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 יעמכ ר' מו"ה הצדיק הנאון הרב מאת ישניםשפתי
 אכד"ס זצ"ל פריערלענדער צבימאיר

 המפורמם הצדימ הנאון הרב נכרו יי לידינו נשלהשוראן
 מראלי* רמה"י אכ"ד שליפ"א כראך שאול ר'מרה

 65 ;'5 ף:רבהבזם פמה()שי'
 ננרייחי סיוני96 לכקיק יין יק ס3"

 העיר וכ3כ כל5 סני6 ל6 דדנקו ס7ע6נ5
 חוקי ליעת ס)וס ;"5 ספ'י דסכס וכ"ל כלוס חילון 651 ה3"י3;ס

 7נר' קסי6 6"כ עליו פימי סס ד6'ן טסוס סקו5 )51'6 דכקיקנחחר'
 פסיע6 דלוננן סכ46ט ופיי 5כונ כ5לכיז לטי 7ק6ער 3ו)6ייריסלי)י
 כס"י 75עח נסלע6 כיקנ 5עגין כ5ל כובע גקיק עכין 6ין תיקידלס.י
 סיכוסל)וי דעת 6"כ' 3"ס דמו"ל ))סיס סו6 וסמקול עני5 וצקרק7"יילי
 65וט)ועי' 6י5עריכיי 3"ס סוי ו65 .3כיק3 טר*נ' ט.כו 7קהי)1מ דק"ל7ל"ח

 קח'))ח עסכ' ל6 3כיק3 ד6ף דק"ל לכ3נן 536 3'ס פקי5 סוי37נקרק

 536 כנ'ס 7סוי טנ"5 נכק7ק כ"ז 6*כ כ3"ס 7סו"5 עסוס וספעסטיגי
 עליו סוסל קס 67ין עסיס ט5", 3ניקנ 6ף סו6 7ספקיל חוק'5דעח
 רר"ל 3פלרגון, ריק3  3פ)ערן  לסלו)ז כ55 ענע יק 6'ן 6"כ חוק'וכע"ק
 וק'יעסס חוק, לופפ ירופלפי ד3רי לייע3 53פ"ג ססלימ 'ע'י"סור3כן
 ילל3כן 7לל"כ נקרק סקי5 ע5 לסקסימ  סילוסלעי  כוונס 67'ן ילק"))של
 6"ס 61"כ ס7י3וק )וסני י65 לל13ס6 ודגקו 113קכי' דקקכי ))ס ע3יז

 .6פ"ס סח.))ק 3לי דכסר 6ף 3ןק3 7ק"ל כיין 5רננן ג6-כ6 557ד3ליו
- וק"5. סקדק 5סכסיר 7עסכי קד"6 6יכ נטקול גירסיקחי)ון  יסכס 
 לס עקחנר ויוחל 0ג"נ ))חיייק כקנרח ק"5 7נ6 חוק' 3ד3ל'י3ו6ל
 וו3ו6ל וכן לס5ס ססנליס ולסשיד 5,ן.,9לעקזח 5עמקת וי3וק17סגי

ג,7גכיסס
"1((3 

 טעעס 5פקול עעס 6ין סיפלוח סגלי ,ר71ינוק 373לפס,
ג";



 ,. יחכמים געינית.
.ן.

 לרמומ קנרס ט.ס 7)י65 יעיכ וע"ט על'4 סים5 סס .ר6ין עמי6 לקמם
 סס ד6ין עסוס )וטקל ו6משס ס7יבוק )וו0 לק סימלוח דסניל5פשיל
 6י5טר, ד65 6ירוסל%י 7ברי 6'ט יאכ סדינוק ל(ס פת5י ול6 ע5יומימל
 6פי' 3לקנ לסכסיי ליי7הו טסני וסמסיעס ה7י3וק ס6ין 7הסה6לרבגן
 י6ין עעעס 7מקול כקךק לעגין -ניס סיעלות סכ' עטעס ומקילבעיכו
 העכ"י קועי' ולקי% קלס לעסיסו ייבוק עהכי ר65 י67י ע45נ סועכסס
 ריס6 5ר"כ נס קסה ל165לס א)ננס וסבן לסיפחיי ומוס' רס"י31(0

""55
 ריבו כסחייר. 3.536ל6 לו63 בכעחייל רק ר"נ ונכסיר. 7ל6. יר"

 הל5 ל1))ר' ימקיל כולו 3גקרק כ"ס 6"כ נעינו 6מי' סקול גניקנ6ף
 סתקיעס  6ת )נערנ על .ק6י 7מלוגחי סל6"ס ל7עמ נסלע6 סרי3וק)נ6כי

 גס פקל 6מ"ס סמק'טה 6מ ר6"% 6ע*ג נכק7ק  157ס%יעי'אל.ככ"ל-
 ע"ת סחקיעס 6ח 6"% על .ק6י דססלונח' לס*י כיע' דק"5 6ףלהר"ן
 סרונב"ס 36ל לונו דכקתייל 6ף ק5ח בכקדק 6"לי יהווחניי מיי עדעח"5

 37עיכן דה6 ניין נ'ל לכן ה7ק"ל לונו 16 כילו היי' סגקרק7סיפי. וק"ל 0חקיעס 6ח 6"ת על ק6י 7הסליגח6 כס"י כ7-עח 3("דם"ל
 7וה תל סעיל ר*י 373רי לק 3עמ:י, ט3ו6ל 6ינו רובו כסת"כ3כ-קכ
 6"כ לעיל וכע"ס ט5"ע סקיל נעי כונו ינ.קנ ד,"ל רנסיק עייןלעד
 לכך לו63 כטתייר ר3עינן ע3)6ל 6יכו נעסניי 6נל 3(ה סון 1גקיקניק3
 כ'ון סלינ3"ס דנכי 6*ס ולס-( וק"י 553יק ל6וסעוע" 6'5טלי'ססז
 ובה רו63 כקחייר 6ף וסיינו לעעליומ6 ג' ינעינן 3ניק3 "3י6דמבר
 לה3י6 )(51לך 65 ולגו רו63 כסמייר 3ל6 ל6 6בל קחי)נס 7,ו(גיה61

 ויו"ק. עכיק3 6סונושיק דכנר הלינוק %סני 7ל36כק7ק
----------------------------------- - .  - 

. - 

 )פוילן,( פראבוזנאביה
 נלעודד6ס סחע %7רנלי נ' 3"ימי ייפ "יי הכ1*מ דןנה הטו()סי'

 ו6סוגס כיק,י על עבוך עימימ הרנה לכקוח -לויס
 ונ6 כיקוי ת5יח לו ים ר6ס פ"( עמילין וק' ברכס 3לי יכקהי6ח"כ
 סכל 16 ע5וס סכר הג)וי ונעיי (סוניס עכלס 5ו !יהן מיינ וכיקה8מל
 לכקיח 5פניו היי 667 כמק'ע ק6)ור ל6 ול%ס ל03ע"( נסק"עבלכה
 וכיקה 6מר ב6 סמ סכיקס ויוס וכיקס 6ממ על ונילך עועוחסלל0
 נלכס עטוס ו6י ע5וה 7נ(לו לסלס 5וין ע5וס ונסיס מעעס 6י61"כ
 על ננרכס 7עחי חמלס ד6ס חיי וע"1 ))נלך סיי רל6 נולו ל6"6
 כיונ וברכת כיסס ע5ומ סחי עיסס 6מ"כ וונקה 06 סכיסה %סכ5

 ו6ס פני כיקוי על ג"כ בילך כ6לו סוי (ו כיקוי על רטתו סייקעחמלס
06כ



ב לחכמים ועהבית
 וגתמ'כ ינליו ע"כ וגלכם כיקוי עתו עומס רעום שחט תולו 663חל
 י6ס סכוכם כרכס 16 תקום סכר לס"ק לי' יתאפקו דה" דק"לכזליה
 ת3ו6, וחחימך קכק תניע 6ין צרכה ג65 )51וס על 6"כ נרכז סכרכ6))ר

 קנס תניע למוי6 מליח רעל ק5ח נפיעיחי מונח סיף 5'6 ב"ק_03"ק
 ל" תפלס נ"כ נלכס מקיון ע5 06 ליי תקפק6 סמ"ק רק ברכהנל6
  סטי' תפרך ט6זכו נטופן 6פי' כיסוי תתכו גלקמ- 6נל בסע"; כנון הע5

 טמ"3 סי' ו3מו"ט 3סיגי' סם  כפקידו סר"ן לסהי6 וכ"כ לסלםרח.ע
 גחקסס וכגל סנלכס יתסיס סת5וס עסיס  מסיס לפלס 5"כ ק'ו6י
 ט6ל . לסו5'6 צירך ריס למדם מפלחי ות"ס מהי נחיי וס6יכחיניס. ע"י קק"ג טס גס"ך ועי" סס 3"ק 3חיק' וקדשיס4 3חו5'ן סלעית3(,

 סמיקקיס עלמו ))ס דה"ב לעכ"ד חמוס 6' כל על כעניך חוידנכ'ס
 650 ללווח עומל 06 3ט3ח נלכיח ק' לססליס לעכין לפ"ו ק"בע"ח
 כל יגיירו 6פ" סל6 60"5 טכס דנירס נימו ממזרוח כל ,פכיולהניק
.

 הפירו"
 6מח. כל על כענרך סף 6' הנרכס ויסערו נימד

-
 והג5י5. הנ"ל אנ"ד הורווית הלוי יעקב אטרםהק'

 ווינא,ב"ה
 פרייבהיקער סל נגין 3טנח כקנול תוחל 06 נזםאררעי הסו()סי'

 06 16 פינס מעם תמנ' (לעיס עללסגין
 ס;לעיס על קלכי' וחשן חסתם טי;למ כר' 3סבח מגבין לפתיחתער
 ל6ג"ד עכבעל ל"י תוים וכו' סג6ין 'זיזינו ומנס --7 יסקירי,ס65

 ב06ל וניעיקו ועעעו (ולע תטעם סגגין 5מם.מ לתקול ו5סבקר6ק6
 בנעול נכלל הי6 מעילום לס3סי5 סקלן 3קל3 יסופוח פועל סמלות6ול

 37י רכל גרול כלל פרק ס3ח3ירוסל))י
 מ"3 המלי 6ת לסבסיל עסוק

 כסיגול רק דמוי וגטעיס וריכס לעס למבוע סגנין לקנור 536 וע (עם-ם
 ועומל 6י5כ6 .65וקתי לק סוי ועמים 5יכיס קלקילי ))ם:י שלפיס"ח
 סעמ5ק,כעו

 פוסס  וכין י(הס  נין פס סניפים טסי  נפק חירוסלעי
 5ל להס עוסס 3חיס טוסם 36ל מותל כמוסע -6ל6. לילו תוססגח-ס
 לפעי כסיגי ו5כ' 0303, רפוסל נרזים לכוורס תור  עמפחןוגרילס
 6ליג6 רק סו6 ונגיפית נפקי יייססוי סי  חיליקי דמך פקחנר65.פכ6
 לותל 6כו ולידס ו5דידסו 3עיעד ל6 6בל . 3ס3.פיס  מהספין רק"לדרנלן
 דגם זקיול ררנ' 6לי63 לסה"כ בסיס להס עיפם 31') עמס 3ין,תן

 5ל עימס וגין סיתל תוסגל 3ין מירוק 6י1 עתי65 ריחת? 6?זפ3'עימ
 ע(התין דלין כלוי יפוקק יי"ע תריי נצ"מ ומלתפ"ס וקול טוסן)כל

בגביעיה



 לחכמים וער,בית.
 ייסוע. תתלי ע"3 כי זפ 3ע"( .להיאל חילול% סך ליס וליח3טלעימ,
 תעכס סלמס 0ס ס)ומריס כתו גו65 נכל רל3' 6ל'נ6 ולווקל5יכ6

 ל(הס לסור קימן לנכל ושתילל סירוסל)ו' 5חל בפקקו נעםסהרענ*ס
 סר)31"ס ספיר ומס"ס סילוסלור סל. למילוקו יויכין 6כו ו6ץנסביעי0.
 ונסוני' ס5כס תפכי 5לליס עימס נחים לעס דעוסח הך עפרםלסיטחו
 המהניוח עפוכטי ס6ל כסי לקיר-61מריה. לסנן י6מיי י(יקו סל6יסרס
 וורוסנ כרב' דמקקו יגסוס ולמכס ממוות עפני להק ספיועי; וסלפ"3השם
 היירי 7עקחפינ6 ולולכן כשל כיל:סלען 7ל6 פייסל סכולם ע6ימם
 נפי, מתנ"ס סל כפירועו16מר

 ירוסלעי סל פילוסו תתם סו6 תסכיומ )
 מיק עפכי לפגן סננועיל רסינ6 7סך לן מידם .טל6ל מפ6רח נעלדסכס
 דע"י ונכונה טוכס סנל6 וס61 6ילנ6 36לויי כגוי פוי נענע 6סרכללי
 עסנימ סכ7רס סמ)ניתוח טיועסן עוי כל ה(רעיס ל5ונימח סכ5רדסחים
 מילוסו ו,הו סולע תם3ימ יום סייס 6ילכ6 36לויי ס,י 61"כ יותרסלילן
 וסביכה הגסונ'ס עמני לסגן ~ליס טעולה ניכויו הרת3"ס סלוכווכחו
 סילוסלעי כוכח עתס :(הו סץ0רס תס3'מ סו6 ו3(ה י(יקי, סל6וסעס
 ולפף ג"כ, גדל סו6 סיתר סמילמ פ"' עמתתן נדייס וסול . 5לכעומס
 בסכוגע 6'נר6 לקור וסנטעיס הלכס עפני להגן מגג קגירח5דרב6-
 ס5)וימס עכיעס למק" רק יסוי לססיל לעכ"ך כ' ס" הסעת ט(למ סמלוןלמסימי
 רמייס למון מיטין כחיכם 0117יל ומב קי, נתג"6 ועיין 3עלו)6 גרתן רקוסוי
 יזורם ר6'י' עהנל עליו טמלק סג"מ קיי עול ללנן ועייי בעלעל נרוו6 נקדהוי
 עכין ונ6תמ 74ה, עסיס ר)ומייב הכלנ 6ח עליו וסנסיל עקייעחוורוון

 עד סכל3 6ח עליו סטנסיל 5'7ס 7רך שסו לסחם .7ועס 5יכיסלסכיכו
 הכ6 6נל הנוכס הו6 יקביס תקייעמ ורום חולה . לנרומ יכולמקינו
 בעלוני עולטוי סחונס דס6 ממועל 5ל מפעול 16 המעול 6ל הפועל ונקלנסמינו
 החלי5ס וכקיל ה76ס ולק בווקועס ועו))ריס (רע'ס סל6 ס(לעיסוגס
 וקדתוח עוחל 6713י וס ככנון הנס (ורמח פיחס המתח כלעדו6סל
 מסקס לעטית יווחל 06 7ינ6 בהך הוליכו 7ס6מלוניס ס63מי (סררי
 רוחקן עמוס נוס 'ת 05 כערס עקיה עם פקיל תקום לערב ל"לנקנח
 הלמ3"9 373לי ', קי' 3חסיבס תקו6וח הלל על עמרה בנ7וליויעייי
 7ווסתע עחוקסח5 כונע .(ה ודין כוי תיטמרומ טח' סלח תס4 רבס'

 כיין 63תלו וסתלס למס נסמר ויעיין כ"כ 3סנמ ססקס לעסיחיתומר
 התבדיל זנקך 5מ עקיר ססי5 6ל6 התקוס ננוף תעסה עוסססיגינו
 הלי 076 ע"י הסקס במול . עוחכ סטיך ר6ל"כ עחכסלי כמוקוהוננ)ויל6
 פועל קטינו כיון 6רס 3י7י עקבי ל6 7(ס ומל 3י"ם תקוסבעינן

פע.לס



ב לחכמים וער-בית
 ובקיש רל6 ויו"ע בספח נס ונוחר לי העקיח נגיף נגרפעו5ח
 ע5פגיכו בגאון- ועעיל6 כוי 3ע5ע6 ברע6 רק והן' מעתקןהו6

 הוי-

 לק
 .)וטסה כעניי מעיס 7כחיכח ויוסך קוס ועייף נעלמךנלע6

 בגי
 "חגוין

 וכדועס. עקייעחו ויום רוורסועמך
 פירסםישעי'

 טופטיסל. 5נ7*ק פ)מס( ל' צחה הגלון)3ן

 )פוי5ן( ישן םאמכארב"ה
)סי'

 מסח(.
 במרע בלידס לולנך- ט6"6 מכס.נ75ס סקלם נשאררזי

 להסח'ן למין ההקולח סגיו5 סקורנעת
 לפערו 6מסל הני למפולס הכס רגלים יי סל עביע למכניס  תיחר05

 דעי.ט5"6 כי-3םל"ה ]גס )וקיכק רפעולין יכיו"נ כע5עער 3קיכסעטינח

 ועיין עקוכס דמעור )ו5עעל 656 'ס6 ל6 בקוכה בסחו עם לימןלי
 נעוחס י"ג ייוסף 60 כעין הוי גס ובעמהס'קן קק"מ חרליע קי'ענ"6
 עיין ע5 עעיי,ס פעורות מס -כ6ומימ דנגסיס וכיו"נ מחנןנניח
 ק"ב לקו קי' יו"ד וגסויע נסנ"'. עיי"ט ומחח סם להיות סקסכלוד
 67ין וכיו"כ 3הכגק ושעועי 3יוו:6 סס רעייתי קל6 3ל6 גס הויוגה

 ע)נ[יוס ופעורין לכבוד עעויין 6ין וכיו"ב גנהכ"ק דסחס לכ3ידעסייין
 6בל קק'"6( נט"ן )ועיי"סעקר,

ן  

 וע"ע לכבוד עשיייו וכיו"כ החק בית
 -סט ל)"ומ סעיס ננוד דיין עקנלה ))ימעלי בהן כ%וחיחכטכסיס
 3ט5שש כ' נס סס 3ט1"ע יעיי' עלועוח סס עועדומ .דחכסיס כיוןעויוה
 כעין מטט'! כי 3מ7רו לסמו . פט ליסן סעיחל עורו 3טס קוכםיוק,
 לר יע סטטי טיל והליס יכ-נו ט6דס 3ימ כעו ט61 הקוכהמדתו
 לו טו5 סקוסה כן קטמו עס ליטכנ לסם5ל נ:ב'חו סמולך עיומ7מדל
 י)וומ '-נכל שטס טסו6 כעו 6טהו עס לסכנ לסמדר )נסביח ויו65ביס

 עס לטכס למלל ע3ימו דסרי,כטסולך [ס.-5"ע עעס והכס עכ"לססכס
 קוכס לנסוח לו יט 'כע"כ 5"כ סוי ניח שסכיבס חרר גס סלילסחו
 .טסו6 כמדל טטכס נכ5 טיטן כעין סיולו' כעין 7חס3י לסכינםעיומדח
 עגהג ליהמנ 6ל6 כ"כ 1ל6 סוכם עהו6 נמדל נקוכוח יימן כןניח

 טים עי סס~ס סס סק'יס וכעו עיוסים קוכס לסם טלין עלמעולס
 7))י  י"ל  טפיר בגיר 36ל נקוכס עמס ליטן טוב נ"ל עיומרמ קוכסלו

 נמ7ל עיטן עונכם סני למון 655מ 61"י סלילם 63ע5ע לססמיןט5ריל
 על6 3ימ ים ו6ס .טס ולמטחין לנלקי ע' טל .עביע לטס לסככיק"יכול
 ליסן עטס ל~מ סו6 שוין ק"מ סס סיס 16 לכקותס לו ו6ן6ומעליס

גסך



 ,_ לחטאם ועד-טא

 סטיוןכמיל
 להטחין שלקול תקיכה י65 ה*כ סללו קדוסיס דנויס 3י

 סימן נלקה י,מ- 63עח לנוכס - טס ניסן קוכח לחיכ.66יכן,03
 מנס 63וען ע"ס עם . כלי רק ע"ר - סל עביע למוכה יכנף ול36סיכ0
 מס לימן ע5עו לססכי3 יכול סי' ומסיר רגלים סעי יבעלו רססכסיטחין

 לחון ל65ק 61"י להסחין נס5לין ו06"כ וגע5ימ בסירוס כן דטיססכיון
 לשכלי נהקוכה למטחין פקס סו6 ג0ימל סיי ניגר קככס מטם),יכ6
 ולפרך לססחין למ"כ היקערך יויע לשו ע%5י כס%סכיג ו6עפט ע"סעס

 סכי לנענד ססינ )נ"% למון ל65מ שככס עסוס.מטס יסיכסלססהין
 מיידע 6עס"י 5%31וי נסימר דונם מעיתי ד6סחסך לסלווב"ן תנעי1ל6

 ונסכה טעכסיו 5עפ"י מקרנס %סגי טנמ לסלל י5ערך ס6מ"כבגירול
 יפעיל ק9'י יש"ו סיי יו*7 3י"ך ועייי נכוס דמויי 6'ן גימ' עילסתגיס
 )סננה נס 6ל6 כן "ל סכ6 ס"ס (*ל 7ליעתו קק"י טס (4)הנק"ל

 ס6יכו כיון נזיין דוך 04 ונכס"ג עלס ולחיכן בויון תסוס דלקיסכך )נהך סבה מיליל סדני רו67' סכ6 יפויו כרקס הכ6 ק"ל 7)6וסרטב"6
 לכך חו6 מיכרמ 16 טיכחי נ6ע5ע לסטחין 1כס63 ע"ר פל עניעפכרק
 הי6 נזיין דרך ל6ו מע"ר נסס נעליס סעיד עיס עס לכליותסקרן
 עסו' נקוכח לזיקור סמ"6 לפיע"ס מכס נס ביי קליכן חרולו כעיןוחגגו
 ננסו' הויך בסיכם נבי מטה,ס עסייח 6יי ופרי נסיכת נווי חסחיק6'י
 וזה סס הפס עס 6ו?מ נסס נשי מו3י6ל עליו ב,ויומ יוכיח יהיוסל6

 קריך 61מ"כ קוכם ע5וח לקיים ליסן כטסולך עס6"כ נפט נססכסעיסס
 יוזסחין סס להסמין ו)ויכלמ לחין )65מ סכנם תסס 61'נ6 לססחיןהו6
 76יבה עלת 3(,יוח וילוח דלין ו67י בסס 3על סעער פיס עסלכלי

 רגליס עי סל עניע לסס ל0ככיק וסך נקוכס ליסן נלקיח הי6נורקדק
 %יד הנ"ל סינעלו טיכיל 0% כל ועומס נהכלמ סו6 עומס סחו6ועם

 למרס קוכס סלסי' געה"ע על 0ר36'ד נססגיח לפיע'ס לסכליבכפילחס
 7ילע6 3סס ק5ה 6יס סל מנססו פסכי ווווס פסילת על סלי"ףלסין
 מעש י"ל 6"כ מכ"ל לקיטס לסככיקס רסקי 8ין ועסאס ונפק לסמנק
 כליס כהככקח 1ס'י )נפעוו5 גס 67קיר 3מיכס ללססמין 6תנוקף

 ע"ל סס כסיס" ונעיק טניקס0 וילהק עסיס סל36"ד ל7' וסויע6וקיס
 6,כ הע"ר וניד סוובעלין עיס עס כסל לכלי כסעסמין סיע כ"ט6כן
 הכ"ל 63וסן ל)רענ7 סיי סן36"7 לפ*י לעעעיכו ונין סמ"ק לעעסנין

 ליי. קלינן גת5וחתנדקרק
 והג5י5. אב"ד ירומם יצחט חייםהס*

 קק"עס"



ר לחטמים וערבית
 סיקערניצע.ב"ה

 ילוחך ע.לו3יי תיקון ים 6סר תקיעזס 63יחו נשאלוזי מסט()סי'
 )שופט סלסוח "סיכרין יע"י 3ט"קלעלעל

 ולקלעו כהכירו נמטנ טהור קעי"ר[' טפ"נ היי 16"מ 3ס"ע ]יע,ייהעיר
 ))ס))לכן' סכרו וכקלו מי ומסל סס76ון כק עסכי 6עסי"כ כקחלקו5פי'
 לכמס כחלק 6וכנ6לן וסע7'כומ ס))יעיח כמחכי 5סי כעת 6))נסע5)וו,
 3ק;515 -והלנתי ל6, 6ו 7כ6 עקיעח סר6טינ סכיריח ))ס:י 6ימלקיס
 מ6י'מ טיק )נסנ"ס נסי"חעיין

. 

 סם הטו"( עט*כ דלם, סכ' קס"נ קיי
 דס"ס מיק סטהנ"ס וכ' ע"ס ססכילוח 7כסנעל ס76ין )וח ד6סנקק"ע
 ע"ס ))חדס לסכור וליכין חמחיו 6חר וסיקס כו, עלכוחו הכיח6ס
 3סס סט ע") קי' תר"ע לעיקרי )עיין הכתי'ק הלהיב הקריס סכןסכי
 טיליך תמחזו 6מל ונחחדס נתח 5פי' סכ' כ"ג קת 6ין מיהסי"ח
 לסכור 5ליכין 3ור6י מרסס )יעטלה בכ"מ טיס 3כ"ך ))כס"כ ולמיסלמכיל
 סכחלעל )נקלס נכל סכי כ"6 קעיי 5"ד קי, 3נ51לו"ע יעיי' )וחרסהלסיס

 ]פי' במיס עירוב לעסוח ג"כ כליכין ולמכיל לסור ו5ליכיןהסכירות
 ו6ח. לטלקס )ו5יס בו67י ע"כ ע"ס וכיעור מוניל ע'יונ דמיןעי"ח[

 הנ"ל. אבה'מ וויים א5ימלף דורהמ'

ב"ה
 ל6כי5 נ"נ ~ויס כטיס 6ס נסתמק יעק"6 מתשו' קע(יסי'

 מייס 6ולחוח קפל נקוף ועייי נעווה"כולסחות
 ט6יח6 ס"6 ע"מ כ7ריכ( טיליטל))י עליו סח)וס 5מ7 גטין נססה3י6
 6יוה . 5)1'ס56 לבניכון 6'ממ6 6חח 116 לקפליי6 %פקיר 'עקב ל'סס
 ויגויס טסנתוח מון ווחענין נכל לס לשלין סחין להחעכומ סדקיייגויס
 מנכלל - נלבינו ועמיחי עיוס": מסג ו65 ופירים ומכוכם ול"מתוניס
 נכון טפול שנטי 6חי 6ין 3'רוסל))י כיקמ6 15 ונהיי ע"3 י"מ0עכיח
 'הטפלי לסרג 0136 נגן נקי ט65מי וכן וכי' עחעכין בכל ליסלילין
 ))065י יכן י"5 0נ"0 נכוקממ ג"כ סילוס5טי . טסנ'6 קכ"7 נעלוז("ל

 גקסל ע65חי וכן כן סילום5עי נוקמח ג"כ טסני6 העניי 3סינייקמ
 60 חיעה ה'6 ולכלולה ע'3 ק"מ דף ב' כ5ל ה' כל 0"3 סלסול)ונילמ

 בעיוה"כ ולטחות ל6כי5 עמויניס ני67'טכסיס
ן  

 סמל קנוח נתבן 36ל
 ועכירה ונקים 7לס ולנבגי יעקב גף 6מ6 )' נזיטלמ הנוקמםסגי6
 סל"ן דגלי ססני6 (והכ"מ 103 ג"' ועיין יוס"כ למוקי כוי נס(ומיכס04
 טוס 5י-ו 6"כ נעיוסכ"פ ולטחול למסיע עריס 6ץ טקנ ערי 606 ינמל



 ועה.'להכמ'םטית
 6נ" סל9' סל"ן. 5י3י, י6יי ים פילוסלעי ועכ"פ נכטיס מיל1ם5עיי6"
 יע',1 עלוס כן גס לנסים 06 370ל ונגוף ו5ס)וומ, ל6כו5 עלוס6ין

 כליס סיס הערי. ס3עיוסכ"פ חתן. עקירת 3כל5 ס" עכס סני3חכניס
 ונכיכס. וכקיסם מס ו5סמוח65כו5

 סאטטאה* פת מתגורר וכעת בוסס דשה באב"ד דובישכר
 מונסאטש.ב"ה

 731יר 6ר11 קיבס ין'5' יקי.מיח ר13ע' "ים ב:פזמ.ן פעא()סי'
 י6כ5 53י7יו יצירה ול31ה עויו לסין וסננם-

  73יו מ6כ5 06 למון ))ר7ל ע5 ניהם ולזיע עענדימרי
- 

 טניהס ונעלו
 כוכח סחעה 5וי עעה הייפרס ומנס ספעטןז ע5"ל קנ55 יבעל כלסרימ7יו
 ערריו ע5 .נוהם ישם מסילה* )מנעל? 6ת ולניף.מ'ו לשף הגססש'

 מק"ו 6'ך פירוסי ולפי נ6מכיחיך ,וכהגית בעו ס)נ5עעל הו6מסכוכה
 שוי ונבין 63ין עימס ס56תי כבל 73יו ת6כל 06 מלסין העמ3לבע5
 והעיפיסיס -נומס תימס יסנילק6 עעו0 טהו6 פלול ויגיעתיסרנל
 נסייע ועיי נוסס נקיץ סעעי והכינם כוהם סי 63ום מ, 6ומסמליפי

 ופי כימם מע6 לעכסי כהופק7 כלסין ))וכיכו 0136 בנלכמ (כילמ'
 3וס ספי, ועחס לסרניך לך וכמכמס למדך ע"מ עסו ))ומס(היעניין
 (ס נ5'ייו וצייה נוגס ועסי יסמע56 6ח כמלו; שכיל מפייטןסנעל

 כלסל 651. בעללם תעבו6כ כש טיים 5י ונס קסם לינה סטי'יסעע56
 לו סי' 67"כ עס'ו (ס נ5ידיו ו5נ יקעע6ל סו6 טלינס רניסוגנזכו
 סלמס 3גל5 פירוסו הלמס על וסקלבמס 6עול נפ' כעו ולרריי3גל5 פירוסי גורריו ע5 עטיו סו6 ו6יס)ימס רביסי בלסון ונענ7יהס מרי5כחנ

 עכיסס ובעלו כניו 7ס"נו טריו מ6כ5 6ע 5עון )ורכיו 3נל5והכווכה
 5פכקס וכביס וגלול 61)נת סג55. ~נער כקטי ועטיו יש)נע56ימ7יו

 הק5ימס. נעלי ע5 פיגיון עמסנח5סקיל
 נרינפעלד.שלטרה

 ק))"סו צקיי ]הטמן מאמטאר.ב"ה
 סלך ריסס שפי' 3עס (ס מק1 יסיטמו יס"י אמנם העב()סי'

 653"ה ע5)וו להכריח רק עומס סהעכו"סד3כה"ג
 מט"ק עס ירמי ו6ף לתירס עסיס רק ל" ענעי' וק6 ח סלים5"ם

 מיינו 6יי נם6ל 6% נכס"ג 6קת טנם 6יי. ע6ל גני 7יוק6בכמונומ
 לס 6יפעע6 65 6יי ס6ל גבי לנכלי 67עילס 6ינעי6 7העיקלעסוס

6ג5



ה רחכמים וערבית
 נכה"ג נס 6ס-ר עתיל6 6יקורין 3ט6ר להמטיל דקייע"ל 5ת6י נ6עח6נל
 61"כ_ נטבח,כתו

 מסיעני
 בר ר65ו נכרי ע"י עפיי 6'5ן ק5י5ת גבי

 עכ"פ חקור 6פ"ס בעה"נ כיד ידו 13 7גיע6 מיעל 6יכו וקפי,טליסוח
 ע"ר סעופה רק סלים סיוי' רל6 .סיכ' עפיי סנומ לככלי '6עירסעטים

 על כעיסה מנח ג3י ס6קיר כפי כסכי 5יי 7נ'מ6 3ינל מעניןהיסרבל
 ד)נוהר[ קיווי בלי עע5י)- עיסה מנכרי ד6ס טועין כים ]7ל6 סיסל756עח
 לנכבי מעוכרו 55ח- 6בל יסל56 50 חו6 טה6י5ן כ"( דוקק (:ו6ו)גס
 דנסעס ה6מרוניס ס6ליכו כבר כסעלעס ו5ו"5 יק"כו ססנכנ' סיויע6ף

 ורקוחו ,65 וכגל ככרי סל מו"ל טינ ולמ"כ 6י' סיס עוסה 6יןסתכרו
 סמוכך ותה וקיי,ג, ק"3 קי' 6ו'מ ומ"ק . חעימ טק,"ם עייי. יקלקלסל

 0יר בכח כעוקיל יהו"ל ))עעס נכלי על נתכילה לסמעיר טייהת"נ
 ל))כיע ו6ף עלכיס 3ה' סרע3"ס עזי ל7נליו ר6יי כלפס סי'לכ16רס
 נקירוק דס6 י"6 6נל בי 6קור גרונן 7גס מריכן הלי סקול גויסעטנו

 6'ן 6פ"ס עיי) עליו וענין קילוק לנלוס נ"כ 57קיל הי קי'63ס"ע
 ק' כס 5י"6 (ולח נו67י עכי"ס תוחס סיקרק 6ף לעכו"ם לתכול6י'
 לרכיל עותר היי יה ולוקי סשכיק על עריס 7טכי"ס עסיס כסנה'"7

 5תכס סלו, וקיני מלפוחו סי65 כיון גורס עקלי ל6 7(ס מיינן הלילכרע
 להקל סל6 ה6מליכיס ממליטו כ3ר מרכס ק' מסם ונס ס6ן,5חו))ר
 5ין הזכירה לקמל ו6ן וכבוזה הכיח לעקיעו 53ךיך רק ככה"גאפי'

 ברור. יגס מטסטוס

-
 דפה, דיין מליינמאנןישעי'

 ק"מ( לק" )המסד ערראד.ב"ה
 היכניס ע"י יסי' 67ע"ג יפיפו י6מ עיי "ס "יי איכ העג()סי'

 ע"'16
 היהי7יס טנחנלסו ילעס לק עכ"( סללה )

 בפ"ח גס ס3י6 כגל 631עת (ה ודולח ו65 3גי נכניס סי'3כמ?יס
 3כחייש כחגרסו ב6ס לק סכל רחלי סנ"כ הנ"פ 37רי י"י ס"קקכ"ם
 37(0 וכ' ל69 וקי' כ"מ קי' טסלי"ס סי"ם 3סס נס כן . עיר מסוהבירן

 העיילומ טס גיחנין ט6כו וזח על הלנה ק0ס לי סהי' נעה לוהוכם
 ק5ללין וכן 3ר6קע'ס כוח3ין לריקק 3ע'ל בכו 3ל5סייס טבונהכמי

 לכחונ לקוי ס" סל6סין סס 7כסחקע כיון 7ס6 כ"ט וכן קר6ליןכוחנין
 הכ"ל וסנ"ם סביי עם'י 6ענס בולנדף ננבל כ67))ל'ק עם" סקוליןסס

 ול6 ננחייס רקס סיסודיס נמגלסו % י))עולס כיון היעםמנוטל
 נסו"ח למלכה עיר סובך ומן עכ"ל וכמוגזם נניטין. טסךהר6ס)ןגעחקע



 לחכננים-בית--יעד
 ופי3 צג"פ לכר"ם וי"ל ח"ל קדנ פקיי (5"ל %לפט לקגסז5. %ק5מי
 צנתיש "יסו7יס ?כמנלסו 3נל.3ירקיף 7ס6כי פערוח סעוח הכקופי.ג'פין
 6ונמ הן ר"ל ע%5ו נסס כ"6 קי' 5ע"( פורכי "יסח נספח ע.דוכ"כ
 ננחייס, סיסו7יס בנמנלשו ש7וק6 סק"ק 6ל6 סניי 3טס נמםסקאכ
 מ"3 יימק יד בטר"מ עיד וכ"כ פסל סכי סי, רקיף כן 3ננל- טנ6חלל

 פ"6 קי' טנמ"ק ס3' מכלל כל נקחל חי %עחה 5"כ פי'-ט ק'כקוי
 5ליכי' 6(י ננחייס עשס סיסודיס בכחנלסו ולק ס6כי, ובירקיף ד33ל .כיון

  ל"6  כ"ש ס3קי'  ס5מרימס בססונוס  ל5יו כבח"ק  ~ילוז-ים ול6למליח
 סי' סנ'ל סנמ'ק כ"ע יק4' מניין ם3פיקל 6ף סנ'ל, פיקקיס תפיןוכל

 סי' כבר סנערכ16מ 656קי מהסס יפן - ס6:י 7סחס ולקמר למלקלמסר
 ל"6 31ק" פעתה סנחמיס 3כ*ר פק6'כ לסכים 8'ן 61"כ למכיס 'גס
 ובורס'ף ענבל סם ,*ל רהמיק עעעו '3מל ויל פכ"( עע5הו נקמנההלי

 3כ0.'ס היסורים 3נחג?סו דלק סעכסנ 3טס העיר וכן כסנים7סכרע
 ע"6 קי' מ"י סנח"ק הבי מכלל כקתר עטיל6 מי 6"כ 333ל_נורקיףכזפ

 סם רבלי למי הרי ועוי הכ"ל חסונות פלפני מנס מלסיסה%6וליס
 לכחנו 37ליו טמ;ק עעי"( 6מל %כגל ס" 6חסס6ל6ר סס גס סלימנ"ל
 ליקק" 6ל6קי %עם רווי הלי6"כ

 6ין 7ס0ס כעו מנ"ל כ"פ מבמ"ק
 ('ל לסמ"ק גסלמניח

 3פ%5י
 בע(היח"ב .ט65חי ליבני ול6'י ננער ה"נ

 נסמכס העלכ6ימ סעפ"י לפעם עינ לענין קק"3 ק" מ"ג יימק יד103*ח
 הנ"ל ול"6 כנע נקי' הח"ק וכר"ם לסנומ ד6ץ והשיב פין 3מ7לדפעס
 6ל6קי 3'ן  גדיל סיכוי יים כיון 7סס י*5 7לכ6ולס 67ף ממ"ככס3

 הכ6 טם6"כ כיי הו6 6מ?מ פיר סי6ערו י'! מעיל לליקק6ליקק6
 ליקקנו על6קי נקוץ היי %קירס גס נסס ועיד נ%ובע6 ניכרדקינו

 גיטין ונקררי הר6ס.כ'ס טסמ(יקי סרי ל'קק6 כק כחנו 65ו6פעייס

 טתם4כ פכא 3ערכ6ומ כן לכתוב נחמ7ס טעחס כיון 36ל הערכ6וחגני
 ל"6 בקיי ,המ"ק

 כוי יטכה דל6 כמ3 ופכ"( עמס ענסחנס לייעל 3ס"
 נבע ועור עפם 3כנ"7 הלי פכה כלל לס)ימ דלין )61וד עק0נרס"נ

 וטיט 3כנ"7 ונכיס יטכה 67ל כ30 עכ"( 3עובפ6 גדול סיכוי ים7הכ6
 וגס כ5ל סיכם ל6 סס גס %53מ כוי לסנומ .סיס 7סיי3 %ניו"רסנ16ן
 וו6לריו7 נקיי. יבלי גר6קיי6לייין 3לי תכ3ל טכחבו כווו כיחביןעפם
 קיגעפ הסס עקרוווין ל6 פסיגי יכן בלעס עוסיןוכן

 רסונן.
 סיהידי' שם

 המ"כ ק.ה6ע פקייס ע"ע טכסנו כהו כמנו לק טלמכיסוסעלכ6וח
 דכי סכ' קינעע7עתקלי6

 יבול( )הפך עפילס. נהגו
 ע"ד. כסה פירת געהטח'ס כיקיואל

 ק6טוי3י6



מ יחכמים וערבית
 קאשוי,כ"ה

 33ול"" ראיתי .ד( סיסי'
 ועסרם"6 סחיק' ר, ססקניל 5"ס ק.,

 06 החיק' 57ש' ימוק 7וך על ל"5ק7יסין
 ולפיי לכנרס סמיי3 מל ול6 ספחמיס ע5 .5מוול 6"5 כיוס, לו6ין

 הפחחיס על 5ח,יר ו5ל'ך לכנהס "י3 יס כליס לו 6ין 06 6מי,סונוסי6
 וסחילק "יו 6ניו 5כנוי סמחמיס על למוול 5ריך לכ"ע ולרעח.עיי"ס
 טווס )נווין לי ויס ספקחיס על מחר רק כל'ס לי 5ין 06 5ע"סתקיס 3כנוי ודח.קי 7למי' ס)וקוס נכביד )ק סו6 ועסוט"6 סחיק' מי'נין

 כ73 סח.ק' עלי סי*ופ כיי  ספק'ס 3כנוד ת'יב  הפתחיס ע5סמוור
 קחס הייב עטון לו יס 06 כליעל סמ:כך טעס דע0עע תמ-)ך)נסוכך
 סמיינ הפתמיס על סמויכ ם6ס ספיי למ-"ז .כימ6. ל6 לסעכם64 536.ע"ע
 יל6 סווונחיככד ע0ווע ,ססיק' רגכי ולי5י 5טר ועק עיי'ס חטקיס.לכנר
  סיעח 3סיקמ וב6 )ו5י6ת כסו651 .7סייני סקב'ס יו נחן 06 556)נבקס

 ניקס. ם65 וומסוסוי
 דרע,נער הכהןישיאל

 מל6:קפולפעל. 'עקנ רי סלסגס"5מהן

 קכ"פ( לקי' )התסך זבארוב,ב"דה
 נייג6 יל"ס  ספע"ג קיסי' ס"'פי ס3"3קקמ עס כהידהו מעה()סי'

 כ' 3פילכ6 ד3עיכן וות 7עיקר 6"ם 65ג"כ
 מו'ע 3'"5 עיי' הע"ע לק-יס ייכל ל6 סי)6 7מייסיכן יננועסה6מרוכיס

  בינוווח יתוח לקע6 מיים 7ל6 לסיטחו 'ימנן ל' ולפי"1 וכ'ס כ'7רם
 הבתר6 ד' לפרס 6פטר ועפ'"( 3ע'7כ6, ל"3 לדירת עוניל6 5"ככ"ת

 יומכן ר' 6ער סכסניס י6כ5ו 65 וטרפס גנלס דכל דקר6 ט"ה)נכמוח
 67יסחכי כיין 70"6 ל" 5'5פרך כסכיס 6פר ל3יג6 ל7,רסק, עחיר56"

 כ'_ )ו'6ן עווע סעפולסיס וסק' קנו"5 כנילס לסו דסלי ס"ס))ל(קס
 טליקת 7ילננ6 ל5יון בדורט פסק, עפ'י וי"ל לניכ6, רי סל נמ"יוחנן
 עקייס 6ינו קיט,ס 67כעמ 7ע'ש 3עיינ6 57"ס ות5 ע7ל'ם עטעסטכי

 ס6יי 1ע5 חע"ת ק" עמסס"ק עיי' לעעיו .ני6סעי
 עי~

 3סנ6ח חיכף

 'וחלן ר' 6עכס 7מייי, עעפס ל16 עכ"ם עסהס בעיינ6 7ל"ס וכ'יןנרוני
 6על ונטי"ס ליוכמ' )5יון סרולס קוטיי סןל6 61"כ 3עידכ6 יל"בלסיע'
 סוי רמפילין יע"ע 3פטע; י"ל ספע"נ קוסיי וגעיקל ל7לסס עת'י6ל"
 .לל"ח דומס 6יכו עעי4ס גגטש 7ל*ס נכל סוס 67ישועטס

 ד6י~
 עוייייה

 נרינפעלה, יושעיעסה
 הסעמע-גיס



 לחכמים העד:בית!
 אפשא* אונ'ב"ה

 וסכ'מו מטיפול עקמן .הייי "5ל לסייג "כס א' שאלה סעו()סי'
 ט5ו 6סלוגי6 ס6ר. נין טעורב סעיכל %5.

 טלו 06לוג 6מ עכצ. סו6 6סל סלוקם ועופן טסם . 6' 8ס"כיעעקל

ומוקי
 סיס וסתעפ"ס, לפסל ' לל1 6ימ 6"י ע-ע1 נטכסיי,.?סעיכר פושר.

 רק סטיכר עס ימיין " קפ" ל5"נ- וק.' לכ"ג קי' טגו';במו"ע , זסדין
 עליתו ירי ,ס נ6מליג ל65ס . סטיכר יוכל 6י לטכס 'ידע, ! סיגינויסנפ
 "לכס" טקסי דל6 י"5 קפק .טכס לק. סוכל 50 סהי6: ן בי לפייןיט
 3קי' מוו"ד לקנלפ .שלן נ' 6ומ ק5י'ס קיי מנוסס פרינס מסףופי(
 -הייי סלטנייס -על סקיי על .מסיבוקייי

 למלק וכי לקילה ספ67"ו.
 ול6 קו6 לזל ל 7' קוכם סמוקי ק' עיוסנ ו13ס 3עי' 671י"ולכס" נכי י65 דל6 פסיהן מו67יו על רק מולס דיילם ול6 ולוע( )1"ע .נין

 דסעטפ"ס סוי ל6 רעסנייפ וס נפכין לס 7ננסכחת עסנ"פ עסוי מ"לסנ(ול
 טפילך ספק טכמ סטוכל פל עקיר 7סו6 לינור 6ין הננוכר עלסו6 היי סיוען וס 6מכוג 6ת ולקר סלוקמ קם ו5ס .65, ל6 טייסוידי
 קייק וב6יי6 מרעייע בקי' כעבוי נו 67ייי 63כי5י( ס6קיל 6מרוגסוי
 תקרי - סו6 סטיכר 7סל רכיין ופייס ונדל סנועס 63.קול 6ףכי
 נקי, סכמערב לבכור ו5"ד ל5קרל סלוקם ביד 6ין הונ)וע'יס סלי'5נ
 ו6פפ,יכ טמ ~סלד נכור לעמקיד הקיטר הט01וק 3יך לסיין 5ףמיד
 עקיזס ב6 ר6יקורו דט6"ס בכול כדן 3)נו%ו לק מי הכסקר 65כו65קוכ
 יורע 6.כו 6ו)נל וסו6 יינך במנקך לשוגל 7וטס הו6 זה כירון6נ5
 3יוייר כת13, כן סיקולים נסקר 6ף נל13 )61)מכ1 קינו 061 כסרדמיין

 ככ"ל. עי'1 קעיי קכייוקי'

-
 דומ"ץ, בעה צבי אהרןהס'

 )ישגאמלשוויא( אוילאקב"ה
 ססיי כיון 'וק9 מ גי' סדי 6ט6י ק"ע 3ק" הקי' על מעז()ם"

 סעסייל, טטכי ומקק נמולקני
 ר7וק6 7י*ל נלמדתי

גבי
  ילודי

 עומלנ וקן עמיי על6ומ פיכי1 ומכסן עמק וקן כי וימי לכמי'
 6נל ס.5ס"ר - עטכו פקק 6713י פייכ נניס וכלוך ט6ולומ. ל6ס651
 עי"כ רס"ל טווכו מקק 65 נסול קני סם" 6ף וקן פייין ס" סל6וייי

 ופועם. ט5יוס גלול נכה סיס" ונתסוסהיי
 שמיינער הכהו יצחמ וילל ישראלהק'
 סלשיי6.( דפס 6נ"7 סלגסייל 66עו,ע)3ן

 :דבלי



ן לחכמים וערבית
 ותירותם,( חכמים)רכרי

 מראלי,ב"ה
 חקור ונר ף2כהצא" ."דורכני סעח()פי'

 נסנט ונווסר ניו"י
 "קול; 3ס3מ גפ עייונ סיגומלקוי

.
 וויים, יהושע הק'

4

 אימריסוי.ב"ה
 חצור ים" נפקרויהקי)וניס ס53ס ךק"ר2 מעט()סי'

 נעקל ערל"
 כקמיינ ול" כולו כפקר )נ3"ס רונו "ל"כולו

 . ינססו."ל"

 וויימ. טענדל יישראלהס'

 ריו))" )נפניכי אלמו הנכנןיס ניס סהכומ"כהחמת"
 לחס פ"כ

 בטס לי הגטין 370 עטם והחך"ח חקרועס))קפע
 וו ,חסוכה הנפיל 3חו3למ "י"ת יופיע סליע"" ווינעכרכ'ןדור

 חללך.ללעס
ט

 בחורים.המארת
 אויוואר. מפוטאשכיה

 הלם")) על גדולם תע" ))מכס 5"1 סי' 5133"מ ר4איר2י ק"פ()ם"
 וזיוע סלעניס על מסקי 1' ס' מן")) כסי ג'פ'-
 סל6ס יט לשמוע עכרך וקלסים מסח ססימפ )נקוס נסים כהנל6
 ולרפחי לטמךע, צנרך ומגיגמו פקסו דסומע '"3 סי גלכום הס' "י36פי

 הלכות ססיפס-3נעס סכ' סלע"* לי מעיי וסו6.'גסק7ס לייס63עטל
 סנלכוח בניקר דנפ'"6 י"ל קולס 51"נ יוק6 פ"6 5יי1 כרכום ו3ס'קסם
 וקיסיס פקם טילס ו' 3פקמיס סגם עילס נלכח וגס לעסייסן עונל'טיהי'
 516ס י"6, 03' מיפם ע"כ. עתני, חדדיגט

 גס-
 61מ.

 סיסי, יתכן 6'ך
 וכנרך ומגיגחו פקמו טיבע ע5עו 3פי"6 סר))3"ס סכי ))ה עסלמ"עכעלס
 על לחיי סקמיק ל6 6כן. הל"ע ד;, עעכו געלם איי 7ל6 6"1לסמוא,
 טכי ונ5י)ו ך ר5 כלוויל נקמם לקיסיס עפקח סהק' טיעמו לפיקיטיחו
 "פקמו "6 נפן סל"ע ול' מנינו עקח ע5 16 לגימוע קטנכןקב"))

 ומגינתן-



 .לחכמיםבית.ועך
 'דעברך 3)1 נעילת כתו 5סמיע דיגתן פסיקך. ו* סלו דהייכוומגיגיתו"
 וכי' מבודק ז, 7פקקש נע' עע" והיק הלכ'ע כק' 'פה 31(41לוניל
 סנעליס וקרט" סקמ ועיכס"י 6ה"כ' וחיי ת6"ל יקיסיס מסם ענרך)ו6י
 מגס כ116ל 06 וסכם לחיי ע4* בסומי ל6 6כן לממיט ענרלולכן י לסמ 3ע5ונן עממיניס רסנעלים לסי ע5' וסמי ירו וקווך יכ'נצטוו
 לק.סי' עק-ס 'ס 6( לסיט תנוך ולכן לסמיע נ5עוו דסנעל'ס ק"לחל"כ

 חייכו 6ל6 הסתיטה ליד ה' ע, %13"מ יה"כ קים עה( בפ'גטפסעע וכעי למסיט בע115ן סנעליס נ5עוו דל6 לרש ק"ל 6י 6נלחעקטה
 ונברך מגילו פקם על ינס 3צונ' הסי' 6( : ניח קידוס.1 ועיי'הקרבם
 נוכיח נח' כ' לגוס כן ק"ל והריע כיון סלם"% ' הק' ימה לס"(ןסמיע,
 רסס נסת6 סמ,סס סכ, בחס כיון ול(: לסמע תבלך מקמו ,נלדוקן
 על מקתל הלחיגו סכ, חס לסמיפ וגורל סלו סקמ רעל רק כ,ל6

 וסקמ כו' הס רסיח וכדגלי מועיל וסמ.טה גט"'- 34ל נוכיח 3היתס"כ
 לרעמו ר"ל ('ל לדפני ע לסמ עניך 3יך6י י6"כ כסיח ל"מוקדטים
 נסקם לסמ-ן רתנרל מס חס לגימוע, תברך מבילך פקם על י6ףדק"ל
 נקוסייחו וגס רטיח ל"ס וקרסיו ופקחי 5"ל הי' ילפירס"י לסוסליס
 ס:ר"ע להח"ע דק"ל )ל6ס ע"כ וקדסיס מקם קחס לק עקססביכו

 ("ל. פירט"י עלמולק

 הקמן. שמואליעמס
 טליט"6. 6נ"ר סר6"םנחס"נ

 ס'-שאמ5וי. ב"ה-
 נסי"מ ועכסיס סעי סתקרס בתסוס כי 3ק.7יסי1 ןץנדץ קפ"א,)סי'

 ק.נלוכוח מסלח לע"ס נוסי"ס 3פח.0 6' 6סס16
 קתגי 6ת6י נמוקסיחיו ווע*6 יוסף הע5תיח וסק' שקידמי קפן וכןכוי

 ל6 ולתה ע5עה נפני ננ6 סק.יס קען וכן סך נעחניחן קחני6ונ6י
  3קיריסין כסיי6ל 6חי ר%תניי  מחירן בטו"מ ועי" דלעיל, הנך ביןכוול
 6יכו י6"כ 3ייי סיפ יסיק  קיריסין ספק 6יכ6 %סויט ר3ם0ות"ב
 שנ"מ ,יכ6 %ס'פ נפ0וח 6( ופסס 3ס"ם  כסיס ונב' נסכך,  לכוללויביל
 3סוסם' ועיין כלל יוסיוסס טיכס  טקייס נקפן  טס6"כ  קייוסיןטפס
 ס3י6 עיג ונכתונוח ע 5 ג"כ ויי (ס,  03ין לר מינח סל6  פסרפ"ק
  ססלמ לע"פ סקייס קען ~כן )נס"מ ונפחות שעות העקדם נלייח6הגע'

 סילת  סר6סוכיס  קירוסין  ט%ח%ס %קירסם  פיכו  פיכן ל6חרקנליכיס

 םווי-



ח לחכמים ועדבית
 %ס"ס. 3מחומ סקייס סך עם סק'וס קען הך 7נייל סר'עתה

 וויים, זאבהק'
 וואששרהע5י. מיב"ה
 ועל הונהרם"ל על מעם ע"י ק.' ג' מרויח כ:ב:רל"ח)סייקפ"ב'

 קסחל -ע5ו)( סו6 הגצו רקרוק פכחנורעק"6
 העלך ססו6 , כעל"ד ע.י"ם תעכיח נחק' ערוכה גתר' ווהס )עלע70ס5יך
 קורס לררך סיו65 סילק ררי כוח" תכיי ו("5 כ"6 7' יועק ד)וס'הגווי

 עד 6וונליס ויט סיטכם עד 6))ל יחסיי רי 3ר6סו רונו הגבלקרי5מ
 (ס טל וכ' עיתם ()וניס גי כס הגבר מקלוח לסכיך סלי ע"כט.ט5ס
 6ול ססו6 יו3 3כי ה37ר חלס עקועיח ובכעס 11"ל טיק תקל"סהחי;
 הסמל ע5וח סי6 טסליסי ועסעע ע"כ סיס5ס עז ס.עוי6 הךוסכה
 סם בנמרסי לשערך ילעק"6 .המהרס"ל 5ו5ו טמיל 61"כ 6ולדסו6
 15 למושלל 0י6 3חעכיח עס6"כ עיי"ס מקמל עלום הי6 הגבלשקלוח
 קטת ל5 ה))0לם"6 ע5 ו5ף. עיי"ם סס גלס"י סכי כתו 3ל6סיןלעליכן
 6יכ4 דלמוער6 6337"ה עחעגימ לרגלי, .ר6" ווואט ל6 ד6)נ6ימורס
 עלות סוי רל6 ל6פיקי רק ק6ער ל6 דסו)סרם"6 לחעגימ .כלל7ועס
 ססו6 סנחונ ה5ם וו!"יגו סעסונט כווו שי' יכסח"ר גי ססו6מסחר

 עיי"ס. נל6קין ט0ו6 נמעניח עס6"כ ע"כ הלסל לעלותקעון
 קאיהן, שרגא יחזקאלהמ'

 קליו[ לק.' ]סתמן טאטטאר.ב"ה
 ע"3 ם, דף נניעין הנהיג ט'עת לחון 15ניר ראנב קפ"ג()סי'

 ע15ס נם6ל 6פי, סקונל כו' 6פ"ג ד"0נתוקי
 טס החיקי כמיי ול6 )ו5יס ל5.לך עכי'ס ע"י ד6ורייח6 6עילס)ומברין
 צעירה גולו ל5 6"י ייסינ ועטים סכ6 דק6מל רגולך 5יסג6 עליווקי

 כגוו הככלי הפירס ))מ'לי' וס"נו 65 צמות עלוס כעוס 60 וסיועלככלי
 סר5סוני0 פלוגתי ידוע סכם סנס"ג, עטי' לסיפן (ס מלמון החוקימדייקו
 נפ' ("כ 7סלעב"ן דיננן לק 16 ר5ף עטיה 0ו6 50לן ייסינ 06י"ל

 163 3מ' דנליס 3ע' וגס 04 ויסנמס סגולן 5ח וסולסחס נמ'ונקעי

 ))י6כי' נסי ("ל סל))3"ס 6עכס ייעור ל6 עריס ססו6 ם קטון 6חולטי
 16"י נונה סל6 כיון ולבנן וונוס לק 6100 הלע3"ס סדעח סכ"עכ'

 חלע3-ס 3ס ותפליג ומגיבת סם'3ס ע5ו0 ט"י6 מגס סלי הע5ומהנכין
 )ו6ורטס

 בנורי
 דכחו3וי 3פ"ב יסורס ולב נ"( .ביי 7פליגי סייגו סלמות

57י'



 לחכמ4םבית:.ועד

 ,ך5עי יייי ' קפסמע'ט-.פכ" סוי מ( ע"3 ק4 ר4 ססר6יי
 ספולס כ5,

 ע"פ סוע 65 6"י י"טיל ק(5 7כ"? ונ"ל כו' געסס עינל ל6'יעננל
 6בל ע"ט כ" ;ס.ו ום)נס *1631 3גלס קכ6 5פלם לי' נימ6 עשג67ף
 דק6י  לם, ליי נימ6 ע"כ ר6ו' ע"ע דסוי הכ"ל כר)ונ"ן ק"ל סויל"(
 1"ל חיד"6 סגי טכ' לפכיגו סקווליס סעליח  נעכין וסכס סימ6כלי

 ט5 ע"פ ס(ס נענין נו651 ל6 ג'יכ נרו5וס סלכיח יפנפ5. טססגעברן'יק
 לסנס"ג - ק"ל סוי ופ"כ ינננן לק טתי6 פ"כ .ק"ל עע" 6"י~יבח
 סגיו' רנכן ג(רו -ל6 5,,י ייסיב דו)סוס לועל נמוי סכ6 ס'5רך 7ע"כ4'5
 סרי ל6 דרנגן צסח ונ)51יח 7ונכן )ו"פ וק סוי דחכי גנ פל6ף

 6נל ס6כי ייסונ ))סוס כחינת כנון 67ולייח6 6יי לעסוס לכככי6עילס
 פליך ל6 5)נס ("ל סל"ק קי' ועיוסנ פ5יח נשיר 6פי' טכי ד6ו'ע"ע
 רגי' סת ל6 רסכ6 כו' כככרי ו,עילח סגוח ס(6ס )ונלייח6 סכ6ג"כ
 דנע5יס כו, עעסס 3,; ד6יח סנוח 3ין למלק '7פילו3'ן סג)ו' בחי'לי

 יסינ עסוס יק סיי 6מילח סיחס ' ול6 עעסס ב" - נליח נסדלננן

-
 פריעדטאנן. פלם יושיעהלו

 .דלתי,תשוכה.

 הימרים להחוהמים מובה וחתימהכתיכה
שיים"א.

 6סר סקינעי"יס עקפי לי3"ית "תי עקיס"להחותמים*
 ח'3וך כירכס .סי' ל)וען יו )ום:ס 5כסמקרש

 "ו"6. 5כל ו";5מ ס5ליכיט- קעערקיס "',ת סיעכ 3"ר סוריפני "ך )גופט קכוס גפדקלס
 "ין מ:ס ילקיעי יקנל "ן חוק)ניס עקרת לי י6קיף "ס)50וס(

כקף.
 "ניח סינס )יקנס "ס 6ך 9 .[ קולטיק כ5 )ומיל כתלכת()נחור

 .עסספי.

א %=י4י-.11:ששש4 * 4  

 )ם,4חאראהל*( סעאיר חירער יעסב מאןררום



 8181ש - .*4ופפ8558
 שניה. שנה כ' חוכרת תרפ"נ, חשווןמאפו-מארע,

4ן לשנה: מתירון  ן השפח, גודל כפי ן י בעו,, ן לעי. ועשבם מאהן ן מודעות מחור 

 לחכמים ועדבית
 בחורש פעמים לאוריוצא

 גרינוואלד רוד אליעזר מו"ה הצדים הגאון הרב בקורה תחתעומד
 דסהלתינו. אכ"רשלימ"א

 וחנמי מגאוני למעשה, כהלכה ושו"ת ואנרהי בהלכהןבמענה, במסיא חדשות הערות ומוססימי הש"ס בשימת תורה חידושיסובץ
 הי"ו.הרוה

 פאללאק. התמעדן ירמף ינ"מיכייר
 אסא51 א4[[0ק .6ן18ע-ט581 34טן018וטט .ז51 [0וותט206

4

 5 הת"כ דב' את לו.ם נברכת בנר:.סה,)1מפ2שם2שםםם2שםם1ם2שם82םםםם1ם8םם
.5.,:לךבי9

מ בב יגייסדנניש ' -  % כסר היו.ב להביור 
 % פאללאמ שמעון מו"ר המפורס' הנאון להרב בן מרדכימם
 2 - לארישיו, מבעלעניעש1

 . לאריותיו. מבעלעניעש פאללאס מרדכי.- כה "ה,.ב הדשונ להגבר טנא סולאב-כח

 צםש%וצוםשש%8ששצשש 4%5 צ11מ(ם1שטשםשטת, פם בעיגעי' יפף י בעיגעי נפתיהס8ש



 ,הספרימ ממחר ,6יחהוצאח
 .5 05אז8ח 1אח18ומ(80- 1ז160"8ח 86 .1*05ק;58
 תלעיג )נכירכיס נלמי ווילכ6 קען פ"רע6ע ומוקג חירם'י פס פ",1
1 ופת )נכורכיס סרנ עו'פ2  

 ) מק'ע נערלין הטפורפיק כל' פס ליפקנ פין3
 ת6נונר -הח)וורום )ולית פ" עוספ"רקפס בכרך6'נלי עוריס יי4
 ח)נ"ר 6)וסעירס ססמן לקע הוקי עס ס)וקר6 לתננמ יאי עכלל5
 חדס: סוקפות סקע ועס תעפו' כל עס עסנ"6

 וו'לנ"
 רפג"ל הרע"ד

7
 סכחרי.

 י )נכירך מקנת נערלין קענונ טלוי פ",ר"י 6%

 )נמר וקל חרנ"ך פרפכקד"ר' הו5' הגי, )וס)וקוי חנוי וסוי ו"ללה "כלס8
 .ההורס ילקוע9

 )נכורך תק"י פפד")ו ס)ופיני סכקר"
 תקכ"ג פיורד6 תחורה על עזלחי10
 ועס עח*ת יעקנ נחלה פס ת"ן)וכורך םפתיכחןעלתתיה)ונורג 11
 תפ"ד "עמעררש סהס "לכי.
 תר"ת קר6י"סין קר" לינ 6ר" )נר' עת'מ קעלו"'ס 6'ל12
 ר";ון רפיק תפ"ו פפך"6 קפריס י"ר כולל נו כל יד 31
 קרי)וונת. 5יוני )ננחס ר' לתקוום ס6טח ררך פל פח'ת 5יוני14

 יפק פקק)ופל6רק"ך
 תכיע פפי")ו ,"ל "סכנוי גרסון ער' פה"ת הגרסוני חפ6לח15
 פת"ת נכוריס עעור פס היוריס 1פל6(

 פיורר"
 תק'"נ

 מק"ח ")וםעררס פתית 6לם'"ך קי5ול ו7
 )נכרוך קסער מקר פת"ם "לקייך18
 6לעיכ6 ומ)צ קמו' סכר6' ס)נקרי 1)נלבן וננרר לבקשס סרכקיס19
 וו6רש6 יהוו' 6נסי פ' פס ("ל 6ליף מפן )נר' לקיויקריב)ו' וס(סיר20
 יפת עכורכיס ז"ל עלניס פ' עס מורת מועםי 2.-מעקע1

 'פק עכורכיס העי)וה תורס פס22יחמ1ם
.23

 יפק )נכורכיס פרוסיס )1'נ פס קח"ס
 6סככ( כלסין וענו"ר עסולגס חח"ם24
 כרכיס ססת וום"רג"ן וע5ורות ולס"י תרגוס פס חכ"ך25
 "סככו 3לסוך ו)ננו6י עסויגס מלה26

 עה"ם ירענ"ע ייל"ק וקע"' ותלגיס רם"' עס ר"סוניס27-.גבי6יס
 פס קערי' ורנינו ורלנ"ג ולפ43ע לם"י תלגוס פס כמוביס28

 . עס"ח וירוקל)נימלגוס

 וויל:"מר"ע פ"ר)נ"עקין ס"מ עיקר "ולנך3"סכס . * - 4 ".30 ל"י וג)נ5נ קרוכ" 6חרי' רפיק וח(קכ' ונפה"ע ורעיי מרגף פס ממ4ס29
 קען פ"רע"ע 5' ,3כרך * .4-31
 5מז 6מכמ נלסע טסיגס חחורס. פל ,ים"32

 .פור נלי עגצרכיס -)1קנ' ז6לק"וו" חעהל פל ,42 ע5ד33'עמפיט



 לחכמים וערבית
 סאפמאו פאל5אמ שמעון יוסף ע"ייי"ל
 שניה. שנה ב' חובר'-
 יאליא אלבעב"ה

 דוק6 תוק7סין 6' דווורה ע631 למקמק ים ק"כ 3ק" עכ' תם ע'י8 עפ"ד( סי'י
 ול6 ננקנו)( רק כוסג גס") 6עו ט5))7 על עטטעחתחגקנוח

 ע6י ייענה ל6 וכקנוח (כריס עטתע מל1וייסו ת;קדסין ו6י נ;כר.סגס
 נ67' נחולין דליטנ6 קחע6 סל6 נסולין משעון ייויקיטין דבלין6ולוו0
 הנס ע5עס תלר ))יקיטין לסין י63עת כטבען כקנית נין (כריס 3יןכעי
 יוליכו מלכך עניו עורס 3י' 7)וייכיכן סעפן רק סמן על כללעורת
 ]ד3ע, 3)1 ו6ח נטוחו כנון מו"נ 7עיירי סיכה נונ0גיחין וווקדסיןלסין
 6ו"3 33סי0 ומאילין 0763 כפרץ 6ל1 מכן ע"3 ע"ס 6לווויתין

 7מכי ליוור ןכ7חק ל6 6י סכי ג(ו'כ נוחג 67ער חי6 רחנ)ייועקקיכן
 וג)ווק7טין 3מולין נוסג 6ו"3 7חנן רנ60 עוכמ כיכבו 6סרדי 7קחריקחתי
 סג( ו3ר6סיח ותלחייס 031(לוע ולנס") 0דס ו3כיקיי ככיל[ (כריסבס

 כגון 3)קגוח רק ודיילי 07טכין סיכך  )ווקדסין לטון 00כ6 דלקהושיני
 7סעמן סיכך עוקדסין למון 0חג6 7נקע כעי ווליכו וכן הקן3טילוח
 עוקדם'ן ו0ל6 יוקי י' 6מר 'י דף כמפולס נפיק כנון ל3ד ניכריםתיירי
 יון 6ל6 063 6עעילס סחרי לגוי עולס 063 עולס ;ו סל רנלססטופר
 סיקל כל 0מוקדטין "6ח 7ן3"יס )טתניחין רס"י 7כח3 וס6אכריס,
 3ל73 וכמכס יוחס על 6ל6 ק8' ול6 3כק013" תיירי ליסכ6 ה6ידכקע
 מלנ גני ונקעיך נמק סלק "י טלל ל6כו5 סו)וקרסין 5ח ססומעדנני

 בקע ול6 לסוכו סחנ6 דטינס וס6 נכקנוח, עמי סעכיןסעוקיסין
 מנקי לי 6ין כעת 6גל נימול 5לי7 וילי 3ליט6 כעו (נס לסין כעיבקים6
 ביכוי דיווחו טפ)וי' למרם עכ"נ עם 6טימימס נעחס ו6י"ס 8כן"למס

 ינוק( למעסןלטון.
 אב"ד פישער שלמההס'

 מאמורב"ה
 3י דף שכוח מסו, קו' על ספנ"י על סחפל6 6י"3 ש' בןבמי' מם"ה()סי'

 3ססשוס ססו6.עילקכ' 5גו עע'דין נקע ל6 67ע6י עע,וין73"0
דבטעידן



 לחכמים ועדבית
 ועי"ט עי גוקין וקין שעם ענין נסוף סייך ל6 עשר טסו6דנעעיי'1
 לוקין סהס עשר גס 63עח ינקע ס"5 סמוקסמ6 תענו ולנעלסופלץ
 וק5ר6 ע"ס י3ועח 33רייס6 כח"ק 6תי6 רסמוקעח6 ונלומד עכ"דע'
 כרכן וכהכי תתור מילי יסל6ל בס על סנ6 וענר דנכלי 6עולפ'

 טסית 5ים 63סח נסעידו טסיי ועסנמח ע' בינעוח נל'ע 3ס6פעויו
 טיהר וסולד וילדה ע3ד 16 סני פלוני 3עס ס6כקס סיס בפרינמ3טלס
 3'ן לנעלה יווחרח דס6 63ג1 נעלס על 7ל6קל5 לוויל סמך ל6יבכס*ג
 ולספקי7ס "ע סי 6'סומ עמ' כ*7 3פ' נרע3"ס כענו6ר וכן, ענו*סס6גקס
 סמקידסי.ווכחונחס ל6 סנ6נסס 0ייך ל6 ג"כ כחיבת תנקי וכלכחונחס
 בעלה על דל6וקרס וקטרו יסרבל ג6נקס 36ל כ"ג חי סם כמבוקרכלוס
 שתה בש וסתך ולקורס נל"מ ננכרי 6בל נו"6 כווי-קנסררין63נ1
 7פנדק,6 7סלכח6 עממסין כססם  עסלסיכו  35ל וכוי  סייסס7עענו
 וע73 זככתי וכסלכת6 קקבל ריס י*, דף יבתוח מחוקי יכמ'ם ת"י:דקדוסין
 ביפתח כענו6ל 6יס 63סח 3ין 3סנ" 3ין כסר סולל י0ל6ל 3מ על630
 שייך ל6 6"כ ה"נ 3י6ס ליקור עם, ט"ו פן סל)31"ס פקק וכןע"ס,
 פתרון - כלטס ו3כה"נ ודו"ק מג'ל 5פג"י 61"0 יטלטל ע"י רקטעי
 5עו 6ח הכס 6סד ס5ס לפסל כסטין טיב נקיי הוועליך סל3 טסליעסחידס
 יודע מקיני שפוקי -סי6 ו6ס וסכ6חס, קללותיה על שפעול 75יקח-והי6
 עס'י ליעמן וגחנ6ל עכ78 וסכ6סס קללומיס על סחיינ קניו סו6עי

 נקדוסס סל6 .טס'רחו דגר סס וסף ס"ת נס"ס ע)וריס נכףסרעב"ס
 מיי3 .ט6יגו וכסס וקללתו 36יו עכח על מיי3 6יכו בקרוסה טלירכו6עס'י
 סחיינ ווי 61עו 36יו טקלל הכיתר 1115 על מייד קינו כך 36יויל
 1116 על חיי3 קינו על.35יו מיע טילינו ויה וכו, תונו על מיינ 36'1על

 קונו טננרקס לעפיי 36יו על מיי3 וקינו 6עו על ח,י3 יבטחוקיועי"ט
 וכ"ת סר73"( ועי" פיס על נחנק 16 נקקל קינו סו5 תליני גןולעלס
 ל6פוק' 6עו על מייב קינו עליו מיינ 6יכו 6פי"ס ידוע ט36ו1 וויכלוער
 7ונטכמח וה"ס עכ"ל על6ניו טסיינ % !כן ענו י7עיכן דל6 7טעת6טחוקי
 ד5סקרס חיכי כי סייך רל6 וענד תנכרי נחונק נעכמענרסכסנדל
 הו6 לדיקח בחוקת בעונק יס6 67מריני לגבי נעי לפקרה 7ה6ילגני

 וקיללומיס סכ06ס על פעור ונכא מממ"ק על י"6 מולין סתרטי5וכמו"ס
 שיכו נסחוקי 36ל 6וע על מחב קינו כך קניו על מיע טילינוכסס
 3ל' הרו31*ס כפקק וקיללומ'ס סכ5חס- על מייב 36יו חו6 עייו7ט
 )6עו עגיו עעכס 6מי' עלי רי י'6, נחילין לייסב ולתרמי 31:חחולק,
 טיק על נסג"סודקדקו

 וויל"
 עעכס דסול*4 ט' ס' עסנת6 ו3סטף

לניו



י לחכמים ועדבית
 ))6)נו ול6 3נמו7 36יו התכם לק סעפומ6 7ה6 עיוחו 7פעוקניו,
 צוסס טיכס 6)זו 6וי סי6 לניסו ל6ו 067 טחון ועם תדיריםססו6
 דחתי סמכקי 7ס6 1;"6 גסג"ס ועי"ש תלעו גס וסילמוח6 עתךלועסה
 סם סעיס"6 כמו"ס וכסלוח לריקת מיקח 6יכ6 ר5י65יס 63וכ)ן;נו)(
 7ליכ6 וכיון ע73 15 נכלי סיס 7סגועל תל לעיעיע 7מסטי כיוןוכללס
 כחלע3"ס 6)נו סכ6וח על גס פעול ועכו"ס מענד 6ביו שכטוח עלהיונ
 לוג6 3מל 67;ליכן ג"כ 6עו ויעכס ר6תי' קרזול ועעיל סנ"צ )ן)וליסנסי
 36יו שכקוס על מיון עסכחח ול6 לו3 בחר מליכן 7ל6 כיון נפסיענל"ל
 וצביו סו6 )ף יודע סי' 05 דס6 ד("6 ג"כ 6)11 על מיוב ליכין 10כלל
 3יס סו6 לביסו ל16 דדנע6 'י7עינן ?ל6 ויטוס יק וסעעול מיינהים
 7מעוך 3קחוק' סלע3"ס טסקק ותעו ווד6יח טט51 6)נו עלחייב
 קו, לייטב ים ולפי"; סס וכדכ"מ 6)11 על מייב עכ"ז 'דע 7ל6 36יופל

 נמעניו סעק 7לע6 וכוי 36י1 מעכס לוג 'ליף רעיך טס וו' קי;סעסל"י
 נם:י צביו תמלס ססכס וככסית קטליכן דוקק סניסס וקעו צגיועכס
 רעל מסיק ען וע"6 36י1 במני לקטו ומכח ומור כסריס ע7יססני

 6מו סכ6ח על עדו0 6ני1_וליכ5 סו6 06 קעלינן,מע"נ יהרםניסס
 וסי6 6)11 סכ6ח על ע7וח עסני סו6 36יו ל16 ו6י לניו עסיסטקעל
 על ע7וח ליכ6 וכיו"כ לניסחו קרונ .מבעל סו6 סרי ולצלווד6יח
 חכ5מו נטעת 6)מ כ0גרסס מכנר קר6 ק6ער בכס"ג יי"ל 6עוסכמת
 לתליו קסכס דכיון סחיון עם וע"ע מסוק יון וע"6 36יו כסכי6וחס-
 וליכין טינף עמוס 6יו סכ6ח על לעדות ופסול לו סיכת סו6סלי

 כלים בחו'ע כעבו6כ לסעיד כסר טינף 7ס6 ונמל6מי ע"כ ע)נינלעקעל"
 טסותי ו5ף ל"גסי,

 ותועיי פ' קי' נעסל'"ע מקק ווטכו לס0כק' טנקט גדול
 ורנ"א עעליכי 3יורס ול6י'. עליו לסעיד הכסר פ"ע ק" וגכנ"'קק"3
 ל"ג ק" כחטיי עלם"ל ו5ף סכלכם ען ניול סונף לך דלין ט";שקעיי
 שלינן דל6 כיון ע6עו בס סילמומ6 דס6 6"ס לתעלן ולמי כבנילןוודס
 עריס סכי יק 06 כלל עסכי ל6 ו6עכ 6עו עסכ6ס גס פעור לוג7036
 ומצעוקי ))מלווייסו 11161 אביו עעכס לילף סמ"ק עוכרם סק ולכן 6)51על

 נק"ך. 6"ס וסכל. סנ*לעקוטי6
 קה"י* פה ב"ר ראש ווינמערממץ דוד משההס'

 יעש ערדאדה"ה
 סטו"3 נץ _ טיר'5ל , סיס"מ.)' סידיך. קד 63י" האיתי קטשופשח

 מנקי, קטתו 6ופן בכל' ל5שעי2 עגים יסוסעינ
.יז,מך



 .לחכמים '.' ~וערבית
 לופל י 61ני מר נקי, עלק ספיחו וסלי יסגילו פ*7 סי' סמ"ס עלי"פ

 7ל6 לעעע 6ל6 היכו ריבוי' -6סר וינו" ח)יסוחיו כל לחלי גס%3ח"כ
 ול6סרול,

. 
 יעמס ע6( כב"ס וברור נכון ("ל סמ"ק 371רי קייפיס

 לחקסוח ול5 מנפכי נצומק (יסג לעלו כ3ר ב6עח כי ביוחל עוד6נ6ל
 610 סחן ססיעימ מי כל עעיכ' ;6ת כשלס ווי 16)ני ועעמס73ומק,

 6וקיף 6ני סלי ערעס וביס פינס 7קירכ5 כע65 ועת( הננוח ב'רגעיי
 הכ5 6ך כרע שק זיע .ק" 3עק*ע נס כך ד)נעוכס כעס בס ע-(למין
 מנס טענו כעלס ל6 (0 גס 671י דילכ"ע כיין כי' נפ"פ (ה 5ין7403
 קירכ5 וגס מנכוח 3' גריל 6ין רפ"י ג37וי החוק, מירום סלפי ייעסר*ן
 מ"ח בק"ק מס ע5עו 3ח3"ם כן הי6 שנמורס וכעו כסל וביסג'ינס
 סו6 7נס '"ל ונ"ע היל כח3 כן ק"ל ל6 7סלין 673.6 עכמב6מל
 0חוק' 6פירוס קעכו 7סכימ דכיון וגיס עינה קרכם- ויחיל הק"ן()וזיינו
 לת"ס 7ק"ל סיפוח מיס ))הר"ן נעלס ל6 (ה וגס עיי"ס וכוי לס"ןנסס
 ע5)וו בהותן וכע"ס דוק, רסו6 נסליסיח ער6סונס הייכו כקדרן טל6רס'י
 ע'( מילק מנא ל6 להכי לס"י נכוונח גן ק"ל סל"ן גס וקולי מסלסלן

 קוס" 637עמ כיוו העתה 6*נ עיי"ס וכוי )ו63ללילי הל3 6חכק
 (ו

 קם" ה61 הלי וכו' י5"כ לעירק ההיכף נד"ה סס סררןססקס6
 לכל

 הכין בסיכן ע"כ 5-ל הרי 61"כ ('ל לם"י 3דנרי מכוונת פנלסעירוסיס
 6.ן רם.י נדברי סר*ן פרוס למי ו76ר3ח רס"' בדבלי 0כוונוח לכלסס

 ענממ נק' ס67ימ' כעו י"ל זע"( סס סר"ן וחוילת לקיסיח כ"כסנרך
 3טמ, ד3סלעס דיל קכ"ע דף רי 63ו)ן ;"ל עירער 7עיק6 לסנ5וןפסס

 ע"כ סיפו6ס ירה ספיר י"ל מ"כ סמיות נולם לבר דסלפי6סבכול"
 לפי נמד כ16 מס6"כ קומי 6מר לגליכן )1"ע כ6ן קינו 7חמח6 6ףמ(ק
 תל 6"כ 0סייכ6 . והן ה6יכוח הן סככומ נ, בעי רלרס"י סר"ןסיעם

 עג'ן כסהו6 די 6"כ ללחוח לנד נלפו6ס סיעו בהלכך כס 67יןדכיון
 לקינו סר"ן קיסיח 61"כ כ5ן קינו כסעייין לבחרי לקל ול6 כ6ןכססו5
 0נ"ל דנויכו למ' 6ענס הר"ן הקס6 וגס ו6,כ הנ"ל ע5עו סאןלסיטח
 ות"י סיעת עיקר על מעיו מקונב מנ"ל הריין יקיסיח ממיר י"לסרי
 נס ד6"כ יקא לכולם סכווכות ולכל הפרוסים לכל איינו("ל
 וס5פוך קירכ6 לה יעלס 7ילע6 פסס ליסכסר6 כק3כמים
 קלוס לה יעלה ל6 דילפה ))קעק 6ל6 מקיר 6יכו 7ב6פחלמרן
 ביוחר חקוננ עוי הנ"ל החן ותירווח 7קיסיח ))עתהוני65
 סגנומ ם 3עי 7ל6 לסו 7קנורי ('ל למ"י הכווכח העיריסיסלגלילך
ננ, ט6' נקט נ7וק6 ילס"י דאל 6ל0 וכן מכ"ל וק7פוניס עסוקיכע"ס



יא לחכמים ועףמינת
 מר?ם6 קיסימ קסם דע5?טס_ כיין הננוח 3י 3עי דל6 ק*5 נודפילס

 סמן כתירן 5"ל וע"כ מנ"ל פסס ספנומח נח'ון 5ש, 7עליססויותל
 5עייק 67'כ6 דמך ולקדר -לסעמידס 3'כיסס נקירס סם לעירק"יכ6 סכמני ועקויס רעי 73נלי מרוטי 6מר הר"ן כתב 3מיגס ול6לבנןיסס

 עון טיסינ ו3ס6 ככ"ל כס"י ב7בל' כוונם וככל לוען נכל קס6סו6
 ע5 נהגסותיו ק"ל ית6ס6פיב תו"5 טעו6ל ר' דסג6ין דקדוקי ע"כיוחל
 מעם דכל6ס ))גו)ננס סל"ן ולבר( יפל טכסג סלי"ף נקוף סקסכ"ן
 6"ם ולחכ"ל עיי"ם וכף הסייכ6 עסוס נר6ס ופעם קחעחי ד6'כ6עמוס

 ד6יכ6 רתך רק מנכוח 3' לנעי ק"ל לרויי 6יסו דלעולס יותר3פסוטית
 עוד ו3יוחכ ספרועיס וכל רעי רנרי עיקי על ק6י סו6 וכוילעירק
 מפיל בקיע וע"כ לברו 3קלכ6 6ך רחלי רק"5 חייכך סחוק' הפלוסעל
 7כל כקע וכן קירתך לק יעלס 7ילע6 לק 37ליו 3כל עס ("לנל"ן

- וכו'. ימכטרכק3  י613( )סכסך 
 כסף: טירת שו"ת בעהטח'ם והגליל דפה- אביר כ"ץ יואץה"ק

 קמ"י( לקי' )סעסך  גראסוואררייןב-ה
 וכעס כעס ניסכין 6סל י"ג  3פי-רי יקממקת' ראן5בם ספ"ו()סי'

 הל6סין נקרה 6מד קנס לסעעיר די 606עוח
 סהעטוךין כסיג 7פסמ6 ל)ו6 6ל6 ס6מרון נקלס 6מ7 קנחועור

 פחמם עייירן נרים כדכדכי 6נ"י ענדו ל6 הפממ כחוך סורס3יניסס
 וכדו"ח התייק במסוי ססעלה כתו ניעץ 6י בנעי עבדו ל6  זויותדקרן
 לכו וטין לסד" עתקנו גוס 6ל6 6כ1 ראין עי6 ע"ג 5י0"מ 5עכין6'6

 6טל ע,לונין תיקון מקמל לילי נ6ס 6מ"( סכ('ל דברי עללסוק'ף
 דק"ק טי"5 סוכוויען 6ים הלוי לעם 6כי' סייס מו"ס סנ6ון סרבמכל

 עטך ל5ירך 6חך ולוקוס ד6ס י("ל י"6  3ססי' טס סכי ור6יחיקל6ק6
 סעיוריס נסני סלמייס לספריי די ל5וס"ס מ"ג  עפויי 6י(סו סלפקוס

 פסייוס %6ומ פ6ס 5ף 5לוך 5וס"מ י5ס כליכין 6ין 531פ5עיססח5יכיס
 יועילו ול6 ס75 ען כעו)נדיס כממכיס 06 ס6ע5עיס להעעו7ין עהניסדין

 ע"כ קיקו ל6 גס36ל
 מנסר וסכה הממיס, עירס בנוס 6טי פעלי סנסל סעח ים ייוסמקבר

 יעמוד 06 פ"1 ק' מתיק 3חטי' יעייי מעיל נסוך ע-נלקעלים
 ע"י דודתי לעי" וים סעיר 3כ5 לילפל פוחו סעיס לומ3 פלויסרס
 קף וקסם טכץ היי  3ס"פ כ667 מנהל ען לעל6וח מוסר ל56וס"פ

  לכלעליח %3ילו6ו פרז טסו6 סמלר 5וסוס סייס ס%5ס סיסי-סנלסיניס
)



 י"המש, תרכים
 היגחן עמיתת געסיח ע5עס .דהית סם להיאף. יסונף 0ר26!ל טח" כעו51"ל
 כעט 6יכ6 כי סנט סמ"ק 3חטו' יעיי, .פסלם עעוקס פסלי סמלרלנין
 ט6ין כיין 6ך הלנע ויתוך עסלס עח5קעמ ע6ין נסכ6 בסקי-מוכסי
 סל6 לי וקסם רם-י סי6 וסלי סמרר 6גב עחנעלח כמיעולנסססל
 לסעיס נסרן ומעיל. כרע5יח טטו6 הסרוס כפון לס'י נטקוססריס

 לעיל לי5טל עותר יס6 ולעס לס"י טסותבפקוס
 6ממ וקכס ננוס 6ממ קנס ייפ65 סת"3 "י' יעקיףהמהגתת

 ע5עו 0מנ5 06 לסי לקיק גור י6עלי' עטעסכעוך
 עק'ק מיק טסל"ס ונחתיי 5יינ6 ע"ע טע6י כפממ' סוי סרנםעסיספ
 י"מ ס"ק סק"נ נענ"6 סעו63 סר6"ס עדנלי כביז' -לחביך יפחניליינך
 לברי טסני6 סנ7ו5ס 3ככקס לקימי 6נל נ6'6 ס5י"ג מעמיקווכן

 עמס. כ6י' 6ין 61"כ נחן נונע ישיכו 60 עלסכ6"ס
 דפה. דיק פאללאםישעי'

 בומסב"ה
 מוטס סדק סוי רם3יס ססעלין ססרקיס קונס נס' 3סונ עיי' ספ"ח()סי'

 ינרי סס3י6 ז"ל עסגכ64 ר3 עעסי קפר על בסנסומוו6ימי
 ל"ג מטוכס בסוג על וסק' במ"ג רגלי טסותי עקיס נסוס ע65 טל5 וכ,בס*נ
 ומד חרי 6פי' 6על כסכ6 ר3 וכוי ענים דעי סיכך סס 67יח6ע"3
 קליל'מ סוטם סדק 5ססו6 6ב6 6ס6 5רנ -6עיער 3ר ער 5י 6ערוכף

 עוין על לעי סוס 6יח6 ו65 ליס קלי עיפם סדק ומר רחליופלס"י
 עסס ונעלס עסת דנו חסיי נטם כן סונף מעך בהדס וכן ע"כלמ3זס
 ו3ק' ובעסל5"נ וויעלי ו3עמ,ול קוכם בסלי נעיעול סונט 3ס"נסיביי
 3ט"ס וע65מי סני עסגעל6 דיריו ורמס מירמי 6בן 5ל3יניסענסוג
 טיפס ליקף ט6'מ6 עם ("5 ס6י ל3 3ע' די עטכם ני ע' גטץק5יןויילנ6

 5"3 קוכס סוטם סיק 5עכין כיגלקינן ויוסל יומל יס3ש טעמיפ'
 רנס 5פניסס סיס בנטרק 7סגירק6 סכי ליקף עולך 3עלוך ס'6 וכןע34
 3ס"נ. יבלי על עיתי קעת ל6 ו5ס"( סועס סדק בכלל לם3יסעלים

 .דג"ל דמ-ם אב"ד, באב"ד _דוב. ישכר.

 קיראלי-העלטעפא.ציה
 הככרי עכילס מיסר ע5 מכ"ל סגנון עור טסמיג רוקדן פפ,ט()טי'

 06 דליך סי' ו% ישליח כמל. בא סטססס (ס 6ע כוישול סוי קומי 06 וכי לסטפמסן טלס בכללדסו54
7עיונום



'ב לחממ'מ וערבףרז
 טופמיס פ' תקפרי וסוט ע"1 תלכיק ס' להיא ענו6ל גן חל76יוניח
 17ח לק"ו 6תנס העממה, נכלל מו"ל לסלקוחו עיט יס6י5ן עוכע067
 וע' )"ח 6מרוניס ולהרכס ל"ת נכלל ומריל סממפס רמייך היכף7ווק6
 ס36"5 7שיירי בזיופן דונוחל דע7יכ6 סיכ6 6נל סומפיס( פ' 5)יס)עיין
 קככס טייך ע"ת ונדיכן סעוחר 7נס סיענ"ן 5קט חסתי רק מנ"לו)ן*ל
 .ומס סקי5ן, 076 על רק סו6 07קככס לנכלי חכירה דרסני כ'וע"נ
 דלע*פ 7ותי5 ומו"ל לנכלי קככס סינלוס 7כית6 )61' גלוונן 6י, 6יןודקי
 5.363 וסעעיין ת6כ5( קילר קומיס יום ובכל בסכי קמרי ל6 עכו"ם60
 נורם רעכ'פ נלווים סייד דע"ת כקער ו6ס כ5ל, וליק 6לו, רבליכוית65
 עבין וסעכו"ס סטיכן עם סקלקע מעוכל לוסל- עקום סי' ח6'לףקיקכן
 בוס ככון וסי' ("4 טורי כשמ"כ מעמוס טייך סי' 6' 6ך לק55יסכייך
 קת"נ קיי מיו"ד צחק 3ימ נחשיי נס ונ6עח הכ"ל, סנ6ין טססינשם
 ימיי סל6 כדי מקרקע בס שעוכר סכ'ל ובצופן ע-"ם, סערעס מסיוקר
 סיקסה לו לנועל חו6 סל6 סמלן לק לו תוכל י6ס סטמחה, נורסבכלל

 51"ע. ודו"ק סעלתח, קייך 6ל'1 סמחרח כקרקע לכןנפיכוס
 7בשכילס טכ' 1"5 סנס*ק עירי 373י טי63 י, ימעיס עסאמנם

 פסילך 5י ג"פ עמוקי וסניך לנכלי 6תילס מסם6 ליכ6לנכרי
 עקקי ול6 בק"ד לק חוק' לברי 0ל6 פעיל ומלה וניחל, לך במל3סר
 ע="ם 0ל6"ם מקיק וכן חבו6מף 03 ורק מרמך מחוס פכס"י וכןסכר
 סלי טס 31"מ בנ"י יעיין ול6"ם מלע"י ססני6 נעיר ס"ו קיי -03'ע
 ממוס כוו נכוי ט5 סכל ס6ס והולי לככליי העירס סייך נכרי ד3סליגס
 לעקקנ6 גס להרכך 5ך יבטל כבסיך 3סל לך קם 6ו חנו6חד ודםפיחך
 עיי"ם נ' קעיי ט"ו סי' בסי"ע (ה מילוק ע3ו6ר וכן לככר, לעייםל"ע

 גי ינקעיי מגס עלתי, טל נעעוח גם"ק טיקנס לנכרי לו לוילדעוחנ
 סיער6ל מנס לנכרי לוער לקול לעמומו לימן56 שלקור דגר 7כלשנ61ר

 451ע. ויו"ק עעכו, נסכםהיכו
 גלאממהטטיין וואלה יואלהס'
 יעה 63רר6ג וסנליל חעןעען ק, 7ק"ק~"י

-
 קכ"ו( לקי' )מעסך חומס ב"ה

 לסק35 6ף דטומל גלול יס7נר לכח 6"5 63עם אד כ.צ()ם"
 קי' ספלע*נ ועבי6ו נמטינס סנ*מ כי יסד בעבעו י-

 יט, סף6ס )נדקס רגל6 קקי6ל"י
 לסמיי

 פ קויס קנמלנס ססל3
 'מיס.



 לחכמים ועדבית
 16 למכינו נ6ינס 536 - לפניט לי ע9לי ינה ספ9ב נ'י%יס

 על נ(רו ל6 כי יעש מ מוך י(נמלנ טס 6ף לטסיל ים 3ט(ייסססליכס
 7ע7ינ6 ה65ע לק0יר יים ק*ו סל נכו בן .ק"ו יעע0ס עס"סססלנ-
 הו6 ככיק סהרי סכסילס ען -טינקס נעירה בעליפס 6ף סו6 געולסימל

 סלי6ס 3הסליך לס0יכ טיס פט!ע6 6קול עין טל6ימ קק.פפמ-3עע"
 .היט*6 רעח ספיי סימר 5ל עוד כ5ן ויפ ופסיע 3לוכ זש 3זיקס-3ל4
 כי 6ליכוה עו7 6"5 ס37ר 6ך עין לער6ים מסו % ירנק רנ6יי ע*(ק"

 לעיל כט*ס פעיעססיתל

-

 ליעבערמאנן. אליעור חייםהקי

 אראד*ב"ה
 עיניס י 6יטחמין 57עכ"7 ספרע"ג ע5 סקסס ע"( בבכ(י' סצ"א()מי'

 ל6 ו6"כ הו6 תיר3נן נטי נעיניו( סנת7עעסס
 טד6וכיי60 סיל")ו 7רבר סנר 7סרע3"ס רי"5 6ל6 עוד' ול6 (6*אקר3
 עת6כלנו 7ע7 כ7פירט"י פי6 רקנר6 דט6מל עטיס וסיינו 3עי5יל6

 סי5י ק3ל6 קל6 רלע"5 כ"3 נכ0ונומ ו6טליכן 3סי0ל, מ6כלנו63יקול
 6ינו_ לסקל 3לכוח לקמק 7ס6 סנסנין נבלכומ לקס 33לכות סענ"יוכ"כ

 ב(ס 61"כ )נקבר6, סו6 על6ולייס6 ולעולס מס6 65 מותל עפכ' .6ל6

 ע5חר 10רס פל ע5 לסקל מכעיס נ6ו 6ל6 לועל סייד ספייוד6י
 ב6ו ל6 סכ' 7לבנן סבמ נעעטס 36ל חפקמ ל6מל סני7ע67וכי')61

 לסל)31"ום ס6ועל ף 7, עפילס לסכ"ע ע%מי פו3 כל5 סוכס סל ע5לסקל
 ס6 להר)נניס 6י לת6ן 6"כ סס, סטל'ת כע"ס 610 עט"0יים.נ"ע
 6ומר 6ה"כ הי, הלי לסל"ה ו6י ה61, עתם 7עי6וליים5 ספ3"פס6כי
 ספע"ב ו6"כ גיסיה, עס"ע דסיל")) סוי ל6 דסענ"פ 4 נמקמיססס
 6ועל למ:ס ול6 4 ט דנכוליס וססי6 פ"6 עי%3וח קעוחי3עפיל

 מו)וך6 7היעי כ7סימע "רעס6יס' י"7 ד' וו)*פ ע"ו ד' 3ככיריססרע3"ס
 5"ע, סעג"6 7בלי 5רלי_ס 61"כ יוחל, בססממעירו

 וויים הלויאליעזר
 הוניאדב'ה

 3יי"י סעמ3י דהנה קצ'ב()סי'
 עולס ה6סס 6ין ו("ל כ' י"6 סי,

 ס6ה 5רבעיס טל וועיין 16 )וקוס %3י ס0ינול ע7עעוע6סס
 סכל ל7ברי כעע עעיין עעסל 5כליס 36ל ל6רס ס%נו ספו"( ע"(וכ'

כעיוע



ע לחפנץפ ועדבית'
 סקוכומ כליס. לטנילח זקני פקק 63עם סליל וסכם עקל סיולכעיט
 תחריד ת"כ 3ס" לפיל פסק סטסנל 36ל טסיך כל נעע'ין חמיק

 היו"( כ5ן כי וסליך כליס לפנילח ק6ס 6רנעיס. על נעייןלסיום
 קעס סכל יי3וי הלמון יגס יקע כ'ם כמעיין עדי פק"ל כממברלכווכם

כעונן.
 פאללאמ סג"ל אשרהק'

 באניללא מאלדב"ה
 שכדקקך:,

 יררע אני
 טהעיר עם 6' לו פלמס ול6 נטלמס ס6ל ע"6 כמי' סצ"ג()סי'

 ל6 ע"נ פ"3 מלועות עעטנס רט"7 קיי 5ל"מ06"פ-
 לחמפיר נכון לק סי6 ע"כ ונק3ולמ ככני ום" עי'ל' נכלן 0ל56ני(
 על6כס 3עוי7 מעמס תלועומ 3עסכה עס6"כ כ6ן סגו מקייוחע7ח

 י63עת ירט 6ומ מפ6"' ופיין סרעיס עעעסיי לחסכי 7ל6 יעקל ע"כל6ולייי
 ס33יס למלק וע"מ סי"מ ט" כ3טוס"ע לעילם לו לקור י6וריי' על6כסנעוטס
 6יפכ6 3חר ריי 63יסיי ועס%ל מולך ו3כ6ן ע3י7 יפנדס6סיי6
 רע"ס נמיל למתנזל סגת 6מל סנקלט 3היסל סו6 סגירולמקרנס

 63יקיל. כעמס הכל חננין ו3כ6ן סנ"צחפ6"י
 ק"כ קי' ס3"י 37לי עפ"י מערו נקי' סגלע"6 קיס.מ ""3 מ"טובני

 ל"מ ימס עכי"ס ע"י ט3'לט סלע3"ן סגתל י3'לח גר סםלע"ד
 ידיי סצכו"ס נסליסח עסת עסיס לקיים 36ל מנעלס כעו ו)כ6 מיקוןרק
 כלנוער ימיי. סנלפי6 טקחס וכעו עק"ס ל6 לעכו"ס סלימימ 6יןסוס

 1("פ.עע5עו
 '65 וכי 36ין ל6 33יר6 ד6מלוכיס קפיק6 יכפל סיו"ס ע"ז ע"סכי

 ליכ6 טכוח 6פי' 6יקור6 רק ליס סל6 3סכ6ס לקור הטנ)6ען
 וכעלס שר"י וע"מ פ64 קיי יף7 טוק"ע ועיין עע"6 מ"ו 3רע3"סכע3ו6ל
 ודוק כ"י על שמולק עסל6"ט עקסייע טס הלו"ס ס65 ל37סומכפל
 סימר שכיסס טסיי ל3נ"מ עעולס לקור מסו,, וס נין לקלק יםולדעתי

 3ו0ילגם
 וקורחי טע6 טעע6 י65 -

 הורוויע הלוישמואל

 משערפיםב"ה
 ע"3 מי דף מס טנעל 3מתס מט"ק נגללי בנשל"דן צד()סי'

 6ל6 6יתער נשרוס %ו דפל"ו 60ח"ב,
 ולפעעיס 6ל6 ע6' עכלכם ו6י עקטס ססלעוך לפעעים 6יסערטכלל6

4%



 לחפמים ועףבעז
 סי5לך 656, ש6י עכ655 ו6י 5סקפוח ק'יך 657 סו6 סענין טקססי8

 3פייוס יעקיק כ655 וטייחי עכלל6 6ו 6ימעל נפילוע דפ5'ויסיי"5'ס6
 ועסדר עלפ 7ק6 דכיון עעוס ע6י ונכ5ל6 י6י לשערך סי'ן 616חטל
 ססי6 כי 3כ55 נריעוס ס?פ נר6ה עכל65 651 6יחעל 37עילוע65פיק'.
 כלסב*י ט5כס כי3"ל 6טל 6ידי 3כ יעקנ 6*ל יגטחו ע5 630יערק
 5ך טעוע עכל65 16 לך טעוע נע" 6ידי בר יעקב ללי ויר6 רני6*5
 ו6י וטקסס 5י. פעיע בפירום 6"5 ע"7 כיב*5 ד6טכ 5לל6:ע6י

 ס6וטל שקיס 6נל כס"נ כל וכן סמס ס6מ ר6"ל וטמלן ט,י%כ6%
 ססי6 כנין 5חעל טכל65 6ל6 6ימעכ גפ' 65ו 7עלוכי 60 ה6עמלעי

 656 06טל בפ" ל6ו 6נסו דל' 60 סם6 ל3 6על ס"נרסבועומ
 עכלל6 ו6י 5סקטות פייך 65 כס"נ נכ5 טוב6 71כווסיס נוי 6יסערפכלל6
 67תעל סכי עוכמ 65 5*ס ד4 יבמולין ו5קע ק6טל דקוסע6 עסיסט6י
 ועקיק ע"ר וכוי וכו, 6קור סעין טן סנחע5ס 3סל רנ 6עכ -סמט
 עכלל6 וכ' ופריך וכו' 6מער עכ5ל6 6)6 6מטר בעילוס ל16 דלב60
 טכל65 6ל6 6יס%ל 3עיווס %ו דכ3 ת6 קסס 6יח6 וססט6'

 ט6י. טכל63 ו6י עכיך ו6עפ"כ י'6 וף בבלכות וכןע6י
 מאיער יצממהק'

 ססקליני 6וסן סמענו 65  סעקיע מק 7ילע' רלענ'ל סצ"ה()ם'
 סיס 650 נסעס עליהס סנין 067 סקסקרנן

 נס דכסני 60 "5 וכן חיי" ,גיעיך 7ס6 עמס קו"פ %וחלסס
 נע5עס טסס 6ומן נס 3(ענו _עלס 3לימ קעורמ על ל6כולסעסטירין
 לקככס טמוססין הגס סס שקב וחק שגדיס ופלי טנ"6 ועיין .גכורוס
 סנ6ון עוכי טעסס בערעקנורנ סיס רב טעסס דס6 יחענו ל6ד6ס
 :"ל 6"6 לי וקיעל סככ*ו נסנמ קעודס- עוק"ל סיטע6ן עייםטסייו
 קעורה על 6כ3ו 65 עעולס 6סכ ססעו7ס על סבכוריס נ7ולי כ5ססלכו
 3ריס  קעודח על סו5ן רק קיוס קעורמ על 6וכל ס6יכו טי וסכסקייס
 לק3ל 5ריך ד6ין והגס סחרס 5ו נ5לן "ין 06 לפקול יט נ,טנוטילס
 3יוף להמענום טיגיל טי 6עע"כ סענסג ע5ד ועוער 7טיטנעחעממ
 6מ1וניס ק5מ 7עס ?סנו ע5ו0 קעויפ %6 6וכל 06 6עפ"כ.חפינס
 ק"ק לכ"ס ק, יו*7 ועיץ סק"6 סקע"6 ק, טנ"6 וומין סיסל לוקנ5ליך
 לילך מיע י6ין כיון 16 כו% ע"י גיל ד15נ, 6י סס עלגבס ו7גולק*3
 7יכול וכיון ק'"ב יף פקמיס חוק, עיין טסוגנין 6יס 2ג' סס 6ץ06

 קינל 65 יסכ6 67יעתי סי6 7טוכפ י6ופ7ני וסגס ע5טולפפי
ו6עסי"כ



יד נחכמים וגדבית
 י6ין כסי כ6ן 35ל טחילין לו סזס יני סי6 60 טינ יסעחו6עעי'כ
 לקיוס 1שיך מל6 כ~ון כ5ן וכן סכדר חל ,עק ע5ו)ו 5ר; סון 60 לקנל5ריך
 5"ע ו6"כ ס0ע:ימ חיקף .נכל לקייס רו5ה סו6 עמ"כ קיוס עססול6

 6/ ק"ק הק"ונ חסוגס 53))לי ועיין 0חלס לו כ5רך 6יו06
 יני6[]סתסן

 אכ*ד )וייםשעפטיל

 בחורים*הפארת
 אונצרארףב?ה

 3עפל טכקין י' 3ס' ט0יע" נסלנות סקק -ןירכחבלמ מצ"ו()טי'
 60 עליו עקשיס קלקע 3עפר רסייגו סנדממעיל

 )"ל סכוללמ 3פתימס פע"2 עיין סלי 63פל 6יכ רעלל"כ כלנ6 קיל6יסו

 7סו6 יסיס עעעס סו6 ניחכו ליסנית 165. דט5וח 603 דסנחלייס3
 36ל עליו סטוט5 3ע5יח כ"( כ"מ דף ל"ס ססים"י כעו לוו6רו ע5לעו5
 סדס 37כיקוי י"ל 6"כ על~כ 116ליגן ל6 .למיוב עלטי טעכניק3ע5יס
 יס ג'כ 61; 3סר 65כיל רולס 06 לק לכקומ עלל עוטל- 67יןכ'ון

 עיומנ 6"כ תל"כ 6עייכן עס"ס וע"כ עליו עועל0 6יכי 6"כ6מרת
 םייעל--טוו 3עיוס- רק לק'ל 63פר ול6 נעסל טכקין -דפקקסלענ"ס
 ניכ עכקיןן 6ע5 עם"ס (ס הילוק וע"ל ל6 ור63 עלל'כ 5עליכןלקייס
 לק"0 6פסי 6י סיינו תל"כ 6ערינן 7בגדל עכמנמי עס יס הכס63פל
 עכל הנ6ס לכויל כיון 6פסל דל6 סנ6ס עקופל 3ו)ו7ל 6נל63מלת
 סטיפלות טכל 7הייני' עסוסל סנ6ס סיי7ר לסין עטעע דכן סרייזסופרוח

 סלע3"ס ה3י6 ל6 לעס טעס לימן ים 31;ס ה5הלוניס כסנו כן ע"6 -עיין
 דגי7ל 7ס'ל י"ל- ולסג( סימרוכיס עליי סעס עונעיין סכ6ס דווודלס6

 טעכניק נזר וסוי נסעיס נעי 15 3עערס ליעניל ד6ססי כיון ע)נעי'ןחכ5ס
 סני6 (ס מילוק ק"ל ל6 637 5ב5 ו6קור עלל"כ 6)נר'נן ל6 למע3ע5טו

 ורו"ק. סס))ס 3י)וו0 ל6 36ל סנטעיס 3יעוס יעינל 60סשיל

 האראוויטץ זלמןשניאוי
 הנ"ר דלומ הרמה דישיבה חייפות דחברהגבאי

 ישכירנו דשמא בסוגי' מאטמאר-,ב"ה
 יסלן ד4י4ב~ב'ם.פשנ קצאד)ם"

 סי~
 לסיומ מ0ל י"ס על כייו"ע סץ

-
 .מינס עסוס וליס ני חוקעע 5ין נםשח '

סע5



 - להפמיטן- %המת
 וסקסו לפסו% פרסית יו5י6י 16 נרסס 647 1יפניוני גילו ושלכיזם%
 על. סלפ3"ס שקיף לפסעליו

 ונקע יענילנו טע6 ד6פר - לרכס זעפיי
 לעס לוי ר' על מכפיסי נעערח סקסת )3,( לרסוח שסיח סי65הנס
 ג' ובפגילס נלולנ גס מרו מ"י פטעס דס6 ר63 סל לסירו% נחיתל6
 עלוס רוכסיי לי' דקריו לרש 5"ג קי' 6המ נת5 וסג"מ 3עי'מסק'
 נקע ול6 יענ)לני ספ6 רבת נקע 7ל)וס סמיק, קוס,י ליסנונקריס פחחי 3מר6 סקל קו' ונל"ל 303ת סיעי מקיעם לקרו לפס 6"כ מנחרומס
 למלם בע' . סיוק סכיע קיסי' נקב ופקיוס לוסיה יפסיח ייו5י6ופסוס
 דהמסם פלוס, גרבר טעם פסוס 7יעער ססעס"פ קים" נפסי' 5חרןטכ'
 כילך יסקיקיסו ס6מליס 16 שפו קכור סדרך ב6ע5ע ספ6סו6

 מלביס ניסית סם ססימל לסכים וישערך ס3ס ססיוסקכילוסו
 סקסה ;ס ועב רמייה ק51יס עסה ול6 מלוס 373ל טעסוים-י
 )נ5.ה ברבר עעס יסי' 6"כ נדרך קכיר ל6 067 פט"כדיעעל
 מו"ל 6"כ 3רה"ר נירמלנו מעליס יעסה ול6 קכיל 061 ו)5יסופסס
 ולעסות 5לפוד ממכס 6ל לילך סי, סלי ססי65ס כל יס6 ס456נטל6כס
 ותס56ל"נ ליינך סל6 על6כס סוגל לקמכס סלך םל6 ומלמרספלים
 ו6עטל כלל, דה"י עירס סך כ"ס מטור עלם56ל'נ דקי,ל לל"ם 6*כסי6
 3פט56ל"כ 7סו"ל פמיינ ל6 .פביתו להסיכה סו5,ס 7פסוס ר6ס*נלךם3
 מסומר יכיח ל6 טבמ טהיוס נדלך קכור 06 ד6ף סו6 דסמסם6ל6
 לנים 16 כס"ל  במדי עכ"פ ויוליכו פטורו על נהול לשרכו פסיס נרסיססס

 רסו"ל פמיינ ספל ועש; 3לה"ל ר"6 ימ3ירכו 61; לספרו לסםהו,רוב
 ננסוס רק רנה ק6)נר דע"כ סקוח' קוסיי עיוס3 ולע"; ט5ל"נ,טל6כ6
 סנ"ס ו3קיעי' ))ס56ל'ג רסו"ל פעור 63עמ ערל*ר סי65ה 7תטיסם"

 7ומס ת5יס עכסיוי לר"6 7ק'ל ד6ף הנ"ל סם קים,' לפק 11.יע3עפיל6
 יגסוס יע3ילוכר כסקכור 7לנקיף הו6 הנירה לפעם"כ כ6ן 36לקנח
 נס ליטב כ613 ועעמה לל"6, 6ף ימייב מעיל וחס מעוכו על נהול7יס"
 ה6 ס"י נענת רנס גור דס6'ך סק' וסעפן העעס"פ רהכס הג'קועיי
 ג;" וסיין 7"6 למעביר יקור נמול סמל ר"מ גס 6"כ פתוך לסו דליתלנ"ם
 67ף וחי' ה' ק"ק 3פ"; תקעים קי' העלע"נ הקטם וכן ועיי"םרם"י

 3'ו"ע מעיל סלל")ו רק דמוי ויעביר 6נ5 ניטי לב"ס תקולןסו%ס
 6י 6נל סו65ס ותסיס ול6 פעניכ פסוס רק הו6 כ16 סחי' 06 יושכן (סומי'
 למיי דרנ6 ספיר 6מי ותעתה סדקשל מלו הואלס פעום 7ס"הכיעל
 סג"מ הכיס קיש" לוילת וקמה עעול דעס%6"ג כמס יק"ל קפ"6בשנס
 הו6 הנ;י' ועיקל ל"ג הי65ס ממוס דב6פמ הנ"ל כתיכו5יט סנ6פללע"כ



מצ למכמהם זעהבית
 לה 6נל ס"ק- פסיס סעפם ר63 6פל מסיי י6*כ ל3"0 נס ביו"כ-עוחר עעביי יס5 ססע0יט קים" לדידי, ולק כ)ום"ל 7"6 1)ט3.ל תטיסיק
 סי65ס ונטיס גס נורו לדיריי 6"כ וכר"י חייב ונס56ל"ג יק"ל "ללוי

 4וור 3יחפ גס רל3"ס חסעס"ע קים" ל7די' קסת היי פ"י פסיסי6י ווקי5י לקפול סוקרך וע"כ ליידמ ק' ל6 סג"מ כקום" סחוק'כקוסי'
 י513[ ]סונטך סולקה. ירסיס נס מרו דס6 מנ"ל ספיוףנ חי'דל"ם
-

ס
 קליינמאן שמחהההי

 סמרימבאב"ה
 7קגק ד1פ"5 סנ517 הי3 סר6 מי "יי מבור'ח)סי'הצ"ך(

 סווסורקס. הגרון סנ6ין סוג דווי 06פיספ"ן
 סנ6וניס 3ס5יגחח ח7ס יגר לדון סי65 3תס קעורס46 7ק"ק6ג"7
 ס'כ6 6ל6 נמלקו 7ל6 3סנח לשכרי ל6ו!יר6 6פירס ברין וע3וס'גהמויי

 'דע מסכי סהענחס סיכך 536 פסיסר6ל כלל ירע ל6 הסנייסעכו"ס
 סס"נ למסע סקרך וע"כ 6סוו לכ"ע 6( סר6סון לעכו"ם 5יססיסר56
 6ו תסיסר6ל גלל ידע ל6 הטעי דסעכףס יקיכ6 והעלס פיכעי6ןדק"ק
 זגיעין עג))' 1!קעעיס6ני סניון לתולי סכ'ף יס ולסעכ"ר סרילכי"ע
 לעכין ילוסליג( גפלו6לי כקיכס 3קולי6 סיח סקיכס נ3י ע"3 ח'7ף

 6ל6 ק"7 מנח מגט, סם ופליך 3סנח ולסילו 46נו עליוסכוח3ין
 סנומ לנכרי 167וילס ולע"ג ועומס לעכי"ס טופר ס"נ וכוי י3,כראפר
 סכ'ל סמ"ג כדגלי ו6ס סגפ' עכ"ל יננן .ביי גולו ל6 6" יסוגפסוס
 שיסוקל ססכי סעכו*ס 'זע טל6 53יסן ל6פיוי 63פיר' ע5ס לו יססרי
 ו6ע6י פקפוק טוס גלי טוי לכ"ע 67ן לכחונ סל6סון לעכו"ם5יח
 ד'ס תתוק, מס פיין רגנן 3יי בורו ל6 6"י יסוב דעמוס חגותכחוק
 ד6וליית6 3))ל6כס ללכלי אפילי עחילין סייגו נ6 כמלס עלוס דעסוסאע"ג
 הבפסס מכעיס העפי7ו 65 ד6ו)6י טחקטס לי*ל נחותי ססועיין

 5רכיס סמכו ל5 6ז סמל כדרני ו6ס סמיכן עם יעויפו עסס,נווקוס
 ומע וכקמל ע5ס לו ים 7ס6 וסלכל

 וויעדער חייםהג'

 מרישויב"ה
 ימלוטיס פיו- סילוסלפי לסיפוח קי"נ 3ס" ובמהל"וץ מצ"(()ם"

 ל)ךע פס"ח תקין 7כי0 עורס ר"ל גס637"0
 גסנ6ס. 6קוכ נפי :ובנ"מ.

עוגך



 לחכמים וערבית
 קסס לכ6ורה מלע3"ס סעח1ן 3יבע"ל סעמןין סנס קא שיי ש1טע"ך

 ועון 5רעניס על כק" כיע6 דרממ לקים6 ל6עיקי ענ"ל לגעל6 -'
 6יד ' דק"ל עול6 5כן קפק עלס- ל6 ועול6 ערפ5 )וקסק לכיפריל)61
 6בל עקסק לקיח6 לפרוף יכיל 6יכו כ6ן נס 7ליקס לקעקסופסין
 ועס'פ סו6 קעק 61"כ לקוח6 ג"כ קונל דיוקס לק-ק 7סוסססלוו3"ס

 קך עוכמ6 ל6 ל'סנ6 6נל סולם תנעסני

 סעיכמ ק*פ ש' סכס3"6 עהס יס"י לע5עי ססיבס קפ כ"יטם"
 עקיס יס ובטעי כ06ח ,לבי6 יכיליס וחפיק0 בל5ין -7פלעש"ס

 י"ג פקוק וי65 פ' לס3ין שרס נקסר סעונ6יס הפי' טכי לסנימ0693.
 ל'ס 36רסס 6סל 3ומס6עס 36דק"ק סל עקסלו חסונס יע ל"313ק"
 3עק' סס 5ר, עלכי 3ן )וסר"י ו)ופ" חקק"מ[ קיי ]163"מ 3קה'ד 'עטליס

 ר696. 7"ס ))"3 מ"פתרועוח
 קנכח6 מעיל6 נידד קק"ב ע"( פק סיי עססיי"ג יעייי יס נ"3בנכשי'

 .6פל קפל 3סס סע3י6 סס ס)וילו5יס לסי ל6פוקיע6יקול6
 נ"ע. 5סלין 5)01ל"יסמייס

 טרייטעל. ישיאלאק'4_=44
 טע חולין דוושטי בסוגיא סאטטאר,-ב"ה

 ס3לי6 סע6 מוססיו 6י1 113סע קיז יי יפנ עע6 אמר רי(גם'
 5וטט'ן 6ין עול6 קקנל 7לוקס עקעק .סנ5ועש

 רמוטט'ן 7קי"ל 67נן וכי' קקנל ני*ס סחוקי וכחבו 7לוקסלקפק
 כעמעס דרוקט קפק גני ניע6 ו6'ת 0ננ'5 סע6 כעי מוספיןלס"ד

 ל"ג ק" 3סלי5( )יעיין וע""ע )ועי.ס נכי וכעל (36 ימם ג3' נעו.5וחכס
 קוסיח לו ימסס 0)נעיין וכי 6'( ק" ח"6 ע6'לומ פניס 31סי*סקק*ד
 3קוגי6 לקען לק התיק' קיסע( סכ6 סייך 7ל6 וסלי"ס .6ליססל.3

 קפק גבי 7כית6 לסקסיח 5ין 7פס'עוח לסון ונלפיעכ"ר ועיתעדדלוקה
 -3פ"ס סרע3*ס כ)ו"ס 7תל .זכוי (6ב 63 ובי -כתו סיחלה כתמעסזלוקס
 כל'יקעק ע"כ 3פ,' 7כח'נ כ'ון הדלוקס כ"ע קי' נעותי וסוג6)וס"ס

 סלקבו עה לש 5נל ועי"ס סייפוח 60י עס16כ סמעילו 3חסיקחפק
סחלק'

 ולכ6ו5ס לס*7 רמוססין נה6 תי6 ס3י,6 סע6 7סוסעין 7ס6-
 16*כ עליסח )וע6ר מ)ווכ רלוקש 60 ניס (ת לחליח 6פסל 760קס0
 הרענ"ס צפעס קנ' יל6 קק"6 "'9 לקיינ'1 סעייסי כעט"כ לסמיסיל*ל
 7ססעיכ סעעס 7פהעכ 6ל6 פליפוח עס6ל יוסר- נדרוקוז לסמעיל-למו7
 ועיי*ם 7פכיח עפוססו6

 סיע3-

 ריכוקס סק7נ6 ק"7 רל6 6נסי 61*כ
סכיס



פן לחכמים וערבית
 7טת6 60 וכן 7דליקס חלני וע"; נ"מ דנית6 סמוק, סוקסו טפילסנים
 ס)וסל"ס וכ"כ ע"3בהדי6 5' דף ליב)ווס מחוקי כחבו וגן וסכיםה3לי6
 75מות ים ו5כ6ולה קק"ס 3))"; ל"ג ק" ובמלע"ג כ6ן וכלע"סתלו53ין
 3יח ונקפל 3"ח )ויעיין כ"י ק" וח3ו"ס מסייס, הסקסו גוס למי (ס6ח

 הר)ו3"ס 7לעיטח 5'ג( 6וח חיי טריסס פרך הרועים ו3וול6 5מווןסווו6ל
 7כק'3ח וחרקו טר,פות ווס6ר התיל זרוקס ה6 )וק*7 וע"ס פריךע5י

 דס6 כת"כ לחין 6'ן למייי; 61"כ כ"פ. קי, יו"ד לי3 ו3כעוק' ;ווקובה, 6קל וומולח 45מ )ויע"1 ועיי"ס נמי'_ כחת כוי מנילה נבילהחווסט
 ה7ל6 ו6"כ סיימוח ט6י ונין נפי' סכחינ 37ל נין עמלקין ל6לצחוקי
 י"ל למיעג'י7 5כן היטנ ו7וויק 75יכח6 סכי'5 וסלי'ס 6)'6 סל3קי"יית
 נחוקסק6 )וכעגו"ל. טליפס 655 מכי דכק,יס החוק' קו3ריסדלעולס
 סע,ימ קיי סייס סנ7ול ונקיי( סנ"( ק" לר"ח סים) ונקפל דחוניןס"נ

 סייגי פרמח כסריס, ונחולת נס"נ נחס יי'6 קיי סיים ס"סכולונקמר
 כיון ווקייד ועגם כן חו6 שנ"ע וקוסייח ופי"'ס( ג, סרק גןסלמס
 יכמע'ר היים כייע ק" עו"( ופיין נקייק קמיי עחווילין נמיי7כחי3
 ל6  יריפס נסרס ו3סר דהכחיב כיון 6מ7. צקמק קין 3יק3עכ"פ
 יר?פוח  5הלבוח 3פסיחס  סשיי"ל מויפיסכיייס ס6ו פל גס ס6יסובלו
 בכיין ירימס )3ילס 4ל6 לי 6ין )3י5ס כל ח6כ5ו 65 ר6ס מ' נקמלי)ויעיין
 נקען ויעיין נפיי כחיג רדלוק0 טרימומ לם6ר 067י6 .ונעייכ כל)(ייל
 הלטניס כוד'ם עסי01 השרימס על ולוקין וקת'ינ ק)נ"6 ע5יסילעיס
 מלע עגע' סו6 סדין סטקול וסש כסית ויעין וי מלכס עסע"036"7
 על"ח יקש"ע ונע"ם 13 קח(ן סלקיע שסל כקפל וכחיג ע"ג ק"3דף

 סגי _ סייס סיניות נסלקי 0ךונ3"ן וג'כ עדריכן 6ל6 קוקה 67יכוקם"6
 עוכמ וכן טליעס לק קינו דנק"ס '"ל ולעולס כנע 3קן' על"מויעיין

 ככילם סווסט 7)ק"ס ני)61 61' כ"ס דניע6 ויסקסו המוקיעקוסייח
 לתרן למן 5עס ולס קק"ד בעיי; חיג גק" חפלעייב וכע,ים )'ים6יי6

 3ממיעח קמק יסוי לחלן הו,י5 דטכים עסיס הנל'6 סע6 סוססיןדעסייס
 יסי' ולעי"; ננ5ס היכו 7נק"ס 7קייל הע"כ (לום קהינו 6ם(קח ,61יקו
 7נק,יס עכחנ וכו' עוע) 0ל3 נד"ס ע"3 דף ננטלומ ה)והלםז6ניקול
 נע"ד 5י,ב גקי' ספלעכייע פ5ץ טגפר סגז~ס )וחנפרס עויפס לק6יו:ו
 כסחוק' 'כחג 1'סע)טיי6 ג'ם6 ולמיע"ם סמוקקיס כל כג7 ססו6קק,יה

 קיי סייר יפגיר ונס6ילס מס עסום'ים בסגסוס ]ויפיין סוויץו5מוקקיס
 051~יג ל"ג[ נקיי ס6ו5 י7 ו3סגסו0 יו"ד על לעק'י6 ונסנמום'"6

ע"ס



 לחגמיםמית"4עד
 .סיט3. ויוייק סנויל סכך.5"קק'ס כל סעס- לעי עענו ונעלפנעקופיי6 יסיני ע6ן 7לכ5 מ 6ומ קז' כיי5 קיי מיו,יי נק נטיייחע"ס

-
 טאשמאווימש דגהן פיש אפריםהמ'

 קקייד( )5ק" מאשמארב*ה
 דסו5 7סלי קו5 6גי(ין פ15ע0 לענין יייק5 6יעי סי'0יולכאורה

 בדכ3נן סק"ל וסוי 6חיי עוויל5 וסקלע יוי'ע גסעמחעוקק
 סס3'וי 6ף כך כל ל" 3לול6 ל"ס חלוס רסקיקח 0.חל עם6"כוקמ

 ק" עיי' 3(ס "וכך הפעיוג )ו"ע גווור לסי0ל כ, סי,'7 קי'וסע"6
 םי"( קי' ססע"נ מס נחקסס ועו7 סלו35 6נויח לעכין וי 6"6קכי'3
 6קול 36ל פטיר 5ס"ס נחלוס עקלקל לחפול עויע סל6 7קלע כ'6"6
 סיס בווק5קל 67ין נטחיחק6"ו לסיע' 7כנ"' ,י'ל 16 )וע)וף, כןווכיחי
 מי6 חלוס 7סקיקח ו60י ל0פיר ע"ע סל6 7קולע 60י 61'יכ6י'
 פעו) 7עקללק5 0ל"ן דלדי נ6על 6י 6פ" וסכס כקס. עחלי ומ07ו6
 ע'ע קירע-טל5 6י 0ו6 כ"( 6נל סנל'וס וכ713 0עקיס כנוד 6'כ6כ.ן נס לס"'( סי"ר קי' ווססטייק ע'"'ע סכי קגח ל5ילך 6נל 6קול6בל

 0' 6"6 וסמיג 0' עיי( סייע ק,י 0פויינ לפסייס 6בל עירבנהל0סור
 )ק נ(ס ע05 סוס לגו ו6ין 6יכל"ע ע6י קולע עסיס מיינ ני'ל7סקעע
 ינעלס עיי"ם ווקלקל ד6ינו 6ף סעול קחס 7קורע סונכחג גסול.5' 5וי'" נף'5 3ק' וע"י 6'יע, ויקכמ רגייו נבי עעל וקעכעע ססעוקכןיקח

 סנ"ל. 0פת"נ ר'עעכו
המעריך

 תשובה.דלתי
 חנס 1נ6י)ן 3ד,ס קקיי7 3קי' 31לי על ל0ק' סכ030 ווס)36וסס(

 "" 61יכ6. סו6 עכוון 7ספיר 7ס6ייע ליים נמי7 וכ5ייל טס עייקק5מ
 7ס5גועיס_עטעיכין סעע"נ כי 60 7ס6ייונ יסוי לי, יסינכ5 15 6בלחולס;
 73ט6"ע 6פיזע"ע-

 *ו ס0יטס כסף 'טלמ ל6 -ו6ס מעכן בוייפ מס מחיע0ו)5ס6רע7עכק5(
 ילקועי. 06 עוי .יקנל ל6 קפל5י(ס
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-פאבריקספרייזש-

 ממעשבן,,*י(1424
 פאסט הויפט דערנעבען

.שיא-טזת5

 ם' רני נמיל י"לל
 דען צו ומהמםגדור?.

 ,ש-ייןבי-ל,לייגכ4נ1?3נז

,---י  שא(שאפא(ט4ו פחשששק6.9-.ת
 שז%8"שם(שס5ין"ש80?""אן

 ,,-(- ,86נ.חאחקש00א-תק"58,

 : רכהמורעה
 במלאכת עוסק אנך כיאחר

 '2ם "אלמי מפרי לסדרהמורי
 גאוני הולדות המכילזמננו"
 למפר' ונריבי' והכמיההדור
 מזמירי פני לשהד הנניע"כ
 לסייעלמלאבהי ומכבדי'תורה
 רבניכם .2מורז ליוירשים

 ומ'2פהות' תו?דות'המפורסמי'

 אל אספהם למען היטבבאי
 על לבי ממייו' ותודתימפרי

 :טרחתם

 - שמערנכערגמשה
 מראמא.חופ"ק

 .וא.4יששמזט51
 ,ספו4(א 08י20פל( 11 .,ת"61ץ



 . ממתמים-)%וליראםדא4 ?חטת1פן

 הקרטען אונה היות בר פקן פערפערטיגוננ צור זיךעמפפיעהלם
 איינעם הערשטעללוצנ היא חתונגת אונד סעודות אויףי
 י~טדוגנ,ב מז ימהיייז כנ יצגנוימןןיי;נסעגםןן כעדיע- פיגקטלי:ע אוגד ריינע 10 ו*פ בלאסט מאסטעט ט"רפעסן

 8. ט' גאססעבאטארי
 לשותף ממון ובעל יד ואומן שטים וירא רוה נאמן אישיבוקש

 תפהוין" של. בתים עשיית"במלאכת
. 

. 

- ההשואה. כפי ביניהם הרוחים!יחרכו .  אל אבקש תשובה 

-
 לחכמים. ועד ביתהמערכת

 הצ' האו"חומהגאון מהר.ת מרדכ" "לכושי הרש ספר בשורתן
 אצל יפנה להשיגו הרוצה שלים"א מאד אכדק*ק מאוה"ג1

 מסאטסאר מ"י שוואר'י שמואל ר' טו"ה הנדוד וריב היהתלמידיו
 1 ממלויזענבורג בוימהאשט נתן ר' החבואל

 :כתיבותיהם
 ז"8אאט88א4אזגא 2(אמשא(5(08"ג85ן

 1?8*ן(5שע 8(,ם .10 ש . 5*ן,6וו פשט .8.47ן

מורעה.
 סינעט מ, וויים שלמה נטליתים ספרים של כללי ממהרבבית

 ג'מאממער
 הלכה ספרי המינים מכל רמב"ם שו"ע טורים ש"סים תמידנמצאים

 עטיורע .יצועות, בתים, סדורים, חומים, חומשיכם, ליסוד מומר אנדהן
 נמוכים היותר בטהירים וכו' מאפפען חגורות, שטריימליך, ציציותן
 מג'ל ה"מ מהפאברימ המפוארות הטריתים שלו הראשית מכירהן

 גדורהי הנחה ממבלים סוחרים מ.סיגעט - תוסט: לאנדאן

 צ 54,שקל וטשא"ן8 ו(י81טן8א [51 068ץ-05ש"0"

 נמוב חדשי תלמודי מובחן לאוי יוצא גאליציען בטדינת רודיםבעיר
 טארמ 400 מחירם חוברות ב' ננמרו כבר לע.ע תורה יגדיל בשםן

 הכתבת. עפץ העורך אצללהשיגם
 *םון14ג ..! ש(שםאן' ון4אא.ח618ק

 ה88 ) ט."וואראהל(. טעאיני ווידער יעמב פאן דרוםששף
א ש 8544



 פ68ש .1.21ושפ8818
 שניה שנה כ הוכרת תרפ"ט השוון מ"ומאפו-מארע,

 .ן מודעות מהיר כעי-הי-1 ן לשנה: מחירון
1י

 ייק 4* ה1-ק4* יזיף*יל-ו
 14 ותנע/ עו . נ"נ ו84

 בהורש -ונעמים לאוהיוצא
 גרינוואלר דור אליעזר מו"ה הצדים שאון הרב במורת תפתעומר

 דסהלתיפ. אכנרשליפ"א
 במתיא חדשות סערות ופוססים, השים בשימת תורה הידושיסובק

 הכו.הרור- וחכמי מגאוני למעשה, כהלכה ושועע ואגרהי בהלכהיבמשנה'

 פאללאק. ולמעון יךמף ייחמיעייד
 אסא51 א4[[0ק .סן8ד1-ט581 ןטטז5עיןט8 .ז!3 [10וטט205

8ש לאורייתא. רבהמורעהש 010נ00% 010 010010010010 010010 010ש  8 להכמיש ועד בית מ"ע מ' לאור הנהיצאן
 ם שאלות כולל ממוג מימיו ראשונה שנה1
 11 ולמעשה כהבכה נחוצים וחשוכות1

 ב"יננאין 441 ינן לאיצנו מהייו יפה מכייךפ 8 ופתהונ' חירות שונות בסוגיות פרפוי8
 12באשכנו868 .11 במשעכייא 6843 ,11נצ

 דולאר* 2/' כאמערימא שיללינג%, *6 בענגלאנד *84 *1%18 אגאמלאוויאכ8
 4ש88 יתחלה* לממרים ךבמ מ84!41י (2
 אסאו5 א8[[0ק6זפא-ס581 ש4

 ט81% 1ם1ט1%ם111ט%ש 1851ש%!11%מ%41ש%ש



 .יאילאמי שך 44ע4ש4סשך4 ד4ערמאגנששאטערשיי.1.*הסמע
 פאבריקי עיולאיק להיא 1),.1

 פובליקום ט. פ. דעןקאטטע
 דאם אנצוצייגעןהאפליכסט

 ערצייגע. זעלכווארען.- אונד מאלאטי האכפריטאאיך
 ווערדען בעששעללונגען.)

 דען צוגעליעפערט
 בילליגסז

 מאגעספרייזען.ימעם
 אזיף הכשר אונדפריי,קוריאנט

פערלאנגעז.
 $איסמת 9.4ש0(

.ט5181
 .;י5 אי14841ם'נצ'

- - 5 ל ג

 נשם בשם נגש םשבששנששנאשי

 רשםתופח
שש
,8ש

 57510 "חט 6?48ת10ט"504צ"85ק
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 אששאמ55שס"ט
שחשט0ו[

 5 ג ז ט = " ג- 89

משמשמשמשמשחשמש

 : ::: שוהע;:::
 ארפיקעל פערטרויענס אייןא.ז

ייא
 אמעריקאנישע אוגרמשעכישע
 שוהפאברימ"באחא"

 : : וועלמבעריהמט. זינך ::
 נור ערצייגען פאבריקעןדיעזע

 אוגד ווארעערסמקלאססינע
 בילליג. שמוינענדפערקויפען
 דיא אויף עמ6פעהרעןוויר
 פערסויפם- .באבא"היעזיגע
 רעעלסטע אונדייכםטע פערלשם- דיא פירשטעלרע

 קווערלע,שוהבעצוגם
 ענגראסם איזט קייפעריעדער
 פערמויף דער וויייקייפער
 אייגינאלע געגען נוראקט

פאבריקספרייזע.

 פאמט הייפז ד;-נעבען פךן,י1י(4ני1-[4~
.5אאא.טזה5

 _רן ל כ: טיניכ"

- 
 ם

 דקן צי וןםגיםגדוןיס
 פרייוכילליגסטעס

י-י
 0א(5(חפא(8א ו,,0ט8ש.6.."

 .טן18ג_ב,ט(היס5 , .וטומ50?א8אי
 . .3ט3 .("הו1"80.5ן"0י"טא



 לחפמימ וער בית.=ש=
 לי ייטף ע*3יו.ל

 מאטטאר פאללאמ

 שניה* ימנה .ג'ךקרבברר2בסבבב
 טעטיהאלי* ב'ב"ה

 ))"ד ק" מ"3 ד"מ 3טו"ח ססמעילו 3כ3ר סחו5ע'ס ב:דבך ר"ב()מי;

 וסעיל "ט מ' ק" יו"7 3631"5 פ"ד ס"31"0
 סכנ7י טל סקעפעוח נמוך לק סמולעיס' נת65ו 06 .ס7ין ס,יךח"6
 3))קוס 536 דוכחי 603ר לק גכו5ו סכנד ם5 ו)ל6ס כסחכס 5י ניס3'(

 ו6עחיק ע"ו, קי, 5עי5 עיי' פרפה, בכה"ג נס 6)( כסחכ)( 65ה()('ס
 התמנליס טסמננירו עה כי 3(ס 5סק5 6מסל 757עחי ם5י המטי'תקיכערק

 ד7עח סס 5דק 363גי ))613ר וסלי ל37ריי(ס סכלמ ע65ח: ל6ס5לו
 כמלס וגס נכ3ר תל6ס מינוי עים 6ף 5סכסיר (5"ל עסיכעווע ה5'הג6ון
 .יו"י ס56ס עעק 3ק; 536 ע5יו סטיג וג36"5 65מללס55יי' ח5ח.50מ'
 )ר6ה 65 5י וגס (5"5 עם'נעוו5 הגה"5 5ל3לי עקוס נוחן וע"ו י"7קי'
 3ס6ר מוקל 6יכו יל6ס 7סיטי יקי"5 7נס' דכס3 75ק ה36כיד3ל'

 6רחי הוי 3כ73 מו5עיס ג'כ כסים ע"ע וופע ערי6ס הון6י3ריס
 0ל)י טעסס עליפס !סו6 ו5כןלל.עוח6

 זס 6ין 6נל ל7'עו60,
 ול6 ל3ד 3רי6ס. 656 5ריעומ6י 3. ט5 שכיעומ ע5יכו 657 -ת"מיק
 וודו3כן 6ל6 ד6'כו 5וער נס עגעגעיס- ;ם נלי6ס ו6ף 6'3ריסנס6ר
 נ"י טסהס גסל נ3י 7עקי5ין כעו יידס ונקמיק6 3ס עקוליסוסלנס
 הכה ט13"י עחם" סי' ועס נם"ש, עקול ן5ה, 67ין חו6י5 תלמסבל6
 וגס כווסיי נהנו ס65 כט7ועס 3כ6"ס 6ך 3ל?6ס )ויילי 7סי6))ל73
 ססלמוחיח כיק3 סל6 וכ5 דס העסמיכיס סון)יס 5ענין כחנל"? כהגו65
 סכ' (5"5 .עסיכעווע סגס"ק לססינ.על סס עס"כ נס לסכסילגס

 כסרה הכ73 יסח5יע נלע' 67))ליכן כיון 555 ריעוח6 5"ס7תולעיס
 סו6יל ייעיח6 חסי3 3יי6ס ר6זיעס י1"7 קי' חכו3"י ))7' ע5יווססיג
 סס"ר 6"כ ליעות6 הוי הנלי6וח יקודס ))סעע 3כי6 רסדר6 3נ)ו'ד6יי

 גהחיע 3נט' כ)ו65 ,6 631עח  ריפוסיי חסי3 ג"כ סכנר3סחליע
 עעס סיס 3לי 7כסלת 6עריכין קמע6 656 3וי6 סדל6 ק5. ס5סיןחכ73
 6ינס סני3"י . ד, וגס .כלנ ליעיח6 רל"ס 37ליו כטכיס. שעיל6"כ

 נלי6ם 76ועס גר)נום סס"9 7ל5ס ססס ס6ני וג9 כיכעוכלמיס
לעעוכס



 ). לחפמים וערבית

 מיי לכך וס י% ס65 6עע*י 3ה76ועו 3סו ימשש קל5יסלמעינה
 631( -ך)סעטך עכ"פליעומ5

 אבר גרינפעלו,כמעון

 גאונים. ד.ברי פ על הערות גארדים.ביה
 הטמיע ראינן 6ס יי"י 6י" 6' ילל ג6תיס בנדברי ר"ג()סי'

 ול6 6סעכח6 סה'6 בדגר למיעון סלעו 6ח-
 7נלו לקיים ראינן מיינ לטכי"ס (ס ח,ונ )הח..נ סחתין 6ס )1")1קכי'

 טסעמנכ יר6ס סס מנסני"ע ספפיין 6ך -ההכיס איכס הדנריסולכאורה
 סיפונן ייע" עסספעין כיון ונ"ע 51"ל פינות סכי- נכלן קיקימנ"ל

 קומו ונעץ היטע עובניס סרבלים ;ה ולפי לעכו"ס ;ה חיוגנקחי'3
 פססע טעני 3סס כח3 כ*3 6וה .ק."ג 3כל5 ;ה לעוויה כ'בחמלתו
 פיסנ וסינעין לו מעכר )נכר 6ו לו סכהמיינ נמיונ לספרון חו3עלונן
 73יטר1 סעעס  6ל6  ססכ5י לעכס ונמס וכן כך חנלי ול חייסגלנו
 סנטעס נקמם צוען ו6ס כת3 6מ-כ וכן כפון, סיגו יה על ליייס

 וים טכ6ו על נדעמו מיענ לו )נכל 16 ע5עו 6מסטייל
 לו .

 סללו - תינוע וכוי כנוכח 6וטלכ6 ;ס פ5ר חוס. 06יךג4
 %31מכ"ח וויעודו כגס הבמגל סיקיף ל"ו ספכ"ר עכ"י6'1
 ספספע סטעל טיילי ת"כ ידי על 73ינול 3חיו3 דרוק6 עעיתק'6

 רלעל 7היכ6 דרוכה 6ו)ויכ6 נעי . ל6 ולכועס 7ננ7ל יכי,ן ססכענו5ל
 6ל6 מטיס. לפח לק סי' ס3לבו 16)ר ולמ"כ קתס סח 16קל טל6סנועס
 ל5"3 נקי' ניו"י . כבניקל ממיס בפח 6ל6 פקר חיכו ניינולורעעה
 36ל לכך לק ה" הכווכחו וזיגי עהכי מפיל לנל"ן 3סס סקל"ר3ס"ך
 37ליס טהנ' ל6 דעה 3קכין לו נממי'3 16 המיעיל בקכין למביכו3))כל
 סיט5ט נטעי ע"ס ידיגו נוסכי ל6 6713י 3;ס יי)יכמ 163)נרי6 רקטנל3
 טיכס 0' אעיף ע' מק" הטעהעטשפ ס34י6 יהי6" הי6 סכן1סו6ס
 כחנו סס וסם"ך סקפ"ע 7ס65 זוינו 5" 67'ת 6ף מהני דל6לצדיק
 ועיין יעיי"ט' 3נ6נקו מעיר 6; לפקדון הונלוה פירט 6ס 7דווק6לסדיק
 ללוקם לו. וגס וע"כ הכייחס 73עח מלוי 37ו)כירה ק"י יף לחק3חוק'
 ססגקי לסלי ועוי וכה כך סנטי על היי פוכר .סל שנלווננוס

 מכפיס ייכי ספליך סעעס כפר למסיכינו כוה וכן מו דףנבחובוח
 לק תפסס ו)31על 7י13ל 6מו דל6 מכ"י מהכי ה" ל6 יעק3ל6ינסוס
 7ועיי אכעיס .ייכי -קליך כן ועל ראינן ורני גי )כי תחכמיד'לפ"
 37"ג יופוי לסיום לשריד ומופל _ קל 6וכ יעיי"ס ללובן ובכי גד37כי.

31ני



יז לחכמים ' וערביה
 3סעח . 6ותף)5 דסוה 7סיכ5 רק לטחסנס יל6 3רי3יל "יק31ני

 ינוק.( )הטסך. ויוק. כ7י3ור הוהמעסה
 הנתל ס- דק דיין טייפעלבוים יצחמהק'

 סאממערב"ה
 ר6ט הסל מיסס 6ס לענין טה6ריךדמם 6ג"י נ"ל יי67 כקיים הנ6י1 עסי3 3"ס1' ר4איהי רצד()סי'
 עס"ס 6קחל חרניס עי" ליריחו די קוד 631תס דחי, 7ספיר להחכ6וס30:3
 וכו' ווויכוח גלנוס '65וינליכ'

 כ7' 30:3 קנעי)ן חסילין לנוס ססי,.
 לי ס"ד.3י(הר06 לסדי6זלהחנ5וח הרי זכו, הלנן עג!, כל ורפולקיים
 1ל7ת כקער ויח' עס"ם 1י65 חוסר טליע"6 קלקלי בק"ק ~טעפול סגנוןהל3
 כחעכ3 7ה6 51"ע לנן, בנית ענגיעין כחפנר0 זוחל יוקף 5חומל
 טיח6מל ע5יכו 1ל6 3ניטין כולד עקוכומ סכקע ולתחל מרסיס חייבדוך
 נחלגוס וו651חי סי, 7ף שבטוח כ67'ס' י3"ח על לק קווו נתעיעיגל
 יפקע ה6 להוון הסחמווס ל6 לפה לו סס6לו טגיכ ונלדכי ס6תלסכי

 יעקנ סקטחמוה ינעם נכיתין שלע סמכי להס ומסיב לעטיוחסחחייה
 5דס לטוט ססחח1ס ל6 31)יו!ין ככיתיה כו75 עסין ל"הל עפיולסכי
 בכיו 'עלו 6סר .עד 6מו נתעי היחו סעי עו5תיס 5ור ו5ח עלעיעיו
 לחריץ סלי עיי"ס 3ג3ולו סכי)חו ויסכון נמלקו התקדם וינכהל6"'
 י' תי' ו6ה"ע טינתוח קתילס 6ין יפ"כ יח"ט סנורם נסלקות ס"סוס

 תישח. יותר הססו טפונרמ וכווה כונס ס'.טהי, דף ינונוח נו61יליווו65חי
 בבימה* אב"ד באב"ד דוביששכר

 סענזשאר". עיב"ה
 51"ע 7סן רכולו כיין טלי 7כ673 עגילסלפל ע"י עעס לע65 דחק ויקרץ פ, גע6 חינח 3ס' וקפמ"נ ר.ה()ם"

 7כחי3 תטוס הא_ 7סעעס סל3וט 3סס די ק"7 עי ק" 3סע"נערנליו
 ועותי. קלוס וגס כמיס חספכנו סקרןעל

 לוס"ק נעל טסותי 13נ' כקחפק ע": קי' ונסודד3 ט"י חטירח נסו"מב(.
 דלין כוותק עפ"י יידע 57ס ומעלס סול5ס לעמן ע"ג לקערך ים06
 6ל"כ קכ"6 תי3עומ 51"ע . ל6חריס ל6 .6גל לעלטי לקתיל טותל 6יינוה

 תכליס6לקיס
 כחלת.

 רנת . ל" לעכו ל" י6יגקג5 וכו'-6,% למק6



 ושע4יננ~רצע
. 

 יחכמישש
 כוס98 , -עע'י לט ייפ ל6 סי"נ 6ף פמפע מו( '8( 36ק"פ עו"לעייי

 %_עלע6, )ינס6 ססילו6עעי"כ

ך
 והנליל יפה אב"ד מאדן מענדלנרשון

 סשטמארב*ה
 סכ"6 ל"ע קיען בנשךכ2"וץ- ר*ו()סי'

 כמו_
 (נ* קלוכש וסס 56בפ כעו3פ 5ן נמולם- וודום( 13 ים ו6ס מ*ל

 ;ע"( פי5' יוסל דומקן ער.ל3 כיון ע'פ סו6 דכביחייסו 6ע"נטליפה
 ה6סלוכיס וכמקסו : ע"כ ופסעס )ויעוך פהכי דל6 וכ"ל ליפלוטסו'וח
 ל0חעלק טקופו עסיס טר,מס מלכ"ק סירכה כל 0ל6 ;"ל קדסו3?גלי
 וערמו -)ועווו"ס, 3סו )נסכי דוו'פ סלכ"ת ת6ינך סילכ6 דה6י 5ול)ר'ו):6ן
 ו)נטפס כחנ ע"6 ק*ק וסעזת קותר, ו;ה בינס ;ס ע"(, טעסלוו65
 נדנרי לסעתיק וקסיס מונוסיס - ורנריו עלה, 6חיכן לר'עות6מרחי

 ען6י, עמל דומקן דסלנ עעע6 יהנ 6ת6י 67"כהס)נ"ח
 כר6ס ולעכ"י

 נמפסע 06 פקפע עו"3 קייכ5 דפעליף י"3 קי' קע6 סנו3"יעפי'ר
 ע5 גנלס ססקילכס רו6יס ט6כו תמפמ ססירכ6 סהקיל 6מרהקען
 ע"' 6(ל6 06 6ף עכיעס ולכן לעלקס בר'6ס כח ו6ין הרי6ה_ע3ע

 סג6ון חסובמ ס0ני6 כ*ד קיי מכעיס  דעח 3קזי ועייו עיי*ספעוע"ס
 1("ל _סחקונה נ6פ5ע סס סרי6ס 6מ ה)נקפעת קירכ5 ע"י ("לעהלם*ק
 זסוי פוכח סוומזווס ע"י קילכ5 3ס5ל רבמלע5 ככון יוהר עעסועוך
 הרי6ס רמיעח 6ס הוי6ס פקווע סקיוכ6 06 3;ס עם6'כ 3על)נ6ריר
 )וספים )וסכי ול6 געווס קיוכס דסוי )ויכמ סויו לסק'ר כח ל0 הי'ל6

 ן6ס נפורס קירכה דסוי ד)ווכם ;ן )61ופינ6 לסו5י6 דיין קליעספכ"6
 עכשלן למ.עתה ניךל )נכמ 6ומו פנעלת בע5עס הלי6ה הי, לילהי'

 סולר6 חלקי 6ה דומק דסל3 די7ן 3כידון יעכ"ם כקל לכניןודעח
 7קילכח ס")1 סקילכ6 ל3על עעלו ל6 ו6ף ,)ו"; לי)נסך סלי6ה ועבע;ע";
 פיעופ"ס בס )נהכי ול6 סי, בווורה וקילכ6 הרי6מ טנע על ננלס ה6יכי

 עסויוו! (ע'( )וד6י יומל 17מקן טסלנ כיע העוניח 3ינרי סיע3וינרוקרק
 סייכ6 671י ססח6 עך כפר7ו וידל6 סימלדו סי6 רבילוח כ5ו)נרלימלן
 פקור טעעכו )והלין וד3לי וק"ל, )ועופ"ם 03 עהכי ול6 סי6ג11ור6
 הג6ין דברי וכן רי, ק"ק ס' ק" לווהכ"ו 3הנהותיו הס ה(סה7ין

 עקטת כולס ר3ריו על ע"ס לנינ יעית ח3'ס לק, 3הסכ)נחועהרי"ם
 י63( וזףק.-)חתשך6מח

 דשה שו"ב גרינוואלר אנשילאשר
ג"ס



גוץ לחכמים ועדבית
 טהאלאוויטי4ב"ה

 טטכג פל-הרש3"ס-סי קליל -ס" ננול"ס חעס "סל ,נ'ר ריו()שי'
 עלפון ל6 5ך ל;ס מרע( בעבוע 6י*ב סי עייןועוסב

 -נכונר ש"פ.סכי- ול"נ ~יי ס' גי- פי ויוסג עסננ 3ה' ע.ין וכ'קוסי6
 ע~' 46גו כרס סכינת 5" סיום מעקנו וים סכ' ונ"ע קי' גיע%6ל

 עכ"ל'ופיין' סניר6 ע6מ נריד6 ו)5יס הו6 6נלהטיע6ס
 ביק נפוק'-

 קליי שדלח 3קי ועיין דעוע6ס, למ6 עסו0 03 ליס כרס יב6יקולי"6
 ח64 לים ים נין וכו' ימ!6 כי עס"מ טומטיס פי עווילנ6עסגל"5
 נריד6 5י, רק 'סוי הבפלס נךס ד6" ) נוכל עבו6ל סלי ועותר6היכ
 עופ6ס לעבין כסג והוסב עסכנ רוגךי סלע43ס דברי וק"ל עוע6סול6
 טוע6ס נקמע_ לסמעיר טע65 יס כל ענרו6ס יוחל וכחס סמונירע"כ
 ככסס לסמעיר יעם טיס ע65 ל6 לכעוס לזיתיי לעכין 6י"נ ובס'נלס"י

 גבובן. 3%כו6סיותר
 בוימער, זנווילשכנואל

 אוננוואר.ב"ה
 עוכנח 3ק' ועיין סרע3"ס על קק נקיי מסק, עם ע"ד ר"ח()סי'

 (ו סק' ולמי טס ססחעילל . מקס"ק 3סל'סעטנס-
 עקנל 6?נו קדקיס דרס ;ס ילין ודע ומסב לסוכו 6כמיב 3כע65קינו

 עכס6ר יס 6בל נכל' קנחקבל עס מיינוטוט5ס

-761153 

 מסיב נסעת_
 סכלי עחון מכיח; עס כל 6ל6 עוד 1ל6 עוע6ס ועקול כעיטכ"פך
 כים, ובסכי כעיס כססך ומעיב וסקול לסקל קיי"ל מרופס עלסל6
 על כסמם; 6לע6 כיניק עעין 6ין טע6 הננד על ניח; רניכושע"כ
 יוילנ6 נסיק ליחן טקסס בס"נ עי"כ ויפולל וקבב סונו6סי עקנל3בך
 ועיין כינוק עעון 6יכו עע6 ננד על יניום ססקק 6ל1 סר'ע 7,לייסב
 שבנד 3כנלע לק הו6 דכינוק ("ל סכ*ע וכ"פ לרבץ ר6ליב6 ומוכ"זכ"ט
 דהעו6%ס כינות טעון תינו עע6 3גן על ירחן 5סיט6 3;: נכוכפ1ל5
 סכנלע 6מל לק 6"5 וכי13ק סרס עותקה עקבל סכוגע נקעם קרוסהו6
 63 67; כינוק מעין מנגיע על גס 06 לק סו6 רנוו' ס6ינעי'רק

 טה וגס ק'ה קי' רקסיום6 קב6 קוכי יו6ב מלקח בקי וכ"כ3גי6
 עפסיק. 3סי 3עככבחקצעו

 שלעזינגער. זאבשמואל



בא,?עה-

 לחעמיהי'
 לא*אאה ט,ב*ה
 ש,ד4)ם"ר*ח(

 וניימר שגנס מעוס סו6 לכ6ולס י'6 3ה" קקים"
 י"ל 6נל 37ריה מקק פ6ס געוטלעי ני'יטנתוקי

 ל6 6נ5 ס:6ח סלכס סב'6 י"נ סי פ6ס 6%' 3' 3פ' ("ל סל"עדסלס
 37נע' ניניסל גדול וטינוי -סמוקפ60 כ5י 656 טס 3ב"ק סבלייח6כלן
 סכי)ו וסע0קח סמוקמם6 ו43 6סלו ע5ל ונפלו פנייס ונ6ו 3ל'6ימ6
 טסכימ 3עס'ב 6ים6 נניי 3כיט6 וכן 6מל ע5ד לסס וכמן כיסא

 עמ ימילן יטת טנמן, 3עס*ב כי ול"עובמוקנח6
 ד5גע_

 ע5 5כ6ולס
 סגל ולפיי פ6ס מי6 י5געלי עסתע סח* מ6ס ווס (ס דכ'סלע3'ס
 עיעחו לסס כחן חבטס'נ וס 5סין לפי 6עכס. עעעטי 5פועלו לקסו6
 למ(יל יכו5 ט6ינו לגעלי פ6ס נ6עמ סי6 סטכיי ונס סל6טוכספ66
 11 ועלי6 כל...הטקי5 סריע נמ' סי' ז65 5"5 וע"כ כל5, 3וילזכומ

 ד3"ע סקימ6 כני טסו6 דמ6ס סיו 06 6מי' או3געי
 טס3"

 סעל"ע
 סטקיל נס לייט3 6פטר סיפנ כעיין ו6ס מט31ס, פליס ס6ין ל6"עסי6

 1"ל. רם"י מ" כמי 65 6ך סרע3"ס ני' לפי גס רגע'יפכ"
 ווייס. פיישטוןולם

 וענטא.ב'ה
 עמ5וקס טסימס עוחס סל' לנסי פרס ס"ס 15 ב:סה רא()8י'

 כבר לסכליע . דעחינו ועס סקויעמ 3פ6ס ע":גדו5'
 103"0 ופיין עו"6, נבחי %חפ55 י' לדנל ומלד טסיכ6 קנועסעןסנ
 סי7וע 03"6 *ח"מליו טכ' סלט"י ע(ס מ7ייק 6' קיי סכעיסעילמ
 פקינ ס0ממון מליו נג7 עכוון - ט6עו לק לעפ5ס מרעין פטסק6פעו
 עקייס י7ייק ענפניס סנסיס עמעומ עטס 06 3ע"ט לס"י עד.ועד7ייק

 פבמוו. כיככ מלין ו6ין לט*יונני
 קליין: יוסהשלום

 ק:ש(. למיי )המשף זבארובב"ה
 נ6כ67ן יעקב ר, סס"נ בוס קיעוכ' טכנל נ6ימי 11רבנ רי"א(סי'

 סס"ג טס ))"ם 6עכס עיי"ט, ק"3 קי' ב3ו5'מכ"י
 ד5פי"ל עטיס 3עידכ6 ד5"ס טסעס יומס ד6יכו 5ועל י6"6 לרמומכ"'

 נע5עי סע5וס נתו מסינ ע5יס רסיכטל 5י 3")) 3כיעוק"י עו63סלכ)"ל
 סעפו' זסכס מס ק5ח לפלפ5 יט לפענ*ד נעי1נ6, סוס טס1וע*כ
 סלי' 3עי7נ6 מקונ ייוס סיכסי 6' וסר"י סלכ3"ר דפלוגחמסעלו

3פלוגס6



יפ לחטמים -ועף-בא
 מייד 3מנורס עקלקל ילעס ל6 16 מייב במנירה עקלקל 6י3פל1גמ6
 מרע ול6  דע5 67ע"ג ת5יס סיכסל 3עי7נ6 דסו"ל 3טנח עויילסעוכמ
 כסי' 3עידנ6 מסיר ע5יס דסיכטי ועכ"מ עותר ו6פ"ס על ל6כקילו
 טו6 עלוס _דחיקון רק פעור נמנורס עקלקל לכנ"ר שסד"כהלכ3"ל
 6"כ כ5ל עיקור וב"ס ופעיל עקלקל מו"ל סע5יס כגער סל6 כ"; 6"כשחיקין
 נטוייה ועי" כר3ס )זק לפלסל )וים 3עידנ6 מסוג )51וס 7סיכסי עוכחביכו
 6"כ פעול 3מ3ולס פקפקן דקו3ל ל"י עכ"פל5"; ס"נ( ק" ל36רססמסד
 3עידנ6 7ל'ס חילו5ס 6"ק )נ)ניכ6 6"כ 3עי7כ6 ל"ה עלוס מינסרלדידמ

- ודו"ק. וכוי עולירין ראין ד6)נל קו6 ל"י7ה5  י63( )היסד 
 נפעלד נף יהטעיעמנ

 הו"אדב"ה
 ע"ס נק" ר-"טירף ר"ג()ס"

 ס3"
  חעפיף יימ ענעלעלעס הלהינ

 הו6 סעעס עיקל 3עידג6 י3עינן עדל"חלענין
 חס -ילפי לסביל מקשיחי ליהטט ונפיח ע"ס ננחיס  יעות סע6 ע5דלק

 עליי דפליגי כרבנן דקיי"5 ישיח, סע6 מיינניכן 65 עועע 7ל;עןדנקעיכן
 גס' ;"ל הרטנ"ס_ פקק וכן לו עתקיכן קמלת 6סס 6ף לסונר יוז76ל'

 6פי' מכל ען לעטות כסלים קייה דופכי ג"כ ט' פ"י קיכס ו3ש' יס"כ.ענידת
 וע-ין ק"ו, קי' מ"5 נחסו' עיין חמיח, טע6 י5'מ דק"5 )1ש6 נרבה וע"כע3ע"מ,
 ע5 עלולך לסעתין סים מ"מ 3על סל3 ק"5 וכן ק"ג קיי כ"קחטונ'
 סו63 עי'"ם כוס עועע לען יעים סי6 ול"מ סנס עו65' עדסילם
 בין ססמייכו כלכח נענין כ"ס נסטי3וח מס הכליע וכן מיק נהסולטס

 דס61 עסו6 יברן ל6 ע")) כ"כ פלעכקמ ;ען 7ליכ6 3ט3ת ס6ףשע5ריס
 סקנ"6 עקי' 51"ע מקס"מ בקי' סעג"6 יכ"כ ע""ם ביעט יעןרק
 קינה עע3 נקי' שפעת קוסי' לנעלס הנימכין ה6י)נולין נפי י5"כע"ס
 כיעף סקסם ע"י לעמיחן ט'ל עחסל(ן לטנומ ד6קול ס6 על כ5נש,וגס
 -קלס לקדוטס מגיוס עקדוסס מולירין 67ין 6מ ידמם רחסיליןיערס
 עול דחולס 37עידכ6 כ"ס קי' סקיסל 3קקח טחמ ))ס טיין ל6יסוג
 שעמס, עקייס עכו עורידין ד6ין 6י' ועובל יד לטל לעסותן עליו6מד
 3עידכ6 דחפיכן לס6 610 סעעס עיקר מנ"ל ,סעפילסיס" לפיס65
 הל6 לעיל 67עריכן ונס ולסי ננתייס, יעומ סע6 7מייסינן ))5רלק
 בקקם עם סכל6ס וכס' ומע. יעוח, סמה ל"מ בו67י _כנה. טועעלימן

 עיט. בכל טוה ס6יכו עסה קהו6 עקוס סו6 חחי' עיקלססיסל
 קיגעע ))'ע"ס - פריעדטאן ציוןבן



 ל"כמו_)נ,14ט"עור
מהממיגא"ה

 יל6ס - סל8ן 73נון סעעיין כי כ4ל לה ננך' סקופ" ע"ר רי'ג()פ
 הקיל 6י בועט מעך .לעכון ,ו נן3כ6 ק5"סכ"ן,מולק

 ספל ר6יליימ6 ל"3 .דסי85פ "עליק 6ע כט5פ6 ת"ל רכסב 7עיל"פעמוס

 ד6)לי" ע7ינ6 5עקנ נ6ו 65 קנק עלוס מכעש. העקלו י60 לעועל6.כ6
 -ותן לעמל עקרו פסס וכיון סו6 תכננן וד6יל7מיעכי 536סימלעל

 לותר סייך ספיר נכ-7 מ"כ 6"כ עכ"ל. (ענו נחיך -עליר היתעילו פוי6ין
 משע"ג. ד' 61"ס 3סת7 כעו תקלחו סו6 קכעיס יקקקוסו7ת6

 מאטיאש יודאמנהם

 כחורים*תפארת
 יע"א טעטראזשעניביה
 ר"6 יע73כו ספ6 וכוי ננס 6פל 6ל6 כ"ט בבר"ך:)סי'-רי"ד(

 לדקיק וים דפגילס וסייגי ילו35 וסייגיברס"ר
 סע,רמי 7הכת לחקן וכ5עכ"ל וכוי רלולנ סהיי"ט נוס ל3ס קפ"5ת6י

 חקפ"מ בסי' סעו"ו יס" סיי כלי יסקן ספ6 כגווכ. נתי 3יי"פהקסם
 קי, ניס יגרו-נסו"מ וסקניל פסוס על למקיע 6י_6 לפזל ניחן ל8דסופל
 יסכל ל6 עוג עלוס ס) לסקיעס לק כיסן 65 המסופר עפיםרע*כ
 7תוקע כ"מ לעיל ללנ6 6נל לרירן ס"ת לענ"ר וקבס שיט לכילאיכל לסייפי עליו פמ(ור הו6 "6 פסמיס ס6יח6 וע"ר ל"מ סל יו*עס"61
 נטבח דתק"ם ולער ק"ג 5עס 637 צל 5י קסת עור סדק"ל, - י65לסיר
 ה)ור"פ טל כסי' 64"ל כ'ס יתקן טפס ירסיס ס"5 ל"י עסיסלסייח
 לנ6 כי הנ"ל סעו"; סל כח" 6"5 וגס דבליו 7ומס 3קק"7דס)ונ"6

 נויכם כ"6 ליכ6 ועניל0 לולב וגבי סולע 5851 ו65 בחיר במוקעק"ל
 מהקיל ל63 עססמכס וסו ו6"כ וש"י גוילם 3חק'ס גפי נקי ע"כ7ס'י

 'חקן עפה ונסוס גזול 65 פ"י ס" פסוס שי6 נחר לינה בועליומחלונם
 נקיט וו)בילס ל1ל3 ו6גנ 7טנילס וס""ט 7)ול3 טעעי 7סייכו עסוסכ"ס

 ר'. וווגילס פ'ג נקוכס י5ל"ע יס"י פעפ6 סכ6כווי

ס
 מי5לער יצחקלוי

 אועוואר.כ"ה
 מעריכן 607 סכ, 6' ס' 6ס"ע עמ' י' 6' פ5"פ עיי' רש"ו()שי'

 חסרו פסחרו3ומ 06ר כמלס ס6ס מערונוסכסלי
כולן



ט לחפמ'ם ועדלית
 06 ססעלונמ.536 סכויפ קייס נ6כ5 לי נסנפל_ דוק6 סיינוכו5ן
 יסס 6סי נ6כל 16 נסל כ. ע9ר3)ן כולן  כיקרו וכנל סספקכורפ
 סדנר סב6 קורס כסלו 16 נטפ6ו 06 ייוק6 דעמנ" 7ועי6 סוחרו65
 עסמ. ל6 כפפ6ו 16 גסרפו טונ 06 קפק5כ55

 סני6 רסטול ו5"ע תכ'5
 5תנור דמס סרי ססערובוח טמדע קודס הסי5ו ס6ם ו"ל סל6"ס3סס
 סכידע 6חל 6ף ד3כפלס לס7י6 טסתפ סחפרונמ, נודפ ל6 טעיחןכיון

 סע5"ע. כרגל' יל6 עסעע טרי,סמעלו3מ
 שטערן. ישעי'אוטר

 פעמראוואסעלא.ב"ה
 טומל ימ*ם כל"ל ק"ל )נ 7לע6 קכצ 3קי' הקומ" עין4. רם"מ)טי'

  17!3"ע עודס יור6 ל' 6ף ובןר3נן דר3נן יסויעס"ס
 : 5*ט מולין סוס, 73, ספלמ5 ע3"פ 3כללי סרועיס 3פ65 עי'3.1פל,
 3פ5 רעג'ע יו67 לי ))ו7ס ולכך עלר3כן 6ל6 6קור 6יכו 57'רעהעלו
 בפל, ל6 טכ"ע דכ3נן ב6יי -67פ" ד)נבו6ל ק"מ מולן עמוק'וסעיר
 סעיל ~וכן עה"ס, 6סול דס"ם תודס )"5 6ף 637ס"נ הירוםלתי ד'ועו7
 קוינעל דוב וממס סחו"3 וס3, תקיועפ נ"י י6(עף הל5 מייס -עו"ססל3

 דכ' חב"ח פל סחננק 6,, ע"1 5"ג פע"3 עיין 3י קיסי' יע5תעלעסי.[
 דתסו"ס ו6תר ע7ין טכיעו5י ח5יף לעו5ס דוסני' תירי יו65 6ינו7כ"ה
 ותיוס3 .פנ':ה ונסוס וסיינו המורס כסנה ל6 טן 7גס מרק מני65

 קוסיוס.ס3י
 גלויבער. יונהאברהם

 י5מק י7 ק' . על כמג סי6 ט65 הקועי, ועיקל סעער'6,7עכ
 סנ"ו קי'מי;נ

 סאטמארב"ה
 וס"ס לבפלס 3רכס סוי ל6 וסו67סס3מ ייי יע5 מי ספעייו סי3 כמ3 טי ".י 6י ב:חוברת רייז()טי'
בקי'
- 

 )ניירי ע2 רנק" כף לקיי ר6ייס 6ין לפענ"ן ובפמכ"מ ע"כ ט'
 וסור6ס טנמ רלך בכ55 סיי 65 טסכל וגירכמ ססכל  ברכפ3כסבילך
 ססבי6 גי 6וס 5*ג נקיי ("5 סגס"5 ע6ק 'עק3 ס6י5ח נקפר סכ6ימי5פי"ע
 עעוןה  )יפע נס 35נ7 יכו5 וססמייני 0"ל סס טעמ7ס כיט עק" סב"מבדבלי
 סלי ע*כ קסק על לוטל 6"6 ו5יו:ו עס6"כ וקיתהו סס0יסו 75,ועסנס
 6ל6 סר )6 וסת6ס  יגמ דוכך וסו67ס ס3מ דלך העי ל6 רמוכו5ך

.06 



 :ועיבית
 החכמים,

,,. 

 פעני טסעיב. לין . .יעטנמ ש7ס"מ
 כ~ן ' ויכו :יסכל נילכמ ובכסבירך :

 גס, ולפ"ר עענו ססעיב על 3"ס סניגור קרנס להכיל נילכחוטחון
 ל6ו ,טהכלביככח:

 גנ~
 נטש 06 לערן א"ע ובקת וסיר6סו סבם ילן

 הען עעקוח סכי המלגיס ופוסט בעיסכ"פ ולסחוס לאכילע5יויס
 מיו"ד ווסד"ח נושי ובסו"ת 7נלכומ קפ*ס_ יףע 3מיקי יע,יול6מסורוס.

 הפן עינרי וכיס לסלכם ))6נ7ום לעדין -דלין .טס סקחבג קק*6יסי'
 )מכ סלכומ מקקינלעג-

 פישער משהשמואל
 ספיר העתיק ל6 .כ"י דסכות3 ילקה .טס 3כו3"י העעיין התעריךאטר

 מלכים, 7עיקרס מלכות ילפיכן ספיר 7))סוספי(6 7כומירעיי"ם
 הלכות פיזם ילמיכן ל6 ועוקכ ועסליס רסיס ירונ מס ו6ניומועירם4ס

 3על6% _ק.פול ג"פ סכוק 7עלימיס קיפל - למען 3ע"; החיקי 7הני6ווס6
 הכי. לזועני יסמיר ידעיכן עעיל6 3'סל6ל הענסכ"כן

 וחירותם חכמיםדברי
 לעק7ס סכככס 3לע6 קק"י( )בסי' ימ"ח פתרונים רייח()סי

 )1' י"3 פי פרס הק' עיי'  פירי ויס6ערעמ
 וחוק'  לברילירי עיי"ס מיינ סלינו ל3יסע"ק וסלך .סנעע6 7כ0"נ -די

 ע' ו3הוריוס ומו"מיו'י
 נוי 5רלעל יודק יקימו6ל ר הסף3 סיגרכ1כ2רך*

~(( 
 העיל קינעע

 פועליה הבסילס ניח ה' קיף סלפב"ס וכיס עילו3יןעקיף
 לו וחי ע עע6 כסן 6ל6 סיימ6נס עי טס וקין נעקיםפנע65ח

 נתחי מע"ע וסט -- סעוע6ס 6ח לסולידי 1"קרסליככוק
 סעסחלמ 3טעיר ס" "ע5 מבע; עפ" סעיד עקלתם ופיס עסעכעכ
- עשת 3עו))6ס 6פ" עתי לנפלס סרס נכנק עסלמו כעע5ל6ס  וכן 

 6ויוו6ל. עקי עליזים טעו6ל יעקב כתל סמו'3 ס3יהעיר

--..

 מאפמאר.ב"הה
 נויל בס"ק הי6 לעמד 6' 6ומ קק"י סנקי' ס"מ על רי"ש')סי'

 יסועיפ ר' עטוס 6לינמנ ל' 6על 3עסנס גרב כזודף
 3י6מ על עליה מייבין 6'ן עלים עגלם מסיר טלין ספח ען טולאתכל



טא לחכטימ' ועיכית
 6פיר 6טך 631ופן ככ"5, טפליג כליע ו65 טס וסלע"3 סוע3"ס מקקונן

 -סס בלע"3' 7י עסכס יע6 פי6 ועייי ספעיר כטיס לטקרת גכככקדעיירי
 יעיילי "ססל 6סל ל6ופן ועוד כן סכחנ ס)וקךס 6) ב6 ו6סבד"ה
 לי6ח י6קל ל6 7ספקוק סמעור ערלבכן קלס 3פיע6ס לעקיסבכככק
 י"6 מלס ועיין על6ירייח6 סעוע6ס נ6נ סנעע, עי ע) 656סעקדס

 סס. וסל")ו פלע"3 טפילס ועס סי)נקנס
 חישעי משה שמואלהמ'

 עיקיח מיינ טזס6 סס הנ' ס"ס על נ1תיא'נים ר"כ()מי'
 -יע.ק3 כעל סמו"נ סנ' השל סיננ,ע5

 סיגנ רעסי 3ל"' יוקי רי דק"5 ייב עמ)נילס 6ייי6ל ))ק' פ5'6קספי6)
 יוקי כרי רס5כק 5סיע3"ס סטסכיומ ונפי' טס בפילם"י ועייי בחעולסכעויד
 ויוקס. מעולס עוקס נטוגג 16 3(לין סעיער ת)וולס עה, 5' 3פ'וכ"פ
 עפ"3, ק)יין נברי6) כער המו"3 וסב' עווין; פירעס י5חק ר' הג7ו5 סלבוהנה
 עק5יי"3, ווייק יוטע סמו"נ וסט ענרויו ווייק 6נלסס כער סמו"3וסב'
 סיממיינ סט5ומ נכ) ט6ין טכי סנת ))ק' על בפתימס הלע3"ס ע7'סעיכו

 מריפס, טפסס 6ל6 ע5קוס ספונ3לה

 עפ"י וק יסקוק 65 טסיין ק"נ נקי' סס"ה737 על רכ"אן)סי'
 יעקב עי'ס סעפולקס סג6ון סרנ כתנ עועסש5עס

 כלעי 67פקיק מוכס כ"עקפר ונכמות גער6 עפ"י ע53לננניעה כ"יג6ל67ן
 מכיס. י65 חיכיק ו5ליך וכו,7וי"ו

 סנעי עפ"י סהו5 פסל עק5ע)51ל פיסער טסה טעו6) 0מ,38רדקכ2
 5יכס עניי 6י נמ)ון ור' יו67 7ר' פ5וגח6 גני סעכימ סיננ"ק

 מרס"י סקי67 7)יכ6 דסיכ6 67פי' כחען ל' קונן 65 6ו 5כפסי'7יני;
 ערמ ל6 ענך ינ7ין יכיון ל:פסיי דינ" 6ינס עניך דיכ6 לני 6(65י
 יכול ע(ס ס7ין יו7ע . 067 סלי ננליון סס סנק)נן הר)נ3"ס מקקוכן

 לעועמס 7ק6ויל 3ע5עו ו7וק5 עועמם 5יכו 06 ו6עש,י נע5עו ס7יןלפקיק
 כנ"ל. פקיד55יכ6

----------- - - - ---- ---- ---------------------- -  
 תמצאהיכי

 לט5ס מיינ יסי' כיפור ביוס ס7נר יעטס שאכ[ 6'( רכ'כ()מי'
 עלס5ס, ימטוי בס3ח (ס י3ר יעטסו6ס

 עפיליעטע )עגע6ן317



 רחכמים .וערכיז
 סול וסו6 בשלס וטקוס קוום סנימ נסו עקוס תע65 סיני3,

 .ינפכ65 046ב"ל
 י7וע ם6ינו 6ף.3עקוס עבמון 73יק6 לווספ פיסני "ע65פ(.סימ

 נסחנס, ל6 ע6ס הווסע ער6יס 3נעסנס. קי5 סיהין7'(
 6וכנוו6ר; רמס 36'ד סנס"5 653"6 נלינע6ליע76

 והמל"א ה'ש בעמן אונגווגיב'ה
 קסיומ- יררע רכ"נ()סי'

 ט*ר 7ף בפקמש הנעי יפליך 3ט6י סל*ם
 לע6י ס6 והקעס ענ(יל 3כס"ס סעל*6 7לין_יף-

 6יקור6 ולעכין עס"ר עוכסז ד*ו קה 65 3ל6*ס עלקוס 60 כפ*6יסי'
 ססוס'  ח%יסוח 5תרן סת.ןס וכקייס 3ק"7 ונ"ל מ"ם 8עעס 6קולנ65יס
 ל56פליפי  דפיי  יסימ  96ור דח"פ -  ספנמ ו'י סס דע%6ר פ"רבז%)4
 לס 'ליף נל46ס 7ה6 ה"ל 7מ"5 הפעס.עסוס ר5ע"ל המוקיוסקסס
 ע*י נמקמיס כ6ן ס5ל"מ עס*כ עפ"י כל6ס :ס ו5'יסנ ,מ35 7כלעקל6
 י"ען דליף סלינ*ס על סעקסין עס 5סרן פג קת מ6רימ טס*חונכונשי
 טכ5 מ"ל עיומר קר6 ל(ס ולע4ל י6כל ל6  ט7כחיב נכ"ם 6קורנפקמ
 רמ(י עסוס 67קיר העעס הו6 בווע6 7סס נעו"נו 5חרן- סו6 וכ'מלב

 06 6ף יס6 מ"ל ~על 7ל*ס פקמ ס5 6מרוכס בכנע 61"כ565עריפי
 עיומ9 קו6 ~יכין ל(ס עוחכ יס" מ"ם 63עמ 67( סו*6 סיסל ,חיי 06'כי6כ5
 7ילפיכן ו6י 6קו' ומ"ם 6'קיריי 603ר עכ"ל ר6"כ סנ"ל סרע3שס מי' פ5ביוסר עוי להקטומ סים עס ג"כ 3(ס נעקמועייסנ נ6וסן(עמ"ע6סו' י6ףנפקמ
 )ומען פלב ו03לונ6 וסען מל3 כ6מך כחוביס'ס63יס ס6סו"לסכי מלב)וכל
 טעיר ע%0 מטן 36ן 3סנ6ס 6קור סכן 5מטן 7עס וליף עי הו6ל6

 נס קל6 5כיכין 7ספיל כטונן ג"; 6"ס ס55"מ 37רי ולעי ליליףהו"11
 ל56טריפ' 7מ(י )נסו' 6קיר דמים סעע' סוה נעלע' 6י סו6 ;ה כל וסנס3מתן
 קוסי, ססדנ 6; ל56טליפי 7מ:י עסוס סחס סטעס סוס 65 6י36ל
 סעעס 57*ן סנ"ל הסוק' קים'י' עיוסב ועעי5ס כעובן לרנכמסהנ"ל
 עסיס סו6 7הטעס 6))כיכן סוי ל6 6י 7ס6 מל3 עכל ח"ל רמ"לעמוס
 כמוביס טני ס~ל רה6 מל3 עכל נס לעיליף יכולין- סיינו ל6 6;רס"ל
 קים" 5"ק י6"כ 7מ"ל טסיס סו6 7סעעס 67עליכן 7ססח6 לקסבכ"6
 עססס י6י במ)ון גס 6עעליך טפיל ר60 סבכ"6 כתוביס עני רסףלמכ"ל
 טכל 5ס י5פיי וספיר מ"5 רל"ס פקמ טל 6מרונס ללנפ עו7 י7עיפן -סויל6
 סוי ל6 )וסמס ד6י יכחב ה5ל"ס םל מילו5י רנוף 6'3ר6 ו6"ס.0לב
 6מ"כ י6כל 06 67ף מ"ל דל"ס פקמ 50 6קלוכס ללגע עורי7עיכן

יקת



כב לחכמימ ועהבית
 ט"ע סימכ. ריס~י ו6ף מ"ל עייך ספיכ רס6 לכ16רס 5*ע הימכיס"
 3זס ד6עילו סיסר 7"ס ל"( דף )3טיר סחוס' ט'פומ ילמי ס%!"6ניפ6
 סם"ק 7פוקי בכל סו6 )כן 6כ"ם נכדי הו6 05 0ו)ל"6 ג"כ 6עריכן6מק.
 03בסוס עיי"מ נמ"ע. לךי3ור ו6מילו מע0 סס הניס ווילנ, נם"ס כיו6ף
 רל6 )וקקיכן רס6 י;"6 רק ס5מרוניס.( 3(0 ה6כיכו וכ3ר עיסור6ייח
 עחוון יעמיל5 6"ם ס5ל"מ 7נלי 51"כ ומע6מ ננ;יל רק ס)ול"66))לינן
 גכש*ת סעל'6 דכיליף סנע, סרך  7)ו6' בס ססחחלכו סר*ס קוטיחסעיל
 6קור 3ל6"0 מ'ם ס6 6יקור5 לערן 51י 'לקס ל6 3ל6"0 עלקוח60
 ה)641 כיליף. 6' דס6 3כס"ח ה))ל"6 7ניליף חבונ' עייך 7ספילי;"6

 כחו3יס סכי "ו"ל 7ס6 מלג וונל דל"ל יווחל 'ס" ח"ם 63עח 6;3כ0"מ
 'חיל סמיל וסו3 .וככ"ל 50ל"ח סחילון כונו לחלן ליכ6 61;הנכ'6

 גכון. ככ"ל 6'קול6לענין כע*)י
 גרינוואלרויכ!ואל

 מכ'כ4 למי' )המשךב"ה-שישטיאן
 עסדל ע5תו 7סו6 דח;יכן דסיכ6 ס6עלחי 37;ה ררע רכ-ד()ס-'

 ל6 סס ל;ס 5ערקי ועסה 6ונירה 53" יכסלסל6
 ה3"ח )ורן ןגרי סיעב ב;ס יתייםבו גוי על6כח 6סרו ול6 חכ;"לב;רו

 עיו ססינ קקל"6 ס"( קיף וסעג"6 עכו"ס נעל5כת ו)וחל 7רעיץ76קונר
 קעע0 טונעסה לעק6 ע"י סבוי ))עסס 'בלע 7לעס כעי הרל"ג קו'תטעס
 6י(ס לנוי לו)ור ))ה"ע כ)1י ד6קל יעיי"ס ד6קור ימל6ל 3"3יליע5ווו
 עעס ))6לו נרע 7ל6 ספ5י 6ת ליסר6ל לפסוח הנוי. סיגין היחלדבל

 3על6כמ מ;"ל וג(לו סעעס יכ5 סיענ סד3ריס יוננו ונסנ"ל עיי"ספע5פו
 )נ70ל ע5)וו דסו6 7מ(יכן היכ6 6"כ 6ונירס נ6י' יכסל סל6 כויבוי

 7לעק6 סנ"מ לסי' 61"כ לככרי ל6על 67קוי וווכיר יודע וו;0לסג5ל
 3פי' ל1 לוונר ר5ה ול6 ל'! רעי( 7הו6 וח;ען כ5'ייל"ס

 יען-
 ק63וען

 6ין ליכ6 (ס י53ופן לי' לו)ק ע"כ לעכו"ס 6עילס 53י, יפבע;ס
 נ0 ל0כטל לו5ח ו6יכו ד6עירה 6" לי' ק'ל 7ל6 ח;יגן 5"כ67ו)ילה
 ו6עי' ס3"ח רנלי 61"ם חו1ל6כה טוחר ע"כ כלל מלו ל6 :ס נעקוססוב
 סוי כן'3ול ל))ק6 דלרייי, ונסוס 6קור ל)וי;6 7גס דקו3ל הל)ו"6לרעח
 לב טלע( סיכ6 6בל 3סירום לו כ5ווול וסוי ניט רי 3גיעיןכוובו6ל
 לפכיל ינני  ריפרר דחזינן לכו*ע לעכו"ס 6)וילס יל"ס 5יוי נררןסל6
 כר6מ סד3ל 6"כ לוי כדוך טל6 ד~ק6 ליי סומ( 3ע0 לעכו"ס 6עירה63יי
 וסיי כלל מלו ל6  יס 3פקוס 6'כ (ס 63י' וסייי (סיר -יסו6געליל

נס
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 לחפמים. ונך בית .-יל
 .טל פסקו לק"מ יט , .וניס סכש, 37לי נקיוס .3ק"7 61'ם לוע'*:גס

 7כסהיסר6ל סם וננ5סיפ נ6"6 משד מא קי' 3פלע-נ _63111להרתע
 ומסירם הספמה .הביסס וננס וו6'ר_יפס 6.נו .יהגר תוער סי, ללעודרולס
 תפי סי% ע6תין יקוו וכי י61וד ע"( התם ומ"ק נקמלו ,:וסיע3"ןהפסס
 הנע !קנקל טל ערגן נקמן יסיד ,ים מנ"ל 37רי ולסי ז"לע"רי"ע
 ו3כלכלח ק"3 כלל מ"6 ס6מלוגיס גדעי .לס%ס נקפו וכן סמלבפקקו
 3י7 חילק וכן ליווי כדלך סל6 יטר"ל(.63עירס מפלכם )3עחניוספ3ס

 ס3י5לחי %ס ועפי 3ד3ריסס ויךק' עיתס קק*3 צעוק ס'(6פליס-
 וג'ק יתלחץ 3סענו6 ת76 %ו3נ.ס37ויסס

 צ'ק רננ"ו 3קי, הבג"ץ לר3רי פטם .ליחן 'פ 37ריכו דלפיעודרן-ע
 ונוחר 6עפ"כ טסה ו6ס לנימוח ונווחל הל11"6 37רי על טכ'"ך
 כיון והפונ"ג כתגו ;ה היחל ו3פעס הב"מ, בסס עכ"ל לליחולהסחתם

 6יכו ולפע'ר עביר רנס0" עדעמי, עכו,6 6"כ לי' ניח6 דל6 דעחיידגלי
 יסלסל ליורך נר רגבי כ'.סרת'6 37סייי כיון לזה עקסיק עעסוורה
 (ס...עץ! סנמ לווך על לו דעוטס ניון קט 16 ק3לנו0 סיס עפניל6

 רמ6 ל6 ייסר6ל נהני ת5י 61"כ סל*ן 3סס י"5 ק"ק רנ"ב ק.יתג"6
 קעיי סכרה 7קי' וכההי6 עניי יסי6ל לורך על רק . סעכו'ס 6בל4'
 )סכה 61"כ הרליקו יטרלל מלקורך בעליל כרקה לו וסלך נר הדליקי'3

 וקולי 3(ס מפקפק 6"ר גסס ס30"1 נפרוו"ג רוקמי סו3 טנמונעעסס
 כיון וניל60 3ה6 ה0יל6 סיעב יובנו הנ"ל נדברי 36ל עעתו הו6(ס
 6ס העירס 53" יק.ל סל6 נזרו חכ("ל נורח תסיס לק הוי הכעסדכל
 חהיר י6קוי דיו?ע 7ח(ינן סיכול 36ל מגוי 3וועסס לסריס לויתירו
 גלי סיכך ו6זכ כלל מרו ל6 :ה 113קוס טו3 עו63 סיכיר6 6יכ6 6"כ3;0

 עעל6כמו ליהכוח קרי וע"כ מרו % סוב זה 63י' לפגוע רו05 דקיכןדעמ6
 והכה מס"ל סכ, קס"ה קי' מ41וו מ"ק לערן ת65סי וווסלג )למליוטס
 לנכרי סילתי לנכל' סתירה גי' 6י עבוה"ב תסל6ון ס5ל חו"יהנלין
 ע"ד ונעוסה 6"' שלחלון מנוי נתימן חיי 7סס6לס 51"ל 3ס3תסיעתם
 3ל6 5פי' ונתנו ליסיכוח לקור יטלטל ע,ך נמנח עוסה 7,סיסליל
 תקעתיס6לי סגנון עכ"מ תלחץ נהקי וימלמל ינה יעיי"ט עכ"רלתירס
 נעל הגיון הפוקק ונסס הניחי כנר 6נל הח"ק נרן לדברי כיוןכ"י

 63ריכה ס63)מי כווו הו6 וסעעס 7סרי סטייק (ס יב6ופן כדבריסרוריג
 ר3ס תתר סיקל 6ני 6גב דנך רנרני. ביסלי חלוי יינק ס6י למי":כתלל
 כסוס לסכור ובוסים 6, 3מלר ס7ריס ועכו"ם ניסכ6ליס סנט6למיי'י

 על לקעוך יט 06 לו 6י1 ולקיפו ושכילו יזעימו מכס טסות .יעןעעכ41ם
עה



פנ לחפמיפ ועףבית
 טפמו 7ל6 6וקר 6ינו יטר6ל טל סניח 67ס 3ספ-3 סרע"5 ,עכיעס

 יייק0י ו6ני סס דל 6'פ סו6 36ל יסי6ל 0ל דס3ית כ6ן עליוט'6קור
 5סג16ן 36ל-3קס"ע סס דל 06 רוק6 עע)ופ עליו סי6קיל טכ,הל%"6

 (ס לו ע6 ע6ין- ו0טסני סס 7ל 6.ט 6פ" נפיליס כ' י"ל "גם"כל'
 )וס ל"י טס יל 6'כו 55ס נפייוס סני קי' קיפל סחן 3טו"תוע65חז

 ו7ו"ק. לי לסות כ6 יעל6ל, ניחעסו6
 טייכפאל ש5מ"ישכר

 גראסוואררייןב"ה
 חו3 גסס סני6 ל' קף י6סוכס עלס הף ב2החרפרת רכ"ה()סי,

 קוסי6 סינליס ונין ט6קירול5 קקדוססג6ון
 לסחיר 6ילעלך ה6 מ,י 6ינו דעליפס 6וחו תסליכין עלכל3 ילשנןה5ין
 (כימי ל6 )61ט4 כל על .ל6ו)ורס סכ6'ס 3סדבליס וכסהניכותיהנ6ס
 3ל6'ס הקר6 יליף 7קל6 ))(הול6 סל3%"ס 67עו סהוקסס ונסלס3ונס
 67מייס 6ל6 נ?" כל טכל טקעמ סק3'ס 67ין לה6 ד6'5עלך ע'וחל6יגו
 לכל3 רק ל6ייי ו6יכס עוד למיוח יכולה ש6יכה נפכע דמ7בר פכזפר6יי
 3סונתס לוטר 67"6 וחס נסמפ 7פכ"ם סלעג"ס לסין העול סהעהיקוכינו
 סר16י' 3וי6ס 3קווס ליחן ס10רס לוחס ד6פו 6סולס מסי' כ"םעכס
 לחיום יכו"ש ס6יכס נענין יעייפס. ופ"ג לכלנ לססלוס ולווט6לפנוד
 סוכחס 067 לססע,פנו י63 סס כח3 דסעול קסס ,(6ח 6ולסעוד.-
 סקר5 06 לפייי( 6סוורי וסחיס קדס 05 מוד להיוח יכולס ס6יכסטכס
 6קוכס 63עת 067 דט6"ת )וו)כס כסנ)פ 6יכו עמ'טס ל5מן)ו'יכי
 6נל עיוחיכ6 נס%ע חי' סקל6 )ניוחן סי, ו6ולו לכלנ רק .כ6ו"5יכס
 טס עכת3 3)נס (6ח לייק3 ס3"ח קדס- סכ3ר 61"ל לסכ"ל 6י5עלךסקן6
 כין עע6 סעע6 ען סיול6 דכל סחל3 לפכין -3חיי' בין 6קור6כלו)נר
 6עערך בס 06 61"כ )וחייס נס )ניילי דהקר5 טה וכיון קמועסל6קל
 3361 ו7ו"ק. ו)וטיי7ט6"ם לכ35 וק ר6ויי 5'נה )והייס 7נס )ווכוח ע)ניל6ל7"6
 36עס*ח 5כל גצי ק"3 3מולין ורל"ק דר"י 3מלוגח6 חלי6 7(ס נר6ס6ולח6

 סס ו)נוקי 6מת 6ל6 "יי3 6'נו ולרל"ק סחיס מיינ לו"י הערימס)ון
 66קור טרימס 6יסול 3)רחל והכ5 עיפדח ל36ויס דכ"פ 6וק)וה5להד
 סל עלימס 67יגשול לכויי 61"כ מי5 ל6 ו11"ק ח'ל ונ"ק סליגי ק6י36ל
 לחימ ס6*י 3עען 7טיירי פוכנמ סעיר וומייס גס ק6י הקל6 6"כ366ר
 ק6י ל6 סקן6 6"כ 36עס"ה 66יקור מל 65 רטריפס לרל"ק 36לעו7
 6ש - 6ף "( ~טס"ם 6יסיי 5(ע 7כנו טמס 16 סםסעס )6מנלק



 לחכמים ועדבא'
 י4ק 61"כ לכלנ לק ל6ויי 6ינס 6קול %6לינן 6י נ'ס עכססוכחס
 עוכח 6ינו לכל3 7ען סמי' ת(6ת דס6"ת לל)עד סולרך ספיללסיעחו.
 )נמיים וס מל פריפיז ד6יסיר כר"י סס סקק סר)ונ"ט ש3לכד%6ל(ק

 ולכן דט6"ח ת(ס )ווכלמ סמיר )נמייס נס עיירי סקר6 6"כ סחייס)חיי3
 גלאנצער הכהן אבינדור עסב המ_____4_ י63.( )סעפך ווו"ק. ' ספעס קוסימ נ(ח עיוסג וספיל עלכלניל'ף

 עלעשדב"ה
 נ' קילוסז יעחכי' סתי' ס6י'מ יביי סני6 קע"? -ב:כ2" רכ"ו()סיי

 קידיסיו קסק 6יכ6 עסו*ס 7נפמוח כספו6ל6ת"
 נפמוס 6י 61סס נס"פ כסש 3' עס דקען הך לכלול יכול י6ו4ס
 כלל ו)קו7סח 6יכה נקטן פס6"כ קיוסין ק' עכ"ל 6יכ6 7נסנךעסו"פ
 וכן עעו"ס ונפסוח 3עעיח סתקדם 3נרייח6 סס כ16נר ע"ג )וכחובוח סעירוע"ז
 (ו בסערס קד)ווסו כנכ ))סו'פי פחוח פס קטן יכייל סכי וכף סקיךסקטן

 לייסכ כ*ל ול7)בחי 3תרו5ו, סדמק יפי*ם רקנלונומ נקיניי עסת סיקין3ס'
 ך76ס העפ' נגעל' סס ו6ווכי' קכו 3עכו ו6ס נ6עד 3נכי" 3כתיי רסס3סס.עוח

 לס6 ת6 4סנק קדוסיה לסס וגעל וגעל ווסי'פ בפמו' חופ' ק7וסין ע6יןיודע
 3יר6י.ל6 3ערי, עו"פ ספ6 תקויסח פסו"פ 37פמוי יסעו6ל ד6לינ76פקסני
 ס6ין יויפ 6יס לוער כוכל ךס6יך יודע ד6דס קנל6 סך לועל 6?3"סייך

 סו"פ ספ6 לקדוסין 7מייסיי הו6 7ה6תת כיון עסו*פ נממוס חוסקיןקדוסין
 ל6 3רי" רהך נע"כ 6"כ לור6י קייסין ת' 3ין למלק געירי 7ינ6 כ*ע 6טו3ע7י
 סס כייל ססיל ל(ס כלל, ס1פקין קיוסיו 6'1 עסו"פ 37פחוי כסעו6ל6ל6ק'ל
 כלל, הק7וסין מלין 6ין 7נסכיסי לסי' סיז יסניס, כוון פסו"פ ממוי פס דקעןסך

 3נעי סס 6עריי וספי, קכו 3עלו 67ס סך נ6על ל6 סס געחכי' ף 3קדיסיןווס6"כ
 37רי נ5ני וגס קתמ 6"כ ל6יכסי, לסו קיס ל6 עס"מ לסמיי פלוט' דנין.נס5ריכוחו
 רגתס קפייח6 נ3י הכך עס 7קטן הך לכלול יכול ל6 ול(ס קרוסין ק'6יכ, ו)סוי,פ רבמסוי כסתו6ל 6חי 3קדוסין סס ד)ותנ" לוער כוכנ סמיר 7סו3ה6רימ
 י63.( )סתסך כלל. ))קירסס 6יכה 3קטן ווס6ייכ קדוסינ קי עכ"מ6יכ6

 מויבעלי רובמנחם

 נ"י קליין 6ייזיק י5מק ))ו"ה הגדול 5מי 5ככור ענ6עזל"
 כפר ועופלג סמסו3 ת3' עס סעסוללס 3מו 5פליקםעמוקע
 סיענלוכן יפקנ כ' סקווע חג6ון ככי ע(ענטש נ"י ר55ז דוךספו"ל
 מיענטא מליין יומת של:ם ימז יפלס סזיווגס ית"רק5וקע5



 ן החו.ב החשוב הצהור אח מוב מזל בברכת טברכיםהננו
 ראייש.י. טמאמאווא מאטלער יחזקאלכמר

 סאטמאר ע-ר דפה הרמהישיבה

 ההשוב הב' את סז"כ בברכת לבנו מסמור טברכיםהננו
 לארושיו. מפה וואלד צבי שמואל כסרהחו"ב

-
 סאטמא- דעיר הימךיש.בה

 דיין מליינמאן ישעי' ר' הנאון הרב לכבוד יאה וג,-יא יאהמולא
 הגדול הרב של בנו עם תהי' בתו כלילת ליום נ"ידמהילתנו

 ממינהאטש וויים מנהם מו"רההו"ב

 ד* ו ד יש
 ומלה נמי' אומנות ובעב שנה ארבעים כבן והסיד אוריין בראלטן

 הגון זוג טבקש ילרים אצרו ואין ברוה" פרנסה לו ,ג-ישוגם
 בזל.ה. מערכת אל אבקש השזבה וברכה, טובה רשיטתעל

 ידובר"."נכבדותן
 יש שנים ל"ב בן תורה בן בנדר כהן" "והוא אינמעלינענט אלמןן
 ן בנים שלשה עם בישראל גדולה בעיר והגון טווב עמםלון
 גדול' בדיר' לרוחו: פהוח ביתו שנים מ' עד ד' מבן והם אהת ובתן

 בתולה ש.דוך טבקש עצהיו"ם עיתו צרכי כל עם מאדערןונפלאה
 מאה נדוניא עם שנים ל' ועד מב"ח בת א' ילד עם אלמנהאו

 ן ,וקז'פסאנן. רשימת תחת טערכת אל אבקש תשובה לעי.אלפים
מורעה.

 ן מ.'מיגעמ סיים שלטה וטליתים מפרים של כללי מסחרבבית
 8. כמאממער

 ! הלכה מפרי הם,נים מכך רמבים שו"ע סירים שימים תסיד נמצאיםן
 עט-וריו יצועגת, בחם, סדוך'ם, הומים, הומשינם, לימוד מוסראגדה
 נמוכים הייחם בט"ירים ועי' מיאפפען הגורוה, שטריימליך,ציצית;
 ן מג'ל ה"מ  מהןאביימ  המפיאןות  הפריהים  שלי  הראשיתמכירה
 ן :, ) ' ) , _. נדויה: הנהה ססבלימ מוהרים חוםט-ם,סינעט.לאנדא

,=,,.,,-[
 5' 4"ט? וטו"אשן5 ,י5.."י81שן,א 03-7081ש8יס ,8 - ) ,,ן , -.
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 המפרים. מסחר .ביתהוצאת
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 "לקק ר343
 ווילנ"

 רכג"ל-
 מי' פי' פס יעמק עקדם35
 סייועכסייס זאב ער' ל"עכנזי פי' ופס ונפח פ" 02 ח.וו:י'36
 סנרים ק' פי' עס מועמים37
 פירוסיס כ' פס גרהמם "וריס  מחים38
 סיר; רפ"ל ברו  סו:שון ר' פי' עש חח"ס89
  פרוסיס כסרס פש החוס40
 רם'י פל פי' טונ דנק41
 עה'מ יקלקל ענוומ42
 רחונות נ"ר43
 פס'מ יעיל דגלי44
 ווויל ער"כ ספר "עלי45
 עסנ*ל נתנקית ק' פל ניקור46
 רם'י פל עסר"זי כיעורי47
 נר"קית ק' פל רייק48
 .יונתן ספ"רמ49
 יוכמן 6סכמ50
 ה"לסיך פ" עס עגיל1מ ה'נ5
 מתורס פל ינמק נ"ר52
 "לטיך עס ספערס לקועי.ען53
 סע5ריס כין סל מפילם 'קטנם פנחס54
 פס"ח ' מגרעיני תפ"רמ55
 פילומיס עס ספערמ 5ני "לן56
 עיעקכ כוכי57
 יעקב "וסל58
 סר"עון לוי קיוסת59
 טסכ"ל "ור חורם61 עסמכי" תורס לקויי40
 טליכ"וויית עכנרל ל' עסגס"5 נר"מימ כל סריעון פלמ62
 ר"6 עקנם63
 כשם סלם "נ יד64



 שכששש 4*.1*81שש%%8
 שניה לי חוברתם" תרש'ג* כסלו ריחכשפו-טארע,

1. 
 ן השפח.. נודל כפי. --4-ן ן לעיי ועשרים סאהן מודעותיר * 4:ע1"., לשנה: מחי-י

-

 גם שש"מ 1 ע עגו 1 ג וע4 רץ י ר, רש דק רש רש יי ר רא ף
 בהואש פעמ.ם לאויוצא

 גרינמאלד דוד אליעזר ה סו דצדיס היאוו דרב בסורת תחתעיפך
 דסהלתינו. א:4דשלים"א

 בססיא חדשות הערות ופ.מסים' השים כשימת תורה חידושיכיכץ
 וחסמי מגאוני למעשה, בהלכה ושיית ואגדה, כהלכה*בבשנהו

 ה.*ו.הדור

 פשאלויאק. קטכ"וניז ידכמף מ"ת'מרוד
 אסא51 4%[[90 .0שפ1ק-טש58 1ט4ז8ץ0~ט8 ח!8 י0ווט2060

 שמ"ש שששש 2נ/"4מא
 ש4/"גש-

 ש% שששש 82אש שממ"ק% שמשא שתעשו ש4נ'קםי
8 כרענראלק מראסע1פר'טא8
נש גע-עיינען צו סלאפטער אונד תאגאז פערש% ש אלמן אינמעליגענמער איין געזוכט ווירליעםפ ש ""6נ "יא יט-ש0"'6 .8 "*"י 4% ---ש ע פ"ער.וערנער. צכ' אברהם ר' הספח "ימנתש  . פרנסה מסע איין רער יאהר 45-40 פאן תורה בןש

 וועלכע אלמנה יאהריגע 40 איין פיס בעזיצמשנ
 פערטעגען, היפשעם חיין איבזור אויך פערפיגט4ש
14
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-  4ש שפאנד, אלמער אדנד וואהנוננ אידר געפפל*א .;% וואללען האלמען שכת וועלכע פיסיאניסטען,נק פרא- פאסמענלאזע סאפימאליםפען, פל"מע' סום
ה %-1- -  יי - י - - 

 ש 02024א 4שש 02' 2םש2םש2םש 02ש25םש2םש



 יוד, יסיתואל מו"ה ההת שי בהו עם לאנ-רשיו ב-אצו;ר:ה אב"הןן די ראזענבעיג מ:-ה-ששך הטפורמם הנאץ *חיב בן יושיע בם*ןן החו.ב החשוב הבתווי את מזב מול בברכת מברבים הנט.ן
 ס5עע"כ. זק"ק סועס המינק15עייןן גרויו צב. עטים וחמסי נייש יוסף שליטיא. איצ ב אב"ד גרו"ון1

י
 .הב' ט-ב מול -

 החרי"
 מהא?מין נ'. ג-.נתילד יושג ב' ובקי

 לעפקא* אייזיק 'צחם ט-"ה המפ.רמם הנניד יטל _ת. עםלארושיו
 - ממאיגא-עטען. וויסות. . ,ן

ו=,ן
לרו*גטי

 דוץקט ורוקונמב. וןתםי,
 -הכאון מב' ה": א.-ן,וז הרצף וזבלת הס -ה לן: נמצא.

 ליטויע1יא(2ר ברךראזצ'למזאגא-ישןימ-טז ר'ה-מצביוהצרים
 --ךן' י:ג(ת- שמהן

 ומאמר-
 לעוב* המנע והתפיךת הרירם וגל

 ב;נדםמ.א22.;ב;ן וןמנקזןב ר' הר נטוו עץ ג-ן' י?-איתה
4 "א :צן ובן)א'טבמ(  השוים שי4 %ל ררוש': הך2 'ט'ר הש 
 מארס אלף וטחלו בא:;-ימא כדפם לאי ,ול : הצ-.מהישן

אררעבס1:1
 י!0יחן55!8תט3[ ת"ה0וקת[ 051.ה"5ט(ווען,

 ....-.י*.

 ע,, ויון
 3ע(:מי"ס ":חזוכג:-:

 5קי5י"
 סר"קוכיס רנומיבו קפרי 5".ר

 )נע1נוכיס ;ונחסכי 5ג"5ס 3)נחסחס ופיס 3כ,ר החך סנעכ"':("5
 ונ)נהיר ו)נסוק:ת )ווגהה נסורס 3ט,5": סירק ל')נדי ב,דו5תת:ס

 : לקור ג'5וו .מקמרים -- )תור.רעיךן
 סינונה כעי פ' :ל ;"5 ג"י1 קברים 5ר3'כי ,71"1ת, ייה פיריי?ן
 .14 0ן ונחיהן ותיק.ניכ. מצלות עם3הקק(,ךךןן

 ק,כסעניזכ" דפו; פי ע5 ז"ל לרשיי הנדגל הפרדםמפר
 תיקיו

 ספרות.וסיקיניס עס ע)הךין 300ן
 וענו"

 .[ 0ל ונחירו גרוע.

 יכקנ )נכקר"ל מנרו עברים, פוייס ע5 נק עסיפר הארץ זמרהן
 סקרעס כס עמוס ונופק סיס על ענעובס ר3 3יין
 ן 6י סנה, סקפליס 5סקיג גל51ס יני כ5 יגרים עיר קנלוח כ5ן
 -. ס"ררקקע: ע5 יפכם ז'ל סר6קוכיס רנומינו קפר, 5סדפיקן

 ה(ןאת"זאמ .011 .[(55הז1י8אן[""םשן
ן

 .8018ש0"
7. 

 1ש(0א""
31]. 

גשששששששה"
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 לחכמים ועדבית'שאם
 שניה. שנה ר'חוברת_64 סאטמאר פאללאמ שמעין ,רסף עלוויל

 פאלען, טאדין,ב"ה
 על כ"6 קי' 3יויד הטו"; עי ק5"נ גם" סהתוס ע"דא רכא()40'

 ))סעק3ל לטס 3כ"ס ונעיין קטסל 'דלכליס כ'6סל

 יק, מקמים חוק' 7הנס ונ"צ מ"ק, לכלים גס לטיוח כלליך ק"כ3ק"
 ונעיץ-5ליך,)יק וגס עט))ע 007 3קו7ם חווור הס' סכיי סק' '.6ל76"ס
 7ו)ן6 כח3 חליי גסס 7סל5"ס סנריה 33י6ולי 6יח' יסנס לחרזונ"ל

 )וכמ 3)ו'ק ל76ס 36ל ככ"טלכליס
 קוסיי.

 ט5)וו והגל"צ חמל, מחוקי
 עו3לח טחניס תיס 7"ס מנס דף ההוקי עמ"י 6תנס הל"י לטיחדחס
 סייכו תד6וריימ6 ו5ינורוח מחטין למטליל קני דרניעיח 5ע'נ חיל3סן

 ו5'כורוח חחפין דוקך מחוק, נקט לעס קסם 7לכ6ור6 סכלגרוסת וטפלי עיי"ס ת"ק ונעי חו6 מירס עדין כלי טבילת 35ל טות6סטנילח
 לסם 6כילס כל. ס6.כס לחס י7וטס ו5'5רוח תחסין יוקץ 3טכ"מ6ל6
 ))7'ן תכלי 7נל))ון מכילת כלי ))ס""כ כ"ס נתעין ת67ורייח6 קניספיר
 לטבול ))יירי דפס 3קודס ממוער ול"ק נתעיין 6ף פ"ק 3עי סו76מידוס
 סחי, 3כל תפתל )וטומ"מן ))60-כ ))"ק 63))ח רעיכן ככייסוכגעולי
 דוקק דכדס, רנתיה ))פוי)6ס לטבול דתיילי סטו"; כח3ומפיל
 עעבילת תעיירי ק"כ בקי' העח3ר תס6יכ נכים סיי לכליס 36ללהדס

 ס5ס. ))י דקליך מסיר זקק נכריס עגיע'כליס
 טאמלאנר בר"י הירש צביהיים
 חיים. גויס קי נעס"ח ולויתתוק

 תמיקפ' ל'ע3ערת6ן 6ל'ע,ך מתם תו"ס הננול סיב כ' ;סיכנעין
 וסנ', ו)סלעק13לג קינקליכער יים6 עעס תי"ס ממו"נוס3'

 ט3' טי.טי3ו'כו לסלן כ' ממו"נ סני מעיל וכן ))קלוי"נ, ווייםיוקע
 ל6מ6ם. )1' לק"ק סלעה הלוו)ר.ביטונספעקט

 לעמבערג,ב"ה
 ל6 ת15ח יי,עייין ה6 "עזה . ק5"י ."ל כנבול"ח יכ"ח)פי'

 ורעועל 13)5יס דוקק סו6 )יחכו.ליסכיח
 ונחולן ולפי; וולל'כ 6עוילן ל6 לסיוג 6"ע טתכניק 3ע5וק 36לעליו



 רשפעיםשמשמ
 ן "כ")ל'.ל -ו6יססעיטמיי.יי ;"6 ונפעכ"7' )רי"ע ,טמיעס ענף סלשש1'
 557יח -6ף 54%"כ ד6עכינן עיס"נ ט5- 57לית 7ה6 טכ' ת6 סי 5",יחיש
 "ע4ס ד6מ'עום6י%קייס עמיונ "6יכי נסקדמ וגס עסס קסונש7פ6ס ר4" הילוסליה , 51; נפיי בעלס*ס וע'ת י ככמוח, 7י ננום 65 נטן8י

 1עעי65 ע45נישריכן
 נסמל-

 יונלקין דפקק ' סלע3"ס 7' ונעיקל חילו4
 ל0)5 ק"נכל63 7כ6'6יסו - עיו וסקד קלקע 3עפל רהייכו עירדכלעפל

 -למולין -ל3א ,67על 3ה6 .,ק' -י5כ5ולס עלק 5זעכ ים "ל 3עער 6יכ4י
 )5"ב - -ה)נפיו",ס 'ד6%' 5פי יקסס : 7ע55"נ- -עיס"נ נעפל עכקין י'פי

 שעוס'יסוי ע55"כ 7יערוק כו5!ה(.רס6 פעינ'3פמימהונ7ליס")ועיי'
 6קול עכו"ס 7ה6 )נ5ל"נ, עיס"נ נני 6עךזנן -רויכ6 -6"כ הנ6ס .בריך"65
 ס6ני ד"ס כ"ו פקסיס ס)וסרס"6 7טו? 5פי -"5 6)ננס הנ6ס כררךט65
 6"כ סכ6ס כ7יך ס65 )נימן נ"כ כלס כ65י ק.5 דלב6 סם. דסע5ססיכ5.
 סו6 עעע6 דס7 סנ6ט כדרך 650 -)עחל נ"כ יע(ה"כ-' ]שכו"ס יגבי"ט4ל
 ס65 .6קול כיס דכ65י כ6ביי פקק סל)נב?ס 536 ע55ס"נ 6ערינןופפץ
 65 ע)1'65 הכ6ס כ7רך 650 6קיר נעי -ופיה"כ עכו*ס ס"ס סכ6חנזלך

 סכ"5. הכי)נ דנרי 5"ע 5סי"ו )551"כ,6)וליכן
 בלבוב, מתגורר כעת טטאטבך משד5ינגער ה4ויישמושל

 ד"ב( 5סי' )המשך סעטיהא5יבשה
 טר5ס טכננ7ו סמכס 37ני ע! ע363-71"5 עס'כ נכן רכ*ט()סי'

 7וו3ו6ר כיון עפי קי5 תו5עים ד6יכ6 7כיון5מ5ק

 6ף 5הק5 )וסס"ק ר6יי 5)יך דע"; -כ' וע"1 כסר 3כ73 דסו5טץס3נ)וי
 )ול6סעכ"ר, סיכוי 653 )וסתע וווחר סכב7 7סת5יע- טל6סנק6יכ6.פינוי

 5ליך סי, על6ה סינוי ע"י נחו5עיס נ6קל הי, ד6ס 5היפך 6ועל61ני
 נ"כ ער6ס סיכיי- נ6יכ6 ע"ע כסיה הכבי יהת5יע -ד6ע'ג 5יעלנפ")ק

 המבו6ל נכל פ4_תך דהבע כסלס ענין דנכל )נסעע גגע' ייו7קחתס6קיי
 ססרלפ נסנר סכנןדק 16 סנלנדח ניקנ נגין רכסל כסרות ר3156עסגס
 -ו6י7ך סחוע גססקו65

 כו5סו.
 ו6יכ6 הנלגלת 7נקנה ר6י' 5ליך 6טו

 סינוי ו6יכ6 סמוע כסקק ול6 הסדלס ננסנלס וכן דכסר וול6ססייוי
 כסר )ור6ס יסיכוי כטל בלחיד סנלגלח דרקנס דכיון וך6י 656עי6ה,
 סו6 ))הופכמ דקנל6 עס"כ גס כסלי נ"כ יחך סניהס כ)נ65יס 063גס

 פעווים סרצי( כן ע5יכו הכס קי65, יגרוס ריעיח6 רהוי דחולעיסלועל
 לניעיח ומקל כקיחין ו3נספכס טלפס סלי6ס 33סי ל3יע.ח במקלוןליקל
 סלי כקיסון - ססעיכס עהנוח נ6 7המקרון 7הוין תסוס והוי;1ש"י'

7חשתיכה



פה; 'לחממש )שהבית
 -ונ6'55 -סלפה : נלי6ה 3"טיס וגן קע6, לפ- ניעה כקיתוןיסספיכח
 פל לחעוח 6'ן ולפק קו65, לנו 'נילס דספינל6 סלי נמל טסתיגלם
 להפנ"ש לה5עין דלין )נם"פעניד גס קילף, לכי נורוויס דהחילעיסה6ווור
 ,):ידן  7ס6ני לזחוח ים זה נס 3יעינם .דסקל בחסוי הלסנ"צכ1וס"כ

 ע5 7ה,ינרל פליפס יה61 נם"ק הוו3י6ל 37ל על כן ד6ויויסרהלם3'6
 .,ת"ק סע513ל -: ז3ל טל- 3ן. 6ועליס הס 3כ"7 36ל וועייס, 3ליכיקבו
 04 631עח: 5תפ 5ה6טיז ים ספיר הנ73: כח5'ע על זעפנו נסי7סז6
 ס55יי' ינרמל יוכעס -מינת 03 סיס נלי6ה כ"6 3קיק"י סס)ו"נ.יפי
 :ידנכ כווקמפק- וכריס: הס סטיק -37רי 55ו דעד'פ6. תלהי ח~')פלס
 לילא ס3י6 : ועכ"ם כ"כ )ווכרמום 5יכס. ד3כיר 36ל קמק, תמעחומעליף

 _י63( לשווטך : -:- עלס _להוסיף
 גלינפעלד"אב'ד.וכמעון

 ה ונווי ..הול
 סיר -ו30י הי"ו. יסי7יזיס 5ה6לופיס חויתי. בניע עתיק י~ ממרב רשל()40

 שק6טע6ר-

 6סלעעו: המקד טל
 3עח)יסס אלמי וק3עחי סע5יק עסעח לעלטתי עעח מניס סתגס עמךעעזי
 ידיןלללו7 על וסמ(יקו_ .סעו3ס 6ית'- זסעניקי 73ול נכ3וד דקדנסטוחי
 3ק"7 3ם5יס-_לשחי לסח העיר 6ח וכ65חי הדעח, הרח3ח ))חוךו5לע7
 נכי חלחל 3)ניט'3 ס)וסו5סת 33רכס יוחס יפרד כי 7י 6ל כמילפלוס

 . כגפן יפרסו 3עעיכיחס וחקר עו3 5ך לויסי ותווכיחיי,
 ולחסלם לססן

 קנ6ען. יהדס-כעסילח

-
 יע"ש4 בוסה שבדה"ב באב-ד דוביששכר

 ממש( לסי )המשף ששממאר.ב.ה

 עטיס.ם61 ע"6 נקיען סמ"ק סני )נקפ7ס ע5כוח רבבענין רל"א()סי'
 ,סכ"5 ב"ו קין נצביע עליו מעם 6סלעלכיח

 כ'_'יביי ל6 ,  תפילו קודרים חכע'ס 36ל )119 37ני (ו לי6"ם מ'ווניטין
 ,שט 6ין 57סלכס הלי הסעיפן ומעול סן")1 כי וניזחר )נגורסח עסרי

 י2קס כן ל6 ולדגי ועזי"ם שכוח סקוס ותסיס עקפ7מ לעלכוחחוסמן
 יקמיח ע5כומ עמוס עי63 ג"כ סם עיעו 3נע ע"נ ק" סניפכםוחיי
 בקטעי-טס סרךף רעת סו6 ו5דעחי,ס סס 3ג'טין מלנה ומללש-ם

 ר44שי6 2יייו:-פשע 7ק"ס . וכקחע6 ש"י- -נסינו, 7נ3 _למ6) .וכ'משעוקל



 לחכמים ועך-ס~ם
שלוס,ט%5ס

-65" 
 סקכעמ- ונן סו"ן סכי וממ לל3נן להי יהול7 ' יק

 5ויך ל6 7לו3נן 5ט%י6ל לע5)ע סר"ן ויפמ 41למעו"44ל)גגךו.:,
 עגולסח . סבע'ר קנסר לסוס 6פיי 5ל6 עטס לשק,%מס-עלכוחסינ:מ3
 עגילטמ 6?נס לרבכן 6סיי כלל לטלכוח כ3ול סלק %6!6ס.ל6יחנם6

 ק6יכת עלנימ לסס נחנ 06 .כסל והולך 7סקיל עס'נ' שוכיפל-סכ'ע
  1מקק כיון פליו ססווס כ"נ סי נלמ"ע ועיי' *ף)ה ,אומה קלעליטח
 1ל6 סקול דנקי הרי כסר ו0ולד פסיל נ%ערנ יכחב בעזרח .0י( ק*סנס'
 טלכוח "לוס ר%טיס סקק לעס 61"כ כל"ס דלנ )רונל6 7))פנס סלינטן
 ספי' ועגולסמ ה5 טחי' 111ה לכחמלה וחנס6 ייינורסת כטעי6י 7ל6מקול
 'קי' ב"פ 3ק' סכ' ,כ)ני ככין 6ילו 0נס6 ל6 לכחחלה 6בל ח65,ול6
 כהר"ן דק"ל י"ל ולרעחי הל6סיליס, ונסיפי כחר 7ל6 (ה ק"י6תרווייהו- כסי סולר  ד6טר  ררב והפור סל"ת י' לייט3 סג"פ סכלחק ו))ס ,ו'קכ"3
 כסעי6ל וחנס5 ותגורסח תלכיח כ6וחק הוי סבעילו קנער ילסיסהכ"ל
  )נ16מס ס6ינס לעלכוח  גיסל כלל לטלכוה  כביך חלק ל6 3606ל

 6מל למקנון ו)ננה  טעה ס6ס קכ"3 _נקי' סעול וכן פקול סנפס))7יכה
 כ' פי רגיטין ה6 והעור והר"ע הרייף למניכי.סקני6 וסלי סקילחנע
 ס7ין עו)קוכ ))קפ7ח לעלכות ומי'סי לסלבה הענת ס6'נה נ1לכוחעלוס
 תכ"ל קס"ח ג%כ"ע 3חסיי כ,נ"ס ול5 הר6סיכ,ס קדולו סכי למל לכ3נן6ף

 סש  סוירע 3פי הכ6"ס כ' כ3ל 36ל וסקוני הלכה ענ)קול (ה )6טנס
 ססי, בי%יסס ר7יק6 העידכ6 נפקוח6 6'כ1 )נלכימ סלוסדלענין
 - קפ7י ל6 העירנ6 6גל הוולכיס לסניס לסעלוח עוניסנכניס

 סלוס )וטוס
 ולפי 6' ו3עס"ג 0")) קיי ס)וכרכי וכ"כ עילש לבני6ימ לנונוח וכהנועלכוח

 )ולכוח 6וחס לווכין ל)וכוח )רלס -מעסק 06 67ף ודפיעי' הכ6"ס7,
ק63וחה

 .טליגי
 הטעלוח על הר"ח סמ וכתו הג'מן על 3(הע"ן עקסדמ עלכוחן _67יןסגט כסי ע"כ 6חלח %לכוח לסס כ30 ו5ס -7כסי( ,4םיט6

 דלעכין טכ' כן ))הכ5"ם וו)וכמ  שסרמ עלכיח לסס כוחנ 5ס 6סי'3זעכס
 6מרמ %לכוח לסס "ף 37כ"ע וע"כ ספייכ6 כסקוח6 6ין עלכיחסלוס
 6נו 6'ן וסורוח  סיולרוס  ילטמלי סעיירומ 3טעוח י6ףלפ6ולנו- ל7ון יס גופ6 עעט6 7תה6י וכר6ס כ")1 יס עייין ד6ל"ככסל

 סכומנין %3ס )וקפיח הוולכות 6ין רס6 עלכוח סלוס עסיס0וססין
 3סי 3ר3%"ס %53ח 35ל הנ"ל ע"6 נקי' כהח"ס 7ל6 לכ6וי ו(ס וסטרוח3גיטין
 ל)ננוח יסנ6ל כל לסגו וכנר סנחנ 61ף לסיפך ענו6ל כ8( ס' עס"נ6'

 נה- טיס 113ריכה (ען 6יחס פלכיח לסכו כ36 ו6ס וכוי לי5ילס3גיעין
 דעסעע קכ"ז קו"ק ו33"י הכ"ע וסוכיח כסל .(ס הבן עלכיס 6וספלקות

7לפ*



-צו לחכמופ וער-בית
י מקול ימרח טלכוחי"ס ל  _%קפר)ז5ל עיכוח ד6ע ד6עפ"י עמוס 
 "טן'%ורי'ן וייערו יקפידו 6מרמ ))לכיח ליס כסיריו-סכיח3ין לוליכן
 וששק טס קיש וס3"י ))))לכוחם, 'וחל למלח )מכוח למס ס)נמסניסכיון

 לידע 1:6 5ליכיס בינוס"; נס למלח ))לכוס לטס סקול סלינוקלדעח
 7עלם4 )ומוס .לכחנ ר6יחי ל6 למרח )51כיח לסס 3כח3 הפוקקים7עס
 לשנץ פו63 נ"ע ים ולכ6ורס עב"ל מעולס לברי5מ ;ילח כלל סו6 סכיםרל6
 )שלוס עטים 6יכ, ודע'))י' דגל"ע למלוח )ולכוח ע"י העיירוםטתוח

 סעילנ6. 6ףת5כוח'
 ט4'; 95 6חג4 עלכות לסס 3כ' דמק1ל ן, כ"; ""ק קכ"; "ייוהב"ש

 ע%4 קי, המ"ק 6יס וק"כ גיפין 3חולח וכ"כ כסר)ננ"סוהייכו
 )גיטכן עלכים טלואי ונטוס ממוטט עלכוח_ ע4י טכטחכה לעילותסנדל
 'ע'לנזת 5סס כ' 5ס -3;ס"; 3ג"ס הורה כבל 6ענס )נקפ.דוח ת5כוחעסוס
 קילו ל6 זל3 ודעי)ניי כל"ם הל' 06 קפק קס"ק -ווסוס כסל דסגעכמלח
 טלט4 לנח"ל סחל)וו7 שען לנפיי )נלכוח 5סלוס חייסי' ול5 עלכוחנבלוס

 דל%8 קיק 'ט בכחי המת ופיקליס ))לכיח לפלוץ סי.סינן 7למכ)נ'סוקיעחי
 ~וס , עמוס פסיל היי' סהל))וד 37;ען 67ע"ג ססיסקיס כליססלכח6
 .סטיסש עעס לפקפק וקין למי* 6ין עקפייוח סעלכוח דלין נזה"))לכום
 גדומן נגל מקס כעקום ק"ק )י"כי ול6 ת"ו גי' למרין 3קיכטלקססכ"י

 ~עב למקל - סכלים סקפק 3ביח זהלו"פ הדין סנה ל6 מזקהי3קניל עסי 7ס1%גמ6 זקיק- ז6"יוכ.' פיס קי' מ4ג סע"ק יע,י'הקפרדייס
 א4 והב"מ 3ק"ט ולהתיר ה61 )נדליכן דפסול הטס בבינוי ליג 3קי,יפקב
 ויטי בלטינס סעיילוח טס על איוחל )וקפ.דין ס)ולחינוח ולסלס)ורעוח עכסני סעלכומ דלולי למוט 6ססל וקוהי וי ק"ק ופח י"ג ס"קקכ"פ
 מטמון וסחבו חיסעע6ליס 3תלכוח נכחנ סנה 06 ומיהו 1;ל טס הג"פלת"ס

 ונסקס 3יוסל ועקפידוח דעחקנ6יס 51"ל עיי"ס קפי57 טוי י3כס"גסקול יסגי נ"ל סיסעע6ליס כמסבון וכחב חכו5ליס 3))לכוח סייסת מןסכ51ליס

 הערכיוט גס ה6 ועוד סדת טכ5ה 7"יכ5 דהחס 17ני ד55דעל3י
 יגיע ל6 עלק 61"נ סיטן גס המרט טס 56ל תחכירין )וקפידיסמנס
 ממלחן מלכיח לעס כי 05 3;))סיק סג'פ דכקע )וקפי7וח עלכוח))קחס

 '63י%)התסך
 ינ-"ל, דנרמ ביד ראש ווינפערניץ דורמשה-

 מט"ו.( 5ט.: )המשך עררארב"ה

)פי-

 דטתג רעית נעיכי יוחל מן ען6 דעזועלי שנ" מלס"מ עזי, טנטקטס. )ופ ונהל כסחי רכ%ערלק , רל'ב(
 -] )עועיוכו



בק,_,%תיליהטמיט
 סכ"5 מל"ן ללילי ]סרי"ומלפ 63עח -גי יכי' 5גו ללן-1ג3 ע4,שרלוע
 כחב מסיר שעמה 6*כ הפירוסיס לכ5 סיב3 פ"כ חילולי ומירטוקומי-סו
 6לינ6 מלץ מיעמ סל סקסק יחייכו כק"ת מספק (6ח ]ללר4 ["5מם"ם
 (ס דסרי 6עלח עי יכו' . ידו פל ויסכסל סיכך -לה יעלס יילוליבם"

 6% ("5 יס'י נטיפ' סרט_ כדפס למיחיך עמיחוך בכקדרן כקל6.טיי7
 3סרכ6 נס עא א"ק סחנו"ם ק3למ דלפי ס63מי טפיל נף( 1ק33כל
 קמה טס גס %כ ל6ט-ס נטט מקיק לס 7יס עפעס עחכטכ 34י'טיבט

 לס יעלס יילע6 קפק רק .5"ס כקב יכ5 כחילי5י לין סחןכקיעיומ
 כע"מ לטיי 3רעס וכדעיינס סחיק' 7כקל.לסיטס וביס עניהכףלב6
 ג"כ-3י3ל' נכלל כ"( 6סר סכם ע"( ס"ק ונעק'ע מ"ח קיק3ח3ו"ס.

 בקי' ט5עו מח"ק כע"ס נ"כ לפניני לסלכח6 0יי5. יעלת תה ),טס.סכ14
 ענב עע5מו 3נירן עס6"כ ה1י ל6 ריעוח6 נס וביס עסיס .דסילכ6י"ס
 55רף ("5 5סמ"ס 6"6 הרי פכ;: להכסיל 3(ה ריעחרס"י .כיעל 06 ,נסלננ
 ענג תסקירכם יעלס 7ילע6 עמוס קסק רק מוו כקב יכל ל6עוכ לסלכםז6ק
 ופ*כ כליו וניטלי נטייה כעפירט לנב בנב עלפם 5ייין -ר43עח כיוןלג3
 5יירן -גס כסר 63עס 37(21 וביהל עכיה עקירכ6 רק נכיונחו כחנסי65
 וע5פרפין קפק לק סנק3 57יס הר"ן סיפח ליף ספין 3(ס עייךלאכ
 ס'פ' ע5 נס נמין סו6 ס65 סנט 3ק3רחו סל"ן 37רי 7נ6עה ניללקיק
 נכווכמ סר"ן סיע' עעל יותר ע1ד נול ו6דרנח המוק', כווכח לפילס-י
 סמ"ק ורבלי סר*ן נדגלי טפיל פוליס ע"כ עכיי נרפ ל6 ועכ"פרםדו
 67"כ סהק' ועם והגה הכ"ל ספן גך3רי נ"כ טס סמליך ל"מ - וגהיטס

 3סעלו מסכמת טפיל סרי חעסני לס עטכסח סיכי רס1*ע נכי6סכקינק
 3קרכ6 דכקי3ס חרוכים נסני ע"( ק"ק 3תבי"ם ועייי 3טלכ"ק3)ן7כ6
 סרי ועור ל"ד קיק ונ)נק")1 ל"מ ס" כמ"ק עוד ופיי' יר6ימ ערפםט5"כ
 5ס יפלה דלעת חו6 סלי פקפק פרפם 06 בס דרי6ס כקונס3כ5
 דה55"ע קפק דהוי כפ*ע 6עכ עהלל"ע עלימס סו6 נלאה .6נלקלכ6
 סיף ולכ"מ, סדין- עעיקר הו6 דוס 3[ס קוטי טוס 6ין 3ל6"סופוך
 וקייעיס. 3רוריס זו5 סמ"ק 37רי פס הר"ן דברי כ"5 נטעע סכלר3כ

-
 כסף טירת שו"ת בעהמ'ס והגליל דפה אב"ד כ*ץ יואל

 הראלי*.ב"ה
 כ"י עוהל5"7 המו"צ 5סר3 לליחי ת"נ סי' בן:ףל"ףץ רל.גז)ם"

 כ56 דף ננךליס סל"ן לסיעת ססממוקע-
 6"3 בעלס ךעיוכן 6מר לילך כקוי סכין דסיל"ע לעמן ק"ל רכונןעקעלס

6חל



טו כהכמים %יביה
 ול6 עצ'ע הוי 3כיסל היחל גתעלנ ו6ש וסיחר 63יקיר מי5יקן5מר
 יס ועכמ 63יק'ר, 6יקול דס"ס לפ'"( וכל6ם שכ"5 סר3 וכח3 ע"ס3טל
 3ק' נ?ל ססקמ ע5יו חטבל מטן מע"ו קי' 7163מ 7קיי"5 3ה6סקסס
 סו6 וסרי ס63 - לסנה וג6קר מחר הרי בסל 6))6י סר"ן ולס'נעינו

 סרי 3ען 6ע6י 3עינו גחער3 05 כ6ן ה'ה 3עיכו נע: ט6יכיכ7סן5י)נ
 לפ-ע"ט - 5ק"ט ו5פנ"ר 53"פ ססנמ ע"ס 63יקול 6'ק'ר לסיוחקיסו
 06 )שקיח ס6יכס 7ני5ה 7ועי6 6י.6 6ערן ול5 1("ל ר' דף ש3י5ססל-ן
 בסו"ע )עייי דסיל")ו טסוס ו)מעירין ל6 הנפק7 3דנר .36ל לערב להיעסין

 לסכת ס6יקול מיוס סיהיי בעח הל6 3נ"ד י6"כ קעיינ( 4יי ח"עעהדו"ר
 6ל5 6ק1ל ם6יכו -כוקקק מען כ6יקיכ 5ל6 יהי' יל6 נמקר יסייה63ס
 63וכ5 חייני דססולס ס)ו"ד קי' נס"ס סיסו"'ע כע"ס 6חמגי'עטעס

 זל6 ללש3"6 יקי'"ל 635 נור6י עחיך סעחיל כ6.ן והוי ין עמסבה5יר. ינ6 6ט יודע ועי עימ'ם 6מס3ק ם6וכל זכ,ון 65כי5ה ל6ייי ק6יכה6ף כוקסי
 ם4ין תוי ננ"ד וס"כ קעי"ב 3 ק קיי יי"ד 3ט"ע כ)ובי6ר 7סיל"יסוי

 וזו"ק בעינו 3נן' בעל וספיל כזסיל"ע שוי ו65 5נז6 3ו67י עחי7ה6יקול
 גחכ6ת עוחל ספקמ עליו סענל רמען כל"ם קי"5 63))ח ה65 ,"5ועוד
 ירן 1"ל ו6"כ קק"נ חת"מ קי' הענ"6 כ)נ"ט קגק עפעס 6ל6 6קרוול5
 ם*ינ 5ושל היודס עכ להסלק 6נל חעליניח נלי ל6קור למ טקגקו3))ת

 כנ"5. :מח' ל6 ל;ה 6נ"6 5סיוח טקיפו )נטיסבע5'

-
- לייפערייוסף

 לוכאטשוב ב"ה
 טכחנ נ' עכות ספכ"י על סקטס ע' ס,נן ועי ביב:טץ ר5'ד()סי

 זין פיין ל6 עע;ל קהו6 6מד על עעירין067
 עודיס ס', 6וס 6' סרק חוקפח6 עהסכ"י גע5ס הל6 סחפי6 ועקה())ה
 ססס ויעיכ כסין 3עמ 16 נרוסס נן סהו6 העי7סו ס6ס 5ר")).מכע.ס
 עעידין כ' עכיח רים ["ל 7רס" י"5 לייטנו וכ7י ו5ע"ב ה6לנעיס5וקין
 ד6יילי נדע עעיל6 7הל6 3;ס פרס"י להבין ו5ליכ'ן )כסן( פלוכי 3,ים6כי
 לחרן 3(ה רכיון ו6עלחי ו3"מ 3"נ 6יקול 6'ן 37יסל6ל עסיס3כהו
 ימר6ל נס ויכלול עע;ל מהו6 פלוכי 63'ם 6כו )ועירין ליחכי הסוק;קו;

 ז3)י 3סקזס התוק' קו' לחלץ ו6ערחי 3כהן, כ"6 6ינו 3"געם6"כ
 רש6ל3עש 6ח קופנ ע)הר לח3'לו סקיר6 33ריית6 נ"מ קדוסיןסם"ק
 ת5 ו)עולס עררבנן דסו6 כוונחו ער?ות ))כיח כח3 ;"! לם"י מ)ו6ס
 כלקון "לבעיסדוק6

 ה"לייח"
 עחודץ 1עעיל6 סעעס וסרץ בסיק' ועיי'



 ושי1קן
 -יךקקטו(שן

 %15ל,מ 5ין עע(ר ס0~6 6מ7 על עעי7ע 57ת יקגי ד"ס סמוק'קל.
 7נן ס7ין '7עיכן ל6 5כסי ס6רנתי6,' 6ת קיסג 6ל6 עיהל )ן9.יעתק
 פוסין "ומכו ישך סהו6 עעיןין 06 7ב6עם 6עינ6 ןכוה . ו3שסללומק
 וב.מ תסו6'נ4ג' )ועידץ 06 עע(רש,יכן 6וחס וגנופין. ר.ן_ס;טסבסס
 קר6ו וס(עיי!עיויל6 עע(ל ססו6 6' ספירו,על 06 6ך .31"ן 3*ג יומס-ע1סץ
 יעסס 6יערש 6ן נעס:ס ,זפמ ויס" סקר'"ס על נ"כ ויקין עע(ל%6"1
 )ננמל 7קל6ו ))סוס לנ ס6תעיס_ 6ת חימנ 656 3כ1 ויפעול ..טשהל(ט

 31"מ 3"ג חנ6 לכך (יעטין נעטי"ס סע7יס כע7 ס5תין גס ירנןוע4'ל6
 לפ4( .ועו)יל5 6וחס, 7עלקין לעס נק י")נס רין טקייעין ~ 67עלסו~יעט

 7סעמ:יך -עק.63 רי דעס י3עוח 03'ק' רסנס ('ל  רס"י ד רלרי גסיוגן
 והי' ל5וין עמיינן י)נ(ר יס 7ק"ל ונע(ל סולד עעכם5ס ומפ5מונכיקמנ.
 בריסחו סייכו ונ"ם נ"נ טסו6 פלומ 63ים 5כו -עעי7ץ .טחנימין לפרםס"6

 )וסיס )תנ;ר ליחני החוקן קף עחוכן יה.' ו%ע(ל6 סנם6ס- ל6מכומלו5מו
 כפקל ל6 ת67וריית6 הל5 הלי3'6 קי' עמירז .סי' ונס עעזר, מכי37"ע6

 ה67 (4ל לס"י נעיני מן 6%1 ל6 סל( פי' 63)נת 6ך לכסוכסן (ם54סנן
 ל6 5ע6י הקעס יסיעימ 3כיק 7סנס ועו7 מלי5חו, .נליסמו קהכיי65
 ר6ינס כיון ועח)ן 3י 3עעו7. 33רייח6 7מס3 סדנליס. ט6מ בעחני'סס3
 נעמ(יר ה61 לעמכ" לסרס כוכל 65 זעעיל6 נעסכס, הסנס . .ל%6"ע

 יסועוח סכוק קוי סדל6 67"כ 7ר"עי 61לינ6 שטנס6ח מללחי 16 'נליסח1
 בריסחו 3)נח(יר ול6 3כר(ן ד6יילי ן9ל פ?ס"י לכך ג"כ ה37ליס ס6לליסני
 סחיקפח6 7גס 6פסלולפי*(

 הנ"י
 3לסון ל7ק7ק ים יסכס ל37ריו כיון

 סלוקין ו)נ)הל כמין ונ"מ בש -סהו6 סעידיסו ס6ס סכחבסחוקפס6
 65 נח.ן וגני- נינ, )נן לסלקו 16 חינח ב"ה ג3י כח3 ט7ועס6ננעיס

 )ניס 16, כחב 1ל6 1653 וע)הכ כסנ ו6ח"כ נח'ן, כחג לק נסין 16כמב
 ב"ג ולם6ל ס(עס עעעס לוקין וג"מ 3"נ 7גבי סחוקפח5 דכוונחנכ6ס
 וע)נ(ל כ0ין 6כן נ4ם 15 כחנ לכך )נ7לבכן סו6 ונעמ ע67ולייס6הי6
 מחמחן בל על ועבל כחינ רקל5ו עסיס וק ס(טס )ועעס לוקס6יכו
 טע(ר 15 כתין קר5ו 06 6ס עע(ל יבו6 3ל על ענל עעזכ וכן03

 5ינו עשר 16 כחין ססו6 סעי7ו 06 סעריס דליקין ןעעס 411כלוקה
 633 סחמיל לק נחין 16 כוחנ 6ינו לכך י3"מ 3"ג גבי סעעסכעו

 57יקו סיל ועד נביח סרב תעוהח ורוס3 ו)ו)ניל6 ו))עיל, כסין6מלס
 דלוקה גחוקפמ6 7כח3 וס6 ס()וס ונסכסח ל6 )נ)נ(ר 7גבי ספנ"ידלרי

 ו)נ));ר. כמין דקר6ו טקיס רק ס;עס )וחור60ינו

 תאיטימזידא
43ה



כח להמשומ יגהב'ח
_,- חומשב"ה

 י65ח 5חלק לנעיס נניי" ט"ינ "' 17 בבפמחים רל"ה()סי'
 3סים _סכדפס ת"ח 3חוק, הם")עי'"ם

 עי"פ חו)"ו קי' 6ו"ס הייסוי"ע סכ' עפא 61פסר קחו)ויס ו7בליוווילכ6
 לל6ו ה3ערס ל"ל -עיכ דר"ם ק"ו 3סנח החוק, עס"כ 5סי לי וק.וח3ין(
 כסנערס ?)נק5קל )נינ" .לעילף 5ליך דל7'7י' ע6ח לחלק נ6 נסי~ח
 7ק"ל )נ7ר"ע כסעע סיכי 6"כ7מיי3

 לם"
 הפירופיס לכ5 סל6 י65ת

 עכ"פ 35ל י5ות ר:ל6ו 'וקי כר, ק"ל 657 רק )נךר"ע נסעע ל6טס
 . יל6ח, 57ונק5קל כל"ם ק"5 דילינ6 י65ת למלק 7ק"ל _נסעעל6

 1ל,
 ) 51ע"ג; ב;ס סיחעורל עיע65תי

 ליעבערטאן, אליעורהיים
 לאפא'ט. מ'.ב"ה

 ל* נע5"ס נס 06 ס)נ"6 נקמסק ס)ויינ קי, ביאן"וץ רר"ו()מף
 6שיקי דדיל)ו6. 3ביהסע"ק הסנומ עלג;לו

 עלם4ן לססוט נססיסח,יס סס הני6 3)ומ5סק"ק יהגל יע"ס ס6כייוע6
 וסגליזו רש"י כמלקו 7ב;ק כי סעתיינ וכן יע"ס ל"ד בעירי3ין סהוק'גליון
 736 1ל% _ 6ני 3ער רדסב6 5נחר6 חרי סכי ו3רי ע5 ח))ס 3ענייו6ני
 3ד3רי- כן לפרם 66ם65יל

 3עו5'ים.יווק להחיר 7ק"ל 7סס- החוק'
 63יס ו 6חח 3סעס 6סדדן דקחלי קיל6 תרי יס" .סל6 סעווניקגה
 עטיס עעע6 הייכי 3ביססיי"ם הס3וח על ג;רו 657 כ,ער 06 67פילו6חר
 וונקפיק5 לקול6 7ר3גן7קעק

 עמס3יכן.
 העילו3 יקכס 6יך 61"כ ללילק,

 שלן גס 6עריכן 637)1ח ת6ער ו6ס יוייס, כככק כ3ר. סל6 הו6 לילס06

קו~
 טס סקטי ))ס 6"כ עילו3- לעכין דקהלי

 3חוי
 והי- ס6מל 73עור

 סל6-6)היכן 6קימ ד)ו)ונ"פ הסבח 6מר יו"ע ))סוס 63'לן ג;)'נן ל6ל)וס
 קול% חרי לוונל לסחוק' ק"ל %5 ור6י 656 יקסלי י קול6 חלי03

 -לן ע7קיו61 סיה ב6ופן ל6יקיל נלול6 ל6" ועו7 6ה7די7קחלי
 עעעס לם3ס עיו"ע חסיעין ע.לובי )נעל3ין ר6ין ע"מ יי;; בני5ה,5רב6

 7תיק. 6'. פי' דל3נןל;לסי 6יקול לק וסו6 ל6, ביו"ע טליח6דלעיקג6
 ולפי יע'ים וע)וכל לונק" 7דעי )וסיס לק הכגס עסוס נ;ה דליכ6מס
 %,  יי"ע  %פיקי סל 3יססת"ס יער3 יקסס ,הנ,'ל ופעוינ  ססי"ס37רי
 ט3.תס עיקכ6 )ונטיס 7ליכ6 ה3' חנ6י יחנק ו6מ'!כ  )עיטע  סליי.יסרפ
 גהנע ל6 ע7יין 7ר3ננזסטכ? 6יקור לעשן 6י יוס ע3ר רכ3ל גווןג?ו,יט-
 שוס נ4 יפרים ככוןע ענ5 סל כלכ5ס ע5 לסחנוח 5)ין לעסזנן

 לעסכ , עומר יוייט 6כילח 7ל5ורך ל3' 6' יו'יע טבין 33יהקעייססכ6י.



 .789-שאשששםשקן
 עוג" ,ממהל עגל חנלילוסיפת:

 יסספו קול". חלי. נ1,) לל5,י"עלי. . ' ,לשייק
 עטס(יב5כי לפסופ 6ינ לסקול ונס לומן,, בסוס6כה-ן)

 סכי-
 מף יסךי

 צ6יקורב5פיקי -דיין6 קפ-קי גפטיפ כי לעליר בעניי 6ני,ק"4נמולו6ענס
 דכי6% דסוקטס 7כלכלס' )ומכג על טס סלמי4. על !סיכתן לביכו יד3לי,ו)נ5.

 לכוללי 66ק65י לביהסעייםטינג,ד6חק65'
 גזרו ול6 נקער 651 -'ע"סי יועץ

 .יכול סלי יכנר כלל לי6סק65י .סרי סטנוח על ניססע,יס ;636%1פיקי
 בלולס- י6י' ק5לחן,:ועור כי )רוסק ביסטעיים גס ושכיל סבי חכ6י ,לסחכוח
 .שו 6וני,על עינו  ויל.זי-  ררמיין,:,הייפ- 7' פ' ריס )נתקנס)ל6קור
 יעטס פיו- .,על ,י6כל 3יהסייע. מסוס_36ר יוקל) מס ("ל- סוענ"סחיי,
 לענוג נרורס ל6י' וגת לעטר יכול ביססע.'ם סרי הסכית על נ,רו ,ל66ס,

 . וויים? פייש משולם-

 ניגרעשי.ב"ה
 עטעע וכן 3קס"7 כ' וחכן י"ס מ"י ינ ס'_ יף בן'צדן רל*ז()מיי

 .החר63 -פלג7.5(ימ6 הסי6 גני 5ימ 7' פי_ג"ג.
 6וסס -לנפל עלי0ן. סוק[( ל6 ו6ע6י וכוי חשל 6ל . קנוסי 6'ליכו, 7(יח6 סלג6 במלחן -לסעורינסו 7נ"6 נרי' ער קנו יכו, בדשתדכפל
 53ל'מ וסקסם במוסיי וכף-עיינם ד6וליית6 פיקולו 7פ,קל כיון סיי.6ל6
 רקני בליח קבל סו6. 60 7ל"6 3לי נעך רע6 6י סוכמתס ק5י7*))י
 קולר סו6 60 6סי על, ו6י עליסן, יוקיף ע6י ולענץ הס'נמקומ
 6'קיר על סוכמה קינו 6"כ נמולין, טס נעמ6ר מס"מ לקיר סימול7ס5י

 עיתם. 53"ע, 7נריסס וסכים ונ67ולייח6, בעיקרודרבנן
 רעו קשר )61י ילכ6ירס בוס6' ק5י-ער64 יסיכמהס לפיסוניוולה

 סל לסוכו ?נס עק', נסמות ייננן 6יקונ לטען דל*6נרי
 6'ל ל6 5)נ6י דרגכן, נסיעולין ח(ל(ל ל6 לך 6טינ6 כנר ד6ער 6סירנ

 ע"ב 5"מ נמולין יפנס גפרם ים סיעור, נעי ררנכן ל6.קול3ססיטיה
 )נק' בפמיח מיקק 7(י)נכן כיון ועוי סס כחנו וכו' לחיזורך ד"סהיק,
 - נסמיח פיקק ד(יעננ כיון לפיק 6"כ ב)נהרס"5 יעי"ס למוערץמוי

 ))ק'

 7ל6 וכיננן קסק 7היי כיין 67וליית6 ב6'קוכ 3סלע6 ברי לנר ק"ל6*כ
 הוי סוקק 7(י)נכן כיון דרככן 63יקור )נם6"כ ק'י קריך לכן 3ק'פיקק
 קבר ))7ר3כן, לק סתור ס5י 7ק"ד 7ר"6 נרי )נר לכן ולקולם,- דרבי,ל'

 מהיי ד)נעסה 7(יח6 מלגל )(לחן יסייכו לפנינו סתעלו13מ 630 כנולסיעיין'
 בווכח ס6י נכי שליכן . ל6 63)1מ 36ל כניבן נפמיס והרס 0יי,כך

 דבר ג, קעי' 5"מ ס" זויי נט"ע כ%בו"ן דרבכן ב6יקיל 6ףלקולז'
מכפכיגך



כש לחממים זעהמיה
 %6ייכן ל6 סיעייו על לעטוי ינול "יטולפכיי

 קפ"
 לקילה דלגכן

 3ססק 6יקוריס כל (סי' לקילון מליכן -ד6ן הר"ן 3:ס ט, ק"ק מסי3סץך
 עיי"ם עריחי0ס ות לס0, מס-ל נ" ולפיכך כעיניו סכר5ס נעת יסער 6יוכל

 067 ר"ל דרגכן, 3עיעי)ין חול(ל ל6 לברי' ר"6 6ער דע: יזלולפין
 פיג'ו רקוח לפי יסער 6' רכל לסיעיכי' גדיל ;'לויל 6יפ6 כןח6טר
 לקימל 7ר3:ן סמק 6טרינן ל6 ים טטעס 6"כ סר"ן, נסס סם"ךכע"ס
 ינעיקלו טפיל החוק' סיכיחוולפיי;

 67ולייח"
 וכחמל: לופל לקור

 0ל מיטתו לסי ;ה נס לגריי ססי3 65 6ט6י ר"6 על קמההלכלולה
 סח6כלו -דצר יטוס 5מיוור6 דרבנן קמק גס יסיל"ט גבי דק"לל"6

 סיחר ודקי וים-' קי פד עליו יוקיף כ6ן גס 6"כ 3סיחל מלכלנו63יקור
 דסיל"ע כיכ6 6"כ ל6ורייס6 טעיקרו פס לכסמלס לנפל ד6קור .ע"כ656
 י3ריהס לסרס כלקה כן 5כממלס, בגיייל ליקיר פכחי 7ה6 סח3ח"3רעל

 ויו"ק.הקדיסיס
 וויים. משהאלכסנדר

 קראליב"ה
 כניזל ק0ס ם6'כי ח"מ כל ו6"כי6סי ד' ' ועענירן רל"ח(בסי'

 ונסילום סלע ימינן וכפסיס טכ6על מ"חקיני
 לחעוה ורקחי כבלל", וקסיס קפיניס ,חרול ע"(, כחב ללס"סעייחק

 קפין ס6.נכו סעי ן חי,מ 5חנ5י סקסך)ום 5מ .לטייח יסכן 6יככסגי
 עקור : מרכו הל6 ל ח"מ 6.נכו היוחיו על ותעתיר רום וספל פכיו6ן

 5רס, כי בקכי ריח ספל וסוי תייר,( פ"י, לקנוח רימ ספלט6וי.סוס
 לעולס : סייח( )קכהדלין 3רך וטפל עכוחן עוסי'3 3ן סירסו עי"כ()סם
 קסם ובפרט ל'( )טנמ כעסקי קפדן יס6 ו6ל כסיל עצומן 075ימיי

 מנקי יהי' סקפיכוח י6ס טוי.( מ"3 )36יס )קער סקפין ול6 :עסע6ע)
 הכי סע"צס,- יבין ומי דעס יולס ות. עלטר, לסיום ח"מ יוכל ל6לחוים
 לחעכיח גלטין לבינו נפ'לוס וע65חי ולקיתי ומפססי ומנול, 60ון-סעס
 על 6סי לב יק5' לי5וח, קסס הטינו כנמל, קסס סירינו : סכחנמס

 ודוטס לגיזימיס נכימניו סחייח וכטילתכקיטת
 לסע6ער.

 יומכן סביל
 ש"ס 6עו ככמה וכיער ניקס 60עו )1'ימ כל יסיליק 3ן סעעון כיעמוס
 נקפל ;ס ולעס 6מליכ6 טקר6 דיליף 3עס מידם 6ס' ורב כ"כ(ליושנן
 5מל טכחנ לי[ 6וח סם למעכזם קוסלש 3רקיוקי נעו63 ססלוטר6גזמ
 ס"מ הינו ככמה ונועל נוקם ם6ינו מ"0 כל לנ6 ולעל 5סי רלנעיטל6
סלי- ~י"ים וכוי טסמס 6סק לליה נגיש 6"ל וגו, כ6ם רכיי כס סל6שיקטר



 לחטמים'פית,ועף)-
 כנוות ע) קפ7יס כחב 1ספיל לוס, ,ס 7ועיס 6לו מלטויס טסניסרי

 כי.כוונח )י. פיוע 6ח7 ומכס לעני'7, גרור יזם להנתיח, כנהלוקסיס
 )נ3ס ינעסס )3ל0י ונעיום, 73עומיו ככלול 61עין 8;ק סלינו ח"מ כ' 5קי,י3
 כננוע קקס ט615 6זס ,סקסם ע"נ 5"ס נענחוח )מ;ס וכן 5יימ, .6יכו

 פירכן ויפס כקלס על כימים 61יכס כבשל ו5עי5יס ח;קיס זנויו 5סל 76סל"י
 עההענריין יוראחיים

 קראלי.ב"ה
 טסרוח למכריס ד,יר מסו% ל"ו  רף גיטין נמס' אירזא רל"ט()מה

 יוכיס  3יוס"פ כמ"ג וכף- פלוני גיוס עתךמעטיתי
  סקסה עי"ע ולפנים קלסני ומעיר 3פל ניוה"כ כמ"ג לסייי .בייע"ס

 נטען 6מ7 סעד כס"נ סל עפל מוכם הקן נימין  זיע סונןתך6ט,ן
 סי"פ תירן ;ת על יק עיי,ס עמלו  סרסייג  ונניף היי הסי ה6להעיר

 סוי ל6 ותו מלסיחו 551 ללינול ועקלו ספר שהקדים כיון קכ";קז'
 נ6 סספר כיון לכי סוס ל6 עוד ;ה כל 6)ננס כנעליםעליו
 לעביו )ספקיי עכ6ען ועחוך סכי'נ סמסי7 מסל כסקל 06 6"כעסלו
 )ייטב בקדד ונ"ל - סקיס ססי6 ספל ניר לסקול כלען 6הר מרלהנידי
 %ס  על  סיקס  3' קי' קטי; נקיי  דעמ  ססיוסר,נס

 רפקי
  177ק6  סיסבר

 פועל סו6 06 36) סכרו כל עסקיי 7'נורג ע"י 06 מפועל נקען5;
 נ6)נן. קנו 5;במכס

 סלי למסיעמו  ששך  ס5יר  כיון ס%  בוס כ"ע ע6' ע,יירהכהשה
 מסיעו 67'ן 7ק,'ל לונכן סיין כל לקלס 37ליו לפימיינ

 ס)ופקיר כיון נקטן ים" במכס פועל ומטילך )פנין סלד הלי יועליכול
 ס)6 הקופכ ס6עכ סוכם שקפל כעי וכן סיין 7))י כל )סלם דלו'ד)עלתו

 נקען, קינו ו5ע6י הגוילים דיני כל )סלס מיי3 לטעם סגויליס 73ע
 מרדי 7קסל' סו167מ סכ' ישיב% סיכם  דלל_ בשייק נבושל 7סנסת:ילון
 מועל ג3י 61"כ וסניוס חיטין כטענו כיוו הסולע הו67מ 3תרקליכן
 סיין וימיי סיין על צו כשעין 65 06 5ף היין שכפנקן ר5)ור נסכלטננ7
 לו יגו  טיילו  ביליי וווזת סחו3ע 6100 כיון מפקיד סכרו ט"עכסי
 ס)6 ושעל  בברי עכמיסו סיין טסנעל 6ף וסטח6 עפטע כיון פעילהסכל

 סטך וע)מל6 פעולם סכל עלםלס מטול ו6פ"ס כסל היין 67; הייןנחכקך
 עופם  ד6ילו  נפועל סין דע' סם3ווני לעבין 6011"כ כקננן 671'סכלו ילספקיי פון ל6קול יפוין סכיו להסקת טכ6ען טחוך ליעלטפיל
 יעי )סלס קליך 6יט כקב וסיין מיץ על לו לפעין 6עו כ6סנסכל



ל לחכמים ועדבית
 רק ללס זליך 6יכו דס6 סיין דעי לפלס טבוען תחון ליער 5"םין.עלל6

 הכה"ב 556 ד5"5 הלקנין קו, טפיי וייסע ו5ע"( 37ליו, חולף וה כסר, היין06
 נסקל 65 53ו)ח ר6ס ליחל ז ( סמל למקול כ6))ן 3ע5עו לסמקיד טכניוןעחוך
 ורו"ק, כקוון יע"6 שכסיג ונוכה ספ.ל ווויי' כלוס כמקיד בכו לעלתו גסמעל

 צאהללער. מרדכי הייםהר'

 בתורים.תקרת
 לבוב,ב"ה

 ונלי ול6 וכוי וינה  יפה כחוק, כ"ג מק"'ס בנשיכם ר"ט()סי'
 רלסייי חסל))"ג וסק' וכוי וורס ק"ו נ)נ'5עיע3ך

 לעייף למסך 6י ))7י3כן 6ל6 קינו מעלמו 16 קנסלו דם יקיילהכ"ח
 וע5יחק ביטל ע"י היחר לו סיס לדם )וה סירכוז לי' י6יח עסיסוודס

 ס7לר ניעם ו' ק" יו"ר -סרי"ס לחטף טני6ר עפ"י לוותר יםולפסל
 נסחכה מנטלו דרס לדליק: ר6וי ד6יכו וכסיס עוגל 6יכו ס3טלוידם

 עיי"ם 5"נ (דחיס עייי הכעסין דס סיס6 בעיכן ונוריקס סטור ע"'ננל.יחו
 כיון טניסלו 7דס '"ל טפיל )ולח6 דם'נוי 5"ב ננ"ק לבנ"י חיכחוס6

 5ל"ס )וט6"כ פליי עיבר ופיכו סר6סון דס חמוב 65 יננלייחוסנסחכה
 6"כ חר6סין כיש ו00'3 רכל לכל עיווי 3)וקי)נו ינלח6 סיכוידק"ל
 רחיק' 5ק")) לסטו עליו עונר וסיב ליריקת 1ר16י סל6סון 7סחסינ

 טלין. עיכל מנבלו 7מ ק"5 והוך סעעין לליפקסה
 מאדלינגער הלוי דובהיים

 טאטמארב"ה
 יעב'רנו.( דשטה בסוג' קצ"ז למימן)המשך

 ס" יוסיס סעעס גבול לוי ל' )ו5י ל6 נטוסל (ס רכנל רמ"א()סי'
 36ל מכ"ל סספס"ע קוע', ליידי יקטםד6"כ

 במד"ס 5עכ"ד לנלולב סגי עסיס סיעם טוי מסיר 5וי לכ' גס לולבנבי
 בס ניו 7ל3"ם נל"ל לחרז כי נר"ס הע"פ והכת ססעה")ו קים,,ל8ק

 נסוגה למבסר 57"ר וכי לגיורי הלליס כחנע5 ד5"כ ס*י עסיסויי"י
 ל6 ))"מ דסמס נ"נ נכולוח התקלס עמל סבים שען ס65 לגעליכלנולו
 לחקקה ל"ז דחו לנקועו פלוחו 'מריר נ"נ נס"ע דלכסינכס לעולסמנעל
 6חם 3יו"ע גס עולו 06 דט"' מלס גבי כ6) .6נל מלו וממילרכס"ג
 סע"6 עכח'ר טיוין הוענש כל יורח דנח6 לעולס לגוילי ה511יטענעל

ר6'כ



 ספקש -" כסיבכם תללס.' 7ס6 .דפעטר ל"ך עלוס דוגי ,הק. 153ל3ו6'כ .יקיים" "יי5
 יוק, ' ל6 6"כ 6', יוס , רק יו"ע ימיי ול6 7יכמ6 3ק3יע )קנייןונהי
 קל6 5ף זוחה 3ל6"ס ל6ס.ז ייס רס6 3יו'ע גס 7םיי תירס כלנלו

 עיקל--3ג3י4ןי לו פיס לסי ע"3 בקיכסכ67י60
 -5כי: וכייס ..

 כהנזל 3הפה 5מעסל עתם ועי וה"; ח-ל יקי' יהלי דם"' מלה .פייך65 נוע"
 עם לולד לס במחי יחסל 37מ67. הע"פ יברי ד5"ע 6ל6 עוד)יל6

 - 0ת5וס מעיקל6 פניהםדגני- סיסי
 )אעכיס רכל 7ם"= סנ(רס נימתח לנתני לעולם

 ים סס.ר דנלולנ נפ% עכיפ כהנ"ל( ווע5עי גוונן מחילוק %31))ח בגקסיוין
 ותעתה לעולס, הוו15ס כח3על ל6 ןעס"כ פ"י תשים. ניויע נסלג:יל
 חון סל 3ץ"ע 02 גסו . דלב"ס 67ה"כ דתל ססעסיע קוסי' ל"קנלבלב
 )עסקה (6ת סכי דל6 וה6 לולב ת5יח עי"( 5ח3על לת 7סלי מ"יתקום
 3סיפ1 המת"ג כת"ס לחס חס ו65 עסכה קינג 3"ס כפקוס 37'ם.לסיס
 .סיער וגלוח תנעל 06ה י6יכ כן ל"ל נסכסך 36ל 3ת"( ה' .שיקהכ"ל
 ל4 לר' נס 37לול3  ד6ף  סמיס'1  יומי'  ממר עיוסב 6"כ לעולםלגוריי
 סימל גבי 36ל לעיל כעמל קוסי'-ססעס")ו 5'ק דסחס ש"י פסיססטעס
 חיץ ד)נם%6'ג 75י7י' יקפה 67"כ יעבילי דסע6 טע)61 לוי לי קנול ,ל'11
 - סיט3"ס דגלי לים3 ונסינס ל6ס כחכח ועמס סטעה'ת, -קיסי'

 7פ'7 מל" 4כ6 דס6 כ)ו65 לעיי לעפ"ם דסנס סי65ס, עטים נסדכקט סגי
 פסוס 7.פע:ל כנ"ל סולק הכיע קיסי' ליי7" וקסם סטייל עס56ל"גדק"ל

 סי' סו65ס פסוס 6נל . תעביר ))ס,ס רק .נלו רל6 5ריכין .וע"כפם56ל"נ
 סכ"ס קוס" ול"ק מייב עס56ל"ג דק"ל לת"ד 6נל הי"ל כק.סייטיול
 ק"5 לע"ל 7לבס 5"ם ותעחה סי65ס עסיס גס דגולו ו"5 פמירסכר

 כתים סרל ססעסיפ קיסי' כקימל לדייי' יקסם י6ל"כ מעולעמ56ליג
 פעביר וגסוס דנ(לו 7וק6 כקט ע"כ עטוו עס56ל"ג 7ק"ל וט"כ לויללי

 ינסוס 16 ינויה בדגל טעם תסוס 46 הכ"מ כקוסיי סעור הו65סלתפיס
 )והמ נמ"6 לסיטח" הלענים 36ל ם" ירסיס לק כקט ע"כתם56ל"נ
 ק-סי' ובס הכ"ל סרס ק.סי, לדיר" ול'ק מיי3 תס56ל"ג במקקשנת

 גס נקט טפיל ויחיך ריף כרה קרל דסרי לסרת3"ס ל"קססעה"ת
 3(ס תיוענ לסכי ד6תינן והסחוג :"ל, סרע3"ס דנלי 61"ס סע6התסיס
 והסה כי.יס, 3ע3ילח גס לרכס 4סר ם0קכס נתנילה הט"6 קים"גס

 והע' רסיער כים רק6תר ונסיכה 3ר"ס כ6ן .קלס ו6"כ ס"י תטיסהטעם
 וכן רסז6ס והט' 7ט"כ סעי גמ ק16נ' ל6 לונה דווגילה והע'רלול3
 ולולב וליעל )(לק6 7י(כי לורידי ד5"ד ססיל וניסו ק ילם עי"סלפיסך
 ת"פ ריסטיר סורק 0כעע קוס" וקסס כיכהו ע5ו0 ןד3רולגילה



מ% לשכמים %הבהל
 יתסוס לועך כליכין וע"כ עס5.ל"ג לסיס .16 עריס '7373 זעעס שטיס15

 רדאר זסן6ס ע"ק חרי סכי 536 עעניל טטוס רק מרו 651 ערו ל6הו65ס
 7ל6ו עלוה ב7נר כעס ))טוס 7יפעוך 3ענילס סחם סעדן כיו"ט כיכהולפות
 לחור חע3רט עמוס ול6 סו55ס עסיס נס מרו וספיר הו6 ))5יס 3ל3רעעה
 גק*7. ליטב )לע"ד כן ))מח6 3מד6 ליס מלע לל6 וע"כ לס77י ל"דו""כ

 מליינטאוי שסחה הס'.
 פריגסבורנב"ה

 גרס נליט רפ"י וע.י ע611וח כולן לעפרעע"ג קכעסי טהרות ל ,מקר וכ)ו65ת סנתד7 7עקי5 יוקרע ר5ג5()6י"
 1))נו6ל ענקות יו. נרקיס סעי_לו ככלים סנסח)נסי עהרוח "כ5ר"ל

. 
 סס

 ע3עי6 ל6 6"כ 5י-לי הכליס 57י עונק וקסם יסירפין, וו67ידעע6וח
 יק כ"ס - נתעיין קב' לכממלס 6פ" 6"כ )נעיין- יני סל הנקוה סיירי.:6י
 סל )שקוס- גס עס"ח 7ט6 קלס נ"נ נססים ע' 50 נעקום ליעי5פ"
 דעקיס דל3'עיח 31ממגק 3)(יכ וכמנוקר נר3יעיח לכ5יס קני גסעיס%'

 3י_"י -))בולל וכן לכלים 3לביעיח קגי ולח"ח 60 ע0ינע בעלותומעויי
 קסיק6 לק ס" 6"כ ק6ס ע' 3עי- עדכנכן דלק- כיון ולפי"; ל"6 קי'ליס

 לעיבל -67יכ6 כיון ד))")) כדחוק 05 ו5ף תיועס עלס סולפין וקיןדללכן
 שנד )נ"נ טקס נרקיס יללכן ק' מו"ל ע"כ מ;קחו על ע))6קעעד
 7ר3כן אפק 6י ליכ6 מן 607 ק' עור חרו))ס עלס סייפין 6יך ק'67כחי
 תכעיס פ"געחלוקח דעקי5וח 3עסגס קנוי6 נ)נחלוקס למו))ל' חוקם3)וק'ס
 ולע"ב. 3מךיח וע-"ק ק"' קי' 3י"7 כעני6ר נפיקקיס )וחלוקת הו6 וגסול"י

 מהערמאנ'שט%דט, ה-מינסטליכער וישאמשה
- רכ"ו( דם" )המיטי עלעשרב"ה רמ"ג()סי'

 קרסה נקע .33רי!ח6 נכחובוח ימס 5" רק' עם עיוסלג"כ ינעי' ה5'ני'רוגםש"י
 3עעוח קדסס עפרם ק6 7שילוס5 ו6קיקנ6 תקחפ נפחוח 16נעעוח

 גסיכם כסיס 3' ס))קזס קחס 3ו)חני' 5י' 3קי7וסין וטס ))סו"פ 3פחוחזחיי,
 7סס, יונק סקריי. זעפנו 3טעוח, סעק7ס ק5על 1ל6 עסי"ס כסחו, 5מח 6סה5ו

 כ-ל ל5 די)ס"ס לקייוקין חי-סי' )נסי"פ ד3פסוי כסינ.6ל העחכ" ק5'3קי7וסין
 %))י, 6.כ עעססקען

 דמייטיי סו6 דהרת כיון 3עעו, סעק7ס לוו)(גן סייך 5"
 זווק"ס כס)וו6ל ק"ל ל6 60 33ליי' 3נחובי' עס5"כ 3)1י', 0ו"פ 0ע6)ק7יטין
 קיייטין חסם סוס 6ין דב0מהס ס,ין 7קכיסס כיון טם,"פ פתוי עס קעןכייל
 עעום .7קייוסו למולות עסו"פ 3פחוח 3עטיס קדסס סנליי' ק6על סיע;0
 סאבעל, דוב טנחם המ' ורוייך. קיייסיו- חקם טוס 3(ס 61'ןקו6

ערוה



 ייכלם ועהרכדת
 האגדה*ן)מדור
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 )ו ת65ס.-: 3מר- ל6 לקפיר ו6ח עס'פ נת7לם אטץ' להיא()מף
 ע73יל'ג : -וקן חע'ף 3עולח סענריליסהקנית

 )ועסס -3עד 6חל6ין התור דלין- סילוע עפ"י 3(ס וסעעחי העיף,3חט6ת
 נענעי ס61 6( 0061 חפ6 6י 6יס ו6ססיחיו,

 קק0ל וכל :יס6 _עתו-
 וסלקל. עס %6 פולס העולס 6וע.ת 56ל לק חו6 רוס,מכלל ידוע 6בלנקיים,
 כגח הכלל עיז ויקל .כנוי ומנם חסלם לענין לעכס 06 (סי כ3%טל

 6י- 06 ונפרפ 6יס כל לפונת כניליס כעריס סעיסיס יחרווס ו6סו6סולו כמקפי
 ים6ר6ך כנוי. 'גחל יד6 רק 6(י ' מכלל לפונח ח7ס דגר 5י(סהע5י6
 שכיעס 6ף סקפס 1ל6 גחה ל6 ססעיס וסנ6ח כיוקדם טויס ננ"6ס6י
 כל פגי 6( ו6סס ימס, סטדס יון 6מר 6יס 06 למסך קילס (הנעגול
 -4ספוסע המיפך כי ב56בע ען6יס סעס 1כנ וגריון 3חרפח יכיקתחעס
 7סו6ו העיכס כיוכת טפסר ויל הקלף, י65 חערח כל ועל יחודי610
 לו וסרקת סיגיננ סי63 והרריפוח כניו גלות (ו בנבו6ס ל66ע"הלו

 ס6ח7יס טען כי סעוף במטקת ע73יליס וקין העיף י_פולחסעגריליס
 מייסס 6ח ועקליביס וסקס סע7יגס לפובח ט.3 7נל טוסים3,טי6ל
 )ננריליס 6( כלו ס6כוסימ ו5פובמ ה75111ת 6)ן 6קבמ ע(במ עללקלכן
 פ56 כעלס 7נל סטסס הקיט ורק סעס 31ין 6"ע סונקליביס 3יןהעמיס
 י5עח ל6 סט6 לכל 36ל עסייחי, לנכר ולנס 5סלס נסעו כוחניסוכ3י7
 ס6ניסית ומוקי סונדיגק חוקי כגד יחפ6 חפדס ןן ס6מד ספן 16לספובס
 פרס כל לק הכלל ען י% 0ה61 6וטליס וקן נחפ6סו ענדילין 6ין6:

-
 נכין. דבל וגה עונו,יקביל

 תשובהדלתי
 "לול במודע צוי ממנומס כקף מס "סר חחומ)ניסכל
 עלתוסיק. עיכוב גוס 'ס" מל" כרי לקלומ יטסלו ומרמויןמערי

 סנים סים סנכנדיס  כימניס עם"ר וגס עמך "נקד,ילחקע
סזמיק

 "י כל סל ח'מ כרדוי לקול נירי "ין לכן 13ו"ל"ל סו"
 ק" נמת'ך עיי' חנלי,_ למעי סם"ל )נח לעכין "לם"3" הקררפל

 ססקיקע נמנע "'ן לכן ועולס.)נתקרקע נונע לחיחחן כל סכיקם""-
 נקרקע, סכטפכו "חר "ף כ"כ ותוי "ומןמקרר
 טכ' גרר ס' (ריש "ור בק' ט5"מי (ת רסס כפנין()םו"ל

 תעין. טיס סטנע טקות עס ותנסיר 3ודןיוד"( בפיר סגר נטרןססי'
 -סגם תלי טל "ורוס קיפל עערכמ לניסינוקזו

 טל". ניקף יקולס ירכיי י"נס'ע "ו'" על סיימן עייריקו
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 .%וששש .!ה-*וששפש8%%
 שניה שנה ה' הוברח תרשה, כסלו מץכאמו-מארע,

 השפח. גודל .כפי . ן י .ן-4עיי' לעי. ועשרים מאהן ן מודעות מהיר ן "עזי , לשנה מחירון

 יליף-ל"
 -ח-

 יישק י4ע
 %1עהם גו4*14111
 כחוד? פעמש לאייוצא

 נר(נוואלד דוד אליעזר ה סו הצדיכ הגאון הרב במורת תחחיוסד
 דמהלתינו. אב"דשליפ"א

 וחכמי מגאוני למעשהי ההלכה ושו"ת ואגדה, בהלכהיכמשנה, חדשות_בממרא הערוה יפ.סמים' השים כשיפת חורה חידושימובץ
 ין. ההדור

-

 פאללאק* לגמעו; ירסף יי"תי כריר
 4ק10"51 א4[[)(ק .*ע18ק-ט1!51 וט4תפזט!ט8 .ז51 (0וותט206

 י.18ם2פסא(.
 4000ש000 4נ"ם סןש םם%2ם%2ם2נ"שפ42'י(
 ש כרענראלץ מראמעו פרשא8
 נש - נעיעיינען צו מיאפטעי אונ' יואגאן פער%8

 ש ק,ערתערנעף. צכ' אווררם ר רםנ,חאלפנת
 שש וועלכע: אלמנה יאההיני' 40 איין פיר כעזיצמ( % פרנסה גומע איין דער יאהר 45-40 פאן תורה בן 85! 8 אלמן אינמעליבענפער איין נעזוכמ מירדפעס

 ם פערמענען(' היפשעם איכעראייז יך א גס פ פע'1
 וועלכע פיטדאניסמע4 1, 8% פרא- פאפפענלאזע מאפיפאליממעע מויפליימע,%

 8" 'ריכפען) לחכמים -ועד כיחאןם ש 1 אלפער]שיאנה] אונד ושהנוננ ) ,איהר ועיפל*- %-! קמ ווזשל,ןיון האלפעןן שכת.



 מאישמי . כשי יאימיף ).%י*_ן66ע,זיי"ני,םענעשטאפער
 פאכריק. זעןעווארען ל;"אונד)

 פובליקום ט, פל ד;ןקאמטע
 דאם אנצוציי;עןהאפליכס:

 א.נד סאלאטי האבפ-יסא-;איך
 ערצייגע. זעלכייא-?ןיי

 ווערדען בעשטע-:ינגען.
 פע-פראטט

 ב"הן אונד פ"סש
 בילליגם- דען ;.געליע'1ע-):
 נואג;ספרייזעךמעס
 אויף דכשר ןונד ז _פריי,קזרא

פ;רלא:גען
 09115"6 1ש..ק,"0()

31810.
 ול תי*0א5ו,ט-32

פששנשששמשש

 מצשםתז0ח
שש
.8ש

 *81זש 6תע *681א*1"6060ו[ץ86ע
ז5

 אששאש55ש0א0
 8אשט10[ ..
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 ושהשנשנששנששן

 : 2:1 שוהע??::
 ארטיקעל פערטרויענםאיזאיין

דיא
 ע אמעריקאניש אונרמשעכישע
 שוהפאברימ"באטא'

 : : וועלטבעריהמט. זינד ::
 נור ע-צייגען פאבריקעןדיעזע

 אונד ווארעערמטקלאסמינע
 בילליגי שטיינענדפערקויפען
 דיא אויך עמפפעהרעןוויר
 פערמויפמ- *באטא"היעזיגע
 פערל"ם- דיא פירשטעללע
 ר;עלסמע אונדריכסטע

 קוועירע,שוהבעצונס
 ענגראסמ. אי,מ קייפעריעדער

 פערמייף דער וויייקייפער
 אריגינא?ע גענען נורא'זט

פאבריקספרייזע.
*י[4עי1-(4עפך1,;

 פאסש הייפצ דע-נעכען
.שא"איטד5%

 מ י ד? ל 03 טיניכל
 דען צו וממניםגדולים

 פהיייכילליגמפעם
4י -  

 .א(שחפא(6א ,66,6*ש.6_,%
 .א8א_8א(א50ו*1ש88150א(

 .6טנ .(פא!511.תיש*ת!0א



==ם לחכמים ועדבית===
 סאטטאר פא5לאמ שמערן יןמף ע*ייו"ל

במשט . - - יטטדע וח'וטנהרעבם*יז---

 מטט"ץ( באדעןב"ה
 'י"5 ס" מיעי עני6 חוע"6 ק" חטכס 3ס4 זקכטח* רמ"ה()סי

 פקיל 6))ס עכי לעעלס ח:וכס. דנל ה5סיוי
 כסל )וכי ל)נעלס 6פי' 33יס כסענימס 36ל 3חזן כס)נכיחסדווק5

 5)נה ))כ לעעלס 6פי' לקכך: ))ליעיח דפכוח 5ס קוכח ג3יכן5)נרינן
 וכ"ל 5טוי כ' וע"ו ו1סח גדרכי סס ע'יי עינ6 3'י 7סלטה -כסרס
 ע"י 6פ'י. ל7יכ5 וסי)קקכ6 3טו"ו 21.י' יכי, לל6י; דותס ה:17ןס6ין

 סלס:י )(סעסך (חו ולעכ"ל מ:וכה, סכל על עיכ5 סלעח נ5הדפכות
 7רס ועוי ולוי סקול עכ' ל)ועלס סק:יחס חככה כר לס3ח ח:מוסו3י
 לוונל לנו. ס" דלכ6ול6 וכי' )ניס 13 6'ן ר'ק וה3ור חכמוסר3,

 סלוי יו6ל לי כק3רח כסל 6)נח ))כ' לי)עלה 6סיי 33'חכסו)כימיס
 עכ' ע)הק סנול סיחס ה'7וע כפי ליק )והגור ))3י6 עא 3קוכס:7מויכן
 חעיד עסי 3ליס סתמרס 3סס ססקוק ע" כן טע3י5 ת)ני)נס נחורסועיי'
 טל טסדפ:וק )51מל 61"ק )וכ' נעועק 6ל5 ססלכס לסון ס"ךס6ין
 ססיי יסעקל3יס- הכססיי לר6ות לסס הי' סנור קיקצ עד ונגיעוחס3ור
 סי' ל6 כי לסס 5וס1 ו)סליכיס סיי ל5 3וו67י כו5יס ס,, ו5ס3ו

 3כל סקלקט עד לל6וח יכולי, סהי' 5ע"פ וע"כ 3יריס לסורגינרעסס
 חכיגס נל להכי העוכ נק3לת "3ול סגחין הכחסיי רו5יס סיי ל5,ס

 יובנ על עיכ5 7סלע5 כסי ס3יח נחוך -5פי פקול 6)נה ))מל)נעלה
 ))כ'. ל)ועלס ססס סנלוח על עינ6 סלט5 ל5 3כ"ו35ל

 רפה. רב מרוים בונם טשההה'
 מורע.ב"ה

 ?"ל,)קסו' "מ'ק' .3תף ע%"" ת5 "יייכי"6 ברבר רמ"ו()מי'
 סיינלעקעק עליפס הלי5ס כק3י סכל סנ,ע"7

 ו5ננו לסולין ו3מי7ו' ל"ס נחסף הו5 כן 531)ות ן רט 3קי' סל"ןלו3לי
 . 36ל 5כלליס וון ל))דין.ס6ין

 סלס"
 "%י70 וי ,לכי"ע. 'ם(קה גוד זעכי

 'ןשל,היגו קףלבל,,ק. ; "5ס ל75" כן נמ3 וכנל מס)נס .חחח מיס כל5ין
 .קגגמסק4ן,ן ) לכ6ווס 76] יז4ל לי(. ק"ע ל'ע קיי 6על4 י5ם 3קיןכ'5ע



 ,לחכמים ועד,בית
 טנקי; 3ק'6ש דיינו _ 6ס 36) עקפק הגיבס גק3י מעניפות סכתנווהמן
 יכוי '3ת,1ין 6כו ט6י1 עפני 656- עחעיס סייגו הלכס להע~מ עמיד(ה

 .לק )-פספס יר6. שכו. ד6וכ6" הליחוכי כסקוס ס3לי6ס כק3 כילמי";
 'וה" ס16נל הני 6ל6 וכו' עקול ח37ל 67ין חי"י קפק ;ה וקיןקמק
 ;~ץ %ה קטה זלפי"( וכי' קיק עוד 67יכ6 0יכ6 )7יכ6 1כ"5שעולס

 ?"שי!7עק6 3ט)ופ6,6י קיק 67'כ6 )י' ח'מק 3;6ג 1ל0)וח נל'5ס,להקיף
 עע8'כ ' עכיפט דו67י עקיעוח- 6'כ6 סטיי תי5יכוח סח"ס קס"כנקע

 )ולס נקלי'6לי6ה כל 5"כ 510ונוח דווקא-נקיע דלס"' מוקקה יכויסלמעול
 ע6ו7 דרמק הני ומע וא' ואפסר וכו' תעכסית קוכ6 להעלומעלולים
 פלבל" "ללעס "למ' והגס 53"ע והכיח עריפס דוו67י נלי6ס וקוסלע5ל6
 לקב-3כ,6ח כל ולסי?( הר;ן לסין 5סך.י כ( לסרי קטה ל6 לסיפמיד)מל"ן
 ד65י ק") 7לסל"ן וע"כ 57ונ"6 .ליחוכיכפקוס

 סו5וכומ רטב כקע ווקף
 )7יוקי' 6"6 ;ס יגולח הרק כקנרח ק"ל ע"כ יקע 177ק6: לסעיקקי,6ך
 ווילי טילא ט3לי6ס לכק3 פקוס סוס סג6ין ע65 ל77ס1.)6 61"נ לס'יסי'

 )6 פירט"ד נסע"0 7מיקין נרקח ונמק כ"ו ס"ק ל"ל סי' והל3"טירפס
 כעינן טל6 נקכ6 67,ן לטיי שרי עסונעוס דסכי ע"ק וסי6 _וכיעיגעיי
 5רבכ דת") סלי. יעץ ושי שור נל6"ט נענו6' לטליטית ער6טוכס6ל6
 73עחגלול

 ססע"מ,-
 6קס פיחס 6ו5; מ 5.0יכומ נקע ייקח רלסשי

 "גן נס כן. ו6ס מקפליי לצחוק לו היי ל6 סלעם הספלה גרעתקסק
 כ) ס6י הלגן לק3רמ )מי"( מ"כ נקט דווקא 7רט"י סכ' ק"ל ;") 07"קכ')נ6
 '3קי' וסכ"ק לעכ"ד בריר י(ס עריפת ונסמק סריהם נקני סכל סו6ריוק6.

 כקל.ך טיס" ט6"6 3כי6ס עקןעימ עיט תגס ר"ל ועממי 3ךעה סכוח3
 נקני' טיסיי 36ל וכו' עליפה נוו67י נק3 נטם יש65 ספ65 ו6סכקברן
 לוערט6יכי. כוכל עכ"ל לגרורי מייטיכו ול6 תלוי חיכו ערפם דויל6יבעקום
 ("ל מכ"ם כמים טס רק ימייו טרקו בנו ו6מ וטוסו ;"ל חביו עלסולק
 56יי 5.י30 וללס כקבי; נמל 13יקין 6ין 6ע6י5יים3

 רכ5.
 3לט"י מעיי -

 ל6 עכ64 3כ*( יווק6 ל6ו 07ו5ינוח -דשן נימוקק" ללוחן י6פי' כ'לכן
 נבלוס *ל61' שקועו על עסכל בקומן כנלעכ'י רי לנה 0.יסיכן ול6טכימי
 ל6 -ולה עכס טקלכס ("ע והכ"ק ולמכיס ו6ם וצנרי לווסווע 6יכ6]וגס

 "לוכם.עלס
 ועלמני

 סריקת.[ לכק3ה
 אב"ד. פריעדטאן ירוחם ש5ו'אברהם

 מאניסלויבזה
 ט-ג-16ן סלנ 3טס קוטיי ר"ל קי' נ3ו)זח הני6 6סי ע"די ירט"ז()סי'

 3זוסיק ונטלו על- סליי"6 קלקל דק"י)סעפלקס
רום:



לנ לחכמים ועדכית
 מדסיס מ"י 3דוך נחעכ3 סל6 5"ע 35ן 0433 עיד נ3כיווין נחעבלסדלחנ
 סרסיס עי"ב יומל 6)וי 3עעי עינול קיס6חל וו5יכו ול6 נכיווין כי5לו6מ"נ
 .הכי עכ נסג3ס פלי6ה וסנה סחי,. עס טנוקק 0הצ 0י, וע";ע"כ

 )ניכמ לניו יפק3 ויוחל עס"פ ויטלמ 3ס' סח"י עטס נט5ס 60יךגדוליס
 פלק 7ל"6 וומירק6 וסו6 35ן 33יח 7נחעגל כן קו3ר סו6 סנס)001
 נפ' עסס"י יע6 עמורם כי קוהי' סחמלס כ6ן 6'ן 3)ומיכ 6נ5)";

 כפרם"י ול6 'י43מ כק 43ון דנטחסס קכחס כקע ויעקנ עס"פרם5מ
 ו96ח כיח5 וס:ל כן קיבל ס;וס"ק וגס כלוס קסס ל6 י5סיפחי נע65;"5
 נול7ה ייכס נסו גס ני ד6 ינ"מ סעי3ת סיסעכנ כ"ג עכימ 65;ס

 ?ל7ס ו6מר פס"פ ויעלח פי ;"5 ס6ל"י עטס 3'"ע סה3י6 כעו5י3"מ
 65חכ בכיטין כו75 כן כעו עיי"ם י3"ח ל6חל 7ינה סכולוס3מ

 יב*מ-
 ע"כ

 אב"ה מרייז אנשיל נתן המ'-

 עננלשנד. בארנעמופה אלמיםבישע
 6נו6 ,עו8 5סיס שיר 60 "6 13 "ייס נגאכות רט*ה()סי'

 6קל כ;ס נע6ער 3מל עיוע 3;ס 5סם3לגןוים
 5סיוח 5רין ס0ולס 5ועי 16 סי5ימ קיוס 60 6וסו 5סנין 6"6לכ6י7ס
 מי717 ע"7 לי ונכ6ס מס ל5ס ועס מ;"ל כטו"ם פלק 5קנל 650דוק6
 סל ע5-,הס"6" כן נקל5 ועטז 5דק נר ון' 60 60 טנז סו6 'לועכ'

 כנר וסגס . 'עיס ע'( )יי נמנינס סמש' סכמבו כעו וטרס8נלסס
 גליס קסין סס ,87עליי 2ס6 סי"ע 3טס ע, )7י נקייוחין ססוקיכסנו

 קסיןיסנס 7"ס -פ"ם ועסן טס6 פ"י 55ערס מ65 6'6 ;ס ופאעקועום בכ"י 6וחס 5סינום ט65 ע4כו ס;סע 7הקבוס עסיס כקפח50יסל56
 עפ"י סכהס וגי5למי' לטף .קווו סו6 יסנל טס נ"ט( )ר ננ"עע5'נו
 וו0לן 67יו3. עלע" ,יקכ ניי רכחיי 6יו3 ננ' טס ייוטי ע"ו( )7'נ'ג

 6זוב 6נ5 5סכרמ פלועס מ5' גו)ץ 6רס עי5ס ם5. ענסנו ס,ינעעוכו
 ,:7ענ"ל עלכיס"ן "עע7מ נסמיי ;ו דלסס נ'5ומ' יכנכ ע"ס טטל1רחכס
 ריל5 ק-כ(ל דף )סבס עע"י ו,הי ו3י6לחי ;ס טמקום ;ו רכס756לום
 ו3חיכס 6מליי עסנ ניהנוס ני' רם6 ;נ6 לק עמגו עוותן 6יניטפמ
 טס ;"5 ים"י וכטרם עט5ו עוומר מקי7 536 57יפרמ ליי כיח6 .ל6.כעי
 ועסהס ע"ם סלו פ5 5עחו5 סי6 מקי7 165 טטיס 7יר6 ~3מיגסי'4

 .טוכמ -כלמך ע5 - טלע -וקכ 6)טש יל6 סכסי- 3"- 7כמי3-נמ.6יוב
 .,ד56ע;והך, ווחק עסיי יסקי7ומ""ו)ועל ,צנסיכס )סו6 עלע ,עש;)י-יקל

 .ס6) -_ 7נן , 7ליס ,יו13 -ע%ל6 וטעחהל - . )4עואג ועגל'שוםה~סלפ"ללשס,ל:ןי'
,ס6



 למכמיש~בית-וער
 ,"ל -6%'4רס פליו- סי' וקסם- % : 7סי' ר%ס(מ. חו%כ. נעיןה6

 5פר וווטס'ס קיריין -3תוק' כנ"ט לסם מנוכס ס5על עני ויסלילגרת' דחסו"
 וסומל עלם( )קב : יע קווו גו6 -זהנל --זס6נד6 .%נסככ שם (ס 5עלראיינך

 ס6גליג ככר גוום ליסכ6ל טנולש ס5ער 7כנג7 תפ65 סו,והתרן
 גורדן יעקבהס'

 בתצותבנה
 ססינ6 סריס מדפס קפ"ד ה" 3י סונלס ופד נניח . קטר רטגפשנסח

 סיקפו סבפסניוח נפסנס נקפח ומכס ק"ונקיי

 תקדסיס סיחי 33לייח6 פ"3 ל"מ דף וטנסיס 3פיקדסיס נוסג המטסנפי
 לסניך ג"כ סל,_ס וי 6ומ וכלון 363ני פ.ל6י דלי לליס 3מ' .חטיןנפתם
 ועיין 6"ס סל6יס 3מ5פו ולמס נ"כ 3נכך13ח גיד וניקול סניסני6"
 ס6יח בר("נ ועל קע'נ סע"ק טכחנ סם נסגסמ וי6לס6 דמוקל3י_ס*נ
 ניד טיס ססכוונס פי!ופ וס 06 וסנק3ומ . שכלוח ניפול סיורן.סס:
 נילר 3ק' ופיין נפיעיל לס7" סו6 וגן סחטן ליעל לשימן. ותעיןפגשי
 סלכם פ"נ טנועוח ו)יווטלפי פפירסמ ר6" ופ65מי יסכס"ס עסב6וןזעוה
 )כמיפת מעוכל סביפס 7116 65 וסיס ועי חנ6 3ר -3ר לבסי'

 גיר נס 6ין 5נייס נסימע נפויס סלנ בס 5ין 6וכ5 06 גטנועססלולי
 3נקינוח ס))ייכי לחון 6ססר סיס ספחנר כדנכי ו6ס נתפיססנדל

 ויוק. סילוק טלין וויקי6ל6
 אב"ד דובישכר

 ר"ג* לם" המשף גאונים דביי נך על )הערות בש-וליאבב"ה
 לו ריס סיכך כחג 5' 16' די גלל "וכש בהדברי ר*נ()סי'

 ויחוקק סחלקמ כ' סנלנ סדנויס עלעינו
 נמסו, וסמכ"5 כן סמס3 יפיכס כ16פ7נ6 סוי ספיבו דשי 37רסזסוי
 וכמפוך ימה מעסיק ל6 י3תמכ"ת יעישס יפוכח ' 5לפדכ6 דל"הבענר
 פעו יפהכי רח5 )סם"5 סנלנ 3רנרס פעו ונסני רל6 פקיק דר~ת"עחו6
 )1'נו ל"מ 3קדוסין רסס רמס הם.5 רק פעערי 7ס" ימכו הגיעיע"י
 ליס סטע6ס עעכס ע"כ לחזירו ננחיל ליס סטפ6ס יפכימ 7ע"ופיד
 כן לקעור סניף פטפע 3סעכי גס סו6 טכן וחומס יץע3 פייטרעינו
 יימר הוי סוייגו כע"י- דפסכי סמ"ק קוגל עו3 פינו 7סוי יךכ366ל

 : גלול כשל וסוס דפוכחע6ופדכ6
 טילי, נ6כקכ6עפן לזין יסוטיע ק, נסס הב" חי שו' ס, %יבדו

  ירעו ס65 לפקוס מלפכיט ונקעו סכחייקרו פסעלןמקוש
כמסקודה



לר לחטמהש ועיבית
 ר: עכחו3ומ שרש סקעק למשוש דים יכו, י( שה 3מ5י וסמ5ימסעספקולס

 "כהב :ע' ק" .ש"ע פלעס ניח נתקונת עייג הו6 נסעות ;ניכ' כע, ממס5ק
 ס"ק קנו קיי מ"ע 5סם"ך סם '51יין פעום )נקם 7ות 5סשן כ"סבניכן
 יסקי פייגי די6 י'5 6ך מנ"ל יסוסיע קי רככי י6ס ט65 כנריהקתג

 כ5ל סכימ קל6 דבל ויקלס ס6ירע עיילי הכ"ליסוסיע
 טי~

 עקודים
 סוס יעח על ע5מח )ל6 6סל נכפלייס נ6)קנ6פפן- טנח,יקלועהע5ן
 5ועל עייך 651 עעו5ס6יס

 .בטקיס ,שזיוי ט5עח. ומניח .למקיר 5ו היין
 קקנ. קןק, ס"ו קי' נם"ך ועיין יין וליס למקור 5ו סי' לועלטםיין

 י63,()סעפן
 הנ"ך, דמ"מ ריי1 מייטעלבוים יצחקהמי

 קע"ת( למי' )המשך ערדאדב"ה
 יגעותה 3ט"ס נ"י סמ5 סנ' 37לי ניחו ימ;י רערןה רנ"ש()סי

 סלעית יעלי 5ני הש חרי סנט נחקובחו הנ'ידבר'
 סולכין %ו עקום ובכל ע"ס קי' מ"3 3מנע"6 טהו63 פ"3 קי'גמטובס
 3סס הסבילו טס ('! הסיק ע5 נס ))תע" וע"כ סחי כגי סרע"66מר

 לו חי' ביוחל נו)מכ"ח ולע"י כעותו דס5כס סלע"6 נקט ול6טעע"6
 סריהם לנכי סו6 ו6ס 6"ם .כעסל"ס 6571 סס ("5 סמ"ק כ' וסרי51605
 על נ9 כיס קסקטים 'ם וכן סכע"6  כגן- לכמ1נ התפיי יוקיף עוז6"כ
 ל6 רשיוע סעכע"6 נסס נ'כ ;ס יסבי6 קש7 6ע"( 6נרהס בליסט64
 "סוגה דבל' נכ5 מפטתיו 6ככ' כי 6גי7 ה,עח 6ב5 סרע"6 בסססניפו
 ונעעיח 6סרמ חסינה 6י;ו 7סו6 5"5 וע"כ ;ו חסובס )נ65חי ול6סלע"6
 פ15נמ6 65פוטי לכו סכלם 7))י כל5 6י7פ 65 עכ"( 3חעונס הכע"6דסייכו ניעי 6ס; גס ולעכס סנ"ל סקיטיוח כ5 נקתכ תו ו6'כ סל)!"6 טסנכמנ
 למפנין לק כיילי טס סרע"6 ס65 כל5 עו:רמ 67ינו 011 וסלע"6 הב"ינין

 *י~י- ס65 ס3"י )601"כ כ5ל 5)מ ו5יכ6 סכיסס ככמינ ע"ע טגסלמקריס
 פלש ינו. עוד לחוקיף עכ"פ 16 לניגרי סר6סין סס לעקור 06)ו5עכין
 סו6.'ומת 6מומ פעיל טי6תלו סטם ים זמש נגע  )ועו05  פרייןהכר
 לסקריס כווכוח 6ץ סו6 גס דסכי סנא5 סני ונ"ט גס קל6מ"יכקסכ
 5סכען6 כל5 דועס 6יכו עכ"( סלי כמ"ע דפס עקוד וחמסני יכף ממדםססס
 שעמס קם עור למרס עט6"כ ע"ע גס סכיסס טנכמנ ובולן בלובןד6ייכי
 לערן נס דסכי ו3ערפ כלל יטגס 567 לסניי 0רען6 גס דפורסי"5

 שכ"ד כעפ %כ טס נס יטכס 67ל. סעכע*6 טס סע5ס כגלכסקייס
 סנ*5 -מ כלל )ו"6 קי' בט"ו מס"ק דגלי לפי גס סוכל 6גי ועודכרעובן

8ן



 לחכפק ועדבית
 ירקה סל6 -סיפג טס סערי" לכל ים)י לסמם *1 תנמר מגה3

 לסם עעס ל5כיח עלכומ. פפ"י 16 להניס וסקכיפו ורס"ל טס טסעלטוכו
 כטס עורמך עקרי ער'ין ו6ס לנערי לחסון סם סנעקל עסיסך טס6מכ

 עכטחכס עריף 7ל6 עיקל ססו6 לסטני עפילס עכ"מ נעמס 6(יכלטגן.
 פעמך 56ל סנס 6"וי 7עעיקל6 גפירוס עטווע וסלי פק"ל מולי ע"יטס
 עוד עיקרי מירטך עכ"ם נ6ס 6"כי ו6מ4ב סר6סון בטס פור נקכ6ל6
 כעעפ כקרץ 67ונן כבנ"נ כרן'נ ינכל עעס כענן עעסם 6"נ _סכ6עוןגסס
 גטם. טס וה5וקניס עכו"ם 3% ומן ניסודש מן כבולס לונסנפיני

 6תטס*ל6ל מל6 תם נ33 ידעו יל6 המלש געקועום ונפלפ6וכגוו6ל
 :טחנר( 06 נס כס'נ 3כל 6'כ העולס נכל סכממלקס כעו 16נגוו6ללק
 לפי ו6ירבס לסכים 57ריך עמס עוכלם 6ין עללם 16 )נום סקכעומע"י

 עסלס"ס 3סי"מ עיי' סלי 6"כ מולי ע" סעי ככסחכה דהוי יען סכ'עעעו
 לק סל6סין טס לעקור 7ר5ס רסיכי הכ"ל 6"פ נסס עון 7סני6טס

 טעו ופערת הווילס טיתנפל טרוקה שילי לעמעם יופם יביכו עכיוןגומעם
 פעליו ספפלריס ס3יעח למתיו רק ס6רון כמכוון 6ס ולפיקופולפום

 רעי 7ל6 י"ל סקידם בסס  יירומו 06 כס'פ לו "ע מעועור יענוד06
 לעולם כן כעקל סעו דכסעטכם ס6דס סס רסקני דאל וגעלם מול'לפסעם
 לידי וי63 סיעות 16 6מר ל6דו1 העיר עעיככ ווודען הרי עיר בעם6נל
 לכל לפי4( 6"כ עכח"ל מקרש לעס מעיר קם .לסכום וניחסכמליס
 על6 יודע יפי %"ל עמססימ 'ם כ6ן 7נס יבין סל6 (עדעח ספנימכס

 נינויכו נס טכימ קינו וכי נע5תך סגפ קיבס ל6י:ס ספיג סס ע~7שחכה
 עיירומ כעס (6": סמליפו סונלכוח בין ס6ר5יח סכתחלקו פקח6ל6

 טל6 ופעעיס בורין מעעיס 6מלח לעינלכס וכמנו ל עעיולכססכעל1
 סטייכה העמלכם ספת לפי פרכ6ומ ע"י טעו . כטחכם מפס ונכףבעלון
 מעם בכל לגמנו 08 161כ ככלוי למוכס למוח כעי נכמב סי'"ל6_ יען העיל סס ע5עו סמעסלס בטוחו מעעי0 נעה גסחנס ובןנגנולו
 פעם נכל נניעין ולגלע ולחוקיף לימטב נוכלי גי 6עו תעיל סעומכסכם
 עעות נניעין סיכמנו ערס לעומ ויכול קובלמו סיעם טלין יבר סו6סל6
 למפות וינק לכ5מ (כלו ידע ל6 עיר נטוחו סדר עי גס 6קוכקלם_

 ב(ס4 וכיו65וללפ(

 כסף מירה בעהמ'ם והגליל יפה אב"ד ש"ץ יואלה"מ
 שאמסופ.""ה

 3סל6 מימי כחלץ נע כ3ד6 3ין וס5כה6 קי"6 מולין ע" רנ*ב()ס"
 וט36ח 63 לכחסלס 6ע 7יפנ9 3קר6 עלוי,טלי

*מ



לה לחכמים ועדבית
 לעקיר 5ן ים נטלך חיתי גבי ד6וונ' סליט"6 ט))76 סגנון טפי פי6מ
 סביר פ5 לעע5ש )והכנז6 0יו65 דם (יעם)וסיס

 לדקיי
 דסס"ק ניטל

 קחכק( הככסך 607 7ס ;יפח עמוס 65קיל יס ובגהת עכס עיירי 65סכי
 5יח6 ה6 לסחפם, ))קוס 5ה(יעס סיס למנ נעקוס כחייכי גועלוקין
 לעפה.וק5ל רחנ 656 סגנו כתכולין טסיי' הי' ל6_ ס5סס יחנוכ"7ירוע
 ס(יעה 7דרך כיין 61"כ מס, מנחר, ע"3 כ"ט טנת גסיי כע"ס5עע5ת

סעוף"
 5"3 בקי' סעמבמ הסוקקיס המירו נע! ד))ה"ע כידוע 5עע5ת רק

 6ין וסם סנסל סס 6סל הק5? )יקיט 6ל 7וק6 עוגה עו5מ כססו6י6"כ קקי ס"ק 5"נ קי; דלכ"ת ועי, יולזה ו65 דוקך עולס "יעםשסוט
 קולרה יד ט6'ן בי')6 7))יילי וקוער ולהחסיר 5המפסע 5סןיעהולקוס

 ל6 ובוזקי 5כנד, מיעוך ))וכמ הבסר ה6 7וחק ;ו הנסר 6לנעטעגיע
 ))")נ ה:יעה כגד נ3סל6 ק' 7יט 6"כ ו6פי' כ;ה, ק5ל מען מוינויקיל
 ורננן, כייקור בבי 6פ" 6י"5 ))גטלין 6ין ה6 5כחמ5ס סלי 6יך6כחי
 5ס' דרבנן וק ד5"ס סנדקו זס )וסיס דרבנן חלתי סוי דסכי 6"ג(ו5מ
 נר6סס ורס"י סיקקיס דללונ העיד ע, ק" יו"ד זמת"ק 6ף לבאמתכעס
 ול"ו( 13)'ד כקעו בחרקי ג6וכי הלב' לולס 1653, תס"ח לקול מבסלודם
 כרוי וסכי והלי ד"ה ההיקי 373רי כ"3- פקה'ס נל"מ עי' ולבלןלק

 5לו5 רם כי חנהליס ע5 כהבס5ו כבר הכבר זון 5))ע5ה סעילששכיעס
 עוז עילה והיעה לגנוני כחבע5 7ל6 6"נ ו6פ" וכמבטל, רוחש סויעי7
 ספלע"ג י' קווו וה65 עקלי 1י6. 3יסי15 החלת עכ"פ ))")ו 3טו5ו בנרקירס
 טבסלי7לס

 נעמימס בדנריו ע" דל3נן רק 5"ה ביטולו 3חמלח 6פי,
 ביטול זחמ5מ דק"5 קע"ת קי' יעקב בית חסו, פ5 7מו5ק ע5ימס5ה5כוח
 ושסוס ס3ס5ו 7ס עסיס 7לננן מל' לק 5"ה נכר"י 61"כ ע"ס,י'ח
 ובמלי ס6כי ד"ס ע"ב 5"פ מיין נחוק' כע"ס דלבכן לק 5"ס 7ג"כ(יעס
 גמחימה ))פר)ו"ג ק"ו קי' ד' מובכת 3בו5"מ ה63תי כבל ה765ר3כן
 יו"ד ממ"ק וכ"כ 6י"5 35ט5 ישומל '"ר 6ית- ססו56 הכתגם כריכי _65ו"ס
 ר"מ ע"ב ק"י לעיל ל"מ ולס" כן וה"נ נ"ב קיי יו"ד יכמה ג"6קי'

 סוט ד6"כ 6"ס ודקי 'ע"ס, 67ה"ס6 ל6ו מירס 6פ" גנ7 דיםכב67
 סע6כ5 לחקן 656 לבטן כיוכחו סטן כיין 75ין 'ס בס טמירי דרגכןגי

 מכ"ג קי' 16"מ וטול ק"ר קיי מר"מ עי' 6ג)ו פ' ר"ן כנ"ט עומללסכי
 עסלט"; סכ' כ"מ (ס ע5- סמי5קיס לביס 6כן כ"(, וכי3"י .טס))3"6
 ססבי6 7, 6וח 6, עפלכח סת"ם יעיי חע.3 בס" טלו -טבטעענקי"6

 06 5כי עם ימנט5 37ע"כ כיון כ55.(ס נעיקנ טסקעס)נטווס.לע"ן
 67י"ע כית ומיי עכוין, י65 6ף 67ק% פק"ל טוי ה6 ל6 16יסכות

4,"י



 ועה;לחממיםכימ(
.,.

 עפ וע"ס ; עכ"י, פק*ו-סיי 46 עכחז ד5ס6ינו קע'ל 731לננן 7?נין6י"ל
 סרי י6ור' 6י"ל 6")נ הקונרמ לסיי ד6מ(' לכ,( ל"5 וכ6ן ע'זססעיו.
 כווכחו 67ין .כללין ובעיקל וכ5)נומ 7רנכן תרחי 7הוי ))כוון 63ינוסכי

 נ(ס. י7י 6נוס4 ס' 31ר5וח 3:ס- נרול .6ריכוח לי יסל3על

_ב  - 
 דומ*צ. היילפרין צבי יוסההמ'

 יאגאסלאוויא זענטאב'ה
 3טעלס בליטס סכי )וה ר6יתי הרי6ס טריפיח ל"ס נבכ(י רנע()סי

 ק"6 ל"ס 3קי' בס)ו"מ סתנ'ס טכחב לכן סי3יתעל
 ול6 עח לי ס6ין ולסיוח 3מעיעוח י)יבניס 61)נלחי רומק סו56עכ"7
 קג"מ קיי 6ייח מ3ין פכי לסו"ת רק 56יין סהקךעס .למסס.קפריס
 ד'ח כחכו ל(ס 67וכיי 5יי וסלהינו ל67ורזיח6 חנע.ס ססוקיסו עססכ'
 )ווק5ת כנון 3מ"ע חכ))יס ס6קלי 6יק' ))סמ"כ חיקנו 67ולייח6 כעיןלכ"ע

 7ומק. לטוס 61"5 ת.5ק'ס כל6י סם)1"ח 7' ולפו"(וכ7ועס

-
 מליין, יוסף שלוםהה'

 שאמקוטא-מארעב"ה
 כ7י סגגין 3ס3ס לפחומ )ווחל 6ס נר3ל קק"( ב:כ!י. - רנ*ד()סי'

 לסחיל ססי6ל ו5י7ר ה(רעיס על ססמטסי:רמ
 ה76ס וכק 3))קו))ס עיע7יס וס:לעיס עע5))ס טוליח המעס 7ה6עעעס
 לסהיר קטיכין וסני6 סס :ורחח יהי' המננס נלע7י 6טל המ5'5סעקיל
 ))קוס לעלב סעק: 3ס3ת לעסוח לעכין ס6מרוניס דס5ליכו))ה6
 טסו6 6ל6 העקוס ! נניף מעטה עוטה ס5יכו 7כיין כטלס .עססקילה

 כן לעסוח עותל סמנ7'ל )נק1נ)ק'ך
 לח"6 נססעטוח ה"ג תוסלס")נ חסיי ק3קוף עסטעעות לסעיל יטלענ"ד

 סקרמ לעכין לי"7 קי' יו"ר מ"ק תסו, טס טהעיכ. )נ"ךלק"
 יבלי על טנט6ל ועי"ס ה)נונע הקרת רק סוי סנר(6 סעקיר י))ססעוכע
 (י קעי' קכ"ר ק" יו*ך 6,דס"ע ק"ק קמע ק'; -6ול"מ )נינריסט';סהח"ק
 ו6ס ייגן טל6 6ומו סקונרין הס6כ6נגכ6ף כלי ע"7 כט6ל סייס כעפס(ס

 נטנח סעונע 5סקיל עוחר 06 ונע5עו לכגן עחמיל סעמע עקוסענניהיס
 סעונע רק טווקיל עס סוי, עקרי 7ל6 7עקו6וח קופ"ס ננחוקיו"טוס3י6
 י5'6ח סעוכע דנכ עקיכ ר6ס קי6 טל"ג קיי יו"7 טנלע'6 הט"ג)נ7ברי
 סעונע כק עקיל ט6ינו עסיס לסקילו ועוסר כלל ))פסס 3(ס ר6יןסכפס
 נסקלעמ ועעו'נ קמו ק" יסועע קמ? וסטוי קק'ס ק"ק קי; עג'6יעיי'

לם"3



לן לחממים ועדבטן
 עוד )סעור לסיפך עט))ע טיכס _ ))נילח ליק ועקירה י"מ סקועס5מ"3
 -שסיעיחי, יס6 טל6 כבלש להן 7שקו מס5 ע"נ ק"ג ענת))ס"כ
 יס6 מל6 לעכינ 6ל6. מרסס עעסה קצ3יר רל6 ד6ף שיכחנקית

 למסיר סנ*ל נניון טסוכים ועייים ))עסס ג"כ עיקרי נוסליןבחולוחי'
 כלי ע"י ניגון וכעיקר סל"5 ליגנין פחימיח נג"י להסמיר נס ))סיעולע"י

 נחסי3וח י"ל _הגלון עווי  סמליי כנר לחילי פסילי נפנסספיליגוויף
 עיים. מיי. כלי חיקין ג(ילח ירסיס ליקיר ק"ת קי. 6וימ מנוססערוגח
 הדחיס קמל 3סס ז" ס' טבח ))ס' " פ' הס")) ט" סעעייךומבמרא

 שלאנס מטיי. ל6 חה'(ק ען לסליל נק למלאכה כווכחו דליןדכיון
 מכחם ב6 נעכ"מ (ה 7דנל כיון לנוח ))גן 3ק' סכ' עפ"יוכווכחו

 עיוט3 וכ(ס משור להר))נ"ס גס לקלק יק טוטם 6')ר וסיט עולקך16
 יפלח במוחך טסועי סו")) על סחי' מס")) על ש"ע נק.י ס6"כקוליי
 י"5 ולסיח מייב .רע5ט55ל"ג ק"ל סר")) ס6 ס6"כ וסק' עלס55ל"ג))סוס

 מבמיס. קמל ע"עכוונתו
 הו", ,.לי וקלבמימן

 ס',יו7 ,ניע 1,"ן ~ו, 17יונ'נ 157
 6ל6 ל))5יס ריין לסל))3"ן ))3עירל6

 טע"
 ולסרע3"6 לסל,"ס 6ף 6ל6

 שיון עתוק 7רק 7הכ6 פסך ענת מילול טחני יורקי הכ' 7))י7סכעס
 עיי"ס. עלס ק6חיג6))5יה

 דס6 עלה 'ק6חיכין מקירומ ))חולת ע'קכ 7כל יכיוז )י6סרגףענ"רי
 גס . מקירומ ועעדוח ))קיכס ופעולי ניקרי ע5עער כההכל

 רמקיייס 'יעויינו קוכם .))5יח - (לזול יגרוס ס65 לסח))יל יםנכס"ג
 עסיי6 עטעמ 6ף טבמ מיליל אאמר 6ף עלגרוס ע5))ן יונעוסכ6סוכיס
 ל"מ כדם עי' 6יקול ערס טיקח33 "סו 6ע:ס כסימן ס"סץ5יס
 )די ואלך בטבת עד, 656 ) עעעסי' ל"מ סל6קוכיס מקידיסען3
 למכ- מוסל ימי, נסנת כעחלי 6ף ט3ח למילול כטוחיסס י3י6וט65
 ווילכ6 לס"ק מיום עמלק נסגהות ועיי ק(ס לגרוס כ5ו ל6 3כקליבת

 .למלק וני6לחי 3ע"6 טס וס6לכחי סמ"ס לסיעת רעיי דעככןססע,ל
 ערס לדין ים עכ"פ 61"כ ל6חכ 16 סיקוס לעוסה )(6יקיל יחמטנ 6סנין

 'כליס גסכיקס קיכה' .ע5יח (לזול לייי טי63 '3כעטי יודע י6סבצר
 בקוקס ליטן ע~ו על 5סמעיל 6ין 3ע5וס סעדק7ק ד6ףע6וקיס

נלהק.
 ,ו פי' דיש מוניה- הרה"ג בלאמם"ו ווייס צתישמואל -



,
 יץון-.4ך.,:י

,1
 ' - - רי"ש למי' )4('שו זבאיובבשה

 ובש%י4י, "4ה(יש"
 :ססקטו סע%ייס" "ישמיץלמיזךקיסיו" .זי

 יו65'ן י6ין מווף5 3ה'. %'שרעמ76טחק:'
 : וטקטו 3%לי םל3בלס.

 פקם'ס -3ננק' לס - 4יקי 3נננ'- 60 שליי
 '5מע64: ילל' 5ףם4ס

 כולל' : נ6ת 6ם"
 דל6 לסרע3'ס שס6"כ'

 %ל סי בע5מ -,לדל" ,יו%יו: :,6'ל6 -1ל]ת :כווממפקק
 ונ"~

 יהנס
 ע3ל :ם) נפ5ס '6%). ל5ינו '5ולןיקי6: ל%ש שקסר לי5 ויוכס לעוספיקי
 %ת, ע~" ,ה לק יל"5 6יכ6 י)יל ש%: נ64ן ,ש6 ן וסקטס שלסנ"י ישסתיל

 3עיינ6 )"6 ה6 לע4)1: וללט')עליל'ע,"%לסיצ56ח פללימ %4ל טלל6*נ
 עקייס 6'כו 7)ולס' וס)נ'ע נלי-כו 3שכ6מ' "יף עונל ל%גי' :ט46.ט1:דפל
 עוייס סכל דנינ"ע קק"ס חע"ס  סום5ס,ק"נקי' .וט4ס  %יפיו %4%זפר

 עדל"ח 66"ל ע)רל6 ;3עידכ6 דל"ס גין י16כ גרונו סנ6מ יוק%דנעיע'
 סכ"ג סרכב"ל לפי"7 %63ח 6)ולכן עלסנופ דסו6 6"ל 6סוקי :ישר(ע,ומוב

 קועיות 1ל")נ כעו3ן טס6ג"6 קוטייס ימעולל 3טידנ6 :שוס ע5יייסיכסל
 רקעל 7ר"ט 6לי63 חיכת :ס6 יעעמססמוק,

 עסוס מסוקי קוסיוח ק*ע לן )נעיל6 861כ 6רכ7"ל נסדעת 4עלעכל ספיי היי3 נסבורס עקלקל -
 סכע3"ס 'טס6"כ ערל"ה ו6עליכן 0511 5(ינ( : רק לו. 6(ן ש6מיכפק'%
 61"נ נעילנ5 %4 ע5וס סיכסכ לייריי ו6"כ פפ4כ גמנווים עקלקלרפיקק

לק"י
 ענל 0ל 3עלה י651ין 6'ן .סינ עעיל6 61"כ ) כעונן עשש6גן6 "י,

 ולוק. ג6)ומ סמוקי וכסומיומ ט5טנ*ע .י6וסיועעס
 גרינפע5ד. יוהטיע יעסכהט'

ך ------.----.....  

-  

- - -  
, - 

---------------4---------:
 )(1ונגוויי214"71

 עסה לחס ססר6 סהקסס עה קע"ה חה ,2נ2רך"דק וע"0)ס"
 טוכ6 "(6 עסכי"6 סו",ם עכ סנ.ע"6דיר

 3סנסומ.ו כי3 63וי פעכמ 5פכה בקי ועיין ל"ג קי' כע3ו6לומ")ו לסעירכסי
 (יל ננסכי", עלן על ביס גייכ סהחעי6 עע5נפסוו6 ו"י סנ6ה סר3סל

 3,ל6ל ל; עו"ס 3הגסות )נסהוקפת6 ו"ל ספלי על סקומי6ונעיקל
 כענו6ר נ(ה"ל כהנ ננ)הכ ל"ק דלנוס החוקי על סט"ק על ("לסכסן
 קי' לייטנ 6' ג6ון 3סס טהנמ, ("ל סלעס מטק נס"ג ועיין עכוהנמוקי
 לייסנ 6ן ג6ון בסס ססני6 סלונס מסק נסגהף ועייי עכות רעקיסמוק,
 סממיו ענמל ריעסס 63עת 6)וליכן דנננהל עסיס -ענמל ד5"ק סמוק,קוי
 -יפיי"ס ספמס להם6 לעסר )נ)הל דיכולין נ)קוס 6רעו ילוו דל6ול"6

 כעונן.  יססיספפ, יקטס עליו וגס עליו טפלפלעס
 שלעזינגער. זאי טחואלהס'

רס



לז לחכמים ועהבתז
 אראד.ב'ה

 656 זס 67ין 4ק 6נ"ק טגייין י"י 3קיי עם"כ עין8 רנ"ז()סי'
 קרן ד6ין כלנה -ק""5 6נן 6נ5 לרי6סיכיי6

 יסלי וועעטר מעור דסו כ5 דסמקל ל6יעל 6"ס ננ"ק לרם"יו6דובה
 יכ6י כר' 7קננ 6ס"נ ולי6 10י עי60 107 כ5 0פקר נעי דניעיןס6י
 קטי6 נס3מ כד6סכמן 5כפטיי דיכ6 6יגס פניי 637 סס 33"קרני'
 ד6ער יב'6 כלנס ד3'ק. ול63 ע'3 עטעומ מיק, ועיין יכ6י 6'כ6כ'6
 יגשק הס . סח, 6מל ענין טס0יקפם6 י'נ )' בעיע וסלטביס קנין6'ן
 פפני ס5פס קוניו, 5טמיק 3יטל56 כן 'פטס 651 י"6 3; 03לועוחעבי6
 נחלועוח סכשט טוע ידעסי 65 ו6ח 6ך 5ו וילומ סיענ יפיין ולקקיםי6

 קכין 67ין ק6על יסל6ל - עענו ו5קחה נסמ,ר דוק6 דהרתנ"ס כ,6ן
 סס נס"ע ~ס מ"3 ו6פ,ס פעכו ו5קמס מול 65 נ' נבי סכ6וסלי
 מקופמ סא סיכן 3י כ6 סנידו נזס ג' )ו"ג קיפס ום"י עיק לנוון כרי ניןפס
 טס נניעץ פם6ח נמסינמ ופיין פל6ס פקיס 5יס 6סנס גל 6ר6רנ

 קנין דעקטע6 עסים 6יכ טיסר56 נ)וקח דוק6 נ' ט 7פעסי ומ6עעני6ו
 55וקמ. ערי ורעך פעוס פעול נמ סכ6 -1%3 טטכו וס5וקמ 5טסטע 5י יסעכייס פעוס סיינו ולקמס סמור סתנ'ס ופ"ם טליעסחלופס
 לע6מל 6י כ"ם 37"ק פס6 5"ק ס*י 3י פ' ןמלועומ רסעל'טול6יחי

 מןכ 5מל ענין סהו6 6מוקעמ6 656 11 גריש6 עני6 6יעססכענ"ס
 דסו כ5 ולסמקל ספקל טסוס סו6 07עפס טס 37"ק כלם'יקיבל
 דפ6ה 7לפ"ו ל3"ם -6ל6 וס 6ין סרי עס כמוק' ודל6 פעפעלעויכ
 656 סני סס ול"ק הו6 3"ם פני ס6 61"כ קס סחוק' כונ"ם לבוסו65
 ונס 5טומקו 61"5 עמותמ סקיני6 ונפ65 5כ') ט:ס חיקס ד65 היכיכי

 נעילו. וועקאסע4ע
 וויים. ה5ויאליעזר

 בתורים.תפארה
 אונגוואהר.ב"ה

 דקכי ככ"3 3'כ1ריס עה' פ"3 עפק ו"5 ףזן4נחב"ם רלה(שי'
 סעיער( תס' ופפי*6 סנוף, כקכין ל16סילום

 וסקסס ניונל, 06 וס ו)נמויכין לקימומ סן סרי טסלקו דה6סין פקקויוב5
 קנין ל"י ר6על 165 6י ר"י 6טר סס ד6ימ6 )וים דף גיטז עס"קע5יו
 6ר'י 6ק( לב ר6על 3ניסע"ד ורגליו ידיו ע65 65 דעי סגיף כקניןסילומ

ס6סע



 ישכים נען3ת,
 0לי- פלאימ56ל

 גקכין י6ייק"י65ו ניונל 5(ס (ס- ועח(ילין ל"ומוס מן-
 נין גן יסיעע ער מר נו -70 6ל6 בסריס שיש- יעי.ל6.עטכממקלוף
 לשי 5פעס"כ 5סקטו0 ים דלכ6ולס לייס3 ולעלסי 45רע3*0 קטה ו*'כנמכז
 כונכר ולי 36רירס סבכיכן ל6 יו53 כנון 7'מ ככנך חץ?לע))ור ל4( רף-43י5ס

 ל(ס סב6 מלת -סע6 6ל6 ביוטל מו(רח יינו וירסס '5ססו חלקלכ"י
 04 . (ס ועמ(יכין לק-מוח 5סו וסוי סלק.סס החליפו וסרן %ו סי655

 6'כ י"ס לגעל סל6 לק נלירס מין .ר"י 6על. רל6 יפיל לכ"לניובל;
 קליפס יפ 5ערינן 6ירנס סמוקי- ס,מיס נ3י גכוכיס סנ6ת דלעכיןי"ל
 לסניף עסכמח רל6 7"מ יניטל 6( נזירת 6ין כ5ע5- ר6סכיון

 ועעי.סקטס יונל לעכין רק ני31ל 5(ס (ה ))ח(ירין 6))ל ל6. וך.יניכורים
 7כט! 5ר'י זריכם 6ין 5'ל ביכוריס ס63ח לעכין ר6ף .י"ל לעכס יוקףר'

 וטני6 סו6 ניכוליס 65ו דיל)61 6"כ סו6 עי ס5 3סקרקע לוי))קפקי
 כ6ן ס"ס ויו"כ יעיי"ס פ"6 דף סקפיכס פ' לסייף וכ67יס6 'בע(רסחורין
 3שרס מילין לעייל סל6 כדי 3יכוריס 5ה63ת 6ף כרייס י6ץ עקבר6י"ל

 ר6וכיימ6 נעורס מוין 6י חינם 60 36ל 0קפיכס 3פי טס ר%6ליכןכעי
 ים קיי"ל 3ילבכן 7ס6 קסם עריין 6"כ 7כד_נן .רק 6יכו 6י עס6"כסו6
 7מו5ין פק"ל אר"י סקנס ספיר דר"י י"ל 6עכס 33'5ס כפי61.לנרירס
 ז' ))ערכם סלועיס 3על6 עיין כ"י וף פקמ.ס סו)* 67וכייס6בעמס
 כי פנפלע (ז6ומ

 ל?_ק"ל.
 דף בניאס משבואל בלירם 6ין בגרבכן ן6ף

 קי'"נ וכן סחיעס ))ס' פ"3 סל)ונ"ס ופקק ע6י לפי ים6"כל"ד:(
 פכירת 6ין רנ7רככן. אוקיע" כרי קיי"ל עם סי6 ל6ולייס6 בסרס7מולין
 כקכין פילוח 7קכין הלי)3"ס מקק וספיר לזוכתם הכזל קוס" סדכ66"כ
 מכ"ל וכקוסיי 7וק6 ביובל וסייכי 3יונל לוס (ס ע0;ילין פקק 1ע4))מגיף

 0לע3"0. 3סיטוח ע716 נכוןככלפעלי7
 המ5. דמ"מ הרמה בישיבה הלועד ראפאפארט דוד שמיאקהק'

 טמערניצאב"ה
 3ין סלי))ס נין 63מרח נחערנס 06 לעמרסר6י' ניחי טכול7ה 3י5ס כגון עיל"ע דבר כל ק"ג ק" ב:כמין"די רר'ט()מה

 נטי5ס 67יכס 6רי6 ו)6י ספריסס והקרס 63לף 6פ" בטילם 6יכסערופס
 רה6 כיון וחי' בעינם וטיכס כעכוח דלכי רני5ס עסוס ת"5 7סיל"עעמוס
 כיון טע))6 ל6ו 6י ))ותלם מס" לעמל 7ס6 עלי' טילול טוס 6יןנימס
 657 לענות סילכו 737 עטעס 6ומס 6וקליס סייגו 65 עחיכין 705יט
 %6כינן 7ל6 ה7נריס נקטור עלים, געל ליקור עטס 3ינכ 6ל6 (ס6לרו

רגל



לה לחכמים וערבית
 גילו ל6 נ7יטי"ע 36ל פקיר לעור-ס 06 להי יבעל ל6 סנעניןד3ל
 ה5י החס רק6ער 7ע"ן 3ע"ו 7סנס ק6ער_ ע6; 76ע יל6 3עכוסכי
 ככרות ולמני הטיק ופריך סכ5ס' ולישו ס3עכין ר3ר לי' 6יח חלתיחג6
 קסם ולפייי נפקם חוון לעכין בי~ה"בטל

 לספליסס.
 נמתח חען 60

 נעתר, ועוד שמעין דנו עלוס לקיר ונ"ע העוקקיס לרוע 7סיל*עסוי
 על סיסקו עיי ליתר 5, ים לכרע חיל מעל והלע מין סער שם6"

 ר.ע. טנפכין ד3ל תסוס 6קל שעפיהמיוחו
 . הנ"ך- דם"מ אב"ך ה"צ ה"נ בן וויים איי,יה יצהסהס'

 פירות. דהניןסוגי שעסע מ מ'ב"ה
 פ"נ:( )ז' קע6 633 וכוי 5חקיכו נ6וט6 7"ס ב:רערם' ריס()סי'

 לעס לל"' 61*0 ח"5 עקטס קליו( )7'31*3
 6,ם6 דסנס (ס נלרך למין ע""ס וכוי יפי סניף 7כקכין לתקוןסוללך
 3ווק' ס36 3ח(י הבן בעכרן לפליג6 ול"ל דחי 3פלוגח6 סחלעודניס
 ל'; 45מ, דר"י לעילס ב6 טל6 73נר חלס ע"נ( קל"ו )7' בחלץ633

 7נר סחוף עמכי ס6ב נחיי לעכור ס3ן יכיל 5ין 6"כ 7קיקסכקס"נ
 רסל3'ל )נקכס וקין-5דס לפירות 5גו7 סס6נ ונמכי לפולס 63סל6
 וטע;ל געולס 630 7, הים 5"כ לפ.רוח לניר ס36 6ין לר"ל35ל
 מפילוח יזליג 3)כקי כור הכי 61"כ לעילס ס3ח ד3ל ה3ן לעכיליכיל
 הנוף -כקנין סיווח קגע ל" ד6יח לל"י הרסס סל וסגוף 3פל קכסו6
 -לסירו)( ווסו3ע7יס טנהס נוסכי למכיל יכולם ויביכו 56לס דסל3"להוה
 0קלקע מנס סביף כקבין ל6ו פ.רוח קכין לי' ד6'ח לר"5 35ללרעל
 ק" 3ח1"ע 3לעי6 ע'" חנם לעכול 'כילם ופשל לעולס פ63 דגל55לס
 ומעול אם נקכי רווי )עולס ט63 ,37ן עם סל3"ל ן3ל קעקגסל"ע
 ול"ס ול"י סככ קנס ולע"ס ומעול 6ח 3קכי פכעי  ור"מ ול"ס ל"כסנה
 כ"ס גס קנל 37עלת6 נרע" סג)נ' סווקיק כעו עוע7יי סיעמיי3קר6
 כת"ס קוער ר" טפ'ר יכול ועעיל6 כל"י דוני כקנין.סניף פילותקכין

 ק3ור סלרי 6ע'ג לפי"; ו6"כ סכל 5סקכו0 יכול ט3"ל 737 טססקסלנ"5
 לנזקנות יכילס נימר 5עו5ס ט63 דגר עס 36ל סנוף כקנין עירותקכין
 עס סווקנס היכי 7ל"י 4ליב6 גס 6וס6 לחקכיח ספיר 5ריכיןע"(

 61"0. ניחד7סל3"ל

-
 ברימה נפתליהר'

 קראיי,ב"ה
 עחכ" פל 7ק5תר 160יח טל ססקסס קג"ח .3קי' ף*אירען רמ"א()סי'

 סק'דק ק% כ55 65 סכי 7עסוס כ' דף.קילוסין



 כחכמימ- ועיבית
 עסו"פ גססוס 6י 6סס 16 פדועס כסוס לי טסי סטקדט עם 3ג7036
 %ע6*כ נ5) קיהסין סוס 65 סקירם יקין וכף קנלומ0 ססלמלע"ע
 נ63 נחד לכיל יכול ל6 ולכך קי7וטין פקק מוו( עעו"פ 3פמומ9נך7ם
 וגפמימ נעעיס כמקיט יקתכי נכייס6 ס3י6 עא נכ0ו3ות ה6 וסקססל*כ

 3פחוח קייט עס סקי7ע קען 7כייל 6לע6 וגו: טקיוס קען וכןעסהע
 תסיכי קגל6 ת*ע 3קי ר6יסי 7סנס לייסנ נל6ס ילפעמ7 ע"כ;%סו'ע
 עססשיל ו6ם"כ עטי"פ 3פמוס טקייס קען כנון לגריגנוס6 0לסי67יכ6
 9שק6 קסק ק05 ריס מן קיזוסין 5סס 7ילע6 קלס מוססין שנלונותסלם

 יזע דל6 וכש"ל עבו"פ ממוס סופגכן קייוסין ס6ין ידע ס%לטייל
 שם קיוסק )טס למ"כ סס5מ 1סקנליגוס הלוס קען קייועי סכין יזעסע6
 3כסתוס טס דטקק" למסיעיכן 6סי ל6013 ק05 דסנל"ס6 י"5ולפה(
 ק7טס מנסו כמר6 עסו'פ ונפמומ נעעוס 7ש7עס מנ"ל סמלייעל

 קאני סכי ריסוס י"ל י46כ וע"ש עסוי% גסמו0 טקעסס כי75נמעו0
 דעיילי 5לעח 633 גמד עעףס 3פמוס קיים עס פקיזס קען יכוסם

  גפמוס  שיירש סחנו 3יעיח קיטס 67ווכיק חיכי זכי ולעילדופיך
 61תי עסי*פ נפסיס וקשט טקייט קפן וכן נס עייר כסיגעסו*פ
 לסמטיל קשק6 קפק קלם זיע דסימ נכט*ג דבשי ל6עטעינןהנלי"
 כ6סומס קיייסין 5סס %6לינן כן גס ק53וני0 עמן 6מל ס5מ 6סכנ"ל
 סיועם כסוס כיילי סקידס קען יכן זקיייסין ועסניי עקהטס וקינת.עלם

 מע"י. 63עםזק6ענ

א
 נוממטאק. אהרןהש

 וחירותם* חכמיםדברי
 אראליב"ה

 פיסי נפונס ספת ול6 קר 6" נכלי סתנימו קל ז3כ תטצאהיכי
 כלקר. יחי, 61עס"כ יפס רמותן סי' וגס כנוע עמוסנעקר

 ' חטעריך בן *אללא0 'ושע חמסדכי

 קכ6ל'. רקיק סכינת טסי3סלועי

 נכ1ל1. שקור ינויי 0ס מעליון 06 כינס ילק טרפי, תמצאהיכי

 מס תעיון 06 נכולו מקול מס ס0מ0ון ט6ס ט5עע"ת תמצאהיכי
 קלימת. כדי טסיי כ6קכ6יכת

 וו6ס6ר"עלי. -עצי קבסן סלנ6 ימ(ק6לסק'

 שד. רס'ד,סי
 י,י,'" ""'"

 חת מ, %"מ: ת 1די ט,
 נקופת ככיס דכעס סמוקי כסנו העניף מ'ריס

 וססויהש למון עעי6ס טמעו גני0ו עוטי ונטגס ניצע 5תני6לקול



למ לחכמים ועדב'ת
 ונסנח )ם,ן יו5י6ס ק)נ6 6קוכ 3ביסו בס ד3יו"ע הטני5 מ' נעסנקכ'_
 7ג;ל 6קול 3סנח גס 6; עירו3 יק 051 לסו5'6 ס6קור מו למום6'ן
 סח"ג סלנ סעיר וכן חק"י: קי, חו,מ הסק5 עמ5יח עי" יו6.5קת5
 ל' סע,ל וגן קיג)נע )))ו' כ6עה יוד ל' וי1י"ה -)ניויג6 קליין ,קיכירי

 ר6ו3ן לי סעיר וכן ונק65;ק סוי6יז,גיקן
 גלוק~

 ס3י סעיל וכן עפ"3
 דקוק סרווק 3יסי3ה סלו)נ7 ווייק דו3 5גי כי(ו. סעוסלססחו"נ

 )קו)נ6רי6(:וו5יעלען
 מיגעט, מי.ב"ה

ן  )נוחל ס3סנח דנל ה"מ ס6ל קע"ח ק" בבבן5.ח רם:'ו(ימי'
 5קוכ 3ס3ח גס עיכונ יס .ו05 6קולונ'ו"מ

 קק"י סס ול)ו"6 3)וה3ר קע'"ו חכ"ל קי' 6י"ח נסי"ע ית65 ע";חסונס
 זצ"ל מגאנימיט .לההי-ג נלד מטעטש :"', ולמן שלמההמ'

 7מס: הלטה 3יס'3סגי)נד
 עס"ו העיל ו5ן ונלדן3 כ"י 6ילפל 7כי5ל ך, תסו, הל3 סע'ל ןוכ

 ט6וספי5ין. 5לפע6גן ס5וסר'
 ע"6( )7י קע6 - -533 3תקי 6, 16י לכ"3 3ק" הס"ח ע5 ב1רןרוד 07"1()םי

 4גס ססקסס ספ"' קוסי,מ טל סיוהלס"6יקסס
 ייקטס פי."ס )נחל' תוקעי ס6י, ליי 6יח ועסלס עיחס 5ף 7לכ"טיקנר

 יילע"7 2סנח-יסיי3, גס ד5,כ 6זכו (ס 6מל ע"י נעו3ס כ"ת ח"לסתחלס"6
 )טטכ כעעס ?ענת לטימי ת7-ן נד' חולין 3עיס"ע סרט3"ס עיט'לעי
 טס6"כ 3עלע6 כחילס וק דסוי מעול 3ק3ם 6ע6י ספיר 6מי6"כ
 7"י' עםום טתת גפסת 3ענמ רלק הי( מול'ן.)7' יס*י סיי למי3יו"כ
 תו"ס סעיר וכן )וו)ור יכעסמ 5ינו ני,"כ תם6"כ 3ל6סיח נטעסס:ופר
 ק6ק6וויטן. י,עק3,גק כי ותו"ה 6תיין טמל6נקפ6רע כסנ6 יוקף מייסןי

 )פוילין( לבוב ב"ה-
 סדנר 'טסס 60ס 5.~ ,.י לכ"3 3ק', סיח ב:ב:ילידן רם"ח()ם"

 ;ס ד3כ יעסס ו6ס לסלס מיי3 .סי,3-וסכ"פ
 6( 3"ד תיסוח היו3 יס 3ס3מ כ) מס.פ- ליל עכ"כ טלס5ס יפעיר3ס3ח
 ל6 .ו3כרח כרח חיונ יט 3יוהמס 36ל תיכי" 3דכנס )" "קס6מכיכן
 ח"מ. מעור 31סנח לקלס סיי3 3יו"כ ע"כ ת'גי'" 73ר3ס ליי "קס6טרינן

)
 י מארלינגער, הלוי דובער חיים המ'

.- וואשארהעלי. מ'ב"ה
 67מסל פחרתו ו;ס ה'ח ני "' 16י יכ"3 קי' ב:ם:ול"ח)סי'.רס"ט(

 יניוטכ"מ - פססלה14 _ פיור לסנס_3סמו3ל
 סאה? נחןמאלי,טהיא הפ' חרי"6. 3קיי סכף6 טני כ)נו 3חשלוטין5יינ
 סמחומיי סני)( נ"י ,סכעטי י)שליח . נ' "י' יכ"4 לקי' נ~הער~ון ל"ע()סה

 סמסאיי _חע(כם קורט_געןכס..ו)נםילופ סס 'לסע;לס.
4י



 ?קק%פ וגפ ,גית
 כלוי העיסלס החי"3 קט סעיר וכן 5ולין כ'לי 3סלהי חול הס הביחלהר

 ונקלחם ווייק'0וסע
 ל3לס 37סנ.שס ינהןס"ל לסי' 7' ג' "ו' ינ'3 לק" נפף2י"י7 יע"א,4מי'

 73'הס לווסט ד6'ן 17116 ת"י עעע6 6"ככסריכ
 לונן כסהי6 )נם5"כ 3ו נ'כל ה6רק 6ודס ו,ין 75יס סהו6 ו)סוס'ונגחון
 ו3קי סמריף סויר יכן ע3חון הף ג7יקז ונה:י סשר ווסרס"ל,7כסכלאסי!.
 7י'עם ירווי' כסוי החו"3 ו0ני עטונק6עט - גלינפעל7 יח;ה56 ל'עי"ה

 יוייק יהוסע כסו, סלוסלס ההו"3 הני העיל וכן ]סונכ6יי)וןע"הסעלן
 נן )1"וככו61ר נ"י נרינוו5לי קעו6ל כסוי סעוסלס החו"3 יסנ'עקלו;ס

.
 סל'ע'6. עי6וע ססיל

 בענצעד ב"ה-
 3ריקה לווסע סיסכי ג' 5וי לכ"3 קיי 3נול'ח הס*מ 37'די רע"ב()םי

 ס6.כי 3)נקיס 5ף ןו)3ח
 נקחכה ק'ל סיה" 3' ידוע,

 6ו לנניס סניהס ז6ס לנן ומכינוי 76וס חלין לו,סע לו 'ס מורותיסח, ל'נ קי' י1"ד 3סי"ע 57יה6 3ח3רהה 11ופהר חד6 נסחנה, ינל6סתסע
 6ו 76ועי' ד5קל.3סניהס כ6 כי קק"ע סס ו3ס-ן פימ0 6דושססרהס
 (' 3סע.י נו)י כקנ ולענין 03 לנל 3עק5ח 36ל 3כולו מ' ל3)י'ממסס
 3רם" וונו6ר והעעס ענפניס 6ל6 )נ3חין 73יקס לווסע 67יןט3ט,ר

 כיכל_ו31חין 6'נו פ,כ 3גק3 7ס טפח כככק רס)נ5 כיח 7' הסיסע4'
 6ס וע"כ 76וס3לו

 3כסחכס קיל ע"כ 3ייקה ונהני ל3ן ל))ל6ית נסחנס .
 מחעח נדיקה ל"ו) 6רוס סלו המילין ועור גם)ונה ל6 67ילו כמחכ)זעל6
 31;ה 3דיקה, לי' )נהכי ל3ן לוור6יח )סחכס ו6זלו רס"י 3סס הנעעעס
 י7וע ס6יכו 3עקיס 5ף ))3מין 73יקס סיהני ;ה סלפני ר*סיוןיופחן
 י7וע ס6יגו 3ונקוס 6פיי 73'קה ווהגי 57; ל3ן לתן6ה גסחנס 06כגין

 ידופ.  ס5ין בעסוס 5פ" נןיהלי  3סכיכרכ))ו
 כהנא  יודא מנהם חייםהק'

 השובה.דלת'
 ל"כול )נומר 6ס ס5להו ע"י אלמראמעניעןלרומניה

 סולך 6סר כ(ן סו"3עקחיעת
 סדנר סנס וסעפתי תסנפ סקנופס יפנין וגס זלטריי6ות" ק"ק3ליל

 "ם13פח6 נעי חסון  6)נ)וונ6 דחסוך  דעיגו  עסוס ר5קורפסוי

ו6ים"
 ונת1ל"ם מל6כיס סני ל"יס מלוויס.לו קודם ס3מ דנליל

 ע)נו ולקח "מח ק"ריע רק לוקמ סו" ו6ס ל3יחס סולכיסמס
 פפ"י חסונס יס וסנס גנ3 סו6 סל6 ק6רפן נל6 )1ל"כיסתי:י
 סטר6  לזס עוחק עוופ מ3י5ו ל6 "ולם%ז

 .ל6מר"
 3יכולמ1  "ין

 תיינ.( סי3ר נירור )יוייפנו.ל,קרו.
  פורס רן5 )ןיו סליי סכס  3י נחו3רת והחיקון( חטעווזמפח
  לס'פסוגםבסמיו', רכם'י -4"ל צ"י.  כל"ל..ז'-



 י"ק"נ יוחנן יוקף עמס. במוי"; סערע, יעלי לכנור ע"ע-נרכם
 מור מו"ס קרפ-רקם ס:גיר מל "חימי עם גלילמו ליוםענ"לק"ני

 עק"עמ6ר.ו~יפזפל

 נם מיין ויחקן מ"ח עוכיס גן נחיר ויין פיל געז'כע מיררפק
 ,"יינסייר6ע" רויצם ממת כול"ח ההלכת 6ל ממונסמ"מ,

 דרוש וכחובבי תושי'לדורשי
 הגאון, מ2' ח.ים אורתית ה-רך חשלת הס' לטב.רה נטצא.

 אשר לימוויען( )מדינת ישן כהאגאי זצ"ל ברוירא צבי היים ר'הצדימ
 לעובר- דטגע והתפלות הדינים וכל ומאמרי' דרוש" היי יששמה
 , בענניםטלאפפיענען שמעוזזאב הר' נכדו ע"י גרפם אשראורה

 יצ5 וכן)אשכנז(

 לאי-

 השירים שיך על דרושים הרש שיר הס,
 מארס אלף ומחייו באמע-יסא אשך.נדפם הנ.ל הצייקמהגאי

 :אדרעססע
 ; ח0הזטע.5!שחט8 ת"חטוק8[ 0.031ט5ט"זק

הודעה
 נכזזח'"ח ":חזונגם'ס

 לסוגי"
 סר6קוכיס רנותינו קפרי לקיר

 - מעעוניס )נימוכי לגאלם כעקפחס ואים כעיר "הן סנ)651יסז"ל
 וכעמיר ו)וסוק:ת )נוגסס כסברס כסולמם חורם לועדי נידולמסנס

 : לקור קי65י סקפריס -- מאור.נמוך
 סעונמ כ"י- פ' פל ז"ל גמון קערי[ לי3יכי מדות, י"אפירוש

 .[ 10 עחירן וסיק.כיס. סירוס עס3"קקפ"רר
 דפוק מ' על ,"ל לרשיי הגדול הפררםמפר

 קינוענלינ"
 מקק"ו.

 .14 50 )נמייי גרוי. וינני" וחיקיניס מכלום עס פעורים360

ושירוו
 האר"

 'פקנ מכסל"ל חביו ענייה,  פ~ל,ס מל נק עקיסר
 סקיעס כס עמוס ונלפק מ"מ פל מנעונס יגבי

 6, סכ"5, סקפריס למחיג ערו5ק לי כל ענליס. כיר קולותפל
 ס"ררקקפ: פל י"ס ז"ל מר6שוכיס .ר3ומינו קפרילמדפיק-

 . 1(י8זח"זים .א( .[[865ז א48נ-ושט(.

 ."5 וט0ן8א -.8.7[80ש0א
- 4 = - - 4  .י . י4



 לאורייתא. רבהמורעה
 נמירא עד סיישא נדה טם' על היים מים מן לרשינ שריצה מיכר
 (ילבערשם.ין ישעף ר' טרה הצדים ז הנאו דרב סאת נפלאות הנהו*עם

 ר' טויה הנאוו דרב דסחבר אל יפנה ווייטצען דקיק ד וב אשליס

 דרוטעמא טחירו כאמעווע, דכים רום'צ שליט,א ד.יפש יוזדדהיים
 [ש

-  דכוקבת: עפ-י 
 ח50זטפ0 (9488 .0א4א.0(חש6ט

 דאדרעם: ההת בס אלזו
 חס5זטא0 א 498א-טז154ח0 [ט-"0ש*8 1-

 : לאירייתא רבאמודעה
 מדם( (ס )רגו י"וונר עשר קיל 3קול' 3(ס .מניכם 3להיכנני
 פריפולינג סירס 5כי ווי'ס סווטירקס סס"נ סל3 יגיל סיו5-"מס

 ע"סף ,וכבנאר* 3סס כק.3 קינז )פילי0 וז(ייניסיזסליפ'"
 ומכעי לריקי גגוני ע"מ מ,.ל ותגרית הכ"ך על ריסים ומדליסיס
 "ור, ,כקלו, נחרס' יסלק פעת'כ "רבעה ל"ר .-65 לע"עסוור
 100 א ניסככי'" ה30 [ נרוונע:יח לסנס ינחירו ודלילקיין
 נול'מ עפרכם 6ל יפנק ה.ד"ת ח ולסל הנ"ל כל לממיש סרוג- עיוכל

 :כקירח
 .או488א .א 0א~[ס2ואץ .שאאלם( )אשן484א .ז .5ם-

 ,ס05א24 14ח8ש 6ע[,חפ"ק,

 מערסיגע וו"ק )יחימה( :ן זובי "יין פיר ('כע : ווירדעק
 ".י!'"ינעל

4 65 000 [ פקן קזוז"  קוימע"נן יעליג'עוכר .; 
 עערכמ13ל'מ: "ל מסורס ,.כע פרלפ,כ.- (עליבעבעפ:דיגפר"כער

"שא*ש דיפע: כשר פרימא האךשאד
 - מאטמאר אב 28 ן .שצ פך, בוהן פעו' אויך וויא פאםמ פע-ליעפערמ

ז:דרעמסע:

 .ם[ח"6%א4:6 ג,אסא*
. 

~ 

 י '- ) .

"
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 יואשם 1*-*?"18*81
 שנזה שנה ו' חוכרת תרפש מכת ר"חסאדו-מארע,

 השמח, גודר כפי ן י כעיי ן לעיי יעשרים באהן ן מורעות מחיר ן כעזה"י ן לשנה, מחירון

 לחכמים ועדבית
 בחודש פעמים לאוריוצא

 גרינוואלד דור אליעזר מוח הצדים הנאוי הרב בסורת תהה~יבר,
 דסהלתינו, אבירשלימ"א

 וחכמי מגאוני למעשה' להלכה. ושו"ת ואגרה' בהלכהןבמשנה, במתיא חדשות הערות ופוססים' הקם בשיטת חורה הידושיסוב"
 הייו.הדור

 "אללאק. שמעון 'וכף י""':חו
 א0א51 א*[[90 .0(18ה-ט581נ וט4(5ן0וט8 י0וו5ט6*י2051

- . 4 ג ב - - - 4 -

 '5וח8)ה0א(,

 סמא ששם 004 02ש002 2םש2םע2םם נפם 010ם
 ן אלמן אינמעלינענמער איין יעזוכמ ווירד 4םם
 ! 1 פרנסה גומע איין דער יאהר 45-40 פאן תורה 4זם
 .%[ וועלכע אלמנה יאהרינע איין403 פיר בעזיצמם
 ם פערמענען. היפשעם איין איבער אויך פערפינמ%

 ןם שפאנד אלמער .אונד וואהנונג איהר נעפל*1ן 9 2)נ'א';1;ג'י'ן%נןצגפע::""א:ן%ןש
 ל4-4י מעמקרש ם ריכפען, לחכמים וער בית אןצ.

ע פ
)
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 . לחכמים העדבית=בבב

 .מאטמאר פאללאמ שמעון ייסף ע4ר"ל

 שניה. שנה ר'דקימררצבבה"ב

 יו"ד על לאנדא מהר"שהנהות
 מו"ה הגולה טאור הגאון הגהות לעולמים, הי לא אשר הדש זהראה

 אשר מכתי"מ הועהמ אשר זצ"ל הגיב") בהגאון ,צ"ל לאנדאששואל
 נפלאה סבה וע"י בעהמען בארון ונטצאו שלו היו"ד גריון עלכתב

 הרבים. את ליכוה הביהר ואספנים לידינוהגיעו
 רע"ג()סי'

 לו סים עי סליט3"6 3סס כי 6י קי' 63ס"ע ס3"י עין א'במי
 ונגוס וגל )נסטס לו דים פל"ו קיים ושפס מלס3ן

 צפיי טמוטחי מסוג ביי סוי.כנס)נס 67י פלי' תווסל" ועקמיםהו5
 3ר 7מסו3 ד3ר" ונעול עכ"ל: : וקוף עכו"ם כסמ.יח ע"נעודד
 ד6ף 3י7י, 6יי לו לקסיח סל6 עליי טפסריי דפקמ'ס תסוסיס-מן
 למסכילו לקור ע"נ למפלישי וקווין 3;7 6'ן כדיליה סכלסחוס
 : עיי"ם ננס ס6רכחי . די קי ליון - מינם וכמיטילי ודו"ק 5'י3ין"
 3ל6 ליכול לו 5קר טסיי ט5'וס וקען 571' 5נל כ"(( ק"ק)עס"ך
 ע5'וון 3"ר 5ין 5ףג שקפן 57ף לו לס5כיל .5"ל ; הסיך עכ"להמיטם
 חלק הס"מ 3נו3"י ועיי' 3י7יי 6יקוכ לקטן לקמוס 5קל יו"טלססליסי

 ל"6. הקונס16"מ
 3מו דליי חיינו וכוי( דחיס ל5כלס יפיחל ק"6 )3יפ"5 י"בב:כמי'

 קידם מעים גחוך )נמו 6ס 36ל נ3ילס 5י'נטוס
 רי 3סס טטני6 סצ טמיטס ונסלכוח ס"6 3כ")נ עיי עס)ניסס15קפס
 7מייס קעי" ל, 3טס עלן כ' 33"י יפנס 6קולי' ד)נחיסקעריי
 עייחי קועס פס ד5ל"כ 33"י עלן כבילק' פוכמ ולכ6ולס עי"ש5קוריס
 ו3'ן מ"ס 3ין ומתת דניי 6דס 6וכל- דמלו))י טסחוקפח6 סל"ן3טם
 ז"ל ס6קיסס 36ל טסעיס ט)ו6קפי לקמל טייכי ססוקפמ6 סל6טחיס
 ת6י 6ל6 עמ"' 3סעס כנטן טמועחו סעכסר בעו לסחוקפס6 גס3מייס
 סל"ן טפיל--סטיב ולוס טמיימ 5כילמו לענין לק מן קעדי' ל' -77נל'

מסיס כטך.;,קוכעג שמיים 5') לכי'ע סורס זון. ס6קיפס 36לעסחיקעמ5
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 ע5 סייסח5ח-עכפל ,טחןי ס"3 .תסיותפן6 סי ב:י*כמבביכמ רע"ד(נסי'
 עלסק5וח 6ל6 יוהפל הסעיי 6ין חסובס עס( 5, 536 חסונס סעססוסו6 וכ" וסמיוריח סק5וח סנת1לס סעבי)ומכ5

 ע515 וט6ר כלמ 16 .נ"7 וניח)( 5%י' טמוינין סן סמעורוח וכו' סק5וסועסו
 סס ו3ל")ו ע)ו"ס כרני וסס לעסכיי ' לס היקי 7סכי כן עסעע ל6יב 7; ענוכוח .עק' 3בע' ססלי סס נכ"ע יסקעס עיי"ס .סקלוח סן ועסס5-מ
 עקה 3ל6 ד6י לו_ 7הקסה ))כח סו6 כרבי כ"( לס 7)נוקיס יס6עמרן
 נעסס ו6י חוענס רטמ.ס לנמ סמתוכוח עהעביררח סקטסמשינס

 ל6 5פיע"ך 536 עיי"ס )וכפר נעי יוס:4פ 37ל6 עסק5וחחסינס-0קסס
 לסעיס 7סלי_(נמ סננ קו, סל)31"ס ע5 יקסס ע7ין וסכיסביכוחיו
 ת5 עסס יעל ונס? סקלוח ע5 תסיבס 3ל6 הטעיל יכפל ו6יךסועבס
 רסעיס נכת מסונ657

- 
 7נקל6 פסוע )נ5קוח עליסס טמיינין לש 6בל

 סדק"ל 61"כ לע7וח כפקל ועי"( הרטע סכוח 3ן 6נ( הס" סנ6תיכסע

  יל"ד-.  רפיס יילולפיענ"י
 הו6 ורני 3)1ר7ון "נטו))7 )"; לק6)נו 3נע'

 לסין כקפ ל6 ול)וס ימר. טפת הס ס5לו חי3ומ ילכ6ורס ליהסוכו,
 ו6י חוע3ס רקע'ס י3מ חסובס עטס 653 16 דק6ער 7)ועיקר6)9ן)ף
 653 לעולס ר"ו -15ול וסול"ל )וכסר )תי יוסכיפ .3ל6 מסי3סנעסה
 3על7ו 3עוע7 "דס לטיו כקע ול))ה סו6 ל3י )נכי 6:1 חסינהעסס
 וסו5רך וחינורוח קלוח 3עחכ'י -כקע 7ל)נס לר"( לו דסקסס מ5ועיכ
 -כפלת 5עכין הל6 ק)נ)רות קן ועה ק5וח סן ))ה נעחכי; 6ס"כלסרט
 ע5 נקי5ול 65))ר לתחכי'- וס"ל טרהס מ'ליק סיס 6ין סווטהלהסעיל
 סעיר 3"7 ועיחח גניחיח ול"ח טטס וכוי ו)מין טיגנ עמרותט6ל

 6קס ליס וד6י 6ל6 וח)וורוח קלרם כ55 סוכיכ 1ל11ס עכפלס)נסמלם
 סקלוח ךע5. תפ' יע"(- העסחלח שעיר כפרח לענ'ן ביניססהי5וק
 )נ))1 הע3יללח על כלל חולה ו6ינו ומרו על 3עתוך 6פי, ססעירעכסל
 ע"ע 5לבי ן ססונרי עסס .נל6 6פי' ס)נכפמ כסי .ססעורות וע5)וכפל

:עכ-ע



מאביתיעה-לחכמים
 מרסס ט'תמרע סייגו סטונס כי 3))ר7ו עוווד יהי, טל6 3עיעכ"פ
 כעבו6ל וכו' חעלועוח מיודע עליו ם'עיד ינד_ וקולס וע(י3סיונורס

 וחלך נרדי עטניי ל6וקיס ללק לו לעס חקטס לפי";, וסכם -מס]סר))3זס
 (3ח סוי צ6 310 וע"ק מעון מל 3חיסס ותיירי כרתן לחוקתינוכל
 ק"ל יל?( ל"ל וע"כ יוסכ"פ ונע' הטונס חסונ ל6 וע"נ תיעמסוטעים
 ו6פיי כרצי. 7הלכס קכ"מ די 3"3 כר"נ ק"ל_ דרק לסיום ויכולכלא'

 ליס ר6י' 1'ם 6לי3" ' )נחני' דיוקי ופ"כ ;"ל לשן, 3פ-, עיי"ט)ום3יךיו
 -פולס לוס עכפר תסיכו יוטהר וכך שריך ע"3 מי 7; לעילזהרי
 למתלקח הימס עת 06 י63 6"ל עזן 3ל6 )וח שח עמס לכ'6ער
 סמיך וסכס סיקולין, ' ען עליו לסבן 5ג6 עיי"ס[ הח0וגס עם ל""י]ומכי'
 עייכז וק"ג כלפי - רפקק לייערו 7כ"1 ע"כ 6ל6 לר,( 1ר53 ל"פריך
 כרככן פקק ול63 )נערקח תיתם 5ין 51; חמובס ממס 3ל6שחני'
 סלע3"ס. פקק דכנר כיון לפי"; סיקולין ען לסגן לסעוק. ועזכ ספע.~ ייי ופכין ססובס נעמה )ותכי' )ניילג וע"כ כרססוסיכט

 כרככן
 נודעו חסו3ס 3עי7יוסנ"פ

 וס6 7ל3נןך 6לי63 עחכיי קחס ליוקעי נימי
 לק נתורם -חטובה עמס 653 .6פיי שכפל מקלוח לעל כ67י' וס6י457י
 כע65 וכוי סעלועוח יורע עליו טיעיך עד וכו' המפיכס סו6 ותהלח"כ- כע"ע וסייכו . מטינס 3עי המעורים רעל בעררו עוער סעויעכזפ
 כטוכס כלענן: ל)וחני' ל)ווקמינן ) דכיון סיה43ס כלקק 3עחכי'וו3ו5ך
 דסקלוח 6ע4כ עכמל ,הכ"פ 3ל6 עסס חייכי ב3י חקקם 6"כמסיבה
 דים ייע הטקסס דגם וי"ל בגיליו" "עועי 57יכו רק חסו3ס 3ל6עיירי

 7עיילי ד6"כ נן3י ~וקעי 5"6 כע"כ 7ק"ל לק כללי גוחניילקוקווי
 טעיל כפלח לענין ל"עולומ קלוס נין 'ם מילוק 5י;ה חסונה3ג6

 עטם דל5 6י לו וסקטס כרננן דוקק לקוקווי ו5ה וע"כהווטחלמ
 לל6 נערכו" "עןעי נין לסלק 73עחו עלה ל5 כי רסעיס ;נםחסונה
 עטס "ול5 נתרדף "עו)71 מלקים גי ריס :ה דבר ר"; לו והידס חסונםעסס

 לקסם עוקעיגן טפיל לסכל דולחיכן וססח6 חטיבה" ,יעטהקסינס"
 לקעיס (3מ חקקי ללצי וכ"ח ודו"ק כלבנן 7סלכח6 6לי63מחכיי
 סי3 עעוכט וכמער חטיבס 3ל6 הכמך יום סל דעלועו כיון י"לחוע3ה
 ס)נו63 לפי ובפרע לבתרי עליו לכפל סקעיר ועועיל לקע טס ) עליו6ין-

 ג.לק6_ יים עינים 4סה]סנהומ
 6על ל"ל 3טס 6ם5ן 3ילוסלע-_-לי

 עימס לענין פלינו לק חעובס 3ל6 עכפל 6יגו דעס5"פ ר3ידגוודס
 וכרגכן., ,נמל 5"ל .וע"כ כלפי סעמכי' ליים3 5"6דלפי"(

 היל., יהשמ אב"ד בנימיז-גארמנער הס.
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ביועועיעל"כ.%ס
 )פוילן( אושפיציןב*ה

 יי9 וניול- מסוע סיני לעמי ק"( ק' מץ - בנבנמל"וץ רענה(נ~י'
 נוס'כ 3נו"עי383

 כעבור 3חנ6ס עוחכ.
 וים דקיק בחולין לסיעחס יסחיס' סנ6ס עסיס עוקי4 יסור 6.יל"ש דפני מולין חוק' כחבו דל6 וס6 וכו, ננכס יכססומלס פ"נבפקחים
 ללו)3"ס יפיס"% ים"י כסיי. ו7ל6 מעול סנ6ס פוי נסקתם דנם6יקול
 ("6 47י לקידוסין ייעי נכולה קריסה ממעם י6"ל ות"ס כריתומפ'ג
 וווים )ועכנ הלמר סומף רעת 7החס נל"ד ספקל כק הוי 6"סדס6
 גדול . ננילן קרוק! בוקי הלה 7ל"0 קוכם בעמשי 66"( עפ"ס)חנן
 (ה עעוס ל6 5בל סלכ7*ס ליסטח ליכול כיון כת"ם ללעם כי רק66י(

 סרך מנקמו רתכי לכל נכס לפיכם"י כיון ם6"6 ל3ר ;ס ונס לכסים"
 )נחקרטח 5טה 5'ן 7עס"ע סנ6ס (ס דלין  טלכדיס ולסיס לכסיסי'
 כינ"ם סכ6ס וט רפן עסיס טלכ7*ס לסכות יכולם דס6 לע"גב6'ס
 סוי ד6ס נק"ד יי עלים ובעמם ע"א כ"מ קיי ונ6"ע רנ"ו ק'יוטיוחוט'
 יכול דכ"6 סלכך"ס יגסוס וכים לכס סוי ל6 לבד ל6כילס טלולק

 5ס'ע וצעקכם רכ"ו קירוסין נעמסי ל6"( לפיתם קטה  יפיייןרערדש ונלור. פסוע הס סלכ7'סליגונות
 שככמס עס"ם 6קור כמרפה סע5יחו ירעל קעכ"6 כ"חסי'

 פי(( לסקרים יכול" טיסי' כלל ליעל 61"6 וצ'ק ערלה פ"נ 6"כעיט
 עעין דין 13 ך6ין טס כ' נעעמי 6,"( דס6 עלכד'ס ליסנומריכול
 טלו סוי ל6 עקו"פ ימחוח נ"( קוכה כלע"י יעני6ל ע"ס פו"פיתיכו
 סכ"ה עלוי כנ"מ ועי' עטו"פ פחית על מג .הקום דלין י"ס גיעיןובלם"י
 7וק5 י6"ח ע"ס 57"ם עסי"פ פמוח בחכן ר6"ע -3"י לענין י,ועלוי
 6"כ לסקדיס יכול קןה"2 36ל פרועה ונסוס תהוה לפקדים 6"יק"ן

 ק" ק5יה"מ כר"ם להקדים יכיכ טעיל קרסת 7ה6 7"( ניהלעעזקל6
 מולין הק' על בא"י נעהו)ח"ק לסרס"ג ל"( וכ"כ מליר"ם נטםקי"(

 ע"ס 6'ס להקרים ריכול ק"ע חילן נתוק; %53מ 36ל ק"ג ר;נע". יכ"ס להקרים יכול 5ין קהת גס 7נרס5"ס ונ' כלפגיה") כןמק.7ום
 בית ובקי כ"כ 7, פקחים 36רהס ברכת בק' כ"כ כבר בטיוח6ך

 ל"ע כ5ל קוף למורה 5יוכיס ועיי' נחולין )נעלמכעוב להנה"ק6ללהס
 י6כילס ע"ע קדס"ג למול 6ג6 גיד יעל פ*ג פקסים מקיר פיחובקן
 יסהס 5"ם ק"ע מולין חוקן דנני ובס סנקליסיח על.3"ם וליק51"0
 5?"ע ורגליו ק'פ פי' או"ח חת-ק וע.' ויו"ק ס6כי קדס"כ י"למס.י

 הסקר טל לשפע וכנ"ל כרעך כק כ' ל6 רסהס דגלנית 7ט":)נננחכ"
והנן



מכ לחכטים יעיכית
 פקמיט מרך ע6י ד6ן"כ 6'ש לסקיט יכול דקדסיג 5'5 וע"כיסק
 ועוכמ פי))דח ל36ריס דקקנל נ'6% וכוי יע רכוק -עס6 ר"6 עלכ"ב

 ט6כי קיס"ג 6"1 קרבן לס טסכחס סי6ך 567"כ בסכ6ס )נוסלד6ת'ס
יייק.

 סהלת דמ*:,בעמעמ ר"מ מלטנים לא:דא סמל זעליג א;טרהק'

-
 אשר. תולדות ושו"ה זכרקי ואבניאשר

 דיערעש.ב*ה
 לסתימ 6פלר 6י 06 סל6ס ק6יפסעכיכס- ק,יפ עי טל 5!ומ-ם 3ס3מ 5פלק עיתי 06 .שאלה רע"ו()מי'
 3סגס נ"כ לסמ[יל )גותכ ו6ס סקכס 7רן י:65 ס5.כי קנהוכיה))יס

 65י.16
 נט' וסמירס ננין 3י סייך ו6ס ;ס כני עסימ ימקיי 5הי0 י"יתשובה

 מט6ח סיינ 06 טרהייס ט5 עפס 5עכין ע'; ד'סנח
 עסוס ומייב כלי פיטל ונ))65 ונערו תמלמו סו6 ;"ל פרס"י3עח;ירו
 פגולס קרן 7'מ לס'י ופיי' בכליס נכין ד6'ן בוכס עסיס 651 3פפ.סונכ0
 ולסנ"ג ופטור מעי7 לפרקן ו7כנן 3ליומ עכרקו פסוט יקק- י3 וה 6:)1ן))עקס
 ו6"5 טנ6 3יוע6 לי' )נסרר, נללכימ6 ונעפס ))וחל לפוי 3סי' ע"3 טסק"5
 מכו,ת חיינ ל;ס כ"כ פליגי 6יך סק' ו3מוק' ))ור~ל ד3לעוי כרסנ"נ7ק"ל
 קןער 7סכי ותי; נכלי' וקחילס ננין 5ין ועוד לכחקלס )ויתרול;ס
 לסתיל 3לפוי קבר6 6ין 6"כ 0נו6מ מ'יב רסוי 53יכו ו0))ו6ל ול3לעי5

 וכ"פ 3למוי לסמ;י)ן טוסר סעעס ככעי מיק' יבפקקי ופ"ס5כחמלס
 ספי, ))ס 7כלפי כי 3סג"6 רק לכתמ5ס טוחל ר3רסוי כלסנ"גסר6"ם
 סי' 6ם עומל לחכףע רוכו ס6ין 7373 דוק6 5"ל פו)נ:'ן 3ו)ס3רי'
 3ס6 60 ולכ6ולס )וומל ~נלפוי 6חעל קחע6 הל5"מ 3פקקי 5כןרפוי
 כטי0קפ .6פ" 67ורי 6" וליכ6 3כליס וקסירס בכין 6ין דקיע"5 כיוןתלי'
 לחלק חוק, יטי' רק טפרסיס יט- כן פ" 3ר"ן ועי" עותר נרמויט,כ
 7; ני5ס נמוק' העעיין ולפפכ"7 .ופיט ))פירקין ו5ין לגעןי עפולקין3ין

 ובת" סמעיוו 3ט3מ רק 3כליס 3כין 5ק ק"5 ק)ו6 נהיר' 31"0 ד"סכ"3
 6יבליס חעיי 6ומס וונפלקין 6י3ריס יעל 3כולו 5יירי ע"ו 7נטנת כ'3'

 6ינליס בעלם ו6יכס . ק5מ לסקו)וס לק סקל ס6ין ))יילי וסכי36ליס
 5ע'ד 67ימ6 מוליס ר"ס ע"ה ק3ת חוק, ועייי פי"ע עחו3רתוכו5ס
  ימו עסונלין טסמוליוס כגון 5"ל 65"  לק51 51)ו"1 עוסר נלפוי7ק"ל
 7"ס "6 יף ני5ס ונחוק' וכוי %טין ופפעיס ;קופין וסע)ניס עפרקיןו6ין

טסו



 ך', יהכמימ ועדיבית.'-

 זעפלק כם)נס7יק 3כ5ים וקתילס 3נין מין דקייע"ל סעלו דסיע6עסו
 וע"ט 5הול יחקע ט))5 ורק 3פעיט )נכס )נפום מיי3 כלי ב5והסכי6

 וסחירס בכין י6ין ל"ה ,ירונין קכ"נ טבח י"6 47 טס פקיקח6וסלכח6
 ועיץ נפעים ))כה תנטום וסכין 3ים'7ומ יחקע טע6 ענ(ילרח וכק3כניס-
 טיי עורמ נלי לסכניק יכול 7מס בס7מ5 60 7"ס ע8מ טנמ3סוק'
 סרבילומ דבענין ,0קע סש למוט יס6 סל6 (ס נענין טיטיס31ל73
 -מיק' מקקי ועיי' :5קע 610 ))סוס לסמ(ין 6קורין ו5קטורלסננוע
 ננונס 6מ" פקיקח6 סלכח6 עכ"פ עמולפח 7"ס ע' 3י5ס ובחוק'קחעי
 _*, ימין 3פעיס עכה )וט,ס ורק בכליס, וקתירס ננון 6'ן געורבנין
 מע6מ .מיע 7כקחקע 6ע"נ סחוק' .רסיפ1 ע"( טנת סרט683 נמי'ועייו
 יעו"ם מריכן ול6 ))ותל 7בכפוי לכטנינ נכתמלה עומל חקע 3ל6ע"ע
 7ף 3י5ס הרטכן6 ובמי' . סלכך ד"ס ע"ו 7ף 0ס סלסנ"6ונמיי
 רפוי ו5י5ו 3רפוי 35ל )נותר עעט בופוי דלק עקלה'ן 6ין 7"הי"6

 7עלמ6 כלל6 ועסק"ע לסמעלעל ייכן )נרחרקי, כ, קבני ובס67קור,
 בררכן )נס6"כ חו~ר לפוו לסיומ .3ךלכן 7וק6 5כן ))וחל בלפויק'"ל
 ל'.סר)נ3"ס )נבו6ר וכן רפוי כעח 6וחס סצועס ))ס )נועי5 6ין במווקלסי)ת

 עולס (ט לסון להמויין עוחר רפיי סיי ו6ס כ'ו ס' ס3מ )נס' כלנפי
 סלכה 3למ")נ ור6יחי מעיר ))נסגו וכן רפוי נ1כ ס6'דכ5 תר 3סמןוק6
 .וסק' עמ;ילין ול6 ניפי) הכלי' דלחוח הן)ננ"ס עם"כ על חעס.כ,ש
 וקמירט בכין 57ין 6ע"ג כקחירס עמ;י ס6 נועלין 6ע6' עטגססכמס
 סכר6ס עסיס עמ;ירין 6ין רניכו סכ' מוליומ סל 6))כירס טנ6 ע6ינכליס
 53"ע והנימ קתילה ט'יך 3כין ס'יך 57י כקחילס עמ;י ס"נכנונס
 למעו ))))רמק הני6 ל)נה ידעח' .ל6 דלכ6ורה בק"7 לק")) ולפענ"לל)נעי"ס
 .גופ5 סיליום 50 דבענולס ובי' )ניל' סק' ול6 כליס 7למוה)נדנוע~ן

 בכין 67ין פעור סס גס סמ(יר וב5ס הל))ב"ס ק5על ))מ[ילין 6,ןנק
 לסקתוח לסלמ")) - סון 16כ כף ה' בר)ו3"ס כעפוכט נכלמוקמולס
 כקוחכ דננמ;י ))מוס ליחקול )נוחל יפלק ליעינ ל"ס גופ,עילולפ
 דק6על דה6 נילה בע' ה5ל"מ עפיעם"כ 6כן לפענ"7 הלמ"ע עלו5ע"ג
 3סמ(יס יק טייד ל6 שקע טע6 דמלס קמ))ל לבוס5 עמ(ילין6ף

 עפ'"( 3לוליס יי"ק ע"ט יחקע טע6 מירת כלל ל"ם 3כט'לסעס6"כ

 נ6עו ונט6"כ 3חקע מיינ לקלקע בעמובל לק גופ5 .~בסמ(לס5יה"נ
 כ"ס 3ס5! הר)נב"ס 7"ק הנס. וסן מיינ 6ין 3חקע בס לקכקע))מונל
 כוילין ל6 לקלקע ס)נמובלוח סדלחות כל ל5ורק 3ונה ע' מייבסחוקע
  -ג(ירס )ף 6קוכה סכעילה גס 6( סכי 'חקע "))6 ג(ירה )נמ;ירין651



מב לחכמיםבית-תה
 כמולס 6יס"כ ובכליי מייל וין נתקע גס לקרקע כמיעל 63יכו' תט6"נ(ו.

 כיון וסו 3סמ;יר פעיר 36ל.קוכ"ק כניכם ו))מ;י יתקע סע6 ע,עמ)נירין
 ר6; יחקע טע6 3על)נ6 11נמיער6 כנוכס סנר6ס ע' רק נסמ(ירי6פי'
 ליין  ריייייני ולק"ע כנ;לנ"( עמי 3כפילס עוי לסמ;יכ 35לעךל3כן
 3ק"7. ודו"ק כנוכס )ומ;י סעכ"ס נסקיע כין ל3ר נסח;וס יק ונניןהסירס

 ינוט()סרסך
 הנ"ל דמם רומ"צ יאיענבערגער יהורה ימותיא5הק'

 ימותיאל. תורתבעהמה'ם
 דאבראני. לב"ה

 רסיני עחוקע מפל ל' סרב סקטס לל"י ק' יבול;ח יע".()סי,
 ק"ל יילקק ע6מ למלק ישל ערר"עכסעע

 יקטס לכלוי ונעכס לסרן ולפעכד"כ 53"ע וסנים ל6ח דלפק"לכליס
 קמטינו ל6 לעס למלק 16 ישח ללצו שכעוס 6י למן ור' יכ"י3פלנס6
 ע"כ 6ל5 לקלק ול6 י%מ לעקלקל ס3עלח דק"ל ר"מ טיפי ג"כסק'ק
 קקילס עליי ומייגע כלעכס 36 סוי רסנעלס ק"ג לר"ת 7גס)נסוס
 ד' טס אוק' יעויין כסעו6ל ית)ת ע))וח לי' כפקך ילחלק 6ל6כר"כ
 דפלוגחספ למלק 15 י65ח ללצו 6ערינן 6י פלוגס6 3הסו6 ע"כק"ו
 מבערס 6י כמ"ע ועור מבעלס על קקילס היימין 5י ;ס לעניןהו5
 ל"כ יסי' ר"ט קם גרס גיו"ע וסקול קקילם חייטן רלר'כ ביו"עלקור
 ומעילן סכלעכ"ך :ס י65מ רל)נקלקל ל"א סי' טס קחס.3 ל6ע"כ
 ר': דנך6י )נקסנל6 וסכי ככ"ט ק"ל 6י 47מי' כיונים כווי ר"עלענין
 מנעלס ערר"ע א"ע טפיל רנ6 ק6)ור 6מ"ס 6)נרס רנו .ר"ע3סת
 נסוס 3ט"ק ט5יכו לנ4 מלטין י;1( י65ח לעקלקל ק6ער ול6 י65חלמלק
 דיליף שיוצל ע'( )ד' גלול כלל 3פ' סחוק' טקסס 631))חובקוס
 נבליון טס ומיי כנ"נ ול6 ככ"י 7ל6 כ)נ6ן 7ל6 יועם ))עוחלמלק
 דק"ל (ס עלינו ל6 נט"ן 6נל כפט 7ק"ל מס כחוקי עוכמ ק"ו737*
 ככ"י ק"ל ד% עכ"פ ינוכר (ס 36ל י65ח למקלקל יייק6 יי:נערסלר"ט

 ע"6 ס"ע די גדול כלל פ' סחוק' כ' :ס וכעץ 3יו"ן סקורסנעלס
 וכחיי 6, מולס דב, לע"; כולס כס"מ סקיטים י%5ל 6ע5י טסוסקסם

 רשע ס" ושנט לבנן וס6 לויס ביד סעטס- 6טל ומלפט וכ' חטנווכ'
 דס6י ות" רכסיי 0ו6 ניערף לגוס ניד סעטס 6טל וסכפטולרגע

סכי



-

 מית

- 

 - לחצמיח ועה;

 לתבנ7 כס"מ סיקס6 לטיער 6יכ6 לר"ע 6נל 9ו'ע ילננן 6פנ6יק"
 סנ~ כקי י6פ"ש סלי פכ-ג סטפ6ח,

 גיו1 לע4; כסוח סיקס6 ליסנ6 .
 3סתג . מע6ח ס3% ד6ינו סיקס6 5לטו7 לולין 67נו עכינ6יבסשו6
 סמס 6ת לונברך 16 לען; סיקס6 טירי כפק")ו ,ל6 ככח ב;דונול5ל6,
 'ס6י כקע .לקלקל 16 י%ס למלק 7ס3ערס לק"ל דכ"ע צס6יס"כ

 ו7הק. כנ"ל נט"ק עבו5ר סיותל דלתלקליטנ4

 הנ"ל. דק'ק יומ"צ עדעלהויה זאב.שעפטילהכך

 6יל 3על עמג6ון ההי 3ק' הע,ל כנר הקו' י3עיקי סיעיואמר
 לעי" הר6ס טמיגנוומל נ". גרו"ו כסף4מוסע סהו"3 וסנימרם

 להנת'ק ממס קיניכח 31ק' הייס טערי וסו"ת ו' יבטוח לכר פליך3ק,
 יכנו7 ;י נקיסי' סקיעו י"ט קיי סלוי 3יח ונסו"מ ,5"ל עעע:ק6ר'

 סעיר )נ6וגגיו5ר כ"י סלע;ינגער ;35 סעו6ל )נו"ס הנדולסל3
 ק"5 -ר)ני טסתמה כ))י קייסס לק"ל דכ"ע סעפולקיס רפחע_פ"י

 עק,קל 7ק"ל לר"ס עעט5 כי ק"י .סנח ויט"י מיי3ד)נלס55ל"ג
 7ק"ל ל"ע ו5'כ מעור )1ל6ס56ל"ג 7ק"ל )נסוס מיי33קנולס

 7קונר )ט))ע וספ.ר פעיכ נס3ערס עקלקל . ק"ל מיי3)נלס%6"ג
 6נ"ד )נסנ6ון סלד. ניח לקמר 3;ס לכוין ו;כס !65מ למלקסנערם

 י"ג. קיי ;"ל 7בריקק-

 הער0אנשטאדטב"ה
 לעכין ל"כ וטולס טס ר6)נל ע"3 כ"ו קכסדיין ב:ש"ם רע"ח()סי'

 %6רן ל6 רניכ6 6טר פקול ססו6 5קהע7וח
 7חיטס טהו וטחרן מסיע6 ופריך בס לן לימ לעיולי 36ל ל6מוקו6ל6
 סכ' 7קי.)א 7כעס קע"ל יוטתקו גנוניס עיס 9כחיב לי' עךופ6ס6'

 הני נתק7סס ול5 סמסקכ יודע נע5עו 7סו6- יכיוון ע"; וקסס לייסכיה6
 %"ע. גנוניס טיס כ6ן6ין

 חאללאה- אברהםהם'
 הע5מעמק* מיראיב"ה

 ל)וס וסינ, ספרונ"ג על חטוס. הני6 ו"ס סי' ב:ב:דל"דן רע"ט()ם"
 יטיי כנ9 על יעס ל6.5% ע5ונורחק

 7עת טפחי ע"ג קיי מט"נ נ0יבולו סל6 ויקל6, נפ' גוט6 קעסנקפרו
 ס6כן על דכם" סו6.עסיס רתעעס סלנוע 3סס "ס סבי6 13.ק"ק

סעפכפ



מד לכחמ4ם וערברז
 סכה ע"כ, להוחל הי6 ופועי סקיוס הכנד דס לניפוקי כתיקחספככו

 דם הוי סמיי %ס ור"ת 1;*ל קי'ס .טס בדנריו הלנוט כי 3פטיפוח)"5.
 סוי פהכבי סרס פירט ר6ס 3וס וכיוכתי ע"כ ותקר שמייה6ינריס
 נחן הקנוס מנס ~ו"5 ספל)ו.נ שם קיים וע"י 6קל ו6ז . חסמככי3כל5
 -6קיל עה"ח חוי מפיוס סרס )ודנרו ויל6ס יווחל הכטד סיס מהעפם
 עכ"ל, דרנט, רק סליקק" 5לו3 0וי טפ" ))ס _6ף סכנך 7דס 636לולקחן
 טעעו דלפי הלביט טל העעם קגרי ל6 בודקי הפוקקים לוג לפיק6"כ
 יה6 תהכנד סמי, סדס נוחנח ססנרס כתים מספככו סקרן על%סוס
 6חר הפס 5)ו5ו6 -נות6 מ.בה נקפלו ספ%"ב ע%5ו עמק ע"כ ככלתקור

 כל:. הפיקקל רונ ו5סיעמלסייחו
 העלטעשען דמ'מ אב"ד הה"ג חקן לע2:אווישש יושגהס'

 חומש. ב-ה-
 כל סכ' כיס יים ים"י ע"ד סכימנ "2יי י%'3 .ב:כשן' ר"פ()קי'

 דכל.ס ו5"ע בהשקות טינ5ו נכניס חייגיעהיוח
 חק:ס כגל ע"כ להקל וקל"ל צ'ק 3ע, בי3יעית-י)נרלנכן סני))מ"ח
 ל4, קי' %", קיק למוס ועי" נג6 קי' ת"ח במס בחקיי חנחוןכן

 דס%קיס ליין רק ))ת"ק תקל רה)נקוס %סוס לדי 7ס5קול י"לולענייך
 וג3.רל כליס ,ו נתקוט דכעבל וכיין גס6ונין כפקל- 6"כ עש"קהקל
 סכע,3 ס3:ל'ס כיס לספוד )7לד 15גי1 גי בסן טיס כליס גסיה"

 טיס ת: ל;ס וימיסנ 6ותס פסלו מקר טסות יכית סלקום לחיךעתקוס
 גופי כטול נאקיה 6ך סגי ד)נ:"ח וה43ח הלבו: לס.'לסקטות
 טפנל 6רס 6פי; ע6% 6)61י 3כ6ן 6*כ שירענן סו6 נכייס)וחכקה

 סר"ר נ*כ סוה - צ'ק סי' 6י ק' רק %מכקס סי, נו67י נופו60
 כמסוק מכפלו שליבין עיט וכטיס הי6 ספקוכ רהכ6 -י"5 ולספלוקע
 ק"ק קכ"ע ק' 6ואמ פל))"נ וע'" לורדיי קלוב לק הו6 קמק ו65והקל
 ע"ק 13 ים ק, לע3י5 טילי טע6 ר%קי6וח פ"נ )%1מנ" ע'; יפקסססקו
 סים לולנכן 3כ*% מע"ג לעתס"כ נ"ל ק7"ל סוס ושהידסו פת6 ל66ו
 ל)ו3'ן קף ע5 שנ"ך עפי"ר קבלתו 5סמו)יר קפיקי 3קל6 6קונכח6לו

 6ע6' סיקר 6שכ חסיו 653 עוזר ורבכן יכ5 היעברו ע35סטגמו
 6"כ 6קו6 6ק%כוס 067 מת"ב כ' עק 6מכי דהכי תב'6 ות"5הק5
 6ק%כמ6 סוס עכ"פ הק' 6"כ הההביל קפיקו- ע"כ ר"מ לדוכס סיסיךר5ו

 ;ימין 51"נ ווסנ שסיקוס הכרקה ויטיס סו6 הקלליעג,4רפק.ל 6פטי סי' שנעי ומנס יתמני וד"ק 5סמעיל קפיקי ע"כ יכריס3קל5
מקפץ



 יטחעמש .ועףביס
 '5ע'ם,טכי כ*6 :ס"ק י"6 ..ק" סיש' -נייבמ' %""מ ' ,לכיס -6ף"0יל?'
 גכשנ1חומלין

 "לפק% ככלה קידו0ין %רטט 6בל %יר3נן[ 6ל6 6לר.
 פוך %י"ס מסקו %סיסהו4

 .י"
 זמה עכו"ס _כלי ינעטלת ג6ן זמ.יכי

 5'פ 6 קק י"6 ח" עו'ז ו7נכי ב6דס נדו שעיין 6ף ע'ק פס"ת5ר'ך
 6ליב6 אינו %פו611ט עבילס ו6ף לריין גן% 6ין %נימאס7נעבילס
 נפלו הנערן לניננית דגל י"ל סכ6"ס 003 נדם סי וול7כ( פי'לב"ס
 כ"6 7ימ פיי' כ"ט ול6 בעפיין בעי -יוקץ )3יעיח 7ק4ל 7מ6ןוכ"ל
 למעות ל"מ 7' מיר סוק, קף קטה 67ל'כ במעיין גס רבטלוקנרי

 יס-מן דגל עמכ" 61"0 דבעלי מע"כ 7וק6 סו6 6י רונעייןרביעית
 לבשלו רל%ס 6"0 ולרידהו כי ק"ק רי6 ק" ס"ך עי" סכליס עלסכמל
 לקיר ויגעיל יעביל סל6 פל עשי קיף כיו"ד ו6ח' וגחכי" 7))עיין)ביעיח
 כלא הוה מקר סהו6 וכיין יטביל מל6 עד 57קול וסג"מ ר6"טעיי'
 ובכלים 6דס %סוס הו6. דכקט וע6% נו 0נ0ח0% )נה ולקוליבל

 לקור.הכיוכס
 לעבאוויפ,1. מנ"ל הכךיובהכ

 טיהאלוויטץ.ב"ה
 6יככו סינן ויקער הנול 6ל יקונן ויטב בןנמדרש רפ"א()סי'

 נס ייענה ללמה, ב%עסס 63 6כי 6כסולכו
 סיוקף %פסה.רסם3טיס. יהיתנן פקסו סחולס %פרסי לסכה מלקי6ני
 סככי עו? מליל)( ;ריס יגריס עסו וטססנעיס דבס %ו5י6-'היי

 נסנקייס לי ונר6ה עת הילד %6ל 1ל6 6יכנו היגר הלסיןונדקרק
 וי"ל ספמוח נני סס4עיס 6ת מקרינו סי' 'וקף ד"ח שנכס7סכס
 6מיוח סחי יביכו יעקב 7כ60 60 תילן ס)נסלס"5 7הכנ( 3;סהכמלקו
 לייקור שים עסה ול6 17ני מנולי כקצן סיחג'יל וגל 6וסן 7גייל%סוס
 סהחגיירוחו מועיל ולפיכך כבכ"י 77ינס קבר סי' היוקף "ל כן כישנס
 כ65% הועיל לל6 סי' וסתגיילותו כמ כנכי 7רינס קנלו וססנעיס6וחן
 עעי כי נים16 נעעימ סטפמות נס והפילך כ'ט6ס ב6יקיל רמלכי

 סי' 6"כ ל6ס 3סקורח ולפס 6מ כס6 למל 3סקויח 3לסס 6מסכסך
 7פתס לפי ספמית 3כי 6וחס קר6ו ספיר ולפיכך נטעומטחיסן
 )גי עם הלין %אומק ס" 7ל6ובן סתולס ותפלטי מכל וסנהוקברתם

 חייג ו6ס ועקלביס כמסיס על6 סבוכ 6ל לססליכו רעתו סכיעלכן
 6ל 30 כלסל ומנס בו יסלעי 6ל ל6ו ו6ס יוס על סם יסלנוניתם
 נ%6כס וירע הנין ר6ס י6 ע15נ'חיו 6ת ו6ף מ' חוחו כ6ס ול6סבור

חסוך



מה לחנמיפ יערבית

 לק 6על ע"כ ט5עומיו )ם6לו שכ"מ סי' .ד6ל"כ וקיים מי 6דטס"
 6ינכו( ויוקף 6יככ1- טעעת 6ניכו יעקב ם%6ל )כני פס "6יכלו"בוילר
 ספיר 61"כ לסח יסלסל נכי דיין יוקף עם -מסדין ללעם הוכםות"כ

 5סל )ס'ו והכס הספמיח .6ח כ60 3עעומ וסלף סחגיירוחוהועילם
 נפרס כי 6"6 על ס63תי 3לסס 3עעטס 63 6כי 6כס החיכוכןע"כ
 הוכמ סל6 ו)נעחס על" 63 ט3סיחל בכפסו 7יעס ה13ר 6ל1613

 וסנן. ס" 63יקול כילרעת
 בויטער. זננוי5שמואל

 קארלסבורג.ב"ה
 וחקטו לסמתטט ועותך- כמיק, ע"6 מנת 7כ3"ה בנמוגי' רפ"ב()סי'

 6ין 67על 60 ד7לע6הוקי
 מדליקיי

 נהס
 ולעולס 3עבח למדליק יכול 61יכו לס ;קיק וכנחס וכסוס נ"כ הי3036ח
 3ק' לנכל 63ורך עפצים וכלפע"7 כויי לקלו לססח))ס ד6קולק"ל
 אפי' )51וה סוס 67ין ג' קיק ק"ת כלל 6לס "יי ונבעל 6דסכסורח
 קוום ל6 35ל ו3סעחו שענו לק תיונו ס6דס עכ מל ד6תיימ6ת5וס

 כממניע 6ל6 ס6דס על מל פיכו ואוכה טומר 1)5וח דסייכועסייחס
 שקלסו על מיונ סוס וקן נתם וסיפל הככנים 653מ קוכה;)נכו

 הטופל לו ויכין הקיכס ס'כין כגון לעלוס )נקי7ס 6"ע לסכין)נר6ורייח6
 וביכו איפל לו 6ין 16 אוכה לו וקין (תכו כמיגיע 6ל6 לנס,עקייס
 ע"פ ;ס דגל טוננלל 63ורך ע"ס עציה מיעל גקוכס יוטל וקינותוקע
 ))5יס 6ל6 ם6ינו מכיכם 3כר 61"כ (ס, ל37ל סרנה רטיות ומניטהלכס
 ;עכס עסניע קווס מיוב טוס ס56ס על מל שאייי פטישןננ7ר3כן
 מבע"נ בקי' 3"מ ועי' סככבש 65מ צסעח טסו6 המונס )נסחטקע7ה"כו
 עליו מל כ6 עדיין יוס עבעוד מעסיק ט3ס בערב ועעחס163"מ,
 עפה כסכמי יסוף סלטן סרועח כע"ש טענרן 6ל6 הע5י630ננח
 7סע6 ;ו מעם6 וסכס. 63ווךי ס' קיק חרע"ג נקי' סו"; וע'עכ"פ,
 רמוקה לסס6 סי6 לס ;קיק וכנחס 1ירליקכס ימכור 1ל6 ויפסעיכבס
 ע"כ ;)ננס כפסגיע כ3ר עעל5יק במול לעכס יוסיע, נפני כר"ם))6ד
 טע6 מכ למוט ים ע"כ סמסעיח לכל ולמוס סיטנ לחקן מיונ עליוים

 כיון 3עשם 36ל לס, וקיק 63עמ וככמס וידליקכס יפיר 1ל6יכנס
 ע"כ סעפם קיום סיוב עוס 63עפ עליו ס6י1 כיון יוס נעידשעילק
 כנמה 06 6מ" יכבס טט6 מעט6 ידי ופ6מ לחקנו למייבי עקום6ין
 טפיל עיוטב 6"כ בעט, סמינר עליו של אכו יעניין כיון לה(קיק

קושיי



 ,חכמום, ~וגה-,ל ,גוה
 --3ט%לש %לייקי1 6י1 דנסנת טס"ל לועל עקיס 6ין רסרג "יקיקיעיי.

 וככ"ל :וס פנפור %7ןליק כיין לסי (קיק כנחס- עמוס מקילוסופמולוח
 פסיס 636 קינו .' סעעס גסבמ בסס %וקינון טלין סא"ל גוסוע"כ

 וךףק. לס (קוק כנסס פסש 1ל6 לקויו לססח%סס~מר
 טאשקאוויפש. ברוף הק'.

 בחוריםתפארת
 קראתיב"ה,

 גן 6לעול לי 67על ת"ס ע'3 4פ 7' נוכיח בןבנמ' ( רש"גסי'
 עמים סל למוכיח בבי על סייכו %רלביך75וק

 3מ טס יסקסס וכ.' ינמין קכמ ס6ס פעעס 6וס"פ עיכי לקרקסקמיי
 כגי חנונם ו6'ן מכעס 6ין וס66ע6י

 כמכיס פומ6ח 60 7סייכו ר,
 עפם מלל 13 עיס 6סל סירס רכל לנ6 ועטכ' ר6וליימ6 6יקילסו6
 בחס טיס. על וזירו עעמ מלל נסס יס 6רו:י0 ורול סעוע6ס בפכימובן
 סיעת לפי ס%"מ וסקטסן - נורו ל6 %לכיס כנור ותסוס 3הס ס6.ן6עו

 סתולס יון ד16לייח6 סמק סכלסר3%"ס
 לעס לחווור6 וע7רבכן לקולי

 עומר ונ"כ קפק 6ל6 יס5 ל6 עפמ מ% נסס יס 6רוכיס סרוב לתרן%
 מייס %סרי"ע יסכם %ידי קסם ל6 למפניי 631פת עכ"ל, סיעתולמי
 6ל6 לקולך מעולס ען 67וליימ6 מספק סלענ"ס 6פל ל6 כ6ןסער

 נ6ן )נ))יל6 6)נר ל6 לנרוכי ך6'כ6 נספק עס6"כ לנרומי 7ליכ76ע'לס6
 עספעס ולופל להרן הבעלק עוכלם ועתכ כן לודר סייך ל6 לנרוריק6'כ6

 גרור. ככ"ל וכי; רו3 עמוססו6
 אבדק"מ רב לאאטו,י בן יונגרייז הלוי פייט שרבאהמ'

 הניר דם": הרמה בישובה לומדוילאה

 כעימר. רשעם בסוגי' )מונסאשש( אצר אראטוועגב"ה
 יוסף סר3 סקסם %מכ יליף 6ל6 ד"ה נמוקי ןןנףן רפ"ד()סי,

 ינכל קל נויל 60 %כ"כ נמיר ע"כ רעע יליף.סיטך
 דב))7ין ותמ כפיקולו סיתל וקן עילס 6י' 5יקולו סטין סנ0ולס6י'
 פיקסו תקריס ולכיס עכ"ל למיל ו6וקלמ עיין גולפות כניסן סי,ניני
 %כל קל מיר ס6 מבב"מ יליף %67לינ1 לעיל סלו סקס" יוקףסל"ב
 יוקף סרב 5%י ל6 יליף 33%"מ 67פלינן 67))5י וכלפעכ"ך ס3חורס6"

 %6ל קבוסו ר' "%ר ע"3 ע"ג יי לעיל 6יסי רס6 קיסי)(ולסקסים
 מיל פ6יקוכי מון ל6'י כלערף סימר 6ין סנסולס 5" כל יומכןל'

ססל'



מו להכמלמ 'וערפלה
 ד6פ" זעמלקי )7נרקי י6ית ו"ל לס"י עסים;;ופמ מורמ 5עיס-שסיי
 .ליי )ובעי ס6 ,לק)ון פלכיכן 7ס6 ס.6 ול6 7רקו וכל כל 7לסר 7ל6לנכן

 7יה עעע6 5כ, לי, ליננ6 6יח6 ו6ס ע"ב 5יחן ננסרחלכדחני6
 מון יגרק 7ח'מ ילעולס ("ל 33ויד5 36רסס לי סג6ין ו5)נל ע"כטוכ5
 ועכ6ן וכו' ע*כ ליחן עסלח ה6י סבער6 )וקסי כך ולקען הו6ספ'ר
 לפיא וכוי עולס 5י' 5יקורן ס6ין מיל ))ה ק3חולס 6" לכל דן006
 קקק ד6( - הנייימ6 ס5 סקוומ לס3י6 הווקסס ה6ר,ך לכך לוונר'כו5
 קו"ם 7ל711 מ"6 )וקי, קסה דריס דוכל עוי ;"ל לס"י כנוקת ו6יע)נ")
 עייי עכ'ל ל5י' )נ5עוף 3היתל מי))ל5 לנייל דים כ(יר ט6כי 4דל)נ6טנ(יו
 קוסייחו  לשקסית- יוקף הל3 )611 ל6 [ס 3ל6 כ)ו55 יהו57 קול3ק,-
 המעע 6)נכיכן דהוי עפס נ[יר ילמיגן סיכ5 33%"מ  יליף  ד5יריכןלעיל
 סבעל6 7)נקס, ולקונן 65" )לערף לההל 7רים דוכל דו' דגלקיד6יי
 דנריע(6 5קו*מ עקיפ5 ק6, סקוסי'. וכ' לכדמכי' ל'; )ננעי )נסרחו60

 ("ל 3לויד6 35להס רי סג6ון כקוסיית כעיקל לעעס 6חי )נסרתולעולס
 וויים אלימלףהק'

 דכבהה(. )במוגי' וואלא.1ב"ה
 ק3לה. ול6 ילעמ רר' עחעיי י5רי קע', יעו אמרוה רפ"ה()סי'

 י7וע( וסח)ני' -קגלזסו יומכן ןלי )נטיר'5וני'
 ל6 ד6י ועסכי וכו' המונס ונסחסקע ו)5ותה פריך סס'ק דסכסוכלעכ"7
 )עחר 6ס- 7חל" יהר"ן סרס5.3 והוכיחו לסיעיל6: 5'כ )נרליק6ר"ק-
 היול דנלי סק' חוע"3 3קי' 31"י הטיעור 6מל )נוחל סנכלהסטן
 י6קול מקק מלע"( ו3קי' )נימל ס3נל הם)נן 7)וותל פקק 7הכ.5ס7די
 )ניילי תלע"3 ו3ק" הסיעול חיך סכ3חה )ני'ל' חלע"( 3ק" הנ"'ומי'

 סנ6 עיילי חלע"( 37קי' וומלן ו"ל )נהלי"6 ו3סס הסיעור 6מרסכנתס
 ו7עי 5קול הכ6 )וסוס קחש שכחן. הלע"3 ו3ק" לעיעול 6ל5הוקטסו'
 )וילם6 ד6'גל6י עסוס וטעונ6 חלע"3 קי' טו"( עייי כ3"'ה)נהלם"ל
 סטן סייוחל ימס ח(ינן עיי"ט עוקל עם"ה נ(ה יוחר טען סכהןלוופרע
 ל3 פליבו ע"ע ו33כורוח 5גלונ"ל 6)נר' 6י חליי ונוסל 3קחסס3כל
 יוס ל'  סוך  סנכור ית  ספורסוסווו5ל

 וכסינ~
  פיוי יפי ר3 סיפות

 יכ3 7טל3"ל עקנס  6דס 6)נריכן 6י ופליבו פ7וי 6י5י' 6עכיטמ61ל
 עס 6לג6(י נ3ל"ע 66)71טל3"ל 6))ל ועעו6ל ))7סל3*ל 6דסקיל

 6ג)נ%4 6)ולי' 6' ור"ל יומכן דר' 3פנוגמ6 פוינו ומעו6ל רלבהענס
 כי עמיל 6"כ וע"ס כל"ל ק"ל 1ט)611ל 5גע"ל ככ"י קנל ר3נליפ"ה

 .6עלוסו



 לחכמים, -ועה! גית.'

 3כ4ושות ק"ל 7ר"י ע' קיבניי ל6 ילפיי 7ר פסע" ן6ביי קפ"6פמסו
 סכל ~נ6(י כרי"י 67גל'ע יו0נן ככן ק'ל ל6 6"כ 66)ו7סל3,*ל)ויע
 6נלע"ל וקבכ נ"כ וננל כס יומכן -ככ' 6גלט*ל סנ*ל- נרע"ס קנל6בי'
 )41) ל6 י6לי3י' סט*ס קר ינע(י רי פל קסס 6*כ כנ"ל 6לג6(יכרי*ע

 3לס3"6 עיתל. סנכר _סטפן פיחר 57( )וסיס סמל סהה" סנילסכויי
 פוסל הסין ונותר נ'כ הו6סרן לה" ו6פי, 67גלפ"ל ועסוקסנ"ל

 קבלס יומכן דרי מספין ד5ני קפ" 6יל כי- 36ל סנ'ל 3פו"כפ3ו6ל
 -6נלע"ל קייוו"ל ל6 ד6כן 6סלכת6 הלכס6 ול*ק 6נלט"ל ק"ל דל"יעסיס
 )עהל ))ס*ס ססמכס חעסכ'"6 כסיי' (סו פומר ססתן עוחלוקייק"ל
 )נ"מ וקנסדרין ה))סכי"6 על הנ"ל סעוי( ק(י עיוס3 ע)רל6 ולפ"(ועתל
 6נ? על סע"ק יפרין של ל6 ור63 סו6 )רלס6 ס()ננס ק"לו6ב,י
 )נ6י 6ל6 סו6 פילת6 165 ה;ענס 6ניי ותטכי ליורס" טנווסתותל
 וק' 7מ(י ו)6י 6ל6 נקחס 6פיי הפוק ד65 מ(ינן 6"כ עיי"ס ליידמ;י
 ))סוס ר0;י ע6י 6ל6 6קול 6יכו לרב6 67פי' 6קור 37קהסעליו

 דל6בח עיוסב ססיר סנ"נ ולסי סן)וכס ))6ביי וופקס גלע ל6י6ליביי
 6ליב6 6(ל וה))הרת6 6נלפל"ל דק*ל עכוס עותר בקחס)וס'ס

 עוסר 7"ס סחוק' קו' )ויוטב ונ(ס 6גלע"ל קייפ"ל 7ל6דסלכח6
 6קור לפולס 6בל לס ;קוק 7כנמס פסיס נ"כ בסבת 7ילע6רסק'

 עו"; ו7פ' ק6נ)ל ינמס" ))טפ" 6377 סס סלסנ"6 ו7ע' ל6ולסלהסח))ס
 7ס"ל )נעוס כנ"ג סקק ול63 67גלמ'ל )ו' )ווחל 3קמ0 6פי'דלרב6
 67כל)נ"ל )נסיס ול5 )וומר ס())ן נתוך 6מ" 6"כ 65ורס להסחעסעומל

 סחוק'. קיי וויוס3יספיר

-

 -גאטמעממאנן. יהושעהמ'

 סיגעטי ם'ב"ה
 6, סע" י"מ "י' "תמבי כנ' ר9"1()מי'

 3ס6ינו ))ין סנחערנ 6יסיי
 מל3 כגיןת'כו

. 
 והס"ך העו"; דעח ב3סר, סכחער3

 ס6 סבין ע"כ בסיחר סנחפר3 6יקיר ))ד6ונר המר)ו"נ וו)ס' 53רייחלב
 6יסיכ וסוי טת6 3חל3 ))יירי דילו)6 51"ע כיכסו, סיחל מיווייח 3ק)וןרמל3
 5"מ קי' נמ"ת הונ6 ק"ו קי( 6ו"ח סכיבי"ח סכחנ פ6י ולזיבהיחל,
 6נל עלקומ בו ס.ס 3ל16 7וק6 ר6ולייס6 עמ*כ 5ו)ר" רסיכ6 ה'ק"ק
 ל6 ע7ר3כן רק טה5 חלנ הוי 6"כ עלקוח 13 ט5ין ל6ו סוי פפ6מל3
 רס6 ד6וי 53יקוכ נעק4ת פכחס כ6)נן ה6.ך יסקסה סעו"( קיס"'קסס

 טק5"ח. עכי"ס פחכ' ונדר3כן )ניר3:ן כקסע"כ
6גל



מז לחכמים- 'הערןבית:
 בעמס דוקק )נ"לי דסעמלר לסרו סטי" עייסק לועי כלע"ד14בבכר

 וגס סם פסילן ))ס עיי כטען ))קל"מ דעכו"ס וס6 דדויכעיקל
 הכיחן כל פ67י' מקיל וונ6")1 3ק"3 דפקק כיון לי קסי6 וז"ל כחגסס"ך
 ע"כ עדם, (6ח לחרץ ונימק נעל"ס כלפן עכו"ם ים" 5יך 6יכעע0
 57ה כעיקר נטעם חייכי 6, נקעי' יסווחנל לסם"ך לי, רפסיע6עסעפ
 טעם סו' ל5 טו?5 מלב 7ס5 עע6 גחלג סעמנל וכייר. ל6 ע"כ5"כ

 לעיל, ססנ6תי סכיגו"מ 7נרי לפי עמלנכן כקכעיקר
 הנ.ל רם*ת הרמה בישיבה הלומד מפעפש כ"" זלם? שלמההמ'

 כראמי.ב"ה
 ר6קוכס 7ס7חמ סעעס כ, 5י ק"ק נל"ד מ"ע סי' בנגרד רפ":()מי,

 רם עפליט ולעו ענליע דסעלמ עסיס סנע"יינסס
 כיילי התריכן ל6 רס.3עין גני דלפי"ז וכי ס7סס הליך ע"כ כפיןססו6
 סכקט מלפ"ר קנין ל6 ~ריק סלג' וכי עיי"ע 3לע ל6 לעמלטדירוך
 היייו סייך ל6 6"כ ויילעגו ניחן 'ס6 תלם)וט סיכיח 57חרסטוק
 טע6 פקים ומטפס "ר6"ס לטעם כ' סעו"( דס6 סיעך הס עכ"ל7טוור
 לועס כ' מסעך 5גל ויגלפכו ניחך יס6 וקיר זס פלפלוט סיכיחלקמר
 וע"כ י3כעכו פליסס בסעח טע6 סססס ורעענו סגע'"י טעס ססו6סחעסי
 3לע ל6 לטפלט דברור לגיירי לעליכן ל6 3שן 37דס לם' סע"ךסוכלת
 לעעס סנ)ני"י טעס 3ין עלימס נמלכות 3פחימס העל)הג עמלקוכן

 ודו"ק.סר6"ס
 מסאניסלוי. שווארמק ישעיהמ'

 וחירותם* חכמיםדברי
 אינצדאיףב"ה

 ניסיאל עס5"כ כח גנן מואלס ים סינב סנדין תמצא היכי רפ"ה(סי'
 6יפל6. פוי 6וכקונני

 הייניס. תיו"פ וסטורין סעל6כס נעסח נסנט סקס תמצאהיכי
 דישיבה הריפות דהברה גבאי הורווי*? זלמן שניאורהמ'

 הנ"ל. רסיסהרמה
 מכילך. גיוס תינוק ר.עולו תמצאהיכי
 עס"ח. מלקוח לעכו"ם דיכ6 המצאהיכי

 מראווא. שפיעלמאט משההק;
 ססהיב"ס



 טנחם ר' מרה המפורסם הצדוק והגאון הרב מאה יזנים שפתיג"ה זןי.י18"וטךםן,-4מי
 טו"ה נכדו עמל לידינו גשלה וצ"ו אוטוואר זצ"ל-אב'דלדמיסא"ש

 , ;סאטסאר. דפט'כ .שו"ב מי נרו'ן אנפשיל אשרר'

 דננע65 עוע7 "הל 4טס סג"ן קס3י6 לסדין, ספקקל יכךע'6 ,ס,"ע עכ לק' ע"ע קן. 3יו"7 דשעשן"1 רפ-מ()ם"
 דעוסלס מולי עמעח 16 וקון עסטס - 06 וקעק מגיף נמללנק3
 וסקעס קיקעעעס

 נקו נט65 067 .וואט גגי ג"ג 3קי' דסלי סעו"
 סל ס0ס סי6 גס וסני עכיפס קק עסתם 16 מולי עמעם 6י -וקמק
 ספנית- לק ניקנ 65 סע6 קפקקיק

 וסע6,
 ונם יעוי"ם חולי ע"י לק

 ל" רלכך כ' כס סטו";דסכס
 עול סלינו עמוס ק"ק סו,

 ססכ-ע"ס )וס6י3כ'ס 6חך נקנו קעק בעם ס6על רם לכנילס0ססך
 ססלס, ומנס ועי."ס, גק3י סע6 גועל תכל ל6 ט31 כקרו ל6קפק
 לודוא קליך_ 6ס ק"ק בעניני 3פלס:ל ס5לין יטל גחלי ק"3ק'י

 ס0ינק מן גקע5 67וניי60 7קמק סנע).0 ליעח סם סכניעגחסעך
 5) - קסק מוז כטיס 61'כ חתם ס6י' 'נרסס 6' צקעק6"כ
 7לפ 6יקולס -נ06מוק לעכס ל6 6ו למפכו יכולין 06 ניןעופר

 ע0הפךל לסיוט ייוק6 ל5ק"ק - 5רך ולכך עססולס 6קול סקעקלסל)ו3"ס
 7עתוסנס

ל  

 גדול-
 נסמיעס קסק סוי כווצם -כיקב ויספק זכוכים ס6 .

 ונ0ספך1 . ווק6 נסיות קליך 61"כ 6יקת6 06סוק טחקני ל6וקחיק6
 דיוקיו עוטר מפיכ ,סגוף נמלך כמע 3כ))65 7ינ6 סך ג3י. לסיטומכס
 כיון קסיקות 3' 67יכ6 5ף . 5סמ))יל פקקו פעיל 6יקיל6- 6ססוקדווקני פסי נ3י 5ננכס 5יקולס 06סיק עקלי דג6 כיון לחמסך ד6.כו 6ךק"ק-

 61קור. ק"ק טקכי ל6 )וחסמכ'ס67יכס

 יושע םו"ה  היוהםין  שלשלה מובא  החו"ב. להבי מן'טכרכת
 דום'צ פר"מ נ"י הנוף אברהם ר' מו"ה להרה"ג בן פר"מ מיפלק
 מו"ה הם5ורסם הצדים הגאון הרב של בתו עם כלילתוליום

 אפריונו  ברילח  ניזם נרגני דכ.'ק אביד ישלימ,א בראף שאולר'
 כעבוד גו0ץ ויוסף ומאושרה צלתה ההדשים בהייו דרכותהי

 ד-

 והרהבה. גהתמתוך
 כאפמחר רמץ  הרמה דימינה מזונות דדברהגבאים

 הנון אברהם ' ר מו"ה המפורסם הרה"ג ידידי יכביד מז"טברכת
 פר5 ישי בהו' ההו"בהמושלם הב' בנו ייוסוכלילת נ"יפר"%
 _אב"ד בראך שאול ר' סויה המפורפם הבאון דרב של בתו  עםנ"י

 המדפיסי ווידער יעמכ הם שליט"א, כראלידמה"י



 'בעלמא. .מלתא-)ריי 1'!
 -~אוו הרב העתפה,של או 3"י תש.-ה ת";י 'שנמצא מיכל

' 

 , דמ4מ יב""' ,צ"ל לאצו יודא מ-דכי ר' מ"ק המפירפש הצדיק,

 1 ~ "צדים. ה-ב תךמידי אל יפנה 'אוגטערדאםן
 מבי"מאד נ פ'ש אלעירר'1

 כתיק-חי-
 [424[.א"!ץ !466ל"ן8=.ם,8פן

 ;5""84 ,4,01א ,ם .נ.52ן
 ל להעמים. _ועד ביה המערבה אל אי.

,.

 י )פקע; מי"ת המישלם החו"ב החתן הב' לבביד סבאמזלתין
 , דק,מ, אב"ד גאדשנער לממין ר' מו"ה המפורמם הנאין להרב בןז-ן

 ן מסאטת; ישקאל.דוד ר' מו"ה הגה-צ הרב בת עם לארישיויאנוב

 , יהלשע מ:"ה הטיילם הה-ב החתן הב' ךבבוד טבאמזלא-
 - "נוך אברהם ר' מו"ה המפורפם הה"ג הרב בן נ-י פריערמאנן ללקן

 ה-צ' של בהן. עם כלילתו- ליוט סאטמא- דומ"צודמ"מ פר"מנ"י
.

 ' דק"מ אב"ד שליט"א בראך שאול ר' טן"ה המפורמם הצדיםד.באון

 מערכת, לית )מראלי.

 לבכוך, טבא ובמזלא טכא בנדיא מברך אני לגימממרן
 שלמה בה' וכו' חו"ב בתו"י המ"מהב'

 צב-

 מזענטא נ"י נניהמאק
לארושיו.ן

 הכהן .מ"מ מו"ה הגה"צ אדמו"ר בן יצתה הלל'ש-אל
 מאילאק.שטיינערן
,ן

-
 וויים נ"י אברהם כהו' ה4:שךם אהוב הב' לכביר א סב טמא

 פימאם היים ישראל ר' מעה הנניד -של בהן עם לאדישיי מאימריטוין
_נ42______. ן מעךבת. בית - מפה,נ"י
 הב' לכבוד מ;"ם _ברבת אנחנו טביעים כיב ועמוקמקרבן
 המפורם:'ימו"ה הצדיק הגאון .דאב של בתו עם כלילתו כיום פר"מן נ"י פרק יהושע מו"ה שלשרתוהיוהמין בהז"י המו"מ ההי"א הההןן

 ' 1 1 קיאלן. דקה"י אב"ד שלימ"א בראך שאורר'
:. 

 סאטמארי. ד4ה הרמה ישיבה - , -
_71,= 7  - - 7 - - - - -

. 

 גמ.כמן י-:,ןס,יי
 3] "יין -חקן ח"ה עולס 3ן ,כחור "יין מ,ר



 '- דאורייתא. רבהמודעה
 ' נטירא עד מיישא נלה מס' על היים מים סי להשיג שרוצה מיכל

 ןלבעדשמיין ר'-ישעי מסה הצדים הגאון הרב מאת נפלאות הנהויעם
 - מו"ה_ר' הנאוז הרב המחבר אל יפנה ווייטצעז דק'ס אבידשלימ'א
 . ררומעניא מחירו מאמעווע, דם-מ דומ'צ שליט"א דיימש יהודההיים

 ן25
 : הכרגבה עפי -

 חם75טאם 4881א .0א4א.ת(18חט
 האדדעס: תחת בט אלאו

 חם15טשס א40ה 8ח514-טז54 .01-ה0א1*2.8

 חדש. סיבשורת
 המדה-נניוה לאור שיצא רבים בת בשער בנה מודיעיםהננו
 תורח חומשי המשה על אגדה חיר'ושי ה"ה הדפוס מכבשמתהת
 בעל סופר בונם שמחה מרן רשבנ"ה המדוש הגאון רבינוותרבוך
 שהר ם' אליו שמהה"ונלוה "יסחה בשם נמוב מופר שבםשו"ת
 הגדול שבת שובה שבת ער!ר"ה נחמדות דרשות כולדרחל"

 . א"ע יפנה הוה' בבשם שהפח מי כל וכו' הישיבה לבניפתיחות

 אדרעמסע. תדח יע'א פרעסבורג י"מ הרמה ישיבה מנהליאל
.0ןטא30

 815ח1551"
 4חפ51[0,ו זטט 85ה0ו[1ח8!61

. 

4,4(7[15'ך(7"י[
 שט[ .0 .0א.6

 מכלפיגע וו"ק )יכויס( וזכוככן "יין פיר גכ(וכע זו:רךעק
 קו'פ)נ"נן רכליניכ(כר "יין 65 000 [ פקן )נכ ק "יין"ינכר
 נו5'מ; ככרכם "ל מכנס מר"פיקי"ניסע וכלנקי:עכנויגכר"רכר

48מ4ך-
4[8ש. זייפע: כשר פרימא האד .

 טאמטאר אב 25 [ .11 פך. באת פער אויך וויא פאסמ פערליעפערמ
 : עאדרעסם

 2נע;2152ומ0:ג0,בב



 .188פ40 .1ע.88188818
 שנהשניה ז' חוכרת תרפת, מבת מ"וסקו-מא-ע,

בעזה"י לשנה: פה-רין
 ן השמח. גודלכפי ק[י' - לעי. יע.סרים כאחן ן פורעות פהור_

 לחכמים ועדבית
 בחודש פעמים לאוריוצא

 נרזבוואלר דוד אליעזר סוה הגאוי'הצדימ הרב בכורת ההתעובד
 דסהלתינו. אכידשליפ"א

 במניא תדס:ה הש-וה ופ:םס.ם' השים ב;יםת ת.-ה ת-העיקובץ
 ותכפי מנאוך לבעשה' להלנה ושויה ואגדה' בהלכה'כמשנה'

 הייו.הדור

-
 נםאללאק* לשמעון יוכסף ):"תי כדיך

 א10הו5 (441ו[ו(א .סז18,-טשפל2 וייטן8י"וטט [0וומטמ4יי255
).5וח5תיטא( ג82םםנםנשם2שםםםמם'םםם4___*

 ם באום"ם כרכה, ילהרימ תהלה, להבועה,
 ממ4 בהילה דסז"ס כב' היה דחימי,.ד'יי.הל:בי

8 ורףר ם ניע %י-מיךע%' כ'מ צס לאוותי בז;
%ך ונדיא מבא ; מולא מן1 8 ג:4נ.מ":עי;ן ,ין .י. י יזניק,ש

י
 ,ןע1נ,, ,

 % =4!.ז גי'
 "ברכת ס' למערכתיבוכש

 השיר-

 '8ם הבדה על פי'
 עם[ שיש מי יל החריף:מפלאצכן מהנאם פסחשל

 .שם הלי. מ. לו שיש מי או יודיעני הגל מכי' /וידיה-18

'"י-אננני"



 והערמאננשטאט;רערסם;
 כאלאמי בשרארמה'
 פאבריכ. זעךבךואיעןאונד

-ן-ן-

 פובליקום ט. פ. רעןמאממע
 דאם אנצוצייגעןהאפליכסט

 אהד סאלאסי האכפרימאאיך
 ערצייגע.זעלכווא-ען

א א א א

 1 כרוזכןביה

 מבמש" לציו מאממאר רפמ'מ "ה"תהחכורה
 עם מכום למלאות שתא דהאי אייר מר"ח הבעול זמןעל

 חומש עם א"ב מתחיכים עם ילמהו אשר ושנים ותום'נמר' נער" עם ילמדו מהם שנים אשר החברה מלמדי'ארבעה
 מהמשרות אחת להשיג יהפוץ ואשר גמ', ומצתרש"י

 כעניני. מהותך על תעודה כתבי עם אפערפ *ערוךהנזכרות
 ומספר ביתו כני מספר עם נערי' עם ללמוד וכשרונויר"ש
 יפים אם פארמראג פראבע על יזמינו ת"ת. והברהשטתיו
 )רייזעשפעזען(( הנסיעה ודמי לחליפין ימובל המנהלי'רצון
 אשר משמרתו את רעמוד יכובל אשר לאיש יססיע-מןלא

 אב"ד הנאו? הרב אל אפערמ לשלוח אדרעממעההשואה. כפי אלפימלעילזמן 16 עד 10 משך תשלומי' שכרעומר,
 סאטמאר. ת"ת ההברה מנהלי הכעגל. אדר ר"ח זמן עדרפ"מ

 אטאו88ג""ט08 ,סוגועא0"0.טא"אטזג5
 יע אונגו:ארב"ה

 )ו6וך סכו"ם ממסן למש ט63 ט(ל6 נרכח כריסי 5ם לפריקנ6סי
 סחי', סכלם החוסי כס לגריסיו ט6קריעוי נ"י ווייק הנרסס כעינכעס

 וסולחם. נרכס פפפ להם וימפכ מולס 'רוסמסייס
 דפה. הרכה בישיבה לומד מפאפטאר פיניאםדשא

 עוב ונזל נרכס 6סר נל3 6סך כאים כלנו מלויס, נפניתגחכו
 גרינוו6לד יועיכ עמס וכר ס41נ 13"ט סמ' סנ' ס"ס רכסנו 6ל(6ליףלסוי וענ"

 ססגס"ג 3ס 6ס לסרוסיו סליט64 ססגס"ג-ס5' סרטו-ר כיק על3כו
 שנגוו6ר. כעס סרטפ ישינס נחוכי' מגרס סליט'6י רפפם יק*ק 5נס5'

 ין;רדעןבעשטעללונ:ען
 גחיכן אונד פאמם פערפראמט

 בילליגם- רען צוגעליעפערפ
 מאנעספרייזע:.טעם

 אויף הכשר אונדפרייזקוראנט
פערלאנבען
 1ח09"6 ש.קונס(

.טו8(5
 ."5 אימס"אוט.32



.כ==

 לחכמים ועדליה-
 סאטטאר פאללאמ שמעון ירפף ע"ייך"ל

 שמה. שנה י הוברת--המבב

 סלויזענכורגב"ה
שאנקה.

 השו"ב שכדל אירע עירנו פה ארפ' מהל אצל ר'צ(גסי
 הי' .לסמה הכוסות והכית בהמהשלהם

 ריעותא אחר אה"ז מלבז,מ ושכח למרפש מעםנכרך
 שככר הכומות ובי, המרפש את עור מצא לאוכשנזכר

 מצה הרב דמהלם האב"ד את השו"ב ושאל נשלךהי'
 והנוב"י רהרמ"א ויען אכיו עפ"י והתירה נ"י נלאונערעמיבא
 בדמ לא אם להחמיר זיעתם האחרונים וכל מאירותוהפנים
 משה אברהם מו"ה מפרד המה"י של הרייז הרב הורהוכן

 החליפו כפרר המה"י של השוכי"ם ונם שליחיאשמייז
 מעט רמ אפי' לממה נמרך אם מאם שכיה יותר כילאכור
 טבעלי נשאלה ע"ז המדינה לכל הנמכר "מאלאמי"עשו, הכשר רטנה לכלל נוגע דהענין ויען למעלה נמרך קמא

 : כזה דעתם לחוותהוראות
 מפרר". המררש בית"מנהלי

 רכ"ט( רמי' )הטשך טעמיהאלי ב"ה-

 ו6יכ6 נסו5ע'ס עטלף ט"י סי' 3ס"3 ני"ס דוקנה רצ"א(ימי'
 ))עכס 65ו 536 5י3ן ט5 טלקסמינוי

_ 
 חנמי

 נס י63עמ נחעק))ס על )4יס ים 37כס,ג 6ל6 . טטניף סו6לניעוח6
 סוחבו לרבלי סג"5 ס6לס ענק טחטו' לליס וגן ק5ח סירוס סו6וס

 ד65 .סנן. לעכ"ס לכו .65 סכון ))כ5 6בל סגדו5 גט7ו בסנייעיו לסלוק ספסיינ6 6ל6 סירוס כרכר בעיניו מס ים נפנין (5"5מבס"ק
 .נע65 .65 63ס וכן ויגייס ס3' כפקוס עולס סיגוי וג5יכ6 פ5ס5)(וקיפ

סיועה



ןי"ן..,פ,,,,י,ז-ןיקה-  )קחיעיס
 "כנד- טל נקטמיכוח-

 לעכול דלין רק להטריף דלין ודלי

סכנריכי
 וכ)וס'כ מס 6קוליס דסחולעיס תולעים 5כילח קויי הסם עמוס

 3הס. לסהו)יר דמין כ"ל עמוס ה3ק)נוה 35ל ופ"3 פ'6 נק; מס ג"םנחטף

 נס ס.ל"ופוח 3י6 3ני4 עיס גס מי65יס כסייח 37הי3ס עייול"ש.כ
 מפורף רנר טס וקין 353ליס 73יקס נקמר לסח.ל כ"ל3;ס-
 להלל טנחמנ כגומע כונו ס36ליס -כל 33ייקח נקי6ין 6כו ד6יןד6ף
 ת.יכו ע"נסעף

 דווקני
 ו3תקוס רסס"ק )וריכל כמיקס דקריך נווקוס

 6ין בדיקה 7כעי גוס סגוף ימלל גויס 3כע65 5בל עעכ3חטסנ7יקס
 דסעיכ לותר רעקח3ר ))עכנח סנ7יקס וקין 03"ק ענו5רהסנ7יקס
 50 סממעיס ל6נריס סים ספכיעיס ס36ריס 0ל שיעה עכמ63יס
 (כ נסכיל מריסה סיכה ו)נ'ע 3סעוס תלקקי יוחר לחוח (ווסורס
 6יכה דה3דיקה וכיל נם"ק כד16)רי' ים הפרימית ע5 להוסיףחיכי

 סס6ל 5' להכס כן כה3ח' וכעל זו 33דיקס 3ק'5.ן 6כ1 5ף-עע35ח
 עוד ריעיה, הד רק 37יס ועיו"כ סגוף כהלל כיס סל ;ס כעייןאומי
 סריקה 3טריפוח ם6יכס טריפות 6037י דעהי נה3חי כבל למטריף'ס
 ול5 ריקה גבי כן , למחתיר לנו 77י לריעוח6 הלחי המינח ל5טריף6ץ

 35ריס.3ס6ך
 אב"ד. גרינפעלדשמעון

 -- בעטהלען*ב"ה
 ק"3 ק, 3יו"7 ס~ליסה דרכי 43ע סי" ש"ט במקימן רצ"ב()סי'

 כטיל ל6 םנתכין ד3ל 6)נליכן ךל6ססעלס
 עכיו חייך ל6 3יו"ע סיולדס 3י5ס לסה"כ עליי נתל 6.סור לטס נדברלק
 חלתי הנ6 ה6י 7ק")נל ע"ר ע"; )נס"ס והקטה ע""ס ם3)ונ,ן 737עכין
 3עס"נ חל ככלות ולחכי ופליך סנ5ס וייקור ס13)כין 37ל גי'6ימ
 לקול וס"ת רסיל')נ סוי תפקח _מען ס" ובקעם נפקה התןלענין
 עו'ס סגק"5 עווו' קיזזו כנר ים 3קף והכה יעקם סנ))כין ד3כונטוס
 ל"6 ק.' ולסוכה טכס הכעיס וכנצח 6ד6 735ק"ק ;.ל פל6נעליעקנ
 6יכ~ר סס עליו טיס ס6ל דהמן לוער סיכולין ו63))ח יעיי"ס, 2'5וח
 ק"ק הנ"ט קי' )נג"6 סעס כל נפרק נר"ן יעיין -גלע 6יקוליתעקרי
 יסו67 -כרכי לחיי 7עי( דינתכ.' כמב ק"י 3ק' .לסלחי לעיי"ן ועוריא

 הוי 65 וע"כ מס"ת עקול המקם 6הל מונן ק"ל יהו67 ולנייעי"ם
 יוסער סס ג"כ, סהקסה ועם 61יט סנמכין 37ל סוי ומפילדם'ל'ע
 7כ3ר עקקילן ל5 חי ל6-קסם לדעהי שילחו על לסלול ריכולהיל



טמ לחטמדמ ועדכית
 מ:כ6ל לנינו נפירוט ע65חי וסנה והנן, לס6ול יכו5יס ו6עס המיוע6
 י37ר סכי ספריסס כ37רי גיכ סכתי3 הע))וך 3קוף ע"3 מ 3י5ס3עק'
ודוק. נדבליו סיט3 וע'"ס עח'רין נו ס5'ן 3ד3כ יק סייך ל5סבענין

 הנ"ל. דק*מ דוט41צ בי5ליטצער הלוי אפריםדמ'
 ווינאב"ה

 ל6יס 7ק קיו קיי סס יי"ש סמ6 ע"" קיי בבול"ח רצ"ג()סי'
 עללס"כ 5"6 לקיו3 6"ע עכ:יק סס6דס37ת5יס

 עיס"ג 3עפר )וכקין 67ין 0ה'יס 3ס; סלע3"ס )נ737י דננבו6רווס5
 5ו5יס )נסי )פ'ו סמ)ו ))"ס 67קחוניימי' וכח3 יע'6, רל6 ))5יה דסויעסוס
 ל3וע 65 3עי 6י 7הני5ית 6ף עללס"נ מעכיכן עיס"כ ט5 7נ5'5ס י"6(ס,
 כסלמ ל6 כי ק5"ו קי' סס פ"ם ל6'חי ל6 6ככי כ' 05 עכ"ד כ:סוה,7'
 רכ-מ 3ק" ס311ו6ר כפי 5ך לכ"[ נקי' העחהלח 7, מ31רח כקלן

 עתי ננםת6 סך)נ3"ס כח3 7סרי סס הכ")) ))דברי. ל6יה 67יןכלסענ"ו
 ועסיעש 3:ט"י 6גל נל)ו"ד לסהעעף ))נלך 5י5יח ))5יח דעל ס'"7(בלכ~ח
 נעפך, דס כיקוי טל ))נרך דס נכיקוי וכן 3ע5 ע3רך סלקוח. דנרטחס
 טס3י6 קיטונ, סב36'ך ))סלה"ג 3סקנ))ס סס ינסס 30.1 נ0ו"חור6ימי
 עטמיע,ס 5עית 0כ6 ))6י קסס 0לכ5ורס לסקע"ג 3ני5ורו הלס"ל003
 לנל5ימ [ל"ן, נין מילוק 7זס וסעלס ךדעי6, );5וס סוי ל6 ססיהןסל6
 צנעי כענו6ן נ5'5יה נ5ונסו עהיונ הי6 סעהוי3ח עליה לר 'ט5ס

 עמן"ג ))5'5יס נטחי' נ)ניסער טכרקי לע0וה 57קול ע"4( )ת"6ענמיה
 ולכקל גנמול 7עוחר ע"3( )כ"מ חולין 3גמ' ועי, עכ"ל וסמיטס3כע"י
 עללס"מ מעויגן ד3כי5יח סכ")ו ע)ניס ל6יס 6ין 6"כ דכיק;י )ענ"עלימעור
 עס6"כ ))))כס ע5))ו לעיסטל ו5קור 3ל)נ"7 ס)נ3לך 7ו5יח ע5וסיס6ני
 )6ימי ל)ני6 7ל6 7בע5וס ע5לס"כ 6)נליכן חי ה7בל ו3עיקל ו7ו"ק כיסויע5וח
 סכו"פ ע"ט ושגי6 סל3ס 3(ה פלפל 3קוף 3סטעטס לס3ח מייס עונבבק'
 עג עלי ססיגו וס6מלוניס )וללס"כ סעריק ג"כ ד3סמיעס קק"נ( יף'7)קי'
 וק, קקל( יף7 )קי' חולס 7עח י3ספר 5"נ, ק" י6ו"מ י5סק ניס3עו4מ

 3ק' ,סעסיפ5 עס והעמנכ ,וסעינ ע"ע( )קי' מכ)ניס 37לי חלק מעדס7י
 פ5וס תוי גע וקחס סכ6ס 6יקולי על גע יכוח3 לעכין קכ"7 ק" סעוטנע
 ע5לס"כ 6)נלינן 6י -))פלסל ע5וח( )עלך סלועיס על6 ו3ק' ל))י76ל6
 שף נעס קק"ד( יכ"6 קי' ניו"7 פ"ס ע" הל6ו סיקק נק ע6?נונמגל

 עסוס 7ס. עחוטי נטל "ו , לכקל עוחל .עמ3רו שנ6ס .יקעויי 6ני'?ני
]. שסל4צ קק"ס( ק4ו ק*ק 6ו"ם.)קי' ונט))"ב 574י.חיקון,סל4ו ו(סעללס"4

 לעליון] -



 ,-- לחכמים " ושי -בהז

 עקו6ל ל"6( )עיוונין ננ%י סל6 ו5שע עללס"נ 6עליק. 6י טטשיגענין
 פ"ט. ס6יסוי מיקין סו6 סעילונ וס65 סלטיס לרנל עעלנין 6ין סכ6'?נ6וקולי

 -י63()סעסך
 ירושלים* מעיה"מ האםבורנער הלויהם'.חיימ

 מראל.ב'ה
 סכיול סר3 כבול סס0פל6 יע"1 ה" ננולש ראאירני)ם4'רציד(

 ן3ח6 מעוס6 פל קרויו 6נעסיל כחןעו"ס-
 ררמל וי65 פי מיס?ק ס6" עס על טליפ"6 766עו"ל כ"קסמ%ס
 יותל. עעובלמ סי' 7לפיג; לנן נניח עגניעיןכסע3לס

 דכעלס ))י3"מ
 7נסחסס סס דכי סוכחס נקע ויעקנ עס"פ סינש סליע"6עכ766עו'ל

 7נחעכ3 3ח'3"ע כ' סל6 ;ר6ס רו6ס כל סנס עכח"י, י3*מ לק73לך
 ו6יחעכב 5קיכות יעלי ויעקנ. ד;"ל. ו3,מ .7ר טבקוכית לק י3"מ73לך
 3ד3ריי ונונט 5ין לפי"; כעטשכ עפוכט סלי -עכ"ל טס6 יכם' סליקלמען
 פטרס כסחסס כ3ר עכ"פ 135 נ3יח 6מלין -3יוס .רמ5 כ0עבלס 06ינס'
 3טכט' דירתו יעיי עסיי עס פביעמו ו6ח"כ 3יעק3 35ן טפגע ע7יעיס.

 עעכו נעלס 7ין )ון נר  6ל6  .וונ"סי יומל עטחסס ד5ין חיפקיןו6נן
 567"כ סכין חרי 63ילמ6 יפק3 7נחעכנ י"1 די )ונילט 3עק' ערוכסגעי
 מ7סיס סטס 6נ 33יה 7כחפכ3 ע3י6ר - וסס יעקנ טכי סטכון כע65ל6
 לכס"מ נכי)נין טכיל7 פד סוס י3"ם לק 3קוכח סי' 65 06 6פ"6"כ
 7כסעככ 5"ל ולתינ"ע נללחס רמל חקס 56 %ניס טנקע 6מכ דס6י3"מ
 טכסחסס סכיס ס טל סמסנין לעל6וס כיי מיטיס יעו' יוסר ו?35ניס
 כ"ק 7נרי 75קו ע6וד ))ס תר6ס סיע3 7ייקח וכד- סדק"ל, י6"כ7713

 כ765)נו"ל נסס ט5יע"6 )31יסק6 סס"נ עס'כ ופטיס טליט"66,6יעו"ר
 עס"כ סיענ סעס 53ותו וכל זל6 נ7לך יעקנ כסחסס טש"מטליע"6
 )551 כבל יב"מ ס-' סד_קונות רק י3"מ 73רך סיס' כ' ד65 טליע"66"6

 ודוק. )נענס ע5ן י65 ;י קוס' סוקסס ונטפמס נקי יע3"ן טסנ6וןכ766עו"ל
 הג.ל. ממ"מ בראך הק'שמואל

 בחורימ רעמשאררן~
 קראלי,ב"ה

 57יכ6 סס"ח 7ק6עי ס6 כל עינ ע"3 יי'1 ב:כהידשוטןין רצ"ה()סי'
 עסוס ייט75"ע כוכס לכס"ת )נ))עיכסלעי5ף

7סוי



נ להכמימ ועדבית
 - יסיימוח ייעייס כ6' ה53'1 נחו3'ז 3'7סיי

 ל3"ס6י6 ל3"ס הכיח6 סס"ק פליד 'י
 טכ" נייף כעעסס 3עמס3ס )דט"'( קל6 לה6,' ,י, י)נוקי,

 ו6"פ סכסנכ"5 ועכירה ענימש )נעילס 7סוי )וסוס ו))טגי)ו)ונעילס(
 ))6"ל ))לע7ין ל))"7 5ל6 6"ע סי_כ"6 ס'כ ל)ו"ד הכימ6 פריך()וס7ו
 לי וקסה עייס"ה, ט, םלימו ול5 הו5 כו' 03"מ רחונכ6 גלי)ועסכי(
 ס5ל ))"ד 6.כ5 מי הם"ק טס 7פליך ע"3 י, 7' 3")נ 3)נק' ד6יח6לפי")1
 ו)נין וכו' נני 3ירו 6ל5 לי 6ין 3י7ו וסחכי6 -5יתר63י טליחוחעטוס
 6.חל53י סליח.ח )וטיס מ5ל ק"ר 51' )נ")נ ת)651 הע55ח"ל
 דער3יכין יה6] סס 1טסיק ע7 5מל7"ע, וק'"ל טל7"ע ע5יגו6"כ
 ד3עכ"מ עמומ ס'יכו ע3יכו( דלר טהו6 6ף 3גני3ס לסליחוחח5ל
 ))סכי ורנינ6 קע5 לר' דימל7"ע )ור3ען ו3כ"נ ו3גויה)ווחינ
 בר"מ ויעיין יעי"ם הו6 חיו63 3ר דל6ו ))סוס 3ח5ל יטלד"עד)נסו"ס

 לר3וח חע65" "ה)י65 6הי הג))' מל לחירו5ו דגס ד))ם))ע 3")) )וק'על
 יםלי"ע 3בוי, וווקינ ד3עכ"מ 5י הו6 מיז63 3ל דל6ו 7מ5ן דו))י,ע3כה"נ
 3פמס3ס רס'י לקר6 7))וקי כ3"ם ע"ב 3קי7וסין.ינ"3 פריך )נ6'617"כ
 3"כ 6כחי 60 קל6 מד לק דליכ5 ןיסלד"ע ))טעילה ניליףכ)ועסס
 )נסו"ס חע55 7ה))55 קר6 עיקר רעכ"מ 7גכי3ה ה))65 הע55 עס))עילה
 י3כק"ג קי6 לן גלי ולסכי 67קל7"ע רה"6 ))סוס מ5ל לר3וח5ליכ6
 3ל, רנס 5ויצ פ' ק'1 מ36ה"ע עסדו"ק הנונ"י כט"ס ודל6יטל7"ע
 6ל6 סל'חוח ל"6 הק3ל6 ד)ו75 לח5ר רוב6 5-6עריך 67סלד"עעעס
 כן- 5יכו 3")) סס רם"י סי' 6עכם -טיי"ס ןעח, 3ל הו6 טסטליחסיכ6

 עי"ם פ"6 קי' 3כו3"י 3ל76י 35דק"ק הירס 35י עו"ה ה62ון הסו6לכ);"ם
 7)וס הנו3"י על 63))ח ו))קסה סס, הם"ס ווקו' ))וכלמ רק"' דסי'דט3לר
 די"6 טס להר" לט"' יכ'כ יס"? סיי )ניכמ טסס 5סר הס"ק לקי'יעכה
 3חוק' לס7י5 נ))י ))חעע גכן 3סעט"ק -כ)וי ))ם)נע וכן ע"ם ו))"ק3ד"ס
 וכ"ח 3"כ, הוה ספיר 51"כ עי'"ם, לי 5ין ע"6,ר"ס ק"ס ד'3"ק

 דוע" לק על3'כן ל6 חט65 7טהע65 ))סיס 3"כ הול ל6 הכי7עסיס
 דסס נעעזלס )נס6"כ הו6 מיו63 3ל 7ל6ו 16 3גויי ))ומי3 ד3ע"כ7מ5ר
 7ע07י5עלין 3"כ סיי טפיל 57כחי ד;"5 3כ"ע, ע)וס טלימ1ח))ל3'כן
 ק"ר ד5י דיסל7"ע לכסיח עטעילס .לעילף דליכ6 ס"ע מ5רלל3וח~
 3נ)י3ר( לל3ו)( קך6 לע"ל 6"כ סמתס 3כל דיט!7"ע ))עעילה7ילפיכן
 , טעעילה י7עען 3ל6"0 ה5 יסל7"ע 3מיי ונוח3 37ע"כדהיכ6

 67ף
 דל6 ל6ולו" 6סי . 6"1 6עליכן _יעליח6טלימוח

-, 
 וק)נ,: )נעעילם כיליף

 -פ"י-ע, כ4' רסוס עטוס 7"ס ע"3  3קייוקץ הטקכס גכו כי, זוק3ר6
 61"ע , 3"כ נימט3 3כס"ג , רבס עעילס עס' פח וסעס"עומכ

 וכ"כ,כ)ל-

 ק'ןכע)ג 4ס",נ1;בטסנמע-נעשג
 עוי;,טש-

 ,,טעקטס .1ע61 ' י"ג 3קידונה11
:סעשי



 ]. יהטמי8 וערבית:

 טו"ע-יס)6% תעילס כחובין מ 6יכ6 1(6 )61") עלעדין לע"ך 6ל6הט"ק
 3קי גס- יפיין ))לנויין 6ין לכו"כ כחו3ין ונגי דגכינסחפ65

 6)1רי
 ~ני ן

 3כס"ג ד6ף נ6ריכיח כעי סכ' 5, 15"ק ע"ט 6ו"ג ע"6 ד, 3*קעע*ק
 -כנ"ל כחו3ין ג' "ו 3"כ דליסו' ל5יף יכילין דגני3ס חע65 סע65כנון_
 טפי' קף ועכ"פ ..סכי )נסעע כ)ני -דסס ע"7 7' 3פקמ!ס ששין

 3;ס. נפולל ול6ו'15נקי'ע,
 מםי-שאטליוא- היימליך- נפתליהמ'

 סאטמאר.כ-ה
 וסמ;ירו ידו 5ח מסו5י6 עו3ר ק"ח ד' 3מולין אירוו~יש רצ"1()סי'

 5קול עכ)וו 7361 ר3 6ער יסודס ר53ער.
 5)נר ר3 3סוסמוח ו3ס))ס מניה ס5קהו 3סכימ 5'; 7' )נ3י5ק ליקסס
 קס3ל 6י ל3 קק3ל )61י 5ק.לח ג):י מ3'ח 6):' וקעו6ל עי0רחמביס
 נע' ח3יח 5מי' 3לילס 1.5 י3 קק3ל ו6י הססלי. 3סעס ה-מי' 3לילסיס

 ))סדרי יכקי רק6 3סתס ום6כי 3רירס יס קקנל לעולס ופחון.6קולס
 ס3ירו. ))סל 6נר כל ויכק ))סרדי יכק' ס3ס)נס 5נרי דכל ופכם'י.,

 י6קור 6"כ 5קור ע5טו ס36ר 7ק"ל כיון ללנ חקססרב2ע1הה
 בלוב סי3טל 061"ל סיו65 )ו6נר דיוגק ה3הפס.,נסוס כלס36ר

 )1ס6"כ עחיכין לו סים ד3ר דהף ומיי ני5ס ס5ל"מ עע7 וכ3לס6בכיס
 ו6יסו ל3 3מולין דט)נעס6 ))ל6 ית6ן ספ6 לפרם א"6 6נלהכ6

 סיניקס . סימ3פל לת)ר )נקוס 6ין 6"כ בעיל ל6 ))ב")) דק"ללעיטהו
 51"פ. ))3")נ דסוי כיון סיו55)נ36ר

 הנ.ל. הרמה ביימיבה לומד מהאלמין שאלאמאן אהרן אברהםהמ'
 )הונגאריא( םאסעוועב"ה

 ))עוכק6טס כסכ5 נכ5יון 1:ס3' קוסיי פ"ד 3קי, ריאירן" רצק()טי
 כ' עטית 3סכס' 33עס"ט וסי5 כלל הנכסנלחי

 3))למעח סגס עלננ7- סכעלנ הלון 3יח חכון כל נכס וענר 3)נקורס3'
 וסקסי 7וד 3)נלמעח כ)נו ולמלון ל,'3ס ח;קק סל6 גט כומ3.ן סיו.)וסס
 י)עמ תפן )!תיל סנעל רי:יחח דיליף י'ג ק7ועין עגע' סלכס מקלבסי

 3ק' ותי' ג'רסה כ3ר ס6 ר6ית )נס ולבפס"ע יקמכס 5מר 61'30עלמ)נס
 דעימס דידעיגן ל3מר סייכו ככ"ל מלון תכל ס3פס"פ רדמס דס6סכ"ל
 גן כוח3'ן דסיו מלון )נכל ל)נידק 6מסר ס6יך לכן קודס )ו60"כ)נסיל
 עומלמ סחס6 לגט 5ליכס הו6 מלו5ס . נל6 6ף סרי למלין תלערךסל6

לינס5



נא לחכמים ועהבית'
 הג"ל ה3י וה"טי' ע"כ יסטח, ק3ל6 לפי לכה"ע 6קולי דנ""חליח6
 _סו6 יגס 6מל ה,י ורלמ6 7פרך סמל ענתי על'ו יקם76קוכ"ק
 דלק"ת עוגן גלהי והו6 ט"כ )חגרסה דכ3ר '3ס כ5ן 5ייד ל6ולכעה"ע
 י)ס6"כ כ3עס"ע לע,דק סי.ך ס0יל ו)היר דעיהס ;ה '7עיכן כ3? 6ידנשלע6
 כנ"ל לו)ידק טייך ל6 17פ"; ו5ה"נ )וה'ך )ויהס 6יו 7ןלע5 סנע'קישייה

 7רכו יורס וס5))מ הו6 י3ס 6סכוה6'
 פאשמעמ יברגא יזזזמאלהמ'

 אונטוארנ"ה
 3סס ))רליקין ד6"ר 5ה6 כי כ"6 ס3ח ;"ל ו:רי"רע יצ'ה()מי

 לה וו7ליק ל6 כני6 ו6' 303ח 3י1 3חיל3ין
 כן דייק ל6 67)ו5י עוג5 עליו והו)הו לה ;קוק 6ין כגתקס"))

 6ין ל16)ח ק"ל לס (קוק כ3חה 7ק"ל דל"ה 3חול 3הסוודעיליקין
 דרך 3דעחי ועלס עליו נס סחעסו ו))ה מכ"י ופי' 3מול 3הסעדגיקין
 לסנין יס ולכ16לס יפ0ע טל6 וקמס-נן לה ;קיק כ3חק פיי 7ל5"יק5לס
 )עסל))6 ולק'ל6 7לנע קמיק6 הו"5 דה6 חעפורמיס 3ס סוביטיונ3ר
 ועיין טינ3ס יוחך דסכיח יכ3ס ל6 סע6 מסם גס וסייכו 1(ו' ל6ק"ק
 6))כס כנ"ל( קטה 6כת' 36ל סעפי' טח,, וכעו ק,יק 3כלליט"ך
 טרימט סען עוד 6'כ6 דה6 ג"ה על סהקטו לפי"ו) 3פטיי י"ל;ה

 טע6 לק 6קול 5יכו נס3ח ,7גס כיון 3מנוכה גסס 7))7ליקין7פסיע5
 גס 61; 6חר ט)ת לו 3-ם 6יילי 7ל"ס 3מנ"י הו6 ונן סעמג' והיייעס

 5"ל 7ע"כ עוד )1))0"כ 3יליסלעי נע3'5ל סייפה 3ס))ן .5קיר3מכוכה
 6יירי 6' ולפ'"; עע)נ'ס( ))כעה חע0ו' סה6ריכו כעו ))וכרח 5ינוכן
 לפי)וע"5 )ו"ע קד"ר דסי"ל ,ר6ף ל"ק הכ"ל קיטו' גס 6מל טען 34ים

 סיכן ))"ע גקיל6 דקד"ל 57ף 5נ3 ייס 6, ק"ק עס"; 53ו"מהמ))"נ
 ווסיס 7))1חר דכי))6 לנ6 י5עיד ס?6 6חר ג6וסן לעטרחר06סר
 לו דים כיון כ6ן נס ו5"כ לק.ל6 קד"ר 5)וויכן ל6 5; לקיל6יק7"ך
 0ל6 ג5וסן לעסוח ד6פסי כ'ון לק'ל6 סד'ר 5עליכן ל6 6; 5חיסען
 וסעניס מתילוח ד5))ל ר3.כ'ון ))ס6"כ י'ה 3ד3לי וכ"; ל:ס לני6עעלד
 לסיסך כ6ן הוי 6"כ 3חכיכס בהס עדליקין 3סנח ס 3ס עדליקיןם6ין
 בס, כוע הרי 3ס3ח נסס תדליקין ט6ין ר6על כעי ססנ"יל37רי

 סען
 37ס)ון סירוסל)ף לפי"ד 6חכ קעו 15 נ5-ן 63יירי 5'ל וע"כ"ריפס
 7ק6על חקד6 ר3 על ו3סלע6 6מר סען לו כמחין וק עוחר 6ינו)ריפס
 לסייחו-וכ,,)7ר,מ הפכ"י -סלמם כלר 37(ה כן 5))ל ))וברחין_ 5יכו 3מול 3סס ))7ליקיןצעכ'

 61"כ .))יליקין קיפ6 גסו)ן דגפ 7ק"לי

-6 

 חכ6 6.'לי!
 . כן . 66*ל .5י3. שם6"ל -ל4מ- סלפ)ג.ול"זגלל,עסען

ימי7ת,ן 6"6 , 61-כ כעוגן



 ועה,יחטמדמכית
 (קוק כ3מס ןנעולס. י") . נמו) יע7)יקין, עס6 )ס' (קוק . ,ר6יןלען7ק
 6,כ%יכ5 5סכ טין ! )ו 63י1 פ"כ 7י::כו כיון עוסל,לס7)יק ,פקתפ לקלס

 ט5ון )ו ר6ין כיון ולקי)6  7ר3לן קפ.קל..)עימום.,)סע6!,,ילססט:7סףי.
 לעדפקין טס6 .לק ל6ק 6ין ועיכ5מל

 וסנה3ס -- )והליק )6: 'נגי6 ו6י 303"
 630. סחוק' קיסיל 3יוס3 ילת ינר נ:ס-רנ"לד

 67ינפי פ64 כ"ד ךף
 ע7כרונן ל6 7ר3)ן רמכוכס כוון 33סונ?( חכוכס 5ס(כיר פסולהו

 טזכיל 6:ט היכ6 6"ל ירג5 6"ל ע7כילילן כיק6 מ,יקיוני ונסיס 7ילע166
 )נ:למ8 7ס6י ספ6 כי 6י3ע" 7"ס 31חוק' עיי"ם וכוי )ס:כיל 63ו6ס
 ךסכס סכ"ל פע"י 3ק"7 וככפ"ד 7מכוכל. ונלי ג3י לע.ל ל6קוקיסו"ל
 סנס"ג לסיפום קתינע"3 17נ6י סקסס ו6ו"ס פרומ"3 3סו"ח (יל66"(
 פפ,ע6 6.כ ספ5ות 3ק, סרע3"ס ס3י6ו תק"ו סו6 ר16ךיית6 מנוכסדנל

 סמ) קוסי' ליס3 ים לכ6ורס וסנס סו6 דרחורייח6 כיין לס(כיל7בעיק
 ולסיעומ רר3כן קמ.ק6 רסו"ל ביון יפסע לסנו6 ר"ס מ"ם סי'67ונ6י
 )6 ךתעיקל6 סכ"ל ססוק, קיס" ספיר יונמורן כונו3ן 6"סס3ס"נ

 ס'יסו ל)נה 67ל"כ סו6 ד6ולייס6 סכוכס רנל ע'כ ק"ל ךסוסקעי3פ*ל
 3סנ)ן פךליקין ר6ין 7סעפס לעקקינן כיון 36ל יפטע נסו)6 ור53ר"ס

 _61"כ 7תד)יק'ן מסיפ6 נחכוכס ל6י"ו 6"כ יפס קת6 עסוס סו6סכיפס
 במנוכח תם6"כ )נ7ליק-ן 6ת  ךי_סנח ס"ס ע7יין  6יכ6  רכי ר'ס טלקסס
 67ף ל'ק סכ"ל קיסי' גס ועפי)מ 6מל ס)ון לו 3ים .ך6יירי 45)וע"כ
 עיכנמין 5ין וסינ 5מר כתן לו 7יס כיון להי11?6 )נ"ננ קד"כדס:*5
 עסוס לנ6 ק6'ל ומס ונ"ס לר63 קתי3ע") וספיר 1%7, מכוכס 7נרלי)ור

 נק"ל 51"ס נ);כיל 6יכיל"ס
 שליט*א יארע אבדק"מ הגה"צ בלאאטן"ר ג-ינוואלד שמואלהמ'
 פעטט י,ל 60 כיז  %י גאראנטיערט "כ.ם-. זייפ; וואשאפעריר;
 -.20 לעי א מ'ג, 10 מינדעמטענם פאמט היעזיגע אבעבטהאלט

 גראמים היסש; אונד פראבמויא ה"ג 50 מינרעממענם וענרונגבאהן
 יהודה יצהמ : למבהשים העודה -נאכנאהמ;.

 המיטר מיט פאברימ זעלכיוארען אונד סאלאמי כשר ספ-דארמהי  אגא"[8[[" ,ג[טעם./ו[0חג",יסגא

 מו"ה - הצ' הבאון ומהרב  רמהלהיוימהגאב'י
 מאפמאר אברמ"מ שלימ.א ברן"ו רור אליעזרר'

 דאם אנג;צייגמ האפליכסם פ1בליה1ם ם. פ. ד;ז וייד עםפערזעהען
 געליעפערט ערצייגען זעלכווארען אונד סאלאמי מריטא האךוויר
 פערלאנגען אויף פרייזהויאנט פרייזען מאנעס ביללינסטען דעןצ1

  א8ס[ווי .תו5ו3 ה809184"ז"א( .0-ז"שזט418
 [50,,1ע ע:[



 גאו' ה הרב של העתמה או כ"י השובה הח"י שנמצא מיבל
 דם"ם אב"ד :צ"ל לאו"ו יודא 0רדבי ר' מו"ה המפזרם:הצדיק

 הצדים הרב תלמידו אל או לידינו, לשלןע א'פ ימה-לאו:מערדאם
 אי"ה. להרפישם רוצים אבי בי מבימסאד, שלישיא פ.;2 אליעזרר'

 בועיבהו: "(5;1 י11גן ;866[שיפ1-ט561
 י65ן*ט וו"4א יט .5.ן*

 -לחכמים. וער ב"ה המי)רכה אלאי
 סעוסלס סחו"נ ס3י לככוך ינלנ3ס ח)נס ע"ענרכם

 סוופורקס  סג"ון לסרג  גן נ"י גרי:וו"לך יסוטר נוי"ס  נסוייסכו"ם
 "ונגוו"ר דקיק "3"ד סלין"מ גרי:וו"לר  יוקף  "נרסס ר'מו"ס

סעפרכמ. ..

 ומיכו נוז"ע3רכמ 3לכמי פצויי "ת למונס סי "קווננוס,
 סחה3 הכ' לכנור עילסת ברכסלליף

 עו3"
 יסלס עו"ססעפור'

 ל"רוסיו "ונגוזתי ק"ק דפס "3"ך סננפורקס 3סג"וןגרינוו"לר
 ופט "נבקיק  חעפולקס סטייק סג"ון סלנ 3חכס

 קליע""
 3לכר4

 לטניס. כרכס ל"3ומן
 אונגוואר. כהן יצחר אברהםמנאי

 נ"י לכווינן"סן יוקיכ כסו' המו"כ ס3' לכתן ע"עכרכה
 קיגפי. בע' 3"ס מלננס רי מו"ס סעמורקס מנגיד 3מ כסל"רוסיו

 סאממאר. כ"ץ שלמההס'

 ליום כ" זינגפר דור ר' סנגיר סחו"3 מרכני לכעור עג" עול"ן
 עוופרכ5קי. חסנן עטת מייס עו"ס סעפור' סיגיך קל 3תו עםכעילתו

 סעורכם1
 לעפלומ עז"ע דרכם כרכתי "ם למריק 3וח חנני "ונג11"ן.3"ס
 נ"י גל'וו יסוספ מו"ס בלוס "~ר עוב" סחו'3 ס3' ייי"נ יריןיככוי
 דפס "3"ך סג"ון לוויי3ן

 קליע""
 קירוכין 3קקל ב" כי לעקר

 קליע"" עדככע "ניו סגס"5 קל 3מופס
 ניפלס ונפלס קיפלס יס"ר

 גכינוו"לי. קעו"ל פק' "ען. כימו עכסן נחם וירוס מורס, נעמיפל

 יסועפ כסו' סעוסלס סחוס ס3' נסרי ל"ר יוייי לכבוד ע3"עול"
 ל"רועיו יקו קליי"" "ונגוו"ל יק"ק "3'ר סג"ון לדווי 3ן גר-וונ"י

 קליע"". ערפע ס5ייק סג"ון חר3 קל 103פס
 ע"ונגוו"ר. גר"וו 35יסקי-כגורס



,..,,.
 .,]; - , , לאורייתא. רבהמורעה.מ

 ;: גמירא עד מיישאל נדל מם' על הדם מים ס1 להשיג שרוצה מיכל

 , זילבל--ט.ין ישע" ר' טו"ה הצןימ הגאון הרב סאת נפלאוה הנהףעם
 '; ר' ~ויה הגאון הרב המהבר אל יפנה וויימצע1 דק-מ אב"דשלימ"א

 : ר)-ומעניא מחירו מאמעתע, דם-ס דומ"צ שלימ"א דייטיש יהודההיים

 ן25
 ,' . . : עפי-העיקבה -

 ן- ח(5זטש0 4881ח .0א4א .מז058ט.
 עם: האד: תהה בנו אלאו

 ח(5זט[ם "0א 8א4א-טז54 (ט-1(0א2.841

 חדש. מבשורת
 , גניזה חם;-ה -לאור שיצא רבים בה בשער בזה מודיעים הננו.
ן חמשה על אנדה הידושי ה"ה הדפוס מבשמתהת מ  הורה 
 מעל סופר בונם שמתה מרן רשכב"ה המדוים הגאון רבינומכבוד
 ,אהל ס' אלוו. ונלוה ;טמרה" .שערי בשם נמוג סופר שבסשו"ת
 ; הגדיל שבת שובה שבת ער-ר"ה נהטדות דרשות כולךרחל"

 א"ע ימנה הזה בגשם שהפץ מי כל וכו' הישיבה לבניפתיחות
 אין2סמע. תהא יע"א פרעמבורג דק"מ הרמה ישיבה מנהליאל

.ט1ט6(5
 815ח[66א"

 נח518(0,ן (סט 5טא(י11חט11מ
4,ו4[15ז4"8

 גהץ .0 .0א.6

 פכרפיגכ ומק )יסורס( טכדככן "יין פיל גכ(וכע וויררעק
 פעיכן ),ו ככליגי2(כר "יין 65 000 [ פקן ק'עכ "יין"ינכר
 נול"מ. שכרכס "ל ממונס סר"מיקי"כיכט זכלנקעסיככדיגער"תכר

 ' נח "יין ומקן ס"מ  יונים  גן  נמור  ליין  פיר גכןכט ווירדכס

 "".ינסיירלט" רסימס סמם נול'מ עכרכם "ל ססונסס"מ,

 סטוסלס ממו"נ סכ' "ס מז"ט 3נלכס ענרך "גי ל3יעעקול
. "ונגוו"ר בק"ק "נ"ך סלס"ג ל"ד)ט*ר נן לי גלמו יסוסככסו'

 - ,ל"ליס'1. בניטי"
 , ק"יט"ינ'- סריס נימ'3ס לועד ,)נ"ונגוו"ר י"ק"נ"וויעס יוקףפק'

 (' . האנאנצען. הלק עבור .4הר,4ת שום ממקל אינוממערבת

 ס-ונא-אהל מעאיני 1וידעה יעמבדלוק'פאן



 *שפא .*.חש'ח11פ

 שניה שנה ה' חוברת תרפק, שכס ר"המאטןמארע,

 ן השטח. נודלרפי ' ע ן - לעה ועשרים מאהן ן מודעות מחיר ן1 לשנה! מחירון

 לחכמים ועדבית
 בחורש פעמים לאוריוצא

 גרינוואלד דוד אליעזר מוה הצדים הגאון הרב בסורת תחתעומד
 דסהלתיע. אב"דשלימ"א

 ועמי מגאוני למעשהן כהלכה ושו"ת ואגדהי בהלכהןבטשנה, במקרא חדשות הערות ופומפים' הש"ס בשדמת תורה חידושיסובץ
 היץ.הדור

 פאללאק. שמעון אסף י""'וירו
 א0או5 א4[[0ק .0(18ז-18מל: 1תנ[10-8ח8 ז10ותט16ז2031

-=4___--_-"1ת*שסא(י
__ב"ה

 ן דמעותו של נארן
 צבי לצהר מו"מ דיהודאי חכימא המוכהמ הנאוןהרכ
 החבורה מבני אחד סאשוי דסה"י אב"ד זצ.ל יונגריזהלוי"

 והגמונים ההסמים דגל נפטר מבת לחודש ימים מ"וכיום יאיננו
 מרישוי דמה"י אב"ד נאוון האי ברב ישראל תפארתעמרת
 ראשינו מעל בהלמה מאור עד נוראה האבירה :וצי
 הרבנים מגדולי אהד והדרנו הורנו תמארתעטרת

 לל חוש במרמעדיעש, רב הי' מסדםכטשעכאסלאוואמיי
 ובאו והרהוטות .המרובות הערים בכל השמועהפשמה
 כטה מטתו אחרי וינהרו האחרון כבוד את לרבינולחלום
 והדחוסות,. החרובות ומערים העיה ,בני טבל אישאלפיט



 . . . ן=
 והערטאננשטאמערערמטע
 סא'אמי ישר פפריארמה'
 פאברימ, זעלכווארעןאונד

 פובליקום ט, פ, רעןמאממע
 דאם אנצוצייגעןהאפליכמט

 אונד מאלאמי האכפרימאאיך
 ערצייגע,זעלכווארען

 ביהן אונד פאסט פערפראממ
 בילליגס- רען צוגעליעפערט
 טאגעמפיייזע;'מעם

 אויף- הכשר אונדפרייזקוראנט
פערלאנגעז-
 5ח09מ( 4.קפ0(

,ט5,81
 "51 ח1ט"86(81ינן

א אא א ח י ח א  

 ! כרוזכןנוה

 מבמש" יצין מאפמאר דפמ"מ "ת"תהחבורה
 עם ממום למלאות שתא דשי אייר מר"ח הבע"ל זמןעל

 נערי' עם ילמדו מהם שניס אשר החברה מלמדי'ארבעה
 הומש עם א"ב מתחיכים עם ילמדו אשר ושנים ותום'במר'
 מהמשרות אהת להשיג יחפוץ ואשר פס" ומצתרשיי

 כעניני מהותו תעודה:על כתכי עם אפערט יערוךהנחכרות
 ומטפר 'שי' ביתו בני מספר עם נערי' עם ללמוד וכשרונויר"ש
 יפיה אם פארטראג פראבע על יזמינו תא והברהשנותיו
 )רייזעשפעוען( הנסיעה ודמי להליכון יאוכל המנהליירצון
 אשר משמרתו את ויעמוד יסוכל אשר לאיש רם ישולםלא

 כפי לזמן לעי אלפים ו 6 עד 1 ס משך תשלומי' שכריעומד,
 אכ'ד הנאוו הרב אל אפערט לשלוח אדרעססעההשואה.

 סאפמארי ת"ת דהברה מנתלי הכול, אדר ר"ה זמן עדדפ"ס
 "מא881גאאם08 ,סוג,ואסאםואגאט~ג5

ב"ה
 אונד וויין : שפייזען פארציגליכע נאסמהויז כשרארמה'

 ענגרויא אונד ענדעטייל פסח, שלשליוואוויץ
 קראלי כריעףדוד

 .30 נו' גאמסעהאנוועד

 מודעה עבורו נרפוס ספרו לנו ישלה חרע;4מ ס' וטויל מחברכל
 המעריך.. תבל: בכל:סצויויתפרסם
---=



 לחכמים ועדבית ~ט==
יי"י

 מאמטאר פאללאמ שמערן ייחף ל.

 שניה, שנה ה'חוברת---
 לאנדא "ש מהר הבאוןהנהות

 נע"ג( )קי')סעסל

 וכו'( דפו מכסוס ט65 ניסגין תנופנ"י ק"ל כ"מ )בנכמינן' רצ"מ()סי'
 ונסעע ל3ופל"י כוי נין סונח5ק סעח3לעדנרי

 קהירס ' ססקסס סק"ס ר5'ך קי' 3ס"ך יקען ועיי' 3ומ5"י 5יכוסכוי
 ססו6 3נופלדי סעקחפק" וסעלוד סנ6וניס ע5 לחמוס וים לסחםעסכ6
 16יפל ן"עס מלסין וניקרי ילועס סו6 סגל סיי ס:ל6ס ילסי. יסללטיל
 עקנו ולעו 3יוענ לקייעו 51"6 נעדבר טנ7ל על" עוכים וסעו6קס
 3'וסנ וסכיחיס חל3.ת לכי ופסס נ3ימ סבך5 סנופ5"י עם6"כערום

 סרוח 6וקרייכ6 3עדינס )ימוחכ' 3נימ לפיחי 61)י עולק"נפדיכח
 כנ"יס צעקי פ"מ קיף עסעע וכן תלכו פלוח כווו 6וחס טמילגחגופלי'
 ונין 16 ח" עין סו6 ס3ל' סול 05 מס ולחן 7ר"י פ5עח6עעסלק
 סכיי ס5 סוייח סתס.לח- פ" ליען עלס סי' עכלן 6)נלי 7ר3כן3סעס
 )נר3ליוח ע3ע וקיגל כעמס ועם )יוסבל וסלן ס3ייחיח סיייס ען סי6ס3ל
 ק3ל ור"י 3סעס עין סו6 עין וע.קלו עלות עקבליס ס6ינס יערכהים
 עעדגל שו6 יבוייתו וחמילמ 6מך עין .י6 ס ס"נו סוי חען וניןעיקרו
 -3ח%וכחו טרוטס 5קק 16יעל ססו6 ס3ר לסול קמך ;1 ופליבח6עיי"ס
 דוווץ 6עס וקוכיו ססיליס  עחעעת סננם נסחכם ס3ופל"י )וס45כלטור
 לסול כלל  יופין 5ילן וטערוסיו  ילבו ונס - פקס לקרבי 6ס כי סטיר,וכי
 וקיד נחען עעלק סי' עכלן לצכן 6)נרו ופיך לחיו חמת ;קן גו יםוגס

 סכיי לסכליע כלעכ"7 עיון קמל 3ער3ל בזולו ע"י 3חעונתו כ"כיסחכס
 כחנחי 06 וסוכמם סע;)ס עעין סו6 ע"כ נסרס סו6 ו6ס נופל"'סו6
 שגליון על סכם3חי רמז ק" לקען ועי" ידי"ק ע""ס ק"3 ט"כ ק"לקאן

 עי'"ט ע"6 ז"פ מוכין ' 3עק' ל"י כדע' 3פ"ע 3כי' סו6 סכויוסוכמתי
 -ייי"ק.

 פנס גוייס גי ס 05 כע יבכין ים"י יפ" ס'( ""ק ע"ד כ"ע)בנמלי
 קכועס בכלל סו6 7נ)ורס סכן ככ"ע 1ל6 עונם שרעל.כ"ע

 כעילם 3כע סו6 06 6י, לפנץ נפקיס6 ;ס 67ין לע"ב .סם"ךעכ"ל



 לחכמ'מ ועדבית
 נטילת נכלל הו6 ד6ס סמל6ס לענין נפקוח6 נו 'ם ע"ע קרועס נ~ל16

 הטוס נו מחוו 06 לסיפוך יכן לוקס קינו קרועס עמוס נווהמלו
 דם נ6וכל -ה"ו ע"6 )01ל' פ"כ נתפחס ופי" לוקס 5יכוכעילה
 61"כ ע"ג כ"6 ך, כלימים 3עס, ופיל פעול דם עסוס נו טסמוו.טרנס
 עליפס מעכל ר3ל .ל"מ נכלל סם סניהם וקלופם רנעילס נהי סכ6ה"מ
 נפילוס סחל6ס הח 06 %4% רעליפס עסוס,16 קני פחס מתלוו6ס

 קלוץ? עריפימ פעוס % ומחלו הפריס ועעו סו6 עליפס עיןע6קח
 פעלקומ. פעור כעילם ככללוסו6

 5ליך 06 וכי,( עמס 16 קין סס ים טנוך6י 3רע"6 ק"מ ע"6)כוי'
 לקען 3ס"ך פיי' תחינה בלי סעמע ננע65 5פ" 16 כתמנלסיות

 06 סעחיר ט"ו סי' יו"י מי ננונ"י ועיין טס ובעו"( ל'6 ק"ק ע"מקי,
 כל5. 13 נממ3ל6

 כי ייי התם יכי' כפיף עמסיי י3""3 י6עעג ם ""ק 03"7 ע")בבם"
 6ף נעוף 3ה'ע סעכסיל - 3מ3"ס ופיין וכיי( וכמפרצייטחהל"
 י3ו6( )הגוסך : ועמפל3 מוכל ביכו06

 יל"א( למי' )המשך סאטמארב"ה
 למס נכתנ מת" ס"סעיו סלאמס דס6 רין ען וב:ך4 שין()מי,

 קנסי דוך 67ס סס כ"( 3ה, כ' ה6 קמוחעלכום
 3כס6ין 36ל ספל סס נטע וכן כסל (ס הלן 3ו לנכוה לוקוס6ותס
 6ותס, לסס פכסיולעכות 63 פוס כן 13 לענות סעקוס 6וחס 3כיזלך

 טה"( 5פ" עקפיןוח ה" (1 העלכו)נ גני סעפו כי 7לפ6העלכומ
 ול6 לעכוה פכסיו כט63 7יק6 פירס 3י_"י וכן עכ"ל נ))ור7שלסמסי3ס

 7כ6 עקיצת לכתוב נהגו 6סל נגיעין הפייוומ טס מכחנו כ3כידןכן
 ולכן 3(ה"( עקפי7וח מלכות 6ין וקמעך כ)נולדס לסחס.בס סקוס6'ן
 סס" נעה יסכו ל6 37כ"פ ססנ6מי ה6מרוכיס המבילות כל עמלקיםל6

 ספיירומ מעות פכסיו סכממנו 6ף עוכמ נקולס נגיעין לכחוננוהנש
 סכ"ל. קק'"ג טפין 3ע31 וכעיו"כ ובווילס ולכוחש'י

 ספניך ע"ע קי' הכ"ל עכ"פ טל ס' מידיי י6יחי (ה סכמ3חיאחר
 טס כהמלק כ*ו קיק 3ג"ע סו63 ע"ו ק" ללוך עקולחסו'

 עפל6ת' יעיי"ם פסול הגע 5(י לגעוי כסחקע סר6סיו סס063
 ק' 3ץ ))רן דתסוי תעוסיס ו37ריו מ"ל עליו תעה ססניפ המ6סל6
 כיון לגעלי נסמקע מסיב דל6 פ"י חיו3חיס סו6 לעיל טכחבחיק"מ

טיהורים



פ יתכמש ועהבית
 קירס_ סם כום3ין וכמו3ומ גיעין- ונכל נסס כהגרסו ל6ייסורים
 'כ' 067 צרוך ענעכ כפל לעיט רעכ"ל יכ6ס וע"כ כעקדםו5ינ6
 דק3ל עעוס סייכו פתול דסגע יכטמקע סל6טון מס ססו76יכ6לי
 טס )נ(כ.רין 6ין וכחו3ום 3ניעין וגס וכל עכל כסחקע 7יכ56י7מס
 רסנע ריכ6לי כי ד6ס דק6על סי6 נווכ6 ס5י 3כי עיכל 6ל76יכ6לי
 וכוי ייעכו יסנס עקול-.כלוך בעל 7סל3 קע'ס קיי)נוס ל6 כלנכספקול
 יינם ס(ס לנמל קורין סעס מעון נלסון סעקו))וח ולכל עיילוחסלמס
 סקודס טס סעיוס כפי סוס הכהר סס כומשן וכסונוח נגיעיןו6מ"ס
 סי6 עחס ס)נסולקס דטס -ד6ע"ג בסריי לסרי וי"א הטיווח 3ק'ועי"
 7קס ועעע6 מקורס )נכסגס כפ' מכסל סס כיחנין נגע אפייסעינא
 י)וס*כ ועכ5"ל סנ"פ עכ"ל בגיטין לוחו ךכומ3ין  כיון  כסחקע ל6ס6'
  ולכסמלס "ל 6311 קינים כגון סיס סנססכס צעיר ס1כס  נסכיןלעיל
 סנגל עסלי"6 מסוי רבלי על ק6י סקעומ 3' לכמוני  וסגן ר5וי'סי'

 ל"ב 3ק*ק וכן סקל קי' כחסו' לסמליע עקקנמו סג"פ 35לו)נסלי"ע
 סו6 טס עמס דעפורקס 57ע*ג ק"ד קי' יסנ'ס כחווכם סמלים טילין3טס
 כל כחבו וטפיל יפ"ט עקו7ס )וכסג כפי טילין 3גע כוח3ין כ'סירטן

 למעלס. מכ"ל כסניי דסנ"פ לעיל סס63חי לתלעי6מר"
 הנ"5י דמיה אב"ד ווינמערניץ דור משההס' ינות()העמך

 טאפאלצא.ב"ה
 הים על ע5ועס פליקס סק' ק"6 קמננול"מ ר4אירעי ש"א()ם"

 עכ סמעו' לגוף ומנס ד3"ק ש"ס טלעססל
 טס וקיים עת"ם ק"ע די 3"ק בק' על ע5'לוח פנס בק' ע55מיהלטיל
 טעם ססעמיק ו)נמעח ("ל לט"ל על ע5ו)נס ופליקס קייעת חתוםססו6
 מ"י כטיוס טל6 סכסוכה לעכ"ד סיס"ס( חשי 6ין )כי סים"ל דבליכ5

 ק"3 7' 3קייומין יסנס ק5ס לחלן לעכ"ר ו"ל סלם"ל 6רונינולעועס
 מלועס יכה מלועיס (י עלונם פילוס 6על יומנן ))ל3 6קי ל3 תכיי3עי
 חלועס ים? עמו3כיס עתונך פיוומ 16 )נמו3ליס ד עלוגס פירומעל

 עסו וכמלסו טס ("ל פירט"י ועיין עסו ונחלשו לכסיחלעועמו3ריס
 ל6 16 לעולס 63 סל6 ד3ר כננקדים כוי יני לניפרע חרועסטחס6
 טפילו ינכל קייעין 37ריו ונחלטו לכסימלטו 7כט6ו)נל 33ע; ולקיקעכ"ל
 ועתן סל*ע עסל"מ לפ"ס סרע3"ס פקק וכן דעי פעטס מ)מוקרל6ו
 טס6ליך כ"3( )6ום מלס סיקוס סיף 6לנ6יי 3לי"ע תקימי סס3כ"ע
635ל

. 

 טמן יעיתט ונ50טו לכט'שלטו 6על ב5ס פעפוע 0יועס 7י1 קיי 06
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 . ' לחכמיםבי"יועד

 ("5 רם"י דבלי סג-י6 טל6 בעיכי ומירע מוועס טס לעפלע סלדל6

 5עי 6פ שפקק 6לנ6(י ברי"ע ועי"ס לעפלע וסל רעיתם קן3 .3קי7וסע
 7ל7י7מ 5ף סלבל"ע בדגר תו עימס לעפרע סכוטס טס של טפיל 6(יעעכטזו

 מטעם סקכין וכגזיר חל ונעכטיו %6ל 06 ועכ"( למפונס עטעס מקנין מל ל6כזני
 בככי סמימס היגולח 36וסו ל3 37עי עי ר, 3ענ0ומ ועין עישקור6סינס
 קר6 כי לס ענלס 7ערמס כיק ו עם נעמתל טס עליי וקלטוטםלס
 5" קערו עיני' ענלס פקע רססלס כיק ילעזו 16 לס קיטס טסכלי'
 ע5'כו ל6 וחנן לקרקע נעמוגר חרועס )נ5יכו 6"כ 36וסו לר;לגנן

 י6י ומונוס עיכס לענין ססי6 חכן כי 6"ל לקנקע נ)וחוברחרוווס
 לס )נטכחנ6 ל6 געמונר ופכחי בלח"י ועיין הו6 _חלוט י6כלתלוט
 מוועס- סיסי עתם לקעור 5ר,ך ול6 סתלועס סל חלסס ד6ס כסעעועכ'פ
 753ו יכ' "ונס מס"ק נעקולמ ]ועיין ר6סוכס )נ6))ילס מל כחלט067

 עפולט סיס6 3בלייח6 16 בטניס עקומו ל5יין י7עחי ל6 זעמיולקורל
 סוו)נין 67'ן חרועוח 3)נסכס עפילס 7סרי %מודש וס37ל עכ"ל ,סדגל
 עכ"פ ילע"נן נדק7וק נעה"ל- עפולס טלין ולק סשחונכ על סחלוסען

 לניפרע 6ף חל 6713י עעכסיי 6)ול 06 ב"כ 6לג6;י סלי"ע37כי
 סעס -עללו יברול סיס"ט 7' 6"ס עמס 61"כ נעמונכ ו6ף חרועססס

 נפי7ו טעכט'ו )ופלס ע"כ נכסוחו 6יפ דסרי חקססזל, סיכ6 כי הכמקלע כיוו סכלקע כל עפם" עפולט ססו6 טכיבלשוני
 פי' ולכן סעמלקע כעין וסייכו כעילקעו לעסלע ממילול ימוךתקובל
 לכסילקעו 6ייל' דס5כופין סכטוכס ליפתי וסייכו עכ"ל בעמובכריפויין
 כל 67ונכי 6יילי וב6י)מ ג"כ לעמרע סל ועעע6 פל ינוייסינעכסיו
 י6יירי כיון סעסקלע כל כעו לעפרע טמל ספטע רק"סנלקע"
 לעמרע ססרועס מ5 לכסיתלטו כס14עי 3חלועס 67ערי' ונעוכטנלקעו

 5לנ6;י סרי"ע ול37ף ונעכטיו 3ל6 6ף  רפ"י  ונורורי 3עסתמ6ף
 י(ק"ק דברי  כן  פירס דסרענ"ס הפילט כן יקל טפיל כ6ן עכ"סבעעכסיו
 6ף ומפרע מל וטמיר להפרע סל  יעכטיו  וסייכו לכטילסיון5וער
 ס ה:נ ססנימ מי סי, ערובס בפי טבעסיס ע(וקק עללו ובלול3))מוגל
 עיט %כ 0עטנס טסבי6 סל3%"ס על 0'611 ומכס טכי לפופע6ירוח
 סעתלקנ כעו סעסכס עפלט טסות סלענ"ס מדבלי לסם סעסעע61עס
 עמולל וסע 5ער סמובר בעודו עחכי' עטעע וסכי סכ6 סלעו67כרעסכי

 עעכסיי לעפרע לכטילקעו סללו סעעוסעל
 פסעת ע"כ ססדון ימיל.

 כמו לתסרע תמל :ונוס'כ ספעע בפירוט עמעע עכ"ל 3כסימו טוי0י5ל
 ו)והי65 לכקילקפו ל)נמרע חל 'סי' עעכסיו 67תר כיון קטסלקעט6ער

)ו57י



גי לכחמימ ועדבית
 67ין עפונ6 7כל חיועס סט ימל 3חלועט כעו כן סו7ין מפיל3ד67י
 3עמונר מילל חל י65 ועע"ס 5עע"ט ד7ועס רק סד 3ונמי3רפו7ין
 סייגו נעהובל ס5רסס 5ל 6י א3ל נעהונר הפכטס חל 7ל5עמוס
 מטופ -וסול מפדיון לעפרע ומל פ71ין 5713י סי3 5"כ לכקיחלסיכס5ער

 י63.( )סווסך לעג"7.וגרור
 הנ"ל. אבדה-ה ומוואר'ן הכהו יודאאברהם

 רניא( לם.' )הטשך ערדעה הב
 בחו"ק ליו"ט 3יוחר 7ותס הטס דס7בל 3עיכי כלטה רובדדש ש"ב,)סי'

 כלל גפנו 7למ 3כה"נ ק'6 קי' מ"3 חיים7נלי
 העיר סס קכיר הל6 הנניס 16 יה71יח 3לסי7 סכוהנ דעי הך5מוןמס

 16(ס5ר6ד סע'ל סס קכל קל16ד6ק6' לטיו עפ"י ולק ~ננוו5לכעעיקר6
 כעו יסו' סס 73"מ לע"מ ג"כ דויוס 6"כ עכבר סעו סי, סכן סכח3נעו
 עווקוס ד5תירס סס נד"מ 06 ישע ע'"ס, וגו' מרס"ל 3יונ' 3פר5נכנען
 קערות על קנך ועג"( סטעיח כ5 לכתוב ו5ל,ך בימין סס עוי קילוםל6
 כ3ל עכ'; ק5ח נרע  05 רלף בכ"ר כ"ס %"כ  ליסהילס לססעיפס6לס
 ס7נרי גס ל56טקיפ6 מיי 6713י 3כ(ס לסכיח 06 כ6ן ודניס כ'פיןקשו

 וסנן. כלל, לסכות טל6 מכ"להי'0
 מלכות עטוס  ערס נעס"כ סמ"ק על לחמוס עוז 3ק0"מ 12ובך

 עלכוח לטס כחב לענין ע"ע 3ניפין -סו6 לנס עקיל וסרי וכו'עקפ7ח

 עלכות מכוח לסם ליכוזו3 כוסנין ל6 67כן וכיון וכו' סוגכחס5יני
 יען הלס"ט כעע"כ סטעס סס רסלי חעוס סוס כ6ן 6ין ולעכ"7וכוי
 גס יקחו 3;ס ו6דינס סכ6 עס6"כ מעלך לענות כוחנין 6ץ מגושרגם
 סניו ל6  ועטש נרונ3'ש 3פיקקש 7סני המח"ק על סס מעיהחולירך
 7ל6 יעם 7מל הלנ"מ ערבלי סלי ו3עמכ"מ וכו' כן פקקינן 7ל6ע"כ
  למוס  ויק וכסוג כן פקקיגן סי' 3ו67י ים  7לול6  )נס6"כ כןכסגו
 קכ"ע 33"י קסו63 ע"ג נקויתי  גרי3"ס עוד וכ"כ מקפוח  לילכיםספיר
  עלכוח ג"כ 13 דקייך יופל סל גוים טס  נילין ע;ס ל6.'ססל6
 ליק חו 5"כ מנ"ל כת"ס ועיין קק"נ עיילוט סעוח 3עו"ג וגסנקפדת
 סו6 7כ"ן 3רול לי כל6ס עכ"( תעכס כזווגן, סמ"ק עלקוסיחו
 למוט 6נו כליכין ני67י נעיל נע לקדר כטעחמילין ס37ר נחמלס7וק6
 נהלכות גקדכ סכני נעיר עס6"כ מכ"ל עעס  13  דסייך '"ל 7מסלכ"(
 ליס  כיון 013  לפלך סעפדס טום ליכד 3ו7לי סיטכים  בטעוםגיעע
 סוך עמלם ועיר יי6תוו וממסע וסלע( ססלכס עכס סו6 עסו-ןטלין

 ן4



 -בית,גה,לחפמדם'
 גק (ס נ30: ל6 טס ("ל 6מם4ק - ונס _מס' ,סע:כתז טקסיםוקע%,
 לם5יח וללוך לבנית %וחל ססלכס ססילעפ"י טעקיק ממליי. 5%3ע6למכיף
  וכללוח  סעפרס קלח ד6'כ6 )67פקל 6פשל' 73רך - -עיי -'מס שיקיף%.5)

 עעוקל 3(0 - לסכום)-נס 67ין ד3ייכי- כל לפי סס-:עט6"כ ונעםסי
 סו6 סלי, כן סעועין חלת עלכוח מקפדת סוס ,תוי)יכ6 .6"כ"סלכק
 סגט6ל לנו עקיעניס הכלכוח )נ"~ גס 6סל 5נו סדת 7סועלי '%כעס
 וו6כ6ד כ76י מבועד נכחנ טל6 טקפי7ס של6 וכעו חילם -עלס7מ

 כקדי ו3קל6ל' ווקינעע למקדים ונסעעע רטט731עעס
- 

 וכיו"3 ק6כ6ל'
 סקפדח -פוס 3;ס 6ין סהלכס 'ע5ר 3(ה עוניין 67כו כל ב)"7ס64

 כלל.ע5כוח
 סעוכ6וח 7סטס סיכי וכיו"ב 5מבוו6ל נסס צנעי יי6 טעתסנמצא

 נקו6 הי, ונס 3עי3ע6 הכלסין -טס עכסי נסחכםהמלטס

 5, ועכ": ב"כ עכ3לבי
 656 3בט ולכחנו 5סנות 6ין נו67י ננע כחני

 יט סוחר כעלן 7נ3ו לטיוח 5ין נ"כ 6מר 3טס 6מרלס.,3טקוס
 כנלע"ר. עדיף, וטו"מ ויוחרת סינו' ענקפק מקרון נספקללנוה
 נס.טס 03 ולכופף הסס להניח סרור גדולי נרקיע יעלס 06יעכ*(

 ער בפ סכך נעקי)נום ל5-נכחו3 עיד סעכק עוד 5"עסרכזות
 כס"נ כע3ו6ר סכנ(ס עיי .16 ממדם העלכ6וח סס ק5םמ'מפרקס
 לניח מניס 6מר עי 6מו לעקיס יסלמו ו6ס פ"ח קת3נוני"ק
 דלין 7עח, כי יען רק - סא"ל נכו3"י מס כעפולה עקום נכלסימפרקס
 7עכ"פ 75עתי לי נזוח 3(6ת לק 3(ס עתה 66ריך ע"כ כלללמלום
 5המכסנ סמך כיח סרור גייל' ע"י לס5כס סכעל סד3ריס טי3וררעד
 חלפת ער767 ה3עה"מ ככלע"ד. סכ"ל. 3עקועוק נו י"ויר .ל6 א(עד

 הלעמי הנ"ל עקה'מ הנוחת 3ק6טע6ל כססה ועתם ועקע' עטותוי
 הריסון. )נדעהו חור נע5עו בס כי 61טל לדגרי והורה :ס עניןלמכיו

 כמה סירת שו"ת בעהמח.ס וגליל אבדפ,ה כ"ץ יואלהק'

 סענזשארץב"ה
 י6ס ק"מ מולין סנה' טכ לקו קי' 33ול"מ טהקסס נמה ש"ג()40;

 )נס77י ויכקי. עסוס ס36ליס כל י6קול עקולס6בל
 ועיי"מ י"7 רק"י ליויד נמדיסיו ש"י עיד 3ס' (ו 3קיסי6 קינו כבלעמ"ם
 3צי5ס סהס 37סל)נ6 לימך עעיקר6 סקוסי' ולענ"ר 63ולך לייסףבע"ש
 7ף שם כד5י' שעיכל כעין סוי 7תמועין נטלי 65 טמיר חסועיןלתנין
י6ימול8 מיסוי לענין סיירי נמו5"ן עט6"ב סס כעגו5ל -לעיל ,)6 זעעונ56"ם



-נה ""סמים' 'תףפא
 סטו6ריס ה36ליס בטמל . ס6קול 36ל )מ3יל -ועעיל6 ,נטי5ו6יקוכ6,
 1 הג6וניס: פל,1ל6

 5%"מ-

 לדו-קה נ;ה: סלגיסו קל6 ס"ו , והפרל
 ."ו "לון ,לק6וס )עחל 05 6לי ה11 !וגרולס- קענס ם6לס 56יע(6ננ
 076 יקתיס ,ל6 :יכ' לי"מ -5יו6ח לסין . סכס 3עקיס- 15 :3ניסכג"קסתח
 רגיס טל - 3דירס 651) 7ירחר'יק6י 33י0 57י"י7) עס))ע סחמ 16ללון
 דמקו7וח6 שילי קפר 55ל סליתק ק"ח על )והרע"ס נסגקח . ר5יתיוכרו

 ל13הכנ"ק 3'10 3ין הוופקיק 3לי0ל דגס. הכל"6 ס7"ע עקלי 3קססס3י6
 עכ"; 6יקול טיס 6ין גופיז ד3נהכנ'ק כעי- עסעע עיי"ס 3(ס ) ל"מעירים
 דע0ס - ,ס)נוריס סיויו 36קם גקככמ6 ופ'לוק6 7קכנח6 עילי 7סו6כיון

 חולס,דעמ

 3;ה-

 ולעעטח. להלכס ג7ולס נפק"ע הו6 כי
 יע*א והגליל דפה אב"ד טענדלזאהן ן נרשו המי-

 יע'א .מענפעבעזהי"ת
 על יום3י סמכעיס פי 06 5ס16ל 6)ס עיליח גבאתי ש?ד()סי'

 .~3)נלו11 .כעח כוסגין כי5ד ערילוח 3ס6רעדין
 כתקיס 22 . 5כהן )וחן הנן ט36י )זכ3ו סתכהג פה 3עירכו סנה סנןפ7יון
 קסס סנסן לו )וחזיל  ספדיון ו6חל ))67ולץ לי' דח(י תה 3(ס % ועקנס כקף-50

 רק הכ0ל 5יקח ',ם6קור יענור ול6 מק סתלכוח טחן נעת6פגס
 61-כ ל' מ"ק.קי' סו"ת לקוטי עיין 7ינ5 7עלכוח6 וריג6 7ינ6י5קר3ע7
 ע"; )5עיס6לן( סייפה קני 16 רק כחריס 16 3ער 3ווקוו)כו ליקח יכו55יגו

 3יעיו 53"ע הצוד סקע"ע סכימ וננר גתעס חסו3 5ינו ס13ד6י6ח)והס
 'ם5ריך ונ65חי יי3ל ;כי לינר י5י.( סא14 ו,עפ"י פ'מ קי' קו"עעיין

 עכלק עכ 63ליכות 3ילקוע, סו6 וכן ויסנ ת; 3)ו,ל מכו3 37ל5סיו0
 עסן .כקף ,נטסליס רמל סל 3נס )וכלהס 6חס הק3"ס 6מר 75יקנכקף
 5ולן 3))נס קלעיס ס' 3כו ערך )וש1יס 5מר כל יס" כך  לפ קלעיסס'

 לב וטסרס 15"6 5כל (וג ))כעליס יוג עסרה 3;ה סלקמו 6תר51ח"כ
 לסקכוח סיי עי3 יוחר ולעג74 עו3 נס סי, מסו3 _ 7נל 3ול6יענעליס
 'פס יפען ז5מ"כ לי' 7ה;י עס כקף סל 5י'בטעל דס"נו מסן 6הסלכהן
 קיו ק', ה"3 6ייס 37רי 3סו"0 כמס"כ לטסיח 6י סך 53י(הסכסן
 (, על נק סגק ה'י 65 סל6 הקטס ;"5 7סל3"י דיוע6 נטניכ5י6קייס
 וונוקפין חעי7ין_ )נס' - 3פ"ב ("ל סלט3"ס טיטה טפיי לחנן ונלט"ד_י))יס
 כעם*כ 5מ7 לילס לק מקפיק סי' ל6 לוג ומלי ק7לקס היי 133קלטצס

 ועפיר 6מלון . -ג'וס וגס כק ס" :ל6טין 3'וס גס עכ"6 51"כ טקהלע3'ס
 3סוהם ;5") סב6ון עוני סגס ש55חי טי3 6מלוגיס.("5 קו, לל 3;סשיום3

עכתח



-בית-

 לחפמימ ועה
  רמלאסונימ סכה3 ספר"מ דירי  ספ"י ' 3כסי"נ מירק נ"מ "'1 הנוקםעותם
 כיס ר ע5י  ואכן כ'ו  ליל רק סרליקי ל5 ו5גכ כיה חנן. סם %ל דנקו6.כסנו

 עקמתו לק מכו 7ל6 ליס'קיכ"ד' סיום חכו-כל לב"ס  וכהב.-דנ"ל)ודלץקין
 בן ופסספ5 כיוס גס  סרלקס  פלוס עליסס חל  כיפ3"ס לסיפם.וסיס
 וסו5לכו  סלינס ער כיד 7יוס סרלקס סיעיכ מען עממך ,סקל נע65עטו
 5ש%'7(4ל לעכ"ד -(5"ל נוולי ד3כי לעכם ועיי"ם הכלאונס. ללילה  גסלנק

 ו5בדס 5ייביס6 פל יסרבל כסגורו .  ומנוכס יגילס מלכוח נמש דלנ1רע3"ס
 עקייל זעסעפ יכה טמור טען )נ65ו ול6 לס,כל ונככקו' "יי. בכסליובכיס

 3ק"ד: נימ6 ולמ)וםשכ 3כ"7 ול6 חי' 37כ"% מעמורלסוגו
 גראס הס'דוד

 )רוריק(בשה
 סלסלו וכמכיס מחילות ל"ה 6ער נ"6 י4 ס3ח ב1נ(מ' ש"ה()סי'

 בסס  ע7ליקין 5ין 3ס3ס  3הס ערליקין 6יןמכעיס-
 [קיכי לן דכייל ע6י לעי יס"ל ופיהם וכו' כמול  3ין  בסיח ניןכמנוכס
 דנ6לקו סיכי רכל. כ"ח דף ינפוח  לפסי סלפם 3חכיס ("לפסרס*ל
 ליס ר6וסי  לפקן 5ף  6(י לנ))ר' ונוהל. ס[0 ס37ל ול6'  6עול6יסוי
 5"כ ופ'י"ם 013 להקל  י3י5ו סל6 נזירה עמוס ד"6לנזור
 (קוק 5ז כ3תס 6)ור כ("לוחר סוור מר 6מדר5י סרי דכחלקו -כ16
 טסייך סנכ3ס 067  ט6ס 7ווק6 חיינו כאל ל))'7 5ף 6"כלס

 כרי 6לו  ספכיס לעקול 6מרח נ[יךס נזלו  6יך 35ללסקיי
 ע'5 יס"0 וכחוס ססי'  לפ"ר קבס פור וע"ע 013 לשקל  יבי5יסל6
 6"כ 3פקי"5 3זס וה6רכחי ופיי"ס פ.'ע  נייול פסוס גזירה  ג(ריכןול5
 'כנס 7'לע6 יפס לעסות לכחחלס סקריך 6לו בספכיס  סכ5  בזליכן.סליך
 פ"1 0' ק" קו"ח  3תריוו"ג ]ועיין פ"ע  כיפול פסוס גורס נתינן ל606
 י3ו6[]סעסד- ו5"פ. קגפן  לפנין כס."ג ספקי ולק"מ-

 תורה יגדיל המאסף עורך מאימים לימא מרדכיהצעיר

 הראלבנה
  י5 -הקסם וניט בנכלי, ש'1(נמיי

-" 
 ,מספקם 9"3 בגזיי ומלינוס

 לי3נוול 7כ6 כרו )6 עחיל'ך- לו סיסו3ך3ר
 תנ5-סלסיוית 7ס5י מס ונגע') פ"ר ידפ4ז  ופחניחן  מצפלין- ד3ררסיס
  3פ0"3 -% ככלוח וסחני נגונ' יפריד  סנטיו והיסירי  ט%3כיך ר3רל"

 ו6עשאכ  דסיל*פ  .סוי  טיפוח לרוס  נסקנו מפן -וס6 נפסח, עפןלולין
6ל



נו לחכמ'מ וערבית
 נ(יל טעל יקחכי סס יעמכיחן סקסס ועול  סנטנין  רור ינסיס 3עי5פ

 ע5. עים56 ע"י סיסק 5ו יט נ(יכ טעכו650
 6קול ו6עעי"כ מיכמו

 5ס'עח ר6יי עעס 6ילבס ו5עכ"ד ע"כ. 53"ע וסכימו קב)וכין 7בלעעיס

 ו6וקכין 6קוכיו 567ו עמכימן הך ע5 רסכס )ני7י ק, 551 ('5חמרים"
 7מען יקייע"5 כל65 5ס6י ולימי ("5 סכ"ף טס כמנ וכו, טסןכ5

 וסלין הכיעב'6 סל6עוכיס ועילטו ע"כ טסו6 3כ5 ו6וקל 6קילגסקמ
 ינכ 6י ק0סינ )ו6י תנ6 נגעי מיין ח0י5ס כי יבכיסס וחת5י0("5

 למכי קמסינ סכ6ס 6'קוכי 6' גני5ס ממוכוח נוו' 5ימני קמסינט3עכין
 ו6יקולי סנעכין 37ל 4' 6ימ חלחי חג6 7ס6י ועחלן 3מק0 ח)וןכעי

 סגעכין 7גל סוי י65 נפקם מען מליקת 536 ("5 לסגי ומייסנ6ה
 העפמ 65מכ חען 7ע"7 56יני' 6סי 7עחניי דחנ6 ("ל סר"ן וכת3 ןנטנ
 עומל סעק0 ע5יו סע3כ 7חען כע"ם 7קי"5 )דיון עם6"כ 3סכ6ה6סול
 נכ5 ו6וקר נעו5 65 נסקמ מען גס 6"כ דסי5"ע חען סוי 6"כבסנ6ה
 נעקמ מען עטוס ד)נחכי' 5כ655 57יתי ;") הר'גף פכתנ עס תסוסהו

 5עכיין געס"מ ט5 ככלוס 57ימני גני' 6ח"ק פריך סעיל ו)מי"(וכנ"ל,
 7חוי כקוי ו6י סכ6ס ו6יקול' סנ)מין לנל חכחי 07וי נמק0מען

 7קונכ 7עחניחן 7חנ6 5ינו (ה ט3ערן רבכ ))סוס ע5יו ב(לו ו765קי5"ע
 מען רע"ד 56יני ק6' ע"כ ססו6 3כ5 6וקל 6יכו במקמ מעןרקחס
 קעיכ ו)נעמס ים'5"ע חעז סו' )6 6"כ גהנ6ה 6קוכ העקמ)6מל
 וותלז ע"( סכ6ס ו6יקוכה ק3)נכין ר3ל דסוי טסוס ו5"ב 3ככלומ6וקל
 שוקיף ל"ע סמס 5יי חכי 60 ל"ע 3סכ6ס 6קול 7מעז ל?' ט)נעמ)61ן
 ח)ק ניעול 6ין רקונל 5סיי 7כ"ע ב6מרוניס ועיין לעס"3 ט5 כככות6ף
 קוי 5יכ5 567"כ גסנ6ס 6קול סמקמ 65מל דמען קונל עיכ6"ם

 7נל עטוס 3ככרום 6וקל .וטעיי 7סי5"ע הוי 65 ממן 75ידיי 61"כ)וכוחכ
 נם56ה דיסכו מיי סעי 3)ומכ" 7מני חכוח3 סהקסה ו)וה 64"םם3עכין
 סלס  פניליו  דלר עסוס 6וקכ 64עפ'ל עמילין 5ו עיס כ7בלוסו'
 וכמן רכמיב בסג6ח 67קוכ מיי דסעי סן ע5  ניסמי כסנ 1"ןרי"י
 ג0כ6ס י6קונ סאע סליעס וע57רין הסלטיס (03 תמח 6סי ס6םע)

 3נעי וש* טלפכיו עקר6 ("5 לם"י סגי6 65 5עס קסהו5כ6ורס
 6יירי ע*כ 7עחכי' גיסס סכ"5 סעליסס סיפ0 5עי 6ך בסכ6ס 6קולמיל יעעי ל6טן טעל עלע ג7! יים" ק7ם עיכמיג ידיש ע"3 נ"קייוסיו
 עסוס 6קול סכי ושמוס עמיכין 5ו 6ין וסוי 3ט6)ה 57ימ6 מיי3סעי
 חמח 6סל, ס6ם ע5 דכסן סקל6 (8) לם"י סני6 כן עי פנשכיןיגל
 קרנעכוו ס63ם 61סכ' מכו יע' ע65ח 6מכי עיילי סמ5 7קכ6 סה5עיס(3מ,

יחי



 לחפמים וערבית
 ען 6מד עליי נמלק כיון פ"י נמיר כריס רק")נ"ל גס6לס לימכו7סו

 במון ר6יילי וכי ימי קדט וכלפכיו סקלן עם6קכ מגו לו סומל _סרעיס
 ע0ו0 טליו סכו . ל6 מנא ספרי0ס ל0" 6"כ 3ם6לס 67ימא מרויני
 חכ6 ה6י ע"נ ג, דף ב3י5ס 6עעל- 5גנ עללן 61"ם סנעכיןדגל

 7ליעכ6 חכ6 ת"ל כחג מס מככ6ל וניני נעיעת סי6 ק~עוסדלער6
 טל6 נו וכיו65 מרועם .כבין עמילין לו ק6ין י3ל לל נקובל סו6ק5יעומ
 מפוק ' נעיק מכר( נפיל ל6 נדבנכן אפי' וכו' עומכמ לסיוםימכן
 ענשין לו 63ע קמיי סנענין דנל רכל 5"ל קולי נהבה טס כמעווייכ6
 המרימה סיעת ו6מ" ר"מ סל לטינו פסיעיח לו ההוקאה ונרססוכו'
 דווקא נטיל ל6 טנ)נכין 7ן3ר 7ס6 חככ5ל ר3יכו כווכם יסי, קוליהנ"ל
 עליו גורו ל6 )יחירין לו ט.ט ב37ר )וסה"כ וככ"ל עתירין לו ם6ין3ד3ל

 61"0. ס3)))ין 37לונסוס

-
 גיאטמשמיין ייסע" שמואלההי

 בחוריםתפארת
 קראניב"ה

 ))מכיח.ן על דק6על ס5ו"מ על )וק0ס קע"ת בבכמי' ש"ז()סי'
 טקירס קען ל6.כלל סכ' דעפיס כ' דףק'ייסין

 3ב6 בסל ע0"פ נפמוח 5מח 6טה 16 נט"פ כמש 0ס' מעקדםעם
 עסייפ כממוס סעקדט עס6"כ כלל קידוטין סו)( ל6 טקעם רקעןעטים
 3ריימי סניף נכמובימ 60 והקזוס שיי 0"פ סע6 ע7ט))61ל קירהסין ק'בסוס
 סקעס יכייו/קען 6ל))5 יכו' מקיים קטן וכן ע0ימ נימוח 3עפוחסיקוס

 6ף נעעיח רסוס רהיכ6 כחב סעקכת לסכם פסוע לי תל5ס עכ"פ פמומעס
 סוס 7ל6 7סכ6 ספיר 6סי 61"כ כלל קי7ךסין סוה דל* עויסמעוקל
 35ל 17ושש ןל6 קטן עס לכ.ילו יכול ול6 קי7וסין קמק סוס ע"כנטעות
 קידוסין סוה ל5 למעולל גס 61"כ בטפוח הירקרק נפירום כתגמחס

 מסוט. לי כרקה כן נח67 מילו ע"כ לקטן ודוויכלל
 שווא-מ*;. כפן ייטעיההר'

 אונצרארחיביה
 כ' כיו"ט כינס עולת ססימט 7"ה י"ג 7' 3י5ה . ב:רנרכם' ש"ח(סי'

 וסקטס נימוך נל"ל .הו6 עקי63 ל' כסא"לס"ס
 3יו""ט וידפיס ל" 16מ יגלען. ))סוך ללק עקי63 ער' עוכח סיכלססנ"י
 בעיו"ט ד6מקל כיון וסכל החוק' כמע"כ וליכין ק5ח סיום לורך37עכין

ל"ו(



נ7 לחכמים וגדבית
 יו"ש דק"ל לר53 )נקסים רסכס לייטב ת"ל ע'"ם ק5מ סייס לירךל"מ
 דהכה ונ"ל ריעע ל"ת דחטניהו עסה יךמס 5"כ נלי67 ל"ת 6ל046
 וחי, )נוחר לגחלמו 537ריך לע"ג ))קם'ס 65ו)נר 047 ס' 7' פקמיסתוק'

 לו סיתי' לע"ג גהכוח לקול ה3עך0 3ממיימ 7ט"ע עיקל סו6 ס3'3ח"
 יכול קינו וליהכוח חנענחו בטעח תיכף מל ס6יקור 61"כ נקופוהנ5ס
 וגחוך כעכיכן ד6י עחיך דל"6 מטעינן 6"כ נקיפו ס3עלסו טעחעד

 עיוסנ 61"כ ערכו ל'סניח יכול ו5ו הנענחו סעמ עד .כעטםהעל5כהל5
 תוה )נחיך לי, 5ימ 67י ונתוך לכ"ע 7ל4ל מטעיי בע"כ הפכייקוסי'

 5ף סנעלחו טעח עד ליסגוח יכול קינו 5ף'טעסה ט)ונעל ))ס5ולךקנ(
 ק5ח קורך סויט מסיפה 3טעח ליהכוח סיכול כיון ע"ע עעיו"עס6סטל
 עד ליסכוח יכול 5יגו ))חוך 7ל"ל זכיון עדל"ח דניאל )ף7י ל"ק61"כ
 מקהי, החוק, קוסי' ע'וסנ ושה 3עירג6 ל"ה 51"כ נקומו מביעורטעת
 ))ר6יחקס ככרח סקור סטנחוח וס6 ללס3"6 יקסם 6יחקס 7607"ס

 יכול קינו וע"כ )נתוך ל"ז 7התס 37נייח6 י"ל ילסג"ל מבזל6כילמ
 6י.הטבחוח 61"כ 3עידנ5 וליס קלח לירך ול"ס ניערו קוף עדליסכוח
 חחוק' כסיטה נעירכ6 קריך 1ל6 כרח 13 סיס עטם סוס נכלתסקול

 נ"ע.פקחים
 הורווימ'1. הלוי ולמן שניארהרי

 הנ"ל, ה-מה דישובה הריפזת שיחברהגכאי

 יע"א הראלב"ה
 ע'"'ס יכ"3 קי' ס""ח פטליו ס3י6 יע"5 "יי ב2ב2ול"ח ש"ש()סי'

 לגי קינמון צדיקת לווטע סיווגיסחט65
 עו3 ל6 (ס סוחר מרוססי נטמילמ והנס לנמס, 3טכיסס ))3מון'73יקס. לווטע ווסני ו67י לסיעתו עעיל6 לרמס 3טכיחס 7עכט'ל עסלט"לטיעח
 כסל לסיס טפס נ"ל עסרט"ל מחונס ססוקקש כחנו ל6 כיפתר,
 -טור 6יכ6 06 ))ס6"כ טחילוף, על3ד למלח ריעופך ליכ6 606ל6

 עלסה לנניס 7סכיהס קכ6סימס לעעח עולים נ"ע ספנשי מנוקבכיעוח6
 סס- 300י6 סלו דעת גילוי קיכעלק עסלם"ס ממונס נפלסי )651חיכן

 7"ם.וקסן סיס לחדת, וייכלמו. 6ין 3כווכס מוכן 6חס 3לכמ 5ועלט"ין קנני לחל)ניןיו פג6 ס6טל ))מק6לקבורג טעעלק6 ל כי סק' סלמון3טס
 קוט"מ"ססוק,י.3פי וער5מ' כוונמי טל6 לע"פ ו%6ל סחל%ידיס ען6י

 לווסע 5ין. כקב לענין 67פילו לט"י לטובח ס5 טסוקטסססומע
 למן טפיכ רונטכטסן .ותרקחי- עעכסח, סיכל (ס 3ל6 (ס כיקב"נחת 73ן.קי

.
 טופסי



 לחכמים וערבית
 3ייקט לווטע ודלי עסכי 6: כי כסו לבנים 37טניסס טסוט"לסיעם
5ף

 עגמי"
 ד6פילו כלוס טלקס ל6 63טמ ("ל סרס"ק לו סטינ :ס ועל

 למלח ניעו60 3רייכ6 6ל6 לעלו ל6 נטכ 35כיס סניסס ד6ערולסיעתס
 וק"ל עייפו מוריס כ"ע ליעו60 עו? גי6יכ66בל

 העיי פייש שרגאהס'
 פרעמישלאבעזה"י

 7על בקונס עסי - 3פ"6 ספק :"ל ךקך*נ*בן"כש )6( ש"י()סי
 עמס. מטונה 3ל6 6ף ונשר יוה"כקלומ

 סכ6ח נחל 57:ליכן נק"ל יומגן לר' 67ף ס0ת'ק דל5)ו"ם לסקמוסול6יה'
 חינוך נעגמה ועיין ונעיו. סכלו: 3תר ר6:ליגן וגורס ניוס"כ 6נלנלין
 5עס*כ אפייס סנ06 בסי ד6(לינן זקני - לשל ד6ף סכחנ סתנונלוה
 והחמלה גרון סכ06 53ילוף כ"6 למודק )וע,יס 3סכ06 ח"נשכו

 'וח"כ 63כילה חיוב עעכ0"ל ס6:ך ולמי": עיים נוון מגנח ה61י(6יקונ
 עכסר יוה"כ 31%1 קלוח סוס עקול כ"5 מיוב יל"ס נלון י3סכ6חכיון
 סכ6מ 3ל6 וועייס נהכ6ח סוס )ועייס להנ6מ כס63 06"כ 6"נעליו
 ע"3 י"מ דף כניסוח 3עק' לעיטיי לייסר וכלמע"י חייב. ופיכובלון

 כ,מ6 ילמת: עי"ם סיעורך כוייס על יק מים על עכפי ל6דיו0'כ
 על" עכפכ ל6 וסוג מ"ק עוי י6מ"כ 0"ם רק לפיו נעל 7ל6דווסכמ'ל
 ככ5פע'ד, טלס ליציעיי וטפוף עעיו לספיח 630 עז 6ל6יוסדים

 76ועה תסרס רונה נפל דלוליכן יליף ע"6 י*6 רףח1לין בנ,ן*כם)3(
 6מי6 ?"ס ונחוק' עי"ס וכו' ומרף וסמה למנכךד6על

 06:קה 67וקתיי מסוס סייגו 7לונ6 6*כ אניס ס0י נח 7מוס כיתו6"ח
 עין 3ק, לפה"ס ונלפע"ד ע"כ מיס 6יכס עליפס לת"ד עליססק5ינס
 67פילו ס6רוק קמל 3טס עי טעלכמ זצ"ל מיר"6 -11' סטייק לסנ6ון:וכל
 6נל עכול7ס 6מל ס63 נעריפס 7ווק6 חייכו מיס 6יכס עליפהלתש

 כעס למיות תוכל ע"ע ומקורס עלשס ססי6 סגם עתי( סגוליםבירימח
 ס6עה למיקס י6ומוויי ויטיס לטקסוס ליכ5 ולפי": נקורן עי"ססגים
 לק כעכולדס עעס למיונו יכולם עכיפס מו6 אפילו דס6 :"6עליסס

 לוניל. נחל דלוליכן ווד6'6ל6
 וויינבערגערפישל

 יצ"ו רינאב בד-מ הא וצומ"ר אליט5ך צבי רביקו רשבכ"ה להגאוה"מנכר



 -- ----ר-
ו
 בעלמא. מלתאבלוי

 הגאו' הרב 'טל העתמד או כ"י השובה תח"י 'כנמצא מיכל
 דמ"מ אב"ד זצ"ל לאו"ו יורא מרדכי ר' מו"ה המפו-מסהצדיק

 הצדים ה-ב תלמידו אל או ליריני, ל'טלהו א'פ ימהולאונטערדאם
 אי"ה. להרפימם רוצים כי_אנו מביססאד, שליט"א פיט אייעזרר'

 -ישי-ר;': אחוו (4]1.4 וששחוסיאט-ט,ש5
 י65"4וו ווסן4א ים .5שי

 לחסמים. ועד בית מערכה אל.או

 יקר "גן נקיקנו "ס מעת ע"ע 33רכת אנרכיםסכני
 נמורס גדול וקנון מלון ))1")נ חעוסלם ס3' נכייינוסעתנוקק
 גינ35פרג )נררכי ונר מלסיעי' עגופ כמער נ5ר עסולסוילעס

 וס55מס."וער דינמי פל עכלם ויפלו ויזקיר פמירס ומס" גקיקנ.ס קונת,ולכס תם" נ"ו"וו" "נדק"ק חס"ג נמו מת "רועיו ללגליסליע""

-
 יקו. 3פרעגק"ק קיק סק נמוריס מפק"מח3רס

 מראלב"ה ןן
 כסו' עו"ע סמ' :ס3' "מ ע"ע 3נרכת "3לך ל3י)נקילומ

 לסרוסיי. ס"עלוי" )נקי' מייעליך נ"י'חוק"ל
 לענטאנן, דובהס'

-----. - -- ------ -- - - -  - 

 ""כ )מ"ע נלכת "נמנו  וונייימ  פלישת לננו)נעפעקי
 ן ינק" סיי))ליך נ"י סרג" ימוק"ל כונר סעו"ע סממן ס3''זיינו.
 ן - . לאפיקיו.ק")ולו'"

 ן ~ . יפ"". קר"5 דבה"י סלעת ריםי3ס למול"מנרם
 "מ למקטין- .מפעיס (ס סוכלממי. . קנס טמ)נמ. ) ע3%יס' .-'י

 ן ככעוס סיס כנוי יסי'  "גדול" ומע"ס הכיוס ויענם,סלית"
 * ממפליך. . תלוי. ס"עס 3י 5" כי סיל"מ"ם 1 -עפעמי כי כעלס פליו ומניקו *סניירומ" "מ "ייגס כי31"יכום



 חדש. ס' בשורת.
 נני?ה הסדה לאור שיצא רבים בת בשער בזה טודיעיםהננו
 הורה הוסיפי חמשה על אגרה חידושי ה4ה  הרפוס מכבשמתהת
 בעל סופר בונם שטחה מרן רשכב"ה המדוש הגאון רבינומבכוך
 ,אהר נ(' אליו שטחה"'ונלוה "שערי בשם נמוב סופר שבסשו"ת
 הגדול שבת שובה שבת על.ר"ה נהטדוה ררשות כולררחל"

 א"ע יפנה הזה בבשם שחפם מי כל וכו' הישיבה לבניפתיחות
 אדרעססע. תחת יעיא פר?סבורג דמ'מ הרמה ישיבה מנהליאל

.ט1'י50%
 15פח%51א"

  6ח1,07518 תט6 8"1110%ח6110

-
 גץ4[5וז4"8

 אנט ,ם .0א.6

 ן  קופפ6נן רפליגיפזכר  עיין 65 *00 [  פ6ן קיפפ  ליין6י3כר  פפרפיגי  וו6ק )ימועח( עעךכפן  כיין  פיר גפ(וכע וירדפק
 ן 13ל'ח. עפרכם 6ל חסונם  פר6פיקי6ניעפ  זכלנקיעפכנדיגכרכרכר
 3מ סיין ויתקן ס"מ עודים 3ן נמור סיין פיר גכזוכי ווירדעק

 "6יינסייר6ע' רסיעס סחם נול"מ עערכס 6ל תעובתס"מ,
-א

 36לסס ר' עו"ס סחו"3 סמ"ג ידי"נ לכ13ר מ"ע נרכם3"ס
 נחו  כלילם ליום  6ויוו6ר ק' בק"ק 6נ'ר סליע"6 עלי6ססלעת
 כ"ן 3ערגפי ישל ילהק "סרן ערס  ספוילם סמו"3  סחתן סניפרג
 יערים דור 6הס )ר6וס קייאק סי ולקצר למק"י טיסי' יס"רנ"י

 כצ'ק. ננרכמ מוסווי' כמס 3רונ 31י%ומ נמורה ספוקק
סעעלכמ.

------------------------- 

  כסף  סעוסלס סחו"נ סנ' 6ס ומ"פ  כנרכס ענרכיססנג'
 הנגיר על גסו פס לגריסיו תסס נ"י ווייבבפרגכר לבילסרן

 סככרכס. נ"ר פילעפ 36רחס ר' עו"שסעפילקיס

 האנאנצען.  חלק עבור  אהריוה שום ממבל א.נו1:מער:ה

 ם-וואראהל* סעאיני ווידער שסב פאי ורובף



 .שי5ח4נ4 .אע.5ן:שיי%%55
 שניה 'פנה מ' הוכרת תיפ"ג' )2בםקטו-מארע,.מ"ו

 מודשת מהיר 1ר"."ץ לשנה: מתירון
 השטח. גודד כפי ן בעוי' לעי. ועשריםכאה

 לחכמים וערבית
 כהורש פעמים לאוריוצא

 גרינוואלד דוד אליעזר מו"ה הצדים הגאון הרב בסורת תחתעומד
 דמהלתינו. אכ'דשליט"א

 בממרא הדשות הערוה ופוססים' הש"מ בשיטת חורה תידושימובץ
 וחכמי מנאוני למעשה, כהלכה ושו"ה ואגדהי בהלכהיבמשנה,

 . הי"ו.הדור

 ננאללאק* לטבעון יועדי )נמהיפרוך
 א0או5 א4[[0ק ."זחה-ח1ח5 01!"א'ו010ח י0!!חט"גז!205
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 ע"י ניכה ))נלכין לננכו ):)נעעק. ע;עקפ.נ"מ
 לסמוק

 דמם מעך סרס"ג 3ן  כמסלי עו"ס הע,ס מהן מננעלות 3כלעו;לס

סלית""
 קיקק "נלק"ק סרס'ג 3ה עם קלו הנגיס קמירות על

סליע""
 ונפלס. )נעלס לפלוס התנכס ויס"ר

 מכ"ל. ק"ק ופק טיחקמל

 סמורו ס3' ידידנו "מ - ):נלכיס הנכו חמס פח"עב3רכמ
 קקכס ו'  ימן לכסוייו ננפה כ"י וו"לר לכי סעו"ל כדו'ס)נוסלס
 ס)נוריס. סר פל "סלו "מלסקופ

 ק"יע"ר. סרעס ליקי3ס נחוריםמבלס
 "ם ע"ע 33רכם "כתנו ))גרכיס פגיעה לכננוע)גפפקי

 עק6עע6ר וויינ;ע"ק נ"י דוב 5ני ער נסוייט .סכו"ם סנ'ירידנו
 קלקל* רקס"י סלמס ךי;ינס נחוריס חכרם.ל"רוסיו.

 6"כ 639 לעיל" ע3לכיס פכיעס לננו ))קירום קרטל,ניס

 . למליק4ג עק"עע"ל3ג, וויינעע"ק יונ 35י ער מו"נ נמו"י עו"ע מחסן ס3' סח3י3?ייני

 גי%נעלג. סיקל סק' לפגע6ן יונ סק' מ"לל"ק ידחקסק"-



 בשהן אוגד פאסט פערפראמט
 בילליגס- רען צונעליעפערט
 טאנעטפרייזען;מעם

 אויף הכשר אונד_פריי,קוראנט
פערלאנגען.
 1$(שס0ט *.קו68מ

.ט,318
 . .י51 תאט4"י(חניל

 ו- כרוזכןב"ה
 מבמש" יצ.ו מאפמאר דפמ'מ "ת"תהחכורה

 עם ממום למלאות יטתא דהאי אייר מר"ח הכשל זמןעל
 נערי' עם ילמדו- מהם יטנים אשר החכרה מלמדי'ארבעה
 חומש עם א"ב מתחילים עם ילמדו אשר ושנים ותום'גמר'
 מהמשרות אחת להשיג יחפוץ ואשר גר', ומצתרשיי

 בעניני מהותי תעודה:על כתכי עם אפערמ יערוךהנזכרות
 ומספר 'סי' כיתו מני מספר עם נערי' עם ללמה- כישרונו"ד"ש
 יפים אם פארמראנ פראבע על יזמינו ת"ת וחברהשנגעיו
 )רייזעשפע,ען( הנסיעה ודמי לחליפין ימובל המנהלי'רצון
 אשר משמרתו את כעמוד יסובל אשר לאיש רם ישולםלא

 כפי יזמן לעי אלפים 16 עד סי משך תשלומי' שכרעומד,
 אב"ד הנאוו הרב אל אפערמ לשלוח אדרעססעההשואה.

 סאפמאיי ת"ת י"ביה מנהלי הבע"ל. אור ר"ח עד.זמןדפ-מ
 אטאו88ג""ט8ט ,טטגעיא0"0.טאגאט.דג5

ב"ה
 אונד וויי, : שפייזען פארצינליכע נאטמהוה כשרארמה'

 * ענגרויא אונד ענדעפייל פסח, שלשליוואוויץ

 קיאלי כריעףהיד
 ,30 נר נאםםעהאסוער

 מודעה עכיו נרפש ספרם לס ישלח אם הדש ס ומול מהברכל
ן המעריך. הכל: מציי בכלויתפרסם  

 מאלאמי משר מפידארמדה דהערסאננשפאטעיערסטע
.

 .פאברימ, ועוטווארען אסי

-י-1-
 . פובליקוט מ. פ. יעןמאטסע

 דאס אנצוצייגעןהאפליכסט
 אונד מאלאמי האכפרימאאיד

 ערצייגע.,עלכווארען



-

* , לחכמים ועדצית

 ס'אממאר. פאללאמ שמעון ירמף ע*ייו"ל

. שניה. שנה מ'חוברת===

=ש=1

)פולין( טאדיןכ"ה
 עייסנו לופ ונק" 6' חכס הקסס ל4"נ קי( בבבברל"יק שי"א()סי'

 5נל סכ, כרה 3עק' לס"י ט"7 5מרחנס
 כ5 ()נפלם ונו' ג3'ו על סנעסו טסריח כל מקל וכ)נ65 טכערדעקיס
 ורק 3ר3יעיח סגי ו)ס"ח ןכליס ל"ע נעקיס טענלו 3כ5יס 0ייכוטס)וח
 גפקמיס 7פי' לסיטחו 7לס'י 1כ54 לסקל וקר"ל ק6ה )1' 3ע'))7ר3כן

 ל3יעיח וד6'כ6 6))יס לס עתרגס ו5ק))ן טסורין 3קרקע 73"ה עג73'ק
 ))קבלן' ל6 7עד5וייית5 ו5יכייח ל))מעין עלס עקוס מוך570'כ6

 טו)61ס
 כלי הל6 רם"י ע5 קסה _ולכ6ולס תוי טחול עיס )וקוהכ7כחי'
 כ87" טטיפין וגין ))קנליהן 3ין מ5 טל5ירי %וע6ק עקנליןע0כח
 7' ו3ק3ת ק"ם די ו3ח~ין דכליס ו3רפ"6 ע'ע פ"6 כליי ק'3רע3יס

 ו3ל)31"ס 7ג"נ 3סנח הלידס . ססללחס עמע על טק6י ס5"5 גע"כט"ו
 .עוק5ש 6ו 0כקונ טק5חס כנ'טל עמע 16 קעק פי"6 כל"סלכוח

 לס)נם סעס,ין ע115ן 3פג' פס לסס ס6ין נ6וחן עיילי7טסוכס-וס5ימלח
 לוע6ס 7עקנ5,ן כ5יס 65,סן )נם6"כ 5' ס5כח פ"ע . כסרע3"ס 6מי737

 נלניעיח 6וחס 5טלול ניכ5 657 )ותכיח ס5 סג7ו5יס ככ5יסע67ולייח6
 זבכיך כחת ר5"; ק5ס ע' 5ליכיס ערניעיס וער6פקס גדלס ))לד))יס

 צסס להעני5 עיס גניעיח סגע' נקע ע7וע ט7וקיק ועפיקלסיעוכיס
 ))ק3לין ו6ין קטכיס ד3לת ססס )נ5ר -7דנק6 בע"כ 7וק6 ו5ינורח)נמעין
 קעכיס , 6פי' 5ו ג7)5יס 3כליס ר3ד3ליסן ועם6"כ ע67וכיי)!6עוע6ס
 לט'י ולכן ))57ולייה6- ק5ה ו)' 5ליכיס ער6וו"ח6 טיע6ס טקנליןוהס

 כי 3)וקוה סגט3לו 3סכ5יס טהלום .כל 73"0 ניס 3ליס כ'".טחו
 עד6ולייח6 טוע6ה ה)וקנליס ))כליס 16- גדו5יס עכליס מייריגמס

 1לחועי6 67ורייח6 קפיק6 והו5 ק5ה )ף עקוה ע67ולייה6ח5ליכיס
 )יי4ר 6ה7י. הטן"ע 5,,, חכק הקסה חס? הקיסי' טיוסנועם'"ו
 ))' ג))קו' סחט3ול עד ))טוע5חה עולין ה6סס ר6ין לי6 ק,'ונקו6)ח

 ונקמ 3כ"ם עעיין ))פטכ 5כליס *53 755ס 7וק6 סייכו סעו"1 וכ'ק6ט

 ס6עול,סו6 ועפ"י ק5ס מ'. -געיגן לכ5יס 3ע5עו.7גש סעם3כ במבק'כ
עעענ



 לחכמים ועדבית
 טד6ורייס5 עוע6ס טקנ5" ו6ין קעניס טכ5יס עייכי כ'6 ינה"עי1סנ
 ו)נס6"כ נר3יעיח ועקוס נכ"ס ))עין %7עסל סעוק כ' כ156 כליסופ5
 ווד6ורייח6 עופ6ס ו"קנ5יס נ7ו5יס סעודס פכלי עיירי כ5יס פני5ח5גני

 ו7ו"ק. ק6ס )ף ו)קוס 5ליך)גס"ס
 שאמלאנד בר"י הירש צביהיים

 חייסי מים פ' בעה'ה ורו"מ ומו"צשו"ב

 )ענגלאנד,( בארנעמוטה אלסיםבישע

 :[ ל"ו ]ד קיייסיו 3חופ יסי63 פ"6 עייס בבירו2טלכ~י שי*ב()ם"
 3סימ עח3כיס ד6כי5 ))6ן כ75"ס

 פע5פס 7עי 34:[ י' ]3י5ס עפ"י 3;ס 5י ונר6מ ע"ס 3יס65יסחכו5יס
 ס5וס 5יחן 67קול י"ג[ ]3עגי5ס ו6י' 3עיו חסך עולס 6חליס5סולמן
 7ל6ו 67ניל ינין 3(ס ס3י%6 ;סו ומעהס מו6 ס7 טת6 ח'3לי5ס
 וקע. ק"ו[ ]7' גיפין מוק' ועי' ו6"ם 3סיח וע"כ 56לו חוסך וסעולסדי5הם

 נארדאן. יעהבהם'

ב'ה
 3יח סתינעיק ידי 63 ק6יי6י עיי ייו %3יי הנח ש"נ(יטי'

 ול6יחי סס6 7ס6י ענח ע"ו עיוס להכ)ךסוען
 ס6לס ס5יעו י5"ו עקלו';עכ3ילנ קפיל הע7לס 3יח סענסלי כ"5נק'

 עסכועס עע7מי ו6כי זעס, 6לעס' קס5 556 6'מכסס - ;ו סם6לס63עלס
 *ס6מי" 37ליס נסלסס סעעטס וקיפל ספ6לס 5סנוח נוטס לסט 6ין6יך
 סל5ו עוכם עיס לילסם, עעע נקלל סיי סכוקופ ססנית ס6ו)וליס3עה
 לים6 חס ע~סע, נעעמ סקילכ6 ססיפס כק געורס קירכ6 ססיי5ועל

 סל6ס ס3ע0 ,סכיס' 3ע5ע6, כיר לק סי' סל6 גט6ל סס6לסס63עח
 סנוקוס סנים 6ס טעסעס ס" ס;ס סכיר 6מ 6כעהי רקס341005
 כי סקילכ6 3עקוס קוז 16 עמע עס 6ין 06 סקילכ6 נעקיסט3חון
 סיע מעס עננ5 %6ס. ו)וכוקס 73וק וסו6 טטס ססי3י"ס ס5 דלכסכן

 סקין 16 סעמי ועלי6יס (6ס עלגיסיס ס))ס ענפכיס חמונ קין 16עמע
 ענסון ס%חי עכגיטש 6ין ו6ס סכוקוח וסנימ סכלק עיפחסו עלסעור
 65מל 6ף סכוקוס 33ימ סמו3 3פכש עחי פעס נסיס עלי6ש6ין

 6מ*כ עו65ש מעעיס וכעס ג*כ נפלס 3ו7קין לק סכוקומ ס3יםסיפסמו
 עכפון וטסעסי סנ7קו 6סל נפכ" ססונ עסע סיע165 536 יס7, 16 עמע3סלס
 גרול ס5ק 63עפ 6סי ע 731וקס כלל פכימ ל6 (6מ סכגוחו-ע3סוזו65

טפפשנ



נפ לחכמים ועדכ"ת
 "טליטיח" כלל, 16חה והכירו ול6 לגעל' צוחח סע5עו עליו בגו'עססיחל
 עם ;ס נענין תחן כ60 6לעה' דקסל לססי"3 ;1 ם6לס טמדעןטנעח
 הזקן הסז"3 6ל ימד סלכו סכ"סס וסייס קפלייס וקהל סטות מסרן ליססו"3
 )61לנעיס יוחל 3קליי;עכבורג סי"פ טסיי כ"י 5ני (36 עו"ס סעופלגסרנגי
 הול6ס עולה 3חו6ל קרעה, קמל 55ל מס עסעס סו6 כעת יגססלם

 עדיני )ו6ן ולניל נקי והוט וכדוריס הע5עוח ונטבילח הוועט'ןנ3ריקח
 גהקכעח ע6חס וי65 ;1 5603ס עעי המיעיו והנוה ונדיקיחסמיעח
 סס6לס קפלדיס דקהל טו"ב לסלן ר' הטו"ב 3הקכ)נח נס היינוטלסחס
 5רוום6 לק סמו ההקלס 6דס לעוס ידגרו ,טי5 כטלס סי6סל:ו

 נענין סורקה טורס 6';ס יסקל 6לעס' דקסל טהקו"ב סקכי)וו7)נילח6
 טסות הכ"ל 63ופן כ"י ה36"ד סה"נ לפני ;ו סללם טה5ענ מקס וכן;ס

 06 טוחו סוקל סו6 עכ"( יק לסכסיל מלפחס בסקכנ)ח נע'כיסספסיס
 כוחביס 6"כ 61יך להתיר, עמסם סקכיס והו6 עעכס, טקכעח דעתוגס

 לעקול סממנו קפיייס קהל טל ססטי3י"ס קפלך ס)נדרם כיחעגסלי
 כווגחס רוע 06 כל לעע לדבכ לק 3;ס בירחי 1ל6 )וימלע םקל1(ס
 הסללם 6מ מסיכו סלנו הכבלס עעטס 6ח לביס 3ח גוער ד'עולס!

 סק6ל6)ני פל ביבה ולסיריל לסלסין סיינלו כדי לק וסקרים3כעלעוח
 כלי מעולס בעיכי לעקוב החייטיי 6ח ילעיס לע63וויעס ספ'לע6סל

 סקוכיס ליקם סיעו 5מל 3ה עהפן עהיי החלרס ליעול טכולחס ימיוסעיף
 6ותס ולהרגיל לע63וויים הפיריך 556 ק6ל6טי ליקח רגיליםטס.'
 לקורך ג6נעל6 עי"( וילוימו סלמס פירטי סק%6עי 55ל ק6ל6))יסיקסו
 כבוד יספולי כ6כ6 וסקריס חסנולומ ע"י 06 כלל מסי ול6 קליידקסל

 סק6ל6עי לסיפך עסיפך סי6 מענין עעעד ובקעם חים, וכנודסחתה
 עסק6ל6עי סיפס לכפם טפילו פיקפק 3לי כסר סי6 לפ63וויטט הפילע6ט!

 כעת, לרגל רולס 6כי 6ין טקסס סעוני"ס עטמיטח טלחסעספעע5
 יעם ט613ל ניס ק" יי"ך טיק טסרס בכי"ח פי-ן מנ"ל הם6להבגיף
 מהפתן ויפילו כלל 5סחיל 6ין תפלט קפינו עמע נע% ד6ס דק"ל ;"לסמ"ק
 סתיו יונע ולולן סדמק ו3עעח סכוקימ לחח נ"כ נקזך העלסם06

 כ% נפלם לבדוק ול6 6י713 נעקום מפלס לעפיך ע"ס 3ק' דלסם;ק
 למחיל סעקועומ בלוג כסגו וק סמוקקיס לוב דעת ד63)וחוסייכו
 ד6ף עעעס וסייגו סנוקוח מנים חמינ 1ל6 סטלם על ממטבנע65
 קין עיי ל6 06 הנמין טנק -% וקצך נעלת לעולס דחוליןדקי!"5

 סממע י6;ת דנבוססנוקיח "כים ל6 (ס נגד(סגס 6ב5טנע3.65מגיס-
 לשול טכימ פטע6 ליס ונע61 שוניל ושע ו60נ? 'חמו3- -סי' כננ 6סל6סולוו

_ועקשם



 וער-לחכמיםבית
 עם6"כ %נמיז וקו"ר נפניס ק~ז 16 %מט ננמ65 נווטי 6קיל _ועם"ס
 7בר לעכ"מ. כיון 61"כ למח)ריו העמט עימ(יל טממ ל6 סכוקוחננימ
 דסקו"ד 5מרינן 5ס. וסיינו בס 6חעניד סכימ יל6 )מלש7066

 סי' טהעמע !צ1ע5 6נו 5ליכיס ס3סניס סעמע ע*י נחהו,'עעבמון
 3למ שכימ ל6 יס ג5חיריו . םמ;ר רק ונוקנו סכוקוח נביססמונ

 6ין יס))חע לו))ר ב"כ לכו יס %))י65 ל6מוליו סע0ט סישורסכוקומ
 החוב. סתחע סיי 65 )טעולס בחין סנט65 סקו'ר עס שייכוסלס

 ו6ף ע"י.ס%סע, הביס"כ נקובח נלי %ע5)וו נעטס וסקו"ל כיקנו ול6בניס"כ
 לי עס ט"ע סנעפניס, מחט גקונח 3ל6 טבחיז קו"ר סיססוי מכימ7ל6
 ככמט' 6פכי' ג"כ עקו"ד רק ))יט ס" ה5"5 דל)יד 3סיוכ6 61"כ סותוסנסמע, 51)1ל' נמ(קתס 3ס%ס ו6ק))י:ן קמק סוי י6"כ 8מרי יס ל6 15 ,ש סכיםל6

 סס לסמ5 דכסי מקו"י יוהר קול- דקירכ6 עול י"ל 961רנסהומרס
 ס%עוימין ייעיח דיס הי6יל פקו"י גוע לל6 3עכי)6 פילמ6כחנ

 9הל6 לסקסוה יס )ו"ע תסהו 3נק3 הפוסלין 6י3ליס 3ס6ל3קילכ6
 נק3 3ל6 קירכ6 י6ין - לם"י ליעח סחוססת סייכו ד%עלימין60

 פוקל סנק3 ס5יו נמקוס לקין נ6 06 וסיעו 4ע 3ק' 3ס"םוכ3%ו6ל
 נק3 וסס ס35י %ח5ר ייל6% ק"ק ייס סכבד לח5ל ינקלך כ6ן36ל

 3ל6 סירכ6 ייס 6ל6 כלם"י לל6 יילע6 מכלק ו6ת") %ותלסכקמס
 ני%ח סו6 וזס %קו"ד יעייף יעל ו6"כ סרי גווכ5 כס6י לכ"ע 61"ככקנ
 6נל מנחון וקירכ6 קון 16 %חן סמלס על ננ65% ס%חיוןטעס
 כ65% כקרך כסית65 לו3 יעע"י מעלי לס5%י6וח יסו6יל ס"ל ו"לסח"ס
 יסנקיון ספנריז סקילכ6 סו6. יפונס %וכמ 61"כ במלס נניס"כפחע
 דגס ג"כ הנקען %ל%י וממיל6 טייכי סייי 3סיי דהנך 46חכו)נל%י
 נ;ה וכיו65 טילעל 3טעת ~חוריו לח;ור הלה 5ו ס%חע ירךבכלק
 לח;ר 6פריכן סנקיון ו5%ד המרם על יכ65% נכקרך סכיק וס'וסוי

 המרם על 3נ65% 6ף ל6קור להמ"ק ק"ל עע6% פה6י ו6יכל6מוליו
 י6 ד6ס %סוס סיינו המרם לטמוך סדחק 3סעת סח"ק טססירומס.
 כ65% מעפיס כ%ה להלי סיינו %ועע לן ייס )וסיס עייף 53לסכביק
 ועכ"ח המרם פל ל6 6פ במניס ))חפ טוס כ65% ול6 ת3חוןקילכ6
 סיכ6 ובסלימ6 סוהרס לטחטס י%6רינן ומלי ינס%ס כסלוח - ח,קמעס ס%ועי ו5%עלף ))חן כקונח בלי 6ף %ע5))ו סילכ6 מע%יס כווה%מסו'
 יחולין )וטוס נסח;קס ס%ופע ל5רף %6רינן -ל6 לפכיכו %חירכפ65
 ;ס ללטעס י"ל ת%6מ --נ לסחזקס סמועע פפמיכן סעיל %חטסי6 נ%ל6 3ל6 %ס6"כ סקילכס עס סייכוה לס%מע יס כסיון ועע"ילפ5וי

תוכס



ם לחכמים וערבית
 6מילוטוכח

 3כ36י
 ול5 במגיס 33יס"כ ל6 כלל כנלק ול5 סכלק

 לטחעק .בס דק"ל ו))3ו6ל )נוכח וכן ק"י 3ק' ססכי סמוע וכ7צח3פיס
 סס ))יילי. 7סח"ק לק . לסניסס עולס 5חד יעעס הג"ל סיקתנסל"ס
 לסםליך ס0יל ל6 ע"כ ה3ייקס 3ידיס ול36י 3ידיס לססליךלחתיל
 כו3 3ל5"0 'דנפים טסוס סכלק עכ"פ לכחחילס ל3יוק וה5לון ס:לםרק

 הקילכ6 כגי 3פכיק 3סחו3 )1ס5"כ ))חע 3נע65 5פיי עחיריןספוקקיס
 3י7יס לכחחילה לססליך לסחיר לכת ל6 ע"כ ססוסקיס לו3 כ27ח6קול
 בייקס 53י עע5טו סכרס כ35י 63ס 36ל 6וחו ל73וק ))3לי סכרק5ח
 דטעס - סכ"ל טעעס סכ"ל סיק ו)נחרגס המ"ק לדעח ס)נוחק י"לספיר
 סרגיס ו65 )31מון ס3יס"כ ססו"3 ס3יק 3נ"י )וס5"כ מן לסכיהס6חד
 עמע כע65 ל6 ))עולס כ(ו 3ייקס סל6חל נ)לעי וסכקיון ))מפסיס
 סחסס וכל 3מניסחחו3

 הוי
 וספרס )נחט 5קס 3פרס הי' 5ילי רק

 7סמ"ק _)נעובי6 הר3ס וע7יף ר5ון 3לי גספך לק 3ידיס 6וחו ספכול6
 קכוף ל"ע ק' יו"י בס"ע ועיין 3עלט6 ריל לק ס" ל6 ס3כ"7וטכס"כ
 (ס ט6ין נ(ס קול6 5ל יס נלי6ס 6פי' יסי6ל סננה)ווק וי"גיא

 לקטוך יס נו67י ספ"ע תנל ימל6ל 3סעת ג"כ סי' ו(ה קילכ36ג7ל
 לכ"ע. פיקמק 3לילסחיל

-
 פריעד, אריעזיהמ'

 הראל,ב"ה
 ילמק כס' ומכיס 'ניק גיסי הקמס לכ"ט קיי בנבעול"וק שי"ד()ס"

 'עקיק%רני5ע ה("ג עו"ס 3ן מ' וו"ס6יי(יק
 עהט 27אר ענו"( טס"ק ק"נ 3קי' הפריסה טל ע5יטס קייס5יט"5
 סטייסנ טה מי"ם קע"3 קי' ))הרו"נ עוייט לק' 3(ש קר))ך כ3רהכה
 על ססקסס ה' חי' 3סנ)יס סלי 103"ח ועיי 53ריכוח, ססו5לק"

 סלנריס . בכל דס'ס עו7 למרס ולו5ס ספגיסש נ7ע0 סעח;יקספ:))*ג
 רסוי לסימלו טמחל נדנר ע-יך ל6 וכ7וטס ומסר"ל גט"מ כ))וסממיניס
 ב6מע0 ונתעלנס סיוס 003 16 6ט0 סנקמעס 3:עש ל ע" 3ק"הטסנל
 סס_,סעעס 3ט'ך;' וכמב- עלואפ 7פליס 7כל וכ' 7ניייו נננסיכסווכ'

 ל7בכי, . _1סלי עי"ם- 63לף 6פי' בעלי ל6 נע"ם -3ימ7 ססס יכ"זטסוס
 עליו קבוע 6יקיל 6ין ד16קנ ליון ר3י1*מ מוטכ6 -כ6ן סייך ל6ספעיג
 נ5.ע .קנ?ס. דכייוןן וככנטיגשו לריך ו6ט6י ל)נמל לסיסלו מי(ל סו6לק
 סיד.-חע"ד-.סעעס ל6 6ע6י לסבין ים דלכ6ורס לזיס3 יס י5עכ"יע'"ם
 געו דעיליע יעיס סעעס סלגיע .4עוי וכעו ול'3 7סימ)ו דסיי ,עסיס

אה~י"



 לחטמים ועףבית

טסנ"
 נ0ג"ס סני8 סי סי' מיו"ד %סדו"ח סנג"י דסכס י"5 6כן טס, ספע*ג

 סעמנל טפקק פס ע5 י' 7י ני5ס %3"ם ("ל 6ניו נטס קויטצס"מ
 כ5 %6ליכן 65 ובדעי5")1 יםי5"% סו6 16"3 60 דניייי יככבטיכ)זוכ6ן
 סעכי6 בי5יס נבי "ג ס'ק מק"ג 3קת סעג"8 כונט"כ עלוימרפליע
 סני6 ו6יכנס (6מ קף 65%חי 65 טס טב35"מ %6ס נסן 3"ע;סככלי
 ס%נ"6 פ5 סס ווזעס וורו"פ )לפלים כ5 6עריכן נימיל"ע יגס ל6,'עכ6ן
 ביבליו ג"כ וט' פי"ם %3ע סעף6 דנכי וסכימ 3עום5ע (ס סכחבוו0ים"ס
 עפי"% מרן סס ומ 51"ם[ נ55"מ 6מל %3קיס סו6 ו6ו5י טס (' דבפקמש
 טי'ס 6יקול דכ5 בסנ"ס ק"7 ק34 קי' וביו"ד קז3 ט"כ ק" 163"מ7קי*ל
 טכמפלב דעיילי י"5 6"כ רעי5"ע טסו6 6עפ"י נעיל טכמפרג קודסכיכל
 סמעלובה קורס 60יקול ניכר 5"ס נ*כ 61"כ סנמ כטמע ו6ס"כס6ס
 קודס כבנ סיחפל3 סנוונס תמעכנ וכי סכעמעס 3ה11: בט"פ טכיועס

 ה61 סעמנל ד7עח ננוכמ עסיכן 5כ6ולס וסנס ע"ט עכ"דסטסיעס
 סכויי' בעמ5וקח יס דבל ס65 %לו"פ  רפריגי כ5 5"6 טי5"07%זנכ
 מוכך נפ5עו וסו6 5סיתל 0מוט' נ5ס טסני6 5יז 6'ן 3ס"פ סל"ןעיי
 יגס ('5 סליענ"6  50  ר3ו 3טס שכי עס)ו"ק טסני6 חק'"ג קי' נעמס'ם ועתנ(ס

 ולק 5עעטס ס5כס כן %ורס וסס" ערו"פ 7פליט כ5 %6כיכן3דסי3"ע
 סקונליס כטיימ 5סעמנר ק"5 ד5ע6 6"כ פי"ם כן קונל 8יכוהרטנ"6

 יני6[ ךסעטך %לו"פ. רפכיט כ5 %6כיכן ביסי5"עדגס
 הנ"ל, במ"ה כעת טתגורר פאבינהאזא רמ"ק רב ווירער דוב שלטההמ'
 רע.ו( 5קי' )הטשך דיערעש ב"ה-
 קעי' ק"7 סיי 6י"מ סנ"מ נמוי נינכי ע65חי רבניררזר שט"ו()טי'

 סיחיוח ר5סקמיל 3%נין קי5 רקמילס כ'ני
 305וכ ט6י'5 סו6 גלופ דקמירס )נקיכין סלוי מהמיכ ססינסע8מוכי
 העחיל כרבלי סע5ס ועיכ ימקע סע6 ס6קיל 5מ(רס דעי 651 זנכקוס
 וקתיכס נכין מקסומ בי 5ן י65 ס5מ"ע קוסימ %חר5מ ע%'ל6זפי"ט
 טע6 כעוי ועעס נכ5,ס לס עיין בפעקם עכס %מוס בי בכ5יס 6יןתו

 כיון %יתל כמוי בסיחס 6פמי"כ מפ06 מייב 6( 3יחידומ סיינוימקע
 כעח דרפיס 6פ"נ נמחק כעסימס %ט6"כ לפיי 5סיומ מפירט%כסגס
 5סוקו סדלך 67ין .ע5ל 5סק3 מכק'ס ט5 גכוק נעול כפנו6כ6קול
 וכ"כ הנ"6 נתס וכ'כ ב3"י כ%ני6ל 6קול 3סדקו סדרך 3ס" 60עוכמ

 ימקע ס6% 5ג(ול ט6ין נמול ימכופע 06 עקפיו 63יכו לקסכ6נ*ר
 עמעיל )נכועככולג סכ*ע פלקיס ס5 ובכוק שרומק )סעעיו 62כיך)ק

66"כ



טא לחכמים וערבית
 3טנח ו)0סדלו )מרקי מיוחל ירומם לניכי 3טס ומגאי נלפוי6*כ
 ל"? ובעילו3ין'דף יגמיל 7"ס ט3ח7ף.קע"ו נעק' במוקי 6כןועי"ם
 לחל"כ לסבוכ לקור )ותכוח מל מוחמות 36ל 3עיחנ6 קעיל יוקץעיכמ
 סמומחיח לסביל יכיל 60 6י 3עקוס ועיכונו 6' 3עקוס סו6 קטי6ינקי
 ועתכומ ען טל רפוסמוח קכיג6 3עי ד"ס ל"מ יף 3עיכו3ין וכ"כונ"ע

 37כין עורס ו(ס עכס וקחילס נכין יט כיני לנכלים למנוללקוי
 גכ) פלק ו3ל6"ט )"ג דף 3י5ס ו3מוק' ים הכליס נס בעולסוקחילס
 3כליס גס נכין ספיר ויקרי גנניר כלי דבחיקין 53ורך רי קי'עער3ין
 ויטיס חייג 7על6 נקופע6 טיפח5 דעעייל ע6ן קיג ס3ונסכ37מ'
 %כירם  בסחורת יוקץ נכליס בנין 6ין דוכח6 נכל %67ל וס5נוכס
 טפיר יוקלי גפור תיקו 15 סכלי כל  כסעיטס 35ל חוליות  טלונסורס
 לפתיחת נכליס כלל וקחירס נכין ר6ין ינסג"6 סר6"ם כמקקי וכ"כבכין
 נתוק' קתילס ככל6ס ומכס וכו' 3עיוס סמילס ;ס 6ין נעלוט7למ
 עטוס ל6 נפעים עכס עטוס לק געור לבנין 67פ" לעי) כמננוכגל
 יפס כו' נכין 6ין נצול כלי נעוטס עיפיי "6 ניס 3מוק' כממילםבכין
 ט6כי טס י"ל ז"ל ים"י ולטי' געור ננכין כממפיל ומעלו ,ס 737קחל'
 חוקי ועי' ג"כ נכין ע"יס ים כפיים עכס עטוס ישיך ניחלותנמי,וק
 45ע ים"י )טן' ע"ע וכי' טיפחנו לעעייל ע16 ד"ס ק*נ די "נח3עי
 סי' %נ"5  ועיי נ5יקילין קיי"ל וכוומיי גסס עטים ק6טל עמוכט1לל3
 מפילוט כ' מנימת י"ס ע"ל די טנמ 3ע' חוק' ועיי ו3עמס"ט קק"וסכ"ר
 כטעוטס 6נל נכעיס נכין 6ין הליוח טל ועכורת עמס געס,יריוקץ
 נעומס רוקק לעמעירין 6ם" לן י55 עכימ וכו' מיינ סכלי כללנערי
 לכו"ע פלקיס טל ו)נכורס שעם בשמויכ 6נל נעולם וכלי בעורנכין

 יבו6.[ ]מעטך נכלים. וקמילס בכין6ין
 סי בעהט"ח הנ"ל דק"מ דוט"צ ראוענבערגער יהודה ימותיאלהס'

 ימותיאל, תורתשו"ת

 ר"ג(  לס"  )המשך בארריאכ.ב"ה

 טמנלו נקוכס סלינ"ם נטם נ' )ן6 6וי ס' %) ננך"ג שט"ו()מ"

 מסי' 06 טנין סלי6ס טכביקס קולס טמייסנסי
 מו,כ לחיכו. 167 כערמם ולמ"כ וכך כך לו יטפס עלפת וניןכטכס
 5ונ5ס עמויר ונמחות נו ים 6ו~ס יין ע"ע טנטלמס כעוסעמעם
 לעכ74 יכרטס הייי *1 סכיג"ט סטונם מכס עקם. נע) עצמיםוניוסר

 לו לימן ספקם סער עעק עמי גיס 6י,% כטיס געי יגס7עייכי
ש



 למכםדם. ,ועדג?1
 ולמ"כ (ס ,לקפק' )נכגקו פקסס ,6"כ יומר עוס כמכפ 66--כטהי6 .6נל
 וקינו טויסס מסי' טע6 סקפק נ)מ))מ .נטוס מסיי 06 '5ף "י5 ל4נחה
 '6טכי' 6י לפלוגח6 כנין (ה וקין . 5ונ6ס ננס מין ל6 ינור6י וב"כטוס

 חסי' טע6 הספק גימעת סוס סקכום טוס' דכ6ן ל6סדט".:עודיעיס.6ו
 לטמיפס נססות נענים טקלניס יוס נכל עעסיס וכן יוסר וטוסכסכם
 סט6 ס(ס קפק עמעם עלפם כססם הסוס , עכס יותר עכויסונוסכים

 8ע. 5ומ (ט ככלל לעיל -ועי" כסלםתם"

4

 הנ.ל. רם'ם דומ"ץ טייטעעןבוים יצהמ'הס'
 הראמא,ב"ה

 לכו ויפסל לו וכקפל עס"פ עקז "י פ"ע סי נבושר שיעז(בסי'
 ד6ממ 6נמס6 3סד6 עי3ד6 שוס כן 6ימ6ובלי '.

 מ3יל5 דנימו ]קולס[ טריח5 3מלע5 מעים ל" לינית 6ליעיכלג3י_ל'
 יוסף ניד וליין וכו' כן לס וסוס שלח וכף וכל גל ילרח 5ת לס5עכ
 וללס ע"ס טסי רעעסל פ"ר ירוטל)ני בגוים ובתי % רנתי נ6יכסוכעס
 עקדה מנעל ומנס י"ג )ו"6 עקן ע' עו3 ולקם (ועלמך סקיקח5ג"כ
 מגרון על יורם סנים קונח שילח 15 , 3קיפמ כי כ' ועטרי' חסעססער
 ר6ויס 16 סרס 6סס סחליס (ה חמלוס ו6ס )נחכים 3כל ומלמלםסגוף
 (כל וסטליפס עליי לולי' 'הפכו ליזמה 3עמ כי )וורה סו6 סכהלילד
 56לי לעצ עיי"ם ))הכקנה יומל מבליס 3ליליס הו6 ה(כר סלידתלסי

 חסטימי כזרך 63 (ה (כל ))טל ))תנין נקיבה סל מבלי ל"6[])נכדה
 סופך 5ין ווס פכי' הושכח (1 היעכ"ן[ גי' יכפ' , חטט'סה דלך 53וגס
 ויסלם ]פי קפורני וע, (כל ))סל . ער31ין כקנה רחנלי להדי' הל'לכיו
 כקנס סולד ט'סיי תיר6' 6ל 00 וס" 3;ן[ לך (ס. גס כי סיר6' 6לעס"ע
 גס כי (כל ניטל ערו3'ן כקבור -מנלי. ("ל כננ6))רס ))רובי' ססמגליס)ופכי
 עור ו(י.ל 63וס"מ ועיי"ט (כר הו5 גס ))כובין טמ3ליו. לע"פ. 3י1 לך(ה

 וסיקוס )נקחכנת פיכו סכל לילד סטקטס כי לידוע ))ס עמ"יחלטו(
 עיינך 13) לן (ס י(ו6 גס ושי כי 5על לוס עקתככח סי5 3חלילד
 נע5עס וין ל6ס טייס ק' 7' ננלכוח ט6עכס סרקדוק יסי' ימסועפי"(
 וכססך עליו וממפללם סספפוח כ6' קמוחי כסל חה6 ל6 (כר (ס06

 וכ"כלנקנס
. 

 וכספך חלסון ליקלק ויק עיי'ט כ64( 5' )3נ6טיח לטיי
 אסן ]כיס נהול  עפ"י 5ך לקנס וכ3ר6ת לוויל יכול סי' סל6לנקנס
 וסייכו לנקנס ונססן. עליו דסחמללס מועל וכינין ימיי נכףטס63תי

  ווו"ק. 6טס 3עעי- עחספך מסולר סחיפין )נכמ (כלינ(כקנס
 3"ס סירשבוים. מענרילמנחם



ממ לחכמ'ם ועףשיה
 טארע. שאטמושאב"ה

 לסס ניחן יע"6 עיויני דסה ט"ק מנירס ושאלךן שי'ח()סי
 סקיוס סלסכי הס3ת 0ל סכלקזח כ5עהקהל

 הככקוח הקסל .סנחני היע'ס 63)ח1 6טי רג6 )וקרעח עגסג כ6ןויס
 06 6פ" מין3 לסיט )נכבריס 6יכס ומ"ק ח"ח לסמ3רס ונו"נעעליוח
 5סעלות כ")נת"מליס סמנילס ענכי סו6 ו6פי' יוס 63ותי מיובהי6
 סעליוח6ח

 נדעיס.
 הסנח ב6וחו י6ה"5 ל6' עסי' כ6ן 61ירע יקריס

 ט,כ לעי עע6ס ימל ס),פעיר 6ת סעלו כי ו65סל עסטיכ 5קכו)(ור5ס
 ר51ס 06 ס'46ט 3ע5 6ח חקנן ס56 6סר 6יס כסקנס ו6מ"כ קנהל6

 וקר6ו הקונה נחפטר ע))י65 סן ו6)נל סנ"ל סך 3ער סעסטיל 6חלקנ5
 ועענתו לטלס מסן ל6 עח"לועין ה(ען כטנ6 ו6מ"כ סי46ע נעל6מ
 6פי' ועיר כ;ס קקכק לחקן 7סעיל 6קלו"ע 53ירי( 6פיי סמבירס5נס' ביי כמ 'ס 6י מר6 טינ6 לעיין יס וסכס סלו הו6 טו"ע ועפ"י מיוב סי' כיסו6
 ליחן דסנעימ כיון 6עכס 5;ס חקכה למקן מבויס 6נטי ביד ד6ין חשי065
 מניכס 5בני כמ 'ם 06 7ע"ד וסנלפע"ד ו5לקס כנלל 7יגו סעלי' . ענולסקך
 "' ב"נ נס"ס סוננו6ר לפי דלכ6ף )נסמייב הטיענוי לססקיע חקכסלחקן
 יטומ בלוו"6 3' ק" במ"ע וכענו6ל ק05ן ע5 לסקיע כט6ין סעיל דנכיע"ב
 בעקיטס 5יגור דכ5 כ' הרס3"6 נסס וסקע"ע סג7ול כב"ד בעירוסעיר
 י6'חי 6ענס ז6ת .חקכס כמ 6לס טטי 51סי4; ועי"ס עטו טע0ו)נס

 ר5י ט65 כיו עוני6 פ"ד ככרוכי6 ט5יומ ל"מ ק" טנעס כמלחנטו"מ
 סי' סי6 כי וופ5עו סתיבס על הס"ן וע))י סי56"ט נעל 6ח5קלומ
 ה61 טי6"5 )וכסנ._מיר)( 0ו6 יטר6ל 7))כסג כיון הג"ט וכ' קור6סנעל
 ))סל'"ק כ' כנו לטכית ו6ץ סגון ))נסג וסו6 לחורה לע5וחמיונ
 עטס סיפס סעלס ע"כ וחיקין )נכסג הו6 חני6 3ס' סע"ט עיסילס
 גונע ;ס דעכחג כיון הסגן דעח בלי נמולס לקווח טעעי י56"טסנעל
 כוסנ 6ינו ס5ינול מללעי לקלוס טנסגו טעה עוי וס יטיכב56יקר6
 מדס6 63תל6 6פיי ' עור וסעלס סע5וס טקוכי' טקועוח 3לו33'נינו
 לעקיל 16 סדט עגסנ. 5קנוע כונינ" כל ל16 קביע יקוס טסיט6ין
 לעכול סכיהגין כיון ולפ'"( עפל לסוככי טנוגע עס כג7 ססו6 יטןרנל

 7,3 67ין 5כ6ורס עסעע ססיו3יס 6מ לקרו6 נוסנין 6עע"כהע5יח

 דגס , יכ6ן נ;ס לעיין 5ניך ו5ענ"ד סמל סקנס , לסקן מנורס6כטי
 5י כגויס-ו6ס על עמלו ע5עס- סס 6*כ ססקכס 3טעמ - חיו6בוסיסס

 - לנרר סחקנס בטעח . סיי ל6 6סכ 96ל עעקיס ליולב6

 ,6פי-
 נגי

 כוק-(,קל6 סקכס למקן מגכ טקו6 כ'ס נ"ל 6ףמ ועייי-מת"0טעקוס



 לחעמים וערבית
 6יכו וסכסן ס~ס עופלני גחוכס מיעש סרנס סיס בעם כסןלקלומ
 ט%( ססו6 קליו ט%3ג"5 ס%ר'"ק יבני7ון סעלס יענס ל%מו5רו5ס
 5מסיק יט טפיר ע5וס 6י(ת וכטר 3עלע6 ו6סל6י ילוע כעקכ6ידופ

 5חמ. סיק עסנ'ס ועי"כעסל"ק
 סקכס למקן 0גל נ"כ פקל6 נ"פ סי'

 חלכ"ו קת עג"6 %רבכי וסעיכ 5דקס סמקר %סוס סכסן 06לימיס
 מיינ .ס5%ות % קנם 6פיי עעון למסחכל כדי ~וס לטנול לכוד6ין

 וויים צבי שטואלהמ' י3וש ]ס%טך : סכסן 6ח5קרו0
 לאדז, צבייעהב

 סקסס 3כ"ע ו' סלכס 3' פרק דעומ קלנוס ב:ן4באב"ם שחט()מ"
 עוטס היס ס6ס '("5 רנינו ס(כיר 65לעס

 טסנימ ע"ט עוחר נעיכיו ומטינ מביב טסנילו 5גליוח כנו7ו לסכ6וסכר'
 ע7קמכי עיייק' נמ"% רכ"מ נקי%ן וסלליסס סבשמ רסכס ונ"5נקוס"
 דעח גניבומ עטוס ר6קול הו6 עוב6 סמ5רס יוק6 ,יקסרנ"סלטון
 יסטעס מי"מ ק'ק טס בקע"ע ועיין %ותל, וסלט 16 מעם 15 לינל6בל
 "פלומו עפני טסו6 י%6לו %כנלו ו6יכו ויו65 טכככק 5סרו6'ססו6
 68ינו' סיויע עפכי ט'קער לו לטר טכעכע יולעין סכ5 6יןכי

 קוע7
 6מח 5ו לועל נ1713 עמעס עומר לע0 ננינח ססו6 6ף כעחעוט
 סגפי6 כלטין גאכ כסנ ולביכו 6סול סלנס ספ5לס 536 פעעיסיט5ס
 עטעע וטלס 6, פעס 6בל נסקל31ומ לו ילנה ול6 כוי יקהלנ""65

 3הוכיל כביכו 5רין סיס 65 ויכך סקע"ע. וכע"ט כ3ו7ו, ועעעסדעומל,
 וק"ל. וכו, עוטס סיסט6ס

 בחורימ* יעפאית ווארשאב"ה
 %טוס עליסן מייבין 6ין עכו"ס קדטי ע"ס דף ןב:דץיבמ י ש"כ()סי'

 ל"י ל"ט 7בלי פיוכ 3מון וסטמןןמננו"ע
 ד6"מ טסקוסע"ק י"מ 3מ' סרענ"ס 7' וסנס ב%מכימן ועיי"פעמיי3
 וסו6 כל"' 7מיי3 י"ט פ' 3עעס"ק פקק ט'מ וגגי וכוחכ מנולעטוס
 ל6ימי ונן 3סוקי"ע ועיפס 6טלסו ק6י לכ"י עטעע סעטכס ומסעמעוס
- ומ( טמעס (5וקל5ס"ם 6עס סטמת נעל 6ד%ו"ר טלבכמי"ק  וסנכ6ה 
 עלח6 7ס6 בעעע6 ינסקול עס לפי פלמו5 בדרן סנ*% 37רי5ייסב
 ה6 על עעס עינ6 7גגע' ק"מ עפוס פעייין מחנע 6ין עטפסיקיעי

ע46פ



מג לחכמים ועדבא.
 תו63 65 ס"מ )ושיס ר6"מ ה6 .ע5 עס6עכ פכי"ע עשוס ע5יסןד6"מ
- ע"[ נחויו"ע מעס וכנל בנעיפעס  כ' ווילכ6 בס"ס גט))"ק 631תח 
 ל")נ 567ח"ה י"6 03ו5ין רסנס יי"ל ועיי"ש יכסינ תשוס 5וסטעס
 דנס נכילומ סערק"6 - 'קושי' וי7וע ביסל6 .6כיל היכי ל)ויעוע6דמיים
 ו5שיטי' כנילס סוי סושע 7נקינס 67"נ ח" 6ך קע5"ס דכי)נ56לנכן
 ל6י, ע6י' תמ(יקין י6ין עי)ודמ 36עה"מ 6י, נמוקח 3מיי יבסתסלם"י

 המוק, וד, - לסו ים )נפרכסח דין 37")1 )ו3ו6ל ל"ג במו5ין וסנס-

 סומכס 7הטמיעס סיכי 7וק6 ))וקל דעפלכקס דס6 סדס כיקויבמי
 הי6 הני )ופרכקח ל6כ'5ה הומיה 65 דהסמיתס 0יכי מס6"כל6כילט
 טיב ה3")נ רפ5 ק))ל"מ )נעעס יחקרו לס3"ת קסס שו3 461ככמי'

 ))כ6ה כבילה דחו6 ה))יעוט 7גס 06ר ))ענ'; סס וסמ[קששעיפוע
 וטוב הסחיפה הוחלס ל6 נני5ס הי6 067 6נ))ס"מ ססו6לסמ(קס
 עולס בקלנן ו5פייק 36עה"מ עתעס ס3"ע כ6קליס ושו3 כמייעסרכקמ
 עק 7כ55ס כ'ון לס )ושכ0ח ס6יך 'קשס שינ סב"ע עס דכ55סוכס"ג
-סנ"ע  )וסב"ע נו5ע סקרנן גס ושי5 6נעס"0 עסיס עוחקריס וסב"ונ 
 קע6 עס7ור6 ו7עח טעס טונ בטו"מ ]ויפוין יטל56 וועסקס51"0
 ע6יכל'ע וקדשיס מקם לסקסוח יכו5 5רננן גס 61"כ סי,[ט56ס
 7)וכם6 כת6ן רנ"ע 67ערינן 7ה6 טיו יויד המוק שכי עפ"י י"65עכס

 ונש6רו רונ! נכ"מעי עש6"כ סקימכיס כ5 ננטמטי ס"י יעי6בייקו65
 טפיכ 5ס )ושכממ ו5פ'"י 3דיקו65 דעכמ6 רכע6ן ל"6 נעק5חעפועין
 )5פיא בליקי65 דעלמ6 כע6ן הס דסנוע יל"6 יומל 1ל6 לוב6בט0ט
 וכ5"ג עילה יקלגן מין שמועי עטכמ"5 יס6ין נפ65ס קוט)'סקטיחי

 עתעס סקרנן כ5 1ימקר קיעכיס הבי כ5 - יטמט יילע6 ממל"ק חוי60
 עסוס עיי0ן 61"0 גפנ'ס 635 ר6וי ל"ס ושונ יטל6ל עעטקסי5"ס
 סגס"5 נשס עמר5יס סערט"6 קו' גיף על "ענס ק"ן ונחיס ועיי'ש"מ

 6מ"נ ורק 0131 6יכ0 נמ[קח שכמ[יקס רנל שוס5כו. נולי ד65 מי' עק מ[קמ ליכ6 %מייס יס6 כך ש5יע"6ע6וקטל6וו65
 נו~

 הקסק 5כו
 ["6 6עכס סמ[קנו ל6 סלוב נס לכ6ולס %6נס 64 5ס63 ומ,קססנ"5
 5בדוק ד6פסי כ55 ל"ק סו5ין על ]דס6 קדשיס ססי' בחמייימיכף
 הו5ין ע5 יפבול ד56"6 קדשיס שס61 ע"כ סמיקכו כ*מ[ מול'1כסוק'

 קיטי, 5"ט 6עלי' ל5 ,ל"1 וסמ(קת סמ[קכו דסלוב וכיון 3ע[רסשכשמעס
- טס. ודוקעסלט"6,  יב6[ ]0עטן 

 הערצבערנ, מאיר~וברהם
 ט61לס6. הקדוטס סעמ'נמ6. 556 סעליוכס ע0לקסעק5עמי

 . 6ין6ק 3יס.



 ל לחכמלמ ועד 'בית

 )יאגאמר*וויא( אלאםנטה
 7סנס קושי זס סאן נלמענ*7 לנ"ע נקי' מקוט" על שכ"א()מי:

 על סקנס ל"ד ק" ובמילין ל' סי' געא3ר6"ס
 מס עיין נעל סנ6ס 6יסיכי 3ל6 טבעכין. טינר סמירס ("נ רפ"י -סי'
 וכן מנן דסחס. סנטם גיד  רפקך 5חנ5 מנ6 ס6י מלינ עירוסוקלפי

 למוד טבעכין 37ל 6לע6 3על ל6 עכירו סיין נוען כבולס טלמתיכם
 ס6י מליג 7ל6 .ותת ('ל לס"י מ" על סר6'ס טס ופליג בפץ ל6כעי
 קורס מרמי לנעי . קתתר ל6 חג5 7ס6' פ" חוח' ניס 67'מעייי 6לי נמי( חנ6- ס6י מתיג 7ל6 6ל6 סנטם גיד .דפוק 6חן6,(כ6

 וכיין תרפי 3'ס 67יח עתי 6ל6 מסיב ל6 סנ5 7ס6י 6ל6 נעלסוטי6קל
 מנ6 טס6י כיון נעס"3 על ככרות ולמני בק"ק ספיר פויך כןטסו6
 לענין בעקד סל ככרום כעי למני תרמי הני 3יס ד6יח -737 כלמסיב
 ס6 36ל סקס ו5יקור' ס3עכין ענר חרתי סני כעי ניס 57ית כפקםמען

 עסיס 6ל6 -ם3וננ'ן דבר עסיס עעע5 ל6ו 3על ל5 3עס"3 סלבככרות
 6וקריס ל6 עלים גמל 6קיל טס סטין כיון ז"ל סמריסס כפי'רסיל*ע
 סו6 53נ)ח בעל ל6 3עס"3 סל דככלוח ו)(6 הנרכין 737 עטוס16מס
 ולתכי 3ג11כ6 רפר.ך ועם יסיל"עעטום

 נעי ססס נעס"3 טל .ככרום.
 סני ומטוס געל ל6 חלתי רכסני טיכס ל6 סנ6ם וכיקירי כגערןיבר
 3על ל6 מעונך הכי .7עטי0 פריך ל6 ,וכליך ונס בעל לעולסעעי6
 3יס 67יח 737 כל הסיג חנ6 סס5י ("ל הלס"ס כפ" פריך סכי6ל6
 ספיר מריך כן ססו6 וכיון תכהי כסגי נ6קריס סוי ל6 6פי' תרחיסני

 ככלום כתי  3טשכיתין חייג כ6 161נ5י חרפי סני ביס 6'ת כב'7נככלומ
 ל6 61"כ 7סיל"ינ ונטיס סוף נעל יל6 ס5 לעולס 36ל 3עס*3טל
 עליס נער ליקיר טס 7סחס מנסס גיל ימלק 6חנ6 חנ5 ס6יפליג
 ל5 דסיל"): עמוס י:ע6 ל5ו 6י עליס גער ליקור טס 5ין כ6ן36ל
 ספליסס על נידי קסם ול6 הנענין רנר )נעעס 6וחס 16קריססייכו

 ל"ד. קי, 31מולין לי ק" נעת 3ר6"ט סס ועי' כנלמפכ"ד("ל
 שטיינער הכהן טוה*ימ"מ הנת"צ באאטו"ר יצחק הילל ישראלהס'

 שליט"א. דפהאב"ד

 כ'6[ די ט3מ לכנמס רנקימ עלעשדב"ה
 ערליקין דלין סעעס כחב סעסכ'וח נפ" ךקך*בחבב,כם שכיב()מין

 ו'65, ינימני טע6 עסיס פקוליסבסעניס
 דעטס מסני עעס )%"ל וקקס יעם סע6 ונטוס סיעם כחבונקמלו

ס6מד



מר לחכמים ועדבית
 ל"י 7גכי נעיטלן עדליקין 5ין 5יח6 סניס יטסכס טגעי עינחג5מי
 ועי' וי65 יכימכו סע6 )וסוס רכ"י עעע6 3בעי וטסלס טחיליןוחכ)ויס

 לסרט3"ס ))נ(ל הסכי _טעס )נס5"כ 1י65 ויכימכי על סמילום 3לס"יקס
 ימט,ר ל6 5יס טיס רינקמע6 סחיק' טכ' לפי)) עקסס 7כ)נרס64ונ"ל

 3מכוכס 3הן ))7ליקין לו))ר ל"ח 5ליך ג)נס 6"כ ל6ורה לססחעםל6קול
 )וסוס ו6י 3הכוכיז 3הן ))דליקין . קח))6 לי)ון 3סנח ל6 36לנסול
 ועעיל6 ל16לס לסמחוום  7טוחל קונל )וקסע6 60 גסנח, 67פיידסו"6
 י"ל הר)נ3זס לדעת וסכה יעס. ס)נ6 טסוס 3ס3ח 3כן לס7ליק5סול
 6ומל סיימי 3מכוכס 3הן ע7ליקין קסע5 5עכ הוי י6י עסלם"6כל'
 לסטת)נם ד)נומר 6ע"נ 6ו)נל דסייחי ל16רס דע"ל מס,ס 61י 3ס3ח5מי'
 3עחני' 3חרי, ;6ח הו(כל ל6 רכ6 יעס לנ)נ6 הייסיכן ל6 6פ"סל6ורס

 כ7ילי מב57 7ס3ח מו))ל6 7)נטיס לועל קבל6 6יכ6 וגס 33כייח16,6
 67קונ וס5 .נפקמיסי כ67י' סנח סהו6 יסכמ ס))6 מייס" ול6.עיכיי

 ~סי' ול6 וי65, יגימכו טע6 )וסיס סייכו נסנח סקוליס 3סעכשלס7ליק
 (ס סייך ל6 מגוכס 3)ל 36ל רהלע3"ט טעונ6 כ6יזך ס3ח כרלו

 7))רליקן לו)נר מק67 רל תיכרמ ולסכי מניכס, כל מרליקין ס" 3ח,ן7ס6
 ל16כס לסעס)ום עע1חל (ס יעמעח 5ן ל6תי ז6חי 3סנמ ול6 גמול3הן
 0סכי טעס ותעמס 0כ"ל עהרם"5. קו' .ו))חו7ן יעס ןסע6 חעס56יכ6

 קימ" עכמ עוככמ סגע3"ססל
 קעכם""

 סכ"ל.
 הערץ. פייבי שרגאהמ,

 (5"ל פ6וכקר6לף ה)ופולסס ה5ייק לסב6ין פו3הקס5ע71

 הראלב"ה
 3737ל כס3 ס)ת56 6ע1נמ 3סו,מ עסלס"ק ן,גאדן שט"ג()סיי

 לפכי על עו3ל 5ינו נ(סל 3ע5)נו ה76סס6ין
-טול  לתקחים ))קוגי6י ל37ליו ר6" הני6 לקרוטין 3הפמימס וס6ו"מ 
 -עיירי דלע6 0עולס יעקעיס וכוי 6ע"ס וסכי נגוני רסליך : כ"73ף

- ל3"כ ו6קיל ליסל6ל יטוסלע))פרכקס  37ס"ג כימ6 ס)וסכס"ק וליבליו 
. עול לסגי על ))ו(סר יסר6ל6ין -  סחוק' . דנרי על לי, קסי6 ולכףז( 
 ד5ף 37ריו )וחוך )וט)נע וכוי ליסר56 50)1ל כסן- 7"ס ו' -7ךג"ע

 ,סבסז"מ 61ף עול. לפמ על עי3ן מ"ע גכוסס לקים מוחל.ם,טר6ל
 יק עיען, ) יסכ6 סמוס' ט37לי סוכימ ע"ס קי' מ5ס"פ עסרזקכונ"'

 סוכימ ק"כ ק" מהע נמלק 6)י'" ,סקול 6ולס כיה6 61; יכגכןע6קיול
 ע"ע טןתם ילננן 63יקור 7עיירי לעיעל דליכ6 5(סכ6 גוס6 קוני6ע6ותס

 ,,) דפה, הרמה בישיכה לוטד לענמאנן דובהפ'
סעוכס



פיה
 ועד-

 לחפמים
 הפתרוניםתמונת

 הראלי.-מה-
 כעקלו 063 פ0לוכו: כן קע'ט: ק" גני5"ס סס"מ ע"דא טכ"7קי'

 נעקוס ןסי6 פטסס 656 כטסייר ו65 כו5וסקיענ6
 נעקוס ס6ינו לק %יעופו תטסייל חקיפניס לונ כעקכו ו6ת כטכ6מ7-

 עכימס.6מי
 סכ"ל. יק'ק סרעס ניטינס לועי טס5עונ6ל מ6556ק יוסע -מייס0קי
 ססלוכו חס : ס"ם ט56 קע"ט קיי 33ו5"0. סכ"ס ק" - ק5וזס.ב"ק

 נעסל'ס[ ךועיי"ט וס6יכ6 7"ס מוק' )נשר 7ן3מולין
 טנס6ל 6ף יליסס סוי נלונ6 גכמ 6פלוקי ג6עלוק קיעגיס דנעיקלכ'

 ססיטס ט6ין 655 כטלס כו5ו ננעקל 6ף 6קסו5י 631קמ05עועע
 עו"ס סס"ג סל3 העיל וכן יוייק: יסוסע סק, ]עיי"ס[. בועועלח

לי
 דוד.

 : עסר6נקסולע ל6(עכפס56
-ב'ס.  ט6כ5 נמנו 06 ס0לוכו: כך יס"3 נס" סס"ח וע"ד. טכ'ו קיי 

 עקק לפ' ע"( ק5 קדכס כנון נסנ6ס ס6קתסגק7יכס
סס"ך'

 ועי" עיי*פ כ6קל 5ע*( 03 סנסחטם כיין סכי קע"נ קיי ניו"י
 יעקב ף )נו"ס סנני7 העיל וכן : ע" 16' 7(י:"נ 3קיג" 5יג3.6ע)3קי

 : ט7ענל5ין נ"יסיי6ין
 טסכימו קל דנל ס"ס ס56 רק"3 קיי בנו5"מ. סכ"( קי' - קל56י.3יס
 סס 3רע"6 ק"3 64 קיי יו"7 .נסו"ע יפ65 ע"( ססובס וכו' 6יי.3כ5'

 קק"ט: סס ט)ך קכ"6 נקמ ע3ו6ל וייחל קק"גס"ד
 ניימע5ד טלעס ר' טו"ס סלב חעיל וכן : ע(ענט6 ספעלן )ול7כ'סק'
 נ"י. טמיי5על מסמ כ%יעס וונטכי5 כבון סמסו3 1ה3' 'פנוק6רעםטכ"י
- ננו5"מ סכ"מ סי'3"ס  

 06 ניבם . ינס ס6פ" ה"ח ס56 רק"ג קי,
 4ג ק"ק 5"נ ק:' ס"ך מ)651 פחכוכו : 3כו5ו 6קיל יסי' מססעליון
 על6וי6 כ"י טסיע5ע6נן )נטה כהוי סחוב' ה3' הפיר וכן 5' ק"קופו"(
 5סנ6ו; עו3הק חלונוי עפלעסד העון פייניל טינ6 %ר המוניוהנ'

 ("5. וו6ונק67וף סטפורקסכ75יק
 ענעכ5ער. כהנ6 .סו7ס ענמס מייס ספךפוסנ'

- ננו5"מ סכ"ע ק" קר56.נ'ס.  ע(ענע6: טטעלן )1)וכי- כק' סס; תעמ3ל 3לפ"6 קי"6 קוסקי' יו"י 3סו*ע סטונה : ה*מ ס6ל רק"ג קי' 
 קיפונ: עק"ק - פ6וק נ" עקינ6 כסו' -סמושנ כמ סעילוכן

 ]לענ6עס.[ עב6פ6ם6ן ל6עס יטל56 ל, עו"ס העילוכן
 קיינ"ס



מה יחכמימ וערמא
 ק"ק קק"ה ק" נם"ך מטונס ס"מ 60ל לק"י - נקיי ם"ל ק"3"ה
 6פליס ל' עו"ה וסכגיי ע(ענט6. פ6%6ק תטס סמו"3 סבי סעיל וכןכ"6
 יסוד6 תכחס מייס מעו"ע סני סעיר וכן. ]סונג6כל[ סעקע מנינ6ג(

 : עבעכ5עדכסכ6
- גקי' מל"6 ק"ג"ה  7לכיס 3ש עיי, פמכוכו : ר~מ ס5ל 6' 16' לסימ 
 ועכו"ס דגל 7"ע 3))כוח 7קיי"ל וכו' נל6ס 5ענס י"ס ד"ט סעל"ע)31על
 נקנס7ל-ן כ67)וליכן סחנ6ס 5ניכין 6ין ע5וח 306ע ופרם" כהרניןטסלנו

 מו))ר6 ים 36ל ססוגב על גס ס"3 33'נ ווס6"כ סינג פטילס3'סי6ל
 מייב 63ונק 6פי' עז: דסייכו עכו"ס סע73 דיסל56 35"נ עם6"כ3יטר6ל
 ר' סר3 העיר וכן : גפרהקיי 3פוע 03"ק 7וכח' 3כעס כדקע"לווימס
 ו)נעוי6)ק. פיקקלער 5יון 3ן כווו"ס סעוגע יהנ' : עפועקנווג קלייןעסס
- וע"7 סל"3 קיי3"ס  סו"מ עי" פחלוכו 3י 16' רפ"מ קי' סס"ח 

 חיי3 יכול חה יכול ;ס עקייע פ"נ ק" חכ"5 וטויח כ"ח ק"סלסנ"6
 ים 6י' 60 וקק'לס וכלס עמט5ת סחונס )ועיטס ו303ח 5י,603כ
 : 3"ד עיחח ל5(סכת טכיחן ל6ו הוי 37שגח מיי3 ביו"י עעיל6עס"ח
 ק6ע)61ל דק"ק סל)נס ניסי3ה לוו51 ק6ק6כי )נ)1ע(6 ווייק לייבים 36להססק'
 דמנלה ג63' ס6ר6וויטן :ל)ון טכי6ור כסוו ה)ווסלס ההי"3 סבי העירוכן

 : 6וכ675רף סר)וס ד'טי3המריסומ
 3ק3ח כעמית יה))ל6כה רהיכי רפ"מ נקי' הס"ח - ע"ר סל"ג קי'ג"ה
 67ף קל"3[ ]3ס3ה סירוע לונלץ )נהל"ס לפ"ס 3יו"ט ))ס6"כ פטוליהי'
 סמיל 5"כ נרי67 ל"ס לק הוס ל6 ט3ח ע"ע 51"מ עסה הוסריו"ע
 עקה ד6ין 6קור ר3'ו"ט ))5יה 3מקוס )נל6כה 7ע3י7 סיכ6 לס)נסכמח
 כנר לו3לין עסכ"ס טיעומ 3גוף 6ולס 3סנמ ו)ס6"כ ועמס ל"מדומס

 : ג3וריס טלטי עליוכחלו
- 3ק" סל"י ק"3"ה  טכולד ניוכ חיכוק 7י)11לו ח"ח 50ל ף 16' לפימ 
 סכולן 3יוס ולקסו 3רסוחס נולדה כקפו עקכח כנון 73,' נ3יכגין
 ))ו"ס החו"3 הר3 סעיל וכן : 6' קעי' לק"ן קיי יו"ד עייי 3יועוני)נול
 יסכל ו)ו"ה המו"3 סלב שעיל וכן : ע(63)ונ רי גייכפעלד י1סע יעק3י'

 עלעל7ינ6. סי34סע6קס6)נעל
 3בול"ק טל"ס קי' געסלל36"ס

-  6ומו למחול ים המ ב5וח כפ"מ קי' 
 ו)וניס ד6ין ענו6ל די קעל לק"נ קיי יו"ד 3סחע ]ס6'[ 6ופכיסבנ'

 עוכיס ל6עו סו5י6 ל6 06 6ף נוקס מעעיסו 67ס סל'7ס עיוס7וק6
 מ' נוכס 6וסו סעעו 067 כע65 3וכס 6וסו סטעעו עיוס י)ניס ח'לו

 7כקטן קנחגייל גל ]סנק : סלירס ניוס 6ותו )ולין 6ן המרס לפכי'עיס

סכעי



 ועד'לוהכ'מים'--בירנ'

 סכהמיל גיוס יעילי - 5לי7 יקום 3לק"י - הל43י סיעה ~)ולפי לעיסמלי
 ]הם[ : ע"ס 70 יום עד למטחין סנריך ("5 ,סכ)ו3"ס תיפחלעסוקי
 קומו גס וביכין 67( ונמיל לעני 36יו בנייר רייס סכיל7 קטן 3נרלפסל
 37כי לפי סוס 77ינס יוס 63ותו לנייר לוחו נס קליכן קולילנייל

 : פליקס פק' סטי56 יפק3 : סנ"5סר3"1
 נטפס מט65 פחלונו : ס"ה ס56 מ 6ר' רפ"ס ק" -- נ3ול"מ ס5"וק"

 פ56ל6ק. יסורס פסס הק' ס6)ס 73*ס חקיין חקו3ס פס7"ק מ"ימשול"
 'יוכל עכו?ס  כגון  יוס"ס. עליפוח לעכו"ם 7יס6 ס"ת. ט56 7' 6י'וטס
 מוין יסי' וסטלימ יס)וסלה יופיכן 6חס ד)ננס 5עכו"ס סריםיפסיח
 ספר)ו"נ תבירו 5"1 ע"ב 3סו"ח כט3ו6ל עוין והטסלמ הס5ימ נ"נונרן

 פר סמי"3 ס3' הפיל. וכן חסונם. 7"ס כ"ט 16' מ"נ כוללת3פחימס
 ))קל56. כ"' 3עהס '5מק כסף סטותו והא' )וגעלל6. סטו56-עליקהיפקנ
 ע"ר סל"( ק", 6ונגוו6לב"ס

-.. 
 ונסכמת עס"ח. לעכו"ם סלימוח ריה6 סס"ח

 3ן קינו וטופר סמוק; בלס דסני6 קפ"ע בקת ספג"6 יבלי 5פילס
 63סע"( סר))"6 ע"( וסקווש כעכו*ס סיגו נעי ע5ימוח 5עכין 61"כבליס

 ודוק. סל"מיס זין ים י75,ריי לחי136 כנופל טיילי 7סס .ותי' קפ"6ק"
 גריניו56ד. שפיעלסק'

 תשרבהרלתף
 )נעליח 7לענין קק*7 נקי' סכ; ע"פ ש( נעיל וכן, הנזייןלהל3
 סדל"נ וחמס נכייל פס6"כ קליפס 6י' חייך סכ6רג דגל ססו6וק)נלטוע

 (ס 7נר מכס (ס, מיניק על כ3ו7ו )נקיס, ועי' (ס דנל פ~הי 6כ6כ"י
 וונפכיל כטקלע רוק, י"( קעיי ק"ת קי' הל3 3קן"ע במירעסי6

 ססו6 ועול כייר 536 סלמס .טמ.פיס ס6לוג כנגד מכתסנלו לניסגועים
 ולח"ח, קולע פסיס ומ,חוכו נפקיקחו 6ין 6יגיף
 תיגח חמת י"ג מולס לעס קי, :' 3חו' והתיקין[ התעותלום

 : 61"כ עיי"ס "עכח"7" 5"ל "617'כ" תחח י": כסירה "נגויס" 54ו3בו.ה"

 פעטט ,,י 60 כיב 50 גאראנמיערט כשר זייפע וואשאפערירע
 -.20 לעי א ה"ג, 10 מינדעסטענס פאמט היעויגע אבענטהאלט

 גראפים היסטען אתר פראנהוטו ה"ג 50 מינדעמטענם וענדוננבאהן
 אגא"[8[8ק ,ג[חין0.ין0"ג,ץ0גא יהודה יצחמ : למגמשים תעורה -נאכגאהמע.



 ועוכתר יוסלם 31ק' מחריף ממתן ס3' לכנור ט63ע(ל6ן
 לחרוליו נ"יעסס וייכ3פרגעל 5כי טהרן סנ' .כעל עו3ומ 31)ורוםנכיטוקין

 . עופפק. מ'לימף 6נלסס ע041 סעמינקיס סנגיי סל 3חופס

 ק6יע6ר. דפס סר)נס ניקינס ליננך _ יוייק טכחסיסרבל

 סאטטאר.ב"ה-
 סע1קלס חחוז3 ה3' ,1'ר' לכ13ד ונלנבס חעת ע"עבלכתן
 לקלוקיו ענפרפג9"ק כ"י גיכ35פרג מרדכי כהר סיוחקיג מלקלסן
 החו"ב 1לס3' קליעיך (6ד6וו6 יק"ק 36"ר סמ"ג קל במו פסן

 לסרוסיו. )נפח וויינעע6ק נ"' דוג 35' כה,'חטוס5ס
 )ופה. כ"ן נערגעי '1"ל. י5חק "סלןהק'

 מאטמאר.ב"ח

 סיוחקין סלקכם ונקי מחליף חג' חנלי לכזוו וינץ יפלה עג" ע(ל6ן
 יק"ק 36'1 תצדיק הג'נין תל"ב 6י)וו"ל ע5 3ן גלויו נ"י יהועע ונרן

"וגגוו6ל
 מסע""

 עקפלים. פריפדע"כן ליס" יו"ע הככיס חק' ל"רוס'ו.
.- - -- - - --------- -- ---- - - - - - -  

 וגוי" ענ"עול""
 עי'ט וקלון תלוז התחן ת3' לידירכו '"ק

 פברוקיו. כגי טחרטכרייך סונפון ער היוחקין מלסלח ננסיק3חו"י
 רו(פכ3ורג, סילל סק' לפגע6ןי דוו סקי מייחליך, נפתליחק'

.
 יוד" (36 סק'

 ווייק. סימנס עקס תק' ווייק,

 בעתי פל קיפלה ויחזר י"ס וגךי6 ע63 ט[ל6 קלקל.נזם
 וויינקע"ק יונ 35י כטל חוזנ ויו"ט מחסן ס3' ידייי 6זכסת5לחס

 ן )וק"י)נ6ר. רייך חיים סק' ל6ריס,ו. עק6טע6ינ"י

 תמוש סנ' ידייי 6'כ ולאננס ע("ע.מ)נס 3נרכ0 ענרךמנכין

 למריקיו. עק"עע"י וויינסע"ק נ" יו3 5כי כסו' סעוסלסן
 עמס. 3פרגפר כזן נמסליסק'ן

 מהרה"ק מועדים ועל עורת קרש" "זרע מ' למערכתיבורש
 כמיפבא, אשלם ל' שימציאו מ4 כל וצא ראפמשיץ:



 אונד מאלאמי כשר מפרד ארפ' מללוענבורגער ערםפע.

 האפל.כספ פובל'קום .ט. פ. רען קאמסע פאכר'מ.זעללווארען
 ועלכיוארען אונד מא?אמ. פרימא האך אין דאסאמפצייגען
 באוק אונד פאסט פעה- פראמם ווערדעו בעשפעללינגעןערצ'ינע,

 פרייומוראנט זען שרי חאגעם ב,ליגמטעם רען צו -נעליע*ערט
 פערלאננעדאזיף

 וגק ח10זפוה ,נטוס וומפה(526- זמש.25

 .הכשרכוזב:
 ר' של פאכרימק הזעלכווארען כי המודיעים מןהנמ

 מארמא,, פאל הפירטא תהה עירנו מפה נ"י פאל ליביודא
 לכדה וך;'א .הכשר, בתכלית הזעלכווארען עושההוא

 המומחים שוהמים משה'מת- בשרכע~שלומחת
 תחת העומדים עירנו, דמה ספרדים דמ"עהמפורסמים
 ועומדה שליט'א, טייטעלברם יואל ר' הצדים הרבהשגחת
 יוכל היפה נפש וע"כ ונאטז כשר משגיה השגחתתחת
 ן הפאכריסמ אצל הנעשים הזעלכווארען מן לאכוללמכוך
 כלל, ופמפום חשש בליהזאת

 שמיין משהאברהם י יחי מלו'זענכור: למש תרפ"ג וישב לס' הי יוטבעהיח
 מפרדים דמ"מרומא

 טאשנאד.ב"ה

 ע3"עול"
 דוג כסו' סעוסלס סחו"נ ממסן ס3. לכנוך

 מרנני  סל 3סו פס לארוסיו עגרויקוו"רריין עכעעע"ן כ"י"פשל
 ע5עלוי5. קי' זק"ק קוק קי6קס6עכל נ"י ענעס ליערס

 הנ"ל. דסהיי בחורים החברהבשם

 סוד לכיור לפסימית וסודום 3כלנוס )ניועכ לנדוח פרכוס.
 חיים מו"ס 3עפסיו ותוניס חורכיו מקיר נסורס ספופלגסררני

 עירסנו נניח תורס סל עולו פ5 סוקס סג3ר 610 נ"יק"לנ3ליס
 ן3מולי' קפליס קנין חבלם 3ל6ק כנד 6קר קכיס מנועם (ס כיסגרך
 סגול כ5 מכ)1('ל ילק. וכעתר סמנלס לעונם ופפס פפ5וסלמס
 הג" כן ס"פליס 3ע3*מ נלוח סטייק כי ילךוקס

 גל סךליק
 13 פלוי סרנים (כום כי סעונ כפפי ל6ימ יקלס געולוסנפל. סנס)נ*ד ללווך סריס קפליס עמול "יק "קף כי נ3ס)דךססולס
 13. לעח(יקיס יחייס'ופן

 ק"י)נ"ר. סגרול נבס)נ"ר ונחולים קפלט קניןמנלי
 0-וואראהל. סעאיני ווירער יעמכ פאידרות



 .1%!8ש .זג.1וש*514!15
 שניה, שנה יו"ד חוברת ארר,וןרפ"ג ר"חסאטו-מארע,

 הששח. גודרכפיבע'" לעי. ועשריםמאה מודעותמחירבעיה,י לשנה! מחירון

 לחכמים ועדבית
 בחודש ' פעמים לאוריוצא

 גרינוואלד דוד אליעזר מו"ה הצדים הגאון הרב כפורת תחתעומד
 רסהלתימ. אכ'דשלימיא

 וחכמי מנאור למעשה'  רהלכה ושו"ת ואגיה'  בהלכהיבמשנה, במסדא חדשות הערות ופיססים, הש"מ כשיטת תורה חידושימובץ
 התו.הדור

 פ1אללאק* ושמערן יךכ(רפ )נ"תיכרוך
 4ע10"!5 (!1~414!ן(ן[ .פץ18ק=10!151 1ט4(8ד",נן[ ז10י0ט56ז2031.

).פותפת(0א(
4 1 4 4 4 - 4 4 - -

- -
 סחסונ ירידי 6ת י"ס וגריך טנ" נינזל" 36רך ל33יעכו)וק

 מרון )עקג 3חוי"ם ))ו")נ טו3" מ~"3 ס17וסלס סחתן ס3' ומנעלססיקל
 סליע"6 עסרס"ג סל סמ"ג- "נמהר 3ן עליט"" 13רג כלגי י כ י ר )ן עיי סיומקין סלסלת ותרסיסי "ר"ליס 3נס"ק פיטיוח3על

 עמר" תספור, סגרן סג"ץ סרכ נח כס ל6ריטע,ט3כלכגק"ק
 נסכת ס'סל. מפס יסך )"ק6תינ"4 .זירית" יק"ק "כ4ד-סליע64
 על 'טכלס העלס,עכלס כמס, ירי ערג הסנכ - ועתלחם,יונס
 וחפן כפסו כטוח קסיר ועסינו סח"ס כללחץ טוסי סקגחר6ס
 טןעל"פין. סייינכר, דוג מייס סק' וכמט. 3ל63וח3ו

 ט63 נגדי' ענרך .6ני לגיעעקול
 31)מל"

 כנול 6ם ע63
 נ"י סייטפפלך יוי6 ף יוק עו"ס וכוי גמיי*ס סעף)וח3'

טפוסי
 מוקט. ספסלן "ר" עטם סק' ל"ר*עיו.

 ממסן סני "מ עזיע 3נלכס ענבך סנני לניטעקירא
 נ" "לבקנרר'כןן ס3' כער כס*מ קקי .סמליךסעוטמ

 ט6ויגכיוויק6. ט6עק6וויעט 35י שק' .61ל*טיו.עכיגרעעד



 ן: פעטט 4" 60 ביו 50 נאראנמיעיט כשר ויש; וואשאפערירע
 ן -ה20 לעי א ה"נ, 10 מינדעסטענם פאסט היעזיגע אבענטהאלט

 - ן נראטיס סיסשען אונד פיאנמי.א מ"ג 50 טינדעמטענם וענדוננכאהב
 ן יהודה יצחמ : למבהשים העודה = נז"כנאהמע..

 . ן אגאאמחוטץ ,ג'קטים.ץ[0"%אזםגא
 מאטמאר*נוה

 ע3"עול"
 כסלכם, הנמור ליוייינו וי53 יפלה

 על"
ן כרכס,

ן ועוכתר נוועלוס מוקלס ח:"3 עזורה, 31'ר"ס כמורס,עופלג
 ומעמס "פןיונו, יוס פל עפם נ"י וו"לך 5ני ס)וו"ל )נו'ס3עדוס,

 ן "פריס (ורמה, כם)נס ויופ'פ פירמס, כמנעלס "סרו יפרח ל3י,1
 קמרן,וננסס

 יו(פ"
 ן פיסל מפריס נייסלמק, יוקף )נימנעי", קניין

 דפ(. הרעם טסיי( לי)וךי' עפ( פיסטר עכס סעו"ל)נמעק"וויעס,.סק'

 נברכת )ננרכיססנפי
 מו'3 המ' ס3' ייירנו "ה עב" )נ(ל"

 ן .וליום כלילסו, ליום )נפ( נעי וומלך 5ני אעומל כעו"ס סעומל0ן
 סל"ע5וויע;, "כרסס קפללנמר, ק"ל יעקב יקר"ל ל3י.עעסס

 ב"ס. עקם ר"פפ5רע,ס"ס

-

---------------------------------------------- 
,מ ממן )ע"נ. ו-מ' ס3י ידידינו "ם ש"ע, בכרכם )נ3רכ",(:כי 8 חתוננו. ליוס כ"י, וו"לך 5ני ם))ומל כמו"ס ל)ופלומ.תעיס

 "קר סריי3כר, יסותיפ סירס, יפקס מייס - סירם, מקרןיוקף
ש. -רפק"ק. .הרולס 3יכ,3ס לו)נרי' פ"נפיס.-לפנויל

ן
-  

-8

 5ני כדו' חו"כ תתמן הג' "ת ))ז"ע ב3רכמ עצרך_הנכי
 מו"ס סרב ירידי 3ס פס לסריסיו )וק"ע)נ"ר וויינסע"ק נ"ירונ
 .1 גליכ"כ 35י נפחל' הק' )ונכוועלי כ"' עייק "ליפירל'

 1 5"קלער. מרדכי חיים רי )ני"ס מהנו עם)וקרקל
ש חי"נ חו"ק ס,;וסלס ס3' חכרי "ת )ונרך מכי ל3יעעקיר

ש מנגיד כת "ם לתריסיו )וקקעננ"ר, ווייכסנותק כ"י רוב 5גיכסו'
 ר,)נישס

 "ליפז-
 ויפלו )מ(יר פתיוס ת(" ענ?רוופלי כ". 11י,ק

 סוומרז קילל סק' וסילקת. "וסי נעתי פלעפלם
 )וק"יע"י-



-

 לחכמים וערבית
 מאטטאר פאללאמ שמעון יוסף עעיי"ל

 שניה. שנה י'חוברת-
 ישניםשפתי

 אבדה"מ זצ"ל שיה משה מרן רבשבבה"נ הצדים הנדור הגאוןטהר:
 בכיו ע"י ל'דיכו )ניחו שי.ק מהר"מ שמת המחבר בעל יע"אחומט

 )נק5טע6כ.( כ"י פיסער יומס מתולל כסי סמי"3ס3'
 קכיו ט6יו 6עס" ר3ס 6טל ט" 7' ב:גיכמין ר6( שליח()ם"

 כי סכה עמעסל לססקיע . 63"ילרכלי
 ע"( לי וקסם נוכוס נס -ומסול 63"' לנכלי קכין ים 36ל מורן כללי

 כ' ד, זע"( נפיק ילפ" ה6 סלון עלי קכין 67ין ע"( הקרץ לילתם
 ד6טר עילח6 רכל לר63 6'כ 63"י קרקע 5כככי לווכיר ר6קלעגב

 ו6פ-י קנין עסכי 7ל6 ייעינן תתילד ל"ע ענין 6י חענ'7 ל6ומעכל
 כר63 קנל ל6 ל3ס ו6י 953 קנין לככלי ימיי ל6 נורות 03לחסור

 וע"ע. סיקסי לדירןת"ת-
  יקוי3 ל6 לנכן ד6ערו ססח6 1נ6 6טר ע"נ ע"ג דף ב:וב:ךקיכמ)נ(

 67עויי עס6 ווט לי קסם הוללם ל6 סקלינ06
 עילס סקעיו ו6ס יקטיו ל6  3ס.י'יס  סיין  עירב כ.גנעכמיח
 י5"5 סכוחנ 5הג6ין ככר פישער משה שטואל סקי )6)1ר 51"ע.לנעלים
 ("ל קגס"5 (קיכי כ3ו7 סל סקוסי לתרן 3ססיפימ 6פסר ס"לכ5ורס
  סם. ונסית פל.  טקונלס לסיטה ]הו53 לנס היגסס 3פן הגע'כדועכי
 לסחכסל למעליס עולס 36ל שכלח ד6ייס הוסל 63:ילס סול5ס ל6ת6י
 ההכ 7כ6ן סורקת 7ל6 כמ3 סם דססעע"ק 3" סו7רנ6 6)1)0ו6"ס
 ל3עליס(. רעולם עונחכי' וסילסל לסחכסר לבעלים עולס ס6יכוכייכו
 סעסיח כסו 3טנממ קי" גמעי3 3י"כיי כ"6 ב:כמנדןירצ)נ(

 ענס 3לימ(ס ענו פקילס 6ו)נל כ"י כקכיןונוננחח
 העעס יתפרס 3רעי3 - ועיי' ע;ו (ו 3ולעומ ומן רכת 3לילחהתו

 עסג)נרן סרע"3 על 51"פ 3ווכמס נעל 1סקומן .טניס סו6 יייסליקי
 3ענמח סיח3על 6סהכ 61י יותל ג7ולפ פליס עלמת. ס6סיס3על לפסי 6יך קסס ולפי*( כרטיס 3ענמח 63ליס  פויס ונכסח ל6 מת"כ"3

 51'ע.כבסיס
 ק6טע6ל3"ס



 לחכמים ועדבית
 שי( לס" )המשך מאפמאר.נ*ה

 מ"ב ק" למש חסו' על ע'ל ק" -3עכ"פ סלע דרזדן של'פ()סי'
 דן ול6 רננ"6 . בחפף כן נע65 7ל6כחבסי

 ונקי' 3לסיכו עוכס וכן סצי6רחי וכפו סכול פיס נקיי סמי לק3(ס

 3גיפע לסכיח 7ל6 עומס עיס 3ק" סמיע  רונז  ולריפי יעיכם טס"י
 31;0 3י7ן למס לונן סס לסקייס לפנין דין דן וסוף חיט סםולכחו3
 על ננס ונס"נ שנ וסעליע ט'ג קי" בליביט כעגול) כיכ קפי67ליכ6
 1י1 ספרם דלין עב קפי, קכ"פ נק" סעמנר וכ"מ הנעלליב'ס

 קי' ה"6 כהר6כית דל6 פיקל סכן ע6יל ונניח וכי' ריסון ;סטכוחב"
 לו3 סקולין עם לסק7יס טים ספ*פ סם וכן וי קעק ר"מ ועי'ל*נ

 6"6 כעקודס למניח ם6ין י'פ 3ק.' סמייט 3וס גס 6ף סטח6יסי5ל
 סמייס ק' נעכ"ע ססקסס עס וגס עיינם סל6סיניס גיטין סל לטהלסו5י6
 טיהיס עס סקס 7סע.קר סנ' ביעין 3חקוכי עעסלס"ל ע"פ 3קי'מכ"ל
 ספיקל יסרבל ימס קכ"ם 3ק" לפ"6 .כי לעס יה"כ וספלכ6וממעיר

 סל6 מעם וצני יעיי"ס סעס לסק7יס 5ריכיס ים" עכףס סססעיקייס
 העב 3ר"מ ועי" נוס סעסרס"ל על מולק זסל)ו"6 ס5מלת'י כחנונגל
 יו"ט על וחעס סעלכי נקפני קכ'ס 3ק". סר)נ"6 לסין ,ס ק'6קי'

 6ין פ"ע יפיתם לנוב נמיקלס מפיל סס וס6 לביב דוומקוי'לעי3ערג
 פ"ס לעיקל סעבליס 3ין עסורסס סס וכיסמין סרע"6 כד' 6ל6לנו
 3ניפין סעייליס נסעים ולמוסיף לסכות 67ין וקלקינן וסתיכן 3ס516'כ
 3קניעומ ג.פין קיילי 6סל נעקי)נו6 ומיינו סוגות עקעית 'ימלימו7סע6
 3;ס פסור6סו 13 כור מסייס 3ק' עסכוח3 לי סוגד טוב סיום פרעכבל

 ל7נריכי.וסורס
 דפה, ב"ד ראש ווינמערניץ דודמשה

 ש"א( לסי' )המשך העתין מאראשב"ה
 ב3רילס ח5" ;ס ט"ב סרי קסם וע"ע טמיר סקטס רע"ן ש"מ()מיי

 סק5וס"מ 37לי נ"כ 61"0 3לילס ריקין ק"לוסרע3"ס
 כל זפ" סרם"ל י' כעו סר3%"ס 7' לפלס יומל לי' ונסלעדג"כ

 סיקסס 7ל6 נלילס ע5? נוחרן ככ"ל קוסי' ורק סמירסחי וכונוסעסלקן
 סרפ3"ס על זסקסס סלוונ"1 י; ססני6 ה"; עע"ס פס' בפ"ר 3כיעועי"
 6ין 7ב57וריח6 המיס 6פטכ ל6 סעמלספ כל 6)ור ו6י נ"כוכי

 דנ0 סלי עכ"ל  _שלכת  לפקק רלנועיס לכ4 לספחל ידפנ6 ול36לילס
 שעל 6"6- הסוי פ5ד ול6 נמיות 67ץ עטוס .רק דקטס ק"לסרע3"ן



ט? לחממימ ועדבימ
 ולק חכ)קע כל כפ" כי סרע3'ס וגס נעמובל פי7'ן 6ין סעחלקענל
 ע5 ימקסס עס חלענ"ן 7' ג"כ 7סני6 ס~נ נכ"פ ועיי' כע'סעיכ

 ס6ין .ססיס לק דעעע6 סלים כדבלי 3עמו3ל פירין רכ6ן וונחרןתלע83ס
 7סביבים י"ו ו5עולס ע"ס ק'מ די 3"ק בחוק' חיל5ו יכן 3סית36קי6יס

 תנ5סי (") סעתלס"ל סעוסמ ובביף כלל 1ל"ק ע'ם העחלקע כלמי'
 ו6כונ"ל. 3"ס3היוום'

 אכ,ד שווארץ יודא אברהםהה'

 הועדיןב"ה
 כחו3יח ו3פוק' יכו' עסקודס ןיס ע"6 3"ק 3חיק' דץ3דץ שמ"א()סי'

 ל6 לבמינ ל%  סססו וכיי ער%  5יר 7יסל"ד
 7כל כ'מ ס6כל ע65 6קול' סנח 7עעסס לי, יחיפוק 5כס י65קייס

 )עקעכיס ד6י5ערך ונטוס נמוקי וחיר5ו ח6כ5 533 היס לךססע3חי
 657 הקסו )נ5י 6551ורח עי"ם 3סינג ול6 6עלחי 3וחיד ליעללטמלל"
 6קרינן ס.ח סוענס כל ת6כל יעל6 6י5עלי7 7671 ס65 לכסלכחי3
 לכחו3 ס65 רק סוקסי ל6 רסס קע"ו חו5ין 3חוק' כ7עסעע נסנ6סגס

 ומי, 013 ססלגים ייסף 3ר6ם כ6ימי סי3 קודס סו6 7"ס עיי"סקירס

 דר'6 %'נ6 חקונ" 6ול 3מו5'ן עע6"כ כוחק"' רסלכס לס'עתייימוקי
 5כס יק קו7ס לכמו3 דל6 656 וזקפס 65 לכך 5סדיי ססכוובי6ל
 .עמל5'ס *סנחכס' 6מ וטעיחס סכי 7ליכמ31 7ר"ל כוונחס וכ"5לחור
 טנחכס סיכ סס6 -סלנס ק5.רכס חלוווחכס 7"ס כ'ב גסקמיי כד6י'ונוי

 נעי"ע סטב 7%ויק ו3וס סנ6ס סיסר ספיר )יכי, וי7עיכן תס6טלכס
 כ6ן דבעיע5 3חיעס קיטיחס וסכים כ5וס נסוקי סחס חיל5ו סל6עס

 ססיכ חיר5י לכס 1ל6 קי7ס ל6 כלוס 5כמוב 7ל6 סחיק' קיסי'7קוננין
 3מו5ין סשם 8נל 6קיכ טיגנ ד6ף "ו6 גליך6 סחע3סי מכ5 רק6י

 ודו*ק: גכדננ ול6 5ך 6ערתי נעויר לסולוס סקע"כוח 5כו נס6לסמיל

-

 פריעדסאך ציון בןהמ'
 באמיאביה

 סלימ טמטס 3עי סידס קכ"1 "י' פ"6 ןץב~הריעמ שמ"ב()מי'
 עעוס כלוס עסס 65 ע3ורו קר3ןלסקייס

 ו3סנסת עס"ש ע"ו 3מעס"ע יעייי עי"ם לס5ימ עיעקון ו65 עילידסוי
 בעסיעוח קסט ו5עע2'ד ע5יו פחעהו סכ'6 קי' ום"ק ע"ד ניטיןלעקי6
7סגיס ק'י 3טעהימ יקייעל "טיספין קינן כל5 עסכמס ס6'ך סעסרהע'5סי"ל



 - לחכמים ועדבית
 נסלימוח  "ינו-עקדים הלמז של6 לסקדיס יוכלו דס6יך קל3ן ע3מ,ין7סכיס
 -מליו 06ר רעקלזס 461ל להעסכחע סלית . ע" למקייט 67"6מסני
 ולקקם 50יי סק7יס סו0פין ב' סכ 3סעס 6נ"י -7"( 7בקיופין ממווהקני

 סכקייס ליוחסין 3' זהס"1 לקמם דל"7 סמיק' וכי קו-נס ו6יכסוהק7יסס
 81"ל ק"ן ווני6'ן סכך לסקר3ס ל6וי' מפיכס 7נכס"נ וכיון 50יוכ"6

 ל'3 בס13צו0 כר6י'. ל5ו51ס 6"6 קייע'ל וה6 כ006 סניפם7יקרוסו
 ככערו כגון ולריי ל5ת5ס 6ססל 6י וס6 0יינין כ006 סנ.סן כפלוגני
 דה6 נחכד.ך ססני מהקריס כגין 66"ל וסכך 17ני 7כרנור כפרנתוך

 רל6ו סר6סיכש וכל סכענשס וכ*פ 7עש6 נעכמומ סמוק, נ0נבסקנס
 פ"כ .667ל'5 וכיון .עי-4ס חילתו כ3ר רנ"ס קיי נמויע סס'ך וע*םכל"7
 מכר.7 רנס לסקלנס נ6ף' 6ינס וסיב ססני לפני ססק7ס ס6'נוגר
 וסו6 ססי0פין קרנן כלל נסעסרייט ננסכמח הפיך י6"כ נסקרסל"וו

- למעכיר ג7ולסהערס  סו0פית 637"ל מ" נקרופין לפיורד י"ל 161לי 
 -הייכו עי'פ לסק7יס ר6"6 7ס6 "ל 6"כ סלימופ לעכין עריףנגויי
 סגכנו סו0פין לענין 7'0 נטע עייי סלים לסיות יכול סימף 36לקימר

 3(ס 51"ע לסלים תיעקלן עילי נס 37סותף ניעץ 06 לעיין יס 6ך-
 : לספליך וקין מנ"ל נססיי סם'ק לפה7והל

-
 גאטעסמאן.אברהם

 הוניאדב"ה
 סחיוליס ע"1 הנה שם-ג*)סי'

 סנ6עלי_
  מיוליופיי  עושיתי על

 קיסיחי עיקר מנס ר.6 פי' ניו"7 הטו"( עלק5"נ
 עירום טהעו"( רסיינו סעור* 4כוע"פ סטו" סל 37רי' 3' סני עלנקנס

 קינו נסירה ול6 בד"ס ק"כ נקיי וסעור הטור כסיעת ק"לססננמ3ר
 יעיי"ס הנוי ען הקוכיס כליס לע3ילמ העליס כליס טנילח 3יןוואלק
 לכל'ס כליס נץ ונסלק ותינו כן קבל סעמ3ר גס פירוטו לפיתנילן
 כל.ס עכל נסיי סעמ3ל 5כ' ק"כ תפיי לנוכחיי( סדלס קוסי0יולעיי(
 לותר 6'6 ע(ס ומון ועונן ק6ס 6רנעיס לסיום סליך סכוי עןסקוניס
 לעעיח6 סלכח6 סל6 עע6יס כליס לענין נ"6 צקיי כ6ן מסהוומנל
 : 3(ה עס"כ יי ק"ק נתעלס נלמו'ס ייעייי יעיי"ס ט'נ נשק ספ"ך כעס,כקק"ל

 פאלנ(אק. סנ*ל אשרהה'
 פולין יאנוסב"ה

 ס6 על :"ל יוכס לי הגמון נסס הננפרסיס פקסו להנדן -צד'מ()שי'
 כסכי( עמוס ונקה מכלו ל6 ע"ע נילוקלנני7עקסי

0נ6עוכה



טח לחכתם וערכ"ת
 וסקסם ימיט ליח ררמס -7תלס עלס לימי מילדן 6מ טעברוה"סינמ

 סכקחכחי ס" סל-תסס 36לו ביעי וס55 . סנ.ל סלע"(
 סמיעירין סס.עוין

 סיעורן 7גס 6יח6 רננעל6 כיון 6"נ סיסחנמי מוחן נמיך סי' נ"כעסחפ6
 יאכל 6נ( תת"כ 61"כ דח'ם קיג'6 טל בח"ק ועייי 3יות6 עיתכמחכמו

 (יחיס 33' סעיעול שן5 5מר(יח
 ונח"

 על וענר ס5%וס קיים סל5
 נזיח ססיגנור סת6 (יחיס ף י"ל ו6ס מח"ט לקיל 7מ"ם מדםעיקור
 3סס סעל%4 סתם"כ וכ"ל מ7ם ונטיס סכי (יח על סעבל וכעל,6חד

 סלכם מען עמלכומ 3ע.5 סרע3"ס על סכ'ע קיטיומ לחכן-הרלכ"מ
 7ס, ת"ס יס ר6סר חען על קיימך קר6 ל30י6 סיע3"ס סולרך רל%ס(,

 הרלכ'מ 3סס ה)זל")נ ע"( וגיירן תס"ח לקיר 7ח*ס קייע"ל לייסורין3כל
 ים6ני גוסם להיקף עטינן ל6 חוון וע"כ עמל3 ילעיכן ק.ס 67יקיר7כ.ין
 למתן 3פ'ע קר6 בעי וע"כ מתן עס6"כ סיחר סעמ לו סי' 7ל6מל3
 6חר ונכעס דתי דל6 כיון כחרס נ"כ י"ל (1 קנר5 כפין ו5*כעיינם
 דה6יקיל ע" ל5יקירו. היחר ים וחרס לעקורו סיחר 6ין 7מלבלחלב
 6יח ק"ג נקי' נס"ר יו"ד נסוו"נ ))סעע וכן סיתר 6מ'כ כעמסגיפף
 רלעכין תודה סוי ס)והרלכ"ח סנרח עיקר על טס דססיג ל6ו ד6יג'

 לס ילמינין ול6 לייקורו סיחר י,ם תעעס רמ"ם 6יסיל ליכ366תס"מ
 על הפע"ג קיסיימ כעיקר ומכס יכעיבן כחדם כן י"ל ס"נ 61"כעמען

 ליכד כרח חייב סוי דל6 רהיכי כעי כיהן ר6"כ 3(ס עסהתסרלכ*מ
 סכן סירכ5 ירוקד 3(ס לחון כ"ל למלב רתי 7ל6 כיון רמיםעיקול
 הכעיס כעס ערכי למקירו סימר סטין 16 מניסר סעמ לי ס'יל6

 )וסעע בככם סוי דמכן ;1 פירצף 5נל ל"מ . דף נקי7וסין ועמס3ס'ק
 גי קי"ם'.עס -ורף פ'3 יף נינעוח וכ67תלינן לס הרכיכן דל036"ק
 כן י"ל נדי 3(ס 61"כ סקננ6 עיי"ס כרח תיקול לי עס לאועקול
  רקלס ס6יקול שען הסירה 07קילה ה,כי 177ק6 לזתי סנל6 דיםונפרע
 לעכין ג"כ '"ל לנוחריי 15 לפכי' 16 לנתרי עוחל (וזן וקלח לקול;ען

 06 ל6 36ל לקיר הטיעיל וכל עותו 7מ"ס קלגס לו 7'סמיעילי
 : ככ"ל מ"ט לניזלי להתיר נסיעורי כיקל היקירו נמוצר סחורם דסקילסלסכמן

 שליט-א מיאניב בהר"ב פ-ץהמי

 ראפטשיץב"ה
 שס"ה*)סי'

 3טל נקכין למחוך ר6קור ניו"י מ"י 3קי' ר6יח6 ע"ש
 נניכ)ש למח.ך ד6קור וכ"מ נבינס ארכול ע"עפח

 7ה6 סעוא וט טרי קבס נקכקע נעי5ס ע"י חיסו סרע"6 כ' ע"(על)נס
לעומל



 לחכמים וערבית
 נעבנ"ט דהוי 3קינום קני למס 67י ננינס 6ם" היייי כעירק ע"דעואל
 לרומק6 ק"מ דס6 דכ"ע עעס 3ל6 נל6*ס עומר לדידן ועשקע"ס
 סטו*(: ע"כ 3ן"ט דכגט טעם 3ל6 ויומר עולן עינו חריפותנל6

 5ין לחור 7דומק6 ינסוס הס"( נעסיק ;ס טטס לפי 6"כ ליוקסם
 7ימק6 רק ליכ6 בננילם גס 607 שריכס למס ע"ם 6"כיוקל

 רוביןאליטלד

 בחורים.תפארת
 הערמאנשטאדמב"ה

 בע"נ קי' ע"6 רנכי לל"ו קי' ננ041 ססונ6 עם ע"ר שמיו()ם"
 סבות על גורו ל6 יוונך 63פיקי גס 06סכסחמק

 הפיקו לפסיס ים זעתי לעי עכ"ל ס6ני יועק 6עוקי רייל)נ36יססע'ס
 ריסון יום מן פ6ס קסם לכ16רס כי יומ6 63פוקי להקיר עג"6סל
 מנוח על טרו ל6 0ל6 3"(0)נ'0 תוקעין 5ין ע"ע 3סנמ י"סמל

 רק סו6 3יסס)ים סביח 6ין 5ועליי ס6כי עס ע"כ 6ל6ניסספ"ם

 6נו 6י1 ט*כ ביססע"ס פנית ים סבח6 63מוקי 6נל ס3ת5נעיולי
 ))"6. סל מעיקי כפסע עעיל6 ניי(סע"ם נס3ם לס.וח קמל בל"ססיקעין

 פאללאס שאול חייםהס'
 סטריממאב"ה

 3תיק' עיי' ר"6, 7קי' סעו-1 על סקסם ןנכמף.ק"ב )6( שמ*ז()סי
 סו5 מירוע ג'יין כלי דטנילת ע"ס 7יע"כ

 3פמוח 6פ" יקני 6ס*כ טע6יס כליס 3טבילח 36ל ק6ה )נ'ונעיכן
 ספיר ד6דס רווך' ט))5יס 3כליכ( דמיילי כ'6 נקי' 61"כ ע"ס ק6סעע'
 נקיי פס6"כ ל)(ע30ר ו6פי' לדגם ססו6 3כל ניועיין 7קגי הטוי;כ'

 ק6ס מי נעעיין 6ס" נטינן משל 16 מעכו"ם כקונס דעייליק*כ
 עכי"ס נכלי 067" ק"ל העיר עס6"כ סם נטול הי53 בקס")וכוונ51ל
 ע"ג. קק"3( ק"כ ק" טיק )עיי' נעעיין ק6ס עעי נפמומ סניכעי
 נסו"ח סו63 נדולי' ווק5ס 3סס ק0בי6 33רכ*י עע' ל"ר נאכמי')3(

 מורס פי*נ יומל 67פ" ;י תסו, ח6ה'ע ס5לסעעק
 סחני6 עה התסובס ועש מת כך סס6 עעסס ננע' כק 63יסחססחליכן
 רבלי 3פסט עלוס כלסוגת בקוכט' כועס רלכי בק' סונ6 הכס"סכסס

 ודו"ק. בגססלע3"ס
 ק. *ו י. ,ויקו.,ו

)("3



ספ לחכמים ועדבית
 מראלנ'ה

 גיפין תהכ" על הקסס ק5'3 ק" תבין' "פני בכמן8ר* שט"ה()סי

 ח"לין 6)ו5י_ חיי3ין, )הידין ססגלו כהניסכ"י
 ק3ר וסו6 'וי5 כל' 6חי6 7תיחר כחני 3ר5וליימ6 7"ס : נ'נ מוקי60
 6ל6ו לוקין דלריריס כ'ע נ;נמיס וענו5מ לוק'ן עעסס נו ס6יןל6ו
 תיירין חכן 6יך י6"כ עס5ס ו5ינו לוקה ד' 3עכי0 ק'ל ור'י ימסכ?61

 6חס לסעתו ב7י עסוס סו6 ווסלס 61ינו דלוקס 7עעפ6 וסירוןחיי3'ן,
 לסעיימ נעתי לק הי6 ;ס רסעיומ, סחי עסוס ממיינו מחס ו6יתמיי3ו
 חורף ;הז למ.ינו . יוכל ספיל ת7ר3נן 6מח רסעס עס 36ל חורס0ל

 יסל 0י0' רסכח 3ו3ל נסלסל כלע"ז 5ולס ))ונח 3עקיו)ו יכ3ויו37כיו,
 סולך ו6חי 6מ? כל יה6 סל6 1)וטעס כמ3 קל73יע עכקך 7'סכ"3

 ליס וזחיי3יכן ל6 פעת6 7תה6י למיי3ו 5ין מנירו 0י טסלומיוותטת6
 6חח לקעס 06 ד5ף ת(ס עסעע רכר, סי:ק סי6 כ6ילו 6ל6טפי

 רקיי"ל ת7רבנן רסע0 רק ס'י הכ6 דס6 קל3י"וו "תליכז ת'תע7ל3נן
 ק3לח כנך 7סו6 יעיר סקק, 0תיס נ6 כיכר - ס6יכו 7הקק יומנןכלי

 6ל6 לסמ)ויר חכוויס 3י7 67ין סכה3 5' קי*ק קת; סיי 3'1"דהפו"[
 תמיי3 6חס ס6י )וסיל0 הכ6 35ל ססולס וון עסורס ס6יכו3דנר

 ינו6.[ ]סעסך - י5"ע - רספייח סמיפסוס
 לענמאן. דובהק'

 עלעשרב*ה
 הלו6ס ו6סון 'יס יסייס י3 6עי ע"6 כ"נ י' בבעטבבף( שט"מ()ם"

 וכו, ו6ילך ווכ6ן נ' ענרך ו)נרליק סחיסעברך

 )ק תימעוע :ין עתעפ ע)ועעת6י
ן  

 3תק' ויעוי' 6'מיס יות6 כל כק
 6לול3 כגין וולוח 3ס6ל ודל סס כח3י הרו6ס 7*0 3מיקן ע"ו 7'קוכס
 סכק ח3י3וח ווסוס מכוכס נר גבי 6ל5 לר61ה ל3רך חקיכו ל6וקוכס
 יכ' ע3יך העיסה ס5ין בלכס ללו5ס לחקן סייך ד6ין י"ל ופו7וכו'
 ע3רך סהעוסס 6עע"י תי7י קחה ל6 סהמיעו ות3לכס העהרס"לסס

 6מלח 3רכס טי'ך רל5 סיכ6 סהחיינו סייך 67ין ס0ממכו קוכה3עסיימ
 רלחקן להקסוח י5.ן ו("ל סס 1"ל ה)והר")נ ג"כ כ' ה6ל1 וכר3יי'ע"כ

 נעלעו התלוס על נרכס ססחייכי 3רכח ס6ין ססמייכו הרי5ססי3יך
 7סכיסס סרי עכ'ל הת5יס לנרכח ליריף 6ל6 ו6ינס ס:)ון פל6ל6
 )ו5יגו 7ה6 הפהוסגל על סהקסס סס 3ווהרס"6 ויעו" נחכוונו 6,ל37ל
 יוס ל, ל6מכ מבילו בלו6ס כגון 5מלח ברנה 3ל6 גס ססמייכו3לכם

יפו.'ש



 .ועד-לחם%םבית
 נ)נקינון סנת' דנרי תחס נס)וע ה5יך כפל6מי ניו6ומ לע5עי י6טיעיחס
 ת)ועע עעעע ת5י היתיס ס6ל על סגע' ד)וקסה סנ-ל סנח 3עק'כס
 .מ"ך דל6 הנ.! ותסריס דתהרפ*ל ולינליהס כק ונונעוע ותקסס(תן

 להקסוח סב)ו' רע0 על עלס ה5יך 46כ הת5וה לנרכ0 5ירוף .6ל6סהמיינו
 ל73 סהחייכו נרכה 5ל5 לרו6ס י0י' ל6 עעיל6 5( 7ה6 נקוכ)נעיע
 עלס ר6סינס 31הסקסס לרבכיהס יחכן ל6 1(0 6מל0 נ3רכ0 5ירוף3לי
 )1עעע ת6י נך'ס סנח 3עק, סס ("ל רס4י רבכי נ(ס ליים33ל3י
 ולכ6ול0 טכ"ל )ותעע הסלס ען 6י;ו יתש 3ס5ל הע17ק חיל סססכ'
 על עתעע )61י הג)ו' קוס" סהקינ הת0 מעוסיס הללו יפ'י7נרי

ן ולפיסו)7ליק מ  סכיהס על ק6י 0ו6 תעעע .)ו6י הנו)' קוסי' סע31ן 
 היעיס 3ס6ר )נעטע 3ככיכס ה5תמ לעי 7ה6 הוו6ס ועל הת7ליקטל
 סתהרס"ל 7לסיטח סנ*ל קיע" %7כפ ("ל רס"י גי3לי לסעתיס ל5.חיול:ס

 )נילמ6 רה6 תתטע )ות5י סרו5ס על לכקסיח כלל סיך ל6 60ועהר"ס
 5ירוף נלי ס0מיינו סייך 7ל6 כיון כק ול6 ()ון ז)ומעע סי76פקיק6
 סי)רס 3ס6ר עתרליק 3!סונו ונקע לס'י דקדק ל(ס 6סר 6פלס3רכס
 הו!15ה ל3רכח )ולורף (ען ןליער נק ע לעע ססיל סייך סע7ליק %6כי

 י3רך 7הרו6ס כננ65 יס" 57'כ לי סיס 6יכו (ס וס 6עכס7לסרליקי
 סחוק, 7עח לפי יחכן ל6 ו(ה )נצכך סעולס סלון נלכס סיעיס3ס6ל

 כיין הכ6 7ס5ני ותסכ*ס סעסוס'ל סיעחס לייסנ פכרמק ל6 6ססכיל
 (ה סע5וס ל3רכפ ע5ורף סהפייכו ניכח נסקן סל6סון ביוסדעחמלס
 3לכון 5ילוף 3ל6 גס סהחייכו 3רכת סיעיס 3ס5ל לוער סיוכלתהגי

 י5ע"ג: כעובן גיול רוסק ו(ססת5וס
 הערץ פי(ביר שרנ~והס;

 :5'ל. ע6תקך6לף הל7ען-)(תסוכ' יסג6ון עובסקחלתו7

 ש'נ( )מי סאטמארב"ה
 7ק4ק 7435 וכו' סהיג נכס י"ה נסי' סע631 הקיפ" ע'ךי)5(

 6קור רלהול5ס סכ' ס'י חעולח ס~"0 עלקענ(ס6ון
 כוורי 6כלי ה6לקיס 6ר*כ קכ64 עיבתומ 5"ע ל6חנים רוס*ק פללקתוך
 3ריה"ק -לק י7ע נ6 סל"כ ו6ף -.עידי כ'כ ל0 5))ל ,ל6 ו6יכק63למק6
 3הגס01 )ותעיין רכל לי60 עפץ(ל6 הקוסי' לטמ7 ובתמכח"סע"כ

 יר6ס תייתוכי מסוט נסס ס0ני6 )וס נווקותו סס י3ע-ת עירטק"6
 למק6 כיוכי ר6כל' נכוה*ק 7ירע )נסוס ל6 ססנע כח))ן רכילס7י6
 רה6 6סח3ע וע*( עכוורי ני5יליס 67ינס הרונ על 7ק)וך תסוס6ל6

 ס". חסורמ 7נלי 61*0 יעיס לונ 3חר 6:לילן כפסוח בויני6סת
 פ"%ער טשה שטואלהס'



 סאלאמי כשר ספ-דאימה' ר:;רמאננשטאטע-ערסטע
 פאברימ. זעןבווא-;ןאונך

 -.ן.--

 פ.ב-יקום ט. פ. רעןמאסמ;
 דאס אנצוצייגעןהאשליכסט

 אונד מאלאמי האבפריסאאיך
 ערציינע.זעלכווארען

 ווערד;ןבעשטעללוננען
 בשהן איגד פאסט פערפראמט

 בילל-גמ- דען צוגעליעפערט
 טאגעמפרייז;ן.טעם

 דייש הכשי אונדפרייזקיראנט
פ;ר;.אנגען
 ש8091ש ש.קחת(

51810.
 [51 א1א58ווט.נל

 1 כרוזכזב"ה

 מבמסז' יצו לטמא* ו=פמ'מ "ת"תהחבורה
 עם ממים למלאות ,טתא דהאי אייר מר"ח הבע"ל זמןעל

 נערי' עם ירמדו מהם שנים אשר החביה מלסדי'ארבעה
 הזמש עם א"כ מתאירים עם ילמדו אשי ושנים ותום'3מר'
 מהמשרות אחת להשיג יחפוץ ואשר גם', ומצתרשיי

 בעניני מחותי על תעודה כתכי עם אשערפ יערוךהנזכרות
 ומספר שי' כיתו בני מספר עם נער" עם ללמוד וכשרונויר"ש
 יפיס אס פארמראנ פראבע על יזמינו ת"ת והברהשנותיו
 ןרייזעשפעזעו( הנטיעה ודמי לחלימיו ימובל המנהלי'_רצון
 אשר משמרתו את ויעמוד ימובל אש* לאיש רמ ישולםלא

 כפי לזמן לעי אלפים 16 עד סו משך תשלומי' שכרעומד,
 אכיר הנאוו הרב אל אפערמ לשלוה אדרעמסעההשואה,

 מאטמא- ת"ת קת2-ה מנהלי הבע"ל. ארר ר"ח זמן עדדפ"מ

-
 אתאו88גאחץ08  ,ס1גווא0"80אגאטזג5

ב"ה
 נאיט ניט שפייזץ!: פא*ציגליבע נאסטהויז בי?*ארטה'

 אונד ענדעפייל פמח' של שליוואוויץ א;ד ווייןמווערמיעי
עננרויא.

 קראלי בריעףדוך)
 30 נו' גאמסעהאנוועד

 מודעת עבורו נדפים ספרו לנו ישלח אם וקרש ט' ומייל מחכרכל
((. ,. 

 __ ) תלל: בכל-מציי .,י)תפ-מם .
 המער'ך-



 אונר סאלאמי כשר ספרד ארטה' סכויוענפרגערערספע
 האפליכממ פובליסום ט, פ. רען קאטמע פאברימ,זעלכווארען
 ועלכווארען אוגר מאואמי פרימא ואך איך דאבאנצוצייגען
 באהז אוזך פאסט פער פראמט ווערדעו  בעשטעלל'נגעןערציינע.

 סעיייוסוראנמו פרוען  ב'*ופב בילי:כנעם זען צונ:ל'עפערם
 פערלאנגען.אויף

 וצק ח6שץ*א ,נטכם וזחטא(5%6 ז6ש.25
 דכשר.כתב

 ר' של פאבריכק הזעלכווארעז כי המודיעים מןדנני
 מאיפאז, דפירטאפאל תחת עירנו טפה נ'י פ"י ליביוורא
 לכדה והיא הכשר, בתכלית הזעיכווארען  היותווהות
 המומחים שוחטים משחשת כשר שכמהתכעת

 תחת השמדם לרש ושה מפרמם דימהמתרעים
 ועומדת שלים*א, מתמעלבוים יואל ר' הצדים הרבו'יזגהונ
 ופכפוסיכלל. השש בליהיאיז הפאכרימ אצל הנעשים הזעלכווארען מן לאכוללסמוז* יוכל היפה נפש וע"כ ונאמן כשר משגיח השגחתהחוו

 יצ'ו כלויזענבורנ לפיס הרפ*ג וישב לם' הי יוםנעה'ח
 12מיין משהאברהם

 רדים פפ דס'מ דום"צ.

 געפעליגעז צור פובליסום געעהרמע, דע,בריננע
 איין היער מיער איך דאכסכלנכניככ,

 אשנס פאברימ שמעממילמוימשומ988"
 נעמיינרען, רבנים, זעכמליכע ערזוכע האבעאייבגעריכמעמ
 מידצובעהרעז* געשמעללהנען איהרע ט מיאונדכויפלי,מע,

 ערלעדיגט. פראממ ווערדעןבעשמעללונגעז
אדרעסם:. ראזענכערג צבי חיים.

8"4א_ *8881ןקצ118ן*ו61262ן861
 טז54

 ז16***ן[.22



 להכמים ועדביתש==
 סאממאר פאללאמ שטעון יוטף עזי.יי"י

-
 שניה. שנה י"אחוברת.

 שנ"א( )ס" סערדאהעלי דודאב"ה

 רולס וססיכל סב" ני חטך על נכי לעוול סס5כיר 63ינתגאלתי
 63נק" *קעגל סעס לעסוח נכרי ע"י פירוט מוסה 6י5כוחלעקיר

 סכי- )זה ועפ"י עה"ח הוי לנכרי והתוויכה 3(0לוטר לעכ"י ג7ו5ס מקירם 5י ים רק תקועו כ6ן 61ין ה6ככ0י הערן נגיףחנה
 ר6ס 3סט" 3ק'

 גנע 7ל6 עקול לנכלי ס6תירה גס אסיר מנגוס יכל נהחלע סל"דק"
 סטיט6 (' 3ק'ק קת"נ מ"5 'ו"7 3ני"5 ולסיחי ע"ס, )ננילס -לנכלי6עילס
 16 כ3ק'לקי נלס לקור 6י לילן נהסמחח סם שלס"ס סטקוסק רונה.ל"
 ינעיל6 ג"כ לככלי ס6עילס 61"כ גוס 6קול בה"מ 6, כבאפק (ה כויל6
 עס"מ ד6יקור קסק 'ס הרי 6"כ הכ"ל לרס"ר טניס רל'נ טל"חסוי
 ססגה הכ"ל 3"5 הנטן ס3תח"כ לי צרור כ' 06 לע"ד וסכן סעיעלפסס
 3;ס הגרס כתס"ח סיסקו 3דעחו לבור טפסר 7*ך סנ"צ נסור7כוכ0
 דכ' כיון6קול

 סס.
 דגלם לפליי נכונס דיונינו נטעת6 לו גלור6 7ל6

 כו' מקול נילס ה6סורין ו3רונ 67קור ונליט הסס, כנעמיקחתוחל
 כה לוויל ח"ו )וה'ת, תקול גירס ס5קורן דייג לפסיל ק"ל ימיי61טו
 עוחל סלי הטס 3ננחיקח יעכול ))7ל3כן לק . הו6 )(פ'קו רכ5 לעכ"דוע"כ
 31731 עעג כן חעסיו ל6 ונ7כ' ע"3 ק"כ כנס3מ לקלו ו% עזלבנן,גס

 דמיחר 6' נקחפק וכקן ת7ר3נוו כג"5 כתתו לעמד שקור נומסשקירין
 ('ל, סו6זס 73נלי כן 57עכ"ר 6ף 6כן ע7לבנן רק עכ"פ 6קול,16
 לילן 37ססמ0ח למוכיח, לעכ"7 עכ'; לקור 6י ר71ר3נן פל כק0פקזרק
 5ח 0קחי0 ל6 עיכר ריליף סופעיס עקפוי וס61 )וכ-0, סנרםלקור

 נר))נ"ס גס הו6 וכן ע"ס טס6ילן הגייס ועמך 3תכפ 6ף. קינוחשם"
 סריס וסענע עמך רע"י 3הסחחה לעכס וסרי ע"מ, ח' 7)ולטס וינסי
 תמען 3)נקחפק סס ונלקים ע"6 כ'3 3'5ה ))0יק' כעוכרם נלס, רקל"מ

 המעולס נעסה סל6 דכ5 עגור עמרה, יוכבס מסוס למ.ינו דליןערלות
 דל6 מעש נתמן ס"נ עשי כנלס רק 04 6מק, רק תטפיחותיכף
 עקל6 ולפיח כעונן ל6ח"; לק תיכף הססחחה פעולם כרגס ול6לכעס
 דכ5 ולוסל כעונן תה"0 לקיל ג"כ 3;ה 7גלס ויוכח סדי 6"כ67קול

 נסיי ניכ6יס ל6'0י וכן דחיק ק5)( (ס ורס"מ וקינו 63ק)נכ60 רק(ס
 אב.ד וויינבערגעי לוי שטואל : תה"פ יס61לר"ג

 שנ"ב( )סי, הלויזענבורנבכה
מיצגן נקי ס5סס ססי0כ עעעי פכיע7 הלישר כ' 0דמיק 6סי 6מר4רנד



 לחפמימ ועדבית
 -וכ' קס)כו סנטי על וקלס לעג ינלי ינויו נמוך סם וכקינוסי"ג
 פעופנ6 מוכך פקק ל6 עכ"ד ותרח סמולם כנור על מסי ל66יך
 פלעיניפ מס סל6 ובנו מקן סעור'ס טל סחורם כנוד 6" יופקכעי

 מעולס לכל גלוי (ס סל6 נעיפני, עסרס וכקת 6רן נלוני שקשנעלמיי
 סיר6'ס מכננים כל נגר )פיכס עמוע חן סולמיס טלסס כס וכלססס
 לסיעיסי, 6פר6 50ייניס כח על מעחועיס לעעסס ספ0ננריס עלבכלל
 בעירני )וערקונני סליע"6 עע6ן6 הנליץ עס"ס עכחנ כעת קנלנוומנס
 ום3ע*פ סנכסנ נחולם כיפר סוקן ספוכ"ס על גי וכ' קסלומ(ונכעס
 מכסני ניען 5יוקיס בנוח כרס 3הק' כ67י' יועל סו6 ננוועל
 יון פ)קחכ ווכחני 6סף 5טל כ5דוקיס ס"ס 6נומיסס ב7רכיללכת

 36רק'ק הנולם פקור סנ5ון ס"ס .)נו כי וכן נקי5ור, עכ"רס5יתיס
 סלמס הלקק כי כמס סולע ס)סס סקסל נ(ס"ל סליע64ר6רעים65

 סטינ סנעי"ס ו6ף פסס עחומקש סיר5יס כל 6פל היזוע ענתמא
 וסרב עגום ונרחוס"ק י65 כגל קוק סרג כי יזוע סל6 לקייעסויכסנש

 כחרמקו סיר6יס וכל סנט עכפס צור %יוני פמורקס סו6עפרעעקל6
 פ% טל6 וסל6י' עדמס נלקט מנועל ס' יכ06 כמ נלעס ערסעפנו
 ר3כיס מלנס )כו כחבו וכיו"כ עכ"ל בייו טימ(יקו ס' 'ר6ירנגש
 על כ63 ועמס ס6קור, 06 טסח'רו ונמרע 6לו ס) לכנוזס ימוטועי
 6נו ע"( סס6לס, לקכומ נוסס )הס 6ין 6'ך סס סכ' 37ליוקדר
 וסוס עונר6 כי ומס טקס דבריו סכ) ו6דכנס 6ילנס עתונך6ויכ"
 5רעס, לק, טנסמעיס נסעם 56) עכז קסרוייס זקק ססםו"3 סוססכי

 וסכים טלו טפנס נסעס מיחס ]כי נקרכם ל6 06 לידע כ5סוסק5ב
 עעלמס פעע סכקלכס 7קק"ק לסףנ וקפל ידו וסכניק ענקככס[ע6ו7
 ולעל כך כ"כ ולעל ייו וסכניק 6לעחי זקי טף3 נ6 ו6ם"כגנס'כ
 גנ7ק ל6 ועליין לכסל נממעס ססנספס יקק'ק סטית ל6ס עם (פןעגול

 6' לסיס ססו"ב 6על לו סלך כנו 6רעס' זקיק וססףננניסכ*ו
 ננקל זנסנת 3נס"כ לנרוק סטכם )ו *6על ססי34 06 'ע%טכ6סל
 חסו"נ ס6ל ע65חיה )6 ס4ס ומסע לחטויה 6על 06 לסליםט6ל

 והסיג סעכסו5 לספיר פסס )סניך ממו"נ ס6ס סלעלסךוט*ן
 כך 6מל תקולס, 3דיקס בלי 3כ6בז כי לטניז עסויב 3ווד6יסייין
 ונו"כ שקן לחטו"נ בימ7 6לעס' דק' סטו"נ עס דקק'ק סטו*3סלך
 טססכיפו ל6"פ סכוסנ 50 ניפינו' ~לקר לעורם לתפול וסקכיעו73נר

לעכסי"
 סללו סרוע"ן סיע וכלסר טלסס סרנ טסכטייס מזע ינענע

 ו6ס %סור106 טיח(וי )סונ סלם עוהע" וכפס 6' עירס טורגפלוף
 נפשו טלתס ייב סלך יחידיו ובבוקי מעולסי עגליו ירעיטיל16

 סעול"ס קניו סכס'לס סכנו לכסל לעונבת סרם6י לסק5ב ולעללעקולין
ס(קו



*א רחכמים ועדבית
 קן ססיו, יטכונס ס65 )חק5ב 3מח)ה 6עו ס)סס מסו"3 ני0;ק4

 )ו טכין 6חטסס נעלע6 ריר רק פסיי סנ"ל ס6ועל ע0 ו6סספרפומ,
 נממלס סק35 ט0רגיס גתורס קירכ6 ס" ס65 לריל סקילכ6 6ת5ככוח
 3ע)6% ליל סיסי' קיטלו ועס עטקותס כל5 כיממס ול6 סטו'3ו5ח'כ
 טשכו ל6 וסלי עועך ט"י כס5()6 רק מכר ל6 ני (6ס קול6 סו(כלו6נס
 ריל ס0י' חסו"3 כ)ל 6ער ו)6 ססומטי' 3ימי סיו מ)6 יעו37ס,
 סעועחי' וססי"טי' 7קס קילכ6 0י0ה 536 3עו0ס, ר.ר 6ח"כ נעססו6יך

 15שר ,סנימ" ענס ע3קרכ6 מ"ט גטלי6 סכימ יזחל (ה ס53ופן16עלי,
 סנ0 ע3מוז 0ניסכ"ו 6מ עס יתסתס נדק ס0סי*3 יען סהיחלסעיקל
 סו6 631עח ססו5י6ו 6מי 13 סעסעס סיסנלך סקיל6 06 )0טעוחל5ס
 סו6 מ6ח קלכ6 סע651 געת טימפ כ) רק סי6, סמקל יי7ע3ע5יו
 לנדוק לפלומ עו7 'לפלך ו)6 חטמפ 0'כף ימ65 6ולי ק5חתעסעס

 )ע5ו6 טכים ס)6 6יתר טי6 וסקר ם'ו מ"( שסעכו ל6 36) סנסעס06
 6ועכן ונעירכו גדולוס, נקס)יח מיווסיס )סימפיס כ6 ס6לו 6מ"מממפ

 3קילכ6 סעעסעסש סנוע נכ) 03עומ כ' )נ0'ס ס.ט%וססימפיס
 ומוע סנל 16 טמפ עו%יס ע3"ון כפ3ודקין ו6ם"כ כ)יס עו%ק"ין
 6מ*כ סט165 3סעומ נ' כן סיו העעסס סס" ע5עו עעעך 10163"ס.'
 ]ססיסס סקילכ6 נ(6ח ספויל-עתו נ"כ 3הס עסווס סוד6י 5מ'ע.העמפ
 תיק, כ(3 37ליו כל פ"כ עמע 05"כ נעל6 5עס"כ  )פ"7( 3ע)ט6ל.ל
 ]למ"ס עילנו פס ס6תר ססיסר מיקודי 5' כי 3ד פעעו טת7 665ך
 5סח('רס[ וכ5ס סנסעס עסכסייי על 71611 )1 מרס כי לנימו ססלך6'
 )3, יסלי כל יסמוטעו לקכין (0 ודיט0 נסי0ה סו65 כיון. סיעס5ער

 סם'ק 7עמ לסק3 סנליס נס3)י פפפפ ('( ספעס (ס61סמטיעחיס
 סעמעיל סו6 הם"ק כי סמ"ק ל3 ע) ע)ס סל6 עס כעוחססעקי)
 73יקס 3עמן סעק')ין נעקוס נעכ6ג עסי' וסנינ*י (6מ, 733'קסטיומל
 סיק ועסכיס סם'ק טכ"ש עפריף כלל נרק 3)6 5פס*כ קדס עיטיס(6ת
 ו37ר 3(0, נס0בס כי יר6ס 03"ק ר61ס כ) כי כל) מסונס 5ריך 6ין (סזנל
 ו3יד כמוס"ס דל6 פסקכיעו העיקקי' פס"י ס6קור דנר ססמילו3רור

 )הס יהי' )יער5ל פרמו0 ע6כיל סו6 כן ססכוהג פט'6 3סס כ'6מליס
 7'. געג7י ע73יי ד' יל6י כ5 ו0דו"ס )הס,6סל

 ה5וזו פפיד הפדרשבית נבאי העל5מאנזאלימלך

 שנ"נ( )מי' יצ*ו בודא*עפפב'ה

 5י3כים סרע'מ כל ועוגס מוס3 ח' תסכה ס'6 ר6סלוח נעסכסהנ"
 ח6. וממנ ס3ע7לס מו)יומ '"0 ומוס3 עזע5ס לעכין 75סס)

 7' 3לכומגלי
 מול'ו0,סנעילס "ם כגנד סיו 3לכוס 6י;.סי"ל ע"3 כ"ח-

 %יס.."% טש. 5לע6 סנטדלסי קטכס מוליי .ככנר 1י6 סעיכיוינלכס
 פוליוס.



 לחכמים וערבית
 סרב ]ה61 (ללס"ה. 35י נל66תתו"ס פרענמל מ'ש אברהם .-ח1לי1ח.
 3וורינח סיר6יס לסכח ונסי6 ר6ס עכ הקס גנל עכ3נס 7בולהת"ג

6וכנ6רן.[
 6ין 7ח6 ל"ק לכ6ולס כסכוי החולי5_;ס 06 הכה סעעליך,6על

 7סעחני', כיין 36ל סל"יי ס" ייו7 ח"ס ועייי נ6וסל סיעע6 סיעול136
 עכס,עור נסמות 6עיי עפע6 סס36ל סחס סקיס שמניי על ק6ידסחס
 גיריס נסנ בסס עיס" 5ליך ס36ל כיון נססיטוח כן גס תג6'כ

 לק סו6 סנקכוי עקח3ר וכן מסיט6 לפי"( ל6נו, נמסנ דנכךוע5טוח
 סיקר6ו ל6ינו ול6 קטן טכס הקעכי' נסי רניל סכן יגי7'ס 3סי גליט5ס
 סס 0סנו ל6 ונסו"ס ע5ס רק סו6 6נל 7ל6ו 6'1 קען 36ר6וחו

 סעילפ'י כעו עכסעירס ס10ח ססו6 7י*ל בעגע עטע6 6ינו . וגסב6סלוח
 ס'. 7ף3כלכ1מ

 שנ'ד( )פיי בעתו. דברב*ה
 ל6מרי' 1ל6 למני' ל6 3ירך ל6 05 העמ3ל ני מר5'נ קיי 163שהנה

 סנע65 בס ועס עטכנח 6יכן 37רכוח סי6 ידוע סלכס ס6 51'עי65
 6ססל 3דיך ומ5 נ(ס קע"ל ועס עירונין וסי ק'ט סי. נסי'פ כ' כנל(ס

 ססילמ לענין קק"ו מפ"ט ק" נטו"( הו63 ס6בו7רסס 3ק' סכ'עס4י
 נקסילס י65 ל6 ופררנ)ן עה'מ י65 נרכס 653 ווונס 06 רי4לסעו)נר
 ססנץ נע" נמע"נ יעייקס 5ומ על לועל סקנו סנך ממ5ס נירך66'כ
 נלגס נל6 עדרננן 6ף 7י65 סס נטון( סכיס 71עח סעו.( 3דןכן

 ססעסית נין וערחן ס5ינור עס נעחסל5ו סח, סללו סיע' 3יןוכסק"ע
 נלילס יסכמ וסע6 נלכס 3ל6 ה5ינול עס טונס ל6נו7לסס610

 חנ6י דלך על סיקסול נימ6 ל6 ולר"ס '65 עס"מ עכ'ע בנרכסלקפור
 סל6 ועסכוין ס5יביל עס סקומל ונהכרמ לע5וס (ו יסי' ל6 י(כול06

 ד' וסכס סס, כפמ4נ הנין כן כ5ל חועלמ 6ין (ו נקפירס כ5לל65מ
 ג' 3ס' סס סתמ' ד' על קונניס 361ו7וסס סנ*ס 7י בסיי גמלמ5והעו"(

 נלילס י(כול . 061 ברכה, 3ל6 עעסס טונס ונבעו"י ס5טר עסספחמלל
 7דין סקוערס נקוסי' ע"( חטסו וכבל תטוסי' סעפ' 71' ויקפור,ינלך
 סכסנ'6 והק' 7סק'ע שסעיי נ'כ ני' ועעו ויעלי עמ(ור טק' נונע;ס

 הוי וטברך כ"מו;ר קסיכס י7י י65 דכבר כיון נכ'ננ קלוק' נוקיזחלוי
 לעיל כמכל מג6י ע*7 תייכי דסעח' כחבו ועי6 והעוק לנטלס,.גרכס
 מכוין 6ר 6ין נלילס 6:כול 06 נלנו יכוין 6"כ דוו5"כ, ק4ל7העמי
 ע5י הוי 565%"כ 6מ" ה6 ווומ5ס'ס ספט*ג וסק' (ו, נסשרס~6מ
 נ*כ יסט*6 נ*כ סעס ו6כי י", 65 7לכו*ע ל~ח ס65 סמסכווןלעיפר
 )י65  5ינך 651 עיס נמיכס . 7כ' כן 6יכו הל"ע  ירפון ר6יי עסהני6
  לנלן  פונ ו6קלל נו6טוכס י65 7מ6% קלקלחו עסקכסו 7ק*ל)נפווע

וען*פ



עב כחכמים ועדבית
 כד' 6חלמ כיונם נ"ל ה6 עסיס 6י כמ5 יכוין וב"כ 5117"כ ק"לגיכ שריי ה6 קסם ונפי": פ"ט, יכיין 61"כ ת5"כ קל 7ספ0' ספז6ש;"נ

 3ססילח 67ף הרס3"6 נסס הנ"י נד' הלנוס ויסנין עפ"י והיקה)וחנמ
 וגפי": 7י, ק"ק 2"ע ח קי' יעקנ 03ק וסינון סס"ז 3קסיל0 '65העיעל
 עתסס תונס )31ע1"י ס35ור עס דסעחסלל סננס' סכ' לנס 3מסוע'י"5
 6י(ס ימיו סיו65 ול6 סס"ן עס ל65ח סיכויו (ס ררך על נרכס,3ל6

 גדולם ע5ח וזו ויקעיר, יכרך 3לילס קכור 067 סוומ' כ' וע";)וספר,
 יחסייסו ס5נול עס כלל 'קמור ל6 ר6ס ספי"; סכ' ימס הרפש3סעח
 הי6 כקלו ע5)וי לעסות יכול דה6 ל"ק ;ס כלל לקעול לוקססוייגו
 טליטיח קעודס ריח כ"כ ס' סוור7כי על גגוריס הסלטי סכ' ע"דעונה
 וסכה 53עורי כנוסמלל עכ0ס במסלח 3סנמ עקמו עמס עסולס7ננינו
 063 כוונתו הגיבס נסי 7סתמ' לעיל דברינו עלסי לסבין 5כיךלכ6ורס
 למכי' בירך ל6 ר6ס מעמי כ' וע"; מבעועי 6וכק לטייס הענילסקורץ
 וקסם לנרך, יכול נלילס, לכלך רולס ד6ס )נסעע די65 לטסני,ול6
 לעוין סלס643 כקוסיי ססעס עור ינרך השך ענעו"י '65 רכנלכיון

 ססח6 וכ"ט קוי 7רך על ס)וח' וכווכח 6"ס 37רנו לסי 36לקסעס,
 לכל קפ'רס לכס וקסלסס עסיס ק"ס יי נענסוח לשעלו קפיוסונס
 עכ"ס ננככס נלילס לקפור יכול ו6פפי"כ מסין ע" י% 6פ*ס ו6י6'

 עלו5ס יונק ססו6 6ילע 6ט 6"כ סלן ע"י יו65 7לכסמלסתנילס
 (ס נלי5ס, 6ה'כ ולעלך כן לעסיס יכול יו67י מכיי ע"י 6"עלסו64
 ול6 ט"ז ע"י למכי' ל6 בירך ל6 06 י6פ"ה מעמי 6סמוע'נןלמטר
 המעריך - י65.לאחריי

 שניה( )ם" ארדודב.ה
 6ין דסעסל5"מ דק ל6 סכותנ וסנט העסלל*מ ע5 ממיג קנןבסי'

 הסלכם פיקר פסן 016ן ויק ייד" פסע" דנטנ"נ לוחן 6ל6ל"י
 ול6מיק' 03"ק, יניס ס5כומ סטן דעסתיס בוחן 1ל6פוקי קפקןומנלי
 במפיקי סעעס, 5ל6 16תל ס6'נו 3' עזו 371*ק ענלס 7כיסה6

 60 ולפקוקי ינויי, קשק6 מהן ע"ס ואינסולין ק"76נמוממ
 מן, ל6ו'7י7" ססלכוח 6ל1 טכל סקיען1 656 6ומל סלינו ע"ס7מ1לין

 63חי ל5 מנס וכף מונס 6ין קוכם דע5ונן יוקף עגמי כ' פ"ע ו3ק")3(
 עפולסח נמלם וננד וכוי סמני גקיכוח על6 עקלם כגי שסולקגחל
 וויים. אליעזר המ' . כן ירעלמנול, סכמני 66פין ל6 כי יוסף לסי עמ' (ס לכויות מפן סיופי 6נל כ'נ,קוכס

 שניס )סי דכבתה( )בסג" פשעטישלב"ה
 בטכס נסס מד5יקין 6ין מכעיס ט6עלו ומענש סחילומ סונף כ3אמר

 ע"ע רנ6 6תל גחול. נין גסנח גין בסטכם נקם פרליקין6ין
למס



 לחכמים ועדבית
 (קוק כנחס נ7"ס :"ל יס"י ופירס עיתם וכוי לס (קוק כנמס קסטללליס
 חמקן ו)5 ימסע רלוו6 .עם לעסיחה לכממילס לכיל מלכך לסקנסלס
 7ק3ר לר63 עכ.ל 61*ח יכף לססחעס עיחר נסס נחוק' וסקסםלס.
 עמוס 3סנח 3סס להסליק יסקול ס6 7לוו6 ל6ולס לסעמטם 7טו0לריס
 מחוק, קוסיימ לייסנ נלעס ולפענ*ר 3מוק' עי"ס לס (קיק כבמס7קנר

 יפסע סע6 7עפולם ('ל למיי נדגלי ליקיק ם'ם עמ עור בסקדססנ*ל
 ימס סט6 ימייסיכן מסיע נדרך (9ל רס"' עילס ל6 לעס סע"יטלקיק
 רכיונמו יעסעע ינסע סט6 ("ל לס"י מיכת 61ע5י 'סכם, טע6סייס
 :6ת לחטנ 6טנס ק5ח. לטין בהיגוי ספן' קהד'ח סףכ נשיו7'עפס
 חוססין 6'ן עוחל סנ47עבד סיכל יכל קיי"ל דקכן 'רוע 7סנס עודנקריס
 נ7יע73 עומכ מכ יה" יסכם 06 67ף כוון יסכם עט6 לכססילסנס
 סד5קס זקי"ל לפ*י (ו 3קוני6 לסקסים ים פוז ונס 5*6 ק11 13ן"ךעחן
 ינל6ס לכ16לס נפולס מפוס' סו6 הס לס :קוק כבחס וגס ט3וסעופם
 (קיק 6.ן לכנמס 5*ל שוס עולס סילקס %6ליכן 7נס זקסליכ0כס'
 וכנמס טיס עומס סר3קס דנ6עח כן "ל סקיעי6 סועכ לעי 6ל6לס.
 336 לס (קיק וכבמס פסקיק לכמסילס 6ענס בייפנ7, לס (קוק6,ן
 לם"י 37רי טיוסנ ים" ו455( י65. נ*כ מנוכס לסכל (קוק ל6 06ע"פ
 ימיי ז6(' יעסע סע6 ימיקיכן לצלם ;"ל לשי קליך זע4כ נכין על(ול
 שכם סע6 טעעס ר6י לס, ורקוק 63ע0 פיך ולכמסילס לתקן~יך
 כבחס 7נייענר יכיון מקכס לעטים מ(*ל 5ליכין ל6 עי( לס עמקן1ל6
 נ*כ סוססין 6ין .סכים סיס סכל ס7ליק % 06 6ף וי% לס (קוק6ין

 סמו9' קוסיית עמירן מפיל וועי65 ולע*( כנ"ל. לסקן ע"(לכ0סילס
 7קנל טעום סעעס י5ט6 ל6ילס לססמעם דטו0ר סו6 דסעעס7פכ*ל
 נועל ס5ליך ע"כ לס, (קיק כנסס 6עכיכן לכ0מי5ס לק לסי (קוקכנחס
 ; פעו'ד 3יונ סחוק, קוסתמ וטיוסנ ל6ורס לסמסעס תומר זקנלסעעס

 בונהאלץ מרדכירמנעיר
 )%לין( ירפלובביה

 מפלק 33ימ. הכסן 3עמר' סק מג מי 7' בנעירוביז שר0)סי
 טפכי סקנלומ פן 6פ" %6ל טווסל

 (רוק 63סל סלונחיוסו לסו טוקי 3י לו וניי נמת ולריכול לירךפיכול
 6וסל סע" ל6 קבב יחנק פוסל עע" ל6 16 6ותל קטיי קטרוגן6י
 וטנס ננשיף( )עת' 'סורס בל' יוקי כלי פוסל פטת קבל יסורסתני

 נעו( לס שוקי וענק ישים נ' נין ממרס ע3וג60 עוי ים 7'סקוסו
 וכבנן סנ6ס ניקודי גיס לקנוס עומר ק' יסתם די' בסכ*7פליני
 נגע' ועני סקלי גל -)ועי" סנ6ס נ%6כי גיס לקפס י6ק%מנכי

ועסכמא



ענ לחמפם ועדבית
 ז3ניח ועקיק סס( )עיי' 5קכימ 6קיל ני"ס נפלס'י 5'6 7יועסוס"6
 זסלכח כרבי סלכס יסו7ס 3ר 'יק' ווי ר3י 3י זעליגי זר3יסהקגלוח

 כרג ס5בס ור6י וכו' 5קכית 67קיי 6יקיעח6 נה7 6נל עחביווכנ'
 סס"ס נכ5 7כעו לי וקסס - 3עירי3 חעיק5 כדנרי רסלכסיסו7ס
 סוו'קל כינלי יסלכח סכ5ל 6עסהכ כרביס ס5כס ור3יס יחיר6ונרי'
 6עע"כ תמ3ירו כרני סלכס כל5 ד'ס נסו נעי כ6על (ס 6ח רמ30ע.רו3

 51ע'נ. (ס 6כ העיק5 כדנרי 7סלכס הכל5י7חס

 ליעבערמאן הכהו דודברוך
 תמצא,( )היכי שנ"ח()סיי

 סיה"
 עיוסכ"מ חעור 3סי5 סמ5 יוסכ"ט

 תיסריס סי5יס ס'ס6 ]ס"הן מ(63לי3, ייג"ס 3סבחסח5
 בסיחר ו'ס 3סיחל פיחעלב 6י' )ס"ח( ס6עע6כ, לייך מייס63ר5ס,

 'סנט5 ל6 67ורייח6 65ו רטע"כ רק"5 5טיט' 6עמי"כ ס6י' 5נט5כרי
 יחעניד 651 נ"ע 65יס"6 ]ס"ח[ )ס'ג"סי( יחגע5 ד6וכייח6 ייע"כו5ע"7
 ר6ונן 06 ]ס"0[ ער6ווע, ספיעלוו6ן ווסס ע5.ו, לוקין ווסי' עעססע"'

 735, ל6י3ן מ.י3 5כהיק עק"עי סעעיו ו6ס מעור ס(יקלנז

 ק6קלענטן, פלייכי 'ו67זוד

 פחורים, תפארת שנ*ט()פי'
 סנ6ון בטס ק"ט כ53 קועל נעע (545 66*( פכי ע5יעס קיסי'ראיתי
 קידס נז*ס סחוק, זסקקו 7' 7ף סבח מסכס.6 על 65"וו עלרכילי
 ע5-עתכ" נפסיטות סק' 65 6%6י סעלסא וסק' סחר*ק סוי 60סי63
 עמנקמן 60 ס:"5 וסק' ססריק, סו' 60 61161' דמיי3 6ופס 7מסינ7כ"ג
 יבל 6'ח6 קנ"ר ז3סנס וכ'5 סחר6ס, 6*5 וסיננ סיננ 5ערן 6ל56.ס

 סעלס64 סק' ספיל 6'כ סקי5ס (יוכו ע5 סיירס מט6מ טננחו ע5מם'יניס

 ו0קן ס~ילס נסחר6ס (זוכו ע5 מייביס 6'כ מי6ת 7מיינ נעסכי'רקחכי

 פליין. פישל אפרים קקילס חייניס ו6ין סחר"ק סוי60
 וו6ס6לסע5י. ע' זק*ק סלעס ביסי3ס בסוכיס דסנר0 נב6יט(פנע6

 סל"ס דע,י)י 5סלו )15 6ע'נ ד*ס 0יק' -ע*3 מ' יף .נימן ש*פ4)ם"
 ע65כס טמל56 5עטות עופכ זעריין עעל'ע יעש (יעריין

 נסנס 7סר6'ס 51'ע דבס'ג, 56'ב6 33'ק סל6"ס וכ"כ נטנחעניכס
 פסל5ין, סחע6 60 עם55ין 6ין 5רכ0 5יגס 6עלס 6י (1 סיך גרקק5*ע
 6ער ס6יך 6"כ יי חו7 ס% 7עייכי זי"ל מז גס" ס6עור 5פי ק'61"כ

 %מ55ין. קמע6 60 וט' ~יכ0 6י ל6עי' 3ט'י5' נעי)ונין)נ6

 קראלי* ימש הרמה גישיבה לומד מפאפטאר פר'מ בניפץשמואל
ק"



 לחכמים ועדבית
 עק5חס סס6דיעס ליחס י63 יבעל ט"3 ת"1 יף בחולין שס"א()ם"

 כולס 3ין פעטא סני 65 656 וכו' פרמם כולסכסירם
 נתוק, ו5ל"פ פרמה, תקלחו ונין כילם 3ין פי' ור"ת כסילס עק5חסנין

 ריכס ס" טל6 ו0כסיר הכדיותך ר"ח לתכי ונעמס 63 וכו' 6וכעיר"מ
 עה 56יע ו6נ3 לרולס, )וק5הס בין - '65 7למלק עסעע עיי"קסמירס
 סול"ל כי ס;06 הטירם יותר 5'יסנ וכרי סכי נעלם מ' יקר נכליפרייתי

 מסיר 06 סם כ6)נל 65 כי ס63ר נסירת כעים לר, ונכ" עמס יסיר6;
 ממל אלישע ס;6מ, ססילס 06 כמיג סל6 45ע חס"סז06"

 ינו"6. קרקעי דקיק הרייס 3'סי3ס לוזירענל6קקיו6לדיין ראזענפע5י

 וכף ד"ח היום נקי7וס מיי13מ גסם כי 7ף במרכות שם'ב()מה

 וסק' 3;כילס, 'סכו בסעירס ס.סיו כל ומעול ;כול קל66מל
 5מר נדינור נעי סעעמ מלנס ול6 ג7'ליס סל' ))"ג 3וונחוחהסוק'
 33ל סיסכי כ5 ניעך ע5י5ית פעיליח 7כס.ס 7ק'ל רל"ם ונ"עמעלו
 (ן קנכ6 7ל"6 סחי, 6עונס 73רך וכ6יח' נגדיליס .סני מעטםחל3ס

 מידוע על סייליס ועוקל מכול 706 לענין עוריס ועמס ססל6ו סיכןרק
 עוריס'.לי5"פ ומתן וכעלס על6כחו, )וגל יח"ם הניכף ומניחתמעולס
 ע5יס ;כרון פל 5י5י0 גפר7יס עכיגיס על מולים 51י5יח סעעמעס6"נ
 ילכ6ולס עיתם 53י5ימ, כללס להחיל וקחי 6סכ עבין סו6 ועעפג(ססס
 כסיס ליעחל' ת5עסס;"ג ד5ליח לע"ר סק' כי 3סניעוח רסמיק'5"ע,

 הק' נוס )מר7יס הס 61י 3טעעמ קינו ננדיליס סייעו דכ35כל6יס
 וגרילים כקעעכ( לקיפה עליס6 36נ לניסק )וקיס6 דמוי עמוס רסק'6"1
 וניסמכי ס61'ל רחיע6 ינהו 53י5יתי מי'3ין כהניס נ' עעילוכין 5"ע 36לל6,

 יקי לק,פ5 על,ע6 6פי, 7תקסינן הרי נ5י5יח למייני י6 יננייסוכלטיס
 וכי 5י5י0 לעסומ .כסלם 0067 "7 קי' סטו'ע עפ"י ת"ל סחופןקוטי'
 53'5'מ ס"נ גקטילס סמנו 7כל כ0פילין דפיקל ער"ה לסמוקיסטו";
 עענמומ לעיין ים ילכ16לס עיי'ס וכ30תס וקסלתס 7כ' חשנין רס6מוכו'
 נ5י5יח סמ,ינין וכיון וכו' נסים וכי' כמכיס נ5י5יח מייניס הכלע"נ

 ממאפמאר זימטאן יעמב י63( )הבסך לעסויכן, כסריסעמלק
 שם'נ( )סי' ש"כ למי המשך ווארשא.נ'ה
 עילס נקל3ן ",ן ממיטי ווסכמ'ל רסקיך נתלעס קו' סקסתי למ"זוהנה

 ויחקר קיעניס ה3' כל יממיע דילע6 וס"גו סח*ק- סוס סל5וכע"נ
 ל3י6 כקוי יחי, ל6 וסוג כנ"ל 'סל56 וכבסקס 7ל"ס עטעס סקלכןכל

 עסרם"6 קו, נוף על לעכס ק"פ :דחיס ועיי' ט"מ ע' עליהן 61"ח3פניס
 מזקת ליכד עמיש ה6 סליע'6 ע6קעלמ,כח סק' סג5ון נסס.)ומר5יס

לכו נולי 5מ"כ כק ;נות שנס נפקח טנמ;יקס ר3ל סוס נולד 7ל6 ע"6";



 לחכמים ועדבית
 סס;קנו ל6 סר31 גס לכ16לס לכונס ל'6 לס63 וח;קס סנ"צ סקסקלגו
 כלל ל"ק חולין על )יס6 ק7פ" סחי' 003י' 7סיכף 6יכי ;סלורנס

 יעביר 67ל"ס קדסי' ססי6 ע"כ סח;קכו כיס( ח.ל,ן כחיק, לניוק67פסי
 מוליןעי

. 
 לעס עעי' ל6 (3וח מנו ומקח סמ(קכו 7סלו3 וכיין נפ(רס

 3שרמ סובין 7עליקח ס"ו סיר מיל וירוסיע' ;' כליתוח וע" טסלס"6,קו,
 וטו"ממ 3(ר 7כסרס ססי' דרק ססק3ולו סיךח 3ן 3ק' ור6יסילוחלח,

 כמעליס סל.ס רק סו6 ססימע הכהן וגס ע"ז סקסים רס"י טת 30עליסעל
 ועיון סולין סמי' ספיר ולכן נק7סי' נס סריוע מטפס 610 סחיעס.וע"נ

 וסוף רלחעכ6 סלימ6 סע1ליק כסן וב"כ 3;ר 7פקולס פליקסבסה"כ
 7סו6 חולין ודליקת טוב ולכן סגנוס סלים 7סכסו ניון ננוסמעמס

 עכ"ל. 6י' יליכ6 ק7סי' )נ))ליקח כלל עחהיינ ל6 ס7יוע)ועסס
 הערצנערג, מאיר אברהם י63()מעסך

 שלימ"א. הימהים להחותמים פוריםשמחת
 שו"ב שהי' פארלאש יליד _1[[וח 2זאג%ח[5 שווארץ".הילל

 12 ,אוסשעאסא אצל המלחמה בקשרי היי פיפסען טחת נערעבכפר

 על לטספרם יולי בהורש תרע.ו בשנת ונעלם -או80א 5חא0א
 ידיעה לו שיש סי כע[ אפענזיווע( )ביוסטילאיו הרוסמיתהפראנפ
 להודיע ימהול ברוסמיא הגעפאננענשאפט טן או הפראנט 0ן הוטמנו
 ישראל בנות תקטת על שמדו חז-ל כי בטומרם דלמטה האדריטהעל

 אדרעסם אחת.%( בשעה עולמו מונה יש ז"ר אמרווכבר

[3(ע1(3(אטדי
 .88גא"58ל( 3(ז(ע)["ל(ח

 )"אסמ5אטוו(([אגץ0[5

 פאכריס זעלכווארען אונד סאלאמי כשר ארסה, ספרדדיא
 'זאוויא זעלכווארען פאלאמי ' פאן ארמען אללעיליעפערט [58חו" * "ממוש 5,810 ."ז5 ו[א[410

 טאגעם מעססיגען צוא קוואלימעמ כעסטער אין עצ"מקרענווירסטל
 פריי,לימטען אונד דכשר" בעדיענונג, פאל'עדע אונד פראטפטפרייזען
 שליט"א ממאממאר הגאו' הרב בייחלרעפערענצען ן פערלאנגעז,אוית

 ט15ס(ט* ; א[5)(אטי5(5
 ~8וח*ושס1[ש('

 כ"ל1 יפגונמ 3סריוסמ ס)נסמיל )ני כל . מנ"מ ססו'י(1'וומ
 מעפריך. 'ירוקמס, עסויבס 6'נכס
קער-



מורעות
 6ח כולל הזכרונות, מפר (ן

. 
 6סל וסטלעוליס חח65ום כל

 סגים, כחס ס6וי3 עול כפקו כלי עם וולדן עתרו 3עת סממנו 6מע65
  סוג 1730 ע76 עד ונמעד יקר קפל עלמתם נטל ונמור יסודינחיר
 תמיר כ"י גריכיו6לר יסורס יקימ'56 ען"ס סווסילקס חחר'ףס6נלך
 ליי6. 20מס'
 וס6עעס, סחילס ת35 בהונגריה* והאפונה דעזורה מורוית2(

 וקנח וכמדניס הקהלים 3ין והיכומיס העמלוקוח סקהלומ,ס0'קדות
 חובט 3טנח חנ7ול הקוננוק והסלוכח 63וננרין סיסוריססחפלדות

 כסג"!. עחירו סנ'למנוי
 משיי ראזענפהאל, משפחת הנרולי' והשוזדלנים וצולדווז3(

 ונין 3יכיהס ססי' וסימק וכקסכ קולוחיסס 63ל5נו, סג7ולשסעסרלניס
 ר' מגס, טנ6ין ס"ס סיופולקעיס, סלול תמכעי יקליס ועכחנ.סמכפיוווניסס

 מגלו ע76, עז יקל קפל הגס עד נ7סקיס הי' סל6 וכו' 6ס611יל
 המחבר. אדרעם כסנ"5. עמירוסבל

 6~0קסש[ 816*ח0יב* וח1ס2ו5.~8(ן18חן8א
 .2וח8ש0א.

 כמערבת. למכור שנטצאיםספרים
 טרלס, חעניח, תתק, כלכוס, עטל ,' סייס עונינו לליין יחסיןס,
 וכללי  כ5"7, קיי עד ר"ת מקי' יום טל וחג י3'6יר קוכה, 3עס,מנ.נס,
 ס)ע56, סיסע", יסיסע, על נמחז ופת הגילוחי סווס על ועי'קיק
 400 . נ"ל עסס"ך ס6לוך ק' עס סיע3 עכורך לסנ"צ פסלייסע",
 50, . . . . . יועי לניב כלליס 6לנ6וי, יעקב קסלסק'
 400 . . . . . . סיענ ככילך עמס 3לימ פי' עס ע"גקי
 750 . . . . . . . . . ווילכ6 31"מ 3'י 6ו'חעול
 ד3ק פי' ופס ורף רף כג ע5 סמיכוך ימי, ומלניעים רם" עיי עסממ"ח
 1000 טכילךי יופי מקלו 6עמטודס רסוק וס"י פ" על 3י6ורעוב

 עקמל 3ימ 3"ס גי סכינוחי כי יניס 3ח נסער עודיע סנרניס
 כ5 6ה תנקט יהככי 'כרס יגס היכיס סוגיס קסריס חיכי כלעס

 נוח ס קעייס למול וכעי5יהי0 סעזעיגיכ וגס סגרוליס קפריסספוככי
 ]~גס כמקמכ 33-ת פתי 635 לפיכס 5ס לי לסו7'ע יעחלו לועעלונס
 פכמקעיפ ועתר ס7פס 3עעירע פכיכר(* "נעל ע7פיק 6כי כי עוריעסנמ
 על3 ונסנמיי מחן לישום סרנילי, 37ריי חיכי כל 13 ומהכל עקו7לונס
 וגס מקלע  קלעו ופש 36*ר שגטין שכ3 6ועי"ר עע"י כפסס נ"%ס
 כי מוייפ מנלי ~גס מכ"ל.[ עפ"י עיקק6' סיחכ*מטל

 נט~
 לטכם 456

קפני



מורעות
 עמוקם הג6וה"ק שון עסק טיפ מהגרס על מ" וס61 גרכם הללקמרי

 ~ר3ס. מכנס נכס סנקר~' ס5יו5ס ונס (י"פ ערוגס"3נפל
 טלי 6ןרעסקפ ג-ינוואלד. עמרםהס'

 ([(שחוש 6[8,וחט(](טן8וז(ט581
 וטחא*ץ[וט8 טאח[א גסחץ4

 פיליפף מייס עי"ס סמו"כ וסכפלס סיקר הרכני וזיקי לכנורעזיי
 עו"ס סעמורקס סיגיי. גת פס 6פיריוט יום על עדפפסנ"י

 עק"ע)אי עייכ)נ"ן 5כי מייס )ועעק6ים, נ"י יייכע6ן דוביסתכר
 לל3"עפועק"

 כלי כהלכם הג' ס"3 ימיני "מ "גי-נוכלך
 3כלכמ )נק"ע)נ"ר נ"י וויינסע"ק דוב 5ני עו'ס מו"צ כרכסעחז'ק
 ל"רוסיוע"ע

 זיק"
 תלעס 3יקיכס לועד עק6עע"ר, מיני"ק קג"ל

 6ונגוו6ר.ןק"ק

 נפלגפל י5חק יוקל עו"ס סחו'ב המחן סב' לכבוי)נז"י
 קליעיך, )וגפרל6 סיסגס"5 נת פס ללילסו ליום )נק"עע6רנ"י
 פ"לל"ק,ינמק

 לועדים פ"לל"ק, יוקפ חיים יונגריין, הלוי פייס קרג"
 קכ"לי. דק"ק הרעםניסינס

 כ"י גליק ע6יל יקר"ל סעמולקס.,ט"ס סרס'ג לכנורמז"ע
 סגס'5 3ן פס חם" 3תולנתוקת

 עעיק"
 ח)נפרכמ. מליע"6, 3פר5פל

 ס3' ת"ב יןירי לכנור מדע 3נרכח דינרך "כי לביעיקור
 עח"ו6יעפ נ"י מ"עי6ס סיג" יח(ק"ל עו*ס סעועלססממן

 כסכ" יוד" ענחס חייסלגרותיו,
 עכפנ5פר.

 "ניפזר עו"ס סיומקין סלסלם כ"ל;יס סנ' לככור עז'ט3לכמ
ליפ"

 עק"טע"י. עייכמ6ן 5ני מייס עקצן,("ל- ע"יל ר' סגס*5 סל 3מו פס ל"רוקיו ערפפם נ"י 3ינריגפגץ
 מו"ס מנפלס מפקקן "סכולום "'ק סמכם לככוך עז"ע נרכם.

 ענפווי"רק נ"י "יקק6לקקי, יפקכ עו'ס הגיוון מלב סל כנופיגחק
 ק"לפן ע"ס עו"ק הנכנר סגניל קל נתו "ס יפום קלפקולחחיחון

 ס)נפרכח. ענפווי"רק,נ"י

 גן ק*נ ירידי 6ת עז"ט נניכמ הנלך "ני ךלנ"עפועק"
 מפ"רמ חגרם ר6ם נניעוקין ו)נוכסר מו"נ סעוקלס סתמן סנ'דווי

 ל"רוסיו. עפם ווייק נ"י ונקיר דור עו"ס וכו'נחורי,
 )וק"עע"ר. ווייק חייס 'וקףסק'

 נ"י וו3 5ני כדו' חחו"3 חכ' יריןי 6מ 3ע;"י ענרךסננו
 )נק"עמ5ר מיי(כפי )נררכי סק' ל"לוסיו, עמסוויינקי"ק

עעצעקך



מודעות
 ס3' לכ' ט63 ט(ל6 33רכח )נ3רכיס חכנו לננוטטעקי

 בנקיק ומפקרס .לתסלס עפורקיס י1ם סחו"3 ל))פלומ מעיםסממן
 קליט"6 נינךיגפר ליפף 6ליפ(ר ע"ס וכוי וחרסיק'ס6ר6ליס
 מיוחסין סלקלמ מו"פ נו"ק העפורקס סגה"5 3ם כסל6רוקיו

 יפוי טאלין ("ל ט6סק6וויען)נוסר"ס
 ע"ו. דעעס דקוק סרוס ןיעינססגנ6יס

 ננם"ק ס)נפורקיס חו'נ תמתן סב' יגיעי לכנוך נטן"טשנרך
 ל6לועיו סריס ייסי3תכו גנטי נ"י 3ינדיגער ליפט 6ליכ(רעו'ס

 י5"ו ע6סריס6ר ס6ללפנדער 'ור6 יתעסו שרס'ג ענטחודש
 6ליפזר עו"ס סיוחסין קלסלמ .המוט הממן לסכ'עז'ע

 סגנון סר3 סל נתו פס ל6רוסיו )נךעפע קליע"6 3ינדיגערליפף
 ט6הרים6ר. סירם נהרן טק6טן, ז"ל טמיר)נו"ס

 ירידנו 6"כ עיט כרכת לנמנו עביפים פכי)נס לגננוטטעטקי
 נ"י נמחלי טו"מ סיוחקין "לסלם ננס"ק נתוי"0 סמו"3 חמתןת3י

 לרגלי סליי*6 עספקע 6נדק"ק ס)נפורקס לסרה'ג 3ןברוקק
 יקט'י נחורט סחנרס נסס קוקק, "נדק"ק סמ"ג 3מ כס6רוקיו

 גדח"כ. גליעיכ לרתכי קלוקל סקיט"ענ6רו

 תגס מממש אני השוחצים כ"ג ורעי אחי- אתכזה
 )נח*6 כפלים כעעט שני הלה ריאה מראה ספלי נקזיגיורתי
 והערות שו"ת מאות משלש יותר )6( קונטרקיס, ו'כולל

 מלכום 1)נל3ן צנרר נשי )ופעהו כן נר6סון כמפקסובשו"ב
 הבסום יכה כנפי )נ( הנס עד בקפריי כור נט65 קל6עעוקום
 ח"6, קסוי פל וקובי'ס רננים פס ופלפוליי ותערוםוסוקפומ
 0יר סליותי נעל 6ם לס5ריק סו6 כ, כסעו צדפה לכושי]ג[

 געריפום יוריו כל כרעע אסלק וגהק טפט עקיק קפרטססגמ
 סנקונטרק סק6לום כל על סתטונום כהלכה משיב )ר(פליקס
 לנ למון כעם יעלס מדפוק קסו65וח שחרי ומנס : מ'6 נקיתדלך
 למס ים תכנר תליע'6 וסמומעי' סר3כיס ידייי "מ 36קקלכן
 לי סיקפיק 6ר6ת טכחניס קנלם 61מי הספר מחירכמומדם לי לשלוח נפשם את יש אם גלוי לסוריפנולנטכתב מ"מקפרי
 נטוקוס ל3תד*פ קפרי לימן נע(ת"י 6ת6טן י6( סןפוק סו65וםעל

 כתיבתי יע'א. מאמאווא דפ"מ שו"בהאלפערפ לוי זאב יונה המ' הדושה"פן כ"ד נעןו. קילס 6קר לכלולקלוג
 מאמנ זאמקוגח סאגא)אאגסאט(-

 0-וואראהל סעאיני ווידער יעסב פאןדרות



 *עפש 1[81188172.1
 שניה, שנה י'ב חוכרת תרפ"ג ניכל ר"הטאפו-מארען

1 לשנה: מחירו1-- 1  מודעות מהיר 
 השפח. גודל כפי ן י בע"' ן לעה ועשריםמאה

בית

 וע-

 לחכמים
 בחודש פעמים לאורי1א

 גרינוואלד רוד אליעזר מו"ה הצדים הנאון הרב במורת תחתעומד
 דסהלתינו. אכירשליפ"א

 בממרא חדשות הערות ופוסמים' הש"מ בשיפת תורה חידושיסובץ
 וחימי מגאוני למעשה, להלכה ושו"ת ואגדה, בהלכהיכמשנהן

 הייו.הדור
 83אללאק. זיכחעון ייכמרו )1"ס,כרוך

 א0או5 א4[[0ק .יץ18ק-ט581 וט8[8ז8וט8 ,0וופטל2(2051

 _44_244נ8י20ח0"(==4=

 בעלמא* מלתאנלרי
 הגאון הרב של כיי עצם  תשובות לידינו שישלה סיכל

 דס"מ אכ"ר זצ"ל לארו כו,המרדכי.יודא המפיסםהצרים
 בחצי הספר יסכל הס' הרפסת. בגמר א"תאונפערדאם

 ע"י כחזיה החשוכה ימכל ימים שמונה וכמשדדמיו
 : הכתבת על הסודטת דואי'הבי

 %סי' ץ46[ א8א6צחש1*5
 ,86%65 ,01(1א וט .5.ש5

 לחכמיט. ועד בית מערכת אלאו
 1 כררוכ"זבזה

 טלמדים שמ מבמשת מארע שבכאיא תורה תלמודחבורת
 פרם ונפית ורשיי .חומש ללימוד מומחים ד' יראי חכמיםהלמידי
 דפה אב"ד לקרב מכתביהם יערכו רואת במשרה הרוצים השואהכפי

 ,"אאו4488גחט08 .8"4"ו-4ו84.



יכשר  רשר --= מאפפע רעממ 

 פאן מתאלימעט,. 4יינספער אין_עכצף3ט
 יעיסימחלק4ייוגא און :ינעמקנעגריר.ער

א ש][] ם14בב[] פ]:[] מב[1 :](4(1י[]  ו](4 מנק פ][] 
 סי גמוגץ וט[ .יגאוא -).גע[גק?[גא.א"1(

 טאלאמי כשר ספרראיטה' דהערמאננשטאטיגי ערסטע-
 מאברים. זעלכווא-עןאונד

,ר--ו-
 ט..,פוברימום פ. דעןראטסע

 דאם אנעוצי:געןהחפלי:סט
 -אונד סאלאמי האכפריסאאיך

וערכווארעז_ןערצייגע.

 ווערדעןכעשטעלרוננען
 בכהן אונד פאממ פערפראטט

 בירליגם- דען. צוגעליעפערט
 טאגעמפרייזעדמעם

 אויף הכשר אונדפרייוקוראנט
פערראננעז-

 $אעסק( * ."4פ(.-
.ט3181

 [51 א[(40"ום עג-

 שוב שהיי מאללאש ייכ [שוא 2זןניא(5 שושיתן*הילל
 12 סמעא0א וא[ אצל הטלחטה בקשרי הי* םיפםען מחוז נערעבכפר

 על למספרם יולי בהורש תיע'ו בשנת תעלם -א[0"א_שא0א4
 ידיעה לו מעשוש כב( 4קענויעעף גביוסס:לאוו הרומשתהפראנמ
 להודיע ימחיל ביוססיא הגעפאננענשאשט סו או הפראנט טן הו.ממנו
 הקנית על 5"רו 5יח55 בטוסדם רלמפא האדהיסהעל

 בגו"
 ל ישרא

 אדרעסם אחוס בשעה עולטו מונה _חפ ז*ר אטרנוכבר
 .*88ג""080 0ז1ע0א0א08ענ*(א0א

 י )"א0ח5א0א*[מאגע0[5

 פאברים ועלכווארען אונד קאלאמי כשר איטט ספרדדיא
 [850" שא06,א%7-טשזן."8םו%'*41

. 

 זאוויא ועלטו14רען מאלאמי פאו אריעו אללעיליעפעיט
 מאנעס טעססינען שוא מייואליטעט בעסטער אין עצ'טמרענווירספל

 פרייוליפמע אונד בעףיענוננגהכשרף יכייפטא'ננםאליעדע פרותוק"
 . . .4ער.יא4קינ *צהאי

 -5..ל44יי-



 4ף44י4 4י*ף4ף4ריק
 נ4 "*עי /ו גועו ו*2222

 סאטמאר פאללאמ וטמעון ייסף עשעריר

איףירי
 י"-

 חיירדל יאףו?

 שלו היו"ד טגליון נעתה זצ*ל לאבדא מקר"ש זעהותב"ה
 שם"ד( )מיי רצ"ט( למ")הטשך

 67יכו ני7 נבי העול כ' ר65 נ'מ6 יעסי"ס 6' ""יק 3יי" ק"יבכוי'
 טייך ל6 ד3(ס עוס נ"ע 6י1 דלריין סעחנ" כוו'ס נעט6סכוסג

 ספו"; 37ר' וגי', 3חג5ס 5קור כעי כ7ר נל6 ר5ו(רוננ"ס ))גי7 סכ6סנודל
 סכוכ0ו העו"( י' לייסב סכדמק נ?י( נמרע"ג ו)רי' סבכס לסס-5ין

 וקחירס פלוגח6 3(ה ויס סו6'ל נפו!6ס דנס'נ 7ין ספור כ, 765לכך
 3(0 לסכליע ר5ס ל6 והעור נהנ6ס 6קול גס"נ 6י סרוננ"סבסקקי

 ליכ6 בסכ6ס עו0כ נס"נ 57וו'7 נעע6ס כוסג 6י גס'נ דין הסוויעלכך
 גיר טסוס נס סכ6ס ולעכין נ6כילס 6קורה 37ל6"ס נעע6הנמקוח6
 נסקו60 ליכ6 כודר ולטנין 3הנ6ס עו0ר רנס"נ סלכח6 7סע6ווו0ר
 גי7 עטוס 3ס)6ס 5קור 7נל6יס כ"וו ליכ6 3סג6ס -6קיל גסיל7לט"7
 3(ס להכליע ל5ס ל6 וסעול בסכ6ס 6קיל 7גיס"כ כט'ד סלכה7סע6
 )ו3ו5ל סי"ר ע"6 עה6 פימ 3כ"ע ועיי' 3עת6ס -גיסיכ 7ין סמייעלכך

 ל3ר3י. 63ס5' ותלי6 סו6, דטקוקח6 מיל60 ל6ו 3ניס"כ סנ6סד6יקול
 '613[]העסך

 שם'ה( )סי' חומטב"ה
 מ"6 כסנטנע 6ל6 מסיד נקר6 ל6 דה6 3(ה"ל טג' סם3ועהע5 חסיי לענץ 5"נ כק*6 חו"ע סיסן עיל סל3וס י3ף כ3י ליחמרה
 לסע ס*ס לסקי סכסנע וכיון רסע, עס י7ך .0סס 6ל כע"םלמקר

 יעץ.סקל סל6 לה30יפו ס5ריך ע0וס טד לסיוס לסע סקלהההתולת.
 קול לס3יעו0 'מוק ל6 לקע 6100 וכיון ונוי 5לס קול וסטעסכ7כקינ
 לסעכיע ג'7 ס5ריך 6511 6כ6 פל6 וס61 עכ"7 וכף סקר ייעיר6לס
 סנסנעו 0עריס נס3וע0 מ"לי 6לס קול 7ופתע וקר6 0עעי7 עד06

 סערוח ס3יעס נפ' עסורס ו(ס חבירו, 3ע"7 כגד ע7ו0 לול3ע."7-ס6"י
 סעענו 65 (ס 6ע0, טעעיך ליסנע י5עלך 3*7 לסכי סתטןך ספי6נל

 33"י כע5ולם לי סיפעע 6ין לסס3יעס סטט"ד ירלס 06 ו6ריבסעעולס
 נ6ען סי' ל6 ס3ועסי לריך 0" עד 6י יעי7 הר3"ס, נסס . כ"מ"יז.

 ע7 5*ס ם3ועס, ס5ליך רע7 פוקקי' וט6ל . 8"ג קי7וסין חוק'כ7כסבו
 סל6 5סקר ען6 כסנסנע 656 סס71 גקכ6 דל6 סלגוס ע*ס .טססוחנ

געממ'



 לחפמים ועדבית
 )נלו' 3קו3י' עסקק לסנועס, מק71יס כמס חמוב נס"כ ה"סנשנ"
 על )ם "ס הקעוע וסנס כי', ס3יעיח .וקומרי יוניסי עסנימיבלי3יח,
 נכלל ו6ססר 1"ניוו 3רוליס וס6יכס ל(ס, הכלימו תי ס6'י יכ'סלנוס
 ממני על6 לת "ה(יק65 סל3וס, רגכ' ס'חרן ו)ו' 5ללו, חע'סוחר3ריו

 -דומ'ץ פריעדמאנן הכהן דוד שמואל הה' סעי ומחעמיטינו68,
 )וקסט ל6ין מורס ו7עמ רעס ג'לוי 3ק' סעו63 סעפורקס הנ6ון סרנ]חו6

 שס*ו( )סי' )הונגארי( יצ'ו שימאניב*ה

 ה3" ת*7 תי'בבדל"ה
 סקי0 כ7י הגן למחומ יוחר 05 ס"פול

 עעולפ 60 ססקילס )31'ן 5ינו י6כ' - עיי'ס ס(יעיס עלססעס
 ח)נס טפכי ח(רעש על לסנן נתיס סעוסס כק 7' כ'ב סרקניכוסלעי

 פייב ססל' 6מ לס3כול ססו5 737 וכל (תע )וסיס חייב 5גס16
 וסעוסס (וכע )וטוס חייב 6ילן סעמליע ל"מ 3פי הו63 וכן (וכעטקוס

 06 סיעק5ו כ7י 5רעס . בסן סיוקנ ענסיס ס)31י6 לסיינוחמו3יס
 )וסיס מיי3 נ)נחונל וס6ניס סחערש עחוקין ועי"( וחעליססמ6ניס
 -- ס(רעיס על ססעט סקרמ כוי מלון הסוחמ ימ(,3 ססיט לפי':(ולע
 עילמ6 13 ני)61 לון 61ח6 סו6יל פרפיק' ס6י פ64 ךי טבמועיי'
 כוונח ולענ"7 מס 3לס"י 1עי" ס"7 030 עסלכו0 מיס בלוננ'סע""ס
 7י סנח עי'י לכ"ס 6פי' מ*ר 6יט 06 6קול דס6'ע דסכס סכ6לס"י
 6מ ונס ונ6מלוניס 3עמלסים יעיי' לר"ס סע1ר 7עפ56ל*ג סגסקל"נ
 )ול6כמ כבנס ונ6עח ס'ל 3עכין כללים כ"3 6סכן עכימ נמינוףכחבמי
 כגון ס))ל6כס לגרוס 6קרס סהתורס סיכי 6( 37ריס ני עלסנס
 3( 6קול 7גרס נרס ע"י 6פיי סעלכס ס"עסס ע))מכוין כל טס(ורע
 סעפכן לעל6כס רועה 6יגו 06 גס על6כס ססי6 ק0ול0 דנילו,'היכ6
 עילס לעסרי קל6 )וד56טליך מל6כס ססי6 סחולס 7גילח' מו3לכעו

 6100 )וו5'6ין 67נו סיכי 13 וכיו65 לג)ורי יפסכן רו)ו" )5רך 6יןלסי"
 עליו כעכסין ס3ערס ו6ס הבעלס כ)וו נפירוס 6קרה ססחורסעל6כס
 ססו6 לפי נטעס סל6 כ6קל סהו6 16 י65ת למלק סנ6ער 3יןקקילה
 ססווף עי ל))סל 607 סעול )וס56ל"ג ל)ו7ו ררונ6 רו63 ט"פעקלקל
 ס65ן להטקוח לסטיס 16 עלנה געסות 3ויס 6ין 16.ק בלע)ט על6ילן
 רל6 וס6 עקלקל כקר6 סל6 ע5יס חורס כעו ונקלקל כקנ6 ל36ל"ק
 למלק )וסוס ול6 כ6קל ס3עכס סקנל תלה ערמע ס"ננ סגעיק6)ור
 נס"ק עונ6 עעעיס עע*מ  יו)(כ העולס לסנין 5רך לכ6ולס י"לי~מ
 ק' עג"6 לסי 36ל חלת ס"ע 3סס :ו קוג" כקר6 6ע6י 0לתט"ע
 סל6 מלח ס")ו לסי"( (ס 3ל6 :ס יוועין היו ל6 ג' דסכי עונןחקי*ח
 למלק סנעלס י6על 06 ו(ס לנ7 ג' 6וחן לק (ס לסר7י סייכנחיס"

י65ס



עז רחממים ועדבנץ
 נתקר יסנערס כעוור 06 ל6 36ל סנ4ל נקי בעג64 עיי' ל6ל6מ
 ולעפשן סו6 למיטוס "פר ד6ס טכ6קר נ6 ולסורומ מידות ססו6למי

 דסמורס כיון לתיר ג"כ חי ר3ר נכל סנערמו תפילו 6( תקרססחורה
 (ורר כעו מידוס מעסכן 3וול6כח סו6 06 נ( מייוס עמפמ סכ6קרנילחם
 וקיר למוערם 6נ נין הערס ונס ט%6'נ על6כס טהורן וערקרגורל
 וכרסו פיו 7' ביקה ועייי סתור וספרמס וסערו כחבם מסורס דגרסל

 ולעס טיגג ויסגו 6וכק יסכו לעי*( טעול על קי*מ לסטכימו טנ6ע6מל
 לכו'ע מיינ עק"ל 56ל לפי'( סטגש ול6 לסטגימ לו ספת מיינסיגנ
 טל6 עליו יכת סטנת יום 6ח קתיר כחנס סמווס 607 ט6"ע737
 ס3ח וסוער ס3ס ססו6 פסנימ עם56ל"ג 56ל עם6"כ על6כס לייןחנ6
 עמם3מ וול6כח כקר6מ טל6 16 דפסכן דופ" ע65כס ע1סס ט6י1כיון
 על ע3ר ססלימ 1ל6 לעיונך ליי יספי סיכי שסד"כ פפול פחפסקכעז
 36ל סרסיס6 י"ס טס רס"י כוונח וגס מער"ח מיינ פפיל6 עתורשלות
 פרסיק6 56ל ורק %7רס ונוום מיס נורם 7גס לש"י עודם קנרסהעיקר
 ס6ר 56ל כתו ס6ת ציחר ולסטגימ ספלי לס3סיל כזונחו עטיןכיון
 ד פקס" סוק' ועייי )וחכוון 61'ן עסכיון נכלל (ס 6ין לפי"זערום

 ן 5סיד'. ס3מ פל6כס לדיווח יכילין 6ין לפ"( סענצן רכסקרס
 אב"ד, ווייםשעפשיל

 שמץ( )סי' מאממארב"ה

 אקולס נע"ס המען 6ת לנפל סעונ נענס מפ סמיכהיים
 . וסמעוליס קנח יי"ס לחקומרי עוחל 06 חע"י נקיי כפנו6לח5ה(

 5סויעס והוויכן ע' המקד סו6 כי ס"ק לכניקמ קפוך ער נמנוחסלתנור
 קוף רסוולדכי ולעמד ליס קי' פיק עשל"ס נמס' עי" ספח ק71סיסלעו
 יטס6 טע6 ג(יכ6 הלוח קודם עט"ק חוס כי"ג מען לעכוף 303חלמוח י*י כסיגל רפא ומנסיג כי די:6 ה6י עקור מקע"ג קי' דפסמיסע"ק
 דקיי"ל הסכים נטמר ימלף סל6 לטרמי וקריך מלוס ל6חר ס63סלסנס
 77וק6 3י5וו קריך ולסיכו עכ"ל פסיפס 5ל6 סעו ניעור 67יןככ"י

 וסכ6 חרכ"6 קי' ריס 6'ח 3ט.( וכ7פטע' לעקוך י6סי לטייך קלונו3ע5וה
 הניעול נגלל חנו סנומגין מפן נפנילח נן 1ל6 מפן ביחול 3)51וחנפי
 נווכירח 61*כ מעולס וין הנעלה למסנימו לנער קליך יס6 טל6 חקנהרק
 דס6 ;"6 6ך מכיס 3ס6י לפיזורך 67מ' חייך דל6 י"ל רטומ ססו6מתן

 מסם ירסיס להיקלן דעתי לס6 חייטי נעי קל"ע טנס 7כרע36כסיח6
 77וק6 סיח רט"י נסס שפרוכי נכיונח כללס לעכס סענ'6 מהםסקול
 ע"ס על ))סנח דכעקל נטרח ע"פ וגחל כל"י לקלסו 57לין מען3י6ול
 לעפעי סל6 מקוח קורס ע"פ סל מעליס סיפקו לכססילס חקנו י"נטהורן

3ס6ו



 . לשפמים בעה.בווט

גט6ל.סג'י
 טתל נפיפ כתיקונו 7))קייס. וסנ6ס 6כילס לייקור כן ול6

 יכול לנוי סמן סעכילח וגן -ין 6100 בע'ם לנוול עקיס 6יןנטנת
 ע"פ ססנ6. נ"7 "נ לחמליפו 6חי 7ל6 ס"ק לכניקח סיעך מע"סלסיום
 וס"ס ע"פ ססי6 לצמוח עד 3ע*ס עמען וכמכס סוכל טן6 טסנינלעס

 פעפ6 עס6, "נ טש6 נעיט עייכ6 סיין ל6 7ע"מ ע5ת לכילםליקוי
 עסגיי ליקמ 6) נעכילס לניע סנ'ל טיק סעסל'ס סיען נעם כ'ולסיוח

 כערעס ))מ(י סעייו עם נקכיןולממעילה
 כא'"

 סם ובס טס נענעו חג6ין
 פכיכת סטעמ ננוקמ פינוי לעטים קל*ס 5וי ט' קיי 10"ע ס'נטי"מ
 י6ש6 ל7עחי נכף 6יג1 סם3ס ככיקח קילס טעס64 מקנין ל סימילכמוב
 לו ניחן טעינו לקמל עקם כיעלמפט

 כל.
 מלות קולס לו שכר %ס

 יותר ע"כ סמם. ס6ל על עעומ למסק מקים ים 6ס. גמקע ל6ו3כ*ע
 ולקיתי קנת לככיקת סעיך לגוי תפלין יעכרו ססקומריס ל7עחינכון
 מו'ע בסי סכלני יחוון ולפי'( כן רעתו ל*נ קיי עולק נעע נחסי'גס
 לכלים מסוג סלעי נינל ליחו מעסיס סו6 סניפך ענין ת"ל ע"מקיי
 'כ6ס . נגל עליו לסחמיינ גחס3 סיגינו עועיל ולפיכך לגזירי נטלוונג
 סניעל דלסוי קיד 6'ך ומלק עכ"ל לכלו 06 למערו עועיל קנו6נל
 3פקמיס 7ר36*י כקש יל6 רקנ)"ל לוזיר ולין לכלו 06 לספרועסכי
 לפיכקע רס"ל 7(*6 לכלו 06 מיי3 ושע סלו 5יכו וסוי ,ם3יעלו ו6ףכ"ע
 מחוק, וכעוין לס עסכממ ל6 63כילס 60 וטלי נכרי סל ימעןיותר
 דס"חי ט"ו % סי קי' מוש נם"מ פתיון ועת 63כילמו סלו 7סויטס
 ועי"ש 6כילחו על מיונ ליכ6 נעלפ6 כפפר6 ולמשה נפלו 1506ינל

 6"כ ביעלו סו6 רק סו6 מסוו 67וכל יכיון כלל ("6 ולרעתןסס5ליך
 תעוכל יעח נעלס מסמס לכלנ על6כול וכפקל סחלכו נמען כ"ס.פ' נויי לסל6*ע שייכות 06 ולין ' לכילם פוי 7ל6 ק"ר 6יך סוכלוכיון
 נסכם 06 נעכירס כ% סכלנו לייסנ 1לעכ*ך טס וכרס 6וס כל56ל

 56לו מטוב סלינו ניעלו 06 סס"י כד6פרן עקם ניעל 6יכ6 .%סמקן
 עיעיל קינו 36ל נשי עליו יסחחיקנ 6ם"נ נמם3 ם6עס ותועילכיוס
 למערוך ושעל ד6כילס עעסס יבמי בכלו 6מ*כ 06 יר6ס ע3ל כ"ללבעלו
 עסמיו כם6י 06 6כן ירוכס 3ל על לעפלע ומש סנייל טלפמסנמו
 פנין נ6כילחו רכם3על כיון 3"י פתוס עליו לס63 טייב 6כילחולקמל

 3ק*7 ו6'ט 6כילס תיקול. על 1ל6 ק6י נ"י על וסכלנו בלוסניעל

 רפה ראכיד ווינמערממץ דוד גושהדיל
 שם'ח( )מיי שאו( לס" )הטשך ריערעשב"ה
 וקתיכס ננין 6ין קיי%-ל מלקים טל יבל נע0(יכ לנו ע6עכזתם!

 לסמ(ילס עקול מלקיס סל עעס ו' קי ט"ג קת ונפתע3כלש
ולמיקס



עי לחתמים ועדבית  כעמס דיכו. כוט ות6 ולסמ(ירו לפרקי עוחל פלקיס סל תוקילסדקס
 נדף טל ננוד 6נל מירוק ע"ע סל6 ססעיסו עיקר 7כוק (י סעו"(וכי

 53ירך 6נל נמוק:, ססיייף 3חוקע על6כס געל לוס סילוק ע"יסעיקלו
 ט65 מסשיסו יעיקל 6ף ק~6 ה5לימ.ח ולפי"( נכוס, 6ש' סליניול
 10סו 6נל סרי לסרוק רק ולפלורס לפרקו, מנח לכירך סלי מילוךע"י
 סעמבר ברנני 36ל סבת לגיירך סר' לפווק דרק עפי"( כדווסעעל6

 6ף יס6 סלי כ6ן נס לסח(ילו 56י' סלי וכיק 66י כייעסהרעמו
 י5לימוח נכוס 36ל ניחייומ ימקע סע6 חמ(רס כק הקלו ל6נטעם

 ע"פ כ"ל עור סרי מורחו גס לפ'"( ג(ירח ל"מ ימי7וח, 3ל'7סחמנלימו
 סעייין כיון כלטכס נעל ל"ס עייין לסרקו עתיד 067 3ל3וט"רססעלס
 עוד סכיכמו 3חי3'רו ים6רו ל6 ג"כ סל6סען סק676 לסי"(יפתמוסו

 נ7נר 7וק6 טייך יסירק6 הקונג נסס י'6 נק"ק סע"6 6כ' עע"יכ"ל
 וכ"כ ולסמ(ירו לפנקו יכיל סקופ כל פלספן נס6ך6 6*כ ו6וענוח ננולסס5לי'
 כשגרס 16 ק5יס ספל6סען סל סקרה כ6ס נ-ל עוד קופר נסיעסג6ון
 לחסחעם סדרן כליס כיקיו י"3 הנו"6 זכי לח6 זעי  לענקו הסניהד5(

 )וותר רלסמ(ירן נ"ל פוי י' סי"י ועי" נסכי סו6 6ורמ6 ולקגרןלסותמן
 רז-ב יודא ימיתואל המ' - - תחילתן. עסיס סוסן *(מחירו בבילה 67ייעמ"י

 יקימ61ל. תורח טי"ת נעסע"ממופ"ק
 טלעול 3נעס מפנו יל6 6' רק"ו יום עי"( עיי' סעעריך*(6על

 ספלון )0נס נכת חלק נכיר יפ"כ מ,יוט סוס .3(ס 67ין 3סנפ6י(ת5
 ס7סוק סו65ומ סמטת דק נסל6 וסלסיל 3בק'6וח נפלפולו סיריךהכוסנ

קשרנו.(
 שיט( )ם.' שטיז( לס" )האשך בארריאבכ"ח

 כעכיי סלד ס"מ 067 סמ6 "פ קי' מ כליברג
ן  סל ממען 

 מס" זרע וסלוקם סעלימ וכפרכס 6' עם סהם5יף וכטעןסעט5מ
 מ"ע 6ע6ס 7ין 6ע 7נמליסין ד6ף 6' נעין נסס וכי פלוני פלסלים
 סטני 7כ6ן לועי וקין לעומי 1ל6 ס7למיך למקוט לועי יכולכטלית
 יעוי*ם, רעתו פילס 55 סעסלם רכלן ע3טי'ון בגומע 'יחר לולהסוס
 סמליסן לנפל יוכל למכיר רק ס'מליף הנטלם לו 6ער ל6 6י 7עמנ"ס51וע
 ו6ס ט5ש ע"( עסקו ול6 לחמ5יף פיוסו טל6 כיון כפרכס 3ל66ע"
 דיכן רסקי וי"ל מס יומל סיקס דעתו נילס 6שכ לסמליף לו6טל
 ט'(י%ן ים 6מל נמפן לסמליף 16 לבכיר סמרן לו מנמן סיכלסייך
 סמאו ל(0  יוק6 מלרץ-  רפושו גילס ל6 6בל לסמליף כסיס לו 6,10גכ
 עו עסיס 3עקיס ק'5יל סנגל סעמנר ו6"כ סלו סמנן י במחטלקס
- ול63ל,לפעריך   דומ,"1 טייטעלבוים יצחמ הן יבוס.( )סוכסך 

 ומיררנ"מ-



 לחכמים , ועדבית
 ש"ע( )סי' סאטמארב-ה

 קכ"( איי "עסכתע עי עכיעי ייייי סקעס קמנ ק"בכול"ח

 נמיך לסק7יס ריכול נל6ס י5ענ'ר עיי"ס וכו' בליס סעססיעי
 סכר*7 37סקרס ע"נ פ"6 מנמים ועמוק' סלו סקיס 0לק סלכ"י
 עע5י 7ל6 סמוק' כלמון לחול יכיל ס6יני להכין רק טי6 כר"דל6ו
 מקדט מלק 3!ס כסמ"ק 6יו3ס לח(ול ר51ס 6עו 3ס~חפוח 36לס7ר'
 סעל7כי לפי מו3ס 3קר3ן מסוחעיס קלנן מפיל 7עסכמח נעיל6עון
 עימס פ4" קייע"ל נע נבי לע"כ תרמוס הקבוס בטס עקייוס.1פ"3
 מגע כטסגיע ועיד 3ע'כ עמגוסמ 0067 ירסיס נילי סו' 1ל6עימ
 סעליפ פסלי ווילי .ליס מלכך תגורסח כ6ל) סו6 סכי ספליםלץ
 רולס עילעל ער לוחו 7כיפין מונס 3קר3ן 61"כ 3ע'כ לנלטסיכול
 סס*ו ססעס'ת קיטיי 3(ס ועיוסנ לסלים לעקור ויכיל עילי לי)(6כי

 מנקי רהוי כיון ע"מ סקרם ושכחח סליך סכם סעסכי"ע דלפיתסע
 פעי 04 מובס 3קל3ן יתפיל כיח6 עסי"( ס"מ ע"י לקייעו60"6
 סנה' לח0נוס ויכול לסלים תיעקרן ועריכה גע כעו בע"כ 7סויעשים
 לנעלי לנ37 ע65 רנידו כיון חנקי לסחכיח כיכול פחיסה נרכס3קל13

 : 6סעסח כחו יגרע סענר3 עי"ועס"ח

 וויליגעריטרדכי
 שע"א( )40 שי"ח( לסי' )הטשך שאטהיעבבה
 יפקיר ס65 6פר לנמסע*7 י,ס5"ע ס3על לסלם לקיד יםרלמאורה

 7)נסלי"ק עונר5 כן 535ל הס"ק וכינ"ס המגורסססכנקוח
 סתסרי"ק ר5ס ועעו'ס סעקוס ונגהר הכחן כנור סכיסס לקיים יכולוסי,
 נחסלת סע5ומ לקנומ יכול ה6 ועור הוי, ק17ס ע7חם זס 637ופןלכופו
 וממירו חככן נ3ימ תנול סהי' נ6י ק"ג וי חי סמ"ק 7כ' וכהןסתנמס

 6מכ ער ל63 וכהקמר י6ה"5 חיוג וס" נם3ח ל3יהככ"ק ל563ו
 בקוף 6נל ס-ע3י17, קכס ססלי כקלוחו ס5ליך הח"ק וכ' סע5וחסתכלו
 יכו' קסם לוער סעס לפי 656 ונע6קר לו היחל סלן 7ס'סמסלם
 כלוקס סו6 06 טוסו סס6גו הטסי_ הסק ום,ך לו שורטס ל6ו3ענמט
 כסהו64 וסכם לטסו וכענס הקמר סקנס ס7ת'ס 3עד עסעילנסיות
 כ%ל"ס, לגבוס 6תילס 537רקס ככ"ח כיו"ד לסלם דמיי3 פסיסי3ססחיו
 דיעי מלמר י"ג ק, מס חרד"ל סכ' 3ייעוס חל" כלסי נסרכין36ל
 06 7יעח ולמד 1016 כופ,ן נפיו ונ6וונל מיי13 ג"כ 3ל13 06300
 סגי נמי' ועיי סר6סונס, כ7יעס והעיקל כלוס 16ור ל6 בפיו סו5י5ל6

 ונסב' כררו קיום לענין נק המע"ץ וכיוכח 73ייניס עו5י5ון 67עלע.6

 נלננו 6תמ ודובר ננכוס טוסן נכ5 יקיים עסיס 7יר6 טס 36לססיי
ולכ6ורס



עח לחכמים ועדבית
 עחסנחו לקייס )נמיינ 06 סקסק כל דס6 סרעי6 ד' ע5 5ל"עולנ6ווס
 61"כ וכג"פ רכ"ח עיי' חול 16 סקדס לניוי 5רקס ט7טינן 06חל'6
 למלק מיחי טסיכ6 ולסי"( לקכננוח 5יקס ל7פוס 7ל5ס (' עכרריסק'

 51"ע. לקל3כו)ז. 6ימקס 'ד דלענין 6חלי טמסנס לענין עקלננוח~קס
 ווייס צביזטנ(ואל

 בחוריםתפארת
 שע'ב( )סף יע*א מראלב-ה
 יטע"כ לס"י כסיעמ סה61 '7וע עסמי6 סע"1 סיע3*סששת
 עסמ69 3פי"( -קסקק ע6מר עליו סעולס ועקסין ל6ול"ח6,ל5ו

 חידוס ערין געולי ס" ע6 6"כ 3"י ק7ילס 6ל6 מורס 6קרס7ל6
 ל"רו עע"כ פקק 61)ו6ן ר6וריינז6, טע"כ עיכי' _לעילףונוכל
 מר6 עג"ע עע"כ עקיב6 רי יל.ף 6ין קעס 7לכ6ולס לסנן,גלעמ7
 נב"מ עסוס רק לסגעיל סתולס 5וחס ל6 77לע6 סעולס קוסיסטכפ
 מיר 7מזע סמוק' קוסי0 קסס ועוד סו6, דמידוס ילמינן ל6ועינ"
 סיטח '7וע 7סכה לק")) 6ענס 6יקוכיס, עס6ר 7קיל )ויכיי ל)וילףליכ6
 סעיר טלס6 לגלוי לק סקנ6 נעינן 7ל6 רסיכ6 דע*6 י3זט.ססוקי
 . ספ"מ סל6 כמ;ס ~עחס עליו, לססי3 67יכ6 6ף עיכי,ילפיטן

 חע'3 ק"
 סיכ6 1("ל טנ"ל טע'כ תזע סגע' קוסיס על ספיכם רס"י עלסוקסס
 וסקסס עכ'ל, 3עיס ענניס ססרס נ(יל כבון טעס נק טטם 6ישי7ליכ6
 סנחליו7 טע"כ ככל סילס ל6 6ע6י כן, לפכם סכרימו טי ססימע4ו
 יסקסס מירן אא ניטומ, מלנ - כגין ס4קול פיקר 67יכ6 סינ66פילו
 דטנרק עטסרח 7ס6 עמל עע"כ כ'ע סגי טקטס ע6י ליס4'לו

 367"כ 7עע"כ, ג"כ נסעע )ועיל6 וטיין עמח כ(יפ 6כל 7סיעולהע64
 על לק הנת' 3עי 7ל6 פיכס 1לסכי 6יקור, כ6ן 6י1 סל6 ט5רףלמ6י
 עכ'ס גלוע, עעס 6ל6 13 דמין נטש עכניס ססכס כגת נרועעעס
 טנ*ע וסן ע33"מ סן סלי))ו7 וכל כפיקוו עעס ליי 6יפ 7ל*ע נלולסו6
 וק"ל לר'ע חיכמ עליה לעמרך יליכ6 3על)ו6 עלס6 בלוי 6ל66ינו

 גלי' לק 6יכס סליעודיס ו50ל ע)נקלח עע"כ נ"כ י7סיכן טעיל6סעל68
 עסוס יייעכן ל6 עעיל6 ס)נל"6 ל" ,7ליח לסיעתו סועגיס 36ל)ולח5,
 חידיסי וליכ5 0ורס 6קלס 3.י ק7יכה דק"ל 5ף עג"ע לק די)ר'כ)וקוס
 ססיי סקק עיכ סמל, קיסי0 חני עכמ יעע"כ לעילף;)נג"ע 6'66עס"כ

 דפה הרמה בישיבה לומד יונגרייז הלוי פיש שרנאהה'
 שע"ג* ים" אונסדארחב"ה
 סמ5 עסכ"ע י6יס 1 י6 כנ6ס יס"7 עיי לססיג י5ס ימםכם"

 סטכניק ע5וס סף ל6 עעו'ס 6מנ יליס ע"י 5"6 53י5יח7ס6
ע5עו



 לחכמים וערבית
טוטו.

 כגון 1'ס 6'נ נס' לחוננם_ - סחוק' כע"ס פיו3ס עלוס .וק למיונ
 פססן סל נעליס 7מסן כסיס 5))ל סל כעלית- לפסי דל"ס 53נעמשלס
 )נללקנ לענין 35ל סכ- 6"ל טסול,ס לענין ר7,ק6 למלק 7יס .5ףעיי'ס
 ל)וכ סל 3טליח 67עסל טסים ט5וס מכמס 3ס7י סלי 1ל6 53מר5מענ
 נ"ל זין %ן ונר כרס3"6 ול6 לסול עלוס בסדי סנוף סנ6מוליסנום
 061 6יקס"נ סל נקכך סע6ילי נברון כגון סנ6ס בלעגי סע15סלקיים 67פסי סיכי 6ל6 לחיוב ענעו סעכרק ונין חיו3מ עלוס 3'ן_ עמלק"7ע"כ
 וכחיי נלעיס עס6"כ קוכם יסי3ם עלות תקיים ))ססנך נסנס אינסג"כ
 נגף כעסינו סיפחו ונלי נסנס 06 03 מעלוס וע.קר נס סכקס6סי
 6'ל 46כ 5ית 5 סיון תלית לסטנו הלרוס עתו מל ל6 למטססל6)'
 דמיון תנעל סכ")1 ער' קסם ל6 וסיב עלל"נ ג"כ 6)ורינן נסכםן6פי'
 סכ6ס ב6יכ6 5ף 6"כ סנ5ס 3לעך' אפסל7ל6

 לשרינן.
 טל*נ שעיי.

 סלכס"נ עומר כרס כללי ק"ל דר63 סתר.לס"6 7' עמיי לייסנ שכ'וטס
 ק"ל 6377. 7!- בקוף סכן סטסנ'ס'6 בר' יעס' דק ל6 עכו"ם גניוס"ס
 )ט. ,תעקל 3גופ6 6מלס כסיב 7ל6 6ע-ג 3כל6יס עוסו סלכס'כדגם

 כמפיל י"ל 3ע"( 36ל 3גופ6 6כילס כח" כלילו ורסי' וסיג ג(יסד6יכ6
 ספע"ג עסע רטייס3 60 וגס סלכס"נ לקיל לר63 6ף ס)נסלס'6)ו71ס
 7קיון מעיל 5תכי' 67כילס ננ- 7רוק6 לס6על למן ול6 ('36תמ"כ
 3ע-7י 36ל סלכס"נ ג"כ לקור 07וי 6ערינן כ' ול6 6כילס לכתובדט5י

 'עלס רל5 וסטור כסכם סלעו כל 61"כ ל3יסס ירך 7וק6 סו6דל3יסס
 שכו נ"כ 7פטור כיון ומ"כ חי'3 ל3יסס זרך 177)(6 ללאדינו כ7יכ'

 הורוויטץ. זלמן שניאור_ הק' ודוק. לק'ע וסוג 13יולך

 ת27וכהדלתי
 הרב מרן אדמרר ידרוש הכע'ל הבדול בשכתלרבים
 בסוני' שליט"א דקהילתינו ה4"בך אכער הצדיםהנאון
 כ"ז( ד' )פסחים שריפוט אלא חמץ ביעור*דאין

 יסמלו עסעכיי6 נעייבת- שליט"א הימריא החותמים6מנ"י
 סמוכן פיך 6:ווי"ונג, ע"י חתימה כפףלסלוח

.55ט"
 ,מחטטה .ק[8אטמק

 ח0[8א"0"
 אגח[."א

 מהרמס. מועדים .על הסירה על שדש" "זרע ס' למערכתיכומש

 במיטמאי אשלם לי שימציאו מי כל זצ"למראפשיטל



 וקנו אחים.בואוחושו
 רנן טסג6ון האוירי סביכת מ" עם פסח של הנדה חק,06
 34 ק3ף. טגן נעסעת*ק, צינץ ליב. ארי' ר' ערס, ימד36,36
 כצואתו כתב. םסגתןק 063נ'? ידים ולאווי קיק, יפוי 6קחס'-
 הקדושים טפריו לאור בהוציא ויסייע שנשתדל מיכל
 עם [קטפ*. מהיר צער, מכל וינצל יושר למליץ לויהי'

 [( )55 לייא וחמשה חמשים )רעמאמאנדיערפ(המשלוח

 אנץייזוננ ע"י מיד המעות ישלח להשיגו שרהנה מיכל
 המערכת, אצל חפשי: הכ'ויסכל

 חדש. סבשורת
 גניזה חמדה שיצא.לאזר רבים בת בשער בנה מודיעיםהננו
 תויה חומשי חמשה על אנדה חידושי ה"ה הדפוס מכבשמתחת

 בעל סופר בונם שמחה מרן רשכב"ה המדוש הגאוןטכבודיבינו
 6הר ס' אליו ונלוה *מחה" "שעיי בשם נסוב סופר שבט .שו"ת
 הגדיל שבת שובה שבת ר"ה ער נחמדות דרשות כוללרחל"

 א"ע יפנה הזה בבשם שחר" מי כל ובר הישיבה לבניפתיחות
 אדרעסמע תחת יניא פיגסבורנ דמ"מ הרמה ישיבה מנד..%יאל

 6ח518[0,ו יט6 5טת0[[1חט611טןטא815.56ת8661א
גע"נ[15ז1"8

 *6ט .0 .0א.6
 .אפד טאלאמי כשר ממפרד ,1רפה' סלויוענבורגערערמטע

 אאפליכספ פובל'סום פ. פ, רען . קאממע פאכריס.ועלכווארען
 ועלכיוחרען שונר. סאואמ'ן פהקמא, באך. איך -ראםאנצוצמבען
 באתו אונד פא.קט פער פראמט ווערדעו סעשפעללוננעןעיצייגע

 פר'יזקוראנפ פרייוען טאגעם נ.לינסשעם דען צוגעליעפערפ
 פ*רלאננען.אויף

 .961 ת10ז6א ,נט[( ווחשא(5%6 ,25.16

 פאיציבליכע נעספהויז, כשרארפה'
 שפייזע"

 ניאממעם
 אונד וויין, סוואיפיער נאבס גוס האכצייפען, פיר'ואל

 עננרויא* אונר ענדעפייל פסס, שלשליוואוויץ
 30 נאסמע האטוער קראלי בריעףדוד



פ

 ן ועמיד ט('ע 3רכם 3רכחי לם טניע סנני פטוק :ל3טקרנ
 ן פסעטיסל, עעיר בחחי' קריינויל רווע ):רם ס'ג,רה ללמוםיינ6וסר,
 ):פיר. ס'ח" ("ב י5מק כ)ור וכו' הח,*נ סעופלג סנ' עסלנסו"י'
 סלוס ננלכם הכ)ניס, )נ)נעון להם3רן ס'וכג לפו6 יהמ5פסנו3,
 וילוסליס, יתוד6 הרי כל 53הריס, כסטס ,(היר ועתיוסומייס,

 ססעמיכל. נוכק"נן טרדכו וג'כך, לח'ךהו:3רך

)ו(5"
 ונקי החר.ף החחן סני ח3רינו לכניד י"ת וגדי" ט63

 ),גר"גםווהרר"ן. נ'י כע"נפר "ייז'ק '5מקכהו'
 י5'ו. סלטט6ר הר)נה ד,סי3סינו חליפוחמ3רה

 כחו' ה)נוסלס סמו*ב חני יד'דנו מם ט(יע 3נרכם )נ3רכיסהננו
 לנסומיו מגר6קקו61רריין נ'י נעייגער 6י'(יקי5חק

 י5'ו. ק6י)נ"ר דק*ק הר)וס דיסינה נמורי',מנרס
 ננ;יק תממן תנ' לכנוו לבי )נקירום ענ6 וט(ל6 נרכסרכ

 ס5' נתת'ג עוינ 35י "ליפ(ר כתו' טו")ו המו'3 היומקיןסלסלם
 )ומוקע. קג"ל לפווי י5חק הקי ל"רוסיו, נחוקע כעח המונסטק6לונ
 ,ן כהי' כחסונ ח3' יוירי כ713 לח מ)וח )1(יע 33רנם מ3רךהכ)י
 1ש טק"עט"ר. י"ק"3 יומנן יוכ4 הק' ל"לוסיו. טפה נ'י ווייק )נ"ירדור
 'וסף כתו' נחוי"ס ח)נוי)נ תנ' ידידי "ם )ודט 33רכם )ונרךהנני

 ל"רוסיו. )וחוכע נ"' תיי):פעלךיוי"
 ק"יט6ר. דק'ק הרטס 3יסעס ל1טי ר6ס"מייט ח"סהק'

 יוקף כהו' סטוסלס המו*נ חכ' 6ם )ו(יע, 33רכם מ3רכ"הננו
 הטפלכם. ל"לוס,ו, ט"'קר,עוי נ'י וו"ק'וד6

 סל)נ"יס"
 וחרוחס רסטחה וענ' כ6ס וגרי6 ר3,

 ו)נ(ל"
 ענ,

 ן קף ו י )נו",ן וכוי נתו"י )נו*13 המו*נ ה3' לידיךינו תי)ניסכל :* לו 'ח" וחייס חווח כשרנקת ע3, ט65 "סס 3ע65 יח6כפענ6
 יי טי6כונ, געוענפל ע6יר ללרוס,ו, טשקליעוי נ'י יק י 1 1 6 י 1י

יו(פ"
 )נירכי )ופס ט"סק"וויעם פיסל "פריס טעטלטס", קליין

 קלעע"ר. יק'ק הרטת 3יסונס לומד" סקוו*ד, ט"כק"יו.עםרונ
 הינוסלס החו'3 ס3' 'דייינו לכנוד 3נ(יפ נרכמ "נמנוטכיפיס
 יוד" יוכףטו'ס

 טוכתר המו"נ ולהנ' ט"'קריעוי נ"י ווייק
 לתם"רמימס. עעתק"עס נ"י כסנ" יתוספ ע:'ס3ניעוקין

 ק"עונ6ר. יק*ק סר)נסיסינת
 המסוכ תממן 30, מם )11'ע ננרכום ענרך "ני ל3יטטקירום
 ט)ו"רגיע6 נ"י פריי)נ"ן 35י "סר.ן כטרעו')1

,ן ע"וינערווים". ע6קק6וויעע 5ניסק'
.=נננב=נ=ב - - -  . 



 *שם6ש -*.*ןשפ88%1
 שמהן שנה יצ חוברת תרפ"ג מפן. מ"ומאמו-מארע,

 ן י%"ן'ו:ש4,. ביי"".ן ן כןלקעיו.ז;..ן
 לחכמים ועדבית

 כחודש פעמים לאוריוצא
 גרינוואלד דוד אליעזר מו"ח הצדים הגאון הרב בסורת תאהעומד

 דמהלתינוי אב"דשליט"א
 וחכמי מגאוה למעשה, כהלכה נשו"ת ואגדה, בהלכהןבמשנה, במביא הדשות הערות ופומסימי הש"ח בשרפת תורה הידוור"ובץ

 היץ.קרור
 פאללאק. וכמעון יוננה )61סיערוך

 א0א51 א4[[0ק .*ז18,-ט*58 01אז8ץ8016 [10[0ט46((205

- 4 4 4 -

 )-4018"0א( -
- - - - 4 - 4 י  ו דמעהע"ז

 יעפכ6קל6וו6קיי עיינם סחפעפס ניקן גי ויקרץ פ' ססליסי2כיוכ(
 סר3 פעירת ס"ס נגסס, 6קפס ססטע כי פל כ3ך,נ6נל

 ספו5ומ 3כל סעפורקס  יקרש ספ6רם פערם 51ריק גיווןס6י
 יקרש נר לקככס"ג ל6ך)811ר בן צ"ל חיים פנחס ר' מו'ה'סרן
 ק5ליע נ' 6נדק'ק מסעלליש צ"ל שמעלמא שמואל רי מטהוקןועו
 סעעוכס ו)וח5ס סלמס וגלגל כרפס פשעכאסלאוואסייי רבניראש

 סיפרון כ13ר 6ס לרניכו למלק י63ו סעןינס כ3 נלנסנור6ס
 סמ"ג ננו פוחו וסקסייו 6יס, שפיס כונס נוענו למריוינסרו
 יוקף ר' עו"ס סטפורקס סגי סר3 חמנו יפרגן ר'עוזם
 3"6 קטנית, ךק"ק 36"ד סתינ סר3 ממנו ק"רני5פר,נחעי'
 ו6מריסס ע6ונגוו6ר, עמיל טייס ל' סר3 נכדו עקפנפע,סמ"ג

 וסלס"ג קיגפע, כפרפגק6ק, סליע"6, סעפולקעיס סג6וניססלכניס
 ת"ס סטפורקס סגנון וסרס קפליע, יק"ק דוע"ן נניעיןיונסן
 סג6וניס וסר3ניס קליען, חוקי 6נדק"ק יוקינקקי 35י יוקףר'

 קליעז6. עק6ס ק"ק6ני, 6רסיוו6, ע6ונגט6ר,סעפורקעיס

 וגפ"ת תנ"ך חורש"י ללמד, ומומחה ד' וירא ת"חמלמך
 כפי שכר סיר, דפה הת"ת מהברתיכומש
 אלי יפנו המשרה את המנפשיםהשואה'

 ,א881ג"אם08 ,8[8מ1!1ש,5),"00881א(



 לאורייתא רבהמררעהנרה
 עוב עם לו קנס כנר סתולס כל הדרוש" "ילמוט תעולסקסל
 לכן "ותו דורסים סר3יס ו)נמפמ וסררקניס סלועריסנפולס
 ספמיו ים" ביחן קמרים וסקונס.ססני סק5ו3, עסעחילס(לט
 פ"לעפ ונוזני נקי וג"כ נ"לחפגכן נערינח קלפכן 15רק
 לסודיפ עמכנויס כן (ת( סקורק לפי סכקמיס כל לקלסנייכלו
 הדרושי מלמוט מקער עסןפוק יופיפ קרוב סיומר בזען 3פ(ת"םכי
 ימפכגו ס"לס סקפריס סקוניס ונורקי נמררו, כלל 12מות ק' כלפ3

 חהמםדרימ. העורכים עו3. רונפל
 ליפ"ווייקנלוססרס"גר'"3יפ(ר לפוויע"ן ינמק קלוס ר'סרתנו
 ו"בדק*קרב

 קליקעיוחני"
 נוי"רק לפיר וינידרנ

 .81פגא .[אט[58מע .או488א .א50 .וא4זועט[ שנפליק"
 342 ז45ט 3 מאזטטאז5 4וא4וז5ו"אאמ0טעא0א

 אא0ץ-ע"א.עזים 05אטנמא[4ם15

מודעה
 סיגעט - ם וויים שלמה ועלמים, קמריס סל כללי מק"יב:ב2'ר2

 רע3*ס קו*כ עוריס סק"ס מעיד נע5"יס 8ק"ע)יכלג"קקפ
 סדורים מוקיס "ועקיס ונעיד עוקד "גיס מלכס קמרי תעיניסעכ3
 כמהירים וכו' ק"פפכן מגורומ עערייעליך שים כעלום לנ1כומנמים
 המפואיות הטליתים של היאשית סכירה נמוכיםהיותר

 סוחרים מ-סיבעמ אומט לאגרא סנ'ל חיםמהפאברימ
 נרולה, הנחהממכלים

 .5 52וטע .[טזטחם,5 81וזאא4א ,אז5 4005א0 004'81

 אונד מאלאמי כשר ספרד ארמה' סרויוענבורגערערטפע
 האפליכמט פובליסום פ. פ. רען קאממע פאכריסיועלכווארען
 ועלכווארען אונד מא?אמי פרימא האך איך ראםאנצוציינען
 באהו אונד פאספ פער פראמפ וועררעו 5עשפעללונכעןערצייגע'

 1ריעמוראנפ פרייוען פאגעם כיליגמפעם רען צונעליעפערפ
 פערלאנגעףאויף

 ורק מ10(*א ,נט[( וצת"א(5%6 (25.16

 ,עקפי קי לעכרכםינוקה
 סמלוס* גחינום וק' תו"ע פל קלם*
 מףע."סיע



 לחכמים ועדבית=נננ
 סאטמאר פאללאמ שמעון ייסף ייעייף

 שניה. שנה י"ג חוברת=נננ
 שע"ר( )סי' )הוננאריא* תאיטצעוב"ה

 3טי"ע יעיין ייסף י"' 6"פ עיעה המי"ג סי3 'יייי ע"ינתעוררתי
 מרסיס סלק כלי לע,מ ונוסגין הכ"ג נסס חרע"6 סכי מכזהקיי
 סכ"6 נקי' סרי נכ"3 כן פ65 חל6 סחט סכ' עת על73 מלכי,לגייס
 ומנס נמטין, בסי' פלוח נסן לססחווס כוסו חתן ס5 סכ'ח כ' כירק'

 חרבן לילם 3כל קריך ככ"מ הכליק 06 מנוכס "כר טעם כ'ס))ם5הם-ק
 ס7לק כיון נמנח כעו ג)נ6ס מען 13 סי71ליקין טע5ח דפס 5"ע (סנס
 53ינן 13 ססחפסו 6סר ורכו נכלי 36ל תיפוק, עמעח היקלס הוי13

 סכלים על סן)י"6 כוו' ותסקל )וצוק סיסת חית. )נ(יכי נתעיןצפיי
 להמריר ים "לנו לעיס 6נל )ניחר.ס ס7ין ס)נ75 6ף סככה כלסל

 פס3י6 סכ"3 )נ37רי (ס לרע"6 לו י65 ולדעתי הנילי המכסעכחו"ר
 סעסחעסין סיס ונסוס נל';ירט נכלי לססחעם אין קכ"6 קי' 3יף7סלע

 ופס כ6ן, הרמש גס כיון וע'( 3נ!קירט 15חן כמפין ובח"כנסכלים
 ע'( עעך כגל (ק מפס ים הסכ( 3כל ה6 3ח"ס כן כ' לעס 6'כסק'
 ביקיר כלי 37ס6י עמוס מסס 'ס מטן לכלי סלק ול"נ חנ"6, 3ק"הטו";
 6ין עעסו 60 ממימיי פקו7ס נעינ עמסו כסמר םט6 י5י סכ')וט5"ע
 גוססו וגס 3פקמ לקיל 7נוטל'פ 'יהר מסס יס מתן ככלי 6נלסקול
 ססק' ונס הכליס, 6לו ל5קול הכ"ג 3סס סלת"6 מקק ע"כ 6קוכמתו
 דססיט6 ניניק י מ 7כ"מ ר6י' לסניף כווכחו ם6ין נרעה סעח5סס"קעל
 )ו6וק. לנס פחופין ינכלי ר6י, עניך 6יפכ6 רק הכ"מ כעלק הרלי(ס7ע"י

 אב"ד. זילבערשמייןישעיי
 שע"ה( )ם" )דוננאריא( מאדבעהי"ת

 לי' דפטיי6 בוס מנס סם וכמסמ"ק חנ"ס קיי 3ל)נ"6 הכ"גע"ך*
 וקלי 3יסל נ"כ עלינו ונקיק סייך קסדליק 3כר כ"מ לק כילפל
 6מ'כ 3סל 3ו סללו עז סל 7סש7 כ"ח נני5ס כע"ס טן 6סי'תעלס
 7נריס וטווס סכח6כתו כ"מ בני ע"ו מקורס ועיי' ע"פ טוק5ססוס

 קנ"7 קי' 63ו"מ וש" יזוכו היקלס 7לענין 6ע"ג לאליס ט16קט5יני
 נוסגין טליה סל ל)51ו0 06 סרעם )וס ו6"כ כ"6 ק' קגצ חקייוכן



 לחכמים וערבית
 מקם עער3 )51וס מל לע5ו0 6פיי חמילפ ס" סכ'3 מען גי ויזוע5ן,

 המיי 7' ונפיקר הסקס לפכי ל56וחיהכל כוססן עו? ה" 66%ולי"7
 ניס 3הי ול6 מנעלה ס3סי סכ'3 די ע5 י3כיו קעך 'סרפ"6לפענ"ד
 נערכי להסחעס עי"כ 7ה6ידכ6 סרי4ף 17 ססני6 לחלי סם 7כ'הלכו

 ללויס מרסיס כריס ליקמ נוהנין דעסי"ס סכ"נ ק6)ול ש';דממר')
 7סיינו לרא"ל תרן ע"כ )וסק5וח לסקל ול6 לכיס דוקק לעסונכ6ור'
 בכ"מ קעת להניח' ררנילין. 7עסיס סטעס טס דנכ34 6ל6 תלכו(עיס

 6'כ6 5153ן כסמקנו 6פ" וע"כ 5הו5י16 ם6*6 נמ7קיס 1כ37קלמטען
 53.נן, להס5עס כ"כ ל"מ פ-רוס עי סהס ורו"3 'ין עם6"כסך-מסם6

 .3כ"נ כסוויי0ן נ5כוין ל6 כי 06 עחסס"ק 3מי ה' ר3ל כי מעילווכנר
 הכ"ל ורי- %3כסגו סנחלס כיון לסיג; דקי 6ל6 סכת, לל' 3פס"קמרקס
 סלי"ף כר' 7נסגו סנ"5 3קי' .קיים סמק' גס 1ה6 סרי"ף עלכטענים
 נסהיסו 06 לק העכסב 7כס 51"ל 53וכןי רק נפחונסו ל6 אפי'ופס
 יסקו יין 037 יבכיס 3ס6י קגסממסו איילי סכ6 6נל לסדיקנמען

 לדרס יכתעסר 7ל6 ק6)נר לסכי סקמ לטס כסערי טל6 6ל6'עסק6וס
 עס6ל יוחל עלוס סל ל)51וח 3;ס ועם)ויר,ס הנ"ל מסם נוסכיסלנו

 ל)ו5ומ רק 6יכ6 סלנג לגייס שסרוח רכל ע"ד 6ינ6 ינל6"ססטעיס"
 עטועליס סס כ"מ ר6ס הייסב ולסי"; עענסגו וה"נ וענהגו סעמ'יזו חכ"6 נקי' סקכיס 7ס6 סר)נ*6 מי7ס גוס 5ל'ע ולכאורה עלוה,סל

 וססיע6 סענס כל נסס עסחווסיס 61ין )ויומד נרקיס כעכהנלפקם
 הכליס כל דכעו יסעיס סייכו ח7)ס סייגו קעמ 3סס עלתןסווסועריס
 מיסים 671י סקס לסם עסועריס 06 עסי3מיס 7ח7סיס וכיו"ב3קכינש
 ל" 57פסל ל)51ן מריס 5רך פקח ניעי ליום 17!'וס ניעץ וכ'ויקרי

 אב"ד. ווינהלער ליב מרדכי סג"6: טו"עייי
 שעזו( )סי' הכ"א( לסי' )המשך באניללא מאלדב"ה

מאומרתתשובה
 פיעל יד 7ל"6 3ל6יוס ססוכימקפי3 ל"ק ססטה"11 37וי סענ"רכשה

 לס תסכחח היסך סו0פין כני סל 3-ל נ"6 3יק עס"ק סל6המטפש הטעי ל5יומ נקפל )ט63 סר6.חי כסי לפעיל לפיתי 13ה 3עס"3כי?
 ככרי סלימ הוי רי)ו6 הרסנ"6 וסקסה סלר"ע 6ין מלוינו סלים6ל.7סוו

 ע"כ כסכל 3סלימ עיירי 7ילננ6 קאה ועניין לעכו"ם, טלימוח 67יןוחי'
 כ"כ 3יק ונכסיי כוו )5יי ג"כ הנההי לכיס כעם ;ס מנס חינוק,6ין
 0הו6 מל6 מקקי' מנול נעל הכורם ונתקין סכ' לפניו נפל 7"סע64

סכינו



עפ לחכמ*ם ועףבית
 ד6סלי"ע מיינ כוש היי נרייס ס6י 67י ני' נווי ניל ססיחה וננתטניוו

 מיו63 3ל 7ליו טכו"ס ססכיר גסי' לס תסכהח סל6 קססילכ6ורס
 קעי לרב 6ף 6ל6 יי 3"ת 7ל3ינ6 6לי63 ל"ע סל87ע 6ונריכןדולנ3י
 קתי ר3 פלינ ס6יסול 7'ג7פ 3יסי6ל 7דוק, עתלוה פ"ס סת5"ע כ'ס65
 5עכו?ס, - פלימוח 6.ן בסכל 67ף סי3ר 7רס"' פ"כ תו07 ננכר'536
 יננלל טסעי יעמנ 3כי ייל6י ויסלח פי :"ל סרע3"ן דעמ לפי6ענס
 3ר .עכו"ס סיב 6'כ 3כלל ונויקין סועריס ד'כי 6ף 3*ג סכ5עוו7'נין
 )וספע ססער סת3י6 3"ק )וס"ק ר6י' 6ין דסלע3"ן 6לי63 5"כחיו53
 חלוי 6'כ נרת3"ן 657ו מוסק" ג)נס 7עח 6ף ססעיומי לס"י ע7נל'ונס
 נכ5ן ס"ך דל6 סעל)וס תענע נט"ס 6סי'מ ות"ם ורו"קי 3רבר3ח76"(

 ס)וקו*ס 7נלו וע3י6 יו 3קנל6 ק5"6 קיי יי"7 3"ס 3סו*מ קדתוסעלתס
 3ק*לח ססעיל כ"3 ק', 0'6 תסלס"ס סי"ח ועיי, ע"ס חע"קקרק

 לעיל סי עבק" שלימ"א המעריך הה-נהרב
 אב-ד, הורוויק הלוי ארינ(רדכי

 שע'ז( )מי' )ענ:5אנד( בארנעמופה א5מים-כישע

 ע"פ וכ"ל ע5קי7 ל"ס 6סתו לע5ח 0ען סותע 6לעל6בממד*רייט
 רנעילי נני0כס נופל 6טחו 3ע5ח ס0לוך כל ניע 3"ע67יי

 דיס כ' 6לעל6 7יס .מוק, כ*6 ו3תנילס לס 'סעע סל6 5ריךרסתי6
 סנווכס 610 דסכ6 6'ס ועעחס עי'ע ל6 6ילו לותל סרו5ה6ל))ל6
 יטעע ל6 7סתי6 7נעילי סנ"ל 3"ע ס"ק פ ע יסו6 עתע..סש ל66ילו
 וכו, 0טן 0תן ענין התולה תן סען קל"ע חילין )51תלס_ ינו6ל 31(סלס,

 6סחי ל6 י5לו ככ"ל הען )נן ל6כיל לו טיע5ס חו0 6ססו ע"יוסייני
 6דס"ר. מיע6 ל"ס 7סתי6 נת,7י ע5חס 6מכססלך

 גארראן יעמבהמ'
 שעיה( )מי' )שווייטץ( באדעןב"ה
 ס ))ס ה5יליח לנלוק 6"5 לק"ח 3קל6והו תיקל ג' י.ג סי'המו"ו

 3יוסכ"פ 0ק"ח נול5 . ל"ה 7כס"נ ע.ות6 ור6י' 357יר6ערמ6
 ו:"ל כ' ו' קת"ר ונת"6 ד35ור6, פרמ6 ווסוס נפ*ס קוו6 0יהרק

 )וחי דיס 3נסככ"ק ))ס6"כ ))מלו ול6 יסי6ל כל ה" 3תקדסנסלת6
 5ליכיס והס 6' ק"ח 556 י0ס ס6.ו 35ור ע"כ ת01ליס )יקחת6מ?ע
 )נעיל6 ס))050ס"ק וכ' ס35ול כ3ור ורוהה גוללין פכייכיס 3סנילקלוח
 )ופני ד5פיי 0עו"ו ל7י ל6י' לס3י6 ול"כ תיו)נ6, סעו"ו ל6;יחכדמס
 יס6 ד35ור6 7ערמ6 הק3ר6 5)וריכן )ועע תחי 03 ליע ניהכנ"קכ3וך

6)וליכן



 )לחכמיכם ועףפית
 ס35ור עס. 'ע"סלל וטי' יעשן טל- ענסגי סי' כך ל'6 33לכוחקפליכן
 סע6ר,ך ע' וע"ע נ"נ , נך' גסו*ע וכ"ע ס5ביל כניר עעני ועולס עק,_רסי'

 7דוק6 י"ל סע"6 7' ו3עיקר ס5בוכ, עוכמ ונפני עומס ע-3 ל6בסמלצו
 סל ?עמס לטיף יול7יס הכו פסגה ס35ול כנוד דמינן קכס*0ג3י

 .6ס ננס6*כ נכך לסו וניפק .סספעורס לקלוס לולס ו* 6' בכל"לביר
 כססי. 6י1 ורלי לעשו סנונע ונס בעכין ס5לול כניי לרמוס נוטס'סיד

 רפף: רב סרויס בונם משההסי
 שע"ס( )ם" זלאטע-טאראווצעביה

 סקי0לי' ע1ונוי (ען 6קס עי לס"ק ט0ל ע"מ בענין סת"0312"
 סתינריי 6חרוניס כעת ססטיניע ועימל בעטט, מען 3מכו0סלעכול

 סטין נימס סי' לכ6ורס כ' ל6בלס0* "(כול ק' כקדם הוחס 56יין-כוס
 היק תסרס יסףח חע*7[ ק" 16"0 סףע ]ועיי, ע"פ ס6ל ביןפלינ
 33,קר סכי' נסקל כווי סמוון כל לנכלי לעכור 57כיך לס קיי16*מ
 טחיי 6י סעס עד 3סנומ עוד לעכור לסייר ייוכל לעעומ סל6כרי
 עכיוס סעו טיכחינ ק"ג סי' מנוסס* ,עלוגמ עורס ס"ק, כפיקחקולס
 נעל וסנס"מ מ"מ, 06ל סעומ מ עמ*ק עסמלח ססעכירס מנכויעס
 די 16 מ סעס עד מען לעכור רתיחר לעעסס" *מלכס ררט פכיםייענ
 כסכ'ל נ*כ ק5"ו סי' מ"י ,ח"ילמ סייח לנכריי 'עכרכו 061'כ מ5ומ6מל
 'ותל פעוי ע' קיי קופר" ,00ן סו"ס פיזומו קירס ונכיר לניךט6ין
 סלכי' טן,מ ועיי' ל"נ פי' נעל נסי"ס וכ"כ טיק לכניקח קערךלניכור
 אבגד* שלעזיננער יפה סרגליות שמואל עי. קי'סוסיי

 אגףה( )מדור ש"פ( )ם" סאפמאיב"ה
 חמנלס 6ל לי יטמקמ עססעס יסע 6ס.י6ימ 6י"י 1'בפנילה

 וכי' בדין איכס 6ל6 עור ול6 נ)נרעיס חחחר 6ל סכ6וורנו
 73ין י(כס ג"כ עסמקח טעם נל6 אפיי עעו סדין 06 ווע"נו5ל"ע
 יסוך ב"ס עייני אפסר ונ"ל נדין, ינכס סטיך עעו סחין 6יןו6ס
 ססנניע לסניו 6י מלוס עלס רבוי 6מר כרון רסעולס עי קי7וסיןעמס
 עלוס עסס 06 ולמה( רם" ועייי - (כוס לכף כלו מעולס כל 61ח6"ע
 וכיח לכף כלו סעולס כל ומכניע עיע תמחז סי' סע6נניס סכלנעת
 ססעס סיכו-ן 5ת 6ענס סעולס, לוב נכרון לכיס דינו גפ י5%"כ
 נ"ל עוד עטחקס, סעס לו לכיוס עליך סקל סע6וניס ססכףנעח
 5ו0ו ממייבין בכלן 7ס6 טסוכימ ק5"ד סי' הלשנס בחסונם סכ,עס*י
 פועלים גלום קופו עמיינין 06 נסגנס נפם נסורג ג"כ נקער(כ6י
 וענו כ"ג עת דיכו כנזור טל6 עי 06 י"6 במכום ר66 הנוסקומו

5מל



פ כחכמים ועיבנת
 מו"ל ע6י ופליך סכי סל 113'חסו מוזל וינו ננער .1ל66"כ -פמפמי6מו

ליעני
 - סינור ,-ימעיס לנקם לו סי' וחיי .

 06 סנ6ין וסק' -לנגוח רוכי
 בנעל עועעין ב"7 סיסת תמלחו יועיל סטיך גלום מיינ ם(ס נוחןסדין
 דנינו 06 ולכף בד") כינו הו6 (כ6י לסיוג פיכינו כילם 06 6ע'כ7ץ

 סרוב עפ"י ספק"י וי65 73ין עעו סי' עסנ"ך סעיערנו ע"כ גלוםסמיי3
 לסטוומ לק כריעוע יטעי סל6 לקחפלל לנס'נ 7סוזל ק5תלולמיל
 לטיילי י"ל ילמי*( עיזם חכ6' בקי דינו 69 וע)ול6 סלו3 עםיעמס

3דיכ-

 6נ'י זעק  לקליק למע מעם וכפתול מע"י ול וכמסד ונו"כ 076
 לקרנ, סו6 סכוי כי 13 תתגרה 6ל לו עסמקות סעס סלסע06

 כסלכם יורו ג6ווח סיייכיס כי ו6ס עו5למין דרכיו כי (נועוולספ'ק
 סעיעוע יסעו סל6 לו נרס עסחקח עסטפס עע'י רק נרזנלמיינו
 ו(ס (כ6י דיני י65 ועעיל6י טוחו עמיינו 6' 3סס כולס וקעסנ*ר

 -סיין יקילק לותו עיתוין שלן ע"י כי ענוני סם טהילקיןטפירסוי
 ברוין. מאיר היים עסחקה. ססעס לו נלס וכ4(עתנו
 שפא( )סי' אונגוואהרב'ה
 33סוט"ם מנוס 6י1 ל"6 יוונת דנ6פיק' ר6.' לסניף סאו 93"עכמ"לן

 עיין לרם (ק 6'ן 3ניהם"ע למקוע חקני ל6 לעסר6ל"כ
 כי 3י ק" סני עע' ססדס פ6ח ונחי מנ"נ ל"ט ס"- ס3' עע'נטרים
 33יססע'ס. 6*ם ל'6 ייע6 537פוקי (ס לסוכימ 63עס כ, אלןסנ6חן

 שלעדננער. זאב שריאיןהס'
 שמזב( )ס" האנשאוויץבזה

 כי,החיענס יפסס 6סיי-6ס מיענם כל מלכי יעלת מ ענקבפ
 )(3סל כ6 כ' לכך ח3פל )נ65 עס6.כ מ"מ יסייכו 3מ5י ל66נל

 נעיר ל6 ו6יסו חירם סו6 37נ"ח לפע"ד 7(ס ו5*ל מיס 6ףלתקור
 מ"ש על מלב עכל בב"ח ילפינן ול6 )נינ" 6" פ6ר ול6 6ייטם6ר
 ס6י (ס 73לן ט61 נל"מ סל המיי לסי" 51*ל 6י' ס6ר 7(לפינןכעו

 פי' ול6 למופרץ חיי דמיינו תקור י3ס77י סלי למו67 וסלילמ671
 67י כעבוסל כנוס 6יי 3ס6י ואו '1)61 כולו חלו 6י 7סיינולקולך
 סמיי מתיון לחועל6 מל3 תכל ה'ס ילפינן לא לקולף סמי5תכינן
 עכס נטיען אפיל לקילוןסו6

 לחוסלי
 נ"ל. 7"ס חוק' מ, היזק וע.י,

 נאלדפישער. אלימלךמרדכי
 שפזנ( )ס" בעתוי )דבר פשעמישלבעזהיזרע

 3חורס כענעין סל6 שללחו עה א"ע עט"ע, 6וכליס ט6נו (יכממנה
 6ך 55וריית6, יכחידו עילח6 על טפע6 לסקול ולין מטפסנרסס

י"ר
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 מניך) ע"6- ק"כ דף פסמ.ס 3ס"ק רסנס . עי"(י"ל
- 

 ש70 כתוג . הסוק
 50גלו ,עים ס3עח 15מל 6סי יכ0ו3. ע5יח 50כלי יתיס .סמח16טל
 ר6סוכס נלילס ו6ל6 לסוח ססס 5ף רסיח -סניעי )נה כיל7 5%60ומ
 ע"כ, )51ומ ת6כלו 3ער3 דכחי3 מוגס ק3עו ס:חי3 ונ)סנס 5וכליןל)וס

 הקוטי5 רסיינו א"ו סקוס" לו קסס 7ס.' "("ו )ו5ה סע5על נ3'ןועפ"(.
 )וס 5"ל רע"כ ו)וים ו' 5ו%ל 6חר וכתי3 י))יס (' 6יעל 6ח7דכסינ
 )וס מוס על 5יכליס ס6ני קסי6 י6ל6 לסיח, ססס 6ף לסיממ3יעי
 53וקס סקסיק סל6 על ו1וסנס ס(ס נלילס עחס 5וכלין ס5ניהיינו
 עסיס וסייכו ע5ות ת6כלו 3עלב נס כמינ ות)ויל6 ס(ס נלילס סחמ6ח

 וק"ל. מונס קנעו סכחונ ועס'ס 53'קס סקפ'קסל6

ץ ע שפ"ד( )סי' בעפלעןב"ה
 )ויעיו 3עלס סימס סמ ל5 ר3 ס'7 7עות עסלכית 3פ'3 סיט3"סמר!כ

 טקיס -3סי"ח וסנס בס*קי )וקו)וו יודע 6יני עסנס - סכקףוכח3
 ל3 סס 67)ול 7חגיגס 3ס"ק סי6 ס7נל ד)נקור כחנ ס"ס ס'עןסעו6ל
 לו )וגירין' ל6סחו. 6יס סנין קלס סימס 6סי' ס.חו )הש ל96סעגי7
 מקידיס ת' על- נפילוסו סמ:ד"6 עליו לחעוה וסרבס ס7ין3סעח
 כלל 7ו)וס ו6ינו כ6ס וקלות פסיק סל 3סימס 6יילי  ד3מגיגס ל'יק.ין
 סנ*ל דל סלע3*ס לניכו לרנלי 1וקול פסיט ולעכ"7 3עילס, טימסלקסס
 עי3ל מולין סיחיח ססמ נ63 6ער סס ל6ימ6 ע.3 כי יף יו)נ6)ו)וקי
 סנירס6 ווילג6ן 3סעק 753ו ]סנ7פק מככ6ל יניני 3סירוט והלס3עסס
 ס" סלת3"ס סנס קפק ו3לתי 3עסס עו3ל חוכין סימח .טסמ לב5)ול
 סל מולין סימימ ל3 6על ע'נ כ"6 7פ קיכס נ)וק' וכן למ 6עלגולק

 וט"ק. עי"ס ליעוד 5ריכיןח"ח
 דום'צ. בילרימדצער הלוי אפריםהמ'

 שפ.ה, ]מי' באמיאב"ה
 ה73יקס על 3רכס מכמיס הק:ו 7לתכי חל"3 סי' "יימ הכיכ

 3ל3 סי6 ר3'עול )נטיס 57ונייח6 סה61 6עפ"י ס3יעול עליל6
 סי' ועק"6 נחסי' וסקסס עיי*ס ס3ל3 ר3ל על 3רכס חקנו ל6ומכ)רס
 תנרכין ו6פ"ס 3)נמסנס גוכ דסוס ינתכועס פוסק עסכ"י סנ6ון נססכ'ע
 יס חילוק )וס קסס ילכ6ולס ונלענ"ד ברולס קוסי6 וסי5 ספרסחסעל
 33"11 סס"ט לפי)ו"ס ונ"ל הו6 )נ15ס ס"כק 3עעסס 15 ס3ל3 ע5יס3י1

 37ר3ורו )ועסס סוי ועי))ל ל6ס6ג'ע סוי 7)נפגל 5תריי 6%5י דקסס7)נ"נ
 3רי3ור ספ'גל וקודס טסגל 3עמס3ס גס לנ5)וח כיון לחי'טכתע3ור



פא להכמים ועךבית
 ל6 3עמסבס סיגול סכנל וכיון גהפנל וכ3ל ב"כ 3עמם3חו סדנלה"
 לעסיח רו5ה סהי, דנסעס סנלנ נע5יס י6"כ עיי'ס עעלה סדבורסוי

 וסע5וס לעסייסן טונר 3עיכן דס6 לנרך 6"6 ו5כן עיר כעסס כנלה~5וס
 סלולב סל ענרכיכן רלסכי כחנו רל'ט נסוכס מחוקי 6ך געסס, כ3ר60
 סע5וס כגערס ול6 כעכוע 5ריך דעדיין 3י' גפה 8גנהי' דעכי6ע"נ
 כחיכ)ש עמוקל דעדיין נחרו)נ: 61"כ עיי"ם, הכעסכח )ו5יס גכל וכןלנוורי
 ע5וס וסוי להפלים 5לין )ו"11 בונמס3ה סיסרו סססילייס 6ע-גלכסן

 לע0ייסן עושכ סוי 37כס"נ 13נמם3ס 2הי' 6ע"ג 1311ך טסיר לכןנעסכח
 )נ3רך 6עו (ס 53ף עיניו כוסן 057 מכ' פס בחסו3ה ו)רי'ככלעכ"ד

 להנ6ון י6יססעיעחיי לסיי6 דנל6ה מ5ר העס ו5ני הפלסה 3סעחרק
 ד.ו 3מולין )וקעס דמ5י סהקס: ט' קי' דע'ן פ"7 סל6"ס י3רי("ל

 6ע'כ ספרסה על 3יוך 3רל6 ליטגי הוי (ס נ75 עיגיו נוחן כ"עורלע6
 ו5ע"נ. )ו3לך 53"( עין גתינח ע'. 3)וסליס ר6סי' נהדי6 סךי עיי"ס הוידדוו6י

 אברהם2נ~וממעמםאןהמ'
 בחורימוזפארת

 שש"ו'( )ם" שם-ג( למי )המשך ווארשאנ"ה

 ע13דס סמיעס יסיי עכו"ס 37קדסי ס6מרוכיס ססקס' סיעחיוהנה
 עכו"ס 3קדס' ולפיי( כ3קדס'ס נחולין דסוה וכטעס ע*3ז3יוע6 י*י ענמוח 3מוקי וטייי יחמסנ ע3ויס ל6י יסמיטס ספעס7גל
 ולפי'( הסונ עבודס סחיטה עפיר כבקדס.ס צמולין סוס ל6דלדידיי
 ט3ודס דסחיטס יסיכ6 פורח סנן 3ססלסיונ"ס

 וסקיל~
 הי3'ע ל"ס

 כיע מוב"ע לסיוח 5ליך ל6 ענודס דסמש' 6"נ נק"ע כ6ן גס6"כ
 סוי ה6 לס-""ם עסכמח רה5יך יקקס סיב נק"ע 51"כ נ(רדסקולס
 וס6 עסרסי6 קוס" על ה6חר תיי ול"ס יוחר יסמיט סע6הח"ס
 וע'כ נכחרס סמ" כלל סיי ל6 דה6 הרונ סמ(קכו 63 עכי"סנקרנן
 דק'ל דר'ס רס6 נ"ל ולפי"( ההל"ס ס"ח דהוי ק. וסינ סר6סיןכחיי
 כל ססחט היכ6 )נפרה וגס סהר"ס רהוי עעלקוח סיינו פעול7ק"ע

 ))ס"ס 3פי( ספי' סל)1ב"ס )וס6יכ 67ולייח6 מונ"ע דק"ל לסיע'7"ס כ" 6ענס ס"ח תסוס טל" 6"ח דק-ע לל"ס ת'נ דלכל 61"0הקי)וגיס
 ל"ק וללידי' י"6 הייכו וע"כ ה3' כחי' לועל ל"6 3ל6"ס ל"דדמנ"ע
 3הע"6 ל"ד 7טע"כ .סוקק 5יהו דס6 סחל"ק סוי דס"ח קיסייסיכלל

 י3ו6ן ]סונסך נפניס. לב6 ר6וי סוי יבלע 6סייו6"כ
 ק,עע6ל4"ס הערצבערגי מאיראברד:בש



 __ועד-לחכמיםבית
 ( שפ"ז )ס" שם-ב( לס" )המשך סאממארביה

 טכסיס שסייס סעיפי ספק יי( נקת 7"6 עטיי (" 67יוערא
 קע"ל תם כן 67ס ועיד ע5טסס;"נ 6107 מסוס ה5י5יח עןסעידת

 העמנל על 5"ע 6"כ ת6נ"יס גוועין שכינס לעסוהס סכסליסססיט6
 לגני לחע'לין 5'5יח מסוס וה6 לעסיחס כסייס עה6סס פקק6)61י
 יווו6 ננעלנו לפעריכן ונסוס קלס ;ס דלין 6ל6 גלוונן, סגרתן טפסשליס
 פירס"* סםמיטס (ען מניע 06 וכ"י 165 סונונונס למס 6ער 'כ"מ7ף
 3לילס שקילס סססמיטס סע;רמ סקר 06 כלופל התעד סעמ'טס()גן
 חלים לע"ומ סעיסל העלס"ל )הס וסוכימ למכס גיוס רכחיבעסיס
 כיון 3לילס ססילס סססמיטס קר6 לוס 5ד7 לעס מנ"ל ופקסס)ילה

 מליס טכסו 7סי6 שלילה פקילס זההניחס ה"מ 53'לס פקולסדסקלבס

 בלילם סקילס הע.ף עלונם 6ף 6ל6 73'0 כ"ט דף סם נלס"יועוי
 ס"ס סקילס 7הקרנס כיון סרי (ק כל ל' ולוום ווסמיטס לס7נערנ
 בלילת כמכיס %7כסילין 6עיכ6 סוס קר6 7לול6 6"1 בלילם פקולטווכסילין

 לולס סייך ל6 דסל3וסס נסי נ5י5יס 61"כ ססולס 7סקר3ס גב על6ף
 נבגר 5ימס עסייח יסיק עכסיייו לק 7הי6 נלילס כסייס העסיסת"ת
 כח3 מפיל ילסי4( ~וול'נס, קוניהן סמיטס 3קל3נוח כעו עכסירץלק

 ס6יגס ווסיס סקלם 7נחפילין לע"ג 5.ח 5 לעסות כסייס ס6ססהעמ3ל
 לע"נ בלילם 5.5יח לפסוח רס6יס סש6כסיס רכווו מעיקן 3ע5ופ)מי'3ח
 סייניס ס6יכס פי על 6ף )סיס ס"ה 53י5'ח )לילם עמויניסס6ינס

 זיממאן יעקב המ' ינ6[ נסכסך 5ע'ח.נת5יח
 משובהדלתי

 כ' ובר הסונט חחח חרס כל 6ץ ש"ל( 7ק"ק 36"י סנטיולאורב
 בסן כסחווס ול6 כטף כלי לו סי' ;"ל סהמ*ק חנ"ח לקיעי3ק'

 עמוס וסכם סכ)( 3כל מגעילן סי' ובעכ"( הסקם נמג (ולס ססכסכל
 6סהקי. 10נן וניסוכי כסוור לסייח ;כס ל6 סונףחמס

 סיומ פשעכייא במדינת שליבא הימריא החותט.םזמנני
 ול367ון 63נרס מחיעס עטות סלחו כ"י ווהחיסווי' כי3יס לכיסנורע
 0סיווחס כקף לפלימ יעמלו ע"כ 6וס חטונח סוס לידינו סג.ע ל6נמסכו

 מקוכן. לין 6נוויקינגעיי
 אגחזגא אנ([8אאחא ,חז~טא .ק[8עטסק.153(א

 עעוס יסלמי 6סי 6נ5יח 3ק6ל היוס3יס סנננ7יס מסמוסתיס36קס
 סירוע* מכעס ססעק על סעי מינחנו סעפוע"י



-כשר - מאפפע בעממ   יישר 
 פאן מוו~*ליפעמ. פיינםטער איןערציינמ
 ערמיהאליפאלווא אין בעממגעכרידער

 מךן;נ[4 ן814בן 7[ן *][] 20נ מך1 428 מך1(2:141(4
 תו ג8[גץ וט[ .וגמוא -).גע[גקץ[גמיא"ח(

.0(וח8ו"טא
 דהערמאננשטאטער ערסטע.

 סאלאמי כשר מפרדארמה'
 פאברימ. זערכווארעןאונד

-*--1-
 פובלימום ט. פ. רעןמאסטע

 דאס אנצוצייגעןהאפליכטט
 אונד טאלאטי האכפרימאאיך

זערכווארען-ערצייגע.

 ווערדעןבעשטעלרונגען
 בטהן אונד פאסמ פערפראמט

 בירליגס- דען צונעריעפערט
 טאגעספרייועףמעם

 אויף הכשר אונדפרייזמוראנט
פערלאנגען.
 9115סן1( 21.קוהם[,

.ט5181
 .י51 א,(מ58[ו[.32

 12 "אוטפץאסא אצל המלחמה בקשרי היי משמעו טחת גערעבכפר
 על למספרם. יול, בחודש תרע"ו בשנת זנעלם .%שפאק0%"5
 ידיעה לו שיש מי כל אפענזיווע( )ביוסמילאוו הרומסותהפראנט
 להודיע ימהיל ברוממיא הנעפאננענשאפט סו או תפראנט 6ן הזמסט
 ל ישרא בנות תקנות על שמדו חמל כי בסומדם דלמטה האדרימהעל

 אדרעסם אחת. בשעה עולטי מונה יש 1*ר אמרווככר
 .88ג"אמ08 [[,וע0"0מ28(ענ((אטה

 )וא0ח5אטא(.מאגי0[5

 פאברימ ועלכווארען אונד סאלאמי כשר איטה, ספירדיא
 [58טוא ש "[10* טו518 "ד5 ו[א[0 14

 ואוויא זעלכווארען מאלאמי פאו ארטעו אללעיליעפערט
 טאגעס מעסמינען צול מוואליטעט כעמטעי אין עצוטמרענווירממל

 פריי,לימטע אונד הכשרי' בער'ענונג' ל.ערע טא אונד פראספטפרי.וען
 פערלאננע?,אויה

 שליט"א מסאטטאר הגא:' והרב משובע הנאף הרב בייארעפערענצען
 ת[וחא[2"[1"[' ס55טיט8 ; א[05אטוטי5



 חדש ספר בשררתרה1
 נעליס ר)יסיס 7כסעס6 ס3ע על' נפקחי ישעך נף ל6ו) ל6נכס
 ראללעך מרדכי כעיים טיס סווסורקס סג17ל סנ6ון סר3מררו

 ן ולמעלה. 40 [ ל' מארבעים מחירו ניאמץ 7ק.ק 36"7עליע"6
 או488א .0ז זאגטא .8~88פסא-

 1 .אם ." ."8[[0"

 .ייתא לאון רבהמידעה
 רבינו לצעכנס'ג סגפן סל3 מ" עם המון כרכת מדר6(
 7ור6 עעלי ס' על אפרים מנ61 נפסעמ"ק (5*ל שפיראנתן
 נפמלי מו"ס מחקיו עסג6ון כפלס פירוס השולחן סדר שיוונלוח

(5וקלל"ס
 )סעונ"

 ק' וס61 כחן, חי ללחנן חננ" ל' ,הלם ע"ס לנער חנוך ס' נ(שן לפי. עעריס עחיו ק5"נ( ק" 31)נ'6 33-מ
 כל קיעניס ל'ו כוט רנן 3ים סל לחנוקמ דינים 6קיפומ נפטן
 ג'כ מחירו נפירינ5י, ישונס נופק קפיפיס, קנפס עכיל קיעןן

 לחכמים ועד בית סעורכם רוע6נא לעך'נם קוכן לפי,פקריס
 .5 .נ4 *0$(1 81אשח , "ז*ג5(*,י א5115 8 ן34 46 "015ק לפולניה.8הסוכן

 1 כרךזכןמהן
 טלמדים שני מכמשת מארע שבבאיא תורה תלמוד חבות.
 פרס ונפית ורש.י חומש ללימוד מומחים ד' יראי חכמים תלמידין
 דפה אב"ד לגרב מכתביהם יערכו הוית במשרה הרוצים השואה כפין
 ,"8או488""88נ(.8קגא-גוג8ן

 ס)נוסיס סחו"3 ס3' יןירכו לכלוך ונל3כס מעם )נ,*ענרכם
 עס לקלוקיו, קליע"6 עעקפקפ סס'ג גן נ"י סליקק נפמליכסו'

 תליע"6, עקיקם סמ"ג סל 3מון
 יקו. עק6עע6י (ייף יח(ק6ל עעו6ל, ע"ס,ס"מיסן
 נחוי'ם )נו"ע מחסן סנ' י7י7י "פ ענרך 6ני לנימעקירםן
 תכתן יוק פעו6ל עו*ס ס)נסורקס סלס1ג יורי 3ן אסרן כערן
 הגמון נן נ"י ענגיל (6כ רי סר3 נם עס לארוסיו, סליע'6 מדען
 עח:סע. .ק6לננליס נמוס על6ועיקל6.ן
 ערדכי מו"ס סחו'נ סנ' 6ס עז'ע נפרנס ע3רכיססננין
 מעפרכם. לנסותיו, ע3פלפניעמ פ6לל6ק נ"ין

=4-ף-444444=-4א---44__-4--
 ס-וואראהל תאיני ווידער יעמס פאןדרוס



 *91** *5.*?ש88519
 עגייך שנה י"ך חוכרת תרפ"נ אייר, ר"חמאפו-מארך

 חשפם, נודלכפי3ע(נ' לעה ועשרים מאהן מורעות מחיר ' ~בטיהי לשנה! מהיפון

 לחכמים ועדבית
 גרינוואלר דור אליעזר מו"ה הצרים הנאדן ה-ב בסורת תחתטימר כחודש פעמים לאוריוצא

 דסהלתינו. אכ"דשליט"א
 במסיא חרשות העיות ופומסימ, השים בש.מת תורה חידושימובץ

הרורגה"ו. וחסמי מגאוני למעשת' ההלכה ושו"ת ואגרה' בהלכה*במשנה'
 ע"סיעלוך

 ירכם-

 פ!אללאק* ושבמערן
 א0א51 אג[[0ק .18,0ת-ט581 1ט4ז8ץ10ט8 (0((מ568(2051

-).8י20"0א(=4=4
4 ש 9 4 * 4 4 * 4 4 =

 גמפו"במ ררוצאוז נממקרי (בלז גש, ן גס %43
 למכירה ובמצח לאוריצא

 הנהול ירושרמירזלמוד
 וילנה, ראם, והאה.ם האלמנההוצאת

 ,יספ" סעפ.' מרפ"ק ניס פנד סיס עעיסומולש
 ינן ו"עכס זס. סעער3" ,עלעון "ו ?רועלעי* ,סלעוןקל 3סרפקסוו3קמת~

 סעפרקיס בל פליו נמוקפו סעונניס. 3כל ועסוקן קלסדבר
 קפדו סי פל ופ-ל' נוקמ6ום סכויי קליו נלוו גם יד, כחניטן רג1 מיקום סוקלות ע"רנפיס ויומל . פיכעלקינ עסונ'סיןוכיס

 סי6 מנומומו וכוי. וילוקלים' נען ."ס3ם ל6ענפר כפרסל
 כרכים כטקס ונוכירכיס גדולים פ6לי6 כרכי נסגוונסנדפק מירוסלעי סירופ. "ר6ס' סל סגנון בנלי ססלעור כעווכדיוק
 ססו65ום על סר"קים סקוכנוח פור. וסקלטסמנבים

 פפסתין לוין ופ"חיס. ר6ס וס"היסס"לעכס
 ורמס וסומפיסוילנ6

 קעלוגיםררתו קעלוגיסררתו
 ז7(א"גכ ח18[",ו טמ0 0%ט(4פהאח(88 11["[8י%(ט6-ן0%"8ה(



 צור .פובלימום נעעהימעו דעובריננע
 איין היעי מיער איד ראכ:מענטניפכ,
 פאירימ שמעמפ,למךמשומ
 זע:טליכע ערווכע האבעשיננעריכטעט

 מים מויפליימעי אונד 'נעמיינדעןרבנים,
 מידצוכעד,רען. געשפעללוננעןאידרע

 ערלעדינט ראממ וועידהבעשפעללונגען
אדרעמם: י"אבב.י-נ צבי חיים,

 -*י055זק%שי*(4ו262ש0ע861
 טזג5טלא-

 (16י4שם.22

כורעה
 מיגעט - כ קיים שלמה ועלם'כ, קפלים סל כלו' עכסיבבית

 רנ31'ס סו"פ עולים סק"ס כמיד נט5מיס 8ק"טטפלג"קקפ
 סלולים מוק'ס מועמס ליעוד עוכל חגדס סלכם קפלי הציניםעכל
 במחירים וכו' ק"פמפן סטרייעל'ךמג'לופ 5'5יפ מעיוס ר5ופוםנסים

 המפוארת המליתים שך אשה די ככירך נבוכיםהיותר
 סוחרים סדסיגעט רוסס לאנדא כנ"ר ח'.סדפאכרימ

 גדולר. הנדהפמברים
 .5 52זמץ וטז2ח510 ומתגאא4א ,אז5 4003א0 81004

-
ןבלוי מ  בעלמא* 

 הרה"ג של אוהעתכתו ר'כ.י תשובות לידינו שישלה סיכל
 רמ"מ אב"ר  זביל ינדאנאו"ו בויהכרדכי הספורכםהצדים

 בחצי המפר יסבל הס' הדפכת בנכר א"האונפערדאם
 ע"י בחזרה שובה הי ימבל ימים שמונה ובמשךדמיו

 : הכתבת על הכורכת דואידבי
 "ס11א (414[ ח16[0"4.ש*5

 86164 011(4א 1ם .51.5
 לחכמים. ולד ביה טערכת אלאו



4ש  4  
4 4 - - 4

 לחכמים ועדביתהבנב
 ס"ממאר פאללאמ ייסף?שמעון עיעמיו:

 שניה* שנה י"גוקרבנל~ר2ובבבי
 שפעה( )סף פראבוונאב"ה

 כבל6סיגס חס6ר סספירת6  נקופן כסר ליסי56 סיס. מייחי 6ח פלס עסת עניץ ייסי56 יתכיי %"י 06נשאלתי
 ו0סנחי מריסון פלוכי סל נכס56נער ססו6 סעי יכמנ ססליקמיק
 ע5 טנקל6 עפכי לעכולי מערמן מח יסכת ל6 כ"6 ע"( ק"קעפ"י

 סכ6 ו6אכ לעיסס, )'כ6 לנערי טכו"ס סל טסו6 נעכילס 6ב3סעי
 על סכקר6 למוט 6ין סק.נס מס על וכקרץ ממגות נלעס לומעוכר
 סס נס כעת ככסב 60 סעילע6 ע) סל6סון מס סע7יץ י6ףס%

 וסעעחחף 6עלי' קל"ב נסילין וסני סר6סת סל כ6כפ6לגעל ססו6סלוקח
 עין יי6ימ תידי לסל" סיוטס על דקעכיכן סלי סילסוס קליךעעו
 ליכ6 5פ*ע וגס ת4ע, ליכד ספ.לע6 על ססנ* סס סנכח3 כיוןס"נ

 כיון 36ל )ס4ע 6יכ6 (ס מנוס רק לקכוים 651% סי' )6 56ו7בוו6י
 וליכד כסן6 עברי כחלי ל4ס 6מל 556 נס לקנית 16 לסכול-טיוכ)
 6נל 6מל נעיו 5ו ניס 7רוק6 כ' טעומכן 7נ6עיכס ו6ף לפ'עעפוס
 67עיי סו קיווין עתוק' )חעיררו כנב עחכה )6 לקכימ 5כי067

 מסבא קג'6 ביו4ך ומכס לפ'ע על עבר ל6 6פר 556 לקכומניוכ)
 06 נסרך ענרי בחכי ק6י 3ל6 ר6פ" וסל46ס סעלרכי שמיקחסוי6
 עכ7ריס חעס 633ורו סגל"6 מנס ענירס עוברי ידי עקייע עמוסלקול
 וסליך טי6 )בי דולני ]יער[ 636- 5יס כסוי 6פי 373ק34

 סנל?ק סק' וכן לפגע ו)'כ6 3שק'6 )קכוס יוכ) וס6 לפגעס6יכ6
 סחיק, פכי פפ'י נסט'עיח י")ולעניך

 עסמ % דבלביעס י*ד ע"
 ס' 63סשפ ועיין נסעם לכ) טע60וס כית לריריי נסעם )יי6ימ
 ע"( נניח 60ול ע5'חין סי' 7נ7ליס . 37ע"( זכיון "3 ס"סננגס

 ינ(מ 3עק64 לקטם פיוכ) עם עסכי )6 וסכן עריס 03רבס הכיכין6*כ
 יסכיל י)6 כ4ב דעא 6ס6 "נ סנינס 3עו"6 6*ע קוכע, קוטי'עיוסנ
 ק" ועלי לפ'ע, תסוס ות") וסקי סעו ע) טכקל6 עפני לכוחיט7סר
 ע"ס לפיע 57יכ6 )קנוח סיטן 16 לרירי סלס ליי 63ימ ניע7ל)נ6
 6*כ הדוס טס 5קנומ 7יכו5 כיון )ק"ע ולעוס מיכננן לקול7עכ"פ
 17ק6 לזו" נסעס מי נטיס 7ק6על וי 3ע"( 7ספאס והקיע 5ס'ע6'כ6

בסקן3ס



 יתכמש היבןת
 טס. נ6סעא סטם כיו"ט 6חח 3סעס 05קרי3 סיטור ליי י6יסנסקכ3ח

 יבא( )המשך אב"ד האראויץ הלוי יעמבאברהם
 שפ.ט( )ס" מארמורעשש ב"ה.

 י(כ"נ כן )651 סל6 0עס 7ס""י ס3יש מע"י "יי עיי"ראיתי
 קוע"6 ל"ר זף חקע31 פ-ור67 רסוק עקח ס' נכ'נ )551תימנס

 3סס נו0נין ספע)ניס .נוסכי לווים ח7סיס כ7.ס לקנוס טנסגו חסטס
 סם יעמסוון סכ7 7וער כנקני כככק סקעח ו16תו למקען כ7יקשמ
 כיון ולנס עכ"ל סוננסנ נסן לסדיק פסל עוג ולכך גסו5י6ו לסטרו6י

 סל' אפי' כי קכ*6 ק" עיור להעו ע)ורמק ל30י6 ולעיכול ז"לסלע68
 לול )צ69 עקח חעיסמו ועל ע"(, עולס סעכסנ לסכות וקין סלעיךשכ'

 סניי ד' על לסם סייכ0 סרס עק-' ס(6ת ססנס 6ועל סיימי7עקחפינ6
 סקס 3קי' 6בל סכלים עריני ע7נליס סס כי_ וכו' עלע6 נסוגוס5י7נ6
 ו6סלוס עור פחס ק' עמנל פיקק נסגל"6 הלל סריס. .שייני רק37%ניס
 ו)ולסכיס 3ע6לקולעסע 7436 ס3רי0. כולס גירם פ(ל6 מולסעלצי

 פ6ל6.ט6לע6
 ש,צ( )סי' דאמברובהב"ה

 ל37לי עקול וע3י6 ספ*7[ ]ק" למנעים ועי 33" טנ30 ע0שד
 נעילס טיחם טמ ל6 ל3 7ק6)נר, 60 על ('5 סלע3יסלעכו

 7גרק סלים נירקח ולעי 3עסס ע31ל ס"מ ססמ ל63, 67ונל ע60עיפיו
 ים לב 6עכ נולק סי' סלע3"ס סנס 31ל'ק כוי סים ססמ ל63)ול

 כולי לצחוקי לסו לונם ;*ל סט51ל עק.ס סעמ3ר סל3 על וכן עליולסעוס
 מכלין סיחם טלפיי כ3 7ק6על ונט לפי וסמיעיח לייפ3 ופסל 06ס6י
 חלעור 5ניכס ;"ל ופרטיי "ח( ע.( כ*6 )קוכם מלעוד לפיכס מ"מסל
 זנן מנין סימ10 7עו71 כ30 ;*ל וסערת"6 3לסינס לרנר לס0לע7כ7י
 3עילס סימם וינכס סלהס מולין סיחת לפ"; 6'כ ע"ע מורס עדנניווס

 דבריו וכל מק-יס ינוס דולם נ6ס ר3 היי קעק וגלתי 076 כלכס6כ
 "מ ל6 עיעיו על? ;"ל הרע3"ס כ0נ ספ.ר לכן 3טיל0 37כי סיול6

 דזובאם. יצחמ אברהם ודוק. 38טילס'סימס
 עמק. מני וק; דכוסיס וכלסיס מ07'ן ז'קלין3עהפ'מ

 שצ"א( )מיי ווארשאב,ה

 כ16ער קודשן עעכי ס5י0 : ,(יי קיע( ק" )610 גרת" 3כיי0א"
 כ5 רגע ססי' 5עיפ לדיק ק6ני ט,ע לי ווק71מת 05 כניל6כ)ז

 כסקולי הכקרט ו5מ5י 3ל13 הפינס הכהר טמ6 מקלק עקו7כפ ס"(ידויו
 ו0ס" ססי3ס כרכרו ג)ו6 גיכ  וכ.מ6 כלל עקו7נ0 הפינס לשרינןפרוס

 03 7פיפקל טנילס רענל קס7י ל5ינ6 כיון 03100 3קפק,עקויגס'
לעדוס



מר חפמים ל וערבית
 כל ועט'ש מסיבס רענך קהדי ד6יכ6 פי לסכטייי מחר 5ינולע7ות
 כיון 5ייק מיכי ס6ועל 6נל לקירוסין מססין 6'ן עדוח 3פקליספקדם
 ס6נו 6ע"מ חסינס טעסס לר3ר - רנליס 5ריק ע5פי קילמ 3ע5עוטסי6
 ועט"ם 3חקו3ס הרסל סעס 63וחן סיו6 )(סע 73לכי קסולך 13לו6ין

סיק~
 ל' )%הנס54 קרוטיס רעח נק' י6" עכ'ף, עקידסמ קמק

 ספיוע 3כוקממ לנ6ר, יס ולחוח לוה ונדוך ו;'ל 06"1( 5נ7"ק(5"ל לפ~
 עיבלינו חי(ליס 6נו תיי ונו' י6חס פג'ס ע;י 6כו 6ועריס 5כו3יוסכ*פ
 וגיי 6נמכו 5דיקיס לפגיל לוער ע"ס, 5נו ט6ין לוונר ע5עכוונ5עדק
 ידוע הנס כי וי"ל נחכ4ד, הק5ה 56 הק5ה ען מי(כ'ס 6גו 5יךוימל6
 6כן הנלועומ, התרות עכל גרועס היוחר סערס סי6 סנמוחסתרת
 (כיתי י6עכ עי כי תכל נלוע היוחר סו6 5ריק כי ל6עיל פכיסלסעי(
 סתי 6כו 6ין 6ך פכיס ע(י 6)1 6עח סן ה6ונורה 3גוקח6 סכיכס 0'6 חול43
 מע5כו 6כמכו 6בל חע6נו 1ל6 6נחגו 75יקיס למכיך לוונר מניגי לסעק :6ל0מ)יס
 גליל' עניל' טעל ח"מ ר6יח 06 ר)'י 0)6 י'ע 3יכו' 5מת,ס וכקחמק0יפכ'7.
 יסי' 6יך מסונס, עטס וד6י חסינס, עט0 טת6 ניוס 6חליו כסרסל6ל
 דעיעסלו עביכס דטנלו קס7י 61יכ6 ח"מ סמ 3פכי 6סס קיים 063ס7(
 קסדי 3ל6 לסכסירו ומחר חסי3ס, עסק ריך6י כיע6 6י לערוח3ס

 של6ע5ווי( חגןול )עסרוסן יעקנ מסליח 3קמר ו6י60 ססונסדע3'ד
 ס*מ כך 61ונלמי וכו, ניוס 6הריו תסרסר 6ל נלילס עבירס סענל.ת"מ
 6מליו מהרסר 6ל ללילס סדותס 3עיס"( דס.יכו 3לילס ענילססע3ל
 עטס חסינס, עסס סע6 כי עיק'3 ס6נד לועל עוס"3 טסו36יוס

 ו5תל 3ע"ע, סלת3"ס קעכס סי, כר וס3מ סע5יס לקייס כדיסענילס
 לק"ט כ7י עסס ווד6י 6ל6 3חעיס דעחך קלק6 סע6 חסיגס עטססע6

 עין. לו ו(' דסכוי3 65 לכן 6לסיך, סי ער וסנחומע
 ושליפ"א* מהר"כ! המפירטם החמיד בהרה4ג אלפער אלעורחיים

 שצ"ב( )סיי הערמאנשפאדטב'ה

 דלכן ס' קי' נ6"ר סכ' עע"י כ'ל סנץ נקי' סע5ועס סקיסייעיד
 לע"ל י3ל6 ותעכי לעו5ס )פק7 6'נו וכקכי, לו( סנקר6 (ס6נר

 מבי3 לעסל עליסם ונג(ור 6נניו כל תהכו סיעח עען 6כל ט6ס"לעל
 עטע 5כל ו6דס"ל וווס'ק עסטודח כ'6 הנ6ס ל1 67'ן (ס 6גכתט6"כ
 עם"כ וידופ לער, קייס לכן (ה 35ל נסנר, ל6 פע"ס גע"טסרע0

 76ש"ל סל עמע6 סנפגתו עעעס לק עפע6ס 076 0ל גופו ס6יןנקסס"ק
 יסגס סל6 (ס 6נר ועעיל6 עעע6יס, 6יגן נפגתו סל6 סדבריסוכל

 סעטנס וננס ל6 ע"כ עעע6ס 5יגי חסינ לעפל עליו ננ(ר ול36סהפ6
ד06לוח



 להתמים ועדבית
 ול6 מוליוח י"ח רקר6סלוח

 63וושל עית6ס סחינו עפכי קטכם סמוניי
 'ככנרו מקכו לפטר ופס"ע עעפ6ס, 6ינס ונווסף נענע 6עי'ויפסל
 350ה0 סכל ס(0 ממט6 ילעיס 6סר ו0סמק7. סכל ס76ס לב6ח לעורי ע"כ וכוי 76ס*ר 04 3קנסדמן 6טרס עפ"י סייכג סעיניסברכוז

 נדולס (כי' לו ים 0מע6 טעס טעם סל6 קפן ס36ל ולקנמקריס
 סיין 63וסל עט)נ6ס 6יכו רכקכ" סל"; ק" יו"ד ח"ק .ועי" לעדלקיים

 סם7רס 63וסל עטפ6ין 6לו ב6סלו0 67י60 טם*י י"5 ועוב טיפולם13
 וסנה וכוי ס~פומ עם לק עטע6ס סו6 ססילס נ"( ויסירסנלנולח

 מוליוח תת רק מטיב 7ל6 6"ע מהילך מוליוח תם כננ7 מעוהיימ
 ססל6כ סט5ס ולפער ~עות נס 6ין י"ס מולי6 בסד"כ 5לפומ "מכנגד
 נלווי דין 3לכומ נעק' יומכןר'

 5"ס ע"כ כקכי' פ5ס ס" 3יל 7עסלס
 פאללאמי ואברהם%י)61ס.

 שצ'נ( )ם" יע"א מיהאלעתי"ב"ה

 מייד פקחים סני 3ין מסגיל דקטן כ' ( סי מ עס ס פ מהר
 6ט6ו סכ'ש יכק' מעור נל6סון עליו סמיו ו6ס פיסלעסום

 מקק מ"י מו*ע 37סי 5"ע ג"כ ולי מעולו גל ס" דנל6סיו כיוןפסול.
 יגסעח עסיס סנסמפס נעם עוד ל6כול מיי3 ע5ת ולכל סדכם16
 ספנ"0 כקנלח לטכם 7קע ונע ססמ ג3י ע"ס 461כ פטור ס"סטוסו

 וכ"ל לד6ורייח6 לו עולס )ורל3נן מי'נ ס" ססג7יל רקירס יכ'ון ס"ע'
 כגיס ירך ל6 לעס 7ליק ספוט (0 7כ' גן חלינ קי' .מעון( 7עחדנם
 '3יך סליך מפן ניעור עכ בילך רכבר כיון 167נתס6 ע5' פטקהסנעת
 מסיטית עס עס'פ 610 % 7נסעס ינקת ק' ולכ6ורס 3'פ 6'נרכס
 עולס 77לננ! כסערם טוכם 1.6 עד16לייח6 מיוני 3ע0 יללך דל6חי6

 חייב 7סי' כיון 37פקמ ולמלק סלו31'ס רנרי 6'ס ולסרל67ורייס6
 36ל )ולעסימך עוז ופטוכ פיס על נ'כ לו עילס במיניך ענ'סעקודס
 עור 65כו5 מיין ע"כ ספונצ נעם לנטלי פעול דם" כיון סינכפינו
 קו5 חעע נמס פסג7יל קין יכ' כ.ח ליס בכפיס 5*פ ולסי"(סמעס
 לסיפך י"5 3ס*פ סכפ3יס דלפי ססעס עוד 5סעוע קליך קויסמופל
 סגתן על 1016 לפסען עועיל טול3נן מיונו 3עמ סעסס 7ווסולמלק

 ים". קי' 3ע'6 . י31" כלזל סיעות לעי עס*0סמיי3
 בוימער טויילשמואל

 שצד( )ם" 'צ"ו הוניהב'ה

 יק חיכי 65 3ענמוח נסחיי, עסעל0 עס מ"ע 9" נט04הנה
 כמג 640 עע0"ק ע0לכו0 ב"ו ע, נלו1נ'ס גס מולסלעכץ



מה לחכמים וערבית
 עולס ולרה 51ער כו' סלתיס קחסו' יכי, סגתל 6חל "ס 1('לנו

 חכד"ד ו5ף נאקלם מזרה פקין פלורס ולדה ס4( חכד"7 13 סמ,ר6עס"
 סי6 כד"ר ל6ו מכ"ד בהקדם ד6ערינן רתקי יו65 תפורט סויעכ"ל,
 רקס קיי כמויוי הט"ך ות"ס גג"ר, תס5'כ לחזיר יכיל _סכיני לעניןרק
 להג י"מחוויטח" יס.ס' סלע3"סעל

 גערני
 כ3ל ע"נ די ננ.ק עהנ,

 מונה קרען יגגי דקיוסין 3פ"3 ווסווררכי ל5י' ססגי6 גוס קולסמירלי,
 לעסיר 7יכיל גט גני כבו מזי 5כי יוטה ס.6תי ע7 קותו יכופ'ןתטוס
 3קר3ן כתי ה"מ נע"כ עחנרסת ד6סה עסיס עילי, סוס ו65לסלית

 עכ"מ גנו דנני כפירט ל6 מע"ס הסג' 3סליח1ח להקר.ט יכילססוחפיח
 הע3עח עק'רח בקירוסין הגס תעמס, סוס הנח רעקירח תעסה5יכ6
 "ת 3סס המקה פ' סיף בעריכי שכ' תתם ולעסוקי עילי רק סוסל6

 ל6 ר6ס עסיס ס"ס עיי"ם נתור תעסה הות קידוסין 16 מגעדק3למ
 כע513ל ססליח עס,י סדנל כנעל כ5 סלי עחקיטח 5יכס ס6סס60נס
 בביפין ת'כח ה6 טכ"ס הנעל כיד הסל.מ 7י7 גן 67ינו נגיען סס5"כ3תכיכי
 נסלי0וח למקריס יכיל עי)(6 ססוחפוס 3קן3ן 36ל סנף עקילחד6'כ6
 דפוס לן י.תל )וי נדיר6 רוחו 7כופין סעעס וטס 5יכ6 עעסס ע5יספני

 : פריעדמאנן בנציוןתעפס.
 שציה( נמי. לודז יומקוכיץ רןשמעון
 תונס עד6ערס 61"ל מעור סכל דכוסר עכ"ל סחוס' 0ק' נ'לכ'נ2

 קפק לערכו ~פלד ס6 סעור דכ"ס תכלל טנועס עמתוע"6
 ע"6 ע"פ אסק עענו על 60 5ינר6 עסולס ר' סם רסקי וכ"ל עדע"מ
 ו'חחיי3 לו לס3וע וימ(יר לפלס יכיל לס6 טנועס ד0יינ לס תסכחסל6

 7ע'6 ווקייפ6 ער 7סוול 61*ל לסלם ויוערך לטנוע יכול וקיןטבווצס
 7הו5 היכ6 3סו"ע דש עס"י וכ"ל מחוך טנועוח יון לפעול יכול6יכו
 והק' סער לסכחים ליסנע חייג ע"6 לו ים מניס טחי ע) סלויחךסו3ע

 טניס סחי על קוער דה6 ס(ען על 6ל6 עעון .כסיכמ לנס 60בקלוס'ס
 6נו עפיהן 3עכימ 57יס6 ונ"ל בלל שכיעס ויכל נ"מ על יועלחס

 כמס 6ועריס וכו' עטר ען ליתר . וס61 יום ל, על לפלוני מיהסמלוני
 הר)וג'ן וסקי סכים לעע"ר יוס ל' נין ;0 4 בידו לסיוח כולס6יס
 לעלוה לוס כלוס מייב קינו סיען במוך 7סכס ותי' עעון כפירם ליס60
 הס ס(ען סו6 סעסס תעידיס וסע7'ס סמיונ חסול וטילך ע(ווןרק

 קומי נתי כי60 ועילט י6*כ כלוס 0יינ קינו 6סכ עעין טוחועמיי3יס
 וי"ל עסולס סל"ר קוט' 6*ס ולסת( תעון כפיכח 6יכ6 טס ינססקלומ
 וסוט סניס פחי על הלוינך עד ע"פ תונע דסו6 דנכס'נ 6יילו7סוק'
י% (ן6 לו וימנענס וים:כ לר ייפלס כשל 61"ל עגהצס ועסתג 0עעשורול



 -לחכנוט וזדבית
 וי6י רסי" עתון כפיר0 דל4ס )וטיס עם3יעס פעול וי30ענס ימ(וו"ס
 כל*ל. עעין כפירמ ל*ס חס עננ"ם עוי לו לסמ(יכ דמיינ רק כלוס מייכל6

 שצ"ו( )מף סינעפ. %ב'ה
 וכי' ידו ססי5י6 עינל ק'ת 7חיליו נ60 ר5"ו ק" 3בול'מ עס"כע"ד

 7ממועין טעחלן ט"ג ק.' ננול"מ נ"י עקענם6ין וכו, להכ3וו6יחי
 וולנד כי ח" 65 ולפענ*ר ובעל סו6 6י' . כ6ן 6ינס 1ל'3 וווויןסוי
 טמיר נעל עעון תסוס כי לסי' עקוס 6'ן טס בי5ס סגע, עקקנמטלמי
 רנ 60 עועדמ בעקיווס ל5*ו עקיי סר6טתס 0קיטיי עייין ה6חחותין
 ענ*ע ונעוס סבסעס כ5 6מ 6בר 6ותו י6קור ל6 6ע6' ל'ב עב"%ק*ל
 ל"6 ענמ 7כל (1 קוס" טעחון טס מולין מ'ס ת%מ'.נמיי6תכס
 כל י6קכ 67ל*כ 6וחו ונו65ין כ6קר רק 6י' עום עמלעינן ל6י5עילס
 מלב . ע5 כלמ כ'0ן י6 16 חל3 י(" (ס למכי ספ6 6וכלין ס6ני3טר
 6סול 36ל 1016 וכק - סטח6 3מל ד6;לינן 6פ'כ נסר סייספ6

 וסו.

 ונ*ל )ו0ד7י חמועין יכקי 5עריכן 6ע6י סמ"ס ד למי גס קי ועדייןל6
 לועל ול*ם ניסע'ם סייני עסד7י חקוע.ן ינקי דק6 טס נני5ס7ספיוס
 ס5'ז 1ע"6 יעו*( סלם3"6 בחיי וכ'ת ע3ולר ל08 6י. דרגע כיוןסונור
 כונ*ם סטלו מלק יניקמ עסוס 6וקריס 6נו 6ין דכ6ן לק"עותעיל6
 טסני5 מנ*ם 7י לפי ק' עריין 6עכס ברירס ליתל ר5"ם עסוס רקסמ'ק
 נימס ס6" מלק יכיק0 יסיס ננווי הפ" דס*ל ןתוכם סססמונן
 :הנא, שימה ס"י. ספוך כיי לתרן ועוכלמ סמ"קקנרח

 שצ"ז( )מי' שפ*י( למי, )המשך ווארשאב"ה

 3עעעס ק*ד נפקמ?ס 7עט6ר ס6 ליסנ פו7 יס יביייי ימי  והנהו
 ע6ד%ו"ר יסונעחי 0303 דהקייסי סם'ס דק6על 03י61.דננ'
 לסיוחו 5ריך רניקול 3ס6ף6 דע3ו6כ 5פ"ע ססקע0 םל'ט"6ע6קטל6וו65

 7ן ביקיר לסיוח 6*י נס03 וטמעו דסקייעו כיק 5"כ ססקדם6חל

 ביקול 5ליכיס עיוע ססקסס טעעמי ב6עח 7סנס לעכ*י והכר6סיעש,
 ול'ס 6'( מ(קמ סיינו לח(קס עיפוע6 יקתוך סח" 6ך 03"ר 6(לייול6
 7מיסנ"ע 6'נ סומ(ק ל6 ג'כ סרוב 6ך סימ(ק ענו6י לכ6ורס 16סקים
 ליכ6 37מ1לי1 7נלול לס6ול 6פסל עוס נעל דל*ת 0ל16 רעללסעיל נלע'י 6ך )עס נעל יל"ח סל6ו על יעבור רל6 5עכין סוח(ק 5רי5ך

 ענו'ם מנס 6יקולי סלכוח יים סעמ ב6ול ויעויי בע'ונ 7ל"ח0ל16
 5ליך ולכך קע~מ ניע6 וסינ סכ"ל סל6ו לענין נמול הומ;ק ל6וע'כ
 וסינ טבח )נמטל סרי 7מולין 67"כ סומ;ק בסנח 6בל נמול וכ"(ניקוכ

 3(ס.  ודוק כלל ביקיל ל*5 3מכת 61"כ ק%ל"5ל"ס
 76ג



פו לחכמים ועדבית
 סוי ס6 דל'ח סל6ו על לוקין 6יך 6,כ לפ"( קסס לכ5ולס 6ךג(

 "ד קועס ק"ו סטהיס י"ר )ונמוח ססוק' ולפ"ד י"ל 5ענססחכ"ק
 6"5 6"כ כ'ס נעי ילכתמילס פקק ונרוונ"ס כ'ס 3עי 7קכץ ממילין
 60 לי לו)ס נמיל ניקור ס7ק"ל 6"כ 5ך נכ"ס עועיל דיסי'לם5ול
 עמלכמו דסססיטס טגיע6 -ע"י מ7ס נקכין זססיי י'ל 6ך כנ"לסמ(קנו
 ענהמו גנמ סייך ע3ו7ס ל6ו 7סמיעס 67ע"ג ל*ע יוו)6 בריט3"6ויעומ

 סס ס0"י מדעח היפך ועי'ם 5מל סירוח ' לו 6ין דקכין כיוןעמגכחו
 7קמיע סיכי 6נל לם5זל 6פטי ספיר כוס 3קכין 7סמיע סיכ6ו5*כ

- קסק. סמ)6ח ליכ6 סי3 נחמ)7 סכ3רנקכין  יב6( )העסך 
 הערצבערנ. מגיראברהם

 3וו6וט6. הקךוטס 0מ)זי3ח6 556 העליונ0 )נמלקסעהלע'7י
 שצ"ח( )מג הראליב"ה

 ול7עסי לסקסוח ע"ג יקיייסין 3"יגי' סה6ריו י5"ס ' נקראיתי
 עיומר ל"ס 5מר ל37ל נס קר6 57ת, סיכ6 כל דס6לק'י

 6ח6 חע65 ס)ו65 ונס 11"7 פקמיס ססנ"י כע"ם 3"כ 3י' למיררסוליכ6
 ק*7 33"ק ע7יס 163 61מ"כ 3קנק מו7ה )ויניי זדלסינן 5חל ל7לסנס

 ולפ"( חלחי ס"ע קל6 עדסני ועפני ח5ל לו13ס ענעי' 60 סס"9ופליך
 ועו"ע קעי5ס דסוס 67עלינן נס6 נעקנס ועי" "י,תכ חע55 . סע65ל'ס
 רסקס6 ונסיס הסיקס( )7סייכו קע6 בקו6 קגי דל6 וכו' וכו'3"כ

 נעעילס "גס דה6 )'כ ל"ס 5'כ ע"ט 3"ק סוק' כמ'ם עעחל ל76)וו"ע
 )יוחר 3עעילס סוי ד6י )נייחר ל6 7במעילס כוונסו וכוי 5ל6 עייחל"ל6
 עסוס ורק )ויוחר 7ל"ה 5ף דעו")ו ססיקם עס גס 3"כ טעיי סויקר6
 7סו6 ססיקם עס 3*כ 3" לעיררם ליכ6 עסו*ס מיוחר ל6 נעכ'לסדגכ
 וטו"ע ))עילה רסוי רעעני 607 ע"6 3ג"ק כ' ס6ן5 )גס עיוחר ל6נוני
 דלטיח מ כל סני6 וסם"ם )ויותל דסוי וחחת" "16 עס סייכונ"כ
 3קי7וסין מעיקל6 גס דס6 כע"ס וע'כ ותמח ע6ו ילעוס6 העיקל6נל
 07"י קכ6 רק עיוחר יל'ס 6ע"ג 61"ע נ"כ ומעילה ס"י 7סוי לנ'ססס

 קל6 מ7 6ע 06 6נל טו63 עילי י!פי' סנ"ס סיינו רתעילס7עקל6
 ני, לטירלם ליכ6 ך67י למוד ל3ר ל6ותו לק 5ח6 ול6 לנונל'ד)ניוחל
 ל"ס דעו"ע סה.קס ועס עיוחל ל6 3מע.לס 7ג0 סעקנס וכ))"ס3"כ
 עבילס לן3ר דסלימ בקוגי' 3עלה"ר ועיי, עיוחך, ל6 וס 027 כיון3"כ
 57יכ6 6"ס ו5פיי( 7ונייחלי קר6י חלי 57)'ך לן 3לור ג"כ דבעי7)61ן
 סע65 וגס עע'לס 7גס כיון 3"כ חמ65 הו651 עס ונעילס 7לסוילוניוור

סע~



 לחכמים ועדבית
 סנימ6 סס*ת כיסליך וכן נ*כ ררסינן ל6 (ס ונ16פן וויוחר ל6חע65
 7נממ 7לו61ן כיון נ*כ ועו"ע עעילס עס סוו65 57תוי לעיפר ליכ6לעאך
 עיוחר סוי ות0ס 6ד סייכו דיו"ע קר6 וכק דעייסוו ניכ בעי'נ"כ

 נ*כ ני' לעיררם וליכ6 עיוסל ל*ס סנ651 סץ5, עס עעילסווע6"כ
 סו651 ל5רף ייע 60'5 ג"כ דכ'וס6

 חע~
 מר עס ס.ינו נ'כ עס

 טמהמאנו. אהרן לגעכי. זעיותלקר6

 6פי' נירל 6י' 5"ם  יביו"ע סלע"6 סיע' 3' ק'ק 0ק"י ק" ע'6,יי' שצ*ט סי' כראליב"ה
 טץד ס3מ סס*ס לסי 3(ס ו5ל"ע כרם3"6, 7ל6 ל6לסר פל6ל5כול

 3יכל ו6ס .יבכל 1ל6 ועכימ 13רל ו6וכל 13רר 6וכלין עיכי לפכיוסי'
 ינלנ( ל6 ק0כי וקיס6 נורר קחני )ריס6 ק6וול ונ6י ופריך 0פ006יי3
 עייכי וקיס6 גיו,ע ע"כ' ריס6 מוקי )6 6וו6י סנונ"6 כסיע' י6יעיי"ס
 הימה-דפה בישיבה פאללאפ.לומד יושע חיים 51'ע.נסנח

 תשובהדלתי
 סג"ון סרב נק"לל6ם י0קנל 0נסעע כש ל""םלסנגי7
 סלול"6 ק6לנ*ע5פר נ0עיי יוקף טו*ס "סכולום 6יםסעמורקש

 זי"פ. נפחס*ק  סקדות רניכונכר
 סדם נימן כן כי סו6 6)נם וועק6י, נעספקל6 ע6חנ"ילרניס

 וינמו ט6פסרי  ביוסרס 6'פ י0סעו סקסילום סכל סנילסבסר"ג
 סעיר 0ל קמנ5ליי6 ודורכמיסרונגק סמריסד"קקי דגלממס

 כנפ6ל6גפן. )וקפים לש ו6סמלפקקנורג,
 טייעענעוו עסי"ס סקיוק רנינו תל ס'"'5 . . .לסרנ

 3פוער ל*ך 3יוס שי'("ע,
 היומ פשעכייא כטרינת שלימ'א הימרים החותמים06נ"
 ול1367ן 63גר0 0חיעס פעומ טלפו כ*י עסמו0ורי כוביס לנוסנורע
 מסיעסס כתף לסלומ יעמלו ע'כ 6וס 0עונס סוס ליייכי סגיע ל6נעסנו

 סקוכן, ליד ננ 6נוויי(פ'י

 אגא?גא ח0[8אא0א ,8זלטח .ק("ש06ק.158את
 עעי0 יסל0י 6סר 6ל5יח נס6י סיוסניס סנכבזיס עס0וסעיס6נקע

 סירוע. עעעס סעעק על סעי נדכ130 מעקיטףי



 ן1
-כשר - האפפע רטהה   ן ריצר 

 פאן מושלימעפ פיעספעי איןעיציינט
 ע-סיהאליפאלווא אין בעממנעכרידער

 ~-1)נ(4 8:* !14 7[ן !שח1כ4-ןו]1 8][] )4! ל](4(14
 חן ג[[גע 1ט[ .[גהוא -).גע[גקץ[גמ!א"[(

.0"יתחפטח
 פאבריה זעלכווארען אינד סאלאמי כשר ארמהי ספרדדיא
 י6 "[ס!על ט!8!5 וה['5 ![א[נ(41

 זאוויא זעלכווארען :אלאמי פאז ארמעו אללעי .ליעפערט [[155"
 טאנעם מעסמינען צוא הוואלימעט בעמטעי אץ עצ*טסרענייירסמל

 ליסמע פרייו אונד הכשרי בעד.עניננ םאליעדע אונד פראמפטפרייזען
 פערלאננעו.אויח

 פ=8ן"ש!!ש[' פפא86 ; "058א 65ח- שליט*א ססאממאר דנאוי והרב משבי' דגאו' דוב בייארעפערעוצעז

 6סכ ויעלפוליס ס0ליור. כל 06 מל5 הזכרונות, פפר1(
 סכיס, כעס כחיי3 ע,ל נמקו כ4 עס ע(דן פערו 3עק סעמ3ל לתת".

 סר3 30לו תיד מד ונ0יי 'קר ספי פ05פס 3ען ו3חיר יהודיוח'י
 עמ.ל נ'י נרניאלך ":ייס יק,סשל ומ'ס יעסירקס כסר,ףכמגיד
 ליי6. 20כק'
 וס6תוכס כח-לס מ35 בהונגריד1 זהאמונר דחורה כורוח2(

 וק3מ והר3ניס הקך)יה 3ין ויוכיחיס כט50יק.ח סקסליס,ההיסייח
 סלכיע נסנח סנ517 יקינניס ירהיוכח ?"ינניין סיכודככחעלדית

 כהנ'ל. משרו הנ'לח3לי
 ס5רוס ראזענמהאל מי:1?הה הנדולי' -!הושהדרנים וזולדות3(

 ונין נינ'סס מהי' וכ-חס ייק:י קוריה'הס 53כ5)ו, סגדוליסככסילניס
 ו' ח"ק, סנ5ין ס"ס פ.יכי:.ס, ה. ס7ור 1)0כווי יקליס יתכ30.ס (מניסססכהי
 30לו נו"7, ט7 .קל ::- הוך עד נ7סקיס הי, מ65 וכו' 6סת6יל
 המהבר. אדרעם כסכ4ל. ווחילוינ"ל

 6והק80[ 6!8ועחם,]( 1ט(0שו5.וש!81ת(ן48נ

 סווימיס 56 יסלו סלר6 פ6רןסספ5יס
 .(ל .4ה ח1ש60031טזב, ~06ן 8*05!11א .46).פ0!0ק(



 הדש ספר בשורת )(,.,
 ן ל' סג"ון %סרב נפלם כינר ררוקיס' ,סלעיםקי
 נ"י סעמנר 56ל לסייגו ער"ערובס 17ונ6ס ירחקם
 חן866א .ג .נ 685חט ם 8 6וא ן 0 לע 8 0 0 ז מ.1

 לאורייתא רבהמורעה
 רבינו רבקככת'ג סג"ון מלב מ" פס המזק כרכת מד-6(
 נפמלי עו'ס מחקין %מגפון כפל" פירוס השולחן מרר קליווכלון נור" ספרי ק' פל מעריס נננו6 נפק)ומ'ק 51"ל שפיראנתן

(5וקלל'ס
 )ק)ווב"

 ננ"מ
 ינ)נ'"

 לפי. פערים עחירו ק5*נ( ק,'
 כסן, מ' "לשן ח:נ" ר' סרנ ע"מ לנקר חנוך 3%(

 וסו"
 ן ק'

נמל"
 ן כל קי%:'ס ל"ו כולל רנן 3ימ קל לסנוקת דניס 6קיפומ

 ן ג"כ עחילו נפילינ5י, ל"עוכס ניפק קפיפיס, קנפס עכילקיען
 לחנמים וער בית סעפרכמ רו%":י6 ל)ורינמ קוכן לפי,פערים
 ן .5 .0 ,ופא(ח081ח 8א"828,851(8ע 34.46 לפולרה.8ש015קהסוכן

 חדש ספר בנשורתב-ה
 ן נפנ6יס רליסיס 7נמ%מ, טנע על נפתלי שער קי לביר ע36'ס
 ראללער מרדכי ןץיים עיד סעסילקס סנדל סדין הרגמגלו

 ךלמעלת 40 ל'[ מאיבעים מתירו ניאמץ דק-ק 6נ"7עליע'6
 .0ז זא4[א.8018שסא

 .א[[[0" או8ח4"
 .חם .א

 כינר נמו"י סעואע סמעוכ לסכ' ונלנבס חעס עזתעיכס
 )נק"עע"ר. נייילן יספ"עחוקע. כסג" יסנקנ ר' סנניר קל נמו פס לסרוסיו י"וויו6וויי;%לחכי

 החעוכ פב' תבירי יריק 6מ יוברך סנני לכיעעקילם
 %חוקן יוד ס%י"כ ר' סג"ון הרנ גן "סרן כער נסויס%ו'ע

 ק"עע"ר. ל"פפ"לע מייס סלךכקלוסיו.
 נ.י פ"נ אסרן כער כרכס )וח(יק כלי כתלכת לסנ'עז'ע

 עמוקע. לווי '5מק ל"נועיו. עמ.קע דוו עונו6ל ר' סס'ג סר33ן
 נפתלי טייס כער נמו'י כעו"ד סחסו3 לסכ' עו3עול

 ספסר נחים מו"ס לסנגיר 3ןספר5ק"
 עקיב"

 .תעפרכמ" לקרוטין.

 6לפ"נררי. חייס ר' %סג' קו"ח פל עתרן יד ק' לעפרכםיחוקק

 ס-ווא-אהב סעאימ יעמב.ווידער פאןדרוס



 *שם8( .*.11"8%188

 עגיה, שנה פז חוכרת תר2"נ איירי ט"ומאפו-מארע,
 הששח. נודלכפי '" לעי. ועשרים מאהן מורעותמחירכע~הי לשנה: מחירון

 לחכמים ועדבית
 בחורש פעמים לאורישא

 גרינוואלר דור אליעזר טויה הצרים הנאון הינ סמירת תחתקומר
 דמהלתינו. אב"דשלים"א

 בממרא חדשות הערות ופימסים' השים בשיפת תורה חידושיאובק
 הי"ו.הדווי וחכמי מגאות למעשת, להלכה ושוטת ואנדה, כחלכהזכמשנהן

 כשאללאק. 21כ2ערן ירוחרח ננחמיפרוך
 ),טותאם(0א(- ח10"~5 א4[[)(נש ,(ן18ה-ט581 !1(טי8י8וט8 [0[ומט36,,205

444444

 בכנות.גולון
 סעמולומ ונמעכו סקעיס כמקילו 6ייי ליימ ג' ~י"מ ס'יום

 עו'ס סיקיע 3ו*ק ת5ייק סגפן סרג ס"ס פ"ר כלקםכי
 סי' -עקיס קפכזעמלן, פ' יק"ק 6נ*ר קלסן גפר כעכלי

 ערכנס יגול . ק' וסיפיק 6ויספל נפילרועץ
 חנינ"

 סגסוסיו פס
 לעוס סוריפו ל6 כי ו6ס וו"ע6רספלי נפיר 6סלו מק2 יוניוולקוף
 3כק לסקפירו קל6 וגס ינותו לסכי פיס כן כי עפעירמועקום

 פ5 פענוח לנג'ס ונעקפו עיד יו65ם לחלק עוכס ל6סספופס
 סרנניס פ"י גרופיס כסקפריס וכקפר יום 63ומו פור קסימזסלוי'

 ס)נע65 ננו ק"סן חפניים כרמון ערם סרס"ג סרבניםסג6וניס,
 גל"ק עק"ק וסראנג עוו6ע"רספלי דקסי"ר עכ"ד וסרס"גוקוונו
 ספסננפרג ווו עלס וסרס"ג ק"קרפגפן ןקזק וסלס"גוו"רריין
 סקויק קרון 6ם מוליכו ומח"כ וומם6רספלי 3ע' לקסי"ליוע"ן
 בסינון נסבר לילם  חמוס  קורס ופור ק?נזע6רן ק"ק ענוחמולעקום
 סג3 וסלנניס סנגל סרס"ג כנו פ"י עמרת גרוע ונסקפר ר3עם

 עליע'6. ועפק3ולג "ויוו"רספליןק'



 צו- פובליכום געעהרמעז דעןבריננע
 אי'ן היער מיער איך דאסםמסנמניסם,

 מאברשמ זשנ3,2כ1פ8ילמךיכ!3127מ
 זעבמליכע ערזובע האיעאייננע-יכמעמ

 מים כויפלייטע, אונד נעםיינדעןרכנים,
 כעדרעז. צו טיך בעשפעללוננעןאיהרע

 ערלעדיגט פראממ ווערדעןכעישמעללוננען
אררעמם: ראזענבעינ צכיהחם

 יי88"שק8%,,ש4ו268ש0וו86
8"גא_טזג5

 ז14צ4שן[.22

כודעה
 סינעמ - ם חיים שלמה ופלםיס, כפריס סל כלל' טק"יבבית

 רפנ*ס סו'פ עוריס סק'4ס סוויד נוו5"יס 8קמעעפרג"כקפ
 סרוריס מוקיס מופסיס ל'עוו )נוקר 6גרס סלכס קפרי תעיניסעכל
 כמדלרים ום'  ק6פפפן מגירוס קערייעליך 5'5'ם פערום ר15פוםנסיס
 המפואיות המליתים של היאשית סכירה נמוכיםהיותר

 מוחרים ס-סיגעפ חוסמ לאנדא סניל ה*םסהפאכריס
 נדולה. הנחהממבלים

 .5 8152ע וטשטח0~5 ~טוזגאאגא ,"ז5 4005"0 גמ0ץ8

 חדשים4 מפריםבשורת
 (כר 6ין 6סר וסלכומ פקק?ס יני6ו 13 סופרים" .כולספר

 סעפ4 סמקיו סע6ם'ג סר3 עכנוו סתיפר, קהת 3ק'לפו
 ו6יע 6יס ל-כל נמון ק' וסו6 עזפנע6 נ"י קליין יוכף סלוסעו'ס
 עי6רנ6וה תג6וניס סרנ' תיס . סזור גךולי פליו יפיווןכ6סר

  ופוה ופוי קפעיס6לי מוקע, ר56פפרע, פ6יפ, ת'ר6ופעיסל6,
 ס4לכומ כל ):נרל נו 6כר_ 3כ" מ" וכ)וס כ)וס סעמנר ס'יויס

 ולקפיו. לחועכו ט3ותר3ס פ'כ נקרנ להופיקו. ונלפסוג6יוכס
 48ח"2 051שט3(  ו8וועח : סוכמי3

 תן16"
30201, 5. 



 להכמים ועדבית,ננננ
 סאטמאר פאללאמ שמעון ייס" ע*יעייד

 שניה. שנה פ"וחוברת===
 ת'( )סי' יצ"ו פאפטארב"ה

 ועל77 קק"נ ק" 133ל"מ עוויכ6  פיריי יסעי' ר' סס"נ סכקחמק עסע"ן8
 דל"ס ס(ועיס פל חוח טסעים בטנם )וינ'י3סיי(ער סנגין לפחוחלסק5

 עט3ח ט3ם לפנין וועסס סוי ס)וונע 3עקיל 5ף ולענ"ר העונע עקיללק
 )נכט3ח 7סרוח בסנח ס)נדורס כככ7 סרלח למתימ 5קיל 355ייק"כ

 רומ 5ל6 טס ס6ין ו6עשפ עס"ס 3פ"ס סר"ע וכ'פ ס6ול 6חועבפיל
 וסכס הס"י וכו)'ם לכו'ע 67קיל ע5וי ס6ינו רומ 6יו ומרינןעליי'

 ו3לומ ס)וכסנח סרומ סעונפ סענ7יל עקך רק ליס סול0פחומח

 פחומ סמחמ סי' ד6ס 3' ק' לעי( 3קי' וסנס 5ק~ל עס"ת ע5ייס6עי

 5ין ענעילו חיי עסלומ 5ע"פ עס ובלגום לקנלס 7עו0.י סעדולסכגגי
 507"ע ע))כ3ס ועס סלומ עו5ר 6ל6 כלוס פוסס ס6י1 עכ3ס עעוס13
 סרומ )ווכפ רק ול'ס סרומ עולר 6ל6 כלוס פימס ט6יו 6ף סריסו6
 ר))וכ0 וע"6 3' קי רנ'ע )וק" - ר6ת פו7 6קיכ סיי. מק"ל סוי6י

 סגחליס עבפיל 7סלוח לומטמ נמליס 13 נטים 6קול סחנולר5פמומ
 )וקיל רק ל"ס סמכול פס קמועמ ילפמומ * יפ"( 3קי'וכעים
 לנעכי מתוח סדלם 06 וכ*ט סרנס גפ0ומ כי 6קוכ ע'ע לכו0סעוגע
 וסטפס נענמ 5קור וע"ע וע3פיל עע5עו הולך .טסרומ ע0 יקליכ5
 סחס6 50ר7 עקוו5ו0 לעכין 75ס נירי יריוס 04 דבעלע56ף

 קי' ול3ו"ם עסלחק ק7עו וכבל לת7 סהי ס0*ק כים"כ גי7"עעקיס
 קנסגלס פד עסעפיין סעפר ססקע 6ל6 פסס נ6 ו5דס וקתסלי6
 סעונפ עקיל 67קול 7בענם ועל"מ כלוס פעס 65 סעיס ונעףחעיס
 ס3מ לעכז סיע עקייפסו ולומ זולס 6עלינן כי קן 3ביק 67עליקעסוס
 בעקיל י'ל וס*ס סו6 3פלע6 גלע6 סכ6 36ל חולס 5קרסר)ו5*ע
 ו5ליך כסרל 5קור נענת עקוס עכל נלע6 לק ל*ס 7נע5ע6סעוכע
 כליס נענימ סייכו עותי נלע6 5קת עע" ק'כ 7סנם 3ס6ילמלק
 ורומ טויס עס6וכ עי7' ול6 ,6מל"כ סדליקס 6ם סעכנץ )ויסעל6יס
 וסיי'ע סעדורס ככבד סילם 7סתימח 63" וסיי"ע "יד' -דכפססעספייסו
 עקיל סוי 3עלע6 גס וכדעמי עי7 ועלעים סטעס ר(ולם סגניןבפמימם
 מיי3 (יל6 ולל' סעע(יגס פליו 3מלע פ"3 מקנסיכין עעט עפעסעוכפ

 עקיכ כק ליס 60 ליי וסיפוק ל5ס"כ 637 עעוס %7עי יתסוש
טקך



 לחכמים ועהבית
 676 ע"י. עתווס ל04 הפונע עקיכ 61י ל5יכס 76ס נע סענ7ילעקן
  רבפסיי כה6י עמס עעסס סיעסס 7נעיכן ת")ו לענין רו5מ יהי' 7ל6כ*ס

 עסרס"ס לסג6ון ססקסיסי עסיי ונ"ל 17ני6 73ק6 עליו ו6סקללמבל,י
 הפכיעס ))קיל כק 67ינו 6יס ע'י עהווס יל"ם הגר(6 טקרח גפכין("ל

 וקינל הבל(6 סקיל 067 ע' ס' קנ'ע ע416ח 51*ע ול3ו"ס סס'סוכע;ם
 כמ סוי ל6סיו 7קילומ כ*6 סס וע"6 ננר6 כמ מעינ יריו עלהמ,ס
 )נל65ס טעונע סנמ6 ססקיר רק העיט נגיף ע4סס טקס רל6 ו6ףגנר6
 ה)וערה עעלומ על סנחוכס 7)נחע נה6י י"( קי' מ"ב סערי'ע עיעונ"ל
 עעס גייו ה76ס עסס סל6 דוע6יל סגל יחלס סל6 ובל73 סל6'סומיי
 6יס פכמ סנ6 6עפ" )~חר ))'ק ני ניס 6( ונטלס כעיס 6ה 7מס6ל6
 קוק"י 63סכול וע'ת מקוס לענין 075 ע"י עחווה ל"ס 6וס 7נמהני
 ס6ין 7כ"( לפקוס סעיס ס'לר 3כרי ולכסוח לסנרס עומל 7קכקניסנ'3

 יכט'ס וסיי נעלפ6 נלמ6 לק יעס 5דס חסיכמ כ6ן 6יןמגניחס
 ולכן גבכ6 כמ ווסכי נן"י דלענין )וקנ'ט ל"ק לעה( יעיתט ע*טנחו'כ
 6נ5 ל65ח סעונעמ סנר:6 נהקיל סעיל פסכי כ6סינס וספיכסנקלומ
 כס'נ כל לכן עעס בי7יו וחלסו י7ו 6ל 3סויה יוק6 7פוקל פקוסלענין
 מיינ 7עי5 3וק6 נסקול ברו5מ 36ל יסקול ל6 ווונע עקיל לקדסוי
 ))ינע טקיכ רק רסוי 6ף לר3 רמי.3 תעט(יבה נערע 61"ס ל6סיודכס
 נכמו 67קול נסנת וכ"ע פיד סמנס עליו סנ6 כיון ל6סון כפ)ו"ע

 ולכ6ולס וי5)וימ. )ני7 הספס וקרמ סבנ טסותח נפס עמטנתו7נעסס
 נס))ס 7כסתו דס6 "מיס"ל וכמ"ס כלנה לו5מ עה' נע"נ הכ")נל))ס"כ
 כעייחו בסעת לסו)יח כרי נ6ותס סי' 06 לסעי 5ליך ללנהרמיינ
 7סוי פיור לס)ניחו כ7י כ"5 סס)נס סכחמ)וס קודס ננוקר כפסוו6ס

 לסקל יס סע)נס סי(רמ קוךס הגגין מוחח 06 ר5"כ ברענ וממככפחו
 6ח הענמ,ל כ"ג 3ע, )מרוסלעי ר6יי ו5ין 7ל6ח"כ גלפ6 _לק7שי

 ))קיל ול6 ס6'לן בנוף עסיענ סוי 7טס (ילע )נסיס 7פיי3ס6ילנומ
 לעסוח ססיתר 5"3 קזק כ"6 קי' סלחךס 7' כקחכ וטעיל6סעונע
 לק 07וי 076 גי7י )ניקני ל6 רהסקס ))מקן ו5"ס נק03סעקס

 נעקיכ 6ף 6קול עיר 63 רסחיקון כיון ולהנ"ל עיתס העונעפקיי
 ליכ6 )ויס נו לעל6וח הכ16י נכלי טי"ג פקי' סר.ימל ועיקלהעונע:
 לסקן וללג ל5וף 16 ל5כן 7סוי ננ6ס נססקס וס"ס עתקןמטוס
 וסכ*ע פכ6'ט טיע' נ' ק' נ"6 ק" ועץ' לי .יפיער  רנדיס ל5רלוודעי

וכמם"כ
 תח ני5ס המ'פ 7י סע0 נ6ומו לפנוו 04 עמכח"ס 6מל ס)נעריך*6פל
 כנשגפ כעיקל דכל6ס פסיס גיו'ע הטקס סיסל עעס לוער ד6יןקכי

קע*ו



טם לחכמים ועדבית
 כו)סוס סעניעס 6י יוקי' ול' סם"ק נפ5ינסמ ד0לי' לי"מ סמ"קונעס4נ
 ר)1'6 . ועיי' נ53 עפסס פסס .ד65 יוסר קי5 סצניע טקיר 6'כע'"ם

 נולס לק עיר 63 סנפט . י5י6ח ט6ין 7עוחיוסי'"ע (ס כעין ס5'פיו"י
 ק'נ עסבם טסק' מ למ,. נססעפס עהרס*ס המ עוי ותעוסל406כ
 וסוכימ עעסס ג*כ יעקיי כיסליס נחילימיסן יס5 טל6 כ3)יס לסןעסו

 )סעטיע עעסס עסס דסחס ו"6 ו63עח עיי.ם עעסה הוי העניפס7עקיל
 י"3 ס)ווכע נעק'ר 6ב5 כעסווס סוו:'ע יוקי ולר' סבחו5שנסירח
 יען ס63 6וחו סק.גכין בפ6כ6גר6ף וונס"כ כסויס סו" ל"סד5כו"פ
 נוד6י ו5פיעם"כ ע'7 עע5)וו 5גגן תחמי5 סתינע עקוס עננשיסו6ם

 כיו"3 כ5 וכן סוותע סהקיל עי7 7ת:גן כיון הונוכי) לסקיר6קוכ
 : דפה ראב*ד ווינטערמטץ דודטשה

 ת'א( )ם" יע"אנעוויארם
 סדוע לבו וסוקדוק.ס וכי' סכה ע' נ13 6כי סייי6רעאמר

 ר5פיי כ' וס55*מ ומיקיו'פ 1(?ע"3 ומי' סר")נ פי'ועיי'
 עקפלין ס6ין וק"ל מכ)ויס דפלינו תכלל וכו עי כ5מחי 651סנוענו'
 הן'ן נוף 1)ס"ת 5ר)ו( יכס סל6 סוענ'ס 5פיי עט6"כ ג5י5ומי5י"ע
 כ"ל סי' 5כ6ולס וסנה ווה"ת לע, ע65 65 6ך מ5ונס6 בל'6))מ

 65מרוכס סענ'16 ורק 3'( ללסת קו7ס ט)סס 6ח ררסוטסמכעיס
 לוער עוכרם חי' וו)עי65 וכו'. סח6על ונ'חי 6% ס5סינ קיררעיעס
 55ילך פנ'כיס חפקק ע5ינו נסורס תס נ" טילם עס וווידחיכף
 קפיקס ועיקל עס"ת ע"ע סי6 5יימ ט3פ' 51י'ע סקיפר וג'5סעניגי
 5(ס ע165 סן6 כיון ?עורין ולרבנן מייבין 5נק נ5'כוח גס נוסג06
 וי7וע ופם'ל מכס נסי6 טסי' חגס מכעיס לו חו7ו 63 ועעי63ר)נ(
 עילנכן 16 עס"ת 6י 5ן דתקפק6 ע'5י דנכ5 6' טי)"נ ניו"7 סעוא7'

 כ"ו) כ' ע"ג כ)ל טזיען בינין וה:ס ו5מע)ר6 167ניימן קפקעיקלי
 וכ6ן 67וליימ6 סו6 ,טנ6)ור" 6נ5 סי6 7יוק, טנ6תכ" "ו)סוסט6ונלו
 נבי5ח יוסכ"פ דמוק' לפ"ו בכ5ל ועי"ק טנ6על, נ'ו טדרסס ע67יחי
 .יוס נפור חוי 6י פ5עו 5עמ6וח סי6 והספק סרין יו7עין 6כול'
 י6וליימ6 ק' רק"5 ע"ר 6יכ6 גס6י וכו' כגע 7סי ססו6 כי פרנים16

 מכעיס ס5יגי סיעב נ"ז רכטת סקויס י"5 ו5סי"( ער6ולי"ם6)5מועל6
 כל6ילו . סונקל6ומ 3עעעי נקי ססי' 3" דלסח 6מל 6ב3 ר36"עע5

בשעס
 טונסירין 37"0 ס*6 057"( סענו בסני5 נלעיס חיפיס העיס ו6חקע'ו
 ונ"ע ה*ע עסוס ססקס 03 סתילו כעיקכ 7כל6ס עטיס 63רסעני5ס
 סעטיקין וטווין 6יסעכ יבסיכט וד6 ססקס גס 6קכו ב76ס 63קוכ7ק*5
 : ע"*ט טעיקכ נעלקין 47ע עעוס סמ קע 3"ע 7גס טעעעוכוי



 לחכמיםבית,ועף
 טחמכפיס %6כס ס5ף סל'לוח על חייך ירי %כל סיוט טעני %גענקועם
 ונעילת ולמיעריך י6וליית6 ק' כעטת (6ס נכל למות לדרסם.ירסוסי
 לסר6וח 43( 7' סקוחליס, מכירים ד גס ל6נ'ע סגי6 עאכ פ6דל3ס%ען
 כדבליו כעקוק סוכלסו 5מל נטופן סןלסיסו ססגס סנלמון נודל3(ס

 י6ולייס6 ק' נעמס טעי( נ" דלסמעעפס
 : אטת אהבת -ולמ'מ אהים אהבת לס"מ יב מליין מאירברוך,

 ת"ב( )מיי בארדיובב'דה
 בס טיס קחירס לו סמיי 3יסכ6ל סס3ו"י 3סס כי ז, 6וס וי כלל53*ג
 לפכול לככל' ונמכו נענעו לנכול ונחייתך ג'כל וקינו ניוימקלע
 לסו5י5 יכון ויביכו סירוס לו ונויע עסנכרי קכ6ו וסיטר6לליטל6ל
 ד6סל7"ע עסיס לפעם סי' לעכונ ליסי6ל טנתנו ד3יסי5ל וכ'עסנכלי
 . מיינוסטיימ

 עמיינ מיובל 3ר ל6ו 7סוי בככרי 6ך פעור וסעטלם
 06 5'ע סינר ונעיקר לככרי טלימוח 5ין דסל6 לוע לסלם.סעסלמ
 ו63 סנעלי' כמייחסו ול6 ניל קיי))'ל סל6 לס%סלמ סעעומ נמןסככני
 לג'ול רסלחו עפי ועדיף 7כוסי' ומ"כ וכו, גויס ע(ס ללס ולכלו6מר
 לקם וס%סלמ למכיר ליסר6ל ססלמ ניסר6ל קמיי 61'כ סומותולקם
 לגבוח יוכל 6"כ לספסלה וכחנו טג;ל כיוו ס6%כס סטלימ יסויסטטוס

 דומ"ץ טייפלבוים יצהמ י5"ע עס%סלמנס
 תיג( )6יי 5מילבסוב.( ממוך)מאדיו
 ל6 סם שעוכל סגיול ליס סנמלס מיס על5ס מכיח ייבנתקנות
 וסק' 3)נק"6 יסי' סל6 ס6תין לוגין לג' חייטיכן ענילס לועלסם

 ול"כ יין %ים ס%ורח סחוק' מגיס ז קוסיי ו%כמ נססקס כעסכו60
 סו6 7נל ד%י"מ י"י ס3ת ינ%ק' וסל רס"י גי' ע"פ 6פ"לנדרך
 נזרו דנע6% ע"( ביעין נחוק' ועיי' ס6ו3ין %3יס ורוכו ר6סוס63,
 נעסרין %סורס גזרו ל6 כליס דגני 5"ס ולעי"( 3כסילס 3ין בנועלנין
 %ס6"כ לעשרו עיוניו ע"נ כלי עע3ילין 6יח, י"מ וב3י5ס מסקסע"י
 ס316ין %3יס סן3ילס 6חר ל63 ד6קור 7נר י"ח יוכלל 6לסג3י
 ול6 ענילס לו עלמם ל6 טס סעונכ קחינר %סו"ס 6של וכפיפסו6ף
 סי' עמילת וולד ?%63ח 6"ם עשן 36ל ע))6 סס סעתל 3קי5ל%6ל
 ימייסי' נרסיס עבילס לו עלחס ל6 6מר %לי רק עמור לסטםיכול
 לוגיןלג'

 טעוניי
 ונעפץ. נעליחו 3סם פגע וילקט נ%ק"6 יסי' סל6

 חיים. טים בעהמח'ם שאמלאנד בר.י הירש צביהיים
 ת4ד( )מי' יצ"ו באפיאבידה

 דגנן סער7כי עפי"ר קיטיכי לחין י7"נ שלס סייע ק"בנבנןלזוה
 גס כן י"ל ולפ'"; לקן'ח היעקרן ווילי גס נע"כ57יח5

3קל3)



צ לחפמים וערבית
 מעקל) ע5י . 610 ס3עשכ רבגפ כ)) דעי ל6 ולרעמי עי"ם מונסנקונן
 6ין דבליו ' נ65"לו 6ך סקרכן טמיינ מנוסן ע5ל ונקלנן ס6סס7סייכו
 -סוי ע"ע 5סט)ימ קייוסץ ענעת נוחן 06 ל6סי' מילס דסווכרכי5סלין
 עילי ל"ש לססליח ני כיחן 06 %ק6"כ הטסט נר5ון טח5יי למי%-לי
 שעלו 6ו%ל 5ס()יח-רק כומן גפ 6':ן 6ס 6ן ס6ס0 סי בע"כ ס0'6לפי
 עמס -648 %7י5י סדין יעיקל לס5ימ, ל"פ בנח נס נלי67 עילידמוי
 יכו) 37כל3ס ע"ס נס 6%ר פגיע וסוט וקו כ*פ נעין עי" נגפסו6

 5ר'ך דחקני .7קייע"5 וס, חעו0 מ"כ ג0מכ37 ס65 .דנירו %סוסלכחכוח
 כגי) לזבל מילוק וקין בפ"כ 6ו נר5וכי עוסה נין עי"ט ס6"ל בלנלסיס6

 : ג~ומעסמאןאברהם
 ייחס 3פת"נ יסעעין כ") )~יק 5מ ק ע) .ים"( 3קי מקוט"שי81 תיר( )מייבענצעד.
 סו6 סכלנה ספפס 5פי ב3עין כ3כ"פ ו)6 פרוי יליםליו"כ
 ללוד ימם %טיפ ספתנו ד' יופי ס5ל"5 סק' פסיל ופ"(יקטול
 %ס%פ ספו'( ססני6 סר6"ס פעם וקפי סר6"ס, פעם 5סי ככיסו65
 נומך יסים וקיר דם %לסלון סנים ד6חר וכנכ"פ פרוי  רייקיטפין

. כהנא. מגחם חיים 3)ע ל6 סס5פ 3:%ן 36ל עסתעוי3)עכו
 ת-ו( )סי' יצעו מרעמישלא
 03 לו ט6ץ 'טבע (ס (' ס' יגפען ייפן עסי פי מ'הרמב"ם

 קלעו רמשתן  מזיי  וקר  פסול עליו ותעסו עח5"פתיח
 פקסס סנט לסנס וכ"ל -יח5י' פמוח 03 לו ולין נס 5ו סששימנע
 סנת' ונטני לגוס- ין סנופ ופותל תופק יגס ופ.ען "ופק ס(0 תקמווכ'
 וכו' סו6 1(15 ויקפל מלילו ק5 כפייחי ומיחף סוסך אמד כ5 יס6ס65
 סע)ימ חומק וסוף עעין 6)6 )ו מיינ קינו ע"ת 60 )6מי  סעפילטיוסק'
 דמטוד עינו וגי6% חמרית 7ל6 ל6ר פ) עוגל הו6 6"כ סו6 סליוקער
 עונל ס6יפ ומירקו ססנוע0 על לעניר סו6 מסוד חמריי 7ל6 65וע)
 טעגיפ %16ר סו6 536 05ו עסתע רעי ב)6 חמוניר ל6 כ' 7ל"ח 165על
 עמנילו סחיפס דתי פסק וגרעפס קניי ע5 3)6"0 קוס )' 6ך תכון)ו

 ענותו )ענוע בימו 6) ח63 557 ל6ו ע5 ג"כ פוגל פסיק 6פייהסכין
 על עונל נתיכו כסי ק' 61"כ לסימי סי6 ידו וגס כטוסי תסעעדניחו
 ס, )1"ע תקצע דעי 3ל6 63יכס חמעוד 7)6 מסיס חמעו7 דל6לתו
 7ל6 ל6ו ע) לענוה. 7חסי7 ענו וסגיע6 ח3'6 657 65ו עלע.3כ
 לע6 6עכ6 בק' סכי עפ"י ת) 76  6טנועח6 כתי מסודסבול
 לירו ענ6 כגון לירן 63 דבסעזל סיכי וכעען פופןס5'

 פוגל אינו -עדיו לו סיס סנטוס 3ער לעלעו עיכב וסול פקדוןגחורח.



 להכתם ועדבית
 לעבור מסיב ל5 וסוך קוס"תי עפיו ממיון לפי"( מ63 דל6 ל6ועל
 לוזיר 0נת' 5רי7 6ע6י 61*כ ))קל0 בס לו ריס כיון 630 דל6 ל6ופ5

 לעגול מסיי 0וי 67ל*כ נס לו סיע סו6 7פסיע6 03 לו סיםסיסנע
 סו6 6"כ כלוס 03 לי סטין דעמכיחן 5"ל ע"כ ו5*כ 0נו6 7ל6 ל6ועל
 6סנועס6 כעי מסיי מעעיכ6 ומסיד %נו וני)61 מגירו 6ח נפולרולס
 קיסי' ספיר ')נמוג לפי"( וכף 7"טוד *ני -7ל"6 ק"ל 7לבינ6 י"ל:5ך

 עח5י' פמוט נס לו סליו סיס3ע פ' 7סל")1 ("ל 0ר')) על ספק,מעפילי
 6סנועח6 מסיי 6)ו)ענ6 7מסו7 סגו 7ל"6 ק"ל 7ונינ6 ניחךולסנוס"כ
 03 לו סטין 67פסל עמ5" פמוס בס יס עטין לנכנע יוכל ל6עסי"ס

 דמסי7 ענו 67עלינן ס"ל לסיע' סר'ע 36ל 3ס לו מש ימנע לקכלוס
 'מעינן ומכן 03 לו סטין כק לים3ע 6"5 ))סו"ס 6טנועס6 מסיד6עעוכ6

 סעפורס.ס. קיסי' ועיוסנ מסיי מוו 467כ נס לו7יס
 ראזענבלימה. צביהמ' ת'1(. כמיימיביאו.

 סערו ל6 וללעסי לת"נ ק" יקיסי0י יסיב כ' ס"6. יסי' י"סבמה
 3נ, הנסקל מסס6 6יכ6 תו ימקר יכיון כ' ע"פ .י3ק'כלוס

 טייקיק ו6ף טילנכן 6ל6 פוקל הינו לוגין ינ' ו(ן6 ט6ו3יןלוגין
 כפקק ל6 קפיק6 יטייי 3וי6י ע"ע לודעי קרוב אמק לסי'נלסוכו
 ועול עלרנכן 6ל6 ימינכן כיון סמכוטס עלס סורפין 6יך י6כסיוסו
 3טקוס נעכלו סל6 נוי6י ילפי'(י,ס-זלוע לטיעורין דבליך נמסך46כ
 קמטך ועתכי' לעפרע סכל לעסי לנו סי' לוגין נ' ס))ח(יקיסכליס
 עסתם ע"א קליך י(ס פכו'ס כלי טעבילמ ~ילי 7כ6ן וטסתיקמני
 3כליס סנסמעסו ועסרומל חלועומ יזל כ' לס"י יס6 ("6 63לסכעו

 יק עט6יס עכליס כלל איילי 7ל6 לוסל אפסל 6יך 51"כ 3י,סענלו
 הכלקמיןהכליס

 תגי קעניס נכלים 7יוק6 סף6 נק" וממ"כ עסעכו"ס.
 כ"6 ס" 33"י עיי' ))סש מ"ק 3עי גדולים 3כליס 36ל עמא(רביעים
 6"ר י"( פקמיס סדקרק-ערם'י ועם עטש, 3סמומ קני מאליסילכל
 רק סכלים ע5 ק6י ל6 עוע6ס עקנלי ל6 לטי6ורייח6 רס"ייעס*כ
 עוט6ס עקנלס 6יכס תו ))ס*ס עקום .דמוי לכיון מיס סרכיעיםעל

 נעקוש. קוטיסי 61"כ בשול ישי' עיס סקוסכיכ'

 מינסמליכער, שא ז משה .[(
 ת"ח( )מף שנא למי' המשך ירם6בב"ה

 כע סי"3 ין יי טיניוהנה
 סעיקל פי' י50כס יסכיל יי. ספי

 לקינו טטא עליו הסילם מס6 טל6 נקופן לק סו36עילונין
 מס"ק נכל כגועל 6ז ל6י 6ר 6יסל סעי' 6י (רוק 67וסן3פלוגמ6
 לועל כוכל ל6_ וכעת 6ת(לן סע" ל6 (רוק ד6וסל עחנירו כלנימלכס

רגני



צא לחטמים וערבית
 6וסל סתי' ;רוק 6וסל ותסוי' ס%יקל כ7' הלכס הסי' עילוניןלגמ
 מו5ן 6יכו (לוק 67וסל 5מרינן ספ*ס י3כנ כחוכ6 ק"ו יר6ס67(
 נ6)נר ך6ס )(יכ6 דוו5י ("6 חולן :רוק י5סל כ6פר עירוניןולג3י
 36ל ל"6 671י (ס ממ"6 קוחר יסי' 6יי נע*ו3ין סעיקל כ7'סלכס
 לרער כוכל יחיךי נק3ר ימייי כי(ן בני ורנכן ירך6 1רי פלוגח6גני

 6סיל סם"ס 3כל סככס חסי' 5עסי"כ 3עילו3ין המיקל כ7'ססלכס
 כיח6 ל6 עירו3ין ג3י יסכ6 לוטל ינוכל כיון 63יקס"נ 3יחלקנוח
 6סי 6חריס 63ופכיס 16 יתיכער6לי'

 ט76. נכק וסו6 ננע' סס מי,

 ת"ט( )מיי עלעשדב"ה
 עבערמאנן. י ה-הז רוד ך

ן 7"ס נתוק' ס3תבריש מ  סו65ס וקחני וכו' לי3"6 הק, 
 וד6י 60 3(ס ל5ו רעס 5"ע סחוק' סכ' 5ילו חעוח סתיל3קוף

 סרי3ז6 ק' עחו' ל6 6כחי 3תחילס 16 63תלע לס קמני סוס6פי'
 7ש מסיס וכר66 כ"נ לפ, ))תכי' 6חל סול6ס לעחכי סו"ל7עכ"פ
 י6וייי' 3כנויין פחמ עמחח נ7ריס 3ריס עסמ'ס סרי3"6 ק, לח'עקוס
 ע7לס6 רק נכי מפולמן 6יכן ייוח עס6"כ 3חורס סעסורס )וסוסוסיינו
 0631 על6כס ל"ח 7כ' לק 3חולס תסורסין 6יכן עלי 36וט כליס"נ

 נחולס עפווס סעל6נס סס סו65ס תס6"כ סתל6כוח סן 6ייססללמ"ע
 ("6 63עח .6ך 3ס, סק' ל3יכו סחמילונכך

 3ע' מסי3 ל)וס קי 7לפ"
 )וס פעלס סו6 6חר ס3עקוס י6עפ"י ועכח"ל לבקוף סו65סכל"ג
 3עס קגי 1ל6 סול6ס סכ' 7מס עעלס 6יכו כ6ן 3חולס ))מיס630

 וע"כ ברועס על6כס ססו6 )ופכי 5'1 יי סחוק' נ' נטסכןססיחס
 סעסורם' חסונוחס עפני 6ל6 ני6וריי' פחח עסחח חכ6ל"6

 נחול'
 ))עלתס מוחט על)וס ס(ס טכ6 עם6"כ סכ73 יוחרס ג"כ חחנ6 לסנטן
 סרי3"6 ק' לחלז 6"6 ולפ'( סעל6כומ .כל 3קוף ר' 5ומס סנסלכך
 לכך סתל6כומ %כל %פולס ססא כן ס6טח 6י 7תיקסי לעילכת*ם
 ססוק' כווכמ חסו כולן נקוף כזג 3ס' ר' קויר לעס 6'כ 03סחמיל
 סק' ולמ(ק סנ'ל סתי' לדמוח לנקוף סו~ס וקחכי סנמנו נטסעכמיו
 ,-ל מאונסדארף להגה"צ מובהפ תלטוד הערץ פייוויל שרנא7רינ"6

 בחוריםו(מארת
 ח*י( )מי' יצ-ומראל

 %י -6שחנ6י %6לו חלי 6לע6 דטי סיני 9ץ 7ףבפירושיו
 טכמעי ךק6 הועמ6 3ע"6 ל6ו 6ל6 וכו' 6יעס63י ל6 6טלומלי
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 לחממים ועדבית
 דפי סיכי 3גפ' סק' קנס לעיל ומנס פסיען, ל6"ס 60 "לי 3ילי,
 במוא וכ' פעיו עלי יני ל60י קסתי לי' וליה. לסקי קסמי ל"6יח

 נמקיסס 6ועליס כמניס חסוי גיעין 3' 5"5 6"כ קסמי נתי לס 6יסו6י
 כיון יפ"כ ס%לס"6 וסקי ח65 ל6 ניקם 06 %67ל נחקלסס ל6וס"ק

 3' 5ריכי קמיי לס ים 6פי' 61"כ סתם כיקיר סכס6 ל6ילכחחלס
 ס5פרו לטוחן עסי לס6עין יס יסכך ותי' לכחמלס סחנס6 כדיגיעין
 מכמסו נמקיסס מלמרו לוחן כי לכחמלס 6ף ומלסט נחקלססל6

 מריך )נ6י לפי"( לי וקסם ל(ס, לופלים 61ל1 לוס 6ומריססללו
 כחי סני סים תעיפי לסני קטוך לסכי יקפכח מ(יס פ6י סכ6סג)נ'
 6ועריס וסני נלסון 6ועריס טסני (6"( טפכמיטיס י6טח63יעייר

 נקפן ע"6 116 ולעולס73רוס
 מסאמטאר פר*מ בנימץשמואץ

 קלקלי. יק"ק סלבס 7יסי3ס נחתים ימנרסג63י
 תייא( )מיי קיששעבעשביה

 יעע*ס יפוסק כלצים על סיקורי כמע"ס 3ספעחח6 "ג 97בגדמיו
 לעיבור סננ(כס נמוין כלנ עיקק 61יסו פעפע 3ל6סלכ60

 סם. 6)ני)נל' כקנרח נעע)ו6 סלכח6 לסיוח יכול 61"כ קנסלכסחכם
 מסיק, תקנח ירסיס 7)נע*ם סיגל דסל6'ם 6' 5ועכש נ' לחלןו6עלמי
 ספק חקנח נפלס 67יכ לעחול יכול 67יני לועל ח61 פוכלםו6"כ
 7פסחענדנ0 מיקק דסל6זם לערעל יכול 6"כ ד6עיער עעעע6 סקונין6י
 ב)וע"ם ודיילי ל6 דססס וכ"מ לעחול יכול פמעחך 67ת' ע16 ולכל3ך

 זלינו מע"ס נל6 פסכ6 גועים 3ל6 כנ"ל לו 7כיח3 סיכי נלע ל6עכ"פ
 יפקוס נמפן רל' מקיטס ("ל נל"ד פירם 337"3 מ וכו' ככעסם6לס

 67ית6 37מקרון קיבר סל6'ס 61"כ ע"כ בעולס ס" לו ספקנס7ס7נר
 7לסו65ס נעולס ר6יכו עלוס נבי 5ענס גטעמ6 סלכמ6 סוסבעולס
 נמען רכ' לס"ק מילס הנניב סגי טעע6, 3ל6 סלכם6 סוסכיחכם
  לממן בר( סוסן 0ל6"ם 61*כ ע"כ 6מל י7י פ5 לעובל שכסעיילי
 לו טופל 67?כו סכ6 6נל "מ יס'י כמילם 6מל '7י .על 7מ(כספטיס
 נטנילו 6מל ול6 (יכס חיכו כעי וסיקול קמם וכוי למנוכי מכסו6ל6

 י.עע'י. נר6ס כן עעע6 נל6 סלכם6 (ס כזוכה (וכס ט6יניועסי
 דמאטמאר* הרטה בישיבה לוטד וויים יודאהמ'



 1 כשר ---- מאפפע יקהמ -----בשר

 פאן מוטלימעמ~ פיעסמער. "ןעיציעמ
 עימיהאליפאלווא אין בעממנעברידערי

 וג](4 םך[] פ][פ ןלן ם ע_1 מבן 142 פ][ן ם-1 נך(4(4ו
 ייו גמ[גץ ום[ .וגאוא - גע[גקי[גחיא""()

.תטוחפו0טק

 פאברימ זעלכווארען אונד מאלאמי כשר א-מהי ספידדיא
 [050ש * "8סו7ל טו8(5 .אז5 ו[א4100

 זאוויא ועלכווארען סאלאמי פאו ארמעז אללעיליעפעדט
 מאגעם מעסמינען צוא סוואליטעט בעסטער אין עצ"טקדענחירסטל

 פריחליספע אוגד בעד'ענונכ':הכשרף פראמפטאונדםאליעדעפרייזען
 פערלאנגעו.אויח

 מסאממאר,שלימ*א הנאף והרב ממובה הנאו' הרב בייארעפערענצען
 ,ח1תפ(שטוא(' ש5$ש(84 : "050א5164

 סנ"ון עסר3 כגינוס לסיסר נמון ק' מרדכף חיים'כארמפי
 6מד סליע'6 ר"ללכר ערוכי מיש עו"ס 3מי13ליוסעמף

 יוקיפו סוווקיף וכל סל3 ונינח כמפן סקפר )ומיר נ")ק,נע'ג
 כסינסו: מייס. וסטס ימיס 16רך עסעיסלו-

 .6ם .א ,ש(01א .שז ,ןתז8יא).18ת8חזסץ(

 נ3י6ורי ונפל6יס יקייס מירוסיס ססורת כל ספר' "מרעןס?ר
 כלגווכ(כל )11'ס ס5' סג16ן מסר3 מכע("ל ועררעיעקר6ומ

 סג16ן סר3 3נו "5ל לסתכר נע65 יפיס, 534 מלקיס ס'(5"ל
36*ן

 )עורד"
 מפפי. סק' יקנל עמירו סיסלמ ועי לכי. 54 ועחירס
 0איק 0~866א ,201ש7ע .48(טז).8ות8ו88(ו(

 ע"ערי ע6ומ וסלס ע"לף יוסר נולל התורה" "אוצרמפר
 סערנריסעפניני וזוס"ק )נררס וירוסלעי 33לי )ו:"ק.מכעז"ל

 : כפינחו 33וק6רכסע, ר3 3"נן" "פריס ר, עסס"ג ולו)נר"סמולס

 51 ת8ו8זז.18
 (51שז8סט8,

 חן866(ו 0זן8(ןם ,488ח8[
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-  חדש מפרבשורת- 
 ר' סג"ון טסרב נפלץ מינר דרוסים* *מלסיס ק' הוירצא

 כ"י סעמכר "5ל נסתיגו ער"נוכרוכס דזונ6ק '5חקי"נר(ס
ז 0 ס 9ז .ן)01518ק( ס ש 8  ת[866א .ג .נ 685ט~ס ם 0 ה 6 

 לאורייתא רבהמרןאעזק
 רכינו ר3;כ3ס"ג סגנון סר3 פי' עם המזון ברכת סדר "(ן

 3פת)נמ'ק (5'ל שפיראינתן
"131( 

,5וקלל'ס נמחלי )נו'ס מחקיר ))סג"ון :פל" פירום השולחן מרר "ליןונלונו דול" סערי ק' פל מעריס
 )ן))ונ"

 כב"מ
 ינע'"

 לפי. . פסריס וימירו ק5'נ( קי'
 כסן, חי "לחנן מ"כ" ר' סלנ ע"ת לנער הנוך ס'ג(

 וסו"
 ק'

 כל קיעניס ל*ו כולל רנן צית קל למניקת דינים "קיפוחעפל"
 ג*כ עמירו 3פירינ5/ כאונס נךסק קפיפיס, ;נפם עכילקימן

 י5 .0 ,681ןח"08א שץ828ז8ץ 18ש51 46[34 לפולניה.01518ק הסוכןן לחכמים ועד כים ס)נפרכת רוע"ני" לעןיכם קוכן לפי, עסריס1
 למכירדה.נמצא

 יק'ק סג"נ.ר סרג ייתחת
 ינוגס הורס' .קפר יקו גהערל"

 וחעק ודחיס "רכו 5"ע פסיס לערך עסותו ונגורויפק
 : לס"ררעקקע יפנק סקתקכיעין,

 ו"0ה(58 85[[ט וחן(ק חן866א 8ן("6ב(ל.8[ח8ח(0קן

 סנ' וקנככר ס"קונ ינו': לככור יגרוב: ונרכס עוכעול
 ן וו"רון חסנרך לקרותיו, ולמוקע נ"י פ")) ":רן כער סח:"בסחסוכ-

 פרכך כגודל תכלס ונפלס עולס לרקומך ונוכס נכ"ןסמ))יס
 ן עמוקע. . לעפלן "רי' ))מס ויר"ם. נתורם עעלומיךורוב
 סעס משעבייא במרינת שלש"א היכרים החותם.ם6מ3"י
 ולרינון 63נרס סמיעס עצות מכחו נ"י יוסח-חוויי :לכיס לנוסנורע
 חחיוומס כסף לסלים יוגמלו ע"ל 6ופ חעונח סוס לי7יגו פגיע ל6 .נפסכו

 מקוכן. לין 6כוויי(וכנע"י
.55((א

 .קן8"06)י
ר[ ן אגאדגא חס[8אאסא ,8['5טא

 ן ~ סירוע. עעעס מספק על סעי סיכחני סעק,י 1ן עעית יקלסי 6חכ 6י5יס 3ס6ל סיוסניס סנכ73יס עסחוחורס'נקם
 ס-ווא-אהל סג"יבי ווירעף יעקב פאןדרור



 ן לחכםים ועד ביתי
 ן ס,שנהשמה,דיכרת פ 5אטמאר פאל5~מ שמעון יוסה עיעייך

 תי,נ( ' )םבוממ
 עווענ5 סג6ע 6מע 3טס כ' ו' 7ף ר"ס סלעס מסקנסגסומעול'

 כקלרן מעייש ויו"ע ור"מ סנמ 3חפ05 6ועליס ס6)ו7עס
 עו5ס 03ולס טכ" מסייל 6ח עוקל ססלכס סכוונ.יז_ כסלכחןועוקפיס
 נ6גו7רסס וכ6ימי ו7וןמ"מ וקקס קו7ס סמע5ח כן 6ינו וסלכסקודס
 סעו05 3מולס "ק/ מ*ו כקלכפן עיקמיס ספיי ס3ח ס5 )נוקףנחפלח
 ימ6ענורנ ע*נ6ק. יקו"אל מולמ 3ק' ועי" סיעס סו6 ולכ6תסקויס
 חכין 42ון מיט מנמ נ'מ סל נו)וקף טקיררו תס ע5 נ"כ ט0עס(5*5

 שרס טעו5ם וסיינו 593ון כעסס עידס וטעייי ע5יו נעלס ל'מועולס
 .על,0ע6 יצ5, ט65 סלע"5 סעקי7ס 7' )נסס נעלס 6ב5 קו7סס6/מע6מ

 ק6י סבס טחכנס נכוכ.ק 36ורלססל ו' ו6"כ קולס עו5ס יס"ו6ז
 עו5ס "ם" 6( 61"כ טנס 3סז ס3"י כעם'כ - חסי"ק סן7 סעסייילע"ל
 ניעיגו %3סוס םונה לעחיו .סנית על טני63 3ישק55 וסעעיזקולס

 אב"ד. טאנ*ד רוב )שכה  ו7ו*ק קו7ס שךומ  -*"ן.ק71ש

 מאדדי

 )ם-

 הי.נ(
 ז"5 ה5ייק ל3ו ק3י על ח להטה יי 5סינ 5 לקע סלניל ע'שד

 5סעסע קפ"י קי; 3יי'י ))פ"כ ענ עי3ל יסיי כן יעססו6ס
 וסנס םסיור, 3;ילוס עווד נכלל (ס 06 6סחו עביל0 5(ען 6'עוגס
 7*ס .קכ"3 7ף :.ג.)נוח ("ל רס"י נע"ס י3ל קל ו3עעעו (ס )וכסגנגוף
 13 סעח יוס 0ייכו. י 57).ולל רינל6 סנ6וניס חסי' 3סס ריג65חלמ6
 יוס 6וסו כטעגיע ה ;.י- טכל וע7י לכנויי 6ומו קובעיס נדול076

 סאס ס5ל עס קגרו . ינ6יס קניניו' )וכל חכעיס מלעיריעמקנ5יס
 )גמוח פ"מ נ'די ין .  יילי  לרוד מסונ (ס 06 טס יס'3ס5סקיג
 עי"ס 5עכס 73'0 ל:נ, ) קי, ק'ר מח"ק עלן לנלי טפמ סלכסנעכין
 75ון כעוני עלך עד לד 6ין 6סל 3(ס סס56ו0 יחר3ו 3(עס"(3סלע
 6"כ 3טנס סכס עד ור.'2 )ננהגו כן קפק 53י דס6 . נלעכ"7 עכ"(נ(ס
 כ7ר רסוי "; ; כ" ו3ל,י הקק"0 קיי 152"מ סנ6על עעס. נלע65

 הס" ;(ס ובוקף ונרלו )וכ0נו 5קייס סע5וה לסניו ועכ"פ ססרס51כיך
 ק7יק לועכ טנסג עעה"כ ז"ל מייס 3ן מגכ בעסע"ס ס37כי וייועגנו

לעסן



 לחכפרם ועך,'בית
 נכ)נס נגט' נט4ם 36יו על כ3ן יהוי ס'ק עלן סט31סק 137יעעו
 ))סיס 7סיי 7ק"ל נינעימ ,"ל לם9י ל7י )גס ק7וס 3ק7יעי ר6פי'דוכמי
 לעטן קק"3 ק" יףד ס'ק בתפו' ועיי' לבו נכנו7 פמוינ וס6כ3ו7ו
 סמעיל ועיכ נ6טס 6יייי וסס סמל 3יוס קכ7ק6וס 3עלוס לסיותנקיעס
 קנל6 ועו7 סעחיי ססניע 3ט5וס 6יילי סטור 3ע5וס דעוקק דסךלועכ'

 גדול כ5ורך עכאפ  7סוי ו6פ"ל 5סקל יו7ס. 3כ4ו ו6פסר 63ססלססו)יל
 סר)ו'6 עטסיכ נ[ס לס)רל וים מל)וו7ו לס7ר 7טועיל נקפס,קכעס"כ
 )וסיס כ"ל 5לס 3עח 6פי' 67קור 3פ3ח סופר סקיעם וכן 5עקסלעכין
 וק'ו הנ'ל קנולומ סועילו גטול 753יק רק סיועילו 3עומיס 6כוד6'ן

 3עס עסעיר ו)נס 3457 ק" 16"0 סיק מהר"ס 3חסף ועיי')וספלוח
 3עק' 1ה6 ד6קו) 6פ5עי ע*י כעו ו0ו6 לסחסלל עה~יקיסעעבקסיס
 נחעוי וסנס נכו ע3ור לסספיל לרמ3'7 סלם ר'ג כי ו)3ו6ל "ד3רכומ
 למניס ייסי6ל 3טפ)נ6 6*6 בעל לסג6ון 3חסוי קק"ו ק" 6ו"מח"ק

 סס ננככוס 1ה6 נמסלס ענולו פלקלע לסיוס ננקס 6ין ע"כעעסשס
 כסר לי3"( וסו6 מכ נרסומ סל6 כככק ' 7נמ3"ד רלינ"( 3עו673ענו6ר
 6ע 6*כ סכעי6 3ףנ נעי וס*ע נלסוח םל6 ענק ס6ינו סעלךנפני
 6נמנ"מ קט4( 3מנ פסילס )ו[ס יומר 60 36ל 6ע5עי, עא עסיס3(ס
 ולו)'6 3ר.ע וע3י5ו ס3עילו 0כס 56ל 'לך 33ימו מו5ס לי סיסעי
 לעעוס ג"כ טלה 07וי פסיט6 6'כ )נקר6 עיף וסס סל*ס קיייו"7

 רר0וננ6. סיומי וכהני קלנן נווקוס וחפילסכן

 אב,ד וונסלער ר(יבמררכי
 תיד( )טי' שפ"ח לסיי המשךפראבועא

 37יסל5ל טו7י 07"ע יסס"ד י6י' 30'6 7' ק"ק 23*תדראיתי
 ס"נ ))7ע6י 7כסי6 ט3רי חלי 3ליכ6 6סי' לתייע6חיר

 7ע6י לס יס סס 607 וכיי' לס כיחן ססי6 6מ טעסי למ111חוסניחן
 67מי' סך לה סניחן ונס לעסר 5ריך יפ4)) ל6'חלפי מייסיכן ולכןסלס
 ל7' מ"6 הכנ ט"ל 3סו"ם ר6יתי וכח לפ"ע סייך ל7י7ה לה63יח
 3כוחן 6'כ עו"ע ירי עקייע עסיס ליכ6 13נ:יד י3עו73 ו7נ")נסס"ך

 )נסוס וליכ, ס[י7ס חסיי 61'כ עעוסר 6'נו 6100 לה י6))רלסעותו
 נומן 7ס0נל עיילי סס 607 לק'ע 0פ"ח קו' וסכס עו"ע יייעקייע
 7סלס לסיוס ויוכל נפלס ותמליף ידעס ל6 וסי6 ~ע3ל וד6'למו)ומו

 )ועוסי ג'כ יסיו קנורה וסי6 "ו עעסיין עיס 7יעעעוסי
 ית6כל

 סקו' עיומ3 ולפת[ 67וריים6 נלפ"ע עונכ 610 הכי 61"כ סלס5מ
 לקמס ל7'7ס ל0 67ים 60 7לו)6 מייעינן ל%0וחו בכוסן 7קסננ."5

56ל



צב לחכמים וערבית
 וד6י ל0 נמן כטסו6 וסטמ6 עעטלין ע'ס דלוב דוו6י לק ול"ס 06ל ע4ס556
 לס לימ רליייס רון ד6ורייי נלפ*ע יענוי הרי וח6כל וחמליףענל
 61"כ עבל ווע"6 לקנוח לס ד6ין תיירי וילע6 דע6י רק נתורינל
 מ(י7ת טסו6 יוס ימע עו)ס לפ'ע פל ועובר יכסר6 ענרי כתריסוי

 חטזך טטליט וכ3ל יעי"ע עקייט עטוס רק 7ליכ6 כיון 3כ*י לפיאוסנס
 לסטכיל יטל6ל 3כל נחפטע וכנר עקייע עסוס ליכ6 ד3ע,ידו7ג"ע
 וכ*כ עח"ע וע"כ 31'טל 63פי' . ס3ח רעמללין 6ף עגירס לעו3לי3תיס
 עוטס 5יגו 057 מ'ג יו"ד כ"ה ק, 3טס קס.*7 3' 0' רט"וו.3סי"מ
 כלל )נקייע תטוס ליכ6 ע3ירס הענרין מעסס 5מ"כ רק חיכףסעקהיל
 אב'ד האראוויץ הלוי יעסב אברהם לסקל. כל6סכן

 תפ,ו( )40'בראדי

 עטלחי ע"י סיבל לסולין נטנמ לסכימ ליסכ6ל עו0ר 06 סס6לסע"ר
 כ6ן דלזס לססיכ כ"ל עוטל יטר6ל טסו6ס6ונעעלנעסעעל

 ע3רי נחלי ק6 7ל6 ליכ6 נמי ולפ"ע נקינולה ססי6 יו7עין יסכימט67
 נ7ו~ס סרבס ר' 6יכ6 נעוונל מ"ו) ע7לבכן 6יי 67יכ6 ו6ףדכסר6
 סענלס עס כוקע (ס 7נל6 3כ*י ונפלע עו"ע ייי )וקייע עטוס.7ליכ6
 וסיטכ6ל נע5עו כועל 7סו6 ונפרע נטיעורין כערנס כק וסוי ,נלועויך
 עטי 6י ע' ד3על"ע סנס 6וחו )וונע ט6ינו ער( לק כלוס עוסס6ינו
 שטום 15 יט סעונל עכם)י ח5יקול לקלק בילו סים ריי כ'כל6יס
 סו6 לנל6'ס טס ע"מ ס' ק"ק חונ"ג קי' 63'6 3עע"ג ועיי'לפ"ע
 לעכוע 67"5 7תומל בכס"ג לקעוך יט 7נסלי ע3לי 3מלי ק6י ול6עוסס

 נוס. טס6ייך כ"ו כלל ף עעלכמ כלליס 3טר'מ ועיי'עטכו
 אכ'ד שמיינבערנער הלוי מענדלאברהם

 תפ'ז( )מי'באנוללא

 6קול יוס טניל סתו6 פיעי יע" טכ' ק.כ סיי 33יי*0ראיתי
 סל6 ו6חפל6 עגדך 3כלל 7סו"5 ע67ור"ת6 על6כסלעטוס

 ונטו4ע 343 ק'י כנקי' ענדוח לטס סענל סו6 סניתסו פל טע5וסענד
 7לבכן 6" לק סו6 ספוקקש לרו3 סל6 עכו"ס 3סכיר 35כ גיקי

 7סו' רט"י ק" טנב"י לסקוו"ג ו6ף נ' ויו*ו לעיג ק" 16"0כנסו"ע
 לסרטבז6 ו5פ נונכילת6 ו)7רט6 רק עב7ך בכלל טיס6 ל6 י5ולייח56"
 3ע73 רק ה":1 ליסי6ל עי6כס לעטימ ט167)יי60 6קול ענל טל676ף
 אבזד האראוויץ הלוי מרד:י 7"ט, קת גג"י ש" נקכיר ל6עולס

על67י



 לחכמים ועה ,בית,
 . תיזז( )סי'ערדאד

 הפלייר על בסטלג פל6בקנ6 הנ6נ7"ק נם6ל קקץ 6אבטל"ח
 נחו'% 7סכס ונט וספ65 חמוס ה61 ונ6עמ '*סבקת

 ונטוס למעור ויל כקרס רעעי סל'ח םיעות סנה קק'י נם'1טפינ
 והם"ך וכו' מת3 3עוכס ר6פי5ו ימס וערם*ל וכו' %6ן לענותייכול
 פיקר עכ"( ועלוות פרכס 6יכ6 וצ'נס 37כיקוי 67ע"נ לם*5 37כיומס
 בטיל 5"6 337*ק 03"7 7613% סכי וכף בכך ימס ועש סבלכםהו6
 נקים עם6*כ 11511( 7סמקידו יען מייד ע"כ 6ען יעכות 67*6והיין
 מדוע ד6"כ סס*ך ע5 וקלס כלוס ממקילו ו65 %5ן לעכומ ד6מטל. .וע5
 ע5עו כיקי לענין עלוס פכר 16 כרכס טכל 6י נפ'ע בם*ק 6עלל6

 וסי, 3ק51 311לך דסת3כס"נ
 יול"ר פל)ו'ג ועתן 1%6 לענומ 15 קמטי

 נרכס עסוס ו6י מייב ע5יס עמוס סעעס 6י לכ"ע פעור ם3כס'בכ"מ
 נמולין המ"ק סק' ינן עי"ש כ5ו5 המקשו 657 סם"ך לדעת פעור סרי6'כ
 טס כחב 6טל ועיעס מיינ 3כס'ג יגס נק"ל סרם"5 יעיי 6"ם עעחס 6"כמ*(

 עגול לק טכל קיל 65 וסול וסנלכס סע5יס 37ליס סני עפקירו סלירעכ8(
 נכון על ינ6 ותעמס נעונן סקוס לו סופקי וסכי 1%6 לערוםכלכס
 סר6סוכס כיקוי על גירך כנכ ד6ס סם"ע דביי 7לסי ("ל סמלית'קוטימ
 לכ"ע מטע קוטיימ ינוסס תו 6"כ ספני כיקוי על לברך עוי עתיוב6ין
 על עברך סי' לכבר (ס 63ופן כפ'% 6על ל6 7מדוע סלם"ל 75נכינס

 וקירס 6מר 631 5כקומ כק לנרך מיוב עור עליו וקין הכלטוכסכיקוי
 3קו5 מנוכס וס" לבנך הטני על סמיונ כן כי ננוכה וסכוונסוכקוי

 ונקוה עכר 06 61; מכ"ל ("ל המ"ק וכיברי 6ען פענוח יכון7סל56ון
 עלוס סכר רק חרתי ספקיך 65 7כ6ן כיון ממול נלכס טככ ו6סמיינ
 (סונים סעסרס 5ו ונגיע סרי (ס ו5עועח כ6ן סיין ל6 ינרכה כיוןנלנד
 סרם"ל 75עח גס הרי ונכס"נ כלוס ססס'רו 1ל6 6ען 5ענומשיוכל
 ממקיר 7טס סכ"! ולילן נסור 5"6 לב"ק כלל לועס ;ס ושןפעול
 לענות 5ו 6מסל הרי סכ6 עם6"כ כלוס טכס ככנרו קיגל 1ל6סעפם
 וע'; 6נפעיס 67פק'ד יקהו מנס ל6 ו6ס6ען

 מירי
 טפיל המליתי

 נירך נ6ל1 הוי סר6טונס על טנירך סנלכס כ( טחים לו מפקיריעכ'(
 רעיו 16%"מ עסטה"ק גס כלקמיי ונקמנ מי'ב וטפיל 'סטכוי' עלג"כ
 סטכיי על ג"כ בירך כ6י5ו סכר קיבל 06 6ף דסרי גלל רוניי65
 וסוי כלל בילך ל6 דנ6עח 5רינס סייגו נלכס נורם סוי ל6עכק(
 וסקעי3 סך)וב"ס כיר"ם ת"ו לרעם ול6 ניערף 7לעונס בסירסלכעו

 עעס סים )נ5וס 3ין לחלק כפסיעות י"ל ועוי היטינ 61"םגטע4ק
נלכס



צנ לחכמ'ם וערבית
 ע~ס ונין טס נתוקי כע*ט נימד סנלכס עס 6ל6 מייג ד6עונרנס
 וגזס סבלכס 653 נס (סוביס עטלס 'ט 7ב(ס נלכס עיס חיקנוטל6

 סיעי1. ייו*ק הלס"ל על 3עמלוקיחי סט'ך דנלי נס ניומל%ו13
 : כסף מירת שו'ת בעמח"מ והנליל אבדפ"ה כ"ץ יואלהה'

 הי"ח(פישטיאן.)םי'
 לספכו למייע בבריו 5יחן י3"מ 6מר 365ל עוחר 06 סט56סע"ד

 כ"ו 3עחק ס?ם ט5ס, טיעטכו ו53ופן כנסונ וופכרפןטקוכין
 ט"ע קין. 3י1"י וכ"פ 6וקר 307"6 651מוחו 5עעס 5ספכו רס6ית"ר
 דסט"ה 5מ5ק כר6ס 6נל ו65מוסו 5סמכו 67סור נר6ס לכ6ו611"נ
 61( 5עעס ס52יון 5ר סססך ורק טה" כעו כט6ל דהבנל 6ייריוטי"ע
 ס6ימוי כ6קר סר6סיו ובנבר סו6 סר6טון בגר י6כתי כיון ל6מוחו6קול
 וכעטס סחפילוח כל וקרפ וכ5 )נכ5 סננד דקתר בנ*7 עס6'כלעולס
 עיט מרם בני סו6 וסמרו כקמ(ר ו6מ"כ ומסיכוח קרעיס סננ7כ5
 בנר מטונ וחפרו ומ(ל לגנל דקלע 7היכ6 5"ס נ(נמיס סחוקיוכ'
 ח7סוח רפניס כיון ל6חוחו דפלי 6פסל 5פי"( סל6קון 6יגו וכ156מדט
 נעכ 06 46 לפולס עח6מס 6ינו (ס 7קלע ת6על 06 ו6ף לכ6ן163
 ו5ססליס סקרע קנינוח 5מחיך סתיר סס סעו'( 60 ע*ע ננילסיוח
 כ' 461 סקכ'ס ס3"מ ונס יב'מ 6מר 6מכ, גנר ממ'כומ טסלסוטינ

 טכי ור6יסי נמניס ננ'י ועיינס' סעו'( ע5 מו5ק טס נפ"ס 3*ינק'
 5מל 3נד סו6 סחוקי ט5ל' בנ"ן 6ב5 לעו"( סקכיעו 65 נדו5יסטכעס
 לנעכי הננד כל סקחך 6ח? ו5סטלינו  סקרע 5מחוך טרי 7לכו*ענר6ס
 בעהמה"ם טדון ער פה יושב שייכטהאל שלום ישכר ט5ס.ו5עעום

 שכיר, משנהשו"וה
 תי"פ( )סי הוסטב"דץ

 עוסיו ו6נו לקפילס בכ"6 ס" דע"מ סי8ע נטס ס%ג"6ע'םירוע
 וס)ויי וכו' כיועס"ג ללע( 7נמ וחי' מ, יוס סטגועומסמג

 ע6י 6' 'וס לק סעומין ונ6'י 3י ,וס סיו*ט עיקל יהי' 67"כסק'
 סתורס נחינח ביוס ססנועומ מנ כ55 הכ' סלס י65 ו)(י'6'כל"ע
 סמ3ועומ מנ מעיר מ5 75'דן כ)651 ד'כמ6 גקביעס 3ק.6ין 67כן כיון6ל6,
 (5"5 5עכן ור6יחי עיי"ם מירתינו עחן יוס 6ועריס 6נו ע"כ וי"1גיוס
 (נק 150י ס6יו כיון ?6דרבס ד5'ע טכ' קק*ע ק" סניטס ערונמגל'

 6"כ לקפילס 3נ' מל סנועוח ול7י?ן 5קפ?ס מ6 כיוס סי' ע*מויוס
 סע"6 דק' סעמסק"ק סכ' ע"פ ינ"5 עיי"ס ע"ת יוס 6ועליס 6כוס6יך

6ף



 לחכמים _ועךעית
 טקילין עכתניכו 3פי סייכו כרננן 7קייע"5 עקודס נע5עו טל 5עס46

  3פ3ט  ו5כו*ע נ4 ני1מ ס6 ש5ע*5 עכמ סנ7ו5 סבמ חמק0 טלפנילסנח
 הח*י 7נר' 6"ס 5פי" עיהס 65ייר פענווס  פכל"ל י"כ סמילסימלס
 נ' יוס ססבועוח סנ עוסין י6נו כ'ש ניוס, סיי ססורס סכמיכס7עס
 וי'ו. ביוס סווי7 ס5 דל7יין כיון עכ"פ 6נל. טס כ3) מ5וי (ס6ין
 נס סמולס )יפנס וי דביוס כרבנן 7קייע"5 כיון ע"מ ייס סייךספיל
 העס 56 ר5ך 7קר6 כפיכס'י ד6"6 נסי 45ע סס (ע עלן טל0י'
 כ3 יס6 ועוד כסירס"י 5פכט יס טסע ויג1 קנ6' ע*ע גסקייסכעסך
 )י עס 6יכ 03סכעת ס" עליימיי 7כ5 (ס 'קוי ע3 עייסיין סס*ס7'
 6מ 5ר6וח ר5וגכי כמירט'י 16 סגנ5ס ~ופ ע5 ק6י וינ7 ס6י05

 ני01 סי' וינ7 דס6י בפועט סירס"י ועס"ע יוס ע71 5כיכין נ,ו'קעלכיכי

 סעמיק וטע"6 לנריו ס5יקן ור6ימי ע6פרוח געטוס 3פנש ועי'נמ'7י
 חענין ניף ע5 לק י*ם יוס 6ועריס ס6כו עה ע5 סקי ל6 ומסנק5יר
 לסיות סעמץ 'וס 3כ' ול6 5קפירס נ"6 3יוס סתורס סקנ"ס נמןוורוע
 5רע( סק3*ס ל5ס 3ס*5 סי' סמורס טנסיכח כיע וס6 ע5למ ם5יו'ט
 סוקיף עסס 6עלינן וננ*( יוס 63וחו נמנו עיכ יופס"נ 556ו סמ3בלכו
 העמס5סס'ק ד' וגס בוומכמס"נ סמ*י 75, עקוס 6ין ופעי65 עדעחו 6'יוס
 קיי"5 65 67נן 6ף יוקי 5כ' סו6 סקוי סעכ"פ 656 עוכלסין5ינס
 656 ע"ח יוס ס6ועריס ענסנינו ט5 כ55 סיננמ סקו' ס6ין כיוןכן

 דקייע"5 757יון 6ע"נ 6"כ נ"6 יוס סמורס ננמעמ סק3'ס במרע7וע
 וי"ו ניוס היי 7עיע'5 עו5ס נק7ל כעס?כ נ' ניוס 7סי, 6פ"3כרננן

 1סע69 סע"ע טכ' (ס עס סונמ~"ם כ7' 67י וכ6י, יוקי 5ל יקםמוו"י

 36ל יוקי 5ר' 656 ,"6 וס65 עסס טסויף 6י יוס יסייפו6עסל
 גלול. הח יוקי 5ר' סו6 7סקו' כע*ט 6'1 כ5וס סוסיף 565לבכן

 ליעבערמאן. אליעיערחיים
 שצ*ו. לסיי המשך ווארשאב"ה

 לי*6 יינ רף נקיכס ד6'ס6 עס6 5ע'ין יע לכאו1דה ת'ב()סי
 כס5כמו עבוקל ס6ינו סמעיר 6מססומע

 טטוס ביקול ל'5 37סגמ 7כפנתי 7ס6 "5 6ב5 מע6ת פייבנסנמ
 סבמ עמ55 סוי ס65 567"ס קיסיס 7ס61 סו0(ק עמיפס בממלפדמיכף
 7פפול ניע6 6י 536 מיינ במטרס עקיק5 5ף נימ6 וזס 3(ס 5עייןיי0
 עק5קל סוס "סיפס עחסי' דס6 סוח(ק 63 ט0יטס עחמי5ת46כ
 י"( ס'ק קי'6 ינת"ע 6עח ]סן 6געס*ס לעמן עת )נחקן ל6076

7סעתו5י6



צד להכמטם ועד-בית

לנס%ל"
 ובכו*פ יי"י 6לת 3ל3 6ענס כע*ם עסוס פורח6 על מ"3 רמ

 6י ור"י ל"ם פלוגספ ע'פ נ"ל 6בל מקלקח סוי סמיעס ג0מי'סמ(קו
 עלס לעפלי עד6'5פכך חו6 7מיי3 טעעיו 7ל' מיינ נמבולסעסלקל
 עילס נעכעילי פלימ וכבנן ר'6. 60 סקי סלטס נמערמ וסנהבסנס,
 ולנט לעכסיי'1 6ס' 7ניוס וקל6 תסלכס6 סבח 7מי פי5ס ק*ל7ר"6
 ק'5 7כ"ם כיון ולפ4( גופ6 לתילס 6ח' י3יוס וקר6 סלכס6 ןליכ6ק'ל

 ועכי דפיור ק'ל 7לע6 סייב בחבולס 7עקלקל פנ"ל עקלקל סוסדעילס
 לשכסייי לקר6 5ריך לק 5;ס קר6 1ל'5 תקכק5 דסוי )וטש נופמוזילס
 בטס למרו ו' מ' 3סע"0 וכי לסלכס 6הי 7תילה 7ק"ל לכ"6 כ)וופילס
 עעי5ס )ווכס ל6 לסכי לר"י נסבח סס 7הנה :"ל על6ר6)וקק ס5'סרס"ג
 ולכ6ו' גבל6 ז0יקת ע5יס עסוס %חקן דסוי עעוס מיי3 במבולסדווקלקל
 יע5סנ"ע לס6 ס06לוניס ילפע"ס וח" חיקין לי' יל4ח ר"ם 7' לסנין5ליך
 דנכ6ו' 3;ס לייטנ ויס 57"י, דכית6 פי"; 6" סיחוקן סיכ6 סייכו י65ל6
 יסיי ל6 ועעי65 עפ*3 עסוס סעסס י65 7ל6 ל"6 6ונ6י עדל"מנכל
 ד5"י 6עכיכן 6י 6ף דער5*ת נכ"ע י63עח 6"ם ולסמל סל*ח לרחוחנכם
 ייחוקן סיכי נ6פמ 36ל זלמי 6ערינן סונ ולסכי ה6" וו0יקן סויל6
 עס*ב עסוס סל*ס סעסס דמי 657 6תריכן ספיר 7נ"י יניע6 פי"ס6יי

 דנעלע6 דיק יסכי ננע' מדט סמ י"ל ועעחס עסס, כ6ן 6יןועעיל6
 מילול עיע עילס ע15' '7י י65 ל6 6י 6פ" 6"כ מיינ נחבולס פקלקל6י

 דיימס סי, עסר6וי כ5ל עתקן  6ע יס6י' כיון עעיל6 בסבורססנמ
 קכ6 6י5עלך ועקס 5"ס סוי דסנח לק רסבח סל"ח 06 רעילהעסס
 מיקון )ועוס ורק- פיור נמבולס 7י)קלקל 6"6 6בל 7מי 7ע"ע7ניוס
 עחלקל סינ סו*ל עסוב עסיס 57*י 6עריכן סוי 6י וטי3 עסקן סוי)עוס
 ו65 ע5וס י7י ו5*י ע5סנ"ע 7סו' 6עריכן טינ פיק ס6י' ריסוקןוכיון
 653"0 לסיתיל6 דס6 עי5ס לעסיי קר6 5"ל 461כ ססב0 6ח נ'כחי5ל
 עקלקל, דסוי ;ו 3עילס סנח מילול סו עסס ל6 דס6 ירעינןסו'

 7("6 לעכסירין 6תי קר6 ד7ילע6 סכ"5 סג6ין קוסי' ל'ק חווססה6

 3סר כוומחך והוי לעול דעוחכ רק 63תח קייס ל6 ס)ו5וק 7גזףכ'ין
 כ6ן 6ין וע5וס ע5ות עכמילי "וס כ6ן 6ין 6"כ מקלקל 7סויעסזס

 נענ0 לעול טיספייב קל6 5ליך 7ילע6 6עלח י6י נ36 6י1ותכסיייו
 לעכטירין קל6 סיס לן 6ייחר 5" הו 6"כ ךחייב לק קל6 נ"575סחיל
 ירעינן יסכ5 5לי6 עס6ק5 נעבמ לעול דוק6 קיחמייב לנופ6 ד6י5פרןכיון

 עקי6, עכסילין לן כפק6 ט5יר לעול ום.חחיינ לעול סעוחרעסלכח6
 ככ'5 "5 6(י 67וג"מ6 רע5ס3"ע גתיכס רק59 נסיע' לן"ט כ"ז6)מס

6בל



 לחכמים וערבית
 ל'9 נעבילס ס63 7ע5וס 7קןל כנ"ל גי' קבל ל6 69יסו י"ל ל"י36ל
 העילס עכעיכי ע"ע פעוכ נמבורס נקלקל 6פי' קבר עםולסכי
 נסנס לסילו רביוס קר6 6י5טוך ל7ידי' טפ'ר ולסכי קלקול ול6סיקון
 ולפי"( ל"1 16 ר6ורייסי ))ס"3 6י ור"י רט פלעי דרס עסכ"לסיו65
 תס"ח 6פי, )ו5סב"ע ק"ל יומכן 7כ' קלת 6י"פ % סכו1,3 עכ,'לע%4
 ק6)ול נפקמש וסם מיינ- כמנולם רעקלקל כלט ק"ל ע"כ קת יל6קינו
 7בליכו ימכן טפיל ול7י7י' נקבס מקמו 6ח 076 תקייט יומנןכ'

 7ק"ל יוקי ר' לסה"כ ענת ויחלל לענין ספ" נחחימ תיכף7ס0(קנו
 כמקוחי פן 717 כפריק וחייי 7רנכן רק הי6 דע5ס'3 טלסנירועל)ף
 דיסתן 6ף יס6 ס3מ לפכין סומוק ל6 ל7יר" סיג כן ט3י6כ ףוגמי
 כנ' ק"ל ל"ד עסב*ע קבל 67יס1 וכזון וקלקל 7יו(" סלת טמלל י)שי'ל6
 ורוק ניקור קריך וטפיל קעל'מ לעריכן וסוג כסמל פעור 7עק"3יוד6

 והערצבערג משניר 4לבנרהם יבא()המשך

 בדוריםתירת
 תצ"א( )סיפרעמישלא

 5וכלין כיש ו' נממיכמ וסוופין ס, כג ביכיין יע" יי6בנממחים
 ותנועס 7' כל חולין ורגש וכו' סי כל ומולין ד'כל

 נ5ו ליב עכליע 7סוי ככינ סל, וכיענן וכף 6'ל ככני סל' 6ףכ ס, 'כל
 י"י ט'ע עמקחיס ונ"ע וכיי וכו' טליטימ סלעת 67'ן סילס"יעכריע
 ר"ע 7נני ססנס עלמכי סכל 5מ ט3ערין נסנת לסיוםקמל
 עלפה מולין ק"ל זל5435 מיננן וחש חרועס נין מולין ביןפירטתי
 וסיע י"ג סקמיס כר"ח לקמי כר6ב'5 פ' והל'"ף לזיוכן יחרוטססס3מ
 ומ"ק ותרוכס עהולין חייגי דר"ח טכליע עטעס כווחי' סל' נלעיס60

 וחלו)נס ססבח כלסכי מולין כ6ב"5 6ער וע"( בסבת ענפכין7סכל
 מ"ר כ)נככיע זהלי דס6 קפ"נ כלל תל6כי ניד עפעס*כ וכ"לגרעכן

 כ)נכליע  לסלי ל"6 6'כ ולניס יסיד רוס ומכעיס ל"ע פליני 7כ6ןי"ל ולפ'" עיי"ס 7ל6 טפסי לר3יס 'חי7 3ין 36ל ליחיד יחיד ביןכטעכריע
לע"כ

 עטוס.
 וויינבערגער* פישל כיוס". רסלכח6 כור 7ק6י



 פפ6ט ****?ן88188
 שניהן שנה י"ז הוברת תרפ"נ תעוז ר"הסאפרמארע,
 י מודעותמהירבעוהע לשנה:מחירו
 חשפת. בודלרעי 'בעוו' לעה ועשריםמאה

 לחכמים ועדבית
 בחודש פעמים לאוריוצא

 נרינוואלד דור אליעזר מו"ה הצדים הגאון הרב במורת תפתעומר
 דמהלתינו. אב"דשלים-א

 במסיא חדשות הערות ופוססים, השים בזמימת תורה חידושיסובץ
 התו.הדור וחכטי מגאון למעשת' להלכת ושו"ת ואגדה' כהלכה'כמשנה'

 פאללאס. שמעון ירכ(רא )1"מיכרוך
 אסאו$ אג[[0ק .18,0ק-15818 1ט6(שד8810 (110פס66(2081

).18פפ081"1

-
 08ן811810(00 .ן15 .6א0 .1ט8 פו6 ,טן0

 רפ'מ, תרפ"נ בהערותך הס' ג'ב"ה
 .0א 318 "1ן 3

 מאנקורו.וטוחם
 דער שמים, ירא לרבים כומהה ב' ' 1 "ש איינען זוכעןוויר

 איינער אין בעזיטצמ, פראססיס נעניגענדע אוגר פעהיגסייטדיא
 מים" איזם היעזיגע דיא עם וויא ובדיסה שחימהגראססען

 -צואווירסעד
 צייגניססע אונד רבנים ארמדה. פאן סברת מימאפפערטע

 אונד אלמער רעם אנגאבע ווירסזאמסיינה ביזהעריגעאבער
 דאם א ריכטען צו תמוז הצי ביז וינדפאמילליענשטאנדעם

 .(51 י0וא6418טם .0א :..1 סעסרעטאריארגעמיינדע

 נעלאסטען. צו נסיון צום ווערדען בערופענעטר
 איור. א.'מה* אלים, הער פארשמאנדדער

 )סלויזענכורנ.(  סלל,ש איןגעםיינדע
 ו0טח[58 וטו6ונז0ח1ט[
-0805(ע"818(א8



.שרכן

 וימ' יפיס סייחוק טגזפ 4וטנפ(יי5ער( גניו 03 נפוטנקע
 ' טמן סעובחר וטן נ3יטודו עלוין פלס ענש, י*0 נםעוק5ע0,

 . וירים. זענויפ נמכעומ וטוענם סול"ס סמרם3ו
. , 

 סטפלכם.' *נים "5 סוכן פ"י "ו נפ5עו3מנומ

 חבפ דער נבאים דיא אן אפפערמע ומתומן מתה תורהספר אל* איין סויפען צו עבט היער כחורים תפארת חכרהדיא
 *שלק 41 אתוו ז*ש$21 *1*ת *"שדץ עריםם. עפכ4ץ

 רבא.מודעה
 דק מהכעש'פ ומכתבים בשמו ס' מחרש הופיעהנה
 הדפוס, אור כה עד ראו לא אשרותלמידיף

 המכתבי נדפסו כבר טנלה יחידי פאוצרות וננסיםבכתונימ והם"
 נכבד' ענינים שחסרים רם יוסר* *פורת כס' זצ"למהבע41פ
 המסז' ידו כחתימת ממכתכ נעתם וכעת המכמרבאשמת

 המערכת* אצללהשיגו

 זאוויאש זעלכוארען מאלאמי פאו ארטען אללעיליעפערט * ומ83וא *  א8סו,י 51810 !575 1טא41436 *אברים* זעלכווארען אנד סאלאמי כשר ארטהן מפרדרא
 פאגעק5 מע0מינען צוא 0וואליטעט בעסטער אין עצ"ט0רענווירסטל,

 פרייולשטע אונד הכשרה בעדיעטנגי סאליעדע אונד פראמפטפרהזען
 פערלאננעו.אוית

 שליפ'א טסאממאר הנאו' והרב מסוב" הנאו' הרב בייארעפערענצען
 פש4(68ח*ז א**ז44 ; אמ03אטאמ

 3בי"ווי וכפרנים יקליס 0ידותים עולס פ3 ספרי ,מריתס1ר
 כ5נויפזפ3 טףס ס5י סגנון עסלנ 0כעז*3 ועךלקיטקל"ומ

 ופיס, 554 30קיס סיז5"5
 כט5"

 . ספון סרג נכו "55 5סטכל
 , מפי* סק' יקבץ עמירו קים05 ועי 3עי. 54 וע0ירס נטורי""ניד

 *6אזטיך),18מ18"ט"(
 ,181ש,י

 מזאק 86518ץ



-'1-=  
 לחכמים ועד בים

-- 

 פאללאמ שמעון יוסק ע"עריך -ן"

 ,רתע שניה. שנה ל"וחוברת== סאממא"
ו

 תכ.'ב( )ם" סערענמשב-ה

 טנרכו0 57יבור6 טילמ5 סייך עעע יוסי 03 7יס ניסכנ"ק. כבוי "סכי י6מי' י"נ סי' יפ" פי' טני6 ממם "י'בבול"ה
 ועולס עק5ר סי' ס35ור עם טסעלל כססי' רע4ק סל טכסט סי' כןל"6
 כנויתפני

 סט64 סלינ ל6 נ16 יעי עמס ר6י' דלוין ול"נ ס35ור,
 6מס ס35ור כנור ספני לדמום ינין סלנו נעקום 7וק6 סעו"(כל
 חנ סי' 3עו"; ס5י5ים לצדוק כגון סדין )נ5י 60רס על ס)ווילמיו3
 ולק זויינה רסקי דקינו בע"ס לקרוח 16 דינן ע% 3ו עהוי3ססו6
 6ל6 ולעריכן ל6 (ס שליסור 06 לסתיו רולס 06ס יסכי כנויוסכי
 1350ל כנור עפני 3חמלחו דקיהן 3ר"ע 36ל יסלסל כל סל כניילגצי
 סטעעיע 61' סטר3ס 6' 6))רו יכלל כלל יין סוס וס נסגיל ביעל ל6סלי

 נעמי 6סי' כ35ור . כנוי עמוס למוס ים כסיג לטתיס ל3ו סיכו.ן31לנד
 יעלים סל6 לזקן וזכין 6רס3"6 ל"ג נקייוסין נסרי סו6 יסכי ותדעעעע
 י3י6 ס35ור על סיעריח מע"י בפקוס 67סי' 6לע6 ויו06 זקןח"נ
 לעלוס לחוס לו ים וקמש חקוס לעס יטסני עלוס קיום לייי5ותס
 סחיונ עליסס ויועל קינו לסניסס יענור 0ל6 עי  7עכ"ע מסוסס5נול

 אב"ד, פאלראס סנ"ל מנחם סכ6.וס"ס
 תכ"נ( )סף חרש* ראש בענין )הערה )כמיביא( הינמשעזשב:'ה
 מתסיס ל5ס לכס סיס 0"7ס ""07" 3נסס"כ יקיץ מטיליהנה

 קיעכ6 יסעולי ויצוע מעילי יסייגו וקימי ר6ס כוס רז"לילסו
 ילחים, גלם סני ינכל, נמדסיו כתוני: כדעוכסו סחים כל עלטיל60
 נספך 5סו לסמים 6קמל 3תגלמ ועי"( יעיד. הלקם מ7ס יסכלע"כ
 ועס"ט ולכן למעמס, טיגון סע(ל נכססך סמולי מיום כעס ל"לוגו'
 על6 סיחן על לסחעננ חקס"ג( קי' )163"ח קיי"ל ססכס סנך6סכנו
 כסגו כן כעו עסקם( י"ג )סוריות עימהם דקיעכ6 )נס)וכיס )לסכולדפן,
 נעול 3ס3ע ו6ס סמול ניטוס מרגיל על יותל 3סעויס לסיסיךנר"ה

 סרגילומ על יותר 3ו לענוד 5"מ מלפכי גיוס .רזו וס( סקדיעו)כלרכס
 )טא סטעסס יוס ר"ח שלסכי יום נקרך ופ"כ מחר פבויח, חם3יןעל
 פנויים סיסיו כיי תמל ע3ו7ת גס 3ו לסרנוס מכסנו על י"ס(נ,

למטסיך



 לחכתים - ועדכית
 נעטייח טוסל 7טייכס 6עינ וטס"ע טילמ6 לקיטכ6 ו"מ נסעויםפשיך
 )טנלס פל6כס 3עול טסוס נו 5ין 06"ס מ"ז( קי' )16"מ ברמטל6כת
 טיוקיקין ת(ס "מ( טמניגס )סס סמיקי קוסיימ נ(ס ע34(,וטחור5מכ"3
 לסן עוטע סיו ניולוח וקעויום ט"ס( מ34 )ר"ס סיסכס 37ליסייב
 37ל6ס'כ נטטכין סע ל6 קמטיוח קעו7מ דנט3יל ל613 רגילין סיסיוכיי
 כמי3 ס3כ"ס כטס נעי ויסיע ספול7 3יום 3קעויוח טטסיכיןסיו

 לו נכון ל~ן טכומ וסלמו טטחקיס וסמו טסטכיס 6כלו "ם()נמטי'
 סי' 6ו"מ 3עג"6 )6310 ט0קיקמ5 כ7טסעע טנומ לסלומ 3כ'מ נסנסנו
 טוליכתז טסמינוקוח טפס מת טלעס 5ו ק5ו3ין טזתוס כל נסוף(מהע
 כלי 6ל6 6ינו גכ'מ סטל6כס מן עיקר סכל וטכיון 3ל"מ, ל3ןל3ימ
 כ64 טטל6כס לסחנפל סגנלש כסגו ס% טונן ס65 נקעויסיסטסין
 טסנסיס סקעודס וסככט סכטלס נסעמ 36ל וטעלס ושקעויסטמםלח

 סכסים ולק סלגילס 3פל6כמס עקוקיס סננליס סיו נסן טעקוקומסן
 ולמ ססם3עלו סן טילמ6 לקיטנ6 טטכס קעו7ס לסכין "ככןנס3יל

 נין סביל יט שס"ע לגטלי ומ0ילס עוי' כגת סרבילומטטל6כומיסן
 סנסיס פם6וכ טכנילומ טל6כומיסס בכל טומליס 7סגנויס לכסיסגבגיס
 וסכסרתס. נ0ט 6כל ב5לכי לק וטוחלומ סלגילוס פ%ל6כומיוקסנילוח

 המל* דשקו*מ"ם א**עלבוש שמר"חעב"
 6קסל. )וגלם על וע3ר" "טס ו0י' 3שפ"7' ..כמ3י סו"םנעסט'ח

 תכ*ד( )ם" )ענגלאנד( בארנעטופה אלמשבישע

 למ" טיי6י י' הס"נ יסי3 3כייימ עי סיסי 6ייבספר
 סילט16

 הקסכ 73עי טס ל6יסי טק39 (ס שףל 56ל נלונ7וןטו"5
 3'( ס'ק ע' )9י' 3מו"ט ספסמע ססער ינרי סס טס3י6 כ'()יף
 7ר3נן 63יקול דנס ל"ט עביי ט75 לסמזיל 5ליל סומ7 כעלס5ס
 סכל 3מורמ לקט 067 יקיל ס3"מ לםיעמ טסני ל6 ע3יי 6י6טכינן
 עסס פכלל סב6 לל6ו ל16 6יעל נין חילוק יים ו5גל לתמזיל6י"5
 ערוכס טגטכ6 זס חילוק כקחר סו6 ללדעמו חכ"ל סכם"י כח3 וע'(ע"ם

 סי0ס ע5 סלעס טן 7סורס וככא, לל63 סס יקפיין סי( )יףסטולס
 פכלל סב6 בל16 ינס סלי ל6 בילועין 36ל 6ין סלנו 6)נרסילחטנ6
 יעו"ס. עטס רק סו6 נמיכס 6ני יטס כן וס"נ 6371 6ניי עליגיעסס

 סו6 מיטס ל6 וו י"יסרכד31נ'1ש
 6חלוכיס גיולי נזס כמלנעו .וכני

 ל6ו נין טס סמילק דל סענ"י יבלי לקמת ני165ז"ל
 ע'ו( )קי' 36ע"( עס7ו"ק נת"י ע" (ס חטולס טס"ק וסקסולעסס

ו3פסדו"ת



צו -רחכמש העדביח
 רעק"6 ויי'.סש3מ ע'( קו' )סס ו3מיוליד קכ"י( קיי )36ע"31טסיו"מ

 אמ. טכ5 ייע סל6 ספם3ל על לי ופל6 3(ס סס טס6ליכו ק5*י()קי'
 מילוק יט דוי6י לך 6יע6 ילעולס נק"ט יע5מי כם5ייובאמה

 סלעס פן נחורס סמס ום6כי טעטס ס63 לל6ו ל16נין
 ('( )יף גספורס 6טרינן ונס7י6 גטרטס "ל%6ול" כחינ זטס סיססעל

 סס פקסינן ספיר ו%טוש 6עור ל6ו סכווכס יל6)נור כר'י ק"5דר63
 ונעטס לעטס ל6ו נין גיול מילוק דיס נעי סכי 6ין 3עלט6 36ללר63
 ספנ'י על ("ל וסגרפק64 סנו3"י קוסייח ולק"ט עסכי עניל 6י6עליכן
 3ק"י. 61'0 ססעס"ט על חקוטי' כםלס נ(ס ועעיל6 סכ"5גיעין
 ג3י פ"( )יף 33"ק 3(,ש פיי 6מייס קיסייס ס"יו013וניחא

 ל"ל וקטה 6קת 3מלו טמעו ט6ס לוטל ססת יקקלקקול
 (ס כ% ליח6 עטס דנ6יסת 6"ם ולסכ"ל ל"פ מן_יד 6י כיט6 5(סקל6
 וק5יחי, 5"ו( )יף פכמתומ ר6י' ועוד ע"(( )דף עמכוח 5(ס ר6ימויס

 הנ4כן במ'מ נארדאן יעהבהמ'

 תכ-ה( )סי, טארמולעשטיב"ה
 סגניכמ על 33ילך סס6לס ע5 ע' נקי' סענלס .סיסבבול"ח

 גק" י6כל 650 עוענ כ"ס נקי' עיי' 3סר ט6כ5וכ(כל
 ו6סלום 3עול עיי' עעע טי6כ5 מטלס כפין כ"מ 3קי' סי6כל פויבכ'(
 ולנלי לסעחז פ5ס ני עולי 6ני טכסן "נ קיי וסוי6וס נרכוס5יסל
 לץ נטגא פו63 סחכ"ד מקיייס טק' ה6ייועו טם נ6 פי יפסולסקמ
 טחע3ול עי יעמין כופלח ססמקועס לו ו6ערו סמיס על 3ילך סיק"ק

 עי' טלו3ס ל(%ן ק5ר (טן 3ין לחלק ו6ין 3רכס 3ל6 ויטחססחקופס
 ול6 סלילס עד חשעמין גחעכימ סטלוי יס(כיל 33י71 טס3פט"נ
 י6כל 7ל6 (ס ליין נלויס ל6יס 6טיכ6 ו6כ6 פסכי נ"כ תסוסשמ
 ייתס סקקין סנס י6תתם6 סוי ל3עלס יגלכס סקו3ריס 5יע60מילו
 דנליסס ס?פידו ול6 3טנס גנמכו לריוח לו טוחל טייע לס6ולסקטס
 כ"3 ק"ק לכ"י נננגא (ס טו63 ו6(ע5 ס(6ס 3ערל כפו כ)מנעקוס
 סו"ל סג' 6לו 36ל סס 6מד עסס ורדיס י6מש לעק-,  סנ'ופמוו
 ומקמ טמ פוט6ח ופקם עללס, עופ6ם 3מחס"ם עי' נפכדיססעומ
 פקם כגד כלם 3עקוס דבליסס סעונידו 63לו ופילס 3סנםעלעול.
 יטני כיון י6וכייס6 סוי דנל"ל נ6טר 06 6פי5ו 61"כ 3(טנסופילס
 ל6"י ל6ער פומל ונדוע למ5ק יס (ס וכעין ינכיסס סעעידו סןסעום
 פגא עי' ט3ח  לוקעויס סעזנעל נפקוס 1בפ  5עפדרמ לללסרליק
 קי"3 עולס 3נין 3קן עייי 6קור דר3יס ס"ם )ו3ט3יל י' ק'קלע"ו

טיקס



 כהכטם הער.בימ
 ח"מ ו5ענין 6' פטס סוי ט3ם קעולמ ל5ענין סס"2לש כלטדמס
 סעסעע כ"ם 3ק" נ3ר3'מ סעו63יס כלינו3"6 וי3לי ד3ליסססעפייו
 %מלק.6יוכי גכ*5 סוי ו65 65%כו5 5ספ5יך יוכל לכממי5ס ט6פי'פסס
 65 6נ5 קק"י נ6רח סיוס כ5 ע5יסס לססכוס יכו5 נכעע כי6עףל

 פוםק, ברגר'א הלל סנסכין.3נלכס
 תכיו( שי'בוראפעמט

 ויעת 3ססכל כ%6כים תפכע %53 ילליו ט34 ס" 433מר4איתי
ו5פנ8י

 ממיימ נירסס . סעיניס וקס יכף סכ7 3קכ6 5לע(
 3רכס כי 16נירס ע5חי וכן .,נקכוי* גיעי' "וקס* מ5ק 3הםס%מיס
 סל6 כי סעוס"3 למיי כפסכס ס3סדלס קענס לחו5" ססייכסס%יניס
 סעמיס ממיס 6ין ס%16ל %י עכונס ו%ין לעוס'3 ס5ק 5ו 6קפין
 6סייי. וכסכוי* *וקס סיכי ספיכ 6"כ מ5ק דופ כטנו6ל ס0עס%ן

 : זללה'ה צבי בלאאמרה פיאנמ5 מ*שאברהבם
 תכא( )מף )טשעכייא( טרעשףב"ה
 וסק' וכיי גחו יון 6כסי טסק5י שנמ 6נל מק י9 פ"בנמם!

 עטקלינסד וקק' 46ל נח) פ5יסן 0ניף ל6 כנקלינתוסס'ק
 ע6י לסקיס מ5ל דיס כ' ק" בק5וס*מ סרע3'ן 5פי' ו%*ע5כפטי'
 קי;טי' מי6 5יי0ב וכ14 קכ6ו 6קרס 60 ולסק5יכסו סס4קסכיד
 דל6 7ל6ו ע.ע סיכס ס0וסי יי 5ס" קו;ט' יירוע מנכת6ניכן
 יכיל נמ5 דסכיף 6ע*ג נמ.לין 6בל סקרס -ם5 נ6נרס 656 5"םמניף

 י6יכ6 סס"ק עטכי ע6י דסק' 3יס'ח עס' מ"6 בע"י ועי"לסקרשן
 65 מ(י ל65 ע,י דידוע קוי %חי' ולפיא )מו5ין י65 60 חכיף65

 ועיד )סקיינסו ססיי ופכיך 5סקרט ס6נכש מ(י 65 וסכ6מפיק
 61"כ ומייוסו פי51יס וב6י 5חילין י65 ע5עו דבית%"ק 5סינרסלענ'ן
 )"ס דנכקף ימכו פ' סכענ"ן דנכי 5ש %7ע 6ל6 יקנס יסמ5ל)'ט
 3קטו דאס כ*נ לף ססיק' וק" 5דוכסי סנע1 קוטת סיל6 סכיף65

 ע*י. קי' נר*מועיי'
 נאטעמטאן פישל אפריםישראל

 תק*ח( )םי' פעטראוואסעלעב"ה
 ל"מ קי' :"ל פק6קעעל ס5' סג6ון %סלב יוד6 (כיון עףראיתי

 סנכ 5קוןי יסגס'ק עסעיי לו סכ6עכ ע5 (:ימ 5לוולי65
 עוסף חפלת קייס פסם 50 ניוע*כ ס5ו נניסע"ד 5סככק ס5וס('5

 סיונולין עקועיח ?י פלי6ס נ6)ות וסי, עיי'ס - ס?י עוכידכלמט
- עכזקין ו6יןע5 ין ס' ספ)ס עס' 3' פ' גל*ע 6כ6:ו 5וליס 'וכ6פ 



צי לחכמהם ועדבית
 כקייול דל6 סכ' 3סג%י4י עיי"ט %יסף נהפימ יס;:? טעממי14י4י
 סי:מ' דעח וכ"ג לסוכיר סנ6ונש ס6ל סל זפח ומכן נ6ין עעלסל'

 6"6 נפע"ג סעחי:ועפירט 3י' די ק"ק ה%"6 לעד וסכן חפ4מ'3ק"
 ו' וק4ק ב' נעא ק-"ד 3קי' וכ'כ לסכרי; 5ריכין סעמ' -דלרעתסס

 נסילוס קי"י בטע*מ וכ"כ ספל %יליך לסכלק סיוכהנימ סכיעיייס
 יכסנ וססו6 עגתגס סכן כ' יע3ז ו3ק' עכותין טינל'(ץסמקוס
 וכ*כ וביריסס ול3וס 63נודלסס טכ"כ כ' עסר"מ ו3לקופיוחיקין
 פילין ביו-כס נ'כ וט,ימי 3ייעי יוס ו3ינר ייע ק" טבקטו"ע3עקנלס
- טעכרקין _לי ושט'3י-ו6)1ןו סיור 5ייקי )וככן סטשעיירומ  וכל 
 6ייי'ן ס,.1 מ ע עסעק טהו6 53רו סשי3ח' פכרקין ס6ין טתנו6רתקוס
 סמל כ5 ולפי ס45ע 3קייל המיים סירך דעח 5%ני סק'ן 3'תיפל
 סנס סקס5 לויח נל6 עכלתין ס6ין 3)זקים סכלק ס6מר מיען06

 לס;כ'ל ס5נול עמוירן 3וי6י נתמלוקח לס?נוח טי6 כן לעסוח 6י1סבו67י
 3חיך רס 3קיל 6מד 6ער ס6ס די ס., כ"ד כל5 03'6 ע3י6לטקל'
 סכק ען ט%ע ל6 טסלי כן לעטוח ס6קור 6ף סנטס עולייחפלחו
 וסחס 610 ק,ו ולמטכ'ד 3חפלחס לס;כיך מטו1יע.ס תוחלץ4%ע

 סליין יוסה ועלום עמייי3ין. וכ6ןעוחרין
 תכ"ט( )ם" היניאדב*ה
 3סוספיח טלס טקב1ו 61'י של56 נ3' לע*ס ק" 6וא 3ליעיי'

 ד16ל" סו6"ס כי סת:ו ל6 06 6נל עחמלס לסחכומ5ריכין
 וכחב כ)(סס 6;ליכן רלמיתר6 טס4ל כך6ש סר*ת עיי 6נל לקי65גס
 6קיל סחכו ל6ט6ס

 ליסל6י
 )וסעע ע"( וכי סטנחוו סכר ליקס

 6שייס 3דפוק'ס ר6יסי 6מ"כ כצונן סננס %ס.ל5 וסי6 סוי עניןדובל
 וס5.נ סני6ן תסר5*מ סג' 3מ" %6עס' ס?ל חינות ד 33'י כע5,ו65

 פריעדטאן ציון בן נעקופן.6ימן
 ת"ל( )טה מראמאב"ה

 3קינן מייב 6ינו ינעל עש סעלא %י ני לא ק" 6י"מ מ""ס23ר2'
 ו5ע'נ עיי*ט מידס (3מי ר:3חו סיס יוידי 6מ? כי רל6תודס

 6ס1תס כדלחי 6סל 5ך יו3מס חידס. 3קיל י6:' יי( 3י )יוכס עלן%?קר6
 ועייי לסי7וח ס5ליכין ער' 6' יסו6 טם ובין"ק קר6 ניסידיע'"
 3פי, עותס 6קור לך 6וכל ס6'נו וסיעים חידס סיוער י"3נדריס

 (3מ'ינ ועייי ,לסודוס 5לירן י9' לחו3ק דע,6 דחודס ושרע"נסך6'ס
 ק4ס ונ:ק,ח ועיי, לסודוח 5ליכין דדי עסוס סש 3ירוםלעיוק"ע
 עע?סי כנ-ן כמלס ל6מל 7"ס כח"י לם"י ענמוח ועף' קככס ביססע6

קיס



 כדגנמום %ץמת
 ע3 סכקמכן כנון גלטין לבינו וכיכ-3סי' -0ודס (נמי חנ0ו רלסש
 06 וכללסיס

 'נ~
 וכ*כ 5סו7ומ 5לילן ל נ67עלינן מהס עי6

 ס65 וסל6 מל 6נכי נס' זנחים עלס*י קועכו וכנל (י (במיסלמ"י
 "יסי' 63קס יסי' סנע3 טי רכ5 ט5"ו סליביס מסי' ועיין חכ"ל, עכ5סעיל
- 5סודו0 5כיכין יי' טכ5ל וס'6 בסוי6ס0יינ  ס76ס פורס ועי" 

 שרשבייס מענדל מנחם סו67ס בעניו5כענ'1
 - תר*א( וסי'מיהאלעוויץ

 36יו בייופ 6ביו ,6ף 3ילוע 6טו עס 6ועל סייסיכן 36י יכף י36יי עמע 63עי סמי"כ סני6 6עיי סי החייםבאור
 65ניו י6פר 63 י5עו5ס 5וכי5 חכטי המק' ו65ביו תע טכין0(קס
 ש6 ד6ס עעכ'פ יטט6 ילופ 6יכו 6ניו סרי ס%6ר טס טק"ו 3עלקו6כו
 ונ63*ס כסונס - דין לו ו6ין עע(ל ס"ס 163 ה,ס פעט6 ספיל ס*ס36יו
 עסכס 6'ס י"נ נכסונוום יסכס קכ6 ?~ין 3סלן ו5"כ 5עוו6נוו0ר
 י%ססקק וטסיק ססוקי סו5ד ונפ5 פסן ] 6מלן ופילס עהנדקכסגיס
 ועסטע 0רועט 6וכ3 ו6ינו ענהס פונד י6ין ופילס'י כסוכס פדק6ומו
 קי' ב6בסהצ ועיי' כ' ס' 6י4נ טס' כ' מ' סכ"ע וכ*כ 6קורי5עט6
 ד6יוםיצו

 ו6סס-
 מ(קס סוי ונע3ס כ6סס פ5ען טמ(יקין

 7נפ3 "3 61'כ.
 וס4'6 ונן כ6נ פעו עמ(יק עסן 06ל 061*כ כסנש עפסלס 06דכסן
 6קוכ לסכי עטנ*פ כ6ן 6ין וססם6 651ביו ס'3 5עע6 רס6יי6ינו

 בוימער: זנוויל שמואל טקפק.'5עט6
 תל'ב( מו%מה1סהב'ה
 סת*ט דס6 לק*ע  5יע0' ס*י סמסולס פ3 כ"ס נקי' סקוט"עיר

 עסס 6ע*כ 3ע6%5 סמיר וכ"כ רצעות 60 סני6נע5עו
 יל"6 עומ(יכן עכ'פ ט5ו רוס"ק ע5 קוטך ס" יל'כ 6טת וסןל6ייחו
 סי' 7נ"כ ווס'ק דנטני5 5'י ופשע6 נרעחו 56יס וסיי 3סל6דסו6
 ו6י עפוס לק עייי ו65 למ 6ערו 631 ~וות- מכעיס 6ונ(ת !כופין
 כוס'ק -קעך ע5 3סוכומ 67ין טשר נטעע עכ"מ טיכית עפקונן 63נקינ
 5נו *651 עס ס3ו לוס"ק פ3 קועך סיי 7ל'נ 7ס(יכן עסיסו6י

 י6ס מיס 7ין כך עחיך וסו5י6 קברסו וסופל פלי' ק6י יכ*6עימ(יכן
 גיכוטי1 עס' גי מ' נכ*ע ם"ס 3תלכח6 סכי יכקעיכן 650 65נס6מ
 5כתת5ס 6ימס6 סל סי'6 ס" 3כ6ורס דס6 מפ סת'ט 7'בפקכ
 6ית0(ק 637 מחיכס כנון ב6" נ6ען פ"6 67עריק 6יעול 13 ניעןעייי
 ו6מי' סן נקי6ין לוב ועסני וכוי י686 6" י6'תמ(ק סכ6 6ב65י1
 ועיי' רבנן ני' 6קי5ו פנונ6 עפוס סכ6 וכו' 5עהצוע6 7חייע5ר"וו

3סג'



צח ל-תכמים ועדבית
 פ"ו 3חו5ין ססיקי ססע)ס ולפכי( סגע, 7י טמ" ננוך יוו6 מנסני
 7סכ6-6יממ(ק פגע' סכ6 מליך עס'ס 5עעועס נ"ע סייס שקסדעס
 3עעיע6 7ם'יס )כיט ו6פי' 57~6 6יקוכ6 ד6יי 67ע"נ סכי ד66.6י'

 61'כ סן 3קי6ין דכת 6ס6 וקועכע 6קי)ו עיגונ6 עפיסו6פ*ס
 6"6 0(ש6 .י6יכ6 67ע"ג 5ועל )כ6ורס 5כו סי' סך יסייכו ג*כננשד
 לנגן ניי 6קי63 ענינ6 עסיס 061שס לעיעיע6 7פייס )ר*עו6מ"

 כגנ7 7סכ6 ו3ערע טם ונו67י 3מס6)יק )עיסס 7לונ 6ס6וקעכיק
 7מ(קס כשב בכמו3ומ כע*ס וענקב6 7ייק6 ר6סס מ;קס יס 6אסזק"6
 5כ0ס5ס דסלי6 5וער )נו סיי 3ו67י ו~כ )מ;ן6 עלפס וענקנ76ייק6
 עכ"פ ספוקקש כע"ט סמעילו סעח'ס ול;וס יסוק~ח מססוס עסוסכק
 מק6 עימס על ו5סס6כנן )יסנע לס"י יס6 ס)6 ו)ועל ל") ע)וסק'
 טס'0 יעדינ6 כיון לס6מל גי0ן 65 וד6י (ס חס6 )6 6ססטטיס
 6"6 פוטר עעוס ע7ו3נן ולק 6רו63 7קווכינן עס 7וו5י פליק6נו

 וויעדער חיים סמעירו. ל0וקס חססוווסוס
 * )ס"וער"נ( סאטטארב'ה
 ספקס נעמומ ס פי נ3מףמ סכסנחי ססייחל עי י6ימיהרום

 וס4ס ייס 13 )ט)6ומ סכ6וי ננלי פכ*ג עקי' נס3מ3עקו6וח
 ויעי 5תקן ול6 עיק כסיפול סשי %לף 16 )5נן יסוי נר6סבטסקס
 יש ני5ס ס5)"ם מד' ט5יע'6 חתעליך סרנ וססינ כעיקר יכר6ס)מ6
 סעיקל 3עסקץ ד)ים טסוס סכי קע 3"ס ינס עסטע סעסקיןוסווין
 3לעיס סיעיס סטיס "ס קעץ 0303 01ט613ל סטו0ס ינמש %)כי

 עמקן י)"ם טסוס 3ספקס עתיס נ4ס סגס ס5ל"מ ו)' מי5ננו3פמ5
 6נ) ג4י סג6ון סלנ עס פס~ק 6ף סטעריך )6טר יעי"ס%3סקיס
 ומו6 3טטקיס כעיקר י5דס כ30 חלנ"מ סנס )עענערג ימוק153מ
 ם6תין עש )ססיק סיסל גופ6 א 61'כ צעטקיס( עחקן ימס ו5עע"ק
 )3"0 5עו5ס 536 סס ססע"ק וכי' נסנח כפכיסלעש

 נס~
 עעס עה

 נעיקכ ינל6ס עסוס "5 נ3"ס דגס ס5)'מ טקיק ו)נקוף נעיקלדנל6ס
 סלעי6 7' ו~י טס 3גע' וכונ3ו6ל נ(ילס ל"ם י3ספקס מ3ו6לונוונסו
 ססו6נ סעלמס ע'י נס3מ )סעבי3 סנח טס' נ"ב ס' 3תג'ע עקומסכ4ל
 )הס3 ויס כעיקל דכל6ס עטוס יסיי ע6יס ר6יי וסבי6 )כקומועיס
 חוא מפליסין י6ין עס"ס כ4ג ס, תכיע ססמ"ק ע5 ס5ל"0 קף3(ס

 7יוק6 ועסקין 63וכ)ין גס עחקן 7סייך עסעע כעחקן ונל6ס3סנח
 6"ס ולסלכס )3"ס 36) כעחקן ל4ס 37טסקין )מלק ססע4ק סללן)3"ס

 ועטקין. 63וכלין 6ס" סילוק ו6ין כעיקל דכל6ס מסוס7עסקין
 ב,ע ראש תינטערניטץ דודמשה'

 שסטערכח" -3כ6ן 5ס7פיקו ס" ועונרפ ע)עי) נטעע. קנוו ,6י(ס טס*0"



 לחכמים ועהבית
 בחורים* תפארת (-
 ' תל*ד( לסי. מראלינ"

 0עז על עייריי קכ6 5ל.7 ולסכי 10"ע הס' פ'6 ס)ג')) 7'ריקוע
 ליימנ וכ"ל בןעס*5 לו יל"ס לעילף ליכד 7עמל3 נכיס61קור

 כ6י' ערערך סימל נני לפרן ר"מ מ"י 3פק0יס סחוק' קומת3(ס
 ל6 67וסו פריך ללע יופגן דלוי נעי נסקת ספן לענין .6"(דפריך
 6"ע ולעתו  יעור רסיפ 0ל3 סכל זלם 60 כחזקן זקקן ננזדים
 ורננן רפס ססוק' קיסי' פיך טס וי0ייסב - ל0לנ. סטן דעי5דל6
 יכינין )נכ(יל ,עס6'כ ל66 ע5ירף כיכר 67ין יל.ף נ6 זעננ*מ נעטבג'פ
 0ו*ע טסי וי פ" סכ'ע סכ' ע"ס גח!ק' .די לי?טנ ים עוד -לעילף

 0))ן מערונוס גטעע 00ן ונוכל כל כי דכי עסיס מ0ע5ס כל67י5ענך
 ולפ"( 8מע05 7נל קר6 "ס7ני' לסכי לי, פעעפ 7לסועל6 ק7"6טכרפ
 עעול ו03טן געיקר כעו 0'ינ 6י' ד3ס6י 6י' וט5נ( ע0ל3 0י5המן

 6". לס6ל סמן דמי 7ל6 כחונן קוס.' ל"קולמי"(
 דפה. הרמה ביש-בה ראפק.לוסדאליעזר

בשהיית
 רבאמררעה

 קייול עקום סם חקכמי בעה"י כי ל3ש 3ח 3טענ עהיעהנני
 ובקי6יס סיויעיס סיול גרוני 0טמס וסקכפוס עלת עשיניעין-

 לקייק סנ6ק סבב לסני סיברים סל6יסי וכקטר 6לס נפגייניסמיעיל
 3(ס 0ונהי ידי י65חי סכ3ר ו16)ר עפיי ג"כ סוקכס נ4י קככלדקיק
 אעללעך כ(ס סנוקמ גס פס להעסיק סניי מעכל כלקוטלירסיס

 ס6ט6ק מ0ס כסל על 7יכ63 ):ס6 מלרעי ויטחקלי5 מד7וידמחקני6
 על ונעהך טעטי גיל נקונטל0 3ע;סא 3ימנהי כמסל 3תדס" )ויועל
 (6ה וגס מלום עד סבי6נו וכס ומינם 0י3ס כל וכל ,15ח 6וחכל

 ססיסל כל כי לפכקס סגני סי"ו גדולים 6קו עלס עס"י כיליעח
 וכגליל סס טוכס ס6גגי ():ן כל על לק מולך קו33 מכ"לו):סקכתוה

 06 6נל עעעיי הכננס ועוי כסף עילס סחת פסלי שריס כי3ו6ר ע4( ליסים עיוויי 3סולענ6 שריגז  כ-ר גס גיפין )נקצר סככי חנ"י מ6::י03יות

 6סר ס)נקועומ יוחל ככל ;ס יסי' ל)נק"6 עכלן מפקע 3"ס סנורן ר5וןימיי
 סכים סו6 כלסר עלפן 06 טכעו ו06'כ גיטין סס ונקפלו סו,מלמניס
 לב לקקו יסי' לולי ס6ס כ"( פלקו~סי ולכן וד"ל בט7ינוהינו. .ועלוי
 ענוים 06ס סעס כיעס :6ס יו7יעני 3,ס נכונס סינים 6י:511ולב

 קיון. הע כפיק מלפ'ג (ע"6 ערי76 סנענ"4ח 63סנס.ו6קנלו
 על עיוקי כאף. עילת _סייס .3עסע40ק וגליל 7סס 36"7דכ,יואלכ'ק

 סלכומיסס, כל עס ונפיס למכפיש סת7סיס סרוסכל



 אבידה.השבת
 יסנס טע% הנענד ועי עמיל "חי "יק קלס ומפקןעלס

 ס"ררכקק. "ל יכרם סיענים פסנעכמנו
 .34 .)[ 1ת11161688ך תן85א 881מק8[ .(65זמ8פפ .6פנ (0ם501.ס.

 "נידחו. ע"ס יקנל לו סו" "קלוסטיק

 סכנכנעעלייי, ילחק ר' עיים ייי" משי סת'ג ע"ת- ולי"ש עדרעש פל חממות"  מיירש מ ~יי ע6 -הנה
 6ער  ובהולים ולמ"ח לכי 20 "ך 3יל*מ לחוחיי עמירו"לייט
 מעפלכם. "% חפתי סנן .קנל עחירו מיסלח ועי לי 1 5  "ך  ירע%ים

 סטומלג סחקע  סחתן  ס3' ע"נ לכנוי "ס ומ" ע"מל"
 כ". קנ6פף  מכסן 6 ק 5 יי ס י ל ס פ ל טויס %3פלונזוטוכעס

 קלעלם סגוול סגנון סרג 3ם כס יסג* יפ*"  פ"ררייןזוג*
 כפם 5פמיסו33*6 רקיק ר6כוך קליי'6  לוליני קעאל עורססומקין

 עקם סקו עקעע"ר נרוין "סרן "ק' רפעי"ג, נקיק סוסנו  6שןן
 עק"עע6ר על"נקפיעכר*וסף

 לסחו*נ טפי נרכס "נחנו טבי"יס פניעס לגננועעפטקי

עו3"
 ליום ק"עע"כ עפיר ק " וו ס נ י י וו נ*י דוג 5ני עו'ס
 יפ68. נן"ל דשיסרעס- דיקינס סמ'כ 3קס ונ"ע, פוגג סללמס "וקר ערסלו ד' י3וכלילחו

 ימק. גנאי גועט"ן  יסרןסק,
 טקכים כעל ם'(ל ונסוכם ונלבנות סמום כרכום"לוקום

 סם "נרמיט רקס לידיינו לנרנו סעטק טשינ סרוחיםבעבע
  מנ"("ק ווייק קלען כלילמה ליום נהי ווייק. עקיר דוב ש"סספתן

3סס
 סחרר"

 דפס. 03ורים ממפרס
 יחובל מו"ס  ס%פורקס מלגיד סנכ3ר ידידי לכבוד יו3בזל
 סטפרבס. "ל0, טקס כנוך סחסונ מש נלו לנגוסי  %ס%6"קגר"ק

 עטרך זיע"טפי קיק במערכת למכו הנמצאיםממרים
 לפי 7000 כרכים פקריס נסכי ספיעגפל "לסקיעם

 * * 600 סו'ס  פס  סקקיס  -טוויפן  עתק טרכינו זלופ "ול ק':
 ק'פ תחזיק סגרה, נחור  פל לח3 פי' 6ליפזר ומסקק'

 לפ1 580 ר"עון דפוק ועריפום קחיעום ממונס ורכי לפי 800רפיס



 צדי פרכלימום געעהרטעז דעיכרינבע
 מאברים שפעמפיל מויפשומ- איין היער מיער איך דאמממענמניסס,
 ועממליכע ערזוכע האחאיינגעריכפעמ

 מים מויפליימע, אגר נעמיעדעןרבנים,
 בעהרעז. צו מיך בעשטעללונגעןאיהרע

 ערלעדינמ פראטמ מערדעןכעשפעללוננען
אררעסם: ראענכערג צביהיים

 "688עק(נח,.שאוא26ח6צש116
 טזג5מ"*א-

 ז*א*"ם.22
-מורעה

 -.מיגעפ ם ח"ם שימה ועלתיסן קפייס "3 כא' שמיבבית
 לעכשס עויפ עוליס קק"ס תעיר נע6"יס 8ק"עעכלג"קקפ

 סרוריס מוקיס חוננסיס ליעוד עוקל "גוס הלכס קפלי לעיניםעכל
 כמהירים וכף ק"פפפן מגיויס קעלייעליך לעיס עעלות רטכום3תיס
 הפפוארות :למליתים של הראשית סכירה נמוכיםדדחזר

 סחורים מחטיגעפ, חוספ, לאנדא טס! נ"ממהפאברימ.
 גדולה* הנההסמכלש

 .5 152ט1 (טזטא0ו5 וח~ז*אאגא ,אז5 005*אס -ג00ע8

 הדשים. מ מןבשורה
 ,כר "ין 6על -ומלכוה פקנן'ס ינשו 13 מופרים' "מולטפר
 עוית סעש' סמקיל סנו"ס"ג סר3 עכנוד מקומר, קקת 3קילעו
 וסו" פכי-"ויקפל" :יי קליין יוקףס6ס

 וקיק "ים לכל נמול ק'
 עע"רנ6וה חג6וניס סלב' חזה ס17ר גדולי פניו 'פינוןכעקל

  ועוית ועוי קכעיס"לי מוקע; ר6נפפלע, ע"ופ, ס'ר"7כעיקל"1
 ססלכום כל טנרל 13 6ער 3כ~י מ" וכעס כינס סעמנל ת4יוים

 ולקווו. לתוטכי ר3ס עלוס כ"כ 3קר3 לסופיקו ובדעתונ"רוכס
 סעגסיו ל" וכייין הגל 3עו,נם טוכמ קופריס קולקפרי

 "וסו. וןורקה סנו3קקיס לכל "קלמו לירי יגיככעקל
 מליין, יוסף שלנםהס'

 .5 ,,טש0ט ת111א 0(1ש0185(61ק )18,ל%0518טו( :כסיגמו



 .ששש .* 1שפ11*8.
 שניהן שנה י'ח חוברת תרפ"ג תפוז מ"וסאפמאר,
 השטח. נודלכפיע"יי' לעי, ועשריםמאה מודעותמחירע"י"", לשנה!מתיקו

 לחכמים ועדבית
 כחורש פעמים .לאוהיהנא

 גרינוואלד דוד אליעזר מו"ה הצדים הנאון הרב בסורת תחתעומד
 דקהלתיט. אכ"דשליפ"א

 וחכמי מגאוני למעשהי כהלכה ושרת ואנדהי בהלכראבמשנה, בממרא חדשות סערות ופוססימי הש"ס בשימת תורה חידושיסובץ
 הי"ו.הדור

 פ8אנץלאק. שלמערן ירכמרא טוותיפלוך
 ח10ת51 א4[[0ק ח118ו551 ).18ח*ח0"( א80ן1שק.72

 חברת מחדשנתימרה מבשר!סול

 בורשה. נרדמיםממיצי
 סנפולס. סעוניס סספליס פקד 33סי סני651יס מדפוק 6ורר6ו קל" סר"מוניס עגיולי יתגיס ינוס כ30י לדוי לסו5י6עעל0ס
 סר6מוניס קפלי 6ח ויחרק למדפיק ח60ען נרדמים'ה"ממיצי

 נכיר. "חד 6ף ניו5"יס קטין עיור סננ5'6וסיקרי
 חקגיק נרדמים"ה-ממיצי

 כרידוי עמוקן קייט 737 עסח"י י5" סל"
 3סג*ס ווסוקניס ימיו לקור עי65ו סקפליסולל

 ופרוקים. ונני6וריסטיויקח
  וחכוויס מסורס  גדולי פוונייס נרדמים" .מסיצ" מפרח3ר6ק

 לטרינס.  וצחון  %סידיכם זס  3פקלוכ ווננויניסעפורקעיס
 : מפרים שני איה לאור יצא הימיםבסרב

  וססל%ור.( פס"ס  )סטררס  1"ל י " ק ר וסעו3ו0 ס6לוח6(
 ז"ל עירני סר6סון יספיי רנינו מו"ס3(

 בורקס.( סגרול סקפריס כקר נניח)סנטל6
 לחכעים*. ופר ,3יס טכרכס מל סכחנם פל  מפנינים נפללפרוס



 הוםפ* צרמ"דפעמ דיןבית
 יעל* פסיס לפיס תרפ"ג חקת ט' נוה'יב

 פרכו כיקל 61' 6' לכל פ ק ם 6 ר פ 3 י 16 פרס קמל %ויטל
 נ"י,ועפלמו
 6טל .סוננות נפנין ספקת פיד סנני כמקבס ש"י %ישמשו

 לק כי 'ייתסס ולחס חדקים, עג' יותר (ס נפ(ס*יי65
 סעורקיס קסגעיחו ולקמל מלרייס עקני ו3קעום ה%לומ"מל
 וככל יקנו לס דברי ק"חר קלכס פטורכםגם

 יפטו ומי סיוף"
 קעופ ולתחר סןין פליסס קבלו מפקק ושחר לרון,נ(וקקמי
 לקלוס, נפעלו ופרע פרע כל לסת ומלקמי תישמי 6מריבלי
 "קר עונה % סעופם פל נפקי ד6נס תזני לעעופ כפם"ענס ס6)ננסי ל6 ממקק, לקיים בדפסכם קטין לי סוגר 6)ננס 06וגנת(

 ספקיך נגר עפתיכס לנ5פ ורפחכס ויפסס פסימס קכנלעפכיריס
 1ל" ר6ט חסיו 61'ך רוחכס, פל מפולסוככל

 נוקם חכקכס
 פונק.ן 6ין כי וסיום כאווזו, נק)נפ סל" ונר לפק.םוכליעם
 ל6 כי תגס מקובב עירככם לקוב ל0(זירכס סנני )וזתיר,ן""*כ
 חרעס, סעסירום -ופלי ומלכס פל מפערו 06 מפ6רמכסים"
 ומן עלעפלס מן ינוקת ל6 פליו קפונר וצי ביסר6ל דין יקכי

 63עס סנ6עליס "לס מצנרינו קטנם 6ו(ן קחתנו ולקוס)נלעעס,
 עפווריס עינם קכלו פיני 6קר ח' כל יכיר וכעקרלעונסכס
 נפק 31"6ע נווון ומפקו מקעפו ל6 חלילם ו6ס סני5וח,עעומל
 סור6חו 6(י קק פ ס פפ"י קל6 קו*נ 6ו יעלס % רבלקנל
 כשחיפת כסורה השו"ב שתימת וכן מסורח מעורס 16 סרגקל

 סעדינס גזולי תגס ולקוס ופרפהנבילה
 סליק*"

 ט"ע5י נכל יי6ו
 מוס"ק נסיני מסקר עלסג ינסגו קל6 מלס פל סרים לסקיסכחס
 יפתו "לס ויכריכו זן, לכלל סרבר יב6 קל6 ושפס פוערוסנני
 כפחירס ופכיי. לכס וקמם סיעים כל לכס ועוג "5ליכסרוקם

 ררקטינסקי צצייושה
 יע"מ. 01בליל מוקע5נרפק"ק

 "לי"יס הנרסיס פל חמורות" "דורש מ מיי י65הנה
 סעבפנקערייע ירחק רי )ןו*ס וילק חקיו סת*גע6ם

 6קר ונמורש ולמ"ח לפי 20 5ך ניל"ח למותגני עחירוסליע"6
 סעעלכם' "5ל, כפקי סק' יקבל נחירו קיקלח ועי ל' 15 "ך ימסעעס



 לשלום, מתייך ברוךב*ה
 ולמעולס לחורס על סוקס לג3ר ול33יח מעס 3יכס טי?סט(ל

 ס"ס (יופ פנוחימ 3ין עי 5ערחס נ3ס 6טל סל3נון 6ר(י עג(עחונור
 לפח סליע"6 נלו"ו יח(קי' יפקנ טו"ם כס"מ וכו' סטמורקס סנ6וןסר3

 לסגייל ))גטחינו כל 6סל ס(6ח 63לן י5"וי סוני6י ל36יק"קנמק3ל
 רוח לסעעיד לססחיל עליכו 6סל רפכן, ופן סמייס עןמורמינו
 ט6ון כנר6סוכס, חלס על ס6)וחיסיסודח

 י163 כי ל3כו סטח )נ6וי
 סס כ3ר לסס סרכסו 6לס 3סכטס (קניס ונננסליס 5עיריסכמוח
 חועות לסעטיי מו5ס, מכטוחיסס טפייכוח לססין סטדיכס, לג3ולחון
 סורו 6סכ 3רומ ס5פיר וס7ור קסילחס ולסיריך סנ6וריס, נני3ל(ל
 קמק 3לחי ו3כן 66)1חי, ו3קיוסחס סחרו)ויוח %3רוחיסס סגיוליסלכו
 ו6כמנו 635וח, י' טלמ)נח סלומ))יס יס" סר6סונ" טן סנ"ל סג6קסל3
 סרי סיו6ס יום"ר ל33, %מקול סנעע 3נרנס 6ליו נביס נטי63וס

 .המערכת' ינונן. יייו וטעסי עליו ס' כופס ויסי3)ול6כחו
 להמערכתנמכ:רןב2נעסי"ח.
 כקס"מ וכו' רב5 קפר5 על6 5נ6 עו63 מו'3 סג7ול סרנלננו7

 ס3ול"מ. עווך כ"י פאל5אמ שמעון יוסףעו"ס

 נסקול6יס ))ודיפיס סככי ועוכנ ביל רגסי על6 3ל3 יטל,"יןקןשש"רן
 סג6ון סר3 ר3יכו סכ"ק 3פ"ס (כינו סטטוסכס סחומלח ס6מליסנכ3יי6

 סייע"6 יחזמי' יעב2 ))לן וכו' פ"ס פ"ס מו"ס 3כס"קסטסולקס
 3חוכינו כ3וי .לסכון סניס לכו כס6 (ל"ל עחוקע סגס"ק סל3כו

 6סלו מקע סעע"ל 3סעלוחך פי י' ו3יוס לר6סינו 6לוף 16)(31סרכי3יכו
 6וסס י' ט6ס נס6ל ו6חח 5חו, 6סר )(כ3ודס וכל סו6 לכ6ן תורססל

 3חוכיכו ויר6ס חורס י3ות סניס עוך לסרבין ר3ינו סחכס יס"רנ3קס
 33א. ע3נע עעלכתו על יעיס וי6ריך ל133 עסכ6סו

וסכח



 לחממים ועדבית
 נמון סליי*6 ל3יכו תמ6לס כ3וי לסליס מומריס נסיוומינווסכס

 וכסיוסיכו וסכט6, סרס לערכו כי6ו0 מיינ0יכו סל וספעייניס סנופ7יקמוגי
 כפ"ח ליי פפלי16ס סנכו חורס" 5ל6 כ3וי "ס6ין (ס עס ימדיויעיס
 3קול)נקו יל6 ול6 יול6 סו5 ל6ס ופי סליט*5 ר3יכו כ3ול פ5מח"מ
 נ(ס וסי0ש יקסל0יכו 31"0 סלופדיס 5ליו נלע7ו וע"כ 3י"חלככיו
 סי35ס כ"י כפאם 05 פנקסיס וסככו 7', סמככו עמס ני7ו סנ6 מןג"6
 ספלמיס 6"ך סב6, 3ס3ול"מ כ705" שכלס לדבליסס פקוס ליחןכ6

- ולופ7י' סחורס קרןלסרפח  לפאק חרס"ג סמורס 0קח (6ח לק' י' 
 )באנפיהוניאד( הועדין ישוויין עדת דמהלאמרו"מ

 תל*ה( )מ" יע.א הוניאד פהבעזההת
 אב*ד שליפ.א יחזם" יעמב מרן הצ' הנאון הרב אדמו"ר כבודחי'

 יע"א.דפם*ם
 ס3סר 3שלו ו05"כ וכ6קך ג3יכס עס ספל0ו נספס 3סושאלה

 כיין 3סכ6ס 5ף 6קור ס3טר 6י נגדו ק' סי' ול5ססו5
 63כילס. לק 6קול 6ינו 16 י"ורי"33"ח

 ילל 6ל6 ננ"0 6סל 6יכו יפי6יייע(6 כית יכ6ייסתשמוננה
 כ5קל ל5 ש נסל 6"כ ופלי0ס כניסס ע"י ול5ניסול

 פ3ו5ל 7כ3ך 3ולכ6 דס6 5ל6 נסכ6ס פומל 7לנכן 331"ח )נירנכן5ל6
 3יסיל ד)ך 6ל6 33"0 פס"0 6קול 67ין י5ף 33"0 לסי 3ס0ימס3ספ'ב
 רכיון עס"ס ניסר סנסי 3יטל  וית"כ פעל"ע 3מל3 3סר נכ3ס 06ת")ו

 סנסר כסנחנסל 5ח"כ מ"ע )נס"מ 7פוחר 6ף טסמלב עעס ס3סר7קי3ל
 סכן סני5 סל6 )ומי7וס עי*ס סחורס )נן ו6קור 33"ח כס3סלסרי

 טעכע"ק ילפ"י ע"3 ל"מ חולין 3לס"י פ3ו5ל דסכס 3(ס עונ5 ליוןיס לטענ"י 5ולס עי"ס( ט"( 3קי' ךעק"6 נחי' וסוב6 נסגס"7 לס7"מנו5ל
 פס"מ נו3"י 03סו' וסכס עס"ח 3לו3 נס3טל סטעס 67וריייל6ו

 63י' ןוק6 סי"כו י6וליי' טע"כ יקייע"ל 57ף סעלס ק"ו קי'ח15*מ
 וגיעולי יפפטרח ל"7 טע"כ לכו"ע טמ5 חלנ כנון עסס 63י' 36לל6ו
 ו)(סח6 עי"ס עסס 63יסייי ול6 ל5וין 63יקוכי 5ל6 ספעי' ל6פ7ין
 טקנל נסימל פכ"ס פד6י' עע"כ ל"5 עסס נ6י' ופס ק"ו י3רי'סל6
 דסגם"ד סנ"ל ננייון י6"כ כפפסו יס6 .7טעפו לע, טי5י פסימרטעס
 עע'כ, 3וס לופר ופסיכ"ס פס"ח גפול סיחל ' ס סכ3יסס נסעססלי

 כפ6ן סמל3 וסוי סנ"ל כמרס"י פס"ח 3רו3 0ל3 סטעס כח3עלופפיל5
 6ל6 ב3"ח ביסיל ונ57ו' כ6ן 5ין סנסר כטפ3סל 05"כ 61"כיליח6,
 3סיתר 7סיחל )וסיס פקויס נח3על ל6 7סחל3 לומר ו6ין ל0וד5,גסר

ל"ב



ס לחפמתם ועדבא
 03 ונס3טל לתיס סל3 )פל ז6ס ל4ע 3סס"י סליש ססק יסלי חשל"3

 וע'ס ק' 3קיילס ס6ין 6ף 6וקר 6ינו 3סר סל לקדירס נמלו6מ4כ
 3ע0 ס3סר 3חוך תסיס סמל3 יכמ3על 67ף לותר י6פסל 6ל36ס"ך,

 למית"ס %6נס תי6ו", ו6וקר וכיער מו(ר כס3%סלו 6מ4כ ת"ת0כ3יסס
 5ינו ת"ת וניער חו(ר י6תרי ספוסקיי לסיט' י6ף 5"ט 3סקעססלחי
 נפת"נ עי' 5נל לר3כן, ננ"מ 6ל6 כ6ן לי)ם 6כחי 6"כ )נדרנכן,6ל6
 ל))7ין נת5ינו 61'כ חו"נ, 6תרי' ))י6וריי' תיכו דנ,יכו דתנו6רסס
 תס"0 סוי וכיעל חו(ל 6י חלי' דסבס"י ייכ6 סך סנ"ל הכו3יי יידלסי
 סג"ל ייין לנידון יהנס"ד כידון 3י1 למלק יס 6כמי 6ך תיל3נן16

 תתס 6ל6 עעס תיקרי ל6 33טר סכ3לע ימל3 סרם3ש %ס"כדידוע
 יסתתם ת67ו' 6ח"כ 6והר וי6י ולסכי נ3סר סננלפ 3חל3 תייליינסנם"י

 6כחי עעס 5כ6 ן6יכו 3כ"י 36ל סביסול, 3סעח ו6וקר יולן מל3סל
 ככ"ל. למקוליס

 קי"6 י' במולין 6תור6י 3(0 7סליני לעכ"י ת85חי סעיטו14דקר*י
 03 ל6כול 6סיר 3סל 03 סתלמ קעלס ל*כ דק6תלע"3

 ס6י 36יי 6)ול מ"ע 3כוממ ל6כלו תו0ל נקכין סמחנו ו5כוןלוחמ
 קוף קוף סוי ))6י סחיר6 . נלע כי רב5 6ע וכו' וה5י נלעסחיל6
 ינ6 6פל 6ל6 ק6כל ד6יסור6 סו6 6יסור6 לייי י6חי ססיל6ס6י
 זסמיכ6 דתסוס לו%ר ד36יי קוי סי' %ס וספל6 פל6 ולכ6ו'וכו',
 י%יירי רס"י לסית"כו ו3מרן חל3, עס 3סר 3ליעס ל6כול תומל3לע
 נחוקי וע"ס י3ח6 חמיס6 וסו6 ע"ס ע"ס קרוס ססייכונוחו 3סכין6פי'
 לסי 36ל ע"ס, נ:"ן כ"ע תעפס סי' י36יי יעפ)ו6 דל"ל %6רי"ס

 סל6 גסל טעס ה5נון ס3לע 3פעס סכ6 1סרי ססיר ))ובן סנ"לסדנריי
 בלי 63יסול6 דדוק6 סכ"ל כקנר6 ק"ל סוי ול6ביי סו6 בתורסיסר
 כתגטל ו))))יל6 ל6 עסיחו עעס ס3לע נסיחר 36ל טעכע"קרח))נ5
 וכו, בלע סמיר5 ס5י ד6טר וסייכו 6י' כ6ן 6ין וסוב 3רו3סעפס
 סי' 3ליע0 ד3סעמ כסי מי' סוי ת6י החיר6 3לע כי ר63 ססי3וע"(
 לייי 67חי לחיר6 ה6י קו"ק מ")1 ונס3על, טעכ"ע 3י' ול"6סיחר
 י6יק.ר0 וע"כ ונ6קר וניער מו(ר 3כוחח כס:וחכו 67מ"כ סו66יקו'
 6תרי' 3כ"ע 671י ן7%ר3כן 6ף לג))יי יתוחר ל36יי וק"ל וה6ק6כיל,
 תסוס טמופס 3מלנ כניס 7כ"6 5' נקוק"י סטוק לפי))ס"כ י"לנועכ"ע
 לקתן סחוק' כת3ו ה?י ס"כ ו6"כ ע"ס, כג(לנ"( וסוי דכ3כן סלידסוי
 דחל63 כקי63 יסוי 3סר פס %דר3נן 6יקול לק ליס דבוסמ קי"יי'

 3כס'ג ל"6. 7על5וליי' כיון 61"כ 7לננן; 6ל6 ד5יכו חל3 טידסיינו
עעכיע



 . לחפממם וער.בית

 סל3ריי ועפ"י ילבנן1 0לי דסוי כלל נ(רו ל6 יוננן ננוממ כנ4לטענ"ע
 ק"ל מ"כ וסו6 י6וקר כונ6 7קייע"ל 57סלכס לע7ין נמ5יכו60ל0
 לר3נן מרי סוי 60 6וקר 6ע6י 67"כ מו"נ תד6וריי' 57פרי'ינכס"ג
 סנ"5, סטו"( תנל0 נגוף סליגי ורב6 י36יי לוער כלל טסמנרול6
 ל"ל בכ"ד סעעס וסי6 סיס 61"כ חו"ג ל167' נ(ס י6ערי' יק"ל6"1
 6ף 6קוו ססו6 סבסר ולסה( 6ח"כ מו"נ דסרי )וי6ו' נח3טליכ3ר
 67וריימ6, 33"מ כלין3הכ6ס

 קי' ממ*ק נ0סף )וע' נק"ד ככלסענ"י
 ים ולטמל לס יחס וסח"ק 06 6עלי נעל סנ6ון לח7ס סל5ס עסס"ו

 ודו"ק( סיע3 עי"ם ל37ריועקוס
 ת5*ו( )סיי הוניאדג"ה
 נלסענ"ד לכ6ן מי ס6ינו קכין סייכוח עס ))קסיסר3ש חי ס6ינו ק5ק לענין נ"ט ק' ועי' קוק"6 כיג תי'22?יב2"ך[

 נס6ל 61"כ פ7ידס ע"י כסל ענסנ ס6ין 3עקוטוס מבו6ל נכ6ןפסיע
 מססו -3סס" לסמטיר ענסנ ס6ין 3עקו)נום ענו6ל וסס נ7ול))ועט
 גיולס נ"פ סו6 61'כ כסיעול ))יעוע 3ס6י עיכוב ל6 6ס לסער5ריך
 חל ס6ינו 3קכין סס" פתנור לסיומ יונל 6(י סתס סא סעוננע06
 שו.ב און4י סימיס. קכיגים לו3 לפי סססי' סהצורכי

 תל"ו( )מיי הוניאדביה
 6ל"נ מק6 ט3ע יכיי ה6מי 7סז' ססי6 ע'3 קכ"6ביבמות

 סס3י6 סנלעק'6 3סנסוס ועי' למק6 כווכי 6כליס6לקי'
 67ער כיון סל6 ל0ק6 כוורי 67כלי 6סחנעל"כ 7סי6ך עיי' חסו'נסס
 וי'ל )וס 6י לן )וקפק6 6ל))6 6קולס 6סמו דנעם56"ק ננעזסס

 לו63 3חל 6;ליכן 3ד"כ 67פ*י ל"נ נם3ע ספיל ועעיל6 ני5ילין 6.ן7רונן
 ולכ6ורס עייחי 7רוב6 6ע"נ 0נס6 ל6 7לכממלס )וח)ורינן 3עריוח6ל6
 כרו3 מסיג 7ק"ק ס"6 3ס" סרס3"6 גחסי' לפיע"ס ע"( לסעילים

 6713י עכ"פ סס ו3))ס"( ק"י קק'י 3עו"( עיי עלו3 יוחר ע7יףו6ולי
 כ7עביי לכ0מלס 6פ" 0רו3 על לענע רעוחל סיכ6 כי ו6ס כרו63ליס
 ולכ6וו5 סכ"ל, וזרס3"6 לפ'4ר ג"כ ס"ק על ~3ע עוחר 6713י 6"ככ"נ
 ל3לך 6ין נק"ק ר6סיי 6;י'5 3רכח לענין (' ק6 3סו"ע 6'פכ6מליכו
 נכ)נס 6ש' לנרך 67ין קשקומ 33' יוק6 7ל16 סס 63מלוכ"ועי'
 לסנע 6קול 6713י 61"כ בל~נ מסס )51ר לגרך 6'ן גוכ קסיקומוכעס
 לבעלס ס"ם רס(כרמ (ס מעם ים ב"כ 37ס13עס לפין( ק"ק עלנ"כ

 י0ל מעול נקבועס ו6רלנ6 לעניע( גלכס נין נפיע עיס 6עונור6י
ם"ס



מא לחכמים ועדבא
 33ו~מ )חציין נ, ק.' 3נט'6 עיי כלכס דרך פ63ותל.' לנפלסס"ס
 למגע כ"ס67קוו ולפת; סליע"6( התעליך סס'ג נד' מ"ר סי קי' 6'מיי
 דיכ6 מן ולינ ק"ק וסל6 סרוב על ר"ג 6טחבע סי6ך 61"כ ק"געל
 רכל 3פם5ל'ק ננענע דקדנס לחלק ים ו,ול'  מרידוייי נטם כנ"ללסו
 לטו 16 לפלפל טייק סי6 06 6"6 5י' לענין סו6 נסקוח6פיקר
 6פח להנסק ביה"ח ומומרח מלוב 6סר סילכין 3ון6י 63יקיר6ומפילם
 ותמםל.1 ל"מ( ניקח י6ס טס כע3י6ר סחעירו פדרננן )רקלכחחלס

 לעביו 6ף 6"כ לותקי טוחו ))ח;יקין 6" ילעכין כיון י6"כ ליי5'16
 לכחחלס 6ף תיחר נוה( סייך הי' 06 נרכה לעכין )וה"הטנועס
 67כו כ6ן פט6"כ סקר סבועמ תיקרי ול6 הובזק דכנר כיוןלס3ע
 ס6ל 16 56י"5 נ3רכח כגון ל6 16 לברך רם6י ס6ס ע"( רקדנין

 ספיקימ בכתם 5מי' סמ)ררו ע"כ 3;ה 6מריח' כפ"ע טיס רלימ3רכומ
 לע"נ כ' כחיבום ססמל6"ס ק3רח יכעין למפלס סים היכרח חסםתטוס
 לענין ;ס רו3 הומק דכ3ר היכף ת"ח סרוב 6מר 3עתין הולמןדלין
 קמליו סילכין וכפון לעמן נס 61"כ רו63 3חר 6(ל" רמסליקור
 שלימ"א. דפמ"ה הגאב.ד חתן לאנדא פישל אפרים ישראל יקע.עי'"ט

 אגדה( )מדור תל"ח( )מי' הוניאדב-ה

 ;רע יכ(יעס ייקחס על מס י"ל י5עי ס6 עי ע" כ"יבטומה
 ספקרוס כל יסחרו 6"כ ר"י 6"ל נסקדס עקלםס6ס

 נמוקי ופקסס נרוח, יולדת 53ער יולדת מיחס ס6ס 6ל6 וכו'ויפקדו
 וישכימו וכו' 53ער היולימ כל יקחרו 6"כ לכססי' ל" לית6 לשיחיתך
 לסרס ליק ועגלי 3ק' טר6יתי חס עס"י לחלן 3ע;ס"י וכ"ל3קוסייי
 דבלס 11:1 חל6ס ר6ס 06 מנס י6תלס 603 לא ננונוח סם"סירוי
 לופל כן סי' 6דס בני דלסון יעסתע וקבס 6דס, 3כי כלטוןתולט

 מכס דס6 נססיגווח 1ל6 סורס דנרס 5"ל לחס 6"כ וספעולסמתקוי
 דלכ6ולס ליתר ו,ומסו 5יס 3כי קופליי סכן תתרס וטפיכ כן6מלס
 06 לן 6יכסת ))ס וכו' סעקיוח כל יקחלו 6"כ די ט6))ל פסקלס

 6סקפיכסו לענין ל"ג כגינוין סתוס' כ)ום"כ %6נס מחלד פעולםחעסיס
 05 יוקץ סי' 3דיכ6 ש"כ 61"כ 6מקעיכ)שו ל"6 3רמ6וח עומסד6ס
 מכס ס6תלס כפו לק סכרם סמפון פו6 ציין כמנס כחס7ס63תמ
 3רת6ומ ססי' יייעין סעילס 6ין כי סחוה"ק ס3עמומ על יחלעפיסל5
 ל"ע סוכלם ומנס מכס שלתרס ונס ס3לכס כחקיים סל6 ח"ויי5פרו
 קר5 תסקי סמיונ ל6 6נל 53על יניס 06 לדרוס טיסלותר

סעקרס סחסקוי



 לחכמים ועדבית
 סס6)וח כר"פ טנ%6ל 6ף סי' וע"כ למסיעו היכו נ"( 6טנסספקלס

 דטסמ)נע נכ"6 כלמון מורס דברם ק"ל חנם ט")) 7קר6 עי' ס61כן
 פקלס סי6 י6ס ט;ס לכו 0י6% עכ"מ עי"ס וכו' כרש וכ(לעסוכקמם
 חסי, סל6 סיס ויינה לט6ומ סעסס 6ף ע5תס קתלס פעולםוע60ס
 ספיר וע"כ כסקיח טמסיי סו6 ססכלח עעכ סנלכס נמקתם ל6כי ייתרעטי 3י3ל ים רע6ומ כי יויעין סצולס 6ין כי יען 6נלכמקדת
 עכ"מ 3י3ר יס לט6וס כי 6ף סעקרוח כל יסתלו 46כ מפטקסס
 סחסי' מקמר 06 53ער יוליס סי6 06 6בל נפקימ 0תסי'ססכרמ
 15 נרוח ל6ח"כ 6ף יוליס ססי' .0ל6 פטם יפסו כלין נרוחיוליס
 ייעס וסעף 3פ%5ס לס6סס לק ידועם ע(ס וקין 53פר 6ח*כ 6ףיולימ לסכי פל טימופ%ו 53פל פ"פ יוללם טסיך טיט יויעין מפולס6ין

 כי 53ער סיולימ כל יתמרו 6"כ לסק0ומ סייך ול6 סטפומסעס6ס
 התרס ול6 סעעוס פסילם ל6 06 תס6"כ סמח3ולס לס עעילל6

 קו' וליק 3כיו0 סחלב עלי' טלמטיס שנטיס טן נפפס 3ס6עע5טס
 ,"ל יודא צגי מו"ה. בההע הוראוויפץ הלוי שלמה הפססוקע
 תל*מ( )סח הוניאדביה
 טו30ומינס 3נל 06 ס3עלו 7ל6 קר6 טוקעינן ע"ב ל"ו יבטומב:כנ12

 יסי' דוכי פסס ניחי ק"7 ף נסנמ כסן נם סריעמ 6י'על
 וכו' 06 ל"מ קע"ל דסנעלס _ל"מ ויחי וסוטם טוס טסמע מע536יס

 ל"מ י6סי' לסוכימ סייס רולס ;ו דרסם יצול ופל ני"י טטוסטוס
 נפרטו י גט' ועל עיים. עמס טסני נרסנמ נטי ופסס וב"ס כרחסי"פ
 מס סק0ס סר30ן6 )6( קלחן, רק ו41כיר וממיסוס קוסיוחכטס

 3"כ סל6 יס3פרס ל"מ תומס 3י"ל ותיחח דעטס ק"י %ןנטקוטו
 )נקייס ל6ו יעיעקר 3עיינ6 סוי ל6 61*כ 736 סל פמילס ע"יכ0רעס
 לק 063_ וסעסס  מפריים  ים כ0עבעיל מל  מבקרפ שי  רססעסס
 סוי סע5וס 7ססמלח לסוכי0 רולס (ו קו, ועכמ נסטס ילי6ס3סעח
 סס 67" 60 על  סקסו . חפוז נפקמיס סמוק' )3( נתחם3עיינ6
 יבכל קר6 ליל ז6"כ %פיקרו 736 להסויי ילמינן מסלף 063יטדכמ"

 יסבערס ל6ו יומס 3"י יטיתח עפם לוטר כעעס יל6טוסנוסיכס
 כמוחל ק'7 ו6י עילום מ6 סניסס לקיים  ר1יסצץר  עייפתי סל6ניט

 סוי מנפלס 6יי 13 י6ע י6ס מוסס ילים פפיקרו .6נר ע"ילסרוף
 י6"6 טוכם טוטנומיכס נכל ט67י5עליך א"נ סניסס לקייס6עסל
 736 לו סבין דביל. נדוחק ותיגלו סעוף 063 וב"ל %פיקרו 36לפע

עעיקרו



קב לחכמים ועדבית
 3סעסך סעו6לו וחעוסוס סירכוח כטס 3:ס פת וש פיי*פטעיקוו
 6ור לנו י6יר סטחוכס קו' סכ"ל ?י3)1וח נט' על ע5וטס קוסי'ג"נ סוקסי יל"י 33"ק סמוק' יסכס מויר כ)נין סגמי י' ל63ר 1ל*נ7נלינה
 כל 7לר"ס דק'ו 3ס3ם סע3ו6ר )נס לפי וסו6 סס"ס י' 3ס3נחמדס

 ס3ערח יח))נ6 )נ67קר לו( ויליף ו)31עיר ))חו3ל מון פפוריןסעקלקלין
 לעסלי ו))67ילפלך מיי3 3סדערם יעקלקל טוס3וחיכט ענכל 3ס3ת3"כ
 טוס3וחיכס 37כל קל6 ל6ו 6י 6"כ מיי3 3ח3ורס דטקלקל 3ס3מעיכס
 ק6ער 6ע6י ו6"כ עקלקל לסוי )וסוס 3ס3ח 3"כ לסרוף י))ומרסו"6
 עיל"ס טסוס 3"כ לסרוף 7מוחר סו6 טיס3וחיכס 3כל ל6ו י6יסס"ס
 ר3כל קר6 ככמ3 ל6 י6י לי' חיפוק לחי סי3"כ עול"ס ר6פ"וטוכח

 טסני ול6 ופפור טקלקל דסוי 3"כ 3ס3עלח 6י' סוס 6יןעוסבומיכס
 6חי' לינטוס סנטי 06 כי 6חר חי' סחוקי )1651 ול6 סל"תטנלחיח
 רחטנ6 67קו וס6 ספול 3סנפרס יעקלקל_ יק"ל ק"ו 3סנחכר"ט

 יינרי יל"כ עיי"ס סיקון טל6כח סוי סט5וס יע"י טסוס 3"כסנפרח
 יומר עוי 63ופן כ"6 יריי 6לי63 לק ל6 עססרסיס ניבטומסנע'
 לר"ס ל"ל ק"ו 3סנח סחוק' ססיקטו )נס עס"י וסו6 ללוס 6לי63נכון
 כי 311"כ חרחי ליליף ט3'כ וס3פיס ))עילס 3מ3ולס טקלקללטילף
 טסיס לק סו6 ומנורס נס)1ס ונפילח ס3ערס 6ימוייס 3' יסנס33"כ
 וס3ערס נמנולס לטקלקל טוכח 3"כ סנינוח לסטכ6 ועי6סר נסעסנפילח
 63 כסל6 6פי' נחבוכס בעקלקל יחיינ לילף רלס דכיס ומ"חיינ

 סיינו סתיקון נב'כ כי טטילס 06 כי לטילף 6"% ו(ס טי7סתיקון
 ופוי נס%קס, 3ילי6ס סיינו סקילקול בסעח 63סע5חש

 חי' חיללו.
 3מבולס טקלקל גס 3'כ טסנפרח ל)וילף 6פסל 6י כי ס6טם וסח,6מל
 6יקור עסוס רק 3סנח נגכ סנעלמ 6קרס דסחורה לוטר 6מסךכי

 עקלקל ל))ילף 63יס כס6נו ניח5 (ס ונל סס, סיפנ ויוקסנעלס
 3מ3ורס )נקלקל לילפיכן 3חר 36ל ככ"ל לסרוך 6פסר ט3'כבמ3ולס
 סיינו 5יסוריס סני 3"כ גסנערם ייס עיסל6ל 6דס יכמיס ל6עטילס
 סחורס 6קכס ילט6 לססך ניט6 6"כ סקסס )ועס וסנפרס .מנולס
 נפעס יל6 קרע 5ריך וב"כ ע)ויל5 י6קול מנורס עסוס רק ניכסנערח
 דל"7 3"ק 3ספע"ק (ו נקו' סקימוכיס סרניסו 63ממ פיל"תלוער
 )וחמלסיס סבעל6 ל3לי סרי ל(ס ס(כיכו ו6חלי ססיו5ו( עספייעפ
 3סו"6 6( וכו' 06 חבפרו 7ל6 קו6' ככח3 ל6 י6ס סמספוחנתכלית

 נסנערת ו6ין עקלקלין ס6ל ככל פיול 3סשערק לטקלקל סדיו 63עסזו



 לחכמים_ ועדביה
 %קילס יללכם כ3כ למייב 3מ3ורס דעקלקל 30ולס קיקי וק שנס43ג
 למפולס ליח ויחי ני"י יעיחמ עטם דנומל סו'6 מבורם עיסויועל

 מיינו כ06ל נתין ולתיקול סטלוס כי נעילנ6 סוי מנולםדלענין
 רק לכמות 6כמכו וטוכלחין סכה 0במ 3תו' כענו5ר נסרסני5י6ס
 לל6 מגן'6 63ומס דסבערס ל6ו נ6ן 60ין 6עפ"י יעיל"מלסתיר6
 ב"ק סחו, ססיגיסו_ כעו סנעוו יל6 קן6נכתב

 הנאי
 5יכ6 הלי 36ל

 מנע 3מקסיס סמוק' קו' ונס 3עידנ6 53מת סוי חט ימ3ולס6יקול6
 כי סניסס 6מסמילקיס סל ענין סיס כ6ן 6ין כי טעיקו6טומלנם
 נכס3 0ל6 (ען כל ס3ערס כ5ן סטין ס3ערס 6יקול על דנין 6נו5ין

 כיסס 06 ללון 63נו מבולס ליקור על ורק וכו' 06 חוכרו לל6סקלה
 למי י6ל4כ סו6 דסכי וחיע סיטיזן ודוק ניר יטיממ עמסעמכי
 וסנעכ6 מכוכם 6יקורין סכי ב4כ נסנעלמ 5יכ6 סרי 3ט3מ סחוק'לנרי

 לטיממ ק"ד והיך להוין טסי דוחס עמס 60ין ))"פ לף ננ(ילוענו6ל
 דל4מ_ קר6 ככמס לל6 דנק4ע ככ"ל וע"כ 43כ כסבערמ יומסנמד
 מנולס סל 6מד היקור רק כ6ן והין סעור נסנערס לטקלקל סיין6(

 היסכל רק סו8 ליחות 63ין ס6כו ימס 6"כ לקרול %ס לחטך)וולס
 ד6טל נחן ל' ל6ו ט6י ניב%וח - סם הלעלו א %ס סנעוס 1ל6מבולס
 בפלונממ כ4ע ע6י י~מ )ל6ו שעל יוקי ל' )6 י65מ למלקהכעיס
 טל6 לו 6עת 6מס 6ף %)6כס 6נ לכ"ע יסוף חנולס לענין ול"יע"כ
 לל"מ יסקר5 סיבר נכור יסרי ס6ופכש נכל קסם ;ס כי חלוכמועלי
 דומם ע0ס 6טלי' ל6 כיש ניחוח נספי י6פי' לססעשנו 63 וכו'06
 עימס( נעקו%ו סחוק' 0ס סיקסו %63ס יי ווץסי' ומכק סרג כגוןל4ס
 על6כמ דסו6 יקמל ישי 6לי53 סרס3'6 יקו' לסרט סייפיקוסי

 ו5גכ 33"ק סחו' כר"ם חנערח וליקור 5יכ5 06 7ל"ח קר6 3ל6וגס חיקוי
 מלפכח סיס 3ע5טה 0ססנערס מכיון כי לסיבנו 3עיינ6 סויל6

 45כ וייסיר לעל6כס כעסיח נס מכרוך סע5וס קיום ע"י ורקקילקול

 7טיעקל בעיינכן לך וקין סיקוס עסייח 3לגע נססווס ס6י0ולסכי
 סעעיין. על קטכחי כי (ס נכל סיטיזן ויוק עכס גלול וכו'ל6ו

 מליין:יעמס
 אגדה( )מדור ת4מ( )סי' דוניאדביה

 יי6 'סיף 6מ לניי ס"ס 3עיכי עי3 כי כיעס יי"בפמוטך
 וח(5 6ונקלק חרניס נטפיס, לקרית 3פעס כפעסהלך

נלעס



מג לחכמים ועדפיה
 שען מטן הי ול6 'סר56 י0 לנלכד מטס ק7ס מקין 6רי3לע0
 סדינו ,6לסן" מירח 6ת לקח עפיכן למנין גחס'6, לקיעוח"קלסן"
 63וערו לממו הכחיג ע%6ר להבין דריך לכ6ולס כי כלטילנעקל6י
 הר6סיכיס פעעיס ע3' הכסיב כ6ן טינס ועה 6לקיס כום עליווחסי
 6וערמ ס5סין עם יגס לסע לטוחו סכלות, 3לסין ויניר _טסטכ'-

 יסע ט6ימו וסנריה 6ז, היי לונן נלקה פ" ול6 בפעם""כסעס
 סעע6 פיו ה" 6טר לקללם 6וסן נכל וכלס נובלק יופל סי'סינ6י'
 וכחקיים, נ3ו6ה גלמי 6ף עולב 6ת מקלל סנל6ס כפי_ לזם,עקונל
 עלתו לסכין סכרימו 6סר שלחון עעסס לולם כן 73עחו הי, כ6ןונס

 "ו6לכס" 5טר (ס ותמעח וכיי" מלנר 6ח 68ך עליו כמלווהלכגו6ס
 עלחס טל6 טי6ס וו61מר 5כנו6ס, עלתו ולסכין להחגו77 לקוס""ולנכי

 יבום כלסר, רק לננו5ה 6"ע הכין ול6 עליונה דעת לגנ31 ר5סלו
 מטנ כן ל6 יסר6ל סיער 36ל ומעכני עונע נלין יק% סטע6נסיי

 עור לנרך הכרימו ו6ול63 הכימו ול6 כלל סככה נסחי %זונחגרה
 סר6טיניס פפוניס נטני בפעס כפעס הל7 1ל6 ס" 7עסי לפ. ונסספעס,
 כסקילל ועקדם נע6( נמאיס לקרת ,6ל5' נני6ס לקנלח 6"עאסנין
 נניכס נרפמ6" "3ערכ6 נפעם" זכפעס כי עקעיסו וסנניכס )נו6ב6מ

 לאזאר. צבי יודא 6חכממ6 וווכמ נחטיס לקשיחסעפקקח
 תם-א( ימת הוניאדב"ה

 עיו"ט, נבי5ס סת.ק' מקקי 53"ע סנים 6' 6י' ת' קי'בבול"ח
 ע65תי ל6 מס סמוק' 3סקקי וענקים נדפוק בלעסמכס

 ועוד עיט, ו5)ווקיס ,כנלונליח1 מינור לעס י3ע"מ רעוק5ס לקכן
 וכו' "ענכוגרוס" ומעור לפעס"כ 67ף פסוע נ"ל סרדין טסעעיסלפי
 תס6 ע"3 נקי' קכ' ותם ככ"ל, עפי 7מעור מוס עוכרם קינוע71
 ומועל היווקשה על 6יס עוצר 6ל"6 ועוד 3עטכס ליל וי ססד6"
 דעוק5ס ו5טוקיס, דנרונלו)( 3)נוקל)ז יתיולי נרט"י ע7ס" סס ומידםוכו'

 למיקווי יכילין וכחיקי ולפענד"כ ע"סי ענרונו"5 ל3*ט עות חתוידבע'מ
 ל6ו5ל טסכיחן לקמולס ה)נוע7ין פילות כנין פילות 3ס6ל 6ף)נחכיחין
 ועם ע"ס, 53ל"מ נאי עסעע וכן טעיסרן קורס 16 על6כחן גוירקולס
 לסוכימ 6ין בידים ד6ק5עסו כס"ס 37"0 6ליב6 בחיקי ססהחיללו
 יסכימן ד3כס"נ וגסוס 7נרוגו"5 3עוק5ס )נמכ" עייכי 6ליבי' דגם)נ(ס

 לסר)ננ"ס סעטכיוח נפי' וגס 3ידיס, 6ק5יכסו נ"כ סוה ל6ו5כססירוח



 לחכמים וערבית
 ופ" וננ' )נטפמ עקיס סעיק5ס )ומרם ("ל 7סל")ו כעם'כ עסתע(ע

 עיי"ס, בסעיך ל6 עיס ופ"ל ינמרם יסיריעס ס"6 ו6פסר חאל ייסף3ל6ס
 רס"י סנ' ותס ודן טכ' סס ונלמ"ת ס"פ פ"3 סיו*פ 3רוול*סופיי'
 נרוגו"5 סוי )ויק5ס יסך לעי)ור6 ל6ו גלונו'5 סוס תוק5ס יקחס("ל

 )ול6כחו, נג)ורס ל6 סייי 7עיק5ס מ'רם"י כעי יבסעיך ע*ס, וכו'17ק6
 ח6כל בי5ס 67)נכ ר'6 נני 7"ד לעיל 67יי תס6 וופולסת ל6',וע71
 לנרל סעועדמ נחרנגולח 6ל6 וכוי עקקיכן 3)61י ומריך ו6עסח'6
 )נוק5ס ד6תל לר*6 דסעעינן ע"( רס'י ופ.' 6קורס ו6)וס השני5יס
 כרונו"5 נני דילפ6 רס"י על סקסס ובעהר'ע ל"ד, ין 7לקעןתס6
 עסתע ס)תק5ס קחע6 כ"6 פדכקע ק"ל 7רס*י יס6, )ויק5ס לר"66י4ל
 ת(ס לסקסום ו6ין משכ סכנס 7לעי וק*ל 6יירי )נוק5ס עיניגכל

 לסא ל6יימ 6'ם ועפיל6 פפי חעול 7ג'מ יפוק5ס ר6י' עכ6ן67ררנס
 סכ( חוק' עססקקי ע*3 ונקיי )1' בקי' סהוכימו כתו נומ"(4ל

 ועסלסי6 סבעס4ע כמבו רכנל (64 סי6, סכי נתי לנ*ם פ"כ סו6ספומ6
 לנ"ם 7ס'ל יע6י יו'ד 531ל"קיד' 7'3 ייסף ינל6ם וסעועשםועסניס
 טעכו למרו3 דל6 עליי דסייק טיבן יונס דוק6 סייי ד43מתוק5ס
 )ודפריך 7מעול ק*ל ל6 נימס לגיל נעיעוח 6פיי חרנניל0 נני6בל
 וס6 בווסר*ה ע4ם נמלננולמ לפליני 3ב'05 76עים)מ .ב~ע' 347טס

 שעוח6 וכי6 טרככול0 גבי 6ף )ויק5ס 6י"ל דר"6 7'י טס7עטתע
 סבי6ו ל6 6ע6י יק"ל תס לייסב 6תלחי הנ"ל ילפי 7*נ, ע*םכביס עמתיי יי"6 6ססי טפיל לקול6 3*ם זקברי ינ)נס 6'ס ב5ל"םלפעם"כ
 עוק5ס י6על לל4ם עי6מכמן ח%ור ר3"מ ד)ויק5ס ד'3 סס 3מוס'ל6"
 רם*י ע5 ימלקו ע"ם סנ*פ 7'ת ט"ס י' סנח בחוס' כעם'כ נ*מננ'
 6"ם לעיל עם"כ ולפי עגרוגי*5, ר6י' להני6 לסו ולעס סנימ6 י"סטס

 6ף עסתע סוי עססס ו6י טונך, יונס גני רק 7נ"מ עוק5ס ק"ל ל76נ4ס
 ל*7 טס רם*' סכי רעס לס7" נר6ס סדין ועכל ודו*ק, ב*םט6ר

 דעוק5ס ק'ל 7ססיקי שס )ווכלם 6יכס דגרוני"5 3עוק5ס 6ייכי7עמכ"
 ני5ס 03יק, טס ססקטו לפי*ת ומפ עניוגו*5, לביס עמי מעור7נ*מ
 לסו ר6יח 6לע6 ענפו*י כפנע 66*כ יעול ל6 6)1ר1 37*ם עס76"3

 תקקיכן רס6 וסעסר'ע ננפס'פ כעס*כ להקסו0 ים ט4( 7ה6עוק5ס
 ופעע6 סחס וי*ל יו*ע עקעמח ל6עטפ 67מי עמוס 7עפע6 בנעיססס
 העלי כועלין 6ין "7 לקק עיקמכי סקסו ל6 ח,)ו6י תוק5ס עסיסל6ו

לק5ג



סי לחכמ'ם וערבא  זמי גסל"ן ~ל6 פוקוס פסוס טס סי' ומחוקי ווט"י 3סר עליולקטב
 5יע ניומל ולמענ"ד עיק5ס, ל3"ם 67י"ל 6לע, דחול( עונדיןלואיס
 לסכמן סל6 שים לר"ם כדמויכם )ווק5ס 6י"ל ד3*ק מס טחיל5ונעס
 ע7ל'י ע7'66 ד3"ם כ' וסנעס*פ עוקלה, 6תל ניפת ד3"ס לסדי'ממס
 לקורך 6ם" ולסול לסיקור סוול6כחו כלי 7סו6 ופלי פס6 פוליםוכ"מ
 )פיי, פוק5ס 6תל נכ"פ דניס פוכמ ולפי'( לע"י( כס" )וסוטנומו

 ססס למי קוקוס ול"ל ח6כל וטווס חי6 סכ6 (ילת ס"מ( בי"סנסרנ*י
 דמו סס מחוקי 5)ננס עיי"ם עליו' ודעחי, 6רס טל נניחו.נעולים
 עוק5ס פסוס סטעס ונטלי ל5ו"ג ויותל ל6יקיל סוול6כסו יכלידק'ל
 36ל פריט, צמי 3"ס כחפרי ל6 ולפיד מן )עטבח מ"כ גיסיס
 סעעס 3על. לסו דלים לסיטחס ל6" ס3י6ו ל6 6ע6י לי קלס(6ח
 פריעדמאנן. בנציכן ולע"ג עיק5ס ק"ל טכ"מ דב"ם עיקרךמטיס

 תם"ב( )מיי הוניאדב"ה

 סיכל 6*כ ססס6 3מל 57י"ין יק"י סני על הק' ין" קייבמרא
 עכ'מ מלנ ונעמס נענו דם עסוק סו,, חירום דחק6פרי'

 ססח6 3סל שליכן רל6 5ע'כ סמס6 3תר וקליכן סל3 סו6וסס6
 3חל מכב"י שיל ל6 כרם 7נ"י' ל6ו ל6י' כרח 6י' נין למלקטלע'ר
 טקובל כתו מיליל לעיפר י5יכ6 עתים עיסק ונני ל6ו ג5י' רקססמ6
 עוייס כו'ע 6*כ יקעם רק מילמל סו6 זעוקק נ'5 סענ"6 ונסהעוג(
 -יעומל סל6"ט עודם סעלסס נון עינקס כקלס כנע -דעומל סל6'סנס

 סנלס לק"ל 7סכ6"ם ל16 ל5י' כלת 1,6 נין נ"נ לחלק ונלע"לסקינס,
 ל6 6נל שערמם פן סיכקס כקלס כעו כיס 55 כ6ן 63ין יקדפילם6
 6י 3י1 למלק וכליי כלח 6י' ה(י6 דס ען נ6 סו6 דפוקק עותקכבני
 מסקס יףד מ' עס7*מ ובנ"י קקי ר' ינעוח סני ען ל16 ל6י'כלס

 על'ע. נסס ועו63עש

 תלמוד אלבערמ מענדילטנחם
 מובהקי

 כש"ת המפר להרה"נ
 הוסט: רס"מ אב"ד דושינססי צבי יוסףמו'

 וחידותמ,( חכמים )דברי תמ'נ( ומי הוניאדב"ח
 לטיוח עסקין עעע5 סמלועס 5מ ספיקל אכל טמרו לקמר ננס הרן)ר(

ממכס



 .ועיבעל
 יחטמש_

 ר"ת" סים )נ( :5עוע5ס, סכיך יק %מקין טיסי'ממיס
 בעל ע5 ענפך לוחם מ5נ ממול יס6 6מ"ס גנל 7מס6ס 7קיין5לדידן
 וענפי קוכן עמלנ~גן

 בי"ס. י3ו6ו והפמרומס ווחמ, נתל ע3
 מוען מא וואלה זאבהא'

 תט-ד( עצי הושארב"ה

 עימכן יני ק%" יחני עיפיו יף 5מ0יי נכי ע"3 י3בזבחי'
 ויקח 6נלסס ויוקף ו%6ל מתם כמע( %ירי 6עכי)631

 קכי כחיב קעולס 6"5 מיהר( שפתוס נפ5ע6 יומני)3%ח6 ותפס6סס
 וכע" גפי  פכיל  חסנכם( לרני י7עיס )6ינס קעונס גניפוייסו
 הס וגס קעוכס ממס יופני ס%6כ (ס %ס פ3י6ס סו6 ובסוס%6%ל
 קעולס 3ני קל6ס %ס יתמני סקעו יפס כסי' קעולס ום6נטסקטו
 קעיכס ונקל06 סגל (ו קעולס 6' כ"ס בכ6עי0 מי לת"י רסנםונר6ס
 מרוגם ט63 פססם טקטלס מיי ועוב כקעולס עעטיי טכ6יס סםע5
 ליולי נס יוסל כגון כ"ג נקועם ופקינו 5%נלסס סמרטס %יום63יס
 עו5רח סינוס 6סס לירם עם וכמצניע סימם %כטפס קלעכם לסגיופיי
 361קט 6כך קוטכם מיחס סלבס ס5%עלומ ולניחל נ%כטפיסרמוס
 ומנס יו65, וסו73 כסמים וקוחלס וסו5כח מפי5מי מס%ע 6ו5ירמ%יס
 (ס סעדני סם" ע5 עסרס"3 בסס סקסם רפ"י על מכעיססססחי

 עפיי ו5י כתיי קעולס וס6 מחמס סקסרס עפני קטולםנקר06
 קפולם קלפי סנלסיו סו6 והסי' קפולות 5קכ6ס עוג סי' (סטפס
 לת( יומני וטפס וכו' 6בלסס ויוקף כסמחמ ר"ע וסנס קעולססו6

 עקסיס %מני קעולס סנל טכקר5ח עסטעס סנ' הפסע קובל.ססו6
 ס%י5דמ פחס קסיס סו6 טנס יומכי 06 לכיל ;ס וכפכיפחסם
 ס%סלס"5 ססקסס כפו קסורס ל6 כחי' קעורס וס6 דנ'ע קמתה נניוהקמו
 נסלכס 73בל יודעיי ס5ינס רם"י מ" קעורס נני ר"ע עליסס קל6ע"(

 קעוכס קסילס ע3 5ו%ר יתכן תלנוס 3לסוןכי

 הירש* ציוןבן
 תשובה*דלתי

 סנע*5. 3חף 6יא יופיע ס3ו סמירת הוני5ד(יגרו"ו
 קיון כר"מ חס כ3ר ממתייחס סמוהעיס 5לס נ"י( )נהחוח%יס5רביס
 הבע"ל 3רנע סממיפס_ דנני לס5ומ סיפחו 3קסס( למון )3כלנ5

 )נ;ס ומון מכס 5ס3וח 'כו5 5ני וקין נסכרו נ6 סעלסיק כי3עוקיס

 לו. למון כעת כולס סמ5רי6דעי



 רבא*מורעה
 נ"ל מהבעש'פ *מכתבים בשמו כ' מחדש הופיעהנה
  והמה הדפוס, אור כה עד ראו לא אשרותלמידיו'
 המכתכי' נדפמו וככר מנלה  יחידי  באוצרות  וגנוזיםבכתובים
 נכבדי' ענינים שחכרימ רמ 'וסף* *פורת כם' זצ"למהכעעו"מ
 המרר ידו כחתימת ממכהכ נעתם וכעת המכמרבאשמת

 לעי 26 מחירו המערכת אצללהשיגו

  עכולך ייע6פיר פ"ק במערכת למטור הנמצאיםמפרים
 3פי 7000 כרכים ס פסח נסכר  ספיפגפל קלסתיפס
 " " 666 סו'ס פס פקקים פויסו י5חק פרניכו  זרופ "ורק'
 ק"פ פסזיק  סגר"6 נבור פל רחב פי' 6ליפ(ר דפסתקי

 לפי. 3%0  רבלון רפוק ויריסיס ;חייוס  חסוכס דרכי לפי 306רפש

כורעה
 %פ ס מ יייים שלמה יעיהם, "פייס סי כפי ע"סיבבית

 לפה"ס קו*פ יוליס קקי'ס חציר נפ65ים 8ק"עעפלג6קקכ
 מדוריס מוקיס חופקיס סנוור עוקו נגוס ס3כס קפלי סעינשעכל
 במדירים וכו' ק6פמפן חגירום קעלייעל'ך נינים פערום ר5ופוםכחש
 המפוארות הטליתימ של היאשית מכירה נמוכיםהיווצר

 מותרים מ-סיגעפה ליסמן לאנדא מנ"ל ח'ממהפאכרימ
 גדולה* הנחהממבלים

 .5 152[ל  [70וא310 (8(ז4א"4א  ,"ז5  4005א0 004ץ8

 פאברימ זעלכווארען אוגר מאלאמי  כשר  ארסה,  ספררדא
 ואוויא ועלכוארען מאלאמי פאן ארטע; אללעיליעפערט [58[" * "[סוכו טו6(5 ,ז5 שאם410

 מאנעפ סעסמיגען קוואליטעט:צוא בעסטער אין עצ"פקרענווירסמל
 פרייזלשטע אונד הכשרף ענונג' בעד אונדסאליעדע פראמפט עןפריק
  פערלאנגעו,אויה

 שלימש טמאטטאר דגאו' והרב משיבי' הנאו' הרב בייארעפערענצען
  זחיחאזקטז1טז ט55ט("8 ; "[5נ(אחי6(5



 . צענמראלפאפאנראת

 שפאס, [ 22 נומר שמסעסאוינצי

 אויסערדעם אויספיהרונמ מונמטפאללער איןפאפאגראשיען
 בילליגסטען צו ל(ע:יפימאצ-אן אונד .רייועפעמע פירביכ(דער
 פאמילליענאושגאהמען צו אויך איך בעהע ווא.נש שיףערלעדינט, שפונדען פאר אייגע אין אויך פאללע דריננענדען איןפ*ייוען

 לאגר. אויפמ או'ך וויא הויןאינס
 אונטערנעהמונגס, מ,נעםשפיפפציע - אונפער אום נםנענאםסעו גלויבע וועהרטען דיאביפפ;

 האכאכפונגפפאללצייכנע
 פריעדמאן.יהורה

 81(ש010ק "[גח~א[ם,,~8ק6א07שק

 "ן8א-5810)(4ש1פ52(
 .ז51 516180 פ( 6[8!8 27(8ן82א( *2(22.01

רתר השתתתרעההכשר

 פאן מתאליפעמ פיזסמער אקערצ"גפ
 ערםיהאליפאלווא אין בעמםגעכרידער

 ג[4 4-ב עי ש]1 מש[] שך71[ן 40]ב מש1 מן5.ש]1 נ](4(14
 סו ג[[גץ וט[ .וגאוא -).גע[גע?[גהוא"8(

.חטו08180"
 טיוח פשעכייא כמדינת שליט"א המרים ההתזמים6מ3"י
 ול367ון 63בכס מחיתם תמות סלח נ"י ווסחוחווי' כרניס לכיוכורע
 חחיתחס כסף לסלימ יתחלו ע"כ 6וח פורכס סוס לי7יכו סמע ל6כמסכו

 . מקוכן. ליל 6כוויקינגעיי

")155.
 אגאז"א א)([8א"0א ,[ז5טח .ק[8"06ק

 עכיח יסלחי 6סי מיליי 3ס6י סיוס3יס סנכ73יס תסחוסתיס36קס
 סירוכ. תככס ססעק טל סעי סיככנו סעק,ע"י

 )ראמאניעף מעאימ ווירער יעמב פאןרה.ס



 פשפש .1.1זשפ8811
 שמה, שנה י"כנ חוכרת תרפס, אב ר"חסאפמאר,

 שרעותמחירבעוהץ לשנה: מחירון
 השפח* טדרכפי ' .ע לעיי ועשריםמאה

 לחכמים ועדבית
 בחודש 'פעמיםיוצאגלאור

 גרינוואלד רוד אליעזר מו"ה הצדים הנאון חרב במורת תחתעומד
 רסחלתינו. אב"דשליפ"א

 הי"ו.הדור וחכמי מנאוני למעשה, רהלכת ושוית ואנדהי בתלכהובמשנה, במקרא חדשות חערות ופומסים' השש בשימת תורה תירושיסובץ
 פאללאק. כבמעון .ירכשו ערתיפרוד

 אסאו$ א4[ן0ק *עפוא2581 ).8וח15ז(0"( א051180ק.72
- - 4-- -- - - - - - -  

 חברת מחדשנתימדה - ו טבשרמול

 בורשה. נרדמיםואמיצי
 ק63 סל6קינ"ם עגרי3י יסכים ירום כמני לקול לסו5י6עערמת
 סנשלם. מקונים ססעריס עקב בנחי סנ)ו65יס ס7פוק 6ורר6ו

 סר6עונים קפלי 6ס שמוע לסלמיק חחמען נרדמים"ה,ממיצי
 נפיל. 6מו 6ף נע65ש ק6ין עגור סע5י6ומיקרי

 כרפוי עמוקן ע6יבו ונר עסמ*י '65 על6 סקגיח נרדמים"ה"ממיצי
 נסגיר עמוקניס ימיו 63ור ק'65ו סקסייםוכל

 ופרוסים. ונני6וריסעדויקם
 ותכעיס סמולם גרול* פוערים נרדמים* .ממיצי .מנרםנר6פ

 ל)נריכס* ועשן עס)נרינס ים נזגק5וכ ו)נ5ויניסעסורקעיס
 ? טפרים שם אי"ה לאור יצא הימיםבמרב

 וסמלעוו.( פת"ח )חעירק ד3 י " ק ר ומקוכומ ס36ום"(
 זקן תערכי ן ו ע הר6 יקכי' רבינו מו"מנ(

 נורסס.( סגרול סקעריס עקן כנים)סנע65
 למכוייס", ופי *ניס )נערכמ סל סכמנמ כ3 סככיניס 3כל3פ:ומ



 36לסס סמו'נ סתמן ידילי 6ס עזיי ננרכמ הנלךסנני
 סכפ*5 פקנ גי 6"ס יושי' "עס לנשרץ )נע6סנ6ד פריפדע6ןסלעם
 קל56י דקיק 3יסי3ס שער- (יכפרע6ןיספ"

 דל3"עפו)נק"
 6נלסס כער מחליף סנ' ירייי 6מ 6ני ענרך

 לד' כטען ניס ציתו "ת טי3נס יסיר %טועיו עע6טנ6ר פ'עסלמס
 קל"לו- דקיק סרעס 3יעיכס לוער פ"5ל6ק יומה חייםילמולמו.

 פור.בשורה
 אצות "ימי על יעמי' 'חלם שירמי מיקי סספינפמר

 מנסח ס7לסן עלנליוח המיק מס סעמולסס סת6וס4גתסרג
 סמל יגוחך. היגפע ע6ר6%ר6ס ס"ו'%ק*ק ניינויאלד יע"כוכו'מו"ה
 מדול לתוכי ינלמ ולפי ס3סתיס, _ל6ניסס נפולל תוקל ללך פ"קנעלק

 ננס ל6 סעחנר כי ילום, 3קסלי פורס תרג5יומ סו6נסקכעומיסס
 בקילר תחמאו אל קונ' לסק' ונלוס 63ויר, סעולחיס%ג7ליס
 לליכיס סקלך עקוויס %ח%סיס תיוסר תלוקע יסליל 3לי %מנוןסעינל
 6יס ע%5ו יכסג 6יד היום* "כלדר קוכ' לו כלוס נס סילליסלחנך
 מלכוה. 6%ס סערנ על %סבוקל לקיים וגילו עינ, פי ענוקל6ים
 נמכלימ לינ56 נייר פל רסס סי' ועם מרא"ל ספכיס עס - כיססהס'

 כראש* ישתלם המחיך ליי6 60 ניתועניען ועחירומיוסי
 לסעחנר.76רסס

  טו8"יתטזם ,נ .1674718[
ח0וח4ש0"

 .1חז18ז-וט1"5116

 לאורייתא רבהמורעה
 רכינו ל3טכנס"ג סגנון מלב פ" פס המזון ברכת סדר"(
 דורס ספרי ק' פ5 ספרים וננוד נפס)נח'ק י5.5 יטפיראנתן
 נפתלי .עו"ס סחקיד ))סקרון נפל" פירות השולחן מדך 56יו%וה

 נב'מ ):)נונע5וקלל'ס
 ונע""

 לפי. פסריס ונחירו ק5'נ( קי'
 ק' ונשוץ כסןי מי כלמנן חכנ" לי סרב ונ"מ לנער חנוך ם'3(

נפל"
 כל ק"צניס ל'ו כולל ר3ן ניח ס5 למנוקת דיכיס "קיפום

 ג"כ יגמילו 3פירינ5ע לאסקס נדפק קכיפיס, הכפס )נכילקימן
 לחכמים ועד בית ההפרכת יו6%ני6 ל)נדינמ פיכו לפי,פמריס
 .5 .ם ,81א05001ק 4ץ8ג5ן8ץ 8אשו5 46[34 לפולניה.8ש5וסץהסוכן



וע 4"יתיח עיףיי"
 פאללאמ שמעון יוסף ע"יעפיך

 ,ן- שניה. שנה י"מ חוברתן סאפמא"
 תם'דש )ם" ממאפיןב'ה

 ל6כילס סל6וי י3עינ1 63מייג נתחמק ליגע "סע 3סס41איתי
 3ייו -טניסס ולקם ערלם סל 63חרונ. כסו 6' כחעלנ06

 תתכני יל066
 ר6וי חיכו 7ע")1 16"ד כסר ד6חי בליף סעיף יקתי.

 ס. ג3י מ*מ -3פסחיס תמורס סדני ולעמ"ד ססעק, פטום לכול6כילס
 וחתכין ל6כילס חוי ל"מ לס 5י(ירק יכי מממיסן פורותןכחער3ו
 ים דפקול סיכי פויו וכויר סם ליסנ6 עליבי ל6 ימס פרסלעסות

 י65. 9ל6 נרול ויו"כ )נ"ל עעס וא סעקמכנוף
 נקפק תאפק פע6 0כ6 ולעף ים מ3 י' י'"ילין בתום')3(

 עקומי טל6 חוסי על לי סעוס וכו' 3לס"יעועים
 קספ5 6יר3ס לר"מ לס"י 3ין כגפ לענין חילוק נגעים עסכ30כל
 סעעס והמטל בכס"י 6מי' תסעע לסקל ננפיס אפק כל ע"6 פ"סכמנס

 3עסכס- סכחי3 13 סחחיל לפעמו 16 לעמלו קוס מיל סם"סכרעועל
 כרצכן שיעיל ולוכן יסוטע לו' לעוס דסס"ק ו5ף 3רס'י 6מי'ועס"פ
  לסעו לסמוך נגע .טל פירכס ק3ר6 פכח ע"ס דלתך ל3ן דסעל3קמק
 3לס"י. 6מי' לעמר לר"י עודים נגפים קפק נכל 36ל קוס"ד סחוע"פ כע"נל3ן

 אב"ד. משה וישב שו"ת סי בעהמ"ח פרעשיליוחנן
 תמו( )ם" סאפמארביה

 פל פמוקע, לטיס"כ סג6ון חעס ס""ס "יי עיי"מראיתי
 כסכס3ע 6ל6 חסוד נקרץ דל6 סכ' סיקוס ומנססל3וס

 פקול סניף נ' 3ק' סס יס6 כמסיעו לסרס 6ססר 6י לסקרמ"5
 יקטי' כרקס 6ל5 וכיועד כנילוס ורוכל יונים ועפיימי 3קו3י'דעסמק
 וסלועם סמומך פל עקל חוי ס6 לס3ועס פקוליס לפס נוסס 60ליי

 ט"7 ק"ת ויופי ל"ג 3כתוח רק"ם עיי' ס3ליוח 3עיכי ונסחתורס
 ע"( ס3ועו0 ע'" דר3כז סקולי רק דל"ס 3קו1,3 תמחק יכיסי"3

 רכל כ"מ ס"ק וקי"ע י"3 3' קי' יי"7 ו3ס"7 סרס3*6 כק3רחועכל"ל
 ותסו"ס 5' 5י' ען וסי מקור ל6 מכח עס"ק ועווור עוט3ע פוי6י'

קוי



 למפמום וערמא
 ס' ס' 3' 0י' טלעס 3יריפו0 וכ"כ לסקל ליסבפ ד3ר ל6וחוסוי-0סוי
 י6ס ישס3ע זו ט3ועס 3ין מילוק ד6ין קחט סי' ע"י 3ל3וסונניי'
 יכל 5*3 בסי' סל3ום תקדיס ועס4פ לסקר ים3ע פ"( נס 3עיניוקלס
 פ"6 סנסבע -(ס %עפס ב"נ סו6 לסבשס חסוי ינקר6 ..עבירספשלי
 לסבופחו מוסם ו6ין תס"ק עוסנפ מסו5 3עס סענל 3תס וסיינולפקל
 ווקל5 נע"ר כמ'ס 6ל0 קול וסעפ 6קל6 י6קתכ' קחע -03י'וכע'ע
 תוס3ע 607 63ת0 לספיד ליס3פ לליכיט עדיס סיס6 ת5יכו ךל6סכ'. ורתזי ס4פ קיי בליבש ופיי' ס"ס ס13עח על 5לס קול וסתפפ4ו

 סי' -מית 36לסס 3לי0 3ק' סכ' פמיי ל(ס וססקנל תס*סופותל
 ד6יכ6 סיכ6 7כל תסוס סו6 ס3ועס ס0ולס סמיי3ס ד3כ"%י4ך

 עי,ס 7סני 60 61*כ וולמ6 לנרורי סוו, סבופס וכל תברליכןלנכורי
 כיון תסוט סייכו תלמ6 לנלורי לימ3פ 1ל"5 37ולס על דנריקוס

 )נ)וון פל לכפפן 1ל'ד טקר לספיי םל6 פליו עס"ק ופותדיןיתוסבעין
 )וס"ט ועותי דתומנע 6ע"ג 6עתונ6 דחסיי ול"6 15חוסתסניפין

 16 סל3ום וכע*ס קעכוון ל6ס0תוטי 7סט6 6סבועס4 7מסתעליו
 כ4( ס" מו'ע ומ'ק- ען( כ"ח קי' ל0ע"ע וסנס וסכס תלוס קסקתסוס

 נמקולי אזט ספייס תם3יפיס ס3"י 6( 3ספליס תסופקיס סנ4די6ס
 סל6 לטטניעו 5כיכיס וסי' סתס ל3"י תקומקש עייס יעכ"עע3ילת

 6ל0 קול על ופנל רספ ססו6 7כיון נלנו"ם כ' ופ4( טקליעיי
 ספנירס על ג*כ דענל כיון טיכ ילסנ6 ס3הנס יסוי 6ף עס"סדמוס3ע
 למבופס 6ם" ימוס ל6 ו(סו כ64 ק"ע יו"י סס"ך כע"ס עמינרפ

 לברור" לק 7ל4ס 6ף לססניפס ק4י ל6 דפלת5 נעדיס 36לדלפבר
 פקלנו50 לסלק סם3ופ 7סחס ת"ג נקייוטין ס0וק' לונ"ם ול"יתלח6

 סס. סרי"3"6 וכ)1ס"כןנוגפ
 דפה ראב"ד ווינמערניץ דודמשה

 תמ'ו( )סף כאגדאן מי0אב"ה

 מילם"י נינ)ע 6וע60 געני עכויס קסס מ'פ וכויפ?1"ס למ(יסי 6ל6 יכיי 6ייככיי לסי0י ייס 6"י ע'6 י' י'במוכה
 יפכו"ס למלם רס'י סו5לך למס סענ"י וסקסס כיכי~" עיסר6לא6רפמ5
 נ(ל קי*ג 3סג("3 ק*ל 3פ5עו ל"ס וס6 מעכו"ס יוחל )יסל6למלי

 יגרקי' עע"י לייט3 ונ"ל ק~י, נ~-:מ מנינ5 נו3"י ועיי' 5קולעכו*ס
 ייש6ל 6שי 3יסו6ל וכוסי 3כוחי כו0י ר"י וסחני6 נ"(בקנ0ילין
 דל5 עוחל בכוסי ימכ6ל ומירם'י תותס בכומי ויקר6ל 6קורננומי

מעסוק



קה לחכמים העהבא
 עסוס 067יר לט6ן 6יכ6 ופיכנכן כומי ו)6 כחי3 לפך 6מחעטוק
 סק"ח ס%א 0" חו'% פיין מעס סס וננלא 3סנד3, סססמעול
 מסן6 לעזי 6יכ6 ועדל3נן כ, ,3קנסילין סלס"י ויף סס 3חגל64_וכ'
 ססנע )נסעפ עכח"י %קל6 . יליף יט6 6סיר ?%י6וליימ6 פסתעינע'
 ל"ס 461 ר5וליימ6 .עכו'ס ג(ל ייקבר %'ד דליכ6 יק4ל רס"י3יפמ
 סנ(ו) נלול3 וסכס סו6, גס:לפ6 5ק%כלא, וקל6 עדלנלן לק 6וקל6יכו
 ד)עס מ))רי' סכפוח וסק' עסלכס לכס ולקמחס יכסי' רס"י סי,ססול
 5%ם3"פ ד)קל נט%ו6ל לרס"י דס"ל ע"כ 5%ס3"ע טםוס סמעסלפ'

 ניוט8ר 6נ) עלסנ"ע לסעו6) ל") ילננן נל5וס ייוק6 3חוק'יעיי~
 5'ע _ סיי נס6גא י וסק' - ל)נ5ס3"ע חייס סעו5ל 6ף י6וליי'7סו6.
 כ) 60 ע5סב"ע ירבכן 3ע5וח 6ף ניע6 ל6 דלעס סס ונו3"יונ5ל"מ
 5ייו ע5ס3"ע לסנ)ו6ל יקהל וחי' מקון י5ורייח6 כעין רנכןימקון
 ל"נ דנריסס סל ע5וס פסו"ס עירננן6)6

 ועעמס ג()ג"( כעין וסו"
 דל3כן חרי ה?ה? ת5סנשצ )"י רר.3כן י5%3חח לם%ו6ל רס"ל לכעוכ"ל
 נ'כ יסוי יסעו6ל 6לי63 %לס3'ע ל"6 דר3כן 63י' ג"כ מעעסוסו6
 עכו"ס ג(ל 6ינו לר"ס י6ף סו6 לסיימו ירס"י י4ל 6'כ יר3כןמרי
 340 פפיל6 6"כ מעריס סכפומ כע"ס כטעו6ל נ"כ וק"ל יר3כן6)6

 עסוס יר"ס דעע0 לפרס ר5ס ורס"י ככ"ל .דרנכן רק ל"5ית5ס3"ע
 תלסכ"ע טיך ל6 עכו'ס נג() 631עח קלקע 7"ס רס"י כפ"ס5%סנ"ע
 סתך וססיר %יסר6ל 6רעמ6 גלי עכו"ס דקסס וכ' רסע ייקפסו"ס
 געלס יו65ין י6ין לס6 )"ס עמקחי' סק' ומ'6 דע5ס3"ע עעע6בי'
 %טעע 6"כ %לסג"פ  דסוי רם"י פי' עירנכן ע3ול 3ענ) פתל4 ע3ל0ל
 חרפ"ע גיסופי'ק יסנס לקא% 36ל ע05ב"ע קברמ טייך בדרנכן67ף
 5%0יס ע"י כחסנ ל6 5%סנ"ע עסוס יר3נן 63י' ימייסינן 60כי

 טסו6 )ל"ל סו6 עילמ6 עלסנ"ע דק") ל)ו6ן רק סו6 .סעססד6וריי'
  יסקחיס קוני' על ק6י 3461י' חייס דרנכן 63י' 6ף עסוא)נס"ח(
 נוסס 5לי7 דין ליח 519 ט)ת6 ל6ו ת5ס3"ע דק'ל )ת6ן עס5"כופירס"י
 %סיכ 6'ס 61"כ י6וליי' סע5וס ע"י  ליחוח ל5%סנ"פ )"0 רל3כןר63י'
 סכל. 6"ם ולסיעחו כס)נו6ל סו5 תילח6 ל6ו ס43ע דט5וס ח"לדלס"י

 הנ"ר, אכדמ*ס שפיטצער שלמדההמ'
 תמ"ח( )סי, בסרביא פלךרינא

 .ןקודס כ' )' 6ות י"6 עקיק יצ "י, י6ס ע' 0כ%חבשפתי
 ח(רו לכי3 וכס63י עיחלוח סנתות 0" לכו3ט53ך

ל6יקולן



 .לחכמיס' ועדכ"ת_
 סחן חדד כל לירוס~ס ט63ן עד סיגם פטמלנס דס6 51שמרשיון,

 קח3 בזנ0יס כד6י' עומלומ ס3עוח וא' מניס נ", עמד וגבעון גוצסל

 ד3ריו (*ל לם"י סופיך טעססוקליפ
 ונלי

 נס5נח נמלם סדסוק דפעוס
 גסע"ח סא"ל חף: סברם"י סילם חיבם 5מר 5על ססיסס סל' 6ומליון-
 ח, טכנסי וי סניס מהי 63:מן דסייכו לסילס ט63ידקולס

 םכמלקו .

 סוקס סספסכן 5עי לציהורן מסלו לסילס וכם163 פוחכות סנפהמס"
 טס שנרס"י סל' 6ומ מון נעתק סעעומ וע"פ %6רומ לכךנקולס

 טילם. נעקום ,נוב* .טעיום הלע"מ ונסחלננו ולנונ" חינח ל06ר-
 הנ"ל. ההחופ'מ שיץ הכהןשלוםז
. תמ"ס( )ס" לבובב"ה

 פסו מפסס כעולס יעל שגייס כ"י 3כייימבש"ם
 ופליי

 מולס
 וסק' לרע .תקלי יורקי . מילגתי ימיי פ16 6יכ6פי

 לעיקרן לשי כי עם 5'כ נפז קינו ומולס קייעע יס6סליכ3*6
 עסוים 3ר יוסי ר' ל8ס כ"י ננכווות סמוק' סכ' עע"י ונ"ללסע'
 על עוצן -טדרנכן 6בל . מי6תייס6 כיינו גוזז קינו פולס י6פרינן60
 לנלי על נעונן חע ובי"ס כ, נינעל י6י' לפי 6"כ מגוזל6

 לטע. דמוי פילסץ פסיל 6'כ כמע נקלדמכפיס
 בלבוב. כעת מסאטבור מאדלוננערשמואל

 ת"נ( )סי' טאפלטשאיב"ה
 ט3" סכ'נ קי'ביול"ח

 סתעטס יום ר"מ טלסני י1ס יקלט יע'כ
 סנוייס סיס" כדי ונמל . פ3ודמ 13 לסר3ומסוסנו

 עסנמ ס"ל וגיבס 3חוי"ע לוס דוכס למימי סכן 6תמ ר"חלמעודם
 ספעסס כיוס ןכמי' בר"מ ))ל6כס לעסות טל6 ס" ירוכן סכח'3'

 ולולי ח2"ם סתעפס יוס ל6ו יד"0 תכלל סעעסס ליום כער"חפדק%6ל
 סיו ))עסס קנסי י' פסנס סגם נטוכס י6י' ע"פ כלעיי סי'דנכיו
 על סכפלס זקנומינו 6סרי חסונם דעוסין סוס ועי' טסמלקרין
 )3נליל קען כעול יוס .סעוטע יערל טבו"ר וינכס ע"סיללומינו
 ועוסין סמוים כל סל מעסיס כל פל מר"מ מתכפר סוי,)שעליון(

 וק"ל. סעעסס יוס נקרך סעיד תויילה נעל"0מסו3ס

 א עזמ תניא( )סי' סאטסארב"ה

 רסיס"כ סג6ון ס"ס ננחל קסס 6יס סקסם סקס "י'בכול"ח
 נעריי וקני ועי"ס, סס3ועס על 0סי7 לעכין מלכוסעל

קל6



מז לחכמים ועףבתן
 לאפרך 3"ל לפכי הסעיד סמל 364ל 3זס"ל מטופסו גורל עלשל6
 3חס3אן ת3י5ר יעי"ס עעולס" מטענו ל6 ש 6טח פתעייליפנע
 העדים לסס3יע נסנו 6יוס ט63י5ומ ננסי( נ"כ )טו63 עתו סי'מ"נל
 סיי3"ס )5ו5 ס"ס כפקוס כן נוסג סי' ("ל פסם גר י5מק ר'וסרג
 מפו נ'כ לו %61ח טס3יעין סליו לר6י' סנ'ל( סי' נשליח נ"נ3110י6
 3עלוח ס3ועס רולס 6ני ("ל נטיס ו' סוג 6ך))ו סי' 33ר~וני סנטקרסעיוסו

 נכונס, גס י)יס3יעין ק'3 כ"ח סי' 3רט"6 טפורס סעס ושולך ועיי"ס(1
 סעקסס.וטס

 כטכח3ו כ6)נן סי' ל% ס3ועס קריך חיי עד ד5י עזי
 תוס' יך3רי ("6 על ל"מ ס3ועס סקריך דעי טצ ד' קייוסיןחוק'

 ע? ים 6י עטינך .אצ טווס סמם עס3יעין רדוין סיין למיחוטיים
 6"כ סיועה קריך 6' רכל מלנום -לסי 36ל עי קינו מכועסמלליל
 סרי'ס למי. ועיי' פנחורס פדומ כל עוקר 6חס ל6 י6ס נעתן .סו6
 3"ל סנריך ט65 6כ6 0כ' .סגנון סל קוסי' ונעיקר כ"מ ק"חחט

 סלעיי עי 6חלסס3יע
 סעדיס נסנועח עיירי ע5ס קול יוס)נע וקרץ

 3חו"כ 67י עסי ולענ"י ח3ילו כע"ד- ונס עדות לו ס6"י לנ"ל 'ססנעו
 יודע 6חס ס6ס ))כין לעיך ים על חעטול ל6 עס"ס קיוסיסמ'
 ס' ונח*ח וכו' חעעוי ל6 ת"ל לסמוק לסקי 6ממ ט6י פדומלו

 3ךרך י"ל וע"כ יחו"נ -ירטם טיעם 6ל6 (ו בפ' סת3ו6ר. עתנסיכך ט5י ל6 מעיקך 6' עד מיש יכורטס סכלמיומ ע"י הטליתויקלק
 כיון עלס קול יוסטע לפ' סעיוס טכועומ ענק קטך סס35וסכמטר
 .~סטע ספן ו6"ק מעיווד ל6 טסס' יוחל נסלע סעדיס סבדמדחיונ
 ספדיס. יס3ועוח סדין לי' קטך וע"כ כטיוחר לרייס 6לסקול

 וויללינער,מרדכי, ,-
 תניב( )שי' יוליאאליבא
 ע"( דחוף נס6 סטמ5סס"ק 3ממ "ק' ק"י סי' יורי מ"מבתשוי

 5ל6 חולם 6סלס ל6 עיין ניעולי .סרי כעל"עילט"ד
 סועע יחמיץ כרס 3תי סנסור וגחוך ילעיל טס6י וק' 3"יקיילס
 לקלס יל5 ניטף 6י וטעחס מלק 6ך חיל ו(' ג' ס(6ס ס5ריך6ני
 מימש ח' נ' החס דל"ב לעיעופ6 ל"צ 6ך 6עכ נרי קדילס 6ל6חולס
 6יס"ח ))סוס ל6 דהנעלס יק"ד וחי' סורס, 6קרס ול6 כפנסדסו"ל
 כס"ט לכו'ע כעגם 6יכו וסנלפ כילו וסרן פוגל ליבוי לל6 מסוס6ל6
 טו3 נפגם ס3יי6חו כיון 61"כ עורס טימ' סלחך 3סווייחולליח עמ'יס ס6יכס עו)נ5ס רכל כליס 3טק' י6י' עם לסי לחטו)( ויםסר"ן

ליכ6



 לחמ%ם וערבית
 ר3 67סרו 03יכר6 לעכנו6 יני' עמ'י ונע נתו, וסון עת5ליכ6
 פסוס 6ך יע3עי' "5 ויפחס. 60ני 7פ6יק נסכן וווחר יכע5"ס6ע"ג
 מי5סוס 50 קורע דוק6 סרסנ"6 סיע' עמ"י עוי"ל 6קור, לנט5*מסר5יס
 פסיס פדין יניעוני ניוא 65,ש י6י 7'מ ס6ו ו65 לס3מ 5י'עמ5י'
 50 וקולי 7"מ סוי מי5כוח 50 קלע 7לק 6ץ מריסיס  ד3ריס%3ל

 סויין מרופיס דנריס ס5ל 7כס 30ע*מ ו7, -סכימ 65 נ5ניחילחוס
 יינריס מסס6 פסוס פדין דגיעולי 7ס4י י"ל 61"כ מילחוח נלכקולפ
 עקלי 65 מנ5ין פעע יפסוס לזק 36עסיס סרס3"6 וקוטי'מרופיס
 סמ פפע ת5 עוד 36ל 0כימ ל6 7וס י"5 ותטי65 סרפ"6 וכע'םי'ח
 65 מליף 37ל גס 3ליימן עמח5ס בע5עס ססנועיס 37%ויס3פיי
 עכו*ס 3ס5ו ספ6 יקפק ע5וד כ6יכו חוי סו3 6'כ לס3ח 5י'פמלי'
 מרופיס. ינייס כ5ל ינסלו 65 וטפ6 3לייתן פחח5ח ססנועיססר5יס

 מאסאי. בם*מ דום"ץ זלמן חיים רי הגאון בלאא'מ ברוךדהמ'
 תנ.ג( )ם"אוזשאם

 נכאפ וסרמ3"ס רס"י- סגדו5יס ספ6ולוח טני- 3י1 סמי5וקין4רע
 5לס"י וסקליס ו3קוכס 3ל'ס ועיינס עקלס 3וו0נססנ(נל

 נלכח עסנמ סוטס י3עס' מקיס 3כ55 ו5למ3יס נבו5ין 3כ55ילוס5יס-
 013 סרניס 06קליס 6' כפ' וסחוקיו*ע סרפב*ס רמון כויפ 65כסניס

 סרעב*ס ל' לכו 3י6!ר 65 6נ5 ;ע יומע כווחי' מני6 סו6 כיוכ'
 וננכ"פ. ע3כולוח סו"פ ע5 ג'כ סק' 0סו3חו"מ

  זרה*ה, בר"י ד,ירהשאברהם

 כחורים,תפארת
 דמתשאיל"מ( בסוני תנ"ד )ם" הוניאדב'ה
 נסכנניי עיייס 0כי 36יי 6עי פ"3 31 י ט3י%ח3עסירסיי

 )י' ימסיי 6י)יע6 ע16 7חסוי ועיין 0סנועס ע5מסו7
 5"ב קי' סחומיס 3ס' ור6יסי עי"פ יווסמנעח ייער פי 5" ו5יפ6וכו'

 נס3ע סכנגיו 37מסוי דקייפ*ל 60 ס65 יסונפחין קוני' ע5סספס
  פסוס סטפס נ65 )וע5 ס5ס ועי6ורית חכעיס עמקנמ 656 6ינוונועל
 סכס3עין כ5 3פ' כע3ו6ל פס5ס 5ים3פ יכו5 ס6יכו עמוךיק%ע"5
 ווסחקי  בירינז  לךניבהן י6ס 7ר"פ 56י63 5*6 7' )עיל 6מדי' 60אע
 דנוי6וליי' כיון ע"ע לסעי7 ר6וין סיסי' 37ע" 6ע"ג חייביןנקוניי

כסלין



מח לחכמים ועדמ"ת
 סכ6 סגפ' מרין ותקי מתנין טסותי פדלבנן 6ג6 סקיין "יגסלטלין
 6ל6 קינו וססנועס 043 כויל פי6וליי' סל6 7טפחנעמ יתלתי

 יסכי(. לייסב נק"ך ולסעני4כ עכס47ק כך'מ ל36יי ק"ל ויילחץירבנן
 לתכחיס סנועס יסתמתנ סל6"ס מי 3סס סביל סק4ם מג סי'סס4ן
 סתקייכ עד וחי"ל עמוס. נלעס יטול יסככגיו לא חסוי יסוףע64

 יסוף עליו תסקו וכנר סעעס ע"ס לים3ע לריך 6כ6 תאופסססועל
 ונסוח 3נוב4י ולשיחי סר46פ תח' לסביל 1ל'ל יסכל נסעעמי' תמו,נתי
 כ6ן 7ל64 יתילח6 3טעת6 תייתוכי' חסו' נסס סנ' כ"( קי'חו'פ

 וסמח"ט לחתון קם ע"6 סי' חסות בכל יפ"כ תסוס מופר ס)נקייעעי
 וע"ס נסבועס 6ל6 נועל 6יכו למינך וכוי 63יס ע"6 יקום ל5בתרס
 3ל6 עלמו מיסטל "64 (1 37מבועס סיכל 6ל6 ל"מ (ס יטעםס3י6ר
 סיסלס לו נלס -יעענמו 6ל6 מיסטל טלייות ימיי טיכ6 35ל)חטלוטין

 עלטו לימטר למסר סי" 7ל6 63ומן איילו ע"כ 7סכ6 וקוני'סעקייע עי תסוס בל"ס נועל 63)ומ ונכס"ג לפמון קס מ"6 פיקרי ל6קוב
 תח' סס"ך סניך ולסלי ליסנע וצריך סוער ספקיי עי ל64ולסכי
 סתקייע יעי חסוי נני עי6 נסנועח ל'6 ענין ינכל 7סעסכ46ס
 סי' למי 5"ע ולפענ"י 3פניס ננוב'י עי"ס עייתוני כח, יל6פוטר
 גני_ מ"6 דבס3ועחטיעוני

 ליסנע ללין סננגק ית' ל6י 6י מסיי
 ול6 נסנעין סנחולרי - סנסנעי' כל תכיי לעתון קס עש תיקריסמ

 6מי' דס6 וכוטלין נקנעין מנתיס מתקנו קודם למתון קס ע"5תיקו; 6כמי תס5יל")נ 7קייט"ל כיון 6"כ סטעס פסכחח ל6 ותי6ו'תסלתין
 מד6ו' נוטל סלם חסיי וסוף נל"מ עלפה יעער ססכסנע 67"6סיכל
 ול5 וכו' ע"6 יקוס ל6 6)1רס סחורם וסלף דתחס5יל"ה סנועס3ל6

 תייתוכי ח' כלעי לותר 6ל6 ותטלל יפין לכסוח דרך לעע"יפל6סי
 ע"6 יקוס ל6 לחפנך י6))ר כיון ת"ת תס6יל4פ )נ67יריי' 7קייט4ל6ף
 סי' סעד כע"י סיכל ע54 סבועח בני )נס6ימפ 7ל"6 קל5 נליוכו'
 ס))חויבק כבכל י6ף ס6לס ס37רי' לפי לתיין נתליכו לסלם חייג,ע"כ

 תחח6 3חי6 סכל 6ין מ")1 ונוטל נסנע סננגיו י3מסיי 6פלי'סנועס
 6יל63 ע54 ס13עח גני 36ל נל"מ נועל פי5ו' )נוב"פ סנועחרגבי
 ס(כייו וכיון ת7ר3נן כוסל סנועס וע"י כקמול כלל כוסל סי' ל6תד6ו'
 וגיירי י36יי סנו43י כ' כבר 7ס6 סנ4ל חחו)ניס קוסי' ע"נ נסייסנל"ש
 פי ולימך סריך מעיל 51"כ לסלס תוכרח סעד כע"י 53וסן ע4כסכ6
 בעזותו ויועיל שי' ל6 ס6 67ו' 3סל 6(לח 6י 7ממ'נ 7מקחבעסייני

כלוס



 - לחכמים רעדבית
 ימיקכו נחר ו6י ככ"ל טס6יל"פ ט167' ל"6 ע"כ נכס"ג יס6בלוס
 לטסחנעח ייסר מי לי' וליטף ס3ועס ע"י 6ל6 כושל 5יכו ס6רנכן
 קוסי' 3וס לייסר כקף עירת עלי' ננגס מו6 מוטס ו6ס נק"י,61'0
 צמחני' חסוב יל6 סל6סוני' סכ' 'טס על תנס3עי' כל נל"מסל"ן
 טי6ו' 637769 סגך 36ל כלל נועלין- סי' ל6 יטי6ןרי' סכי6ל6
 סי'נל"מ

 נועליי
 חפינ ל6 סגי נסטעם 6ל6 יעלון סל6 מכעיס ומקנו

 טי6ף ונוס סס3ועס על מסוד סככג7ו מסו3 סל6 תר"ן מסומטס
 כלל נהול סי' ול6 טס6יל"ע ל"6 ט167' ובוס ע"6 3ס3ועמ נססיירי מדוי סכנג7ו 9ס6 6"ס סקטור ולפי 7))תס6יל"ט כועל סי'043

 3ק"י. ככגסע'7 נמסכי' ל" חסי3 ומעילמי6ו'
 שליפ*א* אב"ך הגה*צ בלאאמץ גרינוואלד יומףהק'

 כ3ל . סחן 6עי' כ' יסוחח ע' נ0"ך ס' קי' ביין"וש חנ"ה()ס"
 ק7סיס לטס וסחע 6מל 63 ולמ"כ סמיטססכסר

 סמיה סמול סלי 6יכ6 טרס"ע טס סס4ך -וסק' טר5סוע כסוס6סיי
 06 61"כ 6))ן נסמיעת סכיתר פקועם בנן שירי 6ססר ול"כלמכיך
 נסחע וטס חי פסלי טרע"י פסוס סלקי קיסיס לסס וטמע 6חר63

 לסכיך. מי וגסקוים
 סאטמאר דפה בישיבה נקומר ממלחש ראזענפעלד אייזימ יפחסהס'
 6יס ו% סור וכו' יכרם כי עס"ס ונדיק כ"ז הבב"ש תנ"ו()סי

 עעור סכלים יעל מכ"ל 1ל"ע כליס ול6חסול
 כ' ל6 67י לגופי' עריך ותמול 0יי3 סכליס פל ילפף ימיר'טמטום

 מפור. ול5 מיל לרסיסןסוי
 במארנרעמען. לומד ווישא טאבער מאשמאוויטשצבי

 כמ31ות מחוק, למי' וקליע סעור3ס3ת- קורע טסו"ס סעור יטלס56ל"ג נר"ס ק"ל בביך4רשלב~י תגזז()סף
 וו,))6י טלוס יסוי וקורע מיינ 3טלס56ל"נ בסי' 6טלינן 37)ו5וס-סי

 כיון 3טלס56ל"נ 3ט5וס מיי3 ),מו"ס לסנפיר 5ס3 יסס?ט וכ"לפפור
 סנ6פ לו 6ין וס6  רסק ל56ליג טלס45ג נין חילוק 6ין 61'כיט5ללרשיכ

 חייג נעלוס טלס56ל"נ קטניכן %ללס'כ י6טרינן חייכי דוקק וס6"כ
 וקתע פסול עלס%6גג נבלוס 6סי' 6"כ לסד"כ ט5' לעליכן 6י36ל
 סירוסלטי סועל טסו"ס לת"כ לטף לסר,"ס ס'ל וניל3נן ט7ר3נן 76%ל"ס

 מלס56ל"ג.מסיס
 דחוסם, הרמה בישיבה לומד טוואלויץ גאשטעסמן אלישרהס



 כרוי.כן
 ורפ"ק נעום טיס6 ויי"ם תודחס סי"פ ייקס סייכק36שע
 6'ע יסנס מתסיס לקנל סלו5ס ווני סעיס פיכי ל6ומ לסיתסכיוסו

 . סעיס. ר6ס56
. 

 ש321( 1שטח8ת(מ .ן2( .את א6ת18151חסק58
 .ק שחטזטקח,א ים 526(ז נטנ.06[18זז[18ה

 תובהבשורה
 בילך ומעלוס נ6וליס "ס63ל" ינכו וקעת תיקף ספל פיי%
 ויו65 לערך סיוד וחכתי  לויקי 6רו גחוכי ורצכן ערכן ת6ממרד'ק
 סויעלליננ סיום 5בי מונס ק'עו"ס סג6ון סוג ע"י תטכס ממסיס 6ר3ע65ור

 ס63ר לסעערכח יסר לסכות יוכל 3ו סיועך וכלמו6ת6טען
 ח!866א וי שחן!ט0הק .(580105נחש((0ו1

 2 וח10.שהופלטו
 לחכעיס. נעל 3יח עפרכם 3יח 656ו

 וקחו.משכו
 תטנח תסנו5"ח סכורך סלם קומן 5סענל נת65 סעפלנמנניח

 לעי 120 טחילו חלמינ תטכח נס ינחל ו3קר3 5עי 40 תתירוחלס"3
 שסר ויכסוס יחוס סר6מונס מסנס לקנוח סת5ס וכ5 סתס5וח,עם

 סעערכמ. קו53יס, 6י[ס וק 3נ,נ65 וקינו חתו וגס ספו כ3ר כי5סתערכמ
 במערכת לטבע* הנמצאיםספרים

 לצי 600 מו"מ פס פקקים )וויכ6 ינמק עלנימ (רות 6ולק'
 ק*ע נחזיק סגל"6 נקור פ5 .רחנ פ' 56יפ(ר דתטקס'

 5פי. 580  ראשון דפוק ויליפיח  טחייוח תטוכס ירכי לפי 300לפיס
 650 81[ " " " " נדם ס5' על קא טקי' מסוכהדיכי
 20 " " " " " 56יע(ך לתטק  פי' עס סלי6ס מללםק'
 15 , , " , " ס5י"יס עלונלרסיס רעורוח לורטסי

 שאבריץ זעלכתארען אונד סאלאטי כשר איפק ספירדא
 [ם5מוא * קח0וול טו8(5 .קז5 וחא[0 14

 זאוויא זעלכוארען מאלאמי פאנ ארטעז אללעיליעפערש
 טאגעס מעממינען סתאליטעפיצוא בעסטער אין עצ"פק-עניוירמטל

 פריולימטע אונד הכשרה בעריענונג' מאליעדע אונד פראמפטפריי~ען
 פערלאננע?.ארה

 שליטוף טסאטטאר הנאר והרב טמובף הנאו' הרב בייארעפערענצען
 שש6(ש*ו!וד פ65"ש8 ; אט05א64ן5



 צענפראלפאפאראף
 שטף. [ 22 נומר גאטסעסא1ינצי-

 אויםערדעם אויספיהרונמ כונפפפאללער איןפאפאגראפיען
 בילליגספען צו ויעניפימאציאן אונד רתועפעפע פירבילדער
 פאםילליענאויפנאהמען צו אויך איך געהע וואינש אזיףערלעריגט. שטונדען פאה איינע אין אויך פאללע דריצענדען איןפ-ייגען

 לאנר. אויפמ אויך וויא הויואינם
 אונפער- אום גלויבענםנענאםםעו תעהרטען דיאביטפע
 אונפערנעהמונגמי מיינעםשפיטפצוננ

 האכאכפוננםפאללצתכנע
 פריעדמאן..יהודה

 (,[גאיואטם,,ש65ק6או60ק
 0[פא-0(58האה1פש5( וש[ש010"

 [51 80א(5 ש( 6[8ה עש(0ן82א( *2(22.01

 התעוררי*התעוררי
 .חסי כנר מתי)נתס "קר תחותעיס "לס ))"מ לכק; ,עולך" 3"כי

 רנה. על חסי)נס )ועוח ויקלמו חחועומיסס לחוע סיתמלו קיןנתח

 פיוח פשעכייא במרינת שליפיא הימרים התאמים"סטי
 ולך"3ון 53גלפ חחיתס תעומ סלחו לי עהחוסתי' סרנים לנווכורע
 חחיעחס כסף לסלים יעמלו ע'כ 6וח חו)הת סוס ליךיכו פגיע ל6גססנו

 מקוכן. ליק 6)וויי(ונבעיי
 ,ט[.5טח ,ק[8"06ק.155(א

 א0[8אא0"
 אגאזגא

 עעומ יסלחו 5קכ "כליח נ"י היוס3יס הככנליס תספוחתיס"נקי
 סירוס. תעעס חסעק על סעי סיככנו סעק,ע"י

 וקדש* זיןרשולן
 ת"ר יקל סעי אליע,ר דמשמ פירוש עם פליאה מדרשספר
 חתוסיס תיכסיס כל ת(וקקיס ס3עחש כמטיס ני6וכיס כוללנעלס
 וסוסניס כפלחים ל3 כסתחי יסכים גס מרסיס סוכסכיס תגמולילקופ
 סנויכ סולטן סג6ון סל3 סיס יסיסכי )וסוסלי כסול 6ש "קףפל

 1ל0'0 לעי 25 "ך נוכיח ל0והעי תחילו ווייק3לוס ליס" תו'סמעליס
 סקל נכסף ;ס ונככך כסכי לכי 20 "ך ייס ו):ס 6סיגמודים

 נול*מ. סעכככס 3י)ז לססיגומללוס

 )ראמאניען( סעאיני ווירער יעמב פאןדרוס



 66%ש .*.*118%7ש%
 שניה. שנה -כ'ו הוכרת תרפש אב פזמאפמאר1
 מודעותמחיר נ ן לשנה:מחירו
 תשטח, נודג כפי במקהך- ן לעי, ועשריםמאה

 לחכמים ועדבית
 כחודש פעמיםיוצאנלאור

 גרינוואלר דור אליעזר מו"ה הצדים הגאון הרב כמורת תחתעומד
 דמהלתיע, אב"דשליפ"א

 בממיא הדשות הערות ופומכים, הש"מ בשיפת תורה הידושימובק
 וחכמי מגאוני למעשהי להלכה ושו"ת גאגדהי בהלכהןבמשנהי

 הי"ו.הדור
 פאללאק. שמעדן ינסה ע"תיעתך

 א0א51 0004%ק .ז18ח!8ג1 ).8ות4שסא( 6(18!05ק.72

 ר, א כ מ א ם ה פ ורן ייש ת ד ע למ

 :ח1738 ה60מ50 1ח8 ושנסו.1923
 %)1 60ם5מחס8ן15 40חשוחט5%טאח(1 תוה160"50
 )ח0וץ%0518טנ( *שו16םחט6 חימוש ח0אסשי2 ,ח6850נ(ס6ו50[80

 508 [10ט% ועפקעק בעל אח[ [טא0ישמ8וא,0יחח"51[0ח0יך

 וכודרת ושחחנ% [10ט% גערי1 בעל יס1שאם%05 ,ל מה.ח,50
 וא"א [060 40 טי86נ ,811 ח0ץ .כיסט55וח%ו20[0ח0[866א

 .מ51120ט4 1ו68סם .חוס .2000 -- 651טוז [20ח8ש18~11ס560
 810 "8[אס56ט[86נ .חום ,10000 1"הן 0וס[1 %חטח06שע4חט

 ח60(וו86.חסוחתו0ותןסתט06א
 ח0מ[טשו מט8 ת0חט?ח[60.,1סיח%[0ץ

 4חו5םס1[ט11נ( ט2 מ10610[ ח8 חס8 ח%10~1[ם%01[ס,מט.:505מ[ק ח50טע505וס"

 1זט416 .,מ1ס1(1



 ו%נלכיס תתלס 6נחנו %ניפיס מניעס ל3כו%%פפקי
 יו63 טחו34 ת3' ס*ס יי"נ 6סף 6'כ ונלננס ח%ס מ(*ע33רכת
 )נק'ק תיינפר 6לפ(ר %ו*ס סכגיר סלבמ סי 3מו פס...ל6רוסיו מוקי %ק*ק כ*י מליפר סרנ6 ימ(ק6ל %ר מכ%יס3ספלגמ
 6רתיוו6. זק"ק נחוליס חנרס ע'ו. .מוקע

 כ6ל(יס סנחול יקילי 6סוי 6*כ .6ן וגרי6 טנ6ת(ל6
 ס5לחז %3סי פל ויפלת ל)נפלת סיחרועס יסור מוקע,ל6רוסיו%ק*ק פריפי סרג6 ימ(ק"ל %ל רפי (ן מח%ר" וכלו עעחקיסחכו
 ע*ו. 6לתיוו6 רק'ק רמ*נ גנ6י ספרעק"וויטת יקפיי סקי וכנוד.6וסר

 )ו("ט נרכם נלכתס לגתי 6ת נ(ו %ניפס 3~"מ%פרכמ
 לנעז"יו. עעספרטפ( ספרסק"וויטס י5מק סחו'נ סנ,לכ3וז

 סחסן סנ' לכ3ור ולננים מ%ס %('ט 3נלכח %נרךמנני
 %למ 6מומי פס לנקו6יו נ"י ווייק 6נרסס עו*ס עונ6סחרנ

 ממ",פטג6
סק,

 (יט"
 6ה:גוו6ר דק*ק סלעס ניתי3ס לו%ך עק6ע6%ר פיו:י6ק

ב"ה
 הדסים. לולכיםאתרוגים

 גרעסערעם איין נעלוננען עם איזט פערמיגטען אונטערדיא
 קויפען צו גריכענלאנד . אין לולבים אתיונים פאןמעאנטום
 אללען טימ פעהינ קאנקארענץ אונס טאנט אומשטאנדדיעזער
 אונד עננרא בעשמעללוננען טריעסמ אין האנדלערעןאתרונים
 וואלען. צו איינ~ענדען אוגס צו עהער יע ווי- ביטטעזדעטאיל
 (שסחי1ז 2!בחא1 ~ש .קואס( י8ח(551 חן""א 8טסז .3אדרעסם,

 כרוז.כן
3'סת

 קסיכק"
 ו3פ'ק נע"מ סיס" ויל"ס תופחס סו"3 ינוקס

 חפוס. ר"ס"ל 6'כ יתנס סטסוס לק3ל סרולס וטי ספזס כי:י ר"וח לתי)נסכילחו
 שן2כ( 1"חח8ת(מ .[12 .,וא וי,מ,ח18ח0ק58
 .ק "חח1חקחוא .ה 526ן'ג נ(_(נ..05(8ת((18ה



שישם לחכמים וערבית
 סאמטא"ן פאללאמ שמעון יוסף עישוך

--וש- ,ל שניה. שנה כ,חוברת
 תניח( )ם" )פולין( רישאב"ה

 מלב הכלח מניס נקטלו נססו6 6' חכם למני טס5יע סקו'שי
 וסק' פועכיס וחכטיס תחייב ר"מ הכלחי ל6 הותרוסוף

 וכסתוח ממקוח מייני סל6 ר4פ טחיינ דננ6י ע64 י"3 כריסוחנחוה'
 ר63 יהתל לסי"ת נפק"ת ים יסלי ע" וסקסם לוחן, טתסנכין6ין
 6חמ על לו ונודע. 6' 3סעלס מלב (ימי סכי 6כל ע"6 ס3ס3עק'
 לחסון סכ6סון על קרבן סביך סני. סל נסעלעו נ(ימ ולכל ומילטסן
 סליסי ססליסי על קרנן סניך טסכמר הינו סליסי טסכסריןוקני
 כחכסרו ס6ט5עי על קרבן סניף תתכפר קינו אקסון טסכסריןוסלי
 3' ד6כל נכס"ג ורננן יל"ת .נסלוגס6 נסקות יס למיי( 6יככולן,

 כמעלטו כניח והכל וחזר תמן 6' פל .לו וכויע 6י נסעלס מלב(יחי
 וסוף ס6)1לעי חלנ 6כלמ לו וקטרו עיים סני 163 ועמס סכיסל

 ומסני פסר6סון וימטר ס6פלעי על קרנן טחיי3 ר"ת הכלסי ל6עווור
 שריס דליןוהבנן

 כקטניי
 ומסכי סר6סון על תמוינ קרנן למיינו

ע"כ,
 מע5ומ דמייבי יכיון עוטים 3)נקו)נס סחוק' וקו' לקרפ לעתי
 נויתי הכלחי ל6 קותל סו6 06 6"נ צוחו טיסננין 6יןוכסתוח

 קלנן יניה סל6 וכיון סעייס סטעייין ס6ט5עי על סקלכן יניתל6
 כעיקרך לו מנודע טס על קרבנותיו לסניה סו6 תמוינ שתקפיעל
 קרנן סניך 06 ירק חכ"א 1ל"ס ססליסי ועל סר6סון על סעדיסצל6
 לסניה לו הסור וססליסי סכ6סון על גס נשם ונמכמר ס6ת5עיעל
 נפעל סננו כיון מנ"ע דמוי סר6סון ועל ססליסי על קלנכומיומכיח
 ול6 קומו ת)וסככין וקין לפלחי ל6 עומל כססתן 6בל ס6ט5עיע"י
 סר5סון על קרבכוחיו לס3י6 סו6 נסויר ס6תלעי על קרכןינה,

 3מי3ן ר")1 יועיל )נס לדוכתך קוסי' סירה יה"כ מיגע וליסוססליסי
 מנגוח מס' בפ"ו מסלת3"ס טוכח וכן ברור כנלע"ד 6וחו ונחייגססו6
 קרנן לסנה, עחוינ קינו תו ס6ת5עי על כבל סניף 063 סרקסיא
 ס6ע5עי על סביך סל6 כ"( 5נל לו מבודעו ססליסי 51ל .מלרסוןפל

עכ3



 לחכותם ועדבית
 נקלנלומ לסרטם העליסי וגנל סר6טון על לכתמילס לס643סכל
 לסעיד יכול ססיז מעסיי 3ינל ט0וינ ססו6 כל מנ"ע טסוס פןאין

 י3ו6.( למעסך וסנן. נקמי5"ע
 המל. פה*מ וכעת םמאניםלאב דם'ם הר'פ מאמעלהאר אריכמוריאל
 אנדוף )מדור תנ"מ( )סה נעוויארםביה
 זנלס)? עולמני 6מס כי ז3עסף )עונם 016 עטי עססמדרש

 9סכס לעלס וכי) 3י6ול וקליך מ"כ, "3יוסף'ונמעחני
 ג690 טלליסל6ל חבל לעלו עוי קונוס, מעוס מולס י3ל ל"6על

 6ת תקנס ויפקנ 3נ*כ, קונס כסף. 6ין 61"כ 53ל6, נטילנכרי.
 נ4כ טכלל תקנוס ר65ו 06 סיגל חלוי כחף, נסוס טעמוחננוכס

 כיין .סנכשס 6מ יעקב קנס 6( יגר, לכל כיסר6ללגטליויינס
 יעקנ קבס 65 46כ ב"כ טכלל י65י ל6 06 6ך קוכומ סטעומיסרבל
 בבריו ועל מלוטומיו עי יוסף 6פ סכורו סס3עיס ומכס סנכולס,06
 ועכלוסו, תומו סנינו מלכך סטפורסיס וכחנו יוסףן נסכר סלעניע9

 6ת כי 6מיומ, מסי 3סע6 נימס, 63יקור יוקף נולי סליעמסטפוס
 סטי 6יס6 זין ונרט3'ס נ6" רמל ו6ת 3סימל, יעקנ לקםל6ס
 ל5ס תיוסף וטכיון ניסר6ל עלך לסיום לו יסור ססולס ט3י6ססנולל
 קיים יעקב ותעכס וטשטשי, 6ו0ו סכיו לכן כלין סל6 ע4סס)עליך
 ע6ו מכנר כקטר ו6ס ל6ס, 6מ סלקת טקויס כסף 3ק9וסי רמל06

 ו6מ 3סיסר, סי6 לחל 6ירנס 6*כ כיסר6ל, וכינס 3*נ ויכללס36ות
 סיין 6( טילמ6 0לי' ס3נעילס כנ"נ עיכס 06 6ך 63י', לקמל"מ
 6מ .ליקט "צקנ ליי ויונס סי' לאליס 6נו %(ס ומנס סס3עיס,עם
 יפונס 6יך לש"כ נסיחר וסוך כיסכ6ל סליכם %סוס ע"כ לפססר0ל
 לע6וסו( ולנן טרזונו לקח ל6 ל6ס 6ת )כי נ6יקול 6סס 5יקמלשיק-

 לו סננסל0 ס6סס ססו6 ע"כ 6ח4כ ר0ל 6ת ליקט נו עזר י'ו6ס
 מטניס .רו6יס 6כו טש וכן ענויינו, נסכר הקולס עול לווקנוית
 ככיל, )מס יסוקל ילין כסר ולע ססו6 ע"כ )ע)ו7 יוקף י65ס6שייס

 סטמרעעיס, נכי כקטן 6ומ לו סירכוז סק3"ס ע6ת יעקנ סניקפחס
 עטי עסס וקוטל לו, 3*כ טלין יען ס3כורס 6ת קכס סל6ו6ועריס
 סלי כי לעסו, ול6 מנכעס 40 לכ5 גלוי לסיקוס כעסו, לעובם6ומ
 גלפל עזכחני ו06ס לגטכי נ"נ טכלל י65חי שכנר עטי סגיןנ6ע0
 ויהק. כצי) 3"כ טכלל י65תי סכנר 3לולס לליס סעסניסס ניוקף נמ)נחניוגס

 דברי סי מחבר הנ-ל בסשס ליזענסמ ואנשי רב ווייסבלום ליפאאליעזר
 'דורייך ילמום וסותן אליעזר דמשס לבנוןי פרחאייעור,

גש



סיא לחכמים וערבית
 אגדדש )מדור ת*ם( )ם" בסרביא סאפערעשט1ש

 ע5 טעספ63 0'ן סי' ג' 16, שיס מ6מ כפש %3קראיתי
 6' ס' 3סופס סע6על ס3י5ר טסס מורח 3הפרוסח'ם

 ועסיק ק'ד, מ5ק יסיינו טנסטיניח פספכס 6מי 13 סיס6 5ריךת4מ
 י6ססר וכ' לנ נבס כ5 ד' מופנס דכחי' עק5סש, ול6 עיכיס63
 ל'ס '5נ 'גנס 'כ5 סל"ת סדלס 656 סש קל6 ילס פעיקל6טנס
 ע'כ עוסכו סו6 ק'ד ח5ק 6בל מועבס סס "לקיס ק*נ דסייכו;"ג

 וע65 סוי', טל סיוץ ~לף ו6ין נ"נ כא 6ינו סממ כיוטמפ65
 עולס ס63וח סדגס יגקויח כ'ו 3קי' פ"ם פפ'י 5וס פמרון6ח"כ
 וסו' )ו5עלף- "כל" חיבח יס כ' סב6וח סרנס וכ6ן פסלסלטססל
 סיקדוק 3חכפח סלק סיויע כ5 כי 6קל6 סעס וסנס פיי*ט ק'ננימד

 63וס כ6סר כמ"ת 3נ4י כא,ומיוח כי סכ5ל 6מ יתפ ספגויונ%קוד
 ו5סעעיס רפויוח 5פעעיס סחי3ס וב6ע5ע עכיקדוס סן סמיבס3ל6ם
 וסעםפר יגוסיס 3' ים סלי סו6 טכן וכיון ס5עון מיקי כמידנוטוס
 תק יגוטומ סן "נ3ס' 50 סג' כן "כל8 ט5 ס:ף כי פ'נ פליע5ס
 ויגלי נ"י 6163יוח ללפיי דגוט נין 5730 לנו 116 3ס3רמכו6כו
 סגס 6י ס' סנקופס סנ'5 סע6על לני6ל ונכוגע מעוסש,סחיק

 טנחס5יס, 6פי ם3חעכיו, יטענס 6מד עי' סס נח"6סעסוטא
 נ"ם ססו6 ק"נ חלק ל1 יגיפ ל6 ס4ד מלק )ו כטים כי פ"עוד

 סו5 סני6ור כי ססלמ, %י ס' נסס טני6 מיס ילקוי נס'האימי
 ספקוק סל סל6סוכס 3חינס סכלע(ח עדס נו טיס6 ~יך ססמ'מכן

 )סיינו "6מד' ו(סו ענוס, עדם ססי6 ססעיניום סנסלסססספיני
 ססעיני סקוק )סי6 "עטעכס" "קענוחי"( חיבח טסי6 סל6קונסחי3ס

 נל6ס ארסלמ"ו5פעףד ססמיניס ססיסס )סי6 סנסעיניסט3סלמס(
 חולין עיי' ,עס" נגיר פנוס עדח 13 סיסי' 6ריך ססח"מ בוסטליע
 ל6סתמ )סינס 6מי" 13 סיס5 5ריך "ס"מ סילוסו חסו 6' פ"יי'

 ססי6 מיבת סענס בו סים ))נספקוק "עסענס" אטס"( חינתטסי6
 טנקסיעל ס3מס)יס( סעיכימ )3מרסס ,ם3ם11יכימ" ונו'( 5כוט עססקוק
 פיי' סכ(כר, סמסוק יולח סיבומ סטנס 3ן סקוק 6ין נסס5יסח'

 מי6 גויס לנסו ילעס 6סלי סוויין י"ע י"מ סני 3' י'ברכוח
 ס'3, ס"ב חעניח ג' ס5' מ"ל נלכוח קילוקלעי 6י' וכן סו6פלסס
 3עסלסן6 ועיי' לגטו לעס לו 6עור חן עסר מסעק 6יס 5ל י6ער06

 י"מ 6מל 5ר5ון ייו 01וי 6מח סוטס סיי  יעקתס שקי5 ססשוווס
5י



 רחפתם ועףבית
 לסכים ממרסס כמסלקם מרכוס י"ס ומו"ל סטיניס נלכמ כטשקימו6ן

 אב"ד מאפלעואפסמי דוד טניס. מרסס רגמו ליסויזו"ל
 תם.אז )ם" דאבראניב"ה
 נעיכן ום"י ילסשמ ו6ח ס3י6 נעיד ט ס"ק כא סי'בפו"ז

 כ"ע ד' %חרלין %אידס ע"י ל6 לעיכיס סנר6ס לו3סיפמון

 געור לו3 כלו' מלם"י לעינים סנר6ס רוב 37עינן ערימת( ט6כיע"*
 ועילס 4קחייס דכ"ם כמע"נ פי' %יירי כפלמות יסמם ו5ף כיכרססו5
 וכוי למלק ~יך 6ין פיום"י וכו' וס73למס 3מי ק7וסיס 3מיומכס
 ונמ3ה"ם. ו5ע'ג (6"( כסומרים וש"י כנרי ימיי נעו"( ולסי מערס%ל6 למלי רונו נין וכ.%ס מליו לכסחע קילון טל לונו סכסמע 3ין6ל6
 37עיכן פלס"ר לנס 3י' פדל 6י מן טקמק6 יקמיקי 3' 0"קסם
 וקל לעיניס סכל6סלו3

 לפקקני
 וס"ס ערפם לענין סני 37כ"ס

 וס"ס סניכל רו3 עלפכ לעכין  37עינן נפיר דנפל6 סמיעסלענין
 ין6 ק"ל ילרס"י למכן 46טל סי' לפא פתילך עכ"ל, סמיעסלעשון
 וכפילוסו נסחיוצס וסיס נילמס נכ"ם סני 1ל)צסקכ6 3פסקכ6 סכיק6י
 סני. ח"ל ל6 ע"כ ילסעו'( 6ל6 05ליי סמלי ל6 פתילך סמועס3מי'
 7לפקנ64 ק"ל וע"כ פסס פ3י6 ל6י' )צ6י יה"כ 3עקקנ6 ק6י7ל6

 ו5'ע. פ5פו 7' יקמול ו46כ כן וס"יקיפל
 דפה מו"צ עדעלהויך שעפסרל ואבהס'

 תם"ב( )סי' אונגווארבעזהי"ת
 יעקב ם6ילמ טו"מ 03' סר6ימי ימפיס פיזמן, עי ייניהנה

 וזע סטורן קו' לייסור טכ, ("ל סחח"ס 3טס סס3יו, ל"תסי'
 דגם ומוכת יי"ע 4ח ידחס יסומר 7עסס לכיחן לעיל תבלסי5סר
 עונים יפיס 3ס6ר רק נריל6 ל"מ רק סוי זי"ע דקונריס 6עיר6יסגך
 נדגריס דק7סוסו יי"ל עמס ליס ליידי יגס קודם ונקרץ רק כמי3דל6

 עסס גס 6יכ6 י3יו"ע מוריס מטס גס ט3סון יכתיב ר"מ נ3י)601"כ

 ליס3 יעס3 סס5ילת כ, ועם"( וס"י  ולפת"ח דל סמח"קעכמו"י
 דסוכס  מסחוס  עלי  פי3יוין יין לולו ל"ת רלפס 1"ל סתומםרתלת
 גניים ל"מ לק ליס דיותי קוצר 7ספסנס '"ל ולמי"( ר"ס קונסלסנמ
 טבמון יכמינ ר"ס עם6"כ עירגל 67"ל סממוס עליו פעניליןוממיר
 כ4ס סל סומל לק קחכי וטטינה עסס ג"כ כסוי עןנ"ח לופל5ין
 63פם יסרי נפל6יס וינליו ("ל עכחו"י סתמוס עלם פעניכין6ין
 מכמון סל6סון גיוס נווול נפי נלעס כסו סרחון ג"כ כחים טכוסגגי

.ופיוס



 ושי.בית
טיט לחפמי"

 ס3מון, כמיב ל6 וע5לס פקמ גני ולמ ט3מון ם3"ניו3יוס
 שלעזיננער* זאבשמואל

 תס*נ( )ם" מיהאלקןויטץב"ה

 ל6 נ(ס'ל סק' 6עסס ענטוסי 3י"ס ל%סלסא י%לבכשנדקהש
 עלימ לו 6ין 06 לקכומ טמיו3 ל6' 6פ6יייפנ6

 נעסס וי6י יס6 - פעומ לו 6ין 06 61"ל קייפיכן - מו'ג לע"י7ס6
 סנוף חובח 6ייו סל6 חו'ג לפ"י ד6מי' 51"ע וכר' פכלו ל"סנפה
 1ל6 5י5יח בו לסייל חו"נ סו6 טליח לו יס 06 6ל6 טלי,םלקכומ
 כן 6" ינסירום ל"ע ע"כ טעוח 6ין.לו 06 למלם י6ין וע"םחףע
 ל6 לקנומ מי3 6ין פעוח לו 6ין י6ס ס:ל י"ס ע'ב ד'3 _פקיכיןנסוק'

 סעלומ ולקייס לח(ול יפמיו3 סכ, ק"ג סקחיס במוק' ועיי' חו"נלו41י
 ו5עונ. 65"י לכנק טח36 פפסכטו

 בויטער. זנווילשמואל
 תס*ד( )םת ראחובב"ה
 -סעלס ספחלז ו3על יט"( סי' ספגא קייי' 3עיע מי"נבבוכ"ח

 6ימיי3 ל6 כומ 7ס6 ("6 ולדעחי וכה' כרת ל6י'לחלק
 נס וי' ס"ג פא פס' פ'י ורטב'ס ס"( עוייי עיי' "כסס לס עלרק
 למייג קגריס י7ס סע6 ופייי כ'6 טכמומ ועי' ל(כוקס ר6וי6ינו

 ולו"ק. כרמעלי'
 מויפמאנן* ,אביורא

 קודס ניפול 067 יס'י סלעא על סקסס לק" יי 3יףיהש"ר תמ'ה* )מי' .טערעמיףביה
 נטו פע"ס נעולו סנמ לומס פילס 6ת6י 6"כ י65מ'

 ע"כ סנם ימי 6ע6י כסל כע5וחו סל6 כק5ל קו אי ע"3 בענמומייער'
 סיכ6 דיווק6 חעלס ו' סל' ניריס 3סל' ססעס'ט דסכס ב(סומל
 6בל פסיעס ע"י פיל"ס 5ין 6( סססיפס 3ל6 בס סל6וי6חי6
 עי"ס עסיעס ע"י 6פי' פדלש 6(. 33א 63ין וסל16 . דסעסססיכ6
 כע5וחו סל6 נק5ל ס"ד 6י 3ענמומ י3סלע6 סם"ך קוסי' פיוס3ול"י4(
 לקייס ייכול ססיעס כפ"י דסוי פבח 6מ ק5ילסו דמי ל6 ספילכסל
 טנניל6 פקלקל דסוי קע נסנמ ד6ערי' גני.פילס 536 ימוי 3ל6סעטס
 סל16 ,נס סעסס דנל6 ננ", נ6ין יפילס סעסס עס על6כס דל"מסל6ו
 ו16ס* כנ"ל ססיעס ע'י 6מי, עיל"ח ונכס"נ ווקלקל 6ל6 סיי ג6 דס6ליכ6

 גאטעסטאו. טיוטל אשריחישראל
סע6למ



 להפכים . ועדבית
 ' בדורים*תפארת

 תסע( )סי דערמאנשטאדטביה
 שבע לאחר כסו תשרוטין לו יש אם *'ט לאחר הברלהבענין

 עס עי מסלו%ין ש ס3ס ספכץ כי י5י "יי 63ף0 0ע0יהנה
 מ5"6 בקי' וקלוג'

 עיקל כל 0ם3ועין כי ל6 ש4ע כעכיי
 שעיכס 5?נ 6ף0 פסליה נמסו' וק כלל ערס - כע65 ל6 נפוקקיסו5ס

 עי נפסיעוס טס ל6פ("% לסג' קונן נסי סע65מי א ה6סנקטול
 .ו6ס כיוס יכייל נלילס לסטייל וכול וע"ס יו"ע נשלקי קונןססי'
 סנייל 651 יוגע 3טו65י נ6כק 06 וס"ס ססלועין' לו 6ין -סיוםע3ל
 05ל 6מי יום עכ'ע ספלועין לו ים סג6וניס סכי ליעם %מטעעכ"ל
 נטסכמ ט3ס סבילס 6ט6י ו5ל4ע (ס ענין סל עקולו וסיכן ו5עניו"ע

 בס63 0ז ע4( נגשן ל*מ' עפ"י ולפסל נטסכס עיכס יוגעוסנךלמ
 יוס ל' סלנל 65פר %16ל רכי סנס6 במל 6303 וחלמך 6303סלי
 כעטכם טנמ לסנילס ססואע כוו' חס ישני כוומי' סלכ60 וליסוכו,

 יצימ מםלועין ילול תפוס כעסך ל6 יהע לעכין 6נל נ' יוסעי
 מלגל סל י65מר יסבל י' סניף סי גיפין נל"ן ועיי' גרניטלכס6
 סנמ לל6מל סיכ6 יכי כקיל 6יכ6 כ! עוי נ"י, יסייע פנסכלקמל
 מנין ס(ען טמ5"ם מלגל לקפל ס4כ לקנח מנס מנץ ס(%ן ע50יםסוי
 יגס. יק"ל לכללי ולהא יוס עכו כ' ור"מ 3מסו'י סרי4ף וכ"כ לרגלרנ5
 50י ילע"ל ו6ף כן הפילס לעבין ס"ס נ"י זסייכו כ3סכמ סיין3יו"ע
 כך כל (%ן לו ים סנזלס לענין ל6ף 66ע סנורתי יוס ע"ו 16מזען
 עכ"פ לסטייל סיכול לעכין ססנ 706 עקרי ססנמ על עכ4סכעונן
 סיעסך 36ל יומר ועת נ"י כטסך סרנל 06ל יגס יסגל ד6יכ'ח(יכן
 וגס סכ'נ נירוסין מס' ע' פ' סר4ע ומכס טמטמי ל6 יסע 06ל 6'עס

 כרע3"ס ק'5 זססו4ע יוסי לתפר (ען סוס כ' ל6 קמ"י קי'נ6ס"ע
 סמולך כיון סנילם מסלועין טיסי' מ5'6 נקי' כי "ל6 מסוסיס
 לפי 461כ כרני כוום" סלכמ6 דלים לניעין סנט' ועפע סרטנסיע'
 מסלוטין. לו 6ין יוקע סנילמ טילי סו4ע סר,צי'

 המעריך* בן פאללאםיצחק
 תסך( )ם" מרעם"פלאב"ח

 סמוס' ע4י (8ל עסעטלג י עמל סג6ונ סקסם 6ס"ע %ס"קבנובב"י
 לססרכ יכול 6יך שעל סטעסש "סליו וי" " 7'ח

שע



מש לחפשתם ועהבטז
  י6סלי"צ וכש6 3עסס פתל עניו זסתסםרר נלי קיהל 60 מליסטש

 סטמיסיס לפיטנם ונלענ'י קפא קי' ונק5וס*מ עיחס 3עלוסטעעמ
  ינעיל גיעין טנ"י וע4 לעלוע לזם י6"ר כ"ת תסוס  ד6םל?"עסקנכס

 יס6 סלים עי עריו לסמרל יכול פמיר ולפי"( סטני לכ"ע פססע)
 כעו 3יל ל6 סטפסס ו3כ(ס דל3"ס לפסס וק פנל ל6 לר"8מי'

 ויינבערגער. *ישל ויףק. לטסני לים י6יכ כעגלעבין
 תם'ח( )ם" ווארויץביה
 לסכמים נפנפ 06 ו" סיעת נעמנו סו63 נ" % סי'בחן-ם

 על מחסוד לפסלו יכולים וסעי לו סכס3ע עיסעי
 טסני טיומיס  .יפלומ קכ6 סריך טס לפי"( סמלטול 3יס וסק'ס3ופס
 כסכרן לפקלו לע"ד וילן )סכמים ונסנפ נטש נמנע קרס60

 לתרן וכ"ל יפי"ס, וקיל"% סנופם טמוינ יס6 6מל 3פי מנעמלח"כ
 סגופות 3יא כעו 6)6 ס6יל"ע סמוך ילא 1"ן פק קי, סס"7עפא
 6( סטון לכחמילס ך63 סיכי 36ל מעממי ל6 לעעון ינו) לסי'ע*(
 5"3 סי' פיך עיי' לעעון לכחמלס סעי 53 וסכך ס6יל"ע עסוךל"5
 ירות יסעלס י"ג מ"ט 3א קו' גיוסי ולמין( כק מףט ח' כובייס'

 36ייס טמ(ירין לו3 דעותי )נס,מ פדים דרור מ-6 נטו פוספסטמירי
 מיס 3סגסום ופיי' כ"מ  11*1 עס(ליכן ל6 ע,6 ופפ'י ע"וגכסו3וס

 יגס טחכי' על 3"ק ס"ס פל סלאן ס6חלוכיס %ח' ת"ס ע"ס ק"0ףע
 ג6 סעי 06 3, ל"מ *יס*מ קמיקו נמסע  י41מ עת"ס עאמע
 ל6 ךסעל ועי"ס, מטון לסלם לריך 6י סחם 06לתזות

.63 
 )טעון

 ע%ונ תמינו 3פ%5ו סו6 ו6יכ עחוינ 6יכו יין ס3על גס ל)%1ק 63ד6י
 קידושן 3רסני6 ונ"ע סו(ס 06 עטון לפלס לסעד לרין יס6 טס .וטמני
 ס6 סלסב"6 וסק' ספ'% ?3ל יעין נעתן קינו וסמק (יכסס 6ססדק"ו

 3רס*י וכש סנועס תמויו עעכומיו עסוך 6ל6 לס3ועס 6ל6 63ל5 ?סעי ומי' טמיי3 נ"כ כס'נ ותעון צעון ד3ל יבל הסינן ענשדנענין
 יוששגאמעסםאן. עיהם. הני ל"וסנועומ

כגדעה.
 ישיבתביה

 שייטים ל"ש זלמן שלמה מנה הגה"צ אדמן*י
 יצ'ה בעפלען דמ"סאברד
 6לס לק' ס'  ליס 6ול מולין לפק' "ממלם גיעין פק' מ"שחנ

 טיוחוקש . סינוס וסלמס גיפין %ק' על סקיס . מגגנושדנדי'
ת"י



 להכמים וערבעע,
 5סל סטמו' עס סס"ס קוניומ וכעס וחעוה~ס נ3'ח ט5ימס14'ל

 6יטיל סל נ3יסת'י סעע'ל סס3ועות חנ קויס חרם'3 ללטויסמחלנו
 36יו טר טקוס טטל6 ימס 6נ"ך פליט'6 ולטן סלטס טו"ססגס54
 לקעיכת 3מליעוח רניכו ירס סקיס ונעח (4ל טסו"ק וק"( (')טסלייל
 יסו3מיכו ס0(קומ ענול ימס ל6קלו"ע חויס ו3לכח טוקל וינליסטק'
 יוע"ן עליע"6 3ילליע5ער 6פי' לי פוס סלנס"נ יוס א"ניוסלעס
 וסבו י0"נ ג63י כ"י ווי(על טנמס חו"ס סטפלג סנ' ו6חושסיפס
 ססורס ולכ3וי סליע"6 ל6יטו"ל 3ן ל*ס טויכי 36לסס וירסטו'ט
 סעיינטעטן י05ק וימב' גריכ3ויס ירומס סבי סטומלגיס סג63יס ע"ינעסס
 סנקיון סי, 4061כ 0סינש ונ4ב ח'מ נס ונ6קעו ט5וס קעויחנ"י

 ונעחס ע5סיויע' טסי3יס סיו וסנחוריס כקררן סטיייןטססיעווין
 פס "7יסונתיכו סחנסיל 3ית לעונמ סט(ון סברכס טכינוילי5יע56י6ן

 רח*מ גבי פראכטער יהושע אלטר ימ"3. ג63שנעעסלען'

 תשובה.דלתי
 ס6סס בי ול6 6לי 63 חד'ס סיפקחי יעי כי על 5עקפרש'ש

 כי ירענ6 ועובי6 סנניחמו טל6 ל6 כי 3כש לקמפי
 6י ו6ים 3קי7ס 3יוסכ"מ סט"ע חסלס סתסלל (ל4ל טכ6עסיעןסרס"ק
 וכססיס חע6' 4על ססט"ע וסתעלל ג3ו על קי~ו וסניפ תחתיועטי

 ר7"ל. ה6טל" ועלי מע6ס 6מס ,סנס לס6יס 16ור תמלמוסכס"ק
 ל6 6וחם טכיר 6כי 6ין 6סו ט3חוריס כי  סויעתיו כ3יבול'במ

 לוטייס סס 6פל  ר'י  מב'  רבמ %מ  (ולמ  מר'מ  לסרפיס6וכל
 וד"ל. יבל ל6ומו סס ר6וייס כי עליסס הביד56לו

 סחרב סבן לק"רי עז*ע ננלכם עגיך סנגי פעוקעלנ
 מ"לל5ק נ*י י5חק כס' 'ערום 3)ורום ועופל5 כמורססעומלג

 סליט'" סעפריך סע5וס'ג לסר33ן
 וכוי סרב נם עס ל5ריסיו,

 רומ עמ"י ביחך לכוכן ח(כס עגעלל"י כ*י ע"לק 5ני נמןעהס
 סרעח, וסלמכמ עוער טמוךסמורס

 קרג"סענרכך
 סרב ל56ע"ו 3ן יוכגרייז סלוי ייק מ

 י5'ו, וסגלילומ בילהמ רק*ס "נ*וסס"ג



 סג"וכיס חכוכם סעכיל סחונונוח "ו5ר ינוקע ממפרכםלנים
 )"עריקס( נרוקלין נפיי ר3 ""(פנסט"רט ננ5יון וכו' סר3 5410"מר

 תובהבשורה
 גילך וסעלוח 63ולש "סנ6ר לננו וקותו תעקף סעל איי%

 לקור ויו65 כערך סיור וחכתי 5ייקי %ן נלחכי ולבכן תלכן ט6חסלל'ס
 מליעילינג סירס 5ני עמס קופו'ס ס:6ון.ס5' סוג עיי נסכם פפעיסמונע

 סכ6ר לסתערכס יסר לפכות יוכל נו סרוסך וכ)ונו6ע6סטן

מ0,18,י
 ת8561א א שמ!!6"1זק .050וא28
 וחטן2.ן15"6ח!

 לחכתיס. ועי נים תפרכם 3יח 6ל6ו

 -וונוש י יי ר ו נמשוציב"ה
 טיעפער50 י לעי. 5!פרייו נומערן2000

 ציהוננ דיא ממרים, קאלעקציאן אייע אוים:שפיעלמ ווירדעם
 אי"ה טאשנאד רקיק אב"ד הרבה-ג דעם אויפזיכט אונטערווירר
 צוואהר אונד שטאטמפינדען הכע-ל תרפ-ד כסליור"ה

ס"ק
 ווילנ"

 "רן עגילי סוקפימ, כל פס
 ווילנ"

 כרכים, ג'
 פס סול מ' כרכיס, ס' 3"לנ"ן חוקים פירועי' ס"(מועסיס
 מכפת זנח, מורם קטול, ניח י5חק, נים לפעגפרג, סררלנושי
 פס פס'ת נקי פוזר רבע, יפרות "רם, מי'"דם,

 "נלסס כים עסס 'עין ויו"ע, סנמ פל' פל יסיקו נורומירעיי, נרענור"
 יסעח 5)נעס ססלס מלליס כרכיס, כ' סונ"ר ענורמ ס"ט,פל
 פרך יקרי קפייס 32 נ"ך "תך יגויס שסונר 35, ייענע"ס,

 "ולפקק. די" "ויף זצנרוגפן גפלע גפנוכרפן קפריסזפעע5יכפ
 86ת85'ד .6חכ58181

 א5וז1~
 ח861זזט06

 "ין זפכדונגען גפלל 4 (1 סלייז טספכ"קל"וו"קיי""1י9
 "ךרפחק. די" "ויקעקככ"קל"וו"קיי"

.51חז
 מחא .קן8ן.06ק,

 6חו6חיס"
 ח~6ינא

 "נגכזצ:רפע, מ"קע פפל ווירך נפעילגורל
 דפס "נג"כפ ניי"

 הויכג?ס"לגט. גפףינסעכ די" וופרןגולל



-

. 

 פאב-ריס זעלכווארען אונד סאלאטי כשר ארטהי מפרר דא
 ,[0858 5ז1ץ30[8 6 אמם(ש 818(5 :מיך5 81א[3( 41.

 (אורא ועלכוארען פאלאמי פאן ארמע, אללעי :ליעפערמ
 מאגעם טעססינען צוא קעאלימעמ. בעסמער אין עצ'טקרענווירממל

 פרייוליכמע אונד דכשרי בעדענוע, מאל.עדע אונד פראטפטפרייוען
 פערלאננעי,אוית

 : ש~ט*א ממוכה הנאוי מהרבהכשר
 ששם8פמפז ;אאן88 ח058אא6(5

 מלפתיםלסוחרי
 דעעק יפיר פ"3ריק לי קיק טייסים, קוחרי לכל טודיפסננינ
 עלימיס ע'יקיספ הנקר"יס ועליתיס עוניק, 3טיינם מ"3ליקוסוד

 : סכתכם פל "לי 'מנס 3(ס לקחור קר51ה סיוכל

 [66במ5 .ש1 ,ח(שט13$61ם,ל 342 .51פם .8(51.3
 זוטא(!"3([1
 ספ"נליקין. ען יקי לנימו הנזל סקמורס "תויקבל

 1 רחמתם בס רחמניםלאחזרי

 עטנו נענד תניס '*3 3ן יוקלש 3ני כי לסנייך 3(סספי
 יעמול עטנו ייושם לו קיס מי עכל "נקב פ'כ סנופוס סלבס(ס

 הכתבם כל הונ"וחן פל ס0 ולעכבו הטעמיי געוקךסלסוך'פני
 גפסערייפע. תלו טכנקייס גרויןקמרותיו

18-561)88]16]165 181 8)680) 

 חדש. והראו-
 תטוסיס עזכסיס על ע(וקקיס ס3עחיס כסל"יס 3י6)כיס כוללנעלס ע6י יקי קחי אליעזר דמשס פירוש עם פליאה מדרשספר

 וסיסניס כ6לסיס ל3 טסטפי יסניס גס חזסיס סדרסניס בגזולילקוי
 הנ71כ ס7למו סג"ון סנ3 ה'ס מסיפני טסימלי כהול "ים "קףסב

 ולס'מ לעי 25 6ך נת'מ ))הילמסוכטי ווייק3לוס ליעם טויסנסעליס
 כ"ל 3כקף וס וצפדך הפסי לעי 20 "ך ידם לעס "סל3סוליס

 3ול*ס. סנ)עלכמ 3יח למסיגו6ללומ

 )ראטאניעף סעאיף ווידער יעסב פאןדרוס



 *8פש6ש **.1וא18*88
 שניה. שנה כ"א חוברת תרפ"נ, אלולטאפמאר*.ר'ח

 לעה ועשריםמאה מודעותמחירבעןהע לשנה: מתהיון
_  

 השפח, נודל כפי

 לחכמים ועדבית
 בחודשיוצאןלאור..פעמים

 גרינוואלד דור אליעור מו"ה הצדים הנאון הרב במורת תחתעומד
 דסהלתינו. אצרשליפ"א

 חדשות.במכרא הערות ופוססים, השים בשיפת חידושיתורהכיבץ
 הי"ו.הדור ותכבי מנאוני למעשהי ןהלכה' ושחת ואנדה, בהלכהיבמשנהי

 83אלכןאק* ,מוכןעןן יוכמרח )נ"חיפרוך
 א0א51 .,118(1551-א4[ן)(ק לפ1ת4וח0"( עםפ!051ק..72

 דל( )וק"טטר סגסזק "דעו"ר )פיס יוך"' *3ני נם'םמנס
 עחלילי יחוטיס נפריס ימקנלו ס:גחחיכו מחםספועדמ

 עכס ומון סרעס( כיסיבמנו ילכדו )וסגדוליס גדולים פסקעניס ס5נ"
 טקוךס יפרוך "ו"" וכל ויר"ם, ממורס פרכי על וימגדלוסיל)נןו מקים" פינ" פליסם יפינו כוך 1)ננורס סלמן כק" טטססיקנלו
 וסיכן ולידם טולרמו סקוס חיו סני ינוי כונס יודיפ ננוטכחכ
 "ררפקק. מחם ,"ל "ניומעירם

 2ז"4,ע11(5."ל(44
 1חום .א 1ח1082וע י7ח0א(526. )[37.16

 וסולרום סעום וכקו נק53י 13 תגר" טרורן סגיוליס"כס
 ס"ך)נס כל מיוחס ט'וס וכור, דור ויסיק יפר"ל וגרולישוני
 כ' נרוליס ויכרכם "' )נפרכס נססי ס(ס סיום פד סגר()"יז

 גנים לכי 45 ניחך חלקים כלעס כל סחיר קפריסספרכם
 נר"ק'. יאכלס "ס)ומיר למכוייס ופד סנים עלעפלכמ



 י ילמק כטר וכף הח341 סחמן ס3, יר,רי לכנור עז'ע3רכת
 סללחס פקגס 3רינת וגוולס נחח רנ- סירוס יס'ל נ'יפ6לל6ק
 ניסר"ל. נ6ען ובית וכבוד חורה נהופרפוער

 סליע64 עקל"לי הג6ון 3ל66*)נ הק'ם)נ61ל

 6ת עדן בברכמ 6נו )נכרכיס פניעס לגבכועעפעקי
 ילמק כסר' וכו' חו"ם עונ6 חו'3 סמ' ס3' סנפלסחנירנו
 סר)נס ביםינמימ דמ"ע גנ6י ה" 6ער ס)נפכיך 3ן כ"פ6לל"ק
 קר6לי יקס'י סיע0 דיסינס סמז3 3ססל"לוקיו
 זח"3. גנ6יס עפקלפר ,ינןל חניך פל')נ 3ניעיןקטו6ל

 ג63י ססי' היקר ידידנו 6ם עז"ע 3נרכמ ענרכיססננו
 י3מק עףס סמו'נ סחתן סב' סץ( עלמניס טזונוםדמנר6
 כייווירעס 6נסל 6סר סנך ל"רוםיו סעפריך נן נ"יפ%6"ק
 נקר6לי. רקת'י וח"פ גנ"יס ר6(ע"ן. יקי)זוהלסק,

 נן מי פ"לל6ק עחק עףס בלוס 6גר עונ6 סמחנ סנ'ייידניפ כנוי לעפלוס ע('ע נרכת ברכסי 6ת לתריק נ6מי.סנפ
 ל6רוסיוסעפל*ך
 גנ6י קליי'6 טעפויפק סג6ון נל66*ע גונקנפרג סללסש

דמנר"
 . קר6ל2 נק'ק סרעס דיוינס מוליס נקור

 סטוסלג סנ' ס6סוב מנירנו לכנוך טרונס ונרכס יכ6עןל6
 ממנרך ל6רוקיה סעפריך נן מי פ6לל6ק ילחק כער וכו'סהו"נ
 - נלהריס כקעם י(סיר ופחייו וחייס סלוס ננרכת סעעיסע6דון
 וירוסליס יוך6 סריפל

 נססןסחנר"
 נקר6לי רק(*י נחוריס חפ6רס

 ענסל רלק ג1עעע6ן 6סרןסק'

 פ6לל6ק י3מק כסר' סעוקלס סמו"נ ס3' ק"נ לכנודעיע
 , טקר%י ר6עה 6ליפ(ר ל6רועיוכ"י

 גר6 6וער סככי ס6%6ק עחק כסל, סמו'3 סנ' פ6רי65רועי
 סרלוי ר3ונך לפי קעס וחי המייס סל סרעס סמקגס פל פלי לךענ6

 טקל6לי נ6ס*סעחק
. 

 לער 6סר פ6לל6ק ילמק כסר' החףנ סנ, ירידי לכנורט(*ע
 - - ~רוסיו קניס כ)נס סרעס3ימ'3סינו

ק טקל6לי סוו"יןיספי'-



,ף== לחכמים וערבית
 סאטמאה פאללאה שמעון יוסף עיעמיך

ן ,ן- שניה. שנה ב"אחוברת
ן

 תפר( )סיב"ה

 ולבימי פ6פי6 ס6ג' "עיסכס מימז סכם יי סיסי (ס טמייס .החוברת
 נופל"ס דלט"י ע"( דסוף נס6 טמ5סס"ק סנ6ון קוסי' לתרן סי65קי"ד 3יו"י ק"ל סמ"ק ק": על לחלוח סי65 טס מכ"כ3קי'

 ילעיל עס6 וק' יומק 3מ קילוס. 6ל6 חורם יקרס ל6סלי
 ימחל חיפוף 6ך קריך לנס וק' ח' נ' ס(י' קליך ?ל6 ט6ךזילסינן
 (, אמל 6ף מנעלס דקליך דקיא וחי' סחוךס . 6סיס 1)6לפנס

 לאש סקיירס 3דוסכי דנלופס סר"ן סכ' עפ"י גילו וסרן יפוגלטסוס
 סנומנ ומעם צ"ל, סח"ס ק*( 6"7 לטעועי 6ך ספיר רריך 61'כלסגם
 3סוויימס ל65ם פחידס ס6ינס פוט6ס יקל כלים נעסנס י6ימ'טטס
 וסלן פוגל ליכד סוג נסגס סני5י6סו כיון 61'נ פוט6ס עינ"סלחם
 יוטס סניון יצין מזיכך ק6 ל6 מיונם6 מ(יכ6 ק6 גבל6 ו6נ6בייו,
 לנל ר6וי קיילס סנדופכי 3לופ 3רסבא6 וכן בפא "ר'ן דלסילר6י'
 עפעס טותי סחנסיל _3י ס6ינס נקיירס ניסן 06 רק 3י'קריכן
 ט5ער 6?רנם 6ל6 נס6יקול נסנס ספינו סלדן סקסני נסי 16וונ
 לקמר 6ף עקור 3ע5)וו סנלופ 5נל נמנסיל סנליפס נתעיב 06כ"(

 כנטו לוג וקין כתערנ 06 16 )סחערנ טנלי בפין יו65 סי' 06י5י6ס
 4פ5טו לסנ)יפ נייו וסרן פוגל לסוי ק4( כמג מסיכ 61"כ)טסל
 סם ~יע וענג )פין, קלולע וסינכיס )גל לקלוי מסוס 6קול)עעס
 דל למ-, ק"( קוסי' למרן ס6ערחי טפ י66מנן סיד מא סכעמיפן

 וטק' נטיוא מי3 ססימסין וניח ס6סס ונים מחנן נים "6ביוטל
 נמיכם ו65 ניסד נימס ול6 נימך ?תיטל טסו ומי( ססיי6סגט'
 וסק' ועיחס מי נעי 65 סני חיי בפי סני 6עו וכו' ~רני )טפןסגל

 מיי 3עי סני 6פו טסוס מייב ססוחסין ינים י)ונ'ל סמ"ק .בגליון
 נסלו61 מיי נמץ סני 6פו טסוס 3ע(הס ימף3 נים לי ספין סייאפו
 מיי נעי )6 נסי 6פו לסק' ים ספיכ לנערי, מעורס 6סס06

 06 שחס סיוג סייד סוחפין 556 536 עע(וש פפולס ססי'37פו)ס



 לחכמים ועדבית
 חוק; דלפי כנפלחי 53ע"ב וסנים יעיחס לפלטו 3ת( עמס אמיים

 מגמי יכוונמ וקוער יעיי'ס נימס ול5 ניחך מעסמעוח סילבוס טסיסניס
 51'כ היי 3עי ל6 נסי לעו %טיס ניחס ול6 גיחך לירום 67"6לכיון

 ךל5 יח(ינן 3יהכס ול6 נימך לילום ר6"6 סטוממין נ"כ יתמיינוסו3
 מיי נעי סני 5עו יק6מוי וסנפ' נימס ול6 ניחל %מסתעומללטינן
 ימילו ויו"ק חילוין 7סימעין מסעע ועמילה כטיס נים על לקק6י

 פרעססבורנ. בס"ס אב"ד וצלל מהרשב"ם ב"ג עמיבאהנך
 ת"ע( )מיז עננלאנד באינעמומה אלסיכמבישע

 טחקסס סילמ6ן ילמק סמו6ל לסרס*ג סיסים "יי 93יראיתי
 גו וסטונל נמסנס טס 57ים5 50 על 3טלומ וליםסם

 פסכי )5 6"ע 3(0 יניפ6 וכו' ס3כורס %ן מפור רם6י סטינואעפ"י
 סס וסיכן ל')1 5'ע 5פכינן רלננן 53יקול ינס ספוקקיסלסיעם

ומוכני
 נלסון ט37ר קינו כי למעמיק 5"6 עלס לטונו ]כי סי6

 לסני 6'כ לכממילס 5ף לפנת מעומל אעלס 7למטכס כיוןקלועם
 )במו"מ סם"7 ל%ם*כ 7ו~6 סבכורס פן למעול ניסיאל יקכ6.מיצוקה
 ו0' 7' ממטלוטי ליס עעלינן ל6 ירנין מקנאך לפסוס כים(קי'

 יפויס.י5ולייים5

 סל סיעם בסיקול עעס סנו6ס ?לעי ימל06י נול6וםוחונכני
 סו6 יתיון. יפס 3פמכ*ס ר3 ביס גל לכל סמסטר ספטעסנכמ

 703' סו6 מיינ סחולס יען ערס למיסוך סו5 ממס סס"ן סללכירן

 וספיר סו6 עעליח5 וסמיעס סי6 כקוש ממיפם %7י6וכיים6 כיוןוס'
 פליו עספילס וסי י' פחיו3 ולסוערו לסלילו חו"ל סל נכח5ין

 רננן וקחו יומו סברס לק סמולם נ3כולס כ6ן גן סיין פססםתס,
 למיי3 מטל 3כמ ים -פסיל 61'כ לפ6ומ מעמס סעסס %סוס שסווקנקו
 המכסוס סס שעל 3חול0 יוכמי 3כפס מעלינו כעו (ס קכק6ו0ו
 כ"י רעל ען5( )7ף 3ככצבומ וכעז חקנסס על סע31ר על קנה6כסי
 6יך ד5ל*כ נעלעך ומנע 7לננן נמקנס5 %סני ל6 פניי י5יסס
 פעול נ%6ס סמולס ספן פס 5וסו קנסו ימולל סלפוי6 3כול%6לינן
  יעכיר *מון סכתנ %ו 3ל3ליו מטמבל סלנ - יפלוך לעוס וכססו6

 ת7ל3נן סמיי סקנס 8ן 610 סמפור %יעהו5' לסכי עופל%ל6וליס6
 ומיופי ילבנן ברוקולי ללנכן קנקנן )ס פסכמס סיכה 45כ00%06,
 רוחו מקנסו יסקלק ועכלע ססונס, גגי טוסו כיון- וכיו%סילדכן

סו6



מפו לחכמים יערבית
 קוסי6  סור6 ת4"ב סו6 כן בכולס נני ס"נ ו6*כ %ילס6 לטינירסו5

 )וסגי.ל6 עניי ול'כ ס3כורס טן דמעורס כ6ן 3)וח:י' דרננן טע)נייסו פ6ילדוכח6

 סל3ס מריסומ 5ליד 6ין 63תח כ6ן סעמ3י קיסייחלאחיברם
 6תרו וסס 6תלו יסס ס6"ס כי לק")ו 63)ומ כיליים3ס

 6ין סלבס ת5יכן 3(ס וכיו65 ונסני וימלכך פסני יעניי 3סילוסכ6ן
 3יעל 06 ל"נ( )יף גגיעין יוג6%וח, 6יש נש ו36י6 3ס"הקסתוח
 י'3( )יף 3קייוסין ניע6 דט3על ת6ן תכניי דרב 6עס"י פ3ועלסגט

 0ל וקכיל וטומלי סעקשר 3סניל וכן ס'ס, 3קכדל ק'( )דףובי3טוס
 3לולנ ל'( )יף בקוכס וכן עכו"ס, סל 3סוסר כ"מ( )יף ונר"סעכו*ס,
 ו3ניעין כון וחרועס סכי טעסר סל 63חלוג ל';( )יף ו3קוכס עכו'ס,סל
 ו6ס ל" נדל טסוס 6"6 דתו5י6 ט"ל( )יף י3ניעין יסן 3נע ע"ט()?ף
 וכוי סספחס על 3כטען כ*ס )יף וני3)ווס %ולי6, 6ין וחחוירפ3ל

 ו6ע'ס ע7כ3נן 03 י6סול ו6חוסס 6כוססו סל 33סס ל'ז( )יףוני3עומ
 נארדאן* יעמב המ' ועומז"ל. ו6כט"ל,טסכי
 תע"א( )סי' באטארמשב'ה

 לנו טל סי6י5 פל לנסוע סוגע 3טי מ"נ נקי' סס6לסע*ר
 6' פונס לספסין קמ'י 3יו"ד פעס"כ לענול י5עלד-וע"כ

 לוקסס נקעוך לסיונף לסכא לי' כימ6 סל6 ק'נ נינטוס סכסוכו'
 סמי עסלס ועהכ 6קול נוי6י וזס ניס ל6סמו נוקס חוק'ועי"
  לד3ל 3י*6 סם ו3סשס ססן3ול, פי לספסין וליך לעבילמסקפוך
 סטיש לפדיון ת5וס  ורבר 36ל ולסמיכח לסוק סנעע ומי'סלסוס
 סרע"ם 6נל סוי ולפ"ס 6קור ילקמורס ה3ה, ל6 סר%ש6 ו5שעסרי
 ילקמתס ספיכס ספלנם לפנין ל)ו"מ 163*מ סקק י6יסו 6'סלסיע'
 דקמט6 סכ6 ו6שכ י"י ועו"ק ל'3 33"ט ופקורו ע5וס ינר ומסינטלי
 ססו6 כל ננלל סנא סנע פס"ק ריפו עליו יגיד סרי )51וכ לינרכ'

 דלד3ר .סכפי6 סחס עסו"ס לעייל רק ל'פ סרסוח ולינלטפלכקמו
 כוכל זסו וייפ סרסוס ינר . ועסו 6קול .סרסוח 1ל7בר סרית5וס
 סרסוח ינד ניז טחלקינן סס גס 5סל סנח נס' סמי* פפסעפול
 ליבל 6עי' גיול ~ורך לסקיל כ*ע ס"ק סס"ך י' יו3ן ונזסלי*פ
  7עקורו כיק וכוונסו נסשס עמוור סנתע 0ל מיי י6ין פסוססרסוס
 גס נפלס_ ל6 עיונ 6"כ ע5תז ויר עקל5 לקחולס _מקו6 יכלנסוק



 לחכמים ועדבית
 יכ' וכיון סרי גדול ולולך ילסמולס נם"ס כ6ן סלונך עלוס לדנרסך

 7ל5*ג שלז כס"ס למרס ימכן 7ל6 ר6י' סכי 7"ע סוי 7ל5"נססוקקים
 36ל 5"ב 63ין לק סלסומ י3ל עיקרי יל6 ולקור ים" מרסוס737
 לסחמלל סעסתוקק )ני 61"כ סס4ך י' 6"ס 61"כ וסרי י")1 סיקרי453נ
 ויעכ3וסו יע5ריסו ל6 סכמו5יס וכנריו עקקיו נס סל6 רנו קנופל

 לנוסי 3על מנדון סרחינ כקטר לו ימטנ ול))5ומ עיקרי 45ג3ו67י
 הבהן. נד אהרן טליע"6.מריכי

 תע"ב( רמיי נרו'וב"ה
 סמעס לסקיעח הפוך נפי 6* נלילס ימעכו י"5 ת*6במוכה

 לטקח"מ קעוך במייקל 67יננו ל*5 סגיל60 6ימכ6 לןונג'ס
 יפפיקי6 5'ס נסס ני' לפי 3סלפ6 ליקיק וים 3לילס י6ינכו נפי6י

 וקין לחפיסר לסקס'מ קימך קיננו זסמ6 -מקול סיום כל יעיףק6)נל
 כפי ו6י מ5ומ פל לפמי מעופר 6ח לסקלינ כוס ק5ר ניןיכול

 6ת לסקרינ יכול 6ין ויקי 67( עפי רנוח6 ק6פר נלילסז6ינכו
 יסכך גיק6 למי 6בל 6קר סיוס כל ופ8כ ח5וח פד להחרספופר

 כעי 6י ק6פר פ6י )צ נלילס 67ינכו סר6סון 3חי' ט6פל כיעק'
 לסרמינ 6ח'ל י6סי' לסיפוך לנותק 7קט*ל %ל 6פ*כ לסקס'סקפוך
 6יס 6עמ*כ לסקס"מ קמוך ימיננו 7סיינו ספופר סקונמ פיס(ען
 מפוער לסקרים סיכול כך כל מניי 6ק פטק04 יגס סיוס כליחסר
 לסקסית יהפוך סמום' סנ' לחפ סעפם ינסו נ"ל ולסי'( מיםקוים
 סני נמיי סמוקן טכקע פוס סוכמם לסם יסי' עמום 3עיהעמיינו
 דמיינו תעופל סקל3מ עי והמן להחמיק 53 יפ"כ לסקסיםקטון
 מלות עז לפמר ספומר לסקלינ יכולין ליס ו6עמ"כ פין, סלסקס"מ
 כפי ניח6 לפי"( ממוסי ססנ",ו כפו וכו' לנקל ינול 7ל6פסוח
 סכי ק6פר ל6 וכקן יסקס*מ קפון נמפיקל סגט' נרק נתשיסמם
 וכסיעת נעיועו 63עמ יעייכי פטום לסקנסס סעיך נקע סמפון6ל6

 וויים. ,אבסיוע
 תע*0 )מה הוניאדביה
 פקויטמ 6ינס 6טס נסס קידם ס6ס כ"י קמם35 כ'ובסירושין

 3סנ6ס יסרי יק"ל 3פקמ חפו 0סי3 ךל6 ססוק'וכ'
 יקייפ"ל קו7וסין לש (ת 3ל6 ינמקו 6פ"ל ינלשס לולי סעקנסוכ'

 סכן למ"פ 6"כ סכ4ע כפיס יר6ס 3ל עמוס לוק6 נפקמ מעןמקונס

ניו"7



ממז לחכמים וערבירן
 6על"ת ד6ל~ס יכ"ת כלוס היכו 63י' סכעסס יתקמ ל"5 סי'3ט"ד
 לס"ת 51"ע עיי"ס תקויסס ו6יכס כלוס היכו 03קח מפן קונס6"כ
 6ין הוכר ופצל פ5וכי חפן לתכול ס65 כסלע 067 00 מרעלסכ'

 קקי' %תו"ע ופו"( סס"ך וסק' י"מ קי' סקת'2 וכ"כ כלוס3עכירחו
 5מ5ק וכ' 5על")ו ול"נ קיים סעקח נסנמ קכין יסקונס ורקסק5"ס
 5"6 ?3(ח ס()ון ת5י י ס6ס 7נל ונין ע5)וו מ5ד ס6סיר ינינין
 4פ'פ 6תריכן נ"ב סופו פ5י סקסת 3פקמ כחתן גס 5פה( 61"כל"ת

 פאללאמ, סג"ר אוסר 5"פ. סתקכס ד'61'כ
 סארמולעשט תע"ד( )סי'ב"ה
 כחב וסכעת יחיו" כ5 נפלס סימם מח סל6 סקדוסכנינו מלצוי ל3 על "קטלו ("5י סית3"ס ל37יי תקוי ס"5סמ"י'כך3מי'
 חי"( ס"6 36וס לעקן 3פירוסו סרע3"ס כפל ס55ו סלנריס ע65ומא 3חל)ווי עקותוח נכתם סוס כחב פ( וסתגיול עקותו, כפם יויעטסינו
 3י6ל )נסנס 63וסס סס ומנס מיי6 ל' ס5 סלעויו ל3 כ30 מסלק

 ע3ילס ול6 לביס חופלס 13 סיין "37כ 3ע5ס עימס (ס עםסלתב"ס
 סססנר מי ופל ססש ואס- רסס ס6ילפ 3תס ססמדן סמתיכלוב
 ויניס סרנם נת65 סםלעו7 ים נעותק נסית 06 6עינ6 6כ6ס(ס

 6טכ זוג עוניה ע5 גנוים וסעס עולס ס5 נגועו  ספועייסעינריס
  ולכן 11מ  ירפו וכולס ע"ס ע6ו7 נ(סל מש ול3 יסס3 נעילתיימס 5ססעת 6סל עפסס 16 קיסוס ע6י(ס עכ655 6ל6 ל3 הערס נסיווסל6
 חסו סלכם סל בוז  בלו נפיו 0י65 מגס כלעל

 ספ-

 נככ~חומ
 ל6 נפלס תיחס כי סור6ס נל6 קני 8 ל3 דימ31 סיבי כ5 פ"נחג.
 סיס אמוך סיולל -5"ו גזע למותל סרקו לסופר יינך כתו 56לו,סימס
 סקסים ילנייט 7ינ6 כ"י, ס3ס חתלי 6כ5 ל3 קל, 3'%חוזו
 ק"6 חולין ניע 3ר נ"ע 5"ס מויין מעין תן סנחעלס 3סל קתץ,מנם

 5"י. עייונין טכסר5סמ5ל
 לססםעס מעיד ירכו  יסר  1"ל  סר%ב"0  3יבי' סדין. סמעוהנה

 תם( נחלתה ס(ס כלסין תעט ת65 ססכ3%*ס סס5תודנלסון
 מלנס טנת55 וכמע כלעלינו  מנין  יו ומתגיל מקוויו יויפ קהינוכתג

 פה. רב פוסס _הנר"א הילל ד6"ח. וקלו 6לו נאוקפפעיס
 תעיה( )טיי. מונמאששב"ה
 6ל6 מען ניע5ל 6ע מ7י"פ ס"ת ל63 6על ס' 3פקמיס.אהעא

 65%:ק 6נ ססי6 לסנפוס עלינו פיק6על מילס"ימליסס
ע'מ



 לחכמים ועדבית
 לבר 3כל דסם3חחו כרבכן ו"ע סונר לפולס 7ילט6 ססע "קססא
 לפכין כ"ע נילס ("ל רס'י טכמנ עטעס סו6 ניהע לסיומ י6"6וס6
 ע)6כס סוום לכלניס לס6:ילו 6ף )ניעורחו 6מסני,  יסמורס כיוןמלס
 6ף לביעולחו 5מם3י' יסמולה כיון הכ6 כטי ס*ס 6"כ סענפי"ס
 טסל'5 קוסיי0 ג"כ וייוע ע'כ על6כה חטיב ללומ ו(ולס טמלס06

 ועם'ס נסריפס ו6ף 737 בכ) 7סטנמתו קיבל )עו)ס י7י)ע5נלוי5
 טחם6 3חל6 חרווייסו נע(סייח לייסנ ולמע"י פיכ ביווע )סיומ6-5
 תסוס כ*כ כקע ילתס ססקסס מיס ס6ול קוסיומ נקייס עלסלק

 ניעול כייכו יחסנימו עסוס ק5ער 63 6ט6י ט63כס 6ב סו6יסנפרס
 ל6 6קירו י6ח"( ני"ן )סיומ 6א וטס"ס נסונפ0ין (*ל לס4יכיכמנ
 יס6 במקחיס פו(ר ס36ן סנלמ ייופ 7סנס ונ"ל פ*כ 3יעו3טסני
 רק סי5 75ס סל נרסיחו 6ינו 5יסולו (טן ל6חר ימטן ר"676טל
 וסנקנרין פסנקנלין כוס עוני63 7בר בכל 7ססנסחו יקונר)ט6ן
 טעי)6 ינסריפס יקובר לע6ן 35ל 3רסו0ו 5ינו ווצס"ס 6קונ6פרן
 פי"ם ס6פר לפנין נלסוסו סוס %טי63 טוסל 6פלן וסכסרפין טסנסרמיןסוס
 7נפריפס יק") לסינומו יר'ע סנ4) חיס ס%6 קוסעס עיומנו)מש(
 (ען ל6מל 6ף 3רסוסו סוס 6"כ טוסר ו5פרן טסנסלפע סוס5יכ

 לסנפלס 7עלינו נקע טם"ת ני"ע מכ לסיומ יכע סיס יעל66יקולו
 קיסיוח סני ב(ס טיוס3 ט6ול עס מס חכיכו וש60 ע6כס 6נססא
 לסבערס ע5ינו ר'2 טינקט לייק ירנ6 נרת5 וטסלל ספיי ט3סנע
 0טן ניעור 5ין 7ק*ל טסוס פ8כ ניעול נקע 1ל6 ע)6כס 6נססי6
 כמל בהע כ"כ לסיוס ויכו) נלסומו וסוס עו0ל 6פון ונ4 סלימס636
 ו6ינו 5סור ו5פרן . ונסנקנ_לין 6"כ דנר בכל יססנסחו קונר 6י336

 כנ*י. 3יוצול )כקוט לו וסיס3לסותו
 שבתי.ויידמאן,המ'

 תעע( )סי אראדב.ה
 5כ) 7,מ ט*ס נלכוס 3חוק' יפיי' סכס ינש 3סיי מ4םראיהו

 וסן )ע5הם 5כי)ס סעי' . ל6ו ענל ל5כי)מ וכויענ)
 63 6יקול 6כילמ ט) טבוכק ס6ין נולוס נסי סכטנשס יגריסן

 ול*ם ט5ומ . ח6כלו נער3 5ועל סכמו3 סכי 61"כ נקוף, ו)36ממי)ס
 3פרס סס*ת סועך ול6 י3רכוח טסנ" ו,סך פ3יב פ"כ 3' .4סמקמיס
 וסר3%ש סו"ע נטחלוקס ורננן ר*ס ונח)קו ט~יו טונן ססו6למי
 יסכ6ס 6ייו תע7ל"ס ג"י ספ%ך סכ3 7נלי 5נ) עכוס טס'מי6

גכוני



מין לכמים ועדבית
 )י .3זע נכיתי כעני6ל 3פיכ6 סוי ?לכוים סו6 סע5וס סגוףנלונו
 קיימינן 5ר"ט ל4ס נמקמיס ס6 לחוס' 6400 עקטס )נס ד6ל"כוחיפ
 תכוף נעי כ4ס 7ס6י תסוס 6פ4כ לעכוח כ"ס לי' 6יח ר"מוסרי
 3פיינ6 חוי ספיר 461כ בניסיק 36ייס לססנמ דווי 1ל6 סי6סע5וס
 אפי' טס יועל ו4ט זס6 יא סנתיחס רולדת פסס ,ין י עסיסו6י

 סר*ט כע"ס 653ו 6ל6 6יכו פני עפסר סל פבל וסרי פניטפסר
 וכו' 6י סוי"ס ט"ו ביבעוח לסיפי כסג סחוק' 536 ע'6 תס' י'ס'

 סם 16על סו, רסרי יו"ט פסלי"מ יכסוף 5*ק נעי ולנ"עו6ש
 5ו ס6ין ד6יילי 6יח6 ו6ם אלו כבל 6"כ וכו' פנ5 ס6כלכגון
 סים 6פ4כ ע5ס י"מ יו65 טעינו 6ו)נל כ"ת ל)ו5י ט6כל וס 6)6יוחל
 סל6 6400 ע5 חעס 6כי ישע 6ל6 בסיחר )קיים וינול עורלו

 כרתקי ול6כלו מס לקרוח יכול פכי ספסר סלפנ5
 וויים,ומליעור

 תעיז( )מי העלטעץ מיראתןב"ה
%ע"ד  טס י6ימ6 )"מ דף עחו5ין קק'נ קיען נבול*ח ססקסס 

 )1(3ח קנני יקרר 65 5רטר ~יעור רי עליעס 3ו5דעלוגמ6

 נסייון למלני נננוס ~עמלני סני נחל ומליך וכו' יקלנ יועלל4י
 ס5)'ח עם'כ פ'מ וקסס  פויף, לסימלה כחו והקיק רר64 כתוולסוליפך נסליוי ולעלגי ומניך עומל, לנבוס לקפיצו לכ"י כמולסוליפך

 בעי(  סמן 5עי' 6'כ ערוף יסמינך כחו 6עלינן תולם נדגלשוק
 סכי[ 3נערס 6על 46כ עילנכן רק סוי נורם הס לוס ךיכס9כל
 בכ"ח ססקסם חס ליס3 נסקלס למרן ה,עכמי פייף, יהיחרסכמו'
 לפנין ק' יף נברכות עפורסם ענער' סכע ס5ל'ח ע) ח"נ ס,6ו*מ
 סס 61'מ6 בסס כיו65 לו וים חלטים כליס וקכס חיס ניס3נס

 יקכס נסס כיו65 5ו ניס לקעפלני סס ועסיק וסי ל"ע ביןמלוגס6
 ומריך קברך קריך 6ין כפי לו וים קנס ל6פי' לר'ט כחוו5סוייעך
 ס5ל'מ פ5 יקסם 46כ ע4כ פליף, יסחיטו כחו ועמרן וכו'ולפלני
 יסיחל6 כמו ננעי 6ער ו6פמיכ סוי יכנכן נ'כ נרכוס יס6סכ'ל
 בצליכן 16 לק כי 6חל כ5! טביב י4ב נרכוח ספנא סכםעייף,
 פ"י 06 6נ) סיסי, ע"ש יו5תמ סנמעיר ננ4י .6ם לסקל ירגנןתפק

 לחועל' קוליכן 73לננן נם פלחך 16 מפקד טוס יסי' ל6סנמעיל
 לגלך יוכל פ4כ ינלך 06 ספיד סוס ליכ, ג"כ -כלכוס גניוכן

 כ) סנדל וקיגלי ע5עו לסא"ל כייעקעק
 נפכור עי"כ וכו' סקסני
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 לחכמים וערבית
 6פפע ללנכן  יסוי מנס ענרכומ מנע סכ'ק קו' יקסם פו40(
 %מפרין סיו ברננן פתוי סנס (ס 6337 פרין יס"מר' כמוסהך
 631תמ סנדל. וכסכיי ספקת 16 טרמך קוס כ6ן ילין סיומפקפק
 מת, כולו ע5 יו65 כ33 63ו 7י7יס יכ33יס כסב מס נפחמן 0150'נס
 מתרי:, 5עע4כ 7ר3נן לק תסוי מגס פמיוין )ו סיט ו37ל %הע"סכי

 7נלש יופי' וסוי 3סו, יפמפכינן פשס עייף  7סחור6 כמוננפל'
 סס ופקיק כחפן סופק מש63 נלנפ סולך 06ל פי 6טל 6ניוקתל ס4י דף נקייוסין ו6ימ6 יסחיר', כסו גנן וסייך פסיםס6קתיס
 קיניי %(03. לנני ססווליס כ3 63ו %6ל פיעל עפלו וכףחייכי
 46כ לספקיו י0סונ 63 שם סורו למקריב יוכ3 י6ס מזינןפ4כ

 סגס טריפס ולי גבי .כי לפור, נכונס מן63 סנף קוס'פטסנ
 סיומ 7ססיכ' כסו נניס עדך 7כ3נן לק שי 63 סמן ע4עחודנ
 סכחפיר ע"( כי לגסס לסקכיבו טחעריכן סי' יסק טמפסלגס
 יכו) כי סמקי סוס 13 י"מ 63 מ(03 לגני להקרי3ו פ)6עזיו

 י6פמ4כ 7סמיכ6 כמו 3סספיפנו כ'י ונ6 סכע וכפש 63כ3ומסייוע
 ככועסי. אנוס נספוש

 באדרונ-1אנ ונליל העלמעץ אכדמימ השג חתן לעפסאוויפשיושע
 תעית( )ס" יומו אפשע רפוס תרפות סוגכם תירא לא לם' בי ים-ביה

 להנס הפרץ על ועומדים מרין על יושבש הגאיים הרבנשאל
 : ימנא שלמכון ומדינה סדינה בכל די ההורהדיני
 6וינער סקורם קסילס פפפלוח חי לכו נעמכם פלמפס מייפס .מל

 ער6 סמ"ג 6ת פונים עסלמ (ס נערכ6ומ ספקיו י5ץ6מסע
 עעס ונעוקי נקוש לעעלס 7וריח עסלס עד וקיסו נלון ננס"קד5מר6
 סלעו 6סל ועמלי סלמס סלתני שלע סו6 6סל ללנ לססחסמסל5יכס
 וי65 סליט*6 שקט 6ניק4ק חנ6ע לסני עעיכו ל)נמעע יסויו עסי6סל
 סר6סונס 631יחכו בחקמו כס6ל וסלב טפס נטענסס 5ין כ'ספק"י
 6ניק'ק חגוון 6וסס ס(סיכ ו6( ססק74 לקול 6(ככ( סטו ל6 סס5ב)
 וער *ניח סננניס בסריס סורעכו מ6מ פל6סיס כמסר סליפ64מוקט

 קוכר נן לסם וייקמו עילס נכי סיקיפי 6סל 5חל0 ופור (6מלמכססי
 ועעלח '40י"הס חמ6לח סנ,ון 3יע2 י5וי 6( כי*55ס, סל6 וטורס.פסנ"0
 סיי64 עמוקי עסנ6ון ססק'ר ולקיים לטפר ספייכס גיווני ט6ר454נ"י
 ונר6וחס ל6מס, 5מח ס6קוליס פכקנ' 6ת לסף סר6כי מןו5כחכי



מיח לחכמ*ם ועד-בית
 רנל 65 ע5 עסמ6לש ט6נמני ג5יון סיפיקו סכעס עליסס כפסמ

 ועוככיס ומסי5יס סעס 5ייקש 6ך וכל5 כ55 6יקול סיס ל6ו 65וסטמ
 נקל6 יע7*כ6 ו5ייקיס נ6יני 6ליכס ופמת דיכ6 ו55יימ 5י*מ5עך
 עמסיס ומסיעי סיס'ק דיכי כפס נס6ע נ6נדון 5ר6ומ פוכ65יככס
 ס~ע64 גמוקע עסנ6ין ספקק יד י5ס(ק ס6יסיי סי6 ט5ומ עבלי5פיכס
 ייו ילוס 6סר וססו*3 ס'ו*רז6'וזח ח65 65 ע6מי ט5סס חלב6סל
 כחנ 63קס נרו5 63י1ן 6"ע מי5ין כעח כי כני5ס סמיעמו5סמיע
 וע)~ס סימל .י65 6יקל 65 6יעל ו6יכי י7ו עסך .7סיסע ססנ6וןע(ייף

 06 ויולע ר6ס ס65 %י כי כפסינו סי סי'נ לקמח יסס ססחיל6וערס
 נעוכהל ססס ומלו5 בויון וכדי מע3וחיסס %5ע55י י6עין ל6עעסיסס
 יוס יו75 %ת יו7ע טי כי כמםיכס עי ס%ריכ!ח נ6וכי כ6 סוקוובפלע
 ומ(קו פניכס נסמל 6סל עי ערחוק חפטו7ו 561 ד' לסהלמ כ6 )קועו
 3ע יענו 5עען ר6מל6 ער6 5סלנ צכחנ ע*י ס6" 6ת 61' 6יכ5

 וע!ס 6" כחני י157 מממ 3'ס 6%סר ק5סו 6פק פס נ5ינ~קומינו
 ע5פיס ס35 עכ6ב סכוחביס לברי ס'ס'סזו"5'י"ס ולעי ס%6ס 5עיחנמרו

 ימו. 6פספ 16ינעל 7ק"ק 3תיס4ק 5המי יי6יס ו5סלוס-מטועס

 כ'י מסעליש הרדדנ ממכתכהעתמה
 *פשא אויבער אנשי דן עדת מהר לכבוד חר ד' ישפותב*ה

 כבוד להרבות הברכה סטמור כו5ם ויתברכו יהולל מהללו כפיאיש
 בעולם. ושלוםשטים

 דנליס 6רבל 06 3עיכיכס 'לפ ג6 56 י6ענס 63סנסאחר"ש
 ס6עס %5ען סלנ טן סיו65יס דבליס נ6(כיכס6חדיס

 6נסיס כע"ו כי עעביליס ט%פתי 6סל ססעועס עונח 65וס5יק!
 חוקי ס6בדקיק ס%פורקס ס5' חכ6ון סרבס5 פס4י כני ועולס לנ 5סס לקנל ונעסליס %ניס5יס י165 6סל3קס5חכס

 %66ין ל6 טליס"6
 טעעס ע5 כפע נט6ע לע3ור עו5ס יעסו יסר56 ס6רימ כי5סעוגנס
 סס%ועס במי 6)ומ דנל סען מ"ו יס 6ו5י ו6ס מ5)מ ל6 והי36ר*5
 לכס מלי5ס ספילס %ע%ו7י 6מד ססו6 נלין פ"ו חלנ5נו ו6לפוער בעוי סר3ל וחקנו עדלככס 5כס מד5ו ג6 5מרכס עמירמי נ6חיקר
 ניו5י כי כי %ל6פיחו יבל קוף ול6ו 71עו סקסיל~ת 5מירס י57חמ
 כפקל %נסנ נס ינסנו ס65 ס5ס ע5 סד'ח לסקש עחנס ימנרוייעל6ל
 65ק% נעי5וסו נטש5י )נססת6 נקיענ6 מברייי, דען (עיכ6 6נ6ונס

 מקג5ו סו*כ.6עכ כ5 ו"מיעח ועולס לג- כ5 סוכ6ס על סעול6יק%
נהו-



 - לחכמים ועדבית
 לקול לסעיע ולחורמו לד' ככיר חתנו כי ו6קיס סגל מא"י נעמץ

 תרפ"ג. מסורס סקס (6ס לק, ג, סעפים סק"ק מנעס"ח כעחיר0 ואיריססריס
 יצ"ו, והנליר הניל האבדפהימ זצ"ל עמיבא מו'ה כהה-נ נהמףיוטה

 : נ"י אוננוואר אביד הרה-נ מכהבהעתמ
 כל ו5מליסס ספקוייס על סעוווי'ס קע7ס וכי 6קיי"פ כנייאל

 וחרנ( טועתי לי עינד קסיח מ(וס יקו  למסע 3קסל ל3שרי
 6ח ער)(כס 3קסל סר3נוח 3עכין לנון עליכם סקנלתס סמוי כי3ענ'
 לסרית קסלסכס עיוס3י קנביס קעו פסקיך סי45 וקמר מ.קי דק"ק3די5
 לקול ס6)וכחי ל6 ומנס ססקק על ולעציר למוס טל6 עירכם יומני06

 סכיכם למעיל טס סנני ל(6ס קל6 להחזק כעם 6נל לכחם)סססיועס
 עקלסון גיכך לילך לכס מלולס ע5)ויכס ולעי3מ סחורם כ13דלעען
 ק(ס עררך לכס חדלו מ5למ ל6 וסי6 וכף ונעניריס 6חס למססחט

 ס0וס*ק עטפעי כגר עפסיכס ל%3 נירכס יעלס סל6 6מ נתוחכי
 06כס קמרו 6טל ס6(סלוס לק.ל 0סעעו ול6 60נו ל6 (ס נכלו6ס
 מעולס סול6מ נ6סיי 6טל סני סכבניס עם 6כי גס 56פלף יסוקלנרולי

 ל6 כי וסלעו טסכוו כלקוס דסוס*ק ננד ויסתיע ס'ולס ססוינוט0יפס
 חוס"ק לעען סערנל די ועציי לכס 'סי' וסלוני (ס זרך לכס וימסנ6ס

 חרפ4ג. מקש מ יום 6וננוו6לפס
 ז"ר: טהרים הנאה'צ לאאמע בן נרינוואלד עמף אברהםדהמ'
 מראדעמישלא. הררן*נ מכתבהעתפביה
 עעיויס נוכעס ננס לפסי לסכמם למני סדנל קסם מ 6עםאם

 מוקע לקיק לנ"ר עסנ6ין סי" מפק"ל לקול לטעוע לגל ננפססירסינו 6סי 6פפע קמל על נמ65חי ע6ר כי למגיר עוכלפ סככילכ'(
 06כס פסיל הנכי בס י6ס ~סוס.ק למס לסולו0 עליו העכו 6סלכ"י

 דורכו נרולי ולערכו ל6 לעען סנ'ל עסס"נ מפקיד 6מ לקייםססל6ו
 ל6 טקנלסס לסכנ ונס פ"ו טיס י0מלל לגל '7 נמחק כניסל65מ
 עקכיס הנכי גס ל(ס סוו6מו לעקיר סיוג נרולי היפעו 06 טוגסילעס
 לעסיח לכס סמלעס קעליע ע6וכנוו6סכ ס)נפולקעי6 סגי סל3ניסלרגני
 , ל3 3קבלמ מן סיקע 36רק"ק עמס*נ ססק*ר גני37ל

 וסי
 3ק3לם

 דרך מנקמו 06 31טמ יקום. כן. סנר יסס"נ ספקיי כפו ולקטף5
 הקוס לנילוס דרן 6י,ט לחיוך עקחע ים" עסותי מסע נססטלוס
 לנס נס מ"ו ו6ס עו3תכס לעען 63ע)ן סנ6ווריס ל7נרס תרעעוכי
 ול6 'י 03הק ל65ת ונוכלמיס סנדולים סר3כיס יסי' 6( תסייעול6

 3צו7 ס7בכ נססקיע סכלו ע"נ סותקקל לסכג 31קכע לכס יעיולעונם
שועל



מש להכמ'מ ועדב~ת
 לפ*ק מלפ"נ מקח ה' יוס סהולס כ13י ליוען סנטס"0 7'פיעז

 ראדיטישלא אבימ"מ עגגעל שמואל הס' ה6וסם6לוו6.עו0ו
)

 שליטש וואלאווע אבדם"מ מהנה-צ טכחב ד:עתס ב'ה
 לוועס עכיונש 6וי3על6פסע עדמ עקס5 י165 למלק 6סרלאנוטים

 סג6ון )וסרנ י65 6סר כסק"ד ל"יסי ל6פל ינן עליסססי
 163ינער סווהננדיס ע"7 י5"ו והגליל מ.קן 7ק"ק סעסורסיס חטיס5ריק
 7ק*ק רקיס התס סר0"נ ל6ו(ן כסהניע 061"כ סל3כיח 73גל6ססע
 סקו*נ ועל סווורס על -6יקל 6קר ספק"ד 6ח לקייס טתקלניסמיקע

 נכ5 )ננו6ר ססדנר 31פלע 37לי' על לסוק'ף ו6ין 7נרי' עליונ6)וניס
 עפי סירס לק3ל ס6קל עניינן דקוו6י סליהו66 לק ו6נןס06רוכיס

 3עסר"ס . 0כי עס- ול6ו ונ6ו 3ק7וסס סל6 יסורחי כ(ס סיעסעולס
 ל3 סכסק3ל 6מל ססילף סוועסס סי' סס 6מל סי"ר קי' 6י*0סיק
 ור5ו 0;ס )ננ)יל ס"" קטכס ע'י 5כפ' ק)נו סנליל עס 6מח לטיר5מ7

 6סד 5יס . וקנלילהסרד
 ו5קרו_

 סהו6 על3ד ונ' ;5'ל ס,"ק סתסנ"ס
 3ע5עו 60יס ס.6 עליסס סקננוסו ל6נסיס ע3ילס עו3לי ידיעקייע
 ג3ל יסקע ל0ס פח ע5 הכי סס יעיין חסינ ל6 עלעו3ל
 ועו7 0כ)ויס 5(0רס נקול יסעע ו)6 עכוסיס לסס ל6כול3'מ

 ג3ול לסטיג 3(0 להסח7ל 5דס 5קול סכ' . . . ק" עסד"נ 3סי"עתנו6ל
 ופ"ס נו(ליס סס סלי 35"ד להר3 ססייך תס ו3סרפ סעיל 6נ0יסל

 סל( ר3 לסס ינהלו וסיוס לע5עס 3(0 יטסי ססיני"ס נ0י נלס6"כ
 חורמ-עכ"ל חס.ג 6'כ 6מל לעקוס ינכו כל5ונס יסקיק כסל6ילווחר
 ע"כ סיעל נסיכח ונסיכסן 06 כנמלי ססס 37ליסס על לסוסיףו6.ן

 ת5למ ל6 וסו6 7י ע' 5ס עו3ריס 06ס לעס כנ6וור 3כססכסס(סרו
 )ם ו3עלענ ו)6נ)ו6ר5ס נני5 נכל ע55סס סל6 0ו6 סמי7ס סל05 3ולךו5עלחי
 6ל נעקיכס וחח: 6לי סעעו ע"כ 633ל7-ו3 למפס והכרמחס ססעכיס
 סחורס כ3ור ל)וען סכו'מ ונ63 3(ס גכס יעו3 סעיקס 73רך0לכו
 י5"ו. יי6ל6ווע לע"ק מיס"נ עקיעל 6ל קך 3רמ גקי 3י יוסולועד"

 ט"ב יומל יעהבישראל
 מורנע דם'מ אביד המפורמם הנאון הרב מכרעבהעתמ
 מורנע תרפ"נ תמו"ז ח"י ב' יוכםב'ה

 ו)וכמנ )וסק"ד סעמקס עס נכון 0ניעני יקימי 63ה3סאחרשיה
 6ו7וס ק5יט"6 מיקע ס6ביק*ק ס75יק 0גקוןעסרנ

 כי 6ון סועלי כל 'ח5פלו כ' ה)ול6ס על ונטחוווווחי 6פסעסימוג
 טפי ע6 )6 כי י6יח ל6 אס כי סנ"ל טעק"ז ננ7 עעני עכתכהשיגו

לעטעו



 לחכמים ועדבית
 ידעוני-1ל6.סעעחי ו)6 גי עורל כל-מענין 536 (ס ננד 7נל מ*ונקפיו

 ונפיקל ע(ס 6נכמ מוס מניעני 651 נ"י כבפודי עכחב ב6 6עכעי
 ספע 610 0ל6 כי מקוק מקנין 6ינס מי פמוקע סגיניו ינלימפא
 רנ מגל י7י נעססע 6ומ( וסנני 5דק יוסמל שמו וי65 ספענומכ5

 כמי סי6 סעס לדמוע ידו 'יום 6סי סייג וכל לנ(ולומ סי613ו5ורנ
 חמייס ען כשלס פיס ומשלם חולם על כ7מ ו)6 .63יק% סכלהפנףד
 יוסל לכמוב 6'5 6נל לי  קורב ל6 טעו גס פכיל עיני מעולס6מ
 )קי5 מיסעפי בלנס ימן וסמים (ס עכסני לכס לסלונו כנורוויוכל

 53יק.ונווים
 המר. ס"ס פה אב"ד אריס מאיר הס' כ"ס 63סנס דויםוסנני

בעוהי*ת
 נע בי5מע אבדם"ט מ0כתבורה*גהעתקה

 קמל ככוח יול7יס ול6 נקוים 'עלו מטויס 6ול חוס ס~ויסבנו
 63רענו0ס סליי וש ניקסם פלכס יטו לפסע נ6וינפר יסוליןפרם

 : כי"ר עולס ועד פעמם 5סס ועור שכס יכסו ויוורש 6%יל"םוקול
 סנ6עכיס ימי טעו ולמוסבי 17 לירקי וסמליי סם'יס פבו6 ררךקמלי
 7י לעלוס י65ו 6טר ימי' ו5רינדס נ6וניס סכי ושליוח אניף טססכני

 יסי' 535 פסיליך מוסיק 31כ0 ופעעירין יועל 63ולממ עס(קיסבנ3ווש
 "ולססינ וקדוסיס נ7ו:יס נמקיס כעס לטמור נקס)חכס טהיח "גל6ים

 סלנ )מלכס 3(ס פקק נאסר ל6ם.ניס נגלו 6מר עולל-ס ננולמלילם*
 נגממו 'רסיג 6סר (ס סו6 ועי סל'ם'6 מוקע ס736ק*ק כלריקכנאון
 ועופעש מרש עימי' סיור אלוני כנוומ6 וכעס עעסיו ולנמל עלי')סלוק
 סס6יס עוכיס 6חי בלנ וכולס וחעיס נ6ע0 סנ6עוש דנויו 5תפללו
 לפכי 1ל6 חעיס לפכיסס 6סנ הווכפעיס וללס על ואנול י(יי6כר

 וסור6חו .חורמו סעלוניס פ) למלוק לי מבחרס 3סמקיר6 ויקפלמלולים
 נ' נכ3ו7 )(ל(ל עגירס עוכלי ירי טקייע הו6 העעסס לוע (סע"י מנעמי לקווין 6יקוכי מלנר כי ל6.יר5ס" סו6 פגיע לסייס סוס 6יםטל

 נעיניו סימל כל וליס סו5יע0 סוחרם 63עלס מוס"ק כניךו75יקיס
 ידו ע) עסמלל סים ונט65 ו(רופו עקלו על ויספיך ור5יני כממלייעמס
 3רע3*ס כע3ו6ל יעסו ול3קס סלכס (ו ס, בדגל לסקלו 6קינ'וקפילת

 ענפם למס סם" יוני ס"ק עסנ*ס 03סוי עו63 מעקום בזיניןז')
 לק' עם"ק 6נ עכמס עו"ם סתולס לכבוד ספ37ל כעתירס : לכוון3ע*ם

 )פ"ק מרפ"נ פספפ )מוקם לכס 6לסוסי'
 יצ"ו, והגליל בילמע אבדס'מ ליעבערטאן טרדכי טוהרןדה:'



 הדסים* לולכיםאתרוגים
 גרעסש-עם אין געלונגען עם איזט פערמיגפען אונטערריא
 קויפען צו גריכענלאנד. אין לולבים אתרונים פאןמוואנמום
 אללע םים 8עהיג קאנקארענץ אונם מאכט אומשטאנדדיעזער
 וואלען. צו איינזענדען אונס צו עהער יע וויר ביטטעןדעטורל אוני ענגרא בעשמעללוננען טריעסט אין האנרלערעןאתרונים
 (*00זוד 404,2 61 .9י"0ם ז8מא54 4(8*א 7048 .3אדרעסם.

 כרוז.כן
 ונעיק 3ע"ח סיס6 ויר"ס עופמס טו"3 עוקס סעינק36יסת
 6*ע יסנס ספסרס לקנל סללס ומי ספךס פיכי ר6ות לפית"כילסו

 סעדס. ר6ס%
 8עכ4 81חחפ801 :(12 (וא ע6ח001881ק58
 .ק שחטוטק0וא ט 526,,ד נחנ_05(8ו"(48נ

 ל"רועיו מ"לל"ק ילמק כ)נר וכו' סמו*3 סנ' לכ3ור עדענלכם
 עקר"לי ווייקיוקף

 וגוי"עז"ע
 ל"רוסיו פ"%"ק ילחק סמו*3 ס3' ירייי לכבוך י"ס

 נקר"לי. סרעס ניסיכס לוער ק"לנ ילמקענמס
 ל"ריסיו פ"לל"ק ילמק עו'ס סענון נרק סמו'3 לסכ'טז"ע
 נקר"4 סרעת ניסינס ליעי עספלע"כסע"יע רפרלפל"סרן

 סבי ירירנו "ם )ודע ננרכס )ננרכיס "ט לבנפעקירם
 ל"ליסיו נ'י ע"לל"ק ילמק כהו' )נו'עסמעו3

 סיפרן עריכי -עוו"ר"ל לפוויננר קג*לקעו"ל
 %ריעיו נ'י ילחק כקר' סיקר "מי לכנו' ונל33ו' מפף נרכו'"לועום ע(פנע"

 קר"לק גק'ק סרפס ניקינס 4ער פ"לל"ק יוכפ מייססקן
 ען'ע גרכם נרכמס רגסי "ם נע עניפס כול*מעפרכם

 לפ3י עעס יועפ כס,ר סכגיד ספו')נ סמעו3 ס3'לכ3וד
 סעפריך. ל"רוסיו.עק"ע"ר("ן

 סיות משעכייא כמדינת ו4לימ'א היכרים החותמים"מנ*י
 ולד5גון 63נרח מתיעס תעוח סלמו ג*י עכמיחע" כי3יס לנוונורע
 מחיפסס כקף לסלימ יעמלו ע'כ "וח סעוגח סוס לי7ינו סרפ %כססכו

 סקוכן. ליד "כוו'י(יכנפ'י

.55ט"
 ,נ2יד5טא .קן8ש04ק

 אט[8א"0"
 אגחזגא

 פפיח .סלמו 5סל "רליח 3ס"ר סיוסניס הנכ73יס פסמוסעיס6נקס
 סירוע עעעס ססעק על סעי סיכס3ו סעק,ט,י



 גומען איין טאפטאר רפה תורה מחזימי לחברה ווכעןוזיר
 אפפערטע הבע"ל מובים יסים אינר נוראים ימים אויף תפלהבעל
 הנ"ל. רחברה הגבאי איינצורייכעןזינד

 א0ז"גא88"א%81
 ח581 0(8א ה51018 01( ומקפוח.8

 פתיתיםמסוחרי
 ריסק נפיר פ6נריק לי קיץ פלימיס, קומרי לכל עוייפסנני
 עלימיס עירקיספ סנקר6יס :פלימיס טוניק, 3ערינמ פמנליקכור

 סכסגת: על מלי 'פנס נוס לקמור לרולס ע'וכל

 .14 ,וז[והט01$561,ל 342 .851ט .6(3.!5
 עמא""43,ו י866"

 ספ"נריקין. ינן יתר לביתו סנט סקמורס מםויקבל

 חרש מפרבשורת
 ס'"רלייעפן סחרקיס קרל שפ ככתבו בו לויקיס (כרוןק'
 עכוממס ועקיס פעירסס עקום ולריקים גדולים ג'מוסניכעס
 וזמירו סדרך וספלם סנס)נס לפילוי )נקניומ ליעור ל(סכוקף

 סמחנר מלל כתריס חעסס ונעקפכיימ לפן52

.8010ת01"
 ](,[28 2ז"ג,לא3(5 68ואאקא

 צענמראר6אפאבראף
 שפאס, [ 22 נומר גאססעסא1ינצי

 אוימערדעם אויספיהרונמ רונםמפאללער גיןפאטאגראפיען
 בילליגספען צ: י(עניטימאציאן אונד רייועפענע פיר.בילדער
 פאםילליענאויפנאהםען צו אויך איך  געהע ווא:נש אויףערלעריגט, שטונדען פאר 4ויינע אין אויך פאללע דרינגענדען איןפרייוען

 לאגרי אויתם אויך :ויא הויואינם
 אונפערנעהמוננם* מיינעסשפיפטצופ אונפער- אום נלויבענםנענאסםעו וועהרפען דיאניטטע

 האכאכפונגם6אללצייכח
 פריעדמאן.יהורה

 . 81(010%ט 'י[4אזאט(652,1קסאו60ק
 0[8א-טא5מאה5281(

 .(א 516188 וט( 0(818 וש(0וש8א( 8ה1ט)[2

 ניאסאניען( סעאיני ווידער יעכב פאזדרוס



 פם6ש .[8.1ן"88888
 שניה. שנה כ'נ כ-ב חוברת תשרי א, תיפ-נ, אלול ט"וסאטמאר,

 השפח. טדלכפיע לעיי ועשרים מאהן מודעות מחיר *- ? לשנה מחירון

 יחכמים ועדבית
 בחודש פעמים לאוריוצא

 גרינחאלר דור אליעזר מו"ה הצדים הנאון חרב בסורת תחתעומד
 דסהלתיט* אב"דשליטרא

 בממרא חדשות סערות ופוטסיטי השים בשיטת חררה הירושיסובץ
 ח"ו.הדור והכסי מנאור למעשתן להלכת ושרת ואגדתי בהלכה,במשנהי

 כ!אללאק. י1וכ2עדן ירכתך ע"סיפרוך
 אסא$1 א4[[0ק .ע8מו581 ).8נח8ם(0ץ( 051180%ק.72

 סחם, סכ' יייינו כבוי על לג13 וסעחם חמונמו ליוםכיס,
 נעכלוםסעיס

 עונק ונקי מריף י6ור'יח"
 נמורס ועופלג ווופל"

 ן ד פ ע ם כעו"ת סיוחקין מלעלם סילוליס ),ווט טרי עסיסויללם
 סג"ון ורצינו טוריכו ל"יוניכו 3ן פסרפנרייך כ"יז"3
 ען ל , קלעם ערן כקלם וסדרו פלס"ר תחורם סרס5ויק

 חרג 3מ גפן נפנני בפן פן3י 3'ג פס סליע'6פלרכנרייך
 לעם "רן קלוי נכל סעפירקס פניו וסקי מקיד סקי ח5ייקסג6ון
 נקיק רוע"5 סליט'6 פסרענר"ך 5ני חיים ערסולחסלם

 "פריס הטס פל פ" פ)נעס' שקלס נפסעמ'ק כגר נעריכם )1"ךס'
 נעפ'י מחונתו סמסי'יס'ל

 נסס יפלץ ונמם מדוס לרב ועו5למם,
 ולנרכס לעוצם עמחמי ועגלן עפל עעיס נרכוס כפורמםומסי'
 כטום ענורד יסריס ניול נרוך הקורו וימיי יפס, יפס זיווגו:פלס
 וחיניקים סיסינס בני כל נמס חכומניס חנריו ונפםנפטו
 לפ"ק מרפ"ג יעים יקריך לגנתן לק' גי יום סיום נ"חנסנו
 ק"עלוי6קי'

 פסלפכלייך חיים סק' ל"זפננפרגפל, "לי' טקספק' יפ4"
 סנ'ל. דק"ק דמ"עג63יס



 מערכת* בבית לככירה העומריםספרים
 400 14 . . . . . . . פמ"ג /עס ןע6עיר יי"7סיע
 400 4 . . . . . . . )נחסס4ק עס )יטן( 6ו*חסועב
 ,500 . . . . . . . . . . עסימ מססיסעח
 5004 . . . . . . . . . . . עס"ח לנייענ
 ,200 . . . . . . . . . . ק6רען סקכסססר
. ססעקי . . . . . . . . . . . ל כ  ,50* 
 150 * . . . . . . . . יו"ד 6ו'ח סדיע עיקריק'
 20 4 . חתינוס( יולסי ק' מלי6ס )נדרס )ק' סונוון נרכחק'
 175 * . . . . . . )גזול( 6דס חכעוח פס 6יסחיי
 250 * . . סיענ 63ל פי' עס קען יסוק חו"): יו'ד 6ו*חסי"ע

 ע6לקכן יסלפו נ6 מסובס ס6כחו3 סנכנייס סקול6יס יללוו6ס
 סחסונס.6ל

 ינ3 5ני ר' טו'ס סע6וס*ג סלנ לכנור י6ת יגזי"ע('י
 נ*ג פס חמ" 3שו כסי6י לרגלי עסער)ו"נס69יי נ*יסעריקפר

 *סעפלכם*. )נקיט"ל נ*י רו3ין טפנדפל 11:חש כס' סעופלג סמו'3תכ'

 סנע*ע סחסו3 ס:כבו ידייי לכ3ור '6ס וגוימ ענ"ע("
 לרגל סליי*" לפ(שר עטס כ)נר וכוי זימיק" קלסולח"1סולי

 פריינר וסר6ל רי עחס סמקיר סע6וסיג סר3 נם עסכסי6ומו
 תוכס עולמנכס פל ע.ם"מדו רעו6 יס6 'כ64, עסויני6ךסליע"6
 סנ"ען יוייו כ*ד ופד, פולס ער ועוסר ו6וסרוגוולס

 פעפעיעל 3וכס"לןערוכי

ע('י
  נחו" סעו'ע סמךנ סנ' לככוד ולנבימ ח)נס נרכס

 ל"רועיו דפס  סרפס ניפינס  סלוער סכסן נ*י רייעס יוד" )וררביכסוי
העפרכם.

 כרווכז
 פס *עםפכ"קל6וו"קיו"- )נ)ניינם ליעיס 5פיר עוטחססו'נ

 עקוס ע3קס עונסקיס עעונ"ס ומפויוח גווליס עכעסקנלום
 נ"כמניס עונס, פרנקת )נקוס 1'ס" סקודס על"כם -לעלמכמו

 טועמס" סו*נ רקיעס המת סעפרכם 6לצפנות-
. 



,ן

,ן-=- לחכמים וערביתן-  סאטמארן מאללאמ שמעין יוסף עיי עריךן
 ,ו- שניה. שנה כ) נב היכרתן-

יא - -
 שליש"א. הידיים להחותמ.ם מוכה והתימהכתיבה
 תעיט( )ס" לבובב4ה

 )י5פסף( סקיטוי כ" ע" עז סי "נייח כגפי" פ"י 'יץ6נתבארתי
 סיס שסיון כנו סורס כי ט6ס6:6פ קנס כ"יסיו65

 י6ס )(לכלו7 וכל סרים כל כמ3יומ טן סיפליט כמעול מקרול3כח
 חח3יוח לחוך כרס יחכו 06 ככיס פסכי 06 גוסני ל6 יגס כיעץאפי'
- חסונם - הקיעור קנס ע"י סנטריהם חעיס ילחיםו6מ4כ  לסעכ4י 
 פמוט סי6עפף ע"י ולחמס 3סמביוח לונן )ניס לסם ס3' 63ופןכי

 ימנו 6ופן 6י(ס על לי עם כי כלל 3(ס לסקמסק וקין  רמריע6וו
 רק ניס כחיכח 3לי סריסו: 63ופן 36ל לוחחיס סיסי' ונלאיסעיס
 ססו6ל י' 56לי נ%6כי' כי ו6ף ע"( לקפוך ק' למציי לבד סקיפולע"י

 ומלכלוך סריח סכלי עמליע כ(6מ סעולס יעיי יולס סכקיון כינחכמנו
 יוסכוח'ו כחוך סננלצ 6ח שכל סכלי סחפליפ לקין ס ע 6יןוע"ע
 וריר46ס עסמוס' נכס'ג נוסכי ךל6 ר6י' לס3י6 ייט 6ערחי לכ6ורסומנס
 סנצילו סגייך ד6ל*כ סר6"ף בסי' ר6י' לס_1; ס_, ע"3 ק, ד,"ילין
 כוס 6ם6ר%6 ע4י לסגציל יימסר כיעל ו6י גיולן)ש יורות סייןכלי
 3מייוסי 6ככי 6ענס כוס, סופן ע4י ססגעילו טסכ4ל מסיר ס6יס6

 ויוחק פ14 עי( ע' קוף כר6י' נינם6 ע4י לחסל סל6 עעלחי3ל46.(
 לעיע73 "כיס ע6ן ססס יקטן ירנ6 6לי63 ק6י וסריס יסמוק'לועי
 6יך ק' ילדיי גינפ6 יפסייח סך ייע יל6 ו)נסטצ פלחך ס6יכי

 דסחורס לוער ימכן 1ל6 ס3ר6 י6ין 51"ל ניולוס שרוס טיין כליסנפילו
 063 סענירו קמם כמבס 7סחולס .כיון גלנס6 סיעפס :ס 63ומןהיייי
 סענ'6 עע'ס 6ענס וכסיג למגעיל כוונם דל6 מסיעך דסמולס6מ6ר6פ ע- 67פסי כימה 6י כן כסו ל"ק ועטתה טמא כעו סכליעסעע
 נסעניל 60"6 ומלמיס כפמתיס נעין ובליעות 6יננין קק-פ מנא3קי'
 ד6ין טוכם עיים ליולס סיככיקס 6ל6 סקכס למס 6ין כולס טקסט36ן

 6לס כעו ט6מ6כ6ע ס)נג"6 3(ען ידפו ל6 06 י6פ" (יעם ע"ילסכסיר
לסכסוך 6עסי 6פ6ל6ע 3לי נס סם ע"ע 5ל5 ששטננו סחגעי' סעלי6ו .אכי



 לחכמים ועדבית
 ס(יפס . טוסך יסי' וסקכס קכס עם" סכלי סיעבול (תנס ע"יפכעיר
 5סכסיל י6ין ע(ס עוכם 3יק616.6 סנקל6 כ)י ע*י ס:)י ע3פסקזילם

 ע*צ 5"3 סי' גיו"ל כעבו6ל ל6סון ככ)י חשוב 7(ייכו ו6ע'נ דצסטהי
 ו6ין 7)*)נ עכיר רוסזין תעערס עויף ו65 ע:4ל עילוי כעו לק)"ס

 אב"י, ברודא ליבאה"3ס6ריך.
 עסול תקלס )י סקוס סנע סמסוי סססג0י 06י סצעייךאמ* נפלאה* דהערה חום( )מהביה

 עק*וו כ'י סוו6לן ס:סן (צייג ז:מ; )ניס סז6וס"ג סונס"ס
 תקוס ס6תן פתכו ונקס פליו וסצ.ר (5"ל 6לי' קו3 בפן סג6וןנכד

 ססיס מנו6ת נמסו' עי" ו('), ס:"5 5מסי' קזוך 5סלשיקס5דבריי
 מי)נס ניח ונסףם 6וזכים 3:3 3סגצי! לצחיל ג' מסו' נקיפומ"נ
 מ"נ )נסויג סו*ע ויסחס ט)ובכי0 3,נ:ים 6ף י6;ול ק:ינ קי'מיויד
 כ*י 16' סי עצל:ס ובסי"ח 7י קי' ועסד4ם קמםקיי

 ות5ס מען ופע,
 ונטוימ ו45נ, 5'ב קי' מי6 )נסלס4ם ונסו"ם 63ליכומ, יא 6י' ('ס"

 פסמ ס5' פ3 פ,זלהק ונמי, חיהי, כ" קי' )לסל'ס !6נלססמ;י
 מיעס ל' סכ') ט5נוב סנ6ק ול' לעק קי' מינ י5מק  יר וסהסנקומס,

 סכ3י כגל ס' סכ3י סבסין בעס 67ין טכמ סי6 סחוק' קו' לסריסן
 סנים פ6 (6ס 3קוסש מבל 13 לט65סי 6יבל6 סנינס6 יומיכנוועס
 ו7בליו ספר*מ קוסייסו על תיס וכ3ל כן סטק קנ"6 סי'ס%

 וטךלננן ס6נ*ק 3יולס טיירם פ*ז יקי' עוק63 יטר יע6731מסועיס
 ו5פ"ג. סקי"6 סכ'נ קיי %3ג"6 נפלט"ג ימ"צ סכסל5ליכס
 תנ*ח( למי' )הטשך תפ'א( )מה רישאב*ה

 633 ס 5מכט הט יעייס טבי6י 3 ע 3 סס 3נע יסכס 3שי
 6מס יולע סכיס 3,עלו וכן כו' 3כ(יל וכן כו' ססממסע3
 )6 7עסני' טנו 6נ) הע עהס וסיים"י ענ' 7ה) עטוס כו'בעיום
 סי' ט(יל ו5ועל וסע טעסוס 6כ5סי 63 ו)וטר 5סקר 5ו יכומ6טר
 וסו6 מ5נ 8כ)ס 13 63טלו יעמיי3 יר*ע יעעע6 פ613ל 5*כפיחט
 סוננ 6כ3סי 63 %6ל סוי 3פי ך6י ע יטנו טסוס 6כ3תי 663ועל
 פסיס 6דס י6ין  יספא טגו כעין יסוי  5דייי' עגו 3"מ טזיך636
 3ייך 5י טכס 3מנילו 63ועל מ,, ף 43ב בטסי סנס ו5םה, לספע5פו
 יכ5 מיב )ימי 65 6ופל וסווש 3י סנסו 6י5 ו5טמר סן 6ותרוסו6
 וח" כו' 7סויס סח) יפי פלפסי 63 6וער כ56ו 3ף0י 65ס6ופל
 עיך ספרעתי נר31ו6מי עפדסי סל6 סייגו )ויחי ל6 ס6פר 7טסיס7א6

קע"5-



הפא לחכמים ועדבית
 סלעחי ל6 5וטל כ6לו לויחי ל6 ס6וטר טס חו יסו7ס דכיוןקט4ל
 על לו ונו7ע 6' בס?לס ;ימיס סכי ס6כל 3כס"ב לסי" 61"כ ע"סדטי
 מסס6'

 וד~
 נסמוסחו סל6 י.6ט5פי על חלנ 5כלס  סעויס 6טירמ

 ימכמרין וסני יל6סון )1))יל6 ססכי על בס יסכפר סר6סון עלסקונן
 ל6 כ6לו דסוי סייכו 6כלסי ל6 ס6וו1ל יטס טבי לו יס סמיל6"כ

 רסע עלטו פוםס ן6יכו ו3כס"נ סכ6סון עס ימ7 יסכפר דס66כלחי
 וחכעיס יל')ו מלונח6 ל6וקטי 5יכ6 6"כ דמעול למכ)יס מודס ר"מנס

 מאמעלהאאהר ארה ימותשל ויויק.3כס"נ
 הנ.ל. ם"ם פה טתנורר כעת סמאניסלאב דם'מר'מ

 תפ-ב( )מי' )הוננאריא( סערענטשב-ה
 סלט"6 סיט' סטסרם סק"נ חקע קי, סטגא עי סק'450יבמי'

 ל6לחר סל5 נ6כול 6סי' 3ולר 6י' ל"ס דניו"ע כס)ו"ט7ק"ל
 3יו'ע טיילי יריס6 ע"י 7י נסנס לנרייס6 ליס עוקס ל5 למס6"כ

 5קור לכיפ יללרפ  ריופמ 1ד6י (ס יסכס ילק'ט ונ"ל נסנחוקימ6
 טיירי יריס6 6יח6 6ס ולפי"; 3ילס 3טסכס כטנו5ר 3יוןן 6מ"לנטר
 3קינון יוק6 ל3רור טותר 67יטחי גוס5 ביו"ע ולימני לימלנ 6"כ3יואע
 סכח3ו לי)נ6 7"ס נ'ו ד' ט' 3חוק' ועיי' ל6 וכ3רס 3גסס 36לוסטמוי
 ל6ע"נ 7חיינו ר3וח6 יקע"ל סס חוק, כע"ם יל4ל קוסיי לחרן כס"בסס

 טסך 63טמ יקול כרס3'6 7ל6 טוחל 3יוצו ט"ט מע6ח מיי373ס3ס
 כי יל6 3יו"ע ל6סיר סלסנא יט"ס :"1 3יין ל3טר י6קתפפי6
 וכנלח ננמס י6קול יעעט5 יק"ל וכ3ר6 3כמס ל6 6נל ס6טיוטטס
 דססס כיון 61"כ 3יוצו לססילס ללו ל6 חע6ס חיינ י3סנס טסוססו6

 י3ס3ס 6פ"ג 3יו"ע טוסל ל6לחל סל6 6פ" 3יוס ל13 י3ולל33לייח6
 7עוסל וכ3לט 3כסס 7ס"ס ולומר לפעוס נוכל 36ל מע6ס מיו3 03ים

 אב"ד. פאללאמ סרל מנחם דנ' 6סיי. י%3חאש
 תפ'0 )ס" פורן רראמסםב'ה

 ל)ווסלו לננו מיינ סס6נ טלוס ו('ל ס"( פא קיייסיןבירושלמי
 י6יך סעפוי וסקי 'ע"ס יטול ססייני תיוססנ5'

 נק"ל סטסוי קוי ולטס3 ס6ב על סי6 סעילס יסיונ (ס טקל6נסטע
 שטילס 5חרי 1(' נ' 7ס;6וח סכ' ע"6 דע"6 ינטות ("ל רס"י ד'כקייס
 ופי' פ"ס ו!סק3ר כסורם )וסערכס סמורס עוט6ח טסוס סוי יוסעניטי
 וס3יכס 67חס טק' יליף טערלס סורם 7עומ6ם ע"ח פ"מ ססמיסירו'
 סעללס יפל סכ'ג ו3סעויל ויר6 31ילקוע סכ4ע 3פרא )תף'עי"ס



 לחכמים ועדבית
 פ"מ ס'מ לפקחיס ר3 635 3ס' פס'כ ועיי' ע"ס( מיולס טוע5סיס

 סנגכ עטיס יענו6 יסכ6ל( עזלמ 3ק' )וכ"ס ;'ל סגריענ"ן דולוו3סס
 כעט6 7ל6 פטפע עסערלט ססורם על' ומנס פ"ס ספעמ6נסעללס

 פלסמו 37סעס לק ניקסיס פגע סוי 7ס6 ני"5 וסעעס סמי5ס פעסעל
 קו4ס ע"6( ע"3 7' נמולין 3עי4( )עי' עסערלס טק"ע פסעללסס76ס
 ע4ב יט'( 3ל4ס וסכס טופ6ס 3עגע כטפ6 סעילס ינסעמ ט;ספבו6ר
 ו33י5ס ע4ס 3ינל 6*ע לטסל 6יס סמיי3 תנעו ל6 טונננלססיליף
 6יס סל כליו 7ס4ס יפ3ו6)' סס יו"ט ו3בב7י סס ;"ל 31לס"י ע34יחז
 סופנ4ס יעס וסכס ע'ס, 3רנל טסרמס על חיינ ל1 ססיין קכיכווכל
 7עמ נסס ס6ין סקעניס 6רס סל סנניו ס"6 מטונס טסל' 03"1ז"ל

 נרנל סקעניס נניו עסלו! מיונ ס6נ על סוי ולפ"ז ע"פ ססכקכינו
 נסנס 6סי' יעע ססנ:יני ו3יופ 7כ' ס6 על ק' ועעתס קנינו סססכיון
 פק'ע פטשרלס פליסמו בסעס סקען יכ6 ע64( יקל"3 סנמ )כ=1ויו"כ
 )ועיי' ככ'ל ל"ח יט3נ3לסס 3ל6ו ס36 ועו3ל נסויו*ט ונעמ6כנ"ל
 ט-ס( נרנל כטו עסרס מית סוי נפנמ 7נס סק*י כמ'3 סי'טגי6
 ע4כ לס'( וסנס ל'מ 7ונננלחס ל4מ 7ומס ימילס יעסס 7כו4ל6טכס
 )16 ס3*י יקייטו וסט5וס סמיונ רק 67ל4כ ט36 פל סעילס7סיונ
 עטוס ס36 יעבול סכי 4מ 7וננבלחס סל'ס ופל 5כסיגייל(ססינוק
 ט-6 י4ט כמי3הם 3סוי כסןא עיי עיג"מ 3ש ליס סו3 ככ"לקנינו
 מיוב 3כלל 6ינו 367יו לסקו3לי' נס )ועס ע4ס ע"6 דפ"6 ניטיןוסוק'
 ע6וקער3 סג6ון ליייכ"ם סעיס כלי 3ק' )עיי' קרו3 7סו6 כיוןס3-י
 סעסס סנ'י ועל סמם ס6ב על סוי ומ')1 פ4ם( חול7ומ לפ'סלייי6
 ו3יוס לפיכ' סנ'ל סירוסלפי 7י ככון וטעסס כנ'ל( עדל"מ נ(ס1ל"0

 65 ו3ננלחס על ע31ל 7ס6נ וק' ויו"ן 3ס3מ ימלין יעולססעיני
 ינו6.( )סטסל ויו"ק. ככןל ס6נ פל~ סו6 תעילס ימיו3 ומ5מגעו

 שלימהא בהנאבדפיס ראכינאטימץ הכהן נמע נתןימותיאל
 זצלל.ה* שלמה* .וק"אררז מ סה בעהס*ה דגאוה4םנכד

 תפ4ד( )םה )יאגאסלאווחו( פעטראוואמעלא באטשב*ה

 סעיס-מ סלי סמם 7* ~וס 3ס;עין קפ'6 3ק" כתיקן מסעיד
 5ריך טמ3ל על לססיג 6י עעוס כחקן סנ6 )6( 7כ.ליע7כלי

 י6ילו כ16 כעסס ל6 חס סמקק, ו5ופן ססטוח קינח לר6וס לע5ו6לו ס6מסי סישקיס 3כל 6*פ לייבפ 5ריך טטומ נחקוני 37ריס,לסמ
 ווין, ת7טקי פלשיננעל ווז ניפ" סתקון סחקין ע.65 סי' עססכן

עכ6ג



מכב לחכמ.ם ועדבית
 כל מפכו ;ול5נ6ך ינרפוק ,נסס" נפקוס .עסס' 6יס סררתםמר"ג
 כווכם לספיג תקי7ס לרקוח קריך כמבר על להסינ כסג6כו )3(סכרו(
 עקוד נזול כעוס 610 כסלדעחי ובסוע 3כוונחו סגם קולי כיסומרר
 ערם 6סל בסעסנכ 1ל6 נו חלוי סטעומ קולי עמס3יח למסיגקריך
 ל5 ועב"( לכנרו כ"( וכמכיחן עולסי ל16ל 37רי1 ססי5י6 עד ועוולויגע
 מעיי כונח ססמעה וכ' לוי סונטה על חתם ולסל סווסינ יסיג 6(יבין
 6כ6 מענד ויקלל הלדון יעפלכו ס3"מ, 6ח ח"ו ילניף למרףסנה
 נסס 6יס עמיו 6ח קולך לוי סונטם לענ"ד לוי, הלטס 3פ" כןע55
 סטוניס מעקיו על כי הכלמוכיח מע16ח על. ל5 35ל הר5סונוחע5
 וע3ו6ל לקמ, נכורמי 6ח 6)נר סכן 6ניכו ניעקנ סנכילס 5ח מעכר3עס
 ס3כולס על לעקם וכן, ג7ולס 5עקס עמיי 5.1עק עסקפ טוב3לקמ
 ים ספיר ו6'ב סר6סוכיח על וסה6 כסס עסו ו6"כ סברכם עלוקרקס
 ח"נ פיריוני לפי כעו כפיי ורציו ועל נהם 5.ם 3סס לעסולכבית
 כוי סעעס עלינו נקען נגילסחו הכרע לנו ס5.ן בדבר ילדעחיוננון
 סוומ(יל נפ" 3סקדעחו כע3י6ל יסכים וקלימוח עיווי עידוססי'
 סקיוס נפי' סיענ"ז אפי' ועס"כ מנמס, וינחם הנכס ינססע"כ
 נומס, סיקר6.עסיו ל6 6נל וינסס 0ל מי6 על מיינו כמס מע6סי'
 וסוך 3ו טעו נעם'כ וזב-ס י17ע, ענין לסוריע 6פ' )וקיסוכזן

 6טר ו7יני5 סיכוסיס סונס סועף קמיל לכוקס יעושו סקי7ולסהע7פיק
 לוס לטירול נסק7עס וערס . עסריעב'ן ים טפין עכ"ל ועסין לוקסכל

 לטייס 6כו 36ל סוקיף ססו6 עם סטרן עעי . כל דעת לעעןססוקמומ
 וע5תיקש ס311ק,יס חס וכל ל3ס על (ס כחנו ל5 עמ3כנטססר3ס
 לסריע3שועכלן

 עד.
  גוירפיס נולו 0סו6 3יסכשס ע"ס סקסם 6י פעמגל

 ס5יין. יסח שלום (6"(. קרב ל6 י63עס 6*% הסימל כחלפנדל
 הפתררניבםתימרנת

 קל"ע ס3קי' סס*ס ע"ר חספס[ ~ק" עכנל6כ7 נ6רנעעועסנגס
 נ6לר6ן 'עק3 סק' ע"ע כ"3( )7' עכימ עעייסם ס"ק סו6 כ6סונסמנס
 7ק"ק סיעם ני0ינס לועי עק6עע6ר עי.0 5סל מעוקל סמ' סנן סע.לוכן
 עוולי עקכיס ספנ6י 6ין כעס יו67 עמס סעעליך 3ן )6על יקוקלעיי

 חסונם.( ע"; 6כפוכו5י"ס
 פחלונו 6' 6וי טממ ט3ק" ס)ן.מ פ"7 0פ"ו( )קי' _(63לונ3שס

 ו7%.ס ניעם נעל סג5ון נחס סביך קכ"ס קיי מ"ג עסדשד תו"ענסויח
עס"ת-



 לחכמ'ם וערבית
 טסו6 ת7ובכן רק סבס ומיק' 167ר' יוסכ"פ מוקי לווס טעסעמס
 סנח עס~כ יוסכ*פ נוף ע5 לעבור יבו6 סל6 כךי קייג ו5כין קי75יו"כ

 סיב 16 נסנמ יו"כ ח5 06 לפי"( 6*כ קייג 5ליך ו6ין מטילס7קדוסתו
 עליו ססקסס טס סס 3ס1*ע ועיי' תס"ת למיק' 5'5 ועעיל6 לקיינל"5

 )6סכ0( 3עללין עקיק נ6לר 6עליס עו'ס וכו' סל3 סעיל וכןייגל*ע.
 )6טעריק6.( קלעיול6כד עק*ק סכעלל עקס כטר סמ' ס3' סעילוכן

 יוכלו 6י 6וי סכ*מ סנקיז כס"ס ע*ד 0פ'ו( )קיי ט6רניע6נ'ט
 3פ03 נסחל ביוסכיס מ3:וו 3ג7 סקרע ב6' )6( 5ומניס 3' עללעסול
 לסלס מייב 3פול וכסמל טיני' 3ור3ס ליי קס כי ונחסלועיןפעיל
 עינ" 73ל3ה למ קס 6עלינן ע'כ נ"7 עיתיס 0יי3 ים 3סנח כי]3[
 ע6סק6וויעס 5ני סק' קלנ*י 6ערק ל6 ע*כ כלס סיונ ים ניוסכזמ6בל

 וויס6.ע36ער
 03ולין ססלונו 3' 6ו' סנ'מ ס3קי' סק'ח ע"7 חמ"מ[ ]ק"3"ס

 5סס ס6ין 6ף 3כלי סנ7ל" 7סימ' 6' קעיי מיד ק.' יי741 ק8(7'
 שענע6 קל6רק עלרכי סק' 63כילס תופלין ע"ע טסלס קיעןסיס
 סעיל וכן סעעליך. .נן ע6%6ק ייסע מייס סק' 6ני נס סעלמיוכן
 קל6לי. יק"ק סרעס ניסי3ס סלוווי עק6עונ6ל נ6ווי 6נלסס סמ'סב'

 נ' 6וי סג"מ סבק" סס"מ ע"ן חפ*ט( )סי' עילניטן3יס

 יט6 7ג סנלע טסול רג ל*6 ק'ק סס נס'ך מ"ג קי' יו"ו עי"ססלוני
 וויס6. ט26על וו6קק6וויעס 5כיסק' עסונע לפיןוי65

 6" ה'ל ני 6וי סמפ קנק.' סה"ס ע'7 0'5( )קי' קר6ליב"ס
 7עע"כ יס"5 לס" 6עע"כ ס6י' לגעל כדי 3סיחל ויפ 3הימלסנחער3

 3יו"7 התנ51ל כסי סחלונו יח3על 67ול' 7טע*כ ולוו*7 יחנטל ל6ל*7
 ע5ווס עפעח 63י' 6ל6 נעל 7ל6 מסל'5 רין 67ין קעי"3 קז6קי'

 ה61 6פי' נעלס 6יי סבליעפ סנ6קוח חחיכס עס6'כ ונ3'מכנבילס
 יס6 ע613ל י, 16' סס ובפוו"נ ובח'ך 7י קעיי 5"נ נק" ועיייפסל*ל,
 06 טס6'כ סיי נפסי 63פי מ67 כל 06 7וקן מנ"נ ננ*ס67עריק
 טמלב טעס קבלס ו6מ"כ 6" טנןיעפ ווקורס סמח.כס נ6קרסנ65"ס
 ססי6 נסל מסיכס סמל 5פי 6"כ ש"ס, בב"מ טפיס מכ 65פוב

 סססיכס ע5 כעל ו6פ"כ מעלונפ עיי וונבילס עקודס נ6קלסמסכ'ל
 דס סיסר פל לקוילס. כנ4ל סמחיכס נסלס 6ח"כ וס-ב. מלבעיסח
 מסיכס 6*כ 167ל' עעכעיזק הקובנ" לסי' ו6*כ סחמיכס ננ7 ק'נכיחל
 3נ"מ עסוס מנ ל6 3101 ת67י' כנלה 6יע נליעח ונקייס נ6סרססנ*5
 נעל וסעיר ע5עס עממס 6וי ל'ס 61*כ - טליי סנעלס מלכ סעיססע"י

.

 3ק'



מכג רחכמים ועדבית
 עם6'כ נליעס 6י' לק ססי6 כיין מ(ל"5 עסי6 חנס הי0ל טי93
 סמ0יכס סנ6קרס )וקי7ס 6'כ ד6יר' ל5ו יטכפי'ק הסו3רי'5סיע'

 מלב פ'ע0 6מ"כ עלי' נמל וכ6שר נ6קלס ל6 שד6:' נ3לס 6ייע53יע0
 נ*כ ס35 פיפח ע"י 6"כ טרי גמסי נ6פי מר4 כל סוי ספירע167'
 ו65 מהכ'! רין 5ס וים ע5תה )והווח 6י' המסיכס וס:י נ3'ח 1.6ונסוס
 יעקנ תו"ס וכי' סי3 העיל (ה ינפין טיג"פ. סק' כי0ר ס5 נק' 6פי'בעלה
 מיעבך1,5. סיי6ח 6ל" כ' עו'ס וסמ' )1וויכ36לוי

 ממלונו 7' 016 סכ"ק ס3קי' סק"ח ע74 ח5"6( )ק.י ל361-6'ס
 0ווסון יועסה סעיסה הלו6יס נמכי וע7ת0 סעיניס 06 ה6ומ(כנון
 הרב סעיר וכן סעיעלו61ן ונסס חק, ק"ק. ק2*פ ק.' יו"ל פיאעייי
 עו"ס ב0וי*ם סו)ומלנ והר3כי )מונין( עכ6סצלקק 3יין מייס )ו."סוכוי
 ע3יק6רעכע. עעהלנדל"

 ס' 6וי סנ'מ ס3ק" ה("0 עשר ח5*3( )קי, ק6סרענטן3"ס
 מריינר יוד6 7וי מי'3. ד"ס סעםכס ע5 3רסא נ"3 3'ק עיי'פחלי:ו
 )וריענ.ק. ק6סן סרנ6 )' תי"ס העירוכן

 תצ*נ( )מי' סאממארבשח

 6 פ סי טפיעס3ייג סנ6ין 65פףי 0ק*פ "יי 33יי"מראיתי
 ס(6ס 5ריך ד6ינ' 5תעע קר6 לו 5עס עמ5סם"ק 3עלבקוסי' .מכמיי

 טית כלי לסנעי5 ססולס 5וסס עחע ד56"כ ידפיכן נ65יס ס65 ו('ב'
 לס3ין ~יך ?לכ6ורס ל0רן 5נכי גס ו6פרמי ופ4פ. נוט5"פ סוי60
 סע6 5מוס 5כו לסוי ספעס י"5 6)וכס וד נ' ס(6ס ס5ליך ק"ד6יך
 פכו4ס 0קלו3ס י*ג דף מולין נעק' וללי3"3 2כחס 0קלונ0 5:3יסנםל1

 נן ס(6ס י5ליך 5ס"י 6ענס פליני ילבנן 6ע0 סן כפת 63ס5וופע6ס

 3סף6 ועע0ס ח' נ ס(6ס 5לי7 המכ ככי3"ב 63עס 5וטליס לויכווז'
 וטעסס עכו'ס, 0קלו3ס עסוס סא ?סמטס עיכ ו(' ג' ח;6סי5ליך
 טטוס סא סמסס ו(' ג' סאס י~ין דלק"י טמ5סם8ק קוסי' טסלקלס

 6הוכ כוע5ם"ג עק 37מקת03 יו"י נקי' ספל0י ט8ם וכויע עחסקלונ0
 ד5ט6 עיין טגעולי טט~כ תנ"5 ספו5ס קומי' נס קרס 31(0ודו8ק,
 ינסל ייסר56 נסל סעכויס 3סס 503 סע6 פטוס לסנעיל סמורס5ו0ס
 קסס טונ ל'ד 6סולין 3ס6ר דפמ.כ י6*) 6'ס ו5סנ'5 לסימך 16מ35
 קו5י' לפי .יסרי נופ5מ"ג דסוי מם'5 ו(' ג' ס(6ס י6"5 י6ך", לתעעלע

 כוילפ*נ 8331מ ננ*ק. ורק פע"כ 6טרינן 65 עכו'ס נ0קרתעספו5ס
ט14(ל.

 יויים רגינמם יצחק דב' ו7ו'ק. י%6יימ6 פע*כ 03'6 ינס ופ"כ
 3"ס דט*ה, גחורים - תשארת החברהראש



 לחכמים דעדבית
 ת"כז לסיי )המשך תצ"ד( )מי' ווארשאב"ה
 ס65 יכ'( סחיעס פמחוי סומ(ק י65 כן נחו43ע גס 5"ייסוהנה

 5ס"ע כל6ס 6)נ:ס מוב'ע טמי' ע5 ענר 65- ססמשסנפר
 סמן 06 קוף וע7 פחחלס 5סמיעס יסכח 67"כ כ"י נחו5יןיטכו6ל
 נענין יסיס י*3 ס"ח עסוס מחייב 3פניס 3' וקיפן נמון 6'סיפן
 (5"3 פק65כוס 03רס"נ יוסף מולח נקי ויעוי' סוח1ק וםעילמו3"ע
 נ*כ 6יכ6 יפיס לנקרוסמ ני))6 ו6ס זלוח, 5ענין כס"נ טכ' י"6פערכס

 סכי נ163 פס"ס 3' ספלעמפר' ) כיעח 657 נע(רס מו3ין דסככסח6ת
 סו6 י6ס קלוס  יסו6 סמ(קכו סמיעס נסמי5ס ימיכף ססיכ6מי6
 ט"ם וסנס וססוע, סכנקס 6יקול ו6יכ6 יטיס ק7וסח ושסעלימס
 5ענין סומ(ק ק7סיס ינכ5 פ6קעל6וו65 סגס*ק 6יפוץ נסס 6'ב6וס
 ינס'מ כיון קע3'ם יניפ6 קסס סו3 פ'" 3כ5 5כ6ולס וס:סחו43ע
 ססומעס נסעס 6ומס ו5י יסחע סיכ6 יטסכרוס י'3 6פנס מו3"פ5יכ6
 יססס6 פקויס נסניס סו3ל וסמיע 6טס טכמ רק קיוס וסולינמוו
 65 סו3י נס 467כ קיופס ס61 3חת ססומעס ינסעס סמ(קכוע*כ

 י63.( לספסך ויףק. מוביע ע5 וקענלקדוס
 הערצבערג. טאיר4"ברדהם

 תצ'ה( )ם"ביה

 וחידותם* חכמיםדברי
 6סי' כ5ל סיס ס6עו דנל מנילו 6ח פמקל 6י ר6ס תסצא*"היכי

 )נעלי6. חסיועין 5ו 3סלס 5ריך י6פ"ס עסי"מפמוח
 מ(נ6רינ. נו*פ יוסעיעקב

 )ניעע נלנל סלוקמ 6מ 5סוכיח לו5ס סעיכל 06)3("*
 6( ייחל סיס6כס עתל5ת ס5וקמ י6ס 0פוכל ילוימ העקמ כעסס06

 סאטרענען פריינד יודאדיד כלוס. ספוככ סלוימ65
 כי"ס סי6 יי65 3פ5יס 06 יקסמק סט3'פ סכס : כי*ס טעבטו:י, תצף( )םת מונפאפשז נאצ5 ארעסווענב"ה

 56ג6(י סלי"ע 7סנס י65 637 ר6יס 5סבי6 יסו5ע"י
 ל6יס וסני6 נכ8ס %3וס יו65 06 5פכחם כ*ס יק~נל 5ל*סעקססק
 63 סססיס 67כילם 6יח6 ימס פ8נ ע'מ י' טסקמיס יל6י6יגו.
 6חך נסקח יו65יס יסל56 כ3 י6על נחן פל' לן6 ול6יספעכנ6

 7לל"ם כ6):ר 06 וסכס וכו' עיח קס5 כ5 6ומו וסמעו 7כמי3פסוס



-

מכר לכמים ועד בית
 63פת דלפק )1עכ63 ל6 פקחים יתכעס לויס 6ין 6"כ יל6 נכי96
 1 3כ* 6ף יו65 6"כ לפכוס כים דקונר כריס 6חי' סנרייח6 רקמככם
 סים למיטת נכיס טס ק"ו סו6 לפ"( 6"כ יו%5 ילינו )ווכמוע"כ

 לוקין דיינן סלחן כילך 3סל6 לייין עכ"ס יו65 6ינ1 6עע"כדעלקין
 ורו"ק. קלע סי' 6ו"מ מלק ("5 מסרחה סו"ח עיין נתלוו: יו65 פיכו3ווי6י

 דפה. מ"מ גוטממאן נהום מטווההס'

 כחוריםתפארת
 תצ.ז()סי
 ל'6 לעיסס פיסם ידין יה, מולין ר"מ לקיע' מעולס קים'יררע

 ק5ס עמירם ע5 סענל גוי מ"ר 3קנסררין ממכי' סכייך3"ר
 מפורס %3יסס כיון תפולס עבירת וענר וחזר קלס %ימס פלי'וסייט
 60 סטור סו6 6"כ לחו3ס כולס סוס 6י חזורם ביניחס יביןסיכי
 וסם (כוס ילסחכמו סדין ליכח דנעינן עסיס פעול לחונם כולןר6ו
 להימס פיפס 3ין סוי תעורס )וימס 3רו3 דנין סוי ו6י יסכתול6
 פערסס סולו סכסירין ע"מ בקנסדרין ע"מ ליישב ו6עסר 3"רול64
 ליפכח 5וינין ם6ין סם לר"מ 3סנ' וכ' ייין לעסיס סנפם 06סלונ
 דנין סוי דסכי ב"כ פסכחח 61*כ טלסס סוי י3ל6"ס פסוס3(כוס'
 עעולין לחמס כולן סלקו ,קכסדלין ופל ס3"י כל סזורס ע3ילסעל

 וירוק. עיחס מיי3 ג"כ 3ל6"סדסרי
 תוסט, דס*ס חריפורע דחברא נבאי גאפעסמאןאליעזר

 תצ*ח( )סי' סאממארב"ה
 בעתו()דבר

 ויוסכ'ע 31יו*ע לעסיס נינם 3קי דל ייי9 " סג6ט י' יי"דגה
 5'( 3ס3ס ליי בעילי 0לכס6 י3סגח נלבלר דל עע3יללגס

 יבעלו 60 גני ע"( דף עיוע6 לע"ג רלדעחי עסלנס קץ לפריןו)4ן
 מסם פחמם ייו ט5ש סל6 ו3ל3ל 3יוסכ"פ 3נסל לעמול דפוסךטס

 פיפס  ילק" סלי חט6ח מייל פקוסל0 נעליס דסיו65 פילסעמלוקו

 עע3יר 6י' ימיין  לסדינן וטסעע לסנח יוסכ"ס 3לסץ וא שללכאייי
 קמיעם ע5ד ס6י' מסם ס3י6 דסל"ן 5עח מן ניוסכ'ע, גם נלס"לי"6

 עליגי עע%י סלי דסכל ובמטל י' קוק רה"י סי' ;6יח מעה(וכע"ס
 פאללאמ* יודא משדה סגל. לפסיס סנינסגהנלס

"3



 לחכמים ועדבית
 תצ"ט( )מי' פרעמישלאנ"ה
 חס (ס ונסטן נכוחטס ומען ננ(יח סקול 3טל 3י5סבריש

 לענין 6י- פלוגחתס 7ענ'ע פ"נ (' לקען ספניי וסק'נכ:יוש
 מ"מ קיי))"ל ס6 6יסול לפככן ו6י תיין ען )חסירין 6ין ס6לקום
 יוסכ"מ עכמר כי ו6י3'6 ימע"3 3כליחות לפע"ם ונ"ל מס"ת,6סול
 נססי לסיפק כפק"ע יס6 ולפ"( עכפכ ל6 מ"ט על סיעול6 כולםעל
 ולב"ס יוסכ'פ עלי' עכפר ול6 חרס סוי 3"ם ליבלי בפקם סיגורכ(ימ

 וויינבערנער. פישל יוסכמו עלי' ונוכסו ס5ס סיעוכסוי

 תשובה*דלתי
 36'ל ס75יק סב6ון סרך 76עו"ל יירום סנע"ל תסונסנטנמ
 ע*6. סנמ ק"ל יוענן תאכוף 3קוני'יקסלחינו

 יס6 ול6 כקינטרקיס לככיכס ליסן תעמלו נ6 סיקכיסלסמוח)ו'ס
 מסער 3ל6סס סחכן ונס לסם ס4קיוסס חבל דין כי מ"ו בבויוןעונמיס
 סניכמי. מוכרם פס נפול סימסי 6טלוס)נמכח

 קיום 3פ7 (ו עמכם לכס סמקלי' סקוכערסי' למלקוח 5חיעקוס
 למחול סיו5ס עי פנל מנקם למפוסלים יגר. מ5י ול6 7נר כ'עועע
 ל6 %6כ סיםל10 וכל הנפיל מעלי ע"ו ער ספתוון יסלח חית6י(ס
 סווכחנ". ס6ל לקרל מכלי לי 51כיך 73"( טוסי ל3לנל עוכל ל6 כי כרפס1ס6

 לעפכו עפ6פ"" ,סניסכ*נ . נענין סע5ל טס "ודום)ער*ר(
 מסגנון קנלמי 5על ז5*5 קופר קעעון רי עסגס"5 5גרמ5פחיק
 סליע*6. עקלקליס3דיק

 פ"ק. הכע'( חשל לסלל ס, יוס ס"ק()סי'
 הרב היה כהלכה צ'ייס לראש וערוכה בכר שמורה וברכהשלום
 זלמן שלמה . מפה תמיד ועניו! חריד וסנדול טעת הנרולהמאור

 יע*א. פ*ב ראבדם"קבאנהארד
 עימי פ"נ עק'ק נאוני מנס עלוס ענוק ולך"מרי

 ונתקתי מס, נסצכגסי סעעים וען וויפנת עלוכס עיר ורךמלכסי
קם

 כי ,"ם סים' ס' ע5ם כי ורסיסי רכ, קנדק כורך נענר"
 נמרמקו עקרונן חרסים מסי עון פועלי רגסח קוך ל' נודפקם
 0ל גליל ונים נעי6 צים נפורם סניעס וננו ומורתו ס'עפ3
 ועמס סו5 ק"סר נבס"כ וויפן נע'ע סכגפ סמל זס ונג'וסןטווס

פעחס



סכה לחכמים ועדבית
 פולים ופליה רחנס גיעס טגנו דהיינו פ"פ6 לק"ק חננפסטמס
 זו חופנת תגס פכוים, לגלולי נזי לסדעות ר5ו כיסעולחן פועי ת"רון למני סכיעת מומת .פל ל6ר פולין ועננתנעפלוח
 בעופן כת"כ מתכוכיס גרור לדפסי 6נל כתחל ני;ר6לנפקתם
 מלכו ל" נחוקוסשס יגסוס לוקין,ס

 עתופנ הית' לחוס ול"
 כנפעם עררכי עהס הקדום עהג"ון סירופ פך י;י6ל גיולינפיני
 סול קלסר נס*כ 56 ליכנק ר5ס ל6 וויפנס 3פ"ט כססי'(5*ל
 סיקרנ רטט וסעעקרש סטריס נו קתפ5רו סתם5רוח כללמרי
 סרמק ות עקרי ;קי6 וסעפתי נלכד יפ" לרקוח גיתה פחמ6ל

 י"6 מ' נרענ'ס ופיין כימך, פסח 6ל תקרב וקל דרכךעפל"
 וסר6כ*י 6' סל' עכו'סעסל'

 ל5לכיסס "וס גני סם סעמ"קפין 6ל" למתפלל ענת"כעיירי ל" וסרעב"ס לפיך ונל6ס מס,
  "עגם  נחוסומיסס, ל6ו פל עונריס כפכו*ס סבים סנוכיסועניון
 וננוכש כוחות מקורע וסקרון נמורס פלע קקולין סניעחסנונם
 פל גס טעונריס "פער ר"ל חפקל נו קעפטידיס עקוססעכו'ס
 6)51נס פל חכע("ל ")נרו זוע וגרודת 6לקיכס, לס' כן מפעו דל6ל%

 נעדינ0 כוונחס מימש י6מ 161לי וכו' ס36ום כיעי סימם6תונס
 ניס"כ מחח "5ל סנימס וסעעידו ע"ס'ק סניטס קחרמיקו6יעלי6
 לססדעום סקיגוחו סיס נרור טפסו עם מפך עסמרעותהמלחיק
 "טל ניס שיק יסעח כשיו לסברם כן לכמנ בכורחי ביותרלסם
 לפחיך לפוסל *רפ וגס רגליו לעוט כמןל6

 גכיו5"
 פעקו כי נזר

 עסכל "ומכו לתרמק פליכו פית ר' פל רפס ספעע,יסעמענום
 ולגיולס לחורם לעפלם מגנת ירום קרגו סעונ י' מ6ך, הרמקמאוס
 ס"ס. לפנדי ענו טוסנוכחטן

 קופר. נסגעסר*ס קטפון .סק'
 "י"ס יופיפ סב" ופר תניס קונפרק סנככריס, קורעיםלכבור

 סנגלל. מרפיך מקר*ע'ו

 לסלח למהר נפונס נ6 יס6 נסקלועי הע"חריס פני6כקם
 ק)וחוייניס סח.ת)ניס ונפרע )נרח;ון חקרי מלול זו ערנפ חחי)וסדעי
 ספנר. ערבתטוו



 )א( תרינ שנת שניה שנה לחכים ועד להבאטפתחא

 טנסרק. שופל בענין ("ל טסול6ן טסס"5 ל"י קס*ס9י(
 ת"ג קי' א נפנין עוי סיס, כיקוי נענין סכו*פ על קיסי, קקץקי'
ק11

 לסגין עריבסי"על סל גנין נסכם לקנור ויותר 06 ס6לס קק"
 ומפלס ררך סי' א כעכע וכו' ריכס חצה פפכי סיעיםעל

 נלילס לילך ס6ן6 6יס ס6לס קק"מ קי' ח'. וקי' הק"ו וקי'עסטפרין
 ק לסכי טומר 06 לסססין לחון טסקוכס סגיול סקס נעםשפרע
 עי סלעניע

 גס (ס נענין לגלים.
 ט6לס קטע קי' לנצי. 3ק'.

 ועכשיו מעיר טסומע מרסוס מסנרו ע"י עיכתין מיקון טיסגעקוטוס
 סוקסת. סכילוס -עסוי 6י חלקים לכסס תחלקו סעייכוח-מנססנו

 לפטל ג"כ לפייס נטיס 06 כעקא סנקמפק טס 6ויום קצע9י'
 כמפטון סיקון קמ,6 .קי' לה(. קי' (ס בענין עוי נעיווז*כולסחוס
 5קי' סרטך קע'3 קי' וכו'. ובדיו .ללון קותם דקלימום רביעילעס
 בענין ק"מ לקי' סממך קע"נ ק" 3עסן3. כיי מועל יי נעניןק)ו'ס
 3י3לי 015 סי' ספו63 טס על מלפול קע*י קי' פ'3. וק"רב", קי' 5(ס ספקך סעיילום וסקס סטיינוס מנסחנו כעם גיעיןקיצור
 פלסו) קכ"ע לטי' מטסך קע*ס קי' כבל. 7*ס 64 קייוסיןהחוק'
 קי* לשש סטסך ל6 16 סדי3ור דלפני עמס מסת 6י הסילענענין
 פ3יכר 56ל שסרוג סקכס נ6' ס56ס קע"ו קי' רכוס. וקי'כי*6
 סלו 6מרוניס פ6ר נין ועפוכב מעוכל 56ל ומכיחו סטועילנקכין
 שלסווג 6מ מכיר סו6 6סל סלוקמ ועוען פסס 6ח7 אח"כועפקל
 קיל בהיי סקוסי' על קע"( קי' וכו'. נסכסרו עומת חסולסלו
 י3ל ס"מ קע'ם קי' ל"6. קי7וסע סקלות ען מטול סוט6בענין
 6סור. לסבם גס עירוב סיס ובתקוס 3סבמ ותוחל כיו"טסלסול
 מ3נעקרו מעול יס6 לובו ססיעניס נעקרו סנ6ס ס"ת קערקי'
 קיסיס סוחפ פרע סססעיט סחתם סלמ"ע על סמוה כ"ס קי'כרלו.
 3עכין עור דקנלונוס נקתי' נ6ס אעול קפ"6 קי' לסחובי.טבלך
 קס*3 ק" 0'(. וקי' לק"ן וקי' לע"נ ק" (ס . 3עכין עוי לכ'ו, קי'(ס

 עלות סו6 סג3ל יקלוח סכחבו ורעק64 ס:סרס"ל פל וי0ו3סצלס
 סחטך קפ"נ קי'מסחר.

 לס-

 ללכודם ל6פייס 6עירס נפכין קליו
 ניס*נ. בענין ספלמי על ק"ג 3ק' סתחטס עם על קמ"י ג"3סנס.
 3' דף טנות ססו' קו' על שבנ"י על ססקס' עם על יסוג קמשקי.
 על שו3 קם? קי' ק"3. עקי' ס0' על ממרון ומס טעי7ין7"ס

ספ'ק



טפתחא
 מןותע מקון 3פכ1 קמק קי' סללס. עלימוח נפכין %'י סי'סם*ס
 ק4כ 5סי' ס%טך קע"ע קי' טיעס. סוק קמ"מ ק" נרוו'ד.3פ1
 6ט בפנין קכ*ו לסי' ספסך קן5 ס" בס3מ. %65יכס 6עירס3ענע
 עקועוס 65י(ט סכטנש5מו %ספג5ים גניכס לפסוח קיבס מל3 ליקמ%ומל
 סמר%'נ ע5 ע"( נק' ססק' %ס ע5 ק5*6 קי' סרי6ס. 3ייקת53י

 7בר על ק5"ג קי' לא. קיי חפ" על ק'סי' ק5'3 סי'ציסיל"ו.
 3חורס סס4ק 3כללי 3ס5"ס ספרס קמי קיו סנס5ו. דס ועניןנוי, ע"י עסס קיוס לעכין טס עוי נ6יקול, סנכו ננימ עא 3סייסקוסי'
 בכולש. חפניח 3פנין סינוח סצרות ק5"ס סי' ע"3. ח' יףס3ע4ע
 ופ3ירכו. יס6% 3סוני' פלפו5 ק45( סי' למכ. ע5וח נעכין ק5"וק"
 ק5*ע קי' 3סבמ. לעכיס 65עירס 6עירס נדין עלפו5 ק5'חתי'

 ר' קי' 5בע*מ. יחומק 3סוגי' ררכים, לקוחמ נעגין ס"ס,נעכין
 סכייר קריעמ 6י' בעכ~ן ר"6 קי' ע'ג. חו5ין יווסע נסיני'מלמו5
 סערוס נ"ג סי' 3כ3י. סחולעיס 3דבר 347 קי' קייוח. ל15רך.3סנס
 ובענין (ס3, ע5ומין חפי5ין בפנין ר'ד ק" נ6וניס. י3לי ק'על

 י6ס סלי, דכבל6 )נכ4ל מ5פו5 ל"ס סי' וי65. מ' ס(ס"ל עלקוסי'
 סרי6ס. נערימומ כ6ס מלמו5 ל"ו ק" לוס"ק. ע"פ לסולוסמומל
 על יסונ ר*מ קי' ועוטנ. %טכנ מ' סלמנ4ס פ5 יטוב ר4(קי'

 על ססקס' %ס פ5 יסת ר"ע קי' %עססיק. %סי מ' פ'סר%נש
 פווומ. סני ממי5ין נענין ל'י קי' . חלועוח. %ס' 3' מ'סעלי%
 פלמול רי'3 . קי' סיינור. ד5מכי עסס סוי 6י חמי5ין נענין ל"6קי'
 יענירכו. ס6% נענין רי"ר קה יסי5"פ. נפכין ר"נ קיי ער5"ח.3ענע
 קי' חכלונוח. כעכין 6ס"פ %ס' ע' פ' מ5"ו ע5 סערס רע"וק"
 סתרוניס רהח קי' לנפ5ס. 3רכס 3ענין ר"( קי' ס"ס. נעו1רט'(
 י*כ סיי קק"י. סנקיי ס"מ ע5 סתיון רי"פ קי' קק"י. נקי'5ס*ס
 ק"3. נקי' סס"מ ע5 ססרו .רכ64 ק" קק"ד. נקיי סנ' ס"ח עלמחלון
 קי' וס5%"6. 0*ס 3ענין פלפול רכ'ג קי' חים. 6לבפ לכ34קי'

 %ס ע5 יסו3 לכ"ס קי' נסנח. 5עכו"ס 65עילס 6))ייס נעניןלכ"י
 6ותו חסלוכין עלכלנ י5פיכן ס6יך מ6מפר6וו65 סקיוס סג'ססק'
 קי' 7ק53ונוח. 3קוגי' סלפן5 רכ"ו סי' וכו'. הה )ו 6יעריסס

 יכימ קי' ל"6י קי' יו"ד ס?ו"( על ק5"3 3קיו סק)נה על יסונרכ"(
 ר"3. 5סי' חעפך סנכבי, תו5עיס נענין רכ"ע קי' ל45נ. ע5וח3ענין
 בייין. קידור נפנין קת"6 לקי' ס))סך רל61 קי' חורס. קו5 ל"5קי'

 ר5שנקיו



מפתחא

 קי' ח"ק פ5 יסו3 סלי6ס טוימוח בפנין קמ"ו לסי, סתסך ומ3ס"
 ססקטו %ס ינדנ ר5"ל קי' רלסי5"%. נקוני' פ5מו! כ5ינ קי'%"ל.
 ל~ו סי' ~י065. לחלק סבעךס 3ענין ל5"ס קי' 3'. מכוח ספנ*יעל

 3ניססט4ס. סס3וח פ5 ג(רו 65 בתו5"ם גס 06 ס)1"נ קי' 3ת*6סערס
 ומנן. 7'ס חוקי סץ3 ס' יף 3י5ס סחוס' ן3רי ע5 יסו3 ל5'(קי'
 כ3לז5 קסס ס6יכו מ*ח כ5 7' חעכיח סנת' 3ן3לי מלסו5 ר5"חסי'
 %וכח 7ס6יך סל6מן ססקס' טס ע5 יסי3 ר45ע סי' ח'מ.6יכו
 סמוקי 3י3רי מ5מו5 ל"ת קי'  נ'7. יף כיכין נ%6ן 7מ"%6כס"נ
 יס6% נקוני' ק45( 5קי' ס%סך ל%"6 קי' וטס. 7"ס כ"גפקמיס
 סנעסו עסלוח כ5 סקכ ונט65ח סכתיל ונקוס בענין למ4נ קי'יעלילנו.

 סנ5וכוח. נעכין לכ"ו לקי' ס%סך ר)1"נ קי' וכוי. כו5ן לתמלפע"ג
 לת4ס קי' וכו'. נחל 65 ס5מול ו6ח פס"פ ס%ירס ד3לי 3י16ל ל%*7קי'

 עול ל%'ו סי' מקו5. %כ' 5)ועל ינ"מ סלפ64 קי' סעול נונליפ5מול
 יטונ לט4( ק" סלי6ס: נעלימוס 74% חסו' ח'ק 3י3לי כ6ספ5מו5
 60 60 13 פיס 36וס ע5 רת'ם ס" וי65. פ' ס(וס*ר קוסי'ע5

 3ג"ם4כ. ספלחי על קום" נענין לט"ע סי' 6גר6. 5פר6 5סוס6ו%ר
 רנ64 קי' ר8ג. 5קי' סננסך ג6וכיס יברי ק' פ5 שעלום ר"כסי'

 )ס4נ.( סט7ינוח סנסמכו כעמ ניעין סייול נפכין קע"נ 5סי'סטסך
 כם65 נין כנך6 נין וס5' קי64 מו5ין סגט' 3ד3רי פ5פו5 רנ'3סיי
 לכשד קי' סלי6ס. עליסוח בעכין לכ'ג סי' וכוי. סרי נסכ6מיתי
 וסעלס ס(לעיס על ססטם סחלם סננין 3סבח 5סחומ %וחל 306ינל

 לכשס קי' נקוכס. ע*ל סל ע3'ע 5סככיק טוחל 06 ובעניןטסטפליך,
 ענל. ט5 כט5ס יו65ין 6ק ימקק סר)נ3"ס על ויסוב יי'6 5ם"ס%סך
 מ5פ51 לנש( קי' טעייין. 7'ס 3' תכוח סחוק' נעכין לכ"וקי'

 סרט3'ס 37לי פ5 יסוג לנשמ קי' חלותומ )נס' 3' מ' ס5%ש3%ד3רי
 פירוס. 7קנין 3סוגי6 לשס סי' וכו'. סיל"ת י3ר כ5 ק34סי' סעיו*י ד3לי פ5 רכ'ע ק" 5כקס4ג. סירוח קכין 3יכוליס טס'פ"3
 ס"ם. לק"ג קי' ט*ח. לק34 קי' יקנ5ונוח. נקוגי' פ5סו5 לק"6קי'
 רס"ו קי' קע4מ. 9" סס'ח ע5 מחרוניס רסוס סי' סיס. יס"7ס"

 לכ*3. בקי' סס*ס פ5 מסרון וק"( קי' קע"ם. סי' סס"מ עימחרון
 סי' לס'מ ע5 פסלון לק'פ קי' לכ"3. 3קי' סס"ח ע5 מסלון לק*מקמ

 לכ"3. 5סי' מחטן לע"6 סי' לכ"3. לקי' מחלון פ ל קי'לכ'3.
 מסל4ס סגסוח למץג ק" לכ34. קי' סס"ח ע5 כ6ס ממלון לע"3קי1

 ל6נו6-



מפתדות
 סל3%"ס ל3לי בע~ל לע"י סי' %ס%עליך. וומערס יו"ו, על65כל6

 63וכ5 סמקק סל3%"ס 37רי 3י6ור לע"ס קי' ס"3. פא מסו3סס'
 %וחר 06 ס6לס רעץ קי' ססייס. מיינ ועו5ס כ3י5ס ס5גיס"נ
 5מ5ק ס3ערס 3ענין רעא קי' וכוי- ק6יע עי ס5 55ומינ;)פרק
 ע"3. כ"ו סנסורין סלפ, ע5 ס%" לע"ם סי' %ס%פליך. וספרסד65ח
 ססעיר מס ע5 ע5מו5  ו"ם קי' טרי. 7כב67 %נ'5 מ5מו5 לע"עקי'
 37לי בי6ול לם"6 קי' וכו'. סנת7י טקוס 3ענין לט"3 3קי'סכ'

 3קוני' לם"3 קי' וכו'. סי5י וי6טל ס3ול 56 ל6ובן ויסבסטילם
 ע"3 י"פ 7' ברכומ ס55"מ קוסי' חי' 401נ קי' נ"7.6כבמס-ס3ת

 קי' ככיקר. רפעס בקובי' רע74 קי' וכו'. ג3י ע5 ס-ינו%ינ5ק
 קעי' 5"מ קי' סעמ3ל 37לי 3י6ול רפ"ו קי' יכבסס. בקוני'לם'ס
 נם"ך ק4ע קי' 3יו"י סעלס לם"ן ק" ענס6*פ. טכמעלנ 6יקול6'
 למ"ן ק" סונומ. ס"ת 6לנפ כם*מ סי' ל6סונ' סימס נענק 6ק"ק
 ר"5 קי, סגוף. 3מ55 נקנ בענין (מ5 6"ס ינמס %י4ס טססעס"י

 סעטך י5'6 סי' 5ערמס. נקרן סי' ביסכו4ק ק5וישם %קס5ט56ס
 ספליסס 7בלי ע5 סעלס ר5"ב קי' סנכני. חו5עיס 3ענין רכ*עלקי'

  5י3ר ס5ימ י6ין נקוני' 5ע*נ ~'ס קי' 1י65. ע" ס(וסל3ענין עוי ר5"י קי' נ55%ס'כ. ג7ו5 מ5מו5 ל5"ג קי' ק*נ. קי'גיווי
 פו3ר סימ מו5ין סג%' ע5 קוסי' ל45ו סי' פצ. %*3 קיווטיןענילס
 טעום מי סנעס"ן יבלי ני6ול ר5" קי' וכו'. ייי 06טסיי6
 קוטי' ויוסנ כ'6 סנח ("5 סלי"ף דנלי ני6ור ל5"ח קי'ג%קתס.
 65כי6 טסל"ט סגסוס לע'ג 5קי' ס%סך ר5קצ קי' כ'ל. ס3מססוקז
 ט"6 ק" ניעין. סייוי נענין ל5*6 5ס' סעסך ס' קי' יו*י.ע5

 יכי6 5קי' ס%סך ס"נ סי' סעמ5קע. יכ5 3קוני6 סיס4ם ע5סירת
 ק"מ סו5ין נכנע' קהק' מס ע5 שונ ס"נ ק" ניסין. ק'יולנעמן
 וחירל פ7יוה"3, נפנין כ6ס 7בר ס"7 קי' וכוי. %6ר ח36לר6ס
 טנח סנע' ע5 קיסי' ס"ס ק6 מנונס. נהן ('5 סרנ"י קשי'ע5
 ססק' עס ע5 יסי3 ס*י קיי וכוי. יספכיס עסי5וס ל"ם 6))ל כ'6רף
 7קנלונוח. בסומ' פ!מול ס" קין דטי%45. נענין ק"3 3ק" סמכיססע5
 ססומפ 7.ס י"3 7' ני5ס 03וק, טהקסי מס הפיי ע5 שי3 ס"מק"

 קיקי' ס4י ק" לכ'3. קי' סס"ס ספוסנ ע5 קועי' ס"ן קי'עולס.
 סלפו5 ס'"6 קי' 3173. ופ!פו5 ססי3ס, עס, 3ם"6 סלענ"ס01.לתיעל

 טי*3 ס6 וכו'. סנטרד טקיס 36ל סכ' נדס %3סי רס"י עידנדוי

ג:6וי



1פתחות
 סי*ג ק" 5"ו. קי7וס( נחוק' הוב6 ,"6 ערלס סיווסלעי דנריני6ן
 מיפו5 לע"ו לק' סעפך טי"ו קי' רכ"ע. קי' בדט.5'11 נדו5מלמול סי"י ס" קלוקס. נעיר לפרמע עעע ס3יהכו"ק סכקרך בעכיןמ5ס1ל
 הערומ ר'נ 5ס' סעטך טע"( 9י' פ76ע. עי סל 5לומיח 5מרק עוהל06
 מ' פ'ע ס' סג"ל על כ6ס ני6וו ס'"( קי' נ6וכיס. יבלי ק'ע5
 0יוביס. 3ענין ס56ס סי"ח קי' וגו'. לכו ויפחר לו ונקמל עסיםעקן
 עלי' טסק' ווס ו', סלכ' 3' ס' 7עוח ה5' הלע3זס על יסוב סי"עק"

 מטוס 67*0 מפקוסעזק "0 נמ' הכע3"0 על יסיב ס"כ קי'1(כ*ע.
 73סי5'פ. ק*3 קי, סעוי*ד 3ר3לי מ5מו5 סכ64 קי, ועסיל.סנו5
 3ענין פלפול עכ"נ קת כ"6. טבח 7כבתס נקוניי עלמי5 טכן3קי'
 טכ"ס קה ~ קע"פ. קי' הס"ח ע'ר פחרוניס סכ'ר קי' עור.5פני

 וק38. 3קיי סס*ס ע5 פ0רין סכ"ו קי' קע'פ. ק" הס*)( ע5פתכוניס

 סס'ס טל פסליני0 פכ*ח ק" נק"3. קי' ס'ס ע5 פמלין טכקקי'
 מתרוניס ס'5 ק" לק"ג. קי' סשס על מחרוניס סנ'פ ק" לק"נ.סנקה
 רם"ם. ט3קי' סס"ס 1'7 פחרוכיס ק'"-ס5"6 לק"ד. קי' ס*תפ5
 טל פמלוכיס ס4ג ק" רפ*0. קי' ס'ח על מאלינש עיל טמנקי'
 רם"ס. קי' ס"0 על מחרוכיס ט5"ד ק" רפ"מ. קי'ס"ח

. 

 ס45ס ק"
 ס'ס ע5 פסרוניס ס5'ו קיי 6וסניס. נ' למ'מ, קיז ס'ח עלסהרוננס

 עס"מ. לעכו*ס טלי10ח ריסי ס"מ על מחרון סל*ז קת לפים.קי'
 ק' לקי' סעםל ט4ע 0י' (5'5. טזק עסנ-ס עסגס"5 ט*י ט5"0קיי

 סיס"ט ע5 סחילת ס"6 לק" סעסך סע' קי' ניפין. קיזולנעמן
 ווס ע"6 3"ק סוק' 37לי 3י6ול סע"6 ק" סעחלקי. 7כ5נקיני'
 ע5. קיטי' סע*נ קי' ונו' 6קורי ס3ח 37עעטס 5י' חימיקטסק'

 נענין טע"ג קיי 5הק7יס. סלימ , סעסס נעי קכ"( י ק מז6סעסנ"ן
 60 ע5 סמפולסיס קוטיי ט7"ע קי' נ"6. עי 3יף7 העו*1 ענטקום"
 סין"ד ע5 "יסי' טמ"ם ק" וכף. ע5ס 6כלו 65 וו*ע 3ילוטלעי7מקם'
 גס 06 טעינ גף' סטנ*6 סנקספק עס 373ני טע*ו ט" - פש.ס"

 סקום" - נע~ן סעא קין וכוי. ניספע"ס טניס פ5 4נ יוע636פונך
 סל קי' 7כבטס. נקוני' טעיע ק.' נ*ד. ניעין ססנלו נסרס3קינ". מ5פע טע*ם נף' יל6. פ' סעסל קוטי' ו3ענ( נ*6, . נקן' סעוז(ע5

 טנ*6 ק" ל06כיס. סת6ס לעגין ייס"ק עי 5תעיך ים 06פ5מו5
 נפנין עוז סמב קיי עכויס. שץי פילומ סטוטס 6ילן :סטמחםבעג(
 עסמ פ5 קוט" סלג קי, 3קלוק3י: לעלפס עעע נקלך סנוקוו(סניו(

ד6סגום



משתחות
 טסעעריך. וסעלס סנסילה, מו5יוס טומ נענץ מ' טסני פ"676ס5יס

 'סי3 סכ"ס קי' וזעכבח. 6ינן 3לכוח 3ענין ווסעערך מעלס פכ.יסי'
 דכ3חס. 3סוגי' סנ"ו קי' "(. טי'ק ל5"ם הגסס ע5 טסק' עהע5
 סונוה. ה"ח סנ'מ קי' ע"3. כ'ו זף עילינין סנט' ע5 העלס טנ*(קי'
 מ' גייין סבע' ע78 סעוס סק' קי' הסר"ס. 3ענין מלסיל פכיפקי'
 וסערס סוי5כ, עריעוח 3ענ'ן העלס פק"6 קיי 5ע"נ. ר.ה מיק,ע31
 כ' 7' 3רכיח סנמ' רברי 3י6ור סק"3 קי' 3ס5מ. ע' יקר הכ5יע5

 3דברי פ5מול ס'כ לקי' סעסן סק'נ קי' היוס. נקידום מיבותכסיס
 סנסוח ימט 5סי' חעסל סק"ד קי' טסקוסט*ק. "מ 3פ,הרע3"ס
 סוסן עיר סלבוס על נפ65ס חעי' סס"ס קי' יו"ד. ע5 ל6כד6עהל'ס
 עוחל 6ס סמקילם 3עכין סק*ו ק'י וכי'. מסו7 5ענין 5"ב לק"6סויע
 בפנח סח! ע"פ סס'( קי' ה(לע.ס. ע5 ססעס סקימ נסנח הנןלפחימ
 ס"ק. 5כליקת קעוך ע7 נמכוהום 5עכור ומסעו5יס קעמ לקימרי טוחו06
 ס6דע ווי כ5 55יסיום לפרק תוסר 06 כנו"ו 5קי' סעסך ססשק.'

 65וכיס. 37רי ק' על סעלוח סע" 5קי' סטסן סק"ע קיינענח.
 ס5ימ עעסק רעי קכ'ז קי' סמהכ"ע ט5 ססק' עס ע5 יסוב סע'קי'
 ע5 יפיב סע"נ קי' מיוביס. 3ענין סי"מ לקי' סטסך סע*6 קי'וכיי

 קי' על5ה*נ. נענין סע"ג כך' 7עע*כ. בקיני' עהע*6 פע"1סלעביס
 סמל. 3עכץ עו7 עע'ס קי' מנ"ס. קי' סוווי6 373כי מלמו5-טעי7
 טעא פי' נעס"נ כיי ע-ע5 ביו עלסי5 קכ'6 לקי' סעפך סעץקי'

 סמהס קיי וכוי. 6סחו _לע5ח הען סוטע 6געי6 סעדרס דנריבי6ור
 6הס ער נפשק סמ5 עימ נענין סעיי ק" "נ. ' ק בסעוקעלס51
 ע5 6גדס עדוכ סען קיי נע"ם. מען 5עכוכ סקומליי עותייס(טן
 קי 6פ גערן סע-ו קיי ססו"ע ע"י פ5פי5 טפן6 קי' ו'. עני5ססנוו'
 פ% וו6על ני6ול פמשנ קי' )"ם. 3ע:ין מ5מי5 סמיב קי' וכו'.יוע6
 סכע3*ס 37ר' בי6ול ססיד קי' 16כליס.עפ"ט. ס%6 זו ע5ס סנ7סנעל
 מפ*ס קי' ב'5. נסי' עיי בע5ס פימס סמ 65 ר3 יעיח עסי'פ*נ
 מל"3 קיי 163*0 .סביי ע5 כיע קי' כטק*6 01קוי ססקן %ס ע5וסיב
 עפקיסע'ק. י*מ פ' הרת3'ס 73צלי סיעל סק*נ לקי' סעסך ספ"סי'
 נקי7ופ מייניח כסיס בלכומ סנור בענין סק"3 5קי' סעסך סע"תיי

 גסלסקי' מנמ ל11ח55 מכיסו 5ווכיר עיחר 05 ס6לס סס"ם ק.' .סיךס.
 יס 06 כ6כס6ינעי (מווס סיכסינ ךלק כנו6סונס 'ס" פספעע636ופן
 קיסינ סע"סי סע"ד- סנ"ס קי' 73גל-סוע"6 פלפיל סמיע קי' עלסע'י. עסיסגזס



פפתחות

 סימס ממ 65 רב דעוח ונס'ל פ"3 הרונביס ינרי ני16ר טי5קי'
 75יק. ט6כי ט"ע 5י 11קידם0 06 סרי נקוני' מ5סו5 כ5"6 ק-'3טי5ס.
 פ"ס סלע3*ס ך3לי בי6ול 450נ קי' ולח. נקכי' הט5ס 5ורוח טמנק"

 קי' סווסרתע ע4י פ5פול סל7 קי' וכי'. סהנ7י5 קפן (' ס'תה*פ
 ל"ע החוק, יבלי 3י6יר ס45ס סי' קרבן. 5הק' סלי0 סעסס יע'קכ*(
 סנע' רנרי מ6ור מ5ץ סי' וכי'. סטיל סכ5 7כופר .ענ'5 נ',7'

 בבי6יל ספיו לקי' סעסך ס5י( סי' וכי'. 'רו ססו5י6 עיבר ק'"מולין
 3ק,גי' ס5ע'נ על יטוב ס45ח קי' )וסקה:עי"ק. י'מ מ' סיתנ"םדנרי
 סע64 37רי 6.3ור ס5*ע קי' ונ'נ. קייוסין עבירס לדנר סלימר6ין
 הגנין למחוח 3ענין טוך 0' קי' 3ורל. ענין מ ק'ק חקגיקי'

 ל6נ4ע 6על הגע' 7גכי 3י16ל . ה64 ק" )קק*3.( בסנסמעריינסיי(עכ
 ג5וניס. 7ניי סק' על העלוח ח"3 קי, וכו'. סנק סבפיס כנן 6ניסלי
 וכו' ליס'ג סכמלס עיס ענ6ס מבית 7' עכוס :נונ' 7בלי בי6ול 40גקי'
 לשק' טל'0 טעטס .7עי 'קכ*ז ק-' סעסר"ע 3לנלי פלמו5 עוד 0'7ק"
 ל6סינס. סי0ס נענין ק"ע קי' עיו'7 סעלס ע5 יסו3 ה4ס קי'וכון.
 יסנע (ס (' ס' ונעען טוען עס' ע' ע' סלענ"ס ע5 יסיב תזוקי'
 וכו'. טנעדד עקוס כדס בעק' הלם4. עי7 מוסיל עוך ת4( קי' וכו'.ס6ין
 0יע ק.' סנ4(. לקי' סעסך ע'ג כ"ו )מלונין הנת' ע4י פלפוו: 0*םק"

 ח* קי' וכו'. לי643 סק' י5יחח 7"ס סנח לים הסוק' דנליני6ול
 קי' וכו'. 6יס630י 5עלו חרי ה'ך ק14 קי7וסין הנת' 37לי3י16ל
 - ק(' י"ג. 7ף 3ניטין סל5גס ע*ר יסובח"6

 6ועריס ס5כו ווס .ע*7 מ"3
 לנקוע ע'7 0יצ קי' וכי'. כק7לס מנוי7יס וי1'ט ול'מ ס3תבחפילס
 סווסך ס."ר קיי וכי'.  קם*7 קי' 3יח7 עס"כ ע5 עובל יסי' ועי*(5י5406
 קי' וכו'. 3פלסקי' ס3ס ל)נמל5 מכו0 לעכוכ -תו0ל 06 ספ'מלקי'
 ע"י כחב5. לסעיך נסבת לסנימ 5יסנ' )ויחר 05 סס6לס מ*7חט4ו
 ק4כ.( )ק" 3עד**3 כיד פועל יד .6ס פלפול עיר 0ע'( קי' וכו'.עועכ
 קי' קק4ו.( )קי' ס7ס. כיקוי בענין י'ע קי' ססלהי ט5 יסי3 סיקוק"
 סלס. ויעם' )ווענ7ען( 3נ7יו לשמך י043 6מל ל36י עותר 06 מ6לסמיא
 עומין ו6נו 5קפילס ' 3ף6 ס" רעים ס"ע למס סעג"6 ע4ד 0"עקי'

 ע3"ס ס ד3ף נבי6ול מ5*( לקי' סעסך 0יכ ק" נ'. יוססבועות
 תמפ'

 רע64 י"6 פקמיס סגע' רנלי ני6ור מכ"6 ק" פקוסע'ק. עסי .
 טע*ם.( )ק" תנ קיי 3ס%ר( פ5פו5 חכו3 סי' וכו'. וסורפין ס' )55וכלין
 ל'ע ע68 בעכין מנ4ד' ק" מו7ט. כ5ט נענין סעלס סכ'גקי'

 0כ"סקי'



 חותטפת

 פ'. סי' נסי ס6כ5 ומכל סנניכס ע5 ננילן 5600ס ע*י ממסקי'
 ילרי בי6ול חכא ק" ס4ב. קי' ו5ח כקכי' סע5ם 6ו7וס 0מוקי'
 ע"ד סכ*מ קיי יכו'. נמו יון 6כסי ססק5ו )מכמ 6נכי כ34 סף(סנע'

 מכ"ט ק'י סי5. עוריד נ5מט טוסף חפי5' קוין מפ' ביוע*כ5סכלק
 ח'נ ק" וכו'. ועכוס יטי56 נני לט*מ קי' 6י'מ סנ"י )ףיסעלס
 מויס. נקרנן 6"מ טת'ס סגי55 טי 5*6 קי' מ165"מ סמ'ק ע5ע5י6ס
 וכי'. 65תו סתי*: עסנין 6תיר מ' סמ.ש 6ור 7ב)י 3י16ל מ64קי'
 נעכין ח5"נ ק'י רוס"ק. עי 5סיל6ס 5ק2ון תומל 06 ממנקיי

 מ'ס. נענין מ,"ו קי' ח'. ק" נסבמ סנ:ין 5מסומסעכיינסקעל
 וכי'. ינ6סו ננינס עס סע5מו בקעס בסו נדו5ס 560ס ס5"סקי'
 קכ"א ינתוח סנע' ני16ר מ5"( 0י' חי. סיינו קכין 5ענין ס5*וק"
 ס6נרס תיו) הל*מ קי' וכי' ס"נק" 6יינ 0ם" ענע 7ק6תל סשו6ע"ב
 ע*ד ח5"פ קי' -וכו' ומרעס ונקמס ל*ע ע6תר ע5 כ'ו קועסננתו

 עס"מ ס"גרס עדוי מ"ת קי' כסן. בח. עעך~שס טהנ 7'1 יבעוםסנע'
 0וס' פקקי ע5 ישחעיי נענין סט-6 קי' . וכו'. ע31 כי נ5עסוינ6
 פ5 רפ"( גקי' ס%נ"6 סקיסי' ע"י מע4נ ק" ע"נ. ק" נעסעק'
 סונימ. ס*ם 3' סי'נ קי' וכוי. ססם6 )סר י6(5יכן דק*5סר*י
 קעי' יחנ" פופין ול 6ממי נני ק*ב (נמיס סנט' גי6יר סע"יק"
 ער5ס נ6חרונ כטר 6מוונ נ0עונ 06 מ2*ס קי, וכו,. ענפוןרוי

 סעחעס תס ע5 יסיב פע*ו ק" וך5ע6. י"ס ע"ב " מעין סיק,בי16ל
 סמנ"' _5ייסב סוו*; ס" מנא6.( )סק'ס 50נוע ע5 )ו0וקע כס7ס"כסנ'

 סספקי ע'י תט*מ קי' וכף. 6וונככי 5סנסו )*ס 6'5 ע'6 7'35קוכס
 סי' וכי'. מתיע( עעו05 5טר סמי5ס כ*ו נכייומ סנעו 7נ)ינ-6יל סע"י סי' ניב. נעות 5י_בעכין 6י0 י*6 סקוק **ג קי' ל6ט ס'מכפיס
 111 ע5 י:(יב כ'כ ושכ'6 וק.' מכ*ג. .טק"- %כ*מ י(סערס נעניןקכ'

 חע'ו. סס"ס ססביעק ע5 חעיד 5ענין ס5ניס ע5 עמוקע רסרס.כ סנ'ססק'
 ע5 סעלס 0כ*נקי'

 חנ'ב קי' חקקס. סי' 06 יעוב קי"וז קי' 0*קיו*י
 לק*י 3יןסמי5וק

 "כ-ד סיי וווריכס. טקלפ 3עסנת סמכל בכוע וסלענ*ס.
 סי קי' היושר עיד סל"ס קי' 5*3. םביעוס 3עק' דעסס6י5*עבקוני'
 פיל ' וכ יכל0 כי עס4ס יבג"ק כ*; 3'ת סגע' ע"ד סנ'ו ק',גם'ך.
 כל'ס ק'5 דסילוט5עי 3:נ( חכ"( ק6 וכו' כ5יס 651 מלל 651076

 ע"י, י'3 כלימיח סוס, 73ברי פ5סו5 מכיס .קי, פפור.7ע5פ456נ
 עסעיר ס6ג7ס .ט17) "מפ נך' ומץ מ35 6כלח 0כיס 67עלוגסגען

עעק



מפתחא
  סח7ח"פ. ע"י ס6נדס עויל 0ק' קי' וכו'. 5יונת 6וח פעיעסס
 סעלס תשנ סי' 3'. ק'ק כ"6 ק" ניו'ך. סעו"( 3לנרי מלמל חק"6קי'
 7י"ן. 5"ת י7מז 7טופל עמס נעכין י"מ ק" יעק3 ס6ילס קיעל
 בעכין חק'7 קי' 3עהכ0'6. 7ע"6 וונמיח. סנע' ני5ור תק'נקי'

 הם"ך ססק' עה נעכין חק*ס קי' הליי. ע5 לט"( קמ סטג'6קי5"
 סנ57ס 5ענין תס5ועין ים 06 חק'ו ק" הלע'6. ע! יקק ס"-ניו'7
 קוסי' על יומונ מסא קי' הונעליך(. )וננן סנמ 65חל כעו יו"ע65מר
 4ד. קי' מו*פ ע"ר חק*מ נו' 6סי7'פ. בעכין ("5 טסענורנ טסנ"הג16ן
 ויסו3 חנ'כ, 3מרעקנירנ 36*ר סג6ון ווסונ ח"ק ע5 יסיב סק'טקי'
 עפיכ יפביר ועי" ר3ו סל 5סי6"5 5נקוע סלגין עי חי.נ 3ק"סט6' ע"י מץ"6 ק.' 114. ע3י7 6י 3ענ.ן הע' תי' ונהרל. לעק"6קיסי'
 ר6יבנו ע61 3קונס סנינק6 37לי 3י6ול מע*נ קי' קפ*ך.3יו'7
 מע*נ קי' 6ימכ6.  מויריי  ונו"ס המוו:, לסקשח סעון נעי 6י53ילס
 נעכ'ן .סע*ך קי' לו. קי7ום!ן סנת' 373לימןמו5

 סלטנ"ס.
 ונסל' פ"ב

 סנ~' 3י16ל חע'ס סי' ס"5.  ,טפ'7י נטילס ס'חס. פמ ל6 לבדעום
 חע4ו קי' סריפס. 6ל6 _מען ביעונ 6ין וולל'ע ס"ע 6ע'ל ס'מקמיס
 פ5פינ סע'( קי' לנ*ס. ט3!י ס5 נוו5: יי65ין 6.ן לפיקק סוענ"סנע:ין
 סעשמ קי' קק'ג. ע7יף רה0יכ6 כמו 16ורינן נ7"ס 7רנ4 ס55'חנ7'

  סיטומ  יורומ ס4ע*6 סריר גרו5י ערבכיט 65יק'ויס עכתנ.סעחק
 ע* מ3?ו0 סנע05 5ורוה עיבו3 .עהנ6ין חע'ע ס.' 6פספ.6וינער.

 מכ"מ לקי' ספסך חפ'6 קי' הנ'נ געכין ח"ע סי' סקיעיר.כמ
 קרוסי ניליסלעי פלעו5 חם'ג קי, חק"ו. ספ"6 ני' מ:פי5 תפ*בקי'
 ע5 קצ68- נסיי המכס די ע5 סצוס הם"י קי' 35נו. ה6נ ע5יחע"6
 ~מדומ6. מכעיס ר3רי תמו קי. ח"3. 5ק" ח5"י-סעסך ק" חוו65.סיכי 5כע" פ0רונ'ס .ח5'ס ק" עד ספ'ס קי' ד'. ליוס קלימוח ספ(עיןע'
 בדנכי' מלמו5 פ, ח5 קי' ט5כ7ה'כ. .בע5וס יו5, 05 5ענין 50"מקי'
 ,כ')ה ר, ק" ע5 קםיי :מ*ק ק" ב*ר4 ל*5 ליניתס עינז( רניןכ'וז

 3י5זנ_ נריס מימי! סק4ן ק" 3רס'ם. ו*6 תיניל ל'ק יגייסנ"מלזנדס

 מ6פ6. יפיל ניסכ*נ 3ענין טק"3 'קי'



 כרוזכן
 לננו 3חס מקידוח נכרכי ו)ום:סג 'ר"ת ניעים נ66יס
 לקנל 'כול "ס ונומק מקוס צפדו )ובקק 6סר 3"3 ל*פ לי "ין"סר
 ובפיון נעוכ ו)נפרםיס ג"ם כעריס ך' "ו ג' פס ללעורפליו
 "דרפקק, לו יוערך "סר ס5ערכוסו כל לקנל ויכול "לי נכתגיפנס

 (יטה4וחם ,ג["מה0)חניןט-05ה(8~5(
 (ט,טטטן 01ח8501א0ש0ס ח8ח((ט("

 וחוליוס סינוס 1631 נק153 3ו הגר" עשרן סגווליס"סם
 ס6דעס פל סיוסס )ויום ודור, יור איסום יערטל וגרוליגלויי
 3' גיוליס, עפלכת "' עפרכם, נגחי סוס סיום פך סגר()6י(

 כניס לפ' 45 נימך מלקים סלקם כל עתיר קפריכ,עפרכת
 גל6ט". יסחלס "מעמיר לחכ)ניס ופד ספים סלעפיכם

 מנא קנס למכוייס. יסי "נים )וכ"פ ק' ל"-ר י5"מנס
 וססונוס סגלים כילל קיעניס ושמונה' ושלשים מאותששלש
 עם ופחרוכיס מידות מונות נקוגי' פלפולים ומלפסס לסלכםנמעיס
 ניספכיי6 120 ל' ל6ר5נו  עח.רו יפם  עכוזך גריל.עפתח
 יתוחלף למשרים ינם ר"ל"ר. 1ן נ"עפריק" קיליכג 5 נפנגל"נר .חן)[ 60 ני"ג"קלמווי" א20

 א40נו5 "ג[[0ק טזג85"ג34
-- פורעה
 קעמ כ מ י1ייפס והימה סי "פייס יס51"ת עקמיבבית

 קפרי ופיקקיס מיק חעיו נע65.ס 8ק"עעפלג6קקכ
 כל יסניס יגס חועיס וכוי קנלס, חקילס, עוקל 6גדס,קוים
 ע(חום.ספלין 5י5יס חקים עח(וריס, קדוייס, עקניום, חועסיס,וויני

 עיריי)וליך ק"פפפן עערום מגורום נמים, ר5ופום )נועמיס,עקיפריס-
 מנהמם עם תספיד משנת לבה"כ לוחות קיווס* סימעפיוכף
 נרולים הפליתים של היאשית ככירה לרבים, נתוצי'ודימ'
 "סרוגים חוסם סא"ל המיל הפפורסמת ספאכרימהומפנים

 ע6ר נעוכיס נעמיריס סכל סקוכוס, לחג )נונחריס וסדקים לולכיס'
;ו,,,י, .5 52וטע [טז8א0(5 (טוזגאאגא שז5 005גא0 גם0ץ 8, גדולם. מנחס עקנליס ומנרום קפריס עוכרי . ..
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 וגוי"טז8ע
 טרדכי מ"ס ר' טו'ס ס5' סג' הרנ לכנוד י"ס

 פ3'ג סמ" במו ל"רוקם נילטן ע' וקיק "ב'ו טליע'6ר"ללפכ
 טקלוי(פנבולג רלעעער מי'0 'פקנ עו'ה גוטסלס כמו*נה3'

 ענורך. יקליס וור טהס ורלס טקלעמ"ר ס5' סג' סרכמלעוך

 מליהיםלמוחרי
 רטקק נפיר מ"נריק 5י סיע עלימיס, קומרי לכל עוריפתנני
 עלימיס עירקיספ סנקר"ש ופלימיס עוניק, נערינם מ"נריקפור

 : סכמגמ פל "לי יסנס ג(ס לקמור קרו5ס טיוכל

 .4[ ,1זיוחט8361[76ל 342 .6851 .6[51.3

 י6אא"סץ י866"
 הפ"נריקין. טן יקר לבי10 סנ"ל סקחורס "םויקנל

 ד,רש כמנשר2ב2טררשרצ
 סי"רלייעפ סמדסיס קרר פיע נכתבו נו 5ריקיס [כרוןק'
 ענוחמס ו)נקיס מעירסס עקיס ו5ריקיס גווליס ט"1ם)וכ)נס
 )נמירו הדרך וספלמ סנס)נס לכילו' טסניוס לי)נוד מןנוקף

 ונעספכיי" לפי25
 הטחנר "לל כמר,ס מ)ומס

 ב26114 2זץ74ל1ן3(5 268א8ק(נ.6ו80מ01א

 צענפרארפאפאגראף
 שפאס. .ו 22 עמר גאטסעסאוינצי

 %4יסערדעם אויספיהרונגי רונפפפאללער גיןפאפאגראפיען
 ביללינספען צו ר(עניפימאציאן אונד רייועפעבע פירביל(רער
 שפונדען פאר איינע אין אויך פאללע דרינגענדען איןפרייוען

 פאםילליענארפנגדנוען צו אויך איך נעהע וואונש אויףערלעדיגפ.
 לאנד. אויפם אויך וויא היואינם

 אונפערנעהמוננם* מ.ינעסשפיפפציפ %4נפער- אום גלויבענםנענאםסעו וועהרפען דיאביפפע
 האכאכפוננםפאללצייכמ
 פריעדמאן.יהודה

652ק60116"
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 . . "31 56188 061 6[8ש ל2(פו82א( פגשטן.22

 לראמאניען( סעאיני ווידער יעמב פאודרוס


