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 וחיגכ סי6 הזחק "כילת וו לכירה נוקמןממנות
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"כוריס יסתע"3יכ כס31י ממס כסן סיםדכרי'
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 והקר איסורריכרד%89
  מי1 מעחיי) ומפקירש)ט3מ

 השלהוקלכךןצ נשתי
 כ4 גלון, ho' )יnalwna 3 )אשט'ו( ש מוחמות סכי 5ריךהס6עועחז)ר6ות

  פסכחלוסרכנא נורים טףר יוך סנזז כ4  טורינ 1"3 כרסיס למאפילת סי% וכן  5מרכחותם
 % שם~( ואן% %;ז" עי"קעםין%גןן,"יו"פם' ן

 5 ."ל'י'יית 5 ן(ז"ניי7נ(ן ש ה-יים הכשרהכטת
"י,ג:!יל%.ימנייםנכע,ונ"יוןב"יןן!י11וך'(

 גן,11.'""י
 "יע':

 פי' ו"ש1.4"'"ינ ט %% ו,1,י:י(:7:נניןן!,ין. )כגעיה נ.מסון נוכלי טויו הערוף נ6 06מסתגר. כטכי)ס יותר הלמעיר סאן גירי 1)ק סבאכ5
 כ ג"כ )ו די ערוי מתכת ז מפס סכיכ )סם סקוקפה פז.ן

- 
 630 כרי 1כ) טרוי

DfDD1ים: ין"::ייינ:: מזן וינ%נ:זינן ץ 
 כ6ס סכ) נות:וט )סער יורט נ% כי ק % .יררכי ש מתכתיס קזי4כ3יעסגיות

 )סו קים hllhih' השמפבי5ם6מח כיש51רי כסגסחקעכוכע6ןמי6ן6",
 Da 3ין מלוק 61ין סכ3 פולטת 6מת ינסנ5רי ר6סח3DD 5' יתמן ם טגיתטט4ס

 )אשיש מולקפט מסך"רי ..שסק מוטלךלנגס
 עגיו כממיס גוו)ס 6חר קרים

 ט6פי1 כחכ ור"י . ר ור6ני"ס וקמ"ג גר6ק כ)י06 היסודי סין6

 ) יאי 1?1_ מי_1בו שנעס "4נ מנעינ כיי41גקרנע[ 6ף גדועקקי
 כ) פ4 רשת . כ)י%שונע איזד% )אשייך( וטופ ' טנען סמש5 3צ63 וף6 . %%6יט6%6

 יו,,י"יי:]יבץוג:% :;ןייניין,עןןוי!י.,י,,י,יע;,ן
 נמןי,(",ןןי;שיש ינהג% ית "גשין.1..זג...;.

 "'ע,. %1'",וי "י:י1ינייע%]7,1"1(""'"גיון'ג
D~nt1hoioc oitso~ 

 oh%) DDD שעץ54(ל%%ג

 שהש בו.%:יש(י
בקורס



 288סו הגעלההלכות

 סר6"ס כתכ יומן ככי ניגס ע ( 0 וי:בנ"יוו6יכמןסירוסלמ(טמבלים

שון
 ".ןי.,:".ו,.לןי,7,.יןן":שןן:"י

 ה"א"זקךשיןי"1"'ינן)נ:יי:
 ג6ממח יעגין סמררכי 4 6מת ר31כס 6כי6 ססו6 פסק ריח ריסון ככוץ ם שב()אלף

 6יך יטש %י 6י% "3צסיי
 יז3יייןססון3ש יכל א כב"

 נ יו.1.'...י;!יין'"7ן";:.ע'"ןג'1,,"י:'ןןןי, ,סו ל6יזש63ו
 ט3 נדלן ךכ3'6ד5 : כלמן ציוו ים כ13 סהס מתכות כ3י וסכ"6 כתבישע( טשג6שא%2%וב ט "יטיפצוטצ:336 ששקי ין 'ן', ")ן'ן""-,1'י'

 ק413

 1,'")7ן4הש"ינןי11ג'פ"1ינ,ל71ת
 מ" 'נטן 'ויש[' ויויי' ;,:,ק:שלי

 פירסופיייבענ גקמ4%יןעעון" שייענעבג:ג!"נידנג,:ןע,.
 ע6

 ס6יןורך קטגיס בקן
 מתור(כיס פירותיו ט

 ומורי
 נו51י6 626יג1

%
שלמת נ6ש% הייי סיייגיוממת11י1ופי4י יני ייי סממת כשי פעכיס עסי מע1ע י ת טס מיניק

 ן 6% ל5 5מת6 לדוהמו שי צם 'א 3נת3ססתמססכס:ן ממונ? נס
 נס 6ין 6פ" גזע ונ"כין :3עו

 גומת%"
 6100 סותקכית 6ו ערע

 עוןניי
 דגר ינן :

  ז%משיס6מר3ושסר לפיו יג ס6ס פ"י כוכניס עונד נו סגסתמסכירך : נו ילק ",יר 1.ן ' IDh1P~ 'Dh1 1 .)," ))ן )" ,(י,,1 "הוהתנ1;
 ךם יי : ש 5מי ,מ",ץץ2 ק"ש סSD 63 ו*3 וויי3 מכר"רי  סדור ג317 נשאל)אשדרג(
 ולפילים שפיסו מא ד6% כר4ת6' כ114 ופרסא . כוכניס עשי בבמחתכו

otn1nh'2שי hlon iD1'D) 
 נכ3יןוס סינית 322 ק35 )אקכ"%1 כ6מכ" היגס

נו S:b1 מונ וס סרי רג וחתיכת בניכם כסר בון% ן 63כוים%%זסכסנוסמס
 4'פ. ל,-סע.

 'תעשי
 שששנגשבנניא ש"ץ



 הגעלההרכחע184
 סיין rhn ונקרן,ן צעצשרש 6מר סו%?יע3 וטיט נסר 6156ש3מת6ומ
 כמע מתכנס פ' מרדכי עמסם. כסר 6רס ש סיעיד עדפיו

 %נקנים נורות 6כ3 כסן וכי651'
 גין סססס כ,מ סכ3 )מצ יריך יסמע36י מומט כוכניס שני ioh כם4צב31סמ"ג)אשכיי(

 וש :וז ז--ק:  1%% )סיימו ib1a1 סדרך ידע "סנמסימ4ו%
O~olוחס- סיייי כתג ייס"י 6מי 6י סימס יטינ געייסיייע טג מס" 

 ישף2!שהז
 מקסמו 3מ 'blo 061 יפס יפס מרימו 61ח"כ כמש : טור" כוס. l'1Dthוים

 נינם וסגי ענךען % כ' והי6'ס, סגיהשם כלים הכשרריני

 נרהריטת שלך?-יילני:מ נתמ ""(4%
 סעגפיס סס ניס דיגי נסיות%י סנוחנראמר 6)6 שעט%% %צ סבין 4תכהר6י"סו

6וגם(,6
O'Dil: 

 סתוןס סו)פמן יבסס מרץ קבי %לחס נכנסן
 וספריסו(ע3יהסס

 סתו 631
 ימחי רנינו סומר . טוריס .נסכסור

 י36ם
 בנוין ס"ס סי6 6סר 4שoao)5 ,מפריס

 סהקגו תקנות הרכס ים כי סחורס מןבסס . ערוי ע"י י6פי' 31גזע"5פסמ כשם דסוומסוס

 1 התשנספרי 1:%צ2 דכת כתג ור6נ'"ס . ש%1 כו6וסרי
 חי, olnb ישי .4י6מ חמ5חס

 ךע5 ג"יס'ץ ס5ה כחכאן"1 .סזסוךס6מרווש4ש
 וסמרדי' וסנ6י.קיס ::מגמיס כבגסן% מות

 כ3ככס otoSh נגע 6סר 3כ3 צ נמ15סהגוסניס כ? חסמיסו חמקת ס6ס ?O-5 סחרומ'ונססו

 , DDJ( )עי 1"ו)ן'.'1'ר'יוו"(

 מיי
 בשעתזלא:ין גועו,,

nDfoךין שצ16ת1שים תןט)%צ%ל:%לשצ3הסין 
 י,": ג, מתן ot~o 7; ין מש גהקה כס ענו מיה )כ5י' DbT" 7הןי'ניזל כי-6"ץ:%"%צ"

 כגוכגימר!יוס נדגרש6סי'
1 

 סעח נכעס -22,3עייי-ץסי216ש2 הדסכ3 %111עוטי4):1ש "%זג%יצ %163 מממירין ים מממס ~TS )ממר 2sh:עס נ"צ 6זגו

' סגן עד הממס הנן ר,ודסמרוכה  ליעיר טרוייססלויס %-יי וכי  יר)"שנ"ו(

, , ; 61יכ6 הי6וסת ' ס6"5 סרסכ"6 וכתג . ר.יין כיעס ומכפןפורף
 ן

 י 6סורהש ס"יגרי גהכ : סרתנ"ס וכ"כ )טת מעת כו גהסהוחסקריך
 ס)סס מו מניס נמככת וסהר ו6ס . כו סוכסך שגור חמת כזיו הגימ כרסנ"6 כתב)אשנ"ז(

 ובע"ס 6מת כעמס צם סכ31יס סר6נ"ן מענר ע% סעוכריס כרוךפיס ססנ)יג(מךטר
ססניע



 185מה נדההלכורנ

 ה,נות תמלאמהגיע
~(1 

 )פרום כריכה רקתה
 )כ3 סמוסמת סרמנ"ן וכ"כ . הוסח כנסך ימיכ5
 עקמו בפגי וסת ויום יום סכ) הוסת מסךימי
"theכימים )מ"ר מומסה כרקבון יוס גטקר 
 5ריכה סוייגה כתכ והר"ג . כונס ס'עהרועז

 מעכרה יכיון כוסח כo:lcb1 3 טוגס "3מ)פרוס
ellDO

 . הר""ס המכיס ולס נווהרת רקתה ו)"
 מעות כ"ן )וסחב קודם סיפןום מסק ""1ומספר
 הי6 נדו)' ומוננר' ויום )י3ה חו וקילס יוסדהיינו
 6סס הי" "ס קכוט וסח )0 כקין כ6ססוסם")ח
 ימים נ' "1 סניכ )הקריס 6ו 63מר וסהססמכנ?
 נ' 6ו ינניס סגי וסתה כנטת כזמן הינונהיפרום

 : "כרסס נעי ילהק ופלוס .קודס
 1S'Dh "כחו )פקון 5ריך קדרך היוצא)אשנ"ט(

 ממסון הרני' סי' וכ; . )וסתסמנוזך
 . ככ"3חוח וכן דרשן וסהוח דק"3 ירוס)יס6יס
 ר"י פירסוכן

*S::ht 
 גפוקדה כקמור פ" ר"ת

 ו63 רלי כרכרי h:h )סוקרה למרו ו)6כחסנניס
 : O';D ינ" סמםמייסיגן

 כטהרות עסוהה כחג? מכה כל שם(נאלף
 )כעלה יקה ג, לריגה סמיגהסרס"י

 וטה )ה סייין כיון ספק ור"ת ימת )ה "ין6פי'
 1"3 כר""כ סהכרקוכתכ עד "סורה ליעלה6פי'
 כי )הקנ )כי מ3":י ס]" hih כפרם"י 3יגרסה
 ודככ"ס ריי ופקק טורים. הס קכ)ה ר"תדנר'
 )כו יה" כלח כדי )ה ככקי;ן )ח ;כדוק רו5ה"ס 1eht' תקפים ~ממך כין הספי: קוזס כיןנריקה כעי 3" ~סה מ'ן;ה כין וסת )ה ים כיןכרם"י
 כיס חב? ד-hn~r ומסקג6 מרדכי. וסורס.גוקסו
 וכבטת וסחה כיוס ו;מ ;כזוק ;ה  6'ן  וסת3ה

 כדק' )" וחס )כדוק ננהוייכה הי" ומזוסהר
 טבורה ומ65' כנק? הוסת 6מר "ס "פי'טמעה
 )נדוק 5ך,כ: וכה ורסני "פי' וסח )? כקיןובכה
 פסקו וך"י רככ"ס "כ) )כט;? וערריהסחייח
 בוררני. וכיו"ג.  התרוגו' ככסך וכן כןיק' כע'ד)6
 סהכדוק טד )סננם ":ויה וסח 3ה סייןויסה חננני: סיך' ההילכ  ט5חן מיבדסו סרמ':מסוח "עי כ5:וטוח כי": ד"סויי נפ"ד כרמכ"סוו")

 תסמיס קודס 6מד כ3'עד'ס ')וכנוס היה)פיכך
 חיג? וסט )ה סיס חכה "כ) המלויס )ממרלחד
 )"מר "כ3 ביעות תסוס "נ" הקריס )פניבריכה
 )ה 61חר )ו "הד טניס כני יריך הג)תסנניס
 ככ' 6;6 תסמם )6 ול,עוכרח וקלס וקנ?מפעו
 נדו ומסה ?הוספות ככעסי וגם ח;פק כרכזג" כהו" כמ"ן הביימתי דעת זו,-ע ודייגי עכלטןיס
 כדיקה 6"5 ד3כע)ה 1ur' מולן יעקכ כהר"רהדור

 כחריץ 6כ) . תכמיש ;פזי וס"מ )ההנירמטינ כהו וכח"ז הפסיד. )6 והמקי) יהמירוהמהדיר

 "כ3 קעי "ניענד גדיקס גויכס "ין3כע3ס ז" כ3"מך(שןשננץסקגטןןןב

 והה . מרדכי , חוערומ הגי כ3 5ריכסוכתמיסה
 מכתה כרס הווין מקים כקותו ננכה 3ס יס"ס תסמיס נגממת ןס סרו"ס אשה )אשונא( :והיק הו" תסמיס החר סכודקין ce~h ר3 פי'נריקה
 סדם מקוס כקותו )י יס נוכה )ומר "סםוג"נמח
 3" ה,ס דכונון הר6כ"ד וכתב . ממנהיו65

 ין]כ3 גן,-ו יסר6ג כי.ותסהו6גוכ"ןהה,-י
 "ין הוה ככומן כ' וכך"כ"ן י טהורם הגדדיןמן סכ" ידע ah1 . סתכיגן ודקי ")" )רק"םנתירק ו)" . גקייס ,' ככריכה כחרדל דם טפתרוקה
 "נו 5ייכין הו)ין כחגו ס6ס on)r כנסתווין
 ועכוזיו רחייח:  רומוליוורס תכתכ דס Qh)כדוק
 תו~ין מ)" )כר6"ס גהירה ו)" . )חו "סנוכוגה הו" מס )ירט הבו כננר"וח כקיטן הגו6ין
 גגו כיוןע טד כוכו:? hC'(t )1נ;ר ככחםכס

 יוכל ו,? כגיהס כירנה חכם ע"פ נוסונהבהו6
 כסגי . וטהוריס ט;)היס ןנ1יס כנור16,קכקיניין ";1 60'ן הע"פ "ה ,ה ןונ;ין "ס )ירע 6ךסכ)

 "ו otis הס "ס )הכמין יוכ) )פגיו סרסונניס
 רקוח אפ" גאשס"ב( לה"ט: כנורהיה;.)1כוגיס
 מכו' )"ו גקייס 1' 1:כותע)יהן כחרדל דסטפה

 וננסנוה0 חגן רה" נוכרח "יזו מחרר)רכפהוח
 כ,ע-0 לנגוהה רהעה כנ' )מלקו יכו) כההכמין "ס" מדד) נקט :כך 6;" מכס וכפה,חככחוד.
 עליו 'וככה "פ"? oJ'r כיני רהטה 6םסנורה

 ככעייס הגהה . גקייס1'
 נגדור""

 כע) וכ"כ
 הר"נ"ך כהב :ןאשס"ג( כעיננו ג)ד~ר"6המעריס

 ומיגו כהכן קצה הפילו דס מחיכת הפי;כמס
 "ס oJtrn כנס כחכ הוי שר"י טרוקהגינווה'
 סוויס. הך""ם. כככי' ו)ו0 טסודס נאומה"יגה
 הין סקו וכדורות ,הכ "ו כילה )מגמון הדות'גבע ?ו" דירוק ריי פי' נ:טהרין הכננים הינוקזס
 דסכוס ןטס/- מגננתיגו ט) )יכען רם ,רתוח 3קיחיןהזו

~DI)O 
 "ו לנן מיהי? )" מס )מדנוימוח

 דמטהרי,ן הירוק ךס "סן"רי . הוהכ כן1רמ'ינוק

 כין היסוו "1 כיח"ח סרווןץ חכי.ת מרה,?כין
 ענג ש' %ש:'יועץ:ןג%

 מ15ה נעיץ נוע) נכטריס הצאתי)אשם"ר(
 כקינה כין כנגרה כין כחולה כיןופורס
 הנען 1כ3כססזן

 מפרר)"
 ה)וי מגחם רכינו ס) כקוכן נקמתי וכן .דס כ3י )מכורה כ""6 מיד ופורס נ;15' כעילת.נוע) הה:יננגת

 ה כנסרוע"פ
 ק

 ונ;הר"ס ק ו ש (..ק
 וע"ס "תריס 1'סגרייס )מסור קריך כנגו"ץדחו

רבנ"ס
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 ז18סמ כתמימהלכות
 לריך ט%ס כעלח סגנט)ס כלךן שע( )אלף סגכתס טןט bS1 נקי*י6כיו%נרתסנ1סניקתו

 כעלננר. סתון.ס ט11-יסזפטי.ויס . ט"כ ק?ן
nprr מותרנלס בי ס נ 4 בג 

 כגדיס 5ס 61ין כדרע ר.כל,כח אשה )אשע"א( 6ותו כרק' ו)6 כחן.ור, גתכנם 6ס כתכמרםנ"6 סכד%ויי?יבימ2 ע4ן מו ן blo ב: סמינני cnlh תו)ס טסרתסכימי

 יה';י וג:עונו: ג4הישו"':
 י.),,ןן::ךיין'

 נ:ך,מנן;ל1
 מו)ן יטקכ נוורווור"ר פ4שה.ש)אשסשח(

:nhlnDP י hS, ן ' כ ו י ן 

 ופסרום 6חח ר6חס56העס )6 חפל כסנח כנון נסינננין ר6תכ סר6תס פעס נכ65ך
n~DDDומ'ט"מ'א; וסוחרות סוג סעטוח מקו' מכ5 אס וטקס זכריסס חוססת 6ו 

 י:וי ס, 1"י."יו", ען:"ןן ntonSa'1; תנע""י",:"'יחייי
 r)1an)arlhi~lnש

 נדורו ג% נם56 נ וטורוס )סרה"ם 651יגסיר' ;ססנ"1 כט נדנו

 "0גיי?ץב1 ושיימ ?1בע%ניש2צ"ךהזצן4%צ
 ננבנ:סציס%1י
 יצבץ

h)~Ii'knrh

 צ%ןימצסט2שבז"
 ן~עבש בךעהיןצושצה.מי441הבףהז % 6נ5

 נוסמטכןפוק -מדור"6 ססעריס נססר ספר6)6 61יגו Stbla צס%ור ג6 650 13מר סמןיס

 סר:טלסטכ"שס
 טך י,סנוחין לרק- כן ט5 כחמ5תשס' וחלי(ט דס קו " '1

בסנ יכחכ בב"י"ישכגזגזצעס'כן ן%יי י4וצ4צ נע ז:י כלהצן2%עענבצדע
 רג3י' %

 5מ:יין
 3תז%" י"ת י %ן%עיבג סכי.הסטוקלת דנסיני כנ:היכ6 מכ) 156 6כ3 "ס?ו'רס י--' ד'

 %שגצשיע)מ6ממססשב )טיייעעןזם:ס

 נק סנעס 3שפירת העמס תכ1,4ם 3סטת on~P דצ פמ6בורס
 ,ינס )ספירת )ס 11

 ססקכ h5"Dh י"ד 65מר סכנורי' יסשן סר6"ס% סתיס
)oish,ott 

 "נן"ו ש"11% ין"ן'",שןן%ן%"בה ססותרח כתכ
:otptctn 

 8שאש%,קשש4%ז וך ני וב



 כתמיםהרכות189
 ססורס כמוקם 11 סרי עסורס 1ש65ו עימס חדקה ביןקוסי ~נמיגוח 6ין הסחת 3% יסרתיבנכות
 ופרוון , לחוח ופעמת ס61י! תסטק גוס מממירין ים קכ3 וכן . 3מומר6 סו6וטכדינן כרח וספקלקפוי
 סגחב ססמסוח סחטסוקכטסרסכין הריכס ירקה מרק"ם רמנו כחסוכת .וכן 3חומר6 מרנותיור6ני"ס
 . כיוס 6מח לעס )כחמס כודקח )היזה כס 5רי המפירם רכ פסק וכן . )מסורק ו"3 יקר 3ר יעקכרשיכו ימי סיעת וב! יפס יפר ט)מס ק סנדו הדס מיפסק 06ר פסק וכן IDf3 k~fO טהנ 6ין חוסר דדםסמסו1
.DDin.הרמכ"ן קחכ מרדכי ~qh נססלהמנותכתכטצס6מתסהריתו6חחערכ'ת.סיל". סיידן טיפ 
 והויכשס 6ס6יגקרומ5ה6):שגיסם)מעהדיכק- )כג'ס.6מגס פכתה תסכ ימיטוסר נמוך 6פי3ו דםטפת 1!)כוס )רמין כטמרה עפסקת כסה6סה סו6 כסר ומ:הג סר61ס כ3 . טוהר זס ט3 %עו) מותרהפורס

 וסי
 ל6סקויוס ע5תהיוס וכסקס 'Ottpl 1' כסברס 6טה רוקם. סכגוןשגסו36

 כטהרם ומפסיקה )עלב בו מפסקה סמיכה ועסו סג6וגיס ויסכימו סכר טוסרנךס
 ודוקני

 תוססות . יוס ככ) )כדוק נעיך )כתח)ס ומיהו ;,ע6 ),) שמיות נספר וכתג . כן סיטן מיוהמרימ1ט) "כ) סכעה יום

 ע,, קנת "נש'טךךומ
~D3D 

 " ",ן.;ע:ין,.נן.יו~ן,
- 

 ")עם Ob גמ' היין והו6 כחכ והלמכ"ן . הזרע כ) ין)'עו 6ין נקייט מכעס וספרה ספסקס 6מר~טכוס
 גיג!יס כספר כתכ . מרדכי ע"כ. ר"יס 3ססו6;)מוס

 ש!עסכ)הזרע%"
 ור,ל6כ"רכחכ . גסיר6)סר6"ס

 )כע"ס. 3טסרוחו63 6!6 דפו)טתס:כחורע"י:הסוחרח ככנן עקמן ע3 הממירו נד31ה שמרץסמ15ת
 )'גע אסור )אשע"ש( : סולים . )סר6'ס גהילbsl 6 מוזכות 31םסרדוכ6רןהמערכהי6 יסר136ב6רן
 וכ) ביוצרת טוהר ןס כוחגיס סכיןמרקיק

 דססהי"
 , )מוסר ית קענס נשגע Dht" נדחס יט' כ) נססתו

 . תדורדר "ערס . יגל ota )ס מנסוחים י""ייסהעו)ס 6מד כמו גקייס (' מוסרות מכ"ח כתוךל1"ס
 עייממית ונהנהות . גדתם כימי )החקסע )6סס שסור 61נפיס51רפת וחסכנו כ%מרדימ"ס 6כ;מ;6ת
 רסן ר61סנסע סרגה )ידחס ים. ד6מר כפכיי מפוסק י"ת דס ע3 כיוסכח סיגה וירך דר' שמרףסימרו לדברי ש"פ( )א4 : כעוס ע) החנא ס)6 כדי מתיר סת3שד כדין טוסר דס su כוע43 כ"יוקרן
 -iaa קכעו')כצ סחי )הוריך גרפס הש 6"כ . עיזיו 6י1 כמסככו ר6יתימט%' )6 ממחכר %1י . ע"כטפסר
 16 )וכר סכעה )6מר 6מת )כעזיהן מוחרוח סיהיו קידם : סוכר כךס S1D3S מנהגו רכותי תכ3וכן

 כך "מר )סטור סתוכ) צידה ית' )הסקס ):קבה י"ר "הר סגדם מקומות פחמ)6ככמה זה גרמנ"ס)אשע"ה(לשק
 סטירהם וסמרי כ,וכ יו!דח כצ מסט6 נסכי! :ot~p תגע? 6!6 ר6תס 6סי'ט!6 כנדחס עמ46 '%.ס ו'יוסכח

 קודס' סכ3ס )6 ד6ס )כעצה ורוחרח חטכו! (ottp ז' פעות 6)6 כ)) מגקג ,ס 6ין גקייס 1' חסכ וסמר 06דיוס
 כמוחו וסוקס הו6 6הר מעיין ד"מר !רב 6'כ הספירה 6ס 6)6 כ)) זה )דכר )טווח ולין כך גסס טהורת נתיה61
onh1דס יתי קרוים הית" וכן כצי) וטוכסם גקייס סכעס למריו סומרת 6הד יוס'( עד (סתטבי . c)t)h סעדיה רב 
 ות"נ שפס ורכ ורסג"ס Sbnn ורכינו ורפ"י נלון מס וכן )נעכס ומוהרת )גדתה סמיגי )') פהוקעעיגי
blnnDוחמש מקומוח כמקנת wicn נ6וני' ממקלח nlnSb~t עונין הדס דיתי ד6מ' גרכם טוסק" כונס 
 %6פ הוה סכומן גקייס סכעה כ) מרדכי. ,ינהה. )ספירה :קבה ויו!דח 6רכעיס סוף עד מהחס תסעס )6 וכרשיוקדח
 טכוס ו6ס . טנלה )ן כ6)1 כהן עכסה 6ס p~D מהן ,ס 6ין כתיךסכעס b~b דס ס)6ר6חס פ'ו6ע"טעזסוף
 סרי יניסיי  סיס ילי' מכילת. לס ,ftwhlhh~  יריפכר שכיעי וס %פויס וס)דוקיס ~Ot1'D ודרך ~blo עעוח ")6תגהנ
 לכוליי כדי לגושופיוס

 סער% וסי" עהנכי' עמ6יסכין כין ככעס 6% נקשור 5ריכ' : פכי ,  פלשרי  לפו לעיי' ו' תסטר פיגרותלפימ סיסי  סלי  יוח' לי %'  יוס לס סריסיש מיש )רם יכלסו%ש כרכרי ולסח,יסו  ספיווח מלכס
 ע)הה שסך מתם הלקי . o(thnt' מלגר סר.1ר4 טכעס טוס כו ולסקס כנכי 6מר עס הוכה ריאתה)אשע"0



 1%9ע כתכלמ'הלפהן
 ;ז646נ"י6סל ישועעוגטע ot~nw 6(1 ס65יכוו וכ)בל כס)טת מסס סלס וכן טממס ללט טסק וכן)סתמ4ו

 רמשו; תעטס עסוין גמ)ו)ן 6,6 ס0'ר גסג6רוניסו)6 ,; )מונ;, סורס ומסר"ס . כפ6)חוח וד)6 130גדס
 %ק ועמק ש5ן 6ש סנעין לופלוף ש"צ( )אלף : סולף : תדור"6 נסעריס סנס"ס ע"כ . 6מר0 עכי)סו50ריכס

 sbh 'מיי נ' חוך כין . סעין סכחוך ע) מ)קוסלמנ'ס , , ק 2[22 ן ו כ12 ,כ, ילותמ%ן )היונ; טר,;מע עד יכם מו5ן 5ימ )ם hlon % "ץייידץדץלריה
 . ם5סס תוך bb" מו5ן ס0ס כחכ )עין וסמק ימיסס)סה . מ%ס נזמגס דסני)ס טסק מגנ56 רבינו)אש%"א(

 ס;ם4םוע 16מן ט0קר6מ"ס . ל6סוג' כסנר' כחנוסר6"ם 1גירום)מי הי6 מ5וס ד)16 ססקור"ח
 9פפס כ)ש 5סן כסערוחסגעס' 611)לט"6סכר6סיסן)סן 6ף )עכו) כחו תנסינ סיס סתסון ורכינו . ר"ח כדנרי6'0'
 a*tb מטסוקץ "'גס )נ)מס ס61 גטסוח וסכגחסדיס 36יסו וכןרנינו נעיל. סיס 65 טנע)ס כומגס6לט:מורף
 גימות.קשמו0'6ץ ס)סס דקיי"ש כוס וס סלכסדתהודקין דנר עמ" וכן המלומס ססל וכן סנ6וגי' %ןנחסונו' ה"נשן

 ק:י ר1סכש מטף 5נ)מן יכי ס6ין מ6חר ושד ,מטסיקין ס6"5 סיה6ומר ר"ת )אי%2"ב( : מרדכו . כסנח)עפ3
 )אשצ,א(.הר%בץרשנ : מלדכי , מיי5י 631רניתייי1 טחעט5 וק פמיני סחמסהכיוס עד ו)סמחין!סממירכ)כך

 שך ש5ן 4עו ית"פ ט)פס %ר 6טי13 סמגס טע)סנ4י . כתס סרך )יכ' מסחמסךוחו )כיחס וחכ6 )מסכססמוך
 נ%"5!ןע סעץ"לן ס6ו,'ע"נ יכסוסכמו) tehl~ טכעק)ס)51 עורי'. טתמסךעג") עד ס5ריכ')המחין 6ימ' סיסיסרטג-ס

 ספ8%4ד פל22 :')אשצשב( טוריס . כן כחכ 63וסר6"ס מורי נשאל )עניסמוך)מסכ':)אשפ"ג(יס%נהנכ6סכמ
 וענ5ע)*פ6ה1ם. !l~bntp עןפמקנ) כ)י נני ע) עתדסס6ס טכעח'נ)י5 ,מן ס6'רע 6סס ע5 1") )גד6 יהוד' מסר"ר6כי
 פ*ן,!קנ)2ש6ס,% חמס ג)' נט ע) עתיס .)ססכ'6ש וססינ . סכק כ4) )סכו) יכו)ס 6ס סכ)ה ס)o)bll 6~.יף

 מאק )6 ור,ר4"ם תכעס. )ס ע3תס ען חחיכח נניע) ר"י ) כחנ וכן , עכי)ה אן 61דמי הו6ע )עמ5 יכו)סד6יג'
 נדיש%)6 *ט" ,ס ו3עי כלנ4ס ומו5ן עיע סמע)סתטני נמו63י 5עכו) 6'1 וק . ו"3 ט)ן 'עקכ מר,ר"ר ט%קיכן טרס" קולששוש טירוס כגת) Sunn )אשצ"ג(לא :כוס . עכ') תמס כותיס רק כ)')סכח כ)) טה"מוחס)טנו)ספי
 6דס גגי ערוג טירפ' ול"ת נסירbSt 6 סכי)ס )סע)חס 6ססר כד)b' 6(b כ)י)ס )מוף סחירו )6 רס"' ד)טיסכח
 מיקיקח 61יגס )עכי וממסרמ טסס וסי6 ססמ5ויין ססונ)ות סנמ" 6ותן ס!מס תהל"ל פסק )אשפ"ר( :עכז3
 : נדיעכד סני3חה ע)תס זה DS1" . כעכ')חס ניו' עתס' יטנוסו ם63 מנע)יסן 'InSrw: )הסחיר נריט'כיו'
 סכסר נגנן "טו' %סוק סחמ0 ט6ס תניא)אשצ"ר( רבינו )אשפ?;( כסערי': סנסס ד6וריי' סטק 3ידיוינ6
 101ש , ו,ו*ס *קר כסיע )6 6כ) ס'ו5רין מ6ד.כט.ע טנדכק , סמיני פס61 כסכמ 3מחר ,s'~gs סכיעי סהו6 סכחתערכ )כנ.י נ0סוג'סמדכרגעיעסדותס לשימו5ןטירס ס6פס )הוף געלכ )עכ1) ))כח ס'ל6ס כמקו' סחירתפ)'
 6פרלשיד6יל .עוד סתמקה5טולן ונו6ס3ו6סכע)כעלו וקו)6 גתס סרך מפוס 3עימס 67'כ6 כעס 3ענו)4מ7 )כ4ני מ551ין פ6ין 6)1 מקוו6וח נמסכת דחני6 סה"סכן . מ5יגbsl 1 6חת ככ0 קו)י דחלי 6מר כי "סר יעקכ.רכיע

 מוא.; :stb תקט'ד '1tba( מעע כך ממגוכ) יס 6סכעיעכ5ק ו)טכ% כערכטכח )מוף מטכייס סמטיטס"חרי0')סרמיק
 טעני)סגשקשת וכם4'רע . )מהוךס5טרג'ס%הננסגסיס ו' ניוס וסנ)ס. עברה )אשפ-( : סמ%ח תסטר .;ממר

 סססטחה סךגלגכון ע)תה פ)6 סמורי'סהורו תגדו)י סרפנ"6ים כ'וכש"י.
"tlbpnnt י תמתקש( ~ntwbl יפפע%'ממקם 6ין ו6ס . ת01ר מטס כמקוס)יטמע6)י תורס. זכר טעני)תס 6מר )סק) ססור' תי סכעס"ים)ס 

 נשים )אשצ"וק( מרדכי: ס5טורףדי. סחמחסיטכסט6ס ס6ס' כפעוכ)יי6'ןדכויו.םולי':)אשפ"ז(כת'מסל"ס
 bovnl 656 מפס ס6יןכ%עסס61 1עוד מקטידומ 61יק)הן "יכ6 ס"ע טכניס עוכד כח )6 6כ) . עני)מסי16ח ש4 פי קי ח51ן ס6ופ ל6ס נסיס כ0קסיפי 1tSVס15כעוnwh: 0 ומע)ס סגס 'זג וכח . סכי)חס מכרחססחל6'ריכ'
 5סזסר ום Oab סר6"ם כתב )אשצ"ו( : 6סייי(bDSD חכגס )6 ס6ס' כתכ סמקנשח בספר )אשפ"ח( :,סור'
 6ס ג0כ סלריוי,ר%'ד טני ע) 5ף ר%ס מטער יס6רס)6 )6 קדם ככ) bgI', סחח)כן עד ר6ייחס ימ, כ) סכגסח:כית
 ועכ)ס טערס נמועי מו5ן ס6'% כזכר ר6טס סערכרכס )דחס כימי כ' כתוכ מדור6 נסעריס . סחיר ורטזי;נע
 כהב נאשצץ( ו עולי' . עכ')ס )ס ע)חס ע5מה )כי,כיגס רכ כסס סו6 וכן . )טגס גיתי וכן ,:טס 6ח )ס,כ",0ורס
 'twg& ש' ורשח . ככ5סננף סייכ6 31סועגוזמסיססכמיס ית, מ)6ת עד 6"3 מגין טתירחס ג'תי ג7ותס כימי 6)6י %מוף יטס נוטס כ) )עיין ס5ריכס םמעיסכססרם"יסר"ר ו6ין 5כג6ח ממון 61ט" 'ם'נוח כסח' מגהנ וכן . נ6וןממ
 n~bs וכסכ . סר6ם כסער blb סייכ6 )6 ךמטיטה5ריכ, 436כדסמעס כגיס0' )כי )מיע) ד6סו' תבעי' 1)6זרה
 . כ%ר עגרג וס61 נוטן כ) ו)מוף )רחוד יסר6) כנוחגסנו .6סור .יסוו' רכי ז6מ' 6מן )עגוח tDbi 05 דכרכ60'די
 כ'וס סחסיס שסכ טרסק החפיפה )אשצ"ח( :יורי' ססעעי' וגמ65 6ען וח6מל ח0רסל הגד0ס)6 )טגישך
 6% כ)%ס סממי.רח 5םי עכעס מכמ5 עכ')חסס)טגי ויט קען ורוע 6ור 5סון ווס . סנדו) ורוע 8ור מסט'חמ%

:'ס 0מקי
~lfbnl 

 מח65 כף כ)עס פתס6 סמועכ טירסו וכם56תות .'ob עג"5;61נ' שקוה סן ויטס כגדס 6מולי מהט))וח
 סמתמי%תנפף סמףס ומהנין וגתנסל6"ס )עכעססעוך סגגתת )כית 3הכנס סגתיס גוהנין כתדיגחי ל6יח'תחכל
 .עוכ%ען ו6ו ט0מסר עד נמטיטס ועוס"ות יוסמכעון I(~w(s ס)6 רקגוסלוח כרסכקרוס' ד כ) ועוגוחוחט))1ח
 ע5מןס6ע"טסמט*טס6)העגס'פפפק ע) מממילומושד הא )א,שפ"ט( )עס: מר6הו טסהון נטעה חודהמטר
 כרצב )אשצ"ט( עורי': ססכ')ס. נכיה ר6סיסןוסורנץח מעםסגדי5 נעסוין חע מו55'1כעכעס וטמחיס 3מרחועי
 %1 כערכ וסכ!ה כיוס נמ% ע5מס ועייגס מטטססרסכי6 מ%מן 61יגן הן רטויין 6רונין גסהן 6כ) . תסודקיןסן

5פמרש



פ14
 מבירההלכות .
 חתים עסיס תקום )תשוח יסתיר מ5ס טסייחי 5י 'b~Pb עיחס5סכויענד כמטיש ע0%סמץ%ששט65

 %סור שוי וס ודור . ס;1ד נסטוטרח הגהר 6) וחכרו :b~Pb ג)) חטטם א 06 6כ5 . )חטיטס ספץ מיחסט65
 מקוס ככר טסיה טמעתי וקני . מלמלוח מגדרח יוחל גמ65 1)6 כמסרק וסרנן: 6חלסעכעס ע,מסמידטע"גס
 תמו )ח )מקו' ומם)יכין מיס יווה תחמצות רסיס סתיו 6מד 16מל ס6גי . עכעס )ס ע5ח0 )6 6ט"ס קטורם לע6טום
 תומה הים ור"ח סמורף נימוח עם נסר 16 מ"ר ועמסיו קמור ה4 ענעס נסעתטפ6

 כרכרוכי
 העעס, )' נבתר

 ההתירו טה )א""ו( : מרדכי . בכול וס מעעס וסתה גוסס ססהיר מסריס ראיתי ת( )אלף עורי':בסרק.
 )כניע סר6וי מקרקע נכי ע) חק6 ממסכי כ6ינגיע'י רכיפ וכן כממין )סטחכף )מרמן. )'כוס עכ'יחס.ר
 נכי ע) התם,כס ob "נ) קרקע 6נכ :חכע!1 ד16 כקרקע חגרות)יזע טנץרין סמעחי וכחכר6כישס מסר"6גי.יטעיס
SDוכן 1גטס3'ן ככ)' כמו סו' )סריס 16 ונניס רימת ור6יס . כשהזן סיניים יהר  סיפסוה 'סר% גגכם 'phln 
 מרדכ.. הרוקח. מסטר . 6)יעורמכרוג"6 סרסר כחסונה אס,ססטכ')ס ד63 גל6ס דעקו קטו . דכריספ4מ
 sp15 גל6ס bS1 ;1)ה סה)!סיכה ס6יכס מחיל סלמנ"ס . )אחל סעכי)ס 6חר )למון יכובס שתחוס ד6טי'בקי
 והמסכם רוכו דכעינן לטס לכ מדעת נר6ס וכן . מת"ג ~attr ס) ס)נ1 דכמרמ65וח גרוס הסד'וע 1), פסי"ספ*כ

 קגועיס סמיסוכנ)מ סמנת) על )את"( I:~lnihe וכן והרומס ד6טי' )כחחים מוחת זוןש זס)יג מ6ןכס6)יכ6
 מתנהג) ועסהג)נ3 . מסקס כעוס גנץגיס קעל' כ4ס כחב סעכי)ס ברכת )אתירא( סגהשס: משזכי .)מגצו
  לפריילי'יייייוילל וסוט;ין קעגיס סכ)'ס otbinnn וקרמכ"ס גר עכעח עני64עו )6מר טמכרכחכסיף
 )לךקעוגתסכי'המי'נסעוגוו הממוכר )בגין וגמסכוהמיס סתטסוע קורס סעכעס נץדס טמכלך כחג1סר6"ט
 ממותי מרוקח ס) זכריו qtD1 נזו)ס 6כן כחוך עד כמיס טחכגס 6חל חכוך 16 נרכס )6 061כנדים

 וכעגי)
 דוך המית 6מת המסיך אם :)אתית( סהי6.מלדכי כקוטן . העכי)ס 6מל ירך דיט כחוכ מדור"מ וכמעלי *ספ4

 נדוף גנית כקלקע6) מלין : ע"כ . הנעומס וסור לקרשן טסקוכן
 ממגי

 ו5סקוע ס6ה יוחל,ממ'
 . )6סור6 זן סכוי יוסף "גי במגיח ו)טכו) כגךקעסגלית וסרמכ'ס ס6ס מ' סריך כמשין חעפ) 06 אףת"ב(

 גרץ מסקו כעגם מטקכת הנגיח 6ס ומגס .מרדכי ור"יכחכ כמשין. ססו6 כס)  סדיור,ר6כ"דכחכו
 כob 6 מימיו ומחסל לסדק )את"ט(טקוה :ממוחל נסחטק ממי"ן ל"6 וסרב סר6"ם וכן ל6סו;סממכרז
 סר"ר )נירום ס6: 6רכעי' מיספרו כדי מסדקכסקוס מעסלסכ) סממסכחכזמעיין ורלט , יל6יס כסם'כרכל
 . עומ6ס ~bpt דכר כב) 1)6 כידו יסתתנו )llnDa6 ככס )ר,:כסוס סיכ1)יס מס )סי וכפים 'Olb 6100 פס5טי
 מ6לנעיס %bbi rtn"6מח

~bD 
 יוזמי Ohntp התקכ) כזכר )סותמו טיכו) כהבוסרפ"ס 716 יומק הר"ר ת"כ

 מיס מגיעת 6כ) עהרס עץ' סיה6 זריך )מקוס מיססכות ס)s~rt: 6 כמקוס והעוכ) ולסטרן פעסר וסמגץסזרוע
 6נ' מורי ת"י(נשאל )אלף עוריס: 6"1. ממט י165ס)6 061 וומ)'ן דהוי עוב) טס61 כסעס ר,תקוס מע) העיסיע4
 עד מיפיו .וממוסר סגסדק ו").מריה )גד6 יהורסמהריר ,b~Dh1 מועע 6יט עות6' הפקכ) גדנר הגויבה מעיק610

 וסטיכ ו)מ)6וחו )מנול יטמין 6ס מסיעורו )מסלס)טעמי' obnlp סמקכ) כרכר וסנורן פקוס )עמוס מגץ5ססר"ס
1e'Dסר6"ם וכ"כ דוחו אוסטין יק כתב סעורי'ס כגהרוח וטבילה )אוזים( : מלדל . בוסר רסק hSt טוס כחכ 
rb)tbIbDJtSDI 66חר מילום )3.6טי 16 ס6ה 6רכעיס נו גס6ל1 06חשק הטנס כ) ננהרו' )בעו) ר(ח'ל ר"ת . דרטוח 
 הכיף סתרול כי הנחירו בו תקי) 6ינגי כי דע מקוסמס) 6% הנפפיס נטעת )סכוגכסן סטין מהת"ס וכ"כספ5ניס 6כי )6של. 6ין הלמכיס %3' גס )מוס סטין הל6"סכסכ ס%טל' ומן 6מר עי סמורף כ) כסן )עלי) קטור סיסול"י
 בו כם6ין טס) העוריס כעצ וגן ס6סר ממסון רכיוודעת מסקי! סו6 וכן סס3:יס תשתלח גד)יס מהןנסעם
 כ: טיגקו סוכ ואן ר6סי)ייחייו 6כגיס 61יך ס6קאכעיס )מוס 'ס י"עגוח דגגרול1ח וטסקסל"ס . עוריס .סרלט
 פ6ס 5כ בחח 5רו סדוקי פעטיןפרנמח

 המקוק וכסיגקו חחקנוסו מנסדק סמקוס 1יר16למקוה קי כ5 ל4ן סגרתי
'(1Dtp מכוכ הנסר OtO מטייס סנסמיס סטין otpn סיסס6ס  ס6וכיכ מים כסו)יו,עכ"):)אוזי"א( מגוהכ נכבי
 המשו סמסקין 4תיס 06 הסק6ס.6כ) ע"י אסליטבן מ65תי . מרזני גועלך )רכ"ח מישיגן . כמנוע 6מחטעם
 מסקס נועי) 6ין 6זס סר6הין)עכ')ח מרובין קי כ)6יק עכרי6.מרדכי:)און"ר(לרעתרניט כממי )סכו)טמוחר
 ס6ינ מערי "יגו דמעיין זקיי") ס6וניס תיס)ר(כפירו סחורם סמן עדלכגן 6)Ste~' 6, סיגו כצו ס6ונ ד%נץסיבהק
'"bb1(; סטק "ט" כ1 ס"ירע סטק כ) הצקי . כסר ס6וכ (כסblon סמפ' מסר : )סס6נוס המשה על )אתי"ב 
 פ), עד וט6כוסו 6נכע כתש גקנ נפחיו מעקבכאי סכים פילט טמטון ולכיגו . ;הל )"ו 06 כקו שוב06
 elb הכמירין אריס סנעו!ס ממיס כ5 6ין )הוכ%5ין שירע סטק כ5 ,שקי טוס)ח ס6'כס 6ין ט6וכ מלוסל1כ1 טקטי ריקני מן גט5 פ)6 אטטי ס6ס.ו6י כ61רכעיסל40 6חל 6נ5 . כשטל לונו סיה6 על סקורה מן טסו))טשוכ
 ר. כ' )וג'ן ס)ס' ט 'ס6ר ט)6 עד )ס6וכו thetnDb סי6 וכן . )מומש ניס לווינן כסר רונו מסיס קודסט

 סי כו סט6נ פהך)י כיון כסר המקוס דודני המקוסנר6ס וריס . )ריי'5נ"6 ורקס וכן עוריס . ז"י סר6"םממקנח
 דס)סח16פר

 סיגיי
~t'SIDb: כסיגיו ת:וקכ קומר וריו . מסיגי )מסח שכס l'ba, (6ססמיגןדן6 כי שרת עציו "ין סהן ;! מיס מקנ or הוסטוח . מקס כסוס P1D (נרוךמרדכ"י ברגי משר וסקוס סכתיט כמיס מקוס)טסו) : מעל 

 . : טתחס רננו וכן ורוע 6ור יצמק לכיע כחנ וכן 6מל ינמק רכי . )קמיו פמשן רניגו natwn)אתעה(
 : אבור ספר נשלם4 כח ייעף הנותןכיוף




