן 6סר מעיסות כל נעלעקיף
 מקלסן מסל .( ע"י מ"כ )פלה 6ער es ולליעזר יל'וכמנת
 5ירו4 ידי פל U"DS עכסיעור נססות )כ( למוער6,ל6
 וכן כן נוסנין 5רסמ סכל לךידידי DT 6ער bS לקולף6גל
 סעדלי 63כי 7נליך סל6ימ 6ני ויודפ כן סמק המלועסקפל
 יודתי כת3 דבריו 4103 כי יעילמ6 עקקג, D'b1 65ולעס
 61חמ סע6ס 6סמ עיסות  סמי .( ל' 47 )שיעם כססמי ע%67י כן 5עסימ דמין מסילס מכתנת ומס כן לעסומסרי

 פמות וגוחן סלתם סורעס bSD עעיסה מלס כרי גומלעסורס
 קריך עם לך וקסי6 סמוקן ען ליכול כדי נ6מ5ע%כ3י5ס
 סיריסלעי כי כ5ל bt~O ל6 כ6 עולסן הסל 6ין bnb~רסקיך
 וכל סמולה 61מת ס"ס nDh7 עכוס ועמרן קומועקסס
 סעגהנ 6נל מקלסן סכלי 6ין מטלו3חו על מקסי7 סה61ד3ר
 טוסם 61חס כעס ועימס עימס גועלעכל סלמס נוהגסלמס
 ס6סס עתוך נס כסל ע:סג וס 6ין nDh סלס ס0לוממכל

 : מימון לידי נלין הס onibמפה6
 ססגיס בז כעי לנו 6ערויעיז גבי )ל( שסץמי'

 ועייסי מזן עי לשמדעסעיקין
 5נרי' p'pob7 ספ6 ינ גני :( ע"ס )7' ניכוח ממס'ר6ייס

~'Dm
 פסס כלומר 5גני' רעניר גו*  יחירח6 עילסה כמס

 06 נעלע* כן כעו לגגו 706 וקרס )מ( סס6 יניפסיק
וו5יס

 ת ו ה נה
 כלמס לס יפר טע6 ומירן )ע( - כוי סנע5 ויכש פקסס עוי 5"ל )ם( . סו6 וט"מ כ"ס כמוג גסכ"י )ג( -  ל"ו ר4 מטולם 5"ל)ע(
 75סומ וים 5"5 )5( . רכשי )ס( . וט"מ ליס* כמכ"י )פ( . עיי' 3ת; כ"ס . לס O"p'Dקירס

 יס6ני'
 )ק, " בו, סארי מחס

 )ג י כלוס קולש 5'ל )6( . כסן 5"ל )ח( 5ר'ך. 5"ל )ס( . כ"6 חי' ק5לוח מכ"ג חי' 6יוכות )ר( . וס"מ לימ,כסכ"י
 עייסנ )וכגל כסיפו ג"ג סי' 6רי' ס6גח מו"מ עי' )נ( - ממעת סי' סרס3"6 סי"מ כ"3 ס" ק5רוס סכ"ד סי'שלוכות
 סל סרכנ"6 סו"ת )ו( - דלים סי 161 161 לריס דל6 5"5 )ס( . עו3יוס )7( . הנר"ג( חי'  חי"ר 6פליס גיס 3מי-מעיסתו
 למכלם לס5טרף ולעויין תוייל חם'ני ל3ן סוטי 7גס סמוסין עסוס סו6 הקפי67 7עיקל 5ע"ק גנז כ6ן ב"ס 0( .מתע"ק

 - 16ל 5"ל חחל"7.-נט( סי' סרםנ"6 סו"ת ג"6 סי' ק5רומ סכ"3 קי' 6רוכומ הננ"ג.)ם( ע7ליקין %3ס ס' ועי,'כע5סעמ הטלי4לי
 : 6סר עס 5"ל )ע( . סמל"ס חי' סו"מסיםנ"6 )נ( . כגנ"ג י"ג. קי' יכעיס למ' עיי' נחסוגמ ע" )כ( . ליעד 5"ל)י(

ציה(

------- 
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 בףוד ברמד%",מ
 מינין 6יגס 536 שוהן שטא 1nbb '190ק )כ( פגינול"מ
 : סיסי' מורי עבי . לסכיטי למפסיק הייי 6ס5367

 Sbi יזר לתת י61ל יפו16 צור )כי( ישסוףטי2
 כבפס סלועי6ל סמ"רידידי

 כי 3עיגי סגל" nb3'ah ו3ק4י וטיגנת פשעך ויעיםהמוי
 ידגר ויו"ט ס:וליס סלינגונ3י5ס סת6כל לניסור כתיתיפס
 -( דן 7' )3ייוז נטיל ל* qbhe~ ו6סי' סנ6 תדייין לוסיס
 י'( 9' )פ"נ עילס דים תססי6 )פ( -4 ז,41 46 5"4:שי' דסולין עססי6 ךעקסה וס6 )ע( סעורי 6שי רכי' ס9ק,וכן
 לתכן מיעור ייריכי יי41 י5י'כי 56ם6 ת5טיסין סעוח ונ'רני
 7לטעיו6 פיון 6מרינ4לל2

~tar 
 איילי מחס '"ל נעיל לל4

 חנלין 7ור6י סקדילס לתוך מוליזול6 פל תחליד לתןסגפלו
 )ח דע"( פ'3 עסעע וכן עפיי לעעתי. ל16 תגליףלתוך
 ע"פ.( די )ע"ז 607ור יידיין תצי,( יי% מחוטא יפרם,9'י

 b'tp ל6 להמעין כדי 3ו סיס6 עד 6וגער ר6'גו67ערי:ן
 ען מיש 6גמפ נעע 1ל6 )ג(. עשיז לעעת6 1607מ67פזג
 נסיל bS מ6ל9 יומי 5י תע6תיס יומרססיתל
 כמי לפרס יס' וכן 3ע5 לססמין כדי 3ו 6ין )ק( *כ64נל
 וכן . להכין וקל לתנל כדי 3פ i?'DaV  bk~tn מ3לי4נני
 6פ"שסיס סעט ליחן) כדי 43 יגob 4 3גץל ל, 3קדיסשמועז

 : עתיד 7לעפס כיון מם, יומל יאשתיען
 סעעון 06 סייסוכמודוס מעל )ר(' 2עכ?0מטי'

 עעס סיס סוקס סועגיסוכגז
 b3D תי לכל ילעסות OD לנור 3ייסוכ כס 5הכ4 ים rbסע:כ
 עסירות םהס עזים. לקונן bt31ab )סז רמוחס "ל6 טס.ונור
 לי' מעסי סוה לי' רעודי לז י6י .( ת"4 7' )כ"3,קה מיז כנולן ייסo~s 31 6ין 46 לתסיס hno' 0יי4 ל6 -י'-

 6יגו% וצגיו עמיר הולי סעעון: 6כ4 536 לססוו4ומכי'
מורוה"

 סוקס לו ים גולן: רבן מרקס כס למגיס- לסנר י;4 16.
 כיון ס"נ 36יר מכם- ול*. 3םג4(.  ייפמי' נמענתי' ד6ת6.סיכ6
 וסלועך prD~, לסס יפ טעגס מימעתס OWrD3 עוענין37ניו
 : סיסי' גרוף 3ל' עקיר נ37ס 6וסנך כנסס לעדינדה

 סגנעו ע7י0 עליו סקינ5 י6עו' על )ת( שעטי'

 שיגו יר316ן גר' 3ע7וסו גוגעיס סס- כי יען 6ותט לסכולכ5ס
 )יס7עח( -( קמ"י )סנסירין:ד' כמכעיס יעלנה 3י'גול.לגחיר

 :( 5' )י' סערות n1DIJe ר"פ כ7ש דתי זין כנתרעדים
 כוי געת ענגי .( קכ"ו )ד' כוסלין יס. ר.מ' ככרמילן לייוסוס
 דין נתר ותם 3ו למזור יכול היגו וגסגש וס31 סס3ג4ר5וגך
 פו7 כלוט לסריו ashD 1671 6ל6 גרין ינ4 פי 16 לסכוים-
 דמיון 6סר נעגין מניסחי ע5י לל4  מוזו עדים סעד6)2כתר

 כסנסגע וכן 'Dff.) 7' )כתו13ת ועגירין סוולין 6ין ס1נ7סני7ו

 ה גה

 טתס6הר זיינין לניי לין כנמי לי' סוס סנננ7ו פי על זיןהגעל
 : כיין ולימן ליסף רנילין ,ין סוג וכלי 6סס פלוגי6ים
 5wc(C'Oftr:1 יכל :::ןו יעור )3( שעאסי'

 סקסל יתנע Dbl~1 חמילס סלע ליחן_ לוין מסו, סלעעמור
 6ג' ורסיס סעס נכל O'prDIW לסיות ר51יגז סקסל כילדין
 )ווסרקייסי :( ע"נ )7' גסך קירסו מי 67ער ונס6 לססעכ'6
 כיין וע71 7יג6 7ע5כות6 7יג6 מגמי 7תלכ6 נטפק6נסני
  לרפט hSt מולק 6ינו סוחף סמם 3וס  סוחסין סקסלסכל

 : י,ר6'ס עמיו "גזת 6% : עעגו לנ3ו1 וכ"מ ר"מ.(ס)3"ג
 ייגועי עיפי 6"ס רששאלת )ג( שעכסי'

 לך קם לסיירו וקמר לעכרי ה6ס7 ורקה 6חד 3מו3פותמיס
 עסנחל3מר6 ר6" ה63ת וימס סיבוכו כל ל6ו מנוי עןמלקך

 4נטצ"1ע,7:1:1,י"2,2ת:(,5ל
 np'S כמיגי' כל רל6י כ"ס עדיף חרי רכי  תזלל 6"לפסדך
 1Db עכו"ם על ס35' קרן על מגירו 6ת ולססעז מלקו6ת

 : סיסי' ללוך 3ר' תאיר ומלוס סו6 7י3רפיקס
 יי3ומ ימיי על יכייס ימו  הנני 0( שעגסי'

 סעכון כרכרי 6עס 6ם שיהו 3סו3 פסע סל6 ים3עמרקונן
 סתעפס עם כל ממעון לו ביער הע"פ נלסחו3 לנוי תמלהלקונן
 תג* 7ס6 לפרוע ר6ו3ן סייג נטלי תעם:גמלך

 הסוכל גפ,
 יינטר זבל:3:ו:ן::ש :, נגע 1?3]בט'
o*~s% ':%41 -ל:ן: ב%:י6:יייעt31Db"Dbv 

 כעס-סיס 6וע7ג, לפי לפרוע לו סתיישויש ססוtlaS 3לפסול
 ל6 36ל חיי עזומניס 3תעומ למכור 11DDD סל סלקו'סוס
 גצם 6:ימ 1 :ס יי,]::3:'-(מי::,ג"יס נעכבת פ"ק כהחגן מנו סג6ס טו3מ לסי 6ל" ססיכ דתי כל לויסלע

 4ק ע י :ייגעי1:היןג"
 : 6ני7ס כסכת שסנימ,סעגו"ס

 תן עסויו %::ע וראב"ד )מ( שערמי'
 סעזנסגי 6מ לנכפים DWD'1 עלירים3ע מהדרין סעכו"סונס

 גנז. מקגש עסו 06 סי6. 3פ7יס3עי6 מסיר Dh1"עכו"ס

 עלין מסדירו 1סמ51י6 בתיקו וסלקך .( ס"נ 7ף )3עקנמסור
סל6יס

 ולעגפ6 לסווח6 3סמ3מיל ד3י5ס מטוט וסוסי9עו7 5"ל )ע( - ע"1 9י' m~5p ק' פי' ליופות. )9( י יפסיקי 5"ל)ג( תי

 - סיח4טעס נעי )5( . 6ססי6 5"ל )ס( . מקי'רסנר"3 עי'  3"י ט5ס,יעיי ריפ. 3הל7כי וס"ה כוי וס6 ולפעילעביי
 "לוכוח )תז . 061 5"נ )ס( . חקג"נ ס4' מ"פ 3"3 מלדכי ת4ו סי' ק5רו0 סס )ר(6רוכוח. . יפ"ק hn1S מסכיי)ק(
 9'2 ססק)יות 6רוכוו4 )3( - והע67ת, 4ל )6( . חמס"ס סו' מ"י סלס3"6 מו"ס מ"ח קן' קילוים תתקט"י וסי' חס"ססי'

 סוזמ פ5"3 ס-' פ"9 נ"ע וכלזכי סס קטות תמקע"זל ס" 6לוכיס. )נ(' . תקכ"נ פי' פ"3 3"3 על7כי תעי. ועייע"ס
 4נ 9י' ק5רוח )ו( ' ו6י  5"ל )ס( . תרי 37י גגףרות6 סטי ג' קטת. לד' כיון קולי )ד( . ההסקי. סי' מז"סרםג"6

 ט91ת. 5'ע סי' פ"סעהיטלכ"ש
 סרם3", מו"מ 5"1 סי' ס"ס p~a ער7כי ג"כ געי' )ס(,ק5לות . על 5"ל )ן( 5"1. 6ל4 9י' הלסג"*

 : 4ם 6ל4 סי'ח"6
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לר ברש ברמהר"מ
 656 עריס ספין סיכ' כ"ס ידו פ5 ספקיו סל" וים3עסר6יס
 ללוך 3ר' עקיר ומלוס - סעד 6ח 05כמים סיכגע 6'עד

 :סיחי'
 י63 לעכי"ס ספלים ראוכן )ס( שעהםי'

 סעעי~
 %* כקן וקין פיק* נרי %7 כלוס לו לכלם מיי3 6י;ו לזוחמרע
PDD6סניפך עע;י ערי רסע שוי רצע לקרותו )'( גרע 

 .( נ"ט ד' )קייי0ין : רספ ;קר* וגטלס 6חל ר363סרר0

 סותמות לפס ססיש יסתעיו ראובז )כ( שעוםי'
 ;חן זען 1ל6מר *מזנמוג

 ססנרי6 לו  לסק;וס יכול "יגו 1:סחלס לרתכן מוגי מלקסעעון
 -( קוג"ס 7' )כ"ג לפלוי סכו"מו  6ין לפלוני nblSn~סיער
 6ל, קלקע 6נ3 נקניןי*עי'

 כעכו"ם סייך bk-1 65 מלסתן 3עעעי
 ס5י כ5 '0ו6 סעעגן סל 61"כ כמסג"מ)5(

 :מריוס
 ססעיי0 סכת3ת יק7קמ ל" ובזה )ע( והעזמי'

 ויסוק לסני קלוג עתות5חנירו
 גן "יגו מעלוס על 0סס7 %י יסים ספקיו ס6סלססק7

 סם ים ים  סריניס 6ת גובס 1"יגו סקרן נ6031ל"
 : )ן(ר"וס

 עליו סכים יפ5 73י1 י3י0י עכסם ראיתי )ג( שעףםי'
 1ncb ל*0 וע5 שוסיו 6רכעוכל

 תנעל עת o11Db1 ר6כוגס מתה סלמס לאריס ס3טניורמי
 עתש "מותי %ער ל06 סל וקמיה "ותו יורסיס וסטו ננומיווך'

 סל6 6ועריס ערנומי;ו -וים כמונמס יורסיס ומנגו )ק(6חרונס
 מפסיקות 5ס ומסני הגכסיס ען י"ג מ5ק *65 ל6ס Db'יטול

 כוסות ס' הכס 3* שנעל ויורם 67ע"ג געניותי'נ"5 ולגיהרניעית ומעי סמליפית וסווג סס;'ס וסע* *מרוזך עמס nDb גתסע, t11Pb עת ל6 ו6ת"ל לחרון עם ס3על יילע6 מסיקותותפיקי
 "עריו ק3ועין מכולן דכיון 6מ7 כס bib ו0 "ין נבותיו 71')ע(

 bS1 קפיק6 ספק נוער מייך 65 61"כ כין ענד סק%ס5*ס *מי וכס רח' ונסקס על כעחגס קגוע כל .( ט"ו 7')כתושות
 7כל לטעונת כ7ס' 7עלע6 מעיק* למסק כ5ל עינתי סך7עי6
 65 5סלוסו 3ס6וער -( י"3 )ר' ד;זיר פ"3 *שרינן וסכיקצוע
 גנית סק3וע0 "סק סי' נ"7 7ל6 לך "עיד* עד "סס ליוקים
 ככל ד6קור לעיער h)'bl פגיעס עלך גת כטויס 7כלעסיס
 פ" וכן קצוע כל תטעם *מת 6ל* 5ו קידם סn~Db 65בתסיס
 *ערס גסס ר6י' *ין 3ע"6 מס ספי' 'ו5ר"ס ל"י עמס)פ(
 כל קנס 6יגהי לצ'לי *י .( ע"ו 3י' יכתו3וח p~sDn ר*י'יס

 וסףל 5ג3ייסו o5rh7 'olb עורקיק hna' סי' סריס ערוהמסריס
 "ועריס 3עלי0ן בס גסו*ו'סיו  ינות ביייו לכןגי דעי ול,קרוע
 מ5ק ;וסל סי' "סד כל ודיי 167 63סרוגס עתם 1DDb 706כל
 מסת, "3ל לוס כעז כס לזה 7יססמי

 רעלי סגי 56* יליכ"
 "מוסו עכס ונס שנותיו 71' סכע5 עכס 3* 7זס צע"גזינין
b7~bלוער %,ן ויסלקו נ5( סקו5ין קבוע כל וימריגן סו,יל 

 נה

 רכ0"נ לריש פון כסיbSb 165 קגיעמן שסקוס נסרגו ל"סמ6
 גסלבו %7יי קמי* bb ס, וקידם *סיח כסוקל )ק( תוירסריך
 ערונ6 יסר,ם רכל :סרנ סי5* ר"סון ר6סון יוגריגן כניחמון
 3:וסיו ור' ס%  טן יר3פ  נסרנו  רססולס לעיעל 61'ג6פליס

ערסלי
 קריע כל יסכטן דל6 לוער ואן וימלקו תסיגס נסלג oon"יזר 0פיק6 678 "'נ6 סנם6רו מלחי ועסכך וס"סס שחס( "'%6 גם6י בל6 פר  לכוסיו 3וד'  )ו( פסס 7Dh סלי בכיר

hibועוגומ נ7יכי ול6 61יקול ;ממות נזידי( 
 7ס3רי

 פתן 11
 יס וקלס לסלק *ין .71*י hbb ענק ג6.קורין 6"כ כתירבפרוח 73יגי .( )סס קצוע כל עיני' רגעריגן לו ו6ר3 רקר*עמוס
 ועל עליו אניס גמל .( p(rff )7' מעת ,עי מ' עד*עלקע7

 "סעע עע,ויסיו 6ח7 ג5 על למרס 7יס at/Db וכו'עוריסיו
 עכס סו3 וגעל כוסות ע3' נ6ין O'~D ,עוריסיו ס.1 "ס;עי
 3ה" מליני ל6 וכ"כ6סד

 עסוס f15b גס,קתו גכת'ס 7*על
 ותפק י6ין ספק ול"י.-ו3ע"ם סס עור?סיו ויולסי ס6נתורסי

עו5"
 לו *ין ר16ג1 ויו,00 חחלס עודיסיו עסו Db" ול"י )ס(

 פ, כ7עפ'  זעי כנכוי 65ו 5ג3ות יעותד רססל 3"י פיננוסוגנז
 דס5לו הו6 ספק ו6י7י בירי וס נגוון 6נל :( ב"ס )דימסולן
 מלכס ";ן )ת( ופ4" יחלוקו 7ל'0 צירם 3*ין ושללז לרםכקין

 -( ע"ג נמ3ועוק(רי לנויו סנועס עויימ Olb 67;ןכמעופל
 סעעון יני' 5י' וכן 55רלי חייסי:ן 'ל* פת"ום סנסרנ כס"נ7כ5 מניעיי נ% נתיגתס גיבול b'o w1b9 ליכסון 30על עת obסכרי
 עוליסיו )*( ועל עליו שגיס נפל 'נני סונקסין קסי" עלע*גטל
 ~lbPSD נכייס לנ"ל נע"7 '( 3תוס' וע"ס . ע"ס ד')כ"כ

 צילי ל*תפוסי 7עמי *קיק* 6% פס6וס עת וסג*עיענפ סעעון ר3י' תארן ענניו מכוע' עולים 076 "ין וס*1?ס5וקו
bSbיגל מדפס עתסו3 ס%ן כל סניך מסתו ע5 סשמ ס,כי 
 בתאל ושפ" ומעוקל ררנ ,עילתי' עfr7P) 5 7ל6 ס3וכמ"ג
 יסי,ס"ר  לל( יסניק דיכית ססו5 אפי' יסק  כיותיסו 3ה6קיי"5 5* 6גן עיסו לסו רמליך פירכוס כעס על הכי .( ע"ש)י' סגסגעין tpb סתם ענגי ע7ל6 עקיב 3כל *יירי ומסו%ררנ
 7ל6 שנו לעיעל  :4 ש"פ  די )ןספסס

 משיקיף.
 החס מ"ע *6י )נ( מל6 ע"נ שקרגו-6נ6 פל6 _לי 'עםד6סיק ו:0י עלס

  קנו כבי לך(  בדפיי והלק סעס  נויפ  סכון *כל למלק סעס67ין
 3יל6ס לעיגתו וביילם 6ו)ן לגו יוסיף ו5ול,';ו . מסועיך7ל6

 : סיאי' כלוך 3ל' עקירונטפיס
 סכמו וסעעון שצוגן גזל י' 11,1יג1 )ס( ומיע.כמכמי'

 61"ל ~ס טס  זסחיקק*
 עעי ססמ5יק סתרוימ עס סכל %עו;חך 5י תן לסעעוןר6ו3ן
 לפמגנון יקונן 6"ל סריומ לחלוק נקו  'ליונים  ווזס כוצוהריוח
  תעושתי  לך  גממי סנר ססינ יסעעון יוסר  סרווסת  סלי  ליממגע
ספקי

  ונסנט  לאויר  דיהיך לקי  יוסר ישנע  ולש  שנוטס  כבו
 ךפנוכיש  גרעפס סלל  סומ3פין  יסיפטרופסיס ססוספץסנרפפ

 .( ג' 7'  יפזיל מכועס rv סרי ייז  סיפריתן ריפ"ג  -( י"-ס'ד'
 מגועת פי' כ67י' מפן ומקיטת שכועס כעיןע"):

 סייגיי
 )י'

 סיעם כנו ךעסס ספעיס tpbh3 'ר*ם3ע 7ייכ6 60י :(לזח
73גר

 ת וה
 . b"P סי' קללות )כ( . עותל 36ל 5'ל )י( . D"'D נ"ט פ" ק5לומ עי"מ קע"ס סי' 6רוכומ)ט(

 חגרכם ,ס" D*D 3  כ" מדרכי קע"ג מ" ,תכ14');(ק5יוום קין ק'נמ(ע"ל גי' נעעז7.)ע(קירות ת"ס י"ג יף גיעין סוי פ" י"ת)ל(ג4ל

 י ייקל  י"ייס:יי. גק( י כ' סי' כספסרם ps' הי' סמונםנסללתי

 .  סו מל )ל( י  סס 5"ל )פ( .  לשוכן טכפ י"ל )"
 ו7לע* 5'ל)ק(

 . יפסו ל"ל לז( '  הכבויל כרב סיקס  שט  )י( י  סירי 5"ל )ם( - סו6 זמ"פ גסכ"1 כ"ס )ר( .
)3(sff)  זוכות וס( . שעליכן ,5"ל )7( . סקרני ליל  לי( - יפי" 'sp תסק"ס ס" פ"י סגופות קע'6עליכי ק5רותקי' מעי: 

---- ------- ------ - -  
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 ברוך ברמהרם
 מ' 67ער ו6ע"נ נייו y~DS כקיפ רל6 )ו( ומוזר עסגס7373
 לי זור 61"5 ס13פס לסניפו סייס סי' .( כ"ז )7' נוררזס
 hs ס6 )ז( לי סייג ס6סס הס3ועס מן ותמסר יסמךמסיי
1DTb)o7 0גועס לו סייג סיס ל6 עדיין כפו 5ו סמקע ו? גג7ון 
 f:5b ססנועס ען זען למסר ומסער  לעוגמך לי מן S~h ל*וגס
 ל3ר3י עסכס מקיל גוערי עסכס סיס ען נגיס לססולסעמל
 סמן ועתם 6עוגסו מגמןלו נו והסעס ( ע'3 ר' )ג"קמקיל
 עתם כע;סנ ספן גגקיטמ לם3ע לו סים תרי כן כווו לוסיםנע
 לרקועי געי דרננן 3ם13עס ר6סי' דקיי'ל ק"מ ;ועלסססזן
 ונס .( ס"ס )ך' סכוסנ פ' דם" כדמ.לס"י )ס( .( ע"36י' סרייגין סכועת ו3ס' .( ל"מ )7' בנימין גססולס כ7עממעסס5"
 כיון לוער 61'ן .( )סם 3ניסין מסולח ס' כו סור עלתוסו6

 דעורו עמוס 1( ע"ס ד; )מכועומ ו6פטרופיס סוחמיןדכ3ועס
 )ס( ליס6 ס6 סמיר6 עורי ל* כמו 7חקע כיון 6:4יסחיר*
 6לן ס*עי;וסו 7ל6 מכעיס סעכ*ו 3י( עס hSb לך 6יןלייחס
 Db 06" מכועס כל כדין ספ65 וגשקוטי3סכועס
 נרוך 3ל' עמיל - 5י' עסימגיגן ל6 סמן גקיסס נליכמנע

 :סיס'
 יסכגמי לפרס וכך לגין לסל 06 מנעםלאה שפסי'

 זקוקים ג' עז ומניתי עמכנומיי56ליך
 עניין b)b כ* ל6 עמינס ולסל עסכעומיי לי הסיביולחס

 ממסילס ס7נל מיה וכך זקיקים גי"6 56לי עעוסכג'סעסכוגומיך
 ימועיס סל סיו עקשן כיוס לאי וקוקיס עסליס לךמלויתי
 עמס ולעסומ טריוס ען ימועיס ליעוד ל5ירך 56לי נמק17ועקלתן
 סעגיעי6 רייס זקוקיס ווי זקוקיס 7' עד הכל וגמרעתי ננוהלרכי
 ד ולקסת ריוס זקיקיס י"י )כ( מעסיס לי *ערת כך כילסלקי
 otpipr '7 י"6 עד 3סס לססזיק נידי ממכגומי.ך עדייןכשרו לסלקי סעניעיס זקוקיס סי"ו כתם וכלסר לסלקך העניעיסזקוקיס
 ו6ס~יל י"7זקוקיס ננ( *ומס לי תגי ועמה ריוס sb וז' קרןסל
 דנריך מערס וללס . כסל ממוגם נ6ן עד . עסכונומיךלך

 עסכין לך נמתי 6גל קרן זקוקיס ל סיי3מ .לך סגם6רמי*מימים
 ססלויסגי עעום ע5ען שומן עכו"ס*סו לי סעיסכן p'prעכור
 למלקך למגיע להם סהי' לך למערמי ריוס מל זקוקיס ויאומס
 on~h רק סקרן ען )ע( otnb~n ול6 כך אסר 6סליסןטיססתי
 ' יקרני ועם לי סיס עס י7גנתי 1ל6 למלקי סגפלתי osp~prמזי

 נוי סל מפות לי מנמת טו6 6פת . רסל ססי3ה ז"תועל
 ו6ו: 3סוסיס עסכגוח על 6ל6 0כס4 מחס מלווי bSDהיתן

 onlh ע5*ם ול6 6סריהס C~IDD'DD ס*עלת ריוס סל pr D'pז'
 עוס 5ך סיס ל6 כי י7 על יד על לעורכיך 6ותס ססו65מידעמי
 ז' 16מס עריות ob גי כלוס כירך סי' סל6 לסו5י6 *סררנר

  להליוח סל, ס5יויסגי *ועלם ס6ת עס עטינם וללסזקוקיס
 *וסו ועוד שחס סלויסני כי לסד"פ סונים עסכונומ על6ל6

 סייס סחיי וסעעיס 3סונ לו ס6עגמי סלו סעככין סחיטסעכו"ס
 עמס נס הגורס צייתי וכן לי D1g1 עסכון 3ל6 ליסרין י'לי
 ע16מן ססו65תי "ועלמ ס6מ ועס כלוס נעעונך ממעתי1ל6
 ועס נסס הקרני עס יו7עמ חיכי %6 לסדשע למלכי זקוקיסד

 עסכנותי לך סעקלחיט6ערס
 לסמז'"

 ריוס סל זקוקיס ז' עליהם
 פסולי ויוסגו  סקרן  עליתך לספניך קלי ליך פסרסי ולילס7"ע
 זקוקיס ז' שוחן לה קילע עס סירס ל65ס סקלנוסע;וח
 ")ריוס זקוקיס י"י מעסמס לרסן יעלס יועיסמלפגי
 cbSn סל, אמרס ועתס זקוקים וי לסדקך מיטליו6ז
 1ל6 לסלקס ס;טלח זקוקיס 4 6ס כי כיוססוס

 *ותם סלקת )ס( כ' 6ו ריגר י' כשקסת )ג( מריוסלידי כ30* כ' יותר עתה ריוס סוס לי ,ין אערס כי לנוססינס
 כקרנס r~r כל כי גינתו סתגיגו כן כי שולכי סלק:וסוללתי
 כסעס עמיתי וכן מלס קרן על מעח' ושקו )ננ( לסלקי516'6
 זחל נ:65ת' ל* סמילוס יעי שלו כחסל q'p ועתס3פעס
 ירפתי ול* לסלקי  סלסולסי D'~lOt ו' bih Dn~b כלוס סקרןעל

 עורינו ילעויגו ועמה הקשי עס 6ו גנגנ 16 סדנר ג6סליך
 סוךסס סמסילס ע6סר ל6ס סל ריכסעס
 זקוקיס סו, )ס( ללעס ים ob לכיוס D'~lpr י"7 סעמתסללסל
 וגס סי* lnpSD~ חי הקרן 6ל6 עעחה עע6ס מלידס"ע"פ
 סרס )5( וסקי ל5ורכס סריומ ס5' 3פעס כמעם סגעלסע6סל
 פמפס SD 06'1 לסם3יכס כקרן ריש קומו יסי' 06 סקרןעל
 סו:0כון ע5 סריוס SD זקוקיס וי onib לססזיק רסל סלצייה סיכולם 06 ונס ודיגו עסוס עסורס לסיום כקרן יסים ל6 6ו13

 ימקו - שיחי' מאיר ה"ר מורי היציב : טיע3 763 לזוות63ל
 ול' מלעס וע' יעקב ר' והגעיעיס סג6ס3יס סליעיסעם"ות
  דקדקתי כי לסו7יעככו ונצתי עעט מרמוס כגפם מכסןסעעי

 ועורס סוענת טלקס 6סר נכחי עניית 3י7ילמי3עכת3כסועלס
 וסלויתס קרן 1nhtD1 סורס רסל סלק סל זקוקיס ז'ם6וחן
onthגייס סיו סרי סר6סון קרן םל ו:שס כתו סכר לגומיית 
 פלנה עיסקה ס6' וקיי"ל סכר לוגם5ית זקוקיס הי"ם)ק(
 מעלוס מלק כמכר כס5ס סטרם סל6 ספקרון נסלקעורסת מסיי ונס נסכלה ייגר לליס ק55ס רסל Dfn מקרון )ר(ענוש
 עועגס )סן)7ר"ס.()ס(ל6 משיזהו כ7עסעע ליגי' סוי 7%ס0ת'
 כעי מקרין ופסיק 163גסין קמין סייגת עלא 7"מלקp'pr,, סי"6 כל יפסלעת ל6ס סל nlt1Db כל סרי ס;*נ7ו 16סגגגגו
 גנכינ' עיסיי3ס bS 37"וגסין גסי שכרס ריגל *גר דסקלסכיון

 lfflb לני' סי' וכן קרשן וכך סכר סוער 73ין עימיי3סו6גירס
n~Dh'פי' העק3ל 3פ' פי' ישן סרני s= 

 656 הוי דל6 :(
 ופלג, שגר חלתי מרי S'pn כי Db" פקדון pSDb ס:סכפועל
 נכי :( פ' )ד' ה3ימ 6ת העוכל פ' רם3"ס פי' וכן3ספקד
 ג6כד 16 סכל 7גגגג דסיכ6 סיסועיס על היו65 סוסמטל
 גרשן DDh~1 סכל 7ג6גק סיכי כתו פלנל 6ל6 עסלסל6

  סוער יה6 ל6 לעס 6נל6 7סקיל כיון 36"ן ורכי' רפס37רי
 7עקפק5 לותר מיעלי ob 56י'  עוסזקמ 7רסל כיון ועודסכר
 סני7ס ערנון עירס עסקינן ול* כוומיסו ע73יגן סוי 7י;6לן

 Db1" 6נ"ן ולניי כפל"ס ויייגיגןעספיק6
 עניע מסיי תמילס לך ס6מרמי עה סועגמ ל6ס סיתם06

 לוער כעינה כל ל"ו 3הסגון סעיפי ייומ וקוקיס ז'לסלקך
 ד6י לענו עסעגעין 7ל6 ,ס 3ני17ן הכ6 עי3עי6 1ל6כך

 7ל6 ליום otplp1 זי )ת( סהיס לך לערמי ל6 לערס3עי6
6עליגן

 ת ו ה נה
 ומלא 5"ל )כ( . סי"6 5"ל )ק( . מסני 5"ל )5( להסיח. 5"ל לס( - וסלקם 85ל )ע( . סלקתי ,ff(נגש( 5"לכ0לקסחי ).ג( - יוסר 5"ל )ונ( . י"6 5"ל )ל( ' . וס"ס ז' שכ"י )כ( - וע"ס סנעגו  גהכ"י)י( כוי לך 67ין וק"ל סו6 רס"מ גר' )ע( . ודלל 5"ל )ס( . לעזורות יכול קינו 5אל 4( . עסוס 5"ל)ו(

 : וע"ס ליס,, נסכ"י )ם( . 1ל"ס 5'ל%
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לה ברוד ברמהר"מ
 3פ' ר"י טפי' נעו SD1 עיר סצלמכות לה51'6 %יגומעריגן
 רוורס ל* 6ס tbnb qh1) ד"ה תוס' ל"3: )יי סכתיס_מזקת
 3')ס b)b רייח יקוקיס ו' לס סרק-י עןיס ספני תסיכסכה

hiln)taiדייגו לעריכן htS1nS 'בסגי כן לס יערס וכ"ט כיע 
 ל6 "פי' bib )סם( "ננרי;ן ל" עיים 3עקוס רעינועדים
 ע:יווניגן ל" תפ"ס עסיס ועני טויתה ולי סער3ון לס;מגס
 עעולס הודיתי כ6 יערה 7יי3עיח גונינו וגעיתי לוזירלס
 י"ר.( רגיטין)ר' חפ"ק ור"מ ר"מ וכתב כונו ופרעתי  מורתי16
 b)ic1D עכזו לזקיף עי וכו' bj)bTD ךעג7י ניג,' ססהוג3י
 וסר"ס לי' רנוסיע;ינן וונסקי* גיידי ולי נ3י' )6( ססול6
 סעס סודקי רצין נעני לו סיו סונ71'ס כניןור"ת

 ל6 סכי ל6ו ס" ס3ועס )3( מעע'זיס נרורס 3עדהז6ו עעיקר"
 מס' ור6יס ופרעתי חזרתי חוור 7"ינעי' עינו מסימןסוס

 7"גן סוי ועעעת ' לסיוריך 61י1 .( ל"מ .)ד' הדייניןמנועת
 כל5 טועה סיירו יסה 7ק7ק 6"כ bib לחנירו עורס 76ס 67יןהסדי
 עירי רסל לס קגנס ל" "ס o)nb ע7יס כמקוס כעינווסוס
63גר נפלגי בטלי סע.קק6 זועות ונלכד 3סס מוחגת ;וסיחסע, ע5עס עמל לליס זו,י לס 7*ית כיון ע"ז ומעכס טורסססכל

 ופלג"
 73יןה עוררת סי' סכי 37ל"ו וכיון )ג( הייפקד

 לליעוז זריכע31מ1
 עסגרוני"

 הינסי כן6)נלי .( ס"ט ר'  )3"ונ
 5ר,ך 67ין D~5b ל3 מפקק וכעו  לתולי נכיל לזורי )ד(נגיל
 ססק7ון מלק על ל6ס ס:י6 ל* rh '"71 7יגר לס )ה(כקלן
hbbו36ירס ננג;ינס ופטילס ס:ס כמועלת ~ra, ל"ח מוין 

 ~or פסעם סל6 ל6ס תסכע 6ך וליד"* )ו( ול:ג"סול*כ"ן
 כרמותה ו:6י;ס עוונה עורך עמן יהבת ל יד גסן סלח:וסלק
 גע5עס מלקסם  זיוקיס י'  פתותן וסלי זסיקיס ג' לרכלומפרע

ו;ונ5"
 סג6כיו olpl~I וי טיוחן פלגך סויף וקסת "סח כל

 זקוקיס כין )ז( ער3ונותיס למיות למל ניח, 5ריכס sD.";ע5"
  יפוי לי גר' ענין ריכל  כתג סעדי 6ני סר3י' אע"פומלי

 כר*י' עס;ס ו:סגס- סו6יל עעעס ספקיון מלק על סכרכסוער
 ;סיוף 1ל6 ( h~D. )ך' :16)נ:ין ו3פ' .( ח"ג )ד סע:קי7מ"מ
 60 סייכ6 ךל6לי

 וגילח"
 "כל סלו הליס נם3'ל )מ( 6ג6

 יוה"כ ועור גייומ לנ6 ספסל )הגס העליס נס סערי ל6סכ6
 3ס3ועס (nmh סלמס סכת3ס וונס לסכין וקל כרישתעיסוי
 "וערת נמל ו6ס לסכסיסס .כולס "יגה סרמל נע7יס )ע(ס.יגו
 לסלוותס למנור ירך תמת לסייח לקרן ,קוקיס ד' )י( גזקסול6

 יווורמ ס"מ 6ך עיר סלי ריומ ליטול לי סי' 6ל6 סכרלעמ5ית
':bDסייחי כי נידי ניגס ועכסיו לחלקך זקיקים ו' לקמתי 
 לגערי לך כסנוותס עענ' כקסת *ו יד 3הס וסלסהי 3הסוריכס
 רסל כס"נ סכרכל לעמ5ימ bSI מלווי 4ען לפורעם ליוגדרת
 nprDln כיוןססי* o~ptpr סי"6 כל ונוטלת סו6 כן מכיכריסגליעת

 לעיונר וליכד סידעס 3ונידי עלי' עוסלח ססנועסגער3וגות
 .( מ' )דף 7קיוסין פ"ק כד6' כ6ן 6ין עסכון כ6ן 6יןמנס

 ננגס מק71סת תיגס עליסס ונסכון לס וסריס 3ע;ס ליססקדסי
 bnnh 31ון סוג6 ל3 כני :( )מס וכן סכן 6ין חסכון כקן6ין

 hnnb ל;זו64ייקר עילום גקכ6 6ותי3ו פריטי 1k~s הוו ל6בפייטי
 (ss 1%7 ל" להמס כ6ן 5ין עסכון כלן )נ( *ין עגםועתיק

 סמובר וכן  3כס4 6לש סיטם לו לסתקוס  )מכוון hsרסתס

 עם עינייסו ק'3נס זל* וכיון כפליעי מל6 לניכור נתכווןל"
 רו5יסססס

 וסו"
 נסורס 6ל6 מרעון בתורת סעסכון גחן נ6

 תלום סל" עווס סת;יחס סכך למל תמנע ob ךיגריס י'מס כי ו6יגוסוס זקוק סעוער "ס~י:ענ:י:במכין גן::בשןן לה וגחנם עבסס  וקיבלסמ רסל סל עעות ללויס סיו כ")ל( סלי סכ6 36ל מקנין לגעור סונסכון DID'( "ינו 3עלמ6עמכון
 וסלותס 37רי' על ל6ס וענרס טופס כסכורות על תג6*וחס
 אע"פ סוקוק כל לפנס חייכת גרוע ססו6 זס הנסכוןעל

 3ספקר ול6 מריוס עתם תמסוק ריוח 'ס "ס 3סקססססניתס
 רולס תיגס רסל ו6ס קע" סגול ס' ספירס"' );(סעו

 16 לסיע ל6ס ותרתה )ש( י"ס על כסנועס חהפוךכ'סנע
 שסרוגות על 6% ;סלווחס סל6 כלוס עתה החניתה סל6תכנע

 ורוך נ"ר עקיר v,:al . בטס בי"סס  יציעיי ;"ען סיססעכי"ס כי 73נר ססעס biD1 וקוק עליו סהל1וחס חס3עסוניסועוד
 :ס,מי'

 6סינ 31ק5יס פי6' "ין להאריך נע( ומפאסי'
 כלסל 3עיגי סגי6'6ת

 סע61ל וסס"י ילקק סס"י 1וני71ע' %ומי ססעיס עןסר"וגי
 bb'D' obnור'

 ס3מדר עס כל לקה סססר רמוין כוברי סו"
 כריסיסיו סכל )שן רקונן  כשנתפטר וס31 ג6ה מל  "ת גסופקס
 ו6ע"ג רפה: וסינו' סיקוס  ר"וגן וקגעסו ספר ווסליססליס  )ס( ימס נתיי6סס  דיילתי י"כססעי  רקונן  נסגילערניס
1Db7'ן הנהר ען כונגיל )5( .( קי"7 נדף גתנו, סגוול פ% 

 ד;חיי6סו ומעש, 3גונ' דרייק סלו 6לו סרי סליתטיס ועןסע:ו"ס

 ודייעי סו6יל עכו"ם לי;עעיס bSh סגו ל6 ל6 קתונ6ס"
 ל6 נליסעיס צ"ע  7גתיי6ס  "ער לי בסתתי ילודי כי'פניות*
 נעתק פי' b~ntcb לעמר 7קגר עי;י' ערסעיי6ס

 ותלעג"
 לי'

 וסר מל כל עכמיו "גל סו6 נריג* *נקעי' יכיון)ק(דכינריג6

סו"
 עיי"מ ו3ו7מי חעסס עה לו י6)נר ועי עלך כנוו 3נוככותו

 עי )ר( ר6)ור עמוס וניגי' ערי'  ןייי"ם יסלסל ונליסטיסטפי
 ערס ניול ייוער עי נך. 7"ין עיי"מ מסר דוגן וכ"מ כ"סיקער
 )דף ע5י16ת "לו 3ס' ר6)נר לוס החגו מזה ס;עלו יגולןלנע ונעי הפרלר"ו3ן וגת;ס עלקה הסר סגסל סווטגעלין ר6ו3ןוקנס
 6גל ייחוס 3ס 7ווה;י סכי ")נר נוושלסלי ויוקץ כרסיר6יי6ס קס7י "גן ,סכ6 רעיי6ם ךירעי;ן היכ' ;תן ם)סן רע" :(כ"6
 )ס( זין נו ים 6מר Sb9D'5 ;סגו 5ו וינכלו קרקע ס6;ססר
 ודין :( ;' )47 סגוול לולב פ' נרע ;גולת 7קיקע6י;סכיון
 וקין .( ""; י"ס ' ;"ם )דף סכו;ק פ' נתוק' עפצםקרקע
 ;"ל סיס  וניתר עעו לתת ליס *ת מוגע סרלע3ן ועםלסיריך
Cbi7ססרי סטורם bs 1 מעולס גמתתפסWD 1ל6 מסל 3עמ;ח 
'S'SDJ6ד6עול לס* דוי ולי ל6גחפסס )ח(3עריעיוסי, ול 

 ס6יכו עי ס" ועסונע סי6 יסעי6 קייעת6 36ל6;ריסקימח, ד56ילס" ושוו עמ6 עסייע סרדכס .( ;"ס )ןoln)c 4 חזקתמ'
 סגו3ס הק315 3עח ה"ונ 56ילחי' ל1S'Db 6 עת6 מקייעפרוכק
 גוייס 36ל סע'ר גגי עכל יסד וחכום קבנה טוס 3כלמעלך

ועלילס
 ת ו ה בה

 . לו s~s )ה( . לתורף 5"ל )י( . כיון 5"ל )ג( . סנועס ס5"ל 16 כ37ריו 5"ל )3( י וע"ח נני בכ"י)*(
 מט"ק גר' )ל( . p~D1ליסף 3סכ"י )כ( ' מזי 5"ל )י( . צמידי 5"ל )ט( . נסכל 5"ל )מ( . ז' 16 כ"נ  5"ל S'h' )ו( - ורי3"ן sff5 קולימז

  מט"ק ונרי  סיותן ר"ס קצי דף תונן' עי' נ;( . סוג כפעל 51"ל סו6 מס"ק גל' נח( - סו"
 )ק( י וע"ח סעקיל 3סכ"' 53( . וע"ס לוק ההכ"י )ט( ' ק"מ 6לץ ס" סרם3"* סו"ח 3ע( . תמס ob1 5"ל )ס( . ל"יהאל

 : כערורי 5"ל )ת( ו נול מל נם( עיער" "ערי ד"ס 6'  קי"7 3"ק גדם"י עיי )ר( .5"ל1נר

----- --- .- - . - .  .-.-.. - -  
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 ברוד ברמהר"מ
 פררכק מיגו 1S'Db ימן bS גמפם םל6 עי ג'ליםועלילס
 לימן מיינת ליס סנים מכר ועגור עלי' דרמיהו הי76עסעי6

 ועססכת3תי ועריס 3ע16ר סו5י6 מל6 סמם3ע ונס6ךחגכסכל
 עסיס ל6ו מסר בו מזחן עכ כלסקנס

 בוילס7ס6י דיג" 7וונכיח" 77יג"
 7עלכות"

 לו ס6ין 3עוכק טעמך עסקי קנס ול6
 ומלוס . רס1ח וסכוי albt ורמוס hih '( קי"ג יף 3נ"קק35ס

 ב סיחי' נרוך נ"ר מטיל ;ד3ס o13olhכגמם
 ולעקת עכל מכל וסיר 37יי תחילת )1DW )6טיי

 כס 'עקור ועי -רוכל
 ונוגהו תידחו י71ע סורקי ועי 3עלי6ס כגדיל סער קול 'לכלכל
 ס3*נ'7יס עגע . ליס וס61 תונעחול6"'ם עם ופיועונקיו

 חגגני וענוותך . קרסנחגי יסה סלך עין 6ך סיס לונן)נ7
 7חיכול רעווה ים" נחלם פיך וכחמס ג7וליס נ:( געקוסלעעוד
 חוריס6י

 י;עליס כעריס מוס"ר הכלס 1ל6 לסלמכן
 ;קיטש 7עלג6ועסיגות6 רסעג"

 סרעג"
 סלסיתגי כלסל לטיך ועונין

 כשול גריכיס "ס ממס י' לפגי סל" קוטלי' קמל ס:ם3עועל
 מעם סנועס נ16חס רצין ע5):ן סס3יעו דפס נ"ל שניוולסכע
 והפילו סקסנ ושיר סעקוס 7עח על המלו )נ( מס סע6כי

 ?nD על ול* "יסח3עי הידסו 76עתייסו יכת"  זעת עלהערו
 )7( ג37ר ;יגע מקיני "סר "רם ontb יכניע 06 6ענס3"7

 עמס ר' כסגי (IDJG ל" לי "ס 3"ד וע"ר סעקיס דעת עלולמ"כ
 1i'Dhl S~nh למס 11 ס3יע: עג (ו וסנוטם עימום 3יח כאן6ין
  צפני 6ל6 לכתסילס לי' ($ly~)c ל" ס3ועס המחמיי73כל

 ככוץ  דס' פסיי כי הידס ר.רי'  ('hDID תספה רהפסרסהו3ע
 377 7'ג6 גני סנועס 7"'ת0יינס פיחת* הסיף ג3י .( מ"מ)רף

 נ):מ"' לי וחסח3ע  חיתי 6"ל3י3י
~CDh7 

 ע0ינ3חס 7עיכקפ6
 0ם60 ססי6 תסוס כ3ר גסנעס 6י ;וגי ס"ס וכי,ועוייס

 נ37ר עעה וס זמין ועסגעיגן לה ההדריגן ל6 מוריתטעי
 נח:( )יף ס7ייג'ן סניעח נס' לתוען תוו וגדולס ומישמטס
 נ7'ענ7 נתפינין )מנע 6י תורס כספל לכחמילס זכגיעי.לע"ג
 חנינן דל" btkp'1 7ונחווח 11 חסם6 ו:"ם וגס3ע סחרקינו
 קרוי וס ספן ניוח* לסיע לו וסי6גתר5יח )ס( סו, ריןנענ "3" י"עיר"י 3סתעחין 6יתתר ול6 3נריית6 161 3עחני'ל6
 מכחעגנ6 לה תתרס 7"י לן ליעץ מ6ן יעור עסגס 7373סעס

 כ% hnr3 ל"'סחנועי לס כסיגן ווי נעירי 16 סכ6 6ל6קוות*
 ו6ס C~rt ידי עכ דווווון כפרעון הוי סער להכמיסעסק3ע
 לסרת יעיר והנך (1 3ע'ר עגם סה13וסו ,ותו עעיריןסגים
 מעלוס .( D"'p )דף נחר* כגורל נס' תג* bo 6וסולצרוע
 יכ6 סו6 ודהי 3ע7גר נעדגר לו יסרע ל" נייסינ 0נירו6ת

 ס"ס רכ"י n1Dh נעיר ה" סו6 סעםתער עקיס 7ל6 גייסרע
 עיסו רסקי לו לישע ורולס "מרח נפיר תיקו %ס סגופהנגי
 עתס נססניעי ממן *יני כחו3ע מעין"י

 hs לו הממול כע"
 סו3 י6ס ל,ם13:י נ"רעיודקק'

~re 
 לים3ע תגעו 161 נעירו

  cnb גס סווס 1ח3* ,לך nloh לעיר ;ח3ע לתיוגי ננסי ל,לו
 . רחרח לעיר לינך לחונע מ5רכיגן 7ל6 לך 6ם3עוסם
 לססכיע )י( 5ייד סיס ל6 לכתמילס חסי, זה עדון יכרגפ41
 זכיון סכ6 סייכ6 כיקים* דה"י עסס ר'6ח

 דמו"
 יורע 6יו1

 וועלעו 71"י טטגח טוען מיגו מסו* ל6ו 06 6חס "עם06

ה

 ל'פנע בסס יס סעד י3פגי ור*; ו*עמ 63 הו* סעד עכמ6ל6
לכת0יכס

 כ67ית"
 )ם3עין סועלין )ו( יס3ועוח- נתועסת6

 31מני סייך ל6 7נסגיסע7 ;רקס )ס( זס ונג7ון סגוגיבפגי
 עפוסלת6י fD1p'1 סייך ל6 ידפ 7ל6 כיון נעי ג6 עססר'
 O')Dp יתועיס ומכפי גפרעק 6לעגס 7ס, ותדעדייי'

 ז"פ" ע;כקי( ד"ה נתוס' וע'"ם מ"ז 47 )כמוטת353ועס
 )י4 3חר6 מנוול ר"פ כיתסעע ממניסם כסלא ססו3נפגיסס
 b(h )י( זין געל נסני סל6 ע7יס עקנלין 6ין ב3י :(קי"3
 גפ' עסעע וכן יתדי נילי לכי ו"יססנועי כהיסדרדימעי
 16 וננ;13 מקליכן מסקלו מעיר 3גי ג3י .( כ"ס )7ףסוט
 7nhp ול6  פוסעי, לסד ליקרי  רלי חיכי רי "שרלס0זיגסו זל" סיבי כי גיז3רין נעעוו7 פעיל לגגי ;סנעין 7קחונלג6נ7ו

רגע"
 b~b עילה6 ס* סייכ6 7ל6 ס'ונ לוזו bDlp'1 עמוס

  ליפופו  לביררי נגבי רלה"( "ער טל6 )י( פוכעיןגיקלינסו דל* ססס6 מסוס שוור לס::ע6 ו6סי' ודקי סעגמ 7עעיןסיכי
 לגונלין למן סיווע 31לנ7 נסגיסס סל6 יבוישפ"ביויונז
 סל6 7סבי ססיעס ול* מסד ל6 סכ6 למסייך ס"קס:סכעין
 ונודי 7לע6 6"ת ועוד ס;ס3עו למסוף ל" רעודעי כיוןגסגיו
עסעס

 עי גס' 6ער bnb' 6"כ ס'6 עילס* כמ"ג כיסיפ"
 למנייה גסנעס סר6ם1:ס ער  ך';סיס '( 5"7 )ר4 נסוימסיס
 ושלימית ר*כוגסותלו

 ייבפי ר%  יפבייליי  רלרייפיפלי
 לדלז'פ.5ווי  לבניניילעו

 נגנון 1ש'ם ('hnlp עמעם  עו17 רבלון
 6ל" orb  יי 307ועס,ס

 כיפ' ממס ר' סל נעמו למסיק
 סעד 6ח לחכמים לים3ע גומייתי  לי 7יולסיס מרתפון  3כס3יכגר
b)hכך מגסנו עיכס  7סלכות ווגסג וומוס 6ו  דעתו נספיק "ו 
 י171 06 כ"מ כ3ל 7גם3עו כיין ועוז בסגיו סג" Dh"7קג'

 : טסי כיסיפ6 לי' )ג( רסוס סר"סו:ס סגועסויכסיסו

 מסלך מי על מיהי ם6ל יאשר )ל( שפגסי'

 עי 3וווהות.ך ידיך עעסס )ע( 65י ולער 6ס"כ ו6163כלס
 ר:חו3ות נחרק גט' ססי' סחוס' 37רי לסכליע ltDP1 כ7יהנכי
 65י לס וקעי וכוי סיס  ופריופ כעלס סמנך עי .( ק"מ)י9

 עס "מרע ל,  לי סנוור  כגין  רפיי  ייוויופיי  ירי(-תפפן
 3ר1מק 1עתפלגסת עלע5עת ס'תס  לי סכווס כ" ba(1סנוותס
 עס ופקקו 3'7 קרעו ו6ס סיפקס 7ל6 מע"נ ידיהעמעסס
  ס3על מי'3 נ"ר לס מפקקו לאסר ליותם ו6ס פקקוסעטקו
  )כסוכותייקו:( עוצות לס דיין 7עת6כת וססי6 )נ(לסרוע

 )ס( "יתח* ס" וע5עע 61כלס 3גוותס סתם  לסועוקביכן
 ל7גריסס ותעיה;י -  למ  לממפיו  פליוממ פז  בפרופפייבפ
 3"7 לק כמפקקו)ע( ליב* Ona7 :( ק' ר4 )סס וווונומ לס 6ין הסייס יסרסיעס

 7ססמ"
 PDD'"1 קאי וסולית 3עווו7

 לס מסמקו עס )ס( ואכלס לוימס ע"כ 6ל6 מוונוס גספסקי
 נסליבח6 סירס"י וכן נככ"ג לס יס יסלח 6סס ס6ומסמע
 עעכס 65י לס וימר יקחגי tha1 וכון 6סהו 6ת ופירנסימר ועעי סיס לעריגת געלם מסגך  נווי נ7ו:יס כמגיס 31גידשן
 ולסני ונכין לפרס קריך hD1' 3ע,וגוחיךידיך

  לווסס 06 36ל
 3"ד קרעו ו6ס לפרוע סייג ידיך וועסס 5*י לס ס"ערקו7ס

 יופתק

~4הבאשע~מ"וב4
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יו ברוץ ברמהר"מ
 וסו פסקו סססקו עה 65י לה סא"ל ק71ס עזונומ ל?יפסקו
fsמיקסי דל6 י"ל עיסו וזפקה 7ל6 כיון 6עילס5*י ע5י 
"DSלס ממקיזן זל6 עזוגות כלל לה 67ין עסגייס המומי 
7ל6

 6י5סרכל~
 ק6י ו0י65 י3עמוד לס ססקיגן 7ל6 לתימוי

 בחריגי עילי עבוט ומיילדות עת6גת 3ה7י לס חגי6ל6
 פס.( )דף עוסרוח ים 7פ' עמסיי לי קסם מ":ו ממסדעית:י
 3לווחס ע,ו;ומ % ,ית 6' יכו 7,יכעי לכס"נ "ל):ג0נני

.~bblלס פסקי כ7ל6 ע"כ געי והתם לס 6ית ענלל67מריתי 
 ג6ער ל6 06 כ"7 לס יפסקו 6יך קייו:ס ו0ו65 37עמודכיין
 לע7י:ח נעלס כהלך כיון '"ל ffb( סוסי לכ0"נ 6לע:0)5(. וסוג ו6כל0 ולוומ0 לכס"ג 6לעג0 סהיח0 3"ר ירעו יל6כנין
 פי' וכבסר ל6ו 16 גסים ס6ר כעו והסכל וחלוהע,וכוח נ"י )ק( לה יפסקו 06 לי' ליצעי סיגרסגס aS5h ו"יגוסיס-
 עס0 רניי נקפל כךדקדקמי 65י S~b י6ס הסיס רס"י כטיסתלעיל
 -(, כ' . י"ס הל' קיסוס בה' )סי"נ עייעון6נן

 סיסמ כן כעו יחפי
 החוס' כ37רי עסעע נירומלעי ועימו עעיק0* וקעררס"י

 לס 61על עווגומ חינעוח וקסמו סיס עעריגח 630 סל. -(6, 0ל' פ'"ג )כחונות 0תס דגרסיגן קי."ל( 6י ל7ק7ק)ר()וים
 רס"י  ס.טת לייסנ וים. לו t'DWtD נע,וגוח'ך 'דיך עעסס65י
 6עגס וגילך ווכחן געיוגומיך ידיך ונעסה 6,י עעיקר6ולעל
qhינרס ותכלס 3לוומס אפי' יכ0"נ )ס( 0תוס' לרכלי 

 5נ' כע7ועס סלי 3ירוסלו:י סופר טעום טס ויםכידוסלעי
 )ח( לי פקקו מפקקו ע0 3"ר לס פקקו ו6ס הגירק' גר6ימוסכי
 3רייח' תיירי 03כי מיי ת,וגוחי' כדי ידי' עעס' כם6ין קומריסו07
 לעווגיתי' ווספ'ק ירי' עטס0 ימין חיכי 6טו סועעיןלו 03י6וסריך
 ל6סס- עזו:וח 6ין כע"ד ועסכי 65י Sffh 6י לרסועעין
 כדי יריה עעמס עעס רסיס 6מל 6סי ל' עד וכוי חורםינר

 ידיך עעטס 65י לס 6על 067. 3רייח6 סיירי נסכי סי'עותוס
 113 וכי פי' פסקו מפסקו עם 6703 ומריך רסקיכעזונותיך

 יעסגי פסקו פפסקו ע0 ופעקו קרעו 047 6ועלס  סנליימ6דיחס
 לדכליס יניה עעס0 כהספקיח )6( ימל כמפקקותיסמור
 כי כהס 7רגילימ' לד3ריס לס עספיקין 61ין.ג7וליס
 36ל 0 ע' י' )כחוכומ 3ס7ין 6ינלגל ככסן ס0" זען דכוגסס

 לשו"ע קטגיס וכריס וכחגך נ"7 לס פנ91ו עגלןכחסולך
 פסקו סססקו מה %5 לס משער קורס וססקו' 3"ז קדתווטס. רט5י 65י לס ,מר 06. לס ק6ער וכ60 ערר3גן. bSb חיגו)כ(

 אפי' ד*וריימ6 עזוגוח ילע"ד עסעפ 0ירומלעי לפיוהסתנן
bia.ספקם יל6 ס.כי 65י לס לותר רם6י "יגו 3"ר פיסוק 
 167ריימ6 דמווגומ עסעע ולכ6ורס לפרוע חייג ו6כל0  ליותר(ו6ס
 67ורייח6 ימזו:וח לי' מנירא ונקי 7עסגחוק3 ור36"ירס"ק
 עססט.ס מ' קעגילח6 3עכילמ6 )נ( עלס כ7תסיק ע"ז:( , ד)מס
 ס6ין03ס כגריס ות0 ק"ו קערת נעזהומ וע"פי( נ'ס'

 וכתה כעס 6ממ SD גסס קיוס 003 סיס דנליס כך גפט'קיום
 ד3רייתש התלי לנד  ריירייתש יעזו;ומ סנרי סגלי כוללייובסת*
 ולרש יייס עעםה מסח עוו:ומ לס 7חיקכו :ז ע"ד י'3מס

0וכ*
 ש( גס )די ,ע"פ 3פי  ט3ליימ* לעניה כוותי' 07לכמ,.

 גה

 כריימ6 ו6.00 חגt'Db 6 לליל" עזוגומי' ממת יי" תפטםחגי
 עיקר ענוגי לדגן תקזנו ד6על וס6 167ליית6 עז'נות ס3לע5י
 נתקוס לנעל ייי' עעסס לפגן חקית 70ל כי ק3ל וי"לכו'

 מהוונות ס.ה8 כך מיקם )נר6וריית6 לס מ"3 ס0נ6הנוגות
 גליך וע"כ למסך לחקן ל5ו 1ל6 עירו עייפם דין:עיקל
 ע"כ 6ל6 עדרנגן הדוגי סוס דלר3 לתלעו67 לת;"ל כןלפרם
 ע"ג 5ל6 ערוגכן וזהי דליעי hnStl תג5 סוס D.-Chול, יזפות תפת י7י' תעסה תיקנו 30ר"ח6 7"גי0 כיון לפרסים
  היישון  קלן פשר רני' מפסק פייסי  ולן . כדפ' לשרפיפ

 נעעיךעסס יספיג 0וכחסי לפגיך דרכי פורי ' הדריגןופיסיי ריורייתי רירי' עיני' דעזו:ות -( נ' הל' ליפות פסל'לפי"נ
onbt01SD  ו סימי' 3ר' תייר  כגווחך וכל 

 . סי90 סטיידויק  לבי )י( נשלוו*3ן"
 %%5  פו4%

 קלופי ס:יעגיס  היייךיגיע
 6סח שייגס היגס על ס6לח 6סר הלוי שליעול מ"רוביודעי
 סיס לכאורה שינס עת ולמ"כ קניו עם ו6ם"כ קניו רמיי סעח6סיו
 מניס פי (O'iDI 0י3ס סיגי *3יו נמיי סייכס עת 67פי'נ"ל
 )י3עוח רסע:6 קריי' 37כור רכיון שעם קמיו ומלק 36,:ןסלק
 ככורמו מלק ניטל'ן צניו 36יו צמיי שעת נכיר עס .( מי7'
 נוטל סי' קיים הימס סי' יקלו 0יליסלעי ועל 0חוספמ6ען אלפסי 3גומ ג3י :( Dp"1 רי )3"3 סמו6ל רכי' סכ3י6כתו
 ואולקוס קייס שמיו סי' (1Sb וחרי כסיע Db'1 סס עליקום רם" כעולס "מיי )0( שמזק 7לaeDb 6 ספח 36יומלק
1tDhיקיט0 וס"ק :( י"ג מ' 7קיוס'ן פ"ק כי6הר עותד 
 )די ספלו 0060 כס"ס י6ע"נ לעס ול6 לקמר :( 0'מ'
 ]גי נלסון דיקך סייגו דעי כשמר )עי י3ס עסקיגן .(פ"6
 סכחוכ ת0 חיילי לסמר לכסה3י6י לס שכחס ס30על8יס

 hS S'pG י636 "כ6 גגכסי 36ל רי7י' לגצי 6מר לינג()י(קרי
 ק~יי' ינבור כיון 0עח מלק 60מין כל ימלקו 6ל6 36יוחלק
 :( כ"ר )7' כילי ס' כ67י' כנעו0וק 3ר6יי סקיל ל6רמת:,
 זנכורימ 3חוקסת6 וידווס' י36* 6נ6 3גכסי D('O פיסקיל זלי :( ג"3 )7' נגור יס D~D 6עריגן ;עי ככור ג3י)ו(

 36יו( נגוסי פגים )סי )ו( גומל הנכוי 6'ז כיקר פ"0)סלפי
 עיתו 6חר סייס 3ע0 )ח( 6נל עזסוק ס0י0 סעחיעקכ
 Dh7" )פ( סננו6ל רכי' ספי' כעו ול6 ראוי לי' 07ויעי5מק
 o~)O פי בסל 0יו: ל6 '5מק כממח קייס יעקנ 0'ס06
 סעורי 63כי י6'חי  6מ"כ o)nb . לסכין וקל 0י0 פסוססתרי
hts~cחח סל קמיו )י( 3ן סי6 כ6ל1 ספיר דינם 0"ג דירי 
 36יו גגכקי 36יו מלק 3ס3מ )כ( סקיל 7ל6 יפ" 103לירם
 לפי :"ל ה*"כ י6ג6 636 3גיכסי 7ידי' ונני סו6 )ל(דממ31
 (bi~sc סק.ל דל" י3ס בגי )מ( 'ס ס"ס -דקקתן 060*ג
 לפ' נ"ל ~ס לייחוס מיחה 3ין גנקיס ססנסי נסנמ 6ל6מגו
 יורסן ססי3ס דכיון לי13ס ספח אחיו עימס 3ין ס"נלסי
 ט0סג'חו 3סגס ולול לו pr~'w ס0י' עה 6ל6 יורמואייו

 כדפ' 6ל6 כן תיגו והחוס' רם"י סיפח עימתו לקמלוכסיס
 עוסו לאסר י0סניס והע"ג 0עמ עכס 36יו 6מ יורםסה61

ל6
 זן וה

 מזעות קיהל 6י ליקדק ים 5"ל )ס( . ?ו6' 7ט"ם גר' )י( * וט"מ 3"י יווי.וח 03כ"י ש 67לעג0 לטס גתע 5"ל53(

 36יו 2 כ3ע1מזק כרשוי~4ל
 ג)

 - מכיס מי גוטל שיגו )0ןי5"ל'. י נ;כקי סי' 36י1 ננכקי סגיס סיגוטל
 )כ"ש שחיו סלק 51"ל געחק 3סנס מי3מ )כ( . כו' יפין כמו לילט DWO שמיו מל 5"ל )י( - ומסין 7"ט נמוס'ועי"ם
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 ברוד ברמהף"מ
 ק6י Db'1 3עקיט דינם קיים י6גוסן כעס כל ר16י סוסל6
 מן *3 עוח(ק הי' סל6 חס ועל סי קסיו (1Sh סו6סרי

 )ך' כין מ' ס'ים'" וכ, ר"וי לי' קרי 3bnr~j b~rcססי6
 למוגו וזה וכוי ה'נס 6ף נר6וי בועל חיגו נכור עס 0כ"ד
 עיחת ל"חר ל0ס ל53 סר"ויס נכורם מלק :וטל 6י;ו סכורע0

 *סר 3כל ערכח'כ )ג( פיוס 36'ה0 סהומזק bibהניחס
 י511י

 לו
 6כ'ו"י)ו )0( יחלק חלקו קניי ושכסי מניס ס' ס:וטל יכס46
 תם bib )ע( קרוי hnih O'b7 עכ"ל ככונוסזק כר16יגוסל
 ttnbS נר5וי גועל מיגו י3ס qb פי' hS טמרי ל36יסןסרסורי
 36יו נשקי סוגת ימיו סלק יורט 7סינס )נסתע לפילם"יוע"כ
 גמ3ח -( )3 די )3כורוח סי' סחרי הג'ו נמיי "מיו עתאפי'

 מקיל 7כ6 ותזי קפקיק hnh' חמ.לס ס6נ תת י6' "3יונסי. ,חיו rnc סייגו וע"כ לינוס ,כיסן תיחח 3ין גכסיססטגחו
 כסס3ימו גם3מ לככ"פ יעול ל, כעס 36יסס עימם טלימרנסנמ
 6מ'1 הוי סני 63ותו סכרי מעה קמיו לתיחת ה36 עיתם3ין
 וגס וכל מגיו t:es סגכחיס נפלו כ35 כמעת וניד עוסוקמעת

 ספח י5מק דקלו מלקו כסי 13 מלק 6סי לכל יםסעם3יסין
 סגכקיס סס3יחו מסלקו וקו7ס ועסו יעקב לסגי )כסיסונפלו
 עדיין יעקד מלק סוכרר מלD"~h 6 שקרקע נגוף סגיס פימגועל כבגי טנמ נקותו סגים פ( ר6ו3ן טקיל bS עי יעקד עתיסוג
 ל3סי4 ליחלים סעועריס  כפירות ו6פי' נמכם מקיל ס"נמוות
 נורו כ"מ )פ( לכ5יר עות7יס היו ול* יעקב נמיי פרי עמו06

 1Deb ,י ע"כ bib ס3ח וכ"מ כקרקע סו6 סרי לקרקע3ו:חונר
 יל, סו6 ו3סכמ 36'1 גמיי Db'1 יעם ,ל" לפירם"יל5וקע6
i~pcגתי י,3והן עמוס מגיס פי bS "ל6 )5( נסס אוחזק ס"q?13 ע"ג קניו ומלק מלקו סירס גחלק מקיל תקרקע" 
 36יו צמייכעת

 וחיוני
 תתיחס שימח גין כן לפ' רס"י דפק תם

 לפרס לו סי' 6"כ cS'Dn סיג סעמ פעתיס לעולס )ק( והגיכך סי" לעילם .כי ח3ר ע6י 36יו נסיי Db'1 סעח וליוקעיליחס
 הירס ול6 אמס 7ק6תר דחקו מזה וי"ל ליי13ג( "סיו עיתם3ין
 303מ 5ל" סגו ל" 36יי 6ער רמתנ* קריי ככור עעע6ת6י

 קרי' רחקנה תדק6)נר וע"כ וכוי לייבוש עימס 3ין וכגייססם3מו
 "תיו כסתח וסייגו גשר כתו עמסיו מיס סי "3יו סיורםנכור
 קלי, bnb' 36יו עת 7"יחסילון

 סגיס סי )ועל 6יגו 16 נכוי
 ר6וי הים כמ"ג 67י ובקמיו ימד סלק יונס hSb 36יו3גכמי
 5ח סירם 61' עיניו 6סד otpin 3' דטקיל עמוס )ר(לקרומו
 לסעעון נכיס לו וקין סעעון נס נסוי מסיס רקנן 5"כקמיו
 ;ע%5 ר6ו3ן 6מח 3חו עתך 61ס"כ )ם( .עקב ועת 3מ "ותוג"6
 סירסס ,סחו עכמ 1Db1 "ניו עכס 6מי סלקים ג' כועלר16כן
 קניו נחנק כינס יועי" כגעומזק נרשי *סחו סלק oa1ע36יס
 fSb)ת(

 6ל6 נכול לקלוחו לטיי דיין פמיעו יו65תידי זוקרי
 נפקוס סו6 וסרי קסיו *ת ול6 סגיס סי "ניו 6ת סיורםעמני
 . לקנין וקל מי סוף כילו טניס סי 6גיו 6ח סיורם"מיו
 ס"נ לי וקין ה"נ 7כלי על מולק רם"י מיך"י כלל לפקסקוזיין
 סגיס פי ליעיל לסם ),( סיס וי"י רם"י 37רי ולפי כססלעיין
 6חד מלק לו וגתנו הידס נמיי סמילקוו"ע"ס

 )3( עימס ול"

 י"י ו6ירec 1~SDC) *3 היו bS טסני ככס על  ויתלול6
 3ל6 לסליק טל* )ד( טוחפין 16 *חיו )ג( 6ס בקרקעכנ,חטק
 ו6י, נ"ך ו3סועח כגורל )ה( 6י)נו 6סר עמס ,מייעת
 גי הני עעתס 6ל, :( ק"ו )7' כור ניס עפ' רסיסלה3י6

 3ל" )י( עיגייסו חרי ני ולזליתלס7:6קיינוי
 י"ג ד6.דך דעת,

 כעלה ל" לערם עלינו גגלס דל6 המהע וכו' עמלוקח37סל0
 6פי' 61"כ . לסקריך וקין כעלס 7י7י' לגנ' SJb קמיו ס6רג3י

 סל6 הירס לגני עמלוקח יגעלס לוניהר h~'h )ז( 73יןמילקו
 מלק 6י6 לי' נמנו םל6 73ין מילקו יל* ססח6 וכ"מ מססיס
 כל ע.סס רלnlptD 6 כ' )מ( עכמ 63ו ו6ס nPISnn ד3עלס6'
 י*פי' .( ע"6 י' )3"נ ס'6 טענה עתס ס6ין מזקה טגיסג'
 טתויל ורנ" ניון סקי ל3 כדררי ס4, סכן )ן( טענם עמוסים
 נמ,:ע:ב:ש בבי 61היי-יו"י,דזב:ה6]: בדץין:1
 7' )נ"ע סנדק Dht" קטו 3נכס' עמזיקין ד6ין עותולקמר
 נסזקת הכסי לעמום )י( היה ל6 וכיגעה  -(ל"פ
  נכחונ0 ג63הו טל6 זען כ5 קייעייחת'

 עה 16 )כ( י( עי )די 7סמולן סס'6 לך לפרסוסס6לס
 ע :%ומגןגלנ,י"ני,יי,ן'5:'י יל.,נוי Dbo 3גכקי פ" וכו' סגיס כי טקיל 360 עימת לקמרנכור
 יורם היש 16 יורשו rb 06 קניו וכסעח ימיו 6מ יורםוס6נ
 ס"3יסס וסכת3ת 6מיו)ע( כטעם תתסילס ספלי ימיו ול6סגיו
 עסס כ6י hSh לידס 6ין 16 דגיו לד' סקרקע כל 3מייוגתן
 טפוס עתס ם6ין רחוקם כתרמי כ3ר סרי וכייס סי6 טרקול, 3קלקע סלקם סיורסיס כסעלרו וטכמנח לחס גחן ד3עחנהכיון
 סייגו ללוקס יסופניס סניס ג' 13 דל ההלוקח עמוס ו6יס'6
 7ל6 ל6 קסגיס יחועיס כגנד 36ל קעגיס סיחועיס כנגדסל6
 העוכר Db1" 3טענס סל6 סעיכל );( תסענה סל6 לוקשעדיף
 בנכסי t'p~DD ד6ין (1ab שיכו מלתמס יטוען טגיס ג'המזיק
 ס' 7קמגי 60 מ"ב לפי' 7ומק ועוד . לעמויי ידעי hS7קטן

 9Wbp1 סש"?ע,'4%גיי'ש ,',וןצילצל.(

 נכסי קרי סוי ל6 דס6 מל ע"כ 5ל6 הו6 גס סעת עדירוסתו
 עיד *גיו נסן זכס ססרי עיקרי ~hsb ככתי 6ל6 ד36*636
 6"ג סו6 דסכי וכיין מלש קורס )ע( 61פי' קניו 6נינטעת

:::32:1י
 יכש ג:ךי:ע i)SDbt'De עס י::ון5:

 עסיש 6ל6 פלינ ל6 רנ6 ו6פי' b)w1 קר" ככור טעע,ע6י
 כככוב מלוקחו ויין כנכור סוייחו סיכור וסיס7כתינ
 יורט 6יגו וסל6 עי5י6 6מד סניס פי סקילויעלי
 ממילם שכיו רעם סיכך ס"ג לפי' קסיו 6ל6*כיו
 ל7עומו ענין ועם עיקרי קמיו )כסי והגי כמלקו קמיו,כס
 עיגר6 6מד 36יו גגנסי סלקים 3' סגוסל לפכור זהנפכר

וזס
מ~לי(ישן4'ן"י"ן:ץו!45י"ש ת ו ה נה
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יי ברוד ברמהר"מ  ומלקו ,חיו סלק hSh מגיס מי ah'1 3נכ0י גועל תיגוחס
  נלחין  תסס מ7ס העת 6"יו )פ( מיה 06 וכי "3יו3גכה'
 )5( מיסגו ל36יי 6ערינן ע' "כיו לם17מ וקונכם טלוססימס

 טסיו סל ססיתס טיה למומס קעוך מלקיש ג' )ק( לי3ס36
 ססו6 עם bSh עי5ל6 נס7 שגיס פי מקיל ל6 ע"כ bihס"ס
 "סיו כסן וכי. 6. 6נל עעילס ,סיו וכס סל6 36יו עכסגומל
 סם על יקום עדכתינ DSt נכיר רסעג6 וו7קרי' ייעי;ן ל6ס"

 וקמיו
 מיינ מסיס סעעון כל רשכתכת )ר( DW"כזיי

 מיינ סיס ור6ו3ןלר316ן
 לזם תגסו לי סי'3 ס"מס עס לסעעון ר6י3ן 61"ללעכו"ם
 על  וסטך  רקונן 6ת  ספכו"ס  ופיר  מלספן ברעעןסעכו"ס
 סעכו"ס 1DlbD נמוג י.מעוח לעכר סעעון לולס ועכססעע1ן
 )ת(  מלפתן 3עעונ7 סענו"ס סקנס )ם( וכמגפי לוסייד
 סעעות ויסויר :( י"ג דף )גיטין ר"ת כזפ" 3גנכי"ס סייךל6

 סעכו"ס sra וס6 סככו*ס 6ת ראובן יבלל לעה לך וקמטלרקומן
 מבחל מ' 67על hk~l )6( ל3ך על מעת ל6 חולפך 6נכשקול
 ססקטת 11pb סעכו"ס גזל לע"ר tttftw קי"נ:( )347תל6
 (UnD ססיימ b)b עליך קוהל ססעכו"ס וסכת3מ עותרעלוקתו
 73יניסס ליתגו לו קריך שסיית לסעיט יכול ל6)3(סיה obעענו
 ושלוס - ר"ת פסק וכן ער6ו3ן פטור סייח לו גוחןוסייס

 : מיסי' כרוך גר'עמיל
 6סר סייו )7( ניכש נזקקנו 3ג( שפומיי

 3סרס"ת סירוק "גי וסמינ  ולכנוס qsbi 36יי n'ab ל3*סלה
 על 3גי סקי7ס לצמר עמימי וכן סעס 3גי 6מ לססיכ ג7נתי3גו
 מילוכין נסעת וסקק וסמיגיר למעי )ס( מלסחי סלומוידי

 מגס 556ו סיס וכליסר מסור עלעל לו ולססכיר כרצוי גנילסלנים
 ה' גךול בדופק לפרגקו וסו5רכתי  שליסורו ים3פל ובכינסנועי ולי גגי  3סליס פי' ולי לו סיס טס  ירפסי hS1 56לימחוירו
 ונס גדר כ"0ר יציקותיו לנני למת לסקסו ר3י0 ומיללתיסגיס
 לרסס קילו וסלמתי  כס3סיס כמנים  מכעס )י( עטת מאוס6גי
 לכלום לסבית ול5 כל ובמוסר געירוס מווי סיס כי השגועל

 גטלידס כ"4 כלל 3דינוקו חסן סלעו געכת3 גגו יורעוסוי
 סנן "3י טוען ופסס נילהו סיס hSD נעעיו מן ט5י ל6כי
 *מ כייס וסי סעי גגי 6מ וסלמתי מלי 6ת עסיתי6ני
 לגול יל4 ונס מולך סיס hS כשסוירו מפו סיימי מאפילו3גי

 טעעו כי סעי 05וג סל* 13 סתרו 076 3גי סכעהגיכיסס
'DWסידק לו מ'עסו יסיג ס"ס עמיתיו ob 06 סיגרסנס SD 
 S(ib 6רוקתו יסלם "ס 6ן מעה ל63 רסקי קינו גגי כן)ו(

 6עתל"ות סקר ח3ן 6גי טפן  ועזי ס3טמ כפמפסיגגיועגס
 ס37ריס פי ע5 לכותנס ונלקיתי סעס לילך יכול כגום6י!
 נרורומ לאיות מי SD1 סעס ה*רוקעלDh 63 פטרנוהפלס
 6ר5וס ג' לכמונות נמרה 3פ' גמוהפת6 כינרקיגן סדיןטסקגו

לנסוייי
 ולירק עיה71ס ססיס 3ן"S'Sao 6 .סילתן ועגל יסוים

 עיהו7ס סיס S'Sas. S~b ob ו6ירק6טס מבליל עיסודס"סס
D~tfnotb ס( לזמין ומסורס 6סס "ילק פעיל נגעל( 

 .( " הל' )פ'"נ וניווסלעי גסוס כן עגת מעל ל65מ16תו
 וי50 עיסידס ססיס 3ד"י  החס bn~b וסכי "יסכ"גיקינן
  ניסורר סיס oh פנל ניסורס פסס וגס* עגניל נגלילפסס

 5ו0ו  לט(  כוסין נבליל פסס וג60 גנליל ניסורס הססהסי
 ניסודס פלוגי 4גיל65ס

 ל4ת קותה כווין ויסורס פסס ונסי
 6סס וגס, 3נניל טליגי 6גי ל65ח 6ותס כוסין *יןעגליל
 ל5"מ "ות: כופ.ן "ין וויסו7ס ל65ח אומס כיפין3גלינ

 מקררי  ושתרןולכ16רס
 וה"פ לייסנס וים  וסירוסלע' התוספתי

 ;שירקה כ,.ון מגליל ש:6סכ "DHD אסרת לוולכוח6ות:סל65ת
 ab לוניוור ע5י ונ6 וגסס nhbi לכופם יכול שיגו3יס71ה

 נגנ'תי 2רוי, כ רווקי n1Db 3עלכומ 6ו ;6ןשנור
 בגליל לברם וכןים סקידסחני וועקוס r,rb 141ככלן

 ונס"
~Db

 וס6 ליסודם ל65ת שותה כוסין 3סהס וקידסס ונליןסלך אסילי וכי' כגליל מסה ומירס )ויסודס 36ל"סהיה 3נלינ
 רכקדוסין כיון קי7מס כג סע")נ קמני ול" גס"ס כן מע"ערקתכי
 רתוח" דעסוויעך וי"לעיילי

 5603 גמעה "מ"כ oh לפסילו
 מת' וניס,דס ל65ח הוחס כזמין סילרן לענר כנוןירפוס
 37מעת וכיון סר6סוג'ס קי17סין דעמ על גק"ס כן מע"עסיללה
 מחלך "חזי כקלו הו"ל 3יסו7ס דל סיס סר*סתיסמקרוסין
 6תר 3עקוס  0חס כס6כ 1""ככ"ס זען לאסר ליס71ס"סליו

 היגדיל דס' פס6 גר3 )כ( "סילו קתס וכגסס ס;"י על קי7מסול"
 ל6 י3טלט גob 6 7מס" סתג"י חיסל ל" 67ער -( ע"נ)דף
 hD)l שיסורס כסריס עסכי' מ"פ ובירוםלעי .  וכום נעילתסוי
 6ין 3נליל סיו 7סנסו5ין זכיון DG וגמש מסלך פי' 3גניל6סה
 סיס oh 6נל ומן ליסר ליסודם אסריו לילך  פוססכופין
 ססיתס מיסודה )ל( 6סס וגססעיסוים

 רוגליי
 ער7ס וסיד

 סניס6ת כיון ניהודס ODn  י65ח קומט כופין נגליל לניחהומנס
 עריס לכהויו לגילים סיו כך פי' סעיסולה סלוגי 6גי ' ניסויםלו

 ויסהכס כחונה כוחנין ס6ין תקועו, סיס לפי :סי6ין נסעתוגסחוס
 פעוניס גת31ס סכות3ין נפקוס ו6עי' (ObD ובקוס orlbJהךכ'

 3בליכ לו ס;יס"ת ותקעי ;תנוסססתעעין
 לייבל וכל יכוי טעיהורס פלוגי h)b כות3ין סיגלפיכך
 13 סכוח3ין עררסטר

 וגס"
CDb כזמין 3יסודס k~nib ל65ת 

 כחיו 06 "3ל פי; 55*ח "ותם כומין 6'ן וגליל ליהו7סשמריו
 עיסוים סלוגי6גי

 נקם"
 לגשת אומס כוסי[ 6ין נגליל "מס

 עגליל פגוגי 6גי לסלם ים וכןעגליל
 כ7עו"וסממי

 ל6
 tn?pn "י נין (ס 3;7ון 61"כ וסירוסלעי סתנספ' 6ס7רימתלן

 אוחס *ל6 אותו יופין 6ין ויס71ס יהו7ס כעו סויועקועס
  OD  ויירשי  סלך  ויפי' כדע' געקומס סס גמ*ס דל6כיון

 ושע"ג מליט ע"י 6ל6 סס 6יסס מל6 ה6י (tffנמקועס
 סס לסולמו כ35 פסק סקיוסין רנסעת ו"ע"נ גסו6יןסעס ול* סוי קידוסין bS nDD סעח6 ססי6 סס סלךמלנפוף
 6ונולג6דונוכמ 3מר 1"זלי)ן קניו "ל נכוסס המזירו מעיוסלי
 מעיו "5ל 3גD51D 1 סהיס עי סכל מעולס רו3 דעתוכן

hnD7h"יייי  תנקר מעיז לו וסיקי.ס ג3יזוי ז% 3ננו7 מס ש
 ת 1 מ נה

 . דל, 5"ל )ת( ' סס ת"ס קנה סל6 5"ל )ס( . לפ"ז סי' ק5רוט )ר( . 3' לדל כנלי )ק( . שע"ס גר' )5( י DbS'1 5,ל)פ(
 3י" 5"ל 3י( כ"מ' סי' ייסות לסלכומ עייעוני ממוגת )ג( : מיחס 5"ל נ3( . לס6 5"ל63(

 לחע'ו 3ס('"ל 6מי.
 . יע*ת לן נכ"י 3י( צותי( (sff. נ,!( ' cn~h 5יל )ס( - וס"ת לית* גר4כ"י 13( . SD'1 5"ל )ו( .ומעיו

 uhi LSJ Se5' 5"ל)כ(
 3יסו7י
: 

)יוד(

------------- - ...... -- 
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 ברוך ברמהר"מ
 פירומ לס כתג -( ע"1 )רי גערם פ' כר6' קיים ל6סלי
 3"נ 7סעין מסוס עסעס ומר"ת סללו כר3ריש הפעל(כס ל" ועתה נעלס לצית :6ני0 ענית עע0 סי63ו וכליסכנוית
637rn5D דעתו על hih סלכם ור"ת ופר"ס נתו מח0גס 
 עתלי )ונ( וסיהת 3;ו מיהנ0 ע"נ hib סמק ל6 מ"גכח"ק
 73'ג'.( רק7ומין מ"3 כ7ח' לס קתלי )ג( ל6 ו60 0תסלס

 7יסל"ל 3"לע" נעיסק bnulb כנכשי 7ו3י1 גנך1006*
 6ער ל" עיתרר ל,גןליק

 ר3"
 לנייר "דעת" הנוציק גל

 "המס כופין סייגו 65 סעננ6 ונסני עיהו 6'חרל נ6016
 לילך anlh כופין מצגו "סריגם טעע6 36ל שמריןלילך
 גל6 פסק 0"3 "ל" פסק נ6 ע5עו סס"לום זכיוןמחריו
 ob 61סי' "3'ו אמסק ינה סלע דל6 למיער h)'hוועדתו
 קניו 3עעמס ונתלעס ס3ן לימד מין ומתריס 6מ"כ לוה:נ7
olcnע"ס.( )ר' 7ק7וסין פ"3 עם)נע "יפכ" ר6דרנ: כינור 
 וטעונם "עריגן hs ס3ן ;תרגע מ62 )מ( ס6נ ;תללםסטת

 ומרי' וגסת דייק 7גנר* נתרפס שיגו כנן SJh זו טןה(  לעיתב 7ט3 ל" ניס" 107 גכ) 3תו 3ק7וסי 367 עמוספירכ"י
 יל" כ"מ עעע6 וס"י נט 3ל6 )יי(

 לכיסו 6יסכ6 ;יע,
 סמיגן ו"י "3יו מנעמס מסלמס ר3ן טעמם עסתיו5י6:

 סלי פי"ב  )כתיניס 3ירוסננני 67על, ועוד ונעוס5 גע 0וילי'
 מתלגיןר6סס 5ד תםנ וכו' לסמנו מעות רספונעקס,(06סי6

 ומיינו מודו לען 6פ1' 3עע72ס ppD ל6 6נל 3נגעע7המפקק
 דסו"יל לי' עי3עי "יפכ" ל"3 שיגיונה .( קט )ר' רירןגגוו'
 3עעעיס 0תנס hh)h"( עניססחג"י קי3לס כקלו סמי3סes דוחי  *לוי* סתנימס 'נטליא סיף  כילו לי'  סוס כננעע7סופסק
 קניו נננעסס גתל5ס ולכפוף דקידמס 61ע"נ געי 33גווס"ס
 ;סרקה ל, 7לע6 ת;*יום וכסקר )5( 7;חרגס דסוינןהע"י

 לנקף מס רסלך A"Df:1 לעוותי ול* ס7רי'7לחקוני
 ול6 ונ6רוקמו גחעיו רוס וקידח מן יעob 55 עס0לזקית סע" סלך "ס גכך עם ועוז סו6י ' פיסיק  סעמ ל"וbnta מסי"

 מנמס לסט ת5,)ק(
 מסלך 3סניל וכי 6יונ5י ול" ותונגי"

 0ס5וי 7373 ססתק ותה  וכותו "'נר ל;סו"'ן קידוסין גיןמש
 והן וכו' וכך כך לגנך ;ותן 6ת: כעס כגון לעס ים גזםגו
 7' )גתו3ות נמעירס הגיקגיס ס37ריסמן

~fip 
 3;ו על "53 -(

 סע6 ובימיי כ7פ' 6ננרי;ן or) hS כתרוס וסוג* "סל"יס על כעו ונוריד ול6 עעלס ל6 סלו מסק חין ניכו ממלויעס
 7סילכמ6 סג6ו;יס כל סמפטו כעו 6עליגן ל6 געי ס36גסר5:

כרניכ"
 סנן ;תריס 7כונ6 סעו"ל )ר(ורנ ס"ס.( 7' )קי7וסין

 קטן .( 5' )7' 0כותנ ט טעי )ס" יעי יל6 "עריעןל6
 עמס 767רנס קייעס כן מע"ע קייעת כתונתו 6רומססי6ו
 ר"י'ים

 7ס"
 ע"חיס 16 מגס b~b סבו ל" 3גונ' עתיק

 כח31ס תגלי עילי 7לכל צע"ג *לע6 לס לית תוקפת6נ5
 וגילתי לס" זעיככמונת

 כעיג" כל ול"ו ככמו3ס סוי ל6
 יס ע"תיס 7)ו:0 וס* נתר05 6"כ 6ל6 עליו לסטוק67ניו
 67סור )ס( ונסוס לס חייג סיס עעולס לס כחב לDh7 6"לס
 olcn 6ירי6 ע"י רי תעם ו76ר3ס כתונס 3לי לסמסוח0לו

 דל, נקיט דלתות* עסוס ותירץ ;עי כת3 ל, "פי' לס7גח3

 3קסגומו 6ל6 לה כמכ ל6 6פי' 6ל6 לס 67ית כת3 ל6הינעי
b"7pותזדפת  כסו3ס לס כח3 067 ע"ג ו" עפי 7עינרע  
 "רסס 360 7פסק a~ah 0"נ לה  6'ן rtpn1 לס יםעקלם
 3עילח6 1ל6 3קדוסין סייגו נחרלס  7גתר5ס נוו6י סססלך

 דעי" ול"06ליתי
 )7' רכחו3וח 3מר6 ס' 67)נר ל60 כל5

 טיעון וכו' כרגל 6ח לו ומסט לחתנו עעות הפוקק -(ק"ט
 סרי סכ6 זמי ל* 60 פטור 16 כנוס 6ו לו לוונט יגולםנווול
 1ל" ס"ילסה וכיון לעקועו מכ" ob לכנוס מרק:יתגיר

 גם6ס
 סימל 3קפר דפר'ת ולע"נ לסריו לעקועו סג( 5כ6 לסיס

  6ין  רירתו  פסוס וסיף סילם  עורלות ניסם 7401סים היירי סיים  לכפייפ ליסו"'ן קרבית 7ג' עילת" ססי6דכי

כופיי
 והיק ע6ר5וח ~oh nbctJ 7Db יכ"ס עסס לגסס קומו

 יכו) ויציגו יותר ס5סס כמ סיסת ועולזת: רירתםעקום
 כו' לגסו"ין 6ל5ות ג' 7כתוכות כ0סי6 )ח( עמםלסולי"ס

 ונקועו ססו6 ניהורה ohc)1 בגניך ו60(ס ע.0ודה סחםתם
 כיון לבליל 6סרי0 לילך קעקועו סייס 6ת עוגיתי(6ין

 לוו נוו וו5ויוח סיייות וקין עלכיוח 3' הג( וגלילריס71:
 6ין ונוכ7סו )6( ";מי כיהוב 5י7ננ יכולוקן

 כוסיי
  הוסו

 כוסין בגליל גט6ה 36ל (chn 7סס כיון ונקועולהגים
 עעקוס וס"סס 60יס וטס גס6ס כן מע"ע צוחו וגרק 15,חקותו
 עבליל ללקח 6יחו כיפין כנליל סגם6ס "ע"ס 3יסוד0*סן
 "ו עעיר ו60ים עכרך סלמס וטס לכלך עעירוחפי'

 לכוסו יכונס ס6מס "ין כעירו )ס"ס ו0ו6 כיסו7סוסניסס 6יפכ"
 בפירו יסקס  וסול מוין  הילו  סטעועום 37' כיון ובקוונולסריס
 סייס  כופין עיירום יו  כרכין  סוין  עקופוסיסן ohוכ"מ
 3טל נפולס וסיף hjD' שפיס סנטקוווו Dff~b  מקוטולעזונ

 וכו' עעו עולס יע71 .( ת"6 7' )כחונות נע5 סלנעלייחו
 כל 7כמיכ נ6סה כן ס6ין עס 6ו0ניו ולרקוח לילך יכולס"יס ועוי :( 3' 7י )קידוסין 6ני7תו 6סר למזור ודרכו)סס(
 כמסיס עחגי' t"1DD 7ילוסלעי וסהי6 פגיעה עלך כחכ13דס
 וגסך יבליל ננליל וגס6ס3יסו7ס

~Dh 
 עיהו7ס ססו6 פי' גיס71ס

 ניסודס( עימודה *סס )ונם, )נ( בגליל עגליםו;60
 6סס וגסס ענליל 6ו לבליל לסריס לינך 6ותס )ג(6'ןכופין
 לקת הותו כופין 61ין עגליל 455ת 6ותס כופין 3נליל 6ססוגס, 3נליל מיסו7ס 6מס ו;ס6 עיסוים הכל . ננליל )י(עיסורס
 כל סמל וכן עיירי סריס 3כסיית ספי' Dff1 סי' וע"כעיסו7ס
 כ37לי ו"5 עייעון גל עסה ל3י' 3קסר מ65מי וסוססג*ו:יס
 י0ו7ס וערי .( י"ז סל' ייסות עכל' )סי"ב למוגו וגס לעילבסי'
 מלרץ ססו6 6יס וגליל ויילדן וענר י0ודס סן 6ר5ות נ'לגסי"ין
 ?גיסי" פנל סי' פלי הע"פ לסיס פפמ"כ כמולס נלי מלייי 5"ר5ו עעי ויו5"ס vnib טפין למרח T~bn "מס ו;ס066רת
 יכול 6יגו ס6רץ cnib ע6נסי וסוף ס6ר5ות  מן (nDbפסס

 לכמר עכטר 5עדי;ס עע7ינס מו5י"0 36ל nlah להרץלס51י":
 י3כסיית כך פירסו סג16גיס סיוג והמרי . עכ"ל ס,רץג6יחס
 סיני ודלי ל0ו5י6ו לכופו ךנריסס SD יערור עי וגייריס"סס
 הו6יל "וחס כופין ס"גו ל6 60מס 6ת 5גו4 רולס הים7ס3טל
 מסלפו געסס וכדר לסוער* ע73יגן 7עמפיק6 7ר"ס עפועי'ונסיק

עעיידנורק
 - ת ו ה גה

 - גתי5ס 5"ל )0 - לה 5"ל )ע( . יערק מ"י ין נ0נ"י )ע( . 6עויגן 5"ל )ה( - 6ימיל 5"ל );( . עיחיל 5"ל)ע(
 יויעס וכים כחוג ססיז ע"פ וסעו,ל ול3 7תינמ וקולי . כו' 7סע, וכ"מ וסווו6ל כלנ ודלק 5"ל לר( . 511, 5"ל)'ק(

סעעחיק
 ס0י"

 סול p"s )ג( . עולרתס 5'ל ט( . ס0י6 ומי' 5"ל )ת( . וע"ק נסכ"י ליחל )ס( . סווו6ל ור3 יכתב יל"ם
 1 3יס71ס שש"ל כב' )7( " רוסו 5"ל )נ( . גקטי' ולקעי'ומולס
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לח ברוך ברמהר"מ
 סיס ססכעל סלתם 3ר סעופן עפ"ר 56ל סרפןעעי'דנורק

 מעה נינוחה מילס סיס וכיורי תמריו 1s's ,טחי "ס לכיףססז
  גכעחיקה נ' ונהם ל"ת תמוכת לי וסרק" לכחיכ יכול ס.ס1ל6
 סכ5 עגיכן יר3וית, טלוגח6 יפוי יכיון עלית ימחסלפס

 סו6 סתם p?17 ס6סכ תכת ס3על כס ריפה ונ"ל -('", פל' 'יג פ )כתורות 3ירוםלעי ו7קלקתי למוהרכן וסכךלמוערץ
 לעלות 6ותס כופין רולס 6י:ס והי* יסלסל ל6רןוו5סלעלות
 מנעל כס דיפן hnih וכי' כופין 6ין ר51כ והו66י;וסיהרו5ס

 7כחונוח דפ"3 ןי7ן 37נננ' ותו ):( כר"ת ו7ל6 סקסהמכם
 סיחה 7יו ק'יס ס:נקדס סנ'ת כותן תיילי 7ס0י, וי"ללעלית חיתי )ז( סכופין כעז לעלות 6ותס 7כיפין)ו( חג6 ק"':()ד'
 עיירי יתיקפח6 וססי6 יסל,כ ת63רן 3ירוכליס טפי לכורמליס
 לנ6 3ע5ונו ס3מור פסק י6סי' לעיל מוזלגי וע71 סנהנוהן
 לו קיים ול6 עגיג'ס כונס לו פקק פעיו מגס קמריסורס
 *יתו כופין ,ין מעה לכ6 ססשק ים נס לנוזרי ס3טלגריס
 סכ6 מיה לזרעון ויפי' 6ות'( כופין 6'ן נוני )וססח6)מ(
 ר6סס סמלנין עד חסנ 6ו 6חריו ללכת עעקותס סת4,לרוגן
 ליסג, כדעסווע כסוכן מפז 67יגו סיכי 6ל6 76עון J'SD ל*רעע
 ע5ווס 76תון מדברי תוכם וכן ר6סה סמל3ין ער חס3דמ"ק

 36ל עביגס לימנ לי יס וכי כלוזיר לעמות 'כול 6גי ונסעדק6תר
 דסלוגתייסו מסוכמתי כיון ע"פ עתו )י( הדין לנערי לענגםכעי דלי כמ"ג Ph7" טסי רציתי  ל5טייטיגן 6"כ סיעי ולייס5 כתי מליג  רידפתן cb1 S"nb"  חסולן ול6 קמרי )ע( תלךסכ6
 3גידון כגון נו 1כיו65 נו פליב רביעון גסי כ7ע' 7תתגי'לימנ, סמסתע נעו כלל לכו:סס מפן וקינו לעגגס סם, כגיןכיילי

 )סס 13 3כי651 ול6 כעותו 7סלכה 3גע' 6עריגן ה6סלפגיגו
 "ל6 כתומו כלכס 6ין סדועס 73ין 67פ" ופל"מ .( קיטי'

 כי עלס. לוסיף 7ל6 כבו ל6 ותו המתגי כס7'6 י6יילי3ע6י
 פריעה מוריס 076 י6ין :( ת"ס )ר' הגסגעין כל רפ'ססי6
 )כ( יbnDD1 63 עלס לוש'ף 7ל6 כגו געי כלס מסיקלנגיו
 ע6י ?כ6 36ל 767עין סעמ6 עסת3ר לטבע 37ע' סיכידזוק6
 וע71 טסי סומק דירי' 7מ6 יילחץ ספי תועק 7י07 77מ6ס"ס

 וטלעול6 והולך מהנוול סס מסיס היטיס סכל לדירדרנליס

 כולך 3מ כ713ס מסוס  לינתך עעמDb 6" שמריס ללכס לכופוסיס סכח3י מרווחינו וים כ"כ-( )שגכדיין ע67יחח6 קפידגגרי
 סיו סמלמ71 מכתי סעי גס כל6 סי6 עשי ידעכם "6פגימה
 סיכם ל65ח 6ומ0 דכוסין שמלינן ו6פ"ס עעחס ו5יועוסכ3ו7ות
 ומקועס מקומו מסיני 6י וכ"מ נגליל 6מס וקירס עיסו7סדמיה

 )ל( 7גנר6 7גנות, כחנו ועוד 16ח0 7כוסין 1יס71סכיה71ס
 מתלך לנייכס לס 1ל6 לגרס ליי כייפי:ן ולהכי bnnthlnנרע
 שכעי כיעי גס סל6 3עיגי סלי6ס 11 נס רסוק לעקוםלסריו
 כזט' לה וקערו *מבסו לtffDbI 6 עילח6 ס6 סייכ6 סוססחלעוד

 png סמיו סל6 עתו יורדות ופינס עמו עולה סכפ3ו מסנס
לו

 וילניסג0 ויסק;ס י6כילגס עעון 631וחו נ7ול צעון למדוניי
 ניגוח מסוין 3ינריס 5ס יעסיק 06 ועוד ס3ונמפסססכמסויות
 בכיס 3נימ לס מסיו כתו לס יספיק יל6 לע"געספססס

 נעקפקת :( ע' )ד' מתייר סי :67ער לקילוריכס
 מגלגל )וו( וק* נס6 גי 3סו דרגיל56ר.כ, ל6 עי קטגיס ל7נליס מספקת 61יגה נדוליס5ר3ריס
 ד6ע"ג וסר"ם וכי' מרזחן דל6 ס6ידג6 עד לן 67)ור3סדס
 ר3ריס מהגר 36ל סיום מספסתיס 30)1ח ה"מ טעו יורדוחדמינך
 מססמתס 3;י S~b עמיר ססו6 לפי גס6 3י 3הו ררג'ל6קטגיס
 כ6ומס לנילוח 6ין לגעלה סים כתו 6ל, עומר o*~s סבין))נ'

 3ה7יס סויף כי עעו לסמנלנל )נ( סלגךים קטגיסנגריס
 נעו עעי( 3"תגס )לס )ס( לכח:כג ל: יס עוגווכס6יגס
 נעגין וסירוסלתי סהוק:ת6 למ' מוזר;י ועור י יניס נפיחמהיתכ
 ל6 ניסי7ח 61ירס 1ניהןדס סמיה 73", קתוקפח6 וכ"ע6מר

 תסס ליבת 16תס כיפין סיין 3יה71ה גם6ס 06 כן נונוע'3עי
 נזו5י6ין 6ין ליסודה מירס וסוג 6מר מהקוס גים6ח 61S.Dhל6
anlh6וניגן 6'רום'ן 37חר ינסוס תסס b1'bl 7כג;ו6ין נתיתר 
 3יכורס :ob 060 עיכעי ל6 לקדסכ סס ממלם מליח ע"ימקיים סי' גגל,ל ועירך )ויכודס סיס 36ל ה6'רוק'1 דעת עלסוי
 ניכו7ס ל65ח קותה סכיסין לצלין סורס וסוג סיר7ן )ע3ר6ו
ob6סו rCD כן יע"ת ס6יר,סין לוקוס ססו5 3יסו7ה לסיוח 

 יגליל נם6ס 6פ.' 6ל6 כסיל5ס ס6ירוקין לתקוס מתסוולגס6ס
 סיס בשירקס 7נסעח כיון כםיר5ס ליסו7ס ל65ח ביחסכוסין
 כן יטת על וונסתמ6 לקיסם סס כע15וו כ61 סלך 1ל36יסירס
 5מריו1ל5 וגגרלת לו עפילס כי לננקועו למריו סחפוקידסס
 תיכורס כמסיס מהגי' לכרס 'ס דירומלעי וסהי6 6מרי0 גנררסו6
hD11קי7כס ,6סי' ונסיכ וקי7סס לסס הלך סי' נגליל 6טס 
 ךגק'ט וכk~nlh 6 כוס.ן 6ין כסין גכ6ס 7ל6 שע"ג לסודסמם
 7גיסו6ין 7ותי6 סס סלך ט5הו כס61 כגון י6יירי ל6ממע'גן)ע(

 מסיס 7קתגי6ייסס ונחוססח6 מלים )ס( ע"י לעסותד6י"ין
 לילך לכוכו 6'ן דבר וסיף וקירסה סליח 56לס כממלח67,ירי
 7ל6 כיון כופין 67ין לסיוח יכול ר"ח חסונת לפי 61פ'לושמריס
 מם'3 ביונק כסקי דלעת ~D'S ידי על 6ל6 3ע5מ0 )5(ק'7סס
 )הוססח6 כד6יח6 כופין ן6ין ליסודה וקירס 3יכורס סיסכמו
 וכסייח דכמו3ות כסיב סעכרסיס כג6וניס ס6ל ל37ריוכים
 עוין מס . גט'ל 7פריס' ממטס 6יחס )ק( כזמין 67יןה6סס
 )ר( (TISnתנע

 6ין'
 נמוס' וע"ס . גז"ד דף )כחונומ לו גזקקין

 גדול 56ל :1tp~r 8ין ל:6ן ססנימו )ם( .( ח3עדזס
 S5h לייחס למל,זול6 ל6 מסל 61יגו עסרנ סו6 )ח(לעכסיי'

 כ7ס' זמריו ל65ח לס 67יח וכיין גמקיעו לכנוס TtD כריסכ"
 סעגס עמות 63ס סיסס ob 5פ" כרת סל6 יכפוסי לעה6"כ
 ותזומן ~b:ntb 5;6 6הר ס6 לק3ורס וכנרם לידס סוסר6כשיגף
 3?י ת6'? . לעסירס עגים גין מכויס lpb'D כלוסלכנוס

 : סיחי'3רו7
 יל 5כ"3 י6י3ו עי וששאלה )6( שפזס"
 מים ככעוס עו יפמתו ו6ס עעומ וכך נך גנותיו פי'מיתגו
 כרנות מן 6מ: וגפערס מקרקע מן ליחן לגגות )ג(לסס
 סלקם ימנו סס 06 )7( עמנס 6ע"מססעתגס נ"ל שגיססמיי

לנ'
 ת 1 ה נה

 "מליו 5"ל )ט( . וס"ס עיומר גריס0ו, )ם( . 6יתס 5"ל ),( - 16חו 5"ל )ו( . וקסם 5"ל)ס(
 סל יניסח0 פי' )'( . וטיס 37ה ו3סכ"י "יכ, sff5 )כ( . 3סגע"י וכ"ס כקעי' דרוגן ר3ות6 עמוס י"ל עמס 5"ל)י(

 pag )ס( . לס 5"ל )ג( - כו' עד ל" 67תרס 3ס7י' מבלבלב 5"ל )מ( . סוליות מלסי עיי 6יס- עמל מרוכס(06ל,
 . סיב 7ט"ס )ל' )ר(. - קותו 5"ל )ק( . 3ע5מו 5"ל )5( . 6פמל 5"ל )פ( . ונם,ס מל )ע( .ס61
 עריכי D~Dp סי' ק5רוח קל"ו סי' "חוכות )6( . סה,6 כיון 5"ל )ת( . כו' (l~pPr סתס לר"יי לכ6ן סס3י6ו 5זל)ס(

 : בו, סלקס לימן ס5ריכיס 5"ל )ד( . לימן 5"ל )ג( . לנגיו 5"ל )נ( . h~Sn היי מ"זניעין
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 ברוך ברמהר"מ
 לחח אפי' סטורים יהיו סלמס ונמלק 36ל סנונ65ימ 30גותלנ'

 סלחנו ::י ומ' :( 0, )ר4 60ווור פ' לס ועמתי כרמגןליורםיס

 "ה'1%(יייי "ןןס41יה:קנ"'2יץ
r7folnh 

 כרם3"ג ~ל6 כח"ק 7הנכס ולא' וליורמיו לו730
 עקום כל ררוקי

 hSI 3)וסגת'גו )ו(סטנם
 33רייחי

D"Dh1 פעורים סהנגיס 
pSnnלשוה 6ין הפין יוון כיון כטילה 6ינ0 סעמג0 סעמס 
 דיחס )ט( יכיון 37עי הו6 חג6י' לק"עי' 6ל6 )ס(כעקום
 עי דס' h'c~S ו7ע'6 פסוריס יסיו וממלקם ל05רוחיתנו
1rnbD)גחלת דכו כ"ע ל"ריסיס ר6ער נכרך ךססו6 )מס 
 b~utn 6מq'~s 6  מלחק ו,כונ 6רכע זני ו6מ 63ר3עולכלי
 67'5סל6 לרסן ו,סי' כוומי' וק'י"ל 6'5טריך לbo 6 מוגררכס
 פסיד6 החס ועסיק b9U'W 7,יכ, סמועליס )י( יפ'פססו, 7):1 ל6 וס6 6י)סריך ל6 1ה6 קעכוון דגסרו'0ס 3ס6ע71ו

 לס נכרכו ל6 ולוכחי עיזי קעכיל 7ל6 החס 7ם6גידמועליס
 כרי' לגגי' 36, ועוז סלקם נגוח לם6ר קיסגי ה6 0כ366ל
 עדיפה 3רח6 געי hnli'r ולענין לסרוימס 6ל6 עיכוון ול6)כ(
 כח"ק יהלכס ליורסין יסגו 1ל6 50קס יקפו הס 7עסס וכיוןלי'

 67ער סהוaffnp 5:) )דף סתת חי מ' ר5)ור ועודכ7פ'
 י3ר 3ר6 ליס סוס לגרינכסי

 לכר קרית דל* וווסקען 3ר"
 3ע71ל *סי רב 3ר 7ער כווחי' חני6 סחם ועייתי נר6גר6
 *ל6 יגיס רליכ6 סיכת ו6פי' נגיס 3כגי עוחל יתגיס עןסג*ס
 יוק, לתותיו  לדגותי 7*ונר כיון ס"נ יגיס 33גי עוחל כניס3גי

 לס"ק  סעתנס תנטל 6"כ לעיעל וליכין ליורסי' ול6קלען
 כלל  פסייס רלה לחס דסשכי  ליחס וקוקס לו ל%נתלסכראפר
 סטורי' 7עחס כיון והסיק ס3)וח 3ס6ר 5פג36D"pn "6לסכ6
 ממחן ודעתו לי' ע7יפ6 גפסי' דלנ3י סמם סיגי ועורכממקס

 וע71 ליורסיו תמן oh "סי' ניט* מיי לי~.ל* ינכס ל6 ו5ילו
 )ד1rDb~ 4 עי ס' טליס 7סליגי ילס3"נ כרוגן קעכווןליעורה
 עמוס דעיס לו תחן ל6 6י5סליתו 36דס Oh7 3עעמס .(ע"ר
 לכניו נומן (bt..D ,ה גנדון 36ל עכוון ק6 למעורסיקער
 6סמ וכמעמס קווכוון לסר,י0ס 1ד6י לגנותיו סימנוועחגס

 עי פ' לעריהן עזו 1ג7ולס עמלקה וססורין 6י5טליכ6 ל606 עסי
 נ' גני 6ח סחגיקי ע"ע ניעיך וס סרי 0 ע"ה צייס6ס,ו
 16 ס*נ 6ו ה3ן עם מגיס 3' 636 6ת סמסעמי 6ומניס
 כל 6עררסנ"ג כלל עד וכוז סמסעמגי יפטר 6י 360ס6ער

 הכ6 גט מיגו ר6ער לח"ק וקם" נט העז עמגסעכנסם6יגס
 חיכי דני לטעמייהו ורס3"ג מרננן גט נני סמס דם6גיעורס
 1ל6 6י5טילימי ויוקץ קעכוון ל5עור6 לסו 6ית SD5'b"7נ3י

 61יןלסקסוח קעכוון וקעורי ק6תר מגיס ממי7עיסס"נ7וק6
 כ67ער *כ6 יורסיו )ל( 6ח תסעסי רסנ"ג קיער 6bSע6י
 7גומגיס ומס rlr ע6חיס לי ממתגי ע:מ 3על סמסרס3"ג
 67מר דס6 וי"ל 6כיו יורמי 6מ ממעמי גיונ6 ס"נליורסיס
 רוקק 6ז לעלעו לו סרסן 3סתמ:ס צ"ע ליורסין גוחגיסרסכ"ג
 3גו על 16 36יו סיעוס כמעמ:סעל 36ל ליורם'1 6ו לולותל

 וטל ע מסיס 36יו עסימום 11D1DS 6ל6 נמכוון ול6סתגיקסו

 דמרי' לעלי 61"מ נגתרי פטוריזי 7עחו וכיון 3)יו ועסכקחעליו
 )7ף 7ניטין סמ"ק 67מר עסh)D 6 ווכי 0עחס עמלקיפסוריס

 לת79 61'כ6 ע165 ול5 וניקמו וסלך  לסלוגי ונגה הולך :(י"ר
 לני הס% יס6גי כגל bS b~np לסילון 16 עכלם ליורמייסרו
 6יגם 'ייי3 וכי )ע( ס63מי קורס ):ת סעחגס עיקרסגחגס
 יוכוון ל6  קורסוסו* עת  וצרי עי:י' לה 7עק3לי מרעמךתתגס
  70 וע7רנגן )ג( לערף 70ר6 לסכי ליוזמיו ול6 לו  ליחןיל5

 נעתגס  וס"נ ק6על ליורמין ול6 לפלוגי עגה 7ס1לך סו6טעוו6
  )ם( וסך כך 3גותי1 ל7' מיתגו ססחגס  6ך לנביו נתןניורס
 הפחנס ותם קפלתי ענס רגני סיכי וכי  ליירסיסן ולש ק"פ'ולסכי
 לוכוחיי סיפגו כמשתנס ס": קיער ליורמיו ולי  רלפלו:יופילס
 ול6 )פ( מקלס דל6 דירס לכוי  נפל התעי  פסו הססועחס

 : סיסיי פורי לטון  ע"כ ' ק15נרליורמין
 יעכז עזס3 דיייס דויי עיי עריריים למ( DW"מיי

 סנ6ס3יס תסודיס o~pnw כמריס וסריס כירודיםעעטס תייגי טר3 לנוגס  נסעדיס יג
 יסר סלל ומ"ר מנסס ס"ר ומיודתי קלוסי וסגספריסוסנעיעיס
'rnSbDופקלסיוכל  יחקירו מפירס לי סיס רקונן מודוס פל 

 ל0ועמ סעוגס מפיכס 161מו בתקוען ונ3לעין )5( סוירופי
 ססעיס עלי6ס כסס0פירס סעעון ומוען סעעון סל36)יס
 ישו3ןיוסס וססינ  סייס3ניסו ונכ)סיס סועתו לחוךגכנסין
 עפולס 3י פחים ו% סגיס פכ"ר יותל נס ססזקתימפירס
 סמפירס Oh7 נ"ל מכ"ל עחס פר לי כזיק לש כי  סמפוןוססינ
 37סכי 7פסיע6 דיין ולים דין לית נס6 עסמ תכויס  פןתופלגח
  מל בכוחל 36ל :( י"ס )דף יסטור ל, נסןישס' כדפייסגי

 מסח ספלינ ל6 06 ו6סילד סמ0 וכפס יזיק  סלל נכדישנגיס
 DDD סגות, מלל סחתרחק פד ספר  נופחו לע65וח רולסועמס
 ימי( למס סיט דנעיי נפיי סד סל6 ,ע"פ b'~p נסכי תסורסי4
 מיקו וכל  bt'~t'b זל* חנן נסיד וסר  תנוטו נסיך סרשי

 לרוום* סכסנמי פס עכלן זס רלכל )ר( וסוד נסיד לסודליי כייסיי ולש מעוכי פעי'  פסקיכן )ק( ומספיקי לקולירפפתי
רעיצמי

 %יך יינו ר3ר סוס סרסיק לי יפילו סכי 3ל6ו פיסו
 מסדי ליס ויימ )ם( ירוסס פספס 630 רביון כלוסלמנסיק
 נ' ינוס 3סר  והיסו  יופי טד 3יס רר Db1" כס"ג פלוס סי'דדר
O')Dנ' 35וס 3י' דדר שיפש 6"נ o,)a יועם סד וטיסו 
 קייס פגיו סי' 136סןלעיסע,ו"לו 7ע5י כג.(עס ליורם)מססועגין
 ל3ר" סעגיגן נעי העמ6 לי ע0לס 16 ז3יגתי' עינך מעלסי'

 סר6יס עליז עס3ירו סע1מ6 יורם הו6 נעי 7כחו3עמע"ג
  )מנו סוס ליס3ע קריך סיס קייס הים 6ל1 7נח3ע י36וסי6ע"נ

 מכסנפין טססקו יר"י ז"ל גלון ס5י ר3 לרורי נו הכרו 15לו
 ע"ע :( פיז )דף סכומג מס' וריי'  דרבנן סנופםפלססרקפות

  )ה( טקרנוינש סל* ם3ועס טפילו ליטש  לויך קיוו זכיחוס
 otmnlc1 לייול שלש פקדנו טלש סיחופיס פל ככייס חקנומלש
 וסימועיס  דכיון  ספר לסם ים סתו3פיס וסימוייס סיסופיספן

 ס3ש .( ס"ס דף לס3יעוס וקיי"ל 3עעון מן  עוחזקיןהככ3פין
 3יסועיס ס"ס 3ט3ופס 6לי יפרע ל6  יסופיס עככסיעיפרת
 מפסות  לכל נסורס סכופס צים3פ ינולין רשעם גסי סיתופיספן

D~D'
 ת ו ה גה

 נסכ"י )י( . היניס 5"ל )ט( . כעוחוולשכוי סיס נפמנתיגו רס3"ג 5"ל  )ז( . כו' 5"ל )1( י לי 5"ל)ה(
 רשתי - עשו  ר4  שיפנין י"ל 3י( .  וס"סרנסנס

 י יורטי 5ff5 לל( . לש 5"ל )כ( .  פיפריכו'

 ושדרני 5"ל לק( י לידו 5"ל)ע(
 - כ'נ ת" י5יומ קע"ג סי'  שרוכוס )פ( . ד% 5"ל לפ( . . ולמן 5"ל )ק( .

 %תש סק(סעכין %כשוער )ת( . נכ'יוייויקם )ם( - רלגל 5"ל  )י( - Sff5(b ')ק( . יחוכה י"ל)5(
 : ע"נ סי' פספפיס לסי %יי'גססונם
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לס ברוך כרמהרם
 ליסנע למס 6ין לעולס 36ל וימיל סקרנו סל6 מכועסימנע
 ומותר תונעו 6מר *דם ו6ס לפפיל פק7גו סל,ס3ועס
 סטר לי עין לי מ"3 סיסכפיכס

 פטוריי
 :וגינ:י:ע?(,לגם ב2 1:צע%~6פיע)6( וכלייתי סיועם 3ל6

 3ס3ועס סקלי ו6יגסו ס3ועס 3ל6 מקיל 36והן מסח,עלוס
 רל6 לי 6יסחנע לי' יעעין וכנון עלוס לעולס ליסגי ק"לססח6
  וס'מועיס וד6יח ס3ועס )ג( כמ"ג לנוסן 67לו ל36וכןפרעתי
 עלסיתווויס ס3ועס מקינו 7ל6 ט*ע 66, יורסין ס3ועתים3עו
"Dbליעול bSb דימועיס  יו3תס ועמוס  סיתועיס  פן  3יסועיס 

 6ר3 רפליג ילפזר לר' Dbl"ס:תנעיס
 וסטואי

 ספוגם 61תר
rhמס וגוטלין יורמין ט3ועח גם3פין יורם.ן ועת מעיו( ). 

hnSbיחוס 6יגו דסגמגע לע"נ o~nb 1;ועלין גסנעין סיתועיס 
 לר3 ר6לו לסי3חס סי6 וסס3ופס ליעול כדי דנם3טין סתםמ"ע

 עססי7ין סגתמיינ ס3וערי לימ3ע יכילין יאין כיוןומעוקל
 )ך( 7לר' גע65 לצגיו מכועס פורים 6יס 6ין 67ערלנהרי
 סיו ל6 דקלו סיטלו כדי מנוכס 7סוי כם3עין 67עראלעזר
 כססיתועיס 6כל סניעס ~bS יפקפק עתון ph'51D סיו ל6גסגעין
 *נימס ים תכפ לי רכלו תת"כ מיועס  עליסס סקכו ל6יס3עין
 6ת תכע oh1 ולפתיר ליס3פ  5ריכין דיין  לפיל פסיכסמי כפווכו'

o~ubפיירתו וקמר ספת פר ליסנפ יספיק ול*  נסייו 
 פל סכועס סקי:ו דלי  כן  כפו  פפוריס סיתיפיס י?תונפ

 n~Db יסביו לי דילו לרפסםסיתופיס
~p'tpn 

hS לסקסית  6ין וזס עיכייסופפו:,  עפסען 'hnb bS חוכן תמגיי עוקי 
 6יסמנע מנוהן נמיי 7ק6"ל וכגון כמלוס לעולססימיעיס

 סימועיס והסט, סעמ עד לסיע הנפיק ול6 פרעחיך 7ל6לי
 וכי' ס3ועס גמחיי3 67נוסן כיון וניפול ליס3ע5ריכין
 ליסגע 5ליכי, 6ין 7סיתועיס יגורס ר6יס לי יס עודנס(
 למרע סקכמ6 תקנו ול,  ררנגן סקנס, עילמי' 7כל ליפסורכיי

 הלי ימועיס  תמיכה בני נ"ל.(  )ד' סגקקין מ' מיטפללימ1עיט
 עסיכס מעריגן עעעוח יומר פוכס להם פסיפס ו6י כהקרסמן

b')pסכחנמ ועם לסו קני עעומ לסו עדיפ6 עפומ ו6י לסו 
 מן Dp5 יסר6ל וקומו Sb1D'W מקרקע לקם רקונן סלס36יו
 :( ל"ת ד' ל3"3  כגוי סו6 סרי  סכוי  פן ס63  זס 6יןמנוי
 ספערער טוען 71DY "eh ממכי גזלם וקוער עערער  *יןפסרי
 נור( ססס כיון)ו()סיס המסייה סמר וסוף עעגו עכו"םנ(לס
 סגיס 3כוג'  3יר וסממה יועק סד O':D 16 גי סלקםיסל6ל
 7סוי עיזי 6מל עיסר6ל לקפס מ36י1 ו6עהינן ליורם?וענים
 6סי  )ו( כי סזקס  לו ים נזלן סל ורגו סזקס לו דליןלנזלן

 כדפי' סגיעס נל6 וי6פן י( פ"ז ד' לסס ד36יסןנפעכמיי
.

 : סימ'  ברוך כר עקירלפיל '
 ס:חקיטס קעגס יפייסעל ר2ם2ם4*לת )ס( לשפמןסי'

 סעכיגן עי IhnSורולס
 ונ"ל י"3 לסגת וכגסס 1ל6 י"6 נס ססימס גסים 6ע7ומ,
 כ6ן 6ין ג17לס סימם Dh1" נעל 7ל6 כיון געתכיגןן יוי6י'.

 טלי5ס ילענין ומע"ג 3דל3גן הכגן וסיעגוס ורכסן קילוסי6ל6
 נקרור ויפי' םיסס יפי'  תסית:יגן 167ייית6 סויף)ע(
  סמילן)יל"ן:(ליתי  י(יי!'ן

 ע"ס:( )ד' סיין גי ר"פ ותספע  h(o~c ניתכיכן %דיירייסי ספיתי סוי 3כל דיי נכס"ב S~h ל6יבלויי רעניד, בתילכםס"ת רפיתו* ססילןיחותי )ן( ימת רסק
 כפל סלי זס 3נרון עיסו להקל ול5 למחתיר ncbרגיעגת

 ,ל י מל  זין ליסר 3פל רל6 סעי ימלו סעr'DDID 6יץ
  נסוך אפי' י"3 נמ סייס ספעידוס D't)b  רספכינןוב"ס
 יהדותי"ג

 רפסי
 וכתו  סזפן כלפני  סזפן תוך סלכמי ר'

מפסי
 מוך דיער פצעון :רי :( פ"ס לר'  מיתן ב6 ר"פ ר"מ

 לר"ת ועפיי ספרק כלפנימפרק
  פססי

 תוך ס"ת יסודס כל'
  נלסון עדסי:ס תדע י"3 ס"מ סל  חסרון יום רסיינוסברס
 רתמפע יימרק סוך קישר וסכי  מזען חיך קפיררלפיל
 ס3י*ס 6פי'  יסרוו  תייס r1D "ב ס"מ כל ,3ל  לפירוזןסמוך
 olc:b רסעכיגן ר6יס ועוד ותתעכס נעמו סיע, מערו?מתי
 נסכיגותיס ג7ס סוס(קס סתס דק6ער ע"3.( )7' מעריר7ס'
  עספכ עוד 5נל לעירון 7ג6עגיח וכ"ס 4נ" ליקסכעלס
 גני זס ססס רקינור :( סיר לרי סיורר נופי גיענמס6ינן
 ס"ס עסיפ  ועונשין  nllwS ולי לירריס  כ%6ן  סייס י"גלן

 גר t)Wh) 1'be 6עס מפי 3פל לי ומכי'  תייוןלעוין
 : סיסייברוך

 '( פיי"ם ס"ו: ד' )ס3ס לע"ד מיל?  אשך ייסבסי'
 :( י"ז ד'  לעירוכין ד,ורייס.  סחופין לפ"ר h'tp "Ph7לי סי י( פ"ס רי  3סס  %ילין י"3  ליסריסס סזוןסייך ליסר*ל סורס ייתלסנסבת

 עי פ' ד6פר הדס 3כי עפמילס 3ה( כנוד אני סיופוקפין
 ומיי' גני לכבס 6דגז 3כי תמילם לו יעסו :( ה"נ שד'ססו5י*וסי

 (I'JDD 6עס עכשיו סל דפנ:יס  51ע"ג מכיליי דר'נרי'
 עקיס וככל ס6ועות עסגי  לסבן סק3"ס  סססיפן )ג(3עפס
 3כ3ור מרוס וירכיכו עליסס בנוד פככי סיו סולכיסמסיו

 : זלס"ס יתרסס 3רספסון

 6סל כיסיו וע' די פל ס?למ  אשר )ס( שבאסי'

 יל ןמלע4 כיון נעיגי גר' ע6יזס יויע וקינךעסז

 סיסר*ל ל5( פרד"ס 3יד (:פל6 ולדיותו ל6מכ ופקד 3? לסלןלי
 רע, סכי ליסס סכסך  כיון וכ"מ ססנופ  פןלקמו

 כפו מסיי
 ר' לאת תפקיד לק( וגניו לסמו רעם פל ספפקיר סכלנסיד
 56ל יניח )ר( ססמקי7 לטסי דעי פלגך דכוי  וכיון :(14
  עליו .תמנירו סעו5י6 ריעל .( י"ח 7' בסכורות הניתכעל

 :כרייס
 ללנן לממיל יט נעי עעם,  ןמהאי )ס( שצכסי'

 ט6ומין סלס6יר6 קותה)ח(
מחמיי

 ת ו ה גה
 - ופ"ח הליעור 3סכ"י )7( ' ליטגע 5ר'ך ס" 5"ל )ג( . ס61 יטיס גר' )כ( . ת"ס י4 סגטכעין כל 5"ל)6(
 ססהסס 5"ל )ו( - ניסוח כ"ס . לנגיו סנועס עולים 6דס 67ין וסעיפן לרנ סכי לקוקטי ע5י ל6 ויאי דה6 5"ל)ה(

  תיייס4 מפו"מ ס"6. ק' סי' 34 פ' יצטוח עייכי יפ"ו סי' ק5לומ מקס"ט סי' ,רוכומ )מ( . ל6  5"ל )ז( כוי. 'יסרבלניי
 דסוי* ליל לפ( י י"ר ס"לחסום

 סליחת 5"ל )ל( . כו' דט'מג6 למיסי וסס1לן סיס 5"ל )כ( . נפרק 4ל )י( .
 פסמפיס לח' עי" מסוי ממק5"6 סי' 6יוכומ )ס( כו,. ססקיפן ספגי טלסס עגנים 5"ל )נ( - גו' 3ני כעסעמ והוי 5"ל)ע(
 ס" סרמנ"5 סו"ת כ"סח"

 5*ל )ק( . כיון 5'ל )5( . עק3ופ סלקמס 5"ל )פ( . 6סליס וממל מסלך 5"ל קע( . מממ"נ'
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 ברוו ברמהר"מ
 ומנניגס לננינס תנסר שינעים 1ל6 סטסיד6 16 פלרוןמסתי'
 סעפו )6סרס 5סי' bib ג6קרס סל, כלל סו6 מחקן דל6)נמל
 כיון כנותקן עיסוי bS1 סיחר סל דיר תמתי'לגבסות גדי כ16ר על ללנגס סרי )"( עכו"ם סל פסטידיפמתי'
"Dh7כסנ6ין שיר על לסתעס הו6 רכילות עומרם סיחם 

 :  ולס"ס הנרסס 3ר' סעסון חמתי'לקפות
 י316ן חמת עי :Sha סי"ס מורי )3( שצנסי

 נעעע7 נסלם עניםסק'3נס
 צעיר לגמי כל עליו ומתתו סמרם SD מטל וכחגו עיוסמגסי
 tnbs1 7373 עריס וים וכלם פעתיס סמרס על עברםועמם
 סתר6ק יליכס דת על עיירת סכונים מ6תלו 3עה )וסוטקיס6גו

 מטנרס כמעה כחרק? 06 כתיתתי לסססידס .( ב"ה 7')קוטה
 lhinntb לעיער דת5י6 עמוס גססוח 7יכי כגנו נעי סמרסעל

 וריכס עעוסל סריגו 7נר וו6כ.לתו כנין זח על סעוכרחיחס דעי יל6 לועד וגר' :( ע' 7' גוגס7רין - a~s ר')כחונות
 סיכילס לכי תעמס כסעח סתר6ס ם5ריכה 610 כן 06 6סי'החר6ס
 מהתרו 11 כגון 6נל ים נסגיל כחונמי ססססימי ידעתי %לוער
 תפקירי rb המרס על חע3ור 06 לס וקער החרס קפלת נסעת3ס

 דפוס הרגיל 7נר סוכל סלוודסגו כתו 6מכמ ob לותר 6חגי'יל6 עלי' סקיגלה מטהר תעכור 6ס ועמלם ירע 6"כ 3זהכתוגתך
 06 חודיעגי ועוד 6)פסי 67פק77 6'סו לחגי ול6 ל6הגיי'לי'
 -( ע"נ די )כתוגות הינדיר נפי' כדקאר כע"כ הוחס תגרס)ג(
 גס נכך סרנילס עימר nDb נכפימה גפם עם זר 6076ין
 לקיימם ס3על ר5ה 6ס -( כ"ה נ7' לרוסס נס' הי36עי6
 סס:סיס לי' ססיס5 ס6 36ל ל6ו 16 לקייעס עגי6י

 ירכס 06 וע"כ קותן סענרס גתו3ס ו6י173 דח עלסטנרו
 יס ונס ככך ירגילס סיכ* לסו5י6 דכוסין פקקוה6לפס
 נכתוגחס ים 6פי' .( וע"ס ו' הל' ס"ן )כחונות3יווםלעי

 עסמע ע51י*ס למון ועו5י6ס סופניה 3ל6ותיס גועלות 6r'rל4
 כוסין 6ין ר6סונ5 ססעס יס ר"ח 3חמונת3ע"כגס

 ינרסגס S5h 06 555 טסן 6ין ועסתע רם על תענור Dbob" 6וחולס51י"
 S~nb 67פי' פסיט 737 לן גרתה - עורי חסו3מ - כרמסנעל

 ו5ס 5מח נכחר6ס סי' ע"ע סחר6ס לפיכס דת על7עו3רמ
 מעמס נסעת 3ה ?תרו סל6 לע"פ ססחי6ה על 6ס"כענרס
 לנטל שכסייס גע5ממ סכי חיה8 ל6 57י 3גחו3ס סל6חג6
 כחויהם תפמי7 סל6 כיי עוד תעסה ל6 תקער ודקי עתרידכי

 כייס לסכייך ס3על יטרט. וכי וחכסילגו לקילקולם 6ש"כוממזיר
 כסגי כי יוכל ל6 עריס כסיעעיד Db1" וקלקול sl~Sp כלעל

 רשיה וע71 לקילקולם חמזור ו6ס"כ 6יסחליין ח6מרעדיס
 לן דססיע6 מעסם  (bSD nDD והחרים קיגוי 6"כשתודחס לכעסיי וכחרשה קיגוי 3עי 6י לן o~Db bpDpnוסחרתם קיגוי 3ל6 יומס ד6ין.עסקין 7ססיסA~ah 6 7ה6 ק"ודכי3ריס
 נופה סעעתת והסיגן סלכומ )7( עוכסס וכן לסכקוחהדעסגי
 וכ"מ )סו*0 כססי6 לססקותס ל6לוסס עקגין 7ק6עי כןעוכממ
 להם מקנין סנ"7 וקלו ממס ע7מייפי לליס יס ועולסתר"ס 7געי* מע"ג כמועמס להסתיד לענין וסתד6ס קינוי7ססינ

 וגס לססקומס רקינוי דותי, שוי כמונסה רלספקיןסוסתר"ס יקיגוי bwSb כמונחת לסססידס 6ל6 לססקותס ול6 ערוכו'
 ffg' סלי nlD'b מסל' )פכ"ד )ניימין 3ר עמה ר3י' מלסיןמסמע

). 
 4ר6י3ן וס6ל1 מורו וסוכ .  נ'יו סרסור )ס( נע"כ לנרפסתכול
 7מ על עונרס נקריח ס76ה ססק:ו וסוס סמרס על ענרסו, מגס עריס סכי6ס סי6 גס הסרס על כענרס לסגינו עריססניף

 מרוע 7ר6סה ןועי6 לעתר סתחכווגת יל6 כתי3חסלסטס'יס
 פל כונרס וטור יו( ע?וטר מיינו רנר  ט,כילסו ג7סממעטתו

 ופיעו ,רוסס פ' כדחיסת 3ס רסיסדר סיבי כי  הסריס לריכסרם
 עדון *עגם )דם 7עמווסחו יותירו ענירס עעסס סטוסס3סעס
 נרעתו היה כ"6 )ז( ל"ו מרס  וקנלח סחר6ס תיחס ל,וס

 נסכועוח מקק סיכ"6 )ס( לך וגלוי 6'סמליין 6יסתלויייקביי )מ( -( ל"נ ד' )כקו3וח עריס ג3י כד6יח, קותו וסכחסלקייעס
 סיס סמרס כשסעת לפיקלן "ין שקלס על ועשרו -5רעוחסעקנלי
 ונקרין סל6 וק"מ ?חרס מסכמה למלות נוכנ סכ, גס לקייעונדכחן
 נינח'ס הרכס יעים סים D#Db1 :מוקה כססי6 להםקוחסל6ר1סס
 כסגקחלה לס סקע6 ?חס ס6גי סכחר6ס ססנחס לעיער לןוהים

 דסיה7ר סיכי כי תעמס גכעח וסייגו סי6י cfnit חטילתומתירס
 מולי חסונת : זס ככדון ל5י' כ6ן 61'ן )י( לסרס יסוד כיכס

 ל6 7ע"כ  רגלי )כ( לקיים עמזיקטועי
 3עי"

 עעסה  כמעת סתר6ס
 יסירס'י נסוקס כמשי* לססקוחס למרוסס סעקנין ססוכמחיבעו
 לנוסר מגסתרס התירס על .( ג"ח )ך' יגעתו על סנ36פ'

thD')Dגיסיך לס סקיג6 דעיירי 6מר סי' כס פי' סרס"י 61ע"פ 
 לס וקעסקי מרוסס ככסי, ו6יסתחרירוסס

 כסניי
 סר"י נסורס

 ירוסס 3פ' 3ס7י6 6ית6 וקכי עתך וסכל עיקל ריסוןדס"
 עסכגקס סלו י3ס עסוונרת ל6רוסמו סווקג, -( כ"ו)י'

 6לע6 כמוכס )הצלת לי *ו מומת 6ו:מחרס
qhכלכס ססמירס ק71ס סיס 7סקי:וי גג על 
 לספמידה יעסגי כ"ס קיגוי הסו6 ירי על להסקוחסעסגי

 ג7ס 7עסמכמו דואיך סכמות ומס כ3ר סכינתי כעוכמיקה.
 כססיbib 6 עעסס נמעח למתרוח 3כי ל6 נעי נ7סעסעסתו
 חענרי סל6 וכזכרי נע7יס 3ס וותרה פו3 6ממ עעסעוכרת
 ו6ס כחומס 3ל6 וסמקי )ל( כתונתך ממסיי חענרי 061טו7
 מזרו סלD~tih 6 כתו3ס 3ל, מ65 סעירה סלמס עריסיס

 6קיגוי יסוי עירי )ע( עעסס 3סעמ סגיה סעס 3ה~סחרו
 לע"ס סגקמיס ר6ה וסיג תסחרי 6ל לניסחו מקנס0760
 לעיעל מ5י6 1ל, 6ומס נסקס מעמס נסעת 3ס סחרומל6

t"SnD'bלעיער  פליי רל6 כמונס לנני הכ, וכ"מ i"SnDtb 
o)nbסו, סגס עיים ה3י6ס ססי6 מכחכח 3מס לדקדק ים 
 על ענרס ססי6 סו6 ספניך עריס 6וסס ob כמרס עלע3ר
 סריגו סרעוחג"ל מקיימתועו3רת ו6יגס סנו7רס עזם סייגוזח
 כמוכס גל6 יו65מ גודרות רען 11Db ע6י דסעע6 לסוויטהיכול
 וצעון .( נ"ט  יי )כמו13ח לנגיס "ל6 6ס: 5ין למיגורדילי
 עונב סו6 מנס וכיון .( ע"נ 7' )כס עחיס סיסגרריג(
 ונרקינן טע;ס ככרמו 61ין 3גי b'D3 ל6 ג3ר6 ססו6מרתוח

 61יגס גודרת לי'3סון 67יח כולסון לי גיסם )סם(3ירוסלעי
עקייעמ

 ת ו ה גה
 כשלכוס כל 5"ל )ד( . יס'ס יורם ומכ"י )נ( . תחס"ו מהס"ס מחסיך סי' סרם3"6 סי"ס ר6סיתסקפ"ס ס" ק5רוח tffu סי' 6יסומ לסלי עיי' תטונת )נ( סמ"ק* 3טס לסיפך מפתק ס' ק" יו"ע עהל' ס"6  נסגע"י ועיי)6(
 וכזה לענורנ. עחכוגמ ו6יגס לעלעה סחיי עורס סי6 גס ע31ר רמו, כיון כ6ן 36ל 4ל)ו( . והיסוס י"ל)ס(
 )י( . מולם 5"ל ~י . a~pפי, לעיל ועי' סרי3"6 5"ל )ס( - וועעין 5"ל )ס( - כו' לק"עס 3דעתס סי' rb כי סי6 הסר6ס )ז( - עיי~נססו'

 נסכ"י ---נכ"י.-:2ול
 ( וט")

4 : 
 ןע כ)(
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מ ברוך ברמהר"מ
  ;יונית  ניסר  5יפפי לי(  ילילליטר 3ה לי' 6ית ע6יעקייעס
 גגי תסוס 7עעונ6 עירוסלעי עם)וע סלי סיס 6חמקונרוח
 ויסודית עמס דח ס6ר ע5 סעוגרמ עלי' ונעי7יס עמס 6ס*גל
 לכל מסוד תיגו 6ח7 ל37ר סססוד מרעות עוצר ספח,לע"פ
 לסו5'6ס ויכול :( ל' ד' )ככורות כולססתוית

  כחוכם נל"
 מחרס טל סעגר ענירה מענר גהי למיוון 67יכ6 כרמס3על
 נל6 ס65 גדה עסנומתו "ס סנ7ה על 63 כיס ל"ע"ע
 עוצרת 3סו רעיקיינני כיילי עס6ר 6סר ד3ר 3ס3יל "1כתונס
 5יירסקכווות וקין נע"כ לכרסם ויכוכ ויכו7ית תסס דתעל

 וזס I1Dt*D 6נן מסם רני' כתג מזו גדולה מסריקסילוח
 סעסתס "ו ויס71'ס מסס דת על עונרח '( ע"ז הל' )מסלסמו
 תקנת  ססגחונס גתי3ס לה 6'ן י51י6 סל6 ובע"פי51י6 ל* ר5ס h~h oh לסו5'6 ה3ענ 6ח כוסין 6ין ויכוער737

 סקפירו וג6 להו5י"ס 3עיגיו ק5ה hcn סג6 סי6מכעיס
 מקנס למס הין ספרו5וח 6גל )ם( ס5גועות יסרבל 3)ומעל 6ל"

זו
 גססקוסס סירס"י )וכן )ע( לסו5י"ח 3עיגיו sp~ וחס"

כסטיי
 קיגו' ע"י סיתם ניסוחיה לבסר חסחור ob גסותן

 סיסי': בלוך נר 6ירוות'ן(ע6'ךסל
 כ5 סתפסס "נעגם טל רששאלת )פ( שצךסי'

 למווגווזי, 3ענסעינון
 לענוגות סתסקס ,ליוגה .( 5"1 7' )כחו3ומ ,לעגה כפ'ולער
 סחפסס סרתי ר' סל נכלחו ויועמס תפקס סתפססעם

 מכננים 3יד כס ס.ס ול" לעזוזות עעיתעלי6ס רקקי"
 לסוטי"

 )ני7ס

 "לעיס ענוק על - קסיו סרדין לר3י' רי35"6 חסונת לכסה"
nDbהלנגס ם' 7קי'"ל 7ע6מל כתו3חס לכדי יוסר טחפקס 
 53ורך כ"* נסעס )5( נסעם D1)1tDS קרקעות עוכריוס"יו
 ו,ס עיכס ,ותן עו5י"ין זניכן יותר תפסד 6ס סוסםי'3
 יכולם סחפקס עס עזוגות דחגעס כיון "מי מכמנת עםלסוגו
 )מ' ורירוסלעי *5עגס 7פ' עסתית וכעס כעס Dh"לעככ
 ססןג3ירות 7גסיס נרים לכל מיי מנקים ל6 למ"ז .(,לננס
 כפו3תס לעולס יתבעו 1ל6 סכל '1Dp קטלים סיס לפסוים

 עטלטל'ן ים ,ס גגירומ מ6י;ס וכן . מוו:ומ 3ס3יל סכלוחתמו:
 כך 6ל" סכל יקסו זס3 6ו (qp ,ו הריח נתוךעזועגיס

 לגרות סעתידס מכיון כון גן יוסי :g~f סירומלווי לסרסים
 ס6 עמעע לס 6ונלי:ן ל6 מנידך עס מזי )ק( Db"כמו3תס
ob1 נקיף לימנע עתידה "יגסplnh כיון 6"כ סגי לס 
 לנכות כיי נסיף ליס3ע עתי7ס ו6יגס סכל סלקסס )ר(בס

 כל ווילס וונו5י,ין סז' *עלתן יותר תסקס מסריכתו3תס
 6ין יותר כי סודם ל'"3 לס סר*ו"ן עזוגוקיס עלהעוחל
  סחפקס עס *זניי מיעיל ופסקי ותתעלעלי עקרקעי עייפיול, כקרקעות 6סת 33ח לזיכור סר"וי עעס 'דיה תמת לים*רריוי
 5כך סר16יס עמירס 6"ג דוק, ל"ו דק*ער r'r ויליתפקס
 כיותם Dh" למרס רפוי תסקס מתפסה עס 6"ג סירסלי'נ
 קיפס ספין )ס( עכתונתס פסוח  מפפש0 ונלנד חויםעי"כ
 סייגו מזי 6עליגן ל6 ס3י7ס עס ,סי' יק"עי וס6ליסנע
 יעו5י6יןעייס )ת( כמוכעס עכרי יומר חפקה יל,יייעיגן

 ועי"3 ס71ם לי"כ כראוי הזוגות לה ויחגו לכ"ע כתונתםעד
 עדנרי מסעע וכן לסם3יעס 6ין יוחל תפסס "פי'*מיו סעסון רני' 37רי לפי o;nb ל0סגיעס גגו סיסכתו3תס עכיי יוסר סתסחה "וונריס ססיסועיס קמיי סנריולפי ומסת* עכ"ל עכחוכחה ל3י יגזלקוה 31כך C71D לי"גמחס
 חיל .( י' הt1D'b '5 עסל' )פי"ט זחל וניילון 3ר עמהר3י'

 עסייס מתפסה כין חסן כתוון כדי עטנעלי גחפסס6לונ;ס
 עירס עו5'6ין "ין זס3 ככל מפסס rteb עותו "סר מתפסקגין

 ועסמנין עוונות לה ופוסקין פחפסס 3"ר עליה סגותניןמב"
 סל6 עד 16 סתויות עד ס3ידס ונונס גיוו:ית וסי*עורס
 ו6ס ער סס6ר 6ח סיורסיכ ויקפו יותר ונזונות לסיסיו
 גוסלין וסיולסין )6( צוחן מפקס ול6 עעלעלין נעלססגים
on~hיסיט ולוער לטכנ יכניס ו6יגס מנוגהת לס ומעגין 

 ו% י"ניו סת6 ע0ס סקרון עד 33"7 עוגסיססעעלטיין
 הונעלסלין ען מחוון נסירום עליסס היתג'ח ו"פי' עורות 5ייסיו
D)'bחס "גל ןיג'ן 3חי נכל תעיד דנין ומס נ3( ):עככת 
 עכרו of/1 'עכרו סל6 עלי0ס לעכם סי6 יגונ: קרקעמניס
 6ל6 ג'זוגין וסוגות סקסה ס6.ן סלקומוח עיד ונוני":*ין

otp)~"וה3 ככר חספס חלפי סכחכ מסר עכ"ל סורין 3:י 
 לעזוגות 7חפיקסס"ת

 ונ:ג'"
 דגקיע 7י7ן וגננ' זוז ,qSf 7ק"ע' סירום5וני Die1מסקרן דל* כתו3תס מגך' היותר "פי'

7יעקי"
 מכיי טDb7 ,31" סכי ;עי עמעע ויעות על'6ס

 וכניס חמי' כנוס 'ועינין ילק סוי וטמע* עפק';ן ג"כת31חס
 ות5טלר תפלס סווס *ו י,173 טע6 כי לעוונותת5ערך
  )כתונום עויגומ ככלל מסיי ק35ס לס סייןלרסוקות

 סנועס סוס וו5ינו ל6 סלי סמת6 לסמכיעס לזו לעס *"כעמקיגן ל" כתונתה עכדי  יותר מפסס רשפיי  וכיון :( ג"כד'
 36ל ימענו וגוטלין גמנעין *סכחג* עשעין ול* גסנעיןכזו

 6ענס מעכסיו לסטור ול6 ליטול ל* לעס זו מכועס זסכגרון
ohסעסלסלין כלו מכנר ומצער עזוגוח לתבוע ח3, נען "סר 
 6ו 'תיעיס סל מקרקע זון ע,ונות ליטוב 3תר'( )מנדרס)נ(
 מססכע עד )נידי לה יסנינן fs 6ניסס לסס מסגים עטלטליעם*ר
 עורס רכסם כיונזס )ד( ול6 גתגה ול6 עמלסס עיככססל6
  י"ס( סל' מסות עסל' נמיית כתנ מסלי עייעון גל עמסל3י'
 ממיסקין ססולס עי ים עזונית לתנוע לכ"ל סכ6ח קלענהווט
 סור6ס על למעוך רצוי וקין "ותס עס3יעין וצין עזו:וחלס
 סיס לעריגת כעלס מהלך 63מס ס37ריס לו מגסלפו וופכי11

 זו ססרי מתמנע )ס( עי נ"ר ען עזוגות לס ספין סורוויכוחי
 לדין רצוי וכן נוסס נעתי ולוס ימועיס עגכסי ליפרע63ס
 עוזם  עזוגום ולסופיך לבכומ 63ה h'x כס"נ יכל 6לע6עכ"ל

 1 סימי' כרוך 3ר עציר ומלוס .רעסכיעיגן
 מסיטם 3ין ספמ עכ ע6יל ס"ל עייי מסק עפצהסי'

 סחיטת למגי 1ל3רך לסוור סמייכלמסיטם
  למפלה חסלס נין npD .( ל"ו )1' תקוען עמ' ור6י'סגים
 סנירך עלומו בשל כנר סרי 3יגמייס ממס לעמוס ושנלךסוגל
 לגיידך )0 סמיעס לענין מ"ג וענרך סחי סילכך 7עתי'ו6סס

סוי
 ת ו ה נה

 מיה כחוכות סר,"ם סניפו )פ( . שיותר כפול סו6 כבלנס)ע( - 6ל6וט*מ מלכ"י )ק( . 6י 5"ל)ג(
 . סוי 5"ל לקטן וכן ' סוי '5"ל )ק( . 1Db י"ל  לי( . ש"ז סי' פיסות לסל' עיי' חסודת יג"6 מי' ססעריכי
 5*ל )6( . כון  יעו5י*ין (Cb1 יומר תפסס ים 6נל 5"ל )ס( . ססיסס ל"ל )ס( .  כין ל"לגס40(

 סתס3ע 5"ל )ס( . וטרק ניכסס ככ"י )ד( - ות63 סגידת  5*ל )נ( . וגזה 5"ל )נ( יהיורסין
 : ני51סיעס 5"ל0(
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