
 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
 מס6 ור6יס 3וס )מ)ק דלין ועוד , סכ"מ מסיח כ;)זכריו
 ס6מר סכ"מ סג")( )דף )ומלין יס כסרק סתסזמקסיין
 כש 6ת כמיסס 06 רוחין ומת לפלוגי מגס 1חג1כחנו
 כריק מם) כר 6כ6 ר' ,-מחיכ כ~חכין 6ין )16 61םכוחטן
 60 ולידוין ;וחכין 6ין ומח- לפלוגי מגס וחגו  ;תכוס5מל

 לס מירק ו0ו5 לס מוחיי סו6 , ולותגין כותכין מרטסכיי
 ono7 פסלי לthnh 5 למירק 5יכ6 י0בת5 . ;מוכפיפס
 סההךוך חס ונותרן כופכין נסכ"פ ולכן עיירי ענינפשלי
 לפוע ole 04 ר6"כ כתו נמיפס מל5יקעיס טפיטריף
 כסט 61ף סרו ס6תר נריק ולמיתר נסוייו רגוס06טיקר
o~rh6נ) )וממן  6ין hnak~ מסמע וחגו כחכו יחיך 
 )יס כוס ו):;י כחו מיסס 1)6 ק6מרזנסטר

 )מ)"
 3ין

 :ע וסיס . )מ)ק רצין היניס סמע 6)6 )עגייס )יחןמלוס
 לטשת סדכר כגטקס מ5ד סטגייס nDIS מר סכתנמס
 י"ך.( )דף דמ5יעpffe 6 ן6מריגן מס6 11 ע) )ם6ע יםמוסר
קמריות

 טעות,
 כסדיק פירם ד6ס 0תו0' סס וצתנו סופר

 סכן כ) סוסר. טעות כיס למריין )6 6חליוח עליו קניס)6
 סטטס שמר 6יך כרי6 מתגת כסדיכן סכתו3 דירןנידת
 סתס דדוק6 עומל (pSn 61ין 1015. ס)6 מס );חוכססוסר
 )יסות טו)1 דסטריס 6פסר כ6ן 6כ) כסטות )ח"ח)יכ6
 )מלק זמין גראס , 5רי6 עחגח וכחכו עטו סכך סמקכ)כמ
 ס)6 )מום יס טג'מ שסיס כריק מתים כחכו ד6סכוס
 ונכס"ג סכ"מ סוי דס6 סקר טיוח וסוי מטחן )מן015
 ןכסעוח יזעט ס6ס ובע"ס טעיה )ומר מלמניס 6יגסודפי
 דפין מסעו )ומר סס ג6מגיס כו( לטעות ורגי)יססמ5וי
 ollp ךסגסדרין( וחוספח6 דכאונות ס"3 )כירוס)מיזמריכן וסכי נועג 6)6 כמניד עסס ם)6 כעס רבע )עמס6רס

 מוטעים סייגו שגנין לזמר ג6מגיס 3כ"ר עוותןסגמקרס
 למריק )p7'DS 6 י16רמייה1 כמידי 6פי4 וסבים וכו'סייגו
 סיו גמי 6מר ממקום 6511 יין כתן 61סי4 )סידקס"ל

 הסו6 גני f~op:) )יף לסוט גס הלק כן5עליגןשמרס
 מסוס כטעות סגעסס )חקת )גו 6ין 6ס"ס , )מידק5צרחיס )5י מרכק 5ור63 סר וכו' רנס OSD חחים רסוסחנר6
 bg סוסך טעות כ6מריומ ו6מריגן 601 , )מידק )סורסוס
 ככירור יועם 6פי4 6)6 כעס מהסופר חקין ס6ג1)6
 סני ד)6 מקמר סחט ;6י4 ט61 סלי כ6חריומ סחתס)6
ethככדי וווי ti'cht י6מגיס 6מר ממקוס י651 ידן כתכ 
 מטיוייס1 7)6 כיון מהתיר רופס סנ6 סרסר מפסמעטם
 סססר יסכסיר כדי )מידק ר16רמיס כמיני S)h ,רמעיס
 סנ5גשר )פגיט כס6יגן עק 1כ) ג6מגין דיין גריסספתו)
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 מח הרש"א מלשובותשאלוה94
 מסורכם 6100 מסגי טעו )סו ושש"ש שק ששש
 דר"ס( פ"ק סר"ן )סני16 1-) 0)ף סר"1 כחב וככר .נקר
 %וץ נטמן סן גוממן נו לטעהז לג'נין טטנוס טסתסכל
 כ"ט( סימן נח"מ מ0ס נווכי )0ונ6 תו' כנח) נידסו
 )מיךק ך16רמיס כמידי סופר טפוס לנוהק bh קמןסרי
 וניכל. (SD סעווח ו6ו )סגות טחו ססעויס כג6ער )66ם

 טל )"3 סימן ס"ס כ% וכהכ n'he מהכונס%קטיי
 בסר דס0סר רחל )כתור )סם וסיס )6ס כו כבח"כסקר
 7סייגו גריס , 3יס )מירק ד6ורמחסי מיל66 דסףלע"ג
 מ3ו6ר ססדכר 16 דמעי קמרו נע5נק ככעד'סדוק6
 פסול 0טי לסכ0יר כדי 0טש 4מר olpn ן6גן 6כלכסעו
  רלb"? 6)  לסימן כפותיו כתג ,sff ופסר5"נ DDG(1 ל6כוס
 6נל וניס מפיס  דמיכח נגיטית %6 סופר כגיגיתתליין
 כ,ס למלק  tbO Ph נגב  ךסתס שיפע nt'DD, ככירל6
 וסט כללפ"ס סר6"ב 3חסו3ס רס6  בטרדת )כ6ר נטכין
 ר6יס סר6"ס סני6 וס משק s~r מסר6"י עליו מהילקעם

 כטרדתשסככ,-
  רסקי

 סדין מרט סכינ גיפין לטפין לקופר
.pSnbסר6סוגס סס5לם לססזיע בזם ירי : 

 כיון נומר 61ין 11") מר 0כת3 נעם השניההשאלה
 6ין כחמסוגס טל ספסר כעל ידזקיי"ל

 על סבטר נטל יר  למריען דל6  ססטר רנרי לתקן כמל)1
 פבמעות בסי לי ריס  נבטר סכתיב נלסון 5ל6סתתתוכס

 כסטר כד6סכמן סרליס עליו לכסלו וסכל לויופיספסרריק קפוי סיפר  ספחנפל כמקוס 6כ) לגרוע 61הה לזכוס5חס
 פסות גפ בסרת  כרהטן נתפרי 3ט0רס 15 בבבהסופגו

 רססו וסממת רפד, טכ-sfl וכבר סו6  פ6וחר כסרר6תרילן
 למרען ר% ס"1 רססכיהצ ססוססיס .מרוה רסיס לסגיךנ,ס
 וז"ל.  לכסוף וכתב נכס"ג 6ל6 סתסתוגס על ככמר 3טלע

 למרסס לגו ים יעלס סמסנס Cn'D  קנין גס ו6ץonto נויי פפסלת ביפרים דויהן סלילו כיון רירן  כלרוןועפתס

 מכס צ פל לסקול ים . רער טכץ סיפח hrnGכעיי
 פס 5ז- ב5דע 5גכי פטר כי וזפ פטיסר6  וסקוכי6סחיוון
 טל ססטר כטל יד p7D רייס לסגין זס דבר י5:כ-קרוב

 כי . סופר  סטית נו טיס לאימר סלרינין לצניןסההסונס
 וססונע ptrnno לסופח Dh' לחיי פסתמע ססי5 לכםודקי
 פל 15 ספליכם יל סטיר נפל יר ניס לביפר סין-16

 טסות 6100 0ג6תר י6 06 ססטר כעל לטובת לסרס6פסר ס6י רירן ככרזן נלבון S)h כעלילס טל סבטר כטללביית כדי סלמון  מפרסים 5לו כסטר יתבטל ס4, וכריכתמסויס

 : מוכרם orl . לוו סטליוגס ע) 16נמהוגס
 נני גסך קיוט פרק יוסף גיהוקי כתכ וככר כסטרושכסיר כוי סופר סטומ hlon ג6מר וממין לעילום sl~cסטר
 bbD גסיכ דסוס 0טר6 ס6י עסיס ךנסק טילם דרכשנד6
 ניעוקי  סס וכחכ וכר לכ6 גכר6 עילס רג עד וט'כלנר
 60 סו6 רכס גכר6 עילס רב . פך6פר פכרן  כפטינןיוסף

 5% כו6 6יס1ר בל תלקי זס רחל6י 6פרילן ow סכיל5י
 ססמסיס על סבסד נטל יר ר6פריכן וס6 ליס'סכיפסרסי

ש צ hih 6מר לors S~b  b)o 6 פכפיע פנירבל  
inpo~lחרי להוסיף  סלריך  סלמון מלכד ט61 וספירות 
 עכ"ל. סחמנךגס על סססר נטל יר גוס 5פריגן ל6תלתי
 פל 16 כעליונס טל ססניר 3טל יר למיפר סמך רל6וכשם

 נו סכתונ 3כ5ן כ0צ ססטר למון לגר ססו6 נדגרסתהנצגי
 מפסס וסוס . בכ"י פתנת נסוי לקער ופיז כר"םמסגת
 ל"ו סימן 3סכקיו מסרתך כחנ  יוסף סכחנ3יעצקיש

 סיס י)6 כקנין 11SD קבל דלעיל. 60 וכל נו סגהצכושסר
 סקנס למוס דיס ומסק ניס )עיקם דכ0ר ftwe גו0חצכ
 כמגת לכנצכ דרני4ת ע6סר ה)יסין נקמן 6% 6מרשקמן

 נמוסס כין ספחות, ביר קלת  פוכפ כים  ?סטרבליין מניחר למיי סכסר לנפל רפסק סרי , ממון  3ופ51י5ין 761 סתמתונס סו  כסתר כע) יי כיס )מיקניהכסר
 פססט גס . לכולי6 סנ6 כרכרי כלל סלכון לפרס 6פסרס6י
 וסוך בכס"ג סוסר סטות למפילן רל6 י פהסונ6קלס

 סטר SD ע"ז כלל סר6"ס נססעת  Dtgn וכן לרעמימפקר
 04 16תו סר לו סלתמיי3  5סונוס פכל בפסן סיעסספטור
 סבפר בוסו רגתנסל rDh ססהתונס על סססר כעליד  י6פרילן פסוס נפל רססטר סוכ  סתר כתכ.לו  יוסו53יהי
 6הצ סר pD51 מיסר ר.פריסהז Or פספס ומיינולגפרי
 ע) )160ל י0 וגן נספר. 3ו בגכתנ  ופן ג"כ כו%סיוט
 דסחס וקו' נסבת כתוב ס,מפ מסטר ):ס 0סכי6סר6יס
 מניטית במסכס כר5ית6 כסר מלצמר  דמטר )כהונההן
  גסלפוך  פקופות וככפס  פסיס  גפ פרק וסוכל נתרץפר9.

 נכתב רל6. שמגו יכתב ול6 סוכמם ניס 6ית  וסתםוטוי
 סוסר  תסוס כיס למרען מחוכו דמוכמ ךסיכ6ן)טע טסר6"י 1כדכרי 6ימר1סי סמ6 למשגן  ולכן כיוס"כ 16נסבס
 וגס  .רירן בירון כמו סוכתס  דליכם במסוס 36לושכסירו

  פליכו כוס וחיקק נסעיח5  תלינןbs כוריי כריק לפתנם מכ"מ ממתנם למנוח לכתום יימןל6
 לטני

hD11D סיו 
 זכתוט0 נ' סרק כד6'ח6 )כתוב ייתן )6 וסלי )כחוכגיחן וסקי מסוס ג6מגים ליגן .,המגס וננסר  דל6מגינזדנריגו
 צ דמחגס סכובייס סטוחייסו 'כ)  ליורסיס 4ע יסיבכי כוי זס וכל פר  סכסכ נמס סעס 6ג' ומעתס י"ס:(.)דף
 ומר. טכ") נטוס סי6 קנין כס  6ין ס6ס בריר עסגסכשר
 כלל  טסךת6 ניס ד)יח סוכר סייחי ומל מסיו י65 )616י4

וסקוליי
 : סו6יכ טליו פמנירו

 מטטס סטיייס לזכות פר בכסב בפס השלישיתהשאלה
 )קמש ולרקס סי6 רלדסס  4טטס קייפס סי6 סריקיין נס ראפ DDD YDh נראי פסת ססש %י4 רירןירין לפי 36ל 11"ל ססטר  לבון ולקיים5תר

 ספוסקים רעת סק 3ר6יות  וסלקיך  כו' לסת פלכונגמר
 דהש 61ע"ג )כסוף מר וכחו ופסרי"ק וסרי"ףספרדכי
 נריק סיס i'Dh כמפסיי  h'5DD איזן כגוון ע"ממו)קין
 טעגס סוס )יורסין 61ין מידו  קם סל6 לע"פ  קיימיןדברי
 דססוש מעוכן6 )גפסיס מר וסקוס . סכ) שכריכדש
 יוסף לכ וי"ל וט' )טמיס ליסף וקמר )מכריס רחקטגכר6
phנו למצר יכול סכי רנ44  דפ0מע יל 6גז עמש יי , 
  כו למצר %ס. ולf'b1DI 6 לסנצספוס 46 בכתנו פרוסירן
 מריס יר למימר  יוסף רב  ס51רך ולסכי וכו' ללוום  סר5סרק
 מכער סרי )כסוף מר וגתכ 1ג1', כר0יתיס 1)6-סף610י) גיס סדר דמוי כתפו וסרמכ'ס וסרי"ף ל14ת מרית ול66ק

 קט 0)6 וע"ס )75קס 11 סלע סומר דכיון סכ)ד)ךכרי
 ffo( כרטוסו סיס ס)ע 1nlhD קמר סטגייס 3ו יכומעים
 לוקתו רסהר רפ6חר בזס  לסקול י0 כו'. דירןכגדף

 לסנן ד3סל דס"ס אפסר 3סריוס ססטר תת3נילולסדיוט לסקרי
 סגסתט3ד 5מד על נססוננד סרסנה, סכסנ יכשסקרם
 (1ptpn וקן כך mp~i1  וכך  כך למל ינן pnctט5ס

 51"ע רפא  IDtD מלקתי נרי3"ס הע מלכסי ול5כוסנ-6
 סריוס לגוי 6סמכת6 וסוי דסו6יל ופסק  כרפנ"ן(נתבוכת

 ~bffsl ררעת ub'-נ . n7po 6(1 hnp לנני hn)nchסף
 תסונס. כ6השס גרפפפט להוד כסקרם קכי6ו6סמכס6

to1m6ס 3ין לחלק ים נזם Ols ח4 6חס נפעם פענוחיו 
 זס 6מר or כטקס לי קר ל6 וממור 6ת כקרסוי

 נכסיו כל מכתב סכ"פ נסמן רכ 6פר נר-מרופייסף רכ 6פר עיור לעיז  קפ"מ:( לוף סמי עי פרסוכד5פריין
 בטלן חנך 1DD  כולס קלו פת כעחלק 6ס רואיןלאתריו
 נ6חוע. hhh מוץ 6ימ סעד כקן קנו מס. כימלךו6ס
 שסי רצוי ננפל וכשיו כמהילק 6% כען ל6 רערשסר %יכ .  קע"ג.( זף )נ"נ וחשר 6ת קמ )סגין pnnbוק

משוס
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 פ9מח טח הרמ"א ותשרכנהשאלות
 מן כי חס (Sthn כריך 6יי זיג6 )עיקל המגס .:תנוח
 מהפוכת ורסיס טגייס יכו )6 כס"ג כטקס ס6ף )יסגר6ס
 ס5ותס 6מח SD o)nlh ממח מי פוק כמרדני וסי6מוסר"ס
 )5דקס וכך כך וקהו כחדרי נוקו מוחי 6חר רקס)ותמרס
 56ר כ) )יקם )1 151חס 6חיס 6) קריה ספר וגיוסוט'
 )6 מרע כגיכ מתגת דמכח מוסר"ס מס יפסק וט')ס
 סס וכחכ . וכו' מוחס קורס כס חמס זס6 ר,:קזסקוס
 גדר מטעם )5יקס וכך קך ממטס )חח חתמייכ *מרי6ין
 מיחס )6חל חח:ו כך תמרס מסלי גדר- )תון !ס נחסוןד6י!
6(1om) ד6סי)ו מסיר )רכינו גל6ס 'ועוז . וכו' כקוס 

 לרר געסס )6 מותי )6חר %רקס וכך כך 6תןתמרס
 6חגגס )ידי מסתנור 11 סלע )קומר דתי ו)6 )מימזרומ5י6
 ))"1:( ו% ך' סרק סחוספות סכחכו 'כש גדל דמוי)5רקס
 גדריך Gt'p )ים מעריגן סעת6 כסרי סוכך 610)גירים קיומי וכר סו6 חי )ידו כסכך דסתס דכריו )קייםשליך
 1)ק"ס )נוים) )גדרים זסוי כעידג6 מרט סכיכ 3כי6כ)
 . כ,ס סס וסקריך סמ15ח מן מפסי וג:סס מס ככר16ת1
 זכחכ מסחר מכ"מ מתגת מסעס קנס ד)6 דירן כגדתומגס
 מיכעי6 י6 . קנו )6 וגדרים ז'נוריס גס 6"כ כרי6מחגת
 6סי)1 6)6 11 ססונס כפכרי גור סוי ך)6 חגו 6מר06
 )6 סעגייס מ"מ גדריס )קיומי זמימייכ ד6ע"נ 6תן6מר
 )יתיס וס6 גדריס )קיומי )וידיס ךטסין 6)6 כגכסיסיכו
 ד6ס מיכעי6 1)6 סמלות מן חסמי וגעסס מח דסריקמן
 מעולס מגדר עליו מ) ד)6 דפסיט6 מוחו 6חר )יחן6מר
 Dh'(t 6)6 יו חסוכס כרכרי )'ת; 5ריכיס סיורמיסשין
 ס)6 זמ; כ) גזרו )קייס 3ריכין' סיורסין 6ין עין )יחן6מר
 כחכוכותיו מסח כר סר"י סססק וכמו קנין מכם סעגייסדכו
 )עולס כ6 ס)6 קנין )קייס ימנע ד6ס וסוקס סכ"מסימן
 6ין מח 06 מ"ע סנועחו %ז )חיועיס חייכ 7סו6לע"ג

 דסו6 מקמר דידן נעדון וס"ס )קיונמס 5ריכיןסיורסיס
 )ק"מ )יחומים )כוף 6ין גזר מכמ 6)6 )קיומיס מייכ6יט
 דגוזר 1':( )דף דערכין p~D כחוספוח מסמס קוכןגדרו

 סס SD מקס זס") )קיומש ומיכין ~otallt 6יןומעליך
 חייכין סיולסין 6ין ומס סנוור ס)מס מסיס וסיף כ'.()דף ע* מכק)' ס16מר נפרק סו6 וכ; סיורסיס מן ננכשותיגס
 מכ"מ נכי 6כ) מוסר"ס ט) 11 נחסוכס דגקט 61ט"ג)סקס(.
 )יס כוס ד6י ק5ח דמסמט וכו' )מים) )ידרך זס")נעידג6
 דמוסר"ס גר6ס , )קיומיס חיינוסו ממייס )מימ)5ידר6
 נקט תכן תוחס )6חר olnh יסחס נקט bD'nD1%)ת6
 זכ)16 גמי כפי 6ין 6כ) מסיס גמעסס מונוס )6מרעסל"ס
 6ל6 6ניסס גדר ""ס סיורסיס כופף ph געיסכי

 סריכ"ט וכדגרי מי 610 06 שררו )קייס )גוזרט16מריס
 ועוד . גדרו )קייס .ס6") סכחכ מוסר"ס מזכרי מסמטוכן
 וריקין סיחומיס 6ין 6כיסס sp סגדר מ) 5(ס 06י6ף
 6ניסס מוג )פרוע סיחומיס ע) ושש מסוס רק)קייס
 ככרוכות ם6ית6 כגו )מרוע דמ5וס מוכ מטלר גרעד)6
 קנ"1.( )דף ממח מי וסרק 5"6:( )דף גפף ססיס מיפרק
 הייגס עומרין ר~יורמין וכקן ש ע) יופין 6ין מיסי6נל
 וכדכאי כר5וגס ם)6 משן עמן גו5י6 ~4ך ,ס שזור51יס

 וסוף )דידיס מכופין רק כממון סעגיש נכו ד)6עוסר"ש
 פרק סוף כמרדכי נ"כ 6ית6 וסכי . נדרו יקאסעמוייכ
 כ)) ונחסוכוחיו וס' ד' סרק ס6סיר"י דעס ס61 וכןסוסכ
 מס)טס כ"כ סלק כססגוני סר6כ"ד דעת סו6 וכןי"נ

 סכתכ כן סחיט סס עטמט סרמכ"ן דדעם 6ע"נעכירס
oba06 ושן סעגייס בו זכו )גצ)ס כ6 ט)6 דכר סקמפ 
 נו DrD )עניים יגחן or 6ען סי5י6 מס כ) סיעשם

 תיגם סיעתו 6ך כוס מיקש ג6וגיס סהצ החבטענייס
 פכן גזר עסעס ע6 כעגייס נו חט וממעע lansעסכמח
 סעק סוף סטור נע) דעת י6ס וכן ~Y3b סעמסיע

 מקמר כצ טפו למשך pb מקק סומנ"ס ah ך6ר~16)

 :1 יבן:י:יםב ':)יהב"ןוןב:םר1%שת:י?ק
 ע)יו סגדר ח) ד)6 מ6חר קגו )6 מרע ככיב כתחגח61"כ
 מסרו כרים מר סב)) כמו נחרייסו ד6ן)ינן פכיט6)קייס
 גקטען מסכימים וסר6"ס רסרי"ף מקוס דב) יוסףכיח

 )דעת נ"ר מסכימים ומתוספות דסר6כ"ד ג6ן כ"פכחח"סו
 סנקר6יס Q'nllte מן ממון (h'i1O מדנליסס )ווו דליןע

 מסככות פ"ט סרמכ"ס נפסק כמו ס:יייס יגד 6ףשנרקיס
 poo וכן חו,ר עמר 6ס )סקנס סכ"מ מתגת )עניןוכייס
 וספיק6 ס61י) מויל חייו עמד ד6ס פסקו ממת למפרק וסמרךכי ךסל6"ם ולע"נ סרמ"ס כסס ל"ן סימן מ"מסטור

 סימן ססס כר פ"י נחרקי סססקו כש ומלת"כסרמכ"ס כרכרי גקסיק ,ס )עגין מ"מ . h1DInS 3161יגן סו6ד6יסול6
 כתסינוחיו סזומ"ס מסר"מ ilh)o ום6ירי כחסוכו1%ק"ס
 סרסכ"6 סמק וכן כמסרו דמר דעתו גל6ס וכן ג'סימן

 ךיורסיס ע"ג סימן כפסקיו ומסר6"י חפ"ע סימןנחכוטתיו
 דיןן כנדון ממון ג5י6 ו6יך סקדפ גנך מוחוקיסנקר6יס
 1)6 . וכחרקי רכים נגז יתיז 6)6 סוי )6 ספקךד6פי)1
 דס)' כ"כ סלק סוף סכליח מבגס ממגיד 7סרכ 6)6עון

 גוס סעגייס 1כ1 ד)6 כו6 כן סלמכ"ס זעת qh7מכירת
 ערכין מס)כיח ס"1 כעלמו סלמכ"ס כסג וכן דנריומכח
 סרמנ"ס דךעח סכי מיימתיות סגסוח כע) זעת נסוחרבין
 מוסר"ס דעת 610 סכן סרמכ"ס 6דכרי כחכ סמריכן

 סיעת QD ומכ61ל 0פ)06 מסר סוף ס' סימןכחכוכות
 מע"ע וכחכ . גזלו )קייס דמייכ 6)6 קיס ז)6מוסר"ס
 סט3י6 מס כ) )חת מרע סםטכ 5וס ך6ס סכחכ ומססס
 ברייס דמ15ס עטעס סייגו רכרו )קייס  5ריטן  זס6ען
 )יג6 דיק וכנוון . עיייס כו דוכו מטפס 1)6 סמחדכרי
 מסקו דה6 סמח דגרי )קייס דמ15ס מסטם ד(ט)מימר

 פרק וסוף י"ג.( )דף וגיטין ס"ק סוף n~blolכהוספוס
 סמם ךכרי )קייס טוס לאריגן ד)6 ט'.( )דף ס6ססמ5י6ח
 דניעין ס"ק ממרדכי פסק וכן . )כך מלחרס כסוסכם6ג6
 דניטין ס"ק דסר"ן 61ע"ג . כרסס מ5י6ת סלק סוףוסר"ן
 מ"מ כסור כחכ וכן מורק סרמכ"ן( )5") דסלמכ"סכתכ

 מקוס עגין דכה) )יס וסכיל6 מו)ק סר"י( (sffiססרמ"ס
 . ors חקק הרמנ"ס גס ממ"מ גדנרי סמח ככרי)קייס
 דגרי סריפנ"6 מסירם כש 6))נ סריגי ד)6 גר6סמ"ע

 סקס כ) יט סממת ממון ס51י6 ל6 ותפיס )כךמחחים סום)ס )6 לסירו וו") לכ"כ( סימן )סוף מכ"י סכי16סרמ"ס
 מחק 16 ע)יו וקכ) )במוח גיזו ססיסק )מי 16)יורסש
 ע) 015 06 6נ) סמח דגרי )קייס ע15ס מסוס טיס

 מסוס )קייס שיכיס ז)6 זיזן כגדון 61"כ . עב")ספח דכרי )קייס מקוס מסוס כו 6ין כפגיסס ס)6סיורסיס
 קריך 1)6 ס5ו6ס 56) סיורם סיס ם)6 ד"ס )קייסמ15ס
ottp)otrn מטכס נ"כ וט 1)6 קמן )טזר )ית6 דס6 גדר 
 יפ ועכ"ס . סעגייס ,ט )מס ידעם )6 ערה סכיכמטח
 %רקס ממס דידן ערק ר6יס סכיך 6יך מר 6רכרי)תמום
 סייך 1)6 גדר מעעס סו6 וס דכ) ננריoltnh1 6גקגית
 )יכ6 דסרי מוהר )6חר ט6חו ott~s מרט סכיכ )זכריכ))
 6)6 גזר מטעס )קייס גריך )6 דכמכ"מ וס ע)מקק

 ךמ15ס מפטם סמ"מ כו ופירס )קייס גריך כחכדסרמכ"ס
 ספין וב מעעס )קגעכ גמר סיס 61"כ סמת דכרי)קייס
 יקרס טקס alnD 651 וכריס (Op15 1bD 3ין)חקק
 גקגית Op15 סיס 06 ו6ף ניס )ס6ו) יס וסגד .נימרס
 נרי6 נמחנח 11 ממגם מנמן פסילם ~חר מ"עכ6מירס

 DWQD 6ממגח ךסוס עיזי נריק מחטת כסקר 6)6 נקמת)6
 כסטר 16 כרייין. סקגם 06 ומ"מ נ6מירס גמידגקגס
 סמק וסוף נסער 6% )סקיוח כיון )6 דעע66עכיק

ה48 ישראל נצחישיבה :  וס זיין נגחן יעמ"ע
 ק נברוקכין,
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 טה הרמ"א אוייבותשאיות96
 ל ככתכ וסוד וו") מר סכחנ נמס הרגיעיתהשאלה

 מעיר טובי 16 מכיב 67דסירומם
 מונח וקן גכ6יס D~Uh l)'hs מדכריו וגראס טגייס ין0ה

 ~Shtt המר י?ודס ר3 ד6מר 60 טוס מרמייתיכגמרך
 דלך 5ו6ס וכקטוסיס 0ס יהומיס סל ככיסן דיגו וכיחר"ג

 סיו 6פי)1 61"כ טגייס יד s~ol מסיכים 6גסיס כס)סמ5י6
 וכו 6חייס כיד יסרך) 6רן לעגיי לתת כלוס מלוכטכסיס

 שכח כגמרן רס"י עדכרי מגס . דער עכ"ל עגייסכו
~sv 'עגייס יז 6גן יוסף לכ 67מר 606 כתב מסרי ירומסכר 

 כיס )6 מטכ 5דס מסגי סוס ו6י סוס גנזיי יוסף רכוכף
 חסוכ 6דס יוסף רב סררי כיס סגכ6י )פרס רכ"יזריך
 60 עלם מדסכי6 כגמרך מסיט סכן מר סכתכ ומס .סוס
 56) דגכ6י (bnth1 וס6 כד6יח6 60 6ירי6 מירי כו'דל"ג
 דשיך ק6י rnD(Sl )סגין דסחס יהומיס 56) ככ"ןעגייס
 6גן )מימר סכ6 סייך ל6 ירומס ג" לדכרי ד6ף וטוד ,כ"ד
 מסעם סיעו קנס עיייס דיר דס6 1ג1' 6ין עגייסיד

 דמטמד ויזוע מחס משספות ספירסו סמו כלכחןמעמד
 ntuno ונע) וסקוגס סמקגס נסיות hih קגס ל6סקסתן
 ועוד קמרת כמ7יג0 מח ומנסטר כטירט דר ממשתכעל כסרי ~ohti 56) סכעוח כס) סיס )6 וכקן 6מדנמעמן
 טגייס דוקק סייט טגייס יד דמיו מכמיר סהכוניסד6ף

 יסיק) 6רן )צגיי ר15ס כ6ן 5נ) לסךנ:ס טויסססמוט)יס
bisמימר נוס מיץ 1)6 כ615ס 56) סמיו 16תן טל מוכל( 
 סכתכ רמס וטוד . לכססן כמעמד 1)מקגי 6ין טגייסיד

 סיו 1%6 4מר 6ססר , כ615ס 56) מסוכים כיודמסחמ6
 4"ל סג"מ מסגת 6מר כלסר סמקו )6 ס6%ס 55למכוכין
 66 נמדיגות סמגסג 61ורנס היגיס קנו 6% כריק(עתגח
 ולכן נויו 61ת עלמו 6ח לססכיע ם)6 כדי נסתרסע15יס
 ש סיו 06 61ף ס5ו6ס 56) מסוכיס ססיו כדכל סגרם6ין

 : סכתנט מטטס ,ט 06 כוסלס16ל

 ועוד 11") פסקו סוף מר סכתנ 6מס החמישיתהשאלה
 6דס 1)6 גכ6י סוס סיס ל6סקסנו

 נץ מ1פקייס 6)6 כרסוסו וכסיס סיו ל6 61סי)ימפוכ
 ומ5יע6 ס"ק סרי"ף כתכ ססרי טגייס כסס וטההריס

 וסר"ן סר6"ם כסכו תן וא' לתקדים יכול :פקדוןז:נט)ט)'
 מש וס כונר סוף וסגס . ערכין דועכות ח"ווסרמכ"ס
 (omt %ס651ס פרעת סומן סיס ל6 161 סט6ס כבעתס)ו6ס
 וכזמסמע יסקדיס יכול ל6 עמרים ניד טיס :ob15oומנוטר
 סיכ6 7כל מסוס כפריס ול6 פקדון דדותך -די"ףמזכרי
 hS גיתים ד)ס651ס מלוס 6כל 6ית6 דמריס כרסיח6ז"יה6
 רג"מ סי י"ר סעור מדכוי מסמע וכן כסדיך נ" כתכוק

 דס"ס כתג סספעס 6ח ממוכר פרק סוף דכמרדכי61ע"ג
 מוכרממ ייגס סמרדכי ר6יימ גס . עליו סמולקיסרכים גני לסו5י6 טויס למסמך דליכ6 גריס )כקדים יטלדעל1ס
 גמי יכפין ס)סגק כמטמד מדגקט רייס סכני6זמם

 סי6 מבמיס תקנח פוסחן דמעעד מוכרמס o)tbלסקדיסן
bwhv9רנק סיוייסו מילי מלת י"ד.( )דף דניטין פ"ק 
 סחוסשס סם וכמכו וכו' 60 מד6 וכו' טעע6 כל6כסככתך
 סקוסן מעמד חיקם למס יט טטס 6כל כמועיל מספירוס
 נין ניס למלק ph ולכן , ט' קיגיס לעמוס וקטרך םל6כדי
 מדיגך דס6 6מר לסקוס ממט )מיזץ 6ין 6כל )פזףקערס
 1ל6 כפריס דל6 לפקדון סרכ6ס כתגיכןדנמר6

~btlOb גו )דף מרוכס סרקכדוצכם (h"P מיין ד6ק ס"ת 6'כ( 
 כסלכם ,sff ופירש"י טטמ6 כל6 כסלכת6 רפקשהיסו מילי תלת סני ק6מר דלסכי הרקס . מלספן משעדמקמים
 מיגיס גפק6 דע6י וקסם , טעם 5ריכיס מטיני-.pbnלעמס
 עמגס )מידין ן6ין )ומר דכ6 גר6ס bbb , ססלכס6וסף
 וכי מלמרו וגתו מסיגי לממס עסלכס למידץ סלוןככס
 סיורט"ש לזטח גר6ס סיס סנ*ל עכל . olb, מןלהידק

 מוסרים סכחכ כמו נגכסיס לעסות סנפיר סטוכ6101
 )עסות כלידס 6סס ע) כמת מי פרק כמרככי כחכוכםוסיף
 , לסקדס 1)6 )יורסיס rnS 610 ןסטונ ומסק נג:סיסכסיג
 כן ויוסי מעוכן6 ק)יג:( )דף יוחסין ים נטרק )סומוכם
 ומוכם ככורס כמו גכגו ס)6 מסגי )כסיג כ) 7סקךיםיועור
 610 כסטוכ סוכר tw1o ולכן וכו'. סכיך ספיר דל16סחס
 רעת נגד דעתי כטקס טכם'1 6ך . ליורםיס סגככיס)חת
 6מר מר יס)יכגי ט)6 6כקם 6ך ק) נממון כ"סbnttlth1 ככיסוי )סמוך ים ועליו זמר תורעו ככור סררתמעלת
 , לעס יקנוסו נר מוגע כי סללתי ט) כםיכיי לכלתינ11

 ם)1ת1 ונוס . סגכיל 36יר יוסף ס61 , ממכיר )ר6סוכרכות
 (h~b גן סשה גרוס . ככיר Shn 6:6) ימיו ו6ריכחדמר
 : סקראקא איסרלש משה סגקר6 ס)י"ט ישראל כערמורי

 : זצ"ל פדוואה מוהרים הנאון זח על השיב אשרוזאת

 וכנר . סטני כחכך גס קכ)תי מוסר"ס ס6)וףשאירי
 חכרם 6סר סמרר עם כחכים ם) 6גודסהשחי

 ע65נ, כי )עסות ומיסכת , כק6ר"ו סג6ון סמק עללססינ
 לפעמים )כתוב מדקי יוהר ס6רכח 6ך וכריו, כ) ע)פרש
 דכריס 'trDD כרוסו )6יס כי , )ומר 61ין דרך )15רךכ)6

 מקוס )1 תתגיס כאריס 61ירכס )כד ורמי,ותמטטיס
 מוסר טטוח כטפין כפקפקו סעמיק סמט)חך וסמכ) ,נססיו
 סטות 6מריוח )דין ירדם מטפחך כי כמוסו לרכ 15רך))6
 ספת כו6 ס)1 הדון 51כהס מעדר 610 סוסר טעותלמריוס כי ס)1 )גרון )דמותו יחסון )6 כמוסו סרב hD'~D1כופר
 . סגס ככ) ןנריו לסשר בחנת שס מס ויסי . וסקריסר

 : %") פו611ס מקיר ר'טכ'ל

 סר"ל טמיהי לסוני רנ6 פכ" יפ שלמלקמם
 סכסנפ כמכיס לליחי הסוני ס"ן,סעדיס

 סד9גש טסם )ך )סורה! נו 601)ת סגחס עוסר'ר)ניסי
 נח'ח נסטר וגחנ , bn)noh נו מסיס מסטר כעניןסססקו
 לסם טס טסמטעכד סטדיס מעידו ועוד , וק"מונסר"6
 ט' נעעיסס סטונ וכפי כמוע% 16פן נכל ססטר)תקן
 ס6סמכח6 סדייגיס ומסקו )טדיס, 015 סכן סגמנט סודםוכן
 וסקלם . סד%מס פסק (~ptrn סחתוס טל וכלגו . קגי6כוו

 41לי סחתוס su סנ6גו 6מת תסוכי סגס . ד% טעסמקיץ
 סנדקו מכיריסס נק)ון סמחכנךיס 63יס ס6יעטומעתי
 וכלמס . ו6ת Dh ינין )6 כסיל פסוס סכור ס9תי )6נוס

 כטעם לסקריך רקיעי סדייניס פסק כססה,קהיסמתחלס
 סתע6 וכבחחי מסכיל לכל מנוקר 6100 קמרתי 6ךסדכר
 עעלתך סכתכ כמו ט61 סר6סון סטעס . סת)נ,ידיסלמדד

 כסדינן מוסרקת מפסק כמו קני6 מכועס עייד6סמכתח
 סכתנ )וכמו וס' ז' סגגמ סור פרק מרזבי כחסוכת6101

 ל16ש 61פ1% . למעמס ל( סימן 3תסונחו פדוו6סמוסר"ס
 דסק סל"ס( )סימן כחסוכותיו מסת גר ע"י דכתגמסרסים
 וכש קמ6 דירן ניזין ע"מ , כ6סמכת6 קגי6 )6דסכוטס
 )כ'ע כסמעס , קר6 )6 6סמכח6 לעלו ד6ס onoסכחכ
 עדין סייגו סיוש י65 ריכ"ס כנכרי )סמעייןקגי6

hnaehS ריך סנועס מכם רק קנס( onp~ .)1661ין סג 
 כסטר דכסוכ וכל , ל8 16 מפיו סכוטס ססמטו ניןלמ)ק
 סליק ל6 כסירוס טסיו קמל כ6יל1 סוי מכועס עליוסקכל
orמסל' עפי"ז מיישגי מגסות טכתכו כמו דסטרי נסופרי 

 ועמוס( וכעס מסיכות כ"ס אימוניות כמגסות וגסמכירם
 שסר"ס כסס ד' סימן קנין מסר סוף עיישגיותונחסונת

 דחיס ממוש) 15סן ככל ססטר לתקן לסוסריס כסירוס4ס
 דחף מסר וססעס . סירק כמס מעגין (prn לסוסריסרסוח
 IWVD ועריס ס61יל ע"ע קגי6 ל6 כוו י6סמכח6 ג6מר06
 פער לעסחש יטלין ימס טפל לעשת ט15ס טדופןץסהן

%
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 7פ,..מט נא נ מס הרמ"א ותשובותשאלות

 סגמ65 דמ6חר nch(hn יסים ס)6 כדרך סטיין צחקן6מר
 ויכווין ס)ימוחייסו טויס טכדי )6 מוטי) סלינו וססטר
 כחטוגס 0רסכ"6 דכתנ מס6 ולטייס , 6מר מסר)חקן
 סכורים סיו oht קלמר מעדיך סטר )י טסו )עזים ס6מרכ)

 שורין ;חקיס סלעו 6מ"; 1671 )כתקגס( עסוי6100
 טלו טדיס lprni~ למריין 1)6 פטמיס, מ6ס לסיקווקיחכין

plStn)' ד:")י)ש 241 מקוס מס)כוח גסלןגווסמ"מ:ן
 )פ"ע וידן גרון נכי מ"מ 6חריס )מטיוח נט כין
 )6 עתחלס )סכתנו ססטר דס6 6חר סטר )1;ותכין
 ו;וחכין חוולין פסע סר6ס1ן סמסטר ומן וג) כרמוי(גכתכ
 ד6פי)1 )ס"ג( דגיטין ס"1 ;ד6יחמ גיטין )גכי פסיקו6חר
 עסו י)6 ,מן דכ) ככסן וס"ס , 6מל כוח3ין זלכקכפסו)
 ד6ף ועון , 6מר כוחכיס 1trnS יכו) מהם 6חך פקיןוכמונק כרפוי מסוקן ססטר ס'סיס ע)יסס( ט15ה )כמוסעךיס
06hSS מס פיסם ט) ךגין מ"מ 6חל ספר( )1 יכתכו 

 סר6סמס טווחן על מוסיפים b(h וכריסם מ;מיסיס6עס רסלי ומגי7יס( )חו,ריס מסי: כוס ולין כס ט)סמעיזיס
 תורס( ט5נוו סמסעכך )וגס ן;תוכוח פ"נ סר6"טכמ"מ
 יין )יח תכן טך'ס, כמקס 610 ס'1 וסוד6ח העריסידנרי
 : איסרלש משה נאום . קיימך כע ו6סמגת6 ככס5ריך

 מסגרו סלכגוח סכר 6וןוח ט) תסגי ס6)ת אשרנ
 חורו ס,מן סקריו וכחסר ooin )רכקוהו

 6;חוכ )קן ממגי גע)מס סס6)ס חוכן 6ס31י כגס כו'.כסן
 ס6ומגין סרק מגו6ר 6ך עכסיו. )סקריך מסכים ר~פ)6י6ין כי נק5רס 6מגס or כזין מסק כסן steti סדין חקקיג)
 ומן כ) כו )חוור יכוייס סגיסס פוע) דכסוכל ע"נ.()דף

~sa
 יכווין ליגן טסיך )6מר 6כ) hSDS(1n מסוע) סלך
 6ס ס"ס 5ל6 חק6 י6ו יסקר סר6"ס סם ו;חכ ,)חוור
 )פולסים r'h עקמן )ססכיר מ1)6ין סעדיין כ"; טסו 1)6סוכו
 ומסו ס)כו יQh 6 ורן כעקמן, חרטומוח רק ספיח כע)ע)
 )יחן קריך )ססחכר 6חר כמקוס מ651ין l'hD עד כך;)
 סיט ךגקט 601 , מפסד רסס סגרם כיון כס) כפוע))סס
 ס)כו סן6 ,מן ;) דמסחמ6 )קע זמי)ח6 16רמ6 סעו1)6

Q'hitnו )מסתכר;(מיסו סס וכתב מלעיס, 6ין ומסס h)'h 
 61ף 4ססחנר מ651 ס6ייי נטי"ן 6% 06 ;ססצכוגפקות6
 6)6 לחוור יכף סכית כט) 6ין מ651 סיס )6 סלך )66עו
 1S'Ph1 כו חוור ס)ך )6 061 כע) כשע) סנרו )1 )וחן6';

 גכהריס סוטנים סס6ר כגון נמי 6י עציו )ph 1חרטומם!
 ישל 61ין סחח')ו ;6)1 סוי סס);1 ;יון כד' סכרן htotכג'
 6)6 פוט)יס כס6ר ע)מ;ס ססכירו )ומר יכו) 61ין)מגור
 16 עמסם סס:ק סתג6י כפי כסל כפועל '~co )יחןצריך
 מפסק גהורי (ctSn~ cc 6101 פוע)יס כסקר טלאןיחכירו
 יבכר , סר6"ס כמסקגח סס עו)יס סדיגיס 6)1 ט',עמסס
 סחוספותיוסר6"ק l~DP וכן פוע) ;דין מצמד סדיןידוע
 כדכל )יון תה) משמך 61"כ כשמגין פרק וממרדכיוסרי"ף
 ט) סס סמרי;י כחכ ועיד )מ)מד, SDIP o~o1 )ענייןוס

 לסיטו )מ,ול יכווין ן6יגן )חוור 1571 מומר סס;ךורכים
 ע"י 16 כרכים סגעסס דבר 7;) כמ)6;ס טסחהי)9ךס
 ליסור כרעי )עם ססוסק ססרכ ג"כ ומכ61ר מורס. ),סדלין סרי כוס טס וסדריך נחורס סייך )6 סעיל סוכ'ס)סס
 סלמכ"ן כחסוכת (bnthv מצעד pv )ו ים וסור6סוסיתר

 גרוס כס6 מיסו מ'. סימן פדו"6 מטיל מסר"רוכחסונת
 לו בגין ph וכמקמו מ)מד מזין סמולס רכ זיןןח)וק
 שמו מעמס )ו גורמת סכס)ס 4מד כס6ייי VnSDדכ) חוסי טכזי )hv 6' 7מחו61 )הכנוסי ודמיה כט);סוע)
 )6 וסיתר ליסור סורקת כעניין המגס סשסקיססכתנו
 ג"כ רנ מינוק ס6ין 6ך ח)סי ענדי )6 67י )סימרסייך
 6י 6ף סרגס פ מאס 61יג1 טניד )6 6י גין ענין 6יכין

 16גס סיס Dh 06(O 6ך וס כיין סגל וסו . עכיר)6
 רס6 )מ,ור דיכויין גריס )"ע 16יל ממס חממת גבןסמורו
 מי(רי"ל סכח3 וכמו דמ)מד ססיד6 הס"ס כסן ח,רו )6הסלו

 ממרדכי ;ופסקו רשע) סעידה נסוי סכים ז)66תס דכי פיו סי כתסונוחיו סךו"6 ומיסר"ס מ"6 סיכחנוכותיו
 קורס כסס חורו 06 המיס 6ך . ס6ומגיס סרקוסר6"ס
 דכע) פסיד6 לח"כ שיר ov~ 6ע"ג שיר מסםשודע
 יכמין סיו hlv מ6חר )פועל גחמייכו כו דברו דבירבכית
 6)1 ג") כן . סו6 )דפוס)( פסיגי 6ח"כ סגטסס61וגס
 יקסם 16 מעהס זכר )ך יסתפק 061 עכסיו )עתסךימס
 וכוס. ככר6כתס 61סיכס ססיכר כרכרי דכל 6יץלך

 : יסנףס)וחך
 6טר רכגיס ס) רכ מ5נ6 מחעסר סנופך יומףנא

 כדת hSD כחכו כי , כ) 61ין )(כוהוכסנו
 ממני כמטו )6 והמס כין.,6חיכס סמוע ס5וחס חולםס)

 )סר16ת מדרוס סיקרי 6מת דכרי יוסר ;חוכ ספל ע))ס:)וק כסחי כרן , דגתי טעם מ6יוס )ומר לוחי דרסו ע6טטמי
 *. למ"כ חרס ו6ף כר6סהס נדוי PSD סמקתי תסו ט)סל6
 חטסס, 61) כסב )פיות )ס6ווגדור( )נכלי געגיתי כסוף6ך
 )6 טגיין חמ)ח ירט ס)6 מי ;) , לסמול מנך פי 6גי;י
 גחג)נ) מטחו 6סר לניד מרקס )כן 6תיתחו )סביריוכ)

 : גירוםונמסך
 )מסי' כיקט )ממפלס )כדי5ימכ.ר( חקמ"1 6)ףבשנת

 )דיס6י"1( מסס )כסיב סעריס מן מיגט"ו(י6קוס
 ממר ו") סג") קוץ סר"ר סממוגיס )קלות סכמוומסריס פגי b9D כקמרו כע") סרוסך ערס כו סדר סכיהכשתו
 סיותס כסיכו GO מרופס oc10 06 )דרוס 1")יקוחי6)
 מסס כמר )סוסיכ clpht) ונמסי מסריס סלפו 1);ןמרוורס
S")aסמם סמעסס מחוך גזר וסופח כיחו. 3)י טס סס 
 רק כיחו גגי טס 6ד: טוס סס )סוסיכ ססרשתנסרו
 סס יסכו יכיס 6רח שכרי דסייט ))וגויטיג"י(כסוחרים
 כיח כגי כתי 6חדיס ימיס ע) קבע גילח ו)6 טרקיבירח
 ר5ו )6 )כן DVn) )גיפ"1 ת) יסוךיס )סוכת טסו Orחג5'

 חדס( (fpu ס) ממוגים רצות כגחי סג") )מססלסרסוח
 מסיס "רוסי 6)יע,ר hs מסס מסס כמר סגסטל61חר
tvtot16 ט )סריס ומסלס )סוס)י"נ( סו6 גס וטסס"; 

 כו יחר15 06 סממוגיס פי דרסו הסט ססטס וגס ,כיהו גגי טס סס )דור שוח ונקס )מספרם תקמ"1)מסרי")(
 סג") מ6י"ס( )י 161 . ססי6 שגס מ6יי"ס( )ו'וגתר15
 ססי6 כעת ידור בג") ס6)יעור רסנת מכביס מרמססכחט
 , כסדינן כחוב וכן גחר15 ססממתיס וסוכירו כיחו גניטס
 כיס כגי דירת ומגוע 11 סרח ס6מח גווע 6)סמב)

 חדס( (YDU מ) יסורים כעכור סיס וגיטי()כגיטי
 . מוקחס וגו,) גכי מסינ 610 חוס( )גיפ"ו קם)רכות נצחי כיחו כגי עס סס קדור שימסור מי 6"כו)חוע)תס

 ועמס סג") סרוסך qoP שגס סג") לניטור סע616מר
 סיס ס6) 1)6 מיגפ"1( י6קו"ס )מסיע טססעכודיס
 )6 סוחפי זכי קדרס 1)סכח מסקס) 1)6 עסממוגיסרסות
 6ין ז5יכור6 מעח6 כי ממיקס 6יגס 11 וסתיקס . נומימו
 פרק 6גו7ס כמידופי )כ"כ סתיקס מכם ממעס כיססייך
 ניוסף מימו ס)6 סל16 6מריס גס 1)01 סכתי0(חוקת
 נם עס סס הצנו סס כתים וסכלו סס גס כ6וסרופ6
 )סויגט)ו"מל( מוס החג)גן כרסות ס)6 מגדר ונפלןניחס
 )גרוס סחמע )ססכיר מדם( )נניס"1 נניס )1 מסיס6מד

עוון
 ovn 5ין כייינח:ו וגפוע ס!פ געחיס bh , נסגיס מ15ח)ברגע נסקתי כמייגח5יפי'5 פוקסס גפופה '7וכל הטח גחס~נס5(
 מיסבויוי

 וסמה"
 סכם וט וגאפ , bnt?w יינן ל'פ עסו סהכ)

 %פרך ו)6 מדורוס'סעגרו ס0פריס נ;) וגן הנס מספר כב)גירך
 עוסנ ע'פ היל 0כ3 , 1 גמסונס ס7כריס 'תר כ) וכן , הזכריםלהכנע
 י )גישתן . גסס ;התס 1)6 ידעם וסממפ)ס , rbהקספפ
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 נא הרמ"א וחשוכותשאלות100
 11 סלסנס נ16מח 11יט"י( (~1UDtl סיסוויס עסמות
ts~rtoמגיע"ו סינים יסככ מיס( )3גיט"1 סלו דחיס( 
 וגחגרסו סמלך דת עכרו 6סר על מססריס גענסווויט"י(
 סיס מיגע"1( יפקוס )סמסי"ר נתגלגל ומוס . מבסתק5חס
 טנחיס ג,קו ר6ס כי מדם( )גיט"1 סל לסיסודיס)6וינ
 סל סיסוויס יר5ס 06 6מר כי סכר נלי פיויס גס6רום4

 סיוכל1 רמית בססחד4ח לו לכייע יוכלו חרס()ניט"1
 דירות שלינוי מסכימו סקסל מרססי מרכס וכקמח!ססכיר,
 סיס 1ל6 רכים לטעמים )מפסן קרוכ סיס יפן()3גיט"ו
 למרס ס3קסו כעת למס למרע נ,ס לגן לו ל:%עןרעחס

 לכן רסיס 61וס3יו ספיר )מויגסלומ"ר( 6חו 1ס61סקיומיס
hsc1 1631 לסיימו סחמי4 כרשתיDD 1 פכר לידיDD) 
 מן רסס לו סיסיס 6חר סנטים כל ממגו לכטר%הו

 )מסיג דרך לו סיס ל6 כי מנוקפו כל סיס וס כיממלכות
 עס 6דס כגי בו סידורו סתתים לססכיר ממלכות מןרסוס
 מדם( )ניט"1 סל סקסל לרפסי יסגירוס o? 06 3יה:כגי

 יסבירו ססס ע"מ רק onth לסכור 157 ל6 סקסלורפסי
 כמקרס לסס רק 6דס לסוס מוקם יסים 1ל6 סירקלמי
 סממומס ידרסו כי עד לססכיר יכול סיס סל6 כיורתיכלסר
 כדכר יסייע 1ל6 חעסס Shl כסכ יסיס ככס יסיס ל0616
 )סעגט)ומר( לכן ומלוס. מס pr)S לסס סיסיס 6ס:ר6סר
 וס דרך על 06 כי מפוקסו לספיג זרך לו סיס ל6ל6סר
 ומסרו )לוויגטיג"י( סע סל6 סיסודיס יחר כלנרכ

 לריכ סחחיל חס סמשגיס 61ל מכיח מנעל Sbסמסתשה
 סר6סק נתספט 16חו ג5מ וסרוסך סג"ל סרוסך עסגס
 ורש מעיל כמגסג סדכר קן טד )כ6סיל5י1"ן( סלך1ל6
 )ו סיקסס כקומרו סקסל רפסי ט) לסחרעס וטכידיו

 קטן סועד סל סרוסים סלחו ולוס ,ס עס כריכלסת:5כ
 סכטיר סרנגיס כל לפגי עמסם סיכך לסחרוחלסו1פ6
 קוסמ6ן מהר"ר 1ס46ף ז"ל סג"ל It)D)Df מסר"ר סה4ףיכס

 וכס י5"1 גוויורס נףסמ6ן מסר"ר וס46ף י"ןמפד611ס
 כזרך לדון 6מר רק לעטותו מ6ן 6101 ע"1 יסוך6מס,-"ר

 כרכר יכעיס ססרנגיס 6מר הס ט' 6חך לו נוררוס
 לכיס 3עי כו סחליחי 161 מעומס כפגי רק לווןויחס
 כפם לוון לק ד5י3ור6 כמערש כן יעלס סל6 לו61מרתי
 טגטיס ססרכגיס 1Dh 7561 סנטיר מותמם כיוקרכ"ד
 61ף מזפ( )כגיטה דירות לכסס כי סו6 גמור כקרכדכר
eb06 לסס פס לסכור מסס 6מד י5טרך לעתיד שולי 
 ס4 סממל1קח כל סל6 . מעט 16 סקסל ר6טי מןיעכרו
 ר6סי ל6סר . למעכירן מדרכו מדרים ק5ח כעטר610
 סר6סיס מס יסכירו י5טרכו ל6 6סר רק לרכם כמילרקס סיחי למגיס יטן( )3גיט'ו יס13 6סר לקל Intnbeסקסל
 סיודט כל , 610 16 סר6סיס יקחו 06 לסס סג6ס עס6'כ

 גוגעיס סיו םל6 3כירור יודע ומכליתו וס וכרסגסגת
 וס נגליל מקנוס סמגסג וידוע גלוי וס הלעדי ,נדגר

 סעיר לגסי סי על דוק6 זגים ז5יכור6 מילתך כלם6ירכס
 ק )מלטם ממתגיס מסיס כטג%גי סן נדכר יגעים6סל

 ננס חורכי טסורעיס ועיר עיל כל סל שליסגעמיגי
 61ין . ס)כס שכטל סמגסג ידוע 5רכיסס וסקר1לעג%ס
 כירוס)מי 61יח6 וסיקין פי על געסס ל6 וס מסגסג4מר
 לסיום דקריך וכר סנסגו מריס סשעליס דפרק מהשתקסל
 לך 61ין ונ"ל כחכ ג'ך כסורם עסרי"ק דס6  ותיקין פיעל

 לפס Onmp מקרס כמכיס סגעסס מגס נדגל המקיןענסג
 לסד מקדס סגעסס סוס סמגסג 03 . כ6ן ער עולסנדיי
 סמגסג סמך לסס ים ועוז סו6 ומיקין מגסנ ס%ןכדולי
 סס1ליס 16 קרונש עליסס קפלו כ6י* דחף סלכם תנכלש
 ט' ו6כיך 6כ6 עלי גלען כ"ד.( )דף נורר ש יסרקהצן

 61ף ע% גדולס קכלס לך 6ין הסגו ססקיגו תמכורדע6מר
 וכסין 61ין כו למשר יכף דין נמר יקודם סם 6ים6כי
 כסריס. כד%רס סיסיו לסוסיי יט) והוסג תיחם משעחוחו

 סוים וכשגין י"מ סימן י"ג ככלל סר6"0 כחכ "סוכדומם
 ז' סי' ס' ככ% וכן וסאסקס, 3דכר וגוגעיס ממסממורעי
 פמוט סמגסג קומר SOOO וססכמוח תקגוח עגייגי ס6רעל
 ק6ר"1 ל"י 1כג16ן . h~en סימן רסכ"6 נתסוכח וכןסו6

 קורכ6 מסול ד6פי4 למרח חסוכס סכיך ל"ו( ס"ס)נח"ס
 סמע סל6 6חר סוס סלופכן ומגס . 5יכור כלרכיכמרין
 כיוס גתמןט וכמ"כ הזף סריגות נין עליו סחלסחילקקי
 סחס6 ועל 1mrn על טדיס וסעיד ט וחור סי"ט 46לי"כ
 כחכ לסר3גיס )ס16וגיד1"ר( מן 5י11י לסג"מ ח,רחוסרס
 דרך כ"ח )סגי סחע6חי שמיס qht 11"ל or ח,רס3כח3

 נריח כרח למ"כ . וט' עיסוק עוגי גדול מגס)ס6תיגדו"ר(
 מגחן הלסרגו ר"ל , )רעג5"י לסס וטסס מוען רפסיעס
 וכיותיו מכל ניסדוח תם own % כמנופט ,כותו(לסס
 היך qpin ככל וכס"ן וח"ח עליו וקכל 6מר 6סרוח,קתו
 לפה 63 ולמ"כ . כלל וסכרם נוגס 3לי 6לס כלסעסס
 לו ופסקו וויט"י( )סכגיס"1 סויות לחלק סגחמגוס6לסיס
 ימים דכר 6מר 1ל6 טלי1 וקיכל 6%1 מסטרות וקהומלקו
 כריסו ומסיר ספוח רוח כו גכגס רב ומן עכר עדרסס
 )רי)ה5י6( )עסות 6)וס טסים 6מר ס6מד לסגם. טעםוגחן
 ססממוגיס טגיח עליו. פסיס סר6סין תדף סרכטחממתח
 )נריגו%י"6( 610 ססתגס כמו סלמס סקסל נעכור סוייגול6

 כל סס לדור 11יט"י( )3גיט"1 3תיס לסכור רסיח לסססיסיס
 1ל6 סחם סרסוח ססיגו וסם )סלתוטיגי( נו סיסכוומן
 ר6סוגס טטגס ומנס )סלונוטיגי'(. כו סיפנו ,מן כל 3וגכחכ
 פ"ע. 6)ול כ"1 יטפס 11 )רעונ5י"6( כי סי6 סקר קנוסס)

 1י65 סרכייס לפגי לנ61 סליו וקיכל כו חור כו י"סוכנר
 טמסס )סריגוג5י"6( טפס )לכד( ימיס ט"ו עמר סגדוימן

 לפ% )כ6 עליו קנל 61סר מסגווי לגמרי פטור מייכלסר
 6מר ם6ס שמרח ועוד ו6ח . סדין מסורח היםסרכגיס

 מסוס 6)וס סיס לייסר ממכות כס 6ין 11)סריי~%י"6(
 ממגו י65 ו6יך רונסון כגרוי עזיין 610 6"כ סר6סוןיידוי
 כחנם ע14 סקיכל ממס יפטר 6יך וס"ד פגי חרסועוד
 לסקר )ימנע סמוחר גמ65 6גס , )סריגוג5י"6( "ייסוס"ן
 . ממון עסק על סס61 מגירוי לכפסר כדי מס ד3ר .לפסוח
 כ",:( )דף גדרים ד' פרק ד6מריגן לס6 וס דכר לדמות06

 4ר"ל סס מכ61י ס)6 . ו)6גסין ולסרנין למרמיןטיודרין
 כיח סל 6יק 06 עלי ססירוס כל ינסרוטי6מר

 סותרת שיגס לנו סמחסנח ל,ס וכיומם סעס כלכוחמסונ רגמי
 מקכל סנמ סכח3 וידן כידון סייך 6ין כוס ודור .סדיכור
 סנהדרין סומרו ומס ט'. ולקיים לחסר וכס"ד 3פ"חטלי
 וק 6ימ ל6טס פרט כמכועס סקוס ודרסו כ"ו.( )זףמ"ג
 וכן וכו' רכ 6מר כך ס6לסיס לטס( ז6מרען כס6חיסו מלכו 16 לקיימו יוכ) סל6 כסוף 6טס ססו6 16 וסכעגיל
 ומייסרק מכין 06 16 דסכוטוח ג' כפרק סרמכ"סכיקרו
 ספסר כעכור 6נל ססל6ס ספר סוף כחסונס כך6יח66דס
 סדנור מוסר סוייגו לנו ממסנוח דרך על רק ל6 לכדממון
 תשן סססד מסס רק סיס ל6 וכקן לעסין סוי ל6כגזל
ohיכ6 ועחס כנגדו. סרנמס ימסקו Sh גכחכ סל6 סטעגס 

n)tosסיודט כל סס יפנו )ססלחייטימ( זמן כל רסוח 
 לו nhr onto טעגס וכן . לו ילעג )ויג%( ומספטסדר
 ולוס לפייסם. טען 6סר סטרכ16ם מכסי t)DS' 61טלו%לשכך
 מסק ונלי D11h טעשח לסייסס טעגחו עיקל 6onpמ"כ

 ימחטו ככס נכתנ 1ל6 נפציי hwn כש סלמוןיסניסס סוטם שסר לק וס טעום ומנעים יודעים תיגסססרמוקיס
 מ% 8יך כוריו על סוכר 6ג6ר לכן . סרופ6 עסמסדין
 קילו 637761 כ% שט) hS מלגי ציות וכי 3ךלוס וסלסון
 לו oto וס סוסון חךעו למפסד קרוכ סיס גכתכמש

 לסריג כהזם כסקר בכית כטל כי וגס לגריעוח6.נחחילס
 )לוףגעיגי( ס6יגס ל6מליס וס כיח לססכיר מסריס מןרסוח
 יטל סיס .1ל6 סגף סיס סס3ימ בעטר לפגיסס עסגסוסיס

לססכירו
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"101 נא הרמ"א ותע(ובווזשאלות
 יתז יטבו 61"י ססיסודיס ישן )6 כי יסרק) )6יגס)סםכירו

 כס )סס)וו)עיגי( כ"י ,ס כס )ו סיסים סלסוח )ו גכחג)כן
 סכר סרוסך וכלסר )6"י. )המכירו יכת טס ייגס 06גי

 כמו הנית )כע) מסיס מרסות )מון סכחיכ מכיחממזו
 עת0 061 כיח )כע) מסיס הריווח )ו סיסים כהוכטסים
 ,כיותיו )מס %חן הקם) Sc סר6ס'ס טס יהפמרכלסל

 16)י סרופ6 6מל ונקטר 53ורחס סכתיכס ס)1)ופריווי)יגי(
 הכתים )סמכי/- סתוכ)1 מנמסכות סססגס כיןכס יערס)6
 )6 )כס כי ומכלן מכלן קלח גנו65תי r(tpt 6נט)ו6ס
 סיפחנו וכינורו מלמסיס )1 סורו )וס סרס )י )חח כחי0י0
 )ססכיר רוח ),ס סיסים לידס יע)ס )6 ס6ססתותי
 קיים וכוחו )ו ויסים )נליגו)5י"י( ממס יסיס ס)6סכהיס
 כחוכ סיס כמסר ע)1 סתות 1t)ro כסריס 6ננולס

 סקפיןו hSl סרגיסו )" 1הר6טיס . ספיח ס3ע) טסכחג6יס
 ע) )מ ס6מחית מכומס ע) ~lsn(o מן סלסוח )ססוגכחכ
 )כגיט"1 )סס 5ר סמקוס )6סר סס )סכת סיועו רק וסזרך
 יסיכת כי )6 16 ))וויגטעי( סס יפיס כין סו5 יגסמדם(

 )0וע יק מוס( )גיע"ו עסי ס) )רסוס ענין 6ייו))וויגטיגי(
 ס6שש וגסו . כג") )גריעוחor 6 )טון גפ) נר6פתסניח

 )ומר )סגם טעם טחן ע)עס מ65 סרופ6 ועהס ,סכרור
 קיונניס )גו )תת סמ)כוח מגסג כי חוע)ת כו סיס orסוסון
 יכבס כלסר )מוס וים ממרסיס Inro וככפות ק15כ ענןע)
 סיסוויס ויגרסו קיום )חח סוד ירבו )6 מהקיומיססומן
 רסוח גחן ססמ)כוח גכחכ סיס 06 )כן ח"ו כ6ר5ס6סר
 ,מן כ) וויטו"י( )3גיט"1 כתים )ססכיר סקס) )רטטיכו))

 ו)6 חסיד קיוס )סס wto 3יס ממיקך סס)סס)ווי)טיגי(
 )ס)וועטיגי( יגרס )6 סומכות )דעתו כי גירום הססיסיס
 11 טעגס וע) , (Or or תגויס יהיו61"כ

 ,מן כ) לק מונן סיס )6 ככס גכחכ 6י)ו 6ף כיספיר חכמי כ) סמר,
 SD רק גי 63ר5ס )סם6ר כמנכוח מן קיוס )סססיסיס
 )סס 5ר )6סר ס,ס סרסור סיס ~QO )דור סכחיסדירת
 שנחגות )וכדין 6ין כי קיוס )עניין מועדן סיס 1)6סמקוס
 . ,ס יכמיס )6 טכ) גל וסוס כ46 0נ6י ונרי ס)כ)סוגוח
 וס כהגלי שנסוגו 0רופ6 סו6 כי Or ע) ל6ייס מופחועוד
 וינוע וכו' 6מר עמססע 16 ססררס מן היסיגו כךכחג
 )כ) וגבוי ויושביו סיוכוס סס סטת כעיל סררסט)סון
 ססס עסרס ע5ח רק )יסודים קיומיס )חת כמ בססספין

 6סר 0מ);וח ט) ס5ינור כ) ססס )פריגי"י( 16סמ)כוח
 לסקר 6י 6"; סמ)קוח ס) טיקריס רכלי כ) )עסותננלריס
 וסרוסך . ח"ו יגלסס ס)6 סקיוס )חוע)ח סיס וססוסון
 וס זכר )ו ובמלחי קטן וסועד סו6 כדין )סגי סיסכבסר
 כי (or כוכחי 6גי וקמר ססרלס כיל 6עו ססכמוסודם
 מנעו )6 061 עכסת )סגיסס וגתתי 6ססר 6י ס"סידעתי
 סיס כך כוסחך כיחס 06 למרחי 16 6גסטייס1. 6טע61יג10
 סקס) נרפסי )סח) סכ6ח )כז 6)ס כג)) ))דוחך מזיןמן

 6סר ממורס כטבח כי כך יכוק סר6סון ס:ידוי 1qh)זטחך
 פ"ך.( )דף סמגלס כפ' וחגן ס6 מטטס קייס וסעעססכס) סחג6י 6"כ )6סר יועיד )6 זכריך 61ף פסולך ומכחמורח
 יסורס ז6מר 5"ד.( )דף ספוע)יס 6ת סטוכר פלקוכסוף
 מהמיקרו עביו וסתגס נסופו )קייס 6פסר ס6י כ) תימ6כן
 תנ6יס מסופח 6חד ו,ס כדכריס כמסריגו hihלגגו

 כ6ר ;6סר ממון )עגין סו6 וקן מקוס ככ)סמפורסיס
 זס)טפ ו' וכפרק ומתנם Otttr זס)כות ג' כפרקסרמכ"ס
 )6 וס )סון כחור סיס סקסים כרור ס6מח 6מגס .טיסות
 כ)) קיוס כו נכ)) סיס 1)6 סדירות ט) רק מממשתוסיס
 סיסיכם אפסר כי סיוק רק תוע)ח כו סיס )66"כ

 6יט סניה סכע) כי )מקוס מסקוס יסחגס))ותגטיני(
 ח"ן ot~no )1 סמקו כן כי מר15י רק )סמדקסשכרח

 מעטיך 6100 כפסק וכחכו )מססלס חקמ"1 6)ף)סטימ"ל(
 יוטו ס0סררס כוי ס6מליו )טוימ"ל( עד )סמויקסלק

 וסטייל מ0סוו6ס גט6ר הח"כ 6ך 6חר מקוס o~s)3קט
 3רסוחו סו6 ,מן ;) 31סוף ימן מומן C'CD וכן ומן ע))סס
 סס כי מסוט ויסופק נתר מה, ))יוו)טיגי( קכיעחוגס
 )6סר ניס סומרים סס 6סר )נוויגנץ)מר( רכים נעיגיכקוף
 )גרטס D('Oe עועדיס ימס )סס מויקיס סיסודיס5)ו
 חש) )גרסנו סימרו מעו)ס גסמט )6 ס)י1 סקיונניסהמגס
 כס064 חק 6יו0 מבביס מרס cito כ6י,ס )פטמיםרק
 11DSI דעו . )חוע)ח 1)6 )סרסך קרוכ היס ,ס )סו;)כן
 )גמימ"ר( כ"ל עמסם בכית סכע) סעסס )ס6קוררס(מחוך
 ס6ש 13 *6רו סגים י ט) סכירות )0ס )עסס תקמ"ו6)ף

 סטורים סיסיו עור )סמ,יקס יר15 )6 וס ,מן גחוךספררת
 מע"ס קומר 6הם יסטה 1)6 ולגירום. ספמדו גר6ס)מספיט"1(

 סחג6יס )קייס בריך מ"ע חוטבת וס כבסון סיסס)6
 )ע"ן.( trnf~a מי כסדק מדחכן לביס וי3י6 וככהכוכ5ורח1
 Or סרי )*סתו סינור 63חר נ5ידן מעמס רסכ"ג6מל
 חכמים %5רו סח5ע)יח ו6נדס 56ט)יחי )י מתהן ע"מגיסך
 6)6 כווחיס ס)כח6 ך)ית סס 61נורו דניס 6ח 4סחן

 4 )חח רבתה דכ6 כ56ט)יח nSDln סיס )1 סביןn~vr סרי )מיתכ, כעי hp,1 ך6י5ט)יח נט ס"י~1 ס6מרוכפ'ניש
 כ6ל כיאור נןמיו rtr 6)ף 4 )תח חר5ס t)tDhlל1%

 )קייס ך5ריך גט 6יגו 6פ"ס רגירוסין ח' יפרקסתשנכ"ש
 ד6מר גכרhtto 6 ט"כ( )סס דגלסיגן כן אייו יכריסס6ר ךגכי כגעתי סס ומנוקר ;)) ר6ייס אייס 11 עמס,סרגלי
 6ת ריכע6 ואכרי ובוותק חבת ד)1 ע)מ6 כא')6ריסיס
 6מר דרס 1)6 מטל6 6ח6 )סוף ח)ת6 ואכו) 6לכעיני
 סלי"ף ופסק בריך )6 60 6מר ר3ס ד)ס 63 60 יוסףרכ

 דעיס ph דסכרי כרכנן eholt רכ )'מ6 כגמרך וסם .כלכס
 6סי)1 קלמר רכס עד וכי כלסכ"נ ולכס ntSP5bכמקוס
 6נ) 5:לס )6 וס6 מכוין ק6 ומעולס סחם סקייכלכנן
 מגלט סתם סם ופירס"י בריך, )6 601 כיון )ססק6ססכ6
 ע"כ כיון )ויעורס ךי)מ6 במוס ים סבכך מגרס טכסמטוס
 טעות )סביר mhJ' מנס . סחמ1065 עד סחטרמכקומר
 דככ)) no(tb (ottpn זכ6ן וס )כ) בריך 6יגגי 6כן .וס

Ctn~D6 כין )ס)ווגטיגי( יסקרו נין סהס דססיגו מגס( 
 מחומס DrO סריס ס6ת 6וכ) )6 6)ס 6ח גס .יסקרו
 סועד 61גסי זין )טייח מוכן חסיד מיה סו6 כ6)1 סעס)נר

 סוטו לגטי כי רססך 610 וסדכל סירך 6ח עדיומעכירו
 6סר ככ) ויעפי כעיל 6סר otD~bo )סגי סיכל טסחרו
 וע3 )מרייס סמון זייגיס )סר סיכ161 ורקס סרב hlotיגורו
 סורס וגס דכויו )סי 3)כ hSI כסס חור 61מ"כ גניוס,ס
 גחפטל ובח"כ )ע16ויגדור"י( )סרנגיס בווי סס)מ חטאוע)
 סנרים )ססיל )סולו ומ,ר . למין 3קסר סועד 6)טיעם

 סקינ) מכם ססוריחי מס וסוליתי סעגותיסס )סגיוס5יעו
 סחרם ע)יו סוטן D)h' ר.כלי,ו 61, ונס"ן כמ"חטסיו
 )טף )ס6ייגןול'י( בפגי כערכאות ס61 וסבך סור6חימכח
 סוספיסט"ן( )ס6וויגדור"י סטס0 וספיג סחרס )נע)6ותס
 טלפיו פסס )ס)וויגטיג"י( כך ויבחר סייט )מרין( סיסו,ס
 מוכן hDllon 610 6יך )סגין קטן יועד ססגחוועמס
 סתקגס )סי סדין ומן סד"כ סנט סיס 011 דינה טייח)סיוח
 )ססיכ 5ריכיס סיו )6 0קסי)וח כועד )3פירר"6(סגעסס
 סבך סכ$ל החרי יטרק) צוין עמנ )דון מייכיס שייגסרק

 דכר ססיכו ?P ככס מסיכו )6 מקוס מכ)כערכ6וח
 סקס4ח סקכ4סו oola 6כ"7 )פגי כ6ו סיכל6מח
 מס וטורס ומסק עטגוחיסס וסמע רכוס סייס וסע)יסס
 . דין גמר 6חר מטעון )טוכ )סס ו6ק סס כזוכרססולס
 ,טהש )סם ספר 6מד כ) ob ס6ף וקמר 3וס כפרוה61
 6יפ וכום. . ע)יסס )דיין קכ)וגי 6% ספחים יכר לקסיס
 כסר6"ט סו6 וכן כ"ג כס" מ"מ 11DO סכחכ ז6ע"סגלמן

 קכ)תט )6 61מר כפר ס6ס 6'( סימן ג"1 )כ))כחסו3ס
 )510י6 יונף )6 מחכירו ממון )טפין bpt1 וסו יסיע)זיין
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 נב נא הרמ"א ותשוכללשאלורזב10
 טל9  העירו  שמיליי  סי5  דין כי מסדין ספ0ק כסיממט
 כנדון 6יסור6 )עגת 6כ) כסכוטס משור ו?גחכעברסיס
 )6פלוסיס 1571 ס)כס ס6מח יודטיס קטן סועד Glhi'יידן

 סרהוב 3מר0 יעע)1 ס)6 שמריס 03 ולכוסירמשיסורך
 )פמ סריס %ס 6)י נס . סכיכו ויטס עסו ויסבאידס
 מחרס כיסו) ככחכ לו )חח )סכרימני )פרו61"ס( פהסשכ)
 )ס6וויגדור טסם מככר סמוסל לפני וכבכחימר5וגי,

 רכרי )סמכו קריך 6גי כרחי וע) ממרס ט)סוכפיסיו"ן(
onlibכמוכרם ס6היס )1 יספיק )6 פוס 8מר וסוף כלי 
 סיס סשס) כי כיוו טקס 6% כר15ן כן לעפות כ6כהוכרק
 כולנו עם מתמיד דרכיו ר% מעתס . ממגו יסר ו6יכמב:
 ר5ופ מסיב )6 כלסר לסטמיס רק נערכ16תכזך

 רעיו 6ך יכרך) כדיני לדון 61מר שקסיו פשטכערכ6ות
 . : מ%וגיס ps(1 )דון )ומר סריך מסרך כטוחךכמד

 )מספרם ס"6 6)ף )מ,-ן( כל דרנו ר6סיח דרכיוראו
 טמס סם 6סר מהמיס ס' )סגי סקס) ס) ?ך6סיס015

 המווייפיס טעמחיו מכם )סריגוגמ"י( )מחו')סריגוג5י"י(
 סס נידו יעלס ס% ר6ס וכסבומנ"ל

 ס"
 מסמסטע טבע

 סר6סיס )%ות 6חר )סגין סרעיס נ7רכיו סלך 61ה":כסב
 כסיות מסמס פטור O'O'D לטעון )סנ11רגזור"י()פגי
 ספיג )6 סס וגס , כמוחס וימסכ (tllso(ttn) כיןשכס
 ים עוז סו6. סיסוזיס 60ר ט3כ% קמרו כימכוקסו
 סח%א גחקייס ס)6 ס6מר טעגוחיו כעיקר גרג6)סיוח
 כסופחו )טסס ד)6 ממם 13 6ין (ס תגלי דינם מכמכי

 דס6 רכךכסוס
 )כריגוג5י""

 כממסע כר6סתס סטסס
 סחטכן קורס סמטסס סס כי כדיגו דכה כו 6יןסחכמיס
 כו נחכיר )6 יסדוח ס) )וכריגו%י"י( סחג6י כפ) כו61ין
 סחכמיס כמססש סטסס )סריית5י"י( סמוכיר רקסהג6י
 )קיים וכו' וכס"ד כמ"ח עסי מקנ) מגגי or כלכףוקמר

 סחג6יס עס וכן סהכמים כחספס סיום כטסיהי)סרעוג5י"י(
 סוס סוכיר 6% וכפרס 3כ)ל s")o כמספט כגראספכהוכ1
 ליגן ופס סס שוכל כמס סונר חלס רק כסיןוסמגאי

 דרכים, סגי ט) לתרן 6פסר סתג6י כפי)ומ ככ)מ6כסלכחן.
 סימן כת"ס מכ"י )סני6ס ספוסקיס בין מחלוקת סים6מח
 סג6, )6 16 כפילות אריך כממון 06ר"1(

 )זכריגת5י""
 ס)

 כס)כחן וגססי unlo סתג6יס.סג") 1כ) וויל כנביכיסדוק
 וכמגסוס וצי/ סלגותיס ככל שלוכן וכבי גד 3גיכתנאי
 6וס 06 סע6 כי %"י hnth sffrt ד6יכוח מ"יעייש;י
 יכעס ל16נן וגגי גד כגי כחנקי תגאי סיס6 סהכקומר
nitoS(נפירום סכחונ ;6ן 6נ) . חג6י כפיקח נל6 סמומי 

 ופסדות סחבקי קודס מעמס סחכמיס כמססע)כרעמ5י"י(
 כגי כחשי nSnD אומר 5ין ססי6 )כריגושי( סדכםסקס
 . סססך כפירוזן סכסיכ מס )משר יועילו רשכן וכגינד

 )פון 3גח3 כהמר לע"ס למיער h~th כפלדת טלככ)62
orסגכע) )ומר ר5ס ריבוכן וכגי גד כסגי סימר e~rb 6(ס 

 6ססר 6י כספך סגכחנ מס ט) סירמוו )ומר 6כ)גכהכ
 על PQ ס,כיר )6 סג") כמב"ס וכן 6סדדי סנבץניסיו

 סהג6י 6'כסכפי)וח
~ro 

 סחג6י , סתג6י קוןס מטסס
 לחגיגי קודס כמטפ: מוריס ככסיפח סש)קיס 6ף כינט)

 ס16נור כסרק וכריין ד6יסות 1' פרק כסגניהכד6ית6
 , ססוטליס פרק נסוף סם, מתגיחין דסתס כמוםנקידומין

 )כל %טוך )6 נטר;%ות געסס )וסריגוג5י"י( ?81יל )ומרו6ק
 וסטור סרמכ"ן דכחכ 6'5 כןיגיסס כי כהנ6יסדקדוקי
 ס)סס מסרוק לסכסיר 8)6 מלכוחל סל דיגך ס6קיסרק) מכסופרי כערכ6וח טןיסי 7)6 11") ס"ס סימן עכי5צמ"ע

 )טגין 6נ) סליו otID כמאס שמן סלמס כחסר%עסית
  סוס סריס וסיס 1כ1'. ממט סרגו עסטרוח עדיוא ל6כגץ6ס
 ססכפס גידי יס וכי 5ודנס  לופר פיכול מהשקרממוטס
 נדין כי רפסו ע) ימתס גמ)יס ספק כלי , וס עלפהכס
 )נגירות שכרם סייחי ynh כי 6ף o~O עלשסוחטי

 כלסר סוס לפיס ויקנס .  לסוספיבי"ן(  ססכסלס116יגוור(
 ט"ו( כ)) ט' )נין סר6"ס כחסיכת סיכל ק5כ )ססי6קרס
 סמחפ% וע) כשודי. סוט) or ע) ממדם גידיי כויגסגו חש)עירי מנירש סכ) 6 גס יקרס ככס 6ררכ6 סומרעל

 על *17ן 6כר סכ61 )מגס )מום 6ק שירכס ססכיססחוס
 : ונימוקי סיימי סעע 1)6 זכריוסי

 % סס כי שרכס כלל לומר יוכל ל6 קשן סועד שכיועל
 רומא רמות סניטו טור . :ורקחי סר:מו רקכרוסו

btoc1כין ר6ס1 )סכגיס י מטקס )ו גתן מי כי גנרל 
 לומר יטל ע"ס 06 סחו)קיס ספ1סקיס סרמיסמסריס
 3שרס קולון מכר"י וסניהן .6ררכס

~Dffp 

 סחו)נדס סכיך
 דעס 3י1רס ס)"ו סימן יותר סכיtff9h~ 6 מכרסיוסגנון
 יחס 6דרכ6 אמר טכ) )6 סט"ס תקומר מי )וכרי6"כ
 06 גס . כנ"ל גד6י 6יט )1 מסורס וממכס כמפתיווילקה
 3"ר 06 סמק נקי כ"ן )נ ע) ככס יערס 06 כי (orמוסס זיגי יוכ) )6 ססע"ס 6ף 16חי )גבוח יכויס ס3"ךיקמר
 )סס ו6כ6ר שהי סיס מפיוס חחי)ס ידרסוגי סו6יפס
 כ6ן 6סר )נ"ז )גלח ר~ר6ויס ךכריס ויותר סגוכרטעעי
6(olrh (הסונר סר6כ"ז )דשי ע"ס כוס )מסס6 מסר ע 

 61ף דכר כו 6מדס חכמים ס)מיזי )ק5מ יגיע ,סקוגשרס )יעחי כי ונסיות . ors )מוס ס6ין )01 גוקקין 6יןסכ"ד
 לפיוחו פ".ע גמ65 ס)6 וין )מדס סנרחי ע) סומך 6יגגיכי

 כוס סניון מסכלכן כי וגס . 6כחכגו תורס כ) ומתןמס6
 מנטן כי 6דרכס נו הייך 6ין כדין ס)6 מ"ו סיס 606ף
 )י"ז.( מלימין 6)1 פרק דר") ממעמס ס)6 6דרכס ע6מי

 161 סק))ס ע6 ומפיו סמגדס סיס דסו6 פרדיס6שטר
 16לליך מסיס נירוס)מי למסרס מטטס - 6י 6דרכס, קמרסייך
 ק5ח סונרים or51 otno 16תו סלע מטפס 16קרור

 וס משעם ככס 6מי ימ"ך וכן תרף מיינ 6ימ ס"ססיע ת"ת דס6 ח'פ ע) 6דלכס )ומר יוכ) )6 מע"ססנ6וגיס
 כזיון דנן 6כל סכי16, כעז סל"ד( )סימן 0ק6ר"1וסג16ן
 or דכר SD מפי כחשי י65 1)6 קותו ג7יחי )6 6גיזיזן
 תכוס קיים 610 ססעכוךו )ומר סוריתי )כן כור6ס6ך

 גמ65 6גס סלי וססור6ס סססק )פי עימו ע) ממתםכגמ)ס
 )6 כי קרור קורריך מעטם )6 ,ס ט) 6דלכס )ונרמסייך
 ל6 וכי קותו עצתי )6 כי ע,ו) עעטס 1)6 אוחוקאתי
 סמגדס נגדר 6יגו זס וככר . רעתי סק% כפי לפסוק )יסיס
 נמ65 ס)4 וטעם סדן ריין כגדר לק כצין ס)6תכירו

 בסמטת רבצכן גתן פסקו מכח כאסר לק קותוסקוגסיס
 כאסר )ו ססץק מעומיו )רקונן שיין יסקס כדין ס)6מטוח
 06 6ף (or נגדון 6כ) . כדין ס)6 6101 קייס סו6דיגו
 06 ג'ק חס)1מי סייך 6ין יןוי מדיין סיחחייכ כמסטעם
 6כן . כטוטס גמonr 011 6( 65 ג6סר פ )עסות ע"ד)6

 יס ג6ן סגתוכ ממס יה"ר סוריתי. סכרין למרחי כגלס6מח
 : מרסות חגתן כווסל ושטחו כמקותו גכקוכ6תי

 : קצינעלינבונן ז"ל יצחק בכמר טאירנאום

 רוסק 6וךות ט) . לדגיגו כ6 6סר ,ס כרכרי . כמווט 1פ)15ח כיו)דס יף) . טמעת מעיי ס6ת מקלנב
5'Sho6סף 6סר י יוסף otolh 1ת1לס ט5ש מק)) . מרפתו 
 וכנס . %רעתו ו6ספ כמקוס ע) ידו מגיף . *לחונתחרש

 ר51ס . יגבר וחיי)יס קוק) D('O 1% . יוכר עע6י 75ע)
 6שר יכיכ מ,קת . תסכר לעקר רולס )כגון 6לץחקיות וסרסי געמניס שעי . גור גודרי יסדו 6גר סגדריס)פרון
 סג1לד 6ח ר16 6סל . ט)יון כגי נקמלי קמלי כוהתויקו
ODD1rlPD ויון תרסיס טס כני כגלות . 61כיון ומסורן . 
 . מע)יסס לזמומו יסידי 6יס ככנף יתויקו שסיס עסרס6סר

 )נ גסה)ק וגרס . ממסגוחיסס סרס) 6מל 6נן1)דמ1ח
 ס%כ יסרס ס)6 כן ע) . כטוטחיסס 'מכמו טתסיסוט)
 יסכום ס)6 ימוג מוקת נדיבי )סמויק . )ת)סיוח עגח)ינס

-5ע5נ
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 . ס6יוח ע"י סער יוכש וסל . רמיך )ידי ינ6סמל
 עליו ימו) . )נסי סריס כ) ע) יסוכ כמיקח חרסהםג14
 פרייו מעיד כוס ממפקפק וג) ; כולו )גמור 6100רוורס
lehnסקלנו . tah1 חקטח 16חן סחפססו ס)6 נמקוס 
 וידן גוון . ידמוח )סורות ג)מוך ממס מ"מ .ומרמות
 יוסף סרוסו דכו Ort SD . סרמוח חסינוחיט )כתוכסט)יו
 3גיט"1 ויגי,י"6 כעיר )וע, כמדיגת סיד כמוקח )גורסכ6
 נידו מומס 61ין ססררס כמספט רמס ידו קי י6תרסימן
 מהדס סגיט"1 )גגי סיוק 11 ט"י מגרס סדכר סגחג)ג)טן
 005 ג,ר סיטן מגיט"1 טססר הגיוי6"ס ס) סקסיםססס
 "InPr )כס) ל5ס סכע גס . סג") סרופ6 נגד )וסיטורו
O'ODרפוהן כרי 6דס סס יסור ס)6 קוממיס מימים )סם 
 סמוע 6כס 1)6 ט)סס כוטד )פגי סיעתו7 נו סתלוומגס
 כר כערכ6וח סרך ים וע"י כולר כוס )דון 06 כי)סס
 סל5ס מוbto 6 רדוי וכר כמהן ם)6 עמס סכנוונרוי
 )כ"6:( יחמור )6 סלק hwh1 מ60 ולליס tnPrn)נס)
 מעץ מח6 6כר מח6 נר יסוסע דרס נרים סת6 רכ6מר
 סמרזכי פס וכחג . מטכנ מ5י )6 ךמח6 הכרגל סייך61י
 ככרג6 סייך 61י ל"ת ססירס לסיחי sff'1 6סף 6כסס
 ס) מרס )גוור סקזמוג'ס גסנו תסכי מטככ %י )6דמח6
 )מסיע וסר6וי כדסריסיח מדיגך %1 כופין מרס DD"'יסיכ
 כ) SD וסוור רס6ין ע5מן ע) נ") חקגס ו)עסוח קי5חןט)
 ים ו6ס 1DD ויתנו ים16 ס)6 מר15גס ס)6 )עיר סיכךמי
 עגיו ומקס )גור כעיר סכ6 ע) נס )גער יכו) כעיררכ

 ח,קח )כרוס סכ6 דמי סרי . עב") ח)מידו סו6 06גוירסו
 pn(o )סס סיס נמקוס כ"ס קדעוגיס כמרס 610סיסוכ
 נמרס ססו6 כרסוחס 06 כי סס 6ןס סוס קמרס%

 רס6ין מ"מ יסוכ מיקח יחססס ס)6 כמקוס ו6ףסקדמוגיס
 כ"ס כלמוחס ס)6 סכ6 ע) גי17י ונגיר קירח; ע))מסיט
 כח)מידיס 56פ סכ) 6סר כעיר גדי) רכ ד6יכ6כמיס
 סוכ6 ק5"ז סורס מהרי"ק טוי וכחכ . )קמן סיחכ6רכמו
 ככ) )זור יכת ס6דס n~hlo זכחכ כ6 קג"1 ס"סכטול
 סל") ססיע6 ע)יו )עככ יכווין מעיל נגי 61ק טיר5סעקיס
 יד חגכר 06 6נ) נ"ן D~D )עככ יסנין מעיר כגיסטין
 פסיס6 שם) סוס ע"י סן סר ע"י מן וקח )סגור סעירכמ

 יכין )6 6סר עיקם 06 כי 11 ע) יחקוק ו)6 כידןססרסוח
 כעקום ז6ף מסריק סכחכ סרי . טל) )סור6ס סגיט6%
h%עכסו 06 ע"מ סקדמוגיס ומרס תקגוח סס )מס"ט 
 וס"ס כיין סרסומ חוקתן ינט) hSn 15ש סייוע ע)יו)גבור
 לגור סכ6 סג"מ יוסף )גדות )קם) רסוח ססיס וידןנגוון
 וכתב .. שוסו וכזין סו6 גרוי סנר סקס) nprn גגוסמם
 ס6ס )מום טיס ס,ס סכומן ש"נ סורס מסרי"קטור

 61"כ סמוס)יס מסריס מן קלקול )ייי סיכל סךיוריןיתוספו
 וסגס . מעכני 1% ולכן כר71ף סוי 56)0 )דור סכ6כ)

 מוקרן )כט) סר5ס וס מ5ן בג") יוסף גתגךס דכדיןמכער
 o7h )סוס נסוח סיס ס)6 מסדיר ממעיו שסר סו66'כ
 סס הזרך סכע סקסעס נגי )עונת סיס pto כגיסיו)זור
 ריקכן ח") קע"ג סורם מסרי"ק סכחנ וכמו , )ממוחיטרק
 נקי סס )דור יסודי סוס יוכ) ס)6 עכסי מק )1ססיס
 6100 מסמק מסחר סס )דור סכ6 כ) ע) )עככ יכו)רכותו
 מגוו) ס' סמרזס זכתכ hon 61") כר. ר16כן יטוכחסיס
 רו5ס 6יל משמו תומר מסר 061 ו") מוסר"ס נטםכסות
 יפ) lSth1 , רקודן כרסות 06 כי כ6ן יזור יסודיססיס
 כר זיג6 דמ)כות6 דדע6 סס %י h~o כל ט))טכס
 )עככ יכו) י6וכן 6י1 עע5ש ססר קערו )6 ד6סומסמס
 עע5מו קימר ירטתי 6)6 עע5מו נקט 7וק6 ז)16טריו

 מן מכסחן) על ס1651ח ט4ו וס51יmD 6 ר16נן 06וכ"מ
 סס6ריך וכמו סררך ע)יו )מעכיר ל6חר שסור חוקהוססר
 שצג צחם גצ o~%l)'1th1(Srt:צי גחגדס סכרין השגי . וקט"ג( ק)"כ )סורס מסרי"קכוס

 6רי6 יי 6רגעח ד6") מסוס ת"ס )יס מבמתיגןחנויס
 ו6מריגן . וכו' 6וג:6 כ) דקכ) סר )יס ומכנ~קיגן6נ%ר6י
 ניס ליח )כוחי תכין תכוחי ,כין ב"ח:( )דף סגוקכ)פרק
 )יס מסמחען ודקי ממוחי עז כו' מ5ר6 וכר דיגלמסוס
 ס' וסר6"ס ntnolno כחכו וכן )סכירות דס"ס סמקכ)פרק נ"י וכחכ . מחתהיס )יס דלחי 6וגס6 כ) טויס דקכי)עד
 נסיוק6 וכ"מ סיוקוח כ) ט)יו דנ~קכ) ער סו6 מתוהיזכר כוהי ע"י )מכירו ד6ס,מויק המן סרי כ"6.( )דף יחפור)6

 עד )יס דמסמתיגן סיחיך )נכי מוחוקיס סגקר6ודרכים
 ע)יסס זין )1 יס 06 עמסם יוון 61ח"כ סיוק6דמס)ק
 : כ'( סורס )ומ0רי"ק יחפור )6 סוף ממרדכי תפסקכמו

 6חי ז)6 )מ6ן ךמטמחען 610 מפסוס סס)יסיחהטענה
 כהרף סגו,) פרק וכך6יח6 לוחו כסמומינין דיגל)גי

 א עלם לול:וך !ךקו~ד;ט6 זנןמ.
 נ~ומחס רדיין וסר6"ס 0לי"ף וכתכוסו .( ח' )דףוסג0דרין

 1)6 )סגיסס )ןון 6דס כ) דווריך עליסס קנט תיקרוסקס) נגי ס) יעז וכיס כרמו כע) 6דס זן ע)יסס כךקכ)161
 )מיסר 1)יכ6 610 ממוחי כר 6חי )6 61י )כסחמטיוכ)
 6ין סעיר כגי )לרכי סריסכ6ן

 סעיר 16חס כדייגי דגיי
 סגגגכ ספיר כני מ"ג.( )זף סכתיס ח,קת סרקוכזחגי6
 דגיי 6ין ס"ת)כס

 כס סר6"ס כחב 0)6 ט' סעיר כקוקס
 16 תקנס עסו 06 ע"ע סמס כענין ספק מסני ז)6לע"ג
 דעיהס מסיס עוייני ע) יזוח סעיר סדשגי כעיר מוסגיס
 )טיסן משמוגי כחסוכת כתכ ועוד D('W כקכ)ו כמוזין
 עד מפי עד ע"ס סרכר מכררין יסוכ ח,קח דט)י"נ(
 נחסונח 610 וכן . טכ") מת6 נגי 06 כי נמי)ח6ידע ומס סס פס%יס כלס סכי דכ)01DD 16 עזות פסקיומפי

 . וכו' סקסן וססכמח חקגח ע) )עיר ממון עריסמכיסוס hD'1 יסרק) נכל פטום זמנסג ז'( סיחן ס' )כ))סו6"ס
 דסקסיר סרי חחי"6( )סימן סרסכ"6 נחסונת 610וכן

 חר"פ( )סימן סרסכ"6 וכחכ . )זין וס"ס הכזוחססעיס
 סעיר וטדי 5יכוריכד'ימ לרכי )דון מקוס נכ)זסמגסג
 סר%ס זכחכ ו6ט"ג וכו' קורנס פסולי )סגסירת1סניס
 לו D'D )ימיז )זון יכו)ין ס5יכור דלין כ"ח( )כ))נתסוכס
 דח)מוד6 עדיג6 דוקה סיעו ס5ינור נעסק עמססזין

 5כל וכו' סטיר רכלי מסO'h1 5 דפיינו  סססיכרעספע
 וכעו ללינור  פסייך נכל  לרולי  ריכילין  UIDD מלסגפגם
  סולכין פלסג סיס  רלפנץס יס  לפלין בפלפי סר6"ספכתכ
  נערכ6וס  ספלך מפסס .  סו% יירוי כר וטורלתריי.
 פריודגיגן

 קומר טרפון רכי סיס תגי%  btD:)  לרף ספלרס
  סריגיסס לע"פ יומים  סל. 6יגרוח מolpn onhn 651כ)

 Olht מלקמר  לפס ליקלק רם5י 5תס 5י יסר6לנרשי
otpnnnoכספר ירומם ר' וכחכ . כו' )פג'סס עסיס 6טר 
 )יון סר51ס סדיגיס מכעכי 6מז מי"ג( גל ללסיבמיסריס
  סמיך כחכוכם DDSh רכ וכחכ )ו סומעין 6ין כוחיסהפגי
 סמחד; ילירית לססריס  ק"ג(  לסימן בריכ"ס וכחיליריתי

 סיפור על  לפיזומו ר5וי יסר5ל ברין סיטמוד כימשנדין
 עלס לסכי  לני נסרירהם  סלך 5סי nfbo נוס כ"ס .כו'

ot)prc
)*prp סרפדי ליחן סרגה סנטוס 3פפפ גי 

,,wis יגריל, ריר פש למכירו  שלשל  3ין לרם ינחיל 
~woS1  

 יפרש סל יכץר סיסת
 שריגשי  ונשרפ גולעו קן ל% נעוכיוס. לוון 'מגיו יושע 5הד מיפרשם כעולס ירמס סיס ע"כ כמחגג, הוקי עלס ופח הוון(סיגנל
 ש1 הפילש מטייפ.,  3רייי לרון כס  פוי 5.ן יסרבל ולרי'ג' סמרינס, מיקי עיי גפרנ15ס נידון וסכל יסרם! גס Otsie סמויגססרקי
 )ר.ש . וי% רפיגוסי ידיש ופלטס5, ר%1 פש נמיט שסר סכל bnDnt פרס גווי t),tgp גל וגגו נאם. קש5פ4 4לפקוס

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



 נב רימא ותשואתשאלות104
 דר16י נימיו 6סר ססוסט Sb  טרוט 5כס 5% הגריסס!קניס
 ס)6 סועד לו טסם 06 61ף ומדוהו 16 מעשן ע))עוממו
 סכתכ כמו נכסת ם)6 סערכ6!ת לפגי 4)ך לנכויכזין

 61ע"ג . סגכדרין ס)כוו; סוף וסרמכ"ס ערוכס פרקסמרךכי
 6יגסי ד6מרי מילתם 60 מג6 )5"כ( ממוכל סרקולמריק
  יען  וכסים ע)ויס וסיייס גודר רמי עגך 1)6 )מכלךקליה

 ttsD-;. לכ מסק עכלן סל6"ם וכתכ ומ' טסלת 1ל6כסלתיך
sff,עמו )נ6 ומסלכ המעון ע) תניעס )ו סיס ר16כן 
 סלו 6ת לס51י6 כרי נטרכ6הש טסו )נ6 סלכ6ילוין
 קודם 6נ) מב"ו לסהש גטילח סחרי דסייע נלעס ,בו

 כחכ כ"1 סימן מ"מ סטור וסרי לסול ודקי רכותנטייח
 סר6"ם דעת סיס ל6 וקילו למוח (nSw נלי דברורסחמ6
 פרק ך6מחגן מס6 מ"ח 61") . שיניס עתיק כוס hSכן

 יוסף רני ו6יחימ6 רכ6 עכרת קי"ג:( )דף כתרץסגו)
 ססןונ!6 דיזט יסרק) כר ס6י )תח6 וריחסין לתילםרס)קין
 מסמחען טתיס כי )ים וממסיר ובויל מכריס יסרבל6כר
otsמשוגל דמסקי מסוס סעמ6 מ6י hntDh ססד6 זמו 
 מס סר6"ם כתכ וכן ליס מסמחיגן )6 סכי דכלשס"מ
 )1 כופר 1יסר6) סיפר6ל חוכע כטסכוחי וכייריכסדיק
 6כ) 6פומיס ממעך מסקי וייגסו יסרבל פפורדססח6
 סכ) כופר 16 פרעתי וקומר כגהצי נק מטוח כהוכעיסר%
 מ"ע כר סטור סיס יסרב) כדיגי גס מסרי )ספידיטל

 זיגזג למיןין 6ין מ"מ , כדין 6100 כמקוס לסעידדמותר
 סג6ער בזין 6)6 סקסי7ס )6 דסחירס וס )זכרמעזות
 ושד . שמיס לפר 1)6 )סגיכם תסים 6מר סמכפטש%1ס
 6כל )סעיד שוחר fh מכוחי טס לן דככסיסר6)נובס

 D~Dh )סטיך ד6סור גמי סכי 6ין מכירו עם דןכסיסר6)
 47ת גכ טל ו6ף טכירס לטוכרי D~DD1 מסוס כןקטכע6
 דידיס דכ)16 מבמר מכסו) סחן )6 טור לפגי מסיסניס
 וסערדכי "( )דף סחוספוח סכחט וכמו ס6יסור )עטםיוכ)

 סכחכ כש h)'h מורכגן 5יסור6 מ"ע דעת פ"קוס6סר"י
 פ"ק 601סר"י ג'.( )ןף סמוספוח כחנו וק סר"ןסס
 כר6סהס. סרופ6 יוסף גתניס דנדין גר6ס סי מכ) .יסכת
 סג6מל מקרב לקרות שיו ועלוי . נ6מר%ס הסיס מרסו3ס
 וגס גגנו וגס סמרם מן 4ש וגס וגוי יסרבל מט36:כן
 כמוקם קדמוגיס מחרס מן )קם . ככליר%ס סמו וגסנחסו
 )דון כבמרו יסרב) )ככ 6ח נגכ ונס ן )כטל סריססיסוכ
oaםל6 61ף כורר oto סטיק נמס כהס תם , ס6ממ מ5ו 
 סמקכ) ס' כמ5יצ6 וכך6מריגן חכחסו ל6 נכת וכוץלדניס
 טס עם וט', כחם ו,0ו טורק ויסו גוע וסו ב"י.()ןף

 סקנס נמס ומעחס . ס6רז כדרך סטרכ6וח כ)נכליסס
 ססתסטל נססרוחו 6טס מסיס סטטן ס16גס טענתס6)ת
 דין )עסות 16ח1 סכוסין עבריין כן כן ob כי סקס)טס
 ששמר עז 16ת1 כוסין וגיטין כקרנטח 61סע1 שורןיטעון
 וכגס מ"מ.( )דף מנחש חוקת פרק סימרו הש 6גירקס
 ומסוס פר%ש מטוס כץ 6וגס טענת 67ין סקלכעעון
 ע"מ שגוס ססיס כדכריו סיס 06 י6ף ועוד .5גועיס
 ך6מריגן 61ע"ג כלוס כטטגתו 6ין מודחף מסר םל6משחר
 ונעי ot)tsr ויכין מגיוס מ"1:( )דף סכתיס מרקתפרק
O~nD% גכ6ן מ"מ 16ח1 סכשיס 16 נ6מסיס יןטיק 
 פ"י סרמכ"ס כהכ וגן כמתירס דיגו סקסל כסטיחעסר
 ודן . גמכירס ומסרס כמחגס סוי דממי)ס מגורסמסיטת
 סו6 כן Db1 06 נ' סימן ע"נ ssn כרק"ם כהכוכתעכעע
 דל6 רניס שים כפסרס סגעסס קוךס מרשל סותרסכנר
 וסטעגם . עליו סקיכל מס 6גפסיס למיקס ומעב 6טסמיקי

 לsopo 6 כי טטען כמס . מריסיח רוגז ים6סו .סס)יסית
 ססס!מליס IDf כ) לס!ת 4 שס6 ס%חגס כמס מיפלסק"ש
 ao 06 , 3ס)ס tmne 11 גסחד) סי6 ומשר םכ?שעיס
 י)6 סו6 פמוט נש6)ס כחוג גלושי שקל עועי)סלעה

 ויטנף 610 מנס מ6חיס יככ% וס מסום פםרחו )כטליוכל
 מקדם סריס פרק סר'ן סכתכ ממס ורייס 04 טכךיליס

 4 סתתן D~P ס6מר כגון סנעעון ינונך כמרירונפוק
otnhD!11 כ6)1 סריגי לומר יוכל נו וכיסם tnhpn~ 'ט . 
 ויכול קיןוסין )ענין 6יסומ ממלכות פ"י סרמנ"ס כחו1כ1

 תמס סועד וס כידון סיס 6"כ כסייט lhm לכסלסמחגס
 ס)6 אע"פ 61"כ לחוכתן פסותגס מקמר D(lb )כטליטמן

 p~p סר"ן דכחנ 61עענ )טוגחן ססי6 סחי6יסנתקיימו
 4מר סמקנ) עכל ל6 סמתגס סו6 סגותן ד6סדקידוסין
 סחג6י סיס 06 ע"מ )טונתן סו6 ססחג6י אע"פקנאתי
 סס מסחמ6 6"כ סג"ל כם6)ס hs כאסר סקס))טונת
 מטמע סוסון 06 כמגס . קבלנו לוער ויכווין סמתגיםסין
 כוס לדקוק ג") סרופ6 סוטן כאסר סקל סרוס6אינת
 )מומרץ כוס p'Srh סוי סעיק6 06 המגס היתכפרכעו
 rb1('P ד6יסור6 ססיק6 וסוי וכמ"ר כמ"מ ס)מחטנדמאחר
 061 ד6יסור6 ספיק6 נכ) ספוסקיס פכחנו כמו)חומרנו
 וסקסל סחג6י (ottpn סל6 )1 כרי ס)דידיס כיופםיאמר

 טמע וממויקש סחג6י סיהקייס 161מריס 6ותומכמיסין
 נ6מגיס ממס ממס )ס51י6 נ6 וס61 ט5מו ססיטכי כמומרס
 סלמכ"ן )וטח ו6פי4 ס6ומר סרק סר"ן סכחנכמו
 ~Dt'p לסיס )סני6 %יך וטסם כקים סס!6 חיקיסכ)
 וכש לטונתס 610 סחנ6י סוס )ומר ג6מגיס סס מ"מתג16

 סכ) תתיש( )סימן וסרסכ"6 מוסר"ס מוכרי לעי)סכתנחי
 מעיר%כי

 מניקיי
 עגסנ מסוס וכן סעיר עכגי ועז!ת ל6יס

 nlo(e ס)6 מאמר סרופ6 )רכלי י6ף 1ת1 יטרלל כב),ס
 קיים וסמעסס נט) כתשי כחנ6יס כס)כוח זסמגאי

 מקומות וכסקר ט"מ:( )דף כ6מ,ו מי פרק בגיטיןכד6ית6
 פרק סכחכ וסרטם סרמ3"ס לדלת מיכסי 6%כתלמוד
 %ן דודניי חנקי דיגי כ) סתנ6יס ככל דכעינן גומ)יןיס

 אפי' 6)6 קייס וסמעטס נט) e(1h )חג6ו כפ) 6%כו6)
 וק תג6יס סנטת נעיגן ד)6 דם") וסג6וגיס רטכ"6לדעת
 16 מגח ט) ס6ומר חגבי נעען שס"ס l'o1'PIנגיסין
 משכח רסכ'6 מוכרי ורסיס hpll .bte ולשו נטללהמעתק גילי 6)6 6יט סגי נ)* 6נ) חשי דמסמטוחוכי1ל6
 טחלין יס פרק ן6יח6 מס6 כסיל חיבי וטיגן ול6מדכריו
 סחמוירסו מגח ע) כמתים )ך גחון וס החרוג ק)"ו:()זף
 רסנ"ס )ונרי עועיך סוט 61י קלמר ט"מ וסחם יט'י

 כ)6 ד5סעו טפי ונימה )6סמ01ףגs~O 1 ט"מ כ)66ש)1
 קורס חקי דנעיגן וס"ס ק6מר כע"מ דוקה ס"מ 6)6ט"מ

 כגוון כן 061 נססקיו מסר"ס סמכם סכתכ כמולמעטם
 סיחנט) 610 חגבי ל6ו לכ"ע כסדיה ע"מ ק6מר ס)6זיזן

 )6 כערכ6וח סגכחכ דכאן למלק 61ין . נסנילוסמעסס
 ס) כמטרות סבין סרמכ"ן כחכ דככר bm~ דעיכעינן
oanllכטור סכחכ כמו יטרח) ס) מאסרות יקר כסריס 
 %( )כ% כחטוכס כחכ ססר6"ס 61ע"ס כ"ח סימןמ"מ

 כמו כוחיס סטרי נלפון וטסויין נערכ16ת סגעסיסולטרוח
 יסרבל סטרי נלסון עסויין ס6יגן 6ע'ס )עסותן סססרגי)יס
 מקסידין 6ין כהסוין ~iotntiw מגרון 6כל מקסידין וספן כי כסר טטרוחיסן bo'D )שכסירן )סגין דסייגו י")כסריס
 6מר מקפידין האיין ספסר ויתקיים כ6ן מסטר גכסירוכ"ס
 ע3 )כן pp", פסס משחי"ק כתג וגן סחג6י )סין ע)כך
 סכן כל סקוסם טעית ויחכט) יס מטסם יתקיים סיסכל

 סגחכס)ו סקסי )15רך ס61 ססחג6י otlnlhמסוטר
 לקיימו 6ססר ס6י דגר וס כתנכי כחכ 06 וכ"סטטטחיו
 חגבי כי trnbn מי פרק ס6מריגן וכמו כלל תגאי סויד)6
 סמיימ סרק ז6ער%ן ושר . וט' נמוש )סחקייס לפטרס6י
 והפסיס דיגך היגס עכיר ט"כ( כ"ג )זף סוד6ח

~'Dh 5ה"ף מש מפסקו כס! ססיד6 7)יג6נמאיס  Vtb~1 
 6)1 סוקאמויין

 מגלמיי
 15רכ6 יוסף רכ 6מל rffio:) )דף

ויוםי רפ"י נסס סר6"ס סס סירס לגססיס 7ע6 טכידערכגן
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 105נג נה ננ נב הרמ"א ררזיטובותשאלות

 דקסס פירם"י טל וסקסם ממון לוחו לס51י6 )הכונךדיוכל
 ססס מלע hl'(h )6חריס ברור סדין 06 כך )פרסססןנ
 עלמו ס) כ"ס קרוכו ס) דין זן 6דס סיין ועוד3דכר
 וסט וכר. ט3ד סקר16 כנון קלמר )כד יידוי ך)טגיןמר"ח
 סיורעיס רכים דה6 נוכר ססס חילו) זייכ6 דירןכידון

 סיטורן פסיט6 עמסם מסדין דכריסס )פי )כ)ומפורסם
 סכר יס6 ננכר דגגעי מסוס נ"כ וניכף ניגן עללידותו
 סר6'ס כחכ וכן )גפסיס 7ע6 היגיס 7טניד DS'(נפסק

 16 סטיל )עורי מידוע דגל 7כ) כ"ס סימן י כ))נחסונס
 ממן 6חד טלין D~Dh 3ס)סס מחניק ס6חד מעיר)רו3
 יע6 ועמדי מגעו מ51י6ין כסלמן מס מ"מ )סעידיכווין

 מרמון 151רכ6 לריס ד6יג6 חרתי ד6יכ6 כ6ן כ"סלגפסייסו
 IOrto )מסיר יתקן 6סר טד )גרותו )גפסייסו דיגךזט3די
 ומעטיו פגיו )סחויק סמך מס ע) וס hpt1h )חמוס יםו)כ!
 טססגימו 40 וסועז סיסים גבון ס) מרס SD לפרכס)ומר
 כ6ור3ס 6ין כדין bla מ"ו סיס ob ו6ף )המרים!הדין

 כסס וקיט( קכ"ח )סורס עסרי"ק סכחכ כמו כלוססלי
 ילומס ר' כחכ וכן מג)חין 6)1 סרק סר"ן כח3 וכןסמררכי

 יוכ) )6 סקלן 7טס ו") סל6כ'ו כסס ח"6( י"ז)גחיי
 מסרי"ק סכח3 ו6ף , רכו ע) תסתיד וס"ס 6רר3ס)ומר
 )ומר יכת סבלן טס סלמנ"ס ס)ךעח קכ"מ( ק"ע)סורס
 גדשו 06 כ"ס )גדוף מיי3יס דכ"י דמ6מר6דרכס

~DO כמו כלוס סלו 6ךרכס 6ין כ,ס כיוון מ"מ נעלמוסקרן 
 ע) ס)"ו( סי )כמד ריכ"ס חסוכת בסס כ"י סג16ןסכחכ
 )ממעון גריס מסיס ככ"מ 6מת כרכס 1DIS סרלסר6וכן
 וספית י6מרס ס)6 גיסי טריו וגור )כטקס כרכסססי6
 מגרס שמעון תיקרי )6 מ"מ )כעלס מיחס )6 , כרכסס6וחס
 כמגרס דיוקנן כדין ט)6חרירו

 3מומ~
 6מר )6 וס 6נל

 כו' ט)יו נור מעמס קורס blh נגיזוי סיס6 מעסם6מר
 וריכס ס6יגס עכרגס )מגעו תסס )עסית מוץ מסיסועוד
 06 וכ"מ ססוגגין מגזין כ"ן 6ין )ס)כס כיון ס!616ע"פ
 מגדין כ"ז ך6ין קמן סרי . טכ") מרסן תורכש ח"חסו6

 ס6ין גירוי חייכ ס)6 מסק דרך מפוסק כמי כ"סלפוגנין
 כס6 זס6 כ)וס 6יט 6דר3ס גס ות"כ 16ח1 מגזין3"ד
 . ד)טיל קכ"מ( )סירם 3חסונס מכרי"ק סכח3 כמוח)י6
 לכו )מגיס טרמו סחוקע סרופ6 וה )טסות מרע מ6ן61"כ
 טו)ס ג16ן יגד 6דרכס)ומר

'pr 
 סג) )גכורס סמוגיס 3ן

 3חסוכס סרסכ"6 סכחכ כמו כח)מידיס 56לו גקר6יס6דס
 מסיו גדול 6)6 סח)מוד כג) דוקק )16 דרכו חר"טסימן
 )עסות סרט תכן כ"כ סימן כסן מסר"ן נתסו3ח סו6וכן
 כענין זנריו סכ) )חכרר הככר כ"ס כדבריו סיס 606ף

 סרוסם ם) נחו 6מת כן SD , ממס נסן וליחומכוט)ין
 מס ט)יו.כ) הקכ) . מטיוחו ויתודס הסוכ , ח6וחולסמיח
 כמס )מיי ועיויי"ס מדיטח מ) 6כ"ד סג16ן עליוסססק
 )6 ו6ס . סרכגיס סמה נלעגות שמו יחוס 1)6 .הגיס
s~p,וכוס ככ6 ססחרימוסו כמרמר ג)כד 'ס6 . כוס ט)יו . 
 ל6"6 כן סשה ג6וס . )1 ולפק יסב מדרכיו סיס31טד
 : מקראקא איחרלש משה סגקר6 שלי"ט ישראל כמרמולי

 6מוגחי ע) . דת מסמן מן ל"ת )י סכחכ ומהנג
O)D)סג6ון 63עי סדכריס מסרחי 06 תמני 

 לכיס כסגי סד3ריס סססרתי כן nnho 6ך . ו")מסרס")
 גמולס קכ)ס כי mnb ו3מדיגס % כמדיגם 6דס 3גיכמט
 עסק סיס ם6כיו 6יך )י ססגיד מגריס מן 6מד מן ליים

 ממדיגת ססמן סניף ובעלמו גיח סמן נמכירח ומחגומסטו
 סל כמכיות לתרחקיס כך כ) )סוליתו יכף otO 1)66יט)י6
 מניר סומן כחוט סער )6 06 ט631 ךעדייתי מסיסמן
 . CD'D סוס סייף 1)6 נבוכו עמד וסור וגחענט טגקפסמז

 סמר מן יותר )מון )פקס מפפפט הסלמן כןמעלמת
 וערשה( )1)כ )סרק 'דסוכס 3ירוסלתי כן כש 61ימ6עסקית

 מו5י6 יין מ51י6 וסלעו אן תתיק מיס מ~י6 סחיטגקכ
 wr ססמן מן פורס סייחי סג") סך3ריס סי וע) וכר.פתן

 ועכשיו . nD'D העסיתי בו רני) סייחי 1)6 סחוהמדיווח
 סיס ומן ח,יר גסימן לוחו סמוסמין סיורם מן ר6יסומכיף גן ס6מח 06 6ף )התירו 3טיייו ספסוט כ"ח )יכחכ

 סרק כמרדכי גד6יח6 לוחו סמרהימין נסעס גמ)חסג!חגין
 16מר סומן דנכי )ר6יס דומם סגדון 6ין וכתיגי6"מ.
 מ6ן y'h 3ססיס SD31 )פגם טטס דווחן 3סרי6סססר
 וסיתר כליסור ו6דרכס )סגם טפס נוחן כסמן דמומןייתר
 כטס כ) דפרק סמרוכי (OD מכיף )"3 כסימןס6רוך

 י6תר מי דידן כנדון 6כל כמסיס כס) ססו6 כחכיורם ךג3י ועוד ממסרק מסורי רק ס6מח כן ודקי סליומגרפס כמרדכי סוייגו ולע"פ )פכח סעס )ותגח כסמןזפמנוגית
 גקפס סיס, כוי לתוכו לוחו )וחגין 06 כמסיס כס)סס61
 סדעוח 1)כ) )וס יועק )6 קטן סונר סייסי החענסקלח

 ממעמיד, כנכר וס 6ין יסרק) כיד 16 כוחי כיד גמחססיוף מ6חר )מקק כ"ח סירלט ODI . 610 ד6ורייח6ספיק6
 מסוס סח)כ 6ת סמעתיד ד3ר דגכי )וס ,ס סגיןמס

 6ת מעמיד עריקי3ס וסכם מסריח גכי)ס נקיכחממעמידו
 וסםיט6 )יס rh'( 16ח1 כסמממין )כן כנמס וגדמססחט
 רוכ מפיי ססמן 6ח סמקפס דכר 5נל נתסיססנט)

 15ח1 סממחס מפגי יחנט) 1b'o 13 סמער3יססחערונוח
hleיס 13 סטחגין מ)מ ג3י וכן קיים וממסו טעמו טדיין 
 כסול (D'D מיס כ,ורק 'דגעסס כסדיק מפורס ODDOכי")

 oh 61ף נעך סיה)כן כעקמך a(oh 6)6 3ו וקןמחייכם
 סו6 מ16ס ד3ר מ"מ מויל סומן מסוס סיכור כו5ין

 עכ3ל6 כמו נפסיס דכט) 6ט"ג כחויר מ16ס תיגסיגך6מרי
 )סטשד )כחמי)ס מיסו וו") ג"ח סכחנ גכי)ס קיכתוכמו
 Dlh'n מעוס ע") ר"ח 16סר סיס וכעס נקינחגניוס

 ירמיק מר כמו קד!ס פס מ"מ . 63כי)ס מתיר סיסונןיענז
 .מסדיס טחיקי מח)נ גמו)י' סמועס יכין מי ו6ח זעססרס עי 6ח ממס )נכי י"כ( דף (ODID וכדירסען מוס%מז
 לנכי מ"מ גמור סיתר 6דס מ)כ חיגוק דלגני לע"גכו'
 פס י"3:( רף )מוטס סקכ"ס וכז6מר . טמ6 קרשומסס
 Sbprntt כמוסס כן6יח6 טמ6 ד3ר יינק עמי )דגרמעתיד
 ל פרק )מוכין וזרסען פגו) 3כר כפי 63 ו)6 6מרגמי
 סגכגס וכדרר . מכס נס מסורס ממסמס 6כ) ס)6 )"ח:(דף
 )דיקיס )ידי חק)ס מניל סקכ"ס וקין כיוחר חסר 6דס)גוף
 6וכ) 6ע1 וככוזו שוחו otlilh 6חריס כ"מ רולס 6106ף

oonp6ין Of1 מר יזט 1)6 6דט ומס . תקי ,ך גיח סמן 6כ)י ד)36סוק6 6י" נכרי דכמס ממלוקח מסס סוס 
 . )עלין קג5י לסיס 3כן . ככודך כס6 )פגי וידוע גנויסכ)
 כס . וגי)ין כמדוס . חקין חקי כ"ח סגות יסגלוססס
 O~o: 1') נרשם כ"ל אהרן !שנטיל הקטן מכחך. טמןעחירח
 6סר nff סמן יכר % מ"". "מ YWNנזש

 סננמייקיס מסום )יסרו כחט ע)סט)ס
 . ען ס) 3מכיוח )מעמידו כוי מגיר נסומן ממניות16ת1
 סמרךכי דכחכ מס6 ולליס or )דכר )מוס לון )זעתיסגס
 כמומן 16ח1 סמוסמין סיורס רכל ט) עעמיוין 6יןפרק
 כססיס ונס) הו6 )סגס סטם דגוחן מלעס דטריחויל
 oto 06 ז6ף מט!ס )וו )תימס )יכ6 11 שגדון ג"כ6"כ
 פרק למרען זסhlo 6 כססם וכל) סו6 )סגס 1ד6י6מח
 זלל טכ3ר6 ססו6 ס"מ:( דף )ע"ג ~SDtP 6תמשכר

)סיגרי
 משם כגמרי סס וקימר סכרי )הס61 ר3 6סריס

 ס' סרק סרמכ"ס כחכ 61פ"ס )ס מפכח ד5סכומיך6ססר
 60)1 סרי וסמן )'ין (SD 061 הסורות מיכסותמסיכות
 מגיר נסומן 6"כ , סוגם וכידויי יותר מנוכמין )סיוחלריכין
 וטוך . שסמן לפנס 6100 כ"ס כסכר הפיקו )פגסדסו6

 )פגס סגי ככיורם כסמו ממרדכי סכחכ )ר36י"סמרתכים
0"ע
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 גה נר הרמ"א ותשובותשאלות106
 שסרחת וכגנגס סמ6וסיס כדכריס יידון ססו6 דסכוטט"מ
 . )חקק הין כן 051 )פנס ססו6 )ל6כי"ס מג") סכידנ)16
 מעמירין 6ין פרק ז6מרינן מס6 )פנס עעס שוחן רסיסגס
 רב S"h לסור ד6רמ6י ס)יק6 מכחל ס6י :"כ( )"מ)זף
 6י סרי מיסרת 6יערוני מסוס 6י )0 גיבוס )מ6יכסך6
 )מימם )ן סוס ו6י מי, 6100 כמוח ג6כ) כותים כיכולימכוס
 מסמע 6)6 נימוס )מ6י ספרם רכ סריך מ6י מניר)ככר
 סמקו ספר6 רכ וכרכרי hlo )סגם טטס ךטהןמיגים

 דס6 מחויר גגך ס כי ים דכוד6י )י גר6ס נס .כמוסקיך
 גין סרק כן6ית6 כתסיס רכנן 61מר1 כקפ')6 רסקקמרי
 כי6'כ6 וסר6"ס ח"י מס וכחכו ט"6( 5"1 )דףמנכס
 סועמין סכוחיס סרוב וס כגוון 61"כ ס' נעיגן )6קפי)6
 כימי 16חו 6וכ)ין מסרי תויר טעם כו כרגיסין 1)6קוהו
 osltn1 כן תומן )פי ממימין גס o~w נ;רגה2ין ו)6עטייסן
 )וחן סייגו 16 מסיס כו יס דון6י סס פוקס כוס נכמע)6
 )6 ןקפי)Ots 6 ךסכיר6 סרמכ"ן )דכת ו5פ')ו וכריטכס
 גריס וכן קפי)6 כסיגן סכי ויפעו ססיס כד6יכ6 רקמכיי
 כספר כתב דסרי )כ6ן )מימס )יכ6 מקוס מכ) סל"ןדכרי
 ס6ע"פ סר"ן מוכרי וגר6ס וי) דטס( כיורם 5"מ )ס"נ"י

 סמכיגן כחיסור סיטור יוךעיס 6ט 6ין 06 סירסור גוףכגהערכ
 61"כ , יךטיגן י)6 כמס כ) כך כ) גיס 6ית י)6 4כר6קפי63

 . מויר טטס סוס נטטס )6 ומטווס 6קפע6 שמק- כ6ןנס
 סיוע 1)6 ר6ס )6 דמימיו רס'ג( 6)ף )סי' סינור ךכתככע"ג
 60גו דירן כידון גריס מ"מ 5קסי)6 מסמכי מדייסכוס

 דיישן כקוס נו 11DCD 1)6 פעמים כעס לוחו כממטנע5עט
 יפ"כ סחן טטמייסו ךי)מ6 יומר (pppp 61ין . כ)))סיח:
 3ג1 ור,סיר תויר )גו 6סר ט"כ( ק"ט )דף שגין קמרו)מס

 )סכי )מיחס 7)יכ6 וך6י 6)6 גיח סמן למרו 1)06יכוט6
 ס' כ)OPD 6 גוחן 6יגו 16 ססיס ניס 6ית כ,-סגו ט)61"כ

h5'DD1,5 וכ36ף כסמן סעעעיד וכל זסוי )עימר ו3יג6 כרי( 
 וכמחס דחור ומצחר 6יט ז,ס , סעס גוחן דגיגו t~rbכסי)
 כריס )מגין ס6מריגן וכמו ומותר ממינוחו :חנע3 טהיכיד

 סכ6 וס"ס מאיכותו כס) נימוח 06 )סחככד Otthlbוהפיכס
 חמאס )טגין 06ורוח מ6כ4ח ננס)טח פ"נ סרמכ"0וכ"ל
 רסיס ססכי6 )חמוס יס מעכ"ח דכרי ט) ומתככיו . טחיםכ)

 n)DS טעש ססמגמיח סכחכ ס6רוך וסיחר צימורמדכרי
 ניוחל סו6 מקוס 7זכל חויל זבנגי 7י7ן גנון ):גקככמן
 6פמי 6י 6וס יצמר )6 ס6מלו טד סכט%ס כלליםמ;)
 טפי גרס דוס ס"מ סר5יס ס6ר קמרו ו)6 וכו' חויונכבר
 שגס סף סכ) וכסמן סגמר6 מזכרי )ט% ססו:ההיוסוד

 סמכים ץ סג'ס יכריחגו )6 6"כ כו' לס גימוס )ל6ימוק6מר
 ג6% סלינו מאחר סגמ' רטח ענד סכסוך וסיחרכלימור
 ע) וגקר6 כמרוכי סגיסו ם)מיד סוס 16)י כפטבמרדכי
 6ין סרק ךכחוס' ולי"ג סגמר6, דעת גגד )ס )שם ו6י;כמו

 ע"כ( מ' )רף זמו)ין ס"ק וכחוספוח עי6( )"1 )דףמטמידין
 סגטר6 עסוגי"ש סחוספות סוכיש קע"מ סי סוףוכבע"נ
 טל מ"מ מטכ"מ, סככי6 ז וכסנ"ס )סכת סוי כבכןככמן
 סגמל6 ע) מו)קין 6יק סחוכף מנס )ומי לריקקכרהגו

 דוקק קלמר 1)וס לפנס סוי כמסקס וג:סס כעקדככסו6 וימי לחלק )ריכזת כרחה ע) 6)6 )ס נימוס 3מ6יזק6מרס
 עמסקס וגעסס סגסגת קודם 6כ) סליק מסה* נכי ניהוכ)מ6י
 כחסוכם סמח)ק דגם לטמן מלינו וכן דגט)"ס לום.-שכר
 %ש דנם ונין כמסקס וגטסס סלוק רכס ומןמכרי"3
 סטרי כנקרא סלט ומשר כאיסור ע שנוכס סכסונכש
 זק6מר גגמר6 סס סג6מר סיכם סס וסתמםדורס
 רכס ס) כממקס סיירי כו' סרי מיסריו שערוכי מכרס 6ינמי
 יגטסס שתי גיד חמוק כסגממס וכ"כ סס עע:ץםמע"; זני נכי מסרי") ססוכימ ט5מס סוכמם כנאחס כסס;וכיס
 6)6 סגמר6 מן ססוכמחי כמו 3פגס דמוי פכיע6כבאקס
Sb1ע4ע כמנע Q7y 6ין מסקס סגעסס nws סומן )ילוכ 

 סחיר כנסים יסורס דל )"1( וף )ע'ו סס מסקיגןוס6
 מסת מכם סממגס נימי סג6סו 16ח1 סחיר כרמיו SD1מסמן

 מ"מ ומדסתירו סחוט מךכרי סגווכמ כתו סומןחערוכוח
 וכ"מ ססתן דסחיר כריי גקפיק וכסף )תטרוכחו מייסיגן7)6
 כקסונס עטרי") סח')ק וכש ופג1ס מ16ס דודתי מזירנסומן
 )מיהב דויכם )י גר6ס עוד . כדונכם עיכרת )עניןרס"ן
 ת"ד סי נחמוכס כחג ס:רסכ"6 ו,ס מזיר )סומן כסמןכ))

 גכינוחיסן סג:ליס סיח3יש מעסין 6ין סוס כומןדססח6
 כימי 16חS~lhn 1 )מי טריו סעהסין מ6חר חזירוסומן
 מערכי דסוו יזעי מוו 61י)ו עינוייכן יחי מבוס 'hSh 6יי61)1 )מדעוכי סכ6הו עיקל וכ) ניח כקמן וכ"ס עכ")עיגויסן
 גימוס )6 וטוך . )יס 6כ)י uo )6 ורלי מזיר פותןכיס
 ממרדכי סכחכ מטעם 3יס יזעען ד)6 ,מן ג) חצר)סומן
 167סר ר"ת )רכרי wh' וו") ר"כ כסס ג;עמיך'ן 6יןפרק
 )סיוח יט) 6יגו כי כוחי ם) )מס מוחל מקט תכ) ייןסמרי
 סממנ61ס ככתוכוח ו6מליגן כך יהקן ס)6 6מר כוחי botס)6
 יננטרJ~shl 6 ייךן נגוון ס"ס כן ch1 כולן ע) מלקת6חח
 מן וכריס כמס Itrs 016רין כ"ז( )דף מעננידין 6יןסרק

 וידוע דסכיח כדבר דוקק (Oh1 , יין עירוכ מסס מכמסטחיס
 ט) מלע ומס ממן 6הך יעסה ס)6 6ססר 6י לאריגן)רכים
 מדר נו סממימיס כבור דכר ם6יג1 וידן נגוון כן ohlכוץ
 ממ,קיגן 1)6 )קוש ו6ו)יגן פסיפ6 כעקמו מעכ"ת סכתככמו

itcth1)דמוח )ח)ק סיס לע"פ ומגס . 13 סיהטרכ )ומר 
 יינן מחס (11Qth 636 דמ4) שמרען ד)6 וקמל 11רסיס
 ג") 6ין תנסס עג) ך16רייס6 כניסור )6 6כ) דרכגןדסו6
 סתס )עגין ססמןירו דכריס ככמס מזויגו וס6 כסכי ימסקכ))
 דסמן טטמי סגי עכ) ג") ורכן . ד6וריים6 מנטיסות יותריגן
 Dlh'n ממסוס מר ומ"מ . דגר טמ6 מ6י חץ ופוק נפסלזית
 )טס עו4 כקיכח 6ר1") ככר קומר 6ני ממגו )סרהיקיס
 זית סמן rx וכ) מיס שכעס 'OD תזעקו כסן ע"כ(ג"פ
 כחכ כלסר עלמו ט) ממחמיר מסוס 61י . )מ16ר וכתית,ך

 ס6סרס כטס )ך וי זגרריס כירום)מי קמרו ככרמעכ"ח
 סתרת גכי וכירוכ)עי וכו' סוכר מן מסטור ג"כ וקורותורס
 6כו3 )רכ סמוק) ) 6' 6כ) )6 רכ 61כ) סליו קכ) Sh1tnכמן
16blb ו6כ) עסיס לטרח עד כו' ממרק ,קן עליך 6כחוכ 
 h~oc ומס . )"1( )וף מטמיךין 6ין סרק סחוס' ססני16כמו

 דיגו מנס כר ססולס הכסמרי %) סShpmtD 63 רסיסעעכ"ת
 דחק )ית )6כיו יכרם) נב) ספוט סמנסג זיזן )ניוןזומם
 )מסס h'm 1)6 כוס )מממיל ד6ק כ)) ספיק6 ניס ו)יכ6ניס
 h'(h כזורומיגו 6ף דסרי מגכליס )ינק י5ס ס)6רכינו
 כחוב וכן מלס פרק סוף סר"ן סכחכ כמו נדכרקפילת
 סע6 )6חל גלם סוס r"h כסס זט"ו פ"כ 6סר"יכסג"מ
 דגש ל~כ) 6יט 06 טעכ"ת 606) 61גי . לעס3חרכוח
 סמוסהין תסגירו 6דס בני סרנס סמעחי ומגי )קסי"ןמקורין
 ,ס כדכר סממעיר )דטחי ולכן . מזיר כמומן )סעמשלוחו

 : סמחמשיס מן 6hlhיגו
 . pinnD מר ע6 גד1) לטס S'p "יי ראושמענה

 ס6)וף 30 כ"ד מן ממיחס דקס0 ניכוי-
 p~pn י"ס ע"1 מן מסר"ר tllihD ע) ס"ן שכנאעסר"ר
 ט) רנין תיגסו ט)כי מ6ן מ)כ6 גי קולש דעכתי טד ,פראנ
PDDמסדרי ט) חגר קר6 סי') ק"ו מן עסר"ר 6סר 6חן גע 
 כסרס ססו6 סגט ע3 ומרען נסויו ס)6 כפרשן ססו6סגה
 1כ) ט)יו בחכו 1)6 ןחו ממיר ממגרם ס6כי ס6מד .יגריס
 יסודי )סיט ססכ ס6מר ממגרס )דגרי והממיט ומגיףסוס
orl16( וקרוב טרכ ססיס ומסגי . יסדוח ס) סס רק החכו 

 עומס סחפ))1 פכפר6ג כוסיות כחי סכם6ר טד)מטיכס
 טכס סגט מסורי ושנגיס מסיו כ"ס כ6וחס רקוטרכית
 סג") מ; ומסר"ר סגט גתעת כעכור נשנס מפספס))סעס
 סריס 6מר ~סיח . סנט כגעגע סיום מגס כי קערוומכריו
 חניקות מכסוח )יזי וסניטו כדק ס)6 נעיס עעוסססגע

ש
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 אומ נו גה הרמ"א ותשובווזשאלות

 טויוח כסס סיו כי 61פ . סכחוח מסמי גגכו 6סר טויוחמל
 )קטתי 6סר מן סבתת )מעל th(S מקוס מכ) ,מוכמסוח
 כסיטור מן יותר ובחרו ססמטוק כין מסיס סעדיוחמשך
 וט"ך סנט נהיגת 6מר מנחס וסחפ))1 )%ס סיס )66ך

 גמ65 רק סגט גחיגח נסייר מטוסם ססיס גחנרר )6מעיסוי
 וס כעכור חפות ססיס נ5הס סיתם סחח)תו מעדיות)סי
 סם 'דס סהקפס סמגורסח 06 סלח כס 6סר קמרתכעיר
 ממטירו סעדיס דברי )פי מורין כן סיס כסר6נ 6כן ,טריו
hia166מר סג") מן ומסר"ל . ט)יו עיין סימר סוס סס ר 
 )חוכחחו ימוכו כפר6נ סלמס סקרוכי ממגרס מפחוססיס
 3ס1מר1 סעג)ון כיד כופקד )פר6נ גוימכורנ מעיר ככו16וכי
 וככס )ו וסכך 11DCSI )ממחין כתג) ר5ס )6 כפר61%ך
 מהגות )ק5ת ס7כריס סגיעו וככר סגגכו כטזיוח ג"כגמ65
 )סה(רס .מק5ח0 וסורו סחורם לזיפי סס 6סר יסרק)0)

 הכג"ח ו%סל"ל בי,) מעיר ס)מס עסר"ר סרקןונרוסס
 , נ7יעכר )סחיר בו סוריסי ככר 6גכי וגס סוביןמקרן
 3ס:ינ גק) וסיס )מגעו וסמחנלסח סמגרס סיו 06וכווצי
1WtDס:נרו מצחר נע )ותן סייחי 6מר גט sp הרפסי; סנט 
 ריק סו6 סהמגלס סו6 ערול )6פל 6כן דחיוסbnh ,6ככר
rmp106 6חר גע ממג )מסיג וקסם יטגס כסגיו ורסעתו 
 ס:מךחי )כן , עגוגס הלכס ותסיס , מרכס כסף כריקי)6

 סוס uu(n וע) . כויעכר מגע )סכסיר סדין קו ע)סדכר
 מ)י)ס 6כן . )עתיר עמי צימוקי דטחי ג)יחי ככר1"ייכ6
 תסס וע' ר"ח כגמ)ח גיוס סג") מן כמסר"ר )ומיומס

 h1DD1 גיטין ט) )ע, כמו5י6 נידוי כר סיוחו )6מרה!:1'ךו
 )כ ע) יטכס וכי s'p or ע6 מפיסם 6סי ד6ויכיס)פוגוייסו

olDסת"ם וסמע כעיר סול ע"מ כסגי זרח )גע% מורס 
 ס)6 כעיניו ככר 6יט וסנט כסגיו ס)6 6חד גט מלר6מך
 1150מ סג") מן מכחיל עמס כ56ר עציו )חקוק כגגנוינ6

 ממוריס )פגי סדכריס גסים )6מר סגע מס,-די ע)ככךוכי6
 לטסות מטוו סגע ממזלי ו6דלכ6 , כו 1)כיו65 כ,ס כוונוי6 ממס ור' ל"ת סנווליס, נו יורו עד ,ס כנע ס6סס hc~nו)6
 עגסג ככס כי %"1 ס:") מן )מס"ל נר6סוגס סגט סרקו0)6
 סמוריס )כ) מגס )ספח סו6 נווממס 06 ו6ף 5וק מורסכ)
 )6 מוס כו ומסי) ט מג'ינס מקס 6מד ו6ס כעיר6סר
 )עו מ51י6יס כגקיגס וצחר ומחקו סנפ גגהיגחג16% 6סי ע) גידוי גחריס ורק מ;פטס )6ור י65 עדיחנוסו
 ס36וף סלרי ג% יצמר 6מל כ) )כן . נלוריס כצתינ7כליס
 חנירו סמגדס נב% 610 נמרס ממט) סג") ע"1 מןעסל"ל
 ע) גח"ס כגוילת גוור 6גי וגס כגירוי ע5ש h10D כזיןע)6
 סמע3 סג") סינוף ע) יצמר ס)6 136 דכרי יסמט 6סרכ)

 וכצי )מס, כ4 גמ"ס יגסכגו or ע) יעכור ויסר ל"תכמרס
 כלסר ו)ךעחי כטוכסיו otO )6 ירט דקינו סוס סיגידעוכר6 גוסי יזע וי6 סג") סכג6 מסל"ר קמי ס"מוסו )6ספק
 לעס סוד . סו6 גס סגידוי ינפ) כמתי ס6מח דכרייסמט
 )משכס תיכף סיום סגסמך יומק דחן רכ כי פכר ר6יחילכס
 ומעם) כירו ור15עס מק) ונוט) נזו) כקו) עקמויכרך
 ססס כעיר 6סר 6חריס )מוריס מגיס גוסס וסיגוכגיטין
 מענדי) ר' 16חס ט) )פיי גרוי כלסר סורקה ונעציוקגיס
 )סס גיחגס סרכגוח ו6ס . ירכס כ) ממסי )6 6מר סדקור'

 כלכגיס יד )מליס 3כס יטן )6 והחסררת )כבודנמתגס
 hSn כגיעין 1)החעסק )סורות כעיר 6סר וקגיססמוכים
 psp ול' מסגדי) ל' טסו כאסר ססס כ,קגיס סמוליםמלקון
 גס סרוכיס 6* 6%סר ע"1 סג") מן מס"ל כמקוס)סולוח
 יר6 6יס כ) )כן ניסרק) מחקוקת מרסיס כסור6ס)כס
 (otlpr ססור6ות ויגיחז כידם ירמס דכרי ע) וחרדלבסיס
 1)5 ימיסס ימ)16 עד ויכיס ירע oel )סרוחסרג%יס
 יכסוס יסוכו oht ע"1 סג") מן נמסר"ר ידיסס טוךשימו
 ע"ז סג") מן נוסר"ר ס) ט)כון ו6חכע עמס ולדרוםשכי
 3כ) ם)01 ורוכר )לחיו עיכ סזורס ג6ס . 6נקס %עיף

 : קצנאילבונן ז"ל יצחק בכמ"ר מאיר ,ע%

 161מריס י5"1 מן מסר"ר ט3 קו) סמטכיריס ינו ועלבו
 וערער )עז ססו,י6 ותלמידיו ר"ה חרס ע)סטיר

 ע) עכר ס)6 (or )גו יר6ס סג") משעריס )פוס)1 סגטט)
 סגט סר6ס מי ע) רק ג,רו )6 ות)מידיו ר"ח כי כ3)מחרס
 מערער סייחי ס0 סייחי 6עו 161מר כפייו ס)6 סגטסגיהן מי ע) 16 סמ:יךס 6מר ען מזערער ומחק סנוסירסקוךס
 cpcn ,ס ;י גיטין סוף כמרוכי (hnth1 סגט :) סטריסע)

 מגיחן מי 5כ) c~no ט)יו זח) מכוין ק6 ))עז ה-6י7נריו
 טומר ומסרם כגט מס פ:1) "ח"ג 1מ65 כפניו ס)6סגט
 ולמידיו ר"ה )כ ט) טקס )or 6 ומסמס ,ס מכעסספ:%
 כמו ייכוו 61דרכ6 כפכו 6כר 6ח מקומר סיו )סקוסמפוקס
 מסמט וכן כסר, גס סהקכ) עד )6יס הגכ6 )6 סס6ססכדי

nircin)כ6 מעכס וו") ממגרם פרק וכמרדכי 5"1( )יף 
 טעי גט וגהץ פצו) קו) 6חד גט ט3 ס'65 חס ןכיגו)פג'
 וכו', סג' מ,מן תרסיס ג' )סמהין ר"ת ס5ריכס 1)6 סיעוספגי
 ט"כ וסייגו ההסס ע) טכסו ס)6 מסמע ר"ח cnt~noומן63
 סג:6ס מלטס ספ:ע ו6ונ:ריס התרסיס פסיומטעמם
 כ,ס מיחס כווגחס רק יקכיומ )ע, )סו5י6 6%כעיגיסס
 מסך"ר )כן . סגי גט מהב ס:61 )ספתו) ממסו ומ"מ)סים
 6סר 6ה לח"כ גירס כפגיו ס!6 כגס סג'חן י5"1 סי")מן

 )כ61 ככיופים 1151מ כעגיו סיר6יס מטעוניה כסכו)כ3כו
 יקכ3 יכסירוסו 061 כיגיסס ידוגו ומס כמוריס )פגיטמסס
 ע) I'bD 3גו גר6ס 1)כן . דכריו ייזרקו וכוס כו ויח,ורע)יו

 6% וה)מידע ר"ח חרס מיחוס סיס י5"1 סג") מןבהר"ר
 1)6 ירכיי ס)6 גמ"ם כקירח 6)1 וגו,ריס כ%; כגחלוגבס
 כ:יגיגו סגר6ס . וס כגוון חרס סעכרח כס ע)יוי6ג,רו
 וסחוחמיס סכוחכיס דכרי כס וסנטוס ס6נ:ה )מטןכחכנו
 ג6וס . סכילס h'"P)tl פס (p~p ם"' 16) י"ס 6' יוםסיוס
 כן מסקס וגסוס . ס"ס ,") מכסן החק מסר"ר גןמגהס
 . הטר)יפסייס ס"ס ו") סג') י:קכ מס"ל ככוו ס46ף)6"6
 מטוט כפי עייגהי מ"מ רכלני כלסדי סהו)ס דדינ6כסומקם ר6סי 6ח )סכגיס )י סיס 1)6 ןף ערס ט) מוככסגני
 ןכר ידם מהחח י65 ס)6 מכירי 6)תי ט) וסתכחיטכני
 otPlSbo ם)עס סככימו 6כר כק) ו6סכיס מחוקןכ)תי
 פס טר)יגג6ן ס"ס ו") ממ61) כר 19oh 6כרסס (olhסג'),

 מסכים כנכי גס )קר6 וטור כיסודם . סנירסהיוי6"ס
 51") כסן וכריס ככמ"ל מסס גסוס , סגה ס6)ופיס)דכרי

 wpnnl 5דק מסגי כ) וע) סכורו כטין כקטו והנה :עקירס"ו
 רומס ט) וסעו)ס סקו הכגיס סס)סס דחת ע) )עכוזכדי
 סגט ,ס גחת )מס כח ויעי כסר 5ד סוס )מ615 יכמנו6%

 וגס כגוימכורג 16חו סחפסו כעדיות רקעו כקמרסמטוסס
 מיסרו פר6ג כב"ק נס פר6ג )ק"ק כ161 טד שוחו סמרושח"כ
opוגחיו למחר עד ממתיגו 1ג6 סיוס נמ5י נ6 כי סגט 
 ככ) סו6 סנוט סדין וגס ומסחםיכס סיוס כ16תושוחו

 כגוים סמטוסס DJD סו6 לכ כי קרי ו,י) ~StDPספוסקיס
 פסו) ססו6 זידן נג17ן כגון כזין ס)6 וכ"מ פס% כדיןחסי'
 1nbDD ס16מר ישמר oht . כו 6ין סגט ליםו6פי)1
 יסים or מסוס סמוזטוח כ) וככיטו) גחר5ס כךס6חר
 נ"ע S~5r קלון מסריי וקני 6כי כתסוכח סטיין ,כסר
 ס"נכםירס

~loD 
 מסריס נין ר6סס סכגיסו ובמס פסו)

 סכי6ס ככל ס)6 שלוכוח כל6יוח גבריך ומס .סנד%יס
 ומס מסס מלכס Oh'1D וגס סקו כקוגטריס s~)Oסגנון
 שנסיט )מחנן י5טרך ו6ס ע)יגו 6ין ס5ורך גס ידע 1)6ניע

 זסייט ס6מליס סגמנומיס סגי ו6סי' . כרורוחכריקוח
 זכריכם )סי 6פ%י ומגיעך סוס כ) כתת וסימסחסיכס
 1ח4 שיסור ט ים גס ומפיכס סוס כ) )כתוב מ"5)כחמי)ס סקסי יקמרו ו6ס . )כתחקת כן טסו )6 כסי כזיעכדם6מר1
 יסד% ר' כע7וח לסייט כו' סרו5ס כדיך גז% כשיוןט5מס

שעש

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



 נו הרמ"א ותשובותשאלות108
 01ל6 ממונס סעסס )ן יימר מי כי ר6יס 6ין מכס ,שיטפס
 ע) )6מן סק ולין כמורס עדות 51ריך ככ:רוס ?כרכש6
 ממכיו כרור סיס סכק% וכסרט חסוכס סעס0לפכיו
 ס6הר ספס כג6מר סדכר י65 פיו su 1)6 מומרמו"ס
bgו6יך טסמיר כרור סיס ככר 6)6 כספיר ססס 
 כיון תוגו ז)6 )16 על סיענור כגט וס יכחוכ ס6ס5מר
 מוקהו ע3 יועמד ודקי h)h תסוכם, סעסס כדבר עדוםס6ין
 ניעכל סיס ססכ) י6מ;-ו 6ס ויפי . כעריס סיקכררכד

 ס)6 כיון )כחחי)ס hlh דיטכך קיוי 6יגו ,ס ככל,וכדיעכד
nhcs(סכתכ כמו כסר כגט טיוחו 6סר 6ת )הקן הוכ 
 סגילס ננח,ר מרסס תס"ח( סל )כגיטין נסג"ססטר7כי
 סכות סגה ט) קו) 6% סגיס61ין ,קיךס )6חר מם6הולכחו
 ר,ת ר5ס )6 )תופס וכסכל כריסק כחוכ כיס Shln'1בסס
פיסגות

~rrtnn 
 כמר גט לס לסט  מכתור 6ת ר"ת ~כפס

  ימלק סל5  יריע  טפילי למוס ים  ליטי5ין רקמי סל715ל
 ו") מסר"י l'h)o טתיקן ס6רוך סגה נסור hh(1 וגס5בפ,
 s~r מסרי'ל )פגי כמנכ"ל מעמס לירט וכן s~rlכ:רנליח
 גט כמ"ג וסוס ו") שפגמן ממ"ר עמו סירסר גטש

 מסליל Y'hl ככרשכדייני
.si'r 

 דיכו) כיון 6מר גט )יתן
 לחקן SDt1 גס סו6 כירן כגוון גס )כתמ%ס, מיקרי)הקן
(sbמס ים ומס כסר 6חו גע יתנו )6 למס יעה: לפי( 

 hSD1 כדת ס)6 ר"ת כמרס 1)סמריס סג") סנ16ן SPלדכי
 ר5ר ע) )סחריס ויגו וכיח sfft ר"ח )כ ט) עלס כ)6כדץ
 סג) ט) 1)6 ופהו)יס ועעיות גמטנניס כמס ט כיםכגס
 טסו כלכד 11 ו)6 ז"), ר"ה 713 )6 מכסס קטן גמנוס6מיפ
 סו6 טמחיונ ניטין מוססי נכ) מנ61ר סו6 סלmnh 6ועוד
ke(ליקדק מעיר מסוכי )כ) סגט )ס)ומ גיטין מסדרי כ 
 שכה גווני S~na לע"ס . )כס גתו nhr bS טל וגסט

 1OIDt11 טענוו 6סר וכיסים ס,קן כמו נ:ר6נ גמ65יסוהאידס
 ס61  מפיחוס פסק )6 ימיו ג) יחנרך מכס ותולתכש
ilho1 סמ61) כמסר"ר דעמיס וחד ))ר6 מטס כממ"ר"% 
 סימו )ons 6 6טר רכגיס ויתל סס לגסי שול: סיו6כר
 טמרו רק גהיגחו 5חו 4% גתיגנב קודם )6 6)יככסגט
 ט) לססינ o~s יס וגנב גמיסס כבש סעככריס מןלחתו
,ef6מפ סו6 כי עליסם 3נר סגי5וח ס6סנח יקברו 6כ 61ף 
 ג6(ר )כסיג סככתו עם מ)ססיג ס6רס כ:העית ס:יטחכן
  סגנון  ליר מעסו מס עסי %נך סמווס נהר מכושסו6
YD1 ,ס ונמנילPD כפגי 16ת1 סורו )6 ולמס סעעו נמס 
 ס)ח1 )6 למס ספמות )כ) 16 וככיתס ?נ"ל ojnhנזות
 6%5 )16 16 טשת בו ים Qb בחוכו לעיין גסי רסססגט
 תס)1ככורססעות מורס סוס ?יעה כלי כ5יגע6 6ה1",11
 סא"ל סג16ן מל וכעדיות כקויטריסיס בכ61ר ט61כלסר
 6% ס)6 6פמר 6יך כי. מסכו מהסכות מס יויעין 6טוקין
 )כסוח וסזקגיס )כנוךיסםכמיס נוסו ס)6 )סי 6ל6 נדחמוס
 מקמר כסס שעקייס גס , כגף עסס גחכט וממ"יככהר
S~m6מל ח"נ( ס' )דף 6ט4פ כפ כדגרכיק "sh ס6י 
 סיגם )יסרי )6 ככוהח6 כיעח6 עסינו רכין דומעומ%ת6
 6)6 )6 והו כ6פקירוהvnD1 6 מסוס )16 רכיםנמקוס
olan5נמירג6 סוס 6:6 דס6 )מימר מינהל מ:הייע6 דל 
 מילחת )י מסהיי:6 ד)6 ותפ"ס וממ61) דוב מלהלל?6

 6מר ל6 כי לוחו כבכירו ל6 סנט )סנפיר כגדוםכהה 5טי סנ,הגגחס cnlh וסר6יוח סטזות ר6ו oh וכורתילמימר,
 ס1כ ס) מסגמנוס רק דבר כממוכס מנס כמבוטיל ינילסוד

 ,1מניכס
 61עי~

 כקו %ח ככעו )ט כמדוכס or כגמ13ס
 כוס כי651 וס) וס ט) גור )6 ז") ר"ת כי וכמורסכדן
 כסן ימזרו סג") ithJo ס) וסרביות ס:דיות ככירכםושדצי
 6ח וסיעחס סגט ניחני ס6)ופיס וכמרימו מגיזו כסעל

 רסס ובך מכמר כחום דכריס: SD)5 1DS נין עסר"ןסוקלן

 ולטויסס ידיסס מ5* ל6 כי ככודס לי יתש) גיסמ',על

 כי סלכם נדבר טעו סס סקנסס %נטתי כנסמיוור6טיכס
 כסס ורכי ר"ת ס) s~r כי כוס סיס )6 ודקי ר"תכמגח
 יקר6 ס)6 ככטפי6 גורו סמו סדור גווני וכ3 עמותלמידו
 )6 י6ס גהינחו 6חר נט סוס SD עלעור יסרק) כרסיס
 על מערער סייחי )פני גחון סיס קילו יקמר 6) )פגיוגיחן

 כי כעס . טכס יכריס ס6ר ט) לו כגג SD 18ס:ויס
 גמגוס רק יסוו כלי כוס)ערטול

 כעקמי
 יסמרימו גורו

 שכל סו6 חי 6עגס גיסין SD יעז לס51י6 ס)6 מוקףככ)
 ככיר,ר יסמט 16 יר6ס שרק עורס ס6ס כוסחו יטכסוטת
 חסיכתו ר"ח סתמו ר,") והקון (So(W1 ס)6 מניחן 6מדגט

 כיסרנו), (nhr גסים )6 ח"ו )ע)מ6, 6"6 )סחיר ~יגיחסיסח1ק
 )פ1העיס יד שוהן סיגיו סמט)י: כי )נסתכרת 6h)nthדרכ6
 כוס ממור כקיטור וכפרט יגס מתחת צחוקן כלצי ךכרכ'65
 כ61ת סמכס)ס ס סדין 6ת )יתן ועתיד עג610 עוט173)
 מן מסר"ר )סס סלמי ס5דרכ6 ע) עומס ט) )מוס)סס מ16י יס סג") סגט גותף ס6לוסיס )כן . ידו מהתתסיס
 מנ"ל כחרס וסיקר כ)) מט) 1)6 ומיסל6) מס' נקיכסיוחו
 ועל גירוי ומייד כגדוד חוט6 סג") t~,)ho לנד פסוספ51ס

 ט)כון 1)חכוע )קם כגדי ))כוס מוט) ווין דח יודעיכ)
 עס לכיסו סיכל עד מוגם יס6 כמקומו ונכורו מןמס"ר
 ג16ס . DD5D(1 לשך חומס , עיגיט י6יל , 5רקטממית

ר.מתפ))
 6)מ:1 וסנכזס כזעיר וח)מיזיסון ררכן כסלמי

 ,לפה"ס מרי 6כ6 כתס'ר ס6)1ף (h~h כן חלפןמנמס
 S15b כ"כ ד' יום חיגיזי"6 סרפו6ס כמכסחסמתעסק

 סנט. ע) לגנו ססו5י6 ומסכימיו ל"ת מרס טן מענרן נתעלס %"1 מן מרס"ל סג16ן ט) הגל 1hlpn יכר.של : רפ"קמ"י
 מסגס כדכי תוטס גקרor 6 דיר ס16נור סכל לייר6ס
 וכר D"D1 וגז) ל"ו נסימן מסרי"ק כחסונת hnth1מקמר
 סנט ט) 5נו לסו5יhSn 6 סמרם 7כעגין כעיני סו6עס,ט
 וכמגס עד וגו' סדור גדולי טמו וס?כימו ל"ת חקתככנר
 לטו nbho כררך O 6(6(o SU(l'h תיקן ל6 סנ)ט"ר)פי

bnStns6(1 מסנט ולעמר ולנגוס לקוטר סכ5 6י פסיקך 
 ופסיט6 פסיט6 פס% 6מר ננט :ר61ס ח"מ 6נל פסו)כ61
orll6( ס טל )ס16) סו6 מחוייכ ד6ורכ6 ר"ח זיכר, 
 )סוטם משי ששם )עי %, . S",p נ)) קרשיך ~יןלין גי ער מסוט זכר or1 מ6ימיר6 )שהסי כדי סגדו)יסמסי

 סקל hh-S וכר מגמע tDS מ51י6 נלסון טמו דסדיןמסלמון
 גיל מסרי"ק סכחנ כנב ספיקת ד)6 מילתך ספחות )כל16

 1מני16 י"ר( )דף סיד כל פרק רו") ס6מרו ממסורפש
 יתוו ס)6 כדי מעומן יסהין 1)6 ל ס" חיש 16יחסטור
 על )עו מ51י6 1גמ85 ספכס .ככרות וירסס רנ)יו טלגי%5הע
 זכר מטסט )עו מ51י6 דוסון כסדיך מסמע 6"כ , וכרכניו
 חרס s~rt פ"ן סינר מסרי.ק ג"כ סכהנ ר6יס שך .ס6ימ
 061 קידוסין לספקיט יגו)'ס פינס ותקנות גרסוןלכיגו
 נתגיס כמע 6"כ מקוךכת וקדסס ומרמים סחקטת ט)סכר
 וכרי ולסי h~h לסור :ים כמקוס גור )6 נרסוןךרכיגו
 . 6"6 ליסור ים ססני6 ססדיוח )סי sff)o ען מסמ"רסג6ון
 טכר 5ug טסנ6ון סקול כמו5י6ש 6גםיס ס16הם י"ל)סיכך
 מ31י6 דין נס ):כוג 1ר16י סיר מ51י6יס גקר6יס 7ל'תמיס
 יוכ) נחרב סכ61 נהיו טמ51י6 16 16ח1 כמהניק ומי כקרס"ל
 )ומרסגכן

 6חד סממריס מי סזין ומפורסת י17ע גי חורכני
 ק"ו סל כיו כן וק"ג כגירוי %ש ססו6 כדין ס)6מיכר6!

 כיוס )ך סיין )ממסו כיסיס מי יסים וממוחכ ח"ח 6610כ
 כך' י!"1 מקיר ממ"ד סנ6ון טס מסורס 6גי נס . שםיותר

 כ) וקידוכק וחספס PD'1 כעסקי יטפפו hS פקק ור'מטגני)
 יי1סניס כמחס סם %"untet 1 ומ?ר"ר מן כמסר"רומן

 יוהד סנסמ: )פי סתם מר6 , סצמיס מסיי פר6גבק"ק
 דרים סיו סרשס מלחך למניס ,' וכמכמס כםניכ מכסנ7ו)יס
 גט) ססגח גקר6 )סס סס כועס מקודם עגים כמסשעם

מידין ,י
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 109נה גז נו הרמ"א ותשובתןשאלות

 . S~5r ומסך"י מסרי"ק סכתכ כמו ימיש עד פמססףוללין
 יעקב סכה)מידיס סקסן (olh ק5רחי. י"ס טרכ סיוםובסכח

 1)6 כס)כח6 )6 וממקס )מס ככיחי 6'ן-ן כי )מכס סד) 61)פי כי ע5כ סדרך נ.,5מ, יישיייקףיי : ממוטיינא ז"ל אליעזר תסר"ר ספלון כןקלוניטוס
 ויה דה6 6)י 6ף ועי ממוות עלמי 6ת מגעתי .כטעמי
 )סחיר וס ר3יכ כיס דתו סכור כמסק וכימוד לרוךכיס
ortnirhi סמחלוקח, כסלע ר6סו יכניס ומי hnth1 גמי 

 S~5r מווי"ן חיים מסר"ר סתיקן קסמת לקגומ וו")כמרוכי
 כעלי סני טמיעת 3)י וין היפסוק רב כ) סטרן גיוסיעם
 וכחוב ונרי תסתע ויקמר 56ל1 6חר כסי3וh)b 6ךיניס
 פין סוס טור ירון )6 סס.6 סריין )ו ו:חכ כעיניךסגר6ס
 עיד סוכם 6סגס bsn מסתייגי סעעי סגי ועסיס .ע;")
o)nbמקורס כטיכי גכגסו יסו 6יס)י6 גדולי כ) נר16הי 
 כסגי דעסגח 1)ית י5"1 מן כמסמ"ר סג6ון ט)כון)הכוט
 "עררכי, "עק "מעיבל ר"ת מו"ס 3קון"ס, מו"ס תסעית)ח6
 כידו סיט עס , ז5") סקדס כן רסוק סג,:ר סג6ין סו6כקוש
 3ל6יות כ:קכיסס 61)ך דרכם 36מרס 6גי גס סדותמרעות

 :לכוהות
 כא"ק סגוכליס תלת6 מגסו טס'יי כגט ע"יוש14שדנד;

 רננר6 כ6קי6 )ס"ק מ"י סכע נפויטפך6ג
 )6 , כמעמדו ומ)6 ע"1 טן כממ"ר וגאון ס"ס וייג6מ)י
 כועדיו סכוי סעה6 קיימא Ots דס6 , נ,ס )קממייסומכו
 כורטס סוס )פגיו )סויף יפו rb מירס סוס סריס)6

 רחרוח כגיס כמס וס וכס סו6 מס יסיכס מתפס)סלת
 כוי דפייו ס)6 מנס כמדרס opn מנפו סגוכריסוממס
 ממון סילת כסכי) 16 ככורו עיני ומסנורות קגגדוושהריס
 וסנ~מ)וקת ססי6ס הכגדי) שכע 16 , סמם )סגדי) כסני)ש
 גס hSo )6מר  othrmnt כע 11  סתחנרוח סתטקחיתטכץ
 . ס5נו6ס 6ח כרוס ססוח )מטן ססור6ס רוח )רק( זכרכגו
 כיד 'כולה וסיתס מע גדו)ס 6פקירות6 )ך סיין )ע"דנר6ס
Ith)Dסקייסו ולמגור שפכים ייגס )מיעכד סג") מן ממ"ר 
 מייק ור' רכי ע"כ( ס"6 )דף ערוכס זסוק (hlooבפיוסן
 ק6 סוס דרכים אירי 6סח)קו כ6ורמtsr~t 6 סקליסוי

 מייק )ר' רכי 5ffh קעייסו קזוסס גן יסודם ר' 61ז)מפסע
 יסודס טת6 מייל ר' 6") בסייגו גוסס סמו6ס or ס61מי
 מ,ייס מחס מטו כי ממיס )טס עמסיו טכ) hlo ק:1ס6נן
 3גרג6 )סקך גורהיגסו 6ח קגוס6 3ן יסווס )% 6י6")

 מישן, עי.~ ע!1 קי~ן?(ע:
ons'sh הנרסיס לעיס 6חריס דוריס ועוד . סמגרס . 
 6כ"ד )סיות ע"1 סג") llhs גתמגס ס)6 ס61ע אוטרולין
 6ית6 דס6 סיגו o)r , or סקוךס וכל סססקר דבר סף6"כ
 סמרו מיום יומגן ר' 1Db ע"3( "'3 )ךף ססותפיןפרק

 )ססו6 סמע ומחוש 3רסחק6 ק6י רסוס 6סי זרכ פריסגמר
 6מר מטיס הכיומי ממסיק דמת6 מחיכם6 ריס ד6מרכטיק
 קם טעה6 )י קיימא לדיןי ס"מ 6ג6 סכיותי otpnמ6ן
 כריסק  עדפהי 6מ6 )רכ )6וחוכי רכין 6ימפ 6ר6ת66ח6
 כיס (tSDth~' ואכיס דרכגן ות6 סדר ד6מ6 זטמעיכיון

 זמ)ו טד נכיס עככיס 6מריג6 ילכק 11נ6 סדר סדרטגניס
 מכיון ס"מ , וזרם 610 פתם עסרס כי דמנו כיון עסרסכי
 מכם סמויק וסו6 נריס6 דיתינ ע6ן פרק כ16ח1 סיספ)6
 כ) עריס 6ח6 רכ קלי יסיכס ר6ט געסס ועטרנוירויחו

 סני כ"ס יז 3ו )סריס )ו סייס אע"פ וט' 6סעחשס
bnSn6(ר6ס מאליס )וצ סוס ז blrh3 ונייוי דמר 

 יגמר עד היסור ~rpr ס6סס חטמוד 65%6 כיב תש)סוסי) 6גי קומר מגט וט"ו . מ) טסו %1ונ6 עקש מ) %סג16רס

 רמגטוכ6 קימן 1:סן"ל 1סג16ן e'5D'h מכסי כקנו כלסרסוכו
 וכרע וסוף ט' וסימן ו") נ~סרי"ק נחכוכת כי OhSיג"1.
כיס

 גשי
 המיס גמגום ooh עגיו גמ65 כי טיגת6,6ף ננסוס

 סתסר"ר חורפי נימי סר6יתי מס עג ג6מגס גסעיויטבי
 מקוס 16כן לקייק קוקו וכאח גס סיור 51") נ,פריספורגסירן
 וסיס סגי 3מדיגוח )עיר עעיר חירום סטייך יוועיסססכ)
 מן יותר גיתך כמ)6 סרוג מרוחק % סייס רוגלונכחנ
 )יחן וסקריך מגס ז"ל ולמוגי יוסף מסר"ר וסמוירסיעור
 גרבון מסר"ר מסדר כגס מעכה סיס ועוד . 6מרגס
 מסר"ל )סגי מעכס וכ6 גיס) סמגורסק סם וסכתי3)יעף
 וס:תיכ 6חר גט )יחן וסוריה סגט nfrnot ומוגייוסף
 ניוון כ"ס גט סומ,ר קוס טטיס ךכס3י) קמן סרי ,מסע
  דשי ממסכ: סכר זט6 ס)יקגcr91 6 . לב ומעלסדירן
  סנ6ון ליחיל  סחררו  מתסיסן  מפוך  מהסרפן רכלןהלפה
 )ססיכ לנקיק חסו 1)6 ות)תידיו דר"ח )מ"מ ננוכמורחסג")
 6)6 כסרוק כחורת )מחדקו כדי מן") סגט מותי טענותט)
 סגדו זעני קריך וין ך)ית כערותי גרפס , )סג"מ סמררכמן
-ribסג") סג6ון hSn תכירו 6ן סנמךס חרון ,ש ומבפט כלין 
 כי ורכס . כר16י סיסייססו טן כיידוי ט5מו 610 כדיןס)6
 כי )כם)ס יסוכו 61) מסיסת טחק )%0'6 טוד )סוכיר)6
 נמס יין 7פןוו6 מצל עסל"ר עס ממכיס כעניותיסגלי
 וממפח י"ן 6יס)י6 מרמי ס6ל ועם דר"ח חלס מעייןמכהל
 סיס ג6מר וע)יסס )תעכס סוכמתי ס)6 דמס6בררות
 סגנון כחיי סררם סוס עסגו 06 3נ% כשינייטווס
 דפדו61ס מביר כתסר"ר סכקכ iDtb ככ) י5"1 מן;מס"ס
 ושוס . כתרייסו נגרר ו6גכי יצו דמגסוכ6 ק)מןוכעסר"ר

 מנוח נכיף מסמק osoll ים 6יס . ק6נויג6 יכלתי דייגיט)
 סי"6 כנח גד)יס כאוס 6 יום ג;תכ סין, sttr 6סרככה"ר

 : ס5דיקיס סטר) סלסע סנס עות % כירפ"ק

 ר' 6מר h"D) קי"מ 1 חתכי כ) רסוק נרמסתןנח

 כך6י סריגי 6גי יודע וכן . עורס סייחי )רוכן טקסמכירי
 ר6סי )סכגיס סוס כיוס סוכרחחי מדבי יותר מסמיי1)כקטח
 6) 6תי ס' סרטפי כרוכ המלסי סעיס )סס עממי5חיאתגיס גכנסחי גרגרתי ירו15 סן ירקתי סלאמס גךו)יס סריככין

 )טמוע קוון )י יעיר סלנג נעיר סבין קו) וס) ,היר6ס
 6סר 6מר גט עזות ט) וטועגיס עדמס מעורריםמסר3)יס

 כקיק )פ"ק ע"י סנט 3מודס )בסחו שיעור כר 6כרססגחן
 , )3יס עדר עדר ר3גיס גקר6יס רועים ס)סס ט"יפראג
 דטמיס לכ6 תחיכנה ריס סג6ון סרועיס בכיר דרסו1)6

 מן מכר"ר כנוך hloo כגאי) ססוכגי ד16מחיסומדכרג6
lffst 1DJDI גתיטנס 1)6 כר6ס1 מס סרחו עכוז ומנוסו חטמו 
 מכעס שהו בפסו) כעעיו תר6ס ססו6 סגע גתעח ע)דעתו

 סלית שן . מסמסיכס בוהו ונחגו כג'ינס גפה) כימעמיס.
O'~Dנכריס ט"י מעומס גט anlhm i'hD כוסין 

 )סו5""
. 

 ממגרס 6כי כי )יס שית וחגיכ6 עוס וכ) כו כתנו1)6
 כין כקטל )6 וסקסטס סמריכס מטבת והרכ . מומרסיס
 ומ)י,יס , סנט גוחני ס) ידיסס וסמחויקיס סרכגיסכחוח

 וסופכיכ סג") ר"ת סג16ן סיסים כנגז חןיס דכרשומעימים
 ונכוס כסס סקר עגם hlo כי (('Olb ו5דקס DDnn)ר6ס
 נעכס 6גי וקיק . גיטס ט) )ע, וס51י6 מ"1 ר"חכגה)ח
 כמוסס hnth1 כעס וכו' סממ)1קח לט סרוק מוסכימסרכן
 כיסרך) ממיוקח רכו ס)כ שמי מסרכו ע"כ( מ"1)דף

 לט ברכס כ) סמרו )6 6סר 1ס)) כמבי הקמינימסרכו
 . חוטוח יזקין סימעוח, סכך )שגיס וצוי , ר161ת סכך)עיגיס 161י . תולות כסחי ח"ו סחולס תעסיח כיסרך)סמח*קח
 . כ6 יור נן 6ין ועיין . ויככוח תלועיח ס"מ כיןוקסיערי6
 ססרוח חבריך סמו נימוקו סכיך סגע)כ ~0(sff כרבוכ6)1ף
 )6 מפס מסכניי רסון סכחוח מכ' טךיוח ס) סדיועוחכ)

יועדי
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 מ נס נח רומש ותשובנהשאלות110
 . וכטשחיסס 3סס בקי 61יגי כחחםמיסן גהקיימו 1ל6יועתי
 כעיקרי ע6 3יגיסס צסכריט 16כ) ל6גלכן

 ך6יכ6 זדיג6
 וךכר סגת ט) שפלו סנמגומש קודות ע) כ4' לפסקסירכם
 סנט ע) רעכ"6 חסוכת סמגרט כפרק סמליכי h')oגדול
 SD )סכו וטגמס כימש כמס בו גמ165 סגר מקרןסמוכם
IUDמלפסו) יויסס ומסכו גטיסס על )עו לסו5י6 והסו סכת 
 כתכיסס מרקס p~o מן טויס שסיס ר6יחי 6ך .סנט

 ניפיס סוכיס חרעתיס סוכמים 5רסתיס %6ס כניסכלסידים
 המספים סל מקליש  רבריס גרטיס גמי)יס עתיוש תורססל
 כעיר 6(ר לתריס )שריס פגים נום6יס o)th1 סג"לכגט
 מסדר ~0ff כמוס6)וף קזמתיס מימים פורכס וכטליכלניס
 קיושין ניפע 3פיכ ר6ס )סריס נטן 1)6 סגל ע'1מן
 ר6יוהיסס כסיפת %יעו כלסר עמס סנדול f~bלפגי
 ס6ר ע;תנ עם נפייס סס)5ס וממקח זכת )טיס51חוח
 סז3ריס פי פל 6מריסס. גוסטיס מכחוייסו תעמיססרכגיס
 י16ת )6 כי 6טס כמרט ומורס כריח כורת שכיס6)ס
 סעיגיו מס 6)6 וליין )1 61ין כעיסס לכסוס סר:יקיסלרכגיס
 ד' )דף כסגס7רין bwbll סטעטח נממסות ומכיןרו16ת
 תכן . 6מיכס כין סמוע הגימר וכו' סיגעע )זיין יסורע"נ(
 נג)עותיסס ססמוכיס דיגים 31חי למכעיס עמול וססוכר
 כסו כשסלים עיון עזיהן יתט מכתות סמי ולזלותמהקול
 6ים 6)יעור ממ"ר ככור מ11ר:ק11רט עכ"ד סמופל6סרכ

 ומסר"ר מסם מסרסר סמופ)6 מימים וככוך ק"ומזיופם
 חנררו הט16 י165 כסס וכי651 כפר6ג 6סר לנן6כע61)
 כך וכין פסו) 16 מגע סוכסר oh כסוייחן סונויס%ק
 )סחירס 16 מע)תס ירופטו כתמר תסורס צמוקת ס6כסמעמך
 ד3ס וסמן מלועס כ) כך 3ין ויעכרו 6מר גט )ס5רי;ס16

 )מעמיל )חכוין כמיס )סם כי ת"ו מן עס"ר ככודמסגכן
 ממורות וספק סט3ירס מן 6דס ו)סרמיק חלס על תורסזכרי
 hnt~SJ יכין שיו פן חומן )סי סשריס מגמלתו וינסו-1ח"ו

 ניידוי יטיס ע%5 ס61 כדין ם)6 חצירו ollno 1;)דרככן
 יסרק) כ) ע) וכלוס ונרכס עמ,קחו מעקהו כנט יסור1)6
 6ים יוסף כטהרם בן יוחנן 3יעיס כ6 ססרוך ג6ס .6מן

 : סנירס 11עיויי6"ס OD לח"ק מ"י 46) כ"כ o~o ו")פריוויכ
 פירוס hlb כ1 )י 6ין גדינו ;"כ סכין ר"ח נסרסאבל

 16 )סו ממיט )6 ח)ח6 מנך 61י ל"ו ס"מסרי"ק
 ח ר' מר IDth זככ) סכי דיגם סוס 6י אפי' )סו סכיר6)6
 )דכרי מיוכו עסס מן מסר"ר מ"מ , (ss טסתכר 7)6טס

 סיט שמכיס מס6 יגרע )6 בכוס ווו תורס 60מסרי"ק
 61גי עוגמו חייג 6יט כמס ידע 631 11א כטסת7כ)כות
 מהלמכ"ס ססוכמחי 61מרי . עכ"ל ט' לגדומו כבכורקומר
 י5"1 מן )מס"ר )ידוחו בסור מש טטותייסו )סי ס6פי'7)עי)
 וכגוירח סג") 6כוהיגו כגירת י,סרו ס)סכ6 לומר בריך 6יןע

 וגס יחע)' )ס' יטהירו מעכר ועל וס על לסריסכרכניס
 סס יסו )כ) עוד יעמס )6 וכן מעסו עס כעד סיפסרשיו
 דכרי )סמוע ומלוס כדין ס)6 כמגרס ת"ו כניזףעומס
 כרב טיס מסס מס"ר מסהמhnw 6 סררופ ונעמן .מבמיס
 כעוכד6 ע"כ( ע"ו )דף יומכין מסרס פרק 6סכס כר6ד6
 )6סר בג") מב) ידיו ימסוך ג6 61) 61וכפיויכג6 כיניירכ
 קסדות ר6יט ופכר קג"ו בסי' וויי) מסר"י כחכי כוץהליחי
 )סמה כנססך תרמס 6ל )כן . עכ"ל מחלוקת משךכגפפם
 סדין נק"ק וסיס סני ניע ~sp כתרי וסמעית העכס 61)כס:
 ;*י . ורדססי כקוס נקם )כן ח"ו סרס כנקוף כינה51ויטן
 אג )בן מסיניז"ין6יייכחי % עונדםנם
 כסרגי לסיס 061 ס3עתיס כיול 6ז5 טס5,יכי

 כטיסר6
 )סיוח כקרס 'or bl~h 6סר סזגריס ק5ת על דעיייגס
 6גי Qnlb1 . דכרע לפי ))כח גחה rlo ע"ו מן כעס,-.רסריס

 %ר עררם 16 ענין הנוכר 3גט הדס סר6ס מס SDכי
 נדחיס )פמ עמלו מממחו גפם) ססגט יספוט סיגיולמרקס
 , ס6יסור פן לספרים כדי וסכ) h~m )6 סס6סס 015ונס
 כמרס ג)כד ס)6 )ומר %יך 61ין . 56!י כמו היסר טטסיפ0
 גט לסכטיר טפו סגמגיס 1)6 610 כיון ל6 סטד6י ר"חס)
 ומטיכוס )סו ממ51י6"ם פריס טר16 6)6 מניחן 6מרפסול
 תתוך כנרפס גדר כס וגדרו )עקל 1)6 )עק)ק)וח ככסריספנס

 כוס דכר כי ו") סמרם כספור כמרדכי סס סג*סדנויס
 )סרכוח כ11ג1 מרי3ומ )מעט ו6ס כיסרם) מליכםריכתס
 )"1 כמורס מה/-י"ק כעיני כיון ויפז כוונו )6 מ"1עמוריס
 . 3גט פסו) סקס כר"ח רעת דכא ס)6 כפו) כפסחותססט)ס
 טל סג6וגיס סי סג") י5'1 מן כמסר"ר סכ6) כמסובמס
 כג") ס6יסור תן )כפריס ידע 16 ר6ס ססו6 ססעיסטגעיס
 סס עסלי"ק ע6ח עליו 0מוט)מ מוכחו יזי כ,ס י65סגה

n11tlhDIסג6מיס סכחרו תם 6גי מטכם גס . מחר 56)י 3וס 
 ע"ס כדבר )יון סג") )גד6 מסס דמסך"ר קמי 61תיוססס

 סנוור וכשר . 01300 מסגי ר5הו ויכט) סלמו על יחשל60עס
 . וסיקוס סתמה ער יכ61 , סריס )סטי) ;די סמו תיכמסע)
 1") פרונינצא אביהם בכשר סשה ס5עיר מעתירכס

 : מגטוכ6 פס טיש מסרי ד' גדמס 5וסכיוס
 מ! כעס"ר ס46ף לפגי טכ6 6מר יה) עי תעייןלעצור

lffitדיגו כיח טסיו סגור נזף ט) גפסו כתר ושק 
 תכ"ר ס6)וף 6סר 6מד נט טסק ט) סכו"ם מס"ל ס6)1ף0)
 ס6מד , דכריס כג' ססו6 מגט מסורי ע) חגר קר6 י5"1מן

'5hDוטיכס סוס וכ) עטיו כת13 1)6 זחו המיר סיקוס 
 וס וכטכני יסודי )סיוף סכ3 ס6מר סעגרס )דכריוס6תיגו

 )ח:יכס קרוכ ערכ o'OD ומסגי . יסדות ס) טס לק כחכו)6
 כלוחו רק וערכית מנמס סחפ))1 כסר6ג ;גסיוח סכס6רעד
 מ)סתפ)) סעס עככו בגט מסדרי סלכניס מסיו סקסתניס

 פגם כי 6מר1 ומכיריו ע! ומסגל . סגט להילה  נפכור3זמלס
 מעומס סגט סריס ס6מר סריסית . סגט כיתעחסיום

 6ך ס15רך ;די סעדיוח כ) לשיחי )6 61גי כדין. ס)6כגכריס
 כניע 6יך סכחכ מפדוו6ס מכיר מס"ר סג6ון מכחכרוויתי
 DS1' סכחוח מסתי גגה 6סר טרוח ס) מכ')1ת מכישת)ידו
 סיס )6 6ך כסיעור מן יותר וקמלו סטמסות כין סיססלמת
 hs סעיסיי וע"ר . סגט גחעח 6קר מגם: 1סחפ)4לידס
 מעדיות )סי גמ65 רק הגע נהיגת נסעת מע~סס בסיסגחנרר
 שמרס כפיר ,ס כלכור הסס פסיס כנוגס סיסססמי)חו
 כפר6נ 6;ן עניו סס ידם סתקפס סמגורסח 6ס דירת סס6סר
 סוס סס ר6ס ס)6 ססעיךו סטךיס דכרי נסי מורין 3ןסיס
 סמנרס מפמד o'on 6מר מן ומסר"ל . עניו ענייןסומר
 מעיר ככו16 נדלך יכי )תפסי יסוכו גפו6נ ס6סספקדוני
 ר5ס )6 כפר6נ 6ך )סומרו סעג)1ן כין הופקד )פר6גגוי:נכ,רג
 סנגכו. ג"כ כערייח גמ65 שכס )1 ומור בסמרו סטג)ון)סמחין
 : טריו )סמוך סו6 וכרי מפדוואה מאיר מס"ר i'h:oעכ"ד
 ומכיס יגיק סג16ן סקרי ידי מח יי שאקליק *(נם

 ועתי )תוות יצ"ו איסרל"ס משחמסא"ל
 : כעילי סלוח מס1)סםיכ

 ככיסו )דור oprn )כתו ש"מ נמתגת גחן ישכןנשאלתי
 . כמיין דרים מסיו כמו כעלס עס יעים כ)מחריו

 דחקין סמוש) טסן ככ) המקיימס . ס6115ס רסון 610כך
 )כ) חיים וסגים רכוכן ונפטר מרע ככיכ כמחנת )מסוישגן
 וכין סיורסיס כין מי)וקיס כ' גחג)ג)ו עכסיו .יסר6ל
 ס% ורן סקרן כדרך סדירס )ממס ט5יס קגייח כגוןמכיח לרכי )הו65ת )חת ם6"5 קיעגח ססנח ס6' 110.מנח

 סת5 1'ל לכיס )ס 015 כן ;י סדירס לרכי ססססדכריס
 . ד3ר מכל פסורס onto 761 וכחייו ססיהס ;מו7ירחס
 05 ים כי ץ סירס 5ריככ סריגם כמקמר סכת עועגחססג'ת
 כיוIOD 65 )6חריס 7ירחס )ססקיר רומס יו כ)6 )דורעקיס

03
 . גימגם )6 סר6סוניס t btm(nwcn , פץ סימן עבדי) פחשש ששףק
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csמזת ע) וכופין מסריס סיורטיס "ין )מגיח סי6 עגו 
 : סס6)ס עכש) .סמום

 , סר6סעס כך 61מר ס6מרוגס סט6)ס גכ6ו חמוסתשובה
 : סס"י כט,רת יפתמ דס)יקוכמלי

 בזי סמו ופסקם ס6סס 6ח סגוס6 )ק"6:( נכחונוחגרמינן
I1rtDיסלח מגיס חמס )עגס מייכ סייס ממס נחס 6ח 

 ממם )עגס מיינ בגיס ממס כחס 6ח סיען כד' עמו ופסקםלנחר
 מווגומ 05 מוליך trb 6(6(o 56)י כסחלב סר6סון יסמר )6סגיס
 כקמך 16תרי וגין 6ג1 סרי סייסס יקמרו )6 וכן ס6ת:)מקוס
:hlhד6ף קמן סרי . ט' מענומ ומי 3ס גוחן ובמד וגס 6מר 
 מהסיס ט"מ 6ל6 )0 כתכ hSn כדורס b)1D1h ד6יכ6 נבעל
1%6bst 6 )ס כסכ ו)6 וטת 6מס סחחגרם 6מל(6 ollr) 
 סחגס 6% סחתך לס טכחכ מבחר לס"ס מכיח כרכתכסי
 ססכקו כש מסקס תעיות דמי לס 3חת דמ"כ "מריגןכלוס

 ירוקם )ומר וקין 6חר כמקוס )דור צ0 יפ 06דירחס דמי לכח )יחן סיורסין מייכין דיון נגנון וס"ס ,ספוסקיס
 גריך 56)1 כס)גס גס דסרי דמיסן )י וננס מן )י דעסמווגוח
 כ)וס מסירין דייגן עירס 6נ) מווגותיס נער מעות)חת

 )ס )חח וביכין 6ין 56)ן )ןור ריס כם6יגס תכן 56)1כטורס
 6:ניג6 . קמך כיסי ס9DIS 6 יכווין h/h סדירסמעיח
 ט5מס סרירס מקוס תכ) 6כ) עע מסרס סמן מלמרדירס דמי לס )תת כדי מטוח לסייף לריכין 6יק סיורסיןזורקי
 )צחרים זירתם )ססכיר סכם סתוכ) דסייגו )ס )יתן5ריכין
 ד)6 שריגן 1)6 חסר סיגו 011 גסים דוס בס כיו65נסן
 יגח ומעגות ךומי6 צ11 5ריכס b'Dn ומן כ) 6)6 )כחגחן
 סטין סגוס6 סלק סר"ן סכתכ (ho ימי 6% , סכהכחיכמו

anlb6ת )ס יכחכ סחם וכצגי דירחס )סטכיר יטוס 
 סם כתכ ע וכטין , hp'1 6ת דנוסמע נכיח' יחכ6חס6
 סטס6 ליססי"ן

~oh 
 )ט )חח צריך כתו 6ח )11ן דפוסק

 דמי 1צ6 סר"ן סס וכש , סנים ברכת כסי 1)6 מפלסמ,תהו
 6ח )0 דכחכ סתם ןפ6ני מבית כרקת כסי )ס יטחן)6)מגס
 תפגין )חרק ריס וס"ס כו' מנכסיי ומחוגי נכיתי יתכףחס6

 דס)כות פ"ס סרנ;כ"ס קכחכ מחס וס דכר גלט 6% ניחסטכרח
 )ססכירו מסוכר וללס ק5וכ 4מן למכירו כיח סמסכירסכירות
 כמגין טסם )ססכירו כיוו סרסוח סומן סוף עזשמריס
 , ס16מגק פרק סוף כמרוכי מוסר"ס תסוכח סו6 וכן ,כיחו
 ססוכר דיין מטמע סנחיס ח(קח סרק דבמררכיולמ"ג
 יס6 סכרי )י חן )1 16תר כממכיר or 6)6 כקל )ססכיריכו)
 ורמכ"ס מסר"ס בזכרי )סמוך ים זיוחר גל6ס , קמךכיתי
 בפרק מרדכי דכרי OnD מט) )ססכיר כיוו דכמסכחכו
 י סי פסק מסריס דס6 1ח1 6ומרס מס ינוט ס)6ת"ס
 (IDP ס6כחוכ כחטוכס סרסכ"6 כחכ וכן עסר"סכוברי
o'"b. כלמכיר יכול עסין 5כתנ מררכש כרכרי ל") וטוו 
 כמוכר דלין דם") ס"מ סי סטור סכחכ סר"ס כדבריסס
 ולכך כוו p"o )תסביר דלין זידוע לע"ג כ)) )ססכיררססי
 מסרסים 7601 סר6"ס 6כ) )אחרים )ססכיר לסור ככיח6ף

 כסוכר יוכ) סי,ק i'bD דכתקוס וס") סרננ"ס 6זנריחו)קיס
 : )כ"ט ססס"ר יכו) מ"ג ככי כן ו6ס)הסכיר

 ע) 5"כ וכע % כ)) 0ל6'ס חסוכת נךנלי עיון צריךאך
 מן 6חד 6ין כימר כסיחסוח כו )דור כיח מסכרופגים
 פמותין' ניורין )ו יס 6פי במקוש 6מר )סיסיכ יכו)סכ~חפין
 יכ% 6עי 6מר 6כ) )קב) 6:י יכו) לעתך )ומל יכ% כיממגו
 משיכוחו מפני יס נסוס 6דס כל )קנ3 ס6ין יזוע כי)קב)
 קטטס כע) ססו6 ויס גריעוחו מסגי וים מפגיו כום0760
 מדקדק כסוחסוח )דור סר51ס 6דס מלכך גבנון סחינו מיויס
 )זול סקכ) אוחו יכו) 1)6 )דול חפן סו6 מי עםחמוס
 טמו )מלוק לכוסו יכ% 6ע1 וגס כמקומו 6מר )סוסיכעמו

 כן ו6ס . עב") )ומן )סס מכיר hib סלינה 6יגוסהכיה
h)'hססכיר יכ% 6ין כ6ן דס"ס סר6"ס זכרי )פי )מיטר( 

 )קכ) יכווין ך6יגן )עימל יכווין ךסיורסיס otDD)6הליס

 דסס כע מודוס ומוסר"ס סרמ3"ס  ז6ף 61פסן , 6מל6וס
 וזכך עלמו כפגי וירס יפוכר סיס כמריס 6)6 קאמרי)6

 כיחו דרים מסיו ככס"נ 6נ) )אמרים )ססכיר ויכו)אמרו
 16תך )סימר סלמו ויט) סר6"ם )דכרי נעדיס 6מדנכית
 סר6"ס ד6ף )י נר06 ע"מ . )מכירך bS~ 6נ) )קכ) יט)סייחי
 ולכן כימד כיח כהחמס ססכרו ס1חסיס ננ' 6% ק6:;ר)6

 סלפך סכחכ כמס כ)סהו טדקדק כמו תיקתק ח)י6כדעתן
 כלותר וט' תהסס מרקרק כטיחפהץ לזור סר51ס6דס

 טס לדור כופו יכ% 6יע 1)כך עתו )דור כיררסמחח)ס
 6צ6 סיורסין כןעח חקי סךכר l'hD ךידן כנדון 6כ)6מר
 לקכל יכווין לוחך )מימר מ5ו )6 וווי ככס"ג ספוחןכוטת
 סירסו ומיס ככ' 11 גרון וסרי 1)דטחס )י מס כי 6חר1)6
 61ין סירוס )חי מצקו )תפור יט) 6מד סכ) ספסיט6כיח
 כמו מכרך 1)6 )קכ) יכו) סייחי פוחך )מימר יכו)ספגי
 יכו) ס6חיס מן 6מך דכ) כסדיק קע"6 סי' ח"ססכחכ
 p~e סר6"ם כתג וס מצוק וכעין , סיקס )עי מ)ק1)מכור
 איגוד 16 גוו )ענין h~Dp סי סוף ח"ס ושכי16דכ"כ
 )6 6יגוו 16 וגוו וריגל סקי tlDP סרסר ונ"ל ,סכחכ
 סגיס )קמו 06 6כ) מתגס מקמצי 16 כיורסין 6)6:ייך
 6מד 6ין 04 וכוי ~ors כזי כו שיןכית

 מסי
 )ומר יכו)

 1)6 מחח)ס olnpi' סוחפות eotn )זעת מהרי 11Yh 16מך
 מתמאס סקגו סוהפיס ירוקן ע,1 ס"מ . אחיו 6) 6יס)מכרו
 )hh 6 מחחלס קג6וסו לסגי hnt1h )מימר יכויןנימד
 וס"ס מ)ח6 ח)י6 דיוס1 נזעת6 זל16 מהגס ומק"ייורסין
 ונר ןיג6 כנחים סייך ד6ס מ5ר6 דכר דיגך )ענייןo~me מוכרי תוכרמ וכן , )קכ) יכו) 6גי 16חך הצימר יכ)יד)6
 זהום נימד ססהומיס כחים כ' ודוקק סס וכחכמ5ר6
 דסר סס דמסמע קט"ס מינק סוף סגחכ6ר כמו 6מדככיח
 6% מצקו )מטר יה) 6מן % ניחד כיח )סס סיסדחיס
 מתעובת ע1ך ורסיס , צקנ) יוכ) סייסי טוחך צמימריעצי

 כיתו תמליח )חן רקוקן סס6)ס קמ"ס, 6' ס"סלסכ'6
 כ3 סיסמסגי YDS1 )י mtta' ע לנסין נמחגתו ותייר)כע
 טתס עתן t)ba סכתיס סממלית סכיח כ,ס דירסימי

 קוום כמגסג כ516ר ס3י סיין כ4 וס%טחי גו כ4וסעמזחי
 וסכן , )6מר סיור 16ח1 ר16כן גחן כך יאמר ושתגסו6ט
 )6 6כ) ס)1 ססן נעוז אכפיו )עצמו 6)6 סייר ד)6פהק
 דירס ססמסיהה ס6כ טס סרין , ממוכס . וכרע 6מר)מכייס
 )סם6י3 כין סייר מייו יחי )כי 6)6 עייר )שמו )6)ט5תג
 )6 3י mtfn' ע6מר וקסמו מישח טד ):נכור נין)6מר
 ססוכר ו6פי)1 )כמריס כ)וס נס מטייר סחיט 6)6 )ומרנ6
 דסחס גכ ע) ז6ף סמטיגן ומפסחם . ט' כלסמריט)
 ככיף סבן עס זר סיס6 ךמקמע סנתיס תמליח )עצמואייר
 סנן יוכ) ד)6 מלמר )למרים )ססכיר ויה) כתב סכי61פי)ו
 3גדון וס"ס מחח)ס עמך סחפתי דסכי 6דעמ6וקימר
 7דוק6 )ומר דמין . .ח)קס )מסכיל סכח סתוכלוידן
 )כש סגתן מס 6כ) )ססכיר טיוב) )ו מייל )עצמומסייל
 פרק למרען ho1 . סו6 זכ"ם 6יגו Df1 . כ"כ כמ )ס6ין

 ודות כור לצלמו מסייר Oh1 וזות סר לעגונן כיתממוכר
 צריך סמוכר 6ין ודוס טל מכר 06 6נ) דרך )1 )יקםצריך
 דכעין התגס מגוחן וכ"מ מוכר ימס כעין למוכר דרך )1)יקמ
ODtמצקו כמסייר גומר 06 61"כ , סחס כדמוכמ נותן 
 דיכו) )כמריס כגוחן סכן כ) )6חריס )סכרו יט)ככיח
 1כי651 טקס כקניית מניח לרכי סם6)ח מס . קמייה6)ס"ס גסוכ וס דכר ספורט ואחר : )ומריס )ססכיר מהגססמקו)

 ס5ע  יילבן ור6ש , סכם onnr כע דנם לי גר6ס .כו
~'DDOD

 פטורם סי6 161 ידועות סייס זירס )ס כותכ כהו
 כך מסמעוח דירס ןסחס סמעיגן כן 06 , סג") סלרכיסמכ)

 כחס סיתם סכת סדירת וס כגרון כ"ס . זכר עכ)דפטור
 סוס )ס%י6 וריכס מיחס ס)or 6 כטגיין לניס 56)סגיס
 סוחר thvl DDDD וכחמוס כחדול )ס כעמל 6"כ ,דול
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 ם הרמ"א ותשובותשאלות1נ1
 פמורס ססיחס דבר מכל וסכיורס oSnns כדירמס וכרגול
 מנזרר סלעו ממגסג ר6יס גכי6 דקיכי 6מי 61ין ,כמס
htoiסגן ןורסין דכסע כ)1ס סיגו דוס , ומיקין מגסנ( 
 וסוד , סמקנ) סרק מכויר סס61 כמו למריו לילךסדיוט
 מדור 05 יטהגין סגוס6 פרק ד6מרי ושמגס מסוורר6יס
 כורך נמרור מטתמסת ת"ר סתם 61מרי' ט' ככודס)סי

 כמיי סמט:סח כדרך וכסתות נכריס (OSD כמייטמכהעסח
OSD)סכך נעלס כחיי ממסמסת  כדרך וסט וכלי כשף ככלי 
 סמעיגן , כו' מינך ימי ג) ככיחי יתכ6 חס6 51ק )םכתכ
 לרכי כל דכות ככיתי יתכף תס6 6ת 05 כ:חכ OD1מע

 דס6 מדור לרכי ס6ר (oNSh )יחן )ן מג6 ד6!"כממדור
 וסכל ס"מ 6)6 גניתי יח65 חס6 6ח hlb לס כחכל6
 מדור.לפי.ככודס 05 הוחגיס נמחגית6 חג6 ולכן ,נב))
 פ' סרק דכחכ מס6 ר6יס )סכי6 ים וטוד . סכלדכו)ל
 ד6)תנס גר6ס סרסכ"6 כסס ד6יסוח סי"מ וכמ"מסנוכ6
o)tbסנחיס ככ) מכהמסח oh כיהן סיורסין h~h עימדיס 
 )פי קלמר מ"י ד6)"כ כטלס נכית כ3ודס )פי עדור05

 כדרך מסתמכת דחגי6 601 ממחמסת כטף כל6ככודס
 כמדור מן לןמוחס יכווין ס6ין לריסוקי כעלס כמייכמסחמסח
 מנור hlno תנ6 ל6 ד6י מ11 סמעיגן , 6מר לסיסטר
 דדיג, ע6מר ממדור נכל ממתמסת דסיתס b~o כנוד:קפי
 obt , כעלס נמיי מסהמכח ססיתס כדרך נו לסכהמס610
 כדרך כוו )סכתמט )כס סים ד6מריק וס נגדון ס"סק

 גרפס 011 , ככיח לרכי גת'גת כלי 36יס כמיי כו;טססהמסס
 נסוחיו ע) שומך כקורס סכוחכ נ16ס . 1Sb נדיגיכל*

 סדנר כי 61ף וכבגס כמגס ר6יוח טוך יוסיפו ככסומכריו
 )6"6 בן סשה ג6וס , )ר6יס היך ס6ימ כעיני סו6מסוט

 : מקראק% איסרלז משה סגקר6 ס)י"טיסרה
 מר דכרי כרטון דעתו )סורות סקרו מ6ת ס6) בקדורבנה

 ל6ל יזי סרישחי , )מעסם ס)כס לעסות גמתמיססיסיו
 מח)מיוש ל5רותי די יקמר וי 1D51CS כקמר ומיטדי

 מר ממעלי טמר ל5ד וכות )5דד סחפסתי , כימשכביס
 השיק כח"ח כזכוים למסך 1ר16י 3ו גוכע סכ:רץמלמר
 )מר למוס ודעתי , יר6 6מ ס6לסיס 6עסס מס 6נלכמוהו
 טפין מסוע כציני גרפס כי . ויגיע יסיג כסכלי מקוסטד
 ידוע כי , ל6מר סיירם כלל לססכיר יכפין כעלק עםשנת
 3מק5ס ומס"ס ס6ומדג6 יסוד טל כגוי מרט סכיכ 5וו6תמעיקרי
 סטח3 כגון מחגות דיגי כ) וכן קנין כעי ל6 וככפו קגץנעי
 6סוטלוסוס chnu bih ס)6 מנגין )6מד 16 %סתו יכסעש
 סמם טסמע מהמת לקמר )כסיו סכוחכ כל וכן , hinlhי"מ

 5ריכ,ת 1)6 ימי כל ד לס hotn י6)6 )נחוי(1
ט
 6ף hih מ)ח6 חליך )חוד נדעחיסל6ו כ
 3סיע3ודו )וס ונתמייכ טי,ון עמו סיקס מסרי ת)י36זידס

 h)7D1h ד~ל63 כ"כ 6ומדג6 נ"ך 6ין 61"כ לססגסתעכי
 סכחבת ומס . גדמיו סגים כ) טל on~h סיוון שכםדירס
 סגוחן nDT1 6ל6 סיורסין כזעת תקי סדנר ס6עכסוף
 6יעדג6 6מיג6 ספותן כדעת 6ף 6כן , כתנת יפס ,ט'

 Q7h וקין כיחפין סגי גבי סר6"ט כדעת )וס or מקוכלקשו
 כככ6 מדמקסינן מותו )6מר ניחו כחוך מריכס סיסיסר51ס
 חסכיר דסמ6 מז נדחס וקטטס מרייס לך 61תנחרט
 ומעעגיס עכיריס ססיורסיס כפרט לכס. מקוכל סריגול6דכ
 , 1361חיסס 0ס )6מריס ספחים כמסכרת מורגליםוקין

 , מודם ככס'ג )ססכיר יכו) יססוכר רס"ל מה Dh~61נמג6
 ססרי )כסכיה סחוכ) וטח לס 6ין hb b)7S1h %י'ושד
 6פ"ס )ס מסק וכן נ"ן נתג6י מזטת לס סיס 6סס%ש
 בכיתי יחנק ס60 ו6ת יס מפסק ומלמר סיס1רן 6ל6 603ק

bwa1aa 'כ"ס , סכיח כרכת כסי 6ל6 לס גחן ל6 ט 

 סמך לסייף )ס ס16מר שויו כפי hib לס שין 15ו6ס)נכי
 , כט5מס מס דסייגו כמייו ךריס בסיו כמו לדור oprn)ס
 וכריס ושר מעליס 6510ח )טסיי 6לor 6 6מר ד)6 י")6ף
 ד)מ6 6ח6 ד)טפויי )ך מגין , גמייו כמו )0ו5י6 ת5טרךס)6

 על מסטר כעל ויד )לחוים תטכיר ס)6 6ח6)מעועי
 מסיס כמו מתם סיס6 מכוון hp ז)הרוייסו גימ6 שסתמסמס,
 ו6ס . כעיקר תו למעוטי, 3ין )מפויי כין מילוק 3)יכמייו
 לססכיר מסוכל עוכמ6 061157 )יטנף ס6דרכ6 מנחח6מר
 6עי 1)6 כו' לדור oprn )ס סגתן טלפון כוס 6מרססרי
 61"כ )ס יס6 לדירס סכיח חוקת כקמר %6 כו'מחדוי
 סומר מס כע"כ וססה6 סחר5ס מס (cnprn )עס1חת"כ)
 לס51י6 וריכס hcn ס)6 6ת6 )טשיי כמייו ךריס מסיוכמו

 )דור ח,קס ס6מר OD1 סיגו ,ס , )1 וסדוגוס עריס16510ת
 גד6מריק (ohu5 ss סוי )6 ד6)"כ טרמו סקורך )סין610
 ככיח פלאי יןור סימר סג"מ נחמן רכ 6מר 3כ'כ)סוים
 סשס סל6 לסי כלס 1Dh )6 ,ס וקל פירות פיתי י6כ)וס
 פירוחיסס סי6כל כדי or דקל 16 סלוגי ומן סו כוסיוור כדי )פקתי ניח חט מיקמר ל6 06 ממט 13 סיס דכר)סס
 מכית מוקח דסייט לדור מוקס דק6מר )16 6י מ"ג 61"ככו'.
 16חס לקיים סכ"ת כדגרי מכריו 10י )6 כר סידורכדי
 ממליח סגחן שמד )חסוכס )דמום סיס ומס . ממס טיס כעגיץ לpStDln 06 6 ל6 גנה ומסירס ככתיכם 6פי)1דס6
 סיסמסט ועתי )ט5מו דירס מקוס כיס וסייר )כגוכיחו
 לס5ש 6)6 סייר סל6 ס3ן וטען )6מר סיול שהו גחן61ח"כ
 עס ססרין סו6 ופסק למפריס מיהוו )יחן וכח לשח )611י;
 )כל 6)6 סייר )עגמו )6 לט5מו דירס מסייר סיכך כ)ס6כ
 סל1קס כת הטריף ידוע דס6 ויין ):דון )ומוח ק5חיס )כקורס וסטח6 , ט' )ססקיר כין )סס6'ל 3ין סייר מייןימי

 סמאל סיכך דס6 מנותן ומכם ממוכר מכם מסגםוסמקכ)
 דרך )1 ליקמ סקריך )עלמו ודוח 713 וסייר גחן 16ניח
 וזוח סר מכר 061 , טחן וכן מוכר ימס כעין סננוכל):י

 '' סס hnih מתגס סמ,נ)וכן
 ך

 כש ל6?דיף
 ;'1ק6 1)16 ממסייר פכי "מריגן 61ס"0 מחגםכמקבל
 06115 סל סלמון דמן מכחכחי מס לפי פסיס6 פריכ6מידחק כיס מזיח מעינית 6י 6כן . כמקנ) לגני כ"ס כו' )כך)52תו
 )צלתן, ע6 לע5מס ןוק6 מורס כחייו דרים ססיו כותס6מר
 , ו)ססכיר )סס6ע יכף מס"ס )זלתו 1)6 )עלמו יוקלסיסיס מורס לסת סוס 6ין סככ6ן )סי Or )רעיון ר6שס6ין
 )bSh 0 כיון ס)6 מוכם סס6ומזג6 סכח3תי מס )עי61ף

 כיחו כתוך מריכס סיסת רולס סחיט DS' 16להס 6%לעלמם
 כמייס 610 ססרי h1Dtb ס6י )יכ6 סכ6 , שחולצחר
 רולס 6ל6 )כס רעם יסים סל6 מכחן לסער בעלמוויודע
 יטל כסיגיו ג6ס סוגייו דכר למ"כ נו ילגיס oh גסיכט וממצעת בעיניו כסר סיסי 6מר )6דס כבמכיר 16לסס6ע
 כדעתם חלוי ho1 ססדכר ,ס כנדון כן OD pbn ,לסו5י6ו
 ך)6 )מפרע מוען סק6 וגס , סיורסין כטיני מגון י60לDb; 6" סיסיס )מי )0סכיר 6י לסס6יל "פן ס)נס מסוסטסס
 6מריגן טמח סכ6 6כ) 6מוקחיס nPe'(i דשכח16מוי6 כ6ן סחין 1nhm ו)ססכיר לסס6יל ר51ס ססרי ככךקפיד
 וטנקיק , מוחס מש )מחות כידו וסיס מי סיס 06כודרי
 נ*סג6 ס1כמס סוס דליכ6 דגמי גימר טעטח סגי)כ)
 דרך * )יקח סיוריך )עצמו ודות כור כייר ס6ס סרסרימס ככוותי , כלל ויגיס ר6יס )יכ6 תפ"ס 6ומדג6 פוס1)יכ6
 תמ65 מכר שם ?ItD תכר 16 סגחן מס כ) ד6מריגןממוס
 6שכ6 וכן , יוסר ו)6 לכד ודוח כור 6)6 )עלמו סיירס)6
 ומכירס סגתיגס כקוקס חלוי מציגו דכר 6כ) ודוח)כור טסי? מס כ) ומכר .מכר יפס כעין ודות כור מכר06
 bSn כמסייר ):נמוח מתגס מקכ) 16 ס)וקח 6)י1 סכ66)6
 לעסות יט) )6 וס )כמריס )ססכיר 16 לסס6ע כמיס6

%
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 118נז סב פא ם הרמ"א ותשובותשקות

 )עלמו טכגימ hlh קב) ממגו hS )ט5מו טסייך מסרכל
 מכמו סכ6 מחגם סמקכ) 6כ) פיר5ס מס טמן לשטוחויכו) ith~o ככמו כ0ו6 ססיט6 6"כ )וכמריס )ינון %ס1)6

 ממריק 6": מעולס כמ בו סיס ע6 סטת; מל סטוכוערבון
 כח 60י )יס יסיכד)6

~Sb 
 תסי , )ותחו 1)6 )עלמו

 סחטי )פי סי מסוכר כמו )סס:יר 16 )סס6') יכו)דס)1קמ
 סכ) חלף מגוחן מ:מ סכomn 6 סמקנ) 6:ן נדעחונמי

 כ5ירופי כ"ס כ)) עסס;יר )600י) יט) 1)6 סגונקנדעח
 061 פכוט געעי גרץ: סכך ס' מי . סכתנחיטטתיס
 )גדר מון מסיג ס:: 6ין כי מון עולס bot )6מגיחי
 6כן .סססנס

-hkhe?-h 
 5ריכס ס6ינס פכוע גר6ס סטמס

 דרכת )חי נמייו דרס ססיתס :מו )ע5יס hig-, סו:)סקס
 ' מס כפי )כיסס )ם)ס סיורסיס ייסרכו )6 6:ן כרוכס.הכיח

 )0 )ססכיר 16 6ותס )ען 5וס )6 מסרי כדירתםכגסנו
 3)6 ככוי סו6סעס onprn )ס יגימו 6)6 דירסניח

 כ)יקוטיס מר )י יסיר 06 6פי)ו 1ס6)סיס .ס1651היס
 כעיני מר מס1כ כי כיס 6סגיח )orn 6 מעטסס6מרוגיס
 סיט65 )6 06 , ס6מרוגיס סנזו)יס מן 6מד ככ) Jroכסכלו
 כי , קנוס א6 16דס 16 סנ6וגיס כפסקי 16 3ח)מוזסוכר
 וסומכין כי וסוסעיס סמורדיס ח)מידיי ממרידתכעו"ס
 סמו5י6יס מס , יo 1"5(Ith ונזו סיקס גכורח ע)ונוסחין
 מסייס ך)6 ומקן , 1כרי16חי גופי ומחסרים )תמולחי חוןלוחי
 יספך 16 דירי (tb(bnt )יססייס )hrSnl Cllh1 6 (6)6תי
 כמ 161מן חי) )י יחן 16 , כתר ))כ nr~hol סרכן )"כ)כס
 61ף , מידיסס סכסריס סת)מידיס וגסס גפסי 6ח)ס5י)
 סי"ח עע) מ6ס )6 ידם תחח וכסוי 16יכי כקרןכסיותי
 ד' מכ) סגמיס כח)מיזיס נכ41 והרכס 6הי כריחו)מסר

 מר תיפרק )ימוס ורממג6 נטיגיסס סק51יס ומס T9hקקי
 כגסיוגות מר טומר סיס ס)6 ס' מי . כ6ל1 כיטיןממרעין
 עולמות )סגי .וינכס , גיס: )6 כי יעים מדם Db"כ6)1

 : לורי"א שלתה סקרך דכרי , כו'כמייו
 כו', )כסוגס כסרס 06 סמ~קית )ענין השאזה *(מא

 )דעת , יסגס מהדוקת 6)6 ,ס6ין
 נפרסת )6 06 )כסוגס סכמרס )טקס תמ65 ל6סרמכ"ס
 וסכת סי6 מסורס כסיר סגחטנרו כסמויות כ3 6כ)זרכיס
 כדעת נמיכולי וסכרעהי , )סיחר סטור דעת 36) ,)כסן
 ככדקוס ודוקק רוכם נמד 6פי )כסוגס )סכמירססטור

 סמכייעוס כי כדוקס כס6ע0 )6 6כ) ג3ט)חי )כסר161מרת
 המלישן )מקור רגעין 6יגס כעולס וגס )גבח ממןעק3ת
 כתרי כסרס מ"מ 6כ) רוכה 3חד כם'לס 6עס trbכ"כ
 כסריס ורונס יכר6)יס מרוכן כמקומות דוקה 6כן ,רוכי
 רוכ היגו 61"כ נכריס מעיר רוב סנט כמקומות 6כ))נכס
 סגכרי ססרי hnm )6 )כחחי)ס b'on ופסיט6 )גכסכמליס
 )כחמוס bDm )6 סכת 6פי)1 6)6 , ככי6חס 6העספוס)
 כח ט) 0נ6 וטכד סוכרי גסי ססושקיס לום דעתמסלי
 ס6ם פגום 6ותס עופם מ"מ ממור סעד טופס 6יןיסרק)
 )כסר והמרס כדקוס 7)6 וסיכה )כסעס הסורס נחסי6

 כר6יוח מסוכמתי מס )פי 6כן , ת65 גט6ת Dh"נכעסתי
 פגומם 6עס יסל6)יח מן וטונז נכרי זכמ המען כס'כרורוח
 טנגו ססמוקית 6"כ ח65 )6 גס6ח 6כ) )כחמעס6)6
 עניין כ6יוס סס6)ס י63ר 61סוכי , ח65 )6 )כריסכרוכ
 : ססמיס מן יר6וגי 6סר כפי 6סיכ 16 מקוס ertb~t ומןוכ6י,ס
 כסכת אוסר סריגו נססיט1ח , סכתכת ס6ורח ונרועל

 כ6ח ומ,ס יוסף כיח כחב וכאסר , יום )' 6חרעד
 סמךעח 6מח , סעיר נב) גס51י6 )יס6 כ)וכ)י"ן)ממיר

 e~tnsl )' 6מר עד 16סר m~ho ס6ין ירוכס 3ח"סמסרר6"י
 סגכרי )כיח סגכגס כ16רמ זוקק )סחעיר טטססחסוכס
 אוסר ".mlh 6ין 6כ) טויו ג6סר DDPO יסרק) מכםדסמ6
 ממו)קיס קורמים כסגי 6כן , )נביס כטל זס6ולם כ"סע)

 ט:מט וכן , הכחכר וכן מיד חנירו ע) אוסר 6חו כ)סמ6
 מ;יגח דרס ושמירי ר") גסי סרר דס' מסוגיא)סדיק
 חדרים כו יס סעדק רס"י ופירס כו' סו:רק )?6610'ק):ו
 כסן גכג:יס olh1cshl )מ5רפתוהין

 ואוסריי
or (וס ע 

 וסכיניו רני) 6יגו וכין לגי) כין ממלק כירושתי וטון ;נפכח
 6)ננn~hrol , 6סחום'

tstlis 
 , מיד 1Dlh כ6כסג6י )כ6

 ו6ף , ויריד יריו כ;) )כ6 כפגוע רגילין סכ)י3)ין161)י
 י)6 יסרק) דכ"ס גראס כגמרי דלייתי כעכו וסטורעסר"6
 דלין קו)ון כ"י )וכרי וע"ס יפרק) ע) סי6סור 3טמ'; נחכריגרע
 ומחקק כפיתון סממ1)ק סיכל )6ורמ כיח 3ע) כין כ))ממקק
 ,ס מחו)קיס פסס כטוכסין otnttho וס"ס וכיסףכלפייס
 כתכנו סס. סרר בית לכפל ומ"ש ~ס,  על וס כ6וסריסמוס

 "ק-  5רט 151 , כתכת כ":ר פייחו לי יר5ס  וקותי ,כמריס
  מוסיף וקני  רירן  נלרון ל5יסיר זיליס מכל שלסי כילסחיכ
fls5ל" סטיר .נכל  לטלטל )סס ספסור די 

 "סור נתלר אפי'
 סירוגי ולריכס לטס מס"כסגיום יסר6ליס מסני סיכ"לטלטל
 , סלפו כפגי עת0 5תד לכל לתקר פשתין מבניסן סיכ6מאיריס

 ו טכ"ל לה-"א ששה דכרי!
 סמרורית 6סס 4 1)קמ תסמיל סקס ינ שאלהכמב

  וקןסס נגיוחן עקמם כי6 גסססעירס
 סר כגיוסן וסלמימס וסולירס מתלי נס וילרסכריניש
 וסולירו  סו5 גס לטכרן,מוער 45שס וססי"ס ניגיסןסגולם
 ג5סר וירי . ססס  ועכיסס 5כל תפחס כילי0ס ויסגרלכן

 5ל ויכת סו6 יסר5ל מורט כי ששורט קליו 3מר5ס סנןמגויל
 ניעו) )6  6ך למבירו 5מר ככס 36יסט Sh nrnh לסוגל3ו
 גחן סיום וימי , ט31 6מר )כו רק ורכיו טדיין סייח1)6
 סוסמיס סרס גס 6סר ולנמרח תמור גח נים כנהסיגיו
SPויסי 6כוחס 6)0י ס' )ירקח )סוכ ויקמרו ססטיסיס סחי 
 ךכליס קו) וס מעסק יחדיו ידגרו יוס חוס מח)חסיסממס
 כח )ססי6 ימדיו שתוו StlD oon סיס ע6 1)6 סומעיסממס
 ליר"ס  לסוג רוחו נרכס 6סר סג") סכרן )כן סקסממומר
 סרכריס  חתוך ושרו סתג5יכו נדירי כיליס0 וסתנו ס'6ת
 סכון גן וסער לסירובין סריס ימיו יסוויס סני לקרותוטלהי
 כרס גטכטת  סטריס כפגי סל"ל סכחולס 6ח וקרסמנ"ל
 סוססץ 5ל1 קידוסין "ס רבינו יופיו וטתס . ויסרבלתסס
oh5מ6חר ל , esn זען 5תר רק הסס "חך טריין גחגייר 

 יסגייר ל5  טריין וסמ5רס ככלכחס סמ5ירסה סגתלתגיירס
 : יסיריס  כס ררים סמין לעלוס לתרמקיסוסלך
 וידטיגן hlo'( )קידוסין וחייסיגן גרור דכו יר6ס1!שובה

  רישול מ,לע6 וסמקודסת סמקדס דחלוייסוכון6י
 6ער  ט"ג( י"ו  לרף ריכמוס תמן פרק  סוף  רגרסילן .קבתו
 נדססין ס,ס נזפן בקיום יכרי 5סי רב 5מר יכירסר3

 דפריס כל וס6 סו" כטכסיס מחסרת סט6 תייסעןלקיווסין

מרונ"
 כוכתינ קניעי וסיכן וקניטי נדוכת5 פריט 60

 5מריסס יי וכו' מיי וערי גוזן נסר וכמכור בהלםוינחם
 וקין  גלך קרוי מיסר46ס סכ6  נלך לי 5מר וסילולקמים
 תייסיגן וסירס"י . נגס hSh כיך קווי סכוחיח ען סנ6גגך
 גכריס Dpt~1 ינריוס שם* כ5 סי6 ססגטיס מטסרססמ6
 מסר. לקירוסי  וסיפסין מפזר סולד מימר5לסילדס
 כפמפס קפוט וכל ססנטיס עסיס 3יי דסניעי3רוכת5
 3גך 61ין נגך קרוי %סך46ת 630  כנך . דמיפלממלס
 6מ יסיר מכי )ן כזנפק6 כגס יכו נגך קרוי מכותית מן0כ6
 תקח )6 לכחו )6ו 6)מ6 כגך 6ת תסיר כי כחיב 1)6כנך
'hp5)6 כגך קרוי 67'ן סס גמורים דכוחים מסחרי נרך 6חחסיר כי כיס .קרינן 1)6 מקלי כגך )16 )ע"6 כן יקדח ד6"כ 
 נחנייל  oh נסתרס ממגחין רל5  מסמט מסכך . עכ")כגס
 hih 06 )ספוקי 6ית  ו)6 נקט כחמך כותי דס6 )0616
 עכרן כן  ומרין ריסר5ל מזרט6 רסייגו  ססגטיס מטסרח610

 ר5מריגן tpD1 ס"מ ויסרבל רמורט6 נורקי ירטילןכמקרס
נקי . יר5פס ש סשדמיס למ"כ ונו(סוגוח , י"ג סימן מסרת") מחשונה געס2(-(
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