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 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
 %ס סכיןענילוח

iQ1pw) 

 ס0)01 טדץ ~b-s נגף יקמר שן 061 כו' מכפר YOttלין )מכירו 6דס וסכין טכפר יוס"י
 ah-( )מאס 076 סכק ושילוח 4)6 ז1חס אעוזע"ס"ג
 ורברס כ)1ס 6יט ש . נומס *יו %כיח olh מנץטייטס
 סדבס נחי )ס 161טריס ו'( )וף דסוטש פ"ק אוחסןמש6
 י1' נקךוסס סיכהכ סגח) פסו לעפן פ8* ע* ש' ע1פסאן

 יכ) h'o 5סומען תוכיח ס6עס יוריש 5פפש161מתס
 סי6 מ6י מסג: enlh על שגמרך . ט' 'PWh קאשפספשפ

 יסוים סר6טעיס כחוכש עעסס כפגים ס16מריסומפרס
 תורס וכמסגיי וכסמ"ג . כו' סורס רח31ן 013 ו)מסורס
 מעסש )סג'ס ו6ועריס (fD) מוטס nDSO סןעכ"סתחכר
 כעס פרק ל) קערו סרי וס ע) קי") ומגס . כפסועורתוכן
 . עועי 6)6 סיגו מס6 ר16כן ס16מר כ) ג"כ( )דףכסייס
 )כ"ס( ומבגס סמני)ס 6ת סקורך ?c 3ננני)ס קמרונס

 פ)6 סו6ח ר~טנו6ס מפגי וכי קסם 61"כ ניוחו מסוסו") סעפרסיס'רס"י 76ק וסילם . מתרגם ו63 גיורך י16כןמעמק
 ע) מ"ר נ6151 )סמיע כדקי 6יגס ונורקי וחמותהסחת
 ומעיד סג6מר סמקר6 וגכחיס סמט6 הקמר ס5דיקרבוכן
 61מר1 עפר מגיס יטקכ גגי וימיו סג6מר מט6 פ)6עריס
 ס)6 ופויס 5דיקיס סכו)ס מקמר מ"כ( ב"כ דף )סכתו")
 ס)6 כדי סו6 סהסטס קמר כרמך ע) lalh1 , hlh1מס6
 ינון מטהס וסגס ט'. סעיס SD יממר~ ס)6 סגרו)לסמו עעי ס6מ/-יג; כעז וגעסרס נקןוסס סגכתכ סעסישחק
 מטני סגוחה יתעלס ססס npgn וע0 . דירן כנדוןק"ו

 , סכסריס olh כגי ע) )עו ט651ת רומס לס"ססס)וס
 n~ho מירמס זין מיגו הסס ממיקת מיוחס 0)01סכ6ח
 6מח ט) כך ל6סחו 6יס סכין 0)1ס כבכיח 061 .פ"ר
 ומססת6 . וכרך ועיר ממסמס סגין ס)nh~o 01 וכמסכמס
 6יגס טגן )סוסש( )סירוב ):חס מס יומר )מיפרך)יכ6
 שהוק טכירס 6כ) )מור )סתיס רט ססי6 עכירס 6)6רומס
 6פי)1 דסרי 6ה1 ד,ס . רומס 6יג1 סמ6 ו)סתיס )כריותרט

 וכמ: כעס 6מה ע) סקס סכלת לותו יומס סססממיהת
 )יכ6 דחו . ומדוהיו ק"ו 0) כורכו סכקי חי ע)וק")

 ס"ת ז6מרו מס6 הסיכני 61) . 161דוחי1 וס ק"1 ט))מיפרך
 )ט חגו נותש )סס ס6מרו גסים מפרק( )סוףדחרותס
 יטע15 כעכס מפמ6יס 6ג1 סרי )16 ו6ס 6וחס הטמר6מת
 כירוס)מי 61מריגן , תיסרק) 6מח גסס (OO ימסרו Sbtכולן
 המרע;יס 6דס כגי סירס עתגיתין סן6 ע) סג")(לפרק
 מגס 6חד )ט חט )סס וקמרו כותש נסס ומגעונווך
 )6 גסרנין כולן Dh'(t כולס יסרוג )6 061 16תותסרוג
 גן סכט כגון 6מד למס יימדו . מיסרך) 6מד גססימסרו
 11Ch יימדו )6 כי ס"מ 6"כ , כעס יסרגו 61) ימסרונכרי
 יסרנ הו6 מגס לע"ס מי0ר6) 6מד כבפס רנות נפשת)ס5י)
 וסם טסן 6חד ימות 61) וכקין כקן סימותו מוטכעמסם
 כיק)ק) מוסכ )ומר לגו סיס ע)פגיט כגדף 61ף .מייבש
3SD5טנ מיסרך) 6חו גסס )מסור לס סיס 1)6 סמריגס 
 מסוכים ט) כ"ס , כן ל6 6סר וכריס 1tSD 1)ס51י6ולקלס
 )תסס. 6כ6ר 6סר כמעסת מטסו כמו סתדיגס עבריניכמקס
 יפ כי . סדרך מן וסמק) ימין סרגו 65 נ,ס ס6ף ג"כל"מ
 חסו )טומ6ס 16 )סריגס כיזיס 16הו סמוסרין כין)חלק
 יסף יתזע . נסיי סו6 כלוס )6ו נעלמך דגריס 6בללסול
 נסרוג 16 מוחס הטע6 עכס 6מח )ט חט ש6 סס נקטל6

tPth6)6 6סר )6 0ס 61פ hntS 6 מדגקע כידים וליחן( 
 מיד שיגס hlb לסור ד)6 ס"מ יחגו, וי6 6מר א6שסרו
 מ6י ח':( )וף דכ"מ ס"ק ד6מריגן קנפ מסירם דס"פ)יד

 פפיר כעלעל וגריס 6כ) 6סי זוק6 ושו . ט'עשיוס
 ייון וכנדון סרי. %ד לסס חחד eb' דמי* וטורדגה.
 6ל1 0) גססוחיסס כי ס16יכ מקוער oon 6חי )גויאחד
 bntb זסחס דנורוס)מי Dht"( . ספתכ6ר כש מכנההש

 6)יס1 וסוס )10 ויסיג מדיגם מ)% אקיף 6* כןימוסק י )גני %ור וערק מלטתך O'DSn1 גס נר ה6יט1נז6
 עד דומין נמס 05 )יס למגלי י6 תו )יס דסמג5ילגא

 שמגט hSt %) ענג* . 5ג6 )יי)טור %ל 5יסזל~שג)*
tptwז)מסיד מ"מ %כ . ע סי6 מסידים מפלח וכי %ל 
 טסייו מסיייס עטגת )6 גי 6פ כלמר מלע , )טסומ )61ין
 )מון) )ספר ומותר ath~s סוכננו סרי ע0ימ כזין%מ
 1)ומר' 5מ)ק יס 06 הרע ימן עי 6ך . 00)01 משיסלט
 דר16בן  ימעסס דיעי6 סכי נריי6 דבל 11ק6דילמת
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 יא רימ"א ותשובותששלות*9
 ולפסוק ככמכ ולרסוס לכחוכ 6נל כפהוטו לפמסס5ימריס
 לכ6 ודיו חסור. יילמ6 )דכר גמווק דגר6ס ככס עלסדין
 מסיס כמעסם 6)6 סרי ל6 ודי)ע6 כנדון לסיות סןיןמן
 נס סרי ססדנור ד6חרי )חלק דנין גראס מ"ע . סוקסנכי

 פרק וגלסינן ממס ואפייס . ה61 כלוס 44 כלמריוספטעה
 פנחס ורכי 6ממר6 דימוי גנר6 סס61 )קי"ו( נהיימטע
 61תעי זר6 בסדן דרי 6"ל מסדק ךרכ כריס מרי דלככריס

 1ס6 רכנן ליס קמרו פטרינסו 6סי דרי )קתיס 6;6נסוייסו
 16קתיס ד)6 סיכל ס"מ Yh מייכ 3יך וגתן גכ6 ו6סתמן
 מ"כ. קלאס מקלי מעיקוף טייס ד6וקמיס כיק סכbh 6~ע4ש
 ע"ע מייכ כתמעס ניד ה0ן hns ס6ס לע"פ קתןסרי

 ס6חריו וסתעסס קיים עלי עעיקו6 ע)ויסטד16קתיס
 סרי 3ע)מ6 ססדכור כיון דירן נגדון ס"ס 610כ)וס

 כ)וס 6יט ס6מליו דין סססק נס סנ6רט כמז לערגו)סי
 קעע6 גנרל וכמערס דמי קלי כמקקי לחוד כ6מילסכי

 1נ6שרס תפורסם דין סססק 6מת ס6מירס 06 גי .קט)ט
 כדרך סיתס ס6מירס עיזןר 6כ) , דתי קוי כמקלילכד

 בעו עכל) יקר וס מס 1לס6451 מהלוס תפני לכסםסכ6ה:1
 , %דק מקוס סמספט נעגין הנמויק ג6ער וכמלס .סגכ6ר
 ועל סממם וע) סדק ע5 )קוס , ונדק מדק כ)לסחויק
 )6 מכסכ פרס למנגס ממס גם6 כ3 גלבוע )מהפטהכלוס
 מלך כמוקיסו פגיר4ס גגך 16תס )סוכימ קרוניט עלגס6
 מס חסי שסיגו ס' 6ת נענוד . 6כיו nlD~D סגירריסוךס
 סט)01 ממפת ועוזכ כמורס ונקמר לככגו ככל 6ונןגפטד
 4סן 6לן קלעי ע) יסר( מסה דכרט )ךע5יט סכירהגש
on~hסקרן )ממגיף כעע) 1ל6 כמרד ל6 כליעל כני )פמ 
 מגס . סוסון SD35 יתרון ומס ורמסו"ן דגיך כרעיגדמם
 כמקרס כי 6ף , ור6סונס כטקס כתסרוט )כלוס 6)כנכל
 נקרנגו סיו פמס עני מקלח 61ף . כ6מרוגס סיהסערס
 סעיס גסס 6ט עיסו . וכסו לחוסו ינריגו עספכיסטכסיו
 6מרים1 כי trh . וסטוגס סממסנס 6מר כעסך וסכ) ,רתכותו
 ס' סוף כמניס סמודכי סססק ממס ורייס . 1):נםר6ס

 על מסלק וכמטין רכינו גם6ל וו") סמני)ס 6תסקורי
 וססיכ . בסיו hD'5 יוכל 06 ומם חיטק סם) כסןשוום
 כסוגנ ד6פעו סגסע 06 מסרג לכסן דמי 1ל6 כויודטס6
 חסוכות סרי . שטין מ4ס לכס וסכ6 כפיו יס6)6

 ממיס מ)סס ס6מרי פשו עעל סטסת עג)ססרמתס
 מקז סזרסגו 6נותיגו עם סיס כבסר DD(1 ס' כיסגתטוגגו
 דוד ק)* ע)1ער ס6מרו ועל 6מסופל סזוסו כששלמגו
 גרפך 1)6 4 שם ע6 סמעס ממת כי 6ף . ננרוטהמגק

 6מר ס' טלי לן ons ירמפג6 ככסי כסדי ,ממסנותיס
 עשלם פעסס Wih1 ל6 קירע 6סר סמעסס ונס . יעיטוועי
 כתרגטליס ימד סנממנרו סתעגו ~pb סעכנפ , )רוככוס
 טדרי 6רן גדולי כלדיגו יסרבל רוצי כ5 טקי6 ניחש
 כמרפס ומלכס 6מד פ) נ%ינומעו OD1IID פרטפרן

 שסר nttos הש , כמ15תס י6סוף מש וכדניונמ5ודתכ
 מושך. שמרי מכיריו עס סשסס סמסשרת SD כחסרוכססו
 ונגרסו 610 מסבו כי 6קר6 61סמטס , לספר שחו 6מרוס'

 פפפט כי הסי . 0155שס ערי לכני וסיס . סחטתכשאסום
 גירס טיס שי כי ונתינינו סש סיע מזכר 6תכלגו
 סל לסד"כ סיס כי ו6ף , סנשרס פסור זק כליוונמתך
 hs1 כשקו גמלים סימתם סריס עי ודכרשס סג6וגיסמסקי
 לעור (bs יטל סש ועי . גי54יסס 6ס )כס נשפי*מרף
 )וסשתס( שסג גי לסעיס דש 6מס סימנו ודגשםרכנן

 ונורדם, גמר כל יככסוס סל6 הכעיס לפגיסס :ופ]1)כתס[
 ורקועת י ממעט פמדס עלעו סנ6 ינס6ג1 מ6ו1סמועונמ17
 על ר5ס סבל כי . יגמל משד 6מי פתל 5וס ככל,נימוג
 סלמס , כשענד ונסס וכקוס כמנחס ס% 15Mnoaיניו
 לסס סש 6סר לפורתו הלסיס עליו ושפשברו . סמינר61ף

 לעמס, יוענש סקשס מלק ש %נסנפ נתעש.*

 נעיר סיס %ר וספדה סריכ נסכת , סמיי מסוגח"לל
 וסגזו)ש פ4ס מלקטים סקטמס תכנס, )6 ולילםיומס

 ohlo וסכלך סנשכ כסל סלמת סרוס, ס6םמנערש
 פער ב6י לכ) יג6 מקדמם ינוע פסיס כמו ,מרכיכותינו

 שעש 1YO 161יכיג1 פמט נגד טסיו סרעיס כמעסיסעירי
 יסיק פן למוס וסיס . ויסודים 6כן עמויי כתמוטטווכוס
 סעס גל לגרס וססליס מעלך סכי ע6ת עיגיס מורכ6מ"1
 סי6 קס)תגו כי )כ) ייוע O)DI . שריס כסייס טלוסוס
 נסכת מ"1 6נדגוס וכמעט . סנס%ס יסכיל גמלת כעתת"ל
 סכ) ח6ח . געדרח סיסס סלעת כיגיט 6סר סקטעוס
 סחכיס לט סיס 1)6 סוס סעס לככ סם)ק נסכחסיס
nbSSנסטשו סעסיט נדרך % 06 ממס יניס סם עיני 
 גס , סמס טס מסמן ס5ע% טס סרוס לספום עעעגו6ח
 גמל 6פר וצ) סממלוקס ערגי סגיו על נגע פעעיס לעסט

1tSDלמס ו3תמגהיס כנכי עמס וכנף סמעסס ולפנינו 
 1wDe . וכוסם מנלעס כגי 61ת 16תי עלס51י6תעמדו
 ומהגו 6ש )סס)יס שנד ססיס ס5ך עס ודכרגו)פלוס

 , 16גצ1 )סוונ ס1% ען ישקטו ל6 גי כעחעתעכסירסס
 ורך נמ65 16לי ורכיט גמפסס לט ס, פסס 51ח מס61ערט
 )קטיו. סעמגסליס ס)ויס ורגלי רנננו לכף מטמ)מ65
 %( )פרק 6טמ נפררן ל) עע6עוס עלגו יקבס%1

 %"מ כ) ססס ח)1ל סוסו ונס כו' כדכריכס סוכרומכתים
 פ' כד6ים6 דופי עליו ס16מריס וטרם כמטסיו מטרס6יט
 6ף )ומר לחולק יט מס נס ומגס . סיד( לדף דיומ6בחרון
 4מר דשי שעו סא1% יושגו ע"ע )046 נתמוגגוגי

 ונומן גשכגו נתו 06 יויע וחי דנ6 כל6 דיג6פטנדט
 מטידיס נוס ס)6 , יססוט לטיגע יר6ס olhol , ס'לנות
 ממורס סנוטם )גו גסנע כי עוס סנוסרגו 61רן טמיסע4ט
 כלשלי כאס משמיס )1 פנס כו לסחפ6ר סייכ) רקש, יס6 ל6 וכסמיי לעולס סמחוס ססטר לגלום %סס)6

 ידי על הכ%* טויו סמתוס סססר וס ידי עללס51י6
 , סש)ס מן סוטרות ס5דןיס סר ויכערו 6תו לסס)יסוס
 יתכרך ססס קוום 6ל6 כדרר סיס ל6 )ט טסס ככסו6ס

 . מטלת סל ננכורס כמ ויוסיפו זס עס or יסר6לסיס)ימו
 )היגדיו 5ה כי סדכר סגיד לחלחי 6ף סגף עליו קנלעוד

 גס 6 ל'חן יב16 כ16)י ססטר ou )סס ולסג,יס%גס6
 נ5גס6 )% מ"ono 1 ח)1) סיס )6 כוס וסגס , סלו6ת
 מעמיס כעס )סס המרגו סס סל גס כי . נפרססי16)6
 6נ) , otk לטסוס כרי כ*ש לטסות תכרימוגו מיסדרך

 . סלי 6ת לסו64 06 כי לחרם נכתגס עסינו )6עשלס
 עחס אקס . מחימחט 6ח לגו (re" עליו קיבל 16 )6ו6ס
 %ר אנס 7כריס כו ומסרס כרגש ומגססו דכריו עלשנר
 ס1% רקיס לבסיס איו וסחמנרו , עעו)ס )נזו ע) עלול6
 דפס ש64י לנוגס טמוע מן פגיסין כעלי וסלם כדיןנעלי
 )6 כי ניכר ססטר עחוך גס . סדין 6ת ליחן עחייס61
 ג% מ4) דבר כ6ן 6ין ו6קכ , גיזום ע"ד רק ע3דגודיג6
 סל רשו )סגים רק דכר עסיט 1ל6 נזכריט מרפרטכי

 ודעחס קמול מכמיס מסיכ ס' כי , ט נטרט ממתו שפ)הי
 ס6סי4 סס61 סנדול כטעום ספל סריס מטעםיסכל

 פזוייף ססטר כי וש 1016 יודעין רכן כיפ סלסיטקוס
 נקביו 6ש וכס) נמכירו אמו מסמהועש 6מי סכלעבוט
 , לדון כ"ס מכירו טס )סעיד פסול מסחט 6מז סכלעד
 לסעיד סכסר ממגו %ד נפקן סל6 נסל16ם ר6ם כיוש

 וכמרס ומכוהל כטל ססטר 6מן נער תכן לדון כ"ס)נוס(
 מפס 6% נתקן ל6 כי עומד ה61 ולסריסס 610סמינר
 לס6 דמעי מן 61ע , מא ככס ph שוס 6ין oh1כטווס
 עערגס hh מכשי מדש י"ס( )יף דכתונומ S~Dד6מרינן
 יעי ס7הק סופיסט גשו סיער על סמחועיס דע7יסקמר
 מכ 4פר טיס 61יכ . ועליזת מחריי 6ין סוכ ססגידווכיון
 דש . ספסל נספכ ש נ16פן 4ער (IWDh עשיו 6טס6ע

קאש
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 95ע הנ הש די%% וששוכותשאלות

 נ16ן ס6י רנ נסס נשקיי סמי כמ3 וסור5שו
~er מוזר וצ16 6מר מ"קוס י651 כב"י 6פי)1 ולמגיסדניצ6י 

 1hlno. יהקייס 06 כסר ומסטר מל ססטר מהרי סו6ומגיד
 ומחן כר16י וגמתס נכת: המסר זס וס נגחן גסא"כ
 חג6ו יתקיש 06 וק עסוטס ק"ו לעיל ככיירם כמ4)יכחכ
 נפש SD כו )עמון לסוגייו רק )סר6וחו ט)6 )גוטנדר
hhhS orn) מרסע, לט אילם 6ןס )סוס כו לנקרע 
 מ"מ מסור 1סכי16 ע"ד:( )זף כקידוסין י6מריגן לס6ורמי
 6ין 06 מייננו )וס )ומר ג6עיין כדייגיס 6ין חיל כ"כסימן
 7ת)ף נמן 336 ט' 7דייג6 כסודק וזוקנן דק פסקכידו

 ישם ססעגו טענות סלפי ג6מגומ ניס עייך )6נעעע6
 6ין k~r כגרון גס 61"כ , וימעט ימגרו ס)6 ונמנם .מוכס
 לידייה ונמרור bnSD3 דעחש מגדין 6ש 6)6 גוממתסייך
 ph1 וגסונו ר6ס ג0גס כע טויס ר6ס ומי פמע דמינסן

 פ5עיס )מי טיח למי מדניס. )מי וגסמע ומיה ססז)מוטס
 איכס זלכן . סיין ע) )מ6מריס 06 כי 11DD גלללמי

 )חי וריו ג6 סכיטו %ס נג' Sh וקויו גקר6לוסיס
 ג"כ )ס0ו) כוי סמתימס ר"ל ספסי)י"ס ימיסמוחמ'ת
 כמגו otinhl 6ט 61"; , כרוכ ומניס שאריסממתימות
 מכוטין יכריט מגס תדייש גמער 06 טעעו ח"ו 06ס6ף

 וקדשו ר6יט כדם )ומר ג6תגין סאו סכן כ) ,מעיקרן
 )סקוס. %ים וקרינו וכשוק כע15ר מעיר ר6יטכי
 נ' תימן ת' כ)) כחסוכס ר4ר6"ס סכחנ ממס. נוס מכןוכ)
 סגחנס)ס SIDD כעריס מן 706 סגע65 6מח 06115ע)
 כגא וכ"מ , O"b1 ימך היגו וורד ג3) פש ע) שיןוקין
 blct וס סטר ע) דנין ספין וס aD וס פסאיס טכסטש

 סיתרו כפולי כי 6ף ס)יקג6 ובס6 גמיחג6 ונס6 ה61.כ)1ס
 סוים ומכו פיו נסנועמו Oto 1)6 )הלממס 1כ11גסטרתס
 ע"מ כף עשנך זרני כמעטם (bnth1 כחו הסכועלטיפ) 16)י כי ,כות )כף, 1016 תדון ככרו )חוכו( סיס )6כי

 לתעלת קרס מכוס 161)י . )ם)וס 61גמיו )הלממססמם
 D9beD יחגו מקטת מגיף ג6וגיט עגות קדומת76וגגו
 17161. יסע) גר %)חט מגורס טל  וסב נוח חורתהסדרת

 : מ65ח~כסעתק()ע"כ

 וס ימרד מסיס פלוגי %דיית שש % נרעשה111
 וע"י )7'! )סגינו ונגזו מפצחו מגיס כמסק

or(6מד טס מדכרח סר6וס 6יך )פגינו וסטן סדנר לחגוג 
 911כ מייגס ביי6 כין )6ין . מעגתו sff'1 עעטסמסךס
 גיס6ט עסקים פע ה6ט h'r דו ניועהן ס6נ 16ג'גיווטזין
 61)ט וי6 נינעטין סוויגר עיין ס6כ 16ג' פולגי דעסגנט
phD)'h דשן גיכט ויך .ס6ט ד6 ניק )עין מט סויג 
 ליין 6ין נעוהן קויו מיך 6יך ס6כ ג6ך דר 16ג'קירס
 (Db גררנה זעי 6ין גגגע! ע6ל ליין נין %6' סויזלגיר
 ס)וגי מיס גיין סלוגי 6וג' ווייכ מיין גיוססן 6יך סאכד6
 גי5ערגט 6יך ה6כ 67 נשר6גן קיג)ך ס6ט פלורית16ג'
 גי,ע5ט איין מיר 6יך כ6כ 61 סייס ניי6 גיספר6כןס6ב
 P'J5Dr דען ג6ר ווי)6יך

 כין 16ג' כאייכן 6יר כייס ומן.
 סייס ונס . גרירט( 6ן ניט 1י6 ס6כ גיגנן 6יר פון5לץ
 ניסערת * סייס כ' )פער סרס מס 16 ממסניגד
 מיס מ6ן ס6ט י6 קורין '6יל 15 תיזל ווט)ין ל4ךה6נ

Pbbn)h'lr "ס6כ גמר 6יך ד, ס6ט גיכ6גד)ט 6יב) ו 
 ט6ג מיין 6ן 6יך דו 6ת' 6יו סמ6 וי6 6, גיוע3טאיין
 ~1DDh ניפרטגט 6ין עיר סטנן ז6 וויל. 6יר 15גש
 6ז גשסר6כן ער ס6ט ד6 גחטסן 6יר סון מערעפים
 6ין געעגן .י,י6 6יו Shn איין וועדה גי,עסן גיסםס6כ
 16ג', כלגק רעל שיף מחורף( )נים6ייגס

 .6ש 6י1 פלוגי
 6יך 6דר . ניועסן ניסע 6יך ס6נ עגמע גירושיןמדר
 וועס פון גיפרעגס 6ין עיר bs l~ho . נהלעע פ)wb שי סט מ6ן דען גי611רן 6יז טמ6 ,י6 י6ע 169)ג)חכ

 סם 99ם מר נשפיתכן עו ס6ט 5 ס6ט גישותטוס
 מעט 6חך וטסן עויות ,יק 6ין וחק) טס 11ערט מטןרט
 רק סקר סט6 נסו %ד כסיכ ומריכי .  טטגחועב") %עס( גש 6י5וגו %ימס טל עריס מין לפורס 6ירגגסעל
 הריו גתגלג) וס וע"י ממון נסכור עש קטם )וכסיס
 6מו מסק וסכיך מעכס פיס ממגו )סחגקס וכדיכיגיסס
 קטם עסק על )כס סגפסק פרג מקיק הינוסרמסעיד

oot)t)~כ"ד לפני )וקו ולמן כעיד וכן . ס"ס ק5)ת גהקגח 
 סר6סש )פגי ממון נעכור נימו קטט )סס ססיססגר
 עוד ולטריקו , לכחו 6סמס גחן סג") סס~גי סמע 663נ3

 על וטה קע יtnDbn 65 סלאי מרידת ,מן ונמוך .טכחכתי ערי כעיקר 6)6 7נריסס נרוו טורך 6יןכטי:גוחיסס
 IDD1 . )6 . )ק)6 6סנץ 16יניס 06 ירעע; hstקסתו
 סל ככ"ד מעכסו עזיו0 פו סריס גס . כסעט0יוסריס וסקריה סגטמ6ח 1סק1ל סעויס לכברי hs~ti PDhDפלגי

 ע)יסס סעיוו טדיס ומגיס . כמגיס hie ממססדיוסות
 )6 6ך סמג6סיס גדרך עלים סגמסז ססננ ר6ס 6ח7עכל
 706 ג) סלמס ח"ן 16ת1 נפט סעי17 לק נימי הלכלל6ו
 מיס (IOStt ס6כ )6יך הר6סון סעד ח") . עלמו כסגיהדכר
 סטט 6יך 6יר סון גיספרוגגן Ph סלתי יז 6ויגןמיין

 פרגית 6יך ו6ס hr גיווטק נכריס ליין תער עסנימייגט
 6יר נייח גשוגדן 6יס ס6נ )6וג' וז"ל סעיד טור .כו'(
 6)גדטר 6חף מטפס ז6ס נטו"ס ממס נ6גק יטר6ויף
 . הלמז סעו עג") ע6י.( עיין 6כו נ6ך זר 6וג'גי)עגן
 נ69 ניייע ויי6 גשגדן 6יך ס6נ )א מסגי סעךוו")
 6ך 6חריס סטידו ועוד . ערד( 7ער 6ויף פ)וגיח6ויף ס)וגי IDV )יגן בטו"מ (ttPrt סבתית 6וג' שתי6גגיר
 דיגם כעורת.ה6) 6כ6ר ולכן . 11 כעדות מקס דיןסעיקר
 משט יר6ס . ססוטדו סטדוח ס6ר דין 6נ6ר 61מ"כהמלס
 דין כע) כפגי כסר כ"7 נסני כסריס עדיס מעיזוד6י)1
 וס נעדוח entb מ51י6ין דהיו סו6 מסוט כוסעדות
 כדרך רק כססופרח כמכמו) כעיק )6 טריו סגסלניןיעגין 6ף 607 לדכר %טיס גתוכתס סספסי7ה לקטעכע)ס
 סס ססירס והע"ס ., דמשק ס"ק סוף כדפסקיגןכמג6פיס
 ר16ף ענין מסיגסגו otDhwo כזרך מסיר16 11")רס"י

 ל6 וכא , מסמים כזרך %וסגין כסר נקרוכססוככיס
 1)6 ק6עלי סנכנייהס 61פטר ש ע) זס מסגנו לקסעי7ו
 נלמד מסר'ס כתסוכם )ועיין סעג6פיס זלך נכךמיקרי
 ט"מ סענ6פיס( ורך גסימס סטת) 6מר ושמע כסןמסיס
 וסירוסו  רחלי ז6מריגן ויכמוח פ"נ מכוער עדכר גרסל6

 טסטרים כמו וסס6ימומ ורם"י ר"ת )זעת ~SD3 מן1ח65
nlpolnoוכתכ , מוסרתם כסס סערדכי סס פסק וכן סס 

 ימסק מי מיוטריס סס6)מוח סדנרי תקמו סריס כסססס
 ועזי )סק)עליסס

 7סרי"4 61.ו"ג . קכ)0 זכרי דכריהס סג)
 6)6 מנט)ס oKti-1bs ז6ץ מסקו דחיסות פכ"דוסרמכ"ס
 כחסוכס h'UD10 וכ"כ כיעור כעדי ול6 טוכעסבטדי
 וסריטנ"6 סר"6 דטח רכן דינעום פ"כ trolt נשוקיוכתכ
 מ"מ , )סורות ר6וי דכן ל"כ כלל כהסוכם סר%סוכתכ
 דברי מטס ו)זס )סק) ספין כסב ססר"ס מקמרגר6ס
 ליגון hs3' י6יגון נסק)  קין י"% סעף סטנך נקנןסעור

 דר16י זעירוכין ג"כ ר,ץ"ף כדפסק טומויהווכלכתך
 , דיכמות ב"ב סר6"ס מסקגפ גוסס וכן ככתר6ילסורות
 כהן מ3טרפח עדו0ן ע"מ כ06ד סדכריס ר6ו ס)616ע"פ
 דכשור 61ע"ג , דיכמות כ"כ שסר"ס כסס ממרדכיסססק
 וסנילי ה6י ח61 ל6 ס6ידמו6

 כ"ת סירוס)עי מן רסוס סס
 ע"ע 6מד, כישר סר16 מסעידי )עדותן( דמ5טרפיןג*
 . טעמים עכעס עעם גסס 6'ן 6)1 עדיס דיון גרוןענין
 hwhl נפחס. סל6 כדין ס)6 שהרכו המקטוןטעם

 גותכ 6גי ושאס וודע 6' סימן ט"ו כ)) סר6"סכתסוכח
 ספגי hSD1 סלמס נפ% םל6 סעדתם 5קנ6 עש כשגןש6

ששבס
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 יב הרמ"א ותשוברתשאלות16
 וטף , כממגל 6מר טורו ע) ויעמת סטור 3ע) יכ36ט)ס
 סכקי6יס י:ר6) גזולי כפגי חחקכל זו סעןוח לקויסיס

 6סס למסור פל6 סיטכ וימקרו מידרסו לומקירס(נוריכס

~suis6על 6סס %ולסור טד כו' יכמיה( מלסי כד6ית 
 1)6 %דרוס )חקו- מידעו יסות) נוולי וכסגי דין3ע) נסני טווח ו)קכ) 1מקירס 7ריס0 דכעיגן נעךיס סכ)כע)0
 נטכס, תחח ס6סס ע) )עז ולהוליד כממסכים טפסושסחיר
 כסגיו ס)6 ו~)ו ס6ס ר"י גחכ סק) ממון כעדות61ף
 מסיס חי כ) לסעגוס ורלף ען כו' פיו ע) )דון עדות6יגו
 יושכב 006 ט) ופנס tDS סל עדוח לקכל ושדניוהד
 נסק:חמת

-dsn 
 06 סערכם עיין ע) יותכ וסוגי נפגיר

 % נפגים סיס ס)6 דנכס"ג מסמס כו'. דין כע) כפגיסיס
 מ"ת סטור מסק וכן , עדוח כוס ד)6 כל) עליו יןסיס
 ססק וכן , סיג ט) דנין 6ין נפגיז ס)6 דטדוח נגהסימן
 יחקוק )6 כלעו רסוס 1' סימן ת"6 כלל כשמוכססר6"ס
 3חר6 מגוו) ופרק שגל כעד פרק tffb ס61 וכןג))
 דכחכ ולע"ג , דפסו) 3חר6 סגו) ופרק דכח31וחבפ"ר כמלזכי כחוב וכן , רתותך מסיס נזכר כטכס רסוסוגתו
 )ר6ס , 3דיטכד )סגסיר ריקנן כטס סתרדכי ט:וכתי
 רו63 ד0וו "OtSDIDk 6דכרי )סמוך ים יותר :)כסד)עגין
 , סק) מנשן נעגין יוקץ משגו רי3"ן לפכרי 61ף ,.כחר6ין
 נעגין דוקק סייח נפגיו hsn עדוח (aW'(D גוניןהיגיס ידמ)י 6לס דכמקוס שפסקיו קיסר) מרוס"ר טכסי חסיכן
 כערות מנעלס 6סס ל6שוץעי S~b מגרש ולכל להלמייידיין וסכי ספקר נ"ך מפקר משחס כעלמו מס סכסנ כמומתון
 מחסונם כדעסמט כל5 מסגי דל6 פסיס6 כפגיוס)6

 חסות גדורי ומקירם דריסס דבשי תקמר ךלעי)סר6"ס
 ס)6 סדות קכ)ח לענין גס 3חטונ14 סר6"ס סג:ככתו
 כדות מסגי ד)6 ססיט6 וטס נססות כסיגי סיט סוסכצניו
hSnובצמיד מסור כע) י3ו6 ככסליו וסוער דכחיכ כפרו 
 קפ) מ)כ6 דיוקי ט3ד6 וסגסורין עפ"כ ורקיע , סירועל

hDi)דיגו0ו כו עיגיכס חט )מכעיס מטח גן סמטון 6"ל%  
 6גת ח6 )יס סלמו )סו וסדריס (bao קט) עכדך )יססלמו
 , כו' מסיר כע) יכ6 סרס המרס ככעסיו וסיעד )סכ6גמי
 )6 ופסוח לויני 3זיע3ד כסר כסגיו ס)6 עדומ כוס61י
iffsoיס6 6גת ח6 ליגעי b~th טסיך תסיס דסוס עמס 
 כסר נפגיו ס% סטדות ליכ"ן דקדק טעמה ועסקי ,מאך

 סיכך כפגיו ס)6 סמקכ)ין 3מקיס )כתמי)ס עדכסרכזיענד
 פרם (hnth סים )מדיגת סולכיס 16 חוליכ( עדשדסיו
 כל סחורס דמן ס"מ 3וד6י יגעי 6מר עדס)מו 61"כסגת)
 )סקסית )מין . פסע 3ז'ט3ד 61סילV)D3 1 גתוטזוח

 ענין מרמס זיכמות ת"כ למרדכי ה:יollnns 6דמר.ל"ס
 (bnth1 סט17מ גילוף )טפין ממון טרוח לעגץ %סעזופ
 מיומרת ערים מ5מרף ל6 גפריות סלטגץ ושע"פסתם

b~'hll6 זכתיכ קר6 דכתיכ סחם סקיי דמכוח פ"ק( 
 לערן דקקי נגמרנו סחס לס ונעקי 6חד טד סי עליומס
 ס6ר )טמן 36) כתיב יומת )6 דוקא ומחס טעמדמערות
 דמן כפניו ט)6 טזוח 16 וחקירס דריסס כנון.דנריס
 משן it)DS סקרו הכמיס רק 3חרווייסו כעעןסחורס
 מ"ע hm' עונדך 1מסס61 גססוח( לעגין דמדמיגןססיט6
 נריגי כפגיו bSi ערוה ושכיגן ל6 6)0 כמקוס ר6טי4ג"כ

 וקטל עלך דהום מ)ג6 מיגוני גדול 6)0 לך ד6יןבנסוח
טוסו

 רכי
 ט)6 )גטם %ס לo"Dbt 6 נקידוסין כשזכר

 )ננוס וים סיס 06 ד6ף 1ח1 , זיין בגרון כ6ן המסנפגיו
 דמת"ר6ין ומחגן ל6 וכטחיו נגיו עשת ע"ת oSh כסםט)6
 4 6ין דגמכן סכתיס מיקח פרק ומרען זס6 ס6ל:פן

 opn pb1, )ו ש %כגו -nlnbS שפמו ננעוק_ויר6יןואקס
.p~Shpn ono 0מח6ס ו6ץ n~rD hlh היו 6% לנן 
 7ס6 ס6)ס מן מחייר6ין כוו 3טדוח 6כל עיי ס6לסכס
 o)ho , fb1 ph ק יודים דלקך סמססמס %4 פשישש

 . 04 וכרומס מוכס 03 סכין ממפסק )ך דלין סוף)דבר
 סים ס)6 שמי כגיס פ)וג' דברי סיס 06 ז6ף גר06)כן
 כתו מ"מ ol~h ס) שתותו מפגי כמגיס ערום לנכוחיגול
 סנטן ))1 דנוור ושר הניס, מסיס ונוחס ספסירסל6

 וכיו פראג ורפסי סמומים פקעי % סיס וי עדוחסגגנס
 משכי )ט סריס וס6 1ח1 , נפמס עדותו )נכותיכעיס
 טטערגכור"ג מסר"י יסייגו מסימני נכרי מחלחל תחוססטו
 כזע)יקתן מסתרו כער"ן מקיר וררי סטעגג)"י ילחקורכי
 4פכ רו5יס וסם 3פגיס D'(QtJ עיות )1 יט ס6ססג'ע
 ומדקי 6יס תפיי יגורו 1ל6עכ"ד

 ראין (Cb1 ,ס עסס
 טל ממות מחמת כפריס hSn ערותו סגכם )סעגותומקוס
 נפגיס עךוחיו )נכוח יג% ססיס זמ6חר גל6ס וטון ,מרדכי
 )גכוח כ6 כאילו סגה כן ob ר5ס 1)6 סג") סכ"דלפגי

 )6 ריכ"ן ז6ף )כ"ע לסור tort )כחמאס כפגיס ס)6סדותיו
 ססיס מקמר זיעכן מיקרי )6 1011 כזיטנד 6)6מכפיר
 סכמן וכ"מ , מסוט י"ל וגס , )ת"ד סנollp 6 שחקןיכו)
 מט1נר6 ססוגמתי כמו )נתלי ופס% נפסוח כדיגיסו6
 רס"ל פוסקים תרכס ת5יגו סלי )סקסוח )סין מ)כ6דיגיי
 זל6סוג3ס הע"נ מכוטר ו3ר כטדי מסיק ד)6 3ק)6דח65
 ס)6 6ף ככ"ל ססוטד נמקים וכ"ס עכ"ד כלייועדות
 מפוס זח%5 6מריגן )ow1 6 )כ6ן כ)) ימי )6 ,כפגיס
 סקול 6ין וכהן )י דמוססין סקו) מסיס 6ל6 ססעיךוסטדיס
 ד6ף פסיע6 6"כ , ססס כע,למ נקמן סיתכ6ר כמוכקוס
 כפגיס ס)6 ססוג3ס מצחר %וסרס לט 6ין סטדיסמסוס

 6ותס 6וסרין 6ין סס ט6ף רלע) סר6"ס כחסוכתכרתסמע
 טפסר 7)6 סיכ6 כממון מיסו . ס"ס( O')DS מעידו66"ג
 ומטטס כסל ליצרן )דעת כדיט3ר ד6ססר היכה הפעו16

 )כס יסים 6מד מספט טג6מר ומקירס דריסס )עגיןסיתרו
 דדיגי ולמריין געי טטמ6 ומסקי לה! נפלי  ולס מגעולס)6 כדי ומקילם וריסס כעי )6 ממוגות כזיגי קמרו מסומסגי
 6סס )לסור 6נ) . 6ססר כדץ כסגיו ס)6 כסרממוגות
 )סגין ינתות סקסי קמרו זס6 . ומיק גפסות גדיגי)כעלס
 ויקו דמי6 גפסוח כדיני bnSDS 6יס 6סח )מסרי ומקירסדריסס
hpt16(6 כחסוכס סל6"ס דה6 , 6סס עיוח ס6ר כ) ס"ס 
 דסחוספות Dht"( . )כטלס onb )לסור )עגין o(thtך)ט')
 , גירוסין ס)כוס סוף סרמנ"ס פסק וכן וחקירתדריסס כעי )6 )סיס דטזי 7ס)כס ר"ח כסס יכוסח סקסיכחש
 6מד טד )ס6מין מכתים מקילו טיגת6 ומסוס מסוססייגו
 סטיק )נטלם onh לבסור 6נ) OSD5 ממת )6ט0במעיר
 סוף סר"ן כת3 וכן . ד)טי) סר6"ס כחכונח ומקירסדריסס
 דריסס )עגין נפסיח )דיגי טומי תסחר כן 061 .דיכמוח מוזרי 1הגסח ntD'h1 מייממיוח וסג0ח דסי0דריןפ"ק

 )ומר 61ין . )כ"ע מסגי 7)6 כפגיו ס)6 )טלין ס"סומקירם
 ס)6 ססוגכט ע6חר נעלס ט) %וסרס ג6מנין וליןד6ט"ג
 ס0  מטוס  0יול05  כדין כח1נס )סססיד0 )טגין מ"מנפגיס
 ונר וסוף גיעגת שמגס פרק כך6ימ6 כמוכס טספסידסרט
 ד)עגין גחכסי כ3ר דס6 נמדף נדיט3ד כסריס הסממון
 ריכק )דכרי ו6ף ספוס)יס( כרכוחיגו )סורות ר6ס)כס
 6ין יכמוח מכי אתרען 7ס6 , ופסקן יס דג.,ןגראס
 לכי h)'pD לכי דגלי וחקירס כדליכם גסים עדינוזקין
 רנר חרגם דמ"ר וציינן כור' וקמפלגי 3ודקין לנמרשלפונ
 דריסס 5ריכין 6ין ממהות זיגי קמרו ODW ומאי עדכו'

 קמיס)נ* וכמאי כו' )חין כפגי דלח תגעו) ס)6 נזיומנארס
 וס"ס דתי ממוגות כדיגי ימסק) גסוכס ד6יכ6 כיוןמ"מ
 ומזגקט . דמי גפסוח כזיגי hnsts 6"6 פריגן זק6ניון

 כמוכס )מסק) ד6יכ6 התקום דוקק מסמע כתוכם)מסק)
 6כל ככתובות כר6ית6 דמינך טעמן ג"כ כסדאית

 רר"סש כטירן )כ"ע s?5 טעמ6 3ס דלקם כחומס)סססידס
 נגסך עיוח נקניק 7)6 רסיס לסכינן יס וסוד .ומקירס
 סנורהף )סו otla h'P3th ס6סס פרק 6מריגןד%

לנמש*
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 hnp1b כח31ה מלמרס כיון מסו כחונס לי וחטלסגט6 י9י וב יהרמ"א כנשוכותשאלת:
 וכן )חומרכן 0ר6'יס סם ופסק כה, 6"ך thnhזכחוכס
 ידטיגן ד6ס ס"מ . י"ז סימן סעור 6כן סעור דעתמסמע

hnulb11 דכחוכסenh 6( גתי מתכעס 6ף )יגסס מתירין 
 . 3ט) מטרוח ג) לס"ס ג6מגח סי6 גיס61ין ו)טגין)כגם6
 מגסת כסוף והיל 3תס31ס מוסרקת סכחכ נומס מסמסוכן

 6דטח6 בוזקי ריזן בגוון ס"ס וע"ס דקידוסיןמרדכי
 6ען וינוכס 6ף-(D(ly תכן 6ח1 ק6 כעוס sb)16סרס
 ס5ריכו י6 ד6"כ טוגו כתוכס ז)טפסידס ד6")ג6מיין,
 0מדנלת יסוךיח דת ט) יכטוכרח 11 ע) ,ס מסכנו)ומר

 61י סמדיל. ס' (bnth1 כחומס סססיוס סכמוריס עםומסחקח
 )סססיוס 0חר6ס לריכס )מוו דח ע) דכעוכרחמסוס

 )סטין סולרכו 61"כ לרוסס פרק כסוטם (hnth1כתוכתס
 61ימ6 כחומס ג)6 וח65 )כעוס ד6סולס מכוער דכרטניס
 )כתוכס כותו ד6ס 6יגו ,ס . 6חי bp כחונם דמסוס)עולס
 0ר16 מס סרתו סר6סוגס 3פעס. )כעלס, )סוויע )סססיס

 וטוך כחומס וחפסיך זח ע) טוז תעכור 163)י כס)ריחרוח
דסרי
 6סס libD הווט עלמו כפיי סטיר ממן "מד כ) .
 3ט)ס ע) )6וסרס ודקי hlh , 6מד נטר כחוכתסמפסיח
hpמקמין כסהכט) עליו )6וסרס ג6מן 6מן עד ד15 6חו 

 טדיס סגי כווט )6 וז6י 6)6 . )קמן סיתכ6ר כמו)דכריו
 ים ויותר , )3ע)ס ס6סורט )כ) פסוס ססו6 66יסוררק

 0ס61 כחוכס )טפין ססעיזו ממס )לסור טמטמו)שות
 :ממון

 6סס נסני ס)6 11 עוות טגג3ס מקמר קימירצועתה
 ט) )יסרס )ענין )6 כ)) עדות סוי )6ונעכס

 כטדוח וב"ס , סנירלחי כמו כתוכס הססך יעגין 1)36ע)ס
 רכ כורר וס פרק נילוס)מי 6מריגן דס6 , )מיחס ז6יכ6ץ
 סהזי חמי סוס כד מקר סוס מכווגין מסדי ממי סוסכד

סקי
 מסיו עדים ל61ס כפסיס סירוס מכחן סוס וסכן
 )מקריס חוכם סיס 6מי 3)םין מכתגין עווחן'16מריס
 6נ) , 6וחס וזולם מוקל וסיס לנוגס כותו "מחוכערס
oh6(, 6)6 6מר נחסון ממס שרו or 3כס ו,ס ככס 16מר 
 טעדיס ותקמר , כ"כ דורס כיס hs סכמסס סיס ס)6רק
 ט) וס ססכ3ו סטמיס tnDS סר16 6מי כמנגון ר,עיזו5גו
 כחקת )1)מקר( גטסס hSn וכ) 3עדום, )מקור)יריך(, וסיס )סיקרת ))ויחס b)'b כו' מטפס 16ח1 טסו 61מל111

 סטין מסף סטעס . 610 כ)1ס 14 3סגיס ם)6ונעמס
 כסריס טויס סגי )קומג6 6פ1 דס6 כטוס עכעוות
 שניס סס עדוח ספסורי סר6שגיס עדיס ע)וסנתזו
 )רקיס grnla קן גי 6טדותן )סמק ren כ)) דרךסעיף
 דכר סכע) 61ף . )כ) מסול0ס סו6 יכן וחסודים1פומויס

 )פוסקן 6ין וס טמסוס ס6ומר 6)6 וס )סכמים יוכ))6
 נחגי העיד 6מד כפרט סעיף ס)סס ש וסייס)סדות
 פר6ג סרגסי מסר 610 כך מסמו 60מד סיע)סכמי
 6ך כוס - ג"כ סטיו סגי וטד , סרתי שיח כימרניטוס
 כי סיע) פנוני כפגיס)6

~so 
 מדוח 0גניגו ק71ס %רט

 סטמז 6יך פלוגי נשי ע)יו רכים ר~עידו ועוד . שט)
 1)סטמש תעיד גסנע סש6 . ולסרוג )מסור וגקס3פרססי6
 פלאי 6100 סם עי ע) נס or 6מל ע"י, סס תוכלמחלף
snh1'DO ומסגי סנגר ססליס 6ל4 סמ165 פ)וגי נפגי ע)יו 
 6מד ודיל דילים מרכה )1 סגגכ 6ין DS(It ם)6סעיד
 סיייט 6מד סעו ועוז . מגמ3חו ממכר ס5ורף כיד6%
 קומר מסעד 6ף )פכיו סגגיכס )סמ,יר וסותרך )פניוטגגנ
 מכעס"3 ססמע 6מד סטיד סוד מעם, נשנס סיססקען
 )ט גר6ס 6)1 ד3ריס וט"מ . סנויכ 0שי or סניהן40

 )מסודון הוסקו כ"כ מככר )מקמר ע ושדוס ססספס%יס
אעריק

 סוקריי
 יוחסין( כסרס פרק כן6מריגן O~tDO ע)

 ססוD~D6 6 סר%תיס ט) (ot~b ס6מרוגיס ד1%ומשייש
 תגיס דגתוסת פ"כ שעריו; be1 שלמשנס, גשיש6

 6מר otpnn יו65 ידן כחכ סיס 061 ג6מגיס 6)1 סליסיו עווח ססו)י 61מר1 ומריס סייס, 1כ16 טסטר טלחחומיס
 דייגן קטגור כסטלה )מנכי דל16 ומסיק ג6מיין 6)61ין

 סוס( מיסו סכחטס 3סגיסס 0וי )6 דסימס )ךנהינ6מגין
~h)hי:%ש:שיצ2 21ש :ל222 ?ש 
 דירן ותדון וטון . פסופ or1 יועמס סיחר 3מ,קח0061 חרי )פסדי תרי pth1' כ)וס שטעים 6ען סטדות )וסמ"מ
 הר6סתיס סעזוח ומקמר , סדין מתמעח ךיג6 סוף גרע)6
 ט)6 נ"ב עדותן )כס) יכווין כן 6ס, דין כס) נסגי ס)6סו6

 סס ססטיךו עךש סגים ז6)1 )כ) נסי דס6 ותו .3פגיסס
 ר6ס וסות - פוק"0 גקר6 סו6 מסם vnho כיחסודש
otStln),היכריס פ)וגי וססגי , כרמים סממנ)יס סקטג'ס 
 טרנס כסו יזעיין ד)6 6ט"ג , 6דס )כ) ורקיס)סוחויס
 ורקיס )שחוים כ) כסי ססומוקו מתחר מ"מ ממספסו)יס
 סססכיס כע)ס ממת 6סס התרח כטפין רכ"ו סימןשסקיו מסרת" ,זכחכ נוסת כוס,-ור6ייס )עדוח ססססו)יס
 )מל ידוע oh ,ס נחג6י 6ך וו"), )נסוף וכחגוסחיו
1Dl~D610 6ס סטו 8ח מכיר מיזגי כי רמים 3)י פטדות 
 ות"ס טיקר6 )6ססודי כוויוי מייסי ד)6 ססומויס סרקיסמן

 סכחסס )ידי יכו16 )6 סכוד6י סס דסכוריןדככס"ג
 סוס סים )וגור גריס oh )כך סו כו' הדלך רחוקממפח
 כחדוסו %6 כגון טדיס 3סעדח וטקכס גני 16עיקו)
1'DOSכו' מכמיס וגוירת גדר )פרון סכ6יסרסעיס ידי )סמ,יק ס)6 .כ)) )החיו )מגס 6יגי וכמ"ג . 

 גרון ומהסחי
 מ)סחילס PD' עןוח כעי כע)ס SD 6סס סרסור מהליק"ו
 חמוכח קני) כתכתי כנר כי וחו , ItPS o~th ס6כתוכגנו

 סמתירין ושזוח גשם ו% )שבמש 6סס עוומ סמימס.הרק"ם
cnlhhnSDS וידן לכדון ס"ס ומקורס דריטס )טגין . 
 ס6ף לנציגוומקמר

 )עגיי
 6ף 0סממיגו (olu ט) )מתירס

 ופומויס רקיס צעדות )סמוך ס6ין כחכ ו6פ"ס -sp)טדוח
 זיזן כנדון כ"ס סקר סמססדיס )מיחס ד6יכ6כמקוס
 כסהר עריס ומעידו 3ט)ס SD 6סס )לסור 63ו 6)1סלקים
 הקימר ו6יכ6 סר16 ססגידו סנועסס סוס צימח סגידו6%

 יכחיםן דמי סכממס )יזי י1613 ס)6 עקמן סתכוסכון6י
 מערס 16ת1 ל16 יום נ6י,ס לתרו ס)6 61ף כ,סכענין
 היגס להוימס יכו) 6תס ס6י עדות כ) 6מריגןו3סדי6
 or עדוח סטגק )עי) (mbt' וככל , גפטוח כדיגיטווח
 דפסת סקרן מעס גרס 1ת1'ד)6 , נססות זיגי כעדותסו6

 פ)יג יוסי דר' 61ט"ג מקוס..סנסגו פרק כד6יח6)טדות
 תסס עדוח h)7'ho מק3ליגן כמצן 3מגיגס 61נורעןסרס
 pnDD כמו כח"ק 5)6 סמכתן )יח יוסי כר' כמקןסקרן
 6רן ודרך והמסגס h9pns ד)יח6 סקרן כטס ודוקקכעייף
 זסגהדרין מרדכי nolo וכחט , דקידוסין p~DOכד6יח6
 ן )צחת פסע 31י51וח וכחפ)ס נק"ס וריו 60יגו מידכ)

 לטס טדוח מוסלין 6ין עד51 דס)כוח h"'P סלמכ"סוכחל
 עומק סהוprnl~ 6 66"כ ממנו עזות מקשין 61יןסקרן
 0יומיק ען פסו) כמוקת סקרן עס וכל טז כו'למדוח
 ססוהוקו 6)ו )לקים S"1D , 1up סכסליס כדרכיססו)ך

 6יה6 זס6 1ח1 . כ)) עדורך מקכ)יס ס6ין וק)יס)מ0וויס
 ג"ון ס)טוי ר3 נסס טדוח ס)כוס b"'D נמיימורותסג"מ

 טג )עגיט הוצן וככר )עדות מסע 61מסול 6)ךדס6ומל
 0ויכ סמסרי"ק Dht"1 , כפרס0י6 כוה פגומו סטדיס6)1
 סככר כרעו כעריס מ"מ Of1 מקק דהרמכ"ס כת3קס"ו
 3גדון וק"ו 3ד3ר מורס סלמ3"ס כון6י ומומ,קיסמאדיס
 דמכות p~D דגרסיגן ס6כ6ר כמו סס ממס דפסו)יסדידן
 מסוי 6ייחי 6עס 61קהקול ססדי ד6ח6י 6יחת6סכי6
 6מו וכן סוח,קו מי יסרוג כ) סומוקס היoh 6וקטור רכי ונור ע סומוקס טיס ריס 6מר 6סתקור ד)6ומרעי
 יסורג וכ) ho oprn~ מש %  ו% טסמע , ט' יומקכני
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 יכ הרשא ותשיכותשאלות8ש
 סמ,רס זי7טיק מ6מר סיקלי יססדי למינש 6ש6 סומיןעי
 O~h כעל עי טסעי17 דידן נגיון וס"ס , סרייס עדיס6מר
 לרקיס למוס סים פסיט6 סיקרי ססדי 6מר סמ"וש

  לוגן  ברנריו סנמפסו 6)1ומסודיס
 5פריי

 ב' פר9 במרי5
 ד"פי  ויופי 5יפר  hn~trb פמדר  רים סמר  לפליןרכפו3ופ

)ffshסומוקו סא מי יסר6) כ) סומ,ק סו6 06 ד6מריגן 
bnth1)דידן נגדון ס'ס כס)כומיו( סל6"ם וססקו כמס 
 b-wynD טנךי ססיי 6מר טתשץ ע 6סס כעל טלטסעיוו
 : כדכריו סגהסג% 46 ומסודיס %שס למוסטים

 סדרטן סר"1 כן 6ניגדור וני . ע)יו טכעייו כעזותןן"ל
 וי6 1ה6 61גן 95br )6יך )י 61מר וו'ל ע)יוסעיד

 נמר ס6ס 6ת' נ6גגן קרוג iDS 6יכר זיין wsbr וכ)וסמס
 6% 6ימר 6וג' ט6)ר 5ערן 6וס ססר 6יין מ6כןווע)ין
 ויין 1יwlbt 6 סויו ש%י 6ין 'lab 58ט 6יך 3ול6פי1נ6ך
 6יו מתימות גיוויוין מיר ס6ט 16ג' P)ha קרונ דכ;6ינר
 מהמן ירויף מיך DSht 6יך כי3ערט 16ג' ניווע(ין כסכ6יץ
 דיך וו%פטו 1%11ס 6לי ו6ערס ניוו%ט גיט yh ס6כ61
 סיקן 15 מיע ווע)ין גיסט 6יך ס6כ % Pb גמכ 6ייןז6, ס6כ נחעסן 6יך ד6 ט7יס סי) ד6ך 6ץ ס6נ מר1מןגיס
ilho6יך )י6 סלויי כן סלתי סעיי וסוכ ס6מד( עכ"ל 
 מיר 15 סכטל פלוגי 6יז י6 ניו51רדן קר6גק כץליע

 סלמן ?F 6ויף ט6לר 6רכעס עיר ס6ט 6ח'נינ6גגען
  ירלעמ  וי6 געס ניספר6יין מיר 15 ס6ט 16נ'ניוו6רסן
 11ערססhr 1 יין ני,וגט ווטרסט דו ווטן 5ירוגנ  16יףפ5לר
 גיוו%ון ני11גס ם") 6יך נין lJhr 116 ע7ום 6הןשץר
 ס6נ 1rb סייכן 6הף סייסן 6יס ט6)ר 6רנעס די166ג'
 גיטירוט( מי נ6ך 6יינר .ס6ט ך6 5יסן וועק 6יין 6i~hrיך
 16יף מיר ניכ וועק p'h 5יכמט )617 פ)ומ 6)י61ער
 גיט an'b 6ז כ6נ וrtb 6 ווי0יג)ץ דיר ח6םגיסריבן
 ניס6ט פ)1מ ניי6 מסכון 6יין 6יך ס6כ ד6 נעכןווע)ן
 ס6ט 16ג' גענן ווע)ין גיס מטטן י6ס תיר ער ס6סד6

 גקליכן עם 6יס 6יך ס6נ ד6 גימט ס"ט עסניו6גט
 סונ ס6נן ניוועלע ז6 811 61נן irw ס6כ 6יך ד6זנעכן
 עדום קיין 6יו 6ת' נ"ד קיין r'h bst עם גידוכטעיר
 עיעס פון ס6נן )6וכ' Stf1 סעיד טור SUnD). כח6וער
 6יר 6ן וי6 ד6 ו6נן עדוח 61) וי6 ס6כן ווטלן 5ךווייכ
 סעמיס כמס וי6 ס6כן ד6 ל6גגן דער קענין ס6כןמט
 ו6גין 6ען ג6ר 561 וי6 ס6נן חע)ן עיר סון 16ג' 6ירסון
 והק bb(' געכן ס6נ נשרינן 6יך 7ו עווס ד6ס16יף
 וטוכ . עכ"ל( 6יר פון ר,%לס ככל ני, קיין וו% נ6ס6יץ

 יטלס סשס )מעו6 %תס ס6ס 61מרס 6מת 6סססעידס
 סטיד וסוב לסוכרס. ר5ס סכטל ס)וגי כ%ד עשםלסרויפ
 ווידר סג") פ)תי עיר 6יו כ6ך )ול יוסף כר יכר6לרכי
 עייגס מיע 61) 6יך מכעטין עיך ס6ט 16ג' 63גגןג6ך
 ר"דןהייכ

 ע;-
 ד6 , נגטק DD)tt 016 יע עם 611לט

 פו ייל D~hr IWD 6קי דו פעל ג6ט ו"6 67 6יךספר6ך
 עטליך 63כ3ן ג6ך עיר ער Ph ד6 וועק געלס שןשגקק
 ס6ם י6 כריעגגן כהר סון קעכין ס6ט (DP ער יז1611כן
 גיסרינן מירס גיכ דיר טם ס6ט 0611 גיססר6כן פיר %טר
?b%6וך ניספל6כן 6יך ס6כ ד6 סעגקין טסיס דיר וו 
 ער 16נ' גיט וו% ג6כ 6יין עכפו6

~ho 
 ס6נק ווע)ן

 דער סטט פיתים עיט ס%י Tb ווי6 ו6גין 6D~rיך
 עדי 6מר סמור סמעיגן עדיוס סגי עכל . עכ*ל( 0'1וויסע
 סר6מורס לעריס לס6עץ 6ין דסו ש כמסי6 %שסקריס
 סא6 למ"ד b'h1 ועוד סמעסש. סר5ו 6יךסס-מדו
 דס)כ60 ו6ט"ג כורל וס סרק כד6מריק לטדוספסול
 מ-ע ש על "1ר6ל ילשדי ל6 וג%מריס 7שלשעכרכק

 ס46 לי וכרור מאסיק וד6י סת6ש וסס כנרכ0סוייס
 פפי סמפמ כ6פל סגרטוי עסשפס עס פו%4ססשהס

 שויש ט46 4שש שהס טדיס ססעידו 1nhm ,יניס
 נעדות וגיס וק)יס סומויס ססס יכ) גיכריס וגסססו)יס
 ע*סס פעטפ כ%ר עמס סדיוטוס דייגי )פגי טגגנסכא

 לכ"ו דפיחףנן וסיק6 סנ"ס סעדיס עוך )פי נ"ז)ססס
 61ק סגויש ט6יט וטוד סיעכ 10771 מקךו סל6סוטיס
 4 סימעין 6ין לקייש יל5ס 06 ו6פ ס7יימס _מתיעתגיכל

 %סגיו 3שי סעזש י1% 06 %ף ו)עיל עסעכוסעעכ0יו
 סיתע ש ס% ננסכ"ג מרס סגתט סע6מר ועורלטי) (1blsn ססו) ממן נסן סיס פ6פר פעמס עסיי %כסגש
 נס40 ססידו 6% סס סיו סעדיס 461 העיד סיכ6)סטיד
 כמו לעדום ססס% כפוס ע) סעונו כדין )עחסמעסס
 ש צק סר6"ס דנרי וסס לד סימן כש"ע סטורספסק
 וסיו כ%61 סמרס מן סעש עלש 4על ג6מגין pb1כורר
 זמסמע Ytbt ס13טות ריס סעלדכי ספסק כעו3עי
 )מ סמחי ל6 1)1מר ט5מו לחרן סיוכל כדנר דוק6סיימ ככך ט7וכש נפסל ן)6 לסעיד כ6 61מ"כ וססק טדוספיודע עי % )סניד מרס גסגו ד6ס סעןות ntDUD סוףנמררכי

 Ssb ססכי6 6סי מלכ ער6ייס מס סמסעע כש ,סע)
 6"כ ר~עידו 6% )סס וגמוכו נוכר סעידו 0כנלנכס"נ
 יסגס, כתסונס ,ס מ)וק ע65תי וכס7י6 )סעיד עעחסגסס)ו
 מ6מר כוס גסקו60 6ין כי וס כדכל )ס6ריך 16כ)1ל6
 PIDD נר6ס כן טג , 6מר ינר ממעס פס% סס לסססי65

 : ג%ריי 1ל6 עט)ס )6 ש נדכר עדותס6ע

 טסנל הגס%ש שזש זכו ש )סייית 6כארעכש'ו
 כשט וכמוכ 4ציגו כתכ ססכי6 ס6ססנעל

 סעטגס ס)ף h('1rD כר ט)מס 6יך 61נ )ד6 ס)סוןכוס
 ט ג6ך 4יו 15 ג6ך כיעגט 4נוס"כ מלק מיין 16יףזלקיגד
 ט'( נ6ם ג6רכר וער 6ין (b(P פ)אי מיט 3ין 6יך4נ
 ס6ע 6ת' גיוטסן ס)%ש פלוגי ס6ט ד6 נ6גגן פיריו% 6ונ' נוס סמסון נת tslb-i- 6ונ' סלוניס )6יו כך נ0וךסד
 ל%גן גיל6פן ווטק %6ן סלויי 6יו ד6 ניסרי6ן וי66הף
 סכטל סס ד6 נטר6גן קיכלך מיט סיס) 6וין ס6טפ)וגיח

 ד6 ג6ינן 6ווטק וי6 6ה ד6 סייס 6יין ניי6גיטפר6כן
jae~יל % וייר י6 וייק י6 נישסן %ך 6ין עיר* 
ידו ככחכ סעיד עור -סוו6וגדנ( פער %ך ועל זינן 16נ'קוען

*5ffrs~ 
 ל%ג' ספערט סער סעונן יער 6ין 16נ! ,י5ט htrפיונימ ל%יף גשפר6כן כץר % ליי5ל ס6ט מ6כ 6יין )ג6ך

 סלהץ ניי6 סלתית 6ת ד6 נ6ען סייס נין 6יך ח"ל(ידו כגחכ סעיי )15ד רייין פלומ עיע פלומם 3יסערטס6נ 6יך 16ג' ל6ון 6יין וועק גיע מיך וי6 ס6כן ד6 3עסןעיע געלן סטט 16ג' גיק)6סט 6ן ס6נ 6ת' נ6ען 6יך כיןד6 6עדי נץט זיף יייון 6הן 16ל סיס %)יי6 115יי6עשן
 סעמד לוגטר ph ל1ג' מס6ע 6וס סע)5ל ססע)סינרוין 6י ס6ט 6ח' סינסער דר 6ין גשטגדן טיר דער6וגטר
 6א' גיוהצ,ט ס5טר עיך ס6כ 16נ' סר6קן זטר 6יך כין6);1
 6א' ניווטזן 6ח י6ס 16ג' נ64גס והיכ עייגס עסס6נ

 6ת' ג6כט דטר 6ין טס %ס 5ודר ממם 6וסניסערליך
rb1יטן 6וגטר טס וף) 6יך ס)ס'כ מחן 16יף 6יך ז6נ 
 עם %יל מסן 1611 ל%ג' נ"ד דטס סר נליץ 6א' ו6גןסמס
 סטדוס עכ"ל סלף( 6)קור נו ס)עס נ16ס 6מת 6ייט)6יו

 ד6ק 610 פסוע ו6ומר סנ"). סעד יד נכסנ כמונסיס כך רק כ"ד )סמ דכר סניד 1)6 לפגיפ ס6סס כעלססכי6
 וכל ד6סי4 ממש1ת' סוס ססגיו סר6טוגיס דכריסבסמ
 סס סולכת סרלוס ססגיו פ6מל סוס ל6 "שור 16מטער
 ל6 וש כו כוקעיס מרכיס כירך סנממו וטס 6מרת5סס
 נו"ס טומ6ס סססק מקוס( )כש למדו מסרי ימודעיקרי
 סתיס )* ווס דוק6 %סתלס נס דכסיכ עסוטסטסור
 סצש ססס 6שס 4 ס6מר6 ססמ עעסס 61ף ,גהקלי
 ד%ש ממס כו 6ין ש נס כשמסד עס סיכרס וסמעסכיחד

ד6מרש
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 29מו יכ הרמ"א ותשוכתבשאלת:

 סוס 06 61ף ימוך סיס ס)6 כחדר טמסס ' )שיוד5מריס
 16סרין "ין ךס6 כקוס 6יגו נ"מ עמו סגחייחןס ע3טדוח
 6ין ופלק דכנזכות ע"כ מתוססות סכתכו כמו סיימוךע)

 חמת יוסכם הכיתו )הכרסס כח כגחת )6 ך6"כמטמייין
 וסיוריך 1' סימן )"כ כ)) כחפוכס סר6"ס כחב וכן ,נעלס

 שתן 3ד3רי ם6ין מסוס ולכן . רמ"כ סינון הרסןכחרומח
 סר6ס מסעיד מטר מכוטר דכר עדוח hto סדותשוחו כי 7ק17ק לריך סם)ימיח כטרוח 6ך . תמסית סוסעדות
 ס)י)ס כח15ח )%ס כ16ס) סגחסך 56) כיחוז עומדת16חס
 סם מסוס s~r1 nhhto זקיפות פכ"ן סרמכ"ס כתכמסרי
 וכן , כו' 6פ) ממקום י631יס מסיו 16 עד ט' כעזרט
 6י,ס עדון וו") o~sp סורס תסרי"ק יכחכ , כירוס)מיט6
 3ח)תוז סגוכריס כנוכוטריס דכליס )לוחן לומה גקר6רכל
 מדיין דעת 51pa 6)6 חקוי ph or ס)6 וילוס)מי3כ)י
 ו6ס כו'. רו16ח סטיייו תם 6)6 )דיין )ו 6ין (or כי6%וט)
 . גיוהר מכוטר דכר or oto סגין כמסר כן ס6נוח ohכן
 טטמיס, מסגי ממס 13 6ין ,ס נטוות סגם נ") תקוםמכ)
 סרח לק דין כיח כפגי דבריו סעיד )6 וס טד זס6מז6
 דפירס מס6 ולעס . כסס קינו וגס )כ"ן ידו ככחנטדוחו
 מסייס ומהוכוח פ"כ כתוססות וסכי16 ממומס נפיתםרפ"י
 מסק וכן . ינ"ד נכחכ עדותו יס)מ ס)6 כתכם מפי1)6
 סיירם ר"ת דגרי )סי וקפינו שדוח דה)כוח מ"ג ממסרבעו
 כסת דכחו3וח ס"ט סתוס' סיחרו כמו כוס עדיתותסגי
 סכחכ כמו )6 כפסות כעדי 6כ) תמוכות 3ךיגי דוקקסייגו
 סרק ריס כמרדכי ס61 וכן דכחיכוח מ"כ לאר"יסגסח
 ה61 טדוח )עוין דיזן שגדון )סי) 3ילרחי וכנר לחין~נסס
 עדוחו כסגמקר bSh קימר )6 ר"ח ך6ף ותו . יססוחכדיגי
 מטד וגס מרחוק )כ"ד סס)חו כגון סכחכ שוחו סי ט)כב"ז
 סגחקר סקודס ךיןן כנדון 6כ) , ככחכ סכהכ כמויודט

 תס סכ) נ"ך ופגי וסעיד כעיותו סעד מזר כת"דמעלות
 )ו סימויר כדי hlh ג:סס 6% 1כ1כ סו6 ט61 סמי)סמטיס
 ממס or געדוח סטין פסיס6 )ע% כמכופר מסכנותיופלוגי
 ופסיהם 3יס13 ככר ידו כחב כגד )פגי סכ6 כם:סדס6
 מפיו סר6סוגיס ך3ריו סתטגו נו6י)1 עדיף ד)6 ממס כודלין
 כפרק כד6יח6 3כ"ו מניד hSn ומן כל כו )מנורןיוכ)
 6)6 )ך tolnh )6 טסו 1)ס6 יגיד )6 06 סעזוחסכועת
 ד6ף 6)ת6 , ממון מחניית סיס af מגיד סיס מקילוכמקוס
ohכפור יכו) )כ"ך סעיר.מון( ככ"ד 6ח"כ bnth1) מחס 

 ר6סתס מסעיי מס ד6ף )מ,ור דיכו) כ6ן כ"ס ,כסדיק
 ד6יגו דססיס6 כח13 ע"ס רק פס ע) טדוח 6יגו )כ"דחון
 מסיסס סוס )גחכו ממכיס פיו ם6ין תשמר )ר"ח 6ףכ"ס
 ס6מוו מי רים ד6מריגן "6)ס זסוס תידי כחכם מפי1)6
 ומקמר , ט' )סגיך יכ% סריגו ל6)ס פרט יגיד )066
 כפגי סודם ככר מסרי )סניד.)סיעו יכו) 6עו וס עדסגס
 סו6 סו6 ריסיכם טגהכ עמס מעמס יורט ס6ייוכ"ד
 ססגיז כיון מסוס )סייט כלהגיד )מנור יכו) 6ע1 61"כוכש
 כיס וקרען כלוס 6ע1 כהנו גס כן 06 ותניך חוור6עו
 סריגו ע"ס )כגין רשוי bD'(t )עי סרם 'גיד )6 06פמיר
 :י6:-ם: לכימי יין I1nlhoolei:ענש:ריםבןז וסחירס קיגוי 6חר 6)6 עלמו עגות מסיי 61ינ1 6מד טדרק
 3"כ 16מר o("s טךוח פי ט) כחונהס )ספסידס 16 611סס
 טדוח סמן ס6ר ע) כ)וס )סססידס 16 )6:לססיין

 כי וריס זכרים כס סר16 וקסגיס גסים עריסמסעיד:
 3קטיוהו סר6ס סעיד וסגדו) 65חס קודם סגור סיסוסמדר סממי ט)1ח קורס מחדרם י651 סלהוסו צוינהסלמס
 6)1 טכ3 וגרור , ombn ר6ס )6 וסוך נרמסוסטיעס
 סטייגס מקטן מסעיו מס קי מכוטריס דוריס 6עןסדכריס
 סכי עכדס סרס 3יח מצי מסיס דמסוס 6פסרככעסו
 מטקס 6יט ךיי6 )עגיו מקוס מכ) עכדס ספיר ר)616טינ

 גס 610 קטן כי ו6ף מיקרי, תכוער דבר ד)16 מוזיר1)6
 כמדרס 16 סירס )h'oD 6 סונור 6פסר הלפסכערות
 יגס סס סיס %7מ6 סיחס (ti'eh סגהסןכמעל

 וכלעריס וכריס ולעס עמו גחייחדס )6 ד6פי)וכסדייסו  מהרימי
 משמע 6חו תמקוס יול6יס ססיו 16 סרמכ"ססכחכ
 6כ) )וס וכרומס יול6יס כיהר פייסן 6ח ר61יס סמנודוקק
 ")1 סךכריס סדה 06 ו6ף עיקרי, )6 ימול t)'Pbכמת"נ
 (opt סיחכ6ר :נס מוריך 1)6 מט)ס שיגו ססעחח ספס1לי מקמר מקוס מכ) ממס תכו:ריס דכריס.קרויים
 6חריס מפי ססמטו גסיס מעידו ועוד מוסל"ס.מהסוכת
 ו6סס מימסד טס מייחס טניס, יומר )סס גי,ס הקטן6יך
 דנריס כי 6ף מקוס מכ) כחכ )ו סכחכס ימרס6חח
 סו6 ,ס כ) כי ו6ף תכייר נדבר ממס ערוה 6יןוכקוס מכי (IGDS oib )6כס 61'ן- מכוטריס דכריס ק5ח6)1
 סיחכ6ר כמו ךיג6 )עגין כסו מסגימין ושין עדותפסקי
 כעיר מע: קו) )ס b5'D נכוס )16סרס 6ין עם)קמן

 6ויכיס כתקו: )ק)6 חחסיגן ר)6 ןיכמוח פ"3כך6מריין
 דכ) מנווקי.יוסף ס0 וכהכ )ק)6 לפקוס 15י3יסד6ימור
 כידו: )סגיהם שייכים סים דמן כגרון ג"ם . קו)י16ח1 מוססין 6ין )גסטגח כין )לטען כין "ויכיס ד6יכ6סיכ6

 ועיז . מקרכם 6ויכיס ימדף י6 סחנויד עירס גלגלי)גי
 ס:י7 עיד . טויסס טד'ס )סכור סר5ס עריס סע'דווהת
 . מצו גרוזי: ot~tth )ך וקין )סכלו ל5ס ו") פמתיס6חד
 עדיות סי סע) סידעען מ6חר טמו וסוכרו ק% רסוס1ה1
 1סכי16 מוסר"ס מחסוכת מס.ס6מרתי )כ) ור6ייס , כוסs'p מכט)ין כליס מעדיות ס6ין ומקמר 'כממגם הקי) מכר6)1

 . ונימוס סוכות מיימוגיוח והמוכח דיכמוח מרדכימגסה
 מחיו סה)כס שסחו ע) ,עקס ppr סעחק )פגי כ6נעסה
 הרס כי )ו והוגד h('o מור 1)6 )סרס )"6 6דרכר"ח
 היחס 6סר סמקוס Sh ום)חט )"כ פגת כקור ויהדס)1)תיס
 ססו)י7ס ממרס סי ע) וסיידו ועגיו ס6)חי6) סר"ר Sbסס
 טס ~6ס )"6 סכוטוח סטי) סעיד 6מד עד וגסממור
 וסערם מכיח נתוך והג'מוה ונפסוס ומפקוס ופוחייסרקיס
 כ6 ע)יס לע סס י65 כחסר ועור , יהענרס ס,מןסכ6והו
 מקו) בנסר )טונעס 16 )סורגם היחר ממגי 601) 6)יככיס
 וססי3 . כ6)1 רכים ךכריס ועוד . )סחיר ר5'חי ו)6ויוחס
 ססעי17 וכגז כ6)חי6) יצ"ר 3עדוח דקךקחי ח")מרייס

 6ךומס פרה נפרסת י)דס כלזר כ"ס תכלעסםגחפלדס-
 6מח טדות )יס דסוס מננס פענוחן 6ין נימור 0630)סגס
 נע"כ )ויסוקס ע3י )6 תרי ככי )יס מרתתן 6י וסגךיסקס חרי כבי )ך ממיגון 6י ה16מר פרק כד6מר קלוכיסדהם
 6סחהי 6סהסויי דדי)ת6 מסוכרת ממגו סי65ס ~mnlhניון

 )6מל 6)6 סומ6ס כער 61פי)ו התסרך )6 מכוטרדכר עי ד6יכa"b.hl 6 . סער) סרק תוספ6ס זרכסכטוכד6
 מהסרך הרי ככי מהימן 6י 61, וסחירסקיווי

~SD)h 
 ומכ)

 ontt~s מסור hnitm כ6% . סססידס )6 כהוכתסמקוס
 )לולס( 6יגס 061 בע"כ יוכ) 06 גט )ס )ורוקורם6י
  תרוכס ססיכ %  ו5ס פיס (SthD גיס P9nh )יס6יכו)
 עב"). כחי3תס גס תפסיד ודכר דגר ק) ט) ותיוסרחגכ1)ס

 חסונת מוכר כנניימו)יוח (o'D )הטוח ססייכותוגחמונות
 תמס ממפריס ססיו וכתום חסוכות ס6ר עס נ~יטה11

 מסרי"ק סכחכ וכמו מסיק ד)b)p 6 וסיס ינגסמוורוח
 6כדס ז)6 מסלפם פסק 61פ"0 ע תסוכס ע) פ.6סורס

 :קחוכחס
 עס כ) מ ע מססונס וין ג17ן % 6לרונמדא~עיעא

11'DOjנרסיס עס סר6סוגיס .טניס ססגי 
 וכגיו ס6)חי6) דר. סר"ס פסק דס6 כ)וס 6יטוסקטגיס
 6חד דכ) וסחם טס סקרוכיס ממחר 6חד כטד רק6עס
 סס%יס סכ%ס כתמ"ס 6כ) 6חד טד גכ6ר טללו כסגיכסר
 !כ)6 כלוס 6עס טקס 6"כ ככל 5יט צמו בפגי 6ח7וק)

שאט
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 יכ הרמ"א ותשובותשאלת%
 ק)6 מסיס ל06ור ד6ין 11 מחמ31ס טמעינן וגס .נמסכו
 עווי( פי סע) ))1 דיןוע סיכ6 ויסיק דל6 ק)6 רסוסלע"ג
 (SS: ו)יכ6')מימם 16יניס גמקיס כ"ס סק%. געססרעוט
 מסוס כסוכתס )סססידס לי ג)) )לסרס 6ין ונס ,לקלט
 דכרי5 )ך וטין נס סרקו משגריס ונביס סו-כס5ירוף

 6ונשטח וריו סג") נחסיכס סכתנ מקלו נדוליסתכועויס
 כחוכ"ס ר(פסידס 16 ער(ר"ס לסררי )6 61פ"ססמוגיחוח
n~shוכרי מס 60תין וסכע) מגוער כךכר 6חד עד כסיס( 

. 

 עליו  לקמן  כסילו  פגיער כרנר 6הר  רפו בסיס כלנוחסיף כמיימוגי וסים עלמו מסר"ס כחסוכת כתוב וכך ,סעד
 , עליו ל6סרס 1)6 כתוכחס לספסידס )6 עסגי ל6 הריבכי
 דמחסב מסוס סייגו כו' ומילח6 כ))6 )כסוף ככתכומס

 6ב) )קתן סיה63י כמו שגית )קוש 6100 מטסםמו0ר"ס
 סס סדות סס%י סעדיס סב) דירן כנדון כיעורכעדי
 . מוסרים מחסוכת OD~1 סקו) מסוס )לסרס דליןפסיט6
 ד6יסור6 מתיכם עסיס דסהיס )תיער 6יכ6 61"גממעמיס )דברי סמ6מץ קומר 11 6סס סכע) כמס דקדוק סריך6ך

 שמן 6י ד6")' סמי6 דסהו6 כטוכד6 ס16מר סרקכד6מויגן
 11 סטגס ך6ף גר6ס' ומ"ע . כו' הטקס וי) חלי נכיעזך
 מוסר"ס חסוכת 3סס )עיל כחכחי וסרי מד6otsr , 6יגס
 6סמע סק5ח 61ט"ס כ4ס מסגי )6 ככיעור 6חדרעד

 )יכ6 61י טכחכ סומ6ס )ען ציעור עד דעסוסכתרסני
 חסור חרי כני טניס מבימן 6י 6מד בעו 6)6 גיעורעדוה
 טדות )יכ6 6י סירוסו סכי כרמך על מקוס מכ) כו'לקייתם
 דגרי כל סוי %7"כ כו' עסימן 6י וטת עד 6)6כיעור
 7)6 כסמו כחכחי וככר מסר"ס חסוכת סמם סססמררתי
 . סג") כיוסן כמרדכי דכאי )כ6ר 5ריכיס ע"כ 6)6 ,עסגי
 סר6ס מי 5ar1 סרמכ"ס כחכ וכן סמרדכי כחכ ךסרישוד
 8מד בטד ס"מ כו' מקחנוהוו 6מח ם6") 16 ס,יגתסלסחי
 הצר4ר"ס דבלי ססו6 מיימוגיוח ובחסונות , קלמרכ"ץת
 )יכ6 6י כחסוכס כתוכ כך 6)6 כך כתוכם היגסטותו
 6י 16חס מנפתים כותים סמ65 סעו 16ח1 6)6 כיעורטדי

 בלכד אכיס טוות 61סי)1 )סו5י6ס סייכ תרי ככי )יםמסימן
 מעיד 0עך תסיס גכס"נ דוקק משמע כו' סויגתםטסשן
 6ומדפח וסיו מגוערים מעסיס וסרכם 16חס ומבקומכססו

 מו0ר"ס דן תכן סס כטחכר עמס סגחעכרססמוכישת
 דטד פשיטא מכוער דבר נסקר S)h כשות 6מד כטדססו6
 שמר ob "ף דמע) שסר"ס גחס51ח 610 כלום )6%מד
 געיגיס כ) )16 6פ'0 כגגות 6מד כעד סוס כשצווךדעד

 כעימס ג) ס)16 פלוט וס כי 16מר ושמלס . 11SD)016י0
 סרמכ"ס גחכ מסרי , כחוכת: )סססידס 6מד לעד)ס6מק
 60ומר ססיס מן עד ט' טוגתס לסחו סר6ס מי ח")מג"ד
 6מה ססו6 ש לפכר לעתו וסמכם סוטול 6:ס ש6הם
 ו6ס כחונק ויתן עריס לנ6 6 61סור obtis~i מייד :ססור

 מסכיעס )פיכך כחוכם נ)6 6% תחתיו סזיגחס לוסודית
 . טכ") כחוכתס תנכס fnh1 חמתיו ונחס ס)6 מפןכגנבכם
 ססד6 דמד bn1Dh כסוכתה 67006 יל6 כסדייך יסרי

 וכן נסמ"ג ג"כ כתג וכן , עליס 7עיססר6 סיכך61פי%
 כו6 כסוט 1)כ; . כרכל מוין רכותינו וג) שטת כ)סוסיהם
 דמ6מין אומר ססבע) 6ף כחוכס סססידס ל6 דידןפכגדק
 דינמות פ"נ סמרזכי סכתנ מס יטעך ו6) . סג"))עדיס
 דם Sb נצברתוו")

.y-e 

 סירוס עכוער דאר סעסתס 16
 )510י6 מנע) ItDU 6ין סכע) ט"פ hlb עריס רמייתנ)6
 כחונם )ס 6ןן כ%יhbo- 6 ולע"פ י51י6 %ס 6%06

 )510י6ס כגממו קלס תס6 ס)6 סי6 מכמיס תקנתוששמשת
 'סמ41סשלוnti11DO 61 6נ) סכסרות יסרך) זנוח ע) 6ל6 תסעידו1)6

 נעיי:5%י
 : ג

 ט"י כ"ס גח!כס0 )ספסידס נימן סכעל ד6ף וקולר)פעום

 ענוגי ונרי גי 16מל . כתוכתס )סששייס לעת) 6טישי

 6מו כטפין סס סחסוכס ודכרי נכלן ומסוכסיס מוטעיםסס
 ברשוש וס )ך 161כימ מטולם. מוסרקה דגרי SD' טיםול6. סנים טועם ח)מיד סוס 6)1 דכריס מקלת כחכ פסס61ף

 שמרט ססנר6 מן 6מיחיוחנרורוח
~otpoiel 
 ד6"כ מד6 ,

 מכמיס מועילו ומס כעלס. חמם יוסכח onh סנקח)6
 שוס ג6מן ס3על כוס 6י כחוכחס )6סס כחקפבתקגחס
 כישר דכר ממגם סרוס מיקמר )ר4פסיד כסיקוסלספחיךס

 על יכעוכרת מסק דסרי וטור . בסחר רת ט) כעכרם16)
 פסקיק וכסייף סכע) להיית סי ע) כחוכחס ספסיוסדת

 5)6 ססר6ס 61ין סתר6ס הריכס דעת ע) דעוברתנסוטס
  ספור פסס וכן ד6יסות פכ"ר סרפכ"ס פסק וככרטדיס,
 6ל5 כסוכסס ספסירס ל6 רם על דטוכרת  לט"וסימן
  סס כתכ וכן ס:תר6ס. 6סר דת סג ססנרס  טויסכפנקו
 כתונסס )סססידס יתמן תיגו סזגחס ממיס סנע) ר6סד6ס
 כחכ וכן ספוסקש כ) סוכוו תן סנועס %4ויכס6%

 מדיחוי מסמע ססרי ועוד . %עז סכרור דכר ט)מ"ק ס0מריכי גימר 6יך כן 061 , פ"3 סרס בהדיתמ0רי"ק
 חמיסה סיחיי , סלמכ"ס דכלי סס 6לו ססדכריססתרןכי
  כם6לתופ כדברי  סכתכ סרמכ"ס מדכרי ר6יי0 )סכיהר5ק
 כדבריכם )כחב( ד6יטוח כסכ"ד "מיימון 61ף ידלוכתכ
 1)3סוף וט' ניוחר מכוער דבר סטססס טדיס סס סיוחן)
 מסיע  nlnlhgo, כדכרי סכסנ סח "סייס "15 נכריס6חר
 כסריי. מוכת  וכן b")mo כסס לחכו  5לו: .  רבריססגם

 כדבריסס. מעיין כ) סיריוס  כמו  פסס לקהלם  סמרדכיזכרי 6מי נרמכ"ס 6יסוה ס)כוח  סוף h'og  עומר"ספססיבס
 סס סיו ה") כדכריסס כחכ סרמכ"ס ו6ף סחפוכסופן
 סס  שסין מר6יס ס0דבריס מכועל דכר סעסחס 'עריס
 פכוער דכר סעספס 5ו רס על פונכם סיקס עד  יכו'פנירס

 6ע סנעל פי טל 6ל6 עדיס ר6ייס כל6 לחקיןס:רנרים
 עכ") סס6)תות כדכרי סכחכ סרי כו'  לפ51% סבפלכופין

 סרמכ"ס מךנרי 6)1 דברים ססני16 )ך 'סרי .סחטוכס
 סס סדכר 6ין ד6יסוח פכ"ד 0רמכ"ס דכרי בכל ל6סוסיס
 על כעצרת גלמן 5כע) דפין כסדינן כחכ' 6דרכ6 6)6 'כן
 , or ברין סרפב"ס  11") כתוכס5 )סססידס נוגות ו)6דח

 רכייפ ספסונסיס סרברי: ph OD 6כל כו'ן לסולי6כבעל )יפו 6ין  פכוטר דבר סאסקס 16 דם, טל עוכלםסיסת
 כלסייגו 5לי עריס נ5ן רייקי וכפרדסי  נהסובס סכפבפס

 דס % נפשרפ סכינש %אנש כדברי ופנצ'רמבעל,
 ופל כעריס פפס  פכיער דנר פספס 5ו ס5פר בעריספפס
 כמהנחס ולהפסירס לס%י6ס סנפל  כופין סכין קלמרוס
 ע) גרמן סכע) סיס6 6ב) מ51י6ס 8יגו 606ף

~Dh 4ע) עלס )6 כתוכחטלספסידר nDV מעולס מכס סוס . 
 וסכסכך  פסר"ס  תסונס נדנרי כתם קץעס הלעיןוסיס
 מרדכ* ונסגסת מרדכי. נדברי כן גס (SD pnD דטלכיון

 שמס טסתו סטופר  רוטל .ס%סר"ס סבוכת 6ית6דקידוסק
 ,  שינד  פכוער כרנר כפם כסובסס לספסירס כזמן6שי
 6ססר  רבריסס וכפכם גפעס  סי6ך  יסטסם,לופר 06ו6ף
 כחוכ וסיס סרתכ"ס נדנרי mnh ח6 ו ליס ססיס4פר
 פתן , נימד  הולסים  פור,ר"ס דסטונות ושמר  זס דיןנו

 5ריכיס מ"ע ונמר(ר"ס סרפכ"ס  חוסנים סיס, 06  ר6ףזומר
 סנועס כ)6 סייט כתופס )0 ס6ע הכסנו 60לדמוק,ולוער

 סשסק"ס ' למרגלת 5תובתס לר,פסיוס סכע) %מן ~CSס6ו פסע( ד)6 נקש דמיירי לפטר  16 , נסכמטס קלוססגטל ס5ז וכש גשת פ6י בסכה5ס 5הר פי כקירוסץנסריק לפרנץ דס6 כפלם  כספכמסת חגכס משת נסנועס6כ)
 מושק נסוס מטיק 1כ) . כחונתס ):פסידס גלמןסכע) טפין הכממחת ככ"ש6 פסוט )עי) סגתנחי כמו כלוסהיגו דסקות כמקוס Ssb , ק6י וס דע) כמרככי ק5ח מסמעוכן

 סטיטתץ )רות '~oa )סקריך 6ין psl זס להצמ יכוןנסוקס
 7נר נס ר6ס 63 גשמג%)ס שפר ס3ע) כיון 7נגיו7יעוי

ש
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 ג6מז קנ הרפא ותשובותשאלוה

 סמסוכס כרכרי מנ61ר וככל  סטרימ.  שסטירו עם וקמכופר
 כמוכבס מססדח היגס טיוח 6חד טכעד עקמווסמפוטי
 כרמוכ הנמסד עס כו)כח יוחרד סר6ס ם6ומר 61ף ,לעי) סכי6רחי כמו כקוס 6יגו טסיו )הסרס ס6ף נכיעורכ"ס

 ככר olpn מכ) (StD סלוגי סעו מסטיך כמוסעכדניס
 סר6ס סלמי גס , עירער 7נר מיקרי )6 ד3ר ד16חוכחכחי
 סספס) ע3ססככס

 6פעו וס וכר כחדל סוגך הים וסגמסי
 נניח tStDht עריי סיס פכס)ס ע6מר סוס )6ימוז

 ד6ף גר6ס hib , כחובחס הפסיזס ד)6 פסופ ורכן ,ייימוד מוססין pb נעיל כע;. רסיס זקיזוסין נחרק פלקכד6יה6
 ס"מ חורם מסרי"ק כחכ 607 כמימם כ) )6ו עגיו)6וסלס

 נעלס ט) ל16סרס דחסנו ג") ועוד וו") כ,ס מטסםע)
 6ךס כגין מסקר ד)6 נגויס )ים קים 6'כ 6)6 שמן6יט
bton.15ז% 6מל 6דס עד כו' סוכך ניס וגם חדיל 1%6 ע 
 וסנון. כסל )6וס מרכה סמומוק 61ע"ס ל6 נגויס )יסקש
 טסירסחי מס כי ועוד ונ"ל הכסנ"6 מחסוכת לדקדק יםוכן
 בכ) 56)1 סו6 מסימן היניס 6י חרי ככי )ך מהימןכ6י
 נמ6מין דוקק מסמע , כו' רכלת ימס מסקר שיטכבגיס
 כקסתו סחוסד מסוס כדמ6עעו 1)6 טניס זטהו וסומךסעד
 סם וסקריך , מסקר ז)6 כנויס )יס דקים מסוס6)6

 כסמ6מין itsl~s 6(6 מייכ י)6 )סוכימ מסריקךכחכוכח
 וכן , ככר סמסדס וגחה סבכתו סמ6תין מסוס 1)6לטד
 . מסרי"ק סם סכוכים כמו ך)עע מסר"ס מחכוכחמסמע
 O'1DO מן ס6מד )וער ,ס כס) יכו) סבין )כ) נקיומיעכסיו
 ככי עליו טמסימגי )נע) גהימגיס 61יך כחמד קיטןמיגייסו דחלי מסדי 6ין סר6סמיס סעדיס כי מרי ככי ט)יוגלמן
 וכפר ומור יזו נכתב מסעיי %גני ס) 6טדיס וגסמרי
 כט5מ1 ססטד מאחל חרי כבי סי6תין יקמר 6יך כ"זלסגי
 י651 16ח1 טר6תס ס6מרס ס6סס 0) טרום נס כו,סור

 ס)6 ח"מ )סגינו 6מר מסרי ט)יס לסמוך יוכ3 )6ממדרס
 6"כ קר6ק6 ק"ק סגם כו16 טז ססו6 מעדות מטופסידע
 כס גס סיס 6)1 כי תחעס כך כ) כס גס סיס ס)6ס"מ
 מ6יסור6 )הפריסו חמעס )ו מגיוס ס)6 אפסר 6י כךכ)

 . תרי ככי סמ6מיט כן גס )ומר גלמן 6יגו נס גס1מד)6
 06 61ף מכוטר דכר סיגו ש דטדום הוכמחי דככר101
 ונ"ל ד6יסוח סכ"ו מיימעיום נסגסת bntb זה6עסיתן סקיי ותו , כ)וס 6יט ככיעור 6הד עד משטל רכלסיס
 ע"ע אסורס ז6יגס ינתה לסחו ס16מר יוסף רכיהורס
 כקמרת גחן עיניו סמ6 דמייסיק טתס %תנם מאנסלפי
 סים וסוד כרמס כס) למרסס יכו) סוייגו ר"ג תקנם6מר
 מנס) סוף דסוף כע"כ כמגרם ע)ע קסתו sthoואזוח
 ס6סתו 16מר ob 610 כין psln 61ין , Stt)D סג16ןתקנם
 )סו5י6 מייד סנסחיסן סוגחס תיעיד 6מי מטד 16וגתס

 6100 6מר כסה61 סליו )אסרס )סגין יותר גרע61דרכ6
 גססו מרח י71ט )כ דסחס לעד מכ0מ6מין סוגתסר6ס
 ס6מרס %ס וס ומכעס כטמטקר )סעיד יוכ) )6וגס

 ךכחוכום ופ"כ ממגרם פרק bnthll שמגת גיר5חגי)נטוס
 הסס כד6ית6 שמגח תיגס כדוריס מציד 6מד טז יםו6ס

 6מר מלילו גרע הטד )דגרי סמ6מין 16ער וסוףסאחס מעיי דכסעד כ6ן ס"ס 6"כ , ef'DD )ס מסייט וטדדסו6ע
 גרמן 6יגו סוגחס כט5עו 1Db ד6עו וע6מר ס,גחהכטרמו
 161סרס סעד לזכרי סט6מין כס6ומר כ"ס לגדותור16י
 כש ח0י)ס לכיגס סיגו קמט O'OD ,ס כנדון כ"ס ,ע)יו

 ס))1 סטדיס ךנרי )1ל6 56לס )חיור סר5ס כטרמוססודס
 ס6כחונ כמו עדי ס6ר מסעידו תמו נעעגונ(יוכמנו%
 עריס, גלמן 61ימ כבדתי ס16מר ומייסיגן פסיפ6 6יס)קמן
 סי6 סס)כס ס6סס ~OD דחגן סס)כס ה6סס מפרקור%6ס
 מם ולמרס נ6ס )ניגס נינו ט4ס סיס למדיגתוכעלס
 סם ופסקו , ג6מגת 6יגס לנוגס נעו קטסס הלמנתכעלי
 סקעעס 610 ולרגיל סג6 דל6 סטור ph וסעורסר5"ט

 . וגיווסין פילג מסגם ממגיו נחכ הן b'o 6רגעס16
 חכמים ססקילו 6סס עדות )גני ססס ODI ק"ו לדוןומטחם
 התסיחין פסעין 1)ה6מין עד מפי עד )ס6עין ט1כ6כס
 o"~bt כע)י מח )ומר ג6מנת ע5מס וסלמס חומן)פי

 כונריס מעיד 6חו טד 61פע1 ג6מגח o)'b , קסעסכמקוס
bD'b1)סכן כ) סתם 

 )עגיי
 נחתיר 3ע)ס ע) 6סס )לסור

 טד מפי טד וקין זה ט) ג6מגין עדוח פעילי סטיןטסי
 )6סרס יוכ) 1)6 כזרמי ד16מר לעימר ך6יכ6 דחייסיגןגלמן
 )קמן ס6כחוכ וכתס כדכריו מעיד 6חו פסד נוסטליו

 יוכ) ד)6 יר6ס אכן . כסכרי ממס סהי6 סרטנתןמסדנם
 כמוכעס )ספסי7ס 16 כומס 3ט) פסחו ')נרם sff)Oסווגי
 )גפסיס סוייס וככר 6מריגן wlh 6% 1)י60 )מנורדיכו) ג6נע סלינו מסחר 610 ופסוס , , גזמן ס6יט מאחרכ))

 סעויש )דריי סת6מין h1O עניין וטוך , ד6יסור6חקיכס
 6גי טנגנס כם6מרס וסרי , 6יסולh 6(St )ך 4 אמרואיך
 )1 )סכט) אוחס וכופין ג6מגת 6יגס 6חרו)ס זלמסגס)ך

 אמן הנע) שין נכס"נ ס"ס דגזליס נתר6 פלקכד6יח6
 מ:1)ס, קע O~SD ע6 נ)6 כמי 1)טס6ס )מער אתוזכופין
 )כעוס ס6מרס %7ס שכו )מ"ג:( 6ט"פ פ' דנחוספות61ט"ג
 חחיכס 6נפסיס פוייס ככר דה6 )ו וסורס )ך 6גיעמוס

 )נועג סהט סיי6 6יחם6 כגדרים ד6מריגן 1ה6ז6יסול6
S3h(דסוייס נימק גמי וס כגרון כן 061 , אסורס )נע 

 , כ)וס 6ימ ,ס דב) )ומר גראס , ד6יסול6 מתסס6גססיס
 סמ6ס האמרס %ס סחמ6 כחכו ספוסקיס כ) דה6מדם
 ן6יפות סכ"ד סרמכ"ס כתג וכן ג6מגת ליגה )ך6)י

 דיכמום פ"כ ר"י כסס החס כחכו וכן . קפ"ו ID'Dומטול
 לגריס ד6יג6 סיכך b(h כחכו, )6 6ט"פ נסלק ד6ףועוד
 כי61ף סמנו דגורים מעמס כססי6 כגון דוריס נ)1)ךכר
 נין כהןי6 מקקו )6 יסחוסשח ולע"נ , מכיחםמערק
 כד3ריסס 610 מוכרח )ונר רסיס ))יכ6 )וכר רנ)יס6יכ6
 ןחג6 גדרים דסוף ס)ימס מסגס SD יפרקו 6יך כן )6ד6ס
 61ין , ואכריס ר16יס תניף )ך 6ני טמ6ס ה16מרםנס
 כמו (onstn כ) )מפסיד ר51ס סריגו סיירי דסחס)מקק
 ד6יסור6 חחיכרי %ססיס סתייס ולענין ססוספות סססכתנו
 וכן סכחכו שען סחוסשת מוכרי ותדט כוס. )חקק6ין
 6י יירכס סוס לרסוסי own ג6מגם 6סס זעןגראס
 ד6יסור6 חחיכס אפסיה סווייס דס6 )ך 5גי סמ6סלמרס
 דיכור 16ח1 כריס רעי) כחכו )6 6מ6י )דקדק יס .טכ")

 דמייסיגן מטעם ג6מגת ז6עס דגדריס מסגסכססכי16
 כמ31תס ושכטח one לס ושקי %מר גתגס טיגיססמ6
 67עס אתרען )6 ד6)"כ %% וכן , מידי כתכו )6אמס
 )נפסס סורס לככר נאחר עיגול דיסגס מכעסג6מגת
 סווייס 0) זעעס )תוספות רס"ל ס"מ 6)6 ז6יסור6מתיכם
 רנ)יס ז6יכ6 נמקוס רק מסגי % ד6יסור6 ממיכה)גפסס
 רמץ מירכס מום ד6רשסי מטסס דססי6 דומייך)דגר
 נגדון 6"כ . )6 706 בטפן 6נ) עכיתס ערק סיסמ6ף
 רג)יס סיס דסח0 6הצ טה6מם )דגר רג)יס זליכ6זידן
 עדות מקלח פ 1 6ט'ג הכ6 %) 6מם טדכריסאיכר
 ד)6 מ06ר מ"מ מטיירים דכריס סטמתס עדוחמפסקי
 רג)יס ליכ6 וס וע) סכע) הלמגת ט~ 6)6 עזותןמסר
 6"כ היסקל )חוס לספר כי סמ6מיגיס 106 הסלמם)דכר
 חס ד6יסור6 מתיכס לגססיס סווייס ככר 4מי דליןפסילה
 מתיכס הנרסיס )מאייס ויכו) גושר oh 61פי)1 , כלורגראס

 סכחכס כמו ר*נ כמרס ג)כד 5ץמ ט)יו 1ל16סרסז6יסורה
 ד)16 יר6ס FD1 , ט)יו טת6סר שטרם מ06ר ך)עי)סנ"ס
 ו)קייס טמס )ממס אחו l'DD1 כ)) שיו 5*ס%וס כמיגיסכ)

 דקידוסין מרדכי 3חסוכח כסזי6 610 )תן טמסעממו
 16תו טפין כנ16גיס סקגת יטמר ל"מ כטס ס6ומלפח;
 )6דס )רתוכי) סא6 )ומר פקסו שכו )מי קפינו סערי)ננמש
 מ06ר מ)כגו דנריס )זמום ימס O")D לו 1Shoדטו

%8ש
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 "~כ רימאשאלות"ותשתנורנ .פפ
 סוסנ"6)סימן כחסונת נוק'דין.מנ61ר סלחןסמלינו
 6שר 61גי נשיות סרנם סכ%יך כחסוכומט- רלה(5אף
 %ס hD1 ללזכן 6מרמ , 'נק5רס'וו") גמאו 61ני6לנויו
 6% ועצמיו טניס ונין ניט קדומם וטלקס . רןפסוסשס

 עד כו' נקמיח עימו סגכן ק% וי% ממגו גקמחוצמץס
 נטעגח וסטם גמנס כטטגת פסס דנריס .כהיזהם

  רוורס  OtpD11 פרין 6מop 7 מסכרת סל6וס וטעםשמין
 ססו6 ושר עמס דרכו סססחיח מרץ 16תו מהלוססס
 6תר לו סוטי) hS וס סכל וכסריס לחרס טעגס 4 6יןשד כי 61מר נו גטרחס ככ"ד כעמסיו מספך וכמסיסע6מיגו

~loa
 איריס עס 16מר תמילס חסונם. . סוקס ר6ס עלמו

 מרגע 16חו סר6יחס ,מס 6101 סכרן כל יסוד סכ61כעיני
 סיר עריס 1מ51י6 )גרטס עמור וכו6 ס6סס כסקטטס
 ככל גלמן 6ע1 סוכ לסיגך I9PD נעתיק ה6% ערןכרוכ
 עעגוחט סממויקין כדקי סל עונסו סכר טיס סיטתםמס

 קסעס קיד( )דף םל01 פרק'ס6סס ס6מרו וגשנסקר
 ג6ן ר61ס 6יגי דטלמ6 ככעס ד6פי4 וסוד כו' )כיגעביט
 עס מדכרח othln חמיקת מטען OD1 )כס). מהאסרזנר
 1ל6 כסחר , עמס נכר סל6 מד6 לכתל 11Db וס 6ץמפרין
 עד כו' עליו ג6סרח 6עס כסתר עמס דכר אפילו b)hעוד

DffShs6יט עמו דרס סססמית 61מר כסרו רסע כסעיד 
 גלמן 6ע1 סצחס טלית וסעיד כסר עד סיס t~Db1גלמן
 אמר 610 סעיד 1S'DbI גלען ס6יט וסע blen %סועל ופעיי פגיו ססשז וס וע"ס ממניס פמומ סכערוס דכרדלין
 גלמן 61עו טריות על מסוד hton לפי דעלמ6 שייגסעמו

 מסו סטטן ODI , לעיולי כין, לאפוקי כין 6ססנסדוח
 רמשך ממט מקנ)ין 6ין פניו מסעיו נמס s>h -atboממתין
 ועוד עד כו' טכתכרף וכש עסקתך סקורי קטטסססרגיל
 והזר )ו מוטחן 6ט לגרסט עיניו סיחן דש ס6מר מסמ5ד
 )6 כיס ד6גידס ומן וכ) מדעחס hSh %רסס יגולסוגייו זכיון לך 6גי טת6ס זס6ומרם 6מרהס סשסגס )סיוהש
 נ16מרת ממספו כמו מוססץ לפיכך 6מריח6 ליסיסט
 ומח,ר כלמרח עיניו גחן דורי כזפ וכיס לך 6מסמאה
 )0 מסועכד 00ו6 כעמס. ס6פי4 סדנר וקרום , Dh 11לגרס
 מגזר מסוס סחורם מן ד3ל לעקור ממנין דכשדנעתר
 לסחיר ים 'כך לך 6ני טמ6ס נ6מרס מסתיו וכרומעח6
 כעעגס 6ל6 לנכס 6פסר ס6י כעקום )י סיObt1 6 .כקערו
 כגיבוס יסרבל וכגי יסלסל כגיח יסו סל6 כוי כיד פיועל
 ומחיש לו ויסורס ססי6 לומר גובס 06 %ילו וע'ס ' .ככך

D'5D1hסי6 , פרנס 61ם )ט5מו ימס 610 ד6יסור6 העיכס 
 תסות ס% לס יחן נגס ט5י6ס וםל6 סטוגס שלעמול
 ורבוי ס)סגיט לנוון עיקר לי סנר6ס וסו , ס6פרחיכש
 עג") יזיסס כעולתה ססרילס יסלחו ו)6 כוס כגיל6)זון

 6ליסס לסוס ר16י 6סר ייין נדו! דהרי כל סרי .סתכיכס
 נינו קטטס מסיס מקמר כר6טין . 11 כמטוכס עג61ריסלכ

 מקריס עריס %ר פמול עכ"ד סעידו וגגו לכל כידועלכינס
 לקאם לותו וכינין במ"כ ס16מר נמס כלל לס6מיפ 6ין6'כ
 מסתמק סרסכ"6 כי )61ף לו, מומים להנס 06טויחו
 שמל ססו6 נמעסס דו"צ סייגו לו למגור שתרח 6ינדגר
 סדותיו סככי דיון כגוון 6נל עמו פצהס כרקסכעבש
 דמומות נר% סף ל6 ממם מכוער גדכר 6מד עדיפילו
 ים וככס"נ סליו לפקרס כמיכיס כ) ולקו עלמך לטלי6
 דקי7המץ מריכי נסנסום סכשנס שסרוס ססונת ל"כגגצ

 זסוהיס הודחס סר6ס 6מה ד6ס סם זעסמע)סרס"ג(
 ה"נ תקנח )6מר 6ף 4 61סווס ד6יסוו6 טסיכס%ססש
 עס 1ס1לכח מדכרת 16תס סלמס טעם מנ61ר ונס ,ע"ס(
 DDth סלבס מס כה נס 6'כ , כ4ס 3ו כ6ץסגמסד
 דכריס סי על דכר סוף . כלוס 6יט סענדניס כרתעעס)כע
 גט מקני וסיב לגרפס ר51ס ס6ס p10DS לן גרבם46

 למחו מגוס גש מגבש וכל כשנחס לס עןמתקנס

 ויגס ץ 1 נגדון כתונחכ לגנות סנוטס 5ריכספ,יתס %ש טל טסט! דמי ד6יטוח פכ"ד פסק ורימנ"ס)61עיג
 נרי מנטיען סייט סנועס לפיכס 607 מנועה%יכרז
bSDמדגרי מ%6 עסעע וכן ל6 ככרונ 6כל סצחס ר6ס 

 נ"כ לגו גרטיס כפרידס 1)6 נזנוק ר51יס 061סרמכ"ס(
 5גר% )פי 6מיחיוח נר6יוח )טיל ) סכוכ/קגו כמוטמוחריס

לגו

 )עניות-

 צ6 ד6ס )כסוף וכחב רכ"כ( כקימן ככתכיו sfftמהרפ"י, DDnD )עס זבן נגפן למיץ ים תשך . '7עתט
 להתיר כרורוח הציוח )יס ד6ימ צע"ג 6חריס עמויסכימו
 )כן 6יסור6 לחמוק נמירי זיגי ר)16 ד)ע)מ6 כיון מקוסמב)
 מוסר"ס הס31וח כסריס מסיגו וכום , ט' כטניס קריויסיג
 . גטליס זכריו יסיו טסו רכותיו יככימו . )6 ד6ס5כח3
 למטיס להחירס 6דעחיו נסמוך. ל6 כחתותיס צימגו גסלכן
 , עייוח מתתי יסיטת תופסי כגי עמנו היסכימו ל06.6
 דכריגו על מטסס לפסוח עמסם ג5טרף DD(1 יסכיש061

 דמין וידחצ וס. יעגין כטיק דכרעי יסיו )6 ו6סלסנמרס
 זכ) לס )ר6ס בן ע) 6ס", )גני 16) כ6ינ6 %דג6י3
 סססכמס יסחדן 610 סגירוסין לטככ סר51ס מפגיהם6מד
 לגרס 1ל6 56לם )ט1נ ר51ס מנע) 06 סג"מ מכמיסמסגי
 )חמו סכת קודק סג") סססכמס ימחול ס61 כחוכסוליחן
 חסחדל ו3כחוכחס נגירוסין ממ6גח סי6 061 סכך")מסמוך
 סג") ומן קודם יסחד)1 )6 ו6ס . סגול הססכמססי6

 לסתו לגרס ממוייכ. ססנע) )גו 6וי.')ר6ס סי")סססכמס
 ps(5 מחוייכת ומא osen גמוכתס )ס ולמת סא"ללומן
 גר6ס דיזן כידון מ"מ לגרם טפין ס6ק DD D~thl(1גיטס
 לו ס6ין ממחר סכע) מסרי גווג6 ס6י ככי )כוף סיס)גו

 מצמר )נרסס מחוייכ )1 לסחירס עליסס )סמוךמבמיס
 סיגרסס ממגו כקם ס61 עס טענותיו )פי שמס עלס%רס
 )1 ממיינין he(t וק )גרס 16ח1 כוסין 6ט 6ין כן6ס

 מסוס סמגרסס נגס"ג nffn כרמס כע) 6סס )גרםסי6 חיקן ססג6ון ~לע"ס . נשם לקבל עשיינת סי6 תםסכמונס
 ססכמס יכי16 לoh 6 צגן . סג16ן חיקן ל6 ליסורגדגוד
 מס ע) )גרר יוכ) h('o 6וי סגתונס )סקס )1 סטיןסנע) ~I1DD 061 כחוכתס לס תחן כלל יגרסגס סג"ל לזמןסג")
 לו טש SD'1 לכרר 6ין 6ס. h(S לכרר. יס ob )נעלסים
 מנטל יסנט16י

 ס6"
 לס וימן מוכ 3ע) סדור לו חשורו לו

 סרמנ"ס מפסק כעו כחונמס גיי 1D:1DSD ע) מוכטמר
 סחוב וס )חכוע כח יס6 1)6 דריסות י"ג נסרקנכס"ג
 סיסרכ )6 06 כטרכ16ת 1)6 יסרר) נדיית 6)6עסנע)
 ממגו כמור or לחכוע יכפין 16 יסרבל כדיןלטמור

 ולמרוח עדיות )י יס סע7יין מבע) סטען ומס3ערכ16ח.
 סר6נ רכני מפסקו רמס 6ט"ג לגו )ר6ס 6מריסכמקומות
 וטיוחיו י6כד מלגו )כ"ז ר6יוחיו יכי6 ס)6 מי סג).גיגיסס
 )כעל סיס 06 מ"ע לפממ מסני% כר6יותיסס טר6יטכעו
 ע"ד כח 61ין )קטלו ס)6 שסר 6י וס 6מר כלורסטדוח
 nbra סלעת מקמי מסגי or5 6ך . 6יסור6 )נט) 013ימס
 מכ6ן עדוס נננייח מזקחס מעמרי לסריו nth~rי65חס
 ם)6 סנשר6ל סכסרום שים ס6ר ע) עדות כגכייחוסלבס
 עליס SIDn לעו טוי )ס51יbSD1 6 נטלס %b טדיתבננות
 ס6מרו מס )שמו ימוס עריס )סטיר ככ6 6חד עד61ף
 סיגרתן יקמר 06 כעלס . 61ף , מנגיד . חיגוד מט6טונים
 מו"ר יסיס עמם נסס ספין דבלים יגבס וימיר עדותעוד

 טל רע סס ע%י6 כטוגס שגסו הס6 עליס רע ססומו5י6
 סטדות ססוגכס וטד נ16ח1 פסיו 0יייגיס 6ל1 ועל .6סחו
 וסעדיס סס גרו) )טוגס למוייס פסס הע"פ כפרסס)6
 סי6 11 קלקולן מ"מ דלטיל כחסובס הר6"ם סכחבכמו

 ס3"ד 61ין ידיסס מכהמח מבירין 1% 60ק ר")חקגחן
 לפמיר ס6גסיס 6)1 ס6ין ושד 610 סעייץ 61סכרמקויים
 לנפעם ישסו סס 6ך )סס סר6וי זין ט)יסס גמביט )6לכן

 : או"ם סרת סדק סטך סלמס06
תל
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 88יז ינ יכ הרמ"א תזשובותשאלתן

 לפור םגרס הססו משכי סנט) שתנע הסואמ יפימצל
 61ניס )מס קנוע טניס )טס מגס 630 ממון)1
 וכן , ס3ט) עם סדין תנוס יר6ס , נ6 1ל6 סטמיושימר
 ושתר רתוכן כ6 06 שמגס s~rt כורר וס סוף סמרדכיפסק

 06 שמריך 6נ61 61גי סעעון 61"ל מגדול )כ"ן גלך)סמטון
 על מטותיו 6ת מסיור )ומר ItcnD ע) I1UD'1 ר6ו3ןיחזור
 ל"ע י5י16תי עמך 610) 6ני ניחס 1ל6 נגדך )כ"לססלכחי
 . S~1D )1 .גדר ס)6 שע"פ סו65ותי1 כ) )ו )ם)סעמיינ
 1)6 )דין )ממוז וח"ח ות"ד ק"מ סקכ)1 דירן כנידוןכ"ס
 כססחך)וס )ססחד) וסטרך כרכר 6מס מסים 61:0 )~מןסיס וכחכו פר6נ טמסי עליו מעידו וכן ס6כ מטען 61ע"פג6

 )6 ס3ט) nlhSIo עיןי ת"ס , טטייי וכן סע3ר כטומר)"ג עי 6100 סמוגכ) שמן )סס )ר,רחיכ מעש וכקמומגרום
 )ס%5 כרו5ה סוס Dllh 6(6 מיקרי ds זיןיס ולנכינפטר
 )חמסן יוכ) ע"מ . לו o)ns סמייכ מכירו כתמוןט5תו
 cb~tn 06 סכעי) גחיו ככת עד כחוכמם * כמוכתיגוח
 לע"פ כסוף כערדכי 610 וכן יפטור 16 קסתו סכעליכנוס

 ומס . לכתו מסגי 360 רתפיסח תורפת לעמן ססו3סנסהם
 סריס מקטע סיכרו ממגש חדת כ) )יחן )0נע) ס6נהמנע
 סכומנין כמו 1)פרגסחס )מווגותיס ollb ,סוכ כסוטס

 פסק er ע) )ט והריס סגס61ין )6חר דמחקגיןכחג6יס
 מתחר טתס )עת נדון )or 6 ע) , סך6ג ק"ק ממקסיתחוס
 ומפסק וס ט) ומסטינו מטעיו ותסונוח סטיות כמעגוס)6

 or דכר וגסונ . ע)יו יסרוק מנוחר כן כ) סיס )6שסניף
s'pllכסתוחם סגקוכיס רכגיס ס)סס ע) וס ךכר )דון 
 רוידגין יטקכ ולכי סטעגנ)י %מק ורכי כערן ת6'לרכי
 כוס )סס סיססקו כתם oro נ"ר Sh לשעוט מחוייכיםוסמרי
 ושכ"ד , 6גמט פסקט כקילו סכיגיסס מתון טענתוככ)
 ס6ו סג") נמש מכח קודם דיגם ג"כ )סס יפסקוסג")
 )סכור סר5ס סכע) ט) מסעידו ומס . יסטור 16יכסס
 וכפרס ס)ימס קריך כזין ם)6 כוס לסחו ע) מקריסטדיס
 )סוכירס 61"5 סחסונ0 )1 נסדר כלסר ,ס ט) מסיכם51ריך
 ויגלם 5e)o ,מן יגיע כ6ס גוכיל ו6ח 6ך , o~Oכמסק
 כו עם מסקר י6תר 6100 נתעמז 6וי 6סחו 6תסנע)
 ת6סחו or ע) ממיקס מדקם סנה טסם כ6ננח 061 ,סטדיס

 לקיים לרישין ולעי) וס וכ) . )פגמם סלמס SDוממססמחרי
 וב"ס וכם"ד כמ"מ יילעס קמרו כקטר stt)O %דדיןסגי
 : )ס"ק סי"מ סיון )מדם יתיסיו ס' יום וחחמגו פסקט )מ סגר6ס ומס . כג") דמועולקיים

 יוסף ונשום . לנרא שיש מנ"ל ז"ל יקותישל בן כששחנשום
 לא"ש כן משה ונאום . ח"ח כ"ץ נרשון מרדכי הר'בן

 : מקראקש שיסרלש טשה נקרש שלי"פישרשל

 נ"נ מדפסם וס, ניזון על משרס"ל 1זששלנ11ז?
 ק% , לסוק מסוק ונוכס מיורד , מעסוק זמעוסשאירש : ל"נ כסיעןנחסונותיו

 רכים מש מקאות תערוריס, וקו) נכי ונדןגסי
 מקור , סמריס מי סויחגש תיס סס , %ייס יםמסנרי
 וקול עקכ קו) סקו) . 15חס ער6ס סממ)וקח עסקניטכס

 , ומרמוליס oim כליב לסיעיי6 סגלי ד6סקו ק)6ערעורים,
 מסמומם כסגש לגמת קו) וסכלים, כתלועם הככס רכסגו)

 דח כי , 61ישריס מלכיס, כהקרכם ונמיסס סמפג)יסמריס,
 סומיס גממ63 לפס מפס . וסריס כ6יליס גססךסקדס
 ע) . וגטריס וקמם סדרים כ) ידם וס ט) יערים,כקרית
 ולדלג סגכטוס SD )קמן הנכוסס, ס' לעירת מש גערתיגן
 ו)סמויר , פוערים כיח ש) ססרו0 מוכם שטת ; ססריסע)

 נגד יכון )6 כי . וסדורים mbtn %גי לטטגססעטרס
 ככירוריס, ססמש מן יר16מ 6סר גסי 1*מר סיוש, וותרגנני

 סממלור14 דורי ע) ונשמר. ולמחיל כגסוריס. עישין)כנסיר

 וכין עמיגונ כן גמטק כמ"ר כין מ)ודס סע)תס עדיסגס
 עומסים )ק% 60תין 6סר סדי16ר כן 6)י15ר כמרמתגו
 31חמ)ס הנ"ל. גהסון כס סרם לטחו על ומ"ר דינס)ה%י6
 יסר6ל שופי סלמס פסקי מנוף וכשמת סעויומ כ)לעתיק
 6סר עד )חכנניס סגח6מחס כיסרם סי6 ססעחקס16הס ונוך6י hph~p עק"ק 7תח6 ספרך ע) כסתםסגקוכיס
 גוסם ת"ל. ינק טל 6יס 6יס ססקיסס )ומ כסעחקגחגוס
 ט' געועוין ווייב מייחס כייל כין 6'ך , ti'Sb~, ל'טעיות
 תסונס כרקס )חמ65 11 כעדות תונס דין סעיקל 6ךען
 עריס דגר ט) , .וו"ל הג6תיס מפסקי 6טחיק סוד .ג"כ(

 כחוכו וכתום )פגינו כחוכ ע 6סס כס) מסניךסגס6ריס
 עד כו' )עו0"כ מלק מיין 6ויף 6יך ו6ג ד6 , סוסון3וס
 . ועכוזיו( ד"ח י"ס שמונה )תמ65 סג") ספד יזנכמכ
 ,נס סל16 ותתגיס גסים O'SD הסעידו עדות סמן ס6רטוד

 קודס ממדרס י651 סר6תסו סעידס 6סס כי , וריסדכריס
 סעיד וסגדו) , 65ח1 קונס סגור סיס והמור מסמרע)1ח
 ועוד , ת6ומס ר6ס )6 וסור נר6סו סעי(גס כקעגותוסר6ס
 )ותר )0 גיוס סקסן 6יך כמריס מפי ססמעס 6סססעירס
ע)י0

~atrn 
 )ו סכתכם 16מרח ימרח ו6ס0 , מימסד עס

 6כי )וכוח סעדוח הג6וגיס מפסק 6עחיק וס1נ . ע"ככחב
 6ת1 פסקי סר6סוגיס סעויס ולפסו) , וז"ל וכחוס6סס
 הל6סוגיס עריס ט) וסעידו כסריס O'1D סםלקדמית
 )נחסוכס סגמכ 610 עד-מסוד וכו' סס עדתספסרי
ntllpo6:תיק ועוי . כו'( 0:גי ססעס , כו' ומתסס ד"ס 
 דר עד וכו' 6כיגדור ר' עליו ססעיזו 0עדוח וז"ל ,סקר עזי 6מר סח,ר סכע) ע) תהתכו סעדיוח כג6וגיסמפסקי
 כו'(, העדות ור) ד"ס '"כ כח:וכס ג"כ )תע65 מ"1היסט
 : ססעחק ע"כ , )סוכרו ר5ס ססכע) 6חר סעידעול

 סתחירין מן )פיוח ומכיריי רכותיי )סגי )דון 636ךהנ1ק
 6פס ס16תס דכריגו חמ%ח . עדיף דהיחר6וכמ

 וסיחרס , לסין כ) ע) 6)י15ר ל' )3עגס מותר גמסון נחסומ
 :  דרכים 6ונעס ע)עחמ)ק

 ס%סוןהדרך
 ס~

 כ6ן 6ין מ"ת וכמוכס כדת ותוגנו כסריס עריסי מגו פיו 1S'Dh 06 סעןיוח 6הס
 סג%6יס סססקו ;מז כיצול עדי 6)6 טוכעס עזידין
 סירם ורס"י נסר נקירוכ 1)6 קנטרי גכגזיס דסמ6סי")
 בקירוכ סמג6פיס כזרך סיסככו זכעיגן דיכית ס"קנסוף
 כחג )6 ססוע)יס 6ת שסוכר כסרק שרפ"י 61ף ,כסר
 סתליסימ ככוך ום על 1ס משימככוסס סכמי מסחר מקוס מכל בסר .כק"הונ  כפיכס דכעיגן)סדים

 הטרים ללק- ו5י
 6% סמן6פיס כדרך וס על ו0 יסכט סכחכ וסייטלתסמיס  סרקי כל רעען or עלת מפצע נספיסרת כ:כמולסייקו
 נעען מסתמם ועוד , וס ע) וס יסככו סכתכ 3מססני

 ד6מריק כסכי רסני טעת6 עיקר כי )סער06 סר16יסכיכס
 לסורות 7כי6וח כפ"6 סרמכ"ס כש"ס כס מערסעסתת6

 ;מרוסית 6)6 כספופרמ כעכחו) גריך 67י! 6חריו מסורוכן
 יסרס סנוד6י יסוגין 6)1 סרי סמג6פיס כדוך דנקיסלותן
 6)6 כש דליכם משחר כעיני סגר6ס ומגס . כ6ן עדנס
 סוס כ6ן ס6ין מוכמ מהרי פסק ך)6 ק% 1)יכ6 כיעורעדי
 , ריסן ע)יס וס51י16 0עזיס ססעייו מס 6)6 וף)וןקו)
 עמוזיס ז' י) ור"מ וסרעכ"ס וסרי"ף כסג"ע פסקווככר
 טומ6ס כעדי 6)6 סכע) מ; l'b:b סגין עולסיסודי
 מיש וכזלי סחוס' נעל שר"י נרסס וכן כיעור כטוי1)6

 סמסר"ס hlh נטיס ט) 6סס )שסוי hia ע)יסס)מתוך
 זוורי סזכריסס עימר סס%סוס כרככי )סק) ס)6כתכ
 ס5שועש )כ) ר6ס 6100 סר6"ס מכריע ככר והגס ,קכ)ס
 כישר נפדי %6 מכע) מפקיגן )6 0ס6)תות )זנריט6ף
 כדין סל6 לסמאך זנרש על ימלק ומי פסק ד)6ולן6
 טרסה לאש שנוק טףנשס 61ף , ענוצ3ס 6מסלס51י6

שי*
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 ש ' הרמ"א ושהכרזישאלהג
 כדברי ס)6 %יסור סס6)חות פוכרי 16ח1 וממוס0רמכ"ס
,fh*סט6)חוח כדעת סרי"ף מזעת כחג 'ג"כ וסטך 
 61גי, . סר6"ס 6וחן כיקר 6כרכסי

 וסרמב"ן ססרי"ף כחכחי
 6סת כעד כלירק ממכורי ק5ת 1)סעתיק דכרי 6קלגרר 6גי 51ליך , סס6)נעת כדברי ס)6 כדין תוסוו כולןולס"י
 מפרס 6יך מ0ר"6 ט) פירוסו ידוע וכנר , ט"ו כימןקמיו

 כתב ג6סר סס6)חוח כזכרי )כון חור ר"ה 61יךסס6)חוח
 וכריו ט) סח,נרחי מס b(h )סעחיק קריך 61יגגינ6סר"י,
 סכלי ומיעוט תכונתי קולר )פי סדכר כסמפט עכרתי61יך
 זק6מר 60 וייסוכו מסל"ס דגרי )סי מרקס , מלכוןווס
 טע6 דפסיק ק)6 16 מכוער דכא תנע) סיקס ע"י י651סקי) מסירוס 6ין )מור 0כע) כלליח דסגי פסיק ד)6נק)6
 סטור מפירם כמו עכוער דגר 0ר16 עיים ידי עלסקו)

l)Oh16קול, ג)6 סגי ד)6 נוסמע ובסוגייו מסגי מ6י קל 
 וס SD1 לחרש סמרגגיס כעלמ6 לעו סו6 קו)גיל
 סעדיס סי16 מנוטר דכר 1146 11)ח עמו כזעתםהנמסד

 6ו מכיעור כדבל עריס מיס סיכך ומ"ע , כ:ירוםיכיפ6 יסלכהם א"ב סרמכ"ס מן לסדיי יר6ס וכן סכעל,16
 ר~סירוס 6ין כיסור עדי גני ק)6 ספחות לכ)Sכ5ריך כקש 60 דק6מר וס6 , סם6)מוח כרסון קו) כ)6 6פי6סגי

 )כיטור עדיס שריך רכ יק6ער 60 מ"פ 6ל6לק)6
 6ייס ק~) הם ונך סכעל ר6ית ע"י לסיקו עדיס)6
 נ)6 ס"ס 6נל עהס %ז לזס דפסיק נקש סייעי6סרמ
 סחור כמו ר"ל ר"ה  לדעת רמזור כמכ גס , מסגי קו)סוס
 ח65 )6 כגיס לס ים ס6ס סס6)חות כזכרי וסירסנסוף
 כמו דר"ח %46 כי נדנריו דק 1ל6 . טומ6ס כעדי6ל6
 כניס )0 ים 6פי)1 גרגור כעדי 6ף )עי) מסר"סהפירס
 גופיס סר6"ס כתכ וכן , כו' פתומ פחם כמו דכויח65
h3'Sh61מלי וו") מור~ל"ס כסס סמרדגי כחכ ועוד , דר"ת 
 ועוד למק) עליסס ימלוק עי מיוסחס סס6לחוחטונרי
 טל ;סו ע)יסס )סמור וים קכ)ס דכרי דכויסססב)

 )מממיר מוסס וסיס סוכ נו חיך חס רכעו ו6פ0ת)תוד
 , 11") כדכריסס לתשות ק"ו %ק סמיימתי ו6ףכדכריסכ

 גיכריס ססדברש כיושר עטער דבר סאסקס :ריס מססיג
 כגון כסוח כרורס nS7D ם6ין D~Dh1 עכירס כסכהיתם
 נטעת נכנסו ומיד יו65 רוכ) 1671 ל5ךס כהצרססיתס
 מכגסיס )וכס ומא owno מעל עומדת 16תס ומ165תיקהו
16h'on סכי)ס מן למעלס לוק סמ165 6ו טורס שגרת 
 סטר מן וס 6ח זס eSDD 5צ %ל מתקוס י4% סגיסס5צ

 6ת וס מגספיס 16 ש 6ח ש מנסקין סר16 16 כו1כי651
or16 כדוריס וגיהק סדקת וסניפו וס 6חר. ש ממגמש 

 צריך 11 והין גחונם לס והין מ51י6 מנעל %ס ohס))1
 מכוער דכר סעסתס 6ו יעודית דם סל שנפת .סבר'ס
 סכעל כוסין 6ין סנע) ע"פ 6)6 עייס ר6ייס נל6פירום
 לס 6ין 510*6 ס)6 61ט"ס *51י6 %ס oh 6%לסמיך
 נעיגיו קלס מס6 ס)6 סי6 מכעיס תקנת ושכשכסכשנחס
 6בל ס5טעות יטרף) nws ע) 6)6 סקסידו 1ל6לס51י6ס
 )ס51י6ס כטוריו קלס bon 6ל6 11 חקנה )סס 6יןססרו4ת
 חורפיס 6נכ כי מריס ליס וטרי , עכ"ל סס6למות כדב.-יכרי
 )הפך מסמע )סס 6דרכס כי כלל סרמכ"ס כדכרי עיןל6
 ר5ס 06 מ"מ 0גיטור עזיס סי16 סיכך לסילו כ:ככסרי
 וס"ס סג"מ כדברי וסייגו )סו5י6 עחוייכ ט6יגו מטמעי%י6
 מגמשתו 6יגו ס0י6 )סרס צריך כרחך ע) עדיס רחייםכ)6. פירום מכוער דכר עסתה 16 למ"כ סכחנ מס גם ,ורי"ף
 קלס hon ט)6 ככחוכס כתקגחן מכמיס סוטינו כסד6)"כ
 , ממגם משער דכר ר6יחי )ומר יטל סל6 )סו5"סנחירו
 ר6ס 06 סלסלו ד6יסיח כיד פרק מסק כשש"סתם
 כחנ שן ' , נכונס לספסידס גלמן 6יט כמנמססכעל

 נסגסות 6101 גלמן סכע) טלין כחסוכס נופשי~מסר"ס
 06 שמן דמעו דססיע6 אנש ותיגס e~b 1צ ידקידועע

  6כל  מרפסו כך מפרס טה61 %מת . מכחשתו ט6יגס)6
 60 ומסרס שור ססרמנ"ס ~ וק נערים ה% א% כן6יג1
 ק5ח סיס ו6ף , כו' מ641 סכע) ר5כ )דקארר 760)עי)
 0רמכ"ס דכרי לסליק %ו 6ץ 6נל דשקיסס6)תוח,,נסיט% )דכאי ר~לע3"ס דכרי מסוס 6ק- עסר,ס דכרי ו)ייסכ)כמיק
 כס"נ סרמכ"ס סיעת לסדיק )סבר'ס( פירס וכן . ;מססוטן
 6י קלמר מ6י ד6"כ מבע) כיעור כעדי ע%י6ין סלןור"ח
 ס)PDn 6'(I מסיק 7)6 וקט טדיס כסגי מכוער דכר6יכ6
 כעדי כלומר pp(t 16 167 61יל . סני )מוד .כיעורנערי
 )פרסו ס") כן 06 פסיק דל6 נקט סכעל , כרצוית 16כיעור

 ס") ד)6 ועוד , סנע) 3ר6יח משער ודכה ססיקק)6,.ו)6
 נו6יס מכוער נדגר דכדכו גו' יו65 ורוכ) נרייח6)לחויי
 ססס6)חוח גר6ס לכן , עויס נסני מטער לדברסכע)
 י651 סרם) דרכי ונריית6 תומאס כעני רב דכרימסרטי
 סכר ורכ מבטל  שכיילן  כיטור  דכעוי סכל לכי כיעורנטרי
 ופסק DhntD ,כעדי 6)6 כלל מכס) מסקיגן )6 כיעורדבעדי
 עןי 16 כ)ומר דססיק כקלף דרכ כתחיס ס)כח6ת)שד6
 כקש ורכי וכדחיס טומ6ס טדי צריך 6)6 תסגי )6כיעור
 6נ) סי65_כעיר, s~po עם כיעור טדי יתסגי ~p'ODד)6

 דלhlp1 6 לסילו מנטל מסקיגן % יחוד מבע)נתדיית
 כפתח סטונ זוק6 ססיק ד)6 ק)6 טס כיעור וטדי ,פסיק
 )ר"ת קסם מסיס ומס , וסחירס ~קטי 6מר עד 16פתוח
 )קיhpDDh 6 כי קלמר מ6י טומ6ס נטיי רכ ד6ילטי)
 כ6וחס )עימר הכעי 6נכ , כעות6ס קו) )מון סיד 6יךכו'

 כחמלם געי נקם ")hpDnh1 6 טדיס דליכם 6)6סוגיא
 גמען ליס דקרי ק6י דמחגימbti~1 6(b ועוד )יסגלס6י

 6ב) , מסחבל6 ונסו hlp וסיים כעצמך כדוריסדמטמע
 סיהש רכ דק6מר סחם וכעריס לפרם כ)) מסחכר6ל6

 וגראס , S")D וסרתכ"ס 6לפ"ס רנ סיעם סי6 וכךכיטור כערי %6רי יכריית6 טומ6ס טדי נ16 וכן כיעורנעדי
 ס31ל ססרי"ף ר"ל 6ין כו' סרי"ף סיסת סי6 כך סכחנמס

 ססירס כתו מנע) מסקיגן פסיק ד)6 קל6 עס כיטורדכעדי
 עד O~ntw כעדי 6)6 מכס) כ)) מ51י6ין דליןלסדיק סוסקין וסלמכ"ס סרי"ף כי , ןס6)חוח 6)יכ6סר6"ס
 כיטור כטוי מו5י6ין סגסטן מן 171ק6 סמג6סיס כדרךטיס6
h)pl6(כ)ומר וסרעכ"ס סרישף סיסת סכחכ ומס , פסיק ד 

 6ל6 כס6)תהץ מנטל מן 6% מסריס 6יגס 6כ)כיעור כעיי וסכרייח6 סומ6ס כטדי וכעריס ר3 דכרימתפרסי
 סרי'ף לשח שתג רהטי סנג כך ומחוך , סגטען סרוכ)מן

 כין מגטטן ?P מפקיגן פסיק ד)6 ק)6 עס כיעורכטדי
 ססרי"ף אימץ , ז"ל סר6"ס 6"6 מסקגח סי6 ו5ןעכע)
 וסס6)נצת לסא כרכלי כן n~hloD p~'p 6)6 כן סכר)6

 סר6'ם דנרי כעימ יפו מ6ד ומס . ק6י 6כען ח65מתפרסי
 כסדור on~h ומפרם כסן מקיל וקעו כס6)חוחסתכריע
 על 16סרץ 6ין מדק6מר מסריס מסניף ור6ייסיפס,
 סו6 ק)יס6 מלוק , )6 ותו 6וסרין pb 6תר ע6סימור
 מעתק כ6ן עד ס6מח. דרך ט) כעין יסוד טבע )נתחנעעי
 : ח"ו 6עיתיס עדיס 0יו ohמפעו דעתי )סי מותרת סס6סס דכריגו נתמכנו וסמקך ,וקברתי
 סיממי 56קצ לסחיר סמקורס נמדף )סכים פחמיךכמרם

 1ל6 כמרדכי טיס סיס סכחכו סנ"ל ר~נל4מסלסגי
 נביס סיו 061 וסמעוק) ממשהם לחקן ומס באיךכחכו
 'D~Dh סגחנ מס 1)1תר לסרס ODS סיס גסירוסו ס)6לתקן
 דלאסס סר6סאיי )דכריו חוור ט' כשכס לס pb ס51י6ס)6
 טלו )חקן אפסר ס6י דעתי לפי גס , גישר כעדיי6יירי
 ~ntShD כדכרי כמונס )ס ואין )מת"ס טיכו) נמססייגו סס6)תות כזכרי סרמכ"ס סדררי (stDn דיתם o~snסיירי
 סש5י6ץ כתנו ססס סרי )דכריסס ממס שסוס ס)66ף

 6'כ כמונתס סספסייס מאחל אפסר גס , סמיובע"כ
%תוש יי דנגיו קנח וקרוכ )סו5י6ס o15m . 6 לקוימסחטך
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 b(h ממגו סמ%י6ין דיירי )6 סע6)חוח 6ף wh( ,לגמיש
 סכיטול סר16 סעפים )יכרי ומממין מכמיסן סייגוסי;6
 כ)) )עזים מקמין סיגי )סדיק סכע) סימר ' סיף6כ)
 דומק מ"מ 6נ) . מיןו מו5י6ין 6ין סוס 0כיטור 6ףסר16
 : פירסיו כיסר מססוטו עס0 רכינו יכרי )510'6 )וימויין

 1ל6 לכט)ס טליhnnth 6 דס6י hnp 4 60רנרכקוף
 סרמכ"ס סגרת )פי 61ף , כמ"כ כ)) )גרסםיכו)

 3ימייו S3b כט"כ לסחו )גרס ס)6 ורר"ג סג6וגיסמרס גספסי ס)6 כימיו סיעו מ51'6 )ס51י6 ר5ס obס;הכ
 סיכ6 כ) נט"כ )גרס ס)6 ךר"ג מרס ס)חפסטוממגגו
 ספסירס ס)6 וס"ס , כע"כ )גרפס יכו) )6 )כעלסדסרי

 חס6 מסוס כחוכתם דספסיוס ור"ת טטמ6 607;חוכתס
 esn ממיך לס51י6ס יכו) סל8 וסכל )%0י6ס כטעיוקלס

 ן כחוכתסמפסידם
 ל6סלס מספיק סטדוח oto 06 6ף מסגירןשך4ךך

 נפגיסס ס%כס סגי סכ6 מנכנס1)ס%י6ס
 ר6כ"ן מדירי (o1Dh 630 ו6) כ)), עימום כיח כ6ןליח

 ככר כי סדות כבגיס ס)6 עדות קכ)ח סוי דכדיטכדטססק
בב:,יצךק סיכה סטין ט' סימן קמ6 סגח) פרק כמיכוריסוכמתי

ps' " " י
 enh כ)6 6ףכסר ךכזיטכד D"g %6ס ת"י זין כס)כסגי
 S~D'S, גמיכ%6ס 6"כ 16יס נל6 6ף כזיטנז פסו)ו6י
 החייו )ס)ומ מסות 61ין נעיר 5ע1 ס6ס כתבוטוך

 קמליו )טוח טעות 6ין 06 סכחכ מס ומנס . ש"כדמקכ)ין
 ליכ"ס כפסק כמו 6)6 כוותיס ליס סניר6 ד)6 גובסט'
 , כ6 ס)6 מסע 6"כ 6)6 כפגיו ס)6 מגכיגן )6 כ%6סד6ף
D"DIמזכרי ר6ייס סתכי6 סייגו ;ו' מסר כדיעכד ל6כ"ן 
 ע"ע במריו tnSD ד)6 סיכל ויפילו )סדינן ספסקעלמו
 16 מוריס ססטדיס כגון 6וגס ד6יכ6 סיכ6 סעזוחמקכלין
 מס לפי 6כל , כ6 1)6 ולמריו סלמו 16 וגורס ,0ו6

 )ית כן oh 6חריו וסלחו סי6 סמקוכלח ססגירס6דכת'כג6
 סטדות )קכ) מ;סירין ל6 גנם Dlth ךעממח .כ)) ר6ייסליס
 מכיב ריכ"6 61ורנס . נ6 1)6 אופסט Y'b שסניוס)6
 )דון ,ss טרוח 6ין נפגיו ס% נדיעכד קכ)1 ס6סל6י0
 6ין כ'( )וף סגח6ומ)ס ס6סס מפרק ורבייתו פיוט)

 סכמסס סף )6 דסומס נסי נסמסס 6)6 סטדיסמדמין
 ד)6 כסגיהם bSn 6ף סטזש משמיסים סירוס , סוינוסו
 כפגינו ס61 וסרי זין כטל סל מוכ blb ר(עדיס 6ת)מוכ
 מומס 6והס סי ע) 16חס לדת פירות ט' שנימין 6ין36)
 6נ) נפגיסס ט)6 מקנ)ין ובין סעדיס מוכת ז-סוימסוס
 סקכ4 כדיטנד 6ף hn)h , סומם מסיר סף סכמססלטגיין
 סעזיס ו)חייכ )רון טדוח קכ)ת סוי )Dffn 6 סס,מסשכ"ד
 סרס סמרזכי ס;חכ 61ף . כטויסס סוי bSn ע6מרע)יס
 סיגי , היגש גמריגן 1)6 610 מדוס מומס עגיליי סכ)דוחין
 16חס )חייו מדוס עממיס  ןעייס tco1 כ)) דבריומכין
 ו)6 כו' לסגי וסמכם מוש ע6י ניגסו ותרי חרימשטס
 ססיר 1לק1)6 )פעור 36) להומר6 1)6 )מיו63 מיגיםגמריגן
 ממייכיגן )6 ,וממיס עדים ס6פילו ק"ו מכח מיגיסי)פיגן
 למסון יר6ס וכן , למריחי כדוכס6 ק"1 כשגיסם ס)6ל10
 דוקט סו6 מידוס נמ)נ נסר גני מנסר כ) כפוקרפ"י
 כין סכי דפרכיגן 6ח") 61ף , מיגיס נמריגן )6מומרץ
 מזימין סטין כתיכ כ6ורייח6 60 מידי לשמרון כיןלקולף
 )רכוחעו דקי") hih מגלן גופים וכמומט נפגיסס6%
 l'hs דין כמו דמוי מסוס כסגיו סל6 מטרות מקזבקס6ין
 )סם טמרו טד כדכתיכ נפגיו סל6 לפ1נ ס4ס Dbוגין
 כעל כתכ ומס"ס , דזיג6 מילי לכ) וס"ס )תשפעסעדם
 ומוממין ס)טס בריך עדוח קכ)ח 11") לרופף שמוכססעינער
 )קבל נקנ)פס ווסירותס וסמול כסר עדוס סמטתיודעין

 עמרו עתוכס סמ6 כזכריך זמיר סוי רהבן 61מו 6מדכל
 וממדע , דיקי )6 ךע6 כי כתר ןיג6 דכי מסיס)סקר
 סמקכ) וכ) , טק")וח ותסיס עדיס )קכ) הדיוטוהסתחי4

 1 ,: מי ק 7 . עכ"ל סטר 1Plh סיע)
 סגנון טל ותימס , סל6"ס ססכיס וכן ס)כס )פסקרייסס
 )פסק ר6כ"ן וכרי קע"ס סימן כ;חכיס ססכי6מסר6"י
 סמך h(b עיקר כ) ר6כ"ן 6דכרי סמך )6 161)י .ס)כס
 ניגס סיקרן כי ו6ף 11"ל סהסוכס כסוף ס;הכ 6מסק5ח
 , טכ"ל סוכמום 16מדגות )פי  סזכריס 6נויחח לכלר6)6
 סטיקר ונס כפגיו ס)6 )נכות תתיר סיס ,ס מכחפירוס
 כנוו סוס לליס גכר6 כפגיו hSn לסעיד ס15ס גכר6סתותו
 גופיס סריכ"ס )ריוח יכול ,ס ולכ) החסוכה 3ר6ססכתוכ
 מו)קיס רכים וגס ממוגות כזיגי כפרע דעס כחדלמסוק o(Itb ,ס ויורגל )6 כי ותדט , דטחו כך 67131ימודם
 ע"כ ספירסחי כמו סיקר 6)6 וס6סר"י חנ"ה כגוןעליו
 3סגסוח תידכי כחידודיי כתוכ סגמ65 61ף מחכורי.0עחק
 סג6וגיס חקגח וו"). נדפוס עליו ס:וספותסחדסות

 נסני )סעיד )טייס ס6ין סקסיות מן עדיסגסנוקכ)יס
 כסיסמעו קטעות ,ס 6ח ,ס יעסו bSn גדי דיגשסכע)י
 טדותס יגלו )6 סד"ייס גסטךוחס

'lsip'n 
 דעיס )כעלי

 מקכ)יס מנוון טסקי 6נ) )מתקוטט 6)יו ריכ כע) לךס)6
 וס כגרון )מי וסרי 1)וגור )עעות 6ין ן S"~D וין 3ע)כפגי
 )דמות והין oStin, ריב יתג)נ) ס)6 כדי 3פגיס ס)6לקב)
 )קכ) ס)6 סם היסיר ממון עסקי כ) וס6 )ידון ,סטגיין
 שטס כי , כפגיו 6)6 מכירו 6ח ו)מוכ נעיו 6)6סטד,ת
 )סייין h)h כלל מספר 6יג1 כו' 0קטט מפגי סגחכזס

 16 )מכירו 6יט כין וקטטות רינות רירי עדון )יסכסרו5ס
 ס)6 וכ"מ דתמת6 דרר6 כסן ס6ין )מספחם מססססכין
 וגידופים מירופיס טגייגי 6)6 6סיריס דירי כסןיס6

 סטז1ת (S3p טרי סו6 16 טריכ )0סקיע כוי כיוחרמחוייכ מי וייט סטגי'ן )מסר סייע וכדי ססוסע סו6 גני1)ר16ת
 מ6ל1 מרכס נמידוסי לעס סקרנתי ועוד , כפג'ססס)6

 וקומר גרגר 3יס )סדות 61ין . )ס6ויך מלקיחיסזיגיס
 טל מוטרח סכימתו כ"ן גמסון רכי ס) 6לעוחוטמפגי
 3ססחר 6)6 )סטין סעדיס יכו)יס סיו ס)6סנריוח
 זין מעריגן ז)6 (pSn סג") סג6וגיס סר15 ומס ,וכסמככן
 60 דמ"ק כסיגי לדכריסס ברור עעמ6 6ין נגיו לנכי6)יס
 rsh )מס ךמסקען מטס דפרק דח)מוד6 ועסתמ6מס6
ISr)a4 ים oprn 6ס6כ סי 6)מוח1 )1 וסלך מקף מככר ס6כ מות 6מרסייס טקס כשסחבק סייגו עלמו כטענם ;סכ 

 מסר"ס סדכרי 6ף , סס )מסיין זסמעחhm15 6כדמסמע
 יס ע"מ קלמר מי כקניו סנפירו מסמע סיסוכ ע)סכחכ
 ותזע )יס מסייט זמ,קס 0חס ספגי וטוד , טוויו qbלחמוס
 )י0 מסגי נוסיס מגעןד6סעו

~prn 
 ע4ס סוחוק ס)6 כמס

 )מלק יס וגס , כ)) נגעיוח6 סוחוק ס)6 ננו כ"סנעמת
 ממנמס כתו מגס וכין )bDtn 6(1 1 6דס ספין ממקכין

 י6ו שומר שניס 3יח סחם ע) 16חס סוקרן מסריסונמתו
 6%ס 1ט"כ כקךוסס סח)ויס כסן גח כ"ס סגד)חסגיזו)יס
 6)6 , 6לס דין סייך כס סיה6 כסליפס %ידון)מחמיר
 )סס וכיס קמור מכעיס סוסיי 6יך סג6וגיס ט) 6יימחמס
 1ג1' יוסר י6כ)1 שכוח מקוס מ5) 6)0 זסוי כסי)ססי3
bloמקור סייגו 6)ס כפגי ס)6 ערות זגכיגן ייגה עיקר 
 מ3י 6ח6 )יס hnh1 6יסק כר דמרי טו3ז6 מסקימ3%ו
 vt1(h סכי חסיך רכ 61") כר6ייס עליו ממכירוסש5י6 סכי דיגך וכי חסד6 )רכ pD'h כר ערי Sffh כו'מח6ס
 )מטכד oih נכי זמק)יגן מסמע ךכווחיך, 6)מי ולכובסו)ך
 ומה . לפניו ס)6 טדות )מנרי Off01 חורחגו דח גגן)יס
 יסס mbu' ככר 6יסכ6 טוכז6 עסקי לדקוק ל51יססיס
 061 קגס6 מטוס ו6)ס דיגש דעיקי 6)ע6 , כמינורילמס

ש
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 ע הרמ"א והשוכותשאלות86
 )6 6סכחן ג6 1;11 לכניו יקנוס ons )6נ ליס קגטען 6יכן

 )תיתר ז5ריכין :6 1 , נח)מוד 1)6 כמסגם 1ל6נעורס
 )ים דקתי כהווי סייט מחריו ננו קוגסין יליןנמוסס
 _וסוי_נר  פסס,  כוייס5 ט' 3ית כנס 1ubn חגוןע6כוס
 גנרל למכריס )ומר מסימן כ""ך כ) וכי ויןען

 6)מ6.

610blh פכחנו כמו כו' ללנר רג)יס ק5ח טים דוקק 
 61דרכ6 6יכ6 לזכר רנליס .מ6י h)o1 וסר6"ססהו0סות
 סג6ולי5 סרחנו ;4י וסג5לכיס סגרדפיס מן ססי6חויין
 סיס 11 ע"ח סגגכס סכומן )גו דכרור ועוד , וי"לסג")
 לגנוח יסנין וסיו סקסעס ור6סי סמוס)יס %6ור5ן

 כתוהם חחוס מסר גמסין ליו סר6ס סרי ותו לזלועדוהן
 מסחרו דוד ור' לסרן ור' מפס ר' ד5ייגו מכי:גיגברי
 oal כפגיסס סיגנס עשת )י ים ס6ס מג'ל 6)י15רכסגי
 61ח עסת ומדקל 6יס מפגי יגורו 1)6 ככ"ד ליככרסיס
 משי כפגים ס)6 עןוהו סגכס )סעגהו מקוס ד6קגר6ס
 סעגוסיו )סי סכן כ) , סדייגיס למון ע"כ גח:ון ר' כ)6למוחו

 מעדות ססוגכס מסרק ככ16ש לגרר סר51ס גמסון רכיס)
 וסיט וורדות מכח סר6סיס כסגי סר6סון כטד קוהוסכם
 ;עין כמסמל שוחו 1DDn ססקסל ר6סש מספע כל6גססס
 נ)6 )ססס 3טו"ס וסיס סעי 16ת1 ע"י סטטית6רכעס
upnnדון ס6דס )נ על יעלס 61יך לו, כ6 סוס ע) וסוס( 
 06 ו6ף , נהגיו סל6 שסדיופוח קנוח סיוכסר 6)0 זיןנו

 ס)6 סדות דקנ)ח 6%כ"ן דסי);ח6 ולותר לכהמירח6מר
 ומטטס . כממון 6)6 6יגו מ"מ כדיטכד עדות סוסכפגיו
 ס6ין מס )חן כפיי דלח הגמל מ)6 כדי פסקי כ"ןמסקר
 ופסות )ןיגי דדעי ולפגסוס כעלס טל 6סס לקעור כגווןגן
 6דס סיין כמו רסע עלמו מסיס 6לס l'hv 6ס;הןס)6
 6ותס גסים 6יך ;ן 061 , ט5מו סוד6ח טל מיתהמייכ
 (or מלוק 61ין , ו)פוגמס לפוכרה וק"ו נפגים כל6רסעס
 ו6ף , 1)סו0)ס )0 ,מ31 כ6 סו6 מסרי סכט) נטיישסוגכם

 6עו מ"ת לחוכתו ססונכס 1)1מר )חלוק. דין כעל יכ066
 היגו 610 מ"מ מכיתו סי51י6ס לו וח31 גסי לסו:לסמועע
 לטסותס סקכלס 16ת1 יועיל 6יך 61"; רסס ושכסגפם)

 שז1פ -נלין שין סעטס דעיקל נטעי י6סך7~ר1ש : ונפוספסרסטס
 )סעיד יוכה ס)6 מסיס סייגו דיגו נט) נפוי6)6

 מטנד6 ימסמע 61ף , 3כקרחכו ידע ~hto נצניו כךכ)
 מסור כס) יכ6 מכתש 4 סס)חו כו' דקפ) מלשדיגולי
 וגוירת ככעכיו וסוטו מקלף דילפיגן סייגו סירו כלויעשר
 b'(b כ,ס 6ף 161)י , ממתו טל יעמוד סמשן כפעלסקחוכ
 3ט) כפגי ו)סעין )סקר סטדיס יוכח ל6 סמ6פעמ6
 קמור יסוגו סמ6 מקוס מכל נסקרייסו ירט ס)6 5ףמממון

 וגרפס , ;דין ס)6 ממוגו לסססיד ס)6 כממון 'כע)כר16תס
 )6 מ"מ סטדיס לפגי טועד סמלך יגעי סיס 06 6ףנעיגי
 מו,סרין 6)1 מסרי סעכד כפגי סל6 סעדות לקכל יכעקסיו
 למרען 1)6 כפגיו ס)6 ידויו 61-ך יסר6ל טל כתו סריגתןע)

 וניסגל , כפניו ס)6 )ענדו למוכ יסייע כקווןדקכלת
 )מי 6ת ת6 ר3ק ליס כסלמו לס מסייט כחסדת)נעך6
 ת6 ס)") ;ן )6 ד6ס כעינן דחרוהיסו עעס כהעלסכ6
 סריס וחטוכמ ,ס, ננדון וחומר קל ס) כגו גן וק"ו ,לסך

 : נפסקס סג6איס סכלנו כססי לטמנייע
 )ליסור מספקת שכטוות ח6מר 06 6ף כסיסיוששישך

 סטדות וס כגרון מ"מ קכלס סוס כדיעכדונס
 וסלק ממס סדיופוח סי על סוגכם ססרי עדות סוס)6

 "סם (h'llo סטן חס רכיט מסק וככר , יסנףרסכדריסס
 )דכריו ר6ייס 61כי6 , והקירם וריסס עא 6)6מכעוס
 )סיס טדי כודקין 6ין חגיי ינשת נסוף דמכ(קיגן608

 כודקין 16מר טרסון ר' טקיכ6 ל' דכרי ומקריסכדריסס
 6מן תורס דבר מגעל רני ד6מר מגיע פדרניושהפעי

 סג6מר ומקירס כדריסס נפצות דיגי 1Db1 ענישתזקף

 6ין ממגומ רעי התרו סעס ומס )כס יסיס 6חדמספט
 וכמהי לוין נפגי ולת חגטע ס)6 וחקירס דריסס45;ץ
 משגות ;דיני )מסק) כחוכס ן6יכ6 כיון סכר.. מרקמיס)גי
 גפנים כזקה )ט)מ6 6ש 6סח סריגן וק6 כיון סנר ומרדמי
 דיייס וטעע6 5") וט"כ כר"ע. ומלכס ור~רי"ף ר"מ ופסקדמי,
 שמר D'h hunDD(h ,6ורכרי גפסוח גכי דמהגי )ומריקעו מתון נכי ומהגי מסוס ד6טו סי6 )מוך ךנהוכQ1~D 0ל6ו
 זר' 61") משן, לנכי מסגי .)6 גפסוח לנכי מסגיך)6
 כמוכס )ענין 6)6 וחקירס וריסס וטיגן ז)6 קטננו ל6עקינ6
 ועם סרלח6 )עגין וחקירס דריסס ס5ריכס ותינחר ,לסיסיו ככ'ד טיתי4ס לob 6 כהורס לנכות הכ61 זסיכ6)שד
 %יכס אייס גילם סרעת6 לסגין וכודאי סכר טקיכ6ל' 3וך6י 6)6 לכתוכס וחקירס וכיסס 5ריכס כלן 6מרלמס
 (nha זס6 כתוכס )נכוח )ס קל6 דס6 ;)) וחקירסלליסס
 מסס רכינו ס;תכ וכמו קרוב ידי SD 6סי)4 6מד עדע"ס
 ססחירו נעיגיך יקסס 6) , 1(") נירוסין ןס);ות ג'פוק

 16 מסמס 16 עיד 16 6סס כהדוח סחמורס שרוסח;נויס
 וכ)6 ס;חכ מכי טד DD' ועד תותו הנוסימ.)פיפרי
 ט) 16לט סקפידס ס)6 , סכי6רלי כמו וחקירסדריסה
 שין כיהר h)h סטדוח מנופטי וסהר עריס סגיסערת
onbכגון וכטדוחס טדיס מפי 6)6 כוריו על לעמור פול 

 וכר 6כ) וס eh ,ס כוס or 16 6ת סרג סוסססצירו
 ממת ססטיד ,ס גגון 6מת סוכר 6ין 06 )מסמסיכו) סטז ואין ס,ס סטו מסי סל6 כוריו טל לעמודס6פסר
 גו היעין סו6 .רמוק עדגר Sb'1 תורס הקפידס )6פלוגי
 עד כו וסלמים ,ס 3דכר חכמים הקילו_ )סיכך כסקרסטך
 טקיכ6 ר' כ6 6"כ . ע"כ עגוגוח יסר6ל כנות יסקרום)6 כדי ומקירס דריסס 1נ)6 סקתכ ומסי כפחה כסיגו6חו
 סכהוכס h'an ממון גכייח עעגיין כעי ז)6 ססיט6דירס סריות6 דאריין ומקיטס כוויילס גסיס )עדות כודקיס ס6ין)ומר
 ד)יכ6 6ף רמי ממוטח דכןיגי ומקירס דריסס הקנו )6נמי
 הכמיס מלקו )6 מ"ע עין כסני ~ris חגעול סל6 טעת6כס
 ורטט , גנם גמי 6קי)1 מע6 מסוס 6יג תמסוק. דיגיכין
 גרדום כדיגי )ט)מ6 6"6 תתירין סיף דסוף מקמרסכר.
 סתעיד ר~טד אוחו מ"מ 6מס כטןוח ססקעו ו6ף ,דמי6
 שע7-וי63י ל ילמדו יכריססשתוך
oanSD דליסס לנעי פסיט6 )נכס מקעיגן ד)6 כעלס 

 וריסס 3ל6 יסרק) 6יס סיס 1לסגוס )פסע סיין יכמתוע) כ63 כס' יכתות כמסכת ס6גודס כתכ וכן , )כ"ע01קירס
 וס כנ"ר כעלס sp 1)6סרס )פוס)ס דלין ותאחר .וחקיל,:
 6)6 ומקירס דריסס כל6 ממם סדיוטוח סי ט)ססעכס
 כ)) ממסוס 6ין 6"; )סקר ססו6 סעגיין יחקור זרום6דרכס
 עומר סטדות ךס)גיין ;6ן לומר חייך וקין . עדותיוכב)
 מגען ד)עגיין כחוכתם הססידס מ"מ ג6סלח ד6יגסגהי
 שיך ספין 6ף ואומר לזחוק 1)כ61 וחקירס דריכס .נטיל6
 כ)6 כחוכס מססידחן 6י 61דרכס דלח PS'S11 טטמ6ס;6
 מבמיס סקעו ססרי לסכרם גגך עכדיגן וחקירסךריסס
 תפ"ס 6ךיגס זגוקמס 1;"ם ;דסירע" חיגם מסוס)גכס
 or . תמולת דיגי כין למלק 61ין שכתכל קמ6 טעמםנתפוס
 6ית תחתיו ויוסכח )כטקס נסרים סי;6 ;) 6"כ כע"כ"מס, %לס סל6 ר"ג מרס כיגיגו מגסת מס )פי דפסיט66יגו
 . כוסיר"י )ס51י6: כעיניו קלס eon סן6 כדי !;חוכס)?
 סרי6 61יך וינחס 6"כ כחוכס סספסידס )ומר ימכן 6יךוטוך
 כ% סטיק ;6ן )מימר סייך )6 ועוד , עתוכתסספסידס Atb1 וינתס םלoprnh 6 ד6וקמס ס"מ ומדסלי6לכעוס
 ססקי)1 6ל6 כתמון qb ומקירס דריסס כעיון מסיגםדס6

 כטלא ע) )אסרס נכי ךסכ6 ומאמר ממון גנימכמיס
 bnwb ס6י זמיקמען ססיט6 כן ob ומקירר~ וכיססכטען

 : כויגס דנריסל;)
alm
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 ע הרבוא ותשובותשאלווז
 דנעיגן לדנועו סים סו5נ"6 נחטינח 6%חישכ

 ומ"ע , כחסוכס hl7'ho (",1 נמרט ומקירםולעס:
 כקרן 6יס 61ין מתפר5יס לגסוס סיום רכו כי רולס6גי

 מרוע מקומו )מקלק) ג6מר מיש ולגלוח ירצע)10כיח
 מגיולן ססךור 6% הן 5)ועוח יסרק) ונגוח טסיתככס
 ולדרים סרכם )חקור ו)גככזיס )חכנניס סר6וי מן%פיכך
 ממוגות דיגי 6חד סחורם שין כי )116יח1 דגר1)510~6
 סנדיגי 6)6 ומקירס דריסס 5ריכיס גסטיח דיגיולמד
 6ף נקמח וגלן ך)ח )טעח מסוס הקלו 3)3דממומת
 גם6ת )6 ועדפן ~S'hl מתונות כדיגי ססו6 )ומרכסחמ65
 נסני ד"ח )גע1) ר16י )מסיח זיגי טדיין כ6ן קין )6מרסי6
 )6ול )ס%יon~b 6 ומוקלין ודירטין וסכ)1ת סופותכשי
DPDnד6פי)1 ממתוח דיגי "חי פיק כרים וכד6מריגן 
 דגרסיגן 1)קירס דריטס 5רז מרומס כדין ממתותנציגי
 נסוד16ת 61'די פידי 6מר פפ6 רכסחם

"bl1Sol כ6ן 
 )קים 3ן ממעון כדרכי מהימס סלילי לדין כ6ן מרוורס3ד'ן
 וכחיכ טמיחך חספוס כלדק כחיב רמי D'pi 3ן ממעוןדר'
 סריגו גדין ;6ן מרומס כדין כ6ן כיד 60 תרדוף 5זק5דק

 מס ען )סעיד 1630 3עדיס כך מולס ו6ס . ט"כמרומס
 ס6טס )פסו) )מעיך 1630 כטרוח 1ffp ו)סממילסגחקיסס
 סכח3סי דרכיס סגי 1)16חס . מכעוס עס51י6סולסונמס
 ט) ססתנס 16 כפגיכ ס)6 מסוגנו מסוס כטקסכמעדות

 n~hlo חסוכות לגו D"Dt ומקירס ןליסס כ)6 סדיוטוחסי
 :)סכיך כפרכתי )6 ע"כ נססקס ot)tb)o 16ח0 סני16וכתפר

 מכיעור סיקר ע) דקמססדי דססדי לגסי סרניטיך;1-דשך
 טדיס ע)יהס :עיזו כלסר ניגסו סקרימסדי

 ס) סרעיס מעסיסם זרוכ DOS1'3 )סקפק סים ו6ף ,בג")
 ונפרס דורגו כלגסי מ15י סרג) כטו"ס כשסיסשחס
 כ65ן ססס הסמון ריגוי מרוב איוער דפ,-6ג קדיס6נקסמת
 וסומ,יס )רקיס ססוחוקו מקמר ס"ס , רועם )?ס 6ין6סר
 6מריסס IP~O 6גי ו6ף כג") סג16גיס ודרסו -ו מ/,כקמר
 61"כ ממוכין מס סק)יס סוס פומי סב) -מתי 1הקרתי
 ממקר עזות סיס מקמר נפרק , כוו) לעדות יועטרו6יך
 טד טדיס )סכור 1ב6 סיקרי ססדי 6מר סג") ולשקמןס6י
 ק) סדכר leh~t 166גרייסו תעי סיקרי ססדיס6%
 ס6ינס וססוחויס ססרקיס ירוט וכגר , %וגו כפי)סעיד
 )עדות ספסלים כשוח 1;"ס 6רז ודרך סטו)ס יסוגנדרך
 סו6 סרי 6רן כזרך 1)6 כמסגס 1)6 כתקרך )6סוייגו מי , ח") h'"D טרוח כשנכות ו") ר~רמכ"ס כתכלסר
 טז טירז מי טכ) , מדכריסס )עזות וסם% יסעכמנקת
 נסיכך )יכו טיכ16 טטכירוח רוכ ע) ט31ר ססו6 ח,קסכך
 6ל6 עדות ממש מקשין 61ין סנורן )עם עיוח מוסרין6ין
 תוסג חסדים ונגמי)1ס נטוס טוסק ססו6 סוחוק כן06

 הע"פ טי1ח1 מקכ)ין ph, דלך כו ניס סיסריסנדרכי
hl~D16מר גמ65ח כמהגס 1)6 כמקרץ )6 61יט כליבן טס 
 סקרן עס כ) סיסס) טד כסר כמזקת מכס DSP'1כ)

norns6ססומזק סר טס% ססו hlx סיסריס כלרכי סטך 
 )1 סחהיס סרס סקרן טס עדומ טיקכ) מי1כ)

~prn 
 וו

 6לן וכדלך כמ15ח נוסג 6100 ויעידו עדים סינרו קורס16
 O11DD מ36ד סינרי סדין 6ת )יתן וטתיד סזיוס ,ססלי
 סמממת )ים סע15ף וכ"מ , ע"כ למטיס ס' ע) יסרק)ס)

ob)D1כ16 כג") כסן מרבכי ר' ע) )ססדי סכר וחגרך 
 61ף גסם נקמת)גקוס

~nnloD 
 )סעיד כסר דסוג6 כחכמים

 1)%1 מסימני. ר)6 רפםיט6 פמיט6 ופוחוים לקים ג3ימ"ת
 51DD גמור דסונ6 6תי% ומכיליי מלכותיידמסחפיג6
 ופירסו י5ע, גרכע י5ע סרוג דעכוח ספ"ק מךמסקיק)סעיד
 וס סחרו ירבע מנכי 61ף * סיגה 6100 מסוססחוס'
 וס טוש כו' עע סרוג גבי מ"מ כע"6 וסירסוסעעס
 כפ"ק פירסו וכן )ו סא6 6100 משי 16סט טלססילוס

 Y'bn .שרם ,)ר' 6)6 יערות סונף דמגסרי )רציןהיימך ס)") 67"כ )עדות סוג6 רפש סריך יסורס דר'6)ינ6  ד17ק* )נמר וננומק , לטוות כסר סוגף סל6 וקסםו0ג:דוין
 סייס מרר גמחגיחין סחס דדרים h3'pP )ר' סריך מ6יוטוו
 7)מ6 כו' נסקס טווחן פסו) 16 קרוכ תסס 6חדגמ65
 כתוס' סמ65תי 61מח כגסס. 6ת מסרג שמו סרס6חיס, סם יעסו מס נסס כתרו -)S~h 6 כסס כמסתרוכד"ק כמחגיח6 סחס ד6מר כראי סכר יסודם ור' כרכנן סכרסו6
 חימס כודעי טומר וכתימס ע קוסים סיסגיס חיס'סג)יון
 6)6 פליגי ול6 לטווח מסו) לו 1;11מה כסרוג גמורטת6 דנו67י כו )סחנור מקוס )גו וסגיחו קומר ח)נוודהריכס
 כד6יח6 ימים ס)סס 1DD ריכל ס)6 0יימ סיעכסרס
 גמור סוגף 6כ) שיני (or דכסוג6 נמחגיחין )סריךסחס
 )ך 6ין ממע גסחיקס 1מכקם סרודסיס מן כלחד )61001
 מוסס 6100 )מיחם ד6יכb~'o 6 כ) ,. מוס נדו) כשדוח)וגע

 כיש כ) 11") וסטור סרמכ"ס כחכ כלסר פסוען)סג6חו
 כועס 6)6 ח)ויין ליגן 6)1 ודוריס ע)יסס יסיד )חכוס
 סדכר וידע סנוכסטיס עיקרי מינין ניגחו o51pמדיין
 יןע 06 1)ר6ות )סטמיו 0דכל הוט 6חר )ו3רמגורס
 כדלך 6פעו 11 כעדות כטווס סג6ס 5ד סוס )ען )וסים

 כדבר יסיד ס)6 וכסס כס יעיד )6 וס סרי nbSc)tרחוקס
 כ) סר6יתי מס סכן כ) . כ6ן טד ידון )6 כך כעדותסיוגט
 ותרמית כמרמס סעדיס 6וחס גגכו 6יך וחתום כחוכךכר

 ניסרק) יטסס )6 וכעס מחוס כו 6ין סופו וטדומל6כו
 סיום כסוף סטתקחי וספכ"ד למותגו 6ח יעם:הכווגס
 סו6 ככ) כס) טדי כחם ס6וש ומסחר , סיריעססכסר
 קומר )טעול )דמות וימו otnbinn מסף nllscl .וחם)
 ,ס 6ין D"D מסע )סלחק כיסול ערות ססו6 6ף6גי

 סגיסס סרמכ"ס טכתכ )מס כקל רומס ומיש )סוויץכיט~ר
 1מיומד סחר מקוס סיומו דסיימ 16פ) ממקותיטפיס
 כסחת סכ61 ש נגוון כן סיין מס וגל )0סחללעכירס
w)oסקיס %1וייס גטוריס סשרס %וגידי סתי7 סככוסמעיר וסומרי כמוס גןויס כעיר מ5ויין וסכים ועוכרים(, 
 מקוס ,ס וקין היוחס ~oelnp סנחיס פתחי ד)חוחט)
 p'no  וסיקון רלס נעילת עטוס עהץגופ גדעי 6ל6כטכס פפי  טדוס )ק3) סתירו 6% ככ"כ סיס or 61ף , כ))סחר
 קיפוח כנק דנריס ס6ר )טגיין )6 6כ) סרמב"ס שכסבכנע
 רטהוי )סמ לעתיק רק , קמין 6רכעס נסרק וסנעניין וס6רכחי , קידומין טוות )עניין 16 כט)ס SD %ס )לסור16

 מפי 1)6  מסיסס כמומס סירס  1"ל  רס'י ח") מגסומעט
 )כ"ד ו)ס)ומ בכסנ לסטיר  יכולן  העריס  ס5ין מכסןכתכם
 פקעו (olb סרט יגיר )oh  6  סיהץ פי גפרה רהשי6עס5 לדבריי ר6ייס לסניף 6ין וסר6"ס סחוססוח וכחט6חר
 כחנן מסי lo'Dn 6% למרס ווממי6 נכתנ %b )דגריט)
 כל כטלטל כר6מרען כלל לסגדס רידוי  ס6וו 6)סם6גי
 יסג ור"מ , כו' עעככס  ל5יגס( בילש לנילס ר6ויסביבי
 מסיסס כי: קרינן 1)6 נכסב לנ"ר הרוסן טויססיסלהו
 מסכמו )ומר ס6פסר 6ף עדותן סווכרין כיון כמכס מפי1)6
 , יוכרו ככקכ יריו ו5ס יודעים כיו מכחנו נעת מ"מעח0

 שום דס)כוח ל"ג סכח3 כרם"י יר6ס סרמכ"סומדגרי
 1)6 ממוגות עדייי )6 עדוח מקכ)ין l'hD תורס דין ,וו")
  טדיס  סייס פי על  מיצער סטדיס מסי 6)6 גפסוחנציגי
 )ט)ומ כר"ם סעס נסנו ופגע , כסטר להפוס hlbסתהןו סל* מרי יל9 סייר וכשב ק"ן, נפלי ריס שלפולשל5 כרי שיפויס  סעהס  סטין *ט"פ סכססר נערוםמהגייס דיי ספוסכיס סופרים ערערי 5נל  כתכס מפי ול6מסיסס
  01גכ6ס  ההץפסש,  סעכירין o'(h 6חר )מקוס ככחכסערות
 וקוקון  ostn*-i פילון  פסוס 6)6 610 דיגל מסוס י)16כעיני

  )סש לפלופ )שק6 מניחם )תרמקיס ססעכיסהסומהס
ש Ygi יס6 ש5 לפקוס עפקוס וחליפין  ופוהציס  ולויססוקס
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 ע הרמ"ד השומתשאלה8*
 *ס, מפס סומנ"ס 6ף 1%)י. פש., פחס *קם שם%
 61ין ממסיק כמו קלמר דסיפ6 לרכותן ותסירו סכמכומס
 וק , 1נ)1נו מטח ק"ו קנס נעניתי הנספר נטרוםדגץ
 קנסות כדיגי 6כ) כר"ת סיחר גוסגיס עעונום כדיגיS~h ככחי עדות סי ע) )דון ס6ק ורמכ"ס כרמשי עיקרמתם
 ע"פ דנין 6ין עדוח לפסו) 16 סזגח0 קטרי ע) נעזוהוכן

 1ffS כ)6 ידן ככחכ סקשהמין SD מעידים עזים וכןמספר
 06 טמירת DISD ועל , ח") כממוכס סרסכ"6 כמגכלסר
 ננטר 6)6 עדוח טייער עזות 6ין כעכס מפימקכ)יס
 )מידין wh טעמיו פקגס כסער סעחמייכ כדעתסיעסס
 ולמתום )כשנ טס ססמ1כר 1ג1' ומתום כספר וככ"כסג6מר
 סמתמייכ מרלון נעטס esn סער כ) Ssh כוס כי65 כ)וכן
 , ע סו6 מסיסס 1)6 כתכם ומסי כע)ת6 כסגקס 6)66יג1
 )6 ס6ס כחונו *מר פריה מגיס מפי סוד6ס ספסרווש
 ס% כחכו ohl לכסוי )מס 6ין015

~DID 
 טדוחם 6ין

 hnt~th ס0י6 סתם יגרסיגן )כזפ:( שרר וס כפ' וכד6י'עדוח,
 6כיי ליס וסט ומחוש כתוכו לג6 6מר כס כקים סוסד)6
 מ,קס ז6מר לקים כן דרים סייט סר11ייס1 דקוריורכ6
 כנוער כגד% געסס 6"כ 6)6 ספסר SD חותמין טויס6ק
~wo1

 )ים וסט מחוש לפס 6מר 6"כ 6ל6 מחש ל6 טקס
 ירכו  ויעסו  ירפון ל6 שגן מידי 6יכ6 מי פסי ר3 לסמתקיף
 עעמ6 ,אלמ6 ויגעי דונ6 )ספרי הנעי ד6כיי )כסויס6)ו
 ומחמוכו כמכוסו 06 גמי וסכך ן ססי)י ירטי ל6 כ6דידעי
 עז וס טוות ע) סועכיס  6ין  ספסירסס מועם כ)6סטדיס
 כו סמול סיכם וכדם קטלתי, 61גי וסקריך נפגיסס ויעזושט16
l'hDטמן )סכ6יס פורם כפנק 61סע1 טוות נ16חו ממם 
 ם6ין פםיט6 וקעגיס גסים ס) טוית ום6ר , 61יגו ,רוקם
 סג%6יס כסכו כלסר נךנריכס ממט וקין כע,-ותםעמס
 כסכ"ד עיינתי נמסוי וסוכ . סשכ כ6ר כנרקיססג")
 סיריטס סכסר נסוף כתוכה b'a סר6ג מק"קמסוכל
 טדיס )גנות ס% נקשם וססכתס חקגס סיס כסוכחוכ
 61ף ימת6 ומוסר סעסש סגי ונפני נפרסם 6ל6ננתך
 6"כ כזבל סוזס סין סכגנדו מ5ד 6100 יסוסעער~ר"ר
 וע)יקמן 16תו כגס 6סר כגירו כ) %חסרם כנחנט)פסיפ6
 דפסיט6 13 כוניו עע)1 )610 כערום חמכו)ותיו 3כ)סג")
 סדתו b1Da %עו סטךות )ססקיט שכ) כקונסדתקגת
 טסו טסקס) מס , 11") נח0ונס סרסנ"6 כתי כליטרכסר
 כמטמר ט)6 6סס סיקוס עי סלל ספרי5ק ממסתסקנס
 נכירור ירמס סדין מורת קידוסין קייוסיו 'ימיו ס)6עסרס
phDinלגסי נכך סיסכימו ונונד כן )טטוח מעיר נח 
 , )6 עמסם ססכיס 1)6 ס0ש חזקיו מס ים 061ספיר
 or סל משט לססקיר יטמין סטינה לפי כוסוסטעס
 מקומות ככתם ס6מרו וכמו סלו. hD~1 כתמון כמקרס1גת65
 6מר מ,"0 וכפרק מיגים )קידוטין רכון 6סקעיגסוכתלמוד
 נבסס 6מר 6סי רב קידוסין קיחסיו וקךיס לפיוסויתיתר
 ו6סקעיגסו כסוגן ס)6 עס0 סו6 קיןוסק קידומיו 6ץודבי
 רסוס טוכד6 6100 כ"ס פרק וכיכמות , עיגיס )קידדהרכק
 טכסיס 6כי ושתיכוס תדלס קטגס כססי6 ד5יקדס6כגרס
 'דרכ ת)מידיס מלגף) ורב מיגיס ומעמס 6מריג6 קימם6ס6
 סו6 6סי רב 6מר מכחר6 גיט6 56רכס ול6 סקססוס
 מקוס דנכל עיגיס להידוסי רכגן ו6פקעינ0ו כסוגן ס63עמס
 כדכר וזנחי נעירט סיס ומעסס עד ט' ססקר כ"דמסקר
 . )דברי סורס גממן כר מפס ר' 0רכ ותורי רכוסילמר
 סיס ומס . סחסוכוח טכ"ל כדגר )סחייסכ שיך עוןוע"ע
 מיוקש טים 6"ת ו6ף מפקר נקד  רמפסר נאטמה נעי5חך
 כנגד btot עזות דין )ססקיר דגש מסוס כיש דגריע)

 סתקגת b)O 6כל דמי עדים כעולס זכל,סגיםמורתע
 יטשד סטור כעל סיכ6 כדי ~1ff נפני 6% ערום נוכץט' סדץ מן מסף ד6ורשח6 6דיג6 ל6וקמס סקסיזםוססכמת.
 11DD נעדוח סססיה שמר לסק) סנ6סס 6%שש

 כדעת נוגס כל6 אפילו כדיע3ד וס"ס , קונס ע"י)ק3ל
 ססיע6 ומקירם דריסס )עגיין לגכיס ססקילו וכתוסר36"ן
 סדשח כ) וכטף 61ורייס6 מניגף יסהגס ס)6 )חקןסיוגנו
 ונתרועע ומסופר מהמסיס כפגי 1)6 נפג.ה סג6ססוגנס

 : מנגין כ) %פ) .:יסודכל
 סנכיס 61מות ~otisb %1ון סדרכיס כל סני6וטוזנגנשיו

 וכטרון מגוחס )מריס )חור )פגעוטונרש
 )מעו) פכ6 נעלס עם מספט )דכר כאחי , לכעוסטסרס
 %1 עמס כרם 6סר כרית 1)ר(פר למוריס קסת ו)כגודמע)
 ככרית %ממגיס ההמגיס כעיניו סס סכסריס 63מרור(עדיס )רכלי המקמין 61ומל ס6)סיס מפי משכי )מוסרהמט
 )סקס הכ6 כו' תרי כבי )ך עסימן 6י S"b1 כקשוסיןסמיך כסקי דסמו6) כטוכן6 ד6יסור6 חחיכס ושסיס ועכוס6ת1
 ספפ 0)6 ססערס מן )ו )עטת כלתי וס וע) , כתוכסכ)

 יסים סקס נומרוס סע כר6סויס גדרים נסוף ם)מסמטיס
 כיני otna )ך 5גי טמ6ס ס6ומרח כחוכם הופלותי1651ח
 xe מס6 ס)6 לותר מ,רו סיסוזיס מן 6ני וגעו)ס)כיגך
 6גי עמ6ס mntb נע)0 על ותק)ק)ח נקמר עיניסטחנת
 וכחכו , .סמסגס לקון ע"כ כר )דנריס ל6ייס חכי6לך

 עימס סמ6 דמייטיגן ג6מגח ייגס )ומר מורו sff'1סתוס'
 מסימגbDh 6( 6' )ך 6ר פמ6ס תיתר 1nhs , 061דחיס
 סרק כקידוסין כד6תריין י6יסור6 מתיכם נפסס טויך60

 610 קדסחיך )6 16תל 6101 קדסתני mn~h סי6ס16תר
 ר' סרב ותירן , כקרוכיו אסורס וסיף כקרוכוסיסמוסר
 דודאי אכסן )יגט6 אסורס ססי6 ,וגס מ5יגו ד)66)יע,ר
 גס כלכך עליו מחסרת o)tb סי6 6כל O')D ש,סר610

 מותרין יס כפרק שמר וקטס , כו אסורס 6יגסלזכריס
 נגתר6 ד6מריגן וערק ששרם איסי מווסר ז6יסו סיכלכ)

 601 61ע6י נגיס ט) לעז לס51י6 סל6 כחרומסי6וכלת
 ריס כיון וג") , ד6יסור6 מת'כס גסטס סריס חרומסלנכי
 )טקס מכעיס כיד כמ ש %מר עיגיס גתגס סמ6למים
 ך6ף גרפס ומיסו , כו6ח נדו)ס כסכרין 1כ) מב)דנריש
 61מר לך 6מ טמ06 6סס תומרח ob 6מרוגסלמסגת
 מחיכם )גססיס פוייס ד6יסו לו ד6סורס טמ6מיגססכע)

 גיס , סיס כמגס וחאפר ס6סס כס תחוור 61סע1ז6יסור6
 טסיו לסחו מתייסר סירס ע) )יס דמסמתיגן16מריס
 וססח6 . סגמס' עכ") נרסוס צמגו חקגת . מלס טלועוכר
 onh 6(1 ע) 6סס )יס6 ס)6 ר"נ הקנח h)th1ע6חר
 ס6מר 0ק6 נעל פני נ"כ נימוס )6 )מס נע"כארסס
l'Dhnוסומויס רקיס כגון עדוח )סמולי 16 )ע"6 6גי 
 ו6ף נקמרת גחן 1t)tDD ג"כ היתק מטקריס משיגסזסכ6
 כידם כח 61ין )כע) מסועכדח סס6סס )פי סכתכ lffS)פי

 מסוס ר6קהס משגס זלפי 6)6 עכע)ס ע5עסלמפקיע
hD'D11קוסט6 )6 ז6י סימטס מס"ס כך )ומר עי)ח6 )ס 
 רננן חוו ומכי כך כ) )ומר כגפסס מנלעס סוס )6אתרס
 6דיגo~rlbl 6 מ,רו כקמר גתגס עיגי0 טע6 שביחסי6יכ6
 מרס )פי כע) נכי )עימר 6יכ6 גמי סכי מקוס מכ) .ע"כ
 טנין פסוס וארסס יכו) ול6 )0 מסועכד 6100 מאמרר"ג
 oh 61ף , תתגס ט5מו )מפקיע כידו כמ 6ין 6"ככע"כ
 סחוח' פכחנו כמו כגריס hlh חקינו ס)6 וקומר )מלקסכ6

 מתירין סיחך תחמס Sht , וו") סר פרק כיכמותור(ר6"ס
 ד6עלס כיון דלוסור6 מפיכס )גססם טוייס 60 )כעלסתוחס
 וקפי וי") , )ו סרסור דכר )6דס משכלין וכי 6גיטמ6ס
 נשמר עעיסן סגסיס סנתז סדורות קלקול מכמיססר16
 וכס"נ )סתיגק oos גר6ס לכן מסקרות כך ס6ומרותורוז
 )ך 6גי טמ6ס )נטיס שתרס גזרים נסי)סי סתם6מריגן
 כרס ט) )עו ח51יesa 6 כמכעס 16כ)ת פסת רכ6מר
 סיסקו) 167 ל6 6גסיס זכוכי )הלק יס 61"כ . סהוס'עכ")
 כשמרת ג'ק פעיגיו )דכר רנ)יס ד6יכ6 סכ6 ע"ממזור כמי סיקגו ו)6 ותקגהעיו ר"ג מרס ' סיתססס 6מרשפילו
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 89כ י הרמ"א ותשובותשאלות

 61יכ6 סקרי מסדי 6מר סחקל טויו ר~עיזו כקמר בממון16
 כ"מרח נחן עיייו )יער סיס ירו5ו )רע סרג)יו )וכרלגריס
 כמוחס סירס כגון )ס סמסועכד וכל )כ) לוחומנוף
 סריס שמר 6חד ע) מייגכו) טמסץ ל' כתכ כלסר ,וט%חס
 ע) )יס דמכמחינן סחוס' סכתנו וננס , כו' ס!יגחסכלסחו
 כחכו ע6 עליו לסחו סח6סרסגרם

 סרוסיי
 )סיות 16ש

 ושגס 6גי טמ6ס יתר eltnno ססי6 מסוס סייגועמס
 ומ"מ ~mnh גתן עיניו )וניר סייך ו)6 סיגים נין56נט
 ומס"ס , )יס מבמחיגן 6נ) ד6יסור6 מחיכם )גפסיסטויס
 מו)קיס סיס וכחכ סתוס' דכרי ס6גויס אסכיל מסמיוסכ
 מן ס6פי4 קומר סיס סר6וי מסיס סעמ6 וסייגוכדגר
 D35b התגס כקרקע סחמי)ס סי6 מסרי נפער יס6ססמת6
 ייון וכגדין ננייגכו) סמפון ר' סכחכ שוון "כ) , סיגיס3ין

h)'hכוסין ס6ין 61מרו חייגנו) ממסון ל' ע) 6ףבקים תוחס 61ף נתמרח )חן טעיו סמ6 )מימר ספיר olho 
 )1 עומל כרמו כע) היפשול "ח )It)tlbD 1 וקיןרם
 h'ol )ו מסיענזס סהי6 )6סה חמס 61יגו קירססיטסס
 ססו6 ס16מר סיכך 6כ) נפטו מרח יודע )כ )תימרד6יכ6 ס,יגחרי ר6ס סס61 ס6מר סיכך סייט וסגיו טו)סקרקע
l'Dbnגון גן יהוסס 6ח6 6י תסעו )ס6מין מחוייכ 61יט 
 פ"נ ס) סברס שיו סח) ומממס )יס 5ייסג6 )6 )תימריט)
 6מ,קס ומוקמיגן )מקמין ט)6 ועומד ומוסכט )ס6מין יכו))6
 רג)יס ד6יכ6 סכ6 כ"ס נרחרח )חן עעיו 6)6 ס6מיןט)6
 סס7י )סכור hwtn גרג)ש 61ן כהרתיח סס)ך)דכר
 סריס סיכך וכיס מקמין טס61 )ומר כמיגים כ) ד)16סיקרי
 סרסכ"6 כתכ וכנסר , וס כנדון כגון )כעס כינו קסםכנר

 סרסנ"6 סכחכ וחס כפסקם, ot)th)o 1הכי16נחסוכס
 סיכה )גלסס יכו) ר"ג חוס )סי ס6פי)1 המלחנחסוכס
 מלוכ) גרע )6 );חב( מסרי , מכוערים אכריס כססרו6ס
 וברגים נטיעך ר6ס וסוף כו' כסיגר המרח 61סה-י~6
 737 03 ר6ס ס)SD30 6 סהודס ס;6 36) ע3'רסנךנר
מכוטר

 ד)16 ססיע6 )סריקיס )סחתין עיכס 1מ65 סכ6 6)"
 סג6וגיס כין סגפ) סממ)וקח כ) וכודניי , כתיגיסכ)

 ד6יסור6 מחיכס שפסיס ושטייס )ס6מין יכו) 6יס6מרומס
 )יחן סקריך )ומל סייך 6ין וסכך מודו כ"ע וסכגוון
 61"כ סויגחס טרנס 3ע5מו ס6מר hnto 6)6 )דיוריו6מח)6
 6כ) )ו סירסור דכר 6וכ) סו6 )דנריו hSnnb גחן )6כי
 עשו ע) )16סרס סנ6 6)6 מע"ס )ו שסרס ס)6סכ6
 נסן סיס וסנר סטעס 16 רעוע עדות סי ע) )כונ,דון
 ;ן 06 עדות 3ס6י ממס כיס 7)יח לכנן קחוו bnt~olממס
 סין, פורחות ססדכריס ישי ע"ע כ)) מיחס כיח כיס)יה

 )תימר hv'(h )מיגור )יכ6 דכס"ג כח)מוך קמלי ),סודומם
 ס) סירקצס ע"כ , סו6 7סיקר6 ו6יסחכמ כמיצחק לעןקמו

 : טסרתססקר
 טד טיגיס וכסוח כסיס מנקית י1ע 6יי1 0"עכ"פ

 ור05 כריח והפר דלכו סיחת %ר כרכיםמיקמר
 מחוס תעין מרי"ס ט) כ6ר ורקוק) קורס נכסי יז)ספח
 עש וימ6ס שים מיס ויסח נורו )עי יטוכ ע"כ געו),גן

 סחייכ OD1 . יס)חגס 1)6 ימיו כ) כט5י15 יפחס 6)6גגונים
 געורים כ%מ )כגוי 1נ6 ט"ר עסיס ססו5י6 ,ט4קמןס6י
 נח0וכס 6") )גס61 טוגו וקסם טפס ג7ו)ס ומעכס דטחי)פי

 גקר6חי')סקגס )6 61;י , כרכים 171131י גזו)סוכהכגעס
 מס ו6ח נס ו6ף 6סה hD1' )סריוח6 6)6 ,סכמכוי
 הכסן מרדכי ר' ה6י0 וככייח 5עקח מרוכ טפילילעמיחי
 יכר6) ונם סטסוקיס דמעות 3ר16חי רסמי עציו נכמרו6סר
 געולים ימי ע) ומקוגגח 61סר נסק עכוסס עגוגסיוסכח
 שכרסס ס) כח 5כ16ת ס' כרס ~מב) )מקמיח שגס6סר
 עירי ,קני גס . מכ) 6רורס מ"1 חה6 כב) סענורכת6כיט

 4 וקמר גפטס וע) גססו ע) סחמגגו וסעגסיגיסכאדוניס
 שיס וכרקס ס6סור 11D~SI ממומר לסנדר ש4ך כנטרשור

 גש סדייגין ומוס"ו הנ5ט 1)סוחיק שון סוסטיסשסיס
 ע)יסס מ15ס נדגר סחמי)1 6סר 1סג16גיס לחור ידי)ססיכ )י סיס וס )1)6 ס;יסס גס ס' חועכת תקומר כיןמוקדם
 06 דכריסס ע) )מקק סינף 61י,ס ,ס ס61 ומי לגמורסיס
 כעוצת סירו5ס ען כקדםיס מוס )הפי) ססורגל חי)6

 סמספט חסן וסס)יחי ס;ליחי עמסן ס)6 ר6י"ס ופוצחגדכ"ס
 סכסך וסדר המחי)ס עניין גס . עמסם ותועים161רי"ס
 סג") סנ6תיס פי ט) יס6 סק) כרכים יעסה 6סרוסגקיון
 כנסיות כחי ככ) )סכרי! כסח)טס משכסח דשתיולח"כ
 ,כ6ס גמל6ח סכמן מרדכי ר' כח מריס תרח 6סססס6י
 סיס tl'eb ותסק ק61 ס"ה ס:י~) ט)יס ססי16 ו,דוןריכ 61גטי רקע הגסי טניס סו5י6ו ועיצה ופס1רה וכסרסנדין

 : )1 מותרת נדו) כסןכעלס
 טסורס, ססי6 0עס ;ן וידעו , 16רס כסמר ינקעך4שז

 וככעוס מעורס, ססו)ס ס6מר ממורס, דכריוגתנפ)1
 גכגסתי כן ע) , ;סורס מלסג" 6%1 מגג ollDb , hihסי6
 וככי%וגס , מורק יטכס )6 ריסס ע) כי , מקורסכעוכי
 , וממורס מלך כת כנודס נכ) טרוכס , נסורס 6וריוסיר
 , עמורם כעס ולעיס ר6ם פורס מרס rth~. יפיסו6ם

 0) ורוח דגר 1)סע)וח , כגרמו מסגות כספליו טור)ס%י6
 )סוגו ויסהרגנ מדחו, יכ6 מזד 6סר כעדם , )סוגוסרכוכ
 מגסס כמיש , פגיעתו תה6 מרג)יס כסניטר , גדישוע)
 יכקם )6 06 קכורחו, חס6 מהמור וק3ורח מיתחו,תס6

 : );סרוהו ימוור 161 ויחודם ועקם  גערתו,)סחיר
 , רססתי %ר וסירס מתמחי 6סר מיחסי ושכמתרוש לוריא שלסחזכרי

 י"ן סכג6 ננר,ר"ר סג16ן מסקכסוגי
 5ר Sh ;וטיס מס כי כעיני גרעין סג") סג16ן ךכרי ,וה כסגני

 כססכתס גמגיחי ג6 סמססט סמ)פתי )6 סגרי . עק")סלמת
 11)ח לנר סמעחי 1)6 ר6יחי )6 יען )מכ"ח סייף)סטסוח
 סדכריס ספרו )6 סנ16ן )פגי גס 161)י 5100ספוק
 כע) ס5יע כפסקי סכלנו 6סי סרנריס מקצת וקכסווייחן
 ולגי , סססק OD פסק סשה כדכריס פי וע) 6מדדין

 הורן כיינו סדכליס גר6ין סיריו 3טרדח נחפץ6מרח'
 טן ססככמ: גבחי )6 6כ)תעגין

 6נ"
 6סר חורתי מדר

 )סו5י6 בגיס מכניס כליס n~lpo כצי למססט כס16תטמרי
 1)ה0יכ , ומיסרכן) נוס' יקי )היום והום . חע)ומס)16ל
Shln)יקמלו מ"1 16 סכר ע6י בכסוף סכר מ6י משיקרב 
 %יט , הדרנthnp) 6 סויהי ח~מיכ כבקונס מסומקכחכחי

 וכ) 6)יס2 יקרעו ינמרו ובסר ודי! דח יודעי כ)  )פגיסחגל)ורר
 סלמת ט) )ר,עיד רק olh )סוס פגים גסתי )כלחי סימיסכ) זרעי סוס נמוומיס וסתוי , ימרימו הוחס וכמס )מנוסנל%ס
 דסגי ת6ן וכ) )י רמים )י זרמים ע6ן וכל דעתי עגיוחפי

 : לי סגי)י
 נסייט לכנן קזמוגי ככר כי שן . כשמס 6%ךהגה

 וק"ק 7ייגיס סקס עתודי 0לועיס סקסתכחמאס
 מסר"ר o~o סג6ון 61מריסס )מעגעוס ס6ריכוקר6ק6
 נו )סתגדר מקוס )י כשיחו ו)6 נעלם ס6רק- %וו5כג6
 . מנוקפו וימ65 10לחס 6וס) 6) *65 ס' עכנק כ)וסיס
 תסר"ר הג16ן פסק 06רומגס

 דק)1Dsp 6(1 מחוך סכג"
 יסו כ) עךיס b'(h %ג כררי כ)) עדים וריכלתפסיק
 סריי6 ט) ססק י6ח"כ נע";, ת65 ססוליס עדיסאפיקו

 6)6 תיגסי כד6מרי 6ויכיס ד)16 )ק)6 לפקו67ויכיס
 , S")D כו' עמלס זטנרונעגין

~ffh 
 פסק ימס סכלות קפי

 כמ"כ ח65 ססו)ש טדיגז בסיקו דמו כ) עדיס ו6יכ6ד3ק)6
 נעתר ס"מ עכילס משם וזבי פסו)יס עזים ס)6דכע)
hl)DSק)6 בפקוס ד6עסו סמו וסוכר קו) וסוי 16תס( 
 וס גס ק6נור קורכ6 ממסת ססו)'ס ר") 061 . ת65במס
 0)6 כע"כ ת65 קמניס D"D דפסיק זנקתן מדעת מןרמוק
 61פי4 חטעות ומלנימת 11 6ת 11 סוגיים ג"שסרגם

5בש4שן
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 יד הרמ"א ותשובותשאלתע*4
 6ימ ו6י דכחכ כסירוסו כן מסמט ל6 ויכעוח( כ')פרק באלפסי וסוד , כרמס בעל bSn ל6 וס וכסביללנעליסן

 כ* מנע) וסלן נתגיס ס)6 ססהנר. סעךומ TffDישנה : וק") כו' צגטטן 16יכיסליס
rhrומגס , לסחו 6כי ס) שמוחו כסכת לו סשס 

gw1b~hT סמספט וכמקיעו )פוסלס דעתם סוסם ע"ו 
 כמכוער נדיסנד יסעו וכחרקי פוסקש רוכ 6מרלעך
 סגו) )פ' כמרדכי כד6,של כדיעכד טככסיר ר6כ"ן וכי'ס כסכי סערת )מסו) סיין דטחי ססכימס , מכ"מ ס)כמסק

 נ6גמ6 קני קטלי וכי דמגסיר דכתו3ומם ס"3ור6ני"ס
 נפסקיו עמס ר6ייס סכי6 טוכסו נמר6 דחסמגסו,ועהר6"י

 )כצל כחסונוחיו סר6"ס דעת לסי 61ף . וק"ל מגסןר6ייס תייחי סוס צ6 כחחחס1 דסלכח6 ל6 ו6י קע"ס()כימן
 כפיטנן סערות יפסול 6ין כ"מ( סימן מ"ע וטור ו' ס"ע'6
 6כ) עזות 16ח1 ט"מ דנין 6ין כצסהס ודייקו גח13 כןכי
 )זין ים רומס 6100 טהתס רק כטלס עדותן ימרול6

 , מנטלם 6סס לסו5י6 עדות 16חו ע"פ גזקקין וייןערומס
pb03 מקומות 3סרכס כז6סכחן לכטצס )מתירס 6ין 
 6ממ סיס ד6ס סכ6 כגון טעם ד6יכ6 סיכך סכןוכל

 לנכוח סיכוצין ססיס6 6לס סיס כטחו ס36י ועליקתןכסעגח
 ס6נ סינמות קר6ק6 דייגי סני16 61סך , נפרס סצ6עחח
 ע"6( מ"ג )דף סנחיס ממיקח ר6ייס וסכינו לכן מייק6יט
 ט ר6ייס 010 ר61ס קימי 6תמסס מוקם 4 ים גולןדנן
 ש 16 עצמו כטענת כ6 6101 סגולן 6כי סממת טדכרסם
4o~rn S~b 063 )חוס וסיס מי מגען 6כי סוס 6י 

 וקשור ממורו 61ח 16ת1 שסי ססנען 3גו יד מתמתי5י6ס
 וסמדקןק . מוקם סנטן לנן כ6ץסכיט6

 גס . מייף סגלן כנתח )6מר סדוק6 נגקל י6%וכרס'י נגמרי כסוג"
 6ין 6"כ ISQ'D כך 61מר סר6הס כע5מס ןמו 6כרסדחייס
 כי , מספיק 6יט וסתירת כ"ל סומיס כי 1 סוףלדור
 ע) one וסוק)ין ממו"מ סיo~h 6 6מ סכמנה כמט6מ
 כל בשבס ויפעו כו' נידוליס ר6ס כלומר יגיס ניחפחם

 כפרט ס))1 כדורות ות"נ . סכ6 סכן כל עליו מופץמספחתו
 ס)6 כדי נסמן סל6 לכתמילס 1S~Db קטעות כעמןיקכל סיס 6ססר 3רמוגומש וריג מעם מתיר %ר סריגבק"ק
1hu*וכן קטטות, לידי gh~n סמרדכי סכיכ סגוול כסרק 
 עדות גסמקנ)ין סג6ורס תקים , חי סכיויס6 ס)כרפוס
 סצ6 כדי דימם סכעלי כפגי )סעיד לעזים ס6ץ סקסיותק
 סריכ 3ע) ילך 0ל6 דינין לבטלי סקיכ4 טוותןני )6 סדייגיס וגס עדוסן כמגששש or DIDDP 6ח וסיעבו

-(6 
 . עמ') דץ כע) כפגי פקפוק עמון עסקי ע) 6כלקוטס

 6ל1 גס 6'כ כו' סקר עדי 6מר מ"ר ססכטל וכר טלנס
 ס6מרהיס סעדיס 06 דפסך מתרי 6גי 16מר , סס סקרעדי

 סקרים טדי 6חר ממור סכע) סיס ל6 לסילו ססמשפיס
 יסרק) כל סומק 610 06 י") 3וו6י ל6 ו6ס , ססססו)יס
 6ת ספסלו DD הינגס . סטמיניס )סרכים לט למס סומקומי

 דק"ק סרכמס דכרי צדקו כמרסס ס)6 6פישסטדות
 bib ט16% 6מד עז ספסלו מפסו) כעיוור 1:; .קר6ק6
 עד סס% כטייץ גס . סר"ס דגרי לדקו וס ד3ל עלנמכס
 יס כוס נס הנס , ססס ונסוכרם כמסירם כסכ4סומסף
 סקלת כיק מקיתס סס סטיר למסי ק5ח סקעקול )סגכירו5ד

 סמא נעם סעי ל%י )סיוח גמגיס משלסעיסמסריס
 6"כ , וט' %מך נקוט וקומו סחקוסט1 וכסיג סכ:%בשט
 מסירס יקרם 60ין כדעתו ג6ומר לעסוי יפר ר6סמען
 ומלחס , סס מורגלים גי מעוגו %1 מכילו גוף סעוסררק

 דנ"מ hfפפרק

-( 

 דמי נ)6 %יעזי סהע1ד ל6 ס':(
 וס"מ ממס רניט ופירס , למ13עס כסר לכן לסועסמע
 לע"פ זעתו לפי חממוד )6 על מסוד ישלגו מא',שיעזר
 ס651ס נסנור גס לסכסירו ש א ובנדון , כך סלמתפ6ץ
 ושומע יוחק ר' 6מר ו':( )דף יגדריס פ"ק 11% וגןע"ש

 כדי עיי צו ומחיר נ)16ק( רעש מיתן סוף מסמ"גשק לנדותו מייב כו' לסקר לפגיו מנטנע ל610 מבירו מפיסזכרס
 סטו)ס כ) גת65 יוייטס 61"ת , שמריס מכסליס6
 סיס D'tb1 , סמך ומגועת סעוס אנוגס )עדו סרגליכגינוי
 וכן 610 פסו) טרוח לטגץ 6כ) גךוי אעגין דסיעוצחקק
 לקצר עת CnD1 , פס)יגן הבבוטות ככל ל6 6כן טמןסדין
 ועסרס orn (oph ot9or ר~ע1)ס סרוכ מכיון סכ6חירק
 כעת מעיר לגסי גטנו מסעם לעולס ?דו שכוכוחקכין
 נכי ע) דברתי ולסר . זס נסגיל )פסע ממסם )כיססי6
 ע) )6 6גסיס סרנס סיטת על רק וטחי 6ין סעירשסי
 סרידיס חסידים גם ניגיסס נס יס נו67י כי ח"וסכ%
 וקין סחועכוח כצ פל וסג6גקש סג6גמיס קוכם ס'6סר
 עסד611ס משיר שהז"ר גחי סג6ון כמסקי ot(o ידם.)6ל
 Ots רומס גמ65 כחסוכוחיו( ט"ו )סימןי"ן

 0קגס מי כעגיי
 61ף החר, פרוצס תשמר )עיסו רשוי ס6ין צססממר גסךיין
 וגס לטייס סגלתי סל6 כן6ורהח6 וסכך כדרנגן סחםכי

 : וס כעגין לותר סייךכך6ורחת6
  סעיוו כסריס טדיס 0סגיס קר6ק6 דייגי טפתנו מסגם

 רסיס סעידו וכן סס ספסגיס הר6כתוס עריססל
 ססס חסכו ולויי רמס מסריק ומנס , ט' מוחוקיס0כס

 ריסט6 )סוס כו' פסעים ס6מרתיס 161)י כן 61יטפסו)יס
 עדיס סס סווכרו ס:6 כיון סנ16ן דכרי כסיגי גר6יססיו

 כיון עדוח כסמולי ממסכם סיס )6 מרברסס 1הג16ן6מרהיס
 סלן מכ) מסיק 7)6 תק)6 גרס )6 ססו)ס 6יחכררד)6

 ס3"ד מו יק" ob כסיגי נרקיס כגילון סדכרי כתפחיטעמים
 יוךעיס סיו ודקי 61)1 )סדר ורשוי סנון סכ"ד סיס6דסייט
 כ) מסק כר16חי 6כן , כוריו על דכר כל ולמקורלדרוס
 כודויי )הב כירוט קר6ק6 דייגי דהיית סרועיססקסת
 וכן ומ-ודי: וסיחזי: לקיכ 6גכיס סס סר6כוגיססעןיס
 :3י6 כ"ן גרבון כר מרדכי גמ"ר וכן , גתוחס גס 6סר דס3
 וג'חמע ססו6 דק"ק o'DD5 שפגי כסריס כדייגים גגכם3"ד
 )נכות פ)6 פראג נקיק סי6 קדומס דחקנה סכידתתוך
olaמעסיו כטמסיך סיס סג"ל סכטל וסגס , פר6נ דק"קשמסיס ולסגי הגון ניד )פגי נסייט תקנס פי ט) רק כ"ד 

 6לסש סופדו כאסל ורקיס O'tntD %סיס טס ט5ס)ססחיר
 חחימוח ק5ת גס ססו6 ננ"ך ממוחס סע)ו 6סלכסריס
 ר6יחי וכן , רפ"ק כר"ם נסיון ננכס וסכ"ך גחקיימוסנ"ד
 6שיס מריקי בוקי ססס ינידון יטידון כעס קחכיסמלכס
 סחכ6 )6"6 כח סגמח )6 61"כ , ומסידים ורקיססומויס
 מעלס לגומר כו מוזר 6מד שטד ונמרט נעלס חמתיומנת
 hhb ונחן סנ"ל מריס ערס טל רט דגר סוס  יךעסי)6

 פסיעתלר3ריו
 יס כס סיו 6סי4 יתם פרוה  53וסי ס6י

  ומריין וסומל . ומתירס ררש?  לריכיס ל5וסרס סנ6יסכיון
 ור6יס , סייגו מכודץ )מיתר יכולין ומקירם רריסס הקנס)6

 ססעעס 6מד טל אר"י  (Shn תמוטח( דיני 6חד )ס'ממרדכי
StD~Sולפר  סיחרר תס )סטיך כסטות וססכיטו סקר עזות 
 מסעדים 6מר בו מזר  ולכסוף 6מס 6סס סיידם להעירלמס
 סיתם ל6 כן עו)6 סלעו לססיר גכ' ליקריך ר"יוססינ
 עדיס כי  גט נ)6 לפוטרם יט  סדין  מן כי  לרך,זקיסס
 תכ00ת וסיף סוגל ומתירס רריטס לריכין ל5וסרססנ6יס
 מכודין לחימר יסלע נכ"ך עדותן גמקרס ס)6 ומןוכ)
 ומקלס גרטיס  גן  טסו5 0סטיזו מעריס סג6 דמעיסייגו
  וסוד , בב"ר ערהע למהרס סל6  זמן כל טדוחן )כס)סיייו  מנודין לשר  יכולין  רכחיבוק( 3' לסוך כסוססת6דסגי5
 ומקירס דריסס לריקין 1ה)161ח סון16ח 3עדוח הפעוכי

 צריך כעלס טל )16סרס 6סס דכטןות לפגיך סרי .עכ")
 p7un ודינר יכולים לררת סל6 ~מן וגל ומקירסרריסס
 טניס כסטטדיס כלע . מטס n1SD כאותו 6ין כן  06סייע
  ססר6שימס  שפרוצס  נצדות סויידו נסשססנסוגים
ot~bלגרס ov~tn1 ספיופ )פסול ס7יימס ינקי ~נן סס 
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 41כא סו יד הרמ"א תזשובווזשאלמן

 כנוח כסקר כקרוח צמוקת מתמס מריס מרתולנחשד
 כסקר סר1טיס שסח גהמכטו 61סר . הכסרוחיסרס)
 6ח סר6ס סטיך ס6חרון ועד כיעור עדי ס% 6יסטדיוח
 כמיעון מעיר עימונ ססחומ sie nnDa סעמדס סג")מריס
ostsסכחכ כמו כיתור טז סס61 סויעיס יעם וססכימס 

 ססגיסס מס סחסכ nirh) מסככות )סכ"ךסמיימ%יוח
 סדנייס סגל6יס כיותל )כיעור 6פ) 6מז מבקוסי651ין
 סמווכר לקיצור רומס סייגו א"נ . טנירס סםטסיחס
 SD1h l'hD ממקוס י651ין כשסגיסס כי , סרמכ"סכדנבי
 כי טכירס פס ססיחס סדכריס טיגריס סס מאי 6דסרג)
6(1(or מס( גגגסו otpn) (6כ) 6ס olpnJ (6יס סרג 
 סיתם ודחי )ומר 6ין 61פי)ס )יגס כחיסון 1StDh ססמ15י
 כגון )פגיכם 6וס סוס יענור 16)י מירחתי כי טכילססס

 16 מסנטות )חסת 16 ))מגי )י)ס נירוחסעומ7יס
 )חון ו6% מסגתו יעור ניח מגגי 6מו 16 סיין ע)סמ6מריס
 מתירין %6 6מ6י ד6),כ . טכירס טכזי ,bs מירמהווו6י

 )סימך 16 0)סס 16 לגסים סגי עם 6חת %ס)סתיימד
 6יס ויט6ר1 סרס ט) סרדמס יפו) 16)י ככיוס 6מדנמדר
ODbI67יכ6 כיון 6מריגן 6)6 , 6יסור6 ויטסו געורים 

 כסחע מסגהס יסרו 16)י מירחתי לאריגי 6יגסינהדישו
othnpעעסס סוס 1)6 מילחתי ,ס נגדון סיג , סודם ויגיס 
 סיס (olbn 6"כ , סרמכ"ס סס,כיר כמו כ"ככיעול
 6יחרע 1)6 סכסרות יסרק) כגום כסקר כמלוםנחיקח
 3סרנס סמכתי שדגיגי 5סר  רען טל וסגס . נתידיחיספס

 ,יחי י"1 ישי ,:; :11ל,ק:גםלג
 3כ) )דון ר16י וכן כח3 סמסונס וכסוף קדומםקטסס
 סג") דס6כס סייקג6 31כ6 )מיחג6 כס6 61"כ יגס.סדומס
 ~ob )3ע)ס ומותרת כרמס נט) )גרסה וקין כסרוסלחוקת

 סכסעום גרופיס ססדכריס , יחד כסיות )סן3ק סייססיקי
 ועז סעס וכאיוו יוס כגיוס ודריסס מקירם כגי מעדיותגגנו
 ום6ר . סג") עכ"ד מטקס סעיד ס)6 )ומר ט מ,ה6חד

 זייני ק5ח מסקו כלסר o*~s )הום ממס 3סס 6יןסעדיוח
 ס4ן b(-s , ראיות )ק5ם ר6ייס סכ6חי 6גי גס י"ןקר6ק6
 ד6ויגיס טעו וסוכר קו) סו6 גי bSp )כס) ר16יטטמין
 )כיחוס ע 6סס עסחיר סניף געסס וסגני , )ק)6לפקוס
 הסיק )פרס יי )ר6ס כן כי , )סדכק סייסס י16ת631ס

 סססק ט"כ . סעגיעיס סלקו ולסכי ט"ב( )סימןדמסרי"ק
 : ד)יע6 נריסק מק"ק הורץ הסכונה נפתלי מסינרס)

 וקו)מוסיס נוסתסכיס דיו כמס לליחי קמרי וכיסן יעןשן
 כיסף 1)יסי6 כיסף טסק6 אדוח מסתכרות,'
 61ועיסן ככסי)יס זנה h'SID' . )חיסך )ומסי נרמסשסכת
 מן וסק%יס , ס%)יס ,גסו , מגו)ג)יס פסטיס זרך)סדריך
 כרטסו וליס , ועריס 6יגס 6דיריס נכיס . ממסיסיס"0 רערי רטך SD חחרוס )6 ט) ועוכרים , מכריס ornמכרס
 %גיס tnbSfi ממוטס הגס , מטע מט) ושעגי ,שח13
 )מיסת טסק וסיפח סחטורלום טדי ממשקת 16דות)מגי
 ,ס ממרוקח 1716ת %מסך tnrh ט) מנס) ססו5י6 רע0ס
 טויסס סקנס ממ)וקתס 16דוח סיחג)ג) טד רכ IDrמסך
 ג6מגיס 56יריס סרוטיס סיח )פס )דון ס5ךדיססגי

 מסם "מסרס סיסים ז0ייגו , כתירס נקר6ק6סג6%יס
 6יסר)ס מפס כמסרסר וגיסו כ"ן יוסף ומסל"ר %"1)וד6
 סדר 53)6) כר %מק כמסמ"ר עמסם ישרף ועוד .י5"1

 סג") ס5דדין כין %כריסו ידוגו ס%שיס א4 ,א6דייר
 ס)סח עסו וכן , כו' מסרסיה ס5ויק ו)סלדיק פעמחסע"ס

 סס)0ס עד )כ6 )ס5ערפ מי)ח6 אסתייע )6 יצמק וכעילסלוש'
IWSD13p nDSo גמל 6חל טד סג") שזוין סר פענח 
 ססק ט) וססכיס ל6ס סג") היועיס סתם ס) לעיסמסק

 כגאות מכסי יחר סו ועם פסק ונהג)ג) יסר ויקמרדיגם
 ססקיס hsn נסס גכ6ר 1)6 הקו :rlrl ה חוךסגמ65יס
 סג") ס5דדין ס) דיגס tQDS; הגנרריס ס6)ו5י: וין)פסק
 ס6)ופיס ומגס . ססכס 6)י סרוגי תם )פי 6חדעד

 כ) וסממו סג") ס5דדיס וס כזין וסרו סקסו סג")0גכרריס
 סה%י16 עד סג") כדין מהוגים וסיו מסוחר חיקי וכ)סם))
 יו5י6 61) )ניח )סוג תחר סג") סהכע) )לשיחודיגס
 ט4 וכפרס ontSD וצריך סג") מריס ווגחו ט) )ע, סוסעוד

 : o("s כהן 3ת ע) לט סס ססו5י6מה
 ס) דיגס פסק ומחגם מסקס )פי סגר6ס יפיוהנה

 )הס גריה )6 טדיין ומן 63וח1 כי סג")סמנורריס
 ס) דיגו כחרון סמקו or כ) ועס כעומס סעזיססכחסח
 סכ) מהחר עמס 1:ינווקס והעמס , )כיחו )סוכ סג")כע)

 )דוריס וכראוי גתיקוגו אגוייס ג"כ ע"פ ס)6 סיסעדותיו
 רעפו מגס מרור אמר וס וט) כספסר היו יכריו וכ)כאס
 סכ) תונס )6 מחסכתו תמי)ח סטדוח סוף וסגס ,כסחר
 סג)ויס וב) 610 לגחו ט) רפס )חרום O("s סכע)שוגת
 הו6 ו5ס לכיס עס 6כיו מריכת נקמח נס otp)Siאיו
 , אכיס יר6 ו)6 פלכיה אמו רי3 נס )גקוס מממנחו3ט5מו
 סגגכס שדוח )י סר6ס סג") 6כיה סוס ככס ענפיווסגס
 כפי 7מה6 מפכי ונתעמר סכגסת כמסי כמעמןככ"ך
 61גי . סג") ס6)ופיס ס) דין פסק 6חר פראג ,p"rחקגוח
 hiw וגס)6חי מרטין טגודחי חרס סטדוח ר16תיקמרי
 סקר )סוגס )מדו קרוכיו וע) הג") ס6יס 16ח1 ע)1פ)6
 רע 0ס )סו5יheltrh 6 )כדר ממסנוחס רוע %ככרפססער
 יע1015 6סר איו כג4יס וכ) 610 ורבוי , בג") כהן נחע)

 , רכים יוסרו )מען מגבס )ההמח 0' כטיני מרע)עסות
 ססו6 ס6יס מעט: סגנ)ס לוכ ע) גססי סגכס)ס כסס6%מג0
 ט61 סטדוח עיקלי כי trlh1 6מר' נצני סלמס גיחן כךוייע5יו
 ממסיס מסוי מ5י 63 וכה"ג ע5מס. סעךיס מפי ונכמסתע17ח
 כחכוכוח צנו65 וכן , ד6יסור6מחיכס

 ]?רסכ""
 סמיוממה[

 אין וקמרה סכחנח מס 6גי ר6יח' ח") ק)"ג(, )כס")סרמכ"ן
 ס6מרת מס )עיקר מסייס 61גי כפענוחיו טסיו )בסרס)כ"ל
 ססר6וגי וכמו ונטטגוחיך. כט2)והיו ודקזקתי סעיעחי)6חר
 . כן )ימר מסכילתי סדכריס מרפי כוחכ סגני ססמיסמן

 מעיין, יסוד ססו6 כעיני מיר6ס מס 16מר דבר כ)ותחעח
 6101 סקסה עס קטעה מלגי) צוחו סלקים מס6101
 כמקצת תמ65 ענין כרוכ רע סס עציה 1ת51י6 )נרססמח,ל
 סגך , עסיס סיטעון מס ככ) גלמן 6עו סיכ )סיכךסקרן
 סלק ססגיגו וכמו , כסקר טעגוחיו סממויקין נן6י ס)טוסו
 נטוכס יקנוס )כינס כיס קטפם קי"ך:( )דף סקוסס6סס
 OSD ו6מליגן ג6מגח חיגם נטכס מח ולמרסוניס

 גירסחגי )כטקס ד6מרס כגון קסטס ס"ד ע"6( קי"ו)דף כגמלני
 וסיי)יגסו ופצרי פצולי נפיי נירסהי' האמרס hlnt~thlי6מגת
 משם קומר מיגיל ל3 דקפטס מ"פ וצמרו , )סד"מוקמלו

 ורקס קסשס ממתח ממסקלת סר6עוס כקומרדמסקר6
 מס ככ) כסקרגיח )ס מחוקיגן ~?rtr', נערס מ6ת)סחנרס
 );י ע)יס )כע) רסוח וסיין )ט)מ6 מותרת ססי6סח6מר
 וסכר . סקרגיח סגמ65ח 6חי ג6מיח ו6יגס גירססשכנר

 כ"ר מדטח 06 כי )גרס רססי סבין דמסוס סו6דכווחיס
 סהייגו מס סטן Dh1'(t סי6מר מס ככ) מסקרסקולי
otls~nכאגס ד6פי)ו ועוד מטיקר6 צוחו ומ6מיגיס ממגו 
 סלמכ"ן עכ") )3ט)ס סתי6:ר דכר כ6ן ר61ס שיגידע)מ6
 hto זידן גרון דסייט סלו סכדרס )י וכדומם . יותרומקליך
 כבפסיס )הגייס ctw כסוס גשמן סריגו )ומר סכר6יוחר
 16-0 סנט) סימל עדים ך16הן חד6 , ד6'סול6מחיכס
 ל"ד כסגי 3סומ3י onlh מכמיסין ח"ו מק)ק)חיוחס

 ורפסי רכגיס מפי0ממוגיס
'pnp 

 ס)מס 6וחו' וגס פראג,
 סממוגיס 3"י 3פמ סורס ס3ט) כיד כשכו ממסר לכיעורנר
 סיחת וכף שכש 3יז שחו ומסרו סכתכ מטחולומור
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