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 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
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 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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 ברוך ברמהר"מ
 )ו( כיכתייס וקם עליסס סנירך ע5ומ ס6ל S~h סדעמ כיסססוי
bbלגוערם לו ים מהרי ולגרך לסגול יריך 6ין ימייעכס סל6 קני 
 מופר חקיעםכנון

 ועקרי
 וקליך Stbln 3סן וכיו65 וק"מ ענילס

 עד חו3תס )ח( י65 ל6 כי עכרכם 7עתי' Dph ל6לגועלן
 : יומסמלגעור

 ייסק גי' ונימס סי' נשאל י העתק . שצוסי
nhrlמגסות - ססונתו('1 7ffS 6ער). 3ין סם ססר6 רנ יתל עולי לכ גל ר3ה 

  )ט( ר3 סלם וסי לי סס bS יין סס ועברך מוזר  לספילסתפילה
 ענרך יד סל תעיגין על יומנן דלי טטעין סוגך דרג 3רי'.סייט
 67ערי ורנן עגיי חמילין עלות על י6ט סל יעל ממיליןלמגיס
 מלכות נעל וכמג  npb ענרך גיס ל6 סמים ענרך DPתרוייסו
 עלות על ל6ס SD ועל ממילין לסגים עגלך י7 מ5 ססילין עלסכי

 ר3 6ער סי" 3י רכס 6ערמפילין
 0ת7"

Dp יד פל ממילין 3ין 

למפיליי
 9Dhp7 יס6י סלכומ כע5 7שנר ופסעע סלם ענרך ר6מ סל

 ענרך קס ל6 6נל סר6סוגס ען ל3ד ר6ס סל על סמיס ערלךקם
 ל6 ל7עתי' סגירק6 סכי 6"ג יד מג o~lh לנד ר6ם על6סמ
 דכסינ סי6 עעות6 כך ונין כן ונין סלם ענרך סם סמיס עכרךקס

 וכן תם 7נ6 סיכי 6סס h~b 6תמילין ענרך 7ל6 ל3סנסיעוסי
 מסיס דענרך יסו67י לב ער סלקת געל סכחכ עם עעות6געי

 ננע' עעייגית יכי דקם סיכי h)b סמיס ענלך 67ין.7קיי"ל
 3ין קס סק67 ר3 6על מילט רג 3ר רבם 6ער בסי' סגינןסכי

 ל6 טס ל" 6ין Dp ועקסיגן ופגלך סוהר לממילהחסי5ס
 וס"

 מלס
 ורנת 6כיי ויעי יוסנן דר' עמעי' סוגי זלג נלי' סייטרג

 סילכך 6סמ ענרך קס ל6 סמ.ס )י( ענרך קס תיויהו67עלי
 ועסיס תפילין למגיס יSG 7 תסילין  קסירמ קורס 6ל6 ענרךל6
 ל6 6ס לנרך קליך 61יגו ל6ם סל עגים 61מ"כ ל6לתל ידסל
 עעומ גיגתייס DQ 7ל6 סיכי ממיס 7ע3רך ועטן ניגמייססס
 6סכסנ6 והכי Dp דל" סיכי nDb 6ל6 יברך ל, 7לעולססו*

 לוכסן כסהי6 ססס 7ק6ער )כ( פ"פ( נרכוס .)גירוסלעי
 ממיסן על 6סת 6ל6 עברך 67יגו מ"ע מפילין לסייסענרך
 וכן bDb' ר3 גמנ געי וכן ז5קו"ל גלון ה6י ל3 כת3וכן

~DD 3וכתבסביון בינסייס י"כסס 6)י  סתיס ע"ד 7ל6 6לסקר 
 עמור יעים עסרנס ס5עיר ולי סכי מפילין  גסלכות סכתנ"ל סגנון 7נרי ע"כ סי6 סעות6 עילמת 3ס, בוולות 3סלכיחר"י

 ועזים תפילין להגים 6ממ תכרך קם 7ל6 7סיכ, ליריהדבר
 Dp ל6 "ס יומר לנרך 5ליך ושיגו ר6ס מל עסיס ושמ"כ ידסל

 סתיס 7סייגו חסילין  עזות על ועכרך סוזר עם ob 6גל.ניגההוג(
 : סתלעו7 למון .עסעע ור.כי יד ל6סוגס.;2ל נרכסעס

 07וטם ננימו להגים יו5סאעז ימי שצןמ"
 לכגיסס ועעתין ההמוגפיםלעגו6ומ

 16 6ען עניית לו וגודען ק.דומס כשקוס סכנסמ .לגיסט0.1?63
 עגיוח לצי  לפפלס העלס נין עגיימק7וסס  6ו רג6יס*יםעי'
 נסמיעס וי6ו.ן כעוגם טועע לסיום למסוק לו ססונ טעזעאי

 עוזר ע15ס לרנו סעפתיק 6עאס ועגה פנס 061 )געגייריזל"

 מ' ד*על ho ר"ת 3סס DD7' 67יכ6 לי סעיע נעי וכןועכרך
 סלם וה6 לDp 6 05 ,ין סס וארך סחר מפלס'למסלה 3יןתם פרוד* 1ffh סילף רנ כר רנס 6ער לעילם ד76כלנ6 ננסמקומן
 ענרך 50 06מ יושלך לאם  מרוייסו 67ערי ורנ6 לנייוכו'
 מפילין ע5ומ על ל6ם מל על סתיס ענרך הכי לס ועס'ממיס
 סל על לנד l's'Dn ערות על 6סח פגרך סס ל6 ממיליןהסגים
 עליה ס3ירך יד נסע נמטר מסרי קיר "יגו להבים 6נלר6ס
 לוכלך סיין סמי 3דעחו מריס ספיי זה ספסרם וינילמניס
nDb5לסגיס נ' ובליס עגרך ר6ס ס SD1 סיגען עס כי נרכוס סחי סקריך סעענעומ נכל ע5יגו ל6יס וצנר מפילין ע5ומ 

 ענלכמ 0וז סע5ומ נכל נסן כיו65 לגו 6'ן וסל"סלססי3רכות
 חורש נ7כרי לעסוק 3רכות6קנ"1 ני עסיסן סענרכיןמסורס
 6יןנסן עגיניס ג' פסן )ל( ולע"פ ננו 3סל ג6.ו6כיוסעלנ
 סדין וען כלוס פי' ל6 סנגס' לכן6ומו נסגייה יס כ"סר 6סמככל
 י6ינסו סנ6וגיס ר13'הנדוליכ4 דעת על 6ל6 לסוור לגו6ין

 31עסיימן מפילין כהלכות רנילי מוו 61יגסו עלעלכסורי
 7עקמנר וכ"מ סק3לס ע"פ 37ריסס וכל סלכומיסן וכלוננרכותיסן

 : סחסונס ע"כ -יעעייסו
 ob וי.3דלה קידום יין על סס6לס ומה שצחמי'

 דיין נ"ל שמריו סגכן עלתגרך
 י( ונ"נ )ר4 ענרכין כי75 כפר' למגן )ע( סעזוןמלסגי
 מעוון סל"מר יין סוטר ספרון מלפגייין

 ,ין'קידוס .על לנרך לו 6ין 61'כ העוון סכמ.ך יין ססוטלוס"ס
 a*~bl-7סליגי העוון ס3תוך )נ( שותו מועל סו6 ססרי סגמןעל
 מוך סל גיין ססמ ורנ גמען ר3 ( : ע'ג 7' )סתם
 מכמוך 6וחו לסתום וגס לסרות י"ס תסוס ל6ו 06 סוער 6סספרון
 1Dlh ע"פ  לסתומ סמוון וסל"סר 3עיעיו לכילה לסרותשמיון
 ע7י4 רלסתומ סו6 יקנר6 )ס( לסתומ מסו* העיון סלעניסיין

 סוער לסמלץ 6ין וס"ס )ע( לסתתי יין סתיימ 7עיקרשלמרוח
 סל' י? טל נכרגומ )פ( יוסף פ"ר מסק פכן נ"ל ונטלסרות
 עוכגיס עחס תוספות  6ין  *ך  סעזון  ס3מוך  סיין פושרסנ7לס
 על סקידוס סל SD לגרך לו "ין סו" וכן וסו6ילל5)י

 הגפי
 לססגשיק

 יין כיוון מסמוך יין 3ל6 ועור סע~ון סכסוך יין 31יןנינו
 סטין עסעע וגס המסגה נסדיק כדחק פוטר עיסק העזוןסל6סל
 לניך סטין ס73לס סל 6לDb )5( 6" קיסוס סל סיין עללנרך
olpnJיין ידי יו65 סולסגו על סיוסנ נסעם ס73יל 06 תע71ס 
 נגי*ס ביחן נס )ק( .( b"p סי' סססיס עסעענערניוהכי

 קנר )ר( י165 ל6 יין י7י י65ו קי7וס ידי סכגעח גניתסקי7סו
 עסוס 5"ו .6י יו65ין סס ובפרס סעויט 3עקוס קירום6ל676י1
 יומנן ,ר' 69ימוחכ וסני )ם( להרך כליך מקוסרסי;וי
 נגריס 06 כי וליתד לפרך דייך 6ין סיר עקום מינויעסוס

 ייה,ששש~ש כנריב : קעקוען ל6סליסס הלכסהפעוכ'ן
 )נרכוס ול6סריסס לרייסס כלכס נעעוגין קעודסומעם

 ת ו ה נה
 .במוספמ6 6נל ע5ומ .על 6ימ6 1סס )כ, . וטקס 6סמ 3סכ"י )י( . וס"ס סוגל נסכ"י )פ( י ירי ~sff )ס( . דל6 5"ל0(

 סיעזגן נמיך גסט'י )נ( - סן 5"ל )ע( י כוי 3הן 61ין כו, סן *עפ"כ 5"ל 6ר . וע"ס מן יסכאי )5( . לסניס 6ימ6 מ"ז3רכומ
 7"" 3י ו%"3סוקי47י"נ )פ( - כו' לסמום סכי ס5"לועמוס -)ע(,גלי מוטל 5"ל )ם( -עסק

 ורנ.ססמו5"4דיזה%
 בוז ייז 7נרכמ ם5"ל גל' ויומל -נו'

- )5( sff)I :ר( . עעט עסוכם ו0לסון - עלם נסיקמש וסו6 . סעס' נסבוכת וזה ונר6"ס נרקופסס וע".חוען - גני 5"ל )ק( על( sffi כף דישק%וםחל*גטקוס וקבר - )רק סוי ר"י ר6ימוסי3 ס* וכן 5"5 )ם 
 2 כויעסוס
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 אמ ברוך ברמהזנם
 עמעם סנ"יס הנניס עיקרי "ן )מ( ומיסו :( ע6ד'

 :סקעו7ס
 ל"מ 6וננל פיס ו6וגלי,ום סקיסלי6יס ועל ת'מי'

 עליהם נכרךד6ר
 סת51יי

 י3לילחן 7הו6יל
 3ת"ע עליסס ע3רכין גילש S~b נמלם סיינין וכן שחמילחןקסת
 t1SD סעתתי' קבע סקכ hS סיליס s~s1 רכס 31לילמןסו6יל

 קנע 6י 36ל ומענוב לטי13ל 6ל6 לסוכע 16תו 6יכלין 6ג1ס6ין
 טרוקנין כתו ההתיק עליסס רת3רכין לציות יכול עלייתוסעידחי'

 .( לים ר' )מס סונו5י6 והדרך עליסן מעודתו ק3ע זוער6זמר
 עלייסו סעידתי ליק3ע כסרוקי עליו לכרך ככר ליקמ 610תכון
nh5S7371 דגר כל על ססי3ותי כי לדוני לך יורע פניקי עירי 

 כל לכת31 יכולמ' ול" מיתרני וסליתך כתגך לסוריומחסלתי
 וסיכך Dib:1 לך וקולס וסתחס נק5לס לכחות ויו5לכתי16לך
  סגמן על  לררך לו  סים )ר' הסעודס  כתיך  למסיס דעתודפין
 ססעו7: גחוך לסתום סל6 3ס3ת רבילוח 6ין 6ך נקידוםוכן
 ל6 63קר6י מ.מתס 6'רע "ס 6מ'י 7ס6 מבסן תעלפטיל ים* ;עי מית? ד6ל1 כיין להעלס סכח3תי עה ס3ר6 כ"לושין
 דקו3ע היכ, רוקה כ"6 ס73ל: סל כפותו עלנלךיסעיר
 סל ו6סי' . ויו"ט רססת 7ועי6 סיין עלסעירת
 וס"ס - למתות ס3דעמו כיון מעוד? סל 6וחו יסטורס73לס

 : יין לו יס obנמול
 6סר על 36יך יעסה תם סקלת ןאשך )6( י12יכמי'

 ס17ת לסגים סעכי"ס עםגסחחף
 בעכול hS 06 כעיני גר, )3( וסווליס קדום )גר סלווסיירים
 דהעג1' כיון ליסור מסם מיס על לפום 6ין סדות כעבירטווריס

 יהת:י' :( כ", ד' )ע"ז כרטנ"ג וקיי"ל קענ-67ליסוח.י
 )ג( כוותי' הילכת6 ולית סרות לטסכיר רמלי h'nhכווהי'
 קע3יי 6ריסיתי' לי' ילים "לעזר 13 סעעיןכב'

 וכעיונית '
 ים סוורים עסתם 36ל - ופורני למיס qb סתיו טר"ח6:י

 :( ט"ו ד' )מס גמעתי ס3יחמ עג עשו: 0767 73נר6יסיל
 לעכו' 16תו סינ:כור ל6 6ם להתיר תקג? רולס 6;י61ין

 סווריס קימן לעכזי )ד( ילוס 16 3תחנס לז יתז 16שרים
 גרסוו! 160 לס51י6ס עכו' 3יד רפית bk-1D גם6לה ול6נסלו6ס
 סעכו"ס על סדעיס סיזקוף כגין תקנס לע5ו6 ים ועוריפלפל
  לסיהי;ו יעסכגו ול6 ימריל 3'י ויוומכגס סעכי' וימעל113לוס
 יתענין עעומיו לו יסרע ~bS זען כל 6פומיקו סיע0ס fShיעלי

 bih לשיר ים Slb, ירסין the ob" כלל ערסומו י65ו ל6וס
 ע( ל' ד4 )פקסיס כלנק )ס( וקיי"ל - עעכסיו לו יקערסל*
 6כלסס 3"ר י5סק ומלוס - ניגס סו6 ולסכ, עכלןד,ער

מכ35"ס:
 עע5ות לעסוך רם6י ייני נ67יקטיני אע"פ ר2בפי'

 עס על וסמן פסורס 3סס לעמוס ועריפות ג3ילוחסמורם  לסחיי עורי מפסק עס סעורי36י
 יועגנו מל6סס6 וללני ייער יהודם כר' נירומלפי )י(ס:סק
 זין נעל ppt3 )ו( 6לי כילומלעי מי7ס ול6 פסק ל36כך
 :( כו נק:סירין יסור: כר' הלכס 36סו י' דפסק נורר ;ס7פ'

 ס6קיליס 7כליס לסמורת 6ג5 לע7ומ לסוקלן סגיעימ"סיחרי
hS7עתגית'ן יסיד: כל' מלכח 3ילוסלעי ופ" עידי פקק 
 3ל f:)b ל, 6על ממן ועקקיגן תני:ן תעי הסיימי גורלדוס
 חען דונתגי' יס71ס כר, מלכס כלעזר 03"7 36סו 6*רז3ד6
 דנריס 3סמולת "3ל )ס( כך סכqb 6 בורר וס 7פ')מ(

 לו 6ין וכין סו6 סל6 6יעגוח לו ים 3ין סממלקהתכוייס
 )ט( 3ון 3ר יסודה 6"ל כמותו דסלכה לכתן הססנלמד
 עסגי 'סרס כל' נקיל מניעית מוסרי נ3י פי' 6ינסתמלכות
 עסינו6ונעין )י( .( כ"י )רף בורר זס כפ' כדתפ'הירסין
 סיס עקיר ר' פירר 7זס נתועעח6 עלס ותגי 6יגו:6 גיתוע6י
 סיס יהורס ורן וכמריס כליוצר סניעיח מוספי 6ותסקורץ

 6ועל יסודם רן ס.ס וכגולן וססולין ס3יעית סימני6ומס קור"
 3ין6וסטי מילוק 61ין סק1לי7 סו6 6ל6 6יעגיח לו כם"יןקיננתי
 םל6 ועי עיסין מלכות 6ו;ם סהסמת ס3יעית לסיחריסגיעית
 כטים סוסריס יפילו הכמירין הילכך קונס מיה תכוצנה לוסי'
 סרי סו, bib מסרח מיוצגות לעס 603'ן 6גל )כ(להם

 ס6מיייס דוריס 03ומרי סכ6 הלכוה קוים יל6 3כך"ועגתי
 כרכנן 11pb לעולס 6ל6  כיותיי קיי"ל ל6  תלכות 6וגם6ין
 סעעיס מנס )ל( נורר זס פ' סונייתהירוסלעי דלפי5פ"נ
  );( לססל'ף לסתם הכ" 3ין מלגי 3תלתו7 נס ;ש5לנות

 רוס )7עחגי' );( 11 נירק, 6ית6 דולר זס דפי731רומלוני
 ellp )ם( כלכור 3ט"ל קנסו ל' יסודס כר' ימגז.קנורר(
 כל 3פ' 7י7ן נגע' יייק דסחס )ע( וחי ט3'עימ ונסוח0סונ6
 לס 6קר י( כ"כ )רףפעם

. 
 נתרץ לתש קונץ לתג* יגן )מ(

 נוגרל גמע:ס ר6פילו ניכייסו 67יכ6 ונר' 5וקרין-ומכעיס
 : נ"ע סתו6ל נל' ממסה -ת"ק

שמל
 ת ו ה גה

 6ז קי, מ3מ עסל' פ"3 הנע"י ו טיומ;"3 ילוכות )6( . ליין גל6: 5*ל 16לי)ת(
 עכו"ם סל 5"ל )ג( -

 ועי ה6סרו'ל ר16סו ל6 זס ויכר )י( י D~D1 כר3 מלכ"י )ס( - וט"מ נוי לו כבכ"י )" - יר' 5"ל)נ(
 ין ' ] )ט( . סו5 7ט"ס גר' )ט( . פי'  5*ל )ס( . דירן גערם כפקק 5'ל )ז( י קי'ז גן" כיו"ללל"מ
 ודה כ סלכס כוי 63 )לי מען סת0 דק6על 16לי5'ל )ל( . "סרת nllmh 5"ל )ג( -  יט"ם וניסרנו גסכ"י)י(

 .:עולי וסוגי . כוז סעעיס סנס נוה קפי67 6ין * ט6כן'ליס ר3ריס 3קחולת י!כ'עימ "ע"מג דקקי עטעע מת,( ססועדק6נ;ל
 הע)כוח הכ6 3לס כוי 6ין מען ומסגי כעותו סלכס 3סנסילין מניעית גני 6ס גלעי גי' כקמולת כל"י סלמס רמ;עק קוהלסיס

 ' 3' י"ז 7ף  כרכות )ע( . רמוקיס סונליסט ע"ס יפני נר6"פ יע!' . ~tff -יע" קאקה סתלגא עודות וידי נני6מקמעי'

 - 6עתגי' ס5"ל 16 שיותל birt גר' );( - לסכך חע נין לסמליך סיוו"5עי סדרך סכחנ פ"ו טגועוח ני6'ם גסועי'
 נ7מוקיס לרסוק 61"5 כו'. סלכס מפסק 6טל סניעיח רמק' עט;ס נס סס מה3י6 כך ק)סדרין גירוסלהי נילסתו מסין גרן)ם(

 יותר כו' יותר ס)זימנו כו' ומקן כו' סרטים וסרי מ7עקכה Slb' י כוי צידן רגע' 7יייקינן ס5*ל גר' )ע( יג7וליס
 דעכר עסי;ע כו' לכחמלס 6פי' 6"ס 7עקסס עס וכן כוותי, ס"ל דל6 עמוס 6ל6 דעיקלטפי על"י לסקסות לוסי'

 ודילע6 עסר5יס עקטס ע6י ד6"כ 6תקן סעלכומ עוסוח ליידי רגני מעזרי כססני יל6 עוכם דממם סכיונתו וטסטר -כרצין
olta6וקרין ומכעיס 7סייג1 לסרק לחג6 מ"ק ונין מקל )ס(;ר6ס שגה'סס. ועי 00 ס3יעית 3עס' וסתיו"ע סד"ם וכע"ס נמם קיי 

 : מכעיס "ושליס גזדעגו Db7" 7**3כרי
)י*(
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 ברוד ברמהף"ם
 ויכיס מנטעת ה56ה על סקלת אשר )י( תגם"

 קיס.ן סעו העיס על 7סרולס
 ת5":ז 1ל6 75זין כ3 פל מורגו פסס 6ל6 6דועיס וג'ינסכמול
 כססי" פעם 3ככ ob סיחרלס

 למ"כ ע5עס ונו7קומ 5ככיי עומס
 עוע7ת נין 67על יוסי כר' 7קיי"ל 7"ע'נ נע7 ים רולסגקיגום
 :( ג": 7' )ג7ס היסס נפ' SbtDD כמפסיק ססולס יוסנומגין
 רסיס עי ונס לכ6 עקור 7ס דרך לקין (snp 7ס גע65 כיס"ה
blb6נל סו6 עכה 7ס 671י ob 671י 7ס ול6תס לח"כ ג7קס 
 גזפרכי' לגיוס ע' עם עתם 6ת6 יל" כיון מעקור ען 636קינו
 דלעת סהורס btb' שיר לל' יוסנס נכי )סם( ס6סספי
 למוערץ לעיתלי 67יב6 סיכי כל hnb bnSb עי6 7מייעונתל
 מעקול ען ל6 713,י לע?תל 67יכ6 חיכי 6ל6 עססריכן 1ל6תליכן
 יוניי לרי 36ל התסעיר עגיל לל' ה"ע לעייסי ד6יכ6 61ע"ננ6

 דנו67י כיון כן לוער גריס גין נה6 געי עסעייכן 7bSעיקל
 סלים ל6 דע"כ טע6ס ,וסי לרז Db7" )ק( 6מ6 עי6 דמעו3סר
 דם tnb.hi רודתי נשפל ממיס על 7נע65דס סיכי *ל" יוסיי'

 7סע,ס עורס עי6 רתעו נמר 6כל רגלים עי וינוק עסעקש
 ל. bnDD1 נססל.זוענין 1גע65 רנליס עי עם 67ת6י חיכה461
 כב' לגעלי ל" מנירה יוסנח 00,37 7עסעע )י( סיכ6יוחי
 עקיר 7לל' סיכ' כי 61'כ ניוםנמ נינייסו סלונם, וליכין68יר
hSניוסנמ עטסריגן bib לנערי עי6 דמעו. 3מר )ס( נעזגקמ 

 זפ" לפל"מ ללוסיה סיס וכ"מ עהיס דס ועסה נערוגטקס
 עמולה 1hS ססולס יוקי 7ק*ע"י סעיס על יס )מ6765פי'
 לעפקג6 כמס olcn וסע6ס ג7ס עמוס טסולה bSh ק6עללנעלי
 6יג6 16 ג7ס עמוס עקיר רר' דסע6ס :(  י"7 )7' ס'7 כליס'

 וטע6ס גרס פסוס ססולס 3יוסנמ עקיר דלן, רטסולסלסרוסי
DIDnסלקיכןבס6 ומסת* כן למרם 'ם יופי 7ל' .עהורה כן; ושן  כי ונין כחס ob nbr סעוסס 6סר מדיל 7ס יגילס.לל16מ ס6מס 
 נסליסימ 51ונ )6( מיס כממטיל 6ממ סעס פעעיס נ' )ת(לרכיה
 לנזוק ו6סי' מייסיכן ל6 7ס b~wn ל6 ר15פיס פעעיס  3נ'ו6ס
 -( י"ג י' הסס 7קיי"ל נעי6 ל* סו לרכיה סמעסס 1DbSע5עס
 נכל יס ללאום רנילס ייגס ו6ס נעי6,נדיקס, ל6 לנעלסכל
 נקניעות ס6 סוים פרקים ob Dn~b לפיקים %6 וסעספעס
 הס לפי סכל נ7ילוג 16 נסוס וופמ לה ק3עס סוס ג7ילונו6ם"
 4ני יסמר יס לר6יימ אטלס )נ( ob ס3יכתיס ויעיםטסו6
 לס 6ין Ssb 06 ווממס סעח סמנ:ע ער לנטלם עסורסרגליס
 פעס לפעעיט bSb רנליס עי 7כה7י מלה 7ס  nttb)S  ירישסוס
 נסוים 6מת פעם ולפעעיס גסנח 6סת סעס ולפעעיס ניגס6ממ
 יום לקומו סוססמ רק סכיגמיס יגויס ע5עס לגיוק לרייס*יגס

 טעמתם 1Db גיסן ש"ח י6 רימס ob cStDnn כניןלכסינ6
  לעסרס  9י(ז  )ג( מוססת נגיס עמל: עי ק4תס ל, ומוג5רכימ
 דס ולחח זל6  נו חי6: ו6ס  נגיפן '"ט 5ן( 7סייגז'ע"ס
 ן:עקל 6יס פעס 6לbS7 sspl 6 דכיין לו סוממת אינהסיג

 ללקות לעורם ססיתס נסמיק )ס( כרוומהע מכיס 3סעסעעגס
 7' )סס וכו' 6סולין וגס ןס כ' )0 פיוס וסינתס ט"ו'וס
 פעס 6ל, פלכיה 6סר 7ס ל6סס 7ל6 כיון לוער ואין .(ל"ט
 עכס7לע, סי" אפיקי כפק דסו"ל תסיס מיימען ל6 עיסויו אפי'6מת

 עקור דס בחוקת )מ( *יגו דוה 6חליסי ויעיק תעסי )ו(ל, ע7יק ווקח קבע 7ל6 כיון  יקור  ררם  ואתיל הו"
 6ח6 עי6 לתווו 7כחר 7כיון סוף עכס 7ס דלע6 למיעלליכ6
 גסע5י 6סי' 7תמערי דוכתי ר6יכ6 כיון ועול נ6 כעקול מן671י

 יגעות( )סיסי סיף לחס ועיסם6ין נוסק ספיקתכבון)ט(ספק
 נתון(לסר"ס וע"ס ג': 7' וגם3להומןקיןוםין עסעלינןרגעריומ
 לנתר ודלתא לפר"ם ךפלי' לת"י ועוד )י( לעיעוס6יסייסינן
 סעקור ען ומיס רסוקם עלוס 651י פע6ס וסוי* 6מודחעו
 ווקמ קוגעות אינס 5רכיס "תר מניר דס לוקס ד6פי' O)Dhג6
 עיעקר (יעג6 3סי6 6ל6 לתעקרי' פעעיס נ' )כ( רתיסוינוה
 סס'6 זעם th 'brD J~Db(P זעסעת כיון )ל( נכעס DG"כעו

 נסתםלמ דתגן מן ניעוסין וסוג )ע( מול כעין הן קרעין)ל(כנון
 חסיל עפ5יס )ג( כעין מעורס כתין קליפש כיוץ '( כ"6)י'
 עמעם דס סרוקה )ג(לה6 כלל דעי ול6 סע*ס גיעוסו 06למיס
  מוססין קוער ר' עסורט גזותס כיעי Db"עכס

~npllS 
 נק(

הקאטר
 למוערלי

 תחוומ לוקס י6ס ד6ע"נ ודקי ל6מעעינן ק6ער
 )פ( נמעח נסרו*ס עעוינ גיס יס סע6 מייסרן )ע(תכס
 (1bD ללי )ק( פל' יוקם לה סיס אע"פ סכ6( )"3ל )5(טהרם
 5רכיס עוסה כמהש 7ילע6 לה6 לס קגעס נעורס לר6ייסגמיס
 ומע"ג -( י"6 )7' קס5ס כעוסל"ס

 כתגי"
 עמפמ סתקגע:ס כל

D11b'ונסי )ר( .( לסט ווכח לס קגעה ל6 פעעיס כעס אפי 
 ל6דעיקכע

~D3p 
 ידיק )ח( מקיננמ סכתגמ ועם ולקסי5וס ליווים ויסתלס קנסתי ולהסס קס5ס רנ7ס מ"ק כ67ער )ם(

 6ין 6סר ע5י ,ל6 היגו )6( 5ח היכו סנליד 071 5יייןעסי
 נדנה יודיהן היו ל6 סמלעוי גדולי  ררני  וי קילס על לניעיךלך

 ד (DD גסו stf'p7 לסמוך מוכל 7רגגן וככחעיס 6נוויוכ"ם
 נפעם ולילך עכלן מייסדן למכיס עסיית 6מר 7ס סניי(יענף 7כסר* לעעלס סכחנמי ועס  למלות סיכולין עס נכלגס-(מולין
 YDttP(t 7ל6 גייס סיס לכ6ולס לתיס )נ( כסמטילר,מוכה
 06 :( ו' )י' יגיס ס"ק כדחנן חיימינן -ל6 סני* 637וגסכיון
 לליס כל "לע6 מעמס ייה בסגים qb 63הס סר6סוכהלנמס

63וגם
 ת 1 ה נה

 Db"5"ל)ק( . כחטונס ל6סימ רק ונסייסס "סליי סי' נ7ס סל' סניעומ ואריכי מר"ל6יוכוה.,ם"מ(
 7יוסכת סיכל ם5"5 וגל' . לסניו 6טר גהעתק סו6 סכן סס וכמוג 6ממ מולס כרי סלק סס גמ5* לסכי 5סרנסי"")ר(
 י כון 637סס 7תסעע ב"י דעטע6 וכ"ל ט"מ סיכל 7מי3מ גר' נינתי - כוי ,ד63סס דעסעע - עי6 גמל7מייעו1ר61ה

 6ין 5"ל )ח( . כו' יח"עו נמר וכ"מ  לר"י ה": לעוגקמ מ5"ל 16 כיי. לר"יוכ-ם יסטת6סס"כ כז' 3מר 6גל קיל)ם(
 5"ל )(( - וע"ע 7' שכ"י )ו( . ננסיק 5"ל )ס( - י"ס נס 5"ל וקולי פימר6 לי' D'S1 ע' יניס נסכ"י)י( - טונ - סלמון תתוקן יותר )ג( - ט3לס 5"ל )3( . מסגיי וסיד 5"ל )6( . כו' נ' כמגס עדסתעקר חקגסלס

 . עעערינךכ6ן ה"נ sff5 )י( ש' לוער 5"ל )ט( . כו' למיער וליכין סו6 עקור ר3סוקמרס 5"ל  )ס( -מימני
 - עפר 5"ל )נ( . כוי דתנן טע6ס גמומין רסונ כיון 5"ל )ע( ' יימס 5"ל )ל( ן :5"לעקותות )ל( - 3עינק"ל
 לפני' 6סר 3הכ"י מלק סו,נכלן

 . יל' 5"ל )ס( . '( ט"ו )דף סיד כל לפ' יטהר %"ל - תיבות נ' סקוס נערך
 ,: וע"ס גסכ"יול' )ק( . כו' D'D ומע"פ 51'ל סו6 סט"ס גרי )5( . וומחס 5"ל )פ( . טסורס5"ל

 . מלו6יגו )6( - מסגיכו' וכיר6יח 5ס ג7ס 7יס 5"ל עולי )ח( . כו' כשער מלסוס )ס( . גסי 5"ל)ר(
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מכ ברוך ברמהר"מ
 הע"ע )ג( כך סיחר גרפיט ליסעורי דעי  ילית6  כפיןכיויס
 למחגיר6ין

~ra 
 בלוך גר' עמיי ומליס עדעין סיגי עמוומ

 :סיחי'
 סונומ ט"פסלופוק סכמןעםי געיגי סני' 06ייי *" 6סי3 בקצרה )7( תדסי'

 ר6ו3ן קני לי סמו3ומ ען והריגימ סקרן ליקח הפל3ו:וממעולם
 0ריגית המונוס ען ליקמ יכולין ו6יגס הסוכות עןוסעעו!
 פגן גסוס סוגומ למכירו ל0קגומ יכול 6דס יצין עליהםסעול0
 ערע סכיי -( קע'ח 7' )נ"נ 60ער סעסכון )ס( נקנין67י
 נ3ר.6 כן סיין עה לסלוגי )י( סלו6מו לסלתי 0ל61מוסיעי
"Dh1עי פ' לס 6סכס עד% נ3רי6 ליח6 קרקע "נכ נקנין 
 6נל מלסחן נעעעד ו6י )ז( יורסה ויורם הוביל fSbסעס
 ל0קנומ 6י;ם ע5י ולי קני % געי סלססן וכעעעי ל6 6מרנעגין
 וב"כ כמטר"מ כגוי סלסחן וועע7 סייך 6ין מסלי למנינוחוגומ
 נעליס סל תוו 67יתגיי0ו 0יכ* כל  הסונים מעל 0ריניחכל

 oh ו6סי' לו ס0קגו קומו ליקם ו6קוליססר6סוגיט
 כרוך נל' עקיר ופלוס . לעסרע להם לימן עמס לוימריה

 :סיס"
 ס6ועל דגל קעךיס רויתו נסס כמג מורי )מ( תהס"

 קליך .( קט"1 )ב"ק נך 6גיעסטט
 עסס0 "תרינן ול6 07100 מעה גלותו כרעמי 0י0 סכןל'ס3ע

 : ל6 כמורע S)b 3גחנע bSh*גי
 וגמדותו עלימס כדי וסDSnID 00 בנוטר )ט( יזךמ"

 סגי נכלי גרוממין הזמהקונס
ל6

 )סל' כירם פ' נילוסלווי 67ער עמוס נס 76ון ע6י ילעג"
 עסוס סי' עה3סל "ייו גולעחנלין סרס כלי קערת מען -(ס'

 סני נכלי הרגגולמ D'JSInD ע0 5סי3;י ו6ל סגי ככלי7עיהו
 וחור ס7ס פלט ob1 גמלמס ל6 רהחס נו סול7ומ ס0י7רסיי:1
 ע"י 16 עלימfft 0~ 070 1יו65 מו"ר גמנםל0 סל6 עימרופלט
 עלימס 6ין סוג עלימס כיי וססס נעלם םכ3ל ו0 3מר 5Ssbלי0

 מלגגונח 1D1b הי0 כסו היים סיג" ושקיעתי תזמי, צ ל0סליסה עועליסו5לי0

 י6יסיי6 סעגי;'ח עסוס נסתיעה מנחגנלס )פילס 6ו טריססעהן
 )י( כירוסלע' 7מםיק לדם דתי ול6 תיגס ן 60סר,סנלעו
 לן 6יח נחוסם נכלי qb 07מס )כ( 3ון 3ר' יוסי ר'וגימיג
 ו6ל ל6 671י סקסה נמוסס ככלי גולע גמומת כלילעיער
 1ל6 סמיט0 סל  0מרגגולמ סג5ו6ר ים לה7יס סגו0נ'ססמעס
 ל6 61007 5לי0 מסכת 16 עלימת 3כעמ ונמלט מוגרמעריגן
 סייס וערתימין מוורין ס6ח"כ עסוס 6ל6 גוכגיט bltD'bעמוס
 ו60י הקרום מזליגו עלעריגו סיס כר ' מקערות מוחןוע7ימין
 b)'b נרומחין הכסס קוים תעוסו סגעלס לך 7עינע'6דנסר
 )ל( 67ער ולע"ג דעועס גניו סעל עלם 7עסערי:ןלעיער
p"Dס6י פסיל ל6 וסעע' עניי לפעע6 דעלמ יני5ס 

 עים מסי גי' עסתריגן ול* קימי וס עכסעלס
 bs וסעיקל יסעיר וכעחעיל ולסימל ל6יעוי גיייור6יומ

 :טסקיד
 כסן כמינוק ועם 0חיגוק 6מ סעל כהן )ע( תחסי'

 ססרנ לכמן יעי ול6 כפיו 6מ;וס6
 י7יכס וכמיג עזיז 07מס :( ל"ג )ד' עוע7ין 6ין יט' סגמס6ח

 למס  רפבוון סכי סיני 0וש רפזיד  S~nh ו6סי' 8ל6ודעיס
  3לנלמו  פרוס פע* ופור  סרסיו לו רכלו ייפר פי ופורפקוס

 : 0עילס6חר
 עינעי6 ל6 "סינס יעס0 סגכמע7 כהז )כ( תטמיי

 דפגסופ נסרי  גס' ד6ער ;מעןלרנ
 גיסוס ריס קלננו וסג לע"ג וססמסחס נסחיע0 ס,י7 '(  ק'פ)7'
 6נל ינעק7ס קלנן מ"ע גימום ליס קלנ:ו 6ין לע"ד 6סי'6ל6
 0געומ כהני יעלו ל6 )ס( 6ך כ7כמיג WS 7ננגולין כסייס;סי"מ
 פזר  ob כפיו ש0 ליס* וכול  כן ופל  נירופליס  פז3ס0'6ל

 :נססונס
 מיס ייי על "7וםמי להפקיע בכור לל תישי'
 כפו קוופ  עולו סילדס פוס  ננפל0 י6ל1 ס6למ עה י7עמיל6

 יסורס רנ יער סי סילפ נפויו סכולך נכור  ומס סילדסספיעס
 נרפס 1DDn ופ' .( 1'ס )ו'  0פקודטין ts~pt כל פ'נ3כורות

 לאויר מילי קודם כנכור תתיר עוס  :( ג"ג)ר'
 ושפיי לו יס פוס 3פל נכיר קדודים י3ל פוס 1Rtb פלDDD)D ספולסורוקי

  :( ס'פ )ו' סעיפס 3סי0 פי כדמויי  פוס כפל נכורספילס
 רובוס"1 י5י  וספסליך )ל( יבר שנר  לס(0פנכרססעקס0לילד

 יריך יקיימו יודם 3ולר  פוס  והתפיל סביור0 ען  ובפירםייבר
  ספוקדסין פסולי כל פ' יפר רסס  לפוספו סלילמזהר
 נסוגי גריי  .( ל"מ)ד'

 שיפרך
 3סיפווסי

 מטיל 061
 שנרסס 3רי  פפפון .  פליו סוסטין 6ין געגילטעוס

 :ולס"ס
  ישלקין מיפסי 303פסיס3י0 חביות )ק( חיאסי'

  סלפן כי לסלנו סלטן מניוח3ין
 עליו נצול olb פכסברס סרק פל כי פן פל יסלבו סרס סלסיו
 ויולי  אפךמסיין

 וי3קפ סקוס פור לס  ויין ניוסר פפגו
 אינס פן סל שגל  כולס יס למריק  כלים ש0)ר(
  יוסי4לטסס4 פי* יר5 סייכו נצול ושיכו  פפפ  פיפפסםכ"*
 3פ3'וממלפן ראיתי  פפפיס רכפ0 פסייפ3  שייו  ז0עעס

  )ס( לר תבל יפפך  וסיין  כפפקין כולס *0 ספקיפוסמאופס
 ופיחו  בפלצן גסלנוכפו דבו0גין  פספפ סקורם כסני כלונפ'
 פפדסרק :( ו4קי"ז מנח שסוסי ז"ל ר"מ דוריכירייך

דוקי
 רקסיי פוכיס יפי  עכיל?ין  ולמון ל, (plp ש3ב כסנרן

 olb 6ין :מ7קס q'D g'D 16 דפניר 6נל נדליקס  כחופלילין
 מעטין . ויגרף 6מר כלי ויקנוס כליובל )ס( ויגיףגמל

 :  ולס"ס 6נל0סנ"ר
ושסילפפ

 ת ו ה גה
 . ס61 7ט"ס ני')ס( . משקפ"פ פ"6רוכומ)ר( . כו' לסספיר ים tDb"( ל ל'ששולי

 ייעולו מה,הומלנ שיךין,,ת. ל"3":,5י5%,
 * ג' סי' סס סנע"י מס הלשכי כ' קי' 6רוכומ);( י 6' 0" מפלם עהל' ט"ו פ' הנע"י טמי"ס מ" 'a~dמנילה .גי

 ק" *רונומ )ק( . ועמליך 5"ל )5( .עמסך 5"ל )פ( - נ' היי 6ריכומ )ע( . וס"ס ככ"י לימ6)ק(
 נסכ"י )ת( - סס כ"ח - ;והגיןנסלגו סקו7ס כמגי כל כס' סעפורסיס היגיס וכל 5"ל )ס( . ס61 ע'ק )ר( .7'

:  וי'סכל

--

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כרוד ברמהרוב
 31' וס' טדי מענים .. לנזול סנקסו גיטי וששאלתם )6( תיגם"
 ליחס לחוס ים 06 גטנט ע"1 ריטון 3מעגימ 13ומנעו
 נדחס  "~?nvDr נופם יעמי כך bS "ו סמעג'מ ונ7ס1מססגס
 3ל6ם מעגים עלינו זל* מענית 3ו קוכעין וקין סנ6סלסנמ
 וכיון הן מגיס ר6סי "רגעם .( 3י רף )ר'ס דמנן כללסם:ס
 17ינסו a'Db1 מענית בי' לימ נעי דסנפ מענימ 3סו ליםסגיס לקטי 7ס6ר וכיון ניגסו סדיי כי סייי יסדי לסודקתני
 למדדי 6י7עו עילתכן HCS 3סד'יהו לסו דקתגי כיון עיני'עריסי
 נעי:ןסכיר, bS סיע" 67י)3(

 0 ו"7 47 )קיכה ומתגי*
 והעריגן סגת סל יוחס סורס סל סיר 3ס3מ לסיום מסלר"מ
 לקרס 6י גס וסויכן לקרס רוססע6י

 וסל"
 וסייר 7מ7יר ס3ת

 ססויס סעק7סין ליזע יומגן 6"ל קורס חליל סדירוסריגו
 סל סווי7 "ינלי b':nct ענ7ינן סכיר1fo' 6 וכי ועקטינןנ,עגו
סמר

 סכרכוכ מסת ר"מ וסל ולעער3 )נ( ולעטם כ3ס עסקי גומזיי
 סיכי מלי ומרכי' )ד( מוקבע םססו7ס לירגנ '1Dbולעטה
 המס ועם ססה6 גהקי וסקי סני 3ס6י 7ס6י ע73יגןסיכי
 6ססל (ליזין 3ם6ין ככיר* סרי ענפיכן זריזין ו3עקוסר,ריזין
 יק, )ה( עסדךי6"ר רילפיגן b:DIDh לכיע73סד6וכן7ל6
 ' עמל סיוורתן גק?ת "ים גסוגי6 ה עמוס יוסנן6'ר

tD'D) 
 ו6ת' :( נ' 47 ווחי:י)ע"ק לעם: סלכם הע'ס וניסיךוערנס
 7יל7ס  סיבכת* נעלי' כי .( 747' )מס ph' )י( ""רלה
 ס"ין נוהן 36ל קי'ס סעק7ם מניח נגפן ס"א חסיי ו,קינססרי
 ילפי:ן סדיי 3כ7י 7נעלי *לארכיון נ" קיים כעקדם..ח

 טעס77י
 .( כט )רנ 3"7 יריתי פ' סוף ):( תינ.,,
 ס6ס סיין ונרכח סעו5י6 ענרכת מון עו5י6 סיD#D~ 65 ,י

 סל סנס0  גרכפ רכ6 3עי ע51'6 קינו י65 ו6ס ע51י6 '65,
 עמיק 610 דסונס כיין עסו סיום קיןומ סל היין יסרכן,ו5ה
 סוס ססש רב סויכ,3י כי ס"ס סי6 פיכס נקו נרכה ילע"16

 לי' עקדם סוס עדנר6 6ריסי' brb )ס( סוי כי לןפקדם
 67ליקי' 7ועי6 עו5י6 סו" לנרך יזע 7ל6 לע6ן 7וק, עסרסיסיס
 ידע ל6 קליק DrD1 ל6ליסי' )ס( ציי עקדם 7הו0 פפ6דל3
 ט6כלו סגיס 7ק,ער :( ע"ס )רף סיכלו נ' פ' עסעע וכןלירך
 ולסד סיפר 6מי 6נל קופריס כסם:יס סחט ליסלקוק*ערעלוס
 דרדס כעי( עפרסיס )61ין ני( י51, וצור עגרך סיטרניל
 לינור לנס ל37ריך )כ( לר"נ לו יפרו נ"7:( )ן4סס:ס

 יורר ס"ן לעס למן 6ער תחילתו ס"ן לסק7יל כדימספלליס
 כמס למס *2י בקי סלינו לסולים כדי לו יערו סת'גסלטני

 גה

 3קי6ין סיו SJb 06 מנקי 6ח עומם ט6ינונקיכך 6תטעמי*
ob7~66ת 67ף קוער ,רוע 6ול י5סק וס"י 5סו5י6ום יכול סיס ל 
 וסני* עוטי* געיסכקי

 רקחני 0( מעסו עי 3פ' עילוסנעי ר6ין
 מונמן ידי סרנים Db עו5י6 י65 כסככה פי' עעול ס6יס עלוסכל
 "יגן נריר סיינין ס6ין 1Sh כל וסחני ומליך סיין ענרכחמון

 סעח DWDh מייד מיה bo eb מונתן ידי הרניס *מעו5י6ין
 n)ub לתרוייסו עקסס סוי, וטחם סיין 33רכמ 61סילו פי'עו5י6
 עגרכמ מון ס6ער עם סי6 סני6 לוי 6"ר ול3ריימ6 )ע(סיין
 זו )61כלת )נ( ום3עמ 61כלת 7כחינ ק6ער כע(ון 3נרכתסיין
 )ס( גן יוסי רי עגרך סו6 ס16כל זעי ממזון( 37לנתתסיס

 ענקם 706 כל סיסת )ע( וק"מ ע'קמנר פזי גןוריסעעון
 ותפלס קרתי לסו רערני 17ק6 תיגהו עכעע ע5עו עללסעיס
 עסוס דוק* תינהו ועכעע ע5עו על רפוויס סענקס עסיסנעי
 מנכוח 6נלס"ר לפגיסס )0( לכרך יכיל 6רס סוס 6יןסכי

D~Db6סר נקי פהו* 
 מ51י"

 דעכל )5( 7סריי וססת6 16תו
 olbהגרכ1ח

  עוליי
 סיכי )ק( ש"כ נקי סניי 'Dttb מגירו ית

 וסכי עלות לם6ר וס"ס לכונס עברך 6מ7 6דס 3ני עסרסססמעו
 כל על ענוך עלות עסרס  ספפי  פנרךלכולמיסיר 1Dbיפפ ספסיעלוס  פורס  רקיער:הס .(  )פ"ז דייגות ותיספחו6ית6
 )נ'( לו ס:ולרו )ר( 16  וכריס סגי לעילם  וה"ה וונ15סעלוס

 : 6סס מטס רק לכרך יריך 6יןס6ווויס
 י3" 3ן ייי י3י'נ6נ. וכבר )ס( תירסי'

 סעעון ר3" 8תקלונימוס
 33רכס די 7Db 06 גיוס  :וגגו ot~)r olnibn סני 06ווססיר6
nDhועופל  3נריסו לסכייסי  יסוך ו6סר  הפילס  על ונוך 6סד)ויהליס סגי ד5פילו ותסע  לם:יכס 6סרו:ס ונרכס  ולפוסל לו 
 וכו' יויד קידם יסר  יכרך קלש עלספילס  יורך לי סלי פי'5סד
  סיירך  סריסי זו נבוכר סגיכם ויולייס פי'  לס:יכסויפלס
 ח'נוק דליכם ולע"ג  וכוי יריר קידם ימר ויפוי העילסעל
 סטי על 7ךכתי' כיון ~11Dbl 6ח כסעלין הכ:קמ 33יחסיי
 D)1bi רעי ול6  וידחיס דעתו 'D'D סל"  רק  לנרך קריך6י1

 6כ1לסו ד7עסיס ומע"ג ומר חד כל על דענלך DnD סלכוכוח
 נפי  יכרך וכסכי לפסיס  Pb3" ומד ס7 כל (eatn' עלוסדוחס
 עיגכל6 7ליכוי סיכי כי נפסי' ~Dh' ומד סר כלפל
  7ע6ן כפסי'  63פי מלוס ומז סדרכל
 7סי"ל סי65 6מח 33מ מחס ס8ס )מ( לןליעל
 רופס 5בל כרפ' כוסים לד' דעי  ג6 כן על '  5מחכברכס
 bn~b 5לי  פדרך סכיני יסורס ר6'ר סדם ולימיילסמיטס
 ל(  עדיין סיס כיפוי על  כסנירך ד5כ"פ :( פ"1  ד4קרולין
 י' (OD כמחגן מומעו סיס  כימיי מליסר עוף ככיסויכפפיינ

סחט
ת

 )ז( . 6סי 5"ל )י( . לכוי )ה(5"ל . כו' ענ7ינן' וסליי'גן הועגו 5"ל נד( - ממס גותגיס ר"מוסל
 בעו עפרסיס ו6י:סו  5"ל  לולי )י( . עיומר גל6ס )ט( . וע"ק נהכ"י ליח, )ס( . בחסרון b"'p סי'6רוכוס

 גירס" כי ועי"ם 3' סל' )ל( . וס"ת לד3ריכס ככ"י לכ( . כו' 7ר"ס ה6כן
 עכרכין 3כי75 וכרק"ם לו סיס תסית

 : *למינו ופס גי'  דפי)סשיכל י:: ::סיי:ן":לןךה
סיוכל ו סריס 11 ום3עמ "כילת 11  ושכלת 5"ל S'h' סקי  שסליו r"c נרכס  מגס למיס פייסי פיילי t.1ebia נורכס פי'  סיען נ3רכמ  סיין דנרכס נירוסלעי גיר9סו לפי לוסיי:וכון

 י כוי סץעין ול' יוקי ר' וכ"ל וע"מ *מס מינס olpn על מלק כ6ן ים נזמיי )ס( י כו'( ס,וכל עי כו' נונרגמנכלל

 גר' )ר( - ו' ס" ירויות93(
  ד9"9סוי

 עיירי י65 סלbeJJ 6 ממס ofn ד*פרינן יס6 5"ל קילי לס( .  %ס שלוכופ  לס( י
 ט ונלסנ"ס נ' ק"מ טקסים ועי' "סס3נלכס
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מג פלש בףמההם
 עפן ~DD כ,קוי ננרכס בפיק ולסיס ט41 וממ"כ חיססומם

 ל6 כיסוי ודרגת ברכס -3עי %7 ,סעוף 3ססיטס געיוסעעיגן
 ססי3 דל* לסורי גנם לתולי גניל כעו דיעי מפקקסוי

PDNוגן -( ע' יף )3לכים It)DS 1?3'eD  לגרך סגם  6ס 
 נרכס ר6ם ומג יד לסל על עכרך 'יד סל סגמחחפיליןקורס

 ב עכ"ל פילם"י .וג, 3נסייס מס ל6ofi 6ממ
 סיכוון תוין כילו סבלנית גל מיהו )6( תטוסי'

') Db כ' 6מריסס טיעגס ננו 
 ג' ס' 3ילוסלעי כ67על סענרך 6ת עו5י6-נע' 6ען3ענייח
 קעי' עסתעס סוס hltnr )נ( 3י 6נ6 ר, .( גן )סל'ס6כ5ו
 יעמך )ג( 6מ ""ל כליך ס3 6"ל גם, עזג5י' זעיר*י'

 ע5 עירך ממעם :( ק"ו ד4 קרולין 7תני6 *ומרן67יסתי
 )ד( כעס 6ל6 ופרוסס פרוסס כל על פררך 61ינו וכוקכוק
 : 63ען ידן)1, עפקי פעמך ען )ס( 33רכחך סו3חך יני יתך עסיק 7עתי'יסים
 יחיס 6עסגס נ"י י6יכייפי ובירושימי תמוסי'

 6ת עו5י"ין )ז( וקטןסוסה
 עררך זעכן ניעלס ע3רכח 6סה קערו 36ל מורתן ייימלניס
 7עס 37;י לילדונו וענד לנעלס 6סס ס:ימ1thS 6 וקטןל6יו:ו
 bJb 3ל b"D 61"ר סו6 7יעס גר ל1Db5 16 קטן 36לניגסו
 לסו5י*ו יכיל ישו  S)b פי' לסגכו כדי 656 3קסן קערוכלוס
 פ3ר בסיס עי  חוון סנן 3סדי6 לק( *תריהם  IDO נעורסספסר
  otinlh  סמן עס  "פן כמריסן תונס טקרין6ומו 5סס*1
 עמל לנן מקריך עפרים ל3ן הקילס חנ6 0כוגיס סינרו6נל
 כליך קמן לרכת לקמל bp17 עכלן לועל סר51יס וים)ט(
 ורקס וסיגו ל6 ניול  3רכמ 1Db5 536 6טןעניית

 במריו "ען 3עגיים מרכותיו 6מר ד'651'ן ניול עי3עי6 ל6קוער ר5ר3ות"
 : 6ען נעניימ יו65ין קטן 3רכח ליסר teh~6ל6

 )כ( וס גוית נקיז פ6נלי)'('ה שנים )י( ךזיזמי'
 6ח ום6לתי 6סר ,1ית לקרן1זסל

 ע6מל כי לי וססינ ל16 06 ימד לוען ים 6ס לליס גורס'
 גרונ עמוס יסד סי(עגו טונ )כ( יסך לסיחך גתכווגו7ל6

 : עלך תרחעס
סקע" אליעזר רן )ל( תירם"

Dsp'h b~nbl 
 על סרוס ל"קערו

 דין ליי קערו י71ע 6יגי כליעל הכיס 6ג6 לית o~s 6ערבעע
 כלוער סניו נתכרכמו הו6 סססו3 כלועל )מ( עלי' 7ע115סיןסו6
 ל"פוכ67 ת:6 מולטת פגיך לעס 6"ל b)'pD בי סלך56לגכלס
 ענוה סרס סעע על פרורן  b~nhi 5"6 לו סלך o?n~b ל"ויליץ
 ל" קרו כן על לליעזר ל' o*QDnth ועוורו ענר סמי3סלפגי

 : סרוסנולי כתו תיקון למון פורס סיסמתל'6לינניר

 06 סיקלו 3רינ)ססור9  ביעשה )נ( ינמשנמיי
 יד שייר פלר3וסילו

ohlJ'rבמעקלו  לוליפוללול3 ים  b'~G 'ו'הי1  ססו3סלי  
 3ין 4יעז1  גין סכוס3 .'( יסיג )רף  ~D3a ,כ7,ו7%עלפ*
1Sf~D7כיע,ן 7י7י' סע6ל עיסמכ bnSu7 . ונל'.7סי-נו bntu 
 'עס פסיפס .עלעלה 7נעען גיין חמע6 "65 יזיין יד7ל6גחנ

 כטילת ,עסוס h)h ,6יגו 37ס6 גל6ס וכן יעין ע"5 פע6לכי
 יד כלפקר ,3יעין נוטל סו6 סרי יד כלקיסר -סגוסל )ח(ממונס
*כלסיכ"

 וענו7ס.3כסן ע5,רע גג. .יעין וכל סורה .דסקפידס
  יפילו לט3ודס כסר סו6 "ס .( ע"ס 47 )3גורומ וסכונים7ר' פליגס" י7'1 נסתי סולט ו6פי' גיונין יוק* מחס י'-()עגסותנ'
3יפיויסכי

 )ע( כסר לפולס ו3ריטנד  נצלעי פייס bSb יירו
 ופסיק גי' נסיק ערתגניס  .( פ"נ דף יסוכל  ודייקכןיולי

י 3י:*ען מסנין  "  יללן"(1%::~1ון שסרוב ג3י ראפר וס* כפפכן כפיס  ילין ר3לל  ייללכפסיכי
1 

 דרי  )ועילתי' ירכי ונם)וע גווי וו:חפילין מסינגל לולבו5פיס9ל
  היעין קסירס 46  3יווי1 כסריס פס ד*ער .( נ"ז  ר4 )עגסוחנתן

  טיפין ססונס  נחינס עסחע6 6ל6 כימין ס:מי3יי עמונעובוהיכן
  "'ט5 סכי עסוס תורס3גך סקפייס  י6517 כלאסר )ק(כפינן

 יע.כייד
 : כלוי  יוקל לני'  לשוו סוסך.

 פיכס לפסות b:D מפס  להגו )י( הכסי'
 י סרשיס וסריסי סרס3עי5יי

 . )סל'6' סגהנו עקוש ופ' .( ו' )סל' דיפגיp~D 0ירוסלעי
 7ל6 רגסינין נסיק 3עגסג 16ח1 עוסין ס37ריס כל .(וע"מ

 קי7ר6 7תיחטגי עד מגכג *יזו מגח, 13:יסק עני7ח6לפיעוי
 עגכנ, חעגית דעפגי עד עגסג יינו ונהעיסח* נחעלית6עגסג6

3יוע"
 :עגהג6 ילק* וגלים וגכעלס סעגמס ען מ:סג6 6יגו 7חע:ית6

 סל לפור 'nDD טהniba  אומר  )ש( תכאכזי'
 לס( יליפס )ע5* 5סרחכור

 יום טנול פפי רה"י גפי' סייי0י 5:י כבדופס פכייסופני
 וסלינ 3ק3ורס ועור 7סריפס נמל כמכעיס יס'לכה6 '( ק"7)ך4

  יגיב דל6 )רציי ולכשרה עקיפת כר' לעיל 7פקיק6מנעו671
 פס DS'  וין פליג  דל6 סיפר  סיעך  הנרבך ירכתי ונק)6(

 מכהנת עס לפי  נין 393ירס וסור 3יריסס  ל3( סרסרסכח03
 עור  3ין למלק למכעיס טעם וגס 3ק3הרס ונסר 3סריפסשדר
  שכחג וראימי עימתי ר"מ סל קדסיס 31ס7ר י7כמי ל6נאי
13

 כמכעיס מלכס נססריס סכסוך ועסה- גידי  5ין  וסיויסלטינסכעיס מלכי לסקול סלי  למנסי  קרנים  לו ופסס כמכפיס הלכתי
 "ס כפילו לקרורה סגיסס וליעף לניקול רק גיןי כס6ין

 עוס  גענ נטריסס )ג( נעם  ידעתי ל* טעס כי העורסוססט
 : 3סר וחין נור 3ין גג*לין)ד(

 )ו( גפור 6ז,ן 5הם ."ס nbbnD נקה3ס( הכבסי'
 סניפהrb(1 ,סיס נ"ל יד וקטיעת סרגל )קטיטמעין

קעגרן
 ת ו ה נה

 כו' עיסתי6וסרן ד"ח לעמך יסים 5"ל)נ( . וס"ק זיעג6 3רי נסנ"י)3( ' 3סינוי ח' ח" "לונוס)"(
 כויעון סייכיס 6יוס 5"ל )כ( ו6'. )0ט"ק.)כ(5"ל ט' סי, שרוכות )י( טס; "לוטם )ט( שמנן. טסי.י6 5"5 )י( : 1:6 5ךל),( ימי 5"ל לו( . 5"לסנ )ס( ' כו' עפיק 7עחי יסיכ ד6:6 5"ל )י( . . ןגירינירוםלמיוכ"ה

 . תר קיי ערוכים לס( י י"ג פ" *רוכוס )ך( . ול6 5"ל )ק( - כו' ו6ס6 כריו  כינוין דפטזיקו olcnמל לולי  )5( . סגיול 5"ל )פ( ס"ס. כסר  עילס 516"לויו5, )פ( -  כו' סו6 וסרי יד כל06ר  סגוטל  ול6 5"ל )ס( . י"גסי'
 ועי, .  3גלולז 5'ל  לר( . 3סריפס 5"ל *ולי )נ( - דפויפס 5"ל ולולי כוp"D 6  ל3( . ל* 5"ל  ל6( -  "O"D גנני 45ן)ס(

- --------- 
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 ברוך ברמההם
 36ל )ו( ל6ו 06 סונרת 06 עיון וקריך סונרת ולפולןקפגה
 וו:7;קיט עונסק מוס )ם( כ"ל הקחוק טן מרכס גורס06
 "זחו על 'מסוט ל" ס"ה שזן ס15רס נכול 16זן 5יס דוכתיבכל
 נגו סיקגקו עסו גגו )ס( חוזן 5רס .( ל"ז י4 )נכורותעוס
 גירו( )ועלת )י( 'פלחו "וזן שגורס :( 1WS ד4 נססשסליו
 געכי"ס 1*מי' ידוע שוס מסו, עטמע -( 5"ח 47 )נ"קסטור
 51וריגו .( ל"ה 47 )נכורות 6' פינס סנסל קקיור נניכ7מגן
 עכוגו טל כעב ויסקיע 65גו וירפס  נסורסויקטרגו

- 

 3ן' י5חק
 :  זלש*ססעו"ל

 ענוים D)b' עלס סוג יים4 י3י' תשלובת תכלכזי'
 וסיו מעלך יונת 6ת לסטיקג"ו

 ומתוך עלי וסכ73מ נעבך הקלת לועי גסגירו 6יםערכניס
 סכקי6יס 6מ וגרוליס .שעיר סוני ג6עג'ס לסם גיררוכך
 עוסין מס נ6מוגס כי 7נריסס לקגל סקסל ען הע7ינסננגי
 וסמקרנ סמעריכין גטי סננ6ין ניר לתם כלסי כולסונזרו
 ויסף לייסף ויוקגק נאוי סרנגומו יעי כג .ס6 7נריססעל
 וסס7 סמם עמרית כסזמנט סמנן 6מ לסניף כ6ס7 סקסללכ

 מן 1DD ול6 לפמוע מאגו 6סר 6ךס 3)י סגי זעתיממירות
 עליסס O1DDh1 סעעסס כל סס וקיסרו ל5יפורי והלכוסג(רה
 עעסס וגאו וגס"ו )נמסס וסמו ובכלו בימוייהניחס
 קסנס נזילת לססויסירו

 סנטנרי"
 כתרס כתכ גירס וכתגו

 נסר יעלו סעס סיוכל נעסוך סעקר6 ען רפייהוסניפו
 זס 7נר על ועססנסין 7עתס סריסו 6לו לסנריכןוכממזרו
 לזולך לסגי7 וקמרו לסס סרס סגייך גגי כךוכממעטו
 והרלי הואיל סעע6גיס ען עגתו קסת לטוטליסל5ו1מ
 1וןסילין "סלים o'hat ב11יין 66 מסלי עועיהן 6יגטכקד.ל
)ff~blכעלך D~S תח'לס ל7רוס עליסס ob קייעת גזירתם 
 ob - תסונן : מעגין וכל כועס ים 5יסורי..6ס 3)יוסחלמ
 ועסו ג6מ;יס סקסל לסס ס3יררו' 7כיון גיל סכתכחסכמו
 כס 6ין 3סחכעחס נזירס ונזרו 3קי*יס פי על חקגסלסס
 לינוי עמוס ו5" מכעס ריפוי OIDn ל6 לססרנכ(וגטל קכללסוס
 6גס" 3' 3ין פעון זין מסו* וכ"ע הו6 ממון דין זס סדנרעתירין
 6ין 5עו נ"7 וקותו ינגין *ותו אפי' לטרוע סשיי3 על נ"ךוגזרו
 bDh' כג סי' סכן ענו 3על סימסי'ק עד ליאירינולין

 דיגל על ד6יממעיפ סיכל '( sffp קי' קרס מ')ם6עחומ
 סמתי' 7יגי' דנעל/ 6רעחי' 7סחס לן עינע'6 ל76מעו;6
 כסוגן מקגתס מעמו סללו וכ"מ עילתם תליש דיגיונתעל
 נהקכמס כגזירם פי על ג6עגיס לסס וניריו קס'לותכאר
 וקסילס קסילס לכל prim כמ סכמים סגתנו וע5יגו6סת
 סכן לנטלי טסות 6סרמ לקסילס 61'ן לעליון מקנסלעסות
 סעי7ות SD לסחגומ סעיר נגי ים6ין 0 מ' 7' )נזנסנינו
 ייסק 61"ר קי5סן על ילססיע טועלין ס5ל ועל ססעריסועל

 ל6 6סל סנה' סיקר נ"7 ססמקל עניין 0 ל"ו 7')נימין
 יכוסו כל יחלם וסזקגיס ססייס כע5ח סישיס לסלסתיכ6
 bSb לנות 6נל ל6פיס ענין עם וכי סגילס ען ינ7לזהו*
 qh סייקו עס ביסס *ס ענמילין קנית מס לךלועי

 לי :( 5י י, )ינעומ וסגינן סיר15 עי לכל עכסיליסר6סיס
9fD'Sbסמורם מן מל6 ועונסק עכין סנ"י סמעחי קומר 
 ס6 לחורף קיינ לעסות כ7י 6ל* מורה 37רי על לענויול6
 קסילסס יל לבזר  וקסילי  יסלס שלכל ניד  פרסייךלמרת
 חקגתס לנטל  ילולין שסריס  ושיו ססעס  ללורך ר5יימסבפי
 סיסת סכרנו bS וכקן מורס סל ע3רייגות תה6 סל6וכלנד
 סעמ מן 1W5D לסעור יכול olb סטין ע3רייגותסוס

 .( ס' 7' )3"3 עיתעי 1"תין סעיר למסי סגל יומגן ר'6מר' 6סי 67"ר ליעלו לסבין סיתוו:יס ען Dbn" סקסלומגוחנת
 ס5רקס על אפי' 6ל6 סכיטין קערו נלא סרס עלול6

 גתן _לרי לכפיי 6377 ס6 כי לעסומ 13 ס6'פסלועמסכניס
 ס'( די )סס לאקס rir' )ו06 )ע( פיגי' הלסקי 6י7י )ל(גר
 ר6" וה3י6ו סגזירס לסג( ו0חירו לקמורי ססלכו סכמנתסומס
 כל כלוויל נסר יעלו סעס היוכל נעסוך זכ סונקר6מן

פינו
 ץ'ע~

 צ%"'ן%י-ע;,"%נונל%
h)b3סר עלות לכס מסמלו סכח31 ס6ו:ר מחוך פגומו כך 

 6סר נ"7 סיגה 3ס( ס6פ" לעדנו . נסר יעלו סרססייפן כמסוך לוער הוסך סכי 01CD ונעלה סל נ'7 קקדועכ6ז
 לסיעגות5ייך

 עגיי
 כ6ן ממסורס כעו למתיר כמוחו 6מל

 עלסו פעין  וליותס מגער סטנן קלפי 3רינותיס עלעעלסמג"ד
 מגויוין פס לממיר יסר 3"ר פל  פליו  רפסו  ססזוס וליתסיר
 ניסך oh ט"ו.( 7' )וד"ק mnb לעיר עמ7ס לעירו אגויס)ע(
 קערו סכור עיקר כל 6ין מכעיס קערו )ס( סרי גועל"7ס
 6ל6 סנירו 3"י לכולל יכול 3"7 6ין .( כ*ו ד' )כ"זמכוייס
 נ6יקול 6ל6 אפלו ל" )5( ונעגין נסכעס סימג1 נכול6"כ
 לעמור יכוין וקין הל6סוגיס רויות שנזרו כגון הלנגןוטימר
 גן יוחי סעיד .( ל"ו 7' )סס רמגן ס" כי 6סלוגיסגסס
 bt'D~Dn ניס ועלעסקס רכן h~np 6יל על 6יס5י'67ייעול
 וקרו דעס36 עימ6 )ק( 7יקרנ SD1יכן
 וע"ס( ל"ו. ד' )כס יחנן ס6 כי 6"; סריך ייסףלי'
 דסרו יינ" כי לי, וקרו וסתירוסו מסמן על נענו סיגו 31יתל'

 סיס 06 נ"7'מנירו דגרי בטל 'כולים סין 6לו כגיןעיסמ6
 יסרבל לכל תוגע רלכנן נ6יפור6 וכמנין כמכמה ממנוניול
 ס5י3ול יום 6"כ "ל6 ס5ינור על מזילם נוורין 1bDלפי
 תקגק עוםין סכ5י3ור מס וזכ -( לו ר' )סס גס לעעוריגול'ן
 סרי ולסחירס לגקקס נ"י סוס יכזליגש הייך ינוזלי,3יג"ן
 תקגוה יעכל מעם מן עלמו 6' כל יסקיע 6"כ סר5ועס)ר(
 נסרס 6ל6 הזח טען סיסעיס 6ח לכס יכולין r'hnנ"ר
 מווזות יכנס ס6ל 151לי Sb1D'3 מלי15ח ערנס וסענטלןוקיק

 : גיבל לגו ויסלם6לי,ל
 הריס סני נין רססי להכניס גדי 6יגי אני רצכדמי'

 D'Sb~1 ס"ל ור13תי עוריהג17ג'ט
 olp7pr ob ג' לטייכ לסס ומלילה מנוס גר' 6נרססוס"ל
 6"כ י5סק ול' סגסק ס'ל סססידו 6ך ליייגין נמקנלול6

ס61
 ת 1 ה נה

 3נירסמיגו )ל( - ולכיל 5*נ )כ( . מכירו סי 5"ל )י( . שכול 5"ל )ט( . יסוי 5"ל )ט( ' ונונסק תיתן זס 6ין 5"ל0(
 . עומרם( לסיות העירס ורשוי )מי' הזיר גפתגה 5"ל קולי )ס( - כיון 5"ל )כ( -  ע6וח 7' כג'ר' )ע( -6עי
  35לגלולפפלויכו1 פי' )5( . כלעיקר 13 6ין פנלי' שכעי מרס 6ולי5ול )מ( - עגוךסכו' מעריכן סי6סין ג"7 5"ל)ע(

stss- )סותרם מל )י( - לניתק 5"ל )ק : 
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מר כרוך כרמהר"מ
 זקוקיס כ' תעגו ני3ין 6ין לדשגין וטס 3ייס סל*סא
 עתמילס עיען טחי' 3ודיסין קסל SD'1 סהע'דו 6מרי4?3

 סדין ויקונ סיסס ג"ך ם)יס0 סי3ררו לoh 6 סיףועי
 נס סע6 סני(101 ע7הם D'ib(1 לויס"ר ימ ו"סי' י,הר6ת
 73ין ייקדק ו70יין ולסכמיטס לפוסלס עדיס יס עמסלר'
 הוי )ס( כי7סו ענירס 7נר על oh סגייהו הג'רוי ינייועל

 ל6ס ק~ות סכוויס גהנו ל6 ססחס Dht" 'מר6ל לכלמגו7ס
 ס0תנרר 6סיקירת6 3ם3יל ו6ס י"ו( 7' )ע"ק 3גידומה)ת(
 עגו7ה ו5יגו לתלנני7יו כירוי גי7יו געריס 6נרססלס"ר

 bp'pD1 נע'למ6 לגמסי' 7יג6 עניד על3)ן 57ולג6ל6חריס
 פלפיס  וסלפירי תגלמין 6ל1 סי כי6ער 1D"DS י5ליך)סס(
 על ותעניליס עול3ין ו6יגס ו:עלגין כעולס טליסשלניס

 370 וי,כור ערש, מכהיס ולסון לסתפיימ ויעהלעי7ו5יסן
 ;קר6ו גס עמך ילך כל3י נ16ערו מחילט עסס 10(ססתמיל
 סרנ יתפי'ק ל6 061 סעי7ו כסריס עד'ס כ6סל כלנרו5מ
 עה ועל ו30 ,קוקיס נ' על ס75יק ,ת וי75יקו 3"יירדו

 3יניכס סכוס יתן סו6 גערוהיו סלוס ועוסס רויססקר16
 : ס6גן ,,qp נרי דן וכגפסכגפסכס

 עגדס חכס ותלעיי סינ לכ713 מוסטין כיאעיעאמת
 כר6תל וסנ וקוקיס נ' סקוגסין עקותות ויםלכנו7ו

 והb~D'S 3 קגס h$n דר' '( ו' הל' ס"מ )3"ק3ירוסלעי
 ו6ע"נ כעייס ל3לר לייך ה6ס.קרומ6 ע"ע 67יחפקרלסס61
 6ולי לי' bp'pt1 3הילמ6 לגפטי' דיג6 ע3יי ער3גןר5ולנ6
 לסססעיי

 ו6סי' נעריס ססיי רק ה7ין לי' יסקיקי נעילת"
 ל6מריס S~b ולתלעי7יו לו דוק6 עייס 3ל6 ס" סוי6י
 לוס יסעע תי ועודל6

~Dp'ni 
 עסעע על3נן י5ור63 ער3;ן 5ול?6 )נ( לעטומ סרו5ס כלל6 ועזי ותעון גי7וי קעלי מרי

 לסיומ 5ריך טע6 ו6"כ ייטס עמרג%'נין  רגרנמ5  וונויעןנרול
 6ומו l'Sb'D .( קי"7 7' )סנת מלעוין כ67על נ7ולכ"כ
 וס6 6ועגתו תייתו טי40 5ריך סע6 6י נכ'מ סלכס7נל
 עגל6 ס'( 7' )3"3 *ער וחלעוי6 עק גימ:ין ססנ7ול'סקען

 ת'ותי 6י:ים סעחי רל6 לי מיחי .( 6' (tsO ענלחין 6לויסז ונירוםלעי וכו,)י( דנריס עכ"ר נה( 6' ווס סיינגיוויס6יכו עי Ob 6יס (גיס S1h' הגירוי ען p'D~bi פו3כו'4יעור
 סרפחקי )ס( עליס דעמי כך יסיי ילkf)pri 6 לחוס יפועוד
 למלוק לי ימלילס ליו5יו יחת ועוסה פ31 גסס סנ7ולכ"ם
 הספט לה1דיע להס טיג 6ך ססס זרך '7ע1 סס כי רגיתיעל

 סעטחעטיס )י( סלועזיס כי לוונר ספה סעס יסטירו כללר3יס
 לגדוליס מלילס כי ג'7וי  סעמירי לף)י ו6גי מורס סל3כמרה
 סלגי 6הרי סגי7וי נועטכיתי 6יי' וגס דיג6 נל6 דיג6לשיענד
 31ל עעור יסיס *ומי כך כם6ער :ייוי 3ר סוי ל6כ6לו ד3י" ענור עייען3י ע11ע17עידגו טהו6 וכוחו עעידין גדולי'סעיר
 סעגות לכחו3 לך וסיס הר3)יט לפגי עעי ילך סל6סנדס
 ע7וע עסס ר סל ,כותו וסיו7עיס כלוס 3וה סיס ל6עעו
 6חיל ל6 עטערמי על 11wh וי:י גידוי נויגסנו

 6סכיס 1ל"
 עס rh תסס )ו(ל, טסעע וטעעס סענ7יס גמ ס6מעעעד

 bS וטעעס 37ליס0 לפי סניוליססיעטו
~Db 

 SbWDI יונין
 כעסכן סלqh 06 6 ליכגע מסס רי 3ל3 ימיס סלוסועוטה
 קטינירה, תסיס 3לי ולק3לו סעידס על להע3יר ר3ותיו3ל3

 : סלסע,ל סייס ס5עיר כמסק לרגותי וסלוס סגפיס3מלננ.די

 נרינית InllS~S 6סיי ייקס סל טעות הכהסי'
 .( 5"נ )7' הסי3ל מ'ע67י5עייך

 מרעסו לס עמעט עדל6 לענייס psns 1ל6 לסונורלעעוסי
hnSh'יקיק ועזס גיי קריק ו6סיו 3סו קריגן לע0ו יע:י 
 ר3י' דקדק יכן 3רי3'ח לסלוותן 6סור 5רקס סל 7וועומעורי
 סל עעומ כעו עוחר להפמד ורמוק לטכר קר31 עיסו סעורי,3י

 והי'17סה עתיל ס" עוויג6 י5סק סכ"ר 7"ע-(וסעעתי )3"עיתיהיס
 ותס עלעסו 7גפק6 67פסר וג*ל 7מס סי6ך סמעחי 1לnhr 6ר6י'

 נס' 6תר וכס"ג גקסי 1ל736 לקרוע 6גנ 7לסווור קר5 עלססעוניך
 כיג7 מתעלס ס"מה מעמיס וסחעלו:מ :( ל' נ7' ת5י6וח5ל1
 והו"כסן

 ,ו ס3ירו עסל תרו3ס מ6כירמו 6ו  סקגרות ננימ
 לזקן bib קר6 6'5סריך 7ל6 ועסיק :גויו לפי ו6יגוזקן
 3ריגית לי'ן נחוקפמ* )ו( ערחגי ל6י' וס3י' ג3ודו לפיו6יגו

 לוין יסהס ל6יס ס6'נו ונ'ל המדם ולקידום ת5וסלסעודח
 ;סיעיח Dfftb עיתו ולסמי ללוומ לו טיס וקת"ל ק6עלענוי
 ליונין -( כ' )ר' דקי7ומין פ"ק כר6תי ל,דס ה6ודקסס
 ננינרע, ה6י עעע6 ע6י 3ל'3ים6 ל4.11 ול6 3רתי'*יגס
 לסלוות סיכול עתס 6יגו *סמי7וס hirht עחומפ6 ס6יוגסק6
hSbסל 5יקס סל דתעוח ועוי*ל ללוומ ומיינ ט5ריך עווס 
 יוס : 6קול לספס7 ורסוק לסכל קרונ לסלוותס 6פי'ענייס
  סיסטן  lhtawt ועו5י6ן ו6וגן מטהרמן זיו לעורי כמנמי6סל
 וווקול סמכהס עעין ע6יר לנ" וס6גן נטמ יטכוןודגן

 סיווס ענרו תסועס ויול7יס לותה עקילומיוסעויעס
 תססגודס מזריס נס7ר חורס קמיי עפספם'סונסעסיס
 ועסלקליס( )עתייפיס )ס( מ5סיניס וגינעו5פוגומיה
 לכל תדנס וגעחקיס ויסיס וחמיס זגיס וג5לסיסוגגמגיס
 ס5ע'ל כעוגי כליושסס ויעלוו ע5עותיהס יפיקוסונועיהס
 סי6יל עורי כגוד לעמןה ועטממווס כורע 6חלוגס 3םיעסס3י6
 סל עעיח להלווס עתיר ס6תה תכנו7ך ססעעחי עס עלעיגי
 נסו לונ'סלי תג"ל עסימה וה:ג' לספסי ורסוק לטכר. קרונ5יקס

b91D'hעעלע6 טפי יל3:ן Sth1,~ עסוס 6י 3סו קריגן ורעהו 
 עילי גמריגן 7ל6 י6על ה61 ער ה6 יחותיס עעעומדנעליגן
 :יחרח מ5ר נגי .( 'ז3 )יז 7עייונין פ"ק 7רגגן עתיליירננן
 75קס עעוח ססלוס דננ6י יתומיס לעעוון 7עי 7ל6 ועו7 7'נסש

 6פטרוסוק 36ל ני' קליגן רלעסו נ7ייגין יו65ה ק5ו5ס3רינימ
 דעסיכ6 3דייגין גשקי ל6 ק5י5ס 3רי3יח ימופיס סל עעותםהלוה
 טנ7 לכתמ.לה ד6טפרופומ ו6ט'ג גי)סו עוגסין כני ל* 60תיח'

hlt~th6י6יליית "Dh1 קטן .( קי"ר ד' )ינעות לינ"ד S:lh 
 6שור לי' 7לע'גזסי סו6 ננ71ס לכפריסו ע5ווין 3*ד 6יןגנילומ
 נ7יענז רינית 6'כןור 6כל ?קעג'ס על נ7וליס 6וכרמ ינטוסה"ה
מיס6

 לינ"
 ע3יhS 7 6פעיופ.ע 7לע6 ומו כרייגין רמיסק

 נמתוגי' bib 6יסיי6 ענ7 נוסי' 6יסי ל*י לקטן סי6יל נסכי6יסול"
סו*  ת ו ה נה

 ל' עס 5"ל ),( . 3:ידויה 5"י נמ( . סג'דס ד"ס ט"ו י' ע"ק לס"י עי')ס(
 מרגכן 15ל63 פ5מו י"ל )נ( .

 כעס כי 5"ל )ה( . סל""7 פ"ו ת"ת סל' סני"ונעיי' )י( . וט"מ כ"3 3סכ"' לג( ' כו'עוסס,י5ור63
 גסכעי )ח( . ג' סל' פ"ח כוגס' 3ירוסלעי והו6 ע65מיו ל6 נז( . על, ססמעו )ו(5"ל תסחינסיסי 5"ל )ו( ttSD. 7עדוסלפתק"ומ

 סו6: פכ,  ךכשדויס לקור6ס b~b 6ל1 חי3ט3'

--- - -  
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 ברוד ברמהר"ם
 hS ת6כלוס על6 )טס( ילפיגן עהיכ6 וס6 ז6ימעניי6ה61

 סקו7ם כח3י כל 7פ' ססי6 וגן רסתס 7וע'5 וסיינות6כילוס
 קכ"")7י

 "יהו ג)ני רסמס לכ3ות 630 קטן ג3י 5ה 7וניימי -(
 גרי3ימ לינעות לסו ד*כלי עט01 ו6י b91D'h קע3ידנוסי'
 ל6 ואיגסו h1'ph7 נט( סו* לקיסס bSb סוbltD'b 6 ל"וכ6
 ז6על וס6 לסמ,.ר סי5טרכו סן עוגסין 3ל ל"1 מקלי ו6פי'סקלי

 3מר ilir's רידסן רל,ו ד6כלי יחעי -( ע' ד' )ג")וחלוווי6
 לגעיי ססו6 נ7נר לסרגסס הדנר 7)נכוער עפעע )י(סי3קייסו
b91plh*1 עס די7הו ל,ו ופי' 7"1ריית~thD 5יקס סנ מעוח סח'גל עס ס"6 דער מיגי' 7)ניקקפיג6ל6ו ו6י להס הגון 
 העלוס סע6 סגיס כהס זה כטג'ן וגתן לססםד ורסיק לסגלקרי3
 ען סלוס יחפוק וכן וסו6יל מעיס י7י ל)6מ נכ" לסחוירמיי3
 ווקלוגי6 )כ( סרייר נ3ן וכר6יקלע סגסן סליומ כסועילסקדן
 דכל רם"י 3סס ס6ער עויג6 י5סק סר"ר נסס לן 6ער סנוייס)ל(
 כ6ן לגו ו6ער עיניי עפקיגן ל6 מפם 6י סעיס ייי nh5Sמיי3

 וכ*סר ע5, 1ל6 סיפם כי יען עזוחו ק3לח ול6 לסניךסגע'7
 3רע, 3פרמ"י כסיי6 ו!65תיו י( 5"6 )י' ספועליס לס'הגעתי
 לסקטומ ו6ין 6ווו על 63 6מי' חורה 5סרה 6חכן ר63ד6וור
 ו6ע6י 7ר5 עפותי' 1)פיק סו6יל עיגייהו ק3יל ול6"סיייגסו געמתרת6 7יכלי )כ( לין 67ינגנו לנס )ע( נני מייר 3ן)נפ'
S'bl~3'סוויס 'די 3ל65ת ומי t~Dh ססס bS ד"ס : ע' לך' 3ערו3ס כ7סר"יכמיס ידי ל65מ ר5ו (tSh נר.ס קגל ה"ע( 
 "qtD כיון 7סע6 עיני' עפקינן ל6 עע5עו מסק 6י 5פ"7ס4
 על עהס תקכל סיס 06 יין נתויח 6ל6 לסמויי ר5י ל6סוף
 סימ, לכפסר ורמוק לסכר קל31 לסלוומ 6קרי)ן כי Db7"גר"ס כי הוה ני מוורגי ווו")ו ןעח לגנינת דועס סיה 6מרת7רך
 מו6ת 7גיילס טעיס ייי Db hh5S" לכמויר סיי3 6יגויקי3ל
 ק5ו5ס 3ריניח רלוג"י תג6י( 7"ס . ק"3 )יי )סך 63יזכופי"י
 לסמזיר מיינ 6יגו טעיס ידי 3ל5*מ Db" נדייגין יו65ס"יגס

 עטגי ו% עמוילין סגנו ל3ית נלי3ימ 7תלוי ע3ל'ית6ע7פר.ך
 עוריגו כנוד ויטקטו יסלוו ססעיס וע, סוויס י7י ל65סנ63

 6יסקופתו כעוגי עסעעמו Sb הסריס כל עס וימינתווח,רמו
 : סננ"ע עניר נר'סייס

 למכועייס קוזנ 4 וס ני עעטיס יגרי oh ממנילישרא
 ססעו סליח ע"י לך כסנמי סידקס עניר יסמטו3ס . 6ליךל6 לי ערנו bS עועס ס6ני ע6כליס וכל סוכנט6כי

 6סור עגייס מל 75קס דוועות סיחפמי זס 6ד סכת3ס כעוסכל טכחנהי עליין !כיל 6ני וס 6ך סד3לי0 6ורך כל וסכסתיעוול
 לסכל קרוכ ר3גן "עול 7כי לספסי ורמוק לטכר קרו3לסלווחן
 וגין עגי 3ין ר3)ן פליג ל6 .( ע' ד' )3"ע למע לסמסרורסוק
 6יכ6 הי כך עעותיו לסליוק 6סור 7עגי כיון י6"כעטיל
 ו*תס לי' ונע3'ד כיקו ו6גן עניד ע5י bS ד*יהועידי
 3לוך 3ר' ע6יל כגעס טלוס לך שטי וכלסלוט

 :זלה"ס
 פפר ו6נכי 6יוני Sh לרנר ~tnSbl נ, ךקנה תכךטי'

 ע*יר ר3יגו )וורי' רנלי כסומ ממתו*סר

 י"י3ל י:י,סב )"(ז2י2 :22"ל::: 3ר316ן עעיו סמ*יר סענקטך 5עילך כמסק עעלכסו על)ק(
 65ונ5ע ימלק "ו ליטרין ))ננ' פסומ ריומ יסיי 061 יפפירס"ז

 סגס ק5נתו סגחן :ניס )ו" יותר והלי SU'1 סקרן כלו6חריות
 גחעוסט 1סרי ל'טרין ל' עך ליערין י' ע16מן הריוס ועלס3םגס
 סננ כי ר"31ן על)ם(לג ו6והר )5(למדות עסגח ידו ו6יןר6ו3ן
 לסעין יכול ל6ונן 06 לי7כ 6)י 5ריך רניגו ועחס ע16ןסר3ה
 ריכיוו ר6גק גסי להפתי  ירסוק למכל קרוכ ל"ליותן מ5סיי*מרי
 עטריח 6יגי 06 6נל :( ס"6 7' )נ"ע 73'ינין יו65ס6'גס
 סקרן 6ת לעכ3 8גי רויס bih כך SDס7ייגין
 6גי מע6 הקין על 'דוס נ' טגממי סרינימ עכור י7יסמחח
 a~th1 עי7י )נעון לסו5י6 3"ד יכסגי ול6 כן 1niCDSעותר
 V1~h !ווי 653 סלוקי כל '( rffp )ז' נסך 6'זסו פ'67ער
 תומוק מסעלוס י(תס ס'ע ס61עיני'

 נונסכגס"
 3סטר ייו סחסח

 ל7קזק ים רם"י ווולסוז סי* געורס ס, על עלוס כ6ן36ל
 דוקrnDn 6 סי6 6פוקי וווי נל6 11 עם7ס סליקי כלסכת3
'DSיס )ג"ע 11 לסגר6 ליח6 5י 61עי' לו העוסכגת סהס7ס 

 7עמגקי נ6תר6 7עסכגת6 עיער6 ימוקי "לפם רכיע ע37ייללעי7
 7"ער ססס6 6סי ררג hnltp1 )סס( וכי' זוזי טיעור6כל
 עיונר6 ס6י כל וכו' עיגי' עפק.גן ל6 טפי6כל

 גנומכנמ"
 נגכיית6

 תעונד6 מיקסי יל6 היכיכי
 דר3'ג"

  נכייסי ג3" עיילי 7ססי6 סיג6 ר3 ניכר3ס 7ל" מירי ו6פיק 7מםינ
  סן  סלכס  רטליסס

 עוכר* דססו* כת3 7ר"ח ו6ע"נ 6סילכמ6 סילכת6 תיקסי%"
 יםשס נסלו6ס 536 טעוח )וקמ 7סיי תטוס נזניגי דווק76ר3'ג6
 יר"פ 6דר3יג6 7רנינ6 תיקמ' דל6 סוג6 ר3 3ר לרנס)!ו7ס
 :יי1 עמ! 6'1 ::י"ן::יbb 2' ק6עק2כצ ( : ס"3)יי
 כי יען כרס"י הלכס דן ססיס s~r הגי6ומט עהרשס 3סססלכי(
 דסוי עסיס עסילס סוי יל6 7עסעע סגי זכל )ר( לפירוטו6ין
 עגן 377 עי3י* הסו6 וס*ג דעמי5 י7ע ל6 7סחס 6ונ6סכעין
 פ"ק וכן 7המ'ל 63רע6 נוד6 רהיר ידע ל6 -( ע"6 ל)3"3
 יל6 3טעומ וסקסס יסעמקיי )תיתי )ס( , י"ד )ד'יניטין
 סבמ,על"יי.י12:::2 ::ע%:מ" ב2 2:ו:י~2מ21:

 גמען לרכ לי' וקכיר6 רינימ עסוס ו6מיי סלו6ס סכ%6וג6ס
 1bS יע"כ קסי6 ל6 6דלנינ6 ו7ל3יג6 סילי ו6פיק דמסי3כל3יג6
 סק7עוניס וון 0י' פירי ו6פיק יסקי3 ו6י7ךר3ינ36ל6נכייס6 עמכנמ* הרי Sffb1 6מי זר3 ס3ר מלעיד סיה 1mb7 7ר"פססו6
 יס 7טוועתח6 ענופ6 )ח( WDW" עיגד, ס6י 6ער פפידר3

 לנ נל 7לנס ' 67תילת ענזניגי פסי נעטכגח, דתמעליגןלסוכיח
 רנס יודס נזס סע* פי' ע6י עטכנמ6 לרS~b "36 63סונ6
 ק5י5ס דכיי3ימ סונ6 ר33ר

 7עי"
bpt)t  עתמ'לתו 7מוק ופו"ת געמככמש )נפיק זסוי כשס 3ז3עיז6סיק רנילי י"ט  נרייייו 

 ק515ס וריגית גפעזמ תמילס עסוס עעת*וו3ינ6 דפי' סופוועד
 37ריו פי סנין bS גמען לר3 %ימוני ד3עי ר63 ונס דוק6ל6ו

וסו3  2 שבג"צ_'א",,י ינ~'י
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מה ברוך ברמהר"מ
 עיקר לו גילם ול6 סטינו טעותו לפי' (lDD ל3 כססמי3יסוד
 ,וגבס ל6ומו3י 7כעי' ינויק,ער לי קפה ועוז )6( כללדבריו
 לרן גילה סל"עמתע

IDD1 וב"כ לו לסקסומ סרוס כגל קומייחו 
 . גרגריו טועם סייס יונע סיס עם ונ5יילגית ר"" לו הרקסלעס
 r'bl 1ס6לפם רפ"י לנרי עע7ו 76וגי געתי ייטל "סועחס

 כעזנ67 ס,לפם פשק לעסלסקסות
 רל3יג"

 ס,לי ולפיק 7מסי3
 כרכינ* מלכס קכעול5

 וגס ר3 יעעסס עסוט טע6 חר"פ כחרק
 פקיקת, 3ס5כת, לס ק3ע ע7ל* טסק דרך על דיריו 6ערל, סר3יי6 לפי ועזי 73י:י כיומי' דק'י"ל נסיעת" ק6י ;מוזןלב
 פנינתך נכיימ6 3ל6 7עסכנח6 נסלכת6 סגזכרו c'hllne סקלעס

 hnSD3 פירכם bSh ק7):6ט לרני:6 )3( סו:6 רכ 3רפרנס
 ככו"ע סוי hS דידי' 7כלל6 לעיער6 ססר6 דר3 לכלל,יפריך
 כגון לונ"7 עסוירין 6ין 7ג7יגיגו גכייח6 3לי עסכ:מ6 וסריוכ"פ
 על לחמוס 61ין 3סיטמי' מקייצי וסגך )0 סו:6 ר3 נרלרנת
 כוג, י3 כי לרפס )כייה, 3ל6 עמכנח6 וסרי לס7י6 5ערסל6
 7כתונומ רפ"3 7,)נר לס6 7עי6 נכך להקייך ר5ס 7ל6 כןקינו
 גיס5וח גחולות נסים ורוב עסיס רו3 כתר ולנול -( ט"ו)ד'

 תנווון סולכין 67ין :( 5"ג די )ג"כ כסע61ל 7קיי"למע"ג
 גין.ל סלול 1Db לצעון דסולכין ולרב ל)ניער לי' ונוס סרוג6מר
 עריפומ 6ל1 פ' ר"י פי' וכה"ג לסקריך סם es 6ל6 :סזס לוכנתר
 לי 6ין מ65מי ועוד 7כרכוו 7עיו6 ספיקת גני :( נ"ט)7'

 ועל 7ע6 3ל6 לסנירו 3היס מהמכין 53סר סנ16גיסנססוגמ
 כוי ס3חיס עטכירות ס71ם נכל דינר סלים מעלוס סיבנסעכס

 קיפל סל6 ולע"פ גריינין ויו65ס סי6 קיימה רידית כיוסמינו
 סכירומ יהיס ל6 ו6ס סמכירומ ען 6ל6 הרי3ימ לסממיי3עליו
 סטעס עזם *ל* ססו6לין עמופקין סיו נעה וע"כ סטוריסים
 הסכירות יסיס ל* 1*ס ססכילומ ען 6ל6 גססיי3 סל6לפי
 עשרון מסכירות יותל דרור טסו, לפי לותר הזין ריניח כ6ן6ין
 )עי  ניח גני פיוס סוס יסיס ל6 טעעיס סע5 למום ים כ',ס

 ידור ל6 6כולהי )7( ל"ת סכת3 כעז ימול י1 7גסר4,יעכין
 סדסיס 16 מיפם סל סכירות יפכ,יי כקל כ6ן גס 61"כ3מ5'ר1

 ורגילומ עועט ננגין ה3ימ על לסו5'6 סטוכר סקריך לפעעיס16

 ליכימ כ6ן  6ין  לעלע  לימן סמיי3 טסכירומ הן o))w טוססו"
 סקגע ס6לסס עינרי ובס ק5ו5ה  כלינים סג6וג'ס חסניסוולע"ס
 סכתנ ולע"פ ק5ו5ס כריכית נכיית6 נל6 עמכגת6 וסוסככרנינ*
 פלינ 6סי דל3 עלנוות6ר6וולי 67'כ6 63לפק 6מל נלסיןעוד

 נסוף ובס עיקל ר6מין למזן ים* םל6 לן ליעץ ע6ן"יר3יג"
 bpSD סועת* רכול* רס"ל עוכס  bn~ncl 3עטקג6דגליו

 3גכייס*נעסכנת6
 כוריו פל סרסר לי יגור וסרוגי 4

 כורע עביר גר' סייס  העלוג כמסק ופיס נרכסוים*
 :וכשתחוס

 סניפי סוסן DID טסם ח17סן 7סן ניייויתשובה
 כי :( ע' די. )נ"ע לערגו מ,יסס"ל

 עס על 'ונ"ע רם? להפס7 ונמוק למכר קרוב עעומסעלוס
 כלל ריום יקם ל* 16 93ל עמגייו 6מ7 ועכסיו כ6ןסגעסס
 על הקרן 6מליומ כל ימיה ל* 6ו עלוה עעותיו שויס.ו
 וגר' פקדון ופלגם עלוס פלגה עיסקה כתמס ויסי'מלוס

 כז וע"ע נתכוונו מריוס עגור ועמוס עס6ס רעיקלכיון
 הקרן כל ו6מליוח מנ6יס כפי סכר  ימול ocn ימד כל :פונמת
hSetct 6ל6 סססנו כעו ל73ו סלוס על SD כדין ס:יהס 

 נוטל ססו6 ,ועד לפי גפסי67 לי7רי עגייסו מז כלעיתקנו
 ו6תי פסירh)'h 6 ו6י תילתה  מילמול 6י פלנה haSD 6יגריומ
 קעיעלוה

 כדפ' כססי סם'ר6 דרי Sffh הלוס ען סוגו לגדות
 6יוהו 3ר"פ תגסי סליגי ממיעון 7ל6 ל6ו סיכוייולצין
 ל6ו 6י )ס( ע3ר 6י לאסיף נכס 7ל6 סיכך -( ה"3 )דיגסך

 עיקול לענין דרתן 3רי3יס יס"ג 67וריימ, ק5ו5ה3ליכיח
 עסל' )פ"ס ת"ל כדגרי וע65הי str עייעון 3ר' עסהר3י' ולתפי 73קתי ועמס כך ופכןק:ו לתיגו 63 וכנר רסעלעקריי'
 לסכר קלוכ עעוחיו סיחן ל76ס הסור ח'( tbo ולוהעלוס
 ו6ס לסע :קל6 כן ותעומס ריגימ 36ק סוס לססק7ורמוק
 וס 3נ7ון יכן עכ"ל מעסק כדין ו3ספק7 כסכל מולקין)תן
 לסי נס7י' )0 לנידרי העלוה לריך פסייך עטיים 6ירכוכן
 מלוים 1ל6 ס51י6ן 6ל6 סל1וס ל6 6ס 16 7מקיל יוומ65וונ17
 לגכוסמן יכול שרוים סיס כקלו לו גההן מיה ו6פס"כנסס
 יומאס י5ינס ה61 רידית 367ק סכתגמי כעו סנינוסקלן
 7כל סטל6 לעיקרע למטר* עסטר6 13 עם5ניגן וב*כרייגין
 דעי עיניי עסוקי כי 6סל מבמטר 6מ7 מסיר סערתעיקרע
aflb~15עירי ול6 עלי' עמכוג6 מסיכ, ל6 6פרי:6 סוכ 7ססו 
hSb*לגכומ יכול גופ' סוג פססו* כס"ב 36ל ל0ו7י' ספל 
 נהם מפסיי ל6 "ס 6נל נוס להטליך לי וקין סכסכתיכמו
 מלקו fbb לעלוס נוחן סיס ל, כריומ וען en~b עלוסההיס
tesעס כסיעור סקרן ען לגכומ סיוכל נ"ל 6ין נוס מכלו 
 למליות כל סיס6 סהסגס דמג6ו כיון סריומ ען לוסגתן
  רסע לעקריי' ילע)ין לעיל כיפי' כטל סקס SD'1סקרן
 ריגית ננס דל6 )ו( סי6 דמנ6י דפלונמ6 לעילפירסתי
 וסיכ76סלוס 1WS איסור לענין ד16ריימ6 ק5ו5ס גויליתלכסוף
 ליילי עלוה כעי ול6 פסילם ועטי" לספסר ורמוק לסכרקרוב
 לעיקוריי עותר הסול כקרן כל לוס לו יסילס 3סי"פסיי*
 פי' :( ק"ו )דן גסך סוסו רס' ותסיך לכו"ע וע3לייג6לסע
 למכירו מעוכר עי סכל 3כך ועעכל עקם דילך שיגיהסס
 סוווכל 13 סיחזיר ello סלוקם סי6כל עי סכל )מ(קרקע
 סיחר5ס עד י6כלפירוס סל6 עעו סת:ס ל" ו6פייסכילעולס 3י 650 ר3ר עקגה 076 יאין לכל דייוע כיון עמילססויף
 סנר6ס ולע"פ 6ס.ל ר6סולי סעדי 6גן לנעלם ועסנ6ובמקס
 סעקס 7גתנטל סיכך פ.רות אוכל סה61 עס רי3ימכעין
 bS 7עעיקר6 כשעות כעמילה ;עי 7עיסזי a~Db בעורל, הכ6 רריהן 6ל6 ליתם ועעכר עקם ררך 7רי3ית 7כלהכיון
 ועתכל עקת נדרך סיון ע"ע ל3סי4 13 סיסוול כלל מנולסיס
 בע"נ ר3)ן נזיר ל6 סמוק חק:מ גיטלמ כן ל6 ט6ס3כך

 תיון קלאס הכ6 3סעוס וממילם לי3ית6 כעין מרמי67יכ6
 ל6 )ס( נירתן *סי' סכ6 ר16ריימ6 לינים דהוי סלו6ס57יכ6

~'rb'6לע6 סריך סכן 6כל וכו' 6ונ6ס ל,ותוני 3)ני עד וכו 
 אפסר ס6י עחקגין 76ט סרגי 3כך 51עכר עקס י7לךהע"ב

 7עסילס עסיס *וגיס יסגיל otDb הספן דעי עלכ5יע5וס
נטעות

 ת ו ה גה
 ערעתי וטירת" סייך ללן שטס הים ע6 3נליין לעטם 3סנ"ס נהכ"י כמיי סי' . נדילע טיעם cb" עד ועיד ען)*(
 וע"פ *גי נכ"י )ס( . ימכול 1ל6 י"ס 3' ס"ד כ"כ סיק' . בסלופו sffl )י( . וס"ק וסגם ככ"י )נ( . ור3ע6 5,ל9ן(

 : כו6 ט"ת פ( ) . כו' סי*כל עס סכל דעתו 5"ל )ס( . היכי 5"ל )ז( - וע"ס 3ס7י ככ"י0(
לב(
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 ברוך כרמהר"מ
 תי31סי' סוי 6וג6? ל6 ומסגי מלמי ד6יכS~DS 6 כ"מ3סטומ
 7נ7נל )'( י6:163ס דלעיל מסעות י6וג6ה עעית דעיד65
 סעקסה 7עס )כ( כך 61'ג1 כך סיס כם3ול לעולסמכנר
 עמוס ק6' 76נעיל ע6י עסכגח6 )"מג נ"ל 6ררניג76לניג6
 ועיסו ועקגי נער 651 יעתי' סעכ, 6סי וגוול6 6ח כלשניני
 עקלק* יל6 היכז כמ"ג געסכנת6 5" ועינעי" סררי bSפירי
16"Dh 6%61ר טת6 עסכגח6 סתם וקי'"ל 7עםלק' 63תר 

 6יעת כל rtr' לי מוו 6לו לסליםסלוא
 37עיג"

 עסלקי' )ל(
"Dblוגו651 6ח ו"") מגס שתוך 'Dh '61 פירי ס7רי ע* 
 פילי ובפיק דמסינ רניג6 7עני7 סו6 עסכגח6 וגססי6ל6ו

 )וסכגת6 36ל כלל ותקני גער 7ל6 כיון כלל לזניני 7עי6דל"
 07וי6 תמכקת6 גמתס חייכו ע51י6ין 67ין רניג, ייערדלעיל
 פירי p'Dh1 וסנים 9Dbp7 וס6 לוכיגי 71עי6 סס6לכסזס
 הול לג 3ר ככנס 7ל6 פי' סוי' סוג6 רב גל כרנס7ל6

 : טימי' ברוך 3רי עקיר בנפם ומסליו ססקט י3וניגי

 פליגי מסיעין 7ל6 7ל16 6יפיו6 לעניןיכינולימדתנו
 עיינו למסיף ננס 7ל6 סינ6 1%3 ענר 6ימגיי

היכ"
 3חורס רי3ימ ישן 7סנר סיכי 6בל סמל06 נל6 דהויך

 לעועת י6'כ6 הו6 ל16 סננת כנס דל6 כיון *יסיר*ליכין
 סו6 רסע טגנם 6ל6 לכו"ע כלל רסע עיקרי ל6 ריפיםננה זל* לטפסר ורמוק לסכר קרוב למלוות מעותר דסנר סיכיכן

 ותסיי' נעור סיתל 15 סיועם לוס זס מכסנגון היכ676יכ6
 לוס 61"ל רווס6 כעטיי, עע6י ספי י6סוכס סיסססיי6
 יוכל ל6 כי עכלעמ ס7עת 3ה67י bT'DD עסקי דרילעלוס
 תקרן סל סחנ6י יחגו 6'ך כי הפקד סוס לכפול כלללכופו
 6י:ס מנע כי .( ט"ו ד' )3"ע כעלעל געי ושער לידעיד סיסיי  בעין וסוף מיסר  ט0קרן  ימנפל עליו  יסריוחומקיגל
 ל63 ועמיד עיקל סייגו מריוס סל וסמלני 3רים6 מנעקרגו
 סימקייס כשעל ספגטי קומו י0יה וכעס ob br יודע61'נו
 ' עעוק5י hS ג5ממ ממונ' יטיפו סעלוס והלש מימי עסיכיוס*
 לי כמויל ג*מריומ לידך סעפיתי עה 6ל6 ערונסיסול6

 קעיימ6 נטמ6 פסיי6 מסייה 657 0יכ6 46 6"כ וכןוסו6יל
 כמייחל דגסמ6 סיכי כי 6ל נבך סדין ימתנס 6ל6 פסי67עטי6 מניח* וגסתך 7י7י' )ל( יממנס לו60 לעלוה לוס לי'ויסיג
 הקרן כל יגעסה לסנוימו )ע( יכול *יגו b7'pD עטייי6י
 גהיתר זה6 רסע גססי' עסוי 7ל6 לעיעד 7ליג6 נעלזתעליו
 סגה מלקו ריום כסקינל qb 6'כ גן לעמוס ס13י סיסנעור

 געי הטת* סגי" עסיס קלן 3עק5מ פסידים בנטייהר6סיגס
 טי6 7מ6י 3על יס6 האיום וסל קיים יס6 קרן סלסמג6י
 1pnD~b טקי3ל וסריומ הקרן כל לו יםליס ע"כ ויקי6ל6
 קרן סל 7תנ6י נכיון הקלן לסםליס יוסיף ועליו לוינכס
0(rb לנכוח יוכל 61"כ נכיית6 3ל6 לעפכ:מ6 דועס שליום 
 כיון לניי כמכ כחסל לו טגמן סליוס כמיעול סקלן עןלו

 3עטכגמ6 6סי ר3 טיילי 6י Db" ע5עו סוג רקוחומסו*
 ורווס6 קר:6 לי' ויסיח b7'pD עסי" יל6 וסיכם גכיימ36ל6
 'ז5"ס קע6 לליסג6 6לסס ר3 ג7כמנ ר113מ6 פרגי3ס6

 67מר ועלי פילי )ס( 61סיק דססינ זיניכ* 3עו3673דייגין
 1ל6 הו6 רי3ימ 36ק דעי 3ל6 פלוקי כל סכי 3סר 5סירג

1)'PDDסו6 קיל 671י וס* ננכיימ6 עסכגמ6 דוקם סייגו 
 ollp קרן ס5 67סריזח כיון לספקי ולמוק לסריעקרונ
 3ל6 לעסכגח6 זוזי 7בק') ורוסס עירי 5" ונ;ק' 6bs"כ

 נוו'סכ:חמ :ווי שיירי 6מי 377  כתרץ ללימ:6 36ל:כיימ6
נל6

 גכייחי
 קלוג 6"כ Db' כרנ והילכת* 6רכיג6 ופלינ

 r'r' נל6 סלוקי 061" ג7יי:ין יו65ס לססגעי ורמוקלסכר
 לו ינכס מה כל כמלוה 6גל 6סיק' סוי6 סטר6לעיקרע
 6בן עסה 7לני' ועסתנר6 לעיל כ7פי' ע5עו מוגתקותו
 r1Pn לו גחן ס"ס "לפס 7רכ נחר6 כ3'סגSffD 6עייה~ן
 נבין יוכל לi1PO 6 3ווק5ת ססי7, פרטיי צע"גוסרי3יח
 לעיררי 67"ל כיון מיקרי רמע 6ך כלוס עעגולסו5י6
b7'pD7 1ל6 גס7יUD העימס כפג זס  ררך  פשו  וטפסר  

 העסק כדין וגססם7 נסכל סולקין גחן DD9 ohl גקל6כן
 רסעמכיון יסי' וג6 3ספס7 עעו סיסנ1ל קע"ל טו63ועתם
 קרוב oh קע6 לליבנה לסקמוח ושין ומכיוס הקרן לעכביוכל 3"י מי מעל סו6 מורס *3ל 3ססק7 נס יקבל נסכרמקיגל
 נלשנו סת:6 סנה לעס נ7ייגין נסקך למפסד ורמוקלסכר
blp)gנפקס' ל6 73.ן *גל 7עיקרי כחה לסע רעסעע לסע 

 לייער 6'כ* רסע לזהוי ול6 מי:י' נפיק 6"כ גפק676י
 076 כל ועדת pD'7 עי7מ לעיער רגעי 6גנ bSb ס"ס6י1

 ונפ"ע מגייס תקנם על וענר רסע גקר6 (1 37עידס גמי.חג"
 כל לסלם עה עכסיי לו ס6ין 6ו לי' כפיגול ע5יגין ל676י

 ולילם וע3רייג* רמע לעיקריי' יסרי וס מעוין סלקםהרינימ
 נספיד ורחוק לסכר קרונ גיחווויס כתירוכיס כזיינין יו65ה לסםג(7 ורמוק לסכר קרוי  להקסית,י 61'ןלחייו

 כיון דם"
 6נזר1 ולס 6עיו מס 7ר3נן h91p'b 6ל6 ליכ6 סיףדסק
 6נק ""כ סו6 7לננן 67יסיי5 כיון ע5עו ווזה לסוגיםושין
 :כייחס נל6 ווסכגח6 7כ6 נד'יגין יולקה ושיגס סו6ר'ניח
 והנכס עו3ך616סיק רנינ6 ענת סו*ו"ס"ס 7ר3:ן רימיתע"כ
הי6

 לליפט"
 כייתי )ט( דרך על עקולינו ועתס סנ6לפע קע6

 מסמלני קמ"נ בסי' נססיטוח טכ' רשיתי רניגו גחסוגות וגסס51י6ן ול* נעין ו0ריומ והקרן המעות ס'1 י6פי' רצונן טוכסקדור
 סרי3יס *ח נונס ודייגו סקרן 6ת נ31ס %פסד ורמוק לסכרקר31
 לסכל קרוב סהעלוס עמס כן מקק ק17ס ספה 6סייועמה
 יס13ל ספסי7 ו6ס חלקי יטול ליום ים ס6ס להמסרורמוק
 ע7ח וכל גלך שמרון עסק )ס( *סר העג'ע נמלקעמו

 6)" זכ*ס  6וחו 'עסויסרבל
 דמכיקג6 ח3רי6 ען (עיר6

 נרקם סכתנמי עה וטל 7מרג6 ל6ור60 ו:קיטו6ל16רם6י
 שסוס 3י סוגרני 3י' יצחרו 6' לקי חסיעון 7ל6 דקלוכחג'
 ו0טת6 עליו לוקין ו6ק בסיך  יומי לעמס 0גיחק ל6ונסוי
 ~bff.) )ד' גסך סוסו חר"פ 5ליכומ6 יעמד ה6 ליגימם
 קלמר 11? רצינית )5( ל6ו ננול ל6ו לממגין דגתולמ"ל

 עמוס לקי bS פגול על16 ד6י דלקי 7ריגימ ל6ון6י5טריך
 ,ולויניו יגמיל וגנון מכס ססס כעלטך ועורי - לססנוןדכיתן
 עט ויסקוס ויסמר מסנון כלכד ויסכיל וילוס 71י3וןעי7נ6
 - סולעתי כעוגי עסעעמו sb הפריס כל עם ויטי3מ1תורתו

O"D'חגג"ע תכיר כי : 

 יסבו 5זיק פי מייס עקול 7נלותיך ע5עו ועם בעלומיך יקרו עםלי
עעייגומך

 נזל. 4", )ק( . o~tp מ! !,;ו:ן47ג( )ו( ג ,sff )ע:ץזעש01 מ" יע ל( ס% 4!ל(
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סו ברוך ברמהר"מ
 תרותיך עתרוו:וח תרופות 63יוח'ך ויתוך גוזליםעעייגומך

ob13ט3'למ u35b ונועתק מכו נונתק ע7וחיך רכם 53פימית 
 "737 טס 6ל טס 6ס וכונס כטס 6סת ע5 סוכתיך 5וף;ופת
 על סייס סגות לך יועפו סי' מייס ו:לתיך חטוף ועלי3ך

 5ו:qhtc 6 לנ:מעעחך קר הלמוס וכגפם סיען כגפסךסגומיך
 קרוב 30'17 6ח מעלוס כעיני סייחי כי 6עת מלוחךלסעוע
 סקרן חנקי רק ויהק"ס סריום חגתי 37טל לספמי ולחוקלסכל
 כמקיל ):סוס עיקרי 7רמע7כיון

 כולס לכוי hnStnn רוומ"
 פקעי ס6י כולי נריר דל" רוום" חג6י ע3עלין קלוסולמריית
 סגתנח כצו לעלוס לי' גיחך וס* סלטגי~ו סקרן כל קיסריותמנקי
 עייעון 3ן עכס ר3י' לידיסער עסo)nh *3 - 6חסנס
 (ot)lb חכ6ל 3ל3' "ערת' זו ס"'לס גגונך מ6ת ;ם6לתיזצ"ל

 על קדרתו ):65מי וכיסר לך וסגרתי ירחגי מס 7371וחועיס
 ו6ף הס קילס רנני 37ריו כל כי לדניו מזיתי D~liDסורחי
oh6בטסם  רניגי פנרס על  לסלוק ל6 ק'7קיח;ק3 כול" גני וסכלתי 6;כי עי סמקר3';וכן 3עגע6 עק3י oilb~ . וכס 

 פרי וגס קון גס ג3ס כי *"כ עיקק6 כרין 77יגיי כיוןמתעסת
 לוום" רמטייי 3ע6י סקלן 3מק5ת טסי סקי67ומטיי'

 קרן 3עק5מ
 ול6 סעיפקמ כיין 3ה7י' סקי67 למידיי למכפיי' לן סוססימר
 ס6על עם כי מסורחו 6ח ס3י3י יקגל 3זס פסע 3קריימלימני
 עעיל" 3טל סיס6 ל6 3טל ד'דסו 7מנ6י ממסררינו

bib 6)ן 
 7י7כו דתג6י לכו 6עריגן לו:יגגי "חי כי לי' 7ק6ענטליגןסו6
 דעמ על סעלוס ג3ס סכור ונס 36ל העיסקת כפן ו7יגו3טל

 36ק נ3ס לידית 37חולת לע"ג סעקק לתורת ול6 ג3סר6סוגס
 סו"ריבית

 כמגגון מלוס נרקיס סכמ3ח וחס נ7יינין 'ו65ס ייגס
orמע"י קרן כמקלת טפי פסיר6 ועטי" נעור סיתר לו ס17עס 

 מתגתי ימני  6יך עד  וכו' סעלוס PSDS 63'7ן לווסלזרועי"
 "ותו (r'D )ק( וסו6 עיקר וסות 6סליותו סקי3ל.עליו קיןסל
 ויפיגו כעינ" ולית" עיקר סייגו הכיום סל וסתג6' ינטלחגתי
 3כס3י מרסינן ס6 יתקיים יפיס וכעס )ר( יפיס 06יורע

 3מר וגיזיל עג7 רוום* לסו 7ל'כ1י "7עת6 דתרוייסוסר6מון

 מוו 6י למכל nlDD'1 סו:לוס עי כל קס7י 61גן י6יגסירוני
 הטול ול6 63סריוחו 3מ:ס לו חלוא 6ו לך bell 3הי נ"קערו
 י 671 ו3ספס7 63נר פלנ6 ונישקף לו סלוס 16 כלוס נסכר6תס
 לעיסקל לי סוה ל" 67י לי גים6 ונססגור נ6גר h~SD 6מרסוס

 ססו6 גי ים שרך ועת עעותיו )ס( למנוות לי עם ונירי3רווס6
 על סעלוס ועוד 63כל63י קדמי זוזי "טו ס6חליוח כליקכל

 טו3" טסי גרור סריומ 671יכו:סכגוח
 כל ג671י 61"כ עפסי67

olbיורע סיס 06 וגר.פסר 63גר ספג* גרבון יותר לו י3לור 
 סיסי' לו סידרור ע"כ לספם7 ,רמוק לסכר 3קר31 ליקורסיס
 כך כלוס 3ריוח סו6 ישול ול6 סלוס על קרן סל 6מריומכל
 קפק גל' סי6 6מיתיח סנל6 ו3ו67י מסס ר3י' ס3רח לסר' לייס
 ובחתו תקם האל מסימון רל6 בל"ו עלוס לקי %7 סכחגתועס
  כס) וכן כחרת יפס עוזך קמיך רומי לענס ג'תק ל"וסוס
 פכו)לוס 1ט"ס  .( ג' סל' ולוס עלוס עסל' לפ"ר ז"ל ערסרני'
 לחסיון סגחגו עפני לוקין  קינן ליון ילו כל עובריןוסלוס
 נרוך גר' מאיר כנותך וכל  טחך וכל סלוסואמס

 :ולס"ס

 רדותי לעי ליון 6ס" מי' ועי 6גכ' מי תכןפי'
 סקרן ו:וקךות ח3ל מחיתי 6לןועסקי

 עופלנ יוסף ומ"ר ס17ר כנול כל גחלם עליו 6סל מייס מ"רתולי
 יסרפוגי מן 6גי עתייל6 סלן גן י5סק ושל"ר ונזקנסלמכעס
 לפעי (די ממתי כיסס על גענור ירקתי כי ולוני ס3טיסםנס3נ

 לסעפים יזכ)י ו15רי ססמ'ס ען יר6וגי כליסר "כמוגו3ע5וותכס
 סעעון על 5עקס6לו:גה "עיתו. על ארין ולהוריק פוריו סלפגר
 6נ:ר כי מוורונה סלם ועורס 3סר3ל לסמז'ק 6ותס ליעם"סר
 כעלה מסיה במטס מנ3ימ ממוריס סס5יס כידו לתת פיחהלפגי
 וסיועו היפוסל ל15רך ססקי7 3סס סימויק קורס לסג'ס סרובעועל
 לסליל כ7י ;תכוין כגייס לסם כי ):ס'3 וסו:עון עעכ3ס ועמסלו
  עמכירוחו נו מייכ מסיס 7יגריס פ' ערור עיסגגס 3עגס 3מי'כי

 יודע 6י;ו כי קומר לו עמכנס שמכילות ו3ע3ור גגועליו:71
 (hnnpnl cnlg1 לו עסכגס תעלס SD~. מס Dhl" סלהמסם
 פעלה ס6לס ר"מ וערג כנת כעגם p:rDh5' כביז' כלרל16
 ובסולו לידו גמגס )ת( מלכס  ונסורס ממג *מר' לסמזירסערגי
 ורולס  נירי סס  שמכון יוער כי מעכבם ולכך גסרנ  פוערסל

 DIDnD עריס  6ין יס לשו"ע וגס  :( פ"ס רף )3"נריס סויתיס רלי לו ממזרחים יו  נכנפו לופר סיכול נציגו  ניעןלסיום
 ם6ינו טיען כ6סר כנוס מעע,ן נ37רי סיין 3עיג' גל'לו

 ידי על כי ולמזי, לימקי יויע 6')ו ס6ס סהעל3וססלס'71ע
 6וו:ר ססו6 עס 36ל יורע ספנו עס לו ;טעון לחודיגו

 להסזירש לו הס6ילס ס"ס וערת מנעל מן 3י17 סין ןסכו:סנו
 לקמת לעלעו דין עסה כי לקער 7גליו יתעו נזם ססנ לקמרלו
 נכך וגססה הלוו"ס 3סעמ עסכגו כי"פי' ססו6 3כ"וג סלו6ע

 והפק'17 מיל :( מ"6 )דף ס6וענין ס' כ7תגי6 סכרסוודר
 SD'1 ס:עפס סלוס נפית :aJA ו"ס עוער עלוס סל פרסומו56לו
 וס"ס 6מי 3יר סעסכון ססק'7 כקלו סעלוס הפקיי מגססוער
 עוע7יס ומיענינו כרמיתו ם6כס כתורת לו סס6'לס )"(6ס
 ססזירס 6פי' ס6סס כרמום עדיין טזלו 1ל6 33'ת1 הסכקלו
 06 סעעון כיר הס סנעמכון לס סגת סל6 נןתס כעללס

 ועם 7עסכנו 3סה'6 7ק""ג וס6 סגיו "5ל עעלעליןגעשו ל* כטל סל הוob 6 נס לעסכגס לו oStbDn )3(עסמילס
  שסעת סל6 7וק6 נגיו נ3י ויעי 1DWID :( קי"7 47)ג"ע
 6כל 7קי6 סע3וט סצנות כעין סתם לו כפסמזיר סייגוסלו*ס
 נכי העל סועעו מקלס ונמולת ס6ילס כלמון לו סם"ילס06
 ול6 סל11*מן מסעת עסכלס "פי' מקלס יעי כלות קמרי3מו

 06 שנס %סס נעל כסהחוירס אפי' ,זכותו סעעוןכסו'כפיד
 זכומ לססקיע כעיני' כל ל6י עוכרם 16 כאמר נענ :ותגסמיה

 סן סעעון ודרמות י6סיח'ק' )נ( עסגון ):הסדע7יףכעעון
 ע'סכ)ס ס3על מ6ס )ס( רסוק מקנת )ר( סכעכר "ל6טוערין
 )6ו:ן לממו נכסות זכות לי 6ין סיין סמן אע"פ סעעוןכזכרי

 076( גלונן ססיס )ניון )ו( לו:םנ)ס לו ססס6למס לימלהו*
obכי ללעיסתו 3על( )לו )ן( לסכ6ילולגסכיר עסקן קינן rh 
 לוער רציי סיס "ל6 לו כסס"לתיס לזמר ג6):ן סיס ל6716י
 ולססכיר לסם6יל מעסוין 37ריס גדין ללעסה לו טסס6למי)ס(
 טנ6עגיס לגו מידוע לע"פ כיסד סדליס סעסויין 076 3גיוכן
 3סל עו:סעסת "סם כל ויי מזה ,ס גזהרין 61'ן זס על)ט(

סוגייי ת 1 ה נה
 כס6ילמס 5"ל )3( ' הם6ילס 5"ל )6( - גתנס 5"ל )ח( - מעות 5"ל )ם( . ליום 5"ל )ר( - סטין מלמ(
 מסם6לחס SU5 )ס( ' לסיועי 5"ל קולי )ן( . D~D סו6 כגר' )ו( - וקט 5"5 )ס( . ים 5"ל )7( . t~tnlpbn 5"ל)נ(

 : זס 5"ל)ע(
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 ברוך ברמהרעם
 מוקמס 6מ מפסידו hS זס 6ת וס מום7ין סבין עסעמטכירו
 סרגילין olb 3גי וכן צידי מן לקומין לוער זס מזקס להןוים

 oTb סיס יפקיח 1לcr 6 על זס מזקס למס ים זס Stb זסלהסקיי
 פק17ן ס3חורת ע7יס סבין זען כל שקעינו הסגירו 3עססזקחו
 גנויה לי' קים 6פי' מזקס ים ליזהר ס6פמל 3ד3ייס לידו163
 השניגס ob 6סס וכן ")פסי' ר6טנעיד רסיסו ליזהר מוסס סיססל6
 לומר 3סן plD~, לו ים )י( בע"פ לה5גיע סססס ול6 3על60ח

 לו ולססכיר לסס6יל הסויין שינן 06 לעפכגס לוססס6לחיס
 סנגנס לותר )במגת 6יג0 3ו ללנוס לו עסויין ה,פי' גוללעיס

 גגוכיס 3סע:ק לס6תינן )כ( עמוקיגן ל6 3גג3י 6יגסי67סווקי
 3ם3ועוס 3סתעח'1 כדהוכס ס6ולין שהרס נעי 67י נציגוח,ס.'
 עסגחיגו ונכה 3על מל שואגתו להפק.ע 163 ס6ס )נ( :( ת"י)ך'
 געווי7גס כי 6סהו 3גכקי מזקה לביס 67ין -( ת"נ 7')3"נ
 ללגימתו לו ולססכיר להם"יל עמויין כסלען 46 נתטלטלין46
 ול0"כיל הכמריס ולססכיר לו נסגימ לגינ:  עענטלין( )36ל)ע(

 16תר ob 3כ6ן מגעל סו6 נקמן ונ"ע קרקעותיס כעוטירוחי0
 ל6כיל לו סינסרחס טועות 6יג0 מסרי ל)נסכגס לוססס56חס
 3על עמס ל6כול עסויין ליון 6מ0 סל ססר3ליס ועויפירות
 לסקר סירותיהן רוונין וקינן מזוגו סתסכירין ידי עלסירות
 הנעל סקס יכיוןמירות

 עועי
 סיס לעסכגס *סתו לו ססם%חס

 56לו סיחעסכגי )ג( סעעון 07ייגו עעגו לפיקח סועגיןגלתן
 טיטגין -( כ"נ 7' )3"3 7ק'."ל סתיסכגסנ1 עמס ר6וכקלו
 חכרן תותל לתיגו )ס( :( ק'"ד 7' )3"ק גנני וחנןללוקם
 יס אפי' לו סעימכגס לוער גילוון מסרי העגו זס ולקמולבסר
 וניחת לאסר לעו 163 סרסרי לו סספקי7ס סקרון מנחורתעריס
 ob ג"ם ג6:נןו )יי( לך ססורתיס "ער נעי 67י גוניגוסגעל
 ו6פי' רקס 3ל6 לה7;'ונ לווור סיכול 56לו סהפקדחס עריס6'ן
 ולהסכיר למסביל עסויין סבין כיון ני7י מן לקומין לוער יכולנרשה
 יכולם סבין לטי גשי הים געסכון לוונט לו מגוס ובע"פלו

 עינו לוער 1.ס )פ( לסכסיסו ממוכל טעגס עלוונלעכמיסחו
 עינו -( ל"ו 7' )3"3 חוםל6 ר6כלי עחי גסניכד6סכסג6

 7עיסן6ע"ע כדי עד לעעון יכול כידי מן לקוסין מעין כעי67י
 ונסכלת כייי הן לקומין תוער כמהו* סעסקל כנעניםסיוועין
 ס3עליס סיויעין כגון למיער ד6יכ6 מע"ג יויננין 6יןחוסלי
 מסעע ל" נזו כעו נטענסוו כיתו סעכסיסין כך כל נכלוסל6

 וסוי תכלו כעס יודעין רכס6ין עסעע 6ל6 קיימי נוג,37סהי6
 סקס :( ל"ג 7' )מס b~b דרי 3גקכ, נעי וכן סכי 7יג6געי
 סיס 6ס ע"ע מטפי 7י7י לוער נקען 6;גו ססטסח לו )5(ברור
 צגיך סל סדם ג6וער יסוסע ל' פו7ס :( ע"1 רן)כתיכוס נעי ותגן עכסיסו סער *ין מטסי ו7י7י עכסיסו כעד)ר( סעפי ל* סונר 3עי 67י עינו )ק( מסטתי דילי לוערגמען
 מסתיר מפס סו* ס6קר טססס גויתן עעגו ולקחתיסיתם

 מוחטו כססכן Dh" .( ומודם ר"ס סס )חומ' נ"יומעעירס
 3מיס6 כימסעע 6גיך טל סימם ל* *ער 3עי 67י נעינוגבתן
 )ם( עעגו לקמתי ולעל 36יו סל כסימם עדים ים ohזקתגי
 6יכ6 6י ו6פ"ס מוגע סנן עדיס סיס כיון 7עססת6גלתן
 עינו תקנין לקממי לועל סג*ען וסלי ל6 ל* 6י 6יןעדיס

 סיס ס6ס לע"פ עעולס 6ל(ך סל סימם ל, *על 3עיד6י
 עגיגיס 7נככ ונגמיסו הני 6ין ועכסיו עכמיסו ס3ן מיה כן*ותר
 קתני עדל6 לDPS Db 6 05 יורע ס3ן 6ין ,גל )ח(עיירי
 obl ג56ן סיגו ל"ו 06 לקומם oh 'ורע סכן 6ין 6פי;)6(
 סל היחס כל6 כעו פגים סע(מ יס עונגו לקסהי' לזהר63נו
 לעיער b1'b ס") )" 6ית קל6 סלקמס "יחOb1 6 )3(36יך
 ס:יס סעוח h1'b לי עיסגן נעלס טעין דק6 מתעיןנעעגת
 סיתס גו דעיסכן 6יח6 067 סגתכחי מלסעור טעגוחכ7ס5ר
  לרסיס סים ו6ע"ט תסקר סו6 06 ג;נדס פגיו ונעיו 6"כי1דעח
  זיין כיוליער

 בפרדסיי
 י' )נ"נ ,q'r 53געס q'rt וכי  ~כין

 סונעון זכות למפקיע גר6ס)נ"3.()ג(",ין
~lrDln1 

 הגעל מעוסה עם היסס סיו7עת לגילים סו6 יותל37747: ספלי נסגלות
 סנרך י6יס סוס 31ל* ר6גוס נתיני ה3ן מיודע עזו?עעלנוסיס

 לסכמיסו סטן נעל סיכול טוניק 3ין דייגו 3עג.ן למלק ג'ניןזו
 סע5ריך )7( לסה"ת לסכס'סו 'כיל הדין נעל ס6ין טעגס31ין

 ולועל סכל לכפיר  פגיו ננעיר olh 67ין S~D1 3ג6גקוסו67ס
 7גנ5גק DDG' הקירח 3(6ח למרק סרך לםרי3"6 7ור6ילכר"ם
 הכל לכמור יכול מסיס תינו וליכד ס3יעס 6יכ6סכל

 לפר"ח 36ל סערה הוי לסי"ע S)b סי6 סע,: ל"ו7ג6גסי
 ן6ער מרכוס נר 7ר3ס .( ל"ב or) '7 ווו0ס.6 ר6-י תמם6ין

 bD1b7 קל6 על" נפיק 7סD~nb 6 וווי ל6 כירי סי*לקוחה
 לקופין געיונר נציגן ל6 7ס6 ר6י' להכ'6 6ין סי6ריסעי
 ~bS 70ין געל לי' 7עכסיס O1tD ל6ו fsp ונסוס 3'7ימן

 כעי 67' לסננעוזעיגו ים לסריכ"6 הקיל ע"י כ"ע לי'מסוסרווכמסי
 7ס6 גבננו עוגי 6י ר(ע(ס ג6נקו לטענ' מומנ 6יג1 מהרי נ6גטו6ער
 לקומין סונר 67י עינו ו"סי' ה6לווגס לדניי סעעין סוס מגסמותל
 גס לסתטון לו ים לסד"כ 6ווור לך המורחיו יו נידיסן

 כאיש תיקמי 7ל6 סעזומ ק5ח 3ס ים עעגחו מגסלפריג"6
 לנעלי פמי?י רוס וכסס כדפריי סיסס יביך סל וררסדס
  דמייך  וזלוג עכסי ריפי' ליטכנס  סכסיטין לו כוסנססיסס לי רוס נסם רעמוס סכי  למיער  סייך לי ס  ת"ס ד'לג"ש
 גסם  לשרינן לש  ונבירוטין נתיסס כמנס שיכיס קלס3סו
 לריכוז  ונירוסין היסס ס3ל1  ו3עלניסס  יסכיסיט.ס כ"סרוס
  לסעעון לו יס כן על כסן לססחווס סעס כל ניזם מיסולסס
 סעיסכנס יסגע רק לו סיסרע )ה( עד והעורם הכרכללעכב
 וסוד ס*לס בתורת רק לו ססזירס ל6 וסוג 3כך הגעללו

 : תסלות.ן 1ל6 עעומ ל6 ס3על לו פרעול6
 העסינ על ססו6 3עיגי גלי מסלים סכי ל תכףמי'

 ערס ל65ח לניך סיס ל* כי נעירווגמדון
 הגדול ג"7 סו6 דינו כנית סס 6סר סייס עונית סלחיגו

 ס37ר;ס כל "ל לנו סוס  לכלתי יוסף ורוס"ר 5ת 6ניומסייס
 סתו סמיכן 1)וי וקרונו תלייתו 6מ יטגיס ול6 ידברו*סר
 מלוס צ: סר3והיס 37רי לסתוע ססלעיד 3ל3 ימן עעוכתוך

o)J~lbזלק"ס סווו6ל כ"ר יצמק : 
 יסר6לססלך ותכל עיגן .ל13 6ייע מעשה תכשמי'

 יוסף ולן ווקלוגיי6 6סריהודי
 למוס 631 6מד לייסור מסלך)י(

 לקלוגייי
 ולכניו לקסתו
גכסיס

 ת ו ה גה
 שמיסוס( ג::נ :וא ע"ע פס לסיום וטוס הו* ט"מ S1b' )ע( י ואס 5"ל)ל( . לס6תיגס 5"ל)כ( כן 5"ל)י(

 - היגו 5"ל )ם(
 067 5"ל )3( . סג 06 36ל 5"ל ),( ' Db" 5"ל ות( )

 סעו דל קולי 03 . ממפרע 5"ל )0( - עיכוב 097 ע"* ק"ג ב"ק מיק' ע" )7( . "י1 נ"ל)ג(
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מז ברוך ברמהר"מ
 ול6 עת ול6 מי ל6 יהודית ,bS יסויי 1ל6 גוי hSרפסו ל" יסוג InlbD סי5* ועעת 6חריות לטן סיס נכסים)ז(
 ומזלם הריגוק ער סיסיך ע6וחו 6סת ספמס עעוסם"ו וסוגי וניל ס5י ימוכ עלותו רסוק הית וסריגוג! 3עיסגומל

 נערות )ודע 1ל6 נניחו ס3 ל, והו6 7כל סגידה 1ל6סספמס
 ונקיסיס מסיו גויס עב עעי7יס והיו וכעגו געסס עםגו:ולס
 וים קוף 5הס סטין נפיס וסטליכוהו סכלגוסו תוססלסי

 ונתנו לעיס הסליכוהו סמי תועו לפי ~,D'pD גוי פלעע'ך.ס
 סעי7ו ):עננ65 וגס מהלס כרנריס וסעי7ו 3קלוגיי6מרס

 לקהיר סטין נעיגי ונר' חי כפיס סהוסלך נו'ססהק'מו
 לפס סמן וביס ונטעם 6מר לליס לינס6 סז6תס6סח
 סיין ניס קכ6-( 7' )ינו:ומ מכעיס ס6):רו עס סגריסיף
 ובסיס מי מנפל עדות 67יכ* שיכם 6סולס 1nch קו%4ס

 onDSn S~b ג3י ג7,על )ח( נדנתי 61ערס "ערותדסמכ6
 ל6 תוניס סי מנפל חזהו לפי עקיס ססגוי עמוס ו6י:סיס ~hc" מפח לותר ג6נ:גח תוניס גוסל סר6וסו עדות 7ליכ6סיכ'

 כסרי להקל 6ל6 עלים לתמחיר תועו לסי :6ע, מנוילפכחן
 ע7וח 67'כ6 ו6ע"ג סהרטסו סעיד גוי מגס ועור עיגונךעסיס
 יומגן כר' מלכה ר"י ססקק ע5*חי מס הוסלך DD' געיגוי
 קי"ס. י' )ינטות הי, הכמסה ל6ו "מס 3ע7ות עת ערות7כל

 ו6ע"ג כקסיו  וסוכר יומנן ר' על ומקמו ועל 3ר6"ס(ועיי"ס
 תיו3ח6 כתגי חיכי כל 7קיי"5 כותי' ע3ייגן h'cp3יעלתם
 קס'6 דקארר סיכי 6נל פלחי 7כסו5 )ניערי' 3טלס7סלוגי
 ל37רי נזול סעד כן לאחר ע65חי וגס לגערי ג:עס ל6לפלפי
 לכס I'bD מיס 6ער')ן ו6י )ט( לניס פ:פל עדותדנעיגן
 לסוגו וזס נאון יס71ס ר3 סל סמ"ג ען אסורס קסתו410
 שייתי עיעת וד6' עד'ס כסני סיף להם ס6ין 3):'ס (SD)י(
 לרגן ממעירו 6מס לנני לנכקיו כחתי י1רסין עעוןולגני
 סלו סיעגין וסקר ושוטעו ס7חמו סייגי 67עיד( )6י)כ(
 מך אפי' 16 סה7י חרי כי 67חו וסיכת כמ3ועוד

 : )ה( ונוף לסס ספין כמיס 7טנכ פלו' לסקי שיתי ו6י)ל( מסד"

 סגל "ת לס7י'ק סערי ליעיסי"סמורי תלסי'
 וסביל 3ס5ל ונמכי; ינית פ3סכערב

 לניל ריס S~r סיומה ל3י' 3כזס סיער צרוך ת"ל 36יו3סס
nIDDSמ65תי : פקין כן . 

 ה' לימו יי ים יסובב ס3ת מיק 076 אם תקאסי'
 כי לו יתכפר 31(0 סדקה סליםניגר

 קנה nbeD1 06 מט"מ מיינ סיס קיש סדוקים כניחגזען
 לג' עולס זס -( ה"מ י' (D'DJt מונתי ידי י65 7)ק6נח

 : !' )1' שכריחות כ67יה6 כסלע עדותו עיקר Osnh'מליס
 ונס סליס 7יגרין לס' עולס וכוץ .( עכלל 7"ס גחיס'וע"מ
 : עסר"ס D'D" רני' גסס ע65תי - ו3' וס' 3' סימעגסעו3

 )4ט5 סעו5י6 נרנת כמצת6יס כשבוצע תלנסי'
 u~hl יריו כמגי סלסוניססעי

 3לכמ סקלך קיים )ס( וסוחכס 6מת מתיכה )ג( כ"*שוחן
 עס6 וס3'6 6כילמו כמיעול נפולס מתיכה  וסותךסנ:ו5'מ
 יד6 3תרחי סיחף )קט יוקף רכ )ע( כתרי כל פ'7חער
 סירות" "כוליונקע

 ס6ס כעותק גלמם כך כ5 מוחך התיגו
ptr~11 עולס סנרול יס5 ס65 נקעןDD והניק Otb1 'סעור עפ 

 נומן מעעון ור' מעל זרז עמ5וקס :( קכ"ו )ד'וסרוט3
 לי כפלוס שוob 6 עמו ע"ס סג17ל וקין נקטן rn~bססו6
 *ינו 6ועל סעעון ל' כסלית ססו6 )ס( כסוסו 1D1bעקר

 וסלמס נעועק כך ,% בלן~2ס:ף
obnכפרוס סוי ענו עולת סג7ול יס6 סל* נקטן "וחז 

 : 3ס3ח עליו לכ15ע יכוליניסו
 מלגיס לעהו7נרסות יכול76ס )ח(אין תלנסי'

 עפתם ולשכגיוע סחוו5נעו5
 )6( ס6טי' לפי ע775'ן 6ו עלמעלס 16 סולח עתממשכגיס
 סיס.ן לרמות 6ו סר3יס נ:רסוח זלסכגיס לסו6.5 בסולערסוחו

 "ו סרנים לרסות 16 סיסיי לרסות עכרעלית וכן לסיפך16
 :לסיפך

 להמירם 6ין יסד סקמוליס י"כיסייס הלוק תלדם"
 עחייין hD'1 קמר סכל לסינסכם

 לגילוח וזהו .( קי"נ 47 )מכח בקיר 6נל פטור שיועוקותו
 עלקתי . ס3ועייס *ו תגוע קסוריס אוחס עגימיססלסעעיס

 ן סימי' רכי' עורינוגסס
 עלממות לעמות רגיל ויגו ס"מ" י3" מורי 21להכמי'

 : מנם נע651י ססעסיח 3'ןיין
 סקודה ברון סלמני 3עעע7 מינע מותר תלוסי'

 סל ט61 )ג( עליו D'7DIDמסגלות
 7עוק5ס חסויים ססי6 בע"פ ינעננו סל* רק ען כל 3616ן
 : D'D" לסגו ונורי3סס - נעטלטלו Db כי 13 ליגע בסור "ינ1 ע5עו עוק5ס67סי'
 הסלעת ידי ל65ת המרסס מק1ל6 מי תלזמיי

 מס נעל לקרות יכול ס5י3ור עספרסיות
holחס 6י סנכמנ ר3ריס :( ק' )יף סנייק'ן 3פ' 67על* 
 עגלכין 67ין תדע בסריס לסו5י6  ה"ע סס געל נ6וערןרסקי
 נסס עלקתי . גמון ל16ו:רן עכללדיכול נימית תולם )נ(כרכת

 8 לני'עירי'
 עסותן נסלד 4"יי )י( מתיימטויי אבי רצלוהסי'

 ופסעים יסעגיס מען תערו3וח3ל6
 ס4יגין וקעיות כוסות לשרוק 6ל6 בסיו 16ס6פיומכעיס

 : יתירס"וכס
 יידויי יכול סכו"ם סבין מקום )ס( תלתסי'

יסלוק
 ת ו ה גה

 ו6ז 5"ל)ט( . סג' ו"סוק6ערי ג' קט"ו 47 יגעות מוק' ע" )ח( - עס סס סס:יס Sff5)ז(
 67עלי עד 5"ל )כ( . ומלי5ס ינוס סל' 3ס"ג)י(

 נ3ס"ג כזעפיק 5"ל )ע( . וקער 5"ל )ל( - 3נס"ג וכיס .
 לס וסריגן גמען מ"מ 6ער 06 6כל סליק bS1 7וק6 ומסמע פי' - ל"יתת" סריגן ל, סליק ול6 טונף לי סס6י 7,ערבע"ג
 ס"סייניס נזם עעזו וכשר נ' ע"ז עירו3ין עי' )ר( . ורי 5"ל )ק( - שעוסו 5"ל )ל( . סריגו 5"ל )ס( . כו' "כולי53ע ויל* לי וכוי י7י שמרמי כוי נקט כסב, ר' וככ"ל סוp~D 6 כי ועי"ס )ע( : ל"ע גרכוח חוקי עי' )ס( . D~U7 גרז)ג(
 נ"י 3ס3מ אסון געעוד 3ערדכי ר6ס - יפן 3כחנ סנליון 753 כתוש לפגי 6מר שככ"י ),ח( . מותך 5"ל )ם( - סתלעי7שכללי
DnD6( - כלמון געול( סתו נכ"י" p~D1 . )3( ססו6 כי1 5"ל - )לס7ליק 5"ל )7( . מחולה 5"ל )נ . 

 : ר*מיסס גז ס" ללוקותט(
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 ברור ברמהש"מ
 מנקרקע חוסעות :( ל"6 47 )גיבס ד6עריגן ולע"ג 3עיעוסרוק
 סל6 לקיום כמעמקו סג"ע סומך SJh hS ועפקיע נו(עתיר

 מ.3ור וגס . 3ס3מ להקילו עסיימו ד4 36ל 3סגחלמפירו
 ניגס מנוסס סקוגער' פי :( ע"מ דף )ס3ת מינור תיגווזח

 סו6יל סינור מ;ו3 6יכו גרי ט7נוקס ו6ע"פ ע5עהעע3יות
 למחור 7עוחר )ו( מינור כולו סוגד 6נל עיעדת1ליגטל
 ע67ער וע71 עוע7ומ ליגאל ס3ת עערנ הכמסותנו תגורקתירת

 ק6 לפסם יכו' כמכס מפיוס לעינרז עכו קוו";.( נקף מניותפ'
 %b געי עיכוון hs חגור לנכי 6"כ ויקירעכוון

 ומיי לכוליי
 עחינר ה61 סכיי כלי זה 67ין כ6ן 6יו געי גכליס יקתילה)ס(

 דף )ס3ח סטורין העקלקלין וכל סו6 לעקלקל ועורלקרקע
 גפך סכל 157לך וונותר סטור סכ* ועיכו -(ק"ו

 )ט( סו"
 : :( קכ"ו רף )מס סירקין( 03'ף)כדעסעע

 סקייי; תאפסי יפח"%י6 סיי65יו סומים תמסי'
 61ורס6 '( ג"ג דף )ס3ס יקר.ן מ7תיס לרועה כפלס סוי כסול13

 3עוסיר6נסכי

 ומר-

 חסיו 6ל מחס ותו כעס6וי מסיג ול6
 וסכל רעים כסעקקיו bih יbS 65 ימד כססגיסס ועיסונחרו'יסו ד6ורח* 6לע* לבלוס עיין ורסן געמג סכין 6ין כפררכקום
 נרקם ולסועס לעלטלס וונותר עליסס כלי ותורם אעגיןלפי

 : כסכת לק"ת נו 6סילס נכעס וכל כסכתהסוק
 6ו יי; 13 מסיס כוס ניע אםור )י( תמאמיי

 7נר נסוס 6ו 3עססעיס
 ידיו לצנני דעי bS1 ליכון 16 קמיטס לידי י6תו עמוס3ס3מ
 לריך ידיו 61פי' עלוכלכות הס סיייו לסי גמלוקו 16כהסס
  גיתי ד5ש נמלוקו 6ו נערס סיגננס קודג( נוו זו סיטילגגנום

 : D'D" ע6'ר רכ" . ולינון סס'טסלידי
 סקינל0 6מת 63סס י'7י 63 מעשה תשבסי'

 31' וס' 3' כל לסחעיותעלים
  להתחיל לה ים עסי עעגי מקלס מפסס ולפסל הסכה י6סעד

 )כ( ניסטר 6ב3 וניד  16 סייר ר"ח  סוותיועד יםולהתעגוס
 עמענ'ן 6ין פקחים מ( נעק' ד6ער6ועל
 7מעגיח פ"ק 61וער ספסס נערכ סנכורוח 6ל6 כיסל יעיכל
 כמגס כל וסגי ומעימי סגי תענית עליו סק'3ל ימיר .( י"3)י4
 קיים גדרו 06 חעגיס נעגילת סכתוכיס יע.ס בוופבעו

 הפגי )ע( גזירחיגו ו6ס נכרו עפני גן'רתיגו גדמהלגזירתיגו
 5מר גדרו סמכ געי והכל נ,ירמ,גו עסגי גדלו ידמהגדרו
 עגילח ד3טלס )ג( ולע"ג לג7רס ג,ירתיג1 קמעה הריסטקמ
 סעקועות נכל עגכג סכן נטל ל6 וס 737 :( 7י"ט )כ"סמענית
 : סטחקחי '  גיחן יעי כל )ס(  תטיוניס 6ועליסס6ין
 הירדוס דדיו  יסייית יספי חקיי  הבאינכם  תמגסי'

 6'ן מורם י"t'Dhn 3 לי' וע5ערג6 לי'נעיב, ג'ן5מרה עלי p'hn 6מרכנין
 עמסיי

 קוהה
 obl ויגייס מלוס לפסוח )נסח7לין 6ל6 :( ס"נ 7ף)כמונות
 ר' עלס עכריוין ואין לאלתר נט לס גותנין סועעמ6יגס

 1i'Phl וסעתכות התומסח ע5עו סמיי3 עה עכל עטורסנסומ
obוננס 6בל עיגם ווטקינן מסקס o'nhwl )סיכג'קס )ע 
 נס גיתן סייג הקיימים ענוג )גתי נין ככול לאן גכעי ניןלו

"Db166לפק רנ כח3 וכן עק'15 עסת מ"ר 6ל עננל 'מינםר"מ עלי רכ* 3ן סעו6ל רנ" מלס כך עיגי' ננפקיגן תסקס ל 
 נמלכות כתג סכך הטראגי יפעים ר3י' 00'3 וכן גסןנסס

 מכס נעלס 6ת לכס סטן והע"פ 60י רנ כת3 וכןגדולות
 עיר געלם 6מ סכופין תיקנו סר6כוגיס הלתוניס ע"חסלכם
 61ת תקנס סכמם 3יוניסס סי' סני עלוס עג' ויותר גטלימן
 תייעון 3ל' עסס רכיי כחל וכן כמב ל6 סכמונ0 ;ען )ס(6עגס
 ספסי7ס כמוכה כל 6גל סכופין .( ס' "יסותס:' מסל')סי"7
 סכי ר3ל6ו ומניייו סס.ן כטוכס b.DJ'D לש ס6גסיסונכל

 לי~היי3ס מפיקס ליגה ס6ס יגס סווורח דג"ם תענין ולפיכייס'גן
 ור"י ל"מ ערס כחנו סל* גדול וסיעי - להלון סינס 6תסכופין

 :  מעתקתי . זכר סוס ה5וסמ'סוכל
 עכי"ס סלוס ~Db ))( ללעוזיס מיכן תמדמי'

 לימר6ל שסור נריניח ליסר56מעות
 קיגל 5ס 6נל גסך עליו חסילון 6גל )ק( יסי*ל וקענ'ר6;יל ערג* נחר עכו"ם מהרי סלוס יפר6ל געקוס עלכ לסיות6סר
 'D~DbSh9D כדיגי חמילס סלוס יסר*ל לס3וע טכו"סעליו
 7ססת6 על3 לסיכת ליסר6ל עותר עכו"ם כדיגי כשיכיסמלוקס
 ליסרם שתול לעכו"ם ססלוס געי ויכר6ל נכלוס עוכלשינו

 כרייס על סעכו"ס  מניל סלוס פנירו יסרבל ככנר ערבלגופות
 רקיסיב סוטרסיסו

 ערבל נסר דעכו"ס סטכו"ס יני ליניתי
 oht 7י7ך b39Dh תוווך מעלוס ליסר6ל סלוס O~l)D ו6"לקיל
 ,חילה סלוס 6ת ולת13ע נזו יסר6ל נחגי לדון סעכו"סקינל
 מלוה יסרבל :( ע"6 41 )נ"ע ת"ר . ערכ ליגנסות ליסר6לונותר
 יסרבל וע65ו לו לכמוירס וסיקס נריניח כעות 0ענו"סצון
 לעכו"ם cnhD nSDn כדרך לך nSnb 61ני לי תגס ל ו6'6מר
 זס "ס עכו כמגעל ו6וק'עג6  יוסר עכו"ס S5b  סעעיוו  oht"קור
 ועסייס סעוסר ,ס 6מר ליסר*ל סלוס 61ס"כ עעיתיועעגו

 לו לסס~יוס וסיקס 3רי3יס וניסיאל סלוס עכו"ס וכןנ3ריימ6
 עעלס cnbD כדרך לך D~Dh 1*ני לי לויסר6ל6חרתגסאעו
 יסרבל סל )ס( כל6 ושע"פ אסור סעעי7ו56לו ו6ג( )ר(לו
 כיון ליסר6ל נידו וגתוס סעכו"ס ען ונעותיו כעעותנעג

 )ח( 3י נוסס סבתה מלך כעעוס כרי לו וקער 56לוסהטו:י7וסו
 רי3יח עעגו( )לימן )ח( ליסר6ל שסור (ס ניסר6ל גומגםכרי

hln1DSסלים )עסה יסרבל ס"ין לגנכו"ס ס6'ןסליס1ת ושע"ס 
 למוערץ שסרו עחרועס יגעריון ליסר*ל עכו"ס ול6לטכו"ס
 וגן  מלי רסק  ליתגייסו "סי ורב 7רניג6 -( )סס גיסניוכג'
 7סוי כסוכל* שסול יסר6נ 56ג ד5סכעמי7ו סיכי וכ'מכ"ח
 טכו"ס לענדו לצער ליסר6ל אכויר ה"נ יסרבל סל מגוסועכו"ס
 דמוי 3ריניח עיסר6ל 3רי3יח )3( עעוח עליו ולוס מסכוןק6

 לקבל ליסר6נ אקיר ,סכח6גע' ככ6 כי לסומרה סלוסועכ,"ס
 מגירו סעע'17 אפי' מכירו ליסר6ל וליחן סטכו"ס %ןוועומ

)יצע44ן
 יז ו ה נה

 כ6ן מייד 6יו נכלים סחירה 6'ן וגסוס 36ל 5"ל קולי )מ( - ללמוד יס )עי מזם 5"ל )ו( ' מוחך ול6 עפקיע ל6 36ל sff5)ו(
 - 6התיר6 לגניי ק6י ו0ו6 כו' 7מקלקל ועור . הכליס דככ פירקין בקוף כ7נוטעע לקרקע עסונר 610 מסרי כלי וס 67יןלמתיל
 ס"ק)ט(

 ג' הל' כ"6 פ' סופרים )"ל )ל( - וטיק 6עי ככ"י )נ( . נחעוס מק."6 ק" 6ייכומ )י( . לעיל סמך זהם הו"
 ; קלות: )ע( . סו6 וט"מ על ככ"י )ס( - וס"ק 7גטלס גג"י )נ( . כוי ידמם ל;7ר1 ק1זעת 5"ל נע( ,ועורס
 עומר 5"ל נל( ' יט"ס 3ל ככ"י 3ק( - כו' יעכו"ס hSb 36 ע 47 3"ע יק6על 6ס6 יקבי ):( - ען ב"ל)ס(

 : 7ס"עסו6 גר' מ( . סיענו ליעול 5"ל )6( - הרגי )ה(5"ל ' כו' יסלסל לקם 5"ל)ס(
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מח ברוד ברמהקם
 כלמונס י"ס פסס וב, לעכו"ם וכייס פי' ליס דס6 עכו"ם*5ל

 ר3י' 6ת זקיגי רגי' ס6ל וס ודגרסעעחק
 כלוי דון -

 תורה הסרה 7ל6 נימוס עכו"ס S~h העתייו tDb es' )נ(וצמיר
 ( : ס"ט דף )סם ללוס )ר( עלוס ס63ס6ל6"רינית
 : 373ל סיתר לנסוג  6ין  וס"ו 373ל מגעגסויני'

 3מס שי' עורי' פיסק' מצאתי )ס( תמהסי'
 תגיל 1SQ~לי3"6

 נריניח עטיח' ומלוס 65 )ו( סיער יסי6ל *( פ"ע 3"ע)חוקפמ6
 לו סילוס עכו"ס לסגומ ליסרה ימסור עמוס וממסעלקור
 )1( ימר6ל 06 36ל 6חר טעם יסכל 3רי3ית מיסר6לעטות
 עופר 06 לן מספקכן עיסר6ל לוס וסעכו"ס סעכו"ס ען ולוה65
obולוס 65 לימל6ל סע5)"ס 5)ור ס6ס פקק נרסוס ורנ" ל6ו 
 3תיססת6 כ7חני6 כן לעטות סמוחר מגירך וויסר6ל מעותלי
 3רי3ית עעות )ס( לי וסל,ס 65 ליסר6ל ס6ונר עכו"ס .(נכס

 כ6ן וקין מלוס יסרה סל סלומו דמוי עימר רכי )ט(5יסר6ל
 מניף וע"עריניס

  3סיססתי
 וע"ע לי( שסגי  בו לעמית ריכיר

 עיסר6ל יפר6ל לוס 05 סחנו מס ולסי 7373 היתר סעס:סגו
 יסרבל ועס ניוקר נריניח סעכו"ס עם וק5כ עכו"ג( לגורךמנינו
 וגוחן סעירתן העכו"ם יסים )כ( נען ולקמר כפסותהעלוס

 סעיר3ון לססזיר ניס סלוס ליסר,ל סחרחר סכל גל'ליסל6לניוקל
 ימן סל6 נרן 6לס והעכו"ם כיוקר מ3יר1 עס ק5כ ob 536כע"כ

 סוסתו ופס סלוס הטכו"ס 7עמ על מסרי כלוס עכיקוסיסר6ל
 : ויפטר ס3ועס יסיע יותר כעכו"ם עןסק'3ל

 עעות לעכו"ס מיידיסר6ל ואם)ל( תמוסי'
 לו ועמר לפרוע קותוודסק

 ולמסיף ~1Db עימר6ל ולוס העכו"ם והלך סיי5ה מס לצוותערנוגו
 ופחס S~b 65 סעכו"ס וחן  ער3וגו לסדות לסרוע יסר6לכסגף
 מסלי זס עיסל56 לינים לק53 מסיי סנירך עיסר6לערנותך
 ויעי לעכו"ס לסרוע לו סיס ע"כ מהרי יכרילוזלווסלצורך
 דלדול לעיל יצהר 3ריגית עמ3ירו למלוות העכו"ס 6חלסולם
 לעכו"ס ערנוגו S'b~o יסרבל 6גל לסור 6717' ס;6 ל6ה"נ

 סעכו'ס ס7ס ל6 ובמ"כ עיעו ליורך חרסית יסרבל נירימיסכגו
 ליסר6ל פותר ופיצו 3ע5מי סיסר6ל וסלך D:h סיף נפיערנוגו
 מעומ חייג כסיסר6ל 36ל לו כעוכרו אוי עימר6ל ליניתלקיל

 לוה יסלא לצורך ויקי החס עסכון עליסס לו וגחןלעכו"ס
)"Dhג6 סיסר6ל סעיד כיון 67ג:1ר )ר' לעכו"ס סלימוח 67ין 

 :סריסית
 לעכו"ס עינדו יסל6למסביל ואם )ע( תמץם"

 רולס שיגו *כשוהעכו"ם
 שינו 1לוער סמטכון 5עכ3 יכול העלוס יסר56 6יןלפזומו
 ונחן טוה סגטל גזלן 6ל6 יס6 7ל6 לעכו"ס 6ל6 לך ירועסו
 יר יטו ורבי נעין וסד, מעגו (Dht'n סל6 זען וכל )נ(לוס
 הנילס עבור גרס1ס איי פסק וכן סגbs 6 ת"ג כע"כלו

 סימר6ל יכול ס6ין 6לס סעכו"ס 06 6717י )ס( מסעעומסם

 סיסל6ל סיסויר גר' rh לעכו"ס סער3ון עוקמן לעכבזס
 כיון 6גש 6י;ו סעכו"ס Ob 6גל הרירית 3ל6 הנסכוןמעלוס
 וס וולס סעסכון יעכב הלירית ערור העירבון לעכססיכול

 סיסר6ל ססרי לקבל עותר סעכו"ס עכור לימן רולססיסד6נ
 : לויס ול6סלים

 וקער למעות י5ערך יסלאכאם )ע( הגבחכמיי
 סל סעיר3ון לך ס56יסר6ל

 סייגו ליס3ע סר~ס 5וס Db" סריסית לו  כיחן ערכחיסכון לעגי סעלוס יכול יריעיתיך סו6 סלי טען ויס"כעכו"ס
 . קל6סוניס ליקריך 6ל6 שקמין 6יגי וס וקר עכו"ססל

 1 3י7י רם", זה71נל
 tbD~ מה )ק יןפיטפי'

 ר5יסס לדעות 6יוגיס6ין
 טוי סורניס עגו"ס onpכי

 )5( פוסלין םר3נן )ו:מס רע יומר עכו"ס וכי ניייסכעומס
 סוסרין עסיי3ופכעיס יסוסע )ק( רי הגמם 6ת גימסיך

 כיון סכולמי 1DD7 א"ק טעון, ע6' )ר( ע"ו:( דף)סגסווין
 ס"ס סססיטס זעיך )ם( -( זו"נ 47 )קידוסין גיייססעוסס

וחוכמי
 סעפי קמסיינו ענ.רס צינר סלים 7יס ושסוס )ח(

 : .( )ססמזקן
 נ"ל יורסס נעלס oh ס:סחעדססקסה ועל ת"זסי'

 כחונה לס 6ין עדקחגי יורסןספין
 ןקחני סחלעוז ינכל יולסס 61יגו סלה מסקרן מ"ע פירות1ל6
 נהו13ת 3עס' עסעע וכן מלס ססקרן עסעע פיחוס לס6ין

 יוסי לר' 6ך יולסס מיגו סלק סכקלן כיון סילכך 3ס7י6)ק"6'(
 דיורמה עסעע דפ"ו:(  )ינעוח לח"ק )6( דפליני מליעורולר'

 ל3מר6י מורו קמני 3נע' 5"6-( דף )סס ר'יומגןונ7ק6מר
 nebt~n כ"ס קנים לדי7יסל6 )3( דע7י7יס ככונסיססת6
 דם ירוסס7עד ה"מ סילכך קני ל6 מ( 7ע7ידס יגיסועעסס

 ות. יריח 7ל6 קגסיגן לח"ק 36ל מ( 7ל6 ג1 קנס ס,ל6 7לד
 : ימיע"ע סלמה גרי יעקב ננוגס וסימתי עירילס

 האוטר פ' אכ*אסף לשוןזה
 וכו' h31b 3ההי6 מהסר ס" '3'7 רב תנאמי'

 סעספד עני עד -( יג"ס)קי7יסיו
 נסויו ז"ר קונה 06 וה"ע רגע )קר6 וגטלס 6סל 631גסררס
 דבר ל7ינ6 ק5סד7עי

 סיסרוססונ ועסית עסוס עיקרי
 16 מסקר נ37ר 6נל יחר 3עקוס ולקנוס לע5ח,סיכול
 כסרק  וקין זכס יסר וקרעי'  כמגס לו  טיסו)סעמסך
 פסיס נס לית  פסוס ו( ק"ס ר4 )י"ר כדייררפט
 גטנעק5מ  ריי'( 3"פ ס"רט"ג. )פייס  מילריומ)ן ו3רריוח
 3פ' זמנן וס6 היחגו מעגירין וכו' כם6ר על לו וזרקס6ס

 ס"ס  סלוס דרכי מפגי נזל גו6ס)ה(מחסחיוכגיוקין))ססימגקף
 ל6 פ' 67מל וכ6 ,ס על כעני ושמך וגיק4  סטרן  יטוס)ו(

יספור
 ת 1 ה נה

 לעיס תפיס 3קסר נס וסונ6ס - פל"ס סלאו סי' O~D 3"ע מלרכי )ס( . לעלוס 5זל )7( - מס5"נ ק" 6לוכומ ועי'לג(
  לסטכו"ס יטר  ל"ל  )ז( . לעכו"ס 5"ל )1( ' 63ורך יומל מעט מ"ן שי' עי זס עסי' רינ"6 3סס ק"מ 3קי'לכר6כ"י
 ניתכי מם5"מ סי' 6לוכומ )ע( . סס מריכי לל( . סדת 5"ל  לב( .  ספין שרסיס ליל לי( . סוp~v 6 )ט( פ?יםי ליל3ש(
 7דוק* 5"ל קילי )ס( - 7כל 5"ל ))( .סס

 . 3עפמסומ הס6לס עי' )ס( . סס עליכי נשורך קעת סי' שרוכות )ע( .
)53sff: וממס פי' 3ס( . כוי ע6י ועוד 5"ל )ל( - יסורס 5"ל )ק( . כיחגן oa 6( 5"לזעםוס- )ס(עעון. כגי עסרנ כמביימי עיירי עכו"ס נמלים( 5"ל .p~rb )3( לייזם 5"ל - )5"ל)י( - סזימ 5"ל )ס( ירים. 5"ל )י( . קגיק ל6 ל7י7יי 5"ל )נ OD~ כוי ולעך וגק4 טסלס : 
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