
 6ג ב % הרס"% ותשבותשאלות
 ויתפטם יתברך אחד כל . שבבריסק ,רבותינן"דם

 : שלום מררגתו, מעלתלפי

 3י גל6ס סיס $(h ס6כעוס. לסתי ויעלס נ6חרהסז סינרך סמך טל לפקוס ממקום מסלמן עקירת ישי%על
 ססמיס טרפי סרק כסר"ן )י 6ון משחי . סכלי !סח _מ'לפום
 )מקוש ימוור נורך 631 וסכם ס6ג) מי -חין ס6נכי
 סיעקר קודם )כחמאס 6כ) כמוכח ס"מ סם וגחכ .ויכרך
 פסם למכות כו סכ) גחכ 3,ס וכזומם , )נרך קריךעמקומו
 סס סגים .לפיסו 6מר )עקום ))כח ממקומו )טקסד6סור
 קע"ת ס" )כ"י עכ") עוכרת מ15ס לדגר h)h מולס 16וקן
 וע"ע כנמרק. כן גסיר6 ד)6 ש על וכחכ לם'ח(כטור
 סס ol(w )מקומו כמת 6)6 פניני )6 ג6ן ןעדגר6ס
 ע)מ6 ר)כו)י מסמע סכי כ)6ו 6נ) סמנורס גנימקלת
 דמעי), סר"ן כרכרי מסור דלכהחי)ס סכיני )6 דגס6לסור

 : תגסוזי
 כס6וכ)יס כג%6יס כין מהרוקח סגפנה מסגי זכרר%

 16מר, . ספח ט) )טיכס גליך 06 כסתייס )מחקסח
 מקמר מ"מ סכרעס ח)עיד סכלעת i'bD שזעתי6ט"פ
 ולמוות )סח6פק 6וכ) )6 מזכר מוס כסוכרו כמגיןמסייחי
 כעד פרק סלמס מאגס תגן . מס עלי ויטפול 6ני גסדטחי
 מכלך טס)ס וסמו עיקר ססו6 דכ) ע"6( ת"ז )זףענלגין
 טפ) כיה 6תריגן כסח 61סי)1 כמפקס 6ח ופוטר סטיקרט)

 למלק ואין . כו' עמו פת 61כל תיימ דג נכי המסגדננוכח
 כדמוכס סהייס סמהקח מגורס ידגר סיוף סמסצק דגרגין

 בנ,4ןןמ%ןמ::1:1:ג ןפס-ו, טממ)ק רק ג% כסכי ממלק ד)6 )"6( )סימן סרסןגחרומח
 הר6ייס מסו)קח וס וע"י , קנוחי מיחק ו,סו , מךנריומחס
 סגחכ רכרים 6)ו סוף יונס רכינו מזכרי סתמעירססכי6
ohn(;16 1לריך סס-ס )נכי כסג 6יגו ממריו לקמוח כזי 
 )גמרי כסחייס קודס כ16כ3 6)6 מיירי )6 וס דכ)גסי)ס.
 . סמחייס )גכי כטלה th(o ולכן ר6סונס כ6ס סטפי)סז16
 6ין otncc )מחק מעט th(uS ולמ"כ ר6ס1)ס כמסתו6כ3
 כחסוכס מסרבלי סכחכ במו סחייס לנכי דככ) כרלסקריך
 נעגין דס'ס ער6ס , r~h מספר )דכריו O"h1 וסכיך7)טי)
 מרכרי לססינ ובין לנטיתך, נרכס נין מלוק דליןנטי4
 ךמסמע כו' כסע71ס 6יוסניס ממס דקקי דלעי) יוגסרכיט
 , (SDb כסרו5ס )יסו) %יך 61פ"ס )תחוח סחמי)1דככר
 כמנוקר מקוס כעקילח וסף נסטודס דסס3ינ סתםזס6גון
ono, ספירות כרכת כלנכוח כו סכ3 כסב תוו וגזו)ס 
 )מרקמת טפי פס ונוחו ספח ט) סש5י6ין מרקחתוו"),
 ר.רריקין 161תן למס לסכול סס 63יס סטן ידוטטסדכל
 סיייס יטנפו כ!6 כדי עליסן סמרקממ לרנק 6ל6תיגס
 סוערחס ממרקמת וכרגח טס)ט סי6 ר~רקיק סיכרכזכס

 סטעיגי כמרט פטמים ג' סיקוס 6סח 6סס עי שאלה2ב
 )מסיור %1חס 61ח )0 נרם כרע מעיןומסמס

 כעלס וססגיס , וטכיטתיס 6תס 6סר כיח ענגיענורס
 טכורס נחמי ניחס כני כפגי סי6 סמ6ס סח6מרהמס
 3נ6 מותר נטכס 06 ס6)חס ועכסיו . סכרין 3ססחירגזי
 ס6עפ סלפי ע6מר טמו 6סר כחורו סימיס 15סן מוךעליס

 : תסורסכי6
 ונסגף טא( עיט )רף סגריר פרק ושמר 6עשגנר*אבה

 סומוקס יסורס רנ 6מר טי6( ש )דףידומין
 :שע ש00:5פפ ומוסיף . גיס תסיס עריס )וקם נעלס כסכמודס%ס

  דכחונות פ"כ כד6ית6 לוכריס blnnh גחגס 06ןג6מגח
 דטת כן גס סוסו ממ"מ סס וכחכ סרמכ"ן צדטח3י6ס לחיסורי פרד וסה"ת סר"ן סכתנו וכמו . ודבי ר6חסכלילו סוי כטכעוחיס )דם דכסוח,קס ס"מ 6"כ ס"6-ן כ"כ)דף

 מ"ע . 'ל6יסור6 דידן כגדול לדון 6פסר וס תפי .סרמנ"ס
 דתדק"ער דסרי, עצמו יסודס רכ תדברי )זקדק די0)ר6ס
 ח)קס עלתם זסי6 קלמר 1)6 )דס מסוס עליס )וקסכטקס
 סריגו נט)ס זדוק6 ס"מ טויס, כע3ס' כob 6 גדסתסוס
 סטכיגות מיקח ל": זמסגי סו6 וטסלחס מטומ6חטיודע
 6)6 טוס ס6יגס ועימס טדעח 06 זידס )גכי6כ)

 כןין hSa ססכיטח מן ססוחוקס 16 ככך ט5מסססמויקס
 h(b געסס' )6 סמחמי)ס דיךן ,ס שגדון וס"ס , )וקס6יגס

 זרג ז6דלכס )עימר 6יכ6 מיסו . סלי דמוי עיגיסנ6חיוח
 דפטיט6 %מס ההן מיגטי6 ד63 וקט לרכוח6 כולסיסודס
 6צ6 זרוקס פסיט6 לגדס ימס דסמויקס מקמררקוקה
 )דכליס משמין 16י וס)") מידי טכיד ז)SD3~ 6שסעו

 מס6 ס6חרון וס )פירוש ור6ייס , )1קס 6פש:ס6מרוגיס

 61ק nwrnt ע) סו~סורסין י.מם 1) יתקיןיומגן
 יסודס כדרכ ~ntprn ט) שלקין , סמ,קוח ע) חרומססורפין
 טליס לוקס נטלס כסכיגותיס גדס ס1מ(קס יסודס רכד6מר
 סוגף רכ כר כדרכם סח,קות טל וסורסין סוק)ין גדס,מסוס
 ססגזעו וחיגוקת חישק ו6סס 6הם סוגף רכ כר רכסיקמר
 6מר פ,י גן סמפון ר' 6מר וס ט) ~ס יסק)ין מכיתנתוך
 )ירוס)יס כ65ח כ6סס מטסס קסר6 כר מסוסריב")
 וככיסוס ט)יס וכ6 וסגזי)חו כחיפס טל לס מורגגותישק
 et~nh הכרוך 6% סיס ודקי סכגס מפגי )6 1סק13סלק"ן
 blo 06 סטזט עצמו סממויק ך16ח1 ד6ע"ג )ך סרי .ע"כ
 סיס 6י)ו וכודויי 16ח1, וסירסין סוק)ין תפ"ס )6 616מס
 כוס 4מוטי)

'binnb 
 על %סרף Spo9 סיס ל6 וטעגס

aprno. ט)יס )וקס 6ין גדס גכי ז)טו)ס סונור י!מ)ק וקין 
 סרי6 )זידס 6כ) סמוקם נגז )ים מסימייגן ז)6 כט)ס6)6
 סמוקות ט) וסורסין זסוק)ין וס6 ס6מח. יודעת וסיעס61ע
 סמויקוס למרש 6)6 סיס ט) סיחם 63 זסמוקס שגינחס
 כדמסמפנכך

 ססנדעו ונףגוקח חיטק anhl 6יס סוסיי
 למרש ס6ין פידוח wa פיס על גסכומוקה 6כ) ,לחרש פי ע) זכומוקס לירוס)יס סכ6ח onh3 מטסס וכןנכים
 )סס מלתרס 16 גדות כגלי ס)וכסח סיס ט) 5ל6יודטיס
 )מרק סיס )tr_fn 16, תיקרי זל6 )ע1)ס 6ימ6 6גיסמ6ס
 עריות )מצקת מסרס צמוקת )ס דמוקתען גדות מצקתנין
 כן )כ6ס ו3כ16רס . מעו)ס( היחר מ,קת )כס סוסזל6
 ס6מרס ס6סס ט"6( ג"כ )דף וכחוכות פ"כ hnth1תס6
 ספס 6% פ6סר ספס ד6מרען מקר6 ססס ו)ותד .ויכתיר ססס סו6 .סרסר סספס ג6מגס 6גי וברוסס סייחי 6ש6סח
 יכונס 6פ"ס רכים ימים 6יס כ6סמ סוחוקס רקוכור כדי תוך כן למרס ס)6 6עזפ סתס תיירי וכודאי .מסחיר
 כיסס מטסס סחס 11DhD וכעו סייסי נלוסס לח"כ4מר
 )יתיס 6גי מקוזסח 3סן 61מלס לקזסס עסתגיססייג; 6דס כגי טיס 1קפ15 כגוי גדולם טסיתס גו31ס6הח
 אמרס כן )עסות ראית מס מכתים 6") %מס ור~טסעמוס
oe)פחדתי עס%גיס לבסיס ע)י סכ16 עמסיו 6גיעריזסת אמרתי תסעגיס ס6יגס 6דס נבי ע)י סנ16 נתמאס 

 סכירס תר hnh רכ סע)ס ס)כס ווו ס,5מי 6חוקזסחי
 3דנריס blnnb גנגס 06 61מרhDtha 1 מגתים)סגי

 6ט"ג מסמע .נלעגת
 וסוחעןס.

 ימרס וכורם ע"פ למשווטת
 מיתגת לפיס ע5עס( גץסס )ימיס סלמון )כדמסעטכניס
 fsh1 . סחזקס )0 נמיק ו)6 73נליס 6תת)6 גותגת06

 תרוסס ס%חן 6'6 נמסגס דק5מל %(6 ר(מוסקיסומצקו
 נאמנם 06 16 דגור כדי חוך bpll נעיק 6י דג6מגת6מ
 nena סירסר נפרק ראין עכתנ כש זטל כף )6706סלו
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 6כל blnnh כל6 ס"ט , קים( ID'P וסטור ד6יסוםפ"כ " ב ררם"א ותשובחשאשת6
 יפיט כמס לקמר 5סש ג6מגם לדכריס hlnnh טסית06

 כמו זג6מגם( ליכריס hSnnb דיותגם דירן גהק)האס
 עסבמס שיגס 6דס כגי ע)יס דקפ5ו מעמסכססי6

 כרמך מל 61"כ blnnh) סגם)ס לסי מכמיס)סס6עיטס
 כמו , 6מםל6 התגיס כסגין לסיין וכורפין דסוקייןכ6
 hSnnb גמגס טל6 כיון ליווסליס ' btnb1 6יתם6ססי6
 כודאי. סמם לס עחוקיגן ולגן מעולס( משר סיס ד)6גר6ט
 . ntprno על סרועס סורסין דלין סחם כקרינן וסומסעם

 שמריס למס כ6ס סחזקס דירסו דכור דנ)6 ערס16
 )מס נ6ס זסמוקס כמקוס 6נ) , .6מ'ג עסיעגי )6גגן
 סכהיר. ססס 610 ס6סר ססס 6ימ6 לטולס דטדסמ%
 חוקת לס כיס דסרי %י סרסו דליכם ייון כגוון61"כ
 שמגת ודאי כן 06 פיס על רק סומוקס ל6 ונסטכרס
 ס6מח ג"כ יורט עסנעל ומאמר . לדכריס hhbכטוגת
 כסטסגם לכעלס דערי6 ע6מר 13מר 61ססר סרי6. וזלן86כ

hSnnbטתמוור קורס 6ף %ק כ9 למער ויכולס לדכויס 
 ד6עריגן ס6 מטוס נוס 61ין , נסחר עש )מעם יטכסנס
 מכמיס ספסרו מקוס כל י"א( דף ע"ג סאן: דףשכח
 דמ6מר 6סור, מדריה במדלי 6סילItDO 1 4ר5יסמשם
 1)סניד סיתר לסס למ5י6 יטלין סיו סעין )מרקיתס6ף

 ~hinnh )יחן ג6מגת עלתו ס:61 כתעסס , כלכס6מתל6
 מ"ע דף )גיטין סמיע6 רב ד6מר 6ס6 רסוס מי-. .על.1
 סעוכקש ומסקו שמגה נירסתגי לכט3ס ס6מרס ס6כסע"כ(
 דכוהין Itnhla גענה גפני מקמר קידוסין קכל0ד6ס
 61"כ , 0גירוסין קמירת סוי סקידוסין יקנלם סלע ,קייוסין
 רכקס עם 6כיגו ידחק מסגין )דבר ולביס . וס כנדקס8ס
 , סמלון כמד 6כיע)ך ויסקף סי6מר כספל עעס וממטסי6 קמותי טלית סומר 6כימלך לפגי טעמו 6ת ככטתוקסתו
 לסמם מוגר סיס מ"מ anb3 לפלס ס0ומוקס לע"פכגס
 1"ל.* מונריסס כיצוע גמ לכני וסורס ד6מותו 6פשכסמס
 ולמרסי כי 1nhD כנע 6מהל6 ליס ןסוי דמ6חר מ"ע6ל6
 ס"ס 61"כ סרי, דמוי סוט נמקוס 6ל0יס ירקם 6יןרק
 6סיל1 לסתירס מ5י דסוס עמק פני וקר דצ"ל . זסניון
 6כרסס טססיכ כמו לכס ולומר ל6מוח1 ססמדקוסלמס
 , גמ )נזי מותרת כצמות 61ותס 6מי כת ל6 6ךכצמרו
 צחותי ימק ל0ס 6מר ל6 67י6 6יט Dr1 , כיה סויוק

 מזלל ס-ס 1ל6 ו0 נעגין לסס מתרן סיס סי6נמרס
Gntbודעי 6ל6 . סוס נמקוס 6לסיס ירעם 6ין לומד 
 ו% זו (hSnnb רי%רך %1ן גמ1רס 63מות1 )כסססמויק
 עומר למלק ועין . 6כיו oo13h סל סתירון לו מסמיקסיס
 bS כס;ייתיס הדס דסוח,קס לך hn'h )כולסדי)מ6
 ככל hSDnh דמסגי וס6 כלל 6מתל6 למסגי[)5ף;6(
 נדידס תלעס סליק זנריס טסם מטיס סחט כגעליכריס
 סייחי 6יס D~h 16 6גי מקודסמ ס6מרס דלאס .למוד
 כ% סמקדס דס6 כרכר לסיות עדים סובכו פרס כלעל

 bnthll מוכש oo1)a רעעו קידוסין קידומיו 6ץעזש
 וק עומס ע3 גומגם קין ולגן ס"ס( )יף קץדוסיןכמסכת
 סיער לענין ג"כ שמית ולכן ד6יסור6 מפיכס לכומסד;1י6
 כמוהן ט6מר מסתו רכקס טס יומק וכן , ס6מםל6עס
 oto טמרי מלש נקמן סיס ישן לרכים מידוע דכרכס61
 סקנס ל6 ולכן 6טתו ססשס מסם סי65 כתקוס לכנזויטל
on~bכדידס מעמק דכולס נוס גבי 6נל , מרקס מוקם 
 5חכס es~bl טת6ס b'oa ע5עס טל גלענם ססי6סלי6
 6ימ6 לעולס גן oh לסכנהסס יט) 6יס השעסרות

 16 ש על להק 6ח ישיג'מ כלממל 6 מס שאה-אשש*(
 ימ6הר עדו pnSt סס5) ודeYnnhs .6 שכשפשק . כשגכ ש)*טצ
 : #-lgb) )מד"ס ול)( סיגר 4 %ק 4ש ר6ר ושוס 6ש** *89

 %ס phn ע6הר %"כ לודר ההע ל6 עימסנססהקס
 ככוסס 6מריגן דר64 6עו וס דלל גר6ס . לסכמיססיכל
 6מד עד סורס ס60מיגס מקוס כל )כ'3:( עכתונוסלכ':(
 לש פס6עיום מצמר נעי גדם לגני וס"ס כסיס, סו6סרי

 ספסר מפס סעיד 6שכ טסרס לטיק נק Dbnln לסגין כקססורס
 וגרומפ 6)י סייחי 6"6 6סס נכי כש מסתיר מפססו6
 סמ"ק סכערוס יכר דפין נסגיכס ען*ס ס5ריכס6גי,
 גדס גכי וס"ס , ייסור לעמן דג6מיח ט"ע כן oh1 ,מבגיס
 דנריס לנמני סותרת e*s' סתם דס6גי YDh1 .נעי

 גכי 6נל hSnDh פס *ץע0 6עס וס ועטעססר6סוגש
 , עסני )6 15מhbnh 6 וניכש ולגן זכרים דסוסרםגזם
 נוס לסלק דלין גר6סמ"מ

_ 
 סוחרפ 6סי6 6עמל6 ינגחגס

 י)6 דנרש סוסרפ ד6ינס כמקוס כמו גלמיתדכריס
 פוסקים סרכם דס6 טפי עדיף ו6דרכס , 6מםל6גתיגת
 6מר 6ננ דגור כדי נמוך 610 6"כ 6ל6 %י ברוסססיים 1 *ט ~nDh כססי6 %שם 6יגס hlnnh גחינת דכיצ"ל
 כמו כך 6מר כפילו מסימן hinnh וכגתינפ , ל6 דכורלדי

 וגר . נורר (e(P דפין גראס לכן . סני) ססוסקיססר.,גירו
  ידפ יציגו לע"נ hinnb מסגי 6גי טמ6ס ניסערתדסרי
 כסכטתיס גדס סומוקס לנכי וס"ס ל6 06 מסרית06
 כרמכת אפילו דיון דכגדק גראס וסוד כוס. למלקדלין
 סייפ מסני זל6 דכתכ Db"( 6מסל6 גהיגם לס דתסנימודם
 סל1nheD 6 דסחגו 5גי סמ6ס לגכי דתסגי 6מםל6דוק6
 נ"י סכחנ ומטט0 כאלו 6מם)6ות ם% 16 כמ 05סיס
 סכיפסיס. כין נדס שמס לסמויק סטי6 סוי6 ל6 ס6ידכו)י
 )1)6 ב6מריס שף0 6מחן6 דטיקר גחנ6 ס6י נכי6נל
 טמ6ס מהמרס גרע דל6 סעור סכתכ וכרי , כוו6מס% דמסגי האריגן נוד6י 6מר( נטגק לסטות יכעססיתס
 : ילעיל פרחיהן טנתנורכתו דמסגי מוכמם 6עם)6 נגומגת סי6 דסניגן כסדיה,6גי

 ומק קחס יחמק 6כיו כפוי נמו סטיק יטקנ nbwwג
 011 , סקרן כמנסנ וכר חלק %י סטרלו

 5לף למהגו סמהנ מלועס כמהגס סכם3 ססטרטסם
 6-ך לפלס, ממוייכיס יורתע זסוכיס 6לף sih1ותוניס
 מלק כם5י כמחגו 3תת יזעו 06 יורטיו כיד יס6סכרירס
 , סא"ל גטכ ען ומטרש ימיו 6ז ברלי סן נשנוק מן,כר
O)ol;"עמק עת 61פ"כ עמק קניו נמח יעקפ עת 6ת 
 כמו כסן מלק לו וים מסיו יסקכ לגכי סר16י סססעומל כי עמק עירוטת מלק %י גס משע סמתן Olot .סניו
 לו 6ין כי ושיכיס וסיורעיס , 1כר16י כשמזק לוטכסם

 : 6כשן 6כי יולסי סמס גי כשמלק

 ספת מי פרק ד6יםhon 6 35רר1 ק וס דןולקטובה
 סי6 111 סלוחות מין מ*י6 כגו ומם לניו צמחסכיו נגכפי סמ"ר כן מחס סלש דגרסיק)קלם:(

 . מסיק 61ם מוכין 6כוך ליס לימרו עמומם כדיגיטקסס
 סדות 6חינ6 ק6 ד6כ6 6טס מכם 6מר %י קוכי6מ6י

 ס6רז ככל לסריס חס"שמו כניך יסיו כנוהגך תחםדגתיכ
 וסירפ , סגמר6 עכ"ל דכשכ סו6 ככרככ 6100 עדוט'
 סמן מפגי סלקומות מיד h'St סכן וושל ו"3 רסכיססם
 מכמו לקומות נסן טפט תקלס סכן ליד נ16 1ל6אוי
 וכן עד גו' נמכר תיגו כך מסחענן 6יגו ססר16יוכסס
 6100 וקלמר 5ססי6 כנמר6 פריך עוד טכ").מלכס
 עד עו' bs pw1 דיק ולעגי! שריך 7גסיכ סו6כנרכס
 נגמרתן ומסר ט' מע כי יכתינ 610 נרכס לענין61007 נצא* hsh1 אנוס מכס )עימר מ% ל6 דעתך סלקךאי

 806 רסכ"ס סם ומרס 1 עיגס למסמע לישדמעתגשין
 כד"ת סקסת קי* ץ הלהגן 61מ6י iff'1 וספגןדבריך

-
טת .
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 יי ג הרמא העשובהעשאלות
 כו' וסחגן לזנריסס O"h1  פצליין  ו6ק ומטמםמשממ
 ופירס סי6 מחגיחין ד)16 דדמי 6ס6 געי פיוע%1'כ
 י)טגין נגיך יסיו 6כוכוך תמת סכ6 4כ6 וססח6חע
 מחס 07)מ1 )מי)ת6 ר6יס סוס גמתמחין 6סכמן ל6דע6
 מתס כזס)מו ס)כח6 וסכי ממעוח נזיגי ס61 קססו)כך
 מסורסת ר6יש ס1ס כעתגיחין 6סכחן ד)b% 6 ס"לדסכי
 סכן זכן דפעס רסכ"ס מסירוס מטעע , עגע)מלח6
 )מגרו יוכ) ו)6 ר6וי סיס ס6כ י)גכי מעעס סו6שלי6
 bO ~hltnh . ("61 ד6כ6 6כוס מכם למימר סכן מ5יו)כן
 מפורט טעס 6יכbSo 6 נד"ע 610 קסס 6מ6י כן06

 מחגיתין רסכ"ס ססני6 כמו מסחטכד 6יגו זרשיכמחמחין
 מסחעכז ט6יט דמסוס סרסכ"ס כחכ וככל , כטר יסדסרק
 . סי6 מחגיחין ס)6 כד"מ נןטס 6מ6י 61"כ , נמכר6יגו
 מכירס כין plnS דיס ממתגיחין ~tlstDi- %י ד)6 )עימי6יכ6
 סורס דכר )כ"פ נטסתטכדי )6 דיתמי מטלס)י וס6לסטכוד
 סענדן )6 06 מסגי )6 נפירוס מט)סלי )ו סטכד61פע1
 מכר 6י ונוד6י )ג"ד( דקייוסין פ"ק (bwh1 קרקט6נכ

 )מ"ד:( סוסכ פרק למ'ד ערין גונס ס)וקמ נמייומפ)טלינ
nsPDן מסטכוד6 עדיס6 דמכירס ס"מ סורס דכר קוגהם 

וה~
 ד6ץ סרסכ"ס ךסכי6 )ג"כ( ככור דש דמתניחק

 גו)ן סינס 1)6 נמ,הושסס סנמת 1)6 נכחונססס%ס
 )6 7וק6 )מימר h1'h , ככמוהק נר6וי 6O~SPDיק

 hlh לססתעכד יוכ) ד)hnppn 6 1ל6 מסחמ6מפחטכד
 סיס )6 ססרי ססענור נסטח ע4ס דטחיס סש ס)6)פי
 )מכרו 7יט) )עו)ס לך hnth )עכירש( 6כ) כט1)ססדיין

 h)'h וחו . מי7י ממתרתין 3מסמט איכ6ולססחסכד,
 כר6וי תוכס תןיף זכ"מ ד6ססי )רסכ"ס זס"ללמיער
 1)כן o~tb, )מטס ס6כחונ סחוספות )סנרת טס61כמו
 סו6ע ר6וי מסוס 610 דסעמ6 6ט'נ כד"ע קסם610

 נין )מ)ק ויט 16מר %י יס"ך ינוי פל לסנהותו4יין : ממתגיחין למי3ף31יכ6
'1UDn גסי )מחגיחין )זמוח ד6יכ6 16 ועכירס 

 דש מחגיתין סני6 ר6ף עטוס סעעס ספירסטסוסכ"ס
 . גמכל 6יגו )מסחטכד( ס6ינו וכסס )כסוף וכחננכי
 )עשמע h~tb ע% , כי6 6חח ומכירס דסענוד 6nsa"כ
 רטכ"ס דסרי , סכחכסי גמס 3מחממהן ))מידמי(יליכ6
 כ)וס, 6יגס כקהמי6 11 פכריו. לר6חס, 16חסשכי6

 . ספיכסדרסכ"ס
 מחס דס)מו פעמ6 ,לפלס כ6 סו6 ק4

 נס . גמכר 6יט גך מסחעכד 5ינו סר6וי דכססזסטמייסו
 . סכסנ0ה גמס למסגימע 4מדמי ד4כ6 סעטעןפעדנריסס

sabD~r ל6 ממחגיסין דסרי ממעוס נדעי סו6 קסס 
 : ססוט ווס סס ס)10 ל6 6ש למ)ףעלימ

 מס' סכשכ דכתכ סלסכ"ס גדעס סרמכ"ס דעס שסרךש??
 6כיו טסף ס)קומום מיו b'Sln סכן 11"ל עכ,רס34
 נרסות טדיין סגכסיס 16SDS1 כרס1ח1 סיס ט)6 דכלפגר
 מדכריסס גדקדק or ו6מרי . סכ"ל 6כיו 6כי יורס ווסכ6כ
 סיס )6 דס6כ עטוס סלקומות מיד ע51י6 זסנןטטמ6
 )מטר יכת ססש כענין סיס 06 6נל ר,י16י )מטריט)
 וד6י 6"כ 6י"ס )מטס ט6כ6ר כמו זידן כנדון כשכרשי
 כן ו6ס . ~hp brn ד6כ6 6כוס מכמ לומר יט) סכן6ין

 )סכי6 יס . ממע )1 סכחכ נר6וי מ)ק )1 ש ססמחןפסיט6
 דטעמ6 סכחכו וסמ"מ ורסכ"6 ורמכ"ס סרסכ"ס )סכרתר6יס
 )ג"6:( נכור יס פרק ןכגורוח ממסרחין ר16י מסוס .ס61
 עד כו' ס6סס ע6 ככמומוק נר6וי מפל סנכור phיקחגי

 גוט) סיס נל6ף גוט)ין סע %ו 60 מספע .סנמל6
 עכמ )מימר 6מיו ס6ר מט ו)6 ד6כ6 6נ6 כגכסיסנכור
 לו יס זמגן ש )סנר6 פסוע 61"כ . 5מיק קם י6נ46טס

 כגתר6 סס סקטו סחוססות כי ר16י מסוס tbsדסעמ6 )י תר6ס ע נסנר6 מולקש רכיס 6נ) . ס,קן עמקכגכסי
 ממעות כדיגי קסס hth' 61"ת ק:"ח( זף סמת מי)פרק
 כמו 3ר16י גוע) כ"מ ד6ין מסוס סעמ6 ס"מועמ6
 י"3 וסמ6 כר6וי גוס)ח ד6יגס ככטלוח ?Im 6ססכחוכח
 כן 06 , עכ'ע כר6וי גוט) נ"מ 6כ) "סס גשנסדוק6
 סכן 6ס"ס כר16י גוט) דכ"מ ד6ט"ג דס") מדכריסססעטען
 ח"3 סכחכ 6טירי סנסת מךנלי טס מסמט וכן ,ממתות כךיגי קסס סוי 7)סכי פירס דסרי ס)קוחוח מיךמ51י6
 מן ס6חיו 6מ1 מ6כי מיחס )6מר גכסיס )1 סגפ)1וסיכ6
 כ"מ 6י עסן נוכס כ"מ מכחו 6ל6 )ירס יכו)יס 6יגןס6כ
 )ירע סיכו)ש כמקוס 60 מטמע מכמו 6)6 )ירס5ססר ס*י כמקוס מדגקט מדכריו גר6ס . עכ") כר6ףנ1כס
 6נוס מכמ 3ומר דיכו)י 67נ6 6כוס כגכסי כגון מכמוס)6
 מיד מ51י6 סכן כן מקס ןס)חו כמימר6 זכחכ סר6"סיטת עסמע וכן . כר6וי טכס כ"ח 6י 6פעו 6תיגן hpד6נ6

 מט ממויר 6יגו 6ניו ע)יו סקכל סמעות 61ף ,ס)קומות
 ויט , עכ') מפיק 61יס1 מוכין 6כוס ממהות נדיגיסקסס
 5ריך 6ין סקנ) סדמש ז6סי)1 )0ר6"ס דמג'))סקסות
 סו6 למס סחוססוח קועייס קסס )1 דגס 1ד6י hih)סמזיר
 . נר16י מט) ד6יגו מסוס עעמ6 סייגו די)מ6 כד'מקסס
 p'h סקנ) סדמש ד6פי)ו קסס 610 . דמס פירס1לכך
 גחכ וגן זר6ף. טעס מססיק 6ע1 וכוס )סחויר5ויכין
 ט' סקסס סי6 חו עז ט' מחס ס)מו סס 11") נסזי6סר"ן
 6כוס מכח h(h )מימר דמ5י תסוס מומ6 סכן כןסירוס
 6)1 כגכסיס וכס )OStDD 6 6נ6 ז6יh)ynb 13 ק6ד6כ6
 סו6 קסס ומ"מ . (דו )טעס כ6 ס)6 מס מקגס 6דס61ין
 6כיו סיס 6עו ססרי דעיס SS' פידס st*n& עמהותנזיגי
 סנ6 011 סזמיס לסמ,יר 4הך טיס ט )0יר ורו5סקייס

 6)6 כן לטסות סייכ מסיס גר6ס סש סממי וקסנמקומו
 ס)כ% וסכי 6חי 61כ6 6כ6 סמכמ כגוסרכ6 ססקוסכך
 מטעס כד"מ סקסס ד6ף ט)ן מדנרי ווסמס וע'כ .טכע
 hp ptnh ד6כ6 5כוס מכמ )מימר יכו)יס ~O"Dדר5:י
 6יס ,ין bet1 sffrt סימן סכחכ סטור מדכרי מסמטוכן

 טד כו' )ך מטר hshn ס6לס מרי גנון ס)כ") דנרמו4ס
 ס6ירס מס 61מר קנורחו )15רך )מכי ונחך גוסס 6ניוסיס
h)bnככה מסוס מטר סיס6 מכמיס גויקט )ך מכור סיוס 
 ועת )ך מכור סיוס ע6נ6 ס6ירס מס 6מי 1S'Db עד גו'6ניו
 ס)קוחות מיד מ51י6 סכן כן ס6כ מח 61ח"כ ס6ג: נמייסנן

 )-סמ,יר 5ריך 6עו מס)קומוח 6כיו סקכ) סד0הט61סי)1
 )רסוחו סגכסיס מעו)ס נhs 16 ס6כ כח" סכן סמחסכיון
 ס6ף מדנריו מסמע , סכ"ל 6כיו 6כי מכמ נ6 סק כןווס

 0הד מו64 סכן כן offDh מגירס ס6כ סעסילחכמקוס
 כ6יס סנגיס 6ין )ידו סגכסיס נ16 1)6 דס61עס)קומוח
 סלמכ"ס דכרי ס6ף 61פסר , 6כיו 6כי מכמ 6)6מכמו

 6מגס . יהשר כסכרס נמי זר"3 )ייסכן יס )עעסכחכתי
 דעת סנק וסכן רסכ"ס כזכרי מכו6ריס מסגס סמגידדכרי

 סוס כדכר מו)קיס סלכיס 6חלי 61"כ , סס ועייןכרמכ"ס
 ודכל ר~ל6ייס ע)יו ממכירו סמ51יfh 6 דלכווח6פ)וגמ6
 6"כ )סולי6 נ6 וסחחן נטמצץס נ4וייס ססיחומיסידוע
 סטחנ )פרק ככחוכות סמרדכי כדפסק ר6ייס 3סני6ט)יו
 ס)כח6 ידטי4ן 1)6 זרנחת6 פ)וגח6 7כ) עסל"ס(נסס
lhD1סכרח )סכריע 61ין . מריס נמוקח עמוג6 מוקעיק 

 ר6"ס דסי6 )עי) טכחכחי זככורות משהגיסיןסרסכ"ס
 כ)ל ט)יו יקסס 63 סיכ ססור נדכוי דסמדקזקלזכריו
l'ws"מש)ס )יזו נ16 )6 ססרי כחכ דסרי דנכורוח 

 מתמטע גס 61יכ . עלל 6כיו 6כי מכמ כ6 סק011
 -(swt~ סש י6י , כר5ף גוטל ד6יגו )שמר ס51רכסדכסרוח
 סה נטרס ז)עיין לשגן %יגיס ס4ט כרמט עלכר15י

ש4
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 ג הרמ"א הזשובתעשאלות9
 סיג Y'ht יויסיס ס6ר נגכסי 1)6 ס6נ נגכסי hihיגש סי יוט) סכטו 6ין זסוי ס6נ לייי געכסיס נ4כ6י)1
 61"כ . 6מיג6 ק6 ד6כ6 לכוס מכח )עיער מ5י סוסל6

)'htopht כזעת ס)כס זירמו כן 6ס )סככיע כיזיגו 
 יעי  or  נלסון גן ולס , סכי זס') יל רנווח6 וב*סעור
 )ידים oSIDnl 6( bnh הוקי) מ"מ לעולס ס6כתוככמו סר16י )ססחעכן ויכו) ככמוחוק כר16י )סו ם:תכ5ע'פ
 ע"מ . לחיגן ק6 ד6כolih 6 מכח )מיסר סי:צעיסיכווין
sff)כגרון תווו כ"ע וס דמכוס 6חר 5ד 6יכ6 וידן ןכנןק 
 )6 ר6'כ לחון כמוח,ק רווי )ים כתו lh)b 63 וזסדירן
 תיקנו )6 ע,ס זס)כ") מנענד 6וס דלין הככנוןכחמי)
 ומס ,כר חלק כמלי סירוסס לו סיכחוכ כענין כם:רותגובח
 סכתכ )וכמו ום)נ") וס61 סוטי) כלוס מסגי סף)6

 מחס )ו כחכ ד6ס מוסר"ס חסוכוה טמ)ין ים סרקכמרדכי
 כמו 6)6 סט) 6יט סגכסיס תחרכו סנניס מן מהןכחלק
 , דם)כ")( מקנס 6דס דלין תסוס סמתגס כסעח )וסריה
 סחוכ וסתגס זסוכיס 6לף )1 טמייכ נצב סטר )1 כתכ6ך
 , ככמוחוק כר6וי )1 יתנו יתומיו 6.כ 6)6 יסטר )6וס

 חור מחגבי מקיימים סיגן מיתותיו זמן סכ) כו6ופסוע
 סיחומיס 3ריכיס )פ"ע 61"כ . וכגכורתו כתקפו לסיותכחוב
 סחוכ מן )יסטר כדי ולניסן ססחגס כנע סר16י )ומלניתן
 phl דס61י) 131מר לפקפק דלין , נכסיו על שכיסססגתן
 ג"כ )'זו עדיין נ6 1ל6 סו6יל סר6וי למכור יטל6כיכס
 עלמן נגכסיס נס ד6.כ ד,"6 , סליו לסחגות יוכל)6

 , ז)עיל מוסר'ס חסוכת מכם יטול )6 כגתרכוסגצמוקיכ
 יכול מ"מ ס)כ") דכה לסלקום יכול דלין ד6ע"ג ודשי6)6

 סעור 6כן מסור כתכ דסרי 1ת1 . כר16י וס"ס עליו)מחגות
 16 מגירו סלוגי )1 סיחן עלים סתגס sffrl 06 ל"מ()כסימן
 )ק*ס כידם מסרי קיים תנקו or3 1כיו65 )כגו בתוסיסייך
rPD3כש יסי6 16 משרו פלוגי לו טית! עד עשן )4גי 
 )מטר יטוס ס6סס סלון ברור דכר ומגס עכש).לכס
 תגלי סם טויסס 3סחגות סיכולס מניחר פ4מ של*ירו
 יוכל מ"מ ר16י )עכור עכל ד% ד6ע"ג דידן נגדתס.ס

 לריימס נידם מסיי סטיר מקמי יטעה 61ל . עליולכתגוח
 OSD11 טעת6 דסס לפרם( ))מידק כו' ממון ביהןסחוכ)
 דידן כגדון 6נל סמג6י לסייס )עאס( דכיד0 מכוס)סחטת
 עמק סבכיו לעמות יכף וסיבך סלאבי )קייס כידהמקין
 יכס)תך 6) , תשי סוי ל6 כ6ן סכי ומסוס גכ:יו )ויחן

 סיס כ6ן דגם לום, ורעות סor (3 גס כי כן )ומע"רעיתך
 )מתיו יכשנ כשמו 11360 מרכס ממון )6כי1 ליהןיכו)
 סוגי לגייס יכול סיס קניו כל6 עם נכל(  לזכר pSnמ5י
 נזכליס  16 כסף נרגזי יורסיו 5ת P"PD ססשכדוך

 )קרס כיוס לעשוי סעהך דכתכ 1ס6 1ת1 . מג16סיקייש
 הגסי סוי !6 כידס 6ין דקינו להימרק ל16 ט'תג16

 ל6 6דרכס 6)6 נמלוממעסם
~bgktlo 

 קייס ,*גשסס
 רכי 6מל 8)) לפ"ר.( ממגלם סלק נגיסין נסדיקגד6יח6
 טיס שתגס נמוש )סחקיש 4סר ס6י כ3 תיע6 כןיסורס
 ומעמס חשי סגי 1)6 נדכריס כעפ)ינס 6)6 6יטמסמקנו
 טל גנ6 וס כגוון ניכ 61"כ , ספוסקיס כל מסרן וגעקים

 'SD פסיס כנר וס תשי ימסכ oh פרס, מסגי0עעמיס
 , תגעו לק*ס ססמות )כל ~ריכיס סוס תגעי 6יכלקיימו
oht( לקיימו כידו סיס ס)6 גמככffb מש כזכריס מפ)ינ 
 ל6 ססג6י לת"ס ר51יס סיו 61סיעו קייס המטרו ככ)וחגויו
 6100 4מר מייטק שס סתיקחן 610 כקמת ולקמסגי
 כל לצרוע 5הגק סיו ז86כ )קייס לכיסן עכ3 ם63דגר
 מסוע סג"מ 4מר סיתוסןס מן or ערשר לסלק וכסיסמוכ.
 כתג דצן 0סג6י עקייעיס ob סמוכ מן וסטוליס ממ4רסוס
 )סקפס 'SD 6דס ם6ין הע"ס וו"ל ל"י טען מ"ענעול
 ס61 וק , עכע OSIDS % 64 כדגר למתפס "bgדמלכ')
 נפ * מסיס וכשצן ע3 פסגתם ספונת דכשפ ספקשעבט

 ל:סיכיס לרפכן נמשן לו וכחכ קטן כן לו סיס 1ר16כןקלגס
 עסןיס )ך 6חן )כחי קירוסין 6קכ) )6 06 לקוס ר6ףכנך

 סיו וסקוגס וסמקגס זכו6ל סוסר"ס ומסק , כו'אצכיס
 נס 6"כ , קנס חגרן שכ') כונר חנפן סחט רקנשנס
 חקן סקו וק OSID3 סיו וסקתס סתקגס סרי וסכגנון

 וקייםם
,,oltplhm כ' 9יי י)ימי ננוע 

 כדי סתג6י )קייס לרסיס ססיחומיס 6מת )הסיב61ין
 טוגת onto י6 דעמ6 )מיסר 6יכ6 ת"מ סמוכ מןלסטור
 sp 6)6 ,ס ר16י ע) נמוחוק מן כר6וי( )מן כמותסמורים
 SD 0סעל נע3 יז נס6 )מסוקי ו6יג6 וס61י) ר6ויס6ר

 . כך )סורוס סר5ס 6מד מכס ע) סמעחי וסגס .סתמתוגס
 ר6ף 6יכ6 )מיתר 5ריכיס סיו ,ס טעם דחפי ס6, ך"!שהשךב. : כדכר הסונוח 61דנע 6עor 1 כי 6סיכ וסט)

 סמוריס כיון hh י') ע"כ or תל6וי דעדיף6חר
 סכי )16 ך6י . ממט סטוכ ר16י ע) רק כ,ס גרוס ר16יע)
 ס63 )ומר מכ) סי6ן לקוי עכ) סטדיף שולוי משו6)6
 מכיון כ"ס עתר סנרוע לקוי ע) כיון 6)6 וס ל6ף ע)כיון
 מכ) כעזיף סו6 סוס למימר 5ריגיס ודקי 6)6 . וסע)

 )ג"כ:( )גמ)ס כגור יס פרק תדגרסיק 4ח6 וס6סר6ף
 כר16י נוט) 6ע1 סכטר 03 ךקתמ לעיל מכחכחי6ממייחין
 ופרקי ככמומוק כר16י בטניס 6ין וטגן עד כו'ככמומ,ק
 06 ופירס"י . סנמר6 עכ"ד ד6כ6 6כ6 גססי )ולחוייומחרן ריסי )ס קתני ho )מס סו 60 גוטלין 6ין וכולןכנמרץ
 ר6וייס גכסיס סיו לניסן מיתת כסעח חי לכיסן 6כיסיס
 כמומוק 6עיג6 וסיד סכיכן מלק 6)1 'ט)1 6מר כן יייס S1D'S ori "Dbt עחירין דודיי מע"ג הסימות )סם)יסו)
 זמין רקמני ל16י סו"6 מריסק ך6י סיס6 קם")דמי

 כמומכן דסיי סיר דסוס מכוס  וס ל6ף טט) otoסיפק חגי )6 ד6י מסמע 1ffh כו'. ר6וי כסקר 6יירי נוט)שככור
 רטט) דידן נידון 6'כ . רצוי כס% נוטל דייטו6ע"ג
 דלין שכרח מס סס ימס נו16י דטטי כ"ס רצוינסקר
 )6 6מ6י ד6)"כ וס מריקי טוב htet רצוי סגקר6דכר
 ססוכ ר16י לותו מטח כ6 דסיפ6 כגמרכן עדיאלמסב
 ר4טוכ ר16י נ16ת1 פעל דנכור )נמרץ דם") hv"( ,נמס
 ככמומוק נר16י (swt 6יגו רותני סחע6 מחגיחין דס6מוס
 סה61 כדמ' רק ר16י otns גום) ד6יט נסןי6עממע
 ע) סחו)ק מי וק )סכמיפ0 6ין מופתית רייס סי6 תומומקי.
 סעע86 רק מופע 6יגו ס,ס עמס לססיכ וצין ממופח.מלוקת
 )נכי ר16י תיקוי olsn דהרי עכס עדיף ר16י מליטדסרי
 טכין 6סס וכחוכת וכ"מ מומוק גקר6 וכ"ח 6ססהשנח עגכי )קכ"ד:( גומ)ין יס פרק סיכח6 ופסיקג6 כמסנטר
 ל6 ד"bff)) 0: נטר יס סרק סתוספוח מפסקו כששסם
 עדיף 610 ש ר16י ע"נ 61.כ קכ"ס:( דף י"ג הפרקנר16י,
 6סס כחוכת 6"ג 6סס וכחוכת ען כו' כר16י יוחסין6ין ו6* תגן י60 י6כ6 ן6נ6 דגכסי לשי היפעו רצויעס6ר
 ק 061 נטכס מעלוס גני6 61פ"ס נרצף טענת6יגס
 עסני ז)6 וס6 רצוי מסלד עויף כו6 מעלוססעעיגן
 ע"כ hsb1 6נ6 עכסי )קהויי וצער מ)1ס ל6תוייכנמרני
 גננים דכמ01 נקט 6סס כחוכת דמסוס 51DtDSריכינן
 QSIDS httb 61"כ . ד6כ6 6נ6 מנכסי גנכינ! 61יגסממלום
 ל6 עמס מניס כמונס %ק ר16י ס6ר 6נ) לותענד מס* נוכס סכחונס ע4ס ודוקק ר16י נטר לנכיסיקרון כסי ר16י 1קר16 6מ4ס רק כיון )6 וו מתגם טחןדי)ע6

 : 4מענד
 כסס ניגס סכןופי6 סע יס נדגר חסונתי סמערוקבה

 6ש וס ט 0סנו6 מן . סגמר6 ומן ססנר6ען
eb1)גנו ר6ה פיקרס יגר על רצוי נע)ח סכיון סג6מר 
 כעקה דנונה ס6ו uaSt )נך %* לירוסת ~sp ונסכטל
 רבכי לכל רבצי שקר6 דגר 4 טטק *4צר 631 ,שמוק
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 6ני6 כי סנמר6ק 9" נ הרמש% ותשתותשפלות
 'י

 דגוחן טליס למפק סבין ר%6ס
 , רביי )סגין נכור כתו 1)6 6סס כחונת כמו וישמתנם

 גוס) מנכול )4ן חגיך )קג"כ:( גולמן יפ פרקעזגרסיק
 ממל רכי בכיסן תיחח )6חר גגסיס כשכמו נטוח מגיספי

SD1)1 זרכגן סעתייסו מ6י כסכםDh 6סגיס פי )1 )חת קר 
 נכור  qb ליריס רפפים  פר מתגס מס רחמג6 ברייסמהגס
 ס6ס 6100 )ו )תת כתיכ 60 ג10 ורני לידים דמפי6ען
 וססח6 , הנמרן עכ") hD9' פחן סייגי טס) 6יגי6מר
h)'hנכור כמו ושוי נעגין מתגס( גפן סוס )6י לעיוק 
 )מס כן 06 כככור כמו ר16י מטס מיקלי מתגסונעיין
 וס )טגין מתגס 1h1p סכחוכ די)מ6 כו' )מי ורכימקסם(
 דין יס6 סדין( )וסק ר6וי מלוס סח מחגם ד)נכיוחמו
 מסגי )6 6מ6י כתר5ן ונס ,ככור

 ד)ס6 ג"ש bv1' 6)6 כן,'
 מומוק מתגס )גכי קרוי ותנוס כתוכט כדין מתגס דיןמעח6
 16מר וסוד . וכ"ח 6סס כחוכם )נכי prrtn סגקנ5כמו
 מנכסי גרוע מ6 ר16י מ)וס טיקר6 כמקוס כרמךדע)

 נ"מ וכן ממגו נוכס 6סס סכתוכת ומס , ד6כ6לשנוס
 יט פרק דסתוספוח ותדט . בי"ס )מסם מלסרס מטעם610
 מסוס סמתס בסחו כמלוס נוטן סכע) דלין מסקוככור

 6"ר יוחנן 6"ר בכסו 6"ר )קי"ג( גומ)ין ים סרקדגרסיגן
 וסקס טכריס )1 ויפי יביר 6ת סוייד 1"נוכ סג6מרככמימ,ק כר16י יום) סכט) סבין נעין מסמיסיריכ"ק כס ומטו 6"ריג6י
 מלמן hlh )פמכ סיס ס)6 ליקיר תנין סג)עד כברןסריס
 וירכס מוןיכיס ומתי מוריסיס כמיי ומהס 6סס סגודשגכ6
 מגכסי ועדיף מומוק יזהר מ)ו0 סוס 6י 61"כ , כג")יקיר

 ד6כh~h 6 מגכסי סחוסיות רדיום מסו 6"כ ד6כ6ד6כוס
 דגכסי מי16י טדיף 6;1 דגו)וס כר6וי ס"מ b(h , מ)ו0)טגין
 ככור דלגכם טפחות סכרית סגו ד6"כ 61") . ד6כ6בכוס
 ויגעי כחוכם 1)גכי נרום מקס סוס לסחו עכסי כע)31גגי
 תקסס ד)עעמיך ג)1ס 6עס ע גס . Tr'9 מ)וס סוסכ"מ
 דס6 מסכם טדיף מיום כחוכה דלגכי דכרי נ)6 %קוטי6
 1)גכי ככור 7יס כמחניהין כן6יח6 גסכם גוט)ה 6סה6'ן
 כהוססוח כד6יח6 סכת נ1כ: ך3ע) ממנוס טדיף סכםכס)
 ט) 6)6 ניבוס גוט) ז6יגו בע"ג החלין וריס ככורריס
 נוכין ויהוסס דכ"ח ה:6 . גרוע סו6 מ)וס )עילסכרחך
 נוכין מן )מפרע וכהוכם מוג דכע) מסוס סיעוממגו
 סיס כמקוס 161 פעכודן מהחי) ס6ו 0ססר סמןדסייגו
 ככור )נכי 6ו 1ncb כנכסי כט) 6כ) ממט גוכין )כךמוח,ק
 161 מיחס )6חל hlb סגנייס ומן מחמי) 1)6 ירוססדכוס
 וכוס ססוכ דכר ג") כן . מיגים ג3ו )6 )כן לקוי מקססף
 מיקרי וכ"מ כחוכם 7)גכי דמ"ס פוקס קוסים מיוסננ"צ
 ס61 1)דכרי רבוי מיקרי וכע) ככור ו)גכי מותיקמ)וס

 : גרון 6101 ,מיוסכ
 כט) 'ן (ss כ6ן )ויתר סייך ד)6 מסגיםהתשונה

 סו6 סוס טדס 06 6ף 0חמחוגס ט)מסטל
 שמפוסק כרכר ")6 ט:מ6 ס6י חייך דל6 גלועלקוי
 )קס"ס:( DIaD 7גע כ0סי6 סחמתוגס ע) מסטר כע) יו"1 ספירוסיס סם ימנו) ססו6 ובסון 6ססר ו6י מסטרלמסון
 16 בורי וחי די)מ6 )ספוקי ר6יכ6 ס)עיס ד*גון מ6ס,ווי
 כע) זיד 6מריגן 16 סתיסן )סרט לפכר ו6י מוינה111י

 סכ) סכלו) )פרס ד6פסר כ6ן SJb סתמתוגס ע)סססר
 כע) יד )ומר סייך 6% סכ) כו סכו))ין פסיט6 רבויכבסון
 )דף ממח מי פרק כ0דיhntb 6 7ס6 סחחחוגס ע)סכטר
 6רט6 גו' מדחגן גכסי תיקרי ענדת )פלוגי נכסי 6מרקע:(
 מתעיין כו', מזהגן גכסי מיקרי טטר6 כו' מדהגן גכסימיקבי
 1)6 סגוהן כטון טרלין גכסי מקוס כסוס סגקר6 מסדכ)
 6)6 מגוחן כיון )6 ויהתך סחחתוגס ט) סמקכ) ידהמליגן
 מקוס( מכסוס ל16י )ס"ס גכסי מקוס כב) hlp)nנמס
 זוז6י ר16י ornמיקרי

 )קיים פריך ר16י כלסין ט))ין'
 תתקג"נ סימן כשמוכס סלסכ"6 כחכ -מ11 וטזיף גפנ16

 ק 6% כטקס לעס לרדוי גכסיס כל סכחכס 6חחנהסס
 יגס hto'( עמו זסזין וסלסכ"6 סרעכ"ן ושסקו , סכיו)ילס רעי פ610 63ומר1 סיכסיס ))ירט( ורקס סכיו כחייסכע)
 ניס כיון ט)6 קמר מקין כחיי ti'eh ש רישוישקרי
tthlo(יד )ויימר סייך 1ל6 מקוס ככל רשוי סגקר6 מס וכ 
 )6 ג%חח חסוגס 11 מגס 1ג") סתחתוגס, ע) סמרר3ע)
 ד6מריגן מס6 וס ע) לסקסית ושין . מחטקס רקיכמים
 והחס , סחמתוגס ע) סססר כעל יד 6כיי 6וןר גססךn~tso מעי מב) )הש וחימץ )פ"נ:( ככח31וח סכוחכ פרקריס
 )ענין סתם פריך וס6 , וס 6ח וס ג:וחריס סדכריס6ין

 )שסתו סכוחכ ono דקחגי קחו 6ת סריס וירוסחסיפוח
 מרסס נוחס 061 סירות 6וכ) נגכסיך )י 6ין ודכריסדין
 כע) יד מסיי ולס"ס גפסך סליקק מיקי מג) )יסוחימץ פרך boht קייס וגתגס עכלם ס6ס )ס גתכ (6OD"כ
 תכריס כגסס זסחס סח0 זס6גי י") , סחחתוגס ט)תסטר
 כע) יד למריין כן וט) 6מד כסס גכ))יס ו)6 מסמ)וקיס
 טדיף 610 קהו 56) 6יס כמ 6"י , סחמח%ס SDמסטר
 שמריק ד)6 לע"ג 5חחחוג0 ע) קטר בט) יד כיס)ומר
 סחס :ך6יח6 מידם עןיפ6 דידו מפס עור ומקוססכי

)עגיי
oh 6"ג , נגכסיך )י 6ין ודכריס דין סילוק מסגי 

 סחס.סס 6סי רב קד6מר רק 6כיי ס) גהיוול1 קי")ז)6
 : כפירותיך ע6 כנכסייך ולחרון כחירון )יסדמגוגי

 ס16מל פ' נקידוש'ן כער"ן ד6יח6 סס)קיחהתשובה
 ולע"פ ועמס קוס כו סי: הגלי ט)ד:עקדס

 ר6ייס ם'כי6 עד מקלסת פחסך כנין 6י;ו )כד כוסקלי
 5ריכיס ססיורסי0 דירן נידון 61"כ , עג:") חגגוסקיי0
 מכסל כ:ו6 סס 0מ )6ו 061 וטכס כקוס חג6י)קייס
 סקי"1 ר6ייס מני6יס bD'; ומן כ) 6"כ נט) וסהג6יקייס

 ס)6 )כרל ע)יסס 61"כ סמעמ: )קייס 3ריגיססחי6יס
 מכימין ס6ין ,מן וכ)  כחגIn'tpal .6 רצוי כ:) הגותןכיון
 סס כהכ דסר"ן והע"ג , סהג6י )קייס לריכיסלסייס

 09 טס61 כחגתי ד6פי)iffo, 1 11 סכך6 ע) ח31קזסרמכ.ן
 ד0ייגו 6פכל , ח:16 כקיים ר6ייס )סכיך גליך 6יןועפס
hpllס.;ידוסין כיקק'ימו כדי ד6.6 חומרך מבוס ההם 
 וסמעסס כתג6י סק'יס ר6ייס )סניך צריך 6ין דסח0(ono דמי ד)6 ותו . 1") ן הרם; מודה דברים ושחר כממו;6כ)
 ממעסה )נט) סכ6 כהגני 6כ3 כחמי)ס )סחג~חמכריחו חי סתעסס ))קיי:( ר5ס )6 6י)1 דסרי סמטסס)קייס סהי6י hnra O"PD 6מרינן דודניי סלמכ"ן שאכרחקייס
 סהג6י סקייס כגייס )סכיך דקריך מורס סרמכ"ן6ף

 סרק גתכ סרי מוצק סרמכ"ן 06 ך6ף ותו , כע)וסמעסס
 סוכתת מקוס רככ) 1י11ט סרנוכ"ן ע) חו)קיסזס6מרוגיס

 :שכחקי
 כ) כו סכחוכ ססטר מטסח ס" סרניעקהתשובה

 )טוכח ודרס יס6 6סי )חרי רמסחמצ)מון
 יעל  לפוכפ ר5יי  רסון  רירסינן פסיפ5  וש"כ , מסערכע)
 סרכם ע ו3)6  רצוי  מבפרי רכר  כל  כו דובללססטר
  טכפוב  כפי  ספפר  לקמין לפרי  רופס  ס6ייי דכר  5qbפ5  ליפויי בספר יהירם  )יסגף וכ) כסטר מיוחריס)סוגיה
  שרק  יוסףבליבויי

 , כחסוכס קו)ון מכריי וסכיי סמקני
 ר5י' כב)) 6יגו ד6כ6 6כ6 גכסי סיס 06 6ף 61bD'~D"כ
 ו6ק . ככר דסכ) דרסען סכססר יחירי )יסגי מסוסמ"מ
 סס כספלונו כותכיס ס6ע 0יהיריס סגטוטת ז6)1)ומר
 מא , שסיגיח כ6)1 5וס )6 וכנותן בטלי%  רספרפ)מוסרי
 )פ' ומחגם וכייס מלטת גמימורות כסנ"ס 6יח6 זמרי6יגו
 כליבו סוס ססטר )כחוד )סופר 015 ססגוהן דסיכ6ז'(
 סרסן וייע 0ו6)  סכפטר דכר כ) ס) כסירוסבוסו

א  כפוססי ד)6 נסער כשם דס6 ושד . כוס פטרסכותכיס
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 ר נ הרפא ותשובותשאלתע10
 מרגיל זנו נ5 ג;תנ נ6י3ו סוי גכמנ ל6 61פי6יסטל6
 )ת"ד(. סמקנ) פרק גד6יח6 דירן גגזון ככערוח);תוכ
 דסופרי סוג למרען )6 דסטרי כטופסי ו)6 ג;מכ061

 )ר6ס סדכריס 6)1 מכ) ולכן . מחס hnthll :761סערי
 , סחם ר6וי כב)) 67כ6 6כ6 גרסי ר16י סוס6717י

 : סערו )1 )סקס 16 תג6ייסו לפייס כיורסיס51ריכק

 11 סטין לסנריו ר6ייס סכיי סג") סמכם סמטתידהרנה
 67ית6 ר~חחתוגס ע) כסטר SD3 זיז ר6ףככ))

 סתם 3כ)) סנוייס פןיון ך6ין 1' סורם מסריקבחפונה
 ממעיק טנוייס סויון hSh 5דקס סחס גריל דייגו5וק0
 ד6דרנ6 תמס %י ot(o . זיזן כגרון וס"ס כ;3)דייט כיס חייגן סוסון נ;)) ד6יגו )תיתר h'b1 דבר7כ)
 סחס עיקרי סיס 06 דסרי , מדכריו )סיפך עוגפממס
 מסטר כע) יד לתליון סוס SS)3 6(1 סיס 6חת מכס5דקס
 סחימוד כסי ר6וי ךתיקרי (or נרפף ו;"ם סתההתסט)

 מטלר טפי עייף 61דרכ6 כ;))ן וסוס כסחמ6וכסוסקיס
 מךכריו מחר סיס כס6 רס"י ךכרי סג") סחכם ר6סס6ס לי וכמדומס כסרים, רפ"י מסירוס )עי) ססכ6מי כמול6ף
 סו6 כר16י ס,ס ר") , נרוע יסוד SD נגוייס וכריו כ)כי

 6ער כס . ודטסו נססך, 610 וסגס ר16י סתס מם%נרוט
 דרך סטחכ סחכתיס רגלי נעמר סעח6נק ליעים%עיר
 : סקראקא איסרלש משה , ~)עד ))עוד כדי ומהןמס6
 : כס)כס סגססקירעע מסק ולניס , מץ Ob117DD מאיר תוסרגי סג16ן ססיכוכן
 . הקודמים( בדפוסים )ונחסרה ע"ז סהרש"5 תשובחן8

 נסמעת6 3לקדק 6ט 5ריכין נעגין סתמי טרםתשובה
 סי6 1כ1 )ודון, ק5ח סדומס )קג"ע( סמם מידס'

 פכיו כחיי פכיו כנכסי ממכר סכן תיתמר )ס0.ססוני6
 ממוסח ;קסס26דיגי סי6 111 ס)קוחוח מיד מ51י6 כנוומס

 מ5י דעמ6 קוסים ומלי מפיק 61ת מ,כין חכוך 104)'גורו
 לטנאך המח זכחיכ  תדע ק6תיג6 ד6כ6 לכוס מזה6מר
 נכרכם קר6 דס6י סתעהת6 גפוף ומסיק 1ג1' כרךימיו
 ס);ס ססק )עוין SJh ממוגות גדילי קסם 1::"סגתיכ
 מיד מו5י6 סכן רסכ"ס וסירס תתם, סס)חו ככוסוי

 וכסס מעורס lbth1 )יד נhSt 16 ר16י ;מן מסגיס)קומוס
 טרק ננשחת כזחכן נעכל 6יט כך מסחענו סיגוססר6ף
 טון כמווגותיסן סנפם א6 ככחוכמס ס6סס ו)6 נכור)ג"נ(ים
p'hpran31ttbup~lu 611בח:ברי:תן: 

 ןק~
 דל5  מרמס לע"פ רסכ"ס גתי ופירס , ט' ססס ודהיט'

 לכוס מכם 6ג6 ד6מריין כמסגם מעוררת ר6יסלסכמן
 וסקסו , מחס סס)מו כמו סככתך סכ6 6כ) ק5חיג616כ6

 )מס הנימס ,כין לכוך )יס 1)ימ6 דפייך 6ס6ססוספוס
 מקנס 6דס )מ"כ פסיקו ס)קוהוח מיד h'SstS יט3)6

 )6 )כ"ט סכ6 6נ) כו' סכן עת hSD כגת מיינודם%")
 סר"י ותירן , מוחו )6הר שסיס )1 סיסקו מס )כקטתיכו)
 סמעוח  מ,לח DS(rt 6)6 מכר 6יג1 סער דודניי ע6יר'כן

 מזין ען ))קומות מסיס ססי:נוך מו5י6 ;כגו סע6עיירי
 מטותיסס כסכם כקרקע סיטכ71 6סי)1 )מס 6ין כימסס
 מ5י פמפבר % ד5י וסלב'ל פסטנד  רירם 5ע צ1)פ

 זכין 6טך )יס עימרו פריך ת6י 6כחי 61"ת ט'וסעכש)
 כקלוי גוע) כ"מ ד6ין עמוס טעמ6 מיש ד)מ6 מפוקו6ת
 כ"מ 6נ) 6סס כהוכח דוק6 י") וסמק , 6סס ככינתכש
 תעעס ט)6 )פרס 6יי 51ריך . ט' נו16י-גככצמ,קמט)
 סיט) ד6יירי מקיר כן מע דמסרס hnb' ק6י fb1דס6י
 כל) 45ן" 631 עגצס נ3י)וש5י6

 ככיע"
 דפסיט6 עקח

 6)6 מוו )6 ס)קוחות 6"כ )קומוח ט) ססיטנודסמכס) 6"רי 6)6 למחויר יכף גאס ס6כ ד6פי)ו כס)דככר
 ססרמנ"ס רק וסטור וטר"ן סר6"ס כש כמטות תורח)טין ד6יירי סמפרסיס כל רמת וכן , ט' נרווי יוטל 61עוככת

  מסכן כחכו סחמ6 6)6 נדנריסס 11 סיירו )6וסרסכ"ס
 )6 י מתר h~hn ספירט מס כאחין עלמו סו6יפילו 6)6 סכן דוקק 1)16 ת"ל hw~me רבוי מביץסרפב"ס רכרי ספירט  פסופ ממגיו  6כן ,  סלקומופ פירפוליי
 כיס כ)6 ס)קומות מיד ת%י6 סכן 6)6 כלוס 1)6פסס
 ט)יסס מ) ס)6 )פי תירס סנכסיס נוף תייק סו66כ)
 , ע"כ מסס סקינל סתכר יחי )ס)ס חייכ ת,מ 6כ)סמרן
 1)6 כקילר hib כן מסבר רסכ"ס דגרי qb )פרס נוכליסמפט
  רסב"מ  כפיוס כטעמם מודו ;"ע 6כ) כפקפק כ"כסט)ס
 משט נ6ו ם)6 מלמר כיפר לכבר  טילו  פסר5וילפי

 פסיס6 6"כ ממס נעכר סוס ד6י סכן 6ני )ידסג;סיס
 מככר מ6חר ס)קומות מיז )ס51י6 יזע סיס )6 סכןס6ף
  סמן 6ף )יורדיו מכירתו קדתס 6"; נמורס מכירסגמור
  ד5פרילן  ס?פעס לצי יטפל וטיילו ריבץ. יבר? פכפבעו
  נוך ,ל (bWDD פללער5 בריסיע כסיר בבהכסער5 רסקי וזלפי פופלס פסס  עילו עיסיל5 ריבי ot~bפבמ
 6% כסיכ ננרכס ס6י דילמה 6מר )6 הסרי כ))דמע
 סקנס ס)6 סיכ6 וסייט , סכי דיגך l)'PDD יע"מ 5פססכן

 יכל סיס כו6 6ף מסרי כרלף תכריס ומסמסמתירס
  נקמן  ס5כפוב כמו תכירס סוס Oto ס)6 כענין 16)חוור
 ססטס סכמכ סרתכ"ס מן )סזי6 יר6ס וכן . ודוקסעמ6 ס6י יסמיק )6 לניו מכירס )כע) S9b , נ16ן ס6י רבנסס
 סגכסיס וגמ165 )ר;וחס סג;סיס עדיין כ16 ס)6)פי

 דחרתייסו 6)מ6 , ס6כ 6כי )י"ס ,ס 1נ6 ס6כ 6ניכרתוח
 3eo, 6כי מכמ כ6 סנן וגס מכירס סוי ד)6 דסיעוכטען
 דש64 ד6יירי סהוס' כדגרי סכסנ רי"6 כסינון כסורו6ף
  נ16 ל5  בסייסים מהחר סעטס סירס o~ph מטותכהי

 וסרמכ"ס, רסכ"ס בתירס כמו וסייגו כו' ר16כן )יד)עולס
 סמ51י6 ד6יירי גמי 5") רסכ"ס )פירוס ך6ף סימנס1)פי
 )מוו  ר16י  פסיס ריי  שפיספוס  ספה-סו כמו מעותכ"י

  ו6סס מכמ 5פ5  סבן פסדי ho' 5"כ ופכר  פסילוכקומר
 כסזי6 מסתע וסף )רעש כ)) חוע)ת 13  6יןר"ב5
 6ת6 רכן סו6 סמי דדיג6 סתסקן6 מסוף לסברסמפירוס
 י"מ גמ6י תכוררס othn כ6ן ס6ין 5)6 ד6כ6 הכוסמרח
 ו6ף דעיס, bss מאוחות מן סיסיה )16 לף עעת6תכ"י
 מכר 61ח"; פכיו מ"עקכ מלוס הקוכן ס6י רכינו כתכוו")  סמלי וסייר סלי רב סבפב  כרו יטמע בסלי פוטלססיס
 פוב  סטר ר16כן  בן  מלוך וירס ויעקם ר16כן ומתנכסיו
 סמעתת6 כסויי מ"מ , ב"כ יריתס ד6כ6 ע6כוס 6b~hמל ישי כלקוחות מץ 6כיו כמכל סיקסש  פוליימיפעב
 טעמי כסקי שקוח6 6ין ממחדתי

 גדפריסית S~b כ))
  מעות h'S~g hSs רייק-י לפי  פפירפ סר"ן דעתוכן

O'Db14ד מטלקס ושכסיס נ16 ס)6 מסיס ססעס סירס 
 : ט'רכוכן

 5"כ  ס!וס' רפפ פפס  מספור תקמר נעעי "קםאכי
 סוף כחכ עלמו וסטור  כרעיי  (SD1 דב"מ בט"ב גזבר'
 בכיח ןגפ) סמסיס ומירע  בשלוי לויל ב"פ  ס6ין ק"דסימן
 pbt . כרשי גוס) חיגו דצ"מ מסוס גו' מוריסיו )טלע14
 רסיס (~btr ס5ין  פיוסו כבר כי ססוספומ לרבדי עופייזו

  מסנן דהייתי תסרס  11DOD פרפר קבס  5כן  ע,פמפלס
 נ"מ דיוט) סהיספוח ססירסו כתו s~s 6"כ דמי נ)6ש5י6
 שפירסו פס ווקל . 5ריר"מ רירים  יעמס ספירסחי כמוכרידוי
 נטת כסי 61דרכס  56)0 בנזיל ולפור  בו ולופליכז  לוס5יןססרי הימלי  מירון 4לו ברפוי לופל ב"מ רסקן  וי"ל לטילספיס'

 לע"פ פרק כחוס' כקוסים עלס כתלוי גוע) כ"חס16נוריס
 ככפובפ ספופסם  שוין )עגין הנח געי חסינ )6 67ע6י ס()ג"-

סתוי
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 11ו ה הרמ"א הזשבותשאלוה

 3יס6 נכ"מ 6ף 6)6 ננ"מ Enth נכסונס 6יפ ר6ה00וי
 06 6ף מסרי כבשנס שספת הדין יזדמר )ש5ועס"ס
 נשוי, )יחDffn 6 ש"ח 6)6 ככלונס orh שפוססםח6מר
 תיפוק בתוספות הכקטו סקוסים )4מנ ז6פמר רלוססת6
 ענךס ומכ) גנני סכי 6ין כר16י גש) 6יט וכ"מ מסוס)ים
 והיך כקומר כו' וכין הכוך )יס ד)ימרו כד"ע קסםסו6
 מעורימך_ס)6 יותל עייף ותסיס זשס י63 הוחגומם)ק
 יכ%סיס

~pbDS 
 )6 מכחו סכ6 6מס 6ף ךתיס כ)6 16חט

 מכהם רמכם כךע6 כ6 סבכן O'D1 6(6 ש6 )ס51י6שכ)
 סנן וו") סרי"ף ע3 סנ"י ממסון )סךי6 ירמס יכן ק6חיגגד6%
 6כ6 מכם 6ג6 )תימר דמיי ממוס היקושת . מיימ51י6
 61ין 6)1 נרכסים וכס )6 תעו)ס 6נ6 דמעו ק6תיג6ו6נ6
 D1'D סי51ש פז"מ סו6 קסס ומ"מ ןס)נ") מרקס6דס
 %יך סיס ט הנוול ולוקס קיים 6ביו 416 טסלי זפץס3)6

 נרמס סיס תמחיז וקם כמקומו סכ6 וגס סדמיסהנסויר
 סמגמ כ;,ערכ6 .פסקו סכך bSh כן )עסות מיינמיסיס
 ממות זו דעת קפי . ע"כ סככתך וסטי iph ד6ג66כ6
 לח 6מד כסגנון גמכט ססוסקיס סכ5 )כרסו מעגיןומקונן
 ט) ותחן נתם6 סהכוגגות וחמיצת מקורס ק5הט)תס

 סןס)3") )מעכו מיכן) מפרמים ססחוס' וסרסנ"ססנטספוס
 ומזעת )סדיק רסס כדמסמע עמם סר16י 6ףדס(יט
 6כ) , מסחעכד סר6וי ס6ין )יס זססש8 יל6ססלסנ"ס
 ים מספרם מס חר6ס שכס ס) )עומקם ותרד)כממתכהן

 סיכו) סוכרים כשספות כי טגיר,ס3ק
 גכסיס )מעבי

 16 וכקנין מהגס כתורת ךסיייו 6מר )6דס )כ6 4סל16ייס
 מכח דקתי כן דקיכם כיכר כר16י גוס) 6י )כ"מ6סי4
 6מ1 6כי מכם יורם 6101 דחיס )1 סיס 6)6 ז6נ6קנוס

hnth1)כמגסת ,t~1ab ססר16י סרסכ"ס ססילם ומס 
 ג6 6סס כחוכת 1)6 תסס כ"מ סיגנס סיעו מסתעכד6ימ
 כתג וע"ג עדכליו כ7עסעע גוסססוס

~trot 
 גלגל ט6יגו

 סנטרם כמו הר16י מן סגוכס כקנין מתגס מקכ) )ענין6נ)
o'"h16 כודויי סר6וי 4 מתסעכן )סדיק ממסרס סיכם 
 כסיע3וד סר6וי מן יוע) סוייגו קמרו 1)6 סטיעטזמסגי
 )כגתות מ) 6וס 6ין סכרי תימס ,1 61ין , ססחס מן6)6

 כנון )כך ע%5 כמענד ויכו) ותטוחו נ6 ט)6 דגר)6חריס
 ודוק לע"פ דרים עתו0' והום )עי) כזסריסית טטע6וסייט מיימה"י כסגס"ה כר6יח6 כלעכס וסיעכוד מסיקתךנסטר
 כפירט רסכ"ס יסכור 06 מכירס נכי ס"י וס"ס .סיטם

n1DDIDOמ%י6 רסנן bis סעכר יט) ד6דס 5") דתיים( 
 תכירס גרס ד)6 )סדי6 מירט כ6י4 דסוס כוססר6ף
 : וק") מעותיו ע) סר16י )סזי6 )1 סיעכד 1St~Dפמס

 לרפס פינפי5 %  קרון פרז נעגין גזקזקרך%לששך2א
  טפין פטישי 5"כ  כרמוי  לופל  פב"פסטופר

 כס"ג כ) 16 )נ"מ  ר6ף  ססיס  פפיפבוך כפ Sl'1D1פ%י5
 ר6יס 61ין כר16י סט) ככ"ח שין גומר 6י שעו6)6

 ור6וי %פריס  פפסופכו  שרשוי  כפ פבפל  ספבן  ויעסעי6
 04  ס6ין ע6חו וליס נקי 610 פריטך מ"ת עמס)נטת
 ממייס כו וכס סככר טי6מר ממס ככר טוס ממין ע)ממתן
  06 ממס מתנס 1)6  סריוי  לי פפפפבר ספיפ  סיפסור6)6
 פסוע כעיני  לראפ פ"פ יבל  בסט. 5ריך 6ין וע גיסומנע) )סיטנוי טקדס ד6כ6 בכוס מכמ טכ6 ססכן טסש6כן

 )סתטת יט) 6דס מסרי תגבי מכמ כירוסס וכס מחןטס6י
 )ו שפ ש סמוכ )1 סיסטמי 16 סתגס וסך )נ"עכדס)כ")
 61") סל6וי, מן בעיטו ילוטףמקק

~P7G  
 סיס ל5 סיב

  ~DSIPD  פן  סו5 כוס ררן4י פו5 ,  שילו  רוס , כ"מ רשיפל
 יט כפרק )סדיק bnthll  )מומוק ק5מ טזותס סיטברנת
 6)מ6 67כ6 636 )כסי )בחויי ככמוחוק 3ר16י 6%כצר
 סמ)1ס %ומר )טעות 6ין וכודני סר6היס. ס6ר מכ)ועדיף
 %6 וגססי תר6וי זיזיס ר6ף ועדיף מושק 0שכעכר

 כנמהאק ומטבען ממלום טניס ונחמס פב"פ  מסריד6:5
orממם רל%י סו6 מ4ס דכוך6י 6יפ OD1 משע"ש. 2~1 %ינן טנ'9 סנ"ח! 

~pp1D3 

ollbD'nlיכריחם)6 כלי כנששק שכס מ)1ס ועילס ממס סחגכס (קמחו בהוכח 6יס כ 'hlth) כמו ותקשח 
  ר5ס0 )רווחך מח"ט סג6היססתקפ

  6ף ידביר פפסי לכרי
 ססיעכוד סקדס מקמר וסרס 6ין 6נ) . ייחמיממסוטרי
 )6 גן ד6ס ו"6 , כייו מומ,ק סיס ספעס וכלותו)ס)61ס
 סגוחכ נפ' ומתגיחין סגס6ס קורס )ו ססיס מתססגצכס
 5ריכס a'h וי פ4ג  בל5  פפלופ  פעביפ סהמ6מסמע
 ע) lyh רשי פחס ססכל6 רמן מד6 , ו"6 , מקוסךסייגו ר16י סחם ע) רק סיס )6 6כ ס) דדעתו ו6") .)פגים
  לשירלי וכפרט  olh נלי  לפין.  רפפ קפיסמלוץ

  פס5 סכ)
 ~ohti ססייר 6תריגן טפי סר6ף כ) כ)) 1)6 ספייר6מריגן ד6י כן )ומר יוטס סדעח 6ין ישד ו (thlab סו6ותחן
 תם כ5ד ירוסס חנט) 1)6 )כגיס  יודפס  בסן  טסס,רכדי
 כמעכיר יס6 ט)6 וקרקטות כסריס  ,סמסייייס מסררךכמו

bnsnbגימל 1)6 כי' טכ6 )כרש כיסך מכרך ד06י)ו 
 תכתו ירוסס כסן  פפול לי  מסרי ריבי 5בי וכפיפפייר
 כיסו) 1גמ65 ד6כ6 קנוס תכמ 6)6 מכחו כקין )6 מןססרי
 סכתם מקמר דחייי )ומר גה") וסוד , כממוגוכגח"ל
 16 1כר16י כמומוק כתכ 1)6 נר16י ומן prne3 סןפרכפב לטפויי גר5פ רספרי  פליסל5 ו6ף , וכמוחנק כללויסתם
 תפק ס)6 ר16י סן מומוק סן יקומר 656 )מור כראוי6ף
 , פ)וג נל6 סירוסס מ)ק יטו) ככולן 5לי כלל  פספלופכסן
 )6 מגוחן וגס סו6 )טפויי 1)6 כך מסטרות סיוסח61")
 סקריך ככר ס)6 , סמוהוק ט) כמו סר6ף ע) )סוי56וס

 כגוסם ססכיר סיכסכו רעתו לופן רגזסס  יס כגרוןמסל"ס
  מכ) וספית  לו קילס פבפריפ  פפפפופ  ויספ  וכפיסספרופ
 ססרי מקוס  פכי  ורייקי גמרי )1'ho 6(lS'nh1 h)דקדק
 )כס) סיו65 סחוע)ח כ) 1מ165 ויגש עמירי דייקיקךנו6י
 גיס6 תיזקק דמך סי") 61ף , (Or )פקסק 6ין וע"כ ,מסער
tttep)hnb ספר ח5י נמרק  16תס  שיסלקו  מכפל תקמר  
 ס"6 תפרס סוס )6 6י hnb S~h1, )רפויי מ"ע)סריך כרדוי טירום מומ,ק נין ר16י נין ככ%  סכ) רפספפ~לר

 מהגס לסין סיסמיט 6ססר ד6י כר16י ד6יגס כמהגססןיגס
 דעו ויסיס  וכר מ5י מ)ק 6והס ע) נסוף 16נסהעס
 במריי כדתסגנע נר16י גוט) ד6עוכמתיס

 לישר( י"ל בפ'
  ישפר  לכפיס  כשבפו כסכת (SD1 סוייגו בכנר  לביריפרילן
 מס רחמג6 קלייס ךמחגס מטוס  ר16י  רסיילי  oot~hפיספ
 ברשי, לופל שילו רפסוס 5לפ5 כו'  ליריס bt~m עזענעס
 מאידס מתגס כסתם  אירוסופכי

 גותי
 גס ס6ין )מכילו

 סיב, פרממס
 6)6 ממס  6ין  בכיר  ירוט?  נעיין כ"ל  לירי

 סנותגות 6נ) ר6וי 1)6פוקי סכיו ס) )ידו כ6 מכנרנמס
 ונוכיס )ידיס 6ת6 ד)6 סיכל  6ף  טיילת פסיןי  נקניןסמן
  כשלין  לו פמקלס hnD)  1nbD וסייגו לכיפ  ופסעהמלקוי
 מן וגוס) כירוסס כחו ותכיל לסריי  לנסיו כל לופפעבר
 סוס )6 דמי מיוחל דיגו כרדוי ז)יסנ6 1:'ע לס"ס .סכ)
 כירוסס וסיייו ירוסס מ)ק ח5י דכתוכ מקמר סוט כיסכחיב
  בירופפ כמהגס 063ססי6

 פלי
 קריים ונותגס נטוות

 דדיוק6 כתכתי מס"ס כפלוי יוט) סלעו 101"6רמתג6
 ססרי מדקרוק )מפויי כ6 כמומוק סן גר6וי דמןו)יסג6
 . וכל המפרוס לוספ  ככל  סכפב תתמר ועוד ,קרעתי

 נלסון ק"ו סע)יוגס ט) יגו טיסת 6פי )חו'ופטפפפ ליסלי
 ספיק6 )ית ומס"ס רסס. 4:כי6 סמ51י6 וע) סכ)סגו))
 וכ) מג) ירוסס קוק ח5י סחתן גוע) לכודרי דיגלכסקי
 כטמר, כחוב כמוב 16תו סילוקו )6 06 ר6וי 3כ)6ף

יעל% )זייני וסקוס . סדין שן וסוף סדין מעחת כדג:רוסמסרףק
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 ה רימ"א ותשובווזשאלווע19
 ס"ס גן שלמה דמי כס . נוויו על 0מ"הקיסיסרבל

 : 4רי6 %"ל יחישלטסר'ר

 . 61יתילע )16כ) סגנו מ6ס יוא יגש 'hSI "שכשה
'1Dbתשפת ל16ם גחוכו ססרוי )גור 

 עליו ספורם טוף כ) . כסיל טגחהן כסמקי נדו) .כיקוחי6ל
 ם . Sh'rlD בן כיעתן גסרף מיד נתוררי כמוסקנסעם
 סזכרש כל . ומיספי וסחרי ~lffP 6") כתורססחרי

 ונסיפר %וס6 נספור . כטפגי5ל  בפלפולו  מתוההסגכתכהו
 וכגריס, נמחוייכ , סנים6 וכספר ר,הח)ס כסגדח  15סלסולן

 כי ו3שס6), וכממוסק וכענעי כמוסכם לדרוס ג6ס)1
 מוסקטר סיירי מ"ר סג16ן סו6 . סמתס)ל יהס)לכמכמתו
 %תורחו סקס )מר ס"ן יחיי) מוסר"ר סג6ון כןסלמס
 כר16חי בו ו6סממ 61גיל ספירים מטו)פח CD(Otlt ס61יקר מורי שתי nSDn מכתכ מגיעיי . ס)וס )ו %ר "גלסקוס
 מתסס סייחי ימי כ) כי וזרי )כגי מם6)ות מ)%ססס"י
 וטמס , מימשס )ס6ונ כקגקגיסס לחסות רכק ס))סלחן
 גסגיתי 6טר לזוגי )סגי 6סל סס)מן 6ת DS(' ס'סקרס
 ס6מרתיס קדמי וכרי כי 6ף , ססגיגס מדו כנכנסממגו
 וק ומח; מס6 דרך ככורו רוס מטלת דכרי טל%ססיכ לדוגי מטלת )פגי )דון S11b )6 מ"מ כל6סוגיס מןקסיס

 המיסנ וסומק ממסיג קולר כי 161)י , נ(-גריוכמסתפק
 )סקדיס ולחחי) . קמחתן על לדיגי דכרי מלסכין ססכס610
 מפיקוחי טויסס 56יע נך ותחר . וס5טחס תדוגי מ"כדכרי
 . חקירתם בריך 6גי 1))מון סי6 תורס גי . הכ)יתסגמסוח
 כיעס ס)6 עי מממס כעס טעם )6 כי עגהסכמקמר

 : וסחרחס ספיקותסממת
 יחן ומי וז"ל כחכח וו"). ומל קרסו סדרת מסלחכתב

 וכודני . כדגרי תדוגי מעלת סמ65 סטיגר6ו6דע
 שיגרל נ6ומר1 , תסמוך 5ריכין עע)תו כ) נפגיןמסימת
 16)י יוטחי 06 6ך . תורס לחלוחית נו ס6ין גטכןסקסם
 קסס גי 61ף . וכיס מיס ס) כוע6 ססי6 לסר16מלנכס
 מימיו )ס%י6 כידי 6סר כמטס 7153 6כס 4כל 16)יכסלע
 רכ6 ספרך ODD 6גת . קדטו ככור מטלת )י וכתכ .סג")
 דגלי סומלק סדנריך וי ט)6 סכ)חגוחך 6יס מכמתך6יס

 . 6דעי מטוח טג") ץ 6ת 11 סוחרין דבריך 6ל6כג6עיס
 %ש נצולות סיכרתי מעמוק )י נרסס ולדוגי דעמסוס

 . רכ6 ספרית תדוגי מעות קר6גי כן ועל . ממניר6טיסש
 11. 6ת ע וסוחרין סג6וגיס וכרי סותרין מדכרי שיוכחכ
 )זף מד)יקין נמס פוק עליו ס6מרו מסלמס לצגי נדולל6
 סם 61מל1 כו' מצמחך 6ן onSn 6גמ 61מל פתם ע"6(ל'
 ,ס 6ח וס סוחרין דיוריו מסיו )גגון כרביו מסקי כסרו6ף
 גיס טייגין )6 קכ)ה מסר קמרו גנווסו לOD 6ומפגי
 )6 6)1 קומר 6גי וכן . )"צייגין ר"ג עעמ6 כש61סכמן
 כ)6 )76וגי סיו 1)6 גיוו 6מר דגרי מורי קדורסס)יך
 : כו' גסתריס יברו 1bns טעמ6 כסו ש6 נודביגמסכיס

 ח") גתכע , וו) כקם רוס מע)ח סכחנוקר%שמ
 . גו' למקמיח ט ס6ין כקנן קסססנץגל6

 6יגו מ"מ סיד כמסמוס לסכן דדמי6 גסי כגמ65 6עוזס
 וכן , כרי6ס olwbn גרע סוס )6 סד"כ . גחכן ממםקסת
 . טכ") o~p שגט מלכיס ססס מ"מ:( )חורין רם"יסירם
 נסוטת מסרי"1 כתכ כעלמן דגרי סל6 מורי קדורר6ס
 קטים 6)6 מונל6 כסן 6ין 06 6כ) וז"ל מחכר סלוכפיקס
 וסענך5 טגני גקר6'ס ומס נמשכי 5"3 כשדום 6יקאכן

 וק , מסותי) נמשטס 4ש 1ש' יו% טש )ההשכה.
 כחונט 60 ה)6 %צ מ3י פשלן בממכר f~e סססדכששגש

 י.ס": inbw מש% טע סק 5צשששסצא

 וק משת קסס טמעו 6ף ס6ק % 6ת ומשמחי6שו
 )בלס מימי 61ף . סטרן )כ13 וטסת כקסעחו 4לממש
 . כו' סיד כמסמים לאכן סוומס  6ף נקמרו  וס גלמודכ"ח
 סד"כ כקנן )גמרי קסס )6 ק"מ כ"ת מע)ח )י טכחכועם
 כ"ח מטלח מניכרי גראס , כו' כרי6ט מלטוס נרטטס

 וסם ~wtp )סגין hlo ס6ע6 וכין סטער6 כיןססספרס
 מפך וסו כי . וס זכר יאמר קדום סס גטגכס חמיםכטיני
 לטוס ח"), פ"נ מיימוגיוח סגסוח גס ומייתי מסמ"גמזכרי
 06 6כ) ריסס כמרקס ומר6יסו קסס ממסמוסוכרי6ס
 , עכ") דכסירס ד6מריין סיגלת סיעו למונם דומסמרסיסו
 וו") סס סכחנ )ת"ס:( סריסות 6)1 פוק רפ"י פירוטוס61
 מר6יסן וקין ג6)ע סוקסו וככר מכגדי גזולים 5ממיססגרי
 אטוס סייגו 161 מוגש )מרקס דומס 6)6 )ריססדומס
 hlh הרי6ס מן מסחגס וקין לנוח סס 6ין ד6טוסכרי6ס
 כין דסמי)וק כהזיק ירוכס , עכ") ontP)1 טווססיין

 כלני, סמר6ס )סגין רק סקוסי )ענין 6יגו ומסיגריס6טוס
 מדנני אכייס שוגי מטם סניך מס )דטח S1lh )6ומערס
 גסם סקסס 6מר ו6ף כעוורי סהו6 סגר6ס מן כירס"י
 ידעי )מט)ח ס6גחוכ עמו מ6כן קסס יותר דכרכסוך
 )סוגי ימור ר") סדיוט )מון שתי מע)ח דרס ו6ס .)מטס
 שור מעם חמס וכוס הרס ט) )ח)1מיח כי ס6י;כקמרי
 ס)1eDh 6 6י סמ~ג)6 מן ססער6 ססויח מסחר ,טלי

 כערך צחרן יוכ) סייחי , עטט )ח)וחיח סוס כויסחייר
SDn)o6מיס סגמס)ת סחורה 5סי( מייס ot)r 6 וכריס( 
 שכס 16)י )מע)חו ססכחי כן יע) מוגם ס) )חלומיתלממס
 nDho 6ך . וכיס שם ס) מנוטף ססי6 )לדוגילסר16ת
 סמח5כש כהויות 6ריסטו כתם ככל לדוגי למע)ח16מר
 מסנט )ח ס6מד . שיגיס סני סס T~ho כחוך ס6דיסוו")
 סו6 ממס וסמחסוס כ6ם כעכע יגס המד otno)מוח
 o)thD סקרן מן סיו65יס כ6כגיס גמ5ג ס6מד , גיס ממגי
 סרוס 6ך , DPO(1 ס6ר מן סוס 6)1 וג) כו' בורגךוכיס
 כגחסת גחך 610 עמס ס6מד , מיגיס סם 610 ה~מ ס6ןמן

 ומ65ג1 , טכ") ככר,) ירקע וס6מד , כו וגיצם ווסכוכסף
 6ף כר% 6כגיס 6סר 6רן עקכ( )פרסת 16מרסמקר6
tn"uODמ651יס 6ג1 וסוס , סריס )חוח כסכע )מ מדאר 
 כמו כסלט קסס דכר 6קר6 )6 61יך , מקנן o~pמכרע
 תטכע מורככ 6סר hlaln סוויימו 6סר ז"ל רם"יספירה
 וטפרמיס

-Isb 
 כע סחירס סוס Dhl1 6יגגי כן ט)

 נמים סטעOh1) 6 מוכריך sitrt לזעי עעלם גתכעךך4 :כדכאי
 6ג1 6סר המסי כסי מטיגר6 יותר כטעוי מן,כיס
 סריסך כחסית מעגין )דמות ר5ס ומר , כו' כוטוסקיס

 ככ) גסירס סטיגר6 מסרי סג6תיס כספרי כן גמלך1ל6
olpnטלין מס )מדדי דסמיכי כחרתי וכ"ט כסימולי 6סי)ו 
 עכ") )סדיי דסמיכי כחרחי ,כיס כמיס וטריפס כמועקכן
 לדוגי כסנרי יס6 )1 תומו לסח6פק 16כ) )6 סגס .דמר
 סיגרת לק מר סע)ס )6 סכל6סויס מצחר לספק יםמ"מ
 מס ז6"כ סמעחי, )6 וסחים מזוגי דגל ומקחת6מם
 כממיס סמגס סט)חס ,גק נתוך ו6ס וסמיכי לחרתיעמגס
 מכס ליצגי כי ידעתי )6 מיס )סדדי נסמכו כי טדסכיכם
 )חפסגי 6ד1)י מע)ח ר15ן 061 . סמלך 6ת ר61ס)סיוח
OD36סגמס) כערך סחיט 6ף מקוס ככל כסררי סטער 
 נועק. 6% סרי6ס ע) טיגל6 ויסג גתע)ס ונוס טריומסייגו
 וגס סנוטך ע6 טליסס ססטיגר6 מקוס מ65הו 6גי6ף
 טעות סחי סלי נ7יקוח כלמטח ממי37עג ממס לסעיתכ
 06 6כל הפילס פירכס נ)6 )6ה6 16ג6 נין 11 כרגזע
 סי~עיגר6 לסי פיליפס טיגר6 ממגי ומקד נוטך 6חד כ5דסיס
 ליחס ועקונ ע 6ח 11 כסמסו))ות סנוע6 ויס5עקסס
 ועטתך . יפי לעול נמידוסי ג"כ מדכי ,ס וקכעתי .סכ"5
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ז ו ה הרמא לנשוכותשהיתז
~8 

 3גע65 כסייס ססס 30סן סקוס וסלד וס כרסי וס ר6י)6
 כ) סר6יחיו מניחר דכריו ע) לנינו מדברי טקססד2צךן8 : ר3יגו כרכרי כיגיגו מדרוס 6101)3ד
 , ז") סכחנ בהגיון 3פל6כח ונקי )ים אייס י6רז

 ו6ף , כו' )סרס כחומל )גמם) מסמס) סניון 3ע)יכמרו
 כלורה 610 )גרס) ססמס) כססך כשם מש ר3יגו30גתנ
 וסוף מ"6 ממורס ככקדמח כמכ61ר מעיקר 610סגמס) כי , גסה! סמטחיק סח)מיד כסי סטות ודקי זולמומר
 טיס ש61 ססגמס) מקמר 16מר מעח0 . מכין )כ)יגרס
 סגמס) 6חר יעסך ססמס) )ציוח רמוי , ממותר 0ו6וממס)
 מש ס) סנוטך מ6חר ומטתס ס15רס. 56) ממומרכמדרגם
 מעם) טרך כפי קסם יותר ס0ו6 טיגרSh 6 1)6טיס )דמום 0חורס טסיך מגמם) סרך כפי כ16ש יותרוכיס

 כדרך רק סיתס )6 לדוגי סגוהח זעגד )כנ ,כטס1ט1
 למטפיס וכטדי וק מגיח כחכ ו)6 . 3ר6סיגססכתכחי

 :מעגין
 דסעיכי 13טי וחלי מר סגחנ נחס סיין )ט1מקונרד

 טלשוה( 6)1 )פרק שסר"ס כדברי וטריפסנקדדי
 וריכ"ס ורסכ"ס סג"ן( )סרק סתרדכי )דבלי מס 1)6וסר6"ס
 לגכו  ועומת רנינו גדולת לרקס  orn , )סחירסססגימו
 סגחכ מס )י 0וקס0  6ך .  גרוליס סריס נין למכריעסיוכל
  ססגיח Sb גסנו וכן סמכקיריס סם  סייג ויעשן  זז")לכסוף
 נצמג קל פבסג לקרוץ 3זס תפייסי ,  וכו' סקלנתלסג

 כגון 61מרהיס סמחכריס  ר6סוגיס וסיקים טיפ סנתייסו'
 ססתכ0צ  סכסכו 1") ומסלי") 3דיקס( )כסיפוחצסרי"1
 פכתג דירוגי SDD~ לדכרי כ"ס  מקיפות, נסקלתלסכסיר
 רנינו פרנרי כן כרקס ס6עי 6ף  ספכסיריס  לסם(סרוב
 כספוןירוסס

 סחז_
 פסקו ססוסקיס סרוג סכס3 גע"ו

 פסרי"ל  רנרי ס6 ליסור tnSDD  רברי כי  ו6ף .%סור
 .ספנותך 5גי 6ופר ולכן . בססוכס פסרי"ק לרכיי  מסכיםלופסרי'ו(

 דכרי  בכיות ~ס מטון 6לי
 סוחריי

5 מדנרי רכיה סקסם סוד .סר6'ס )דכרי מ"1 f f r l  בטס גחכת כמתמרס 
  קבס כי 61ף כמרת 61מ"כ כו' )חטמית נו l'hD כקנן610
 פוקס סלם  מסרי 0ר6סציס וכריס  מפך חסו כו'כשלע
 ססשע סו6 ריסון פוסכל כי . h91h  תרפסיס 'ס סרבן6לו כי 6מיל6 פסספי6 ל6 ו6י . ריר עכ"ל שנעו וסםהמיס
 מיס 1pnD 36גיס יקמר or51 פס6נן לטס ותר רנובו6
 וכפעיסע6מר

 יסו"
 בק 516י6 6גחוDIIDI 6( 3 סלע

 גטם ממיס מקוס סו6 כי ו6ף מסלע מן 6ף משסטכן
 6יט 06 61ף 0ו6 6כן סלע כ) כי סמיס מקוס 610סטנן
 סס סיקר כי 16מר 61מ . סנט tsh כ) )סרס כיוסףמחמסך
  מענט ~oh 6101 . 36ן 610 סמו עיקר מיס 0מ51י%6ור
 סנכוסיס ממקומות כי ס61 סס,-ש מן וכסרוס סוייחסכת כי 3טכעיות סמוקריס כסכו כי הס .  מסוכו סתוםסויים
 ספים פיו  סיכסוך סעכ מסחוג כדמות 0ס מסריסמן

 פמיית כחוכן  יקיזו  מסרים כי חס , פעט פעוייויקנוס
 יפגש  ססס סו )מטקס וידלו סממי)וס מתחח שייהענו
 קי כו6 ספוגיי כל כי וירופ , פיס olpno 1lowlקרירות
 סטיקר ססלצ % l)ho  יסי6 , ספוייי ס6ייי פדנריותר
 hlh במזל בשפ65וס  סתמיות on~b על מיגפסבו

~hmoD 
  סכן פ6חר 6י%י 'ODh ו5ל . סלע ג"כ  Ph לקרוש6ס"כ
 וס כי , 36ן סגקר6 פמס ס)ע יומר %ור ~h_, למס .סו6
 לכיסים  סל כמן גד% למרו וחגמחו , ססס סס6לתנורם

 כדווח מרקס 61ר6ס סנ6מר ט' )ט5רס  %ורססמרמין
 סירוסו גג)ס סומר 4 יזוע 6ך , (mp עוכל 1)6 ,6דס
 6ף שמר וכוס . כסע)וחך סרוח כעקידס 6101ומקוש
 פ"4 הריכס  3מט6 מדוור ת5ומ 7150 סלת סודסייטסי
 ועור . פ"י ונכלי ספ6ליל יזכר ל6 ירי ועל כתנתיכרשוי
 יפעת ריסס סי וצרי 3דעס ממיקס כי ויצמרתוכנף
 מ06ר סס)ע 3טגיין שם 0ו6 ומלכור 0סכ6ס כיכשסכו

 61מר,ם6 . מורתו )מדר %וטס 0)01 . יססירחו בנכ"רי : כר* סתם ע6ו % סכ6סמע"י
 יילל פי  לפייתו. קורנס פ' ספרות גספירהו.וסוך  ~?Pt 1)6 כמ) )6 . סס)חו יסירו קיסרידכי

  ככעתו. סכינ כרגלתס  כחיגיס ספהנס כל פס סיסיס4ס כליפוף י"ן מטס מ:ר"ר ס6ירי נ"י fo , ותסלעוננוונצ
 : ומחריו פבשיל בלי טלס שכסי סיסיה יסר!

 ומני"  כצרקבלהי
 כנסר, כליות) וס,-גססי . מיוודיס דכריס 13י יי*חי ירחיי: פייס כשכם עפס

 , סועת ככפיס , חעצוס ורוכן חכשח כמכילותוסקפחגי
 עם . ותקוכלת , סק מוגרת ומתורס . טגוגוחוספממות
 , ומנהות סגעפות כן , וכנוח כגיס ססווח כיגערוחי0
 רוטל) 6ליסטו ממכננת . שר6סהוח 3ךורוח 51)0כערס
 כחביך כחוך כר.חכ%גוח וכגס . פיעח ככ) פצס סייח6)יו
 %ן סט3ח ככעס ומתוך כמוקד כמסך עמן עגייחר6יחי
 oh כגלגולן ספכק (oo 6ין וחרום ספרים רנריסלמוסן כי  כמלוס, 6טסיק מס ויפי כדכי ולמרחי . 0סעגסמריכי
 י6תר Dlip פס עלי סכתנ לילך , כקלפים סיגו בנליפסל6
or'כו fntlo ואיפר פתילו"ת בגלגול אבוי ו6גכס , נפני גססינסבס טלפי 6ת לר6יס פחס 6וכל סל6 פ? פתרים 

 רכ5 ספרא פסס 6נס סכתנסי  ומעגתךונסךושתזלו[ : לנכי סס 6סרככל
 יתפס . כו' דירי 5ף ניוסר רנריו סלו  סגסוף כו'פסלפס 6גי גדיל ול6 כו'  סכלנצוסך וליס  מכפתך6יס

 ליסף סתרכן פקוס  לך סר6יתי סל6 סתרעופס ניס וכי6ני
 כלסלו ל6 סירוקים מפערי ירטסי וככר וליסבון כווליחן

 , ולניס כקהיר 5רי לנ  מלנך  ייחסך לככ כו' ל6יסק"ו בניסיי סטלס מי  הכפיך ראית ל6  ס6מרציס ברורותנסרי
 יזין כהנת סיג . ילפר!ס סקלם כרפחי לסגי עלס  סכך6ל6
OD3פ"פ פפלנן סכח hS כאכן לגפרי ססס  frbn 5ל 
  0טינר6 כין ססספרס מעיתו מדברי נרפס , ט'  מלטוסגרע

 כסלבס ספיס כטילי וסול לכר מקוטי לסכין סו5וס6פוס
 סספ'נ מרנרי  מספך סו6 כי זס רכר היפר Dtlpפס

 פירפרתוסגסת
'ffp 

 קטס פסייסי נרי5ס  לטיס וז"ל
 פבו6ר לי6ס . פכ"ל רכסכם ר6פרינן טילרי סייטפוגליו לפרנס וופס סו6 מרפסו ob 6בל רי6ס כפרנסופר06ו
p1)noDכדירי סקוסי ל6 ספר6ס סו6 ויטיכר6  ס6עוס נין 
  דותין %5 ימס  מפס נרקיסן %ז כמלס שוקטייכנר פגידי דולים ג  וממיס בס הילרי  טרפית 45 מרק יטלסיסכסי, פס כל נר3ריו  כלל ספגתי פיעוי סלפי רס"י כדנדילסטרן סיס פ"ו קריני רעת לסכין אוכל סל6 וכלפס .לריי
 ניסימז עולס  ס6ין 5)6 סרי6ס  פן מטורס ואיי 5פמסס 6ז  ד6טוס מסום כרי6ס  אטוס סייגו 1)16 מוגף)מרקס
 )6 גס)ע.)מס קסס 6100 כחכ ו") רסני ו6ספק"ל.
 )סוגך. ע"כ סס)ט מן יומר רך 6100 שנן קס0 ג"ח6קר6ט
 כתיכמך 6מר יום לסמ"ג עוסק לסיועו וס6מוגססטכוןס
 ומתומהו שגלך ב% מפס  ימס ססיגר6 סיס ס6ס  סי6סכן ונורקי , חספס  לקון ססכס  עלי יחסום 3וס כעילמרסי
 עלף יס6 סרי06 תבסר מרקיחו סיסתגס מסוס6ט1
)מכמו

  ועדי
  מסוס 6"ל סב6 סוס על כוס 6דרבס לתפוס

D'Dמפ סימגיס גתן ס0ספר 6)6 כריק וסיר מצ)6 3ו 
 כדוך 63 ט61 61"כ סרעזס כמך6ס פרכסו 6יןססטיגר6 )סי )6)1 6)1 3ין חס ח6מר hSD %ס 'לעוס ומסוטעל6
otnn~eהזול פרחני%  יטוכס ס)6 נטוס 36י 3רי6 דסיוי 
onpס5י %עם היגלח פמפס אינס ע"כ SDb %יקסום סל 

וע"כ
 %שנ ספ0מ)ח י נתשנס ע!ק  60)0 סוררי: שו %קוש
 ס6)0 ששליה שבנף דנו-י הפחיך מרצ שד שהר. bhw)פ%לס
Ob~ס"ס 5מח חשכם ממטוט Pb:~ 0טיכ 8ש)יכ כרוששן מממכר 

leJO(חשכם ו, שסוטי (wnoe : 
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 ו הרמי-א ומשרכתןשמשתות*1
 לט 6ין פסרי נרי6 סדרי א6 %*מס מחתת כ61וע"כ
 סרפ61ס נחכמת סידוע מן וע to)nh סחעלס סיכםלס
 כתכ קיסר סח;מוח 6)1 על )סמוך pb כקלו סנדנריס6ף
 )קרכ סטכ) מס תנע טחיטס( מסלטפ )פ"ו מכסרהיט
 כויס יס6 פי6 נגסו למריל סטכע נמקוך ככלוייםדנריס
 סיס 06 וקר . גטטס סנ16רס ודברי סח)מוד גגךססערס
 )ריעוה6 חרתי כיס ד6יפ otDb עם מר6יחסנסחגס
 אפוס ע) מסופגן שסרי . מוגהק 3ס פקין מלהרוטדהמם
 סטריסט עיקר bnlb ;סירס מת)6 כיס 6יס 6ינרי6ס
 . סמג)6 ע) נטי ססיסוד ולאס 65 ועור . כמוגהקח)י6
 מס וט) מס טלפוח מר16ח ככ)) וססגרוח :נועוח רוכסכרי

 וכיינו סלי6ס מגדר 1ע16 מוג)6 כסן סיס %hסוכסלו
 מוגלד )מרקס דומין 0פירס רפ"י לק רטש כתירס ;נעממס
 ניט מעיעת כי 6;ן . ט5מס שג)6 1)6 :)דקדק )ךים
 מס ט) כן )6 ז6ס כמס דכרי 1חמ65 וכסיע חרונםספיר
 פספליס במס יו די 63 וכי מוגש כדכריו רס"רכוכיר
 סלי6ס ככמר מר6יסן 6ין וגס 5מחיס סס ככטיגריכיניסן
 ;)) נע"6 1)6 כשגלך מיאסו סיס6 סמיך ח6מר 1)6 ,ט'
 כתדמור ס;רט לו 6ין ססרי ;ך )1 סגעס סגמ6 מיכי

 וסם נכך מידקדק מורס סוס שליתי )6 וגס סנ:ך6סכענין
 וסעתיס גסחלוליח נוטים נפסתיס נותש נכמסמסהגיס
 סס סמנפגיס bSb )ירקרקות ק5ח ומעמיס %כ:1:יקק5ח
 נהוך סגמ65 ממס ;מוג63 ס6יגס .רק %נו:)וחדושת
 ממס כשע קסס דוק6 1)16 )%וחקם נו ש 6גןסיועך,
 . כן כקללו 5מחיסס סס וע) ככוטוה גגו מס) ורך6)6
 ט"ד סו6 מתלל כסס סחין סכדיקס כגוסם כ:חכ מסוכן
 . קסס מעש כעין נסן סיס ל161ת עיגיגו מסוי ס;קכ:ד~ס
 ~מר כתכת סיסס ;6נן קסס מכתנת כמס חסונהךוגן
 כחטים טעה כעין 610 סזמנריס כ) נו כעסו ס)כקמנוס
 מיי סוק לפגיך כהכי טדיין נודבי ס)6 ככעורים לווסורס
 נמס סלי ומחן כמס6 ח)1גחי סיקר , כתכתי 6יךורקס
 כימ65 6ע1 חס . למקומית נו ספין כקנן קבסמכחכח
 המע טריפס סיס כ% למקומית .נו סיס )6 6י1)פעמיס

 , מרגיס כקיט עלמך וטסית , כךפריסיח מלטוס נרעד)6
 סטיקר , ט' סךעט )מון דורס 6דעי תעלת ו6סוכתכת
 סס כלעו ס6חרון )ק5ס npnlo onth כלו' סעףמסיח
 ט) סיס סיסוז עיקר כי , נכלמי כמעי כדיוט כלדכריס
 סוס נלי ממס ;6כן קסס ססכגח ךנריך ע) יעיד סוסוס

 6ריסכץ ממכתת ר(ל6יחגי 61מ"; . כן 61יגו ולימםמוגלל
 167 סריגי )י 16י קמרתי ;ו', הכקרן לטייס ע,-ןךסטר)
 דברי סו6 וסטסס סמממד סטיקר סמעו סלעי )מסמסף
 סקדוסס )נדרס (OD1 כעין יסרך) שמי כפי וימיסטמ6
 )בכי. עס 6סר ;;) 06יכ 1)6 . סגדו) ממעון )יעןרמתג6
 וזנרי כחסוכס סר6"ס ודכרי סקיי רכ וכרי רשיהםככר
 ככ"כ ססרדיס ממבעי מסיס ע"ס( )כסימן ככת כרר"י
 כמכרחם יד )י יס סעכוזס . טיכס הניע ומס וסיכתםתסס
 סיסים כדוריס לסילו כסרי , גןוד מסס כהרחיק %"כמוחך
 61ין כיחס, מפסם סרמק כע"נ טל י",( )דף בעוז6מרו
 )כחה פסס מגיוס יכי) 1)6 כמכמסם. וסריכות nlYDך
 ועחס . פגיס סו) פויס וכמיכס כידיטס 6)6 ןטתיהוגן
 רפוס סכחוריס וכעידורי נחס)וח כתוכ כליתי סגנל6גי
 סיוס6 גשתך b'c)o %מח טי6 תו . 6ריסטו חפלתבסן
 וכדקי . חיים טכסיס כדברי מטרנו ס6הס מחמר פנים)מן
 )טפין( מ6חר וזומכו סכסך )כיח כסגילות כסגםלעיין

 סיס יותר מהלות 1נ6)ף טיקר. כ) נרן כנססטמסקס
 )רוב פר51ס הומס סס כחכך כי סזקדוק, כמכתם )טיןלמר
 סעתיס כנוס כחכח . ורכים ויחיד חכר וגקכס וכסערנטכם
 ורכים, יחיד כ6חד ספכיס סם 610 ללדתי, תיקמשמס

 רטח. וכן כלמד ה1)ח1 נערו מדגר לסרן, יוכל מהסיכטכס
uan6יך ססמוח ען כסס כסתסתסק סר~טוטמ סיימם 

 כמכל ס"6 16 6ל"ף נסופו 16 חסר 16 מ)6 כגסלכחוכ
 ~b(m שפעו סח;מיס מן סר6סתיס ;תכיס על))סמוך(
 ומסקי . סיתת 6מו- :דקדקו 6ח,קהייכו ומוקמינןס)ינניס
 6101 טי"ו מסו)ס כתי סמר , כחכירתי לעסוק גוסךשוט
 )מס טך6( כ"ג )דף מגי)ס ממסכת ~ר6ייה כתורסמסר
 , גיטין כטופסי כחוב וכן , כעעסיו סייס )סי מסיסגקר6
 לפני חקוקס סגסיר6 רכ זכרי כי . כחכחי חיכס רוכוע)

 : כי חמ0ול 6ף חשקתי 61)יך סטיק. קרחכרקוחי

 מדכריך וו") מ"1 תיוגי מע)ח כחג עוי ס;חנחדכתה
 מטילות יוחר נטעוי סן ,כיס O'DJ סנוט6גר%

 כחרתי 6פי)otpn 1 כצל כסרס סטער6 ססריסג16גיס כספרי כן גמ65 1)6 עד כו' נו טוסקיס 6ט 6סר ממס)כפי
 כךכרי יסיס )1 6סיכ nbr ע) . נמר עכ"ל )מדדידסמיכי
 tD(h1 רק מר סע)ס )6 סנר6סוג: משר מ"מ 6ךתימטח
 )חרתי )מוס מס 61"כ . מכתים ו)6 6ןוגי דכר ומקמח6מח

 ר4מכס סט)תס וס ותן כחוך 061 . נכועוח זטריפסד0מיכי
 מכס 6יגגי כי 'דטחי )6 תגס )סדיי גסתנו כי TDלדחיס
 . וסחבים סמוק ניכרי עלי כ6ח . S"1D סגו)ד 6חלר16ת
 סעיקל 6ת והפסח כו' מר יקמר ו6ס כרסון. ;תגחולמ"כ
 ר' בסס סמ65ח סהסכח ומס . כמלמך יחור כעיניךכקינו
 כנגד 11 גועות סאגות נין גמ65 06 כתוכ תמיז)ע"גמסס
 טער6 ומסייס כועד ס%ח oh 6נ) כסךס סירכוז כ)116

 )6 . מנטיגר6 נ13עוח טיליי סיס ת65מ 61"; ;ו'הריסס
 ס6)סיס 6יס רכ6 ססר6 חקמחך 6יס מקמר )סס6סק6ו;)
 ד6טו )יס bmtti )6 11 סנרך טן כן יסוסע 6מר 06ו6ף
 דטיגר6 ריעות6 מסוס 16 שסירס h1O כנועות עשימסוס
 יסופס דכועוח ~hntpt מסוס 6זרכ6 6)6 , ממכסמטריף

 : )6יחיו מעמן ותחר)עקנ.
 יפס , )מותר כפרס )גתפ) 610 סמסל סכחנחידנתה

 סי6 סס15רס סר6סוטס מיתכלות זרך ג)גחכהי
 סכיו)י כח ט) כסגסגס ט מתפו) הגין ככ) ממומרסמיפס
 כמטות סמערכס ;תורח כחכחי 1)6 , )גמת) סמס)כךמוח
 יגרס כו' גדמו ככסתוס גתת) מעניגו דרס סי וט)וסוגים,
 )ק5ח נס כ"ס , לסקריך סגלי 61ין , כוסחי ;יעיןממס

 ומעיקר 15רס סערן מ)י5ח כספרי )סדיק סקר16סחכמיס
 ויסי , ממקריס סגוס6 נוף טומר 6)6 נפסד מומר )6תומר

 : מכורטס סעו סימם טוכמס
 כין )סכריה ך3ר פסר יוזע ;סחוס מי %יכתבת

 כ)ומר , סכדיס כחוך )פידים וסר6יחסגדו)יס
 יד )י יט ח") סנדעיס, )נד )סכריט יודה ;מעי ס)מידכ6י4
 כדרסו' מ"כ מסרתם סכחנ מס ר6ס סקוסקיס כג) למכריעוסס
nDD1)6 סי"ז וסכיך סמדס לסגדיס סקריך קג"ג( )מיתן 
 )6"ח ק6ו"1 סמסו"י ראתי מחס גס . וחסכם דוק כ))דק
 6יכריס ויסוק סקדממיס ממרסיס טס סקסס ח5"מ(סימן
 וסקדיתו סטגין וסרמיכו סגמר6 ונגז סטור דכרי ע)סכי"ד
 ירדו 1)6 וטעו ססמיתו וגיס דכריס ופתרו ססגיוןכמ)עוח
 סיניע עכס 06 וחשף חר6ס רכות וכסוס , סטגין)סולם
 כלור. ססכ6ס  סור  ידעסי מכחכח OD1 . סגדו) מכורי)ידך

 דכריס סרגן סט)יתס סמלככס מדכרי דכליס כסוףידעי לי סרנם חס כסוף ס;חכח ומס . ז6"ח h~1b 6חריסO':D י יס 061 זטתי )תאית כ)) ירדה ע)6 לחכתןמדכריך
 )דכר 16כ) )6 , יומין טחיק וכא OSID 0) ככסוגוסמן

 סעכודס כעלי כדכרי )י 6דס כייס )6 כיכגסח4וח
 לנסוח מעיפת תדכרי כלמתוחכ)קוחיס

~Dh 
 רמו עכס

 )4מוו 16 )כחוב מדרבי 6ין נסן 6דט 061 , לדוגימעלת
 פורע וס )מחר י"ח:( )דף דר"ס ס"ק כ6מרס דגרמסס
 3תס מוסר סר6יחגי ט;"). כ6ספס מוט) ס"ס וגמ65חוכו

 מקמר מוטלת מקין כפרט כ6)ו סגימייס נכריסמכחכחי
 . ל6מהס כצנעתו סיוק ספק נו וים כמתי ייסחמככר

5פמר
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 14ח ז ו הרמ"א ותשובותומאלות

 PDשצל
 סש~

 )סטרת )י סם כתניך bh כהיכחי. 56)ך
 6)6 כחכהי ונערכת מספר )6 נט . )גרגרותי וכבגקסו
 j'be סחומוח עמוקות טגיגיס טל ופירסתי סיגעחי מסת"ל
 וימ65 כי יחרם S~b' וקמטתי גמותך ל5יועיס 6)6)גלות
 מעיקרך יחרטחי לולך 63ין נסן כמקסת ומלהר ,מידתי
 יוורק לסיקו גס , חרס וכעליתי 76יריס נתיס 5))חיכי

 ססננוח ען סס נו Phn ע6הר כ"כ עון כי 6ין)לכסס
 וממעצת גולקיעי סירוסי חל6ס ימים ;מס 6מרrh(o 161)י . מרמס ליסומי כמפריס 1)קר6יס יגמקיססריגן
 מלו )6 לריס סכרת המלטיס מב) סגר6ב ;י .לנסות
 )סס כיון סל6 מס אמס והוסיפו ךכריס וסרנו ,פפט

 6)6 ירוק , כקו כווגח 5)6 ס:חכ ונוס . חוסן כסוסממחכר
 Ssh . הרקבון מוסכ) סיס סכך ידעתי גס . סספ))טקס
 elbS(' ח") ירדתי כוסכ ירוק 1ק1 ירוק קו סח5לכזיכור
 ו6ס . ;,סכ יפוק קו סט3גדס כטרי ס,כזו כלסרמרברס
 דכריס תיחס סכווגחי 61מרח ~ון כקנה 37לידמית
 מכסח לך גתן מס' ידטתי כנר ס)6 , כו' otltip)מסריס
 פגים. גמ"ע מסרן )טמר 61ף לפרק )סרוק ס6דח"י6ית"ן
 , מפסק וגמרתי סיסיכס 6חר ס' כיוס יגטנד חינהךערוכ
 מדכאיך וחציין חח,ור ו6ח"כ סיסכ כו תעיין 06וכגדלי
 טעיתי ob1 . רמוקוח ס)נכוח קרוכות ססגפסוח 6ףהר6ס
 נגלוי שו6 נסככר מכחכח ובטינר6 מכוגחי. הלץ6חי

 bst ענו)1ס קה דתהגיתין ר6ייס ססכ6הי , יזוכמסוס
 על מקסם ימ6י כן )6 ך6ס כרוכס כמו )נכס ר6וימםיכ
 מ)1ס )עיין רקוקי ממגי ו)6 כו' )1 )חת כתיב וס6רכי
 טייגת ל6 גודלי , ט"כ מחגם גלי כמו לנכור ר6ויטיס6
 כר6וי כנור דגוכס ס3ל רכי ס)6 נסמטחח6סיעב

 ממטוס סגוכס ת"ס כעכס כ)) סיס ס)6 6)6ככמומוק
 מסכם עדיף למטוס כתסקירן )סדיק סתוססוח ספירסוכמו
 טס);ס גסקות6 סטין כגמה סנטר 6)6 ססיגר6 סי1116

 16תס גס . ססיגר6 )ך סרי כמסקגDS 6' רכי %גיכרככן
 , כפסק כחכחי ג6סר 3קגין )מחגס זומם פינססמתגס
 , סלמת ט) חוים 06 כעעיך דברי יכמרו 5ו)י כוחעיין

otoih~סקי בפסק חמ65 י6ס . לכוס 1)6 6ודס מזתי כך 
 סודיעגי מומאסת 16 מו:,3ת לגייס כגמרז עיון רוב6חר
 קרקעות ככחוגס סגכתס 6כס , ככויך סר6גי לדוגי1)6

 06 הכגיס לח"כ סעסירו 06 ס;גסת כיח ונוקונוותוכתים
 ורזייתי . ד)6 פסקתי ולגי , מעמגיס כמטות לסלקסיטלין
 מקפל 6גי דבר סוף . ס)1מיס 6גרח אפילו סכיך ס)כליר סע)יתגי ס)6 וחתיסגי . דכריך ס"ר6ס טן טמריכחוס
 סתה6 וסלוקי . כזכי מקוקס תב6 ס6סבחך מסיוםטלי
 רמו"י). מידי )6 ותו , קסקט ל6 טדיין כי סמאי גערךמזדך
 ימיך) מסר"ר כן סלתס וגסם. כ)כ דורכך סדייךנכרי

 : עמק מ"ר e~o blp)o וגלשריק

 )מרגגית6 . 3תךיל6 וכן ס' עמסו . יספירס בנל"נז
 ד6רע6 ;סכיני דכמי6 סכיני )יס 6סר .סבירה

 תסוכי סו6 . ;חמיר6 כקל )יס סחים ל6 רז כ) .גסיר6
 לער 6סל כ) וס"ס . סין כלמס נעסר"ר סטירי ערסגנון

 : טקס וחורתו0)01
 ל"6 1' כיוס 1.צ)נוו תכתב מגיעני לדוגי שסעיהנה

 6ח 1aeh1 , וסוחרם 61סכס מגהה אותחח ;וגס מגיוסכ) 3ר16חי מרסיד קנוחי וכרקוחי . יסלסל גנילמספר
 סדכריס י6רט 6סיכ 06 שגס . ישיח סווגי י6סכ6סר
 מחסום ולסמור הכן מסט ימד) bS דכריס סכרוכ41מר
 מס וגס . כריכו סר"ס אדיק 161מר לנגדי שזוגי כסוד)פי

 6טס פן עון 16כרג1 ל6 קמרתי בזיגים מן נדיןסגח)ס
 6ה כמהתו, ערחח6 ס6וריית6 רסס %י כי דמר.נגמ)חו
 16כ) )6 הכן . כ);) גל6יחיי כוערת כ6ס שניסיס

pehnd6ממ וסע6ר נדיגיס סגת)ס מס לנזמי מ)ססינ : 

 6ת קותי ססועיס מס 6:התחיה
~)lro 

 על
 סיתי0 חגמח דכר הרקבון כמגחכינפניתי

 סק מונרח סהחולס קדמי כתכ וס וע) , ספילי0ופיסורקם
 לסטין 56סרך ול6 סח:מיס כין יסנס תמלוקת ם,ו התרט'.
 ערוכס וויוח כקרן מוגהת הרתקם הינוגחו ככר כי .טויס

 סרוכימ6 מגמי סספיכו מס חי"ד( )סימן סרסכ"6נתסוכח
 6)6 סס כתכ )s~r 6 סרסכ"6 61ף . 11 ע) s~r)סרסכ"6
 וסוס מתלמיד חכתח ס')מד קורס 6דס ס) כיגקוהו)קשרה
 יסויי מהוכוח )ס"ד סתדע כספר הרמכ"ס ססתכ ייןסנדר
 סמורם ספר סטסס ו") מסרמכ"ס גד1) )גו וגו' ,מקורס(
 פכח כר כחסונת כתכ כי 61ף . ממין נוגס 6)6 6')1סכולו
 )אפיקורוס )ססיכ כדי hlb ט160 )6 ססו6 נו"ה()סימן
 חסוכות סחי כע )י סים אומר 3"מח , )מבלחוגידוע
 )6 סס ;י s~rt . מסגתי מטוט )פי 6נויחיוח וסחיהןכרכר
 ססמט ספר כגון ספיירים סיעים נספרי ללמוד 6ל6הפסו
 וכוס ,- סג,כרח כחסוכס oc סערן כננו סטכע ס6חרומס
 6מוגס כ6יוס oollnh לממסך ינ6 פן מספו קי עקםסדין
 ודעות חגיגיס יין ססו6 כייגס ויהסחה ס6מוגוקמן

 omtpnl סמגמיס דכרי תמוד t9Ch ל6 6נל .מופסדות
 גודע or ידי ע) 6דרכס כי , וטכעיסן סמלי16חכמסות
 קונס סיעור פירוט h1ol יתכרך כר6סיח יוזר ם)גדו)הו
 mnh דוח למקוכליס כי י6ף כו' סיודט כ) טויוס6מרו
 קמרו סעעס קושח מכנני ;י 61ף דו"ח, 61)1 6)1כוו
 דכר ס16מר חי כ) ע"6( ט"ו )דף פ"ק כמגילה קמרוככר
 סחכמש כל of)s 1cu . חכם גקר6 כ16נווה 6ףחכמס
 משסר לכ) גלוי ;6:ר כססריסס סהוקריס וכריססני16
 כ) וקסגיס גזו)יס מחכרים וסקר סעקירס וכטלכמורה
 דכר )הולט סמוסחיס )כנייח ):מקס גכגס סוגייו מיסכן
 )חום ל16י ס6ין ס;הכו מס מכיך רק כמוגי דכרמקוך
~Or),(ככ) ))מור סלסלו גלאור 06 כי 6ף והמגיח כל 

 מגדול סרכ ונפרט סוהיס 6גו מימיפס 6סר ו")מכמינו כספרי מ"מ , סכהס כ6סוריס רכריס מסוס סייסספריסס
 כס) ט)יו מסעיד כמו כסקס ךטת )סוס כספריו )חום6ין כודויי כי , (1IDh דעת סיס ט) עלס )6 כ,ס ו")סרמכ"ס
 סוף סס6מין מס סלמן )ני דכר סוף נקמרו עולסכחיגת
 גחססטו כנר מ"ע סשןיו וסיפו עליו מלקו סחכמיסמקלח כי 61ף , ט' הרמכ"ס סו6 כמעלס ולקבס כומןסג6וגיס
 לרססה 16תן עטו וכולן 1") ס6חיאי0 חכמים ככ)ספריו
 . מסיגי )מטס כס)כס דנריו מחוך ר6יס )סניךטטרס
 ססכ6חי 6ף כי , cr מעון 6גי סמגוקס 16מר 6)י גסוהן

 ל6 ימי סכ) וקרן ממיס ט)י מטיןגי לאריסטו זכרימקנת
 ממורס כספר סטסקתי ננס רק מספריו מסר כסוסעסקתי
 ססשס כסתר סטכע מסרי וסקר ת") ימניותי כוסיגפתי
 ממלק ג"כ סרק כחס סמורס סרס ורופס )6 61יך .לאריסטו מדגרי סכתכתי מס כתכתי וממס מו"ל ממכרווכרומיסן
 6מת ס;) סירם נ)נ) טד פריסתו סססע עם טכ)ספגי
 כמקלת ע)כד מן") זעת סס דכריו סכ) סוד וכחכ ,נו'

 otneo וכגלגלי וכנון6כיו יחנרך כ6) סח'!ויוחפעמות
 סמ,ס 6ךתי סכחכ ועם . סלמם מדרך גטם )כדמכסן
 קומר כו'. קריסתו 3חפ)ח מתס))יס כחורים סמק5חנמסך
  ~ס כ) רק , )ממוח or~ 6(1 )רקות ד6כ6 1)ורט6 )ימס
 מלכותת-*ס )סס ירוסס 1)טנס ר6ס פרס סיוט סו6טריין
 . כזר;יסס וסוכו ספעוסופיס 6מר aniu סהמסיכומקוחן
 פי ו)ו)6 , גס עד ממעתי 1)6 ר6יחי )6 אוימי 6גכי6כל

 ביחן רוסס טז"ן סגס6י ס6מגתיו )6 6לי ~חיהתדכי
 ונס יד למטלהו סגם מר לי סכתכ ומס . נוזרןשלמונות
 6דע ס)6 ידטהי ;כר , כו' מוס מרחיק סגנע)סו 6)6נ,ס
 יותר 4רמ 6נרמ 06 סטי 6וגנר 6ך , מר ידט )66סר

 נקביסמלעסוק
 )עסוק m~ha ממס נדכריהס מעלמי )סניי

ש )~וי כמטף יעעס מ." )חוט ים יותר כי ,נפ)וסוסי6
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 ז רימ4א ותשובותשאלות16
 מכ"ח 61חמה . )מורס סירוסו כסקדמח סלמס, סכח3ממס
 סעוסקש ט) סכתנ מס ע) מסת כר מחסוכס עליסכיכ

 מזכן כלסר סמקונ)יס ע) 1753 חסוכחו וסגס ,כפעוסופי6
 , לדוגי ימשח גוי ססכ) ידטחי כי קטרם 1)6)מטלתו
 ילכו 51דיקיס טובים שמד סגיסס כי סחיסן ע) שער6גי
 )טפל, ס%כיס 6דס סכני כסטם ומ"מ ויו"ע כמכח רקכץ טסקחי )6 ימי סכ) במרומים סססוי קומר ומ"מ וט'.כס
 כמסגס ססגחי מימוט כפי עוסק 6גי S~no ישח1כ)

 מלכנן )15רכ6 וסרי וכפירוסיסס וכסוסקיסוכה)תוך
 : כו' )מסיס%ולועי

 כקטר נדקווק מלוח נקינו ססגגתי חדתי )י :כתברכנה
 הנודנריס מכס דייגיי 6ומל . סטר סג מרסט)ס

 כענין מסר 6)כי כי , 6)כי דוסון פס ככד כי כלכוןכטלי
 , דיגל( )סיין מוריד ו)6 מעלס )סלוח נמקות 1)6ממכוון
 זריוק יסו ימר 6ך , ידעג6 )6 זמר ססוה6 מוזם61גי
 )כ) יקרס מכוס מכין )כ) ידוט כי . מרי )י וכויסייוח
 מיש) סגין כ6יוס מסוטשח ממסכתו כמסר כיכך6לצנו)
 ויחירוח נמכרת )יוסר יוכ) ם)6 כ"ס , כדנריוטסת
 ספר ,ס 6ין כי , מלtDD 6(o ככחכחי מר סע)סכלסר
 )כמ כזרך וכרחי )פעמים כי ו6ף . נוס )יפס)מורס
 סנורת נמגנט גמ65 סו6 כי ו6ח עסיסו כטפסתסחר

 מדקדוק. מכמת )מדתי )6 מימי כי כי סטין כמסמחס6ר 6עי מקוס ומכל . המהה כינוס ככור דרך וה61וכעקר6ומ
 מיעוט מממח סטות ש) % סמכ61ריס סדכריס נ6ל61ך

 )כחנן נסן מפותחי דכריס וים , סגמ1ן מחמת רקיזיטחי
 כוס. גיו65 ג) וג! )קרס קוס כין )מכדי) 6דאי כעלתמ)6
ob~1הר)כ"ג ט) מנרכס ו6ח סוף סעקירס כע) סכתי מס 
 לו גרס וס וכ) כס סוייגו ממרסס מקרץ לסגיםססטס
 סמס6 טלי ככד ונס )סוגי למעתירן מהיר סוער )י 6יןיי מעמן ומהירות מגמת נענור נ"כ יקרני סכזס כ"ס ,סגמון

 . נק%מסי sw 6יי ניני סע1)ס מס רק כג"ח)העהיקו
 רוס גלמן 6גי דמר כיתו ככל כי מט)תו OD שכי כן6%

 סהי6 ובקמח , וכוח )כף מר ודגמי לסופו כעעתיקססגנס שיחי מר נדירי מננס נדפתי כס6%תי כי , דכרמכסס
 כו פעחפ6ל סדקווק נמכמס דכריס ככמס הכוסלכעס טכסיי )ו6ף כס SU ידעתי 6% )סטמיק )הגן טפוקסמנמס
 מעיקרו יחרבחי כהנ גס . ופמקעגת סק מוגרת כהבמר.
 מ)6 מקרץ גס . מסעות מכ61ריס 66 ודכריס , אלהיכי
 סנסעחק )5") לעקוגגוס( וקלתו , סק מגורת כיום).610
 6101 מקופ"ח כתוכ ס)סגי כסטתק 6נל כך כחוג סיסכחט
 סרקתי )סי כחכחי רק , וס כ) נורם סגמון כיora סרגסחי )6  רפד דקדוקי סר6יסי )ו)6 כי ונקמת .נכון(

 טכתכ כש ספיסס נסס ס6ין כדכריס עלי שפסממטלתו
 ורקס , טעות ס"ס ער וכמס לסרן, יוכ) wto מכתנתיע)י

 , (OD שסם 6חס %ר , סוגך 6נש סג6מר *עםעע)תו
 דכריס 6ל1 וכ) , )סס)י6 יוסיף סגני , עורלי הצתיך6חס

 : )מידים )סין כספר יפסעכ61ריס
 . ט)יסן סדרוסגו סס)כומ נענין אסיג מוס שיםוערשה

 ססטיגר6 )סטמיד כסכרנו כ'ת מטרח ססחזיקעס
 שמר נוס ומוסיף bS~tn נס ים 6)6 כסלט קבס6יגס
 עמס קסם י*סיגר6 סיס ס6ס ס61 סכן כודניי עעםח")
 סוס למרכס ט' סגסקגו מסוס 6ט1 וכמלוחית שנהנ)6
 טכ"ל כרי6 וסדרך מעה נס סיס % 06 חנ6 סוסט)

 6הס 1)6 061ויק 6לך כתומתי 6גי שד ומנסמטפחו,
 610 סלע סהרגוס כעו כסלט קסס טינתך בםלכיות
 ס)honne 6 כע כו' סוס SD סוס כ"ס סכתה ומס .טלגרף
 מדמין 6ין כסויך ק").( 43כ , 1WD דף למבין לפרוכנר

 ושש Pw יהל סיחי כמיס *ש ע"ס סרס") , מ~~8סי(
 : שסניף ים 5ר6 לשה r~g %ע ,ש%

 ס6ממ )פי כי ו6ף , כו' מכלן מוחכח מסרי )11 11כטרפות
 לטוס כי ככר גע5מו כתג כ"ת כי , סוס טל סוס6יט
 מן 111 ברוכס סחטנה סיכס )ו סבין מכמ טריפסכרי6ס
 סטיגר6 )ומר 16כ) %י וכן , כו' סרם'6וח כמכמתמידוע
 )יס מייסינן )6 כסלט סוקסס כי 6ף סתת)6 מןסגחסוס
 גרידא לסוס 6נל biino. 6100 סיכתו יךטיגןסובין
 ממן Or בטוס מכס 6ין ד6ס סריסם למכתו מכססבין
 כ) עסת)ק ונוס . )כה סעס orn מסכי) )כ) מונןוסוך
 כיף סיסוד סכ) ורקס 65 וטוו , ח") ע)י מר כטעןמס
 רק 6דהי כדעת )6 6ך 6מת וס כ) כי כו' המוגנבט)
 עעוע כפי כער blo סתותה מן סוויינע סמחעמ דכוכ)

 :סמגחי
 דומם מסוכיו רפ"י עדנרי )דקדק ורקס בטען מסגכ2

 בדמיון רק כ)) מתש בו סבין פסוס סמסמטו)מתש
 סכרים ומי  ככססי  רפפו ממגו )דקדק מר %1ס .)נד
 כ% קכה6 6יגו וס 1כ) כו' )1 ססגש סיכי6 ומי כו'רס"י
 . כרולס לסוס 1מ10 טער6 מסו )טרס %ס רס"י כי ,מטחס
 )כד פירט 61יל1 . כסירס סטינר6 )מס סטעס )חתולס

 )ומר דמר כקוסייהו ג)כד oto רי6ס יוליוס )ו 6יןסטייר6
 פוס)וס ן מר6 סיגף סל6 כו' מר6יתס סגסחגס מסוסוכי

 )ת3)6 י דוש סמר6יתו s'etw )פרס סמוך )כן כו'כרי6ס
 . סחיט כ61 וכעעי כסר וס61 סמונ)6 מן סהוהיסומוכם
 6)6 ז") ככתבו מר ונלי טלי קסיס טמ16ד יפסיומי

 )6 06 1)סע"ד עד ט' טיגר6 מסו סימגיס טמןססססל
OtOמלסוס גלע ד)6 ממס סריפס סיס כ)) )מהמית כו 

 כסלט ע)י קסס סדנר סוס וכקמח , ער עכ")עזסריסיח
 טריסס מע)6 נ)6 סכסחיסן olp~S טיגר6 נין עס ;ןס6ס
 וכקמת . )י )מס otlnto כן 061 פטר מ%)6 כסן יסו6ס
 סיו  06 5כל פר רבעי ספיחי כחסרון סיכר תולםס6גי
 OD )כל סוהר סכול סכ)) וס . סכגחי כ6סר מרדגרי
  למטוס.  פילר5 כין )מפריס Oh רס"י כי חמי)ססכחכ
 %זנה  כו' מבס לבס לפוג% ריפס  ספרייסו פירסזללך
 מדץ. לסגין סיין מגיסן otubt סערך ס)6 גתן מנס מסמר

 רק ומסגד) סספרס גתן )6  סרס"י וס כל 61D~7Sעמר
  לטוס לירך  וגס הילרי גקר5  זמ )מס )כד ono סימי)עיין
 גס בפילי.  גדול וופל  וזמו  מוין  סריסן סדין )סגין6כ)
 כפד רסרי כלל  כן פססט bS  פייפויוס מגסס דבריכי
  דיפרין ייגרף  סיסי פעלך לפק"פ  רופס  פר5יסי 605נל

 6101 סטינר6  בסס הולס  ס:כסהךוס בסריה פפפטדכסירס
 יס וס כי ו6ף מז מון דכר כסוס 1)6 סמר6סכסיגוי

 : דרש יורם ס6מח דמיקי כסיגויי)7מוק
 גה)מור סכלם )1 6ין ססרי ט' לו ססגידסגכי6 ומי סכתכ ככליו ע) מר מדגלי יי קסס סייחושוב
 כס לקין פוגלה בס יס בז בטיירה  סלוק סיס  ס6ס16מר 6ני וכוס 1 ט' מורס סוס ר6יסי )6 וגס סמר6סנעגין
 למוס  ססלפיר בטלי 5י  pn1D  פוס p'Dnnth ל5לפס

h9)'DSכפו  .tpsnn  06 נעיגר6 נזיקס )%ריך  16  בפקוס 
  סוחרם  לפמפס )ומר כ6ן סייך )ן6ין )6  16  פינלה בסיס
 ומס סכתכ מס גס . )שיגו ריעועך 6יתיי)יר דסרי ,ט'(
 כטוך פפל דוך 5ל%  ריתך לפו כסלט הסס יריוסרם"י
Sbס61 מסריס ממס) ס)6  16מר 5ני גזם , כו'  סכועוס . 
 כשס"ס 6דומ ג! )6 מס) דלך )יכר וש"י סי זככווגי

 : כמדו"ס1ל6
 כמחכרים מן רייס ססכ6תי נמס מר )י סכתכרכב;

 כסעורים )1 וסוזס מיטיס כמעגו סו6 6כןסקו16
 כפפן פפי וי 4ם  בפסן רפר הכלסיס פכל  זסנגרון ע)י חסיסס סיס לוקס סלילי כטיני סגר6ס טיקר ע)יסמיכ רק מדודין מטסס ט) )ססיכ ס)6 ע)י קניתי ככר ,ט'

Attos. ולסוסיף  לסכיריף  סמסרון פסיי בסום סיס לצמר ווילי  
 ט  חלקו 1ל1  כנוסעו נו  סערו סל6 רגר ספריפוססל

נסם
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 יימ ח. ז ר,רמ"א ותשונתזשלות
 מקמטתו ססתס כקנן קסם סחם קו16 וק ממכרפטום
i'bDס61 כי וס נדין דקדוק קריך עגן . ג)) )ח)וחית ט 
 סח)מידש ירקו טמ6 )חום ה0 תמיד )נ6 סרגליכר

 סיכחוכ לדוגי ממע"ת 6כקס כן וט) )זורות ס)כסויקנטו
 נ6 6י)1 כ6ממ כי . )מעסם הסכרי )ענין דעתו גמר כוס)י

 נסן מוסס ס6גי . קדור דכרי )ו)6 הכסרפדו )ידימעסס
 וכוקגס כחכמם מועג 6חד )מכס וס ט) י60)חי)בהמיר,
 סעגחיס )1 הלקיתי )גרו מס0 מסונ"ר סגקר6 %6גוסגמנט
 ננכס סיס כ6ו נס . מר נדורי )וחמס ט)יסן וחסונחידמר
 61חד כסעריסס 6כר ריכס זללי ט) גגכן )דוןסר6ג
 סיו 6ח 601)חי 56)גו וגח6רמ מרייס מפס ל' גקל6מלחס
 וקמר , ידי ע) וסס:יס ססיגל6 כמסות כעקמך ס6)סדרך

 6ים סו6 וסיס כוס )דקדק 16 )חקק ממט )6סמעו)ס
 : כדיקס( תסוגות מסוד prenlמוממס

 לעיס )6 מוס כו' ol(Snn סמם) נענין ער סגחכרנטה
 ססגיון נחכמת )דכר )65ת 6ח11ר פן 3כח3סוד
 גרס 6ם סהוOb11 6 61)י ססגחי חטט כסיוססעוסופי6

 סמקוס סיורגי מלדוגי 6כקס ו6ח 6ך לדוגי,כעיני
 כגננם קפי כי מומר והגמר) קורס כמס) קר16הסמכמיס
 : orn ודי 150ךס ה61 וכגסיך ממותר ה61סגוס6
 ססכ6ס סוד סידעח ככחכח ומס si/rt מר )י סגחכרמו:

 דעתי )חמ5יח ג)) ירדת bSn 6הכוגן ננדכריךכ15ר
 )דכר 6וכ) )6 : .כו' ו6)ו 6)1 כמליס פויס )ך ים061

 סוד ח") ייטחי כי ו6ף . דבר כרכו מס ו)ועחכגסתרוה
 מקונדס מסס , פגיס כסרכם מריגס מי וחסך ס15רסכ6ח
 סיס כקיטו מורס סיס דמר גחכו מ"מ . מוסכ)יסמסס
 סו6י) מר כתכ וסכן וסדכור 0הכ6ס כין כפטוטוסמטה
 גו' יכי6יס ס) רכן מ0ס Stihn) 6100 מסר סיסוסכם
orl1סדכריס גקסריס סיו וס ככיופן כי , סכחנחי מס כחכמי 
 מר סכתכ כמו המיס תקום סו6 סס)ע oh סכעיגותדרוס
 )דעת 6וכ) )6 סחר זכל מ- כו כיון S~h cb .תמי)ס
 : כניקומו ס)6 סם וכקו יחד סדכריס גתקסרוסי6ך

% פמכיבמה  t)nthlo דנריס 0כתכחי נמס חומל 

 6ומל 6ד1)י . כו' ס, )טטרח )י סס כחכיך 6כ)כבהכי
 כ"ת וסיין כי מט)הו למונח מיטוט גורס 6)1 דכריססכ)
 )לדון כ"ס סמונינו כחק סמהוייכ כמו nwr יכף whדן

 )סת:,)יח רק גתכחי )6 כי חס , כ"ח כמטרקסחכמיס
 לדוגי נגד דכרי )ךעח כי ו6ח ע) )מאחו סככתים)6
 כן ע) מע)חו דכרי מכ) )י 0מדומס כמו נחסכוג6ין
 hD(' פענחו 6) סמדכר פי כי גס . ספ)וח דרךכחכהי
 )6 6כ) , )6מסס סיוורקו )לגרותי יקרס 0)6מחייר6
 6גי לק דמל כתנו ע) מימי כוס דטהי ע) עלס 1ל6כחכחי
 דכריסס כל גי )סס כרידוי קורס ספרי ס% חוךגוגוס

 :סרס
 סכהונס 3טגין )י ש מפסק נטגין מו 4 0סשצומה

 ממסנוח ממם3וחי )6 כי רחוקות סס)כנוח מעלתוטס
 כסר6וח וגזעם מעכס 0ה61 תהדס חסכתי 6גי כי וגס .דבר
 . מפלתי כקמח כי משדוגי סס6)תי זין SD הסוחר חלקיכ)
 וסוס 11י) לדוגי סס6)גי כמה . סודיטגי מכמס כסחוסותר

 ומס . דבריך ס6סמט טד עמדי כמוס ול6ייהי 7)6פסקתי
 מלעגות ס6יר6 1)הפחיזגי )סכסי)גי )6 6ס כוס מרסוזיעגי

 ננס )ומר Dt~h 1)6 רכגיס נגד 6דכר מקוס ומב) . רכט)
 נקתטרס 6יסכס מר סכח3 סטיגר6 גס . וס ע)סנזעחי
 ם"1 סדקן מסכי מר יקכ) ס)ימיס 61)ף . סמועע"ופן

 מס לק מגעת סידי מקוס טד חסוי 1DD 6יטיכ כי ,מו
 : גלשתייסמע

 DtD1 קומי סל סכתם פי וקפו )יס6 636 ממערעהךץ
 6ך . ט5מו נפני 3קונסרס למכרו3דעחי

 סר6מ כסי ךמר )מעלתו otmSn כ6נרח ס6רכחיכנבר * : 3יןו למכייס וסיו יחד ומנרו כי מט)טססוסר
 OD ט) )ססי3 6כ6 6ר . מטוש רוס)מורגח

 3פעמ6 שוו ט)עhSD 6 6כ) )סתו. חס .סכח3
 ם)6 מ6חר כלותר נמגר 6ייו ססר6וי לפי . סרסנ"סספירס
63ו

~to))O 
 מכירם דמכירתו כמקוס ז6ף ריש סימן ככ:די6 גחכסטור כי וס ד3ר 5"ע , כו' סכן 56י )יד מעמס

 תפ"ס )ך מכור מ6כ6 ס6ירס מס ם6ימר כמקוסכגון
 סגכסיס 467 קמינן bp ד6כ6 לכוס מנם למימדיכווין
 h(b 6כ!ס מכח )ומר יכו) וספן ס6כ ליד מעולס כ6ו)6
 דמכירחו כמקוס ו6ף דם") כסדיק וסמעען , hynhק6

 ס)6 ססו6 מ613ר ונס . ס3ר6 להקי bnte 6ס'סמכירס
 כ6ו ס)6 מתחר ג)ומר מל טכחכ מס גס . רסכ"סכדורי
 הד דכוא יומר ר51ס דמר סג"מ כו' 360 )ידסגכסיס
 163 1)6 וסו6ילטעמך

 יוכ) )6 סמכך ס6כ )יז סגכליס.
 דמעו מבוס ססעס סחוס סרסכ"ס מזדכרי 6מת ,)מכרן
 ,כו )6 ס36 )ין סגכסיס כ6ו 1)6 דס61י) כן פירס.נמכר

antplo. (סעמ6 כתכ. דסרי סוייגו סטור מנכרי )ר6ס 6כ 
 סוס דסמכירס כמקוס 6ף ס6כ )יו סגכסיס כ6וד)6

 sffol סכור nDIS )עסו מעי רחרחי וזבי 6)6 .מכירס
 מכם )מימר יכו)ין בס"ס מכירס רסוס כמקוס ך6ף)סור
 בכיסן )יד סגכסיס כ6ו ד)6 מסול בחיגן ק6 ז6כ6בכוס
 כ6י)1 וסוס כיכ0יס בכיסן וכס כ3ר דס6 6ח1 ק6בכיסן 6ני מכח )מימר מ5י )8 בכיסן )יד סגכסיס 163. 6עו60
 כמסקי מרמותי וכמו . סטור מסמעוח וכן . מגחונ6ו

 )דעח דככורוח מהגיטין ט)סר6סון
~1DO 

 . )דטהי והיעחו
 סנר6 )סגין ומוריו מיכנס 6יגו מגירם סמ:יוקו חס6נ)
 .סרסכ"ס כרכלי ד)6 ר~כ'ור ך3רי מסקס סגר6ס ה61 ו,ס ,11

 .דמוכרמ 16מר והו . )מכר הרידוי i'hD 3תס טענו6סהרה
 דה)ס הרסכ"ס סנרח )סו דגיה ca סקוס' מרסון610
 הכגמרך 6100 ט) 0ס סקסו ךסרי נמכר 61יגו סוס)סעמ6
 ,  ח.ל סס והקמו כו' מפיק 61ת וכין לכוך )יםוקימרו
 יוכל ל" למסופית?

 למולי"
 "רם לפ"ר מפילו סלקיתוס פיך

  לו  כבלפלי 6כ) )1 סגחג1 6)6ס6נ כחיי הכן מח ס)6.  כגון  כ~ייוי לטילנו ל5 סל"  רברפקלס
 כספו"

 לטיל  "פרו )וסם
ti'~hvלטכסיס  לקלוס פירי פילי 'ן" לר"ח  

 כסתו"
 גוסס

 .פכ"ל
 לסיס. ס"ל "י לרירת יס ותסח"

  רייילין דסטפ"
 פכם  ירסכ"ס טט? טוה "סי ק" h)h1  "בי? פכהלביפר
 )מ"ר ti'Dh וקומר ראייה למכיס לס? מס ":"ב נפכרדיילי
 6חי6 ד6י , )מקנוח יוכ) ס)6 )מ"ר סיירי כ6ן ע": ס6כו'

 נוסס כססו6 )סודות  קריך ט"ב  לשליוה  יכיל  סהו6)ת"ד
 .ר, )מ ס)6 כו' לנוס מכח )מימר ךיכו)ין סטם מ6יד6)"כ
 וס") ס3ר6 ס6י )סי )יח דחוס' )מיתר 5ריכין ע"כ6)6
 מכמ )מימר יכולים שס"ס )מכרו דיכו)'ס כמקוסד6ף
 ה51רכ1 ולכן מסור דטת סהו6 כמו 6סיק hp ז6כ6לכוס
 )") 11 סקזמס 6מר ומטהס . מרמוק ר6יוחיסס)הכיל

 רי"6 סימן הטור  61ף מכהי רפד טטגתיס פטליפיסהלקי
 "מר סטטס סירס n1DD o~eh בלי סבילי" רפייריסכתכ

 מץ )סוכימ סרוס כו'  ר6וכן ליר  לטילם  'ב"ו ל"ס?ליסיס
 כחכתי ככר כי ג)ט"7 6יגו וגס סרסכ"ס: סרס ס")דכ"ט

 סגכסיס כhSn 16 סטטס אס כי סטור מוכריוסלחתי
 סו6 סרס3"ס 0) וככעס , מעי חרתי 610 סרסכ"סלטס
 6ע1 סטור כטפס כי מתססך 6עו 6כ) סטור טעםגכ))
 דמכירחו D'Pb סו6 סמור וסטם , סוסכ"ס טעסגג))
 וסנים  סגת פר  ס?טלס מס 6מגס . כרסכ"ס ז)6מכירס
 .  כ61 וסנון  לסיום ינול יס רסיס גל" מוליד רסנןס"ל
 מסומ6 רק ר6סונס( )סכסכתי רשייתי נדמית )6ומ"ת

"ble~'  פיק; ששש כחששפש פ0רששג פשנק ן) סי6 11 חשוגס*(
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 ח הרנ"א והשובותשאלווז18
 מוכרמיס לל ושטור סחוס' דווי שמגס . וכווןוסו6'ם
 יתקיימו והק"ן הר6"ס רפיות 61ף . ר%%ס סכהכתיכש
 וו") מר מכתכ נמס )חמוס ים נס . )מעס מ6כסוננמו
 6"כ סתיס' דעת תסס מסטור מקמר 3עיגי הינוס ים6גן
 סימן סוף סירס עלמו וסטור 3ר16י ,,sp רכ"מ כע";ככר
 ען כו' מוה)ט מירון 6ימ תוס' פ) ומחירון ער ט'ק"ד

 . ט' סר"ן לאסון b'1QS יר6ס וכן כו' לייטב 6פסרוספחן
 תסס סיעור ימקמו מר דכתכ חד6 , גטיגי הימס וסיכל
 אייו וגס כו' גרסי מט) דכ"מ סכר 6"כ מהוספותוטת
 דויג6 נר16י מסג 6יט דצ"מ )טור סקל oh מג"חוהרי
 DIIh1' זמרי סזעיס )סמויר 5ליכין סכגיס דמין 610סגי
hSומל רק הר16י מן נונס דנ"ח סעמ6 לומר ס51רט( 
ons6דמח6 כ"ס טנס 6י% 6י 36) ממחונו כדיגי קסם סו 
 0מח מ? פוק טס סתוספוח כדררי מטוט ט61 וגה ,טסי

 קוסיומ כ) כ)) ק0י6 )6 הטור )דעת והו , דטתסכסתי6
 hS )מס וחימד מקפו סחוספות וסרי מס הכבספוחמסקסו
 כלוס קסס 6יגו וס וגל . גי' )ל"מ מסיעכן )6 ר6ףhho 61כחי 61"ח עד כו' מקנס 6דס למץ %)ו )ס%י6יון)
 מכירם ~Olk דמכירתו כמקוס דתיירי כחכ דסרי סכור)דעת
 וגראס . )ך מגור סיום לך ט6מכור מס ס15מיכנון

 מכירס סוס דמכירחו כמקוס דמייני סטור כח3 זסממסוס
 61ין . סר6וי מן גוכם דנ"מ )ומר אריך 6ימ כן 06כו'

 6ין סדמיס דלפקו )שור מגץ כן ד6ס דברי עללסקסוק
 קוסיתס מכם 6)6 וס סוכימו )6 סחוס' דסרי לסומחוירין
 מסוס 4ס תיפוק ממתוח נציגי קטם ס61 למסססקסו
 קוסי6 סגסס)קס מסור )דעת ו%כ כו' מקגס 6ד0דלין
 6יגו דוס . ומיס 3)6 מקרקע מו5י6יס כסכגיס תג"ל11

 ייגס דמכירהו מס דמכם )טור דמסתכר די") כללקוסים
 תכת 16מריס דהם מסוס לחכור יט) ךסיס cb"(מכסס
 כריקע מלק ל6כיסס 6ין כן 06 לתיגן ק6 ד6כ66כוס
 bo1 כמעות )יחן אריך 6ין כעלמו פטם מ16ח1 כן 6ס ,זו

 36יסס מוכ )פרוע ממוייכיס סכגיס דלין הלילכס6
 דרסכ"ס דסירס , כן )ומר מר אריך כרמך ועל .מכוסס
 סוגירז 1)6 דמים כ)6 סקרקע זמ51י6י1 ס")וסרמכ"כ
 h57D סמעען כלוס 6יגס דסמכירס סתם רקכדכריהס
 סמ51י6ין סכרן an~b דמכמ סו6 דס0וט דם")פירסו
 כעיני. פטום וסול סדמיס (1trw %יכין 6ען כ"ככקרקע
 הכור )דעח סחוס' קוסיוח ע) מר סכחכ החירון דלפיותו
 )יס חיפוק נחוס' ססקסו כקוסים ליסכ 5"ל וסטה116')
 610 ימ"מ גמי סכי 6ין , נרפף גופ) סיגו דכאםמשם
 הוחש 61'ך לקומר גו' ליס זלימלו ממתוח כזיףקסס
 וכן עד כו' ממוריסך יותר עויף ותסיס דמיס כ)6שחגו
 סי51י6ו 610 קסס ומ"מ עד כו' סכתנ כסדיק סרקכתכ
 סכן 6)6 טד גו' קיים 6כיהס oto 6)1 מסרי דעיסנל6
lpngסר"ן כרכרי ס6מח ס61 וגן , דמר עב") כמערכון 
 כ) וס עפי . סר6סון נפסקי כתנתי וכן עע)מו סיתנגמו
 סר6טון כפסקי סר"ן מזכרי ר6ייס וסנפתי סכתנסימס-
 כמקוס ך6ף כוכר ססר"ן , (e)nth ר.ר6ייס 5והסחרס
 דיכו)ין 0") 6פ"ס מסהעכד 6יט ורזוי טעמ6 מהגיד)6
 כנדון כן גס גן 06 . ואחיין ק6 ד6כ6 לכוס ככח)סימר
 מנקי מכם )סעכדו דיכו) Db"( סר16י )חרגו סכ:כדדירן
 לכוס מכח )מימר יכוין סיו מ"מ כר6סוגס 0גהנחיוכמו
 : סס טכמנתי המריס מטעמים )6 06 לתיגן קם61נ6

 וממס ; )דלחי סהפגיס 3ין לסטוות מל גתכוש
 ס)כ") רכל 6י כסדי6 סס סמו)קיס וסתוס' :ניסז,4
 וכסחחכוגן strl כמקלת דעתן לסמוות מר וכמכ ,מטתעכד
 כי כיגיהס. סססוס מס חר6ס ס)גס סל משמקםוהרד
tosnoכ6 )1 סרליייס גיסיו )מענד יט) סקוס ס3רש( 
o1b5ס)6 כמריס 610 06 ט' כקמן 16 נמואס 5מר 

 ססירט ומס לחיק hp י6כ6 רכוס מכמ למיתר טסטייך
 16 נ"מ סיגכם סייף תסחטכך 6יט סישר6ויסרסכ"ס
 מבענד 16 נקנין מחגם מקנל לענין 6נל כו' %סגתונח

 ישכור 06 עכירס נ3י ס"א וס"ס עד כו' כסדיק נכסיו)ו
 ד6זס 5") דייט נ)6 ש5א רסנן ססוס' גפירוסרסכ"ס
 ד)6 כסדינן פירס כקילו דסיס גרס סר16י לטעכדיכו)
 מעותיו על סר16י כסייף לו סיעכד כרעו ממם ממכירהגרע
 סחוס' סנרת 6101 סחמ6 )ו )מענד כסדים )ו סעכדכין' )למ)ק( 11 סכרי נ"כ כתפחי 6ני כי ו6ף . ימר עכ")וק")
 מר נדנרי tD(b )י קסס מקוס מכ) ק"ן:( )רף לע"פריס

 כספיות מורס סי%וטנ"ס סכחנ עם גי וורד , %ונזנליי
 )6 % דמכירס )כסוף וכתג )סעורו סיוג) כסיענוד)1
 וכסס רסכ"ס פירס מ6י 61"כ . מסורם מסעכודגרע

 כוס ר6ף hlot ימכר 6ע1 כך מסחטנד 6עוסהר6וי
 כמסמסך כ6ן כחכ דמר ותו ג"כ. גתכר הס6מסחענד

 רמש כ)6 מ%י6 דס3ן סחוס' כפילוס לסכ"ס שכור06
 כ) טליס )כרוח % סקדמס מר )קם מר דיריוכחמקת
 6קסס 6גי ועוד . )דעחי ג16ת מהגרם וסכריםיסויו
 וסכן סתוססוח כפירוס רסכ"ס יסנור oh מע)חו7כחכ
 Dvnt ןחן מי , כו' )סעכד יט) ד6דס 5"ל O'D1 3)6מ51י6
 דמכן לסעכד יכול 6יט oh סכן מכ) ג") כי , ערדכרי
 זמר לסכרחו גמעך זו טדעחנו וכלמס . ומיס 3)6מ%י6
 מסכן סתוס' סכרת ותופס סס61י) סטור כדגרי ג"גסכקכ
 גוס) סנ"ם )סטר %סרך דמיס 3)6 ס)קומות מידמ51י6
 )ומר 5ריך 6גי גרמי וט) . סניתיו )6 סס וגס , ר~ר6ףמן

 nSwn כ) והטור רסכ"ס יסכור )6 סלעו מר ם)טדעחו
 לומה שסר 6י 61"כ . מקלתו ג"כ יסגרו )6 חוס'ס)

S~D1דסנן ht~e 6(כ Otnv 6('06 פ) חירו5ס יסכרו 
 , דמיס 3ל6 ס)קומות מיד מ%י6 דסכן מג") ךש"כחוס'
 603 דס6 וכחכחי לדעתי 11 סכר6 נטפחי ככר כי61ף
 מ,רס סי6סוגיס נדירי tnhs~D סר6"ם רפיות גס6'כ 6ךתי nDV כן סו6 ס6ס 161מר פמיר מ"מ )7עחית)י6

 תיד מ51י6 ססכן סירם 6100, ממחר כי Orl)מיסגה.
 sffo~ לסר6"ם דגם ממעינן 6"כ סר16י כמכירת חלויסטעס 6י1 חוספוח ד)דכרי פוסחתי וגנר זמיס כ)6הלקומות

 קנוס מכח למימר יכווין 6ס"ס נרשי למכור דיכו)ד6ע"נ
 ר6ייס נ)6 מ"מ טן כו' 11 מסוגיך ר6ייס 61ין נר6ו'יום) א " מלי %עלק, :ביקדכןיעיר : 6תען ק6ד6כ6

 לק סגי משמע )6 )רסכ"ס דה6 . )מר ממוט כרכרססי6 י סנר6 מג") 5"ע . נסס %יך דיגו וגס 610 סטיעגו'
 סב) וכקמח , גתכר 6י% מסחעכד 61עו הווניל תלויססדכר
orסכתו מר )סנרח ימסך h~hn ססכייס לסכור %מכ"מ 

 גדעת יסכור ל6 6י דעיס כי6 סיקוחוח מידמו5י6ין
 סר0כ"ס מכחכחי מס )פי 36) . ססענוד כניןמתוססות
 סדכר כקמח כדיריו ממוכרח גמו כו' מסחעכד ד6י:זסוכר
 יכר ט) כפעש מר סכחכ מס נס . 1)פגיס לפגי %יךוס

 ורמס כו'. מוחזק יוחר ד6כ6 67כוס כגסי פוי ככורהיעגין סר6וי מן גוכין סלען לע"ס וכתוכס מכ"ח גוכסממרוס
 )נכי מוסק גקר6 דמ)1ס נר6סוגס סכחנחי סתתימר

 וסקסס . מוחזק טיס 161 )מקס קדם ןס61 וכ"חגחו3ס
 :: %" ב!צן55י,:יפ כ)) סכרם שיגו or , )מן סקדס ממרוס ינכו )6 ד6"נמר

 כן גס ולפסיס מר יקסם סגר6ס לפי כי 11 נקוסי6טעמי
 כתוכם יפקיע ס)6 ממגיס גניי סכתוכה משטסספילס
 )עס ffb( . נ)) שעע6 ס6י שייך )6 רסס )כתונססקיס ממ)וס חננם )6 ))מס( כן 06 י%ר6י הקפות ע"ילסחו

ינוע

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



 "י מ ח הרמ"ד ורושעותשארוו:
 ~ימן סנסתיכס וסלמת . למר מעעמו סיתתי טעמיערש
 )מקפות ריס קומר 6גי ועון . כו' חכתיס מקקו )6לנימו
 מי סרק כסוס' סקסו דחס טעמי לפי וגס דמר)טעמים
 סר"וי מן גוכס יכ"מ ר6ייס )סניף ך6ין קג"ו( )דףממח
 . גחן בר' 'מסוס טעמה דכייע וכחכו סמ)1ס מן נ31ס607
 דכתונס מפסס סת)ו0 מן ךגינס )חימר 6יכמ גנוי וס3)6
 )הוכימ רל1 מ6י קסי6 ג"כ רכריגו ד3)6 ותו . מטסנני6
 וגוכס סו6י) סך6וי מן וגוכם מכחוכס טדיף ך3"ממסם
 גרחגו ע) 6)6 , מגסוס גכי6 כחוכס גס ס)6 כמקוסמן

 סגעסס ממנוס גוכס כחוכם דלין )תוס' רם") )תימרלריכין
 כן ו6ס מקרמו ממ)וס 6סעו גוסס ונא ;הונס אן6חר

 פקסס 6גי ו6דרנ6 . מעלי רמר טעגתיס כ)מסו)קיס
 a(h כדי ממלוס גננית דכהוכס דסטס סכקכ דמר)טעמו
 מחקיו כננו כו' הקפוח כ6סר5י כתוכם 6וס כ)י3רימ
 7סי6 סומר 61גי , תמט)ט)י גגניח סכחו3ססנ6וגיס
 ממטקטקי )גנוי דסקעס סמסלסיס סירסו דסליסגוהגת
 נותן טסק')1 דכ)מסוס

~ro 
 06)י כמו וסוי מטקטק סו6

 כיתי חג) , מסס סורגי גונס. ד6סס ומעריגן כו'וקממה6
 crit כקרקטיח רק טסקיסס רו3 סיס )6 סח)נערמכמי
 סיס 1)6 דינמי ממטכסני גוכין וכ"מ סכתוכס חקיו)6

 )סססד חכמים תססו ד)6 ממעיין סקרקעוה, ע) רקסעכווס
 סחפם ומס , מכיח סיס ד)6 מסוס מטלטלין 56)סכחוכס
 כמסיק גוחלן ים מפרק ס0יכחקי נמס סכהכ כטיגר6געי

 מתגם קריים דרממג6 דחירן ככור דגכי )ו ד)החסמעה6
 ר6וי )ענין תתגס 7קרוי חינן )6 לעס וסקסיתי סנמ)עג'ן
 כחוכס דין ירוסס )טייב יו ים ימבוס מסוס וסוכתתידמ)וס
 תר וכחה כך6וי גוע) דככור ס"ל רכי דסרי מר עליותפס
 , עכ") כרכנן דס)כס 3גמל6 סכסרס ססיגר6 הי6זיו

 )6 ומגס 6ך , חמוס רכי דכרי רפיתי ס)6 ס6מח6וג;ר
 כרננן רכי לסח)יף רק חח)ס ססכ6חי כרטיס מב)נס)

 דילתך enh1 סו6 )סכם דמקרD 6(~st רוגן ע)1)סקטוח
 ססקסיחי נוס כ) כי ר6ם1)ס סכהכחי כמו ד6ת6 610)ר16י
 מל כוון סלע 61פטר , )רכגן כן נס )כקמוח ים רכי ע)מס

 מזעי) מס לועח bth )6 ו0 1)1)6 , כרוגן זס)כה636ער1
 סלכח6 )י תיתפח )" כוו 61ף , דיין )ניון כרכגןדס)כח6
 ירוסס 56) מלוס )קר6 סכרך רק תסס )קמתי ל6 כיכמתן
 סקס מהנס כין )חלת דבריו כסוף מר טכסי וחס .ר16י
 )ועת S~lh )6 , וס)כ") סמקגס קנין 3יס י6ית)מהים
 )6 קגין 6פי)1 נשנס סייגו דכי )עגין כי , כוס מרגווגח
 מטיחו רגון מגס ואסר וע"פ ריס כתוס' כמכונרמסגי
 07161 ל6) 6סכח דכר סוף . לפלס קמר מסיס 6ל6בכס"ג
 6עע כי 6ף יזי ט) לדוגי וטססכיס )ס)כס סכותחיש

 ג~6 )6 מסרס") 3הסו3ת נסיות )6"ש . מטעמי)שהו
 סימן נסוף מלקחי 6)ו סכח:ונוח Qob כ)) סטיגר6מטנין

~fft

 ומס , וו")( פס tfr~nuo סטיגר6 מענין קט מעט
 וסיקר כרכין רכי )ך סגחמ)ף כעלס ס:יגר6 ם6ףסכחיח
 סערך מיחס כתח)ס חקנה מס 'דטתי )6 מרכנןל6ייחך
 מקוס ככ) מרפס טסיך מליף געסיה וטכסיו כגמלךסכטרס
 מן 61גי סמטריפיס מן ססכחיס סרוכ כסוס חליף6")

 כסוס דח)יף כרוריח פרסיות סוכמתי כססך0מכסירין
 רכגן על תקסם 6יך כי , עיקר כ) )1 סוס סיגו כיכסרס
 , bnh1 סו6 )רבוי ד)מhnb1 6 ס61 )סכת ומקרץמג")
 אוי סייגו וס3מ )רבוי hrh1 610 ס)רנגן כן ס6מחס)6
 )פי סמסקען כש ממעסיגן מתרוס 6פי)1 סמסקג6וקפי

 רכנן רמיריס לומר ס") מ"י טמר רק רסתססמ0קג6
 דס)כח6 ספ6 לכ קם") מס"ס מכור )נכי דמומוקנמ)וס
 )סדיק, הוה' כפירה כנ;1 כמקוס כגיס סי פע) מנכור6'ן

 כמוחך, )6ים כרבוי סוגים 63והס סייגת )6 ממרוכמחירך
 )דמות ~יתגס

~Dlh 
 דסמטח6 מיסגך דחיס )דין מהגס

 כ6 כלעו תסיס ססירוסס כבוער קרויס o)ns , כן*יט

 דק מס מסיקם 3לר כריגילס )מטווח )5 6נל מתגסזרך
 נטלתם מחגס סי6 כ6י)1bs 6(6 1' מן גוכם 6יגומחגס
 כ6)1 ודכריס , ור16י סנח ובעסוקי )ידו כסכך 6)6ס6ימ
 ימס כר3גן ס)כס פכת3חי ומס . סס 6) סס כיקור5ריכיס
 ממ)וס נוכס ככור ד6ף מרכי מורח 6"כ כן )6 ד6יכתכתי
 )כך 05ס כחוכת נ3י קפינו רבוי רסוס סוסקיס61)1

 כשסי ו)6 ממ)וס גוכס יבעו כר3גן דס)כסקמרתי
 : כלל)רכריך

 11") )6 6י סדרך ch גחוכס ס) סומקכענין עטתי )otnhn 1 ממיי 3סו6)ו מי סנדקגי עביהפס
 ככחוכחס מנכתרי 6סס ככוזך סר6יי 6ד1)י מ6 ,דמר

 סנגיס למ"כ סטסילו 06 כמכ"ג ומקומות וכחיסקרקטוח
 ד)6 סמקתי 61גי מעתגיס 3מעוח )סוקס לח"כ יכו)ין06
 סס6לס גס יךעחי ל6 העונדך גופת סגס . רמרעכ")
 ס6וכ) סלדויס כ) כס )מסס 6לטלך ובכן מ6דמחומס
 : סכוי מיעוט כפי ונססיי ריר טעמו נועצי)מ615

 יכרועי קמרי b"D) ליס )דף כממקיד פראגרסינן
 )כ"מ )יס סיע מסיטך וסטת סיפר ועסית מיקמרמסוס
 hlcr~t (cnb )0 קמו כו' כמחוס יסכס 16רחס ,כגסכו'
 דכ"ת 107מ6 סגועינן orn1 כו' כחוכו ts~th 6גכיסכו'

 610 דכין כחו"מ( ק"3 )סימן מסור וכחב , )עולססדרך
 תקום ככ) קחו 7יפס כ"ח ו6ס )כדוהו. יכמין יורסיווכין

 ::גג מי( "גה :נ"%:ן :צם::2יב::%
 סיחס כ"ח 0יתס 060 כמקוס , 7סדר6 כחוכס דסומקכ"ס
 6סס דטדיף מל')1 סרי )סקסות 61'ן . הירץ סכ1מ6קוקס

 פרק כד6יה6 כתן כ)6 ממרת סי6 הסרי מכ-חככתוכחס
 רס6 כ)) קסי6 )6 זס , ננ"מ מסה"כ )ל"ג( גיעגחרומנס
 קמר יומגן ור' חיגך נסוס עו)6 קנון סעמ6 סה0ננערסיס
 ס,מ6 )גני ~c1tr1 otrtt 6)1טטנ;יס מסגי סרי , ככ"ד קסתו טחהכוס רקס_ 6ןס המיןמטוס

 6דס l'ha דטעמ"
 וסו סומק )עגין כ)) ס"ך 6יגו ככ"ד לסחו סתח3,סלחס
 כ)) מחס סייך )6 גמי דחיג6 טעמך hlb tl'rhפסיט6
 )תימס ד)יכ6 כיכ6 6)6 ככ"מ לטילו סומק בדלק )6דס6

 ד)6 סמטיין סמסקיד סרק 0ר6"ס טכהנ כמו דלח)געעת
 ופסיז6 ד)ח געירת כוס ד)יכ6 סיכל )רק( דסדר6קמרו
 סולא) וכטוכ סיסר טסית )מימר כיס חייך ולכךלמלוס
 1)יכ6 סלע כחוכס גכי ס"ס 6"כ )כ"מ פסיד16)יכ6
 דס6 ותדע . חיט )יעי)ח( גובס ניס )יח (onbספידה
 נרוסס ומסגי ני:ייכו מ6י לל"ו:( 6)מגס סרק סספריך
 סומק )סגין כיריסו ך6יכ6 קמכל 1)6 וט' 3עייסו6יכ6
 וולס )ומות יס ומיסו )יחנפו. חדווייסו סומק ולעייןס"ת
 מכייס )עגין וסייגו 0וגי6 דסהי6 )יין פסייך חיגי-סו)ומר
 טעמם טייך )6 ננסחגר6 מ"ת , נרוסס יקט ו)כ,ך כ"זנ)6
 . כ"ח לעגיל דקת געעה כיס ך)'ת כתו ס1מi,)ps 6דחיג6
 דף סגו,קכל )זרק ד6יה6 מס6 סדרם דל6 ר6יס )סכיםו6ק

 מסוס טעמם גמי סס דהוי מלרם ז3ר דיגם )עגיןקג"מ.(
 6סס )קמם ד6ס סס 6מריגן ו6פ"ס וסטוכ סיטרגטסיח
 6ף וו דר6יס יר6ס וכו' מלך6 דכר ךיג6 מכוג: 3סליח
 ךס6 6מחיח, 6יגס מ"מ סגוגס רסיס סי6 )כקורסכי

 ו6יגסיכ6 )006 )ס סמו דטוע6 סמ:ק6 3ססי66מרינן
 ע"כ 6)6 , )6 6עסיכhj'D)'b 60 6( 6 דוק6 ס"נווכו'
 ריגל כין )מ"קלריכין

 דסומ"
 ub~1 מלרץ רכר )ןיג6

 וכגס סס מד6תר זחו , 1סטוכ שסר ועסיס מסוטדכגיסס
DP9lh1)6 גמיח ך6רט6 6דעק6 סגי ודלי המלגס יטכס 
 הרר6 רכחו3ח6 וסומק סתיעיגן ככחוכח6 6גכס גמינקט

ואיכם
 : ל ס.מן eD"5 נחפונס נס תפסס " תשובה*(
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 * מ רימ"א מלשוכלןשאלהע20
 למיתר 6מל )ט"ו( סכותכ ופרק מר%ר~י6 ל%"מוייוליכד
 ונ"מ 6סס כתונת ע)יס 67יכ6 מ6ן ס6י מת6 דרגמסתים
 )6סס סחי מק)קיגן )כ"מ ט,י )יס 61ית 6רט6 )יס61ית

 מגמע )כ16רס 61"כ 1ט' כדיגם 601 כדיגים ס6ינ6רע6
 omth1 כוכנו )ס וסוס bD~hh נכתוכחס סקנססדדטחס
 ס6י סם סכחכ נפירס"י סם דסמדק7ק 6יגו וס ,וט'

 קרקס סיגופן ט) שמוכס ווו  מטוח )וס זס וכו'כןיניס
 מסוס פ.עת6 סוי דל6 מסיוע וכו' (ots גחנם )6וכיק

 סתנכס )0 סדי רק למטות 1)6 6קררוצ 6סס כ)זדעח:
 רק כפס גחג0 )6 סי6 מסרי ממטוח יט% וכבע"מקרקע
 כטיקר קרקט שתקח דין %כן סקרקט ע) סי:טךססיס

 יותר מפן סנע"ח ס6ס סר6"ס סס פירס פכן ,פיעכורס
 קניו כמ ן)שוי קרקע )יס יסכיגן לריייס מבמטותכקרקס
 כמ פיפס שאריגן 7)6 נסדי6 סתעיגן , וכו' כךיגיסס6י

 כסי ג") %1ן . פכי גרע רק מנט"ח קרקע )עג'ןככקוכס
 ג"כ סורק גכ"מ סררת סכומך תקום דנכ) 7:חיעגיוח

 ומססי6 . נסרס")( כמסוכת )ע"ג מידי ל6 1ח1. ,ככהוכס
 )6 7סהס מיצי קסס )6 ע"כ( )דף גיוונת 6)מג0ד;רק
 6יג1 ננ"ת סגם כעקום גהייקרס 16 ככסכיחס 6)6מיירי
 סימק סקרקט ע) סעכוןס יעיקל ד6ט"ג רסיס ועזן ,מוזר
 סיין מלמד כסף טוס יד:( )ןף ןג"ק p"D מ,-6מרסזר6
 געסו ומשי שמריות )סס סיס )גככיס 6)6 הקקיןניד
 וכן , סקרקע ע) נזקין סי סענוד ועיקר כ"תקרקע
 ומ"מ ד"ק ריס וסתרדכי סר6"ס )ס ומייתי סתוס'גתט
 )"ס:( )דף סמסקיז סרק טתסתין כמו כו' סדר6פומ6

 כו' כיפי ד6סקיד גכר6 ססו6 נכי סרר6 דסומ6כסתיעס6
 onos שע"נ סדרך hDID גממן רכ קסכר )ימ6ופריך
 סטנוד נעגין כמ,יק סויגו סססט טומר 6)6 סיס כ"ח)16
 ועסליס %כטס גכי ד'0 )וף זכ"ק ס"ק כדמוכמ סקר/ק:ע)

 gp'p %ש נ"מ 61סי)1 ;ו' מי'6 ר' רחל נזיקין6טה
 מפקדון מנוסת פוק נחוס' כזמוכח סקרקע ט)סעטדו
 . קליך1ח סעטז כפירת ע) גטכעין גכי 1ffs:))זף

 : NpN~pO שיסרלשסשה
 סממילמס

 : סלע( סימן כתסוטתיו סיין or ע) מסרפ")

 6ר"י ג"0 )דף מיחוח 6רכע פוק נמסווין *נרסעןי
otolh'  6)1 וקו S1hn 6כ) סגן ען מכ) )6מר כ6דס סל
 נגיו 6ת קוס 6סי rb ידעתיו כי 16מל ס61 וכןסדיגין
 וט' ס' סס %וקנ' 16תר סו6 וכן סרס נוכש ע ס'1%'

 6חריס b(oto )ך יסים )6 קומר ס61 וכן ע"ז 61)סיס
 otoSh ע"י 11 1עו 6יפ;6 חגי %חק רכי 6ת6 כי ;ד ט'1ג1'
 מכית כס) %קרכ יכתיב ויגיס וס ot~Sh כס)נו6 דיגים,ס
 עחק ורכ מסדק רכ , מג") ע"1 11 וי% 6)6 ס6)כיס6)
 עסו 5ויתיס 6סר סררך מן מסר סרו 6מר מד 6נדימיכר
 ס61י) ;י מספט ר15ז ולפריס עכוק 6מר ומד 131')סס
 ורפן פוגליו מיד ולפריס עסוק וי) פירס"י , 15 06ריסלך
 גכי6י %5י קמרי וסלך סוזי) סקכ"ס ס) מספטיו ידיט)

 כר ור"י ר"מ כין פפירוס כיגייסו מ6י כגמרני ופריךסכ:)
 otnnno 1)6 ט"ו מעכס כוחי נעייסו 6יכ6 ומסגי36דימ)(

 )ט וש סגמר6. שגיח ע"כ )ס ופץ כחרס Srh1 :ר %לחרי סי כעי) כי )ת"ד ימיים O't~D מסעת טסו )ע"ד)ס
 ט) כייייכו מ6י יוהר סריך )מס סה)מול כעל ט)לסקסות
 יוחר לכויתי כר עמק ורכ מכדך רכ ס) וורטיןמטמעוס
 16 ט"ו hlo ח% *י לפניני עמק ורכי יומק רכיעטל

 סמחיס 06 סה6 פשגש מוכם ע פונס 4א %"ק

 חספס וסוס , ,יסר6) סייקו ch )פנס יס 6'ך Sb1P כהלממני*

 ; Q99PSD 2יפו:מ'ןפ :נ (ך:נוש ש"% שי"ושא

 ולק . דורטץ מסמעהם רק ניגיסס 6ין סס גס bSOשסיס
 ורכי pm1 לכי סכין מ4ק )פרס קריך i'hD )ותרנרסס
 ס4מז עמגן רני גי נ5סרש כסמם )גרור( סו6 כיינמק
 סמגסנ )טשל רק ע115ס דיגו נח סנן סוכר שעודינין
 כ61 רק מסעי מכס )גו ממסרס יסרק) דעי כנרך6יט 6כי עתר מספט גרו וכין קמיו וכין D'b כין ולדוןסמזעי
 סג"מ 1)1מד וי15 מפסוק דוריס )ונוד 1)כן נימוסי,סק

 סיס 1)6 סחורס גיסגס )6 העניין 1%' ירטתיו כימדכתיכ
 )יומ6 זווסיק אט"ג , נסיני )ט סגיהג1 6)ו דיגין)6נלסס
 מסמר מ)מד נקוזי 6נרסס סמע 6סר טקככלכ"מ:(
 מסג מסיס מיגס ממט כן Ob )ין תכסי טירוכ 6סי)1רסס
 טכ) מרוס מכל , מדרכגן מ15ס 6סי4 וסמ15ס סחורסכפי
 סגימוסי סמק רק סמרו bs כשו קנסי סמר ob 610)ומר

  לחרוליו נדו) 14 זעי נם גגי מקות ו' לסייט )סססגמסר
 לחכין פ"כ %h , %6"1 טסי גס5 6סר ש"ס יטהב36יכו
 )6 1נ1' י4ס  6סר )מען  סקל סכתוכ כי עומר  לסירוס6נו
 כ"י סונר %1ן , גם נמ ס)  מוס  מבט 166חן דקק6י

 ודהץ )שד שר6) נגי זיגי כי מותו גם נגי דיגי7)ת'וין
 דיגין 41מד עמו קמרת רוס יוחק ורני , אוז גחכגי

  סרייי וסוכר כגומר וגו' סכרם כט) דעקרנ כנ"טמ6)0יס
 ID1h 4פר ולכן כסעי קרמל  מעטוי ריייס 6וסן מן לסבגי

 , % סוגיא לסרס גראס  כן . 6מז וסכ) בסיוי סג6פרמ9ר6
 רק )דון %והן סבין מלכיס כלקטת פסק סרמכ"ס כיו6ף
 )דון מחמיכין מ15ת lah3 מקוס מע) סקסן מקחכסכט
 מסכט 6מד כ61 סג,) סכ61 ס)סגיגו וכגרון , יסרבלצדין
 יפריך  מזסק)6 ינמק כרני )פסוק גראס גס . ס)סן%ות
 מדפריך 6מח וסוד  כי, בעייסו מ6י להיפוך בסריססגפר6
 וסחגי1WDi 6 גח כמ ריגין כ"ו:( ןף )סגסדריןכנמרני
 וסוסיש נפ בגי n1SD סנט במרס יסרבל  %תוו  פלוסמסר
 6טס כר רכס 6מר ומסי ו6ס 6נ וגכוד  וסכם דיגיןעצירן
 פוש 1"ל הסוי וסלט וספרתך, יטרים לערס 6ל5 נלרכסל6
 טרם כר6תריין כ"ג  סל כסגכ7רין ונין )סיות Ot1Dtסדת

 כועסיגן בסכי שנסר 6יט גמ וגן מללם וערססופטפ
 כגמרכן פריך וסדר 6מד, וריין 6מן בטד יסרג ים ינןלקמן
 לרוכס )6 ונ6 6מו 6)6 ויניס ע)יסס 1D'Dl~I ת6יתפ"ס
hShרכן לפסוח דיגי סכסיר כסכך וסירס"י קגסוח )דעי 
 מספם )16 וקנסות דיגין וסייגו ומספט לרקס כסיבשברסס גכי וססס וילו רכחיכ קנסות ריני על  מוזכר 6יטגמ
 מסתע דסוס פירוס , )יס אכעיס כדיגין טויסססוסיסו סכי 6י 3גמר6 פרץ סרר , מדיגים עסי )ש דקגסיגןסו6

 זעק cos סיו כן נס 6כ) דימן נתקשח ע)יססססוסיסו
 תו6 סנ6 ס5י רנ6 6פר 6ל5 רק5פר טד וטרי  וכקילככל
  סירוס ועייל ססס וברכת דילין  דפפי9 סו6 מגססרבי

ספוכת. וג6מר גךקדק וסגם ססוגי6. ט"כ כו' דחגי6וכבניס
hlo 6)6 כן )6 ר6ס . גסקדו וכפלט ככ))יסרק) דיגי כ) סט) עמק כרכי סי6 ססלכת6 פיס oton סס( 

 6"כ ידע ס)6 סכלחו כחמעת )רכ6 )יס )נוס דיגיסמקצת
 )דיני 6)6 ג5רכס ל6 עומר )ןמוק )יס מיכעי6כדיגין
 , ולפוו סל6  חסן  יס ימי ממפט בדיגי כן גס ס)6קנסות
  ךדרננן(  ריגין  )ס6ר 6)6 ג5רכס )6 כק5רס )ומר )1וסיס
 סהלכת6 יופר 5לו %יכין ס"א 5ל5 , תתמילס  נפקרוסל5
btO'כגיחט כדרך נסקרי ביהר סדינין כל מעל ילהק בר  

  סזכס ומלסוט רפ"י  סגרול  סמ5יר פבסל  גס . כסיגי*סר5ל
 )סני6 מוכ51רך עתק פר' סי6 דסלכת6 לדקרק 116יכוון
 וטדיס טוס כגון גמ כבגי ס6יט סגיחוסף 7נר ג) ע)אייס
 ירש 4ו פיס סיכל דוקק מסמס קגסוח 71יגיוססר6ס
 *ש ס5י6 % )גו  ספין OD3 6כ) %טוו ס)6משימוח
 הממככן המס 'Sh9D. ןעי ככ)) 610 רק 16ת1 עמוקמ;6%
 ספירט יוזק רבי סבכיי 9ר6 נקט 1"ל רפ"י ס)6 )ומר6דס
 סף  טפיס9 ס"מ fb וחספס לרקם כסיב  הכרססגני
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 פש י הרמ"א ותשומותשאלת

 . לקט  פילייכו  דחוק ןףל , 6ירי6 )6 ה6 :מטוס 6י ,ימק
 olpn פכי S)h ,  ריסולס בפיפר% סו%פר  יופכן רבי כי%ף
  גומר  וגו' סכיה בסל רול9רכ  ילפף לר'  פסוסן  סו%מב"כ
 ים סנן ס"מ סגין מכ) 6"כ . נקנסות 1)6 ס1מויסגדעי
 יכעון 061 . ומספסיו חקותיו ככ) יסיק) דיגי ככלמווכל
 ד"כ ך6חיק מגסס דכי כדהג6 סי6 סה)כס סמ6סטיתן
 ור' יוחנן ל' זס6 טעם ס) וכריס ליגן וס , ס"ךועיי)
 לכס סחו ו)6 תמנו יותר סכליית6 יודטין סין מסייומק

 ר' כי מיתני6 1)6 עיקר ס6יגס י71עיס סע גי)דכליס
 וסייחי ס6)ססי פסק (or) ותסעס ן 16סעיס ול'מייק.
 וקומר )סקסוח 61ין . כדכריסס מס וסיין ע)יכסכ:.ג סכירום)מי שע"ס סגו)ס גור נכי ולכך כ6מימרנסמ"ג
 6;ור למלו 5':( שדף ספיע)יס 6ח מסוכר כפלקדסרי
 כגי ס6ומל מדקק בר' ין דסכיר6 סניו כהתם )סרס)כותי
 מכסו) חתן )6 טור )פגי מסוס ועור מסירוס ע) %וויןגם
 )ט סיס ס"מ fh , ס)כס )פכק כסמ"ג )ס מיית,וכן
 ס"ך ומעיע 7"כ וננפיק מגסס דכי כחגך ךס)כח6)ומר
 , 6דיגין שטוו )6 גמ דכגי )7וכחס קוסי6 סדרך61"כ

ba17h161)6 חזקך כר' )סס דננדק6מר סיוחגח ל דסי 
 כדיגת כווהיס סככתך רזית ס"מ מגסס ד3י כחיק6מר

 )סקסוח ושין . )חוד סירוס למסיק מדקך כר' 61 "סרוס
 דכהיכ ע6י יוסף ר' תגי כ':( )דף דע"ו "קמדחויך
 סכע ר6כ ר6ס מס גויס ויחן ר6ס 6רן וימודדעמד
 קיימוס ס)6 כיון קיימוס ו)6 עסיסה סקנה גמ כגימ15ת
.1DDומתירן 

-JOS 
 מסוה עהס %ווס 6יט גח סכן ס"מ 6"כ

 6"כ שחגור שתגורי 3נמר6 סקסו סיירי כסס 6ה1 וס ,כ))
 סמן הע"ס )ומר יוסף רכ 6מר ומסגי נסכר מוסהמסעו

מקיימיי
 סלעו כמי bih סכר טויסס. מקכ)יס 6ין 16סן

 סוייגו ממי ועומס מ5ווס גרו) חגיגה ר' ך6מר וט~ססמ5וורי
 hlh טונחן 6יט ס1יח,- מס ו") ופירס"י ועוסס,מ15וס
 סעריין ס"מ 6"כ ע"כ, מקייתיס 06 עקכ)ין,סכרסלען
 כגי סדגין וכיררג1 סוכמט 6"כ . כנר6סיגס מחסריםסס
  ו6ס כב) 061 . ע)יסס וטווס S'hlo יסרק) כזיגיגמ

  )מ)1ק ורקס 1ס רנר  פספוס  rh(1  למטוס ספספעס'הטקס
 )1Dh) 1 6ג1  6ף  כריכילו,  %יון לח בלי סל  כריליסכועומר
  רברסיון  יי מורךכלך

 בכ"י
 לי"ג.( )דף כחרק סגת) סרק

 ),כוחו יכף 6חס  06  לרין  לפויך  סכ%יס וכוחי 'Sh1Dחגיה
 סטגס 16תוח גדעי דיגט כך )1 161מר 1o9r יסרק)נדיבי
 כעקיסין עליו כשין )16 ו6ס דוכס כך )ו 161תרוכסו
 כטקשין טויו כשין 6ין  16תר  משיבי ר' יסמוך) ר'דכרי
 קליני )6 דע"כ ככ6 נק וסמעיגן . tDO('b ע"כסיטרשל כפופרע פד בטל)יפ בטעיפין רם"י  פקוס ססס, קך1סמסגי
 כגורלו  לטפופ 51ריך 6ותו טדגין סיעי )6 כנעיטרק) נדיגי 16ח1 )דון 6נ) כעקיפין ס)יו )כו6 6)ש ור"ינ"ט
 נדיף  כוסי  סולין 1ס1כמג1 וכירליו 1ס61י) . טליסמהטיפס
 6) וגקסן לבו% נימולינן כמיי יפועל פס כוסי  עירוןיטרלל
  5סר כמעטם ט) וג7כל )סס סוככים דכריט 6סרסמקוס
  סמו טןע 6סר שעי כלרן 6יס 610 סגם . כעומסנטסס

 גוזו  פגיעים. גדפיו .פצויים. פיס רלפ ר5מבפהפיימ.
 ס"ס 610 , שיוטס למרתו , )חרופס וטפסו )מ6כ)פגע %סי  סגרול  סלילן סוO'pnD  5. סוטן ינרכסוימקיס,
  אטיותו  פגפופל  סס וסגם , מפדו61ס ר י 6 ת מסמ"רסג6ון

 דס"גו ומגדעים  6ר15 פילויי %מד פס  וססספףועמסכוהיו
 ימייו והסכימו סספריס, תרסיסי מן 6מד 6101יסגטי)ומר
 רבכו)) כלכ חכי 6סר תורס תסגס סנדו) סמיכור)סדסים

 . מיימון רכינו סושן סמובסק סרכ כן טסס רכינולשמחי
 גגתר ס)ע"ע עד נעו"ס )עסות .סמק כן חסנוכקדר
 כספי גס%ר ל%  %סר עד ס,ך כטכס 16ח1 ומגיסמזכר
 00 וסוס . 6נן כס גס6ר % עד סמ0)ס וס"ק , מכןפכר
 כס 6טסס 61תר עדו סקרן תעתירי "צגטי)1מר כן גס6מן

  סגנון סתו  למסיף סל% פס טל or דבר  סייסינויחו סו6 ומעיקר  פסס, וכן 6יי גס 6גכי 61דפיס )כיחילנכי
 סמכך ט)יו פיככד סס;-ין סגנון ימכור )6 06ידוע כי ח"ו. סג") סגנון ממון 1)כ)וח לתכסיס ים רבר  וטויסספל
 6גסש סגי סין  כ6ס  יסיך) כדיגי ג17ן וסעי ,מגם61

 ספל  סביון  סיכם וטכיח  כקרובת חורתנו פי ע)יסר6)יס
 o")1he  ילו ופל ר%סיס ל%רבטס ולסיס פופ וופררבריוו,
  סללו %ה  לליה )6 ת"מ חורתיו כפי )עסות חקיססיוגו 6ין פרכו ונטוגותיט וסולע , ר6סוגס ספריו יחכורטסות  ~ilhx טס סוס  מרין וקומר .  וטליילו פרלר לרכיביכורוס
 סוס יקיס )6 יכעס יסרק) מנסס ומי יירעל סכלולופר
 כ"6:( )דף ימסור )6 נפרק 610 סר6סין המסוט דה"מ, : מעמיס מ6רכטס 6101 כחו כ6י 16הג"א סגלת יז מתחת oth~tto מלוחן רק סמדסיס מיימוגימסר

 ריחי6 ד6וקי6 מכ61ס כר ס6י סת6 רכ6תר
 סו6 דיגל גנים מוקיר וק6 חנריס obun כרו6ח6
 )טגעו סןי גן  06  טליון לפכב יכול ותפ"סלכיריטסו(  ~י רכל סעסס נכיס ולוקי תדק6תר ומסמע טויסדמי:ככ
 ספל  יגלוון  כלל  or )רסוס פגי )יעגיט)ותר )1  6יןספוייגעי
 ע) מ15ס וכן לפיל,  שסיכולי כפי  פליז לככב  יכולסיס

 ש"פ  סליי סייפת  ידם  סכעהוח רי  יסרק) ם)סדיעין
 , כרפריסיס סרין  ולההיך  לטטוס פושל  יפלילו פסלפכס
  רקס  פולי כרב רלי פססו וסר6"ס 6)פסי ססרכו6ע"3
 בדבר  )סהי'סכ סיס 6ני קומר מקוס מכ) כימיד6י)יס
 ככס %ייהי יהדיר( ל% לפרה בפררכימסרי

~cht3h  

  וו")
 )כנוח סחומ  כו6 יהר כלר רי לררין  פסלסס ס0חוסתנוי
  סלד כלגד לריר  בפיון וכotnco 6 סופו 56) רתוכן ודרבו.

 sp סיטכור )6  06 לצבוי ליכיס  יכול כוסי  סייןכפפות
 , עכ") סוגל כדרכ ט)יו זעטככ סו6 דיי, סנ:"וןסחם
 לטייס תרתייחי סיגל דרכ כווקיס טס)כה6 מסמס6"כ
Ot)1D, 6(6 סיוק6 לכרי לכרכר )מרק 6גו )ריכין ע"כ 
  פורו ב"פ לו יץ9  סבוראי מכוי גגי סכ6כגון

 טפי יסוג יוגע ססר סק) )סיחו גחן מסגיסיעגטי)ותו כי 610 סי,ק6 נויל גתי ךידן נגוון גן 061 ,  סת6כרב ומלכפי
 הגו) ממס. )קטת Sh'1 ינnhr  6(1 6 ר6ס ומי .מסג6ון
  נדיגע1'ס)כת6 גס  לכן  סירן, פפסירי סו% כי  )שוועסו6
 )סדין( ימהוך לכן  יסרק) כדין גמ כן ונדון סוגל כרנסי6

 נקע עיכס 16 מלכוח סלם דמסוס עמר 61ין .כדפרשיח
 נ'(  ליף דע"ש pffp ריס  O'D1D %פ פיפסים %סרמסוס'  בגלי  כדמפרסיס 6יט וס דכר , סמססט קו תסנורנזנר
 יוכ) 6חד דכ) מסוס 6יכס כיס )ית וממכר פקסרברבר
 כדנריסס סס סיין , זיכור )קיות נריר 6יט עומרלסח%)

 : כסס בריך יין )יחובכן

 ג"כ וסוך יוסר 1(דמח סס1)ך ק) מד ס" ימיהימי

 גלתרוח סמנסריע6
 )דף

 )רכ6 גבוחך ריסי (ן-!
ptDוסוסיט , סוקל )יס נקוט סו6 מרכנן 5ול63 6י חוי 
  כוק6 )יס גקוט מתפרס כסירוסו sfft רס"י ניו) 716)יו
 ,  סלו  פוי ביפיהך פר בפהץ בריגרופ פיס יפן4ר סל%מכרז
 5ורכ6 סרי לכ6 6מר h~P) נ"מ לדף כפריס גרסיגןוכן

 )י סרו 6ג6 מרכגן יורכב שיתימר גפסיס )16דועיערכנן
 סע כסריס וכי מיי כסייס דוד סגי רכסיכ  כריס(חגרתי
 יוט) כסו מס6)6

 ח"
 , גר6ס חבק יוט) ח"מ 6ף כלבס

 ךע6 יסרתם דסמסס כ6ס גהס ))תור גוכ) נ"א כן06
 6ף עחס 6ך . כר6סוגס סבי ימטר סי") ססג16ן ס"סט
 כליו ינ(נ) ל6 סיטנטעותר מ"מ 610 סכי ימי סדיטטיס
 )סקפק 61י1 . כו' יקנס ס)6 גדר )גדור 5ריכין תכןסדין
 ר,מסחמס כ) 6'( לשרק קנות נמסכמ למרען סויקוער
 סרסר לט Q7p ככר כי סכ) ש סגס מחויש,כיסית ר51ס 1Yh1 מה נטי סג*ן ffbt 'b7U( ט' מקףנסג6

סגיו)
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 י ך8הכמ"14 ןךעשךנףן,1ט4שלןךןפפ
 ס4 שמסריות בסירוס מטכן לנו וסספיע סרמכ'ססגדון
 ז0 דכרכי

 סימכו,-
 החוחו מלקו 610 3ר6סהס סחורתו

 %כן ))וי ועעסר לכסן סטרן מן כתרועס נכוסמסלחן
 שגלון )סיות 6דס כל ט) ר16י וטור , כדלעיל סרהנפסוק
 ומגית מ15ח )קיים כדי )כיסו ממי ולסטיה מגיסיוסג")
 ממספיק דתי רמ"1 סימן י"ך כטור מסק רכן ולידס יומס?י

 : 1נ1' וסניח כו מקיים עגכסיו)המריס
 כמגיס )מורם כמדרס ס61 מגס , סס)יסי מח)היסור

 קנס 16 לעמיתך ממכר תמכרו וכי כסר(סוסת
 וכן טמיחך מיס קנס )קנוח נ6ת 067 תורס )מדם1ג1'

 כ"ס סמו וסדין כצין וכס סקרן סמי מכני כ6חד רקסג") סג6וו סיס )6 ס6פי)1 עסורס כסז'6 610 0גס ,)מ:ירס
 טתגין וסיטרה) כססטחי דוקה דז0ו )ומר 61ין . עההוק"ו
 )י"מ סרי טפי מווי) כמסכותי 6כ) 6מד וכ:קמנערך
 ona סב) ג"כ 6)1 דכריק מנס , כמקמו לסרוימ כדימוגגו
 יוסף רב חגי ע"16עו )דף נסך 1aPb פרק גלכי:ן607
 ועשיר עגי קודם DD' וכותי עמי עמי 6ח חמוס כסף06
 ססיט6 קנזס עמי יכוחי עעי כגמי6 וסליך ט' קודםעגי
 hlb ג3רכס )6 תנ6 סו)6 רכ 6מר גממן רכ 6מךומסגי
 טסם ךומס DUDh חסיך )נכרי סי6מר כרניס לטחיד6פי)1
 דיון ניזון כ6! זק"1 כ"ס . 11 טסס ח)וס כסף 06ס)

 דדוק6 )ומר 61ין . כל6סוגס ידו )סיות כןק ופסס0ג16ן
 כמקוס 6כ) מרוים סריגו 6)6 מטו ממסיד ס6יטסח0

 וגס )יסרך) )סקדיס קריך היגו סכ6 גי מס)וסמססיד
 כיסו מתן קג"ג, )דף מסממיך מי פרק כח)קיססחי)1ק
 6נל כיסו 6)6 סגו ל6 רכ6 6מר כגמרה 61מרען ט')נכרי
oh'in6( פסיד6 ךקרג6 פסידה כין מינוק סיס ס"מ 6"כ( 
 נ0)כוח כסברג סירוס)מי גסס מס נוחנק וכן ,דר11ח6
 16מר . דקרגhmnh 6 6)6 ס6כוד זכר מיקרי דל6מוס"מ
 ) חגי6 כ"6:( )דף כטס כ) פרק ונססמיס כ'(טדף פ"ק נרסיק כסדיק דס6 סס ס6נוד דכר ::רכריס ס6)ו6גי

 מכור 16 61כלס ססגגס כמעריך 6סר לגר גכ)סכל
 כמכירם )גר נמכיוס 1)גכרי כיתיגס )גר 6)6 )י 6ק)גברי
 סירק כו' 16מר 6מס גמ65 מכור 16 חחגגס הא)מניין
 . מטר 16 61כ)ס חסיגס לגר מיייס דלעיל %ר וקקירס'י
 מטר 16 61כ)ס סתגגס ק"ל מגלן לנכרי כגחינס סריךוסדר
 ליתרי ד6י 6גכרי הרווייתו קרוס רפ"י פירטפכרי
 )תיכחש ליס 6יכעי6 סכי ליחגס לסול דלגכרי 6ת6ככתכו
 מ5י 1)6 שכרי מכור 16 נסטריך 5סר לנר ושכלסחחגגס
 ככסכן זנריס שומר יסורס ר' שגזרי. דגתיגס הרייס)עיקרי
 ע"ע )יס קלמר ספיר ופריך כמכירס )גכרי 16 כגניוס)גר
 רחמג6 )כחוכ רצע כדק6מר ס"ן 6י יסודם ו' לר6מר
 hla ככתכן ליכריס DdD 3י )עס 16 ומכור ושכלסתפרנס
 דיכרי למכירם דגר יחיגס ל6מיומי ססי6 ון"מ .ך6ח6
 16 6ת6 וסכי )גכרי תשרגו )6 גר יס ob רה"יסירת
 16 %וס עיקר 6101 תחגגס כספריך 6סר )גר סכי)מסמע

 זגר כיון ומסגי לריי פריך וסדר לנכרי שכוס נו 6ין06
 )סקדיס )סמיותו מ5ו0 6חס "י וגותי )סחיוש מ3ווס6חס
 סייגי )6 דע"כ נקמר 61"כ . ססגי6 ג"כ "ר6 5חך)6
 כס' 6כ) קוךס גר לסיוח קר6 לשרוכי 6ל6 ור"ירצע
 ה61 ע"מ סלי כקרג6 סעפסיד 61ט"פ קורס יגר מוזזכ"ע
 יידן כנדון ס"ס תתגנס, כשעריך 6סר )גר 3?יסממוייכ
 טמר ו6ף קודס עמשך עסיסך מיד לקיים 6דס כלסתמייכ
 ס61 קודס עמיתך ומיד קרDw/DD1 6 60 קעת עכבןס6ף
מיחך ד6 60 6"כ קר6 משך:י2 טס51י6וס1 מי פרק יפסקען ס6 נכיס שוי) DC1'לע"ג
 גריך )מ מרכל סכחוכ כסיוין ohv נכש כסמח"טמיירי
 )במיות מייכ סו6 גמור סמיחך דט5 סו6 דס0וט6הר6
 D'lD בעססד ולמכילו ntDDS כנר וטפש וס"ק סיע6%

 e)r סלו סג16ן גי נסס %יך דין לית ולכן . קודסמניו
 : יד") ר%וגס מעריו )מכור ומומן מוכן לסיותכדעו
 דכחוטת כפ"נ סו6 עליו נכון מנגין 6סר סרניעיהימור

 ח"ח )סססוח 6ס1ר סתם דגרסען ירט()דף
 )6 סג6מר מסוס יום מסקסים יחר ביתו תוך כעססלינו
 מיימהיום כשגסת וכן ס6סירי ומפרס עולס כבסלךחסכן
 גני6יס שפעו 636 ס"ת יוקל ד)16 ס"ת מסנטתס"ן

 סה)גוח ומסקי סח)מון כגון קונס מסרי וסקרוכחונים
 מס דעיקר 610 וכ"מ )יכחכ גיחגס הכע"ס סח~רסלןידן
 יסים 061 סממכריס ספרי וסבר מס)מוד סו6 סוסקיססביו
 ולסחיר 1nwo )בסור כזין )טעות ינ6 כק) מועעסמספל
 )6 פרק גתי נרמינן וכן . כו' bnpo לטסו וכןסלסול
 דרדקי מקרי חרי סגי רנ6 6מר ע"6( כ"6 )זףיחפור
 6100 נעחכיגן גריס 1ל6 דייק ומד דייק 1)6 גריסמד

 מיסרדע6 דימי ונ גפק6 ממעש דסכסח6 וייק ול6דנריס
 רעל כיון דסכסח6 נרים 1)6 ווייק ס0ו6 שחניגן16מר
 סס שנ יתש פסת כי  וגחיכע)

~hP עד יסיף) וכי 
 מ"פ 6") וזוז (hnh ,otnp כ' נ6דוס ,כר כ)סכויח
 )כסג")( וכר 6גן 601 6"ל %ר כל דכחיכ S~h סכיעכוח
 שרור סג6מר )רכיס )עיקטל ספסרך סק) עד כו'קרינן
 לג6 סריג )6 סגס . כסוגייו ע"כ רמים ס' מלשכחעומס
 מעמס יעמס ט)6 ונרים ודייק מוקמען ססיט6 דייק 1)6גריס  וכסני וגריס ידייק 6חד כסיס 6כל דייק 1)6 כדגרש6)6
 לינץ דן6 יסרבל )כל ר16י דירן ניזון 26מג1 גס פכן .ט6כ
 lbhJ-ך חסכן )6 ט) 1לטכ% שנש סלעו ספר 1)קטסכשרוי
 ס6)ו ידוע 6דס )כ) סגס )ומר דין כע) יטבכן 061 .עו)ס

 מ"1 כנר 61ח 1ל1ל6 כיסרך) תורס 5רכע1סמדסיסיס
 )וכר למוס ר6ף ולכן עיסתך) מסחכחת סחורםסיתם
 פירסנף ככר הסרי כעס סיגו ש . מורכ6 ממג תיפוקט)6

 סססריס )ומר יום) כי 6יכס בו הייך 6ין מקםסכדכר
 ס6)1 סו6 ר6סון מוסכ) כי ועוד . לגו 5ריכין ליגן0))1

 נדגל לסרתם כדי שכדי ק6 דיססייסו 6דעח6סמופיסיס
 יפסיזו 06 נס ולכן סחווומ דגרי נסקר סטוסקיסגורך
 ימיו %1רנ6 מהדפוס ש ממתח ימגטו )6 6מתפעם

 סוף )סקול 0ט61) יוסיף 061 . מסרוגס )מטוחנסו)יס
 סטסגת. סי6 )1 קמור 6חס 6ף . טונס תמת רפס )1גסוס 1סי16 יסר6) 6ם ווילס )טמס כ6 )סמס ס)6 ממסחסוף

 דסנור o'Dtb סורגיו 6יפר6 מ'( )דף פ"ק ככ"כעדנלסיגן
 קכליגסו ל6 6מי יר' )קעיס דינרי מ6ס שכע טדר6מ)כ6

 ושיקסע 6מי רכי סמם וקכליגש ררכ6 )קמייוסררתיגסו
 נ"ל רס"י )ט פירס חסנלגס ק3ילס כיכנה ליס 3יס6ער

 כריך יסכרו סכיוי0ס 5דקס ו)מלומיח סכידס יכוחגסיכוס
 רכנן ס6פי)ו ט"מ 6"כ . מלכוח מלוס מסוס ומסגיורנה
 דירן ושגדון 1ס61י) . מלכום טלוס מסיס 6)6 קלמרי)6
 כסס )ג~) כדפירסתי מלכות טוס o1Dn מסס6ליכ6

 וטומח ,כוח מסם )מגוע 610 תכון ר16י 1671סחוססות
 )נקוט כדיגו וכס סג") ססג16ן למעין ק5י . כטס יוכוג)
 סוס )יקנס( וס)6 ל6סוגס ספליו למטר גלימת סוקס)ו

 Ob כי נ16 מקרוב ממדם סגדפסיס מ,ימוגי מסר6לס
 ליטק1) לכן . כמו כ6י 16 סג"ל Ithao יד מחמםסיו63
 ורכו סיטטר גס כ) ט) hirbD1 ו)קטוע.3מקטעל,מור
 וממוינת ומסמסין .מגדין מסכימים 6גמט גס .ודיט
 כל ע) קויעין ונמ6מר עיוק גמירת סמת6 מרסנמווי
 6דס סוס יקנס ס)6 סו6 סס ונדו) Iwp %ורכח)מיד

 nDDD סי651ין ע16סן O'D1DO ('6 'ס ס:דע מןכמדיגתנו
 שי6 יפנעט מסורן מי וכ) . מכ"כ .ו סג"ל סג6וןיד

דרכגן
 שאצעק יי,8הס פיה סלכגיס טז כס מיה הרמה נומן*(
 ו להווסר% 5סל bvb נורשף נוס לשנו ועי ו ~ben'fh ששוטחיל מ91 עש  Or ג) נ86ל ~נואנו rh. הממסרס יייעח %ס וכעוס ,נגיש
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 '9יב יע י הרמ"א ותשתותשאתת
 , כמוסס במרס הס ברדס סממויק 1כ5 , ופלן 151מסדרבנן

 ע6 כגססוח0 ר")ס סחט6יס )גדות יסר% כ)וגנמויינש
 וסלמס קנורחס. hon חמור יקבר ימוחון עז עכסיגופל
%

 nspD'1 מיגעו ען . ציי Sbn גלטמ 41 . ומי סגם"
 מגח Slbh כמום ימים 6לנעס 6' יום נעמס . דיע*מר
 ולסחות ח"מ ס) נעמר )כס6נק סר5ס מקטן ג6ס .0-י
 %תלמן בזי 6)6 כס עז יככ ו)6 , זכליסס phכנעם
 מן 6מד כטכד לסיות מזוחיסס, כתוך ט5תו)סרג')
 )6"6 לן מסה דבר 6סל סדבריס 6)ס . מנסססקטייס

 : מקושקש איסרלש משח סמכו)ס ס)י"טיסרק)

 טעתיס ככנות סנטסס מעכס נעגין סת5)ות כתבשי
 מט5מו הקורך יכינו , שוס לדשםמסגי
 זכמעהוך

 עגיי
 : נעקש ססש5)ות

 6מר ס"ס( )דף יכסחו ע) סכ6 סרק ניגשתגרהיבו
 שתר סמטון בר' שיטור רכי מסיס ~hDi' ר'י
 וגו' ג6 מן 6נח וגו' 5וס קניך סגממר סס)וס כלכר)0טח
 וממט 56ך 6יך סמ561 ויקמר סג6מר מ15ס קומר גחןר'

Slhn60ף כסקס נדו) תג6 יכמע6) ר' זכי תו' ומלגגי 
 ולכסוף וקן 61דתי כהיכ דמקיקל6 כסכלו סיגםסקכ"ס

יזר : סנתר6 טכ.) וקנחי, 61גיכחיכ
~l)'QIA 

 6מל יסורס רנ 6תר י"6( )דף נ' פרק נמכות
 מקן נ6ס סי6 מגס ע) 6סי)1 מכס קשתרכ
 כעי תסומלו קפ6 סעיתין יוד טסרס סכסעסע6מיתופ)
 ומסדנן 6הספ6 סם )כחוכ מסו )סו 6מר )ע)מ6למיסססיס
 כ) 6מר מידי )יס ד6מר )יכ6 6דוכתיס דויקוכתסומ6
 1up 6מיהופ) גס6 נגרתו יהגק קמרו 1)6 ,ס דכרמיודע
 תורס למרס )6סח1 6יס כין otia' )עסות ומס 6מרכעלמו
 )6 כוח נעומס ג) סמים ע) ימחס כקןו0ס סיכתכסמי
 Dtlno ערגי לסגות ומותר מגשן )ערגו . כו' סרי 6")כ"ס
 חעסס )6 זומס גס . חרמק סקר נודכר ט) )פכורומוהר
 לואלס . .סהיDS~ 6'(tOk O כן תעשון )6 ססי6טכתורס
 סרמ3"ס ומגויס ר6ס פרחח כספרי כד6ית6 סססלמוחק
 )16 סדומס מס"ס 16מר 61"כ . סת15ח נסנין 1ססת"גו")
 רט סס מ51י6ס)

 כצוחר,
 )שמיס כ11גמ1 06 פ"ר )ס51י6

 מי סרק כגויר מקמרו ט"ר סקס לטסות כזי טובגחכ)יח
 ס6מרס ממוטס 610 וק"ו , כו' מק) ולכייס otnsסי6 ממסוס 03עס עכירס נזו)ס כ'נ:( שדף גויר סליליעולעל
 )קסתו 6יס כין מוס nblo כשכי) ל"ת %ומ לעגולחולם
 סגם מעט סיס מעע סמפחרין יסר% סברית כץכ"ס
 חורמו )מסיר )ס' )טסות סטת תחו כסי"ת %ותסומרי
 סיכות דכרי ממגיסם ולאסיר Sblnt על סקס 3שני6כדי

ntwwptזרך פגות עמגו עורך מנכו) ומהריס כיגוחס 6סי 
 . ~גק)ק)ות oh )עק) 06 יוןע ס5נ 6ך סופתית,מן

 )סס הלמרו מי סרק כגייר רל) ספררו ח"ד 6610מגס
 עט 51דיק?ס ג6מר עייסס מ15ס דפס גמכמפ ססניוחה ופתי ))וט מס) בס יכספו ופוסעים כס עכו ו5דיקיסט"6(
 כס. 'גססו וסוחטים ג6ער ע14 עכייס )סס סגחכהן פ61נס
 כ"מ נתסכת כ,ס כלמרס דבליסס or3 גמ15 ע16דומס
 כו לשמר ל6 06 )י 6וי לשמר 6ס )י 16י .ו') ש"ט:()דף

 ע"כ( ס'נ )זפ זיומ6 כחי6 סרק ד6מליגן (bo 6)6יס6 דמי י)6 *ער סמתס)) יחס)) 61ל . (StDS1 ימרסאכסוף
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