
 תשובהשער*28

 רל 5יק כקרג

 ספירת Sb קרסון כיוס ניוך 0ל6 )וי ר13ךסי'
 בנייד 3ת5וח יססע 0ל6 סיוהיס כל ויברך ימוורסניגור

 י"ל גערוג*יינ
 סחינס לפני לירז משר שגיס תקור רמהמ4
 סחורס פרסת קורה יינו 6בל לחרגם 0תע עלולפרס
 נחורר1 00ווץעיס מובחן ידי ילעיס ~Ou סייןתפכי
SDSn5ריכ4 ו6גו פס ancS 1ל6 בכחכ סקורכן נופי 
 תן מון 6מך פסוק 6פי' להחר להדס 6סור והניקמונחו יפי י65 1ל6 וליכין בכחנ 5ריכין ותנו פס עלסקורת נוסי ססותע יסמע פן למחוק 5ריכי' סכל ולפו פסבעל
 סוחקיס סגל ~פ4 6מח 6וח וקפי חיבם ו6פ4סכח3
 ק SD1 מובחן יפי וי65ו סכחב מן יקרץ נחורסוסקווש
 ל0מוגנ 6סור ע"פ ספר0ס סייע 6עפ"י עהיסמקור
 נתעו 0ל6 מובס לי יו65יס וקין סכנסח בביתנופיו
 : סנחבתן

 ,"י י""ינ
 ותכרו שסל שריס סל ש"י ו600לחס רמוס"
 אוחס nnpS לי0ר6ל 6סו' מבניס ו6ח עסיס 6חפולריס
 6בל מדהוה ועסקן אוחס 00הס אעפ"י מסםליסכוח
ohבסס ליסנוח לקרקל נזוחר נ51ריס אוחס סיגו 
 לס וינטל כי ע5),ס )וש'ו מזוור זס ס6ין בהני"ננה(
 : נטלס ל6 אר"ל לס תנטל וכי נפלסגוי

 וראי הסירס מגויס ג3הח וסס6לחס רמזס4
 וגמרו נתנו וכבר אסור 3CD3 סתגבנין נזקותוח~onib וקפי ט)ו6 דבר סרמקס ונו0וס ז דע מהבז'תסוס
 : כלל אסור ססו6 סגויס ג3החעל

 מכפל גסך יין וס60לחס a~phhכם"
 לחי

 סקדר'
 6סורין ואלו סגתו סכך נסג6ס אסור ססו6 בכל6פ4

 שור לבובין ועורות ועץ נסך יין 0סו6 נכלואיסורן
 מיער ופטר וגיד )עורע ושרי ערופס ועמססגסקל
 ואיסורן 6סורין כלס בהורס סנ0מטו ומלין במלנובסר
 כל ו6פ4 גסך חן בס סגסלס קדרם סילכך 36100כל
 : p'D" כל לסיחר חקגס לך r1b1 3סנ6ס "סורס6100

 וע סקססי
 0),וכרין )ונוקעוח עגביס וס60לחס רמםמ4
 6יסור6 ד6מווקי נוסס לקמח לשרש נוותר בסוקסגהס
 6נל יסרבל על פירות כל כממרין ו6"כ היתקעןל6

 צפים יחמי סלחים oh נסך יק עלייסו לנפלסיכך
 לגח ול6 תוככוח יל6כילס כיון סחמעפוח "עפ"ינסוק סימכתי עככיס 6בל 6סורוח חטקשח ו6סוחוחרוח

pbמלכס וכן ו)ווחרוח )ו0קס סכור יגסוס בסס : 
 חנג3' גוי ססחס 6נן סל נח ו0ס6לחס רנסי'
 אסורס סופח 6ח סקעף 6עס"י מרס וסל טריורריוסיר
 6לף 0כש6 גדו' מטוס עסיס מרס סל גח סי6 11ו6י

l~D'sאוחו ומנימין מסר 16 יחר 6ו p)s נתקוס 6ו 
 סיין 6ח ו)וני6ין מכרס עגנים ונקרין וייטלטלד6ין
 פיחוס בקוהוותטעין

 ומוסכיי
 תפני כלס ססנכ כל מלגגו

 0דורכיס וסעוף נקנקכיס וגוחמ' 3ו סעכביססדורכק
 6י פסוס ניגוחו ונטעין סיין וחני6יס נכרסאוחס
 6מך o~b סיכך קטן מיטוסנתי

 לדרי
 ג% יין בו

 : מרס סל גחוס
 נסנ6ס אסור ססו6 גל גסך יין וסלכח6 רנאמ4
 60סור בקלף 6מד אפי' ול6 ננ,6ס 6מר ל6 3טלודייגו
 וגשתה בסחייס לוח' 5רי' ואין ססו6 נגל ואוסרסו6

 : נמית מנוולםטונו6ס

 1Db' גוי 56ל יינו מתפקיד ו600לחס רגבס"
 איסור לכלל ססמע גוי וחג' בסג"מ ותותרנ0חייס
 אסור ונוסכתך ביין מנוגע כיק ותסח0יס ע"נ בטינויודע
 נכוונחו סל6 גוי ותגע דעו מוורה )ז0וס בסנ6ס6סי'

~1Dh
 . בסנ6ס ונוחר נ0חייס

 גנז כטיב יוןע 60ין 131י
 נן קטן ו6פ4 בסנ6ס וצוחר ב0חייס אסור נייןונגע
 ספוק נון On3D סלוקמ ס)וו6ל ")ור כממן רב "),ריולוו
 0ס 0יסחכמ עד נסך יין שנין וטבלו 0)ץל1 עפ"י6ף
 סןריס בכפריס שראל סל יינו וסלכח6 חסיססע"1
 ומוחס סתפחמ 06 נוי סל ברקוחו 0סו6 ו6עפ"יבסס
 כפר בין למלק ואין ב0חייס יין "ותו תותר קראלביד
 סל ייכו ססו6 נזוין י0ר6ל כו ס"ין לכמר יסרבל נוסיס
 גוי סל יינו ססו6 נומן 6כל נידו ומוחס כסחסח'יסרבל
 ביהיר עליו ~ממצויר לסנורו אריך י0ר6ל סל ברסוחוקנו
 גוי כת65 060ולדוס

 6מ~
 כגבב עליו כחמס "ין

 כנגב עליו כחרס 06 רנ6 ן6),ר עותך 6כי נמלילגמר 0יכ~
 : אסיר ל16 61י סריח)זר6

 י"ל חיי רגנו ז"ל סיר*רב

ן
 סכך פי 6ח ססוחחיס 0נוסגין ונפקוס רנג נמיי

 לש ומסדקי סכך פי כסיעור 6וחו כרוחקני בען ייןסל
 נייר וקוסרי' סכד פי כל "ח ו~ופחין זפת עליוקופכיס
 ס6ס סו6 וכך רוקים "גו עליו ומוחמין זפח ססו6על
 חנלי סכר פי תעל מען 6ח למסיר יסלי' "דס נם6ין
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נלך תשובהשערי

 חוחס בחוך חוחם במוקח זס סרי ממוחסמבירח
 5רורס מיחס ob יין סל כ6ך 3חוכר4 0שודוסיקיי6
 ל6 למעלס פיס מוחס בחוך מוחס סוי לנוטסוסיס
 מוחס סוי ונייר תוניס כייף ו6י מוחס בחוך מוחססוי
 ןוקh~b 6 מוחנווח סני בנין rnh 6% מוחסכחוך
 6מר כלי 0ס יס6 6ל6 סחנוסס על סמוחס יס6סל6
 נתוך מוחס סכלי יסים ובכך כיניסס וממוחס לבדלכסוי
 ' לנועלס ססו6מוחס

 חוס י"ב לקמר נוים סל קנקנים רבנן ך6חורוהא
 6),ר 6סי רב 6נור ןק6נורי' מן מרס 3סל ודקיתוחריס
 כיון ס6ם לנכסן ססמיירן נויס סל קנקניס יומנןרני

 כנחרק עד חינונן ל6 6סי רב צנזר שוחרים ~יפחןסנחרס
bSh'תירפקי רפ"י 6פי hnSD3 קכקכיס )ץן סגי6 וגח 
 6וסעי6 רכי נדני נביך ר3 חקני 61מרי' בס סורךונק

 ונוורייס 5יר לחוכן כוחן גוי ממיס תן קנקניססלוקמ
 "ור גורף 5יר ליס 6)ור נוכם החלבנו לכברןסטייק ")וי תרבי נתיחס יסורס ר' שיניס נע6 מוססודינו
 מרס סל 6ל6 6יגס קנקג4 "וחס ודדי מלכס וכןמכעירן
 s~tr: גולון יוסף רכ סלכר(יוגן

 6% מחלו מגויס תן ענןיס מלוקח רניסי'
 יין עוניין גן%יס טבלו 6% פתלו סספמוח בני וקטנל1
 סיורעיס גן%יס מס וקלו )סך יין עו0י' 6ין קטניסגסך
 6%ו ע" בטיב יויעיס i'ba קטנם ו)וס)וסיס נו'1בטיב
 נסך יין עמס יזהו ק תינוק נוי נמיך וקבע סנימלנס
 מלקמן סספחוח 31ני חותר ובסנ"ס אסור סתייסלענין
 י טבילס ומינין 6חוחיסן עס סנוי'נון

 ס6יכו גותי כגזו חו)זמס ק6יגו )וי0ר"ל ייןהליקח
 גלל סועוס על לרקיק מחס סנינו יקי"ל נתפחהדקיק
 סתירתו על ירקד' 6% ליין סנוירס עומס 6ין ון6י'ס

 כ0הייס 6סו' סיין אוחו כסלכם סוף ועד)זחמילס
 : 3סג6סו6פ4

 וז5 סיס סרמר

 גויס סל ש"י 0יורעח גויס מסמס רנהמ4
 גו'ו 0ס נזוכרח 460 כיון כרמס 3על "יונסוסטבילס

pblעומס וקין כסר כעבד סי6 סרי ש" 003 נוכרח 
 וקין וגיוס וסוחי' חבו%0ס ואוכלי וחב0לח ואופסיי"נ
 6ין כרמס 3על 0סטכילס מפגי ו""ח י נלוס3כך
 סי6 ןטיס חוקר ניפח 6ל6 פוסלת כרמס 3עלטבילת
 לס סרי bS ניפוח ע% דנוקבלס דעך 3)זטח סייכ6%6

 בלקוח אייך נתי עבןוחיס ךבגו עכך 36ללסטבילס
 %ענין לקש 6"5 נוט' וסקר ופסמ ונדם וח%ס ס3חכגח

 בעל 6ל6 לרנונה מלס שיי מנטלם ל6 דלתהתימס
 ברל' לס ~SDin עד 5ריניגן 6% מייסינן ל6נרמס

 ן6תר כרמו בטל ש'ו תנטל  גדול גוי י6פי'ד06כמ4
 ר' 6מר 'תרגלך סייחי 6מח פעס מנס 3ר נררכס
 בר' סקפר56שר

 )זש ירקון 15רח ועלים nD3D נז5"
 בטלם לו הנזר גןול נוי )ו65 כלוס לו הנור לIDP 6מי
 היוזח י6יכ6 0פמס סד6 וכיס וביטלס סטרו ביטלסל6

 להקנס בק 0לס ש, %נטל ל6בט%ס ןיכ% עלים6דוניס
 6סדר6 ךר%מ6 לפימת 6יכ6 ות"י לר15נם סל6בין

 דנופרס כיון לסוחב ומוורח ע5)וס לבין כינסוסלמס
 מוססן 6ין שע ons נוכרח ונין ש" 0ס וככרח60ין
 : יפריט לכל כסררי ספמס סי6 וסרילדבר

 ללוקוס נו)וקוס סיין "n)SIL ע5 ח60לחס רנוס"
 בכך וקין מוחתו' 33' גוי בין יין לםלמ חוחר מיביר
 מוחס מחוך מוחס מסחרר סכל "לעור ר6נל'רכלוס
 סמנך כרחי ומלכס יין 6פי' "נור יומק ור' סחן נוןמוו
 ועיקר הוותר בנרה( בין בקנקכיס 3ין ככיחו%6ו לספקיי בין גוי ניד ל0למ בין מוחחהש 03ני מסתמריק

 דמביח6 6פונז6 6ג6נ6 מכ)וי' ספסורו כנוו עוססכפסוק
h-~hF6חיסןק ייקלש מוחס בחוך מוחס סף ומחינז 
 6סור 6סור ליןי 5יר עיף ~יק6 מוחס נחוך מוחססוי
 lua~1' ככססו ויפקוס 56ל1 לספקיך 6ו גוי כידלסלם
 לו וינניס יין טל סבל וכנעו סי65 חכית במגופתנקב
 כמוחו גוי תרוימ ס)ו6 "נו ומו400 נודף רמו ~botאויר
 למפקידו מסור כן יין ונז51י46 קטן קנס ונכניסנקב
 לספקיך תותר נון עקי' 460 ויפקוס עוגו י0למ גוי%6
 מוכס ואינו ים,-Sb סותר בל6 לכחמלס מי בידול0למ
 1mb נלסו' 16חו קורי' נקב61וחו

 סי3,""
: 

 ועובדן רוכבן מי חדסוח נויוח חס6לחס רנזמ4
 לחה מוסם ואינו נניו על עוווד ויפרזל יין לחוכןונוחן
 יין וססו6 ולסבת זוכתן נביו על עונוד ויסר"ל ייןלחוכן
 דווי סו6 כלעבדן כיון מכסוח כודות לחוך גוי סדיוק"
 5ריכ4 צווח וכלסו נוותר ומס"ס כטיט מיםסורק
 יין וסקי במונן 6ו ביין 16 רבב כתר בחחלסלעיבוד
 לטחייס כחי 7ל6 לארן ןסופכו "ויל ל6יכודיס0ח6
 : תסח רבב ביסישיח

 SD מעומד בין וינהל יין ק60לחס רנח40
 תרבע ממוח מזי 6י רבע 6ל6 מסר סמ4 ביןרכע
 ואין לנרינעח6 נ0חגס כלו ויסכר 60ינו בק ס)וסכר3ין

 מסכל עליו ו)וכ,-כף עליו נוקיע" ואין עליויוברכו
 ד6תר נוי תנע מסוס בו ואין נלוי חמוס בו 6יןלסיכך
 מבע מבוס נו ו6קן נלוי וונוס 13 6ין הנופל ייןרנ6
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 תשיב"שעי*~צ

 ק6מר פסיקחbnSn 6 ור63 יי, תסוס בו pb1נוי
 ל"א נישחק ל6 מנ6 6% %טתק 0נ6 ל6 סחמ6תכשל
 : שכס וכן רבע SD ננגור ולט רבעמסר

 16יל ויסר6ל ~יק6 נקיט גוי onSbnm רנטסי'
 חיקק לפונויס לקרובי ליום לספסר 6סור מסר6נחריס
 ליום 6ס0ר ןל6 טרי מליק יייע 6% וסחילפומיס
 6נחריס אויל יי0ר6ל כובס לקיט גוי מיכסםלנוסחיי6
נ%י6

~'Db 
 ואסיר במחרק ימי ירירו כגעס ימלא ךכיון

 כרב הקנחם נמחוק למנגע יןיס מקר63 רל6 סרימסר
 : בכך ניסוך  לדך pb יטמר6סי

 שמז % ממיס מוחן ש קס6לחס רםסי'
 ר3 נור . מלכס וכן כי"'נ ססו6 מפני תסורמגויס
 : ו"לס0נ6

 נוום יין בסס ססיוןי גויס סל וקגקמס רסאמ"
 י"כ לקמר מרס י'ב כל יין נסס ליחן יסלסל לבראסור
 תתל6ן ל6לחר לפטרן קרמל ר%  ו6ס מוחרי'מדם
  o~)p)p  והחר מלוו  סיענים  6מר nDS תפח הזמךחש
  בפחח מוסס  נך  כסנסניס omD מסוה  שווךסלמס
 : יתיס סלמס לקמר ותוחריי מלייןמלסם

  וסחינו לנוי יז  סתכר יסרבל  טס6לחס רסבמ"
 הו 6תח לי חדדת סל6 ייק-  פ% לו וסנור ויתשירולביתו
 6בל גוי תגע סקנסס  הסור ודהי בסחייס עילסרסוס
 וליסר ביינו סגר  מחליפו  פתהלמר

~1Dh  
 ל6 בסנפה

 : בסנ6ס ותותר חופסי' 6ין  לך וכל ספיחך ספקרסו"ל

  1'ל נפחסייב

  וחפוי יונס  בר ךסמט מ6ן onSbna רסגמיי
 בסי' רכר ותי)%מש למיקרעיס 3ע" ל6 בנור6לס

 ליס דתוה  כיון is~s הבל  וביסוף לקררם והלימסהרימס
 רל6 נ,לימס 6% קריעס ל6 נרי' ל6 לחמת המיחסלניח
 לכחמלס ינווחר לגלי ככיר ןס6 תכבך6 טפי VIDעויף
 ל6 5רי' ל6 דלקי כככך6 ותיס נפיס יל6 נעףוכ"א

 מלימרת 50רי' %י ממנו סל6 עיקר כל נולימס 6%קריעס
 53פוך בטי 6נל עיקר כל לקירס 6סירס ה%יח%6ל
 ו6י ונסורס לע% פוהרי 6י רבכן קמרי סגמלי' על16

 16 לעיל פורס סכ6 ל6 לקירס 6בל 0רי6 לחמחפונור4
 :  הסורסלחמח

 ססו6 3כל וחוסר לסור יי'ע ו0ס6לחס רפד סי'.
 וסיף תנגבס גוי סופתם  6בן סל גת בל'ט בתינווסלף
 ליס  סגי ל6 בס  דרך 6בל ופחס דוס6 ויב  6תרטסורס
 רבי מפס 6מח פחס  ת"ר 3עי6  סיוף  bSbבניגוב
 נוים סל חפה(יס יק מיוזע 6וס ק %וס ופתרבמעיו

 חמס פ"6 יוסי נ% י0נוע6ל ר' לפניו 6נור נוסגר 16חסור
 פבמימ  סל נויס סל חפורים יק לו ומבידו בתעיו6ב6
 מסיס 6מך גוי וה65 ברח bla חף  ווחרפס ורסספנס
 מנס 0נעיס סל חסווהיס סל יין גרבר יו6וח 0לסלו

 * לסונוריס שלתו מנוסר סמקוס בחך 6חר ונתרפסובחס

 ולסריס עכבתך בגים יכפל ו0יכר6 מבוחלההיא
 . יגוייס ניבוס bnDP3 6פ" סיכר6 לססו6רב

 בק יין בין מסק" כחוכס סיס מביההכשאלחם
 סינערו עכבר 6ו סרו לחוכו ונפל מסק" כל בקסמן
 סמביח חילף פמוח מוחרי' וסחסקי' וסמביח נוקלף6מך

  לחוך מכניסו מנלי 6ח לפטר בקם 061 לסור"וסחבקי
 כבחמילס: מיסה פרמכבסן

  סנויס  חן תסחט נלי  סלופם  ויס6לחס  רפיזביי
 63יי  ללבן יגעיל לסגפל יטביל  לסרבל מדרכו6ח
ISSהןי6 ספס ה:ספ' 63ור מלבנן וס6סכלס סספוך 

 סל6 רבף'  מגיס חן ווסתט כלי סלוקמ וקטסורס
  עיקר  כל  בסןסחחס

 חשביי
  סנסחמט זברי' טר14רי  ומן

 כגי  %גן ירי מלבסן
 היינק %לומיוח הזיתוניהז כוסהז

 חתן ירי על  בסס סנסחתס רבריס טריוריס ומסוחטבתן
 ותטנ%ן חנע%ן ממין ותחתי pD1nlpnlpl יוווחכגו'
 מסויי כגי ס6ור יןי על בסן 0נסחמס ןבריס טריוריוסס

  סנסתחס וכולן טריורי' וסס וחטנילן מלבנןו6סכל6וח
  נין לבן hSn מד יגעיל פלה פר יטביל סל6 פרבסן

"~lDbממטיס ןפמר6 מקני 6בל כיחכוח נכלי גוילי שני 
 6סר מרס וכלי יכחי' פלטי ל6 יתגיס טבילס כריכיל6

 וכי סו6יל מוכית כלי סכי 06י רב 6נור שבר נותכחל
 ובן  טב%ס ובעו רקחו מחכות בנלי תקנס למן קגסנרו
 נוכ52ס רב לנור טסורס ורף6 ספס וססכי' ךקוני6ת6גי
  6חר קסם  ובחקויו רב6 6תר בסרסם  פמתיספסרס
 סערהז וריי  פגלעח נס  ס6י יטס ובמכי' כסכלר3

 עילוינו שיי תיבוס נט% כי סוה סלי בנלידחסחשייסו
 ב6רבפיס  ל6פבולינסו  5הי'  לסו  רתפליפ ו6כל'נ ינוינסיר
 : טר6ל בסו להסתתרי  פרי וסררסהס

 גלון יפנ6רי
 לס"מ תותר נופו ב6ב ותכעס טפ6לחס רסןסי4
 וחס תפילי לסנימ תותר 6כל קמרי כנר bk~1תפילי
 לסנימ מייכ עתו על נריר ולבו מרחם שבלוח6כל
 ס6יינ6 בר4 ון0נן סיbp~nD 6 ן6בלוח ב6ב ח0ער4חפילי'
 לתכסס סלכס וק חפילי'  לסנים  מחייב  פ6כ"ו  סניכניס
 לר"ממ וחסור ב6נ בחסער4 חפילי' חוקזיי יסיבוחבסחי
 במצ"חחפ%"
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כה תובהשערי
 1"ל קצר* ממונוןפר'

 ס5עיח ותן סחסיל" נון סטור hn1D רמזכטיסן
 : לסוגות פרט רוחו ור6יחסדכחינ

 ה,,.יג.,
 o~b יסbSa 6 חררי לגזור נ"ך חייני' רמחסי' ,"י

 תסרס סל6 פיסם על b~b כמס"ת מלניכריעומס
 יוס 61יוס 6סור יום 6קס לך לורנר למכעיס b)bסכחוב
 י אוסרח מלקנס וו ו6י "סורס ),ל6כס 11 "יונוחר

 סכ"ד תמני O~lu קינו תי 6ו חל6כס עמס חיעדעח
 סמוקים 6ח 6חסס ור"סרח דכחי3 לעס למסירת5ווין
 6סר סמעסס ו6ח בס ילכו סורך 6ח ל0ס וסודעחוגו'
 סל6 וחסרו 5ו6ריסס על חלוי סעס ענין כייונסק
lc~pנססמ מיס "ו מלס ענין על שס6לחס רמשסין : במט6חס . 
 על קנומ סל חבסע בססם למיס 16 למולם לכסל6סור
 נעם י6כלו ס6ס 3קי6יס ייזורו bSb 06 רוחמיןגבי
 מלוט מכתים ס6תרו ו6עפ"י גפסוח סכנת לידייבוילו
 גבי SD ותנלסין מייוון לידי ב6 6עו ברוחמיןומלטו
 0תגלקין סס ע~ס רחשם וסרוחמין סמלשס סו6קנזמ
 ו6ק סטל6יס מן ונחר סער מליגת סו6 געששסק
  יוועיס 6גו ס6ין נזגשס לעסות ו6ח SD סומכין6נו
 יסיכות נבי סיוענו ול6 מינזרו ליפי יבוך סל6 וכחתר6יך
 6ו 3קי רופק עפ"י כססחירו 6ל6 ק לעסוה כסחירתי
 ו6ס טס 6ל6 רפו6ס לו l'ha ס6ומרי' בקילויןעס"י
 וקן חיך סי"כל  ומריך תותר וסו  תפחכן 6ו)(1 6ונל6ין

 : נלוס תתנונזסהרין

 ,"ל טי,י*י%
 נפסמ עוברק ותלו יחק 60 וסס6לחס רעסי'
 דגן חין ססו6 סכל ססלנס ישו לתרס כי מבבליכוחם
 מורייס שעוסק הנטיס כנזקהץינו וים לבערו 6נוחייבין
 ~תן וכממניע סקנס כל ונזלם וטעוריס מטיסתקתמ
 מניח פחמ וטמין סמור תן ככיח 1%b מ5ניעיןספסמ
 . ליסר6ל שוחו וחונרין 16חו תומ6ין ספסמ ~6מרכטיט
 6ו)זריס וסם קבלו. ול6 מכתית חלתיןי בססונזימו

 סע)ו6 לסו 61יח ק לעסות 0ורוס מכתיססחלנוידי
 בדגיגו סל6 בין נציגו בין שנונו מזון רב יפזוריזריק
 וליתרו תוחר בתינו סל6 יסור בתינו כ~נצו סל6יסור
  ת6ן 6יח 1ח1 וליסור חין וסקנזמ סיחר נזקססנויס
otm~י ל6 16 סורוס כןין ליסיבס סימדס סקור לניסח 

 לקטועי יסרי ת6ן ניטר6ל י6יכ6 ומלוס מסחשובה

 דתסנחינו חכנרובח יני SD בין בעעיס בין נפסממתז
 עורר וס סרי ןנן נוין ססו6 כל מכלל וס סי6מלחס
 ומסק 163סרס ןעירובו ומע"גבססמ

 ו'נ"
 בס6 מלכס

 עיקר וסני וגויס 3עיניס מזזן 6פ" תסחכמ6סתעח6
 י 3סג6ס מותר סססרו עליו וענר נכרי סל מזוזמלנס
 ורתיגן . לך ob'P ל6 סנ6מר כסכ"ס 6סור יסר6לוסל
 טובר ,תכו 1!6מר בין ונזנו gs(1 3ין מתן דחני6 60עלס
 סל Tnb וחג" ו60י וכרח lbb ,תת חון י 16%שיו
 חסור שר6ל של לנזחנ6 דכעי תסוס כסכ6ס תוחרנכרי
 מתן סלכח6 רג" יפסק חמוס 6ל6 כרכ סלכסולחו
 ליהר. כרה  בורנסו חסור ביזינו סל6 בק בנוינו ביןסמם
 וה"  I1u~a  גר' הזהר  בחילו הלי  בין בהיוו  ביןוהנו
  11Db רטר"ל הה,ך  רעו  רבוים (Tnb ותסהכה"הילה"
 וכל יר"ם נבל עליו ועצר סו6ע סו6 וקכס6בסנ6ס
 ל6חר וסרו דג,ויס בעעיס דמנזן ןרב6 ומסחכמ6י)ע'
 סיטו ךסכי נת' לכבר ורייס קנס6 מחס וליכין~נוע

bnDna7בי מוען כי רב6 יסתר לטע)זיס רנ6 ושל 
 יפסמ" יותי סבעס סכי נפקי טוו גי נמוכןר3

 כחערובח ו6יחיס דת6י גתי ושח"ל שיתן גויסמילק ובני כו'
 יעכר 0יכ6 נזקי סכי 1)זת לקמר סרי כתיריסר6ל
 לנזסבקיס ל56נוגמס ל6 6בל ב6וסר0 עליס ועכרומטחינו
 תורים בהדין ן6חרו בוריס ),ורייס לסני ונער .כחמעס
 ויזחלו סו6 בנועו טל6 תין ונזלמ הניס קמם )קיעריך
 גופס עיסת 6סור חין וק"מ סיחר תין ימיםלסותר

 3ס6ורד)ןחמת65
~lhal 

 וקנזמ ניסו ותיס קוזמ ל"ו נשי'
 עז ומנגין סוס נזי ותסס כחס ססס 6י נפייסבשפי
 . בתינו סל6 מין סוי ומנין נזיית כיסרכסת

 תילי לסני 6"טריכ" לת"י בוריס )זורייס סניועור
 בתעו סל6 בק בנועי יבין סלכחhpton 6 ס6חסונות
 נוין דקנומ וסנף העתי בסני 6ססח ח6יחותר

~1Qh כהכול והסל מנון תיני כל כקלנועי לסרו סיחר חקוחים 
 60 סקור לכיפת ליס תפתו ודקה כפגיסס לטוכזונעכי
 לקיטס ויונים כיון סקור וכיפת סר6סונס תן קססנכוי
 ליס 3טע עלס "up' 6בנ6 כגק וסויף בפכיסהעמ
 וכעפרה הוכל נוחורח ליש ונפק" לנתרי תעסוגן

 ס3סייקי ב5ק מתני' . תלח' דם6 ונוקר י מסינהבעלח6
  ל"ו ו6ס לבער מייב 6מך כנוקוס סיח ש obעריכר(
 רב 6)ור hP~b לשכה מד לפס והתר" כי נ)ץיעו'כטל
 6מד כפוקוס מיח ים ob סגו לSblnn 6 הנוריסוןס
 ך6יח כנק לנאק טרף ס6ין בתקוס 6ל6 לבערמייב

 דגן ססו6 ב5ק נס ו6ןביק גות6 כגון יוכחשנעריבס
hS6נל כעריבס ליס סוס ול6 ליס נטיל olpn מעסוי 
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 השובהשערי25

 לנשוקס ו56טר" ודבקס עריבס סנכקעס כגוןלמ"ק
 וריס יגן חחורח ובטליס חסתר כגת סוי סקורבניוחו
 תכויח רפמוח תכלל וחכקע סעריבס חתוני סל6נקיותו
 ו6חרי' לכער מייב 6עו לריק הסוי ס6עו בנזקוס6פ"
ליסכה

 6מרינ"
b~'Dh ל6 סנוו"ל "נזר יסורס רב 6),ר 

 למזק מעסוי בנוקוס bSb בנויעוטו כטל ל6ו ו"ס60נו
 ונטיח פמוח נרי ו6יחיס נוסמר כחין וסוייסיכטליס
 ותייחד לבער מייב למ"ק מעסוי בתקוס 6פ" רכויו(תכלל
 ונוקסי' נחרם וברייח6 קח6 כלימנם דחני6ברייח6
 . 6סדדילסו

 סונ6 רכ ד6חר מדbnnrbSI 6 סרוקי חריופרקי'
 דסו6 נחונץר6 עבד" bnSb מהירחק ודקני קעח6סוזי
 ר3 ליס דק6תר פירוקם מרין 00 ול6 3חר6לשכם
 מחס כרייח6 סכי כלחזר חעלת6 לך סקלת חככייוסף
 כמקן מלכס לך ליח ויקי 6סדדי כמליני סחיהןוחנקי

 6נור 6ל6 מבירחם נזקנוי קילחנו לנזיסתיו"5טריכ"
 לבער מייב סעיפ0ס פח דהני6 סו6 חנ6 ס6י יוסףרב
 המרוח עיסות כנוס בס ולמתע לסמקס סיכ%תסגי

 תרק6תר טעתה יוסף רב ונלי כו' הלעור בן DD~nהת"י
 נן 0נועוןר'

~rD5b 
 כטלס לשיבס סימיס ס16ר כיפת

 מיח כל bnSh בטפס ל6 ק6),ר bnp ןחג6מגלל
 כליסף ח"ק לייט וסוס בטלי ל6 לש בטל דל66שיג
 לנשק כעסוי סיכך ד6פי' ממוקל 6מר שורס ררבקח6
 סקור כיפח ~ho בטל ל6 כוית 6יחיס כתסדירותטוי
 בן סחעת ור' בטלס ל6 כ6בנ6 ותטוי ליסיכסיימןס
~rDlh

 דק6נ,ר סנוו6ל טנור יסורס דרב ק)ו6 כלשכך
 ןסוייס ינסוס בט% נזמיח ויחר כייח למזק מנשויבנוקף
 ו6ק0י לבטלס לי0יבס היימרס סקור כיסח כנחכניסתר
 לסיח מיח לך כניח וך6י ליס ומניר יוסף לרב 6כייליס
 3טלס .רסל'6 נטלם לp"nS 6 למק סטוויוסיח
 נרייח6 ומךbnisn 6 בסiftP~ 6 ברייח6 מד6וסוייף
 h'(h ),6י יקפיץ נ,םיח 6פמוח נומיח פמוחר0ל'6
 החולל 6תר יסורם רב 6חר קח6 לליצנם רס6לתדהר
 ומלגס כוי לבשרים חמייב ל6 תסיחפמוח

 כרבי
 בלקנה

 כרסב"6 מלכרי 6ין רב 6)זר כמנק רב ן6תרבחרה
 6רעחע( נלי נטש מעז רססו6 פסו 6ח טמ ורייו6י

 06 ר3 6תר סקור כיסח ילעכין עובר והינורכטליס
 מול" בסמיטח הנזרי סכין ולפום בטלס כטיט סגיםטמ

 נטלס לקיבס סימנס סקור כיפח חרי 6ביי הנזרנר(עור
 ק6 זזי ספיח צפני ויכמין לתוריים ליס שנע" דק6וסני

 בפניס 0טמ שור ככיפת ולסף 6ול תלמסוי לשתבטלי
 וימדהשי ליס  דימוי ת6י 16 טינף ביס ערבו 6יודקי

 סקור ככיפח סוס מוכל לוודעס 6ין וין חיניסלתעבך
 כר כטע6 וסוינס רנטלכס ליריכם וימרס 3פכשסטמ
 עריבס סכסריקי ל53ק בטליו( וכר סקור לכיפת3טלס
1baDaליס ועטרי ונטורי סני 6בל כמסנור פוייס לנשקו 
 כי כחיב עליסון טיים" יק6 ט"מ ס6י פסם בקי"בוני
 יען בסון דבירר קינון תפל ונוס עעיסס תר6וחטמ
 מקיר %ל ומגס כחיב ונסוף גו' 0ל1ס לעוור סטשוביען
 ביננור מו"ל סביו( כסני רטמ דכיון רעחסון סלק6 ו6יגו'
 מתז ביעור 6ין 6ו)ור יסוןס רבי להיחנק לי לאס6"כ
 ינ% יחניק סטתנס בעעס סררי ול" נו' סריסם6ל6
 תן טסי סביח בפני דטחו סוי וחי b~w ל6 ת"ליטחין
 עלס ו6נזרי כמבוער סו6 סרי מפולח עליו סנסלמעז
 . סינטל %רי 6blon)ו"ר

 תכרחו סמכך ~bne בחר לזבמיס יעחיסתוביינון
 דעביד וחקן סכי לעבדת יל6 סו6 ן6יסור6 מילחתבס6
 תבחר ובדקו חיכים וסירבו 0נזחוסו סחר6ס בחרסכי
 קדרנה רמן bnbln1 וכל' ד6)מנ6 סכי ןעכיד)ו6ן
 ךנו5גע )ו6ן על %מבדוקי וסלומי Dlna~ לפרורירגילי
 : חעכרת לpnb1 6הירעם

 נונס onSenal 1"ל גרון 'b~lo' ינ רעבס"
 מבחוררי לייסורין כל וסלכח6 בפסמ נווחרח כוחיסל

 ומתז ויי'נ תטבל מון ורסב"ל יחדכן כר' טעםבנוחן
 : 6סיר 13מנובמנסו

 לקפוח תותר נפסמ סח וסס6לחס רעבס"
 תנשם מס pb1 שרחל סל ססי6 קטכס 16 גוולסבפורני
 לקפוח ונוחר ממן סטנס כל ברי 6ופי' שרחל 6בלכלל
 סילופיי מרם סל וחתר פורכי 0!ו ושיגו כך . ל6 16בס
 3ססמ נז5ס בס! לקיפוח ונוחר כלס סקנס כל ממן13

 נכס ופנל לקתטר( ניסקת וסים חרס סל ססי6וצפקם
 וספח נבס על ע%ס סלסבח והין כלל נמליס סס6ין
 ת5ס בס לקפוח הסור מכון בס וטופף נץלחעלס6וסין
 סיסקו בוכיה ס6י ד"תר 6סע6י בר כךרבר(בפסמ
 : חיסור סו6נובעתן

 1"ל נטרונ*ייכ

 סלכס ססמיס בערבי מלטכס %עסוח רערמי
 : עשיי 6ק לעסי סל6 הכסגו ונזקו' שסי' מ% עדססמי' נערני נול6כס לעסות סנסגו olpn ד"מר נזהירכר'

 נושר פסמ ערב bla נזקי שס6לחס רעהס"
 ק6חרי' נמי ono לגמרי סרי נוי "'ט יערבי סוף סוף טי

 דחכי6 נוזי ומט כבחוח אפי' פסמיס ערבי 5ירי6ח6י
 רו6ס 6ינו "'ט וכערבי כבחוח נערבי תל6כססשסס
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כצ השבהשערי

 ספוחי ס6 מני יל6 ברכה סי' מחס מסיען ' ברכהסי
 OSDn51 מנעמס נון החס כנוי "י . ליס נזסנזחינןל6
 גכי סכ" סנ6 ונוהי סיוס תמ15ח ססמ" ערבי גביסכ6
 o1Gno דהרבנו וגזן ד6יסו ביק ותסנזחען ססמיסערבי

 ספסמ %יקמ "מריו הננוו לטרום 5רי' ;ס במגלעבויחו
 לסחקרב סו6 קריך קרוביו ועם סכגיו עם 1לינזגוח%בקרו
 במנייח ובסרוסו רבנן ביס מרו כן ועל "ליו כןכמו

 לעסות ויבטל לנזל"כחו דעתו יסימ םל6 כדינתעכס
 ליס נזסנ,חיגן :onD "ס לפי' וכתספטיו נמקיוספסמ
 בנז15חס בחוס לטרומ ס5ריכוח נסס כיו65 נסיםוכן

 רו6ס 6עו ךק6נזר" י"ט וערבי מבחוח ערניוכסקר
 זזן כסיס סנotn)h 6% 6 סנ6 ל6 לעלס ברכסס%

 כלל 6יסו' סם 6ין ל)עמ' קורס 6בל %נזעל'סנעמ'
 : לנתריונזוחר

 סוחי' "ין נזמן פרמן נזיס הס6לחס רעוס"
 ניס וכן הכמס קסי' פסס תסכי סו6 כך ורביחסן
 כברכס סמל% נזפני 3סס ידיו 'Sh Tm נוססססחס
 יבום 6% ברכות סחי נוברכי' 6ין 6מד יבר ועלססחס
on~hsידיס גט%ח על ויברך עליסס ובירך ססחס סנזיס 
 : רעס לרולז דקססועוד

 תורס בספר אעוסק עטרם וסס6לחס רעוסי'
 סכך מחן ברקס %" 6יס ברקס לסנימס 6סורודקי
 נ,1רירי': 1ל6 3קךס נזעלף מכתיםסע

 כונסין וקין מקוסי' "ין לחס הס6לחס רעתמ"
 יודעי' מוו . ל"ו 16 6יסו' תמנזח 06 לע5רח טסםבין
 מנך 6בלוח הנסג תסוס 6ל6 סו6 ייסור נזסוסםל6
 לו סיו חלתייס ;וגיס "לפיס עפר מניס מכנו"ינזרו
 נסנו סל6 על למכרח פסם בין נזחו ובלס עקיבהלר'
 ב6סכרס הפונס נזיחס נזחו ונלס עלס וחכי בוסוס

 לכנוס סל6 6לו בינזיס ר"סהיס נסנו ו%6ך סעסומ6וח'
 1ל6 עונם ל" מוחו קוכסי' 6גו 6ין וכנם סקסן ונויבסן

 לכנוס לו נ,ורי' "ין לכחמילס לס"% bs מס "בלנזלקוח
 תקדם לנמרח פסס כין לקום סר5ס נוי קרוסיןולעבין
 מ5ס 6כילח על פסם בל% וסס6למס רעםמין במוסס: 6ל" סלמס עיקר ס"יןלפי

 כרכס ליח ' למס סנז%י6 "1 נרייקנוברך
 ןקוינז"

לסנזומ"
 סיין קרוס מט למס

 ן6ורמ"
 לנרוכיס דנזלח6

 לעס על לכרוכי וסןר סקרן גזן למס ד6פיקלקב"ס
 וזכרך וסדר ובקע למס סח51י6 גזברך סילכך נזינסיעבד
 : נ,5ס "נפח SD ;ו ברכס לן וקייאק נעסל6כ%

 תחכוח סל קדרות יורות כל וסס6לחס רפס"
 ונזגע%ן חמאס נןןימ, כפסס כסן לססחחסמריך

 וומנזן ומפליק בלונן מוטמן חננים ספסרו כתוברוחמין
 קטנות יורות ונובי" מלקין ובין סליסן בין מליין ביןסיריך לפי סיעור 'נל6 רוחמין תיס בסן )זרחימ ו"מ"נחמילס
 בכלי י:ריחומוח לסגע%ן עריכי פ"רור ועןוסניני'
 ונזעלסו י(גי%ס סיורם לחוך 6מך 6מד ונזכניסר"סון
 "ח סנזרחימ 6מן- סיס6 ועיקר לקלקר בלוכןוסוחפו
 סנזיס יתמו ~(of סרחימס ת; סנזיס ינומו סל6סיורס
 מ)6% ו"מ"נ כלוס בסס למגע% ייוסרו כרחימסחן
 ותגע%ס נטיח otnen "ח וסובב גד%ס סיורס"ח

 hSb ריסון לגלי ו""5 עונן ומוטפס סר6סוןנתססט
 חרחימ 6ס ':מי קטנס ויורס פ6רור TD1 וסכיני'יורם
 וסוטסס גדולם כיורס סעוסס נדרך ע5נזס בפני לויסנס
 מולטו כך כנ:ולעו ן6נזרי bnuD נ"י דנזי מסיר53ונן
 בכלי נזגעילן סני נכלי o~s) icln'cc סקר "בלריסון בכלי ברוחמי' למגעילן .5ריך סידרור וען ססכיג""בל
 : פיטו כך כבולעו ונזי וספירסני

 . בפורני פח לקפוח ניסו וסס"לחס רפאס"
 בסן "וסין 'כילד יוועי' "נו "ין סלכם פורכי ררינוכך

onb1'בבלק עסקות נםיס ג' מכניס סמנו )זס יודעי 
 סלכס סורגי "ס רופס וקמח עורכת וקמח לפס6מח
 בין ססוח סו6י ו"י ונוחר סוס כסרר כס לקפוח"פסר
 כל רבנן נ~6נזור יבעי' "סור ןסו6 כל 6פי' לככרככר
 : מיתק' לידי נ" "עו בפק סעסיקוחזנזן

 ,"ל ",",יג

 מתן פסמ ~ציין יקוגי" ח"כי סכי רפשסי'
ODn3כנ,ריחר סלכח6 במנון דחסנ,יסן גויס כיסתי %ענין 
 מוור"יבין

 בין
 6וכנז"

 "בל יתו מרס ככלי "לת6 "סיר קרטוסני בסו ליחבין קרטופני נסו "יח בין ירוק" בין
 ימיוור6 ;ביד נ,-ב מלכחך ~blk במן דחסתיסיו י"'נלענין
 כס 6יח ואי ות5רף וגסוס אסיר ירוק" סריו"וכ)ז6
 : "סיר כלסוקרטופני

 לסו חני עחיקח6 נורתי סני %ענין רפסס"
 תסמך ן"יסור6 מירי בסו ד"יבס% b)'O נמי 6ינגויס
 מתן ולעבין רובין מרס דככלי ולנזרו קדת6ידרבנן
 לסו ליה גויסובסקי

 תקנח"
 לקיור6 ליס יסרי 6ל6

 כלי גבי ומע ככבסן ליס רסוס עלס וסגרבחנור6
 מט"ח גכי תקי סני יסבר רמנ,כ' יתנזר ס6כל'גמרס
 לככסן ליס ר!סיר "י בעלצך 6בל בירוסלס ככסנוחראין
 "יסוריס פליט כור" עליסותוקיד

 ומקוו"
6מרי' יסוד"י רב יתר

 וסגי  רשו  שתכיס ככלי "ל" מרס לכלי יחו דל"
 : בפליטסליס
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 תשתהותערי56

 1"ל 5זק גהןרנ

 6ח תקטפי וקין לנין 6ין וסלכח6 רפדסי'
 סר6סון 3לילס תילי וסני ודבב וסיון ביין בפסםסעיסס
 6בל ~יכ6 נעני למס דבנמ' עסיררי מ5סינסוס

~ha תמ)וי5י' 6ין מירוח נזי יקמל נוותר פסמ סליתוח : 
 תסס לפעל בספעוח פנקו ומטיס רפהסי'
 סנחונוח ונין טקיס בל6 בססינס סחווץלוח 3קבפסמ
 נזר6יסן נסחנו 06 16 למוח ob טוחן בויקי'נסקים

 6ליסס ססניעו נידוננ תחמחויוח עליונן מ0ונוח 0סן16
 וכיון ססמתיט תפכי בססם תסס לעכול והסורחיס

 לכערם ומיינ י~6 וכל ירפס בנק רייסס נענרססמהע1
 . עיזו לססוחן לו והסור בכיסן ך י סל סעוח ס0קונס

 יהירן סיכי מ קנ6 קנ6 ליסר6ל יתנרס חקכחוניד
 בניסן י"י סל סעוח מנוס עד ממרחן חנון bnD'Dקנוי
 ותסור למכרן תסור וזכרן ול6 0עוח טס נכנסו 6obבל
 סיוכא עי חקכס לו ועי' תרווחו וי65ו נוססלשיכוח
 לככרי נחחכס 0יחגס 6ו סריס לחוך 16 ספורלחוך
 תרמס החנו ע6 למוח מינן 1ד6י 36ohל

 תותר נעליהוח חמחהוח ומוות מן וקמוח סעליה4גזן סחמחוגי
 6הור4 ומ" מיסור לספק מופסי וריי בפסמ תססלרכול
 נמור וסיחר סריס כסס נכנסו 0נו6 בספעוח 0כ16כיון
 : תההי' ל" "יסורק המזוהי ת"ססו6

 לסחות תותר פסמ טל נוסות ו6ינע רפומיי
 ברכת לכוס סגור( כום ונין סגדס לכוס קידום כוםכין
 טבירך כיון 6בל כרכס בל6 סיריוס כחס נמהו וקמרסוסון
 ס5 רמעי וכוס ברנס סל עם  "ותו 6ל6 לסחותאסור
 כוסות ארבע "מר 6מר כוס לשחוח רולס ו6ססלל
 סלל עליו 161תר מנושי כוס וקורהמחר

 סגן~
 1מ11ר

ומוחס
 ביסללי

 שריונו מגזע סל5 ופחס וגו' 6לסיכו הף
 : גוסגין 6נו וכך בכל נסרות על עךסודו

 בפסמ לקרס טנוכקס נוי ו0ס6לחס רפזפי'
 סיום קירוב ריכוכן נבית ווקום יעמס כעי מרכסבבחיס
 חס ונזבי6ין יניס נטילת על ונברכת יריססתוטלי
 פרי בורא ונזברכי נמורח מוו ירקות ס6ר הן0מבקסי'
 6מר כוס 6ומו4 ו6וכלי' 3מרוסח והטבילוס6דנ,ס
 עך וסלל נלס וסגןס מיינו עביים נ0חנס תסופותר
 ונוברכ4 ונו' וג6ל נקלע "סר 61ותר גויס לתעינומלחיב
 5ריכ4 סללו כוסוה ס6רבע ונפכי ו0וחי' סגפן סריבורך
 ומחך 6מד סכל לפי מגסן פרי בורץ וממך 6מך גלעל
 י 610 ע"ע בסנינז15ס

 6ו p~no ברכח וברך ין 00חס חי סכלועור
 מאגס ישוח בסחר סכם6 לפיח סגכנם 6ו לסקפללסעודך

 התפסיק סכל סנפן פרי בורץ לברך 475 "ן לרקוחושר
 מעוזך 1nlbs ולסחות לתכול ר60י סחין ביברסעודתו
 כיק כ6ן 6ף כבחמעס לברך מייב ולטחות לאכולונחר
 ספסקס טוי" מסלל בחוך לאחוח יכף וקין סנןסס"מר
 כוס על וכ! נ' כוס על וק סכי כוס על לברךומייב
 כל על לברך טמיי3 לחרכו סללו סטעתיס ונוןרביעי
 כוס ססוחי' וקמר ע5)וו נסני סגפן פרי נורי וכוסכוס
 נטילח על והברכו מכיח פעם לידיס ונוטלו מחריסכי
 ידיס לייבול 5רי' לפיכך סן nP)pDD 0ידיס נזפנייכיס
 לביון ווזוב סני בטיבול ו6' הרסון בטיבי 6מח סענויסנ'

 מרוסס והנבז ספווסס מסי"  ומעי מלינארי תגסו6ומוי'
 חרגן 6מח לוקם וקמר עליסן סתריך הזכרך ~ow5בחוך
 על לב"ע מייבב 6כו דס6 נו5ס 6כילח על הוברך0יהס
 ו6גופ סחיסן על בקע 6יסו ירט וכיון ביט ככרותסחי

 ככרונ( וסחי עבי למס חסום סייגו ממן 6מחספרוסס
 סויק מסמרה( חרתי וסלנגי )זסנזרס חגן "כן וכן לסוקרו
 ובולע מהין ככרוח סחי ופרוסס מלינוס גנזי סכ66וף
 נון יורד סיס ל6 חכתיס תתרו נסרי סממיתעליסן
 כסב' י"ט כעסם יורד סיס סל6 וכיון בהט ליסר6ללמס
 . ככרוח סחי על לכנועומייב

 ממוייבוח דסחיושן הכיק ייתרי )ורנווח6ואיכא
 לנרך 6מר' לנרכס תמן 6מח ח65 סי6ך סת~י6לברכת
 במרכין ל6 נס)ו' רעל מנינן ~bO נונס 6כעחעליס
 ככרו' סחי הונא 6ל6 . ברכוזן בחרתי 6חמייב 1ל6חרי

 ועתר ד6גניסס ססי6 פרוסות מרוחן ירוסססלימוח
 ת5ס 3רכח תברך עלס ת5ס לטס י6גביסס וכיק וונסס
 ועל המרח ול6 11 11 ת5ס ו6),ר נוגס לנרכח ,ימכסרס6
 16חס וש סתריך נוסרך 0לינזוח ככרוח סחי"וחן

 ו6ונל4 לנך ד6גביסס סס'6 נז5ס 6כעח עלספרוסס
 וססרוסס מו5י6 לסס סל),וח סחיס )ז16חן עליהסססו6
 בל6 מנקרח עם לכרוך לס מנימ וימרח )ז5סל0ס
 וריכס 6ע' 3רכ' דס6 סידרור עס on~b וכורךברכס
 כלקננן רגעי' ו6כן סנייך בברכת מיחס סתונמחכיק
bnpת6ן ו6יכ6 סכי ענוי דדיר3ס שגי למס חסוס 
 . by~nb כליסנ6רעביר

 OPh על וקמרי קנ,ייסו ישקילו לר0ווח6וחוינן
 5רי' ומזורו ס0ליתס על 6ו ספרוסס על  נוקענגסן
 סס6 רב דיבור סםלינזס בחוך ססי6 מרוסס SDלבלוע
 ובקע סטליתס בחוך פרוסס סנזנימ בססמ חוריםסכל
 סחיסן על לנטע י5רי' hn)h נתיג עהי למסל'ט
 6נור וסכי בלבך סר6סון פילס bSh עהי למס61"5
 ירקוח 6כילח הנסג ונסו ק)ויס כסיגנון וכך טכגבלרגעו
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כז תשוט"שערי
 . מלפניו:1סם6לחס

 בעסרר( 6פי' לקים 6פסר כ6ן ועי
 "ilrnk כרכת תגרך 6ע1 וכן ואס כסרר וס 6מר זסבחיס
 לבית ומחר סו6 סנזחין bSh לטעום נבסר גירךס6ס
 קמרון nus סתגיע וכיון והוחס ושללוך טלל ו6ונזררעובן
 6תוריס דברים בגוס מסיר כ% סנוזו' ברכתתכרך

 36ל סנ"ון ברכח לברך כחים בעלי 6וחסכסיוועיס
obסיוון ברכח לתריס 6ין 

~1Dh 
 6מר בכיח 6ל6 לקוס

 סחים מס סתומת יוישס סין בחיס בסני )זקןסו6ס
 : תפטירי' 6ין ועוברלבטלס

 ז"ל גטרו~'יג

 בתים bSb חלם ל6 6סס onSbcp רפתמ"
 מחסרי' סגרופין ססנזיס סו6 מתן olcm כיוןסלנו

 "1ah~k ללס בין סכוי 6יןלסמתיל
~hnS 

 ספסמ יתוח
 : נמסון 6ת"ר ונך סבעס כל נוסג מזול ייסורמסרי

 ו"5 נערונ16ינ

 כך . ממתי5י' 6ין פירות מי וסס6לחס רפםסי'
 מלכס תמחיט 6ק פירוח גזי רבנן ד6חור וס6רמינו
 כס סט% 1ל6 בןבם 16 בסמן סעיסס 6ח לס ס6ססי6
 תמנוי' סיין גוסני סיעור ול6 סיחור 6"5 עיקר כלתיס
 בסן %ס כיין 16 ברבם 16 נסתן תיס סט% 6obנל
  ר6-י' כונוס לגל, בגייס 16חס מלס כפ. סנמסס6ח
 בס לסחעסק  נסים  פלח %רי'  סעור  לרב  סיחררהב5;
 : מלנסוק

 ז"ל סקי, ערג :תר*י3

  נסיס נ' פי' כו' ננ5ק nlpDD נסיס סלס רצמיי
 סייס סחמילס לקטף וחחמיל ליסחס 6חגונורח כססי" %סס סר6סונס )ןחמלח מ5ר ב5קיס בג'טוסקוח
 קיטופס 6ח וס"' ליסחס 6ח ססגייס כפגותרחללום
 למסיק וסר6סמס לקטף וססגייס ללוס מלסיחחחמיל
 הו )וקטפח תו לפס 11 מעה ב6וחס מלטחןנת65ו
 פיסן ועל תותר ללוס ימרח החמין Ob1 שפוחעסקת
 ניגזר כן פי על וגם כו' נוקטפח סי6 לסס ח6כ6גיזרו
 ונוורס קיטופס זו וגירס onPS 1 נגורס 6"יבחלתוד

 ביי וסס:ייס סיס;ס כדי  סהםס סר6סוגס סיסקסזו
 ויפיס סיסיקיס סני כדי וססליסיח מברחה p~blסיסקס
 חל6סממ חפמ ופ" כסיעור ססב5ק בזתן ו0 וכל6מח
 וענסיו חד6 ,ריקם חים ח,רוק חלטוס ופירקמעין
 רכן דברי סמן 6ל0 תכל לסרמיק יסר6ל כלמייבי'
 :נתלי6ל

 1"ל ירק טפןר3

 בפסם היסס לסרבי; תסו גוי  פלטר רצאכ("
  סכך )ווי(ר גוי וסיביק קרקל סחסיק  כיון  שויוןהכין
 3יך וסופו תמלחו סיסי עד  חסור הייו  מכתים"תרו
 סגר סרי הסרבל ו6פס נוי סגר ")נרו פת ולעביןנוי

 יסרבל 06 נז5ס סינוור תסוס ו6י כו' סרי נוי ו6פסיסר6ל
 בתנור תיכיקס וסוף %ק לידו סיחנו כדי עדמסנורי
 6ל6 "'מ י651 6יע סריסך נלילס 6נל תוחרל6לחר
 וסתרחס נ!וכחיב ת5ס לסוס יסרבל ביד י,סו)ורחבת"ס
 6רס גויס סל בלקוח סונט רב 6)ור וינזרו סתטח6ח
 ב6מרונס מ5ס סיח איעכל וכלבר דוריס כריסותתלת

 לפי' 0מלזין סל6 וידעו עתם קרסל מסיו נזפניכי
 : חר,ס ל6כ%מותר

 ו"5 הכיוהגיגו

 ונפל יתסמ6 מבק61 ליס יפיח ת6ן רצםס"
 יחר 16 ממוח 16 דכסנו6 ביס כסיעורבר4

~'Db 
 לתיכל

 רב6 רומזר י סרי ~bnD יכתר בפסמ6 נזסמ6)וססו6
 נציגו  ס'!6 נין נתינו נין בזתנו מתןמלכחם

-1Dh 
 להיחרה לונילחי):  סיכטר6 יוםיב תילה רננןורייקי
 בנוינו סל6 ובין מעו בין נותכו ומלק כרברכנזטסו
 :מוחר

 מיסי וסקל ופמיר  רחמר6 מביחף ליס ך6יחומאן
 ססי6 בגו וסדנק טפילי עלוללוון

 לחקתם מוכיחי
 סילתה  מפסם ומלוי מיניס לנסחייך סרי מתרץלססו6
  ספיר  "יהלי ול" ח"י  חינייסוהכסייר

  סו6 רבי;" תסס"

 ז"ל טווסמר

 כססמ מסוק נון ק"מ ליקמ לידס תוחר רצגמ"
 וליסור" י6ימווקי ונסוס pmo נסעת תקיוסני

 ל6
 6ח וסחרחס לכחמ%ס "בל מוכחו יןי בו וי6%)ץמוקי'
 : סוף ופר )וחמילס סחירס בעי' נחיבס)עוח

  1"ל  מתתוונ

 6מך לסיוח ספטמ נזרתן וסס6לחס רצדסי'
 ער %סלכיעס סיח יזערנ סחוס 6ח לקפוח חסובסבת
  סי"לל ותסו בסבח סי6כל בסו חרז לו וסיס סכתנע65י
o~bסרי ביתו לטכסי לס6כיל "ו 0ססמ בערב  תלם 
 : "סור6ו

 6ח חנערין מונח לסיוח סמל "'ד מכתים אנוכך
 בזתכו 6עזריס ומכוו" הוקיר רבי דברי ססנח כלסכיסכל
  ספבה תלפגי חרותס 6ו)ור נדוק ברכי 6לכהרורבי
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 תששהשערי27

 מנח ויערב מתן DDSn כובר שקיוי רכי בזתכןומולין
 ובנבח סבת נערב 6יתריס ומכתיס ת5ס קופיןו6לחר
 ונו6כילין ונתכו 6וחו ו)זבערין מתז 6ונלין סעוח י'עד
 בזנוכס סת5ס 6ח וקופין ולעופוח ולמיס לגסנור164חו
 ולעופוח ולמיס לבסנוס בסבח לספסלו ס6פסרמיין 6בל ססבח מלפני פוחס P~usn בסבת לבערסספסר ס6י חרותס סבר לרוק 3ר' 1IDSb ורבי סבחבתעבי
 וחניון ~וק ברבי מלכ"ר כרבי וסלכח6 כסבתהיבערן
 כו' 6כ6 סבח nbb פעס לרוק ברני 1IDSb רבי6תר

 נוערנ סמנזן 6ח ביערו ל6 1לנור4 ממתן 6חוביערנו
 ס6ס סמטת 6ח לסרר כרי בסבח )ו5ס ו6נלו ושפוסבח
 מוזר תתנו כריסו סת6% 1ל6מר 6וכלין טת6שופין
 לחבצי 6לo~w 6 6ח ח6סו Sb השכך עלעותברך
 גנח נוערב 16סק 6חס ס6ס מעיין נור6י' מפףסבח
 סתוחר ו6עפ"י בם ותקילק בנוכס הלקק6מריס
 בותט:בי"ס ו6ש סמ~ס 6ח הכלרו מזרו סבח , תערב ת5סל6פוח

 1"ל יומןונ

 סרבס 6ורמי' לו מש נוי וסס6לחס רצהס"
 6ח לו ויסיק רמסו SD יסר6ל ויעתר, סלו פחויטפס גוי 6ופס סיביכן נוסו ספח כל לו enbtn חי לו61ין

 כל לס כ61 ושרעל ר6סו SDn זו 6יגו וקרקלסחנור
 . 6סור 16 תותר מכתים כפיטור כלססעיסס
 6% יסר6ל פסע ולנוך 6סור כפסמ רקעוכך
 bo פסע ו6י ל6 3ליסס סייס סם ספיר בליסססייס
 ינוח בסקר 6בל מנוך ליפי ובחי סו6 מיובב בר ל6ונוי

 שמס סדמק 5בל ינוי ספיר עליס שרש ק6י כיססנס
 . פסע ןל6 נוילי וסף סוחר תתכו זז וביכו שרגלוהיסיק
 סס5יכור בהוו! ססנס ברמס סחוקע רצוס"
 כרכות סרר על סחוקע סו6 'חקיננס קורם ותגרךיוסבין
 6% סר6סון כמכם ו6ס ברכס גריך 61ין עונוןקכססן
 סחסע לחקו' 6מר וב6 סברכוח על סחסע לתקועיכל
 הוברך ס6עו לפי לברך אריך רכסני 6ין סר6סון מבירךכיק

 סברכר4 6ח ססתע וכיק בק% לסתוט מל6 לחקויה8קכ"ו
 כרכס ידי סעס וכל 610 י65 כבר תיוסב סר6סוןמכירך
 נחמלס מס תאוי סע( ' ל6 ו6ס ולררך לכמור אריךועין

 רס בקול ול6 בלמם תכרך לחקכם ונ6 פרנסתכסברך
 : מובחס ידי ועש סר6סון נופי מנרכס ס5יגור סלועומכבר

 ,ע השיירכנו

 ובנן צעון כחס ר"מ כחפלה שסולחם רצוסי
 כחקיעח6 הכיינו קדמאי רבנן דסרשו י6 חקונ6ובכן

 6חחקינו ובכן ובכן ובכן . לק וגיוס ר3 ן6ח6ורב
 לסטית וש טעות יחיר לאתר ונהקן יתיר 6%חלח6
 למס רוה טיסו מכנוס חיקו; ו6 חקה6 ןס%6יסרו
 סב6 ססו6 ונם6 סלכח6 6יפסיס6 רל6 ו6כנ"גוכיומך
 . טענץ6 כסו לן 6יח וקנן לן6פסיוץ6 סכי ניכרו ונהקן לכבוד רנה צלין חלח6 יקמרר6'"

 . סנרולס ס' לך רוו 6לסינו ל סנזך י)(נדל ובכןהר
 . וסגבורר4 רכז 6לסינו ס' סמוך חן ובכןחרי
 וסחפ6רח ע"ס בחס' לכור רנה כפור חן ובכןחלתא

 ירפו שיקיט 161 אונהר "ל6 ובכן סס ph %סל6חכ6ן
 וסני קרס. כינוי תקוט על ינבור כססכבודויסממו
 ופחון למכי)וק י6חנוסרו טנוירין מלין בסו 6ינ(ה%ח6
 : לת כחכחי ול6 יוקיר לתיגר "bS לק 6זסוולנשנץ

 סמבקפ נוי סכפוהס ביום וסס6לחס רצחמ"
b)p)בתים oh ססגס ככל דרכו ו6ק סו6 6סטכים 
 ניוס"כ וכ"מ במיס סמקנמ עז בדעתו לסחייסנכולס
 6רס גל 6בל יקנח ביותר ע5חו 6ח ולטרור לקנמצריך
 סיוסיט 6דס אסור 6לגנזר 6נל'ר מכנוים צנורו סכך .ל6
 . כיהי'כ ספסור כירך ב6ב בט' בגייס קטנס "5בע6פף

 רנסנס י)ווו( בספר וכן לטבול מייב ביוס"כ קריוסרו6ס
 : גויס כפני ססס קירום הץסום (nwp תסוסיטב%

 6ט וצין חרכנוליס יוס"כ ערב לסמהע רגיליםס6כו ס6י וסס6לחס Srll ג6ת סם" רב מר רצטסי'
 נו"ס חנוורס תסוס 6י לתרי זס נזכס3יוועיס

 תכסתס 6רס סל וניזקו חקי סחרנג% 6מרשדחיס סכי גם מש וי"ל י סי6 קוסים ודצי 60 ומעםמנרינורי חרגתי
 %6יס חנוורס קעוסיס עסיריס כמקורעו ים ועורומיס
 ר5סהיס תמכנויס מתענו ועוד . סו6 קבוגנ וברל6 לפ" צבינו יצמק סל  צילו  רההז קרכיס תבעליועיקר
 . יקרים נדחיס במסרס חמוודי סעוסס תי משס6עפ"י
 קרי6ח )ו6י כך6תר" נבר התנוו לפי מובמרתרנגול
 קר6 6תרי סילק ר3 רבי גבר6 קר6 רב 6תר .סגכר

 nbap קירס  תיולנו סילק דו" כוחלם וחניך .חרנגול6
 כלכר גבר חנוורח נכר סתמו וכיק נרמסו דנזוסגנר
 ומעלי. חסניוופסי

 ל

 ר6ס טל ירו ותנים חהננ% סלימ 6ומז יריךוכך
 חמת זס אותר חחכפר ר6ס SD תניבו תוטלוסחרנג%

 ממסך וייי6ס כו' %1)ווח מסך ישבי ו6ונורי'ימרח פעם עליו ותעירו  וט על נומ% ,ס זס מקוף חסזס
  כפסס חחעכ אוכל כל ט' פסעם חורך מוריס ע'וללחוח
 וירפ6ס כברו יסלמ וגו' oos ב5ר ס' 6ל וי5עקו'וט'
 חמח כפט ונוי פרעסו ויצחר ויינננו וגו' חסרו לס'יורו
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קירץ תשובהשערי

 ידו )מימ ו6מ"כ פעחיס ו' סנה כסדר ועמס -גפם
 ר6םעל

 חרנגי
 ותניה 1ס  חהח  לחיחס יOr 65 ו"וגזר

 ס' בן פלוני "חס תכנס ולותר החנפר רקס פלית
 ונעיה פעתיס ג' הזה כסור ועוסה ח)ץוח 6%למייס
 ירו וסווגך מתיכה חבניח חרנג% רקס על ירומתכפר
 : ההיטה לסתיכס תכף ח3ניח . 65לחר וסומטוטליו

 הירנין וקין טובלין יו"סכ ערכ וסס"לחס שפ"
 סתנסנ על ונכרכי וקין סו" תנסג דס6 זו טבעסעל

 ותחויה סטנס כל ססחפלל כררך ברכות מ"יונץחפלל
 : כו' יודע 6חס מט"כו 6בל תסלחול6מר

 סכל ראינו כך רמעס לענין טס6לחס שאסי'
 וקבל מס מחין סל כולס כקבל מכניס ס6סרורמיקס
 תפני בטבילס "סור יוס"כ ערכ לטיוח סלו סליסיסמל
 וניון סמתס בסקיעח 6ל6 סוקעח סלו הנלוחס6י'

oDpnnנ15נן ואסלו כרמי5ס ויסור יוה"נ מל מנוס 
 יגריל סחייבי' 1ל6 הי6 רסוח סכפוריס יוםוועכילח
 גקיוח מל" 11כטב%ס

 כעלנו"
: 

 בסיכס ס6סור סנפור" יוס וסס6לחס שבסי'
 וק% סיכס לותר 6"5 ר"יו כך תכערב לסוךנוסו

 "ין ברח בס וים קסס in11Dc ענויין 6ס%וחיסורר,
 מתסס סטנך עלתו סנפוריס יוס סיכגס עד hShאיסורי
 מוחרי' נולן חריעי סל יוס מבעוד עסקן ob 6ל1עגויין
 סנ"תר תקוס כל מכניס ס")ורו כתו סיעססובלנך
 : סקרם על נומי תוסיפימנוח

 ("1 :ריר*רב

 לולב "ל" סס ס"ין תקוס onSbna שגסי'
 מסלל בסעח נידו תמסח מון נוטלו בו לשח6מד
 וכן לסמ,יר תגח על כניחנה לנקנים גוחנו עליווסנרך
 "ין רבנן והנו מוכה ידי כין סיטו עך וימד ממךכל
 סל 3לול3ו מג סל סר"0ון ביש טובחו ידי י%"6יס
 חי כל לותר "ותו ותל)ץדי' בסחוס לו טחנו 66"כמכרו
 : 3),חנס לו הו" סרי וס לולכי לידוםיגיננ

 ("1 טפס:ר

 על התכרך ביק ל%נ מנוטל וסס"לחס שדסי'
 ונווריד תעלס ותניכן נפליך ),גניהו ל"לחר לולבנטילת
 לנענעו קריך )וקותוח וכסכי נ6 סקיעס ס' נ6כ6וכן
 : מהלל כסתח וקמח סבביך בסעס6מת

 הכסיס סלמס בו סיס לולב מס6לחס שהמיי
 חלח6 מכתים ס"),רוכצו

 לסוסי' ר5ס 06 נקינה חלת"
 סרס ),ן גןולס "מח 6טרס יעסוח סןסיס כחסעליו

 "ותו פוםלין וקין הו6 וכסר בידו סרסוח עבותס"עו
Dn~bסלסס סעסס נ-1ן טעח" וו6י ע3וח ס6ינס סןסיס 
 1ל6 מן חוספח יחירי' ולזוחן מונתן ידי ע6נחקגן
 כסרי לנתרי פס%י' קינן סן ו6ף סכסריס 6חפוסלי'
  "הר לסי"  ו-ב ד6נ,רי' ענות הן סן 6ונורי' מכתי'כמס
 סו%6 ומד צחרי תסיר ור63 3ר" 6מ" רב ומדהרין
 ו6י יסורס ,:ר' הלנה 6ל6 כסנף ברב חוסיה נוןונפק
 בקינם ג' ג' "ח סוסלי' סיגן סירוס מס כל )ץ),נוירכס
 : קיכוח נסחי תנהגוכך

 וסס6לחס שומ"
 תקלי 6100 סדרו גוסיס לולב"

 ודבוקי' סמן סקי ונקלי לידי גוסני סמן סבל1לכעלין
 ועד לקב סל תעיקרו ~ס 753 וס ססדרס מן סטין"וחן
1ab~6בעיקרו "מד ס%" ים ס6% כמד וסליק לולכ 
 וכיון סררו רצם ועך מעיקרו ה6% מך "וחוועלס
 נלבד וס %" ומסול הו6 מוס בעל ל1לבין תכלסגסחנס
 ס"מ כין גרול ריומק 6ל" ב5ררס ואיכן הצין בכנוס טולה "פילו 6ל"פסול

 וט הו65 סל רמסו וקין להון"
 ס6% "וחו חייה:ח סחיי)זח גיטלס וסם% ס6%"וחו הו" תום בעל סינונו נעלס סל ס6% סל r~'DSתגיע
 DS' דק6מר" חיי),ח ונקר"" נוס זס ובוק" הייןנסני והוי סייעו לתעלם ה6% סיין ל1לכ מברקסהעליון
 צוחו נומברו "מו' נפרר נוסו סחיימח נמלק פס6רב
 : תסו סיי' למגיס onl~a לקב סככולן מעליוןס6%

 נכי"יס יסוד בין ספרם )ץה וסס"לחס שזפי'
 מגסג על מינוק 13 ים נבי"יס יסוך נכי"יסלמנסג
 ס)ץ5וס עליו לבנות יסור סחוסו "וחו פיספס כינכי"יס
 "3ל סוס הניח "ח יסדו זרוננל ידי סכחוב נוסדוגמס
 לעסות ODO ססיסיג(' טפסר כי כן "ינו נכי"יסתנסג
 סו6 נכי"יס  יסוו. ערבס ח"),ר וטס תיקון תפייכן

 בע5תס (b'kna עליס נברך ל6 לתה ת5וס ססי6ופר0חס
 עליה' לברך מייבן" "נו סת5וח כל ל" כי וג6),רגסונ
 וערבס לכרך מייכ סוייגו תסס וים לברך מחייב תהםים
 רכ ' כן לעטות יערטל לכל סיסדוסו נ3י6יסיסוד

 : S~lrפריר"
 6תר ,'ע ימסני נ' 0יוו6ל רב וסס"לחס שחמי'

 נפכי 6ל" כיטלח ואינס סיגער 5ריכס ערבם 6)ץירבי
 וסקסו מבלולב נערבה מוכחו ירי י6% "רס וציןע5תס
 ע5),ס בסני מל6 כיצלח אינס נור ד"תר כיון61)ץרו

 ופירקו גובל%ב 3ערבס י'מ יוo~b 65 שיןפסיט"
 והנר "גכהיס דל6 סינ' נולי הני ןחי)," תסוואתרו
 בס ליסוק "ים" "גבהש וסדר 6גבהיס 6כל"גנסיס
 ניט5' "עה 6תר סקלו וסירסוקק"ל

 ע5),ס בפגי 6ל"

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



 השובהשערי28

 מיינו סבל%ב בערבם "'מ יו65 6דס pb 6תרול6
 כסלף סבל%נ בערנס תונחו ידי יו65 6יס 6l'baהוריס
 סנביסו ob 6כל 6מח פעס bSh סל%ב 6חסגביסס
 ערבס במקוח מוכחו ידי סי65 לונזר ים וסנביסוונשר
 ומון on~u בסגי לערבם חסיס מניח וסגנססלליב תסיס סר6סוגס ססנכסה בקנוס בסני סנניססכקלו
 ססחיעגו סבלתן כערבס י'מ י651 6לס 6קסיקורו
 י"ס י65 ל6 פעתי' כחס מלולב 6ח סגביססס6פי'
 מסד6 רב 6)ץר 6בל 6)ץי % ןברי מן וקלו מבלולבבערב'
 ומלכס סבל%ב בערבס מובחו ידי יו65 6דס יומק ר'6)זר

 גיוס ע5)זס בפגי ערכם ניסיבס נוטל" 6טלנועסס
 : לולב לטילת 6חר ערבס סלמביעי

 ז"ל גטדונ",רג

 סוכה למענך )ןמייני' 60ידג6 וסס6לחס שםסי'
 י ל6 16 ינבחי ונבחי כנסיותנבחי

 מוכס לתעבך יסר6ל חמיי%3, דל6 מזינן כךחשובה
 חנזורח ונמני וסחי ד6כיל 0יכ6 ביירחיס נביחיס6ל6
 )זדרסוח ובחי כנסיו)( 3חי 6בל כולס ססכס כל סלכירחו
 06 6בל %תורס לחפלס לשיבס bih וכיומך"מין
 יפס סס וקגיס מס ס6וכל" ררכיס עוררי בסב%עסין
 ניח מל סוכס על לסיכוך מעיר בני 6בל טוסיםסס

 במוכס hSb י6%" 6ין טובחן ידי בס nb5Sסכגסח
 סכנסח בניח סוכס כמעסיס לפיכך בכיחו h"1b כלסל
 י ןרכיס לעוברי hSb עוניין לעממן סל6 עליס לברך""5

 תפלס בעת סלoh 6 לתיגו כך לולנ נטיל'ולענין
 בעת ו6ס לתקופו וחמ,ירו lu)D)nl עליו תברינוטלו
 חמיל' לס' בסודו ותגעגעו עליו נזנר' גוחלו סו6חפלס
 סלל כיח כדברי בלבך נ6 סוסיעס כף ונ6ג6וסוף
 : מלכסוכן

 נזקו' נ6י~ס אחרוג סל מוטס on5b~m שינמי
 ו%6ן חככן פסולס ר6סון כיוס פטחחו וגיטלסוסיכול ופסי נ/יץנו)זר ליס סוס דסו6 כל 6פ%ו יצויח בודעלחס סיני אחרוג סל ריסו ססו6 מוןו סו6 ,ס מוטמוסו6
 :הרס

 ססתס על סדין לסרוס תותר קס6לחס שיאמיי
 ברודיה ןחני6 בן לכסוח שסור ראינו כך סמתסחפני
 סס%ס מסני חמחיס 6ו ממנוס נזפני סדין עליססרס
 תופס בני וכל וההבינין מחן כנ"ך וסלכח6 סלכסוכן

 : קנעס כל ססוכס תןפטורי

 סלבס וערבם סרס סיעור קס6לחס שיטס"
 שוור טרסון כר' ובלנס טסם מוחסי וסלמסטסמיס

 מותם מסר טפמיס מממס %%נ טפמיס מגוסס בתנעוור(
 onSn י6),ר יסמע6ל כל וקי'ע למניס לברטפמ
 ואפילו 6מך ואחרה 6מד ולולב ערנות וסחיסדסיס
 ומקהוינו נסגו ועמסיו קטום הייו וממד קטו),יןמניס

 וזני! הכעס מסריס לנימוח סל6 כחסדורוחבחחיבח6
 ממג פרי ע' כנגד סנטוס כעומס חי וים 63מדסלולב
 : סרם תנין ס"ט סעופם נויויס

 סנו1' לולב רבנן ן6נוור ס6 וסס"לחס שיגס"
 6דר' ס),כי' חיגיס דססיר סכימ יל6 סיכת פסולומינם
 ומכוייס כ)זחני' עבדי' דלמ6 6ו עליס ו)זברכ"יסורס
 61פ1% ליבם ליס אסריק3כנווסין

 סי~
 b3'b ךל6

 ססתיס גון סר6וגו כך ' מ6י סלכס ויניסוספיר
 אחרוג וגן פסול ה(י3ס נמל לקב ו)זחני' כמכוייסססלכס
 3ין שסק טוב ביוס 3ין פסקי יכמין ערבס ונן סיסוכן
 כתופין וכולס יק6נזרי' כסריס וכתופין סגי טוככיוס
 לסבים ס6ססר בסיקוס ויקי 6נל מסריס ירסיסכסריס
 )ז5וס סידור פרם6וח בכנוס ואפילו מדוריס כססן"וחן
 ח%נטל עיקר גל דוחן לסביו ינולין 6ין 06 6בלעייף
 כרכין נבגי )ועסס יסורס % 6מר bt)m ניבםיו65ין
 מכוייס לו אתרו 6% ל3ניסס ל3%יסן 6ח )זוריסיןמסיו
 : רסיס סימק ספח 6ין ר6יסנוסס

 תסיעי ביוס תקונוגו בני נסגו וסס6לחס שידמיי
 סנגסח לניח ובסריס )זוג)ור6ו' לסביכן למג מתיכיספק
 נך . אסור 16 מותר וס ובר חורס ספר לסגי%עמן
 ב' "'ט סכ5 לפי ס6סורראינו

 דבר לכל "'ט סו"
 לענין 6ל6 קולף בו 6ין ספק מסיס אעפ"יכרקבון
 ובצ'ט מנוי 6ין ן3ר 3כל 6בל בלבך rpDDn~n 13תת
 נמס 6פ%ו סנזרקוין %6)ו רג%ין קמרון blon זססני

 נסוס ס% 6ל6 לתורס קלוסק (קומרים 3סעסוקגיס
 מחוררי לכחוד בלבד ~ס ביוס סיחר בס ומצגו 610מכוח
 אסור: סכל ן3רי לגיורי6בל

 על 6ף בסוכס ליסב לברך וסס6לחס שפוסי'
 b~b קניעס לס שין כיון לברך היך לס סתסגכגםסי

 על סוכרן לסכיו וסעו' וכוס קבוס וק בסעויס3יסיבס
 בר 3ר ורכס ומן 61מ"כ סוכס 6)ור רב ך6יחחרמכוס
 ~)זן כך וקמר סונס וסלנח6 מונס ו6מ"כ וזזן 6חרמכ6
 : סודרס סו6 סיום קיבוס Sa כוס על1,)ון

 כסיכוך 6ח סרמיק וחנן 60 הס6לחס שמזמ"
 סחעח6 סי6 כך ולת סס%ס טפחים סלבס סיפגוחזזן
 גור קסימו6ע

~'Dh 
 דגבוסס סינף ססח6 )ומי65ח6

 6ל6 00133 6ין )וןסנוחיס רוסן וכזדת תחוח עסיסוכר(
  סמנך  תן  וצוסס סי6 כתלו תוחס רו6יס מסריסעסר0
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כ:10 תשובהשערי
 6ח סרמיק ס6י 6ל6 )זמי65חס "סיק נוד"מרי'

מסיני
 מוכס סל ננס מסיום כגון לדופן פסוק טווסן תן
 פסו' יסכך דוייק טפמיס סלמס מסר זחוחירבע
 פוסל פסי סגך טסמיס סלסס בגויעתו פוסלשויר
 רומב בסס סים גסריס 16 6וכליס גנדיס כנקב6רבע'
 : ב6רנעס מוסל טפמיס6רנעס

 פסחן נעפ5י סיננה סלנחonSbna 6 שיזסי'
 סנג)זרס פסחן ססחן עס5י וסי' נסרה מסחן בסטניפספס
 נתי ינטסס ססלס לפי קליעה כמין וטם6וחל6כחו
 פטחן פסחן סטני טות6ה היוקבל ובדבר בכליסססיככס
"1ODועדיין hs לקמין סדונל במסרס סרקו oSIDsn : 

דג
 ('ע גצן נכי

 דפנות סקי 5ריכ6 סוכס וסלנח6 שיחסימן
 ו6י פחם זורח ו5ריכ6 טפם 6סי' ומלשיחכהלכתן
 ם ולסכי בניר 6כל דתי מסיר והיים כמס בדסנוחנזפים

 ("5 גטור*יינ

 תן נלו לעסותו ינ% 06 ללב מל וסיס שיםסי'
 onSn 6ל6 )וע6 קינו ו6ס סמונמר מן חלססעבוח
 הןיי קפיר סוקס נסרס 6וחס bSnn עכוחסדסיס
 לפנות החסל0ל ןחנן ס6 וס0"לחס שבשי'
 ר6יגו כך יוסי בר' מז בח"ק מלנה לנשהנלנזעלס
 ורביס רימיד מד6 יוסי ברבי מלכס 61ק נמכחיסססלנס
 )זמ%ח אניתי 6)זר מסיך רג היאחר ועזן כרביסמלכס
 : כוסן וגסוס כמונס רחרח ותססו6רבעס

 סמ)זס נופכי סיין עלים פרס פס6לחס שכאסי'
 מסיכך "ןס סירוסם כך פסולה ספר תפני חמקיה6ו

 סרין ידי על oSn סכך 0געסס וכיון יפה במנךסוכתו
 רע בסנך טסיככס כנון הסר נזפני חמחיה 6וסס1לר
 וניסלין נוסרין סיבסין חניון בירקות 6ו בהג6 "ובסומם
 יקבלס עלין "וחן ינסרו ~ob סמנך חמת סדיןופרם
 עליו למחוך סכך כעיקר סדין 0געסס כיון סייןאוחו
 :יסוקס

 ם)זן "נליס נימוס לטנין הט6לחס שכבסי'
 6מר "3ל1ה וינקט דכעי יתועד "ו כי"ט נפטרכסתח
 וקרוביו העם סרגל כל "ילוח גווםנ סיגינו אעפ"יסרגל

 b5c1 'bat יעחו "ח לשב עתו ויוסכיס 13חחעסקין

 רשי כל ונסגו "כלוק יחי ו' כל וכן כניס o1a3ימידי
 : וגו' לקרן 6חו ויננו ןכחיכ כלל וכמחוחכרי' גבי על ול6 63רן ס"כל עס ליצב העס וסקריסיבוח

 1"5 השיל3

 6מח oDn 6פ4 סנקנר onihaa שבגסי'
 ברגל מנקבר 6ב5 6בלוח נורח יזמנו כטלס לרגלקרס
 סיגל' 6מר hSb שכלוח עליס מ6%ל6

 0נעס ונקט
 41'ס ור"מ ונקרח סגי 4'ט ססו6 שממרון ת4'טומלסיס
 תנזר כחרק יסוף רניכ6 יס6 כרגליס הכלוחנזפסיקיס

מלכח"
 ונתעי סבעס וממג סמנ לפכי 6מר יוס 6ס4

 ווטו חמד עסריס כ6ן סרי ע5)ע כסגי רגל 0ה61סלו
 ס3עח הסונוח חג סל סכיני יוס למסכ כדי זמוע"ז בסני רגל פ.' cp"3 מו"ר לענין ע5)ע בפכי רגלס6נזרו
 כל ח0לונזי' לס ים ע5רח . מלטיס לנזנין ל6נליתיס
 נחססורח ומ!ונזר מלסיס לו ניזרו וסרי יוס ט"ו נזסליסיד סרי 0נעס וסע5חק טורח לפני 1' סרי הכפוח כחג1'

 לפגי 6מך יוס ודרס סכ" b'1h לרכ פפ6 רכלדבריה
 3רנל 6ו 1:ס3ח 0חועס 0חע . יוס י"ר סרי ור"מל'ה
 6ל6 נוהגת אינס רמוקס נעמית הרגל 16 סבכתולקמר
 בו 3ו)סג סוייגו סגוועס יוס כל ככר סל כללו 6מדיוס

 : סחע ל6 עדיין כקלו6כלוח

 ("5 הליל*רננו

 חותר 'סכפוריס יוס וקפי סחעכיוח גל שכרמ"
 וכי כלוס בכך וקין לטעתו סיריך )זס לטעוס ל6דסלו

 ומלנך חעכיוח ביני ל" כלוס בנך וקין טועם רבנןקמור
 מחרו כך סטהצתו חס סינוור %ענין סווה חעניוחכל

 סל ופמוטן ר3יעח' ער טעוני "סי ור' "חי ר'מכוייס
 לטעחו  ו.ביעיח סיעור פיו לחוך ונכניס ס"פי'דבריס
 : מלכס וגן חוחר בלוס יצלע hSa מנוסר6מר

 מיס סחייח לעיין שכהמיי
~r)b סיסי 

 וניעור
 לסור ססו6 ססיכו' סוס ניסור חעניח  oh סכנםלירי יכו" יפחס ל5 ס"ס ססנלס תפני מגבר קיי"חקורס
 לוחו 0וז6נ%ין נמאס ממסב יינות פן יפחס ל"ס"ס וימוט סכגס לידי סיניע עד ),)זחין 6ל6 כיוסבעקדם
 וכל ב6ב חמעס וכן כקי6יס פי SD 16 ע5חו סיעל

 ל6כ% לו וקין סוי[ן וסלמס יוס )זבטוד 0),ססיקחעכיוח
 ומוחס ס6וכל רתוח חעניח 6כל O))DS סחניעעד

 כלים:6 יסוניין J"Dhמטחמסך
 1.רב" כתר"

 יצן טקס
 בתחנתנס מוכל ,ס סרי ועתך יסן חניך וכי מוכל6יכו
 סככס לירי סונ" סחקס כיון החים סחייח לעניןתניך
 עליו קיבל סל" בלילס ימחס )זוטנ לסהוח ובוחרכיוס
 לידי יבו" וקל ל"כול לו סיס יסן לס פלו נלילסחננית
 מלס וקן . נוך"י סחעניח 0עח ססי6 כיוס ביססהייח
 יוס סל רוכו עליו בעבר החעכיח ובחוך )ותענסמסיה
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 ת"1שויי9פ

 לסכנ' סממם בענק מליסוח  לידי 63 וכבר3חעגיח
 דינזוח ליס מבקי 6% כיפור ביום טסיי לוחו"לכלין
 (ס סו6 06 ל'ס כו' וסרימס עוברס נוססיךוכפריק
 סססד יסים (ס חעניח על ויסתנן ינוח ס6ס נכלוקן

 :לרבים
 ליטרין כ"י סיעור קבין קסעס קס6לחס שכוסף
 ליטרלי וכל 33לכלזוח

 ע"ב מלס תיסח "וקי6' ת"ג
 : ותמ5ס 6וקי6וח סחי ברכס סל גוס סיעור6וקי"וח

 3כל לברך 6דס מייב כברכות ירוסלתי שכזס"
 טל6 נגרו כקין הגויס סכל וכסגי גוי עםני סל6יום
 ס"יגס 6סס עסני טל6 מט6 יר6 כור 6ין 3ורעסני
 : כתחחמייכח

 ("ל סעןיהרנו

 עובר סיס תן "מח "ות ממומק שכסמיי
 סל6 לחמקו מותר מכתב SD מנפל דיו "בל חעססבל6
 סגעחקין סק3"ס סל התוחע לחקן bSb ~הנתכוון
 1כי651 ו:וקס ומכון רמוס ויודק 1י%ר בורק נגוןת)זיוחיו
 וסנזוחיו ננזמקין 3נ,קונזן סלף ונחק טעה ohבהם

 oa נ)זמקין 6ין נרקומן ~bs ונחנן טעה 6ססעיקריס
 ס "הי ופדחי 6לי"ס 6ל יה הס ביו"ד הנכחנ )%בסס
 "ןוי 6לרס בסלכוחיו הזכיר Srlr מ"ח ורבנו 6היס6סר

 : DCn ומן1635"ח

 סקססר

 נ,חרגס וילמד קור" 6מד וסס6לחס שלמיי
 6בל כלכר 6מד 6ל" כחורה קורין מכיס יהיו סל6וקריך
 כלל )זחרגס יס" ל6 והמכן )זחרגס וגימד קורה6מד
 סהו6וכפגי

 תקר"
 עקה "יגו קמרי נ,קר6 וכל 6חרי'

 "בל כידעו סיס (ס מכוייס כאתרו (ה וחרגוס מוכיןנ,ן
 גופי וסיוענו (ה כחרגו' קונוס בה' "ין חרגונזיסקר
 סגר 3"נקלוס סק3"ס עכס גבול נענין קןנ,1ניסמתני'
 : ידו על סתרגוס סנעס'על

 . חגין לו ס"ין תורס ספר וסס"לחס שלאסי'
 6בל בו פוסלין חגין וקין 13 לקרוח ס)ווחר ר6יגוכך

 סלמס "וחיות מבע וכ"מ תסובמ וס סרי חגיןמעוסה
 6ין ואס סייגן ל נ' (' נ' ט' ע' ס' הן ו6ל1 חנקסלסס
 להן יס וסחותוח ופחומוח נפסלות 6ין חגין IOSעקה

 סחווז' לעסות לננוח וקין בנזקונזו 6מח כל)זקותוח
 : סחופה וסחוסהפחומס

 בגויל האינס עתילק סריך קס6לחס שלבסי'
 קריך וכניס ובמורף נקין סוהס ונתם 703 סוסהוכתם
 16 תטיס סל קנזמ (ס ו6י הכלביס )ז615ח ועור עורכל
 : עפמס מטיפין וסימך נזיס וננוס קנזמ ונגוס סעורים16

 )זבי6יס "%ינו גוילין סל עורת עוסיסכך
 ננזיס תוחס וסורין 5),רן 6ח סנזסירין יביסיןעורות
 לבור 6וחס נזט%ין ו"מ"כ רכיס וימיו סיתרו עדלבדם
 נלבי' 5ו6ח ותעט תיס לחונם ונזט%ין לסםמעסוי

 ויוחסין סבור פו "ח וסוח)זין נ"מ ותעט סיעורבל"
on~bT'P3 וקין ינזיס סלסס וכמורף 6מן יוס l'oe 
 בסס ובווקין on~b ותו5י6ין יתעכלו סל6 נדי מ(סיותר
 סל נזלכן על ותוהמו חוסרו קרע יס ו6ס סקרםתפני
 עור לכל ונוחן יפס יפס חומנן 6ו דסומקן סרנסעסיס
 "os5nuk תן גס כגרגיר סל כליטרא ליוצרך סליםועור
15hoגויס נזעט עליסס 1)"לף 5רדיס נזפני 3פניסס 
 ועומס הכסר כסקוס יוחר עפצי מסער למקוסומעריף
 6ח טמ הסליסיח ונפעם ביום פע)ןיס ועור עורלכל
 עד ועתכן סיהלבכו כדי נסרס ונזענ,יון העפלייחר

 : ונזותכן כך לקמר והנסיןסיגכיסו
 ססוקיס ממסר חורס מסר וסס6לחס שלגסי'

 נל6 לקיינזו ו6פי' 13 קורין 6ין (ss הגיסו ל66ס
 וססוסריס מנ),יס נסנו סיח ד6יחנזר הסור 13לקרוח
 וססנזיכו וכהלכס כדת ס"ת לכחוכ הר6סוניסה(רי(ין
 סניחנס יוס נז' כנגר 6רכעיס ברור טעס עלסטותיו
 : לומוח סחי כנגד וסחים חורסכהס

 נו' בחפלחו ק"ו ס)וסתיע הס6לחס שלרמי'

ה'"
 סככסח לבית סכ" הכנסח ומזן ל" בליבור bo כימיך

 כך . ל16 ו6ס מוכחו ידי י6% 06 כלמס התסלל6%
 רבכן התירו רכך לשתו מוכ' ירי יו65 צינו דה6רצינו
 לבין ביכו תחסלל והו" לבו "ח לכוין יכול ד6יגולימיך
 oh יגכיה ob לן 6יכפח דל" עתו "מריס סטיןעולזו
 53יבור 6כל ידמיע ל6 6ס יסתיע 06 יגכיסל6

 דכיון דלהון טירד6 ל6 זעי ל6 יס6 מסור סםשמריס
 סו6 ויסנין הינו" 1"י . יסור לו הסיכוך למברודטריד
 אלין etb' 6יכ" ho1 (נון ב5כור 6ין להו טרידיל6
 ברכס ותתחעיס לוזן עסין וטלין תללו וטלין ק"מקרו
 ע5נזו על לסתסלל צריך והמון ל6 53כור ונץ"וןלמנוח
 ' סרכיס "ח גזומך 1לכחר כחמלםכלמס

 ר'ובירושלמי
 יוסי בר' ברכיס רבי 3חס מוג"

 bsb רבי שתר ה6י6וץר
 הכסורים ויום ר'ס ביוני ה'"

 "בל ל5בור6 מובס ידי ד6סיק במוחק "תכל%כהמון
 5כור6 טורם olan טענץ6 נזמי ל" ססכס יתוחבסמר
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ל תשופהשערי
 ו"תריחק וסקי 0ברכוח סדר על חקיעוח יבכמ'וננסוס
 st~r יגולוןחטמך

 חווסנ"
 כת"י ליס "סכמן ל" %ע"ס

 : קלו בחסובוח "סכמן דירומלנץי ד" חלס דס"גות6

 ו"5 העיירג

 וםס"לחס שלהמ"
 "סור 5לוחע: דקי 100"

 מנורך סלימ6 בסיילתסיר
 "י %י ןק6 %ות" 100"

 תבר' רק6 כרכס רידכרבגין
 6מן לענות 3%ור6 סלינז"

 ברכס ינסי יל6 כנין בסריס חרין 6ו מר6 תלסייתר
 נזלם בסןי0 ייכר וכר טרוד כלניס חמנין דתיקפיר
 . כרכס 6100 על "תן לעגות ברכס יפכר חרין 16מך6

 חסרי וייץי גיסן מינוי טעס קס6לחס שלומיי
 סילוע "נזר נ% ינמק רכ וכי פני0ס על כופליןלקין
 סובר ויפינון3ר

 הסו"
 הו" גדול ודכר סחע

 יבר כרמן
 לוזיר קלינווסלמחס

 זוכר סיגינו nnbs לכס נס3ע מסו"
 יזכור ל6מו' ל0סיב וקין י5" סדכר מפינו מסיועחס
 הלמיס כל הכלס תן חכטיועין תונעין 6ין רנרס"ססו6
 על כופלים "ין וסנלס ממחן ככיח ~ס SD1 ויןעיוס

 סכי ססמ לוס ור"יס' ותותר קריך ho(5 וככיחפכעןס
 עמה כלס חכסיט סעדיין יעפה כן ספסמ מקחככל
 : ")זח 3כחב סיקוס "ח לכס ינידוסוס

 תסו "סיס נסילח שין קס"לחס שלזמימן
 )פקח ולקוס בכל "לו מגויס פניסס על גופלין "יןולגוס
 וייחרו פניהם SD ויספו דכחי3 5טר 3~),ן הו66סיס
Sbסניו על יסוסע ושול פניו פל ויפ% תסס ושווע גי 
 ובינוי הו" 5ער זחן "פיס נפילת נוקוס בכל וכן"ר5ס
 ניסן סכככם כותן כסגו וככר סנזחס ~תן סו" וחסריניסן
 ביתי וכן . יוס כלסיס כל סיגם ער סכי)מס SD כופלין6ין
 ותורס רגס בקול רגלים עול' בן SD1 יוס סלסיס כלחטרי
 . )זסליכס יותרכגקיררי

 ר'ובירושלמי
 מוסעי"

 ר' נסס
 ועיר"

 ככ 1ל" ס%כין בכקר וכי כבקר ומניח ח"י לקר"דיו ל"סלה והלנת ופנית לקמלך והלכת 3כקר ופויחןכחיב נ"י "תר
bmI"עבות ל6 בקר ביס דכחיכ 6100 בבקר 6ל 
 סולחי o'h' וא"י "כרהס ד6קדיס נקר דסתמסבקר
 פתחה סריך תלתד ונכון גדול ואזדכר ססו"כסבית

 "ל לרבר סינון סימון רכי ו"תר נוהלינס יוח'בסירם
 : כתפחם מוגריחסלל

ל,
 זיזן סהו6 בסיון סס"לחס שלחמיי ,..י

 חסרי וינוי פסן (sv הכסג ס"יג1 כן כוסנין "יןלחס חוררי נזחי
 יותר וכחסרי בגיסן מניין ןנ%וח ד"נזרי נזרבווח"ד"יכ"
 פמוט תגסג  וחסויי דניסן מיינן 36ל 610 וגכקחסיון
 שכנסו דכיון ו%6ך מקיום רבנו ניוחן עולס קדו,הינזידיי
 6ש יסו סל" מתחלק וסןין דנין "ין וחסרי ניסןיחי
 מדברם 6וחס חי ידוע ובכעס וגו' רעמו וקח 6חיו6ח
 ובסיון גד% לגורך ופס נז0ס לססחלק כ"ד יגייסס"ינס
 זזיך חוררי ס:יח,:ס כיון in)cb חור' נזחן ונוןסהו6
mnnSי סךיגין כל סידר וגו' ס)ןססטיס וקלס כחיב 

 מנוני"ורבי
 6סר מסיד ו,"ל ירוסלס "ים ממסיד

 נ"ל סחג"ין וזימי לו סערוטח סקבלוח 'חרובקנלגו
 סכת תחח לחמוו סמוך סיון "ונזר וסיס ODW בוהזועו

 : ודיי חכן לסככו וטוב לרסע "ויסו"

 ססמריתו י-ניס "ו קמל הס"לחס שלטסי' ,ייי,
 ס6%ס ריר בסוס ולהעיף לחח סל6 נם3עו 6וביניסס
 יכריס על סכרין וחלו כך ס:עסס "ו כך סי0י0עד

 וים לידס סכ6 )ז5וס ובר מוס ל0ס ו"ירעידועים
 0ו65וח סיבר "ותו על לה51י6למס

 ירוי
 וסכי זה

 ועומס לוקס וסנם,:ע הנפוח על לבטל (~l'DS "יןחגינן
 נין בגופו בין לעסות לידו סכ"ס הנבוס olbינימ %" "לס טגיגיס על מלס ומרס מבוערי "ין כךה)ו15ס
 enDb hSh ל6 111 6עסס 11 לוקוס לומר וקיןננו)ווגו
 ס)ו5ק גךמוח חסיינס 6% ס' טס "סר סי"סקוינזח
 : הלכס ובן נלוט "ינו והמרס ו0סבועס OS,DSחתנו

 ז"ל )טחיג

 "וחס טמובטין ערבכ' לשין מס"לחס שםסי'
 ב"ס משי" לספחים דונזס  דערבה מזינן סני תסונקרקע
 ים %6י סיעו כעס- יחן ולטלקס נזנ"ן עליססלנפר
חקוס

 ו),ס)ז"
 כלי כל והסוס "מ"י מביט" ")זרו דקינזו'

 דעך והסוס וגו' 6חך חקוס לכון וכל י"מ ל" עליךיומר
  ויפיפי "לין בהווין ויסרמל נזקטרג מסטן "לין כיותיןכקן
 עלייסו סיקוס ספו( בל י0ל"ס נזכ"ן ליס הכטליהלוה

 נפיל ויסף לסלט"ס ינולל"
 שרע"
: 

 ,.י ה*,,פרג
 על נזם% תוסיסין בסכת וסס"לחס שמאכסיבון

 כנייל כך תבע% )זקדינזין )ץ"מרי' סכת ובת651יסקדס
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 השובהשערינ(3

 ח"חרין סבת ובוזו65י דלוק גר ערוך סימן ויסקסבח6
 : רמי 5לוח6 יסר6ל ויסדרון יוחקו"ידכי לעי" רעייל )זרובס זחן עד סנר "ח לסטייקוליסור

 על לשליט 6סיס נפילת מס6לחס שמבמי'
 ותסגי קרקע גבי על ל0)ז6לו אוולין ופניו ס)ז6ל5ר

 ס0)ו6ל על סריך 5ער ענין על סו6 מפיסס%עח
 סל דבר וכל עותד רע נזל6ך ססס חפני כעסוכמעט
 בירט סירס קכלס "ולי תקטרג ויפיגו נסתגל5ער

 קך)ז6י רבווח6 וכלסו 6חמוי הפכי  סוס  נך  מללוהמהמזג
 : עבדיסכי

 ק"מ lb1PT ניניינו י6ינ6 ק60לחס שמגמ"
 מויחון ובי מעסיס ובפסוקי סחורס נקרי6ח רסבק%
 6יחמ,י סכי 6נן סכי בברכות יק6נזרו קסתתיבמרוסי
 6ונזריס סיו סרברות עסרח היסנור בפירוס6 דס6ל%
 bSb תורס לסו ליח קמרי דסוו סנ,יניס מסרבו יום3כל
 ו3ירוסלנזי ריסונם מרסס על כולסו סרסיין "לין החקינו11

 רל6 כלמס היסו מעליה 36ל וכרוח בסרח כלילןוחמן
 מייב מר גל ןס" חרין "ו חו6 חיבט נם תבריח36יר

 4ן ל%לת6 אשכיי 3מוסבנ6 חיבק וטלסו3קרי6חס
 bnSu גרע נקלו תגייסו מך וגרע וח"ן bnvנגל
 %טר6 סורחת וימחוק ונעין בקי בקף6חס י6 ועלמר6
 תנזרי יקעת חיכס בססות נסו ויקרם hioS'יקרעו
 יקרם מר נל סלמס י6 ועל ויתיר חרין 16 חיבסהדלג
 : כלוס יגרע6%

 ר6יח דכלס ברכות מבע וסס6לחס שמרסי'
 סכע ונברכי ל6 ו6לנזגס לאלמת רס6 תחריחרסווח6
 קרחון ד6)זרחון ומס היאריך ול" סו6 סט3רכוח
 6בל תריך bs ד6 כל מובס חמוס ול"ו ככור למסוןהנזרי
 מסון בר6 6סר סי6 וכוהי מגייסו מד כבזך בלסקנו3רכק
 ורוח לכוננו כריכו דק" חפסוקי וכולל כו' מחןומחמס
 ס"סס 6ח ס' יחן נו' בסער 6סר סעס כל ויהדרורכחיב
 : wDnלעלס כי טוב גי לל וסוןו וכלס מחן נזס)זמ ס' ל'6ומוחס

 3רכ' חגרך ל6 6סס ז"ל ממסיד רננו שמהס"
 חמוייבח ססי6 6נו'פי מובחן ירי os~nh לסטיךסיוון

 וחכום דתי שמק כלוקוס יורע בעלס ס6יןובחקוס
 ),מוייבח onb תקרסעליו

 כמקר"
 סגריך מיוכס כעיקר וכ"מ סמוון נכרכת כך סרבים6ח ח"י" ל6 36ל תגילס

 על חכרך וסיגיך סחורס עם מכריח סתנרךלכלול
 לעומס 6נל סלנודחגו חורתך ועל בבסרנו סחח)זחנריחך
 וכמחברך לס לסטיה מיודע 6מר סס כס6ין),מותבח
 "וחן לברך נומוייגח ס"סס וק וסחורס תכריחתדלג

 6סס עסני סל6 וחדלנ כו' כינס לסכוי מנוחןברכוח

 : 6שי לבטלס דס6 כסןוני%"
 אעפ"י 4'מ לרבים )ז%י6 וכור סליכן שמוסי'
 בדיעבד תילי ונשני ותחסלל ומוזר סחסלל ל6 סו06עריין
 ל6 בתמלס )זכוסר ןל6 כסן רר(6 ל6 לכקמילס"בל
 ו6כף'כ שלחו ו6ת מטאחו 6ח ומקריב פכחיםיכפר

 והמ"כ וגו' בעדו ונפר וכחיב סעס קרבן 6חוסקריכ
 ן%י בר,סו6 מ31קו יןי יו65 ותינו יסר6ל קסל כל31ער
SD6ל6 רנק מחירו ול6 לטק 610 יכול דס6 5נור" 
 לעש מך לכוק רבנן 6טרמוס ל6 סטרי' דלחרי ותוליודיך
 ישי ער נזשתד עלי ל6 לכחמעס מעכך להוראומך
 עלייסו: יכפר וכתר נרתיס וירכי כלחס נפסיסעל

 לעצור הסור סנזחפלל לבור סליכן שמזמי'
 : עתידס הפילח נ,חפלל 1rbn העפיילסכיו

 נ"ל יעקםיעי

 3רט יאתר כיון %ור סלית וסס6לחס שמחסי'
 דרכו לונזר כן אמר מחר 6עו דחפילס בריסה ס'6ח

דר4"
 נך ותסוי %ות6 יולי ל6 ער  6יסו סרוחה כרכו

~1Db
 ברכס דס6 בעולס לטיס סיחפלל קורס לברך

 : בלבד לסכ"ס 6ל6 ר6ויס "יגס חסלר4קורס
 וסמור 6ונזריס 06 י"ט בליל ק60לחס שמטסי'
 שיח ביונזbSb 6 56טריך 65 פלס ס6י ובואנו65חנו
 וקין ובי"ס ימאס ביס וליח צ'ט סיגי ובי"סי5י6ס
 : OSID הנר תעחס6ותריס

 1"ל ססג6רנ

 סם"ח הכיק בכור סלימ קס6לחס שב40
 רל6 לגברם גבה,  בין "פילו לספר הסור לפניופחומ
 ~pD: רןםהתהיי

 מנפחה  נכיון לו "סור סיע  וטס"לתס  שגאמיי
 סיכק ומכי' סנחב נק מת  6מח חיבס "פילו  לותרסיח
 סיסיו כרי סיחמיל ניון סנחנ וזן מוו יעיין סל"לבו
 וינכר רכקיב ת6י גרסי' וסכי סכחכ תן וכריוכל

 vnSn ס6לס ח6י ס6לס סדבריס כל 6חהלסיס
 ולסי' התרן סכחכ וחן לפניו כחוכים סיוססדכריס
 וכחיב סכחכ חן ובריו כל סיסיו בתורס סקורהקריך
 הלסיס תנתב וסוןנחכ ממס הלסיס מעמסומלמח
 ;סו"

 לוש  יורע  סנינו ס"5 י"ל סריסה רב שנבסי'
 מובחן ירי רביס נ,ו5י6 "ינו רס6 לסחסלל 1Db'החפלה
 בלימה חיליסני

 מבור"
 6כל חריר דקביע

 המרע"
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לא תשונה ישעה

 גבור חעניח ב,תן וכ"מ קביגנ 65 ד6יסו פרינתעבי
 מ6י 5מנדע 656 טמרן bS סחפלס כמח סטרךוצסעח
 - bnD טל המכי' SDSn5 ל% 6ח  ויטיןקלמר

 לנמכו ק ~SD לך חיע בר"מ סופר חקיטחענין
 ס3רש ל חקיערי נועומן ימס ב3' 3ל'סחוקשס
 סברים סלמס חקיער( 6מרח סעס ועת חקיעסחרוערי
 חוקעיס ובנמכו ופסס פעס בכל טפר 6רנעסתסס וחקיערי וחרועס חקענס ס6מהנס ה:פעסחקיעח

 ססיתמס ותשתו ו6רבעס מחומס חיטב יתיס3ב'
 יניס בסני במסבל סש5יס 6מח פעס יוס ככ5סללו
 מ6ס ומעומד נ)יחנ סתקענוח כ5 סך ובסריססנ)ונר(
 סכחוב ס6מר מס זס עמרוסגים

~SD 
oso5b 

 נ)6ס וכלסיס ס' כמסבק שלס סופר 3קע ס'בחרוערי
 : טפרונגיס

 פ"ע ש"לת"ו
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