
 )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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 הרס-אחכר ותשובותשאלות60
 )סקסות דים גורס (onth זו ססכר6 6ט"פ . דמרטיל
 ךכר לכ6 6מר ע"נ;( )דף יומסין י פ' ז6מוען מס6ערס
 Cts1CD ותיעוש 56)0 כסריס יוכ ש"ט כסר מתוקיטורס

 6מרמ מ6י , 'סריס מרוכל דפריס כ) )ננס היגסו 6,)י61י
 ע) וכמחוס קבוע )ים רסוס )ננייסו 6יסי ~osrדי)מ6
 ה61 ודקי ממ,ר , ממור יכ6 ל6 ימרס סחורם ומיממוס
 סתו) מחוקי כעס ומס , יכ6 ספק ממור 6כ) יכ6דל6
 ומסיק 11 סכלם ט) מס וסקסו , מקניו וימוחו ים6סמ6
 )מייק h'(hono1 h , כיומ:ין עסו מטקס hlh ככימד)6
 ומחס )כסן הגסך סמ6 דמייסיגן טעמ6 לסריגן )66מ6י
 . כסהס )ענין osih פס)יס רוכ דסhw19th1D 6פסול
 61ף וו") 56לס כסריס רוכ ס6מר מס ט) רס"י כחןדמה
 ככונס )עגין 6"כ ממור, סולד 6ין עסיס 63 06 ופכןכותי
 ;ס"ס hnttihvn פסול 7סו)7 עכר 16 'גותי עלים כ066

 כחורם olttho ,הס סי6 סגו כי6ס ך6יסורי פי"מכרמכ"ס
 )ומר )ס: סיס כן 061 )כסוגם חגם6 סמ6 )חוס ים6"כ
 דסיס מספיק סיס )6 וס דטטס ס"מ bih וס, מטטסחגס6
 . )כנוגס ו6:ורוח כקם) לכ6 כסרוח דכמס , )ח65ין 0כ:ר,ס מיקלי 1)6 כק0) )נ6 סכסר הע"פ l~)s(o )16כרואופסר
 דמטעס ,1 ר6יס ntmS לריס )כ סדנו כמכתוידעתי
 6כל , דפסעס ntpmD רק )הסור )מש סיס )6כסוגם
 מווסרות ט3כ0מס הכסרוח 6ין דהרי )הסור 6יןסחוקי
 c~rn יותר mnh ר6יס טוך 6כי6 תכן . )פ:ו)יס)יגכ6
 קורל סיס ס6ו) 6כ6 ע"ד.( )דף מחס ולמרען :ור .מוו

 )כסר 61ומיח 6מ1 6ת סגודקיס כדוקי מ6י נדוקי)כחוקי
 ס)כס 6110) וקמר טד כו' כר"ג כמקן ג6מגחגכע):י
 סגיח6 . 33חס לסכסיר מן6 כס )שכסיר חז6 נמלים)כרכן
 )ונלי )ת"ד bih נכחם פוסל כס סמככיר )ךכרי)ע"ד

 )6סמוטיגן, hnb מ6י h)h (160 ככחס מכמיר 3סשמכביר
 ol~b בסריס רונ ono ן6י)ו מדר"ג עדשת 51baד6כ6
 הגמ'. עב") 5ריכ6 )6 6ימoiib 6 פכו)יס ךרוכ הכ66כ)

 ככחס וס6 03 60 )ומר ס51רך 6מ6י )זקךק יםוסכתם
 56)ס כסריס כרוכ 601 ככהס 16 03 61יךי 6ידי חקי1)6
 תירון מ16הו בו דמור )ומר 6ססר 61י . ססו)יס כרוכ1ה6

 דס6 1חhSh 1. )ומר ד6"ג.סיס,)ו כו' כרוכ 60כממרכי
 מגויס כגון 56)0 כסריס כרוכ 60 פירסו ו0הוספוחרם"י
 56)0 פסו)יס דרוכ 0יכ6 6כ) )נסוגס מסי6ין כתירורוכ
 ODS קבס וכסחף כו', סירוס מן mDlb והיק לרוססכגון
 . )כסרס רוכ._מסי6ין כם6ין מיירי פסו)ין דרוכ סירס)6
 b)h ךג6מגת ק6ער לS,bn 6 ד6כ6 ממעיק כרמך על6ל5

 4ניצ2:ט1 רוע שגוע 12צעופן
 כמו ך6ורייה6 6יסול6 61יכ6 610י) ססוליס כרוכדג6כיח
 כו' ומגץ מד6 חגיג6 פריך מ6י 6"כ 61") . לטי)סכהנתי
 ס16ל h3h1 כשמה .מסול לסגין מייפי דהתס ומי )6סל6

 מכן )"), Slhn י6נ6 ח": : ' )ענין דג6ממתנ"נ
 601 כס 60 מחיי ד)טולס )סורות 7ר5ס 6)6 קלמר)6

 פסע וסייגו נס פסק נעגין מיירי ר"ג ונכי ר')ככהס
 ד)עגין ניגס סמעיגן 61"כ . וו מימרא לסרס נרפס כן ,קה5

 ככחס רוכי חרי נעיק דאורייתא ססי6 כסוגססכי
 : כסנמו

 )טפין י"מית מים אתרען ו)6 )0וכימ ק5ת גראסועוד
 דכתכ מס6 . וכריס )ס6ר גמי ג6ננגח קמלפסו)

 4 נ4"::ב ם hib:%22מגן"6 , סו6 וכהן ס)1)י or ם) סירו מס דוסי) נמחרתעלם'י
 מגו מנח עעס גסן )סווייס ג6עגח ד)מ6 ירס"י מנ"ל6"כ
of
- 

 סכסר ד6ין גירדו דכריס חרי מי4 דרגי לדתות . 61ין
 דיכולס פ)ניגן חכך כמונתו נדין חמס 1tb1W ארניןימקמו

 610 סכ) וליסר6ל לכסן לסיסיו ממוחרת לענין 36ל ,3וס
 ןומס סגדון 6ין כן ן6ס , מגו כס 6מריגן 1)כך נסו6יןסגין
 מר סךעת 6ססר ומ"מ , מלעס )טין סין ס6יו)רסיס
 מסיס ע6 )ח65ין )מכסיי 157 )6 נמור יסרק) hotnשעיין
 ס3ר6 וסיף ונסעו מר דקדק וכן . דוורו ס)גיגן7)6

onth). דס6 וו") טכתכ ממס מוכרחת ירוית 6ינס 6ך 
 מחמירו )or51 6 11") לולו aa(:o נין סג"מ חלק מ6"כסי"מ
 b~m )6 )כחח)0 עד גו' ע5תס כס 6כ) עד כו' 3Sbו)ן
 )הככיר דס6מיגו מסעע 6ט שנכייס , ט' רוני נחרי6)6
 . ררי חרי דליכם לע"נ )כחח)ס )כסחט לסיקוסוד

 6סי4 מסמה כ)5 נקד החמירו )6 וטס מדקארר6בוגס
 מסלע בעוכריו סרח . סס נו ססוקיס 6גחט 6סר)כסוגס
 זין 6"כ רוני חרי l)tDS ו6י מכחד יוחר כ6ססססממירו
 עוס סולד דין ז6ס ט)יטית . מוין וסולדס6סס

 )ריי
 הפסס

 חילק )6 )מס )ו)ד 6סס 3ין )מלק ס51רך hh' כסוגס)צנין
 וסגם . דמר עכ") קם) )פסו) כהוגם פסו) כין גופוכולד
 כד6יח6 601 כד6ית6 60 6ירי6 זמירי הכרם וס 6יןכקמת
 סס1ל מקיט ן)6 דמ6חר סגמר6 דעת )עי) ספירסתיוכמו
 6)6 דג6מגת ק6מר )6 ר"ג וכן כסו)ס )עגין 6)66סס
 דיגו נקט ס6ע ו6כ6 י"ג( )דף וכשכות ס"ק :נוגס)עיין
 עסרס פרק סס ממכולת כי קסל הסו) )עגין סולדלעיין
 וסמסרסיס סממכריס נס נקפו )כן ע"ג( )וףיומסין
 פסול 1)עג'ן 0ו)ב כין קס) OD;( )טנין הקת ,ברווייתו
 ס6סס דין סיס6 הירסס )מ)ק )6 6כ) 0060 דיןכנוגס
 . כ0וגס )ססו) קס) פסו) כק )חלק 6)6 הולד מדיןממור
 כס ךפ)יגי כחס דין סרמנ"ס מדססמיט מר ססוכימומס
 סיתם 61י ;פ"י והרכס )כסרוס דיגס מס 6)יע,ר גר'ר"י

 על מסמך ט"כ 6)6 פי"מ )סוכיר )1 סיס רוני חרי5ריכס
 );חמוס )כ0הס )ססי6 6פי)1 כסר ססו)ן סטת סכחכמס

 סי6 מוקם ע סקוסה ונ6עח דמר, עכ") מכתנתימטעם
 otJP סכולך יכרם) כת ע) סכ6 וטכד כותי ססמיט6מ6י' )סקסות ים כן גס ע h'DI~D 6ך כמע)חך )מכסור6ויס
O)l~)sכן ד6יס6 סס סט"1 מיימהיוח סגסוח סכחכו כמו 
 . כסקס כסרס ססי6 בס ר~רעכ"ס ג"כ 'ו;חככירסומי
 פסו) 56) פפ"1 וס דין סר'מ מדכחכ )דקדק יכ61דרכ6
 וכחכו מור 1)6קב)

~e1D 
elo7 6י6י;6 ס"מ פפי רכוה 

 0זסר ס)6 ומס גסוגס, (SICD קס) פכי) כין)מ)ק
 כטסי כין ט5מס מסע ס0וכיר כנת כחס SIDDסרמכ"ס
 דממך )ומר 5ליכין כבחוקי כין יסרק) כח ט) סכ6וטנד
onhכוין וסיד ס6סס שין ססו6 מסרק נחח)ח סכתי 
 דס)כס )6סמועען ג"כ סקלך )6 אכן כסרס Stoe)ציין
 מסק סכור דמ6מל ככהס, מכסיר כס דמכסיר דמיןכר"י
 )6כשטיק 6ת6 )6 )כחח)ס י6מגח קס) מסי) י56)מט"ו
 61"כ יסרק) מלבגין כסהס )טפין וחמול מס or 6(6כפרין
 1)6 ככחה כ"ס רוכי חרי וטיגן כס ד6סי4 סססקמהחר
 וכת סליוח6 )טגין ח65 )6 גם6ח ד6ס 1510plnnS.ך
 )יגם6 מוחרת סחס ז6ס ת"ו מסרק למיסף שע-ןדהסו6
 . כסוגס פסו) בני הממות )כ) onth 5%י5ין 6ין)כחמיכם

 , רוכי עתרי );חמאס דחיגם6 )6סמוטיגן סורך )6וגס
 דוס , נכסס מכסיר כס דתכקיר דמאן ד6טר יומגןכר'
 רוכי כחרי מסיר 3ס דסוס) יסוסט ר' 6ף דס6פמוט

 לניטור )ר' ס"ס 61"כ , דכחוטח ס"ק סוף כגמראכד6יח6
 לי )סר16ח מר וט) י OPInD טג"ד )פי ג") כן .ככתם
 )עגין )6 36) )ס)כס דכרחי ,ס 1כ) . כעיניו יסרדרך
 גיסי מגס טג6 כגנרומיס מסדי כי טסיו סדגין ייוןמטסס
 עמישר 6יך )י ומניל )ונלין כיריד מסיס יוסףמוהר"ר
ornל )6 )סיפוחו ס)6 ומסכימו כ5)6) מ0ר"ר טס% 
 ,  סכריוס כעיזי 610 גאל גי לתורס בויון ססו6 יק70ין
 1)6 6חיר )6 ח5סס ו% נסכ מסיס וסוקס מכף6ך

 ירד )6 כרסות סע)ס 'מננחל לו 6סר 4 וימי66סור
וכסיטכן
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 61לא כה כר יהרמ"א ותשובותשאיות

 לר4טחיק מר ככחו ומס . hSn ל6 גס6ח י6ס דמיוכדיענז
 רק מ6ומס )1 מחס ל6 מסלחו כי וט ס)גססמחימוח
 3כח3 6ני rlhlo 6נ) יסרוח סרס סקי סחחימוח ע)מעין
 4 ניכר סרגו סגתכ 6ך ססעגוסו לפריס עםססכש
 שין קומר 6גי מגס )מ65ין, םסומגין מכחכסרמכ'ס מך3רי מר סגתכ ומס . כקגקמ מחסו צחרים יד ע)וסומך
 גוהרין 1ס'1 פנס ככסוח 6)6 סורו ס)6 שמגס וסוזיגגו
 סייס גמורת רנן מור6 וסיס כותרו ססיהרו ולגוסככך

 )רסוס לריך ו6י; 737 ככ) סוחר ס61 מורינו כטססגקר6 מי וכל ו)מ:)ס מסתם נורקין סטין or 3ומגג1 36)ע)יסס
mnhסרמכ"ס כחט רסרי )ועוד )מ65ין ושכסירו יצין גר6ס 
 גס6,;ו h(S )כ) (lh1D' 6)6 )מלצין סומכין דליןכסךי6
 סכי)ס 6ין )נגס הריצי דכ) (l'hSn סומכין 6ין )כ)ר16י

 מס)גוח ספד 3סדי6 סרמכ"ס כחג or זג) , נו(עעגנח
 : 3סעתקס מלצקי ע"כ . סגסדרין,

 מטים דמטיכוחיס סקוס גחיס לנר 04 לרזיו כנה*
 . ועערן סקסן . סגרין פחחין כהס)חומחיס

 )ו 16ילילון. כשלס . סכרן ו3ר נכון יסרן. 61יםמככ
 כין "610) כמקים "מסיד . ונסיח כ%כע 6ר3טידה(

 סטם סריס סוקר . מחיקים מרנס ד3ל'1 "ס)6מפרקים
prnoסישמ טמור o"a ככינת . ול"ו מפס גמוסל"ל סגנון 

 מקורס קלון וגסכם ססעס גטלפס דבליך 613 כיוססנעו'ס
 מסיח 6סעו רום , סנ1לס עקור , מעלס ס) 3יסינסוגחכקס

 לדוגי )ס"ס יסרק) נסיק סג6וגיס ג16ן סרפנים ר3ט
 סגג"ו סענוגס ע4ס נווסי"ר קיסז נסס סגקר6מ"6(
Sff5~חרןוף 5דק 5דק ג6מר סיס טסיו 6סר סכ'מ ס"ס 
ot:p)3קס סג6ער מס offtSG וכצת תדרסו לסכג"1 ורדפנו 
 61ין . 6טומס וספחי . טגומס גססי כעו"ס ועחס .מנוס
 . 5)ו)ס דטחי 61ין . סמכי)ס גתפרזס כי . מס )ס5יככיזי
 ד36ס . ט315ס גססי 61ת ע) . סגעס טמרת גסוסכי

 )וציך( )ססיכ סלnbr 6 כ) ע) . כ6 6גי 6גס 61גי .כלכס
 נסיות כירי סכ6 מן כקרקס ))סייך( לדון רקיססיקרים
 עגים סייע כ) נ"ל ע6ערס וטרש סו6, ז6כוס גרעך7כר6
 דרס ומנס קטי.( )דף טח4ן ים נפרק מס עיין , ט'גן

 טס דוד סכ3 כי כמקריס סמע וסט דכסי3 מ6י פנמסי
 סל6 י61נ כו' עס מסb~5o 4 סר ט6כ מת וכילנותיו
 3ן עוכדיס יו6כ מפגי 1סכחיכ כו מיתם כו גשר כןכגימ
 . וכו' סכינס ט ג6מרס כמוחו כן ססגימ דוד 6)6ימיך)
 כיאנ קמ6 ונסינוי6 נדוד נמרק נסיטי6 סחמע )מסוק"ק
 שו ד% %עבט נb 6(b 4(. מז20ס mnb זגוסמ6)*)י
 נן וסע לע"ג יאכ גני 6כ) דוו גני %6 ת) מ%ניס
כיון

~sv 
 3ן לו 6ין כ6)1 סכתו3 טריו מטלס כמוחו סוס

 )למדו זס") דססט )טע ססכ6חי טמלין ריס hleoלסגין
 ע חרפם מעליו )גת (~o'SD ממו"נ 6ר )נן .1)סיריכו
 )דכריס גכיסחי ע"נ , 6כומיו טס טכג לחימר עליווסעדק
 מקסתי ))6 (PbSn' , ס6לוגי ))6 נדרסתי טוכ, מסלמנין
 סורמיש )6 כי 6ף , ממכשגי זכרי לסכין , סגר סגני16על
 מסדך ונס . 610 מסנס 16לי דסחי משוט עי נלמסוך
 למריך )דכקני נפחיך חדיר סתכ61 , עעדי תנע:6מר
 . סקוסך ועחוקס . כורחך נעמס כי . כמתנכר 1)6 .6י3ר
 . סר3 % )קרב . טרכ )3י 61יך . וראיותיך סנרוחיךוגברו
 )וכרך מיסף . כס)כס וסוף) כטנק ממיר . 1tt1SD גנור6101
 . יקרליך 6נר"ך . 6ינריך כרמ"ח . יערוגס ממורס .כרכס
 דגרי ר6סית . ריג6 )ך 6סינ ומעיטתכן . יוסינוךגב%
 עקרן vnb סופר סגס ע6 כי 610, סטגין מן מכססי

 )"ו גטיק מסותן) הנ5ק גמסוגח יפסס סו6מ ס%ה חיה*(
 חשגסעס

 פסלס'י
 ג! 'סר6) שסל"ר 11baon 11 חסוגס 6ננ . ו')

 .חגרגנ' 6)'ר קסבה טיפוס ע?הן ג6ס )6 ע") סיגו שרס"פהנ116
 :גפסר

obsn61:1 חסילק ס) יג לי טיכהונ 4 י6מרנ4 מוסמן 
 6ר גתיקו)ן גתוכימ וסיו 16חס וכזקתי )י וגחוןוכהכן
 סיס כי , סדכר 011 , נעהץ גשי )6 גסן רוויתי החד7נר
 טעוע Qh וסיס יפרסח ביסס נימנע עסייעח סמעפרסת
 )מוסל וקמרתי , 0כיסל וכרקם סדף- נר6ס מהמקחסיחם
 סיטס 63מ)ט כמע פיסח )סייס כמקומנו כן י:05)ח

Stnw~tוסיס סרכח oh נמקומגס וגס , ס:יעס כרקם סמוע 
 כינס ו") וסרמכ'ס כרק"ם סס,-י גן סיטסו 6ס:ר6י

 06 וסיס וסרםח טהומוח הסייגה פרסיוח סכס)סמסכימים
 )קר6ח ס,ס נ16פן כהונם וככסיל . סהומס חסיםפסוע
 נס'מ סימן"ס גחי שרי פחיחס ממוט 06 וסיססרסת
 סיטס tinha נמר 06 )יקח סחי )ס ים פקיחספרסם
 פוצחת ססי6 :פרסם ומההי) טוי ססיטס ס6רמגיס

 ככחם 4ס עסכיס ס,-:g~h גס , מגייס ~'DVמהמקח
 נשף סהוחס מתסיס וריכסספתוחס

 ססיטס.
 נחח)חס 16

 )כהיכ כרי עדיין נםיטס נסקר 06 סבכך ~wl'e הסעכדי
 ס:יטס נרקם ויכחונ מלק יגיח יותר 16 6וחיוחחסט

 סחיחס מקרי כ,: דכ6יהן כמירום גרפס סרי , וכו'כחחחיס
 טוסים נסכי, 6רן ככ) סגס )י סכיכ 6101 . דכ"ט6)יכ6

 : ט:") ומ)ס5ף סס מולס וקיןכן
 הקרן ע) מסדק ל3 6:ור )'6.( )דף מקומן סרקנרסינן

 י6מרי ו6יכ6 סיטס כסוף 6"ד 6חרתסכסיטס
 ע) כמיס גגונם OU'D כסוף ד6מר מ6ן סיטסכחמ)ח
 סמים דמרמקי היני כי סיסס כחמ)ח דברור ומקןסקלן
T9hnחגכן רכי 6מר h)trn יס דגריך סוגך )רנ )יס( 
 החיס' וכחנו . מחומות סרסיוחיו O~tDI סמע כלסיע6חד
 6מח פרסס 06 גי סס וקין רכיס )מון דגקט קכסק5ת
 כיוס כחוב שין OU'D D~ub דכסוף סקרן SD מסוסועמק
 כחבן סיטס רכסוף מיגיע 4כמ ק 06 וקנס . עכ")לח"כ
 וע'ק . סוגך דרס עסיס סויג מד)6 מסדק רב ל") סקרןע)

 לדכריו טטס דג1חן ה") , כורך 61מ"כ טהנ דמהמ)סממט אפי מצמד )ס וגציך סחומות סרסיוח טופס 6יסכ6דם)")
 סיטס כסוך סקרן ע) מסייגו רששת שסייחיו עומסגמם
 laD~ומסני

 דר4 מטוס )כלומר ~PD נצפי מצמד וכורך
 י,דמן סמעוס סתיחח כחח)ח 161 מעט( גיסי מצמד)צרוך
 סכתכ אומר ממושח פרסיוח עסק )גן ))כד( סקרן על4
 סאן, ע) ססעיס ימד סיריוס כדי סיטס כסוף סקלןע)
 נחמס סקרן ט) יגלעכ 6מז אסי מממס 14ץ סכ6למיס
 וסנדק . כו' עקרן סמיס ומרמקי סיכי גי כדסירםמיטס
 סגסגות ימלט עסס %ל טייס ש עומס שעש ס%6י
oonown alnwpt מסס %ר ר.מוח ט) וסקרן , )טורס 
 pha כע) מנם ד)6 גסס כ) 6"ג , כ)ס טס61 מטףנמ5נ
 סמ)מידיס 16חס )וקחיס סיו לפעמים SDht . טסיטדיף

 סמע גאי ע6מד כרגו ולכן , ס1ג6 ר3 שית נס)סחלמד
 סמיס כטנס ש) וסמך דכחכו מטעם סתומם onthועומס
 יקרוס )סח)מד ורך סיין לחרש נכחיס ולמיס , סקרןעט)
 מסעע onth טרגים pr~1 ככותל )לןכעס לק כ))גס
 . דכתי3ג6 עטעם סיטס גחמני סקרן ע) וטסניס 6מרכלפי
 6'ד לעי) פניני א6 חד6 6מר ומר מן6 6מר מר61פסר

כסי
 ומ"ע . וסקס 6מח שמריס סרסם כי כחמוס 61"ז

 ש6י) סשסקש כרקחנו סמע כלפי ע%ד לכרוךוסגינן
 מוכרח hSo וס )פי קסם 6ך . מלכו דרכי מסירוסונסק
 נסוף סלון דט) מסיס סחומוח דסרטיוח ספירוסלסיוח
 ל6 קפס ועוז , ט' וטע6 מתוספות כחכו למס 6"גסיטס
 ר%וגס סחשס כס י%)) סתומות nltDID'1 ושסםש"ל
 ע) וטחב 6%5 סל") 1)6 )וס וסייכוה קבר יס דליןע6מד
 לפקסס )סענמס דמיו 6ט"ג רס"ק ,sut . סיטס ?_?'1,סקרן
 )גמרי טלטמומ פרסיוחיס טכס o"eh כס )סת)מד16תס
 ob וסיס )פך5ה סמט פרשת כין ריוח מנימין סיו1)6
 %-נ , 6מח פרסה מש כלילו סרוסן ק~תכ 6י6משע

bw1
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 כד* רימ"א ווזשובותשאלות61
 ריוה לינק מסמסוח ספרסיוח סיו וכס ספר6 נויםוחר6
 , ססייוט מן ס)מד וג"ח )מרסס מרמס כין לסמכוקלעמס
 )קרום 16חס )וקחיס סס)מיוים סיו ד)6 ס5מ eanע"ע
 כל כסי סגורות )סיום סכמכ מן ס)6 גכמכיס דס6כס
 ריומ כנון גהיכחן מלכות נס לסחלמד 16חס לוקמיס סיורק

 71ותיסס, 5חרוגר~ נסיטס SD1 T~ha ומלסוט כיע)עטלס
 oh כי מס וקין פרסיוחיס 6ער למס )תוספוח קסם וסועל
 כנעו ממגס ס)מטס עם )גמלי סתומם ססי6 5החפרסס
 טיטס כסוף סיכתנו לע"ס סקלן בעל כן ס6ק מס 6מחסס

 סגימס מ"ע כמריס סנ6ס פס מחומס ססי6 קלחושרם
 טל סוי 6י דחיגמ 6ם"כ דכר גכחכ מזלל סף )6לגמרי
 כל6 למריו תיד יוחל גכחכ וסיס סיטם נחמ)ח ככתכסקרן
 סתומות ממחל כמר סגיסס על )מימר יבזק 16 סססקסיס
 ס51רך כרמך ט) ולכך מירי למ"כ יכחכ דל6 מקמרהמגס
 )כורות מפסק( )טסומ )כוי סייס כסוף סקרן ע)לעכתכ
 פריעת סחי בסס ע"ג מוכס ועיגם סתומם ושריססססכ6
 מחושת ע)יסס ו)מימר כסדרי למכ))יגסו ס") )66"כ
 על מסוס יסע6 ופסני לסוזי. זמו ל6 דסת'מחןמקמר
 מפרם סו6 ע"כ סקלן רעל מ6חר ר'). סיטי ככסוףסקרן
 סופגיו ספתי ע"כ סוס כן 061 מסוק סוף )סיוחושעי)
 סב6 10י לכן ססוק כתמנע סיכר מליט ד)6 גחמותכ6עו
 סיטם כחח)ח מידתמריו

~DDSD 
 6טךפ ממם סחוס סימנס

 טלין D~th דגרם* לי"ס 6"ג וק"ל במ"כ כלוס כהוכס6ין
 כחוב סגין 6ע"ס ור"ג טסי מסיר 6חי כך 6מר כפסכנצב
 ד16חכיק 60 6"ס וססת6 . סקרן ע) סוסיי נסגויכפס
 סיס צ"ע חליתי )סס( שיעור כן ממעון רכי ן5מרמס6
 וריומ שמעקם ריומ ועומס דף כעין דוכסוסטוס :)טהנ

 6") כטס מס רכי )1 קמרתי פחומוח תרמיותיו ועומסמלמטס
 ס)כס רב 6מר מגגך) 61"ר סחורם ען סעוכוח 61יןסו6יל
 ליס וסניר6 מטס עס ך6מר ר") שיעור כן סעעוןכרכי
 וכחכ מן 1DInD" דנמויס מקמר סתומות )מיסכןדנעיק
 ינ"ל כו', סמוכות סבין ע6מל מ6ש דרגי טעעיס מ6ידבריך
 קסס 6"כ , רסכ"6 כיס וסיר 610 עסחכר דטעסלסקסן
 )עימל )ים )מס נס כלל הנגב) זרנ )ht~OS 60 04)עס
 מן6ער קסס ושד , מריתו )6 עסגי ועבי 5פחומות )5צמ6י

 דמס6י נסדיק עוכמ וכו' סאע ל"מ ושיט D~Dרסכ"6
 כתורס סת01צס ססס מע"ס פלומות )מעכדיכסו סריסעמ6
 (otbSD שריס )ם)מיויס )סר16מ דרכם סיס כי סכיועניך
 טזיף רעפי נשרם ססס כש סתועוח טכזיגסו 6יומכ"ם
Ob1סת6 )רכ עירי קסס ל6 כן . p~p, רכ 6מר )6 למס 
 מביר ולכי 6)יכ6 מגבי חרי )יכ6 דס6 מביר כרכיס)כס
 )מעכדיגסו ך)6 6)6 רסנן6 כיס סדר ד)6 ס"ל ודבי6)6

 , לגמרי סמומוח hS 6ג) מחושם נחורם ומן S'h1Oשצמוח
 ונ פסק ועוס פקע לעימר bs סוס ס"5 ל6 ד5)"כועוד
 דסכדיגסו סא6 ירנ עסיס קסס 61"כ , כהתיסס)כס
xino6ויומ )6 ועסי . כס)כת6 1ד)6 כמבן ז)6 קמרי 
 לעסות ש'ם ס") ודקי דסס61 עמוס כרא"ל מלכסוקמר
 ר"מ 6כ) ט' ריומ ועמס ט' טתכ סיס ר"מ מד6עררעם
ODta66)י וס מסוס נעלעל 3יפום כדי יק עכיי ז)6 ממ 
 7)6 וסף the"( כ)) מייעל כך לעמום בריך סיסיך 1)616יסו
 5ffs.) )סס ט' מסף )רכ בניי ר6") 60 מניב לסכיכעסן
 כסכומות ט)ת6 נסוג וסבייך ols hJo)D 6יח רכ601
 ד6עריגן 601 . רכים כרכ סוג6 %כ ישל ור") בגמריפירוס
 ענדיגסו 61י כגרשם כבעונק מ15ס 6ער ינמק נר ר"ג)סס(
 סחומוח 6ף לסכים יק6מר סמוחוח ועמי דעי מפילפמומוס
 טסם כש סנצעוגו )עסותן לטס )ר'ם סק) מכדיש"פ

 נ"ע ונרי ןקנ) ת"ד סשמומ ענזינסו 6י וש"סנמורס
 מס"ט נחורס סמוכות ס6ין מכעס דיעכו לעיין כדימוסלכל
 סטין מסוס ופתוחות ק"ו לגמרי ססצמוס עכדיגסו לףגמי

 מן 5וס תיגס סייסס כי לנערי bS b'5DD OD~DDDהקשש

 ד6מר פחומות ומלי טויסס וינ161 סס סקו4ס לכןסמובמל
 )6 6כל ר") פחוהות 6ף 610י) מטעס ר"מ זעגיזרסכ"6
 ד6ץ ומסום זרם סכרך גפי דוס סחיהוח דוקק ר"לסיסיס
 6ס דייך ע D"D1 OnlnDS זוקק פחוהות יטסססעוכוח
 כהורס כחונות ססס מכש )שוח מס"ט )סוסרית

 כו כי651 ליס מסייע )יע6 קומר וע"ו . )עי)וכדכחיכין
 סכלם מורסספר

 וחפירי
 מורידין 60 קנס )קרוסס ממורס "enllp מורידיןס6ין לפי מנוס עסן שסין 6ין סכ4

 סוס 6י כנוער . סחוחוח וככל מחומוס סכ6 6מ6יעוסין
 סוי6 6"כ כר"ע ועכר רסכ"6 קלמר 17ק6 פחוחוח6ער
  ד)6 ספיר 5נד וססת6 . קאמל 5ף ודקי hSb כר"מו)6
 פרסיית דעסס טכד זקסיר b)to ילנ סי"צח6 ס6ימייחי

ntDIPDפהוהוח חק6 נעיין ד6י onp 6וסכך סתומות סכ 
 סייעח6 )יכ6 קימר )גמרי סחומוס סוגך דרכ רביוןפחוהצס
 ססס קמו )מיעכך וכעינן עכין DD'1 ד)6 לקרינן 6שי6ף

 סכ6 סוי fb1 16הן תוריזין דלין 60 טסי 6"סכז16רייח6
 0כ6 טומין מוריןין 60 ערס pus גס סחומומ, וסכלסתומוח
 )עימר קלמר h~11DS ז)5 לנמלי סחומוח h)o1סחומוח
 . s~pt סמוכין סיס6 כד6ורייח6 כמו n1DInD טכידד6י
 ע)מ6 גסונ וס6ירגS'DS 6 דפריסימ )ע6י (61nlnpoין

 11"ל סחוססוס דכחכו מס6 )גמרי ססושת הס')כסתומות
h7'bolנתמאס דכסיס נקול ופירס נסתומוח ע)ת6 ג0ונ 
 ממסרים מלק סירוס נ6מ5ע ומרסס סיטם וכסוףסיטס
 גוסגין %61 , סחומס b'o ע פרסיות סחי פוחןוטופס
 עתמע כך 61מר טיטס כחמאס מסט b~sn)סגים
 ס)סמט כפירס"י מציגו דל6 מלצמר . עכ") טעוט 06וסיס
 כסס סחוססות עזכחכו ועוד וכו' וס6ידג6 ט) פירסטוס

 וס6ירג6 ט) גפירס"י ד)6 כסדיך מוכמ כר רכסיםסקוגטלס
 נקויעליס ק6י hlh כו' כתמצת כחוכ רק 0)") ד6)"ככלומר
 סי6 וו כו' רכסים וקמר סכתורס ספלסיות לגרתלפום
 )ססניר סקיגטרס מירום סחוספוה ומניחו כחורםססומס
 ט' דכסיס נקמטרס סירס דס6 סנחורס מסחומוחיותר )נתרי סתומות וסחג1 ט' )סוג וס6ידי6 זומר סקוסי6גון)
 שסגין ס6ג1 כמס דרגי סלי )יס מעסיק כעס קסס61"כ
 ססומס קרוית וס גס וסמך ומסגי ט' מעט מ)ק)כגיס
 כסרמכ"ס הכיסס כחמ)ח חקק כסמגימ סויף סמומםרי)

 כסחותס סויף מעט רק כסיעור מ)ק עגמען דל6ומ%ר
 מסיעור h10D חיגות סלם סטין ר") מעט מם6י)גתרי
 מסרם ור"ח סחוס' סקסו לכן , 6ותיות ס)ם 6)6ס6עיתי
 כוי6 סהומס דסיעיר מ"ע סחומס סי6 111 יושר 1616סיומ מתי )כחוכ כדי עד כי ססיטס כחמץ סכחונ וסחועסכר
 0סיעס כרקם ירמ וכמס . )גמרי סחומס b'tD ל66"כ
 דכסכי ס"ת 16תיוח ס)ם לכחוכ כדי סחומס גקר6תוחסך
 דמגילס כפיק דכהךום)מי ועור . שתוחס סףגמי

~nbp כפישר ר") . מחמס כשחומס מרמסס יסחומסכסגיך 
 DInIDD כויל ODIWD )עסות פזי מתופס מעוניןססחומוח
 )לסונף 6וחיוח ס)ם ןסיינו nl~PS atne כר6סססעוסין
 )סמם קזמוגיס כסידור קכחוכ )תספמותיכס ס)ססכסיטור
 נסקס סתומס דסוי6 סיע , פשחס לעסות כדי סיטסכסוף
 פירמט ססיטס סכ6ענט )מ)ק דקר6 )חעוס 61ין .6ותיוח
 כקמלת פחוחס 16 וו") נקמן סחוס' כתשו דכס"גמטוכס
 מר6סס סחומס כתוסעוח נרם 61י , סחועס ומכלןומכלן
 מקעו ומ"מ , כסרמכ"ס ז)6 )מוכים כODI~D 6כסתומס
 )עסןר וסוכרמו כו' ייון 6עגסג קסס סגי כ) וו")ססוס'
 דירוס)עי h'oDh סמכיגן וסמק 61ומר hnp מסגף6נסו
 משמס וס סדין סחוחס שומר מי כדגרי סיכם עןכו'

 החינף וקסס , משחס )עסוח יכול גנקומס סיין מסגיכקמר
 pSn' יוחר מגטין 6ט למס 6"כ כירוס)מי ס")6י

 נתמקם
 6נ) , 6ותיוח סרס יסייגו סחומס כסיעור 1)6הכיעס
11D'Dh(מר 1)6 יוסר 16 6ותיות שתי ימד6מר ל"ק משמס 

סרס
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 68לב כה הרמ"א ותשוביתשאלות

 יציל OnlnD  1Dbp מיפי גבי  5בל  שפריון  דל5 ס"מכנס
 מחומס יריומ )ממוס Pht .  6וחיוח סלם סל  סט  לכפורכדי
 1,") סר6"ס 7כחכ ד6סכמן לךנר רעו מסחומס יותריסיס
 מלק סיפס יגימ סיטם נסוף סתומם פרסם סייםו6ס
 מיגס סמע , כו' סתומס פרסם וסויף סייסיח נסיטסויתמי)
 וססח6 פתוחם סויט סיסס כסוף 16 כ6מלע מתמע סוסד6י
 )פרט וגריס כו' חימס ודגר ט' סתומס מלנסספחוחס כילוס)תי )סגן מכינין ט"כ סהומס סויט יוחר חקקזסגימ
 eib כמ"ך פסק דרכ סחוספוח דכרי סר6"ס וכדסירסכו'

 )כן כסחומוח דמ15ס וכיון י5חק כר גממן וכןלכפחומס
 סהועס מיקרי rhl נמורס פתוהס )עסות ס)6מרקןקיס
 מקו"ס וכס מסוס דוקק כוו סחומס חגי חגוי 5יחומ"פ
 כחורם סמוכות 6יק טסן מסיי )6 גמורר~ סחומסחרתי
wh1יוסגין ס6גו מס מייסנ רכן . כירגכ"י ס)כח6 וסכיעכדיגהו 6י כסר )גמרי סחוחוח 6ף כקומר שצוחוח חגי חגוי 
 סכתכ ומס . פתומס מסיעור יוסר סיעס כרקס מרק)סגימ
 סחוחס ךסיעור מעיקרון רס"ן מ6י יפי סיעו מעט)עי)
 כ"כ כסגין מעם סוי 6"כ 6וחיוח סוס ס) חיכוח סגםסו6
 ומקריך ס"ס( )עסין מסמ"ג כחכ לכתנתי וכעין .וק")
 , התוחס מסמס סחומס מר6סס סחומס קומר מסלמ"כ
 )6 ספירוס סכך וקכ)תי . סחומס ומכלן ihiDפחוחס
 קמרי שתוחס סתס6 1)6 כו' מרמסס )נמרי פהוחסטחס6
 סגו ו63 )ומר ר5כ גמורם שחומס מיחס y'hnמסמס
rintnoק 6)6 , כהורס(ספתומס סיעור חח IbQ) ולכרן 
 מג' ופחות סיטס כסוף וכמעריך כסוף 6ותיוח מג'מחוח
 סמוע 06 וסיס טמתחי) כמקוס טיעם כתמ,ח6וחיוח
 שיך ולין ר") . בתורס סמכות סבין )פי כערמך)סיכרת
 6ית 161 נמורס ODtnD )עסוחס סיטס כסוף וקיס)סחחע
 סיעור סטין מקמר גמורס סחומס סים 111 חרחיניס

 וכמו )תוספות וס") . טכ") כסוף א6 נחח)ס )6סחוחס
 מטעמך onte מיקלי )6 ססחומוח פישר ע) כסמוסיסיסכן

 Seno מדש סני )6 געולס סתומס נם )עעיכתינג6
 ססתומוח וקישגו דלעי) סיטס כסוף טמוע 06וסיס

 )תוס' זקסס , כ7פריסית תסרס כרגכ"י )יס דסכיר6נימק סירוסלמי 3סכיOD) 103 6 61"ל . וק"ל ומריחוקסגהווה
 )כחכם לגמרי ססומוח סר") סא6 רכ דכרי דסירס מ6י)סי
 נסוג וס6ידגbtsn 11DInD 6 וע"ג 6מת שרסס 00כ6עו
 פן %וס דסו6 ס"מ סכי hDSD ומדגסונ כסתומותעלמך

 עכדינן ל6 נחורם ממוטח ן6ין מסעם 61פסרסמונחר,
 עכדינן )b OmnD 6(S סתמיגן )גמרי רק כשיגססלאמס
 ולכן , וק"ל פחומס יעסגס ל6 סתומס על עכריגן סוסד6ו
 ולמלוק כרגכ"י ססשס נתהמת מעט מ)ק )מניח 1% סיס)6
 6לכ זס)יג כירוס)מי דם") ומסם ס)כס, דעוקר מגסג6ע)
 . וקן) כרגכ"י )פסוק )יו ים ע"כ כרגכ"י וס") וסעגסגסמ6
 כסוגן. וסר6"ס 1חוססוח דסמעס6 סוגים 6ן)6וכסקי

 כמסמ"ר סס)ס ממכס סגחכ רקיעי יטן כפירוססוס6רכתי
 סר6סת שעיס מ"ר כמסקי משחי וו") יר"1 סו5יןיושיע
 פרסם נין ויום מגים oto ס)6 סיר1ט משמס סרטסיטיסס ל"6:( וף סקומן )כפרק וגרסיק 6ס6 מזווס כסטיהםטכחכ
 כק ריומ ים סנס"ת שלע"ס סמוע 06 ומש )פרסתטמע

 סימל וכוי כס לסחו.!ד סעסחס מסר סתםמפרסיות
olhoכיגיעי( ליהג להגן 5לק לסרטם פרמס נין )סחכוק 
btm1)'6ל6 נס לקלים טסיש ס6י1 סמוו,ס 6כ) כו 
 טחכ 6)6 כיגיסס רוומ6 )סנים 5ריך 6ין ככוח)לקוכטס
 ו6ס"ג גר. סרג טכ') 6חס מרפס 1Stb~ h'o מחשן6ח
 סרס עב") ט' כסוגייך ספיר עהויסכ סיגו פירושדס6י
 )6 זמעו)ס שע"נ יכעיס דרג עסיס גססי טמכמ לכן .סג")
 זמחר5ג6 שותי יפוק סכיכנ6 כי 6מע6 סדין ססק6רשיתי
 6י קדעשן דם6יפ6 %י3ס לעגי! וטיגס . כמפיסלסונים

 וסיס ומחחים ממות 16 ממט כסוף מכטיעור יוחרמגיס
 : י"ח ע6 סיייסנסיטס

 ן~וקמ ספרי חרי להרי ס)מהי וס טכחכחי 6חריהנה
 סמיומן ס6חד , מעגין לעותק *רד כויסנעירגו

 וסיקל סגככד ומכג?1 י5"1, ס)מס סר"ר סילוףסיסים
 61ער יוסגיס 6יךיסס פירנס 6ח ום6)חי . ע'1 יטקכסחיר
 וספר , )קכ)חו פכווגתי וסממתי , גמורס פהותס )סויך)6 סיפי כי מפיעור )ממס 16 )מוסיף טדרכו 6יך סג")סרר"נ
 וקמר נמורס פחוחס ממגם )עסות סררנו 1Dh סג")יטקנ
 , כו' סיטס כסוף פחוחס סחסיס 5ריכס ספחוחהסקנ)
 סיכר 05 יערס סחוחס סגקר6ח ססרסס סכהכ 6חרדר"ל
 טגמר סיקס נסוף 16 כסיעור מ)ק ממגיח כ)ומרכסופס
 on~w וגן . סכ6ס ממרסס ססיסס כתחלת 16ספתוחס
 ועוד , וכגו סר6"ם כמסמטוס כמוסס ססיכר סיעסס5רהך

 וכמו כפסועו cb' סחובות ספרסיוח ועמס ממחמי)דמעי) דסויכור מ5ירף oninp, מיקרייך )6 קרס סרסתד6)'כ
 דבריו פירס סז6 גר"1 עמס ככהר"ר סס)ס המגססס,כיר
 כפחיחס לזרח ר~ר"מ 1)דטח נקמרו 6מומיס )יסומחץ

 מפ'),ס רכריו מחוך סיריוס כמו כחמ3ווס סו6וססהומס
 סיף ססיסס ס6ר מגימ סיטס כ6מ5ע נמר 06 כפ"מסכחכ
 . עכ") ססגייס ססיטס כ%6ע סחוחס ססי6 ספלססומחח"ד
 60 ע) כחן דס6 , גרג6 כיס גשי 6נ6 וניס מיגיס6מגס
 סטשס נסוף סחומס פרסס סייס oh1 וו") סר6"םדכתכ
 דמסמע . עכ") מגייס וסישס ויחחע מלק 6חח סיטסיג'מ

 עיח סחומס ססרסס סייסכמככר
 סח"

 ע)יס ממורס
 מסויימת Dt1'D דסחומ5 תומר )ייסע אעכר סחומסססי6
 ונף י") געי סכי , עכ") מסהימת סרסס סייס 061וס"ס

 למיס . כו' נחחלח מחמלת סחס6 ספרטס ויוחמי)סרמכ"ס
 סייס 061 )מיסר or )כסיפוח לו רמס ט61 דחוקחירון
 06 )ימ6 מוחחלס ססי6 ספרסס ועחמי) וכן מסיימתסרסס
 OD'D כתחלה ססרסס ומחחי) וכן כו' כסוף סרסססייס
 עסו Onlna ספסר 11") וסירס סירוס )לידך יכן .ססגייס
 וסיס מלסח דמיקרי סחוספוח וגחנו סחומוח פרסיותושסם
 דק6מר ס6י ס"מ ססיטס כסוף דמסיימ6 מסוססחומס
 עוסק) אקסון סרמכ"ס קורץ 6יסכ6 ס"ס )ימ6 . עכעסיסס נסופ דסייגו סתומס פ;-סס ס"ס ו6ס כלומר נרסל6"ס
 מ)ק כסיות סחוחס ספחוהס ססרסס 6חר סנ6סספרסס
 כסכרנו טיעם כרקס מפוחחת כסיף 6ע כיגיססמרכס
 מממלם ט עוסקים ס6גו )סי ססתומס 6חר סמחח)סספרמס
 שי6 ממסויימת ססרסס ODID וו וסהמ)ס סיטסכרקס
 ומס . ,s'p סעולחס ע"ס פהוחס 6וחס קורץ לכןסתוחס
 סייס 061 סעור סמכי6 ליסג6 דייק וסכי וו")סכחכ

 מ)ק סדף ר6ס ס) ט)יוגס סיסס עימ מדף נסוףססשמס
 סדף נסוף ססחומס מיש 061 דס)") )מירק 61יכ6כו'

 ססיטס סוף 6ף כו' מסתמע סדף דסוף וכתכ ססיטסונסוף
 % חויי מסר סכוחנ 1.( דף סקומן )נסוק שריגןכו
 סוף עי וסגלך מקבר blh סדף נ6מלע ינשר )6 )גמור)ו
 יר6ס סיטס, נימנע יסרק) כל לעיר טסכ כלמ"כסרף

 h'1tb )6 60 מסוס 6י . ט' (ou5nb 6פי6 קמרתםכסיסס מיקרי סדן סוף 6)6 נ"כ ססיסס סוף עי מסממע )6סדף נסי
 דל%מר סיכן גימלד)ע%ס

~DnDS 
 כ%6ע סר") נשדי6 דפיכן סכ6 וסיגי , וכרומכנ16רך סי ר"ל סדף 410 עו

 ס)ס כזגג יסייט סדף סוף טד ומולך מקור נקמרוסדף
o'nD.באטום סטמנ סיכך וימסיר כ51רך ומ"ע 6חמ 

 לעיר למרסס נסיטס יקמש סדף סוף עד ומוותמיוסרוס
 כ6י5 נר% ססורוט ס6ר כמו ססיטס כסוף7כסמסייס סעלוכי שדכתי סגנמר לסרל%ס opW כ%6ע יסרך)כ3
 נסיות שגס נ%%ט עס"עס טסי6 כע"פ סהועס מאויש מפרסם סרענ"ס כסב מס"ט 61פמר . עכ") יוחר )ככמנר51ס

ששש
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 כה הרמ"א ותשוכנעשאלתו64
 תסיס 06 ספרסס על לסורות נph 6 סםכ?פהיחוק
 )מ1 6)6 ס)גערס, מתורס על לק פחומם 16סשמה
 סנסחעו מסוי משמס ססי6 מחי מסרסת ק"וסרמ3'ס
 עלע ססעיוס גוס 6יס כניכור וק"ו , כו, 'סר6) סלעעיסס
 ולעוס )מ5ריס( עג)וח סו5י6ס חסר מו' קם 7)6כה.רס
 61כ17 מעמיס גג געיני תיגס ומכמס חיים סס ססי6תורס
 המר )1ות נ6י כן סע'י 3גויעחו נסל6יס זכרי:סרנם
Oto:ונ"ל עור ססק:ית מס 61"ם . כמוך ונכון )הרס כידו 
 רנ 1DhDt 6יגי )'( דף הקומן )פסוק ntha 3?סיקבס
 63מ5ע סהי6 מדף כ6מ5ע יסלק) כ) )עיני רנ 6מרניד)
 6יחמר'ד6"כ סיקס דכ6מ5ע קומר ר6"6 , ליחמיכיסס

 7סי6 ידטיין סוס ומיש מחומס סי6 ויע) וסך:חסלי
 הי6 כסיטס כסוף מסיימת ד6י סיטס כ6מ5עמסיימה
 סהומס סי6 דון6י לומר ט"כ . כר וסיס פרסת כמוסהומס
 סחוננס לסרםס מג6ס ור~רמכ"ס סיטס כ6מ5ט מסיימתומ"ע
 ממטס ידוע וסלמס , סכחורס ססתומוח ס6ר :ס)כלס
 ר"ן וססחומוח טט"ם ס0תומוח כל מטס סרמכ"סטכתכ
 ועור )מקוכ)יס(. סוד כוס ים גס ר'ן, סט"ט רמז ים)טד
 כ6מ5ע מסיימת דסי6 ידעינן סוס ד)6 גיסך )לידךי")
 ספיר סויף סשס נסיף דמסיימח 6ט"ג b~o1טיטס
 )ר,ר6חם 57ריך לסירוסו סחוחס דסוי6 קום סרסת כסופהוחס
 ע"מ . כרוסס סיכר מום דלין 6ט"ס מרסס כרקסססרסס
 )ס6י , סיכר OID כי6 ההומס עיקרי וכר 6חויסדיין כיון גמי סכOff~ 6 פתומס מיקדי דכר לס קורס i'hv;יון
 ומסר"י ק6ר"י רמסר"י 601 , כסוף כמיכר דמר6יגןמירום
 מגסגט לייסכ ןכ16 מסוס סייגו כן מפרסים 6עס6כוס3
 ס;חכ מס ס6ס s~r1 גר"1 סוג5ין מסליי סכתכ ומה .וק")

 ופרנס פתומוק תסייגס טפרסיוח כסיסת וסטירסרמכ"ס
 סיס וקוס כסוס סכי 'ו6יתמר מימרח סוי6 סהומס6מח
 6)6 וס דכר )סס י65 1ל6 כו' 6מגס ס6מרס )מלוקעקום
 )6 סחומס ק"ג:( וף סנתס )כסרק כגמרך כקמרוממס
 ספר גפי דמיתגי סתומם יעמיס )6 סתומס ההוחסיסעגס
 );וחכן יריך תפילין ס) דפרסיות לר3ווס6 לסו ו:כיר6עורס
 וכיון , ט' פחומוח פחומות 06 ניהרס סכחוכות מגגוןעל
 otpn כ6ן 6ין כסוף 16 כרקס ססהוחס סימן סיסים מןסכן

 כמסר סגכחכו ע"ד )עסותם 6)6 סטתס ph כסרילסוסיי
 כוס גדול 7נר )3ןות לרנ11ת6 מג, קסם לטסתיס .ט;"ל כי וסיס נרסס וכן סחועס h~'h ממט כסוף וכס"תחורס
 סכחו3ות סגגון על לכותכן קריך תפילין ס) ספרסיוחמלכס
 , סקולות גסס סירס 061 ש פתומוח שומות obכסרס
 נעמר מעמס , 15ם מסי 6ים )סו גבירי דכ)כת6. 5"לע"כ
 דקריך ס"ל דל6 סכו"ם דפרק מססיor 6 למס ע6ד)6

 מקונוסס סם רק כחורס כחוכות טסם מנגון ע))כותבו
 פחוסות חסיייס סר6מוגוח סרסיות דס)ס 6ים עסי6יס

 ;ומר 61ין ח") כסכ טור כסוף. 110 ומחומספסומס :י ה ולטיס מוסר חוכמת ררך נסיוחס ODtnDומלחרוג?
 6מד נמכור סמ65חי )פרסס פרסס כין פוטשסססופלי0
 d'1DD כומן 6סכגז סופר מכרו ס6מר כלוךסגקר6

 נין ניד נין סר6סוגומ Iwne כ) וד"ל סכתםערוטנכורנ
 גסוס פחעוס 6ממגס נסיטס סיסיס כדי משד יסריךנר6ס
 כתי, עעט יקריך גדד ס) סמע וכסרסר , ט' 6סרפטעיס
 סל סלמ"ד ישיך סר6ס סל סמט וכפרטת , ט' כלסכתכל
 וסיס וסלמס , סרכיטית סכמיטס ספחומס כסב) ק5תוגכ)
 . עכ"ל ניד 3ין נר6ס כין )גמרי סחועס תסיס המזע06
 'סיורר כדי 6רוכוח תכוין סשןשת ססכיטין בכרעיס"פ

 ולפיוס . %ר ע"פ כסנטר 6100 סקנסס מכסוףספתוחום
P~tDסל נתינו לסקריך כתג ט' סוס סממנר כחג סקולך 
 , סע6ל כ15 ס15רה טנדי יותר נליון יסקר סל6והסכת
 בקיטס עד במשהם ס6י ימסכו סיטס 16חס51שוי

 שרת ספטימס ~otgn ככוסן כמוסס סספגטשפססכיעופ

 משט סס1ף ג6% כו' ר6ס סל סמט כסרסח וכן)עין,
 סנכיסס ססחוחס נסני) נס )סקריך וכחג שכ)ר%תס
 סנסוף כמתיחוח סי6 סגגס ר)16 כסריס מסמעונןעית
 6מר סופר סמררו וכתה כסכמו כ"כ מדפתר , עכ")סלע
 )ומר מוסיף במ"כ גס , עליו )סמוך יס );ן ר") מסר"ס13מן
 עי ע) 6סכגויס )סוסריס ים רולי כו' כח3 כקכ)ססט"פ
 ךסרמ3"ס תו"מ ס"ת כס);וח כקי סיס מהכר 161ח1)סמוך
 ו3ט רהי6"ס כימיו וסיס כמגורן ומכילן מיגן ספיוסל6"ס
 מסריס נימידמיו

 ומסחני
 דים כתם o~phl מסיסס סמע

 3סרי6 ד;ח3 דצ"ג סחט דכסוף ntolpro )עסות כדי)כויי
 )סוייע ממימין דסה)ק דם") 5") ת"כ , כיד כין 3ר6סנין )גמרי סתומס ההים םמוע O'?t 06 ופוסח דגליוכסוף

 ויס כן)עיי כצוף )סגים יס סשמס 16 פחוהסכספרסס
 לדיגי )חמן וכרב ככמוס) ו") ספוקו כמו , כוותיה)פסוק
 כרירנו ;פוי ס"ס רדינ6 )עונוק6 ונמהי יייגיס)מיוחס
 וכודעי סגדו)יס כ,מן מסיו מבחר כסרט )עומקינמחי
 סמוק מגימין 5י 6ף כסריס כסח;עין )קמן 61סרפפירוס ס6י ממעט לזגגי )ומ"מ קנ)( וסכך ו6ח )1 )סיתםסמ0ס
 3דטח וחגוי ממח ספ'רוסיס סעי )ומר מפכר גס .כבאגס
 ר51ס 061 כסוף ספרסיות כ) סיכר מגיח רקה 06סטופר
 וכהל ;רפופו ופרד"ס יסרמכ"ס )יסגף trh1 כתכססמגיח
 ןיסחגס כחמוס ומקלח כסוף מקלת יגיח דל6מודיג6
 6י פחינ~ס 6י סחומס 1rth ידעו ד)6 )גמריממכוון
 יו") סרג כ;חכ ותמסגי . ,"")( hnp~b 6י ק6י6ד3חר6
 4 ויר6ס כו' )3 לחח 51ריך כו' סגגס ן)16 כסדיךנוסמל
 061 ער ט' סחוס' דכת צמרי ס6ככג,יס ססופריס-נמככו

 )עסות רצוי כתסי)ין גסכן
~nlrp מסמע וס ;) , כי 

 ופרסת כסדיק סממכל ;חכ וס)6 , סג"ל מממכר )תרןסכ6
 6ויריס כמיס ע5)) גמ65 כו' סחומס תסיס סמם 06וסיס
 ךר5ס מסען ס6י 56)י מגומגם ומקן . חרס כידווסט)ס
 . ל15ז קנס )~סרגת ע)יו )קרוח מערק טד , מסהוס')מוכיח
 סחמון )ינק ס)6 כדי 6פס . ככיסוח )ספליך כצתי )6ע"כ
 מחומה וכתכ סיגס 06 רכוות6 פסלי ןלס;י למיסרסס

 סחומס יעמיס )6 דפחוחס מצחר 6יי 16מל , גר"1קירין מסר"י כך;חכ סחומוח סחוחוח )עסות ינ6 סןפתוחס
 )6 רמיו ול6 כתיב מד)6 וס"ת 6ט1 גוירס כמו h'toגוסס
 גרס סכר6 מכ"ח כממיקס וטון . וק"ל )נוירס גוירסנוריגן
 יכ6 6טו סחוחס סחומס כחכ 06 )גער דים )תימר 11סי6
 . לסכמן )6 ס6י כי דגוירס סתומות סחוחות )עסותלסיח
 כחנ 6י סססעס חפעין גכי פרסס 6י11 עוד סוס 6יתיגם
 כמחומס מ15ס סג"כ וסיס נפרסם פיר oton סוסשתומס
 דרכם סיס כי פרסס 6וקס 6ט1 פחוחס כדכחכלמפספס

 (n~lao )מיפעי ססנען )ינד ז)6 כדי מדותיסס )ססו1תז"ל
 סייגו סחומות מסחומוח לטפוח כשיטעו המגס .לקוש
 נסמכו יסטו )6 כו3 ודצי כחינחן )ססוות סרקומסוס
 1סר6"ם ?הום ומסקגח ס"ך דסחומוח מ6חר 61;כר .וק")
 ר6שגוח סקס 6ט1 גירס כפחוחס )סוג כידן מסריכמ,ווס
 סו6 יססיכר מפלס 6י 6ף סחומות ענדיגסו 6ידפסי)ות
 מכוס ךרכתח6 דסעס 6ל) גס ופלכס, סרסס כ)נסוף
 )כן למיגור. ס") גמי 3מוווס 6"כ תולם ספר 1Whדגולען
 ;סו ולחלק )מלוק ים )דין 061 )קנ) קכ)ס 606מיג6

 : כעו"ס טון ס6;תוכ וכמוסכחנתי
 סש3מר מן ימ15ס מסמע סחוססות 37רי דמתוךימ"ש

 רב זכרי )פר5 דנ16 )חוכו מס') קסס ד6"כ ועוד ,לעי) ססכ6חי סר6"ס ;ךכחנ סי6 )6 פתומותלעסות
 מפקסס פחוסם p~o ד)מ6 . סרי ;הומות ד6ףסיודס
 6)1 כגומל התוחס כסידור ממוסס ומחומס פחומהיסישר
 משנמל מן %יס S~D1 ס"ת 6)6 . )פסו) h'lDסתומס ק5י ומכהן קנת נוכלן סחומס 6כ) פחוחוה דסווייןסו6

 נשבס כסשמס סילת )לטחה לכן תס"ח פסס כשכסשעס
וש"ס
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 66יג כה הרמ"א ורנשוכווזשאלות

 מרכחכ גיס6 פקידך יוק וכ"ח , )כתמלס )עסות ים61פאכ
 16 רק ס)") ד)6 רק כו' )סרם 1)ר6ס גו' תיחסונכר
 ,ho' סחיתס( )lh)ts ih)D1 Pn1ID ("5 נ6מ5עפמומס
 דקמיס aln)h 6% ק6י סכי דכתר 6כתומס ומכנןמכנן
h'o~vט) רק ק") סוס )6 דס6 מיעץ נ6מ)ע פתומס 
 מעתק )סרם וקקי יס6 תירן יס6 שכן 6% פחומםכקרקס
 )מיסר יכי) סוס כו' י6ע"ג סכי כתר דק6מר וס6 כו'דרכ

 ho9, 60 תצי 1)6 סיסיה 6יך ססנןמס סירוס תסיסנקוסי6
 ורכ hnStn )טרם דקקי b"o וס סירום ךקודס 5")וט"כ
 פסותי רשוי h1O כו' 16 מר6סס פחוחסככיפך

 )כמוכ ויכו)
  סח,חס סטטס  לכסוכ 61ין מהימס 1מכ6; מגק שחומס6כ)
bsסקסם )כן , כדלקמן מחומרי יעמס  b~b7 %זס ס?קר 

 . :תומס ומכס ומכלן (t~rb מחומס ט' ע") ותירקוסתיפס
 זסוי מטעס )כתוכ שין ור") )סרם 8פטר 6יומעחס
 פח1מס דס)") סעפו מן מסר עיקר סוי . ד6"כסתומס
 ר") מס סירס )6 עדיין דס6 , מחומס סנעמכ ומכלןמכלן
  כגכחכס ר") דק6תר ךסתומס 11 פרסם ס) דיגססיכם
 ר"ל מ"כ 6ל% , ססומס סמם ססס סל"ל  לכן נכסנתסורס
 פילץ וקאך  כמיפן ררב הילעיס לפרס דבי מ"פ ול"נ5י

  יסץ nffO ולפר , ו5פ"ג  נסוף סקסו יפ"כ פפיקד5רס"ר
 דלגן מז גע)'ס. דנומרן מ6י )סי 6"כ ססו)ס חס6ד0תומס
  יס כמחומס עדיף כסי )כתמ)ס ומ"מ כדיעגר)מיסריס
 רסוס מסוס דרכ מעת6 )סרס רכ6 קרקור מסכי)זהות
  סף %י  בבלפ% . )כ6ן עגייג6 ומלי כסקי קם") מ6יק")

 o~'eo ג%מ5פ ottcn1  סטיית נ5מ5צ דמסיוסספירוס
  O'hit'1 כ"ט פורו סקי כי  וסהומס ונק"ל ויהלסתת?יב

 שמוחס ומיקרי סתומם נעען )מ"ן 5ף מנעמס ומיקרינס
 גרע, ד)6 מסעם דסמוס' ןס"ד, מב bs' פנדמהז  נטוגן)מ"ד
 )עי) כ)") 6"ג גמור סה1מ"2 מא דסירס עס )סי6נ)
 דר") דרכ מ)ת6 )סרס דכ6 5") ע"כ לכן , סתומס06ת
 h p7'DS'(b מס6 מחוס' )מידק 6יכ6 61. . סחומוח5ף

 5'כ ר"ל כס"ג ססופס פי9רי רלטלפ5  ש"ג S~f1יכהכו
 ל5 ומסלי omno יטסס ל%  סתומס  מביס לפיפסלמיל

 כו'  פ9ופי 1ס ריין  01DD רטטם  כךין פוי,? גניסייסיי
 ממוס 6)6 סטחח  15לת  OIDD כפסס  ספסימס  Phnכיפר
 מ15ס דס") ס"מ )מיטס) ומרס"ר פוס) 6ין מקוש א67ין
 כפ"ר רב דפ?ק סר5"ס פרכפב  לסכר 8י חס כשנמרמן
qbדסתוס' דס.) ס"מ פמהשס ("מלס ס attno) , וכד 

 כשחומס מלוס חפי)ין גס דס") לע"ג דס"ק %מר)חרץ
 )תעכר סע )6 כמוו,ס 61"כ ופסוען סחותס מיקריוכס"ג
omnoגחח)ס( ort  ססופס פיקרי דכסלפ5 יספיג %מרו 
  דכיון  or~rn גני מייגוען )6 ומסגי . טלפס  ע בפהססכס"נ
 מקומו ,ס זוין oten סו6 פכממת2 )מענן וסריגןיעעמ6
 )מעכד גוריגן זוקף תמעין וגשי לסריגן סוס סכי1כ)16
 . כמ,חס מסה"כ , 6מליגי 6טו קפידה דקיכם כיוןשחומס
 סא"ל רל%  מיום נכי מיסילן ל% ראפר  pttvn 5"םוספה%
 5לI)tDWP  5 בפדים רם% b)o  מהסין % רי rirn~גני

 הייסינן  ספילין נכי %גל  הייסמן דל6 סו6 פזורי גנילדקדק
 6)יכ6 דסחוס' )דמות יט . נפחימות  %וט  רכספיליןס"פ
 סמע קוזס כחוכם וסיס טרסת דלדי7יס סכי כחנויר"ח
 מעמס ר6ס נסי ככתים מימינן וגן 6חד קלף ט) יןגס)

 ז)סה וסיס ע) סגטרס סמס דמסוף סכחומסיחכס)ס
 וסיס וכסוף דספחוסוח וסוד )ס דקוומח ומהמרסת1מס
 רס"ל 5") ע"כ )כן , סתומס ר)סוי עלים מורס ינסךגי
 ומס . וק"ל % כרס"י רס"ל לרירן 5בל פחיתות לעשוסזים
 כפיסטוק  %מר לפסייס  סיסכמימ בכל  סירופ  ת"לשיסג
 סיס פורכו 1?  פרויבכורג פסר"ס בכסב 5פס ,טכ"ל
 מכ)) ספום' פקס פלעי רלי סיכל וץ  כסרי'ףלפסוק
 כקישים כע ך6עסו מטטס וסיעו כחיססוח p10DSזיס

 יפ)יני וניון ס6דמס מיי ע) 6סר 6דס מק) יוסרנספרים

 כספוסקיס דס)כס ומלגס . לסו 6ית רכס טעמי ואיעטו
 ס)כס דעס"סע)ייסו כדס)יגי טיכ6 כהרייסו דכוו ודומיסס וממרדכיכסר6"ס

 כנהרי
 דקמ5 סעת6 מו6 ןסו6

 )פסיק יס ע"כ , כיס סרר  סוס רבזר5 פטפט בפ:סוס %י רלפ6 קמי פנל  מכסי כס דלח ידע ס"מ סריג61פ"ס
 סיכל 6מנס , ע)ייכו סוסקיס פ)יגי 7)6 סיכלכחוסס1ח
 מלכס ע)י'סו( וסמרדכי כסר6"ס כתריי )פו:קיסךפ)יגי
 סאון 6כי מורי פ,רויי  למטבכ ס)כס קפוחי וכן .כווחייסו

  סככו סמכוגס פיוס מסר"ר סג1)ס כני כ) כ) ומ16רןרכן
  ס:1)ס  פ:יף סרכם תלפיריס סטפיר %מר מכ"מ ס"פ91ל"ל
 טו)מ'ס גימ' וחי . ס,חיס ומימיו פייס מסיו סוסו1צז
  pc19  כשבס  פתלו  לופריס סרבם פ:  כקבבי סגי6יןזומנין
 סיס 5כר 1:מה;וחו חסידותו רוב מהמס ortoוחניכתו
  יודע ולפר .  סתרפ: פלי  טל  6נר ס6דס מג) יותרעגיו
 דה)כס מסיס הכהוכ אסר כ"6 יפהקו )6 דסוכ6מ

 ימרוק )סצמיס 16 יכריח 6101  רזיות% בילי  פלוגם%דייכ% b:to  כנין ר"ל , טלי  יטולס  בשפכו ר5וגי 61ין ,ככהר6
 %חך כל יטכס לכן , רו%יס בדיגיו פס 05 כי  לדייןולין
 נעי :ב? ל% ופכ.פ . לככו  כס S~hh כס?  סור%?כפי
 ilbloרנו

  פסרי"י
 כשנד  הכינ?  סוס  גס סרר  ביס

 סיס גי  6ף מס"ט סג6וגיס 5לו  בניסם סצתיקו ל6למרחוק
 : b-A~lll גטיניכסנהככ

 ועור כו' )גידן 6גן מיסו וו") דכסכ :%בינלן פסר"י טל לי סיפם  ריוסר וקופר יו כפייחי לפסואטווב
1b~Dסרפב"ם %תר  נפרכים ס"ה רירי נכל  ')h)ol סרכס 
 פתל %תר סכי ספייר  %כקן סרי"%  פסס ב"י  מכתבמס
 ססס"ר  כיון סר%"ם רפס טל  ottiru  פסיו  סתפיליןכל

 ס:סימיס  רבס"ת  כיון  סתם דבללי  כו'  ?רפנ"ס ט"רפסוייס
 "כ ג  ספילין סל יפרש יתחיל %ס סיכם נתפלטפסחילוס
  5ריך רס% סר,"ב לרפס  סחופות יסיו סיפסנוקלט

 מסחילין  סס?היחוס חורס' כמפר כסס כגפן ע))מיעכדייסו
  סוס סיר? תנעיר %מ"פ וסי? כשבת בסה"כ סייסברים
 נ0"ת :מוכוח ס6י; מ6חר סי") כרס סם) סוס )6מחומס
 לו  סולסל 5ל% , ח"ל  דבריו ירים  סיליין מאר"י1כדכחכ
 votn  בלסם חתילין ):מוח מסהד)ין סמיו %מך עיין סללרב

 קרס פרסת מסיימים וסיו לכר%"ם  כין  לךרפכ"ס ניןכסריס
  נוסם סוב  ופסהילין סיפס  ל%פלפ יכי%ך כי וסיסיפרסס
 %ב ופתתילין סייס  כסוף  פסייפין סיו  בזפ ופרסתסיפס
 בכסווס  כופכין וסיי כו'  טיפס נ6מ5ע סמ1ע  06וביס
 סשיס  דיין פסוס לייסורי  בייך פסיחס סטם5סדססופס ובורקי כו' טר%"ם לרסס כפגרתה רסיס ס%מרולספרסס
 ספע0? סוים  דלכרפב"ס  כיון ר"ל . פכ"ל  כו'  כמורסלס
 ים פנדמס סוי רלסה,וס sh"(  לכפחלס גן לסתוכיטל
 לכחמלס ריכיל ופילס , יפויס  סמילוס כיילן טללספיך
 5ליכ%  כסריס פיסיו  חפי)ין למסוס כשפיסול ססימסלטכוס
D"~V, ספפ  רפ:ייפין רידן כסרי פל  כתריס 5פס 6"כ 
 כליס מדף נגיס יסים ומתחלי; סיפס כקפלט  מרףנסוף
 בין כסריס סיסת ספילין לטסית  מססדליס רלמ%טיפס
  סחומס  h'o1  5?ר5"ס וכין  ל:רפכ"ס ובין  כסיפורלכפל
 ס") 61פםר , שחומות )עסוקן טכתכ סעיסור כע))זעת

 1)סרמנ"ס  ספוקם  סים  פיפס כ6מ5: וכסלוד)כסרמכ"ס
 גרפס ו)עי"ר , )ס סמוגס דמין עמוס כסריס גמיוסר6"ס
 סנספילין פרסיים שרבט  סכל ו") סעיסור כע) ןכחכמממר
 דנריו תכי6ק וסמרדכי ונט סר6"ס  61ין  פפוהוסיטסס
 כזרגס ט' יכתכ סעיעור ככע) 7)6 ולחימר ע)יו)חקוק
 סרמכ"ס עריס סייגי 6% תד6 6מר ומר מד6 6מר דמרס"מ

 )יאגר פריך וו") זכתכו 1ס6 1") וסמרדכי וכפוסרפדם
 סחומס מסחוחס 16 סחוסם מסחומס טכס ס6סלרטיות
 ארסס פחוסות טקס סר6פוטמ סרסיות וסקס ,פספס
 נססת ר") , עב") כנעמס סיוע 06 סיס ססי66מנזנס
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 כה הרמ"א ותשובותשאלות66
כמוגש

 כקי
 כתכם 061 וכדתיים ענ!!דיס כ6רב:ס 6מד

 וכן כו' ע6 6מד כעור כתים כ6רכעס cntrl 6חדשור
 )סריגות הריך 11 כ5ד ע כתוניס דחס זכיה וכההרס ידכס)

 ס6רכע כחב 06 6מג0 . מחומס סי6 6חריס סכ6סכפרדס
 כתמס 06 וחגיגי כטפות ין ם) וכן ק)פיס כ6לנעספרכיוח

 61ף י65 6מל כעור 6חד ככיח וסגיהם טורוח 6רכטסע)
 ק5י למוןס וחן6 חד6 רכ) ניון סתם ריי כדגרי )דסק6"3
 נתרסס סתומס סיכר יטסס 06 6ף וריימס עיקריע"כ

 מסופם , ח") ר"י 3כס סמרדגי הילק זס וכעיןכרפוש
 דף לתחחי) יכו) מיטיל סייר סדף כסיף 06 כלומרפהוהס
 עיקרי סזף 63מ5ס 6ף דכס"ג ffDht( , ססיעס נר6סס6הר
 סדף בסוף ד6פילו לרכותך סןף כסוף גקס מ"עפהוהס
 ססס כען וס"ט פהומס מיקרי סספסק כ"כ ניכרך6ין

 ק6י  למוריס ס6י ד71לה כתפילין עס6"כ כס"תמחוכרים
 פתוחס סגקר6ח קדם פרסת עסין וסף6 ק6י למוייסוסקי
 סכתומס יועיל )6 לכן בנר )0 קונס 61ין סהח)ס ססי6לפי

 מעיטור כע) כדברי פסומס )עכוח ים וע"כ , כלו:כ)פגיס
 61פיל1 , וק"ל ר"מ כדתי 3חורס סנעכות כ6ק מסחרז"ל

 קופין כ6רכטס ר6ס סל ס;-סיוח ס6רכע ן:חכיגן 6גןכס"ט
 גס )מסוס ים סטיסור .נע) כןנוי פתוחות טושתכדען
 נק)ף )ס1 דגהכיק בע"ג פהוחות יו סל פלביותכ6רכע
 ל6ם מנס) יותר קלס דקדופהס יד כסל )כחציר 6ין6מד

 ס) סס)ס ר"י מכוס חגיג6 ל' כדסלמ מדורסדקדו:קו
 ר6ם 0) אוחס טוסין יו וסל יד ,ontb sc טובין 6יןר6ע
 וכחכ . קלס "דוטס ח:ורס מקדוסס עורידי0 ם6יןלפי
 tlSpJ ככהוכיס כיון )מחמיר ים קלס קדוסס ססי6אע"פ
 כתב סכי 61סי' 6מד כעמוד 6ף דכהוכס יוכימ מוחס ,6מד
 . טכ") כסרס פהוחס O~nD ו6ם וו"ל רס"מ ככיסןכיו"ד
 nlnDS ים עשזיס כמגי דכמכיק יד סל תפילין6"כ

 י6ס ע) pffp דסי6 )נהורס עס תש6 וגי )כמהלס.הפוקס
 כראי or ר6י bs סךץ וחור יוכיח קלסים ג6רכעסכגכקכת

 )טסוהן וים כתורס סמוכת דלין מכסן הכוס סלךזס
 וגכח3 ר6ם סל 6"כ 61"ח . יד סל h'3h 6גי 6ףפהוחוח
 ממס שמד דדנר וי") . ס5ד כננס ליחי גמי 6מדכקלף
 כד6סכמן וק") דידן וכנדון נק"ו סדין מתחלת bJS קריךכ5ד
 ומתי תרתי רממן6 ד)כשנ נסמטח6 קמ6 ננכ6כונך
 מץ,ס ד6מריג! מב"ל 61"ם . כפירם"י ע"ס מעיםאידך
 )כהחמס סתושח )עבות ים דמפעין יוכימ נדיענדדכסרס
 כסמטת6 טובל לסכמן כסיג ה"ל טמודש כנ' ינכסטכיה

 מן 6חי6 ונרן בור כמיכ ד6י וו") רה"י כפירוסמהיכרמי
 סכסכו סן חייכ ולסדיק 4)ך דרש ספין כור מס סכימיסוסו
 למק עועד עסישו חמלת סכן לכור עס , לכרס ולמזיקלילך
 מסלם ד6ק כנתן דיו גיע6 וקסס , כו' יוכיח קק נסןס6ער
 l'bD יוגיח קרן 6מריגן דמ"מ bSb D~D נען מס רקעהמלס
 מחח)תו מועד ספין מכמס מ'נ ומם)ס למק עסתסוסמ)ס
 סכ61 כיק מההוותו סוס נוק סמס)ס סן 6כי6 6ניו6ף
 !מתורן מס כפירם מס קל ט) קסס וכן וק"ל. עתהלהושעד
 קריך דין כחמלם )דבר רמו טכימ )ומר גו:) כק) כיכך

 71:ו"צןי%גךוג"ין%נןןנ
 כד' דככג:תכין כיון תומר )מסטי ליתי דל6 כדי ה")כ:"5.
 6.כ כיכהכחי ק6י )חודיס וסבי ק6י )מידיס ס6יקלפים
 וביזו מס"ט נכמיר מחומות עפהומות טכיד 6י סס"נס"6

 טטע6 עוד ד6יכ6 כיון סחומס לעסימ יס כהזמסדדוק6
 טעם סוס לגו דפין נסמוחוח מס6"כ נעורס סמוטתדפין

 . כפירום למיתגי )סו פסיקם ל6 לגן וק"ל סרימא)מענד
 D~hla וגן) Yh סעור וכרו סד6"ס וס עג 5trD1עגס
 ק5רס 61ממ %וכס 6ממ סכ6 ס% סווח שניכפתיטשס
 וקמם . S")D ס6מראס עלכד משמוס ספרתיות כלושמס

 0ל"ל %1 ס6חרגס מלפד פחומנו ספרכיות -ס וט,דס)"ל
 %6 שות סכיטוח עםייח ענין מס נסרס ורחים "גג .כל
or(לכון ט) קסס וכן ולגוסו 6לי זס ומסוס מגסו .כי דסק 
 6מח הס6 ס)6 מוות מסורות ויטסס 11") דכתה 6"חטור

 סיסקו דסייגי פסומות ספרתיות כל תעמס ט' 61מחנגגסח
 16 16חיוח סלם סל היצות מלס כדי מלק ססיטסכסוף

 6"ג . עכ") סהומס טיעסס 6מרוגס ממרסס מוןכתח)הו
 פרכי~ת וסלם נסדיק דכתכו וממרדכי כסלמכ"ססל")

 6ל6 כו' פתוחות כולןסר6טוטס
~ffo 

 כוות ססיטוח יטסס
 ופרכס מרסס כ) מכסוף ספתימוה )טיגיס )סר6וח כריכו'
 דסיטוח סחוחוח ספרניות כ) לעמום דבריך )סורות orוכל
 פהומ!ת סרטיוח כל ויטסס 16מרו גוס כשלס 610כוום
 ו:יפריסית. 6חו כקלף נכהכו כססם )פ:מיס ס5חראס,מלכן
 !סקס כבמרס ,ס ע) רענו !סערזכי סרמנ"ס וגס61פער

 b'x 6חרוגס ומרמס סחומוח כעס סר6סוטחספרטיוח
O'C106 7)6 )י למס חרתי דקסס סחומס, טמוע Swl~ וק 

 כ6 ארמיס 61נכ חימץ וכי , סחומס( 6מרוגס)ומרסס
 קטם מ"מ סמע 1)6 6חרמס סי6 וסיס וסרסת))מזיו
 ופלמח פתוחות כאס סר6סוטת פרסיות וסקס וק שעל6
 6)6 , 6חרתס ססי6 סמ:יק hbtnnl סחומס סמיע 06וסיס
 !סיס otntel געי 6הלוגס ופלסם סהוחהע כר וסבםסיע
 בסריגן )פון תיקון ממוס וע"ע כדפריסיח ontno סמוע06
 S1CDS )גו מקין יוטכ6 ל6 דין מן ונר . ,s~p וכיסססי6
 לק ~SID תיגס 061 כחכו ל6 וכס סר6"ם דס6 , סיגם06

 nIDInD ר6סוגחם סרס שכס )כהמרס דמיינו כו'ועומס
 ם)6 נוריגן 1ל6 ימס 06 סהומס סיעכם 6מרוגסמבכד

ontnr)ontno פח!מס עס6ס 6י 6נ) ר6כונות טקס 6סו 
 )סרכות ס)6 וכדי כתירס סמוטת ס6ת מבמר טזיףטפי

 ססשמם עמס 060 כסרסיות )י,סר בריך ח')סכתם וסמרדכי סרמ3"ס דכרי נס סכי. )סרס יס כיסרך)ממרוקח
 סר6כינות מפרסיות וכרס מכעס סהומס ספחוחס 16פחומם
 סחומס שמוע 5ס וסיס ססי6 ס6מרוגס וסרסס ספוחותכו)ן
S"~D. וקסס h)nth ארסס פחומוח % וסרט )יס מינטי 
 חד6 , ט631 קבס OrD1 . פסע סיגם 061 ססומסט'

 כדרכו ס)6 כחירום דיבר )מס ועוד 15רך 6%ס6ריכות
 6ער עס וט) ק6י 6כיכ6 הג6 סח)מוד קוסיית כעיןוקבס
 )כתם)ס למסתט 6יכ6 לי,סר גריך מס ושן כו' סמו061
 ליסר 51ריך ס"ס 6)6 . נדיענד פסול סיגס ו6סכיה

 כחפיתן סכותכ כסרסרם לייסר לו ים לכחמ)ס ר")בפרסיהם
 משמס 061 פחומס פנדמס oh כח"ח טסן כמו):כוחן
 פחומס ססחומס 16 סתועס ספחומס טסם ס6ססחומס
StDDn~co פעמות ט)ס סר6ם1:1ת ססרמיוח ום)ס 
 )כחמלס לייסר יס לכן n~DS סתומס כר וסריסכס"ס
 סס)ס ס) רק )ס,סיר hs ז)6 יעניד גלל ומ"מ .וק"ל

 פמוטות פסס מקמר anlnD יטטוחס ס)6סר06אוח
 CtlnD כסיג? מסחר סחומס ססי6 ס6חרמס טל 1)6גתורס
 גס"ת סהומס סי6 המרסס מסרוס ססוכיר ועסנערס
 וכדכתיכג6 ירכס 06 סחומכ לעסותם סיוכ) )סגיןסייס
 הנסיח טוב דיותר גימל ולטופס 5fft סר6"ס כדכרילעי)
onlnpטסוס למוסר שריך ר6סיגוח ס)ס 6טו מירס( 
 מחושת לכתחלס לעכותס דים נ"ל (D"OD וכדגחכפתומ!ת
trh6(תסי)ין נכי מ,ס דכר מרום)מי ככלי כח)מוד מדיגו ז 
 וסייגו משמוח )מ:נדיגסו ייס ומסקען . or~rn נכירק

 עכזיגסו nffnt 06 6מר נעמוד 6חד קוף ט) וגגתכומסוס
 ים מס"ט . כתורס מסומות ספין מתחר נ"ךסחומות
 חסלין גני פסו) C1D סוס י6י חסעין גכי גס)סכמיל
 מקוס כסוס ימהמט ד)5 קסס סוס פחוחס סתומסכזיעכד
 כפרק עדקהגי דכםמס געי דיקק פ0ו)ין פססבקימל
 משם כב' פח!0ס יעסנה ל6 סחועס תורס ספר גביכ13)ס

 תפעין גני *סמעי:ן קמר fflb1( כס )ן 4תדכססעין
מסרס
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 ע5תס ס"ת ק"ו בס"ת ס0ס כמו לכומנן סקרוממטס
 סחועם לתגי )מ6ן מחוס נני )יטמעיק חיקויי 61"ח .וק")
 כמו )נוכתכ דקריך מטטס גתי וסייגו דוקק 7סהומוח51')

 נטי דוקק )כחמוס 61") . ס"ת מכ"מ 61"כ מס"הסכחונ
 6ף ל") סחוחוח דחגי ומקן סתומות וחגי מ6ןסחומוח
 סר6"ס דכתנ ס6י מ6י 6"כ כווחייסו ס)כה6 ופסקיכן;ף ןל") דפירס וכר6'ס סחוס' מסקגח )פי וכחמקהפחומוח'
SJrדסמעחיס כנוסקג6 וסייגו פחוחית 6ף כמיד ס") ורכ 
 מ5וס %"ג כסדיק דס6 )'ח6 661 כו' כ'י נחמןזרז
 ר"ל פסומוח Sb יסכ"6 7ק6תר פחוסת ונולי הריעניר") פ"י פתוחות ענדיגסו 61י לכחח)ס ר") סחומוה):כיה
 מידי קסס 7)6 י"ל 6)6 . כךיטכד גסריס פהוחוחז6ף
 סתמם יטסגס )6 מחומס 06 כי ממוווס ממעיין ד)6רכיו;
 )6סמוטינן ס"ת 3כי תני לכן ססומס יעמיס )6 פסוהס1)6

 סתדרס כיח טרוח תפני יותר )סקריך 61ין . וק")סרווייסו
 כבתי 1ל6 5)ו)ס זטנד 6ין גי 6ף וקולי 0מקסיכיסומנירי
 כסריס סרגו בחסיכן סגים )סר16ס רק דכריכס ט))ססי3
 פסס גווגיס הכמס סגים ססר6יתי תוכחי יוי עלתיוככר
 קירטוע ג3י רכחכ ו") ר"ת ע) וידן ספרי וסמכו .כסריס

חסידיי
 עומסו ob סריות גקר6 0ךכר מן סססור ג) וו")

 סיקרים פגיך OinD 61יי . )כבמיקס סכי טחכין )כן ,עב")
 סגככד כק5ין ע"י סחודיעגי דהרי טל יקבס כמכ"ח063

 יגיס סו6 כי גר"1 כרוך כעסר"ר I11)ho מסימן 6יסוסגממד
 ו6ודס 6סוכס מגיתי 61נ( טסי ססוכס כל כיד 61מיכלידי
SDגפ163ח ויר6גו . יסלל) 5ור עיטי ומבגילולי ס6מח 

 כן יסרי 6והכ טהורת כס 6רי6). נכגין ויסתמםנהורחו
 1ק5") סכיו סתכונס עלס מוסער סגנון 6כי מורי)לדוגי
 ר6סי , n~bm סטרת , סכוחרת גולח ע) סמה6נ) ,ס"ס
 סי"ע כסליו מזת כרש 6רן, כעו"ד ססוסל יסע)שפי

 מונס גספכו ככר )כסרס )ססי16 גכט)לף'4 )כסי 5מר 6ש ג6מנת 06 ססחוקי דגריועל :סכ"ע
 נוס מלקי עמתי וככר כש קעמוסיס כחס 1)סנחיי61וח
 טור נ6מנת ס6יגס )ןכרי ע65חי סוד . כ"ד( נסיתן))עי)
 6סת לגני Db's ליסורי מסככות סי"ח סת"ע דכחכמס6
 6)6 %יכ6 סולע גנט)חי קיןוטין קודם )ומר סג6גססכסן
 מ"מ כרכר מו)קיס דים סתניד וכתכ 61ע"נ ססיק6מז
 ו' סימן כ"י דכספר ועוד ד5וליית6 כחיסור )מממירר6ף
 ז6מריגן 60 סכי כגערך כסדי6 פירס דרסי תייחיכ"6
 טחים כמקוס ס6סופי גת65 ד6ס י"ג( )דף דכליכוסמס"ק
 )יכ6 61סעו )כסן 6סולס סי6 בת ו6ס רפ"י וכחג .כו'

 ט'ג )דף יומסין כעסלס ד6ערינן 60 גנון )לסופילמימס
 1D'D . כו' קמיע מלי פחק6 סלי סזכום מסלטיע"נ(
 )כסוגם ססו)ס ויורח וקמ"ן סי6 כותית כת סמ6סייסיכן
 )יומסין הטיגן רוכי דחרי )כסוגס ab 11 קטגס6פי)ו
 : יכניס זכרים לך ה16% 6)1 בדוריס p'D1 .טכ")

 ומייס מנפער כיטקנ פסיס שעסס נשאלתיבז
 ס)סס מיגס ומגס . מנק יסרק))כ)

 . 1)1י ממעון ר16נן וסמם וענוגו נכסי ט)6סוסלוססיס
 כעיר פסיו , מוחו גשת 56)1 סיג )6 ס6)ווס6סוסרופסיס

 כזרך כסן וסמויקו סגכסים ע) כ6ו פטירתו וקמר ,*חוח
 ומן סימותיס דעוכת סנכסיס טס וטסקוס6פוערופסיס

 otDDt1DIbbo ען %ן ר16כן ג"כ שך ומן וקמרמס.
 סיחומיס נריב כ) סיו rb1 יסר6) )כ) מייס ופנק)טומע
 otpn ס) 6כ'1 כידיסח ס6סוערופסיס מן 6חד קמטוןכיד
 למ"כ סירלתיס, 06 ס) נךוכיס וכיזיטח ס6סוטרופסיסדירת
 , לסריסי ס6פוטרושס )וי ניד סגכסיס %י טמטוןג'ק
 מגבסיו ירד ס6פוטלוסוס ססמטון מז פס וכן כךוטמד
 ע) יןש לנוס ועפם למקשתיו. וק )ו שכלז1)6

 ותפלס לנים מסנורות ממט וכקויי ססליטיס6פוטרופוס
 נ6ותלס עת ס) ע,פגו גכסי כ) ירפס סיכתם ממגו)ספיג
 כעז טרכ 6מד כ) מכירו טס ס6פוסרופוסות סקכ)דמ6מר
 סק) מחוייכ 6מד סכ) כזוו )סגיס דרמי6 וחוסכיםסב)
 . וטתס ,ס סמטון. כיד כמצוח ססגיח )וי פסע ק5ח כיו6ף
 )סוריע ריכ ע) מ)עגוח )סח6פק 6וכ) )6 כדכרדיין סגי כי 6ף דעתי 6 )מוות מצגי כקם ס6פוטיופוסוסגס
 %יצגי וסוך טור ihnb י% ומכו , ימהן מס6 כזרךדט:ד

O~tJnD: 
 סמטת לס' כילוס)מי ד6ית6 60 עוע כנרתשובה

 מכ) )גכוק חיכו) מצמד ס)וו כמגיסססקדון
 . כירוס)מי נפירוס ססוסקיס כין מחקקה וגפ) 6oonמד
 מהמד )נכות דיכו) סרמנ"ס נסס ע" כסימן כתבסטור
 קנ)גיס כערניס טפס מקקו )סקס )סגי סיס מע"פמסס
סגפרט

~liDO 
 פרק סר6"ס מתקות סו6 וכן . סיריוס מתי

 ז6יגן וס") מוצק מעיטור SDb המגס . ססקןוןסכועח
 וכן . )סרו: )כגי חין Uh( 6)6 מסן עקמך )נכוחיטעין
 וכן סט61) פרק נ"י )ו0 וססכיס כחסוכים סלסכ"6כחכ
 כסיס מי פרק ריס סמרךכי ססכי6 מסר"ס תחסונחמעמע
 סרמלן נסס קוס מלוס ד0)טח פכ"ס כחכ ממ"מ .נסוי
 כעלמך ערכ 6)6 ך6יגו ס:יטור 3ע) כךטת סרמ3"סדךעח
 מסרי"ק כחכ וכן . )ס)ס )תכילו כסיס מלמד גוכם61ין
 מחקקת 6100 תקמל וכתכ 6גודפ ספל כסס O,,D)סורס

 מנמד )סו5י6 וס)6 ))חכע סמיך) 6מר )עך יםססוסקיס
 כ,ס כהטווס טס וספליך )ס)ס )הכירו סיס ומן כ)מרן
 וכתכ . וסר6"ס סרמכ"ס כןכלי גסנו דרכוהיו כחכמיסו
 סס)ווסו ךסגיס סרגונ"ן (oc וקוס דימוס כ"ס סרקסה"ת
16(.bpll 6(6 o~c כגיס סופקיי 6מד( YD) 6סכי דע . 

 סמעורריס )דכרי גורס 06 6ף )ועל דמן נגדון 6חןועעתס
 00)01 16 מגיס נכי 1Dh) 1'pDOD זומם זידןסגזון
 )ס)ס )סגי סיס ,מן כ) מ"מ מכילו כטל ערכ ס6מד)סרס
6(p~pDn סגי שב) מקמר . סס)ימי מ6פופרופוס hnlu1 

 מ%י6'ן 67ין מסתמק ופסק טותיס קייעי דעתןזכתכחי
 )סתעון. סיס ומן כ) ככס"ג )ס)ס יכלימו מי 6"כמעגו

 פלעון( רמס יגר ג) 16 קרקעות סן )ס)ס60פוערוסוס

 מן מריקין 6ע )ס)ס %וס סיס IDr דכ) דטרכוותיק
 )ל6ס ותו , קע"ג.( )יף מטוט גט Dffn כ67יס6סטרכ

 דס6מ משמך ס)וו )ווים סגי יין )כס 6יןן6פוטרוססיס
 כ61י) למרען כן ועל וס מזכר מוכס )סם סיס )%יססר
 סקוס דסכ! 61וטת6 ),ס ,ס ערכים מטסו מסגיןוגסס
 סיס )6 סכי 37)16 זמ)וס דטסיס ו6מזיגן סמלות)סס
 )6 מוס פונס )סס ס6ק olnta גני 36) . )סןמ)וס
 . )5רס )ו ומס מכירו sb ערכות טוויו קכ) דמסחמ6שמריק
 6מר )'1.( )דף סמסקיד מפרק 11 סכרת )סוכימ יסוקלת
 כ)רכ6

 סמסקיי
 וכתכ מפקיד ט61 וכניו תסחו יעח ט)

 6ת )תימר ע5י ד)6 )סגין 6)6 סגי 6מריגן ד)6 ר"מ0ס
 06 6כ) ופטורים שיגסו תתמנעי 6)6 נתכוסס )ימסיתת
 o~nib1 כ61 )ס)ס מיינ )סלם מס נסס 61ין סספסעו
 ומא )שסחו ימסור )מכירו תפקיז ס6דס סקךמוסכ)

 נרע )6 דוס הרוע . סר6"ס סס כחג תן , כופרכוס
 ע) המפקיד זכ) 67ע"ג )סמור ottDtn לסגי מסרמשילו
 מטומר עיקר סו6 סכט) מ"מ מפקיי 610 וכמו שסחודטת
 מתך כו6 יס6 )קסתו יחספס ס6דס פעמ6 כ)6וססת6
 טרד סו6 שסמור עתסס קכ) ססו6 ומשמר מטטס)ס)ס
 ימסרס 6זס טכל טעם )פי 61ף כממד )ווין כסרנעדן
 wb 60 מטמע )ס)ס )סס 6ין 06 רק מחוייג 6יט)שסתו
 כיס מסומר עיקר דסו6 6ט"ג פטור h1D )ס)ס)וידפו
 למסיגן 7)6 כימי ססמילס ע)ייסו סקכ)ו סומליסבסגי
 נכס StDS סכסכתי ו6ט"פ , מכירו כעי טרכאמד
 סגם גני )וס כ6מ7 דיט o')D גני ססקיז ד%סלמכ"ן

י")
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 דסגגס %?רי 6ל6 פקחן 3סהס תייקי ל6 ושרמיקס4ל

 סומר מתגם 5עו.( ש )נ"מ מסרגו יכמס נשרותכסהשו
 דכג6 ס"ק ד6יח6 עס6 ר6יס ועוד כו' כסיף) )סקרומגס
 ס)ק 06 67מלאן 076 כגי מס' סורו מסר 4.( )דףקע6
 טס סקתנ כש מייפים סגס6ייס ססמירס מן ע5עו6מד

 כעש סגחערכ עטטס סגסת)ק ,ס סימאנו ענייו 1)6סו6"ס
 יע )מן ים סוערים ססמ S~nh 6ף 16מר 6גי יעודמכירו.
 זמטעס וס דין כסס לאן "פוטלוססין סגי ס"מ לוויןציי

 ד6ער Sthn כ6כ6 יסכט )6 יתומים 6כי מיגסודקי"ל
 עניו ו)6 עימגע סמ6 דמייסיגן (Sff.) )וף כמילין פרקסכי
 בטר יסטרב  h1D  ריס זס )עמן סכי )סימר ז6יכ6ס"ס
  רירן דינדון העימר 6יכ6 ועוד . עביו 1)6 מימגטהכירו
 טסים כמעכס )עי) טגחכ6ר מס )סי Sb he1 לפלופליכד
 ניייגנת סר6סון ס6פוטרופוס ניר נתמאס ט)ן סמשססיו
 ד13ד6י 6מל )6ים ס6סוטר1טסיס 6)ו סחוסו 1Sht ברנו)6 וסי  ססמירס גע 60מריס גסת)קו ככר 6"כ כלמן נ"ר6כ
 מינקי )6 דוס )מרוע עמוייניס כ6פ1טרוססיס סיו)6

 כ6ן כ"ס כ"י 3עיגי י6מן 6100 סייס מש 06פסיטס
 סהך 6% 3גו ט) כ6סוטרופוס ש מיגס יחומים 36יסגם
 56פ )ר(פקיד ירני) מקמר למומר ממסר סומר כוסוקימר
 610 כ"ד ומ"פ וכ"מ )"1.( )זף סעפקיד סרקכד6יבו6

 ממ)וקחן טלין ומקמר גר6ס )כן מירי. )5 ותו7סנדי
 6מד מכ) )נטת 16 מסן מקמו פנות bSb 06ס)1יס
 )נכות ס5ליכיז ספכקו ספוסקיס 6דנרי לסמוך כטכ)40ץ

 : יסר6) ע) ס)01  וס וסיס . 1pSn 6חדמכל

 ממם 3סר מתיכת SD סימ65ח מטס עי ישראלהכח
 6גנ כמכיח עגום כסי סריס וסי:נססם

 16תס )לסור סרוקם כדעת סמורם וסורס סמר~יכס16תס
 סד% 1Dht ע)ט ולתיג 6מר חכם ועעז , )6 ושמנרכס
 וונש למגיח פסיס  סבור בל  ופירפין ס6וכריספטסס
 כתוספות גמ65 וכן סמורס כדררי עעסס סר16 ג"כמעשו
 כעד סופחך ועתם . )נכת ים סק כריין יסרק) מ"רנמס

 : )מטסם כרכס )עניןסומקים
 ימץפ ~1bD ונימס  זז )נור 5ריכץ שלסהשובה

 פב"פ.  רז מסם )לכוד נוכ) 61מ"ככפון
  )קין6( סנסל כ) ונסרק ל-(  4רף  ילעס ניד  בילפרין
 . כריתח סי6 סרי עלים- ע"ס )רף 15)ין כקן סרקוכטסמיס

 וכן סר6"ס 3סס ע"6 תככ"6 יף סר"ן כתג וק .ק)יעס
 olnh . ר6ני'ס נסס סכסר( כל לפרק סמרדכיכהכ

 ג6עיס וסרנם שסר"ס כסס מסק ג"ס כוףנמודכי
  המרכס  ילין רש  כבס  סכסר כ) פרק וכ"כ  כבפיסרפבפריס
onlhl1"61 בסג"מ וכתכ כם"י וכ"כ נססים נסער מכסל 

 ק)יסס רי"יאוכד6יכ6
 שיג

61 %%  W')D 
פס

 יזי ס
 עסיסיכצפ ~נ 'מ

 ס"ט יש
 ס":ע יותל )מעשק סתויך ר6ני"ס טכתנ כש למעווי%יבק

sSnt 
ש יזג כ'ים'-יד--- ש   %י 

 סרנם מעמס oh~n סססרש 6נע) לסמוך רצויולכך
 סדק כד6ית6 רכים ננד ימיר 6פי)1 רכ וכעמספעעיס
 נסס ר"6( 6)ף גחי כצפר ססק וכן . עכ") lyb7Dכמס

המהר
 שג'ין

 וסף 6מגס כמסיס דמלימס י'י( '. י

 %5  ססימ5ריכיס 1: - ק"-' כ 13שי43
 עפ  ספות יסות 3ט6ן סגמ)ח היסור שגץ  משפשמס
 fb10D גוברי כפסיס  לפפר שששייפ בנעו 4מסהצ .פשר

 ממלוקת ג"כ 1WSD 4סגפ . שטים סססכיש וס6מרו)יסו")
 סעס כ) ריס סמרוכי סכתנ כמו כפסח TDD לעניןוס
SD0טס P~ID)D (ק)יסס כדי 6)6 תוסר 6ין מ)1מ נסר ע . 
  נסס כחג ושב רינ"ש נפם h~t")PD  סמי% הל"ל כתכוג!
 סקןמוגיס יכ) וכחכ )לסור יורא ר' ומסום גרנוג"סחכמי
 6)6 אוסר דקינו מוסר"ס 3סס כתוב 1מ65תי כדגליכומנו
 פוחס 6)6 16סלין )6 דס16סרין וגרפס . עכ") ק)יססכיי

 נסס וסר6"ט חם"0 )סי 6'מ סטור סכתנו כמומפיכס
  וגמא שמרוח תרגנו)וח נץ סגע)מס תריגו)ס סרוקמספל
 גסלככס כי תסורס סוגג"ח on~h מ0ן 6מת SDמטס
 מקק וסראם . מותרות יסס6ל  נמטסו נפסמ וממןכמטס
 מיימוגיוח סנסוח כחנו וכן . נק)יפס )יס דסגיוסוכר
 ומקמר סקדעעיס מן סיס מרוקח סכע) ויזוע)יסור סוסוו סקדמומס וכ) סכתכ ועימר סמ"ק. נסס)ס"6(
 %6 16סר 6יפ כמממיר )מ* ד6ף l)'DDD כרכרססוסמ
 ניותר סימשר מוסק סוס מיגו "6 יוסר 6e)tw 6(1ותס
 (hwo עסיס כטור כס) שחיק סוס )6 סכי )6ו 61ימוס
 UDhnitn1יזןעוגןגג:.וןגןו:, דס6 טוחים ס") ד)6 וירוט סרוקמ כע) ךכרימסגינן מאחר סועות כל בסכיך ר5ס 6'מ כטור כ6ן סלידעתו

 סוס מציגו ד)6 ס"מ סכיהן ועדאל דעחייסו מכי6סיס
 דמ6מר טטע6 מ6י לסקסית pbt כוס.  יותר  סיממירמכס
  סמעיגן כן  06  בכפים ע)שס 3כ) סוסקיס ססנססככ)
  ))ו  כיס fth~ פפמפפ  וממפם  בפליפס  פפן  סייפןסמ'ל
 דעת ס,סו 6ינר6 . ככיסו) כמו 3מססו כפסחלסורות
 סר3ס מכם (or למוס ס6ין ג6ער דייקיגן כי המגס ,סמו)ק
 )דעת טקסס ך6)"כ 6)1 טעמים 4מר ומוכרמיסתפפים
 סססיכס כל רפי%סר כוונתם  טסוברים ותכעיס סרוקמכע)
 ע"כ 6)6 סחתיכוח ס6ר מתיר 6מ6י 61"כ נק)יסס)יס סגי ע6 בניסו) כמו ont)ns פפפסי  ושפו  פ"לפ"ב
 . דרכגן ממסו ד6סור מדo"'b 6 ס6כ6ר קמו )מ"ק5ריכיס
 נ6יסור ולמרען ךן6 וס%טחו סרוקם לכס) דם")61ססר
 oh 6ף מ)שס ע"י )חתיכס פמחיכס  יו65  סמייסירזרכגן
 מכח דרנין 63יסור )סק) יס ומ"מ . ספק 6)6 סיס)6
  כרהבו 4פל .  ררבון  פפיים דגים בליר  ספסילין כמוססק
sff~תוך סגס)ס מחיכס וסרי )כיכול ע)ימס כין חילוק סיס( 
 נניסג כן ס6ין עם סדיר סכחוך תם רק לסור 6יעסדיר
 6)6  סלעו מקש כס דלגכי )ומר 5ריכין כרמג1 ע)61"כ
 וס"ס דרכגן 6י0ור )סיין )כיסי) כליחס דעי )6ממרבק
l')DSיאמת רסיס ג") סר6י0 611ח , דרשן מסכו מיתור 
 ימלוק)6

~'SD 
 סטים ימות דנס6ר 61ע"ג . מחעקס( רק

 רז  פריי מסר6"י נסס )עע סכתנחי כמו כן גוסג'ן6ין
  פפירין סל5  פלפולו  לרירי והלס  פ"פ  כיפול  בריןפ4מס
 ק סגסגו 6)6 בכי דס") תפוס ססנס ימוח ככ)נססיס
 כמש כו' )סטורי 5ריכין 1)6 סי6 דססיק6 ךמעת6מסוס
 כתר 16)יגן סוס סכי )16 60 ומטמע . עסויו קעי)סכת3תי
 סגכיגו 1)6 ס61יל 1)כן כקליפס )יס דסגי זפסקורכווס6
  otDn כסר ד6עיגן נ"ב PDD דפמה6 מילתם מסוס 6)6כן
 לכותיפ ס)16חס כע"ס קלשם אריך 61ייו . )סק)6ף

 61"כ . פסיס ז6יכ6 צע"ג קליפס אריך ק)יסססמגריכיס
 )טנק 61"כ s~s 6ף  גסנו רפפייי פילפל  ספפוסלולין
ממסו

~ffJ 

 מצמר נססים 5דו; סדכר ומגיחו מממירו )6
 6חת סעס כמממיר ר5ו )6 גססיס סי6 דפסיק%16)ת6
 5הד  ספיפ דין ועיקר מצחר כססיס 6מת וסעס3מס0ו
 WD, כ) סרק דסריעפ ושד דס0יק6 מעתק  נסוס4ל4

 נהפס לחסור ד5ץ כסנו ופלס המן פסלכוס  ס"סושמכ"מ
o~lD1aבסבפיל hbh כי 61'כ עמס סמעס נגקקקעס  דוקק 

 כסם סעלוכי כי ו6ף לועקש )גערי ערש גתכקעס)6
מס
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 כס כח הרמ"א ותשובותשאלוה
 )6 כי מפיכס פוחס שסריס 6י * סני מ"מ o~1hדוס

 )6 מסיס ימוח כ) 17ר6י קומר 6ני וסוד . סמעסגחכקטס
 כיס 3דכר 16 למ)כ )עימס ד6יכ6 3דכר לק כסשסמסנין
 )דף ג"ס פלק למריק כ0די6 דס6 דמס:פע סומן מפסכן

 כקיטס רק פוסלת Olthl כוייס רק היגס זמ)יחס5"1:(
 6יך 61"כ ננ"ס ד6ימלימו 6טמח6 33י סם ממיוקרכמו
 סדרים )6 ע"כ 6)6 ; סגמנט דטח יגד מסריס )סטרקמרו
 כבסיס 610 53לי נס י16 דמפ:סט מלב סכי רקטסים

 מליחס שסקו ססוסקיס דכאי כל וכן 3גמר6 ססכן6מריגן
 גדילם 16 מ)כ סיכור לעיין לק כו)10 סיירי ל6נססש
 ס6מרעיס 1pOD ,ס ולסגין . סומן י6יכ6 טמיססנסיי
 6ין ולכן 3וס מפורסת גמרן גנך כססש )סטר יטהש סקס ד)6 גר% ש חכם כנ ז4ח כייסור 6כל נטס"סלסער
 6יסוריס )ט6ר פעשע ניס טייר ד)6 ממן מבסור))מת
 כבסיס )דון זממנו ירפס ועוד . )טיגיס כרור דור1"א
 סיס מקוס כ) סיס( ג) לפרק טכתכ מרדכי 6דכריכמסח
 כמטסו 3פ0ח לדון מחמירין ס6)ו e~Db לבחיר לי ש3)6
 דר3 סכ6)הוח לפכרי כומכין למנול 5ך סוד :סיסמ"מ
 גרו) כיהר 5ד לך 1*ן 3ססי0 כפסח דחסן ססו0ק6ח6י
 סטעס דלין ס") כתרייסו גגרריס סרגו סחכמיס סרובמ"ש

 0גמ65ת opn לענין עגו0גין מלעו קוכן . כנ%יחסמהפיוס
 )וגריס כי 6ף ס6מרית ומתירין מ5ס 16תס פ6וכרשנג%ס
 onth 6ף מאירין הס 0מ5ות כ) 16סרין סיס לע"פכס
 נרסס וכן )6 1ח1 מלס 16חס )לכור כסרס כמץ כומשמלס
 סמריכ* 6דכרי זסמכו גראס וטור . דירן( כנדון):אות
 1)פ0וק יו"ט טממס מכוס לסקל זים סטם כ) ריסטכהכ
 סורס כדין דכמורס ס"ס דידן כירון 61"כ , כפסחכספים
 וכהל מסרקי 6חר טיס טפי כחרק ט610 סמסרי"3כ"ט
 ז0מקיל 61מר מכסס כך טר16 סטירו ורכים ונסוג יםככן
 ז3ר כי לחרש נט) 1)6 3סל1 יחמיר וסמחנויר מפסיך)6
or610 61ף . ממהן ט) חכס וסירס יסרק) ממון ספסר 

 מקלת ג"כ מסולו ססמ:תי כמו ימסק לסחמילסל51ס
 סר6סוגיססמכמיס

 )סרי
onth ס6חרות 1)סססות מתיכם 

 רגיל טסיס ל"ת נסס סמרךכי כתו וכן . ר4פ0ח 6מלטד
 סטיו ו6ף . נפסמ כתרגג1)ה סגמ65ת כחסם ק)סורות
 להוסיף ו)6 סכו מ"מ מרוקח כדעת מחיכס נ16תסמממירין
 מסם )מוט וים סחהיכות ס6ר 6ף )סרוף )סגריךעלס

 סכטר כ) )סרוף סמלריכין ע) תמס סיגי וכלמח .סחסרת
 ימס סש מ"ע 3טעמייסו )סו )ודם 6ס ס6ף עמוסגמ)ח
 טפסק כמו כסג6ס ססמוח לכל 1)סהורו סב) מ)כרוף)מוס

 ים 3סי6ס ס6סור נפסח סממן ס5)מיס כ) סוףממרדכי
 מן )יסגות ומוזיר סמלם )יס סקס דמי )סוטיך פדיון6

 עמו לעסות ספוע) 6ח מסוכר פרק סרנן ;תג וכןסס%
 כסס כחכ ע"נ( ססס גל )פרק דגמרךכי YDht גסךניין
 ומסרי"כ מסר6, החנו סריסס סתרגג41ס % )שחררפי
 סחחיטת טהור לסחיר ממנדרין סס ר6ייס מ"מ גוסגיסרכן

 כחיסור )סממיר לסידי זעומת חגרי כ) גקסל ושיך .כסג6ס
 רו3 על יהטגנ קעו לכוד ע) ג"כ ימסיסית) טל משק ע) וחס וסמקי) . יש6) סל סמוק עכזושכגן

'olk : 

 כטעותו ון טדס 06 ו6ף ממולק עד פגי תסיסועכשיו
 מככר ט6731 וכלנסדר כוס כדבר לסלוק סייך6ין

 ופסק סעקעץ רוכ על וסמך ירכק 463סור ממורסכגרס
 46 11 מומרי סיפר 1כוד6י סמסורסטיס ספוסקיסידכרי
 מומרץ מסס רק ןגמר6 וטריק כסיקים )נרצו6פסר
 כירוט):ני לנמרו )מס יחוכו 1)6 ניס ימ)לן המיךנטומע
 . )לסול וסני חנ17 6ץ ססהיר חכס , "ןכ בנימיןוסכינו
 כיד( רט"כ סימן מ"ע עיין p~p) f~D1 מסריקם מסמעוק

 )י.( מהעין p"D ולמרו ומש ג6מר. גש ערן סע)31וד6י
 טס סמכים סעו מושיען וסדר עוכז6 טכויגן יכקדנ7ככ

 . והוריש 1)6 )סכיג רמסן 6)6 וב נחכם ר61ס דיגי .סמיק) אי סעכש נדרגק למרו ועוד כו' דמעי ןתער31חכעכס
 המהזעוק כלוכ סמק:סט מנסנ תינו מגסג6 ננכוס סבן61'
 וסו:קיס נמרק ככקיגן ול6 סיס סעס יורך )6 06כסוף סמכם שרקח יוד: .מי . פסלי"ק כהפוכת (orטס6ריך כמי מוסגי מיקרי )4 )סטנצ כך סורס 6חד חכס61י
 מסל"ס נ,כ שכיס מכן כ)00. 3טעס שמם 6מר )עךשיי
 u~tb יסלף) )6"6 כן מסס גרוס . טי"ט שת )בכ"יימים גי"* וסויחס סכוהכ . נ")( כן . oxn 6ותס 6)6)יסור 61ין סמממיריס )וכרי )מוס. 67ץ פך"ו מסר"י 31ג1סד"1

 : כע-ךאקא איסרלש משהכ:קר6
 ססוכס נעסיין סג") 0ח:מיס נין נפ) 6חיח עודככן

 סיסודיס ברחום סורס טכס סג")ססשרס
 ססרכס סהוס כבנוי ו0י6 יטולוה ל)חוהיס )יגססכ)

 סמחי!1ת תוך 16יל )דף דף כין ור4י0 כפושה כגורותבמהיית ד' )נוכס וסיס להודו פחוהות וחלרוה כו 13קטיסיסתרס
 סדע"ם נ14ייס סיו שגיס 6כ) יד למס מהון 6:כמ:יכפין מסי וק %ף זף כע גק" שס ש6 וטפסר מסקוסכפהוח

 שעד . כממכיס כין הגנגס סרומ מפגי !חוןסמטייייס
 כמ0ר'"ל כרולס מכח פשיסט כי4סוכס עמר סש)קמהכס
 שכס סטס ד6ס סיפן( סרק )סוף סמרוכי קריעסכי6
 6), נס מיפסר דל6 מיכסיך )6 1)סס'ס סגגכי0 קסש6 כגת נסינס 16 נסה"חו 16 כמנענע )סלס:ר סר6וינמקוס
 י!6 )6 לסייס 6)6 הכנס 6ין ומהייתו כלכיוס 06לסיקו
 )לן מתמאס וכייס וסחיס h(~o לרכיו כ) כס ):כגקטפין וכיון העיגן פילס כטין 607 כבסקס אפיקו כ)) מונתויעי
 סו6 וכן , ממרדכי עכ") קיימא ד)לטור6 כיון סי6סוכם
 ח"א כקורס 6)1 דבריו סכיך מסרי") ומגס . מיימוגיכסגסח
 סכיפ למיס % וכרחק סגוסח נמקוס ט)6 כגון)*טל א )6ז ק סס תמיד )סיות סיוכ) כמקוס ססוכסוהנכס
 מלמר י% )6 אכייס מונת וי 6ו4 ן16 עגכיס)כעיס
 טס6ס ס6ס סח1)ק סחנס ואמר . עכ") סס %ון יט)ך6יע
 בן ט פספס ססשס מסס )גגון יכ41ס פסגיכיסנמקוס
 3ה)כוד כמוזכר מקוס סככ) וקמר S~tkm רכלימנק

 , סגגכיס מן סמסהמר כמקוס נחלר ס:ימדח מגיריסכ) הסירס ממיקת פחי כח וססוכס לנון rnnh מפקסססכפמוח
 ססוכס סס) orוט"י

 3סוכס עככ ססמורס )עו וסולידי
 פמוט כי לגומר מי. טס סדין )כרר אריך וטהס .פסולם

 סייחן )6 ומנוט)יס 3ט*ס סם 3וס סש)ק דברי כיכעעי סו"
 )פ:ע וסגסגת סמרדכי דטת ט) ע)ס )6 1מט1לס ק%מץ1)6
 ט3ש)ס ססוכוח כל ד6"כ כמגס %טנ יטעין המניססרס
nlilCD%7 דירת פנס 'b9D ממשמרת כחלר הקף כטיע 
 6חל ס6היח נמו 1סע!6יס סגכגסיס מגגכיס מסומרת6עס
 3סהט )יטן עמ"ר6 ססו6 נמקוס 6ל6 קאמרי ל6וסגסות מסמרותי לאמר חח)ס רק , כלורות נר6יוח 6י'סש
 ספרית 36) סמרדכי לטת כישכמ ולסחוס סגגכיסמפגי
 610 סרי ד3יוס סמרדכי יכר ל6 מוס ממט )גגוןסשו)ין
 ססתס 6ץ כי ניחו )חוך מממון יכניס o~bl ססוכססומר
 bSh רממג6 קשר ז% ממוט סס סמסחמר )סיחלריכס
 כעינן דיוירי )ג3י hpi~l ממוט סמירפ טל 1)6 יכיכחוט)

 מדמכסרען לזם הלריס . עמוס שכי ג6 תדורו כעיןחסכו
 טס לסמור יוכל ס)6 ידוח ורונו רפטו סממ,קתסוכס
 סג% 6שח נמשש ליסב ר16יין יטרף) כ) כ":(שטנוף 3מס' מז6מריק ראש ועוד . 3דוהק נס 4סכ %hמשט

 ושל ממון. פעגכו מגמף מסתמרת הניגס גגכיס כסן~otO ט)* שטר ab קשרך). טככ) וידוע , כסוטת יסכו%
 סוכך וסעוסס 6סיר"י מגסת 1סכי16 טס( )6"דכתנ
 ויזוע , גו1)ס סוכס מסוס כס ואין כדיטבד כס יל6נר"ס
 ר3ש ראפ נסקס שעט עסחעלפ ניגס כל"ס טט6סד6ס
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 ל כט הרמ"א ותשובותשאלורנ0ז
 מס"ק ר6יס וטוד סמכתמל. נמקוס עועז 61ק נסנקעי
 כיר6ות ססי גכי ט) סיכך ד6מרינן ע'נ( י )דףוסוכס
 ניר6ות פסי 7ין I'bV ויךמצ סנחג, כסכס ככירסססוגס
 פרק ס6מרו כמו מ15ייס סרניס נעקוס 6% )סכתעסגי
 )ע1)י nthlts 6(6 ססי סתירו )6 כ"6( )יף ססקשסין
 וכן . מננכי טשר 6יט סמקוס סוס וידוע נ)כדרנ)יס
 6מך מ5ר נ)מי ותיקט עפו)ם מטי זטכס פ"ק סתם6ש-י
 . סנמג נסנת מסגי נכיו ע) וסיכך פר71 סרכיעיומ5ד
 61י 6 סחומיס %1רומ נתיס עס1)ם מ3ף ססנזםהדוע
 ךטירונין ס"ק כדמכו% וקור0 3)מי נימר 6יגו סכי)16

 ססמו)ק גר6ס וע"כ . כסר 61פ'ס גגני ניס דכ:יחיונון6י
 : 0קיאקש איסרלש 0שה (sff ק סיסמוך. מס ע) )61ין

 . טשניאות יצילנו והו% וארץ שמים עזשה % טעםעורי
 36רס סמו כ6מד קל6ק6 ק"ק סס סש נמע,שה ל'

 063 6מת כמו)ס עס מסהךסיס
 זוונס ע)ס )6 וסנס . קר6ק6 פס טמגו )נולעמומקיס

 . עסידי וגתפרדו נינשס ומרינומ קטפות כע)ו טדימן
 סטרכ מן ומכע סטיר דייגי )שגי נs")-Or 6 6כלס זסוסגס
 ססני6 וטעמס סקגס נק סטרנ ופטוו כוין הח"ייכסקיס
 נתקי:ת )וס וס ס5דזיס סגי וממ)1 טפטרו טדיסס:רכ
 יתערכ )6 וס וט) סדכגיס ע"י )סדדי ס!רו כ6ח"כ hSbכף

 וסו6 סכ)ס מ5י סעלכ ניד וכחוכ מוגמ פ:קוכ6סר
 6כרס ר6ס כ6סר וסיס . )וטז ס)מכ ר' כרופ6סמוממס
 כי סקידסס ו6מל קידוסק קו) ט)יס %0י6 כךיגוסיהמייכ

 קידסס יזן וט) )סכ)וגומ 6דומיס ,סוכיס 0וכ:ס )סגסן
 ,nlsDi ססגוגי ס6מר 6יה סג") עןיות סתכס !ס ט)וסגס
 כ6סר מ6ומס ידטו ע6 סיסס 6ת וסl'nti'po 1(6 56)סע
 o("S 3טזיוח 0תכס עוד כ"6 סימן עסרס") כתכוכתלכיס
 ע6ש )ו ס16)יס סיו )ס סנלק onTh !סוכיס 6רכ:סס6)1

 : סג") סעדום סונכס כ6סר י5מק ססמו6סנ-

 קיזססיך )006 ס16מר חמ)ס 5נרר 5יש!רששויה
 כעגין )רון 5ריכין 61מ"כ , )6 16 ג6מן06

 יס ס6)ו סעדש 06 61מ"כ , )סס חוססין 06סכ,וגוה
 ס6סס ע) סי65 מקו) )כרר 5ריכין ו6מ"כ , כעדותןממכומ

 וס כגדון וסגס . ק)6 מכט4ן ו8ס )1 שססין 06פגהקרסס
 ס)סגימ סכגדון ג!יקין 6טח 6רכעס כ6)ו )דון וקוקיס6ג1
 סד3רי ינורר , מסעקיס 6)1 זכריס וכסיסו , 6דוקיןט)ן
 )6 וענוט)יס כט)'ס , ומכו)קיס ט3וריס כג")8נרס
 וכרקיס, כקעוס יסר6) )עש תורס וגוחן . גחוקיס 1)6סרירין

 : )סקיס תורמו הסייעמ 6מת כדרךינמגי
 קיזסהוך )6סס 1Dlho ס"0.( )יף ס6וער כעלקנרסינן

 כקרוכוחיס 6סור. 610 קייסמוי )6 16מרתוסי6
 סחס )ס ושקי . סמסיס )טק ע"כ כקרו3יו מוהרחוסי6

 וכתכ n1SPI. פ)וגי עדיס )ו סיס 16מר טסD'tb 61סקיוסס 5 1 1פ שי~זנג"גטנ

 )מקוס ס0)ט ט6מר ינין , ר-- , , ע7י סכפ~גי
 )ךנחו מוססין 6ין )עעס קרוכ )עקוס סס)ט כקלמוק
hh65ריכס 61יגס , דכריו מסוס תגע l'nDDS (סטזיס ע 
 )סגס6 סתוכ) 6כיגו )6כרסס כמ סגמם )6 כן )6זפס
 וס)ור פ)הי כקל סקי7סס ט)ש קע הו6% ל%שיסיכ6
 סטיים סינ161 עו l'n~oY וח5פרך 6מרם )עיר 5ססטס)ט
 6נרס 6מר 6סי)1 קמן סרי . עכע )יפהו ששק rbגק

 מסוס'5 כחסוכח ר~7פסו ככר % יתמוכס w*w סידופש(
 : ,N$b נשששס י'6שושן

 o~b1 נ6מן 6עו כ6ן 61יגן עויס גפגי סקיוס0סג")
 י"3:( )וף דקיווסין פ"ק כד6מרינן ט)יסס )סתתין5ריכס
 נתסוכס כיכשס סס6ריך כמו וח6סר 6סחן כ75עידיס
 61על עדיס סימו 6כרס ט) טדיס ססטיךו כ"ס ,7)טע
 יודעיס סג") כעחת חשק סגקוכש ו6מריס פגחסססל"ר
 סיחכ6ר כמו מעו)ס דנכיס סיו )6 6ומריס וסססזנר
l'hDס6 ודמי6 . ג6מן ד6יט פסיע6 6"כ כ)וס כטרוחן( 
 , ךת ט) סוכרס )עגי! ע"6( ט"3 )7ף סע7יר פרקז6יח6
 ס6יגס ד3ריס מ6כיצחו מסס 7ח ע) טונרס סי66חו

 י6י נפרוס יידע 6י ימי סיכי כגמר6 סס ו6מריגןעעוסרין
 4 חיקן ס)ור )יס ז6מרס 5ריכ6 )6 י7ע מי6 ידטד)6
 )דנרי מיגעי 1)6 . סקר6 61סחכמ סיי)יס 61ו) סכרי6ת

 )0 חי.ן, ס)6 ע4ס ג6מן ססמכס 0ר"ן סס סכתנסרמ3"ן
 )דעת 6סעו 6)6 . סעךיס )גז ג6מן ד6ין ככ6 ס"ס6"כ

 3סהחסס 6)6 כתוכס מססדת פ6יגס סס סכתכסר6"ס
 סלי כ6ן נס מ"ע סרסכ"6 3סס סל"ן סס גמכ וכן3עדיס
 יוזעיס ססס )ומר סהמז סעדיס ססגי כעדיס מוכמס610
 1ffb עעאס זנליס סיו esn )6100( 16מריס ?l'Ct1'Pמן

 ס6ין. סו6 פסוט 61"כ מיו ג7עס עדיס סכמסח )ך6ין
 עייס tfft 16 1% כטדיס סקיוסס )ומר ג6מן 6SfflOנרם
 )מ)ק 61ין . י5ני) וינ"ס מחשנת 1hlnlD כמו6מויס
 יוחר ה6מן טפי גרע  טסווכס  דסיסס  וירן  רכווון1)1מר
  דקיזוסק ס"ק כו6מריגן 6מרמ )טיר ס)כו סעדיוטיי0
 עז כר וכולל6 כ6כג6 יקזיס . נכר6 סכ61 נכי י"כ.()רף
 hnno 1D'D פלוטס טוס טס יומ6 זסס61 ססדי 6יכ606

 sbnt 6סחן נ15 עדיס מגיג6 יל' יגו י, %ו IDP)יחגסו
 נסכוש סק6 06 מסי6 דלכ 60 ס") )6 ורכ366יי

 מסר,י6 6ססייל כ6"6 יקי) סכ6י גכי גפססומגוו)6
 וכסנ . ורנ6 %ניי דס") מסיס מיגס רכגן פרסימספמס
 6 עיס שעל טסינק Db 6(7"( י)ש) נתסונסלינ"ע
 כיון )מימס 67יכ6 לכגן סכלי סכ6 6מר כמקוסטזש
 ססיק6 1)יכ6 ההקרסס ידס ססטס ססי6 כוד6ידידע
 מייסיק 60 ונכי פרוסס סוס נקיךוסין כיס 6ית 6י6)6
 דסנחס ככס"נ גמי דסנויס וססו6 6חמ,יק ד)6 6פי)ו)ק)6
 67יכ6 כמקוס סמעיק 6"כ גכע)ס 06 סספק 6)6וד6י
 דיךן )גדון כ)) דמי ז)6 גר6ס . )יס חייסען )דכררג)יס
 5ת 6חר כונר ססספק bSb סגתקזסס ייע'גן כי7וי6י
 פ)6 דידן 3גדון 6כ) ליכ"ס. מדבלי סמסמט כמו )יסמ"סיגן
 )1 גתקוסס ס)6 מוקס 61ורכ6 כ5ס מקיווסיסידעינן
 610 ססוט סמופס סעת טד מק7סין ס6יגן סמס71כיסככ)
 מ6)1 טפי דגרע ג"5 ו6דלנס . סקידסס פמל ג6מןס6יט
 ר~חקכ) סרק 7*ת6 (btnvl ho ג%. מסויכס )ו סיחס)6
 שקס (Db(P נלסתמ )גע)ס DIDtbo ס"ד( )יף )6ססנט
 עדיס יס י6ס סתס ו6מריק וט' פניס עעחס 6סס6ין

 דידן 3גדון וס"ס פגיס מעיוס סמ6 מייסיגן )ססמסייטין
 טעגס 5ד )ו סיס ע6חר מסקר 6100 יוחל )חוסיס

 מס% טדיף )6 1)ק )1 מס71כת ססיחס מ6מלסקדסס
 טדיס זתימז כטן וחו ג6ק ו6יט קידסתיך )6ססס6ומר
 סכמיסוכו יסס כעזום עסוס") נתסו3ת סס סלסומיס6)1

 61ע"פ עדיס. )י יס 6ומר 06 שד )1 גחוס 1)6 כסרןסומוק
 כפר 6)6 גסרן סומוק ך)6 דממע6 ס"ק סר6"סספסק
 ככפירס 7גש גר6ס מ"מ )6 )כ"ד חון כסל 06 36)ככ"ד
 ככתכו סר6ס מתתשו מוסל"ר ססטיז מ6מר ןמינכ"ו
 יודעי סס סג") סעדיס 61כרס פגמס ססר"ל סגססס)מ
 . 3כ"ד כטטנמו סוי6 ע כתיכס סגס ככס ט)ססמרימוסו )נ"י 5סר6וגן קל6ק6 סגס כחכ סכתכ 11סטןוחו
 גר6ס עימ סוחוק )6 ינ"ז מון סכוסר ו6ף 6ומרוחו
 כתכ וס וכעין כפירס ממסב )נ"י מת כפירחו כתכז6ס

 זכל סוף . כך 6גי מספס טעגת )טגין ס"ס כ))סר6"ס
 זסה מכמ 6)1 )נץיוסין ימוס 5דק מורס ססוס ר61ס6יגי
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 וי* ל רימ"א ותשוכנעשאלות
 ט) עיים מגי6 סלעו iDr כ) סקידסס ס16מר סנ"ציכיס
 סדנמס תסס סע6 קו) 16 ככ)וגוח מכם 16רנרט

 : )כררסיס6ריס
 6)1 נטדיס ממתוח ש 06 . ססגיח 6) 6136והשהא

 גחיגס סוס  ר6ס סל5 ספיר פלמס  סהר"רססעיוו
 וסונים 6רכטס לכרס טגס6 ר6ס רק דגל מסיס יורט1)8

 )מון סוס ידע ט)6 3"כ סעיד סג") 61נרס גירו6זומיס
 ס6מ"כ סוד ומעין מחגם )סון סוס סמע )6 גסקידוסין
 סגלי סמטודך לכרס6")

 גרפס ומגס . סקידסס ר6ס 6100
 סטיר טוד . )קידוסין 11 גחיגס מסב סן') ס6נרסמוס

 סיעמדו פגמם ומסר"ר ממיו 3קס סיף ממסודךכלכרס
 OwnD סג") עזם סגי סטידו ועוד כגסס Sh טסווילכו
 סג") סמ)ין והגס . )מסורכח סמסודך כין סמ)ין סיסווט)י
 )6 סמהמ)ס 6ך )ידם עי17 סגתיגס סר6ס עויסעיד
 סהחחן סדר סכן 6)יס המתן ס6מר טד )ט% הכלסר5חס
 )סון olD כן גס סמע 1)6 קכ)חן 61ז דוווגוח )כלסגוחן

 )מחנתן ר6וי 6)יו 6סר סטדיס ס) טדונק סיקר ץ .קיזוסין
 6מרו כי מורידין 6% עט)ין ליגן מסעידו 6חריס זנריסכי
 כי כסוס 6ע1 וס סקידסס 6יך סמסודך מפי ססמטו6יך
 טדיס סגי מגס . StDS סנחנ6ר קמו חיין 6ג1 פיו ט))6

 וסערות . קידוסין )סון סמעו )6 6ך סגתיגס סר16קערו
 גחיגס סוס ר6ס ס)6 מ6חר כ)וס 6יט פגהס סר"לס)

 ססמטו ס6ט"ס ק5"ג 6)ף ס" כהסוכם סלסכ"6 כחבטסלי
 ע6 61מ"כ וס כךכר )י מקורח 6ת סרי שמרסעזיס
 סגחיגס 6ח טדיס ר6ו ט)6 ומן כ) ידס מהמח סדרר16חו
 SD'1 סכחכ ססו6 סנמעסס D~Dh כ)) מקודסחפינס

 קידוסין )מס סגתן סמוכימוח 6ומזטת סרנם סיססרסכ"6
 וכדירי , סיהיגס עךיס 167 ט)6 ממטס סחירסלס"ס

 6' סימן 6יסומ סוף עיימומוה כחסונות מסמעהרס3"6
 סגתן מחס bD זקפתו סס וכחנו המקנס סלקונמיזכי
 כעק7ס סוי רנחיגס ר16 ל6 ססעדיס ומן כ) ידס)חוך
 סרק 3)ךדוסין כד6מריגן )קידוטין הוססין שין עריסכ)6

 טוי סן מן 6מריגן ד)6 סס וכחכו ס"ס.( )דףס16ער
 )6 6כ) 3י6ס קידומי ~גין 6)6 כיעס עדי סן סןיימון
 O("S ר3ווח6 ז)וכרי hp'~D כן 06 . קיווסין ס6רנעגין

 : כ)וס סגמס סר"ר סי כעיוח6ין
 כספר 11") ס6ומר פרק ממרדכי יכחד מס6 )סקסיחואין

 זסיכ6 כחסוכס סר6"מ כח3 עס"ד סיעןמחכמה
 נכך )כס) 6ין סטנטת גחיגח ר6ס )6 סעויס מןד6מד

 מוססין ז6מר ספ6 רכ )דשי ךמוססין hvn ,סקיזוסין
 מוכים דבר ר61ס עד 06 ועוד , וכו' 6מד 3עזלקידוסין
 כז6מרי סמטסס גוף ר6ס כ6י)1 וכדון )סעיד סיכן)וגראס
 6"כ , ניגס זי סן סן ייוחד עןי סן סן וכקידוסיןכגיטי!
 סגס6 מוכם דכא ר6ס מנמס ססר"ר ע6חר )ומר6פכ

 ר6ס כיילו כסוס ~מר 6ס0ר 6דומיס ,סוכיסס6רכעס
 מיקרי )6 דוס כ)וס גסךוחן ך6ין )י )ר6ס מ"מסגחיגס
 )כ)ס גסן h1o1 6מר )6יס סגחגן ד6פסר כ)) מוכיםוגר
 סע)ין סג"מ סעד והרי גתג6 ככהלי )עסות )סעעיססורך
 סכן 05 6מר טסמחן טד )קין רלחס )6 סככ)ס6מר
 סגמיגס ר6ס hSn מקמר Y'h דורוגוח גוחן ססחחןסמדר
 ז3ר מיקרי )6 אכן 3ע5מה קיכ)חן )6 ססכ)ס )ומר6ססר
 נספר ע)יו סכתו3 דנדון דומיך h~o 6% כ))מוכיח
 )קיךוסין ס6סס סגחר5ים סיס ססו6 מטפס כיסחכעס
 1nDht סגחיגס ר6ס ט)6 לק חכותו )קיזוסי1וסגירות
 נסטת )ס ס6מר ס)סון סעד כן גס טסט סה61סכמטסס
 סמכי6 סר6יס ודומם סגחיגס סטר ל6ס ט)6 רקסגחיגס
 סוכמס מיקרי )6 נכס"נ 36) ס6ני6 יקיז טזי כןנסן
 )סמוך ולטייס עטו מו)רלס ועוסי"ס h~lnlo יסרי יכרכל).
 כ)וס שמס הר"ר ס) כטךות1 ס6ין פמוט וסכןטמכס
 ס6ר כסו סנסיגס ר6ס 06 61ף . שכינס ר6ס ט)6ע~ר

 b~u) ר לרף דקירוסין ס"ק מדגלסען כ)וס 6יטסעזיס
h'ti'h1 מרופתי )סוOD 'כה)6 6י)ימ6 עסקיגן כמאי כו 
 קלמר מ6י ידעס מנ6 וקיווכיס גיטס טסקי ע) עמסדכר
 7)5 אע"ג וקירוסיס פיפס עסקי ט) עמס כמדכר61ל6
 גיעס עסקי ט) 6סס עם תךכר סיס דחק גמי6תר

 לריך אותר יסורס ר' דיו 6מר יוסי ר' פירס 1)6וחידוסיס
 )עלס לתרי יוסי כר' ס)כס Shlnn 6מר סוי6 61"ר)פלס
 )ס 61מר ךיסכ טסקיגן כמאי הכ6 מ"ג וסחקס )סזיסיכ 61י וקידוסיס גיטס טסקי ע) onu כמדכר )ך6ימ6
 קלמר )קירובי; )יסגי סני )ים קמיכ:י6 וסכי )ימניכסגי
 )סס( כגנו ו6מריגן . חיקו )0 קלמר )מלכה ד)מ6 16)0
 סעסוקיס וסוף 16מר רכי כחיקי ענין כלוש מעסקווסו6
 שען לע"ס 16מר ממעון כרכי 1tD')h רני עניןכלוחו
 מג6 עגין נ6והו טסקי ךק6 )6 61י . עגי; נ16שעסוקים
 . עב") עגין כ16תו )עיין מעגין בכיי 6תר hp"( מ6יידעס
 מעמקי טמס סמרכר סגין כגיוסו סע:וקיס 1ה61ופירס"י
 כקידוסין מ)דנר מפסקו )עגין מעגין שיגס. סעח עדקיזוסיס
 נוגס לרכי )יצרי ומיסו 6מריס כדוריס שכריס גסיוממס
 וס") דמחמיר )ת6ן לסיקו ומסמס וכו'. גדוגי6 )ך יס כמוסיס

 חח)ס סדנרו נעיגן מ"מ טגין ניגוחו )עגין מעייןד6פי)1
 נקיחכין מלנכר ספסקו b)b מעמך כאותו מס:מקיךומין
 :מס ד3ר ס)6 ס)פגעו נגדון 6"כ נ5רכיכס מדכריסוטדיין
 סעס1 סכמסחס ג6מר 06 6ף 6"כ ממס מקידוסיןמטו)ס
 ס)6 מאחר כ)וס 6יגו ע"ע וותס סכי מיחסי סכ)ס56)
 ססוהקיס )דברי כ"ס ממס קידוסין מ5רכי מעו)ס עמסנכל

 )טגין מעגין 6% עגין 163ח1 טמס סידכר סנעייןטסונריס
 וסר"ן וסר6"ס י6יסיח ס"ג וסרמכ"ס סרי"ף סקסקכמו
 כמסר מסור פסק וכן סטיסור כע) דעת סכן ממ"מוכחכ
 סריס סוף סמרדכי דמחסונת ולע"ג כ"ח סינון סעור36ן
 nffno וכחכ מקרסת סוי )עגין מעגין אפילו עסעעמקוס
 כעען )זכריסס ס6ף גתכ6ר ככר מ"מ סרסכ"6 דעחסכן
 מס מעמן 63ות1 קידוסין מעסקי 6חח פעם טמססךנר
 מ'חסכ )6 ):יין 1S'Dhn it)UD כ"ס וידן שרון כןס6ין
 גחכווגו )קידוסין )16 56)0 מסחם סעפי ehhn דידןגזול
 . o(ntS %6 וסמחס מסתס )עסות phD זרך 610סכן
 עמס סדכל מסעיד ר") כעותם סיס סמ)ין ךכריוצוד
 ד)6 רסיטל 61"כ כל) ,ווגס כלרכי ט)6 כעומק7נריס
 רכור כ)6 דיתיגס ססיט6 61"כ . כ)) )עגין מעניןמיקלי
 6י זוטי) 3ננול6 דפריך כמו קידוסין מסם כיס סוי )6כ))
 מ6י 'דעס מי6 וקיזוסין גיטין טסקי ע) טתס דכר3ס)6
 ידעס מג6 מזפליך ומסמט ר,סוסקיס כ) סמקו וכןקלמר
 o~s מכוון וסול ז6ט"ג מסמע כו' יןע מג6 פליה 1)6כר

 . קלמר מ6י ס6סס יוטס ך)6 מאחר כ)וס 6ע1קידוסין
 יחן ס6ס רסכ"6 3סס ד6יסוח ס"נ כמ"מ גחכ ענווגדו)ס
 אינס מקוזסח 6ח סרי 61מר אח"כ סח,ר לע"ס ססס)ס

 כחורם )ס מחן וימ,ור עמגס מכסף ליטו) 51ריךמקודסח
 סקידוסין סורח 'oh5 )6 סמטו)ס יידן נידון וכ"מקרוסין
 ססרנ D"Dht . כחס סחיט ססיע6 כן 06 ס6סס נגדחסיו
 נעמן מ16ז סמכול וק5") סכם עוסר"ר סגנון מייסנזו)
 וסירס מגז% ספסור עחוך )כרקוח ולעס 3עתיקסגחיגס
 גיפס עסקי ע) עמס מזכר רסיס זקידוסין רפ"קססי6

 5ריכיס תכן נימד שיסן ע) טתס מזנר מסיס ט'וקידוסיס
 כפסקו סס6ריך כמו מייסיגן גלידה כקידוסין 6כ)שפירס
 61מרוגיס למסורס ספוסקיס כ) ס)6 מ"מ )רסיססגת65
 וניגס כסלטו סי6 11 ממיתרך SffD וטשו כדחיס ס"))6

 נוס סרסכ"6 סס6ריך כמו כסחיקס לס גסן 06מקורסת
 כת3 וכן 6כיגו )הכרסס כת סגמח ל6 סה"כ רג"נ 6)ףסימן
 וי") סג16ן )דכרי זגימוס )וער 61ין . וטיסות ס"נממ"מ
 קמ6 סרק דסרי hto ק6% הייי זנחי מומרה כי)מומרה
 נס 05 גחן 06 31ד3רי1 )שיופין נילוסין מסוסזקי17סין
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 ל הרמ"א ותשובותשאלהעש
 פפסקו סשסקיס כ) יעת גגו ו0א מטלסת סףגסחמ6
 מ"מר )מומר6 סגיסן )רנרי סססקו *ער 61ק נפ,ס6יג1
 ועירונק פ"ק ו6מלינן חסדדי וסתרי 0ומלי חכייסוי

 )עז 6ין ו)כן , ס%ך נחוסך טכסי3 (Qnh וס יע) "(ליי
 קכ)ס דכרי סדכריסס יממנריס ססוסקש סג6היסמדכרי
 סג") סג6ון דכרי ע) מסיביס סיו כ0ייס סיו ל6164פסר
 מכמי כ) כימיו גי ו6ף עותו ל6מר ס6רי 6ת מסיכקו6ץ

 ססרי סחנו6 )0 גמן מ6י* טפי גרע וירן דניק8ימר 6גי )וגפד . )60ריך 61ין דנריו ע) ט3ט מ)קו0ונרע6
 טכן 03 ס6מר סן )קכ)ן רלכ,ס )6 סנחמ)ס סעיזסמ)ין
 ס)6 ס0ירס קמן 0רי . חרהות 03ג)ס טנק ססמגקןדך
 וכרור ס6רן כזרך עתיס )סס 6)6 3ס יומן קידוכיןלכס
 ךרך 3ס סגוחנין 6)6 נמינ )קדסס ס%ן דרך ס6יןסו6

 ש לסק מ5ן פמוס נע 6ין נוד6י 61'כ . נשמ6(סנ)וטת
hlhסכ)וגוח כס6ר דסוי .hDSD1 סגסן ס6מר דמ6מר יחו 
 נ,ס סוי )6 ס6רן כןוך 6מר )6 06 6ף עסגס )סס03
 סוף סמרוכי סכחנ סתו "יוזסין 3סון 631 סנ)וגות )שןרק
 זגזון )עי) כגחנ% מ6מך -Yb עוסל"ס נכס  עקדסס6יס
 עמס דכר ס)6 636 עכין סימו 3עגין פעגין סוי6 )6דידן

 פסיס6 6"כ מסנדקס טפי נרע וס)סון קידזסקמעסקי
 . D'"h ךעו 6מ"כ סננ6ר סכ)תוס רק כףדוסין נוסד6ק

 %6 6חד עד עת ססש סען ססמ)יז D"Dh 15מרוו;ה)0
 6ק נעיוש 1hDnD גמו כסן )יכ) כן י5מק דסייסדכר
 דגר6ס נךיוסין )סו; טסמע ועיד סעד 016ן סמ6)נןס
 זרוכ 0ד6 . מוכיד 631 עע)ס 6יפ גן יכ:יד 06י6ף

 גמו ג)ום 6יפ 06ן נטד דסמקדס ססגיגפסשסקיס
 )זנרי ו6פי* ע"נ, Jy'cb 40 וסעוו ע"ד וסרמנ"ססריין
 6נ3 עכמסת ס6סס כס6ץ סשגו 6מד כעי דעממירססמ"ג
 סר"ס סכחכ גמו כ)וש 6יי ססמ"נ 3דכרי e'nhכמכחסת

 יי"כ סיען כת'ס מסל6"י פסק וכן ננצםכס )עמכר
 סתס זמסתע 61ט"נ )"נ סימן כתסוכוהיו ס6ד"11ושסרס
 ננוק מ"מ ר.6סס נסכמסס dtnh ממתיר דיס )"כסימן
 ססיו oenbo זסרי ג)ום כ6מד סעד 6ין טך*דיק
 ס%ך 6% . ג)3 גךדופין סמטו ס)6 6מרו מעמדנלותו
 כ%ס ססי ע6מר ר6יס 6יגס ר6יגו )6 ככסקנ)0הער
 כ"הסס. פ*ן סיס ו6מו סגתיגחם סו6ו 6מדנעעעו
 סתס י6עריגן כ"כ:( )דף זגח1כוח פ"כ 6כג6וגםד%ק
 63 ז סרי גסקדס0 )6 6מרו וסגיס גחקדסס 6כרוכגיס
 יז"ף 5רי% )6 ר6יס 6יגו ר6יפ 63 פסיט6 וסריך0גכ6
 05 6ית ק63 דקדסש bwb 6ס דחימ6 מסו 6מסנמ5ר

hr:)e53'וססמ6 . ט' נגינעס וקדסי 6יגסי דעכיי קפ 
 קיווסק כסעת 6מך כעעתד ססיו דמיירי מתר5יגן )66ע6י
bNb"לכיט כסנ וכן סכמסס, סוי 6מד ונעעמד ס onrr ינלע ז5ון וטעיע6 לסכ"ס כסס 0וס כספר ח"כ(ינ 
 דכשכחם ס"כ סייס' כתט דסרי וים סגש. כתקוס 6מדסי
 )6 %5פר 61מד נסקדסס 6וער 6חו ד6ס סג"3()דף

 וכן מ" סימן 6ס"ע סטור פסק וק 3כספ3ס h~eנהקךסס
 נמ"מ %6 סרמנ"ן דעס סע ד0שנוס ס"כ מסעקמסעע
 1Vh 4סד בפר 6פי*  סרפבים  רלדעם מםמע עץטרק

 6סקן לכסחלס סיס5 %  יסקרסס ל4 4ופר היסרנס9יסס
obגם bw רנרע ספד פכתסס itbD es סספד סץ  Sb 

 ריון רבלרע נר5ס פשפ בסם כריים% כסקדסס ל5ר%פר
  מפר 06  6ף לפירי לפיסס ליכ% לכיט סו 5:בי סריר0ץ
 עהמד יעפ ט)6 עיס  קיהסין למע פל פפיר סיםסני5
 6מ ופור  Ors. )עי3 סכתכמי כ0ן pnnos ליכס 6ינס31כן
  6דומיס  וסוביס ב5רבטס טקדסס ייביי סיס 5ם  ו*ף*ג4
dbמ%ר כ*ס 6ינו 6ס'ס ככס ע) עדיס י~ 61ין dhn 

 5"כ  סבלייס לבס 4 ס5וליס סי  וסוניס-6טמימ%כעס
hSיךם S?haso o51%a  כמו עקתסת סף 6% נסס  אדס 

 מךוכי כסגסמ טסמע וכ; זקיווסין %"ק באהש,םסכסכ

  06  ר5ף  לסב*לום  מוססין 5י לברר עיי וטיייןדקיווכין
 ססרי מכנ)1)וח גרע )6 ע"ת כדגר מע; קידו:י; 110)6

 .  לסכמיס יכו5ם ו5ילס  כלו6רס סי  5ריפיס  ~סיביסכ6רכעס
 bih ויירס"י וססוס' 0נפר5 לסכי5  נ,ס  56ריך ל6וסלס
 טיקר סלוס פסרס"ל  ס5ירי כרבר  סס5ריך מ5הר ב~ס96לר
 . 61ומר  ב1ס 6ק)ר ו)כן יותר 1)6  יסנלולוס מכס טליסורו
 סס)מ סייגו )קיי~סין דמוכסין 60 דקידוסין ס"כ כחכסר"ן
 )יכ6 סכ*טמ )סס )ס פס)ח פירפ h 06(S סחס)0

 סיו ע5מן ססנ3וטת פפ5 רמייס"ע ןפירס )פירס"י3מימס
 6יכ6 יכן קודס קייסס סמ6 דסירס ר"ס )פירוס 5בלסקיריסין
 כתכ.  יכן . עג"))ת'0ס

  כגדון  כן h~up ob  סורס מסרי"ק
 ס6ער כסוי6 סע'ן סגחיגס סר6ס סטךים מן ס6מודק
 ססיי5 4"כ pbo כרקר רסייסי  סכלולות  ררך לסטלסן
 סמדי סרי  נפילן וס'י רלרטת  סבלויס לסס לפיחםרליש

 )סנ*טת 6)6 )ס נחן ס% 16מר מסן 6מד וסכ6בסנלויס
 סכמנ כמו כ)וס ס6יפ נסנ)וטת 6חו hlb גס6ו %)61"כ

 פ6מר הן"י  לרפפ זידן כגדון )מימס ד)יכ6 העעסף"ק(
 6י ו6ף ס)תב6ר כמו  קידוסין פי ל6 ס6ול סיסטססנטח

 ט9רסס עכירס ספסס  וזססין 6ין נךיענד קיוסיןסוי
  כיסב בסבס סכלילוס 5סלם דסוס  ס5ולמירינפבסס
 קירסס ספ5 לפהזס וליכor 6  פפטס  תופסין 1ל5פפף'ק
  סססכ*לופ נין )מ)ק 6ין  פירוס  רל5וסו ר"ם לכדסס9ורס
 ד)ע6 )טר"מ )טס יס סכ)1)וח ס)מ סמתן  5ני ohדיף סע"י  סיבן  נססונמ ריכ"ס  סכסב כש מנירו סל *ס*

 סכ61 , )מ1ס( 6יו יייו דכגדת גר05 מ"מ 3כן נךדסקיוסס
  עריס  פלי סטידי ססרי לכן  9ירס  קירסם hSn מודסע5מו
 קידפס כ)6 ס"נו סקיחסין %6 סיו וס6חריס פלווםטסר"ר
  חססhlrh 5 6"כ 6לו כסכ)וטת 6)6 )דט0ו 6ףמט)ס
 ל6"ב כ5*  לסכלילית  מייסיין דל5 ססיס5 6"כ ורס"ידר"מ
 תמ)ס קייסס ס)6 כע) ס)  Oh7W רמסיי עג"ל  עיון(5ריך

~Dhn
 מג6 )וקךק יס ר6סון )מוסכ) בכחם 3וקם ססר"ס

 ךמייסיגן סיכ6 דכ) מקדס ס6יס סרק כתכ 0ר"ן ססרי3יס
 מסימגי, )6 קירוסין )סס גהגהט ס)6 סלסס 6מרו6סי)ו
 סריביפ  רכחסוכפ ו5ט"ג tr~b כסס ר"ו סי גח'ס כחכוק
 קירוסין לסס סלמ דל6 5פר hw1 סיכי רכל כסנ ס'סי'
 סו6 וכן ד%מגת וי"6 עסר6" סגחכ תמו לפימסליכ5
 bbh . קע"6 שרס עסגי"ק כתנ וכן עסר6"יעכגףת
 ס5ופר רבכס"ג לה6ס פ"פ .  נזפ מעסס )עסה(טסמתיר
 ביירוסין סמפן רטתו  ר5ו כוי ססב*יס כסטפסיודסש
 6פמ בעי 61י  כפ)ו סמלס 9וטס ס% *מר  %פןנודיי
 סמ%ן גפרק כמרוכי ד6ימ6 )ס6 וןעי6 . חם5םס9יהסמ
 5סעיו כob 6 ע'ע רעע ט5מו מסיס 6דס ך6ץד6ע"נ
WIV)סתס. כ67י60 ג6מן רסע ע)ש "יס וס זטיי 
 ob  קעוסין כעעגת ע3ש עכsbn 6 ש כגדק כףס61"כ
 )6 ודלו )סוכהש 3סטיד  סכ6 ט6חר %ן קתס קעעס"6 ג6מן וד6י 6)6 ס6עח IDIP סיס טד5י )כן עדסקיזסס
 דוק6 ר"מ לטיחס די") כתכ דסתרזכי זסדט .מסקר
 סיש 8פדגח וג%ט יס)זגי פ13גי כפמ קידסתיךפס6מר
 סי% גכס"ג W*b1 Iwhl 8קען ז6מריגן 6ע"נ טפרחה(י6
 05 60 מטעע . סמררכי עכ") ג6ען nmbD )סזס)מ
 ש%דך bnb~ 3דקיק ק f'h מ%טשן. 63 ספריס סעסגי0ס
  סממש 5ר' 3הלוק סעע * )סכי6 סג"3 כחסוכסעסר6"י
 bnbms, שס 5)6 טי % הסכלויפ  opfn1 סר5"ספדברי
 4% )בסוף ונחנ נסיכס סתס כר6יתIrb GWh) 6דס יושס 6%  קמסס 6ממ י6ס מעסקגתו טס יל6ס%ק

 מ6ש ~h's 8מ*ק )כי מ)6מ % ד3ע% 06יי"י6ם1
 נשמ  )דזטין נט*פו bSh לןוס 6ין ר"ם רלרכריסכתב  ששזכי  נושוי Sd5D ח)0 )6 6מ6י סנ16ן דכרי)סחור
  קידסחיך. 68 טשרי18אר יכע3 לו י6 זמסמע ופ*ףס)הי

 טפר "ס יק )מיק ויע ססיע6 6)6 מוסעק דלון)טסיע6
*עי
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5ד ל הרמ"א ווזשובותשאלות

 ותמרס מסר6"י כס3 "0 טע) (ss) קידסחיך )1616מר
 6ף דחס ו)כהוף גלמן ס6יג1 כמחס ירכי מנכריודקדק
 לסיריי מדכרי ר6יס סכיך וס וט) טג6מן וסט)ס ע7טח

 מוכרי ר6יס )סכיך יגו) סיס )6 ומוס נרכריוכמכו6ר
 כ)) קידסחיך )6 קומר ד6ס ס") דמררכי ז6פסרסמרוכי
 קירסחיך סי6מר %ריך 601 סננחס רכי כרכרי (6Irhיגו
 קריך לכן קירקחיך כ16מר סייגו וכו' ופ)וגי ט)וגיכסגי
 )כין כינו סקידסס 6מר ob 36) ופקור סגתי רפייסי6מר
1DiDכקידומין סחפן לולין כלגו מקמר ככס( )61יג1 מסימן 
 כלסר ס6מח 16מר1ד6י

 גתכ~
 כדטח מוגרת . כג")

 קיךסתיך )6 )כסי6מר גלמן דיסק (r~e )הקפוח וליןמסרקני.
 טטנח 67ין עקמי )כין כיני קידסהיך לנור 3עי ך6יכמינו
 1ח1 ר6יס ו") תסר6"י ססכי6 כמו סמיסכ תמורססיגו
 גבירי ייני כ"ט ד)16 ט5מי )כין זיגי קידקתיך )ומרדירך

 ייון סכיכן קומר 6גי דבר כוף . מן קידושין ד)16וטזטיס
 6ין וכעי ס)ד3ר' מקמר 61"כ . גשמן דסכע) מויוגנט
 למל"ט כסגה,, 561 )סכ)וטח. מהנסין 6ין 6"כ כלוסוכליו
 , טועם 6)6 "יגו כגס סה16מר וכחכ כוס גס סממירוק5")
 סמך ודשי לליס כ)6 ריסס וכריס סכחכ משמרנרסס
 3יררגו כככר ומקמר מסרסיי סכחכו וסר6"ס סר"ן6ך3רי
 טור )מחמיר 6ין 6"כ כס6 )שלק כט5מו מהר6"יסועת
 כמו ג6ן מ71יס ומסל"ם ר(ל"ן ד6ף ד6טמר ועוד . ס6יכוני

 מוךס סג") סג16ן ס6ף שפסי 61"כ . 6;"ס )קמןם6;חוכ
 כמו )מ)ק דלין ג6מל 06 ז6ף גל6ט טון . וידן3יךון
 טגן ומסרקי ומסריק סי(ויכ"ס משחר )ר6ס מ"מסכחנ
1D')DO(:דעת ג"כ סוסו ע6מר טייסיו סמכיגן גינון ססנ 
 סו6 ימין מ"מ ט)ייסו מודק סל"ן כי י6ף וסר6"ססמרךכי
  61פסל גלמן דסכע) מ71ס מממס רכי ד6ף יא ע"מסר,  כרפפ  סיפן רבי פוכרי  ריוי t~hloD כי ו6ף .3דכר
 מקמל כוס )סקריך לסגי 61ין . מסר6"י דקדוקי)דמות
 )ייסב ים סל"ן  סרברי 61ף . ע)ייסו מו)קיס וכהרלידרכים
 6ש1 נוודים סגיסס 6פי)1 דמייסיגן מקוס דכ) דכחכדס6
 1)דכרי ר"ח )דכרי  קמום  סיס כמקוס מיירי ךוק6גלמן
  ר9יווסין פ"ב סר%"ס כפ"ס  סריסן )זככי )חוס  יס כירס"י

 סגדכן )יתרי )מוס  יס )כן שגיסן כרכלי כח)מודופספפ
 שסטר 6מז כסירוס 6)6 )מימם זזיכם (olpn 6נ))חומרך
 דכרי )ייסנ גראס כך . גלמן ד6יגו ק6מר )6 סרז67ף
 דמסמע כן )ייסכ אפסר 6י סממס סיר דהרי 5נ)סר"ן
 סרסר )דכרי  למוס  יס סוד )סירוס י6ף עסר6"י)דהרי
 6מיי6 מסחסיג6 )6  ס6י וכקמח . ג6מייס 61יגןטממס
 מעסיס מסרי וסרר"ס סל"; )דכלי מוטטין  שין  oroסכומן
 מ6ן סיח  פחרין  יסבלולופ  סירוכין טגהנע)1 עם3כ)

  היגן  סלייך  ס5ף כךנריסס )מום גס13 61י )סודמוססיו
otsh)חוס 4ן וזלי 6%  לנו 5ריכין 5מ סעס 3כל 6"כ( 
oyn1לספ ולי  סבלולופ לפס  לס  פבלפ אומר הכס) ספין  
  לרף ספיבל פרע  כר%פרילן יפלפל  (or )מטוך הסקידוסין
 . סךיוט  לפן סלל  תורס פסיס  רילבסלרריי  בפקססי"ר(
 לחום  Phn גראס וסוד . 3עיגי ממוט כי 3וס )סקריך61ין

 דכ6תר6 דקיווסין פ"ק סר"ן כ"כ דסרי כ% 6)1)סכ)הוח
 ממ"ע כחכ וכן  iyD"n )6 )מ"ט  עק7סי וסור מסכנידכ"ע
 וליכ"ס קע"ת דורם מסרי"ק כחכ וכן זקיפות פ"עסוף

 ס"מ ס" ט6דווס מוסר"ס PDDD מפמט וכן ס' סימן3חכוכס
 פי'  l'pDD1 ר"ו  סיפן  בפפובס n)pDD 1~hloD  פספפוכן
 %"ב ~hs לבר  וט ט)  לספוך  ריין סט דכפב  Dht"(פ"ר
 )קכ)ן החס )6 סכ)ס 06 כגון אסתיר 6מד 5ד  פוריס
 כו'. סוכחס סוי סכ,יח מכח obo 16 מכם 6)6 ממתןעכח
 מסמס קע"6 נסורס עם/-י תסרי"ק מדברי )מוכיח ירוכסוכן
 , מקרסי וסדר מסנאי דכ"ט כמקוס שסיקו )סממירדים

 6ין מקזסי וסדר דמסב)י זכטקוס עסמט ק"טימסולם
 ומקוק סגחרן )ob 6 וס 6ת ,ס סותרין דבריו 61"כ ,)10ם

 סועכץ ץ כ)6 )המיר שמריס אדחיס  פיס  רבפ9וסזמסר6"י
 סת)ס ססיתר מיכל ג"כ סרי וס כנוון כ"ת ,ס להיחרג"ג
 )קכ) ר5חס ס)6 ממעיד מצין נסרי עגמו 6ח מסלחיכ1

 קמן סלי , חטטת )ס  סס5ז סחתן )ס ס6מר טדנתמרס
  קי7וכין, מסם עכמ וכל סוס )קכ) רנחס ס)6סתוכימ
 ממגם קי7סס ס)6 מודם מסחתן כמס גסיהר 5ד יםועון
 רלנ"פ וראפ בי  ועזו  5לו,  לסבלולוס  הוססין 6י; כודאיתכן
  פכפ פסיד  רסרי ' סיין  פסר"ן לראפ  רירן.  בלרוןפוסל
 כמחס ר' דטח סוסו )ומר רגוכ) וס"ס מקדרי וסררריסבלי
 כרפס  ירסס ס)6 )ותר גלמן סכע) דלין דם")ד6ע"כ
 )דטחייסו 61"כ עריס סריג )6 ככ6 גס %פתר פ"פסר"ן
  ופירי"י פסרי"י  ססבי5ו מוסר"ס )דטח 61ף ,סרים

  סכחכ
 סמקוס מנסג שידע מפיקם )ליחו רססו יכניס דמיכחס1כס
 ךכ"ט 6טי)1 )סטיר hiD מחמירו OID1 מסס ע6םכ61
 סיחר 5ד טוד ד6יכ6 נמקוס )ob 6  מקרסי וסדרמסכרי
 סמרןכי )דכרי מודס דמוסר"ס אפסר מ"מ סגתכ6רבמו

  יירפס ס)6 עמר סכה) ד6ס Y'el ח)מיויו פסיו61סיר"י
 מומרי גתטוס  אומרים  ריין  לספירט  יס ((ru ות"כפסיפן
 וסכינו ומוכין ס"ק כד6יח6 6מריגן )6 דוס )מוערץמגיסן
 סו6  יום בכל  O'~Dm  ס:פבפי ועוד כתסוכוחיומסרי"ק
 6"כ ססידיכין מן קמור ומוורין  ספכבלין 3סשוכיןדמקדסי
 סגלת ור6יהי . לתרס  ויפ"כ  לסלל  פיופלו  רפנמגס"ננ
 6סי)1 סנ)וגות כעגילי 3יוחר ססממיר סג") s"iorמורי

 תכמ טוד )סוכיח ורקס מקדסי וסדל שהכני 7כ.טנ6חר6
ittSD1(יוקץ סייט ):כווכוח חיים 7)6 )מ6ן ד6טי 
  מוכין )כ'ע ט5מו ט"י מסג) 6י  6כ) סליפ ט"יכבפולפ
 . פ)טו)1 מהוך דעתו )סהויק מרכס ר6יוח והניף)סכ)וגוה

  סמרי כ)) מירוק ho' ס") )6 וסריגן סרככ"6 אורורמגס
  מסמט D"Cp וסימן D~p  שלף  כעע  בפלורסבפיסב"י
 כ' סרק סו"ן פרברי  פבפ? וכן  כיס. )מלק  ואיןכסדיק
  סיליליס  לס סלפ  בפתין  סבלייופ לס  לפן דיסבדקידוטין
  ק6נול ל%  סובין  רגנז  61טסר . 3דיגייסו )סו  דממוספספפ
 טויס  ואין  יירובין  לבס  ביון  פסיי אומר ככסנע)6)6

 )דגר ידעו 0סעןיס 60:ור ךידן נגדון 6כ) לוחומכחיכין
 ומפקר ותו .  לרבריו  פלסטין 6ין ודאי סכחיסו וסטדיסוס
  ססבלוליפ  רפירס )סירס"י 6)6 סג6ון  סל מקקו ך6יןנגבס
 ר"ת )טירום %בל ,  להלת 5יכי רבסכי  ס9יוו:1ין  סןבפלויו
 סב) כין מלוק 6ין )כן  קודים שירסס  ספי  רפייסילןדסירס
 סקייסס טכסיו הסס 6ין דכתיסן ספיח ע"י )סכ) עקמוע"י
 כ)). 6)1 כסכ)וגות )מום  6ין  רפ"י ס)דעח כתכתיוככר
 סג") ithlo )דעח  לספיח  סיפו63מת

 רדיוס בפס  סבביי
 וע"ע ר"מ דעת מוס )סחור )ו סיס ך6"כ וס חלוק)סמוק
 hsn ג"כ רפהו  nbra ו6טסר סיקר סו6 רס"י  מרפסכחכ
 כידון 61") אחוס 6ין רירן ושייון  רפ"י לדלח 6)6מלק
 כיון וסקי סטי גרס עמו סיטמדו טדיס סכקס מאחרייון
 )וער ס6י3 3ירלחי וזכר כקוס 6יגו וס כ) קידיסין)סס

 תסולח 6") מינו )קכ) ר5הס )6 סי6 סכלי oni'oמטכסיו
 6ין 61"כ 1hD('i  ססס ועוד . קידוסין מתורת 1)6מהגס
 ירד )6 דכוד6י 1ת1 קיייסין )סס 610 כיון 06  6ף)מוס
 דרך רק 6)6 סכ)ס 56) סכמוריס עמו )יקם טדיסלחורת
 סדות )חורת )6ו ודאי 6)6 סגי מגייסו נחרי ד6ל"כסמחס
  פ"ב.(  רף  לפ"ז ספוע) 6ח סס1כר פרק סנו5יגו וכמוירו
 ח)ת6 שדאייתי  למרען  בופללכלין

 כחרי.
 סני מח)ח6

 )תורת *רד ם)6 ס6רכעס כ) סי6מרו עד 6רכעסכדסיימי
 כגוון וס"ס כ"ל ססו6 מס)סס יותר ס6מר מקמרכ"ד
 משלח )6 קידומם מסם רולס 6יגי דכר סוףד'ךן.

 סעדיס מתוות ע6 נע) ס) ך3ורו מחולת 6%סנ)ונוח
  סבפל.  סכולים סקו) מ3ם)ין 6י 6)6 )נרד טועו נסקרי)6

 6כיי D'D ("6) ודף h.D  לרף  רגיפין בפר, פרןהרכילן
 ו6סיקג6 ק)6 מכט)יגן צ6 16 ק)6 מנענען יוסף)ר3

6חוווח6
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 לא ל הרמ"א ותשובותשאלות4ז
 מסחקין וחיגקות גריס מפי י651 קו) סמי:גו שירם" .ק)6 עכע* )6 3גסרועhlp 6 מכעסי נסורכן געסו6תר11ח6

 ספגי 61מרו 610י) )סו מסחקין )6 16 ק)6 )כגרי)סו
 16חן מ,רו 6"ג 7ליסש)ינסו 1D~SI?1 כו' סלוגי מפיכמע
 . )6 16 מנדרין )ס7"ע ו6ומריס סימרו ממס וענוגיפ)ומ
 סוד ורסקו עיקר 610 עגי 7סירום ו0ר6"ם ?נשספותוכחכו
 סמרזכי וכ"כ . ק)6 דעכטין מרוטגכורג ומסר"מכר6"ס
 סי' t~ob טור עסק וכן מוסר"ס כחסוכת סמנרם סרקסוף
 ס)6 61מר1 כ16 סג") לכרס עסיסן פסמך עלמןסעדיס דסרי סק% דמכט)ין )דכריסס עי3עי6 )6 וסכח6 .מ"1
 %6 . סקול סמנטלין פסיט6 61"כ קידוסין מכוסירעו
 כנומן ממגרס סרק סוף וכתכ סררן )דעת ך6עי)1גרוס
 סרמכ"ס דטח גראס וכן ~hbp סמכס)ין 03)כוחיו כסbS"3 סרי"ף נטת טוסו וכתכ , hip, מנטלין 6ין עיירוס מחססוס
 דידן כגיון מ"מ , קו5 דכותו) דע6 ג"כ כתכ esnפ"ט
 וסוגרו כקו) וסף כל) נקל מי ד)6 דמכטלין )כלעגראס
 סקו) 510י6 וסיקס קטטס סממעח ר6ו סכ) דס6סמו
 510י6 כןיגו סנחמייכ ר6ס וכאסל סקנס כקם כהמלםמסף
 ע"6( כ"ס )דף 3י3מוס bo) tP1nh1 ודמים 6100סק%
 מטיקר6 כ% קו) סוי !6 רכלן ועוד , hlpS לסיקו6ויכיס
 ono כר6מריגן ככדד prnta ברור סקו) סיסת כעיקדכ6
 קו) )ך וקין וכו' סברס קו) סיסמע )6 ס"ט( )דףכגיטין
 h(h סקיזסס מממרו סל) ע7וח כ6ן דמין מוס נדו)סכרס
 6מר )סס( סמגרס סרק תמריכן ובסדינן . )קל6 ד6סיק610
 b(b סכרס קו) טסמעו hs ר3 6מר סוגת רכ 6מר 6כ6ר'
 סגין 0131 מסכלי וטליי מספקי סמע מחיכן פלוגי סי6מר1כדי
 סמעגו )6 כוס )ק)6 מסיק ממס טרמו סו6 מי660כ) 3עי מיסף וסו כ) עדוס מ"מ חרי עפי ם6מרסכ6סס Db" ק)6 רסוס sab ככתב סרמנ'ן )ונרי אפילו מפוסקי:כ)

Qffb16( סריקיס ען 6מר מכ5 לחינו ל6כרסס כס סגהס 
 )6סוקי נקמן סיס ד6ס וטו . 6רן גככד כח סקידסיאמר
 hnh' כו' קידסתיך )6עס ס6ומר )עי) סכחכתי 60ק)6
 )6 דכס"נ ממעיק ודקי 6)6 , ק)6 ויסיק טל6 מותרת0י6
 כתסיכח מכ61ר וכן רסיס אריך 6ין מסוט ווס ק)6מיקרי
 )ס"ס )י סיריוס 16מר וס ואמר . דברי כמהלתמכ"ם
 עור סיטכיש )6 6ם סממור b"b כרעי )רון רמתיע) טשי אסמוך )6 6כ) סיחירוס ג%6יס לסקר כגיף)סיוח
 מר עכ) הגיע ג"כ אתיר מלקי ו6ז 6חריס נ6וגיסעציו
 עסרס 6' יום ומחמתי כסכמי . מכטור6 סיכלעמנו
 כן מטס ג16ס . )פ"ק סי"ט סכם יסרק) 3גי )עפרימים
 יסרק) כמר נערי)6"6

""SD 6שיסרלש משח סגקר 

~

 מ"הע ש %שוי ששקת
 סכחוכ מס DS' סוסון כוס 015 ונתוכן טו16תסקנס
 סטסק נקי סגים חמסים %מדו כסריס ממרסנשלש
 . ס5וו6ס טכ") . סגף מ16ת סמם כולת סליממטות
 (b'to מחגגם וסייס מ16ת סם כחוכ סיס ortו)מ:)ס
 )סר גדו) כקנס )%וס . וכו' כעריס וכלמוך וכחולותיתומות
 . סי61ס( )קיים קנין קכ) גס ס5וו6ס סיורסיס ינשמו )66ם
 ם5 זו 0614 יורמיו קיימו )6 לסוכן סטירת לקמרו0:ס
 כמסמעות מ)מייס וכערש סכרי ול6 סג'ל כגיסממסיס
nlhldoכוף ור15 מעיר 16תס וגכ6י כ'ו ויסכו סג"ל( 
 דגריס כע) )6ו טמר וסוף sff)o סנח6ס לפייססיורם

 : 6תסדיני

 01נ"ד othlao יכעיס 06 , ס6נל6סוןתשובה:נ

 מג" . )6 15מטי)
 . מיקס ופוק 0גח) פרק נחוספת6

 מרגיל )כ"ס uw )כ"ס ס"ת 16 עז ע6חיס חטס16מר
ש ט'כס  סנ6ותס בלגיים ידיגו לעסיס rw ע6תיס 

 163עס תדר וק6 דלילי ד3'3 ס"ק סמררתי וכחכ .סטיר
 פכי"ים מחרים כססם וקחגי )ס0י6 תיקמי 6%סעיר
 )יורסיו 0חג5)ות 61ין רקונן. כס סיפרו סעיר )16חס)יתט ד5רק- קמן סרי . טכ") טירן שסי 3סן ומסרגסיןטמסס
 כמשיבס  היררכי דכחכ DIDh . awDb1~ )עיר סיפגו)ותר
 )וירין וסיו  מקומות וכעטר בלרפפ  דילסב רכ"ב bnpפר9
 6ל6 סעיר שחס לעגיי מתנין פיו 1)6 גרו) דכר)מקס
 )עגייס מהמתגיס סדין ידוע מסדור ולגמן )כ6ןעחלקין
 607מ די") . ט' סס ~O'hb ל*רהיס ולי  מבפירמוטסין
 נתר 16)יגן תכן 5מפ בפיר  מועטים מגייס וסיוסחס

b)1tlb, (דקור% נכלן 6נ hnnbo "נכ) 6ין , )שסיס ג7ו)ס קס)ס ססי6 עירו )סגייכור ןת6י לגסך ס 
  מסך ומן כ) יעויס עמוס %מוו וק %דר , כמוססקרן
 כן כי . סטיר נוסס )מניי כיק ודלי 5'כ  פנס,הפסיס
 ופנמג  בפריס ללפר  סביבופיס פכל לסם  ספולמיןדרכס
  לרוסס  כיק  וכוויי , 75קס ם) מקורס מלאדיס לסכורסו5
 סטיר בלי סרי  בפררני ספרי 4(ופ ספפ. 5סרלפריס
 p5blD ומחס  סביפפו פל ופכר יספק ob *ריס סוררקפד
 )טילו מון )ימן סר51ס קוער וס61 סידר מס מסעירוג63יס
 עירו )טגיי )יחן יעיך פולריס ופסק חפן סט6כמקוס
 כחוססס6 ס6מרתיס ססוסקיס ס6ר כסנו וככר .עכע
 לנו  סיין  ופן  וכל ס"ק סו'ל ריי D11D~S  פפסי 6%סג")

 *גו לפניי  סיסוו לפקוס ורר פל5  ספוכקויס5ופרבוס
 גס . כשסרס כמו שפח כמגסנ 1)6 סתוספות  בריןספיר
 דיט)ין שעי) מסוקס המונח תדלח ק5ח )סניךים

 סמוי  פירו לשיי  סמייך מס ממגו 1)תכוס )ס6ו)סגכ6יס
 פ"ק ד6מריגן ושי . ט' 16חl:)htD 1 וסג63ש  ססכמב
 5וי  סבפ כעלב 61פי* ס5דקס ט) עמסכגין ח'( )דףד3"כ
 כתיגופי

~lpD1 
~SD 1  לוחליו סלDb1 'ספותן בר ילבן ר 

 קע"ת )Op15 6 גכ6י SD %פי* ורב פפפ"ז bmnבר
 גחן )רב 6כטייס דר% 60 כי יגמיד ד)6 60  ריפיר60
 סרי . QD"( )טקס  יף מ6ס 6רנע מיגיס וסקי) 6מינר
 מס מידו )ס51י6 ס5דקס ע) )כוף יכריס דסג63יסקמן
 ולומר )מ)ק וקין . )יחן סממוייכ מס סכן כ) )יחןס6מר
one116ח1 סיכולו עריו וקכ) ק5כס )ס טיט כ5ךקס מיירי 
 וס ע) לוחו פיכופו )סס סגור וחממוי סופס כחץעליו
 פ"ר hlb  פפואה רנ ולסמר ויני מירי סריך elo %ד6"כ
 יוכל רל5  יפן סרי  לויס. כל פל  סכוסין וסיסיריספוספוס פרברי ססמ פוכפ  וכן  סוסו  כיפין  לימן  ספמוייב  טויןרבכי
 )ס ודית 5דקס ועיקרי 6ח וידי זכרים כע) )16קומר

 ססכי6 סרע'6 מסונמ ע)עו יקסס ל6 ומבחס .חונעים
 76ס )סוס 'bo 6% )עגייס מסילות התן קלקע מ0סניו סעעון וסיקמ  ענס סקךיס ל16כן  סס6)ח  וו") כלרוךנטול
 16 3פ וק נמעומ 1)6 3פילומ 6% נקרקע 1ל6 3סןרסוח
 oh סארים  ספפון קלס  ול5 רנ  ~פן טפר ועכסיי כמונ6י
 6ט"נ ו0סינ . שניו *וי לפסיפ  לכופו ססרפ לכלייכולים
 דכרי )קייס 1מ15ס 6כיו דולי SD 610 טולל וסדסמטון
 )ו לין וס  ממון פופ פלייס orthn לריס  ס0צגט ולודממת

 )גכ6י וקין  סיר5ס )מי ססירוח ליחן  יוכ) ססריסובטימ
 *פר דים . מכ"ל 610 רידיס נכריס כס) ד)1CUS 16סקדס
 olh לסוס יס6 6% סי% עם 3סן איעמס  י15סרפ5פי
 כף תכן זוק6 סטיר 16חס לעגיי רשי סיס )6 טכח
 שחס )טגיי  סר5ויס 5רספ  5נל  otpstn  לו  ספיןממון
 חוכעיס )יס 6יח ומיקרי ע)יס וממסכגין כופין 1ד6יסטיר
  לספר  לותר  ריין fnhD  בסםונפ סס  ספפירם ימיפלייר, יר פסס סטיר לנ%י  טפס ידוטיס 6)1 חוכטיסדסרי

  סלסהיינ מי 61"כ סוכעיס )ס  6ין בוי9ף  רכיםססלטריס
  כונס  בפיית ספיר  דבובי  ס"מ 6)6 . יסרס ג6 6חח)עיר

 נגנשס וס"סעומרים
 )עגיי

 ממון סטיר ומיקרי עג'יס
 זככ"ק OeD 3מרזכי ר"מ עתסוכת ור6יס . חונעיס )1סים
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 6זלח לנ לב לא ההמ"א. ותשיבווזשאלות

 n1DD )ו מסיו יסרק) ט) Dshnnt )כ"ס נס6) וככל .וש)
 )סיס חייכ 06 סס)סון התפיסת lp)hll נפק7ון סקססל
 qto כסדיק חגיה וכן מייכ תיגו חסוכס . מיינ תיגו16

 קייץ דתיקז מסיכה מון )עגייס )מלק 1)6 לסמורסמוכ)
 יוסף רכ ר6פקיס 5דקס ס) 6רגקי נכי סתם כר6מריגן)סו
 כדמוכח 3ס פסע ולפיסו פטור )סו קיין ך)6 סיכן36)
ono. חוכעיס )ו סכין עשן נסו") )ים תיפוק 61"ת 

 סוי ךסהס וי") כסתס pt)pn נכי סורוע פיקכו6יח6
 hto~n וחונט סוס גכ6י יוסף ורב תו3עיס )1 סיסממון
 bn~p מכוס )16 6י סיכך 456 ספקיו 6סרגנרל

 דגכ6י קמן סרי כו'. מייכ סיס )עגייס לם)ק 1)6ך)סננור
 מכוס סקרון גני מפעול רק תוכטיס )ו סים ממוןמיקרי
 6כ) )גכ6י 7סייכ6 53וקס דוקD~ 6(O )חלק 1)6)סמור
 כדמוכם חוכעיס )ס 6ין עיקרי סעעס )כ) סמחמ)קתלרקס
 )ס 6ין מיקרי גכ6י 56ל ד6ף סמוכ) פרק ריסהמרוכי
 D~Dh1 . סכתכתי כמס למלק ים כרמך ט) hlhחו3עיס
 פרק סוף סכתכ רס"יסמ)ם1ן

'S~lno 
 עטטס ןךוק6 מסמס

 )6 סכי 3)6ו S)b חוכטיס לו סיס ממון סוס קייןממיקן
 ?עולס )כ) ס5יקס nS(O דרכם סיס סם ךנס כדפירסתיי")
 סוסון כי ו6ף סחס hnthll כסומכךית6 סיס ססג63ירק
 כוס ק5ח )דחוק גר6ס יותר מ"מ DS or' ק5ת ססדמוק
 ז6תרו ol(hln ר~פו:קיס כ) 6דכרי רס"י ימלוק ס)6כדי

 )ומר דם") )ייסכ ים כי 61ף . ס5דקס ט) וממסכני!סכופין
 ס5דקס SD וכופין מ"ו( דף )כ"כ 3גמר6 ד6עריגן60
 סס ססילפו כמו )סו דקיין כמידי 16 כדכריס 17ק6סייגו
 מסכימו ססוסקיס רוכ מ"מ סר6סוגיס כחירו5יססהוס'
 ורם"י סרסכ"6 דהרי )ייסב גריס lQS . ס5דקס SDדכוסין
 סוי דקדקך כמע"ג ס") ררם"י גמי 6י עימס יחקקוס)6
 סכתכו גס מל O'SD כופין 6פ"ס תונעין )ס l'haממון

 והרעכ"6 תלמן 1)6 תקסון ך)6 )לוין כו סג6'סחוספוח
 ממון ססו6 מלמר OtsJ כוסין דלין סג") כהסוכםסכחכ
i'hD1( וס 3ד3ר קיד 610 תוכעיס S~D1 סחוס' כתירתי 

 דכוסין כתרץ נתירון ספוסקיס מסכמת וככרסר6סוגיס
 ועכ"ס רמ"ח סיטן ריס כס7י6 כ"י כתכ וכן כרס3"6וז)6

 ממון דמיקרי גר6ס סטיר 16הס )טויי 17ק6 סר6ויכמקוס
 דכוסין ססי6 )פרם לפטר 6י סכי וכג16 חו3עין )1סיס
 ים וססח6 . כדפריסית ספוסקיס דעת )פי ס5יקסע)

 D('o ג' עמנו געריס עסרס , sffn 061150 רכון)וקוק
 רכ 6מר סתת מי סרק גרסען . וט' סלי ממשח סססקגלי
 וגר6ס כו'. סס תתש )שן כקן הקנס יחניק o)m יסעממח
 מהנס )סק מסוי ohtl~o sffli מסון ממעותי עמדודס"ס
 קלמר דל6 ד6ט"ג ימייק 6ו ינכס 16 כיטו) סףדס6
 אפסר ו6י כו' יטו) דק6מר מלמר תפ"ס 3מתנס לכסזמתן
 )מחגס דו67י Imnb נתחגס )ו סגתן )ob 6 כו'דיפא
 )סקסק 61ין . ממטוחי עמדו ס6מר כמס וס"ס .נתכהן
 לומר ים 6"כ שסר 6עו 011 עמעותי ילמדו דק6מרמאמר
 סמתגס סלעו ומקמר ק6מר ממם ממעותי ילמרוךלמ6
 יסכרו 6מר מ6י)1 יותר עדיף ס61 ד6ירכ6 6יט Of ,נעלס
 )ס"ס:( סהקכ) ס' hwb1 מס6 ור6יס ממעותי מ)מךיס)סס
 מ6ס 6ר3ע סכו 6מר נסיק כוס כי סוס כקער י3651ני63
 קסיhp 6 סכי 6)6 עד כו' סייף דגסר מממרא 36יג6 )ר'וווי
 קאמל מחמרם קלמר )6 חמרם דמי קלמר )6 חמלם)יס
 כדי מחמרך מתם סרחו . כסו 6ת )יפוח כדי מחמרםוזיוך
 6רכע )1 ליחן דק6ננל ך6ע"ג קמן סרי . כמו 6ח)יסות
 6עריגן גמי כ6ן וס"ס סמו דיסות דכיון למציגן סכייסעו מיע מעוח ולטסות )1 )השן אפסר 61י מממרק 711מ6ס
 חתרם ג3י כמו כמו )יפות דכיון ממעוכו יקמרו דקלמה60

 מורי י6'6 כן משה (olh . כם6)חך סג") וס .7רניג6
l~POאיסרלש משח סגקר6 כלייט ישראל כמר 

 :משאקא

 ס5יסר 163 ועחס . סגגסח כיח )ח5ר מכישק מלוטת לו ים סר16נן ס6)ס 6סר סמיקות יכו עליב
 נסן ועימרו סג") לטוכן ס) )חרירו מכסכ"ג חותותלפחום
 )סגים ל5ס תיגו ססו6 ממתחר )ומר ס5י3ור גחעוררוועיף
 3יח )ח5ר )ו סיס חלוטתיו נו ימחו ריס- גס סמ)וגות)סס

 לממחז יכו)יס oh1 סח)תוח ח,קק כיין )סקריךגריך סיגי . לעסות מס צוין מקני ום6)ח . כנסס ססו6סכגסת
 6ך )מטוחך ינוע פםוט דכר וסו קי סייס 3ס)סומוקתן
 ס)6 )מחות יוג) ר16כן כודוי כי 3ק5רס )ססי61363
 כסרג 3ח5ר ככיס 7סכיחי מ6חר כי )מקירו מעגות)מגיח
 למהות יכווין oh סס5יכור 6כ) . קסיד6 61יכ6כחסמיסיו ל6עטיועי יוכ) 1)6 סי,ק6 ךסכימ סכן כ) ע5נוו כ3סכ"ג6ו
 סכר5)ור סלכ סכתכ ממס רסיס )סכים ריס )י גר6סכו

 וס6יי1 ר6יס החק כיס סייך ד)6 כר"מ דיגו מפו)סממכוי
 מקוס 610 וס כסכ"ג ח5ר 06 ומטתם . כמנר ךי)1מפקס
 ננוע חסמים סוס כו ס6ין 16 מעולס כמכוי לרכיםכגיסם
 כמ)1טתי1 )ממות יכפין ליגן 3ג 16 חורכם כמו 6610)6
 סטוסין )פטמיס )רכיס 6פי)1 חסמים מקוס סו6 606כל
 סוייגו ממכוי גרע ד)6 )תמות יכפין 5גיעיס דכריסכסס
 ויכווין כרכיכם כו סיטסו ממכוי 3גי )כ) וסוףמפו)ס
 מסכים ספנ6י 6ין כי וכסיות . זס כתון סדין 6101)ממוח
 prtoo 6ין פ6ס 16ננר nUDI . כ,ס להסיק כ61ח )עתעמןי
 להלירו %ו לכיתו יסכ"נ  הלישת  כפהיהה סג") )ר6וכןסרכם
 שסיגו 3ית 1)?דר )6)?יו ככוך )יחן סדין מסופח)פייס )יכנס )1 סיס רק סדין מדת ט) ט5מו )סטמיד )1 סיס)6
 ט' קונו כנוד ט) מס ס)6ומי

 וכופיי
 otlts כגיבוס על

 ים כי )61ף סמסק!ד סרק ממרדכי סכחכ כמו סדיןמסורת
 סא"ל וסו ככתכ. כוס )דון 6וכ) )6 וחן . סך;'ן סיגירקוח ולפי prtpo רוכ )פי 6)6 חיגו וס ונ"מ . מו)קיס(סוסקיס

 : מקראקא איסרלש סשה מגי . וסקוסכם6)חך

 ספל ע) סט)יח ל6 מ6ד סתומס סם6)ס הנהי
 סמע1ן עטגח מעיני גטקעס ולכן ממעיןטענת

 )1 וקמר )1 מכמס ר16כן לככר מורס סו6 06 . סי6עם
 רק כע5י16ת כן סיס 1)6 )1 חייכ סיס רקונן חתןסליי
 06 16 )וי, מחט TDS עלמו סיסעכד ר316ן 6ח גוסספחם
IDIWסקי סר316ן o)P סל סטנודו תחוח כי רק כו 
 מחיו )וי עס למ"כ onDn ססיחפות תנקי ע) סיסלקוכן
 6מו( חלק 6) :כ סכ) )1 סירס 16 מעגין )1 סרוס )6)נין
 מסלו )1 ומחדר )1 מרע וככל )ו חייכ מסיס סוטן 1606
 ומגס . ססותפוח נטסק קללו ומסכינו )וי מור ס6מ"כרק
 סעגוח ח4קי מס)סס סדנל ימלט )6 סעכ"ס כסיגיגרפס
 תסכתו ויסגס יתחלף 06 61ף )ססיכ סמטון סיוכל6)1

 חסוכת חלך סחסיגות רעי מסס)סס 6מן 6) מ"עכמקלת
 כלנסס כעיני סגר6ס לחריע מען . סדין ועיקלממעון
 6ומןן 6מר כוס גלך 06 חמד ומחוכן , סג")דלכיס
 סיקר 6100 לר סיר מחמלם 6511 סססר סרקו כמססועת
 עליו סכ6 סמלון ט) ר16כן תרעומה כ6 סערו ו3גייןיסוד

 סמתח)ת סיחכ 06 כי גג)ס מכותר 161מל . 3עקיסיןמחח)ס
 מגידו )6 כי 6ף ססיתפוח ענין ט) יעמס סיססטטנוז
 סתטון ס51רך וכי עותו וס מכוס ממעון מפסיד )6)ר6וכן
 מסיגו וסיכן . לו חייכ סיס מס עסקי ט) )רשכן)כלר
 ולכ"ט סיס טגין מ6י,ס כחיוכ סגין )ערכ )כלרס5ריכין
 DtDh מסתעכד מידו קנו 06 מטות תתן לסטת ס)6ערכ
 מסתייט ר)6 סיס 5ד משיגס סמיוכ ענין )ו פירסס)6
 כ6 מסיכן )טר3 )כרולי ד5ריכין מקוס כסוס )מיתגימי6
 יתמעך) די כפ)וגחח כ"3 סוף הין ו6דר63 . סמיונלו
 ט' מטרוח מחוס 6מר סי651 טרכ קט"ס:( )וף נגסוכן
 1ל6 מסיענדיס מגכסיס )6 נוכס 6עו קומר נגס גןטד

 סמוגק סרי 6") . )מס יםמט6) ר' 6") . מורין כגיעגכסיס
6ת
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 bla SD פטור לו סגם 61"ל מבירו 6%1ו כסוק 6מז6מ * הרמ"א ותשבותשאלוה6ז
 מכירו )ת65 ומרמס כר. ערכ סו6 6יוס 6)6 ס)1ס6.1מוגחו
 ת6יוס ידע ל6 החם דכוד6י כו', סמוק מן 6מר חו"קפסיס
 נטל ממונק סרי למיסר ליס סוס י6)"כ )1 נחחייכפנין
 סו6 כט)מ6 ד6קר6י זמסעע ססיק מן 6חז 1)6מוכו
 7)6 סעמ6 י6פ"ס מענין סו6 מס ירט 1)6 כמיקסמ165
SD61"כ . מחחייכ סכי ל15 ס6 סרוסו למורחו It)P? 

 קינון דגכסיס ועוד . כגתר6 סם ספ0ק כמומסחעכדי
 סגכסיס כע) נסח"כ 06 לכ.ח זמגנינן סיבי וכי ניסערנין
 ס"ס )1 גחמייכ זרך מ6יוס יודטיס סגככיס ז6ין6ע"ג
 ס)מד ספוט גט פרק סוף כמרדכי מפיגו וכס"נ .כערכ
 זיךן. נכדון וס"ס , מס"ט סיכסיס מדין סערכ דיןמ61ר"ס
 hrth זס6 ר6יס עוד h'3h כעיני פמוט סהדכר61ע"ס
 61קרם )פנוקי עגס חן רכ6 6מר ו'( )דף ןקירוסיןפ"ק
 מט6 ז)rh 6"( )תו על3 . עלכ מדין מקוזסח )ך6גי
 7)6 לע"נ גמי bnnth ס6י גסמיס מסעכד ק6 )יזיססנ6ס
 כנכי )מימו ס"ד ו6י כו'. נפסס מקגי6 )יגס סג6סמע6
 גס 6"כ . סמיו3 ענין )ו כסכררו hlh מסחעכד )6טרכ
 ס") כן ו6ס דטרכ זומים 6חר נעגין מקגי6 )00636

 מכעס סקידוסין דטעס קידוסין גני סזין )נ6ר)סוסקיס
 . מסחפתו סערו נ16פן וק לאודסה ס6ינס גוע ס6זערכות
 . מילונן 67ין ס"מ קידוסין נכי סטרכ דין סססמיסוומקמר
 על רעכן חרעומח גסת)ק ככר 6"כ כן ססדכרומאחר
 כקוכן ם) ססיע3וו 6מ;- )וי כיר מסטר מסיס כמסממעון
 מגמר מאמו כי . נטוס קגוגי6 טוס כ)6 סמטוןנגד

 (ocu )6 ססוחפוח כעסק )ממעון )וי סכין וסטרססוחפוח
 נחגו 1)6 כידו מסמר )וי )קם כראוי 6"כ . ומן 6חרטד
 גהמייכ מכנר )סיות ויכו) . ססוחפוח גמר טד סגוטין3יד
 ספוהפות עסק סנועון )כין כינו ננתר ככר כלסר )ממעון)וי
 גמר ען סמטון כיז ססטר למסור רלס )6 סטוירק

 סטר קע"ת( )זף פסוע נט סרק במרען וכוס .ססיחפוח
 ככן ר) וכהטוסו 6יהרוכו סת6 כסר כסכת כהוככומנו
 ניד כגרפס רק ריטוח6 כו טפין וס נסטר )ומר )גוסיס
 )וי סגהחייכ )6חר ססוחפוח סטר וכחכו איחרו סת6)וי

 לרך htot . )סקרי 6)6 ספדי ביכרו 1)6 )כיגו נינו)סמעון
 כענין )המעון )וי גחחייכ ככר 6כ) . ntrnl~oסער

 . כסוגן יקונן ס) סיעכוןו ונחקייס )כיגו כינוסטותפות
 ועוך . P'O( מעגין יי סירסי ס)6 רק )ו מגידווס6מח
 כיד ססטר בגראס כמס ליטוח6 סוס וס סבין אומר6גי
 סקי מבהר 6ל)ו ומפקידו ))ף שקמעו סמטון דדלמ6לוי

 )קגוג,6 מייסע; ז)6 ספסר )ו ltfnol )ו סמייכמווס
 כיד סהופקד מעל 6כ) ד6תןע סנפ) כסטר hSbבפרעון
 כמו )קגוגי6 מייסיק 1)6 )ו מח,ירין מוזס יסחייכסריס
 סמייכ מודם רבוכן כ6ן גס . ךמליע6 פ"ק ס6סיר"יסכחכ
 ממטל מסיס תמס קטיי6 סיס )מוכיח סר1לס רקלסמטון
 סככל סכן כ) כידו ס1פקד ד)מ6 במריון מ6י )ויכיד
 וי"א כחסוכס סרסכ"6 )שכלח ואפילו סמעון )ידסומור
 ס) טיכו מס יודע סס)ים סבין הגמלא דסטל דומיךדיקק סייגו )קנוגימ מייסיגן סקס כיד סנפירו סר6"טססכי5
 וליח דין )יח )מלוס ססטר ומסר יודע כספסלים מכ)סטר
 כטרוח מפקיר 6רס )ך 5ין ד6)"כ לקיוויך הייסיגן ר)6ך44ן
 גבוס מפקידו 16 )6הלי0 מפקיד כין )חלק 61ין . סבםכיד
 וס מיקרי )6 6פ"ס עלמו החייב )וי סיס oh 6ףנוסו

 . טסו ))וס ויאמין יפקיר ססמלוס סו6 דרגי)וחליעות6
 ע) סמ)וס ס6ונוגין פרק כוף סתרדכי סכחכ מננסולליס
 נלכד 16 וגגגכ סקוס סל) ומפקידו סמ)וס ומזרממסכון
 6חר כיד הפקידו כקילו )ים נסוה כ6מריוחו חייכסת)וס
 המלוס ן6ין וכחכ סס פ)יג םגיוח סנסוח ו03וף eDhl(כו'
 5חןיג6 מטרמך היצו כרמותו סמככון סטין כעודמייכ
 וכ) טלאו ס)וס ניד )ספקיו סמ)וס דדרך חוינן מ"משכ)

 ריטוח6 וקין לץ שז סספוץלו זס נסטר כן )ומר טמכ)סק
 נחסוכם סכתנ עמס נרט 1ל6 )קגמי6 ,ס מסוסלמוס

 סערכ ננד מוטפס סשס לעסות יכול וסמ)וססרסג"5
 כ"ל t~?S('h סס מסטו % 061 חוכו ממגו )תכועקכ)1
 סחוב )חווט יכול סיס עלמו זכוי דמ6מר נכס"ג גמוםד)6

 ריעוח6 כ6ן דלין לסמעון )מחוירו סיוכ) תכן כ)מר16כן
 סםער טסייך עד לוי כיז עדיין סיס סמסטר רקכ))

 ט7יין וסיס ד6פסר סכיגיסססוחפות
~rth 

tbsn 16 מלוק 
 וס)6 3יגיסס סד3ל סיגמור עד כיוו לוי עכב )כןכיגיסס
 סער כוחכין קס"1:( )דף פסיס גט סרק סי6 ט)ימסמסגס
))וס

"tsb ס"ק לס דמוקי 3מ6ן 61פי)ו עתו סמ)וס סבין 
 טד 04 1)6 כגיסן ))ות כחב סמ6 מייסען קניין כסוד)יח כסטרי 6כ) 6קיייח6 כמסרי זוקף י"ס.( )דףדתליע6
 מיסו ול6 סטן )סקרמת blh מכסו % מ"ע כר,מסרי
 4 מייכ סו6 כקינו סטל זיכתונ סמ)וס עם ס)וס)קשגי6
 DISDO1 כסס4ס ד6ף סוף )ךנר מין ז6"כ )1 מיינ61יט
 "גוגי6 מוםסין 5ט 6ין ודקי 6(6 (or~ )חוס )גו כיסכעז
~sh

 כיס b-,si כמידי )6 6נ) ריעות6 כיס ד6יח כסטר
 זיין 3גדון וק"ו וכ"מ כסכי יסרק) גמסדו ז)6ריעות6
 כסר כדרך קניין נו ים )סרטון ר16נן סעסס orדמסר
 דלין 6קגיית6 כסטר וסוי סיר עסחעכד נערכ6ותסלעסס
 תעסו 6מת כיס 06 6ף 16ער 6גי וסוד . )קגוגי6חוססין
 גחחייכ ס)וי 61מרו )רקונן וכמסו כיהד t)O('h וקתטון)וי

 )ם)ס מייכ ער6וכן מתעון שננד 4י סיסתעכן עד)סרטכן
 מ"מ יטסס )6 וכן רמ16ת מי0נ בו דגסגו ד6ע"ג)המטגן
 )6 )חסר )ו מכיס מקוס דככ) 6גפטיס ז6פכיד6יסו
 סכהיס nprn סרק hnth1 מס6 ורייס )קגיגי6מייסיגן
 עגכיגן )6 טמירח6 מתגחל ס6י יסודם ר3 6מר מ':()דף
 6! ליס למרס Slh7 'allp) hnI:'h גכר6 ססו6 טזכו'

 16) . לך סויגhS 8 )6 ו6י )ך סויגנו נכסך כויסו )יכחכח
 וסס61 )יס 6מר קםיס6 כריס 6ח6 גכסיכ )כ1)ס1 )סכמכיס
 כעכר tnDD'h 1י)1 )ססזי )סו 6תר עריס תסוי מסגכר6
 1ל6 קוס מר )6 6") דרכך )קמיס 6ה6 )יס וכחכוימיג6
 קגוגי6 טסו וכגו זס6כ )יס תיסוק וססח6 . ט' קגסמר

 ומסורסמח נכיס מהנס סוס 6י ויפיקו ס6טס עגכיגיסס
 ק:וגי6 עסו ססס ד6ע"ס ס"מ ודקי 6)6 מחגם כסוי)6
 סמסוענד סדכ מקונס )וקח כב) )מידע כ"ל ס5כסת"מ

otlrb)מירוק זכין CD 06 עמו h')t)p 16 6( סערנ קומר ר;כ"ג' כמסגס קע"כ( )דף מסוס וכגט .,ס גגדון וס"ס 
 כמ6 סנ6ס ידירגס מגרפס כעלס וסיס ככחוכחס)6מס
 61מריגן , 6סהי 6ח ויח,יר ,ס ס) סגכסיס ע) קיוני6יעפי
 רכ סוס ךכ)חיס דכחוכח6 טרכ6 סלרי כר תססכנגורם
 6מר מי)ח6 )יס ודמיק6 סוס מרכנן ל1רכ6 כריססוגף
 וחיני) )דכיחסו וגגרככ סונף לרכ עלס לליסכיס )יכ6פכיי
 יךירגס 601 רכ6 6") . גסדרס וסדר מ6כוס כחוכחסוחגבי
 כו'. מגרס די:6 כני דמגרם כ) 6ט1 פכיי 6") חלןסיקס
 סיסים ,ס עריס רסע חי,ס פכיי וספיר סכי פכיי 6מר ומיעז
 סרי . ספגי מרכנן וגורכם כנו כרסכ"ג, כגכסיס )מכורטלס
 לעיפו מוטי) וסיס פכיו ט) p(t('h )טסות )מדו דגנייקמן
C'h3סייט ידירגס דחנן דס6 . וח"ח כנו סחיט 6מו 

 יפסידו ס)6 כרכר י,סרו )שביסס שמגרם סכ"ד ,)כממקס
 כמוכעס גושית וז6י סדירה 1)6 נירפס 06 6כ)סערכ
 תבריגן ומס מגרס דיגך ככי ומגרס כ) 6טו בכייוכדברור

ODסקדיס עגין כ"כ( )דף סית,מיס סוס סרק כערכין 
 ע) קגתי5 טופס יהדס )סיירס זוריך ונירמסנכסיו
 )סזילס גריך 61ין חייס'גן )6 )קוחית )גכי 6כ) .ססקדס
 )פ"ט( סל~כ) פרק השריין וכן . 6גפסייסו ד6פסידוד6יגסו
 )יכ6 ככחוכות ו5מריגן . ממכס ודהי כע)ס )גכי 5ססכל

 כג) סרי גו'. הכוס )גכי 6תיס trr(n ן)מחי) טלסדכדכו
 וס כנדון וס"ס p(t('h סבכי )חס Is'G"n )6סמקומוח

הע"נ
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 זייפ לר % הרש% ותשהכה ותשאי,
 . הימענן ודקי ס"ק ש) נעונום %1גס קנהי6 דעסובע"נ
 מוש ורבונן סטח6 )יס ויתיק ס"א סוס י16נן מק 4י61י

 דכטל ע ט5ס )יס בנסוכי סרי רסוס בפסל פלוץ כרכמסם
 )מלק 61ין . ס6מ ות"מ כס ז6מריגן , כמו ושיכלסחו
 ערם סגעסס קורס יטמית וסקיוגי6 5כ6 וס6מ1)1מר
 דכה 1)6 )סחעכד )6 מקגוגימן רמכן ידע סוס 6י4ודקי
 סחונל ופרק וכחוכות זערכין נססים וק עלרי כרימסס
 רסיס מ"מ )מלק 6ק כוס f'Dh געטימ סקמגי6טקס

 ככר 6מס 'sG סקידוסין דנטטח זרעי) סמיומ6דמחגת6
 , לעכר יס'ל וקוס ככ) מסני סוס ותפ"ס סקיוגי6געסיח
 )ף ססודס מלמר מ"ע נימד קגוגי6 טסו 06 ד6ףותו
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