
 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

 למכירו 66וער דסוס נהדי )ו גתמייכ כנר כלמעוןס%ינ
 סגוס6 פרק כז6יח6 )1 סמ"ג כסטי מגס )ך 6נימייכ
 סלחן ממכס נעו טרו D~e כ6)ו ר16כן וס") ק"6()זף
 גתים יוומס ר' רכסם a"Db למ"פ  רפסתענר )סמעק)ף
 טרכ סוי ד)6 וי"ל מתלם נטן ערג סגטסס מ"6סק

 מ"ע . סמוקין ריס סוסנ"6 דעת וב! . n1DD מתןדסעח
 מס תסגי 1ל6 כקוס קרין )6מר דלין )כ'ע 11tnDDנקגהן
 סלנ סייחי )6 עמס )ו מייל hSD ירטש 6עו 16מרסר6וכן
 כ) ד6"; דכהס סף ו% סכה ך3ריס 6צ6 6יט וסדכ)
 )פניו כיראו hSn זמן כל , טטנס נקיש יפטר סכע1לסטרנ
 דכ) סגר6ס לפי 6יט וס פכ) גתכ6ר וככר . סעסקענין
 וכל 6גפסיס וטפסיו 6יסו דמוכמ h)vmh כ6ן סטיןומ!
 סיס ססמייכ רק קגהי6 כ6ן 6ק ס)דטש סטנוד כסטרסכן
 סערניס דוז6י )ר6ו3ן מעגין פירסו סצ6 רק ססיהוףע'ו
ottp. 6ך oh ססמיוכ לר16כן ויוךס סמטון יקמר ;ס 
 ככר כי מיוכ לוחו ))וי מם) וככר 6מר ממקוםסיס

 ססיט6 ))וי מסטר rDO'1 %כן מצוי 6! ירקכןגהפרע
 6נ) . סיעכודו סגתח) סטר דמוי ע6מל rh '.ןל ר7ר16נן
 כ)וס ט) רסיס )וי נין ססטל ר6יימ ס6ין גתנל[רככר

 שיטרוד מסטר 3עד )ה טס עסק )ממעין 6ין וסדכגדון
 מטנטון נפטר אף סמייך עצמו גטסס ר16כן פ ר316ןס)

InthDסוי )6 61'כ סך hih 1(6מר כיד סער סמ כ6י 
 )ו פרט oh ידע 0)6 סיטכווו גמם) סככל יקמרולמס
 )וי טס PDD לו סיין מצחר פרטו )6 )ף 7כוך6י צ1616
 76ס טלין ומיקס נו מכו ל6 כי ססיטכוד ספל שוה%סוד
 יפרפ ס"מ סו6 ישכם 161מק )פרוט טסיו סטין מסמורע
 סגעסס 16 סגס6חס פמס מנ' נצמד כטס61 רק וסכסר

 ט) קטגי6 טסו 16 %"כ סטש ססוחפוח דעת ט)מחמוס
 וכנר . כן סיס 1)6 )ממעון מיינ שיי וקערו ר6וכןגבסי
 כתמכו)יתס ר16כן ג)כד פגים מיי מ6)1 6מד ככ) כיגחנ6ר
 ססטרום 3' ט) סמתס כעס סלע )6 סעד גס פכןעסחעכד

 "דרכים ען נלמד 6מח סיו פסגיסס סופסר מקמרכ,
 ע6ן ע"ח:( )וף nprn סרק ך%6ריגן צס6 ורמיךסגוכריס
 מחס. טמיר 6שדט5 דמחס ומקן מתם ספיר 6סער6דמח0
 סמעון נגד 1D~D פיטכד l~lh1D מסחר לדקוק יס נוס6ך

 6יך כשכ ססוחסות ובסטר , ססיעכוד ססטל )1סמייכ
 כסססדס אחריות על 4 לסיוח מסכון נחורת כיס נחגופצוי

 סודם סכי , סמעק מרצון )טסם חס , סכיגיססנסוחסוח
 סגם 06 6ף סטרו, ע) לו ומח) )ו מייכ אינוסר6וכן
 סל סטרו למסכן וכוח סוס )וי כיד 61ין )1 סחייכג6מח
 גראס וטס מש ע) נכסכ 1)6 סקו 6יגו מסרי מתיולקוכן
 ססוז6ת וראש . וס סטם מכם ויפטר כדיגו ינכססל16כן
 מסוחפות כסטר סכחוכ מקמר Oh19 סוי ר16כן )גניסמטון
 סוף 67מריגן עס6 מסכון כחורת ססיטכוד מטרסקנ)
 מסוס ע) מסולר כמסנס nffp.) )דפ דכחוכות 3תר6סרק
 טד כו' לי נוח כסגי 16מר אדמון נטר טניס חתוםוסוף
 )6ןמון 6סי)1 ופירם"י , ,כוחו 6ת 6נד )6מר סימןעס6ס
 דיןן כנזון ~off 61"; . לי נום ססמ אתימר סייך )6דכאן
 hlo וס סטטר ממשן סםהסמקמר

 תמוטטי
 6'כ ע4י כירו

 השן 6ם %%"4 , גלש * חיב *מ סרטונןממס
 מסיר הקוכן סרי * מהכ ס6"ן 1D1h 6101 4 מיינס%וק
 לקק מקק יס פרק נמרדכי bw1 עסרשס כמם וכן .ממט
 6ען 3חל4 שער וממטגן מגס לך מיינ 6מ 6ItDDDSער
 Ynh פפור שנמוק לו יפמל מתעת yb ס%עו' לימיש

 fh ט', כנסיה( וכד6מריק )1 סחים יורט כלרעוסר16כן
 וסמטין לסעעה סיעמד מסר ?Ita סרטונן 6ע*פ נכלןסיס
 כמלוס וסח סוד6סו מסם כלוס 6 מהו טבעוסתרי
 נרכס. עלה חכוין ד6סגיק סו* 6מגס סכינו סטרס*מר
 כ, ph מנס yh , לסמעת מיינ 6ען טר16כןומאמר
 oa ע) סגכסכ זס כפטר כמ סוס SS" ראין %ן 6יןמסכת
 ססיחעהש כמסר סורס ססמעון כשוע למספגו, סי1כלממסון
 6100 0סר )1 )מסק )1י הכל 61יך ר16כן לו מייכפ6.ה
 לוענו 6תיסיס טענם וי .. מ0פ6 6% טבעו מורסעצמו
 ססמטק 16מר סרטונן ס%למ ומה : ר6ו3ן 6ח כולפטור
 משג שעעק h"hr לפי * הק דם יהטץ )פס 1DDיחן

 )1מ4 יג% ססגחכע פסוע סוק ס נ,ס לסיג צריך6ימ , דעת vne לפי סידות סימריס לסם טש לנוףסר51ס
 מסם סנטוס בטויס נפני וק 46 ידפיס כפם 6דקל6

 מסיק ורב כה6 דרג דיג6 גי צגני נורר זס פרקכזמוכת
 לכסה)ק יכף לקמן מנדו) ואפילו ססמ"נ )רעתוכיס
 סתעק ססזען ומס . מסתלק דוכנם לגדול סקסן כ"ססגתנס
 סOb 61 דטנט sn~h לפי יכהו דם יורטי ס7יימסנס כי מנקם 610 כהלנם ד0נק 6ומז לפי ידהו ססומריסכי

 כש )קמחו סטין 610 סמו;תת ~h)1DS כי סמהמח16עדג6
 סר6"ס סס6הך וכמו , סעטס טס ס)תס סל נמטססס%יגו
 06 סזיימס 16 ססומריס כי! 6ין ולכן ,ס, כענקנתכונט
 פט0 זנק כ) 6ל1 נפם רק 6)1 לפני אדון ל6 )ומריכת וגעחכס )כלק 6מת סורס כי יסרק) תיגי נ% כססניסס
 : שנ6 %עכס וניס נס6לחך, לי סנר6ס וסו . 6מונמקוס

 נס סיס חינם על ליסנ משל 06 טופפני אשר*
 מען מסים as לריס יט ש קורססטרי

 !סספויס

 טל סרהנ י"ח.( לדן ממחו מי פרק נשקתשובה
 כסיחות 61מריק ני"ן רפהנ מיתן סעי נפרטa'paDO פסנו וכן . כו ט)יס לרכוס צוחר ס)יסטיס פפממחירך סש ו6ס )סיע 1bnPD ע% וס'אסממור

 )יפכ פכור ת"ח כס סיס מטס ל"ג:( )וף מקומןפרק
 מטס על 61סיל1 סספריס ט) 4פכ ספסור תכופר סריעריס.
nwDnס"ת נק )מ)ק 61ין . ט5מן ספסרים ט) כיס ע)יס 
 סמסס חפמהש .עטיין סח)יקיס tiDD(1 כש שרשלסתו
 סמ מופעו סחם כ67ימ6 ממסו מי פרק סר6"ס דטח)פי
 . נטרדתי or ht'hll )טמן כס.ח סדיק מחיםמטלמוח טדיסי ספרית קדוסח דס6 מ)קיס קינן ,ס דלעילגראס
 לסרס 61סור סס מתים סל סטלשת כגיח )סעס אסורu'e דגרי ס5פוס מקססח גדעם מפריס קדוחת כי ר61סוסי
 כש כלי חוך נכלי (pm 6"כ 6)6 ספריס סס סיסככיח
 ומס סוסו) דלעת )דקדק יס מיסו . סר6"ס סססכחכ
 . דמו וכשססנףס עלמן כשי כרסות סן "רי כחינסגחוגיס
 סתר מי סרק 6עחק ftwv כש )מ)ק דלין גראסמיסו
 לסור כ4 שך כלי דסניחן 6ט"ס חפ)ין )נכי כ"ג:()דף
 דסכ4 "מרו 6% מרנ4חט ממס כ"ת מבכסוחיו תמתלמאמן
 ספהס קחסת כי היוע , עמסן )יסב )טמן וס"ס ,מפסיק
 סכועח פרק סכההח כמסכת למריק דס6 מחפי)יןעריסי
 דכעען ו6וריח6 סכוטס )טנק )"מ:( )דףסזיימס
 מסכעהן bseh' hhל6גשעי

 כתשישי
6%5 

 דלפקו ג6ן סרי כ4 חוך כ)י מיקרי ארנו גכי ע)טויח סוס י6ם ממוס לסגין ססוסקיס וכחנו כימכס לסלנגי
 0י6% נדו) ס5ששו שן 06 6)6 6פן כסלי רק מסוע6יט

ש%
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 לה לר הרמ"א ותשינותשאליה8ז
 להקות נמסכת מכ61ר חס , לע5עס פסות ומולק כ4עכלל
 גחנ6ר כגר מיסו . עדם מח טומעת ס)טח סרעכ"סוכסבן
 6חד ככלי רק מסוכ 6יט ו6פ*ס גזול קרנויססס
 נדכר טכסיו לזקוק S)th ל6 ומגס . 51וע סיתנ6רתמו
 מיקרי orth לזקדק יע 6ענס . כידי 6ין סארי נ6סרש

 קי".( )דף כחכי כל סרק ז6מריגן !ס )ענין ק4כססרי
 סכשכיס דספריס הכס מסמכות נ"נ פ' סי כרמנ"סוכחנו
 סדליקס מפגי 16הן מלילין 6ין 6מר 3כתכ ttDS 4ככ)
 ומן סחורף גמקוס סיימן 6)6 כסן )קרוס 6טרוכש)

 נכחכ סכתוכיס sb(, נססריס 061 מרייסס,מח6כדין
 )ומר ים כספמס גכתכ 6סר לסורי כחב כ6יממביה"ס

 3חסילין )מממיר ים ולכן , ff1( ממורס )6דקדוסתייסו
 61ע"ס ממורס, ייתר ניקייטתחסי( לסוכי ככתכשכתסיס
 ותיקר 3סס קורץ וקו ככן. לנדות ד6סור כתבססרעכץ
 6101 לסורי 60ע1 ככחכ ידפסיס 16 כמוכים מלטספרים
 ספוסקיס סס0קו כמו מס סכטל תורס טחניס מ6טמטעם
 6"כ חוחך מסרו os~ )עסית דטח מטעס נגמר616יס6
OPOככסיכס nhr , כהנ סמלי16 !") זסר6טיגיס 61פסר 
 לכחוד מחגו טל6 61ע"פ סנט"ס סזכריס לכשכ כדי6מר
 6בל 3ס גכחכ סנכחo~lnbn 3 לסורי נכחם וסייס6פסר
 ספריס דק7וסח לוסל 6ססר מ"מ . )מום 6ין כהנים3ס6ר
 כלי כסו ומסגי חפי)ין קדומת כש כ"כ המור 6יט46

 : 1DSD3) סג16ן יד מכחד )מועמק . 51"עלספסקס

 עלוך נטעמן סכחנהי מס ע) יהדי ס6לח אשר4
 6ת )קרוח סמ3רכק כל) כענין תס"מסימן

 וכן מן) )נשל )נרך סעס סגכגו כחכ וכמעסיססס)ל
 ס' סוף rtD )וכמגך) קורט סיס פרק כ6:יר"יעסעע
 )קרוח סגוסגיס ת"5 סימן כחכחי עזן . לסג-מכ"ם(נלטמ

 וסרס נסוטת וקרעת נעגועות ולות נפסס סטטוססי
 כחו3יס מקרץ ע) 1)6 מני)ס מקרץ על ל6 לכרך טל6נסנו

 על 6סיכ 6גי קומר מגעם. מקר6 על )כרך כת3וכמסריקך
 3עימ סעיקר 610 כי 63סר רשמוןס6חרון

 כעגיי
 . ט6)חך

 ומס 36וךרס"ס כע) כתכ מסרי") כיסרי כי5מס
 גנייממיות נסגסות 64תי וכן סמגסגיס. סיסיוסקדשרס

 רות ז6מגעח סוסריס כמסכל וים וו") ס"ס ט"לסככות
 מגילם עקרם SD מכרך סחירים סיר  ומגולח קרסתומגילת
 וכן . טכ") וכלמס כנמת להימרו סיס 6ך סר"ס גסנוכן

 סדרתי עמנו 6סר מפס ורכי נמימלי כשעיכסכתי
 סל6 גסנו וסעס טגחכסי כמס nplp1' וכן שווךססוגמן
 מורכי hoa כש גוסגין וכן סחם כחכחי א6 ט')כרך
 מכמס ג") וכן . דבר עמ6 מס מגי p1D1 ענ4ממםכסטר
 סמו טירול היינק מוסל"ר ט) סנמגסגיס 6' ,טעמים
 ורות טסירש סיר על )כרה ק)) נחכ )6 נתמאסוגוסגין
 כוחנו מש )נרך )נסוג דעתו סיס tSth כי וכידוע ,וקהלת
 6יכס לקרמת 6)1 כין )מלק וים )3רך 6יכס לנכי ס;תכגעו
 מנעם קרי6ח כמו וסוי ס5י3ור )ססמיע קולא סגתן ססמ
 מוזכרת קרי6ס onlh כי ועת 3מגלס כש עליו מנרך)ק

 ססוסקיס וסכיניו כקינוח קורק דק6מר מעמת ישף3נמר6
hntb~)6ל1 מגעות סל קרקס '6נל מייעאיוח( נסגסות 
 מדברי גריס ולכן . טיחנ6ר עמו כעלעל מבסג 6ל66יק

 ששן. לנרך 61ין ומגסס ע6יכס מלוק סדינן כידללמסר"6
 מסריס נסג וק דק6מר מ"מוכיוח סיקוס עוכרי גרפסוכן
 ס)6 ג") ספגי סטעס . סגי נסיני % תינסי יסקרמ;%
 סיר ע) סכי סגי כתוכם סוסריס נעמכם כי חס)3כך
 אע"פ מגילס מקרץ ט) מכרכים ורוז! אתסססטירים
 מייהד נהנ"ס דמני)ס פ"ק וכמררכי סכמוניס ניןשכונס
 מכרך סכתוניס כין כתוכים ד6ס וכתכ 6מר נושנותסגירתן
 כגירסות חינף ד6יכ1nhm 6 כתוניס מקרא עלע4סס
 or*~ l'bs בשן ;ש מנשנש נע נשנש דיש8רש

 לסוגיי כינניר4ס כמו ' גמגי)וח כחוכיט 6לומגילוח
 יפנס

~n)tSPD
 מכרך oh דכוי ק)) ט)ייסו לכרך דיין גריס

 סטעס . )כעלס כרכס ומכרך מזעי) עיי כדיגוסל6
 6)1 קריאות וכי , )מס 11 כרפס ע) )המוס ים כיסס)'סי
 מדיגו וכיכן , 5תו כשוחיו קךסגו 6סר ע)ייסו לכרךחיוכן
 ונקלת %מרוגש כרכרי 06 כי )מפורסם( פוסק כטוס1)6 כחלמוי ntb'1p 1(6 נוכרו )6 ססרי כך ע) .מכביסשוו

 ע) )כרך יט 06 ו") סר6סוניס ) גחמנטו וכמסמדרסות
 ופרק דחטגיח מ"כ סחורך סס6ריכו כמו כר"ח סל)קרי6ח
 סרק וסר"ן וסמרלכי ס6סיר"י סס סקריך וכן קורץסיס
 1tSD לכרך ס)6 ססטש onitb)o סרוכ עדליקיןכעס
 מכיס ךמכיט ערכס דחטט דומין מגסג 6)6 61יגוס61י)
 כחכ ו") ריס כי 61ף . כ,ס כמיסג סכן 1כ) 3רך1ל6
 טס6ריכו כמו מוסג ע) וסמכרכין דר"ח ס)) 5)לנרך

 סמיסנ מסט וכן סר"ן כתכ וכן כאכריו סג")ספוסקיס
 sso יס6גי )סחס דמי דל6 גדל מ"ע , ור"6 ס)) עללכרך
 כ! ס6ין עס והסמון כמוזכר יסרק) ככ) קנוס מגסגסמא
 כחסעס 6יוכ )ומר גסנו 6סר כמקומות ורקס 3or 65מגסג
 )כרך יס וכי כקל ככ) תס)יס ס6ומריס כמקומון! 16כ6כ
 גע וסמך מסר"ס כסס כחוכ גמ65 !ס ד3ר כי 61ףע)ייסו
 על )מליק מסחסע6 ל6 61י . 4 מונן 6יט סופריםמסכת
 שתו )6 0ופליס מסכת דכרי כי 6מע6 ז"ל מהר"מסכרת
 ריס ו!") מגס )סרס )ך 61טחיק . כ% nlbtlp 1(6 עלכ%
 לסחר וכמגילת כ6יכס ססיריס וסיר כרוח סקורן י"רפרק
 ~תו כמ5וחיו קרסט 6סי לזמר קרין ככחוכיססקוריך . סגהוכיס 3ין סגתוכס ו6ל'פ מגייס מקר6 ע) למרקריך
 כעלס מגסג סיס סיין וכידוע . טכ") סקדס הכתכי)קר6
 מסכח סכווגח גריס ו)כן ככסכ"נ סקדס כבחכילקר61
 )נרך סכחנ סמס סג6מר 16 , פגים מסגים נ6חדסוסריס

 ונסכי מד)יקין כמס פרק כמו,כר אסכת כמנמס(DvpO) בכחני לר4פטיל ;ומגק טסיו כיעיסס סייגו סקרים כתניע)
 גסחיס or כמיסד סכמו 61ססר , י"ג סרק סוף ססמיילי
 (~U'tg סעס )פגי 46 מגיבח קו64 סיס ס6מד רגיליםסיו, סכימיהס ו6ססר 6)ו מגעים קריקט סל מגסנ גסחגסכך

 סוס נומן 1)כן כ5י3ור נסס מססירין 16 מקוריןיכריס נס4 כמו ט)שס )נרך כסב ו)כן נקי סריגו 6תקר,6חס
 התפריס ע) )כרך 6ין וכמגילם כ6יכס 4ק כ! יוסגיסטפין
 5יכור ככון כ6ן 61ין כטרמך כתורס ;קורל 6)1מניטוח כדכרי Oh'1p 6)6 הייו 6)ו מגילות קורץ שיד סכל מסכי

 מס ססרי ותדע . נעלמו קור6 ימיך סכל מקמרלכרך
 כגוז מכוס 6)6 6יט כתירס ))ץוח סעו)י6פמ3רכיס
 כ"ס דכר:וח ס"ק והך6"ס סחוספוה כדכרי כמחגבניכור

 קור6 יהיך סכל מקמר ניכור 5כו7 י6ן סטין 6ל31קרי6וח
 .לעלמו

 כסיין ססרסס סקורך ימין ס;) 6דעתין גס)ק וכי
 כסוס נוכר )6 ולכן עריס יכרך סכגסת נכית,ס'ח

~DIP ועוד . סגוכרח סג"ס נדברי ,ולח 6)1 מגיבח ט)לכרך 
 כסמסכיס 6)6 תיירי )6 סופרם דמסכח 4מרטפסר
 מקרם ט) קרי6חס ע) )נרך יס ד6ו 6)1 כמגעה!))מוך
 מכרכין ומדרס מקרץ ועל וכרסת p"D כת"ד וס")מגבס
 כעגיבה !ו כרכס ג"כ רוססלס כתכ ולכן כשמוו )66כ)

 ט)ייסו )כרך esn סקרםוככחכי
~ptobS 

 רק חורס נונרי
 קריינך ע) )כרך S~b סקזם ככתני )קרוץ 16 מגריסלקר61
 סו6 ועיקר סרכיעי סטעס . )דעסי סוסריס כמסכתכיס מיירי )4 כמסלמס סחורם 3רכח גרך וכנר גוכגיןס6ט
 גתיווגו OfSDI ע)ייסו )כרך דים ג6מר oh ד6ףכעיני
 ;)פיס ג כתקיס כתוכים כטסם bpll סייגו סופליסמסכח

 כגניוס כח31יס סר6סוגיס סססריס דלך מסיס כנוווכמגינות
 סכתוכש לע"פ סוסליס מסכח 3גי ס;תוכ ומע"סכס"ת
 כק)פיס 6מז ככלך כתוכיס סכולך מיירי מ"מ סכתוכי6כין
 שש כמומסים 6כ) כיעיסס סמגסג ססש וכמו ס"תכזלך

pb
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 79מ לו לה הרמ"א ותשוכווזשאלווז

 מלנס טכתט 6כחר ממגילת טדיסי ד)6 ט)ייסו )כרך6ין
 כרכס ג)6 16תו סקורך במומס קורחם ס6ס 0/-חסתיסמן
 )מ6ן 61פי)ו 6)1 ומנילנה סק 1כ) סק6רס .סמק)וכן
 סדמק נסעת נחומם סמגי)ס על )כרך דים וס") סםדחו)ק
 סכחנ ונמו סימק כמעת 1tSD סמכיכין ))ו)נ ליסומרעי
 ס6ין )סוכימ ים מ"ע תר5"6 סימן סוף וסטורהרוקם
 סיס טלייסו לכרך רעי סיס ד5ס 6)ו עגילנו טללכרך
 לסחר 3מגי)ח כמו כסקנס סכחו3ות מגלוח 6מך)הדר
 טל )כרך pbt כסירם מנעם 6מר לסדר מחייכיםד)כ"ע
 ממוריק ומולך כ)1)כ וכןיגו דמק מכם 6)6סמומם
 נרסס oSb מכ) ט)%סו. להרך סמגסג רצין ס"מ כללעלייתו
 ס)6 )שם סיס ממס 5ריכס ס6יגס )כרכס )מום יםךיוחר

 : מסככות עיגן דכרכוח)כרך
 ם6)ח 6סררעל

 כעגיי
 גדי כחכתי כלסר גר6ס סל) כרו"ח

h'Sto)כרך ס6ין כח3 שסרוס מסרי מפ)וגח6 גססין( 
 סגי )גמור סירוס כי לסקסיד ס6ין כת3 ססר6'ס oh1)נמור
 ד6מלו 60 )ומל 61ין מסי עדיף )קל61 מ"ע מקלוןכש
 )מס מ%י6 16 סמ%י6 מנסיין 6י סתם וקטיני ג'לפרק
 1כרצמ51י6 מסמע )עכר מ51י6 )כ"ע מחס וקטגור סברןמן

 כחוס. סתס סירסו דס6 סמ51י6 סחס פסק o~Dblפניני
 סטך מסרס ע"מ פניני )6 נ"ע דנמ51י6 צע"ג11")

 סטו)ס ס6והיוח )טר3 ס)6 סכרי עויף h'ilD~1כירוס)נוי
 קיטור ט) דס)כח6 ןססחיס פ"ק לפסקו מס6 גס כו'מ51י6
 סטטס סר6"ס סם וכחכ סגיני )6 כ"ט דכ)3טר Dh"(חמן
 וסמנלך סו6 ח"מ 06 ניכר olh ט) מכרכומיו ד6מליגןמסוס
 סיריך 6)מ6 עסמע לס% גמי כיעיל רעל י71ט קיטולט)

 סר6"ס סס סירם סרי מ"ע . ננרכוסיו מדוסלסםמיעיו
 ע) דגם )6סמוטיגן כדי ניטור טל )נרך ד5ריך)סטטס(
 )כעכר ניטור דט) )ומר יכעס 1ס)6 ממבע )סכ6פיעור
 טעמך ס6י סייך hS וככלן . S")D י65 ל6 כך נרך061
 )גמור כרך י6ס )6סמועיגן דיריך קומר 1DPnדליכם
 )גמור מסחט לגמור ob ד6ף מסעע )קרוץ תגמורדי65
 )נשר ס) פירוסו 6ין מוסר"ס )דברי דסD~D 6% 6ממם
 לגמור לומר 7גסגו דס6 ושד . כו יD~Dh1 651 )קר61סו6
 ך6ץ כר"ם Dh'(l ד6"כ גסנו טטמ6 מסקי)16

 גומריי
 סלל

 סכתכ וכמו )קר61 כמירוסו )מודיע כדי )גמור )3רך )ןסוס
 1)6 נסכי גסקוח6 דלין ס"מ blb קורץ סיס סרקסר6שם
 טכחכ ובעו ס)) סנומרין למודיע כדי רק )גמור )ומרגסנו

 7מ'ע לסקסית וקין . סמיסנ טטס קורץ סיס פרקסר6"ס
 גטסס )6 למס 61'כ לגעול )ומר דגסגו כחכ סל6"ססרי

 ספל סמגסג לסטייק 6)6 קלמר )6  7סר6"ס ער6ס .גמגסג
 6פ 6ין סמגסג סגחפסט כמקוס וכודויי קולין 610ג1מלין
 3עקוס Ssb סר6"ס סכחנ מפסס ano שפח%יכין
 ד6ן לקרוין עכרך שסר"ס )דכרי )וצם ר6ף מוסגשין

 : כ") כן )כ"ט.י651
 נמים חמוס ל6 6טס מעם כ) 410  ד6יחbo 6 ס6)םעול

 סס )וק6מר 11ho כחמי סכן כג וסירקתי . )גוס)6
 06 ספוסקיס, כל כחכו וכן קמור( 3סן ולמס טכרסדגללו

 ר' )פירוסמיכטי6  רלי מסגי ד)6 כפסיטוח נ") )6. 16 סקור )ממי 5עןמסגי
~rDtlh 

 4צ פלי  OtD1  רפהךפ ממין
 67סי6 גרפס hSb . סקור כממי סכן כ) תקנס 6o~sין

 nffn חקג6 )סו 6ים )גו ס)6 דכמיס ים") רסקי)פירוט

 06 הע"י וסירוס )נו ס)6 כמיס יס6 טפי גלט סקורכחמי
 מקיט )6 ו)כ! נסור ס16ר ותממי מותר 3סס וגססעכרס
 %) . ס16ל לתמי תקרס דלח לותר דלימתמט PDIDמטס
 רס"י וסירם  סיולייר נך  פגריסימ  פיס  ס6סלו נעםחעעס
  דדוקמ מוס ,חירוק ממממן מזמו( ~ptrnn )סמ%"רסנטוס
 6יט 7יס . סרי סכי כ)16 6כ) סש)%ר פןסנרופיס
 ו6ח"כ ס6ס ט) סגחחממו מיירי )6 ססצלייר מןיכנרופיס
 %כן מטקס 6ם סס סיס ס)6 פ"ע 6% ומקירעמדו

1thp6ף נמ%ייר מסיו וסיעו סמ1)ייר מן גרוסים ד6ס 
 %פ  פקין  יפוי חותו סומר ססש)ייר מסגי 6סוריס 6םנ)6
 כחג וכן . 6ח 3)6 6ף נוצכו טגחגו מיס ומחמספפייו
 זולי מטמט1ח וכן 3סוי6 שגור 1סני16 נקטסיכתי

 פרק 3מסגס 1כך6ית6 מיירי מגרוף דכמו)יירססוסקש
 )סקריך 6וכל 6% . כסכת )חוכו מיס גחיגח )סגיןכירם
 : מקישוא %יסרלש והמח נקום . וחיית וסקוס3זס

 נוויייויס סגסגת ח'מ נח ים) ע) נשאלתילו
 ומחגו סר6ג מצגי htonלרקונן

 תגיו פכית קמתו 6פ )גון  3וויגיזי"ס 6חת אגססשמוו
 וטס פול ססי6 כמגס וכהיך , )פל6ג ומ"כ  סלימפוכגח
 )6 3דרכיס וסלך 6גיו )ו סגתן מס 1כ) לסחו גיתייחכ)

 סלך ימנך כי גגכ  ובכוסח כיוו גג3ס גמ65ת כי טדטוכיס
 כטד עחטס סמ)כוח סותם דוף )עומסנחח3ר כי מרופיו סי ע) טסס סס וגס לכדו כוh1D 6( )סיר)ו

~ltro סיח ממח סייס במס וס מכס גס )כרוח וסורחססוח  
 )6 וס ומן וכחוך O~D יג 16 '"3 כנן טסס 6101 גן)ו תקי לויגיזי"ס חזר סשן 31תוך 63רן %ד גם וסגךגפסו
 מכיח תמיר טמדו רק %פרגסס )11)0 מנגוח )ססם)מ
 כידים )ועי,י6"ס שור סיס %מעמיס )ס16%חי1סח"מ
 )ג) דמיים 6)6 מס ומן חוך כת לו ט)דס וגס .לקיעח
 61יג1 )מודו מכקס )ו כס) דרכו חס סנקסיסרק)

  פטרלו 6רן )מכחך)י כמפורסם קוכיוסטוס 16 גגכ1)מ65 מו5"
 )מולס 6דס סגין ענירות מלנן פראג  יעפי  פקסספס

 ומח)וגגת מח6וגגח לכתו רמל וסחם olb. גגי לכמססגג)וח
 וככור ככודס מפגי ספסר 6י )1 6)ס 6סר 6ים טס)ס,דווג כי . )מלחס תרוסס 1rtb סימ165 ודיו דח יודעי כ))שיי
 מחריו %1כח מגה, גד% טלי מליס פעגמ )ך 61ין לכיסכיח

 6פסר 6י כיכ6ח 3סעס כעיסס סקג6י סיס כלסר)פראג
 כמקומות נוחריו 1))כח , סרדין מהמח בסס mlaכיון

 יותר or כי גויס ע) גדו)ס 111 כנך חייכת ניגסהמריס
 סו6 ועפורסס 1ג)1י , מפרגסס 61יפ וגס  פסיגי  פלגומי"ג
i'hDתסיס 16 כרטס תמוח ס6ס , ו)פרגכס )זונס כפס לו 
 וס וע) ס5דקס. מן 31גס סי6 )סחסריס ס5ינור ע)מוטרח
 סוס סריס )גוף 3ס6)סס נפסס )ס סחתן מכקסחסי6

 :)גרפס
 לטכסיס לכרכי סורי נעח)וקח רפסי )סגגיס קמוחיאם

 6ני יר6 טלי מליס כטענת סככתו כמס61מרוגיס
 סגחכ כמו סמחמיריס ועות ר3ו כי מומי 6ח יר155פן
 . חיל ו") מרוסגכורג סר"ע נסס ע"ז סימן סוף . 6"חטור
 ומכנף  %פכלו חכמי סססכיש וכתל גחסיכס סודונ6ר
  יופר )כן )גרס סכע) qDS 6ין עלי ומיס סכטענת5רסח
 כופין 6ין וכן ט)י othD 3טעגח )גרס )טף  פל%  רייןכל

 סכחכ כמו נס6 6מע6 סוכך . עכ") 56)1 )סיות6וחס
 וו") ומורות 3דיג6 חחג"ט סימן כחסוכוחיו 1")סרסנ"6

 p'DDV כמו 6)6 עיגיס 6סקיח )6 דמורדח כןיג6 סויג6כי
hSDnוריגל רעתגיתין רו6 , דיחס כס רכו כי גרכ6 מני 
 ולגן 63מרו)יס 11ן )0 ס5י3ו ועוד , זמחיכח6 ודים7נמר6
 מ"ג . טכ") מורי )פמכס גפחמ 6יך ידטינן hS דיחמייחמי
 גסן %טסו . וס )ענין מזרזת מדין 3רט )6 ט)י ךמ6יסדין

ODDDר6יס )יו 6ין טנריק 16 סו6 גךניוסטוס 16 דגיכ 
 16ת1 טפין 6ין %גטים טומר נסעו דסOtSD 6)מסטן
 ז"ל סר6"ם טכחOD 3 טל ולסמוך לרקתו bSh)גרס

 )סנרך רשיי פעפגת 6יפ 5' סינון סוף o~s כ))3חסו13חיו

~tSD
  טונים נח ט) סיס ססי6 סחשכס עיקר דסהס
 ומנק רשי 6דס ס6יט o51ha  hol  גט3עתסלפזרספ
 לנרפס קהו וכזפק דמומות 3דינ6 סססקו ל3וחעוק5ת ךכלי sp )משך 4 סיס )קחוכ )1 גרס טוכיס ככח)ידכק
(36onb1 6ין דיק כנדק 3ע)ס עם רמח חמס יסוקס 

שוב
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 לז רן הרמא ותשהכתעוששלות80
 16 בטן סחיט מכעס ארס לכה( סא סר6רמ סד:סהמר
 f'nh פ' מסרקיו סמעי)ן 6יסכ6 דס5 טוכ )6 כדרךססו)ך

 . וע"ס סלי מפיס כטעגס ה' סימן מ"ג כל)ומהסונשיו
 ל6 6סר מט)14 טסעס 610 עלי D'bD טענת גזהוס6
 חכם סכסנ עטעס וגס . 16ש כוסין pb ש ועעעסטהי0
 )יס בהפיגן ולפרס 5סס )יס6 ס)6 רוע חרס ים ועסתכת * ph סכרי ורכש P9D מאז )קיש לו סיס שיק6תד
 מעלקיו. רוע עממת 16ח1 מו6כח וסיף 610י)לגרכם
 הכשבס ממס כר תמק ד' מהכוכח 06 ר6שוכניס

 תפ) וס סטטס ג") ק"ן. ס" גריס )מסר עיימור1פנחסונות
סו6

~aD 
 6% עיירי כרי ממורס כמקודחת onm , ע)מ

Ohtwוכ"מ כ"ס כממפוקס ו)סכיס כן ממנם )ו סיס 
 כסופם גרג6 נס סז6 ססי6 וכחסוכס ורכים סריסכקיום
 06 שמנם : )סר%ומ סקנס עסית fhn סדכר כקבססכחכ
 )סכיה 6ססר nhlo געגזגס 0060 )זבח )סכיה ר6י:יס

 חסונת נסס קצץ סימן נסוף 6ס"ע עור sD)n מ2:ר6יס
 סיגלסגס )נע)ס סירוסו סטועיס ס6סס Sa 1") סר5"סקניו
 ודיגו ומקוס ממקום נורם 6101 )מלרוח נתכסס ככ61מפגי
 וו") וססיכ גפסוח סכגח מפגי 6סי כמקום לעמודרסקי
 רסקי סייט ידוע סונר 06 סדיכקם נמקירח סלה וסדכר
 טטגס )ך ph גססוח סכנת עטני סנדלת כמקוסלעמוד
 מיינם היגס וסיollb 6 )יסקר רסקי %יט מק מוונדפס
 עכלן . עכ") לגרכס הותו טפין ורחרח )6רן לרשיו)ילך
 סלעו סו6 יזוט דדכר %ומר דידן לנדון וביס )כניהיכ

 גסגס6ת מ יר סכיכ כמקוס גססוס סכגס עסני לעעודכסקי
 קמרי ממס )סו)יכס ניגיסס סהג6י סיס סכן כמר6נדכהמ
 מאנח שינס וסיח ר%ויס בגסעכור

~s's 
mnh 6רן( 

mnbפטונס ע) )נמגס יס 6כן . לגרסם שוסו כוסין 1ל:ן 
 6טאפ כעיר )ביות רסקי 061 וז"ל Y'Dh מס ככתכ כמסז

 )ס51י6 16ח1 שסין 6ין mnh כסיר למ)כוס מוכסם6100
 o~btins )נ" %11 רסקי זס 6יס ט6ס orn כנר%עכ"ל.
 ששן 6ין נסתיג למלטם מהתג ססו6 שע"פ :5ססנמקוס
16ש

 לס%"
 כמסריס מטס נ"י סנ16ן דן יפס ולכן .

 עם 1)סתג)ג) )וינ%י"ס )סוכ סוס Pho )כקו יןמפדת6ס
 נס )ס סיס)מ ל% ODD לנוגש רסקי 8100 כין ונט6כתו
 וטשי oba סי) נמסונס יל ס%"ס ונרי הנךימווגיס
 6ין קמרת נעיר לערכות שכתב ט610 6ט"ס שיר)סיוח
 רקס 6יגו ס6ס וכריו עמל דמסעע , )סו5י6 6ה(1גהץ
 גס ומלטת מוכחנ כ6י6 סו6 סרי מס )סנח כתירסל613
 סגסכ כמו מסתים 6מס היטפס לטסו ר6וי ולכןכעירם
Ith)o~sffit : ם64 לכוסו 6חלמ דון 5פמ יס ובולם( be1 
 ,ן 6יגי ס6ומר לכ 6מר ע,6( ע"1 )דף ממדיר סרק6מריגן
 h onnh(1ru ר' 16) כתונס וימן 5י6 מסרגםאוץ

 עד שלעזר סטרי לכסוס 6ער Sbinm' קמשלכמכחת6
 כריהן מפסק ולס"ס . *ון יכסוכו )סו64 *תוכשסין
 ליס דסכיר6 יומק דר' לס6 מסי 6% ר"מ חקכמש%
 וכפכ כרב פסק דנס"3 סם ספץ כתב סל6 דובכהורס
 1a~b  ו') ור"מ מריף הנף ז6שלו pr סלכנ"6נסס
 חיצו עם ססש כגק )אן )ט9 יכולין ת"ד ph סלה*מר
 *סו דכיסיו ו6ה ולסמנם ההחכררולס

~hob 
 דס6

 טכוסן דגד טעמ6 מסקי 6ל6 זרנ )ס6 דחי ל6סמ61ל
lvh6לין יומו לפוף יכווין 6ין 5ס דס8 )צון יכסוסו )ס%י 
 טס)סש י"כ פרק ו') סרמכ"ס וכ"כ פ"ר h'~e קוהוטסין
 מסוס סי6 ממס כפייס וו הפייס . ו") סרק כב")*יסות
 וש . 1") ער"ן סס סכעכ מש גסס מה ט עיף 7כןזסוי
 עמ Oto "ס טיכוס עס)טח "נ פנק לל סרזנ"סעשן
 מפץ )1 %שם ססי6 למס 6טיp~s eS 6 היל 151ג1מותר
 חסן ידי 0ם6% עד עליו מוכ כתוכתס ranrhewiלרמו
 נסס סר"ן סכחג מס כל ממניד סרב כתב oe .ענק

 כפתקיו סס 1") סר6שס וסחכ . sd שכתכתי סעוגגקעכ"6

 ופסנו ור"מ ס6)פסי פסק סכחכ 6מר סמרי פרקסוף
Shtnn)דרכ כוותיס סוסקיס גדו)וח וכסככות 11") כתנ 
 דססי6 טכס כילוס)מי י6מגיגן 6כ10 וכר' עמגןוכר'

 מפס ריס עפני טפרגס ותיגי ון 6עיס6ומר
 כל )כ"ר )כ6 טסם onh1 מסחור %ן כ"ט )6 גפםמ% עשי כופיי

 )נ6 כוסס 6סס סה%ן פרק כז6מריגן כרעב וספחםפעם
 כטור נט כתנ וכן . ,'ל סר6"ס טכ") נגס 6ת וסורגתלנס
 וסרמג"ס גדו)וח שטת כעל קמן 60 . קג"ר :ימן6ס"ט
 סיירו כ%61 שבוריס %ט) וסמ"ר וסר, וסרקהו")

 , 6סש 6ת ו)פרגס 16ן יט) גמביט )כ51י6 16נ%יכוסין
 תל סנתזת  וכיון )דין וסיגו 5"כ , טותייסו גקעיגןוטועי
 גיס עם וגלמודי% טץנס סגימס וכעלס סנים כעש orש

 ץ 6יגי ס16מר לכד נ6מירס ו6ס )ס51י6 שתו טסיןדוהי
 מכסס ס:סס וס ש"ט )כ%יtmb 6 כוסין מסריסהילי

 oh . גס לס לס)ומ 16 )ויגיעה )כו6 לכוסו ohירסיס שי )ט סף )סו64. שוחו סכופין דפסיטrnDS 6 גסחמס * שין נוד6י רומס ות"ד רנות סייס וס ;וס5כוריות
 פרגסס 1)6 עס ס)6  עטעס כחוכם ויחן bth'n לנערי)טפו
 ועס . (h3a %הריסס ),וגס יט) 6יט וגס רכוס סגם,ס

 פרק סוף וסמרוכי ffo(.) )דפ לע"פ פרק כחוס'סכתנו
 כרי %סרהמ המו )כסכיי סלע) טסין 06 )ךמוחסמדיר
 עסקיגן ככס"ג 1bh וס מסגין 6*% 6טח1 6ת ולפרנס)זון
 rh1' זן סיגי כס6יפר ~h'h 16ח1 נשפין 6)6 דידןנגול
 סעסס כנ% 11 )6שרס OD11 עעסיס גטשס 16מפרוס
 נעגין ע4ןתי ססט)ס 610 ש ועדן. ומן סוס וסגנ)ס6כור
 Offn סגנון )וברי לשמוט רלי ולכן . מסגילכם עקגי וס'ש

 גמיט61ס רכ6 דיגל לכי כחב 6מר י"ן a17bpnכמסרקת
 ש מסק נ 1ff3 נסס נקר* 6סר סכקרש%'ש 5דקומג"ד
 ס6סס על גטקס ט) גטו %ל סנגך6קotPtlh 6עפי

 16 כמגט61ס וב )ג)ל ינ6 ל"מ סקידס סולתסטגוגס
 חונטיו )כ) גון לסיום יום שטיס סס וסיעמודכקרימתם

 6וס )כ) כקסם ממג וימי oth~nc אימש על לסממי1)6
 מכ"מ על רשוי ;ן וע) יכ6. כי לחמיו פיייע סג"לזיגים מכסי )6מן ס5ו פכיוס ע)יו *ו ל6 גס מניחו)65ס
 ניקש סיודים ע)יו לנ,ור סא"ל ס6יס Q)sffi יכ6י6סר
 1):וסיף sff10 ססוןטס זמרי יוס Se' וסיחתי)1לקמע
 סיסרט 1DDS שפסל 6י ob1 ח. מב נעעי '667 06ע)יסס
 רנוח %G וס מסקו QDb h'ig וחמיו %דיו %נץמ,וטת
 סר'ן מסוכים גש עעטת o)U 6ימ 6חר גין % ניןD~h %גי וךן SD עעותיו סגים עקעס 6ם * 5ץ נטוכס05
 עגוכס 163ן ע) ע"מ . cwpma געוס פרק סיר~ס)ימען

 )גלם %;וסו ממיס )1Qh 610 ץ טג%ס )כנדלגבע)
 מבוקס 16 סכחנמי בעו 1)עגס המגסס 'SD ט6יגועטטס
 יט6 6סר וסנטר עכ"ת כעיני סיל6ס עס כפי 6מרפעס
 כס. סמטסל )כ) 0י6 בכס מ15ס נודעי כי ס,ס סדין26י1
 ססס"ר nb(w );"ר נרקיסו עיקל כחך נטרוד מעתירכס
 כחיכם טטף כ16ח 161ת כמקס נ%ס סוטחק . שיר6רספס
 גסס . סטסנהיו ו6מ עעס ייו ומתיעס st/)o סגנוןיו

 . 5ffr סעעיס נכמר קפמן סמגוגס מסוקס וסגפךפטום
 Or סגין ע) 5fft 6סכג,י 6ליטור כ" מסנורן טשכסגרד

 : רס"ש:( )רף 5"1כסימן
 )קק סרט כפתע 06 ס"ס ימטר פ"ק %מקרעןלז

 סומפו סופו גסה6, פרט 6ינס %מעיט,
 גלה טליס, *רך ססי6 ילידס )סכי6 סליו סקריך 16 ,כגוסו
 )6 ולסר , 6מר )5ז לס יסוקס ש 74 )מתכוון פלט%יס
 . סגער6 עכ"ל ns~b ושיק סחים ),רוק )חכוין פרס%ס
 קהנש מסם פרום נעטע6 ססע"ג וכחג גלות סמייכסונג עעןרי hb 6סר ל% )ס וס)כס ש %ד ומחשקממטען
 דגר סעטס )6 ויכפתר שנקמר פטרים לממגין %61סלמנגס
 פיק סל ך6מריגן %'נ כ6ר0 016 ג,קי )עמן שמריקוכן

ט15
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 81מא לה לז הרת'א ותשובותשאלות

 מ"מ כר15ן ס6תס על )חייו פגע ממח פלט סוג)שלי
 הן . פסיטס כטין זכוי 6תס רק נמור Dltb רמתה רכי)6

 סיכת כיסן 6דס יפטר גשר 16גס ופטור נירוס)מימסם:
 6ח מסוגר פרק סחוספוח מכחנו וכמו )כליס קרסז6דס

 יט סגוכר מכ) סמגימ. סלק ריס סכי6ס וממרדכיסיומגיס
1%S56גס שסיס 6כר סכ"פ גקר6 כנוכחי סריס וס )עגיל 
 רכס וסגער סטג)ס ע) לסכו 6טר מטוחו עם סיס:)ירו
 סטג)ס ע) יסע 6101 סעג)ס )שסיג ססוסיס SDכסגיו
 ~pnr )סגוחס ורקם כיק"ס סגקר6 ממחית כ4וכיוו
 טניס 6סר סנרו) סריס וכלסר ססת'ס 6) !)ירוחמ*6ס
 ת65ס נשכם סססן כ6 עכס וסגימס Db טחן 6סרס6נן
 וממיתו ~or סעג)ון Sh וע6 כתוכם 6סל גה) 6נן טסנ6ס
 ממכס Sh כ6 ידו ע) ח31ס נחגוג) כי כטכמ, ר6סוכלסר
 סמעסס ממגו וס6) תסונס 6 סיקכע ממגו וכקםמנעילו
 מגס סיכך עד עגיגיס )ו וקטע יזך 6סר וסדרך יטסס6סר

 סמעסס כי רהיט ומגס , ככתבו מכמר ג6סרמקר6ק6
 עגיו דין סכן כ) סיגג יק הטינו יו 61,ן )16גסקוס

 כיון )6 סו6 כי ו") סרוקם לנרי ממוך חמונומ )ו%וו
 36) )סוכ זרכם טוובים 6סר וספוס:יס סתולדיס 6)רק
6(Sh גפף ידף 6דס כ) וע"מ , וס6פסיס ססוגגיס( 

 קרש סגם ט"ו 3ויווייס כלכנו ועימס חסונם):מוח
 ססכמפ )כן . כג"ח כמרסס נטרם כגויכס 61))כככס
 סקכע כסרט sffg עגיגיס 6 סקכ: סכי:ייו ano)דכרי
 כמקים )ילוח סגי עין )6 חמימס סגס גסס otota ג"כ)ו

 5דיקיס הפעו עומזיס כ66 חכוכם סככני וכמקוס6מד
 ppn כלסר חסוכחו ימ)6 06 וע"כ , שתדם 6עסגשרים

 ר6יפ ,ס 6ך . כיכר שוס סיס סכמעט מלמר )1ורסס וסי )תסרוט ממיר לגו גר6ס כידו 6סר ככתנו סחכם6
 יגס כ) סכפוריס יגס )6חר עד מסיס סיח:גס )וסטוכ
 טרכ יוס נכ) ו)סח!זות חמגון נרמס 6ומךיס סכין ימיםמסכו
 61ת'כ ס)ימס סנס חוס עד עקמו )כין כיס מטתן תפרסוכקר
 )דורות )1 נכיס יוס סמעסס כו ס6ירע סיום 16ח1יקכע

 סמת כיוס וחמיתיס וידוי נו גומר סיוס ל1ח1)סחעגוח
 )מממיר וקין . תמיד נגדי ומטלתי יוד סיער ע"ד סכיוט
 סנ%יט כדרך סחסונוח כעלי ע) )סק) כוי מוס יותרסליו

 06 כי ממח כמוח ממן 61יג1 )סייס ייו ספותםנסקכיס
 כחספוס עי (1Db ועוד . נסס %1  סרפד  מווטכסטו
 0ר6סיבים  מעפיך וכור וסלבס טסם 6 *מר הכורחסונמו
 פ6 גס  ר5סויס, סוד 6  יזכרו % כי הוגו נגל ttSDוטוכר
 הסרי ע'ו , וידוי  ררך 05 כי orn כיד  ידבר ל6בעלמו
 . יסיק) זייני ע) olSD1 סג") וס מע%. כסף פסס נסוי6דס

olh)מקראקס איסרלש טשח : 
 קניו ושן )עס!ח שכי וצן כ6ף גבהיולרף

~'DDID  htaס"ן פירם כמירא יוסיף  50לוף לפני 
 hsn 16ח1 ורסיסי  611)ף פ"י  כסכך קללסי  מליס.  וילךוכל

 סמלןגי, ע) מגית נמ,רס המטיחך סגחמזסו וסטיקוחס6)וח
 גסיהם כבר גירז בפסכם  כבר  פס5לס סל6סון ס:גיןוט)
 'oh 5בטר 5נל .  *דך 0ססונס 0ליטס 05  0וופתיי יל6 ,5-
  ס6חרומ  נסיך 6ות0  גס כללס b'oo  ססינסי פריין כ6ל6
 לי  סכ6ו 6* ע) רק 6סיכ ל6 ולכן . עחס לי סוחח%ו

 ו 50סרוליכ! ךוד"י דנני o)ht .  וווקף יריפל

 פס טל סיסת  0ר5סי0  נס5לסו יקיר  דבריך פתחא
  פע( ל"%  לרף  ספפפ נסלטס 0פררכיס5פר

  חיגוק ליס קרי מסילו רפסו*פ לטיפ יכול  תפסוסךכל
 מקומן סרק המרען דס6 וסקסית , כו' טפס 1)6 מגיסד)6
 . כוו ס6)חך עכ") כמרדכי ono כדק6מר פמוט 6וחגקר6 וי ט' יגוק6 ויגעי וי) 61מר1 רפפסיס זויסרוג 1'גני
 )ח)מיזיס ממרדכי מגית כססגדחי סקלוכ נמורק 6ס1'סגס
 וב) דקלמה יס6 )סם פירהתי ססי6 ):ח עמזי סיו6סר

 8סופ 5וס יטמר ob רר'ל  רפסולוס  לרייס יפלהפסים
 זק6מר ק6י 61י)עי) יר,  פסוחם מכ' יכן זייז,  פלויןכגין
 נדו) ישר יס61 פסוס 16ת ס6ר לחילו 6)6 ו h's1'D)6 שמי ו5ס6 , פסיס יו"ד כמו קסגס 16ת מ)6 גס6רז6ס
 6ת'כ h'3DD וכתי 5סלס  לאת  סברים מ6חר טפחhSt' מכיס ז)6 חיגוק קרי6ת מסי 1)6 פסוקם o~rhמיו"ד
 מקימן דפרק 60  לך  יקסם )6 ומטחם ,  סכולם וכרספססי5
 , 6מר 16מ )סוס גדתס )6 וסחם דויסרת 1' ימסקוסף
  ככסירוסו ולכן )ו' דומם וסיס מיו"ד יותר יסקר סיסכי
  סלי כמרדכי כתוב מ65תי וכן . ליל  כן  סתעיס סרי5ספ"י

 תחמס 61י . סוכר  בפורף  סטפור 5לל מסירוססכסנסי
 סרקו סורס ד1מס 6ין כי ענר כסיוחגס כן )כס tnfi~tpס)6
  ותפלבלו  מפוזמך פררכי פירור סל  שמרוכי כסחר ועייןוט',
  רנר לילו or ,  מלני נהוס' פלסת hSt בסוס'  ספוריךכחב סי4מרדכי מכחכח ומס ס)1. כמרדכי סכתנו יועחי גי ,סס
 0ס  (ost  כפעפ קילוס כ0ל' היררכי רכרי יל יימרס
 ססתוס ועמוד ססעתיס  רוכ  סנטר כפו  פל"ך סוספוסרברי
 : סלען  תוס' סל כוולסו ססוס' פס  ל!לרו כי סמפ1רסמן

 ( להכזב. פרליסין בפס פיו  בפררכי עור סם5לס  ומהנש
 נ50י נחסמים ו%  ד!כרי0  בגרוס  כפסיהןמכתב

 וי4לקימ  גי' הדס  סריר  פריר  וסלילו רסריר Dh"( סרגי
h~nlh6ר'פ בסל נקרין סחר  ס0י5 זמסוס סטחגח סי 
 כסל פפפירין  ולכן  ll~ho כו6  מרוכס סל ולת"כסירס
 ר"מ )עגין סעיר כגי פכק סמרךכי סכהכ וכמו כו'סלוכס
 רפרף במרדכי רירי תירי קס0 כו:.ל5 במכס מסל 5ררפל
 דמפגהרק ט"מ זט6ג'  סמוק  סס נתי  נעלנו סעירכי

 6כ) ט' סקסים כס) (ff( ר"מ דכא) מסוסכיסוידט
 מז6 ר"מ 0) מסגי גרמית ר"ח 3ס) מסחעי ד)6ספסרם
 ספפרפ יפו  ס0י5 ךכר4פטרס )ך סרי . כו' קונסותייר
 רמז 0פפרמ פפלי לרסיס  כר"מ כלל פרכרס ס5יוסספכמ
 ריק נס) 61ח'ג ססל0 מווכח בסל  לקרוס 0י0 מרעףיפ"כ

 ממס )חדיר קוימס יוסר  ואו ר"מ כססטרח1)ספעיר
 סנורם קריחת )עיין תקדימפ )נמרי ספטרחוסגוחס
 דק6מל 601 . מס6 ופרסותי )טעמת סתרך וחכןכחמור
 קודם חדיר דמסעס 6דר מפשרת )נכי סעיר דכגיכמרדכי
 ומססירץ  ססליגו 3ס) 61ח"כ רם כס) סקרי6סמקדימים

 פסל גיס ספרברס  0פפר0  ב5ותס רוקי  מיינו  סס*ג,בסל
 מסירוסו כעיני פשע ד3ר וגס t1D)S. גזמם ר"מ 61יןר"מ
 !% פל  לבך מפס  סל5 סננחך וטוכ סכנך פ) וחתיסגיסם

 : פיי ללגר  nltDDמסוי
 כחס כמכי כ) סרק סמרוכי )סק ט) שלישית שאלהג

 סליסיפ בפטירס ר5ף  תפייך  6ליפ~רר
 סמאן כרכם  שיו  S"nD רנר רכטילן פפ פל  לפסיפמייב

 דמכרכין דנה דכטיק )ומר ס51רך )מ6י  והקמש כו'ועעמ6
 סימא ע*מדין מקרץ כפחו ס)6 כב' סמוון כרכתעליו
nSDספרוכי  ס0  אפר  כפו לספ  כדלפו כפיב  משריס 

 147  שמס שטווס מלס ולליס  דפפעילן קר610076
 )ומל ושספח . ספוחך סגין 1or . כר ס)מס מארכסיב
 מ"ע . כ)) סמען כרכמ טגין סוכירו )6 1נ6"חיבסמ"נ
 1)6 )מם רק כסיכ )6 כקרץ ho1 מידי קסס ד)6גל6ס
 רכ )מס טסיו כמו אמס  סSD 0 מיקרי ססעודס 1כ)פח
  )6גו) סהנ"ס לפס  סרתן  סלתם  !סו כי כס! )סס 6מלובכן
 מסורס ומקרץ . פח כבורח oto hpll )6 סמן כיידוע
 16 נרמייס  וטריו  ולקפו 000 ספי  וגו'  גר כירט וסמן610
  סיס סאן ,sff  ררסו יככר .  וגו'  בפרור  יכפלי  נפרוי0זט

 לכך  ו0פנוסלימ יכציתלי0 סלקלים  לסס0 לסםיסתים
  ליערבוצרך

 דבטיי
 סמירס מממסת סגעסיס סרגימ6 תיגי 1)6 ,  %מופס משוי ptno ברכס עליו סמנרכז רבר

 נרכת גני ד%יט דמ6מר סעעס ועסרס ,  וייני ומיוןלע"נ
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 לס לח א הרג הלשובותשאלות*8
pmaפס 610 טס סג6מר מסלמס WiD סדין כיווע 
 סג6על סס)חס מנקמר סיס 6פח רק סמוון ברכתמנרטב
 נרקיס מפס לזפ פל הפו ג"ג  blo  ספורופ כגס%6
 )סקסות 61ין .  יפמ ססבי5 כפו  כו' פ5כ4  כרטסספוק
 ססו6 יקמר סמען כרכס 56) סג6תל רומס 6י)תיסמ6י
 מחס דם6גי , סעורות טוס 56) סג6מר מוחס יוק"סח

 מעעס 16 כפם סי6 ססכיעס ועיקר וסכעת 61ג)תהגומר
 ך)מס ס"מ 6"כ חרגימ6 כמיני ס)יסימ כסעודסדיהוין )מ"י 6יכ6 טמרי כן לותר סריך 6תס כלחך 1:)6מר

 : עכו6ר 6101 , דוקק )16 כקרץס6מור
 ע"נ( קפ"ג  לרף  דפבפ סגסוח בסוף רביעית שאלה!ש

 )פירס"י עיסו י61) ר 6ד3ריזכחכ
 ווקדקת , כא'  למסיר רבפ יפס  פו ט' לניס ס) עיינכי
 יrb 6  פלי לר"מ כרפליפ  וז סוס 6י 6כ) דמדמםמנס
 כליס ד6ף 6מ"כ טכתנ מחס 11 ע) וסקסית ימםסחיר
 )כוחי שמירס סרי 6דס כגי ממיץ פ"י )סכי16 וים)סכי)
 סעת6 מסקי  פרי נמור שרכים רתות סיס 06 6ף 61"כ .כו'
 בכרמ)יח Db" ך6"כ מנס מיקרי hb מח SIDSD1 *מךדנין
 רק סרי )6 נדליתן ד6ף ר6כי"ס סכתכ כמו לכוךגתי
 5נל נוס  סקסיפ ויעם טינתך-  יערף  וסו מקוס. 3דכר17ה6
SDוכחב. כתסוכחו סקריך ור6כי"ס  ר6כי"ס  פפובפ רבוייקר פוררתי רפסי,  כ"ס כלל.  9טס רל5 לי לה5פ פו"פפ פי 

 ורכן 'Sbt ר' כנכרי )יון וממן מס5  כורך ט:עיסשרכס
 ט' ליס ט) עיר גכי רה"י מדכני סין 6 כ65כממרס
 יץ:ם :ל :יזפיהמו ך:חייייטניוסי6 לידר  סילרך ל5 סבסהלס רי  לנפרף  סכפב מיסהנחיל )5רי ים ש"ס סיס 06 67ף )ומר נם)פו)ו ס:מיקובח"כ
 נזס 5בי כי  מטלתך  )16גי יכנס )6  זס תירוז :יידעתי
 תיןי, קסס )6 סמודכי  ברברי ס6ף  קומר לכן  פריו,כפרפין
 ע"י 6פי)1 יסרק) ע"י )עסותו 6פסר 6י תת שכימו6

 61סוו פלגו  %ו שקלס ממת דברי 6ךס כגי כלממי15ת
 ד0") )ך יקמר ומי וחיגוק כרר ע"י )6 06לטלטלו
 כר"מ 0") ד)ע6 ותינוק ככר ע"י כר"ם דסרי)ר6כי"כ
 פרק סר"ן כחב וכן י6סור נסמו סי"6 סימן ככורס:חכ

 (oh~b1et, 1Dh צ עצ ן בנ1צם

 למיער 67יכ6 וסיכך סחס קלמר עס סחס קססקובייתך
 היסור 6פי)1 )כותי המירס 06ור כר"ם )6מ)1פידקתי
 מהמל טרי עגמו כר"ס 67ף תחוס 6על סלי כו'דרכנן
  סימן  בק"מ נ"י  1DD  פפפבר סגרול מרב  מהססe'rl~o ו5י כי  ירי .  כו' 5רנז בלי  סל ממיקס ע"י )0כי16דיוכ)
 וסילק סירוסו יסגו גרפס 31י כ5"ע סדכר וכ"מס"ו

 יצתי ר") כו' כר"ם )החפופי 6חי 7)ע6 הניערד6יכ6
tiSnD)כיר  otitcth  ר61יס סחס ד6יכ6 וסייגו ר"ס כליסור 
 המירס דסרי ךכתו )מיתר 61חו מילחה 116ט6 י~כ6ס,-כס
 גס התירס )ממיר 61ת1 היסור כסקר זמרי סקסכב"ס

 סנקר6י5 סלי ן כתידוסי קבעתי )ילכןוכן ר6 ןכ,-יסינוס
  טיוסכס  ס6)חך גס ומעחס . )מע)חך סילוע כסטהררני

 הכן )המרוסי דצתי מסוס )מיחס סיס י61) דר'דכ:)עכס
 דסה הטעמה סטרך תכן ר"ס סוס 6י כ)) :רי סוס)6

 יורעין סג) ןור6י )המכופי )מימם )יג6 ד6וכרתכים
 ; מרכזןךכרמ)יח

 דק6מר נמריכי רתעגית פ"ק הס חם4שית שאגה1ק
 כי עד כו' יסכרו 6"כ סמרתיויזכיר

 טעם נ)6 ומקשת ט', לס  כקו)  פספלל  %ךס"ןכערכית
  כנחים סגט6לו י16חן )מכילות להימס 6יכמ סרי גתיזס

 מייסיגן סוס 7)6 י"ג מכילות, נסן ויסיס ס%ס 5:גסתכירו

 )וער שינך ו)כ( סנ6ס. לסיס פייכירו כך כל)מיעוס6
 ע6מר סכ6ס שנס יזכירו סגגסת ככיח פסיו לוחןד6ף

 : נערכים  ריתפ)ס  פיגר  5זיסס"ך
 )ן4 ךכ'א p~p כמררכי ד6ינ;6 ס6 ע) ntee שאלהר

 סכתו ססע"ג דכרי ססכיh~s 6)קאו
 סח1נע מ,ר 06 נסיכך ג36ון מרעתי 161מר פבזר י%ס6ס
  1ס6)ח , דין פסק גגך 6ף נסכועספייסן פיפב קל"ב  רף  פ"ר  פו4  לרף  פפיבר  ריבייך  רסייילכנן  וסירספי כו' לויל  שפירס סר36י"ס כךכלי וסייפ עוט'

  קורבי
 ססע"נ

 פסק כ)6 רק %מן 6יט ס0ע"ג דלדכרי 6ר6כי"ספסיג
 6ין 6ע6י יאמן  ד6י , גלמן 6יגו דין פסק עס 6כ)דין

 . דין מסק גגד גלמן 6י% וך6י 6)6 סורקתו 6כוחכין
 הוחגין כוחנין l'hv 60 )פרס קריך דלקמן ד0")ור6כי"ס

 (o(bt דג") וכתנת , ו") רפ"י כמירוס ס6ןרכת6 סייפ)ו
 גר% כי 6ף 16מר מגס טכ"). ר6כי"ס כדבריס)6

 נמומן מסרי סססריס למניס 6ין ע"ע קוסיםסק~סייחך
 כשתו סמררכי לאסון (ff( סטור כחכ )"ע מימןסמססע
 06 6ף 61"כ יוסף כיח כע5 טס סקטס טסקסיחוקוסייחך
 (SD סטע1ח ג6מר )6 פ"%  יפשיפ סי6 ססקוסי6נאתר
 כטור )תקן 6ססל 6י כי גס 6מד כנכר סססריס3כ)
 )מלדגי יס") )ועל נ')  סקוסים וכחילון . ע"ס )6כעקת
 6חר שמן D'h1 מטוס )16 הומגין ;ותכין ך6ין כ6וסטור
 )כחוכ דיגך )כי סו6 זויגות6 מעוס 6)6 פרוע )ומרכך
 ובוס . סריו  טככר )ומל זועמן 73כל כסוגן ס)6דגל

 : סקראקא איסרלש משה ייסק- כפטל יפגשסעפך

 מתונות דיגי 6מד סרס נמררכי סקסית אשרלמ
 06 )סכמים זלגסבע סכחכ מס .ע"6

  פכרן (SCD לביפר  totr  במכופפו  פלפו  סייר לע"ססעו
  דס9ר קומר וסעד ריבו כטל  ססרי  ולפביטס )עדותו)ס63
 דחס וסקסית  עכ"). נמ)וס )6 6כ) כסקרון ורוקקסכועחו
 מקקו ך)6 )מנע דכנר מקמל )פקדון מקוס ניןמעוק
 )6מר 6כ) סגסנע קורס רק )פקדון מ)וס כיןכגמרן
 עג") ע5יס מגח) פרק וכד6יו;6 בסריסכן לפסלפגסנפ
 ליכ"6 דדקדק כקוס פייס סקוסיS~h 6 עמך סדין .ספוחך
 ור") כו' olt(h מכרן גפם) )החר מיסו )ומרכפסיגו
  )סטטס סגשרס נין סטיר nffll 06 סכפירס  בספת)36תר
h~btקוסייחך תירן כ"י וסט)- כו' כסקרון ודוקך קלמר 
 לסץ~מופ  ושין ויל.  סכהבסי ODI ימר  בפירון )"ו סינוןכמ"מ
)"hs5ופי  סבופמ  בל  boi 1DDO עיו גסס) כמקוון 
 כר גטכט 1)6 כפקזון כסל 06 קמ"1.( )דף1דמ5יט6 מרזני כנסוח סגתנו כמו דם") )ימר יפ , עסנועס)טווח

  ססיפ )מימר יכו) סכי דכ)6ו סכוטס זריך פכןגסס)
  סבסב  סרי"ף כסכרת )לינ"6 7ס") י") 6"כ )סקסרוסס

  כעמוס וסטטר ס)"1:(  סיף  מלסביין כל  פרעספררכי
  נמרוכי  ntDpoa ומס . עיקר ג") וכן דכסר עזיוהסכע

 דק6מר שסל"ס כחסונת סוייגיס  פביעפ  פיףרפבופופ
 סוכתה גמי 61י ער כו' O((O'D כמזי סכע) ,כס ממ"ג601
 ג6מל 067 וסקעיח כו' גסכעיס יורסיס ן6מר שיעורכר'

 סירוס מנת מכם יורם סכע) Y'h גסכטיסושיורשן
~Dh פיסם 5הר עמס ס5למנס רס5 סכפל לגצי רשוי  ס"ל6"ג 

 , ס6)חך חורף וסו . tlbQ1 prmn)1 (,sp סנע) וקיןסבם
 ר% פברק 5ופס  לןירס כביעיר )ר' נס דובקישיגס
  5ליפ1ר 3ר' גס ד6)"כ גונייג6  רפפופר עימר  הלויפקרי
 61ינ1 כך 5זר  פ5ס תפס 05  סריס סי סיכור  יפולל5

 יק6מר 6)6 קייתי( לכיס כמ,קח סגכ0יס וס )סגין)דוד6י
 ~-SDS 6"כ גסכעיס יורסיס ן6מר שיעור רר' 6h~'Sh"ג
 ~tDw מסכת הסוער (DIW יו% ד)6 עגת יעז))6

 מ"מ כמייס 6מס )רעת כטסי: כ6ו hSn ס6ע"פשמרח
  יליסבש כחוכחס )נכות 6מס כמקוס עועדת סי6עדיין

ו%
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 88מב מ לט הרמ"א ותשובותשאלות

 ל6 ופעתה , כו' )יסכע יוכ) מנע) סגם מש3 ,סוטל
 נמוקת דגכסיס דע6מר ר6וי סוי סכע) טסנוטח%מר
 ,מציגן )6 כט)מ6 ס3ועס רק מלסחו )ירט נ6 1)366יסס
CW3ח,קס ירוסס ז)גכי סקסוככ נסוף ר6יס וכדמייחי ר16י 

 67יג1 ססיט6 עלמן סגכ;יס 1)גכי רזוי 6מריגן hSכערמך
 סשה גסוס . כס6)חך ג') ;ן . סר6סוגס סכרך מכחר6ף

 : מקראקאאיסרלש
 לסוני סו6 לכ6 עגכר6 רכ6 ס)מ6 יכ6 נואולהאמ

 כעת מע)הך כחידת סניעגי . רכ סרוס זינך וכ) פ"ןסילם כמסר"י סינוף מותיק ומניריתקמירי
hSn6מי מחוגת ע) כריסק )קיק סקוסי כי לכיתי סייחי 
 וס6י)חך כתפחן 6%תי ס") נס)וס )כיתי ונסוכיס"ן

  סליסס  סבנתי ס;כל כל6סהוח ט) מע)חך סמורור6יחי
 5בר  כסבך  מהיך לי ייבר כלסר  למטלתך שתסורסושגיס
 לק מגית תמונחי )סעחיק 56פלך י6 1);ן כ6מלתסכחנח
 6ונור 6ג' ותמרס חסויותי. ע) פענחך בפקסס מס ט))ססיכ
 חסויותי וכן מעמי פלידחך מיום ס6י)וחיך סכ) לסוכידט

 ירט 6סר חסוכתי טס ממוכרות 56)י גווטחקיס סםטויסס
 ח;סס וכן )מע)חך הכתכי עיני )גגך סו6 סכ) עגןמע)'
 הוסגיו ע) ן3ור יכר 3וס וס קסוריס סדכריס סיסיוכדי

 hlh סר6סומס סדכריס תמיך זמיר ~יכין 6ג1 5ין וס31ךרך
 . 61ומל סתמי) ומעתם . טסיו 6)1 6סר מעגין כק5רס);הוכ
 )י מוכגיס p~b סר6סוגיס כנריו ומגס . 11") מע)חךכחכ
 סנוטס נ)6 ד6"כ )בכרי 61") ספגי כבחכו מר סכהכמס
 מטרמו כתב דסלי מיי מסו) כפקדון מנופל דס6גמי

 קימר ו6ס6 כמלוס 1)6 כפקדון גפם) הככל דמיןכבחכו
 נסגיסס. גפס) יסכט כ3ל 06 6כ) כמ)וס 1)6 כסקדוןדוקק
 )6 דכ6 מייי קסם 1)6 תסופחי ע) קוכיימך )מוןט"כ
 מעך )סכמים גסכע bih 06 דגפס) כמריכי פחסקלמר
 )'יסכ סכרי 6)6 סננללכי אקסון 3ר.די6 סתם ;דשקחכו'

 )6מל חייך 6יגו חס )מדוס סקרון כין ממהדקסמרךכי
 נר6סוגס נס6)חך ב;תכח כננו כסמסס סגפת)סכנועס
 סכין מס סכפירס מסעת למפרע גפס) פקדון יגכיססכקי
 ופס) סכתכ סמרךכי מרסון סמכמע כמו 5)1ס בכיכן

 ומעחס כשחך ע) כחסוכתי ,ס כ) ס;חכחי כש)שחר
OD'מסלע )פסנו )ו ונמס גמי סנועס כ)6 6"כ סקסית( 
 כמו )ריכ"DT 6"( תיר5תי ,ס וט) גנוי ק)) מכועסכ)6

 כ)6 )פס) 6יג1 3סקדון ז6ף ומ5יט6 מרדכי סגסוהסכח3ו
 וכמקוס ככפירם מסעח )מפרט גפס)  ד3סקדון 6%טכועס
 גס מטלי מסולק ומעחס . ססנועס מסעח רק נסס!קינו

 נגז fslO סתירון סוס טוו סכתנח נמס חסונהי ע)ס)וגחך
 חלף גס . וק") ימרו לדקו הריסס 6ןר63 כי כר6סוןססירון
 כי הסיכחיוו") ט) ססקסיח סס)יסית סקוסי6 סגין )1כלך
 קמ6 ופרק מרוכי כסגסוח )ריכ"S~D7 6 מע)' מחירןמס

 מועי) or )פש) תיגו שכע 1)6 כסקדון כסר Oh1דמליע6
 סר6סיגס סקוסי6 6נ) טגסכע טד כסקדון ופס) סריגומס
 עומלת כמקומס עדיין ככר נסנט 06 כמקס )סס) ס)6מס
 . ט;") סרי"ף ס6ירי זעת )ריכ"6 )יס )ית ים תירוודופי
 גסס) פקדון דגני סכגונחי וכרי קפי כקוס 6יט וסוכ)
 )6מל 36) נמ)וס כן טפין מס )מסלע מכועס )6חרדוקק
 16מר 6ך כמע)'. )מכין מכ61ר וסוף כרייסס גפס)ס3ועס
 ו6) תמיר דבריך ט) כתסינתי סיטכ סחעיין מעהכמסו
 6ת פוגם 6תס or כררך כי גמסל נסיון טויססמעכור
 עריס ס6טנור סו )מט)ווך חסונם סופח חיגי כיפגינו
 5פו) ורויך ז;הי קפי 373לי עיקל סיס והזע וסת'ספטם

 סעגין 6כ) כחינחך גסי כךכלי מסגת 6סר 6)1גסעיות
 נמלרהי ססקסיח מס תתגייס Sh 6כ6 ומזה : כתנתי5טר

 עכסי )י וכחנו שליס המשלשי  "ןסר"ש  כרנניומנועות
 טע% סס ס' )ך וכמחמס כתסונס עיינת )6 ענייןכי

 סייג( 6סינך ס6ס ממם ונקפתסופו
~lpbn 

 ollp סעחכ

 רק מערוך טס )כבי כן )6 כי דט סיס למטפחך.ס6ס)חסו

16ollnh) דכר )ס)ימ 4 הייגס 6כל ממגי ססי6)יס 
 ודקי ולכן פענין 610 06 ו6חקרגו ס6דע סר 1ttsu)מחוס
 כסגין כרעתך סעו)ס דכר כ) ע) )סטיב גמפווס6סס נתסוכתי מקירתך ציטוט 6)6 סופר nlDD ;6ן סמן)י

 כקוטי ס)ד7יס כב) לעיין )מקור )הטפחך והיסחסוכחי
 וסגס . ס;וחנ נמסרון נפנין )ס)ומ % כעיורך סעגקחנו65
 1n"etP oc (",1 ע) 16 סכסכתי סס סיס )ך5עהיק
 סוף דסכועוק כמרוכי ס:קכיח ומס כתיכחי כגוףסמ65הי
 ולת"נ דס6 ןק6מר מוסל"ס . נחסונח סדייגיס סכועחסרק
 שיעור כרכי ס)קח6 61"ג טד כו' סגכ;יס כמפי סכע)וכס
 דסיורסין ג6מר ר6ס ntnpcl כו' גס3עין יורסיןיעמל
 )ס")( 6מס סיריוס ה3ת מכח יורם SP30 6"כגסכ;ין
 ככמומ,ק כריפוי מטל כ3ט) וקין טד כו' כע) )נכיר16י
 גכ6רת 6)י:,ר )רכי גס רודפיי . ו6יגס ס6)חך תורף,סו
 גוכייג6 דממוסר מקמר רווי מיקלי ד)6 סכרםפוחס
 מקס 06 סייס פי מנכור siwt )6 לעיטור )רכי גסד6)"כ
ohoדוריי 61ינ1 לח"כ( ס לעיין, of~))O לניס כחוקת 
 6)יכ6 6'ע ןק6מר 6)6 סקורמח( נתסוכס )ע")קיימי(
 יסו) ל6 כבע) 6"כ יככעין יורסין ד6מר שיעורוררי
 )ססכט יוכ) ד)6מכח

~S:tD) 
 וס וט) )11( סקודס כהמוכס

 כן סר6סוגס סכרם מרח רפוי ן6יגו ססיס6 6כ) כימסיב
 מ6ו ncfi(tn סחסוכס כגוף מ65תי כ6ן ער . 3ס6)תךג")

 ד)6 סנרם יוחס 1ד6י כי כ)) חסרון 3ס וקין1מקדס
 וסתום) )רכ כין b(1rDt )ר' 3ין );"ט )ס6ר ר6וימיקרי

 סויות גורמים פס כס) סן ככחכי מן ק5רס ירך)וחד
ntfep1(סיקר כסן ימ65 סיסכ ככס )מתכונן 6ך וכרי ע 
 עם דמדסיס מע)' כ;תיכח ר6יחי וסגס . מוס וויס")
 וכמוריס כמרדכי כסן גסחפקח 6סר ומסיקות כקלותיסגיס
 סירס גיר פרק כמריכי ;תוכ ח") מטלתך כחכ 6סינ.ועחס
 ושמוס ממוטס כחרגגו)ח )ידי כ6 עעסס תס)"ח.()דף
 סיס סחרגגו)מ סכט) כיון onib וסתרתי סר כו' כוחיכיד
 )י שכגיס 6ען יקו ודכריס כו' ר"ת כרכרי 6ותסמכיר
 סמ6 )שט יס עדיין מתירס OtO סחרגנעת סכע)ך6ף
 המע 11 ותרנגעח )תמוט קמרת תרגגו)ת )סומם )תןמכוהי
 )רכלי גס 6"כ סימן מכוכ 061 ,ס 610 סימן ומססכותי
 סוי מעין מן סגחע)ס הכסר כרכ מפסקו וסלמכ"ססרי~ף
 ח מ"7"ת י6סויח:)6)ר"ח

6(6 
 יצנמ:מ% כמסר י

 פריך כותי ניד שחו 16 6מר כמקוס מSJh 06 165ססגיחו
 . עמוד כ16תו ממרדכי סס סכתכ כמו עין מניעת 16סימן
 וסרמ3"ס סיי"ף 7עח ;,קי 3יד סגס)מס סמ;כ?וגוס
 כסדיך כגמרך מכ61ר כי מסוכי זע ס6)חך. ט;") מויןור"ח

 וסיעו סעין מן טגחע)ס :כסר עויף סו6 כוחי כיר37גמ65
 )שרי כנמרק כשכודר ):ריסס )מימם דליכם כמקוסדוקך
 מוטסין 6ג1 סיין לע"פ סגחע)ס ככסר סמהמיררכ

 טליפס סכי16 עורכים כמ6 לסור מ"מ כטריפהסיחח)ף
 ס6י ככי כוחי כין כגנחך 6כ) . וסח)יפוה 6חרממקום
 ר~מלדני ס;חכ מס ולגן . כימן כ)6 בסיקו סליגווג6
 סייגו סימן כ)6 )חוס יס ;יחי ידי ע) ינסי)מ מוו)מעלס
 סננך גחוך דים סס מ15יות טסטריפוח כמקיםמעכר
 ומטהס . ע"ס סגמל6 סוגית פי ע) מוכרם Ortסמלינו
 סמררכי ס;תכ וכמו סימן 6עו ססמיעס ודקי ;יקומר
 )ר"מ סלי YDhI סחוסוח פרגיות blm מססי36ט5ש

דמקה
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 מ הרמ"א ותשובותשאלות*6
 מריס טויפס טפין כמקוס ספין ען מנחעיס כעלרמת?
 ורי"ף )רענ"ס tS'Dhl סרי זככס"3 טחי כיד נגע65ג'ס
 נ? כג6% יעתיל סגעל6 מומית קפי נכס"נ )עפושםטע

 6מת סעס טנ6סס ק5ם נרע דככ6 6)6 3רנ 6פי*סי
 )6מר מידו סורקם נכעס l'ro ע! %חע)ס ססהתעליד

 פ)6 ושחר , עמו מסלמס גותי 4ד פסגיע געדסכמיחס
 סלרנריסס סטין מן כנתעבי נסר  כס% סוי 6'כ עכירסגסס
 מחן כמטס  שכוסי  וילצץ מכירם סחרננו)ת מכפלשעיל מ6י מסקסית ומס . סרי 610 לריס  6מגס . לפורמא
 סיס סתוג:י)ח דכע) סיס וסמעסס גר6ס , קמותהריהט
 6ך )סמופ סכותי 6 שסכיך תרגניח סחע סססוהעצדע
 סריך 6חס כרמך וט) . למ"כ גחח)פס 06 יורע סיסל6

 ד% דמוחרת פסיע6 עכשיו מכירס סיס ד6ס כך)פרס
 וכעו נגער6 כדשכם דיג 46נ6 %י4 עין טמעתעסגי
 מש ד6עו OD5D3 ש עמסוכס סמסעע וכמו סרטנךסכחנ
 נע) ס"ס ffb( עסני סף עין כטכיעת מכירסבמומס
 ססכי6ס )6מר עכוזיו 16ער סיס )hs1 6' 6)6 געיסרטים
 onlhD מעיד מסיס 6)6 ססומע ססמט סי6 סטתסכותי
 6יגו 6ך כוכה ס) סמרנט)ם סייס ססומע סכחעסרעו)ת
 כין גתמ)פס 06 16 כותי כיי לח"כ גתמ)סס 06שדע

 כפר עכמ 6סור וסף כותי 14 סכ6חס שזססכמיטס
olrn~!1ט3 . ג") כן . רשם לכרי מכם )מתירס סו%ך %כ 
 מע)' סקסס 6סר סם ע"י סוף סדף נפוחו ר6כקושפוכת
 Y'w )וער ג") , ככתכ כ6 כלסל niprn קושוסע14

 שע% מחנפי) 61ין )תנסי) שגמל סנךילס 67קלי6כ"ן
 טסיו סיס)ס סמ)כ )כט) כוי נקזירס נו ונעיק)קךייס
 מן )סער 5ליכין סייגו 161 ככנס תיעמס 63 ס:קדירסכדי

  סקוירס נכל  עספסט  ווי)מ6 סקדירס כ3 ננדשתככי)
 s;DK, נסורס סקדירס גס D~D 6נ) נכייס כוססונעכס
 וכיכין 6גו ורכן נכו3ו ntDDD שע דדי3מ6 פסיס כןים

 )רועכ מיד סמ)כ גכגס דדי3ע6 סטסס מן כתכלתססיס
 מסרסים. nSp דעת טש61 כמו נקדירס עתכט)%1ג1

 . דכר סוס )סנים ירכין 6ט וקין גטניס דכויו כ3ומססה6
 )נעס )עמס ויגו נקדירס ססיס כסיס ממקס 6מרכי

 כ) נגד יסער %יכין 6ע rbn ע6מר נשמרוסחכסי)
 מפסס גגי ססיס כסכתה %7יכין )כ6ר סקרך 1)6סקוירס
 לח"כ סקנס 1)וס . פיסולים טפר כזי! כעירו מסועסוסו
 )סער 5ריכין 1% 6ין 06 61ף ר') ט' סמ)כ ס)6וח"ח
 ט' וססיכ כמינו מק מכם 63סור יט ע"ע סנךילס כ)גנז
 מפעם סחני% %סטיר סקיירס )לסור מעסם לב עמסוכ;

 סססיכ מס ע) . 6מח 6101 ג") כן . ר6כ"ן גדכויככהגחי
 מכיס ד)6 סי:וק 3יס קרי "י נסכין חסונתי ע) עע)חך)י
 סניע )6 כי 3ססיכ %16 )6 , קטגוח נסופח טסם1)6
 מרזוי סגסגת נכר וע) . מסו ידעתי 1)6 )ידי כחי16ה!
 )מ6כ) סגפ)ס ס,נונ נמגין ע"כ( ריס בסה"כ )וףדח1)ין

 סקסית 6סר כו' לקיטס מכף וסמררו סכה עםוסו5י6ס
 6יגו סכף tDh(1 לעס קי) סדיוע ולי טכתכ סכ"ס לכוןע)

 דודתי ק"ג כט) כריס דטעס כזכונ מן ססיס יכ 06מוהר
 פסיסי פריך מ6י וסקסית . סנס"ס עכ"למווט-

 מאיו
 6"כ לסור 61פ"ס ססיס גד6יכ6 ד6י ככף מכיסכד)י:6
 לפסק 6נ) ר(ר~עיח ODt סוכוכ. ע! עיד )6שר סיססקדירס
 ,נוכ מ6מר.דסתס ODPO וככן or כגמ סריך סו6דגם
 יס6 )6 6מ6י סוכוכ כגז ככף טסים 6יכ6 כףומחש
 ד)ho1 6 %מס. כקיירס כש כט3 כויס עעס וס6מוהר
 שפר דפוס מסיס י"3 קדילס 16 כף ע"ס כק5רססריך
 כלי f'D נססים ליסור עכט)ין וקין )שסריס דם"))כטיי
 שנ טפת נכי וכד6מריק סכרי נכ) עתססט 6יסדוי)מ6
Ohnn(עגעו ומסר"ס מסרסיס עקדם )זעת סקזילס ע 
 ננד ססיס 610 ססמ6כ) כקדירס כן ס6ק עס כן סססוכך
 )* )מס דגססיס מסניף )סר14ת ס51רך גן ועל2שצכ

 61ף כקוירס, כמו נט3 כליס טעם ךס6 כטסים ככחיסנט)
 סרכס ממפריס מ)וקטיס )סיוחן מנהות Se ורגן ס!6כן כי ידעת כבסר לסקריך 6ין ק5ח O1D1)D סו6 סטין6ס

 סימן 6ס'ע סטור כרכרי ססקסית ומס . סרגםומקיכ5יס
 וסקסית ט' סכין מכינין ממעכר ט) דיסכס כססי6ס")
 , נעקר ))6 סולד גערך בק סחיכן סטיין קייאק עסו"וSa תיוון וט) , כריסון מיית וסולד ד6:נרינן רוסן 7י6%מססי6

 מ)ק1 עד)6 נמיס,וייר"1יססיין ט) שוחע ד%%יג"6(
 סוף דעוגין כגערך סמדקוק יי קומר 6גי סיס . ט'נ11
 ט) דיופכ ססי6 גגי טפירס רס"י נפירוס מעריכיןסכ)

 )מלק %טרך )6 וריפק מייסף דכי6 כמיקרי דומגיןסמסכר
 ד6ע"נ )רס"י Su01 מסמס 6)6 פטיין מסר"6 ס3כמ)1ק1
 סי6 רחוקות )פעמים מ"ע נרי% עיית סו)ז פעעיסזרונ
 כחו H'i'h 631 גרס סיקומ )ענין תק)יגן ירכן כריסקמייחל
 עדכון נ') כן , רוכל כהר ד6ו)יגן דכריס כטלר כמוסרוב
 ומווכר נכון כו6 עס,-6"ס 0) תירו15 נס ומ"מ סס.רס"י
 סכל סוף כגמרך ם)1ק16ח1

 מעריכיי
 . ע"ס 6סר דגר )עגין

 סעח מי סרק רש כסריך חקוק 16ת1 סתוספוח כחכווכן
 מד)6 נם:וח סכגח זס6גי סת'ר5ח' כמו מחס מוכם6ך

 חירקו 7)6 וסירס"י עחוגך כסקסית מס . וע"פ מחססקסו
 נין דמה)קי מסיר מבגי סכי נ)16 דסחס י") נחו)יןסכי
 כגמוע נסויך לתוען כמצוק ort )גסוגס מט5תסמחס
 סבלי לידס תסו יסך עכי ttSDD(r סוס )6 עיתתסקונס סעי גטקר ז6י בעל ז6ססר !ע!7 מעליט, סכ)כסיף
 יס1י רו6ין 6ט 6"כ , 6מו ממחה 6ף )מייס פירס610
 וכן . קרנן יעיין כיחוס יינו סוי 1)6 מיהחס קורסכיקדי
 ע"י זופן כיו65 )6וקמיס ots גיחך קריפוח 6)1 פרקרס"י
 מחס ססי6 דמיירי מ)6וקמיס מייס 6מו וכין סו6 וכיןסס
 דעיפ )פעתיס )חיום סוגד יוכ) ד6, המקס ס31זינעקר
 יותר )יס וממץ )מיות סיוכ) 6ף סימיס רמוק דיר610

 וס דכר )ך 6ככימ 61גי . סס ידי ט) 17פן כי631)5וקמיס
 סס )פרס )יס יחק ע6י קטם סכי דכדכו פסמסירס"י
 bt)tco מסייככח 6מו מחס 06 6ף מיס סי6 נ"לדממו
 וקאמל כופן י651 )מון )יעכ כ6 לס"י כרמך ע) 6)6 .סס

 6ח כסמסט עסקיגן כמלי סכono 6 קלמר 1)6כגמאך
 כרכר )תרן רלס ומגמרן 6)6 רמסן זרך י61 1)66מ1
 קיימת גס6וס וסקס 0הס זומן כיו63 דסייגו )סיותסרגין
 "חכו ס6ס סעחס מעיירי רמוק כךכר )ייסכ ר5ס 1)6ומיס
 )16 :ר rho סעתס )ומל 61ין רה"י ק6מל וע"גמוחס
 סיס הימק 6חר כמנץס נמחכס וס"ס דופן י651 נקט11ק6
 ז)6 מיצחק ססו6 סס 1fft ספירס עמס ,ס כלרך )סרס)יס

 סכוד6י משכוס כין סס ע"י ע6 כין )מ)ק 51ליכיןססיק6
 ססו)ז כגזם למריק דס6 תירן ,ס 61) , חמוס 6מסמחס
 ע) ממלס זעחס ז:וייןי גימר 06 6ף וש"כ חמ)סמת
 נוכ) 6% געקר ))6 סו)ד )עקר כין )מ)ק הליכיןכרמך
 טךיף יותר ffb( עגין ככ) ומעיירי דפסיק6 כמיקחהיייסכ

 קיימים 6ע1 כין 610 וכין יקפ רופן י651 דדוק6)6וקמיס
 6נ) . מסר6"ס יסרי )סי ג") כן סס. ט"י ססו5י16סוומיירי
 פיקומ העגין כי כתכתי כשסר רק וס )כ) 5ריכין 6גו6ין
 ע!ז . עסכ6תי יס"י זכיי כמסמעות )ק!)6 6,)יג;גסס

 מכית סכלו יכמוס שכ' סע,ר כשכן ק"ע סימן סוףסקסיח
 ור~קסיח )חקן מסן 6מר כ) זיוכ) סלמכ"ס סכחנ6מר

 וכס"ג )כסהס כרח הטיכס onbt חמ)ס קמיו חקןדדי)מ6
 סקסית יפס . קיט סימן סוף סטור וכחכו כגמרךמעריגן
 ונר לסוס )שת ד6ק סכ6 דייגי )ומר ג") 6כ) נוסגס
 סח)י5ס מן 16ח0 מוגעין 6ין כן ,Sp )חנון מותר 6"כ6)6
ob7ח)71 6 לסור ימיו גס 6"כ )חנון לסור סיס( 
 ממס כן 061 קודס יחלן לחיו hDD )חוס 6יך כן061
 ג") כן כרול וטו . סמ)י5ס נק 16תס שנעין 6יןנססך

כסייחך
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 )ממוחת )כתונ ממני נקמח  5סר וע"ד . ס6)ס 6סו3ס6)חך
 )עיגיס )ך ויסיס שיו מיומך כחכ )ך מגס , נע35ורנממעון
 . כחבקך יגד) וכסטך ס)ווחך וס וסיס חלך 6כר מקוסככ)

 : סקראקא איסרלש סשה נוסכךג6וס

 מסורס נמס יה11ר1 )6 ופגיו יעקכ ינוס )6 עועיםבמתי
 כמו )מ"ח )קרותו סיט ממומר 3ןמעיין-
 וקן סורס וככר נרכיס יחנייס ס)6 כדי מקוס 13תרגע
 )"ס )ככימן מפדוו6ס מקיר שסך"ר סטיתי 'ון ס,סיסים

 ו63נות ככיס כיד ומונחת גדפסח תסוכתו וסגם .כתסוכחו(
 blh הסוכם onth טר6ס ניכר מע)חו כתכי ריסיממכין

 ססדכר מקמר כי וגומר חסוכות )כדקה )פגינוססע)ימס
 3ז3ר וב"ס טט6ו ג3ר 6סר סמלך 6מר יט6 מי )סיתרי65

 ניטין מסוכות Y'rn לפי )37ריו ורייס עמר סימוקופטטמו
 סכחט לטיס כותים ס) סס ת6 זיסווח סם 3נטטכוחכין
 3גס כותיס סס )ה,כיר מלעס ל"ז:( )דף דניטיןסיעספות
 סס 3ו כוחכין ועסיס חסרך) מבס כזח 3ופכותנין
 , יוקכ רסטיס QDS הוססין 61ין מקוןס לו בסיסדינרך)
 מסס דת ס,כרח סס סבין )ס"ס כן )קוקו סגר6ס )פיכ"ס

 כמו ט5מן סכותים ממות 33"ס משירין 1לפעמיסויסרק)
 ס6גי וכבמס ס;") נססונס וסוף כחו"ר מטבחסגחכ
 OD ע) )ת"ח 16ח1 סקור6ין מבחר כי וס כרכרמסתפק
 ס6מרוגים כ) ס)6 בכיו סס ע) ננט יכתכו סיבך בכיו6כי
 t~rh1 )ס"ח מקורבתו וק גיטין )כחיכת רייס סני16)6

 בניו 6ני פס SD עעס סנתזת ג6% סלט גיטיןסרסור
 וננט בניו 6ני סס ע) מומס סטר ע) ט5מו כסמותסוכן

 11 ו)דעחי סינר כמטס יסתייס3 ים מ"מ 36יו ODכוהכין
 סר'ר ס0 ע) stlo כהסוכש מוסמס מסניך ססוכמסהי6
 מסר ט) סהעק סר6"ס מחסונת ס:וכיח מ16כ"ןנפחיי
 מסום סס כחכ 1)6 6ניו כסס )קרנפו דים וס")מסיןיס
 3מס31ת מקיע כן כי נתכוון ס)ו6מ ירסס 1)י .ססוכמס
 3גע )כמור דית קכ"ט סימן סוף סטור ססכי6סר6"ס

 06 פסו) נדיענן %1י)ו 6ניו 6ני ע"ס 1)6 סניו סססי
 3כ"ס ורג)יגו ידיגו מנינו 6יך 61"כ 6כיו 36י טס ט)גכסכ
 כן גכת3 06 סנט ויפש) סכיו 6כי כסס )ס"ת יטכססליך
 ססר דכוד6י גר6ס %1ן ע 6ת ץ ססותריס יכריס סססגס

 כ"6( )סימן סרסן חיומח כע) ו") ומסר6"יסח:ידיס
 )דיג6 ךוק6 )16 6כיו 6כי 3סס )קור16פכחכו

. 
 6)6 גחכו

 סיחנייס כדי 36יו 3סס יט)ס hSn )כן קלמרי טוכס)ע5ס
 36יו ט5שת סגירל כחוקים סממנו כמו קלס )1 ויכפרסכיו
 67ט"נ הכת"נ סייך 1ל6 ילקה לסעיס סס מטעם )66כ)

 מסקיגן ד)6 %:( )דף סממונס )הס 6מר פלק סוףד6יה6
 )ס,כיר ס)6 6נ) סמם עי 6מר לקרי ד)6 היעונסמישו
 סס גרס 1)6 סטורו סרסעיס סס כס,כירן ornמפייס סת)מור וכ) וסג3י6יס סחורם מסרי מקיע )6 שמוסרסט
 ומב) סיך ט) יסמט )6 כס סילמה ט5מס ע"ז מסססרסע
 )גג6י 6)6 )סנמ סוייגו סס 3כי )ס,כירס שתרמקוס
 גוים לכיח )ס קורין נ)י6 ניס )ס קולין 06 %מרווכמו
 )התירס מותר )סכת ס)6 כן מחמוס סמס מש 06וס"ס
 וכסנאיות דט"ז( 6' נפרק כמרדני (hnths סס163ק1

 מסקינן ד)6 סייך ד)6 וסת . ס. פרק ע"ז ס)כוחמיישגיות
 רסע מ16ח1 יעז 6מר et~s מפגו סי6 ככס 6)6נסמייסו
 וכמו ),ו )מום 6ין כן סנקר6יס )רכיס ממסוחף סס6נ)

 ק"ד:( .)דף דגחוגיח 3חר6 ר"מ סחוספוח 3סדי6סכחכו
 6)6 גתנו )6 סמסיזי0 סדתנו ומס סמו מסוכרתb,ns דלין (oh1 יה מ:) )"מ:( )זף סממתס )סס 6מרופרק
ODDDor מעכס 6ייו )וו מוסם סנן סטין ק) 61"ג סכחכנד 
 )מוס סיס כגיטין 1)כן שירקס כסס )ס"ת לעמסויט)
 6כיו )כחוג סיס וכתכ 7ע1 ע) סדכר סממו סססכסיסי
 משטס 6)6 וס מטכס סחיר ס)6 3תטוכחו סג"))סיסיס סר6יחי ננ6מר 6כ) זס)כס )דינך גרטיס כן . מעיקר6100

 אספיק לסחיו דילן כגרון מססיקיס ודקריו אינס 16פיוט
 ד3רי1 )סי ומ"מ 3וו עגיו p1h 1)6 טגסיו כדנריוסלמי
 6כ) )איכס 6י )כיוס )מיחס ד6יכ6 כמקוס לק )ספיר6ין

 ענן יקר16 סי6ך לוחו וסיקרן 16ת1 מכירין סטןנפקוס
 . 6ג" 6ני סס ט) )ע)וח עטרך טעמ'ס סגי )פי)ס"ח
 : סקראקא איסרלש משה נ6וס . ריסט6 )פוס stilOוסו

 מסיו חיים מיס , וטרניס מחוקים מפחיו בימוימב
 וחוקר סיגי ס"ס סילוף offo , וגסגיס מחחממיסתורחו ומגמיי , מקסיכיס )ק1)1 מכריס , גס36שי
 פס סגיע כ"ן יוסף גמר סיקר . ק"ו סשה כממ"ר ,סריס
 יסניף )1 ססיס ספטולין ט"ד ודרסתי וסקוס ייייוי"סקיק
1DDוגחן )ידו ממסרתי סטופס ישח כפי hinnh דוריו( 
 מ)וכ)ין מיריד 6מר טן ס61ח )עת )סכי6ס טפסר סיסס)6
 יצדיע ),ס ומ5ורף מוקדם 6יס ע"י )ירי פס גס)היןימיו

 )דרך )ססיס מוכרח סייחי סמנ מ651י ומידמעכתו"ר מידי 6מח 6גרח קכ)תי מג ס) קמרון מכיוסלמכהו"ר
 . מנתכו ט) )מכח"ר מטגס גמאי ס)6 כ16סן כעסקיפעויי
bnnol6ימ6 מעסק 3וס למעכ"ח )כחוד )ידן ו6ח6 ס61ע 
 1)6 , ססי6 3ה6גרח מכחו"ר לי סכחכ כמס מידחקכס

 מבמו"ר דגרי כ) כי ידעתי כי מעכיר דגרי ט)כמטיכ
 כמחכיות ,ה3 וכתפוחי מסכל לדגי ט) מיוסדיםמחעריס
 סוסון גיס 6)י כח3 מכחו"ר וסגס . מטכ"ת מדכריouh 16)י ומחן מס6 נדרך מכחו'ר רוס )פגי 6נו6 רקכסף
olnb1 )וכות 6פכרDID~ 6 טססרס6ס קומר 3מססטו( 
 סעיח 3)6 שמן מוקדמח ססיתס מממח כקל כהסלחמיחס
 6ף כי מסופר כטסות סדכר )תקות ס6פסר סכתכמעכ"ח
 5צ (ODt7pO 16 כ)) ומן כ)6 כרם6ס )כתור יםלכחמ)ס
 וכו' דס3ועוח וכסג"ס כמרוכס ממרדכי סכחכ כמול6חרס
 ס)6 סח5)וחי )מכחו-ר 6סיכ SD or . מכחו"ר )מוןע"כ
 כסכי) סרס6ס ססר )פסו) כ)) ,ס דרך ט) ע נכיססגמיתי
 וממכר ומקח ס)61ס פטלי מפסוען כורך מוקדמתססימס

 יט)ס 6יך כי כדין ס)6 )לקהות יטרפו ס)6 כריסמוקדמיס
 סנ6מר מלקוחות )טרוף )ימוס סרסרות הכסטרי דעתט)
 סכחכ מס תם . QisIQD ר~מוקדמין סרס16ח סססלי orמפגי
 )כחש גריך ספין מרוכס כסרק כמרוכי 1") טממסלכיג1
 06 )י ומס מוקום 610 06 )י ךמס סרס6וח בסטרי,מן
 מסערי ,ס )ססמיעגו ז"ל סממם רכינו 63 )6 , לשוחר610

 סטרי נס כי ומן כס כחוך phD ס6פ גטריססרס6ות
nth1)oטורפים ט6יגס וק ומן כסן כחוך וין 06 כסריס 
 סומן קי זמן 3סן )כתור ס6"5 )ססמיטיו כ6 6כ)ממצטנפי

6(OSDD 6(1 כסהר דמעו מטרות בסהר כמו 3סן מוריד 
 6ין 061 זמן מפוחו מלקומות טורף בסן כת3 06מטרוח
 ס)קוהוח גי מורין מגגי וגובס כסר מסטר ומן נסןכחונ
 6ף סומן )סקזיס 6כ) . )ספרך קדמם קג')גו )ויקמרו
 (W'1po סדין ג"כ ו") סממס רכיט סוכל ~nthD1כמטלי
 )כהול פריך סדין סכח3 מ)ס1גDDDD 1 כלסר )כחמוסכ))
 06 )י ונוס מוקדס סו6 06 )י דמם סרס16ח כספליומן
 טעם נחינה סו6 וכו' hlo 06 )י דמס זמסמע , מקוהלסו6
 ססו6 כמו סרס6וח 3טטרי ומן )גחוכ קליך ספיןלמס
 ס)161ת כסטרי דססס nlhliD כסטרי IDr )כתוכחוע)ת
obמ)קוהוח )טמף סמ)וס כסיכוך ומן בסן כחונ 6ין 
 סטרו 6ךרכ6 ס)וקמ יקמר )מקהו קודם מסטלו)ומר
 הוoh 6 ס)ו6ס סטר ע) מחו)קיס יסיו 6'כ )מקחומצוחר
 ס)ו6ס סטר 3ע) יטליף 1)6 )מקמו 1ahn 16פיקרס
 6ין ,מן בו כחוב 6ין 06 סרס6ס פסטר 36)מ)קומוח
 חסו . מ16חר 16 מוקדס 610 06 דריסס כו 6ין כימפסד
 מ16מר, הו6 06 )י ומס מוקדס סו6 06 )י דמס ככהכמס
 מדכריו מעכ"ח מסכין כפי OnnD ("1 רכלו דטחו6ס
 6 סיס סרס16ח גסעלי ס,ען )סקדיס יכווין )נחמוסס6ף

6ש
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 קומר 61ג' ,מן יכחוכ סרס16ח סטרי כסופה רכוה6לזמר
 61"ת . סרכ16ח כסטרי סומן )סקויס יעונין לכהמ)סס6ף

 6ף 11 )6 ששן לכריו sri סמתס מרכעו 3רומק )י)סכיי
 ומס 6מר כ6י)1 מוקרם 610 06 )י רמס שריו ונחלןזו
 ככחכ 610 כן 06 מוקדם, כזען כחוט כחוכ 06 ג"כ)י

 סו6 06 )י דמה )ומר )ו סיס ע 6ף 11 )6 כדרךדכריו
 סמ6ומר ס)ו6וח נסערי כי מוקדס 610 05 )י ומסע6וחר
 ס)6 ממתע )סוגו מתוך )עג"ד סככך , מסו) ומשקרסכסר
 ס,מן )כקדים )כתמ)ס סיס )ומר 1") פממס רכינונ6

 ירומם רכיה סכחכ כמו הספתו יפטר סרסרהשסוי
 מקומר סטר נעגין נ"ל סרסכ"6 כסס י מלק ד'גנחיכ
 סרס6ס נסער 6ף סומן )כחמוס )סקזיס סטין 6הרסיס ליחן טכ) וגס כסקרנן דתימוי )כחח)ס )תחרו 6קמ"מ
 סרי"ה רעת )פי כי שמרסס כש מעסך )סגיע כיוכןרגני
 ס)ימיס( מסג' )פ"נ ו") וסרמכ"ס מרוכס( כסרק )כ"קו")
 )6מר %סרסוח סס)'הוח )3ט) ורלס )6מך כסרכםמי

 6ח סרסם ס6ס יע.6 שף בסימן ז"ל סרפכ"6 ו:הכ .רכ6י
 6פ מנשח 6מרוגס סרם6ס )וי 6ח סרטם 51ח"ככמטון

 ס)6 גדו)ס יפקוחb'h 6 דיון כידון וח"ככר6כתס
 סרסס כיעקכ )פעעיס כי סרס6ס כסטר סומן)סקריכ
 ו6ח"כ כס המחניק עיר ממוגו לסולית כלעזן כ5מדלר6וכן
 מסגי 6ו מ6גניגו ס6ימ מפגי רבוכן 6ח כסרב:גהמןט
 וסרכ6ס כצייר נצמד במטגן 6ה ומרסס למרחמכם6

 כסרס6ס הומן יקדימו סידים 061 מכוברת וסיססו5סוגס
 ח1 סנורמס יריכם כ)6 סן כצרר כצחר הכתכי סמכתןס)
 חכ6 1)6 ל6סוגס תסיס סס6מרוגס נמ65 כידי:הו6ף

 . )ר6וכן סכחכ ססרס6ס )נט) סלמס עקויימח ככוססטוגה
 כסטר לכחמ)ה ~IDr )6מל ס)6 ג"כ )חוס ק5ח ים וסוע"ד

 מפס h'(h כ)) ומן כוחכין ס6ין נס 6"כ 61"ת .סרס6ס
 )סימר h)'h , סג"מ 16 ר6סעס סרס6ס ציוו יסכררסל6
 מנס) טו6 6יך ממיס כהכס6ס סיכהוכ )וס הקישסיס

 כמעי) ססרט6ס ,מן כסיק7יס 6כ) )ר6וכן ממסרססרכ5ס
 מנטל 610 6יך )ממעון ממסר סרכ6ס כסטר כיגסוכס6ף

 )ר16כן ממסוססרכ6ס
 6כ-

h~th כרסס סמ6 )מיחם 
 כבחד סתעון 6ח סריס ובח"כ כסכט כצמד ר16כן6ח
 6ת וסלמס מיל 61מ"כ ר16כן ס) סהרם6ס וכס)כצרר
 11 וכמחסל , ממעון סג ססןס6ס וכס) נגיפן כקמןרקונן
 סם מפעו נומגס גכח13 ס)6 ומחכר מקם מעלי וקוסעמוס 3סי ססנל'ג וסכיh"rO 16:) )וף מסוט גס בפרקגרכען
 כייר כיין ס)6 כסן )טרוף אפסר מכרי פכותםמביהרי:

 מיגיע קורס ס)יקח עיד ססדס וקנס ממוכר כמע*גגון
 ויקמל סמ6וחל מסער סקוס ויו5י6 סעל~מר מכערומן

 : כנין ם)6 סולף א6% כגייס פעם ממך ו)קמהימגרסי

 עחמת  ohirn  לממבמימ  פהיריפהי  נידן נגחןוהשתא

 6מת מגס ססוסל כס סרי)ג כ"ן יוסף כמרי
 )6 , סכ"6 כגת לכחולי * וסיס לס"ק סיס כלתהמ3
 מוקךממ טסיך עממת ססו)ס סססרס6ס )6מר הלייהיפיחס
 יטרמו ט)6 כדי סמוקדמוס nlhtio סערי כס:)'גןכמו

 סייך )6 וגס . )סי) ג"כ כחכתי כמסר גדין ס)6)קומוה
 קמ6 עסעת6 ל6 , דלעיל עעעי מתרי מד כוס זסנגוון
 )6 ססרס6ם וגמהעס גכתכס טככר כיון כעיקרךדעימזי
l)')wDס)61וח סטיי פסליק ס)6 כמו כריטכד 6האס 

 5fft ס~-סנ'6 3סכ סכח3 ירסס רננו דגרי קפיסמ6והרוח

 טעמם ממוס )6 וגס :סיקרה, ימימ'י )ותמרס גממיישין
 6חן )6דס קר6ק6 כק"ק סיולסיס מרכו דסמ6כתר6
 סו6 יוסף כמר וגע65 כ"ן יוסף לכמר -סרעו קיושר

 ססקדיעו ועשיו סר6סון סעורסס התנעל ס6פרוןסנצרסס
 ס:61 גמ65 6מת עגם כ"ן יוסף כער ס) ססרם6םסולע
 ס6 מסוס ממעלת, סטיה וסרס6ש סר6סון ושריסס'סיס

 ם)ההים נסלכוח ססמ"ג כחג דס6 מוסס סייחי )6נ"ב
 nkno סע6 )1 ולותר סמורסס ירמוח יכו) סיחכטסטין
 ben וו וסרסרתי ספקזון לי תן לו יקער וס 6חרסרסס
 פעור והנפקר ע5עו 6ח ספ0יד סו6 6חר הרסס ו6סגידך
 סגילע כיון , שיטי ענין ע) ד6גחי 6נ) נחן. כסרס6תומסרי
 וסטייס 6חס סיס tnro וסקדיס לעס ססס,פר 56nrbo)י
 מממון 61סר 11 3סרס6ס כ"ן יוסף כמר כיר כמתוןטחן סיירי 061 נענעו סמורסס 6תר כלסר כן גס סרגיסי)6

 ~pffp סיורסיס סת6 )משם 61יכ6 מ"1 נדרך מעטנקנס
 סיו hs סעדיס ו6ס 1pnP סומן כסקךמח סרגיסוקר6ק6
 נק) סיורסיס יכולין סיו סכס6ס כסתר סכחוכ כזעןנק"ק
 נעמס כרס6ס סטר עדי סייימ1 ומן )6מר סעדיס)ע615
 ohnlee tD'"rn אמ65 פרגי המן סלוגי כעקוםסייתס
 סערסיס ס6ין להימל b1'b וס כ) רעם ו56עלמפרע
 יוסף כתר )יר מוסר מסייחי סממון מגווי )חכותיכווין
 )ים סוס מ6י כי מוו גזו) 16גס סטן ססי6 כר~רס6סכ"ן

 נסטר מעוי 6וע וכי נכ"ד מקויימת כסרס6ס סכ6)מעכך
 ס)טו)ס סוף )דגר 6ין (or גמום ד6ס sttntr געסיססיו
 ספסורים עקום מכ) ע כטעגס גדמס יסיס כסרס6ססכ6

 סיולסיס %ז כ"ן יוספ כמר )י עומס מסיס1סממי)וח
 ות3יעס טעגס )6 4% עזי לסם סטין ססי6 ססרס6סככס
 61ף , כעומק מספק סיס )דכר יוד) מספה מס מק)וחסכון
 מטל ffs~.) )דף ממוגות זיגי 6מד כסוק דחגי6 גכס)

 ממ6 כסלים ועריו כמר ססטי פ4גי כמקוס סייתסDD(1 וס" 61ער1 סריס וכקו נטמיסס נגיסן כקמר נוסכתונ
 11 סרס6ס גני גימ6 ס"ס 6"כ , וכלכוסו6ימרוסו

 מ"ע , זיני ססס6 וגומם וכחכוסו סקזימוסו 6ו6ימווסו סם"
 :ל"ו סע7יס סני16 )סס סיורסיס סמ6 )מיחס b~'hלכתי
 געסיס כסיסיו וממ"כ כמכוסו כ,ענו סלס6ס ססםטרוקמלו
 מכחוכ כש וכחכוסו 6יחרוסו סע6 צוד 6מריגן )6וומת'ס
 נעמיס מסטר עזי 6ין )פיכך וו") ;;'ג סימן מ"עכטול
 1)6 טמע כת3גוסו וס סטר כד"ר מיקמרו עד,ומעים
 מסלכם( י"ס )פר-ק 1"ל סרמנ'ס דעת וכן וכי6יתרטסו
 דכחונוח. 3ס"כ ו") וסרק ערונס( )נפרק ו") וסרי"ףע7וח(
 OOS OhD103 כעחיק עיד עמון מו5י6ין 6יך 6"ג61"ח
 hnD תפענח סמולסס 6ח בממון סמח,יק יךמסס)עעס
 ססער וערי כעעות מ6וחר 16 תוקדם סרס6ס סטר,נק

 נטסיס לסטת סיכו)ין 1גע65 כתנוסו סכומנו כנ"רסעיךו
 1DtlpO 16 6מליגן )6 מספק זוד6י יותר )י יס ,עממיס
 טעו אשרו 16 סקויעו 06 לק נטעות כסטר IDrוליחלו
 )6 גי 6ף otnntr געסיס מסיו )שימט ליכד 61ח"כ3כווגס
 ססמורסס וידן כגרון 6נל כחנגוסו סכומנו עכ"דיקמרו
 גיחוס )6 )עם כטעות סומן ססקויתו 61ער סוזס3ע5ש

 : 6חדנכ)
 זיון נידון קמוח מסר מטי) סייחי מסתפיג6 )6ראי

 כמוסרים ס6לוף מפטירת %)כס למס סגג)ס סיריוסעיון
 מוטעים ימש 63מס 'ט סרס6ס 03 סגכת3 ומן עד י")מלס
 זוממים געסש לסיום יוכל כסרס6ס סערי )סיות יוכ)6"כ
 סיו ססרס6ס עדי 6יך חעיוו סריס סמ םיכו6ו וס63ופן
 סטדע ollp רכים ימים נחתידות פלוגי נעקוםעעסס
 כיכתכ ,מ; %ר יומים % יום עד סג") 1") ס6)וףמפעירת
 6חס נאסר %6כס מכיח דכר סוorl 6 ס:רס6סכסטר
 )ומר 6פסר 6י 6כ) סיריריס ע) )עירכם חון תעיןס1)כיכ
 . וכחנוסו סקדישסו סת6 )ומר רק וכחנוסו 6ימרוסוסמ6
 סקדישסו hnD כ6ן )ומר טייך 06 )דון 6כ61ועחס

 סכחיכ סטר )טי) ססכ6תי ככרייתה 7תגי6 ךס6 ,וכחנוסו
 כסריס ועדיו כסל סטר עד וכו' 3סמיעס כגיסן כ6חרנו
 6יחרוסו 6)6 כלעגו ססטר כחכו ס)6 וכהכוסו6יחרוסו ספי ו") )סילס"י כין נשמר 6יכ6 , וכחנוסו 6יהרוהוסע6

 כסעי7יס כנע 6מר נמקוס סיו קתיכש וכיוסמלכתכן
16מריס
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 כין סס)ו6ה 3ו סילו סמקיס סם כתנו פסס16מריס
 1כ16ח1 ככתכ כומנו טססטר ספירכו 1") סמסלסיס)ס6ר
 מ16ח1 כחלו IDf~ 6(1 וייחרו סירס 6)6 סיו סיגתכמקוס
IDro6חר כמקוס היו נספר סנחונ כיוס כי 61ססי h)'h 
 וכחכוסו היחרותו )מס סמפרסיס )סגי טטמ6 .)מימר
 ס5מלון IDtD לק r:1ngl )שרוף bia וממ) olsnoכגחר5ס
 סיטר מ)כחוכ סגחרס)1 ג"כ סוד )סימר h'(b 1")%סירם"י

 )כ) 6"כ ס:)61ס סי6י מקוס 6ח'; וכחכו ימן 6חרער
 6כ) . וכחכוסו ס6סרוסו גרמן 6יך טעמך 6יכ6ססירוכיס
 ס6יהרוסו )ומר 6ססר 6י סג"ל טכ16פן כיון דירןכידון

 6"כ וכחנוהו כסקדימוסו )ומר 6ל)ט יסקר רקוכחכוסו
SbDbסיס 06 כסלמך סקדימוסו חוט)ח מס וט) )מס 
 כטעמך 6ומריס סייט וכשטסו ס6יחרוסו )ומר6פסר
 תוהו  וכמנו ומן 6מר עד מלחתנו סגתרם)ו )פילס"ים6מרגו
inroוחוע)ת ;ווגס עס ט) סומן )סקדיס 36) הטויס 

 ססו,מו סכטר סעדי )מיתר 1)י;6 . מס ו)סיכחכקרימו
 ושתכוסו 6ימרוסו סמ6 כסריס ועדיו כטל ססס"רד6מריגן
 6מר" )6 וך6י וס , כספוח מהקרימו 6מריגן ומ"גנסטוח
 6חר נפרק יוסף נימוקי ;חכ 6יך ד6"כ ווממיס טייסנכי
 מס6 דסמעיגן ך)עי) נרייח6 ע) רכותיו כסס נומוטחדיגי
 1)6 פסו) סססר 1nrlol סמיעס כסוף גחוכ סיסז6ס
 ו)כחוכ ססטרוח )6חר דרך סדין וכחנוסו 6יחרוסולמרען
 נטעות וכחכוסו 5יחרוסו סמ6 6מריגן 61י סמיטסכסוף
 סנויסס כסוף כעעוח וכחכוסו 6יחרוסו מחס גמינימל
hlhמעריגן )6 סווש דעדיס סיכל גותגת ססנר6 ודקי 

 ומנוסם . סייס ,1 כ6 )תקח סים )6 06 ושתכוסו6ימרוסו
 גא )סירוס -3וח6 כםמיפס כגיסן כלמד דיקטדכרייח6
 1)6 )ססיכ זרך ק5מ ים 6;ן or דין )מיזק יכו)סייחי
 6מריג6 11 חסם6 )פי מכ"ח עלי יקסס ו6ס . )סקריךחסותי
 כריכך ו") וסרי"ף ר~רעכ"ס ~נס מ"ע סטור 7גחנ עם5";
 or סקר שכ"ד סי6מרו סך OtnD) otnnir ססטר טדי6ין

 למרו ט)6 ס6ף שממיס מיטסו ירך ים ס)6 כ,מג1כחכג1ס1
 סיכו16 סכחכתי סדרך כסי כומט כחכג1ס1 וס סטר3כ"ך
 סלוגי נמקוס טמסס המיד סיו ספפר סעדי ויסידועריס
 לריס ימים עד 16 ססטר ומן עד סגו)זו מיום עיודרמוק
 6100 דבל כחכו ססמפרסיס 6סיor 3 ט) , ססטר וסק6מר
 ע)6 נ,ס יטייו 06 מכמיסיס ייגס SJb ומכש רגיליותר

 : ווממיס כן גסיעסו
 סיס) ססטעומ ס6ף )מכ"מ מכחכחי כתני לפרסוהנה

 כטעות )סת)וח 5יזיס )ס51י6 ספסר ססטרנומן
 סמורם ימי OD פטון קינו סס3וט סיום כיון טונחיסופר
 מחוט עוכמ גמ65 מכות 610 סכ"6 סגת ועם ס"מ סגתס)

 )מימם )י% 61"כ 6מח, סוס ודי)נ סופר סטותססו6
 ים 6פ . D'DDtt גטסיס ססטר עדי סיסיו דירילמספק
 1531ח1 )ס"ק פ"ע סגת גכחכס ססרס6ס ניסף )סידך4מר
 ס)6 , מחוים כיעי ועעס שקומח 61יגס ססגוע ויוםמרס
 יזעי )6 7רונ6 דרו63 י'נ סימן כמחכיו ו") מסר6"יכחג
 כחכתי or ומסיס מתחו שכם סכי מסוס סוי 6%משון
 גי )חומש 6מז סיכ61 ספק ע) )טמוז 11 ל5רס )יומס

 : מריקיחוקי
 יטקנ הרומס כסטר ענכחכ ס6ף מכ"ח )י טכמכ מסועל

 יטקנ גקר6 סיגי , מגיכחי סס bto מכסן נחךנו
 סמי סקר6 6וס מסוס lDDD' י6 כמקימי כקמח ,כויכם
 1)6 . סכסן למס שנרסס נכמר יעקנ וק כרוכםיטקנ
 מייס )מג"ח יוסף ItTht nStDO . ט,ס נזרים עוד66ויך
 דבר 6סו3ו מטמיר כס . עלס טד זמר כסח ויגד)ושוס
 פרסת גכתכ . 1") סכסן ם)עס 6כלסס נכעל יעקנ%מ

 : יטק13י65
 ממערס להקשבהמג

-G~a 
 נמכמיס סס )ו , rp 6ץ

 , חנן סמספחש גין , יעשןכיועני

 חקר 6'ן חכם )כ , )ע)עיס כ) ליס לגיס )6 ,סימיס מקליכ , כמכתים סר 6סוכ סו6 , חסנן מקונס סו6יקר
 6סר סחירגי כללוף כו6 , כמרומים וסמים )עומקכ6ךן
 דיציס ו)כ) סין יעקכ כמסר"ר , וררךע (Ir/1o , מדעסמו
 su כתכי ע) )י סססיכ 3מכ"ת רסיסי כי 3סיוח . רככגיס
 ודעת טעם טונ וגחן סוכות ס) ח)יס SD' וקון קו7כ)
 ספסו)ס ססרס6ס ע"י עידו סמעוס )ס51י6 ר5ס ~bSכמס
 )רעתו מרקיע כעמר מוכיריס פרס וסר6ס מכית)ועת
 6ין כי כקורס 6כו6 6ך ךכריו ע) )מע)חו )ססיכלמרחי
 מטותו כזכרי ולכגוח )סתור 63תי )6 ;י גס בסריסססג6י
 כחרמים ממקביס סחכמס לוגי ע) עיוסריס כולסכי

 מכ"ח סמסדגי SD OD כמחב) 6נו6 6ך , סגכ1ג1חססכרות
 631מת שכחמוס ססרס6ס )סקדיס סיס סוטתי מדכריוסכין
ofn6( דכריס כמער לכתוכ לגו )עה כי )גי ע) עלס 
 למוס )ט סיס ספחות 1)כ) חועלח ))6 )כבחוססייגן
 פ"ס.( )דף סכוחכ פרק דמסקיגן Dht"( . כםיקר6)דיחוי
 סטין מייסיגן )6 גסיקר6 ולמימני לו:( )דף סנט ;)ופרק
 כי )עסות 6ין ויקי );חח)ס 6כ) ,ס ממוס סטר)פסו)
 יומק ייטיבו 6י קע"נ.( )דף ב"פ פרק ד6מרססי6

 . גסיקר6 זעימיי מסוס טעמ6 וקלמר וכו' ניסד6קגיהו
 סמכו )6 כי ממגי גסכם כוו מכתנתי סכחכ סוסוןוכסמק
 מטלתו ככחכ )סוגי מט)תו סבכיך ממס 6ך עליו 16ןטהי
 1,") כר(רס6ס לפסו) ס)6 רק כוכחי סל6 גג)סמ613ר
 תומר (1DP~D מסופר )וכות 6פסנ ככחנו מכ"חמסכיך

 מוקדמת ontcn סממת כ)) גסס)ח מיחס )6ססכרס6ס
 כטעות סדכר )חלות ם6פסר סכחכ מטכ"ח טענם כ)6כומן
 )כחמוס 6ף כי מוסר, גטטוח 6מריוח סחציגן כמוסופר
 כמו )ימרס 16 לסקדימס 16 ,מן כ)6 סרס6ס )כתוביס

 מהון ומנוקר . נסכוטומ וכסנ"ס כמרונס המרוכיס;הכ
 גס כזיעכך לק סכווגס סלון מכמנתי (nSDP סיתם)6

 );חמוס סטטס )יס 6מריגן ס)6 סוסר כעעוח סח)עןיטטס מסרי כן מטלר , כו' סכחנ מם4ש עטגח 3)6מלמון
 נ)6 מספיק or סטעס ;חכתי טסני סקדימס כעניןוס"ס
 3דיטכד סמיי וטטס יכחח)ס 6חד כעס סיס ו%6ו וסכעס
 דרכי יודם סוייגו מעי 6)6 ס)כין ,ס ט)'1 גוס) סיס)6

 סרם6ס לכמור יס ס)כתמ)ס )כסוף כחנחי כי ו6ףסוסון
 ס)כתכס ק5ח מסמע 6"כ )למרס 16 )סקךימס 16 ומןכ)6
 )6 כקמח קוץ, 6מז ןין )לחרס 16 )סקךימס 16 ומןנ)6
 , כד6ימ6 601 כד6יח6 60 כחכחי )הדין כי 11 עלכבגחי
 );חמוס דידן כנדון עוכך6 )מסדר ז6פסר דככ)וסוד
 כמו 3ערמק וסי6 ככר נכחכח כי6 ססרס6ס כי 6ףעיקלי
 06 61ף . ודו"ק גיטין ס)כוה )עיין ו") ס6מראיססלחנו
 ~-Osttj מסכתי )6 ע"מ כרל1ג1 דכאי )פרס מטכ"חר15ן

 ס)כס )סרבת )6 06 15רך 1))6 סוטרך 3)6למקדימו

 סריס כוס סמ5יגו כמו כסייס שקדמת ססרס6סלמטסי
 עס ע) לססינ 4 6"5 61"כ סר%וגש סכווגופטמים
 )ייסב עלמו ודמק מממס ר' מדירי ע"ת מטבחטסוגש

 : )דעתי סעחס ר'זנני
 )סוגי )ייטכ ק5ח עלמו )דחוק לו סש מעמסי כרכרי ט5מ1 סימק סעד מטכ"ת ט) תמס סיגיךבאטת
 כיעץ פסוס כן3ר גועם )מסועי ס)6 כדי )ס)כס1)כווגו
 ;"כ )סחכוגן מטיחו ר5ס ל6 חסרני ס)רוכ %1סרעעכ"ת,
 ר כדכרי כ11גמ1 כ) סס %:ן מחוכו סכוו)ס tnoS(כדכרי
 וטת יכף מעכ"ח קוון 061 ססעלס. מס נסן וריטשהשמחס
 סלט זלך כגס ילך ;ן כי קומר telo' ען ער(61נעו

 pl~D פילס ס)סעעיס לכריו מסרסי ע)יו סכחכור,עלס
 מלת"ת עמס וכן כוסחו שוריד כדי עוכרם סריגוכסילוס
 3פל דקרי פירס עמו ונימוקו פ)סולו nlhloi כרי כיכוו
 . ש ע) סכנם ומוסתיו ול6יוחיו שנדותיו )סגניי כדיזר

 סייכ) מפגי סרם6ס ot~OS ענין מכ"ם סכתםסר6סון
*ש"
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bl)Sךיכון והרמכ"ס סרי"ף דעת ט) למותסס עוס סינן 
 סמהס ר' כחג )מס ן6יכ 6סיכ nbr על , ככרס6סלכע)
 1נ)6 מ6ומלת 16 מוקדמפ ססרס6ס 06 גפקוה6דלין
 סרס6ס (l'hD S1OD כחכ מעכ"ת נס ס)6 סמחס ל'דכרי

rxpw061 מטכ"ח לחססית למוס סיס )ffh 6 למס( 
 מטטס הפס1)יס סמוקזמיס כטרוח ס6ר כש פש)סהסיס
 יגו גיס נ11 גס 61"כ כדין סל6 לקומומ טריפותמבכות
 וסליחות כסרס6וס גס ד6"כ רצוד , סמורסס לכפסן)מוס
 06 למ"כ נסקו 06 ליןע כוי IDr לתקן )גו סיסגיטין
 חמסות סרכם כי ויזוט לח"כ 16 סכרס6ס קונסג:סס
 )גו 6ין כרחם טל 6)6 מץ רחוקים יותר סמן כגיטיןהבכו
 מטכס סכים סן6 דבר דמוי מסוס ויכט) יחוור לכמןלחוס

 גחם וס ומטעם . כו' טולס יטסו ל6 יסרבלדס6ריה
 . כט4 סמ6 סמורסס )דחות יכול סגתנע כפןספ:כקי0

 ,מן כס סבין לסרס6ס הקנס למ615 מכת כמולק מסוע)
 6ין גן וע) ספגי ממסר סרכ16ת כנטלו כבגיסכיכחכו
 מותר סיס 06 6כל סכגיס כי6 ססר5כיגט בי6מרולמוס

 ר16כן 6ת פסרכס 5פסר כי )י,סר 6ססר 6ילסקרימס
 61ח"כ כפדר כפחד כמטון 6ת כרסס 61ח"כ כככטכפחד
 11 תססו וסיס , כו' כגיסן 63מן רבוכן 6ת ומרססהגר

 כגיס כסרב6ס גכהוכ גט oto 11 גסי גס גי ככירחייי
 ממסו סי6 לסודות 5ריכיס כרהטו טל 6ל6 למיןיושמס 4כ* דתו כסנט כלחד שפנס ר16כן סרפ16ת סכיסל6.ך

 : זפריסית מטטס כסרס6ס ינץ) )סמ6מכמיס

 סכ6 נלמד מטסס מ"י.( )ז9 המולן ?P1 נרמלתיכד
'')DS 'ניני גתגיירחי )1 61מר יסורס ר 

 )ך 'ס S"b ל6 6") עדים לך ים יסורס ר' 6"ל סלמי)כי!
 6חס 61י טעמך 6ת לסמול onb שמן 6"ל מן S~hנגיס
 מבשן )6 6כגיס ר"י 6מר ומי ומקבס כניך 6ח לפיגולנקמן

 גלמן יסורס ר' 6מר מכרן ל6חריס יכירגו יכירוסתגי6
olhכטס כגי ש לומר שגלמן וכסס ככור נר וס לזמר 
 וסכל 610 מ)51ס גן 16 נרוסס גן נם Or לופר ג6מןנך

 ליס ס"ק סמק נר גממן רב 6מר וממרן ג6מן דקינו16מר
 ובמרדכי . סגמ' עב") לטכו"ס טדום 61ין 6תס עט"סלדנריך
 טל ענון למס וק"תסם

~SD 
 ט5מו 56) קרונ 6דס סל6

 ר51ס 610 6דרכס 6ל6 ט5מו 6ת )פסול נעי )6 סכ6וי')
 גלמן ז6דס מכלן סמטיגן . עכע כיטכ לכתניירלסכסיר
 עוומ וע"פ ס61ע 6מריס לפסול ל6 6כל עלמו Dhלפסו)

 רסיס לסכי6 מוס גי6ס 61"כ , פסול ע5ש 610 סמ:ידץ
 6מר נכ"ס מרס כגחנו נרוסק בק"ק סגעסס מעכסט)

 16ת1 1)6סר מס ומן מוך חסיד יכ6 סיודט מי ככלעדות
 מעוותן גרוס 61"כ ומעידו 6גכיס מקש עמדוסומן
 טכו'ס לדנריסס כ6ן נס דסרי )מטלס ססכ6תי מססי6נטוס
 על סטונר וב) כמרס ע"פ מסידו 1)6 )סעיד מיזעוסס

 כסדיק ח'ע סטור סססק כנב ו)סכועס לעדות פס%ממרס
 מנועת סרק נמרדכי ממעט וכן ל"ד סימן ממלוקח כוסנ)6

 ג6מגיס rht,  סן  יפסולין  טכוס  לרנויסס 6"גכדייגים
 סמעגו ל6 לגמו לססמט יכ1ליס 61יץ . 6מריכ )סם%למסיד
 סכהצוח ריס ממרדכי מפסק כמו ג6מגש 67ין זסנמרס
 עגרעייו6 שיעור ר' יסד 6סר סהעונס 6%תי חילבחים
 נס ט5ש גחתי 1ל6 כמרס ממעתי )6 076 יקמר 6לוו")
 נססכעס lelot ידע ל6 כי ס%6 כן מיסורכן ולמד65
S~Do~ebt ועל כסנועס ט) ליסוגחן לסרת ס%6 ר5ס 
 סיס 1601) לותר ר51ס דמעו %ר6ס . יויטחו נליסחרם
 חס לסונט %ס YDh1 סמרס מן ידע ל6 ייסונמןיודע
 יט' ODDn ל6 שלגסרס פטמם רממג6 "מס דב66ע1
h)h6זס 61ין סמרס טן  ידע סל6 שתעיט ונס )6 ככיל 
 כמכפע ,sff סרמנ"ן כמג וכן לסיט. %ס ולנך ש שאמן
 רoton %1 לפוסע ויטיס סיס קונג יסונתן ת"ל ע4מאס

 ל6 61כי1 ס6ל 1)6 לפיו ידו מסיס 6וס סחין סעס6ח
 למיינו רקס וסיס סרג סהיס מחמין היס 1)6 סכורסיס
 ידוע סדכר ייו SD כגס סגעכס כיון סעס )ו וקמרעיתם
 סמוע)יס סרסעש ט'י גס טוכס הקכ"ס סחין כסרגמסיה
 שרקג6 זעניד יתקעל סיו)וץ ט6111) כן ח"י וכן ,נמרס
 מציר יפץ 06 ס' 610 קיים חס ניסרח מריןרנתך
 וכן , יין יומך עכך דכס)1 גלי ס' קרס 6רי (hD1hריסיס
 67ין קמן סרי . עכ"ל )"0( לסרק שיעור ר' כסרקיקמרו
 hp,1 ד6") ממטחי ל6 16 סייחי טוגכ )ומר גלמן076
 otO רולס ססש לפוסע קרוע דסיס גלמן סיס )6יסתחן
סלען

~'S)th 
 olh כגי ס6ל 6נל ו") סרמכ"ן סכחכ כמו

 התשבס כורכי h('1ID ר' )מד 6יך ש"כ 6יגו, Or .ג6מגיס
 דוק6 ז)מ6 , מיהוגסן נחרם סמעתי )6 6וס יקמרד6)
 סיסים קליך סבין ס"מ 6)6 בפוסע קרוכ דסיס מסוסיסו)חן
 כש כמיחס עליו טהסין סבין )ענין %6 למוסעקרוכ
 והרי )מסע קרוכ יסים )6 06 אגו לעסות סקולטר5ס
 סרמכ"ס ספסל כמו סתר6ס 5ריכין 6ין מלך מהרוגיD~the ננ"י עריס 6ום ממיהין 6ין סחר6ס נ)6 מגיד6סי)1
 6כ) כעינן )פוסע קרוכ Dffn נ'( )פרק מלכיסכס)כוח
 מסמע וכן גלמן 6יג1 פוסע 3ל6 לסילו (1Db סויגולעוין

 )6 )ומר )6מן 6דס דלין לח"כ סימן כסת כרכחסוכת
 )6 4מר גלמן rhn לסיר מון ססיס ל6 06ממטחי

 :ממטחי
 6ין כעיל סיו סעייס 61)1 דס61י) גראס וס 1ebמא"כ

 ססוליס דכריסס לסי 61"כ DDa(1 )6 לומרג6תייס
 . )פגיו סכ6 לנר יסודס ר' ס6מר כמו )סעיד וססו)יססן
 6)1 ס) סעיות שימס ממנוגס רסיס להכיל יר6סוסוד
 ססכיט ffs~:) )דף סעזוח סנועח סרק ono דחיןכס)
 6הח כ) טל מייכין ככ"ן וכפרו עכ"ד חת פעמים ס'עסיסן
 6)6 חיינין 6יק ככ'ז מעמיס ס' ע)יסן הסכיט ו6ס61חח
 %סודות )ח,ור יטלין 61יגן ס61יל טעם מס ממעון 6"ר6מת
S")D. 6 סוכ ככ"ר ר6סוגס נפעס ומחק ןסו6י) ס"מ סרי( 
 fhl , ס6חרתוח כסנוביות ט) סעור לכן ולסעיד למגוריכו)
 ט) וסעונר סמרס DtD וכפרו ומחקו ס61י) נמי זיון3גדון
 פרק סכ6"ס ספסק עמו ססכועס ע) כעוכר הףסמרס
 סס סיו סכגסת מניח סי165 לקמו ומיד סזיירןסנועח
 כ6י)1 סוי סנינו 1)6 סס נ16 1ל6 טווח סגכםככ'ד

 %סעיד )פער יוכח )6 סוכ 61"כ וכסרו ננ"דססניטוס
 המיימות PQD וכן ושבדוח )חוור יוכל 1ל6 ר"מ ס6מרכמו
 וסעידתי 1613 לעדים 6מר ו!") סכועות מסלכוח ט'פרק

 יכ61 עדות 4 סיודם מי כל וססניע ככיס עמד61מ"כ
 חכטן מסרי מייכין 46 סלי סעידו 1ל6 נ16 ול6ויעיד
 ל6 06 6כ) ניד סס הסיס נכ"ס 16 סיסיו btotסמ)ס
 סע17ת נסכועח מייכין 6מן עגו 06 ב"ד כסגיסיס

 רפוי . טנ") שינין 6ץ עט ל6 061 כק"ו כטדותןכסיכפרו
 כנסרו סף סעיפו 6% וסמקו נכ"ס 16חן ססניצ ז6סקמן

 ל6 ס6ס סיס ו6עכ סערות סכוטח מסוס ומייכנטדוחן
 סטידו ל6 כ6י4 סף נג'ז סיתם ססרס טיפ עדות!מודיעו
 1שנ חן כט, ככפרו סחיקחן וסוי סככ"ד ססטעסע"ס
 כיד סס סיס 06 סרמנ"ס סגחנ ובע"פ לסעיד יטעיןליגן
 סיו )6 נ"נ סס סיס ל6 ד6י דמסמע ט' ל16 061מייפים
 סיסיס לעמן 6% ע"ד סס סיסיס מבריך דל6 גראסמיינין
 6ץ כי כנקז כפיפס (b~p ומיסגן כפירם מיזכפירתן
 כמו חן נניח נכמוס h)h מעדות סנועח מסוםלשיכן
 לסיות %יכס דכפירס עג"ל )"כ.( )וף נגמר6 ססס6מרען
 )מניד סרוקי נמקוס סוט תס6 יגיר )6 06 דכחיכככ"ד
 סף תסוו כיד ס0 סיס ל6 בסיקו מ"מ 6נ) נכ"דדסייגו
 מרכין נ16 1לDI7D 6 אח"כ כ"ד נכו ו6ס מוסכעיןלטילו
 משט ט61 וק נכחד סחסיס קר1tDp 6 )6 ססכוטסדעל

 ננ"1 וכפצו )נין שן סעהו' ש ע)יסן ססכיע ע6ער 11כמאגס
פייסך
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 לoh 6 ך6ף מלטוגו מסמע וכן 61מח 6חת כל עלמהנין
 ותדון 61"כ cb*( גככפרו מייכ 6מן וטיס ניד סםסיס
 עדות סיורע עי כ) ע) כמרס גכ"ס כסכגי:ן7ידן

 עי6ח 6מר מיד סיפכו s(vff כ6ו )6 עדים 61ל1ויגיד ריכולי
 -כוס דמייכין עכ"ד וכפרו )כ"ר מון כמו:כ:ין סויכ"ס

 תכט )1S'Dhl 6 תתמרס cn~h תכבו 6י)1 ס:17תסנו:ח
 טיגן סוכ )ימר תחוס16סן

 יגוניי
 ומ"מ ו)סציד )חוור

 סברס ע'פ סטיךו 1)6 כ6י 1)6 סוסי) סף ככ"ככפירם
 ,)ענין 6)6 תחמס 16חן סחכט כעיין ד)6 ננ"ססגחגו
 סכועח סרק ממרדכי מח:וכמ כמממע כמו סעדוחטכועס
 טגייח למריך סל"ס ככקכ ומע"ס )מסם ס6כחונסדייגין
 עלמו כססו6 דוקק דסיייו גר6ס כ"ך סס סיס י6 606מן

 6מן )טיוח חיך 6ין ככ"מ מרס גסגוח;ין 6כצמככיעו
O"Db1סלו מחרס כמכפע סרמכ"ן גיפכק ע14 מ) סמרם 
 גווגח ס,ס1 ער6ס . קע"מ סימן סכת כר כחםוכחוסכי16
 סכנועס כמעת כ"ד סס סיסים סקריך פכחנסרמכ"ס
 ככסכ"נ סכ"ד כיסים צורך ומס 11") סר6כ"ד ס0וסםיגו
 Of'h1 ססכועס ט) מקסידין 6ין 1ס)6 סכניטסהכעת
 . טכ") סכסירס ע) לק עקפיןק 61ין מהסי:מקוס
 סיס סס כ"ז סיס 06 כי סרמ3"ס דדטח פעוט )יתרמס
 6כ) 6מן ):גנת צריך וקין דין כיח מסי מובנ:גמעו
 סומי) 3כ6ן 61"כ 6מן )עטה חיך כס כ"ד )יג6כי

 61"כ מרס, ט"מ 6מן )ענות 5ריכין 6ין כעדות * מרסונחגו
 )חרר יוכ) )6 ומוכ כעוותו גופר סני Y'nh וכפרסחי)
 Sthw ומכוט)ין כטניס 6)1 דטחח גראס 61"גונסעיר
 : ונסגיר )חוול יכמין קינן סוכ סמרס ע"ס מחמוסוכסרו
 סדייגיס סכועח פ' סמר7כי ממ"מ דגרי SD )סקכיחואין

 ככסכ"נ מרס גחם סקס) ס6ירט מטכס ט)גס6)חי
 כמכ"ג ממצר סי)16 קירס סיעיד עדות שיודע מי כ)ע)
 וקמרו כ3סכ"ג מסיו עזים כ16 ומן 1)6חר סטידו ו)16י165
 וססי3 , )סטין 631נ1 וכרגו ועחס לסעיד 6ז )כיו סחנו)6
 כ':( )דף ךכחוכוח מ"כ 6מריגן דס6 עדותן דמקכ)יןכ")
 סכי ול16 5") וקו' קסג6 )רכ סס7וח5 )ים ירע סוס 6סירכ
 04 6ססיד 6סי ר3 6ידכר )סוף ירטג6 )6 6") סוסוסגי
 ע"נ( )"6 דף סערות מנועות )סרק דתגן (ho דתי 1)6כו',

 6מת %6 מהנ 6יט וכפר 3כ"ו פטמים מ עליוססכיע
 מחס ס6גי די") 1)סודוח )מזור יכו) 61יט hlo'( ריס61מר
 מכמר ומגיד מו,ר 6ימ סוכ כסגיך וכיון )גמרידכפר
 סעמסכס כחמ)ח סחסוכס תOb1) 11 61"ג . טכ"לסחגמס
 ע תסוקס 76רכס ;טג7קדק מ"ע . מגחכתי מס ג)סתירת
 . מ6ד תמוסס ץ חסוכס ג") כי אוער חמאס )יכרי.רסיס
 דס6גי ט' 61וי) ד6ידגר 6סי מרצ רסיס מסכיל כמסמד6
 ר6ידכל יומר גממן סיס יכסוף חמ)ס ססניטו ד)6סחס

 גסמסכיטין 6כ) טדוחו )וכור ע)ויס רמי hSדמחמ)ס
 6יס כ) דודאי ד6ידכר שמ"כ )ומר )6מן ך6ע16bn'h 1ח1

 5ריכין וע"כ 11 מטרוח יורט oh 6)ס קיל גסמטמדקדק
 ימחייתין כריסק ד)על עסגס נ16תס דוק ם5לי כסכי)חנק
 ממניע עדות )ך יו7עין 6ט 6ין שתרו כעד סערותסכוטת
 סר"ן סס וסקטס , מייכין 6)1 סרי 6מן 61עח ע)יגס6כי
 )ך יודעין 6)1 6ין ככ"ל וקמלו דס61י) מיינין טעםמס
 דמחג'חין כסיסיו כמו יסודות )מזור יכמין אייןטדות

 יכת עיט סעי) מלעס דסטור ככ"ד מעמיס ס'דססכיעו
 יניר ל6  ר6ס נטיכי וקרוב יז"ל סר"ן וסירו , ול4ורוס)מזור
 נסר ותגיר תוזר קינו סוכ מגיר ל6 ד6ס תימסוררסיגן
 סל6 לססמט סטריס סדרך ומפגי כתים 6לס סולוסמעס
  סנופס וכתר יודעין 6מ  6ין כשמלס ס6פוו 6פ"פלסטיר
 טון סחורס ססי6ן ס)6 ועניד חוור 6ין %ו יוחסיןלפרו

 . bwin1 זו6 סאפ מלס זית כע) סיס נ"טש(

l'hsכמעיו לזמר סקרוכ ועוד , 6לה קול נתר 6)6 יועין 
 יוטץ 6נ1 6ין חתלם  כסיגורו יסגיר חיור פיקתי  1סז6ין

 יכולין i'hD מסכי נ:יפ6 ר"ס בקמר ומס ספיריולככוף
 ופגיך  מיזר היגו סיכ כס:יר כיון מסרס )16 1)כורוחלהצר
 כתחלס  כפיו בסרי רהטים יפוייסו מסיי רל6 מט::5ל5
 כגי 5י  ר6כין לחיךוך רנין  קמן כרי טכ"ל. בסבכיעס6תר
 6גו לריכין ר5כין רלתירון ,  כתריס 5יוס ע  סהבונסרכרי
 מס 6"כ כנוסס ט"ס  לכפרו בכיטס בל5 כפיו  גיןלתלל
 כין לחלק ראין ר:טיס סלמן ת:יתין  ריין  נובי: לוידפלמן בגי למירון וכיב סככיטי לono1  6 5בי לררכרסיס
 סס. ת-כייס  סמום ט, עכיו דמ"ת ספקו וכין לגפריכפרו
 ר"מ רכרי רסוקי סס:יכ? דכרי פל לסק:יס יםועוד
 רל6 הדי כלל סוסית פבמטית  לרון ~ס  ד6? לגמריכגפרו
 סיס רל6 רמסייט וכפר פטמים תמס כביימו 5ל6גקס
 סכל וכיס מיכיס לחלק למסייתין ס"? סיירי פססנכפמרס ר6י וטור , לבכוט? סכו:ס כין  ול6 לכפיף 6ל6כתירס
 יכול סי? ר16 כחמרויס hlh כסר ,bS ככ"ר ס"פכספניטי
 כין כסר 6י 6נל ואחה 6מת כל טל מייכ  ולכן ולסטיילחזור
 6ל6 מייכ אייי ילסוריס לחזור יכול ר5יכו  לםבוטסביוטס
 פ"מ 5ל6 .6סת

  ר6י
 ולכן . 5מת 6לן היינ הייו כרכחק

 רס6 דמיך כגסירס כהיקש סרמכ"ס ר)רטת רססיפ6נר6ס
SD)טווס )ר  סיודט מי כ) ע) וס:כית ככ"ד ועמד לטיל 
 ככפירס מיי  סחרס D~D סטירי ול6  מרבסקי י5"כ .כו'
 נחירון רפירפ סר"ן לרעם וכ"מ ומגירין, חויריןואילן

 אינן ולכן רבפיס נססייסו סביו ול6 פסיס רפעמ6ס6סוזן
 סתמו  כין לס* 5ין זס כטס רלסי דססיט6 ומגידיןסו,רין
 סדות ודהי 6"כ רכעיס גפסייסו מכוו מ"מ רס6 כסרו16
 נר6בייס לנן סמו בל6 נמי אמרו י6פילי כלוס אייס 6ל1סל

 ופסולים ס61יל 61"כ סלול גן מיסוגתן ורייס לטילסנתכחי נבי נמרס סי סובין לימר מסיפני ל6 פ'פלכעיך
 ל5 ססנ6סי פפרדכי סתסינס לדטס  ד6ף יר6ס 6ל6לטיל. סכסכשי כמו o~lnh ומסול ג6פגיס 6ין רכריסס וסיסס

 ל6 לופר % hSnDh  ליחן טלמו b'o1 סייף 69hlhפר
 ל6 6י 6נל ככסירס סוי ל5 ססיקס rh לגזעיך לכלוספנו
 רסשעןכ מורו כ"ט  נר6פגס בסס למס לרנריו 6ODDמ-

 למכירו ס5ומר נכי סני~קין פרק כ6סיר"י וסיתר היסורלענין עליי כוס  וחליך . ומגיר מוזר היכו וסוג דפיהככסירס
 סס ויסב ופיה כסודקך  רסתיקס גלמן וסתך  ף)ךיחיסך
 כסיר% סאסקס  נמקוס לפסילו סרילב"6 כסססר6"ס
 שמלס בתססי ולמר סכמיסו והת"כ סמלם  מסק  06דפיה
'DSנ6פן 6פש סו6 06 4דט מחסכ מסייתי  offo1 יפ 
 סמקתי  לרנרל hlnnh והמר פ6יל וב* כפירתלפגין
 6סי מררם רסיס סכיך ול6 . רנ6מן ע נח:ונס ו0מטעם
 olht לפטתיס וספלים סוי פטליה פעלם ע סכעלס6ל6
 מ7רכ ר6יס ס3י6 )6 6כ) עכר ו)נסוף תמאס טסתוטוכח
 שע"ס סגך מה )3"ד חון 6סי דרכ דס6 ד6פסר6כי
 ט"ס 6מר ס)6 16 ולסעיד לתזזה 'otO SD סחוסססחס
 מעצ'ית6 טענם סגי 6)6 ר6יס ממ6 6יט ע"כ 6%סנו:ס
 ל6 סוטן  סריגו סיכ6 6כ) גשמן ולכןסוי

 פטניי
 ולכן ליס

 ולסורות לסער יכול  ו6יי סטייל רקם רק6מר רס6קלמר
 יס  רפסוס כסוף פסן ול5 סולע נמורס ככסירסרמיירי
 סיתם כר6סמס כפירס  16מס 6"כ פריין כפר דסרימתק
 גג)ס D9DDS סטן עS'hl~1 6 1)סודוח )מזור יוכ) )6ולכך

 לייםב מנ"ל פס  זמו . ר6סונס כפירס סיס ר6סמסדסחיקקו
 otDDD טענו % סטוים סללו דירן נגדון qh ישמוכס
 %יו וכיס כבלס וטרופן לסו טענתן ל6 שן סתקווש

 ל6 6נן רטן ל6 רס61 דסיכ6סרנס
 טעמי

 רסרי 4ס
 ו5י נקפן  כך 6ני פבטס וספר סכים נפכיסורס

 ל6
 סל6 וכפו בורר זס פרס ס6סיר"י כדפסך ליסטעליע
 שכיסן טען l~bv 6ע"נ סגימי רל6  טטנוס (o~nwtטטגין

%ק

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



 מה מר הרמ"א ותשובותשאלות90
IDb~61)1 סו6י) 61"כ דכ"נ, פ"ק ס6טיר"י שסק כש 
 וספסר . כטפס ועדותן )סו עעמגן )6 6ק טענו ל6סעדיס
 )כס סמו ו)6 דירן כגוון ג'ז סעדיס קמרי ליו6סי4
 לחוק מומן )מעיז סכ16 קוךס סגעטס דכר דדוק6)מעין
 דמעסס ךומי6 וכרו תסוף )כס ט) סמו ל6 )ומר מאך18
 דכחוכיח ל פרק זגרכיגן נכס"ג מסיס זמסמע 6:ידרכ
 מי 6"ל כסגף לרכ סהדות6 ידע הום 6סי ר3 כ':()דף
 סוס וסכי סכי 1)16 6") )6 6") ססדות6 ס6י כרדביר
 סיס ד)גמרי מסעע כו', 6סי רכ 6ידכר )סוף יךעג6 )66")
 6כ) מכר ונכסוף וכר )6 ע,כילו מסיס שלע"פ ממגוגסכם
 )6 )ומר ס6ין פסיט6 יומים 16 יום קולס סג:ססוכר
 ככסירס סוי חח)ס ומתקו סו6) %1כ לסעיד )כנוסמנו
 ומכוססן כסוין עדיום 6)1 61"כ . )ש"ע ומנידין מחריןוקין

 : קיימין 1)6 סרירין)6
 נס)יס 46 מעדיות ר6יס )סכי6 6מר מוטס ג")עוד

 כי סר ל.( )דף דכסוטח כפ"כ נ"צ enyh1מכ6
 )תכריס חד מוכר מ'מיסו  מר ומעסי ססדוס6 הדתיחרי

 טרמו 6פי)1 6מר חגיג6 רכ מ6י עלמו 610 )סו6יכעי6
 ל6 עלמו 6מר 6סי דרכ כריס"ר

 וסככתי
 אי )6 ט5מו

 5ורכ6 סעד ס61 ופירס"י . 1DSD 6סי4 610 מרנין4רנ6
 )6 מעלמו מיזכר 6נססיס רמי דכי )16 ד6י מעיימרננן
 גלמן 6יט פרנק 63715 6ימ ד6י סרי . 6ססיק6 מטדסיס

 )עדיכן זינר מרדכי ססצסר"ר וידן בנדון וכרי6מ'כ.
 סג16ן ככחכ ott~pn סר6יכמ 3נ"ז סליו מסועד כמו)ספיד
 )פי ו6ף לסטיז יטלין עיגן יידעי ס"ן סכנימוסרגת
 ספיר ח"ח דין כס) ד6ס כ"ח עדות ס)טח ופסקכרמכ"ס
 06 מעיז סעי יסים ס)6 יוזע ס% ח"ח סס61 כיוןדמי
 )נדון דומם 6ימ דע"מ נר6ס . עכ"ל מעמו כוכןול6
 אכן כזכר יוזט מסעד יודע דין סכעל תיירי דסתסדידן
 יסיס oh 6ף ערדכי סרכי דידן שגדון 6כל למזכירומותר
 מסרי 11 מעדות יודט סיס ל6 מ"מ מרכנן 4רכ6 דין)ו

 מ6ל1 סגיך ל6 ט5ש מרדכו ר' מסעיד סר6ס1טחכרדות
 6ין 1the סטדיות מקלו ידע ל6 כן onlhn 06מצדיות
 ת"מ זין )גו אין המד , סטם )ס6ר מרכגן 15רכ6 כקמתוק
 )סימן המריו ומסרית שלין מסל" הפסק כש סוסנומן
 ~0ff סגנון דססק 61ע"ג , or שגדון סדין וס61קלט(
 ק"מ זין )6םח1 61ף ס"מ זין 6ליס1 )ר' ח"ן סכג6שסונ"ר
לקטם

 ליטרלי
 שכתכי כתכתי ש6 מרדכי ר' לקסת דדסכ6

 , סוס מק ת'" דין פיס מטעם ors 6(1 סונטוסר6שן
 מרכנן 5ורנ6 6100 שעיל 6ימ ךיןן דגגדה )י גרפסושד

 61יכד )סכור סקר עדי 6מר ססמויר עלי וסועדדס4%ל
 p"p דגרסיגן לעדים )סטיר סיוכ) ערכה 4רכ6 סלכמו

 ו6סתקור ססזי ד6ת6י 6יחת6 ססי6 ט'כ( ס' )זףדמכות
 דל6 6מריגי ססזי 6יים6 6)6 61סחקור ספדיינייתי

 יוחנן ור' אעור ר' 11 סומוקס )קים ריס 6מר6סחקור
"Dhכגמרה. עכ") סימוקי מי יסרבל כ) סומ,קס סי6 6ס 
 bs יסרה) זכ) QDWD 6)6 קלמר % יומגן ר' ד6ףמשמע
 דידן שגדון 61"כ סוח,קס ע5מס סי6 ע"מ 6כ)סומוקו
 סעךוח וכרו )6 סעדיס וסרי O'SIDD דסעדי0 לסוכימגר6ס
 וכעי לסירותי 61"כ מרדכי ר' טמסס סדיכר 6)6מט5מן
 לסירוס 6ף 6)6 . עדוח עדותן דלין פמיט6 ת"מ ספדסיסי

 4רכ6 מ"מ מסגי מדרכגן 5ורכ6 דין כע) ד6יסרמכ":
 610 06 נקמר מס סקליס עיי 6מר )חור סומוק זסמרכה
 מ5ד סעזיס דסרי היגו וס סוחטו מי ימרק) כ)מוחזק
 6"כ עמהם ויכר מרדכי ור' סומי) שמגיס ותגס%מן
 . ,טש 6כד עכר 011 מרכגן 15רכ6 ע5ד למועיל מש6מ6י
SDלשמוע כן hDgP1 שטיפס 11 דעווח כלסריס נסמם וגרור 

 מרוכי ר' סדכר מ6)1 6חריס עךש מעידו שסעווענוסלה
 כ"ס כלוס עדותן סבין סטיזו 3ט5מן ס6הק כ"סטעסס
 דין נע) נסיי ט)6 גגנס ז סעדום ק"י ש גי קקז

 כסגיו ט)6 עזות ינכס ט6ל כו סברס דין וסכע)נסמכ6
 גריד6 דין נע) כפגי ס)6 כעדות IS'Db1 כט)ס 11מנדוח
 מנו,) סרק וסמרזכי וס6סיר"י עכרכין כילד מלק כר"ןמסק
 נפם ס)6 ססונכס פטדות כ"מ( )משן מ"מ והטור3תר6
 כמרדכי טכתכ 61ע"ס סדות onth פי על דנין סיין דין3ע)
 נוגס )נכי )ים מדמכסיר נזיסנז ומסגי סר6כ"ן נססמס
 )6 ו6י 3דיעכד כסר 6וגס דנל6 ס"מ דין כעל נסניס)6
 קלמר )6 דט"כ גראס , טכס מיססל גמי 6וגס ע"ימסגי
 %6ס נ)6 סעסס 6)6 ככר וין כע) כסגי ס)6 ססוגכס6)6
 כ)6 לשחו ינכו ס)6 51וומ עומד ספגי סס5ד נמקוס6כל
 כס6 ודקי כסחר עדים ססכמין )עעיס גראס וגסכפגיו
 ט"י )כחמוס סמקכ)ין מליזו ל6 גחג6 נכס6י דס6 פסיג)6
 ולדמון 610 שיד מ"מ פליג ר6כ"ן 6י ז6ף אוז .6תס
 כחכ ומסור עליו מו)קיס ולחריגי דפוסקיס וס כדגרסו6

 סר"ן וכן עדוח D~D onth וגין ph1 ממלוקח כ)6סתמ6
 61י)ך מלכיי כ3תר6י סס)כס הווט טפי כחרא סיסךס61
 דכרי 6)6 לגו 6ין וס דמטעס מיימ%י מנסח פסקוכן

 . מינן טפי סר6סומס דכרי ויזע כחר6ס ססיסמהר"ס
 ד' ססס )י גראס סקחכחי 6)1 טעמים ד' )סי )מיליןקג5י

 61"כ 6)1 ערום )כס) סגר6ס )פי קילוי מ,קיסיסודות
 מוסר"ר llbs ספסק סר6סון לפסק )יוסט מחרסזנר
 אירוס ר6יס וסכלתי וס קורס גס )ך סכתכתי וכשסכג6
Y')oמ65חי .עוד . 1") כור,כורג מסריס וממסקי מכוסת 
 קמעכן טל 6מר רסונן דין ח") ס'( זין כוסת )כזיניכס

 עמס ימס )6 כן ססמעו כעירו ועןש מפחס מיחססוקייחו
 6)6 6ימ סרי טרוח עדוחן סיין קמלי סעזש ונסרקונן
 לכס סעד ג"כ סרי , עכ"ל גיזה 16 יק וחייל rDSס6%ח
 וקין סו6) ע"מ סדנמס סמעס סעוק5ח ס5רעס ohד6ף
 ק 061 גירוי 16 זין מייכיס 6מח ססו6 כרורס עדוחכ6ן
 נרין  ~כינו 6"כ דין מסו סירס 1)6 סתם סמסר"סקמרי
  ורך למכ"ם לכהונ נ"ל ~ס . סככו סצסר"ר  שנלוןספסק
 ס)6 יועמי כי וגרי ט"פ )מעסם 1)6 )ס)כס ומתןמם6
 . פיך )ממרוח רקחי )6 ומ"ע ע )מזרגס עוייןסגעהי
 (ot~r 1)6 )ך כחכחי סדכריס 6* כ) גיסי שסוכיוסגם
 , PDD כדרך )6 6כ) )י סכתכח כדבריך סו6 כן כ6ס6תך

 : סקראקא איסרלש משה ג16ס ,ושוס

 )ס4ם 6% למ)ממס "דנרס %ש 6ט6 כי 6גכי כומה
 ע) כריסק קוק כסעריכס 6פר רישת דכריעל

 ותלמם רט סס סהי6ס סס6מח נעגין סידוט ניס עסקזין
 לק opSn סיס מעופש סעס עלים )6מר כחכירתסקוקוס
 זנרס ומ"מ , למכל ומקין , ודור מלפסס )6 וסין ,סגחססס

 מחסכחס 44ת סליה סיס ט) ורטיוגיס , לכס ע) סע)סמס
 1)6 יגוש )6 זכרי 06 כי ידעסי וסגס . כקלכם סיס6סר
 נשרן שמטיס שסיס ת") יס כי נס , נחסכו וכאיוסיש

 עכש) )סריס וסר5ועס spno ונידם , סמיה) 6)סקרוכיק
 יחס% כמכמתו כי ננדס גמסכהו וקין , 1")ללסכות
 ושריס פס 6פ5ס 6יככס כי סליסיס נס ועוז .סמחסלל
 כשל לפמגו 630 מטסס ע) לפסוק ן %ורוס )מרוס ,ר6ס
 עטרם , סטתוח גנח 610 דיגו וגיס ottp 610ע"ו

 כזסל חסיל 17161 יסרק) גר , mhnn גמ)ס ,.סס6רח
 , מלקמם מטסס גץזס מהמח וטמן , nmf יעוסףססמיס
 עף:יר סנ6ון , סגטליס ר6ס , כמעריס טדע 6סרט61
 לנט , מגמם כן שליס ססר"ר  ורסיסי סיריל 6ך ס"ן.סכיך
 )מע"ו )סני6 למרמקיס וס)מ , )רמס 6% )גקס גקס,נגזי
 ריבו כעלם 6ם )ספוט , ומכמיס עירנו )ר3מ ג"כוסלח

oSDh~51ל6 כי 6ף , עמסם לעגות וסוכרמתי , מעסיס פרי 
 )6 מרולס יוסי ר' כמשמר , ע)יסס 6)6 סדכר סיסעלי

 )עמר יגורני ט)6 6גכי ג"פ , כר מכירי דכרי ע)עכרתי
 6ם )דוכ"ן עמסת לעשת לי שמרו 6סר , ורכופי שדוגיפ!

ס6סס --
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 1שמו מו מה הרמ'יא ותשובותשאלות

 קפי ושז , כן כש עוד יעמס ס)6 '3ור עקדי ימתס6סס
 )כ) רסוס כחובט שסיס h'e ידורגו סג6ון גסןסככ06
 גיבר וגס סו6 סם ונן% קטן וגס נעגין )ד3רם)מידיס
 כמגחו ונודדיי מגס סגס)מו סעווח כ) סקייס כתבמ10ך
 3ס נרונ כי hnh גכרnlDbl 6' ומגס סגם ים)מסנוס
 תמסוק י6 כי 6)ך 6חרח נתוך גי נוסיף וטוו , מלךסדרת
 דרך ח)מיךו 6ח 6דס יסית )ערס כדרך )דבריורייס סנים hh וקיר סחוס Ithlo פסק גליתי רק ונרגיס
 כח) ג3י סכסר כ) פוק דגרסיגן למס כיון 61ו)י ,ק5רס
 מגיקס ס) גם) 6ג6 מחס 6כ6 נר יוסי ר3י קרי.()דף
 , סחם כמ) )1 סגס מייק ג4 0) פ)פו)1 ומנשך יומגיחן
 וכסכור מטלאו ומכין מקוד תמודד סיס מייק ר'וסירקתי
 1)6 דכריו 6ת רב מיכין וסכור כעוהו מחודדיןסח)מיויו
 וכר 6מח מפיו סי65 1די13ר ויטר כ) ע) רסיסס6ני6 6ערחי )כן , )גו onp1 רכינו לגו עמס וו כירך כן ,מנק
 סרק סע5יט גש ע)י יסיכו ו6י . ממטנו זו סחים6ךתי
 כן דר"ס נפריס גמ כי ס"מ.( )דף ספוע)יס 6חממוכר
 רכין קמרו עוכ6 יומגן ר' נתריס נצטער ק6 סוס)קיס
 דתמדדן סיח כן כקעור ו רוי) )זעתיס )יחכים קיד)ע6ן

 'Pm ר' 6מר וסוס מיצמץ כ) קעיס יתיג Srbסמטססיס
 גו (bD'p גל )קיש ככל 5ת 6על )ך זעסייע תל56"3
 כ"ן )י עקפי סוס מעתק %%6סוס

 קולפת"
 ועשיקתך

 חגיmDh 6 ו6ח סמטח6 רחמך h)'DDI סרוקי (1ff)ש
 סייגי ימי, )6 . ק6עיג6 וספיר ידעג6 )6 6ט1 לדעסיש

 סג") כסג16ן ירטתי כי , ח"ו דמסייע bw נחסון קותל)6
 b((o 6ך , כשגי 6פר מקים עכ"ס )יכריו סיוע יריךסיין
 פסקו ט) מקוס כשרס רק D'Ob ו)6 פסקיו חו165חמסיכן
1D1Sסר6יות מכם )יכתכ רצוי עדיין גכ0כ )6 66)י כי 

 מעדות סי ט) ועמר סק*סס. דטתי כפי ס6כשכושנעמיס
 כ6 )6 5ני שרס"ל ס6)וף ע3 נקיוס סגס סנ16ספליט
DI7Dר16כן 3ת ן3ורס ממס 6מת 6סס ע) 6)6 מטונת 
 סיולר ממס נר יסורס סעיד וטויס רייס מסר"ס 6סח41ל
 וקסת מסס otnht עמק 3ר יונס ולני כעוס מוזכימר
 ס)6 לע"פ כגס טכ6 סעדוח שכן 101 . י61)ס "צקככמר
 טפי סויף 61ךרכס קיימם עדותן ע"מ ימו )גמליכסט

bntb~sמסדי חוי סוס כד ל3 שרר וס הסרק כילוס)מי 
 ופילוס מכוון, סוס וסכן סק ססדי ממז ס% כד מקרפטוגין
 6ומךיס מסיו טדיס ל61סכססש

 טווני
 סיס 6חד כ) כעין

 ונולם יקר וטיס )סוגם טסו 6מם וגיס הנקריסמוסם
 וס 6)6 6מן כ) ממס *עריס סיו % ob 6נג*חם
 נ)6 מנווטת עדותן מסיס וק נכס קומר חס 3כס15מר
 0016 דן 6)1 טזות D~D לכן , כ"כ דורס סיס %סנמטס
 פס6 ועטמו רבייתו מ") 6י3עיס. )מ)לןח סג")סגלת
 ~hllp 11") ט'1( יין כוסס )ןימ מיר131רג מסריסזכמ3
 6וג6ת ומסוו מבקיום ל סוסנ סר51ס 16 עגס מגירו%פת
 ססגוגוח יסר6) 3טת כפד מסוס סר6ס )פריעתדכריס
 ס6כס ר6ס 6ת מפורע 5'.( דף סשנ) סרק (p~sום)ן
 י:;;1 :גש ג,פ'י"ויגלמ כננ) קגס6 מגכיגן hSID1 עז מקוח 6רכע )0טחן
 קמרי 5"6.( )דף סמוכ) כלק דחין Dh"( מרקוחפמיינ

 מטול כןכריס כייסו יכין כר יוסי זר' טסעיס3מערכ6
 עק~ס ככ) כח )כ"ד וים ועויק שכ) כסיכום סרמכ"סכתב
 (Uh~ שין נככ) נץ וגוגין סייקו מס כסי כגיור ,מןוככ)
 נקיי") כדכליס ממכייס ט) 11") נ16ן סליר6 לנ סש3ק

 ככורו )פי כרזוי I~"D'D טד 16ח1 ענךץ ע"ע מסורססו6
 ס) כ)טת סו6 דיותר ועסתכל6 סמוכ) פלק סל6"סוכמח
 ורכס סרע גזרון גרו) דכר ItbD מניס ס) עכוסםדכריס
 סס9  הלעש ~ס  olsm גל6ס 41ק . nWD ע3 פ5"%זס

 נענת )חכטלס גבה 61"כ , )0)קוחו סג") מסריםמוריו
onbeמר תוכ) ס)6 סג") דכורס* b'on 6( ססס שתירס 
 מה" כירע

 6ף גי סין)יר מסס כן )י3 סמו מלחד סמטק
 hto': כוסח מזין מיינת כי6 מ"ע onh סיס כ6עח06
 סמור) פרק כןתגן sffs טזיות סי ע) מנוסת נורמתוסיף
 כגמרך טקס ולמריכן סטור הטלוס 6ח סמניים 0"ו:()ןף
 6חר 631 גערוס ונרפס מגדיו וסגכיס סרוס כוגסנס
 סימן ח"מ סטור פסק וכן ככוסת מסיכ כספפטחוומוסיף
 סרוח גיצן . סר6סורס דוריס סכוד6י -~or נגדון 61'כב"כ
 5ספסטת סוסיפס דטרס ס6סס וטח סיו רוח דכריכי

 כ51ח דין )גו ומ,ר סולע 61"כ כ13עת חייכת סי6סקו)
 כ"ס 6חס nnba 06 6ף מעכת סי6 6"כ n(ep)זין
 שמר יסורס כקו) 51חמ לכייס כם6גת טומר סיסטכסיו
 כערות מהטלר כמו מלעס געסס עמגי )6 גי טקס )6כי

 מו5י6 זין כ) 3ט)ח כן )6 ד6ס ג6עגת היגס ססי6סגגכית
 מחכירו הע"פ מכירו מפי ססמט יקמל 6חד ןג) רעסס

 ד6יח6 )60 ודמיה , כריס )כ) חיי סכקת ל6 וק"גמכמסו
 )סורגו )י המרח 6חס ק55ת ישועותי סרגת סוריירכ קמים מגס כר כר ר3ס חגי 5"6:( )רף סחוכ) סרקגעי
 )כ) מיי סכקת )6 6"כ 6") פטור יקלסו )י התרת6תס
 ר' זכקכ ועור ן-י. שזון ס"ס ות"ג . עכ") כעיגיס כ)כריס
 מ"מ כ"ז יהיכ מור כמצק ומוס 6יס תולדות כספרירומם
 ס6מר סכ' תכחיסו וסר6סון טד מפי עד דכ) סרעכ"ן3סס
 ק"ו סדכר 61"כ . עכ") S1'p סכך וכחן שמן 6יגוכמש
 כמקוס כ"ס שמן ען מסי )עד סס6מייו כמקוסדלפי*
 ססי6 ר6יס )סכים ומעליס )ס6תיט ם6ין ס6עעוסוס)6
 כשק נוצקות כת סי6 כורזיי )6 061 11 פוסח נרמס)6

Ithlo.("רע סס סו65ת ננעעס )מייכס יר6ס 6ין 6כ) סג 
 מיקות סחייכ וע"ן ט'6 סחוכ) סרק סוף ממרדכידפסך
 סרסכ"6 חסוכת סיקר ספר ע) גחונת 11 תרוכס סי6וג!
 סטטס ונס , )מטקס ס)כס מוסר"ס פסק וכן חחג'6סימן
 סויידו 6מד סס כצן יסוי %ו טועת סי ט) סוס חייך)6
 16 )לגסס ר5ס ססגכרי 6)6 סג") דטרס למרסס)6

 סעידס )6 ע5ננס סןכורס גס ו6ף ומפס 16 )6רןססס)ס
hbb6מר(סנגרי 6ת קלס סס6סס ס rb SD) ככגדיו סוכרי 
 חוכן גראס כן , ממתיו ס6סס ס) לומס ספרחס וכמעתטניס
 ס6סס ע) כ)) לע סס l'bD or וס )פי נרסס 61"כסעדות
 רמסניד6וגס

 )115מ oh כי )עב"ם )ס סיס דפס המרש
 רססו ע) 6יס יקום וכבסר כס ך6טגח מ6ן 1)ינז טעתסוכן
 . כטקס ט) גיפרת סשס )6 תם סוס סדכר כן וסרגוסיטר

 : כמעתק ע65גוע"כ
 וסיד )סס מעשי "ת עמי עגי 6ם יקיש ר"המד

 כ16דות סיור כעוגות טויסס חקיפסנכריס
 כר יצמק סר"ר ס6)וף ממסת קרימוגו"י 3גי טעמוסערכוח
 ,ס וע"י סיחותיס ס) 6סוערופום oton גסנה 1")ס)עס
 וגיוק )1 סגטסס סממם ידוע כבסר t~SD ספרסע4)
 ס6פוסרוססות מן )מפטל כסקס רס%גו סת5וס מןכמוילחו
 51דקחו ירוט סכ) שטר ווין דח יודעי )פני מסכוןוכגחע
 קרישגוש ק"ק ס) מל"ו מידו * סיס כתכים ט) כוטגחס
 וסוע"י

 גחנ)גי
 תפף דחוס ויס נל,) כככבי וגחפסו ערכיו גיוקו 11וכטכס ס* ססר נגד טרכוח )סענרד סס%רך

 סג,קין ע) כסעליסס וריכוח ערגיס יפצו ט)6ממסרו;
 זעתי )מוות תתכקסתי , סג") )ערכיו ססגיע וסוערוסמנת

 ידוע כגדלי 61ומר . )כבי טס 6סר 6ת )ססיכ וגחסחיתי113
 וחסונת כחרגן מגח) טרק כמרוכי וסיגי מסריסחסוכת
 שכריס ענד ערס מכירו סמעעיר נמסתם י"מ כ))סר6"ס
 יוכל דיין כ) כלסר )עה נמו 6דכר )6 ורכן מניח)סקס * מעותיו )סו5י6 סס51רך עד ע)יו וסערי) סגכריולגסו
 דכר מחוך דבר3סנק

 מתי
 ידע יסכל וממס פס תסונהו

 6כחוכ )6 ולכו כע )עת ע4 גחון סוכל י 61ף ,0לדק
יא5
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 ש מך ןשימ"א ךךצשןב:ןןןשם14לורן9%
b%מוסר"ס דזנף נל6ס . 161מר כוו 3עם 4 סומר 

 ננד וס ע) )ס%י6 טס51כך מס ט) 6% ק6י )6וסכ6"ס
 ופכחו תסיסתו כסיכת כנופו ססרכ עניתן מס 6נ)מנכרי
 עכעס עס6 1לפ4ת1 סייקו סעיעמיד על עסין פייטי%עלו

 )6 וכסך פכים ד)6 6תס סוי תסיסת דעגק מך6טטעיס.
 " סי 3תכונוחיו מסר6"י כס7י6 כנפסק סמעעידמתמייכ
 )ךכריו ר6יס וסכיך כתמונותיו יטקנ י כתכ סגןוכחכ

 % 71מי6 מס מסקריך כעו ס6מוו מי סרקמגמר5.דגיטין
 0סותשת )4וך נרי)1כ1 סגססס ססוספין מן )6מדעי)ח6
 סי' כתס1כוחיו וסרמכ"ן ס"מ כ)) ככלונס כללעסדפסקו

 )פימ12 מייכ מכירו  דמין כפחי רגבת ומירכי  rt~)olל
 מסל כסס ס6רוכיס  כטורים כתכ VD וגדו)ס סהסי:ס.מן

 6)11 )כ61 מכירו 6מר סס)מ כלמד ר"ג סימן ריססוש:וו0
 ופטרונו כורך ונתפס ספסדוס מכל )יצוחו עליוקכ)
 . עכ") 610 מכש 7ל6 61וגס6 מסוכן סיס )6 כיע)סיס
 שרטוריס 4)סין עכ) )פקחו סממוייכ כעקום ד6ף קמןסרי
  6ף  וו כג17ן סדין וסוס )פנותו ממהיכ תיגו כהסיססע"ע
 לולס תמוייכ סיגו מ"מ סטרכות מן )ס5וגע ןממוייכ גכטל
 )1 סנ6 מפיסם דוז6י עומר )מלק %ין . חפיסתו דמי4

 סי6 מסתסיסס ככסן 6כ) 6דעח6 ליס סליק )6מלעס
 כי 6דעהן סלקו כוו תפיסס ודקי ערנותן 6ח סיו5ימוכיי
 כנקר 16 נחסיסס מן )פרוע סטרכ קטף סטן דרךכן

 סר6יס פרקר S1b ככך )מלק ים סו6 כן 6תת ,כפיות
 סגעסס וססכח ס5ער עמן 1rs לזמוח bSh סיס 0%סנ6תי
 מן יסטמ or ידי ופעל סעל43ש ממס לס"קדממו3%
 סקס )6  זפ )סס סגעסו 60מריס 160גסין ע"מסתפי0ס

 ג'ק מב) כ6ן דפטור וטוי . )ר6יס ס7ומס 6101 דשתס)
 ך6יח6 מס6 כתפיסתו 51ערו ונוסתו כטפחו ומן )ססססגיע
 ורנר )פטור( כגי,קין דגרמ6 %מ.( )יף ע5יס מנועכסרק
  כחסיכם סרסנ"6 כס7י6 כחכ וכן h1O כשקין כרעץוס

05CDbסימן נתסוטמע מהחי"ק וסכיי גע O~lp . (כן וע 
ob~מסוט )י pbD ממתת רבד  בטיפ סג") 60)1ף )מייכ  
 כ'ס מדיגם 6פי4 נוסק ד% 16 כט)הן 16 סנסס:יס5ער
 כיס ממרון כסו וצית טכימי ו)6 יכריס סוס נ"מ; דמןסיין
 סס ופתקו  יירו(  לרף  שמוכל פות  כרציפי %יר  ליב?כש

 pt~rbi והע"ג כגסדלק. מסלמס ס"ס וסרמכ"ססשסקיס

r~D%ינ bnp 67עינ 0נ")( )דף רשחוכ) שרק ט"ו:( הף 

  וסר6"ס סרי"ף :פוסקים ספ:קו געו 6)1 כךיגיס מדץ6101
 מסוכות ס"ס וסרעכ"ס סחוכ) ופרק קמ6 דככ6משק

 סר6:וגיס מטעמים חפיסס מסגי )cv 6 נגדון מ"מכגסררץ,
 %יגין יככוסהן יככיסי)ז ללוע  לקלייב ל5  רפיפרבבסיסי
 101 . תססו )6 06 כ"ס חפרו 06 6ף ס4 6ה 4לסמויר

 )6 6מגס , oaD מכוסת מכיסו) ס5ער נדין 4ינר6:
 כ,ס כס51יל1 מס שיין זךינ6 )עועק6 )ירו עתםהגיהי
 כי )6 16 )סמייר o("s ס6)1ף מפייס 6י ליגניןמממס
 גוכ) כי %ף בוס  ופיכרולדעהי

 )עמוני
 מהוך or ע)

 וסמ:געיס )עמס סכסכתי געו )ע5 ס:הנ6רולחכוכיי
 . 6כיע יסלק) ע) פקוס וכוו מרקיע כעמר והסיטינינו

 : וט' יועלכס
 יקרוס יץת יוטס מיס ישיכו ינויי ילנמדנךמז

 6רן ):גיי מס סך )חת 5וססטירתו
 יכ16 סכק יסר36 )כ) וחיי:  יו ומת )שמיו מס וסךיסר%
 61מי1 הענייס כיד מוסקדיס נקמן 6יס ניד r~ttoשן

  htia~  גי כ16ערס  עערטריס סערסיס1עתס
o),b בוית:  

 נמחגת 1)6 נריש כמתנם סגתנס %ו6ס סכפכ לפיכשנן
 רכיפ יורפ 1טתס . 061% קמן olD נשר bbi פג-עשכ"כ

 : ל6ו 06 סעמש עצ06
 %:בע: ם שי נם4 אתשוש

T1bSDטיתגפ  פסשב ופס , סיס ערם סכים נמסגס יסר6ל 
 כמס )יפות פמסכ סמ5תס טעות סס61 6ססר כריקנמתגס
 . 1DDVn כן וכתכ  יפפ ססוסר 16 כריק עסגח ססי6כקמרו
  טל מסטר (SD יד שמרען דל6 , סססר דניי )תשכמ )י 6ין סתמתוגס ע) סססל גע) זיד דקיי") כיון נוער61ק

  מסמעיות טסי לו סיס כסטר סכהוכ כבסון 6)06תחהתס
  סעתכט) כמקוס 6כ) מסוכות לנרוע 61פמ )זכרם6חת
 כד6סגמן סר6יס SD'1 )כט) וסכ6 )קיומיס מסררינןפסטר
 גע נסרק דחליל נתמרי נטסרס  16  יפבפ סגחוככסטר
 וכ"כ וכסר סו6 מ6ומל סטר ד6מריגן קע"6.( )דףססוט
 ערי)גומ י"ג כפלק מטוס מנין כהב וכר יוסף נמוקיטס
ObDים סטור וכתג וסלסכ"6 וסרמכ"ן ולשם ר"מ כסס 
 ונע) 6'( )מקמר סעיסור נט) כתכ וכן 6חרוח יקיות)ו0

DID11D~ונגרון : כחסוכס סרח"ס כחכ וכן  ב"ו(  לבער 
 נס Ithe סיתרו כריף סמחגח 6ותריס סיגו סדינו כיוןדירן
 קייעח. כהסיס כטמן )מרסס  5;1  יב כסקס מתגם סיתסקנין
 סס,נריס טעוחייסו ג) )יורסיס )סו יסכו כי סו6  ומ1כ)

 נטפס קנין כה 6ין ס6ס כריף מחיות ככבר ,רדמחגס
 ממס 3רי6 מהגת תסיס 6פי)1 נ"ל ס6מח )סי 6כל ,סי6
 סים ך5ןקס מסוס קיימם סי6 סלי קגין נס דלית6ע"נ
 )חת כוכו מגמל דגיון דנ"נ רפ"ק סמר7כי כח513ןקס
  מכ"כ קלון מסותי וכחכ מסיו ה51י6 כ6י)1 מייכס5דקס
 שריך 161ננריס חו)קיס ורניס ז"ל 610 ססכיס  or51רופ

 סיס 06 6סי)1 כמפתיו ht5iOD דידן וכגרון 3ספהיו)61510
 סוס )יורסיו 61ין מינו קנו ס)6 בע"פ קיימים דנריונריץ
 סור כסרק 6מריגן 60 61"ת . סכ) )דכרי כןכרפעיס
 )מנליס והקע גכר6 סט6 נכי )"ו:( )דף וס' ד'סגנם
  ottlus  ליקביי  כטיגון )6 610 ד,ח6 ופ)ג6 ס61י)6מר
 רכ 6") גפכ6י כיס איכרי 6יוי) גיסלי ניחכיס 6מרסדר
 6גן סכ6 עגייס ד)י:J~Dht 6 תגייס כסו  וכו ככריוסף
 , סוס גכ6י יוסף רכ 6גן עמים ין וסירס"י , 6גן טיייסיד

 )6 6ס 60 גניי מסיס טנף  רכ  בס  בטיפ טעמימסעע
 (OD) בהוספו: גחכו סכור י") , טגייס כו וכו )6 מססיס

 :5דקס מן נו )ח,יי רי5ס סיס )6 סיס פירס מר"חוסרס":
6(6oto תמהיו )עגייס 6מי 1)סמויר  ביש )פי ))נהו רקס 
 וכמדיק  בלבקן כמעמי כו וטיט 6גן עגייס יד יטף רכ61")
p~p)ס6ומר דערגין clo 11 גכ6י )יד מסכ6ח )בדקה 
 ph עג%: 4ד בורך 6ין וס סירוס תסי עכ"). )סמתסאסור
 יכונ סיס )6  בס סגכ6י סיס ס)D~uha 6 כו )מ,ור)סגין
  כ6ס )מימר דייכם הרי"ף כס כחכ מסרי וסוד , כו)ח,ור
 נס"ק למריק 7ה6 שגייס נו וט )6 גכ6י כס סיס)6

 67'5טריך 601 ממייכ כד'כירbnlh 6  5וקס  ץ כסיךךר"ס
 )6 דוום ,ס)ג6 דס:ו6 מסיס 6גן מגייס יד נמר יוסףרכ
 סו6 סרי וקמל כרסיתיס ד6יחח מידי 6כ) כרסיהיססוס

 תיל% וכך . כיס )מיסדר מ5י u  6(1(oft  גיפ  יכו)עגייס
 מס)כימ כס"ס סכמכ ס סרמכ דעה יכן וסך6"ססהוספות
 :%עמל )סיכך סגולים כג)) סי6 ס,-י ס5דקט עגיי:מתעת
 שהגס סייג 7%קס זן סס)ע סוי 6ו 75קס ס)ע ע)יסוי

 ש ס)ע סומר דגיון סג) 7)דכרי מכ61ר סרי , עיד)עיייס
 מלהר oltlro כס  זכו שלבסי  בפ היס D"th hSa)5יקס

 )תת סוס כיון  ויקו נגדון סרג , נרמוש ~'?Olט6ומס'ס:)ע
 6ף סעגייס כסס וכו )טגיי: טס סך כר:יהו ססיסמנכסיו
 ירומם רכים כסכ כסרי ועוד . סגכ6י  בפ כיס ס)6 סיעל

 עג%ס יד 110 מעיר טופי 16 מכוכ ך6דס מ"6( י-ם))חיכ

 מדכפ וגן  לבייפ ס4במ 5י-פ  פרנריווורדי
 לכמרי

 לבור
 6מר יסודם ונ 1Dh1 60 טפס מןתףש  5ffw)  רףבלבפ
 וכסעוסיס סס יתומים ס) שכיסס ךיפ וכיח ר"לסש6)
 %שכ טג%ס יד s~ot מרוכש שסיס סס )סמ5י6 דרך0615

 6חויס נע %י )עגיי )סס  ט015 6)1 גכסיס סין6סעי
 6% ננסי שם סס מש לdtDbV 6 שוד . סענייס כססזכו

%ס
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 93מז מח מז הרמ"א ותשושתשאיות

 מופקדים 6)6 כרתותו סנכסיס סיו )6 61פי4 מטוב6לס
 נס"ק סלי"ף כחג חסרי סטגייס כסס וסו 6חריסכיד

 נדייגים )510י16 ביכו) ס6ע"ס ד6מריגן ומעלפנידמ5יע6
 )סו5י16 51ריך דכסריס 0יכ6 ס"מ קנוס חיגווסקוריו
 חגע וסי מכריס נכי פקדון )ים ד6יח סיכ6 6כ)כדיירם
 כרסוחיס דסקוון Ytp7 דמי ;תקרקעי )'סריס )יס יסיעליס

 . YtD ;ו6מריגן דג6ון מסמים וניחמר וסרי כו6ומריס
 0ספיגס כפרק משח דסכי עוד וכחכו וסר"ן סר6"סוכ"כ
 ותן )סרotr5 6 קרי דחייתי גכר6 6100 גכי ס"מ.()וף
 וצו דיזן דכגדון גת65 . ערכין מסיפוח כס"1 סרמכ"ספסק
 נמתגת יטריף 6רן )עגיי )חת 0150 כמס יסרק) 6רןעגיי
 ניד מוסקזיס ממוס כסטת סג;סיס 0יו oh %י4כריף
 1)6 נכלי )גן ס5ו6ס נסעת סם סיס )cb 6 61פילו6חריס
 סיס oh1 נו )מור יכו) סיס )6 סקס) ממסוכי 6מדסוס
 כוכו כו חור ס)6 וס קלס כחורתו עמס סיס )6 3ומווי
 )ס)חס חייל כירו סג,;ריס ססג;סיס מי וכ) 6"י עגייכסס
 )6סר גויסתי ססופיס סןגריס סיות OD1 6"י.לסג"

 : קארו יוסף 11Die שוס .ס6)וגי

 סגנון חסוכת ע) סממנר סלנ סג16ן סססינתשובה
 סגדו) סגינן )דגרי שכור מפגי ל0שכ בנאקתימי[ : סקודמח ק6ל"1מסל"י

 מימיו 6סר י5"ו ק6ר"1 יוסף ורכייומוריס
 , לככדו כמנחו שסיף ומס , וכדו מקגקג6o'nlD 1גו

 . ירו נמעסס מגגם 6ת )יס מסכת ד6ת עס דכ)מקמר
 ללוי ססכמ 6מר כי וכסיות . 1מ1716 נגססו סססינרכסו
 ימי )סקריך סעתיו ע) ס' ilpnb Sh ;ן ע) סחפ)ס,)סיוח
 כטת וסגופיו , כמשיו 6)0יס גסים , ורנתןמורש

 . וטיגיגו ודיגיו יר16 ליון סיכת ס' כסוכ ער לשוחוכגעימיס
 6) )כו6 , מסרים ע) 6ד)ג דוריס 6ים phונסיגתי
 )מרוכוח דומות ימיו ס)6 , ק5ריס כדכריס 1)כו6;ותחי
 מרע ס;יכ rh115o עדות ע) דיר כלסוכתו ר6יג1כלסר מחגי 6ג6 וכפרו דבר מחייך 16מר וסוס .תעחריס
 כס כתוב וסיס יר1ם)יס )עגיי 6יו כתדימחסגעםיח
 דכרי ע) סררתי 6סר דכריס 61)1 , כריק ככמגחסיקגס
 סמו)ק וכ) דמר ננ;"ת דנרי )סמלות מלעס ולגס .סחטוכס
 ס6יס וסכרמיו OQ כסעמט ושן סס;יגס על כחולקעליו
 11יגי,י6"ס דוקט"י ס' גגך טסם פו' וסונש obn)ט13מ
 תורס סתסוכס וכרי ומנס 6ך . דמל תפוכחו מסקכפי
 3סגטO'SD 06 6( 6 לעוצך יוכל 1ל6 %ז 6ר 1))מודסס
 : וכי( צעק תונס ונרי ולש ~יל טמעתת6 רגומימיש onpt סוס מעח5 6מיג6 סוס כי )קיס6 כר ס"ד.(עף ושסריס 6ח מסוכר סרק ייסגן ל' ערער וינוע זס, ע)זמתן

 )וכות כר6סיגס סכתכ מס מר נדנרי )מחנוקואתחיל
 סיס המקמר כ)1ס סיווסיס נטטגח 61ין))עגייס(

 ס;יכ נמתגת 0150 טמס כפק 6ין כס015 מרט 5כי3סש
 סמ15ס סטות כליש כמתזת טסיס סכמכ ומס סיסערע
 מסופר 16 כריק מחגה ססחמ 63מרו ;מן )יסוטסממנ
 י;תכ מכ6 כוס )160) הס . Otnp)1 מדעח6 ;ן ו;תכטטס
 נס שכחג סרט ס;יכ טחגח ממת מי סרק יוסףכמוקי
 , כל כלינול קנס )o)pn 6 סעמייס ז5 ק;'ן געיעסיוס
 )יפות כדי bns מחגת כתב ד0מ4ס וידן נידון שיגן061
 על לס16) יס גס . וסעס ;מו )יפות כוי מסיום כחכיגס )תלות לגו סיס 6"כ מרע סכיכ )מהגח blh גחכוין 1)6כש
orדף מחק ים סרק ד6מריגן סנמר6 עדכרי( (:Offs~ 
 ומטמר חחיכ ר3 דכי כשכסדרם סוי6 רב 3ר רכסיכף3
 )סלאי מגס וסגו כחכו ס6מר שכ"מ יוחק "לכימסמיס
 6% לסקטתו ניכו נער )6 סמ6 שתנין שתכין 6יןומת
 ממוס )ענין טס קמרו וק מיחס )6מר סטר 61יןלסטר
 ויין ono כד6יח6 כנף בעשס שתש,)ו)י מה ד)6נקמן

 מרע סכיכ דכרי תלען סוס ו6ס ספוסקיס מכ) מוסכםוס
 יעגין ג"כ לחצות )גו סיס קח )יסוי רק גחכוין ום)6כסעוח
 דעתי עניות )פי )ייסב טפסר וסגס . כקנין 16 נחסרמחגה
 סלת נר פ"י ע;חכ ס6י רכ ממתוכח זעף ש"חזכרי

 חסוכת גס סס ח") כלזו חסוכחו 6ך קס"מ, סימןנתסוכוחיו
 )כתוב מקומכם גגי 7גסיגו ho1' מססינ ז"ל נ16ן ס6ילב

 63חר or מטל סמ6 וממסח מחט וקיו מרע ס;יכ61153ת
 )סקיות סמח;וין מי ס,מן כוס סטין חמוס 6)מיחס
 סו6 כעצמת ath~t מקגש סס כעלגות נ0615 6)6נסטר
 סוס )6 6מיתיח סי6 061 עלס מחים ho' לכיח)16

 6מך )6 ונס נמיכוריר,ס );חכ0 וסרמכ"ס סרי'ףמסחמיט
 כס סיס מכ"מ דעחיח כסדיק כחכו 1(os 1") ס6מרוגיסמן
 )כמ 1") ס6י רכ ;. ו6ססר סגמר6 כדין כטקסקנין

 )ס6ר )6 ;ויגחו שחס ק )סגו טקס hl~oסעקוס
r/tnlpnocrt וסס6)ס עש וסוכרו קו) סרי עכ"). וי5יכ 6מח 
 )טגייס יגזר 0כ6 זס6גי וקומר )מרק 61ין . עומדתכ:וקועס
 וא' ;מו )יסות טטס דודתי 6ומדג6 טפי כיס למרען1);ן
 כמס וס מעוק מסעם 'hS1 מסמס מר )מון דמסמעוסמד6

 )עגין כסמוך ס6כחוכ וכמו חסוכחו נסוף בו?מדמעק
 מר 7סמ)יס D~1D מחגם )עגין כן מקק א6 כריקטתגח
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