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 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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 ברוד ברמהר"מ
 תרמיקין 61עלען וכוי ע3ו6ס 3ר 60י :( כ"6 )י'יספל
 סע15רוס למקן 3כ ט"מ נעי 0ח0 סינ )ז( על6 סדנע5ודמ
 7נרסיגן זה* לנוי 6סר נעקום נס לו סגת65 כנון געי6י

 למסריק 7כל כח)ם(כמ7נל שכוחי גיכסי )7ג"7:( הנתיס3סזקס
 דעי 0ו6 מיינ עיסו קנה ססמסויק גסי סי' רמ3"ס וכס3סן
 מספך מדין רסע ונקרץ מפסיד וכוחו ידי מעל ללוקםסם7ס
 עומ הוו לכוסי סלחן 67יהו_'6גפסיס נט( פי' ר"ח 6ךלסלבס

 : הסטר לו עקר סל6עד
 עכל :( ס"נ 7' מנ"נ 3עיכייועייימ ארבע תנבמיי

 מלוקט רעות וגע65ו יפומ סיטיןלו
 רעות 13 למזיר יכול העוכר יסים וגע65ו רעום גו למזוריכול

 למנור שול מכס 6מ7 6ין יפוח וגמ65ו יפוח לעוסוגמ165
 סומן Tn1D וגוו65 יין ער_ וכו' ל3)0 וגע65ת ססווחית13

 וכן )י( סו6 טעות דעקמ כחס לסזור יכולים ס:י0ס ייןוגע65
obלסזור יכולין )כ( 6ין 5רו4 ויוזל* סיג'ס כסף עכר SJh 
 q~h 36י . 03ן למזור יכולין סגיכם לסיפך 16 כסף וכגו65זה3

 :תפ"ס
 סעעון S~h מקטן 3נו 6מסלם ראוכן תננמיי

 קטן סלים 16 נססוס יין לולקכומ
 ):( מסוט הקטן לו ונמן סקסן 713 וקנקן סססיטומלס

 6מ קטן וסיגל 0קגקן נחיך יין מעעון לו ותרילסמעון
 5תספסוט לסלם מ'ינ שמעון שיין 5מ ו6ינ7 3סזירמוחקוקן
 סיי463 לחסר יין נו לע7ו7 סקגקן 6מ מצעון כטלי6ס
 כזו 6מ ססולמ 4( פ"1 די )3"נ ר'( )כ7סג6 )ת( סקגקןעל
SSb63יקר' גו לעוד סגותי 

 וסיכר הקיסר 6ח וגסל יין )ע(
 סגנוני סייר 63יקר סלקם מסען 6ח 61ינ7 ס5לוסימ6ח

 על לו לכנר לממן קריך וסוף סדרי' ל6ו7ועי0 רכנן7קסנרי
 ניריה דעכי גנ7 כסגווגי נרסוס 0סען סוי 50כך סלוסייד

 מהרי 0יDTn 6" 36י07 ס5לומימ SD סייר  סגווגי hnh'וסליך
 ועמני - 0סקיר כקלו ורוי לסעור יודע סלינו לוויעקל
 SblD ושוי ל6מליס 3ס לעוד עסגוני כגטלס כנון זירם ור'רשיי
 סיסוירנס עד נזילס תידי י65 ול6 צוי ונזלן עדעחסל6

 סטור מגווני לועי )פ( יסורס ר' עלי' יפליג 61ע"נל3עלי0
 כ6כהיס 7הלכ0 )'ל יניף עלתו ס0ו6 קניו סלפו כן ע:חסעל
 'וסגן דר' 61ל,hSrb 63 עקי63 כל' ד5לוסית bwnn ד60ותו
 לס ימיו ול6 חרירו ,5ל סעפקיר 2( )ת' 0עפקי7 פ'כמכן

 פעור לכורכה נסורס ייו עהוך oh וגס3ר0 וסילטלסעקודי
 סטור ל5ורכ0 כין לכורכו 3ין גס3רה עם3גימס 06 סייכלערכו
 סגימה )5( י17 ממוך גין וגסנרס וטלטלה עקום נעליס לסיסדו
 סכיוח לי דעמרנס ע16 יומין ו6"ר פטור ל5ורכס מיינל15רכו
 ריסה 6717י עסוקה -לני עגלי נק( עונליג6 סג6 רסד6ליכ6
 יי וסיפה 3סזרס 3עלי' 7עמ כעינן ל6 ראפר יטעע6לי'

bs'pDלג 3עי ונעסקג, שמולס נעליס דעת נעיגן 67על 
 פולל וקסתם נוזלוס עלים ל0גי6 ססלטלס כנון לתלוליססמ
 ht'pl 0י6 )ר( 'Sb~nt ל, וכולס סוי נזלן  nulwסל6

 עסמע 3עקועס סגיסס יומגן ור' עקועה ס6יכו געקוסססגיס0

 וסכי עקיג6 פר' נעליס דעמ ז3עי6 מייד ל5ייכו61פ"ס
 לעקיעס ס0ס,ירDh 0"( גזלן סוי 03 למוד מפלש כ,געי

 לל' מורס הוי ל6 פגיו לס סיסי עקוס וטוי לקטןסגהנס
 : 5סף "גי . ה5לומומ 3על סהו6 קניו 7עח לעי,עקיכ6

 עלוס ס%י316גי 3OhDסלכוחנ7לומ ראיתי תנדסי'
 דאגן 610 דפייע סלו0וטען עלסער

 לגניו סגועס עולים 076 67ין וליטול לים3ע )ס(יכולין
 האי )6( 67ער ער31ס )ת( 3פ' לים3ע מייג סיסו6כיסס
 וסוגו6ל ר3 607 גהירה ול6 וכו' מ3ר" טל סערם p'Db7ת16

 7וק6 לגניו מנועה צורים olb 6'1 עם.( 67OD) '7ונרי
 גם3עין יורסין לוס נמיי עלוס עת 36ל עלזה גמיי לוהכסתם
 ט5עו עלוס וכ"מ 0ית~עיס מן Db" היטמין יויסיןס3ועמ
 גופים פס6 7רכ סניעס מיתה bS לעכסי לותר יכול זסוהרי
 6כל wcnl עלוס בסיי .לוס מעת כגון הקו)ט' ופ" וכי'לין קרעיגן עיקרע ל6 דימעי סטרא כגס3עין)ממ:(60י כל 3פ'6על
oh7)ם3עין ת71ו ושתואל ר3 אפיי לוה נחיי עלוה עם . 

 דל6 סגו 67ער לעיסתע ליכ6 ע.60 6כל . יריןונתעין
 יורסין ומס שטרו שונס .( )כס פפ6 רג ר6ער עלסלטוסיק
 6ל6 וסעופן כרנ קיי"ל רל* פר"ע וגן יורמי ט3ועמגמנעין
 סל6 גסנעין עכוזו עכזם 536 סיתוע'ס ען ניתווניס7וק6

 : 6כ6שקרגו

 הכותב פ' לשון תההגיהקתי
 לסניפו מוג סטר העוכר סע61ל אמר )נ( תנהמי'

 יורם ז"פ" עמול ומפלו ומורע
 ועשלמו ומורה לנעלס מונ סטר םתו6ל3עכגסמ ותורהסומל
 -( קע"ז )ו' סהמ עי 31פ' כי7ס סידו מפגי עמולסוייגו
 פיי0טעס 5עמ ר3 לנימול יכול *יגו ערע סכיה דנממגת6על
 )זל,( נכי לי פס ולtt)sale) 6 עתגתי לוער סיכולעסיס
 6ע6י להסיכ6'כ וים סו6 פר"ג6 6י לי עספק6 געי 6יעירי
cSnוזקיגי וסתרון תסוגה 1ע71 כי7ס 7י17 עמוס סטעס 
 67י סיורם 16 מעוכר עכס 0סונ י65 7ל6 מסוס בסעססי'
 כסגועק 6ל6 יגיס ל6  טרעחיך 7ל6 לי 6יסמנע טעין סליךנעי
 :( פ"ו ר' מחונות 3פירקין למגן וכ6 לנימול יכולהלכך
 יעיינו נרסותס ה63יס 61ח יורסיה יורתו 6מ מכניע36ל
 )ס"ט( יכחונוח נמוספמ6 עסורס וסכי כיפירס"י העמנה3על
 ר6ז פסעי )נ( סטר6 1כחrtr 13~ לי' 7קלקיסו 17ק6נייגו
 ועחנמ וכו' 0וD~'D 6 ו6י הכ6 כדליל התוכר יוכל )ן(י65

 1blbDt1 עליו דכחו תטרוף סל6 כדי ריגן שלעוס  עלעסכיי
 טעע6 לנעלס מונ מטל וגתכגסח :( סס )נ"3 מירחכסל

 אביאסף : כירם דידותסוס

 תפלעני Sb לסעעון ילינו סלעי מעשה תנומי'
 טפרעמי סעעון ושען נעמיס6ל6

נפ:י
 pfft1 מעטין לו ככ"י נל( . 6' ש"ק לל"ג סי' מו"צ גס"ך ועי' . 6לוקמ וקקי יכול 6י:ו 5"ל וקולי - 5"ש זההר 6' 6ות עכירס עסל' פי"ז הנע"י מקם"ג סי' ס"ס כ"3 ער7כי )י( וס"ק- ד6.וסו נכ"י )ע( . 5*ל0ן )ס( . כעס- ת ו נ,הה

 ללוכדו עססנימס ונין 5"ל )5( . 5'ל61וער )פ( - מען 5"ל )ע( . כון ססילמ כנמכן."ל
sff~  fDD י3 5"ל ),( . ע"6 ד4 סיייגין סכועת 5"ל )ת( - וס"ס ל0סנע בכ"י )ס( . וע"ס 6על ככ"י )ר( - עגיי,

 : עכס 5"ל )7( * נסעי' 5"ל )4( - די"ס שי' ושע סחוטת עריכי)ג(
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מט ברוך ברמהר"מ
 ערי מוו למס  כערמי לSsh 6 ומלוגי- פליני בפגיפפרעחי
 פרעתי ומסינו וחנעו מנוע וסעתין לסז"וו ותתרו מלי"סוגלו
 כפרן דסוסוק לי גרי סיס לוו7יגח לאס תולכו פלו"מנפני

 )י4 הע7וח מגועת פ' ען6וני יוחל גלען 61ינונל6םעס
hffn  עינתן כל 6על ולנק כעלן סימוק rCG לנ 6על :(
 )יי( ,ס כנון ופירמ'י 76עתי' ל6ו לחיגם עלים רעי76ל6
 ששעת וס ל" 6ער ס16 ע7יס נטני מרעתיך לואר לופסיס
 נעדיס 5נ( לתור 135 מס ל6 מלכך לי מרע געריסהלוולס
 6דעתי' וקו פרעתי געייס וקער נעליס סל4 16מרעו
 רקען כהלי 6סי' )ו( עסמע כרי נבך ת,סוקכסין61יגו

 )ע( לס" מסול 51מירסאי נם( יותר %)גן )ו( כערן7סומוק
 וטע;תי' מנמו והן 76עתייס1 ו%ו עלייסו רעי6 רל6מע7יס
 גהו *ער 7ל6 כיון געי רקען נעלי ffb( סי6 טענהזייי'
 ר6סוגה זגפטגמי' וגסי עלייסו רוניה סוס ל6 עמס עליסוו
 עתי ס6י עדיף ול6 לי פרע גפ7יס ל" 6תר 7ה6 פטיר6י:ו
 כפרן סומזק ל6 ע"ע פסיען 7ל6 לנינך ניני מרעתיס6ער
 פלוגי בטני פרעמיך לוער וגילתן מכסו עזי )י( לעיער67יכ6
 6ער ל6 ס6ס )כ( נפק6 ועור הים לסריגת לפס ומלכוופלוגי
 סוו לסו והער פלו"פ נפגי מסוע ומוען מרעלי נעדיסלי'
 לותר 7לוס עליס רעיה סויה 7ל6 1פסור גמען לפירם"יעלייסו רעת* דס6 כסרן תומרק e~-tQPST לסד"ע 6ועריס ומן עריסעלי

 סייג לפירם*י )ע( נס 7למ6 7י7ן 1נג'זן )ג( גע7'ספלעחיך
 : מסועןהוניל

 יעלק וז' ת"ע סי' סחסלמ ער O'D7 ג' נסכ"י כ6ן3ססר
 1סקרנית(

 כסכירות כל לו לפרוע מיינ .. 06 ,6ינסין ס6י 6י ע" 6י דקלה )כ( תןסי'
 3על כפועל Dh7" שסכירות כל לו לתם מיין 6717ייססינ

גותי
 ל, זכי רעמוו6 סוכליי )ס( כעו דמוי עסלס מכרו לו
 ס"; עמלם סכרם לכס צוחן -(  ע'ו ז4 )כ"ע מלסיענדי
 ד6ער סג6 ועשי לו וקערה 3ע( 3סל עלילך ללמוד סמן6רג(
 סיכך יטוע*ס מסיפק יסו' גהר6 ספק .( )סס ה6ועגיןפ'

 פפיי6 ויה6 לסלפו גני 6סיסלי יורע שיגו ס36 געי סכ6 לגיל67ינו
 עגם לי הג6 לפושל 3עכ"נ לי' 6ער סתם לי ושער7תלע7
 h)n'hp ה6 ק6ער hon 6נל כסדם 6ת ומסקה 6מרעם7ס
 )סס-( 7סועליט פסי67 זכוי עעיטר6 סג6 ע6י לוושערמי
 כל לו  לסס דומיין היס bS ש"ל  סר"י לי וקמר ל' כויהול6

 מילעו7 6סר גער לו יתן 6חר גער לו ים 6ס ועיסוססכירוס
 ומלס ע7יין ל5ינו7 סמהיל רל6 היכף לסיוח סיכול 6ערושוח
 ;רי נו סור סעלהי 061 סכרו לו נוחן היה %  )נת 16מנער
 קעו עגיו וסוקר 3טל ייגער סילך כלגז 7נר כמו דסוילעורי
 5מר ל6יע65 06 6נל 6מר יענ6 06 ודוקק 6ומגין ס6רעל

 כ7קחגי סכרו )ס( סכעל לו יתן נו למגור ולולס עת לוס"ת סשעע D')b ססמלעד געקיס 6בל תערועוח 6לItSD 6 לו1,6
 וכוי עת לי סווה סיע היום ונסני י~פועל מסוכר '( נכסלקקן
 כחסונית מ65תי 6עגס ור"מ ס6נז ברנר גרען רג סוורעז
 ינתוך לסגם לגגי עלעolb 7 ססקיר ס6ס ססעק 'b'Gרכי'
 ola ול6 הגורי 67נר 7ע6ן )נ( כעדותיי סתיגוק עם נסגסהותם
 לישועי ספית 7נעל פל" רנני* רל6 .( )סס לעיסוקקיניל
 יחלט סכחיויק מניח לנעל עלי' רעיך ל6 הא סססק)ק(

 16 קניו סםיעח י7י על סתיגוק יתנטל 6ס SJb נטלכסוטן Db" סכרו לו יחן ל6 הספוק מולי יעי כל סלכך נוס7ע(ליס
 לו יחן הרכו סכן לנלעס לס71יע 6נ'ו יכול מסיס העגיןנ,ס

 6' ליום 16 6סך כשגזע hSb לאגס סכרו ל6 6פי' נס5כמועל
 נפל כפועל לו גיחן קניו נפמיעה )ר( נהנפנ ע5עו יום61ותו
oh116ל D'h ליעדו סגתמיל וכנון 6סי זין לסס ים וכולססיס לי ועס סודם 5י ועם מגוע לי רעה כנוס גוחן SJb ob 
 עליו לו 6ין  פניי נפשיות  )מנפל ttsb1 ללוננו מממילל6
 6גל :( ע"ו יי (oc סיככו םל6 לסועליס 7דעי תערובות6ל6
 ססו6 לי' ימני תעוק ללוויך "מר לעקום וס עעקוס מוליכו06
 ומורו ס5ייס ועסו כעל6כס מתמולו Db וכן 7פועליס גועי'דין
 לסגס 16 ליוס נסכל סוob 6 כרננן נעל"כס סטין גיס3סן
 7זוק6 ונ"ל 7רנ bylb לקצן כרעוקי קנלן סוhp17 06 6כר'
 לי' סוס 6מר ענע7 יע65 ל6 6ס 6גל 6מר מלעד ימ0665

 מעין כשעכס התמילו ob )ס()6נל לעיל כדפרי' ס6נו7כ7נר
 המלז( סכר לו ונופן נו מוזר נעה"ג 06 פר' ( וכו'לכס
 וכנון לסס כססי6 6סר )ח( פ7ס וע165 עסילכו נרע7ל6
 6י* 6נל פיעל לנגי ס"גי 7נר וזיו ל"ינולי סכיח76ל6
 המ;ילומ כל יקלס ושיכו סהסתוגס על י17 16 לעינרסכים

 2סעחק
 ע% )*( לפנס פעם ס6יסריןעל שאלת תעאסי'

 ד6מר עססי6 ר6יימן כי דעלהו
 :( ק"מ 7' 61סכמגן)ע"( יסגרו נסקם ק7'רוח ל'-( 7')פקמיס

 עומל לפנס טעם ;ות, גןכר 6י גרכ ל" רמספק" עכנר6נני
 רנ עי6ער לי' תססוע bnbl' 6סגס nl)cb' נסיכיםועכנר6
 חסם 71"י 5ל6 לסול )נ( עעס שוחן מ"ע יסגלו נפקסק7ירות

 6יפורין עם6ר מני ירקי נסקס ימען ליפמוט יכיל סיסל6
D"Dh1הנרסס גר' ייסק - להסמיל סיג )נ( לימות מים 

 :הבנ"ע
 1)חסלק ס"ס ס)קרע לייי 63 במעעשה )י( רנעב:גמי'

 נס לקרו' וסמרתיותפרוסונעמ'
 קורין "ין ההעלי 6מי( ורע מתני' )ס( נהגיוקין ד6ננרבע"נ

 סססלס ספר וכ"מ לינור כנוד DW(' סכגקת תניחגסוונסין
 זעי סליו ספר כעלו נני7'ן לתופרו 7ת5ותו כיון נעי וראייריטה
 עמוס ענמה6 7תסרסיגן כיון ק6י לסוי והוך )י( ק4י למ71וסקי
 סתדסס קורס 6עסר ,bS היכ6 ליבול כנע :ימס עיענ לינורכנור

תק;פ
 ת ו ה כה

% . Dff9'DS1 5"ל )מ( - גלען 6עו 5"ל )ו( - הי6 דפ"ס ירי )י( - כו' לו ס" םל6 מל)ס(  sff, 6על'יסו רעים ל 
o.7Db. 'סס לסכועוח נמיו51יכריענ"6 ועו ttnhts)n :וסוף ו3'7 כבכ"י )ל( . תיני' 5"ל )כ( - עדיס 5"ל )י( . כר"ח 3סס א 
 . כסיתן כחמלת ומחץ ;ו' 16 מלה לכנו שלער כתסכיר עורי 6ח סבלתי 5"ל )י( . לסין*מ 5"ל ))1( . די7ן וננידוןרצע
 . סס 3חיק'סקסיס ונ(י' שגס- )נ(5"ל . DQD3 )6(ל'ל . דט'קכח, נל' )י0 רעי"רכ61יס"ס. י')ס( - נסמופת 5"נ )ר( ' pow 5"נ )ק( - ;וי 67גר כתבן דכוי (jff )*( . ל"נהניח )פ( - ובערמי 5'ל )פ( . 5וכלסי ג"כ)ס(
 ען7כי הגסות נססיון קע"ז קי בטיכוס)י(

 גיסיי
* יוסף וי' יגס 5"ל )ס( - סש~נ סי' ס"ס

 : וסקי 35-5י(
3'נ(

---------- - -  - 
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 ברוך ברמהרשם
 .( ע' )ד' לו נ6 פפי ולקיה כמולס לקרות מכעיסמקנח
 1DD' 53ינור תורס גופר גיללין סיין 7עגיל0 3תר, עמ')ו(

 53יכור סגוללין נסנת nttrs מסל כר"מ )עעסס )מ( ייכוהכנוי
 לינור לכמון סיים')ן לhwSh 6 6סת ק"ת bjh מס סחיןכווקום
 חיסית thnqpll לר' )ט( רנה ע67ע' ועור 1CD'h 7ל6סיכך

 ע7"ער מ"ע סי' )י( .( ס0 )גייין לשיקרי "כיירי67גרת6
 י6ג7תb1D'p3 6 כעו hltp'b למון נקט ול" קויין 6'ןככ6
h~b6;ולי לגס 7עמעלי 67נרת6 כהיפרק "פי' ועול 6יכןול6 לי 
 ~fc לעסומ עת מעמוס )נ( גי' לעיקלי 7סזי התם )כ(יוחף

 nDh ייירא סססי סורס נססך 6ו 3סווומיס 7ס,י סתםכ"מ
 דיקור  כבידין מפרוס ~י' בר' פלפס יריעת 3י4ץ?עיסו
 מיס.ן כסני קרעם :( ג"6 הר' ר3ס נהקונ:ן 67)גרלקרות
 ד6עי5ן ס6 סתם גךמקקיג6 סרי )ע( נק"ת עיסו יתמורל*
 ל* 3ני7ין סל6  יבל  נגיריו  וסנ"פ 6ס'5ן 7ג6וס6

 סעסון .
 : זצ"ל 6נרססכר'

 יכיל קיכלי ס6"י עי "מ" עט"ס סלסם על תעגמיי
 תחת 3קער0 ס"וכלו סירס עםליכול

 בפר  לי  פררבכן פיזי דגר רכל  Offl1D טל פפ  ס"וכל3מעס
 על נולו )ג( 7ל6 וסולין 7ע6יט"ק גני כראפר  מכרובסיפל

 סכר 6נרסס נלי י5סק לנ" התיר כך ועתוך יונקימערוגות
 ססעוריס מגורעו לע"ס הסורף סיעות סוס שען עכו"ססל
 נוסג מ7ס *'סור 61"כ כעורם סייר מתירן ל6 כסמם"מר
 3סל 6טי' עקום ככל סוס rvtJ גוסג צמדם )ס( וקיי"ל3כס
  כל  רפבו -( פ' לסלי  דייריפין  רפ"י  3ירוכלעי כ7ונוכמעכו"ם
 גוסנח 6יגס נקרן ישחלויסוו5וס

"(6 T9h1 TID סערנס ען 
 ועם)י סלל  בסרייבו  פלי  לtbnb 6 נירוסכעי וסקסיוסכג6יס
 כיסר,ל 67.ת6 קחגי כגוים גין 3יסר56 3יז י6ית6תילחץ
 ונ5יגו7גולסו סמלה ען פטורה נוי 7עיכוח קתגי ל6 נגויסול6

 ססי3 ו3עתגיתין נגויס 3ין 3יסר6ל נין כוסגין 3עחגיתין7קמג'
 עענול ויאכלו ת"ל 1hp7D ר6" ע3י6 סיס  פפריבילי זווריסדם
 :( י"ג ד' )ר"ס *נול וסר עועל 67קלי3 לס וצוקיסטן
 להם סי'  לססירמ כ47  תחמס עומל לסקרינ למס סיסונוס
 3פריכס מ"כ גויס  3פל גוסנ 3וד6י ""ג נוים  ווסללהדיח
 מסגל אסן סעוסין מועל וס.3ולח סססעירן כמי  עירוסריס

 סוס 63יחס סיתר לסס 6'ן ספממ 5מל עי גסמלססוונמחהין
 עמוס לסתירס ולין העולסים ל3ו ולכך סנ6 הפקס 6מלעד

 hrj-n1  יפיס ססעוריןרנטל'
 רכנ.רי

 נמ1לין מטיל ל6 לטעמן
oa)- בפולוס  ספריכם כלחוח סגין לחלי ומתק  b~tb1 סעורין  
 סטןרין לסו הוו 3מורף הכגרעין מעורים וגס עעלע*ימסו

 לקרן מפס 7ח7ם כיון פי' סרסור ורי3"6 עיעוט6ד6יסיל
 ס'מ:(ר3 )ד' גמגמוח כך6ונ'7ר3גן

~DD  
 3רי')ס( סוגן ור3

 קס3לי סינסר נגהי 7סיתפי bmlb3 סיס לכני מוויסומע
  ררתכן  רסמיים  ל6רז'7ונגן כמוןסדם

 7רכנן ונ6ימול  לקולי
 . רו'ה פ עפלייו* כמוקל מ"ר למון ' 3חעלונוח להקלים

  עיומנח  דופי והין סליו נכונר סוכנ 6ס הגיהך הזעךשי'
 ס7לך ען 63 6ו סיכור נעי 6יעליו

 ר6ער סחפלס ען סמור לפיון יכול סינר סררך טורסושסעת
 עגל עעגל ועעכרו עקפ עקמו סיכור '( קרס )7/ סיר3פ'

 כללו קותו עלקין )ע( קותו עעיתין עיסה נו סיסעצירם
 עתטלס ען מסעור  6נ"  רבריו לכל כסקע סו* סלי 737סל
 לסכרומו סכיע ל" Db" התפילם לכוון יכול סריגו DS' כי)ס(
 6ל עליו וביוסדת 7עחו כלסיין 636 גר מ"6  לוס.'לפפ(י"יסל

 סניגור ר' יורם Sh כ5ר סג'יתסכל
 כיועדי

 6וול עללי הום bS ירתם
 ל0חפלל סקטור יין  בסיובמ ffD1 s~5r' כי  יורסן(  Shכלר

 יכול 61';ו עטורסמ סדעחו לפי סופיו כוכד עחוך )ק(למולה
 06 כי עמסלל סיס ל6 חולם כמסיס ע5עו וסותלכוון

 יזיל )ר( סוס כי )סס( רסמו6ל 01367 תססים 3לD"p73 קור"
 הזלך ען  סז'רתו לחסר מ" יועי תלתך עללי סוי ל636ורס6
 )סס ומ;ן5 הדרך הפורס ולייםנ דעתו לכוון יכול סיססל6
 סכור תסלם  תסלתו התפלל oh1 יתפלל 6ל מסוי .( מ"י7'
Sbימסלל ohl קלפי  מיפלס  פילפו  יפפלל  q1DIDS1  דפסו  
1'SD1( ל"" )7' ציע7ין 6'ן נפ' ו6עריגן . לסמפלל  יעיי  

  6ל  לפס(  ליסילל סיעור לסכור עכלן למכונס עליויססינס
  לסכור. עכסן  1rtjb י"ר  יליפל בס  לפני Vnnb 6תתתן

 וגסינ  נייעל 3ת לפגי יכי בסיב  פ"ו  פוגר כיליפפפפלל
 סכ6 46 ע"ז מען עס עקרנך מלשל 3ני 6גסיס ישוססס

 :ע"ג
 ל1ח1 י75קה ירו  יד סטיי 076 3יי אותם תעהסי'

obססולין ופהקו 3קיני6 יסמקו 
 7עירוכין הסיק כי יקעכת6 סוי סדיופ יג3י כיון )0(עליתן
 מ"ק כר7למיגן 3די3ול דעיקגי הע"ג 75קס נ3י ס"ס .( ס"3)ך'
 דג3וס העירס hD'7D ל6 ונ"ע 5דקס 11 גפיך -( ו' נ7'דר"ס

 ה6 7ק6ער כס( )עירו3ין לקטן עוכח וכן 7ס7יוסעעקירס
 תסס 706 "ין רק6על ערבון ר' עסוס סי6 יסורס רייוני
 ס6וננר 7ט' 61ע.ג . למודים כ"עירס סל  יבזירופ לע"גנויל
 ס3ע  בויית סרייי רקיירס  סוולכס סילני  נכי :( י"ס ר')גזיר
 ול6 העלמעס ען 3גי יסות 06מגיס

~1CD 
ft:)nph % 7תי 

  כאקווריון  לביר  וכוסס סיועיל כדי יתמרס גערם 7סחסכלל
 יברסנו 3רי  פצפון צליו* פישיר כרי לר"מ ד'.(3כדר ר')ר"ס

 11ל"ל

 עלי כסיסנחס על  עלי 3עיגיהדקסס ע6י עליי ע"137יק ק"לי6ליפי נדיב* תעוכי'
 ועם 6;י עס כי ע6'ר פר' ורני מו"ר ועג נומלל 3גי7'ן
 46 תלעי7יו ס3קעגי קטן ו,;י סרור ג17ל עס 73'ן לימהסיי
 3תסר"ק כתנמס רק 6ך ל6ל"ץ 3""ת ?ק7עסס 3כת3כסכי
 אין כס ס6'ן הקמת ג"כ כן נזרק עפי כשסי געתיולפי
  לסיליי וכניו התניס ר' סג'גיד

  ילפי ר' יפ
 וסנורתם וחתם

 ועורי  זקיגי סרי וזולי סטסק עס לפי גוסלר עיר הייסוגען
 .  יימו3סס  פוס  סיז  פוויב5 י5מק ל'ת"ל

 יולאה "יך ועני
 ממעת  6ל6 וגו ל6 עלעס ומס הייסוכיס 3כל סים סרסעמונת
 גוסלר 3ייסו3 סרס סיין עחגיה מנ"ר סל לסעיו מפסקוספמק
 לסו5י6ס יכולין )מ( נדין 6ין סיישכיס סרס כעסעמושמרי
 כשסל סחים נדיך סיין גר' עימס על סקיכלו חיםגס

 ,:ל,1*1,;:נן,,י?,,ןטא "ן,
-414, 
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 ברוך ברמהר"מ
 עמגיס 0ג"ר 3טטר עפורס סתרי הרונסון 3מכמ3יכמקמי
 1ל65ח עליסס לקפל הוזקקו סייסוניס מרס סו:מעמוגניו
 ל65ת on~h עכליסיס מסיו o1pl:h ניו וקלי סומן6סר
 סכ6 .( ל"ו ד' )גיעין הפרס לו 67'ן רגיס 7עח !לו6פי'
 על רסס לס3י6 קריך 61ין נטעות ס0.ס כיון ספרה קריך6ין
 0יכי כס,מ כר"מ ק"ל סמטין רי נתיסמות סקטס כי 461כך
 bot מסרס לו 6ין 7נרניס 7ננעוגיס עעעסס יסורס ריילי4

 היו לthe 6" סיסנטעות
 רוסקיי

 שעימס 6ל6 ל65ת 6וחס
 למסיר ריכול גר' ל65ת חלס עק3ליס סיו 6וגס 3ל6 מלס3לנ
"Dhאפי' סיו7יעוסו רק לכחסילה hS דטעס יתללו 'DnD גירוסלעי 

 גר06 סכס7 מפגי בכניו לכחירו 57ריך .(ייפצל 0' סל' מ"ח)גירים
 מלגו חלעו7 יס6 . מנוסה עפני 67ער יונגן כי' ול6עיקל
 וסייגו ונרקיסו עעסס ילין ( ס"ס )7' 6ליעול ר' פ'ננ7ריס
 תהסו* דמסר טעע6 6ל6 דנוכס סעמ6 ליכ6 7סתסכרינ"ל
 כמג סככל לי וכע7ועס נעלעל סורעס hSb רעמו גריך 6יןעעעי
 birh דלמ6 וליטוס גני :( ל"מ )7' ססולס ר"מ סעסון ריכן
 לפלס טיכס כן כמ3 כן כעו ע6יל ס"ל ולני ועורי י מכסלגני
 ים ול6יימז ע6יל מ"ר ורני ע"1 ועטעעי סמס7 עטנילמ"ר
 םעס0 לפי טעעו מסרי ל510י6 יכול עחגיה סג"ל ס6יןלמסיק
 והנס רסיס דכמ על 6100 לסי יעוי דעמס קליך טינהלבס
  מזתן  ככרמ3ת טיכס סוס לכס סיס ל6 געסס כקטר סכנותלטי
 י5י6חן קו7ס ע"ע ידעו סל6 לע"פ לסקר יכולים סיו ס73יןכיון
 וגס סותר כ3ר מסלי ועול . ס6עמ על ונלין 7ורסיס 0יוממס
 סל6 סק3ל0 נלסון ועוגית 5חונ כקטר מרס קנלו ל6 רעחסעל

 יס ונין סיס 6ין וסין עעכסיו תמרס עלינו קגלגו 6ל6לערו
 שייסוג עומוקיס 31גיו עחגיס סג"ל 6ין גוםלר גייסו3מרס
 ע6יל ב"י ורני עורי קמ" קייצו יל6 ו6יג0ו שכליס עהסיותר
 6כל ינריסס לפי וכתנו מסיס כעו כולו 0עעס0 סגיוליסוסקל
 וגניו עחגיס מנ"ל 61ין 3גוסלר מלק לסס יט יסר6ל כל כיגר, 6ך שילק 1ל6 י7עג6 סילק WS 61ג6 מולק 6ים 6ין ה6עחלפי
 ניגיסס עלדור 6יס לסוס לעכב יכיליס וסייעחו ייסק ל'וכן
 )סק לפי לחננו יוכלו bS ע6נותיסס סירסו סתוסגיס עליוגס
 ~יעור ומלוס - S~r עווינ* י5מק ר' ס"ר ומו"ר זקניעורי

 : נ"ע סלעהנר'
 המ"ר על מלנכי ל, 6ח )6( סהסנ'1 דחוס 37ייעל

 נומלל 3ייסי3 סייסכ עבריין סקרנו חקו 7עיתקליעס0
 קרוביך עם נדין  יר7מי 0ל6 ער7כי ר' ומסיג 36וסיו סלטסיך
 6ני עורי לדין קרוני ירפו 06 עס0 המ"ר וסטיכ נייסוכוזכ-גו
 ליון עמך לירי ר51ס 61גי כמו שיטל ול6 נעיר rb סיס ל,ז"ל
 ,יכריס וקינינו כי 5עת לרפת רנני לפגי 16 מרז ס"רלפני

 ולמר ר6ו ל6 6סל סים'ס קמו עחס 6סר לסלי 6ךה7נליס
 לפרט ג"6 מגח עחס הדוריס מי7סגו לכך ס)עסה עם ידעול6

 ניסליר סייסת 31זקיגינו 3געריגו גמורם 3כסכעס 6נוו6וערי0
 וס63 51"ל 6ליטזל ס"ר עורי מכסק כמו יסר6ל לכלעומר
 לסס סיין לדין סיר7ו קומם h'D3'D דל6 6יחי מזסיייסלסלוק
 כיון ע"ע לרין ירדו סל6 מומס כגי qh 6ל6 לסלוק פספחמין

 לעסיס סרי ועזי לסו גיס6 עיגם יסחקי קעייסו ,ר5וסהיורייס
 וע1651 גי סגכגס o~b עעגו ויוקז 'סיג לו סיס 076 יוםנכל
 סל6 61ומן 13 ה7ליס ל6ימס נלין סוכו וכיון 13 זוכטפנוי
 מ0ס מגוי ע165הו נו סיייו 1SbD געDS 65'9 פון סיויי17

 "מיי ל6 ו6יסירייסו ל6יסירס כימי יס לכך 3ו ררוול6
 737 לאמור כעיגייסו כל ולקו ottp 1ל6 טריר )6ועירורייהו

 61מלי כמניסם על ססעכו לסי עתם עז 37רו זיכר טלקסט6יגו
 עטוס עונר'ס עיר ייסור )3( 06 ע3וסליס סכח3יהססיויעיס

 לכתו3יפ  פרופ  וסמר רלרעיפטירייכס  3שסלךעילס סמכן3ל
 פל עיתוי יתר נסמר ילקו  ויזידון עוד ייהרו יס :( י"ירי
 ועהפך סהיקס )מכעס וקיינ עומו 6מר הקרי יס פימי3יסכי

 וסוער ולסוגו סיו 3גגילח* עעכפך נרע עיליג0גי
 : מולעת פלטיאל סייס - עייד3ורק קהל נפסו עירסכוזיר

 ךעור17מ כחג '5"ל כ"ז 36ינדוי ס-י פןררי רצעןסי'
 לי' וונ5עריג6 לי' כעיגוןמקוערות

~'nDID
 י' )כחונות  כעתגיחין כתונתם כלוח עד 7י:לין " לה

 ותונס bSJ ת5י 151  סורם י"3  לסטסיתס כלי ונפייס -(מ"ג
 ע0 פסס סל6  כן לסו  וכחג נסוספיס סלתנ ר"ת  כרכריוזס

 bsh עעס סהני6ס עס 3די7ס לי' קנסינן 7ל6 מלפק רכסכמנ
 : סכלעססדמ

 עעומ לכליומ 16תי 0יה יעצי6ני רבינו תעחמי'
 עס"פ ור6יימו 3ריגית 5דק0סל

 לפוהנדית, יזמתי 75ק0 מל ארנקי ססו6 .( 5"ג )דףססונל
 יוסף ר3 מייני' 03 ומסע נ3ר* ססו6 703יס יוס4 רנלנפקדיי
 סל לעעוח )הם יס סייוט דדין רוכס 6מס סרי 6"כלסלועי
 לסליומ עותר וסקנס נמנע 6י:ו D)D טומר עטלס  שיליסכר יוסי י( יי  לד4 ניזכר  בפסלת למריון סק7ם דין דקלו75קס
 'tb)'h לזניח 7.ן  6ין 1( (tff )47 הזס3 פ' כד,ע'נרינית
 לסליומס 1lph ל75קס לס יט הפיוט דקן והואיללשקדם
 סמונל 7פ' וסכינן 7עוחר גראס סעמ3ר 6ני ולינרי3ימ
 לה כדעיקי לעגייס לסו 73קייז עיירי לסלומי יוסק רכ7חייכיס
 קטן דהועד עירוסלעי ולסיס הפיוט דין לו יס rh 3מסקג6מחש
 3ריגימ לוי, .( 3' )סל' ועולה סולל 3ן ופ' .( ג' סל')פ"3

 לכסוח 3ס3יל 61'ן סי6יל ועחס סחורם ולקידום עקהלממורח
 ו% תאה לממורח דגקט והאי יתוהרח ע5ו0 לניך וכיסעלוס
 ננג היגי' לטיל 67וזר יומך 6רר' דקיי תסוס פיקס סלמעות
 ומורס קולל 3ן )עטם 6ין עלוס 3מ3ורת ל3(36ל וללעול36יו
 סוס 7ר3נן 3לי3יח 67י 167ריימ6  3רי3ימ וכיילי כחסועוד
 להסס77סייגו ורמוק לסכי קרוב ע5י0 3ס3ורת לוין לעיערלי'

 ועזך יתותיס וופית  נ3י .( ע' )רף גסך קירסו פ'כ67ער
 וס, י5"ת קללה טסיי פסתפ רצית רידית  סתם  מדרמילריס
 '( לט )רף וסי ר' פ' וחייתי .( כב לר4 3פרכיןר5ירי
 יומנן ר' ומיקי יחוהיס לנכסי גוקקין 6ין סקמ טל טול3עםגת
 נערכין לס 6וקי סטר* וההוא יוקקין לידית 13 סיסלטפר
 תתעיח פקתן מן כסלנו לוקטי 6"כ 35יסן העכי"ס ת,כטלוס
 . סעכ1"ס וגן (D'p 7עילמ6 7לרווס6 גרי ומותר S'hlo 75קהסל

 : ולוע6ול

 מלוס הי6 כי 6ג' קימל ק5ו5ס נרינימ 75קססל (' " מע " י' י ם6ל" 6כי. י מ6 י עיס תשובת)ג(
 לעלוס ערירות נמס כידו וטלס הלוה לדיר ומכיון 3ענילסס63ה
 5רק0 סל 6רגקי גני ד6סור עסמע סמואן 07"פ ולע7יס לערבלליס
 עעומ קמעעט 1ל6 לעגייס למלק 1)6 לסעור עד לסוע73ית66ת6

5יקס
 ת ו ה גה

 הו* טע"ק גל)6(
 : ע"נ יריכוס-סי' ל4( י יכל  5"ל )3( כוי עונריס עוד יפסוס 5"ל )נ( .
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 ברוך ברמההם
 תלמהור bSb רעסו Sb 6ים יחן כי רעסו תדנתינ5דקס
 נווי 0וו 61"כ . נכו קריג6 ו6מיו רעסו לענייס זקליס'9
 כע,גוחיגו כי ידעמי 6תגס ונו' כסף גמך ל,חיך חסיך ל6'נכלל
 לכס ,bS 10ט6ין והנכ6ין קעלכוח ככצ  לסיתר הךנר פסססינו
 גול מקטה כ"ס לוומתם כמ 3י ו6ין סי6 סקס)וח כלומט6ת
 ס6סור וכמם וכוי תזי7יז יסיו י% סונגין פיהיו יהוטנסג"כל

 סכתנתי ,ס Dbt" )טתע ס6יוו נ37ל לסוכימ ph," כךעלסתגע
 ועו7 סס1רס הסליס? עלי מיגחך 6ך ל6מר כוח3 סייתי ל6לך

 לעגין 6ך עו7 יעסס טל6 ולס63 תכ6ן 65יקיר6ל6סרוסי
 וו6'ר וסלוס - כ7פריסיח לססי3 6סתזל hS הריניתלסם'ג

 : ולס"ס נרוך3רי
 חועו לעי תסימ עט"ס ססיס מעשה תעטסיי

 תהון והיס 3דרך ר316ןסגסרנ
 וססינחו ירוםו. ת7ין להויי6 ר6יגן סל נגו ונ6 6תו ג.7ר6וכן
 3ירילטס סי5  פכפיי  ש9רין  ולי3סורם )י( לסס תמייס6יתס חפסחי סל6 ו6פ"פ תמייס 16חו  חופקמ 6גי והרי לי מיינ6גיך
 י( פ,ס  רר4 ככוסנ 3פ' פד5תר נרבריס פתט  ר5ין ל"לסיני

ססוי
hnntb גנס  ר5פקידו b~liD  כ( 5פר פר וכי'  רמפרי( 

 ד5ר'ד המתע סרי וכוי עיגד ח3עוס 7תמייס געכדי לד 6יתלי
 רל6חר חפיס? יה6תרס 3ע6י סילכר מי3תו לסס ממ"סמטיסס
 חוכ ל3על 6יסחע73י ול6 ייתעי עפלטלי להו וכוו 0י6עיחס
 עועגת 0ימה מ6סי' 6)י 16ער hS1 nhr ,6ת סקוג' פי'וכן

 כלוס 3דנריס )1( 6ין ת0ייס מ31י לסס לעכ3 סיתככחגתי
 תיעלח 6יג0 רכיוגה לי7ס 63י פקיון ס3ה1רח סתו7הסי6ינ
 D~Dh תסייט ת3טיס סל6 לפי 6יחח6 סכי6 נ3י כיתסמעכליס
ht.~a61"ת . סקונ' פי' טפה ונן כמו3 3ס3יל לעכ3 מסכה 
D")hל6חר 6סי' תתסלסלי לסמחלס כ6מיוניס מכתיס דמקגוככיתנ פי בת3ו זד"מ 6לפס רג הרי תיחה ל6מר סתט'סה 
 מכהיס דתקגת ותפ' נרנ6 טד3.6י( ז"ל ךר"ח 6ני 6והרתימס

 6יי60סלוגיס
 כלכחי

 ל3על  סיקוו סלכס תכם 6ל6 עעע6 3ל6
 יסופס פהררפי 5נ3  פסלפלי רייני פסום *טס  ולכסונספו3

 רגגן 7לנחר מטו3ס 63וסה וכח3 סימר  סמי פל כמו3סתמווה
 גת65ח ונך תמייס חפיסה 5ריך ססר 3ל6 סונ 7גע5עסתע כרי 3כסר מ31 ול3טל לכחונס תמייס תסיסה 5ייך 6יןק3ור6י
 הלי3פ"מ תקלקעי 6ג3 תטלסלי דפ9כי  פס1ס  דפילת*ועיתS'btn~ 6 דפןל 6ליעול 0ל' דפי' ומתפתי 6מיוגיס נחסוגהםכתונ
 סילכך . פקלקפי 6נ3 עסלט1 ל1 יקגס % ססי3ג6

 3כ' רס3"ס נסי' ו%ע . תסמע73י ול6 גינסו ייחעי8עלסלי
 3פ7יס ירועס תלו0 6ס DbD" -( לנ ד"ס - קע"י )י4 ססוסנס

 כיח0 06 למ3לי כותתי דקען ו3י6י - otntnto תןנפלעין
 ר6ק: ת3י6 מי 0ו6 ועייין לעכו"ס מ6תגת 6יגי גיעוןפקממ
 תססר .( קי"ז )דף ל3*נ0 3*גס )0 מלוס ס6סה פ'כ7ע5ף זס ttlDS 7וק6 סיינו כתורתס לק%י6 ונס 6סס לססי6 )((איתו לפי תמיס  רעכחס י6ע"ג טעגה טעגמס דכוי6 )ך61סזיר
 ס6ר לעגין 36ל לכסחגם6יל6מל(כף ל0 כת3 סגך גלהדכחונ0
 ס*ין6מין .( )סס ע5יכו סמניגו כמו נ37ר )מ( 5ריךעעון
 6ל6 6מין דוקshS(wN" 6 וסיס"י)ל6 לגמלס פיס עלננגקין
'wbד6ס ססס 8מפע סרי עייס סי על 6עי דרסשג6 נגינו 

hS6סעסקיד פ' ספר"מ ותס יתמ6 עפקיכן % עדיס 3' יס 
 נרורה ע7ות ס6ין 6ע"ס סתח סד3ריס גרן ו6ג1 2( ל"ט)ד4

 עתון על חנ,עס 6סר ל76ס כם6ין יוק6 סיינו ליורסיןגותגין
 לס )ס(וס נו וגומ,קח ססי6 סיכ6 6כל תומזק 6ינו 6"גז0

ov~n6וויסו סעם: 7סנצפה 7פלינ ע5ן ליכ 'DS סססק עה 
 תקיס 7כ5 .( לסמיסס י"ס . 5"3 )י4 סעוכר 3פ' ו5"לוסנ"ס
 ונתל6 הסלס 6ח DA)D זמור 7ועי6 נתעמ0 ספיק6סיס

 3סטק העוסל עתין י6תי כסותנוס 7סלכה וכוי נ5ירסעונר?
 ת"ת עתון ל0ו3י6 ג6תן 6יגו מותו לסי דתסיס גסי ס")מולקין
 כקותגוס 6על 7ל6 ענ7ינן כר63 :( 5ז )די ססו6ל 3פ'ופי"מ - הא יסה, 610 גתוו יססק פמיט6 סד3ליס סגר' ועוד סו6ספק
h)h6פק" לע"י כסותכים 6י)הלכק %ס וסע6 גסת( 

 עיל'
 D~tb1 כסועכוס דהלכס עסר"ס גל' bih ענזינן וכר63סכחנ
 ול6 כר3גן סלכס :( כ"ס )י4 העניס גפ' S~5r ריססססק

 לhr~nb 6 דינ6 לעגין 6נל כחקין נ3י יוק6 י"לכסיתכוק
 יגין סתנין * 6ךי7יס ייד" קסי6 סכי מיע6 ל6ר6י

 :)י.עתק(

 ""'י' '('ס"ו'"" י נואה )" תםס"
 סי6 גס ,קוקיס ת6חיס סס ליחן נ:נו %ס 0גסו6יןתקוס
 "ל יקיי כ5 )כ( ני3ס 6יג0 סהי6 ס3תק,ס DnDh כןחג3ס

 006 נסח :( ק"י )ד4 יכתוגחק 3חר6 ס' י6ערכרסכ"נ
 ו6ע"נ קשוטקי' מתעוח לכ יוחן יסי6ל 63רז ונרמה3קסיטקי6
 נרייח6 ס6וחה ל6סוקי ס'פ ייסלינ ל6פיקי גנה' סתסרטי'ח.
hS1 כרסג"ב תסנון?w1 667וריית6 כמונה י6תר כווחי' הילכח 
 .( יג י4 )סס 67תל ס"ל כתחין נהר6ה יהוי 6סי רג7;6
  שוקס לי' רליח 3חוליס סעימ לסעוו יכול 6ינו ת*סים סל6כל
 7כמונס ותסוס וכו' סערס o~h11h וכן')ל(

 6)ן וכן ד6יריית"
 ינ0 על פמתכם והס . פר"י וכן hn~1thlw ליכי 7מזוכוחנין
 )פירומיו. כן פסק ר"ס כי רפ קייתי ימיי 3פזהפ ינכסיססכת3חי
 :( לו ר' )כסי3וס 6לפיס לפ( 0סס דיסיק יסוס הפןורספר
 וכוסלם סגום%ס  רכיון סגס3ס ופס . יתתי 3מזקס נלסידי'%
 )ס( סיו ל6 סי 6יתסוס קייתי גחאחו לכ( נככסיס3בס

3מזקהן
~Ph7 *5פטרופום 4ל hnSD) 6נלס ססתנו ליסותיס 

 ורנילימהת, .( קע"י 7' )3'נ ליחומיס 0כל סהסניסס עסוכן
 )ע( 6ין סוג 3ג"7 כתי03ה סתי3עוח וכיין יחת* התייסרס,
 3מוקתן )ס( והככסיס כמובה0 6ל6 י( ניר ז' )כתונומתותות
 ל6סל 6לי תססה 7ל6 ופוד עהס כתינחס סי3עומ וסי6קייתי
 לסטוח וים ססז 3נקיפח 33זד להס3יע ה61 ולגילומ ל5(עיחה
 ו6סי' גתגס ומל6 עינ3ס ס% לכס3יעה ויס סגמנס כתכ כלל0

 ליחן רסימ 1SI'b, ל5רקה 6פי' 16 פוסחעלס לניותיסגתגה
 עמצו %יקס ליסן כס לסס 6ין 3"ד 067" סיחותיסתתון

 )ס( עי .( ע'ס )ד4 נערס ס' כ67ער רטוח 43סיתותיס
 )ו( וטותיו נגיו ועסרגסיו לגכס*1 יורדין 3"7סנסתטרן
 ומרוייסו 6סל דד3ר נפי' 6עור6י ופיני 6סי י3ר ל66סי'
 75קס סוסשו 67ין -( ג*נ )47 0כיזקין נפ' וכן %3קעיל6תורו
כציס ליע" יס6י 6פפלוסיס ו6ין ק3וייס לסי*ון 1St~b1 היתיעיסעל

 גיני  )'(י'1Wf) 5 5'ל 13( . וט"ס 3דכריכס 3סכ'י )י( - לס 5"ל )ס( . מונ5"ל
 ר6י' ~.SW )מ( .

'Slbגלי )ל( י כן 5"ל )כ( - קכ"ו סי' ק5רומ )י( י' כוי ליכ6 נייס לס ים 5"ל nvD1 ,0ו 
 *מעיקיישף ג8וקמ 5"ל )פ( . 5"לנס )פ( . 3מוקמה 5"ל )ס( . 5"לכסוקתס )ג( . 3טרק5"ל

 : ט' נט *נ5 5"5 3י( 4 וס94 סגסעעס ככ*י 3ק( . קג'ש ס" ק5רומ53(

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



נא ברוך ברמהר"מ
 Sh" מפליתועיסכלות

 דליכחעעי סיכי כי עלמו תליתם 6'כ4
 : :( )סם 5גע6 רעתרס הסי6 כי O.~S דלטו3עילי'

 ול6לתיס לסייס ססיייתס וששאלת )ט( תפאסי'
 ועוז (ו סי6 ופסיעס nSbS(t) )והתקינו )ח( -( קינ)סספיס 6חי נעסק 6סר6יכל

 )6( וס וכ"מ ענדים ליקמ סרוח עוכריו 6יל מכעיסס6תרו
 ה"ר ססיכי5 כהו 3פסיעס סייג ו6פטיופ*ס  6סערוסיס לייהסוס
 6פסלוסיס תהסו6 ו( ע"3 )י4 סעפקי7 הק' 4ל עוויזיןסעו6ל
 כתוגמס לס ל,תן יכולין רמין סיו 51ין וכוי ליתעי תורי ליי7ז3ן
 ובסילו ליז פיי לס סימנו נעין ססו6 מס hih ססו13תען

 ו6כ"נ ירקו oh סקוגין מן 16 לס יחגו יוסג כסף 6וקרקעית
 סז3ין לס יסנינן וקגיגין גכקין 6רנ מסר תכל נכסוגסדכתניגן
 יסוסע ורנ בל" "וג6 ורב מס6 כר3 ב( י' 7' )3"קדקיי"ל
 יתכו ל6 הסונוח 6גל כגחי6י רסלכס סי6 עיטנ עיפירכל
 .( ע"6 47 )נימין דיגיי נתי על 11tDS 6סס סל  דרכם67ין
 עיסו סי6 ונר מיסס 6סר סעכו"ס על למזיר דרכס רשןוטיס
 DS hD'DD7'5 כדפריי נכחונתס תסלם onth סלוותס סי66ס
 הסגיסין סהסכיס? עם יכל לסלם סייגתרצי*

 לורסיי
 ע, וקין

 )כחינית דחנן מסלסג( וגיוונית הוביל לסג6מה כליסססגס
 סלמס י7יס העמה יחות,ס ונזנקי סגיו,גית 6לתגס :( 5סד'

 2 :( קע"נ )ד' ממח תי כס' 3גדי5 מסיועוסכי
 פסוחם 3שד סגהגס חס יששאלת )3( תפשסיי

 cn~o ססהסעססנורם
 נגחה דל6 כחס רכל 67ע"נ )ר6ס עלק? תכ6 מס תמילס)נ(

 עתון לס סייס לוו גתגס הכלס לעייר ריכלי עחגסעתגתס סכי שסילו קייתי 3מזקמן וגכסיס גגכפיס לה 6יןכחינתס
 ל6 ימומיס סל סי6 כנחנס מפן ס6וחו ידוע 06  ו6פי'למלתה
 גמר6 נטול פ' עסקינן 607 התמנם ממקגלי מיניינועסקיגן
 )י4 הניזקין דם )ר( מקגחנסוק 37גולסועמו -( קטו)7'
 נעומס עסוע73יס עגכעיס גפרעין לפוין6ין עינעי6 :(ג'
 ניסח יעגד6 ל6 ד6י מסיס כעכר תסכם הולין6י גגיסיס

 btnn*b 7ל6 וכיון bDDD'h ול6 עחנס 4ס זינ %יגפסי'
bSהיגייסו עפקיכן : 

 לימהי ספגיגן 6י רששאלתם )ס( יצפנסי'
 16 6למגס7ניס6ח

 פתילה סגיס6מ קול ים ob 36ל דכ"3-ע"ס( )גזנ שהןלעיסען דע5י פס כל לימעי דסעגיגן פסיס6 עבה לגיסןספרעס
 לה יס כעי וס6 קול לתן יס נחילוס סגיס6וח ודוכ :( 5כי' )3,ג ('ntbD 3תולוח נסים זלוג סרות 6סר 7ער כחונתישנונס
 כונר סו6 -( )סס סרות 6סר יולכין E'b. דנעעון 61פ'נקול

 6חר סולכין י7מ חמס סו6 דסעעון כי* סכ* 6נלסס,קס
 עינה תמקזן ל6 גסוקתס ססי6 כתי3תס ע"ע קייעייסע. נ0וקמ נכסי לעיל רפריסית ושע"נ קול לס סיס כיוןסר31

 נעסרו לעגי ע"גיי 6תן ושנועל 0( ומזקה וונ6 0(67וליגן
 . גס3ועוח )מ( 3ירוסלעי כי6ער וסיי3ליתן ג67ערגדל

 : ולס"ס גרוך 3רי עשירומלוס

 ש :פי ומי ימי  בוש  מעשה תפרסי'
 aD(,nb יסייייי1,6 סיף, פייסי כתיירהבי"%)היי"

o~h1'b
 ( למס תדייר יימליו טוסן 3ס"נ פיסל סי( יצת 3ד'

 6י לסו רתססק, יכלל ע3ד ,ליעיר כר' דפיד דיוןסקי
 ריסלקו פונר6 פ3ד  נסטן רoat 3 לקו 16 וסיו*ל כר3סלכם

 ם1יב2:1 :::ס :ם וי 1  י2 ב, יצ23בג
 בליס ר*יר 3סמפס סלי  יורמין  כוטלין 36ק? D'3Wספרייה

  וגיליו גס3ועס יוקץ יס ימי לS~b 6 שסעפ לק 4סי )י(פי, י4ל יסע והסס - סר"ס ביוע? hb נלין ליתנייסוי,פ'*

 ם3יעסיי3יו נםעעין י6ו3ו ריתמיים מעשה תפהס"
 נל' 0פ65 (~'blp ל6 פטעס יק לעס )כ( אע חז:מגו

י-צ היגי' (h~D ותקי 6לסס ר3 וכחג ית6 ן ; 30 ליזיליס  ":ץ
6נ

 נפי רסכי י"ל h5~D  למקטינן bS  ורבן  ס3ופס 36ל מסתם1
 6סס דפ3יפמ 33שר מסיי  ותילשתי פגוש?  כפיןלפיטר

סי
 מג'ול

 נר%,, *י.לן'ןיסב"ן..סע" געגהי

 1P1nbhS ::יעיון  ::%ינןן,נ"":יו  :1!1מ

%1-4י.4"ן4ש,454
 ו' nSD~ '%י" י'1;'" '"'י" י* אם תפוס"

 %ם6ג,ן?2 בצ,1י:יב:' :םו יןגס:ובסיע
 . ("ל טקורניל יהורס ר3י' סורס וכן -  י3ילס לס anSDהקילס

 שט65תי

 41'שש)יאא4מעי

--- - - ------- 
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 ברוד ברמהר"מ
 סיפק י"מ עמלוקת לנו י5טלף 06 סויטו על תפחמיי

 ולית ד"ה '( ע"מ 7' נרכות)חוקי
 נעריקק תוטל ועפיי ולה"פלל תקטן על עסרס גויעוןלנרך
 דר63 עונ67 כהיך וכי פליק מכינה עטרם 3י 6דכל)ע(
 ק6י סעעחמ6 הגי ככל סלכסh'S1 6 ק6על וס6 .( )מסופגיי
 מטסם לטסות ר5ס bS 51טפ"כ 3הסי13מי1 ום3ח.'יז"ריך*קרון

 b)tS 6ער מר ליסגי מרי b~'b .( 3' הל' ש"ז )ססונירוסלעי
 6ך מורווי ניעי נ7ולינ( עגכנ רזייתי וכן ע5טרף ס'חכרת

 ס6סל נוולי 3טולסן פעעיס כעס נרכסי 3פרוכיגםכמשלכתי
 גידי ועימס סלו בי"ג וגבנם קטן סס מסיס כעסרססג17ל
 כן כמו לי וקער 'הוזס ר3י' עירי פי ס6למי ו6ס"כ הססלהרכיל
 ~h:nlb סוס סניפן וימגין ,,qQ )פ( ר3 67ער עוג67 ססי6כי
 עסעע מעריס דהייתי עי עלי ומין hSl סלעמ6 3ר 636 377קעי
 : לאכלס ס;bSI 6 ל'"נ )י( סג6 ול6 לעסרס סנ6ל6

 s~r סלעה י' נמנ נייו יצועם קטו יעל תפטמיי
 טד עליהם %י קורץ 6סמהחסונה

 לעיבור כ"6 נידו ומיחס קטן עלינו 1לnhr~ 6 סרעסלעיס
 5ך סעינלס( )גמעטסס )ק( )ש"ס( 1rn'Sh זרז נ*ילקיס:ס

 כלל כמלגו 36ל מלגו מורס כאסר עסויין O~SDסועסין
hSסווי6ל עוס"ר למון . לסקל ו6ין נ37ר עולים ורנוסינו 

עסלייז6,:
 עמגומ . כניס ום3יתלעריס עלית )י( תצסי'

 מ"ר עיס"ר לסיסים גסליס)ם(
 סלג6 7עיסק6 קכלו מילי לכל כסר7עי 6י לער קסי6טענים
 לס' תו 8'5טריכו ע6י :( ק"7 7' )3"ע פק17ן ופלנ6עלוס
 סממך קיבלו 7נסו7עי קכיhS 5 סחי סיכר6 לעיסתי6י3עי
 ו6ף ייפער עילי לכל 7עסהע6 לממועת6 ועסרסי וקסרריעלוס
 5נ'ן 3ר 6י7י 'עלר3 ולעסוקי מכולהו שנריע מיכרזןלעיסמי
 סלינ 1ל6 גניו 56ל מיסלסלי ליעסי5 ו6פי' עילי לכל לסו7עורי
I~"'SDbSb דתמירום6 וכזס כרנ6 ס"ל 7נס6 סיכר6 גי' שלעיסתי 

 3חיהי עלייתו 7סלינ עזר63 לאפיקי )עי l)'DnDדעילתייסו
 לעלוס לי' וגים6 ללוס גי' 7גיס6 עינח6 לגגן עגרו 7ק6וסעע6
 לענין 7סייך טעמת 7ממרסי כיון ועור סעיעס לענין געיסייך

 bnStn רגנן קע73י דינר לו 7ק*ז סיכל רווס6 ולעניןלסריות
 מיסחר 7ל6 עילי לכל ס"ס מסממת וכו' ללוס לי'7גיס6

 וקידוכין סמיסס לענין כין 5סריומ לנני נין סעע6 3לילפיסלוני
 זה וכתנת ' סקיין סגי ולנני עלוה ססי3 ה6י דלגניולווני
 5"כ מילי לכל סי6 תלוה 67י כעוס נסר7עי וסנר' .לסוגו
 SD" לקנולי לעלוס לי' ניחא מסי 7עסתת6 נכססנו סכרוי65

 להיסתי רפ"י ויסת ס3יעיח 3ו וחסוויט תלום עלסויס6סריומ
 מ5י מלוס ד6ינעי דוור חעיכ6 מ5י כלל י7עכ6 ל6 סיכר36י'

 ללוה לי' ליח ומכי' ס3יעית חסעטגו ול6 פרוזנוללעיכח3
 מלוס 6ת bl~G כל קרקט לעיטן ע5י ס" קרקע לעלוס.1ל6

ולכמוש
~'SD 

 מילי לכל סק17ן לי' מסיר 377* לעימר b1'b למונו וגסכמגת עוי -( res )7' סכולם פ' hoth71 סרוו3ול
 תירי 371 ריסרדפי  5יילמייסו דקקי ועמוס 6סריומ עעניןל73
 6סכסנן ועוד תיגסו ני' 67יירו ע6י פיסו נעי כקיט קניןגר

 ע"6( ס*י )סניעימ עסעטתו ם3יעיפ 67ין סגומ סקסתגעי
 טעת6 יס6 5ערח ע5יח ל5 כ% שכ"ל  וויסתי גני ל6 סכיבסי'

 ני' ל5יעסיק' עיסקנו לי' קלו 7נסכי לווילחיס רג76קיסינ
 נניה.ל6ו rtiDSD" S~b יעמס וסלח פיכפך גי' לניסחיול6

 דססינ6 ק'17מין נכי l)D:Db 7ס, קרוסין לעגין סו6טטנ:6
 סיכר6 גיס nD'DS' ו% ני' ל6יעסוקי גיכליס יכניה ו6פי'עלוס
hSD1סתע6 7יסגינן עסק כל כנון גניו 55ל עטלט%ן 'עמס 
 לסלוומג( 36ל וסתיה נ6כילס י51י6והו סל6 וקי'"ל עיסקינחורם
~teb'6וכסחין - כסדי, 13 עימס 7ל6 לעס כל רם6י 53סר  
obסעקכל סלווס 'b1Dh7 וסוכ S~h מק71סמ מכ6 נמך הגוחן 
 qb סי6 7הלוה עקו7סס ד6יגס ה61 פסיט6 סו3 גבוחולי

 כפקדון ססיכ נגיז 56ל עטלטלין לעסוחס דלעגין בע"נל7נריך
 3עקועו 7נר יים7 ול6 63שר6י סלוס 7כנר סיכך קידוסיןלנני
 ליטסית hnSh 7קירוסין ס"ק גלעכעע עקודסת ר5יגסמסיע*
3'SDSDnעטלסלין לעסיח 7סטס 6ס77י דמו ל6 וקי17סין נגיו 56ל 

 וסתם נ*כילס 1לס51י8ן לכלותן יסגינן 7ל6 נזם מלוי פגיו%ל

 וכון במקרקעי כעו עלייסו 6סתכת6 לי' סוס )ח( קרג6לכלויי
 הבסס ע5י6מ 7פ' 7קחסוגי6 שסלי כי וסוי פס ל"מ פי'וכן
 כחונתה תנגין מבגו כוס נומן נעי סעע, וסייגו .( r"D)די
 דתו דל6 וכיון עלייסו 6סתכתייסו רעיקר כעכו"ם עסו3ות6ף

 בכתי 6יחגסו 6י 67פי' נעי 6י סלוו6ס 6'כ כ7פריסיח6?7רי
 ""י,%יגמ,:"בו:ט יעעל:'1:3 יין%." מ ה,ג,);)~1מ" עקו7סמ שינס 3הס וקידם הסכונוס על סלו6ס 16 נעיןוווי

 כסזייסו ל8ימממוסי יסרי כיון מלוס כוי דתעכסיו סו6כגרץ
 193 ד5יסחתיס כעלן והעקול סגומן נמכווגו כסכיו6רטח6

 לb9Dh3 6' כנר סלווס י6ל1 חיכי וכי דמיכנר
 גי' היקדם"

 עיעריס סס ללוס כיון 6יזפיגהו ל6 כי Db" נתי 3" גמקדסל6
 5סריומ עליס 7קניל )כ( עיסקי רעיתי ושגי ספן כו6בסי'
 7' )סס קי7וסין לעגין תנוס סהס לי' דססי3 כבנד 15ו:גננ
 bn'b כי ו5פי' כסן לככמעכ רסיס לו פיס ככ5 כ"מ :(ה"(
 כעלוס כמלק שקירסת ד6יגס עיסק6 נ3י לותר רבוי סיסנעין

 קירסם רקס סו6 גרור נעין 7ליתי' סיכ6 סוף סי4 לעילכדפרי'
 )עכפ ל5 ככזנ Db7" בע"ג לעיל כ7פרי' תקידכח 6ינס13

 יעויין 3כק~כ עיסה6 עכר 057 סכמגת כעו ול6 גניו 56למטלטלין
 לפיסתי דל" 5ל6 עיזי מלע671 תפיק )1( 7כ6 פגיו 56למטלטלין

 עיסקתי כדרך ל" מקיף 6ינעי הפקסה 36ל ולכלותו סיגרת3י'
 גחוכסמ מכורע וכן וגטרס6 ככרפס כוחה מוכריוססכעיס
 56ל עסגסלין )עסס ל6 ענין ונכל עכווע כניזל נפ' ד"ק)ו(
 )ג"ק גחו )ו7י' לי' עסהט3ריס להם מקיף bls למי ועודפגיו
 ת7תעיקר6 כיענו7י' יעד4 )מלוס :( מ'7'

 ימעיקל"
 ל6

 ועה ל" עסחעגדי מאויינו וססח6 לסודי' כלוס 5ל*מסתע3י7
 סכי וגיסיי עסתטמו ם3יטית דמן ס:וח כקסם ד6סכמגןסכמנחס

 ס"ס 3ך כח3חי)ס( 6גי מסרי כלל סי6 5יליbS 6 שימעי נכיל6
סלווס

 ל %ע יג~י:נ4 ע ונהלי י'מ1~ילק11לפהןוגנש גי"ק ת ו ה נה
 :י.
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 בנ ברוך ברמהר"מ
 לעלוקתו כלי ע5עו יורטות סעעון לו ויסד לשטעון ר6ו3ן לומלחס

 7,07 מע"ג עימעיג3י

 .( כלן מקל . כתג לפגי 6סל)גסכ"י

 עעזר 1h1p כשלו ס7יגו )מ(כעו 6י עע,י יס13יי 3קיי6 ידיתי לסגי דנתי תצאמ"
 סזסרמיאמ 31זס כפרעם כעוך כי וקוער ככסן כעס וסיססג6'
 סייג סמול 3קרי"ת וכן כן )מנו bSD לפי סגת גנ61יקמלי
  סתורס זען 0תסלס r~r כל נעלנו ;ידוי 1)וסנ יעים ו'נזיפה
  ו7וק6 סויפה  לט( 3סיוור5 סרלס hS דליו פסוס שלקוססיע

 פסל ססו6 3רסע "3נ ע73 "ו ונעזר כגון גקסל לנ6כססוסלו
 נקורץ וכ": .( כ"ס 7' )קי17סין גסייו עעו יולד 6ך ל6עלקות
S1pDולתרן עיססעיט 7ונ5י S7pD קלוניו לעדות 

 כעו ק"עיג"
 רסכ כונו קלעייה עוון ועוכלומ מו;7קית ווגb)b 0 ק,וג0כן

  כעיניך יפר ו6ל עלקין עוסקרת 36ל ג,וגס שילד וימנו וכןשזוד
 יוסימו וסייס ומלוס עווען 6וכל"גי 6סל לכל כי עעיח*קרוכי

 : סמיי וק"ן סיקס 3ר 36יג7ור ענילך
 סענייס לפי ;סכל עעזי מלירי סקיי6 ועל תצבסי'

 וינקם ריעיס עליו ירכסוהנחתיים
 36ותיו קגורח על וינד 5יק0 וימן וילקח כ0"נ ויתעגם עטויעעגו
 ויסר מעיר עוני עניו יסעירו 3כך רניל ו6ס עמילס ויכקסיסף

 גדל ונגדור ססוסעיס ולכוץ לקגיק ני7ס כס ויםננירוי
 : 36"ן - עמר סוכנייבונו סל"

 3קי5י ין ט"ב 6עי ס;0736 ממתינם על הצנםי'
 לע;נסס רען 67לעו0 .( י"ז 7' )נ"ע כלוס זל* *על ל36"י
 יתיטול חסנע )כ( כם"ין *פי' פרעתי ~lDD לס6עין סל36"ד
 סשה לסיס "'ן ונס נפרע סיע )ל( למום וקין olnhnעג0

 עמ"ס יותר העכנריס ען סוגרו לסעור ו0 וי5טיך0טעיגחס
 עזי "ו 0.כוע6 עיי תמ65 סץ6 לסום סיס סכחונסנקרע
 5fft~p 3"3( '7 607 יד0 על יחגנ0 סכתוכ0 יתו5י6כסיפי

 סעו6ל גל' ילסק מגל לסיס ס' ירקי ולכלקע"6:(טמניופונר
 :ולס"ס

 כסס קוער ע6יל ר' -( 5' ז')כיט'ן תניא ר21בךסי'
 ))ו( ריעות כך 3ע6כגסייעות

 טותיסו ו6יגו וחרקו כוסי לתוך נופל סזנו3 6דס לך יםנ6נמיס
 6יס כל ונידת ע וסותרתו )נ( כוחו לחוך נופל סוגו3"רם לך וים ייו65 ממסו 3ט;י דלק מגועל יסורס גן P7DD יודח11

 ועמסם קרו3יס וע0 מכינים ימס "סיס עם ע7נרס חממוסי61ס
 עינת זו ויוכלו עי5כו תתסויו לתוך כופל סזכונ 6רס לךוים
 נמוק וטווס סלוע ולנוסס מיושנות 1ncb %ת סרוקם לסע6דס

 0תור0 ען עסיס נוו ועניס0 רובין *7ס סבי נפקוס 6hn~hל, ש"י 6יס גגי עש 6ךס נכי עס ורוסקות כ77ין הסגיועלועס
 נלורס רסיס סרי וגו' דגל עלות נס ע65 כי סעילנרמס

 גמי הקירס.  גוי  לסיוה סרוס5ית לנסים סלקל מימיי ר3י'ל37לי
 : גיטין שעפיסמנרם

 מסוםיט "' עכי"ס 76יכיעל ירךיעני )ס( תצהסי'
 D7D יין עלי6ס גביניתידו

 ו65 3רתיס0 עעט רק )ע( ס66 1ע165 13 ונער ססכירוכ6
 סכול גריס ונסנס ע65 וענדך )פ( מעורס והוא ע5עינין
 היעליס נ"מ DIP יין ורתימת גריסין רתימת '( ע"6 )פ"*יום

 . תיגור חיגו 6ועריס ונ"הס.גור
 )5(ל6ימול 'ין מכתימות נגע obn ע'לין אינןומשרבד;

 6נb"t'h~ 63 מלניל ו;"לי GID נייןדווסחונ6
 ועלים סיגוי 0וי המחוכו מ"ע 6גנ0 וע7גקט כסריסהדסנית6
 דגיל1ק )ק( ולרעותה ס7ס גיין לסחיר רקס "ין יוסטנול
 61מי' .( ע"ג 7י )ע"1 צמך ליין סיגול דמוי 0וג6 לר3יוכיס
 ר6יססכס ססי6 גני כ67ער כקטפרמ עויה נני5וק יפליגלתאן

 על טומס 6יכ6 ולי קססומ והא :( מ' 7' )ס30ע5לת6
 (olpn קני ול6 סעש5רת6 כל ורגונ סימק נעי לקטעיםעגת
 6פי' סיכור סוי ל6 7נג5וק( )לכך )ר( לסיס לגרוסגגע

 מוו 6י גסך יין נגני "יפלגו ו6פי' יע"כ.( (or קלסלסועה0
 הלים עתו וב"ס ונ"מ יינן כמחס )מ( וזפ" ל6 6יסינור
 רפוי ו6"כ סיביר סוי 0טוע6ות כל סקל 7לגכי יוסטנק

 0סליקס לסקל )ת( 6ותס 7יע0 יוסנן ל' מהלי מיזגקךלסטייל
 ול"נ )5( יופגן כלי ופלכי: :( ע' 7' )ססלמתיפת

 כח כלכס אין יינן bin~b 7סעכי;ן להסתפק 5יןונוס ושתגי"
 עדעינן וכי .( כותי' p'pg סס ינירוסלעי : ס' יי )ע"1סעעון
 ס'( ר' )ס0 עמוליס נין עמים 3ין מגיק3ס מריוס זבנילס
 3סתיס bh 0ג6ס סתר לענין 6ל" לס ע7עיגן ל6סתם
 : סעורי 36י . לטוע6ס Db" סיגול 7סוי 6ם3ורן סוי 07"6סיי

 30יעס על סגיתכיס עטיליס ין7'עגי אדוני תצוםי'
 לכנור לקחיירל~ת 16 שתורסלענוד

 ינרמיגן ל6ו 06 סוחר 6ס ודניס )נ( 5ורומ 3ר.ס ויסכווילס
 לר'נ לו  סיג לריס לוטוס דחיס .( ע"י לר'  ס5לעיס כלס'
 עסו והסריס יסוים רז ה:6 5ו עמו D11Db7 ר"ג סיגיוכו'
 ועי כיתיי6 סמד6 ועשוס פולט 3סוחעו דהתס )ג( וכו'לו

 3נסר7ע6ו6יקעי ויתיג דסף כוסתיך כי ו60 לחסוךס.יסיגן
 גס ועגלו ולוי 7סעו*ל 6נו0 גס עיילי ושוו 6ורלעי6גס
 סעעים גךולש 0כנקמ כיס ו6פי' לססד6 סייסיגן bS1)י(

 )Crw )0 ר*עליגן ולע"נ ועחפללין 03 גם6ריסמימי7יס
 מעה כגון :( ת"כ 7' )סס לסו ומלמי היירי דסם(ני סלתסיעו
 מלסי 7ווסכסי עי: לכל לע'סלס 6עריגן 60 7רקין וקורסונבגה
 יוקל לספים לעיפם לן 010 50ורתו לכל עו73ין iODוסו6יל

 שכלוי
 לסממלל עותר 05 סקלת 6סר וסיגים כעוסת 5ור1ת ;ןללו(
יועם 6יגו 6נל ל0תסלל וכ"מ כסנ06 עותל 6ס למקול לך סיס*"ג ו6נזריס* ולנגס סעס אורת לזונות ונאת מס -י

 ת ו ה נה

 מכישן גדל* לחמר* מ.ימיגן finib ם";י כניגש 5"ל 16לי )7( . יכמס 5"ל )ג( עוסות. 5"ל נג( . מייוסו ל*ירעסי( - ס5ל לעגין 5"ל )ת( . פמ6 לרב 7סכיק"ל A"D ג"1 7' לר"ת סימל נקפל וע" . כו' נ"מ ס6 נקשמלוק 5"ל מוכי )ס( ."כוי841נלאצממה~ש
 : לפינוי תב"ע פי' A~D ע"ר ועליכי מט"י מ" נ6כוכות 0ונ* )1( - ס:סו 5"5 )0( .דניס
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 ברוך ברמהר"מ
 צותו עוניין והם 5לס פליה ים סותם עלים ם*ם יענעמיוטס
 קורות 6כ5 רניס סגיכם bS כי Sbl~'S ססי6 סיכםסילכך
 ע5ען נסיי כססן למס עוניין 6ין ס6ועומ 6פי' וקוסיםעופות
 ותגייך סמר כ6ן 6ין פלכך סננדיס על ע5יירין כססןוכ"מ
 ועוקעיגן עםר5וף6יס מון עומרים כלסמל5וסין :( ע"ג ד)ע0
 *סי' לרננן 536 יסוסע )ו( לרי 7ווק6 נעו65 076סר5וף
 סייחי ימי וגל )ח( עמוס כ6ן הלין געי65 עתירין 076טר15ף
 חם סמא חתמרמיס ינרי 5פי ל7לקון סעונרין וס עםמע":
 יוסיו ועם מגסו )ס( ועת ו-1' אסיח 61ינה וסכתינעעם
 וסעו נסעים נגיס סס7לקון ממכס סגתי י' סל יספיועטתי
 סעעסלתן מטפיס וסעכו"ס סע,ל1" נכל זעוסל סנדול מס)י(
 סעס גס7י לס עגי 7ס, גכימיס 371לי1 לי וט73ק"גסו
 ע"ג( ז' )מס דק6ער כן עסעע היכו כנע' נלסון ו6ע'נולנגס
 פוגיס הס כי דכריו לייםנ ים 5ו6ר פירקי נין יי5ין לוסיס

 : יסונתן : 3עינ'ויםייס
 נעידה יטש: )כ( צסנסיעוי וכל תצלםי'
 סנגרו *55 שממקיי סקוס ערכ עעוס רנ עיני, 3ע6 -(ע4

 כי כלכססי 6ער נפי ריי סיבו פסו  לך  ססזרסיו 61"לכססו
S~bיו  עסיסן נפי ססזרמי bxiSj S'b כפי פשי נידי  סירך 

Sffhן סיס למכס - נמנומם נקפן פ6י  ופסקיגן ג'ין 

 6סת 56ל סהמקידס  סעעין6סס  וששאית תצחסי'
 וגגגנ גו וססעס סקדיןבצוגן

 לסלס ססייגח 3ל( oSSb סספק7ון rn~b 006 ס6ס "יי1כז
 פו.( ר' )נ"ק סגתירס  פוכס?ן לכל לפיס שפס  סכסונדססוס
  רסון לנפלס  סיין יכלים לס יש *ס פיס nDh  'ססיש*סם*
 6ו  לכסססילהן  דין פסק יכתנו ל6ו (OSDS oh מיינם3סס

 עיס  לס סכין עמלממ 6י5ה (nSD גמיי 6גל מממלטהשגרם
 י רפס סניפסן ושפס סענז ( ת"ז ז'  למס כרס%לסלס

 י ז"ל יטווס 3ריברש
 סייגת תסס סיסס שם 6וער'ס מסיי יש וזלי%לשי'

'
- - -  -  nD1b  עסניעין שכי שיך (o1b סנועס 

 לסלס נעה לס  יכין  פפירDDh 0~1 ססייגת פירס סשפי'פפפס
 והממס 7JSO יסוגל מי עדתכן ענורה מנעל מיפוע לועל6ין

  סיורין ב*סריס  ססנלי וסם סייג נסס הסיכל יעםסגיעטן
 וס% רפס  פביפסן 6פ6י עבורס יסרע ססנפל bnvbולס
 עורס טי1Dlh 06  6 סיס רי3'6 פיסו י פנורס 'eSDגש

 עיסו לםלס כתם לס 67ין 6ע"נ מסר עלס כתניגןפסיינס
 ננ' 7דוק6 7גייז  להדין וים לו ססברם,ססיע  *ו%ממת6לען

  זה ס' כדפוכס נ"ר  הג' 1ל* 5סר עלם לעיכתכ עיי3*י
 דימם 6 ססי6 לעקיח פועגין יצין כעסג" כ"פ:( )י'גולר
'bhדינרי ורגל יגיי ליס ס3ו ומסויו כסוכי  3ס כמיגע חוח 

 סעדיס 6ין מזקס ד6על D'pi  גן דרים )ן( סשכוסרוייסו
 סחט 6מר זחו - הניול )ג( נעמס  6"כ %6 מסטל עלסומע?ן
 סויג* מלתף נעומג נס כמינם סגת דל6 6ודימ* מסי*04(

 3טגי כלוער לעיל כ7,על ייסנ?4 )ס( היינו ר3יכ6 סני3ג(
 רג 6תר עד עועין  סייסיייול3"ר כסיג כל ררנ, יספי'יפר )ע( הכי שתי  3ר גסן רStb 3 כחוג סריגו D"Dh הו0ג'

 3"ד רלעי רפריך לריך ל6 סו וימן 5יה )ם(  כמר 6ינמתן
 י'1-( )ד' רנ"א ס'ס  דסזיכן וס6 וכוי Sb1WD דיער סושפליף

 סייד  3ין יסר כסין רר3 פמפי' וכיד רנ עד פילסש 3ייכייף  לירן וים* סו6יל  וכפרן דשע' סטוי גגי יררכסירכסנייך
 לכסינ שלוס 3* ג6ען פרעתי וקמר לו מן 5י נין לו*חס
 3בי דוק* כפי "ל  כוסנין פרפתי יער *3ל  כוס3ין6ין

 :ספתקסי
 (bSa Sl~h נוסב  ספגי מסתעח על ששאית  )ל( ת9סי'

 נניכס 6סר וסיס בסעסנהל
  סעיסין o7h בנני פתלו5ן סיימי סורפי 3ייי נ3פרפוףועיקל
 ושררניכן

b'1D ספפס ער וינוס בפיני גריס )ק( ערי לי 
 וט נדגר כרקס 61'ן נסר 6טר גכינ: כפו בנינס יסרבנסר פ5פי ונדרסי סיני  בין נ3יבס עישה לסעודתך bniwpn*סח
 ול6 סמלפור  פ5כסולק

  כפופיי
 נר סל* תילח6 לסי קוי  -( ס"ס 3וי :נסר כל פ'1ylnb דס* בורפ 0ס1ש פל  )י(

 נניא תכיל סוס bS ניסרת תכיל הום כי h5b זוללוממרץ
 זסנרbn~b 6 לסעורתHn71DDW 6 61ג6 ס6ידכ6 כי לממרעד
 כדגרי מפוסס לעי עסנס סכי Dhl"  לקפוומ6 עקעוזת66ז
 שיפסיק יסעורי מ5י וסר סר וכל כינסו נפלפ*סרסיום סד3ריס 6לו כל %6 ימילס סרסקסקניו

 blpnS ,נ ספירת  פפרמ וסיסת ופסערת ברר  סייגולפחום
  )כפערם לס( קוש פלוצי בפי על פפלס וספליופכירת
 י )סעחג כי חסי' ונלחך  נ*פקורן )הכליס ובניגש רפוף  כיוןעקיב 6ני עיף וגנסל חסכנו כפלת סייגי  3י-ך גי' עשיי0שלי4(

 : פכלנ  סדיופ  פלג לב על 37רתוכי
 וסגסל 3ת( דכיון blO כתה נסו Db~ נניא סיעורהלאירה

 :  פלו סיעור ותסונסיכיו מסו*  זען כל נמר נקרש ש"כ  סיניסס ניןעז7גו
 51'ל עייתין 3ר' עם? יני' יספי ת65תי יןתשובה

 רסיפיל כיס( סל'  פ"פ 6קילומ פשכלותלסלכוס
  קמן  סיפיר דפי' פמיר רני' 3שס סיפר עצורי ספפסייגל סגי hS ורייס n1SD וי וסול פונס סלי  נמר ימר6כילפבנינס

 עם'ק ור6" נסר "מר נניגה ל6כול הי6 5,( קפנסוסעס
 סגע65 רני 3יח סל נססמתו עעסס 67מליגן " ג"ס )י'יקרוסין
 ע6יל רבינו ומי' 6סרת סנילס רי וס5ריגס סיניס גיןע5ס
 להחפכל פסיד דסגסר  רניון סיעם הויל ל6 כסר געob 65"נ5 ס5י5ס הויך סמעיס נין למתנעל עגיל 7ל6 ט5ס יוק6ננ(
 )נ(  נמי 1Dh בפיכס לשכול  לענין ~ff( וש"כ  להתכפלפתיר
 %תנסל זעניד כיון לעיכל ע5י וסמר קענה סעידסיסס6
 ייקש סייכו יני' נין פותו  סרסר ר6פר hol עניפל ס"קכקלו
tbvכי , נסר %סד בניכס פיד למכיל אפס כיג31 )ד( עתני 
 לולב ורשוי  למרס סכפסל ישוכל ה"ה ולים ס'ס לי(דסליגי וסי עיד גבעס 6סר נפר למכיל יסס  ניגוג )ס( דחסניסיבי

הב,הות
 ס"ו סי' לפיל פי' )ך( י סס לירפנ"ס מפסוס DY" פי' )י( * ופ"ם סכו נכ"י )י( - b7W 5'ל )ק( .  ס1רס58"לי
 י 5ילדיכ3"ל )ס( י לית.סי יג7 5'ל )ג( . וס"ס ננול גכ"י ):( . p~D1 גן זין נ':כ"י )ע( . פספס5"ל

 . ס" 5'ל )ק( י סרפ.ז סי' פ"ס סולין פררכי מרפיו סי' 6רוכימ  )ל( - כוי דיי, גי נס 5"ל לפ(  שפריין.5"ל
 גש'ק  קאש סי' יוזר  ~lff עיי )3( . רי 5"ל )%( . רבמי3 לזל )ק( *  ע,יר'כוי סעליג כעתירת 5"ל )ס( . כו, סטו, SV'31"ל

 ם מ"פ ו' לע18 כונסו 3י( -  5"לקיגוס )ס( . כו' קיכוסספמ 5"ל )ר( . יי 5אל )ג( . סוךקס 3פסל"ג

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



ננ ברוד ברמהר"מ
isb6פיי נפסל הו6 במיניו עועס זען ססס6 כיון זס ..3מר 
 עייעון גר' עמס רני' t'DS מוכל כקלל סלינו ופסיט6לכלי
 סגי מיעה bS ר6י סעוח ו' עוגם מ5י 3סר עיכול סיעורסו6
 נסר יע65 ולעמרתו 3סר *וכל כם6יס קוף ל7נר 6ין6"כ
 וגביר רני' ולפי' נניגס 6מר כסר )ז( י6כל 1ל6 סיגיוכין
 להס3טל ועכיד נסר סוי bS לכלנ 6ף Spe1 וכיון קטגססעס
 ~hS מיינו סיגיסס 3ין עורגו סרסר על" קר6 67ער )וס6)מ(
 הכהן בליס 3ר' 6נינ7ור - מידוגעילס( ספמ גיני3 )ט(תסגי

 :ולס"ס
 דעח6 עמי3מ6 ריס עסס י3נ6 בתשובות תקאסי'

 לתסס סקרון סומן סעיעמסיך
 וסתה ל6סחו פקדון סוס סגתן לנעל תודיע ול6 נעכסטחמת
 ספק7ון עס 3תוכס 6סר כל וגנני נעלס עעון עםהתירמס
 י7עין יל6 סננימ שכריס וכל ונעלס hnntb ססי6עיסתנע
 bSnlfnn 16 דעיגרס6 6יסת6 רכל )י( עט6 סיכל מקנוןההול
 כעלס קנס 6סה סקג6ה ):ס נעלס 37סיי פקדון ססו6"סלמת

 : כלוס נידו ספקידס ל6 מהלי ימלס ל6ומנעל

 3פג'ס )כ( געל ול6 ע"3-( )י' סעפקיך בפ' תקבמי'
 נפגים )ל( געל י6ס עסעע כרבויי
 דכספיס 67ע"נ זחל סעחת רני' מוכיח זניכן פטור סהו6כרבוי
 3עקוס 6ותס סער ו6ס כקרקע)סס()ע( bSb סונירס למס6ין

 ר6יס וסכינן כן פקק ,PDSb ר3 וגס סטור סלו 11DSS)נ(מרניל
 ob סלו לימן מנוהג פלוגי כעקום גמגו לסוגו ונסמירוםלעי

 נני כת3 העק5עות וגס' סייג ל6ו ו6ס סטור למעוללבוי
 לסו7ייסו 61ינגנ כבסיס-יילי' נסיי נמי3ס 6וח3יגסו 67יכספים
 נרוך הרר כת3 - מעתק 51"ע עדירי' עדיף 7ל6 תסוסוסטור דסכיסהי )ס( סגתינס עס כל מסדי 6יגגו3 ו6י למלותימיינ
 3טסח רה~ל סעירס לסס 6ין גכ3יס תסכימי ס6י7)6 מעוקל3ר'

 תינס נסיןס גתנו מס( )נ"ע יכוסלעי )סס( לקורסמסמוך
 כן מעסה עריס ים obl עלמלס ופעור מנועם מייכוענ7ול
qbמיינ וגגגגו ננו 3ר6ם נתנו פטור סס3ועס ען o5nS גסנו 

 פטור לסעור רבוי מקוס וקומו סלו 6מ לימן מרגילנעקום
 6מ יהסוכר 3חוסממ6 וכן סייג ל6ו061

 ספועליס )"
 ססעסומ גין 3ע"ם פעו6ל ועמס hllnSn 67ער וס6)פ(
 וכפרשת ובילך סיום עם5י bSb המעסות גין 7וק6 %ווכוי
 רוקב טיילי יסעעתין וגרי גר' וכן הסעסומ 3יז לרכוס )5(6'ז

 זריך 6ין ה6י7ג* 36ל 3סדומ רעועים שמיס להם מהיוכזי7סו
 לע"נ )סס( 67ור3יג6 מ5ליפ6 עוד ונ"ל עכ"ל 3קלקעסעילס
 גורב לגני פסיעוח6 ל6ו 6' 6פ"ס כקרקע מעלס ל76סמס

 : סעחק מסורסוס
 נהרם6ח 30י ל6ו3; עפכי 63 מעשה )ק( תקגמי'

 לדין סעעון 6ת ומקף6עו
 שכ"ד איסומו בגרונית כסריו 6ח עימכן 36י עולי ו6עלומען
 זקוקים י"ח לך גתן ערי 6361 גיגיסס מלים ,געסית)ל(
 6גי וקער ענס וסעעון סספליס וססינני ;קוקיס ו' עולועמס

 ונקמת סכסך ליחן כות; 6מר עעעך זקוקים סו' סקלנוותסיך
 כ"נ פלוגי סוכ לך סגס תמיך ו6תר סגת ח5י לסעסיןלו

 מסוג תומו לי וחגי לסעחין לי עכקם  ס6ח מזען לתוהוליטרין
 קמיך 6ער דיגור כיי ונמוך נלסון ייערת פזוייסוסקטריס
 ענוב עוסכגיס יחיו סססטריס לסלים ח6הרי ob hS לוקסחיגי
 נכ"נ )ם( צידן התפריס סומלסו סגה עסינ ור316ן ליעריןמכ"ג

 וקוקיס ו' קח ועתם זקוקיס י"ס ליבך נ6ו וכבלזקוקיס
 ככר ססי3 וססליס לי3ימ סו6 כי 6סו ל6 וסתוהרוחמויר
1DSal.1קמיך,ת תק41 ללוס עמך לי וקין וקוקיס )ת( 3כ"נ כידי oh לינית סוס oh חמו3מ . נ6ו 
 nfi~.Db ו3ק5לס קרונ ססס יום כי לעלוב סיוס לפסעוליי
 המסריס יסיג ק5ו5ס רינית הו6 סלרגריו וקשרי סיעני'7ס6 עטעע* פנועס bb יקען הסלים ל6ו3ן נ6( כי 3עיגיסגלי

 מפיו פרייו %ס ל6 ועור פדיונם יע' ;קוקיס סי' לוכסיתנו
 יכול 6'ן 3קגין ח,סי' קנין סוט סי' סל6 3מו3 רקונןסל
 '( קע"ס ל7' סעח עי פ' כד6' מונו לסנירו לסקגות6יס
 ספין עס לסלוגי  Inh1St לפליי סל61תו סימל ערעסכינ
 למכס וו7ל6 ל6 קרר~צ 6גנ כקנין ד6פי' ופר"י 33רי5כן

 : שכרע, מחסלס
 כל בהא וצקיכזי'

~"Dh 
 מקולס משנעה סז'ןרהיקימ

 ול6 עקוךמח67ינס
 עיכעי"

 סקלם ד5ס
 סכרו 6ת נמל סרי לאפס הכסטתנו עקו7סח ס6יגה3סחס
 וגמעם כנול קידסס -( נ"נ 7' ואירוסין ו6מריגןסעם6יל
 ד6יכ6 ולע"נ מדיך 6י ו6פי' ונקו7סח 6יגס67סריס
 מולס ססי6 וסכילס יו7עס סס6סס רס"מלעידסי
 ומעוקל 7רכ סלוגת6כססי6

~ffp 

 סיכל :( ט"ו נ7' ד3"ע
 7קידסט3גול ס:כ6 וסילכך לו 6ין עכות אפי' סלו ס6יגוגס

 ל6 דעי 3כ6 לעיסיר דנע' ע6מר גזולס ססי6 ס6ססמסכירס
b)npרעתם tteb1 לו ים עומס סלו ס6')ו כס הכהר ד6פל לרז 
 כ"ע ע6סר נוילס )נ( כט3עס וסכירס רידעס יעיק7סס6יחת6 ס6י סילכך 3חנס לסמרר קריך לנגזל 6כל מנזלן ען פי*חייגו
 36ל DC71pn 6יגס מלכך יעמס h)np ל6 ס;ס לעיסדרנעו
 אוי לשיער ע5ען פ6ולס ססי6 סעמק7סת סכירס 7ל6 זסנג7ון
 6ל6 טלו סופגו כס הכיר ל6 :( י"ר די )סס כדפתרקי7וסין
 סכנזל ען אפי' לו יס מעות לסמוא 3יז לינ כין ס6')וסלוגע65
 מכיל ל6 אפי' ומיסו .( קס'י ד' (~pa הסוק תקגמ כ6ןייס ועור .( ק"6 7' )3"ע נרסוס מל6 חרירו סדה לחוך יורדכמד
 לס יחסי להקרס דעי רקיוסין עק71סת 6יגה סקולה ססי36ה

 כסס i1bD~, גטנעח עקודסמ חינה והלכך עלעל לכוליכסקרם
 67ער כה לקרס יכול 6יגו כך מלו ספינו דבר לסקייס יכולס6*נו
 לסקדיס יכולין 6יגס סגיסג( ס3עליום גחיי6סו ול* גזל יוחנןר'
 .( ג"3 7' )קידוסין גרסותו DS 1YhD' וזס סלו סייגו לפיזס
 כו D1p5 3פי' ס6לס אפי' 6ל6 אמס מקולס 067 עינעיול6
 ל6 61'כ נציגך סיר6 ים6לס עקו7סת דלינה )ג( ס6סס6ח
  ססקרם  י( סי ד' (OD רני ויער  עידכון  נטררט 6ל6 גירסמיי
 כ6, 6ין 7עגס עקודמס 6יגס עליו אכין נס ומניח שנסלי

שכון
 ת ו ה נה

 5"ל )ל( . כסניסס sffl )כ( - וכל 5"ל )ס - קיגוס 5"ל )ע( . ועיורר כמול ססו6 גי' )ם( - גסי 6חר נניגס 5זל)1(
 6גורו6ין 5'ל )מ( - סה"כ - 63ורך וס שדין ו6ומס' סי 6ות סקיון עהל' ס"ז 3סנע*י עי' )ג( . 6ש מל )ע( .נסניסס
 -. הנ"ל 3ער7כי-4 וכ"מ - 3סם"ע כתיכ 5"ל )5( - סנר"Dff1' 5' קה סעמקיד פ' עורכי )ם( . פ*ם מפועל 5'ל )ע( . כוירסכי

)*ד, : פיכס 5"ל)נ( - לו' נזולם ססי6 5"ל )כ( . סעעון 5"ל )6( . ליסרין 5"ל )ס( . בכ"י 5*ל נס( . זקוקיס 5"5 )ר( . ממקפ*ס קי' ארוכות)ק(
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 ברוך ברמהר"מ
 7עקודמת ר"מריס 3עסכון לקי7סס דופס ויביכו כ6ן 6יןעסכון
 עדר' לס )7( קניי וסי6 הכסכון נבוך תחקרסת 7סחס :()כס
 3ט3עת 7סכ6 ועוד - לנתין וקל - לסכ6 דעי ל6 והלכךי05ק
 סוס ל6 לסק7יםה יכול סויגו )נחנס 7כל עקו7סמ 6ינסס"ולס
 6ין כ', ול6 סו, ל6 כטנעת ומח -( ת"ס 7' ))7ריסעמנס
 לס יכיס עירי זל, וגו:65 סי6 התגס ל6ו 51"כ לריק7יסס3י7ס
 כשכעת סקידם סכ6 כי עיק7ס6 זל, וסיכך . היקרסה31):6י
 ולסכג'קס וגסו6ין "ירומין צרכת ולניך למור גליך )ה(מקולס
 סנילך עם גו:5, ק'7וסין סוי ל6 קת6י 7ק7וסי וכיון )ו(לסופם
 לעמת כעריות על ופי' 7373 ונתן נס" ור"י כעריומ על6ק3"ו
 עס6ס ל6 קי7ומין שוי 7ל6 וכיון כקרוסים לכל ערוםסקסה
 גירויין גר:ח ולכרך לחוור קריך חייכך גירך כלין וסל,ערוס
 שארכין :( 1' 7' )כחורות 7ת"ר לדרך קריך ניני מחכ'ס31רכח
 36ל מהגיס )ניח מחרס י3לכח י6'רוסין נריה 6ילוסין3רכח
 ס13ר6 סכם סיף מתגיס 37רכח b)o וכ"מ ל6 כאירוסיןגלית
 דקי7וסין וכיון ,יזוג ומרכת סר6מון ל076 סום3יגותמעמה
 ומוסה סוסלינומ ול6 מתגיס זיווב ל6 כ6ן 6ין כ6ן6ין

 ד' כחורות )עי' ל3י5ה ובקורס ס6יגס )ן( גפפה חסי3סל6 קעייהי
 :דם דמופת מע"ב סורס סרס נ* ( -נ"ו

 קידומין דליכ6 0יכ6 6כל יל3'6ס 7):0)רה סייגו )מ( סי06סונס
 36ל ס6ולס 3טנעת 0י')ו מכתנתי עכ כל לכילה כלל קייצךל6

 מס ס?עס6יל כהקים הרתכי לי כניס כאכר וס3ג7ון
 תמחי? ר3יע מ5י לו סיחן לו ימ(ירגס ל6 ס6ס כעכעתלו
 להסליל גתמיי3 סו6 קידוסין 37סעת עקו7סת מ?י6 )ר6ס זסלפי
 עקדיסס סיס ם5ס לכקדיכ? יכול וחס לו קגויס והטכעת רניעמ5י
 לקדם יכונ ם:יס וס"ס ק17ס0  וכע3עח מותחו לתם6יל עחמיי3מיה
 סילכך לכקד'ם? ההטס 7'כולס סויף גנ:ולס ועת:ס ~caf 6מ13

 :( סט 7' )3")נ כדחני6 מי'ס )ווכ"ל 30'6 לדקר ורפיהעקודכת
 כהורס מנע :ך עעלס ו6גי היגר 3ל6 )ט( למרירו פרסססס
 וה6 ועריך לעיס עם6ס סל, בכי ריכית כ6ן ואין ונותר crכרי

 ו:יתס לקמל 6ג6 י:מייס 7)ניס עם"ס כ6 וכמגי לעיסעם6ס
 ד3ר כל hnib לירית עמוס 1lpb1 תגי 7המיק כינין וסוי)י(

 יר5ס 6סר לכל למגזתו ניאו ומרמית כ7י7יס מסוג לבנליסגיסוס
 לסריגן עזו יניילס לכק7'ס 15 כבתרס רתחו 6ו לעוכלוהן
 לעולס ס7ר6 7סוע6 לע"ג 3סלוו6תו לוס גכמי לו סם)נועי

 hn~lh וננס כן"ונר 3עהגס ולעיה3ינהו ל6ק17סיגסו ע5י6פ"ס
  75עח6 ול6 גפיה 67וע6 לדעת, עעיקר6 כגי 3עחגהיכמס

  לכמויר כרי קי3לס bb7 סיכך ג"ם -( ליס ד' (orרוו,ינמית
 לן 6'כפמ ל, כט3עח כמוירס לכסיף 6ם eh"  ונק71סתסלגך
 ויתרונן למאימו וס 737 יו5יOD.~ 6 737 וסירק מלו ססק7וסיןכיון

 6יגס ס5ולס )כ( 3ט3עח 7סעקדם ויפלקס ויערל3כתניגו
 קגויס 7ממי3 3דמיס ססע6ס וס נ17ן ום6ניעקו7סת

 סו:ו6ל גר, מנחי כמסק וגורלו 1S3D גגעיעיס ויפול5ו
 : מוח"סח"ן

 ךכ'לו עס סס"יס 5מי 63יס מעשה )י( תקףמי
 וכך כך לעסות כרססתגריס

 יעוור כך 6ער וגסגע)ג(ו6ח"נ תורס סועסי ה'וכתחו)וו(לפניו
 לריל3"6 601לו כחג6יס "לו ם6קייס ס("ת וסחורם רי16ןלי

 מצועה כ6ן 6ין תולם כקפל סנם3ע 3עיגי נל' כך ו0ס.3 .הצמור
 לבולסו )ע( 3יךי' לס נקיט 1ל6 63ו:5ע )ק( 7גמת6כיון
 hs 6ונר כ6 כמורס 0גו7ר :( י"ר )7' 7)7ריס ס"3ליסגי
 סתם רים6 צעוקי ליכנה לסלייך וכ"ם 6בל'וגי 77עהיסכלוס
 ולע"פ סכתינס( וגס ס6ו:ר מפלי )ט( 3ידי' גקיט 6י6ס.'

 עס מ"ע ח' לי יעוור כך (ס 6דס 7גויו)5(6ער גיררסנתמילס
 ע'סח3ע דירס  66וגרת ל14 סז6ח והתורס לוער כן קמריססוסיף
hlbחורה נחפר ס3ועס 6נל כ6ן ים 3סס וס3ועס "גוילי 
 סשדס נלסון ול* 3כיכוי 6לOD~ 6 ס,כיר סל* "ע"ס כ6ן6'ן
 תלי 67עי' :( כ"3 ד' )סס כ67על סי6 ס13עס כמון3כל
 למון כסוס גלל סס ם6יגו סי על qb ס3ועסכ,ל6
 ל" הנ6( 3עי ול6 )סל6 ערי 67הר סוגף )ק(,כ7רכ
 סנו21, ושפילו עיד ברע ל6 0פמומ 7לכל סעע*'וסייגו
 וס"ס יד עטעס  מתועלות ם3ועה כ"מ -( י' 7' )סס נועילפ3יק6
 ):ועיליס ונדל מכועס )ר( דכיון רישן rvi צלמון וה"ה כונףוזרי
 )ס( קיעכ nCID 6פי' 7ס, עמס בס הועיל לעונלסון

 לוהל עריך ססס ):ן חון .( ל3 ד' )סועס ג6נ:רס למון3כל 7ס3ועת"
 )ה( כבהוכח לכ"ע סונ"1מ7 סס ועיגן 7ס6 ע"כ כקיים3)5ין
 hSb לסוגירו 6גסר ו5י :( )7'ל"ס כעדות סניעוח ס'ריס
 לען נלסון סעועימן ס3ועוח 601ר 1כ"סנ7ר תקולסנלסון
 ד6על )כ( 3כך "'בלע ל6 נס3ועתו )6( שוגיי שליביוקאיין
 ו"פ" לע"ז ?ono 11ci כ(כיר ob וכ"מ יי עטעס סי6סלעה
 . יד עטעס תועיל לס1,ם13עס דבריו הנמיל" שכירל"

 : נרעע 36רכס 3רייוסק
 דרול )נר . יקם פורס מורסני.יית הוגף והסר סורס 56ר ענף יפ30לנניז אח הקומיי

 - ימרס נפיו . ידרוס שיו ל3 מכס נכל ללזים להיוע סוקס31ר06
 ו:37ס. לס)נתיקו - ורוםס7סלעגס

 וכל . וימאס יכ6י3 בו*
 כע7ס ולחם . ויחס ימרכ בסר וו:במלהו . כ3ס ממכונססקויוח
 "ל תסחמייס עבדיו גמגו - ס6):וגס דת חפשת . ססגאס)ב(
 כגורו סגי גמלם עעי3ומיס ולויתן ס3ר סור - וקינן סיעןעפתן
 ול6 יסי3וו 3עיגיו ומנכון ס*לס 3ד3ריס 1710 עמרכילני;
 כל 6ח )י( סרוייס וסעעון ר6ו13 סס ניגיגו ים . מ37ריוגסוס

 ה"ל סייעי ו5ועליס - b)Dib' יקיקיס עכ' ט'סערומ13רתיגו
 סמכולס כל יסכילו ל6 כ6ס טו7 61וע' 11 תקרס סיתם6נלכס
 עסינים וכקטל ס6ורחין כל לסינור נז5וס כס 5ןליעחס

 סל6 ולעס.ריס לעניים הטוח דרך לכס לנסורוו:נקסיסתסס
 סיסערו סנירו כפעין 6מ7 סוס ול6 עגייס ועניון ע)עןיגילו

t)p)b1' עסיpr 16 'ועוד 6כסג6י ס5' וענ' 6כסנ6י וקו' עי 
 עיגיכס סססי0 נע7יגו סססונרו יו5יס 6נו 6ין סקסנשיערים

לעה
 ת ו ה נה

 tD~D ע"ג 7פליב י"ע '"מ סי' 6יםות לסל' 3תמו3ח כהנת"י ועין 5"לליי-)ס()7(
 5"ל )מ( - רמופס 5"ל ),( 5"ל7כיון. )ס סנר"נ-

 סו עחייס עס6ס 6י 36ל 5"ל קולי )'( כוי- צינר כל' עלי עסויי מרמך סרי וק"ל ל"ל )ט( - כו' ל3י6ה ונסורס עיקרי געיסי6
 . כו' ויעס"י 03 סכמונ 3עס סי6על 5"ל5ריך )פ( . ולכולסי 5"ל )י!( . וכו' ולfi~9fb 6 5"ל )ס( - כו' כך1Dbl ע"י סו6 ס"ת )נ( . וס"ק לפגי ככ"י )ע( י ססע"3 סי' הרס3"6 מו"מ ו' סי' לארוכות )ל( . וט"מ 3סכ"י לימי )כ( . כו'כעטן
)5(sff) כהג" מל )ק( י וקובר 

 י ס3ועתס דסייגו 5"ל קולי )ם( . רם3ועס 5"ל )ר( - כוי לין טעיעג6 ל6 כולך עלי 67)נר
 : לכוץ יוליל"ל)ר( -  טתר5 לי' ולית 'ס6רבווגס שכ"י)נ( . 5"ל67ערי)ן )נ( . ססס 5"ל)6( . סו6 ט"פ)ח(
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נד ב-וך ברמהר"מ
 160 6ו לסריס 'חגו ול6 סיחן 3כללסרו5ס ומסיורעסגסלנו

 סתקגה סיחה עקרם ו"ס לכולנו מסוה ו3גזירס עעגורעול
nhrססימס עס וגס מגיס ומלס עסתיס יותר יומס כיסלחס סרי 
 ס6ל ו3רוכ כולס עסיריס מהיו סעף k-nlb סג העיר 3גיעגנון
 לתמס סלכם וכי ועור עתכ סיין ננט עגייס על שניג'ס סיו37ריס
 תגיס וסר"סוגיס לכל סיס c)tfn  כידועוגיכרת תקנסעקיני
 וכווגתס דעמס ל7עח יכול ועי עסו לעלונן תעסו וגסנפסס
 6:ו 076 3ני מס ו6ס עסו ולדעחס ככינור לטירתונו67י
 :( דףק'"3 )ס3ת יקיר 3ן פגמת ר' סל כמעיר 1ל6סעורים
 עיירומ סנסור  ור3ומעו סננוסיס ססליס Sb גס6 עיגמו61גמגו
 ג7עחיגו עסו 6ו ויוגלו IDD לnbr 6 ונכל  יורינו עםולריס
 וסחן גולון 3לי )ניטנטלין ס6ולמין עורי ועכס כולס גסו:ור16

 6עיחית חקגס למנורם ספין  עחמת כל כמוקר העיר ועגייס5דקס
 מל6 כמכעתך עמס עורי גגעום סריי מתגלע לפניוגכוגס
 עוסיניס גיוס יום מידי כי סתמידיס ויתנטלו סעסל1קתיתכנס
 לסמינגו ענווהך עית 1)ננקסין6ח עוגם וקין וזועקיםס6ורמין
 יקערו ול6 סטן נסעת יכסרוגו סל6 ים כמנינו לגו ולהמזירפעמך
hSולך )ה( למס ענ7יס לגמזו תכיס . ד3ריסס כל כחגגו 

 : ומייס רכ מלוס להר3ומ - גסס 6ל )ו( כפינווגסרום

 דול לגני זו ותקנה 1ל3י:וגיס לעגייך סיס עיסתשובה
 הילכך עעע6 גל6 ועילח6 63ויל 9ולסיסזס

 בועדן כמלהזליגן
 זעת"

 ה6י רחקין 7יג6 3י 7ססו6 ו5עליגן

 נה
 ליס ע"ס סיכם ועי' כו' יעסחף 7כל עסתי* 5"ע זס לסול)ס(
 - 7DDI 5"ל )ס( - ס' ד' ערו3ס 5"ל )ז( . נסעים6ל

 געי ו"סכמגן 6ז סגסנ סטעס עסגי תיקן סו6 ל7ריסמקגמ6
 כמנועות 7עח6 6וו:7ן 3חר הלולינן איסיר לענין067"

 עלי D'(b וכי כל וגסנעס קפ5ס גגי איוקש )ו( פ'ו3גרריס
 לס למגון *ל, זו גחנווגס ל6 מנווים ולעלו6')יעמו'רסו

 עגסג עגוטל מסיס )7ת"ט:(כ"ס כקרוסין פ"נ סתו' כחכוכשר
 ד"סולי לעייר ר6יג6 וניעור מוזר 61יג1 ג' 16 סגחייס,ס

 רקונן 57ין עיי יאות לפי דיין ולים דין ליח כלכך~'ל
 מס ה6ורחיס לסתור ול6 זו למקגס מקהל יכוליןלכוףוסו:עון
 סכגגעת דנ7ול זו 3ונ5ה: לזכות ר51יס סמ3ורס כל כילכ7ס
 "יס יסוגרו 6ל6 .( קכו )ס3מ 0כ.גס פגי עסק3לח6ורמיס
 יעעיטו ולמעט יר13 לר3 וסוגו:עיט סנ:רנח כומרו לפי6ים
 ויגללו 6סת אגורס 3סעסותס סו:עון יצות ו6ל ויסיל6וגןעס לאסי נסח6סץ צנך 3יסורון ויהי סע7יגומ 3כל עום'ןכאסר
 כל עס ס6גן - תמת רסונה ויוסעו - ופסח ומס )ס(עפם

 : ג3"ע יעקנ כר, יונתןיסל6ל
 כלנני 6ימ לעמרה לעיני3ק5יס אשיב תמןסי'

 עותלת כי דע יעקר 3לי מייסס3י3י
 כיוס סטו3לות כגון כיוס 461 העגילה 6מר ל6למר לכעס6סס
 י"תלטנול 6סי ונם3ת - ס ת"ז דף )גדם גג3י רסוסכתיגי
 להרסיק י ע3דינן ל6 קולי כתלי )ט( סעיגיסוס

~D'DD 
 עטנילס

 : ניוס לטיולוגס

 קמיי
 ת1
 5"ל )1( . סנר"נ . כ6ן לעמוק .מ וע'כ 3גע' ומס כףלך
 י תסוס י"ס 3' ת"ז 7' גדס תוגע' ועי' . נגני 7"יכ6 ,ף]ס(

 : כנד"3 ' 63ורך יותר ק5מ 3' 5וח 3י6ס קימורי עסל' סי"6וכסגע"י

 זצוק"ל מאיר ר' הרב מור" של תשובות נב"ע אלקנה בר שמשון ימיןמכתב
 בהם להגות יוכהו והשם . תנהום הנ"ר בן ישרי להה"ר ומיימתיםוכתבתים

 : מ"ם"ם א"א"א הדורות כל סוף עד בניו ובני ובניוהוא
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