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 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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 מז סו רימ"א וחשוכותשאלותש*
 ממוסכתם חסיו מסכיתיו מורח פמפם 6גסו ורבמסתוי
 , ט"ו ופגי טדוחו כים) וככר וממקמן ט) גיסו יסוסעכיד
 מווייפח כעךוחו סקרן סנע) 16ת1 סגטסס מקמרוסגס
 npip ט) ועדות לרוך יוי6 ס) כס יוסף ס) טדוסזסיימ

 סדייגש )פגי ר~גר6? ככחכ 0כר6ס מס 3כ) 6וחוטמכחיסין
 טדיס כמס סדייגיס )פגי סוכ6 ועזן . , גקר6ק6סמכורריס

 סירוס )סקךיס טקליס עריס )שור ל15 השפמתו וכגי6100
 61יך . כוס טסמש onrhS 16י , עיגיסס ר6ו ס)6)מס
 )כף 06 כי ,כות )כפ )ךוג1 151רכ רכ סיס דעת עליעלס
 ל"י כיסף, ק)6 עסיס י65 מ"ג כי 6ף . ח,טכס ורבמוכה
 )סכור סרגו כסס )ק)6 לפקוס 16יביס נוד6י מת6ומדומי
 מ165 נושי עדים מבמס ט)יספ מסועד כש מקריסעריס
 ניסhlp 6 עלס (tptnb %ערות כעריס 6ו)י 16 6גסיס)סם
 (1Db )טוען סוהרושטיס

~so 
 , עוות hnru) 6(1  5רבר

  מסכמו )שגיס51יי
~sDtn  

 סט) 6גי ועמר . כש 1ע1)ס
O'Ddioךייגיס סיכרריס מרוטש לנירי מלסם דורגו( 
 )דון סחמי)ו וכצר )1716 ייגס )ס%י6 סג") %זדיםכדין
 פילפל Dtt~ob  ובובופמ סגים מסו6 נכסי לעיתי גירורע"

 וספיכהצ  בבייו ספייר  פריס  ס16מן וטוכסת כל 5שןגיפברר
 )טופ 1))מד כס מע) יקמטו) יצוריו ננסס  לינורפליסס
 )סס ס6מין כי סדייניס לסגי כטעגש כלמרו , סע%סקר

 , ט סעיוו סוקס וגס לרוך יוו6 כן יוסף רסיימ)סעדיס
 )טין ודמופיס מ,חיסיס דבריו וכ) רקון קגס סמיכוהיוכ)
 1כ) ס6י0 שתו ע) )כ6 סגי) סדייייס וט) , ותכמסכ)

  פסס 6מר סיכתן רוכ ע) ממקס חוכמת דרךמחייטו
 רקום )פי ,  כמרומס תוקם 1)3רוע יסר36 3ם )מוח3שש
 סגנמריס ס%6פיס 61חס .  פיבוסמ  פסיפס תפי  סבלניטרה

  )חוק )כככס 61מ15 מיקו y'g ס5דךש 3ין )דוןונכררש
 כפי  פפכס סס5 ב"כ וירי ,  סמרלסס דיגכם ספקו)קייס
 ד6)חוסו קרוניו ע) סלים  6ותו פל  פפרלסמ דילכםפפופ
 וע) עליו חמומו 1)6סיקרן

 מס61 כלחי מסיחיו .מספמהי
  ס6יס ט)  סססינמ העוגטיס כ) ע) עעכס ממגיס 61ני ,פויס
 , סכ)כס עיני ר16ת )פי עכירס )דכא מסייעיו וט)6100
 עלס ממסד עיע"י Dib1"(ID ס16מ))ס 0) די:ס שגו61)

 ליון ג6מר סלמת מספט  קעס  ובוכופ גכורתס 0)גךמסחר
 ווייסשש קלטן תע)3 מטרוד עחירס כס . ס ניע,כמספם
 : )ס'ק סיגם מנם )כס רכ וסרטם , עקות כידיםסכותכ

 63הת מן מיס וע1)0 סיורר . סטשק שהם ראיתיפחז
 ודתי  SIID  בפולופ.  לספפ קי) . ססק6ד)6

~bvs
 . 6ר15ח נכ) עבוט . ממחעוח סקטים 6%ת כוססם

 , מיומסס כהן מכת 6גחוס כ) )סססיק . כפר15ם כ)אסד3יק
o3bnDמסמרת ע) טומרת סיתם וחמיי מקרכם סהשס ודשם  
  לפפעפ קוקס סטמיס ען עד . עופם עם מטופח)סקרים
  1)0מויר ס6מח  Sh 5ופס לקרב nhr פפסי *פ ייהמלבטל
 מנפח כין 6וחס תסח0יmhw , 3 3%י )עככססטסרס
 : מירישת כעוף סחחוס מסכמת נך aonbo, מןכמדת

 , רפסי עמווח ות סקו ולקרוח לטריפ  סל:ביספי*יךקךש
 ספפספ  ספורים  פן כימו  סעלופס רעפיעלים

 0) סססק קריני וכבר דטת, )1 60ין וככנרב%פילמ
  ומקמל , כפפם  סליובימ יסכיל  וקלופי  פולם פוסדימלפס
1nth1D6"כ סיעכ ודרסו וממסו 5דדין פדוי כ) ע) סעדו 
 מ"מ , 1DVt ס)TP'D 6 6ין עוולי יומר )דרוס )ימס

 6יפ וסטנין מעדיות לק , טכני קו% )סי דעתי ג"כ6כהוכ
 , גפסקשס סעדיות כ) סמכו ככר כי 3ססר )סטיתםפורך
 חרי מסעידו ססדום כ) לפרע מס, 6דכר סטיקר ע)רק
 , סוקס וסמיי יודק )גנ כן יוסף 6מד 'w'es סרינףטנק
 וכדריסס  כסר מלכ"ר כפגיס כסכסר עדומן סיס 606מת
 מסם מש 16 כעדוס סמגר ס"שן $~o 6מה וסםימקשו

 ולס  פבמלס  לפוליכן  שוין  ממיס  61פ0ר )דכריססנווך
 עי6( וי )דף nUD1 פ"ק סוף כופסקיגן כחנכחס)0פ0ידס
 סיס )6  (מ 6ף ומ"מ , סמג6פיס דרך רק 5ריכססיעי
  כמו  נסר כקירוב פפירוס 6מר ס)6 מקמר ס6פסר )גוגרור

 וע  פופ5ס פוי  סיסיי פפפ בסר ביירוב'  מיס: סליייסר 5"כ  כסר כקירוכ ס0וכניס מבכפיס כורך ט) ססטסירס"י
 רוך  וט כיפור oton יעפי ו  כנצורפוי

  סמוי
  5סרילן, רל5

כלב"ס
  סרסב,"

 כהב  בפייפוויוס  וגם לספל"ב(  בסבובפ
  יספו סריס  כין  h1~kll פיפס פל יפ"כ,  בפסיבסוופר"מ
 כו' יפיס מפס  סם ומסו ימוד נמקוס 6חד נחור ליריפע5ס
 ט) 0וככ סיע) 16ת1 0יmnh 0 פעם מפסס שחווסחר
 פכוהל  פרפורי  וסמם יסוגר  ססיולס בספי  בלילםפססו
 3)י)ס גס סקי)ק)1 סכין גסימחו ק% nDDD1 ביסופסיו
 )6 36) ג0יעחן מחמת סקי)ק)ו ומנין  גן  לפו  ספפספגי
 וספפ  לכוסל  15רו וסמך  פו"פפ כרי מסיי 5ך  סיילעלי.י6ס
s'pכדרך גסימס ol~a יספי  פס  פןפפ  ) DDnD1 סגסימוס  

 161ח1 . עגיו )לסרס דעש סיס  סריס לשוד ומחמםסספפ
 וסיחה. )יסון htJSn 60יחרס סכש ר6ס סקי)ק)סס)עס
 סיס  סרוסו וכ) o)rb סטטס oowDn 6% וחפיר טחוס6%ת
 כמו כדור 610 כך 06 כסיגי ג") ח0ונס, ט'. כרמסנט)

  ספויפימ  כררך ביפר  וטסיו  בסיפפן  יון ,  סספפסכתכם
 ד)6  עליו  שסירס  רור5י מסריס בסעס  ספוסיפימספספפיפ

 כדרך on~h מ0יר16 5ל%  בספיפרפ כמכחו) כסי1)6
  סיליפימ  כררך 5פר  ירך לי פס  1ס ורך )י מססמג6סיס
  סייפר וכלכד 6חר סימן כמו וס סימן רפ ב"כ  קפליספפ5
 6"כ , mnh, נ6סס  לפליפ Pbn  15 ייפס  ויספו 5ופברקי
 קמרו מ,1 וגדוש . ד6יסור6 "טיכס טניס  סיייסודלי

 .סונר 1%1ער 610ע נסער שנלס 0061 י651 רוכ)כלצמוח
  מר"ח 6ט"פ , )מעלס וחוק ססוכיס עגט)יס וגן ,6%
 ח65 1)6 מרוכ)  פל5  פ"ב( ב"ר  לרף,  ריביוס  פ"עפפרפ
SU~Dכעלס ע) )שסרס ספי סיס מכשר ודלי עוכו6 ס6י 
 מכוער. נדבר מנט)ס 6ף דח65 וכחכ נו מ,ר חס רכינוו6ף
  0ס יס6ריך כו' מכט)ס ד6ף 6מ6י ורכ כס6)חוח מסקווכן
  ט)מו ו5ו פכ"ל, ב"פ בר"י  otprn וסקוס )עי"ד נ")  כךעד
 )התיר רססי חכינו 6ין ט06ר מכס י0טינ סיחיה מורילפלי
 קי") 607 ךנריו sp קסס כי סמו תוקן  יוס6 סייחינבגיו סייחי ot~fn  061 סרר מורי ס06ר מס )סחיר )יוהקיטס
 וסתירה כקיגוי 6)6 4וסליס 61'ן היהוד טל 16סריסדלין
  כסירוס  בסר  ביירוב  ססיבביס  יפל5פימ  כררך  מפיריו16
  מסוס ודקדקתי )סי) סהכ6תי דמ;וח( ס"ק )סוףרס"י
 סמ6 מגריסין לוחן ססמע מס 6כ) וס, ע) פיתך  שילופרסן
 ד6טעו ~ho 06ליין 1)6  סמוע  ררך כיפר  פססגעיןסיו
 )ן דסוס כסיגר חוגרת 0061 י651 רוכ) כגון עגוערכןכר
 פסירס סיפה לפס  לזלוף מטניס ססירחו )6 06)מיסר
  סוג)יס סס  מסיב וק6 מכוערים דנויס ט6ו כ) וכןקומו
 )6 נכוער דכר סר16 טדיס 6ין  o'tpb  oh  פובילרבר
  )תקח סיס (ho כ"ט סכע) נר6ייח נענה ע) )ס06רינן
 קו) מ0חמט סוס 0סגטון ומן טסנטו 6)6 סייסנמסוך

 .  ירסב"5 פכ"ל  סיפים כרוך כר מקיר ום)וסגגיחחייסו
 סיס  06  יפילו  סמסטר  ככחן פס  רירן  ללרון  לרון  פכחן5"כ
 מ"מ ספיןי 1Dhp PDD ירל% בורתי  יספו opogיווט
 )עות סלבס וגס כסלבס כמורח נכעס סיה וגסמוחרת
 מסריס כתכ %'מ , כודאי גחימדס ככר גס וס כ)סיקס

 רוךספי
  פפוי

owo  ויילמ oll~b  D~Dh דכר סיס סוס 
  גנוסיו:וק מרוכ) יותר )דכר סוכך  רג)יס  סיסשוער
 סיו 06 ד6ף דירן כגרון 6"כ , סג") מוקיר סר"רפסובס
 טר6יגו סמוק דרך סיס 0עזיס טרקו מס ט;, )ומר)יו ים מ"מ כסר וככ"ד כטניס גגכה ו6ף ח"ו כלריס Q'7Dסגי

 ומניחר , סמוק דלך גס"ג עכרי לקיה כר3? נעו"סכעיגימ
  ootn'sSJ טסיו 6ס0ר כטל  3קיוו3  תסיס  ספיוו )6ערס

י*
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 8*כב מז הרס-א ותשובותשאלווז
 נפרכסי6 כיוס טסת לסטת יוכ) D)'SS טסיס מעידו 61hSף
 מהיו כטדוחו טד סוס תגיו ס)6 )סי 6וס 3גי )מס_נססיו
 כמקוס 16 כמור פסיו סגים )6 גס 6וס סוס כ)6נימד
 6ויף ממם גישסן וי6 ס6כ )6יך כעדות סכחוכ ומס .ימוך
 כ3 כו'( גי,עסן ס6כ 6יך טד בגדרר דטר )וכן )יגן(6גגדר
 חוי ע) רככו דרך ט) רק כיחד( )י") כירור 6יגודכריסס
 מס סכ) קמלו פיכס 6ת ס6י 06 61ססר , )טךוח ינזרוכתפי
 )6 נס כפגים סטידו )6 סהס כ"ס , כסחר סיס )6סך16
 וחקירס דריסס כ)6 וכודניי כקס)ס וכתיקון כרח כסרנניד
 כחוב סיס כון6י וחקירס נדריסס מיחס 067 טדוחןהים

 פרידס קורס העריס סרקו מס כ) סיס ומן כ6יוסכערוה
 )כן , כוס כעזות 1lpnh )60י) )סס סיס דגריסוזרכה
 ומוקרים דורטיס סיו hSn ככוהמ6 ככיעח6 56)ג1כרור
 1 כוך6י כוס( )כעדוח 6ג1 5ריכין וס סכ) וכודריי ,כשון

 ניגיסס סוגו סג6וניס מנס כסכי) וס כרכר )סקריך )יוקין
 ל' מ71ס וס ככיטול מגס וספסר וס SD ל6יוח כטסהנ"1

otprn("הג : 
 סיחס דסי6 כהן דסס61 כמעמס דוקק )מקק נ6חר4לכ[

 טעים גולח וסיסס ~'Su 3ס6)ס כמוכם שתוסולח
 כמו )הפיקס כדי ו6ח כ) )טסות )נס )ומ)5ס(נקמר
 כידון S3h , ע"ת רכ"כ סימן כמסרביי .וס "קוקסמ3יגו
 16ח1 טמ6ח סיחס ססיOtSD 6 ם6מר מכע) סמעגו )6דיון
 מסל6.י סגס רובין 6ג1 מ"מ , )רסיס דומה סידון 6ין6"כ
 מסתלח ~onto כסן ד6סח מעצה )לוחו מס6 ר6ייכמניב
 סהוגכס סג") כעדים מן 6חן עדות ר6יחי ו6ף , ע"סכו'

 סג") מסעדים סס6מד נו סכחוכ )פ"ק סי"מ כסיוןככ"ד
 )6 ס6מרחן מס סכ) כע"ע נ"ר כסגי 6מר פוקססגקר6
'mnhכ)"6 וו") כחכורס יוסכ הייתי 6מח פעם רק גח"ט 
 סמט)קיס 6ין סגויף מ6) ביין יסיסע ר' גיפירט ס6ט)חיך
 ד6 וזיין גי5עכט סבכן 6מ' (h'r leDrt ,יינן ך6סטינ)
 6ת' גיגטסן די6 מיס ס6כ 16ג' גי,ט5ט קויך תיך 6יךס6כ

 פון 6וג' בממס מלדכי סין גירעט מיל סבכן 67גיטרתקן
 3עך 6ייגר ביכר סוגך ביין 6ויף רעט מטן 16 ט6כסר,ייזר
 תויך 6מ' וותרה סי) 5עך דער eI'th נירעט ה6כ 6יך6ע'
 גיטיינן ס6ס 6וג' יסוסע ל' גי,עטן 6יו DtP פון עק06
 ער זז ויין מ6ג טס סרייכט ער וולס גוויסט ניע ס6נ6יך
 7ער ביכר ס6כ 6יך chll גיסרינן 6ן Dho וותרםמיין
 גיפרטגט מרס כייל גימר מיך who מען 6כר גירעה5עך
 6יך ס6כ עגסט 6וג' גיו6גט כא"ע ניט 16יך ס6כ6יך
 סדר יעל 16 3עך זעל ביכר גייערט D)nrt1 ייסטתלגם
 כייז גיסט וויים 6יך 6נר oltth פון רייזן 6rb o'b11Dי1
 ססעדוח מבמר 6"כ סטדות(, עיקר ו6ח ט6;טר, מריכיפון

 ~OSO וכתיקון כסוגן ככ"ד )" וגס כמגיס OtO )6סר6סון
 , וס פ) ככירור יודטין סהס סגין ט) מיסכו הגרטיססכתכו
 ס6ין מקמר ומגיו מויל חייו סוכ ססניד סיון כ,ס6ין

 רני כטס הג6תיס ססכי6ו כמו ממס רונסון סטדוחננכייח
 ר,ל6"ם וכחסוכת כח"מ( כ"מ )סימן ככ"י עיין ס6לוךמנמס
 ככ"ד גגכס סר6סין טד61 סחין ומסחר , רחרוחנר6יית
 כ16תס גס , מקס כס 6ין סקסנה וכחיקון וכגאוןכל6ף
 )קיים נ6 עכוזיו 06 ו6ף מקויימת עדות סיחס )6טעם
 מרדכי ל' כו החרס מככר מקמר כפרע , )קיומו חוססין6ין
 כיייסס גכררו ככר )גס מעמיס ;נוה פר6ג סממי כחליסג"ג
 סע7יות כ) כסגיהם )נכות סר6ג כפ"ק מסימני נכריח)ח6
'DS1גס 6"כ . ממם כסס 6ין כויקי תכן ק"מ מממטוח 
 סר6סוגיס מדבריו )ח,ור חכך כו' ססניד טון ממוס ט6'ן

 , מקומות וככמס כס"ה סמוכים כמו )כ"ן מון ססיומקמר
 וכטס ע17ת עדותו 6ין וס עפי , כוס )סבליך )יו6ק

 כד6מריגן ומהילם קילוי %מז ש6 טעמו נוגותיפיקו ולסגי הייו 6מן וטד 6מד עד h)h ק6ן ph %כמעיקרך
 כ"ס ססוסקיס כ) מסכימו וק עא( ס"ו )דףכקייוסק

 , טוב מכובר דבר סיס 06 6ף מסני ד)6 מכוטרנדכר
 ס)6 קיגוי ם,ס כרי ם6ין מקמר מוריד 1)6 מעכס )6מ"מ
s~'iDotns טכחנ כמו מוענן סיס סוסון וגס . )ניט ניגס%י)1 פ)וגי טס חרחרי % כבסון )ס סקיג6 טעגס 

 סכיך ג"כ וסמיישגי מ' סימן חיי) יעקנ עסר"לגתסוכת
 Dh'(t מוש) ס)סין דוס למיסות סכ"ד ס)כס )פסק וסדכר
 כאון )ס ס6מר דוקם ז") 11יי) יעקנ רכי וו") , )כינסניע
or(6 כסחירס )6וסרס קיטי סוי 16 פגמי טס תסתרי 
 )תסחרי( Sh )ס 6מר or 6(6 כאון 6מר )6 6י6כ)

 ס"ק כמחגיקין hnthll קיגוי סוי )6 פ)וגי טסנחדכרי[
 קיגל )6 ו6ס קעוי הוס )6 סרוגי עם תדכרי 67)דסוסס
 6יט תרי כצי עביו גלמן סטר ob 6פי)1 6, סכט))ס

 וסחירס קנוי כ)6 כעלס ע) אסרח ס6סס דלין עביו6וסרס
 ככי טסיו מסימן 6י תמם c~nlp כטד רק מנוטרוכרכר
 סכ"ס, קיסוס כשכוח עייממיות כחסוכות סכתוכ כמוחרי
 )טרוף 3מרחקיס )י)ך מאחו טי65 6חד ע) מהר"סכחכ
 מדסיס י"ס )6מר וכסמור מרסיס י"כ כררך מסחססטרף
 6מן טן ר6ס מדם י"כ 16תס וכתוך תעוכרח לסחוסיחס
 ופסק , 6ותס ונסקו 16תס ומבקו ככיתה עריסטסיו
 , ע"ס )ה51י6ס דחייכ תלי ככי ע)יו גלמן מעז 06מסריס
 מסימן 6י דחפינו 1") תסתרס כתב עקמה חסינס1כ16חס
 כעד "6 סומ6ס כפך 6)6 מגכר6 תפקיגן )6 חרי ככי)ים
 כ)6 סיעו ממחמק 6)6 , 6סדדי קסי6 61"כ מכוערדכר
 ונקמר דירן - כגרון 61"כ , וע"ס מורס כקיגוי 6כ)קעף
 בפיסו עדותו סעי הטל 6ף 6"כ ;)וס 6ע1 ס6חזטסטר
 חתיכה 61פי13 )ס קע6 ס)6 מבחר כנוס 6יגו כסר מיה06

 וכש , בג") )ס קיגל ט)6 תקמר עסיס שיים )6ד6יסור6
 6מד כוחי טס קסתו חוסר OtOD גכר6 דכסו6כלוכדך )י סכחכ מה , 11") וויי) שקץ ל' סרכ נדגליסמגייו
 יס6 1)6 כוחי סרגי טס תסתרי Sh )ס עמר כסוסחרס
 כ6 וכאס )עיר מון סריס ע6 סיום וימי עעו טסק)ך

 ואו סיחסדח ס6סס ככיח יכיס מסכותי וסנייממגיד
 טד כחוכו וס6סס מהכותי ממדל וסגלו 6חד ועדגסים
 וס6סס סכותי 6ת 6מד ועל גסים ר6ו סמדר כססתחו)כסוף
 or (6 כ)סון )0 6מר ס6כס כס) 06 ג") סחרר מןי51"ין
 כסמעה6 כד6מריגן קיגוי סוי סטתי פ)וגי עסחסחלי
קמייח6

~PID1 
 )ימ6 )6 מסורק מגיג6 ל' 6מל כ':( )יף

 כסדינן ס)וגי עס חסחרי )6 סוס כ,מן כיתים )6יגטי6יגס
 עגמו D'D קיגוי 67מר יסודה כר יוסי פר' קי")די)מ6
 ע)יס )ס וקלסר )מיכיק מוסס מי )יכ6 וכתייגךומחסרך
 סכ"ד הבכס )פסק וס דכר סכיך וסמיימיגי , עו)סליסור
 ץ הרי עומ6ס כרי ומהחס סמו סיסחרס 16חר(ורקס סבתי עס חסחרי Sh וכינס כים )ס 6מר , וו")ד6יסוח
 והבי . עכ") סוטם מי סס סיין ס,ס כומן איוויסורס
 גסם TD01 16 הכוחי ס)וגי עס חסחלי 6) 6מל 06גכל6
 מייכ ע)יסס סומך ורטחו ט)יו ג6מגיס סגסתרססר16

 מכמיסס סי6 06 6סי)1 ע)יו ויסורס סי6( )כי)ספיקה
 כד6ית6 וסגסיסכטד

 כקידומיי
 ע"6( ס"1 )דף ס6ומר פ'

 סירוס וסייגו בפקס וי) חלי ככי עצך מסימן 6י 6מררכ6
 דה)כות סכ"ד המיימוגי וכ"כ , ע)יו ו06ורה )לפוקסמיינ
 6מז )1 סימר 16 טועחס הסחו סרקה 0ץ ו")כיסוח
 ט)יהס ועתו וסומכת מ6נניגס כסוף מקרוכוחיס 16מקרוכיו
 יטתו וסומכת 6סס 16נורת ססיחס כין 6יס קומר ססיסכין
 ויתן ט)יס )כ6 )ו ולסור )הו3י6 חייכ 6מח ססו6ע"ז

 , D("S כשכס כ)6 ה65 סויגחס )1 הידיח ו6סכחונחס
 דס)כות ס"ק כמיימוגי וכחוכ , סגטנו6ס ר6ס )66סעו סקעוי 6חר )מור כסתירה )ו 6מר oh דג6מן ס"סוממחמק
 יחן י51י6 ע)יו סומקת ורצחו )ו גלמן 06 תומאס כדיוטסתס מקיטי 6מר עמו סגסחרס )1 ומעין 6חד עד כ6 ח")סועס
 סכתם גיס וגס , עכ") )ו מוסרח כמחו סרי )6ו 061כנוכס

המלוט
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 מש רימ'יא ושהכרעשות44
 61מרי דיכדכת פ"נ כמרדכי חש) ש, פירשןסעודתי
 סג3 וטון יסק) ע)יכס ימלוק % עטסניס ~niblhnמינוי
 סה)מוד ע) כמו ט3יסס )סמיך וכדלי קכ)ס דכרידכריסס
 כדכריסס )מחמיר תוסס הכיס טוכ נו מור חס רכ"פהקף
 ססיחס מגריס ססדכריס כיותר מכוטר דגר סטסתסעזים סגי סיו , היל כדכריסס כחכ דייסות פכ"ד סתימוגי61ף
 ססיחס כגון נ61ח כרורס טיוח סטין ולע"פ עגירססם
 1מ65 עילתו כסעח גכגס ועיד יו65 רוכ) ורקס )כרסנחגר
 ססי6 16 מכיסים )וכס 6101 סמסס SDn כובדת16חס
 16.ססיו ~(ost מן (oSDn רוק סמ65 6ו וקורסמוגרת
 סכור מן וס 6ת וס מערס 16 6ופ) תמקוס "o1hlטגיסס
 וס 6ת זס מגפטין 16 וס 6ח וס עגסקין סר16 16 כוס1כי651
16lc)~s ס))1 כיכריס וכי651 סדקת וסגיטו וס 6מר וס 
 . סחל6ס %יך 11 61ין גתונס )ס וקין htlw סכע3 ר51ס06
 דמסמע רקס oh %מר מקן מגומגם סוסון ,ס 6כ61ף
 6)6 , סו6 דמיוכ דמטמע כתונס )ס 6ין 61תל היונזזינו
 סי6 ד6ס )סי) סכתנחי כזכר מחס ססי6 תייריכודעי
 יחן 16 מודס 6יגס oh b'o 6ג3 כחוכם )ס 6ין 6זמודם
 עיין זוחק וס אף , %ס 06 ק5ת )ומר חייך 161 כתונס)ס
 סלמת ע) יחקוק זין (SDJ סאן ש ג) ססכ6תי רק orצין ומזריז מטס כ"ג ט6ין )מגיס 16 )ייסכ עתם סח .)י 61יןכו

 )ס )ומן 6יגו סכחוכה סגם ממרדכי מן )ך 8כיכמר
 סגי סיס מלמר כחוכס )0 116 כ6ן )מ3ק לין ו6ף .וקא
 דירן גיוון 61"כ ן ט' עדיס איי סס סיו סכ6וכ כמועדית
 סי6 06 %עו )ס 6י1 כהוכס 6ף 6מת מ"ו סט,-ים06
 וקין 6עו ס6 , 3ע) ס)כס נ6וחס כומוכמ מודס6יגס
  ריבן  בלרון  ספפוס %ל  שכיפור פל  פריס תוי נקח4ק
 ככי טויו דמסימן 6מד עד ונין קעוי סוס סיס  ד)6סיכך
  יפררכי עוכימ מס  כן לי רקס כרעיל,  זפ שגקחרי

  סס6)תות hsOt לכפל ריפהרס כס45זופ  סברסספיי)מיי
  זכחונוס(  לפ"ב ס5פר"י  סכפב כסו טדיס כסגי לשרי)6

 דגר 6יכ6 61י סכתנו סס6)חות קטון מחוך 1)"ג11*),
  SD13D1 מכע) )ס מסקען מסיק ד63 1ק)6 עדיס ככתפטער

רפליי
 מפקידן ד)ר"ח ר"ח אכרי כוונו ט)6 כו'  י651 ישכל

 יכר 6יכ6 ו6י דק6תרי ס6י מ6י 61"כ מכט) כשערכטדי
 וס)6 )י )מס תרווייסו ססיק ן)6 וקא טדיס ככמממטר
 ירק מ:(1~ונ"ויזיש ק)6 6יכ6 וכי מסקיק ק)6 1נ)6 סגיך  לפוריס כיסורבפרי
 טסלכ ו6ף כו', תכן סכע) מלקיית מסוטר נדגר 6hibיירי
 )כרייתך מייפי )ר"מ ו6ף מקומו כ6ן עין רק )כ:עיין
 כן 06 , ע"ס קיגוי ג"כ סריך 6ססר מ"ע כיעולגערי

 : קיגוי מ"מ כעי ד)כ"טלפכר
 ימ וימ %: :ועין:שו% שכע) :6"יוא"כ
Hth6ק er3 ס קיגל 06 ו6ף ן עגע)ס )ס51י6ס 6י0ור( 

 כסמעכטויס
 כנמרני

 ס)")( )דף ס16מר סרק דקידוכין
 6)6 קלמר ז)6 , סריס ידי )65ח רק )ס51י6ס מ%כדלינו
  ימינו ידי 64ת מסרס וסויגShltD1 6. 6מימר6 לפריםז)
 %5  חיל סיסי"י  מלמון  פפפפ וכן ליכד,  ייסורייבל
  פסיפלי 5י  ספים יוי)65ת

 )סו64ס תמויינ הרי ככי  04
  וניסוח )סכ"ד סמיימוגי מבסון ob 61ף . :תך[:,ם )ס1ע(ו

)6יך 6ער  06 זלל ועפרי  :ליןריפינו
 לקר ניי6 ניע ווי) 6יך גימ6כט שסכם איין מזרס6נ
 זעירי כוס  נזנריו 6ין  נ"מ 1  פפ"( 6ח ווען',ק*נקויכן
  פכפ  פוסס  זס סב) לסכו ונס , ט)יו 16סר 6יטשמון
 Ort , כן 6עו )כן rQb ונק ניתסס  תסיס גאפפויס

 רקונן חבל ר)"ד( '%ף לסימן רטכ"6 נחטוכות נסדי6מהם
 יעכסיו o13h וכין כיפ ולגרס  ויין גטקעס  שפינט6
 הרכס ונרים ע)עוח טיס ופס כו' ממגו )גקוס מקוס6%
  ופטם ט' ססרין סס עדכרת ססי6 6מר 6מת ססעסטד
 6גי לחיתי חסונם . סוייחס ר6ס ט5מו ססו6 6מרופעס' עמס דרכו 6ח סססמיח פרין קוהו )1 ס6מר 6יך6מר
 נסעגותיו ט)יו  )6וסרס  רין לכיח  לסיין ויפרפ  טנסבפמס
 מס 1Dlh דכה )כ) ותחמס גתכ וסיף ע"סל. וסקריךכו'

  טר6ימס פס ופוק ,  פילין כ) יסוד ססו6 כטילטיר6ס
 b'itm )גרסם ממור 6101 ס6סס עם קסטס מרני)16ח1
 סוס ונסיכך  סקרן נמק5חן המ65 ענין נרוכ כע ססט)יס
 סריס ס6סס נפרק ססגיגו וכתו  ט9ר,שפפלוחיונ בריי פל  פהקי  שכך ט)יס סלוען עס ככ) גלתןסיגו

 eth כפלי פפ ויפרס וכיס ובילס ניכו  קפפס7(
 ד6יגס מסוס onit)v וסכך ,  בו'  סיידר פס בכלבפייזיפ מחוקיגן לחזוקי טד כו' ס"ו כגמוע טקס61מריגן

 מס כב) מסקר סקורי ג"ד עדעח  06 כי 3נרסר6חס
  16ח1  פפגוופיפיליפ  פ9ילין  פסיילו מס סטן 61ס15סי6מל
 דנר כ6ן ר61ס סיגי דע)מ6 6יגס ד6פי)1 ועוד ,מעיקרון
 מדכרח 16חס סר6ס חמעס מטען דמם )כטקסטתימסר

 ,ס  קין  ספכירוס בכל השוד ססי5 לע"ס ntho .לוחועס
  נירפס וקטינו כמסר טש ךכרס ס)6 מד6 ן )כס)6וסרס
 דכר כ6ן 67ין ממט 16תס מ51י6ין  6ין  זפ  וכופססבפל
 6עס סחירס כמ14ס טמס ךכר tS'pb 6)6 טוך bS1 ,מכוער
 ב':(  לרף רפופם pffpJ  פיייו מוו וגדו)ס עליו,ג6סרח

 עס  פרלרי 6)  עויס כמס כפוי  לס  יפר לס  פיל%כעי
 ומותרת )כיסס מוהרת סי6  עויין סמו וזנרס שוגי6יט
St)h)כיסס 6סולסטוכעס כדי טמו וססתס מסתר )כיח עמס גכגס כחרומס( ן l)t1Dht ס':( )דף כגמר6 ט)ס 
 טיפ  פס פרברי 5ל פליכ' בפלי 5"ל  5פרפ  קסי6 גוסיס6
 טמו דכרס מגי וסדר h'o סתילס יכור  hnih  וספלוצי
 )זית טמס )כגס כו' ומוחרת 3כיהס מוחרת סי6עדיין
 ר6יגו Dh1 oh'(t )כיחס תסורס פופ5ס כדי  וסלמסמסחר
 זג3 , הכע) גגך גיסות חיגם מכוטריס דכריס3טיגיגו
 חי6 סינר תעוטר כ"ז:( )זף דיכמות כט"כ סימרו16תס
 חיש) ור' שפסי סרס כדטת מכוס) 6)6 קלמר מנט))6

 6)6 ס)כס כך 6יפ 06 61ף סס( )תוססות חסורכינו
 גס . י"6(  סימן לע"פ ספגך  כבון  בפריי  וכסקרכס6)תות
  כס6)ת1ח מוסר"ס p~DI  ריביופ בפכ"ב וס לל סבייספררכי
 ob ייוקדו מכלן )עיזין 5ג1 מקוס עב) )כע) מקורסז6ף
 טרמו כרדיית 16 6מד נמד ויסורס. סי6 16 05 ,קיגלככר
 מכוטר כדכר לתיקו ט)יו 6סורס 6יגס 05 קיגל כ)66כ)

  שפיפס כ6'ח5 וו") ר)"ד( 6)ף )סימן כרסכ"6גדמסמע
 וקמר  כפליו רספ סקסי ייפ"פ  פיליפ DS ססביסיבפלפס
rtnnonפתין )סי כליס כ,ס 6ין 6חר,  עס  שאלפס ט)יס)מעין  כסי עד סיס ירחיקו , גלמן 6יגו עמס דרכו  
 סי' מיסר"ס כחס.נח ה6 הן כו'  פסלים פפיפ  פרייבדבר
 נזדין 61"כ , כי' ככיל וזיע יטקכ ר' וסרכ כמיימתיכ"ס
  סיין ים  פפפיפ מרכס וסיד . סדרכיס כ) ג"כ יסדינן

 שחנו כמו oon 5מד טד פזר OtO )6 תסעו ממסנטדיתס
 כסוגן נכ"ך גגכם סיס ס)6 חד6 , ס)סס נפסקסג6וגיס
 כג") טרוח גכיית  לספפ ,חקירס דריסס סיס )6ושך6י
  פיס  בסיפן ספ"נ סכפב כפי  יפיירי  רריסס 5ריכיןולגו
 oltpnl כדריסס  תלי  פבפלס תפס  למיליי  l'hc, ר"פבסס
  hD~קפי

 כן 06 מנט)ס ohtll~S כ6מ נעזוסן ממס סיס
 4 וקין  פוס סג6וגיס  יכפתו כפי יפיירס  רריסס5ריכין
  סכות "ם rh בפניס סל5 ססיגנס  סטרוס כר6י,ת)סקריך 3י שין D3(hSD O נוכס nl1DoD ,טור . כ,ס)סקריך
  ססבטל 6יך כטז~ת ימ65 גס , כוס otllbJo ס6ריכומכבר
 יפק  סמא 1Dhnl סער פויפ 5פר  פפזריס סיוותניו

נמצו
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CC#L4יחה] a~uc aq~h aa 9(פ lqC~ 
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e~daaaca~ )סי,ה( פטים [יסה יס5ס aCaL אמםו carl 
 ~lcadL eadk tcc 9( ינ4 נ4 49 ה(ח0CCaL 0"פ
 CL~CQltt ~C.L [יהםua~a -4 0אן aao 090] CCIL", q~q ' aaOח0

qULU aaa Itc~u וז hC 000 aca 0ם! 
QLktguc ctaca c(aac da aaaaa בא ccu~ ULLa 
 ןע(0 י 96י Q'Q 90 "(( י[*( gquk awa 0[0הפ 4(%

CC,LCC~ 49 ak~ ,lQb ו94ן פ"קם 
~CQ.C 

caa יחםהפ 
 (9פ י(פ C~#L ctcc~ aLIU י(סc.ul aaa~a 4~!ס;
 q~u'cll aa(t 4פ ,cul akLe ' ס; !*9 יLa GGQ 4'"0פ

au~Qg,aים) 
~QaL,Q "החס KqC Qa~ ca~ eilc~ci 

CQ,dltaLIU4 cca 49 ;ה aacu aad ס(ם . הש) 
LCL,. aatua 
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 aQc.q a~aa aaLIQ nclc~u ea~ akat-adLי(9
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 נ2"אשע LgLaa אג(במ צס61 זם*9
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 יז הרמ"א ותשובותשאלווז48
 5וקתכס סגיכם. 6ח 6מד גיוס 6טכ) %תם . מגעשםסגכר

 ד)6 . גכורכס וגהירו . 6מריכס הטיכס סוריטוומשנכס
 יוסנש טסו ירי סידים כי . סרגיכס הכעסו משריסי6חט
 נקיק ט6ירע מעסם וגרחס )הליחס . נכשיכסעימסס
 סקרי סו6 . נצון שסיס מסעדות 1רל1 מש . מפיכס(סופג
 . נקרן פוע שסר יפס דיגו לכיח תרדפו 5דק 5דק .כסרן ועומי גדר נודר עפדוו6ס מציר מור~ר"ר סגןו)סג16ן
 )ג5מ וכרו סם"י ולזעתי מסכן. )טסר ומזמ"פ ק"ליידע
 . כצרן גוסגס לכס ו)סורוח לדון רומו ססתגזכ מ)6כוס)מ

 רכי וייקלע מדוי כסרי תיגלי מוו ממסי כי כל מעןכהו ז6יגרי חרי כי סגסו ג"כ:( )דף סגיזקין פרק;ד6מריגן
 ס)מ6 דענדו טד כמטי כי ח)מ6 טככיגסו )סהסמציי
 מניחיס נכר6 לסקי מקיר ר' ד6סקיס ויי זק6מרסתעיס
 דח)י6 עי)ח6 סס61 16ער עקום ומכ) . סגמר6עכ")

כסנרי
 וסל6 לפגיו )דון G~lb )כוף סרב ;ווגת 6ין ;י .
 ו6ח דכו 'otP. עדים ס)סס סי ע) סכרירס. נידםחס6
 וס כי סלמו . סדורם סנדק נ"ך סיין סוס נומן .6כורס
hS65ס6נ"ו ו)ס%י6 . כעקרכן י6 כעסנם 1)6 כלסעוד נת 
 );מג מסמ"ק כי %ף . (cwrh נמנע 610 ךיפענית

 610 סדק מסופק ספניו כמקוס י"6( סורסכחסונס
 עד eio ס)כס 6ג"ד טמסלל"6 וס וכנגחן כמו .ססקיר6
 כ"ש ע"ע . כ6יסור6 כ"ס סק) כמקוס דיק ג:סס עזו6ק

 ג6מר 06 61ף . 16רס י65 ממגו 6סר קורס קרוכסקרוכ
 6ססר 61"כ סכוור סגדו) ע"ד סו6 מסל"ס סלדנ"ו
 סכתכ ג'ל סרמכ"ס ט61 . סחורס עתון מדכרי עלי)כסיכ
 מקושם ים bh מגדול כ"ד סטין כומן סגסורין מס)כוחס"1
 פ4מ )מקוס נלך 6מל 06 כמוחן lfhn ח)תידיס כסססיס
 וכן עש לסבוך סגחכע כוחין )סגיו תדון הגדו) 91sp)שי
 מדעת SD סיע)ס סקוס עכ) . עכ") יום ככ) כבפרדמעמס
 . גסיר6 )6  )סגיו )דון ס5רדיס טמ )טף ירו) סגדו)סנ"ד
 , ט' מ)מיייס נמקומוח סיט 1DSS(1 דקדק דסרתכ"ס1ח1

 גדולים ס6יג! לע"פ שממיס נשכ סיס נעקועות ס6עסמע
 l'hD כמקוס וכיס סוס מתן )טף רשי 6ין ככרוךכגךו)
 כרוך61 גגי וכ"כ ן חומס ססקרוכ גפוס רימס כתיס)סס
 קמר זס כופם וס לסרק סירוסלעי ח") . סגדו) נ"דלכמן

 עת6 נמז6 יחנן מויין וקיטן %יסורי קומר חסלטכרי6
 6יק 061 סגדו) כיד 6מר סולכיס )סם סוים סעחרוח06
 למכיס, מועמין וסמסס ס61י) סקרו3 כ"ד 6חר סו)גיססוק
 סטדו"ח )מעקן סכיכ 6סכגו מכעי סכ) ,ס נגדון סק1;)
 עמים )גס עומד'ס במניס מותמים 6רן גדולי וסםיחגו

 פסוע דסרי וסו . 6רן epbn' 6ייס ידרוסו נחס6ליסס
 טכחכ כש סגוול כ"ד דין דמן 6ין ס6חרוגיס דכיתיססו6
 לסיען נחפונוחיו ועסר6"י ;"6( )סורס נהסיכססרי"ף
 עסר"ס כי ו6ף , כפסקיו( ק"ו )סימן ועסררי"וס"ס(
 ככחשו וכחב )מדם וחיק תלמיד סטמיך כעיניו ר6סכס5ש
 סים קודם שחספצימי

 למ"
 סר") ג") . )6יסור6 עמון כין

  יתרפס כדרך גרעה. 4 6ער כפי דעכו );ח31 הפססיכול
 קנ4 אומר אכוף 6נל . היסור עוטי ניר לממות נמטרודרך
 ימ)6 עליו לסמוך וסר51ס לס6ין ססן סדק מן 6יטדעתי
 . המריו )עך מייכיס וכמגין כמכמס גרו) ס61 061 .זכריו
 לפכסלם  סרכר יסתם ו6ז . עחלוקת כרכר יסים כשלי6כל

  וכסור  מירלה  גרע כטילן ע5ש שלס 6חד ס;) .עסוקות
 עי ויקער .  Cn1DO מן סמעטס גדול כי 61ף . יעמסנעימו
 . כעוחיגו ייין כיררגו IDf hSn כ) ככיחנו לרדושוונ%

 PSIDSI הדידי. סנרך . סכיגוי %ד דסמכס מניס מ6יויקער
 )כיור . טוכ כלת"י סיכגסו טד . טוכ לתכלית וס יכ6)6
 ברור אכן . יטו ךכריו 61מר . יסמוט סיסיו snh יתןנסס
 6ך . עתוקן ם6יגו )וכר סג") סרכ כען ס65 כספם4

 סטעגס . ליקן פני יל16 1)6 כ6מרתס דכאו 6כ6למגשי
 עעט ע75ד ט61 כי כטשס. נדלך סרכ pbg D)lD .כלטויס

 6מ כהי כי . סר6יש ע"פ לדק כיס כי 61ף .מגשם
 קנלו 4מר עלם הועפ  פקעי סיסים ס) חרומיוחכעדות
 . יניס 014 עם חריגי ועטותו . מניע 6סי 81הדטחי
 )גגד סכוגס 61ין מכתרי 6ין כי )ומר סמוק) ש6) 06ו6ף
 שן ש יתפס מומס קינו oh קשור ונוגר יחע)סס'

 . שדור 5מף . יגזור ט5מו נסני סוס סמק:ס סגם .סרור
  סרבר  %וויפ מיי  פל  stlO רסיס  לופפים  "עפפן6"כ
 וריסס  %לי  כרפי פל hlh .  פלש  פטליי דכר סרכידמם 61יך . נגובס סוס תורס על עימס )משות יוכלו 06 .חו)6
 כמקיטס . עומס סדכר עויין מקר ל6 ססרכ מיבחרלמוזות
  ו':(  רף  לסלסררין  סיפות ונוגמל , מ,ס ט5מו )ססחלקיכו) )וטס. סדין בסיכן טדיין יווט וקעו לזם רפיי כאסרורריסס
 כן 06 וסיס . קסס ובחד רך  6מו  ייייפ כפ4 מיילפלין
 פסס  טפוס ושד . גסס 1)6 כדגר מסרנים סרי כו',61יוס סעדיוח 6טעיד 06 נגחנו סרג כחג וכן . תוסטספח
 וככר . עגם מי לטות סר6ס 610 סל6 . סגס טד נידומומס עי בקציו לדון לטף סרכ ס) דעתו סיחם  06 גי .%פסס
 . כ6ו ל6 עייין ודכריו והפוגתו . סקנש וטתיס ומןעכרו
 , ט' אעסה 6סר 6ח וקדט עד ט'  סניוי ערי על)מסוק כידי כי 6ף כו' סמ3 כעלי תוסרו h(o %פ  %ךשיפלוט עקלתי סנ"ד % , 11") דמר כמיכש ר6ו סטיגי )וסמ15רף
 סידק כחכ )6 עקוס ועכל כו' כידי כי 6ף סכחכ לךסרי
 גש כי , עעגותיסס טוך )1 ישמו כ6ס 6)6 )כד  erע)
 רסיסיו. גסס ונוס . לסיט )דון מוסקים 06 . ךנריססינמט
 . פגיע מסח סרכ כיח גראסתכן

~ho 
 עניך 1)6  פגים

  סיס% כיי %דזיס ולכס) ע5ס nDOS'1 רק גע כיון6%
 מוסד. לימון . 11DO שלס רכ% מולך ולגי . ינוס 6%יסיר נכר . olx טס ימאס יסש %1  פוס.  יורפ  פלפלפן
 ס%רו מס 6ל סרנ כס כיון וססנייס . מחנ)ססק)וסס  רפפי וס וע"י . יסט)ס מדי פטורת לכבר עתידס6גי
 )דף סזק גנמל סרק ונסגסדרין 5':( )רף רנס ס6סספרק
 ע%ת6, מגדר מסוס סעס )15לך ושנסין מכין נ"דמ"1.(
 , אנוסס כמטווס גדולם ע15ס "ורכס . ,ילוהק כדכר61ין
 15רך . ;6") 61ין  סכיסר6ל. דיגיס 3חי ככל יעססוכן
 כרך ירט . סמ5כ  סיסרס ח"ו קסטל or ליכ סמממתסעס
 ס) ת) . כנדו) סג6ון כותת onto 111 . סממ5"כ 15"רורע

 הפרט . ודקריו כווכוחיו פפירטסי 61מר כענדו). שןשסיום
 סיחס ךכר 6יוס 61) . כווגחי ולגלות . המריו לע)16חדכרי
 פ4  6טר ישעי 6)סי כעורת . 161מר החחי) וטס .מגמתי
 עס  נופן .  סלסולינו  פל סכמם מסכ") הסירותי לופ .גופר

 סמדוכל סרכ ס6מד . סר6סוגיס עס וכמטקט .ט6מרוגיס
 610 . עלמה כל כעיני מייל  סגופה וססמ . סגס עךכו

 מאוכל וגסו . )16רס om5pn לס51י6 ,ס כדכר )יון .מקורס כסוכי )יכנס רוחן ירכס 6סר . סלמס מוסר"ר ס6יריסג16ן
 . ט)יסס כחוג ר6יחי  כאסר . נסור6ס לנו )נס 1)6 .וגבס
  וס כדרך כי גס . מגיסם מט) מכוסח e1DD ססירוחיוכ,ס
 ע3 לחוי. . סגימס סקדם )כ6 . מכמס nlmSDn  לגויפגלס
 . ומעמיס כיכגס עלי  מטוכיס . הילפפו ורגקפורט רכניכנור
  מוסל  סוליסט לדעתי סדכר כי . )סגיסס )דון )טמודסגורו
~OtsD
 6ת )כער יכולין וסס . סח)) 6ל נךוכיס סם  כאסר .
 1)סג"מס . סגיו ע) 5ד כל ו)סוכימ . מבפתיו ו)כטות .סג)")
 )סס סלן סמסי)1ת דגרי גס .  כפילתה נרוריססזנריס
 ועל . סט)מס רירי  על  וופקסכו סעדיוח ינרי גס .גג)ה
  כתוך  כפכויר ורנקכורע רכני ט) וסחרעס סקורן כוסשעטן
 . ככריו 6ת רולס 6גי יזם . 13 דגר ס' סגס )ומרכחדו
 לכו  ייתפס ש"כ . לשמוריו ומ,רחי דכר אמרתי )6ועעו)ס
 ידון 061 . כ6)ס עמס 6סר . OShD כדכריס סג")ש"ע
 תיגס אדון . מטיקר6 סכמכחי כש )וכות s")O סר"סכווזת
 לדעת לע"ד נ"ד נבן למלק ים oht . כ6מר6 שוקיומעם

עייע ממם. (hSD ;י לזין  16כל %  פ"1 ססעשגיסמלועס
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 י*כי * הרפא תעשובותשאלות
 ימורסו גס . נו6סתס נירותי וכנר . מכמו גסיסכלו ניוט*  סייעי נשי . h'so5 NIDD wnS ת%מדש

 מכתים %סר סא"ל סריס יקפד % ס)דטחי .כ6מרוגס
 מחווך יס6 במסרס מסקוס רק ניגיסס. ידיגו6חריס
 עיקר SD ויטמדו . מריכס כ) נמסרס חסקיפו .נממגיסס
 ממתיגי 63 06 16 סדנר נכון 6מח 06 . וססנססתכ)יח
 דעתו 6ין מכס סוס סגם . רטיוגי )י ונותרו . עינישגד סממי ו6ח גס . טוגס תעי 3כ) . יסגס עמס והמוץ .דכס
 )סיום סגר6ס )פי דעס 6ין כי' . %זדים מסיי 6חדלכוף
 ידיךיס. בגי יסרק) דייגי נסעי )דון רק . ידוניס זיגיםמכהי
 DS(1 )דון . נס סמים סם יחמול 61) . )רינס קןתסוס

 )כוף )6 6כ) . למגיסם וסס)יס כופר ש )סס יצרורסליכ כטלי כיד סרסוח 6כ) . ככ)כ קילס ע) סכים . )כערלי
 יפס דהרי . ומומר ק) כוס )17ן . 16מר ושי . )סייהס)דון
 כדמסמע מוסמס ימין מגם דין )נכי סדיוסות טוסהכח

 י"ג סימן מס"מ כפור מסמס וכן . כורר cr פרקכ6סר"י
 )זין )ירד סר31ס כלוקוס )פגיסס )דון לכוף יכווין ליגןוסם
 . ססכ:6 פי ע) כגריס שו . והממס ימיך כ"ס ,כ"כ
 . כוס יוסף וטוך . מטיקר6 כחכתי כיסר . סגנור6ומדין
 )כרור מטיקר6 ס5ךדיס סני קמין נקמר טויסס קכ)1 כןכי

~oO)ימפ151 י6סר יכרחו והם )פייסם ולסטון מכורריס . 
 רכל וסוף . )0ייהס סוכ 610 כי . יר15 טוך ,ס דרךוכורזי
 . וס כדרך לדון כקנין קנו מככר סכן וכ) . )פגיססנכון
 יכפין וקין . bmbn קלן שמר 6ין כי . מוס )סור 6יןוע"כ
 פ"ק כג"י 1סכי16 . כתטוכס הרי"ף סכתכ כמו כסןלחוור

hptin1. וכחכ סיסדרין קס)כוח ס"ד סרמכ"ס וכ"כ 
 וו") פ'( )סימן 0וסטיס לספר הסייכיס מיימוגיוחכחסוכות

 וס וקנו סטיר סוכי 3מטמד תחפסרו )דין .0כ16 סגיםע)
~lrD

 כסיגי גר6ס סקגין, ולכטל כסן לחוור ממן 6מז ור5ס'
 זכר סוף . עכ") )כעץ יכו) 61ין כלוס קנין )6הךדלין
 יגמרו. סתמנו כער ora. מ,ס סטוכ . כוס כדין ר61ס6ני

 יסימו וקטר . ימרו ל6 ופיסם . סניררו סדייגיס )סגיויעמדו
 טניס . ))פסו כרם סרייגיס מן 6מד 061 . יסתרוט)יסס

 ומפגי . להחוירו כ5ד 16ח1 ויכופו , ייסרו כמעמדוסגס6חס
 טסכ5ירס ועכ"פ . כמקומו 6מר םיכרור 16 . יגורו )56יס
 ש ד6כוח( (p~D ו") ס6מרו 1ל1)6 . ומעמו ממגו יסיסל6
 ספ13ח מ5ד וס טלין 16מר סיימי . וכוח לכף olh כללדון
 סקרוכ . OnDt )6 וכן . סמעסס וס עלי ורט . חכותמם
 מרומס סדק סיס %ש ע5ש מדיין יאמש סדכרלגמר
 כמם ככר מ"ע . לקמו . סגנכם סה61 ו6ף . מרמסומעמס
 מנית )סטטוח )נווו 60סוו %ד לו כורר ,ס סרקסרקזם
 יסוספ"ט. כטמק . PD~n חמס ל6 נב)) 610 סרי טפסו6ס

 ככת חכ161ח ורד כריר. 610 סכרת סטאר ממסידותומקמר
 %1 עדיין. סדכר )גמול סימער . סדיין עלי שמן 16מרסיר.
 . משגס l)tDD לגרסו הירץ . משגס סיין ידו spיסיס
 ויקרכ טונחס ידרוס וס וט"י . ויחרומס יתעלס קדםשסי
 . ימו ככיוסיכן סמכורריס ס)סס ימיו 66 וסיס .סלמס
 סעס כ) ונוס . מחמ)ס מחגו כלסר . 6חד שרם למסיכררו
 סגר6ס. 1סג16ח סר16י ועי . תגעס נפקוס טעמו טלינ6
 למורס )הס וסיס 610 מוסר"ס סגדו) סמר6ס 6)יקרבו
 סמחמיל כי . סמנו)קה וס מדרך עכסך )מסיר .קודקס
 כוס 6כל . )פרוק )ו ר16י ומטוען . מרוק ol~ntb 6כמ15ם
 otpn מכ) S1h . סמגע0 1)ססיר ל6ס נזרך רק מכרמי6ין

 יחן 06 וסיס . נר6סתס פסיס כתו סכורריס כייושריכס
 %ד 16 דין סכע) מ5ז מן סוררת. כחף לש 6%הס

 גניסס . כפייס מיס ככל )כוף  גוסס דחסי 16סממנרת.
 כי . סוט כן )tr1s' 1 כ11 . קגיעו על טענך פ6מל .ולדרוס
 סיסרט ומי . עוכר"ס כלת"ס . טנרט כיוס סק כעלל6
 6מר לקיים . נר6סוגס עכטיו 16ח1 שוף , %מת"סטסט
 סעזי סרק 6עוו ונוס . לפיסו וטיעעי . פצע טלקבל

 סזנר 3זעחי חס . כולס לה51י6 קומו ס3טף עדצט".(
 ונוס . %וס )ךכר תותו תכוף מילי לייסר ו6י .1)0
 )סכת . ימ6ן סס)יסי טכ"ס 061 . ק5כס ידכן יס6סדלך
 6)1 ילקחו כמגיס 6עו . טמסס )סיף %)ס )יסכלמיס

 כנן )סס ירום וס61 . סוס מורס לפגי וסחסונוחססטגות
 כלועו ס61 06 . סס)יטי or זיין טס יעסו כעד גס .רוס
 דעס. stnD תכלל גמסכיס דכריו 06 16 . יורט תיגי6מר
 דכר סוף מפטליו. סטם ממגי נכסס כקטר עליו. )דון 15כ)ל6 כי . סרנגיס פי ט) 16 %דניס ע"פ , סדייגיס ירסיסו061
 ע) )זון . ט)יהס וקלפו מקיימו ממה כ)) )גחות דטסי6ין
 יסקס . מור %ור 6מד oo')D . 061 מכין סגנרריספי

 כמגתי 06 כחכחי ,ס וכ) . עוור 1)פ) עתר וכס)סמוס6
 לדון )כוף דעחס סטין סכתכחי כמס טווחי 061 .מעליס מכרסי תפרנס ממחזי עכס קטגס 6סר . סגדוייסלזכרי
 מטס rh .כסולח

 טוי.
 מפגיסס )16 061 . יפרח משכס

 ODI כמוכרח. יכריסס מחמת דכרי ויחכטלו . 61כרמלסחר
 061 מייס. 6ג1 ומסיסס . קיים וכ"ד סס ח") וסע66ריך
 . כידם יממס מי לזון )כוף ר51י0 ורגקפורט ורכניעוסר"ס
 . כבסרס קרוב 6מח וס דין 1)דעחי . כלס חסונחם כי6ף

 ע5ס )סחיר סממו סעמיקו 6סר ססגיח כסקנסיעל : וססכר6 סנתזך ס"סומכורת
 7ייגיס ע"פ . )סקי0 כמסחרים טרוח .נמעמקיס

 נקרור מקוס. כלי 0615 גך6 מלליס . יקית ס בוקי .רקיס
 מכס ס6רוריס מן וס6מד . סחורם ךכרי כ) 6ת . יקירנ)

 ככר . 6מגר ומילין . 6דכר גנידיכר גנך . כמחרסרטסו
 סנירס. כסר6ג . כסטריס עכרו 6טר . סדכריס לוחןגודפו
 )סני הדין 1נ6 . סעכרס תסגר . קרס כוס רעסמעסס
 שסרסר סג6ון . )5דקס מורס סיסים ס6מד . קר6ק6מכתי
 יוסף מוסר"ל גיסי סג6ון . כלדו 6סר ומסגי . )גד"ועטם
 . שן ט)6 סוה דין כיח סטין . סלמן מחוך 6סל .כצן

 6גמט וג3לרגו . מכסס מקטן 61גי . טמהס )סקסגמניחי
 לפי טסינו וכן . כמפוקסס סררך )סס )סורות .סס)סס
 סיגו כוס כעדות . )דירינו מופחיוח ר6יוח וסנ6גו .כערגו
 )ו 61ין . )הוריד רפוי וסמגכיסו . מוריד ע6 מעלסל6

 רסיס 61ת ע)יו סגנם יד ממח . וכפיס כפיות רק .פוייס
 וכ) . פינו טל ימסק (or רט סס מ51י6 כדין .)סחרוטט
 חסונות 16חן ועדיין . עמנו מסכימו ח") הדורחכעי
 מיטחקות רכים כיד נס . כסן גרסון כר מרדכי כידגעגמוח
 ניסרק) מגגנו דכריס (ptrno . יתרון 610 כ,ס ולכן .מסן

 מעדיות ירמק . סומר מגססו טעי . קיער כן ,ט) .ויסורון
 %עת נגגט )מסמר . עולס נ6ס)1 יסכין ול6 .כ6)ס
 ממגו . 51רעח כמרקוח סריגו רע סס מעיף כדין .ותקלס
 OA1 )עם שח6 ~מומר. כק) פקס ויסף גגוטס. יסיסל6

 תנתס וסיס . 06יס 6)יס )גי . סס)יסיח סט6)סיובל : שמר 6מרכוקר
 6ך . מסיח סס61) ח ים וטליה . מרי0יח Ct~pלום

 טש 6מד טל . 6100) קנ) כי חס . גטסימ מסיסממגו
 טססית. רום עוסו ולכתרי . ככוסיי( דרך טריו עכר . (ויקיו,)
 פעל 6סר כ6)ס לכיס ודכריס . סקרו וטכר סמ0רעד
 ממסוס לסיס ס~רכסי ומ"ע . וממתו גוסו טל 1DP 6 .עמו
 . כדוסי עומד )גניי רסע סס61) דכרי )סי כי 6ף .)סי

 פע). כ6)ס יוע סריס or1 . ס6ל פסען 61000)61ססר
 מסעדי. כמיס )סיח . ע)י גור סנסמיס 61כי 6עסס מסמ"מ
 כין וטגעט . יס6 )6 סטיר ופגי . חס6 )6 610 סמעתקמר

.o)tnbמגיע כרורס טוות 6ין כי ו6ף לעימכס. תסימו 
 כ6ס עם . שיי חסונות לסוס )משך 16כ) בעריס .ליזי
 . תנלס מטלר ככר כי . כטס )לכת ג6ס )6 סו6כן

 סם על. כקיזוסין מרדכי סגסוח וסכי16 מוסר"ססעוכמ
 וסכגגוו ר6יוחיו )כמוג ויודע ח"מ מהן %מז זעיםכעלי
 5מל יטתע(1 סדייגיס h(h נט5מו )כתוב הח"מ 6ין ,ע"ס

שב

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



 ט הרמ"א ותיצבאשאיחזא
 ספולחין ממורס נמסד יס6 0ל6 כדי דבריו מ6סיכ0וכ
 קריך פסדם סרי . סמרןכי הכ"ל ס"מ סם יס6 פןשיו
 ק נ6ס לכשנ סכ! ע) . ומסד שם מכל מגוקס)סיוח
 למספמת .. )סקר %עןו דוריו ממתוך יספסר . מכדסיס6
 . שמר דכרי רק rnb סגהנ ס)6 כמקוס וכ"כ .מעקר
 . יכמון סמ%ס הרקס . כדק מסון סיס6 . ושחד יר6שכפסי
 6% . 6מס וטכמ 6לסיס ר6ס . כסיס כרור . ויני יודג?ל6 ועי . )פקפק 6ין כוס כי לוער . לסת6פק :4ו) ל66ך
Yoכפרס מקהנ מש וסעוססו . סתלס %שק 6)1 ומ-ים . 
 דסמפיס ססג6 ערג ק, . נממוגו פרמו לר54יל מוהןוגס

 ש כמפוך 4מו אץ . קי"( )דף h~ns נסנו% .לגרוס
 וסקר 3חר6( מנו% )פרק סרי"ף כחב דס6 . ושכרסק)

 . כמכיס דנדון לע"נ . ל11Dh 1736 דמשגוסוסקיכ
 קמדק ך6ז . סקס נסעת olpno (% bs. )5הרמ"ע
 . סתו יירט עמיו סי651 סס%יק כדי . כמשגו 6% נגהצלש
 6סר עוסל"ס גתשנת סקזמומ נמסל מנו% ,סשנר
 )סימן נתקין סור ונסוף נסו6, סטו) סרק  שמדגיכתנס
 מערק מססו6 גרס ל6 ונוד6י . גיסר6ל כוט 4בר .י6) ורני %לש ר' סמן סריג נקהות ססץישמ בספלמז(
 לסכניטסר5ס

 למכרני
 )יס וסוס כחרק סכוי) פרק ולמרשן .

לוחו
 סממני

 . נרדף מממון סמפגי מי לכל סדין וגע6 . רופף
 ומלכיל כגחל סרק כגמרם, ממחכר מעם נרע, ל6 ססו6וגס
 סל סכ)יו ססגריף ע"ד.( )וף סורר בן ופו-ק ות"צ()וף
 . מגופו ממור ממוגו יס6 סל6 פטור סס61 מככרפורף
 סמסלו, סשסקיס 0כל הרוע . נגסו )6כן ארדף יס16ס)6
 וכלכד . גרון יסים רודף זיכי וככל . 3כ))ו לוןף לדיןוינו

 )כך נמומזק 16 . מעסם נסטת טייין וסו6 . כידוןסיעסס
 דכריס olnh . 46 לכ6 לעחיו יכ%0 סל6 )מוםכיס

 נדסוי מחכר . לכעיר עליו 56טרך 6מ0 6ך .סג6מריס
 כדין סם ככתר כתרSrt)o 6 פרק . יה"ר כיןסמרךכי

 6נל )דויק 3ממטין 6ל6 כן מחקרי דל6 . גרר ן6)"םכ)
 נפמו3ת 6ג) . מגירו יד מחמת סלו 6ח לסו5י6 נטורה)6

 סר6ש נחסונס סא וק . מסרו כ%6ו ממסכו כס0יסר.ס

 ם OnD )עת S~b כ"ש םסגמ65ש
 עעע . ר6יחי )6 נוס טד%ן עדות מסום מסחר . פרט:ףל6

 . ילרימ טויו לסוף מתיגדו כי . י5)ימ ל6 סם:יומכסס
 יתכפר ל6 . כנקי ממט נסרעין 3ס0ר כמיס כסוסימול
 )רפסו יסוס כן ועל . סלף ולרסס )מטרח גכיוס 6ליכב)

 . ממרפס נרקיס כלנד כיכנה מלכס כי .כרחס1גס
 tPD~b כי מסמעק סם ממגין דעת לסכין, סוכל כל6ונפקח
 6ך . אסור 1ל6 סרוס סמוחר . לכפיס )דרוס , )5דס )ומס
 . נוסטיס 6סוהס סס כמחגנויו . 6עיחיס סס רכש06
 יקער 6סר רסיס וכלק עדות כל6 . 3וס לדון יוכל עי6ך
 . עטסש ססמ היד . מגרס מ615מד וסס6לס . זס 610כי

 . לקרנו רשי כקרוכ גלדתן . מכוסס 5ומ שלס1))כח
 נולך וסוך . כרמו מרס יוןע )נ רק , כמסנו כמגמלךכסוד
 . מגולמך ויובס %מר ללכ סמסור ודבר . נפגמו נוסרס
 כל יס6 עייך.וס)6 ננד otP תעלהעס ימעילוס61
 )סיופ . סגליעס מן ע4ה יסמר . כמס לט5מו נורם6מו
 36אד סג") מסר'6 ממסיד סרכ 06 . 1עיסר6ל מס.קי
 . וץ כסימו יו לעפים הכ6 י65 פיו- Sm . ש6ל ש5ס4

 : יניוהמעסכיל

 . לפס נ6 ה! מכס סי דכרי על ליון . סם לסלמסהשתוזהר
 6ער . כמועמס oDba מכהר"ר סג6עכדסק

 הכדגש ללנד דסויק דגמי 1ול 0כתנ . כמלעיס סםממיי
 . גרוד גדעי לו וסדומס סטרוסיו סייף -~גון ]רכיט",
 מפסיו סוס נדינוויס דקליס נוגף ניד ממוט למסיר6ע

 נסייך סחוספ~ת כחכו מסרי . ספעס 6ך ותזכר . עעסכן סביי . כנסס כניד . קסם טלי וסן3ר . S")D ממסממת
 כמו דגרמי מדיגך 6)6 ד6קץ כ"3:( )דף יתפור )6פרק
 , נמנירו כלכ סתססס וכמו . שירו סל סטרוחיוססורף

 )סימן גויקין סרר סוף מייתמי נמסונח תנאי 610וק
 גזר כב"כ וס)כסע"ז(

 כבכי"
 כ0כוכחו סריס נס . ורקיק

 סוררס כש 6)6 מעמס סוי bh כתכ 6'( )סימן י"ןכלל
 דס6 יגרמי דיגי 6)6 6יגו וס סס) כלור סו6 וככרלנור,
 'ססו6 גני כ,:( )דף סרנ) כילד סרק סוף סתוססוחכחנו
 וכסחט ;ליס חח0ח האו מגג מללס כליס דסקמעסס
 סוס ל6 מכרש זס)וק tffg וכתכ . פפור וצעקן 6מרוכ6
6(6hm1 פ-ו וסרמכ-ס סס וסרי'ף לכ"ע ופטור נגי,קין 

 כרכס לן קיימך % יגרסו דיות רסוס כחכ שב)ממלכות
 וס61 . כסמם כרור וס . ממס מטפס עיקרי )%6כ"ט
 ס6מרו למס ודמי , כריס כסילוק דסף לשר סורחםסדין

 לנ6 )כ6ן חמס סוף ffp,.) )דף סגסרפין פרק3סגסןרין
 , סכ6 לשנס הטגס סוס כ'ע%ס ספסור )כ6 לכח ניגססק(

 דסכי חגמ6 סף 6יסיס ע"י דמויק סר6"ס 0כתכומקמר
 כוס מיונק 61ץ . לסול 1)6 סרי6 סקס סכ) . ס!סנדין ידעתי סטו)ס כ% . מספררו )6ור וס%י6ט . כדיננווכצו
 61'כ)ס5י) . בממון מימ"ח סקנסס וכלכד . לממון גוףנין
 סכחכ יר6ס oW ממעת לסגיחס 4%ן . סריךעלמו
 פסרחיוץ כמו בכך ט5מו ירג) ס)6 )מיחם ד6יכ6סר6"ס
 1)6 . לכוחי סרכית ע"6( )דף יסך פיוסו פרק ו")חכמיט
 ר6ייחז 6כל . סגטגס עג") נפם חי מסיס 6ל6סחירו
 ככל סרק סחוספות כחבו דסרי . )וג6 כ6כל6סי6

 י)6 כתעמח מילס ררכם ס) כוס על דמכרכיןמערכין
 ע"כ סרגי) דבר סלעו מלמר )מסרך 6תי דלמ06ייפיגן
 6)יכ6 ;י 61ף . פסמיס עלגי וכפרק וכיומנן ממרדכיסס

 נע) כנג'ס סחו)קיס לכו כי . otnw 6)ס ךכליסדס);ח6
 הסימן סטור וסני6ו סג%6יס נכס ככ);ו( (b)toסעסור
 )כחסוכוחיסס וסרמכ.ס סריזף ודעת . דעס כהרסרסשס
 סרק :חכ וכן . סדעס ע כנטיי סי")( סימן יוסף כיסעיין
 ד6ק . ין מועי סדכריס 6ין ום תזכר ע"ת . %0יןפרק
 מיג כמןקווח יס כי . נ6חרהס hno מכוס )שלקום
 , כוסס מסיד hlo ,ס מהמח ט5מו סמרמיק 1כ) .שטס
 hb מ%ת6 כמד סטיק ככס"ג 16מל סמ)י5ס זרךוע)
 )6 כסטמק דמילס וסונרש סמילק*ס )פי 6ף .סרק-
 סממעיס 6מך . מכנס גס 6ץ דנרכס כס hntD1 .כליך
 )זג,ר6 . (olpn )שס קים כש כגרון 6כל . ממרכסועמד
 מגוס יהלי ה"%סר )ייי ינobt 6 . קיא )יזי hnh1ס61
 סיס Db , נס ערגי) סמ6 4יס 6% . 6ק%מגו לידיכ6

 דילי: הנמס חקרגיס. ו6ס סעס. 15ךגש
 סיקל מ 6ף . 1GS" חמת %הדסו 6% לרכיל 6ממץזש

 מ'מ . ממני ג4ססונר
~bnh 

 s-b 61ח01 . ננילן
 וחם ntDD רוח . נץ6ס רוח סטנר נמס . סשרסכנש
 ofsbS מסרתי . פסו ידי הדש יטקכ קול ננול 1DW . קמיושן " 6כיך גגך מסיס . כשמט עמס סיג )6 6סר .סג6ס

"oh' 
 קן ורמס הדת סי . פ1%:זיו 4מ%!יו וע)

 . ממילס 331קטם נפיהמס רק . יספם )6 מימחו 61) .סרעס
 . סמאם מג) מיעקכ . ממרס כ) ס' מיסיר . נמאס 6נ6גנכן
 וער מעתה כגטקס. שוס ויסים מקרכם יאכן )כהסור
 מלכי לרירגגך . ס4ס ניחי מ סמעיץ t*abt(' 61לעולס.
 סירגת כתמחיח 6גכי כי 6ף . ויחוס מספיר גטימיסרננן

 הה0 , נשלוט פ5שמס tffn1 )סיס מךרגחי חין .ססו)ס
 קר6ק6 נקלק ג60ח . טקס ניף 6יק ספרי עתס4עח
 ננוגס לוז החסתו מכעוס DD# . משנס יוטס61וכי
 אין . שסכמקס

~w)b רנהד לפי 61יה Qd ננס 
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 19כה ש י הרפא ותשובתןשאלות

 לרמ6יס )סודיט לסח6סק יכולתי bs ת"ס כ16)ס3רי6
 ורך דנרחי כ6ן וטד , מס:)ס ירוט רכנן ומקיטידידעי

 )רכ)ס. רכותיו )סגי ודן קרקע ע) סיוסכ ;תלמידמס16תחן
 r(Dl לכף 16ח1 וסדן . יגדס כלין דירי )כס)וכידם

 : כונס עוגותיו ויתחגו גוכותיייגוהו

 מופח לגסי סירן נזולי מקליני יייסש *נדרושיוק
 מריס ס"ס כרככי 6יס 6נ%:י tffsסתם

 סנ16גיס מן מגטון 'סקר יה , י"ן ממס מסר"ר סטיריכיורו
 3עג'ין דעתי ס6מו0 כדי כסכומי )כרוס סלופים פריסתע"י

 ג'י ס"ס ס6ירי שמס ת)6 הוקן ilh)o ס:ייסס0ור06
 תקום nlbSni 63 6סר הגרון וגגו מסדוו06 מקירמסר"ר
 ומיקד 6י,ן 6סר , י"ן יודק מ0ר"ר נחורס.ונמסידוחקנוחיו
 כלסר מסורס גזרם קלח מל6 6סר סגקטה וגירוחיקן
 CSID ג16גי ככון מטחת: סקדוסיס 6כותיו גידרו3סככר
 ס0וך6ס וחסן . %") מיגן לכרס: ומהר"ר י:ודסמהר"ר
 סמרתן )3ית ctn)o סי;גסו הסכילה 3צגיין תיקן6סר
 מכיח נ0יכח כליחס סב) ושתכלס סמפיפס ויעסינלעס
 ותרגיסי: ס;גסח כיח כחלר ont)cn כמקוס טומןשמרחן
 6ין ;ד היD 6(cnit .סטת )מרמז נכגיכח0 סהתוןכ)

 (SStno הכגסת )כ"ח כטרניח הנכי סיכגסו onSסמג0ג
 )ר.סחיר כידם חסיווח מדת גס מחנייכוחוהלגומות
 ורווייתו , ר~לוקח כע) הגדו) סמקונ) יפז כלסרהסכי)ס
honג"ס:( מעברין ;ילד סרק ז6מרען( su לריפיס יוסכי נגוח 
 61ף נסכעס, סתרגיסי: מדיי כממס ט: סו;כ קרורקמרו
 )חורכ פגי: ;מס ים 6;ן , ממן רשק סטכי)ס סמקי:יפי עמסן ומתיחד 6חריס: מרודף רצע סיס מפגי מסירםרה"י
 נסן הטס עיני יץ)ו מנח 5גיעוח מסו: )פרס גמיומפג
h)'htתרוכ לנוטות גסים ומקלת ו);6ן );6ן הרסור6 חסם 
 ודחו D'(1bim D כע)יסס כסגי טכי)קן ותן ככסומנוסס
 bSl 3)י)ס )מרמן יכנסו ס3סכרמ סכת מו65י טדסטכי)ס
 , גויס סמון ר"מ 1Pro 3"6 מעיז ;6סר סעס 3סןירגיסו
 מ"כ 36ותי1 חיקנו כסכר )יוסגס העטלס 3ט סמיירע"כ

 וחיקן מר כו' )כיחס סמסומס וחסם כלי): חס6ס?מפיסס
 כלעס סמוספות otns ס;) רס"י ס) כממס יכסס)עתי
 סקס פיוס מנקים מכ"ד 6חד 1ה61 סט0 מקרוי ;)יהומי17
 )מען סעס wtb כל כחפיפס )סחטסק ססו3)ח ט)עורו
 ועתן , h1D~ 1)עטוח סחפיסס )קול (inihSD יתרעלו)6
 ההדס כפני ס)6 הישם )פגי ודרס מסררה וסמו 6חןמכס
 ומוסיף , כ)י)ס שמפיפס )עסות כידן סי6 סעכירס61תר
 )מעליסן כטכילס חסוכס hcn )6 סססכי)ס )6תלכממתו

 : הת;: טעגח ע"כ , המוריס יהיווסכגיס
 סוכ ס) נזקו )ימין bt(D'1 )סוקלי דבר 6סינמש1שכ!

 )ד"ט ד"ס 3ין סדין אחליט . ע"1 יון6עסר"ר
 מסמ"ג )סמ;ס טוח 5ן )מ65 6מסם לרי"כ רי"כוכין

 דרך ortb1 סגדו)יס ע) )מלוק 63 מס ע) עיירתהסחו)ק
 , .סו6 כ6גמ6 קגי6 קטי) מ"1 עניו יקמרו ס)6סטעסו
 חוכן להכיל 6יי מוכרח סטייין כמכול ס6כגסוקודם
 מחוך 61ז ט' 6ססר ו)6 60 ד%סר 60 דמסיקסמעח6
 . ס6)חגו יכ61ר )מגעו 6סל ססוגי6 וסיסות 0ח)מוד)מון
 יופפמ 6סס רכ6 דרם סיח( דף )גדס , סח)מוד )סוןו,סו
 )ר63 פס6 ר3 ליס 6מר סכם כמ651י וסוכ)ח סכתכטרה
 וחטבו) סכת כערב חמוף )6 6סס כ6גרשס רכין סלם601

 ועוטת כיוס מופפת סי6ך עלמך ע) ותמס סכחכסוללי
 לוקי סדר 1)יכ6 טני)ה )מסיסס חינף כעיין 60כני)?
 מן סטות לפגיכם ס6תרסי ויכריס ודרס טויס 6מור6רכ6
 כעלב חמוף )6 6סט יוחין דל' מסמים מתלו נך כרסנידי
 מוספת סי6ך ע5מך ט) וממרי סכם כמאיו ותטש)1כת

 : ג5ן וסדפסטס י סיגן מ0רס4) נחסוגס גזקסס י שאלה4(

 41כ6 טכי)ס למפיפס סמוך אעיק 60 כלעס וטונ)חגיוס
 )onh 6 וסעקק6 3)י)ס ואוכרח כיוס מופסת 6סהוס);ח6
 הh'~p 6 )6 06עכח6 סע;חh'np 6 כלעס 6)6החוף
 כו' סלמך ע) )המס רס"י ופירס , שסר ד)6 60ד6ססר
 636 נך כ) מסכים מפיפס )סרמיק מתירו כקומיסתרי
 מסוס ספיר חייפ6 )6 קימור טכסה כלע חפפס ן6ימסוס

 ס6 וסירם , )כיחס ontonn מחוך )ס3י)חסזממ:רת
 כיוס )מוץ אפסר ד)6 60 כיוס מטפח כיוס )מוףד6פסר
 פירסו וסכ6י)חוח . כ)י)ס 6)6 חהוף י6 סכח מולקיכגון
 סמפיפס הרחיק )6 ש) 6100 טכי)ס כלי) )היף 61פסר60
 6)6 תהוף )6 תו) כן ;מו כיוס 61סעו כ)) סטכעהמן

 16 סכח 16 יו"ט ככיוס סלע ;גון 6פמר ד)6 601 ,כלעה
 עלמך ע) וחמס פירם ור"ח העכי)ס, כלפיי כיוססמוף
lorsc) OSD ס6סס ,ס דכר קומר 6חה סי6ך ;)ותר 

 סמוך כעיין hot סכה מ6%י נלי) וטונ)ח כיוסמופרח
 וסיכך OP3 מקפח 6כ0 ו0);ח6 1)י;6 נכעס)מפיפס
 וסי);ח6 , סכח כמ1ל6י וסונ)ח סכח 3טרכ פירוס ,3)י)ה
 כ3ח נמו55י פירוס ((ost 6)6 החוף )66נס

"(1 
 המסר

 תו) סהו6 )יגס כמו"ס )חוף ד6פכר 60 , סכת כטרכ)מוף
 )חוף אסר י)br1 6 כע"ס )מוף תמהר 1)6 בוהמוף
 e~Db סכת מערכ חוסכת יו"כ פ0ו6 ;גון טכי)ס )י)כמו"ס

 סוכש 'מיס ם)י גסס נכרח סגי )ע 16 למו"ססטנעחס
 מחרית optrn איסור ח)נווד6 ;)) איירי 1)6 , ססכח6חר

 כייסור ;)) איירי )6 וכן יום ספסקח כ)6 ערכיםוטכי)ח
 : )י)0חפיפת

 רס'י כמירום )ההמיל )וטס סהרטת גראס יכ16וסדדהנה
 6מור6י מךפ,יגי , עכחחעס 3)י)ס )מוףס6סור

StDSורב 16סר יוסרק דמר נתיחס וסככו) )חוף סרי 6י 
 )גו למ? 6"; מוסר ווטר6 דהר ומקמר סרי מסורקמגיג6
 ריס תרי ד"כ6 מס6 עוכד6 זמייחי , ו6ף );חמאס)סחיר
 סחטנו) )פיו0ס חהגיס גממן רב ו6ע 6יחתיס 67יקוסג)1ת6
altls("61 1ותם , )סגו) ויחס 1)6 כעלס עם כיוס קשט לססיס סכרי כדיסכד סיעו , כו' חסרת דודי 6ט 
 )מוף זמוחר גראס רם"י )פירוס ות'מ , sttrl ההוס'סרחנו
 סמסותס מפגי כיו: )חוף יותר )0 סעוכ 6)6 סכי)ס !כל

 קלמר 1)6 פיוס מוססת 006 מדק6מר מסמע וכן ,)ניחס
 )6 6סס סי)כח6 כאידך ;דק6מל כיוס 6)6 חחוף )66סס
 ג'וחא דרים כטוכד6 (Str מסיט ופן 3)עס 6)6חמוף
 מסוס )פלוגי מסחער6 ע6 , מכעס כלע )מוףדמותר
 מסחט כ)י)ס מגפפת דגךס עוכד6 מסקי מדגנייחילהיקוט
 מוכם ס)כס מחוך 3וך6י 6גי קומר ט"כ , 6תס 3)66ף
 כדיטכד blh דטרי מלעו ל6 ע"מ פויס 3)6 6ףזמרי
 חדמס ס)6 כרי דסרי מפסס 1)6 סענרס סיכךוסייט
 וטיז , כדקעכד 6)6 סחיר )6 דמיי חיגג6 ר' 6ףוסמק דסרי )ן )ימ6 מ6ן )כחחעס 6כל סעתס ולכס)סטכי)ס
 וט' כ)י)ס )חוף חוכ) 06 לסו 6יכעי יס'כס דכגימסמל
 כן ו6ס כדיעכד הפעו סרי 6י )סס סיס שספקמעמע

 0ס6)חום דורי 3וס סנדמו וע"ס 06ור 3וד6י)כתחי)ס
 כלעס דוקך 6ל6 כיוס )מוף סרי )6 )כבמיקס 6פי)1מפיפס
 עסיסן ספיג וקן טזיף ד6יסכ5 מסמט b'Jl~s לעי)דס6

 כח3 כפסל פרסיי בספרו גמי פסק יהר6"ס ,סר6"ס
 : סחבק )מסמ"ג וכות וגסו .התלחכי

 דירי גרטיס נטמעת6 ומעייגח ספיר יייקח מ-כני
 גזול סכדומק כקומר ;ו' . עקמך ט) וחמס 6מרסכחחעס רס"י )פירוס 610 חימס זדכר עיקר,סם6)חות

 ס);תמי)ס יקמר וכמכקג6 כו' סחפיפס )סרחיקמחירו
 ד6ססר סי;otts 6 סחוף 0טכי)ה מן מחפיפה )סרחיקטדיף
 כפירום סמסקג6 ספירסו כסירוסי: יר6ס ע"כ , סעגייןמפך

 ססני)ש מן סמפיפס )סרמיק ס)6 3תחי)ס סימרסחימס
 שפר טופ ד6פסר סיכם 5כ) ספסר ו)6 סיף )6 "0כ%

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



 מז רמש אשוכותשדלות%
 דלכתמילס דמטמט ולעי) מסונים קטס 6% בלידסלמוף
 קסם )6 מוס , סיסיכס גגי דעת גועם סיס וקןמסוו
 כו' יוחנן דר' מבמיס רנין דכ)ח 0" ירש )1rph7 6עירי
 ס)6 ופירס ר"ח )מירום תכן , ט' כידי מן פתוחלפגיכם ס6ערתי סןכריס 61ץל כש סעעס תרכ6 עייפיד)6
 ליסור 16 סחריח מפשח כליסור סחו) כימי כ))תיירי
 )כתמיכה 11pbD המסמיק צוער )מלק olpn יק )יגסתפיפת

 וגיירי ד)6 ספירס ררם מסירוס כעיני גרפס 6כן ,כזפחסיח
 על וחמס )ומר )ו סיס ד6"כ מקוד רמוק סמו) כימיקלל
 דכסכי 1rihn כמו"ס וטוניק כב"ס אוספת סיטךעלמך
 תסתמך דקסס וכיס , כ)) ממון וגיירי 1)6 סכוניךוגיירי

hlwin1כליחן שוכוח כיוס תופסק 6סס וסי)כם6 דק6מר 
s~oתימר( bn))tol וקוכ)ת סכת כערן מוספת 6טס 

 47ני) 7ת)שד6 וטרורך טקי)וק6 607 כגתבעקמי
 ור6ייס כסירופו ן% גרבה ט.כ , %6כי )יסגל ככביעימס
 )6 ר"ת סירוס ספירוסיס סגי סני6 ממרדכי סמו-ילסנרי
 תרמיזו וסיס , סוכירו )6 3פירוסו גסים לכיגו 1;ןותכיר
ש י"ש  ככר 6"כ )יח6 ר"ח שירום ומקמר ספיח, )6 

 61ף , סס6)מות דירי נגד רפ"י דכרי דיסקומוכחתי
 מקמר 6כן סקדשייס נין )סכריט רבוי 6יגו כשגיסס)מיי
 עדכרי )סור שבין מקותות ככמס הבמרעששתכו

 נטקניסס 6)ך ג"כ קנ)ס רכרי  רלר"המ כרוכסכ6)תות
 תפסו וסלמ3"ס ססלי"ף ע6מר וכסרט מפירוסס 11116)6

 וכותי נטפס 61"גדכליסס
 )ע64 * ים 6כן , כמורק ט)

 סנט גסיס ספירוסיס %כ) ססע"נ סכתם עמסכטת
 סמגסג וקילס 1ט1נ)ות סטרכ עד כממין ורוחותכתוספות

 וקכ)1 גסנו סכך ממעט סו6 כסר מגסנ ומדק6מר ס61,כמר
 3דיט3ד tOb(1 עתגסג )סתור 6ין 61"כ ע5נק ע)שמרץ
 כגוק ססממירו מומיות כתס מ4ט מסרי ס6פכרסיכך
 ט)ימרץ)

 :גמי
 וע סקסן סמומר6 הירסס ססו6 מסוס h1'r דר'מותרך נח)עוי וגקכ6 כו' כמפזל דם טיסת כגון

 ימרץ) מגמי ע)יסס ססממעי עמס יוחל יתירס חומרכןסי6
 למרון נפ' רני מתיקן ממס יוחג לר~ממיר תיקנו )6ככתהי)ס
 סגיך 6101 ססס מסג 6מד יום ר6חס ס"1( )דףוגרס
 11 תקנס )סם טססס?ק וכמעך גקייס פכעס כחס וסןמפס
o~chtסכטס )יסד סלמן ט) וסממירו יסרבל נגוח הכש 
 וב) סיע סכי% געו כמרן) 7ס טיסת על 6סי4נכניס
 חי מנעו וג6 סוס סיום סי גדילתו מטסו סדורמכעי
 מרטם קנ4 ססגסיס מקמר 4מר 61ין , Or3 מץהצחק
 6תס תן6י נעשת טגסג OPD שם י65 יסגסש
'emסמגסג )סס )סתור 

~fft 
 )סןי6 סגתנ כמו מרטס

 סמומריס דכריס ד6מריגן 60 , סגסגו מנגס בפרקס6סרש
 כפגיסס )סמיו רסקי 6חס ט6י לייסור בו גנט61הריס
 יטל no(o %) ננוו יח) )4 מסוס מרטס כ%סהר
 מקוס מוס נדו) פחח )ך 6ין 61,כ ופחה נמרסתלסחיר
 )ומר סייך ראין חל6 , 6יט וס , כו' טכי)ס סרב:ממס
 גולו 6% מסמון מקאת סנסגו מס hSh 5מרטס)ספר

 3ו סגסגו פס 6נ) ליסור כו )סגו oinh1 אפסוןכדמסתע
 6ססר ס6י כמו )סחיר ספסר 6י Oe'5D וקחו יסרק)כ)

 כתגיין סג6סר דכו כסוי מסוס ,יר6 דר' מודול)מהיר
 סנורם כ) (TJP;o ספסר ו6י )סחינו 6מר תתקכנ"ך
 )סחיר סטם מקח יכ6 6יך כן ohl סדכר )כנהרשהת
 וג6סר סגתפטט מס כסן ספנט וחרטם e3'o :"יכ6ן:ור
 כיון ס)6 )סדיה תמ65 קפיר דייקת 6י 6כן , יסר36);)

 כסר סמגסג )סיוט ט61 כסי מגסג סכתכ נמסס:מ"נ
 6)6 , ס)עס טד )סתהין 1)6 ו)מוף )מרמן כעס )ילוחק
 מן ס1)כח ht'(o ס)%ס טד סרוח15ת סו6 כסר מישכלומר
 hSh h~'o ממגסג )111 לסול טוסו -ועעס c~pסעדכן

 : כע"ס עטן * 6ססר1ל6

 טסני6 6מר , ססמשג לטין אעתיק סא סק-ך%ע
 גט'ס סעירוס ,ס סקו , וו") כחכ סס6)חוח פירוס"
 נשד נמ% סס יגכגסות ס61ע כיוס תעין nlpclnDסוגו
 כ6)ו זו מפשס ומקוכם סערכ עז סם וסוסות נדו)פיוס
 סמ% נימי ש) ידכו סלא מסרם וריס , )ד"ס כלעססי6
b)bנ)י)ס חפוף נמנע )חוף %שר ומקנס קומר ס61 כך 
 תרחק1)6

 וחי
 חוף לפעל ע6י נמקוס 6נ) מצקם,

 נע"פ סיפתח 6ז טוכ יוס 13 ס6ירע כמן סכת3ת651י
 ססו6 נמנח סגי (SYS 16 ס3ח מ651י 3)י) סטכי)תסלע"ס
 ורומטק סמופקוח ס)ט שש ' ספירוסים ו)כ) , טוכיוס

 ; על") ס61 כסר עגסג לכייס וטוכעס סערכ עדכמחין

 סהמגסג 6)6 כת3 )6 הנתלעס 061 סיגיך סקמך;בךןךץ
 וכ4 סס5לשק כפי 6ף מספיק סלת סגסיסם)
 רוס"ר כת3 ,ה וחסון , )וס עודש סס6)תות elbD)מסתיע

 כי כיוס )מוף ד16סר סס6)חוח כע) 6מ6י ר3 ו6ףז")
 סטרג עד סס סוקס סי6 06 6כ) גד1) סיוס נסודי651ס
 כפיוס דמוססק hon טדיף ד)6 6)מ6 , טשכ דצייסצדס
 )נומט ד6יכ4 מסוס טעם* וסייע , nDD )ס3י)ססמוך
 חסנ 6)6 )סכייך משך עד ושפפת רולקס hoD )6סת6

 ס)כ) נסוף יכשל 6יך 61"כ , מנירתם עם ומספרננט)ס
 ועוד כן, כטעות m)o ועמס סו6 כמר משגספירוסיס

 פיקוס 6מר מיד 610 כסר טסגסנ לעיל כחנ ל6)מס
 תוניס סס6)תות ז6ף כחם קתש)ס טילי 6% ,סס6)תות

 6סעו ס"ק ט' ספירום וס 1)פי נסמ%ס סכתנ וטסמס
 כח3 ומסוף כו' ס)גו גסים סס6לכממ ס) ספירוס שש)סי
 ח)מוו6 6יירי ד)6 ר"ת )פי 6פי4 כלומר ססירוסיסס)כ)
 ס61 כסל סעגסג מורס עקום עכ) S1ns מפיסס שיגיכ))

 סיכל כי מתרמן מן סתכמ 61עס ס4)ס טלערומ5ת
 ~hon וגס ממגם )סור ו6ק סו6 כסל שסג חסו67ססר
 כמם וס וט) כעלס כ)6 ססנילס טת עד נחפיססשסקס
 נ)טסוח 6נ) , כרכס עריס וחש )ע) בחוסמות;תי

 (pl~D וסוכ עידי כתב )6 וס טל גיוס דוקקסמפיסוח
 ומס , זכרי קפי ס)סס שסג כסי 6פעו כיוס כמוכפיקס

 תיגו וס נדו) סיוס נעוד נמרמן )ינגס סגטיססטסגות
 מסומות יהיו ם)6 )סן טוכס טיס 6)6 דלס"י שתרתעמוס
 ,טש כ) נטפס וח"כ , גייסן )ססוח ייסרכו )6 בסמגיסן

 גרפס 6סר שכס ומסק סדין סורח 4י כתנתי משעך : סככ6תי סלחיות )פי סמ1)ח מסרוס)
 מחולק משר"ג יכob 6 ס6ף 161מר לחקק ויןז נ% י% ס% בזי , ססלכס מסיום )סגיס 6כגס.גןךעךץ :כטיני

 61"כ כרטני דסלכס 1Dht1 סנייסי מס כ) כדעתו)סמור
 וזעוק וקימוש ,כומ )ו להן ע"ע כ)עס )מוף )גתמי)סשסור
 כלסר 4גס כ)6 %עו סרי דכדיעכו ע6חר סגדו)יסע)

 יוחר סטים 6)6 כדגר קיסוס ד6ץ 6)מn1DptO 6כתנו
 ס)6 שיסור מסס ד6יכ6 דסיכ6 פטיס6 גן oh)וכמיקס
 נס כשגו כשר מנגרר ליסור 6100 סן נטכעסירניסו
 :ומש טכסיס נשך )ידי 631 מחכייסוח ס4ועותלסטעיס
 61ף , כלינק כמפיפס )עסות )סן דים ht'nD מלוסוטאחו
 סייגו )מועלם סגסיס עגשגו ססענכג rs~rD יקמל06

 יטל )6 דטמ6 דרס"י DDn ומסוס יוס תכעוד)סקגס
 סקנ4 מלמר וג6מר לכיחן דמסומוח 6גכ כרידוימסיפם
otnloמחוקגס סתס6 דממיקס חוס מסוס ע מומרץ רייסס 
 %טסית כפיקס )מרמן )יכנק מיסור וקפחו סטרךכ:)

 )סתור סרסור שמל 61"כ יוס מכטוד ל6 נכייסמפיפס
 יסיט גר6ה בכי 6פלו , מסררה מקפיד וס ומ)משגס
 כתימוד העכו6ר ליסור )ידי סיכש קרקרתן דחיקתןמקמר

קסיע6 כהתרי ע0 סוככ ערול כגותיסס ע) סקך6 ;"ס:()עירוכי;
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 61כן יח הרמ"א ותשובותשאלות

 ס6יסור מסגי ק)י)6 היסור מנהג )דחות זש וססיט6שסיסת
 h)h ס6יסור וסיתר מוסג כיטב קרה ;ס וקין ,ממור
 סילניסו כסגין יסכה ס)6 )תקן 610 ונדר תיקון6זרכ6
 0) חסס6 ג"כ חיקן סחכם סוס סכן כ) כטכי)ס,ס6גסיס

 ממס יותר ומחמיר OD5 כעין כמלמן סתעמוךרסק
 טעותיו כ) )מסר"1 )ים גסכקיס דמסי)ו עמל 6גיךערך : כר6סוגיסססממילו

 מקסיד ו6יגו )כטף והסור ס61 חוון סמגסגויקמר
 כ) oa1 6ון סטורת כו סיין ויקמר עכי)חן סרגםלמכס
 יסתירו ו6ךר3ס כסן סיכיטו ומגייס .קדוסיס כעססעדם
 )חומרך חומסות סתחכיי10ת והגסים מ)ר6והעיג'סס
 )סחור טיפול )ותר סייך סטן בפי קשגס חסם6 תפני"פיק סתגסנ )כס) קעכיד דספיר יר6ס בס"ס , סכלם 3)ייתירא
 6; כרכל חיסור סגסגו כחס hp1Qn כנוי)ח6 6)6סמגסג
 סהפסו )ומר שפסל ס6י סכ6 6כ) סונר וגסחיר )טהורחין

 6פסר 61י )כיחס סתסומס תחמת ס)עס כמפיסחחיסור
 6פסר ד)h1'o 6 מסרי 6ע1 זה כסטן, סחטיססטיטסי
 כבי"ס סחפיסס )טסות כעלמן סגסיס גסנו סכת נע65יכגון
 מגסנו ח6מר בפינו 61"כ )שיסור סדור סח)יטו ס)66)מ6
 דתהכייסות סיכך ח"כ טסי עדיף torn תומרלמומרץ
 וכנסוח סטגיין )כתור סיכולין פיסול חסם מפגיס5טטוח
 61'יכ , כדכל מכורר ביסור סבין מבחר ~סר סריגוכמו
 ;כיותיו. מכ) נקי סגדו)יס ע) סחבק מסררך עnnbo 6)פי
 התגריס o((ot ס6הר מס ע) וכוח ק5ת )1 )מפ: כבחיטוי

 )יסכו יס )כעלס כגרס שיחס ועם: ססמנניר חסככ)מ6
 כגסים סגסגו מבחר סיס סדעחו תותרק5ח

 מומרדי
 סוס 11

 מפיטם כקיטס כמפיפס המסב ס)6 טויסס קכ)1כ6')1
 כגדס וסוס מסיפם כ)6 ססכיגס סוס 61"כ 3ךיעכןקפיצו
 ססחמיר כתס 6כ) , ד16רייח6 כגדס )כעלס ושסורסמדרכגן
 D(oSDn )ומר כטיני קסם ממוריס ססכגיס 61מרנכססו
 מ"ט( )דף החוצן כס' ד6מריגן ידעי רכ דכי ממעח6מתגו
 l'bD מנוס SD ככ6 מוריס סכ) ס"מ( )קרוסין ס6ומרוכס'
 גךתס כמעת ם6פעו עציו ידחס ותסי דכתיכ משלסגד
 דרך כודויי 6)מ , סממכריס כ) סני16 וכן מוחס כסתס6
 סו6 פסו) כנותר 6)6 ק6תר ןוק6 1)16 ממור קלמרגו,ת6
 נח ט) סכ6 וענן גותי וכש מגוסוסיעו

 י0ל6י
 ס6ק

 סכח3 וכמו סתמכריס מק5ח )וטת פגוס 6)6 ממולסעד
 דרנגן, ס:דס מן כ6 ססרי סו6 סגוס גמי סכ6 יג6מרסר6"ס
 ממיר IO:'b לסורות מכי16ת כססם סלמכ"ס כתכוכלסר
 ממגס טסכן מגיס מן חון מעריות מן סטרוס מן ס63כ)

a1)Dונודפי , עקר 61יפ or הס61 )ממכס סעוד : 

 שגוס ססו6 וטחו ע) טט)ס מס צפי ט6פי6 6יילאומר
 כגדס 6כ) ד6ורייח6 סייגו סגיס מן סכ6כן

 דקרו לסכמן ד)6 סיכם כלדרכון
~tvo) 

 6ין הכן )מסע
 כמיסור טכל מפיצו ככדי יסר) ,רט וגססו) )מוסיף)גו

 סכתכ סלי"ף וכרי SD כ"ס כסרק סר6 טכחכ כמוררכגן
 דבריו )ח,ק כ6 וסרמנ"ן דרנגן ליסור קטגס קידומיע)
 דמייך היסור ג3י כמו ו)16 גלת ליסור סייך 7)6 סיכם6ף
 גיטין פסוקי זב) מס6 אם כמו וס 1)קגוס 1)16 כרחכסן
 16 כו' סתגח ס6עס מלות )מס כחכ כגון רכריססס)
 6)1 סככג קרם ננט כגסס וכן כמערכ וכחג כמחחסיס
 דכריסס ס) חקגוח מסו) 6)6 ל16 עלוס היסור כסן6ין

 ת65 כן ו6ט"פ כמיקרך ימיח,י ומסוס מלכות סקוסמסוס
ornדרכק כקידוסין כ"ס כס 7רכיס י"נ וב) כו' ותגס , 
 חכתיס טכעו ומחס כלוס )כ6ן or סגי! יצין סר6"ס01סיכ
 6כ) ס)סס, ממטבע כתסיס כ) וקנסו כגיטיןמטכע
 עריס סכ6 )סי 6)6 וס כרכר )חכמים חמס ספין ,סמרון
 )6 06 מדעתג1 וס קנס )מדם 6ין )קנסו יס זרכגןכליסור
 עגסג נגדון כ"ס . טכ'ע נוס כי~6 סוקסו )סויהפגמ)6

 OniD ע) סגסגו מס eb היסור כו 6ין מחלמןס6פעי
 ,  013 מודים Dff~l פגוס סוגד והכסוח )קנוס )יוס6ין
 דעת טל עלס ל6 מטס  ככרס ס5פילי כטיני נר5סוסיר

 : לכסגס סגוס סולר לעסיססרפ3"ס
 )טסוק רקס 6מ7 סמכס )ידי. סכo~Dn 6 העתיקוהנה

 מכי16ח 3פט"1 סרמכ"ס סכחכ מהחר , סחכס 11") ככס.פל לי  וססנסי סרתכ"ס )ךטח סירס  פן פייסמסולר
  מסבן כגדס מן מון סטלוכ תן 630 מחול היגסוהסורות
  )כסוגס  סו5  ספגוס פספפ  כו',  ממור 61יג1  פגוספפלס
 h~S פסול  לסיוט פפ~ר מיגו  בלופר  מתור 6יטמדכחכ
 כפרק  גופים  סרפכ"ס  סכסOD1 3 , )כסוגס פסול 5ל%כמסל
 מקות היסור טסיו l'hD סייגו תגךס מ)) ס~ז  6יןי"פ
 הפינו ממס מ)) סיסי 16 טויס היסור היסורו סיס6כגון
 enlD  6יט לרם  %תסו טל סב% כסן  לפילי רס%  זכרסו"
 סיסס obD כגון סוס  פגוס %יל  ע"י(  לרף  יוחסיןפירס יפרש (hwh1  כסויכ  פ%יסורי h(h  מלל  ס6ין )פימל)
  בפולן כפ'  ליספן( פסקיך רם% רופיך לכלונס פסולינס
 ,  פגוס  סכולר  כריפופ היייי טל בי%  פורים ספל  פ"ר:(לרף

 ר5מר  יסוסע ר' הפיצו ס"ק דק6מר מודיס רמכןומפרס
 וחומר ק) סוי מיסה פגוס קריחית תחייכי ממור6ין

k1)tShDכ"ג( , לנכי מס  להיסרך 5יכ5 לרע רגבי  ו5ף ,  מללי  כפווכסולם  פסילי כס סי% %ס  כגון  פגוס  רפ"י ופירס olns~%כלרץ  סין פס פססללס מלפס כסי hnth1)l 
 סי:5  כל נסוגיםסספ

~'OD 
 ליכד נכייס פסהללס קילס

  קידוסין סיס6 נסס 9tuwb סכחונ סהג~ופ h(bכריסים פהייכי עמר  יס דקי") מצהר ת"ת )כ"ג o:nlhnומיסף
 h)b 5יפעיפ רל5 לפיפר b)'h פטר  סולר ילין  כססופכין
 )עו)ס 6כ) ממור 1)טגין בס  סופסין  שיויכין  i'hDפפס
 רפ"כ  לו  וספבפי ע"ק פגוס 1ס1)ז )כ"ג מ6)מנס גרע)6
 לכסונם  פגוס סולר  לפיוס סרפב"ס רסס פל פלסל%

  דין יגכי  פייס  סולו פפ~ר  דין גני לנכסס ליס לפסד5"כ
 )יס סו: )סס 6דרכס ח)) 61יגו כסר סלד כחכמליס
 כסוגס כביכורי דקקי מקמר ח)) 61יג1 סגוס כובד)מכחכ
 דס6 סגוס 6יגו סו)ד תזע ועוד . כ)) ממור זוין סייך61ין
 יתויגו כריחות תחייכי 6מח טכירס סעסחס עימסהי6
 ומסוקס ערס )סטיות פניקס יחמ))ס כריתות חייכיטכ)

 כס ךחפסי כגךס קר6 דמיעט גסי )מימר )ן וסוס)כסוגס
 מכסן מן הכביס נגיס סיסיו מחס עגס געפית 1)6קידוסין
 תקמר 6מריגן 6ם"ס )כסוים סי6 פנותה otpn תכ)מ))יס
 3ס תפסי ססרי כריחוח מייכי תסקר )דם קר6דמיטע
  סרס3"5 כחכ כבסר פסוס ת6 כ)) גפגמס )6 6"כקידוסין
  כותי נכי מלילו ו5ררכס ,  (OJD סלינו  סילד כ"סלסמוכיי
 6יגו וסולד לכ"ט לפיפס  סעי% יסיק) 3ת ע) סכ6וטכד
 סס~ד גפגמס )6 ססי6 סיכל ע"ס 6מור6י )מקלחפנוס
 ח)) ו6ייו כסל סו)ד סרתכ"ס מדכחכ וסוד , פגוס6יגו
  6סעו ממס דכסר קטנוע ח)) 6יגו סכחכ (OD )ו די1)6

 כ':( )יף כנכרים כד6יה6 ופוסעים סנוורריס דסייג1סגיס מעוי וסוף קלמר ומקודק) סגוס 1Sto סודקי 6)6 .)כסוס
 וכמו , כבס כמסכת טקיכ6 ורכי ט6731 מססי6וכדמוכמ
 פפ,ר  סלילו בע"ס גרס כגי סירוס גירוי כגי מטולסכחכ
 ככ) כחכ וכסוף  כי' נומס לידוי כגי וי"ת כו' סחורסמן
 כ"% כפרן  טירפן"ס ו6ף פוסע וגקר6 סעד סגוס6)1

 S'b1 טפסר פופ  לירוי נלי hSb קהסינ % כיסספ%יסורי
 5ל5 פפם %יסור  בסן  סחין 6עך )כ) רומס וחיגוכרס מליסורי כ% סו% ססרי מסט ביי נילל ייהסי3 סי5רכ"ס
 חכמיס ויתר )דכרי סמכס וכ~זס פ"כ, סערבפיעוין
 כטס מכ)) מכר"ו סמכס וס וכון6י . ט"כ טמריכסכימו
 מקור ומה , ס)כס 0) )עותקס ירז ס)6 טעות )כ))כ6
 6יס ססו6 טריו כמעתי 6כר מרס"ר סמכס ע) 6גיחמס
 מן ולס ס'  כמסי" יד  לסלים יל6 1)6 ומסת רסיסיר6

לכפו
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 ש יח רימ"א תעשובתעשאלותש5
 וכל ונמגין נמכמס סלון גלעי 5ס %צ ונט ספץלכנת
 לסרוס כפגיסס טל6 ודרם למסמעחס מרש סעדינסנס

 רת60 יסוס 6ורייח6 061 , סרס עליסס ודושסו4תס
 על כלמכס עמכם 1)סתוכמ סוסריס nlh)pi 6 סיסכיס
 'bSn וטסישו סמעתhallnn: 6 וסיס יברי ומחוך ככס טסוטס
 סכחכ ממס רמוק 6ימ כי , סרט )מון כמו5י6 610נשיו
 ס)6 לך טסם ססזיין למכירו משתר מי עיישגיסגכות
 )קפמ סכ6 מלמידך דסר.n)tps 61 מס ל6 נס . כו'כסוגן
 מסס61 )ים לעי) רממג6 ט', מגחות כמסכת פרשן ר'כזקן
 6מר סגטיס ססמויר מס גס , 610 637 גנרל כיסעס6
 כפרס 51ריך כידו סו6 גדולם פנירס עתתס וביטלכרכו
 עסריס 6חד )ילס יסלסל טכיט) וס ט) נעגם ע"סויסוסע
 6פסר ד)6 סיכך סחפיסס נעגין סקעו ומהמיטורכיס
 לוסל ומלידס , למחרש עז סעכילס דמו ו)6 פפירוסיםלכ3

 )יגס 6100 כרכו סקס) 60מרו מ6חר מסכר כוססג0הנס
 16 יום כקרי6ח חלף )6 מגסג6 מסרי חפיפס לענין6ף
osis16 קורס סיסיס כרי 6)6 לשמריו 16 הלפגיו )יוס כשך 
 סחס0 נודעי 6)6 יגסוס, ממומס חס6 0)6 כרילידס
 כרכו 6מר וגור לדכריו מהמרת ntDDS 1כ6 והממירממכס
 סיכול 61יוס1 וס כו6 מי כי לתסוס ים 6כן , לילם6כ1
 ,ס סו ל6 ס6ס וקמר מכפיס קלועת כלי תעגמו  תקכוסלסקן
 גסנו ל6 וסיסים תכנס ל6 ססוכ כוכו קירס ממרמזלניח
 תסלת על סקפייו 1)6 יוס 610 כעוד )מרמן לס;::6)6
 השמל מירמתו ימרור סמכס ססו6 נייח לדידי 61י .סקס)
 מן טעות )פניכם ס6מרתי סדכריס כרס כדרסנמקו:
 על סרס סויכר כרכים וישמר ט"מ מלכל טדיף דל6כידי

 חמחיו קם 6סר וכס מקיר מסריו ס"ס דסייגוסנךו)יס
 1)6 העיכס סר16 מס רhS 16 ועיניו יסודם מסמ"רס"ס
 , מ"כ נשרן 6טר ס,קרס מישח חקגהס ססיחסידע

 ילך ולמ"כ , ע"כ ינום 1)6 ויודם מעסיו על ויתמרס ,יל מיגן הכרסס מסמ"ר סג16ן וכגו י671 מסמ"ר ס:16;דסיעו
 יהס3 וכ,ס , כגם)הו יכוס סל6 כרזוי מפייסנו סוקןלניח
 סרור 5סף  ויתמרו ויספתי  נולינזנוהי 1יר16 כללעיני

 : לו ורפק סכ 161 סגלו)יס 6ל גסטעיסססקכ:יס
 לורי"א שלטה דכרי-

 הנ"לנענין
 63יגרחיס יגיז כי", ס"מ( )ין חיייקת פיק גרפינן'ם

 ס6 כלידס וטוכ)מ כיוס חופפת ס"ך עלמן טלותמס
 שפסה 6כס וסככתן וכו' tSt(h טכעס )מסיסס השףכעינן
 כלעס 6)6 המוץ )onb 6 וס);ה6 . כלידס וטוכגתניוס
 6פמר ד)6 ס6 ד6פכר 60 קסיו )hnr~cb 6 ס):ה6קסי6
 סנטרי )כקעב"ל

 ססרי ט' שמך ט) ותמס רה"י וו") .
 תסוס h(h כך כ) מטכעחס מסיפהס )סרמיק סהיוונקשי
 מסוס סדיו hpttn )6 וליצור טכייחס כלי) הפתםד6י

 )שף סיפסר 60 ל3יתכ. 0מסומס מהוך לטכי)הסדממסרת
 65י מ כנון כיוס )מוף 6ס0ר דלbo 6 . כיו: מופפחניו:
 מהוספות מס וכחכו . טכ"ל כלידס 6)6 חמוף )6 סוכיו0
 ססוכ 6)6 טכילס כלי) )מוף דמוהר גר6ס י רם )סירו:מ"מ
 מםמע וכן )כיחס, ממסומם מפגי כיס )מוף יומךלס

1Dh~vn6כס rcctn 6)6 החוף )6 6כס קלמר 1)6 פיוס 
 רסיס th'~ol כלידס 6)6 חמוף )6 6כס כדק6מרכיוס
 . רפ"י )ךכלי 6ף גניוס )חוף מותרת נוגס כ)" ד6ף00

 6ססר 06 סירם תות( נחרי )סר0ח tbnh דרכוכם6)הות
 מן סמפיסס הרחיק )6 כמו) טסוכ)ת כגון כלילםלשף

 טוכ יוס 16 כמכח סטכי)תס כגון 6פ0ר 6י 051ספכעס
 ססיסוס עכטיו Sa סיסים  עגסנ לסי עיסו ך כשםשמסת
 , סס6)הוח )פי 6ף כיוס )חוף מותר סלילם פךכפרמן

 קוים ממרמן מן ו)65ח יוס עכעוד לשף bbb אכירמצי

 5ריכ" מסייס סלילה טד סס כסטסמס 6כלהקילס
 סי6

 וסוד ותט"נ ועערס נופס נמסיסח טוסקת מטססכ)
 וסרמכשס . nwhlo כמכ וכן , ר4חוס' עכ"ל כו'עממירות

 נסנושמ מון פסק וכן סס6לשת כדכרי מסק ומקוקותפ34
 7יג6 ד)טגין משע דס61 גר6ס ומטתם , סרי"ף וטסרכן

 רעיי 6ף דסרי לסורות ראוי וכן סט6)גיח כדכריס%ת6
 עוכ סיוחר 6)6 כלילס למוף דמ"רר סס6)תות לדכרימפס
 מוזים tb(o סס6לנצת Ssb . ד)טע סתוס' כדברי כיוסלחוף
 הגפף )6 6טס אמרו דסרי כיוס )מוף דמ"רר רט"י)דכרי
 סס6)חומ )ו)דכרי כיוס ל6 6כל כווילס דמסמט וקילסש6

 ידכרי כיוס עמוף אסור ולכן , כ67פסר( מיירי וונריית6
 ככ'ע )טסות ראוי עתר 61"כ . 6ססר כדש hihסס6)חות
 ס6ו כיוס למוף מלסורות כאיקס למוף )מטפסו)סורוח
 %י;'ס 5ט 5ין o)nh . ככונן 0ל6 עוטין סס4הות%נוי
or5ס)עס טד טס 1)ססומ כיוס לילך סיסים סגסגו מקמר 
 טזיף 6ימ סגסיס זמגסג גראס 6ך סתוססוח, סכחכוכמו

 כיוס )שף דחפור סס6)הוח לדכרי דס6 דיגך,מטיקר
 לקיים 6ססר כד)6 גרס כיוס מופסי אסטר כדשמ"מ
 . נלעס )כחמעס וליעף כדין לטטוח כמומר סגכיסמגסג
 16 סכם 6100 עמוס אפסר ןל6 דוקק ד)16 )ומרער6ס
 זמקו"ות(, )פ"נ סרמכ"ס פסק וכן . 6עס ט% כס"סיו"ט
 מח3ייסוח שרוול סכגחם ג"כ 6ססר ד)6 דירן כגרוןגלכן
 )סרוקם( סכחכ כמו לסם כרלף טכי)חן )ס5גיט יכלות61ין

 ניוח טל טס ס6מרו לס:( )דף מעכרין דכעדמססי6
 נטכי)חן סמרגיסין מסגי 3סננס עם ס1ככ קרור 5ריפיסיוט3י
 יסוןס מוסקטר סכל) סמכס סג16ן ס46ף כוו סס6ליךוכמו
 )כפל ומותר אפסר, )6 מיקרי 101 , מוסר"ס סג6וןגן

)O)Dו)סעמיד כיוס )חוף למחמל )מממיל סגסגו סגסיס 
 6רור כהכות )טמור סכנה6 דהשר6 ((oSt )חוף6דיג6
 הסס 6)6 סייט כצ'נס זמסיסס מ6יסור6 כסתרי טססוככ
 h'(o ט5מס וחפיסס וסוד . יפס חמוף )6 סמ6כטרמך
 ד6יריית6 מ"כ:( )דף מרוכס פרק סומרו כמו ררכגן6)6

 סכי יע6 עיקר סט6)קוה )דכרי וב"ס סגי כעלמךכטיוג6
 נסטת ;"ס מדחק ככער ס)6 טויסס !סמוך סס 1;67י610
 מ"ש )וף היסקת סרק ד6יח6 מ:6 ),-כר וכ6ייס ,סומק
 רב 6הקין כחס סרך מסוס נג'וס 6)6 טונות 6ינסכשמגס
 עד כו' הריוחת ננסוס רהמיג6ס כיומך )מישכב כגרםטוי
 ם) כגיסים רס"י 0ס וסירס , hSIJh' מסיס כמחוץרכ6

 . חסתכן סס קפו) 061 סטכי)ס כיח כדרך סיומערוק
 סיס 6יסור6 )סחיר מחקין סטמ6 מרו )דקדק יסוססה6

 וגרות h(,rtp ולכפיר כדיגם כ)י)ס סיככו) )סורגה)ו
 )דף עימד סקירת סרק כד6ננריגן ססהתיס מן ח:5)מע"י
 וסייח ,ס מקרת ט) מקטטר סייחי יני כ) יוסי 6"ר;"ד:(
 דככ:"נ )ועי 61ין , גו' כ6;י)ס סעור ימסס ;6כרוגו'
apn6כ) כיכ)חן וס מסיס עסיריס "( ottlss i'ha סס( 

 ססו6 ססמיס נרקיע כמ6ורוח מאיריס וטכדיסמטרחיכ
 )סס כטפס מסמע rh~' כבסון כקום חיגו דוס3יס,
 כיוס לטפו) )סס מהיר ד6)"כ 6מר כסגין יעכז ;)6חקגס
 כענין כלעס )ענות ר)1 06 ס6 מסמע רסיס )ומר )1סיס

S'ttnD0:כס הכמט 6הקין )כון 6ג) ספי עריץ סוס 
 ק~כי6 סזןמ ע"כ 6חר, כטנין י:;י יכרח מעירוחיק,ן

 ו)6 ייגשם 6וום6 וסוס 6'כור6 עכד' סוס ך6, )ומרלרישין ודאי ")6 )הס ס6פכר מי כזרוח יכו )6 אמס)דוכקיס
 )דון bnro1 . טכי)מן סמ5גיעוח 5)ועוח חקגח or1סיס
 )מחיל ע"ס 11 חקגס ממוס 6ימור6 מסחיר מחס ומסק"ו

 hDSD לכוצי לכחמעס מותר ססו6 כ)י)ס )מוף כגוןסיטרי

כז)"
 רנ6 מתקין סימר ממס )7קזק יס ועוד . אפסר

hrinnjGlen 'hit)b ננדק6מר l'Ono S))D דכר6סוגס 
 )עכול אסור ד6מל רכ ;דניי גנט וננמי)6 כן עסיל6

מוס
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 53כז כ ש הרמ"א ותשובותשאלתע

 מגסג מנס) מינ.ס טמע כן 06 , 3חס סרך מסוסגיוס
 , כסטן טכעהן לססחיר סיכו)ין כדי %סטות חקגחמסוס
 כמס יודק ר' מוסר"ר סג16ן סורס סכרין גימר וס61מר
 ויחופו כלידס )טכי)נק ע16 ססגסיס )113יגילי6"ס(שהחקין
 יסרך) 1כ) )מס זמוק טמריס טמ6מר , 6חח סטםתלמן
 סטיגיס כ) לטכי)חן יו65ות יסרק) מנגוח סכומןיסגל) 6פסר 6י סמטהי( )כשסר טגו)ס נגורן יוסכיס )סס6סר
 )מיחם h'h עס . ט3י)חן )ספיע יכו)וח 61ין כסןגופות

 כמסכת גיד) כרכ גבירי דיגך hnlp כולי thS1)סרסורך
 טניס דדמיין סכע0 לסערי יתיר וסוס כ'( )דףכרמח
 bh 6ף כצ'נס )מוף ומותר .אפסר 6י מיקרי 46כ תיורי,כקאקי
 )מוס 6ין )מה סעס כלרך סורס כאסר וכ"מ טע0שרך

 מסל"י סקדמהיס סחכמיס ככל סולו וכאסל )כיחססמסומס
 ונומר כוו יסקסק 61ין , ס"ן( ~ahlll ומסר"ס מיגןומר(ר"מ
 6"כ כמרחן 1)יסנ כיוס ליצך סיסים גסנו מככרמאחר
 נדו)יס ותיקין )ך 61ין 610 כסר סמגסג מנסגן )כטלשסור
 ד6ס קמ"ז( )סורס כחסוכותיו מסרי"ק כחכ וככר .מ6)1
 61ין חגיך חגיך 6י 6מריגן פוסק 63יע סמגסנגמלא
 כייסן כגי ג':( דף סגתנו מקוס )פרק 6מריגן וכן .)5ס)1
 כגייסו 6חו סנח6 כמעצי )לירון מלור rh(' סף ד)6נסוג
 ספסר )6 6גן )15 אפסר שכסחין 6") יומגן דר'קתיס
 3גי סמע סג6מר טויסס 6כוחיכס קכ)1 ;כר )סס 6מל)ן

 )סתת 6ין סדחק פסעת 6ף סתעען 6"כ 1ג1',. בכיךמוסר
 ים teh1 06(1 ט'( )סורס מר,רי"ק סוד וכחכ ,מגסג
 לכס מקומן )מפלק ור6ייס )3ט)1 6ין חיסור 5ד3מגס3
 כסגד) מוזלין 6ין ויקמר 6)י0ו יכ6 06 ר3 6מר ל"כ(דף
 סס ו60ריך , ט' נסין) למקז גסנו סככר לו סומטין6ין

 מסוס )כעלו דלין 6מריגן 6מד מקוס כמגסג ד6סילו)סוכימ
 60 )ך תקסם י6)"ע כלוס 6יט or דכ) קומרסלכס',
 נס"ד דרגן 60 גס ט'( ~hrtn רכ6 התקין ד6מרו)ד)טי)
 כ) סמודס עךוח מקכ)יס סיו כר6סהס ל':( )דףזר"ס
 נסיר ס)ויס תתקלקלו 0טדיס נסחסו 6מח - פעםסיום
 כסת-ק מסמרכ סמגמס טד 6)6 עקכ)ין ימיו ס)6סחקעו
 כל ממוס סדות מקניין סירייhlr 1' כן יומק ר'מחקין
 ו3ר ומחקין יומגן ר' חור סיבך )דקדק ים 61"כ ,סיוס
 nt)aY 6פסר 6י 06 סר6סתיס ומגסג סחקגות נגדפסיס
 )כ"ד ממסור יכר כין )מנק 61ין ענין, כסוס סר6סון סמגסגנק
 h(otn כין כמגסג לכ) סרסור זכר וכין סעדיס קכ)ח כמו3צכד
 פ"ק דס6 )יח6 ךס6 , וכיבס( פ"ק כוס מלקו )וכסדיםמסיס
 יומק רני עתקגת 6ף יוסף ר3 6מר סס 6מר ס':( )דףדכינס
 6ט1 6כ" 6") עד וכו' סנמגין דגר סי מ"ט נסורס כעס61י)ך
 טךות בסתרי מי)תbtsn 6 כסדות 3י5ס סו6י נמגיןכעס
 ויבתרו כסמ"ק יפנס מסרר מ"ט , 6סור0 פינס 61ילךיומגן י מחקגח 6ף קמרי כ)ומיח מכי סלמון ור3 6ד6 רכט'

 1ל6 גיבול גמי 0סח6 סגי כיו"ט עילס בכלנו )6 מי6סתקר
 כעס לת"ד מסורס עדוח סהס ססח6 סכי גמי עדות 6"0ידעי
 ז6יכs~s 6 6י ד)כ"ט סמעען , סגמר6 עכ") מסורס)כ)

 נין חעקו ל6 ט' 6סחקד ויקמרו כסמ"ק יכיס סמ6)מימם
 מסורס )כ) דכילס לע"נ דעדוח )תנהג דנילסמגוג
 סיס ל6 כללס ד6יסור 61ט"נ מגסג )כט) 3כמ0 סיסולס"ס
 ךמוחר ניסור קנח כו ריס כמגסג סכן כ) כ)) חמ;ס ליסורכו

 מחקין ס)) ט"כ( ל"ד )דף 0םי)ח פרק ו6מריגן ,)כסנו
 מגמיעו 0עס 6ח סר6ס מסגי טעמ6 מחס ומכילסמוכו)
 סמגסג גגד דכר )חקן רכסי סיס סיע וטכסיו כו'מ)ס)ווח
 כדרר סמגסג ד6ס למימר 6ג1 5ליכיס ע"ר 6% ,הל6סין
 פרק 0רי"ף )יס ומייהי כירום)מי קמרו or ע) כעצמםממון
 סייג נדבר סמגסג 06 וכן , מלכס מכס) מגסנסכוכר
 כד6מריגן 6100 סמגסג לקאם ים )ק)ק)ס לסימם וניכףעדר
5'psמגסג לקיים יוחין ר' למס דל1ס גייסן 3ר גסי 

 סנדל דמ)עח כססה סגמססט מנסג וכן , כידיסס*כותי0ס

 נימי טסית ממס דנר נהמדם על6 טימר לסגוחו 6יןנ"כ
 )כססו6סר6בהי0

 ןסגדי
 סגן) מסו ידעו הר6סיייס גס

 6נ) , 6מריסס( )יזך יס כמלעס זססכיתו ו:;6חרומגט)
 ד6יכ8 כגון סר6סיייס ידטו ס)6 דכר סגחהרםכמקוב
 סר6סוגיס 3ימיס )מים )1 ?יס ס)6 )ייסור 16 )קוקו))תימס
 מכוס כעמור ס6מוןיס סקגות ככ) יכר )תקן מותרודתי
 ועור , ר~ר6סהש סגסיגו )6 דסכי 5ןעח6 ))מיסר(ד6יכ6
 כונ;עין כמגע) מעמן ויקמר שיסו יכob 61 קמרידסרי
 ז6ין קמרו זל6 ס"ת , )1 סימעין 6ין כיגדל חו)לין 6ין)1

 לחקן עליו )מוסיף מ,חר 6)6 כ)) סר6סון סמגסג)סטם
 כזין ממכר מסר"י מתיקן דידן כגרון גס ולכן ,קלקולו
 )עך סגסיגו )6 סר6סוגיס כודויי כי 6ח1 ס6תת .כיחיקן
 וסוד . פכירתן )שניע יכולות סליועות hD'1 כלוקוסכיוס
 )עך מוחל ס6ף שמר ,hih כיוס לילך 6סר ל6 סו6ד6ף
 : (t?')h ססיננעין סימרו כגטמס סטתיו יפו ומס3לילס

 )סו וסילי6 ע)יו סחבק יסחכס סם% עימידנם2נרשה
t1thsכגיס דיג: גטכם ס0ו)כת 6סס סכל 

 bo'1 ע) סכ) סוד וסוסיך . כידר )נטפס ו0י6ממדים
 גדיל סיוס כעזן )טכי)חן )ילך פריכות סמן )גסים)הירוה
 סדכריס 6)י ;SQ ערכית, )סתת)) סקס) סיחחי)וקורס
 וסיד , סוןס הכדין כירריו סככר מד6 , ייפתלו 1)6ייתקעו
 )6מר כפסקיו 'h'SI 6יך סורס כדין ס)6 .מ"ch 1ד6ף

 6ין ד6וריית6 ודלית 6ף.מידס מסרי תמוריםסכגיסס
 מ"מ:( )דף הח"ז פרק כד6ימ6 מדרכנן לפיסו ממורסוגך
 )ניחס סמהומס 11 נחסם6 כ"ס דרככן ססי6 נחפיפסכ"ס

 דיה סס")חית ס)ז3רי כ"ס 6פסר כזד )כחמעססמ"ר
 )וכנר ממד 6100 ל1מר )גן hSnt "יך )גתחעס,ס.6

 6סס( גמה סרק סוף כמרדכי כחסוכס וס טעותגתכ6ר
 טרגית חפ)ח קורס )עך סלחיות מסורס המסוססגיח
 ססממירו (ottp סכטס לספירת יזדכר סמדמיס)מסוס

 מן גרו) זס טרכית( חפ)ח קודס )סיוח סלריךס6מרהיס
 כלידס )פכי)ס )י)ך מוחר )כ"ע ס)6 ך)דכריג ,סן6ם1;
hShקיים וספירת גיוס )חוף רפ"י )יכרי ספי מעדיף( 
 כתרץ פרק כמכ61ר ססמסות תכין כס0רס :מפסיקלריכון
 ססו6 גקייס ססירק סגין ס6ין ס"מ 6)6 ס"ת( )דףדגדס

 , כעקמן חותרך 6)6 סוייגו סמפיפוח )שכותל6וריית6
 htSn כיומך ססתס סג") מסר"י סכתכ סגנון הטסמלכר
 כס6 לכן . hw דמד רכ 3י כר )כל פמוט 6101 ,מירחך
 ליתרון מילתך ho' כי וכ) סורס כדין דמסר.יכ)יקג6
 . סדעח טן כן עסר"י דברי כי . מטס דעתי כך ,מסמני
 : מקראקס איסרלש סשה ג16ס נגרעת. דטתווסחו)ק

 יעורגי ,סו6 %1ן טפש עותרי יחכוך ס' בטס לנזריכנ
 : ממגי6ס יילי)גי חע)טסות

 סידור 6חד )ומן )ממעין כיחו סהסכיר יעיכן2ש14לה
 סטיר ;מנהג ססכירות קנין ונגמר כניחו56)1

 ח)חס )כיח ממעון שיסה וקודם )מנור יט) מסן 6מד סיסס)6
 , )"ט כ)"6 שכ"ט נע") מקורין 0קדמח מבי ממעון6סת

 כקמרו טסיו מעככ ר6וכן למורו ממעון ;גיסת ,מןוכמגיע
 יסחו 56)1 סיקכ) כיחו )י 0סכיר )6 דסכיס6דעת6
 רולס וס G11b יע"י . מהדבק מולי 6100 כוס מעיסמו)גית
 : ככיחו סמעון )קב) רקס es1 משירוח. )חוורר16כן

 הככירות סימר סמ6מר פסוס סוס *מר חמוסתשרקנה
 סכרו כליי נטור קגין מיקרי מעיר;מנסג

 וממכר מקח סוערן כמו כי . וכחוקס ונסטר יכסף1קג16
 סיטומת6 פפ6 לכ 6מל ט"כ( )וף גסך ייגסו פלק6מרו
 ריר (orth וס כדבל וכי65 ו") סל6"ס סס וכתכ .קגי6
105שר 6חי ססופ ס)וקמ סגוסן כמקוס כגון סמקם )גמורסוסנו
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 נ הרמ"א והשוכותשאלווח54
1)tDS0סלסכ"6 כסס )מס( כ"י וכ"כ , סמקם כגמר ו3ו 
 נוס כי651 3כ) מלכס מנט) 7סמגסנ עסכ6 כמטיקהע
 ככ) שכך ועקגיס קעיס סמגסג סי ט) סנממק ד3ר0כ)
 ס)עמן ס"מ 6'כ . ט)") קתש לסגות סנצריס סגכםדבר
 ממכר דסכירוח סגפנו נדבר סמקמ כמר ומתתךמקח
 6מרו וכסדיק גרו:( )דף סוסם סרק "hwb סו6)יותיס
 כ)קומוס מסיכם סתיקגו ;סס חגי6 ע"פ( )דף נרוכסטרק
 נכסף גקגיח מקרקע וכסס נסומריס מסיכס חקנוכך

 , oprn)1 ופסטר ככסף גקגית סכירות כה וכאיקסוכבטל
 וממכר מקם קניית נמר דיגי )כ) ס"ס 6)6 6)1 דוקט1)16
 פ"נ( )דף ספרם 5פ  בליפ סור פרק תמרדכי 0מכמעכמו
 )מפירו כיח סמונו 4י 3ן יסוסע ר' סס ד6מר 6ס6דכהכ
 hto וכן סמונה סס וכחכ , קנס סתעחמ )1 תמכרכיון

 36י ר' כתב וו") מכירס זס)כות ח"6 עמשגיותגסגסת
 ומסר שוכר 16 נכיס סמוגמח ממורס נמכר וס"ססע,רי

 6ח סכר כלעו 30יח 16 ססמורס גקגיח המפחח סתירת)1
 . מו"מ )דיגי דחיס עכירות דים סוס נסן גקגיחמט קניות )ס6ר ס6ף 6)1 מדורש 0תטיגן סרי , עכ"למקומו

 SffD1 מסמע זס6 וס סמרוכי כנכוי )ן קיימ6ד)6
 סנחיס חוקת סוף רסוס דכרי וטס קרס סמסחמזמכירת
 סור פרק נחוספ1ח סכתנו כש סכי )ן קיימך 1)6 נ"נ()דף
 ר4מספט נמומן ש"נ סימן סטור כחג וכן ג"3( )דףכנגח
 מס'רס וממכר 3מקמ קונס oto 6עו מכלן )מויןמ'מ

 , קגימס )ם4 וס"ס , )סכירות ס"ס קונם סיסממתחח
 שסגו ד3ליס ע"פ פכירות קג'גי גקגיס ויותר גר6סועוד
 כד6מרען 3מגסג הכוייס טכירוח דיגי כ) סתרי קגיוה3ם6ר
 סב) רס3"נ 6מר מ"ג( )דף הפוע)יס 6ת ס0וכר סרקריס

 כסככותיו סרי"ף 1ס3י16 כירוסלעי 0ס 61תר1 סמ7יגסכמגסג
 ומב*ס0

 סתקכ) ריס לתרו וכן ס)כס. מ3ט) 0מג0כ
 ומעתם , סתדיגר4 כת;סנ סכ) מ7ס 0כ.ל,ת )ענק ק"ג()דף
 oon 6מך 61ין ס0כירות קנין נעיסס סגגמר מלהרשמר
 תס6 ור6ייס , כלל מסגי )6 6וגס מעגת גס )מזוריט)
 16 כית )מבירו סננ0כיר , ח") עי"כ סימן ריס סכורדכתכ
 חוך 1)ס51י16 כו )ח11ר יכו) 6יפ ק15כ ממן מ,-חן 16מ5ר
 13 )דור מקוס )ו 60ין תעכיר 0) פיחו גם) קפינוזמרו
 וכ"כ , כו' )סו5י6ו יכו) סיגו )מכרו 51ריך סכני61פי)1
 סס 6)1 ודנריס כו' סכירות( ער4)טמ )ת"ס ו")סרמכ"ס
 ,D?? נ"י כמ"מ ספוסקיס כ) גן וכסכימו סירונית:דברי
 )6 6") ניחך )ים גפ) כסוף) ס' טס ד6מריגן )וס61006)
 )עככ לטס וסוודר מסכירות ומן 0כ)ס תיירי תיגליעריסת
 וקטרג ,  otih)  לפפס  ס6כסוכ כמו מודיעו ס)6 מממה00

 סקווסלפי דברי  פוסר"ס  גטם פוקי ססו6ל פרקרבפררכי
 חושדם ט) יחקק 0)6 כדי 6חר כחקוק ומחקק  6הלנדיר
 מככר ןוק6 סייט י") , )ס51י6ו יכו) סגיה רכנן) דם")דיון
  סיריפו סל5  פטעפ סס לטפור סרלס 5ל5  ככיתותו ומןכלס
 כמג פילוי nellr ל5 סיפון  חס נגפר5  סס ש5י ~סטל

 ro (36) סימן 6' לכ)) 3תס31ס וסר6"ם רס"י בבבפיהם
 . פסופ ווס  ססוכסיס כל טל  פוסר"ס ימלוק ל5  ~פלוהוך
 מסוכר )510'6 דעהס  16תן בסר  15לילן דל6 ספכען6-כ

  כפו  גרב?  סיפרר% יט  ביפו  כסלפן רס5  ופיו תוךמניחו

 6מר ניתץ ליס (SD ססיט6 6100) סרק סס ככדיךשצפרי
 'כתר לעינן ~hs ס61י) ומעתס מיג6י. עזיחת )6)יס

 )זור לו 6'ן סמסכיר דסרי מכיח נפ) )טגין דדעח66ומדכ6
 ד6מריגן 60 ע) 00 רה"י מפירם כמו מכחון )נוך51ריך

  סטין סוזעתיך 0)6 מממח 6)6 עיי נ6ת )6 0וי61")
 )6 6גי גג( )סכור 3יח מ651 6יגך D'bt טור קךמם4
 כ6% 6עי 6גי וגס כיתי סיפו) ייעחי 0)6 לסודקיך )יגאים
 . מנטן 61גי מכפיים 6מ0 התיור טו3 ו)6 למכור0ש

 )סו5י16 יכו) סיס )6 היכר ם)  ועפ שך סש d'b שסמםשגי

 2 61'י,י"2ב1נ " מיעז :::נעם::ויכייייא
 פביסו  ססוכר לסו5י5  יכיל  60ין כמון )דור יכו)יר5ס
  סס ד6ננרו מס6 לפייס וטוך . וס מטעם כסכירתו1)חער
 ל6 רמפר% 5רכ5 רשן גנרל סמי,  ס"5:(  לרף  סטיילפרס
 רוכסן  לך 6יס S"h h'oo) hwth  ל5ופיביס רוכסן5סכמ
 )עיעיס 7הח6 )י6 יסנף irh onvp ו )5ff~ 6ל16גווי
Srh6 )ס סדר ניסף )ס כחב )כיחידו(פיסי 6 h9)b סמ6 רכ 6תר , 3סכי)6 61וה3יס 6פיקחיס וכיסנתגיס 0ק1)6י 
  י0י3 גפולו  לי יתסס  כן פסס כיפר  יסיסט ךרככריס
 מלר  לפילי 5ל6 ל6גר5 קייפ6 רל6 שלר פיבעי6 ל6נעלסי

 )י גיחה )6 1)ך  לסיגורי לי  נימי לן'פ S"h ל5גר5ריייפי
 )שגורי דטח0 סיס ס)6 גווע ס5י כי  רוקי  סיילוין mnh רפלי5 וס6 ל"י  סס וכחך . 5רכht~h 5 כי עלידדפןס
  קירויין סירס  סתם ליס ייגרס סי  תערסי מפגי 6)6)ס6י
fnhlקמן סרי , כו' סכי )מיעכד כמיגס כ) )ש קדסס 
 דעח5 לומדן 6מריגן )6 6רנ6 כ6רי6 עלס ודעיהע"נ

 סל6 לס onD  רסיס ייט"ג 4  ססכירס )6 דסכי67דעח6
 5ט"ג  וירן  בגרון כ"ס ,  כו'  טפס כקטר סיפרו  כפוכסיגן
 כן גס ט)י0 ודמיה  סו4הז  בפססי  לססכיר  ליס להוקד%
 סתם )1 וססכיר סודי) )ס%י16 יכה )6 מ"מ 6ונ6כ6וי6
 %מר סמיכי  מלס  סלילו פמוט 0מיסנ מסרי וחןע ,תמאס
 ר61יס כן 06 )סו5י16 יכו) סיס ס)6 ר316ן 33יתושכגס
 רעית )תימר  יוכ) ל5 ססס 4  סססכיר מקמר ס61לטעמם
 רכ6 ז6מר (ho דידן נדון כ)) שייך h~lh , 6(1 כ6רי6ע)י
 )ר11)6 קעורי 167גיר מ6ן ס6י ט"0 )דף ס16מגיןפרק
 וסטור סמרזכי ספוסנך-?o )סס ופסקו כו' נסרקורסק

n~blolדל5 15 סבים  ולכפל לפעל לפירט  רסיס פידי  רכל 
 רבפל b79P  סוס ילק  רפוטל  hlgp  לסליסס לפירפסיס
 tmb י% פיעל ו% סכיפ נעל ירט 5"כ 5לןסכיפ

 רכל (
 ססעעס  16 ססכימס  לבסיס 5פסר ס5י 6ל5 פיירי ל15ס

 יוכל 06 ס0כירוח )נמור ד6ססר נמקוס 36) קונסתממת
 כוס חקוי תיגו וס ססכיר )6 וסכי י6דטח6 מטעסלתער
 סוס דסוכר מטכס )מצר יכת סיס ד6ס  ספוט  וזפ .כ))
  סטפס  ,ס ודקי 6)6 גמי שכגס 6מר 6"כ , )לחגויי)יס
 ,ס זכ) תומר )מקוק יין )3ע) ולין ,  לכהן כלל  סייךל5
 כמיקח ט61 161 מכירותו ככיח סטוכר גכגס סכנומזירי
 6ל3 כמ"ג 16 6וגס כטענת )סו5י6ו יכו) 6ין גכ6ןשוכר
  )ומר  יכיל שפסכיר כתסס סנים  סטדיין ככיח סגכגסקבס
  שכסבו  שלסין ק5ס פססט וכן or.  פפטס מקכ)ךשיגי

 ר6ייש ק5ח וי0  יפלו,  סוך  לשולקיו  לפער  יכול 5יןסמסרסיס
  לרף  למיי  מסיס מי סרק ככחוכוח hnth1 מס6 כס"ג)חקק
 סרס סיכר  רשולן שכיי 5פ,-  י'(  לרף רכ"ס ומ"של"ג(
 3ו )ח,ור יכו) 3ס סמויק ס)6 עד ע0יקין עליו וי165לסכרין
  ביכין סיקו  מכבר ךמיירי סהו0' סס יפירס , 6מ5רידיים מרי חוקם סוי ת"יתתי כו )מצר יכו) 6יגו כסמ0סחויק
  סלך סל5 ופן כל בו לסכר יכול  עוררין פליו  ע5י obגמור
 וכסיג נידוי 61"כ , כו' 1IDh' פייס וסייגו ססדס6מלרי
 ופסכהך  ר5דטפ5 כיחו )תוך שוכר לכנס סל5  ופן רכלכ5ן
 . Or1 ,  מנשכופוקוס מרי , רציות פכפס  כלוס קילו  or כל . כו' יקבלליסל5

  ו5י
  סס

 רבניי
  כו' לבלרי דייט

 יוכל )6 %6רי רדיית עד )ח,ול 6דס 0) ידטחו61מליגן
 נ6מס )6 6נל סנוקח כסטת  ססיס כערטור רק)מזור
 )6 061 י  וו") רכ"1 סימן מסור טכפב  ouDn למ"כסלילר
 Dttno לעכב ~SD סבל סי65 לקמר  ססרס מ5;-' עלסלך
 ס5ר  כפו  וסוי  בטופ פספ  כפי סוי  פוררין  עליו סיסדמיין
 6)6 )מנור  יוכ) רל5  מספי , כו' סטות , מקח לפתויפופין
 מעיקרו דכט) טעות מקח וסוי תיגו סנוקמ דעיקרמטוס
)'bloלתיר  יכיל קילי 5בל . יס  פוס נו סיס ספסמ ובספת 
 6פר פ4ו  פרטרו ob קלס %  רבכי hnD1b רכ6פרפיטפט
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 65כח כש כ ד;רט"א העשיבורצשאלות

 וק"ל לאר"י וסגסומ סחוספוח נסזי6 מס כחנו וכן ,כך
 יכו) 6ין )מי כלמריות 6סי)1 )פגסיס 6כ) טורריסדוקא
 6ף 6וגס קירעו ך6ס כ0די6 כחכ סרי , גרס ומ,)1)חוור
 ibfn  ונקמר ק6ן וס"ס )ח,ור יכל סיגו 6מ5רי דדייסקורס
 מותע כס 1)1)ד1 סגת6וסס )006 6% רמיך 1)6 .נרם

Irlnh1סוסו יסחמסס hnth1)  ע"ס( )זף סמייר פלק 
 bntlh1 )ומר יוכ) )6 ככיס גכיח סי6 דעזייןד6ט"ג
 כחשכם 0ר6"ס ותסק )כ6 דתיה bS1 קדסהיך )6וסכי
 מסידך כ6חד ג'( סינון 0ט,ר כהכן 6101 6'  דין )"ד)כ))
 כו סג% נק סמסולכת 6מ1ח יחס 0חוסס טסני: וקודםגקגס
 )6 כ,ס נדו) ד6וגס 761עח6 חסדי ך6גן מעעסוסטרו
 נגמר hS דטזיין סחם דם6יי כ)) 6'רי6 )6 ית60 ט'סידך
 כ6 )6 דטזיין סדסו ג0חהתס 11sp )ומר דר6וי יגרטוס
 טיקים נמקוס 6כ) .כרסיסי

~tlpo 
 טד6י ז%וסס דותי6

 . ד)עי) וסג""ס סחוסקות כמ"מ גרס מעך )ותרדר16י
 לכיחו לפוגר גכגס כין )חלק ז6ק ר6ייס )סניף יםעוד
hSSוסרק טגסגו מקוס תהה 0ירוס)מי ו") . וכגס Shlno , 

 ט) ערס )6 6מי 6"ר )מכרו 1ר51ס )תכילו כיססמטכיר
 טד. ריס6י קגק'ס 6תר זס 6)6 )1 610 קטי תקוםעב) קמרי חי11*יhSth 10 ורכי ,יל6 ר' נרעכ וס עימותיקהו
 דלגי קמיה עוכד6 6ח6 ומגו( )סירוס ייזיס 5גק*קדשי
 ועיין , גו' דנוסכיר כיחף כמריק פ~ג מס קב) 1)6יוסי

 )דקדק ים נ"מ , ,ס סירוס)מי פירוש כסו% פרקגמרדכי
 ססוכל וכנס )6  דעדיין OtO כסי דוני טעו6 משי)6 עמרי כו' דמסעיר כית6 מסיכו וסתר5ן שיג יוסי רכי06
 ידע )6 דסלי סוס tya טונד6 דידט )מימר 1)יכ6 .נניח
  מסנין פפס 5פר כסרן סיס סספטסס  ספינו  ספר5ןסחרי
 העד . )תא דשן ס"מ 6)6 ככיח מסוכר יכנס )6מעויין  רפיירי מסגי )6 )עם 61"כ סערדכי סס pltDn כשסמקסן
 סיועפ רסרי לכונו  לל5 ססוכר נכנס נין )מקק דייןר6"ס
 סמוכים ימו ססוכר נס כסור 6ף קיימך פפסכירנפויס
 0מגסנ פסוס סמוכו נס גכגס ס%6ו מקמר 6"כ חי"ק)מטס
 לסוליתו  יכול במסייר  סגין )ע% שגיררה כמו כדיןהא6
J~Pbסוכנם קוזס סדין 610 קשמ6 גט)יט נמוקח  וקסקט  
  nlltnDO. שען גגמר קככר  מקמרבס

 לרפקי
 רייקם

 ד6יח6 מס6 ישוכר שכגס )6חר 6ף קיימך  פפסכירנפ~9פ
 0פומ  ולפענרס  לפרפים  לו  פפכיר ק"כ:( )דף ססו6)ערק

 וככ6  טמצש  6מר  בצפרי  וריויון ,  כוי  )מסעירע(עכרס
 נעקש גחוקח קרקס 6מר נחמן רכ )חיבר ט)1 סמדסכסוף )מסכי טלו סמדס נתמקח נish 6 עסקיק סמוםנ%6ע
bn"p1IWbI 6כמוקע דקרקט )ממכיר גולו סמזע נסוף נ 
O')DS, וכ) סרי"ף סס ומסק O'pDIPO כן 06 , גחמן כרכ 
 %"ס ישיטו מודם שסוכר נס זר וכנר  %"גספפיין
 ממעיק , ממשק פכל 6 *יחן 51לז נעמיס 3ח,קתקלקע
 ר6ייס ועון . גכגס ))6 כסוכר גכגס כץ )מזק 6ין כןו6ס ממסכיי כמוקח קייאק קרקע ססוכר כס סדר כסעסד6ף
 ס6ומין 6ח ססוכר ס6ומגין סרק דחגי6 )מזק דליןכרורס
1DpOI06 (סס 6ינ טחן 0סטס סניח נט) 16 מניח כס( 
 Gt1Dn  כלסי S3h  פלכו פלh"1S 4  פהויפ %י י פל9
 לפפ ספין סרם  ופללו  oh13p  ~'Sr'D %*ו%

 פני
o~s 

 6% סלט ו)6 סלט ווק6 ד)16 סו6'ס QD וכסג oSVD.קכרן
 4חן קריך  לפספכר  מו5*ס  סלון עד וטככס 0)ט )oh 6ס"ס
 *רחDO hlh 6~1 לים פגרפ  כין  ביל  כיוטל  פגיפ)ס9

hnlwט' )ספחנו ת651ש סככו כט)6 זמסחת6 גקק 
 כ)* מסך S~h 06 סקכירות ע) קניין קג1 )6 יסתם61ע"נ
 טגשן כסוס )שור יכו) 6ע1 מסכירות קגץ זגגער15מטש
 )מלק 5הן וידן כגוון ימי ס"ס ושק . י"ל סס סכתיככן
  )סטו hhn ססיכר ש4ן תקחו גכגת 6% ינטש גכגסנץ

olpns.1 ,*80 לשרDNV שכ5 ד)6 מנית נגפ) ססוסנךס 
 גכגש blp אק יכ) יקעו יעי%שש מוכשת גגן5סו5%ש

  טל6  פכייופ כסקס  דתי4ז6 סחתך ועוד , )סכורש65יס
  מפס  פר ?tttwעמר

 161 כ,: קוגין יחין לביפ סוכלי
 כנ,קוס  מכי . סבליכם  פעם עד 16גס bSJ 6ף )מ,ולתופין
 ומוס  פלכלומ  קורס  tSt~h  לסיור מ651ש זמין דירןגרון

 יפיס סתתת כסמכים )ח,ור  שישכיר  יון)  סנ6 וסגוסטטס
 )6 6אכ ססכירות ע) קוגיס וגס הכתים כגיסת ומןקודס
 )מ"ק דנין גכגס ככר כניקו 6וגס טטגת ג"כ )יספסגי
 כ)) ר61ס סיגי וכר סוף ס;כירוק. גגמו מכנר מקמרנוס
 סלינו כ"ס  6הס פיירי  סיכר  סל  תסחו פפלפס  סוסטיס tm)~o  qh  06. ל4 רפכי ירטתי  לופר וס פפכקךסיוכ3
 תחדכק מולי סכול ס6ומר כוהי כי כגיגו, )מגור סר6ףנוגס
 סו יתט)ס ססס כי כן 16מר )וקטו פרכו ומי סג)קו%
 ביקיר רילי כל ניל  יפפכהך כרכרי ota 061 וסרוסכןממוחן
  כלו,  לישב ד6סרו ר6נע נע) מבענין מון מתדבקלסייגו מחןכק חויי כין סמוקו מקוס נסוס תקיזו )6 כיפוליפ
 )ומר 6הס למוס חסמו ד)6 ט"ו( )דף  סמדיר תטרק1ר6"ס
hp~1bnלכפש  כפילי הע 9רס ל4 רפכי  hl~D  ולחן  פין  

 ,ס דחוקי דידן נידון וב"ס . סגי 6עהגן י6 מו)י כטלר6נ)
 olh ש ותסיק וס חקי סס D'O )6 6סר כיס ולאןרסכיפ וררי  טיפ h'pO סטיר  סוסם  nttho  פיכוי  פפיפפביפ

 גמרו כ)6 ש %כן . וקיכ) סכר )תימל 161כ66דעחיס
 וכל  ביפו פפרבריפ ספיר ספיה הן  יסכירופ  פלקמין
 יכווין otn)o o)th קייסח  שן  9ורפ ow  בפולס  פורצנולפה(
 )6 ס6י כי  נ6הס  פ'פ ,  לפיריעו Ots  רמוס  פגויס)מ,ור
 כסקר 6נ) מיג6י עדיסח )S~b1 6 פפפמ4  פיילולפיל  פכפלפי נמו ככס"ג )מ411 יגו) דכגס) J~Dh )מיריוכ)

 . )מגור שו) סכין דעמי כסיג גרוע כ6הס כ"סשנטיס
 : שיפולש  פשה  ס5טיר hrnhגס

 ואס , חנק ישראל )כ) ומייס  פפ  9%  ש*להב%
 מכ"ט, גדרך 5ח6ות סרכם מכ"מ רסיסגסס

 )תקן משייכים ono וכוץ ומחגו  1tnha 5וסוכחוכם
 ינתו)הם  תפוס  סס סיחת 5וס טור . ססכחסטגייס
O1DIP'1גת ט6)ר תלוח סלק 015 טוד . ))מד 1)גטריס( 
lahסייט( Dthn) . 6רנע 5וס עוד nlhD ר(לרכי ט6( כמח*ס וערכיומשחס IO'htD)) . לבליפ  פייפ  ספי 015 סיד  
 וסק . שמיו נן 6קח )ין יסגו יס61וסן )5רג* 14צהצבן

 קריניו עס ייטיכו 31ש ס6מע ר,פעס כ)) כקל061%0
oe~מטוחיו הק15 6כיו שד ar) טכ") טמסס ייטיגו 

 6סר nhf נחו ob כי ה1ס) טרק ארקוק סיס 1)6 .%ה6ס
 מסע 6115ח 6ח חתפ ,וכגמוע , חמיו 6ת שרם כפסע5דס
 וכשמס כחי3ס סירס onto כי כחג מס )מודיעוכקם
 מותו נםעח ממיג 015 וק  ולוולס. %ל  פריו מטייסגיד
  פפכ"פ. וכף ג) )ק"ס oS1en סיקכי עד 5וו6חו יוויטום)6
וק

~DP  
 כנכרת, ג%ו6ס סכסוכ ונר כ) )קיש קגץ וקיכ)

  דגרי כל  לליס  סליל  ר4ונן  טשון נכסי סס)יס נוט)
 חמיהן מ0ועיס טסיו %א6ם דכרי 6 גנם וק6סכ ,061%0
 וכין ריקכן ק) מחגו זסיימ סג") 0יורס נין טח4קחמ%
 לכסי  לפל,  O'DD19UIDb גחתה 6סר סגוכר ר6וכן6מי
 6ומרש ylo ט06ש גי . 0611% כש,כר )ענייס סג")ר16כן
 מס מנכסיו.כטי עוד )קרוביו אמרוק  סיס ויל  wtnhמטוגת
 סמוכימוע קתדרות ו0 ע) 161מריס )עההסססגר6ס

 oto  סכן %מריס  ס5ח%  *לל  ססיו סעדיס 61ףכדכריסס
 ססס סוף )דבר bD Vb"( שמר וסחתן .  סמ5חסדפפ
 6%1 )טגייס )1 6טר כ)יחוקו

 )ua6 וטד* עגכסיו מך סו"
~SD 

 סמאנו )ומר סיקס ושי 6% מעיו דטמ ע)
 )עסיס לפפ  פלופ  פייפספ

~swn סילע fnh oaat 
 ושמריס O~hD כי גיגיסס, תמרוקה גס) ועוד )קרוכיו.יחגו
 bu עד נידם יעכגו סס קרוטחיסס )גסו6י ט15ס חסכ)
 לאשר וסשעש  1-לי 6הי0ס  sg מטוח גייס כי גש6'סןשן
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 כא רימ"א ותשובותשצלות68
  עז כיוס ישנו מס ת16ת ססס גס . נידו יעמוססכוי
 : סלו ט61 ש טס הירויחו סריומ 1כ) )מלק סרקי,מ~.

 רקונן ס) חתנו וסייגו סיורם וכרי 4 ילעיסהשובה
 מדימעות נודרי כי חס , מטעתה( ל6 6נלסי"ל

 חח)ס סקוס מ6מ,- כי הג"ג ס6חיס כלנרי סיoht1S~ 6)מון
 )מוסיף סנ6 ס"ת ונחו ומתגו 6מיו סימקנו עג%ס סכ"06

 ממס תם . סר6סו)ות סמעום על כיון ול6 סס:מלעגייס
 כודעי , סלי תעות יק15 , 11") מעותיו סיקלו )כעוףס4ס
 סחעס סגדי מס כי , ס4 זסס סגוחריס מעותיו עגכיון
 )גסס ס6מילחו עגייס כסן דכו כגר כי סקו גקר6הייי

 כמו )מצר ינו) סיס hS טמר 06 ו6ף , לסדיוטכמתירס
 ד)6 כעי6 סס61 דמ6חר ממת מי סרק סל6"סמפסק

 למותרי 16)יגן6יססיטה
 ועוד . 7סקדס כח מכטלען 1ל6

 6סר רבוייו יחקיו וכתו ס6מיו 015 הלכסוף מלתרלטייס
 ה6115ס מץ יודע סיס כוד6י מחגו סטיר 1ל6 קניומ5ד
 מיגסו )6 ולכן עסק לקרוניו יותר עוד סיק15 משונגד

 . ס6מין עם סס7ין נר6ס ה4ן ומכ) . or על6סיערופוס
 כדפסק תמס 11 כ5וו6ס סטין מ5יגו טוכ6 כס דיישגן ;י6כל

 ר"ג ססיכ 11") ע"ס( ר"3 כסס גוח)ין ים )סוףסמרד;י
 וכך כך לכני תן סלי טרופוס Ph לסמטון סקוס רתוכןעל

 וכמסורס ;כחוכים מכ"מ דכרי ודלי 16 וכך כהולכנותי
 כעסייםי ועמייחך כסי ופיך כידי ידך 6מר 06 6ש .ד%
 מיתת 6חר סמ;ון סיעסס מעסם %וש סיסכיס h)hכיס Ot'nD שן hle ללמוד ים , עעט כין רב כין לכגילחלק
 וי65ו ס3ן לפני סיכסיס כסלו כצמחו י55ת ופסעתר16כן
 כנכסי )נסוג 6)6 סלו )6פוטרוסוס 4 וטין ר6וכןערסית
 סרי , כר6יוח סס וסקריך כו' olpnDIDb כ:6רסיורם
 יחס151 )6סר מעוס ימלקו ס6מיו ס15ס זו ך6115סטתעיק
 כחו )פגי סגכסיס נפלו (1DD נ65ח דמיך סו6 ;4:)16
 סמרורי סס דכחכ 61ע*נ , כסן רסוח ל6פוסרופסיס61ין

 )6סופרופוס סמיגסו כיון 61מר ר"ג כזכרי תפקסקדרסכ"ס
 61מר pvnlt לרווח ומטלטלי מריקעי נכסיו נכלעמ%ס
 ס6פוטרוסוס סוייג גרפס כעסיהשי ועפייחו כפי ופיוכעריס
 כבחוכים ס;"מ ודכרי סמת ךכרי )קיים דמ5וס 1לעעטלרטת

 )טונם לו 6סר ככל עחייס סכליעו וסרי דמווכממוריס
 6מריגן )6 61מד 6מד לג) ימן כרס לו פיס סל6סשותיס
 מס 6)6 סערם ליי ונ6ס ניתש מסעם נכר גהלסקס5ס
 כרדיום וסקריך כו' 4 סנרכם כש לכסם ויחן עסויסעסס
 4 ים מ"ת , סמרוכי סס סס6ליך כמו ל4נ רדיוםודומס
 לסימן נחסונומיו כפג סרסכ"6 דגרי ר"ג כדגרילדון

 5"ז( )סימן נחסוכס מסרי"ק וגתם , ר"ג כרכריחס)"ד(
 ומתנ"ס כמג 1)6 כס עפקסק וסרטכ"ס סמרזכידתדכהכ
 סיס 06 61ף . ר"ג כדעת סמדדכי דזעת מכעעמולק

 כמק"מ דסגכסיס סר'נ כדכרי לדון יס דרכ11ח6ס4נת6
 סס סס6ריך כמו סר6ייס עליו עמכירו 1סמ51י6 ק"שיתתי

 סנףס שרכי ob16e עמס 06 נוס סומק וקין ,ערש"ק
 נססוטהיו כסן 0ר"ו נוס סס6רע- כמו נכריס לסולר16

 6ף שוס שגס ש נעלק Oht1Sol ע6מר *מי.%ךזה : ל'גיס

 פעמן כ4ס6"%
 NDnD ( ך " קעויף ג6 סק

nDelbnDT 61 מבגח על למוסיף קנין קיכ) ש6 סוtDD 
נמקום

~pb1 
 ורשי מתיו סקס עס סיקייס רק יקייעס יריך

 ס5ריכיס נדכר דסרי )י למס זס קמן ד6"כ 61*ל ,לנקש
 רקמן )עימר ד6יכ6 קגיגו מיכין 6נו 6ין בכי 3)5צלקיים
 5"פ( )סימן נפסקיו משש"י סכחנ כש מעמן למצן כ6וס
 ממגם דמוי ופסק , וכך כך לעמום נפרעיו משנף 66דעל
 כנדק סו6 כ! , תענק p~3S נלמד שנקם 1ש0 מרססכיו
 דגר כ) טל ק6י סקגין גורס 06 ד6ף 6מר השו .יידן

 ס5פס mw עטם ש נקנין pb ע"ע צ נשתלשסמסטר

 וריס קסמו % 6)6 ס4 קינן כנכסים וסרי מד6 ,טעמים
 6סחו ס) מ)1ג נכסי ממכר כע) qh1 , בסחו ס) מ4נ)כסי
 פרק כד6ית6 כלוס עסס ל6 סמכירס כתעוז נסגסססו6
 06 כ"ס ג'( )דף סכחיס מיקח וסרק נ"מ:( )דףסגי!קין
 פכח מלהר 61"כ . כלוס עסה ד)6 כשתגס )6חריסגחנן
 )קייס 5ריכס 6יגס %יס דגרי )קייס קגין קכ)ס )6רבכן
 ומס כסג"מ נכיס מחגת ממתת לקייס חיינח ססי6 מס6)6
 ""כ , כ)וס )קייס %יכס כינס כ)וס 6ניס כתחגחסחין
 מחן מיה 06 ד6ף ועוד . כ)) מתמות סג") כ5וו6ס6ין
 מטעם כ)וס נקגיעו יצין )ומר טפסר כנקעו סיורססג"ל
 מס4 עת גקר6יס ילין יורם לפגי סגכסיס דיסה לתג7כחכ
 כתסוכס כסויכן כסן סרבן כס3 וכן ס)1 טיגןומעכסיו ס)י שוח 4ס 1יק15 וו") ט15ס OD ככן (ottpר16נן
 דל6 ונסתר סלו סן עויין "מר oh ו6ף . לעילסנזכרס
 דמ6מל כ)וס קינו סקגין נס 6"כ יורס )רסוח עזעןכ16

 ז)6 )לסיחו נ6 ס)6 כרכר סף 6"כ כלמוחו נ16 )6העדיין
 דף דכ"מ )פ'ק כד6מליגן קיין כיסמסגיך

 ט""
 סלילם מס

h~hn6מר ל6 לך חכור מ5ודסי ססעלס תס )ך מכול 
 ס;חכ דנריס קגין סוס וס דקגין )ומר 6פ:ר ועוד ,כ)וס
 ;ו' כח)יסין 11 6ח 11 קווין מס)פ)ין , ת"ל ר"ג סימןסטור
 pa(1 כגון כו Strln קגין 6ין ממם כו סטין כרכר מוןעד
 ועוד , סכיגיסס מ5ר סיחררו 16 פצתי )תקום סטךממיו
 קגק ס1ס לפלוגי לחת קגין המקרל ך6ף קכ"ו( )מיתןכחכ
 )6 מסרי וכריס בלגין וסוס נר6ס וס כידון וס"ס ,דכריס
 וסוס "ייס סרו5ס קנין שכל 6ך לת6יתס כפסיססיעכד
 קגין רסוס מקוקס דין כו סכין כמצר )מ"ק כרו5סכננקכ)
 כחסוכס סרסכ"6 וכחכ ג'( )דף דכ"כ ס"ק כד6ים6דכריס
 מחעס מסר סיעסס קגין סקיכ) 6מד ע) )"ג( 6)ף)סימן
 סיעכוד סלוק 6)6 ד"יט הכריס קגין דסוס ותסק)תכירו
 or 6ין ע)יו פיס סיעשב ומן )6מר סיס)ק מידו קנו061
 וס כנדון 61הכ , כ)וס bSt טפס ו)6 כע)ת6 דכריס6)6
 וסוס כע)מ6 כס"ק סוס ob115a לקייס הקנין סקיכלגתי
 קנין מיקרי )6 דכגס"ג לנגמר 6י;6 עיסו , דכריסקנין

 , 11") קע"ג( )סים! נססקיו עסר%י סכחכ כמודכריס
 דהום ירסס צק )6מר פירס hnnD 6% דמקגסוסיכת
 מסמע סרי , דכדי מיצי סקנס )6 ומסחמ6 מעכסיומעי)6
 וס"ס , גסך פיוסו פרק ומרדכי ו6סל"י כחוספוחכתדומס
 יעגין O'tC1 ודפי וקט ה61ע )מיטר 6יכ6 ךידןכגדין
 חס שחרס יעסוח גססיס ימסטכד וסיעו סקגייסדתסגי
 קרש סתוס' מכחלו כמו שריס קגין סוס)6

~nwtb 

 מיסו
e1'bקגין סחם ד)6 כטעות וממעם קנין וין ככס"נ )לון 
 'hs ככס"ג ססי6 ה6115ה דכרי סא"ל ממחן ידע קילודי17ע
 כוס מרוכס סך )וותר ?I11P )יכיס )5רס )1 דתה קגיןקכ)
 סיר15 מס קרוכיר~ס לכל סג"ל ס6מיס סיימיכודסייגו
 ס6פסר אף . כ"6 שפס מסריקם כצ סס6ריךשכמו S5'Dh מ%)ס סוס )6 כטעוח סגעסס סעדי ספיןומשלס

 כש ohnie )ק%ס יר5ס ל6 06 )הלכוס 6)פיס ס'נקנס סלי מסק נ"ל ר316ן דסרי )11סר ס51רך דנכ6ןוקמר
 נ)6ו ד6י גר6ס ע"ע סענה מס )עסות ס51רך בכןשוס
 )ק"ס %יך ללט ש קנס ע"י גס )קייס צריך סיס )6 קנסה6י

 מסקנס 6ף שרס דק מחמת ע)יו מיוב סיס סל6זע6מר
 קגין קפל טסוnnho 6 06 כרור 16מר ולכן , תעורסיס
 6סחו נס 061 , סג"ל לקייס צריך בין מסוט 1tnDbל6
 מטעם )קיימם %ץ 06 לטמייסכ ומיכין מ"מ קגיןקכ)ה
 יתתי כחזקם ונכסי סל6ייס ע14 ממגירו סמו64במרתי
 מממש ימיו ססנכסיס סעען וביס 1han ג") נס ,קשמי
 נססונם נסד6 ש6 וק פייט וכס ימ)קס 6101רידו
 51מכיס ננסות וכלס ויומאס לסמיי שיכיס ססמעמיס נטניי לוקס סגנני דתפגצ ולע"ג , יעי נמס דנ"נמנדכי
 עסעשס כפי סג") ס4שס כסמככם ימ)קס ו610לספייר

0ש61ס
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 י5כס כב הרמ"א העשוכווזשאלות
 זיז מתם יס6 סכ) ימוקם ס)6 ומן כ) 6נ) .נועתק

 : איסרלש סשה ג016 , עיךי )6 יפןסיורם

 יכ 6מי מ"י:( )דף כבמיס nprn %ק גרם5מכב
 וכחכ כו', וכיגב וכינים ו,נין ס)יוססת6

 דכיון מתגס סוי6 ל6, מחגם 6כ) מכל ודוקק סרסכ"סמס
 וכ"כ וכו', )קמן כנשכח ומקני גמר ע6 מידי מקכ)ו)6

 IltPh 0(16 6% סנוף lh(D דוקק )16 וו") )מ"מ.(סתוספוח
 מסר 061 דסרדיס6 מערס כסעיףממון

 מסגם סוס ג5 ויסיכ ח)יוס rn(o 6כ) מכר ודוקק וכו'וכיש סוי )6 מורטי
 יסיכ6 עוד סחוססות וכחכו כו' מידעת מסר ל66סי)1
 גמר ונוגסו ך6גכ כיסו) מסגי ,כיגיכ נטעה מוךט6דכעי)
 ס6כט) ע0 כ) סמוזט6 מסירה כסטת 6מר tS'Dhושט)
 יזעיגן 6י מחגס 6כ) סו 1ג1' כסס 6מל )6 כט) יכ6)6

 )6 6י ומיסו , 1מכטג גמר 1)6 ניסו) סוי )6נ6וג0יס
 כסו) סנטוס נר6ס מדעתו תהע6 ~מנס) נ6וגסיסידעען
 טכ") מודעי כיסו) מתרס כסטרי למכחנ מסגין%נך

 מחבל זפרדיס6 והנעמס , סס כרק"ם כתב וכן ,סויספוח
 חרווייסו ד6מרי יוסף ורכ רכס מחס ד6עריגן )מ'( כגמ'טס
 ורכ6 בכיי דין6 5יית ד)6 6מ6ן 6)6 תודעי כתכיגן)6

 מודעכן כ) גסרךעי קמרי ועגך עגי מפקו חרווייסוז6מרי
 מודעם )16 ךס)גי1hb 6(O'D כיס ידעים pb כס כהנד)6
 נטומע מי)ת6 נילי ודגיט6 דמתגח6 6י דמ6י מודגלסי6
 . 6וכיגי מודעי כחכיגן )6 רכ6 6מר 60 רוכיגי ו6יסי6
 ופרדי% ~קמעסס ד6גיס סיכה רכ6 מורס 6וכיגי)עו)ס
 נתר סגין )תות )מכריס סרד'ס6 רמסכן נכרהןססו6
."SQh1סכיסג6 )6 61י מוטכ )י מוכות 6י 6ננר סיי;מוקס 
 כחנען כמ"ג כידי b'o )קומם bitnbt תסכותה)סטר
 6100 נשכות סס סכיך וסרי"ף , סגתלSff)D 6מודעך
 קסי6 61י , 11") יוסף נימוקי טריו וכחכ וסרדיס6מעסם
 , )מורעה )ריך והין כטקיסין עליו כ6 מסרי פסיס6עדים כסגי וס )ו 6ער סמח,יק ohe כ6וג0ו מכירו סיבך)ך
 נתרכס ס)6 וסמעו סגור קמורי עזים )1 ססטמין כגיןוי")
  עעטס ז0סי6 כחכ עכירס מסלוח כסט סרמכ"סממיסו . יי עב") וס,-סכ"6 סריכ"ר  כסכו וכן OttnlnOדרס )פי וסכ) 16גס1 ע) עעידין וס כנון כ:כרמ 6)6 לתשר)ו

 ידק 61מ"כ נקר סכפירס סעפו  ססעריס תיירידפרריס%
 וער פליגי ד%  61פטר ע"י 6דכרי פ)ינ 6"כ וכו'ס6הס
 עוד וכמב , סרמכ"ס( נזכרי 51"ע חד1Dh 6 ומר מד56ער
  ז6ס וכרק"ם  nle~lno  כרעת  ימס 0ר'  בסס כעיסס
 כך ט) ס6גסו0ו ולע"פ מנוט)ין מוו למ"כ מודטוחנט)

 סרמכ"ן 6נ) . לח"כ טיכס) מס נ) סמעס כיס)61ט)1
 סיבפל מס כל סמילס  כיפל ן6ס סכרי ס6מרוגיס מןומרכס
  ~bffep:)  סס כסד וכן עכ"ל, יגיעי וביסס  סיס ל55ת"כ
 סיכך דכ) ג") ולפיכך וכחכ .  סרעכ"ן לדברי 00וססכיס
 סכיסו)יס כ) SD1 ממגר ט) עודע6 ומסר כטכסיס7יןעען
 כסב וכן פכחון 0וכ0 לו  וקין כגיל תעכר פריסי:סס
 דדין סס עוג וותכ , פכירת פסלכוס ו' פרקסרפכ"0
 מוסן עוז וכתכ. , מכירס( כדין )ופסרס מתגס כדיןמכירס
 מכירתו סוס ויכין  לגיוס  ר5פרילן 50 ר"ת  סירןסמססט
 פססו  06 יבל סמכירפ על 5ל5  כופכו  כטלין סייגומכיררי
 וסוס מקם תורת כ6ן 6ין כקרקע 6ף מתהו פמות )ו)יחן
  בסס עיר וכסב , תתרס ס5יכס תפנס  לו  לימן  ס5בשיסיכעו
 שפכר פפכרו  פירעת שסר hle1  רמפריגן ho יונסיו'
 l'hD  oh~h לחי  כויו כל לו  למן % oh  לטילו בטריפסי5

 פרק נסמו נ"י כחג וכך , מקמ תורת כ6ן 6ין מקמניטו) כדי oh)1h  16 כרי  יי סיס  כיון פפלפ4ן %בל ,לקרתעופ
 :  סבכיך  סייסמ

 סורס מסריקך נתמינת דעסמע iffPb1 4מר 4רט%אה
 1Dpn ס16נ0 ען 6ת%ס סיס קינ) ד6סקפת

 משקפ ר6ש וסביי 4  סמנן OD בר  ס5יפ D~Dbמקמ
 פרוטם ע"י כ16גס ס;נחקוסת מ5סס מ"מ:( )יףמנחים
 )ענין סרסכ"6 מחסוכת ר6ייס עור וסגיך קידוסיןוסוס
 פטופ קלפ  לו  הופלו פש %סר  פוב  לספסין  ס5יסוסי6חן

ופוקי
 רופס  מירי קסם דל6 גוסס , וט' פלירט רמיי

 ברבו  oh51h  סייך סיס ט%  בצליןפיירי
  בקיריסי כלי

,cnbסיס י)6 כענין מיירי סרסכ"6 דחסוכת כתעסס וגס 
 ליקמ )6 6נ) סעחגס ע) 6)6 6גסוסו ט)6 כגון6ת6ס
 6ין נס דס6 כקרקס כמו כמכר סף 1)0כי מסויוכפתוח
 סוסכ פוק (hnth1 כקרקע, כמו מוכוח כמסרי6וג6ס
 וגחן th(oh דקייך כרכר 6כ) )סס 6מד וין ולכן ג"כ()וף
 סכחכ יחס סר' )דורי מווים טוסו ודקי מסויו סשה)ו

 ג6תר 6ס. 61ף , ,ניני וכעי Olo ך)6 מח)וקח כ)6סמור
 מ"ע יונס 6ר' מו)קיס וסחיס;!ח  וסרסכ"6 סוכרסמסרי"ק
 מרכס )ו 0מ,יר ד6סי)ו )ס0 6סר מסרי"ק מדכרי)מידין
 סמכירס כטד )ו יחן )6 06 חכיוו מס) כידו מסיסמס
 ד)6 מסק וכר )ו ויתר 6% חחעס סלו פסיס עם6)6
 לריך )5ך , כסדיק קי"ח סירס כתכ וכן , כ)) עכירסמיקרי
  רפסעע כמכירס דפסרס ןכחכ כרמכ"ס כדכרי)סתייטכ
 c"nh סם6ר ע) )1 לממו) 61גסוס1 פסלו לו  ומן רל5ר5ע"ג
 סרמק"ס ךדכרי סס כחכ o)un וממגיד כמכירםסוי

 )ניסן דג,יס סיכל דכ) מגג6) ר' כסס ג"י וכחכיכוגיס(
 מדגרי מסמס )יצן :גי , % דטויינ לע"ג נוגסתיקרי

 סוס סננגוס מכ )כסוח )1 ד6פסר סיכת דכ) מ"יסרמכ"ס
 וכתכ קפ" טורס מסרי"ק כחכ וכן ,  טס16( ככרכקילו

 1)6  דגויס 6ייס דעכיד וסכר חגה) 5ר' ספיגדר6כי"ס
 כעונז6 ס6הס מטפס כעריס דידעי ךוק6 וכעינןטכיד

 גכ6ר ומעמס  כו', סתסכלס5 כפר  סכיבסופודיס6
 ע) כימר תסוחפין מסיו סוחפין 63רכעס 0י0מעשה : יתע' ס' נעורתסדותיו

 עס יריד ע) 6מד גמע כך וכתוך וכך  כך  ופן;
 כ) וחמס קמרת רום )כסו מדרכו העונו כסותפיסנכסי
 :מיוכיס מכ) ויפסלוסו עתו כיחצנו )סס 61מל סוחפיםגכסי

 'DIPn כוס יעסו )6 ו6ס לקמרה s")O סכוחפיןסמייכיס
 דרך נסס וסר6ס דגר סוס )סס ותויר o~s 6(1 6סרככ)
 *פר  סיייל )סס 6מר כי נמוסס לתפוס  יוכ)  עניןנ6יוס
 6)מיס )סריס  6רוכיס  יפייס על כלתפס  o~s 5סר כלסימן
  כנוכסים רלבספיס  דרך' על נתדייתו רילי  ל%ססטויי %יז)6

 ירפו לo  5(otln1  פותפיפ  פסיפס ot(O )גלימתד)סנקיס
  כסרבוו נסטמיס וסטמיזו  פריס  פיחמו Db כי  לטסוספס
 )מסור מיחפים סס)סס IetOtO 61מ"כ  %6סן  וספפועפי

 6מר -סיעסו מס כ) )סגיסס ונטלו סג") עדיי )פגימודעת
orסר16 א"ר כטל סכל יס6 מודט6 ינסקו 06 ותפלו 

 פס  )פסר סולרכו 61ח"כ  or ט) מקביס סעדיסמנימוח
  חוסרי  פבין ככל ומרעי כביטול ולס כיפר פרכיפיססוסף

 ן  olbno פכ"ל  ולס כיסר  ופפרוסודספרי

  כטוכו6 גשר קונס מיקחי סדנר חס DIDDך3קטינ2ה

דפרריסי
or1 סס סיס  6סר שנס כמו סיס( 

 סיודטיס סעזיס מעידו כלסר )סס  להחויר רלס1)6
 מקמר דגנים היגס עניד כ6ן )כהמר סייך 6% ,כלתסס
 מסריקך וכ"כ ,  )סמ,יר %ס 1)6 תס)סס כידו )ו יסמככר
 6מרינן 1)6 6הס דסוס כוס כמעטם נסדי6 קי"מהולס
 מסרי"ק ט)יו סכתכ דנדון דומיין 6)6 כעלמך גיווסדמה
 כ4ס, )ס1 עכיד )6 דעדאן כערכאת 6לך ד6מר קס"1טורס
  פספס וכן , 6הס דמיקרי פסוס נכס"כ6כ)

 בסדקי
 בפפסס

 סגיעס סיס כייו ~DIQD כיס דככר מקמר  6מס סיסי מיקמר גייס 5ל5 קי יפר ל5  ופריין לע"ג 5ינסotw בירי סקי לחומס , 5פי% 5ל5 יפר רל5 ר5ע"גדפרריס5
 עכיד, 6% נסס  הגימר ן  כוס טייך 1)6 ככסו ככרכ5י4

ph
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 מ הרמ"א ותשובותשאלות68
 ריס  לרטת וכ"מ מויס ר6כי"ס 6פי)! דיין כנדון1)כן

 )סת,יר רלס  hia )רניס ירוט וכלסר  ט::לססמסתווה
 מיקרי hSv )ונור 5ין גס יפוטרו.  ססולרכו ער לכסיסתלסם
 פרק כגמרם כד6מריגן נזין גחונעו יכו) מסיס מקמר16)0

hullnbih וו,, ,נ'. 117 ו;"יוון וו, );יוקדיו 

 טסק !כן , יוסף ורכ רכס נגד ורכל כסכיי כס)כס!ידוע
 סת"מ נדכרי טיגן קריך תומ"ת מודעם. נעגין וסר6"םסרי"ף
 ריכל לטריכי כרכר  יווט ו6ס קנח דמסמע דמכירסמ"י

 ל6 ספ"פ  ר6ף  61פסר  5אס, פיקף ל6  סוג כדקלסבתן
1nhphSh 1  מעריס ר6סDDD לסעיד סיפיליס גגלוי סובר 
 סדנועל

 סטדיס  וסכמיגו דירן בגרון 6כל י  מתני לסוגיי
  סס!דס ססמעו מס  פסיו  לסולי6 לסיין עכלי ל6 מטריפדקלי
 רמיקיי  מורס ספ"פ ריף  6ססל 6י"ס, )מטס ס"הכ6רכמו

Dltbמיקרי סוס סמנולרדנם4יוקו4 : !5"ט( ע)יסס עודע6 !מסריגן o)sb ג"כ ינאו גמול 
 סטריס רסוסיו 6ט"ג  שונס פורפיסכעודע6

 כסס לטיל  סכתבתיו  כמו ב6תסייסו  ירעו סכעכס וס"יסליו
 ל6  ספוסקיס כל וכן וסרגנ"ר, וברסנ"6 וסר6כ"רנ"י
 Or  פסוס  פודע6 סוי יל6  לזמר טוסי:ים  כממעסי hlh כסיגי פמוט 6101  בכך,  מודפת לסגיןחלקי

 עם ט) )מס  "ין.
  סוד6ס דלטכין  למורטס סוי6ס כין טסו וקולי ,סיספיכו
 סעדיס סכגוגח מסכי דל6  כ"ט:(  לרף בורר  זס ערק6מריגן
 . מכס לנ על טלס hS  עודט6 )טנין 6כ) סתםכד6יה6
 ססיס  לת6תר מסלט  סיי זס פפסס ר5ס עיכסי6 ל6ותטתס
 ס)6 דכ) קי"מ(  נסורס פסרי"ת מדברי מספע מסילפבררך
 יספסלס  פסילתן 6"כ כמהגס דיט מכירם כדררכהב
 פטר סלqh 6 רבמחנס  ספוסקיס כל  פסקו רס6נטילס
 רירן  בגדין כגץ  ס6וכס רירוט סיכם כסילס ספסלספודתם
  כסס ספ"ו  סורס פסרי'ק  סכסב D~tb1 , )כ)  ונוגסןמיליי
 מסירת נ)6 6וגס מסגי )6 כמחגם ד6ף כרדידי כר יודקר'

 דמיירי כסדיק כתב דסרי תידי קסם )6 מקוס מסלעודט6
 hSh .  פסוט וסו סהס כד6יתulr 6 *גס סס I'CGדוקק
 ס6מד ססותף מטוטן כמו מכירס כזרך סיס 06  ך6ףנר5ס

 )16 נסוהסוח )1 טסים מס כ) נסס ויתר  זססמחעח
 מס)טס ס"1 סג-ענ"ס סכתנ פספס מיקרי וס כדלךג6מל
 רס6 מד6  בטל, סמכר o~Db כמכירם דדינומכילס(
 סמיהן ניטל ס6ס  ססכיסן כפוסקים ורוב  לסס(סרעכ"ם
 ופסירס נטלים  ס6סרוליס  מבפוליפ  נסוף סיבסל פסיל

  ס6חרוגיס  סרס )עי) נג9 סיסונ כסג DD~pסנגרכם
 חמי)ס מודעך מסרו כסוח0ין כ6ן 03 כן 05 , כןס0כיתו
 ותו , נס) וסכל דמסגי6 פ0יס6  6מיכ  טיפסו עס כלוכיט)
 6ס"כ  כסלו  ולס רס"ל וסיססן !סר6"ס סחוס' )דעסד6ף

 סכתבסי פטטס לנפוי TsDi סיכר כ6ן פ"פ בטל פכלסץדע5

ש סרי ש-%י % נקש דשיי,   oh)lh * 
 סוים פסרס וב) כמכעס סגי ונסרס כחט דסרעכ"ס)"ע"כ
 כטח1ח כטסרס עיירי ןססו6 )ותר 6פסר , מסויונסחות
 פ)ינ דסרעכ"ס ג6מר 06 51ף , 6וג6ס( תיקרי ד)6מסתוה
  רכיל )וכריו יתכ6ר ככר' סרי יונס סר'קדורי

~DDD סרי לת"כ שיטפס  סביסיליס חמילס וביטל סו6יל6מר 
  מביבל מטטס וכיטנע  לסרפכ"ס בטל מדבר סדעוסרלכל
 61"כ . oh)lh ממטס וסיפחו  יוגס ולסר' ספורפונגנתעול
 %ס 1)6 סמוכות ען 16ח1 )סטור ט6גסן גידן נבדקנס
 נפמ!ח 3! )יחן כפקן סרי 6מר כענין ס)סס 6מ 5שס)קק
 )סס דים כמטלטלין סכן 1כ) כקררכן 6ף כס) דסמקממזווע
 סערופ סשחשס כהרך מיס 61ע"פ , נע) יסמקמ16ג45ש

 סמיו נקפח כפקן סרי למ"מ מקח וכיסו) ohlth כססס6ין
 סיס מ6חר  וסו ,  כקרס:(  ויפילו פיצוי  יל6  מסיייןנפחוה
 כזע בטל סמהת כל תקח פיסול  נסן טיס מטלטלין "כ גכסן
 וכל 6י"ס , למטס סינור  יכעו  סי"ס  סיפן מסר6"יסיסכ
 סמרי בסל דסמכר ונד  כילו, נקל 'מלבהו סגתכטלפסם
 כגכסיס  סס מס יוטו סל6  פסויס  סיילו רנר  לססמכר
 ספסרוסו עד מ16מס )סס )סר16מ  ר5ס ל6 ססויסנירו
 ססס בר מכתב כפו מסויים  סלינו דבר תיקרי וגסוחמאס

 מסויים סייגו דיר רכמיכר  יירוע , רס"ג  סיפןבחסונס
 תכקךס  פסלכוח כ"6 פרק  סרפכ"ס שכסב  כמי יעלר:תכר
 מיקרי דוה גומר  06  ו5ף  וסו ר"ת,  סימן  מוס"עוכחבו
 מ"מ סכיךו מס )סס סגיך ככר וכמיחף ס61ע משותםךכר
  סלסס  ססוחסוס סכחוך יד!ט דהרי , 6מר תטטס כס)סמכר
 ל6 ו5י ומסירס נכחיכס blh גתכר 5עו ומסר סערותכיו
 פוק סר6"ס  סססק כמו תסגי )6 קנין קינו) ומסריסב
 מ6חר 6"כ , ס"1 סיחן מוס"פ וב"כ סססינס 6ססמובר
  0כמכ כמו כטי)ס סמכירס כ) כמסרוח S5b כט3ססקגין
 כhSn 6 יכר )מכירו ססקגס  6מד על סתס פי פרקסמררכי
 ד)6 וממור 6ח כקני דסף )טו)ס סנ6 דבר עס)טווס
 מסמס ר~צ"ג סימן נססקיו וגס סילם נטילס מתדחסנטילס ספכירי  ד6ס סיים סיפן סרסן  מסרומס  הכמע וכןקנס
 )6 ומסרטי סערדכי רכרי  לרחצת 5ססר וס לל  לזמ"פכן

 סמתי6 !6"כ נספק סדכר סגימו ~hS כפסיטות כןכתנו
  סוחפים  ססלסס דכ6; 6ססר ומיכו , סר6יס SD'1מחכירו
 5"ע סרבר  טיהר 6כל .  למטס  סיחנ6ר כתו otprntnמיקרו
 נכמ סס וססטמת  מובופ סטרי נכל בססי)ס סיספיססיו רסרי  כסטרוס 6ף ומסירס כתיכם כסיגן )6  דכ6ןר6פסר
 סמא כ) )לוע סיס יכו) כיוו סמסטר מי 1כ) ס0והפוחכ)
 תתסובס פתמע  וכן  לופס  פדעס וכן , כתיכס 6"65"ג

  6ין כ6)4 רבכתכיס גבריה סלף סימן  סרטןכחרימת מכרסני כחב וכן  ק"ו  סימן  סוף תומ"ת  ספור שסבילסר6"ס
 בטל סתכר מתלם  hloD כין מכר סהו6 וכין (ohnדמעי) טעמי סגי מכ) מ"ת , )חור( מסירם רק כחיכהשיכין
 )1, סעגיע מלקו כפי 6חד )כ) ויחגו בג") ססוחסיסויחלקו
 oha וקומר 6)1 דכריס ולכס) )חקק סחו)ק יחס obו6ף
 ססס!תפיס )י )ר6ס מ"ת קיים המכר מכיוס כדרךט61

 )סס ויתר לוסל6 פסגפ  ידרך  סכיך  לותר נ6עליססטלסס
 וספט!רוס  ססי)וק  כסטר כחוי מסרי Of) ע) ממליץכסס
5ffn  ר6ס גיו5גט 6הף 6ת' גיט"לע Pbo מיר )6ונ' ,

 גע מ)קו 6מי לסל מגיע תכנר ססותפיס הודו סליסות0וח(,
 סס)סס ססוחפיס מויו ועון בו כחוכ 61מ"כ ,ססוהפות
 מיינים ססס סודו וטור , כו' מוכות נעלי כ) יסלקוססס
 ס6מד)סוחף

~Sh 
 עךינמ obn  עליו סנן  וכמוסף  זבובים

 ססוסס"ס  סורי יימ"כ ס5ץ 6תר לכל  סגים פבר6סונסמסטר לטי פטמע ,  כו'  זסונינו 6לף 6ל1 ט) ותחל פפר סכ"לכל
 לכאב ota כן % ד6ס nah h'o' פילפל 6לnhr 6סירו מ5ץ  לסס  סויסר פסדי ד% מסוע כו'  ספוכוס יסרסוססס
 וס"?  ntyno סס יסלתו סלקו למס סויסר  מבעבורנסטר
 פספע ח5ץ מככר נספר סגכתכ טכסיי 6בל , פכירסררך
  פן  מוקי נכלסכנר

~DtpO  
 פילסה סי6  שעסו  וססודיוס

 ם סכתם 61ע"ג מכר, 1)6 מהגס וסוס ~ots ועבדייפירס6
 )סס מיק) וסוס וסוכיס tph )1 סחייכיס מסודו)מטס

  דומו  hK1, כלוס  ל5ו  זס כ) . ט סגסחטניו מסכסיקחמו
 נרקד  כסנו 6ספכס6 מדיני למספר וכרי בטלתך קנסדרך
orסייס קי טוסים  סי בהסתכסך  לקנוס ספרר חכמירו)יס כססי וז"ל פכיהס  רסלכוס פי"6  סרפנ"ס סכסב  כפו 
crnמבט"? קולין  עקמו סמיינ וקמר  זסוכיס ת'  לו חייג ססיס 
 דאל אייד . ט' יספר יס6 קי ימסס 16  כך ססיס ,מןסכל
  ס16נס פפיי זס ושל hle כלוס  ל6ו  ססוספיס סעודומס
מ4ש1 סי* עד כ61 %וס 3* עמוס נני %י* וכס"נעסו
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 )דף הכחים מ,קת כפרק כסדינן hnthll סמסוחגחעמ '6י כר כנ כב הרמ"א ותשובוהשאלווח
 זרך 0ס61 כ)) מכור ספסר סטין סו6 נטוע ותכןמ"ח:(
 סיכר ומקמר . מתגם דלך טס61 מוכם ו6דרכ6 .תכילס
 )6ס נט) וס מטל כן 06 כטייס נ16)0 בפחוסכיררגו
 ד6ף ותו סרמכ"ס( טכחכ )פסרס 1)6 )מחגת 1abגססג
 )ר6ס תתגס 16 תכירס 610 06 5פק סוכר סיס06

 )כ) ידוע דהרי חך6 . וג6מגיס )מכעיס D'DnlDסססגסס
 סוחפות סטר סעזיין וכתו ם)סס כוהפ סיס 1nboסססיחף
 וס כטמר s),b מן ט5תו (h'ito רו5ס ועכם'1כידיסס
 ומוקנניגן מהמחוגה ע) סטטר כע) יד מסק ססדכרומטמר
 ר5ס ססיחף טוס סידוט דמ6מל ועוז , קתייה6 למיקס)ים

 עמו )פסל סכ51רכו עד כס)סס טדיס כפגי וכפר)6וגסן
 כפ"ק למרען דס6 ונוט) גסכע וסכנגדו מסוד דסו6גר6ס
 נעקיסין ע)יסס 1נ6 כם)סס מכפר קמן עריס וסליטיט) גסנע וסכגגדו מסון סף כסקרון סכיפר ס':( )דףזמליע6
דמכירס. מ"י כדמסתע שכ"ד 6)6 כפירס מיקלי ו)6 יטור 06)ו6ף

 )שכועס דגפס) לחמסן )דמומו ים כ6ן גרס ת"מ
 מסו)( דממסן ויזוע ממט לקנות ד6גסן עדיס h)'hדסרי
 טעי יסכימו 6ך ג") כן . מוט)יס גסנעיס ססספסיט6
 )סתייסב ים גי 6)ו דכריס יחנע)ו hS 061 ורכותיחכרי

 : נדו) 51"ע סריסבדבר
 כי ש65ח נסורס לי נתח עעי י6יי ישיר פתחננג
 ע"ז שעפרן. יסנך1)6

 ך
 ססיסך מעסן ע) קם

 כך
 גחיו תסס וסרכגיס כפירך"6 תחנורר סיס סוס סריס ,סיס

 סג16ן h~b פגי כקמו גדו) כפילן )סת)וח וכדי עזיומסודם
 סו6 רשי ob 6ך טריו מעיי שיגו כמודם 6ח ר6ססל6 נוי כי 6)יהס חתונתו וסיתם 11 נסמיכס עתסס יסכים"ן

 כי ספק 6ין 6מג0 , טניס סחי וי,כילו יסמיכוסוכעעיכס
 לפום גראס סיס ודיגל ונטיקר6 סוס סלים בפגם יןש)6

 דג6מגח גכע)תי כסר ליערך) טועגח דכס6שליסטין
 מממירו ל6 ולוס 11"ל לולד ס6סס כין סת"ם מלקכטס משיסורי פי"ח דס6 )כנוגס 61פי)ו תילי )כ) סולדלסכסיר
 )1 סיס 6 נקה) מלנד נו הכמירין סיו ס6ס )פי כ))נאד
 nho~ כדין סולד דין וסריתקנס

 ע5מס כס 6נ סיס6ח
 , וכו' רוכי בהרי 6)6 לכסוגס חגס6 ~6 לכתמ)ס עדט'

 לכסתס שפעו כעד )סכסיר דס6מימס משמט 136מדוריו
 ל6 1)זס תד6מר ר6סויס . רוכל חרי ד)יכ6 6ט"גלכחחילס
 אגמנו 5סוקיס 6טר )כנוגס 6פי)1 ממעט כ)) כולדהממילו
 יוחל נ6סס עלימתילו מדמע זמדכרי1 סגים . סםכטגייגס
 3כתחי)ס ~סרס (lh'no רוכי מרי שלד גס שריר 61ימכו)ד
 רוכי חרי כעינן דכסייסס טיק והוקז ס6סס דין6"כ

 . ססו)יס כרונ ~ילו מוחריס סיוסס וכדיטכדלכתמילס
 מכחד יותר )כסוים כ6סס ססחמירו חיל 06 6ףסריסית
 סמ"מ לדחוק 6"כ . צוין סגיסס דין )כמאס Ssb פקס))כ6
 ס6מיטס )6 כ6ן טד וי6תר %סו בולך )יחלק )6טס 1)דכק

 נז6יג6 )6 06 )כסוכם )6 6כ) נקס) )נ6 6)6 סעדלמכשר
 זכרי יקטו ל6 ותמעך ס6סס כזין סלד ווין , רוכיחרי

 רכיעימ . )6סס וגד כין סססרס תגס ולמס 6סדדיסרמכ"ס
 ור' יומגן ר' נס זס)יגי כחס דין סרענ"ס ססמיט6יך
 וס)כס ~סעס דעס מ" י"ג:( דף דכחונות רפ"קשטור
 ממס כרהס SD 6)6 , כפסקיו סכי16 )6 וסרמג"ס יומקבר'
 )נחסיר ג6מגח ס60סס כטס שליסורי פט"1 סר"ססימר
 )כסעס )סש6ס 6פי)ז כגס ר5ס otst~P כרוב 6ש)וסולד

 כקמל לכ6 סוגך לסכסיר ססוכרחו מקמר 3hnDP1כח%)ס
 וסמרורו , וכל מכל הכסירובו יגס חקגס לו סיס ל6זחל"ם
 ממ"מ דברי סס ומס . )כסוגס רוכי תרי להשיךכ6טס
 תחמיריס סיו obn )פי כ)) כולך סממירו )1Dhn 6כמס
 )פטור פוגי ם) כגו er )ומר ס6מיגוס )6 ומגס , וכו'נו

 משגט כדור 6)6 ס6תיטס סל6 לפי ומולש עינוס6סש

 יטרלל על ס6תווס )6 6ך , סקודמח )סכס סולדככסרוח
 שלד י65 1ל6 6חר יטרק) עם סוגחס ושסר נמרטותוס

 קותו ותסי6ין סולד )סכסיר ג6תגח ונעלתי כסיליסרך) דכסעוטגה ורכי )פי גרוס סיס מעחס . כטרוחמכלל
 טסחיר0 דמ6חר cilh פסעים נרום 6פי)1 )כבמיקס)כסיגס
 )6 )תקון יוכ) )6 1נוע11ח ד6ורייח6 ספק סכוך כקס))כ6
 כטה 6100 יממי)6 נמור כיסרך) וזעו )מ65ין )סכסירי157
 כ* כמותרות, ~נר נפטי ע6ה מגס . כמלי5ס )דוןג"כ
 גכנדס נעיגי יקרת מ6סר 6ך כמכ"ח h('D )6 ר, כ)ירטתי
 ספסרת משך ס6וכל )כרור מג"ח וט) כ6)ס סדכורסרמכתי
 סו6 6יסיס וחד) גבוס ס6)היס, כי , 6ןבר ס6יס63סכח כי כ"ח יחסדני 61ל . טרן6 ומחוך כחכחי רכס כגמעםכי

 מטע ח0יחי כי עס , סוכמתו 11 כתר 6ין 1)רסחיכסיגי
 סגס יטרוח כי מחיתוחיו ע) )סעיד כצחי רק)מתיכתו ססכתחי )6 ולזעתי יס61 כתג0ג מחגסג ~ר6יתיונקגקגו
 לעיס עלי סרכס 6טר קמרי ו6ת גס 61ף . תווייפוח61עס
 סעחקס )י 'nSD סמג"ח )מן )י יסים וסגס כי ספ5ירו6סר
 מעח6 מh~rb 4 כי ומהתימחו 1fft סג16ן 6"6 כחבמלסר
h~hסג6ון Tflt ססנץ מולי )סכת כלסיתות סמכוסו כעת 
 סור 6ך למעלתך כמכ )6 1),ס , מ6ד סמ)יססו 6סרל"ע
 גף כעיגיכס כעוכ כ6י: תעסו , כסמו )מטלתך )כחובלי

 )וקול )6 כי נחיר וחלקיו מיש 61ח ס6יס 6ת מכירים6חס
suolh . כעיגיכס ה61 ר16י 06 סק)וסס )דעסי 6ך 

 סוכל ססו6 מעלתו דטח ע) 6ף ס,ס ספגם )ו)6לסמיכם
 כסמג"ד כתב וסרמכ"ס 6)ס כסכי) חורידסו 6יך במו"סלדין

 )פיקסגסררין
 ד"

 רב ומעמס )מ65ין סומכין כ)כחמי)ס
 סמוק) , )ך גו6מ דבק מתגי . )מע)חך ופלוס מסוק)מטפט ל" )6 ות)פגיו )מעגחו ס' גחן רחכ 3כ נוס וימי .יוכיח

 : ק5יג6י)גכוגן י"ן כמסרר"ס כןיודל

 )ע)הש טר6ף ססתוקי כ16דוח מר )י טכתכ נצהננדש
-l'Dnf) (גכע)תי לכמר ס6מרס 6מו פי ע 
 סגס , גו' כי6ס מאיסורי פי"ח ממ"מ מדברי כןודקלק
 תכס 6ם6) כן על קריך 6)י ואמוד מן תורס 6)1דכריס
 וט'* ככודכס כס6 )סגי זכרי 56יע ולכן , ,ס כעניןסור6ס

Orסלעת סי6 111 , מדרסכם תכית סדכר ויחלכן יחכרר 
 וכו' כשמגח שיגס 16מר יסופם ר' כשמגח אמרושליעור ורכי ר"נ סו6 וכסן פסיגי 5וס זס ס) טינו תםאמרו פלסי טס משכרח ר16ס י"ג( דף דכחוכוח לס"קססמועס
 כס סמגסיר סינרי יוחק 6"ר 6עריגן נגמר6 ע"נ()סס
 פוס) כס סתכסיר qh אומר לקטור ור' ככחםמכפיר
 06 6ית איסי שלעור יר' טעמך מ6י רנס 6מר .נבסס
 , ס6ס ItTD גרע סכם דדין מוס שמעיין , כסרותמ,קת
 רוכי תרי כעיט ס6ס סגס ססוכריס המסרמיס )16חןוספחך
 מגמע וכן , רוכי חרי דבטי6 סבם זכ"ס )עד"ג ,)כחמילס
 3ס סגי דנעועגח סכחנ ור~רסכ"6 סרענ"ס )זנייולסיקו לסדרי וסקס סכת דין דמםווס ט"ו סימן סוף 6ס"עבסור
 )כתח)ס הגס6 ס)* כהסס )סגין מוןיס ל"ע ע"מ רוכלנמר
 )6 סכי )16 60 6ל)0 כסריס רוכ ךסיי;1 רוכל כמי6)6
D"Dhכמו 56)0 ססו)יס כרוב 6סי)1 ח65 )6 גס6ס ס6ס 
 סוף סמ"מ כווהסקריך

 פר"
 . דכסובוח p~eo סר"ן וגן סג"ל

 היגס כורטס מעיר דרוכ 56)0 פסו)יס דרוכ דידן כנדון61"כ
 . פס מט"ו סמ"מ כת"ס ד6ור'יסSIDD 6 ססו6 )דברנ6מגח
 סוער דמ6מר מע"ע טכחכ oppn ניגשם ער סמיקהועם
 ב6טס. כדיטכד )יס סוס סכטירוס )6 6י)1 חנ4ס לו סהרל6

 otO ומעחס , ,,sff )סבת סעס כגתיגח מדטנץס מלוס:סיף
 לסכסיל ג6מגמ גביבתי )כסר וכפועגח דרכי לסיגר6ס
 56)ס פסולים כלוב קפינו )כסוגס Dnth ותסי6יססולו
 ותעוומ ד6ורייס6 סדק ססו6 כקש )כ6 טסחירוסיע6מר
 נסגל כיסרה) מתש )6%ין )סכטירו ר15 )6 )פוןן יוכ))6
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